
פרשת חיי שרה

בס"ד

א שידוך פון הימל
"ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום" (כד יב)

מ'האט געפרעגט פון דעם גאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א:

און  ספיקות  מיט  מענטשן  ארום  זיך  דרייען  מאל  אסאך 
זיי  טוהן  דעם  וועגן  און  שידוכים,  פון  ענינים  אין  צווייפלונגען 
נישט קיין שידוך ביז ווען זיי וועלן באקומען א 'צייכן פון הימל' 
אז דאס איז זייער ריכטיגער זיווג, אזוי ווי אליעזר עבד אברהם 
האט געבעהטן און מ'האט עס אים נאכגעגעבן. עס איז ריכטיג 

אזוי צו טוהן?

אהרן  משה  רבי  וואס  מעשה  א  מיט  געענטפערט  ער  האט 
שטערן זצ"ל – דער קאמעניצער משגיח האט דערציילט:

צדיק  דער  זיידע  מיין  מיר  האט  שידוכים  פון  תקופה  מיין  אין 
רבי יעקב יוסף הערמאן זצ"ל שטארק ארויסגעהאלפן. ווען איך 
געטוהן  זיידע  מיין  האט  ניין,  צי  יא  באשליסן  געדארפט  האב 
א זעלטענע שריט; ער האט זיך ארויסגעלאזט אויפן וועג צום 
כותל המערבי און האט געדאוונט פון טיפן הארץ און פון הימל 
זאל מען אים שיקן א רמז וואס זאל אים העלפן צו קענען מכריע 
איז  דאווענען  אינמיטן  האלטנדיג  השידוך.  בשאלת  די  אין  זיין 
אראפ  איז  און  פאפיר  שטיקל  א  געפלויגן  אדורך  פלוצלינג 
עס  אראפגעבויגן  זיך  האט  ער  ווען  פוס,  זיינע  נעבן  געפאלן 
א  פון  בלאט  א  איז  דאס  אז  באמערקט  ער  האט  אויפהייבן 
סידור, וואו דארט שטייט דער פסוק וואס מ'זאגט נאכן אנטוהן 
ּוְבִמְׁשָּפט  ְּבֶצֶדק  ִלי   ְוֵאַרְׂשִּתי ְלעֹוָלם  ִלי   ְוֵאַרְׂשִּתי" תפילין:  די 
ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים" (הושע ב כא). עס איז איבעריג אויסצופירן אז 

אין דעם טאג האט מען געענדיגט דעם שידוך.

האבן מיר דא א לעבעדיגער ביישפיל פון אונזערע צייטן אז א 
ברענגען  קען  הארץ  טיפן  פון  קומט  וואס  געבעהט  אמת'דיגע 

אזעלעכע רעזולטאטן.

'מה' יצא הדבר' עמ' 149

די תפילה פון אליעזר איז באלד אנגענומען געווארן
"ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת" (כד טו)

זאגט הרה"ק רבי משה חיים אפרים פון סדילקאוו:

אין מסכת תענית (כה ב) זאגט די גמרא א כלל אויף דעם ענין 
די  איז  דאווענען  נאכן  באלד  אויב  ציבור,  א  פון  תפילה  א  פון 
תפילה אנגענומען געווארן – איז עס א לויב פארן ציבור אז דער 
אויבישטער האט באלד נאכגעגעבן זייער פארלאנג. לויט דעם 
אליעזר  אויף  תורה  די  דערציילט  דאס  אז  ערקלערן  מען  קען 
באלד  עס  איז   – ְלַדֵּבר"  ִּכָּלה  ֶטֶרם  הּוא  "ַוְיִהי  אברהם:  עבד 

אנגענומען געווארן: "ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת".

'דגל מחנה אפרים'

די ברכה איז מקדש דעם מאכל
"ַוְּתַכל ְלַהְׁשקֹתֹו ַוּתֹאֶמר ַּגם ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב" (כד יט)

ערקלערט דער גאון רבי שמאי גינזבורג:

די  פאר  געגעבן  נישט  האט  רבקה  אז  דא  באטאנט  תורה  די 
דעם  אין  איבערגעבליבן  איז  וואס  וואסער  די  פון  קעמלען 
קריגל פון אליעזר, נאר זי האט עקסטער געשעפט פאר זיי 

אזוי ווי עס שטייט אין די פוסקים (כף החיים יור"ד קטז ס"ק רז) אז 
מ'טאר נישט געבן פאר א בהמה אדער א גוי פון די שיירים פון 
צוליב  ברכה  א  דערויף  געזאגט  האט  איד  א  וואס  עסנווארג  א 

די כבוד פון ברכה.
'אמרי שמאי'

"ֲעָׂשָרה ָזָהב" איז די שכר פון א ברכה
"ַוִּיַּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמשְָׁקלֹו ּוְׁשֵני ְצִמיִדים ַעל ָיֶדיָה ֲעָׂשָרה 

ָזָהב ִמְׁשָקָלם" (כד כב)

אין ספר 'אור זרוע' (כיסוי הדם שצט) ברענגט רבינו יצחק מווינא 
אין נאמען פון זיין רבי, רבי יהודה החסיד, אז אליעזר האט נישט 
געגעבן פאר רבקה די צוויי צמידים נאר אלץ מתנה, נאר אלץ 
א באצאהלט אויף דעם וואס אין איר זכות האט ער זוכה געווען 
ֲאֹדִני  ֱאקֵי  ה'   ָּברּו" כז):  פס'  (להלן  אויבערשטן  דעם  לויבן  צו 
ַאְבָרָהם", און ווייל זיין האר אברהם האט אים אויסגעלערנט אז 
די ווערד פון יעדע ברכה איז צעהן זהובים, דעריבער האט ער 
ָזָהב  עס: "ֲעָׂשָרה  איז  צוזאמען  וואס  צמידים  צוויי  געגעבן  איר 
ִמְׁשָקָלם", און דער פסוק איז טאקע דער מקור אויף דעם דין 
וואס עס שטייט אין גמרא (ב"ק צא ב ובתוס' שם ד"ה וחייבו) אז די 

ווערד פון א ברכה איז צעהן זהובים.

פון  מקור  דער  ווייל  אז  ע"א)  (שם  חיים'  'תורת  דער  צו  לייגט 
די  האט  דעריבער  אליעזר,  פון  געשיכטע  די  פון  איז  הלכה  די 
אויף  דווקא  ברכה  א  פון  ווערד  די  געשטעלט  אוועק  חכמים 
צעהן 'זהובים', און נישט 'דינרים' אדער 'סלעים', ווייל אליעזר 

האט געגעבן פאר רבקה 'עשרה זהב' אלץ שכר פון די ברכה.

מיט דעם ערקלערט דער 'תורת חיים' דעם פסוק אין תהלים (פד 
יא): "ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶרי ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱאקַי..." – 
ווען א מענטש האלט זיך אויף אין דעם אויבערשטנ'ס וואוינונג 
צוזאמען  ווערד  זייער  וואס  ברכות  מאה  זאגן  צו  זוכה  ער  איז 
איז טויזנט זהובים, און אויף דעם זאגט דוד; אויך אויב מ'וועט 
מיר אנטראגן צו געבן טויזנט זהובים – די שכר פון די ברכות 
וואס איך וועל זאגן אין דעם אויבערשטנ'ס הויז, דאך "ָּבַחְרִּתי 
ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱאקַי" און באקומען דעם געוואלדיגן שכר אין 

עולם הבא.

מ'קען צולייגן אויף דעם 'תורת חיים', כאטש וואס אויך זייענדיג 
אין שטוב קען יעדער מענטש דערגרייכן צו מאה ברכות, פון 
ֱאקַי",  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף  "ָּבַחְרִּתי  באטאנט:  דוד  האט  דעסוועגן 
ענטפערן  וועלן  וואס  מענטשן  פארהאן  זענען  דארט  ווייל 

שפב  (חו"מ  ש"ך  אין  שטייט  עס  ווי  אזוי  ברכות  זיינע  נאך  אמן 
ז) אז די שכר פון די צעהן זהובים איז נאר אויף א ברכה וואס 
מ'ענטפערט אויף דעם אמן. און מ'קען זאגן אויף דעם א רמז: די 
ראשי תיבות פון דער פסוק: "ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶרי ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי 
ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱאקַי" זענען בגימטריה צ"א אזוי ווי די גימטריה 

פון אמן....

מ'טאר נישט דאווענען אין א מקום טומאה
"ַוּיֹאֶמר ּבֹוא ְּברּו ה' ָלָּמה ַתֲעמֹד ַּבחּוץ ְוָאֹנִכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית" (כד לא)

"'ְוָאֹנִכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית' – מעבודת אלילים" (רש"י)

זאגט רבי פנחס הלוי הורוויץ דער 'הפלאה':

ווען לבן האט באמערקט אז אליעזר האלט אינמיטן דאווענען 
(אזוי ווי עס שטייט קלאר אויבן אין פס' כז) האט ער פארשטאנען אז 
ער וויל נישט אריינגיין אין זיין הויז אלץ חשש אז דארט איז דא 
עבודה זרה, אזוי ווי עס גע'פסק'נט אין שולחן ערוך (או"ח צד ט 
וראה מג"א שם יג): מ'טאר נישט דאווענען אין א האטעל פון גוים 

ווייל דארט זענען פארהאן עבודה זרה'ס.

ַּבחּוץ?"  ַתֲעמֹד  "ָלָּמה  געזאגט:  אים  ער  האט  דעם  וועגן 
אויב  און  זרה  עבודה  די  פון   – ַהַּבִית"  ִּפִּניִתי  "ָאֹנִכי  פארוואס? 
הויז,  אין  מיר  ביי  דאווענען  זאלסט  דו  אז  ענדערשט  איז  אזוי 
"מ'זאל  ה):  צ  (שם  ערוך  שולחן  אין  גע'פסק'נט  איז  עס  ווי  אזוי 
נישט דאווענען אין א אפענע פלאץ צ.ב.ש. אין א פעלד, ווייל 
ווען מ'איז אין א פארמאכטע פלאץ האט מען א גרעסערע פחד 

פונעם קעניג און זיין הארץ איז ביי זיך צובראכן".

'פנים יפות'

כדי צו זוכה זיין צו א זוהן ווי 'יצחק' 
דארף מען אסאך דאווענען

"ַוּיֶֹסף ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ּוְׁשָמּה ְקטּוָרה: ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ִזְמָרן ְוֶאת 
ָיְקָׁשן ְוֶאת ְמָדן ְוֶאת ִמְדָין ְוֶאת ִיְׁשָּבק ְוֶאת ׁשּוַח" (כה א-ב)

האט  ער  וואס  יארן  אסאך  נאך  וואס  יונגערמאן  חשובער  א 
געדאוונט אויף קינדער איז געהאלפן געווארן מיט א קינד, איז 
דערציילן  אים  גור  פון  אמת'  'שפת  דער  רבי  זיין  צו  געקומען 
אליינס  זיך  פון  ווי  איז  מויל  זיין  פון  און  בשורה,  גוטע  די 
דאווענען  וואס  אנדערע  "פארוואס  פראגע:  די  ארויסגעקומען 
אזויפיל  געדארפט  האב  איך  און  געהאלפן,  באלד  ווערן 

דאווענען בעפאר איך בין געהאלפן געווארן?"

האט אים דער רבי געענטפערט א שארפע ענטפער: "וואס איז 
דאס א וואונדער אין דיינע אויגן? אין די תורה הקדושה געפינען 
אין  געדאוונט  האט  אבינו  אברהם  זאך;  זעלבע  דאס  אויך  מיר 
און  יצחק,  מיט  ווערן  געהאלפן  זאל  ער  יארן  אסאך  פון  לויף 
נאך ווען שרה אמינו איז נסתלק געווארן, כאטש ער איז שוין 
מיט  געהאט  חתונה  נאכאמאל  ער  האט  אלט,  זייער  געווען 
זוהן.  זעקס  געווארן  געבוירן  באלד  אים  זענען  עס  און  קטורה 
קען  וכו'  'יקשן'  'זמרן',  ווי  קינדער  אזעלעכע  אז  זאגן  מען  מוז 
מען גרינגערהייט זוכה זיין, אבער כדי צו זוכה זיין צו א זוהן 

ווי 'יצחק' פעלט אויס אסאך תפילות אן קיין אויפהער..."

'יגדיל תורה'

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם

די סגולה פון דערמאנען דעם הייליגן יחוד
"ַוּיֹאֶמר ַּבת ִמי ַאְּת ַהִּגיִדי ָנא ִלי" (כד כג)

אליעזר  האט  דעם  צוליב  'אמן';  בגימטריה  איז  ִלי"  "ָנא 
געוואלט  האט  ער  ווייל  רעדן,  ביים  געווען  מאריך 
די  אין  נכלל  איז  וואס  יחוד  הייליגן  דעם  דערמאנען 
די  מיט  פארפארעט  געווען  איז  ער  ווען  'אמן'  ווארט 

שידוך פון יצחק, כדי אז דאס זאל אים צוהעלפן.

'בית ישראל' [פון רצ"ה מזידיטשויב]

 ‡ ּבָ ן  ≈̃ ָז ָרָהם  ַ‡ב¿ "ו¿  :(‡ כ„  (בר‡˘י˙  פר˘ה  פסו˜ ‡ין ‡ונזער  „עם  ‡ויף 
ּכֹל", ˘רייבן „י בעלי ה˙וספו˙ ('˙וספו˙  ָרָהם ּבַ ˙ ַ‡ב¿ ַרך¿ ‡∆ ים ַוה' ּב≈ ƒמ ּיָ ּבַ

ה˘לם' ח"ב עמ' רמה):

'ז˜ן ב‡ בימים' – ‡יז סופי ˙יבו˙ '‡מן'; „‡ס ‡יז ‡ רמז 
(ברכו˙ מז ‡; ˘ב˙ ˜יט ב) ‡ז ‡ין זכו˙ פון  ‡ויף וו‡ס חז"ל ז‡‚ן 

ענטפערן ‡מן ‡יז „ער מענט˘ זוכה ˆו ‡ריכו˙ ימים 
‡ין עולם הזה ‡ון ‡ין עולם הב‡. 

‡מן. ‡ין ‡לע עולמו˙. 
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שוין  זיך  האט  צרות  און  שוועריקייטן  מיט  פול  איז  וואס  היסטאריע  אידישע  די 
אידן  די  וואס  מאל  יעדעס  פראצעס:  באקאנטע  די  מיט  מאל  צעהנדליגער  באגעגנט 
שטייען אקעגן א געוויסע שוועריקייט אדער א צרה טוהן זיי נאכקוקן זייערע מעשים 
זעהן וואספארא מצוה דארף חיזוק, צי א הלכה וואס איז נאכגעלאזט געווארן. אמאל, 
פעלט אויס איין מצוה צו קענען אראפוועגן דעם וואגשאל און אפהאלטן א אומגליק 
ס'זאל נישט פאסירן, אזוי ווי עס האט פאסירט אין קאריץ וואס איז אין אוקריינא פאר 

ארום צוויי הונדערט יאר:

נאמען  מיטן  זוהן  א  געהאט  האט  זיע"א  קאריצער  פנחס  רבי  וקדוש  גאון  דער 
מאיר'ל. א ספעציעלער יונגל איז ער געווען, א קלוגער און פול מיט חן, ער האט זיך 
אויסגעצייכנט אין זיינע לימודים און האט פארמאגט איידעלע מידות. זיין פאטער 

האט זיך שטאלצירט מיט אים, און האט אים געברענגט אסאך נחת.

איינמאל, אין די געגנט פון קאריץ האט אויסגעבראכן א שרעקליכע אונטערגאנג און 
זייער אסאך מענטשן זענען פון דעם געשטארבן. מענטשן האבן זיך צוזאם גענומען 
אין די שוהלן בייטאג און ביינאכט, ווען זייער געוויין צורייסט די הערצער, אבער עס 
זעהט אויס אז די שערי רחמים זענען פארשלאסן געווארן, און די מגיפה האט זיך 

געשטארקט פון טאג צו טאג.

רבי  צו  קאריץ  קיין  צוקומען  געאיילט  זיך  האבן  געגנט  די  פון  אידן  צובראכענע  די 
אנגענומען  דאך  ווערט  ווערטער  אייערע  רבי!  אונז  "העלף  געבעהטן:  און  פנחס, 
אין הימל, צדיק גוזר והקב"ה מקיים! רבי, האט רחמנות אויף אונז, און זייט מעורר 
רחמים פון אויבן, אויף אונז, אויף אונזערע ווייבער און אונזערע קינדער, די מגיפה 

זאל נישט אריינקומען אין אונזערע הייזער!"

רבי פנחס איז איבערגענומען פון זייערע ווערטער, ער האט זיך געשטעלט דאווענען, 
ער האט אויפגערודערט די גאנצע וועלט ווען ער האט זיך געשטעלט דאווענען פארן 
אויבערשטן. אבער, אומזינסט. די שרעקליכע גזר דין איז געבליבן, און די ביטערע 

מגיפה האט געווילדעוועט אן קיין אפהאלט.

דעמאלטס האט רבי פנחס קאריצער געעפנט דעם ארון הקודש און האט אויסגערופן 
אקעגן אלע פארזאמלטע:

- "ריבונו של עולם! איך האב א זוהן, מאיר'ל, וואס איז ביי מיר באליבט ווי די שווארץ 
אפל פון מיין אויג, איך גיב אים אוועק פאר דיר במתנה גמורה! נעם אים צו פון מיר, 

זאל ער זיין א כפרה פאר כלל ישראל!"

זיך  האט  אונטערגאנג  די  און  געווארן,  אנגענומען  איז  פנחס  רבי  פון  תפילה  די 
אינגאנצן אויפגעהערט... אבער אין דעם טאג איז זיין זוהן מאיר'ל שטארק קראנק 

געווארן.

א שטורעם האט אויסגעבראכן אין קאריץ. מאיר'ל איז דאך דער טייער קינד פון דעם 
צדיק; זיין באליבט קינד, זיין האפענונג וואס וועט פארזעצן זיין וועג. וויאזוי קען זיין 

אז ער וועט אוועק גיין פון דער וועלט?

אלע האבן זיך געאיילט צוריק צום דעם צדיק'ס הויז, און האבן אויסגעבראכן מיט 
געוויינערייען און געשרייען וואס האבן געשפאלטן די הימלען ביז אויבן:

דיין  מיט  מסכים  נישט  זענען  מיר  ניין!  נאכאמאל  און  ניין  צדיק!  הייליגער  "ניין,   -
גרויסער קרבן! מיר ווילן ענדערשט דעם גרויסן ליכטיגקייט, דעם מאיר'ל, וואס זיין 

שטערן וועט אונז אלעמען באלייכטן!"

איבערגענומען  איז  פנחס  רבי  ביז  געיאמערט,  און  געשריגן  ווייטער  זיי  האבן  אזוי 
געווארן, און איז נאכאמאל צוגעגאנגען צום ארון הקודש, ער האט אריינגעלייגט זיין 

קאפ צווישן די ספרי תורה און האט אויסגעשריגן:

- "ריבונו של עולם! פאר דיר איז גלוי וידוע אז איך האב מיט מיין גאנצע הארץ אוועק 
געגעבן מיין מאיר'ל כדי צו מכפר זיין אויף די אידישע קינדער, און מיין קרבן איז 
טאקע אנגענומען געווארן און די מגיפה האט זיך אפגעשטעלט. אבער די אידן ווילן 
נישט מוותר זיין אויף מיין מאיר'ל, יעצט ווייס איך נישט וויאזוי זיך א עצה צו געבן; 

וואס זאל איך טוהן?"

עס זענען אדורך עטליכע מינוט ווען עס הערשט א שטילקייט. דעם צדיק'ס קאפ 
איז געווען צווישן די הייליגע ספרי תורה, און טרערן זענען גערינען פון זיינע הייליגע 

אויגן.

דער ריזיגער עולם וואס האט אנגעפילט דעם שוהל האט צוגעקוקט מיט ציטער און 
אנגעצויגענערהייט: צי מאיר'לס לעבן וועט אראפוועגן, און דעמאלטס וועט חלילה 

די מגיפה צוריק קומען און וועט ווייטער פארלענדן די אידן פון דעם געגנט?...

פלוצלינג האט רבי פנחס'ל אויפגעהויבן זיין קאפ און האט אויסגערופן הויעך:

"מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך וירפא את החולה יהודה מאיר... 
בתוך שאר חולי ישראל, ונאמר אמן".

א הויכער 'אמן' האט אפגעהילכט אין בית המדרש פון דעם געוואלדיגן עולם. דער 
גרויסער קול האט אויפגעציטערט דעם גאנצן שוהל, און עס האט אויסגעזעהן ווי 
געהערט  איז  וואס  אמן  מעכטיגע  די  וואלד.  אין  ביימער  ווי  זיך  שאקלען  ווענט  די 
געווארן אין דעם גאנצן שטעטל, איז ארויף אין הימל, עס האט געשפאלטן די טויערן 

אין הימל – און אט האט פאסירט דער וואונדער:

פון יענער מינוט האט מאיר'ל אנגעהויבן געזונט צו ווערן! און אויך די מגיפה, נאך 
וואס האט זיך אויפגעהערט, איז נישט צוריק געקומען, ויהי לפלא! 

('ישיבת חכמי לובלין' ח"א עמוד כח')

נאך איין אמן...

קבלת עול מלכות שמים יעדן טאג
מיר האבן שוין געשריבן אין די פריערדיגע ארטיקלען אז די מצוה פון ליינען קריאת שמע איז מקבל זיין עול 

מלכות שמים און אויסרופן אז דער אויבישטער איז אחד יחיד ומיוחד (ע"פ ספר החינוך מצוה תכ).

אין מדרש (דב"ר פ ב) דרש'ענען חז"ל פון דעם פסוק (תהלים עג כה): "ִמי ִלי ַבָּׁשָמִים ְוִעְּמ א ָחַפְצִּתי ָבָאֶרץ", אז 
בשעת מתן תורה האט דער אויבישטער געעפנט אלע הימלען און האט געוויזן פאר די אידן אז עס איז נישט 
פארהאן קיין שום גא-ט אויף דער וועלט אויסער דער אויבישטער, און באלד נאכדעם האבן די אידן געזאגט 
פאר דער אויבישטער: "מי לי בשמים" – אויסער דיר, און אזוי ווי אין הימל האב איך נישט קיין אנדערן נאר 
דיר, אזוי וויל איך אויך נישט קיין אנדערן אויף דער ערד, נאר איך גיי אריין יעדן טאג אין שוהל און איך זאג 

אויף דיר עדות: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".

און דער אויבישטער האט זיי צוריק באצאהלט לויט זייער גוטער אויפפירונג, אזוי ווי עס שטייט אין גמרא אין 
ברכות (ו א): "דער אויבישטער האט געזאגט פאר די אידן, ענק האבן מיר געמאכט פאר דער איינציגסטער לויב 
אויף דער וועלט, וועל איך ענק אויך מאכן פאר דער איינציגסטער לויב אויף דער וועלט, אזוי ווי עס שטייט 

(שמואל ב' ז כג): "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ".

אבער נאך אלץ דארף מען פארשטיין, פארוואס דארפן מיר עדות זאגן צוויי מאל יעדן טאג, איז דען נישט 
גענוג מיר זאלן עס טוהן איינמאל אין אונזער לעבן?

מער פון דעם, מיר טרעפן אין גמרא אין ברכות (סג ב): "רבי יהודה האט אנגעהויבן צו רעדן פון כבוד התורה און 
האט גע'דרש'נט: 'ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַהּיֹום ַהֶּזה ִנְהֵייָת ְלָעם' (דברים כז ט), איז שווער, האט מען דען אין דעם 
טאג געגעבן די תורה פאר די אידן, יעצט שטייט מען דאך שוין אין די ענדע פון די פערציג יאר? נאר דיך צו 
לערנען אז די תורה איז באליבט יעדן טאג ביי די וואס לערנען עס – אזוי ווי די טאג וואס מ'האט עס באקומען 
אויפן בארג סיני. זאגט רבי תנחום בריה דרב חייא איש כפר עכו, איך וועל דיר ברענגען אויף דעם א באווייז, 
א מענטש ליינט דאך קריאת שמע צופריה און ביינאכט, אויב האט ער איין נאכט נישט געליינט – זעהט  עס 

אויס ביי אים אזוי ווי איינער וואס האט נאך קיינמאל נישט געליינט קריאת שמע".

ערקלערט דער רמח"ל אין 'דרך ה' (ח"ד פ"ד): "ריכטיג טאקע אז דאס מציאות פון השי"ת איז נישט אנגעהאנגען 
אין קיין שום זאך און איז זיך נישט מתייחס צו קיינעם... אבער דער אויבישטער מיט זיין גוט'סקייט און מיט 
זיין חסד האט זיך דערנידערט כביכול מיט זיין ענווה ער זאל זיך יא מתייחס זיין צו זיינע באשעפענישן, כאטש 
וואס באמת האט ער אינגאנצן נישט קיין באציאונגען מיט זיי. און ער האט געוואלט זיין מיט זיי אין א מדריגה 
פון 'א קעניג צו א פאלק', ער זאל ווערן גערעכנט פאר זיי ווי א הויפט און א פירער, און זיך שטאלצירן מיט 
זיי אזוי ווי א קעניג שטאלצירט זיך מיט זיין פאלק, אזוי ווי עס שטייט (משלי יד כח): 'ברוב עם הדרת מלך'. און 
אין די בחינה רופן מיר אים אן 'דער קעניג פון דער וועלט', און צוליב דעם וואס ער ווערט אנגערופן אונזער 
הויפט און שטאלצירט זיך מיט אונז, דארפן מיר אויך אים דינען און פאלגן אלעס וואס ער הייסט, אזוי ווי א 

קעניג פאר זיין פאלק.

צוליב דעם דארפן מיר אויך יעדן טאג אננעמען אויף אונז זיין קעניגרייך און זיך אונטערטעניגן צו אים און צו 
זיינע מצוות אזוי ווי קנעכט צו זייער קעניג. און דאס ווערט אנגערופן קבלת עול מלכות שמים. און דאס איז 
'שמע ישראל', ווען מיר טוהן איינערקענען אז דער אויבישטער איז דער  אריינגערעכנט אין דער פסוק פון 
מלך מלכי המלכים, ער קעניגט אויף אלע זיינע באשעפענישן פון אויבן און פון אונטן, און מיר נעמען אן דעם 

עול המלכות און מיר טוהן זיך אונטערטעניגן אונטער אים". 

די סדר פון די פרשיות
אין גמרא (ברכות יג א) ווערט ערקלערט די סדר פון די פרשיות פון קריאת שמע: "פארוואס זאגט מען 'שמע' 
בעפאר 'והיה אם שמע'? כדי ער זאל מקבל זיין אויף זיך דעם עול מלכות שמים און נאכדעם זאל ער מקבל 
זיין אויף זיך דעם עול המצוות, 'והיה' איז בעפאר 'ויאמר', ווייל 'והיה' איז שייך סיי בייטאג און סיי ביינאכט, 

און 'ויאמר' איז נאר בייטאג אליין".

דער אלטער פון קעלעם האט צוגעשטעלט צו דעם א משל צו איינער וואס איז שטארק קראנק וואס כדי ער 
זאל אויסגעהיילט ווערן דארף דער דאקטער אים זייער שטארק וויי טוהן; אויב ער איז קלוג, וועט ער פריער 
אריינעמען ביי זיך אין הארץ אז דער דאקטער וויל נאר זיין גוט'ס, און דעמאלטס וועט אים זיין גרינג צו קענען 
אויפנעמען די יסורים, ווייל ער פארשטייט אז ער טוהט עס נישט צוליב וואס ער האט אים פיינט, נאר צוליב 
גרויס ליבשאפט. אבער אויב ער איז א נאר, וועט ער זיך שלאגן מיטן דאקטער, און דער דאקטער וואס דארף 

אים אויסהיילן וועט אים דארפן מער וויי טוהן, און זיין רפואה וועט שווערער אנקומען.

אזוי איז אויך ביי די מצוות: די מצוות זענען געגעבן געווארן כדי צו מתקן זיין אונזערע נשמות, אבער צווישן 
די מצוות זענען פארהאן אזעלעכע וואס זענען זייער שווער צו מקיים זיין, דעריבער האבן חז"ל געזאגט מיר 
זאלן פריער מקבל זיין דעם עול מלכות שמים, ד.מ. – ארייננעמען אין אונזער הארץ אז דער באשעפער וויל 
אונז נאר גוט'ס טוהן, און דורך דעם וועט אונז גרינגער זיין צו מקבל זיין דעם עול המצוות, ווייל אויב נישט 
וועט דער אויבישטער אונז מוזן שטראפן כדי מיר זאלן זיי יא מקיים זיין, און מיר וועלן צוויי מאל דערלייגן 

('כתבי הסבא מקעלם' ימים נוראים ח).

די קריאת שמע איז אויסגעשטעלט אקעגן די עשרת הדברות
דער משנה ברורה (או"ח סא ב) ברענגט אין נאמען פון דער 'אליה רבה' וואס ברענגט אין נאמען פון דער כלבו 
עשרת  די  אקעגן  זענען  וואס  ענינים  צעהן  פארהאן  זענען  שמע  קריאת  ביי  אז  ירושלמי  די  אויף  געבויעט 
הדברות, דעריבער דארף זיך יעדער מתבונן זיין אין זיי ביים ליינען קריאת שמע, כדי נישט עובר זיין חלילה 

אויף איינס פון זיי:

א. 'ה' אלוקינו' – אקעגן 'אנכי ה'', ב. 'ה' אחד' – אקעגן 'לא יהיה לך', ג. 'ואהבת' – אקעגן 'לא תשא את שם ה' 
אלוקיך לשוא', ווייל דער וואס האט ליב דעם קעניג וועט נישט שווערן מיט זיין נאמען אויף ליגנט, ד. 'על 
מזוזות ביתך' – און נישט אויף דיין חבר'ס הויז, אקעגן 'לא תחמוד', ה. 'ואספת דגנך' – און נישט דיין חבר'ס 
ווייץ, אקעגן 'לא תגנוב', ו. 'ואבדתם מהרה' – אקעגן 'לא תרצח', ווייל דעם רוצח דארף מען דאך הרג'ענען, ז. 
'למען ירבו ימיכם' – אקעגן 'כבד את אביך', ווייל די שכר פון די מצוה איז אריכות ימים, ח. 'ולא תתורו... אחרי 
עיניכם' – אקעגן 'לא תנאף', ט. 'למען תזכרו... את כל מצותי' – אקעגן 'זכור את יום השבת', ווייל שבת איז דאך 

שקול אקעגן כל התורה כולה, י. 'אני ה' אלקיכם' – אקעגן 'לא תענה ברעך עד שקר'.

יעצט  זיך  ער  זאל  דעם,  אויף  געווען  עובר  חלילה  איינער  האט  אויב  אז  צו  לייגט  (שם)  היטב'  'באר  דער 
אונטערנעמען די מצוה פון דאסניי ביים ליינען קריאת שמע.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבללתעתענה אמונים 

ססדרר ם 
 קריאת שמע אריינפיר (ד) 

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

נאך איין
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