
פרשת שמות

בס"ד

דער סוד פון כלל ישראל‘ס בליעהן
”ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה“ (א א)

פארוואס שטייט ”ַהָּבִאים“ וואס איז א לשון הווה, די אידן זענען 
דאך שוין פון לאנג געקומען קיין מצרים?

טייטש האדמו“ר רבי יהושע פון בעלזא:
ווייל יעקב האט זיך געזארגט אז זיינע קינדער זאלן נישט זיין 
נאנט מיט די מצריים און זיך אפלערנען פון זייערע מעשים, האט 
ער געדאוונט אז זיי זאלן שטענדיג זיין אין א בחי‘ פון ”ַהָּבִאים“, 
ד.מ. אזוי ווי פרעמדע וואס האבן זיך נאר יעצט באזעצט, און 

נאכנישט אויסגעמישט מיט די דארטיגע איינוואוינער.
א רמז אויף דעם קענען מיר טרעפן אין דעם ערשטן פסוק אין 
די הפטורה פון אונזער פרשה: ”ַהָּבִאים ַיְׁשֵרׁש ַיֲעקֹב ָיִציץ ּוָפַרח 
ִיְׂשָרֵאל“ (ישעיה כז ו) – ווייל יעקב האט איינגעווארצלט אין זיינע 
קינדער אז זיי זאלן שטענדיג זיין אין א בחי‘ פון ”ַהָּבִאים“, וועגן 

דעם איז מקויים געווארן: ”ָיִציץ ּוָפַרח ִיְׂשָרֵאל“ אויף אייביג.
’נפלאות חדשות‘ [פון רבי יחיאל מאיר מידימאוו]

”מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין“
”ַוֵּיֶל ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִוי“ (ב א)

דער  געווען  איז  עמרם  ברייתא:  א  אין  געלערנט  האבן  ”מיר 
הבן  ”כל  געווען  גוזר  האט  הרשע  פרעה  ווען  הדור,  גדול 
הילוד היאורה תשליכוהו“ האט ער געזאגט: אונזער פלאג איז 
אומזינסט! האט ער געגעבן א גט פאר זיין פרוי... האט אים זיין 
טאכטער געזאגט: טאטע, דיין גזירה איז נאך מער ווי פרעה‘ס 
גזירה... האט ער צוריק גענומען זיין פרוי... ”ַוִּיַּקח“ – עס וואלט 
געדארפט שטיין ’ויחזור‘? זאגט רבי יהודה בר זבינא: ער האט 
אוועק  איר  האט  ער  חתונה;  א  ווי  אזוי  איר  פאר  געמאכט 
זענען  מרים  מיט  אהרן  און  חופה  באצירטע  א  אין  געזעצט 
הבנים  ’אם  געזאגט:  האבן  מלאכים  די  און  איר,  פאר  געטאנצן 

שמחה‘“ (סוטה יב א).
נוסח  דעם  בריסקער  חיים  רבי  פארענטפערט  גמרא  די  מיט 
פון די ברכת האירוסין: ”...והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי 
חופה וקידושין, ברוך אתה ה‘ מקדש עמו ישראל על ידי חופה 
וקידושין“; לכאורה פארוואס דערמאנט מען חופה פריער פון 
קידושין, מ‘דארף דאך מקדש זיין די פרוי בעפאר זי גייט אריין 

אונטער די חופה?
די  לויט  געווען  מתקן  מען  האט  ברכה  די  אז  זיין  קען  עס  נאר 
שוין  האבן  מצרים  אין  אידן  די  געפירט:  זיך  מ‘האט  וואס  סדר 
מקיים געווען די מצוה פון חופה, אזוי ווי מ‘זעהט אין גמרא אז 
עמרם האט אוועק געזעצט יוכבד אין חופה ווען ער האט מיט 
איר חתונה געהאט דאס צווייטע מאל, אבער מיט די מצוה פון 
מתן  ביי  געווארן,  באפוילן  שפעטער  נאר  מיר  זענען  קידושין 
תורה (רמב“ם אישות א א), דעריבער דערמאנט מען ביי די ברכה 

’תשובות והנהגות‘ ח“ד עמ‘ תסהפריער חופה און נאכדעם קידושין.

פארוואס זענען די אידן ערוועקט געווארן צו 
דאווענען נאר נאך די טויט פון פרעה?

ַוַּתַעל  ַוִּיְזָעקּו  ָהֲעבָֹדה  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוֵּיָאְנחּו  ִמְצַרִים   ֶמֶל ”ַוָּיָמת 
ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאקִים" (ב כג)

שטארבן  פרעה‘ס  נאך  פונקט  פארוואס  פארשטיין,  מ‘דארף 
האבן די אידן געקרעכצט פון די שווערע ארבעט?

עטליכע ערקלערונגען זענען פארהאן אויף דעם:

די  ערקלערט:  המור‘  ’צרור  ספר  זיין  אין  סבע  אברהם  רבי  א. 
תורה וויל אונז דערציילן אז די קרעכצן און די ווייטאג וואס די 
אידן האבן געהאט האט צוגעברענגט פאר פרעה זאל שטארבן.

בלולה‘  ’מנחה  ספר  זיין  אין  ראפאפארט  מנחם  אברהם  רבי  ב. 
ערקלערט: אין די צייט וואס די מצריים האבן אונטערגעטעניגט 
די אידן, האבן זיי נישט געלאזט דאווענען צום אויבערשטן, נאר 
ווען אלע מצריים האבן געוויינט און געקרעכצט, האבן די אידן 
אויסגענוצט די געלעגנהייט, און אויסערליך האט אויסגעזעהן 
אין  אבער  שטארבן,  פרעה‘ס  אויף  וויינען  און  קרעכצן  זיי  ווי 
הארץ האבן זיי אינזין געהאט צום טאטן אין הימל און אזוי איז 

ארויף זייער געשריי צו השי“ת.

ג. דער ראב“ד הגאון רבי משה שטערנבוך שליט“א אין זיין ספר 
די  פון  יארן  ערשטע  די  אין  אזוי:  ער  ערקלערט  ודעת‘  ’טעם 
שעבוד האבן די אידן געהאפט אז נאך ווען פרעה הרשע וועט 
שטארבן וועט דער נייער קעניג רחמנות האבן אויף זיי און וועט 
זיי באפרייען פון דעם שעבוד, אבער ווען זיי האבן איינגעזעהן 
פארגעזעצט  הערשאפט  נייע  די  האט  טויט  זיין  נאך  אויך  אז 
דער  נאר  אז  פארשטאנען  זיי  האבן  יעצט,  ביז  ווי  וועג  דעם 
אויפגעהויבן  זיי  האבן  דעם  וועגן  העלפן,  זיי  קען  באשעפער 
זייערע אויגן צום הימל מיט מער התעוררות, ביז זייער געשריי 

איז ארויף צום באשעפער.

”אנוכי - ולא מלאך“
”ָוֵאֵרד ְלַהִּצילֹו... ְוַעָּתה ִהֵּנה ַצֲעַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאה ֵאָלי" (ג ח-ט)

וואס איז די באדייט פון די ווערטער ”ָּבָאה ֵאָלי“?
טייטש דער ברעזשאנער רב, דער מהרש“ם:

אין מסכת שבת (יב ב) זאגן די חכמים, כאטש אז יעדער ”וואס 
נישט  מלאכים  די  טראגן  שפראך,  ארמי‘שע  די  אויף  דאוונט 
ארויף זיין תפילה“, פון דעסוועגן איינער וואס דאוונט נעבן א 
קראנקן קען יא דאווענען אויף ארמי‘ש, ווייל די שכינה שטייט 
נעבן דעם קראנקן, און וועגן דעם דארף ער נישט צוקומען צו 

די מלאכים זיי זאלן ארויף טראגן זיין תפילה.
אויבישטער:  דער  זאגט  פסוק  דער  אין  וואס  נאך  דא,  אויך 
”ָוֵאֵרד ְלַהִּצילֹו“ – איך אליין, זאגט די תורה: ”ַצֲעַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָּבָאה ֵאָלי“ – גראד צו מיר אן צו צוקומען צו די מלאכי השרת. 

צו  זיי  אראפ  איז  אויבישטער  דער  בעפאר  ז),  (פס‘  אויבן  אבער 
ֳעִני  ֶאת  ”ָרִאיִתי  געזאגט:  אויבישטער  דער  האט  ראטעווען, 
האב  איך  אז  ד.מ.   – ָׁשַמְעִּתי“  ַצֲעָקָתם  ְוֶאת  ְּבִמְצָרִים  ֲאֶׁשר  ַעִּמי 
געווארן  געברענגט  איז  עס  בעפאר  נאך  פיין  זייער  צוגעזעהן 

זייער געשריי דורך די מלאכים.
’תכלת מרדכי‘ ח“א, שמות אות ו

א תפילה אן כוונה ווערט אנגענומען 
אין זכות פון משה

”ַוּיֹאֶמר ֱאקִים ֶאל מֶֹׁשה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ַוּיֹאֶמר ּכֹה תֹאַמר ִלְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם" (ג יד)

האט  אנהויב  פארוואס  חז“ל  פון  קשיא  די  שוין  ברענגט  רש“י 
די  ביי  און  ֶאְהֶיה“,  ֲאֶׁשר  געזאגט: ”ֶאְהֶיה  און  געדאפלט  השי“ת 

ענדע שטייט: ”ֶאְהֶיה“ נאר איינמאל.

דער  שרייבט  דעם  אויף  ערקלערונג  וואונדערליכע  א 
דעם  אויף  געבויעט  שפרינץ,  דב  שלמה  רבי  רב  מאנטריאלער 
’שערי  כאן;  (רמב“ן  ברענגען  ראשונים  די  וואס  מדרש  פון  לשון 
העבודה‘ אות מב): ”ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה‘ – אזוי ווי דו ביזסט מיט מיר, 

אזוי וועל איך אויך זיין מיט דיר“.

פון דער מדרש קומט אויס אז ”אהיה אשר אהיה“ איז טייטש אז 
דער אויבישטער פירט זיך מיט דעם מענטש מדה כנגד מדה; 
נעמט  דעם  מיט  הארץ,  טיפן  פון  כוונה  מיט  ער  דאוונט  אויב 
דער  וועט  הארץ,  זיין  אין  אויבערשטן  דעם  אריין  כביכול  ער 
אויבישטער אויך זיין מיט אים און וועט אננעמען זיין תפילה, 
ער  וואס  טראכטן  צו  אן  ווערטער  די  ער  מורמלט  אויב  אבער 

זאגט – ווערט זיין תפילה נישט אנגענומען.

משה רבינו וואס האט געזארגט טאמער צוליב די שוועריקייטן 
וועלן די אידן נישט קענען מכוון זיין ווי עס דארף צו זיין, האט 
ער געבעהטן פון השי“ת אז פון דעסוועגן זאל ער יא אננעמען 
ווען  געווארן  אנגענומען  איז  תפילה  זיין  און  תפילות,  זייערע 
ֲאֵליֶכם“  ְׁשָלַחִני  ”ֶאְהֶיה  געזאגט:  אים  האט  אויבישטער  דער 
וועלן  זיי  אויב  יעדנפאלס,  אין  זיי  מיט  זיין  וועל  איך  ’אהיה‘   –

שו“ת ’לשד השמן‘, מזוזת הפתחדאווענען בציבור.

די סיבת פארוואס אהרן האט געגעבן א קוש פאר משה
”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל ַאֲהרֹן ֵל ִלְקַראת מֶֹׁשה ַהִּמְדָּבָרה ַוֵּיֶל ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ְּבַהר 

ָהֱאקִים ַוִּיַּׁשק לֹו" (ד כז) 
”‘וישק לו‘ - כמנשק דבר קדוש“ (ספורנו)

זאגט הגרב“ד פאווארסקי שליט“א, ראש ישיבת פאנאוויטש:
דער רמ“א (או“ח צח א) פסק‘נט אז א מענטש טאר נישט קושן 
זיין  זאל  עס  כדי  איז,  טעם  דער  און  שוהל,  אין  קינדער  זיינע 
באשעפטיגט  נאר  מען  איז  שוהל  אין  אז  הארץ  זיין  אין  קלאר 
זענען  ליבשאפטן  אנדערע  אלע  און  הבורא,  אהבת  מיט 

אינגאנצן נישט פארהאן.
דאך  איז  דעם,  אויף  געבן  אכטונג  מען  דארף  שוהל  אין  אויב 
דער  ווי  האלוקים‘  ’הר  אין  פירן  זיך  מען  דארף  אזוי  אז  זיכער 
באשעפער גייט זיך דארט אנטפלעקן פאר זיין פאלק און פאר 
זיי געבן די תורה. וועגן דעם זאגט דער ספורנו אז אהרן האט 
נישט געקושט משה ווייל ער האט זיך געפריידט אים צו זעהן, 

ספר  א  קושט  וואס  איינער  ווי  הייליגקייט,  זיין  צוליב  נאר 
’בד קודש‘תורה.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
הן

פע ם

פון ווען איז א קטן זוכה צו עולם הבא
ַהֶּזה  ַהָּגדֹל  ַהַּמְראֶה  ֶאת  ְוֶאְרֶאה  ָּנא  ָאֻסָרה  מֶֹׁשה  ”“ַוּיֹאֶמר 

ַמּדּוַע א ִיְבַער ַהְּסֶנה (ג ג)

אין גמרא (סנהדרין קי ב) ווערט געברענגט עטליכע דעות 
פון ווען איז א קטן זוכה צו עולם הבא, צווישן זיי: רבי 
מאיר האלט פון ווען ער ענטפערט אמן, און לויט לרב 

נחמן בר יצחק פון ווען ער איז גע‘מל‘ט.

א רמז אויף די דיעות קען מען טרעפן אין דעם פסוק: 
טוהט  זכות  וואספארא   – ַהְּסֶנה“  ִיְבַער  א  ”ַמּדּוַע 
ביישטיין פארן מענטש ער זאל זוכה זיין צו חיי נצח? אין 
’אמן‘ – וואס איז ר“ת: ”ֹמֶׁשה ָאֻסָרה  זכות פון ענטפערן 
ָּנא“, און אין זכות פון די מצוה פון ’מילה‘ – וואס איז ר“ת: 

”ַמּדּוַע א ִיְבַער ַהְּסֶנה“
’חכימא ברמיזא‘ עמ‘ פה

ברכו˙ ‰˘חר. ‡ויפן ˜ול, מיט כוונ‰ ‡ון מיט ‡ ח ברו˙‡.

זיך ˆו מחז˜ זיין מיט ענטפערן
‡מן ‡ין „י ימי ‰˘ובבי"ם

‰‚‰"˜ רבי ˘מעון סופר „ער רב פון ˜ר‡˜‡ ˘רייבט (’מכ˙ב סופר‘ ˘מו˙):
‡ין „י ימי ‰˘ובבי"ם ווען מיר זענען זיך מחז˜ ‡ין רוחניו˙, 

„‡רף מען ליי‚ן ‡ ˘ט‡ר˜ן ‚עוויכט ‡ויף „י ענין פון 
ענטפערן '‡מן' ‡ויף „י ברכו˙, וו‡ס ‡יר כח 

‡יז זייער ‚רויס ˆו מ˙˜ן זיין „עם זע‰ל.
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אין  געווארן  נפטר  איז  תשע“ה  תמוז  חודש  אין 
רבי  הרה“ג  יאר,   91 פון  עלטער  אין  ירושלים 
נחמיה בעקער זצ“ל. רבי נחמיה איז געווען פון 
די יקירי קרתא דירושלים, ער האט געדינט אלץ 
א מלמד דרדקי אין לויף פון אסאך צעהנדליגער 
יארן, א תלמיד חכם און נעים הליכות וואס אלע 
פון  געהאט  הנאה  און  געהאט  ליב  אים  האבן 

זיינע שיינע זיסע ווערטער.
מרן  ביי  געווייקט  זיך  ער  האט  יוגנט  זיין  אין 
שטארק  זיך  האט  ער  זיע“א,  איש  החזון 
באהאפטן צו אים, ער איז געגאנגען לויט זיינע 
אנווייזונגען, און זיך געפירט לויט זיינע הנהגות.
און  פינעף  ווי  מער  פאר  פאסירט  האט  דאס 
זעכציג יאר. רבי נחמיה מיט זיין פרוי האבן זוכה 
געווען צו האלטן זייער ערשטער זוהן וואס איז 
צוויי  אט,  און  טוב,  למזל  געווארן  געבוירן  זיי 
נישט  זיך  קימפעטארין  די  האט  נאכדעם  וואכן 
גוט געפילט און מ‘האט איר אריינגעפירט אין די 

’הדסה‘ שפיטאל.
פראפעסאר  דאקטער,  באקאנטער  דער 
אונטערגעזוכט,  גוט  איר  האט  וואס  שקאלניק, 
איר  אז  קלארקייט  א  מיט  באשלאסן  האט 
געזונט צושטאנד איז זייער שווער און א געפאר 
שנעל  איר  ”מ‘דארף  לעבן.  איר  אויף  הערשט 
אפערירן!“ – האט ער געמאלדן פאר רבי נחמיה, 
און האט צוגעלייגט: ”א שאד אויף יעדע מינוט“.
צוליב איר צושטאנד האט מען באשטימט איר 
נישט  אפעראציע,  עמערדזשענסי  א  אויף  רייע 
דעם  אין  אריין  ציילט  נחמיה  רבי  ווען  בעפאר 
פינעף  פון  סומע  ריזן  דעם  האנט  דאקטער‘ס 
לירות. אין יענע צייטן איז אזא סומע געווען די 
ווערד פון דריי חודש‘ליכע געהאלטן, אבער עס 

שטייט דאך: ”וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו“. 
האט  אפעראציע  די  בעפאר  וויילע  קורצע  א 
זיין  מיט  נחמיה  רבי  איז  זיין,  געדארפט  שוין 
אויף  דאקטער  צום  געווארן  אריינגערופן  פרוי 
די  אינמיטן  ווען  אונטערזוכונגען,  לעצטע  די 
אונטערזוכונג האט דער דאקטער געזאגט מיט 
א קלאטקייט אז זיי זאלן וויסן אז די פרוי וועט 
נאך די אפעראציע מער נישט קענען האבן קיין 

קינדער.
די ווערטער איז געפאלן אויף זיי ווי א דונער אין 
העלן טאג, אבער פאר זיי איז געווען קלאר אז 

פיקוח נפש איז פאר אלעס.
קומט  אונטער  שרייבט  ער  בעפאר  מינוט  איין 
אים ארויף אויפן געדאנק; ’אין בני ברק וואוינט 
דאך דער גאון הדור, דער חזון איש, וואס מיט 
צו  געווען  זוכה  אויך  ער  האט  התורה  כח  זיין 
הרפואה,  עולם  אין  באקאנטשאפט  ברייטע  א 
וויאזוי קען מען צוגיין צו א אפעראציע בעפאר 

מיר זאלן זיך פריער דורכרעדן מיט אים?!‘
זיך  האט  נחמיה  רבי  געטוהן,  און  געטראכט 
אנטשולדיגט פארן דאקטער און אים געמאלדן 
אז ער מוז פריער פארן קיין בני ברק, ”איך קען 
נישט צוגיין צום אפעראציע אן זיך אדורכרעדן 
’חזון איש‘“ – האט ער ערקלערט.  פריער מיטן 
פונעם  ערלויבעניש  א  אויף  ווארטן  צו  אן 

דאקטער איז ער ארויס פון שפיטאל.
אין יענע יארן, פארן קיין בני ברק האט גענומען 
פיר  פון  ווייניגער  נישט  טאג.  האלבע  א  ארום 
און  טוישן,  געדארפט  נחמיה  רבי  האט  באסעס 
חזון  פונעם  הויז  צום  אנגעקומען  איז  ער  ווען 
איש האט דער חזון איש זיך געגרייט צו וואשן 

זיינע הענט פאר ער דאוונט מנחה.
זאל  ער  צי  געקווענקלט  זיך  האט  נחמיה  רבי 
ביז  ווארטן  זאל  אדער  רב  דעם  שטערן  יעצט 
נאך מנחה, אבער ער האט באלד באשלאסן אז 
פיקוח  פון  פראגע  א  אין  זיך  האנדלט  עס  ווייל 
נפש, וועט דער רב אים זיכער מוחל זיין אויפן 

שטערן.
”איך בין יעצט געקומען פון ירושלים איבער א 
ענין פון פיקוח נפש“ – האט ער זיך אנטשולדיגט, 
מיט  צוגעהערט  זיך  האט  איש  חזון  דער  און 
א  איז  פרוי  ”מיין  אויגן.  אראפגעלאזטע  א 
געווארן,  קראנק  איז  זי  און  קימפעטארין 
פעסטגעשטעלט  האט  שקאלניק  פראפעסאר 
נישט  אויב  און  אפערירן,  דרינגנד  מ‘דארף  אז 
רבי  האט   – געפאר“  לעבנ‘ס  א  אין  זי  איז 
און  בקיצור,  פראגע  זיין  אראפגעלייגט  נחמיה 
”דער  טאן:  נידעריגן  א  מיט  צוגעלייגט  האט 
פראפעסאר זאגט אז נאכן אפעראציע וועלן מיר 

שוין מער נישט האבן קינדער...“.
פארטראכט,  אביסל  זיך  האט  איש  חזון  דער 
הייליגע  זיינע  אויפגעהויבן  ער  האט  נאכדעם 

מיט  זאגט  און  נחמיה‘ן  רבי  אנגעקוקט  אויגן, 
קלאר  האט  פראפעסאר  דער  ”אויב  וואונדער: 
געזאגט אז עס האנדלט זיך איבער פיקוח נפש, 
זיך  האסטו  וואס  צוליב  פראגע?!  איז  וואס  איז 

געפלאגט צו קומען ביז אהער? פיקוח נפש!“.
פון  פארלוירן  געווארן  איז  וואס  נחמיה  רבי 
טיר  צום  אויסגעדרייט  זיך  האט  ענטפער  די 
ירושלים,  קיין  פארן  צוריק  שוין  וועלנדיג 
אים  איש  חזון  דער  האט  דעמאלטס  אבער 
שוין  ”האסט  געפרעגט:  אים  און  אפגעשטעלט 
רבי  דער  האט   – ”ניין!“  מנחה?“,  געדאוונט 
נחמיה געענטפערט. ”אויב אזוי דאוון מיט אונז“ 
רבי  און  באפוילן,  אים  איש  חזון  דער  האט   –

נחמיה איז געבליבן.
נאכן דאווענען, ווען רבי נחמיה איז צוגעגאנגען 
איז  ברכה,  א  באקומען  און  געזעגענען  זיך 
איש  חזון  דער  ווען  געווארן  איבערראשט  ער 
די  נאכאמאל  איבער  ”זאג  אים:  באפעלט 

פראגע!“.
די  פארגעלייגט  נאכאמאל  האט  נחמיה  רבי 
ביי  פרוי  מיין  מיט  געווען  בין  ”איך  פראגע: 
שוין  איר  וויל  ער  שקאלניק,  פראפעסאר  דעם 
זיך  האנדלט  עס  אז  טענה‘עט  און  אפערירן 
שוין  זי  וועט  נאכדעם  און  נפש,  פיקוח  איבער 

מער נישט קענען האבן קינדער“.
זאגט   – אפעראציע!“  די  טוהן  נישט  זאלן  ”ענק 
דער חזון איש. ”אבער בעפאר מנחה האט דער 
האט   – דאקטער“  דעם  פאלגן  געהייסן  מיך  רב 
חזון  דער  און  פארשטיין,  געוואלט  נחמיה  רבי 
געציילטע  מיט  געענטפערט  אים  האט  איש 
פאסיג  געווען  איז  ענטפער  ”די  ווערטער: 
בעפאר מנחה, און א מנחה – קען זיך שטארקן 
זאלן  ענק  ולשלום,  לחיים  פאר  טבע,  די  אויף 
גארנישט טוהן, דער אויבישטער זאל ענק שיקן 

א רפואה שלימה“.
שוין  האב  איך  וואס  געלט  די  מיט  וואס  ”און 
באצאלט אויפן אפעראציע“ – האט רבי נחמיה 
דער  אויב  צוריק,  נישט  עס  ”בעהט  געפרעגט, 
זיך  פון  געבן  צוריק  דיר  עס  וועט  פראפעסאר 

אליינ‘ס – זאלסטו נעמען...“.
ווען זיין הארץ איז פול מיט האפענונג האט ער 
א  אין  ירושלים,  קיין  פארן  צוריק  געאיילט  זיך 
שפעטע נאכט שטונדע איז ער אנגעקומען אין 
נישט  מ‘האט  אז  געהאפט  האט  ער  שפיטאל, 
געטוהן די אפעראציע ווען ער איז נישט דארט 

געווען.
פון  צימער  צום  געוואנדן  באלד  זיך  האט  ער 
א  מיט  געזאגט  האט  און  פראפעסאר  דעם 
די  טוהן  נישט  לאזסט  רב  ”דער  פעסטקייט: 

אפעראציע!“.
האנט  די  אנגעכאפט  האט  פראפעסאר  דער 
קענען  ”ענק  געזאגט:  אים  און  נחמיה  רבי  פון 
באשליסן יא טוהן צי נישט טוהן, אבער זאלסט 
וויסן, די לעבן פון דיין פרוי איז אין א געפערליכן 

געפאר“.
טענה‘ען,  געוואלט  נישט  זיך  האט  נחמיה  רבי 
אין הארץ האט ער געהאט א שטארקע אמונה 
א  פון  כח  דער  אין  און  תפילה  פון  כח  דער  אין 
געטראכט  נישט  האט  ער  און  ברכה,  צדיק‘ס 
אנדערשט צו טוהן פון וואס ער האט געהערט.

זיך  אנגעהויבן  זיך  האט  נאכדעם  טעג  צוויי 
א  פרוי  זיין  פון  קערפער  די  אין  צושפרייטן 
זיך  דאקטער  דער  האט  דעמאלטס  אינפעקשן, 
גערעכט  איז  איש  חזון  דער  אז  איבערגעצייגט 
ער  אז  געווארן  קלאר  אים  איז  עס  געווען, 
און  דיאגנאז,  זיין  אין  געהאט  טעות  א  האט 
געטוהן  ווען  וואלט  אויב  פארקערט,  פונקט 
געקענט  נישט  זיך  זי  וואלט  אפעראציע  די 

שטארקן אויף די אינפעקשן חלילה.
צו  צוגעגאנגען  ער  איז  ווילן  אייגענעם  זיין  פון 
רבי נחמיה און צוריק געגעבן די פינעף לירות... 
ווען ער באטאנט פאר אים אז דאס וואס מ‘האט 
א  געווען  איז  אפעראציע  די  געטוהן  נישט 

גרויסער נס.
עס איז איבעריג צו פארצייכענען אז די רעביצין 
בעקער האט ווייטער געלעבט נאך אסאך יארן 
אין  יאר  עטליכע  פאר  געווארן  נפטר  איז  זי  ביז 
א טיפן עלטער, און ניין וואונדערליכע קינדער 
זענען איר געבוירן געווארן, און אלעס אין זכות 

פון איין מנחה פון מרן החזון איש.

מפי המשפיע הגה“צ רבי אלימלך בידערמאן שליט“א
וואס האט געהערט די דערציילונג פון די זוהן 
פון רבי נחמיה זצ“ל.

א ישועה נאך מנחה

ווערטער וואס ווערן 
אנגענומען אויפן הארץ

”‘והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על 
’ואהבת  שטייט:  עס  ווייל  רבי:  זאגט   – לבבך‘ 
נישט  איך  ווייס  לבבך‘,  בכל  אלקיך  ה‘  את 
וועגן  אויבערשטן?  דעם  ליב  מ‘האט  וויאזוי 
האלה  הדברים  ’והיו  נאכדעם:  שטייט  דעם 
אשר אנכי מצוך היום על לבבך‘ – לייג ארויף 
דעם  דורך  און  הארץ  דיין  אויף  ווערטער  די 
וואס  באשעפער  דער  איז  ווער  וויסן  וועסטו 
זיך  וועסט  דו  און  וועלט  די  באשאפן  האט 

באהעפטן אין זיינע וועגן“ (ספרי ואתחנן פ‘ לג).
פון דער מדרש לערנען מיר אז דער וועג ליב 
האבן השי“ת איז דורך לייגן די ווערטער אויף 
’אור  דער  אויס  טייטש  אזוי  און  הארץ,  די 
”דער  פסוק:  דעם  ו)  ו  (דברים  הקדוש  החיים‘ 
מ‘זאל  וויאזוי  וועג  א  אויסלערנען  וויל  פסוק 
איז  אהבה  די  ווייל  ה‘,  אהבת  צו  צוקומען 
נישט א זאך וואס א מענטש קען צווינגען עס 
קעניג,  דער  פון  באפעל  דעם  צוליב  האבן  צו 
אויב  און  הארץ,  אין  אנגעהאנגען  איז  עס  נאר 
זאל  וואס  אזאך  פילן  נישט  וועט  הארץ  די 
ליב  נישט  ער  וועט  גלוסטעניש,  זיין  ערוועקן 
האבן, כאטש איך וועל אים צווינגען אויף אלע 
פונעם  עצה  די  קומט  דעם  אויף  וועגן.  ערליי 
’והיו  זאגט:  און  ראטגעבער  דער  באשעפער 
ווען  טייטש:  איז  לבבך‘,  על  האלה...  הדברים 
דו וועסט שטענדיג לייגן די ווערטער אויף דיין 
א  ווערן  געשאפן  הארץ  דיין  אין  וועט  הארץ, 
רוחניות‘דיגע גלוסטעניש, און דיין הארץ וועט 
ער  ווי  אזוי  אויבערשטן  דעם  האבן  ליב  לויפן 

האט באפוילן“.
און דער ’אור החיים‘ איז ממשיך צו דערציילן 
אויפן  געווען  זוכה  האט  ער  וואס  זיך  אויף 
אויבנדערמאנטן וועג: ”און די זאך קענען מיר 
א  מענטשן,  קליינע  גאר  [ד.מ.  דיתמי‘  ’יתמי 
אויסדרוק וואס דער אוה“ח הק‘ שרייבט אויף 
גלוסטעניש  די  אז  פילן,  ענוה]  זיין  צוליב  זיך 
פון  מער  גרויס  אזוי  הארץ  אונזער  אין  איז 
כבוד  די  און  וועלט  דער  אויף  פארמעגן  אלע 
זענען  זאכן  זיסע  אלע  און  קעניגרייך,  די  פון 
וואס  אקעגן  פארעקל‘ט  און  פארשעמט  ווי 
מיר פילן ווען מיר לייגן די זאכן אויף אונזער 

הארץ. אשרינו מה טוב חלקנו!“.
וויאזוי האבן זיך די אידן געהאלטן אין 

די צייט פון די שמדיות?
זיך  אין  האט  הארץ  אויפן  ווערטער  די  לייגן 
נאך א באדייט, וואס האט זיך דערקענט אין די 
אידישע היסטאריע נישט ווייניג מאל, אזוי ווי 
הגה“ק רבי אברהם סבע פון די פארטריבענע 

פון שפאניע שרייבט:
די  פאראויס  פון  געוואוסט  האט  תורה  ”די 
זיין  גוזר  מ‘וועט  וואס  גזירות  און  צרות  אלע 
אויף די אידן, זיי אפ‘שמד‘ן און נישט לערנען 
גירוש  די  ביי  פאסירט  ס‘האט  ווי  אזוי  תורה, 
געווען  גוזר  מ‘האט  וואס  פארטאגאל  פון 
מ‘זאל  און  ברבים  דרש‘ענען  נישט  מ‘זאל 
און  קינדער,  קליינע  די  מיט  לערנען  נישט 
מ‘האט צוגענומען די אלע ספרים און מ‘האט 
קענען  נישט  מ‘זאל  שוהלן  די  צוגעשפארט 
דאווענען און לערנען תורה, אזוי ווייט אז עס 
די  פון  תורה  די  געווארן  פארגעסן  כמעט  איז 
די  מיט  לערנען  מען  זאל  וויאזוי  ווייל  אידן, 
און  מלמד,  קיין  אן  און  ספר  קיין  אן  קינדער 
זיי האבן נישט קיין ברירה נאר צו לערנען מיט 
דער  אז  וויסן  זאלן  זיי  און  ישראל‘‘  ’שמע  זיי 
ליב  אים  מ‘דארף  און  ’אחד‘,  איז  אויבישטער 

האבן און זיך מוסר נפש זיין אויף דעם.
דער  האט  צייטן  סארט  די  צוליב  און 
פון  קאפיטל  קליינע  די  געגעבן  אויבישטער 
דער  פון  כלל  דער  איז  וואס  ישראל‘  ’שמע 
קענען  נישט  מ‘וועט  אויב  און  תורה,  גאנצע 
דעם  וויסן  כאטש  זיי  זאלן  פרשה,  גאנצע  די 
פסוק שמע ישראל וואס דאס איז דער עיקר, 
זייערע  פאר  אויסלערנען  זיי  זאלן  דאס  און 
קינדער, זיי זאלן וויסן אז דער אויבישטער איז 
איינער און ער האט די כח און די מעגליכקייט 
אויב  אויסלערנען  אים  זאל  ער  און  טוהן,  צו 
פונעם  אפרייסן  אים  אים  צו  קומען  מ‘וועט 
אידישן וועג, זאל ער זיך מוסר נפש זיין אויף 
נפשך‘  ’בכל  שטייט  עס  ווי  אזוי  השם  קידוש 
און זיכער מיט זיין גאנצע פארמעגן וואס דאס 
המור‘  (’צרור  מאודך‘“  ’ובכל  פון  כוונה  די  איז 

דברים ו ו):.

אשר אנכי מצוך – היום!
מרן ה‘חפץ חיים‘ האט געזאגט: דער וואס וויל 
פארשטעלן  זיך  דארף  ה‘,  עבודת  אין  שטייגן 
יעדע מינוט: א. אז ער האט נישט פאר זיך נאר 
יענע בלאט גמרא אדער יענע מצוה וואס ער 
דארף יעצט טוהן, ב. אז עס איז נישט פארהאן 
אים  אויסער  וועלט  דער  אויף  מענטש  א  נאך 
מקיים  אדער  בלאט  דער  לערנען  קען  וואס 
איז  עס  אז  ג.  אים,  אנשטאט  מצוה  די  זיין 
צום  טאג  איין  נאר  איבערגעבליבן  נישט  אים 
פון  טראכטן  שטענדיג  ער  וועט  אויב  לעבן. 
אלע  אויסנוצן  זיכער  ער  וועט  זאכן,  דריי  די 
אויף  און  יתברך.  ה‘  עבודת  צו  מינוטן  זיינע 
דעם האט די תורה מרמז געווען ביי די פרשה 
דו   – האלה“  הדברים  ”והיו  שמע:  קריאת  פון 
”אשר  זאכן,  די  נאר  דיר  פאר  נישט  האסט 
אנכי מצוך“ – נאר דיר באפעל איך אויף דעם, 
אבי‘  משיחות  (’דוגמא  מארגן  נישט  און   – ”היום“ 

אות מ; ’אהבת חסד‘ פי“א).

למרים‘  ’זכור  ספר  זיין  אין  חיים  חפץ  דער 
למעשה:  להלכה  שרייבט  פ“ז)  אמרים  (לקוטי 
הדברים  ’והיו  באפוילן  האט  תורה  די  אויב 
זיכער  עס  קענסטו  לבבך‘,  על  וגו‘  האלה 
גאנצע  די  אין  בקי  א  זיין  צו  נאר  זיין.  מקיים 
תורה שבכתב און בע“פ דאס איז א זאך וואס 
וועגן  איינציגע,  פאר  נאר  כמעט  אקטועל  איז 
דעם איז פאסיג אז יעדער זאל זיין בקי אין די 
צום  און  ש“ס,  די  פון  הלכות  די  פון  עיקרים 
זיין  אויף  אויסגעקריצט  זיין  זאל  ווייניגסטנ‘ס 
הארץ איין מסכתא אדער א סדר משניות און 
דאס וועט אים זיין תועלת אויף עטליכע זאכן.

האט דערציילט רבי אייזיק שער דער משגיח 
יארן  בחור‘ישע  מיינע  ”אין  סלאבאדקא:  פון 
האלוסק;  אין  ישיבה  די  אין  געזיצן  איך  בין 
דארט איז געווען א בחור וואס האט באקומען 
יעדע  ביי  און  פאטער,  זיין  פון  בריוון  אסאך 
בריוו האט זיין פאטער אים געשריבן די זעלבע 
ואל  זכור  קינד,  מיין  וויסן  ’זאלסט  ווערטער: 
תשכח, אין יעדע שאלה וואס דו ווייסט נישט 
וואס צו טוהן, טראכט כאילו דו שטייסט יעצט 
אין דעם לעצטן טאג פון דיין לעבן, און וויאזוי 

וואלסטו דעמאלטס באשלאסן...‘“.

איז  בחור  ”דער  צוגעלייגט:  אייזיק  רבי  האט 
וואס  זצ“ל,  פינקל  יהודה  אליעזר  רבי  געווען 
ראש  דער  געווען  ער  איז  שפעטער  יארן  מיט 
פאטער  זיין  ישראל,  ארץ  אין  מיר  פון  ישיבה 
דער  זצ“ל,  פינקל  צבי  נתן  רבי  געווען  איז 
ואתחנן  משה‘  (’אהל  סלאבאדקא...“  פון  אלטער 

הע‘ 189).

די איינדרוק פון קבלת התורה ביזן 
היינטיגן טאג

די  תרס“ב):  (פסח  שרייבט  אמת‘  ’שפת  דער 
פון  מעמד  געהויבענער  דער  פון  השפעה 
קבלת התורה איז געבליבן ביזן היינטיגן טאג; 
געווען  זוכה  אידן  די  האבן  סיני  בארג  די  ביי 
זיי  און  אלוקית,  התגלות  וואונדערליכע  א  צו 
זענען צוגעקומען צו די בחי‘ פון ’כפה עליהם 
’נעשה  געענטפערט  האבן  און  כגיגית‘,  הר 
איז  התגלות  די  פון  איינדרוק  די  ונשמע‘. 
געבליבן ביזן היינטיגן טאג אויפגעשריבן אויף 
קריאת  ביי  זאגן  מיר  ווי  אזוי  הארץ,  אונזער 
און  לבבך“,  על  היום  מצוך  אנכי  ”אשר  שמע: 
היינטיגן  ביזן  תורה  די  זיך  האלט  דעם  דורך 

טאג.

קאצק:  פון  שרף  דער  זאגן  פלעגט  אזוי  און 
ָאָדם  ַאְׁשֵרי  לד):  ח  (משלי  פסוק  אין  סש‘טייט 
ׁשֵֹמַע ִלי ִלְׁשקֹד ַעל ַּדְלתַֹתי יֹום יֹום“, אויף דער 
מענטש ליגט א חוב ער זאל שטענדיג לייגן די 
זיין  שטענדיג  זאלן  זיי  הארץ,  זיין  אויף  תורה 
גרייט אריינגיין אין הארץ. ווייל באמת איז עס 
זייער שווער אריינלייגן טיף אין הארץ, אבער 
די עצה איז אז די ווערטער זאלן על כל פנים 
וועט  עס  ווען  און  הארץ,  די  אויף  גרייט  זיין 
באלד  תורה  די  וועט  הארץ  די  עפענען  זיך 
אריינגיין אינעווייניג. און דאס איז די הבטחה 
’על  זיין  וועלן  רייד  די  אויב  האבן:  מיר  וואס 
לבבך‘ אויף דיין הארץ, וועלן זיי אריינגיין אין 

דיין הארץ (’שיח שרפי קודש‘ ח“ב קעט).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
קריאת שמע / די ערשטע קאפיטל (ג)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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