
פרשת משפטים

בס"ד

די תפילה ווערט נישט אנגענומען 'עד שיאמר וישנה'
א  ָּבָני  ְוֶאת  ִאְׁשִּתי  ֶאת  ֲאֹדִני  ֶאת  ָאַהְבִּתי  ָהֶעֶבד  יֹאַמר  ָאמֹר  ”ְוִאם 

ֵאֵצא ָחְפִׁשי“ (כא ה)
אין מסכת קידושין (כב ב) דרש‘נט מען פון דעם דאפלטן לשון: 
קנעכט  דער  אז  ד.מ.  וישנה“.  שיאמר  יֹאַמר“ – ”עד  ָאמֹר  ”ְוִאם 
מאל:  צוויי  זאגט  ער  אויב  נאר  יובל,  ביז  ארבעטן  בלייבן  קען 

”ָאַהְבִּתי ֶאת ֲאֹדִני...“.
און מיר טרעפן אין מדרש (תנחומא ואתחנן ד, ע“פ ’עץ יוסף‘) אז דער 
פסוק איז איינס פון די סאך תפילות וואס משה רבינו ע“ה האט 
געדאוונט כדי ער זאל קענען אריינגיין אין ארץ ישראל; און אזוי 
האט משה געבעהטן: דו האסט געשריבן אין דיין תורה: ”ְוִאם 
ָאמֹר יֹאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבִּתי ֶאת ֲאֹדִני“ וגו‘, און איך דיין קנעכט האב 
דיך ליב [’אדוני‘], דיין תורה [’אשתי‘] און דיינע קינדער [’בני‘], 
איך בעהט דיך, נעם מיך נישט אוועק פון דער וועלט ווען איך 
אין  אנגעהאנגען  זענען  וואס  מצוות  סאך  די  פון  פריי  נאך  בין 
מיין אריינגיין אין לאנד. אויף דעם האט דער אויבישטער אים 
געזאגט (דברים ג כו): ”ַרב ָל ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה“.

לכאורה וואס איז דער ענטפער וואס משה האט באקומען אויף 
זיין טענה?

ערקלערט דער מהרי“ל דיסקין לויט די אויבנדערמאנטע גמרא: 
אריין  געקענט  משה  וואלט  טענה  די  דורך  אז  טאקע,  ריכטיג 
האט  אויבישטער  דער  וויבאלד  אבער  ישראל,  ארץ  אין  גיין 
דער  האט  דעם,  צו  זיין  זוכה  נישט  וועט  ער  אז  געווען  גוזר 
בקשה,  זיין  איבער‘חזר‘ן  צו  פון  אפגעהאלטן  אים  אויבישטער 
און דורך דעם איז בטל געווארן זיין טענה, ווייל אויך ביי א עבד 
ווערן נישט אנגענומען זיינע ווערטער אויב ער האט עס געזאגט 

’קובץ שיעורים‘ קידושין קלבנאר איין מאל.

די אונטערשייד פון א רפואה 
דורך א בשר ודם צו א רפואה פון השי“ת

”ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא“ (כא יט)
”‘ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא‘ – מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות“ (ב“ק פה א)

זאגט רבי חיים וויטאל:
ביי א רפואה וואס קומט פונעם אויבערשטן זאגט די תורה (לעיל 
רפואה  א  ווייל  פ“א [רפה],  א  מיט   –  “רְֹפֶא ה‘  ֲאִני  ”ִּכי  כו):  טו 
דורך  אדער  ווייטאגן  מיט  נישט  קומט  השי“ת  פון  קומט  וואס 
נעמען שארפע מעדיצינען. אבער דא שטייט: ’ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא‘ – די 
א  ווייל  (פינטל),  דגוש  א  מיט  אויך  און  געדאפלט  איז  פ“א  אות 
רפואה פון א בשר ודם איז צוביסלעך, און איז אויך פארבינדן 

מיט שוועריקייטן און אמאל אויך מיט יסורים.
האט דער ’חפץ חיים‘ צוגעלייגט:

ה‘  ”רפאנו  עשרה‘  ’שמונה  אנהויב  אין  מיר  בעהטן  דעם  צוליב 
ונרפא“ [א פ“א רפה], אז אונזער רפואה זאל קומען פון השי“ת 
צו  צוקומען  דארפן  נישט  זאלן  מיר  און  וועג,  גרינגע  א  דורך 

’עץ הדעת טוב‘; ’חפץ חיים‘ עה“תדאקטוירים.

’חנון‘ איז אנגעהאנגען אין ’תחנונים‘
”ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני“ (כב כו)

דער גר“א זאגט:

דער תואר ’רחום‘ ווייזט אויף דעם אויבערשטנ‘ס רחמנות 

וואס ער האט אויף א מענטש ווען ער געפינט זיך אין א צרה, 
איינער  ווען  נאך  גיט  אויבישטער  דער  אז  מיינט  ’חנון‘  אבער 
אין  דעם  וועגן  און  אסאך,  בעהט  און  דאווענען  צו  פארמערט 
אונזער פסוק שטייט: ”ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני“.

מיט דעם ערקלערט דער גאון די גמרא (ברכות כח ב): ”העושה 
איז  אים  ביי  וואס  דער   – תחנונים“  תפילתו  אין  קבע  תפילתו 
קיין  אן   – זאך  קביעות‘דיגע  א  און  געווענליכע  א  דאווענען 
א  ווי  אזוי  אים  ביי  איז  תפילה  זיין  און   – ווייטאג  און  געפיהל 
לאסט, וועט נישט זוכה זיין אז די מדה פון חנון זאל אויף אים 
בעהטן  אסאך  אין  אנגעהאנגען  איז  ’חנון‘  ווייל  ווערן,  נתעורר 

און דאווענען.
’שנות אליהו‘ ברכות ד ד

וואס מ‘פארלירט דורך פארן צום שול מיט א אויטא
"ָׁשׁש ְרָגִלים ָּתחֹג ִלי ַּבָּׁשָנה" (כג יד)

דעם  פון  אז  מדרש  א  פון  נאמען  אין  ברענגט  בחיי  רבנו  דער 
וואס עס שטייט דא: ”ָׁשׁש ְרָגִלים“ און נישט: ”ָׁשׁש ְּפָעִמים“ 
אזוי ווי עס שטייט שפעטער (פס‘ יז), לערנען מיר: ”א ווארענונג 

פאר די אידן זאלן נישט ארויף גיין נאר מיט זייערע פוס“.

יהודה  אליעזר  רבי  פוסק  דער  שרייבט  מדרש  דעם  לויט 
שטייט  עס  וואס  אויף  הוראה  אינטערסאנטער  א  וואלדנבערג 
ווען  לויפן  צו  מצוה  א  איז  "עס  יב):  צ  (או"ח  ערוך'  'שולחן  אין 
'מגן אברהם' (ס"ק כב) לייגט צו, אז  מ'גייט צום שול", און דער 
"אויך אויב עס זענען פארהאן צוויי שוהלן אין שטאט, איז גוט 

מ'זאל גיין צו ווייטערע, ווייל עס איז דא אסאך שכר פסיעות".

פארן  אדער  אייזל  א  אויף  רייטן  אז  מיר  זעהן  מדרש  דעם  פון 
זעהט  דעם  פון  און  'גיין',  אנגערופן  נישט  ווערט  וואגן  א  מיט 
מען אז דער וואס קען גיין אין שול מיט זיינע פוס, איז נישט 
ראוי אז ער זאל פארן מיט זיין אויטא, ווייל ווען מ'פארט מיט 
שול'  צום  לויפן  פון  'מצוה  די  מקיים  נישט  מען  איז  מאשין  א 
פסיעות',  'שכר  פון  מעלה  די  פארהאן  נישט  אויך  איז  עס  און 
איז  וועג,  גאנצע  די  צופיס  גיין  נישט  קען  וואס  דער  אויך  און 
גלייך אז ער זאל זיך אפשטעלן אביסל אפגערוקט פון שול, און 
פון דארט זאל ער גיין מיט א איילעניש ביז צום שול, כדי לכל 

הפחות זאל ער פון דא מקיים זיין די מצוה פון לויפן צום שול.

שו“ת ’ציץ אליעזר‘ חלק יב סי‘ יז

תפילה בלשון רבים – א ברכה בלשון יחיד
ַוֲהִסרִֹתי   ֵמיֶמי ְוֶאת   ַלְחְמ ֶאת   ּוֵבַר ֱאקֵיֶכם  ה‘  ֵאת  ”ַוֲעַבְדֶּתם 

ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּב" (כג כה)
תפילה וואס איז די עבודה שבלב ווערט דערמאנט בלשון רבים 
געזאגט  איז   “...ַלְחְמ ֶאת   ּוֵבַר” שכר:  די  אבער  ”ַוֲעַבְדֶּתם“,   –

געווארן בלשון יחיד, פארוואס?
עטליכע ערקלערונגען איז געזאגט געווארן אויף דעם:

א. דער אלשיך הקדוש טייטש: די תורה הייבט אן בלשון רבים, 
געדאוונט  ווערט  תפילה  די  ווען  בעסער  מער  איז  עס  ווייל 
ברבים, און די פסוק ענדיגט בלשון יחיד, ווייל די שכר ווערט 
משקיע  האט  ער  פלאג  וויפל  לויט  איינעם  יעדן  פאר  געגעבן 

געווען ביים דאווענען (’תורת משה‘).
ב. דער מהרי“ט צהלון פון די חכמי צפת טייטש: וויבאלד אז א 
אנגענומען,  מער  ווערט  עם  ברוב  געזאגט  ווערט  וואס  תפילה 
שטייט אין אנהויב די ענין פון תפילה בלשון רבים. נאר כדי מיר 
זאלן נישט א טעות האבן אז א תפילה וואס מ‘דאוונט ביחידות 
ווערט נישט אנגענומען, האט די תורה דוקא געשריבן די שכר 

בלשון יחיד (’מגן אבות‘ על אדר“נ ג י). 
לויט  ערקלערט  רידב“ז  דער   – ווילאווסקי  דוד  יעקב  רבי  ג. 
דעם כלל וואס דער גר“א האט אראפגעשטעלט, ווי דער פסוק 
שרייבט א לשון יחיד, איז זיין כוונה אויף כלל ישראל, צ.ב.ש. 
לשון  אן  כאפט  ער  ווי  און  ִיְׂשָרֵאל“,  ָנא  ”יֹאַמר  ב):  קיח  (תהלים 
צ.ב.ש.  ישראל,  כלל  פון  טייל  א  אויף  נאר  כוונה  די  איז  רבים 
(שם פס‘ ג): ”יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן“. לויט דעם קען מען טייטשן 
און  רבים  בלשון  תפילה  די  דערמאנט  ווערט  דעם  וועגן  אז 
וועלן  צדיקים  די  נאר  אויב  אויך  ווייל  יחיד,  בלשון  שכר  דער 
דאווענען אויף די צרה, וועלן מיר אלע געהאלפן ווערן אין זייער 

זכות (’נימוקי רידב“ז‘).
ד. אויף נאך א אופן טייטש רבי חיים אלתר פאנעט, דער רב פון 
’רמת אביב‘: עס קען זיין אז די תורה האט דא מרמז געווען וואס 
חז“ל זאגן אין מסכת בבא קמא (צב א): ”כל המבקש רחמים על 
חברו והוא צריך לאותו דבר - הוא נענה תחילה“, און דאס איז 
די כוונה: ”ַוֲעַבְדֶּתם“ – אויב דו וועסט אינזין האבן ביים דאווענען 
פריער  וועסט  דו  אז  פארזיכערט  ביזסטו  צווייטן,  א  אויף  אויך 
געהאלפן ווערן און עס וועט מקויים ווערן ביי דיר: ”ּוֵבַר ֶאת 

ַלְחְמ ְוֶאת ֵמיֶמי“ (’תפוחי חיים‘).

’לחמך‘ און ’מימך‘ – נאר נאכן זאגן א ברכה
”ּוֵבַר ֶאת ַלְחְמ ְוֶאת ֵמיֶמי“ (כג כה)

רבי יחיאל אַיכל דער מגיד אין מעליץ זאגט:

אין מסכת ברכות (לה א) פרעגט די גמרא אז דער פסוק (תהילים 
כד א): ”ַלה‘ ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה“, איז לכאורה א סתירה צו דער פסוק 
(שם קטו טז): ”ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם“? ענטפערט די גמרא: ”כאן 
קודם ברכה, כאן לאחר ברכה“. און מ‘קען זאגן אז אויך דא האט 
תורה דאס מרמז געווען: ”ּוֵבַר“ – נאר נאך וואס דו וועסט זאגן 

 “א ברכה אויף די עסן און טרינקען, וועט עס ווערן: ”ַלְחְמ
.“און ”ֵמיֶמי

’מגיד תהילות‘

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאוצרות אמונים
י

מא
וישנה אמר

פע ם

נישט פארפעלן איין ’אמן‘ אויך נישט
”ְׁשֵאָרּה ְּכסּוָתּה ְועָֹנָתּה א ִיְגָרע“ (כא י)

דער לשון פון דער פסוק: ”עָֹנָתּה א ִיְגָרע“ - זאגט רבי 
מרדכי הכהן פון צפת - איז א רמז אויף דעם חוב פון יעדן 
מענטש צו דאווענען יעדע תפילה אין איר צייט. און ער 
לייגט צו, צוליב דעם האט די תורה געשריבן ’עָֹנָתּה‘ אן 
מיר  אז  זיין  מרמז  ’ענטפערן‘,  טייטש  איז  וואס  ווא“ו  א 
דארפן מקפיד זיין גוט אויסהערן די ברכות כדי עס זאל 
’אמן‘  ’אמן‘, ווייל ענטפערן  אונז נישט פעלן אפילו איין 
אזוי ווי די הלכה העלפט אז די תפילה זאל אנגענומען 

ווערן.
’שפתי כהן‘

אמן. א קליינע ווארט – א גרויסע באדייט.

דער שטר – איז די ברכה, די אונטערשריפט – איז די אמן!
דער מקובל רבי מרדכי הכהן פון צפת, פון די תלמידים פונעם אר“י הקדוש 

שרייבט אין זיין ספר ’שפתי כהן‘ אין אונזער פרשה:

”און מ‘זאגט אמן, וואס דאס איז דאס באשטעטיגונג – 
וואס זיין טייטש איז ’אמת‘, ווייל דער שטר ווערט נישט 

פעסגעשטעלט נאר דורך אונטערשרייבן“.
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פון די גרויסע באלייכטער‘ס וואס דער אויבישטער האט 
געגעבן פארן אידישן פאלק אין די לעצטע הונדערטער 
שו“ת  בעל  הכהן  אפרים  רבי  גאון  דער  געווען  איז  יארן, 
’שער אפרים‘. אין אנהויב האט ער געדינט אלץ רב אין 
די בארימטע שטאט ווילנא, און אין א תקופה שפעטער 
די  ווען  דארט,  פון  גיין  אוועק  געדארפט  ער  האט 
די  אין  אריין  זענען  שמם  ימח  קאזאקן  די  פון  באנדע‘ס 
די  אין  איינוואוינער,  אידישע  די  גע‘הרג‘עט  און  שטאט 

צייטן פון די באקאנטע גזירות ת“ח ות“ט.

רבי אפרים האט זיך קוים געראטעוועט פון די נעגל פון 
די מענטשליכע חיות, איבערלאזנדיג דארט עטליכע פון 
ראטעווען,  געקענט  נישט  זיך  האבן  וואס  פאמיליע  זיין 
אים  מען  האט  צייט  לאנגע  א  וואנדערן  נאכן  און 
אויפגענומען אויף דער רב אין די שטאט ’אויבן‘ וואס א 
תקופה שפעטער האט מען עס גערופן ’בודא‘ און היינט 
צוטאג איז עס א טייל פון בודאפעסט די הויפט-שטאט 

פון אונגארין.

אידישע  שיינע  א  געווען  איז  אויבן  שטאט  די  אין 
קהילה, און פון ווען די נכבדי העיר האבן איינגעזעהן די 
טייערקייט פון דעם בריליאנט וואס האט נישט געהאט 
קיין מנוחה, איז נישט אריבער אסאך צייט ביז זיי האבן 

אים אויפגענומען אויף זיי אלץ א רב און א דיין.

אין דעם ערשטן יום כפור זייענדיג אין די שטאט אויבן 
חזן  דער  בעפאר  מנהג;  מאדנעם  א  געזעהן  ער  האט 
אויף  זענען  ציבור  דער  ווען  נדרי‘,  ’כל  זאגן  אן  הייבט 
אן  הייבט  מלאכים,  ווי  ווייס  אנגעטוהן  פלעצער  זייערע 
דער חזן צו זאגן א ’קדיש‘ מיט געפיל, ווען דער גאנצער 

ציבור ענטפערט ’אמן‘ מיט כוונה.

רבי אפרים וואס איז יעצט געווארן רב אין שטאט, האט 
מנהג  מאדנעם  דעם  אויסרייסן  געוואלט  אנהויב  אין 
ווען  אבער  ספרים,  די  אין  מקור  קיין  נישט  האט  וואס 
ער האט געהערט די ערציילונג וואס עס שטייט אונטער 
ווייטער  האט  און  בארואיגט  זיך  ער  האט  מנהג  דעם 

אנגעהאלטן דעם מנהג:

אסאך יארן פריער, האט געוואוינט אין אויבן א איד מיטן 
נאמען שניאור ב“ר אפרים. דער שניאור איז געווען פון 
אין  געווען  מצליח  האט  ער  קהילה,  די  פון  חשוב‘ע  די 
זיינע געשעפטן און דורך דעם איז ער געווארן א מקורב 
צווישן  געשעצט  געווארן  איז  נאמען  זיין  און  למלכות, 

אידן און אויך ביי די גוים.

א  אן  שניאור,  אין  אריין  איז  שטות  רוח  א  היום,  ויהי 
און  פרוי  זיין  אפגעלאזט  ער  האט  מעלדונג  פריערדיגע 
גוי‘טע.  א  מיט  לעבן  געגאנגען  איז  און  קינדער  זיינע 
שטאט  אין  געווארן  צושפרייט  שנעל  זייער  איז  זאך  די 
קהילה  אלע  אויפגעשוידערט  שטארק  האט  עס  און 

מיטגלידער.

א  אויף  צוזאמגענומען  זיך  האבן  הקהילה  ראשי  די 
באשלאסן  מען  האט  דארט  וואו  פארזאמלונג,  דרינגנדן 
פארמאגט,  שניאור  וואס  אמט  גרויסן  דעם  כאטש  אז 
און  מעשים,  נידריגע  זיינע  אויף  שווייגן  נישט  זיי  טארן 
זיי דארפן אים שטראפן מיט א הארבן שטראף וואס זאל 
דערשרעקן אנדערע נישט צו גיין אין זיינע ביליגע וועגן.

געדעכטן  א  מיט  באצירט  געווען  איז  פנים  שניאור‘ס 
מכובד‘דיגן  א  געמאכט  אים  האט  דאס  וואס  בארד 
אויסזעהן, און די חשובי הקהל האבן באשלאסן אים עס 
פאר  געלעכטער  א  פאר  מאכן  אים  אזוי  און  אפשערן, 

אלעמען.

נישט  ווען  פלאן,  זייער  אויסגעפירט  כמעט  האבן  זיי 
שניאור איז אויף א פארבארגענעם וועג געוואר געווארן 
אויף  טוהן  תשובה  זאל  ער  אנשטאט  ער,  און  דעם,  פון 
דעם  ביז  דערנידערן  זיך  באשלאסן  ער  האט  זינד,  זיינע 
און  קלויסטער  אין  געגאנגען  איז  ער  תחתית;  שאול 
געטוישט  אויך  און  גע‘שמד‘ט,  באלד  דארט  זיך  האט 
’סערנעטשטש אימרע‘ – א באקאנטער  זיין נאמען אויף 

גוי‘שער נאמען.

אברהם,  און  אפרים  זוהן  זיינע  און  פרוי  זיין  אבער, 
זענען געבליבן אינגאנצן ערליך מיט זייער גאנצע זעהל. 
אדרבה, זיי האבן זיך מער מחזק געווען צו טוהן מצוות 
און צדקה און חסד לויט זייער מעגליכקייט. די קהילה 

מיטגלידער האבן זיי געשטיצט אין יעדע געלעגנהייט.

צו דעם גרויסן וואונדער פון די ערליכע אידן, אין א צייט 
שפעטער איז מען געוואר געווארן אז שניאור האט נישט 
האט  ער  פארקערט,  זיין פארגאנגענהייט.  פון  פארגעסן 
אויף  גוט‘ס  רעדן  קענען  צו  אמט  נייע  זיין  אויסגעניצט 
יעדע  אין  און  ארום,  געגנט  די  און  שטאט  אין  אידן  די 
געלעגנהייט וואס ער האט געקענט גוט‘ס טוהן פאר זיינע 
גאנצן  זיין  מיט  געטוהן  עס  ער  האט  ברודער,  אידישע 
ווילן. אויסער דעם, ביז די ענדע פון זיין לעבן, האט ער 
באהאלטערנערהייט  געטיילט  יו“ט  און  שבת  ערב  יעדן 

ריזיגע סומע‘ס פאר די ארימע אידישע איינוואוינער.

אין איינס פון פעלער האט שניאור געראטעוועט די אידן 
פון צו פארטרייבן, ווען ער האט מצליח געווען אויסנוצן 
זיינע פארבינדונגען כדי קענען צושטערן א בלוט בלבול 

וואס די שונאי ישראל האבן פראבירט צו טוהן צו קענען 
פארטרייבן די אידן פון שטאט. מיט זיין חכמה איז אים 
פאלשקייט,  זייער  אלעמען  פאר  אויפווייזן  געלונגען 
האבן  וואס  נידערטרעכטיגע  די  אז  צוברענגען  און 
געאורטיילט  זאלן  בלבול  בלוט  דעם  אויסגעטראכט 

ווערן מיט א טויט שטראף.

געווען  חושד  שטארק  זייער  אידן  די  האבן  אנהויב  אין 
די כוונה פון זיינע מעשים, אפשר פירט ער זיך אזוי כדי 
צו ציעהן אידן נאך זיינע וועגן. אבער ווי אלץ שפעטער, 
האט זיך ארויסגעוויזן זיין גוטע כוונה. כאטש וואס אים 
אמונה,  ריינע  די  צו  קערן  צוריק  זיך  געווען  שווער  איז 
שטארק  זיך  הארץ  זיין  פון  טיפענישן  די  אין  ער  האט 
געבענקט צו דעם שיינעם פארגאנגענהייט וואס ער האט 
פארלאזט, און ער האט עס פראבירט צו בארואיגן מיט 

זיינע גוטע מעשים.

ווי מער זיין נאמען איז צוריק געשעצט געווארן צווישן 
האבן  זיי  ווען  גוים.  די  צווישן  אראפ  עס  איז  אידן,  די 
איז  פריינד  נייער  זייער  פון  הארץ  דאס  אז  איינגעזעהן 
טוהן  שלעכטס  אנגעהויבן  אים  זיי  האבן  זיי,  מיט  נישט 
אים  געלעגנהייט  שום  קיין  פארפאסט  נישט  האבן  און 
שלעכט‘ס טוהן און טשעפענען זיין פארמעגן. זיין לעבן 
נישט  זיך  האט  ער  אבער  שווער,  זייער  געווארן  איז 

אפגעהאלטן פון צו טוהן די גוטע מעשים.

געשיקט  צייטן  יענע  אין  איז  שאלה  אינטערסאנטע  א 
וואס  הדור  גדולי  די  צו  אויבן  שטאט  די  פון  געווארן 
און  פאדווה,  מהר“ם  דער  צייטן,  יענע  אין  געווען  זענען 
רבי אליהו הכהן דער רב פון קושטא: צי מ‘מעג אויפרופן 
זייער  און  נאמען  זייער  מיט  תורה  די  צו  קינדער  זיינע 
פאטער‘ס נאמען אזוי ווי עס איז איינגעפירט, צי מ‘דארף 
שוהל  אין  נאמען  זיין  דערמאנען  צו  פון  אפהאלטן  זיך 
געענטפערט  האבן  גאונים  די  פארשעמען.  צו  אים  כדי 
אז  באווייז  א  זענען  מומר  דעם  פון  מעשים  גוטע  די  אז 
אין הארץ האט ער שוין חרטה געהאט אויף זיין נארישע 
און  זיין  מקרב  אים  מען  דארף  דעם  צוליב  און  טריט, 
איז  עס  ווי  אזוי  ’רבי‘  טיטול  מיטן  רופן  אים  מ‘זאל  אויך 
איינגעפירט, אפשר וועט ער צוליב דעם זיך צוריק קערן 

צו זיין אמונה מיט א אמת‘ידע הארץ.

שוין  איז  וואס  שניאור  אדורך,  זענען  יארן  און  טעג 
אנגעקומען צו די עלטערע יארן האט זיך דערנענטערט 
צו זיינע ברודער, און ערב יום כיפור, ווען ער האט געפילט 
אז זיין צייט צו פארלאזן דער וועלט דערנענטערט זיך, 
ווען  שוהל,  אין  טראגן  אים  מ‘זאל  געבעהטן  ער  האט 
עולם  גאנצער  דער  פארזאמלט  געווען  שוין  איז  דארט 

צו ’כל נדרי‘.

זיך  האט  שניאור  ווען  געווארן  איבערראשט  זענען  אלע 
און  כוחות  ביסל  לעצטע  זיינע  מיט  אוועקגעשטעלט 
נאך וואס ער האט געבעהטן ערלויבעניש צו רעדן פאר 
וויינענדיגע  א  מיט  געזאגט  ער  האט  פארזאמלטע,  די 

שטימע:

באליבטע  מיינע  ענק,  פאר  באקאנט  זיכער  איז  ”עס 
איך  האב  יארן  צעהנדליגע  לעצטע  די  אין  אז  ברודער, 
מפקיר געווען מיין קערפער, מיין געלט און מיין נשמה 
איך  סגופים  וויפיל  נישט  ווייסן  ענק  אבער  ענק.  צוליב 
האב געטוהן און וויפיל טרערן איך האב פארגאסן אין די 
אויף  זיין  מוחל  מיר  זאל  אויבישטער  דער  אז  יארן  אלע 

מיין שרעקליכן זינד.

איך בעהט ענק - מיינע ברודער - אין די הייליגע צייט, 
און  הייליגן  דעם  אין  אליין  זיך  פאר  דאווענען  ענק  ווען 
מיין  אז  מיר,  פאר  אויך  דאוונט  כיפור,  יום  טאג  גרויסן 
און  באשעפער,  פארן  ווערן  אנגענומען  זאל  תשובה 
א  מיט  פליגלען  זיינע  אונטער  אננעמען  צוריק  מיך  זאל 

ליבשאפט“.

שניאור האט זיך אראפגעזעצט אויף זיין פלאץ מאכטלאז, 
א  מיט  געזאגט  און  אויפגעשטאען  צוריק  באלד  איז  און 
צובראכענע שטימע: ”איך פיל אז מיין צייט איז נאנט, די 
זאך וויל איך ענק בעהטן, אז יעדעס יאר, בעפאר מ‘זאגט 
’כל נדרי‘ זאלן ענק זאגן ’קדיש‘ לעילוי מיין געפייניגטע 

נשמה...“.

אויף  געקוקט  האט  און  אפגעשטעלט  זיך  האט  שניאור 
אים...  ארום  געשטאנען  זענען  וואס  הקהילה  נכבדי  די 
ווען ער האט באמערקט אז זייער קאפ שאקלט זיך אויף 
אראפ אלץ א הסכמה, איז ער באלד צוזאם געפאלן אויף 

זיין פלאץ אן קיין צייכן פון לעבן.

פון יענעם יאר און ווייטער האבן די קהילה מיטגלידער 
איינגעהאלטן זייער צוזאג, און אין לויף פון די אלע יארן 
וואס זענען אריבער פון דעמאלטס, האט מען יעדן יאר 
לעילוי  נדרי‘  ’כל  בעפאר  קדיש  זאגן  צו  געגעבן  אכטונג 
נשמת דער מומר דער צדיק, רבי שניאור בן רבי אפרים, 
איז  אפרים‘  ’שער  בעל  גאון  דער  וואס  נאך  אויך  און 
געווארן זייער רב האט ער מסכים געווען צו זייער מנהג 

און האט אויך געזאגט קדיש נאך אים.

’ת ולדות חכמי ישראל‘ [גרינוואלד] עמ‘ 14 בהערה
וראה שו“ת מהר“ם פאדווה סי‘ פז; שו“ת ’זקן אהרן‘ סי‘ צה

די ערציילונג פון דער קדיש בעפאר ’כל נדרי‘

אנטוהן תפילין בשעת‘ן דאווענען
וואס  רמב“ם  דער  פון  ווערטער  די  אין 
פריערדיגן  דעם  אין  געברענגט  האבן  מיר 
ארטיקל זעהן מיר אז מעיקר הדין וואלטן 
די  מיט  אנגעטוהן  גיין  געדארפט  מיר 
אזוי  טאג,  גאנצן  א  פון  לויף  אין  תפילין 
ציצית  מיט  גיין  צו  מקפיד  זענען  מיר  ווי 
געפירט  זיך  האבן  אזוי  און  טאג.  אגאנצן 
גאנץ כלל ישראל אין די צייטן פון די תנאים 
און די אמוראים, אזוי ווי מ‘זעהט אין אסאך 

פלעצער אין גמרא און אין מדרש.

אפגעשוואכט  זענען  דורות  די  ווייל  נאר, 
געווארן, און ווייל אז צו לייגן תפילין פעלט 
ריינע  און  נקי  גוף  א  האבן  מ‘זאל  אויס  זיך 
הצדיק‘  ’צדקת  וראה  א,  מט  (שבת  מחשבות 
אות רכ), וועגן דעם איז געווארן דער מנהג 
תפילין  די  אנטוהן  צו  ישראל  כלל  רוב  ביי 
נאר ביי קריאת שמע און תפילה, ווייל עס 
שטייט אין גמרא (ברכות יד ב): ”כל הקורא 
קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות 
שקר בעצמו“, און בפרט אז אין די קורצע 
באשעפטיגט  איז  מענטש  דער  וואס  צייט 
צו  גרינג  אים  איז  זאכן,  רוחניות‘דיגע  אין 
אכטונג געבן זיין קערפער און זיין מחשבה 

(משנה ברורה לז ה-ו).

און אזוי ברענגט דער טור להלכה (סי‘ לז): 
”די מצוה איז זיי זאלן זיין אויף אים אגאנצן 
א  דעם  צו  האבן  מ‘דארף  ווייל  אבער  טאג, 
גוף נקי... און מ‘טאר נישט מסיח דעת זיין 
און  זיי,  מיט  אנגעטוהן  איז  ער  ווען  זיי  פון 
דעריבער  געבן,  אכטונג  קען  יעדער  נישט 
פירט מען זיך נישט צו גיין מיט זיי אגאנצן 
אכטונג  דארף  מענטש  יעדער  אבער  טאג, 
אין  זיי  מיט  אנגעטוהן  זיין  זאל  ער  געבן 
און  שמע  קריאת  ליינט  ער  וואס  צייט  די 

דאוונט“.

אבער מ‘דארף צו וויסן אז אין משנה ברורה 
טייל  א  ווייל  אז  ער,  ברענגט  בבה“ל)  (שם, 
פוסקים האלטן אז מן התורה איז די מצוה 
אגאנצן  תפילין  די  מיט  אנגעטוהן  זיין  צו 
אכטונג  זיך  קען  עס  ווען  דעריבער  טאג, 
מסיח  נישט  און  נקי  גוף  א  האבן  צו  געבן 
תפילין  די  אנטוהן  זיכער  דארף  זיין,  דעת 
וואס  דער  פון  חלקו  ואשרי  טאג,  אגאנצן 
איז מקיים די מצוה ווי עס דארף צו זיין. און 
אין ’ראשית חכמה‘ (שער הקדושה פ“ו מ-מא) 
און  דעם,  פון  מעלה  די  אין  מאריך  ער  איז 
גע‘דרש‘נט  חז“ל  האבן  דעם  אויף  אז  זאגט 
(קהלת  פסוק  דעם  א)  קנג  (שבת  גמרא  אין 
ט ח): ”ְּבָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים“ – ”ד.מ. 
ציצית“, ”ְוֶׁשֶמן ַעל רֹאְׁש ַאל ֶיְחָסר“ – ”ד.מ. 
תפילין“, און ער שרייבט אז וועגן דעם ווער 
זיי  מחוייב  איז  געבן  אכטונג  זיך  קען  עס 

אנטוהן אפילן נישט בשעת‘ן דאווענען.

די  אין  ישראל  גדולי  די  פון  אסאך  אויך 
גר“א  דער  בראשם  און  דורות,  לעצטערע 
געווען  מדקדק  האבן  תלמידים  זיינע  און 
שעות  אלע  פון  לויף  אין  אנגעטוהן  זיין  צו 
פון דער טאג, און זיי האבן מעורר אנדערע 
מדת  א  אלץ  פירן  אזוי  אויך  זיך  זאלן  זיי 
חסידות, אבער זיי זאלן אכטונג געבן אויף 

א גוף נקי (ראה ’מגן גיבורים‘ לז סוף אות ב).

די תפילין העלפט צו צום 
דאווענען

ווי דערמאנט, האט די תפילה א ספעציעלע 
די  מיט  געדאוונט  ווערט  עס  ווען  מעלה 
תפילין, און אזוי האבן די ראשונים א ראיה 
געברענגט (ראה רבנו יונה ח א מדה“ר) פון די 
”אמר  שטייט:  עס  וואו  שם)  (ברכות  גמרא 
רבי יוחנן: הרוצה שיקבל עליו עול מלכות 
שמים שלימה... ויניח תפילין ויקרא קריאת 
שמע ויתפלל“, און אזוי שרייבט אויך דער 
רמב“ם (תפילין ד כו): ”כאטש וואס די מצוה 
איז צו זיין אנגעטוהן אגאנצן טאג, בשעת‘ן 
דאווענען איז עס מער א גרעסערער חיוב“.

אין  (שם)  טור  דער  ברענגט  אזוי  און 
יעדער  זאגט:  ”רבא  גאונים:  די  פון  נאמען 
טלית,  א  אן  טוהט  תפילין,  לייגט  וואס 
ער  איז  דאוונט,  און  שמע  קריאת  ליינט 
הבא.  עולם  בן  א  איז  ער  אז  פארזיכערט 
וועט  ער  אז  אחריות  נעם  איז  זאגט:  אביי 
איך  זאגט:  פפא  רב  גיהנם.  אין  גיין  נישט 
נעם אחריות אז דער יצר הרע געוועלטיגט 

נישט אויף אים“.

דער  אז  שם)  (ברכות  גמרא  אין  שטייט  נאך 
תפילין:  קיין  אן  שמע  קריאת  ליינט  וואס 
עולה  א  געווען  מקריב  וואלט  ער  ווי  ”איז 
אן קיין מנחה און א קרבן אן קיין נסכים“, 
ערקלערט דער ’חתם סופר‘ (דרשות, ח“א דף 
קצג א) דער טעם פון מקריב זיין די מנחה 
א  האט  עולה  די  ווייל  איז  עולה  די  מיט 
איז  וואס  מנחה  די  אקעגן  צורך  אייגענע 
’תורת  (ראה  אויבערשטן  פארן  אינגאנצן 
זעלבע  דאס  י).  עמ‘  ויקרא  לחת“ס,  משה‘ 
די  מיט  דאווענען  פון  מעלה  די  אויך  איז 
תפילין; ביים דאווענען איז פארהאן אביסל 
א אייגענע צורך, אבער די תפילין איז נאר 

לשם שמים.

הכהן  צדוק  רבי  שרייבט  דעם  אויסער 
מלובלין (’צדקת הצדיק‘ אות רכ) אז די תפילין 
באשיצן פון מחשבות זרות, און וועגן דעם 
דארף מען מקפיד זיין לכל הפחות בשעת‘ן 
כדי  דעם,  מיט  אנגעטוהן  זיין  צו  דאווענען 
פון  אפגעהיטן  זיין  ער  זאל  זיי  דורך  אז 

מחשבות זרות בשעת‘ן דאווענען.

רצון‘  ’יהי  ביי  מיר  בעהטן  דעם  אויף  און 
מצות  ”ומשפע  תפילין:  מ‘לייגט  בעפאר 
חיים  לי  להיות  עלי  יתמשך  תפילין 
הרהור  בלי  קדושות  ומחשבות  ארוכים... 

חטא ועוון“

א סגולה אויף אריכות ימים
אין משנה ברורה ברענגט ער דארטן איבער 
תפילין  לייגט  וואס  דער  פון  מעלה  די 
גמרא  אין  שטייט  עס  וואס  טאג  אגאנצן 
(מגילה כח א) אויף רבי זירא וואס האט עדות 
געווען  זוכה  האט  ער  אז  זיך  אויף  געזאגט 
האט  ער  וואס  שכר  אלץ  ימים  אריכות  צו 
אן  אמות  פיר  גיין  צו  נישט  געווען  מקפיד 
קיין תפילין. און אין שו“ת ’תשובה מאהבה‘ 
שכר  דער  אז  שטייט  מג)  אות  רכא  סי‘  (ח“ב 
א  אויף  אן  זיי  טוהט  ער  ווען  דווקא  איז 
לאנגע צייט און נישט ווען ער טוהט זיי אן 
אויף אביסל צייט און טוהט זיי באלד אויס.

ע“פ  ב  (קיח  שבת  מס‘  אין  גמרא  אין  אויך 
רש“י שם) טרעפן מיר אז רב ששת האט זיך 
גרויס געהאלטן מיט דעם גרויסן שכר וואס 
ווארט אים אפ אויף דעם וואס ער איז נישט 
געגאנגען פיר אמות אן תפילין, ערקלערט 
דער מהרש“א (ח“א שם) אז רב ששת האט 
נאר  מצוות,  די  אויף  שכר  געבעהטן  נישט 
גיט  וואס  דער  אז  זאגן  געוואלט  האט  ער 
מעגליכקייט,  זיין  לויט  זיי  אויף  אכטונג 
עס  זאל  ער  הימל  פון  אים  מען  העלפט 
קענען מקיים זיין אגאנצע צייט, און ממילא 

דורך דעם ווערט פארמערט זיין שכר.

אין מסכת מנחות (מד א) זאגט ריש לקיש: 
”כל המניח תפילין - מאריך ימים, שנאמר: 
’ה‘ ֲעֵליֶהם ִיְחיּו‘ (ישעיה לח טז)“ – זאגט רש“י 
בתפילין  ה‘  שם  עליהם  שנושאין  ”אותם 
יחיו“. ערקלערט דער ב“ח (או“ח לז) אזוי ווי 
ער האט מקפיד געווען צו טראגן שטענדיג 
זיין  צו  נאנט  נאמען  אויבערשטנ‘ס  דעם 
זאל  עס  אז  זיין  זוכה  ער  וועט  קערפער, 
בה‘  הדבקים  ואתם  אים  ביי  ווערן  מקויים 
אלוקיכם חיים כולכם היום – אין עולם הזה 
(ח“א  מהר“ל  דער  און  הבא.  עולם  אין  און 
ליגן  וואס  תפילין  די  אז  ערקלערט  שם) 
אויף די הארץ און דער מוח וואס אין זיי איז 
מענטש,  דער  פון  לעבן  דאס  אנגעהאנגען 
איז כאילו זיי שפייזן די גלידער און זיי געבן 

זיי אריין א חיות.

”די  א):  (לז  הרב  שו“ע  אין  שטייט  אזוי  און 
חכמים האבן געזאגט: שטייענדיג ביים יום 
הדין, אויב וועט ער זיין אויסגעהאלטן מיט 
זכות  כף  די  וועט   – תפילין  פון  מצוה  די 
אראפ וועגן, און אויב ער האט פושע געווען 
עס  ווייל  וועגן,  אראפ  חובה  כף  די  וועט   –
מצות  גרעסערע  קיין  פארהאן  נישט  איז 
פון  מצוה  די  ווי  מער  תורה  די  אין  עשה 
דעם  צו  איז  תורה  גאנצע  די  וואס  תפילין 
יעדער  דארף  דעם  וועגן  צוגעגלעכנט... 
פון  מצוה  די  אויף  געבן  אכטונג  מענטש 
תפילין און דער וואס איז נזהר אין דעם איז 

זוכה צו אריכות ימים“.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
קריאת שמע – די ערשטע קאפיטל ’ואהבת‘ (ח)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ציילונג פו

א
א ניםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם מע


