
פרשת תרומה

בס"ד

דערמאנען שם שמים אין משכן
”ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה“ (כה ב)

”‘ִלי‘ – לשמי“ (רש“י)
א וואונדערליכער פשט אין די ווערטער פון רש“י זאגט 

רבי מאיר אייזנשטאט בעל ’פנים מאירות‘:
מיר זעהן אין גמרא (סוטה לח א) אז אין בית המקדש האט 
מען ארויסגעזאגט דעם שם הוי“ה אזוי ווי עס געשריבן, 
נישט אזוי ווי מיר זאגן: ’אדנ“י‘, און דאס איז די כוונה פון 
רש“י: ”‘ְוִיְקחּו ִלי‘ – לשמי“, ווייל נאר נאך וואס די אידן 
וועלן בויען דעם משכן וועלן זיי קענען דערמאנען דעם 

אויבערשטנ‘ס נאמען אזוי ווי עס געשריבן.
לייגט צו אויף דעם רבי שמעון בצלאל ניימאן בעל ’משיב 
אין  געווען  מרמז  המלך  דוד  האט  דעם  אויף  אז  נפש‘ 

תהלים (קל):
 – ְבקֹוִלי“  ִׁשְמָעה  ֲאֹדָנ-י  הוי“ה,   ְקָראִתי ”ִמַּמֲעַמִּקים 
היינטיגע צייטן האב איך אינזין דעם שם הוי“ה נאר אין 
שו“ע  אין  גע‘פסק‘נט  איז  עס  ווי  (אזוי  הארץ  די  פון  טיפענישן  די 
’אדנ“י‘.  איך  דערמאן  שטימע  מיין  מיט  אבער  א)  ה  או“ח 

”ִקִּויִתי הוי“ה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי“ – איך האף און 
איך ווארט אז דער בית המקדש זאל שנעל אויפגעבויעט 
זאגן  עס  ’לדברו‘  קענען  איך  וועל  דעמאלטס  און  ווערן 

אזוי ווי עס שטייט (הוי“ה) אויך מיט מיין מויל.
’כתנות אור‘; ’פנינים יקרים‘

דא איז דאס פלאץ אנצייכענען אז אויך היינטיגע צייטן 
זינד,  אונזערע  צוליב  חרוב  איז  המקדש  בית  דער  ווען 
קענען מיר ערפילן דעם חסרון דורך ענטפערן ’אמן‘ מיט 
כוונה, אזוי ווי דער ’בעל הטורים‘ (דברים כד ב) שרייבט דער 
ב),  נג  (ברכות  מהמברך“  יותר  אמן  העונה  ”גדול  פון:  טעם 
ה‘  שם  דעם  כולל  איז  ’אמן‘  ענטפערט  וואס  דער  ווייל 
מ‘זאגט  וויאזוי  סיי  און  געשריבן  שטייט  עס  וויאזוי  סיי 
פון  אנדערשט  אדנ“י‘),   - ’הוי“ה  גימטריה  איז  (’אמן‘  ארויס  עס 
דער וואס זאגט די ברכה וואס דערמאנט עס נאר אזוי ווי 

מ‘זאגט עס ארויס (’אדנ“י‘).
***

נאך א וועג צו ערקלערן די ווערטער פון רש“י זאגט רבי 
משה שלמה לעווינזאהן – דער פארצאווער גאון:

של“ה  ע“פ  א,  י  (נדרים  גמרא  אין  הלכה  קלארע  א  איז  עס 
פסחים רנז) אז דער וואס איז מקדיש א בהמה פאר א קרבן 

טאמער  קרבן“,  נישט: ”לה‘  און  לה‘“  זאגן: ”קרבן  דארף 
ער וועט שטארבן נאכן דערמאנען די ווארט ”לה‘“, האט 
זאגן  מ‘קען  און  לבטלה.  שמים  שם  דעם  דערמאנט  ער 
וואס  נוסח  ריכטיגן  דעם  לערנען  אונז  קומט  רש“י  אז 
מ‘דארף זאגן ביים מקדיש זיין די תרומה צום משכן: צום 
ערשט - ”ויקחו לי“ (הקדש) און נאכדעם: ”לשמי“ (לה‘).
שו“ת ’חשק שלמה‘ – דרושים, עמ‘ קסג

אלע נעמען א טייל צו בויען דעם שול
”ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי“ (כה ב)

פונעם  תלמידים  די  פון  ליטש-רויזנבוים  לייב  משה  רבי 
חתם סופר און פון די פרעשבורגער דיינים האט געזאגט:
אזעלעכע  אידן  די  צווישן  געווען  זיכער  איז  עס  כאטש 
וואס האבן געהאט אסאך גאלד און זילבער פון וואס זיי 
געקענט  האבן  זיי  און  מצרים  ביזת  פון  גענומען  האבן 
נעמען אויף זיך דעם גאנצן קאסטן פון בויען דעם משכן, 
דאך האט די תורה געשריבן אז די זכות פון בויען דעם 
משכן איז נישט איבערגעגעבן געווארן פאר די איינציגע 
מענטשן, נאר: ”ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש... ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי“, אזוי 
ספר  אין  להלכה  געברענגט  ווערט  וואס  מעשה  די  ווי 
חסידים (תקג): ”איינער האט געבויעט א שיינע שול, און 
יענער  ווייל  און  טייל,  א  געבן  געוואלט  האט  קהילה  די 
זיינע  פאר  און  אים  פאר  בלייבן  זאל  עס  געוואלט  האט 
אז  געוואלט  ער  האט  געדענקעניש,  אייביגע  א  קינדער 
אלעס זאל זיין פון זיין קאסטן, און פון אים און פון זיינע 

קינדער איז גארנישט געבליבן קיין געדענקעניש“.
’אמרות ה‘‘

’והראנו בבנינו - ושמחנו בתיקונו‘
”ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם“ (כה ח)

ביתך  ”בנה  רגלים:  שלש  די  פון  מוסף  ביי  בעהטן  מיר 
לכאורה  בתיקונו“,  ושמחנו  בבנינו  והראנו  כבתחילה... 
המקדש  בית  דריטער  דער  פארשטיין,  מען  דארף 
אינגאנצן  איז  עס  ווען  הימל  פון  אראפקומען  דאך  גייט 
בעהטן  וויאזוי  איז  א),  מא  סוכה  (רש“י  גרייט  און  געבויעט 

מיר: ”ושמחנו בתיקונו“?
ערקלערט דער מהרי“ל דיסקין:

די  פון  איינס  איז  המקדש  בית  דעם  בויען  אז  וויבאלד 
קענען  זיכער  מען  וועט  כ)  מ“ע  לרמב“ם  (סה“מ  עשה  מצוות 

אין  וויאזוי?  לבוא;  לעתיד  אויך  מצוה  די  זיין  מקיים 
שטיקל  א  אז  שם)  רש“י  ע“פ  א,  ט  (סוטה  מיר  טרעפן  גמרא 
צייט בעפאר דעם חורבן זענען די טירן פון בית המקדש 
מען  קען  דעם  לויט  ערד,  די  אין  געווארן  איינגעזינקען 
וועט  המקדש  בית  דריטער  דער  וואס  נאך  אז  זאגן 
פאר  ווערן  אנטפלעקט  טויערן  די  וועלן  אראפקומען, 
אונזערע אויגן, און דורך דעם וואס מיר וועלן עס אוועק 
שטעלן אויף זייער פלאץ, וועט עס גערעכנט ווערן כאילו 
ווי  אזוי  המקדש,  בית  גאנצן  דעם  געבויעט  וואלטן  מיר 
עס שטייט אין גמרא (ב“ב נג ב) אז דער וואס לייגט אריין 

טירן אין א הפקר‘דיגע הויז – האט ער עס קונה געווען.
און דאס בעהטן מיר: ”והראנו בבנינו“ – וויאזוי עס קומט 
העלף   – בתיקונו“  ”ושמחנו  הימל,  פון  געבויעט  אראפ 
עס  וועט  דעם  דורך  וואס  טירן,  יענע  אריינלייגן  אונז 

גערעכנט ווערן כאילו מיר האבן עס אליין געבויעט.
מהרי“ל דיסקין עה“ת, בהעלותך

’יגלה לן טעמי דבתריסר נהמי‘
”ְוָנַתָּת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד“ (כה ל)

נישט  דאך  איז  פרשה  אונזער  אין  פארשטיין:  מ‘דארף 
די  מיט  שפעטער  געטוהן  מ‘האט  וואס  ערקלערט 
אזוי  אויב  געטוהן,  עס  מ‘האט  וויאזוי  נאר  המשכן,  כלי 
דא  יא  ווערט  הפנים  לחם  די  פון  עבודה  די  פארוואס 
האט  פארוואס  פארשטיין,  מען  דארף  נאך  דערמאנט? 
זיין  זאלן  הפנים  לחם  די  אז  געווען  מקפיד  תורה  די 
’תמיד‘ אויפן שולחן, ד.מ. איין מינוט האט עס אויך נישט 

געמעגט זיין ליידיג (מנחות צט ב)?
צוליב די אלע קשיות וויל רבי אברהם איתיאל גארעוויץ 
וואס  יסוד  נייעם  דעם  צו  ראיה  א  ברעאנגען  שליט“א 
די  אז  משה,  רבי  פאטער  זיין  פון  געהערט  האט  ער 
געטוהן  איז  וואס  ’עבודה  א  ווי  נישט  איז  הפנים‘  ’לחם 
געווארן אין די כלי‘, נאר ווי די כלי (דער שולחן) אליין, ווייל 
לויט דעם פארשטייען מיר גוט פארוואס די עבודה פון 
עס  ווי  פרשה  די  אין  ערקלערט  ווערט  הפנים  לחם  די 
אויך  און  כלים,  די  מ‘טוהט  וויאזוי  אויסגערעכנט  ווערן 

פארוואס עס דארף זיין אויפן שולחן ’תמיד‘.
דער  פון  בקשה  די  פארשטיין  אויך  מען  קען  דעם  מיט 
בצפרא  לסעודתא  ’אסדר  פיוט  די  אין  הקדוש  אר“י 
לכאורה  נהמי“;  דבתריסר  טעמי  לן  ”יגלה   – דשבתא‘ 
דער טעם פון די מצוה פון לחם הפנים איז דאך קלאר 
און באקאנט (ראה רמב“ן לעיל פס‘ כד) אז פון דער שולחן איז 
אראפ געקומען שפע פאר די צוועלעף שבטים, און ווייל 
אז א ברכה קען נישט חל זיין אויף א ליידיגע כלי, האט 
מען אויף דעם ארויף געשטעלט צוועלעף ברויטן? אבער 
לויט וואס מ‘האט פריער געזאגט וועט מען פארשטיין, 
טעם  דער  ווערן  אנטפלעקט  ס‘זאל  איז  בקשה  אונזער 
פארוואס דער שולחן און די לחם הפנים – זענען איינס, 

אנדערשט פון די אנדערע כלים פון די בית המקדש.
’אור אברהם‘

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

פע ם

צוויי מענטשן ביי די הונדערט ברכות
ויקחו לי תרומה (כה ב)

אין זוהר (ויקהל ד א) שטייט אז אין די ווארט ’תרומה‘ 
איז מרומז ’תרי ממאה‘, און פון דא האבן די חכמים 
געהאט א שטיקל ראי‘ צו דעם וואס זיי האבן קובע 
זיין  זאל  גדולה‘  ’תרומה  פון  שיעור  דעם  געווען 

אחד מחמישים פאר א ’עין בינונית‘.
דא  ליגט  רמז  א  נאך  אז  צולייגן  מ‘קען  און 
באהאלטן: ’תרי ממאה‘ – יעדע ברכה פון די מאה 
ברכות וואס מ‘זאגט יעדן טאג, דארף געזאגט ווערן 
צווייטער  דער  און  זאגן  זאל  איינער  צוויי,  צווישן 
זאל ענטפערן אמן, ווייל אזוי ווערט עס גערעכנט 

’פנינים יקרים החדש‘ווי א שלימות‘דיגע ברכה.

אמן מיט כוונה ביי יעדע ברכה

א וויכטיגע תקנה 
צו זאגן ’אמן‘ מיט כוונה

שב“ק ב‘ אדר וועט זיין די יארצייט פון דער הייליגער 
מקובל רבי מאיר הכהן פאפירש זיע“א פון די גורי 

האר“י הקדוש, און בעל ’אור צדיקים‘. אין זיינע הייליגע 
ספרים איז ער אסאך מעורר איבער דער חיוב פון האבן 

כוונה ביים ענטפערן ’אמן‘.

אין זיין ספר ’אור צדיקים‘ (אשר יצר ב) טוהט ער 
פארשלאגן א געוואלדיגע תקנה וואס קען העלפן אויף 

דעם, וזה לשונו:

”יעדער מענטש זאל האבן די ווערטער 
אויפגעשריבן אין זיין סידור אדער אויף די וואנט 
בשעת‘ן דאווענען, און אזוי זאל ער זאגן ווען ער 

הייבט אן צו דאווענען:

לפניך  וידוע  גלוי  עולם,  של  ’רבונו 

לכוון  כח  בי  ואין  ודם,  בשר  שאני 

רצון  יהי  ובכן  כראוי.  אמן  כוונת 

מלפניך שתהא עולה כוונת אמן שלי 

השרידים  מאותם  אמן  כוונת  עם 

כראוי‘ אמן  עניית  לכוון  היודעים 
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דור  זיין  אין  מקובלים  און  צדיקים  גרויסע  די  פון 
פון  ליבער  אליעזר  רבי  הרה“ק  מגיד  דער  געוען  איז 
פון  געשטאמט  האט  ליבער  רבי  זי“ע.  בארדיטשוב 
ב“ר  אברהם  רבי  פאטער  זיין  מיוחסות,  משפחות  די 
הגה“ק  פון  אייניקל  א  געווען  איז  אשכנזי  שמואל 
זי“ע,  אויסטראפאלער  שמשון  רבי  האלוקי  המקובל 
די  ביי  ה‘  קידוש  אויף  גע‘הרג‘עט  אים  מ‘האט  וואס 
א  געווען  איז  מוטער  זיין  און  ות“ט,  ת“ח  פון  גזירות 
אייניקל פון דער קדוש רבי יחיאל פון נעמיראוו וואס 
אים האט מען אויך גע‘הרג‘עט אויף קידוש ה‘ ביי די 

גזירות פון ת“ח ות“ט. הי“ד.
אוועק  אברהם  רבי  איז  גזירות  שווערע  די  צוליב 
זיך  האט  און  שטאט,  געבורט‘ס  זיין   – קראקא  פון 
נאנט  איז  וואס  ביסטרייך  שטעטל  די  אין  באזעצט 
געווארן  געבוירן  אים  איז  דארט  בארדיטשוב,  צו 
אויף דער עלטער זיין זוהן רבי ליבער. ער איז געווען 
זיין  פון  יתום  א  געווארן  איז  ער  ווען  קינד  קליין  א 
פאטער, וואס האט אים איבערגעלאזט א ירושה פון 
אסאך געלט וואס דורך דעם האט ער פארמערט צו 

טוהן אסאך צדקה און חסד אן קיין צאל.
דעם  געדינט  ליבער  רבי  האט  יארן  יונגע  זיינע  פון 
אויבערטשן מיט א געוואלדיגע תמימות, און אין לויף 
פון רוב שעות פון טאג האט מען אים געקענט זעהן 
ער  האט  דארט  וואו  ביסטרייך,  נעבן  וואלד  די  אין 
תורה  אין  חשק  מיט  און  דביקות  מיט  געווען  עוסק 
און עבודת ה‘, ווען ער איז אינגאנצן אפגעזינדערט פון 

די וועלט און פון מענטשן.
אין די עלטערע יארן פון רבי ליבער האבן שוין אלע 
אנגעהויבן  מ‘האט  און  גרויסקייט,  זיין  פון  געוואוסט 
קומען צו אים זיך זעטיגן פון זיינע זיסע ווערטער און 
געהאלפן ווערן פון זיינע הייליגע ברכות. רבי ליבער 
ימים  אריכות  געוואלדיגע  א  צו  געווען  זוכה  האט 
געווען  אלט  איז  ער  ווען  געווארן  נפטר  איז  ער  און 

הונדערט און דריי יאר.
ווי געזאגט, דער נאמען פון רבי ליבער איז באקאנט 
ליבער  רבי  גרויסער  ’דער  אלץ  אייביג  אויף  געווארן 
ווערט  ערציילונג  מורא‘דיגע  א  בארדיטשוב‘.  פון 
איבערגעגעבן איבער די צונאמען, און אזוי דערציילט 
חיים  רבי  מלקט  באקאנטער  דער  אייניקל,  זיין 

ליבערזאהן אין זיין ספר ’ארץ החיים‘ (עמ‘ לג):
ווען רבי אברהם דער פאטער פון רבי ליבער האט זיך 
שטעטל  די  איז  ביסטרייך,  שטעטל  די  אין  באזעצט 
אסאך  מאפע.  די  אויף  געוען  נאכנישט  בארדיטשוב 
יארן שפעטער איז עס געגרינדערט געווארן, אויף די 
ביסטרייך,  נעבן  איז  וואס  טייך  די  פון  זייט  אנדערע 
דארט  זיך  פלעגט  ליבער  רבי  וואו  פלאץ  דעם  אויף 

אויפהאלטן איינער אליין אין זיינע יונגע יארן.
נאר  געווען  איז  וואלד  ברייטער  און  גרויסער  דער 
איינס פון די געוואלדיגע פארמעגן פון דעם הערשער 
פון ביסטרייך, וואס איז געווען א גרויסער רשע און א 
שונא ישראל, וואס זיין פארמעגן האט אים געברענגט 
געוואלדיגע פארדינסטן און האבן פארגרעסערט זיין 

שטאלץ אן קיין גרעניצן.
אין איינס פון די טעג איז דער הערשער פון ביסטרייך 
געגאנגען באזוכן זיינע פעלדער ווען ער איז באגלייט 
מיט א גרופע קאזאקן אנגעוואפנט פון קאפ ביז פוס.

די גרופע איז אנגעקומען אינמיטן וואלד וואו דארט 
איז געשטאנען רבי ליבער ווען ער איז אנגעטוהן מיט 
דאווענען  אינמיטן  האלט  און  תפילין  און  טלית  זיין 
מיט א ברען, און אט, אזוי ווי די אייזל פון בלעם וואס 
האט געזעהן וואס זיין האר האט נישט געזעהן, האבן 
די פערד פון דעם הערשער געשפירט די הייליגקייט 
באלד  זיך  האבן  און  פלאץ,  אויפן  דארט  רוהט  וואס 
אויסגעדרייט און באלד אנטלאפן פון דארט אינגאנצן 
וואגן  דעם  אויף  שאקלען  זיי  ווען  דערשראקן, 
אינגאנצן  איז  קערפער  זיין  אז  הערשער  דעם  פון 

צוקלאפט געווארן.
זייער שווער איז געווען פאר די קאזאקן זיי זאלן קענען 
אפהאלטן די פערד פון זייער דערשראקענעם לויפן. 
דער הערשער איז ארויס פון די וואגן ווען ער ציטערט 
אינגאנצן פון וואס עס איז אדורך אויף אים, און האט 
באלד באפוילן אויף די גרופע זיי זאלן נאכקוקן צוליב 
שנעל  זייער  צוווילדעוועט.  פערד  די  זיך  האבן  וואס 
זענען זיי צוריק געקומען מיט א ענטפער; א איד מיט 
א פארכטיגע און הייליגע געשטאלט שטייט אינמיטן 
זעהט  עס  ווי  שאקל.  קיין  אן  ווייס,  אנגעטוהן  וואלד 
אויס האט זיין פארכטיגע געשטאלט צוגעברענגט אז 

די פערד זאלן זיך שטארק דערשרעקן.
געפלאקערט  זיך  האט  הערשער  דער  פון  צארן  די 
אין אים און האט באלד באפוילן די קאזאקן זיי זאלן 
צום  ביז  ריטן  זייערע  מיט  ליבער  רבי  דעם  שלאגן 
טויט. די קאזאקן האבן זיך נישט צוריקגעהאלטן פון 
האט  וואס  ליבער  רבי  און  באפעל,  זיין  אויספירן  צו 
געהאלטן אינמיטן דאווענען האט אנגעהויבן צו כאפן 
זיך  גיסט  בלוט  אסאך  ווען  צווייטן,  נאכן  קלאפ  איין 
 פון זיין קערפער, און זיין ציכטיגע טלית איז אינגאנצן 

רויט געווארן.
וויאזוי  פארשטיין  געקענט  נישט  האבן  קאזאקן  די 
אויפגעהערט  נישט  ליבער  רבי  האט  צייט  אגאנצע 
זיין  אויף  שטיין  געבליבן  איז  ער  דאווענען,  צו  פון 

פלאץ אן זיך צו ווארפן ווען ער כאפט די קלעפ און 
מ‘הערט גארנישט פון זיין מויל, און אויך ווען עס איז 
גערינען אסאך בלוט פון זיין קערפער האט מען נישט 

געהערט פון אים קיין שום קרעכץ.
האבן  זיי  אז  צוטומלט,  שטארק  אזוי  זיי  האט  דאס 
פארן  געזאגט  האבן  און  שלאגן  צו  אויפגעהערט 
הערשער, וויאזוי קען זיין אז מיר האבן אים געשלאגן 
זיין  פון  זיך  גיסט  בלוט  אסאך  און  קלעפ  ביטערע 
איז  ער  אז  זיין  מוז  עס  שווייגט?  ער  און  קערפער, 

געטליכער מאן.
זייערע  אין  געגלייבט  נישט  האט  הערשער  דער 
גיין  אוועק  געאיילט  זיך  האט  ער  אבער  ווערטער, 
צו  געענדיגט  ליבער  רבי  האט  אינצווישן  דארט.  פון 
דאווענען, און נאר דעמאלטס האט ער געשפירט די 
שטארקע ווייטאגן פון די ביטערע קלעפ. קוים האט 
ער געקענט אהיים גיין, און עס האט גענומען אסאך 
צייט ביז ער האט זיך אביסל געשטארקט און צוריק 

געקומען צו די כוחות.
אבער  הויז,  זיין  צו  צוריק  אויך  איז  הערשער  דער 
פון  ערהוילט  זיך  האט  ליבער  רבי  וואס  צייט  די  אין 
אין  געווארן.  קראנק  הערשער  דער  איז  קלעפ,  זיינע 
רעכטע  זיין  רוקן  געקענט  נישט  ער  האט  אנהויב 
צו  אויך  צושפרייט  דאס  זיך  האט  נאכדעם  האנט, 
און  פוס  רעכטע  זיין  צו  דארט  פון  האנט,  לינקע  זיין 
האט  הערשער  דער  ביז  פוס,  לינקע  זיין  צו  נאכדעם 

נישט געקענט רוקן איין גליד.
צו  געווארן  גערופן  זענען  פראפעסארן  גרויסע  די 
מיט  היילן  צו  אים  פראבירט  האבן  און  בעט  זיין 
האט  צושטאנד  זיין  אבער  מיטלען,  פארשידענע 
געווארן  גערופן  איז  אויך  פארערגערט.  נאר  זיך 
קורצע  א  וואס  דאקטער  אידישער  א  בעט  זיין  צו 
אונטערזוכונג איז אים גענוג געווען צו פארשטיין אז 
עס האנדלט זיך נישט פון א געווענליכן קראנקהייט, 

נאר א שטראף אויף זיינע שלעכטע מעשים.
דעם  פון  נאנטע  די  ביי  נאכגעפרעגט  זיך  האט  ער 
אין  הערשער  דער  פון  אויפפירונג  די  אויף  הערשער 
זייער  און  געווארן,  קראנק  איז  ער  וואס  טאג  דעם 
שנעל האט ער געהערט פון די קאזאקן וואס עס האט 

אין יענעם טאג פאסירט.
דאקטער  דער  איז  ערציילונג  די  הערנדיג 
די  אויף  געשריגן  האט  און  גווארן  אויפגעציטערט 
דאך  האבן  ענק  געטוהן?  ענק  האבן  וואס  קאזאקן, 
איד.  הייליגער  א  און  דערהויבענער  א  געטשעפעט 
ענק מוזן גיין אים איבערבעהטן, אפשר וועט ער ענק 

מוחל זיין.
דער הערשער וואס האט געהערט די ווערטער פונעם 
האט באלד געשיקט זיין דאקטער  אידישן דאקטער 
צו דעם הויז פון רבי ליבער ער זאל אים אויסהיילן פון 
געשיקט  ער  האט  צייט  זעלבע  די  אין  און  קלעפ,  די 
צו אים שליחים וואס זאלן אים בעהטן ער זאל אים 

מוחל זיין אויף זיין זינד.
רבי ליבער האט געענטפערט פאר די שליחים, אז ער 
וועט  ער  אויב  נאר  האר,  זייער  פאר  מוחל  נישט  איז 
צוזאגן צו בויען א שול אויף דער פלאץ וואו ער איז 
געווען געוואוינט צו דאווענען אין וואלד, וואו דארט 

האט ער באקומען די שטארקע קלעפ.
די  צו  צוגעשטימט  באלד  האט  הערשער  דער 
טאג  יענעם  אין  נאך  און  ליבער,  רבי  פון  פארלאנג 
צו  אנהויבן  זאלן  ארבייטער  זיינע  געשיקט  ער  האט 
בויען דעם שול. און הערט דעם וואונדער, מיט דעם 
בויען, איז דער הערשער געזונט געווארן, און ווען עס 
האט זיך געענדיגט די בוי ארבעט און די שיינע ריזיגע 
שול איז געווען גרייט צום באנוץ, איז דער הערשער 

אינגאנצן געזונט געווארן.
זיך  האט  איד,  יעדן  צו  הערשער  דער  פון  שנאה  די 
און  ליבשאפט  צו  איבערגעדרייט  טעג  יענע  אין 
בויען  ענדיגן  נאכן  צייט  אשטיקל  אזוי,  און  שעצונג, 
פון  הויז  די  אין  באזוכט  הערשער  דער  האט  שול  די 
אים  ער  האט  באזוך  די  פון  לויף  אין  און  ליבער,  רבי 

געפרעגט וואס נאך ער קען אים צוליב טוהן.
אים  פון  בעהט  ער  אז  געענטפערט  האט  ליבער  רבי 
דארט  וואו  שוהל  דעם  ארום  הייזער  בויען  זאל  ער 
האט  בקשה  די  אויך  וואוינען.  קומען  אידן  וועלן 
צוביסליך  איז  אזוי  און  אנגענומען,  הערשער  דער 
ווי  בארדיטשוב,  שטעטל  די  געווארן  געגרינדערט 
דארט האט שפעטער געוואוינט הרה“ק רבי לוי יצחק 
זיין  בויען  צו  באשלאסן  האט  וואס  בארדיטשוב  פון 
בית המדרש נעבן די שול פון רבי ליבער, זאגנדיג אז 

זיין שול איז אקעגן די שער השמים.

’ארץ החיים‘ (ליבערזאהן) עמ‘ לג

די תפילה וואס האט געגרינדערט דאס שטאט בארדיטשוב

די חשיבות פון כוונה ביי די מצוה 
פון תפילין

די  און  גרויסקייט  די  פון  טייל  א  אלץ 
האבן  תפילין,  פון  מצוה  די  פון  חשיבות 
די חכמים זייער שטארק מדקדק געווען 
זיך  פעהלט  עס  וואס  כוונה  די  אויף 
אויס ביים עס לייגן, אזוי ווי דער מחבר 
”יכוין  ה):  (כה  ערוך  שולחן  אין  פסק‘נט 
בהנחתם שצונו הקדוש ברוך הוא להניח 
ארבע פרשיות אלו שיש בהם יחוד שמו 
ויציאת מצרים, על הזרוע כנגד הלב, ועל 
נסים  שנזכור  כדי  המוח,  כנגד  הראש 
מורים  שהם  עמנו,  שעשה  ונפלאות 
והממשלה  הכח  לו  ואשר  יחודו,  על 
בהם  לעשות  ובתחתונים  בעליונים 
כרצונו. וישעבד להקב“ה הנשמה שהיא 
התאוות  עיקר  שהוא  הלב  וגם  במוח, 
וימעיט  הבורא  יזכור  ובזה  והמחשבות, 

הנאותיו“.

זאגט  דערהער  מוסר  שטארקער  א 
איינער  אנטולי  יעקב  רבי  דעם  אויף 
’מלמד  ספר  זיין  אין  ראשונים  די  פון 
עטליכע  זעה  ”איך  (ואתחנן):  התלמידים‘ 
זיי  און  תפילין...  לייגן  וואס  מענטשן 
טראכטן נישט אריין אין וואס עס שטייט 
די  ווי  אזוי  זענען  זיי  געשריבן,  דארט 
זייער  דרייען  צו  זיך  באשעפטיגן  וואס 
גארטל... וואס טוהט גארנישט אויף. און 
עס איז ראוי אז יעדער פארשטענדליכער 
זאל טוהן די מצוה מיט זיין גאנצע הארץ 
אזוי ווי יעדער פאכמאן... אזוי אויך דער 
תפילין  פון  מצוה  די  מקיים  איז  וואס 
עס  וואס  וויסן  פריער  דארף  מזוזה,  און 
שטייט דארט און נאכדעם זאל ער וויסן 
און זיך מתבונן זיין אז זיי זענען געמאכט 

געווארן ס‘זאל זיין לאות ולזכרון“.

די קשר פון די תפילין צו 
געדענקען די מצוות

זיי  וואס  ציצית  די  פון  קניפן  די  אויף 
דארפן אונז דערמאנען די תרי“ג מצוות, 
לט)  טו  (במדבר  הק‘  אלשיך  דער  שרייבט 
אזוי ווי א קניפ וועט גארנישט דערמאנען 
ביים  געהאט  אינזין  נישט  מ‘האט  אויב 
זאך,  געוויסע  א  געדענקען  צו  צובינדן 
ציצית  די  פון  קניפן  די  וועלן  אויך  אזוי 
נישט העלפן צו געדענקען פאר איינעם 
צו  אנטוהן  ביים  אינזין  נישט  האט  וואס 
זאגט  זעלבע  דאס  מצוות.  די  געדענקען 
די  אויף  אויך  נאטנזאהן  שאול  יוסף  רבי 
מצוה פון תפילין: אויב דו וועסט מקיים 
דו  אז   – ידך“  על  לאות  ”וקשרתם  זיין: 
מיט  האנט  דיין  אויף  צובינדן  זיי  וועסט 
פאר  דיר  פאר  זיין  זאל  דאס  אז  כוונה  א 
בין  לטטפות  ”והיו  דעמאלטס  ’אות‘,  א 
עיניך“ – וועסטו עס שטענדיג געדענקען, 
אבער אויב דו וועסט נישט אינזין האבן 
ביים לייגן, וועט די תפילין דיר גארנישט 

דערמאנען (’דברי שאול‘ עקב).

א וואונדערליכע ערציילונג ברענגט דער 
גורי  די  פון  פאפירש  מאיר  רבי  מקובל 
(תיקון  צדיקים‘  ’אור  ספר  זיין  אין  האר“י 
פון  תלמידים  די  פון  איינער  ו):  התפילה 
א  אין  ל“ע  געווארן  נפטר  איז  אר“י  דער 
יונגן עלטער, נאך עטליכע יאר האט ער 
זיך אנטפלעקט פאר זיין רבי‘ן אין חלום, 
געפרעגט  אים  האט  רבי  זיין  ווען  און 
אין  אים  מיט  זיך  טוהט  עס  וואס  אויף 
זיין  אז  געעענטפערט  ער  האט  עדן  גן 
צושטאנד איז זייער גוט, אבער אויף איין 
זאך האט מען מדקדק געווען אין הימל, 
אויף דעם וואס ווען ער האט געדאוונט 
די  צו  אנגעקומען  איז  ער  און  שחרית 
ווערטער: ”למען לא ניגע לריק ולא נלד 
אינזין  שטארק  דארט  ער  האט  לבהלה“ 
הייליגע  א  זייער  איז  עס  ווייל  געהאט, 
דעם  וועגן  און  תפילה,  דערהויבענע  און 
פון  געווען  דעת  מסיח  אביסל  ער  האט 
די תפילין וואס ער איז געווען אנגעטוהן 

מיט זיי.

באקומען  מיר  קענען  מעשה  דער  פון 
האבן  פון  חשיבות  די  אויף  באגריף  א 
כוונה ביי די תפילין, ווייל אויב האט מען 
אויף  איד  הייליגן  דעם  פון  געפאדערט 
געווען  דעת  מסיח  האט  ער  וואס  דעם 
הייליגע  געטראכט  האט  ער  כאטש 
מחשבות אין יענע צייט, איז זיכער דער 
וואס איז מסיח דעת אויף מחשבות זרות.

נאך ווערט דערציילט אויף הרה“ק דער 
איז  איינמאל  אז  בעלזא,  פון  שלום  שר 
געקומען צו אים א בחור‘ל ער זאל אים 
מאל,  ערשטע  דאס  תפילין  די  אנטוהן 
ער  געבעהטן  אים  האט  שלום  שר  דער 
זאל אים צוזאגן אז ער וועט נישט רעדן 
אגאנץ  תפילין  די  מיט  חולין  דברי  קיין 
לעבן, און דער בחור האט עס אנגענומען, 
און האט טאקע איינגעהאלטן זיין צוזאג 
קיין  גערעדט  נישט  קיינמאל  האט  און 
בעפאר  תפילין.  די  מיט  חולין  שיחת 
געקומען  נאכאמאל  ער  איז  חתונה  זיין 
אים  ער  האט  יעצט  און  שלום,  שר  צום 
יעצט  ביז  האט  ער  ווי  אזוי  געבעהטן 
אכטונג געגעבן נישט צו רעדן קיין דברי 
חולין מיט די תפילין, זאל ער אים יעצט 
איז  ער  ווען  רעדן  צו  נישט  צוזאגן  אויך 
האט  דעם  צו  טלית.  די  מיט  אנגעטוהן 
ער אויך מסכים געווען, און טאקע אזוי, 
געגעבן  אכטונג  ער  האט  לעבן  אגאנץ 
נישט צו רעדן קיין שיחת חולין מיט די 

טלית און די תפילין.

געזאגט  עדות  האבן  אמת  צדיקי 
די  פון  ענדע  וואונדערליכן  דעם  אויף 
נסתלק  איז  איד  דער  ווען  ערציילונג: 
מיט  באערדיגט  אים  מען  האט  געווארן 
איינגעפירט,  איז  עס  ווי  אזוי  טלית  א 
א  אפגעבן  געדארפט  האט  ער  ווען  און 
דין וחשבון אויף זיינע מעשים, האט ער 
נישט געוואלט רעדן ווייל ער איז געווען 
איז  עס  און  טלית,  א  מיט  אנגעטוהן 
געווארן א טומל אין בית דין של מעלה, 
ווייל מ‘האט אים נישט געקענט משפט‘ן 
איז  טענות...  זיינע  טענה‘ען  זאל  ער  אן 
ער  צי  נאכקוקן  מ‘זאל  פסק  דער  ארויס 
געגעבן  אכטונג  שטענדיג  טאקע  האט 
אויף זיין צוזאג, און ווען מ‘האט געזעהן 
אז עס איז טאקע אזוי געווען, האט מען 
(’זכות  משפט  דעם  פון  גע‘פטר‘ט  אים 

אבות‘ עמ‘ שסז).

רב  פריימאנער  דער  טייטש  אזוי  און 
פסוק  דעם  זילבער  רפאל  רבי  הגה“צ 
ֶאת  ַּנַער  ְיַזֶּכה  ט): ”ַּבֶּמה  (קיט  תהלים  אין 
קען  וואס  מיט   –  “ִּכְדָבֶר ִלְׁשמֹר  ָאְרחֹו 
’אורחו‘,  אויפנעמען  בחור‘ל  יונגער  דער 
אים  צו  קומט  וואס  טוב  יצר  דעם  ד.מ. 
מיט  מחוייב  ווערט  ער  ווען  גאסט  צו 
זאל  ער   – כדבריך‘  ’לשמור  מצוות? 
דברי  קיין  רעדן  צו  נישט  געבן  אכטונג 
אים  אויף  זענען  תפילין  די  ווען  חולין 

(’נטע בתוכנו‘ עמ‘ קעה).

בעל  הרה“ק  ערקלערט  דעם  מיט  און 
’באר מים חיים‘ (משפטים) די גמרא (מג ב) 
וואס זאגט ’כל מי שיש לו תפילין בראשו 
וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מובטח לו 
דאך  זעהן  מיר  לכאורה  יחטא‘,  שלא 
נישט  זענען  און  אזוי  טוהן  וואס  אסאך 
אפגעהיטן פון עבירות? נאר, וועגן דעם 
’בראשו‘  דוקא  געשריבן  גמרא  די  האט 
לערנען  צו  אונז  ראשו‘,  ’על  נישט  און 
אז עס האט נישט קיין טעם עס צו לייגן 
אינזין  מ‘דארף  נאר  ראשו‘,  ’על  סתם 
זיין  זאל  עס  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  האבן 

’בראשו‘.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

האט גע ס
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