
פרשת תצוה

בס"ד

'צעקת הדל' איז אויך תקשיב ותושיע
”ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (כז כ)

זאגט האדמו“ר רבי שמואל סלאנימער:
דער  ותושיע“;  תקשיב  הדל  ”צעקת  ר“ת:  איז   – ”ְּתַצֶּוה“ 
אויבישטער האט באפוילן פאר משה ער זאל זאגן פאר 
די אידן אז אין דעם נידעריגסטן צושטאנד, ווען זיי זענען 
אין א בחי‘ פון ’דלים ורשים‘ אקעגן השי“ת, זאלן זיי זיך 
נישט אפהאלטן פון צו בעהטן פון אים אויף אלע זייערע 
באליבט  איז  הדל‘  ’צעקת  א  אויך  ווייל  באדערפענישן, 

פאר השי“ת.
’דברי שמואל‘

דביקות ביים דאווענען ביז צו כלות הנפש
”ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ה‘ ּוְבֵצאתֹו ְוא ָימּות“ 

(כח לה)

זאגט האדמו“ר רבי יששכר דב פון בעלזא: 
צוגעברענגט  האט  המקדש  בית  די  פון  הייליגקייט  די 
אין  דביקות  פון  מדריגה  הויכע  אזא  צו  גדול  כהן  דעם 
השי“ת, אזוי ווייט אז ציטערנדיג אפשר וועט זיין זעהל 
געמוזט  מען  האט  דביקות,  גרויסע  די  צוליב  אויסגיין 
לייגן גלעקליך אונטן ביי די מעיל, כדי אז די גרודער זאל 

אים ערוועקן פון זיין דביקות.
מיט דער יסוד טייטש דער בעלזער רב א אינטערסאנטער 
ירושלמי (ברכות ב ד) וואס דערציילט מיט וואס די הייליגע 
אמוראים האבן זיך באשעפטיגט ביים דאווענען: שמואל 
האט  חיא  בר  בון  רבי  און  אפרוחים,  געציילט  האט 
געציילט די רייע‘ס פון די שטיינער ביי די וואנט. לכאורה 
הייליגע  די  אז  זיין  קען  וויאזוי  פארשטיין:  מען  דארף 
דאווענען  ביים  האבן  אינזין  אנשטאט  האבן  מענטשן 

געטראכט פון אזעלעכע זאכן?
קדושה  גרויסער  זייער  צוליב  דוקא  אז  זאגן  מ‘קען  נאר 
האבן די אמוראים מורא געהאט טאמער זייער נשמה וועט 
צוגעקומען  זענען  זיי  וואס  דביקות  די  צוליב  גיין  ארויס 
צו  געצווינגען  זיך  זיי  האבן  דעם  וועגן  דאווענען,  ביים 
טראכטן פון מאל צו מאל פון גשמיות‘דידע זאכן, כדי אז 

זייער נשמה זאלן בלייבן אין זייער קערפער.
’אדמור“י בעלז‘ ח“ג עמ‘ פג

צוויי מדריגות ביים דאווענען און ביי די קרבנות
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַיְקִּדיׁשּו  ֲאֶׁשר  ַהֳּקָדִׁשים  ֲעוֹן  ֶאת  ַאֲהרֹן  ”ְוָנָׂשא 
ְלָכל ַמְּתנֹת ָקְדֵׁשיֶהם ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני 

ה‘“ (כח לח)
מ‘דארף פארשטיין: פארוואס האט די תורה געזאגט צוויי 
מאל אז דער ציץ האט מכפר געווען אויף: ” ֲעוֹן ַהֳּקָדִׁשים 

ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל – ְלָכל ַמְּתנֹת ָקְדֵׁשיֶהם“?
ערקלערט רבי שלמה קלוגער:

וואס  דער  דאווענען:  ביים  כלל  באקאנטער  א  איז  עס 
דאוונט  ער  ווען  צרה,  זיין  פון  ווערן  געהאלפן  וויל 
צער,  אייגענע  זיין  אויף  האבן  אינזין  נישט  ער  זאל 

נאר אויף דעם צער פון דער באשעפער וואס פילט מיט 
זיין ווייטאג, אזוי ווי עס שטייט (תהלים צא טו): ”ִעּמֹו ָאֹנִכי 
אנגענומען,  שנעלער  ווערט  תפילה  אזא  ווייל  ְבָצָרה“, 
אזוי ווי דער מהרש“א לערנט עס ארויס (ח“א, ברכות סג א) 
פון די גמרא: ”כל המשתף שם שמים בצערו כופלין לו 

פרנסתו“.
קרבנות  די  געווען  מקדיש  האבן  וואס  די  צווישן  אויך 
געהאט  אינזין  נאר  האבן  וואס  אזעלעכע  געווען  זענען 
לשם שמים און זייער קרבן איז געווען בשלימות. אבער 
די דאפלטע לשון קומט זאגן, אז אויך אויף די וואס האבן 
אינזין געהאט צו באקומען שכר – ”ְלָכל ַמְּתנֹת ָקְדֵׁשיֶהם“, 
האט דער ציץ [וואס אויף דעם איז געווען אויסגעקריצט 
”קֶֹדׁש ַלה‘“ (אויבן פס‘ לו)] זיך אנגענומען און פארטיידיגט, 
זיכער  זיי  האבן  הארץ  זייער  פון  טיפעניש  די  אין  ווייל 

מכוון געווען אז זייער קרבן זאל זיין ’קֶֹדׁש ַלה‘‘.
’חכמת התורה‘ תצוה עמ‘ קצב

כלאים ביי די כתונת – וויאזוי קען עס זיין?
”ְוִׁשַּבְצָּת ַהְּכֹתֶנת ֵׁשׁש“ (כח לט)

רבינו  [פון  ראש‘  אשא  ’איך  פיוט  דער  פון  נוסח  דער 
שמעון הגדול פון מגנצא] וואס מ‘זאגט ביי מוסף פון יום 
זריעת  חטא  וצמר,  פשתים  ארוגה  הכתנת  ”טֹהַר  כיפור: 
ווייל  פארשטיין,  צו  שווער  איז  ולגַמֵר“,  לכלות  כלאים 
אין פסוק שטייט אז די כתונת איז געווען נאר פון פשתן?

אין  סופר‘  ’חתם  דער  ברענגט  תירוץ  וואונדערליכער  א 
נאמען פון דער חכם רבי וואלף היידנהיים:

אין שלחן ערוך (יו“ד ש ד) ברענגט דער רמ“א די דעה פון די 

’יש אומרים‘, אז דער וואס טוהט אן א קלייד פון צמר און 
פשתן איינס אויפן צווייטן, אויב קען ער נישט אויסטוהן 
אויבערשטן  דעם  אראפנעמען  אן  אונטערשטן  דעם 
קלייד, איז ער עובר אויף די עבירה פון שעטנז. לויט דעם 
כאטש וואס די כתונת איז געווען נאר פון פשתן, אבער 
ווייל מ‘האט עס נישט געקענט אויסטוהן אן אראפנעמען 
דעם מעיל וואס האט אין זיך צמר, ווערט עס גערעכנט 
ווי שעטנז, און עס אנטוהן אין בית המקדש האט מכפר 

געווען אויף דער וואס איז נכשל געווארן מיט שעטנז.
’תורת משה‘

’ירושה‘ ביי א שליח ציבור
”ִׁשְבַעת ָיִמים ִיְלָּבָׁשם ַהּכֵֹהן ַּתְחָּתיו ִמָּבָניו ֲאֶׁשר ָיבֹא ֶאל אֶֹהל 

מֹוֵעד ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש“ (כט ל)
א אינטערסאנטער שאלה איז געפרעגט געווארן פון רבי 

מרדכי יַלין אב“ד פילידעלפיע:
קביעות‘דיגער  דער  וואס  נאך  שוהלן  די  פון  איינס  אין 
חזן ביי שחרית אין די ימים הנוראים איז נפטר געווארן, 
דעם  אים  אנשטאט  שטעלן  געוואלט  גבאים  די  האבן 
קביעות‘דיגן חזן פון אגאנץ יאר, אבער דער זוהן פון דער 
נפטר, אליינס א חזן, האט גע‘טענה‘עט אז דער פאסטן 
א  (מלכים  פסק‘נט  רמב“ם  דער  ווייל  אים,  פאר  געהערט 
המינויין  וכל  השררות  כל  אלא  בלבד,  המלכות  ”ולא  ז): 

שבישראל ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם“.
מסתפק  זיך  מרדכי  רבי  איז  תשובה  זיין  פון  אנהויב  אין 
צי די הלכה איז אויך נוגע אויף א פאסטן וואס איז נאר 
ימים  די  אין  ציבור  שליח  א  ווי  אזוי  צייט,  צו  צייט  פון 
נוראים א.ד.ג., און ער ברענגט אין נאמען פון רבי משה 
רובינשטיין בעל ’אלף המגן‘, א וואונדערליכע ראיה וואס 

די שורש איז אין אונזער פסוק:
’כהן  דער  אז  גמרא  די  דרש‘נט  א)  (עג  יומא  מסכת  אין 
משוח מלחמה‘ (וואס זיין אויפגאבע איז געווען רעדן צום פאלק בעפאר 
זיי גייען ארויס צו א מלחמה) פירט נישט אריבער זיין תפקיד צו 

זיין זוהן, פון דער לשון פון דער פסוק וואס עס שטייט: 
געשטעלט  ווערט  כהן  א  אז  הלכה  די   – ִמָּבָניו“  ”ַּתְחָּתיו 
אנשטאט זיין פאטער, איז נאר ביי א כהן: ”ֲאֶׁשר ָיבֹא ֶאל 
אֶֹהל מֹוֵעד ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש“ – אין יום כיפור, און נישט ביי 
א ’משוח מלחמה‘ וואס קיינמאל גייט ער נישט אריין אין 

קדש הקדשים.
פון  ראיה  א  ברענגען  דארף  גמרא  די  וואס  דעם  פון 
דער פסוק אז דער זון פון דער ’משוח מלחמה‘ ירש‘נט 
א  פון  נאר  זיך  האנדלט  עס  כאטש  פאטער,  זיין  נישט 
מען  זעהט  צייט,  צו  צייט  פון  נאר  איז  וואס  אויפגאבע 
אז די אויבנדערמאנטע הלכה איז אויך געזאגט געווארן 
מ‘דארף  אז  באווייז  א  דא  פון  איז  פאסטן,  אזא  אויף 
שטעלן דעם זוהן פון דעם חזן אז ער זאל זיין דער ש“ץ 

אנשטאט זיין פאטער.
שו“ת ’תכלת מרדכי‘ ד [נדפס בסוף ספר ’קהלת מרדכי‘]

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

פע ם

פרייט‡‚ ח' ‡„ר (˙פ"ט) וועט זיין „י י‡רˆייט פון ‰‚‰"˜ רבי ‡לי‰ו ‰כ‰ן מ‡יזמיר זי"ע, בעל 
'˘בט מוסר' ‡ון נ‡ך ב‡˜‡נטע ספרים. ‡ין זיינע ‰יילי‚ע ספרים ‡יז ער מ‡ריך ˆו ער˜לערן 
„י ‚עוו‡ל„י‚ע ‚רויס˜ייט פון „י מˆו‰ פון ענטפערן ‡מן , ‡ון ‡זוי ער˜לערט ער ‡ין זיין ספר 

'מנח˙ ‡לי‰ו' (פר˜ לב) „עם פסו˜ (˙‰לים כז י‚):
ים": „ו„ ‰מלך ‰‡ט ‚עז‡‚ט: ווען ‡יך  ƒַחּי ı ר∆ ∆‡ טּוב ‰' ּב¿ ˙ ּב¿ ‡ו… ר¿ ƒי ל ƒ ּ̇ ַמנ¿ ¡‡ ∆‰ ‡  ”לּול≈

וו‡לט ני˘ט ‚עווען ‚עוו‡וינט מ˜פי„ זיין ‡ויף ענטפערן ‡מן ווי עס „‡רף ˆו זיין 
['‰‡מנ˙י' ‡יז פון „ער ל˘ון '‡מן' ‡ון ‡ויך פון „ער ל˘ון ‡יינ‚עוו‡וינען], 

וו‡לט ‡יך ני˘ט זוכ‰ ‚עווען 'לר‡ו˙ בטוב ‰‘ ב‡רı חיים'. 

מחנך זיין די קינדער צו ענטפערן אמן

ברכו˙ ‰˘חר, ‡ויפן ˜ול, מיט כוונ‰, מיט ‡ חברו˙‡!
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’ונשמע קולו‘ – ענטפערן ’אמן‘
”ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ה‘ ּוְבֵצאתֹו ְוא 

ָימּות“ (כח לה)
ביים   – ה‘“  ִלְפֵני  קֹולֹו...  ”ְוִנְׁשַמע  פון  שכר  די  אין 
פארזיכערט:  מענטש  דער  איז  ’אמן‘,  ענטפערן 
”ּוְבֵצאתֹו ְוא ָימּות“ – אז ווען ער וועט אוועק גיין 
די  אים  פאר  עפענען  זיך  וועלן  וועלט  דער  פון 
חלק  זיין  זיין  וועט  דארט  און  עדן,  גן  פון  טויערן 
פטירה  זייער  נאך  אויך  וואס  צדיקים  די  צווישן 
די  האבן  מיר  ווי  אזוי  ’חיים‘,  אנגערופן  זיי  ווערן 
כוחו  בכל  אמן  העונה  ”כל  ב):  קיט  (שבת  הבטחה 

פותחין לו שערי גן עדן“.
’אשל חיים‘

רזי אמונים 
ט
אין 
עהל 
מוזט

רזי
ענטפע ‘

מרמזי אמןם 
בפרשה
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ירוחם,  שטעטל  די  אין  שטונדע  נאכמיטאג  ווארימע  א 
זייט  דרום  די  אין  זיך  געפינט  וואס  שטעטל  רואיגע  א 
די  אין  ר“מ  א  אלץ  דינט  וואס  ח.  הרב  ישראל.  ארץ  פון 
דארטיגע ישיבה, זיצט זיך אין זיין צימער וואס איז אין די 
ווינקל פון די קרית הישיבה, ער ציהט אריין אנגעפילטע 
לונגען פון די טרוקענע לופט וואס קומט אריין פון צייט 
צו צייט דורך דעם גרויסן פענסטער וואס איז געעפענט 

אקעגן אים.
ער איז געווען געוואוינט יעדן טאג צו זיצן אין די רואיגע 
מארגנדיגן  דעם  צוגרייטן  זיך  און  צימער,  זיין  אין  צייט 
ווי  האבן  לופט  ריינע  די  און  שטילקייט  די  שיעור. 
סוגיא  גאנצע  די  און  מח,  זיין  פון  קאמערן  די  געעפענט 
ליכטיג  און  קלאר  געווען  אים  איז  וועגן  אירע  אלע  מיט 

אזוי וי ביי מתן תורה.
האט  העליקאפטער  א  פון  גרודער  שטארקער  א 
מיטאמאל אפגעהאקט די שטילקייט און אים געשטערט 
פארטיפט.  געווען  איז  ער  וואס  אין  זיין קאנצענטרירונג 
זייער  אפילו  און  נאנט,  געהערט  זיך  האט  גרודער  די 
געהערשט  האט  וואס  שטילקייט  די  צוליב  און  נאנט, 
מאל  זיבן  געהערט  זיך  גרודער  די  האט  שעה  יענע  אין 
אזויפיל. הרב ח. איז אויפגעשטאנען פון זיין פלאץ, ער 
האט ארויסגעקוקט פון זיין פענסטער און האט געריבן 

זיינע אויגן אומגלויבליך.
א ריזיגע מיליטערישע העליקאפטער האט געלאנדעט... 
אונטער  זאמד  די  אויף  ווייניגער –  נישט  און  מער  נישט 
די קרית הישיבה, ער האט זיך געדרייט אהער און אהין 
ביז ער האט זיך אינגאנצן אפגעשטעלט; דעמאלטס האט 
ארויסגעקומען  איז  דארט  פון  און  טיר  די  געעפענט  זיך 
א באקאנטע אויסגעדארטע געשטאלט... די געשטאלט 
פאר  דאנק  א  אלץ  הענט  זיינע  מיט  געשאקלט  האט 
שנעל  האט  און  העליקאפטער  אינעם  זיצן  וואס  די 
זיך  ער  האט  דארט  המדרש,  בית  צום  לויפן  אנגעהויבן 

שנעל אויסגעמישט צווישן די אנדערע בחורים.
ער  פענסטער,  אויפן  אנגעלאנט  געבליבן  איז  ח.  הרב 
קוקט אויפן העליקאפטער וואס הייבט זיך צוריק אויף 

ארויף, ווען א טרייסל צושפרייט אין זיין קערפער.
אברהמי איז געווען פון די בעסטע בחורים אין די ישיבה. 
א געוואלדיגער מתמיד משכמו ומעלה, וואס איז געווען 
פאסיג צו דעם טיטול. פון צופריה ביז ביינאכט האט ער 
קורצע  די  אויך  און  המדרש,  בית  אין  פלייסיג  געלערנט 
א  אויף  געווען  באשטימט  איז  וואס  טאג  אינמיטן  צייט 
משניות  חזר‘ן  צו  אויסגענוצט  ער  האט  מיטאג-שלאף, 

בעל פה.
אלע זענען געוואוינט געווען אים זעהן ווי ער גייט ארויס 
האנט  אין  האלט  ער  ווען  הישיבה,  בנין  די  פון  מיטאג 
ווען  אהין  און  אהער  שפאצירט  און  משניות,  קליינע  א 
איין מינוט קוקט ער אריין אין דעם געעפענטן ספר און 

נאכדעם אין די לופט, אזוי א גאנצע צייט. 
א  צו  חברים  זיינע  גערופן  ער  האט  מאל  צו  מאל  פון 
סיום פון איינס פון די ששה סדרי משנה; אברהמי האט 
מקפיד געווען אנגרייטן א קליינע סעודה לכבוד די סיום, 
און אזוי האט ער אנגעיאגט צו ענדיגן גאנץ משניות בעל 

פה עטליכע מאל.
איבערראשט  אינגאנצן  ח.  הרב  איז  דעם  וועגן  דווקא 
ארויס  קומט  אברהמי  ווי  געזעהן  האט  ער  ווען  געווען 

פונעם מיליטערישן העליקאפטער.
און  סאלדאטן  מיט  ’מתמיד‘  דער  האט  וואס 
העליקאפטער‘ס? – האט די אינטערסאנטקייט געשריגן 

אין די הארץ פון הרב ח.?
דאס מאל, איז הרב ח. - נישט ווי זיין שטייגער - אראפ 
געמוזט  האט  ער  הישיבה.  היכל  אין  מעריב  דאווענען 
אז  געהאפט  האט  ער  און  האט פאסירט,  דא  וואס  וויסן 
אברהמי וועט נישט פארפלאנטערט ווערן ווען זיין סוד 

וועט אנטפלעקט ווערן...
זיין  ווי  לענגער  געדאוונט  היינט  האט  אברהמי 
זיך  האט  קערפער  מאגערער  זיין  געוואוינהייט. 
צו  מאל  פון  און  כוונה,  מיט  זייטן  אלע  אויף  געשאקלט 
זיך  האט  עס  אויפגעציטערט.  קערפער  זיין  האט  מאל 
דערקענט אז זיין הארץ געפינט זיך אין שטורעם. הרב ח. 
האט געמוזט אסאך ווארטן ביז ער האט געענדיגט, און 
ווען ער האט פארגעשטעלט פאר דעם בחור זיין פראגע-
וואונדער, איז ער נאכמער איבערראשט געווארן צו הערן 
צו  געהאט  האט  ער  וואס  ערציילונג  וואונדערליכן  דעם 

דערציילן:
”ווי דער מגיד שיעור ווייסט“, האט אברהמי דערציילט, 
”פיר איך זיך פון מאל צו מאל אויסנוצן די מיטאג שטונדע 
צו חזר‘ן משניות בעל פה. פון מאל צו מאל טראגן מיר 
די פוס ווי פון זיך אליין צו די גרויסע ליידיגע מדבריות 
וואס נעמען ארום די קרית הישיבה. אזוי איז היינט אויך 

געווען, אבער היינט האט זיך די מצב פארפלאנטערט...
אן צו באמערקן און וויסן האב איך זיך דערווייטערט מער 
ווי מיין געוואוינהייט. איך בין געגאנגען ארום א האלבע 
שעה ווען די זון באקט העכער מיין קאפ. אינמיטן האב 
איך געשפירט א מידעקייט, איך האב געזוכט ארום מיר 
א שאטן, און צו מיין פרייד האבן מיינע אויגן באמערקט 
אינמיטן  געווען  איז  וואס  געוויקס  גרינע  גרויסער  א 
וואס  טרוקעניש  די  פון  אפגעזונדערט  אינגאנצן  מדבר, 

איז ארום אים.
איך האב זיך געאיילט מיט גרויס פרייד צו דעם געוויקס 
און איך האב זיך באזעצט אונטער אים, אבער די ווילדע 

אקט האט זיך ארויסגעוויזן פאר א סכנה. 
איז  גרין  און  שיין  אויסגעזעהן  האט  וואס  געוואוקס  די 
עס  האב  איך  ווען  דערנער,  שטעכעדיגע  אסאך  געווען 
האנט  מיין  שפעט;  זייער  געווען  שוין  איז  באמערקט 
שטעכער.  שפיציגן  גרויסן  א  אין  פארכאפט  זיך  האט 

מער  איך  בין  באפרייען  צו  עס  פראבירט  האב  איך  ווען 
איז  האנט  צווייטע  מיין  אויך  געווארן.  פארפלאנטערט 
צו  אנגעהויבן  האט  בלוט  אסאך  און  געווארן  פארכאפט 

רינען.
זייער שווער איז מיר אנגעקומען ארויסראטעווען מיינע 
האב  דעמאלטס  נאר  און  דערנער,  די  צווישן  פון  הענט 
איך אויפגעכאפט ווי גרויס די צרה איז. אסאך בלוט איז 
גערינען פון מיינע הענט און האט געטראפט מיט גרויסע 
עס פראבירט אפהאלטן  האב  איך  ערד.  די  אויף  טראפן 

אויף אלע ערליי וועגן, אבער עס האט נישט געהאלפן.
איך האב באשלאסן צו גיין שנעל צו די ריכטונג פון די 
ישיבה, אבער דאס גיין שנעל אונטער די ברענעדיגע זון, 
פארלוירן,  האב  איך  וואס  בלוט  סאך  די  מיט  צוזאמען 
נישט  האב  איך  אז  כוחות  מיינע  אפגעשוואכט  האבן 
אראפגעזעצט  זיך  האב  איך  וועג.  די  פארזעצן  געקענט 
אויף די קאכעדיגע זאמד, מיין קאפ האט מיר שרעקליך 
צו  אנגעהויבן  האט  באוואוסטזיין  מיין  און  געטוהן  וויי 

ווערן פארנעפלט.
וואס זאל איך טוהן? קיין לעבעדיגע באשעפעניש האט 
זיך נישט באוויזן אין דעם גאנצן געגנט. קיין מענטש איז 
פראבירט  האב  איך  העלפן.  צו  מיר  געווען  נישט  דארט 
צו שרייען הויעך, אפשר וועט א דורכגייער הערן, אבער 
די ווידער-קול וואס איז צוריק געקומען צו מיר האט ווי 
גערינען  זענען  טרערן  אנשטרענגונג.  מיין  פון  געלאכט 
פון מיינע אויגן, איך האב געשפירט אז איך בין יעצט אין 
געדאנקען  שוידערליכע  און  געפאר  לעבנ‘ס  באלדיגע  א 

זענען אדורך געלאפן אין מיין מח.
פלוצלינג איז ארויס געקומען א געשריי פון מיין הארץ, 
און אזא תפילה וואס איך האב נאך קיינמאל פון פריער 
נישט געפיהלט, איז ארויסגעקומען פון די טיפענישן פון 
שטארק  און  מיר  העלף  הימל!  אין  ”טאטע  הארץ:  מיין 
מיר  זאל  עס  ווער  נישט  איך  האב  דיר  אויסער  מיר, 
העלפן! איך בעהט דיך, נאר דו קענסט מיך העלפן, שיק 

מיר דיין הילף פון הימל און ראטעווע מיין זעהל!“
מיינע אויגן האבן זיך שוין אנגעהויבן צו פארמאכן ווען 
גרודער...  שטארקער  א  געהערט  זיך  האט  פלוצלינג 
האב  איך  וואס  אראפשלינגען  געקענט  איך  האב  קוים 
האט  מיר  פון  ווייט  מעטער  פופציג  ארום  און  געזעהן, 
און  העליקאפטער,  מיליטערישע  גרויסע  א  געלאנדעט 

צוויי סאלדאטן זענען אראפ פון דעם.
מיט  ריכטונג  זייער  צו  שרייען  צו  אנגעהויבן  האב  איך 
מיינע  אויף  מיך  שלעפ  איך  ווען  כוחות,  לעצטע  מיינע 
עס  זיי  האבן  הילף  אויבערשטנ‘ס  מיטן  און  זיי,  צו  קניה 

באמערקט...
איינער פון זיי איז שנעל געקומען צו לויפן, און ווען ער 
ער  איז  מיר,  פון  רינט  וואס  בלוט  די  באמערקט  האט 
שנעל צוריק צום העליקאפטער, ער האט ארויסגענומען 
פון ערגעץ דארט די באנדאזשן און האט זיך געאיילט צו 
מיר  האט  חבר  זיין  הענט.  בלוטיגע  מיינע  באנדאזשירן 

שנעל געברענגט צו טרינקען קאלטע וואסער.
מיינע  צו  געקומען  צוריק  איך  בין  מינוט  עטליכע  ביז 
אין  קוקן  געקענט  איך  האב  דעמאלטס  נאר  און  כוחות, 
לעבן.  מיין  געראטעוועט  האבן  וואס  די  פון  פנימ‘ער  די 
געשעהנישן  די  קורצערהייט  דערציילט  זיי  האב  איך 
זייער  מיט  און  צייט,  שטיקל  לעצטע  די  אין  מיר  מיט 
גוטהארציגקייט האבן זיי מיר געבעהטן איך זאל קומען 
זיצן נעבן זיי אויפן העליקאפטער, און אזוי, ביז עטליכע 
בית  אין  פלאץ  מיין  אויף  געזיצן  שוין  איך  בין  מינוט 
ווייסט  הישיבה  תלמידי  די  פון  קיינער  ווען  המדרש, 
נישט פון די געשעהעניש אז איך בין יעצט געראטעוועט 

געווארן ממוות לחיים.
האב איך  עשרה,  שמונה  האב געדאוונט  יעצט ווען איך 
נישט געקענט מער באהאלטן מיינע געפיהלן פון לויב, 
א  פון  כח  די  קערפער  מיין  אויף  געשפירט  האב  איך 
תפילה וואס קומט ארויס פון די טיפענישן פון די הארץ, 
און איך האב געוואלט אז מיין הודאה און לויב זאל נישט 

זיין ווייניגער פון דעם.
יודוך  החיים  ”וכל  ווערטער:  די  געזאגט  האב  איך  ווען 
סלה“ – האב איך זיך דערמאנט די ווערטער פון דער טור 
(או“ח ריט) וואס באנוצט זיך מיט די שטיקל פאר א סימן 
לעצטער  דער  ווען  להודות‘,  החייבים  ’ארבעה  די  אויף 
נישט  קיינמאל  האב  איך  מדבריות‘.  ’הולכי  איז  זיי  פון 
איך  און  מיינען...  מיר  וועלן  ווערטער  די  אז  געטראכט 

וועל דארפן לויבן אויף דעם“.
צו  פלוצלינג  באשלאסן  סאלדאטן  די  האבן  ”פארוואס 
געשטאנען?“  ביזסט  דו  ווי  פלאץ  די  ביי  פונקט  לאנדן 
– האט הרב ח. נישט געקענט איינהאלטן פון צו פרעגן 

הערנדיג די וואונדערליכע ערציילונג.
דארט  האבן  זיי  וויכטיג,  נישט  ממש  איז  עס  ”אה, 
טיפענישן  די  פון  געדאוונט  האב  איך  ווייל  געלאנדעט 
מיט  געענטפערט  בחור  דער  האט   – הארץ...“  מיין  פון 
”למעשה,  צוגעלייגט:  באלד  האט  און  אמת‘דיגקייט,  א 
האבן  זיי  און  פראגע,  די  געפרעגט  אויך  זיי  האב  איך 
א  טעלעפאון  אין  רעדן  געדארפט  האבן  זיי  אז  געזאגט 
א  אויסגעפעלט  האט  דעם  צו  וואס  שמועס  וויכטיגע 
שטארקע קאנצענטרירונג, האבן זיי באשלאסן צו לאנדן 
אז  קלאר  איז  אליינס  מיר  רואיג.  רעדן  קענען  צו  כדי 
דאס איז געקומען פון די השגחה העליונה וואס האט זיי 
צוגעשיקט אויף דעם פלאץ“ – האט דער בחור געענדיגט 

ווען זיינע אויגן טרערן פון התרגשות.

פון דער מגיד רבי שלמה מילער שליט“א
 וואס האט עס געהערט פון דער בעל המעשה

א תפילה וואס האט געברענגט א ישועה פון הימל

ביאור לשון ’טטפות‘
די תפילין וואס מיר לייגן ווערט אנגערופן 
אין  און  ’טטפת‘  ח):  ו  (דברים  תורה  די  אין 
ב)  לד  גמרא (מנחות  אין  ’תפילין‘.  תרגום - 
ווארט  די  פון  באדייט  די  מען  ערקלערט 
’טטפת‘: ”טט בכתפי (א נאמען פון א לאנד) 
שתים, פת באפריקי (אויך א לאנד) שתים“, 
און דער טעם פארוואס די תפילין ווערט 
די  פון  צאל  די  צוליב  איז  אנגערופן  אזוי 
פרשיות וואס זענען אין זיי, צוויי מיט נאך 

צוויי – זענען פיר.

מצה  פסחים,  (מס‘  הקדוש  של“ה  דער 
דעם:  אויף  זיך  וואונדערט  שמא)  עשירה 
’כתפי‘  פון  ווערטער  אז  זיין  קען  וויאזוי 
און ’אפריקי‘ זענען אויסגעמישט געווארן 
צווישן די ווערטער פון די תורה הקדושה, 
און זיי האבן צו דעם אויך זוכה געווען אז 
מצוה  געוואלדיגע  די  אן  רופט  תורה  די 
מיט זייער שפראך? ענטפערט ער: יעדע 
עולמות  די  אין  שורש  א  האט  פאלק 
שפראך  די  אין  דעם  וועגן  און  העליונים, 
עטליכע  דא  זענען  פאלק  יעדע  פון 
’טט‘  ווי  אזוי  הקודש  לשון  פון  ווערטער 
און ’פת‘ א.ד.ג., וואס דורך זיי כאפן זיי זיך 
אידישע  דאס  אבער  שורש.  זייער  אין  אן 
באקומען  צו  געווען  זוכה  האט  פאלק 
אויס  קומט  הקודש,  לשון  גאנצן  דעם 
לשון  פון  ווארט  א  אויך  איז  ’טטפת‘  אז 

הקודש.

אויף  ברענגט  מבעלזא  מהרי“ד  הרה“ק 
דעם  אויף  רש“י  פון  ווערטער  די  דעם 
דברי  את  ”ושמתם  יח):  יא  (דברים  פסוק 
שתגלו  לאחר  ”אף   – לבבכם“  על  אלה 
עשו  תפילין  הניחו  במצוות,  מצוינים  היו 
מזוזות, שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו, 
לך  ’הציבי  כ):  לא  (ירמיה  אומר  הוא  וכן 

ציונים‘“.

אידן  די  ווען  אז  מיר  לערנען  דעם  פון 
פעלקער,  די  צווישן  גלות  אין  זענען 
אנצייכענען  תפילין  פון  מצוה  די  טוהט 
אנדערע  די  פון  אנדערשט  זענען  מיר  אז 
זיך  זי  טוהט  דעם  מיט  און  פעלקער, 
אויסמישן  נישט  זיך  זאלן  זיי  באשיצן 
נאמען  די  איז  דעם  וועגן  און  זיי,  צווישן 
גוי‘שע  אויף  געבויעט  תפילין  די  פון 
שפראכן, צו דערמאנען אז די ציל פון די 
מצוה – איז מ‘זאל זיין אפגעטיילט פון די 

פעלקער (’מהרי“ד מבעלזא‘ ואתחנן).

בעל  דער  ערקלערט  וועג  א  נאך  אויף 
נאמען  אין  פי“ב)  בא  (תנחומא  יוסף‘  ’עץ 
של  תפילין  די  ווייל  אז  לבוש,  דער  פון 
דער  אז  ווייזן  רצועות  זיינע  און  ראש 
עליונים  די  אויף  געוועלטיגט  אובישטער 
וואס  שפע  די  אויף  און  תחתונים,  און 
וועגן  מענטשן,  אלע  פאר  אראפ  קומט 
דעם ווערן די תפילין אנגערופן אין תורה 
מיט די נאמען ’טטפת‘ וואס איז געבויעט 
’אפריקי‘  און  ’כתפי‘  פון  ווערטער  אויף 
וואס זענען צוויי לענדער אין די צוויי עקן 
דער  אז  ווייזט  דאס  וואס  וועלט,  די  פון 
גאנצע  די  אויף  געוועלטיגט  אויבישטער 

וועלט פון איין עק ביז צו די אנדערע.

דער נוסח פון די ברכה 
פון די תפילין

טאקע אין די תורה ווערן זיי אנגערופן – 
’טטפת‘, דאך האט מען דעם נוסח הברכה 
מתקן געווען אזוי ווי עס ווערט אנגערופן 

אין תרגום: ’להניח תפילין‘, פארוואס?

(ואתחנן)  והקבלה‘  ’הכתב  בעל  דער 
לשון  די  פון  איז  ’תפילין‘  אז  ערקלערט, 
און  צוטיילן,  און  אפשיידן  ד.מ.  ’הפלייה‘, 
די חכמים האבן מתקן געווען דעם נוסח 
פון די ברכה מיט דעם לשון, כדי אז ביים 
אויף  זיין  מקבל  מיר  זאלן  ברכה  די  זאגן 
אפשיידן  אונז  מצוה,  די  פון  ציל  די  אונז 
מחשבות  שלעכטע  פון  דערווייטערן  און 

און פון נאכגיין נאכן יצר הרע.

אויסער דעם, ברענגט הרה“ק רבי שמואל 

מקץ;  בהר;  משמואל‘  (’שם  סאכטשאב  פון 
נאך  האט  ’תפילין‘  ווארט  די  אז  החודש) 
שבח  די  ארויס  ברענגען  וואס  באדייטן 

פון די אידן:

א. דער לשון ’פילול‘ וואס זיין באדייט איז 
באהעפטן און פארבינדן (רש“י בראשית ל ח) 

צווישן די אידן און דעם אויבערשטן.

באדייט  זיין  וואס  ’תפילה‘  לשון  דער  ב. 
די  דערמאנט  דאס  ווייל  רעדן,  איז 
האט  השי“ת  וואס  בונד  די  פון  ווערטער 
’אות  אין  [און  פאלק  זיין  מיט  געמאכט 
מונקאטש  פון  הרה“ק  פון  ושלום‘  חיים 
(כה ד) ערקלערט ער אז צוליב דעם ווערן 
מצוה  עיקר  דער  ווייל  אנגערופן  אזוי  זיי 

פון תפילין איז בשעת‘ן דאווענען].

ווי  אזוי  ’מחשבה‘,  פון  לשון  א  ס‘איז  ג. 
מח  (בראשית  ִפָּלְלִּתי“  א   ָפֶני ”ְראֹה 
איז  תפילין  פון  כח  דעם  מיט  ווייל  יא), 
צום  מחשבה  זיין  מקשר  מענטש  דער 
זיך  פון  פארטרייבט  ער  און  אויבערשטן, 
דעם  וועגן  און  מחשבות,  שלעכטע  די 
די  פון  זיין  דעת  מסיח  נישט  ער  טאר 

תפילין.

תפילין של יד 
בעפאר תפילין של ראש

די הלכה איז (מנחות לו א): ”כשהוא מניח, 
מניח של יד ואחר כך של ראש, וכשהוא 
יד“,  של  כך  ואחר  ראש  של  חולץ  חולץ, 
ער  טוהט  תפילין,  די  אן  טוהט  ער  ווען 
טוהט  ער  ווען  און  יד,  של  די  אן  פריער 
אויס, טוהט ער פריער אויס די של ראש. 
דאך  זענען  ראש  של  תפילין  די  לכאורה, 
שם),  ד“ה  וברש“י  א,  לה  (שם  חשובער  מער 
געווען  מתקן  מען  האט  פארוואס  איז 
און  צווייטע  די  ראש  של  די  לייגן  צו 

אויסטוהן דאס ערשטע?

ערקלערט דער רבינו בחיי (’כד הקמח‘ ערך 
תפילין): די תפילין של יד ווערט אנגערופן 
ווערן  ראש  של  תפילין  די  און  ’אות‘, 
אנגערופן ’זכרון‘ (שמות יג ט) און ווייל דער 
דעם  וועגן  זכרון,  דעם  ערוועקט  ’אות‘ 
דארף מען מקדים זיין דעם ’אות‘ – של יד 
בעפאר דעם ’זכרון‘ – של ראש. און צוליב 
דעם דרש‘נט מען אין גמרא (מנחות לו א): 
”כל זמן שבין עיניך יהיו שתים“, ד.מ. אז 
’וקשרתם‘  שטייט  יד  של  תפילין  די  ביי 
של  תפילין  די  ביי  און  יחיד,  בלשון   –
אונז  רבים,  בלשון   – ’והיו‘  שטייט  ראש 
זענען  ראש  של  די תפילין  אז  צו לערנען 
קיינמאל נישט אליין, נאר מיט די תפילין 

של יד וואס מ‘האט געלייגט פריער.

טשארטקוב  פון  ישראל  רבי  הרה“ק 
אין  כלל  וויכטיגער  א  דא  פון  לערנט 
עבודת ה‘: עס זענען פארהאן צוויי סארט 
מצוות, עס זענען דא מצוות ’שכליות‘ אזוי 
וואס  ה‘,  יראת  און  ה‘  ידיעת  אמונה,  ווי 
אנגעהאנגען  זענען  זיי  וואס  דעם  צוליב 
אין די טיפענישן פון די הארץ, איז זייער 
שלימות  זייער  צו  אנצוקומען  שווער 
דא  זענען  עס  און  זיין,  צו  דארף  עס  ווי 
’מעשיות‘ אזוי ווי צדקה און חסד  מצוות 
זענען  זיי  וואס  דעם  צוליב  וואס  א.ד.ג., 
אנגעהאנגען אין א מעשה, קען א מענטש 

גרינגערהייט זיי מקיים זיין בשלימות.

געווען:  מרמז  גמרא  די  האט  דעם  אויף 
’כשהוא מניח, מניח של יד תחילה‘ – ווען 
פריער  ער  דארף  שטייגן,  וויל  מענטש  א 
טוהן אסאך מצוות מעשיות (’של יד‘), און 
נאר נאך דעם וועט ער אויך קענען שטייגן 
אקעגן  ראש).  (’של  שכליות  מצוות  די  אין 
 – ראש‘  של  חולץ  חולץ,  ’כשהוא  דעם, 
הייליגע  די  פון  אראפגיין  מוז  ער  כאטש 
צרכי  די  אין  באשעפטיגן  זיך  און  השגות 
נישט  געבן  אכטונג  ער  זאל  הזה,  עולם 
ווייל  מעשיות,  מצוות  די  פון  נאכלאזן 
דורך זיי וועט ער שטענדיג קענען צוריק 
שטייגן אין די מדרגות פון קדושה אזוי ווי 

פריער (’גנזי ישראל‘ – ליקוטים, מנחות).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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