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השב שכינתך לציון עירך וסדר העבודה לירושלים
”זֹאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה“ (ו ב)

וחטאת  ושלמים  ומנחה  עולה  פרשת  לומר...  ”טוב 
ואשם“ (שו“ע או“ח א ה).

דער ’מגן אברהם‘ (שם ח) וואונדערט זיך: פארוואס זאגט 
מען פריער די פרשה פון די עולה און נאכדעם די פרשה 
פון די חטאת, מיר זאגן דאך יעדן טאג די פרשיות, ווייל 
דער וואס לערנט בזמן הזה די פרשיות  פון די קרבנות, 
געווען  מקריב  עס  וואלט  ער  כאילו  גערעכנט  עס  איז 
(מנחות קי א), און די הלכה איז דאך (זבחים צ א) אז א חטאת 

איז מען מקריב פריער פון די עולה וואס קומט צוזאמען 
מיט איר?

ענטפערט רבי רפאל הכהן פון האמבורג:
פון  פרשיות  די  אין  עוסק  איז  וואס  דער  אז  כלל  דער 
געווען,  מקריב  עס  וואלט  ער  כאילו  עס  איז  קרבנות  די 
ווערן  וואס  ’אימורים‘  די  לגבי  נאר  געווארן  געזאגט  איז 
פארברענט אויפן מזבח און נישט אויף די חלקים וואס 
די כהנים עסן, וועגן דעם בזמן הזה איז די עולה פריער 
א  ביי  און  כליל‘,  ’כולה  איז  עולה  א  ווייל  חטאת,  די  פון 
כהנים  די  וואס  חלקים  געוויסע  פארהאן  זענען  חטאת 
די  פון  הלכות  די  אין  עוסק  איז  וואס  דער  ממילא  עסן, 
עולה איז אזוי ווי ער איז מקריב א גאנצע קרבן, אבער ביי 
די חטאת פעלט די טייל וואס די כהנים עסן, וואס אויף 

דעם העלפט נישט דאס לערנען.
זאגן  מיר  וואס  פשט  גוט  מען  פארשטייט  דעם  מיט 
עתירתינו  לפניך  ”ותערב  רגלים:  שלש  די  פון  מוסף  ביי 
כעולה וכקרבן, אנא רחום ברחמיך הרבים השב שכינתך 
צייטן  היינטיגע  לירושלים“;  העבודה  וסדר  עירך  לציון 
וואס די עבודה פון די קרבנות ווערט געטוהן נאר דורכ‘ן 
כעולה  עתירתינו  לפניך  ’תערב  אז  מיר  בעהטן  לערנען, 
נישט  ’עולה‘  די  פריער  מ‘דערמאנט  וואו   – וכקרבן‘ 
לויט די סדר וואס מ‘האט זיי מקריב געווען. אבער מיר 
שכינתך  השב  רחום...  ”אנא  לבוא:  לעתיד  אויף  בעהטן 
לציון עירך“, און דעמאלטס וועלן מיר זוכה זיין: ”וסדר 
צוריק  וועט  העבודה‘  ’סדר  די  אז  לירושלים“ –  העבודה 
זיין אויפן אלטן שטייגער, אז די חטאת וועט זיין פריער 

פון אלע קרבנות.
’דעת קדושים‘ דרוש א; שו“ת ’בנין שלמה‘ ח“א סימן א

מזמור לתודה 
”ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו“ (ז יב)

’קב  ספר  זיין  אין  שרייבט  קיידינובר  שמואל  אהרן  רבי 
הישר‘ (פרק יח):

זאגן  צו  געווען  מתקן  האבן  לברכה  זכרונם  חכמים  ”די 
וואס  תהלים)  (פון  ק‘  מזמור  דזמרה)  פסוקי  די  (ביי  טאג  יעדן 
פון  כוונה  די  און  לתודה“,  ”מזמור  קאפיטל  איז  דאס 
און  לויבן  טאג  יעדן  דארף  מענטש  דער  איז:  דעם 

ברענגען א קרבן תודה, ווייל ’אין בעל הנס מכיר בניסו‘ 
וואס השי“ת טוהט מיט אים, און ביים זאגן דעם קאפיטל 
א  ער  ברענגט  יעצט  כאילו  הארץ  אין  טראכטן  ער  זאל 

תודה אין בית המקדש“.
* * *

רבי אביש ריינהולד ראש ישיבת טורנא, לייגט צו: נישט 
קאפיטל  הונדערט‘סע  די  לתודה‘  ’מזמור  איז  אומזינסט 
אין תהילים, נאר עס קומט מרמז זיין אויף דעם חיוב פון 
זאגן די מאה ברכות יעדן טאג, וואס די תקנה איז אויך 
אלע  אויף  טאג  יעדן  לויבן  צו  געדענקען  זאלן  מיר  כדי 

טובות וואס דער אויבישטער טוהט מיט אונז.
’ארבע כנפים‘ דרוש נאה להודות פ“א

* * *

בדרך צחות טייטש מען וואס עס שטייט אויף שרה אמנו 
איז  תהילים  אין  כ‘  קאפיטל  כ‘“;  כבת  ק‘  ”בת  ב):  נח  (ב“ר 

”יענך ה‘ ביום צרה“, און קאפיטל ק‘ איז ”מזמור לתודה“ 
– מיר זאלן זיך לערנען פון דעם, אזוי ווי שרה האט אסאך 
געדאוונט ווען זי האט זיך געפונען אין א צרה, אזוי האט 

גוט‘ס  אלעס  אויף  שטענדיג  לויבן  צו  געדענקט  אויך  זי 
וואס זי האט געהאט.

’טוב להודות‘ הקדמה

דער חיוב פון לויבן ענדיגט זיך נישט קיינמאל
ִמֶּזַבח  ַלה‘  ָקְרָּבנֹו  ֶאת  ָיִביא  ַלה‘  ְׁשָלָמיו  ֶזַבח  ֶאת  ”ַהַּמְקִריב 

ְׁשָלָמיו“ (ז כט)
זבח  את  ”המקריב  געשריבן:  שוין  האט  תורה  די  אויב 
את  ”יביא  נאכאמאל:  שטייט  פארוואס  לה‘“,  שלמיו 

קרבנו מזבח שלמיו“?
די  פון  צפת  פון  הכהן  מרדכי  רבי  ארויס  לערנט  דא  פון 

גורי האר“י א גרויסער יסוד:
שלמים  קרבן  א  געווען  מקריב  שוין  מ‘האט  ווען  אויך 
געווען,  זוכה  מ‘האט  וואס  גוט‘ס  די  אויף  לויב  א  אלץ 
שוין  מען  האט  דעם  מיט  אז  טראכטן  נישט  מען  זאל 
נאר  אויבערשטן,  דעם  לויבן  פון  חוב  דעם  ערפילט 
דער  וואס  חסדים  אלע  די  דערמאנען  ווייטער  מ‘דארף 
אויבישטער האט אים געטוהן, אזוי ווי עס שטייט (תהלים 
קה ה): ”ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה“, ווייל ווען א מענטש 

דער  אים  גיט  סכנה,  א  פון  געווארן  געראטעוועט  איז 
אויבישטער ווייטער חיות יעדן טאג און יעדע שעה.

אויף דעם האט די תורה מרמז געווען: ”ַהַּמְקִריב ֶאת ֶזַבח 
ְׁשָלָמיו ַלה‘“, ער דארף וויסן אז ער האט נאר געברענגט 
וואס  לויבן  פון  חיוב  די  פון  אביסל   – ְׁשָלָמיו“  ”ִמֶּזַבח 
ליגט אויף אים, וועגן דעם דארף ער שטענדיג לויבן און 

דאנקען אויף דעם.
’שפתי כהן‘

שטעלן א שוחט פאר א שליח ציבור
”ַוִּיְׁשָחט ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ִמָּדמֹו...“ (ח כג)

רבי פנחס קאריצער האט מקפיד געווען אז דער שוחט 
און  המדרש,  בית  זיין  אין  עמוד  צום  צוגיין  נישט  זאל 
איז  ציבור  שליח  א  פון  אויפגאבע  די  ערקלערט:  האט 
צו אריינברענגען לעבן אין די נשמות, פארקערט פון די 

אויפגאבע פון דער שוחט...
מעיר  דעם  אויף  האט  קוידינובער  שלום  רבי  האדמו“ר 
געווען אז ער האט נישט געזעהן ווער עס זאל אויף דעם 
אכטונג געבן, אדרבה, שוין יארן לאנג וואס מ‘פירט זיך 
איבעראל צו נעמען איין מענטש וואס זאל דינען פאר א 

’כלי קודש‘, אריינגערעכנט אין דעם א חזן און שוחט.
רבי יוסף פאצאנאווסקי פון לאדזש האט אויך געטראפן 
אויף דעם א שיינע רמז אין אונזער פסוק: די טראפ (טעם 
זיין  וואס  ’שלשלת‘,  א  איז  ’וישחט‘  ווארט  די  פון  הנגינה) 
ניגון איז לאנג און געדרייט אזוי ווי די חזנים זינגען... נאך 
ו):  (קמט  תהילים  אין  טרעפן  מען  קען  דעם  אויף  רמז  א 

”רֹוְממֹות ֵא-ל ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם“.
’מדרש פנחס החדש‘ עמ‘ טז; ’פרדס יוסף‘

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאוצרות אמונים
ה
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אכטונג געבן אויף אמן – 
איז א סגולה אויף פרנסה

”ַצו ֶאת ַאֲהרֹן“ (ו ב)
”אמר רבי שמעון: ביותר צריך הכתוב לזרז במקום 

שיש בו חסרון כיס“ (ספרא פרשה א)
עס  איז  כולל  מיטן  און  צ‘,  בגימטריה  איז  ’כיס‘ 
פון  אמן.  פון  גימטריה  די  ווי  אזוי  צ“א  בגימטריה 
צ‘  ענטפערן  פון  חוב  דעם  אויף  רמז  א  איז  דא 
מרמז  מדרש  די  האט  דאס  און  טאג,  יעדן  אמנים 
געווען: ”ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו 
חסרון“ און א זלזול ביים ענטפערן אמן (’כיס‘), ווייל 
דער מענטש דארף זיין א ’שומר אמונים‘ ווארטן 
אמן  ענטפערן  און  צווייטן  א  פון  ברכות  הערן  צו 

נאכדעם.
געווען  מרמז  אויך  האט  תורה  די  אז  זיין  קען  עס 
כיס,  חסרון  צו  גורם  איז  ’אמן‘  אין  גרינגשעצן  אז 
ווייל עס איז דאך ידוע אז די ראשי תיבות פון דער 
פסוק (תהילים קמה טז): ”ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל 
ַחי ָרצֹון“ איז דער שם וואס איז מיוחד אויף פרנסה 

’פא“י‘ און איז בגימטריה ’אמן‘.
’ואמרו אמן‘ עמ‘ פו
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דורך  געווארן  דערציילט  איז  ערציילונג  שאקירנדע  די 
פון  שליט“א  פריעדמאן  הכהן  דוד  שמואל  רבי  הרה“ג 
ניו יארק, בעל ’שדה צופים‘, ביי די מעמד הכנסת ספר 
התורה וואס ער האט ארייגעגעבן אין בית המדרש ’קהל 

חסידים‘ אין טבריה אין דעם פריערדיגן חודש שבט.
הרב  דורך  געווארן  אריינגעגעבן  איז  תורה  ספר  די 
האט  ער  וואס  איד  א  פון  נשמתו  לעילוי  פריעדמאן 
ביטערע  די  איבערגעלעבט  האט  וואס  געקענט,  נישט 
לאגערן, און איז נפטר געווארן עלנד אן קיין קרוב, רוב 
פון זיין לעבן איז ער געווען ווייט פון אידישע מענטשן, 
און צוליב די ערציילונג איז ער נאך זיין פטירה באקאנט 

געווארן מיט דעם צו נאמען: ’דער שמע ישראל איד‘.
אין אנהויב פון זיינע ווערטער האט הגרש“ד געברענגט 
וואס עס שטייט אין די ספרים הקדושים אויף דעם לשון 
פורחות  ואותיות  נשרפין  ”גוילין  א):  יח  (ע“ז  הגמרא 
של  דין  בית  אין  אן  קומט  מענטש  א  ווען  אז  באויר“, 
אויף  יארן  זיינע  אפגעלעבט  האט  ער  וואס  נאך  מעלה, 
מצוה  אזא  אויף  שכר  געבן  אים  מען  וועט  וועלט,  דער 
וואס עס איז געטוהן געווארן אויף אזא פלאץ ווי ער איז 
קיינמאל נישט געווארן, און אויב ער וועט זיך וואונדערן: 
קען  וויאזוי  געווען,  נישט  קיינמאל  דארט  דאך  בין  איך 
וועט  אים,  דורך  געווארן  געטוהן  איז  מצוה  די  אז  זיין 
וואס  פעולה  יעדע  פון  רושם  די  אז  ערקלערן  אים  מען 
נצחים,  ולנצח  לעד  איבער  בלייבט  טוהט  מענטש  א 
און זיין השפעה קען אויפטוהן אז א אנדערער זאל פון 
ווערט  עס  און  אזוי  טוהן  אויך  און  ווערן  נתעורר  דעם 

גערעכנט לזכותו.
רבי  גאון  דעם  מיט  געווען  איז  וואס  מעשה  די  ווי  אזוי 
איסר זלמן מעלצער זי“ע: איינמאל האט ער זיך מטריח 
געווען גיין צו א בר מצוה פון א זוהן פון איינער פון זיינע 
יענער  ווען  און  צוריק,  יארן  לאנגע  מיט  שוין  תלמידים 
דאך  האט  ער  דערויף,  געוואונדערט  זיך  האט  תלמיד 
נישט אנגעהאלטן א שטארקן קשר און ער האט זיכער 
ישיבה,  ראש  אלטן  דעם  זיין  מטריח  געטראכט  נישט 
האט הגרא“ז ערקלערט: ווען איך האב געהערט אז דיין 
זוהן ווערט שוין בר מצוה, האב איך געטראכט ביי מיר 
אין הארץ, וויפיל יאר איז שוין אריבער פון ווען דו האסט 
געלערנט אין מיין ישיבה, און די יארן לויפן שנעל אדורך 
און מ‘דארף תשובה טוהן, די געדאנק פון תשובה רעכן 
איך לזכותך און דאס איז גענוג א סיבה אז איך זאל צוריק 

באצאהלן און זיך משתתף זיין אין דיין שמחה.
נתעורר  בין  פריעדמאן,  הרב  געזאגט  האט  איך,  אויך 
וואונדערליכע  א  הערן  נאכן  תשובה  צו  געווארן 
ערציילונג וואס איך האב געהערט אויף א טייערער איד 
הטוב  הכרת  א  אלץ  און  געקענט,  נישט  האב  איך  וואס 
תורה  ספר  א  זיין  מנדב  באשלאסן  איך  האב  דעם  אויף 

לעילוי נשמתו.
און אזוי איז געווען די מעשה:

יארן  שווערסטע  די  פון  איינס  געווען  איז  תש“ד  יאר 
אין די היסטאריע פון דעם אידישן פאלק. אין דעם יאר 
זענען גע‘הרג‘עט געווארן מיליאנען אידן אין די לאגערן 
מענער  אויפגעבויעט,  האבן  שמם  ימח  נאצים  די  וואס 
פרויען און קינדער פון די שיינע קהילות אין אייראפא, 
זענען געפירט געווארן ווי שעף צו די שחיטה, און זענען 
געווארן  גע‘שחט‘ן  און  פארברענט  געווארן,  גע‘רצח‘עט 

אויף קידוש ה‘.
ווי פונקען פון ליכטיגקייט אין דעם פינסטער לייכטן די 
הונדערטער און טויזנטער העלדישע ערציילונגען, וואס 
א  צו  טאטע  א  פון  טאג  היינטיגן  ביזן  דערציילט  ווערן 
געווארן  געדרוקט  שוין  זענען  זיי  פון  טייל  א  און  קינד, 
אין ביכער. עס איז שווער צו שילדערן אויפן פאפיר די 
דוקא  ארויסגעוויזן  האבן  אידן  די  וואס  גבורה  אידישע 
אין די שווערסטע צייטן. אויך ווען זיי זענען געווען אין 
די פינסטערע צייטן האבן זיי זיך נישט אוועק גערוקט 
פון דעם אויבערשטנ‘ס וועגן און זיי האבן מסכים געווען 
זיין  אויף  זיין  נפש  מוסר  זיך  הארץ  גאנצע  זייער  מיט 

אמונה און זיינע מצוות.
זייער  געווען  איז  לאגערן  ארבעט‘ס  די  אין  לעבן  דאס 
שווער, סיי זומער און סיי ווינטער האבן די נאצים ימח 
שמם געזוכט וויאזוי זיי קענען שווער מאכן זייער לעבן 
מען  האט  קליידער  און  עסן  געלאזט.  זיך  האט  עס  ווי 
כמעט נישט געגעבן, נאר קוים עפעס זיי צו דערהאלטן 

ביים לעבן.
און  הונגער  פון  געשטארבן  טויזנטער  זענען  טאג  יעדן 
פון דארשט, ווען קיינער האט נישט געטרויערט נאך זיי.
געזוכט  צייט  אגאנצע  האבן  רשעים  פארשאלטענע  די 
וויאזוי צו קענען מער דערנידערן די גייסט פון די אידן. 
וועגן דעם האבן זיי דערלאנגט די אזוי גערופענע זופ אין 
ריזיגע טעפ, כדי די אידן זאלן זיך שטופן און קריגן צו 

קענען עסן א פארציע פון דעם.
פאר זיי איז עס געווען געשמאק צו זעהן וויאזוי די אידן 
ווארפן זיך ארויף אויף דעם טאפ מיט שטיפערייען און 

אסאך בלייבן איבער מיט גארנישט.
איינער פון די יונגע בחורים דארטן אין לאגער, דער בחור 
פנחס נפתלי, איז איין טאג געליבן אן קיין פארציע זופ. 
ער האט גוט געפילט דעם הונגער און האט באשלאסן 

עפעס צוטוהן.

די  אין  אריינגעכאפט  זיך  ער  האט  שטילערהייט 
האט  ער  ווען  און  נישט,  באמערקט  קיינער  ווען  קאך, 
רעפטל  גאנצע  א  אוצר,  אומשאצבארער  א  געטראפן 
דעם.  פון  גליק  גרעסערע  קיין  געווען  נישט  איז  ברויט, 
ער האט באהאלטן די רעפטל אונטער זיין העמעד און 

איז שנעל ארויס.
געווארן  געכאפט  נעבעך  ער  איז  ארויסגיין  ביים  באלד 
נאכגעקוקט.  אים  האבן  וואס  זשאנדארן  צוויי  דורך 
אלע  אלעמען.  פאר  קלאר  געווען  איז  שטראף  זיין 
’זינד‘  הארבע  אזא  אויף  שטראף  די  אז  געוואוסט  האבן 
א  געשטעלט  אוועק  זיך  האבן  אים  ארום  שיסן.  צו  איז 
רעוואלווערס  די  האלטן  זיי  ווען  סאלדאטן  פון  גרופע 
באפעל  אויפן  געווארט  האבן  זיי  הענט.  זייערע  אין 
דעם  אויף  קוילן  די  אויסליידיגן  הייסן  זיי  וועט  וואס 

אויסגעדארטן בחור.
די  צו  איז  רוקן  זיין  ווען  געשטאנען  איז  נפתלי  פנחס 
וואנט און ער ציטערט ווי בלעטל וואס שאקלט זיך, די 
אים,  אקעגן  געווארן  אויפגעהויבן  זענען  רעוואלווער‘ס 
און דער אפיציר האט שוין געוואלט געבן די באפעל, און 
פלוצלינג, איז ווי פון זיך אליין ארויסגעקומען פון דעם 
ה‘  אלוקינו  ה‘  ישראל  ”שמע  געשריי:  די  מויל  בחור‘ס 
אחד... שמע ישראל ה‘ אלוקינו...“, די געשריי פון דעם 
בחור האט זיך איבערגע‘חזר‘ט נאכאמאל און נאכאמאל, 

און דאס האט אונטערגעצינדן דעם אפיציר.
אויפן פלאץ האט ער באשלאסן צו טוישן דעם שטראף 
א  פון  שלעק...  אויף  הרג‘ענען  פון  נפתלי,  פנחס  פון 
שנעלע און א גרינגע טויט צו א טויט מיט שרעקליכע 
שלאגן  צו  אנגעהויבן  אים  האבן  זשאנדארן  די  יסורים. 
מיט א געוואלדיגע מאס פון אכזריות מיט זייערע ביקסן, 
ווען ער שרייט אן קיין אויפהער ’שמע ישראל‘, ביז ער 
זיין  אין  וואלגערנדיג  ערד  די  אויף  אראפגעפאלן  איז 

בלוט.
מיט ניסי ניסים איז ער נישט געשטארבן פון די ביטערע 
יארן,  מלחמה  די  איבערגעלעבט  האט  ער  קלעפ. 
זיין  יסורים.  די  צוליב  זינען  די  פון  אראפ  איז  ער  אבער 
אליין  איינע  איבערגעבליבן  אויך  איז  וואס  שוועסטער 
די  און  געהאט.  רחמנות  אים  אויף  האט  וועלט  איר  אין 
אריבער  איז  זי  און  געענדיגט  זיך  האט  מלחמה  די  ווען 
האט  בעלגיע,  אין  איז  וואס  אנטווערפן  אין  וואוינען 
פאר  שפיטאל  גוישע  א  אין  אריינלייגן  געמוזט  אים  זי 
גייסטישע קראנקע, ווען זי מאכט אפ מיט זיי אז ווען ער 
וועט אוועק גיין פון דער וועלט זאל די הנהלה זארגן ער 
זאל באערדיגט ווערן אין די אידישע בית החיים פון די 

קהילה אין אנטווערפן.
געגעבן  צוריק  נפתלי  פנחס  האט  תשע“ז  תמוז  חודש 
זיין מיטגעמאכטע נשמה צו איר באשעפער. די הנהלה 
פון די שפיטאל האט איינגעהאלטן די אפמאך און האט 
אנטווערפן  פון  קדישא  חברה  די  פאר  געמאלדן  באלד 
קבר  אין  באערדיגן  און  נעמען  קומען  אים  זאלן  זיי  אז 

ישראל.
חברא  די  פון  עסקנים  די  פון  בערגער,  שלמה  ר‘  ווען 
פון  מיטה  די  גענומען  האט  אנטווערפן  פון  קדישא 
איז  קדישא,  חברא  די  פון  אויטא  די  צו  נפטר  דעם 
די  פון  גויטע  א  ווי  זעהן  צו  געווארן  איבערראשט  ער 
מאנשאפט פון די שפיטאל באגלייט דעם נפטר ביז די 

אויטא ווען אירע אויגן טרערן אן קיין אויפהער.
בעפאר די טירן פון די אויטא האבן זיך פארמאכט האט 
עטליכע  זאגן  מיטן  געזעגענען  זיך  געוואלט  פרוי  די 

ווערטער, און אזוי האט זי געזאגט:
האף  איך  און  מענטש,  פיינער  א  געווען  ביזסט  ’פנחס, 
אז איך האב דיך ערליך באדינט אין די לעצטע דרייסיג 
באגלייטן  דיך  זאל  ישראל‘  ’שמע  דיין  אז  רצון  יהי  יאר, 

אויף אייביג‘.
די  ווייסט  וואו  פון  בערגער,  הרב  פון  וואונדער  די  צו 
פרוי  די  האט  ישראל‘?  ’שמע  באגריף  אזא  פון  גויטע 
ערקלערט: ’שוין דרייסיג יאר וואס איך ארבעט דא, און 
דער נפטר איז געווען דא, אזוי האט מען מיר פארציילט, 
יאר  זיבעציג  די  פון  לויף  אין  פריער.  יאר  פערציג  שוין 
האט דער נפטר נישט אויפגעהערט צו שרייען, בייטאג 
ה‘  אלוקינו  ה‘  ישראל  ’שמע  פסוק  דעם  ביינאכט,  און 
איין  ארויסגעזאגט  נישט  ער  האט  דאס  אויסער  אחד‘, 
זאל  איך  אז  פאסיג  נישט  דען  איז  מויל,  זיין  פון  ווארט 
אויך  באגלייטן  אים  זאל  פסוק  דער  אז  וואונטשן  אים 

ווען ער גייט ארויף צום עולם העליון?!‘
פון  געווארן  צושפרייט  ערציילונג  די  איז  שנעל  זייער 
זענען  אסאך  און  אנטווערפן,  גאנץ  אין  אויער  צו  מויל 

נתעורר געווארן צו תשובה דורך דעם.
אפגעקלינגען  האט  וואס  ישראל‘  ’שמע  געשריי  די 
האט  אומשטענדן,  שווערע  יענע  אין  לאגערן  די  אין 
פארגעזעצט זיבעציג יאר נאכדעם אויף דער וועלט, און 
אויפגעטוהן  האט  עס  ווייט  ווי  וויסן  נישט  קען  קיינער 
מסירות  א  ווייל  מענטשן.  אסאך  אויף  געווירקט  און 
אידישע  א  אין  אריינגעקריצט  בלייבט  שריט  נפש‘דיגע 

זעהל ביז זיינע לעצטע יארן.
געהערט פון די מויל פון דער בעל המעשה שליט“א

”אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה“

מקיים זיין די מצוות בשמחה
עס איז א באקאנטער כלל, ווי עס שטייט 
’והיה‘, ברענגט עס ארויס שמחה (ב“ר מב 
קריאת  פון  קאפיטל  צווייטע  די  אויך  ג). 
ד.מ.  ’והיה‘,  מיט  אן  זיך  הייבט  שמע 
האבן  ענק  וועלן   – תשמעו“  שמוע  ”אם 
שמחה, און עטליכע וועגן זענען געזאגט 
געווארן אין די משמעותה פון די שמחה:

ערקלערט  תרס“ג)  (עקב  אמת‘  ’שפת  דער 
אז ווייל די קאפיטל רעדט איבער די שכר 
מצוות,  די  מקיים  זענען  וואס  די  פאר 
האט די תורה מדקדק געווען צו אנהויבן 
זאגן  חז“ל  ווייל  ’והיה‘;  לשון  דער  מיט 
מצוה“,   – מצוה  ”שכר  ב):  ד  (אבות  דאך 
טויער  א  אזויווי  איז  מצוה  יעדע  אז  ד.מ. 
אין  שטייגן  צו  און  מצוות  נאך  טוהן  צו 
עבודת ה‘, און ווי מער עס וועט גרעסער 
מצוה,  די  זיין  מקיים  ביים  שמחה  די  זיין 
אזוי וועט גרעסער ווערן די ווערד און די 
מענטש  דער  און  מצוה  די  פון  שלימות 
וועט דורך דעם זוכה זיין צו נאך מצוות, 
און וועגן דעם שטייט: ”והיה אם שמע“ – 
ווי מער די מצוה וועט געטוהן ווערן מיט 
וועלן   – ”תשמעו“  דעמאלטס  שמחה, 
נאך  זיין  מקיים  זיין  זוכה  דעם  דורך  ענק 

מצוות.
דער  ערקלערט  האט  דעם  צו  ענליך 
די  אין  כאטש  פיינשטיין:  משה  רבי  גאון 
מקבל  שוין  מיר  האבן  קאפיטל  ערשטע 
דעם  אין  און  שמים  מלכות  עול  געווען 
איז אריינגערעכנט דעם עול המצוות, דא 
געשריבן  און  צוגעלייגט  תורה  די  האט 
נישט  איז  עס  ווייל  ’והיה‘,  לשון  דעם 
גענוג מקיים זיין די מצוות ווי א ’עול‘, נאר 
בשלימות,  זיין  מקיים  זיי  זעהן  מ‘דארף 
גלוסטעניש  א  און  הנפש  שמחת  א  מיט 

(’טללי אורות‘).

די  מקיים  מ‘איז  אז  מען  פארדינט  נאך 
מצוות בשמחה, ווייל דער חיד“א שרייבט 
”שכר  כאטש  אז  טו)  א  קהלת  אשכול‘  (’נחל 
ב),  לט  (קידושין  ליכא“  עלמא  בהאי  מצוה 
אבער אויף די שמחה וואס דער מענטש 
האט ביים מקיים זיין די מצוות וועט ער 
וועלט.  דער  אויף  אויך  שכר  באקומען 
מיט דעם דעם טייטש דער ’צמח דוד‘ פון 
סקאליא (פר‘ עקב) דעם טעם פארוואס די 
תורה האט דערמאנט א לשון פון שמחה 
אין די קאפיטל, ווייל די שכר פון ”ונתתי 
מטר ארצכם“ וואס שטייט נאכדעם, איז 
נישט אויף די מצוות אליין, נאר אויף די 

שמחה וואס באגלייט די מצוה.

”אם תשמע בישן - תשמע בחדש“
אויף  מען  דרש‘נט  ב)  מו  (סוכה  גמרא  אין 
ברוך  הקדוש  כמדת  ”שלא  פסוק:  דעם 
 – ודם  בשר  מדת  ודם;  בשר  מדת  הוא 
אבל  מחזיק.  אינו  מלא  מחזיק,  ריקן  כלי 
הקדוש ברוך הוא – מלא מחזיק, ריקן אינו 
מחזיק“, שנאמר: ’והיה אם שמע תשמעו‘ 
– אם תשמע בישן תשמע בחדש“, טייטש 
איבער‘חזר‘ן  וועסט  דו  אויב  (שם):  רש“י 
קלוג  וועסטו  געלערנט,  האסט  דו  וואס 

ווערן צו פארשטיין נייע זאכן.
פון  אנדערשט  זענען  מצוות  און  תורה 
איז  מענטש  א  מער  ווי  בטלים,  דברים 
מיט  אוצרות  זיינע  אנפילן  צו  מוסיף 
א  הארץ  זיין  אין  וואקסט  אזוי  רוחניות, 
נאך  און  נאך  זיין  קונה  צו  גלוסטעניש 
אויב  אזוי,  און  קנינים,  רוחניות‘דיגע 
צו  גלוסטעניש  א  מענטש  דער  שפירט 
ער  זאל  לערנען,  צו  אדער  מצוה  א  טוהן 
ער  האט  פריער  אז  זיין  מוז  עס  אז  וויסן 
געטוהן א אנדערע מצוה, און דאס ציהט 
[פון  תורה‘  (’דעת  מצוות  נאך  טוהן  צו  אים 

רבי ירוחם הלוי פון מיר] ח“ג עמ‘ רנ).

אין ’בית הבחירה‘ פון דער מאירי (ברכות מ 
אויבנדערמאנטע  די  אויף  ער  שרייבט  א) 
זיין  אייביג  זאל  מענטש  ”א  גמרא: 
לערנען  צו  זוהן  זיין  זיין  מחנך  געווארנט 
אין  לערנען  דאס  ווייל  יונגערהייט, 

דורות  אויף  בלייבט  יארן  יונגע  די 
שפעטער... און דאס זאגן חז“ל (ראה שבת 
דאס  און  מעלי,  דינקותא  גירסא  ב):  כא 
שטייט אויך (דניאל ב כא): דער אויבישטער 

גיט חכמה נאר פאר די חכמים“.

אז  תורה,  פון  סדר  די  איז  אזוי  ד.מ. 
איז  יארן  קינדערישע  די  אין  מ‘לערנט 
שפעטער  זאל  קינד  דער  אז  גורם  עס 
וועלן  יארן  עלטערע  און  יונגע  זיינע  אין 
לערנען, נישט צוליב זיין עצם מעלה, נאר 
’כלי  א  געווארן  ער  איז  דעם  דורך  ווייל 
זיך  אין  אריינעמען  ראוי  איז  וואס  מלא‘ 

נאך תורה.

און אזוי שרייבט דער רמח“ל אין זיין ספר 
’דרך עץ החיים‘ (אות ב): נישט אומזינסט 
איז די תורה צוגעגלעכנט צו פייער, אזוי 
דברי  ”הלא  כט):  כג  (ירמיה  שטייט  עס  ווי 
כאש נאם ה‘“, אזוי ווי פייער, אויב בלאזט 
מער  צייט  גאנצע  א  אויף  נישט  עס  מען 
אויך  אזוי  פארלאשן,  זי  ווערט  מער,  און 

איז די תורה.

דאס לערנען אליין ברענגט דעם חשק
נאך טייטש מען: ”אם שמע בישן“ – אויב 
לערנען  צו  צווינגען  אליין  זיך  וועסט  דו 
אויך ווען דו ביזסט אין א מצב פון ’שינה‘ 
נאכגעלאזטקייט,  און  שוואכקייט  ד.מ.   –
ביזסטו   – בחדש“  ”תשמע  דעמאלטס 
וועט  הארץ  דיין  אין  אז  פארזיכערט 
דו  און  פרישקייט  א  און  חשק  אריינגיין 
לימודים.  דיינע  אין  זיין  מצליח  וועסט 
און מיט דעם טיטש מען וואס עס שטייט 
לילה,  בעוד  ”ותקם  חיל‘:  ’אשת  אין 
לערנט  וואס  דער   – לביתה“  טרף  ותתן 
און  צרות  זיינע  פון  טונקלקייט  די  אין 
ער  אז  ער פארזיכערט  איז  שוועריקייטן, 
איתן‘,  (’נחל  זיין  מצליח  שפעטער  וועט 

מכתבי קודש ד).

רבי  גאון  דער  ברענגט  דעם  צו  ענליך 
פון  נאמען  אין  אברהמסקי  יחזקאל 
האט  וואס  מגידים  די  פון  איינעם 
(שמות  פסוק  דעם  דרוש  בדרך  געטייטש 
טו כג-כה): ”ְוא ָיְכלּו ִלְׁשּתֹת ַמִים ִמָּמָרה ִּכי 
ָמִרים ֵהם... ַוּיֹוֵרהּו ה‘ ֵעץ ַוַּיְׁשֵל ֶאל ַהַּמִים 
שווער  אן  קומט  אמאל  ַהָּמִים“.  ַוִּיְמְּתקּו 
פארן מענטש דאס לערנען, די תורה איז 
כאילו ביטער אין זיין מויל... די עצה (’עץ‘) 
דיך  ווארף  איז:  הוא  ברוך  הקדוש  פון 
אריין אין די וואסער – אין מים אלא תורה, 
וועט  שנעל:  זייער  אז  זיכער  איז  עס  און 
(’חשקת  מויל  דיין  אין  ווערן  זיס  תורה  די 

התורה‘ פרק כב). 

מיטן  מעשה  די  באקאנט  שוין  עס  און 
באמערקט  ער  האט  איינמאל  איש:  חזון 
ווי צוויי יונגע בחורים לערנען בחברותא 
זענען  מאל  צו  מאל  פון  און  הויז  זיין  אין 
זיי מפסיק אויף דברים בטלים, האט דער 
און  זיין  מעורר  געוואלט  זיי  איש  חזון 

האט זיי געזאגט איידעלערהייט:

”ענק ווייסן זיכער ווי זיס איז די תורה, עד 
אין שיעור! אבער כדי צו קאסטן פון אזא 
הפחות  לכל  לערנען  מען  מוז  זיסקייט, 

דריי-פיר שעות ברציפות!“

מיט  פארגעזעצט  איש  חזון  דער  האט 
התרגשות: ”זאלן ענק נאר וויסן, נאך פיר 
נישט  שוין  מען  קען  לערנען,  פון  שעות 
שילדערן די געפיל, און אוודאי נישט נאך 
דערהויבן!  שוין  מען  איז   – שעות  פינעף 
שוין  מען  איז   – שעות  זעקס  נאך 
אפגעהאקט פון דער עולם הזה און זיינע 
שפירט  שעות  זיבן  נאך  באשעפענישן, 
מען א נאנטקייט צו השי“ת וואס עס איז 
צעהן  נאך  און  גלייכן...  איר  אין  נישטא 
שילדערן  הארץ  די  נישט  קען   – שעות 
מ‘שפירט  וואס  געפיל  געוואדליגע  די 
אינעווייניג! מ‘דארף זיך זעצן לערנען, און 
די חשק וועט אונטערקומען“ (’מעשה איש‘ 

ח“ד עמ‘ סט). 

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
קריאת שמע – די צווייטע קאפיטל ’והיה אם שמוע‘ (ב)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

תמיד ת אש
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