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אסאך זענען זיך מתוודה, איינציגע געבן צוריק
”ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְוֵהִׁשיב ֶאת ֲאָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו“ 

(ה ז)

 – רבים  לשון  א  מיט  פסוק  דער  אן  הייבט  פארוואס 
”ְוִהְתַוּדּו“, און ענדיגט מיט א לשון יחיד – ”ְוֵהִׁשיב“?

זאגט רבי ישעיה פירסט דער ווינער רב:
אויך ווען א יחיד האט געזינדיגט און דער חוב פון צוריק 
געבן די גזילה ליגט נאר אויף אים, פון דעסוועגן דארף 
”כל  ווייל  וידוי,  זיין  מיט  זיין  משתתף  זיך  ציבור  דער 
אויך  מען  האט  דעם  וועגן  און  לזה“,  זה  ערבים  ישראל 
מתקן געווען דעם נוסח פון די וידוי מיט א לשון רבים: 

”אשמנו, בגדנו...“.
בדרך צחות האט געזאגט רבי זלמן סאראצקין פון לוצק, 

אז די תורה כאפט אן לויט וויאזוי די מענטשן פירן זיך:
”ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם“ – אלע נעמען זיך טאקע אונטער 
ידינו...“,  מעושק  נחדל  ”למען  נעילה:  ביי  כיפור  יום 
אבער נאר איינציגע פון זיי זענען מקיים הלכה למעשה: 

”ְוֵהִׁשיב“...
’חזון ישעיה‘; ’אזנים לתורה‘

א ברכה אויף ’נשיאת כפים‘
”ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו“ (ו כג)

אין גמרא (מגילה כז ב) ווערט געברענגט אז רבי אלעזר בן 
די  פון  איינע  תלמידים  זיינע  פאר  געזאגט  האט  שמוע 
ימים,  אריכות  צו  געווען  זוכה  האט  ער  פארוואס  סיבות 
ווייל: ”מימי לא נשאתי כפי בלא ברכה“. לכאורה ווי קען 
זיין  פון  סיבה  די  אנגעהאנגען  האט  אלעזר  רבי  אז  זיין 
אריכות ימים ווייל ער האט מקפיד געווען אויף א פשוטע 

הלכה פון ’ברכת המצוות‘?
זאגט רבי אריה לייב פון מעץ בעל ’שאגת אריה‘:

געווען  זוכה  ער  האט  אליין  ברכה  עצם  די  וועגן  נישט 
צו אריכות ימים, נאר אויף עס מתקן זיין. ווייל ביז זיינע 
נשיאות  אויף  ברכה  א  געזאגט  נישט  מען  האט  צייטן 
דעם  אויף  זאגן  מ‘זאל  געווען  מתקן  האט  ער  און  כפים 

א ברכה.
לייגט צו דער קארלינער רב רבי יצחק מינקאווסקי: אין 
אנהויב האבן די חכמים געהאלטן אז מ‘דארף נישט זאגן 
ווי  אזוי  ברכה,  א  אליין  איז  וואס  מצוה  א  אויף  ברכה  א 
אין  ’קידוש‘  פון  מצוה  די  אויף  ברכה  א  נישט  מ‘זאגט 
רבי  אבער  המזון‘.  ’ברכת  אויף  נישט  אויך  און  שבת, 
אלעזר האט געהאלטן, ווייל די מצוה איז צו בענטשן די 
אידן און נישט לויבן דעם אויבערשטן אזוי ווי ביי קידוש 

און ברכת המזון, דארף מען יא זאגן א ברכה.

ראה: ’טורי אבן‘ מגילה כג ב; ’קרן אורה‘ סוטה לט א

’כה‘ אותיות פון ’שמע‘
”ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (ו כג)

האט געזאגט דער חוזה פון לובלין:
כ“ה אותיות זענען פארהאן אין דער פסוק ’שמע ישראל‘, 
”ּכֹה“  זאגן  פון  זכות  אין  אז  זיין  מרמז  וויל  תורה  די  און 
אותיות פון קריאת שמע, ”ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ – וועט 
רועהן די ברכה אויף די אידן. אזוי ווי די גמרא זאגט (סוטה 
מב א) אז די זכות פון קריאת שמע אליין קען העלפן די 

אידן זיי זאלן געראטעוועט ווערן פון זייערע פיינט.
’זאת זכרון‘

* * *
אויף א אנדערן וועג טייטש רבי משה אליקים בריעה פן 

קאזניץ:
אין די ציווי ”ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ זענען די כהנים 
באפוילן געווארן צו בענטשן די אידן אז זיי זאלן זוכה זיין 
צו מקבל זיין אויף זיך יעדן טאג דעם עול מלכות שמים 
בשלימות, מיטן ליינען די כ“ה אותיות פון ’שמע ישראל‘.
’באר משה‘ בהעלותך

’שומע כעונה‘ ביי ברכת כהנים
”ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם“ (ו כג)

דעם  פון  חכמים  די  דרש‘ענען  א)  (לח  סוטה  מסכת  אין 
געזאגט  דארף  כהנים  ברכת  אז  ָלֶהם“  ”ָאמֹור  פסוק: 
זיין  צו  רעדט  וואס  איינער  ווי  אזוי  רם“,  ”בקול  ווערן 
כהן  א  אז  הלוי‘  ’בית  דער  מחדש  איז  דעם  לויט  חבר. 
קען נישט מוציא זיין זיין חבר מיטן זאגן די פסוקים פון 
ברכת כהנים אלץ דער דין פון ’שומע כעונה‘, ווייל ’הערן‘ 

ווערט נישט גערעכנט ווי א ’קול רם‘.
פון  גדר  דער  אז  געהאלטן  האט  איש‘  ’חזון  דער  אבער 
מיטן  איינס  ווערט  ’שומע‘  דער  אז   – איז  כעונה‘  ’שומע 
’משמיע‘, און וועגן דעם שרייבט ער, אזוי ווי ביי קידוש 
קידוש  פון  חוב  דעם  יוצא  זענען  צו  זיך  הערן  וואס  די 
’על הכוס‘ דורך ’שומע כעונה‘, ווייל דער ’כוס‘ איז נישט 
די ברכה אליין נאר א ’תנאי‘ פון די מצוה, אזוי אויך ביי 
דעם  זיין  יוצא  אויך  קענען  הערן  וואס  די  כהנים  ברכת 

חיוב פון ’קול רם‘.
רבי  פון  עדות  די  ברענגען  צו  אינטערסאנט  איז  עס 
שטאט  די  אין  באזוך  זיין  אויף  ווילנא  פון  הכהן  בצלאל 

טריאסט אין איטאליע:
”דארט האבן זיי מיך מכבד געווען איך זאל אליין בענטשן 
דעם גאנצן שול הויעך אויפן קול, און אלע כהנים וואס 
שטיל  זענען  דוכן  צום  מיר  מיט  צוזאמען  ארויף  זענען 
געבליבן און געהערט פון מיר, ווייל אזוי איז זייער מנהג 
כהנים  אנדערע  די  און  בענטש  כהן  איין  נאר  אז  דארטן 
שומע  דורך  יוצא  זענען  אים  מיט  ארויף  גייען  וואס 
האט  ירושלים  אב“ד  אפשטיין  פינחס  רבי  און  כעונה“. 
שפירא  כהנא  סענדער  רבי  פון  נאמען  אין  דערציילט 
אין  געהערט  האט  הלוי‘  ’בית  דער  ווען  אז  קריניק  פון 
זיינע עלטערע יארן איבער דעם מנהג פון די כהנים אין 
איטאליע האט ער זיך אויסגעדרוקט און געזאגט: ”אויב 
וואלט איך פריער געוואוסט פון דעם וואלט איך צוריק 

געצויגן פון מיין מיינונג“.
’בית הלוי‘ סוף ספר בראשית; ’חזון איש‘ או“ח כז ג; שו“ת ’ראשית ביכורים‘ 
סי‘ ד; ’מנחה חריבה‘ סוטה לח א

א ברכה וואס איז כולל אין זיך אלעס
”ָיֵאר ה‘ ָּפָניו ֵאֶלי ִויֻחֶּנּךָ“ (ו כה)

רבי אליעזר הורוויץ אב“ד טארינגראד שרייבט:
אין די ברכה פון: ”ָיֵאר ה‘ ָּפָניו ֵאֶלי“ זענען אריינגערעכנט 
לעבן,  צום  מענטש  פארן  אויס  פעלן  וואס  ברכות  אלע 
פניו.  אור  אויבערשטנ‘ס  דעם  פון  קומט  אלעס  ווייל 
אויף  נישט  מ‘דאוונט  אז  ב)  ח  (תענית  ווייסן  מיר  ווייל  און 
צוויי ענינים אויפאיינמאל, וועגן דעם בעהטן מיר באלד 
אבינו  ”ברכינו  שלום:  ’שים  פון  ברכה  די  ביי  נאכדעם, 
...באור פניך - כי באור פניך נתת לנו ה‘ אלוקינו – תורת 
חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום“, 
צוזאמנעמען  וויל  וואס  איינער  ווי  אזוי  צוזאגן:  ד.מ. 
דעם  אנכאפן  זאל  ער  ענדערשט  איז   – צווייגן  אסאך 
זיינע  אין  זיין  צווייגן  אלע  וועלן  דעם  דורך  און  ווארצל 
הענט, ווי איידער ער זאל זיך אנשטרענגען צוזאמנעמען 
יעדע פון זיי עקסטער, אזוי אויך בעהטן מיר איין בקשה: 
עס זאל מקוים ווערן ביי אונז די ברכה פון: יאר ה‘ פניו 

אליך“ און ממילא וועט מקוים ווערן אלע ברכות וואס 
זענען אין דעם אריינגערעכנט.

’נועם מגדים‘

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
צוריק בן

פע ם
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’אמן‘ הייבט אויף
”ָנׂשֹא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון“ (ד כב)

דאס  און  ’אמן‘;  און  ’שמע‘  בגימטריה  איז  ”רֹאׁש“ 
וואס  די   – ֵגְרׁשֹון“  ”ְּבֵני  פסוק:  דער  אונז  לערנט 
מיט  ביינאכט  ביז  צופריה  פון  פארנומען  זענען 
זיך  זאלן  זיי  צו  ברענגט  דאס  און  פרנסה,  זייער 
עבודת  פון  פארשטויסן  און  פארטריבן  ווי  פילן 
ה‘, קענען זיך טרייסטן מיט דעם וואס זיי קומען 
’קריאת  ליינען  און  שול  אין  ביינאכט  און  צופריה 
חשובע  צוויי  די  ווייל  ’אמן‘,  ענטפערן  און  שמע‘ 
זייער  שטארקן  צו  כח  א  זיך  אין  האבן   – מצוות 

רוחניות‘דיגן צושטאנד.
’ארן עדת‘

רזי אמונים 
רה‘

רזי
אויף הייבט

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה
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פון דער גרויזאמער ק.ג.ב. האט געבלאזן 
געווארפן  האט  וואס  ציטער  פון  ווינט  א 
מיליאנען  צעהנדליגער  די  אויף  שרעק  א 
די  אין  געוואוינט  האבן  וואס  בירגער 
איבערהויפט  און  פארבאנד,  סאוויעטען 

אויף די אידן.
וואס  הערשאפט  קאמעניסטישע  די 
ציל  א  געשטעלט  זיך  פאר  האט 
וואס  פינק  אידישע  יעדע  אויסרייסן 
אירע  צווישן  איבערגעבליבן  נאך  איז 
אלע  מיט  באניצט  זיך  האט  איינוואוינער, 
דאס  ווען  וועגן,  אכזריות‘דיגע  ערליי 
דער  ווען  געווען  איז  באקאנט  מערסטע 
געווארן  איז פארשוואונדן  באשולדיגטער 
א  אויף  און  פלאץ  אומבאקאנטע  א  אויף 
’ערציעהן פון  גרעניצלאזע צייט, כדי אים 

ניי‘.
די  געפיהלט  זיך  האט  שטארק  זייער 
פינקל  פאמיליע  פון  הויז  די  אין  שרעק 
וואס איז אין קיוב, אוקריינא. דער פאטער, 
פריערדיגע  די  פון  געווען  איז  ישעיהו,  ר‘ 
אמונה  זייער  וואס  געשטאלטן  אידישע 
זויל  א  ווי  פעסט  און  שטארק  געווען  איז 
ווינטן  שלעכטע  די  אפילו  צימענט,  פון 
וואס האבן געבלאזן פון די ריכטונג פון די 
דארט  געוואוינט  ס‘האבן  וואו  קרעמלין, 
נישט  עס  האבן  קאמאניסטן,  הויפט  די 

געקענט אפשוואכן, אפילו אביסל נישט.
וואס  טונקלקייט  געדעכטע  די  אין 
קאלטן  גאנצן  דעם  פארדעקט  האט 
די  געשטאנען  איז  געגנט,  פרעמדן  און 
פאמיליע  פון  הויז  ארימע  און  קליינע 
שוואכע  פארשפרייט  האט  און  פינקל 
האבן  זיי  אבער  ליכטיגקייט,  פון  פינקען 
ביסל  די  פאר  געוויזן  און  געווארעמט 
נאך  האבן  וואס  אידן  איבערגעבליבענע 
אידישע  די  אויף  געבן  אכטונג  פראבירט 
פינק אז עס איז נישט אינגאנצן פארלוירן 

געווארן די האפענונג.
געגנט  יענע  אין  אידן  די  נאר  נישט  אבער 
די  אויך  נאר  פינקען,  די  באמערקט  האבן 
און  באמערקט  עס  האבן  אגענטן  ק.ג.ב. 
האבן באשלאסן זיך שלאגן מיט דעם און 

עס פארלעשן.
מער  און  מער  זיך  האט  שטריק  די 
ר‘  פון  האלדז  די  ארום  ארומגעבינדן 
באמערקט,  נישט  עס  האט  ער  ישעיהו. 
זיין  מיט  ער  האט  הארץ  טיפן  אין  אבער 
זיי  מ‘קוקט  אז  געשפירט  גוט  פאמיליע 
נאך. זיין פאמיליע האבן פראבירט בעהטן 
ביי זייער פאטער ער זאל אביסל נאכלאזן 
צום  און  אקטיוויטעטן  אידישע  זיינע  פון 
געבן  אכטונג  מער  ער  זאל  ווייניג‘סטנס 
אבער  באהעלטעניש,  די  אין  זיין  זאל  עס 
ר‘ ישעיהו האט זיך נישט געבויגן, ער האט 
ווייטער געדאוונט אין שול מיט מנין דריי 
איבערהויפט  און  מצוות,  די  טאג.  א  מאל 
אים  ביי  מען  האט  שבת  פון  מצוה  די 
אלע  מיט  געהאלטן  ווייטער  הויז  אין 

דקדוקים.
געווען  ער  איז  קינדער  זיינע  פאר 
פעסטקייט:  א  מיט  זאגן  צו  געוואוינט 
”מיר זענען געבוירן געווארן אידן, און אידן 
פון  עס  וועט  קיינער  בלייבן,  מיר  וועלן 
אדער  פארגעסן,  מאכן  קענען  נישט  אונז 
מיט  שעמען  זיך  זאלן  מיר  אז  צוברענגען 

דעם...“.
פאמיליע  פון  ווייטאג‘  ’קאפ  גרויסע  די 
פינקל איז געקומען פון די ריכטונג פון זיין 
מיט  צוזאמען  געוואוינט  האט  וואס  שכן 
אים אין איין הויז אזוי ווי אין די אמאליגע 
אוקריינישער  א  געווען  איז  דער  צייטן. 
געשוואוירענער  א  מרושע,  רשע  א  גוי 
ער  אז  זיכער  איז  עס  וואס  ישראל,  שונא 
איז געווען דער הויפט קוואל אויף אסאך 
פאליציי  באהאלטענע  די  וואס  באווייזן 
ישעיהו  ר‘  אויף  גענומען  צוזאם  האבן 

פינקל און זיין פאמיליע.
האבן  הארץ  פון  טיפענישן  די  אין  כאטש 
לאנגע  א  דעם  צו  געגרייט  שוין  זיך  זיי 
דעם  שילדערן  צו  שווער  איז  דאך  צייט, 
שרעקליכן ציטער וואס די פאמיליע האט 
געפילט ווען די עמטליכע בריוו איז אראפ 
געלייגט געווארן נעבן די שוועל פון זייער 
טיר. אין די בריוו וואס איז געווען געזיגלט 
געווען  איז  ק.ג.ב.  די  פון  זיגל  די  מיט 

געשריבן נאר איין זאץ:
ווערסט  דו  פינקל,  ישעיהו  מיסטער  ”צו 
געבעהטן צו זיין גרייט אין דיין הויז שבת 
א  וועגן  אזייגער  צעהן  אין  אינדערפריה 

אויספארשונג“.
די  איז  וואס  פארשטאנען  גוט  האבן  זיי 

דער  און  ’אויספארשונג‘,  אזא  פון  באדייט 
שרעק וואס איז שוין סייווי געווען הויעך, 
אויף  שפרינג  א  געגעבן  מיטאמאל  האט 
ארויף. די באדייט פון די בריוו איז געווען 
וועלן  צייט  באשטימטע  די  אין  קלאר: 
קלאפן  ק.ג.ב.  די  פון  אויספארשער  די 
פאטער  זייער  נעמען  און  טיר  זייער  אויף 
זיך  קען  ווער  וואס  אויספארשונג  א  אויף 

פארשטעלן אירע רעזולטאטן.
טעג  צעהן  נאר  איבערגעבליבן  זענען  עס 
זייט  זייער  פון  צייט.  באשטימטע  די  ביז 
זענען  דאס  אז  זיכער  געווען  זיי  זענען 
פאראייניגטע  א  ווי  טעג  לעצטע  זייערע 
אז  קלאר  געווען  איז  זיי  פאר  פאמיליע. 
ווערן  פארשיקט  וועט  פאטער  זייער 
א  אין  צי  סיביר  אין  ערציאונג‘  ’נייע  א  צו 
פראגע  די  געגנט,  פארווארפענע  אנדערע 
און  צייט...  וויפיל  אויף  געווען  נאר  איז 
פון  קומען  אהיים  זיין  זוכה  וועט  ער  צי 

דארט...
אינדערפריה.  שבת  אנגעקומען  איז  עס 
די  דארפן  שעה‘ן  פריה  די  אין  היינט 
ישעיהו  ר‘  הויז.  זייער  צו  קומען  אגענטן 
האט באשלאסן צוליב די געפאר וואס ער 
האט זיך געפינען נישט גיין דאווענען אין 
שול, און פון זיין זייט איז עס נישט געווען 

קיין פשוט‘ע שריט.
מ‘האט געקענט שניידן די אנגעצויגנקייט 
זענען  הויזגעזונד  די  מעסער.  א  מיט 
געזיצן יעדער איינער אין זיין ווינקל מיט 
קלאפן  די  הערן  צו  אויערן  אנגעשפיצטע 
די  מינוט.  קומענדיגן  דעם  אין  טיר  אויפן 
דער  ווען  און  גערוקט,  זיך  האבן  שעות 
פון  זמן  דער  אז  באמערקט  האט  פאטער 
האט  זיך,  דערנענטערט  שמע‘  ’קריאת 
האט  ער  מאל,  צוויי  געטראכט  נישט  ער 
ער  טלית,  זיין  מיט  ארומגענומען  זיך 
האט גענומען דעם סידור אין זיינע הענט 
פארזינקען  ער  איז  סקונדע  איין  אין  און 
וועלט  א  וועלט,  אנדערע  א  אין  געווארן 

פון תפילה.
קיין  נישט  און  סטראשען  קיין  נישט 
אוועק  געקענט  אים  האבן  אויספארשער 
פאר  מצוות.  אין  דביקות  זיין  פון  רירן 
פראבירט  אים  האבן  וואס  הויזגעזונד  זיין 
מיט  אז  זאגנדיג  דעם,  פון  פארמיידן  צו 
די  האבן  אויספארשער  זיינע  וועלן  דעם 
אידישע  זיינע  אויף  באווייז  קלארסטע 
געזאגט:  ישעיהו  ר‘  האט  אקטיוויטעטן, 
אז  עלטערן  מיינע  פון  בקבלה  האב  ”איך 
קיין  נישט!  מען  דערלייגט  דאווענען  פון 
שום זאך וועט מיר נישט קענען אפהאלטן 
ולה‘  צייט,  יעצטיגע  די  אין  דאווענען  פון 

הישועה“.
איז  ארום  גאנצע  די  פון  אפגעזונדערט 
ווינקל  זיין  אין  געשטאנען  ישעיהו  ר‘ 
סידור  די  ווען  טלית,  זיין  מיט  אנגעטוהן 
איז אין זיין האנט און מיט געפיל זאגט ער 
שבת‘דיגע  די  מויל  זיין  מיט  קלאר  ארויס 
דאווענען  געענדיגט  האט  ער  תפילות. 
און  מוסף,  אנגעהויבן  באלד  און  שחרית 
ווען ער האט אויסגעטרויטן ’עושה שלום‘, 
האבן זיך געהערט שטארקע קלאפערייען 

אויפן טיר.
געשטארקט,  זיך  האבן  קלאפערייען  די 
האט  מענטשן  שטוב  די  פון  איינער  און 
נאך  האלט  ישעיהו  ר‘  טיר.  די  געעפנט 
ער  האט  ’עלינו‘  דאווענען,  אינמיטן 
געענדיגט ווען צוויי אגענטן פון די ק.ג.ב. 
קוקן אויף אים פון די טיר מיט א שטרענגן 
בליק וויאזוי ער שאלקט זיך אונטער זיין 

טלית.
און פלוצלינג האט פאסירט א מאדנע זאך. 
עטליכע  געטוישט  האט  זיי  פון  איינער 
ווערטער מיטן צווייטן, און יענער האט זיך 
גאס.  צום  אראפ  צוריק  און  אויסגעדרייט 
און נאר איין אגענט איז אריין אין הויז, זיך 
און  ישעיהו  ר‘  אקעגן  געשטעלט  אוועק 
אים אנגעקוקט מיט א ציטערדיגע בליק; 
”דו ביזסט א איד?“ – האט ער געפרעגט, 
צו  אן  געענטפערט  האט  ישעיהו  ר‘  און 

קווענקלען: ”דו זעהסט נישט?!“.
זענען  שווייגעניש  פון  סקונדעס  עטליכע 
אויף  זענען  אויגן  זיינע  ווען  און  אדורך, 
אראפ און זיין האנט איז אויסגעשטרעקט 
אויך  בין  זיך אנגערופן: ”איך  זיך  ער  האט 

א איד!“.
אנגעצויגנקייט  די  האט  סקונדע  איין  אין 
שטורעמישער  א  אויף  געטוישט  זיך 
האט   – טוהן?“  מיר  גייסטו  ”וואס  געוויין. 
ר‘ ישעיהו געפרעגט מיט ווייטאג, און דער 
”גארנישט,  געענטפערט:  האט  אגענט 

אויך  זאלסט  דו  בעהטן  נאר  דיר  וויל  איך 
באלד  זיך  האט  און  מיר“,  אויף  דאווענען 
אויסגעדרייט און איז פארשווינדן געווארן 
פון דארט, דאס איז געווען א אפענער נס 
וואס איז זיכער געווען אין דעם זכות פון 

תפילה.
אין די קומענדיגע וואכן האט די פאמיליע 
זיי  ציטער,  גרויס  מיט  געלעבט  פינקל 
שוין  האבן  זיי  צי  געוואוסט  נישט  האבן 
נישט פון וואס צו ציטערן, אדער עס נישט 
נאר געווען א שפיל, פון דעסוועגן מיט די 
צייט האט זיך אלעס בארואיגט. עס האט 
האט  האנט  דירעקטע  א  אז  אויסגעזעהן 
וואס  קלאגע‘ס  אלע  מיט  אפגעגעבן  זיך 
אלעס  האט  און  אים  אקעגן  געווען  זענען 
זיך  זיי  האבן  צוביסליך  אויסגעמעקט. 
לעבן  געווענליכע  זייער  צו  צוגעוואוינט 
און די פאסירונג איז ווי פארגעסן געווארן 

פון זייער געדענקעניש.
השגחה  די  האט  שפעטער  יאר  עטליכע 
זאל  ישעיהו  ר‘  אז  צוגעפירט  עליונה 
נישט  האט  ער  אגענט.  מיטן  טרעפן  זיך 
און  נייגעריגקייט  זיין  באהאלטן  געקענט 
זיך  האט  פארוואס  פארשטיין  געוואלט 
געווען  נפש  מוסר  שטארק  אזוי  יענער 
אים צו ראטעווען, ער האט אים דאך נישט 

געקענט פון פריער.
האט יענער אים אזוי פארציילט:

הויפט  א  ווי  ארבעט  מיין  ”אלץ 
איך  האט  ק.ג.ב.  די  אין  אויספארשער 
פאמיליע  דיין  באמערקט  איינמאל 
א  איז  וואס  ’פינקל‘  נאמען  דער  נאמען. 
ערוועקט  האט  נאמען,  אידישע  קלארער 
אין מיר ספעציעלע געפילן און האט מיך 
דערמאנט אז איך בין א איד, נאך וואס איז 
שוין כמעט פארגעסן געווארן פון מיר נאך 

צעהנדליגער יארן פון אפרייסן.
איך ווייס נישט פארוואס, אבער איך האב 
הויפט  דעם  פון  בעהטן  צו  באשלאסן 
איך  איבערגעבן,  עס  מיר  זאל  ער  אפיציר 
האב געוואוסט אז ער קען מיך חושד זיין 
האט  אינעווייניג  עפעס  אבער  דעם,  אויף 
מיך געשטופט צו נעמען די ריזיקע. דער 
איז  עס  און  צוגעשטימט  האט  אפיציר 

אריבער אונטער מיינע הענט.
זיך  געטראכט  נישט  מינוט  איין  האב  איך 
אוועק רירן פון די געווענליכע פראצעדור. 
אמת‘דיגע  א  צו  שטיין  ער  זאל  ’כאטש 
האב   – ישראל‘  שנאת  קיין  אן  געריכט, 
דעם  אין  און  מיר,  צו  געטראכט  איך 
באשטימטן טאג בין איך געקומען צו דיין 

הויז.
דיך  האב  איך  ווען  דעמאלטס,  אבער 
ברען,  א  מיט  שאקלען  זיך  געזעהן 
זיך  איך  האב  טלית,  א  מיט  אנגעטוהן 
אמאליגע  די  אין  דערמאנט  מיטאמאל 
בילדער וואס איך האב געזעהן אלס קינד, 
פון  הויז  די  צו  צוריק  בין  מינוט  איין  אין 
מיין זיידע וואס איז געווען א ערליכער, די 
גענומען  ארום  מיך  האט  געפיל  אידישע 
העלפן  צו  דיך  באשלאסן  האב  איך  און 

אויף יעדן פרייז.
מיט א געוויסע אויסרייד איז מיר געלונגען 
וואס  אגענט  צווייטן  דעם  פארשיקן  צו 
איך  האב  דיך  און  מיר,  מיט  געווען  איז 
די  צו  אריבער  איך  בין  באלד  בארואיגט, 
געוואלדיגע  א  מיט  און  קעלערן  ק.ג.ב. 
מיט  פארמאכט,  אלעס  איך  האב  ריזיקע 
מ‘וואלט  אויב  וואס  אויסרייד  אזעלעכע 
זיכער  עס  וואלט   – אויסגעפארשט  עס 
נישט געטויגט. מיטן אויבערשטנ‘ס הילף, 
די וואס זענען העכער מיר האבן גארנישט 
אראפ  דיר  פון  איז  אזוי  און  באמערקט, 

דעם שרעקליכן זארג“.
באדאנקט  ווארעם  זיך  האט  ישעיהו  ר‘ 
אים  ביי  הארציגקייט,  גוט  זיין  פאר 
די  נאר  אז  ספק  קיין  געווען  נישט  איז 
אים  און  בייגעשטאנען  אים  איז  תפילה 

געראטעוועט אין זיין שווערע צייט.
האט  טאג  היינטיגן  ביזן  דעמאלטס  פון 
פון  ליכטל  פינעפטן  דעם  געפייערט  מען 
פינקל,  פאמיליע  פון  הויז  די  אין  חנוכה 
דעם  אויף  והודאה  שבח  פון  טאג  א  אלץ 
פאר  געווארן  געטוהן  איז  וואס  נס  גרויסן 
דער  ווען  טאג,  דעם  אין  פאטער  זייער 
דעם  פון  ארויס  קומט  וואס  דערהער 
יעדן מאל פון דאסניי איז – דער גרויסער 
און  הימלען  שפאלטן  צו  תפילה  פון  כח 

משפיע זיין ניסים למעלה מדרך הטבע.
’מוסף שב“ק‘ סוכות תשע“ה

א ווארעמע תפילה זייענדיג אין א לעבנסגעפאר

אין אנהויב די קאפיטל האט די תורה געשריבן אז דאס רעגן אין 
ארץ ישראל איז אנגעהאנגען אין שמירת התורה והמצוות; אויב 
”ונתתי  ווערן:  מקוים  וועט  תורה,  די  זיין  מקיים  וועלן  אידן  די 
עובר  וועלן  זיי  חלילה  אויב  און  דגנך...“,  ואספת  ארצכם...  מטר 
זיין אויף די מצוות, וועט זיין: ”ועצר את השמים ולא יהיה מטר 

והאדמה לא תתן את יבולה“.

תורה  די  האט  פארוואס  זיך:  וואונדערן  מפרשים  די  פון  אסאך 
צוגעלייגט ביי די קללה: ”ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה“ – 

אזאך וואס איז אינגאנצן נישט דערמאנט געווארן ביי די ברכה?

א נייער וועג אויף דעם שרייבט דער בעל ’הפלאה‘:

א גרויסער אונטערשייד איז דא צווישן רעגן אין ארץ ישראל צו 
אנדערע  אין  רעגן  פון  ’שליסל‘  דער  לענדער;  אנדערע  אין  רעגן 
עס  ווי  אזוי  שליח,  א  פאר  איבערגעגעבן  השי“ת  האט  לענדער 
שטייט (איוב ה י): ”ושולח מים על פני חוצות“, אבער דער שליסל 

פון די ארץ ישראל‘דיגע רעגן ליגט ביי השי“ת אליין.

און מיר טרעפן אין מסכת כתובות (עד א) אז מ‘קען טוהן א תנאי 
נאר ביי אזאך וואס איז שייך ביי דעם א דין פון ’שליחות‘. וועגן 
דעם, דער תנאי וואס איז אויבן געזאגט געווארן איז נישט שייך 
ביי רעגן פון ארץ ישראל, ווייל די רעגן איז דאך נישט איבערגעגבן 
”ואבדתם  תורה:  די  צו  לייגט  דעם  וועגן  שליח.  א  פאר  געווארן 
מהרה מעל הארץ“ – אז ענק וועלן מוזן פארטריבן ווערן קיין חוץ 
לארץ כדי עס זאל מקוים ווערן דעם אויבנדערמאנטן תנאי (’פנים 

יפות‘ דברים יא יד).

מאכן פארלירן די ’מהרה‘
צוגעלייגטע  די  איבער  מען  רעדט  חסידות  ספרי  די  אין  אויך 
ווערטער ’ואבדתם מהרה‘, און זיי ערקלערן עס לויט זייער גאנג:

די  און  איילעניש  די  געזאגט:  האט  הקדוש  טוב‘  שם  ’בעל  דער 
יאגעניש זענען פון די גרויסע שטערונגען אין עבודת ה‘, און אויף 
מאכן  זאלן  ענק   – מהרה“  ”ואבדתם  מרמז:  פסוק  דער  איז  דעם 
פארלירן פון ענק די ’מהרה‘ און די יאגעניש, און אנשטאט דעם 
אזוי  און  געלאסנקייט,  און  הדעת  ישוב  מיט  פירן  זיך  ענק  זאלן 
וועלן ענק זוכה זיין צו שטייגן אין עבודת ה‘ (’בעל שם טוב‘ [מהדו“ח] 

עקב).

סיבה  די  פאריסוב  פון  צבי  יעקב  רבי  ערקלערט  דעם  מיט 
קריאת  פון  פרשה  די  ביי  געווארן  געשריבן  עס  איז  פארוואס 
שמע: די תורה קומט אונז לערנען אז די איילעניש און די יאגעניש 
זענען פון די הויפט זאכן וואס צוליב דעם קענען ענק צוקומען 
צו זינדיגן, ווייל דער יצר הרע נוצט אויס דאס וואס דער מענטש 
לעבט אן צו טראכטן, כדי ער זאל דורך דעם גליטשן און זינדיגן. 
פן  לכם  ”השמרו  געווען:  מרמז  תורה  די  האט  דעם  אויף  און 
געבן  אכטונג  זיך  ענק  זאלן  וויאזוי  און  וסרתם...“,  לבבכם  יפתה 
פון דעם? דורך ”ואבדתם מהרה“ – ענק זאלן מאכן פארלירן די 
זינדיגן  זאלן  ענק  צוגעברענגט  האט  וואס  איילעניש  פון  נאטור 

(’עטרה לראש צדיק‘ עקב). 

רוזשין:  פון  ישראל  רבי  הרה“ק  געזאגט  האט  דעם  צו  ענליך 
”ואבדתם מהרה מעל הארץ“ – ווען ענק וועלן מאכן פארלירן און 
אוועק ווארפן פון ענק די תאוות וואס ברענגען צו נאכלויפן מיט 
א ברען נאך די ’הארץ‘ – די גשמיות‘דיגע ענינים און תאוות, וועלן 
ענק זוכה זיין צו פילן דעם ”הטובה אשר ה‘ נותן לכם“, ווען ענק 
וועלן זיך באנוצן מיט דעם מיט א רואיגקייט און מחשבה, מיט א 

ציל צו דינען דעם באשעפער (’דבר חיים‘ עקב).

די הייליגקייט פון די לאנד איז 
אנגעהאנגען אין אונזערע מעשים

אין  פארגעקומען  איז  וואס  פארזאמלונג  א  ביי  רעדע  זיין  אין 
ירושלים אינמיטן די טעג פון די צווייטע וועלט‘ס קריג, אין יאר 
תש“ד, האט דער פאנאוויזשער רב געזאגט פאר די צוהערהער א 
געדאנק וואס איז אים ארויף געקומען בשעת‘ן זאגן קריאת שמע:

די תורה זאגט אונז צו אז אויב חלילה מיר וועלן זיך אוועק רוקן 
הארץ  מעל  מהרה  ”ואבדתם  ווערן:  מקוים  וועט  מצוות,  די  פון 
מיר  וואס  תורה  די  אן  אונז  זאגט  נאכדעם  באלד  און  הטובה“, 
 – לבבכם“  על  אלה  דברי  את  ”ושמתם  דעם:  וועגן  טוהן  דארפן 
גייט‘ס צוריק לערנען און אפהיטן די תורה, ”למען ירבו ימיכם... 

על האדמה אשר נשבע ה‘ לאבותיכם לתת לכם“.

לאנד  די  אין  הצלחה  און  ברכה  די  אז  מעורר  אונז  איז  תורה  די 
אידן  די  וויפיל  לויט  מעשים;  אונזערע  אין  נאר  אנגעהאנגען  איז 
לערנען תורה און היטן די מצוות אין ארץ ישראל, אזוי לייגן זיי 
און  חיות,  א  אריין  איר  אין  בלאזט  וואס  קדושה  א  איר  אין  צו 
ווי מער די הייליגקייט ווערט פארמערט, אזוי שטארקט זיך איר 
קשר מיטן אידישן פאלק. אויף אונז, די וואס געבן אכטונג אויף 
די תורה, ליגט די אחריות צו זארגן אז די ברכה זאל דארט רועהן 

און נישט חלילה פארקערט (’והארץ אזכור‘ עמ‘ צה).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
קריאת שמע – ’והיה אם שמוע‘ (ט)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ווארעמע
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