
פרשת בלק

בס"ד

די מאה ברכות באשיצן 
”ָמה ֶאּקֹב א ַקּבֹה ֵא-ל“ (כג ח)

רבי שבתי אטון ראש ישיבת ’ראשית חכמה‘ זאגט:
”ָמה ֶאּקֹב“ – איז ראשי תיבות: ”מלך העולם אשר קדשנו 
במצוותיו“. די תורה האט דא מרמז געווען אז דער זכות 
פון זאגן די מאה ברכות באשיצט שטענדיג די אידן עס 
ווי  אזוי  מגיפה,  א  אדער  קללה  א  זיי  אין  זיין  נישט  זאל 
געשטארבן  זענען  טאג  ”יעדן  כא):  יח  (במד“ר  זאגן  חז“ל 
און  דוד  געקומען  איז  אידן,  די  פון  מענטשן  הונדערט 
האט מתקן געווען מ‘זאל זאגן מאה ברכות – נאכן תקנה 

האט זיך די מגיפה אפגעשטעלט“.
’רוח חכמה‘ עמ‘ נא

לבן איז דורכגעפאלן ווייל ער האט 
געוואלט ’לעקור את הכל‘

”ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּבָלק ְלָכה ָּנא ִאִּתי ֶאל ָמקֹום ַאֵחר... ֶאֶפס ָקֵצהּו 
ִתְרֶאה ְוֻכּלֹו א ִתְרֶאה ְוָקְבנֹו ִלי ִמָּׁשם" (כג יג) 

האבן  בלעם  וועט  נוצן  וואספארא  פארשטיין:  מ‘דארף 
פון גיין אויף א צווייטע פלאץ?

ענטפערט דער גאון רבי ברוך פרענקל בעל ’ברוך טעם‘:
בלק האט געטראכט אז עס קען זיין די סיבה פארוואס 
בלעם קען נישט שעלטן די אידן, ווייל ער האט געוואלט 
אלעמען אויסרייסן, און אויף דעם איז פארהאן א הבטחה 
אז זיי וועלן נישט אינגאנצן בטל ווערן, וועגן דעם האט 
ער אים געוואלט טראגן צו א פלאץ וואו דארט וועט ער 
ווען  אז  האפנדיג  אידן,  די  פון  טייל  א  נאר  זעהן  קענען 
ער וועט שעלטן נאר א טייל פון די אידן וועט ער קענען 

אויספירן זיין שלעכטן פלאן.
וועגן דעם זאגן מיר ביי די הגדה של פסח: ”צא ולמד מה 
בקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר 
אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל“, לכאורה, 
פארוואס פסח ביינאכט ווען מיר דערציילן אונזער הצלה 

פון פרעה טון מיר פארקלענערן זיין גזירה?
אבער לויט ווי מ‘האט פריער געזאגט קען מען פארשטיין, 
און  נס  דעם  מאכן  גרויס  ווילן  מיר  פארקערט,  פונקט 
דעם  וועגן  און   – הכל“  את  לעקור  ביקש  ”לבן  אז:  זאגן 
האט ער נישט מצליח געווען, ווייל ווי געזאגט קען מען 
נישט אויסרייסן א גאנצע פאלק, אבער פרעה האט זיך 
געקלוגט און האט נישט גוזר געווען ”אלא על הזכרים“, 
און ווען דער אויבישטער וואלט אונז נישט געראטעוועט 
זיין  אויספירן  געקענט  ער  וואלט  הענט,  זיינע  פון 

פינסטערן פלאן, איז דאס א גערעסערע נס.
’עטרת חכמים‘ אנהויב ספר

תשובה איז מבטל דעם גזר דין
ְוא  ָאַמר  ַההּוא  ְוִיְתֶנָחם  ָאָדם  ּוֶבן  ִויַכֵּזב  ֵא-ל  ִאיׁש  ”א 

ַיֲעֶׂשה ְוִדֶּבר ְוא ְיִקיֶמָּנה“ (כג יט) 

טייטש דער מקובל רבי מאיר בִּיקַייאַם פון איזמיר:
א  אויף  שטראף  א  גוזר  איז  אויבישטער  דער  ווען 
זינדיגער; כאטש ”א ִאיׁש ֵא-ל ִויַכֵּזב“ און די גזירה מוז 
ווען   – ְוִיְתֶנָחם“  ָאָדם  ”ּוֶבן  דעסוועגן:  פון  ווערן,  מקויים 
זיינע  אויף  חרטה  האט  און  תשובה  טוט  מענטש  דער 
ְוא  ְוִדֶּבר  ַיֲעֶׂשה  ְוא  ָאַמר  ”ַההּוא  דעמאלטס:  זינד, 
ְיִקיֶמָּנה“. אזוי ווי די חכמים זכרונם לברכה זאגן (ירושלמי 
תענית ב א, וראה רמב“ם יסודי התורה י ה) אז א שלעכטע נבואה 

קען בטל ווערן דורך תשובה און תפילה.
’מאורי אור‘ [שאלוניקי תקי“ב]

ווער איז ראוי צו זיין דער חזן און בעל תוקע?
ֱאקָיו  ה‘  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָעָמל  ָרָאה  ְוא  ְּבַיֲעקֹב  ָאֶון  ִהִּביט  ”א 

ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" (כג כא)
”כשהן עוברין על דבריו אין מדקדק אחריהם...“ (רש“י).

זאגט האדמו“ר רבי משה צבי פון סאווראן:
בעל  א  אדער  ציבור  שליח  א  אויפנעמען  מ‘וויל  ווען 
תוקע, דארף מען זוכן אזא איינעם וואס איז דן א צווייטן 
אנדערע,  ביי  פעלער‘ס  קיין  נישט  זעהט  און  זכות  לכף 

אזוי ווי ס‘איז מרומז דא אין פסוק:
ָעָמל  ָרָאה  ְוא  ְּבַיֲעקֹב  ָאֶון  ִהִּביט  ”א  וואס:  איינער 
 – ִעּמֹו“  ֱאקָיו  ”ה‘  זיין  זאל  עס  ראוי  איז  ער  ְּבִיְׂשָרֵאל“, 
ווען ער דאוונט, ”ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו“ – ווען ער בלאזט די 
תקיעות גייען זיי ארויף לרצון פארן מלך מלכי המלכים.
’מקדש השבת‘

זיך פארזוימען צוועלעף סקונדעס בעפארן אויפשטיין
”ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא“ (כג כד)

כלביא  מתגברין  הן  שחרית,  משנתן  עומדים  ”כשהן 
וכארי לחטוף את המצוות“ (רש“י).

דער רמ“א אין זיין הג“ה אויפן ערשטן סעיף אין שולחן 
ערוך (או“ח א א) פסק‘נט: ”באלד ווען ער וועקט זיך אויף 
עבודת  צו  בזריזות  אויפשטיין  ער  זאל  שלאף,  זיין  פון 
הבורא“. לייגט צו דער ’משנה ברורה‘ (שם ח): ”בזריזות - 
לאו דוקא, נאר ער זאל זיך אביסל פארזוימען און נישט 
קערפער  פארן  שעדיגט  עס  ווייל  אויפשטיין  פלוצלינג 
(גיטין ע א). עס איז פאסיג צו זאגן באלד ביים אויפשטיין: 

נשמתי  בי  שהחזרת  וקיים  חי  מלך  לפניך  אני  ’מודה 
בחמלה רבה אמונתך‘“.

הירשלער  שמעון  רבי  הרה“ג  ערקלערט  דעם  מיט 
וואונדערליכן  א  אויף  פסוק  דעם  לאנדאן  פון  שליט“א 

וועג:
”ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום“ – ווייל זיי געבן אכטונג אויף זייער 
געזונט, שטייען זיי אויף געלאסן, אזוי ווי די יונגע לייבן 
וואס  ו)]  א  יואל  יונתן  (תרגום  ’לביא‘  אנגערופן  ווערן  [וואס 
נאכדעם:  אבער  שטארק,  אינגאנצן  נאכנישט  זענען 
”ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא“ – שטארקן זיי זיך ווי א לייב און מיט א 

זריזות דינען זיי דעם אויבערשטן.
א  אינמיטן  פארגעקומען  איז  עפיזאד  אינטערסאנטן  א 
פון  נאראלאגן  הונדערטער  פון  צוזאמקום  וועלט‘ליכן 
האט  פראפעסאר  גרויסער  א  וועלט.  גארער  די  איבער 
פארגעשטעלט די רעזולטאטן פון זיין אויספארשונג אז 
נאכן שלאף פעלט זיך אויס פאר די בלוט זי זאל צוריק 
סקונדעס.   12 ארום  סיסטעם  געווענליכן  איר  צו  גיין 
צו  ברענגט  שלאף,  נאכן  באלד  אויפשטיין  דעם  וועגן 

מ‘זאל חלש‘ן.
איז אויפגעשטאנען א צווייטער נאראלאג, א שומר תורה 
ומצוות, און האט אזוי געזאגט: ביי אונז די אידן איז דא 
א אור אלטע מנהג זאגן יעדן אינדערפריה א ספעציעלע 
זוכה  האבן  מיר  וואס  דעם  אויף  באשעפער,  פארן  לויב 
געווען זיך צו דערוועקן אינדערפריה געזונט און פריש – 
די תפילה ’מודה אני‘, אין די תפילה זענען דא פונקט 12 
ווערטער, און עס זאגן מיט די כוונה וואו עס פעלט זיך 

אויס געדויערט ארום 12 סקונדעס.
’שה לבית‘; ’דברי מיכאל‘ גיטין עמ‘ קלה

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם
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אריינכאפן יעדע אמן
”ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא“ (כג כד)

מתגברין  הן  שחרית,  משנתם  עומדים  ”כשהן 
טלית  ללבוש  המצות,  את  לחטוף  וכארי  כלביא 

לקרוא את שמע ולהניח תפילין“ (רש“י).
די ווארט ’לחטוף‘ דארף א ערקלערונג, מען טוט 
דען די מצוות געכאפטערהייט, אדרבה די חכמים 
האבן אונז געהייסן א ויפשטיין פריה און קומען א 
שטיקל צייט פארן דאווענען מקיים זיין די מצוות 

מיט א געלאסנקייט און מיט ישוב הדעת?
די  געמיינט  דא  האט  רש“י  אז  זאגן  מ‘קען  נאר 
מצוה פון ענטפערן אמן, אז ווען ער קומט אין שול 
זאל דער מענטש אויסנוצן יעדע מינוט אריינכאפן 
די  אין  זיין  זאל  ער  אמן,  א  נאך  און  אמן  א  נאך 
בחי‘ פון ’שומר אמונים‘ – ער זאל אפווארטן יעדע 
אמן. און וועגן דעם איז אין דעם פסוק מרומז אמן 
תבות  סופי  זענען   – ְּכָלִביא“  ָעם  ”ֶהן  ברכות:  און 
תיבות  ראשי  די  זענען   – ָיקּום“  ְּכָלִביא  ”ָעם  אמן; 

בגימטריה ’מאה‘, אקעגן די מאה ברכות.
’חק יעקב‘ ח“א עמ‘ כח

רזי אמונים  רזי נא
יעדע א פן

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

ברכות השחר. אויפן קול, מיט כוונה, און מיט א חברותא.

”ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִר“י ִיְתַנָּׂשא“ (כג כד)
”כשהן עומדים משנתם שחרית, הן מתגברין כלביא וכארי לחטוף את המצות מתגברים 

כלביא וכארי לחטוף את המצוות“ (רש“י)
טייערער איד!

דו ווילסט ווערן אריינגערעכנט צווישן די גיבורי החיל, וואס זענען זיך 
מתגבר כארי יעדן אינדערפריה, און זיי פירן זיך לויט דעם מנהג פונעם 

אר“י הק‘ וואס האט יעדן טאג געענטפערט אמן נאך די ברכות השחר פון 
אסאך מענטשן, אמאל אויך נאך הונדערט מענטשן? 

שליסט אייך אן מיט די אלע מזכי הרבים, די ’גבאי אמן‘ אין די שול‘ן.
אויף איינצעלהייטן און זיך אנשליסן, קלינגט 058-325-91-91
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ווי ווייטאגליך איז צו טראכטן אויף א הויז וואס די מאמע מוז זיך וואלגערן פון איין שפיטאל צו די צווייטע, אנשטאט זי 
זאל טון איר אויפגאבע אויפוואקסן אירע קינדער רואיגערהייט, רחמנא ליצלן. עס איז שווער צו טראכטן אויף די קינדער 
וואס מיטאמאל האבן זיי זיך געמוזט אפהאקן פון זייער תמימות‘דיגע און רואיגע וועלט און אנהייבן לעבן אונטער די שאטן 
פונעם מלאך המות. אבער עס זעהט אויס אז דווקא די קינדער האבן א גרויסן כח אין אזא צייט. א קליינע התעוררות פון 

זייער זייט קען זייער אסאך אויפטון, אזוי ווי ביי אונזער ערציילונג.
געווען  גרינג  נישט  איז  אליעזר  פאר 
אויפשטיין פון בעט, און פון דעסוועגן 
האט  און  געשטארקט  זיך  ער  האט 

אנגעהויבן זיין סדר היום.
די  און  פריה,  געווען  נאך  איז  עס 
נאכנישט  האט  וועקער-זייגער 
אנגעהויבן די קייט פון זיין נודשען. רוב 
געשלאפן,  נאך  זענען  חברים  זיינע  פון 
אבער די געשיקטע פון צווישן זיי האבן 
הכנות  זייערע  אינמיטן  געהאלטן  שוין 
צום דאווענען, און אליעזר, כאטש עס 
געווען  ער  איז  מאדענע,  געווען  איז 

צווישן זיי.
ער  וועט  אינדערפריה  היינט  אויך 
באשלאסן,  אליעזר  האט  אויפשטיין, 
עס  שווער  זייער  אים  איז  עס  אבער 
טרויער  די  געדאנקען,  די  ווען  צוטון, 
און די צומישעניש שלעפן אים אריין...

צושטאנד  זיין  אז  געוואוסט  האט  ער 
מיט  צופרידן  זיין  צו  פון  ווייט  איז 
דעם, אבער אויף אויפשטיין פריה צום 

דאווענען קען ער נישט מוותר זיין!
שטימע  די  האט  כארי!‘,  ’התגבר 
אביך  רצון  ’לעשות  אים,  אין  געשריגן 

שבשמים!‘.
אויף  איז  וואס  מאמע  דיין  צוליב  ’און 
דער וועלט‘, האט אליעזר געענדיגט די 

זאץ פאר זיך, מיט א שטילע שטימע.
די מאמע איז קראנק...

עס איז נאר אריבער עטליכע וואכן פון 
שווערע  די  געווארן  געוואר  מ‘איז  ווען 
בשורה. מיטאמאל איז דער שטוב שוין 
מיט  ער  וואס  נעסט  ווארימע  די  נישט 
זענען  שוועסטער  און  ברודער  זיינע 

געווען געוואוינט צו וואוינען דארט.
די  און  שמייכל  די  רואיגקייט,  די 
זיך  האבן  אטמאספער,  אייגענמע 
געטוישט אויף אנגעצויגנקייט, טרויער 

און נאכגעלאזקייט.
ווערן  געשפרעכן  טעלעפאנען  שטילע 
פנימ‘ער.  פארקנייטשטע  מיט  געפירט 
דער  און  שפיטאל,  אין  איז  מאמע  די 
א  מיט  איר  מיט  אפ  זיך  גיט  פאטער 
איבערגעגעבנקייט. עס איז נישטא קיין 
דרייען  קינדער  די  און  עסן,  ווארעמע 

זיך אין די הייזער פון די שכנים.
פריערדיגע  די  אין  ווי  אזוי  נעכטן, 
זיינע  אלע  וואס  צייט  די  אין  נעכט, 
אליעזר  האט  געשלאפן,  זענען  חברים 
איין  פון  בעט  זיין  אין  געוואלגערט  זיך 
מיט  אנגעגעסן  צווייטע,  די  צו  זייט 
שטימע  איין  זארג.  און  צווייפלונגען 
עס  זאלסטו  אריין: ”אפשר  אים  רוימט 
אדער  ישיבה  ראש  פארן  דערציילן 

פארן משגיח?“
אנדערע  א  אים  ענטפערט  ”ניין!“, 
איז  ”עס  פעסטקייט,  א  מיט  שטימע 
דיך  מ‘זאל  זיין  נישט  טאר  עס  סוד!  א 

אנקוקן ווי א רחמנות...“.
דערציילט.  נישט  האט  ער  און 
צום  געקומען  טאג  יעדן  איז  ער 
נישט  און  מיד  צוטומלט,  שיעור 
קאנצענטרירט, און עס האט זיך באלד 
איז  קאפ  זיין  אים.  אויף  אנגעמערקט 
מ‘האט  וואס  סוגיות  די  אין  געליגן 
געפרעגט  נישט  האט  ער  געלערנט. 
אינגאנצן  געענטפערט,  נישט  און 
ער  האט  קוים  גענומען.  טייל  א  נישט 

צוגעקוקט פון די זייט...
זיך  האט  אויפפירונג  זיין  אין  אויך 
א  און  אנגעצויגנקייט  א  אנגעזעהן 
פרעשע. אליעזר, וואס ביז נישט לאנג 
און  גוטע  די  פון  געווען  ער  איז  צוריק 
האט  ישיבה,  אין  בחורים  פלייסיגע 
א  פילן  צו  אנגעהויבן  ווילן  זיין  אקעגן 

קרירות. די ערנסטע אטמאספער וואס 
הערשט אין די ישיבה, וואס האט אים 
פלוצלינג  האט  געצויגן,  אזוי  שטענדיג 
דווקא  און  אים,  צו  רעדן  אויפגעהערט 
שטארק  אזוי  געווען  איז  אליעזר  ווייל 
ארום,  גאנצע  זיין  אויף  געשעצט 
האט  און  געווען.  משפיע  זאך  די  האט 

געשטערט.
- - -

האט  המדרש  בית  צום  וועג  אויפן 
בליק  א  כאפן  אנגעיאגט  נאך  אליעזר 
גרויסע  די  מיט  צעטלעך  די  אויף 
געהאנגען,  נאך  זענען  וואס  ווערטער 

נאנט צום היכל.
זיין חברותא האט אים געווארט אזוי ווי 
יעדן טאג, אויף זיין באשטימטע פלאץ, 
און זיי האבן אנגעהויבן צו זאגן ברכות 

השחר.
ראש  דער  געשטאנען  איז  זייט  אין 
און  זיי.  אויף  געקוקט  האט  און  ישיבה 
האט געשעפט הויפנ‘ס נחת. ’די זענען 
תלמידים. קוקט נאר וואס הייסט יראת 
גליק.  מיט  געטראכט  ער  האט  שמים‘, 
ער האט געוואוסט ווי שווער איז פאר 
אזוי  אויפשטיין  בחורים‘לעך  יונגע 
הייליגע  די  צוליב  דערצו  און  פריה, 
ציל: לויבן און דאנקען דעם באשעפער 

בשלימות!
- - -

מ‘האט געענדיגט דאווענען און אליעזר 
האט  ער  טיר.  צום  געאיילט  זיך  האט 
צעטלעך,  די  אויף  געקוקט  נאכאמאל 
האפענונג.  מיט  פול  אויגן  מיט 
די  אויף  געשריבן  געווען  איז  דארט 
וואס  די  פאר  פארמעסט  חודש‘ליכע 
אונטן  בחברותא‘,  השחר  ’ברכות  זאגן 
איז געשטאנען א רמז פון די קדמונים, 
א‘מ‘ן‘  נאך  אותיות  די  אומזינסט  נישט 
נישט  איז  עס  ווייל  ב‘נ‘ס‘,  זענען 
פארהאן נאך אזא ווארט וואס ברענגט 
נאמען  השי“ת‘ס  פון  יחוד  דעם  ארויס 
עוד  ’אין  פון  באשלוס  פעסטע  די  און 
ניסים  ברענגען  קענען  צו  כדי  מלבדו‘, 

ונפלאות למעלה מדרך הטבע.
פאר  וויאזוי  דערמאנט  זיך  האט  ער 
באשלאסן  ער  האט  וואכן  עטליכע 
ליגט  וואס  כח  דער  אפשר  פראבירן, 
 – ווארט  באזונדערע  די  אין  באהאלטן 
”אמן“, וועט ברענגען די געוואונטשענע 
רפואה פאר די מאמע וואס פלאגט זיך 

אזוי.
’אויפן אויפשטיין פריה וועל איך נישט 
’איך  באשלאסן,  ער  האט  זיין‘,  מוותר 
המדרש,  בית  אין  פריה  קומען  וועל 
איך וועל זאגן אמן מיט כוונה אויף די 
ברכות השחר פון מיינע חברים און איך 
אויף  אמן  ענטפערן  זיין  מזכה  זיי  וועל 
האט  הארץ  אין  זיך  ביי  ברכות‘.  מיינע 
די  פון  זכותים  די  געווען  מקדיש  ער 
באליבטע  זיין  פון  לזכות  ’אמנים‘  אלע 
רפואה  א  צו  זיין  זוכה  זאל  זי  מאמע 

שלמה בתוך שאר חולי ישראל.
מאמע  געזונטע  א  אויף  טראכטן  זיין 
פרישקייט  א  אריינגעגעבן  אים  האט 

און א האפענונג.
- - -

יעדע  ווי  אזוי  אינדערפריה,  יענעם 
געזעצט  צוזאם  זיך  האבן  חודש,  ראש 
די שטאב פון די ישיבה איבערשמועסן 
עטליכע ענינים וואס זענען דעמאלטס 
די  פון  יעדער  ווען  טיש,  אויפן  געווען 
ברענגט  רייע  זיין  אין  ישיבה  ראשי 
ארויף וואס עס ליגט אים אויפן הארץ. 
צווישן  געווען  איז  משגיח  דער  אויך 
לעצטנ‘ס  האט  ער  רעדנער‘ס,  די 
אין  געזאגט,  ער  האט  אזוי  באמערקט, 

פאר  קומט  וואס  ענדערונג  געוויסע  א 
אין די אויפירונג פון אליעזר, דער גאר 
פאר  גייט  ”עפעס  בחור.  געלונגענער 
דערקענט  ענינים  אלע  אין  אים.  מיט 
א  מאכן  צו  אן  הייבט  און  עס,  זיך 
עס  מ‘דארף  ארום.  זיין  אין  קאלטקייט 
נאכגיין בעפאר עס וועט זיין שפעט“...

האבן  שטאב  די  פון  עטליכע 
האט  עס  קאפ.  זייער  צוגעשאקלט 
דריקט  טעמע  דער  אז  אויסגעזעהן 

נישט נאר אויפן משגיח.
די  געהערט  זיך  האט  פלוצלינג 
האט  עס  ישיבה,  ראש  פונעם  שטימע 
איבער  שמועס  די  אז  אויסגעזעהן 
א  אזוי?  אומקלאר:  אים  איז  אליעזר 
ירידה?! עס קען נישט זיין!! דווקא אין 
די לעצטע טעג זעה איך ווי ער איז זיך 
מוסר נפש צו ענטפערן אמן, און וויאזוי 
ער זאגט די ברכות אויפן קול און מיט 
כוונה, אז עס שרייט ארויס פון דעם א 

אמת‘דיגע יראת שמים!
”זיין פנימיות ברענט מיט אהבת השם, 
דארף  איך  דעם.  אין  זיכער  בין  איך 
געוויסע  די  אים  מיט  מאכן  קלאר 
באשלוס  איך  בעפאר  איינצעלהייטן 
ראש  דער  האט  אים“,  וועגן  עפעס 

ישיבה געענדיגט די שמועס.
געווארן  גערופן  אליעזר  איז  ביינאכט 

צום צימער פונעם ראש ישיבה.
אליעזר האט אראפגעלאזט זיינע אויגן. 
ער האט געווארט אז דער ראש ישיבה 
האט  ישיבה  ראש  דער  און  רעדן,  זאל 

געוואלט ער זאל רעדן...
און  געבראכן  זיך  ער  האט  ענדע  אין 
האט אלעס דערציילט. ער האט נישט 
האט  ער  נאר  גארנישט,  אויסגעלאזט 
שוועריקייט,  די  געשילדערט,  אלעס 
און  צומישעניש  די  ווייטאג,  די 

צובראכנקייט.
די  אין  אנגעפילט  זיך  האבן  טרערן 
לויף  אין  ישיבה.  ראש  פונעם  אויגן 
געמוטיגט  ער  האט  צייט  לאנגע  א  פון 
ווערטער  ווארימע  מיט  אליעזר‘ן 
צו  זיך  וויאזוי  אים  צו  גערעדט  און 

פארמעסטן מיט דעם נייעם מצב.
אליעזר  האט  אויפצומארגנ‘ס  אויך 
און  מנהג,  זיין  פון  נאכגעלאזט  נישט 
איז  ער  שפעטער.  טעג  די  אין  אויך 
געקומען יעדן טאג מיט א קביעות, ער 
האט מקפיד געווען נישט צו פארפאסן 
ווי  אזוי  זיין  מקיים  עס  און  ’אמן‘  איין 

חז“ל זאגן: ”בכל כוחו ובכל כוונתו“.
פארשפעטיגט  נישט  האט  ישועה  די 
אליעזר  איז  שבת  ערב  צוקומען.  פון 
געוואר געווארן די גוטע בשורה אז זיין 
מאמע קומט צוריק אהיים, טאקע נאך 
די  שוין.  זיך  ערהוילט  זי  אבער  שוואך 
פאטער‘ס  זיין  אויף  צוריק  איז  פארב 
פנים, עס איז צוריק געווארן ארדענונג 
גענומען  צוריק  מ‘האט  און  שטוב,  אין 

די קינדער פון די שכנים...
ווי  געזעהן  האט  ער  ווען  ביינאכט, 
און  קאנאפע  אויפן  זיצט  מאמע  זיין 
לייגט צוזאם די וועש, איז אומוועלדיג 
אליעזר‘ס  פון  טרער  א  ארויסגערינען 

אויג.
ער האט נישט געקענט גלייבן... אבער 
אלעס  דעם.  אין  זיכער  געווען  איז  ער 

אין זכות פון די ווארט – ’אמן‘.
חיזוק  זיין  אז  געוואוסט  גוט  האט  ער 
דאס  געראטעוועט  האט  ’אמן‘  אין 
האט  ער  אבער  מאמע,  זיין  פון  לעבן 
האט  עס  שטארק  ווי  געוואוסט  נישט 
געראטעוועט זיין אייגענעם צוקונפט...

’געהערט פון דער בעל המעשה‘

סומך נופלים ורופא חולים... ’אמן‘

געדענקען יציאת מצרים 
יעדן טאג 

קריאת  פון  קאפיטל  דריטע  די 
’ציצית‘.  פון  פרשה  די  איז  שמע 
השלמה  א  ווי  קומט  קאפיטל  די 
צו די צוויי פריערדיגע קאפיטלען, 
מקבל  מיר  האבן  זיי  אין  וואס 
געווען אויף אונז דעם עול מלכות 
אין  און  המצוות,  עול  און  שמים 
זייער  צו  מיר  לייגן  קאפיטל  דעם 
לעבן  אונזער  אין  זאך  וויכטיגע  א 
ווי אידן, און דאס איז די מצוה פון 

געדענקען יציאת מצרים.
יציאת  געדענקען  פון  מצוה  די 
פסוק  דעם  אין  שטייט  מצרים 
יום  את  תזכור  ג): ”למען  טז  (דברים 
צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך“, 
אין  חז“ל  ארויס  לערנען  דעם  פון 
משניות (ברכות יב ב) אז מיר זענען 
מצרים  יציאת  דערמאנען  מחוייב 
און  צופריה  טאג,  יעדן  מאל  צוויי 
קאפטיל  די  ליינען  דורך  ביינאכט, 
ווערט  דעם  אין  וואס  ’ציצית‘  פון 
דערמאנט די ענין [און אין מכילתא 
(שמות יג ג) דרש‘נט מען דעם חיוב 
פון  ’בייטאג‘  געדענקען  עס  פון 
פון  ’ביינאכט‘  און  תזכור“,  ”למען 
היום  את  ”זכור  (שם):  פסוק  דעם 

הזה אשר יצאתם ממצרים“].
די מצוה, לויט א טייל ראשונים איז 
קריאת  רמב“ם  (ראה  התורה  מן  עס 
כאטש  און  ועוד),  קי  סמ“ק  ג;  א  שמע 
עס ווערט נישט אויסגערעכנט אין 
די מנין המצוות, דאס איז ווייל עס 
מצוה  די  אין  אריינגערעכנט  איז 
יצחק‘  ’בית  (שו“ת  שמע  קריאת  פון 
ב),  אות  יב  או“ח  שמעלקיס]  ר“י  [פון 
געזאגט  נישט  עס  ווייל  אויך  און 
(צל“ח  ציווי  לשון  א  מיט  געווארן 

ברכות יב ב).

ווערט  מצרים  יציאת  אז  ריכטיג, 
פופציג  און  צוויי  אין  דערמאנט 
פסוקים אין די תורה, פון דעסוועגן 
האט  מצוה  די  זיין  מקיים  צו  כדי 
די  פונקט  אויסדערוועלט  מען 
קאפיטל פון ציצית, ווייל אין דעם 
וויכטיגע  נאך  דערמאנט  ווערט 
גמרא  די  ווי  אזוי  איינצעלהייטן, 

(ברכות יב ב) ערקלערט:

האט  זבידא  בר  יהודה  ”רבי 
געזאגט: די חכמים האבן געוואלט 
אין  בלק  פון  פרשה  די  זיין  קובע 
שטייט  דארט  [ווייל  שמע  קריאת 
ממצרים“  מוציאם  ”א-ל  אויך: 
(במדבר כג כב)], און פארוואס האט 
געווען?  קובע  נישט  עס  מען 
פארוואס  ציבור...  טורח  צוליב 
יא  ציצית  פון  פרשה  די  מען  האט 
קובע געווען צו זאגן? ווייל אין די 
קאפיטל ווערן אויסגערכנט פינעף 
יציאת  ציצית,  פון  מצוה  די  זאכן: 
די  און  המצוות  עול  די  מצרים, 
מחשבה פון די מינים, טראכטן פון 
עבודה  פון  טראכטן  און  עבירה  א 

זרה“.
דער קשר צווישן די פרשה 
פון ציצית צו קריאת שמע

די שייכות פון די פרשה פון ציצית 
צו די קאפיטלען פון קריאת שמע 
ערקלערט תוספות (ברכות יב ב ד“ה 
ווערט  דעם  דעם  דורך  וויל  בקשו) 
א  וואס  הדברות  עשרת  די  נשלם 
די  אין  מרומז  זענען  זיי  פון  טייל 
א  און  קאפיטלען  ערשטע  צוויי 
אזוי  קאפיטל,  די  אין  זיי  פון  טייל 
ווי עס שטייט אין ירושלמי (ברכות 
זענען  הדברות  עשרת  די  אז  ה)  א 
פון  קאפיטלען  דריי  די  אין  מרומז 

קריאת שמע.
מפרשים  די  ערקלערן  נאך 
(מנחות  גמרא  די  אויף  געבויעט 
ציצית  די  צו  גלייכט  וואס  ב)  מג 
זיגל  [א  טיט‘  של  ’חותם  א  צו 
ליים],  אין  אריין  מ‘קריצט  וואס 
חותם)  ד“ה  (שם  תוספות  ערקלערט 
ד.מ. די זיגל וואס די קנעכט פירן 

זיך צו טראגן אלץ א צייכן צו וויסן 
און  הבית,  בעל  זייער  ס‘איז  ווער 
אויף  עדות  זאגט  ציצית  די  אויך 
איז  ער  אז  עס  טראגט  וואס  דעם 
א קנעכט פון השי“ת. דער ספורנו 
(במדבר טו לט) ערקלערט נאך מער, 
איז  ציצית  די  פון  זיגל  דער  אז 
צוליב אונז אליין, ווייל דורך וואס 
מיר קוקן אויף דעם געדענקען מיר 
אויבישטער  דער  וואס  מצוות  די 
האט אונז באפוילן, און דורך דעם 
געדענקען מיר אז מיר זענען זיינע 
נישט  קענען  מיר  און  קנעכט, 
איינפאלן,  אונז  טוט  עס  וואס  טון 
אויף  האלטן  גרויס  זיך  אדער 

אנדערע.
מען  פארשטייט  דעם  לויט 
געווען  קובע  מ‘האט  פארוואס 
פון  קאפיטל  די  נאך  קאפיטל  די 
דערמאנט  ווערט  דארט  ווי  ’והיה‘ 
דארט  ווייל  מצוות,  עול  קבלת 
פון  מצוה  די  דערמאנט  ווערט 
צו  איז  תכלית  איר  וואס  ציצית, 
מקבל  און  מצוות  די  געדענקען 
זיין עול מלכות שמים, אזוי ווי עס 
וזכרתם  אותו  ”וראיתם  שטייט: 
איז  דעם  וועגן  ה‘“,  מצוות  כל  את 
נאך  דערמאנען  עס  מ‘זאל  פאסיג 
איז  וואס  ’והיה‘  פון  קאפיטל  די 
קבלת עול מצוות (’שפתי חיים‘ רינת 

חיים).

דערמאנען יציאת מצרים ביי 
קריאת שמע

געווען  קובע  מ‘האט  פארוואס 
יציאת  דערמאנען  פון  חוב  דעם 
פון  קאפיטלען  די  אין  מצרים 
קריאת שמע, טרעפן מיר עטליכע 

וועגן:
א. ווייל זייענדיג אין גלות אונטער 
פעלקער,  די  פון  הערשאפט  די 
מקבל  כח  קיין  נישט  מיר  האבן 
שמים  מלכות  עול  דעם  זיין 
קאפיטלען  די  דורך  בשלימות 
זענען  מיר  ווייל  שמע,  קריאת  פון 
זייער  אונטער  אונטערגעווארפן 
דעם  דורך  אבער  קעניגרייך, 
פון  ניסים  די  געדענקען  מיר  וואס 
זיך  האט  עס  וואו  מצרים  יציאת 
אויבערשטנ‘ס  דעם  אנטפלעקט 
קענען  אלעמען,  פאר  קעניגרייך 
מלכות  עול  דעם  זיין  מקבל  מיר 
גלות  אין  זייענדיג  אויך  שמים 
פסח  תרס“ד;  ואתחנן  אמת‘  (’שפת 

תרמ“ב).

לויט  ערקלערן  וואס  דא  ס‘איז  ב. 
ווי די ראשונים (ספר החינוך כא) זאגן 
יציאת  געדענקען  פון  מצוה  די  אז 
ועמוד  גדול  ”יסוד  א  איז  מצרים 
חזק בתורתנו ובאמונתנו“, כדי עס 
הארץ  אונזער  אין  ערוועקן  זאל 
גרויסע  די  פון  געדענקעניש  די 
יציאת  ביי  געווען  איז  וואס  ניסים 
אויפגעוויזן  האט  וואס  מצרים, 
מציאות  די  וועלט  גאנצע  די  פאר 
מען  האט  דעם  וועגן  השי“ת,  פון 
קובע געווען מ‘זאל עס דערמאנען 
ענין  איר  וואס  שמע  קריאת  ביי 
איז יחוד ה‘, אזוי ווי מיר הייבן אן: 
(הגש“פ  אחד“  ה‘  ישראל...  ”שמע 
פון  הבושם‘  ’ערוגת  פונעם  נרצה‘  ’הלל 

חוסט, סדר הקידוש).

פון  גרי“ז  דער  ערקלערט  נאך  ג. 
פון  תכלית  דער  ווייל  בריסק, 
מיר  געווען  איז  מצרים  יציאת 
מצוות  עול  דעם  זיין  מקבל  זאלן 
יתברך,  אחדותו  אין  גלייבן  און 
קאפיטל:  די  אין  זאגן  מיר  ווי  אזוי 
הוצאתי  אשר  אלוקיכם  ה‘  ”אני 
לכם  להיות  מצרים  מארץ  אתכם 
מען  האט  דעם  וועגן  לאלקים“, 
ביים  קאפיטל  די  געווען  קובע 
דארט  ווי  שמע  קריאת  פון  ענדע 
זענען מיר מקבל דעם עול מלכות 
שמים און דעם עול מצוות (חידושי 

הגרי“ז [סטענסיל] עה“ת אות קמז).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבללתעתענה אמונים 

ססדרר ם 
קריאת שמע – די קאפיטל פון ציצית (אריינפיר)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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