
פרשת קרח

בס"ד

זאגן ’אמת‘ נאך ’אלקיכם‘
”ַוִּיַּקח קַֹרח“ (טז א)

זאגט מרן ה‘חתם סופר‘:
דעם  פון  כולל).  (מיטן  ’אמת‘  בגימטריה  איז   – קַֹרח“  ”ַוִּיַּקח 
ענדע  אין  וועטער  די  נעבן  געשריבן  שטייט  עס  וואס 
אויף  רמז  א  מיר  האבן  ֱאקֵיֶכם“,  ה‘  ”ֲאִני  שלח:  פרשת 
די תקנה פון די חכמים (ברכות יד א) מ‘זאל זאגן די ווארט 
’אמת‘ די ערשטע ווארט פון די תפילה ’אמת ויציב ונכון‘, 
באלד נאך ’אני ה‘ אלקיכם‘ וואס מיט דעם ענדיגט זיך די 

פרשה פון ציצית.
קובץ ’צפונות‘ ו עמ‘ כו, פון א כת“י פון רבי משה נאמעוועסטע תלמיד 
החת“ס

אויף וואס האט יעקב געדאוונט?
”ַוִּיַּקח קַֹרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי“ (טז א)

שלא  עצמו  על  רחמים  שבקש  יעקב‘,  ’בן  הזכיר:  ”ולא 
יזכר שמו על מחלוקתם“ (רש“י)

מ‘דארף פארשטיין: אלע ווייסן דאך אז לוי איז דער זון 
פון יעקב, איז וואס האט אויפגעטון די תפילה פון יעקב?

ערקלערט רבי יוסף פיימער דער רב פון סלוצק:
אויף  נאר  געדאוונט,  יעקב  האט  כבוד  זיין  אויף  נישט 
די גורל פון זיינע קינד‘ס קינדער, קרח ועדתו, ווייל עס 
זינדיגער  א  פון  שטראף  דער  פארגלייך  קיין  נישט  איז 
משפחה,  מכובד‘יגע  און  מיוחס‘דיגע  א  פון  קומט  וואס 
צו א שטראף פון איינעם וואס שטאמט פון א פראסטע 
משפחה. און די פשט איז מדוקדק אין דער נוסח פון זיין 
זאל  עס  ד.מ.:  מחלוקתם“,  על  שמו  תפילה: ”שלא יזכר 
נאמען,  זיין  טראגן  זיי  וואס  דאס  ווערן  גערעכנט  נישט 
זיי  וועלן  דעם  צוליב  און  יעקב,  פון  קינדער  די  אלץ 

באקומען א הארבן שטראף.
’דרשות וביאורים לתורה לרבינו יוסף מסלוצק‘

געדארפט  שוין  האט  אויב  שווער,  איז  אלץ  נאך  אבער 
דאווענען איבער די מחלוקת פון קרח ועדתו, פארוואס 
האט ער נישט געדאוונט עס זאל אינגאנצן נישט זיין די 

מחלוקת?
האט ערקלערט רבי משה לאנדינסקי ראש ישיבת ראדין: 
יעקב האט גוט געוואוסט אז דאווענען עס זאל אינגאנצן 
ווערן;  אנגענומען  נישט  וועט  מחלוקת  קיין  זיין  נישט 
ווייל מחלוקת איז פון אייביג אן געווען און וועט אייביג 
זיין צווישן אידן, וועגן דעם האט ער נאר געבעטן אז זיין 

נאמען זאל נישט זיין פארמישט אין דעם.
’החפץ חיים - חייו ופועלו‘ ח“ג עמ‘ תתשא

כל העדה כולם ’קדישים‘
”ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים“ (טז ג)

וועלט‘ס  ערשטע  די  פון  ענדע  נאכן  צייט  קורצע  א 
מלחמה איז א רב אנגעקומען צו די גרויסע שול אין 

שול  גרויסער  דער  איז  וואונדער  גרויס  זיין  צו  קיעוו, 
כמעט אינגאנצן ליידיג געווען פון מענטשן, און די ביסל 
קדיש  געזאגט  אלע  האבן  געווען  יא  דארט  זענען  וואס 

יתום נאכן דאווענען.
די  וועגן  צי  ווייסט  ווער  דערשראקן:  זיך  האט  רב  דער 
שטאט  אין  געבליבן  נישט  זענען  געשעהנישן  מלחמה 
נאר ווייניג מענטשן, און זיי אלע זאגן קדיש נאך זייערע 

קרובים?!
אים  האט  דערויף,  גבאי‘ן  דעם  געפרעגט  האט  ער  ווען 
אזוי  ווייטאג,  מיין  ”צו  פארלוירענערהייט:  געענטפערט 
וואס  די  נאר  איינוואוינער;  שטאטישע  די  היינט  טון 
דארפן זאגן קדיש אויף זייערע קרובים קומען אין שול, 
די אלע אנדערע זענען פארנומען מיט זייער ארבעט...“.

ווען דער רב האט עס געהערט האט זיך אנגערופן מיט 
א קרעכץ: ”אויף דעם קען מען זאגן דעם פסוק: ’כי כל 

העדה כולם קדשים‘ – אלע זענען ’בעלי קדישים‘...“
’כרם ישראל‘ [לר“י בורנשטיין מפלונסק] עמ‘ מד

קרח האט נישט געמאכט קיין ’חשבון נפש‘
”ּבֶֹקר ְויַֹדע ה‘“ (טז ה)

”והוא היה מתכוין לדחותם, שמא יחזרו בהם“ (רש“י)
זאגט רבי פנחס קאריצער:

רש“י האט מרמז געווען אין זיינע ווערטער דאס וואס עס 
שטייט אין זוהר אין אונזער פרשה (קעח א): ”ווער עס איז 
א בעל חשבון הנפש [’מארי דחושבנא‘], זאל יעדע נאכט 
בעפאר ער לייגט זיך שלאפן מאכן א חשבון אויף אלע 
מעשים וואס ער האט געטון דעם טאג, און זאל תשובה 

טון און בעהטן פון השי“ת...“.
די סיבה פארוואס די עצה פון משה האט נישט געהאלפן, 
געגאנגען  נישט  אינגאנצן  נאכט  די  אין  איז  קרח  ווייל 
שלאפן, נאר, ”כל הלילה ההוא הלך אצל השבטים ופתה 

’אמרי פנחס‘אותם“... (רש“י ווייטער אין פס‘ יט).

תפילה איז מתקן מחצה
”ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם" (טז טו)

אז  געברענגט  ווערט  וויטאל  חיים  רבי  פון  נאמען  אין 
געווארן  מגולגל  זענען  אבירם  און  דתן  פון  נשמות  די 
הר  אין  געווען  מקריב  מ‘האט  וואס  קועהן  צוויי  די  אין 
געווען  איז  וואס  ויכוח  באקאנטן  דעם  בשעת  הכרמל 
פון  נשמה  די  הבעל;  נביאי  די  און  הנביא  אליהו  צווישן 
הנביא,  אליהו  פון  קוה  די  אין  געווארן  מגולגל  איז  דתן 
און די נשמה פון אבירם – אין די קוה פון די נביאי הבעל, 
איז  געווען  דארט  איז  וואס  השם  קידוש  די  דורך  און 

פארראכטן געווארן זייער זינד.
צו דעם האט צוגעלייגט מרן בעל ’שבט הלוי‘:

פון  תיקון,  א  געהאט  זיי  האבן  דעמאלטס  כאטש 
דעסוועגן האט אויפגעטון די בקשה פון משה: ”אל תפן 
איז  נשמה  זיין  (וואס  דתן  פון  ’מנחה‘  די  נאר  אז  מנחתם“  אל 
געווארן  אנגענומען  איז  אליהו)  פון  קוה  די  אין  געווארן  מגולגל 

איז  קוה  די  ווען  בשלימות  תיקון  א  געהאט  האט  און 
איז  אבירם  פון  ’מנחה‘  די  אבער  געווארן,  פארברענט 
זאגן  חז“ל  ווי  אזוי  בשלימות,  געווארן  אנגענומען  נישט 

(דב“ר ח א): ’תפילה עושה מחצה‘.

’חסד לאברהם‘ [לר“א אזולאי] מעין א נהר כה; ’פרדס יוסף החדש‘

א תפילה וואס איז נישט שגורה
ַעל  ַוִּיְּפלּו  ְּכָרַגע  אָֹתם  ַוֲאַכֶּלה  ַהּזֹאת  ָהֵעָדה   ִמּתֹו ”ֵהרֹּמּו 

ְּפֵניֶהם“ (יז י)
געדאוונט  נישט  אהרן  מיט  משה  האבן  יעצט  פארוואס 
אויף די אידן, אזוי ווי מיר טרעפן אויבן (טז כא-כב) אז זיי 
געזאגט  זיי  האט  אויבישטער  דער  ווען  געדאוונט  האבן 
ַהּזֹאת  ָהֵעָדה   ִמּתֹו ”ִהָּבְדלּו  לשון:  זעלבן  דעם  כמעט 

ַוֲאַכֶּלה אָֹתם ְּכָרַגע“?
זאגט דער בעל הטורים:

דאווענען,  געוואלט  אהרן  מיט  משה  האבן  יעצט  אויך 
אבער זיי האבן באלד איינגעזעהן אז די ווערטער זענען 
זיי  האבן  דעם  פון  און  מויל,  זייער  אין  פליסיג  נישט 
פארשטאנען אז די תפילה זייערע איז נישט אנגענומען 
ביי השי“ת, אזוי ווי רבי חנינא בן דוסא האט געזאגט (ברכות 
לד ב) ”אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל [אז 

אני  יודע  לאו  ואם  ווערן],  געזונט  וועט  קראנקער  דער 
שהוא מטורף [אז דער קראנקער וועט שטארבן]“.

וועגן דעם, האט משה באלד באפוילן פאר אהרן: ”ַקח 
ֶאת ַהַּמְחָּתה... ְוַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִּכי ָיָצא ַהֶּקֶצף ִמִּלְפֵני ה‘ 

ֵהֵחל ַהָּנֶגף“. 

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם
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דער סוד וואס איז פארדעקט אין די אמן
”ְוִהֵּנה ִכָּסהּו ֶהָעָנן ַוֵּיָרא ְּכבֹוד ה‘“ (יז ז)

”ִכָּסהּו“ איז בגימטריה ’אמן‘. און אין תיקוני הזהר 
(מ א) ווערט געברענגט אז ’אמן‘ איז די גימטריה פון 

די צוויי שמות הק‘ – הוי“ה און אדנ“י, און מ‘קען 
זאגן אז דער סוד איז דא מרומז: ”ְוִהֵּנה ִכָּסהּו ֶהָעָנן“ 
פארדעקט  זענען  אמן  ווארט  די  פון  סודות  די   –
צו  מקפיד  איז  וואס  דער  אבער  פארהוילן,  און 
ענטפערן מיט כוונה ווי עס דארף צו זיין, איז זוכה 
אז די סודות ווערן פאר אים אנטפלעקט – ”ַוֵּיָרא 
ְּכבֹוד ה‘“ מיט די צוויי שמות הק‘ וואס זענען אין 

דעם מרומז.
’פרפראות לחכמה‘ עמ‘ צט

רזי אמונים 
ון
רזיב?

פארדעק

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

מיטוו‡ך ז' ˙מוז ‡יז „ער י‡רˆייט פון הרה"˜ 
בעל 'לב ˘מחה' פון ‚ור זי"ע, 

„ער רבי זˆ"ל ה‡ט זייער מח˘יב ‚עווען ‡ון ‚עה‡לטן טייער „י מˆוה 
פון ענטפערן ‡מן, ‡ון ‡זוי ה‡ט ער ‚עז‡‚ט ('לב ˘מחה' פר' כי ˙ב‡):

טייט ‡ין מ„ר˘ („ברים רבה ז ‡): ”עס ני˘ט „‡ פ‡ר ה˘י"˙  ”עס̆ 
˜יין ‚רעסערע ז‡ך פון „י ‡מן וו‡ס „י ‡י„ן ענטפערן"; ‡פ˘ר 
„‡רף „ער עולם מער נ˙עורר ווערן, ‡ון וויסן „י ח˘יבו˙ ‡ון 
וו‡ס  ני˘ט  ווייסט  וועלט  „ער  ‡מן,  עטפערן  פון  מעלה  „י 

מ'פ‡רמ‡‚ט, ‡ז‡ ‚רויסע ז‡ך ווי ענטפערן ‡מן..."
מיר ווערן נ˙עורר ˆו ענטפערן ‡מן...
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איןןן  גייןןן  וויללל  איךךך  ”טאאאטי... 
שוללל...“, האט יאסעלע זיך אנגעשטרענגט 
אויגן  זיינע  אראפגעלאזט  האט  און  זאגן,  צו 

פארשעמטערהייט.

געטון  וויי  עס  האט  פאטער  זיין  פאר 
צוצוקוקן. יאסעלע זיין טייער קינד! יאסעלע 
וואס האט אנגעהויבן צו רעדן בעפאר ער איז 
האט  דעמאלטס  פון  און  יאר,  דריי  געווארן 
קוועלן  צו  פון  אויפגעהערט  נישט  מויל  זיין 
פערל ווערטער. יעצט, איז אים שווער געווען 
רעדן  זיין  זאץ.  קלענסטע  די  אפילו  זאגן  צו 
געוואלדיגע  א  מיט  פארבינדן  געווען  איז 
שטאמלען  שווערע  זיין  צוליב  שוועריקייט 

וואס האט זיך נישט אפגעשטעלט.

געלונגענער  און  קלוגער  דער  יאסעלע 
זיינע  ביי  באליבט  זייער  געווען  איז  קינד, 
זיך  האט  ער  מלמדים,  זיינע  און  עלטערן 
ביי  און  לימודים  זיינע  אין  אויסגעצייכנט 
אלעמען נושא חן געווען. קיינמאל האט ער 
ביים  נישט  פראבלעמען,  קיין  געהאט  נישט 
לערנען און אויך נישט אין זיין געזעלשאפט. 
יאסעלע איז געוען א ’מוסטער קינד‘. א קינד 

וואס האט פארשאפט נחת.

פריערדיגע  קיין  אן  טאג,  א  עפעס  אין 
מעלדונג, איז זיין לעבן פארענדערט געווארן 
פלוצלינג  האט  יאסעלע,  מינוט.  איין  אין 
רעדן  צו  אנשטאט  שטאמלען.   - אנגעהויבן 
מויל  זיין  פון  זענען  יעצט,  ביז  ווי  פליסיג 
און  ווערטער  צובראכענע  ארויסגעקומען 

האלבע זאצן.

אין אנהויב האבן די איבערראשנדע עלטערן 
געקווענקלט צי די אורזאך פון זיין שטאמלען 
איז די חודש‘ליכע פארהער וואס קומט פאר 
ער  וואס  פיבער  די  אדער  תורה,  תלמוד  אין 
זיך  דערקענט  וואך,  פאריגע  געהאט  האט 
אינגאנצן  וועט  ער  ביז  אים  אויף  יעצט  נאך 
נישט  האבן  זיי  ווערן.  אויסגעהיילט 
געטראכט אז די שרעקליכע שטאמלען וועט 
סדר  זיין  פארדרייען  באגלייטן,  ווייטער  אים 

היום און קען נאך פארערגערט ווערן.

האט  שטאמלען  דאס  ווען  אבער 
פארגעזעצט און זיך אויך געשטארקט, האבן 
צו  אנגעהויבן  עלטערן  איבערגעגעבענע  די 

זארגן, וואונדערן און דאווענען. 

ביים  געווארט  האבן  וואס  אלע  די  צווישן 
חיים  רבי  גאון  דער  פון  טיר  די  פון  שוועל 
די  פון  טרעפ  די  אויף  שליט“א,  קנייבסקי 
איז  גאס,  רשב“ם  די  אין  הויז  באקאנטע 
געשטאנען יאסעלע‘ס פאטער ווען זיין מויל 
אויף  תהילים  קאפיטלעך  הארציג  מורמולט 

די הצלחה פון זיין טייערער זון.

אין די לעצטע טעג איז ער ווייניג געשלאפן, 
וועם  מיט  באראטן  זיך  האט  דעם  אנשטאט 
געפרעגט  האט  ער  געקענט:  האט  ער  נאר 
הילף  מיט  געביט,  דעם  אין  עקספערטן  פון 
זיך  ער  האט  עסקנים  דאקטערישע  פון 
האט  און  דאקטורים  גוטע  די  צו  פארבינדן 
גרויסע  פון  טירן  די  אויף  אנגעקלאפט  אויך 
יעריגע  לאנג  שוין  האבן  וואס  מחנכים 
אלע  אנגעטראגן  אים  מ‘האט  ערפארונג. 
באהאנדלונגען,  דאקטערישע  סארטן  ערליי 
קאפ  זיין  אלטערנאטיווע.  און  נארמאטיווע 
איבער  המלצות  מיט  געווארן  פול  איז 
געוויסע מענטשן וואס זאגן אז זיי קענען עס 

אויסהיילן.

און יעצט, נאכן צוזאמנעמען אסאך עצות און 
געווארט  און  געשטאנען  ער  איז  מיינונגען, 
שר  פונעם  עצה  ריכטיגע  די  באקומען  צו 
די  אין  רואיג  זיין  געוואלט  האט  ער  התורה. 
איבער  באשליסן  וועט  ער  וואס  באשלוס 
ריכטיגע  די  און  זון,  זיין  פון  באהאנדלונג  די 

טריט וואס ער וועט טון.

זיין רייע איז אנגעקומען. ער איז געשטאנען 
מיט  און  חיים,  ר‘  פון  אויגן  די  אקעגן 
התרגשות און ציטער האט ער אראפגעלייגט 
זיינע  אויסגעשמועסט  האט  ער  פראגע,  די 
ספיקות און האט געשילדערט די זארג וואס 
עסט אים אויף און די ציטער וואס באגלייט 

אים אויף יעדע סארט באהאנדלונג.

האט  און  געטראכט,  אביסל  האט  חיים  ר‘ 
קלארע  א  און  קורצע  א  געענטפערט 
אמן“,  ענטפערן  צו  מקפיד  ”זיי  ענטפער: 
האט ר‘ חיים געזאגט צו דעם איבערראשטן 
נישט  אינגאנצן  זיך  האט  וואס  פאטער, 

געראכטן אויף אזא ענטפער.

דאקטער?“  דעם  וועגן  איז  וואס  ”און 
געפרעגט  איבער  פאטער  דער  האט 

פארלוירענערהייט.

”גיב אכטונג צו ענטפערן אמן“, האט ר‘ חיים 
חכם,  תלמיד  א  ביזסט  ”דו  איבערגעזאגט. 
לייג דיך אריין אין דעם ענין און שרייב אויף 

דעם א בירור הלכה“.

דער פאטער האט שוין מער נישט געפרעגט. 
ער האט זיך אויסגעדרייט און איז ארויס פון 
די הייליגע הויז מיט הכנעה און שווייגעניש.

זיינע פוס האבן אים געפירט אין בית המדרש 
טיש  אויפן  אנגעהאפנט  האט  ער  אריין. 
אסאך ספרים. ער האט זיך אריינגעלייגט אין 
האט  און  פסחים,  מסכת  אין  סוגיא  טיפע  א 
עס צוזאמגעשטעלט מיט א סוגיא אין מסכת 
און  שו“ת  אחרונים,  און  ראשונים  ברכות. 
אים,  פאר  אפן  געווען  זענען  פוסקים  אסאך 
קאנצענטרירט  אינגאנצן  געזיצן  איז  ער  און 
אויפן  חידושים  זיינע  אויפגעשריבן  און 

פאפיר...

איין קאפיטל און נאך א קאפיטל, א צווייטע 
ציגל אויף די ערשטע. די מאמר איז אינגאנצן 
די  פון  מסקנות  די  געווארן,  פארענדיגט 
הלכה זענען געווען קלאר געשריבן, לויט די 
אלע שיטות פון די ראשונים, אזוי קלאר ווי 

אויפן בארג סיני.

דער  האט  פלאג  פון  וואכן  עטליכע 
איבערגעגעבענער פאטער אריינגעלייגט אין 
שרייבן דעם תורה‘דיגן ארטיקל ביז ער האט 

עס געענדיגט.

צו  געענדיגט  האט  ער  וואס  טאג  דעם  אין 
האט  ’אמן‘  פון  נושא  דער  איבער  שרייבן 
אים זיין זון יאסעלע געפרעגט: ”טאטי, וואס 

לערנסטו“?

דעם  פון  ארויסגעקומען  איז  געשריי  א 
פאטער‘ס מויל: ”יאסעלע! זאג איבער, וואס 
געפרעגט  ער  האט  געפרעגט“?,  האסטו 
זיין  פון  טיפענישן  די  צו  ביז  איבערראשנד 

נשמה.

לערנסטו  וואס  געפרעגט:  דיר  האב  ”איך 
יעצט“, האט יאסעלע געזאגט-געפרעגט ווען 

זיין רעדן איז פליסיג, שארף און קלאר.

פאטער  דער  האט  מאל,  דאס 
ארויסרעדן  געקענט  נישט  שאקירטערהייט 
פון מויל איין ווארט. די ווערטער וואס זענען 
שנעל ארויסגעקומען פון זיין מויל האט אים 
שטאמלען  די  ליד.  שיינע  א  ווי  אויסגעזעהן 
וואלט  עס  ווי  אויפגעהערט,  זיך  האט 
קיינמאל פון פריער נישט געווען. די פראגע 
נאר  איז  געפרעגט,  אים  האט  יאסעלע  וואס 
געווען א אנהויב פון אסאך קלארע זאצן, אן 
ער  וואס  שטאמלען  די  פון  צייכן  שום  קיין 

האט געהאט אין די לעצטע צייט.

צייכן  אונטערן  זייענדיג  עלטערן  יאסעלע‘ס 
פון דעם גרויסן נס, האבן אנגעגרייט א רייכע 
’נשמת‘  געזאגט  מ‘האט  ווי  הודאה  סעודת 
מיט לויב און געזאנג פאר הקדוש ברוך הוא, 
און  שיינע  זיין  מיט  מיט  זאגט  זון  זייער  ווען 
הודאה,  סעודת  די  אויסער  שטימע.  זיסע 
אלעמען  פאר  דערציילן  באשלאסן  זיי  האבן 
וויסן  זאלן  אלע  ערציילונג.  פריוואטע  זייער 
און  אמן  ענטפערן  פון  מעלה  גרויסע  די 
ליגן אין די הלכות וואס דורך דעם קען מען 
עת  א ישועה אין יעדע  מיט  געהאלפן ווערן 

צרה.

שופר  דער  זיין  צו  געווען  זוכה  האבן  מיר 
עס דערציילן ווייטער , און איבערגעבן זייער 

הארציגן לויב פארן בורא כל עולמים.

געהערט פון דער ’בעל המעשה‘

אמן מיט א זיסע שטימע

מחנך זיין צו תורה פון קליינערהייט
מ‘דארף  וואס  מצוות,  רוב  פון  אנדערשט 
זיין  מקיים  קינד  יונג  א  צוגעוואוינען  נישט 
פון  עלטער  די  צו  אן  קומט  ער  בעפאר 
חינוך, איז די מצוה פון לערנען תורה, וואס 
איז  עס  ווי  אזוי  יונג,  גאר  פון  אן  זיך  הייבט 
מתחיל  ”כשהתינוק  ספרי:  אין  לשון  דער 

לדבר“.
מו)  עקב  (ספרי  לברכה  זכרונם  חכמים  די 
בניכם‘...  את  אותם  ”‘ולמדתם  דרש‘ענען: 
פון דא לערנען מיר אז ווען דער קינד הייבט 
מיט  רעדן  פאטער  זיין  דארף  רעדן  צו  אן 
אים אין לשון הקודש און אים אויסלערנען 
מיט  נישט  רעדט  ער  אויב  און  תורה, 
קיין  נישט  לערנט  און  הקודש  לשון  אים 
אים  וואלט  ער  ווי  עס  איז  אים,  מיט  תורה 
באגראבן, ווייל עס שטייט: ’ולמדתם אותם 
את בניכם... למען ירבו ימיכם וימי בניכם‘, 
אויב ’למדתם אותם את בניכם‘ – דעמאלטס 
 – נישט  אויב  און  בניכם‘,  וימי  ימיכם  ’ירבו 
איז דאס פארקערטע, ווייל די תורה ווערט 
גע‘דרש‘נט אויף דעם וועג, ’מכלל לאו אתה 

שומע הן ומכלל הן לאו‘“.
נאך טרעפן מיר אין גמרא (סוכה מב א) איבער 
קינדער:  זיינע  צו  פאטער  פונעם  חוב  דער 
תורה  תורה...  מלמדו  אביו  לדבר,  ”...יודע 
מורשה  משה  לנו  צוה  ’תורה  היא:  מאי 
דער  פסק‘נט  אזוי  און  יעקב‘“.  קהילת 
דער  איז  ווען  ”פון  ו):  א  תורה  (תלמוד  רמב“ם 
זיין  מיט  תורה  לערנען  צו  מחוייב  פאטער 
לערנט  רעדן,  צו  אן  ער הייבט  פון ווען  זון, 
ער מיט אים ’תורה צוה לנו משה‘ און ’שמע 
אים  מיט  לערנט  נאכדעם  און  ישראל‘, 
ער  ביז  פסוקים  נאך  און  נאך  צוביסלעך 

ווערט אלט זעקס-זיבן יאר...“.
חז“ל:  זאגן  א)  (ל  קידושין  מסכת  אין  און 
עליו  מעלה  תורה,  בנו  את  המלמד  ”שכל 
עד  בנו  ולבן  ולבנו  לו  למדו  כאילו  הכתוב 
בנו  בן  את  המלמד  כל  הדורות...  כל  סוף 
תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר 

סיני“.
געזאגט  אזוי  חז“ל  האבן  אומזינסט  נישט 
דווקא ווען עס רעדט זיך פון דער חיוב פון 
דער פאטער צו זיין זון, אזוי ווי מ‘זאגט אין 
נאמען פון האדמו“ר מהרי“ד מבעלזא: וואס 
א טאטע לערנט מיט זיין זון איין חודש קען 
דער מלמד נישט לערנען אין צוויי חדשים, 
ווייל אויב די תורה האט באפוילן ”ולמדתם 
אותם את בניכם“, איז זיכער אז דער כח פון 
זון  אייגן  זיין  מיט  לערנען  צו  פאטער  דער 
א  איז  עס  און  אנדערע,  פון  שטערקער  איז 
אין  פארמערן  זיך  זאל  תורה  די  אז  סגולה 

אים (’ראשי גולת אריאל‘ עמ‘ 241).

חינוך אויף ענטפערן אמן
נאך  ביי  אז  אנצייכנען  פלאץ  דאס  איז  דא 
א מצוה טרעפן מיר אז דער חוב פון חינוך 
הייבט זיך פון גאר א יונגע עלטער, דאס איז 
דער  ווי  אזוי  אמן,  ענטפערן  פון  מצוה  די 
(קכד ז): ”וילמד בניו הקטנים  רמ“א פסק‘נט 
שיענו אמן, כי מיד שהתינוק עונה אמן, יש 

לו חלק לעולם הבא“.
גמרא  אין  איז  רמ“א  דער  פון  מקור  דער 
זוכה  ער  איז  ווען  פון  קטן  ”א  ב):  קי  (סנהדרין 
אין  געלערנט  מיר  ...האבן  הבא?  עולם  צו 
האט  ער  ווען  פון  מאיר:  רבי  פון  נאמען 
געענטפערט אמן, אזוי ווי עס שטייט (ישעיה 
ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  ”ִּפְתחּו  ב):  כו 
אלא  אמונים‘  ’שומר  תקרי  אל  ֱאֻמִנים“, 

שאומר ’אמן‘“.
דעם  אין  חיים  חפץ  דער  שרייבט  אזוי  און 
ענין: ”ער זאל אויפזוכן מלמדים וואס זענען 
זייער  אין  מומחיות  זייער  מיט  באקאנט 
און  ה‘  יראי  פאר  באקאנט  זענען  און  פאך 
מילי  אין  אויך  און  מצוות  אין  מדקדקים 
דרבנן, אז די עלטערן זאלן זיין פארזיכערט 
מיט  קינדער  זייערע  מחנך  זענען  זיי  אז 
מוסר  מיט  שמים,  ויראת  תורה  אהבת 
אויפפאסן  זאלן  זיי  טובות.  מדות  מיט  און 

אפהיטן  זאלן  קינדער  די  איינגעוואוינען 
וועג,  זייער  לויט  מנהגים  די  און  מצוות  די 
צ.ב.ש. די ברכות הנהנין און ענטפערן אמן 
פון  געוואוינהייט  דאס  אז  וועג  אזא  ...אויף 
קינדווייז אן וועט זיין ביי זיי ווי א ’צווייטע 
אויך  עס  זאל  עלטער  דער  אויף  אז  נאטור‘ 

בלייבן“ (’חומת הדת‘ חתימת הספר אות ב).

דער פסוק טוישט 
דעם לשון פון יחיד צו רבים

זיך:  וואונדערן  מפרשים  די  פון  אסאך 
פארוואס הייבט אן דער פסוק בלשון רבים: 
”ולמדתם אותם...“ און ענדיגט בלשון יחיד: 

”בשבתך... ובלכתך... ובשכבך ובקומך“?
דעם,  אויף  געזאגט  זענען  תירוצים  אסאך 
מיר וועלן דא אראפברענגען א טייל פון זיי:
צפת,  פון  הכהן  מרדכי  רבי  מקובל  דער  א. 
פון די גורי האר“י הק‘, טייטש: נאך וואס די 
תורה האט באפוילן פארן פאטער: ”ולמדתם 
אותם את בניכם“ – וואס באציהט זיך אויף 
תלמידים  די  אויף  אויך  און  קינדער  די 
תורה  די  האט  ’בנים‘,  אנגערופן  ווערן  וואס 
געזאגט, אויב דער פאטער וועט מקיים זיין 
די מצוה, וועט פאר אים גערעכנט ווערן דאס 
לערנען פון זיינע קינדער און תלמידים, און 
”לדבר  פארזעצן  וועט  פאטער  דער  כאילו 
 – בביתך“  ”בשבתך  תורה:  דברי  אין   – בם“ 
אויפן   – בדרך“  ”ובלכתך  וועלט,  דער  אויף 
וועג צום בית עולם, ”ובשכבך“ – יעדע מאל 
וואס מ‘וועט נאכזאגן אזאך אין דיין נאמען, 
וועלן דיינע ליפן רעדן אין קבר, ”ובקומך“ – 
און די זכות וועט דיר באשטיין אויף תחיית 

המתים.
די  ערקלערט:  (עקב)  סופר‘  ’כתב  דער  ב. 
וועג  פאסיגע  די  לערנען  אונז  קומט  תורה 
וואס דורך דעם קען מען געבן פאר אונזערע 
קינדער דעם אמת‘דיגן חינוך: עס איז נישט 
אונז  נעבן  זיך  געפונען  זיי  ווען  אז  גענוג 
האבן  זיי  ווייל  תורה  די  מקיים  זיי  זענען 
מורא פון אונז; נאר מיר דארפן באליבן אויף 
ווען  אויך  אז  וועג  אזא  אויף  תורה,  די  זיי 
אונזערע אויגן קוקן נישט אויף זיי זאלן זיי 

אלעס מקיים זיין.
וועגן דעם האט די תורה מדקדק געווען און 
געשריבן: ”ולמדתם אותם את בניכם לדבר 
ענק  אויב  וויסן  ענק  וועלן  וויאזוי  און  בם“, 
וועג?  ריכטיגן  דעם  אויף  געטון  עס  האבן 
בדרך  ובלכתך  בביתך  ”בשבתך  אויך  אויב 
ובשכבך ובקומך“ – אין די צייטן וואס דיינע 
אויך  זיי  וועלן  זיי,  אויף  נישט  קוקן  אויגן 
לערנען תורה. אויב עס איז טאקע אזוי, איז 
געווען  מחנך  זיי  האבן  ענק  אז  צייכן  א  עס 

אויף דעם ריכטיגן וועג.
טייטש  התפילות‘)  (’אוצר  תפילה‘  ’עיון  אין  ג. 
ער, אז דער פסוק איז א עקסטערע הוראה 
מלמד  א  דינגט  ער  כאטש  פאטער,  פארן 
איינגעפירט,  איז  עס  ווי  אזוי  זון,  זיין  פאר 
פון דעסוועגן זאל ער נישט מסיח דעת פון 
אים מחנך זיין אין יעדע ליידיגע צייט וואס 
בביתך,  ”בשבתך  צ.ב.ש.:  טון,  עס  קען  ער 
די   – ובקומך“  ובשכבך  בדרך,  ובלכתך 
אויסנוצן  פאטער  דער  זאל  צייטן  ליידיגע 
זייערע  לויט  קינדער  זיינע  מיט  לערנן  צו 

השגות.
לשבת  (דרוש  מיהודה‘  ’שבט  בעל  דער  און 
חז“ל  ווי  אזוי  צחות,  בדרך  צו  לייגט  הגדול) 
הקורא  ”כל  א):  יד  (ברכות  גמרא  אין  זאגן 
מעיד  כאילו  תפילין,  בלא  שמע  קריאת 
עדות שקר בעצמו“, אזוי אויך יעדער וואס 
ליינט קריאת שמע און לערנט נישט תורה 
מיט זיינע קינדער איז ער ווי א מעיד עדות 
את  אותם  ”ולמדתם  זאגט:  ער  ווען  שקר 

בניכם“.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

מיט א מן
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