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דער וואס וויל דאווענען – העלפט מען אים
”ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע“ (יג טז)

”התפלל עליו, י-ה יושיעך מעצת מרגלים“ (רש“י)
און  יהושע  אויף  נאר  געדאוונט  משה  האט  פארוואס 
נישט אויף די אנדערע מרגלים, מ‘טרעפט דאך אויף זיי 

”באותה שעה כשרים היו“ (רש“י לעיל פס‘ ג)?
ענטפערט האדמו“ר רבי איציקל ווארקער:

משה האט זיך איבערגעצייגט אז פון אלע מרגלים האט 
נאר יהושע געדאוונט בעפאר ער איז ארויס, אזוי ווי עס 
זאך  יעדע  אויף  אז   – ’הושע‘  נאמען:  זיין  אין  מרומז  איז 
האט ער געבעהטן: ’הושע נא‘. און ווייל מיר האבן דעם 
כלל ”בא ליטהר – מסייעין אותו“ (שבת קד א), האט משה 
געדאוונט אז די תפילה פון יהושע זאל אנגענומען ווערן.
’שם  בעל  וואלדן  אהרן  רבי  חסיד  באקאנטער  דער 
איז  דאס  אז  זיין  קען  עס  אז  צו  לייגט  החדש‘  הגדולים 
די כוונה פון די באקאנטע תרגום יונתן: ”וכד חמא משה 
ענוותנותיה, קרא משה להושע בר נון יהושע“; די ענוה 
פון יהושע האט צוגעברענגט ער זאל זיך נישט פארלאזן 
זאל  ער  זיך  אויף  דאווענען  זאל  ער  נאר  אליין,  זיך  אויף 
נישט נכשל ווערן אין די שליחות, און ווען משה האט זיך 
אויף  געדאוונט  אויך  ער  האט  דעם,  אין  איבערגעצייגט 

אים.
’אוהל יצחק‘ השמטות אות יט

די ה“א איז געבליבן אויף איר פלאץ 
”ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע“ (יג טז)

א אינטרסאנטער דין תורה איז אנגעקומען צום טיר פון 
רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל ’לבושי שרד‘:

אין א געוויסע שול האט מען צוגעלייגט א נייע זיץ נעבן 
זעצן  אוועק  געוואלט  דארט  האבן  גבאים  די  חזן.  דעם 
איז  וואס  דער  אבער  מתפללים,  חשובע  די  פון  איינעם 
געווען  מוחה  האט  חזן  דעם  נעבן  פריער  דארט  געזיצן 
אויף דעם, און געפאדערט מ‘זאל אים זעצן אויף די נייע 
פלאץ כדי ער זאל בלייבן נאנט צום חזן. אבער די גבאים 
האבן גע‘טענה‘עט אז ער איז נישט גערעכט ווייל מ‘האט 

אים נישט גערוקט פון זיין פלאץ.
רבי דוד שלמה האט אויסגעהערט די ביידע צדדים און 
און  גבאים.  די  פאר  גערעכט  געגעבן  ער  האט  נאכדעם 
דער רב האט געברענגט א ראיה צו זיין פסק פון אונזער 

פרשה:
אין ירושלמי (סנהדרין ב ו) ווערט געברענגט אז די אות יו“ד 
וואס  אות  די  איז  יהושע  פאר  צוגעלייגט  מ‘האט  וואס 
מ‘האט אוועק גענומען פון שרה, ווען מ‘האט געטוישט 
יעצט  דאך  וועט  לכאורה  אבער  ’שרה‘.  אויף  ’שרי‘  פון 
די  אין  ערשטע  דאס  געווען  איז  וואס  ה“א  די  קומען 
’הושע‘, און טענה‘ען אויף דעם וואס מ‘האט  נאמען פון 

איר אוועקגעשטויסן אויף נאך די יו“ד?
אוועק  נישט  איר  מ‘האט  אויב  דא,  פון  מען  זעהט  נאר, 
גערוקט פון איר פלאץ, קען זי גארנישט טענה‘ען, ”אויך 
דיר  דאך  מ‘האט   – אויסגעפירט  רב  דער  האט   – דו“ 
נישט אוועק גערוקט פון דיין פלאץ, איז וואס גייט 

’יו“ד‘ [איד] נעבן  דיר אן אויב מ‘האט צוגעלייגט נאך א 
’פרדס יוסף החדש‘דיר?! 

א קרבן ציבור איז ווי א תפילת ציבור
”ְוָהָיה ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעְׂשָתה ִלְׁשָגָגה ְוָעׂשּו ָכל ָהֵעָדה ַּפר 

ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ְלֹעָלה... ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטת" (טו כד)
”‘לחטת‘ – חסר אל“ף, שאינו כשאר חטאות, שכל חטאות 
שבתורה הבאות עם עולה, החטאת קודמת לעולה... וזו 

עולה קודמת לחטאת“ (רש“י)
פארוואס איז די חטאת אנדערשט פון אנדערע חטאות?

זאגט דער חוסטער רב רבי משה גרינוואלד:
מ‘איז  פארוואס  טעם  דער  שטייט  ב)  ז  (זבחים  גמרא  אין 
בעפאר  ווייל  עולה,  די  פאר  חטאת  דעם  מקדים  אייביג 
מ‘שיקט א מתנה [ד.מ. א ’עולה‘] דארף מען זיף פריער 
איבערבעטן דורך א חטאת. אבער, דאס איז נאר געזאגט 
א  אבער  קרבן,  א  ברענגט  וואס  יחיד  א  ביי  געווארן 
אויף  וואס  ציבור  תפילת  א  פון  דין  א  האט  ציבור  קרבן 
דעם זאגן חז“ל (ברכות ח א): ”אין הקדוש ברוך הוא מואס 
בתפילתן של רבים“, וועגן דעם קען מען מקריב זיין די 

’ערוגת הבשם‘עולה פריער.

פארוואס די ברכה אויף ציצית זאגט מען שטייענדיג
”ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת“ (טו לח) 

ברכה  די  אז  גע‘פסק‘נט  איז  א)  ח  (או“ח  ערוך  שלחן  אין 
דער  פרעגט  שטייענדיג.  זאגן  מען  דארף  ציצית  אויף 
די  פון  אנדערשט  ברכה  די  איז  וואס  מיט  אברהם‘,  ’מגן 
ברכה אויף הפרשת חלה וואס אויף דעם איז גע‘פסק‘נט 
זיצנדיג?  זאגן  עס  מ‘קען  אז  א)  שכח  (יו“ד  ערוך  שלחן  אין 

ענטפערט ער: ווייל הפרשת החלה איז מתיר צו עסן די 
טייג, האט די ברכה א דין פון ברכות הנהנין וואס מ‘זאגט 
זיצנדיג, און נישט ווי ברכות המצוות וואס מ‘דארף זאגן 

שטייענדיג.
פון  ליכטנשטיין  הלל  רבי  זאגט  דעם  אויף  תירוץ  א  נאך 

קאלאמיי:
די מצוה פון ציצית האט א ספעציעלע מעלה וואס וועגן 
חז“ל  ווייל  שטייענדיג.  ברכה  איר  זאגן  מען  דארף  דעם 
זוכה  זו,  במצוה  הזריז  ”כל  ב):  מג  (מנחות  דעם  אויף  דאך 
ומקבל פני השכינה“. לויט דעם, אזוי ווי די ברכה אויף 
די לבנה זאגט מען שטייענדיג, ווייל עס ווערט גערעכנט 
ברכה  די  אויך  אזוי  א),  מב  (סנהדרין  שכינה  פני  קבלת  ווי 
אויף ציצית דארף מען זאגן שטייענדיג צוליב דעם טעם.
’מגן אברהם‘ ח ב; ’פרי מגדים‘ אשל אברהם שם ב; ’מקרי דרדקי‘

די פיר ציציות אקעגן די פיר תקופות
”ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצוֹת ה‘“ (טו לט)

די  בינדן  פון  סיבה  די  אויף  הסבר  אינטערסאנטער  א 
ציצית אויף די פיר עקן זאגט רבי גבריאל זאב גרינוואלד 

דער רב פון קהילת ’עדת ישראל‘ אין ניו יארק:
פיר  אין  זיך  צוטיילן  ישראל  כלל  פון  געשעהנישן  די 
העולם  המשיח,  ימות  הזה,  עולם  תקופות:  אנדערע 
מיר  דארפן  תקופה  יעדע  אין  המתים.  תחיית  און  הבא 
איינערקענען אז דער באשעפער איז דער איינציגסטער, 
שבת  אין  אור‘  ’יוצר  פון  נוסח  די  ביי  זאגן  מיר  ווי  אזוי 
קודש : ”אין כערכך [און אין נוסח ספרד: ”אין ערוך לך“] 
ה‘ אלוקינו – בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו – לחיי העולם 
הבא, אפס בלתך גואלנו – לימות המשיח, ואין דומה לך 

מושיענו – לתחיית המתים“.
כדי מיר זאלן געדענקען אז דער באשעפער איז א יחיד 
אין די אלע פיר זמנים, זענען מיר באפוילן געווארן לייגן 

ציצית אין די פיר כנפות פון אונזערע קליידער. 
’תורת גבריאל‘

דער אויג – איז די שווערד פון דער מלאך המות
זִֹנים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  ”ְוא 

ַאֲחֵריֶהם“ (טו לט)
אין גמרא (ע“ז כ ב) ווערט געברענגט: ”אמרו עליו על מלאך 
המות, שכולו מלא עינים“, ערקלערט דער רבי ר‘ יהונתן 
איבשיץ, אז די אויגן פונעם מלאך המות ווערן באשאפן 
זיי  וואס  זעהט,  מענטש  דער  וואס  אסורות  ראיות  פון 
ברענגען אים צו זינדיגן, אזוי ווי חז“ל זאגן (ירושלמי ברכות א 
ה) אז די הארץ און די אויגן זענען צוויי ’סרסורי עבירה‘, 

ד.מ. מעקלער‘ס צו זינדיגן.
דעם  פראג  פון  מושקט  ישעיה  רבי  טייטש  דעם  לויט 
’אזמר בשבחין‘ וואס מ‘זאגט פרייטאג צו נאכט‘ס:  פיוט 
”וישיזביננא מעינא בישא ומחרבא דמלאך המות“; אויב 
מיר וועלןן זיך אכטונג געבן פון ראיות אסורות וואס זיי 
זיין  וועט  המות,  מלאך  דער  פון  כח  עיקר  דער  זענען 
קומען  וועט  עס  ווען  געוועלטיגן  קענען  נישט  שווערד 

די צייט פון די פטירה, נאר דורך מיתת נשיקה וועט ער 
פארלאזן די וועלט.

’יערות דבש‘ ח“ב דרוש ט; ’ראשי בשמים‘ עמ‘ קיא

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
אים ען

פע ם
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אין זכות פון אמן ווערט מען אויסגעלייזט
”ְלַמֵּטה ָגד ְּגאּוֵאל ֶּבן ָמִכי“ (יג טו)

משה‘  ודרך  הגן  ’ספר  ספר  פריערדיגן  דעם  אין 
(ליום יא) ווערט געברענגט, אז פון הימל איז נתגלה 
די  אז  אידן  ערליכע  די  פון  איינעם  פאר  געווארן 
גאולה האלט זיך אפ ווייל מ‘איז נישט מקפיד צו 
ענטפערן אמן נאך די ברכות פון די גאולה, צ.ב.ש.: 
’המחזיר שכינתו לציון‘, ווייל מ‘איז פארנומען צו 
זאגן ’מודים דרבנן‘, און: ’הפורש סוכת שלום‘ ווייל 

מ‘הייבט שוין אן ’ושמרו‘.
א רמז אויף דעם קען מען טרעפן אין דעם פסוק: 
”ְלַמֵּטה ָגד“ – איז בגימטריה ’אמן‘, ד.מ., אין זכות 
גאולה,  די  פון  ברכות  די  נאך  אמן  ענטפערן  פון 
אויסגעלייזט   – ”ְּגאּוֵאל“  צו:  זיין  זוכה  מיר  וועלן 

ווערן במהרה בימינו אמן.
’מטה משה‘

רזי אמונים 
ף

ת יט

עולה

א

רזי
וערט מען

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה
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די ערציילונג וואס איז פאר אונז איז דערציילט 
הכהן  שמחה  רבי  הגדול  הגאון  דורך  געווארן 
קוק שליט“א, דער רב פון די שטאט רחובות, 
גערעדט  האט  ער  וואס  שמועס  חיזוק  א  אין 
אין  אמונים‘,  בני  ’נציגי  הונדערטער  די  פאר 
יאר  אין  פארגעקומען  איז  וואס  צוזאמקום  א 

תשע“ג אין בני ברק.
”עס האט מיר פארציילט פראפעסאר אברהם 
’שערי צדק‘  פון די גרויסע דאקטורים אין די 

שפיטאל:
אין  אנגעקומען  איז  טאג  געוויסע  א  אין 
שפיטאל א עלטערער איד וואס האט געליטן 
אנטצינדונג,  לונגען  שטארקע  א  גאר  פון 
אזא  היץ.  הויכע  זייער  מיט  געווען  איז  וואס 
אזא  אין  איינעם  פאר  ספעציעל  צושטאנד, 
עלטער, קען זייער שנעל צוברענגען צו פיקוח 
פון  שטאב  די  האבן  דעם  וועגן  חלילה,  נפש 
פראפעסאר  פונעם  שפיץ  אין  דאקטורים  די 
שטארקע  געבן  צו  אים  געאיילט  זיך  אברהם 
אזא  פאר  געאייגנט  זענען  וואס  מעדיצינען 
טעג  עטליכע  ביז  אזוי,  טאקע  און  צושטאנד, 
איז זיין געזונט צושטאנד שנעל פארבעסערט 
דאקטורים  די  האבן  דעם  לויט  געווארן. 
צובאפרייען  אים  צוגרייטונגען  די  אנגעהויבן 

אויף דעם שבת וואס קומט.
פלוצלינג  און  טעג,  צוויי  אדורך  זענען  עס 
פארערגערט  צושטאנד  לעבנס  זיין  איז 
ארויף  צוריק  ווידער  איז  פיבער  די  געווארן. 
צו  אנגעהויבן  באלד  האבן  דאקטורים  די  און 
פאר  און  מעדיצינען.  די  דורך  באהאנדלען 
דעם קומענדיגן שבת האט זיך זיין צושטאנד 
אוועקגעשטעלט, די פיבער איז אראפ און עס 
האט אויסגעזעהן אז דער קראנקער הייבט אן 
צוריק קומען צו זיינע כוחות, אבער באלד נאך 
מער  נאך  היץ,  די  ארויף  נאכאמאל  איז  שבת 

פון וואס עס איז געווען פון פריער.
אנגעצויגן  האט  צושטאנד  שלעכטע  די 
די  אז  אויסגעזעהן  האט  עס  דערשרעקן, 
ווי  נישט  נוצט  באהאנדלונג  געווענליכע 
געבן  צו  אויס  זיך  פעלט  עס  און  געראכטן, 
דאס  אבער  מעדיצינען,  שטערקערע  מער 
געקענט  האט  מעדיצין  נייע  די  פון  נוצן 
די  האבן  דעם  צוליב  מצב.  זיין  פארערגערן 
די  פון  ערלובעניש  די  געבעהטן  דאקטורים 
די  אן  הייבן  זיי  בעפאר  מיטגלידער  פאמיליע 

נייע באהאדלונג.
זיי  האבן  אונז  ביי  איינגעפירט  עס  ווי  לויט 
האבן  זיי  בעפאר  ענטפער  קיין  געגעבן  נישט 
נאך  נאר  ישראל.  גדולי  די  ביי  אנגעפרעגט 
וואס זיי האבן באקומען די ברכה פון די גדולי 
די  צו  צושטימען  באשלאסן  זיי  האבן  ישראל 

באהאנדלונג.
שטארק  צושטאנד  זיין  איז  אינצווישן 
האט  קראנקער  דער  געווארן,  פארערגערט 
לעבן  זיין  און  באוואוסטזיין  זיין  פארלוירן 
איז געווען אין א געפאר, וועגן דעם האבן די 
באהאנדלונג,  די  אנגהויבן  באלד  דאקטורים 
קוקן  און  זייט  אין  שטייען  פאמיליע  די  ווען 

מיט זארג אויף די ישועה פון השי“ת.
מעדיצין  די  האט  דשמיא  סיעתא  מיט 
געווירקט צום גוטן, און א קורצע צייט נאכדעם 
דער  אויפגעהערט.  זיך  אינפעקציע  די  האט 
אנגעהויבן  האט  קראנקן  דעם  פון  צושטאנד 
האט  צייט  שטיק  א  נאך  און  ווערן,  בעסער 
ארום  געקוקט  און  אויגן  זיינע  געעפענט  ער 
האט  פאמיליע  זיין  פון  בליקן  די  פון  זיך, 
זיין  געווען  איז  שווער  ווי  פארשטאנען  ער 
געהאט  שוין  האט  ער  ווען  און  צושטאנד, 
און  מויל  זיין  געעפנט  ער  האט  רעדן,  צו  כח 

דערציילט זיין וואונדערליכע ערציילונג:
”א קורצע צייט נאך וואס איך האב פארלוירן 
אנגעקומען  בין  איך  און  באוואוסטזיין  מיין 
פלוצלינג  זיך  איך  האב  מוות“,  שערי  ”עד 
מעלה.  של  דין  בית  פארן  שטיין  געטראפן 
געהאנדלט.  זיך  צווישן  האבן  דיינים  דער 
האב  איך  און  אויער  מיין  צוגעבויגן  האב  איך 
וועגן  איז  שמועס  זייער  אז  פארשטאנען 
צוריק  מיר  מ‘זאל  צי  גערעדט  האבן  זיי  מיר; 
מיך  מ‘זאל  אדער  הזה,  עולם  צום  שיקן 
העליון.  עולם  אין  דארטן  איבערלאזן  שוין 
טייל  א  און  גע‘טענה‘עט  אזוי  האבן  טייל  א 
מקטרגים  די  פארקערט,  גע‘טענה‘עט  האבן 
די  און  זייט  איין  פון  געשטאנען  זענען 
און  זייט,  אנדערע  די  פון  פארטיידיגער‘ס 
מקטרגים  די  אז  אויסגעזעהן  האט  ענדע  אין 

שטארקן זיך און איך וועל שוין דארט בלייבן.
וואו  ערגעץ  פון  זיך  האט  דעמאלטס  אבער 
געהערט א שטימע וואס איז מיר געווען זייער 
איך  האב  מינוט  ערשטע  די  אין  באקאנט. 
שטימע  די  איז  ווי  פון  כאפן  געקענט  נישט 
מיר באקאנט, אבער נאך א שטיקל צייט האב 
איך זיך געכאפט. דאס איז געווען די שטימע 
שוין  דאוון  איך  וואו  שול  די  פון  רב  דער  פון 
יאר.  דרייסיג  לעצטע  די  פון  לויף  אין  דארטן 
האב  איך  און  אויער  מיין  צוגעבויגן  האב  איך 
מיר  אויף  וויל  שטימע  די  וויאזוי  געהערט 

מלמד זכות זיין:
לויף  אין  מומחים;  דיינים  רבותי,  נא  ’שמעו 
רב  דער  איך  בין  יאר  דרייסיג  לעצטע  די  פון 
זאג  איז  דארט.  דאוונט  עס  ווי  שול  דער  אין 
יאר  דרייסיג  די  פון  לויף  אין  אז  עדות  ענק 
האט דער איד קיינמאל נישט פארפעלט דעם 
שיעור וואס קומט פאר בעפאר שחרית“. ווען 
ער האט איינגעזעהן אז די טענה ווערט נישט 
אני  ”מעיד  צוגעלייגט:  ער  האט  אנגענומען 
דרייסיג  לעצטע  די  אין  אז  וארץ  שמים  עלי 
יאר האב איך נישט געהערט פון אים קיין איין 

ווארט לשון הרע אויף א מענטש“.
זיינע  אז  איבערגעצייגט  זיך  האט  ער  ווען 
דער  האט  געהאלפן,  נאכנישט  האבן  טענות 

רב געזאגט:
בין  איך  וואס  יאר  דרייסיג  די  פון  לויף  ”אין 
דער רב אין די שול, האט ער קיינמאל נישט 
איין  אפילו  דאווענען,  צום  פארשפעטיגט 
גענוג,  נישט  איז  דאס  אויב  נישט.  אויך  מאל 
און  פריה  קומען  אויפשטיין  ער  פלעגט 
די  פון  השחר  ברכות  די  אויסגעהערט  שול, 
אנדערע  די  צוגערעדט  האט  און  מתפללים, 
דעם  וועגן  טוהן,  אזוי  אויך  זאלן  מתפללים 
האבן אלע גערופן דעם שול אלץ א שול ’פון 

די עוני אמן‘“.
דער  האט  טענות  פעסטע  אזעלעכע  אקעגן 
שטעלן.  אקעגן  געקענט  נישט  זיך  דין  בית 
מ‘האט אויסגערופן אז דער בית דין של מעלה 
פסק‘נט פאר דעם מענטש נייע יארן פון לעבן, 
דער  אויף  קומען  אראפ  צוריק  וועט  ער  און 

וועלט, און דינען דעם אויבערשטן.
מיינע  געעפענט  איך  האב  מינוט  יענע  אין 
מיטן   – ענק  פאר  איך  בין  אט  און  אויגן, 
אויבערשטנ‘ס הילף – געזונט און שטארק“ – 
רירנדע  זיין  געענדיגט  אלטישקער  דער  האט 

ערציילונג.
ווען דער קראנקער האט שוין געהאלטן ביים 
קינדער  זיינע  זענען  שפיטאל,  פון  גיין  אהיים 
פראפעסאר  דעם  פון  צימער  די  צו  געגאנגען 
די  אין  טייל  גרויסן  זיין  אויף  דאנקען  צו  אים 
פראפעסאר  אבער  פאטער,  זייער  פון  רפואה 

אברהם האט זיי געזאגט:
מיט  ענק לויבן און דאנקען?! איך  ”מיר ווילן 
געווען  מייאש  שוין  זיך  האבן  חברים  מיינע 
פון זיין לעבן. ער האט געהאט א אפענער נס, 
און דער דאנק אויף דעם קומט זיך נאר פארן 

רבונו של עולם!“.
”די ערציילונג האט מיך זייער איבערגענומען“, 
ווערטער,  זיינע  געענדיגט  קוק  הרב  האט 
דערמאנט  זיך  האב  איך  ווייל  ”איבערהויפט 
החפץ  מרן  פון  ווערטער  באקאנטע  די  אין 
’שמירת  ספר  זיין  אויף  הקדמה  זיין  אין  חיים 
הלשון‘, אסאך וואונדערן זיך פארוואס די אלע 
תפילות וואס די מיליאנען אידן דאווענען אין 
בית  בנין  אויפן  יארן  טויזנטער  פון  לויף 
המקדש זענען נאכנישט אנגענומען געווארן, 
פשוט:  זייער  איז  דעם  אויף  ענטפער  די  און 
זיין  ווערט  הרע  לשון  רעדט  מענטש  א  ווען 
קומען  וואס  תפילות  און  פארשמירט,  מויל 
כח  זייער  איז  מויל  שמוציגע  א  פון  ארויס 

באגרעניצט.
איך  האב  איד  דעם  פון  דערציילונג  די  אין 
אפן  חיים  חפץ  פונעם  ווערטער  די  געזעהן 

און קלאר:
נאך אלע זכויות וואס די פארטיידיגער‘ס האבן 
זענען  געהאלפן,  נישט  ס‘האט  און  געזאגט 
פלוצלינג אנגעקומען צוויי גרינגע מצוות וואס 
ענטפערן   – מויל  די  אין  אנגעהאנגען  זענען 
אפהאלטן  זיך  און  השחר  ברכות  די  נאך  אמן 
פון רעדן לשון הרע, און די צוויי מצוות האבן 

מכריע געווען דעם גזר דין לטובה.

די פארטיידיגער‘ס  פון אמן

’ושמתם‘ - סם תם
האבן  ארטיקל  פריערדיגע  די  פון  ענדע  די  אין 
וואס  ב)  ל  (קידושין  גמרא  די  געברענגט  אראפ  מיר 
דרש‘נט אויף דעם פסוק: ”‘ושמתם‘ – ’סם תם‘“, די 
תורה איז נמשל צו סם חיים“, וואס דורך דעם קען 

מען זיך מתגבר זיין אויף דעם יצר הרע.
’סמים‘  נאך  פארהאן  זענען  עס  אז  טאקע  ריכטיג 
וואס העלפן צו מ‘זאל זיך קענען מתגבר זיין אויפן 
יצר, אזוי ווי תשובה, געדענקען די יום המיתה און 
מיט  אלע  פון  אנדערשט  תורה  די  איז  דאך  נאך, 
אלע  ווייל  תם‘,  ’סם  אנגערופן  ווערט  זי  וואס  דעם 
צייט,  שטיקל  אויף  נאר  העלפן  ’סמים‘  אנדערע 
אבער ווען עס קומט אן דער מארגנדיגן טאג, זאגן 
בכל  עליו  מתגבר  אדם  של  ”יצרו  חז“ל:  שוין  דאך 
יום ויום“, און ער דארף נאכאמאל מלחמה האלטן 
’לקח  אנגערופן  ווערט  תורה  די  אבער  אים...  מיט 
טוב‘, ווי מער א מענטש לערנט, ווערט עס א חלק 
פון אים און ווי זיין אייגענע קנין, ביז דער יצר הרע 
ווערט אינגאנצן איבערגעגבן אין זיינע הענט און ער 
יעקב‘  ’עין  על  (רי“ף  אים  אויף  געוועלטיגן  נישט  קען 

שם).

דער דובנער מגיד ערקלערט עס אויף זיין שטייגער 
מיט א משל:

געוואלט  האט  וואס  דארפסמאן  רייכער  א 
אויסלערנען זיין זון וויאזוי צו האנדלען, האט אים 
געגעבן א גרויסן בינטל געלט און אים געשיקט צו 
שטאט,  גרויסע  די  אין  וואוינט  וואס  ברודער  זיין 
גוטע  א  פון  סחורה  איינקויפן  העלפן  אים  זאל  ער 
דעם  דורך  וואס  פרייז  ביליגע  א  אויף  קוואליטעט 

וועט ער קענען פארדינען.
אין  געווען  נישט  קיינמאל  נאך  איז  וואס  זון  דער 
פארבלענדט  אויגן  זיינע  זענען  שטאט,  גרויסע  די 
געווארן פון די טייערע געגנטער, די שיינע ווינקלען 
געזעהן  האט  ער  וואס  הייזער  פרעכטיגע  די  און 
צו  אנגעהויבן  זיך  האט  ער  שטאט,  גרויסע  די  אין 
דרייען אין די גאסן און האט כמעט פארגעסן דער 
ציל אויף וואס ער איז געשיקט געווארן. ער האט 
האט  ער  פעטער,  זיין  פון  הויז  די  צו  געאיילט  זיך 
זיין  פאר  דערציילט  און  פעקל  זיין  אראפגעלייגט 
אין  שפאצירן  גיין  שוין  וויל  ער  אז  גאסטגעבער 

שטאט צו זעהן איר שיינקייט.
זיין  פון  ארויסגיין  נאכן  צייט  קורצע  א  אבער 
פאר  שפאצירט  האט  ער  ווען  הויז,  פעטער‘ס 
שטאטישע  די  אין  טישלעך  די  צווישן  הנאה  זיין 
איינער  אים  צו  צוגעקומען  פלוצלינג  איז  מארק, 
וואס איז געווען אנגעטוהן ווי א סוחר און האט זיך 
אינטערסירט ביי אים צוליב וואס איז ער געקומען 
אין שטאט. ווען דער סוחר האט געהערט אז ער איז 
געקומען האנדלען, האט ער אים באלד אנגעטראגן 
קויפן פון די סחורה וואס ער האט געהאט אויף א 
ביליגע פרייז, דעם זון איז געפעלן די גוט‘סקייט פון 
די סחורה און פון איר ביליגן פרייז, און ער האט זיך 

געאיילט צו קויפן פון דעם א גרויסע קוואנטום.
ער האט שוין געוואלט פארלאזן דעם מארק, אבער 
דעמאלטס איז צוגעקומען צו אים נאך א סוחר און 
האט אים אנגעטראגן צו קויפן אויך פון זיין סחורה 
געקומען  איז  אים  נאך  און  פרייז,  ביליגן  א  אויף 
געשפילט  איבער  זיך  האט  דאס  סוחר...  א  נאך 
יעדן טאג, און ווען עס האט זיך געענדיגט די וואך 
איינקויפן,  באשטימט  אים  האט  פאטער  זיין  וואס 
קוואנטום  ריזיגע  א  זיך  ביי  געהאט  זון  דער  האט 
ער  ווען  קוואליטעט;  גוטע  א  פון  און  סחורה  פון 
וועט אהיימקומען – אזוי האט ער געוואוסט – וועט 
אבער  סחורה,  זיין  פון  געלט  אסאך  פארדינען  ער 
געלט  עפעס  זיך  ביי  געהאט  קוים  ער  האט  יעצט, 

צו קענען באצאלן די רייזע אויף צוריק.
זיך  ער  האט  געפארן  צוריק  איז  ער  בעפאר 
נישט  האט  ער  אז  פעטער  זיין  פאר  אנטשולדיגט 
אנגעיאגט פארברענגען מיט אים און שפאצירן אין 
געמיינט,  האט  ער  ווי  אזוי  שטאט  די  פון  גאסן  די 
אבער דער פעטער האט געלאכט פון אים און אים 

געזאגט:
דיר  האט  וואס  דער  בין  איך  אז  וויסן  זאלסט  ”דו 
זיי  האסט  דו  וואס  סוחרים  אלע  די  געשיקט 
אנקום  ביים  אז  געזעהן  האב  איך  ווען  באגעגנט; 
ביסטו פארבלענדט געווארן פון די שיינקייט פון די 
שטאט, האב איך מורא געהאט טאמער דו וועסט 
דיר  מ‘האט  וואס  ציל  די  פון  פארגעסן  אינגאנצן 
א  געזארגט  איך  האב  דעם  וועגן  געשיקט,  אהער 
האבן  זיי  וואס  סוחרים  שיקן  צו  דיר  צייט  גאנצע 
דיר פארקויפט גוטע סחורה פאר א ביליגע פרייז, 
צייט  דיין  פארברענגען  קענען  נישט  וועסטו  אזוי 

און צוריק קומען מיט ליידיגע טאשן“.
אזוי אויך, דער אויבישטער האט געוואלט מזכה זיין 
די אידן זיי זאלן נישט נאכגיין נאך די איינרעדענישן 

פון דעם עולם השפל און זיינע תאוות, האט ער זיי 
געגעבן אסאך מצוות וואס דאס זאלן זיי מקיים זיין 
אין יעדע צייט, און ווען זיי וועלן זיך אפגעבן מיט 
די מצוות וועלן זיי נישט זינדיגן (’אהל יעקב‘ קדושים).

ווערטער וואס שטעלן צופרידן די זעהל
לבניך  ”ושננתם  יח):  יא  (דברים  פסוק  דעם  אויף 
זיי  זאל  ”ער  רמב“ן:  דער  שרייבט  בם“  ודברת 
די  פארשטיין  וועלן  זיי  ביז  מצוות...  די  דערציילן 
שוין  פרעגן  אסאך  טעמים...“.  זייערע  און  מצוות 
אויפן רמב“ן, די פרשה איז דאך קבלת עול מצוות, 
א  איז  מצוות  די  פון  טעמים  די  וויסן  לכאורה  און 
’עול‘,  א  אנגערופן  ווערן  זיי  וואס  דעם  צו  סתירה 
כו):  כ  ויקרא  ברש“י  (הובאו  זאגן  חז“ל  די  ווי  אזוי  און 
א מענטש זאל נישט זאגן אז ער האלט זיך אפ פון 
עסן בשר חזיר א.ד.ג. ווייל ער עקל‘ט זיך פון דעם, 
נאר ער זאל מקיים זיין אלע מצוות צוליב דעם עול 

מלכות שמים?
ראש  זצ“ל,  סרנא  יחזקאל  רבי  הגה“צ  ענטפערט 
איז  רמב“ן  דער  פון  מקור  דער  אז  חברון,  ישיבת 
פון דעם וואס די תורה האט געדאפלט די באפעל: 
נפשכם“,  ועל  לבבכם  על  אלה  דברי  את  ”ושמתם 
ווייל לכאורה דארף מען פארשטיין: לייגן אויף די 
’לב‘ מיינט – וויסן און פארשטיין, אבער וואס מיינט 

לייגן אויף די ’נפש‘?
נאר, ווייל דער נפש איז דער מקור פון אלע תאוות 
און רצונות, האט די תורה עקסטער באפוילן, נאך 
וואס ענק האבן מקבל געווען די מצוות ווי א ’עול‘ 
פארשטיין  וועלן  ענק  זאלן  הארץ,  ענקער  אויף 
זייערע טעמים כדי ענקער ’נפש‘ זאל זיך באהעפטן 

צו די מצוות און עס וועלן שטענדיג מקיים זיין.
צוליב דעם האט דער בעל ’ספר החינוך‘ פארפאסט 
טעמים  ער  זאגט  דארט  וואו  חיבור  גרויסן  זיין 
די  צו  מצוות  די  זיין  מקרב  כדי  מצוות,  אלע  אויף 
פון  יונגע  די  איבערהויפט  אידן,  אלע  פון  הערצער 
צווישן זיי, כדי זיי זאלן גלוסטן עס שטענדיג מקיים 

זיין (’דליות יחזקאל‘ עקב עמ‘ תיד).
דורך וויסן די טעמים– איז מען 

פארזיכערט עס מקיים זיין
ענליך צו דעם שרייבט דער הרוקח אין זיין פירוש 
קומט  ’את‘  אלה...  דברי  את  ”ושמתם  התורה:  על 
אזוי  און  מצוות“.  די  פון  טעמים  די  פארמערן 
זיין  אין  הקדוש  החיים  אור  דער  אויך  שרייבט 
פירוש על התורה (ריש פרשת חוקת): ”דער וואס טוט 
די מצוה אן צו וויסן די טעם און איר סוד, איז עס 

כגוף בלא נשמה“.
אז  שרייבט  טעם)  (ערך  יועץ‘  ’פלא  בעל  דער  און 
טעם,  זייער  וויסן  צו  אן  מצוות  טוט  וואס  דער 
אויף אים איז געזאגט געווארן (ישעיה כט ג): ”ותהי 
יראתם אותי מצות אנשים מלומדה...“, וועגן דעם 
זאל  באוואוסט,  איז  טעם  זייער  וואס  מצוות  ביי 
ביי  זיין  מברר  זאל  און  ספרים  די  אין  נאכקוקן  ער 
חכמים, כדי אז ווען ער וועט וויסן זייער טעם און 
זייער ציל וועט ער צולייגן נאך זאכן וואס קען אים 
פון  מצוה  די  בי  צ.ב.ש.  תכלית,  די  צו  צוברענגען 
ציצית וואס איר תכלית איז – געדענקען די מצוות, 
וועט  טעם  דעם  וויסן  וועט  ער  וואס  דעם  דורך 
דאס אים ערוועקן ער זאל צולייגן אין די מצוה פון 
ידיעת מצוות ה‘ א.א.וו.. און די מצוות וואס זייער 
אז  טראכטן  ער  זאל  באוואוסט,  נישט  איז  טעם 
געוואלט  האט  ער  ווייל  באפוילן  זיי  האט  השי“ת 
מזכה זיין די אידן, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.
מענטש  דער  אז  שוין  שרייבן  ראשונים  די  אבער 
איז  מצוות  די  זיין  מקיים  חיוב  זיין  אז  וויסן  דארף 
די  ווייל  טעם,  זייער  וויסן  מיט  פארבינדן  נישט 
נאמען ’מצוות‘ זאגט אונז אז דער עיקר פון טוהן די 
העיקרים‘  (’ספר  ה‘  ציווי  דעם  זיין  מקיים  איז  מצוות 

מאמר ג פ“ה).

פון  ווערטער  די  מלבי“ם  דער  טייטש  אזוי  און 
ודעת  טעם  ”טוב  סו):  (קיט  תהלים  אין  המלך  דוד 
בעהט  המלך  דוד  האמנתי“;  במצוותיך  כי  למדני 
וואונדערליכע  די  זאגן  אים  זאל  ער  השי“ת  פון 
טעמים פון די מצוות, אבער ער לייגט צו אז אויך 
ווייל  זיין,  מקיים  זיי  וועט  טעם  זייער  וויסן  צו  אן 

’במצוותיך האמנתי‘.
אז  ערקלערט  תשא)  כי  (פר‘  הלוי‘  ’בית  דער  און 
קבלת  בעפאר  געזאגט  אידן  די  האבן  דעם  צוליב 
די  ’נעשה‘  אנהויב  אין  ונשמע‘,  ’נעשה  התורה: 
מצוות צוליב די באפעל פון ה‘, און נאכדעם וועלן 
מיר פארשטיין זייער טעם, און מיט דעם האבן זיי 
אוועק געשטעלט אויף די קומענדיגע דורות דעם 
איז  מצוות  די  טוהן  ווייל  כלל,  אויבנדערמאנטן 
נאר  פארשטאנד  אונזער  אין  אנגעהאנגען  נישט 
דער  אונז  האט  אזוי  ווייל  זיין  מקיים  עס  מ‘דארף 

אויבישטער באפוילן.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבללתעתענה אמונים 

ססדרר ם 
קריאת שמע – פרשת והיה אם שמוע (יא)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

פארטייד

א
א ניםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם מע


