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בס"ד

א תפילה אין די נעמען פון די פרשיות
”ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה“ (א א)

ניו  אין  פאטערסאהן  פון  רב  דער  הכהן  הירש  צבי  רבי 
פרשיות  די  פון  נעמען  די  אויסגעטייטש  האט  דזשערזי 
משה  וואס  תפילה  די  אויף  רמז  בדרך  דברים  ספר  פון 

האט געדאוונט אויף די אידן: 
האט  משה  וואס  ווערטער  תחנונים  די  ואתחנן‘:  ’דברים 
פון  אראפ  קוק   – ראה‘  ’עקב  איז:  השי“ת,  צו  געדאוונט 
שרעקליכע  די  און  רדיפות  שווערע  די  זעה  און  הימל 
פון  צייט  די  אין  גיין  אדורך  וועלן  אידן  די  וואס  גזירות 
עקבתא דמשיחא; ’שופטים כי תצא כי תבא‘ – שופטים 
און הערשער גייען און קומען איינער נאכן צווייטן, אבער 
ווי  אידן  די  פאר  טון  שלעכט‘ס  אלע,  זיי  האבן  ציל  איין 
זיי  שטייען  ’נצבים‘  דעסוועגן  פון  אבער,  מעגליך.  ווייט 
ווי פעלזן-שטיינער אין זייער אמונה, ’וילך, האזינו‘ – און 
קול  דעם  הערן  שול  אין  זיי  קומען  נפש  מסירות  מיט 

תפילה און קול תורה.
אויב אזוי, זענען זיי זיכער ראוי עס זאל אויף זיי מקויים 

ווערן ’וזאת הברכה‘.
’ליקוטי צבי‘

צעהן באקומען די שכר פון טויזנט
”ה‘ ֱאֵקי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים" (א יא)

מרן  פון  תלמיד  א  פרעשבורג,  פון  דייטש  שמעון  רבי 
זאגן  ב)  (מז  ברכות  מסכת  אין  טייטש:  סופר‘,  ה‘חתם 
לבית  אדם  ישכים  ”לעולם  לברכה:  זכרונם  חכמים  די 
הכנסת, כדי שיזכה וימנה עם עשרה הראשונים, שאפילו 

מאה באים אחריו – קבל עליו שכר כולם“.
שכר  די  באקומט  איינער  אויב  רעכענען:  לאמיר  יעצט, 
אז  אויס  קומט  שפעטער,  קומען  וואס  הונדערט  די  פון 
דאווענען  צום  פריה  קומען  וואס  ראשונים  עשרה  די 
און  מתפללים.  טויזנט  פון  שכר  די  צוזאמען  באקומען 
ֱאקֵי  ”ה‘  ברכה:  די  זאגנדיג  געמיינט  משה  האט  דאס 
כח  א  געבן  ענק  זאל  השי“ת   – ֲעֵליֶכם“  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם 
קענען  זאלן  ענק  כדי  ה‘  עבודת  אין  שטארקייט  א  און 
אויפשטיין פריה צוקומען אין שול און זיין פון די עשרה 
שכר  די  באקומען  ענק  וועלן  דעם  צוליב  און  ראשונים, 

פון: ”ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים“.
’אמרי שפר‘ ברכות מז ב

אין א ’עת רצון‘ דארף מען דאווענען אויפן עתיד
 ִויָבֵר ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאקֵי  ”ה‘ 

ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" (א יא)
אמר  לברכותינו?...  קצבה  נותן  אתה  משה  לו,  ”אמרו 
לכם“  דבר  כאשר  אתכם  יברך  הוא  אבל  משלי  זו  להם: 

(רש“י).

ענטפער,  רבינו‘ס  משה  און  אידן  די  פון  טענה  די 

ערקלערט רבי נתנאל פריעד דער אויווארושער רב מיט 
דעם פאלגדן משל:

א קעניג האט אמאל אויסגערופן אין שטאט אז וועגן זיין 
געבורט‘ס טאג וועט ער ערפילן אלע ערליי בקשות וואס 
מ‘וועט אים בעהטן. הערנדיג די ווערטער פונעם קעניג 
וואס  אנדערע  די  און  קעניג  פונעם  נאנטע  די  זיך  האבן 
דרייען זיך אינעם פאלאץ געאיילט צוקומען צום קעניג, 
זייערע  פארגעלייגט  האבן  צווייטן  נאכן  איינער  און 
יעדענ‘ס  ערפילט  טאקע  האט  קעניג  דער  און  בקשות, 

בקשה.

אריינגעקומען  איז  טאג  פונעם  ענדע  אין  שפעט  ערשט 
זיך  האט  קעניג  דער  פריינד.  נאנטסטע  קעניג‘ס  דעם 
געוואלט  באלד  האט  און  אים  צו  געפריידט  שטארק 
זיין  פון  געבעהטן  ער  האט  דאס  און  בקשה.  זיין  הערן 
גוטער פריינד – דער קעניג: איך בעהט אז פון היינט און 
ווייטער, יעדע זאך וואס איך וועל בעהטן פונעם קעניג, 
אין יעדע טאג און אין יעדע צייט, זאל אנגענומען ווערן 

פארן קעניג...“.

דעם וואונדערליכן משל ברענגט דער חיד“א ווען ער וויל 
 ערקלערן דעם פסוק אין תהלים (סט יד): ”ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל
ה‘ ֵעת ָרצֹון“ – ווען דוד המלך האט געזעהן אז ער געפונט 
זיך יעצט אין א ’עת רצון‘, האט ער באלד געבעהטן פון 
די  און   .“ִיְׁשֶע ֶּבֱאֶמת  ֲעֵנִני   ַחְסֶּד ְּבָרב  ”ֱאקִים  השי“ת: 
עצה העלפט אויך פאר אזא איינעם וואס ווייסט אז ער 
וועט מוזן דאווענען ביחידות, איז ווען ער דאוונט בציבור 
[וואס איז א ’עת רצון‘, אזוי ווי עס שטייט אין גמרא (ברכות 
ח א) ”אימתי עת רצון - בשעה שהציבור מתפללים“], זאל 

ער בעהטן פון השי“ת ער זאל אננעמען זיין תפילה אויך 
ווען ער דאוונט ביחידות.

געווארן  נסתלק  איז  רבינו  משה  בעפאר  ווייל  לענינינו, 
בענטשן  געוואלט  משה  האט  רצון‘,  ’עת  א  געווען  איז 
ככם  עליכם  ”יוסף   – ברכה  פריוואטע  א  מיט  איד  יעדן 
אלף פעמים“, אבער די אידן האבן גע‘טענה‘עט צו אים: 
פארוואס ”אתה נותן קצבה לברכותינו“ – מיר האבן דאך 
אסאך געברויכן און אין יעדע צייט קומען צו נאך און נאך 
צוגעלייגט:  משה  האט  דעם  וועגן  באדערפענישן?  נייע 
דבר  כאשר  אתכם  ’יברך  אויבישטער]  [דער  הוא  ”אבל 
לכם‘“ – וואס עס פעלט ענק אויס און אין יעדע צייט אן 

קיין שום גרעניץ און מאס.
’חומת אנך‘ תהילים סט יד; ’פני מבין‘

וידוי פון טיפן הארץ
ְוִנְלַחְמנּו...  ַנֲעֶלה  ֲאַנְחנּו  ַלה‘  ָחָטאנּו  ֵאַלי  ַוּתֹאְמרּו  ”ַוַּתֲענּו 
(א  ְּבִקְרְּבֶכם"  ֵאיֶנִּני  ִּכי  ִתָּלֲחמּו  ְוא  ַתֲעלּו  א  ה‘...  ַוּיֹאֶמר 

מא-מב)

נישט  פארוואס  איז  ’חטאנו‘  געזאגט  האבן  זיי  אויב 
דאך  זאגן  חז“ל  די  תשובה,  זייער  געווארן  אנגענומען 

(תנחומא חוקת ט): ”כיון שאמרו חטאנו מיד נתרצה להם“?

ערקלערט רבי שלמה קלוגער:
ווערן,  אנגענומען  זאלן  חרטה  די  און  וידוי  די  אז  כדי 
דארף עס קומען פון טיפן הארץ. א וידוי וואס איז נאר 
נישט  ווערט  עס  אז  נאר  נישט  ליפן,  די  פון  אויסערליך 
אנגענומען, נאר דאס אליין איז נאך א זינד, אזוי ווייט אז 
אויף דעם האט מען מתקן געווען א עקסטערע וידוי אין 
די סדר פון ’על חטא‘ וואס מ‘זאגט יום כיפור: ”על חטא 

שחטאנו לפניך בוידוי פה“.
דאס האט משה גע‘טענה‘עט פאר די אידן:

ענק  האבן  מיר  פאר   – ַלה‘“  ָחָטאנּו  ֵאַלי  ַוּתֹאְמרּו  ”ַוַּתֲענּו 
זיך מתוודה געווען – נאר מיט די ליפן, וועגן דעם ”ַוּיֹאֶמר 
ה‘... וואס ווייסט די טיפענישן פון הארץ און ער זעהט אז 
ענק האבן עס נישט געזאגט פון טיפן הארץ: ”א ַתֲעלּו 
ענקער  ְּבִקְרְּבֶכם“  ֵאיֶנִּני  ”ִּכי  פארוואס?  ִתָּלֲחמּו“,  ְוא 

וידוי קומט נישט פון טיפן הארץ.
’אמרי שפר‘

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
שיות

פע ם
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אלף זהובים - וויאזוי?
ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאקֵי  ”ה‘ 

ִויָבֵר ֶאְתֶכם" (א יא)

אין אנהויב פרשת וזאת הברכה (לג א) טייטש דער 
האט  ברכה  די  אין  אז  רמז,  בדרך  הטורים  בעל 
משה רבינו געזאגט פאר די אידן: זאגט יעדן טאג 
ברכה  יעדע  פון  שכר  די  ווייל  און  ברכות,  מאה 
זיין  זוכה  ענק  וועלן  א)  פב  (חולין  זהובים  צעהן  איז 
באקומען די שכר פון אלע מאה ברכות דאס איז 

די סומע פון אלף זהובים.

אין ספר ’נחלת יעקב יהושע‘ לייגט ער צו, אז פון 
דעם וואס די ווארט ’ככם‘ איז בגימטריה 100, קען 
מען זיך לערנען אז דער פסוק רעדט זיך פון דער 

שכר פון זאגן מאה ברכות.

נאך קען מען צולייגן, עס איז באקאנט וואס דער 
וואס  ברכה  א  נאר  אז  כ)  שפב  (חו“מ  שרייבט  ש“ך 
עשרה  ווערד  איז  אמן  דעם  אויף  מ‘ענטפערט 
ראשי  די  מרומז,  דא  אויך  איז  דאס  און  זהובים, 
זענען  אלף‘  ככם  ’עליכם  ווערטער  די  פון  תיבות 

גימטריה צ“א אזוי ווי די גימטריה פון אמן.

רזי אמונים 
ם
ער 
ווי 
זיי

בקשה.

רזי
- וויאז בים

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

מיטוואך הבעל“ט י“ג מנחם אב איז דער יארצייט פונעם רבן של ישראל 
רבי מרדכי בנעט זצוק“ל, אויף אים דערציילט זיין זון רבי יעקב:

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבררררררררררכככככככככככככככככווווווותתתתתתתתתתתתת  ההההההההההההההההההההההההההההשששששששששחחחחחחחחחחחחחחררררררררררר ----  אאאאאאאאאווווווווווייייייפפפפפפפפפפפפןןןןןןןןןןן קקקקקקקקוווווווווווללללללללללללללללללללללללללל,,,,, ממממממממייייייייייטטטטטטטטטטטטטטט  ככככככככווווווווווווווווווווווווננננננננננההההההההההה,,,, אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאווווווווןןןןןןןןןן אאאאאא חחחחחחחחחחבבבבבבברררררררררררווווווווווווותתתתתתתאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאברכות השחר - אויפן קול, מיט כוונה, און א חברותא
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איז  ענק  פאר  איז  וואס  ערציילונג  די 
פאסט- די  אין  אנגעקומען  יעצט 
איז  וואס  אמונים‘  ’בני  פון  קעסטל 
חשובער  א  דורך  געווארן  געשיקט 
די  אין  טייל  א  נעמט  וואס  בחור 
אקטיוויטעטן פון ’בני אמונים‘, דא איז 
וויכטיגע  עטליכע  מיט  ענק  פאר  עס 

ענדערונגען.
מגידי  עלטערע  די  פון  איז  יוסף  רבי 
התלמוד‘.  ’נצח  ישיבת  אין  שיעור 
ברייט  איז  ישיבה  די  פון  נאמען  דער 
אין  אסאך  אלעמען,  פאר  באקאנט 
יוסף,  רבי  שיעור  מגיד  פונעם  זכות 
וואס  אויסער  אומזינסט;  נישט  און 
מחנך  געוואלדיגער  א  איז  יוסף  רבי 
וואס קען זיך אראפלאזן צו די נפש פון 
באקאנט  אויך  ער  איז  תלמידים,  זיינע 
פאר א גרויסער תלמיד חכם, וואס אין 
זיינע קלארע שיעורים קען מען טרעפן 

למדנות און בקיאות צוזאמען.
נישט  זענען  יוסף  רבי  פון  מעלות  די 
איז  דאס  אנגעקומען,  אליינ‘ס  זיך  פון 
הארעוואניע  זיין  פון  פרוכט  די  געווען 
אסאך  פון  און  תורה,  אין  פלאג  און 
צו  אראפלאזן  זיך  וויאזוי  טראכטן 
תלמיד  און  תלמיד  יעדן  פון  נפש  די 
עקסטער כדי אים צו הייבן לויט זיינע 

כשרונות און מעגליכקייטן.
ספעציעל האט רבי יוסף אריינגעלייגט 
אסאך כוחות ביים צוגרייטן די שיעורים, 
יעדע  צוגרייטן  זיך  פלעגט  ער  ווען 
געוואלדיגע  א  מיט  סוגיא  די  צו  נאכט 
עיון, אין אנהויב האט ער אפגעלערנט 
פון  וועג  די  לויט  סוגיא  די  גרונטליך 
האט  נאכדעם  און  תוספות,  און  רש“י 
ער געלערנט די ראשונים און אחרונים 
ווי  לויט  צווייטן,  נאכן  איינס  הדף  על 

דער צייט האט ערלויבט.
יוסף  רבי  האט  לערנען  אינמיטן 
די  העפט  זיין  אין  אויפגעשריבן 
אז  געהאלטן  האט  ער  וואס  מפרשים 
פאר  איבערגעבן  עס  פאסיג  זענען  זיי 
די תלמידים, און פארן ענדיגן האט ער 
א  אויף  איבערגעשריבן  נאכאמאל  עס 
קלארן וועג, צוזאמען מיט די מסקנות 
אינמיטן  אויסגעקומען  אים  איז  וואס 

מעיין זיין.
האט  הלימוד  סדר  שטרענגען  דער 
די  ביז  ציעהן  געקענט  אמאל  זיך 
קליינע שעות פון די נאכט, אבער רבי 
שלאפן  געלייגט  נישט  זיך  האט  יוסף 
צוגרייטן  געענדיגט  האט  ער  בעפאר 
אזא  מיט  אז  זיך  פארשטייט  שיעור. 
קיין  נישט  איז  השקעה,  געוואלדיגע 
רבי  פון  שיעורים  די  אז  וואונדער 
און  אפגעקלינגען  שטארק  האט  יוסף 
זיינע  געטרינקען  האבן  תלמידים  זיינע 

ווערטער מיט דארשט.
אין איינע פון די נעכט איז פארגעקומען 
פארצווייגטע  די  אין  חתונה  א 
איז  חתונה  די  יוסף.  רבי  פון  פאמיליע 
די  פון  איינס  אין  געווארן  אפגעראכטן 
ער  וואו  שטאט  די  ירושלים,  אין  זאלן 
זיך  געפונט  וואס  זאל  א  אין  וואונט, 
געגנט.  שטילע  א  און  זייטיגע  א  אין 
חופה  די  ענדיגן  נאכן  צייט  אקורצע 
איבערראשט  נישט  פאמיליע  די  זענען 
האט  יוסף  רבי  ווי  זעהן  צו  געווארן 
די  פון  העפט  די  זיי,  פון  געזעגנט  זיך 
אין  געהאלטן  ער  האט  תורה  חידושי 
זיין האנט און איז געגאנגען זוכן א שול 
אין די נאנטע געגנט כדי צו פארענדיגן 

דעם שיעור פונעם מארגנדיגן טאג.
און  אהער  געדרייט  זיך  האט  יוסף  רבי 
ביז  געגנט,  יענע  פון  גאסן  די  אין  אהין 
אין ענדע האט ער געטראפן א אפענע 
אוועק  זיך  האט  ער  המדרש.  בית 
געזעצט ביי א טיש און האט אנגעהויבן 
האט  נאכט  יענע  שיעור.  דעם  שרייבן 
סייעתא  עקסטערע  א  געהאט  ער 
דשמיא; עס איז נאר אריבער א קורצע 
אינגאנצן  שוין  איז  שיעור  די  און  צייט, 
געוואנדן  זיך  האט  און  געווען,  גרייט 

צוריק צו די חתונה-זאל.
אין זיין איילעניש צוריק צו די חתונה, 
האט רבי יוסף נישט באמערקט אז די 
זענען  כתבים  טייערע  זיינע  מיט  זעקל 

איבערגעבליבן אויפן באנק וואו ער איז 
געזיצן אין שול.

אין א שפעטע שעה האט זיך געענדיגט 
די חתונה. רבי יוסף מיט זיין פאמיליע 
קרובים  זייערע  פון  געזעגנט  זיך  האבן 
אריינגייענדיג  אבער  אהיים.  זענען  און 
געכאפט –  זיך  יוסף  רבי  האט  הויז  אין 
די טייערע זעקל מיט די בלעטער וואס 
איז  שיעור  אויפן  אנגערייט  האט  ער 

נישטא!
געקענט  נישט  זיך  האט  יוסף  רבי 
פארגעסן  האט  ער  וואו  דערמאנען 
דעם זעקל, צי אין זאל, אדער אין שול 
אפשר  און  געלערנט,  האט  ער  וואו 
די  באס...  אין  אראפגעפאלן  עס  איז 
איז  תלמידים  זיינע  פון  געשטאלט 
געשטאנען אקעגן זיינע אויגן, און ווייל 
אן די בלעטער האט ער נישט געקענט 
ער  האט  שיעור,  דעם  איבערגעבן 
נאר  כוחות,  זיינע  אויף  געקוקט  נישט 
ער האט באשטעלט א טעקסי און איז 

ארויס פון זיין הויז.
פארן  געהייסן  ער  האט  ערשט  צום 
שמחה- די  צו  פארן  זאל  ער  דרייווער 

די  פארגעקומען  איז  דארט  וואו  זאל 
חתונה, א וועג פון א פערטל שעה פון 
זיין הויז, דער דרייווער וואס איז נישט 
געווען קיין איד, האט זיך אינטערסירט 
נאכט,  אינמיטן  רייזע  מאדנע  די  אויף 
זוכן  צו  איד  חשובער  דער  האט  וואס 
צוויי אזייגער ביינאכט אין א טונקעלע 
זייטיגע  א  אין  זיך  געפינט  וואס  זאל 

געגנט...
רבי יוסף האט אים פראבירט ערקלערן 
אז ער האט פארלוירן זייער א טייערע 
האט  דרייווער  דער  אבער  זאך, 
גע‘טענה‘עט אז ווי עס קוקט אויס אין 
זיינע אויגן איז די רייזע אומזינסט, ווייל 
זאל  דער  איז  שעה  שפעטע  אזא  אין 
זיכער שוין פארשפארט, און אויך אויב 
שוין  מען  האט  געעפנט,  נאך  איז  עס 
יעדע  און  אויפגערוימט,  אלעס  זיכער 
ווערד-פולע זאך איז שוין זיכער נישט 

דארטן...
טייערע  א  פון  נישט  זיך  האנדלט  ”עס 
ערקלערט  יוסף  רבי  האט   – צירונג“ 
מיט געדולד פארן דרייווער, עס רעדט 
זיך נאר פון א זעקל און אין דעם ליגט 
פאר  וואס  תורה,  חידושי  פון  העפט  א 
פון  ווערד  מער  אסאך  עס  איז  מיר 
האט  דרייווער  דער  צירונג“,  יעדע 
האט  ער  אבער  פארשטאנען,  נישט 

געפאלגט.
ווי געראכטן, דער זאל איז שוין געווען 
האבן  ארבייטער  די  טונקל,  האלב 
און  רייניגן,  אינמיטן  געהאלטן  שוין 
פון  אפהאלטן  געוואלט  אים  האבן  זיי 
אריינגיין, אבער נאך וואס ער האט זיך 
ביי זיי געבעהטן האבן זיי אים ערלויבט 
אריינגיין, נאכן גוט ארום זוכן האט ער 
טייערע  די  און  געטראפן,  גארנישט 
זעקל האט ער נישט געהאט אין זיינע 

הענט.
רבי יוסף האט זיך נישט מייאש געווען, 
ער איז צוריק צו די טעקסי ווען יעצט 
פארן  זאל  דרייווער  פארן  ער  הייסט 
דארט  וואו  שול  די  פון  ריכטונג  די  צו 
האט ער געלערנט פאר עטליכע שעה. 
אים  דרייווער  דער  האט  יעצט  אויך 
אזא  אין  דעם,  פון  אפרעדן  פראבירט 
צייט איז דאך די שול פארשפארט מיט 
א שלאס און ריגל, אבער רבי יוסף האט 
נאך יא געהאפט און האט נישט מוותר 

געווען.
רבי יוסף איז אנגעקומען נעבן שול, ער 
טרעפ,  די  ארויפגעשלעפט  זיך  האט 
און זייער שנעל איז ער איבערגעצייגט 
געווארן אז דער דרייווער איז גערעכט... 
די שול איז געווען טונקל און זיינע טירן 
רבי  שלאס.  א  מיט  פארשפארט  זענען 
דורכ‘ן  אריינגיין  געוואלט  האט  יוסף 
ער  האט  באלד  אבער  פענסטער, 

פארשטאנען אז עס איז אוממעגליך.
רבי  האט   – טון‘  יעצט  איך  זאל  ’וואס 
צובראכענערהייט,  געטראכט  יוסף 
מיט  קומען  אהיים  איך  ’וועל 
שטארק  אזוי  זיך  נאכן  הענט  ליידיגע 

אנשטרענגען?!‘.
געווען  משלים  שוין  ער  האט  כמעט 
מיט זיין ביטערן גורל, אבער דעמאלטס 
זיך:  צו  געטראכט  נאכאמאל  ער  האט 
ריכטיג,  געטון?!  אלעס  דען  איך  ’האב 
א  קאסטן  געלאזט  זיך  האב  איך 
מיט  רייזע  די  אויף  סומע  באדייטנדע 
געשלעפט  ארום  האב  איך  טעקסי,  די 
אין  דארט  און  דא  פוס  מידע  מיינע 
די  אבער  שטונדע,  נאכט  שפעטע  א 
גרעסטע השתדלות האב איך נאכנישט 
געדאוונט  נאכנישט  האב  איך   – געטון 
טרעפן  העלפן  מיר  זאל  ער  השי“ת  צו 

מיין אבידה!‘.
די  אין  דערמאנט  זיך  האט  יוסף  רבי 
ווערטער פון זיין זיידע מרן החתם סופר 
(פר‘ נח) אז ווען א מענטש דאוונט צו 
ענין  א  צוליב  הארץ  טיפן  פון  השי“ת 
פון תורה, איז ער זוכה צו א ספעציעלע 
סייעתא דשמיא. געטראכט און געטון, 
קאפ  זיין  אנגעלאנט  האט  יוסף  רבי 
הייסע  א  און  שול,  פון  וואנט  די  אויף 
זיין  פון  ארויסגעקומען  איז  תפילה 
אויבישטער,  דיך  בעהט  ”איך  הארץ: 
איך מוז מארגן איבערגעבן דעם שיעור, 
טייערע  די  אן  טון  נישט  עס  קען  איך 
פלאג  און  כח  אזויפיל  וואס  בלעטער 
איך  אריינגעלייגט,  דעם  אין  איך  האב 
העלף  תורתך,  למען  עשה  דיר,  בעהט 
מיר איך זאל טרעפן די אבידה, כדי איך 
דעם  געבן  איבער  קענען  מארגן  זאל 

שיעור ווי געווענליך“.
קורצע  זיין  געענדיגט  האט  יוסף  רבי 
תפילה, און אן צו פארשטיין וויאזוי עס 
קומט אים ארויף די געדאנק, האט ער 
שול...  פון  טיר  די  עפענען  באשלאסן 
ארויס  אליינס  זיך  פון  ווי  האט  ער 
האט  ער  וואס  שליסל  די  גענומען 
געווען  איז  דאס  טאש,  זיין  אין  געהאט 
ווי  כולל  פונעם  טיר  די  פון  שליסל  די 
שעה‘ן,  נאכמיטאג  די  אין  לערנט  ער 
דעם  אריינגעשטופט  האט  יוסף  רבי 
ער  שלאס,  פונעם  לאך  די  אין  שליסל 
הערט  און  דרייען,  צו  פראבירט  האט 

וואס עס האט פאסירט...
דער שליסל האט געעפנט!

איז  וואס  כולל  פונעם  שליסל  דער 
געווען אין א אנדערע געגנט אינגאנצן, 
שול  דעם  פון  טיר  דעם  געעפנט  האט 
ריכטיגע  זיין  געווען  וואלט  עס  ווי 

שליסל!
לויב  נאך  מורמולט  מויל  זיין  ווען 
ווערטער פאר הקדוש ברוך הוא, האט 
קנעפל  די  אויף  געדריקט  יוסף  רבי 
איז  שול  אין  און  עלעקטער,  די  פון 
ליכטיג געווארן. אין די מינוט האט ער 
רואיגערהייט  ליגן  זעקל  די  געטראפן 
יוסף  רבי  און  בענק,  די  פון  אויף איינע 
זיין  צו  צוגעדרוקט  שנעל  עס  האט 

הארץ מיט התרגשות.
עלעקטער,  די  פארלאשן  האט  ער 
פארשפארט די טיר מיט א ציטערדיגע 
הענט, און זיך געוואנדן אהיים גיין, ווען 
פון  אויפגעשוידערט  אינגאנצן  איז  ער 
דעם אפענעם נס וואס ער האט אליינס 

מיטגעלעבט.
בעפאר  אינדערפריה,  אויפצומארגנ‘ס 
שיעור,  דעם  אנגעהויבן  האט  ער 
זיינע  פאר  דערציילט  יוסף  רבי  האט 
תלמידים דעם גרויסן נס וואס ער האט 
נעכטן נאכט מיטגעלעבט, די תלמידים 
התרגשות,  מיט  צוגעהערט  זיך  האבן 
אנגעהויבן  ער  האט  נאכדעם  און 
די  ווען  שיעור,  דעם  פארלערנען 
פליסן  וואס  תורה  דברי  וואונדערליכע 
פון זיין מויל, זענען געווען א לעבעדיגע 
עדות איבער דעם וואונדערליכן כח פון 
טיפן  פון  ארויס  קומט  וואס  תפילה  א 
שפאלטן  קען  וואס  תפילה  א  הארץ, 

אלע טויערן.
דערציילט דורך איינער פון די תלמידים פונעם 
בעל המעשה

די תפילה וואס האט געעפנט טויערן

נאר די ווייסע בענדליך איז 
שייך ’לדורותם‘

תורה  די  האט  פארוואס 
די  ביי  ספעציעל  געשריבן 
איז  עס  אז  ציצית  פון  מצוה 
מיר  טרעפן  ”לדורותם“,  שייך: 
אין די מפרשים עטליכע וועגן 

אין דעם:
הקדוש  החיים‘  ’אור  דער  א. 
אז  ערקלערט  לח)  טו  (במדבר 
מצוה  די  פון  תכלית  די  ווייל 
פון ציצית איז צו געדענקען די 
א  געקענט  מען  וואלט  מצוות, 
אויב  אז  זאגן  און  האבן  טעות 
עס וועט אמאל זיין א הייליגע 
דארפן  נישט  וועלן  וואס  דור 
דערמאנונג  א  צו  צוקומען 
אויף די מצוות, וועלן זיי נישט 
מצוה,  די  זיין  מקיים  דארפן 
תורה  די  האט  דעם  וועגן 

דירעקט געשריבן: ’לדורותם‘.
החיים‘  ’אור  דער  זאגט  נאך  ב. 
די  איז  דעם  וועגן  אז  (שם), 
געשריבן  ’לדורותם‘  ווארט 
און  ’ציצית‘  צווישן  געווארן 
שטייט:  עס  ווי  אזוי  ’תכלת‘, 
כנפי  על  ציצית  להם  ”ועשו 
על  ונתנו  לדורותם  בגדיהם 
תכלת“,  פתיל  הכנף  ציצית 
די  ד.מ.  ’ציצית‘  נאר  ווייל 
מען  וועט  בענדליך  ווייסע 
אבער  ’לדורותם‘,  זיין  מקיים 
אין  מעכב  נישט  איז  תכלת  די 
אלע דורות, אזוי ווי עס שטייט 
אין  אז  ה)  יז  (במד“ר  מדרש  אין 
לויף פון די יארן איז באהאלטן 
געווארן די תכלת, און כדי מיר 
אז  האבן  טעות  א  נישט  זאל 
שוין  מען  דארף  צייט  אזא  אין 
גאנצע  די  זיין  מקיים  נישט 
מצוה, האט די תורה געשריבן 
און  ’ציצית‘  צווישן  ’לדורותם‘ 

’תכלת‘.
לייגן ציצית אין די בגד פון 

די מתים
אלימלך  צבי  ר‘  רבי  דער  ג. 
די  אז  ערקלערט,  דינוב  פון 
מרמז  געוואלט  האט  תורה 
לייגן  פון  חיוב  דעם  אויף  זיין 
די  פון  תכריכין  די  אויף  ציצית 
טויטע, כאטש מיר ווייסן ”כיון 
מן  חפשי  נעשה  אדם  שמת 
התורה ומן המצוות“ (שבת ל א), 
פון דעסוועגן, ווייל די צדיקים 
תחיית  צו  אויפשטיין  וועלן 
קליידער  זייערע  מיט  המתים 
לייגן  מיר  דארפן  א),  קיא  (כתובות 
ציצית אין זייערע קליידער. און 
מרמז  אויך  עס  האט  תורה  די 
תיבות  סופי  די  אין  געווען 
בגדיהם  כנפי  על  ”ציצית  פון: 

לדורתם“ וואס איז: ”למתים“.
מען  פארשטייט  דעם  מיט 
תורה  די  האט  פארוואס 
”והיה  געשריבן:  נאכאמאל 
לעבעדיגע,  די  פאר   – לכם“ 
אותו  וראיתם  ”לציצית, 
פון  ענין  די  ווייל  וזכרתם...“, 
דאך  איז  געדענקען  און  קוקן 
טויטע  ביי  שייך  נישט  זיכער 

(’אגרא דכלה‘ שלח).

גאולת מצרים איז געווען אין 
זכות פון ’לדורותם‘

טייטש  צווייטן  דעם  אין  ד. 
אויפן פסוק ”על כנפי בגדיהם“ 
פון  נאמען  אין  רש“י  שרייבט 
דער  אז  הדרשן,  משה  רבי 
לשון פון ’כנפי‘ איז אקעגן דעם 
’כנפי‘  על  אתכם  ”ואשא  פסוק 

נשרים‘“ (שמות יט ד).
זאכן  צוויי  די  פון  שייכות  די 
מהרי“ץ  דער  ערקלערט 

דושינסקיא: ווען די אידן זענען 
זייער  איז  מצרים  פון  ארויס 
א  גאר  אין  געווען  אויפפירונג 
נידריגע צושטאנד און זיי זענען 
אויך געווען אן קיין מצוות, און 
השי“ת  זיי  האט  דעסוועגן  פון 
די  פון  זכות  אין  אויסגעלייזט 
געבוירן  וועלן  וואס  קינדער 
זיין  עוסק  וועלן  זיי  און  ווערן 
מצוות.  אין  און  תורה  אין 
פסוק  די  האט  דעם  וועגן 
צו  גאולה  זייער  צוגעשטעלט 
זיינע  טראגט  וואס  אדלער  א 
נשרים“,  כנפי  ”על  קינדער: 
ווייל אזוי ווי דער אדלער האט 
רחמנות אויף זיינע קינדער און 
טראגט זיי אויף זיינע פליגלעך, 
אידן  די  זענען  אויך  אזוי 
אויסגעלייזט געווארן אין זכות 
זייערע  ערצויגן  האבן  זיי  וואס 

קינדער צו תורה.
דאס  רש“י  האט  דא  אויך 
האט  ער  ווען  געמיינט 
פסוק:  דעם  צוגעשטעלט 
צו  לדורותם“,  כנפי...  ”על 
על  אתכם  ”ואשא  פסוק:  דעם 
גאולה  די  ווייל  נשרים“,  כנפי 
כנפי  ’על  ישראל  כלל  פון 
זכות  אין  געווען  איז  נשרים‘ 
פון ’לדורותם‘ – די קומענדיגע 

דורות (’תורת מהרי“ץ‘ שלח).
’לדורותם‘ – א סגולה אויף 

קינדער
פלאץ  דער  איז  דא 
די  אראפברענגען 
וואס  מעשה  וואונדערליכע 
ספר  אין  געברענגט  ווערט 
נאמען  אין  (שלח)  חמד‘  ’כרם 
יצחק  ישראל  רבי  גאון  פונעם 
רייזמאן זצ“ל חבר הביד“צ אין 

ירושלים:
רבי ישראל יצחק האט געהאט 
יארן  האט  וואס  שוועסטער  א 
צו  געווען  זוכה  נישט  לאנג 
אין  זייענדיג  קיימא.  של  זרע 
איז  צושטאנד  ביטערן  איר 
פון  הויז  די  צו  געגאנגען  זי 
שניאור  רבי  גאון  גרויסן  דעם 
’תורת  בעל  פראדקין  זלמן 
און  זיין  עצה  שואל  זיך  חסד‘ 
דאווענען  זאל  ער  בעהטן 
איר  האט  הגרש“ז  איר.  אויף 
נאכדעם  און  אנגעוואונטשן, 
האט ער איר געגעבן א סגולה, 
זי זאל אויפנייען א טלית גדול 
ארויפלייגן  זאל  מאן  איר  און 
זי  זאל  נאכדעם  און  ציצית,  די 
טלית  דעם  געבן  אוועק  אים 

במתנה.
אזוי  געטון  האט  פרוי  די  ווען 
געזאגט,  איר  האט  רב  דער  ווי 
יאר  א  אז  געווען  זוכה  זי  האט 
געבוירן  איר  איז  שפעטער 

געווארן א יונגל.
ווי א מקור צו די סגולה ברענגט 
דער ’כרם חמד‘ אונזער פסוק: 
”על כנפי בגדיהם – לדורותם“, 
וואס  דעם  דורך  זאגן:  צו  ד.מ. 
מ‘וועט לייגן די ציצית על כנפי 
צו  זיין  זוכה  זיי  וועלן  בגדיהם, 
’לדורותם‘ – צו קינדער. און ער 
אפשר  איז  דאס  אז  צו,  לייגט 
דער מקור פון דער מנהג אז די 
כלה שיקט א טלית פארן חתן, 
אויבנדערמאנטע  די  צוליב 

סגולה.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
קריאת שמע – די קאפיטל פון ציצית (ג‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

די תפ
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