
פרשת עקב

בס"ד

א ברכה וואס קומט פון ליבשאפט
”ַוֲאֵהְב ּוֵבַרְכ“ (ז יג)

האדמו“ר רבי משה יחיאל פון אזשאראוו זאגט:
די תורה האט געשריבן ”ַוֲאֵהְב“ בעפאר: ”ּוֵבַרְכ“, דיך צו 
לערנען אז א ברכה דארף שטענדיג קומען פון ליבשאפט, 
און אזוי ווי מ‘האט מתקן געווען ביי דעם נוסח פון ברכת 
אזוי  און  באהבה“,  ישראל  עמו  את  לברך  ”וצונו  כהנים: 
שטייט אין זוהר הקדוש (נשא קמז ב) אז יעדער כהן וואס איז 
נישט קיין אוהב ישראל זאל נישט בענטשן ברכת כהנים.
’באר משה‘ כי תצא

השלך על ה‘ יהבך
אּוַכל  ֵאיָכה  ִמֶּמִּני  ָהֵאֶּלה  ַהּגֹוִים  ַרִּבים   ִּבְלָבְב תֹאַמר  ”ִּכי 

ְלהֹוִריָׁשם; א ִתיָרא ֵמֶהם" (ז יז-יח)
טייטש רבי יוסף חבר דער רב פון קענישין:

טאקע  ס‘איז  אז  אריינטראכטן  וועסט  דו  וואס  נאך  נאר 
נישט  דו קענסט זיי  ִמֶּמִּני“ און  ָהֵאֶּלה  ַהּגֹוִים  אזוי ”ַרִּבים 
געוואונען, דעמאלטס ”א ִתיָרא ֵמֶהם“, ווייל דאס וועט 
אויף  פארלאזן  אינגאנצן  דיך  זאלסט  דו  צוברענגען  דיך 
אזא  און  הארץ,  טיפן  פון  אים  צו  דאווענען  און  השי“ת 

’סדר זמנים‘, בהקדמת בן המחברתפילה – ווערט אנגענומען.

אמן – די גרעסטע פון אלעס
”ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש“ (ח ח)

אין מסכת ברכות (מח א) זאגן די חכמים זכרונם לברכה, 
אז דער פסוק רעכנט אויס די פירות לויט זייער חשיבות, 
און וועגן דעם וואס איז פריער אין פסוק איז פריער צו 

מאכן ברכה.
ביים באזוך פון דער נשיא פון בני אמונים רבי יעקב דב 
ירושלים  ראב“ד  דער  פון  הויז  די  ביי  מארמארשטיין 
הגר“מ שטערנבוך שליט“א, האט דער ראב“ד געזאגט אז 
פון די גמרא קען מען זיך אויך ארויסלערנען די חשיבות 

פון ענטפערן אמן:
אין זוהר הקדוש (ראה תיקו“ז חדש ח“ב פג א) ווערט געברענגט, 
אז אין די ווארט ’צדי“ק‘ זענען מרומז א צאל פון געוויסע 
דברים שבקדושה וואס מ‘דארף זאגן יעדן טאג: צ‘ אמנים, 
ד‘ קדושות, י‘ קדישים, ק‘ ברכות. עס לאזט זיך זאגן אז 
אויך ביי די מימרא זענען די זאכן אויסגערעכנט געווארן 
לויט זייער חשיבות, און עס קומט אויס אז ענטפערן אמן 
איז נאך גרעסער פון אלעס, אזוי ווי חז“ל זאגן (ברכות נג ב): 

”גדול העונה אמן יותר מן המברך“.

בעהטן באלד נאכן לויבן
”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה‘ ֱאקֶי" (ח י)

און  בקשות  צולייגן  זיך  מיר  פירן  בענטשן  ענדע  ביים 
תחינות. עטליכע ערקלערונגען זענען געזאגט געווארן אויף 

דעם, דא וועלן מיר אראפ ברענגען צוויי פון זיי:
א. דער ’חפץ חיים‘ ברענגט דעם יסוד וואס דער רבנו בחיי 
(שמות יט ג) שרייבט: ”די תפילה ווערט מער אנגענומען 

איז  מ‘בענטש  ווען  דעם  וועגן  מצוה“,  די  טוהן  בשעת‘ן 
פאסיג מיר זאלן דאווענען אויף אונזערע געברויכן.

ראש  שליט“א  ערלאנגער  אברהם  רבי  גאון  דער  צו  לייגט 
אויף  זיין  מקפיד  וועלן  מיר  אויב  אויך  תורה‘,  ’קול  ישיבת 
פארן דאווענען: ”הריני  זאגן  הקדוש  אר“י  פונעם  תקנה  די 
של ואהבת לרעך כמוך“, און דורך  עשה  מקבל עלי מצות 
דעם וועט די גאנצע דאווענען זיין מיט אהבת ישראל, וועלן 
’תפילה  א  פון  סגולה  די  האבן  וועט  עס  אז  פארדינען  מיר 
מער  עס  ווערט  געזאגט  ווי  וואס  מצוה‘  די  טוהן  בשעת‘ן 

אנגענומען.
לייב  רבי  גאון  דער  עס  ערקלערט  אופן  א  נאך  אויף  ב. 
וואס  לויט  ’המתמידים‘,  ישיבת  ראש  שליט“א  מינצבערג 
לה)  כט  (בראשית  זאגט  התורה  על  פירוש  זיין  אין  טור  דער 
אויפן  באשעפער  דעם  לויבט  מענטש  א  ווען  שטענדיג  אז 
פארגאנגענהייט, זאל ער באלד בעהטן אויפן צוקונפט, כדי 
אלע  באקומען  שוין  האט  ער  ווי  אויסזעהן  נישט  זאל  עס 
נישט  שוין  דארף  און  האר  זיין  פון  באדערפענישן  זיינע 
געענדיגט  האבן  מיר  ווען  מיר,  אויך  דעם  וועגן  גארנישט. 
צו  באלד  מיר  לייגן  בענטשן,  ביים  אויבערשטן  דעם  לויבן 

געוויסע בקשות אויפן צוקונפט.
’חפץ חיים‘ עה“ת כי תבוא; ’ברכת אברהם‘ מאמרים עמ‘ רצו; הגש“פ ’בן מלך‘ עמ‘ קצ

’המתפלל על חבירו‘ פון טיפן הארץ
”ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה עֵֹבר ַהּיֹום ֶאת ַהַּיְרֵּדן“ (ט א)

”וואס איז טייטש ’אתה עובר‘? זאגט רבי תנחומא: אז משה 
נישט  גיי  איך  אבער  אריבער,  גייען  ענק  געזאגט  זיי  האט 
אריבער! און מיט דעם האט ער זיי מרמז געווען אז ער וויל 

אז זיי זאלן דאווענען אויף אים“ (דב“ר ג יא).
פארוואס האט משה נישט קלאר געבעהטן פון די אידן זיי 

זאלן דאווענען פאר אים?
ערקלערט רבי יעקב חיים סופר בעל ’כף החיים‘:

אז איינער מוטשעט א צווייטן ער זאל דאווענען אויף אים, 
ס‘קען אז יענער וועט אין ענדע טאקע דאווענען אויף אים, 
’מן השפה ולחוץ‘ כדי  אבער עס וועט זיין נאר אויסערליך 
יענעם נישט אפזאגן, אבער דער וואס ווערט נתעורר פון זיך 
אליין צו בעהטן אויף זיין חבר, וועט ער עס זיכער טוהן פון 
טיפן הארץ, וועגן דעם האט משה ענדערשט מרמז זיין פאר 
די אידן זיי זאלן דאווענען פאר אים, ווי איידער זיי באפעלן.

אויף א אנדערן וועג ערקלערט דער ’אמרי אמת‘:
ּתֹוֶסף  כו): ”ַאל  ד  (לעיל  משה  צו  השי“ת  פון  ווערטער  די  אין 
ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה“, איז אויך געווען אריינגערעכנט א 
באפעל ער זאל נישט בעהטן פון אנדערע זיי זאלן דאווענען 
אויף אים, און וועגן דעם האט ער געבעהטן פון די אידן נאר 

בדרך רמז.
’ישמח ישראל‘ [לגרי“ח סופר]; ’ליקוטי יהודה‘

די ברכה איז אקעגן די מגפה
”ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה‘ ֱאקֶי ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ" (י יב)

א)  קעט  קרח  זוהר  ב;  מג  (מנחות  חז“ל  האבן  פסוק  דעם  פון 
טאג,  יעדן  ברכות‘  ’מאה  זאגן  צו  חוב  דעם  ארויסגעלערנט 

ווען זיי דרש‘ענען: ”אל תקרי ’מה‘ – אלא ’מאה‘“.
אייגער  שלמה  רבי  האדמו“ר  פרעגט  קושיא  א געוואלדיגע 

פון לובלין אויף דעם נוסח הברכות וואס מיר זאגן:
דער  אז  חז“ל  זאגן  רנז)  פסחים  של“ה  ע“פ  ב,  (י  נדרים  מסכת  אין 
וואס איז מקדיש א קרבן, זאל זאגן: ’קרבן לה‘‘, און נישט: 
’לה‘ קרבן‘, ווייל טאמער וועט ער שטארבן נאכן זאגן ’לה‘‘ 
בעפאר ער וועט אניאגן זאגן ’קרבן‘, און ער האט דערמאנט 
דעם שם שמים לבטלה. לכאורה אויב אזוי אויך ביי א ברכה 
אלוקינו  ”ה‘  זאגן:  וועט  ער  טאמער  זיין  חושש  מען  דארף 
מלך העולם“ און ער וועט שטארבן בעפאר ער וועט ענדיגן 

די ברכה, און ער האט דערמאנט שם שמים לבטלה?
א וואונדערליכער תירוץ אויף דעם זאגט רבי יעקב יהושע 

פראמאן פון לאדזש:
די תקנה פון די ’מאה ברכות‘ האט דוד המלך מתקן געווען 
טאג  יעדן  זענען  דעם  דורך  וואס  מגיפה  די  אפשטעלן  כדי 
ברכה  די  ווייל  און  כא),  יח  (במ“ר  אידן  הונדערט  געשטארבן 
האבן  מורא  נישט  מען  דארף  טויט,  די  אפ  האלט  אליין 

טאמער דער וואס זאגט וועט שטארבן בעפאר עס ענדיגן.
’נחלת יעקב יהושע‘

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

פע ם
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’כי ה‘ הוא הנותן לך כח‘ ענטפערן אמן
”ְוָזַכְרָּת ֶאת ה‘ ֱאקֶי ִּכי הּוא ַהּנֵֹתן ְל ּכַֹח ַלֲעׂשֹות 

ָחִיל" (ח יח)
טייטש דער חיד“א:

דער  וואס  מצוה  יעדע  פון  אז  באקאנט  איז  עס 
וואס  מלאך  א  באשאפן  ווערט  טוהט  מענטש 
איז צו זיין זכות, קומט אויס אז די צדיקים וואס 
טוהן אסאך מצוות האבן א גרויסער מיליטער פון 
דעם  אויף  זכות.  זייער  צו  שטייען  וואס  מלאכים 
גרויס  נישט  זיך  זאלן  מיר  תורה  די  אונז  ווארנט 
מיר  וואס  גרופע  די  ד.מ.  ’חיל‘  דעם  מיט  האלטן 
ַהּנֵֹתן  הּוא  ה‘...  ֶאת  ”ְוָזַכְרָּת  נאר:  באשאפן,  האבן 
ְל ּכַֹח ַלֲעׂשֹות“ די מצוות, וואס פון זייער כח איז 

באשאפן געווארן דער ”ָחִיל“.
איז  ’אמן‘  אז  באקאנט  איז  עס  צולייגן,  מ‘קען  און 
בגימטריה ’מלאך‘, און ווייל דער מענטש קען עס 
ענטפערן אן א צאל מאל אין זיין לעבן, קומט אויס 
אז עס איז נישט פארהאן נאך אזא מצוה וואס קען 
און  צאל.  קיין  אן  מלאכים  אזויפיל  ברענגען  אים 
פסוק  דער  אן  כאפט  דעם  וועגן  אז  זאגן  מ‘קען 
דארף  ’אמן‘  ווייל  ָחִיל“,  ַלֲעׂשֹות  ”ּכַֹח  לשון:  דעם 

דאך געזאגט ווערן ’בכל כוחו‘ (שבת קיט ב).
’צוארי שלל‘ ויקהל; קונטרס ’השירה הזאת‘ עמ‘ יח

רזי אמונים 
ר

ח ח)

’חפץ ח

רזי
כח‘ ענ לך
ֹ

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

דאנערשטאג כ“ח מנחם אב וועט זיין דער יארצייט פון דער נצי“ב פון וואלאזשין, דא ווערט געברענגט א געוואלדיגער 
חידוש וואס ער האט געשריבן אין זיין ספר ’מרומי שדה‘ (נזיר סו ב) איבער די גרויסקייט פון ענטפערן אמן:

די חכמים זכרונם לברכה (ילק“ש האזינו רמז תתקמב) האבן ארויסגעלערנט דעם חיוב פון ענטפערן אמן פונעם פסוק (דברים 
לב ג): ”כי שם ה‘ אקרא הבו גודל לאלוקינו“, און אזוי טייטשן זיי דעם פסוק: ווען איך וועל זאגן דעם אויבערשטנ‘ס 

נאמען ביי א ברכה, זאלן די צוהערהער צוגעבן צו דעם א גרויסקייט דורכ‘ן ענטפערן אמן.
לויט דעם קען מען זאגן אז אויך אויף א ברכה וואס מ‘איז מחוייב נאר מדרבנן, איז דא א חיוב מן 

התורה צו ענטפערן אמן, און לויט דעם פארשטייט מען פארוואס ’גדול העונה אמן מהמברך‘, ווייל 
דער וואס ענטפערט אמן איז מקיים א מצוה מן התורה, 

און דער וואס זאגט די ברכה איז אסאך מאל מקיים נאר א דרבנן. 

ברכות השחר בחברותא, מדאורייתא !
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יהודה איז געוואקסן אין א גוטע משפחה. 
אריבער  זענען  יארן  קינדערישע  זיינע 
הויז  א  אין  גוט,  און  פיין  זייער  אים  אויף 
מיט  אנגעזאפט  זענען  ווענט  זיינע  וואס 
צווייטע  די  פון  אבער  מצוות,  און  תורה 
נישט  דארט  איז  אן  אייביג  פון  זייט, 
זיין.  צו  דארף  עס  ווי  פרנסה  קיין  געווען 
ביי דעם יהודה איז מקויים געווארן דער 
מאמר חז“ל (נדרים פא א): ”היזהרו בבני 
האט  ער  און  תורה“,  תצא  שמהן  עניים 
זיך  האט  ער  ווי  איבעראל  געווען  מצליח 
ישיבה  אין  תורה,  תלמוד  אין  געוואנדן; 
יעדע  אין  גדולה,  ישיבה  אין  און  קטנה 
פלאץ איז ער געווען פון די לייבן און אלע 

האבן געוואלט נאנט זיין מיט אים.

דערנענטערט  זיך  האט  ער  ווען  אבער 
זיך  האט  מקדש‘  ’האיש  פון  צייט  די  צו 
אלעס איבערגעדרייט, די ארימקייט וואס 
האט געהערשט אין זייער הויז האט אים 
געוואלט  אים  האבן  אסאך  אפגהאלטן. 
טאכטער,  זייער  פאר  חתן  א  פאר  נעמען 
אבער ווייל ער האט געהאט העכער זיך א 
’הויקער‘ פון א ברודער און א שוועסטער 
וואס האבן נאכנישט חתונה געהאט צוליב 
זייער עקאנאמישער צושטאנד, האט זיך 
אין  אפגעהאלטן  יהודה  פון  שידוך  דער 
לויף פון א לאנגע צייט. ער האט געזעהן 
איינער  חתונה  האבן  חברים  זיינע  וויאזוי 
אויף  ווארטן  מוז  ער  און  צווייטן,  נאכן 
פון  פארזוימט  זיך  האט  וואס  ישועה  זיין 

צוקומען.

לויף  אין  אז  ווערן  באצייכנט  מוז  עס 
זיך  האט  ער  וואס  צייט  גאנצע  די  פון 
אלע  כאטש  געווארט,  און  געמוטשעט 
זיינע חברים פון שיעור האבן שוין חתונה 
נישט  מינוט  איין  אויף  ער  האט  געהאט, 
מיט  תורה.  אין  שטייגן  זיין  נאכגעלאזט 
א פעסטקייט האט ער אכטונג אויף אלע 
סדרי הישיבה, ווי עס וואלט יעצט געווען 

זיין ערשטע יאר אין ישיבה.

געקענט  שוין  האט  ער  ווען  ענליך 
אויסגראדן זיין רוקן, נאך וואס אין א גוטע 
געשוויסטער  עלטערע  זיינע  האבן  שעה 
שוין  יהודה  איז  זיווג,  זייער  געטראפן 
און  יארן,  עלטערע  די  אין  אביסל  געווען 
צו  געאיילט  נישט  זיך  האבן  שדכנים  די 
קלאפן אויף זיין טיר. א גרויסער טייל פון 
די שידוכים וואס מ‘האט אים אנגעטראגן, 
פאסיג  געווען  נישט  אינגאנצן  זענען 
און  צושטאנד,  רוחניות‘דיגע  זיין  לויט 
פאסיג,  געווען  יא  זענען  וואס  ביסל  די 
זענען ’אוועק געפאלן‘ צוליב פארשידענע 

סיבות.

פון טאג צו טאג האבן זיך אין זיין הארץ 
געשטארקט די געפילן פון עלנדקייט און 
אבער   – איינגעבויגן  זיך  האט  גייסט  זיין 
נישט צובראכן; ער האט זיך ארויסגעגעבן 
איז  וואס  תפילות  ווארימע  זיינע  ביי 
געווען א שם דבר, מיט טרערן און געוויין 
האט ער געבעהטן דעם טאטן אין הימל, 
און איין מינוט האט ער זיך נישט מייאש 
צום  דאווענען  און  האפן  פון  געווען 

אויבערשטנ‘ס הילף.

יהודה  האט  טאג  געוויסע  א  אין  אט,  און 
אנגעטראפן א אומבאקאנטן אלטן מוסר-
ער  האט  שעה‘ן  מיטאג  די  אין  ספר, 
ער  וואס  ווערטער  די  דעם,  אין  געליינט 
זיין  אין  אריין  זענען  געליינט  דארט  האט 
געווארן  געשריבן  וואלט  עס  ווי  הארץ, 

ספעציעל פאר אים:

א  זיך  פון  נעמען  אראפ  וויל  וואס  דער 
נעמען  אונטער  זיך  זאל  גזירה,  שלעכטע 
זאל  ער  און  טוב,  מנהג  א  אדער  מצוה  א 
א  מיט  געבן  אכטונג  שטארק  דעם  אויף 
געוואלדיגע איבערגעגעבנקייט, אויך ווען 
טוהט  וואס  דער  טבע.  זיין  אקעגן  ס‘איז 
אזוי, איז פארזיכערט אז מן השמים וועט 
מען זיך פירן מיט אים מדה כנגד מדה, און 
אקעגן די טבע וועט מען איבערדרייען די 
אים,  אויף  געווארן  נגזר  איז  וואס  גזירה 

מצרה לרווחה.

א  אויס  רעכנט  ספר  פונעם  מחבר  דער 
הנהגות  און  מצוות  פון  ליסטע  לאנגע 
יהודה  אויספירן,  גרינג  אויס  זעהן  וואס 
האט אלעס איבערגעטראכט און נאכדעם 
אונטערנעמען  זיך  באשלאסן  ער  האט 
יעדן  אין  במנין  תפילה  אויף  זיין  מקפיד 
נאר  זאל  עס  וואס  זיין  זאל  עס  פרייז, 

נישט זיין.

יהודה האט זיך דערמאנט אין די מאמרי 
רעדן  פוסקים  די  וואס  אין  און  חז“ל 

בציבור,  תפילה  פון  מעלה  די  איבער 
אויסגעהערט  שטענדיג  ווערט  עס  וואס 
פאר השי“ת. ער האט זיך אויך דערמאנט 
די  איבער  געשריבן  שטייט  עס  וואס 
ספעציעלע מעלה וואס ליגט אין תפילה 
בציבור, וואס דורך דעם קען מען זאמלען 
אסאך אמן‘ס אן קיין צאל, און ביי זיך איז 

ער רואיג אז ער האט גוט באשלאסן.

ער  האט  ווייטער  און  טאג  יענעם  פון 
קיין  פארפאסט  נישט  אויך  איינמאל 
אינעם  אדער  ישיבה  אין  בציבור,  תפילה 
דערנעבנדיגן שוהל. עס איז נישט געווען 
אזא גרינגע זאך, ווייל די ישיבה האט זיך 
געפונען אין א זייטיגע געגנט, וואס ווייניג 
געווען,  דארט  איז  דאווענען  צום  מנינים 
און אויב ער האט זיי דערלייגט, האט ער 
געדארפט פארן אדער גיין א שווערע און 
פלאץ  א  צו  אנקומען  ביזן  וועג  לאנגע  א 

וואו דארט וועט ער טרעפן א מנין.

סדר,  נאכמיטאג  אנהייב  ביים  טאג,  איין 
שטארקע  יהודה  פאר  אנגעכאפט  האט 
זיך  פראבירט  האט  ער  קאפ-ווייטאג, 
אבער  דעם,  פון  וואוסנדיג  מאכן  נישט 
נאר  נאכגעלאזט  נישט  האט  ווייטאג  די 
זיך  האט  יהודה  געשטארקט.  זיך  האט 
איז  און  חברותא,  זיין  פאר  אנטשולדיגט 
קליינע  א  כאפן  צימער  זיין  צו  געגאנגען 
וועט  נאכדעם  אז  האפנדיג  דרימל, 

אריבער גיין די ווייטאג.

שפעט  אויפגעוועקט  זיך  האט  יהודה 
ער  האט  אינגאנצן  דערשראקן  ביינאכט. 
געקוקט אויף זיין זייגער און האט געזעהן 
אז עס איז זייער שפעט. זיינע חברים אין 
צימער זענען שוין געשלפן, און ער האט 
און  הוט  זיין  אנגעטוהן  שטילערהייט 

רעקל און ארויס אויפן שטילן גאס.

אים  האט  לופט‘ל  נאכט  קילע  די 
איז  ער  און  פנים,  אין  געקלאפט 
איך  וועל  ”וואו  פארלוירן:  געשטאנען 
ער  האט   – מנין?“  א  טרעפן  יעצט 
פון  ווי  פלוצלינג  און  זיך,  צו  געטראכט 
הימל האט זיך נעבן אים אפגעשטעלט א 
דער  האט   – הילף?!“  ”דארפסט  טעקסי. 
ליבליכער דרייווער געפרעגט, און יהודה, 
אים  האט  מאל,  צוויי  טראכטן  צו  אן 
(א  ’איצקאוויטש  קיין  ”פאר  געבעהטן: 
באקאנטע שול אין בני ברק וואס איז אפן 
האט  וואס  דרייווער  דער  שעות)!“.   24
נישט  האט  קאפ,  אויפן  קאפל  א  געהאט 
זייער  און  ערקלערונגען  קיין  געדארפט 
ביים  אפגעשטעלט  זיך  ער  האט  שנעל 
אריינגאנג פונעם באקאנטן בית המדרש.

די צייט, ווי געזאגט, איז שוין געווען זייער 
איז  ’איצקאוויטש‘  אין  אויך  און  שפעט, 
האט  יהודה  מנינים.  געווען  קוים  שוין 
זענען  ענליך  ביז  צייט  לאנגע  א  געווארט 
און  מענטשן,  זעקס  נאך  אנגעקומען 
געווען,  מייאש  כמעט  שוין  זיך  האבן  זיי 
פלוצלינג איז נאכאמאל אנגעקומען דער 
מיט  ווען  דרייווער,  טעקסי  באקאנטער 
אין  איד  א אמעריקאנער  מיט  קומט  אים 
יונגן  זיין  מיט  באגלייט  יארן,  מיטעלע  די 

אייניקל.

”פון הימל האט מען ענק צוגעשיקט נאך 
דרייווער  דער  האט   – מתפללים“  צוויי 
אויסגערופן מיט תמימות און מיט שמחה, 
”און איך וועל אויך מיט דאווענען“ – האט 
ער צוגעלייגט, און מ‘האט זיך געשטעלט 

דאווענען.

קענען  צו  מוטשעניש  די  און  זארג  די 
צוגעברענגט  האט  מנין,  מיט  דאווענען 
באהעפטן  שטארק  זיך  זאל  יהודה  אז 
ווי  מער  געווען  איז  עס  דאווענען,  צום 
אים  האבן  געפיהלן  הייליגע  אייביג, 
ער  האט  ווערטער  די  ארומגענומען, 
שווער  זייער  און  ארויסגעזאגט,  שטייט 
איז אים געווען זיך צו שטארקן אויף זיינע 
די  מיט  צוזאמען  דאווענען  און  געפיהלן 

אנדערע מתפללים.

שוין  האבן  מתפללים  איבעריגע  די 
פאר  אבער  עשרה‘,  ’שמונה  געענדיגט 
יהודה איז שווער געווען זיך אפרייסן פון 
די ווערטער, ער איז ווייטער געשטאנען, 
ווען  און  ווינקל,  זיין  אין  געשאקלט  זיך 
נישט,  ענדיגט  ער  אז  געזעהן  האבן  זיי 
האבן זיי מצרף געווען א דורכ-גייער זאל 
אזוי  און  מנין,  דעם  זיי  פאר  זיין  משלים 

האט זיך געענדיגט דאס דאווענען.

האלבע  קומענדיגע  די  פון  לויף  אין 
שעה איז יהודה געווען פארטיפט אין די 
’שמונה עשרה‘, ווען ער ווייסט נישט פון 

די אויגן וואס קוקן אויף אים פון אונטערן 
רוקן. דאס איז געווען דער אמעריקאנער 
טעקסי  מיטן  געקומען  איז  וואס  איד 
אראפ  געקענט  נישט  האט  ער  דרייווער. 
בחור  ערליכן  דעם  פון  בליק  זיין  נעמען 
און  אים  אקעגן  געשטאנען  איז  וואס 
געדאוונט מיט טרערן. ער האט געשפירט 
אז ער דארף אים העלפן, און מיט געדולד 

האט ער געווארט ביז ער וועט ענדיגן.

דאווענען  דעם  געענדיגט  האט  יהודה 
שמחה  מיט  לשבח‘  ’עלינו  זאגן  מיטן 
און א ברען, און האט געוואלט ארויסגיין 
אים  איז  איד  עלטערער  דער  שול.  פון 
זיך  ביי  האט  יהודה  נאכגעגאנגען. 
אין  גיין  צוריק  ער  זאל  וויאזוי  געטראכט 
וואס  געלט  גאנצע  זיין  וואס  נאך  ישיבה, 
ער האט געהאט ביי זיך אין טאש האט ער 
דרייווער,  טעקסי  פארן  באצאלט  פריער 
א  געשפירט  ער  האט  פלוצלינג  און 

ליבליבע קלאפ אויף זיין רוקן.

עלטערער  דער  האט   – עליכם“  ”שלום 
יהודה  פון  האנט  דעם  געקוועטש  איד 
 – השלום“  ”עליכם  ליבשאפט,  א  מיט 
שעמעוודיג  געזאגט  צוריק  יהודה  האט 
זיין  נעמען  אוועק  געוואלט  האט  און 
מענטש  ליבליכער  דער  אבער  האנט, 
האט  ער  אנגעכאפט.  שטארק  אים  האט 
ער  ווען  יהודה,  מיט  שמועסן  אנגעהויבן 
אינטערעסירט זיך אויף זיין פאמיליע און 
ווי ער לערנט, ווען ער האט געהערט אז 
געהאט,  חתונה  נאכנישט  האט  יהודה 
האט זיך פלוצלינג אנגעזעהן א בליץ אין 

זיינע אויגן.

חוץ  אין  געהאט  ער  האט  אייניקל  א 
כלילת  א  מיידל  חשוב‘ע  א  לארץ. 
צוליב  וויסן  צו  אן  והמידות,  המעלות 
וואס, איז איר ישועה נאכנישט געקומען. 
אין עלטער פון פינעף און צוואנציג האט 
זי נאכנישט געטראפן איר זיווג, און יעצט, 
פילט דער זיידע, אז פון הימל האט מען 
יהודה‘ן,  טרעפן  זאל  ער  צוגעפירט  אים 

און נישט אומזינסט.

ארויסגעזאגט  שנעל  נישט  האט  ער 
וואס ער טראכט. די שמועס צווישן אים 
פון  און  פארצויגן,  זיך  האט  יהודה  און 
מער  זיידע  דער  האט  מינוט  צו  מינוט 
א  גאר  שטייט  אים  פאר  אז  פארשטאנען 
ער  בחור.  דערהויבענער  א  און  חשובער 
האט זיך נישט געזעגנט פון יהודה בעפאר 
א  חשבון  זיין  אויף  באשטעלט  האט  ער 
די  צו  פירן  צוריק  אים  זאל  וואס  טעקסי 

ישיבה.

איז  ער  וואו  האטעל  צום  וועג  אויפן 
איינגעשטאנען, האט ער שנעל אנגערופן 
און  טאכטער  זיין  צו  אמעריקע,  קיין 
דערציילט  זיי  האט  און  איידעם,  זיין 
די  פון  זיך...  קאכט  גוט‘ס  א  עפעס  אז 
זיידע  דער  וואס  איינצעלהייטן  ביסל 
עלטערן  די  האבן  איבערגעגבן  האט 
פארשטאנען אז עפעס ליגט אין דעם, און 
זיי האבן שנעל באשטעלט א טיקעט קיין 

ארץ ישראל.

אין  און  געפארן,  שנעל  איז  שידוך  דער 
די וואך האט מען שוין געבראכן טעלער. 
יהודה האט זוכה געווען צו א מושלם‘דיגע 
שידוך – א כלה א כלילת המעלות, וואס 
זיך  האבן  עלטערן  פארמעגליכע  אירע 
פאר- די  פאר  צושטעלן  אונטערגענומען 
פאלק אלע זייערע באדערפענישן מיט א 

ברייטקייט.

יהודה  איז  נאכדעם  חדשים  געציילטע 
געגאנגען אונטערן חופה מיט גרויס גליק 
האבן  חופה  צום  וועג  אויפן  מזל.  און 
זיינע אויגן באטראכט די אנוועזנדע, ווען 
א  באמערקט  אויגן  זיינע  האבן  פלוצלינג 
געווען  איז  דאס  געשטאלט.  באקאנטע 
דער  דרייווער,  טעקסי  ליבליכער  דער 
וואס פון הימל איז געשיקט געווארן אים 
זיין  פון  זיידע  דער  מיט  טרעפן  מאכן  צו 
כלה, און אים מצרף זיין צו אים צו מנין. 
די  צו  געשמייכלט  האט  דרייווער  דער 
אים  האט  יהודה  און  יהודה,  פון  ריכטונג 
וואס  שמייכל  א  מיט  צוריקגעענטפערט 
בשותפות‘דיגער  זייער  דערציילט  האט 

סוד:

פון א תפילה במנין – פארדינט מען נאר.

’שבת טיש‘ כי תבוא תשע“ה‘

א תפילה במנין וואס האט באהאפטן וועלטן

’והיה‘ איז א לשון שמחה
אז  חז“ל  אין  כלל  באקאנטער  א  איז  עס 
תורה  אין  שטייט  וואס  ’והיה‘  לשון  דער 
רבה  (בראשית  שמחה  סימבאלעזירט 
פון  קאפיטל  די  ביי  דא  אויך  ועוד).  ב  מב 
”והיה  געשריבן:  תורה  די  האט  ציצית 
(תנחומא  מדרש  אין  און  לציצית“,  לכם 
שלח טו) איז צוגעשטעלט דעם פסוק אין 
תהלים (צז יא): ”אור זרוע לצדיק ולישרי 

לב שמחה“. 

די  פון  עמרם  חיים  רבי  ערקלערט 
מקובלים אין צפת:

א  ליגט  ציצית  די  פון  חוטים  ל“ב  די  אין 
הארץ,  די  אין  שמחה  זיין  מעורר  סגולה 
ווייל די תכלת וואס איז צוזאמען מיט זיי 
איז דומה צו די כסא הכבוד ווי די שכינה 
תהלים  אין  זאגט  המלך  דוד  און  רוהט, 
וועגן  וישמחו“,  יראוני  ”יראיך  עד):  (קיט 
דעם איז דאס מרומז אין פסוק: ”ולישרי 
ל“ב שמחה“ – אקעגן די ל“ב חוטים וואס 
סי‘  ח“ו  המלך‘  (’מטעם  ציצית  די  אין  איז 
תשצז הובא ב‘יפה ללב‘ סי‘ כד ס“ק יח אות יג).

קוקן אויף די ציצית בשעת‘ן 
מקיים זיין די מצוה

ד):  כד  (או“ח  ערוך  שולחן  אין  שטייט 
”ס‘זענען דא וואס פירן זיך קוקן אויף די 
ווערטער  די  צו  אן  מ‘קומט  ווען  ציצית 
די  אויף  לייגן  עס  און  אותו‘  ’וראיתם 
אויגן, און עס איז א גוטער מנהג און עס 
איז מחבב די מצוה“. און דער רמ“א איז 
קושן  צו  עס  אויך  זיך  מ‘פירט  אז  מוסיף 
ווען מ‘קוקט אויף דעם צוליב די חביבות 
ברורה  משנה  אין  און  מצוה.  די  פון 
די  פון  נאמען  אין  צו  ער  לייגט  ז)  (ס“ק 
אריבער  פירט  וואס  יעדער  אז  קדמונים 
די בענדליך פון די ציצית אויף זיינע אויגן 
איז  ציצית,  פון  פרשה  די  ליינט  ער  ווען 
ער פארזיכערט אז ער וועט נישט בלינד 

ווערן.

ארויס  עס  לערנט  כח)  (עשין  סמ“ק  דער 
פונעם לשון הפסוק: ”וראיתם אותו“, אז 
מצוה,  עקסטערע  א  איז  ציצית  די  זעהן 
זיך  קריגן  ראשונים  די  פון  אסאך  אבער 
הריב“ש  שו“ת  אין  אויך  אזוי  אים,  אויף 
נישט  איז  דאס  אז  שטייט  תפו)  סי‘  (ח“ב 
קיין עקסטערע מצוה, אבער ער זאגט אז 
עס קלאר אז דאס איז זיכער א חשוב‘ער 
די  אויף  קוקן  ווייל  מצוה,  די  אין  פרט 
די  געדענקען  מ‘זאל  צו  ברענגט  ציצית 
תכלית  דער  איז  דאס  וואס  מצוות  אלע 

פון די מצוה.

ווען איז די צייט פון קוקן אויף 
די ציצית

אויף  ראוי  איז  וואס  צייט  דער  איז  ווען 
יונתן  תרגום  אין  טרעפן  מיר  מצוה?  די 
”ותחמון  שרייבט:  וואס  לט)  טו  (במדבר 
בהון  מתעטפין  דאתון  בזמן  יתיה 
אז  געדרינגען  איז  דעם  פון  און  ביממא“, 
אין אלע שעות פון טאג איז דא א מצוה 
למעשה  אבער  ציצית.  די  אויף  קוקן  צו 
אז  שם)  (שו“ע  פוסקים  די  אן  כאפן 
מען  דארף  אותו‘  ’וראיתם  זאגן  בשעת‘ן 

אויף דעם קוקן.

ברענגט  אריז“ל  פונעם  נאמען  אין  און 
מען צו אז דער מענטש דארף קוקן אויף 
דעם  מיט  און  צייט,  אגאנצע  ציצית  די 
’וראיתם  איז ער מקיים זיין די מצוה פון 
אותו‘, און דאס איז א געוואלדיגע תועלת 
אזוי  וועט  ער  אויב  ווייל  נשמה,  די  פאר 
טוהן וועט ער נישט געשטרויכלט ווערן 
צוקומען  אויך  וועט  ער  און  זינד,  א  מיט 
הכוונות‘  (’שער  תועלת,  געוואלדיגע  א  צו 
ציצית דרוש ז‘). נאך ברענגען זיי (שם, כוונת 
ק“ש דרוש ח‘) אז אויך ווער עס האט נישט 
אינזין  דארף  ציצית  זיין  אין  תכלת  קיין 
’וראיתם אותו‘ כאילו עס איז  האבן ביים 

דארט דא א פתיל תכלת.

עס איז פאסיג צו ברענגען וואס דער ’אבן 
עזרא‘ שרייבט (במדבר טו לט) ביי די ענין 
ער  מצוה...  ציצית: ”די  פון  מצוה  די  פון 
מיט  צודעקן  שטענדיג  בייטאג  זיך  זאל 
דעם און עס נישט אויסטוהן... לויט מיין 
אנטוהן  מען  דארף  ענדערשט  מיינונג, 
די ציצית אין די אנדערע שעות ווי ביים 
און  געדענקען  זאל  ער  כדי  דאווענען, 
אגאנצע  עבירות  מיט  אדורכפאלן  נישט 
ער  וועט  דאווענען  בשעת‘ן  ווייל  צייט, 

דאך נישט זינדיגן“.

”וראו כל עמי הארץ כי שם ה‘ 
נקרא עליך“

עס האט דערציילט רבי יוחנן לוריא פון 
די פריערדיגע חכמי אשכנז, דער עלטער 

זיידע פונעם מהרש“ל:

פון  אידן  אלע  זענען  צייטן  מיינע  אין 
געווארן  באפוילן  (קאונטי)  געגנט  אונזער 
אנצייכענען זייער קליידער מיט א געלע 
האט  איינמאל  שאנד.  א  אלץ  קאליר 
שטראסבורג  אין  גלח  א  געטראפן  מיך 
צי  ’איד,  תומו:  לפי  געפרעגט  מיך  און 
וואס  סימן  דער  באדייט  וואס  ווייסטו 
האב  קליידער?‘.  דיינע  אויף  האסט  דו 
דעם  מיט  גיי  איך  געענטפערט  אים  איך 
און  קעניג,  פונעם  באפעל  דעם  צוליב 
אויך אויב ער וואלט מיך געהייסן שלעפן 
אזוי  אויך  איך  וואלט  לאסט,  שווערע  א 
דעם  אין  נישטא  איז  עס  כאטש  געטוהן, 

קיין פארשטענדליכע טעם.

’איך  געזאגט:  מיר  גלח  דער  האט 
דער  טעם:  דעם  ערקלערן  דיר  וועל 
פון  אפגעשיידט  ענק  האט  אויבישטער 
אלע פעלקער און ענק געגעבן די מצוות 
אונטערשייד  די  זעהן  קלאר  מ‘זאל  אז 
פעלקער,  די  אנדערע  און  ענק  צווישן 
און די מצוה פון ציצית וואס ענק זענען 
עס מקיים צוליב ענקער גא-ט‘ס באפעל, 
זאגט עדות אז ענק זענען מקיים די אלע 
מצוות, די באהאלטענע און די אפענענע. 
מקיים  האבן  ענק  וואס  צייט  די  אין 
געווען די מצוה ווי עס דארף צו זיין, איז 
האבן  ענק  ווען  פון  אבער  רואיג.  געווען 
שעמען  זיך  און  גרינגשעצן  אנגעהויבן 
באשעפער  דער  האט  מצוה,  די  מיט 
אויף  טראגן  דאס  זאלן  ענק  געווען  גוזר 
שאנד,  א  אלץ  קאליר  געלן  דעם  ענק 
ענקער  אויף  צייכן  א  אלעמען  פאר 

נארישקייט.

באלד  איך  האב  געהערט  דאס  איך  ווען 
זענען  וואס  ציצית  די  ארויסגענומען 
געווען באהאלטן אונטער מיינע קליידער 
ער  אבער  געוויזן,  אים  עס  האב  איך  און 
און  דעם  מיט  צופרידן  געווען  נישט  איז 
עס  ’האסט  מיר:  פאר  גע‘טענה‘עט  האט 
כדי  אינדרויסן,  פון  אנטוהן  געדארפט 
ב  שמות  נפש‘  (’משיבת  זעהן...‘  עס  מ‘זאל 

יט).

דערציילט  אויך  ווערט  ענין  דעם  אין 
האט  רוסלאנד  פון  קייסער  דער  אז 
פון  צדק‘  ’צמח  פארן  געפרעגט  אמאל 
ליובאוויטש זי“ע: ”פארוואס טוהסטו אן 
און  דיין טלית-קטן אויף דיינע קליידער 
טוהן  וואס  צדיקים  אסאך  ווי  אזוי  נישט 
זיך באגענוגן מיטן עס אנטוהן אונטער די 
קליידער? עס מוז זיין אז דאס קומט פון 

שטאלץ!“.

געענטפערט  אים  צדק‘  ’צמח  דער  האט 
מיט חכמה און ענוה: ”די ציצית איז אונז 
געגעבן געווארן כדי מיר זאלן קוקן אויף 
דעם און געדענקען די מצוות, עס זענען 
זכרון,  גוטן  א  האבן  וואס  אזעלעכע  דא 
די  אויף  קוקן  צו  גענוג  איז  זיי  פאר  און 
איך,  אבער  מאל,  צו  מאל  פון  ציצית 
מיין זכרון איז שוואך, און נאר אויב איך 
איך  וועל  ציצית  די  שטענדיג  זעהן  וועל 
געדענקען די מצוות“ (’דעת זקנים‘ [פון ר“א 

איטינגא] פי“ג אות ג).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

פילה במנ
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