
פרשת מטות מסעי

בס"ד

מקיים זיין וואס מ‘זאגט צו ביים ’מי שברך‘
”ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה‘... א ַיֵחל ְּדָברֹו" (ל ג)

די  נאך  פארגעקומען  איז  וואס  הספד  א  פון  ענדע  ביים 
תלמידים,  זיינע  פון  איינעם  פון  פטירה  די  פון  ’שבעה‘ 
דעם  גערופן  דיסקין  לייב  יהושע  רבי  גאון  דער  האט 
ער  ווען  געלט,  סומע  א  געגעבן  אים  און  שול  פון  שמש 
אלע  פון  נאמען  אין  אים  ער  גיט  געלט  די  אז  אים  זאגט 

אנוועזנדע לעילוי נשמת דעם נפטר.
צו זיין וואונדער האט רבי יהושע לייב ערקלערט:

”ביים הספד, האט דער חזן געזאגט די תפילה ’א-ל מלא 
הקהל  שכל  ’בעבור  מען:  ערווענט  דארט  ווי  רחמים‘ 
מקיים  כדי  און  נשמתו‘,  הזכרת  בעד  צדקה  נודרים 
אלע  פון  כוונה  די  אויף  צדקה  איך  גיב  נדר,  דעם  זיין 

באטייליגטע“.
’עמודי אש‘ עמ‘ קנה

נישט צוברענגען אז די שכינה הקדושה זאל ווארטן
”א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“ (ל ג)

רבי שמואל שמריהו היינה דער רב פון אויסטראווצא און 
א תלמיד פונעם קאזניצער מגיד זאגט:

איז  וואס  דער  פון  שכר  דעם  מרומז  איז  פסוק  דעם  אין 
ברוך  שהקדוש  ”בשעה  ב):  ו  (ברכות  גמרא  די  אויף  נזהר 
הוא  מיד   - עשרה  בה  מצא  ולא  הכנסת  בבית  בא  הוא 
ָקָראִתי  ִאיׁש  ְוֵאין  ָּבאִתי  ’ַמּדּוַע  ב):  נ  (ישעיה  שנאמר  כועס, 

ְוֵאין עֹוֶנה‘“.
’ַיֵחל‘ איז א לשון פון ווארטן, אזוי ווי עס שטייט (בראשית 
כינוי [=א  א  איז  ’דבר‘  און  ָיִמים“,  ִׁשְבַעת  עֹוד  י): ”ַוָּיֶחל  ח 
צו נאמען] פאר די שכינה הקדושה (זוהר מקץ קצד ב); און 
דאס איז מרומז דא אין פסוק: ”א ַיֵחל ְּדָברֹו“ ווער עס 
אויף  ווארטן‘  ’זאל  הקדושה  שכינה  די  פאר  גורם  נישט 
די  פון  זיין  צו  זיך  איילט  ער  נאר  שול,  צום  אנקום  זיין 
וועט  תפילה  זיין  אז  פארזיכערט  איז  ראשונים,  עשרה 

אנגענומען ווערן – ”ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“.
’זכרון שמואל‘

שנאת חינם – איז די הארבסטע פון זיי אלע
ֶאל  ֵּתָאֵסף  ַאַחר  ַהִּמְדָיִנים  ֵמֵאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִנְקַמת  ”ְנקֹם 

ַעֶּמי“ (לא ב)
מחמת  לדבָר  נכנסו  שהמואבים  המואבים,  מאת  ”ולא 
אבל  אותם...  שוללים  שיהיו  מהם  יראים  שהיו  יראה, 

מדינים נתעברו על ריב לא להם“ (רש“י).
רבי  געזאגט  האט  דא,  מיר  זעהן  געדאנק  טרעפליכע  א 
דב מאיר רובמאן ראש ישיבת ’תפארת ישראל‘ אין חיפה:

חנם,  שנאת  פון  הארבקייט  די  אונז  לערנט  פרשה  די 
ווייל מ‘זעהט דאך אין רש“י אז די סיבה וואס מיר זענען 
געווען  איז  מדינים,  די  פאר  טון  צוריק  געווארן  באפוילן 
צוליב זייער ’שנאת חינם‘ וואס זיי האבן געהאט, ווען זיי 
האבן זיך אריינגעמישט אין א קריג וואס האט נישט 

מיט זיי.

די  ביי  חטא  די  פון  הארבקייט  די  זעהן  מען  קען  אויך 
זיי  פון  טייל  א  אין  וואס  הנוראים,  ימים  די  אין  תפילות 
פון  ברכה  די  אין  הש“ץ  חזרת  די  ביי  מוסיף  מיר  זענען 
וכלה  כעסך  וכבוש  רחמיך  זכור  מלכנו,  ”אבינו  מודים: 
דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועון ומגפה ופגע רע וכל 
מחלה וכל תקלה וכל קטטה וכל מיני פרעניות וכל גזרה 
מיר   – בריתך“  בני  כל  ומעל  מעלינו  חנם  ושנאת  רעה 
סדר  די  לויט  וואס  בקשות  וויכטיגע  אזעלכע  דא  האבן 
פון תפילה ווערן זיי אויסגערעכנט פון די גרינגע ביז צו 
די שווערע (ראה ב“ב ח ב), און וואס ווערט אויסגערכנט די 

לעצטע? ’שנאת חינם‘!.
’זכרון מאיר‘

לבן – איז בלעם, בקש לעקור את הכל
”ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב“ (לא ח)

אז  געברענגט  ווערט  פסוק  דעם  אויף  יונתן  תרגום  אין 
בעפאר פינחס האט גע‘הרג‘עט בלעם האט ער אים געזאגט: 
געוואלט  האסט  דו  וואס  הארמי  לבן  דאך  ביזסט  ”דו 
הרג‘ענען יעקב אבינו און דו ביזסט אראפ קיין מצרים כדי 

צו פארטיליגן זיינע קינדער...“.
פון די תרגום יונתן איז משמע אז ער האט געהאט בקבלה 
אז בלעם איז לבן הארמי, און לויט דעם טייטש רבי אלעזר 
וואונדערליכן  א  אליעזר‘  ’ציץ  בעל  וואלדנבערג  יהודה 
בקש  מה  ולמד  ”צא  פסח:  של  הגדה  נוסח  דעם  אין  פשט 
אלא  גזר  לא  שפרעה  אבינו,  ליעקב  לעשות  הארמי  לבן 
כו  (דברים  שנאמר  הכל,  את  לעקור  ביקש  ולבן  הזכרים  על 
ווי  פרעגן,  אסאך  און  מצרימה‘“;  וירד  אבי  אבד  ’ארמי  ה): 
קומט אריין ’לבן הארמי‘ אין די הגדה של פסח וואס קומט 

דערציילן די געשעהנישן פון יציאת מצרים?!
געהאלטן  אויך  האט  הגדה  בעל  דער  אז  זאגן  מ‘קען  נאר 
האט  ער  ווען  און  בלעם,  איז  לבן  אז  יונתן  תרגום  דער  ווי 
געזעהן אז ער האט נישט געקענט שלעכט‘ס טון פאר יעקב 
אבינו, האט ער מיט זיין גרויסע רשעות פראבירט שלעכט‘ס 
זענען  אידן  די  ווען  דעם  וועגן  קינדער,  זיינע  פאר  טון 
קיין  אראפ  ער  איז  מצרים,  אין  געווארן  אונטערגעטעניגט 

מצרים און האט געראטן פאר פרעה (זעה סוטה יא א) ער זאל 
גוזר זיין אריינווארפן אלע ניי געבוירענע קינדער – יונגלעך 
און מיידלעך – אין יאור, אבער פרעה האט אנגענומען נאר 
א טייל פון זיין עצה און האט גוזר געווען נאר אויף די זכרים.
דאס זאגט דער בעל הגדה: ”ארמי אובד אבי“, און ווען עס 
זיינע  נאכגעיאגט  מצרימה“  געלונגען: ”וירד  נישט  אים  איז 
און  זון   – הכל“  את  ”לעקור  קענען  זאל  ער  כדי  קינדער 
על  אלא  גזר  לא  ”פרעה  באדויער  זיין  צו  אבער  טעכטער, 

שו“ת ’ציץ אליעזר‘ חלק יז סימן כדהזכרים...“.

נאכן אוועק גיין ’מחרדה‘ – זאל ער לויבן ’במקהלות‘
”ַוִּיְסעּו ֵמֲחָרָדה ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת“ (לג כה)

פון דעם פסוק האט רבי שאול מַקִיקַץ שַׁלִי, פון די גדולי 
רבנים פון ג‘רבא, געזאגט א רמז אויף פיר פעלער וואס 
אויסגערעכנט  זענען  וואס  ’הגומל‘  בענטשן  מ‘דארף 
ים און זענען  ב): די וואס פארן אויפן  נד  (ברכות  אין גמרא 
און  מדבר  אין  גייען  וואס  די  יבשה,  די  צו  אנגעקומען 
זענען אנגעקומען צו א באוואוינטע פלאץ, א קראנקער 
איז  וואס  איינער  און  געווארן  אויסגעהיילט  איז  וואס 

באפרייט געווארן פון ארעסט-הויז.
פון  סכנה  די  פארביי  גייט  עס  ווען   – ֵמֲחָרָדה“  ”ַוִּיְסעּו 
’חרד“ה‘ – וואס איז ראשי תיבות: ”חבוש [-איינגעשפארט 
קראנקער‘],  א  מרע=  [-‘שכיב  רעה  ארעסט-הויז],  אין 
[דער וואס גייט אויפן] דרך, [און דער וואס פארט אויפן] 
לויבן  ער  דארף   – ְּבַמְקֵהת“  ”ַוַּיֲחנּו  דעמאלטס:  הים“, 

צווישן אסאך מענטשן“.
’מדרשו של שם‘ ח“ג עמ‘ קיט

’והשב את העבודה – לדביר ביתך‘
ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ַנֲחָלה  ִתּסֹב  ְוא  ּדְֹבִרים...;  יֹוֵסף  ְבֵני  ַמֵּטה  ֵּכן 

ִמַּמֶּטה ֶאל ַמֶּטה" (לו ה;ז)
זאגט האדמו“ר רבי שלמה ראדאמסקער:

נתחדש  איז  ַנֲחָלה“,  ִתּסֹב  ”ְוא  פון:  ציווי  די  ווי  אזוי 
די  פון  גלוסטעניש  געוואלדיגע  די  צוליב  נאר  געווארן 
פון  חלקים  זייערע  אלע  צו  זיין  זוכה  זאלן  זיי  יוסף  בני 
מיר  ווען  אונז;  אויך  אזוי  ישראל,  ארץ  אין  נחלה  זייער 
גלוסטעניש  ריכטיגע  די  הארץ  אונזער  אין  האבן  וועלן 
צו בויען די בית המקדש און מיר וועלן אינזין האבן ביים 
מיר  וועלן  תשוב“,  ברחמים  עירך  ”ולירושלים  בעהטן: 
אויספויעלן אז אונזער נחלה וועט נישט אוועק גענומען 
ווערן פון אונז, און עס וועט אויפגעבויעט ווערן די בית 

המקדש במהרה בימינו.
אויף דעם האט די תורה מרמז געווען (דברים יב ה) אין די 
ווערטער: ”ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָׁשָּמה“ – ווען ענק וועלן 
בעהטן אויפן משכן מיטן גאנצן כח, וועלן ענק זוכה זיין 
עס צו זעהן אויפגעבויעט. און וועגן דעם בעהטן מיר ביי 
ביתך“  לדביר  העבודה  את  ”והשב  ’רצה‘:  פון  ברכה  די 
וועלן  מיר  מער  ווי  ווייל  ’דיבור‘,  לשון  פון  איז  ’דביר‘   –

רעדן און דאווענען אויף דעם, וועט דער אויבישטער 
’תפארת שלמה‘צואיילן די גאולה.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
שברך‘

פע ם
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ענטפערן אמן איז א חלק פון די ברכה
”ִּכי א ִמְלאּו ַאֲחָרי“ (לב יא)

זענען  ַאֲחָרי“  ִמְלאּו  א  ”ִּכי  פון:  תיבות  ראשי  די 
פון  ’אמן‘,  פון  גימטריה  די  ווי  אזוי  צ“א  בגימטרי‘ 
דעם לערנען מיר אז די ווארט ’אמן‘ ערפילט און 
איז משלים די ברכה, אזוי ווי עס שטייט אין משנה 
אויך  איז  אמן  ענטפערן  ”אז  כ):  קסז  (או“ח  ברורה 

אריינגערעכנט אין די ברכה“.
יו“ר בני אמונים, הרב יעקב דב מארמארשטיין

רזי אמונים 
ל
ם
אלע 

לע

רזי
חלק פ א ז

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

אמן. מ'ענטפערט און מ'ווערט געהאלפן.

דעם פסוק: "אמונים נוצר ה'".מיט כוונה און מיר וועלן זוכה זיין אז עס וועט מקויים ווערן שלימה שטארקט זיך, לאמיר זיך מחזק זיין מיטן ענטפערן אמן אין די יעצטיגע טעג וואס אונזער ווארטן אויף די גאולה מחיה מתים" (מדרש תהלים מזמור לא).זיי גלייבן מיט זייער גאנצע כח אין השי"ת אז ער איז מחיה המתים‘, און זיי ענטפערן אמן מיט אמונה, ווייל ”‘אמונים נוצר ה‘‘ – דאס זענען די אידן וואס זאגן ’ברוך 
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צו  מאל  פון  געוואוינט  איז  ל.  הרב 
שטעקן  וואנדער  דעם  נעמען  מאל 
צוליב  ים,  איבערן  ארויספארן  און 
צדקה צוועקן וואס ער פירט אן מיט 
גרויס געטריישאפט. עס קען פאסירן 
אז ער וויילט אין חו“ל עטליכע וואכן 
אין איין צו, ווען די הערצער פון זיין 
פאמיליע גייט אויס פון בענקשאפט.

וואס  דעם  אין  איינערקענען  טון  זיי 
זייער פאטער איז א ריכטיגער ’איש-
רייזעס  זיינע  פון  ציל  די  און  חסד‘, 
אבער  צוועקן,  הייליגע  צוליב  זענען 
בענקשאפט  די  און  שוועריקייט  די 
אנדערע  די  אין  אויך  זיך  דערקענט 
סאך  די  אין  אוקיינוס,  פונעם  זייט 
טעלעפאן געשפרעכן וואס ער האט 

מיט זיי טאג טעגליך.
געטראכט  ל.  הרב  האט  צייט  אסאך 
די  מאכן  גרינגער  קען  ער  וויאזוי 
קינדערלעך,  יונגע  זיינע  פון  ווייטאג 
ארויפגעקומען  אים  איז  ענדע  אין 

אזא געדאנק:
זיין  פאר  פארגעשלאגן  האט  ער 
יעדן  זאל  זי  טאכטער  גרויסע 
גאנצע  די  צוזאמנעמען  טאג 
און  תהלים  זאגן  צו  פאמיליע 
בשותפות‘דיגע  א  בעהטן  נאכדעם 
זייער  פון  הצלחה  די  אויף  תפילה 
ארום  וואנדערט  וואס  פאטער 
געפילן  די  לענדער.  ווייטע  די  אין 
די  וועלן  בענקשאפט  די  און 
הייליגע  די  אין  אריינלייגן  קינדער 
עפעס  וועט  אזוי  און  קאפיטלעך, 
זענען  זיי  אז  וויסנדיג  ווערן,  גרינגער 

די זעלבע שותפים אין די רייזע.
ווי  געוואוסט  גוט  האט  ל.  הרב 
זיין  אויף  תפילה  יעדע  איז  וויכטיג 
אמאל  האט  וואס  יעדער  הצלחה. 
מיטגעמאכט אזא רייזע וועט מסכים 
מען  קען  רעזולטאטן  די  אז  זיין 
און  פריער,  פון  וויסן  נישט  קיינמאל 
מאס  גרויסע  א  צו  צוקומען  מ‘דארף 
סייעתא דשמיא צו קענען דערגרייכן 
געשטעלט  מ‘האט  וואס  ציל  די 
א  מיט  קומען  אהיים  און  זיך,  פאר 

מכובד‘יגע סומע.
צוויי  פארדינט  ל.  הרב  האט  אזוי 
פייגליך אין איין קלאפ: זיינע קינדער 
וועלן פילן א שותפות און א שייכות 
וועט  זכות  זיין  צו  און  רייזע,  זיין  צו 

צוקומען אסאך תפילות.
ער  בעפאר  געטון.  און  געטראכט 
קומענדיגע  די  געדארפט  האט 
ל.  הרב  האט  חו“ל  קיין  פארן  מאל 
און  המחולק“  ”תהלים  א  געקויפט 
זיין  צווישן  צוטיילט  עס  האט  ער 
געבענשטע פאמיליע, ווען ער נעמט 
און  אויפגאבע,  די  אין  טייל  א  אויך 
וועלן  טאג  יעדן  אז  אפ  שמועסן  זיי 
די  אויף   – תהלים  גאנץ  ענדיגן  זיי 

הצלחה פון דעם טאג.
ווי געראכטן, הרב ל. האט אנגעהויבן 
פילן ווי א אויסערגעווענליכע סיעתא 
העלפט  און  אים  באגלייט  דשמיא 
האט  ער  וואס  וועג  אזא  אויף  אים 
קיינמאל בעפאר נישט געהאט; טירן 
וואס זענען אמאל געווען פארמאכט 
געעפנט  יעצט  זענען   – אים  פאר 
זענען  ווערטער  זיינע  און  געווארן, 
געהערט געווארן אין די אויערן פון די 
רייכע אידן וואס האבן געעפנט זייער 

הארץ און טאש מיט א ברייטקייט.
און אין הויז... די קינדער וואס האבן 
פון  הצלחה  די  פון  חיזוק  געהאט 
פלוצלינג  זיך  האבן  פאטער,  זייער 
אין  שותפים  ריכטיגע  ווי  געפילט 
פארשטאנען  האבן  זיי  רייזע,  זיין 
זיך  האבן  און  ציל  הייליגע  די 
שטאלצירט צו האבן א טייל אין דעם 
געמאכט  גרינגער  האט  דאס  וואס   –

זייערע געפילן פון בענקעניש.
פון איין רייזע צו די צווייטע איז עס 
יעדן  געוואוינהייט;  א  געווארן  שוין 
פאמיליע  צוזאם  זיך  נעמען  טאג 

ווען  תהלים,  צוזאמען  זאגן  צו  ל. 
פון  טייל  א  נעמט  פאטער  זייער 
אויס  זיי  זאגן  אזוי  און  דערווייטנ‘ס, 

גאנץ תהלים.
קודש  שבת  א  אין  געווען  איז  דאס 
אינדערפריה, אין די צייט וואס זייער 
אינמיטן  געפונען  זיך  האט  פאטער 
זיך  האבן  הויזגעזונד  די  רייזע.  א 
שטייגער  זייער  ווי  צוזאמגענומען 
קאפיטלעך  באשטימטע  די  זאגן  צו 
זיך  האט  פלוצלינג  ווען  תהלים, 
איינער פון די קליינע אויפגעשטעלט, 
א בא‘חנ‘ט און א קלוג קינד, און זיך 
שוועסטער,  גרויסע  זיין  צו  געוואנדן 
קודש  ”שבת  געפרעגט:  האט  און 
לויפט נישט טאטי ארום נאך געלט, 
פארוואס  אפ,  זיך  רוהט  ער  נאר 
דארפן מיר זיך אנשטרענגען און זאגן 

אויף אים תהלים אין דעם טאג?!“.
האט  פראגע  תמימות‘דיגע  די 
שטורעמישער  א  ערוועקט 
דיסקוסיע צווישן די קינדער, א טייל 
טייל  א  און  געהאלטן,  אזוי  האבן 
האבן  טייל  א  געהאלטן,  אזוי  האבן 
און  פראגע  די  פאר  געגעבן  גערעכט 
האבן געזאגט אז מ‘דארף זיך טאקע 
נישט פלאגן צו זאגן תהלים אין דעם 
אנדערשט  האבן  אנדערע  און  טאג, 
דארף  שבת  אויך  אז  גע‘טענה‘עט 

טאטי צוקומען צו סיעתא דשמיא.
טומל  די  געווארן  רואיג  איז  עס  ווען 
געקוקט  אלע  האבן  טענה‘ריי  די  פון 
אויף זייער גרויסע שוועסטער, זעהן 

וואס וועט זי זאגן.
די שוועסטער האט אריינגעטראכט, 
באשלאסן:  זי  האט  ענדע  צום  און 
זאגן  זיכער  מיר  וועלן  שבת  ”דעם 
געוואוינט,  מ‘איז  ווי  אזוי  תהלים 
וואכן,  קומענדיגע  די  וועגן  אבער 
צו  וואס  טאטי  פון  פרעגן  מיר  וועלן 

טון!“.
און אינצווישן, שבת-ביינאכט, שפעט 
ביינאכט, אין די שטאט מאנסי וואס 
האט  אמעריקא,  ווייטע  די  אין  איז 
זיין  אויף  געוואלגערט  זיך  ל.  הרב 
האט  און  אכסניא  זיין  אין  געלעגער 
האט  ער  איינשלאפן.  געקענט  נישט 
עס  וואס  דערמאנט  פלוצלינג  זיך 
זיין  און  שבת  ערב  פאסירט  האט 

הארץ איז פול געווען מיט זארג.
האט  וואס  אויף  פארשטיין  צו  כדי 
דארפן  געזארגט,  אזוי  זיך  ל.  הרב 
אויף  שעות  עטליכע  גיין  צוריק  מיר 

צוריק:
איז  טעג  וואכעדיגע  די  פון  לויף  אין 
איינעם  ביי  איינגעשטאנען  ל.  הרב 
פון  עק  די  אין  באקאנטע  זיינע  פון 
שבת  אויף  און  מאנסי,  שטאט  די 
געווארן  איינגעלאדנט  ער  איז  קודש 
איינשטיין אין א הויז פון א אנדערע 

פאמיליע, אין א ווייטע געגנט.
פרייטאג ביימיטאג, ווען הרב ל. האט 
געפאקט זיין קליינע רענצל וואס ער 
האט געוואלט מיטנעמען מיט זיך צו 
געדארפט  האט  ער  וואו  אכסניא  די 
האט  קודש,  שבת  אום  איינשטיין 
און  צוריסן  פלוצלינג  רענצל  זיין  זיך 
די  אויף  געפאלן  ארויס  איז  אלעס 
ערד. די גוט הארציגע בעלי אכסניא 
האבן  באמערקט,  עס  האבן  וואס 
באלד געברענגט א נייע רענצל וואס 
עס  און  זיך  ביי  געהאט  האבן  זיי 

אוועק געבן פאר אים במתנה.
פאר  באדאנקט  זיך  האט  ל.  הרב 
דרייווער  דער  הארץ.  טיפן  פון  זיי 
אינדרויסן  געווארט  שוין  האט 
שנעל  האט  ער  און  אומגעדולדיגט, 
און  קליידער  זיינע  אריבערגעפירט 
זאכן צו די נייע רענצל. ווען ער האט 
ער  איז  ארגענעזירן  זיך  געענדיגט 
טראגט  ער  ווען  הויז,  די  פון  ארויס 

מיט דעם נייע רענצל.
טעלעפאן  זיין  האט  וועג  אויפן 
דער  געווען  איז  דאס  געקלינגען, 

וואך;  אינמיטן  פון  אכסניא  בעל 
אונז  ביי  איבערגעלאזט  ”האסט 
קענען  מיר  רענצל,  צוריסענע  דיין 
ל.  הרב  ווארפן?“,  אוועק  עס 
מאל:  צוויי  געטראכט  נישט  האט 
קיין  נישט  איז  עס  ”אנטשולדיגט... 
פראבלעם, די רענצל קען מען נישט 
זיכער  עס  מ‘קען  און  פאררעכטן 
גוט  א  און  כח  יישר  ווארפן...  אוועק 

שבת!“.
שבת ביינאכט, ווי געזאגט, האט הרב 
איז  און  דעם  פון  דערמאנט  זיך  ל. 
האט  ער  געווארן;  אויפגעציטערט 
די  אין  אז  דערמאנט  פלוצלינג  זיך 
אינעווייניגסטע טאש פונעם רענצל, 
א  און  דיקע  א  באהאלטן  געווען  איז 
ווערדפולע קאנווערט, וואס אין דעם 
טויזנטער  צעהדליגע  געליגן  זענען 
דאללארן, זיין הארעוואניע און פלאג 
פון די לעצטע דריי וואכן, און נאך א 
די  און  פאספארט  זיין  זאך:  טייערע 

וויזע פון די אמעריקאנער קאנסול.
די רענצל מיט איר טייערן אינהאלט 
אינעם  זיכער  יעצט  זיך  געפינען 
גויים  טויזנטער  וואס  גאס,  רוישיגן 
זיכער  און  אריבער,  דארט  גייען 
נעמען  עס  וועט  זיי  פון  איינער  אז 
אז  זיין  אויך  קען  עס  זיך.  פאר 
רענצל  די  וועט  אינדערפריה  מארגן 
דעם  דורך  ווערן  אוועקגענומען 

גארביש טראק...
גארנישט  ער  האט  יעדנפאלס  אין 
זיך  האט  ל.  הרב  טון,  געקענט 
דער  אז  אמונה  מיט  געווען  מחזק 
אים  וועט  יכול,  כל  דער  באשעפער, 
זיכער העלפן, און מיט די געדאנקען 

איז ער ענדליך איינגעשלאפן.
פון  זענען  שבת  גאנץ  פון  לויף  אין 
מאל צו מאל ארויפגעקומען אין זיין 
אבער  געדאנקען,  גוטע  נישט  הארץ 
הרב ל. האט צוליב דעם כבוד שבת 

זיי אוועק געשטיפט.
אין א שפעטע נאכט שטונדע, מוצאי 
פון  געזעגנט  זיך  ל.  הרב  האט  שבת, 
זיך  האט  און  אכסניא  בעלי  זיינע 
אכסניא  די  צו  גיין  צוריק  געוואנדן 
פון א גאנצע וואך. די אנגעצויגנקייט 
האט ער נישט געקענט אויסהאלטן, 
איז  אויטא  די  ווען  באלד  און 
אנגעקומען נעבן די אכסניא, איז ער 
וואס  זעהן  אטעם  איין  מיט  געלאפן 

עס האט פאסירט מיט זיין רענצל.
אינמיטן  געשטאנען  איז  רענצל  די 
(סייד- טראטואר  רוישיגן  דעם 
ו ואק), הרב ל. האט אנגעהויבן טאפן 
פארגליווערט  איז  און  אינווייניג 
די  אין  פלאץ...  זיין  אויף  געווארן 
געליגן  איז  טאש  אינעווייניגסטע 
פאפירענע  פון  פעקל  דיקע  א  רואיג 
זיין  מיט  צוזאמען  שטרות, 
האט  ער  ווי  אזוי  פונקט  פאספארט. 
זיי איבערגעלאזט פאר ארום דרייסיג 

שעה פריער.
אהיים  געאיילט  זיך  האט  ל.  הרב 
יעדע  שטייגער  זיין  ווי  אזוי  גערופן, 
איז  ישראל  ארץ  אין  שבת.  מוצאי 
זונטאג  געווען  דעמאלטס  שוין 
הויזגעזונד  זיין  און  אינדערפריה, 
אויפגעוועקט  יעצט  זיך  האבן  וואס 
זענען איבערראשט געווארן צו הערן 

דעם וואונדערליכן ערציילונג.
”איך האב ענק געזאגט“, הערט הרב 
שטימע  די  זייט  אנדערע  די  פון  ל. 
האב  ”איך  טאכטער,  גרויסע  זיין  פון 
ענק געזאגט אז שבת דארף מען אויך 
זאגן תהלים, יעצט האבן ענק געזעהן 
תהלים,  די  נישט  ווען  וואס;  וועגן 
ווער ווייסט וואס וואלט ווען געווען 

מיטן רענצל“.
”געהערט פונעם בעל המעשה“

די קאפיטלעך תהלים זענען נישט געזאגט געווארן אומזינסט...

צדיק יפריד ציציותיו תמיד
די  פון  טייטש  ריכטיגע  די 
רש“י  שרייבט  ’ציצית‘  ווארט 
וואס  זאך  א  איז  ב)  מא  (מנחות 
אזוי  הענגט,  און  ארויס  קומט 
ברענגט  א)  מב  (שם  גמרא  די  ווי 
הפסוק  לשון  דעם  דארט 
בציצית  ”ויקחני  ג):  ח  (יחזקאל 
אויך  שרייבט  אזוי  און  ראשי“. 
”עס  א):  א  (ציצית  רמב“ם  דער 
ווייל  ’ציצית‘,  אנגערופן  ווערט 
האר  די  ווי  אויס  זעהט  עס 

אויפן קאפ“.
מען  לערנט  טייטש  די  פון 
הלכה  א  גמרא  אין  ארויס 
דארף  דעם  וועגן  אז  למעשה, 
בענדליך  די  אפטיילן  מען 
ווי  זיין  זאלן  זיי  ציצית  די  פון 
פון  טשאפ  (א  דארמאי‘  ’צוציתא 
גוים), און אין משנה ברורה (ח יח) 
דעם  אויף  סימן  א  ער  ברענגט 
אין נאמען פונעם אר“י: ’ציצית‘ 
איז ראשי תיבות: ”צדיק יפריד 

ציציותיו תמיד“.
און ספר ’נועם מגדים‘ (פר‘ שלח) 
צוליב  אז  ערקלערט  ווערט 
אנגעהאנגען  מען  האט  דעם 
’צדיק‘,  א  אין  דוקא  ענין  דעם 
ביי  אן  גייט  האט  עס  כאטש 
יעדן איד, ווייל דער מגן אברהם 
טעם  דער  ערקלערט  י)  ח  (או“ח 
זיך  פארלאזן  מיר  פארוואס 
די  אז  חזקה  די  אויף  נישט 
מיר  ווייל  כשר,  זענען  ציצית 
מ‘קען  ווי  אז  כלל  א  האבן 
זיך  מען  פארלאזט  זיין  מברר 
זאגט  חזקה.  די  אויף  נישט 
אבער דער מגן אברהם אז אויב 
מען  וועט  איבערקוקן  דורכן 
זאל  בציבור,  תפילה  דערלייגן 

מען נישט איבערקוקן.
מיטן  אז  באקאנט  איז  עס  און 
טיטול ’צדיק‘ קען מען אנרופן 
שטענדיג  גיט  וואס  איינעם 
עשרה  די  פון  זיין  צו  אכטונג 
לויט  און  שול,  אין  ראשונים 
ר“ת:  די  מען  פארשטייט  דעם 
תמיד“,  ציציותיו  יפריד  ”צדיק 
שטענדיג  קען  צדיק  א  נאר 
צו  אן  מנהג  דעם  זיין  מקיים 
ער  ווייל  טאג,  איין  פארפאסן 
זיין  צו  מקפיד  שטענדיג  איז 
אין  ראשונים  עשרה  די  פון 

שול.

ציצית איז א דערמאנונג צו 
טון מצוות 

א  ערקלערט  מהר“ל  דער 
’ציצית‘,  ווארט  אויפן  טעם 
ארויף  מען  לייגט  דאס  וואס 
אויף די בגד וואס נעמט ארום 
איז  דאס  און  קערפער,  דעם 
קערפער  אויפן  סימבאל  א 
געווארן  באשאפן  איז  וואס 
פון די ערד, און די ציצית וואס 
זענען  דעם  פון  ארויס  קומען 
וואס  [=גראז]  השדה‘  ’ציץ  ווי 
קומען ארויס פון די ערד, וואס 
מעשים  זיינע  סימבאלעזירן 

טובים.
אזוי  ציצית,  די  מיט  בגד  די 
ציצית  די  אויף  קוקן  אויך 
דעם,  פון  ארויס  קומען  וואס 
דערמאנען דעם מענטש אז זיין 
קערפער איז צוזאמגעשטעלט 
די  און  זאמד,  פון  געווארן 
גאנצע תכלית פון זיין באשאפן 
און  מצוות  טון  צו  איז  ווערן 
מיט  נאר  און  טובים,  מעשים 

מענטש  דער  אויס  פירט  דעם 
באשאפן  זיין  פון  תכלית  דעם 
הפועל  אל  הכח  מן  ווערן 

(’נתיבות עולם‘ נתיב העבודה טו).

’קוקן‘ אויף די ציצית
ערקלערן  מפרשים  אסאך 
’ציצית‘  פון  לשון  דער  אז 
סימבאלעזירט די ענין פון קוקן 
און זעהן, וואס איז דאס איז די 
ציל פון די ציצית – קוקן אויף 
דעם און דורך דעם געדענקען 
רש“י  טייטש  אזוי  מצוות.  די 
לח),  טו  (במדבר  שלח  פרשת  אין 
רשב“א  דער  שרייבט  אזוי  און 
ענין  די  אז  תקלח),  סי‘  ח“ז  (שו“ת, 

ווי  אזוי  קוקן,  איז  ציצית  פון 
”מציץ  ט):  ב  (שה“ש  שטייט  עס 

מן החרכים“.
פון  מענדלע  ר‘  רבי  דער  און 
דעם  אין  אז  שרייבט  רימאנוב 
סגולה  די  אויך  ליגט  לשון 
אראפנעמען  מצוה:  די  פון 
פארשטעלן  וואס  גשמיות  די 
וועלן  אזוי  און  אויגן  אונזערע 
זיי קענען זעהן די הייליגקייט, 
און ער פירט אויס: ”וועגן דעם 
געבן  אכטונג  זייער  מען  דארף 
אין די מצוה“ (’מנחם ציון‘ בראשית).

און דער ’באר משה‘ פון קאזניץ 
ברנגט אין נאמען פון זיין רבי‘ן 
דער הייליגער רבי ר‘ זושא פון 
געזאגט  האט  וואס  האניפאלי 
קינד,  ”מיין  לשון:  דעם  מיט 
אויף  שטייסט  דו  ווען  באלד 
וועקסט  דו  ווען  אינדערפריה 
נעם  שלאף  דיין  פון  אויף  דיך 
הייליגע  די  האנט  דיין  אין 
ציצית, און טראכט אריין אין די 
דו  און  השי“ת,  פון  גרויסקייט 
אים...  פון  האבן  מורא  זאלסט 
ווי  נישט  און  הרוממות,  יראת 

מצות אנשים מלומדה“.
נאך שרייבט דער בעל ’עקידה‘ 
קוקן  דורכן  אז  עח),  שער  (במדבר 

אויף די ’תכלת‘ וואס זיין קאליר 
ווייס,  און  שווארץ  צווישן  איז 
מתבונן  מענטש  דער  זיך  זאל 
זיינע  אויף  שטענדיג  קוקן  זיין 
אויף  אויסגראדן  עס  מעשים, 
דעם אויף דעם מיטל וועג, אזוי 
(דעות  שרייבט  רמב“ם  דער  ווי 
עקן  ווייטסטע  צוויי  ”די  ג):  א 

יעדע  אין  פארהאן  זענען  וואס 
וועג,  גוטע  די  נישט  איז  דעה 
און עס איז נישט ראוי אז דער 
מענטש זאל זיך אזוי פירן, און 
נאטור  זיין  אז  ער  זעהט  אויב 
איז נאנט צו איין זייט אדער ער 
פירט זיך שוין אזוי זאל ער זיך 
צוריק דרייען אויפן גוטן וועג... 
דאס איז די מיטל‘סטע וועג אין 
פארהאן  איז  וואס  זאך  יעדע 
אויפן וועלט, די דעה וואס איז 
צוויי  די  פון  ווייט  זעלבע  די 
ווייטע מיינונגען, און איז נישט 
וועגן  זיי,  פון  קיינעם  צו  נאנט 
באפוילן  חכמים  די  האבן  דעם 
אז דער מענטש זאל שטענדיג 
עס  שאצן זיינע געדאנקען און 
מיטל  דעם  אויף  אויסשטעלן 
וועג, ער זאל זיין בשלימות...“.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבלללתעתענה אמונים 

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

לעך תהל
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