
פרשת פנחס

בס"ד

א ברכה מיט א פריינדליך פנים
”ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום“ (כה יב)

”שתהא לו לברית שלום, כאדם המחזיק טובה וחֵנוּ ת למי 
שעושה עמו טובה“ (רש“י).

די באדייט פון די ברכה ערקלערט רבי צבי אריה פרומער 
פון קאזיגלוב:

וואס  נאך  שלום‘,  ’שים  פון  ברכה  די  פון  ענדע  די  אין 
מיר רעכענען אויס אלע אונזערע באדערפענישן; ”טובה 
געבעהט: ”ברכנו  א  צו  מיר  וכו‘, לייגן  חן וחסד“  וברכה, 
נישט  אונז  זאלסט  ד.מ.  פניך“,  באור  כאחד  כולנו  אבינו 
אזוי  פארשעמטערהייט  באדערפענישן  אונזערע  געבן 
מ‘פירט זיך מיט איינער וואס מוטשעט צופיל, און מ‘גיט 
אים נאך זיין פארלאנג נאר כדי ער זאל ענדיגן צו רעדן 
און זיך גיין פון דא. נאר די שפע צו אונז זאל קומען מיט 
ווילן,  גוטע  א  מיט  און  רחמים  מיט  פנים,  פריינדליך  א 

אזוי ווי עס שטייט (תהילים מד ד): ”ְואֹור ָּפֶני ִּכי ְרִציָתם“.
אויך דא, דער אויבישטער האט געזאגט: די ”ברית כהונת 
עולם“ וועל איך געבן פאר פנחס מיט א פריידנליך פנים 

”כאדם המחזיק טובה...“.
’ארץ צבי‘

א גאנצע מצוה אן קיין פעלער
”ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום“ (כה יב)

רבי יעקב קטינא דער ראב“ד פון חוסט טייטש:
בשלימות,  מצוה  א  זיין  מקיים  זוכה  איז  מענטש  א  ווען 
דארף ער באלד דאווענען ער זאל זיך נישט גרויס האלטן 
צוליב דעם, כדי עס זאל נישט פארלוירן ווערן די מצוה. 
אלעס,  פארדארבט  גאווה  פון  מידה  שלעכטע  די  ווייל 
זיך  האלט  וואס  ”איינער  א):  כט  (מגילה  זאגן  חז“ל  ווי  אזוי 

גרויס ביי זיך – איז א בעל מום“.
פנחס:  פאר  צוגעזאגט  אובישטער  דער  האט  דעם  וועגן 
”ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום“ – ער זאל נישט 
געטון  האט  ער  וואס  מצוה  גרויסע  די  טאמער  ציטערן 
וועט  נאכדעם  אויך  נאר  גאוה,  צו  צוברענגען  אים  וועט 

ער בלייבן גאנץ אן קיין פעלער.
’קרבן העני‘

המחזיר נשמות לפגרים מתים
”ִּכי ָאַמר ה‘ ָלֶהם מֹות ָיֻמתּו ַּבִּמְדָּבר ְוא נֹוַתר ֵמֶהם ִאיׁש ִּכי 

ִאם ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון" (כו סה)
דער באקאנטער ירושלמי‘ער מגיד רבי שלום שוואדראן 

האט פארציילט:
פון די חשובע איינוואוינער אין די ’שערי חסד‘ געגנט וואס 
געפונט זיך אין ירושלים של מעלה איז געווען רבי מרדכי 
קאמינעצקי. כאטש ער איז שוין געווען א עלטערער איד, 
האט ער געהאט זיין אייגנארטיגן מנהג, ווען ער האט זיך 
אריבער  נאר  איז  עס  אויב  אויך  ביינאכט,  אויפגעוועקט 
איין שעה פון ווען ער האט זיך אראפגעלייגט, האט ער 
דעם  דינען  אויפגעשטאנען  איז  און  געשטארקט  זיך 

אויבערשטן.

ווען מ‘האט אים געפרעגט אויף די באדייט פון זיין מנהג 
האט ער פארציילט:

”אין מיינע יונגע יארן בין איך שטארק קראנק געווארן, 
אזוי ווייט אז די דאקטורים האבן אויפגעגעבן, אבער פון 
בין  איך  און  געהאט,  מיר רחמנות  אויף  מען  האט  הימל 
געזונט געווארן. נאך וואס איך בין געזונט געווארן האב 
איך ביי מיר געטראכט: ווען אין הימל וואלט מען נישט 
רחמנות געהאט אויף מיר וואלט איך נישט געבליבן ביים 
פונעם  מענטשן  די  ווי  פונקט  איך  בין  אזוי,  אויב  לעבן, 
דור המדבר וואס זענען געשטראפט געווארן צו שטארבן 
זיי  פלעגן  דעם  וועגן  און  מרגלים,  די  פון  זינד  די  צוליב 

יעדע יאר אין די נאכט פון תשעה באב גראבן גרובער און 
דארט זיך אויפהאלטן ביז אינדערפריה, ווען זיי ווארטן 
זיי  אדער  שטארבן,  צו  צייט  זייער  איז  יאר  די  צי  זעהן 
בלייבן ווייטער לעבן (רש“י תענית ל ב). און אויב איינער האט 
ער  האט  דעם  פון  און  נאכט  אינמיטן  אויפגעוועקט  זיך 
פארשטאנען אז אויף אים איז נגזר געווארן בלייבן ביים 
לעבן, וועט דען איינער טראכטן אז ער וועט בלייבן ליגן 

אין זיין קבר ביז אינדערפריה?!
אויך איך, די זעלבע געפיל נעמט מיך ארום יעדע נאכט, 
איך  אז  פיל  איך  און  שלאף  פון  אויף  זיך  וועק  איך  ווען 
לעב נאך, פריי איך זיך שטארק און וועגן דעם אייל איך 

זיך לויפן אין שול און דינען דעם באשעפער.
’שאל אביך ויגדך‘ ח“ב עמ‘ רצג

אידישע תפילות – לשם שמים
ְצָלְפָחד  ְּבנֹות  ֵּכן  ה‘...;  ִלְפֵני  ִמְׁשָּפָטן  ֶאת  מֶֹׁשה  ”ַוַּיְקֵרב 

ּדְֹברֹת“ (כז ה-ז)
האט געזאגט האדמו“ר רבי נחום ישראל פון ליפנא:

ווען א איד בעהט פון א צדיק ער זאל דאווענען אויף זיינע 
מלמד  אים  אויף  צדיק  דער  דארף  ענינים,  גשמיות‘דיגע 
זכות זיין אז זיין כוונה איז לשם שמים, כדי דורך זיין געלט 
ווי  אזוי  טובים.  מעשים  און  מצוות  טון  קענען  ער  זאל 
די באקאנטע ווארט פון רבי מאיר פרעמישלאנער וואס 
תפילות  די  אויסקוועטשן  מ‘וועט  אויב  געזאגט:  האט 
נאר  איבערבלייבן  וועט  כיפור,  יום  און  השנה  ראש  פון 
געלט... אבער אויב מ‘וועט אויסקוועטשן די געלט וועט 

מען זעהן אז פון דעם איז געבליבן נאר ’אידישקייט‘.
אויך משה האט אזוי געטון, ווען די בנות צלפחד האבן 
משפטן  ”את  דערנענטערט  ער  האט  נחלה  א  געבעהטן 
אז  מלמד זכות געווען  האט אויף זיי  ער  ד.מ.:  ה‘“,  לפני 
זייער כוונה איז לשם שמים, כדי דורך זייער נחלה וועלן 
זיי קענען דינען דעם באשעפער מיט מנוחת הנפש. און 
און  ווערטער  זיינע  אנגענומען  האט  אויבישטער  דער 
דארפסט  דו  דוברות“ –  צלפחד  בנות  געזאגט: ”כן  האט 
עס נישט נאר אפטייטשן ווי א לימוד זכות, נאר עס איז 

טאקע אזוי, זייער כוונה איז טאקע לשם שמים.
’ליקוטי יהודה‘

פארוואס זאגט מען נישט קיין ’שיר של יום‘ ביי מנחה?
ַּתֲעֶׂשה  ַהֵּׁשִני  ַהֶּכֶבׂש  ְוֵאת  ַבּבֶֹקר  ַּתֲעֶׂשה  ֶאָחד  ַהֶּכֶבׂש  ”ֶאת 

ֵּבין ָהַעְרָּבִים“ (כח ד)
קרבן  דעם  זיין  מקריב  נאכן  היין  ניסוך  ביים  טאג,  יעדן 
קאפיטל  באשטימטע  א  געזינגען  לויים  די  האבן  תמיד, 
לויט די טאג פון די וואך, וואס מיר פירן זיך עס צו זאגן 
יעדן טאג ביים ענדע פון שחרית. און דער טור שרייבט 
(או“ח קלג) וויבאלד די קאפיטלען האט מען געזינגען נאר 
נאכן תמיד של שחר, וועגן דעם זאגן מיר זיי אויך נאר ביי 

שחרית און נישט ביי מנחה.
א  פון  ט)  (שם  טור  אויפן  זיך  וואונדערט  ’פרישה‘  דער 
דארט  וואו  ב)  (ל  השנה  ראש  מסכת  אין  גמרא  אפענע 
די  האבן  הערביים  בין  של  תמיד  נאכן  אויך  אז  שטייט 
לויים געזינגען דעם שיר של יום, אויב אזוי פארוואס זאגן 

מיר נישט די קאפיטלען אויך נאך מנחה?
ענטפערט מרן ה‘חתם סופר‘:

ריכטיג טאקע אז די לויים האבן געזינגען א שיר של יום 
אויך נאכן תמיד של בין הערביים, אבער נישט די זעלבע 
אין  זאגן, ווייל  צו  מיינט  טור  דער  און  פון אינדערפריה. 
קאפיטלען  די  נאר  אויסגערעכנט  איז  ד)  ז  (תמיד  משנה 
וואס זענען געזאגט געווארן נאכן תמיד של שחר, אבער 
בין  של  תמיד  נאכן  געזאגט  מ‘האט  וואס  קאפיטלען  די 
קענען  דעם  וועגן  אויסגערכענט,  נישט  ווערן  הערביים 

הלויים  היו  שבו  ”היום...  מנחה:  נאך  זאגן  נישט  מיר 
אומרים בבית המקדש“ און מיר ווייסן נישט וואס?
’חתם סופר‘ ביצה ה א

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

פע ם
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פינחס – מלאך – אמן
ֲחָמִתי  ֶאת  הִֵׁשיב  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ”ִּפיְנָחס 

ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (כה יא)
די ראשי תיבות ’ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן‘ 
פון  גימטריה  די  ווי  אזוי  צ“א  בגימטריה  זענען 
די  פון  מיילער  די  פארמאכט  האט  פנחס  ’אמן‘. 
פון  צארן  די  אפגעשטעלט  האט  און  מקטריגים 
השי“ת דורך דעם הייליגן יחוד וואס איז באהאלטן 
זכרונם  חכמים  די  ווי  אזוי  ’אמן‘,  אותיות  די  אין 
לברכה זאגן (תיקו“ז מ א) ”כל העונה אמן בכל כוחו 

קורעין לו גזר דין של שבעים שנה“.
פון  סוף  אין  געווען  זוכה  פנחס  האט  דעם,  צו 
עס  ווי  אזוי  מלאך,  געטליכער  א  ווערן  לעבן  זיין 
אליהו“,  זה  א): ”פנחס  קצ  תשא  (כי  זוהר  אין  שטייט 

און ’מלאך‘ איז דאך בגימטריה ’אמן‘. 
’בן לאשרי‘ בלק ; ’וילקט יוסף‘ מערכת פ‘

רזי אמונים 
י
ט
עדן 
מיט

ב צול

רזי
מלאך – א

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

ערב ש“ק פר‘ פנחס, כ“ג בתמוז, איז דער יארצייט פון הגאון הקדוש 
המקובל רבי משה קורדובירו זיע“א. אין זיין ספר ’ס פר גירושין‘ (אות כב) 
ברענגט ער וואס עס איז נתחדש געווארן אינמיטן לערנען מיט דעם ’מגיד‘ 

וואס פון הימל איז ער געשיקט געווארן צו אים:

אונז  פאר  כאטש  מהמברך“,  יותר  אמן  העונה  ”גדול  זאגן  חז“ל 
זעהט אויס אז דער וואס ענטפערט איז א טפל צו דער וואס זאגט 
די ברכה, זאלסט אבער וויסן אז על פי הסוד די ברכה אליין קען 
נישט ארויף גיין אויבן ווי עס דארף צו זיין. און דער וואס ענטפערט 
און  הויעך  גיין  ארויף  זי  קען  דעם  דורך  וואס  כח  דעם  גיט  אמן 

אנגענומען ווערן לרצון פאר השי“ת.

ענטפערן 
אמן
איז 
מעלה 
די 
ברכה

בברכה שלמה - ונאמר אמן! 
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די געשיכטע איז דערציילט געווארן פאר עטליכע יאר דורך א ר“מ אין איינע פון די חשובע ישיבות אין ארץ הקודש, פון די 
ערשטע וואס האבן זיך אנגעשלאסן אין די אקטיוויטעטן פון ’בני אמונים‘ וואס האבן אויפגעגעטון אין די היכלי הישיבות. 
דאס איז א וואונדערליכער דערציילונג איבער דעם כח פון א קליינע קבלה, איבערהויפט אין זאכן פון ’אמן‘, ס‘קען עפענען 

די טויערן פון די עולמות העליונים און משפיע זיין וואונדערליכע ישועות פאר די וואס זענען זיך מחזק אין דעם.
אין  וואנט‘  ’מזרח  די  אויף  פלאץ  זיין 
חשובער  דער  האט  ישיבה  הייליגע  די 
פארדינט  ריכטיג  זלמן  שלמה  בחור 
איז  עס  פראטעקציע.  דורך  נישט  און 
אים  איז  עס  צי  באשליסן  צו  שווער 
זיך געקומען צוליב זיין אויסטערלישע 
געוואלדיגע  זיין  צוליב  אדער  התמדה, 
זיין,  נישט  נאר  ס‘זאל  וויאזוי  למדנות. 
אין לויף פון אסאך יארן איז ער געווארן 
המדרש.  בית  פונעם  סימבאל  דער 
ער  איז  ביינאכט  ביז  אינדערפריה  פון 
געשאקלט  זיך  פלאץ,  זיין  אויף  געזיצן 
געווען  אפן  איז  וואס  גמרא  די  אקעגן 
זענען  אויגן  זיינע  און  אים,  אקעגן 
הייליגע  די  אין  פארטיפט  געווען 
אותיות. עס זענען וואס האבן גע‘זאגט 
איז  אויפגאבע  זיין  אז  ווערטל  א  אויף 
און  ביינאכט  עלעקטער  די  אויסלעשן 

צוריק אנצינדן אינדערפריה.
איז  יאר  צוואנציג  פון  עלטער  אין 
זלמן  שלמה  פון  נאמען  גוטער  דער 
איינער  אלץ  געווארן  פארשפרייט 
ישיבה.  אין  בחורים  בעסטע  די  פון 
ער  האט  ישיבה,  אין  זיין  יאר  פיר  נאך 
תורה,  מיט  מוח  זיין  אנפילן  אנגעיאגט 
זיך אויסצייכענען מיט יראת שמים און 
מידות טובות, און דינען אלץ סימבאל 

מיט זיין שיינע אויפפירונג.
איין פראבלעם האט אבער פארנעפלט 
זלמן,  שלמה  פון  גלאנץ  שיינעם  דעם 
פארמאכטער,  א  זייער  געווען  איז  ער 
למעשה,  אופן.  דראסטישן  א  אויף 
ישיבה  אין  אריין  איז  ער  בעפאר  נאך 
פון  שיעור  מגידי  די  האבן  גדולה 
זיין  פון  גערעדט  קטנה  ישיבה  די 
ווען  אז  געהאפט  האבן  זיי  פראבלעם. 
גדולה  ישיבה  אין  אריינגיין  וועט  ער 
פראבלעם,  זיין  ווערן  געלעזט  וועט 
אבער נאך עטליכע יאר האבן זיך אלע 
האט  פראבלעם  די  אז  איבערגעצייגט 
זיך נאר געשטארקט. שלמה זלמן האט 
מויל  זיין  געעפענט  נישט  קיינמאל 
אין  זייענדיג  נישט  מענטשן,  צווישן 
ער  ווען  נישט  אויך  און  קטנה,  ישיבה 
איז געווארן פון די בעסטע בחורים אין 

די ישיבה גדולה.
איינגעפירט  געווען  איז  ישיבה  אין 
בחורים  די  האבן  מאל  צו  מאל  פון  אז 
וואס  סוגיא  די  אין  ’חבורות‘  געזאגט 
וואלט  נארמאל  געלערנט.  מ‘האט 
די  פון  זיין  געדארפט  זלמן  שלמה 
לויט  איבערהויפט  רעדנער‘ס,  הויפט 
ער  אבער  למדנות,  און  ידיעות  זיינע 
האט זיך אקעגן געשטעלט אויף יעדע 

אזא פארשלאג.
אין אנהויב האבן זיינע חברים און זיינע 
רבי‘ס פראבירט אים איבעררעדן, אבער 
צו זייער באדויער האבן זיי זייער שנעל 
אויפגעבן;  דארפן  זיי  אז  פארשטאנען 
נישט  אופן  בשום  איז  זלמן  שלמה 
מסוגל געווען עפענען זיין מויל ברבים.
אויך ביי די שיעורים האט זיך קיינמאל 
נישט  שטימע,  זיין  געהערט  נישט 
זעהן  געקענט  מען  האט  איינמאל 
אויף זיין פנים אז ער האט עפעס וואס 
שיעור‘ס  מגיד  דעם  אויף  רעאגירן 
זיין  צו  מאכט  ער  אבער  ווערטער, 
די  אין  ווערטער  די  באהאלט  און  מויל 

טיפענישן פון זיין הארץ.
געווארן  באשאנקען  איז  ער  כאטש 
אבער  ער  איז  שטימע,  שיינע  א  מיט 
עמוד  צום  צוגעגאנגען  נישט  קיינמאל 
מ‘האט  ווען  און  ציבור,  שליח  א  אלץ 
ער  האט  תורה  די  צו  אויפגערופן  אים 
קוים מיט א שוועריקייט ארויסגעזאגט 
ער  האט  שבתות  די  אין  ברכות.  די 
שבת‘דיגע  די  געזינגען  נישט  אינגאנצן 
זמירות מיט אלע בחורים, און ווען ער 
איז מכובד געווארן מיט ’זימון‘ האט ער 

עס פארשעמטערהייט אפגעזאגט.
זיך  ער  האט  שמועסן  פריוואטע  אין 
איבער  אויסגערעדט  איינמאל  נישט 
און  עלטערן  זיינע  כאטש  און  דעם, 
פראבירט  האבן  שיעור  מגידי  זיינע 
מיט אלע זייערע כוחות אים צו העלפן, 

אויך  געענדערט,  גארנישט  זיך  האט 
סגולות  און  עצות  אסאך  דורך  נישט 
לויף  אין  אנגעטראגן  אים  מ‘האט  וואס 

פון די יארן.
שלמה זלמן צוזאמען מיט זיין בעסטע 
סיום  א  צו  געגרייט  זיך  האבן  חבר 
אויף מסכת בבא בתרא. די מסיבה איז 
צוליב  צוגעשטעלט,  שיין  גאר  געווען 
דעם וואס זיי האבן געלערנט די מסכת 
און לויף פון גאנצע צוויי יאר, נאר אין 
זייער אייגענע צייטן צווישן די סדרים. 

גמרא, רש“י און תוספות בעיון.
האבן  חברים  זיינע  פון  עטליכע 
אים  אויף  לייגן  ארויף  באשלאסן 
זיין  ברעכן  זאל  ער  דרוק  גרויסן  א 
דעם  ביי  אויפטרעטן  און  שווייגעניש 
האט  חבר  זיין  אויך  מעמד.  ספעציעלן 
די  פון  קאפעליע  צו  צוגעשטעלט  זיך 
זלמן  שלמה  געדרוקט...  האבן  וואס 
האט דאס מאל נישט געקענט אפזאגן.

זיין  אויף  אויפגעשטעלט  זיך  האט  ער 
האבן  אויגן  פאר  צענדליגע  און  פלאץ 
וויילע  לאנגע  א  אים.  אויף  געקוקט 
איז אריבער ביז ער האט געעפענט זיין 
געציטערט,  האט  קערפער  זיין  מויל, 
און נאר איינציגע ווערטער זענען ארויס 

געקומען פון זיין מויל זייער שווער...
איין  ענדיגן  געקענט  קוים  האט  ער 
אויף  אראפגעפאלן  שוין  איז  און  זאץ, 
איז  פנים  זיין  מאכטלאז.  פלאץ  זיין 
זיין  און  קאלעך,  ווי  בלאס  געווען 
קערפער האט זיך אינגאנצן געווארפן. 
אויגן  זיינע  אראפגעלאזט  האט  ער 
האט  עס  און  פארשעמטערהייט, 
זאל  ערד  די  וויל  ער  ווי  אויסגעזעהן 

אים איינשלינגען.
בחורים  די  געשטאנען  זענען  אינמיטן 
און עטליכע מגידי שיעור פון די ישיבה 
נישט  עס  האלט  הארץ  זייער  ווען 
אויס. זיי האבן געפילט אז זיי מוזן אים 
העלפן, אבער זיי האבן נישט געוואוסט 

וויאזוי.
די ישועה איז געקומען אינגאנצן פון א 

אומגעראכטענעם ריכטונג – 
דאס איז געווען אין די ערשטע תקופה 
אין  אקדמך‘  ’שחר  פראיעקט  די  פון 
מודעה  קליינע  א  הישיבות;  היכלי  די 
וואס איז אויפגעהאנגען געווארן אויפן 
פון  ישיבה  די  אין  עס-זאל  די  פון  טיר 
די  אויף  געמאלדן  האט  זלמן  שלמה 
אנגעפירט  ווערט  וואס  פראיעקט  נייע 
מחזק  צו  מיטן ציל  ’בני אמונים‘,  דורך 
זיין דאס זאגן די ברכות השחר מיט א 

חברותא.
די שארפע אויגן פון שלמה זלמן האבן 
איר  און  מודעה  די  באמערקט  באלד 
געצויגן.  שטארק  אים  האט  אינהאלט 
די  פון  ראם  די  אין  צוריק  לאנג  נישט 
ברורה‘  ’משנה  אין  לימוד  טעגליכע 
עס  וואס  אין  באגעגנט  זיך  ער  האט 
דעם  אין  ערוך‘  ’שולחן  אין  שטייט 
נתעורר  ער  איז  איבערהויפט  טעמע, 
חיים  רבי  פון  עדות  די  פון  געווארן 
וויטאל וואס ווערט גערענגט אין ’שערי 
תשובה‘ אויף זיין רבי דער אר“י הקדוש 
געענטפערט  טאג  יעדן  האט  ער  אז 
’אמן‘ נאך די ברכות השחר, אין אמאל 

אויך נאך הונדערט מענטשן.
אויב דער אר“י הקדוש האט אויף דעם 
זיין  פון  צייט  אזויפיל  אוועקגעלייגט 
איז  צייט,  אויסגערעכנטע  און  טייערע 
זיכער אין דעם דא א געוואלדיגער ענין, 

איז שלמה זלמן געווען ביי זיך זיכער.
די  באגעגנט  האט  ער  ווען  יעצט, 
דאס  אז  געשפירט  ער  האט  מודעה 
פון  אים  צו  געווארן  געשיקט  ווי  איז 
האט  וואלקן  שווערע  א  אבער  הימל. 
דערהויבענע  די  אויף  אראפגעוואויגן 
פאר  השחר  ברכות  די  זאגן  געפיל; 
איינעם פון זיינע חברים איז אים שווער 

געווען ווי קריעת ים סוף.
אז  געפילט  ער  האט  דעסוועגן,  פון 

יעצט מוז ער טון עפעס א השתדלות.

קלאפ  לייכטן  א  ער  שפירט  פלוצלינג 
אויס,  זיך  דרייט  ער  אקסל.  זיין  אויף 
פון  בחור  נייער  א  געווען  איז  דאס 
נישט  האט  זלמן  שלמה  א‘.  שיעור 
נאכמער  הייסט,  ער  וויאזוי  געוואוסט 
ווען  געווארן  איבערראשט  ער  איז 
געפרעגט  אים  האט  בחור  דער 
זיין  ווילסטו  ”אפשר  איידעלערהייט: 
מיין ’חברותא‘ אויף די ברכות השחר?“.

שלמה זלמן האט נישט געגלייבט. אזוי 
יונגער  א  דרייסטקייט...  די  האבן  צו 
עטליכע  מיט  מיר  פון  קלענער  בחור 
קומען  צו  געשטארקט  זיך  האט  יאר 
איז  ער  אז  אויס  זעהט  עס  ווי  מיר,  צו 
איז  געבעהט  די  טיפ...  ספעציעלער  א 

אים זייער געפעלן.
פון  ווען  געגלייבט  נישט  האט  ער 
אליינס  זיך  פון  ווי  איז  מויל  זיין 
ארויסגעקומען א קליינע ווארט: ”יא!“. 
מער  געדארפט  נישט  האט  בחור  דער 
געגאנגען  אוועק  איז  ער  דעם.  פון 
צוריק  ער  איז  אויפצומארגנ‘ס  און   –

געקומען!
זיך  מ‘האט  בעפאר  מינוט  עטליכע 
זיך  האט  שחרית  דאווענען  געשטעלט 
געשטעלט  אוועק  בחור  יונגער  דער 
און  זלמן  שלמה  פון  פלאץ  די  נעבן 
די  אים  פאר  זאגן  אנגעהויבן  האט 
ברכות השחר. ווען ער האט געענדיגט, 
האט ער אריין געקוקט אין די אויגן פון 

שלמה זלמן ווי איינער וואס ווארט...
אנגעהויבן  אויך  האט  זלמן  שלמה 
שטיל  אנהויב  אין  ברכות.  די  זאגן 
א  מיט  נאכדעם  און  דערשראקן,  און 
געשטארקט  זיך  האט  וואס  שטימע 

מער און מער.
אריבער.  אזוי  זענען  טעג  עטליכע 
דעם  צו  זיך  האט  זלמן  שלמה 
צוגעוואוינט; יעדן טאג איז דער יונגער 
האט  און  פלאץ  זיין  צו  געקומען  בחור 
זענען  וואס  ברכות  די  צו  צוגעהערט 
א  מיט  אבער  שטייט  געווארן  געזאגט 
ווי  ווארט  נאך  ווארט  שטימע.  קלארע 
נאכדעם  געלט.  ציילט  וואס  איינער 
פון  ברכות  די  צו  צוגעהערט  ער  האט 

דעם יונגן בחור.
איין אינדערפריה, אויפן וועג צום עס-
זאל, איז דער יונגער בחור צוגעגאנגען 
צו שלמה זלמן און האט אים געזאגט, 
זיין  באהאלטן  קוים  קען  ער  ווען 

באגייסטערונג:
עטליכע  מיט  דיר  פון  יונגער  בין  ”איך 
די  זאגן  דיר  הער  איך  ווען  אבער  יאר, 
באקומען  טאג,  יעדן  השחר  ברכות 
באדייט.  עקסטערע  א  ווערטער  די 
יעדן  מיר  ערקלערסטו  ווערטער  אן 
’פשט‘ פון די ברכות אויף א  טאג דעם 

וואונדערליכן וועג“.
בחור  דער  האט  זיכער“,  בין  ”איך 
אזוי  ערקלערסט  דו  ”אויב  צוגעלייגט, 
דיינע  צו  איז  ווערטער,  קיין  אן  גוט 
זיכער  קומען  ישיבה  אין  ’חבורות‘ 
בחור  דער  בחורים...“.  צענדליגער 
תמימות.  א  מיט  געזאגט  עס  האט 
דער  אז  געוואוסט  נישט  האט  ער 
זיין  געווארן  איז  וואס  בחור  עלטערער 
גוטער פריינד האט נאך קיינמאל נישט 

געעפענט זיין מויל ברבים...
געווען  זענען  זיינע  ווערטער  די 
על  קרים  ”כמים  זלמן  שלמה  פאר 
קאמפלימענט  די  עייפה“.  נפש 
אזא  מיט  געווארן  געזאגט  איז  וואס 
אין  אריינגעדרינגען  איז  אמת‘דיגקייט, 
שלמה  פון  הארץ  די  פון  טיפענישן  די 
זלמן, און ער האט באשלאסן פראבירן.
גרינג  נישט  אינגאנצן  אים  איז  עס 
געווען, אבער נאך אין יענע וואך האט 
’חבורה‘.  ערשטע  די  געזאגט  שוין  ער 
קאמפלימענטן  מיט  פול  ’חבורה‘  א 
געשטארקט  האבן  וואס  שבחים,  און 
שלמה זלמן ער זאל ווייטער פראבירן.

היינט צו טאג קען מען זאגן אז אויך אין 
דעם טעמע דערקענט ער זיך שטארק 

– העכער פון אלעמען!

געעפענט זיין מויל דורך ’אמן‘

ויאמר מיט א ווייכע לשון
דער  באקאנט  איז  עס 
א  מיינט  ’דיבור‘  אז  כלל 
’אמירה‘  און  לשון,  שטרענגע 
לשון  ווייכע  א  סימבאלעזירט 
פון  קאפיטל  די  ביי  א).  יא  (מכות 
ציצית הייבט אן די תורה מיט 
אל  ה‘  ”ויאמר  לשון:  ווייכע  א 
ממשיך  איז  און  לאמר“,  משה 
”דבר  לשון:  שטרענגע  א  מיט 
ענדיגט  און  ישראל“,  בני  אל 
נאכאמאל מיט א ווייכע לשון: 
אסאך  און  עליהם“,  ”ואמרת 
פון  כוונה  די  איז  וואס  פרעגן 

דעם טויש?
מיר  טרעפן  תירוצים  עטליכע 

אויף דעם:
הקדוש  החיים  אור  דער  א. 
די  ערקלערט:  לז)  טו  (במדבר 
א  מיט  אנגעהויבן  האט  תורה 
פרשה  די  ווייל  ’ויאמר‘,  לשון 
א  ווי  געווארן  געזאגט  איז 
דער  פון  פרשה  די  צו  המשך 
פאר  געווען  איז  וואס  מקושש 
מקושש  דער  וואס  נאך  דעם; 
געווען,  שבת  מחלל  האט 
צו  געוואנדן  זיך  אידן  די  האבן 
”אינמיטן  געזאגט:  און  השי“ת 
די  געגעבן  אונז  האסטו  וואך 
אות  א  אלץ  תפילין  פון  מצוה 
אפהיטן  געדענקען  זאלן  מיר 
זאלן  וואס  אבער  מצוות“,  די 
מיר  ווען  שבת  אין  טון  מיר 
און  תפילין?  קיין  נישט  לייגן 
וועגן דעם איז געגעבן געווארן 
אויך  אז  ציצית,  פון  מצוה  די 
’אות‘  האבן  זיי  זאלן  שבת  אין 
מצוות.  די  אפהיטן  געדענקען 
אידן  די  פון  געבעהט  די  און 
איז געווען באליבט ביי הקדוש 
ברוך הוא, וועגן הייבט זיך עס 
אן מיט דער לשון ’ויאמר‘ וואס 

סימבאלעזירט א ליבשאפט.
תורה  די  ווען  שפעטער  אבער 
סיי  אליין,  מצוה  די  פון  רעדט 
פון די עצם חיוב, און סיי פון די 
די  האט  מצוה,  די  פון  מעלות 
שטרענגע  א  אנגעכאפט  תורה 
לשון – אויפן חיוב, און א ווייכע 
לשון – אויף די חשיבות פון די 

מצוה.
א)  יא  (או“ח  ערוך  שולחן  אין  ב. 
מעג  מאן  א  אז  גע‘פסק‘נט  איז 
מיר  ’וועב  פרוי  א  פאר  זאגן 
טון  עס  זאל  זי  אבער  ציצית‘ 
ערקלערט  דעם  לויט  לשמה. 
אין  (שם)  אייגער  עקיבא  רבי 
פון  נאמען  אין  הגהות  זיינע 
דעם  צוליב  אז  שלמה‘,  ’דברי 
דעם  געטוישט  תורה  די  האט 
אל  ”דבר  אנהויב:  אין  לשון: 
בני ישראל“ – מיט א שטרענגע 
מצוה  עיקר  דער  אויף  לשון 
פון ציצית וואס איז באשטימט 
די  ווען  און  מענער,  די  פאר 
די  מאכן  לגבי  רעדט  תורה 
ציצית אז אויך א פרוי קען עס 
טון, כאפט אן די תורה א ווייכע 
ועשו  אליהם  ”ואמרת  לשון: 
להם ציצית“ (ראה רש“י שמות יט ג).

דינוב  פון  יששכר‘  ’בני  דער  ג. 
קענען  מענטשן  ווייל  טייטש: 
מצוה,  די  אין  זיין  מזלזל  ח“ו 
תורה  די  אן  הייבט  דעם  וועגן 
’דבר‘,  לשון:  שטרענגע  א  מיט 
גמרא  אין  שטייט  עס  ווי  אזוי 
(מנחות מא א) אז ווען עס הערשט 
אויף דער וועלט די מדת הדין 
געשטראפט  ח“ו  מען  ווערט 
די  מקיים  נישט  מ‘איז  אויב 
מצוה, אבער די תורה שרייבט 
ווייכע  א  מיט   – ”ואמרת“  אויך 
לשון, ווייל מ‘קען נישט שאצן 
אין  סיי  מצוה  די  פון  שכר  די 
עולם  אין  סיי  און  הזה  עולם 

אין  מ‘טרעפט  ווי  אזוי  הבא, 
איז  גרויס  ווי  א)  מד  (שם  גמרא 
דער שכר אויף דער וועלט פון 
דער וואס גיט אכטונג אויף די 
מצוה פון ציצית (’אגרא דכלה‘ סו“פ 

שלח).

אופן  וואונדערליכן  א  אויף  ד. 
ספר  אין  ערקלערט  ווערט 
’עבודת לבב‘ (ק“ש ותפילה): ווייל 
פון  מצוה  די  פון  חוב  דער 
אלעמען  ביי  נישט  איז  ציצית 
וואס  דער  ווייל  זעלבע,  דאס 
ד‘  פון  בגד  א  אנגעטון  האט 
אויף  לייגן  צו  חייב  איז  כנפות 
וואס  דער  אבער  ציצית,  דעם 
אזא  מיט  אנגעטון  נישט  איז 
בגד, ליגט אויף אים א מצוה ער 
ארויף  און  בגד  אזא  האבן  זאל 
עס  און  ציצית  דעם  אויף  לייגן 
איין  פון  דעם,  וועגן  אנטון. 
געשריבן  תורה  די  האט  זייט 
א שטרענגע לשון – פאר דעם 
בגד  א  מיט  אנגעטון  איז  וואס 
פון ד‘ כנפות, און ענדיגט מיט 
וואס  דעם  פאר  לשון  ווייכע  א 
אזא  מיט  אנגעטון  נישט  איז 
פארשאפן  זיך  זאל  ער  בגד, 

אזא בגד.
געטוישט פון א לשון 
נסתר צו א לשון נוכח

נאך וואונדערן זיך די מפרשים: 
א  מיט  דא  שטייט  פארוואס 
להם“,  ”ועשו  נסתר:  לשון 
שטייט  פארזעצונג  די  אין  און 
לכם  ”והיה  נוכח:  לשון  א 
לציצית“. און זיי פארענטפערן 

עס מיט עטליכע אופנים:
צינץ  מהרא“ל  דער  א. 
ערקלערט: די מצוה פון ציצית 
איז אזוי חשוב ווי אלע מצוות 
איז  וואס  דער  און  א),  כה  (נדרים 
ציצית  פון  מצוה  די  מקיים 
מקיים  וואלט  ער  ווי  עס  איז 
(ספרי  תורה  גאנצע  די  געווען 
במדבר קטו). און צווישן די תרי“ג 
מצוות זענען פארהאן אזעלכע 
מצוות וואס אין אונזערע צייטן 
ווי  אזוי  פארהוילן,  זיי  זענען 
די  אויך  און  א.ד.ג.,  קרבנות  די 
גערעכנט  זענען  מצוות  סארט 
מקיים  זיי  וואלטן  מיר  ווי 
די  האט  דעם  וועגן  געווען, 
מיטן  געווען  מרמז  דאס  תורה 
’להם‘  נסתר:  לשון  א  אנכאפן 
’באהאלטענע‘  די  אקעגן   –
א  מיט  נאכדעם  און  מצוות, 
די  אקעגן  ’לכם‘,   – נוכח  לשון 
מהרא“ל‘  (’דרשות  מצוות  אפענע 

ח“ד דרוש למצות ציצית).

ראובן  רבי  מגיד  דער  ב. 
עס  האט  קארלנשטיין 
אין  זאגט  גמרא  די  ערקלערט, 
וואס  יעדער  אז  א)  (מג  מנחות 
פון  מצוה  די  אויף  אכטונג  גיט 
פני  ומקבל  ’זוכה  איז  ציצית 
שכינה‘, לויט דעם פארשטייט 
רעדט  אנהויב  אין  גוט,  מען 
מען פארן מקיים זיין די מצוה 
רעדט  דעם  וועגן  ציצית,  פון 
אידן  די  צו  אויבישטער  דער 
שפעטער  אבער  נסתר,  בלשון 
מקיים  בשעת‘ן  מ‘רעדט  ווען 
לשון  א  שטייט  מצוה  די  זיין 
נוכח ”והיה לכם לציצית“, ווייל 
ברענגט  מצוה  די  זיין  מקיים 
(’חומש  השכינה  פני  קבלת  צו 

המגידים‘ שלח).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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