
פרשת ואתחנן

בס"ד

משה האט געבעהטן א ’מתנת חינם‘
”ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה‘“ (ג כג)

פי  על  אף  חנם,  מתנת  לשון  אלא  מקום  בכל  חנון  ”אין 
אין  הטובים,  במעשיהם  לתלות  לצדיקים  להם  שיש 

מבקשים מאת המקום, אלא מתנת חנם“ (רש“י).
אויפן פסוק (איוב מא ג): ”ִמי ִהְקִּדיַמִני ַוֲאַׁשֵּלם“, דרש‘ענען 
די חכמים (ויק“ר כז ב): ”ווער האט מיר דען געלויבט בעפאר 
איך האב אים געגעבן א נשמה?! ווער האט דען גע‘מל‘ט 
זיין קינד בעפאר איך האב אים געגעבן דעם יונגל?! ווער 
האב  איך  בעפאר  מעקה  א  מיר  פאר  געטוהן  דען  האט 
מזוזה  א  געלייגט  דען  האט  ווער  דאך?!  א  געגעבן  אים 

בעפאר איך האב אים געגעבן א הויז...?!“.
נישט  קען  מענטש  א  אז  אויס  זעהט  מדרש  די  פון 
יעדע  בעפאר  ווייל  מעשים,  גוטע  זיינע  אין  אנהענגען 
גוטע זאך וואס ער האט געטוהן האט ער שוין פון פריער 
דאס  און  גוט‘ס,  א  עפעס  אויבערשטן  פונעם  באקומען 

איז נישט אזוי ווי רש“י זאגט דא?
צו  נישט  רש“י מיינט  יקר‘: ריכטיג,  ’כלי  דער  ענטפערט 
גוטע  זייערע  אין  אנהענגען  קענען  צדיקים  די  אז  זאגן 
מעשים וואס זיי האבן געטוהן, נאר זיי קענען דאווענען 
קענען  זאלן  זיי  כדי  ימים  אריכות  צו  זיין  זוכה  זאלן  זיי 
מוסיף זיין אין תורה און מעשים טובים. וועגן דעם האט 
ענוה  זיין  צוליב  אז  רבינו,  משה  געווען  משבח  תורה  די 
האט ער מורא געהאט טאמער אין די טעג וואס ער וועט 
צובאקומען וועט ער זיך נישט אויפפירן ווי עס דארף צו 

זיין, וועגן דעם האט ער געבעהטן א ’מתנת חינם‘.
(ליקוטים):  אמת‘  ’שפת  דער  ערקלערט  וועג  א  נאך  אויף 
געבעהטן  האט  משה  אז  געשריבן  דירעקט  האט  רש“י 
נישט  איז  עס  כאטש  מתנה,  יעדע  ווייל  חנם‘,  ’מתנת  א 
הכרת  צוליב  מענטש  דער  עס  באקומט  דאך  שכר,  קיין 
לאו  ב) ”אי  כו  (מגילה  גמרא  אין  שטייט  עס  ווי  אזוי  הטוב, 
דאית ליה הנאה מיניה לא יהיב ליה מתנה“ [אויב האט 
ער נישט קיין הנאה פון אים, וואלט ער אים נישט געגעבן 
וואס  צדיקים  די  פון  מעלה  די  איז  דאס  און  מתנה].  די 
אויסער דעם וואס זיי בעהטן נישט קיין שכר אויף זייערע 
הכרת  אלץ  מתנה  קיין  נישט  אויך  זיי  בעהטן  מעשים, 

הטוב, נאר א מתנת חינם. 

די לעצטע תפילה פון משה איז געווען תפילת נעילה
”ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה‘ ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר“ (ג כג)

”ומנין שהתפלל משה באותו הפרק חמש מאות וחמשה 
עשר פעמים, שנאמר: ’ואתחנן אל ה‘ בעת ההיא לאמר‘; 

’ואתחנן‘ בגימטריא הכי הוי“ (דב“ר יא י). 
די ווארט ’לאמר‘ ערקלערט רש“י: ”זאלסט מיר צו וויסן 
טוהן אויב דו וועסט נאכגעבן מיין געבעהט אדער נישט“, 
דארף מען פארשטיין פארוואס האט ער דאס געבעהטן 
פופצן  און  הונדערט  פינעף  דאווענען  נאכן  פונקט 

תפילות?
מרן ה‘חתם סופר‘ ערקלערט עס אויף א וואונדערליכן 

וועג:
זכות  די  אין  וואסער  געגעבן  האט  ’באר‘  די  כאטש 
נישט  זיך  האבן  וואסער  די  אז  אויס  זעהט  מרים,  פון 
אויפגעהערט באלד ביי די פטירה פון מרים, אין י‘ ניסן, 
נאר לכבודה האט דער אויבישטער געווארט ביז די ענדע 
’שבעה‘. יעצט, לאמיר רעכענען: אויב שלאגן די  פון די 
שטיין וואס נאכדעם האט דער אויבישטער גוזר געווען 
אויף משה ער זאל נישט אריינגיין קיין ארץ ישראל איז 
טאג  יעדן  ווייטער,  און  טאג  די  פון  און  ניסן,  י“ז  געווען 
געברויכן  אייגענע  זיינע  אויף  בעהטן  מעג  יחיד  א  וואס 
א  מאל  דריי  ער  האט  טובים],  ימים  און  שבת  [אויסער 

טאג ביי שחרית, מנחה און מעריב געדאוונט אז די גזירה 
זאל בטל ווערן, קומט אויס אז ביי מנחה פון יום כיפור 
פערצן  און  הונדערט  פינעף  געדאוונט  שוין  ער  האט 
ער  איז  יעצט  ביז  אז  געזעהן  האט  ער  ווען  און  תפילות, 
נישט געהאלפן געווארן, האט ער מתקן געווען נאך איין 
תפילה – דאס איז ’נעילה‘, און ווייל אויף די תפילה האט 
פארוואס  מען  פארשטייט  פארלאזט,  שטארק  זיך  ער 
פונקט נאך די תפילה האט ער געוואלט וויסן צי עס איז 

’דרשות חתם סופר‘ ח“ב עמ‘ שלדאנגענומען געווארן.

זעהן דעם ’הטובה‘ וואס איז דא אין דעם לאנד
ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ֲאֶׁשר  ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְוֶאְרֶאה  ָּנא  ”ֶאְעְּבָרה 

ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבנֹן“ (ג כה)
דער ’אור החיים‘ הקדוש וואונדערט זיך: פארוואס האט 
משה געדאפלט זיין בקשה: ”ֶאְעְּבָרה... ְוֶאְרֶאה“, אויב ער 

וועט אריבערגיין – וועט ער דאך ממילא זעהן?
ענטפערט דער שרף פון קאצק אויף צוויי זאכן האט דא 
דעם  גיין  אריבער  זיין  זוכה  זאל  ער  א.  געבעהטן:  משה 
ירדן און אריינגיין אין ארץ ישראל, ב. ער זאל זעהן ’את 
הארץ הטובה‘ – און נישט ווי די מרגלים וואס זענען אריין 

אין ארץ ישראל, און האבן געזעהן נאר אירע פעלער‘ס.
’אהל תורה‘

* * *
געגלוסט  רוזשינער  הייליגער  דער  האט  לעבן  אגאנץ 
נישט  איז  עס  אבער  ישראל,  ארץ  קיין  ארויפגיין 
צושטאנד געקומען. איינמאל האט מען אים געזעהן ווי 
זאגט  און  אהין  און  אהער  צימער  זיין  אין  זיך  דרייט  ער 
איך  עולם,  של  ”ריבונו  געוויין:  מיט  און  ברען  א  מיט 
העלפן  מיך  וועסט  דו  אויב  הארץ,  טיפן  פון  צו  דיר  זאג 
ארויפגיין קיין ארץ ישראל, וועל איך נישט זעהן אין דעם 
קיין שלעכט‘ס און איך וועל נישט רעדן אויף איר... איך 
נעם זיך אונטער אז איך וועל זיך נישט אפרעדן אויף קיין 
שום זאך וואס איך וועל דארט זעהן – אלעס נאר כדי איך 

איך זאל זיך דארט קענען באזעצן!...“.
’בית רוז‘ין‘ עמ‘ רמט

ביי יעדע תפילה ווערן מיר מער נענטער צו השי“ת
ֱאקֵינּו  ַּכה‘  ֵאָליו  ְקרִֹבים  ֱאקִים  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  גֹוי  ִמי  ”ִּכי 

ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו" (ד ז)
רבי זלמן סאראצקין פון לוצק זאגט:

”ֱאקִים ְקרִֹבים ֵאָליו... ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו“ – לויט וואס מיר 
דאווענען צום אויבערשטן אזוי ווערט ער דערנענטערט 
זאגן  צו  מנהג  דער  אין  מרומז  איז  דאס  און  אונז.  צו 
מט  (בראשית  פסוק  דעם  המיטה  שעל  שמע  קריאת  נאך 
מאל  יעדע  ווען  מאל,  דריי  ה‘“  ִקִּויִתי   ִליׁשּוָעְת” יח): 
דערמאנען מיר מער און מער פריער דעם נאמען פונעם 
קויתי  ”לישועתך  מיר:  בעהטן  אנהויב  אין  אויבערשטן; 

דריטן  ביים  און  לישועתך“,  ה‘  ”קויתי  נאכדעם:  ה‘“, 
מאל: ”ה‘ לישועתך קויתי“.

’אזנים לתורה‘

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

פע ם
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’אמן‘ – איז דער שליסל פון ’גן עדן‘
”ֲעֵלה רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוָׂשא ֵעיֶני ָיָּמה ְוָצפָֹנה ְוֵתיָמָנה 

ּוִמְזָרָחה“ (ג כז)
משה  בעפאר  אז  שרייבט  עמוקות‘  ’מגלה  דער 
רבינו איז נפטר געווארן האט אים דער אויבישטער 
איז  דעם  אויף  און  עדן,  גן  אין  פלאץ  זיין  געוויזן 
דער פסוק מרמז: ”ֲעֵלה רֹאׁש ַהִּפְסָּגה“ – גיי ארויף 
אותיות:  די  פון  פריער  זענען  וואס  אותיות  די  צו 

’פסג“ה‘, וואס דאס איז: ’בעד“ן‘.
גן  אין  אריינגיין  מ‘זאל  כדי  אז  צולייגן,  מ‘קען 
עדן דארף מען דער שליסל פון ’אמן‘, אזוי ווי די 
חכמים זאגן (שבת קיט ב): ”כל העונה אמן בכל כוחו 
פותחין לו שערי גן עדן“, איז דא אויך מרומז דאס 
תיבות:  ראשי  די  ווייל  ’אמן‘,  ענטפערן  פון  ענין 

”הפסגה ושא עיניך ימה“, זענען בגימטריה ’אמן‘.
’מגלה עמוקות‘ אופן יב; שעשועי רעיונים עמ‘ יט

כיבוד אב ואם דורך ענטפערן ’אמן‘
”ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ“ (ה טז)

אלץ א חלק פון די מצוה פון מכבד זיין די עלטערן 
(קידושין  פטירה  זייער  נאך  אויך  און  לעבן  זיי  ווען 
אויף  אבל  א  פאר  געווען  מתקן  מען  האט  ב)  לא 

קדיש  זאגן  זאל  ער  מאמע  זיין  אדער  טאטע  זיין 
עלעף  ערשטע  די  אין  עמוד  פארן  דאווענען  און 
ראטעוועט  דאס  ווייל  פטירה,  זייער  נאך  חדשים 
זיי פון די שטראפן אין הימל. אבער מ‘דארף וויסן, 
אז דער עיקר עילוי נשמה ווערט דורך דעם וואס 
תפילה,  בעל  נאכן  אמן  ענטפערט  ציבור  דער 
איז  ואם“  אב  ”כיבוד  דעם:  אויף  סימן  דער  און 

בגימטריה ’אמן‘ (מיטן כולל).
’תורת ישי‘ יתרו

רזי אמונים 
ה

שט 
עדע

[אויסער

רזי
שליסל פ

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

אין נאמען פון די רבבות אלפי 'בני אמונים' אין ארץ הקודש און איבער די גארער וועלט
מיט געפילן פון פרייד, שמחה און שעצונג ווילן מיר דא אפגעבן  א ווארימע ברכת מזל טוב פון טיפן הארץ

לכבוד מעלת דער נשיא און מייסד פון 'בני אמונים' הנגיד רבי יעקב דב מארמארשטיין שליט“א

און זיין חשוב‘ן זוהן הנגיד רבי זאב מארמארשטיין שליט"א - צוזאמען מיט זייערע חשובע פאמיליע‘ס שיחי‘

צו די חתונה פון די טאכטער-אייניקל תחי' מיט החתן המופלג בתויר“ש כמר ישעי‘ לאזאר הי“ו
ויהי רצון אז דער חתן מיט די כלה שיחיו זאלן זוכה זיין אויפשטעלן א בית נאמן בישראל, וואס איז געבויעט אויף די יסודות פון 
תורה און אמונה, לאנגע געזונטע יארן מיט גליק און פרייד, נחת און הרחבת הדעת, אמן ואמן. און א עקסטערע ברכה וועלן מיר 
וואונטשן פאר די חשוב‘ע מחותנים שיחיו זיי זאלן זוכה זיין שעפן אסאך נחת דקדושה פון זיי און פון אלע זייערע קינדער, און 
פון די שמחה זאל נשפע ווערן פאר זיי אסאך גוטע השפעות , און אין זייער הויז זאל שטענדיג געהערט ווערן קול ששון וקול 

שמחה לאורך ימים ושנים טובות, ואמר כל העם אמן.

וואו עס וואונטשן פון טיפן הארץ - די פאמיליע פון ’בני אמונים‘ אין ארץ ישראל און אויף דער וועלט
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אוועקגעשטעלט  איז  וואס  פאסט-קעסטל  די 
אמונים‘  ’בני  פון  אפיס  צום  אריינגאנג  ביים 
אזעלעכע  זיך  אין  אריינשלינגען  געוואוינט  איז 
געשילדערט  ווערן  זיי  אין  וואו  בריוון 
די  ערוועקן  וואס  געשעהנישן  וואונדערליכע 
שטייגט  בריוו  די  דאך,  ליינער.  די  פון  געפילן 
א  צו  צוגעברענגט  האט  און  אלעם,  איבער 
במלאכת  עוסקים  אלע  ביי  התרגשות  גרויסע 
הקודש. דער אינהאלט פונעם בריוו איז נישט 
די  ביי  בקיצור  געווארן  דערציילט  איינמאל 
האט  און  ארגאניזאציע  די  פון  פארזאמלונגען 
די  צווישן  חיזוק  געוואלדיגע  א  צוגעברענגט 
צוהערהער. די אנטוויקלונג פון די געשעהישן 
אזוי ווי עס ווערט געשילדערט דורך די בעלת 
פאר  דא  איז  קליינע ענדערונגען  מיט  המעשה 

אייך געשריבן:
די אמת איז אז איך האב זיך ביי מיר געקווענקלט 
צי איך זאל אפשרייבן מיין ערציילונג. איך בין 
דאך זיכער אז ענק באקומען אסאך בריוון פון 
זיך  באטייליגן  וואס  טויזנטער  צענדליגער  די 
די  אין  אמונים‘,  ’בני  פון  פראגראמען  די  אין 
ישיבות און אין די חדרים, אין די סעמינאר‘ן און 
אין די שולע‘ס. ענקער נאמען איז ביי אלעמען 
ברענגען  טויזנטער  צענדליגער  און  געשעצט, 
דורך  התחזקות  זייער  אויף  דאנק  זייער  ארויס 

ענקערע אקטיוויטעטן.
יא  זאל  איך  באשלאסן  איך  האב  דעסוועגן  פון 
בין  נאכאמאל  טראכטנדיג  ענק.  פאר  שרייבן 
ווי  אזוי  ערציילונג  סארט  אזא  אז  זיכער  איך 
נישט  קיינמאל  נאך  ענק  האבן  ערציילונג  מיין 

באקומען און קיינמאל נישט געליינט.
איבער וואס האנדלט זיך עס?

באוואוסטע  די  פון  איינע  אין  לערן  איך 
ווי  פונקט  שילערן  א  ירושלים,  אין  סעמינאר‘ן 
האט  חדשים  אכט  ארום  פאר  שילערנ‘ס.  אלע 
דעם  אריינברענגען  אנגעהויבן  אונז  ביי  מען 
געוואלדיגן פראיעקט פון ’שחר אבקשך‘, וואס 
שילערנ‘ס  די  פאר  אויפגעשטעלט  האבן  ענק 
די  זאגן  דאס  זיין  מחזק  צו  סעמינארן  די  פון 
ברכות השחר אויף די ריכטיגע וועג. איך האב 
די  זאגן  צו  אנדערע  אסאך  ווי  אזוי  אנגעהויבן 

ברכות השחר בחברותא.
וואס  שוועריקייט  נאטורליכע  די  כאטש 
נישט  איך  האב  אנהויב,  אין  געהאט  האב  איך 
אין  געפלייסיגט  זיך  האב  איך  און  נאכגעגעבן 
זאגן  מ‘קען  עקסטער.  טאג  יעדן  מנהג  דעם 
די  פון  געהאט  הנאה  איך  האב  שנעל  זייער  אז 

געדאנק און זיך באהאפטן צו דעם.
יעדן  פארן  איך  דארף  וועג  לאנגע  א  זייער 
ביז  וואוין  איך  וואו  געגנט  די  פון  אינדערפריה 
מיינע  פון  אסאך  ווי  אזוי  און  סעמינאר,  די  צו 
חבר‘טעס נוץ איך אויס די ערשטע מינוטן פון 
מיט  בחברותא  השחר  ברכות  זאגן  רייזע  די 
איינע פון מיינע חבר‘טעס. עס איז ממש נישט 
האב  איך  אז  וויסן  צו  געפיל  גוטע  די  שווער, 
דאנקען  קינד,  אידיש  א  ווי  חוב  מיין  ערפילט 
פאסיגן  דעם  אויף   – המלכים  מלכי  מלך  דעם 
וועג, מאכט מיר א רוחניות‘דיגע הנאה וואס איז 

שווער שילדערן מיט ווערטער.
אין  געפלייסיגט  זיך  האב  איך  געזאגט,  ווי 
געוואלדיגע  א  מיט  חדשים  עטליכע  פון  לויף 
געמוטיגט  אויך  מיר  האט  זאך  די  הצלחה. 
צו  צייט  אין  גיין  ארויס  געבן  אכטונג  זאל  איך 
ברכות  די  זאגן  קענען  זאל  איך  כדי  באס,  די 
זאל  איך  און  חבר‘טעס  מיינע  מיט  צוזאמען 
פרעמדע;  א  עפעס  פון  בעהטן  דארפן  נישט 
מאס  געוויסע  א  אין  פארבינדן  איז  דאס  וואס 

מיט א אום איינגענעמקייט.
אין איין אינדערפריה, פאר ארום צוויי חדשיים 
האט פאסירט אז איך האב פארשפעטיגט דעם 
באס וואס מיט דעם פאר איך געווענדליך צום 
וועל  איך  אז  געוואוסט  האב  איך  סעמינאר. 
און  קלאס  די  אין  ברכות  די  זאגן  אניאגן  נישט 
טון  נישט  וועל  איך  אז  באשלאסן  האב  איך 
אזוי ווי ביז יעצט – זאגן די ברכות ביים ריסעס 
איך  און  געשטארקט  זיך  האב  איך  (הפסקה). 
בין צוגעגאנגען צו א פרוי אין די מיטעלע יארן 
איך  און  סטאנציע  די  ביי  געווארט  האט  וואס 
איך  אויב  געבעהטן  איידעלערהייט  איר  האב 

קען איר זאגן די ברכות השחר.
א  מיט  מיר  אויף  געקוקט  האט  פרוי  די 
באלד  האט  זי  אבער  בליק,  וואונדערליכן 
צוגעשטימט. איך האב געזאגט די ברכות מיט 
פון  איינגעפירט  מיך  האב  איך  ווי  אזוי  כוונה, 
ווען איך האב אנגעהויבן א טייל נעמען אין די 
האב  איך  ווען  און  אבקשך‘,  ’שחר  פראיעקט 
געענדיגט זאגן די ברכות, בין איך איבערראשט 
זיך  האט  פרוי  אומבאקאנטע  די  ווען  געווארן 
איך  וואו  און  נאמען  מיין  אויף  אינטערעסירט 
איך  אבער  געוואונדערט  זיך  האב  איך  לערן. 
א  מיט  פראגן  אירע  אויף  געענטפערט  האב 

תמימות.
אין  טאג.  יענעם  פון  אריבער  איז  וואכן  צוויי 
איין אוונט האבן מיינע עלטערן מיר דערציילט 
 – שידוך  א  מיר  פאר  זיך  האנדלט  עס  אז 
און  רייכע  א  פון  בחור  ספעציעלער  א  מיט 
איך  אז  איז  אמת  דער  פאמיליע.  מכובד‘דיגע 
בין  איך  און  דעם  אויף  געוואונדערט  זיך  האב 
די  פון  ערנסטקייט  די  אין  זיכער  געווען  נישט 
פריערדיגע  אונזערע  אלעס  נאך  פארשלאג, 
מחותנים זענען אלע גוטע שטובער אבער גאנץ 
וואס  פארשלאג,  יעצטיגע  די  אקעגן  פשוט‘ע, 
זאלן  פארוואס  פאמיליע.  חשובע  א  זייער  איז 
די  אונז?!  מיט  פונקט  זיין  משדך  וועלן  זיך  זיי 
אבער  קאפ,  די  געלעכערט  מיר  האט  פראגע 
איך בין גענוג קלוג געווען עס צו באהאלטן ביי 

מיר אין הארץ.
מאל  ערשטע  די  געטראפן  זיך  האב  איך  ווען 
זיך,  פירן  מיר  ווי  אזוי  מחותנ‘עסטע,  די  מיט 
האב איך נישט דערקענט די מחותנ‘עסטע, מיר 
האבן געשמועסט א לאנגע צייט א איינגענעמע 
שמועס  די  פון  ענדע  די  ביי  אט,  און  שמועס, 
האט זיך די מחותנ‘עסטע געוואנדן צו מיר און 
מיר?“,  דערקענסט  ”דו  געפרעגט:  מיר  האט 
פראגע,  די  אויף  געוואונדערט  זיך  האב  איך 
פון וואו דארף איך איר קענען?! די פרוי האט 
פראבירט  האט  און  וואונדער  מיין  באמערקט 
זי  האט  געדענקסט“,  ”דו  זכרון;  מיין  ערוועקן 
פאר  געטראפן  זיך  האבן  ”מיר  געזאגט,  מיר 

צוויי וואכן ביי די באס סטאנציע...“.
אלעס  שוין  איך  האב  סקונדע  די  אין 
פון  דערמאנט  זיך  האב  איך  פארשטאנען. 

יענעם אינדערפריה!
מיט  האט  דאס  אז  געגלייבט  נישט  האב  איך 
אויסגעזעהן  מיר  האט  עס  פאסירט,  מיר 
פעלער  דא  ס‘זענען  אבער  חלום,  א  ווי  ממש 
יעדע  פון  שטערקער  איז  מציאות  דער  וואס 
געפארן  ווייטער  איז  פארשלאג  די  פאנטאזיע. 
א  פון  גערעדט  זיך  האט  עס  וועג,  גוטן  אויפן 
אויסגעצייכנטער בחור, און די פאמיליע... האב 
איך שוין דערציילט, א רייכע און א ספעציעלע 

פאמיליע.
טאקע  שידוך  דער  איז  נאכדעם  טעג  עטליכע 

געווארן למזל טוב.
מיין טאטע וואס האט נאר שפעטער געהערט 
פון די גאנצע געשעהניש ארום די שידוך, האט 
מיטן  דעם  אויף  רעאגירט  שאקירטערהייט 

פסוק: ”וארשתיך לי באמונה“.
פאר  הטוב  הכרת  געוואלדיגע  א  פיל  איך 
די  געוועבט  זיך  האט  ענק  דורך  ווייל  ענק, 
געדאנק און דער שידוך איז נאכדעם צושטאנד 
אויבישטער  דער  אז  זיכער  בין  איך  געקומען, 
האט אסאך וועגן, אבער אזא שיינע וועג איז דא 

נאר איינס, און ענק האבן עס אויסגעטרויטן.
און  געוואלדיגע  ענקערע  פארזעצן  טוט 
די  פארמערן  זיך  זאלן  עס  פעולות,  גרויסע 
וואס ענטפערן אמן און די וואס זאגן די ברכות 
השחר בחברותא אין יעדע פלאץ און אין יעדע 
ווערט  עס  אז  זיין  זוכה  וועלן  מיר  ביז  ווינקל, 
פארווירקליכט ווערן דער פסוק: ”וימלא כבודו 

את כל הארץ אמן ואמן“.

וארשתיך לי באמונה

תכלת דומה... לכסא הכבוד
’תכלת‘  לייגן  מיר  פארוואס  סיבה  די 
גמרא  די  ערקלערט  ציצית  די  אין 
דומה  שתכלת  ”מפני  א):  פט  (חולין 
דומה  ורקיע  לרקיע,  דומה  וים  לים, 
לכסא  דומה  ספיר  ואבן  ספיר,  לאבן 

הכבוד“.
’ים‘,  ווערטער:  אלע  די  אז  כאטש 
הכבוד‘,  ’כסא  און  ספיר‘  ’אבן  ’רקיע‘, 
דערהויבענע  אויף  רמז  א  זענען 
וואס  באגריפן  באהאלטענע  און 
פון  השתלשלות  די  אקעגן  זענען 
ח“א  (מהרש“א,  העליונים  עולמות  די 
פארשטיין,  מיר  דארפן  דאך  שם), 
געהייסן  תורה  די  האט  פארוואס 
לייגן תכלת, און פון דעם זיך מתבונן 
דומה  וים  לים,  דומה  ”תכלת  אז  זיין 
לרקיע, ורקיע דומה לאבן ספיר ואבן 
ספיר דומה לכסא הכבוד“, אנשטאט 
אין  לייגן  געדארף  מיר  וואלטן  דעם 
הכבוד  כסא  פון  קאליר  די  טלית  די 

אדער פון אבן הספיר?
ב)  פח  (חולין  סופר‘  ’כתב  דער  א. 
ערקלערט אז די פתיל תכלת – וואס 
לייגן   – הכבוד  כסא  אויפן  מרמז  איז 
מיר אין די פיר עקן פון די טלית וואס 
די  ארום  זיך  מיר  נעמען  דעם  מיט 
קערפער פון אלע זייטן, דאס לערנט 
אונז אז ווי מיר וועלן זיך קערן צוליב 
מיר  אדער  באדערפענישן,  אונזערע 
מיר  זאלן  האנדלען,  ארויסגיין  וועלן 
שטענדיג זעהן דעם אויבערשטן, אז 
ער גיט אונז דעם כח צו האנדלען און 

פארדינען.
פון  ביזנעס  הויפט  דער  ווייל  און 
ישראל  ארץ  אין  איינוואוינער  די 
עס  ווי  אזוי  ים,  ביים  געווען  איז 
ְלחֹוף  ”ְזבּוֻלן  יג):  מט  (בראשית  שטייט 
מען  האט  דעם  וועגן  ִיְׁשּכֹן“,  ַיִּמים 
ווי  ים,  צום  תכלת  די  צוגעגלעכנט 
געזאגט קומט עס אונז מרמז זיין אז 
באשעפטיגט  זענען  מיר  ווען  אויך 
שטענדיג  מיר  וועלן  האנדלען,  מיט 
הימל  צום  אויגן  אונזערע  אויפהייבן 
די  אז  געדענקען  וועלן  מיר  און 
אונז  באגלייט  השי“ת  פון  השגחה 
אגאנצע צייט פון אויבן, און אן דעם 

קענען מיר נישט מצליח זיין.
ב. א גרויסער יסוד לערנט פון דא רבי 
משה פיינשטיין: אויף דעם וועג האבן 
אז  אויסגעלערנט,  חכמים  די  אונז 
ווען מיר גייען ארויף אין די מדריגות 
נישט  מיר  זאלן  השי“ת,  עבודת  פון 
העכסטע  די  צו  ארויפטאנצן  באלד 
מדריגה, העכער פון אונזערע כוחות, 
דערגרייכן  צו  וועג  ריכטיגע  די  נאר 
איז  ה‘,  עבודת  אין  השגות  הויכע  די 
נאר דורך פלאג און הארעוואניע, גיין 
נאר  ווייל  צווייטן,  נאכן  טרעפ  איין 
אזוי וועלן מיר אין ענדע זוכה זיין צו 
’כסא  צום  ביז  אנקומען  און  שטייגן 

הכבוד‘ (’דרש משה‘ קרח).

’תכלת‘ איז פון לשון ’תכלית‘
און  לח,  טו  (במדבר  שרייבט  רמב“ן  דער 
מפרשים)  די  פון  אסאך  שרייבן  דעם  צו  ענליך 
אז אויסער וואס די אויסזעהן פון די 
פונעם  קאליר  די  אזויווי  איז  קאליר 
אויבן  איז  עס  ווי  אזוי  הכבוד  כסא 
’תכלת‘  נאמען  דער  איז  ערקלערט, 
’תכלת‘  ווייל  מרמז,  דעם  אויף  אויך 
איז פון לשון תכלית – דאס איז מרמז 
אויף הקדוש ברוך הוא וואס ער איז 
באשעפענישן,  אלע  פון  תכלית  דער 
אלעס  זיך  אין  כולל  איז  ער  אז  ד.מ. 

וואס געפונט זיך אויף דער וועלט.
ערקלערט  העקידה  בעל  דער  און 
אריינלייגן  דאס  אז  עז)  שער  (שלח 
סימן  א  ווי  איז  קלייד  די  אין  תכלת 
שטענדיג  זאלן  מיר  אז  אונז  פאר 
פון  פארגעסן  נישט  און  געדענקען 
דעם תכלית – וואס דאס איז ידיעת ה‘ 
קעניגרייך,  זיין  אין  איינערקענען  און 
און זיך מער אנשטרענגען צו שטייגן 
אין ידיעת ה‘ און זיך דערנענטערן צו 
אים, פון די מדרגת ’ים‘ צו די מדרגת 

’רקיע‘, ביז צום ’כסא הכבוד‘.
צדק‘  (’מעגלי  דעעשער  מענדעלע  רבי 
איז  דעם  אין  אז  מוסיף  איז  קרח) 
פארהאן נאך א רמז, ווייל די חוקרים 
פון  קאליר  די  אז  אויסגעפינען  האבן 
אין  אנגעזעהן  ווערט  וואס  תכלת 
דארט  וואס  דעם  פון  קומט  הימל 
ווערט געענדיגט די זעהונגס קראפט 
זאל  עס  כדי  און  מענטש,  פונעם 
האט  אויג  די  פאר  שעדיגן  נישט 
השי“ת געמאכט עס זאל אויסזעהן די 
קאליר פון ’תכלת‘ און נישט שווארץ 
אדער ווייס, און אויף דעם איז מרמז 
אין  איז  וואס  תכלת  פון  קאליר  די 
די ציצית, ווייל אויך אויב מיר וועלן 
מיר  זאלן  פארשטיין,  און  זיין  חוקר 
נדע“  שלא  הידיעה  אז ”תכלית  וויסן 
(בחינת עולם יג מה), אז דעם מענטשליכן 
די  באגרייפן  נישט  קען  פארשטאנד 
אויבערשטן  דעם  וויסן  פון  תכלית 
דעם  זיי  זאגן  דעם  וועגן  און  באמת. 
דומה  תכלת  סדר:  אויבנדערמאנטן 
דומה  ורקיע  לרקיע  דומה  וים  לים 
נאר  איז  אלעס  ווייל  הכבוד,  לכסא 
מיר  קענען  באמת  און  ’דמיון‘,  בגדר 

נישט דערגרייכן דעם תכלית.

א רמז אויף שכר ועונש
הדרשן  משה  רבי  פון  נאמען  אין 
ברענגט רש“י (במדבר טו מא) אז ’תכלת‘ 
די  אקעגן  ’שכול‘,  לשון  פון  איז 
מצרים  אין  געווען  איז  וואס  ’שכול‘ 
ביי מכת בכורות. און זיינע ווערטער 
שלח):  (סו“פ  ספרי  אין  מפורש  זענען 
אנגערופן  עס  ווערט  ”פארוואס 
זענען  בכורים  די  ווייל  תכלת, 
געשטארבן אין מצרים. נאך א פשט: 
ווייל די מצריים זענען דערטראנקען 

געווארן אין ים“.
מנחות  אגדות  (חידושי  מהר“ל  דער  אויך 
מג ב) ערקלערט אז דער לשון תכלת 
ד.מ.  וואס  ’כילוי‘  לשון  פון  איז 
אז  צו,  לייגט  ער  אבער  פארלענדן, 
’כילוי‘  לשון  פון  איז  וואס  ’תכלת‘ 
(אונקלוס  עונש  דעם  סימבאלעזירט 
קאליר  ווייסער  דער  און  כו),  כג  שמות 
וועגן  און  שכר.  די  סימבאלעזירט 
צו  געווארן  באפוילן  מיר  זענען  דעם 
בענדלעך  בלויע  און  ווייסע  די  לייגן 
נעמט  וואס  קלייד  די  פון  עק  די  אין 
ארום אונזער קערפער, וואס דאס איז 
דער פלאץ וואס איז מרמז אויף וואס 
מיר הארעווען אויף דער וועלט, און 
וואס  בענדלעך  בלויע  און  ווייסע  די 
אונז  דערמאנען  דעם,  אין  הענגען 
בחירה  די  האט  יעדער  אז  שטענדיג 
צוטוהן גוט‘ס אדער שלעכט‘ס, אויב 
 – וועג  גוטע  די  אויסוועלן  ער  וועט 
וועט ער זוכה זיין צום אייביגן שכר, 
אויסוועלן  חלילה  וועט  ער  אויב  און 
אויף  ער  וועט   – וועג  שלעכטן  דעם 

דעם געשטראפט ווערן.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בללתעתענה אמונים 

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

וארשת
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