
פרשת כי תצא

בס"ד

’ואל תתעלם‘ פון ’בן אהובך‘
"א ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחי אֹו ֶאת ֵׂשיֹו ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם 

השב תשיבם לאחיך" (כב א)
פון די איבעריגע ווארט ”ְוִהְתַעַּלְמָּת“, דרש‘ענען די חכמים 
פארהוילן...  יא  זיך  מעגסטו  ”אמאל  א)  ל  (ב“מ  גמרא  אין 
און  איד  עלטערער  א  ד.מ.  כבודו‘,  לפי  ואינו  ’זקן  צ.ב.ש. 
באשעפטיגן  צו  [זיך  כבוד  זיין  לויט  פאסיג  נישט  איז  עס 
שטייט  דעם  וועגן  געבן]...  צוריק  עס  און  אבידה  די  מיט 

’ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם‘“.
הויפט  די  אין  אנגעקומען  אייגער  עקיבא  רבי  איז  אמאל 
קרובים  זיינע  איינער  אז  וויסנדיג  און  ווארשא,  שטאט 
וואוינט דארט, האט ער אים געוואלט גיין באזוכן אין זיין 
און  מענטש  איינפאכער  א  געווען  איז  קרוב  יענער  הויז. 
האט געוואוינט אין א פאשעמטע הייזקע אין עק שטאט, 
און צוליב דעם האבן די מקורבים פון רבי עקיבא אייגער 
געהאלטן אז עס פאסט נישט אז דער גאון הדור זאל גיין 
געוואלט  אים  האבן  זיי  און  מענטש,  פשוט‘ן  אזא  באזוכן 

אפהאלטן.
דעם,  פון  דערוואוסט  זיך  האט  אייגער  עקיבא  רבי  ווען 
האט ער זיך אנגערופן מיט א שארפקייט: ”ביי די מצוה פון 
השבת אבדה שטייט ’ְוִהְתַעַּלְמָּת‘, און פון דעם דרש‘ענען די 
חכמים אז א ’זקן ואינו לפי כבודו‘ מעג זיך פארהוילן, אבער 
 ביי א משפחה מיטגליד שטייט קלאר (ישעיהו נח ז): ’ּוִמְּבָׂשְר
לפי  ואינו  ’זקן  א  אויך  אז  מיר  זעהן  דא  פון  ִתְתַעָּלם‘,  א 

כבודו‘ טאר זיך נישט פארהוילן פון זיינע קרובים.
מיט דעם יסוד ערקלערט רבי נפתלי ראפשיצער וואס מיר 
נפש‘:  ’ידיד  פיוט  דעם  אין  שטיקל  דריטן  דעם  אין  זינגען 
וחוסה  אהובך...  בן  על  נא  וחוסה  רחמיך  נא  יהמו  ”ותיק 
נא ואל תתעלם“; כאטש דער אויבישטער ווערט אנגערופן 
’זקן מלא רחמים‘ (מכילתא בשלח ד) און לויט זיין כבוד פאסט 
זענען  וואס  מענטשן  פאר  באווייזן  זיך  זאל  ער  נישט  אים 
מיר:  בעהטן  דעסוועגן  פון  עבירות,  מיט  פארשמירט 
”וחוסה נא על בן אהובך“, און ווייל מיר זענען ’קרובים‘ צו 
נישט  זיך  ער  קען  פאטער,  זייער  צו  קינדער  ווי  אזוי  אים 
לפי  ואינו  ’זקן  פון  הלכה  די  ווי  אזוי  אונז  פון  פארהוילן 

כבודו‘, און דאס פירן מיר אויס: ”וחוסה נא ואל תתעלם“.
’זמירות לשבת – היכל התפילה‘ עמ‘ רצג

דאווענען מיט א זיכערער לשון
” ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶני ...א ִתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים" (כב ו)
דאווענען  ביים  אויב  אז  שטייט  ב)  (לג  ברכות  מסכת  אין 
דערמאנט מען די רחמנות וואס זעהט זיך אן ביי די מצוה 
געהייסן  האט  אויבישטער  דער  וואס  הקן  שילוח  פון 
כדי  קינדער  די  מ‘נעמט  בעפאר  מאמע  די  שיקן  אוועק 
אוועק,  זיי  מ‘נעמט  ווען  טוהן  וויי  נישט  איר  זאל  עס 
די  איז  דאס  צי  נישט  ווייסן  מיר  ווייל  אותו“,  ”משתקין 
טעם פון די מצוה פון שילוח הקן, און מיר דארפן עס 

מקיים זיין נאר ווייל אזוי האט דער קעניג פון דער וועלט 
באפוילן.

לויט דעם איז שווער אויף דעם לשון המדרש אין אונזער 
פרשה (דב“ר ו א) וואס פון דעם איז געדרינגען אז די חכמים 
אויבישטער  ”דער  טעם:  אויבנדערמאנטן  דעם  יא  זאגן 
האט רחמנות אויף די בהמה, אזוי אויך אויף די עופות. 
פון וואו ווייסט מען? ווייל עס שטייט: ’ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור 

?“‘...ְלָפֶני
ענטפערט רבי אלעזר סג“ל לנדא, דער בראדער רב און א 

אייניקל פונעם ’נודע ביהודה‘:
דער  אז  שטייט  ג)  ב  (ברכות  טוב‘  יום  ’תוספות  אין 
ביים  עס  זאגט  ער  ווען  נאר  איז  איסור  אויבנדערמאנטן 
איז  אים  ביי  אז  ער  ווייזט  דעם  מיט  ווייל  דאווענען, 
מצוה,  די  פון  טעם  דער  איז  דאס  אז  קלאר  און  זיכער 
דעם  לויט  און  דרש,  בדרך  נאר  זאגן  עס  מ‘מעג  אבער 
איז נישט קיין קשיא פונעם מדרש וואו דארט ווערט עס 

דערמאנט בדרך דרש.
’יד המלך‘ תפילה ט ז

’מאה ברכות‘ ווי א שטראף
”ְוָעְנׁשּו אֹתֹו ֵמָאה ֶכֶסף“ (כב יט)

דער ’אור החיים‘ הקדוש דרש‘נט דער פסוק אויף איינער 
וואס לאזט נאך זיין לערנען [וואס איז צוגעגלעכנט צו א 

אזא  פון  תקנה  די  אז  אויס,  פירט  און  ב)],  סג  (יבמות  אשה 
די  אויף  רמז  ”א   – ֶכֶסף“  ֵמָאה  אֹתֹו  ”ְוָעְנׁשּו  איז:  מענטש 

מאה ברכות וואס א מענטש דארף זאגן יעדן טאג“.
מען  קען  וויאזוי  פארשטיין:  צו  שווער  איז  לכאורה 

אנרופן די חיוב פון די מאה ברכות ווי א ’עונש‘?
זאגט רבי ברוך שמעון שניאורסון ראש ישיבת טשעבין: 

דעם  הארץ  טיפן  פון  דאנקט  און  לויבט  מענטש  א  ווען 
באשעפער אויף אלעס גוט‘ס וואס ער באקומט פון אים 
באקומט  און  שעמען  צו  אן  זיך  ער  הייבט  שטענדיג, 
געזינדיגט  האט  ער  וואס  דעם  אויף  געפיהלן  חרטה 
די  און  גוט‘ס,  אזויפיל  אים  גיט  וואס  השי“ת  אקעגן 

יסורים זענען ווי זיין שטראף.
’ברכת שמעון‘

די תפילה פונעם ארימאן באשיצט אויף דעם עושר
”ִּכי ָעִני הּוא... ְוא ִיְקָרא ָעֶלי ֶאל ה‘ ְוָהָיה ְב ֵחְטא" (כה טו)
מהר“ל  פונעם  ברודער  דער  פרידבורג,  פון  חיים  רבי 

מפראג שרייבט:
א ארימאן וואס א עושר שטיצט אים, דאוונט שטענדיג 
אויף אים ער זאל מצליח זיין אין זיינע געשעפטן און ער 
זאל אים ווייטער קענען שטיצן. די תפילה וואס ווערט 
ער  עושר  פארן  העלפט  הארץ  צובראכן  א  פון  געזאגט 
זאל מצליח זיין, אויך אויב ער האט געזינדיגט. און דאס 
נישט  וועסט  דו  אויב  עושר:  דעם  תורה  די  אן  ווארנט 
שטיצן דעם ארימאן, ”ְוא ִיְקָרא ָעֶלי ֶאל ה‘“ – ער וועט 
 נישט דאווענען אויף דיין הצלחה, דעמאלטס ”וְָהָיה ְב
ֵחְטא“ – אויב עס וועט פעלן די תפילה וואס באשיצט דיר 

פון די מקטרגים וואס דערמאנען שטענדיג דיינע זינד.
’ספר החיים‘ ספר פרנסה וכלכלה פ“ה

’שעשה לי כל צרכי‘
”ְוִנְּגָׁשה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהְּזֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו“ 

(כה ט)

די טעם פון אויסטוהן די שיך ערקלערט רבי יוסף שאול 
נאטאנזאהן דער לעמבערגער רב לויט וואס דער מהרש“ל 
כל  לי  ’שעשה  ברכה  די  טייטש  השחר)  ברכות  השל“ה  (סידור 

דעם  אויף  לויב  עקסטערע  א  ליגט  דעם  אין  אז  צרכי‘, 
וואס דער מענטש געוועלטיגט אויף אלע באשעפענישן, 
אויך אויף די חיות און בהמות, מיט דעם וואס ער נוצט 

זייער הויט צו מאכן פון דעם שיך.
סימבאל  א  זענען  שיך  די  אז  אויס  קומט  דעם  לויט 
צו  מעגליכקייט  די  האט  מענטש  דער  וואס  דעם  אויף 
באפרייט  ווערט  יבמה  די  ווען  דעם  וועגן  געוועלטיגן, 
פון איר שעבוד אונטערן יבם, טוהט זי אויס זיין שיך פון 

נישט  שוין  בין  איך  זי:  זאגט  דעם  מיט  וואס  פוס,  זיין 
אונטער דיר.

’דברי שאול‘ מהדורה חמישאה

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם
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אמן דרייט איבער די קללה צו ברכה
ֲאַרם  ִמְּפתֹור  ְּבעֹור  ֶּבן  ִּבְלָעם  ֶאת   ָעֶלי ָׂשַכר  ַוֲאֶׁשר 
ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלּךָ...; ”ַוַּיֲהפֹ ה‘ ֱאקֶי ְּל ֶאת ַהְּקָלָלה 

ִלְבָרָכה" (כג ו)

”א  יא):  (ליום  משה‘  ודרך  הגן  ’ספר  אין  שטייט  עס 
הויכע  א  מיט  ברכות  די  זאגן  דארף...  מענטש 
און  אמן,  ענטפערן  זאל  חבר  זיין  אז  כדי  שטימע 
אויב ער וועט אזוי טוהן, אויב עס איז חס וחלילה 
נגזר געווארן אויף אים א קללה, דרייט ער איבער 

די קללה אויף א ברכה“.

אונזער  אין  טרעפן  מען  קען  דעם  אויף  רמז  א 
פסוק: ”ה‘ ֱאקֶי“ איז בגימטריה ’אמן‘ (מיטן כולל), 
איבער  דרייט  אמן  ענטפערן  פון  זכות  אין  ווייל 

השי“ת די קללה אויף א ברכה.
’זכר יהודה‘

און מ‘קען נאך צולייגן, אז די ראשי תיבות: ’ִמְּפתֹור 
דער  אז  לערנען  צו  דיך  ’אמן‘,  איז  ַנֲהַרִים“  ֲאַרם 

זכות פון ענטפערן ’אמן‘ האלט צוריק די קללה.

רזי אמונים  עם, 
פון 
די

רזי
די קללה ר

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

ווילן  מיר ‡לע  ווען  י‡ר,  נייע  ל˜ר‡˙ „י 
טובה  ˘נה   ‡ מיט  ווערן  ‚עבענט˘ט 
ומ˙ו˜ה, ל‡מיר זיך ‡ונטערנעמען מ˜פי„ 
„י  ז‡‚ן  מיט  ט‡‚  ‡ונזער  ‡נהויבן  זיין 
וועלן  מיר  ‡ון  בחברו˙‡,  ה˘חר  ברכו˙ 
ווערן  ‡נ‚ענומען  וועט  עס  ‡ז  זיין  זוכה 
‡ונזער ב˜˘ה: ”˙כלה ˘נה ו˜ללו˙יה - 

˙חל ˘נה וברכו˙יה".

‡לול ‡יז ר"˙ לברכה ול‡ ל˜ללה, ‡מן. 

יָך ∆̃ לֹ ֲהפֹך¿ ה' ‡¡ ”ַוּיַ
ָרָכה" ב¿ ƒָלָלה ל ¿ּ̃ ˙ ַה ָך ‡∆ ּל¿
”‡ מענט˘ „‡רף... ז‡‚ן „י ברכו˙ מיט 
‡ הויכע ˘טימע כ„י ‡ז זיין חבר ז‡ל 
וועט ‡זוי  ער  ענטפערן ‡מן, ‡ון ‡ויב 
נ‚זר  וחלילה  חס  ‡יז  עס  ‡ויב  טוהן, 
‚עוו‡רן ‡ויף ‡ים ‡ ˜ללה, „רייט ער 

‡יבער „י ˜ללה ˆו ‡ ברכה".
('ספר ה‚ן ו„רך מ˘ה' ליום י‡)
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שטאט  די  אין  איז  יאר  עטליכע  פאר 
דוד  ישראל  רבי  געווארן  נפטר  ברק  בני 
א  און  חכם  תלמיד  א  זצ“ל,  ברינגער 
פונעם  פארבליבענע  די  פון  שמים,  ירא 
פריערדיגן דור, און האט איבערגעלאזט א 
אסאך  און  פאמיליע,  פארצווייגטע  שיינע 
תלמידים וואס ער האט מחנך געווען אין 

לויף פון זיין לעבן.
ניין יאר בעפאר זיין פטירה איז רבי ישראל 
שפיטאל  אין  געווארן  אריינגעפירט  דוד 
נאך וואס ער האט זיך נישט געפילט. זיין 
אזוי  אויסגעזעהן  נישט  האט  צושטאנד 
שלעכט, אבער באלד ביים אנקומען אין די 
די  נאך  המיון),  (חדר  רום  עמערדזשענסי 
ערשטע אונטערזוכונג, זענען די פאמיליע 
וויאזוי  געווארן  איבערראשט  מיטגלידער 
געווארן  איז  דאקטער  פונעם  געזוכט  די 
אים  מ‘זאל  באפוילן  האט  און  ערנסט, 
פון  אפטיילונג  די  צו  פירן  אריבער  שנעל 

די הארץ-קראנקע.
נאכגיין  געאיילט  זיך  האבן  פאמיליע  די 
געפירט  שנעל  איז  וואס  בעטל  נאכן 
געווארן אין די קארידאר פון די שפיטאל, 
זיי  האבן  צימער  זיין  צו  אנקומענדיג  און 
אינצווישן  אינדרויסן.  ווארטן  געמוזט 
א  צימער  פונעם  ארויס  און  אריין  זענען 
פונעם  שפיץ  אין  דאקטורים  פון  שטאב 
א  נאך  וואס  אפטיילונג,  די  פון  אויפזעער 
ער  האט  באהאנדלונג  איבערגעגעבענע 
צימער,  זיין  צו  קינדער  די  אריינגערופן 
און  זיצן,  זאלן  זיי  געבעהטן  זיי  האט  ער 
דעמאלטס האט ער זיי געמוזט דערציילן:

”די מצב פון ענקער פאטער איז אינגאנצן 
פון  טראכטן,  ענק  ווי  לייכט  אזוי  נישט 
אונזער זייט איז ער שטערבערליך קראנק 
וואס נאר איין טריט האלט אים אפ פון זיין 

טויט“.
דער  האט  מינוטן  קומענדיגע  די  אין 
די  פאר  ערקלערט  קלאר  דאקטער 
שטימע,  ערנסטע  א  מיט  פאמיליע, 
זיין  לויט  צושטאנד  שווערן  דעם 
דאקטערישן בליק, ווען אין ענדע האט ער 
אראפגעלאזט זיין קאפ ווען ער זאגט זיי: 
”לויט מיין בליק, איז נישט איבערגעבליבן 
ווי  מער  לעבן  צו  פאטער  ענקער  פאר 

עטליכע שעות“.
זייערע  אויף  געפאלן  זענען  ווערטער  די 
אויערן ווי א דינער אינמיטן א העלן טאג. 

אזוי, פלוצלינג איז דער מצב אזוי שווער.
פונעם  פרעגן  פראבירט  האט  איינער 
ער  דא  זענען  פראצענט  וויפיל  דאקטער 
דער  אבער  לעבן?  ביים  בלייבן  יא  זאל 
צו  פון  ארויסגעדרייט  זיך  האט  דאקטער 
ער  האט  ”דאוונט“,  דעם;  אויף  ענטפערן 

געזאגט, ”אפשר וועט געשעהן א נס...“.
מיט א שטילקייט און א שווייגעניש זענען 
זיי אריין אין די צימער פון זייער פאטער. 
וואס דארט האט זיך אנגעזעהן איז געווען 
דוד  ישראל  רבי  אינטערסאנט;  העכט 
בעט  אויפן  געליגן  איז  קראנקער,  דער   –
פילן  מיטן  און  געזיכט  רואיגע  א  מיט 
די  פון  נישט  ווייסט  ער  ווען  באוואוסזיין, 
קאפ,  זיין  העכער  הענגט  וואס  שווערד 
 - משפחה  זיין  זיצן  צייט  זעלבע  די  און 
אינגאנצן  בעט  זיין  ארום   - געזונטע  די 

צובראכן און צוקלאפט.
דוד  ישראל  רבי  פון  קינדער  אנדערע  די 
וואס האבן געהערט דורכ‘ן טעלעפאן דעם 
שווערן צושטאנד פון זייער פאטער, האבן 
געשעפטן  זייערע  אפגעלאזט  שנעל  זיי 
זייער  מיט  זיין  צו  געאיילט  זיך  האבן  און 
איינער  מינוטן,  לעצטע  זיינע  אין  פאטער 
פון זיי האט אויך מיטגעברענגט דעם ספר 
’גשר החיים‘ צו קענען זאגן פון דעם וואס 
מ‘דארף צו זאגן אין די מינוטן פון ’יציאת 

נשמה‘.
און  צייט  שטיקל  א  אדורך  איז  עס  ווען 
האבן  געענדערט,  גארנישט  זיך  האט  עס 
מ‘האט  דאווענען.  צו  אנגעהויבן  זיי 
די  און  תהלים‘לעך,  די  ארויסגענומען 
קאפיטלעך האבן אנגעהויבן צו פליסן פון 

זייער מויל מיט א אינערליכע געפיהל...
נאכדעם,  טעג  פינעף  ווי  מער  נישט 
אנדערע  א  אינגאנצן  הערשט  עס  ווען 
צוריק  משפחה  די  איז  אטמאספער, 
פרייד  גרויס  מיט  שפיטאל.  אין  געקומען 
זענען זיי געקומען באגלייטן זייער געזונטן 
יעצט  האט  וואס  פאטער  לעבעדיגן  און 

געדארפט באפרייט וועערן פון שפיטאל.

די  צו  צוגעגאנגען  איז  זון  די  פון  איינער 
צימער פונעם אויפזעער פון די אפטיילונג 
די  זיגלען  און  אונטערשרייבן  זאל  ער 
קענען  זאל  פאטער  דער  כדי  צעטלעך 
טעג  פינעף  מיט  איז  זון  דער  גיין,  אהיים 
האט  און  דאקטער  ביים  געווען  פריער 
זיין  אז  דיאגנאזע  זיין  אים  פון  געהערט 
צום  שאנסן  אסאך  נישט  האט  פאטער 

לעבן.
טעג  פינעף  מיט  געווען  דא  ביזסט  ”דו 
צוריק?“ – האט דער דאקטער אנגעהויבן 
זון  דער  האט   – ”יא“  פראגע,  א  מיט 
האסט  דו  אז  געדענק  באשטעטיגט. ”איך 
נאך  האט  שאנסן  וויפיל  געפרעגט  מיר 
זיך  האב  איך  און  לעבן  צום  טאטע  דיין 
האט  ענטפערן“,  צו  פון  ארויסגעדרייט 
קען  ”יעצט  פארגעזעצט,  דאקטער  דער 
האט  טאטע  דיין  אז  אויסזאגן  דיר  איך 
צו  שאנסן  אסאך  געהאט  נישט  באמת 
איינס  אז  זאגן  מ‘קען  לעבן.  ביים  בלייבן 
לעבן...  ביים  בלייבן  טויזנט  עטליכע  פון 
אבער, וואס זאל איך דיר זאגן, מיר האבן 
מצליח  האבן  מיר  און  געארבעט,  שווער 
דאקטער  פונעם  ווערטער  די  געווען!“. 
ברייטע  א  מיט  געווארן  געזאגט  איז  וואס 
שמייכל און מיט א שטימע וואס האט זיך 
האט  שטאלצקייט,  זיין  ארויסגעהערט 
געפיהלט  האט  זון  דער  אז  צוגעברענגט 
זיך  האט  ער  פאררעכטן,  אים  מוז  ער  אז 
האט  און  דאקטער  פארן  אנטשולדיגט 
געבעהטן רשות אויב ער קען פארציילן א 
ערציילונג וואס אפשר מיט דעם וועט מען 
קענען פארשטיין דעם נס. דער דאקטער 
האט  זון  דער  און  צוגעשטימט,  האט 

אנגעהויבן פארציילן.
דער  יאר,  עטליכע  פאר  געווען  איז  עס 
איז  ממשלה  ראש  דעמאלטסדיגער 
פארלוירן  און  געפאלן  צוזאם  פלוצלינג 
אגאנצע  וואס  זון  זיין  באוואוסטזיין.  זיין 
צייט איז ער געווען נעבן זיין בעט און מיט 
געזונט  זיין  נאכגעקוקט  ער  האט  זארג 
געוואנדן  פלוצלינג  זיך  האט  צושטאנד, 
זיין  באהאנדלט  האט  וואס  דאקטער  צום 

פאטער און אים געפרעגט:
טאטע  מיין  אז  שאנסן  דא  דען  איז  ”עס 
שרעקליכן  זיין  פון  ארויסדרייען  זיך  זאל 
אדער  אויפכאפן,  צוריק  און  צושטאנד, 
כ‘מיין  ענדערן?  נישט  שוין  זיך  קען  עס 
די  אין  איינער  קענסט  דו  אויב  פרעגן,  צו 
עלטער פון מיין טאטע וואס האט זיך שוין 
צושטאנד  אזא  פון  ארויסגעדרייט  אמאל 

און איז צוריק צום לעבן?“.
דער דאקטער האט אביסל געטראכט, און 
מיטן  געענטפערט  ער  האט  דעמאלטס 
גאנצן אמת: ”איך וועל דיר זאגן דעם אמת, 
אין די ביכער פון רפואה איז כמעט נישט 
אויב  אבער  פעלער,  אזעלעכע  באשריבן 
די  אין  דא  פונקט  איז  גוט,  געדענק  איך 

אפטיילונג שוין אמאל געווען אזא נס...“.
צימער  זיין  צו  צוריק  איז  דאקטער  דער 
זיינע  צווישן  זוכן  אנגעהויבן  האט  און 
די  געטראפן  טאקע  האט  ער  ביז  ביכער, 
איד  א  קראנקן.  יענעם  פון  איינצעלהייטן 
געוואוינט  האט  וואס  זיבעציג  די  העכער 

אין די ’גאולה‘ געגנט אין ירושלים.
פון  אדרעס  די  און  נאמען  דעם  האבנדיג 
צום  געגאנגען  זון  דער  איז  מענטש  דעם 
געקלאפט  האט  ער  איד,  דעם  פון  הויז 
געווארן  געעפענט  איז  עס  און  טיר  אויפן 
דורך א עלטערער און א פריינדליכער איד.
אריינגיין,  רשות  געבעהטן  האט  זון  דער 
און נאכן באקומען רשות מיט א פריינדליך 

פנים האט ער זיך פארגעשטעלט:
ממשלה,  ראש  פונעם  זון  דער  בין  ”איך 
שטיק  א  שוין  אוודאי,  ווייסט  דו  ווי  אזוי 
אין  שפיטאל  אין  טאטע  מיין  ליגט  צייט 
אונזער  פון  ווען  צושטאנד,  שרעקליכן  א 
בעסטע  די  אים  צו  מיר  ברענגען  זייט 
דאקטורים וואס פראבירן אויף אלע ערליי 

וועגן אים צו היילן.
האב  איך  ווייל  דיר  צו  געקומען  בין  איך 
אין  געווען  אויך  ביזסט  דו  אז  געהערט 
האבן  דאקטורים  די  און  צושטאנד,  אזא 
זעה  יעצט  אבער  לעבן,  דיין  אויפגעגעבן 
איך אז דו ביזסט צוריק צום לעבן. זיכער 
זאך  געוויסע  א  דורך  געשעהן  דאס  איז 
וואס דיינע קינדער צי די דאקטורים האבן 
דערצייל  געזונטהייט,  דיין  פאר  געטוהן 
אלע  האבן  מיר  דעם,  איבער  ביטע  מיר 

טוהן  עס  פראבירן  צו  מעגליכקייטן 
נישט  וועלן  מיר  פאטער,  אונזער  פאר 
שוואכסטן  דעם  אויף  אויך  זיין  מוותר 

האפענונג...“.
”יא“ – האט דער עלטערער איד רעאגירט, 
אריבער.  איך  בין  באהאנדלונג  א  ”עפעס 
וואס  זאך  געוויסע  א  פארהאן  איז  עס 
מיין  פאר  געטוהן  האבן  פאמיליע  מיין 

געזונטהייט...“.
אויפגעלויכטן  איז  גאסט  פונעם  פנים  די 
האט  איד  אלטער  דער  אבער  געווארן, 

געמוזט צו שטערן זיין שמחה:
געזאגט,  ער  האט  וויי“,  מיר  טוהט  ”עס 
אז  אויס  נישט  מיר  זעהט  עס  ”אבער 
דיין  פאר  העלפן  קענען  אויך  וועט  דאס 

פאטער“.
זון  דעם  פון  פנים  די  איז  ”פארוואס?“, 
ערנסט געווארן, ”איך האב דיר שוין פריער 
מעגליכקייטן  אלע  האבן  מיר  אז  געזאגט, 
טוהן  צו  אינטערעסירט  זענען  מיר  און 

אלעס פאר אונזער טאטע“.
מיר  קוקט  עס  וויי,  מיר  טוהט  ”עס 
זיך  אלטישקער  דער  האט  אויס“,  נישט 
פארוואס?“,  ”אבער  זיינעם.  ביי  געהאלטן 
זעהט  ”עס  גערעגט,  זיך  זון  דער  האט 
געהאט  האבן  פאמיליע  דיין  אז  אויס  דיר 
האבן?!  מיר  וואס  פון  מעגליכקייטן  מער 
און  געטוהן  האבן  ענק  וואס  שוין  זאג 

געענדיגט!“.
ערנסט  איז  אלטישקן  פונעם  געזיכט  די 

געווארן ווען ער פרעגט דעם זון:
”האט דען דיין טאטע אויך זעכציג קינדער 
כן ירבו, זון און טעכטער, אייניקלעך וואס 
די  איינרייסן  און  טרערן  פארגיסן  זאלן 
זיידע  און  טאטע  זייער  אז  שמים  שערי 
קומען  צוריק  און  לעבן  ביים  בלייבן  זאל 
זיי  און  ה‘,  ברוך  האב,  איך  כוחות?!  די  צו 
האבן אזוי געטוהן; אין לויף פון די גאנצע 
קראנקן  אויפן  געליגן  בין  איך  וואס  צייט 
בעטל האבן מיינע קינדער און אייניקלעך 
עס  דאווענען,  צו  פון  אויפגעהערט  נישט 
צוריק  בין  איך  אז  וואונדער  א  דען  איז 
יעצט  לחיים?!  ממוות  געווארן  געזונט 
פארשטייסטו שוין פארוואס איך האב דיר 
געזאגט אז די עצה איז נישט פאסיג פאר 

דיין פאטער...?!“.
זיינע  וואס  ערציילונג,  די  איז  דא  ”ביז 
נישט  קיינמאל  איך  האב  איינצעלהייטן 
האט  ריכטיג“ –  איז  עס  צי  נאכגעפארשט 
אויסגעפירט,  ברינגער  הרב  פון  זון  דער 
פארן  געזאגט  ער  האט  נאכדעם  ווען 

דאקטער מיט א אנטשלאסענע שטימע:
טעג  פינעף  פאר  אז  גוט  דאך  ווייסט  ”דו 
אונזער  פאר  געגעבן  נישט  האסטו  צוריק 
פאטער קיין שום שאנס צום לעבן, האסט 
נאר  אז  זיכערקייט  א  מיט  געזאגט  מיר 
עטליכע שעה‘ן זענען אים איבערגעבליבן 
צו לעבן, איז וויאזוי קענסטו יעצט נעמען 

די קרעדיט אויף דיר?!
מיין טאטע זאל זיין געזונט האט מער פון 
צוזאמען  קינדער  דרייסיג  און  הונדערט 
מינוט  יענע  פון  ירבו,  כן  אייניקלעך,  מיט 
זיין  פון  דערוואוסט  זיך  האבן  מיר  וואס 
עפעס  קוים  זיי  האבן  צושטאנד,  שווערן 
נאר  געשלאפן,  אביסל  קוים  און  געגעסן 
די  איינגעריסן  זיי  האבן  צייט  גאנצע  א 
מיט  און  תפילות  מיט  הימל  פון  טויערן 
זאל  ער  אז  בשר  כל  רופא  פארן  געוויין 
און  פאטער  זייער  פאר  רפואה  א  שיקן 
זיידע, איז וויאזוי קענסטו יעצט זאגן מיט 

שטאלץ: ’מיר האכן מצליח געווען!‘?.
וואס  אפטיילונג  די  פון  אויפזעער  דער 
גלייכגילטיג  בלייבן  געקענט  נישט  האט 
זענען  וואס  ווערטער  די  הערנדיג 
געזאגט געווארן מיט א שטארקהייט, איז 
האט  און  פלאץ  זיין  פון  אויפגעשטאנען 

געזאגט: ”האסט געוואונען“.
און  זון  דעם  פון  געזעגנט  זיך  האט  ער 
ווערטער,  ווארימע  מיט  פאטער  דער  פון 
ארויסבאגלייט  זיי  ער  האט  נאכדעם  און 
אינדרויסן פון צימער ווען ער קוקט אויף 
פון  בליקן  מיט  קארידאר  עק  ביזן  זיי 

שעצונג.
ערשטן  צום  באקומען,  ער  האט  יעצט 
מאל אין זיין לעבן, א שטארקער לעקציע 

איבער דער כח פון תפילה.

’מוסף שב“ק‘ האזינו תשע“ז

די תפילה פון הונדערט און דרייסיג אייניקלעך...

צווישן צוויי שטעט...
הלוי  ירוחם  רבי  משגיח  דער 
צוגעשטעלט  האט  מיר  פון 
א  צו  תתורו‘  ’לא  לאו  דער 
מענטש וואס גייט אויף א וועג 
 – שטעט  צוויי  צו  פירט  וואס 
נאר  באזעצט  איז  שטאט  איין 
טרעט  גוי  א  און  אידן  מיט 
די  און  אריין,  נישט  דארט 
אנדערע איז נאר פול מיט גוים 
און א איד טרעט נישט אריבער 
ווען  שטאט;  די  פון  שוועל  די 
קען  וועג,  אויפן  נאך  איז  ער 
יעדן  אויף  ספק  א  האבן  ער 
איד  א  איז  ער  צי  דורכגייער 
די  פון  אבער  גוי,  א  אדער 
אין  אריין  איז  ער  וואס  מינוט 
דאס  און  שטאט,  אידישע  די 
ער  וועט  פארקערט,  זעלבע 
ספק  קיין  האבן  נישט  שוין 

ווער איז דער.
מען  דארף  בליק  דעם  מיט 
די  און  קדושה  די  אויף  קוקן 
אויף  דא  זענען  וואס  טומאה 
פונקט  זענען  זיי  וועלט –  דער 
שטעט,  אנדערע  צוויי  ווי 
גארנישט  האט  קדושה  די 
צד  די  מיט  פארבינדונג  קיין 
האט  טומאה  די  און  הטומאה, 
מיט  פארבינדונג  קיין  נישט 
דעם  וועגן  הקדושה.  צד  די 
באהעפטן  וויל  וואס  איינער 
א  מיט  שבקדושה  דבר  א 
מיט  פארבינדן  איז  וואס  זאך 
אז  צייכן  א  איז  דאס  טומאה, 
די  אין  נישט  זיך  געפונט  ער 

ריכטיגע ’שטעטל‘.
הוא  ברוך  הקדוש  רצה 
האט  און  ישראל,  את  לזכות 
אלעמען אריינגעפירט אין איין 
להם  הרבה  לפיכך  ’שטעטל‘, 
איבערהויפט  ומצוות,  תורה 
אויף  געווארן  געזאגט  עס  איז 
איז  וואס  ציצית  פון  מצוה  די 
מצוות,  אלע  ווי  אזוי  חשוב 
פון  ארום  אונז  נעמט  וואס 
אזוי   – זייטן  אונזערע  אלע 
וואו  שטאט  אידישע  די  ווי 
דארט קען מען גארנישט זעהן 
אויסער ”וראיתם אותו“ – דעם 

באשעפער.
אונז  באפעלט  דעם  וועגן 
מצוה:  די  איבער  תורה  די 
תתורו  ולא  אותו...  ”וראיתם 
עיניכם  ואחרי  לבבכם  אחרי 
אחריהם...“ –  זונים  אתם  אשר 
געבן  אכטונג  וועלן  ענק  אויב 
’שטעטל‘  דעם  אין  ענק  אויף 
זיך  וועלן  קוקן,  צו  ארויס  אן 
ספיקות  קיין  ערוועקן  נישט 
אבער  הערצער,  ענקערע  אין 
וואו  שפיאנירן  ווילן  ענק  אויב 
ארויס  ווילן  אויגן  ענקערע 
ערוועקן  ח“ו  זיך  קען  קוקן, 
אין ענקערע הערצער ספיקות 
עס  וויאזוי  ווייסט  ווערט  וואס 
וועט זיך ענדיגן (’דעת תורה‘ שלח 

עמ‘ קלא).

א מקור אויף די איסור 
פון גאוה

מקורבים  די  האבן  איינמאל 
’יהודי  דעם  אנגעפרעגט 

הקדוש‘ פון פאשיסחא:
מיר  זעהן  פלעצער  אסאך  אין 
לברכה  זכרונם  חכמים  די  ווי 
די  איבער  גערעדט  האבן 
הכבוד  תאוות  פון  הארבקייט 
טרעפן  ווי  הממון,  תאוות  און 
אקעגן  תורה  אין  מקור  א  מיר 

די תאוות?
זיי  הק‘  יהודי  דער  האט 
איז  דאס  אז  געענטפערט 
די  פסוק:  דעם  אין  מרומז 

די  נאך  זענען  וואס  אותיות 
’ג“ם‘,  זענען:  ’ל“ב‘  אותיות 
זענען  וואס  אותיות  די  און 
זענען:  ’עי“ן‘  אותיות  די  נאך 
’כס“ף‘, און ווען די תורה האט 
אחרי  תתורו  ”ולא  געזאגט: 
האט  עיניכם“,  ואחרי  לבבכם 
מיר  אז  געווען  מרמז  תורה  די 
אותיות  די  נאכגיין  נישט  זאלן 
וואס זענען ’אחרי‘ ד.מ. נאך די 
אותיות ’ל“ב‘ און ’עי“ן‘, ווייל די 
אויף  רמז  א  איז   – ’גם‘  ווארט 
מיר  ווי  [אזוי  הכבוד  תאוות 
גמרא:  אין  מאל  אסאך  טרעפן 
ווארט  די  און  לרבות“],  ”‘גם‘ – 
’כסף‘ – איז א רמז אויף תאוות 
הממון (’עטרה לראש צדיק‘, ליקוטים 

יקרים שלח).

א סגולה צו געדענקען 
די תורה

א  געווען  איז  וואס  חסיד  א 
גרויסער למדן אין תורה, האט 
זיך אמאל אפגערעדט פאר זיין 
רבי‘ן, רבי מענדעלע קאצקער, 
וואס  נישט  געדענקט  ער  אז 
צדיק  דער  האט  לערנט.  ער 
געענטפערט:  באלד  אים 
סגולה  א  דא  איז  דעם  ”אויף 
אחרי  תתורו  ’ולא   – תורה  אין 
למען  עיניכם...  ואחרי  לבבכם 
קודש‘  שרפי  (’שיח  תזכרו...‘“. 

שלח).

דער ’חפץ חיים‘ האט געפלעגט 
א  משל,  א  דעם  אויף  זאגן 
געוואוינט  האט  וואס  מענטש 
מיט  פול  הייזקע  אלטע  א  אין 
אין  האט  שמוץ,  און  בלאטע 
אז  באשלאסן  טאג  געוויסע  א 
און  איבערבויען  עס  מוז  ער 
צו  געלט  אבער  איבערפרישן, 
דעם האט ער נישט פארמאגט. 
ער האט זיך ארום געדרייט אין 
אינגאנצן  איז  ער  ווען  גאסן  די 
ער  האט  ענליך  פארלוירן, 
דארט  וואו  בילד  א  באמערקט 
זייער  אויסגעמאלן  געווען  איז 
א שיינע האריזאנט. מיט זיינע 
ער  האט  פרוטות  לעצטע 
געקויפט די בילד און האט עס 
וואנט  א  אויף  אויפגעהאנגען 
טראכטנדיג  הויז,  אין  אים  ביי 
שיין  אביסל  וועט  דאס  אז 
און  פארשעמטע  זיין  מאכן 
אבער  הויז,  נאכגעלאזטע 
דאס  געווארן  איז  אמת‘ן  אין 
שיינע  די  ווייל  פארקערטע, 
בילד האט צוגעברענגט מ‘זאל 
ארימקייט  די  באמערקן  מער 

און די שמוץ פון ארום...
דער  איז:  נמשל  דער 
אויבישטער האט אריינגעלייגט 
כח  א  הקדושה  תורה  די  אין 
מענטש  דעם  דערהייבן  צו 
זיין  אין  אריינווארצלען  און 
טהרה,  און  קדושה  הארץ 
קענען  זאל  עס  כדי  אבער 
ער  דארף  אויפטוהן,  אים  אין 
’ולא  אויף  זיין  מקפיד  פריער 
פון  הארץ  זיין  רייניגן  תתורו‘, 
נאר  און  מחשבות,  שלעכטע 
קענען  תורה  די  וועט  נאכדעם 
עס  און  הארץ  זיין  באשיינען 
די  פון  קדושה  די  מיט  הייליגן 
תורה און מצוות, און עס וועט 
”למען  אים:  ביי  ווערן  מקויים 
תזכרו ועשיתם את כל מצוותי 
לאלוקיכם“  קדושים  והייתם 

(’שמירת הלשון‘ ח“ב פ“ב).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

תפילה פ
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