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די ברכה און די קללה קענען מיר זיך אויסוועלן
”ְרֵאה ָאֹנִכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה“ (יט כו)

אין  קהילות  חשובע  די  פון  איינע  אין  שהיה  מעשה 
אמעריקא, ווי דארט האט געדינט אלץ רב אין לויף פון 

יארן א גרויסער תלמיד חכם און א ירא שמים:
עלטערע  די  פון  אסאך  נאך  מיט  רב  דער  ווען  נאך 
מיטגלידער פון די קהילה זענען נפטר געווארן, האבן די 
אויך  איז  ער  וואס  רב,  נייעם  א  אויפגענומען  יונגעלייט 
געווען ווי דער פריערדיגער, א געוואלדיגער תלמיד חכם 

און א ירא שמים.
צום  צוגעגאנגען  יונגעלייט  די  פון  איינער  איז  טאג  איין 
נייעם רב און זיך אפגערעדט: ”ביים פריערדיגן רב האבן 
מען  הערט  אייך  ביי  יעצט  אבער  ברכות,  געהערט  מיר 

קללות!“.
זיינע  פון  כוונה  די  אויף  געוואונדערט  זיך  האט  רב  דער 
”איך  ערקלערט:  האט  מענטש  דער  און  ווערטער, 
געדענק ווען איך בין געווען א קינד, אין די תקופה פונעם 
פריערדיגן רב, ווען מיר האבן געענדיגט קריאת שמע און 
געווארט אויף אים ער זאל ענדיגן, האבן מיר געהערט פון 
אייך  ביי  אבער  ימיכם...“,  ירבו  ”למען  ברכות:  מויל  זיין 
בכם  ה‘  אף  ”וחרה  קללות:  מיר  הערן  ווארטן  מיר  ווען 

ועצר את השמים...“.
געענטפערט:  אים  און  געשמייכלט  האט  רב  דער 
ווי  פונקט  נוסח  זעלבן  דעם  דאוון  איך  וויסן,  ”זאלסט 
דער פריערדיגער רב האט געדאוונט; דער אונטערשייד 
איז ביי ענק: ענקערע עלטערן זענען געווען יראי שמים 
ביי  ווארט  שמע  קריאת  זאגן  געווען  מקפיד  האבן  און 
שוין  רב  דער  האט  געענדיגט  האבן  זיי  ביז  און  ווארט, 
געהאלטן ביי: ”למען ירבו ימיכם...“. ענק אבער כאפן אפ 
די ווערטער פון קריאת שמע, און ווען ענק ענדיגן האלט 
אם  ”והיה  קאפיטל  די  אינמיטן  קללות  די  ביי  נאך  איך 

שמוע“.
פון  רב  דער  אתרוג  דוד  יצחק  רבי  האט  ערציילונג  דער 
משל  א  ווי  געברענגט  יארק  ניו  אין  יוטיקא  שטאט  די 
די  פאר  זאגט  אויבישטער  דער  פסוק;  דעם  ערקלערן 
אידן: זעהט אז אין ענקערע הענט איז געגעבן געווארן די 
בחירה, וואס ווילן ענק – א ברכה אדער חלילה א קללה...
’פרי עץ הדר‘ ח“ב עמ‘ טז

מ‘דארף אויסווארצלען דעם שלעכט‘ס
”ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת ָּכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָׁשם ַהּגֹוִים“ (יב ב)
פונעם  גמרא  די  דרש‘נט  ב)  (מה  זרה  עבודה  מסכת  אין 
רייסט  איז  וואס  דער  אז  ְּתַאְּבדּון“,  ”ַאֵּבד  לשון  דאפלטן 
אויס א עבודה זרה דארף מקפיד זיין אויך אויסרייסן די 

ווארצלען וואס זענען באהאלטן אונטער די ערד.
לויט די גמרא טייטש דער ’אמרי אמת‘ פון גור וואס 

הרשעה  השנה: ”וכל  ראש  פון  תפילות  די  ביי  זאגן  מיר 
לשון:  דאפלטן  א  דא  זאגן  מיר  תכלה“;  כעשן  כולה 
”וכל הרשעה כולה“, אזוי ווי די גמרא זאגט אז מ‘דארף 

אינגאנצן אויסרייסן די ווארצלען פון די עבודה זרה.
ווי א ראיה צו דעם צייכנט צו דער ’אמרי אמת‘ אז דער 
אויפן  נאר  מעיר  איז  ג)  שם  ט“ז  וראה  ח,  תקפב  (או“ח  ’לבוש‘ 
דאפלטן לשון אין דעם המשך נוסח התפילה: ”מלוך על 
הרשעה  ”וכל  נוסח:  דעם  אויף  אבער  כולו“,  העולם  כל 
כולה“ וואס שטייט פריער, פרעגט גארנישט דער ’לבוש‘ 
איז  דאס  ווייל  ה),  סעיף  אין  דערמאנט  פריער  עס  האט  ער  (כאטש 

פארשטענדליך צוליב דעם פריערדיגן טעם.
’אמרי אמת‘ ליקוטים עמ‘ 182

וואו דערמאנט מען דעם שם המפורש?
ֶאת  ָלׂשּום  ֱאקֵיֶכם...  ה‘  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ִאם  ”ִּכי 

ְׁשמֹו ָׁשם" (יב ה)
טייטש רבי פנחס הורוויץ בעל ’הפלאה‘:

אין משנה (סוטה לח א) שטייט אז אנדערשט פון איבעראל, 
גע‘דוכנ‘ט  האבן  כהנים  די  ווען  המקדש  בית  אין  נאר 
האבן זיי דערמאנט ביי די ברכה דעם שם המפורש. אויף 
דעם איז מרמז דער פסוק: ”ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה‘ ָלׂשּום 

ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם“ – דאס איז דער בית המקדש.
אין  פסוק  דעם  טייטשן  אויך  מען  קען  דעם  צו  ענליך 
תהילים (קיח כו): ”ָּברּו ַהָּבא ְּבֵׁשם ה‘ ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ה‘“ 
– ווען איז די ברכה ’בשם ה‘‘? נאר א ברכה וואס ווערט 

געזאגט ’מבית ה‘‘.
’פנים יפות‘

”ונא אל תצריכנו... כי אם לידך... הפתוחה“
”א ְתַאֵּמץ ֶאת ְלָבְב ְוא ִתְקּפֹץ ֶאת ָיְד ֵמָאִחי ָהֶאְביֹון; 

ִּכי ָפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְד לֹו“ (טו ז-ח)

פארן  נאר  אז  לכאורה  אויס  זעהט  הפסוק  לשון  פונעם 
אביון זאלסטו עפענען דיין האנט און נישט פאר אנדערע, 

פארוואס?

טייטש רבי יחיאל העליר דער רב פון סאבאלק: 

של  מזונותיו  ”כל  א):  טז  (ביצה  גמרא  די  באקאנט  איז  עס 
און  הכיפורים“,  יום  ועד  השנה  מראש  לו  קצובים  אדם 
רש“י זאגט דארט, וועגן דעם זאל דער מענטש אכטונג 
הימל  פון  ווייל  אויסגאבן,  גרויסע  אויסגעבן  נישט  געבן 
וועט מען נישט צוגעבן מער פון וואס מ‘האט צוגעזאגט. 
 א ִתְקּפֹץ ֶאת ָיְדוועגן דעם האט די תורה באטאנט: ”ְו
נאר  ווייל  לֹו“,   ָיְד ֶאת  ִּתְפַּתח  ָפתַֹח  ִּכי  ָהֶאְביֹון;   ֵמָאִחי
פאר  אבער  האנט,  דיין  עפענען  דארפסטו  אביון  א  פאר 
זהירות,  און  חכמה  מיט  פירן  זיך  דארפסטו  אנדערע 
וועסטו  נאכדעם  און  צופיל  אויסגעבן  נישט  זאלסט 

דארפן צוקומען צו מענטשן.

ברכת  ביי  נוסח  דעם  טייטשן  אויך  מען  קען  דעם  מיט 
המזון: ”ונא אל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם“ – וואס 
זייער שפייז איז באשטימט און געמאסטן, ”כי אם לידך 

המלאה“ – וואס איז אן קיין גרעניץ און קיין מאס.
הגש“פ ’אור ישרים‘ עמ‘ 21

’מתן תורה‘ ווערט דערמאנט אין תורה
ֶאת  ְוָעִׂשיָת  ְוָׁשַמְרָּת   ;...קֶיֱא ַלה‘  ָׁשֻבעֹות  ַחג  ְוָעִׂשיָת 

ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה" (טז י; יב)

האבן  מיר  וואס  טובים  ימים  אנדערע  די  פון  אנדערשט 
אין זיי ספעציעלע מצוות, אזוי ווי סוכה און מצה, זענען 
א  מיט  געווארן  באפוילן  נישט  שבועות  יו“ט  אויף  מיר 
ספעציעלע מצוה, אויב אזוי, אויף וואס ווארנט די תורה: 

”ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה“?

טייטש דער נצי“ב פון וואלאזשין:

מצוות,  ספעציעלע  אויף  נישט  זיך  באציט  ווארענונג  די 
באפעלט  תורה  די  תורה.  די  פון  מצוות  אלע  אויף  נאר 
אונז: ”ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה“ – אין דעם טאג 
און  תורה  לערנען  צו  אונטער  דיך  נעם  תורה  מתן  פון 
מקיים זיין אלע מצוות, וויבאלד אין דעם טאג האט מען 
געגעבן די תורה, איז זייער חשוב מ‘זאל פון פריש מקבל 

זיין דעם עול תורה.

טרעפן  דעם  לויט  אז  נצי“ב,  דער  ערקלערט  אגב  בדרך 
מיר קלאר אין די תורה אז יו“ט שבועות ווערט דערמאנט 
ווי דער טאג פון ’מתן תורה‘, אזוי ווי מיר רופן עס אן אין 

די תפילות פון יו“ט אלץ ”זמן מתן תורתנו“.
’העמק דבר‘

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

פע ם
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אמן – וויפיל דו ווילסט
 ָיְד ִנְדַבת  ִמַּסת   קֶיֱא ַלה‘  ָׁשֻבעֹות  ַחג  ”ְוָעִׂשיָת 

ֲאֶׁשר ִּתֵּתן" (טז י)
”ִמַּסת ִנְדַבת ָיְד ֲאֶׁשר“ – איז ראשי תיבות: ’י‘ אמן‘. 
די  פון  מצוה  יעדע  נאך  אז  מרמז  איז  תורה  די 
אין  געהערט  האבן  אידן  די  וואס  הדברות  עשרת 

סיני האבן זיי עקסטער געענטפערט ’אמן‘.
נאך קענען מיר זיך לערנען פון דעם, אז אנדערשט 
פון א ברכה וואס מ‘זאגט נאר אין געוויסע פעלער, 
איז ’אמן‘ קען דער מענטש יא זאגן וויפיל ער וויל 

.“לויט ”ִמַּסת ִנְדַבת ָיְד –
’בית יהושע‘ שבועות 

רזי אמונים 
ן
ען

רזייינע
פיל דו וויל

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

אמן. איין ווארט, דריי אותיות, א פולע האפן פון זכויות

וועלן זאמלען פולע האפן פון זכויות אויף ראש השנה. אין אונזער געגנט, און ענטפערן אמן מיט כוונה, און מיר זיין צולייגן  הארץ צו יעדע ברכה וואס ווערט געהערט מצוות גרינגערהייט אן זיך אנשטרענגען: מיר וועלן מקפיד א רימון. מיר האבן די געלעגנהייט אנפילן פעקלעך פון מיר אלע ווילן אנקומען צום יום הדין פול מיט זכויות ווי 
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די  פון  איינע  איז  געווען  איז  דאס 
סאך רייזעס פונעם גרויסן גאון, רבי 
ארום  איז  וואס  ז“ל,  שפירא  מאיר 
געפארן אין די ווייטע לענדער מיטן 
ציל צו שאפן געלט פון די נדיבי עם 
העלפן  זאלן  זיי  תורה,  שעצן  וואס 
וואס  ישיבה  די  שטיצן  און  בויען 
איז  צושטאנד  עקאנאמישע  איר 

קיינמאל נישט געווען זייער גוט...
די ישיבה פון רבי מאיר שפירא איז 
עולם  אינעם  חידוש  א  ווי  געווען 
יארן.  יענע  אין  והחסידות  התורה 
אין די יארן פון נאכן עס אויפשטעלן 
שוין  זענען  צייטן  אונזערע  ביז 
אסאך  געווארן  אויפגעשטעלט 
אבער  סיסטעם,  דעם  אין  ישיבות 
אין יענע צייטן איז נאכנישט געווען 
גרויסע  אזא  וועלט  אידישן  אינעם 
ישיבה, אזוי ווי די וואונדערליכע און 
’ישיבת  פון  געשטעל  ספעציעלע 

חכמי לובלין‘.
ישיבה,  די  אויפשטעלן  קענען  צו 
האט רבי מאיר געדארפט פארשאפן 
נדיבי  די  פון  געלט  סומע‘ס  ריזיגע 
עם. אבער צוליב וואס נישט אסאך 
האבן פארשטאנען און זיך געקענט 
צוקונפט  שיינעם  דעם  פארשטעלן 
אזא  פאר  ערווארטערט  וואס 
אסאך  דעם,  פון  מער  און  ישיבה, 
קען  פלאן  זיין  אז  געהאלטן  האבן 
איז  אויספירן,  נישט  אינגאנצן  מען 
מאיר  רבי  פאר  געווען  שווער  זייער 
אים  זאלן  וואס  שותפים  שאפן  צו 

העלפן אויספירן זיינע פלענער.
זעקס  די  עדות  איז  דעם  אויף 
שנת  פון  אריבער  זענען  וואס  יאר 
דעם  געלייגט  מ‘האט  ווען  תרפ“ד, 
פון  בויען  אנהויב  צום  הפינה  אבן 
קליינע  א  אין  לובלין‘  חכמי  ’ישיבת 
מעמד מיט ווייניג באטייליגטע, ביז 
האבן  טויזנטער  ווען  תר“צ  שנת 
מיט  הבית  חנוכת  דעם  געפייערט 
זענען  אלע  ווען  פראכט,  גרויס 
איבערגענומען פון די אויפבוי פון די 

נייע געביידע.
איז  יארן  גורל‘דיגע  זעקס  יענע  אין 
מיט  רואיג  געזיצן  נישט  מאיר  רבי 
ארום  האט  ער  הענט.  פארלייגטע 
פון  עקן  פיר  די  אין  געוואנדערט 
ווייטע  די  צו  אויך  און  וועלט,  דער 
אויפן  אנגעקומען  ער  איז  לענדער 
הייליגן  זיין  פארווירקליכן  צו  וועג 
פולין.  אין  תורה  אויפשעלן  רצון, 
און  צער  זיין  געווען  איז  גרויס  ווי 
אז  געזעהן  האט  ער  ווען  ווייטאג 
זיינע רופן פאלן אויף פארשטאפטע 
אויערן, און די רייכע לייט אויף דער 
ער  וואס  נישט  פארשטייען  וועלט 

וויל און זיי ווייזן אים זייער רוקן.
אויך ווען ער האט געוואנדערט ביז 
צו די ווייטע אמעריקע, מיט א רייזע 
פול מיט ווייטאגן און יסורים, האבן 
אויף  געווירקט  נישט  רייד  זיינע 
פארמעגליכע  די  פון  הערצער  די 
זיין  שטיצן  וועלן  זאלן  זיי  מענטשן 
זענען  עס  איינפאל.  געוואלדיגן 
געווען טעג וואס זיין צושטאנד איז 
ער  אז  גוט  נישט  ווייט  אזוי  געווען 
האט נישט געהאט אין זיין טאש די 
פאסט- א  קויפן  צו  סומע  קליינע 
א  שיקן  אהיים  קענען  צו  סטעמפ 
בריוו צו זיין פאמיליע אין אייראפא.

האט  ווייטאג  און  צער  גרויס  פון 
טרערן  טייכן  פארגאסן  מאיר  רבי 
די  אז  השי“ת,  צו  דאווענען  ביים 
עפענען  זאלן  אידן  פארמעגליכע 
זאל  ער  טאשן  זייערע  אים  פאר 
זיין  אין  ווען  פארן  אהיים  קענען 
פעלט  וואס  סומע  די  ליגט  רענצל 

אויס צו בויען די הייליגע ישיבה.

ביים  געהאלטן  שוין  האט  ער  ווען 
האבן  פלאן,  גאנצע  זיין  אויפגעבן 
אים  פאר  געעפנט  פלוצלינג  זיך 
מען  האט  הימל  פון  און  טויערן,  די 
ער  און  אים  אויף  געהאט  רחמנות 

איז געהאלפן געווארן.
שווערע  די  אין  טאג  געוויסע  א  אין 
האבן  צער  און  יאוש  די  ווען  טעג, 
איז  גייסט,  זיין  צוברעכן  געוואלט 
אכסנייא  זיין  פון  ארויס  מאיר  רבי 
זאמלען  און  שפאצירן  גאס,  אויפן 
כח, ווען זיין פריינד און באגלייטער 
באגלייט  אייזנבערג  משה  רבי 
זיך  רב  דער  האט  וועג  אויפן  אים. 
זיין  אויף  ווייטאג  זיין  אויסגערעדט 
אז  ווייט  אזוי  צושטאנד,  שווערן 
די  אין  פארטיפן  נישט  זיך  קען  ער 
סוגיות פון די גמרא, קוים האט ער 

געקענט לערנען חומש מיט רש“י.
זיי  נעבן  אדורך  איז  שפאצירונדיג 
זיי  האט  וואס  איד,  דארטיגער  א 
באגריסט מיט א שטראלנדן געזיכט, 
מיט א אינערליכע פרייד וואס האט 
און  פנים  זיין  אויף  אנגעזעהן  זיך 
האט עדות געזאגט ווי טויזנט עדים 
אויף זיין גוטן און רואיגן צושטאנד. 
ווען רבי מאיר האט דאס געזעהן איז 
ווי פון זיך אליינס ארויסגעקומען א 
קרעכץ, ער האט אויפגעהויבן זיינע 
געבעהטן:  און  הימל  צום  אויגן 
זוכה  אויך  איך  זאל  הלואי  ”אוי... 
אזא  און  פנים  לעכטיגן  אזא  צו  זיין 

שמחה...!“.
נאך אינמיטן בעהטן איז פון עק גאס 
אנגעקומען א איד א בעל צורה וואס 
האט זיך געוואנדן צו רבי מאיר און 
”איך  געבעטן:  און  באגלייטער  זיין 
א  צו  זיין  מצרף  קומט  ענק,  בעהט 
פאר  יעצט  קומט  וואס  מנחה  מנין 
היינט  שול.  דערנעבנדיגן  דעם  אין 
מאמע  די  פון  ’יארצייט‘  דער  איז 
פונעם געשעצטן פרעזידענט פונעם 
שול. ער דארף דאווענען פארן עמוד 
און ער האט מיך געבעהטן איך זאל 
זיך  פעלן  עס  מנין.  א  אויף  זארגן 
פון  און  מתפללים,  צוויי  נאך  אויס 

הימל האב איך ענק געזעהן...“.
באגלייטער  זיין  און  מאיר  רבי 
און  צוגעשטימט  שמחה  מיט  האבן 
זענען אים נאכגעגאנגען. דער ראש 
איז  דזשאנס,  סעם  מיסטער  הקהל, 
ווען  און  עמוד,  צום  צוגעגאנגען 
האט  דאווענען  געענדיגט  מ‘האט 
ער געווארפן א בליק אויף רבי מאיר 
און האט פארשטאנען אז עס רעדט 
האט  חכם,  תלמיד  גרויסער  פון  זיך 
ער  געבעהטן  דעמאלטס  אים  ער 
מתפללים  די  פאר  איבערגעבן  זאל 
א שיעור אין משניות לעילוי נשמת 

זיינע עלטערן.
אז  דערמאנט  זיך  האט  מאיר  רבי 
נאכנישט  ער  האט  טאג  יענעם 
היומי‘  ’דף  דעם  לערנען  אנגעיאגט 
געווען  מתקן  האט  ער  וואס 
האט  און  פריער,  יארן  געציילטע 
אויב  פרעזידענט  דעם  געפרעגט 
ער  קען  משניות  די  אנשטאט 
איבערגעבן א שיעור אין גמרא, און 

ער האט צוגעשטימט.
יענעם טאג האט מען געהאלטן אין 
דף היומי אין  ראם פון די לימוד  די 
מאיר  רבי  כ“א.  דף  סוטה,  מסכת 
האט  און  גמרא,  די  געעפענט  האט 
זיין  מיט  שיעור,  זיין  אנגעהויבן 
זיסע שפראך און מיט א ספעציעלע 

קלארקייט כדרכו בקודש.
מאיר  רבי  איז  שיעור  אינמיטן 
וואס  מימרא  די  צו  אנגעקומען 
איבער  גמרא  אין  געברענגט  ווערט 
פון  טייערקייט  די  און  חשיבות  די 

עזריה,  פון  ברודער  דער  שמעון 
גרויס  מיט  געארבעט  האט  וואס 
ברודער  זיין  אויסהאלטן  כדי  פלאג 
תורה  געלערנט  האט  וואס  עזריה 
דעם  דורך  און  ענגשאפט,  א  אין 
האט ער זוכה געווען צו א חלק און 

א שותפות אין זיין תורה.
געפיהל  מיט  האט  מאיר  רבי 
האט  און  גמרא  די  ערקלערט 
די  אויף  זאגן  חז“ל  וואס  צוטירט 
די  און  תורה,  זיין  מחזיק  פון  מעלה 
גרויסע זכות און טייערקייט פון דער 
וואס איז זוכה צו זיין פון די מחזיקי 

התורה, און האט אויסגעפירט:
”אויב אזוי גרויס שרייבן חז“ל איבער 
ברודער  דער  שמעון  פון  מעלה  די 
פארמעגן  זיין  פון  וואס  עזריה,  פון 
לערנער,  איין  געשטיצט  ער  האט 
איז  וואס  דער  אז  זיכער  דאך  איז 
ישיבה  א  אין  זיין  מחזיק  צו  זוכה 
הונדערטער  לערנען  דארטן  וואס 
איז  געוואלדיג  ווי  חכמים,  תלמידי 

זיין זכות!“.
מאיר  רבי  האט  שמועס  אינמיטן 
אנגעהויבן שילדערן און אראפלייגן 
געוואלדיגע  די  צוהערהער  די  פאר 
אין  בויעט  ער  וואס  תורה  מקום 
פולין, ווען ער פלאמט אויף זייערע 
הערצער זיי זאלן אים וועלן שטיצן.

אנדערשט פון די פריערדיגע פעלער 
וואס די ברען פונעם ציבור האט זיך 
די  מיט  שאקל  א  מיט  געענדיגט 
פיאסטער  עטליכע  מיט  און  קאפ, 
פון  גענומען  ארויס  האבן  זיי  וואס 
די  זענען  מאל  דאס  טאש,  זייער 
געזאגט  מאיר  רבי  פון  ווערטער 

געווארן אויף אפענע אויערן.
זענען  מאיר  רבי  פון  ווערטער  די 
טיפניש  די  אין  אריינגעדרינגען 
פרעזידענט,  פונעם  הארץ  די  פון 
פלאץ  אויפן  און  דזשאנס,  מיסטער 
זיין  פון  ארויסגענומען  ער  האט 
האט  און  טשעק-ביכל  זיין  טאש 
טשעק  א  מאיר  רבי  פאר  געשריבן 
א  דאללער,  טויזנט  צעהן  פון 
אויב  צייטן.  יענע  אין  סומע  ריזיגע 
אין  געווען,  גענוג  נישט  איז  דאס 
מיסטער  האט  טעג  קומענדיגע  די 
פון  עטליכע  באארבעט  דזשאנס 
וואס  מענטשן,  רייכע  פריינד,  זיינע 
ריזיגע  באשטייערט  אויך  האבן  זיי 
וואס  ישיבה  די  לטובת  סומע‘ס 
און  געבויעט,  דעמאלטס  זיך  האט 
האט זיך אויך אליין אונטערגענומען 
די  אין  ישיבה  הייליגע  די  שטיצן 

קומענדיגע יארן.
ערשטער  דער  געווען  איז  דאס 
זיך  האט  וואס  מאיר  רבי  פון  רייזע 
מ‘קען  הצלחה,  מיט  געענדיגט 
געענדיגט  זיך  האט  עס  אז  זאגן 
הצלחה.  אויסערגעווענליכע  א  מיט 
מאיר  רבי  וואס  סומע  ריזיגע  די 
די  אין  צוזאמגעשטעלט  האט 
פונדאמענט  דער  געווען  איז  רייזע 
געביידע  שיינע  די  אויפשטעלן 
תורה  די  לובלין‘,  חכמי  ’ישיבת  פון 

פעסטונג אין אייראפא.
האט  מאיר  רבי  וואס  מינוט  די 
צו  זיין  מצרף  זיך  געווען  מסכים 
איבערגעדרייט  זיך  האט  מנין,  די 
צווייפל  פון  ראד,  די  אים  אויף 
און  שטארקע  א  צו  טרויער,  און 
וואס  הצלחה  אויסערגעווענליכע 
האט נאכדעם געברענגט נאך אסאך 
הצלחות, און דער חלום איז געווארן 

א פאקט.
’שדה אחוזה‘ עמ‘ שצד

אזוי איז אויפגעשטעלט געווארן ’ישיבת חכמי לובלין‘

תרי“ג מצוות אין די ציצית
אז  ברענגט  לב)  טו  (במדבר  רש“י 
מען  געדענקט  ציצית  די  דורך 
פון  גימטריה  די  ווייל  מצוות,  די 
און  הונדערט,  זעקס  איז  ’ציצית‘ 
חוטים  אכט  די  מיט  צוזאמען 
תרי“ג,  עס  איז  קניפן  פינעף  און 
אזוי ווי די צאל פון אלע מצוות. 
אויף  פרעגט  רמב“ן  דער  אבער 
שטייט  תורה  אין  (שם):  דעם 
עס  און  י‘,  קיין  אן  ’ציצת‘  דאך 
הונדערט  פינעף  נאר  באטרעפט 
און ניינציג. און וועגן דעם קריגט 
ער זיך אויף רש“י און ער האלט 
אויף  קוקט  וואס  דעם  דורך  אז 
דעם  דערמאנט  וואס  תכלת  די 
די  מען  געדענקט  אויבערשטן 

מצוות.
אבער תוספות (מנחות לט א ד“ה לא) 
אויף  קשיא  די  פארענטפערט 
רש“י, מיט דעם וואס עס שטייט 
סו“פ  זוטרתא  (פסיקתא  מדרש  אין 
פון  פרשה  די  אין  ווייל  אז  שלח) 

’ציצת‘  מאל  דריי  שטייט  ציצית 
די  האט  דעם  וועגן  י‘,  קיין  אן   –
ל‘  אות  דעם  צוגעלייגט  תורה 
’והיה   – ’ציצת‘  לעצטע  די  צו 
וואס  ל‘  דער  און  לציצת‘,  לכם 
משלים  איז  דרייסיג  באטרעפט 
יעדע  אין  פעהלט  וואס  י‘  די 
שטייט  עס  וואס  ’ציצת‘  ווארט 
דעם  מיט  און  קאפיטל,  די  אין 
ווערטער  די  פארענטפערט  איז 

פון רש“י.
תורה  די  האט  טאקע  פארוואס 
דערמאנט דריי מאל די רמז פון 
די תרי“ג מצוות? ערקלערט דער 
חיד“א (’דבש לפי‘ מערכת צ‘ אות כט) אז 
חלקים  דריי  די  אקעגן  איז  דאס 
בשעת‘ן  פארהאן  זענען  וואס 
דיבור  מחשבה,  מצוות:  די  טוהן 
האט  תורה  די  און  מעשה.  און 
משלים געווען די צאל פון תרי“ג 
מיטן צולייגן דעם אות ל‘ דווקא 
’צצית‘ וואס דאס  ביי די לעצטע 
צו  דיך  מעשה,  די  אקעגן  איז 
דיבור  און  מחשבה  אז  לערנען 
”והכל  גענוג,  נישט  איז  אליינס 

לפי רוב המעשה“ (אבות ג כא).
וויאזוי וועלן מיר נישט 

פארגעסן די מצוות
עס איז באקאנט די קשיא פונעם 
נא)  שער  (תצוה  ה‘עקידה‘  בעל 
זענען  וואס  מצוות  אלע  בנוגע 
געדענקען:  מיט  אנגעהאנגען 
פאר  באפעלן  מען  קען  וויאזוי 
געדענקען,  זאל  ער  מענטש  א 
איז  וואס  אזאך  דאך  איז  שכחה 
אין  אנגעהאנגען  נישט  לכאורה 
אויך  און  כח.  מענטש‘ס  דעם 
קען  ציצית  פון  מצוה  די  ביי 
מיר  זענען  וויאזוי  פרעגן,  מען 
”וראיתם...  געווארן:  באפוילן 

וזכרתם“?
געזאגט  זענען  עצות  עטליכע 

געווארן אויף דעם:
צג):  קיט  (תהלים  פסוק  דעם  א. 
”לעולם לא אשכח פקודיך כי בם 
’אוהב  דער  ערקלערט  חייתני“, 
ישראל‘ פון אפטא, אויב איך וועל 

מיין  אז   – חייתני“  בם  ”כי  וויסן 
גאנצע לעבן איז אנגעהאנגען אין 
קיום התורה והמצוות, וועט דאך 
ממילא זיין ”לא אשכח פקודיך“, 
פארגעסט  מענטש  א  ווי  אזוי 
אטעמען,  אדער  עסן  צו  נישט 
גאנצע  זיין  אז  ווייסט  ער  ווייל 
דעם.  אין  אנגעהאנגען  איז  לעבן 
אזוי אויך לענייננו קען מען זאגן, 
באפוילן  אונז  האט  תורה  די  אז 
מיר  זאלן  לעבן  אגאנץ  אז 
געוואלדיגע  די  אפשאצן  ריכטיג 
מצוות,  די  פון  טייערקייט 
מקיים  וועלן  מיר  אויב  ווייל 
און  אהבה  מיט  מצוות  די  זיין 
ממילא  מיר  וועלן  שמחה,  מיט 
נישט  און  מצוות  די  געדענקען 
(’שמן  נישט  איינס  אויך  פארגעסן 

אפרסמון‘ שלח).

אופן  אנדערן  א  אויף  ב. 
מרדכי  רבי  הרה“ק  ערקלערט 
מענטש  א  אויך  טשערנאבלער: 
געדענקט  און  איין  חזר‘ט  וואס 
און  טוהן,  צו  זיי  מצוות  אלע  די 
טוהן  צו  פון  געבן  אכטונג  זיך 
שטייגט  דעם  דורך  און  עבירות, 
ער אין עבודת השי“ת, דאך קען 
וועט  מאל  צו  מאל  פון  אז  זיין 
זיין  מתגבר  הרע  יצר  דער  זיך 
אויף אים און צוברענגען ער זאל 
פון  פארהוילן  זיך  און  פארגעסן 
געוואלדיג,  איז  סכנה  די  און  זיי, 
ער  קען  מינוט  איין  אין  ווייל 
גרויסע  זיין  פון  אראפפאלן 

מדריגה.

תורה  די  האט  דעם  וועגן 
”למען  ציווי:  א  נאך  צוגעלייגט 
תזכרו ועשיתם את כל מצוותי“, 
דאס מיינט צו זאגן: אויב חלילה 
מאכן  ענק  הרע  יצר  דער  וויל 
געדענקט  מצוות,  די  פארגעסן 
האבן  ענק  וואס  מצוות  אלע  די 
ענק  וואס  פלאג  די  און  געטוהן, 
דורך  און  געפלאגט,  זיך  האבן 
אין  געשטיגן  ענק  זענען  דעם 
ענקערע מדריגות, און אזוי וועלן 
יצר  צום  צוהערן  נישט  ענק 
זאלן  ענק  צוברענגען  וויל  וואס 
צוליב  מדריגות,  אלע  דערלייגן 
א פארגעניגן פון איין מינוט וואס 
[פונעם  אברהם‘  (’מגן  אריבער  גייט 

טריסקער מגיד] במדבר יג ד).

לערנען די תרי“ג מצוות 
(חתימת  הלשון‘  ’שמירת  ספר  אין 
הספר פ“ג) שרייבט דער ’חפץ חיים‘ 

וואס  ציצית  די  פון  מעלה  די  אז 
די  געדענקען  מ‘זאל  ברענגט 
איינעם  פאר  נאר  איז  ה‘,  מצוות 
מצוות  די  קען  און  לערנט  וואס 
נאר ער האט מורא טאמער וועט 
ער פון זיי פארגעסן, אבער ווער 
מצוות,  די  פון  נישט  ווייסט  עס 
וואס וועט אים העלפן די ציצית. 
יעדער  אז  פאסיג  איז  דעם  וועגן 
וויסן  און  לערנען  זאל  מענטש 
דעמאלטס  און  מצוות,  אלע  די 
סגולה  די  העלפן  אים  וועט 
נישט  זיי  זאל  ער  ציצית  די  פון 

פארגעסן.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבלללתעתענה אמונים 

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

אויפגעש ז
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