
פרשת שופטים

בס"ד

דער וואס נעמט שוחד איז מאריך ביי אחד
”ְוא ִתַּקח ׁשַֹחד“ (טז יט)

איז  לעמבערג  שטאט  די  אין  דיינים  די  פון  איינעם  אויף 
ער  ווען  איינמאל  שוחד.  נעמט  ער  אז  קלאנג  א  ארויס 
האט געדאוונט צוזאמען מיטן רב פון שטאט רבי יעקב 
ארנשטיין בעל ’ישועות יעקב‘, האט דער רב באמערקט 
אז יענער דיין איז שטארק מאריך ביי ’אחד‘ ווען ער זאגט 
פי  על  אויס  זיך  פעלט  עס  וויפיל  מער  ישראל‘,  ’שמע 

הלכה (ראה שו“ע או“ח סא ו).
ווען דער ’ישועות יעקב‘ האט זיך אינטערעסירט ביי דעם 
דיין אויף דעם האט ער נישט געהאט א ריכטיגע ענטפער 
אויף זיין הנהגה, האט דער רב אים געזאגט זייער שארף: 
”איך וועל דיר ערקלערן פארוואס דו ביזסט אזוי שטארק 
מאריך ביי ’אחד‘: חז“ל זאגן דאך (שבת י א): ’כל דיין שדן 
ברוך  להקדוש  שותף  נעשה  כאילו  לאמיתו...  אמת  דין 
דאך  איז  שוחד,  נעמסט  דו  אז  בראשית‘;  במעשה  הוא 
דו  ווייל  און  אמת,  דיין  קיין  נישט  ביזסט  דו  אז  זיכער 
האסט נישט זוכה געווען צו זיין א שותף צו הקדוש ברוך 
הוא, איז טאקע פאסיג אז דו זאלסט אויסרופן הויעך און 

קלאר אז ”ה‘ אחד“ און דו ביזסט נישט זיין שותף...“.
’שיחת חולין של ת“ח – החדש‘ פ“ה אות ב

”אלקים תן במדבר הר“
”ְוַקְמָּת ְוָעִליָת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה‘ ֱאקֶי ּבֹו" (יז ח)

מכל  גבוה  המקדש  שבית  מלמד   – ועלית‘  ”‘וקמת 
המקומות“ (רש“י).

זאגט דער גרי“ז פון בריסק:
נישט פארצופאל איז דער בית המקדש געבויעט געווארן 
זיין  עס  דארף  הדין  מצד  נאר  פלאץ,  הויכע  א  אויף 
יז):  טו  (שמות  שטייט  עס  ווי  אזוי  בארג,  א  אויף  געבויעט 
”ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְת“, און אזוי לערנען מיר אויך 
צוריק  נישט  קומט  שכינה  טו): ”די  א  (ברכות  תוספתא  אין 

רועהן אין ירושלים ביז עס וועט ווערן א בארג“.
יקרא‘:  ’דרור  פיוט  דעם  ביי  מיר  זינגען  דעם  צוליב 
”אלקים, תן בַּמדבר הר“ – די פלאץ פון די בית המקדש 
וואס איז יעצט ווי א מדבר זאל ווערן א בארג, כדי אויף 

דעם זאל די בית המקדש געבויעט ווערן.
הגש“פ ’מבית הלוי‘ עמ‘ רמח

דער אויבישטער זאגט עדות
 אויף ענק ’לא תוסיפון לשוב‘

”ַוה‘ ָאַמר ָלֶכם א תִֹספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶר ַהֶּזה עֹוד“ (יז טז)
רבי אפרים  זאגט  דעם פסוק  אין  רמז  א וואונדערליכער 

זלמן מרגליות אין זיין ספר ’מטה אפרים‘: 
”ַוה‘ ָאַמר ָלֶכם א“ – איז ר“ת ’אלול‘, ווייל אום חודש 
חרטה  און  טוהן  תשובה  מענטש  דער  דארף  אלול 

וועט  עס  ביז  זינד,  זיינע  אויף  הארצן  טיפן  אין  האבן 
ָלׁשּוב  תִֹספּון  א  ָלֶכם  ָאַמר  אים: ”ַוה‘  אין  ווערן  מקויים 
ב  (תשובה  פסק‘נט  רמב“ם  דער  ווי  אזוי  עֹוד“,  ַהֶּזה   ַּבֶּדֶר
אויס  פעלט  וואס  תשובה  פון  מדרגה  ריכטיגע  די  אז  ב) 
איז ער זאל אפלאזן זיינע זינד און חרטה האבן אויף זיין 
שלא  תעלומות  יודע  עליו  ”ויעיד  ביז:  פארגאנגענהייט, 

ישוב לזה החטא לעולם“.
’מטה אפרים‘ אין די תיקונים והשמטות וואס איז אין סוף ספר

זאגן קדושה מיטן חזן, וויאזוי?
ֵאָליו   קֶיֱא ה‘   ְל ָיִקים  ָּכמִֹני   ֵמַאֶחי  ִמִּקְרְּב ”ָנִביא 

ִּתְׁשָמעּון" (יח טו)

סאטמאר  פון  יואל  רבי  האדמו“ר  ווען  תשי“ט,  יאר  אין 
אויפן  שיף  די  מיט  געפארן  מקורבים  זיינע  מיט  איז 
איבער  שמועס  א  געווארן  איז  ישראל,  ארץ  קיין  וועג 
די גרויסקייט פונעם מהרי“ל דיסקין, אינמיטן האט זיך 
האט  בריסקער  חיים  רבי  כאטש  אז  אנגערופן  איינער 
אים  אויף  אז  דיסקין  מהרי“ל  אויפן  אויסגעדרוקט  זיך 
קען מען זאגן דעם פסוק: ”ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון“..., אבער ווען 
ספר  א  אין  מעשה  די  אראפשרייבן  געוואלט  מ‘האט 
וואו דארט ווערט באשריבן דאס לעבן און שאפן פונעם 
מהרי“ל, האט איינער פון די גדולים געהייסן מ‘זאל עס 
געזאגט  איז  פסוק  דער  אז  טענה  די  מיט  שרייבן,  נישט 

געווארן נאר אויף א נביא.

ער  האט  געהערט  עס  האט  רבי  סאטמאר‘ער  דער  ווען 

באלד רעאגירט: ”עס איז דאך דא א רבי עקיבא אייגער 
מיט  געזאגט  באלד  האט  און  קדושה...!“,  הלכות  אין 
עפעס  איז  הקדוש  אר“י  דער  ”נו...  קודש:  חרדת  א 

אנדערשט“.
האבן  גרויסקייט  רבי‘נס  דעם  געוואוסט  האבן  וואס  די 
זענען  זיי  ווען  און  ווערטער,  זיינע  פארשטיין  געוואלט 
געגאנגען  באלד  זיי  זענען  ישראל  ארץ  קיין  אנגעקומען 
זיי  האבן  געפלאגט  זיך  האבן  זיי  וואס  נאך  נאכזוכן. 
געטראפן די הלכה אין ’שולחן ערוך‘ (או“ח קכה א) אז ביים 
זאגן ’קדושה‘ זאגט דער חזן אליין די ווערטער: ”נקדישך 
”קדוש  ביי  נאר  אן  הייבט  ציבור  דער  און  ונעריצך...“, 
קדוש...“, און אויך דער גר“א (שם א) האלט אזוי, און ער 
דער  ווי  אזוי  איז  ’קדושה‘  פון  דין  דער  אז  ערקלערט 
’קדיש‘ וואס דער ציבור איז זיך מצרף צום חזן נאר ביים 

זאגן ’אמן יהא שמיה רבא‘.
ספר  פון  נאמען  אין  ברענגט  אייגער  עקיבא  רבי  אבער 
האר“י  כתבי  אין  ”אבער  לשון:  דעם  שמשון‘  ’נזירות 
שטייט אז מ‘זאל זאגן די גאנצע קדושה מיטן ש“ץ ווארט 

ביי ווארט. ואליו תשמעון“.
’עולמות שחרבו‘ עמ‘ סה

צוליב דער וואס רעדט צווישן ישתבח 
און יוצר – קומען צוריק די מקטרגים
”ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַר ַהֵּלָבב ֵיֵל ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו“ (כ ח)

אין זיין פירוש אויף דעם פסוק ברענגט רש“י די שיטה 
פון רבי יוסי הגלילי (סוטה מד א) אז דער פסוק רעדט פון 
א מענטש וואס האט מורא צוליב זיינע עבירות. און אין 
טור (או“ח נא) לייגט ער צו אין נאמען פון ירושלמי, אז אויך 
דער וואס: ”שמועסט צווישן ישתבח און יוצר אור – האט 
אין  מלחמה“. [זעה  די  פון  צוריק  גייט  ער  און  עבירה  א 
’טל תורה‘ מנחות לו א, אז ער האט נישט געטראפן די 

מימרא אין אונזער ירושלמי].
פון  מֶת  משה  רבי  ברענגט  ירושלמי  אויפן  פשט  נייע  א 

פרעמיסלא א תלמיד פונעם מהרש“ל:
די  פראבירן  דאווענען  זיך  שטעלט  מענטש  א  ווען 
מקטרגים אפהאלטן זיין תפילה עס זאל נישט אנגענומען 
ווערן, און כדי זיך צו מתגבר זיין אויף זיי האט מען מתקן 
געווען די ’פסוקי דזמרה‘, וואס אין דער נאמען איז מרומז 

זייער כח צו פארשניידן די כח פון די מקטרגים.
סדר  דעם  דאוונט  וואס  דער  פאר  נאר  נוצט  סגולה  די 
אבער  זיין,  מפסיק  צו  אן  זיין  צו  דארף  עס  ווי  התפילה 
און  ’ישתבח‘  צווישן  מפסיק  איז  און  רעדט  וואס  דער 
’יוצר‘, איז ער מבטל די סגולה פון די פסוקי דזמרה, און 
די מקטרגים קומען צוריק און האלטן אפ זיין תפילה, און 
דאס איז די כוונה פון די ירושלמי: ”חוזרין עליה מעורכי 
המלחמה“ – אז די מקטרגים וואס זענען אוועק, קומען 

צוריק אפהאלטן זיין דאווענען.
’מטה משה‘ ח“א סימן נג

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
אחד יי

פע ם
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דער ’תמי“ם‘ איז זוכה צו זיין מיט ’ה‘ אלוקיך‘
”ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה‘ ֱאקֶי" (יחי ג)

די  איבער  רמז  א  מיר  טרעפן  פסוק  דעם  אין 
שול  אין  פריה  קומען  וואס  די  פון  מעלה  גרויסע 
און זענען פון די ’עשרה ראשונים‘ צום דאווענען 

און צו ענטפערן אמן:

”תמי“ם“ – איז ר“ת: ’תהיה מי‘ משכימים‘, ”תמים 
מאל  צעהן  ווי  אזוי   910 בגימטריה  איז   – תהיה“ 
אמן, פון דא זעהן מיר אז די עשרה ראשונים וואס 
קומען פריה צום דאווענען און ענטפערן אמן אויף 
די ברכות השחר זענען זוכה צו זיין ’עם ה‘ אלקיך‘, 
דער  אז  ב)  ו  (ברכות  גמרא  אין  שטייט  עס  ווי  אזוי 
ראשונים  עשרה  די  מיט  זיך  געפונט  אויבישטער 

אין שול.
’קול יהודה'

רזי אמונים  עם 
פער

רזי
ק

מ זיין צו ה

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

די  ווערן  אמן  ענטפערן  פון  מידה  די  ”צוליב 
שטייט  עס  ווי  אזוי  צדיקים,  אנגערופן  אידן 
אמונים.‘“ שומר  צדיק  גוי  ’...ויבא  ב)  כו  (ישעיה 
(’כד הקמח‘ [לרבינו בחיי] ערך אמונה)

ברכות השחר - אויפן קול, מיט כוונה, און מיט א חברותא.

     טייערער איד!
הייב אן דיין טאג מיטן זאגן די ברכות השחר מיט א חברותא, 
אזוי וועסטו זוכה זיין צו ווערן אנגערופן צדיק, און פארשריבן 
ווערן בספרן של צדיקים גמורים, לאלתר לחיים טובים ולשלום.
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די ערציילונג האט דערציילט הרה“ג רבי שמואל דוד הכהן פריעדמאן שליט“א, בעל ’שדה צופים‘, לויט די באפעל פון איינעם 
פון די גדולי ישראל וואס האט אים געזאגט אז עס איז א מצוה מפרסם זיין די מעש ה כדי אלע זאלן וויסן די געוואלדיגע מעלה 
פון תפילה בציבור, וואס דורך דעם איז ארויסגעקומען א השגחה פרטית וואס אין דעם איז געוען א הצלה לדורות, און אזוי 

דערציילט הרב פריעדמאן:
קיין  געפארן  איך  בין  יאר  עטליכע  פאר 
טאראנטא וואס איז אין קאנאדא, א טייל 
פאמיליע.  מיין  פון  שמחה  א  אין  נעמען 
לופט-פעלד  אין  געווען  בין  איך  ווען 
האב  אמעריקא,  קיין  צוריק  וועג  אויפן 
האב  איך  און  זייגער  אויפן  געקוקט  איך 
וועל  איך  אויב  אז  איבערגעצייגט  זיך 
פליעהן,  פארן  מנחה  דאווענען  נישט 
ביחידות  דאווענען  מוזן  איך  וועל 

אינמיטן פליעהן.
מוותר  געוואלט  נישט  האב  איך  וויל 
בציבור,  תפילה  ריכטיגע  א  אויף  זיין 
נישט  וועל  איך  אז  באשלאסן  איך  האב 
זיך  האב  איך  און  כח,  קיין  שפארן 
גאנצן  אינעם  דרייען  ארום  אנגעהויבן 
אידן.  ערליכע  מנין  א  זוכן  לופט-פעלד 
האב  אנשטרענגען,  זיך  נאכן  צוביסלעך, 
איך מצליח געווען מיט סייעתא דשמיא 
טרעפן צווישן אלע רייזנדע וואס זענען 
פארשידענע  די  אין  געווען  צושפרייט 
מיר  אידן.  ערליכע  צעהן  טערמינאלן 
האבן זיך אוועקגעשטעלט אין א זייטיגע 
ווינקל און מיר האבן צוזאמען געדאוונט 

מנחה מיט גרויס געפיל.
צוגעקומען  איז  דאווענען,  ענדיגן  נאכן 
א  מתפללים,  די  פון  איינער  מיר  צו 
אויסזעהן  זיין  וואס  איד  אומבאקאנטער 
און איידעלע אויפפירונג האבן דערציילט 
תורה‘דיגער  חשובער  א  איז  ער  אז 
פערזאן, און זיך אינטערעסירט אויף מיין 
אדערס. איך האב אים געגעבן מיט פרייד 
מיין אדרעס, און נאכדעם האבן מיר זיך 
אויף  יעדער  צושיידט  זיך  און  געזעגנט 

זיין וועג.
פון  קומען  צוריק  נאכן  טעג  עטליכע 
מיין  פון  טיר  די  אויף  האט  טאראנטא, 
הויז אין בארא פארק אנגעקלאפט א איד 
געוואלט  האט  און  פנים  הדרת  א  מיט 
צוגעגאנגען  בין  איך  מיר.  מיט  שמועסן 
צם טיר און איך האב באלד אויפגעכאפט 
אז עס רעדט זיך פון דער מענטש וואס 

איך האב באגעגנט אין לופט-פעלד.
איך האב אים אריינגענומען צו מיין הויז 
ביים  אוועקגעזעצט  אים  האב  איך  און 
באגער.  זיין  אויף  געפרעגט  און  טיש 
א  אין  אויסגעבראכן  האט  איד  דער 
פון  לויף  אין  און  געוויין  שטורעמישער 
נישט  זיך  ער  האט  מינוט  עטליכע 
עטליכע  נאך  נאר  בארואיגן.  געקענט 
בארואיגן  אים  געלונגען  מיר  איז  מינוט 
טרויערדיגן  זיין  אנגעהויבן  האט  ער  און 

ערציילונג:
איז  וואס  בחור  א  זון,  א  האב  ’איך 
נאכנישט אכצן יאר, ביז נישט לאנג איז 
ער גיזיצן און געלערנט אין איינע פון די 
ווען  הקודש,  ארץ  אין  ישיבות  חשובע 
התמדה  געוואלדיגע  א  מיט  לערנט  ער 
און  נחת  פון  הויפנ‘ס  מיר  ברענגט  און 
גליק. איך ווייס נישט ווען און פארוואס, 
צוריק  צייט  לאנגע  א  נישט  פאר  אבער 
הערן  צו  געווארן  איבערראשט  איך  בין 
פון  געשיקט  אוועק  אים  מ‘האט  אז 
ישיבה, און ער גליטש זיך אראפ פון זיין 
זיך  געפונט  און  צושטאנד  רוחניות‘דיגע 

שוין נאנט צום שאול תחתית.
געפארן  שנעל  איך  בין  שרעק  מיט 
זיך  אסאך  נאכן  און  ישראל,  ארץ  קיין 
אים  געלונגען  מיר  איז  אים  ביי  בעהטן 
קומען  צוריק  זאל  ער  איבערצורעדן 
אנקומען  ביים  באלד  אמעריקא.  קיין 
צו  אנגעהויבן  איך  האב  אמעריקא  אין 
וועלן  אים  וועט  וואס  ישיבה  א  זוכן 
אננעמען, און מיט סייעתא דשמיא, מיט 
געטראפן  איך  האב  שוועריקייטן  אסאך 
א פאסיגע ישיבה וואס גיט זיך אפ מיט 
איז  הארץ  מיין  און  בחורים,  אזעלעכע 
געווען פול מיט האפענונג אז צוביסלעך 
וועלן זיי אים קענען ארויסנעמען פון זיין 
ברענגען  ארויף  און  צושטאנד  יעצטיגן 

אויפן דרך המלך‘.
אייך?‘  צו  געקומען  איך  בין  ’פארוואס 
א  מיט  פארגעזעצט  פאטער  דער  האט 
מוסד  דער  ’ווייל  שטימע,  צובראכענע 

בחור  מיין  שיקן  אהין  וויל  איך  וואו 
און  תנאים,  עטליכע  מיר  פון  פאדערן 
ערשטע  די  אין  אז  איז  דעם  פון  איינס 
פאסיגע  א  טרעפן  איך  דארף  תקופה 
די  אין  זון  מיין  פאר  פלאץ  ארבעט‘ס 
צווייטע  די  אין  ווען  שעה‘ן,  פארמיטאג 
אויפהאלטן  זיך  ער  וועט  טאג  העלפט 
טוהן  זיי  וועלן  דארט  וואו  ישיבה,  אין 

דאס בעסטע וואס איז שייך צו טוהן.
זאלט  איר  אז  אייך,  פון  בעהט  איך 
ארבעט  א  עפעס  זון  מיין  פאר  טרעפן 
אייער  אונטער  איז  וואס  אפיס  די  אין 
נישט  וויל  איך  ווייל  אייגנטימערשאפט, 
איז  וואס  פלאץ  א  אין  ארבעטן  זאל  ער 
און  אים,  פאר  גוט  און  פאסיג  נישט 
מער  איך  האב  פאררעכטן  אנשטאט 

קאליע געמאכט‘.
צו  אים  מיטל  לעצטע  די  איז  ’דאס 
ראטעווען‘ – האט דער פאטער צוגעלייט 
זיין  צו  ער  דעקט  הענט  זיינע  מיט  ווען 
נאכאמאל  אויס  ברעכט  און  געזיכט 
נישט  מיר  וועט  עס  ’אויב  געוויין,  א  אין 
דער  אין  זון  מיין  אריינלייגן  געלונגען 

מוסד, הילד איננו ואני אנה אני בא‘.
דערציילט ווייטער הרב פריעדמאן:

איך  האב  ווייטאג  און  צער  מיט 
פונעם  ווערטער  די  צו  צוגעהערט 
איז  הארץ  מיין  פאטער,  צובראכענעם 
אים,  אויף  רחמנות  מיט  געווארן  פול 
וואס  געוואוסט  נישט  האב  איך  אבער 
דעמאלטס  ענטפערן.  אים  וויאזוי  און 
האב איך נישט געהאט אין מיין אפיס א 
ליידיגע פאסטן, און אויך אויב עס וואלט 
יא געווען, האב איך נישט געטראכט עס 
נאכנישט  האט  וואס  בחור  א  פאר  געבן 
איך  אבער  אחריות.  און  ערפארונג  קיין 
האב געטראכט צו מיר, נישט אומזינסט 
די  צוגעשיקט  אובישטער  דער  האט 
האב  איך  און  טיר,  מיין  ביז  געשיכטע 

באשלאסן פראבירן אים צו העלפן.
’מארגן שיק דיין זון צו מיר און איך וועל 
 – העלפן‘  קענען  וועל  איך  וואס  זעהן 
האב איך געזאגט פארן פאטער, ווען איך 
פאטער  דער  וויאזוי.  נישט  ווייס  אליין 
און  הארץ  טיפן  פון  באדאנקט  זיך  האט 

איז ארויס פון אפיס.
בחור  דער  האט  אויפצומארגנ‘ס 
האב  איך  טיר.  מיין  אויף  אנגעקלאפט 
האב  איך  און  אויפגענומען  שיין  אים 
זייער  אים.  מיט  שמועסן  אנגעהויבן 
שנעל בין איך איבערגעצייגט געווארן אז 
דער בחור האט זייער איידעלע שטריכן, 
אננעמען  אים  באשלאסן  האב  איך  און 
אין  צייט.  שטיקל  א  אויף  פראבע  אויף 
אנהויב האב איך אים געשיקט ערלעדיגן 
אפיס,  אויסערן  זאכן  קלענערע 
געטרויעט  אים  איך  האט  צוביסלעך 
זיך  האט  ער  און  זאכן  גרעסערע  אויף 

אויפגעוויזן אלץ א בעל אחריות.
און  פארלעסליכקייט  זיין  אויף  עדות  א 
באקומען  איך  האב  באגלייבקייט  זיין 
האב  איך  ווען  טעג  די  פון  איינע  אין 
איבערגעגעבן פאר דעם בחור א גרויסע 
סומע געלט ער זאל עס אריינטראגן אין 
און  שפעט  געווען  שוין  איז  עס  באנק. 
געדארפט  אט  אט  זיך  האט  באנק  די 
קלאר  אים  האב  איך  אבער  פארשפארן, 
היינט  נאך  מוז  געלט  די  אז  געזאגט 
אין  קאנטע  די  אין  ווערן  אריינגעלייגט 

באנק.
דער בחור האט גענומען די געלט און ווי 
די  צו  געלאפן  ער  איז  בויגן  און  פייל  א 
ריכטונג פון די באנק, ווען נאך א שטיקל 
און  פארסאפעט  צוריק  ער  קומט  צייט 
קען קוים כאפן דעם אטעם און אין זיין 
האנט האט ער די פארקנייטשטע צעטל 

פונעם באנק אויף די סומע.
צעטל  די  אין  געקוקט  האב  איך  ווען 
בין איך איבערראשט געווארן; די געלט 
מינוט  עטליכע  אריינגעלייגט  מען  האט 
געווען  שוין  איז  באנק  די  וואס  נאך 
דעם  גוט  קענענדיג  און  פארשפארט, 
די  נאך  אז  געוואוסט  איך  האב  באנק 

קיינעם  זיי  לאזן  שעה‘ן  באשטימטע 
נישט אריין, פון זייער זייט איז עס א ’חוק 
ולא יעבור‘, איך האב אים אויסגעפרעגט 
נאך  אריינגיין  געלונגען  אים  איז  וויאזוי 
די צייט, האט ער דערציילט, ווען ער איז 
אנגעקומען צו טיר פון די באנק האט ער 
פארשפארט,  איז  באנק  דער  אז  געזעהן 
שטארק  זייער  האט  ער  ווייל  אבער 
ער  האט  שליחות,  די  ערפילן  געוואלט 
אים  מ‘זאל  אז  זאך  געוואגטע  א  געטוהן 
מוזן אריינלאזן... די שפיל איז געלונגען 
און די געלט האט מען אריינגעלייגט אין 

די קאנטע.
אין לויף פון א לאנגע צייט איז דער בחור 
באשעפטיגט געווארן אין מיין אפיס אין 
די פארמיטאג שעה‘ן, ווען אין די זעלבע 
ער  איז  שעה‘ן  נאכמיטאג  די  אין  צייט 
וואו  ישיבה  ספעציעלע  די  אין  געשטיגן 
א  אין  ביז  געלערנט,  ער  האט  דארט 
העלן טאג איז דער פאטער געקומען צו 
מיר מיט א פרייליכן פנים, און האט מיר 
מצליח  ב“ה  האט  זון  זיין  אז  דערציילט 
געווען און אט אט וועט ער אריבער גיין 
לערנען  און  ישיבה  געווענליכע  א  צו 

דארט א גאנצן טאג.
די  אויף  געפריידט  זייער  זיך  האב  איך 
גוטע בשורה, וואס איך האב זוכה געווען 
צו זיין א גוטער שליח און האבן א חלק 
אין ראטעווען א אידישע זעהל. אשטיקל 
נאכאמאל  זיך  האב  נאכדעם  צייט 
א  איז  בחור  דער  אז  הערן  צו  געפריידט 
חשובע  א  פון  כלה  א  מיט  געווארן  חתן 
יאר  א  ארום  משפחה,  מכובד‘יגע  און 
נאך די חתונה האב איך זיך דערוואוסט 
אים  איז  הילף  אויבערשטנ‘ס  מיטן  אז 

געבוירן געווארן א יונגל למזל טוב.
דער  איז  געבוירן  נאכן  חודש  א  ארום 
הויז,  מיין  צו  געקומען  טאטע  פרישער 
פון  שטראלט  וואס  פנים  א  מיט  און 
פרייד האט ער מיך מכבד געווען צו זיין 
ער  וואס  הבן‘  ’פדיון  דעם  ביי  כהן  דער 

גייט מאכן פאר זיין ניי געבוירן זון.
איינלאדענונג  די  אנגענומען  האב  איך 
מיט פרייד. אין די באשטימטע טאג בין 
דארט  וואו  זאל  די  אין  אנגעקומען  איך 
פדיון  די  פארקומען  געדארפט  האט 
הבן. ווען איך בין אנגעקומען האט מען 
און  מנחה,  דאווענען  אינמיטן  געהאלטן 
איך בין געשטאנען אין א זייט ווען מיינע 
הבן  אבי  אויפן  צוגענאגלט  זענען  אויגן 
און  ווינקל  זיין  אין  געשטאנען  איז  וואס 
געפיהל,  מיט  עשרה  שמונה  געדאוונט 
ארויס  ווייזט  אויסזעהן  גאנצע  זיין  ווען 

איידלקייט און ערנסקייט.
מיינע  זיך  האבן  מינוט  געוויסע  א  אין 
דעם  פון  אויגן  די  מיט  באגעגנט  אויגן 
האב  פלוצלינג  ווען  זיידן,  גליקליכן 
אין  דערמאנט  התרגשות  מיט  זיך  איך 
מיר  וואס  מנחה  תפילת  אנדערע  א 
גאנצן  אין  געדאוונט,  צוזאמען  האבן 
א  אין  דארט  ערגעץ  געגנט,  אנדערע  א 
פארשטיפטע ווינקל אין די לופט-פעלד 

פון טאראנטא.
וואס  תפילה  יענע  געווען  איז  דאס 
געמאכט  מאל  ערשטן  צום  אונז  האט 
איז  וואס  מנחה  א  צוזאמטרעפן, 
א  מיט  נפש,  מסירות  מיט  אנגעקומען 
ציל נישט צו פארפאסן א תפילה במנין, 
די  אויגן  מיינע  אקעגן  שטראלן  אט  און 
וואונדערליכע פירות, ווען א צווייג וואס 
האט  אפגעהאקט,  געווען  כמעט  איז 
שפראצן  צו  ארויס  אנגעהויבן  צוריק 
שיינע פרוכט וואס פון זיי וועלן ווייטער 

ארויסקומען ערליכע אידישע דורות.
געשיכטע  די  דערציילט  האב  איך  ווען 
שליט“א,  מבאיאן  אדמו“ר  כ“ק  פאר 
עס  זאל  איך  געהייסן  מיר  ער  האט 
וויסן  מ‘זאל  רבים,  בת  בשער  דערציילן 
קען  וואס  פארדינסט  געוואלדיגע  די 
איך  וואס  מנחה  איין  פון  ארויסקומען 
דאווענען  צו  אנגעשטרענגט  זיך  האב 

בציבור.

’שדה אחוזה‘ עמ‘ תקמה

א תפילה בציבור וואס האט געראטעוועט א אידישע נשמה

’ולא תתורו‘ – צוליב די אייגענע 
אינטערעס

דעם  אויף  ערקלערונג  זיין  אין 
ָתתּורּו  ”ְוא  לט):  טו  (במדבר  פסוק 
ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר 
ברענגט  ַאֲחֵריֶהם“,  זִֹנים  ַאֶּתם 
שטייט  וואס  פסוק  דעם  רש“י 
ביי די מרגלים (שם יג כה): ”ַוָּיֻׁשבּו 
ערקלערט:  און  ָהָאֶרץ“,  ִמּתּור 
”די הארץ מיט די אויגן זענען ווי 
זיי  און  קערפער  די  פאר  שפיאן 
די  זינדיגן,  זאל  ער  צו  אים  רעדן 
גלוסט  הארץ  די  און  זעהט  אויג 
קערפער  די  טוהט  נאכדעם  און 

די עבירה“.
פון  חיים  דברי  דער  ערקלערט 
אז  אונז  לערנט  תורה  די  צאנז: 
ווערן  געטוהן  דארפן  מצוות  די 
השם  פון  באפעל  די  צוליב  נאר 
יתברך אליין און נישט צוליב די 
זאגט  דאס  און  הנאה.  אייגענע 
אחרי  תתורו  ”ולא  פסוק:  דער 
ווי  אזוי  זיין  נישט   – לבבכם“ 
מרגלים וואס עס זעהט אויס אז 
זיי שפאצירן אינעם לאנד אבער 
וועגן  איז  כוונה  אמת‘דיגע  זייער 
זיך אליינ‘ס – צו שפיאנירן, נאר: 
ווייל   – ה‘“  מצוות  את  ”ועשיתם 
אויבישטער  דער  האט  אזוי 

געהייסן (’דברי חיים‘ שלח).
שוואדראן  שלום  רבי  מגיד  דער 
זאגט נאך וואס ער האט געהערט 
וואס  דעם  פון  גדול,  אדם  א  פון 
די  צוגעשטעלט  האט  רש“י 
מען  קען  מרגלים  די  פון  פסוק 
דרש‘ענען א ’קל וחומר‘ אויף די 

הארבקייט פון די עבירה:
די מרגלים האבן געבעהטן אזאך 
זיי,  פאר  נישט  זיך  קומט  וואס 
נאכגעגעבן  האט  השי“ת  און 
זענען  זיי  און  ווילן  זייער 
לאנד  דאס  שפיאנירן  געגאנגען 
פון  שלח),  פרשת  אנהויב  אין  רש“י  (זעה 

רעזולטאטן  די  זענען  דעסוועגן 
געווען זייער נישט גוט, איז דאך 
זיכער אז מיר וואס זענען קלאר 
תתורו“,  ”ולא  געווארן:  באפוילן 
רעזולטאט  די  אז  זיכער  איז 
זייער  זיין  וועלן  שטראף  די  און 
מיר  דארפן  דעם  פון  און  הארב, 
מיר  שטארק  ווי  לערנען  זיך 
דארפן זיך אכטונג געבן פון דעם 

הארבן איסור (’להגיד‘ שלח).

א קשר וואס ווערט קיינמאל 
נישט אויפגעבינדן

תתורו‘  ’ולא  אויף  טייטש  א  נאך 
פון  חוזה  דער  געזאגט  האט 

לובלין:
חלילה  האבן  ענק  אויב  אויך 
זענען  ענק  און  געזינדיגט 
לבבכם  ”אחרי  נאכגעגאנגען 
דעסוועגן:  פון  עיניכם“,  ואחרי 
נישט  ענק  זאלן   – תתורו“  ”ולא 
צווישן  קשר  דער  אז  טראכטן 
זיך  האט  השי“ת  און  ענק 
ֵאַלי...  ”ׁשּובּו  נאר:  אויפגעבינדן, 
ווייל  ג),  א  (מלאכי  ֲאֵליֶכם“  ְוָאׁשּוב 
ברוך  הקדוש  צווישן  קשר  דער 
אויף  איז  ישראל  כנסת  און  הוא 
ער  ווארט  שטענדיג  און  אייביג 
ענק זאלן זיך צוריק קערן (ליקוט 

’אבני זכרון‘ אות תקפד).

’חפץ  דער  זאגן  פלעגט  אזוי  און 
האט  תורה  די  וואס  נאך  חיים‘: 
אנגעווארנט ”ולא תתורו“ שטייט 
תזכרו...  ”למען  נאכדעם:  באלד 
והייתם קדושים“, דיך צו לערנען 
אז אויך א מענטש וואס לויט זיין 
יעצטיגע מדריגה דארף מען אים 
’ולא  פון  לאו  די  מיט  ווארענען 
ווערט  עס  ווי  אזוי  און  תתורו‘, 
ב)  יב  (ברכות  גמרא  אין  ערקלערט 
אויף  ארויף  גייט  איסור  דער  אז 
ליצלן,  רחמנא  זנות  און  מינות 
אנקומען  ער  קען  דעסוועגן  פון 
”והייתם  פון  מדריגה  די  צו 
ער  אויב  לאלוקיכם“,  קדושים 
וועט נאר אכטונג געבן אויף זיין 

קדושה (’שמירת הלשון‘ ח“ב פ“ב).

די הארץ שלעפט נאך זיך די 
אויג

פארוואס  זיך:  וואונדערן  אסאך 
שטייט ’אחרי לבבכם‘ פריער פון 
’אחרי עיניכם‘, חז“ל זאגן (ירושלמי 
ברכות א ה; במדב“ר ה י) אז נאכן קוקן 

מיט די אויג טראכט די הארץ?

הקדוש  אלשיך  דער  א. 
ערקלערט אז די סיבה פארוואס 
ווייל  הארץ,  די  פריער  שטייט 
מ‘קען נישט שטראפן א מענטש 
ער  וואס  קוק  ערשטע  די  אויף 
נאר  באונס,  געווארן  נכשל  איז 
נאך  נאר  קוק;  צווייטע  די  אויף 
איינגעזעהן  שוין  האט  ער  וואס 
דורך  פאסירט  האט  עס  וואס 
האט  וואס  קוק  ערשטע  די 
הארץ  זיין  אז  צוגעברענגט  אים 
ער  האט  פארוואס  גלוסטן,  זאל 

נאכאמאל געקוקט?!

ווילנער  פונעם  נאמען  אין  ב. 
אז  געברענגט,  ווערט  גאון 
אנדערע  אלע  פון  אנדערשט 
עריות  פון  זינד  די  ביי  עבירות, 
די  פון  גלוסטעניש  די  אן  רייצט 
זעהן,  וועלן  זאל  אויג  די  הארץ 
הארץ,  די  גלוסט  נאכדעם  און 
מעשה  די  אין  מ‘זעהט  ווי  אזוי 
וואס ווערט געברענגט אין גמרא 
עבירה  בעל  דער  אז  א)  מד  (מנחות 

אויף  געגעבן  אכטונג  האט  וואס 
ווען  און  ציצית,  פון  מצוה  די 
האט  ער  אז  געהערט  האט  ער 
מעבר  זינדיגן  צו  געלעגנהייט  א 
נאכגעשלעפט  ער  איז  לים, 
גלוסטעניש,  זיין  נאך  געווארן 
און איז אהין געפארן, כאטש ער 
פריער  געזעהן  גארנישט  האט 

מיט זיינע אויגן.

תורה  די  איז  פרשה  אונזער  אין 
מרמז, אז דער וואס גיט אכטונג 
וועט  ציצית,  פון  מצוה  די  אויף 
זיין  אז  באשיצן  אים  מצוה  די 
אויפרייצן  נישט  אים  זאל  הארץ 
צו קוקן, און דאס איז די כוונה – 
”ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי 
עיניכם“, אז אין זכות פון מקיים 
די  וועט  פון ציצית  מצוה  די  זיין 
נאכגיין  צוברענגען  נישט  הארץ 

נאך די אויגן (’כרם הצבי‘ סו“פ שלח).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבלללתעתענה אמונים 

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

בציבור ווא
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