
פרשת נצבים

בס"ד

אלע זאלן דאווענען דאס זעלבע
ַאֶּתם  אָֹתם;  ַוֲעִׂשיֶתם  ַהּזֹאת  ַהְּבִרית  ִּדְבֵרי  ֶאת  ”ּוְׁשַמְרֶּתם 

ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה‘“ (כט ח-ט)

ערקלערט  נצבים  צו  כי-תבא  פרשת  פון  סמיכות  די 
די  אויף  געבויעט  שווארץ  נפתלי  רבי  רב  מאדער  דער 
ערקלערונג פון רבי דוד ביסטריץ דער רב פון מיכלדארף 
דעם  פון  'יוצר'  די  ביי  פייטן  פונעם  לשון  דעם  אויף 
צווייטן טאג יו"ט סוכות: "אהלל בפה ולשון, לשמוע קול 

ַלחשֹון, ְּכָנם ולקחתם ביום הראשון":

לויבן  איך  דארף  פארוואס  זיך:  וואונדערט  פייטן  דער 
"בפה ולשון", דער אויבישטער איז דאך א יודע מחשבות 
יעדער  לויבט  במחשבה  נאר:  לחשון"?  קול  "שומע   –
דאך  האט  אויבישטער  דער  און  דרגה,  זיין  לויט  איינער 
די  און  הראשון",  ביום  לכם  "ולקחתם  באפוילן:   – "נם" 
חז"ל דרש'ענען (ויק"ר ל יב) אז די ארבעת מינים ווייזן אויף 
דאס  אין  פארהאן  זענען  וואס  מענטשן  סארטן  פיר  די 
אידישע פאלק, און מיר זענען באפוילן געווארן זיי בינדן 
צוזאמען, און צוליב דעם: "אמר הקדוש ברוך הוא, יבואו 
עוונותיהם".  כל  על  להם  מוחל  ואני  לפני,  אחת  אגודה 
אויף  נאר  ווייל  ולשון",  "בפה  אים  מיר  לויבן  דעם  וועגן 
זענען  ישראל  כלל  און  גלייך,  אלע  אים  לויבן  וועג  דעם 
פון  רצון  דער  ס'איז  ווי  אזוי  דאווענען  זיי  ווען  באחדות 

השי"ת.

די  פון  סמיכות  די  אין  מרומז  אויך  איז  ענין  דער 
ַוֲעִׂשיֶתם  ַהּזֹאת  ַהְּבִרית  ִּדְבֵרי  ֶאת  "ּוְׁשַמְרֶּתם  פרשיות: 
דעם  דורך  און  במחשבה,  נישט  און  במעשה   – אָֹתם" 
ה'"  ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום  ִנָּצִבים  אז: "ַאֶּתם  אויסקומען  וועט 

– באחדות.
'בית נפתלי'

דאווענען מיט א לשון 
וואס קען נישט מיינען קיין שלעכט'ס
”ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה‘ ֱאקֵיֶכם" (כט ט)

ָהֱאקִים  ְּבֵני  ַוָּיבֹאּו  ַהּיֹום  "ַוְיִהי  ו):  א  (איוב  פסוק  אויפן 
שהיה  יום  ”אותו  (שם):  רש“י  זאגט  ה'“,  ַעל  ְלִהְתַיֵּצב 
’היום‘  ראש השנה“. פון רש“י זעהט אויס אז דער לשון 
באציהט זיך אויף ראש השנה, איז שווער פארוואס זאגט 

נישט רש“י אויך אזוי דא ביי ”אתם נצבים... היום“?

ערקלערט רבי יחזקאל לנדא דער 'נודע ביהודה':

ימי  עשרת  אין  אז  שטייט  ב)  תקפב  (או"ח  אברהם'  'מגן  אין 
תשובה זאל מען זאגן: 'זכרנו ְלחיים' [מיט א שו"א], און 
מען  דארף  דקדוק  פון  כללים  די  לויט  ערקלערט:  ער 
גורס זיין 'ַלחיים' [מיט א פת"ח], אבער ווייל דאס קען 
מען  דארף  'א-חיים',  זאגט  ער  ווי  אויסזעהן  אויך 

ענדערשט דאווענען ראש השנה מיט א לשון וואס איז 
אינגאנצן קלאר די כוונה.

אזוי אויך לענינינו, אין פסיקתא זוטרתא אויף דעם פסוק 
הצבה  ויש  לטובה  הצבה  יש   – נצבים'  "'אתם  שטייט: 
אז  ערקלערט  נישט  רש"י  האט  דעם  וועגן  לרעה...", 
וואלט  השנה  ראש  אום  ווייל  השנה,  ראש  מיינט  'היום' 
משה זיכער נישט גענוצט א לשון וואס קען אויך מיינען 

שלעכט'ס.
'נודע ביהודה' עה"ת

די מלכות זאל זיין בשלימות
ָראֵׁשיֶכם  ֱאקֵיֶכם  ה‘  ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום  ִנָּצִבים  ”ַאֶּתם 

ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל" (כט ט)

טייטש  ִיְׂשָרֵאל"  ִאיׁש  ּכֹל  'ֻּכְּלֶכם...  לשון:  דאפלטן  דעם 
דער גאב"ד רבי יוסף צבי דושינסקיא, אז די תורה האט 
זיך  האבן  אידן  די  אז  געשילדערט  'כלכם'  ווארט  די  אין 
געשטעלט 'לפני ה''; נישט אויסערליך מן השפה ולחוץ, 

נאר 'כלכם' – דאס מיינט 'בכל לבבכם ובכל מאדכם'.

די  אין  בעהטן  מיר  וואס  גאב"ד  דער  טייטש  דעם  מיט 
כולו  העולם  כל  על  "מלוך  השנה:  ראש  פון  תפילות 
בכבודך", אויך דא זעהן אויס די ווערטער ווי געדאפלט, 
אויבערשטנ'ס  דעם  אז  בעהטן  מיר  אז  זאגן  מ'קען  און 
נאר  זיין  נישט  זאל  וועלט  דער  אויף  קעניגרייך 
מלכות  שלימות'דיגע  א  זיין  זאל  עס  נאר  אויסערליך, 

וואס דערקענט זיך איבעראל. 
'תורת מהרי"ץ'

קאפיטלעך תהלים וואס האבן
 מגייר געווען דעם האלץ-האקער

”ְוֵגְר ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲחֶני ֵמחֵֹטב ֵעֶצי“ (כט י)

האלץ  געהאקט  אמאל  האט  האלץ-האקער  גוי'שער  א 
האט  דעמאלטס  ביהודה'.  'נודע  פונעם  הויז  די  נעבן 
'נודע ביהודה' געהאלטן אינמיטן זאגן תהלים מיט  דער 
א ברען און השתפכות הנפש, און די הייליגקייט פון די 
א  מיט  געווארן  געזאגט  זענען  וואס  תהלים  קאפיטלעך 
הייליגע ברען האבן אריינגעדרינגען אין די טיפענישן פון 

זיין הארץ, אזוי ווייט אז ער האט זיך מגייר געווען.

א רמז אויף דעם וואונדערליכן ערציילונג האט רבי מנחם 
מענדל שפירא דער רב פון דראגמירעשט ארויסגעלערנט 
 – "ֵמחֵֹטב ֵעֶצי ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲחֶני פון דעם פסוק: "ְוֵגְר
א רמז אויפן 'האלץ-האקער' וואס האט זיך מגייר געווען 
צימער  די  פון  פענסטער  די  נעבן  געווען  איז  ער  ווייל 

פונעם 'נודע ביהודה'.
'מאזני צדק'

דער מענטש געפינט זיך 
וואו זיינע מחשבות זענען

”ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹה ִעָּמנּו עֵֹמד ַהּיֹום ִלְפֵני ה‘ ֱאֵהינּו ְוֵאת 
ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעָּמנּו ַהּיֹום“ (כט יד)

חסידים דערציילן אז רבי לוי יצחק פון בארדיטשוב איז 
אמאל צוגעגאנגען צו איינעם נאכן ענדיגן שמונה עשרה 
יענער  עליכם'.  'שלום  א  מיט  באגריסט  אים  האט  און 
האט זיך געוואונדערט: איך וואוין דאך דא, וואס מיינט 

דער 'שלום עליכם'?

געזאגט:  האט  און  צושמייכלט  זיך  האט  יצחק  לוי  רבי 
איך האב באמערקט אז ווען דו האסט געדאוונט האסטו 
און  מארקן,  די  אין  און  שטעט  די  אין  שפאצירט  ארום 
האסט אויך געהאנדלט, וועגן דעם האט זיך געפאסט אז 
ווען דו ביזסט צוריק געקומען זאל איך דיך באגריסן מיט 

א 'שלום עליכם'.

מיט דעם קען מען טייטשן דעם פסוק:

משה האט מורא געהאט טאמער צווישן די וואס שטייען 
געדאנקען  זייערע  וואס  אזעלעכע  דא  זענען  דארט 
די  וואו  ווייל  און  פלעצער,  אנדערע  אין  ארום  פליעהן 
מחשבה געפינט זיך – דארט איז דער מענטש, האט ער 

אויך גערעדט צו די: "אשר איננו פה עמנו היום".

'חסידים מספרים' ח"א עמ' 49; אמרות חכמה'

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

פע ם
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אריכות ימים צוליב אמן
”ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶני ַהּיֹום ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהּטֹוב" (ל טו) 

המאריך  "כל  חז"ל:  זאגן  א)  (מז  ברכות  מסכת  אין 
באמן – מאריכין לו ימיו ושנותיו", און אין ירושלמי 
ארוכה  אמן...  "העונה  מער:  שטייט  ח)  ח  (שם 

מאריכין לו ימיו ושנותיו בטובה". סיי די ווערטער 
פון די בבלי און סיי פון די ירושלמי זענען מרומז 
אין דעם פסוק: די ראשי תיבות: "ָנַתִּתי ְלָפֶני ַהּיֹום 
ֶאת ַהַחִּיים", זענען בגימטריה 'אמן', דיך צו לערנען 
צו  זיין  זוכה  וועט  'אמן'  ענטפערט  וואס  דער  אז 

"את החיים ואת הטוב".
'מסוד חכמים' אות כב

רזי אמונים  יבן 
רזיבות 

צוליב ים

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

פפתתח,  ̆˘ממיםם  """̆˘עררריי 
וו‡‡ווˆררררך ‰‰טטובב לננו ̇˙פ̇˙ח"

טייערע איד!
‡ ננייע יי‡‡ר „„עערננענטטערט זיך ‡‡ון ˜וממט 

„„עררˆיייט ˆו עעפעננען ‡ נייע  ייעˆטטט‡יזז ‡‡ן,
‡ ננייע ‡ננ‰ויבב. טטויעערר ˆוו

ווייסטו? ‡ז ‡ין „יין
‰‡נט ‡יז „ער ˘ליסל 

וו‡ס עפנט ‡לע 

טייט ‡ז ‡לע  ̆ (וילך רפ‰ ב)̆  ‡ין זו‰ר ‰˜„ו
טויערן עפענען זיך פ‡ר ‡יינעם וו‡ס ‡יז 
מ˜פי„ ˆו ענטפערן ‡מן מיט כוונ‰. נעם 
פון  ‰˘חר  ברכו˙  ‰ערן  ˆו  ‡ונטער  זיך 
„יין חבר יע„ן ‡ינ„ערפרי‰ , ‰ייב ‡ן „יין 
ט‡‚ מיט ענטפערן ‡מן ‡ון ‡לע טויערן 

וועלן זיך עפענען פ‡ר „יר...
י  ֲער≈ ַ ׁ̆ ֈֈ‰ָרָכ בב¿ י  ֲער≈ ַ ׁ̆  .ֈ‰וָר‡‡ י ֲער≈ ַ̆ ׁ̆ ֈֈיננּו ≈̃ ל ¡¡‡‡  ''‰ ָלנּו  ח  ַ̇ ""פפ¿¿
פרנס‰  י ֲער≈ ַ ׁ̆ ֈֈ‰י ססליח ֲער≈ ַ ׁ̆  .ֈֈי חייים טובבים ≈ר≈ עֲע ַַ̆̆ ׁ̆  .ֈ‰‰לחˆ̂‰‰
י  ֲער≈ ַ ׁ̆ ֈֈ˙ערי ̆˘מועו˙ טטובו  ̆ֈֈ‰ֲער≈ר≈רי ררפו‡‡‰ ̆˘ליממ ַ ׁ̆  ֈֈ‰טטווב

"ֈֈ‰‰ּוָב ׁ̆ ¿̇̇ יי  ֲער≈ ַ ׁ̆  ..‰ ּלָ ƒפפ ¿̇̇
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אין  הנוראים  ימים  די  פון  תפילות  די 
א  האבן  אלע,  זאגן  חברון,  ישיבת 
נישט  עס  מ'קען  וואס  טעם  ספעציעלן 
בלייבט  וואס  טעם  א  פארטוישן. 
די  טאג.  היינטיגן  ביזן  מויל  אין  איבער 
צוזאמגעשטעלט  איז  התפילה  נוסח 
אריות  די  פון  נוסחאות  עטליכע  פון 
שבחבורה פון די זקני און גאוני ירושלים, 
חזנים,  וואונדערליכע  אנדערע  נאך  מיט 
פון  מער  חכמים.  תלמידי  געוואלדיגע 
זייער זיסע שטימע וואס האט געקלינגען 
תפילות  בעלי  די  האבן  אויערן,  די  אין 
דארטן אויפגעטרייסלט די הערצער ווען 
האבן  און  עמוד  ביים  געדאוונט  האבן  זיי 
נאכגעשלעפט דעם גאנצן עולם מיט זיך.

ספעציעל איז באקאנט די תפילות פונעם 
באוואוסטער  דער  מגיד,  ירושלימער 
מיט  זצ“ל,  שוואדראן  שלום  רבי  גאון 
האט  ער  וואס  ’נוסח‘  אייגנארטיגן  זיין 
בעלי  עטליכע  פון  צוזאמגעשטעלט  עס 
אין  און  דור,  פריערדיגן  פונעם  תפילות 
לויף פון די צייט האט ער עס אויסגעפיצט 
הארציגע  אייגענע  זיינע  צוגעלייגט  און 
האט  שלום  ר‘  קנייטשן.  און  קוועטשן 
האט  וואס  שטימע  שטארקע  זיין  מיט 
ספעציעלע  א  ארויסגעגעבן  געדונערט, 
איינגעקריצט  איז  וואס  דאווענען  זיסע 
געווארן אין די טיפעניש פון די הערצער 
דור  גאנצער  א  אויפגעשטעלט  האט  און 
פארן  דאווענען  וואס  תפילה‘  ’בעלי  פון 
עמוד אין די עולם הישיבות ביזן היינטיגן 

טאג.

עס איז שווער צו שילדערן מיט ווערטער 
אז  זיין  ס‘קען  שלום.  ר‘  פון  דאווענען  א 
ווער עס איז נישט אנוועזנד געווען, וועט 
פארשטיין.  קענען  נישט  קיינמאל  עס 
א  מיט  געווען  מצליח  האט  שלום  ר‘ 
זיך  צוזאמשטעלן  גאונות  ספעציעלע 
ווערטער  די  מיט  און  ניגון  די  מיט  אליין 
ווי איין שטיק, ווען יעדע ווארט באקומט 
זיך  האט  וואס  אפטייטש  ריכטיגע  זיין 
זיין  אויף  פנים,  זיין  אויף  דערקענט 
אים  האט  וואס  ניגון  די  אין  און  שטימע 
ורעדה“  ”וחיל  ווערטער  די  באגלייט, 
ציטער,  א  מיט  געווארן  געזאגט  זענען 
זענען  דקה“  דממה  ”וקול  ווערטער  די 
און  טאן,  נידריגן  א  אין  געווארן  געזאגט 
”ותשובה  אויסגעשריגן  האט  ער  ווען 
ותפילה...“ איז נישט געווען איינער וואס 
איז נישט נתעורר געווארן צו תשובה און 

תפילה.

טויזנטער  די  אין  האט  שלום  ר‘ 
מתפללים וואס האבן אים ארום גענומען 
האבן  זיי  וואס  אלעס  אריינגעלייגט 
דאווענען,  זייער  אין  האבן  געוואלט 
נעימות, כיסופין, שמחה און קדושה, און 
זיי זענען נאכגעצויגן געווארן נאך אים ווי 

שאף נאכן פאסטוך.

פון  פונקט  רעדט  ערציילונג  אונזער 
די יאר וואס די ישיבה לייט אין חברון 
די  הערן  צו  געווען  זוכה  נישט  האבן 
שטארקע שטימע פון ר' שלום. יענע 
געמוזט  שלום  ר'  האט  ראש-השנה 
די  אין  זיין  קודש  שליחות  א  צוליב 
פרעמדן  א  צווישן  שווייץ,  ווייטע 

עולם.

אין ארץ ישראל האט עס פאר זייער 
האבן  זיי  ווען  געטוהן  וויי  אסאך 
געהערט אז דאס יאר וועלן זיי נישט 
שלום',  'ר'  פון  דאווענען  דאס  הערן 
שווייץ  זייט,  צווייטע  די  פון  אבער 
דער  שלום,  ר'  געשטורעמט.  האט 
וואונדערליכער בעל תפילה און דער 
באקאנטער מגיד וועט דאווענען אין 
די  אין  גדולה  ישיבה  די  פון  היכל  די 
איינגעשטאנען,  איז  ער  וואו  שטאט 
יוגנט  זייערע  אין  שוין  האבן  וואס  די 
האבן  הערן,  צו  אים  געווען  זוכה 

אנגעווארמעט זייערע חברים אויף וואס 
עס ווארט זיי אפ, און אסאך פון זיי האבן 
פון  תפילות  די  דאווענען  צו  באשלאסן 
אין  שלום  ר'  מיט  צוזאמען  השנה  ראש 
אז  האפענונג  א  מיט  הישיבה,  היכל  די 
ער וועט מסכים זיין צוגיין צום עמוד און 
זיינע  מיט  אידן  שווייצע  די  זיין  מעורר 

תפילות.

האט  עס  ווען  ביינאכט.  השנה  ראש 
פון  אריינגאנג  די  ביי  אנגעזעהן  זיך 
ר'  פון  געשטאלט  הויכע  די  ישיבה  די 
נייגעריגע  הונדערטער  האבן  שלום, 
איז  ער  אים,  אויף  געקוקט  אויגן  פאר 
אריבער געמיטלעך צווישן די דורכגענג, 
מיט א ערנסטע פנים, און די מתפללים 
האבן אויסגעדרייט זייערע קעפ און עס 
אראפגעבויגן ווען זיי וואונטשן אים 'גוט 
יום טוב' וואס איז געענטפערט געווארן 

מיט א שאקל אויף צוריק.

מיט  אנגעהויבן  זיך  האט  מעריב  די 
מיט  געווארן  געזאגט  איז  וואס  'ברכו' 
איז  שלום  ר'  און  נוסח,  געווענליכע  די 
אין  געווארן  נאכגעשלעפט  מיטאמאל 
זיינע געדאנקען צו דעם התעוררות'דיגן 
ניגון וואס מיט דעם האט ער אנגעהויבן 
דעם ערשטן 'ברכו' פון ראש השנה, ווייט 
ווייט, ערגעץ דארט אין ארץ הקודש. די 
זיך  זאל  עס  צוגעברענגט  האבן  זכרונות 
ערוועקן זיינע געפיהלן, אבער ר' שלום 
האט זיי באהאלטן און איז באלד צוריק 
צו די ווערטער "כי הם חיינו... ואהבתך 

אל תסיר ממנו לעולמים...".

שחרית האט ר' שלום געדאוונט ותיקין, 
ווען  יארן,  אלע  שטייגער  זיין  ווי  אזוי 
אים  דערמאנט  ניגון  און  ניגון  יעדע 
דאווענען,  ירושלימער  די  ווייטער 
האט  און  טוישן,  נישט  עס  מ'קען  וואס 
פארשטערקערט אין זיין הארץ די 'גלות' 

געפיהלן און אירע יסורים.

שחרית  צווישן  הפסקה  קורצע  די  ביי 
ראשי  די  צוגעגאנגען  זענען  מוסף  און 
געבעהטן  אים  און  שלום  ר'  צו  הישיבה 
צום  צוגיין  און  זיין  מכבד  זיי  זאל  ער 
עמוד דאווענען מוסף. ר' שלום האט זיך 
ער  האט  ענדע  אין  אבער  געקווענקלט 
צווישן  התרגשות  די  און  צוגעשטימט, 
דען  איז  עס  געשטיגן;  איז  די מתפללים 
צו  אויגן  ענקערע  אין  קלייניקייט  א 
דאווענען מיט אזא וואונדערליכער בעל 

תפילה.

'אשרי',  אויסגעשריגן  האט  חזן  דער 
ערליכע  די  עולם,  גאנצער  דער  און 
קליינע  די  מיט  צוזאמען  בתים  בעלי 
זענען  הישיבה,  תלמידי  די  און  קינדער 
מיט  אים  נאך  געווארן  נאכגעשלעפט 
האט  שלום  ר'  געפיהלן.  הייליגע 
קיין  אויף  זיין  מוותר  נישט  באשלאסן 

איז  ער  וואס  נוסח  די  פון  קנייטש  שום 
זיי  כאטש  עולם,  דער  און  געוואוינט, 
אזא  צו  געוואוינט  געווען  נישט  זענען 
האבן  דאווענען,  געדרייטע  און  לאנגע 
זיי איין מינוט נישט חרטה געהאט אויף 
און  לענגער  געווארן  איז  וואס  צייט  די 

לענגער.

שלום  ר'  האט  עשרה  שמונה  הויכע  די 
אנגעהויבן מיט א נידריגן טאן וואס האט 
ער  ביז  מער  און  מער  געשטארקט  זיך 
אנגעקומן צו 'קדושה'. און ווען ער האט 
מצליח  ער  האט  'קדושה'  אנגעהויבן 
די  פון  ווענט  די  אויפשאקלען  געווען 
האט  'חברון',  אין  ווי  פונקט  און  ישיבה, 
דער גאנצער עולם, פון קליין ביז גרויס 
"קדוש,  געשריי:  א  מיט  נאכגעזאגט 

קדוש קדוש... ברוך כבוד ה' ממקומו".

ר' שלום האט ווייטער פארגעזעצט מיט 
היה  אבותינו  ואלוקי  "אלוקינו  ברען:  א 
תפילה  לבקש  העומדים  פיפיות...  עם 
ער  האט  פלוצלינג  ווען  ותחנונים...", 

געגעבן א ציטער און א שאקל -

פון  גלעקליך,  פרעמדע  פון  קלינג  א 
קירכע,  דערנעבנדיגע  טמא'ענע  די 
דורך  אריינגעהערט  פלוצלינג  זיך  האט 
האט  דאס  שוהל.  פון  פענסטער  די 
ר'  פון  ניגון  הייליגע  די  פאר  געשטערט 
געווארן  צובראכן  איז  הארץ  זיין  שלום. 
נישט  האט  ער  און  שטיקלעך  אויף 

געקענט פארזעצן זיין דאווענען.

געקוקט  אים  אויף  האט  עולם  דער 
פונעם  געפיהלן  די  וואונדער,  מיט 
לאנג  פון  שוין  זענען  דארטן  עולם 
אויסגעלאשן געווארן, זיי האבן אינגאנצן 
הערט  וואס  טומאה  די  געפילט  נישט 
ר'  פון  אויערן  די  אבער  דעם,  פון  זיך 
קוים  עמפינדליך...  געווען  זענען  שלום 
און  שטארקן  צו  זיך  געלונגען  אים  איז 
געפיהלן,  שטורעמישע  די  אראפדרוקן 
די  געזאגט  ענדליך  האט  ער  ווען  און 
הקודש  ארון  מול  "גשים  ווערטער: 
זיי  זענען  וחימה",  כעס  לשכך  באימה, 
געזאנג,  נייע  א  מיט  געקומען  ארויס 
פון  צוזאמגעשטעלט  געווען  איז  וואס 
רואיגקייט און שרעק, יראה און מלכות.

צוריק  איז  שלום  רבי  ווען  שפעטער, 
ארויפגעלייגט  ער  האט  ירושלים,  קיין 
מאמינים'.  'וכל  פיוט  דעם  אויף  ליד  די 
זיין  וועט  דאס  אז  געפיהלט  האט  ער 
די  אויף  המשקל'  'תשובת  א  ווי  אזוי 
ביים  געהאט  האט  ער  וואס  שטערונג 
דאווענען מוסף אין יענע פרעמדע לאנד, 
רבי  האט  ליד,  כפירה'דיגע  די  אנשטאט 
שלום געזינגען א ניגון פון ריינע אמונה, 

"וכל מאמינים שהוא לבדו הוא...".

'שיח שמואל' עובדות והנהגות עמ' תקכו

וכל מאמינים שהוא לבדו הוא

געדענקען יציאת מצרים
יציאת  דערמאנען  מיטן  זיך  ענדיגט  ויאמר  פון  קאפיטל  די 
מצרים, אין דעם פסוק: ”ֲאִני ה‘ ֱאקֵיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם 
מיט  ֱאקֵיֶכם“,  ה'  ֲאִני  ֵלאקִים  ָלֶכם  ִלְהיֹות  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
דעם זענען מיר מקיים די מצוה פון דערמאנען יציאת מצרים 
(דברים  פסוק  דעם  פון  ארויס  עס  מ‘לערנט  וואס  יאר,  אגאנץ 
 “ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחֶּיי טז ג): ”ְלַמַען ִּתְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְת
(ברכות יב ב), און נאך אסאך מצוות זענען מיר באפוילן געווארן 

אלץ א זכר צו יציאת מצרים.

די ספעציעלקייט פון יציאת מצרים איז געווען מיט דעם וואס 
דורך די וואונדערליכע ניסים, די אותות און די מופתים וואס 
זענען געטוהן געווארן אקעגן די אלע אידן וואס זענען ארויס 
פון מצרים, האט קלאר אויפגעוויזן אז ה‘ הוא האלוקים – דער 
באשעפער פון דער וועלט איז דער איינציגסטער מנהיג, און 
עס איז נישט געבליבן איין מענטש אויף דער גאנצער וועלט 
איז  דעם  דורך  און  דעם,  אין  געווען  מודה  נישט  האט  וואס 
אריינגעקריצט געווארן אין די הארץ פון דאס אידישע פאלק 

די ריכטיגע אמונה אין מציאות ה‘ יתברך (ספר החינוך מצוה כא).

מזכך זיין די שכל אויפן וועג צו אמונה
האט  תורה  ”די  פ“ג):  ה‘‘  (’גבורות  מהר“ל  דער  שרייבט  אזוי  און 
דער  און  היסודות  יסוד  דער  אויף  מצרים  יציאת  געשטעלט 
שורש פון אלעם, און אסאך מצוות זענען מיר באפוילן געווארן 
צוליב דעם, ווייל דורך דעם וועט שטענדיג זיין פאר אונזערע 
דאס  ווייל  פארגעסן...  נישט  קיינמאל  און  יסוד  דער  אויגן 
אלעס ווייזט אז יציאת מצרים... איז דער יסוד האמונה וואס 
אויף דעם איז אלעס געבויעט. אויך די אלע נסים ונפלאות אן 
אידן,  די  פאר  געטוהן  האט  אויבישטער  דער  וואס  צאל  קיין 
מאכן  און  געדענקען  זיי  מ‘זאל  געהייסן  נישט  תורה  די  האט 
א זכר אויף זיי נאר אויף יציאת מצרים... ווייל יציאת מצרים 

אליין איז אזוי ווי אלע ניסים“.

אזוי דערציילט מען אויף דער רבי ר‘ בונם פון פאשיסחא: ווען 
ער האט אמאל געפרעגט פון הרה“ק רמ“מ קאצקער וויאזוי 
און מיט וועלעכע כוחות האט ער מצליח געווען אנקומען צו 
ער  האט  ה‘?  עבודת  אין  און  אמונה  אין  מדריגה  גרויסע  זיין 
אים געענטפערט מיטן לשון הפסוק (ישעיה מ כו): ”ְׂשאּו ָמרֹום 
ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאֶּלה“, אבער רבי בונם האט אים געזאגט: 
אויף  מקור  אנדערער  קיין  דא  נישט  איז  מצרים  יציאת  נאך 

אמונה אויסער געדענקען יציאת מצרים.

משמואל‘  ’שם  דער  רבי‘ן,  קאצקער  פונעם  אייניקל  דער 
אין  לכאורה,  ווייל  געוואונדערט,  זיך  האט  סאכטשאב,  פון 
רמב“ם (יסוה“ת ב ב) זעהן מיר קלאר אזוי ווי די ענטפער פונעם 
קאצקער רבי‘ן אז די התעוררות צו אמונה דארף קומען דורך 
זיך מתבונן זיין אין די סדרי הבריאה? האט ער געזאגט אזוי: 
נאר נאך וואס די שכל איז מזוכך געווארן דורך געדענקען די 
ווערן  נתעורר  מענטש  יעדער  קען  מצרים,  יציאת  פון  נסים 
אזא  פון  און  בריאה,  די  אין  זיין  מתבונן  זיך  דורך  אמונה  צו 
סארט אמונה רעדט רמב“ם. וועגן דעם בעפאר יציאת מצרים 
האבן נאר איינציגע מענטשן געהאט אמונה, ווייל עס האט זיי 

אויסגעפעלט די התעוררות (’שם משמואל‘ ואתחנן).

די שייכות פון יציאת מצרים צו די פרשה פון ציצית
די  צו  מצרים  יציאת  פון  שייכות  די  איז  וואס  פרעגן,  אסאך 
גמרא  אין  שוין  מיר  טרעפן  פראגע  די  ציצית?  פון  קאפיטל 
מצרים  אין  האב  ”איך  דעם:  אויף  ענטפערט  וואס  ב),  סא  (ב“מ 

איך  וועל  אזוי   – נישט  ווער  און  בכור  א  איז  ווער  געוואוסט 
אילן‘  ’קלא  בגד  זיין  אין  אויף  הענגט  וואס  דער  שטראפן... 
[ד.מ. א פארב וואס זעהט אויס ווי תכלת וואס קומט פון די 

חילזון] און זאגט אז ס‘איז תכלת“.

רש“י (במדבר טו מא) ברענגט נאך פיר ערקלערונגען צו פארבינדן 
לייגט  ציצית  די  א.  ציצית:  פון  מצוה  די  מיט  מצרים  יציאת 
מען אויף די ’כנף‘ פון דעם בגד אקעגן ”ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי 
ְנָׁשִרים“ (שמות יט ד), ב. די ד‘ כנפות פון ציצית זענען אקעגן די 
ד‘ לשונות של גאולה, ג. תכלת איז פון לשון ’שיכול‘ [פארלירן 
א קינד], אקעגן מכת בכורות וואס דורך דעם זענען די אידן 
זענען  ציצית  די  פון  בענדלעך  אכט  די  ד.  מצרים.  פון  ארויס 
אקעגן די אכט טעג וואס זענען געווען פון יציאת מצרים ביז 

קריעת ים סוף.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבלללתעתענה אמונים 

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

וכל

א
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יהודי יקר!
אין טאג פון ראש השנה הבא 

עלינו לטובה, ווען דיינע חברים 
וועלן דיר

 וואונטשןוואונטשן
’לשנה טובה ’לשנה טובה 
תכתב ותחתם‘תכתב ותחתם‘

געדענק צו ענטפערן 
נאך זיי אמן, 

און נאר נאכדעם צוריק 
וואונטשן דעם נוסח 
וואס זיי האבן דיך 

געוואונטשן.

אין דעם גרויסן יום הדין, 
ווען יעדע ברכ ה וואס קומט 
ארויס פון א מויל פון א איד

 איז ווי א אדוואקאט פאר אונז,

געדענק, 
אז ענטפערן 'אמן' 
איז א צייכן אויפן 
אננעמען די ברכה 
און אויסער דעם 

איז די ברכה נישט 
בשלימות.


