
פרשת משפטים

בס"ד

מ'טאר נישט מצער זיין אפי' 'לשם שמים'
"ִאם ַעֵּנה ְתַעֶּנה אֹתֹו ִּכי ִאם ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו" (כב 

כב)
לכאורה, פרעגט דער 'גן ָרֶוה', עס וואלט נאר געדארפט שטיין "ִאם 

ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי", פארוואס שטייט אויך "כִּי"?
חז"ל:  זאגן  א)  (טו  בתרא  בבא  מסכת  אין  אזוי:  ער  ערקלערט  נאר 
"פנינה האט אינזין געהאט לשם שמים", ד.מ. אז די סיבה פארוואס 
צום  דאווענען  שטערקער  זאל  זי  כדי  חנה  געווען  מצער  האט  זי 
שווער:  איז  אזוי  אויב  קינדער.  צו  זיין  זוכה  זאל  זי  אז  אויבערשטן 
זי  איז  פארוואס  שמים,  לשם  געהאט  אינזין  טאקע  האט  זי  אויב 
אכט  געשטארבן  זענען  עס  אז  געווארן  געשטראפט  שטארק  אזוי 
פון אירע צעהן קינדער (מדרש שמואל ה), אז עס שטייט אין פסוק 

(שמואל א ב ה): "ְוַרַּבת ָּבִנים ֻאְמָלָלה"?
נאר, פון דא דארפן מיר זיך לערנען, אז די הארבע איסור צו מצער 
זיין א צווייטן איז אויך ווען עס איז 'לשם שמים', און דאס איז אויך 
די כוונה פון די פסוק: "אם ענה תענה אותו", אפילו אויב דו וועסט 
עס טוהן "כי אם צעק יצעק אלי" - כדי צוברענגען דעם אנדערן אז 
ער זאל שרייען צו מיר, זאלסטו וויסן אז "שמע אשמע צעקתו" און 

וועל זיך אפרעכענען מיט דיר.

דער וואס פארבארגט ווען ער אליין איז 
געדרוקט – ווערט געהאלפן ווען ער דאוונט

ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמ" (כב כד)
אין מסכת יבמות (סג א) זענען חז"ל משבח דער וואס פארבארגט 
געלט פאר א ארימאן ווען ער איז געדקוקט אין געלט, און אויף אים 

זאגט דער נביא ישעיה (נח ט): "ָאז ִּתְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה".
פארבארגן  צו  שייך  דען  איז  ווען  פארשטיין:  מען  דארף  לכאורה 
פאר א ארימאן ווען ער איז נישט געדרוקט, שטענדיג איז ער דאך 

געדרוקט?
ערקלערט רבי יעקב כולי אין 'ילקוט מעם לועז': די ווערטער 'בשעת 
דחקו' גייט נישט ארויף אויפן ארימאן, נאר אויף דער פארבארגער, 
פארן  אזוי  סתם  פארבארגט  וואס  דער  משבח  נישט  איז  גמרא  די 
ארימאן, נאר דער וואס פארבארגט ווען ער אליינ'ס איז אין א ענגען 
צושטאנד, אויף אזא חשוב'ע זאך איז ער זיכער ראוי צו באקומען די 

וואונדערליכע שכר פון "אז תקרא וה' יענה".

כי כל לבבות דורש ה'
"ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ה' ֱאקֵיֶכם ּוֵבַר ֶאת ַלְחְמ ְוֶאת ֵמיֶמי ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה 

ִמִּקְרֶּב" (כג כה)
ענדיגט  און  "ועבדתם"  רבים:  בלשון  פסוק  די  אן  הויבט  פארוואס 

בלשון יחיד: "וברך את לחמך"?
ערקלערט דער אלשיך הקדוש: די תורה וויל אונז מיט דעם מרמז 
אלע  פאר  באצאהלט  וואס  ודם  בשר  מלך  א  פון  להבדיל  אז  זיין, 
זיינע קנעכט די זעלבע געהאלט, איז דער אויבישטער אנדערשט: 
די  פון  אבער  הרבים,  תפילת  א  טאקע  וויל  השי"ת   – "ועבדתם" 
אנדערע זייט "וברך את לחמך" – פאר יעדן יחיד און יחיד ערפילט 
ער זיין געבעהט לויט די 'עבודה שבלב' וואס ער האט אריינגעלייגט 
ביים דאווענען, אזוי ווי עס שטייט (דה"א כח ט): "ִּכי ָכל ְלָבבֹות ּדֹוֵרׁש 

ה'".
לויט דעם ערקלערט דער 'אור פני משה' די פסוק אין תהלים (סב 
דא  לכאורה  ְּכַמֲעֵׂשהּו",  ְלִאיׁש  ְתַׁשֵּלם  ַאָּתה  ִּכי  ָחֶסד  ה'   ּוְל" יג): 
דארף מען אויך פארשטיין: פון דעם זעהט מען דען די חסד פונעם 
באשעפער, עס קומט דאך אזוי אז יעדער זאל באקומען שכר לויט 
זיינע מעשים? אבער לויט דעם אויבנדערמאנטן געדאנק קען מען 
טייטשן די פסוק, אז די חסד איז מיט דעם וואס דער אויבישטער 
האט  ער  וואס  כוחות  ספעציעלע  די  לויט   – 'כמעשהו'  צאהלט 
אריינגעלייגט ביים טוהן די מצוה, כאטש וואס צוויי מענטשן האבן 

געטוהן די זעלבע מעשה, דאך איז נישט אייניג זייער שכר.

א ענטפערט פארן יצר הרע
דער גאון רבי שמעון אגסי, פון די גרויסע רבנים אין באגדאד האט 

אזוי געטייטשט דעם פסוק:
שטענדיג קומט צו גיין דער יצר הרע און רעדט צו דעם מענטש 
שוהל,  אין  גיין  וויל  ער  ווען  מצוות.  די  טוהן  נישט  זאל  ער 
פראבירט ער אים צורעדן אז דורך דעם וועט ער פארלירן 

קונדן און דערלייגן גרויסע געשעפטן, און ווען ער וויל אויפשטיין 
פריה צום דאווענען, טענה'עט ער צו אים אז ער קען קראנק ווערן 

פון די קעלט צי פון ווייניג שלאפן.
וועגן דעם, נאך וואס די תורה זאגט: "ועבדתם שם את ה' אלוקיכם", 
זאגט די תורה, אויב וועט ענק דער יצר צורעדן אז די עבודת ה' קען 
ענק שטערן אין ענקערע אייגענע געברויכן, זאלן ענק וויסן אז איך 
האב ענק צוגעזאגט: "וברך את לחמך... והסירותי מחלה מקרבך".

'אמרי שמעון'

דער וואס בעהט אויף פרנסה וועט מען אויך געבן לעבן
פרעגט דער גאון רבי חיים קנייבסקי:

פארוואס האט די תורה געשריבן ערשט "וברך את לחמך", בעפאר 
"והסירותי מחלה", לכאורה פאסט צו דערמאנען פריער די רפואת 

הגוף און נאכדעם די פרנסה?
נאר אין מסכת תענית (ח ב) דערציילט די גמרא: אין די צייטן פון רבי 
שמואל בר נחמני האט געהערשט אין זיין געגנט א הונגער צוזאמען 
מיט א מגיפה, און ווען די מענטשן האבן נישט געוואוסט אויף וואס 
צו דאווענען פריער, האט זיי רבי שמואל בר נחמני געהייסן מ'זאל 
דאווענען אויף די הונגער, ווייל ווען דער אויבישטער איז משפיע 
גיט  אויבישטער  דער  ווייל  לעבן,  משפיע  אויך  ער  איז  פרנסה, 
טז):  קמה  (תהלים  שטייט  עס  ווי  אזוי  לעבעדיגע,  פאר  נאר  פרנסה 

"ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי".
וועסט  דו  אויב  פסוק:  די  פון  סדר  די  מען  פארשטייט  דעם  לויט 
זוכה זיין צו "וברך את לחמך ואת מימך" וועט שוין ממילא מקויים 

ווערן ביי דיר "והסירותי מחלה מקרבך".
'טעמא דקרא'

דער אויבישטער הערט צו אויך א געשריי 
ווען עס איז נישט גערעכט

ִיְצַעק  ִּכי  ְוָהָיה  ִיְׁשָּכב  ַּבֶּמה  ְלעֹרֹו  ִׂשְמָלתֹו  ִהוא  ְלַבָּדּה  ְכסּותהֹ  ִהוא  "ִּכי 
ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני" (כב כו)

שטיקל  א  תשובה,  ימי  עשרת  פון  טעג  די  פון  אינדערפריה  איין 
צייט פארן דאווענען שחרית האט דער צדיק רבי יחיאל מאיר פון 
גאסטינין געעפענט זיין צימער, אינגאנצן אום געראכטן, און האט 
געזאגט פאר אלע אנוועזענדע: "עס איז א גרויסע מצוה אז יעדער 
איד זאל וויסן וואס תוס' זאגט (ר"ה יז ב ד"ה י"ג בהגה"ה) איבער דער 
זיין  מיט  גערעכט  נישט  איז  ארימאן  דער  וואס  כאטש  אז  פסוק, 
אונטער  קלאר  זיך  ער  האט  געבארגט  האט  ער  ווען  ווייל  שרייען, 
אויס  הערט  דעסוועגן  פון  משכון,  א  געבן  וועט  ער  אז  גענומען 

השי"ת זיין געשריי, "כי חנון אני".
דער  אז  פארשטיין,  מיר  קענען  תוס'  פון  ווערטער  הייליגע  די  פון 
אויבישטער פארהוילט זיך נישט קיינמאל פון א געשריי, און אויך 

א  ווי  אים  נעבן  ער  שטייט  שטענדיג  גערעכט,  נישט  איז  ער  ווען 
יעדן  זיין  מחזק  קען  וויסן,  צו  דאס  און  פאטער,  דערבארעמדיגער 

צובראכן הארץ אין עבודת ה'".
'מגדולי התורה והחסידות' חלק יא עמ' פא

א תפילה מיט טרערן ווערט אייביג אנגענומען
"ְמֵלָאְת ְוִדְמֲע א ְתַאֵחר" (כב כח)

רבי מנחם הבבלי שרייבט אין זיין ספר 'טעמי מצוות' (ל"ת מא):
די  פון  סדר  די  טוישן  צו  נישט  זאגן  אונז  תורה  די  וויל  בפשטות 

מעשרות, צ.ב.ש. געבן מעשר שני בעפאר מעשר ראשון א.ד.ג..
די  פון  חשיבות  די  איבער  רמז  שטארקער  א  דא  ליגט  עס  אבער 
און  בעהט  מענטש  א  ווען   – ודמעך"  "מלאתך  התפילה:  עבודת 
רייסט איין ביים באשעפער און ער פארגיסט טרערן ווי וואסער ביים 
אויבישטער  דער  אז  פארזיכערט  ער  איז   – תאחר"  "לא  דאווענען, 
וועט נישט פארשפעטיגן פון צו נאכגעבן זיין געבעהט, ווייל עס איז 

פארהאן א הבטחה אז 'שערי דמעות לא ננעלו'.
מוצאי  א  אין  אמאל  האט  לובלין',  פון  'חוזה  דער  אז  מ'דערציילט 
בונם  ר'  רבי  דער  תלמיד  גרויסן  זיין  פאר  געווען  מגלה  כיפור  יום 
פון פשיסחא אז אין די יאר וועט ער פארלירן זיין גאנצע פארמעגן.
יאר  יענעם  אין  געווען:  טאקע  איז  געזאגט  האט  רבי  דער  ווי  אזוי 
האט  ער  און  פאמיליע,  זיין  פון  עטליכע  געווארן  קראנק  זענען 
אויב  רפואות.  זייערע  וועגן  סומע  גרויסע  א  אויסגעבן  געמוזט 
זיין  פון  רוב  געהאט  שאדן  ער  האט  געווען,  גענוג  נישט  איז  עס 
פארמעגן אין א שלעכטע געשעפט וואס ער האט געטוהן אזוי איז 

ער איבערגעבליבן אן גארנישט.
האט  און  געוויין  ביטערן  א  אין  אויסגעבראכן  האט  בונם  רבי 
פלוצלינג  אט,  און  העלפן.  אים  זאל  ער  באשעפער  צום  געדאוונט 
באקאנטטע  די  פון  איינעם  פון  שליח  א  טיר  זיין  אויף  קלאפט 
עס  מ'קען  וואס  געשעפט  גוטע  א  אן  אים  טראגט  און  גבירים, 
געווארן  רייך  צוריק  בונם  רבי  איז  געשעפט  די  פון  אפזאגן.  נישט 

ווי פריער.
דער רבי ר' בונם איז געפארן צו זיין רבי און האט אים אראפגעלייגט 
האט  רבי  דער  געוואונדערט:  זיך  האט  ער  ווען  געשעהנישן,  אלע 
מיין  פארלירן  צו  געווארן  נגזר  איז  מיר  אויף  אז  געזאגט  מיר  דאך 
'ריכטיג  געענטפערט:  באלד  'חוזה'  דער  האט  פארמעגן?!  גאנצע 
טאקע אז אויף דיר איז אזוי נגזר געווארן, אבער פון טרערן האבן 

מיר נישט גערעדט...'
'נפלאות הרבי' עמ' דש

* * *
אין ספר 'דברי ירמיהו' טייטש ער דעם פסוק:

ווען דער פעלד ארבייטער לייגט אריין אין די זאמד די קערנדליך 
זיין  אויס  ער  גיסט  סומע,  גרויסע  א  פאר  געקויפט  האט  ער  וואס 
שטייט  עס  ווי  אזוי  טרערן,  מיט  באגלייט  געבעהט  א  מיט  הארץ 
וועגן  און  ַהָּזַרע",   ֶמֶׁש נֵֹׂשא  ּוָבכֹה   ֵיֵל  ָהלֹו" ו):  (קכו  תהלים  אין 
טיילן  ער  וועט  זיין  מצליח  וועט  ער  אויב  אז  צו  ער  זאגט  דעם 
ווען  אז  איז  מענטשן  פון  נאטור  די  נאר  ארימעלייט.  פאר  צדקה 
האבן  זיי  וואס  זיי  פארגעסן  הצלחה,  די  דערגרייכט  שוין  מ'האט 
פסוק:  די  אן  ווארנט  דעם  אויף  און  גענומען,  אונטער  פריער  זיך 
צו  פארשפעטיגן  נישט  זאלסט   – תאחר!"  לא   - ודמעך  "מלאתך 
באצאהלן וואס דו האסט צוגעזאגט ווען דו האסט זיך געפונען אין 

א ענגשאפט.
עזוב תעזוב – מיטן אויבישטער

"ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמֹו" (כג ה)
דער 'חפץ חיים' האט געזאגט:

טעינה  און  פריקה  פון  חוב  די  אז  א)  לב  (ב"מ  משנה  די  אין  שטייט 
[אראפ נעמען און צוריק אנלאדענען] איז נאר אויב דער בעל הבית 
פון די אייזל העלפט צו, אבער אויב דער בעל הבית פונעם אייזל איז 
זיך אוועק און זאגט אים, "דו האסט דאך א מצוה, אויב דו ווילסט 

נעם אראפ די לאסט", דארף ער אים נישט העלפן.
פון דעם דארפן מיר זיך אפלערנען א לעקציע איבער די חוב פון 

שמירת הלשון: אויב דער מענטש גיט נישט אליין אכטונג זיין 
א  מאל  דריי  באשעפער  פונעם  בעהטן  ער  קען  וויאזוי  מויל, 

טאג "אלוקי, נצור לשוני מרע"?!

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
שמים'

ֹו"

פע ם

די זכות פון ענטפערן אמן
"ִאם ְּבַגּפֹו ָיבֹא ְּבַגּפֹו ֵיֵצא" (כא ג)

וואס  אויף  רמז  א  איז  דאס  'אמן'.  בגימטריה  איז  'בגפו'   
גיבן  וואס  מענטשן  די  אז  עט)  בראשית  (אגדת  זאגן  חז"ל 
אפילו  אמונה,  מיט  צוזאמען  אמן  ענטפערן  צו  אכטונג 

לעתיד לבוא האבן זיי נישט נאר די שכר – איז גענוג.
די  מיט  נאר   – בגפו'  'אם  פסוק:  אין  מרומז  איז  דאס  און 
זכות פון ענטפערן אמן אליין, 'יבא' צום דין, 'בגפו' - בזכות 

די אמן, 'יֵצא' ריין פון די דין.
'ליקוטים מפרדס' עמ' שלא

א אמן יתומה
"ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום א ְתַעּנּון" (כב כא)

אויף  רמז  א  'אמן',  תיבות  סופי  איז   – ְתַעּנּון"  א  "ְוָיתֹום 
קטופה  אמן  א  תענון']  [='לא  ענטפערן  פון  איסור  די 

[=אלמנה] און א יתומה.
'פרפראות לתורה' (מכת"י, קובץ 'פעמי יעקב' נב)

ףףףףףףףףמיר אלע רופן אויס אונזער אמונה יעדן אינדערפריה מיטן ענטפערן אמן אויף די 'ברכות השחר'  ןןן ןן ןןןןן ןן ןן

א פעלער אין די חסרון באמן – איז א פעלער אין חסרון באמונה
מאנטאג כ"ט בשבט איז די יארצייט פונעם 'אלטן פון סלאבאדקא' זיע"א. אין זיינע הייליגע שמועסן פלעגט ער אסאך מאל 

מעורר זיין איבער די חשיבות פון די מצוה פון ענטפערן אמן, אינצווישן האט ער אזוי געזאגט:
אמן ברענגט זייער גוט ארויס די אמונה, וייל דורך דעם קענען מיר ווייזן יעדע מינוט אז אונזער אמונה אין השי"ת אין 
נישט  אנגעהאנגען אין א געוויסע געשעהניש, נאר מיר אלע גלייבן אז שטענדיג איז גרייט פאר אונז די ישועה, און מיט 
דעם פארשטייט מען פארוואס האבן חז"ל אזוי שטארק מחמיר געווען אין די שטראף פון דער וואס ענטפערט נישט 

לעבן  גיט  אמונה  דערהויבענע  די   – יחיה"  באמונתו  "צדיק  ווייל  זיין,  צו  דארף  עס  וואו  אמן 
פארן מענטש, און א פעלער אין איר – איז ווי א פעלער אין דאס לעבן אליין.

('שיחות הסבא מסלבודקא' ח"א עמ' רמה-רמז)
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אזוי ווי יעדע וואך, האבן אויך דעם שבת א טייל געומען נאר ווייניג בחורים אין 
דעם שמועס וואס מרן החפץ חיים זיע"א האט זיך געפירט איבערצוגעבן אין 

זיין שטוב יעדן פרייטאג צונאכט'ס, צווישן קבלת שבת און מעריב.

מוסר'דיגע  הויכע  זייער  אין  שמועס  די  געווען  איז  מאל  יעצטיגע  דאס  אויך 
ענינים, אין די באהאלטענע זאכן, מיטן צולייגן א לערע פון די פרשה פון די 
די  פון  ענדע  ביים  מאל,  יעדעס  ווי  אנדערשט  נאר  דיומא.  עניני  פון  צי  וואך 
זיי  האט  ער  ווען  צוהערהער  די  איבערראשט  חיים  חפץ  דער  האט  שמועס 
געמאלדן: "איך וויל ענק אויסזאגן א גרויסע סוד וואס ליגט שוין באהאלטן ביי 

מיר א לאנגע צייט".

באלד  האט  חיים  חפץ  דער  אבער  אויערן,  זייערע  צוגעלייגט  האבן  אלע 
אינמיטן  אזוי  אויסזאגן  נישט  איך  קען  סוד  דערהויבענע  "אזא  פארגעזעצט: 
א שמועס, איך בעהט פון ענק, אויב ענק ווילן צוריק קומען דא אהער מארגן 

פארטאגס, און דעמאלטס וועל איך קענען אויסזאגן מיין סוד".

די שמועה איבער די באהאלטענע סוד פונעם חפץ חיים האט זיך פארשפרייט 
דאווענען  צו  אנגעהויבן  מ'האט  בעפאר  נאך  און  בחורים,  ישיבה  די  צווישן 
די  ווען  נאכט'ס  צו  פרייטיג'ס  דעם.  פון  געשמועסט  אלע  שוין  האבן  מעריב 
בחורים האבן געגעסן די סעודת השבת אין די הייזער פון די שטעטל, האבן זיי 
דערציילט די פרישע נייעס וואס האט אויפגעשטורמעט זייערע גאסט-געבער, 
שטעטל  די  אין  אנגעצויגנקייט  די  דערקענט  שוין  זיך  האט  שנעל  זייער  און 

ראדין.

דער חפץ חיים גייט אויסזאגן דעם נאכט א דערהויבענע סוד – עס איז גענוג 
די  פון  הערצער  די  אין  די נייגעריגקייט  ערוועקן  צו  כדי  וויסן  צו  דאס  געווען 

איבערגענומענע צוהרהער – ווער ווייסט וואס דאס מיינט...

דריי אזייגער פארטאגס האבן שוין גערוישט די געסלעך פון די שטעטל ראדין 
פון די אלע מענטשן וואס זענען געגאנגען אין די טונקל צו די ריכטונג פון די 
הויז וואס איז געווען אין די עק שטעטל. זייער שנעל איז די באשיידענע הויז 
פונעם חפץ חיים איבער געפולט געווארן, און מיט עטליכע מינוטן איז אויך די 

חצר פול געווארן מיט מאסן מעטשן.

קיינער האט נישט געוואלט פארפעלן אזא היסטארישן געשעהניש.

ווען עס איז אנגעקומען די באשטימטע צייט איז דער חפץ חיים אריין געקומען 
מיט שטאטע טריט ביז אינמיטן די צימער, אין א סקונדע איז געווארן שטיל. 
אלע האבן אויסגעשפיצט זייערע אויהערן, און ער האט אנגעהויבן צו זאגן אזוי:

"אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא" – האט דער חפץ חיים אנגעהויבן צו זאגן 
די נוסח, און האט זיך באלד אפגעשטעלט עס צו טייטשן אויף אידיש, אזוי ווי 
ער איז געווען געוואוינט אין אלע זיינע שמועסן. "אתה בראתה, אתה יצרתה 
אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי" – האט ער זיך נאכאמאל אפגעשטעלט 
צו טייטשן, און ווייטער פארגעזעצט עס צו זאגן מיט א געפיהל און א זיסקייט: 

"ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזיָרּה בי לעתיד לבוא".

די  געזאגט  איבער  חיים  חפץ  דער  האט   – בי!"  ולהחזיָרּה  בי...  "ולהחזיָרּה 
ווערטער, ווען דער עולם קוקט אים אן מיט א וואונדער.

דער  אונז  האט  וואס  וועגן  אינדערפריה,  יעדן  איד  יעדער  דאך  זאגט  נוסח  די 
חפץ חיים גערופן? וואו אהין וויל ער צוקומען?!

א קורצע וויילע איז אריבער ביז ווען דער חפץ חיים האט ווייטער פארגעזעצט 
זיינע ווערטער, ווען זיינע אויגן ווערן נאס פון טרערן: "רבותי! מיר זאגן נישט 
דא 'ואתה עתיד להחזיר בי נשמה', נאר 'ולהחזיָרּה בי' – מיר קוועטשן די ה"א.

ענק זאלן וויסן אז די נשמה וואס ס'וועט צוגענומען ווערן פון אונז ביים סוף 
'די' נשמה וועט צוריק קומען צו אונז לעתיד לבוא אין די צייט  פון די לעבן, 
זעלבע  די  אין  אונז  צו  קומען  צוריק  וועט  נשמה  אונזער  המתים.  תחיית  פון 
צושטאנד וואס זי איז געווען ווען מ'האט עס פון אונז אוועק גענומען; אויב זי 
איז געווען טהור וועט זי צוריק קומען צו אים מיט טהרה, אבער אויב חלילה 

נישט, וועט זי צוריק קומען צו אונז צוריסן און געשפאלטן".

"אוי! עס איז א ציטער און א שרעק!" – האט דער חפץ חיים געשריגן, און האט 
באלד פארגעזעצט: "פארשטייען דען מיר וואס מיר זאגן דא? די זעלבע נשמה 
וועלן מיר צוריק באקומען לעתיד לבוא, מיר ווארטן אזוי שטארק אויף ביאת 
המשיח און אויף תחיית המתים, אבער מיר דארפן געדענקען אז אויך ווען מיר 
וועלן אויפשטיין וועט מען אונז צוריק געבן די זעלבע נשמות, ווי גרויס קען 

זיין די בזיון!

אבות  די  הכהן,  אהרן  רבינו,  משה  המתים,  תחיית  אויפשטיין  וועלן  אלע 
מיט  אויפשטיין  וועלן  אלע  די   – אמוראים  די  און  תנאים  די  הקדושים, 
גלאנצעדיגע נשמות וואס לייכטן, און מיר... וויאזוי וועלן מיר קענען זיי קוקן 
אין די פנים ווען מיר פארמאגן אזעלעכע צובראכענע נשמות, די בושה וועט 

דאך אונז ארום נעמען אינגאנצן!"

מיט די ווערטער האט דער חפץ חיים געענדיגט אויסצוזאגן זיין סוד און דער 
ברייטער ציבור האט זיך צושפרייט, פול מיט לערע וואס זיי וועלן עס קיינמאל 

נישט פארגעסן.

"ולהחזיָרּה בי! אין די צוויי ווערטער האט זיך קאנצעטרירט דער גרויסער סוד 
פונעם חפץ חיים, א סוד וואס איז געווען באהאלטן ביי אים ביז צו עלטערע 
יארן, און דאס האט אים זיכער אסאך צוגעהאלפן צו וואקסן דער גאון הדורות.

און וואס זאלן מיר נאך זאגן נאך דעם?!

'שאל אביך ויגדך' ח"ב עמ' רמה

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

דער סוד פונעם חפץ חיים
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פונעם ד
געווארן  באשאפן  אין  אנהויב  אין  נשמה:  די  איבער  ז)  (ב  בראשית  פרשת  אנהויב  אין  תורה  די  אין  ליינען  מיר 
דער קערפער, אזוי ווי עס שטייט: "ַוִּייֶצר ה' ֱאקִים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה", דער קערפער איז שוין געווען 
בשלימות מיט זיינע גלידער, אבער ער נאך נישט ווערד געווען ביז דער אויבישטער האט אין אים אריינגעבלאזן 

פון זיך, אזוי ווי עס שטייט: "ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים - ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה".
וואונדערליכן  דעם  אויף  יצר'  'אשר  פון  ברכה  די  ביי  באשעפער  דעם  געלויבט  האבן  מיר  וואס  נאך  דעם,  וועגן 
קערפער וואס ער האט אונז געשאנקען, דארפן מיר דאנקען אויף די עיקר – אויף די הייליגע נשמה וואס ער האט 

אריינגעלייגט אין אונז, וואס איז מחיה אונזער קערפער, און אין איר זכות קענען מיר זיין דבוק אין די שכינה.
די לויב איז ספעציעל חשוב בעפאר מיר גייען דאווענען, אין דעם ליגט א דערמאנונג פאר אונז אז די נשמה האט 
מען אונז געגעבן נאר כדי מיר זאלן זיך מחזק זיין אין עבודת ה' יתברך, א עבודה וואס דער עיקר דערפון איז 

'תפילה' ('שפתי כהן' עה"ת, דברים ד ו).
די עיקר תקנה פון די ברכה 'אלוקי נשמה' איז ווי א לויב אויף דעם וואס דער אויבישטער גיב אונז צוריק די נשמה 
יעדן אינדערפריה ווען זי איז ריין און איז גרייט אויף נאך א טאג פון עבודת ה', נאך וואס זי איז ארויף ביינאכט אין 

הימל אפגעבן א דין וחשבון פארן אויבישטער (לבוש או"ח מו ב).
אבער אין אמת'ן לויבן מיר אין די ברכה אויך אויפן 'נשמה' אליין, ווייל זי איז די רוחניות'דיגע כח וואס פירט אונז 
אויפן ריכטיגן וועג צו עבודת ה', און זי איז צוגעגלעכנט צו א לאנגע שטריק וואס ציהט זיך אראפ פון די הימל 
ביז די וועלט, איין עק ליגט אין השי"ת'ס האנט און די אנדערע טייל אין דעם קערפער פון דער מענטש, און דורך 

דעם קען דער מענטש שטענדיג זיך אנקניפן אין די קדושה ('ראשית חכמה' אהבה ג).

די נשמה און די גוף
וויבאלד דער ציל פון דעם מענטש'ס אראפ קומען אויף די וועלט איז צו טוהן די ווילן פונעם אויבערשטן, וועגן 
דעם איז וויכטיג מיר זאלן געדענקען ווי ווייט איז די אויפגאבע פון די נשמה אנצוקומען צו דער ציל, ווייל אן איר 
וואלט דאך די קערפער געצויגן נאך די נארישע תאוות פון די וועלט, און קיינמאל וואלטן מיר נישט אנגעקומען 
צו דער ציל פון אונזער באשאפן ווערן, אזוי ווי דער 'חפץ חיים' האט עס ערקלערט מיט זיין וואונדערליכער משל:
א בעל עגלה וואס האט געהאט א שטארקער פערד וואס אסאך יארן האט ער אים באגלייט אין זיין פאך. צוזאמען 
זענען זיי ארום געפארן צום גרויסן שטאט און צוריק, צומאל אויך עטליכע מאל אין איין טאג, ווען זיי פירן אין 

זייער וואגן רייזנדע און אויך סחורה.
'געלערנטער'  זייער אסאך מאל אן צו קענען ציילן האט דער פערד געמאכט די וועג ביז ער איז געווארן ווי א 
אין דעם. אן צו דארפן צוקומען צו ספעציעלע אנווייזונגען האט ער געמאכט די וועג זייער שנעל, ער האט זיך 
האבן  זיי  וואו  צו  רוהיגקייט  א  מיט  רייזנדע  די  געפירט  און  אפשטעלן,  געדארפט  זיך  מ'האט  ווי  אפגעשטעלט 

געדארפט.
דאס איז געווען אינדערפריה אינמיטן א געווענליכע רייזע, נאך א לאנגע נאכט אן צו כאפן א דרימל האט דער 
בעל עגלה געפילט וויאזוי זיינע אויגן פארמאכן זיך. געווענליך פלעגט ער בעהטן שיינערהייט פון די רייזנדע אז 
זיי זאלן מסכים זיין ער זאל כאפן א דרימל פון ארום א האלבע שעה אין די זייט, אבער די טאג האט ער זיך זייער 
געאיילט, איז אים איינגעפאלן א נארישע געדאנק: מיין געטרייע פערדל קען דאך אויסנווייניג די וועג, וואס וועט 

שוין פאסירן אז איך וועל אביסל איינדרימלען אויף מיין פלאץ און איך וועל אים לאזן פירן ווייטער די וואגן.
געזאגט און געטוהן, אונטער א האלבער מינוט האט ער אנגעלאנט זיין קאפ אויפן בענקל און די וואגן איז ווייטער 
געפארן. אין אנהויב איז געווען אין ארדענונג, אבער נאך עטליכע מינוט האט זיך די וואגן אנגעהויבן צו ווארפן 
ווילדערהייט, און נאך בעפאר דער בעל עגלה האט אנגעיאגט צו כאפן וואס דא גייט פאר, האט זיך די וואגן שוין 

איבערגעדרייט מיט אירע רייזנדע און די פעקלעך.
אויף א שווערן אופן האט זיך דער בעל עגלה געלערנט אז כאטש וואס דער פערד איז קלוג און פארשטענליך, 
דאך בלייבט ער 'א פערד', און ווען ער האט באמערקט די גראז וואס וואקסן אין די זייט פון די וועגן, איז ער דארט 

צוגעפארן אויך ווען ער האט געפילט אז ער איז נישט אויפן ריכטיגן וועג.
אויך אונז זענען ווי יענער 'קלוגער' פערד, די גשמיות'דיגע קערפער וויל יעדע סקונדע אוועק גיין פון די ריכטיגע 
נשמה  די  איז  אפ  איר  האלט  וואס  זאך  איינציגסטע  די  און  וועלט,  די  פון  תאוות  נארישע  די  נאכלויפן  און  וועג 
וואס איז א חלק אלו-ה ממעל. ווי שטארק דארפן מיר לויבן אויף דעם וואס ער האט אונז געגעבן אזא טייערע 

מתנה ('טללי אורות').
טהורה היא

אין אנהויב פון די ברכה דערמאנען מיר אז די נשמה איז 'טהורה'. איבער איר קדושה און טהרה לערנען מיר וואס 
חז"ל זאגן (ברכות י א): "מיט פינעף זאכן איז די נשמה אזוי ווי דער אויבישטער, אזוי ווי דער אויבישטער איז מלא 
כל העולם – אזוי אויך די איז נשמה פול אינעם גאנצן קערפער; אזוי ווי דער אויבישטער זעהט און ווערט נישט 
גאנצע  די  שפייזט  אויבישטער  דער  ווי  אזוי  אנגעזעהן;  נישט  ווערט  און  זעהט  נשמה  די  אויך  אזוי   – אנגעזעהן 
וועלט – אזוי אויך שפייזט די נשמה די גאנצע קערפער; אזוי ווי דער אויבישטער איז טהור – אזוי אויך איז די 
נשמה טהור; אזוי ווי דער אויבישטער איז אינעווייניג בחדרי חדרים – אזוי אויך די נשמה געפינט זיך אינעווייניג; 

זאל קומען דער מענטש וואס האט די פינעף זאכן און לויבן דעם אויבערשטן וואס האט די פינעף זאכן".
גשמיות'דיגע  א  אין  זיך  געפינט  נשמה  די  וואס  כאטש   – היא'  'טהורה  מיר  דערמאנען  ברכה  פון  נוסח  די  ביי 

קערפער, דאך בלייבט זי טהור, און דעריבער קענען מיר שטענדיג דורך איר נתקדש ווערן אזוי ווי זי איז.
די ידיעה דערהויבט אונז אבער עס איז אויך מחייב: אויב די נשמה וואס איז אין אונז, וואס גיט אונז די חיות, 
איז א חלק אלו-ה ממעל און זי איז אזוי טהור און ריין, ליגט דאך אויף אונז א חיוב עס אפהיטן און איר נישט 
חלילה  מיר  טוהן  דעם  מיט  ווייל  ה',  רצון  דעם  קעגן  זענען  וואס  זאכן  אזעלעכע  מיט  חלילה  פארדארבן  צו 

פעלטשעווען אין די פקדון וואס מיר האבן באקומען צו האלטן (סידור 'נפש שמשון').

ואתה משמרה בקרבי
איבער די נשמה פון משה רבינו ע"ה זאגן חז"ל (דב"ר יא ט) אז זי האט נישט געוואלט ארויס גיין פון זיין קערפער, 
ווייל אזוי הייליג איז געוווען זיין קערפער אז פאר זיין נשמה איז בעסער געווען צו בלייבן ביי אים ווי צו צוריק 
גיין אויבן פון וואו זי איז געקומען. פון דעם קענען מיר פארשטיין אז ביי אנדערע מענטשן, שפירט זיך די נשמה 
זאכן  צוויי  אינאיינעם  האלטן  נישט  זיך  קענען  נאטורליך  ווייל  קערפער,  גשמיות'דיגע  דעם  אין  איינגעשפארט 
וואס זענען פארקערט איינס פונעם צווייטן, וועגן דעם וויל זי שטענדיג צוריק גיין צו איר הייליגן פלאץ וואו זי 
איז פריער געווען, אבער דער אויבישטער היט איר זי זאל יא פארבלייבן און האלט איר אפ זי זאל נישט אוועק 

פליעהן (סידור יעב"ץ).
קלארע ווערטער אין דעם ענין טרעפן מיר אין מדרש תהלים (סב): "די נשמה וואס איז אין דעם מענטש, וויל 
שטענדיג ארויס גיין פון אים, און ווי אזוי בלייבט זי יא אין זיין קערפער? נאר וויבאלד דער אויבישטער איז מלא 

כל הארץ כבודו, ווען זי וויל ארויס גיין, און זי זעהט דעם אויבערשטן, גייט זי צוריק".
אין דעם אליין ליגט אויך א ספעציעלע לויב פארן מלך מלכי המלכים, ווייל ווען א מלך בשר ודם גיט א מתנה 
פאר איינעם באגענוגט ער זיך מיטן געבן אליין, און ער פלאגט זיך נישט צו זארגן אז די מתנה זאל זיך האלטן ווי 
עס דארף צו זיין און דער וואס האט עס באקומען זאל זיך קענען דערמיט באנוצן לאנגע יארן. להבדיל אלף אלפי 
הבדלות, דער אויבישטער, אויסער וואס ער האט אונז געגעבן א מתנה וואס איז נישט פארהאן אין איר גלייכן, 
זארגט ער ווייטער עס אפהיטן, אז מיר זאלן עס נישט פארדארבן מיט אונזערע מעשים און מיר זאלן איר חלילה 

פארלירן ('ראש דוד' [לחיד"א] פר' וילך).
איבער די ספעציעלע טובה לויבן מיר און מיר זאגן "ואתה משמרה בקרבי...", און באלד דערויף לייגט מען צו 
און מ'זאגט: "כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך", ווייל נאך וואס מיר האבן איינערקענט די קדושה פון 
די נשמה, און אז זי איז אנדערשט פון די קערפער, און אויך אין דעם וואס דער אובישטער גיט אכטונג אויף איר 
יעדע מינוט, בלייבט פאר אונז איבער נאר צו לויבן אז דער אויבישטער איז "רבון כל המעשים, אדון כל הנשמות", 
און ממילא וועלן מיר וויסן ווי ווייט דערגרייכט אונזער חוב אים צו דינען און זיך נישט אוועק רוקן פון זיינע וועגן 

חלילה ('עבודת התמיד').

געדאנקען לויט די סדר פון דאווענען  געדתעתענה אמונים  ם 
אלוקי נשמה

מע


