
די אידן זענען שוין געשטאנען נאנט צו די לאנד וואס זיי גלוסטן צו דעם, זייער נאנט, אבער 
פלוצלינג איז אנגעקומען די באפעל – מ‘זאל צוריק גיין! דאס איז געווען ווען דער קעניג פון 
לאנד אדום האט נישט געוואלט נאכגעבן די פארלאנג פון די אידן זיי זאלן אריבער גיין אין 
זיין לאנד, וואס דאס האט צוגעברענגט אז די אידן האבן זיך געדארפט צוריק קערן און גיין א 

לאנגע וועג וואס רינגלט ארום די לאנד אדום.
זיי  און  דורכגעפאלן,  אסאך  זענען  ליידער  אויסצוהאלטן,  געווען  שווער  זייער  איז  ניסיון  די 
געשטראפט  זענען  זיי  און  רבנו,  משה  אקעגן  און  אויבערשטן  דעם  אקעגן  גערעדט  האבן 
געווארן ווען השי“ת האט געשיקט צו זיי די שלענג וואס האבן געביסן א גרויסע צאל פון 

די אידן.
זיך  באלד  האבן  זיי  און  נישט אויסגעפעלט,  שוין  האט  דעם  פון  דערמאנונג  גרעסערע  קיין 
מתוודה געווען און געזאגט צו משה ”חטאנו כי דברנו בה‘ ובך“ (כא ז), משה האט אויך זיך 
נישט געזוימט און זיך געשטעלט דאווענען אויף זיי, און השי“ת האט אים דערויף געהייסן 

”ֲעֵׂשה ְל ָׂשָרף ְוִׂשים אֹתֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה ָּכל ַהָּנׁשּו ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי“ (שם ח).
די משנה (ר“ה פ“ג מ“ח) ברענגט אראפ דעם אויבנדערמאנטן פסוק, און פרעגט: קען דען זיין 
אז דאס לעבן און טויט איז אנגעהאנגען אין די קופער‘דיגע נחש? ענטפערן חז“ל, ”דיך צו 
לערנען: ווען די אידן האבן געקוקט כלפי מעלה און זיי האבן אונטער געטעיניגט זייער הארץ 

צום אויבערשטן זענען זיי געראטעוועט געווארן, און אויב נישט זענען זיי געפאלן“.
די טיפקייט פון די ענטפער, ערקלערט דער ’תפארת ישראל‘ (יכין לח): ”פון דא זעעהן מיר, אז 
אויך ווען א מענטש דאוונט נאר כדי צו ווערן געראטעוועט פון א צרה ווי די נחשים השרפים, 

ווערט נישט זיין תפילה אנגענומען נאר ווען ער האט אינזין אז 
ער זאל דורך דעם זיך שטארקן אין עבודת ה‘“.

ד.מ., דער וואס וויל אז זיין תפילה זאל אנגענומען ווערן, זאל 
אכטונג געבן אינזין האבן נאר איין ציל – אז דורך דעם וואס ער 
וועט געהאלפן ווערן וועט ער קענען שטייגן און דינען השי“ת, 

און פון דעם וועט ארויס קומען א קידוש ה‘ אויף די וועלט.
די  אויף  א)  כא  (ברכות  יונה  רבנו  דער  שרייבט  דעם  צו  ענליך 
ומתפללין  אחת  שעה  שוהין  היו  הראשונים  ”חסידים  משנה: 
כדי שיכוונו את לבם למקום“ - ”כדי אז זייער הארץ זאל זיין 
פארנומען נאר מיט עבודת ה‘, און זיי זאלן מבטל זיין פון זייער 
טראכטן  נישט  וועלן  זיי  ווען  ווייל  העולם,  תענוגי  די  הארץ 
אינזין  וועלן  זיי  נאר  הזה,  עולם  די  פון  נארישקייטן  די  פון 
האבן דעם אויבערשטנ‘ס כבוד, וועט זייער תפילה אנגענומען 

ווערן“.
עיניו למטה וליבו למעלה

זיינע  אין  סופר‘  ’חתם  דער  אונז  זאגט  יסוד  שטארקער  א 
מענטש  א  אז  פארשטענליך  איז  עס  ע“א):  רפו  דף  (ח“ב  דרשות 
לעבן,  זיין  אין  זיין  מצליח  זאל  ער  דאווענען  צו  מחוייב  איז 
אלץ טייל פון זיין חיוב צו אכטונג געבן זיין קערפער און זיין 
טוהן  מענטשן  איידעלע  די  אבער  שלעכטס.  יעדן  פון  זעהל 
פארשטיין אז עס איז פאר זיי א שאנד צו דאווענען און מקשר 
זיין זייער נפש צו גאר א הויכע פלאץ נאר כדי צו בעטן אויף 

א רעפטל ברויט...
דארף  זאכן  גשמיות‘דיגע  די  אויף  בעטן  דאס  פון  כוונה  עיקר  די  אז  אויס  זעהט  דעריבער, 
זיין אז דורך די שפייז וואס השי“ת וועט אים געבן וועט זיין הארץ זיין גרייט צו דינען דעם 
באשעפער. ווייל די וועלט איז צוגעגלעכנט צו א אריינגאנג פון א חצר וואס אינעווייניג איז 
די פאלאץ – די חיי העולם הבא, און עס איז קלאר אז א מענטש וועט זיך נישט פלאגן צו 
עפענען די טויער פון די חצר כדי צו טרעפן די טויערן פון די פאלאץ פארשלאסן אינגאנצן.

און דאס איז די כוונה פון וואס חז“ל זאגן (יבמות קה ב): ”המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו 
למעלה“ – זיינע אויגן דארפן זיין אויף אראפ, ד.מ. אויף די עולם הזה‘דיגע געברויכן, אבער 
זיין הארץ דארף זיין אויף ארויף – אז די שפע וואס ער וויל זאל אים העלפן צו קענען שטייגן 

און גיין מדריגות אין עבודת השם.
פתחו לי פתח

שטייט אין ספר חסידים (קלא): ”אויב וועט איינער בעהטן אזאך וואס איז א לויב פארן 

באשעפער, צ.ב.ש. אויף לערנען תורה צי א אנדערע זאך וואס איז השי“ת‘ס ווילן, און ער 
גיסט אויס זיין הארץ אויף דעם, הערט השי“ת אויס זיין תפילה אפילו ווען ער האט נישט 

גענוג מעשים טובים“.
און אויף דעם האט געטייטש דער קאצקער רבי זצ“ל דעם מאמר חז“ל (ברכות לג ב) ”הכל בידי 
שמים חוץ מיראת שמים“: ”יעדע זאך וואס א מענטש בעהט פונעם אויבערשטן – איז זיכער 
אז זיי געבעהט וועט אנגענומען ווערן, אבער אויב ער וועט בעטן אויף יראת שמים – איז ער 
פארזיכערט אז ער וועט געהאלפן ווערן, ווייל דאס קען מען נישט אפהאלטן פון דעם וואס 

בעהט אויף דעם“ (’להבות קודש‘ עמ‘ קצג. און זעה מהרש“א ח“א שבת קנו ב).
דער משגיח הגה“צ רבי חיים פרידלענדער זצ“ל פלעגט צו זאגן: כאטש וואס זוכה צו זיין צו 
יראת שמים איז נישט קיין גרינגע זאך, נאר עס פעלט זיך אויס צו דעם אסאך האראוואניע, 
פון דעסוועגן האבן מיר א הבטחה (שהש“ר ה ג) אז ביי יעדע זאך וואס איז פארבינדן מיט דינען 
השי“ת דארף דער מענטש עפענען נאר א טיר וואו א לאך פון א נאדל, און דער אויבערשטער 

וועט אים העלפן און עפענען זיין הארץ ווי א טיר פון א גרויסע זאל.
אויב אזוי, האט געזאגט דער משגיח, דאס אליין אז מיר בעטן פונעם באשעפער ער זאל אונז 
העלפן מיר זאלן קענען ערפילן זיין ווילן, דאס איז די קליינע טיר – וואו א לאך פון א נאדל 
– וואס אין זיין זכות וועט השי“ת אונז עפענען א טיר וואו א טיר פון א גרויסע זאל, און מיר 

וועלן זוכה זיין צו האבן יראת שמים (’שפתי חיים‘ מועדים א עמ‘ עה).
א לעבן וואס השי“ת וויל עס

רבי חיים פון פרידבורג דער ברודער פונעם מהר“ל שרייבט מיט 
לחיים  ’זכרנו  השנה  ראש  בעטן  מיר  פעדער:  גאלדענע  זיין 
דער  וואס  לעבן  אזא  נאר  בעטן  מיר  ד.מ.  בחיים‘.  חפץ  מלך 
דאס  און  שמים.  יראת  פון  לעבן  א  ד.מ.  עס!  וויל  אויבישטער 
’למענך אלוקים חיים‘, ד.מ. דאס לעבן וואס מיר בעטן –  איז: 
זאל זיין פאר דיינעט וועגן, דיך צו דינען“ (’ספר החיים‘ - חיים טובים 

פ“ז).
פרידלענדער  חיים  רבי  משגיח  דער  ערקלערט  דעם  לויט 
אין  אז  החיים)  ספר  עניין  החכמה,  (מאמר  שרייבט  רמח“ל  דער  וואס 
די בקשה ’זכרנו לחיים‘ בעטן מיר פון השי“ת אז ער זאל אונז 
רעכנען צווישן די צדיקים וואס זענען אריינגעשריבן אין ספר 
וואס  דער  אויב  פארשטיין,  צו  שווער  עס  איז  לכאורה  החיים. 
אים  זאל  השי“ת  פון  בעטן  ער  קען  וויאזוי  רשע,  א  איז  בעהט 

אריינלייגן צווישן די צדיקים?
פארשטיין,  מיר  וועלן  יסוד  אויבנדערמאנטן  דעם  לויט  אבער 
זיין  צו  זוכה  וואונטש  זיין  ארויס  ער  זאגט  בקשה  די  מיט  אז 
צו א אמת‘דיגע לעבן פול מיט מקיים זיין דעם רצון ה‘, לעבן 
פון ’למענך אלוקים חיים‘ – וואס ביי יעדע זאך וואס ער טוהט 
זאל ער אינזין האבן נאר צו פארמערן די כבוד פון השי“ת, און 
אויב מיר וועלן טאקע אזוי לעבן, וועט שוין ממילא זיין אונזער 
טייל צווישן די צדיקים, וואס דאס איז זייער גאנצע ציל אויף די 

וועלט (’שפתי חיים‘ שם).
לויט דעם קען מען פארשטיין פארוואס דער מחבר האט געשריבן 
ווייט  ווי  אויס  ער  רעכנט  דארט  וואו  רלא)  סי‘  (או“ח  ערוך‘  ’שולחן  אין  סימן  עקסטערע  א 
זיין  אין  סיי  לעבן,  רוחניות‘דיגע  זיין  אין  סיי  לעבן,  אידישן  גאנצן  אינעם  יסוד  די  איז  חשוב 
גשמיות‘דיגע לעבן, און עס פאסט צוציטירן א טייל פון זיין לשון: ”און אזוי אויך, ביי יעדע 
זאך וואס ער וועט הנאה האבן אויף די וועלט, זאל ער נישט אינזין האבן פאר זיין אייגענע 
הנאה, נאר כדי צו קענען דינען דעם באשעפער, אזוי ווי עס שטייט ”בכל דרכיך דעהו“ (משלי 
ג ו) זאגן די חכמים: ”אלע דיינע מעשים זאלן זיין לשם שמים“, אז אויך די אייגענע געברויכן 
...אלעס זאל זיין צו קענען דינען דעם באשעפער אדער זאל עס צוברענגען צו דינען השי“ת“.
און דער מחבר ענדיג מיט די לשון: ”...די כלל פון די זאך, א מענטש דארף נאכקוקן מיט זיינע 
אויגן און מיט זיין הארץ אלע זיינע מעשים, און עס אלעס ריכטיג אפשאצן, און ווען ער זעהט 

א זאך וואס וועט אים צוברענגען צו עבודת ה‘ זאל ער עס טוהן, און אויב נישט זאל ער עס 
נישט טוהן; און ווער עס פירט זיך אזוי, דינט שטענדיג דעם באשעפער“.

פרשת חוקת

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  בנבנתיבות אמונים

זי ואס

פון ם
דאווענען וועגן כבוד שמים

אמן מיט אמונה 
”ַיַען א ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (כ יב)
אויף  טענה  הויפט  די  אז  אויס  זעהט  פסוק  די  פון 
נישט  האבן  זיי  אז  געווען  איז  אהרן  און  משה 
גערעדט צו די שטיין, נאר זיי האבן אים געשלאגן, 

און דורך דעם איז געווען א פעלער אין אמונה.
און אין פרשת ואתחנן שרייבט דער ’מגלה עמוקות‘, 
ענטפערן  אין  אנגעהאנגען  איז  אמונה  עיקר  די  אז 
אז  אנצומערקן  אינטערסאנט  איז  דעם,  לויט  אמן. 
מרומז  איז  מריבה‘  ’מי  די  פון  פרשה  די  אין  פונקט 
דערנעבנדיגע  צוויי  אין  ’אמן‘  ווארט  די  געווארן 
נוציא  הזה  הסלע  המן  המרים  נא  פסוקים: ”שמעו 
להקדישני  בי  האמנתם  לא  ”יען  י);  (כ  מים“  לכם 
לעיני בני ישראל“ (שם יב) [ריכטיג, וויבאלד לויט אונזער 
אין  פעלער  קליינע  א  גאר  געווען  עס  איז  באגריף  קליינע 
סופי  די  אין  נאר  געווען  מרמז  תורה  די  עס  האט  אמונה, 

תיבות און נישט אין די ראשי תיבות]. 

’נפלאות מתורתך‘ ערך אמן

לכבוד די יארצייט פון רבינו יעקב בעל הטורים וואס געפאלט אום מאנטאג י“ב תמוז
וועלן מיר דא אראפ ברענגען עטליכע פון זיינע טייטשן אויף די תורה, 

דערהויבענע ווערטער איבער די מעלה פון ברכות און ענטפערן אמן:

אמן
די חכמים זאגן (ברכות נג ב): ’‘גדול העונה אמן 
יותר מן המברך‘‘, און די טעם איז, ווייל ’אמן‘ איז 
’אדנ-י‘  און  ’הוי“ה‘  שמות  צוויי  די  פון  גימטריה  די 
דערמאנט  ברכה  די  זאגט  וואס  דער  אז  אויס  קומט   ,[91]
נאר די שם אדנ“י, און דער וואס ענטפערט ’אמן‘ איז זוכה צו 

מייחד זיין די שמות הוי“ה און אדנ“י צוזאמען. 
דברים כז ו

ברכה
שטייט ”ה‘ אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף 

פעמים“ (דברים א יא), קען מען טייטשן אז האט 
משה רבנו געזאגט צו די אידן: לויבט השי“ת יעדן 

טאג מיט די מאה ברכות, און וויבאלד די שכר פון יעדע 
ברכה איז צעהן זהובים, קומט אויס אז ענקער שכר וועט 

זיין טויזנט זהובים יעדן טאג.
דברים לג א

י
ג די
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די געשיכטע האט פאסירט אין די צייט וואס רבנו חיים בן עטר, דער ’אור החיים‘ הקדוש 
זיע“א, האט געוואוינט אין די שטאט סאלי וואס איז אין די לאנד מאראקא.

דארט האט געוואוינט איינער מיט דעם נאמען ישועה שפורטס. ער איז געווען א גרויסער 
עושר, ער האט געהאט אין יענע געגנט עטליכע פעלדער און פון זיי האט ער געהאט זיין 

גרויסע פארמעגן.
אבער, לויט זיין גרויסע רייכקייט, איז גרויס געווען זיין עם-הארצ‘ישקייט. אויף די עטליכע 
מצוות וואס ער האט געוואוסט האט ער אכטונג געגעבן, אבער פון דעם האט ער געוואוסט 
נישט  אויך  און  כבחמורה,  בקלה  מדקדק  קיין  געווען  נישט  ער  אז  זאגן  מ‘קען  ווייניג.  גאר 

אויף א חמורה כבחמורה...
מיט איין מעלה האט ער זיך אויסגעצייכנט, דאס איז די מעלה פון אמונת חכמים. ער האט 
דאך  איז  דאס  שטאט,  זיין  פון  צדיק  מיטן  שמועסן  דורך  זיך  אן  טריט  קיין  געטוהן  נישט 
זיין  וועגן  פראגע  א  געהאט  האט  ער  ווען  מאל  יעדע‘ס  הקדוש.  החיים‘  ’אור  דער  געווען 
ביזנעס צי ער האט זיך גענויטיגט אין א ישועה, האט ער באלד צוגעאיילט זיינע פוס טריט 
צו די ארימע וואוינונג וואס איז געווען אין עק שטאט, דארטן, איז דער אור החיים הק‘ געזיצן 
דערבארעמדיגע  זיין  אבער  ביינאכט,  און  בייטאג  העבודה  ועל  התורה  על  איינגעשפרארט 

הארץ איז געווען אפן צו יעדן.
האט  ער  ווען  געשעפטן,  גרויסע  זיינע  פון  איינס  געמאכט  מענטש  דער  האט  דעמאלטס 

אפגעקויפט דעם באקאנטן גארטן וואס איז געווען אינמיטן שטאט סאלי.
זיך  האט  נאמען  זייער  וואס  פרוכט  וואונדערליכע  ארויסגעגעבן  האבן  ביימער  פיינע  די 
צושפרייט אין די גאנצע לאנד. די עיקר הצלחה איז געווען ווייל צווישן די פרוכט ביימער 
זיך  האבן  זיי  וואס  וואסער,  לויטערע  און  קלארע  מיט  קוועלער  צוויי  געלאפן  דורך  זענען 

צוזאמגעשטעלט וואו איין גרויסע טייך וואס האט זיך צושפרייט אינעם גאנצן גארטן.
אויסער וואס זיי האבן אנגעטרינקען דעם גארטן א גאנץ יאר אן קיין פלאג, איז די גאנצע 
געגנט געווארן אין לויף פון די צייט א טייערע געגנט, די ריינע לופט פון די בערג ארום, די 
דאס  געקוועלט,  האבן  וואס  וואסער  די  איבעראל,  אויסגעשפרייט  געווען  איז  וואס  גרינס 
פון  איינוואוינער  די  פאר  פלאץ  אפרוה  א  געווארן  איז  דארט  אז  צוגעברענגט  האבן  אלעס 

יענע געגנט, אידן און להבדיל גוים דאס זעלבע. 
די וואס האבן געוואלט אנטלויפן פון די גרודער פון שטאט און פון די טאג-טעגליכע טומל 
האבן ארויס געדינגען דארטן די צימערן ביי די שיינע האטעלן וואס זענען געווען אויף די 

בארטן פון די טייך, אזוי האט די פלאץ געווירבלט אין לויף פון כמעט א גאנץ יאר.
דאס אפקויפן די גארטן פון דעם אראבישן בעל הבית איז נישט אנגעקומען אזוי לייכט, רוב 
געווען,  ער  איז  סוחר  קלוגער  א  אבער  דעם,  אין  אריינגעלייגט  ער  האט  פארמעגן  זיין  פון 
און אויב ער האט באשלאסן אריינלייגן אין דעם זיין פארמעגן, איז עס געווען ווייל ער האט 
געהאפט אז אין לויף פון געציילטע יארן וועט ער ארויס נעמען וואס ער האט אריינגעלייגט, 

און אזוי וועט ער פארגרעסערן זיין פארמעגן.
’אור החיים‘  בעפאר ענדיגן דאס געשעפט האט זיך ישועה געוואנדן צו די וואונונג פונעם 
א הארציגע  האט באקומען  און  אלע אירע איינצעלהייטן,  האט אראפגעלייגט  ער  הקדוש, 
לחיים  קאנטראקט  די  חתמ‘ענען  צו  געוואנדן  זיך  ער  האט  נאכדעם  באלד  און  וואונטש, 

ולשלום.
טאג,  יעדן  ווי  גארטן  די  באזוכן  געגאנגען  איז  ישועה  דעמאלטס,  פון  אדורך  איז  וואך  איין 
אבער ער האט באלד באמערקט אז עס איז נישט ווי געווענליך. ער זיך ארום געקוקט און 
איז אויפגעציטערט געווארן, די קוועלער וואס האבן אנגעטרינקען דעם גארטן זענען געווען 

פארטריקנט.
ער איז שנעל צוגעגאנגען נאנט זעהן צי עפעס האלט-אפ פון די וואסער זאלן זיך צושפרייטן, 
אבער דארט האט ער באמערקט צו זיין ווייטאג אז די קוועלער האבן אינגאנצן אויפגעהערט 
צו קוועלן. מיט א איילעניש האט ער גערופן די גוטע ספעציאליסטן, זיי האבן געגראבן ארום 

די קוועלער, גערעכנט און געטראכט, אבער גארנישט האט נישט געהאלפן.
די וועלט פון ישועה איז אים פארטינקלט געווארן.

די אויסגעטרוקנטע קוועלער איז געווען א טויט קלאפ פארן גארטן און פאר די צענטראלע 
אפרוה פלאץ וואס איז דארט געווען, אבער די עיקר ווייטאג איז געווען אז דורך דעם האט 

ער פארלוירן זיין גאנצע פארמעגן און ער איז איבערגעבליבן כמעט ליידיג.
דעם  פון  וואוינונג  די  צו  געאיילט  נאכאמאל  זיך  ער  האט  פנים  אראפגעלאזטע  א  מיט 
האט  ער  און  טיש  ארימדיגע  די  נעבן  געזעצט  אראפ  זיך  האט  ער  הקדוש,  החיים‘  ’אור 
אויסגעבראכן אין א געוויין אן קיין אויפהער. עטליכע מינוטן זענען אדורך ביז ווען ער האט 
געקענט עפענען זיין מויל און רעדן, נישט בעפאר ווען ער האט אביסל געטרינקען פון די 

גלאז קאלטע וואסער וואס דער צדיק האט אים דערלאנגט.
’אור החיים‘ צוגעהערט צו זיין טרויערדיגע ערציילונג, מיט  מיט אסאך געדולד האט דער 
זיינע דערבארעמדיגע בליקן האט ער אים דורך געקוקט, און ווען ער האט געענדיג, האט 

דער ’אור החיים‘ אים געזאגט מיט א צובראכנע שטימע זייער קלארע ווערטער:
מיין טייערער פריינד, איך האב דיך אנגעקוקט ווען דו האסט געטרינקען דאס גלעזל וואסער 
און איך בין אויפגעציטערט געווארן צו זעהן אז דו האסט נישט געמאכט א פאר ברכה און 
נישט קיין נאך ברכה, זאלסט וויסן אז ווייל עס פעלן דיר די צוויי ברכות – די פאר ברכה און 

די נאך ברכה – זענען פארטרוקנט געווארן די צוויי קוועלער!
און האט צוגעלייגט: איך בין זיכער אז דאס איז די סיבה, און איך האב אויך א רמז צו דעם 
אין די פסוק אין ישעיה (יב ג) ”ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה“ - בששו“ן איז ראשי 
תיבות: ’בברכות שתים, שהכל ובורא נפשות‘, ווייל נאר דער וואס גיט אכטונג אויף די ברכות 
וועט זוכה זיין צו טרינקען קוועלעדיגע וואסער, אבער ווער עס גיט נישט אכטונג אויף דעם 

לייגט זיך אריין אין א סכנה צו פארלירן די ברכה.
אויב דו נעמסט זיך אונטער פון היינט און ווייטער אכטונג געבן אויף די ברכות ווי עס דארף 

צו זיין, זאג איך דיר צו אז די קוועלער וועלן ווייטער געבן זייער וואסער ווי ביז יעצט!
די ווערטער וואס זענען ארויס פון דעם ריינעם הארץ פונעם צדיק זענען אריין אין די הארץ 
פון ישועה, ער האט זיך באלד אונטער גענומען זיך צו מחזק זיין אין די ענין פון זאגן ברכות, 
און האט אויך צוגעזאגט צו מחזק זיין אנדערע מיט דעם. דער אור החיים האט אים ווארעם 

אנגעוואונטשן ווען ער פארלאזט די שטוב מיט א רוהיגע הארץ.
א טאג נאכדעם האבן די קוועלער אנגעהויבן צו קוועלן אזוי ביז יעצט, און עס איז געווען 

א וואונדער.
יהושע האט איינגעהאלטן זיין צוזאג מיט זיין גאנצן כח. פון יענעם טאג האט אפגעווארט 
געווען  זענען  דעם  אויף  וואס  טאוול  גרויסע  א  גארטן  די  צו  געקומען  זענען  וואס  אלע  די 
העכער  ווען  נפשות‘,  ’בורא  און  ’שהכל‘  ברכות  צוויי  די  אותיות  שיינע  מיט  אריינגעקריצט 
נאכן  און  טרינקען  בעפארן  ברכה  א  זאגן  צו  חוב  א  איז  ”עס   - דערמאנונג  א  שטייט  דעם 

טרינקען!“.
פון דעמאלטס האט מען אנגערופן דאס פלאץ מיטן נאמען ”מעיינות חיים“ אויפן נאמען פון 
דעם צדיק, און לויף פון אסאך יארן זענען די קוועלער געווען באקאנט ווי א זיכערע סגולה 

אויף רפואות און ישועות אין זכות פונעם ’אור החיים‘ הקדוש זצ“ל.
(שו“ת ’עמק יהושע‘ ח“ב או“ח סוף סי‘ כח אין נאמען פונעם צדיק רבי רפאל אנאקווה זצ“ל אב“ד סאלי)

וואסער אין זכות פון משה
ַוָּיֶרם מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו ַוַּי ֶאת ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים (כ יא)

ביי די תפילת גשם בעטן מיר אין זכות פון משה:“ ְזכֹור ָמׁשּוי ְּבֵתיַבת ּגֹוֶמא ִמן ַהַּמִים ...ַעל 
ַהֶּסַלע ָה ַוֵּיְצאּו ָמִים - ְּבִצְדקֹו חֹון ַחְׁשַרת ָמִים“, פרעגט די וועלט, דאס שלאגן דעם שטיין 
ווערט דאך גערעכנט ווי א עבירה פאר משה, און וועגן דעם איז ער נישט אריין אין ארץ 

ישראל, איז וויאזוי בעטן מיר פון השי“ת פונקט אין די זכות?
האט הרה“ק רבי יצחק פון ווארקא עס ערקלערט: אין אמת‘ן האט משה רבנו ארויסגעוויזן 
עס  מ‘דערמאנט  וואס  דעם  דורך  און  שטיין,  די  שלאגן  מיטן  נפש  מסירות  גרויסע  א 
קענען מיר בעהטן אויף וואסער. ווייל רש“י שרייבט דאך שפעטער (כ יב) אז השי“ת האט 
געהייסן פאר משה רעדן צו די שטיין כדי די אידן זאלן זיך פון דעם אפלערנען: ”מה-דאך 
די שטיין וואס רעדט נישט און הערט נישט ...פאלגט וואס משה רעדט צו אים, איז דאך 

זיכער אז אונז דארפן מיר פאלגן וואס משה זאגט אונז“.
וחומר  קל  די  אפלערנען  נישט  זיך  וועלן  אידן  די  אז  געהאט  מורא  האט  משה  אבער 
ער באשלאסן  האט  דעם  א קטרוג, וועגן  דעם וועט ערוועקט ווערן אויף זיי  און דורך 
צו שלאגן די שטיין, כאטש וואס עס איז געווען פארבינדן מיט מסירות נפש וואס עס 
איז נישטא אין איר גלייכן. אלץ די מסירות נפש זענען מיר ראוי צו בעטן - ”בצדקו חון 

חשרת מים“.
’תפארת שמואל‘ וארא

די ציל פון די גזירה – איז ערוועקן צו תפילה
ָלֵכן א ָתִביאּו ֶאת ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם (כ יב)

אויסגעקוקט  עס  האט  משה  פון  אויגן  די  געברענגט: ”אין  ווערט  י)  יא  (דב“ר  מדרש  אין 
זייער גרינג, ווייל ער האט געזאגט: די אידן האבן שוין עטליכע מאל געזינדיגט גרויסע 
זינד, און ווען איך האב געדאוונט אויף זיי האט השי“ת אנגענומען מיינע תפילות, איז 
זיכער אז פאר מיר וועט ער זיכער מוחל זיין, ווייל איך האב קיינמאל נישט געזינדיגט! 
...און ווייל השי“ת האט געזעהן אז עס אין גרינג אין זיינע אויגן וואס ער האט געטוהן און 
ער בעהט נישט, האט זיך השי“ת געאיילט און געטוהן שווערן אין זיין גרויסן נאמען – אז 

משה וועט נישט אריינגיין אין ארץ ישראל...“.
לכאורה דארף מען פארשטיין, וועגן וואס איז געווען די גרויסע צארן, האט משה נישט 

געדאוונט באלד אויף די גזירה?
האט דער משגיח הגה“צ רבי נתן מאיר וואכטפויגל ערקלערט:

דאס דאווענען איז נישט נאר ווי א מיטל צו דערגרייכן די געוואונטשענע ציל, נאר דאס 
איז אליין א ציל פאר זיך! ד.מ. אז אויב עס איז חלילה נגזר געוארן א גזירה, איז דאס א 

צייכן אז מיר דארפן זיך שטארקן אין תפילה.
געקענט  רבנו  משה  עס  וואלט  מיטל,  א  ווי  נאר  געווען  תפילה  די  וואלט  דעם,  וועגן 
זיך  ער  וואלט  גזירה  די  פון  ציל  די  געווען  איז  דאס  אז  וויבאלד  אבער  אפשטיפן, 
געדארפט באלד שטעלן דאווענען, און אז ער האט זיך פארזוימט – האט שוין שפעטער 

נישט געהאלפן די אלע תפילות וואס ער האט געדאוונט.
לקט רשימות עניני תפילה עמ‘ מג

אויך א ’געשריי‘ קען אנגענומען ווערן
ַוִּנְצַעק ֶאל ה‘ ַוִּיְׁשַמע קֵֹלנּו (כ טז)

די פסוק - שרייבט רבי חיים פון פרידבורג דער ברודער פונעם מהר“ל - לערנט אונז ווי 
שטארק איז די כח פון א תפילה פון א רבים; ווייל כאטש וואס די תורה דערציילט אונז 
אז די תפילות פון די אידן אין מצרים איז געווען נאר אין די גדר פון סתם א געשריי, וואס 
איז אויסגעמישט פון אסאך סארטן קולות און עס איז אן קיין כוונה, פון דעסוועגן האט 

השי“ת אנגענומען זייער תפילה ווייל זיי זענען געווען א רבים.
ספר החיים - סליחה ומחילה פ“ח

פארוואס האבן די כנענים געטוישט זייער שפראך?
ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶל ֲעָרד יֵֹׁשב ַהֶּנֶגב (כא א)

די פאלק איז פון עמלק, און זיי האבן געטוישט זייער שפראך צו רעדן מיט די שפראך 
’כנענים‘ אין  פון די כנענים, כדי די אידן זאלן בעטן פון השי“ת ער זאל איבערגעבן די 

זייערע הענט, און אין אמת‘ן זענען זיי נישט קיין כנענים... (רש“י).
שרייבט דער ’משך חכמה‘:

עס זעהט אויס אז די פסוק איז די מקור פון די הלכה וואס ווערט אראפגעברענגט אין 
גמרא (ב“מ קו א) אויף א מענטש וואס מ‘האט אים געדינגען ער זאל איינזייען ווייץ אין א 
פעלד פון א בעל הבית, און ער האט איינגעזייעט אנשטאט דעם גערשטן, וואס כאטש 
רוב פון די פעלדער אין יענע געגנט האבן זיך פארטרוקנט די יאר, דארף ער באצאהלן 

פארן בעל הבית די ווערד פון די ווייץ וואס ער האט אים שאדן געמאכט.
ערקלערט דארט די גמרא: דער בעל הבית קען זאגן פארן שליח אז עס קען זיין אז די 
ווען  געהאט  אינזין  האב  איך  ווייל  נישט געוואקסן,  איז  פעלד  מיין  אין  סיבה פארוואס 
איך האב געדאוונט אז די ווייץ וואס איך האב דיר געגעבן זאל וואקסן מיט אסאך מזל, 
ווייל  אבער  געבעהט,  מיין  געהאלפן  ווען  וואלט  איינגעזייעט  עס  וואלסט  דו  אויב  און 
דו האסט איינגעזייעט אנשטאט דעם גערשטן, האבן זיי נישט געהאט די כח פון מיין 

תפילה – איז עס קאליע געווארן.
* * * * *

דער משגיח רבי יחזקאל לעווינשטיין איז געווען געוואוינט צו זאגן, אז פון די רש“י קענען 
מיר זיך אפלערנען ווי ווייט דערגרייכט די כח פון תפילה – אז אויך די פארשעמטע און 
נידריגע פאלק ווי די עמלקים האבן פארשטאנען אז נאר דורך די כח פון תפילה וועלן 
די אידן זיי געווינען, און וועגן דעם האבן זיי געטוהן אלע זייערע מיטלען עס אפהאלטן.
’לתתך עליון‘ עמ‘ שלו

א רמז אויף די ברכות פון די חנוכה ליכט
ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה ֲעֵׂשה ְל ָׂשָרף ְוִׂשים אֹתֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה ָּכל ַהָּנׁשּו ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי (כא ח)

שרייבט רבי משה מאט, א תלמיד פונעם מהרש“ל, אין זיין ספר ’מטה משה‘ (אות תתקפ) 
אז אין דעם פסוק קענען מיר טרעפן א רמז אויף די דריי ברכות וואס מיר זאגן אינעם 

ערשטן נאכט פון חנוכה:
”עשה לך שרף“ – איז א רמז אויף די ברכה ’להדליק נר...‘; ”ושים אותו על נס“ – איז א 
רמז אויף די ברכה ’שעשה ניסים‘ וואס מ‘זאגט נאכדעם; ”וראה אותו וחי“ – איז א רמז 

אויף די דריטע ברכה ’שהחיינו‘.
האט דער ’אמרי אמת‘ צוגלייגט: אויך די ווארט ’נחש‘ וואס ווערט דא דערמאנט איז א 

רמז אויף די דריי ברכות: ”שעשה ניסים“, ”להדליק נר חנוכה“ און ”שהחיינו“.
’ליקוטי יהודה‘

פערל ווערטער איבער אמן 
און תפילה אין די פרשה פון די וואך

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

מים בששון ממעייני ה‘ישועה‘
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