
דאס בענקעניש פון די אידן - וואס הערט זיך נישט אויף - צו די צייט פון די גאולה, איז שוין 
פון לאנג געווארן דער סימבאל פון אונזער פאלק. פון דורי דורות אן האט די אמונה אין ’בכל 
יום אחכה לו שיבוא‘ באגלייט יעדן איד – ביייטאג און ביינאכט. ביים דאווענען, ביים בענטשן, 
און אויך ביי א שמועס פון חברים, קיינמאל האט מען נישט פארגעסן צו דערמאנען די געבעהט 
אויף די גאולה, שטענדיג באגלייט אונז די גלוסטעניש – אפשר היינט, אדער מארגן – מיר ווייסן 

נישט, אבער מיר ווארטן...
מיט די פראגע ’ציפית לישועה?‘ וועט מען אויפנעמען יעדן איד נאך זיין הונדערט און צוואנציג 
יאר, ווען ער וועט שטיין פארן בית דין של מעלה, און די צוויי ווערטער האט דער ’חפץ חיים‘ 
אויסגעוועלט צו רופן זיין באקאנטן קונטרס ’ציפית לישועה‘. אין דעם קונטרס טוהט דער ’חפץ 
חיים‘ פעסט שטעלן אז די עיקר סיבה פארוואס די גלות איז אזוי לאנג, ווייל מיר האבן נישט 

גענוג בענקעניש אויף משיח.
און דער ’חפץ חיים‘ ערקלערט דארט, אז די אמונה און די האפענונג צו די גאולה האט אונטער 
געהאלטן דאס אידישע פאלק אין לויף פון אלע שווערעקייטן וואס איז אריבער אויף אים אין 
אלע דורות, אבער פון ווען די אמונה איז אפגעשוואכט געווארן, מיר האבן זיך ווי מייאש געווען 
פון ביאת המשיח, און עס זעהט אונז אויס ווי השי“ת באהאלט זיך פון אונז, דורך דעם קען ח“ו 

אנקומען אויף אונז צרות און שלעכטע גזירות.
א גערייטע טאש אויף ביאת המשיח

אויף הרה“ק דער ’ישמח משה‘ ווערט דערציילט, אז יעדע נאכט פאר ווען ער האט זיך געלייגט 
האט ער אנגעזאגט זיין הויז געזונד, אז אויב זיי וועלן הערן א קול 

די  פון  זיין  וויל  ער  ווייל  אויפוועקן,  אים  מען  זאל  שופר  א  פון 
נאך  המשיח.  מלך  דעם  אקעגן  ערשטע  די  ארויס  גייען  וואס 
געהערט  האט  עס  ווען  טאג,  דורכ‘ן  אויך  אז  מען,  דערציילט 
באלד  זיך  ער  האט  אינדרויסן,  פון  גרודער  אויסטערלישע  א 
איז  אפשר   – געפרעגט  האט  און  פלאץ  זיין  פון  אויפגעשטעלט 

שוין אנגעקומען די צייט פון די גאולה?!
איינמאל האט ער געווארט אויף זיין זוהן וואס האט געוואוינט 
אנקומען  יעצט  געדארפט  האט  און  שטעטל  ווייטע  א  אין 
זוהן  דער  אז  געזעהן  האט  ער  ווען  נאר  באזוך,  א  אויף  אים  צו 
זיין  צו  צוריק  משה  ישמח  דער  איז  קומען,  צו  פארשפעטיגט 

ספרים שטוב ווען ער פארגעסט פון אלעס. 
חשוב‘ן  אויפן  אינדרוסן  ווארטן  געבליבן  איז  משמש  דער  נאר 
האט  געדולד  זיין  און  געווארט  ער  האט  צייט  לאנגע  א  גאסט. 
שוין  זיך  האט  ענליך  ביז  פלאצן,  ביים  געהאלטן  באלד  שוין 
ער  האט  גאס,  עק  די  אין  געשטאלט  באקאנטן  דעם  אנגעזעהן 

באלד געשריגן מיט פאטאס – ער קומט! ער קומט!
די געשריי האט אויפגעשאקלט דעם ’ישמח משה‘ פון וואס ער 
איז געווען פארטראכט, ער האט זיך מיטאמאל אויפגעכאפט און 
צוגעגאנגען צו די שאפע אנטוהן די יום טוב‘דיגע קליידער און 
אזא  זיך  דערקענט  געזיכט  זיין  אויף  ווען  טיר  צום  געלאפן  איז 
שמחה וואס עס איז נישט פארהאן אין איר גלייכן. נאר ווען ער 

האט ארויסגעקוקט אינדרויסן און האט פארשטאנען אז זיין זוהן 
איז דער גאסט, האט זיך זיין געזיכט מיטאמאל געטוישט און ער האט זיך אנגערופן טרויערדיג 

אינגאנצן אנטוישט - ’איך האב געמיינט אז משיח איז שוין דא...‘ (’ניצוצות גאולה‘ עמ‘ 53).
אויך אויפן ’חפץ חיים‘ זיע“א דערציילט מען, אז פון גרויס בענקעניש צו די גאולה האט ער זיך 
אנגעגרייט א שיינע מלבוש וואס ער האט עס קיינמאל נישט אנגעטוהן... וואס איז געווען גרייט 

אויף משיח‘ס אנקומען.
ער  האט  דארט  וואו  זיך,  פאר  צוגערייט  חיים‘  ’חפץ  דער  האט  רענצל  קליינעם  א  אויך 
אריינגעלייגט אלע זאכן וואס וועלן אים אויספעלן אויפן וועג קיין ירושלים עיר הקודש – אויב 
משיח וועט פלוצלינג אנקומען... ביי יעדע רייזע האט ער מיטגענומען דעם רענצל, ווייל אפשר 

וועט משיח פלוצלינג אנקומען קיין ירושלים (’ובא לציון גואל‘ עמ‘ קפב).
דאס שוואכקייט אין אמונה פארלענגערט דעם גלות

אבער יעדער קלוגער מענטש פארשטייט אז עס איז נישט גענוג מיטן ווארטן און האפן, נאר 
מיר דארפן עפעס טוהן צו דערנענטערן די גאולה. אויב ווילן מיר טאקע דערנענטערן די 

גאולה, לאמיר אריינקוקן אין מדרש (תנחומא בשלח י) וואס זאגט: אין די שכר פון אמונה, וועלן די 
אידן פון אלע פארווארפענע פלעצער אויסגעלייזט ווערן, אזוי ווי עס שטייט (שה“ש ד ח): ”ִאִּתי 
ִמְּלָבנֹון ַּכָּלה ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ָּתבֹוִאי ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה“, ד.מ. אז דאס וואס מיר שטארקן זיך אין 

אמונה איז ווי א ’שליסל‘ צו דערנענטערן די גאולה.
אויך אין פרשת האזינו (דברים לב כ) ווען השי“ת באציהט זיך אויפן חורבן וואס גייט זיין, שטייט: 
”ַוּיֹאֶמר ...ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם ִּכי דֹור ַּתְהֻּפכֹת ֵהָּמה ָּבִנים א ֵאֻמן ָּבם“, דרש‘ענען חז“ל פון דעם 
אין ’ספרי‘ (האזינו שכ) אז אין דעם פסוק איז מרומז די עבירה פון דעם דור פונעם חורבן – אז זיי 
האבן נישט געענטפערט אמן אויף די רייד פון די נביאים ווען זיי האבן זיי געוואונטשן; ווייל 
השי“ת האט זיי געזאגט דורך זיין נביא ירמיה (יא ה): ”ְלַמַען ָהִקים ֶאת ַהְּׁשבּוָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי 
ַלֲאבֹוֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש“, און קיינער צווישן זיי האט נישט געענטפערט קיין 

אמן, אויסער ירמיה אליין, אזוי ווי עס שטייט (שם): ”ָוַאַען ָואַֹמר ָאֵמן ה‘“.
ענטפערן אמן דערנענטערט די גאולה

די בעלי התוספות (’תוספות השלם‘ איכה ב ז) האבן געגעבן א וואונדערליכן רמז אויף דעם וואס 
דער חורבן איז געקומען אלץ דעם וואס זיי האבן מזלזל געווען אין די מצוה פון ענטפערן אמן. 
זיי שרייבן אויף דעם פסוק (איכה ב ז): ”ָזַנח ֲאֹד-ָני ִמְזְּבחֹו ִנֵאר ִמְקָּדׁשֹו“: די ווארט ’זנח‘ איז אותיות 
’אמן‘, פון דא זעהן מיר אז איינס פון די  ’אד-ני מזבחו נאר‘ איז  ’חזן‘, און די ראשי תיבות פון 
סיבות פון דעם חורבן איז געווען ווייל זיי האבן נאכגעלאזט פון צו ענטפערן אמן ווי עס דארף 

צו זיין, נאך די ברכות פונעם חזן.
און דאס איז זייער פאסיג מיטן אויבנדערמאנטן מדרש אז אין זכות 
פון די אמונה וועט מען אויסגעלייזט ווערן פונעם גלות, ווייל די 

עיקר אפטייטש פון ענטפערן אמן איז ’אמונה‘.
דא איז אויך דאס פלאץ צו דערמאנען וואס דער מדרש (מדרש 
אז  ה‘“,  נֵֹצר  ”ֱאמּוִנים  כד)  לא  (שם  פסוק  אויפן  זאגט  י)  לא  תהלים 
דאס איז דער גרויסער לויב פון די אידן אז אויך ווען זיי זענען 
די  פון  רעדן  וואס  ברכות  די  אויף  אמן  זיי  ענטפערן  גלות  אין 
גאולה, אזוי ווי ’מחיה המתים‘, ’גאל ישראל‘ און ’בונה ירושלים‘, 
און מיט דעם ווייזן זיי זייער שטארקע אמונה אין די הבטחה פון 
עול  די  אונטער  זיך  געפינען  זיי  כאטש  גאולה,  די  אויף  השי“ת 

פון די פעלקער.
אויבישטער  דער  זאגט  מדרש:  אין  ווייטער  ס‘שטייט  און 
געווארן  אויסגעלייזט  זענען  אידן  די  וואס  כאטש  דעם:  אויף 
נאכאמאל  זענען  זיי  און  צייטווייליג,  אויף  נאר  מצרים  פון 
וועל  איך  אז  מיר  אין  זיי  גלייבן  דאך  געווארן,  אונטערטעניגט 
און  אפהיטן  זיי  איך  וועל  דעם  וועגן   – אויסלייזן  נאכאמאל  זיי 
וואס  די   – ה‘‘  נוצר  ’אמונים  שטייט  עס  ווי  אזוי  געבן,  אכטונג 

גלייבן און ענטפערן אמן גיט זיי השי“ת אכטונג.
אינעם  געברענגט  ווערט  וואס  מעשה  די  באקאנט  איז  עס  און 
ספרי  די  פון  נאמען  אין  י“א)  (ליום  משה‘  ’דרך  ספר  פריערדיגן 
מוסר: א חסיד האט געפאסט אויף די אריכות הגלות, און מ‘האט 
די  אין  גאולה  די  זיין  שוין  זאל  אזוי  ווי  חלום:  אין  געזאגט  אים 
צייט וואס מ‘געבט נישט אכטונג צו ענטפערן אמן נאך די ברכות 
זיי  און  ירושלים‘,  ...ועל  ’ופרוש  און  לציון‘  שכינתו  ’המחזיר  צ.ב.ש.  גאולה,  די  פון  רעדן  וואס 
זענען גורם אז דער חזן זאגט א ברכה לבטלה ח“ו, און ליידער איז מען שוין אזוי צוגעוואוינט 

צו דעם בעוונותינו הרבים.
און ער פירט אויס: וועגן דעם בין איך מתקן אין אלע קהילות, און אין יעדן פלאץ וואו איז פאר 
צו מזכה זיין דעם רבים, אז איך זאג אן אלע חזנים אז בעפאר ’מודים‘ און ’ושמרו‘ זאל דער חזן 
ווארטן אביסל נאך די אויספיר פון די ברכה, און זאל קלאפן מיט זיין האנט אויפן שטענדער 
זיך  מען  וועט  יארן  יונגע  די  פון  אויב  און  אמן,  ענטפערן  זאלן  זיי  ציבור  פארן  דערמאנען  צו 
איינגעוואוינען צו דעם, וועט מען זיך אזוי פירן אויך אויפן עלטער. און ער ענדיגט דארט צו 

מיט זייער שארפע רייד אויף דעם וואס גיט נישט אכטנג אויף דעם.
זיך  לאמיר  שטאפל,  א  ארויף  גייט  גאולה  די  אויף  ווארטן  און  האפן  אונזער  וואס  טעג  די  אין 
אלע שטארקן אין די מצוה פון ענטפערן אמן, יעדן אינדערפריה וועלן מיר ענטפערן ’אמן‘ נאך 

די ברכות השחר, און אזוי וועלן מיר איינווארצלען די אמונה אין אונזערע הערצער, און מיר 
וועלן זוכה זיין צו זעהן בקרוב בשוב ה‘ לציון ברחמים, אמן ואמן.

פרשת  דברים

בס"ד

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

אויף

פון ם
די גאולה אין זכות פון אמן

ערוועקן די מידת הרחמים
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ”ֵאֶּלה 

ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַּבִּמְדָּבר“ (א א)
דבר  אשר  הדברים  ’‘אלה  תיבות:  ראשי  די 
במדבר‘‘  הירדן  בעבר  ישראל  כל  אל  משה 
באטרעפן די צאל פון 91 וויפיל עס באטרעפט 
רבינו  משה  בעפאר  אז  רמז  א  איז  דאס  ’אמן‘, 
ישראל,  כלל  פון  זינד  די  דערמאנט  האט  ע“ה 
מידת  די  דערמאנט  פריער  פון  ער  האט 
דערמאנט  האט  ער  וואס  דעם  דורך  הרחמים 
אדנ“י,  און  הוי“ה  שם  פון  יחוד  הייליגן  דעם 
וואס איז אויך מרומז אין די ווארט ’אמן‘ וואס 

קען באשיצן און אפהיטן דעם כלל ישראל. 
’שם אליהו‘

אויף די פסוק (דברים לב כ) ”ָּבִנים א  ֵאֻמן ָּבם“ דרש‘ענען חז“ל (ספרי האזינו שכ) אז דא איז מרומז 
די זינד פון די אידן אין דעם דור פונעם חורבן – אז זיי האבן נישט געענטפערט ָאֵמּן אויף די 

רייד פון די נביאים.
און אזוי ווי מיר זאגן אין די קינות:

”ָזְכָרה ְזַמן ֲאֶשׁר ַנֲעֶשׁה ְוִנְׁשַמע ֵהִׁשיבּו, ְוַעָּתה ֲעִנַית ָאֵמן א ָהבּו“

עם ה‘ חזקו ונתחזקה!
לאמיר זיך שטארקן ביתר שאת וביתר עז צו ענטפערן אמן, און בפרט 

נאך די ברכות השחר – וואס סימבאליזירט אין זיך א ריכטיגע דאנק פון 
טיפן הארץ אויף אלעס גוטס וואס מיר זענען זוכה פון השי“ת‘ס האנט.

ויהי רצון אז די זכות זאל פאר אונז ביישטיין און מיר זאלן בקרוב 
אוסגעלייזט ווערן מיט די אמת‘דיגע גאולה במהרה בימינו אמן.
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די  פון  און  געשרייען  די  פון  ווידערקלאנג  די  אבער  ליידיג.  אינגאנצן  יעצט  איז  פלאץ  דאס 
געוויין האט זיך נאך געשפירט אין די לופט. אויף די ערד האבן זיך געוואלגערט פאפירן, א 
פארלאזטע שיך, א קליינע פעקל וואס איז פארגעסן געווארן און אויך עטליכע טראפן בלוט. 
א שטימע עדות אויף די שוידער וואס עס איז דא געווען פאר עטליכע מינוט... אבער יעצט 

איז שוין דאס פלאץ געווען אינגאנצן ליידיג.
עטליכע פולישע שקצים האבן געקוקט פון צווישן די שפאלטענעס פון די צוים. זיי האבן 
זיך.  נאך  איבעגעלאזט  האט  באהן  די  וואס  רויעך  געדעכטן  דעם  אויף  הנאה  מיט  געקוקט 
אויפן  פארט  וואס  ווארשא,  שטאט  דעם  פארלאזט  אידן  מיט  אנגעפולט  באהן  א  נאך  אה, 

אומבאקאנטן וועג.
אין  געשטופט  צוזאם  זענען  אידן  אסאך  פארכט.  און  ציטער  א  הערשט  אינעווייניג,  און 
פארמאכטע וואגאנען, וואס די גערוך פון די מיסט פון בהמות וואס איז געווען אנגעזאפט אין 

זייערע ווענט האבן אויסגעזאגט אויף וואס די וואגאנען זענען באשטימט געווען.
נאכגעלאזט  נישט  האט  באהאנדלונג‘,  בעסערע  א  צו  געווען  זוכה  זיכער  האבן  בהמות  ’די 
און  לענגער  געווארן  איז  וואס  רייזע  די  פון  לויף  אין  קאפ,  זייער  מוטשען  צו  מחשבה  די 
לענגער, ווען די זון באקט פון אויבן העכער זייער קאפ און דאס צושטיפטקייט איז נישט צום 
אויסהאלטן. אויך די וואס האבן גע‘חלש‘ט אינמיטן וועג זענען געבליבן שטיין אנגעלאנט אן 

קיין כח אויף די וואס זענען געשטאנען נעבן זיי.
די יאוש האט אנגעהויבן אריינדרינגען אין די הערצער. זיי האבן אפשר געוואוסט אז די מינוט 
וועט אנקומען, אבער דאך זענען זיי נישט געווען גרייט צו דעם. זיי זענען יעצט געווען זייער 

דערשראקן, אן קיין כח, און זיי ווילן נישט גלייבן אז די פחד‘דיגע מינוט איז אנגעקומען.
די באהן האט מיט א איילעניש איינגעשלונגען דאס איבערגעבליבענע צייט פון זייער לעבן. 
די וועג קיין אוישוויץ - דאס האבן אלע געוואוסט - איז אויף איין ריכטונג, און עס איז אדורך 

זייער שנעל. צו שנעל. 
אין איינס פון די וואגאנען איז געווען רבי עזריאל דוד פאסטאג הי“ד, א חשובער איד און א 
תלמיד חכם, א חסיד און א משורר פון די מאדזיצער חסידות. אזוי ווי אלע, האט ער אויך 
געוואוסט ווי אהין מ‘פארט, אבער אין די צייט וואס אלעמענס מח איז פארקלאפט געווארן 
פון גרויס שרעק, האט ר‘ עזריאל דוד באשלאסן זיך קאנצעטרירן און טראכטן. עפעס האט 

אין אים געברענט ווי פייער.
ווען די פינק האט זיך צופלאמט, האט די היץ ארום גענומען דעם גאנצן וואגאן, און דער ליד 
דאס  באשעפער.  צום  ליבשאפט  אומבאגרעניצטע  א  מיט  געווארן  פארפאסט  אליין  ווי  איז 
איז געווען דער ניגון וואס איז צוזאמגעשטעלט געווארן פון טראכטן און האפן, פון ווייטאג 

און פון גלוסטן און פון נאך אזעלכע סארט געפילן וואס האבן זיך געדרייט אין דעם וואגאן.
די  און  טיפקייט,  אינערליכע  א  מיט  און  פייער,  הימלישע  א  מיט  געזינגען,  האט  נשמה  די 

דערהויבענע ווערטער זעען ארויס פון ר‘ עזריאל דוד‘ס מויל שטאט און געלאסן.
אני  המשיח  בביאת  שלימה!  באמונה  מ-א-א-א-מ-י-ן!  א-נ-י  מ-א-מ-י-ן!  אני  מאמין...!  אני 
מאמין! צוביסלעך האבן זיך די ווערטער גוט אריינגעפאסט אין דעם נייעם ליד. און ווען ר‘ 
עזריאל דוד האט געענדיגט אויסשטעלן דעם ליד און עס זינגען פאר זיך שטילערהייט איין 

מאל, האט ער עס באלד אנגעהויבן צו זינגען א צווייטן מאל, און א דריטע מאל.
צוביסלעך האט דער נייער ליד איינגענומען אלעמענ‘ס הערצער, ווען עס שטארקט זיך און 
עס גייט אריבער ביז צום אנדערן וואגאן, און עס שלעפט מיט די אידן וואס זענען דארטן, און 
אויך די וואס זענען אין דעם דריטן וואגאן און אזוי ווייטער אלע הייליגע נשמות וואס זענען 

געווען אויף דעם גאנצן באהן.
”ואף על פי, ואף על פי, ש-י-ת-מ-ה-מ-ה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא! אני מאמין!“ 
דעם  מיט  זינגען  ביימער  און  שטיינער  די  מיט  וועלט  גאנצע  די  אז  אויסגעזעהן  האט  עס 
פייערדיגן ליד. און כאטש וואס די פייער איז אזוי נאנט און די גאולה זעהט אויס אזוי ווייט, 

פון דעסוועגן איז די אמונה געבליבן שטארק, און אפשר נאך שטערקער פון ביז יעצט.
און דעמאלטס, אזוי דערציילט מען, האט ר‘ עזריאל דוד דערווישט פון ערגעץ וואו א שטיקל 
אויף  ליד  דעם  פון  נאטן  די  אויסגעקריצט  ער  האט  דעם  דורך  וואס  בליי,  אויסגעשארפטן 
ער  האט  געענדיגט  האט  ער  ווען  און  שריפט,  ציטערדיגע  א  מיט  פאפיר,  אפגעריבענעם  א 
אויסגערופן: רבותי! איך בין אינגאנצן נישט זיכער צי איך וועל צוריק קומען פון דעם ביטערן 
גיהנם, אבער איך בעהט פון טיפן הארץ פון די וואס וועלן יא באפרייט ווערן פון דא; אז זיי 
זאלן מיטנעמען דעם הייליגן ליד צו מיין רבי, דער מאדזיצער רבי וואס וואוינט אין אמעריקא, 
און ער וועט שוין זארגן עס פארשפרייטן אויף די וועלט אזוי ווי עס פאסט זיך פאר אזא ליד.
נאר צוויי בחורים האבן אנגענומען זיין בקשה. ווען עס איז געווארן נאכט און די באהן איז 
געפארן מער געלאסן, האבן זיי נישט געטראכט צוויי מאל, נאר גענומען מיט זיך די בלעטער 

און שנעל ארויס געשטאנצן דורכן פענסטער.
נאר איינער פון זיי האט זוכה געווען געראטעוועט צו ווערן. נישט בעפאר ווען ער מאכט מיט 
דעם ביטערן חורבן. ער איז אנגעקומען קיין אמעריקא ווען נאר זיין העמעד‘ל האט ער אויף 

זיך, און ער האט זיך צוגעאיילט צו גיין צום וואוינונג פון דעם מאדזיצער רבי.
דעם  פון  געבעהט  לעצטן  דעם  רבי  פארן  פארציילט  ער  האט  שטימע  ציטערדיגע  א  מיט 
חסיד דער קדוש. אויף דעם אפגעריבענעם פאפיר וואס ער האט אכטונג געגעבן אין לויף פון 
אלע שווערע צייטן – אויך אין די גאר שווערע אומשטענדן וואס האבן אים ארום גענומען; 
אין די טויט לאגערן, צווישן די וועלדער, און די בונקער‘ס פון די פארטיזאנער, און שפעטער 
אין די שוואכע שיפן וואס אין זיי האט ער פראבירט איין מאל און נאך אמאל צו פארן קיין 
ארץ ישראל, ווען ער ווערט פארטריבן דורך די בריטישע פאליציאנטן מיט אכזריות אן קיין 

טראפ געפיהל.
דאס אלעס, האט דער בחור פארציילט,  איז ער אריבער ווען ער הערט נישט אויף צו זינגען 
דעם ליד, מיט א דביקות וואס פאסט פאר אזא איינער וואס האט באקומען די הייליגע צוואה.

און דעמאלטס האט ער אנגעהויבן צו זינגען. מיט פארמאכטע אויגן וואס האבן נישט געקענט 
אפהאלטן פון די טרערן זיי זאלן ארויס רינען, און מיט א ציטערדיגע שטימע וואס האט נישט 

אפגעהאלטן פון די ווערטער זיי זאלן ארום נעמען די אנוועזענדע מיט געפיהל.
און דער הארציגער ליד האט מיט זיינע נאטן דערציילט די אלע געדאנקען וואס איז דורך 
געלאפן אין די מח פון די וואס האבן זיך געגרייט צום טויט אין לויף פון אלע דורות. און די 

הייליגע ווערטער האבן דעם גאנצן אטמאספער עלעקטערזירט...
אזוי איז צושפרייט געווארן דער הייליגער ליד צווישן אלעמען, און נאך אזויפיל צייט איז עס 
געווארן די סימבאל פון א אמת‘דיגע אידישע אמונה, א אמונה וואס וועט זיך קיינמאל נישט 
גאולה  די  ווען  ביז  הערצער,  צובראכענע  שטארקן  ווייטער  וועט  וואס  אמונה  א  אויפהערן, 

וועט קומען במהרה בימינו.
’דברי ישועה ונחמה‘ עמ‘ רפג

אין די זכות פון ’זהב‘ איז השי“ת מוותר פאר די אידן

”ְוִדי ָזָהב“ (א א)

רבי חיים פון פרידבורג, דער ברודער פונעם מהר“ל, שרייבט אין זיין ספר ’אגרת הטיול‘ (חלק 
הרמז אות ז) אז די ווארט ’זהב‘ וואס ס‘שטייט ביים שולחן (שמות כה כד) איז א רמז אויף די דריי 

ברכות פון בענטשן וואס מ‘איז מחויב מן התורה - ’הזן, הארץ און בונה ירושלים‘.

האט  שאמלוי  אבד“ק  עהרנרייך  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  וואס  בפרדס‘  ’טיול  חיבור  דעם  אין 
פארפאסט אויפן ספר ’אגרת הטיול‘ (שם) ברענגט ער וואס די גמרא זאגט (ברכות כ ב) אז די 
מלאכי השרת האבן געפרעגט פון דעם אויבערשטן: ס‘שטייט אין תורה (דברים י יז) ”אשר לא 
ישא פנים ולא יקח שחד“, און וויאזוי ביזסטו יא מוותר פאר די אידן, אזוי ווי עס שטייט (במדבר 
ו כו): ישא ה‘ פניו אליך“? האט השי“ת זיי געענטפערט: וויאזוי זאל איך נישט נושא פנים זיין 
פאר די אידן?! איך האב געשריבן ”ואכלת ושבעת וברכת“, אז מ‘דארף בענטשן נאר ווען מ‘איז 

זאט, און זיי בענטשן אויך ווען זיי עסן נאר א כזית צי א כביצה.

רייד  שטראף  זיינע  געענדיגט  רבינו  משה  האט  פארוואס  פארשטיין  מיר  קענען  דעם,  לויט 
מיטן דערמאנען די ווארט ’זהב‘ וואס איז מרמז אויפן בענטשן - כדי צו דערמאנען פאר השי“ת 

די זכות וואס דורך דעם וועט ער זיי מוחל זיין.

וויאזוי קען מען ציילן די אידן?

”ה‘ ֱאקֵיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב“ (א י)

אין מדרש (דב“ר א יא) ברענגען דא חז“ל דעם פסוק וואס שטייט אין תהלים (ה ח): ”אשתחוה 
אל היכל קדשך ביראתך“, און עס איז שווער צו פארשטיין וואס איז די כוונה פונעם מדרש.

אין  ברענגט  קעד)  העתים‘  (’ספר  אלברצלוני  ר“י  דער  וואס  דעם  מיט  ערקלערן  עס  מ‘קען  נאר 
און  דאווענען,  צו  שוהל  אין  מענטשן  צוזאם  זיך  נעמען  עס  ווען  אז  גאון,  האי  רב  פון  נאמען 
די  מיט  ציילן  זיי  מען  קען  מנין,  די  צו  מענטשן,  צעהן  דא  שוין  זענען  עס  אויב  וויסן  מ‘וויל 
פסוק ”ואני ברוב חסדך אבוא ביתך...“ וואס אין דעם איז דא צעהן ווערטער, און אזוי וועט 
מען נישט עובר זיין אויף די איסור צו ציילן די אידן און זיי וועלן נישט געשעדיגט ווערן פון 

א עין הרע חלילה.

לויט דעם קען מען פארשטיין, וויבאלד אז משה רבינו האט געוואונטשן די אידן מיט די ברכה 
פון: ”יוסף ה‘ עליכם ככם אלף פעמים“ דארף מען דאך אכטנג געבן עס זאל נישט געוועלטיגן 
אויף זיי א עין הרע, וועגן דעם ברענגט דער מדרש די פסוק ”ואני ברוב חסדך“, מיר זאלן וויסן 

אז דורכ‘ן ציילן מיט די פסוק קען מען פארמיידן די עין הרע. 
’גנוזות הפרשה‘

טויזנט גאלדענע מטבעות - וויאזוי?

”ה‘ ֱאֵקי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים“ (א יא)

אין אנהויב פרשת וזאת הברכה (לג א) טייטש דער בעל הטורים בדרך רמז, אז מיט די ווערטער 
האט משה געזאגט פאר די אידן: זאגט‘ס הונדערט ברכות יעדן טאג, און ווייל די שכר פון יעדע 
ברכה איז צעהן גאלדענע מטבעות (חולין פב א), און אזוי וועלן ענק האבן א שכר פון טויזנט 

גאלדענע מטבעות.

אין ספר ’נחלת יעקב יהושע‘ לייגט צו אויף דעם, אז ’ככם‘ באטרעפט 100, און פון דעם איז 
אויך א ראיה אז די פסוק רעדט זיך פון די שכר פון זאגן די מאה ברכות.

א ברכה  ש“ך זאגט (חו“מ שפב כ) אז נאר  מ‘קען נאך צולייגן, עס איז באקאנט וואס דער  און 
וואס מ‘האט געענטפערט דערויף אמן איז ווערד צעהן גאלדענע מטבעות, און דאס איז אויך 
מרומז דא, אז די ראשי תיבות פון די ווערטער ’עליכם ככם אלף‘ באטרעפן 91 ווי די גימטריא 

פון אמן.

געזאגט מיט די מויל

”ַוַּתֲענּו ַוּתֹאְמרּו ֵאַלי ָחָטאנּו ַלה‘ ֲאַנְחנּו ַנֲעֶלה ְוִנְלַחְמנּו ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּונּו ה‘“ (א מא)

איז שווער פארוואס האט השי“ת נישט אנגענומען זייערע רייד – אזוי ווי עס שטייט שפעטער: 
”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֵאַלי ֱאמֹר ָלֶהם א ַתֲעלּו ְוא ִתָּלֲחמּו ִּכי ֵאיֶנִּני ְּבִקְרְּבֶכם“?

האט ערקלערט דער ’מקור ברוך‘ פון סערעט וויזשניץ: די תורה זאגט ארויס קלאר די טעם, 
ווייל זייערע חרטה איז נאר געווען ’ותאמרו אלי‘, ד.מ. נאר געזאגט מיט די מויל, און עס איז 

נישט געזאגט געווארן פון טיפן הארץ.
’מקור ברוך‘ 

א תפילה אויף כבוד שמים ווערט אנגענומען

”ְוא ָׁשַמע ה‘ ְּבקְֹלֶכם ְוא ֶהֱאִזין ֲאֵליֶכם“ (א מה)

”אזוי ביך איך געוואוינט צו טייטשן דעם פסוק“ - שרייבט רבי שמעון סופר פון קראקא, נאך 
וואס ער ברענגט די קשיא: פארוואס דארף די תורה שרייבן צוויי מאל דאס זעלבע לשון ’ולא 

שמע‘ ’ולא האזין‘?

נישט  איז  געדאוונט  האבן  ענק  ווען  ווייל  לקולכם“,  ה‘   - שמע  ”ולא  איז:  ענטפער  די  און 
געהערט געווארן קיין שום געבעהט אויף השי“ת - אויף גלות און צער השכינה, וועגן דעם 
”ולא האזין עליכם“ – אויך ווען ענק האבן געדאוונט אויף ענקערע געברויכן האט השי“ת נישט 

צוגעהערט צו דעם.

חז“ל זאגן (’ילקוט שמעוני‘ תהלים תתמג) אויפן פסוק (תהלים צא יב): ”אשגבהו כי ידע שמי“: זאגט 
רבי יהושע בן לוי אין נאמען פון רבי פנחס בן יאיר: פארוואס דאוונט מען און מ‘ווערט נישט 
געהאלפן? ווייל זיי ווייסן נישט דעם שם המפורש! און די כוונה איז – אז וויייסן נישט צו בעטן 

אויף כבוד שמים.
’מכתב סופר‘

וויינען אין חודש אלול

”ְוִאֵּמץ ֶאת ְלָבבֹו ְלַמַען ִּתּתֹו ְבָיְד ַּכּיֹום ַהֶּזה“ (ב ל)

די ראשי תיבות פון ’ואמץ את לבבו למען‘ איז ’אלול‘, און די ר“ת פון די ווערטער ’תתו בידך 
צו  אנשטרענגען  זיך  מענטש  א  דארף  אלול  חודש  אין  אז  לערנען,  צו  ’תבכה‘,  איז  הזה‘  כים 
תשובה טוהן און וויינען אויף זיינע עבירות, און נאר אזוי איז ער פארזיכערט אז דער יצר הרע 

וועט איבערגעגעבן ווערן אין זיין האנט – אזוי ווי עס שטייט ”למען תתו בידך כיום הזה“.
’כבוד יום טוב‘ פרשת שופטים; ’אמרי אברהם‘

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

די ניגון פון אמונה וואס וועט זיך קיינמאל נישט אויפהערן

מעפני
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