
די פרשה ’ואתחנן‘ הייבט זיך מיטן פארשטעלן פאר אונז די תפילה פון משה רבינו, וואס פון דעם 
האבן מיר א מקור אויף אסאך הלכות איבער תפילה, אזוי ווי מיר קענען זיך איבערצייגן אין די ספרים 
פון די מפרשים וואס האבן מדקדק געווען אין יעדע אות און יעדע ווארט וויאזוי די תורה שטעלט 

אונז פאר די תפילה פון משה, און זיי לערנען זיך פון דעם זייער אסאך הלכות.
ַהִהוא  ָּבֵעת  ה‘  ֶאל  כג) ”ָוֶאְתַחַּנן  (ג  פסוק  די  פון  מדייק  איז  וואס  בחיי  רבינו  אין  אויך  מיר  זעהן  אזוי 
ֵלאמֹר“, אז די כוונה איז ”ווען ער האט געדאוונט האבן די ליפן ארויסגעזאגט קלאר די ווערטער“ [און 
דער חיד“א (’נחל קדומים‘) לייגט צו א רמז אז די ר“ת פון די ווערטער ’בעת ההיא לאמור‘ איז ’הבל‘ – א 
רמז אויף די דאמף (הבל) וואס קומט ארויס פון א מענטש‘ס מויל ווען ער זאגט ארויס די ווערטער 
קלאר פון זיין ליפן, און וועגן דעם איז דער חיד“א מעורר אז דער וואס דאוונט זאל נישט זאגן די 
ווערטער נאר מיטן שאקלען די ליפן, נאר אויף אזא וועג אז עס זאל ארויס גיין דאמף פון זיין מויל].

יב  (במדבר  מרים  אויף  משה  פון  תפילה  די  ביי  פסוק  אויפן  בחיי  רבינו  דער  שרייבט  דעם  צו  ענליך 
יג): ”ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה‘ ֵלאמֹר ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה“: די ווארט ”לאמר“ איז טייטש, אז זיין תפילה איז 
געווען קלאר ארויס געזאגט, נישט נאר מיט מחשבה, אזוי ווי חז“ל זאגן (ברכות לא א) אז דער וואס 
דאוונט דארף ארויס זאגן די ווערטער קלאר מיט זיינע ליפן. לייגט צו דער רבנו בחיי: ”און די טעם 
צו דעם, כדי די אותיות זאלן דורך דעם געצייכנט ווערן מיט די ’רוח‘ פון דעם מענטש‘ס מויל, וועט 
גיין  ארויף  וועט  תפלה  די  און  ’דבור‘,  און  ’רוח‘  דער  און  ’קול‘  דעם  דורך  בשלימות,  זיין  תפילה  די 

געצייכנט מיט די רוח פון זיין מויל“.
להלכה, פסק‘נט דער רמב“ם (תפילה ה ט) און דער שו“ע (או“ח קא ב) ביי תפילת שמונה עשרה: ער 
זאל נישט דאווענען נאר אין הארץ, נאר ער זאל ארויס זאגן די ווערטער מיט זיינע ליפן און ער אליין 

זאל הערן וואס ער זאגט שטילערהייט“, [מ‘דארף אנמערקן וואס דער 
’משנה ברורה‘ שרייבט (שם ס“ק ו עי“ש) אז עס איז ראוי אז ער זאל 
הערן,  זאל  אים  נעבן  שטייט  וואס  דער  אז  הויעך  דאווענען  נישט 
ווייל פון דעם זעהט אויס אז ער גלייבט נישט אז השי“ת הערט אויך 

ווען מ‘דאוונט שטיל].
פארוואס דארפן מיר ארויס זאגן די ווערטער מיט די ליפן

די יסוד פון די הלכה לערנט ארויס די גמרא (ברכות לא א) פון די פסוק 
וואס שטייט ביי די תפילה פון חנה [וואס אויך פון איר לערנען חז“ל 
עטליכע זאכן פון הלכות תפילה] (שמואל א‘ א יג): ”ְוַחָּנה ִהיא ְמַדֶּבֶרת 
חנה  פון  שטימע  די   – ִיָּׁשֵמַע“  א  ְוקֹוָלּה  ָּנעֹות  ְׂשָפֶתיָה  ַרק  ִלָּבּה  ַעל 
צו  ארויס  געגעבן  אכטונג  האט  זי  אבער  געהערט,  נישט  זיך  האט 
זאגן די ווערטער קלאר מיט די ליפן, אזוי ווי עס שטייט ”ַרק ְׂשָפֶתיָה 
ארויס  דארף  דאוונט  וואס  דער  אז  מיר  לערנען  דא  פון  און  ָּנעֹות“, 

זאגן די ווערטער קלאר מיט די ליפן.
דער  המפרשים:  גדולי  די  פון  פראגע  די  באקאנט  שוין  איז  עס 

אויבישטער ווייסט דאך וואס מענטשן טראכטן, און אויך אז תפילה ווערט דאך אנגערופן ’עבודה 
שבלב‘, פארוואס, דארפן מיר ארויס זאגן די ווערטער, און עס איז נישט גענוג אז מיר זאלן פון דעם 

טראכטן אין אונזער הארץ? 
איז געזאגט אויף דעם עטליכע ערקלערונגען:

רבי חיים וואלאזשינער (נפש החיים פרקים, פ“ה) ערקלערט דאס לויט דעם כלל וואס ער האט אוועק 
געשטעלט אין עטליכע פלעצער אין זיין ספר (ראה ש“ב פי“א ועוד) אז דער עיקר פון יעדע מצוה איז 
די מעשה בפועל, און די מחשבה איז זיך נאר מצטרף צו די מעשה. און דער כלל איז נישט נאר נוגע 
אויף מצוות מעשיות, נאר אפילו אויך אויף תפילה וואס ווערט אנגערופן ’עבודה שבלב‘, און לויט 
דעם וועלן מיר פארשטיין פארוואס דארף מען ארויס זאגן די ווערטער מיט די ליפן. און מיר דארפן 
וויסן אז דאס איז נישט נאר ’לכתחילה‘, נאר עס איז אויך מעכב בדיעבד, און וועגן דעם איז קלאר 
אז ווער ס‘האט געדאוונט נאר ’במחשבה‘, דארף ער נאכאמאל דאווענען און ארויס זאגן די ווערטער 

ווי עס דארף צו זיין.
איז  עס  אז  ב)]  רסב  (פקודי  זוהר  אויפן  האר“י [געבויעט  כתבי  די  פון  החיים‘  ’נפש  דער  ברענגט  נאך 
טאקע ריכטיג אז די כוונה אין די בחי‘ פון ’נשמה שבדיבור‘, אבער דער עיקר תיקון ווערט געטוהן 
דורך די ליפן וואס ריקן זיך, וואס דאס איז די בחי‘ פון ’גוף שבדיבור‘, וועגן דעם נאר דורך ביידע 

צוזאמען וועלן די עולמות האבן א תיקון.
אנדערע זאלן זיך אפלערנען

נאך א ביאור אויף דעם ברענגט דער חיד“א (’חומת אנך‘ תהלים סה) אין נאמען פון דעם אר“י ז“ל, וואס 
ֱאקִים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה   ְל” ב-ג):  (סה  תהלים  אין  פסוקים  די  ענין  דעם  אויף  אויסגעטייטש  האט 

יודע  א  ביזסט  דו  ווייל  ְתִהָּלה“ –  ֻדִמָּיה   אז ”ְל טאקע  ריכטיג  ָיבֹאּו“;  ָּבָׂשר  ָּכל   ָעֶדי ְּתִפָּלה  ...ׁשֵֹמַע 
מחשבות, און עס פעלט דיר נישט אויס אז דער מענטש זאל ארויס זאגן די ווערטער פון זיין מויל; 
אבער ”ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה ָעֶדי ָּכל ָּבָׂשר ָיבֹאּו“ – די סיבה פארוואס מיר דאווענען הויעך אויפן קול, כדי אז 

אנדערע זאלן זיך אפלערנען פון אונז אז מ‘דארף דאווענען.
ערקלערט דער חיד“א, אויב וואלט יעדער איד געווען צופרידן מיטן דאווענען נאר אין הארץ, וואלטן 
האבן  זיי  אז  אויסרייד  א  מיט  דאווענען  צו  פון  ארויסגעדרייט  אינגאנצן  זיך  מענטשן  פשוט‘ע  די 
פול  זיין  זאל  שוהלן  די  אז  אנשטאט  אז  אויסגעקומען  וואלט  אזוי  און  הארץ,  אין  געדאוונט  שוין 
וועלן  זיי  גאסן,  די  אין  לויפן  ארום  זיי  וועלן  אויבערשטן,  דעם  לויבן  קומען  וואס  מענטשן  מיט 
זיין  מתודה  צו  זיך  פון  ארויסדרייען  אויך  זיך  וועלן  זיי  אז  ווייט  אזוי  זינדיגן,  צו  צוגעוואוינען  זיך 
דעם  לויט  הארץ...  אין  געווען  מתודה  שוין  זיך  האבן  זיי  אז  אויסרייד  א  מיט  עבירות  זייערע  אויף 

פארשטייען מיר שוין פארוואס איז אזוי חשוב אז מיר זאלן דאווענען מיטן מויל.
א דיבור קען מען אנטאפן

די  צוזאגן  ארויס  אכטונג  געבן  מיר  וואס  סיבה  די  אז  וירא)  (פר‘  ריקאנטי  מנחם  רבי  שרייבט  נאך 
ווערטער מיטן מויל, איז ווייל השי“ת האט אזוי אוועק געשטעלט די סדר פון די בריאה, אז אלע 
זאכן דארף געטוהן ווערן דורך א מעשה אדער א דיבור און עס איז נישט גענוג א מחשבה. אזוי ווי 
ס‘שטייט אין זוהר (אדרא זוטא האזינו רצד א) אויפן פסוק (קהלת י כ): ”ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמִים יֹוִלי ֶאת ַהּקֹול“, אז 
יעדע מחשבה וואס דער מענטש טראכט טוהט נישט אויף ביז ער זאגט עס ארויס מיט די ליפן, און 
נאך וואס עס קומט ארויס פון זיינע ליפן שפאלט עס די וועלטן און עס גייט ארויף אין די עולמות 
העליונים און פון דעם ווערט דער ’קול‘ וואס קומט אן צו השי“ת, אזוי ווי עס שטייט (דברים א לד) 
”ַוִּיְׁשַמע ה‘ ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם ְּבַדֶּבְרֶכם ֵאָלי“, און אויב דער מענטש גיט 
אכטונג ארויס צו זאגן די ווערטער, איז ער זוכה צו טוהן פון זיי א 

קרוין פארן קעניג פון דער וועלט.
אין די פארזעצונג פון זיינע ווערטער ברענגט ער אין נאמען פון רבי 
סעדיה גאון, אז אין די אותיות וואס קומען ארויס פון די מויל איז 
דא א ממשות וואס אין דעם זענען דא נייע כוונות און סודות וואס 
טוהן געוויסע זאכן אין די וועלט. ענליך צו וואס מיר טרעפן ביי מתן 
תורה אז דער קוֹל ה‘ איז געווען אויסגעמישט מיט א גרויסע פייער, 
אז מ‘האט עס געקענט טאפן, אזוי ווי עס שטייט (שמות כ טו) ”וכל 
ווען  זיך,  ביי  באמערקן  עס  קען  יעדער  הקולות“.  את  רואים  העם 
ער רעדט אין א קאלטן טאג, און די דאמף פון זיין מויל שניידט די 
לופט און עס באשאפט אזעלעכע צורות ווי דאס אויסזעהן פון די 
אותיות. און רס“ג לייגט צו אז מיטן פארשטיין דעם סוד וועלן מיר 
טבע  די  טוישן  הקדושים  שמות  די  קענען  וויאזוי  פארשטיין  קענען 

פון דער וועלט, ואכמ“ל.
אויף הגרנ“צ פינקל זצ“ל ראש ישיבת מיר ווערט דערציילט, אז כאטש וואס עס איז אים זייער שווער 
אנגעקומען דאס רעדן, דאך האט ער ביים דאווענען זייער אכטונג געגעבן ארויס זאגן יעדע ווארט 
ליפן,  די  אויף  באמערקן  זיך  זאל  עס  התעורררות,  א  און  זיסקייט  וואונדערליכע  א  מיט  סידור  פון 

(’לבוקר רינה‘ עמ‘ כז)

נאך שרייבט דער גאון רבי משה שטערנבוך (תשובות והנהגות ח“ה סי‘ מד) ליידער ווייסט דאך יעדער 
איינער וויפל פרעמדע געדאנקען קומען אים אריין פלוצלינג אין קאפ פונקט ווען ער שטעלט זיך 
דאווענען, און אויב וועט א מענטש דאווענען נאר במחשבה, קען דאך זיין תפילה בטל ווערן אין 
רוב שלעכטע געדאנקען ח“ו, ווען דעם איז זייער וויכטיג אז מיר זאלן ארויס זאגן די ווערטער מיט 
אונזער מויל און דורך דעם וועלן מיר קענען מבטל זיין די אלע פרעמדע געדאנקען, ווייל מיר האבן 

דאך דעם כלל אז א מחשבה קען נישט מבטל זיין א דיבור (קידושין נט ב).
ארויס זאגן ’אמן‘ מיט די ליפן

צו פארענדיגן דעם ענין וועלן מיר אראפ ברענגען וואס דער מהר“ל זאגט אויפן מאמר חז“ל (שבת 
קיט ב): ”כל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן“: ווען די חז“ל האבן געזאגט ’בכל כוחו‘ 
– האבן זיי נישט געמיינט ’הויעך‘, ווייל זיי האבן דאך געקענט זאגן ’בקול רם‘. זיי האבן אויך נישט 
געמיינט ’מיט די כוונה‘, ווייל זיי וואלטן עס געקענט זאגן קלאר. נאר זיי האבן געוואלט מיט דעם 
אונז אויסלערנען אז מיר זאלן ענטפערן ’אמן‘ קלאר מיט די ליפן און נישט אבי געזאגט. און וועגן 
דעם איז דער שכר אז ’פותחים לו שערי גן עדן‘, ווייל צו עפענען אזאך וואס איז פארשפארט און 

פארמאכט דארף מען אסאך כח, און דער וואס ענטפערט אמן ’בכל כוחו‘ איז ווערד אז מ‘זאל אים 
עפענען די פארשפארטע טויערן (’נתיבות עולם‘ נתיב העבודה פי“א).

פרשת  ואתחנן

בס"ד

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

די ונז

פון ם
די חיוב צו ארויס זאגן די ווערטער מיט די ליפן

מיר וועלן אים לויבן מיטן ענטפערן אמן 
ֶאת  ָלנּו  ָלֶתת  אָֹתנּו  ָהִביא  ְלַמַען  ִמָּׁשם  הֹוִציא  ”ְואֹוָתנּו 

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתינּו“ (ו כג)

די סופי תיבות ’הוציא משם למען‘ זענען ’אמן‘, און די 
ראשי תיבות ’למען הביא אותנו לתת‘ זענען ’אהלל‘, א 
רמז אז השי“ת האט אונז ארויסגענומען פון מצרים כדי 
מיר זאלן זיין פאר אים א עם סגולה, און אים לויבן מיטן 

ענטפערן אמן. 
 ראה הגש“פ לב שמח עמ‘ לג

הגה“צ רבי יחזקאל לעווינשטיין זצ“ל האט נאכגעזאגט 
אין נאמען פון דעם אלטן פון קעלעם:

עס לוינט זיך פאר א מענטש אראפקומען אויף די  
וועלט און זיך אפלאג ן מיט ביטערע 
יסורים זיינע זיבעציג יאר, אויך נאר 

כדי ער זאל ענטפערן איינמאל אין 
זיין גאנצע לעבן ’אמן‘.

הקדמה לספר 'תפילת חנה'
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געשטאלט  וואונדערליכער  א  באהאלטן  זיך  אונטער  האט  צונאמען  פשוטער  דער  שניידער‘.  דער  ’יודל 
וואס איז געווען פאר עטליכע דורות, וואס האט זוכה געווען אויסצוהיילן טויזנטער מענטשן און נאך מער.
פארוואס איז זיין כח געווען מער פון אנדערע שניידער‘ס פון זיין צייט? אויף דעם ליינט אין די ערציילונג:

פון זיינע יונגע יארן איז יודל געווען באקאנט ווי א ’בור און עם הארץ‘, פון די סארט וואס איז געווען נאר אין 
די אמאליגע ציייטן, אזא איינער וואס אויך א צורת אות האט ער נישט געקענט, אבער אין די ארבעט פון 
’שניידעריי‘ איז ער געווען גאר א גרויסער ספעציאליסט, און נאך א שטיקל צייט אין די פאך איז ער געווארן 

דער פריוואטער שניידער פונעם פריץ פון דעם געגנט און פון זיין פאמיליע.
אין איינע פון טעג האט דער פריץ דערציילט פאר יודל אז ער פלאנט צו מאכן א גרויסע פארזאמלונג אין 
זיין חצר פאר אלע זיינע נאנטע און גוטע פריינד, וועגן דעם וויל ער אז ער זאל אויפנייען די זעלבע סארט 

קלייד פאר אלע זיינע באדינער‘ס.
’איך פארלאז מיך אויף דיין געניטשאפט!‘ האט דער פריץ ווייטער געזאגט, ’וועגן דעם דאס מאל דארפסטו 

אליינ‘ס אראפפארן צו דעם מארק וואס קומט פאר אין לייפציג און איינקויפן דארטן די ריכטיגע שטאף!‘
נאך אינמיטן רעדן האט דער פריץ דערלאנגט פאר יודל א לעדערנעם בערזל אנגעפולט מיט מטבעות וואס 
איז צוזאמען געווען די סומע פון דריי הונדערט זילבערנע רובל – א ריזן סומע! ער האט געוויזן אויף דעם 
שיינעם וואגן וואס איז געשטאנען אין זיין חצר איינגעשפאנט צו צוויי שטארקע פערד, און ווערט געפירט 

דורך א געניטער בעל עגלה, און האט אים באפוילן זיך שוין ארויסלאזן אויפן וועג אן זיך פארזוימען.
א  באמערקט  האט  ער  און  וואגן  פונעם  ארויסגעקוקט  יודל  האט  אונטערוועגנס  טעג  עטליכע  נאך 
שוידערליכער געשעהניש: אויף דעם פארקערטן ריכטונג איז געקומען צו פארן א שיינע וואגן וואס ווי עס 
זעהט אויס געהערט עס פאר איינעם פון די פריצים פון די געגנט, וועגן פון אונטער איר שלעפט זיך נאך א 

אויסגעדארטער איד‘ל וואס איז צוגעבינדן צו דעם וואגן מיט שטריק...
האט  און  פלאץ,  זיין  פון  אויפגעשפרינגען  באלד  איז  ער  פארשוווייגן.  געקענט  נישט  עס  האט  יודל 
ארויסגעשלעפט פון דעם בעל עגלה‘ס הענט די שטריקן פון די פערד ווען ער שלעפט דעם וואגן זי זאל 

זיך ריקן אין זייט און פארמאכט דעם וועג.
אפשטעלן.  געמוזט  זיך  האט  אקעגן  געקומען  איז  וואס  וואגן  די  און  סקונדע  א  אריבער  נישט  איז  עס 
יודל וואס איז געווען פעסטגעבויט, איז באלד צוגעגאנגען צו דעם פריץ וואס איז געזיצן אינעם וואגן און 
האט אים אנגעזידילט: ’רשע און אכזר וואס דו ביזסט! וויאזוי דערוואגסטו זיך אזוי אויפצופירן מיט דעם 

אויסגעדארטן איד‘ – האט ער געזאגט ווען ער ווייזט אויף דעם איד וואס איז שוין צוזאמגעפאלן.
מיט  געענטפערט  האט  יודל  פון  רייד  שטרענגע  די  פון  געווארן  צוטומלט  אינגאנצן  איז  וואס  פריץ  דער 
פון  קרעטשמע  דעם  דינגען  אויפן  געלט  שולדיג  שוין  מיר  איז  איד  דער  טוהן?  איך  זאל  ’וואס  הכנעה: 

עטליכע יאר אויף צוריק, און מיט דעם האט ער זיך אליינס געאורטיילט אזא מיתה משונה!
’וויפיל איז דער חוב?‘ האט יודל געפרעגט.

’דריי הונדערט רובל!‘ – האט דער פריץ געענטפערט מיט א גלאטקייט.
אן צו טראכטן צוויי מאל האט יודל גענומען דעם לעדערנעם בערזל וואס האט באקומען פון זיין פריץ, און 

האט אפגעציילט פאר דעם פארוואונדערטן פריץ דריי הונדערט רובל.
דער פריץ האט אויפגעבינדן דעם צובראכענעם איד פון זיינע שטריק, ווען ער גיט אים איבער פאר יודל 
אין די הענט אריין, וואס האט אים מיט זיין וואגן אהיים געפירט, וואו דארט האט שוין זיין פאמיליע זיך 

געזארגט אים צו היילן.
פארצוזעצן די וועג קיין לייפציג אן די געלט האט נישט קיין פשט... וועגן דעם האט יודל באפרייט דעם 
בעל עגלה ער זאל פארן אויף זיין וועג, און ער האט אנגעהויבן צו וואנדערן אין די וועגן טעג און וואכן ביז 

ער איז אנגעקומען צו זיין דארף.
נאך בעפאר ער האט אנגעיאגט צו טרעפן א באהעלטעניש, האבן די באדינער פונעם פריץ אים געכאפט 

און אים געפירט צום אויפגערעגטן האר.
די רעוואלווער איז שוין געווען אנגעשטעלט, די באמבע איז שוין געווען אינעווייניג, ווען פלוצלינג איז יודל 
’אדוני  אונטערטעניגונג.  גרויס  מיט  פריץ  פונעם  צופוס  אראפגעווארפן  זיך  און  פריץ  צום  צוגעשפרינגען 
הפריץ‘ – האט ער געזאגט מיט א וויינעדיגע שטימע, ’אויב דו וועסט מיך הרג‘ענען – וועסטו קיינמאל נישט 
צוריק באקומען דיין געלט! בעהט איך דיר, דו זאלסט מיך לאזן ביים לעבן און איך זאג דיר צו אז איך וועל 

אלעס טוהן דיר אפגעבן מיין חוב‘.
אקעגן אלע שאנסן האט דער פריץ באפרייט יודל, נאך וואס ער און זיינע קנעכט האבן אים גוט אנגעשלאגן 
מכות רצח. צובראכן און צוקלאפט קערפערליך און גייסטיש האט יודל ווייטער אנגעהויבן צו וואנדערן 

ווען ער האט מיט זיך גארנישט.
אין איינע פון די טעג האבן אים זיינע פוס געטראגן קיין ליזענסק, וואו עס האט געוואוינט דער הייליגער 
רבי ר‘ אלימלך זי“ע. דארט האט ער געטראפן א ווארעם ווינקל נעבן דעם אויוון אינעם בית המדרש, און 
די חסידים האבן אים אויך געגעבן עסן און טרינקען, דעריבער האט ער באשלאסן אז ער וועט זיך דארט 

אויפהאלטן גאנץ ווינטער.
זאל  אנוועזענהייט  זיין  אז  פראבירט  ער  ווען  וואכן,  און  טעג  ווינקל  זיין  אין  באהאלטן  זיך  האט  יודל 
קיינעם נישט שטערן, אין די צייט וואס די שמועסן פון די צדיקים וואס זענען דארט אריבער האבן נישט 
דערגרייכט זיינע מגושמ‘דיגע אויערן. אויך האט ער נישט אויפגעכאפט די ווערטער פונעם רבי‘ן וואס האט 

גערעדט אין בית המדרש פון מאל צו מאל.
נאר אין איינע פון די טעג, אן עס זאל זיין צו דעם א קלארע באדייט, האבן זיינע אויערן אויפגעכאפט, דאס 
ערשטע מאל, איין זאך פון די ווערטער וואס דער רבי האט דעמאלטס געזאגט: ”א איד וואס איז זוכה צו 
דאווענען צו השי“ת, דארף ער אכטונג געבן ארויס צו זאגן די ווערטער פון זיין מויל געלאסן, אזוי ווי איינער 

וואס ציילט דיאמאנטן...“.
די עטליכע ווערטער האבן די אויערן פון יודל אויפגעכאפט – אזאך וואס איז אים געווען א וואונדער. עס 
זעהט אויס אז דער רבי האט מיך אינזין געהאט, האט ער ביי זיך באשלאסן, און אן צו וויסן פארוואס, האט 
ער זיך אונטער גענומען אז פון היינט און ווייטער וועט ער דאווענען געלאסן ווי איינער וואס ציילט געלט, 

פונקט אזוי ווי דער רבי האט געהייסן.
וויבאלד ער איז געווען א עם הארץ, איז ווען ער האט אנגעהויבן אזוי צו דאווענען – אויפן קול און שטאט 
איז  און  נאכגעלאזט,  נישט  האט  יודל  אבער  גרייזן.  זיינע  פון  לאכן  מ‘זאל  אז  צוגעברענגט  דאס  האט   –
אריבער דאווענען אין א זייטיגן צימער, דארט איז ער געזיצן יעדן אינדערפריה אסאך שעות, ביז עס איז 
אים געלונגען צו ענדיגן שחרית, באלד נאכדעם האט ער זיך געשטעלט דאווענען מנחה און מעריב. נאר 

אין די שפעטע נאכט שעה‘ן האט ער עפעס איבערגעביסן.
דאס האט פאסירט מוצאי יום כיפור. דער משמש האט נישט באמערקט וואו איינער האלט נאך אינמיטן 
דאווענען מוסף, ער האט פארשפארט דעם שווערן אייזענעם טיר און האט איבערגעלאזט יודל אליין אין 
בית המדרש. פארטאג‘ס האט יודל געענדיגט דאס דאווענען, ער האט אנגעהויבן צו זוכן אין יעדע ווינקל 
אביסל  נאך  האט  ער  געטראפן.  נישט  האט  ער  אבער  הונגער,  זיין  שטילן  אים  ס‘זאל  עסנווארג  א  עפעס 

געזוכט, אבער דעמאלטס האט ער פארלוירן זיינע כוחות און האט גע‘חלש‘ט.
ווייסע  מיט  אנגעטוהן  געשטאלט  שיינעם  א  מיט  איד  א  ער  זעהט  חלום  זיין  אין  איינגעשלאפן,  איז  יודל 
קלייידער וואס זאגט אים אזוי: איך בין דער איד וואס דו האסט געראטעוועט מיט דיין רחמנות פון די הענט 
פונעם שלעכטן פריץ! עס טוהט מיר וויי דיר צו דערציילן, אז מיין קערפער האט נישט אויסגעהאלטן די 
שווערע יסורים, און נאך עטליכע טעג וואס דו האסט מיך אויסגעלייזט האב איך אויסגעהויכט מיין נשמה.

זייער  מען  איז  הימל  אין  אז   – געווארן  פארשווינדן  איז  ער  בעפאר  צוגעלייגט  ער  האט   – וויסן  זאלסט 
איבערראשט געווארן פון זיינע גוטע מעשים, און יעצט ווען דו האסט אנגעהויבן צו דאווענען ווי עס דארף 
דיין  צו  ענדע  א  געקומען  איז  עס  אז  באשלאסן  מ‘האט  און  געהאט  רחמנות  דיר  אויף  מען  האט  זיין,  צו 

פיין און פלאגעניש! פון דעם טאג און ווייטער וועסטו מצליח זיין מער און מער, בגשמיות און ברוחניות.
האט  ער  שמחה,  א  און  התעוררות  דערהויבענע  א  גאר  מיט  יודל‘ן  אויף  אריבער  זענען  טעג  סוכות  די 
געשפירט וויאזוי זיין רוחניות ווערט מער פון טאג צו טאג, און ווען ער איז געקומען מוצאי שמחת תורה 
זיך געזעגענען פונעם רבי‘ן ר‘ אלימלך, איז ער איבערראשט געווארן ווען דער רבי האט געלייגט זיינע הענט 

אויף זיין קאפ, און אים ווארעם געוואונטשן און געזאגט:
דיר  ביי  וואקסן  וואס  גראז  די  מיט  אן  זיי  פול  זעק,  עטליכע  נעם  שטוב,  דיין  צו  אנקומען  וועסט  דו  ווען 

אין הויף. פון די גראז זאלסטו געבן פאר יעדן וואס דארף א הילף און דו וועסט זעהן וואונדערליכע זאכן.
אזוי ווי דער רבי האט געזאגט אזוי איז געווען. שוין אין דעם ערשטן טאג וואס ער איז צוריק אהיים, ווען 
ער האט געהערט אויף איינעם פון זיינע שכנים וואס איז שטערבעליך קראנק, האט ער אים געגעבן פון די 

סגולה‘דיגע גראז און יענער איז אויסגעהיילט געווארן.
לעבנ‘ס  אין  אויך  און  מופת,  בעל  וואונדערליכער  א  אלץ  געווארן  באקאנט  נאמען  זיין  שנעל  איז  זייער 
געעעפנט  הארץ  זיין  זיך  האט  ברכה  רבי‘נס  דעם  דורך   – ענדערונג  ערנסטע  א  געווארן  איז  שטייגער 
מופת‘  ’בעל  און  חכם‘  ’תלמיד  א  געווארן  ער  איז  אזוי  און  מצוות,  זיין  מקיים  צו  און  תורה  לערנען  צו 

אויפאיינמאל.
’אמוני עם סגולה‘ ח“א פרק ה

מיט כוונה
”ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה‘“ (ד כג)

אויף די באקאנטע דרש פון די חז“ל (דב“ר יא י) וואס זאגן אז משה רבנו האט געדאוונט 515 
תפילות וויפיל עס באטרעפט ’ואתחנן‘, לייגט צו דער אבודרהם (דיני תפילת שמונה עשרה): אז 
אויך די ווארט ’תפלה‘ באטרעפט 515 וויפיל עס באטרעפט ’ואתחנן‘, מיר זאלן זיך אפלערנען 
אז ווען קען עס ווערן אנגערופן א ’תפילה‘ נאר ווען עס ווערט געזאגט מיט א געבעהט. נאך 
 515 באטרעפן  הלב‘  ’בכונת  און  לב‘  ’עבודת  ווערטער  די  אויך  אז  אבודרהם  דער  צו  לייגט 

פונקט ווי די ווארט ’תפילה‘ – וואס דאס איז א רמז אז א תפילה דארף צו זיין מיט כוונה.

דאווענען אויף זיכרון
ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר (שם)

בדרך דרש האט הגאון רבי שמאי גינזבורג זצ“ל ערקלערט דעם פסוק:
א מענטש דארף דאווענען ’בעת ההיא לאמור‘ – אז אין יעדע צייט וואס מ‘וועט אים בעהטן 
צו זאגן עפעס א דבר תורה אדער א הלכה, זאל אים באלד ארויפקומען אויפן געדאנק דאס 
ריכטיגע ווארט. ענליך צו וואס דער חיד“א ברענגט אין ’שם הגדולים‘ (מערכת ספרים ש‘ קלד) אז 
דער בעל הש“ך האט געקענט א הייליגן שם, און ווען עס האט אים אויסגעפעלט האט ער עס 

מכוון געווען און באלד געטראפן יעדע מאמר וואס ער האט געזוכט. 
און אין תנא דבי אליהו רבא (רבה פ“ו) שטייט: וואויל איז פאר א מענטש וואס ער האט אין זיך 

דברי תורה און ער געדענקט זיי, און ער ווייסט צו ענטפערן א ענטפער באלד אויפן פלאץ.

לעבן אין זכות פון קריאת שמע
”ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה‘ ֱאקֵיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום“ (ד ד)

שטייט אין ’שולחן ערוך‘ (או“ח סא ג): אין קריאת שמע איז פארהאן רמ“ה ווערטער, און כדי עס 
צו פארעדיגן צו די צאל פון רמ“ח – אקעגן די רמ“ח איברים וואס איז אין א מענטש, זאל דער 

שליח ציבור איבער זאגן די דריי ווערטער ”ה‘ אלוקיכם אמת“.
פון דא נעמט ארויס דער ’דגל מחנה אפרים‘ אז יעדע ווארט פון קריאת שמע גיט לעבן פאר 
איין אבר פון א מענטש, און דאס זאגן ”ה‘ אלוקיכם אמת“ ברענגט צו אז דער מענטש איז זוכה 

צו זיין געזונט אויף אלע זיינע רמ“ח איברים.
א רמז אויף דעם קענען מיר זעהן אין דעם פסוק: ו‘אתם הדבקים בה‘ אלוקיכם‘ - ’אתם‘ איז 
אותיות ’אמת‘, ד.מ. ווען ענק וועלן באהעפטן די ווארט ’אמת‘ צו די ווערטער ’ה‘ אלוקיכם‘, 

’דגל מחנה אפרים‘קענען ענק זיין פארזיכערט אז ’חיים כולכם היום‘.

און מ‘דערציילט אויף הגאון בעל ’עמודי אש‘, אז איינמאל איז ער אנגעקומען דאווענען שחרית 
ווען זיינע באקן איז שטארק אנגעבלאזן, און ווען דער גאון רבי חיים לייב פון סטאוויסק האט 
עס באמערקט איז ער זייער אויפגעציטערט געווארן און האט אים געפרעגט דערויף. האט 
דער ’עמודי אש‘ געענטפערט: צו מיין ווייטאג האב איך נעכטן ביי קריאת שמע נישט אינזין 
געהאט ווי עס דארף צו זיין, וואס דאס האט צוגעברענגט אז מיינע ציין האבן מיר וויי געטוהן 

אין לויף פון א גאנצע נאכט ביז מיינע באקן האבן זיך אנגעבלאזן.
אש‘  ’עמודי  דער  האט  שחרית  דאווענען  ביים  וואס  נאך  זאך,  וואונדערליכע  א  הערט  און 
אכטונג געגעבן אינזין צו האבן ביי קריאת שמע ווי עס דארף צו זיין, האבן זיך אפגעטוהן די 

’נטעי איתן‘ חלק ז אות אציין ווייטאג. 

נאר א ריכטיגע תפילה ווערט אנגענומען
”ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת ה‘ ֱאֶהי ּוָמָצאָת ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁש“ (ד כט)

די פסוק הייבט זיך אן מיט א לשון רבים ’ובקשתם‘ און ענדיגט מיט א לשון יחיד ’ומצאת‘, 
פארוואס?

ערקלערט דער גאון רבי דובער יפה דער רב פון אוטיאן, א תלמיד פון רבי חיים וואלאזשינער:
קראנק  זענען  מענטשן  צוויי  זאגט:  מאיר  רבי  אז  מיר  טרעפן  א)  (יח  השנה  ראש  מסכת  אין 
געווארן מיט די זעלבע קרענק, און זיי זענען געווען אין א לעבנס געפאר, און דאך נאר איינער 
דער  און  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  געדאוונט  האט  דער  ווייל  פארוואס?   - געווארן  געזונט  איז 

אנדערע נישט!
און דאס איז מרומז אין דעם פסוק: ”ובקשתם“ – כאטש וואס עטליכע וועלן בעהטן, וועט נאר 

איינער זוכה זיין צו ”ומצאת“ – ווער? דער וואס האט געדאוונט ווי עס דארף צו זיין.
’אמרי שפר‘

א תפילת רבים אין חו“ל ווערט אנגענומען נאר ווען עס איז מיט כוונה
דער גאון רבי יחיאל העליר דער בעל ’עמודי אור‘ האט געטראפן אין דעם פסוק א רמז אויף 
וואס הגאון רבי יוסף גיקאטיליה האט געזאגט, אז אין ארץ ישראל ווערט אנגענומען א תפילת 
רבים אויך ווען עס ווערט געזאגט אן קיין כוונה, אנדערשט ווי אין חו“ל וואס דארט ווערט עס 

אנגענומען נאר מיט כוונה:
ווען ס‘וועט זיין ”ובקשתם“ - א רבים, ”משם“ – פון דארט - פון חו“ל, ”את ה‘ אלוקיך“, איז 

”ומצאת“ – נאר אויב ”כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך“.
הגש“פ ’אור ישרים‘ עמ‘ כב

נישט פארגעסן פון זיך...
”ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה‘ ֱאֵהינּו ה‘ ֶאָחד“ (ו ד)

אין מסכת ברכות (יג ב) זאגן חז“ל אז בשעת‘ן זאגן דעם ווארט ’אחד‘ דארף יעדער אינזין האבן 
אז ער טוהט קעניגן דעם אויבערשטן אויבן און אונטן און אויף אלע פיר זייטן פון די וועלט.

אין ספר ’זכור למרים‘ ברענגט דער ’חפץ חיים‘ וואס דער גדול המוסר רבי ישראל סאלאנטער 
זצ“ל האט אמאל גע‘מוסר‘ט איינעם פון זיינע תלמידים:

ביים זאגן ’אחד‘ גיבסטו שטארק אכטונג צו קעניגן דעם אויבישטער אויפן גאנצן וועלט און 
אלע זייטן, טוהט‘ס אויך געדענקן אים צו קעניגן אויף דיר אליינס און טוהן זיין ווילן מיט אלע 

’זכור למרים‘ כאדיינע רמ“ח איברים?!

מ‘זאגט נישט קיין ברכה אויף א איסור
”ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ֲאֶׁשר א ָנָטְעָּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת“ (ד יא)

ושבעת  ”ואכלת  י):  (ח  שפעטער  שטייט  עס  ווי  אזוי  ’וברכת‘,  דא  נישט  שטייט  פארוואס 
וברכת“?

ענטפערט הגרמי“ל זק“ש דער רב פון די געגנט ’זכרון משה‘:
ביי אונזער פסוק ווערט דערמאנט ”ובתים מלאים כל טוב“, און חז“ל דרש‘ענען (חולין יז א) אז 
די כוונה פון די תורה איז צו מתיר זיין פאר די אידן צו עסן פלייש פון א חזיר אלץ א הוראת 
שעה [און דער רמב“ן לייגט צו אז אויך די ’כרמים וזיתים‘ וואס ווערן דא דערמאנט זענען פון 

כלאים און ערלה וואס איז דעמאלטס געווען מותר].
לויט דעם פארשטייט מען פארוואס דא שטייט נישט ’וברכת‘, ווייל א עסנווארג פון א איסור 
– אויך ווען מ‘מעג עס עסן – פון דעסוועגן דארף מען מען נישט זאגן אויף דעם א ברכה פריער 

’מילי דמרדכי‘ עמ‘ תקפגאון נאכדעם (ראה רמב“ם ברכות א יט).

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

דער סוד פון יודל דער שניידער

מעפני
מי

פער
או אם
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