
אסאך שטעלן זיך אויף דעם וואס פרשת נצבים איז אייביג נאנט צו ראש השנה, און די 
ראשונים האבן געגעבן א סימן אויף דעם - ’קומו ותקעו‘, ד.מ. ’קומו‘ – דאס איז ’נצבים‘, 
וואס  השנה  ראש  איז  דאס   – ’תקעו‘  בעפאר  שטענדיג  איז  ’אויפשטיין‘,  לשון  דעם  פון 

מ‘בלאזט (ראה אבודרהם - סימני פרשיות).
נאך ברענגען ספרים אין נאמען פונעם זוהר הקדוש אז איבעראל וואו עס שטייט ’היום‘ 
– איז עס ראש השנה, און אויך אין אונזער פרשה האט די תורה עס מרמז געווען אין די 
פסוק ”אתם נצבים היום כולכם“, וואס דאס מיינט די טאג ראש השנה וואס דעמאלטס 
דער   – איינער  יעדער  און  תפילה,  און  תשובה  מיט  באשעפער  פארן  אידן  אלע  שטייען 
קליינער און דער גרויסער – שטרענגט זיך אן צו טוהן ווי מער א נחת רוח פאר השי“ת 

(’פרדס יוסף החדש‘).
ויתנו לך כתר מלוכה

דער ’תפארת שלמה‘ פון ראדאמסק (לראש השנה) שרייבט אז אין דעם פסוק לערנט אונז 
די תורה וויאזוי דארף מען זיך אויפפירן ווען מ‘שטעלט זיך דאווענען פארן באשעפער אין 
ראש השנה – מ‘זאל דאווענען ’לפני ה‘ אלוקיכם‘, ד.מ. אז ביים דאווענען זאל מען אינזין 

האבן די צער השכינה.
און דער ’תפארת שלמה‘ לייגט צו, אז דאס האבן חז“ל מרמז געווען ווען זיי האבן געזאגט 
אין גמרא (ר“ה ח ב): ”מלך וציבור - מלך נכנס תחילה“ - ווען א מענטש קען זיך אויסוועלן 

נכנס  ”מלך   - דאווענען  ביים  האבן  אינזין  זאל  ער  וואס  אויף 
תחילה“! אז ער זאל בעפאר אלעס אינזין ביים דאווענען אויף 
דעם קעניג פון דער וועלט, פאר ווען ער וועט אינזין האבן די 

באדערפענישן פון די מענטשן.
זוכה  וויל  וואס  יעדער  אזוי,  איז  ענין  דער  צו:  לייגט  ער  און 
זיין אז עס זאל אויף אים ערוועקט רחמים און חסדים, דארף 
זיך פארלאזן אויפן אויבערשטן און זיך מכניע זיין צו אים, און 
דורך דעם וועט ער געהאלפן ווערן מיט אלעם גוטן. אבער 
אויב  נאר  נישט,  איר  העלפט  קיינער   – הקדושה  שכינה  די 
מיר וועלן נתעורר ווערן מיט א איתערותא דלתתא, דעריבער 
מיר  בעפאר  דעם  אויף  בעהטן  צו  זיין  מקדים  מיר  דארפן 

בעהטן אויף די אייגענע געברויכן.
ענליך צו דעם שטייט אין ’יסוד ושורש העבודה‘ (שער האיתון 
פ“א) אז די עיקר פון די תפילות אין די ימים נוראים איז עס 
דער  אויף  נאמען  באשעפער‘ס  דעם  ווערן  געהייליגט  זאל 
וועלט, וועגן דעם דארף אים וויי טוהן אין הארץ ספעציעל 
גלות,  לאנגן  דעם  אין  השם  חילול  דעם  אויף  טאג  דעם  אין 

מער פון וואס ער וויינט אויף זיינע צרות.
זיינע  אין  ברענגט  זצ“ל  אייבשיץ  יהונתן  רבי  גאון  דער  און 
דרשות (’יערות דבש‘ ח“ב דרוש א‘) וואס דער זוהר הקדוש זאגט 
’די  געברויכן:  אייגענע  אויף  ר“ה  אין  בעהטן  וואס  די  אויף 
אין  און  הכיפורים  יום  און  השנה  ראש  אין  דאווענען  וואס 
אנדערע ימי הרחמים נאר וועגן די אייגענע געברויכן, פרנסה 
און לעבן, זענען זיי אזוי ווי די הינט וואס שרייען יעדן טאג 

’געב געב‘.
און אין אמת‘ן אויך וואס א מענטש בעהט אויף די חיי העולם 

הזה דארף ער אינזין האבן אז דורך דעם וועט ער קענען מקיים 
זיין די מצוות און תשובה טוהן, אזוי ווי חז“ל זאגן (ירושלמי ע“ז ג א): עס איז מער בעסער איין 
שעה פון תשובה און מעש“ט אויף דער וועלט מער פון דאס גאנצע חיי העולם הבא. און 
אויך ווען ער בעהט אויף פרנסה זאל ער אינזין האבן אז די פרנסה זאל אים העלפן ער זאל 

קענען דינען דעם אויבערשטן אן קיין שוועריקייטן און אן קיין אפהאלטונגען.
די תפילות אין די טעג האבן א ספעציעלן חשיבות 

אין ’מדרש תהילים‘ (קב) ברענגען חז“ל דעם פסוק (תהילים קד יח) ”פנה אל תפלת הערער 
ולא בזה את תפילתם“, און זיי ערקלערן אז אין די בקשה האט דוד המלך ע“ה מרמז געווען 
אויף די שפעטערדיגע דורות, וואס זיי זענען צוגעגלעכנט צו א ערער בערבה, זיי האבן 
נישט קיין כהן און נישט קיין נביא וואס זאל מכפר זיין אויף זיי, אבער זיי האבן דעם כח 
פון דאווענען אין ראש השנה און יום כיפור - וואס השי“ת וועט עס נישט פארשעמען און 

דאס וועט זיי צוניץ קומען.
זצ“ל  וואכטפויגל  נתן  רבי  הגה“צ  געוואוינט  געווען  איז  מדרש  וואונדערליכן  דעם 
אויפליינען מיט א קול פון געוויין בעפאר די תקיעות אין דעם ליעקוואד‘ע ישיבה, ווען 

ער זאגט אז אין דעם מדרש זעהן מיר קלאר אז די תפילות פון די ימים נוראים איז א מעין 
פון די בחינה פון די קדושה פון בית המקדש.

דאווענען  איז  טאג  היינטיגן  דעם  פון  עבודה  ”די  דייטליך:  און  קלאר  געזאגט  האט  ער 
דאס  אויף  אדער  פארגאנגענהייט  אויפן  טראכטן  נישט  זאלן  מיר  מער!  גארנישט  און 
אלול  (קדוש  מחזור“  אין  שטייט  וואס  התפילה  סדר  אויפן   – יעצט  אויף  נאר  קומענדיגע, 

פרק יח).

און עס ווערט דערציילט אויף רבי חיים פרידלענדער זצ“ל אז ווען ער איז קראנק געווארן 
געווארן  געוואר  מ‘איז  וואס  אזאך  קראנקהייט,  ביטערע  די  מיט  יארן  לעצטע  זיינע  אין 
”ווער  זאץ:  איין  מיט  דעם  אויף  רעאגירט  ער  האט  פאנאראמא,  ציין  א  ביי  פארצופאל 
ווייסט, עס קען זיין אז מיט מער געפיהל ביים דאווענען אין ראש השנה וואלט איך עס 

געקענט איינשפארן“ – די ווערטער האט ער געזאגט (מעין המועד ר“ה עמוד קעג).
פסוקי דזמרה

דער מגיד פון מעזריטש זיע“א פלעגט מעורר זיין אויף דעם וואס דער המון עם פירן זיך 
אין ראש השנה און אין יום כיפור צו דאווענען די שמונה עשרה‘ס ווארט ביי ווארט, מיט א 
ספעציעלע כוונה מער ווי א גאנץ יאר – יעדער לויט זיין מדריגה, און זייער הארץ ליגט זיי 
אין די ווערטער זיי זאלן חלילה נישט טראכטן פון פרעמדע זאכן א.ד.ג., ווייל די ווערטער 

זענען פרעמד און אומבאקאנט, און דאס ערוועקט זייער כוונה.
נישט  מענטשן  רוב  זענען  דזמרה  פסוקי  די  זאגן  ביים  אבער, 
מ‘איז  ווייל  טעג,  הייליגע  די  אין  דעם  אויף  מקפיד  אזוי 
צוגעוואוינט צו די קאפיטלעך א גאנץ יאר, ממילא ווערן זיי 

נישט פון דעם באגייסטערט.
דארף  געזאגט,  מגיד  מעזריטשער  דער  האט  באמת,  אבער 
דאווענען,  פון  טייל  דעם  ביי  געבן  אכטונג  זייער  אויך  מען 
ריכטיג טאקע אז די שמונה עשרה איז די הויפט טייל פונעם 
אליין,  קעניג  מיטן  מען  רעדט  דעמאלטס  ווייל  דאווענען, 
עס  ווער  אז  משל,  דעם  געזאגט  שוין  האבן  חז“ל  אבער 
האט נישט די שליסל פונעם חצר – וויאזוי וועט ער קענען 

אריינגיין אין שטוב?!
צו  גרויס  זייער  איז  דזמרה‘  ’פסוקי  די  פון  כח  די  דא –  אויך 
פארשניידן די אלע מקטריגים און אלע וואס האלטן אפ די 
תפילות, אויב אזוי, איז זיכער אז אין ראש השנה דארף מען 
צוקומען צו דעם. וועגן דעם דארף מען זייער אכטונג געבן 
עס צו זאגן מיט כוונה, באימה וביראה, און דורך דעם וועלן 
מיר זוכה זיין אז אלע אונזערע תפילות וועלן נתקבל ווערן 

באהבה (ליקוטים יקרים אות קלד).
ענטפערן אמן

מיט פלאם פייערדיגע ווערטער איז דער בעל ’חמדת ימים‘ 
אמן  ענטפערן  פון  ענין  דעם  אויף  מעורר  פ“ג)  יוה“כ  (ח“ג 
א  ציטירן  וועלן  מיר  און  נוראים,  ימים  די  אין  ספעציעל 
פון  בארוהיגן  נישט  זיך  קען  ”איך  ווערטער:  זיינע  פון  טייל 
די אויפפירונג פון עטליכע נארישע מענטשן וואס ווען דער 
שליח ציבור זאגט אין די טעג... ’היום תאמצנו‘... קוויטשען 
זיי הויעך אמן, און זיי געבן אויך אכטונג אז זייערע קינדער, 
גרויסע און קליינע, זאלן ענטפערן אמן מיט זייער גאנצע כח – 
זיי ווערן נישט אפגעמוטשעט פון דעם, אבער ווען זיי הערן קדיש און ברכות – הערט מען 

נישט זייער שטימע! און זיי מאכן פון דעם טפל א עיקר און פון דעם עיקר א טפל“.
און ער לייגט צו א משל: ”זיי זענען אזוי ווי א גרויסער עולם וואס זענען ארויס געגאנגען 
די  ווען  אנגעוואונטשן,  און  באגריסט  אים  האבן  זיי  און  קעניג,  דעם  זיין  פנים  מקבל 
האט  קעניג  דעם  נעבן  שטייט  וואס  פון  איינער  און  ’אמן‘,  הויעך  ענטפערן  פארזאמלטע 
נישט געענטפערט אמן. נאר שפעטער ווען זיי האבן פארגעזעצט זייערע רייד און געזאגט: 
האט  און  פרייליך  ווערן  צו  אנגעהויבן  ער  האט  טוהן!‘,  גוט‘ס  אונז  פאר  זאל  קעניג  ’דער 
פונעם  כבוד  דעם  פון  פארשעמער  א גרעסערער  דא  דען  איז  אמן...  הויעך  געענטפערט 

קעניג ווי דער קנעכט?!“
...און אויב ביי א קעניג א בשר ודם איז אזוי, איז דאך א קל וחומר בן בנו של קל וחומר, 
דעם...  צום געריכט אויף  שטעלן  זיי  מ‘וועט  ווען  מענטשן  די נארישע  טוהן  וואס וועלן 

און אויף זיי איז געזאגט געווארן: ”ולא אותי קראתי יעקב כי יגעת בי ישראל“ - פונקט 
ביי מיר.

פרשת  נצבים

בס"ד

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

א איז

פון ם
”אתם נצבים“ – צו דאווענען אום ראש השנה 

ענטפערן אמן טוהט ראטעווען פון די מקטרגים
ְוַעל  ה‘  ַעל  ָיַחד  נֹוְסדּו  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ  ַמְלֵכי  ”ִיְתַיְּצבּו 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  מֹוְסרֹוֵתימֹו  ֶאת  ְנַנְּתָקה  ְמִׁשיחֹו. 
קאפיטל  די  אז  זאגן  מ‘קען  ב-ג).  ב  (תהלים  ֲעבֵֹתימֹו“ 
השנה,  ראש  טאג  דעם  אויף  געווארן  געזאגט  איז 
מקטרגים  די  זייער  זיך  שטארקן  דעמאלטס  וואס 
וואס ווילן אפרייסן די פארבינדונג וואס איז פארהאן 
א  הימל,  אין  פאטער  זייער  מיט  אידן  די  צווישן 
דעם  ביי  אן  שטארק  זיך  זעהט  וואס  פארבינדונג 
דורכ‘ן  געטוהן  ווערט  וואס  יחוד  וואונדערליכן 
ענטפערן אמן וואס איז בגימטריה הוי“ה און אדנ-י, 
און דער פסוק איז עס מרמז אין די ווערטער ’ננתקה 

את מוסרותימו‘ – וואס איז ר“ת ’אמן‘.
אמן,  ענטפערן  צו  אכטונג  געבן  אידן  די  ווען  אבער 
עס  ווי  אזוי  שטריק,  שטארקע  א  דעם  פון  ווערט 
צוויי  בגימטריה  [-איז  ”יעקב  ט):  לב  (דברים  שטייט 
מאל אמן] חבל נחלתו“, און מיט דעם ’בינדן‘ זיי צו 
און טוהן אפהאלטן פון די מקטרגים פון צו מקטרג 
ח)  קמט  (תהילים  שטייט  עס  ווי  אזוי  זיי,  אויף  זיין 

”לאסור מלכיהם בזיקים“. 
’עבודת ישראל‘ ראש השנה; ’שומר אמונים‘ 
מאמר פתחו שערים פרק טו 

טייערער איד!
אינעם טאג פון ראש השנה הבא עלינו לטובה

ווען דו וועסט וועלן געבענטשט ווערן פון 
דיינע נאנטע און גוטע פריינדמיט די וואונטש 

'לשנה טובה תכתב ותחתם''לשנה טובה תכתב ותחתם'
געב אכטונג צו ענטפערן אויף דעם 'אמן'
און נאר נאכדעם צוריק ענטפערן פאר זיי

מיט די נוסח וואס זיי האבן דיך געוואונטשן

אינעם גרויסן יום הדין
וואס יעדע ברכה וואס קומט ארויס 

פון א איד'ס מויל
איז ווי א מליץ פאר אונז 

געדענק אז ענטפערן 'אמן'
איז א צייכן אויפן צושטימען 

און אננעמען די ברכה
און אן דעם איז די

 ברכה נישט בשלימות

ונאמר אמן בברכה שלימה 
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די  וואסערן.  שטורעמישע  די  אין  שיף  די  געוואקלט  זיך  האט  ניס  א  פון  שאלעכטץ  א  ווי 
כוואליעס האבן געקלאפט אין איר אן קיין רחמנות און עס האט זיך געהאלטן ביים צוברעכן. 
די ברעטער וואס האבן געקריצט מיט א שטארקייט, צוזאמען מיט די שטארקע קולות פון 
די ווינטן און פון די כוואליעס, האבן זיך געשטארקט אויף די געשרייען פון די רייזנדע וואס 
האבן געשריגן מיט א ציטער זעעהנדיג קל אר מיט זייערע אויגן דעם אומגליק וואס קען פאר 

זיי פאסירן.
נישט ווייניג אידן זענען געווען צווישן די הונדערטער מיטרייזנדע וואס זענען געפארן מיט 
דעם שיף צום הייליגן לאנד. נאך אסאל יארן פון האפן און גלוסטן האבן זיי ענדליך געוואלט 
זוכה זיין ארויף גיין קיין ארץ ישראל, אבער אין די שווערע מינוטן האט אויסגעזעהן אז זייער 

רייזע גייט זיך ענדיגן בעפארן צייט, אויף א טראגישן אופן.
צווישן די אידן אויפן שיף האט זיך אנגעמערקט די געשטאלט פונעם גאון וקדוש רבי ישראל 
פון שקלאוו זצ“ל, דער בעל ’תקלין חדתין‘, דער באליבטער תלמיד פונעם ווילנער גאון זצ“ל. 
אזוי ווי זיין גרויסער רבי האט ער אויך געגלוסט ארויף גיין קיין ארץ ישראל און זיך באזעצן 
אין איר, אבער אנדערשט פון די נסיעה פונעם גאון וואס איז צושטערט געווארן אינמיטן וועג 
דורך א אנווייזונג פון הימל, האט ביז יעצט אויסגעזעהן אז די רייזע פונעם תלמיד וועט זיך 

יא ענדיגן מיט הצלחה.
אבער פונקט יעצט האט זיך אלעס געטוישט, דער רוהיגער ים וואס האט זיי באגלייט אויף 
זייער וועג אין די לעצטע חדשים, האט זיך פלוצלינג געטוישט און איז געווארן שטורעמיש 
און ווילד. אין אנהויב האט עס אויסגעזעהן אז עס וועט אדורך גיין, אבער זייער שנעל איז 
מער געוואר געווארן אז עס האנדלט זיך מיט א מורא‘דיגע שטורעם וואס וויל דערטרענקען 

די שיף מיט אלע אירע מיטרייזנדע.
אין די צייט וואס די גוי‘שע מיטרייזנדע האבן פראבירט צו טוהן פארשידענע  פעולות פון 
זיך ראטעווען אבער אן קיין האפענונג און מיט שרייען צווייפלדיג וואס אין איינגעשלינגען 
געווארן אינעם גרויסן ים, האבן זיך צוזאמען גענומען די אידישע רייזנדע אונטן ביים שיף און 
איינגעריסן ביי די טויערן פון הימל מיט א תפילה צום באשעפער ער זאל רחמנות האבן אויף 

זיי און אויף זייערע קינדער און ער זאל זיי ארויס נעמען מצרה לרווחה.
מיר האבן א כלל אז א תפילה קומט נישט צוריק ליידיג, אבער די ישועה האט אויסגעזעהן 
זייער ווייט, דער ים האט געשטורעמט און געווילדעוועט, די כוואליעס האבן שוין אנגעיאגט 
אריינצודרינגען אינעם שיף, די מיואש‘דיגע רייזנדע האבן זיך געפלאגט אויסגיסן נאך און נאך 
אמפער‘ס מיט וואסער צוריק צום ים אריין. זיי האבן דעמאלטס אויסגעזעהן ווי די ’חסידה‘ 

וואס וויל טרוקן מאכן דעם ים מיט איר מויל...
אויף רבי ישראל שקלאווער האט אויסגעזעהן אז די טומל בארירט אים נישט אינגאנצן, ווען 

ער איז געווען פארזינקען אין זיינע מחשבות.
איז  וואס  אידן  גרופע  די  געמאכט  שטיל  האט  ער  אויפגעכאפט.  ווי  זיך  ער  האט  פלוצלינג 

געשטאנען נעבן אים, און ער האט אנגעהויבן צו זאגן פאר זיי מוסר רייד:
מיינע ברודער! מיר געפינען זיך יעצט אין א גרויסע צרה, אונז האפן אז מיר וועלן געהאלפן 
ווערן זייער שנעל, אבער יעצט ליגט אויף אונז א חוב איבערקוקן אונזערע מעשים און נאכגיין 
וועגן וועם איז דער גרויסער שטורעם. איך טראג יעצט אן אז יעדער איינער פון אונז זאל זיך 
מתוודה זיין אויף זיינע עבירות אקעגן אלעמען, און דורך דעם וואס ער וועט זיך שעמען מיט 
דעם, וועט אים השי“ת מוחל זיין, אזוי ווי חז“ל זאגן (ברכות יב ב): ”דער וואס טוהט א עבירה 

און ער שעמט זיך מיט דעם, איז מען אים מוחל אלע זיינע עבירות“.
איינער נאכן צווייטן האבן זיי זיך אוועק געשטעלט אין א רייע און האבן אנגעהויבן זיך צו 

מתוודה זיין מיט א געוויין אויף זייערע זינד, ווען די ארומיגע וויינען מיט.
שפעטער איז אנגעקומען די רייע פון איינער פון די יונגע פון די גרופע, א בחור‘ל ארום די 
האט  און  געשטעלט  אוועק  זיך  האט  בחור  דער  אויסזעהן.  מאגערע  א  מיט  יאר,  צוואנציג 

אנגעהויבן צו דערציילן מיט א ציטערדיגע שטימע:
רבי‘נס  אונזער  אבער  זינד,  מיינע  דערציילן  און  ענק  פאר  שטיין  צו  זיך  שעם  איך  רבותי! 
איך  אז  געזעהן  איך  האב  מעשיעם  מיינע  נאכגעקוק  האב  איך  און  שטערקער,  איז  באפעל 
בין פארשמירט מיט א מורא‘דיגן זינד, אבער איך האף אז מיטן דערציילן וועט עס פאר מיר 

מכופר ווערן.
א מורא‘דיגן זינד האב איך געזינדיגט פאר מיינע טייערע עלטערן – האט דער בחור אנגעהויבן 

צו דערציילן – א זינד פון ליגנט און כיבוד אם:
איך בין אויפגעוואקסן אין ארימע שטוב. אין אנהויב מיינע יארן האבן מיינע עלטערן געהאט 
פרנסה, אבער עטליכע יאר נאכדעם האט זיך איבער געדרייט אויף אונז דער רעדל. דאס האט 
פאסירט ווען אונז האבן זוכה געווען אז דער גר“א איז געקומען וואוינען אין א הויז נאנט צו 

אונזער הויז, ווען נאר א וואנט פון ציגל טיילט אפ צווישן אונזער הויז צו זיין הויז.
ביי  התורה  קול  די  הערן  צו  אויפגעהערט  נישט  זיך  האט  ווייטער  און  טאג  יענעם  פון 
אונזער שטוב. פון די אנדערע זייט וואנט איז די הייליגע און זיסע שטימע פון זיין לערנען 

אריינגעהערט געווארן ביי אונזער שטוב, און איז אריין אין די טיפענישן פון די הארץ...
איז  פרנסה,  זיין  אויף  געפלאגט  זיך  ער  האט  דעמאלטס  ביז  וואס  פאטער,  טייערער  מיין 
צו  נאנט  זיצן  ער  פלעגט  שעה‘ן  אסאך  פון  צו  איין  א  ניגון.  זיסן  דעם  צו  צוגעבינדן  געווארן 
די וואנט מיט א ספר אין די הענט, און ער האט זיך אנגעשטרענגט נישט צו פארפאסן איין 

ווארט.
צוביסלעך האט ער אויפגעהערט צו ארבעטן אזויפיל שעות ווי ביז יעצט, כדי ער זאל קענען 
מיטהאלטן דעם לערנען, ביז ער האט שוין אויפגעהערט אינגאנצן צו ארבעטן, און ער איז 

געזיצן אגאנצן טאג און געלערנט.
האבן  עלטערן  באליבטע  אונזערע  אבער  געווען,  שווער  זייער  עס  איז  קינדער  די  אונז  פאר 
פאר אונז ערקלערט דעם גרויסן זכות וואס מיר האבן אז מיר זענען קינדער צו א טאטן א 

תלמיד חכם וואס פלאגט זיך אין די תורה מיט זיין גאנצן כח.
האבן  מאל  צו  מאל  פון  אז  ווייט  אזוי  מעגליך,  ווייט  ווי  באגנוגענען  זיך  געמוזט  האבן  מיר 
פיר קינדער געגעסן פון איין פארציע. פאר מיינע ברודער איז עס זייער שווער געווען, וועגן 
דעם האב איך אין איינע פון די טעג באשלאסן צו זאגן א ליגנט, און כ‘האב דערציילט פאר 
מיינע עלטערן אז פון היינט און ווייטער זארגט דער מלמד אין ’חדר‘ אז מיר זאלן עסן דארטן 

מיטאג, וועגן דעם דארף איך זיך נישט מער צוטיילן מיט זיי אין די מאגערע פארציע.
אין לויף פון א לאנגע צייט האב איך נישט פארזיכט א טעם פון א געהעריגן מאלצייט, אבער 
דאס וואס איך האב געוואוסט אז אין דעם זכות האבן מיינע ברודער א גרעסערער פארציע, 

האט מיר זאט געמאכט מער פון אלע רייכע מאלצייטן.
גלייב‘ט מיר מיינע פריינד, האט דער בחור‘ל געענדיגט מיט א געוויין שטימע, איך האב עס 
געטוהן לשם שמים, אבער למעשה האב איך עובר געווען אויף די עבירה פון זאגן ליגנט, און 

אויף דעם בעהט איך פונעם אויבערשטן ער זאל מיר מוחל זיין!
ווען רבי ישראל האט דאס געהערט האט ער אויסגעבראכן אין א גרויס געוויין און האט צוזאם 
דו  קינדער  הייליגע  וועלכע  נאר  זעה  עולם!  של  רבונו  צו,  נאר  קוק  הענט:  זיינע  געבראכן 
האסט! איז דען פארהאן אין די וועלט נאך א פאלק וואס קען זיך רייניגן מיט אזעלעכע זינד?!

איך בעהט דיר רבונו של עולם! – האט רבי ישראל געשריגן ווען אלע אנוועזנדע וויינען מיט 
אים; ביי די תפילות פון די ימים נוראים בעהטן מיר: ”פנה נא אל התלאות ואל לחטאות“, וואס 
ד.מ. קוק דיך אום אויף די מיטמאכענישן און נישט אויף די זינד, אבער יעצט בעהטן מיר: 
”פנה נא אל החטאות!“ – קוק נאר צו אויף וועלעכע ’זינד‘ זענען דיינע קינדער זיך מתוודה, 

האב שוין רחמנות און העלף דיינע קינדער.
און קוק נאר וואו וואונדערליך האט פאסירט, באלד ווען רבי ישראל האט געענדיגט זיינע 
ווערטער, האט זיך דער ים בארוהיגט פון זיין צארן. אקעגן די פארוואונדערטע אויגן פון די 
אנדערע מיטרייזנדע האט פאסירט דער גרויסער נס, די שיף איז ווייטער געפארן אויף איר 
וועג אן קין שטערונג, און ביז עטליכע טעג האט די הייליגע חבריא שוין זוכה געווען זיך צו 

געפינען אינעם הייליגן לאנד.
’אוצרות התורה‘ ימים נוראים פ“י

דאווענען פערציג טעג
”ַאֶּתם ִנָּצִבים“ (כט ט)

ליינט  פרשה  די  געזאגט:  האט  ישראל  אמונת  קהל  אב“ד  וואלפסאן  משה  רבי  הרה“צ 
מען שטענדיג א שבת בעפאר ראש השנה. וועגן דעם איז דא אין דעם פערציג פסוקים 
- מרמז צו זיין אויף וואס עס ליגט אויף אונז, מיר זאלן זיך אפשטעלן פון אונזער לעבנ‘ס 
שטייגער [-“אתם נצבים“] און נתעורר ווערן צו תשובה און צו תפילה מיט כוונה אין די 

פערציג ימי הרחמים וואס זענען פון ראש חודש אלול ביז יום כיפור.
’אמונת עתיך‘

היום – איז ה‘ ימי הדין
”ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה‘ ֱאקֵיֶכם“ (כט ט)

דער גאון רבנו יוסף חיים פון באגדאד שרייבט אין זיין ספר ’אדרת אליהו‘: ’היום‘ – איז 
’ה‘ יום‘, א רמז אויף די פינעף טעג וואס דעמאלטס שטייען מיר צום משפט  נוטריקון 
פאר השי“ת, און זיי זענען: צוויי טעג ראש השנה, יום הכיפורים, הושענא רבא און שמיני 

עצרת.

א באהאלטענער לויב און א אפענער לויב
”ַהִּנְסָּתרֹת ַלה‘ ֱאקֵינּו ְוַהִּנְגת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם“ (כט כח)

אין אמת‘ן וואלט געפאסט אז מיר זאלן שטענדיג דינען דעם אויבערשטן נאר במחשבה 
און נישט בדיבור, ווייל ווער קען דען דערציילן אלע זיינע טאטן, ווער קען פארשטעלן 
זיין גרויסקייט און דערהויבנקייט; אזוי ווי מיר זאגן אז כאטש ”אילו פינו מלא שירה כים 
ולשוננו רינה כהמון גליו... אין אנחנו מספיקים להודות... על אחת מאלף אלפי אלפים... 

הטובות“ וואס ער האט געטוהן מיט אונז.
מויל  דעם  מיט  דאווענען  זאלן  מיר  אז  אויס  זיך  פעלט  עס  אז  וויסן  דארפן  מיר  אבער 
און ארויס זאגן דעם לויב פון השי“ת, כדי אויסצולערנען פאר אונזערע קינדער וויאזוי 

מ‘דארף לויבן און דאנקען דעם באשעפער.
פון  לויב  אמת‘דיגער  דער   – אלוקינו“  לה‘  ”הנסתרות  פסוק:  דעם  אין  מרומז  איז  דאס 
השי“ת איז פארהוילן פון אונז, און נאר פאר השי“ת איז עס אויפגעדעקט, אבער ”והנגלות 
לנו ולבנינו עד עולם“ – די לויב וואס מיר לויבן מיט אונזער מויל אקעגן אלעמען, איז 
מ‘דארף  אז  אייביג  ביז  קינדער  קינד‘ס  און  קינדער  אונזערע  אויסצולערנען  ציל  זייער 

לויבן השי“ת.
מאור ושמש‘

האפן און ווארטן א גאנצן טאג
”ְוָׁשב ה‘ ֱאֶהי ֶאת ְׁשבּוְת ְוִרֲחֶמ ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל ָהַעִּמים“ (ל ג)

אזוי שרייבט דער רמב“ם (מלכים יא א):
בית  דעם  אויפבויען  און  דוד...  בית  מלכות  ברענגען  צוריק  וועט  המשיח  מלך  ”דער 
עס  ווער  און  ערטער...  פארווארפענע  זייערע  פון  אידן  די  צוזאמנעמען  און  המקדש 
גלייבט נישט אדער ווער עס ווארט נישט אויף זיין אנקום... איז א כופר אין די תורה און 
אין משה רבינו, ווייל די תורה זאגט דאך: ”ושב ה‘ אלוקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך 

מכל העמים“...“
הגרי“ז  פון  נאמען  אין  נאכגעזאגט  לעווינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה“צ  משגיח  דער  האט 

פון בריסק:
אין די ווערטער פונעם רמב“ם וואס ער לערנט עס ארויס פון די פסוק אין אונזער פרשה 
איז  גאולה  די  אין  נישט  גלייבט  עס  ווער  נאר  נישט  חידוש:  גרויסער  א  פארהאן  איז 

גערעכנט ווי א כופר, נאר אויך ווער עס ווארט נישט אויף אים!
און דער גרי“ז פלעגט צולייגן מיט א באגייסטערונג, אז יעדער מענטש דארף מקיים זיין 
וואס ער זאגט יעדן טאג ביים דאווענען: ”כי לישועתך קוינו כל היום“ – ד.מ. דעם גאנצן 

טאג - ’כל היום‘ פשוטו כמשמעו - דארף מען אנפילן מיט ווארטן אויף די גאולה!
קובץ הנאמן אלול תשרי תש“כ עמ‘ 20 

א זמן וואס איז מסוגל אויף תשובה
”ּוָמל ה‘ ֱאקֶי ֶאת ְלָבְב ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶע“ (ל ו)

שטייט אין ’בעל הטורים‘:
’את לבבך ואת לבב‘ – איז ר“ת אלול, פון דא איז א רמז אז אין חודש אלול דארף מען 
אויפשטיין און זאגן סליחות, ווייל די חודש איז א צייט וואס איז מסוגל תשובה צוטוהן 

אזוי ווי עס שטייט אינעם שפעטערדיגן פסוק (פס‘ ח) ”ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה‘“.

נישט אויפהערן פון דאווענען
”ְוָנַתן ה‘ ֱאקֶי ֵאת ָּכל ָהָאלֹות ָהֵאֶּלה ַעל אְֹיֶבי... ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה‘“ (ל ז-ח)

חז“ל זאגן אין מדרש (שמו“ר לח ד): אויב וועט א מענטש זאגן: וויבאלד השי“ת וועט געבן 
די אלע קללות אויף אונזערע פיינט – אפשר וועלן מיר קענען אויפהערן פון דאווענען?! 
וועגן דעם שטייט: ”ואתה תשוב ושמעת בקול ה‘“ – אייביג דארף מען דאווענען צו ה‘ 

יתברך!
לייגט צו דער מדרש: אזוי טרעפן מיר אויך ביי מרדכי, וואס אויך נאך ווען עס האט זיך 
שוין אנגעהויבן די מפלה פון המן, שטייט (אסתר ו יב): ”ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶל“ – אז 

ער איז צוריק צו זיין זאק וואס ער האט געהאט אנגעטוהן און צו זיין פאסטן.

אין זכות פון מצות מילה
”א ַבָּׁשַמִים ִהוא ֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה“ (לג יב)

מילה ווערט אנגענומען  פון מצות  אין זכות  אז  תתעג)  רמז  (ילקוט שמעוני תהילים  זאגן  חז“ל 
די תפילות. און מ‘קען זאגן אז וועגן דעם האט די תורה דא מרמז געווען: ”מי יעלה לנו 
השמימה“ – איז ראשי תיבות ’מילה‘, צו לערנען אז דורך די זכות פון מילה וועט אונזער 

מעטה תהלה תהילים ח ותפילה ארויף גיין אין הימל.

א לעבן פון ’למענך‘
”ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים... ְלַאֲהָבה ֶאת ה‘ ֱאֶקי“ (ל יט)

בדרך רמז האט געזאגט דער דובנער מגיד: די פסוק זאגט אונז: ”ובחרת בחיים!“, אבער 
אויף וועלעכע לעבן רעדן מיר? אויף וועלעכע סארט לעבן דארפן מיר גלוסטן?

אויף דעם זאגט ווייטער די פסוק און ערקלערט: ”לאהבה את ה‘ אלוקיך“ – דו דארפט 
און  מצוות  טוהן  פון  לעבן  א  חיים“,  אלוקים  ”למענך  איז  וואס  לעבן  אזא  אויסוועלן 

לערנען תורה מיט א ציל צו טוהן דעם רצון ה‘ - ”למענך ולא למענינו“.
אהל יעקב

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

פנה נא אל החטאות
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