
פרשת שמות

בס"ד

א רמז אויף תהלים אין תורה
"ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה" (א א)

א וואונדערליכער רמז איבער די סגולה פון זאגן תהילים אלץ 
מצב,  שמאלע  און  שווערע  יעדן  אין  שיצונג  א  און  שמירה  א 
זיין  אין  פרעשבורג  פון  סופר  עקיבא  רבי  גאון  דער  שרייבט 

הסכמה אויפן ספר ’נעים זמירות ישראל‘ (ח“ב):
”ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים“ – איז סופי תיבות ’תהלים‘, פון 
דא זעהן מיר אז אין יעדע שווערע צייט [’מצרים‘ – איז פון לשון 

’צרה‘] העלפט און נוצט די קאפיטלעך תהילים.
* * *

מענין לענין באותו ענין האט געזאגט דער בעל ’בן לאשרי‘: די 
צווייטע אותיות אין די ווערטער ”ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני“ זענען ’אמן‘, 
פון דא האבן מיר א רמז אויף וואס עס שטייט אין זוהר הקדוש 
כח  גאנצן  זיין  מיט  אמן  ענטפערט  וואס  יעדער  א):  מ  (תיקו“ז 

צורייסט מען זיין שלעכטן אורטייל פון זיבעציג יאר. 
’בן לאשרי‘

וואס דארפן מיר זיך אפלערנען פון א קינד
"ְוִהֵּנה ַנַער ּבֶֹכה" (ב ו)

זאגט דער מעזריטשער מגיד:
די  פון  אפלערנען  זיך  מיר  קענען  ה‘  עבודת  אין  יסודות  דריי 

אויפפירונג פון א קינד:
די  מיט  זיך  ער  באנוצט  עפעס  דארף  ער  וואס  מאל  יעדעס  א. 
כח פון וויינען און טרערן, ב. שטענדיג איז ער בשמחה און ער 
זארגט נישט אויף גארנישט, ג. קיינמאל שטייט ער נישט ליידיג 

– שטענדיג איז ער באשעפטיגט מיט עפעס.
אויב מיר וועלן אויסנוצן די דריי זאכן אויף עבודת ה‘, וועלן מיר 

זעהן סייעתא דשמיא אין אונזער הארעוואניע.
’פרדס יוסף‘

מחלוקת האלט צוריק די תפילות
"ַוִּיְגַּדל מֶֹׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְבָתם... ַוֵּיֵצא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְוִהֵּנה 

ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעְבִרים ִנִּצים... ַוּיֹאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר" (ב יא; יג-יד)
בדרך דרש ערקלערט הגאון רבי אליעזר דוד גרינוואלד אין זיין 
ספר ’קרן לדוד‘: אין אנהויב, ווען משה רבנו ע“ה האט געזעהן 
ווי שטארק די אידן ווערן געפייניגט אונטער די מצריים, האט 
אויבישטער  דער  נישט  הערט  פארוואס  געוואונדערט  זיך  ער 
ער לייזט זיי נישט אויס פון די  צו די תפילות פון די אידן און 
מצריים? אבער נאך וואס ער האט געזעהן אז עס איז פארהאן 
 – הדבר!‘  נודע  ’אכן  געזאגט  ער  האט  קריגערייען  זיי  צווישן 
צוריק  האלט  מחלוקת  די  אז  געווארן  געוואר  איך  בין  יעצט 

זייערע תפילות פון ארויף גיין אויבן.
א רמז אויף דעם האט דער ’קרן לדוד‘ געזאגט פון די לשון ’וירא 
בסבלתם‘: ’בסבלתם‘ איז ראשי תיבות - ”ַסּכֹוָתה ֶבָעָנן ָל ֵמֲעבֹור 

ְּתִפָּלה“ (איכה ג מד).
פארוואס האבן די אידן געקרעכצט

ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוֵּיָאְנחּו  ִמְצַרִים   ֶמֶל ַוָּיָמת  ָהֵהם  ָהַרִּבים  ַבָּיִמים  "ַוְיִהי 
ִמן ָהֲעבָֹדה" (ב כג)

זיך  וואונדערט  געשטארבן,  איז  פרעה  אז  פשט  פשוט‘ן  לויטן 
זיין  אין  ספרד]  פון  פארטריבענע  די  [פון  סבע  אברהם  רבינו 
ספר ’צרור המור‘: פארוואס האבן די אידן געקרעכצט אויפן 

טויט פון דעם רשע?

איז  פסוק  די  פון  כוונה  די  אז  דרש,  בדרך  ער  ערקלערט 
אנדערשט, די תורה קומט דא זאגן אז פרעה איז געשטראפט 
געווארן ווייל די אידן האבן געקרעכצט ביים דאווענען פון די 

שווערע ארבעט וואס ער האט אויף זיי ארויף געלייגט.
אבער דער בעל ’מנחה בלולה‘ ערקלערט אויף א אנדערע וועג: 
א גאנצע צייט וואס די מצריים האבן משעבד געווען די אידן, 
ווען  אבער  דאווענען,  צו  פון  אידן  די  אפגעהאלטן  זיי  האבן 
פאלק  גאנצע  דאס  און  געשטארבן  איז  מצרים  פון  קעניג  דער 
די  אויסגענוצט  אידן  די  האבן  געוויינט,  און  געקרעכצט  האבן 
געלעגנהייט און זיי האבן זיך געמאכט ווי זיי קרעכצן אויך אויף 

זיין טויט, ווען אין הארץ האבן זיי געדאוונט צום אויבערשטן.

א געשריי פון טיפן הארץ ווערט שטענדיג צוגעהערט
"ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאקִים ִמן ָהֲעבָֹדה“ (שם)

אין  הישיבה  ראשי  די  פון  פריד  יצחק  אליעזר  רבי  גאון  דער 
ברכה  די  פון  נוסח  די  אויף  געוואונדערט  זיך  האט  וואלאזשין 
”שמע קולנו ה‘ אלוקינו“: פארוואס זאגן מיר נישט ארויס קלאר 

’שמע תפילתנו ובקשתנו‘?
האט ער ערקלערט אזוי: ווען א טאטע הערט זיין קינד שרייט, 
אויך אויב די געשריי איז אינגאנצן נישט געוואנדן צו אים, וועט 
ווענדן  באלד  זיך  וועט  ער  נאר  רוהיג  בלייבן  נישט  זיכער  ער 
צו אים געוואר ווערן די סיבה פון זיין געשריי. אויף די זעלבע 
אונזער  צו  הער   – קולנו‘  ’שמע  השי“ת:  פון  מיר  בעהטן  וועג 
געשריי אזוי ווי א טאטע וואס האט ליב זיינע קינדער, און אויך 
ווען אונזער געשריי קומט אלץ די צרה וואס מיר געפינען זיך 

און  צו  הער  דאך  דיר,  צו  געוואנדן  נישט  איז  עס  און  איר,  אין 
העלף אונז.

לויט דעם יסוד האט געטייטש רבי אברהם זאקהיים דעם פסוק: 
זייער  וואס  כאטש   – העבודה“  מן  האלקים  אל  שועתם  ”ותעל 
געשריי איז געווען אלץ זייער שווערע ארבעט און נישט פונקט 
אלץ א תפילה צו השי“ת, פון דעסוועגן האט דער אויבישטער 

צוגעהערט צו דעם און האט זיי געהאלפן.
’נטעי איתן‘ שבעאי עמ‘ יח

וכל מאמינים שהוא דיין אמת
מֶֹׁשה  ֶאל  ֱאקִים  ַוּיֹאֶמר  ֲאֵלֶהם...  אַֹמר  ָמה  ְּׁשמֹו  ַמה  ִלי  "ְוָאְמרּו 

ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה“ (ג יג-יד)

די חכמים זכרונם לברכה (שבת נה א) זאגן אז די זיגל פון השי“ת 
אז  צדיקים‘  ’ארחות  בעל  דער  דעם  אויף  שרייבט  ”אמת“,  איז 
עס איז מרומז אין די גימטריה פון די שם ”אהיה אשר אהיה“: 
’אהיה‘ איז גימטריה 21, און ’אהיה אשר אהיה‘ ד.מ. 21 מאל 21 

איז בגימטריה ’אמת‘.
לויט דעם, לייגט צו דער ’אמרי אמת‘, וועט מען פארשטיין די 
מאמינים  ”וכל  השנה:  ראש  פון  מוסף  ביי  פייטן  פונעם  כוונה 
אויבן  ווי  ווייל  אהיה“,  אשר  באהיה  ההגוי   - אמת  דיין  שהוא 
דערמאנט, די נאמען ’אהיה‘ זאגט עדות אז די זיגל פון השי“ת 

איז אמת.
’ליקוטי יהודה‘

די סגולה פון דערמאנען די זכות אבות
"ּכֹה תֹאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאקֵי ֲאבֵֹתיֶכם ֱאקֵי ַאְבָרָהם ֱאקֵי 
ְלדֹר  ִזְכִרי  ְוֶזה  ְלֹעָלם  ְּׁשִמי  ֶזה  ֲאֵליֶכם  ְׁשָלַחִני  ַיֲעקֹב  ֵואקֵי  ִיְצָחק 

ּדֹר“ (ג טו)
אויף  רמז  א  איז  פסוק  דער  זאגט:  וואלאזשין  פון  יצחק  רבי 
דעם יסוד וואס חז“ל לערנען אונז (ברכות לו א): ”שטענדיג זאל 
ער  זאל  נאכדעם  און  אויבערשטן  דעם  לויבן  קודם  מענטש  א 
אברהם...  ’אלוקי  אנהויב  אין  דא  שטייט  דאס  און  בעהטן“, 
זכרי  וזה  לעולם  שמי  ’זה  שטייט:  נאכדעם  און  יעקב‘,  יצחק... 
ענק  ווען  שטענדיג  ישראל“:  בני  אל  תאמר  ”כה  ד.מ.  לדור‘, 
שטעלן זיך דאווענען פאר מיר, זאלן ענק פריער דערמאנען די 
אלע טובות און די חסדים וואס איך האב געטוהן פאר ענקערע 

עלטערן און נאר נאכדעם זאלן ענק זיך שטעלן דאווענען.
האט  פריער?  לויבן  צו  חשוב  און  וויכטיג  אזוי  איז  פארוואס 
ער עס ערקלערט מיט א משל: א ארימאן האט אין העלן טאג 
ער  איז  אויסהאלטן,  נישט  מער  שוין  קען  ער  אז  באשלאסן 
געוואוינט  האט  דארט  שטעטל,  נאנטן  צום  געגאנגען  אריבער 
א גרויסער גביר וואס פון אים – אזוי האט ער געהאפט – וועט 

קומען זיין ישועה.
דער ארימאן איז אנגעקומען צום הויז פון דעם עושר, ער האט 
געקלאפט אויפן שיינעם טיר, און מ‘האט אים אריינגעפירט אין 
אנגעהויבן  ער  האט  גביר  פונעם  טיש  ביים  שטוב,  אין  שטוב. 
אראפצולייגן אלע זיינע ליידן און פיין, און ער האט געהאפט אז 
מיט דעם וועט ער ערוועקן די רחמנות געפיהלן פון דעם עושר. 
נאכדעם וואס ער האט געענדיגט זיינע רייד מיט א בקשה אז 
קענען  זאל  ער  כדי  סומע  גרויסע  א  געבן  אים  זאל  גביר  דער 
ארויס גיין איינמאל אויף אלעמאל פון זיין ענגשאפט, האט דער 
גביר זיך אנגערופן: ’פארוואס זאל איך עס טוהן?! פארוואס זאל 
איך דיר געבן אזויפיל צדקה צעהן מאל מער ווי איך געב פאר 
דו  צי  מיטגליד,  משפחה  נאנטער  מיין  דען  ביזסטו  אנדערע? 

ביזסט פון מיינע נאנטע?!‘
מיין  עושר:  צום  געזאגט  איד  צובראכענער  דער  וואלט  אויב 
אלץ  דיך  קענען  אלע   – האר  הויכגעשעצטער  און  טייערער 
מיין  פאר  אויך  און  איינעם,  יעדן  פאר  העלפט  וואס  איינער 
קיין  אן  טובות  געטוהן  שטענדיג  האסטו  זיידע  און  טאטע 
נישט  אים  וואלט  עושר  דער  אז  זיכער  דאך  איז   – אויפהער 

אוועק געשיקט מיט ליידיגע הענט.
לעניננו, דער אויבישטער האט געגעבן די סגולה פאר משה ווען 
לעולם  שמי  ...זה  ישראל  לבני  ”אמור  געזאגט:  אים  האט  ער 
דארפן  וועלן  ענק  וואס  צייט  יעדע  אין   – ודור“  לדור  זכרי  וזה 

האב  איך  אז  דערמאנען  ענק  זאלן  ישועה,  א  צו  צוקומען 
דאס  און  הקדושים,  אבות  די  פאר  טובות  אסאך  געטוהן 

וועט ענק ביישטיין אויף אייביג.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
רה

פע ם

זאגן אמן געלאסן
ּבֹא  ִמַהְרֶּתן  ַמּדּוַע  ַוּיֹאֶמר  ֲאִביֶהן  ְרעּוֵאל  ֶאל  "ַוָּתבֹאָנה 

ַהּיֹום" (ב יח)

’מהרתן בא היום‘ – איז די סופי תיבות ’אמן‘. א רמז 
אז מ‘דארף ענטפערן אמן שטאט און געלאסן [נישט 
נאר  אפכאפן,  עס  צי  ענטפערן  מיטן  פארשפעטיגן 
’אל  עס צו זאגן וויפיל צייט עס געדויערט צו זאגן 
מלך נאמן‘] און אזוי ווי חז“ל זאגן (ברכות מז א) ”כל 

המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו“.

תורה מסיני שמות ב יח

”˙ענה ‡מונים”
’עבודה שבלב‘ – אזוי רופן אן חז“ל דאס דאווענען, און נישט אומזינסט, ווייל די עיקר פון די תפילה איז די 
כוונה אין הארץ. אין לויף פון די צוויי יאר וואס זענען דורך געלאפן פון ווען די בלעטל ’וכל מאמינים‘ איז 

פארשפרייט געווארן אין די גאנצע וועלט, האבן מיר זוכה געווען צו אסאך חיזוק פון די טויזנטער ליינער וואס 
האבן זוכה געווען דורך דעם זיך צו מחזק זיין אין די עבודת התפילה.

אין אנהויב פון די ימי השובבי“ם וואס אין זיי פארמערן מיר מיט טוהן תשובה און תפילה, און 
אלץ די געבעהט פון די ליינער, וועלן מיר פון די וואך אנהויבן א נייע ראם - ’תענה אמונים‘, 
וואס וועט אי“ה עוסק זיין אין איין שטיקל פון די נוסח התפילה, און דארט וועט זיין צוזאם 

גענומען שיינע ווערטער און געדאנקען פון אונזערע רבי‘ס, וואס קען באלייכטן די אויגן און 
שטארקן די פארשטאנד אין די טיפקייט פון תפילה.

’וכל מאמינים‘ – דאס דאווענען ז עהט אויס אנדערש!
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צווישן די אידן אין גאליציע אין געווען באקאנט דער נאמען פונעם 'השרף' רבי 
חיים יחיאל פון מאגלעניצא. 

דעם רבי‘נס גרויסקייט האט זיך ספעציעל ארויס געזעהן ביי די עבודת התפילה, 
ווען זיין דאווענען עפנט אויף א פענסטער פאר זיינע חסידים זיי זאל קענען 
עפעס באגרייפן די גרויסקייט פון זייער רבי. די פייער וואס האט געברענט אין 
אים איז פון מאל צו מאל ארויסגעקומען ביים דאווענען זאגנדיג די ווערטער 
וואס  אנוועזנדע  אלע  זיך  נאך  געשלעפט  נאך  האט  דאס  און  וביראה,  באימה 

האבן זיך געהויבן און דערהויבן מער און מער אין די עבודת התפילה.

זיין עבודה האט זיך שוין אנגעהויבן פארטאגס, ווען ער איז פריה אויפגעשטאנען 
זיין  המלכים,  מלכי  מלך  פארן  שטעלן  זיך  קענען  צו  הכנה  א  אלץ  לערנען 
לערנען האט זיך געקענט פארציעהן לאנגע שעה‘ן וואס נאר נאכדעם איז דער 

צדיק צוגעגאנגען מיט א ברען צום דאווענען מיטן גאנצן עולם.

’שרף‘  דער  האט  אים,  צוליב  אויפהאלטן  נישט  זיך  זאלן  אלע  אז  כדי  אבער 
געבעהטן פון זיינע חסידים, אז אויב ער וועט זיך פארזוימען מער ווי געווענליך, 

זאל מען נישט ווארטן, נאר מ‘זאל זיך שטעלן דאווענען אן אים.

*

אזא פאל האט פאסירט אין איינע פון די טעג, ווען די צייט האט זיך פארצויגן 
מער ווי געראכטן, און דער רבי איז נאכנישט אריין אין בית המדרש. אלע אויגן 
דער  און  געעפנט,  נישט  זיך  האט  עס  אבער  טיר,  צום  געוואנדן  געווען  זענען 

ציבור איז געווען געצוואונגען אנהויבן צו דאווענען אליין.

אין די צייט איז דער צדיק געזיצן ביי זיך אין צימער און געלערנט, ווען אין זייט 
שטייט איינער פון זיינע גרויסע תלמידים און קוקט אויפן רבי‘ן און אויפן זייגער 
אהער און צוריק. פון אינדרויסן פונעם טיר האט זיך געהערט די קולות פון די 
חסידים וואס האבן זיך שוין געשטעלט דאווענען, ווען פלוצלינג האט זיך דער 
ווען  אראפ  און  ארויף  שפאצירן  צו  אנגעהויבן  האט  און  אויפגעשטעלט  רבי 

זיין שטערן איז איינגעקניישט זייענדיג פארזינקען אין זיינע טיפע געדאנקען.

ארויף  עס  און  טלית  געלייגטע  צוזאם  זיין  גענומען  רבי  דער  האט  אינמיטן 
דאווענען,  אנהויבן  וויל  ער  ווי  אויסגעזעהן  האט  עס  אקסל,  אויפן  געלייגט 
אבער פלוצלינג האט ער ווייטער אנגעהויבן צו שפאנען אין צימער. אזוי האט 
זיך איבערגעשפילט די בילד נאך עטליכע מאל, ביז פלוצלינג האט זיך דער רבי 
דעמאלטס  איז  וואס  משרת  דעם  גערופן  און  טיר  די  געעפנט  אפגעשטעלט, 

געווען באשעפטיגט אין זיינע ענינים אין די אנדערע זייט אין שטוב.

באלד  אים  האט  רבי  דער  און  קומען,  צו  צוגעאיילט  זיך  האט  משרת  דער 
געפרעגט, ווען עס דערקענט זיך אין זיין שטימע א אומרוהיגקייט:

יענע  און  יענע  צו  וואכן  עטליכע  פאר  געפארן  זענען  מיר  ווען  ’געדענקסט 
שטעטל?‘

פארגעזעצט:  האט  רבי  דער  און  קאפ,  זיין  מיט  געשאקלט  האט  משרת  דער 
’געדענקסטו אז אויפן וועג צוריק האט זיך צובראכן א ראד פונעם וואגן?‘

האט  דאן  וואונדער,  מיט  קאפ  זיין  געשאטקלט  נאכאמאל  האט  משרת  דער 
וויאזוי  ’און  געפרעגט:  און  בליק  שטרענגע  א  מיט  אים  צו  געקוקט  רבי  דער 

זענען מיר ווייטער געפארן?‘

’איך דערמאן זיך, אין דעם דערנעבנדיגן דארף אין א חצר פון א פארמער האב 
איך באמערקט א פאסיגער ראד וואס איז געשטאנען דארט אן קיין נוצן, בין 
איך צוגעגאנגען צום בעל הבית און געפרעגט צי איך קען עס בארגן פון אים, 

און ער האט מסכים געווען!‘

’נו?! – האט דער רבי געפרעגט, האסט אים שוין צוריק געגעבן דעם ראד?‘

עס  האב  איך  אז  זיך  דערמאן  איך  דערשראקן,  משרת  דער  זיך  האט   – ’אוי! 
טאקע נישט צוריק געגעבן, איך האב אינגאנצן פארגעסן פון דעם!‘

וואגן,  אנדערע  א  ’דינג  באפוילן,  רבי  דער  האט  צו‘, -  דיך  אייל  און  מוחל,  ’זיי 
און לייג ארויף אויף איר דעם ראד און פאר צו יענע שטעטל עס צוריק געבן 
פארן בעל הבית, איך בעהט דיך, פארזוים דיך נישט איין איבעריגע מינוט אויך 

נישט!‘

אויספירן  געלאפן  שוין  משרת  דער  איז  באפוילן  אים  האט  רבי  דער  נאר  ווי 
וואגן  די  פון  גרודער  די  געהערט  זיך  האט  עס  ווען  און  באפעל,  רבי‘נס  דעם 
וואס פארט ארויס פון חצר האט דער רבי אפגעאטעמט, און האט זיך געוואנדן 

אנטוהן דעם טלית.

געווען  איז  געשעהנישן  די  צו  זייט  די  פון  צוגעקוקט  האט  וואס  תלמיד  דער 
דאס  אפגעהאלטן  האט  ראד  די  אז  פארשטאנען  האט  ער  איבערראשט, 
דאווענען ביז יעצט, אבער ער האט נישט פארשטאנען וואס איז אנדערשט די 
טאג פון די פריערדיגע טעג וואס די ראד האט זיך געפונען אינעם רבינ‘ס חצר.

נאר נאך עטליכע שעה, ווען דער שמש איז צוריק געקומען נאכן אויספירן זיין 
שליחות, איז אים אינגאנצן קלאר געווארן די בילד.

שמש,  דער  דערציילט  האט   – פארמער‘  יענעם  צו  אנגעקומען  בין  איך  ’ווען 
’האב איך אים געטראפן שטיין נעבן די טיר פון זיין הויז ווען זיין וואגן אין פול 
וואס  נאך  אז  אויס  זעהט  עס  פארצווייפלט.  איז  ער  און  מילך,  קריגלעך  מיט 
ער האט אנגעפילט די וואגן האט זיך צובראכן איינע פון אירע רעדער, ער איז 
צוגאגאנגען צום חצר וואו דארט איז געליגן די אנדערע ראד צו קענען טוישן, 
צוריק  נאכנישט  אים  עס  מ‘האט  אז  דערמאנט  זיך  ער  האט  דעמאלטס  און 
געגעבן. ווען איך בין געקומען איז אים ליכטיג געווארן, ער האט זיך צוגעאיילט 
געשפעטיגט,  אביסל  וואלטסטו  ’אויב  מיר:  זאגט  ער  ווען  פאררעכטן  עס 
וואלט די מילך זויער געווארן און עס וואלט שוין נישט שייך געווען וואס צו 

ראטעווען!‘

’אמוני עם סגולה‘ ח“א סיפור יז

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

פארוואס האט זיך אויפגעהאלטן דעם רבי‘נס דאווענען
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ויפגעהאל

די תפילה ’מודה אני‘
א  און  דאנק  א  איז  וואס  תפילה  קורצע  א  מיט  אן  מיר  הייבן  אויגן  די  עפענען  מיטן  באלד  אינדערפריה,  יעדן 
וואונדערליכער לויב פארן באשעפער וואס האט אונז יעצט צוריק געגעבן די נשמה ווען זי איז ריין, נאך וואס מיר 

האבן עס אים געגעבן נעכטן נאכט אזוי ווי יעדע נאכט.
די ספעציעלע תפילה איז נישט דערמאנט אין חז“ל אדער אין די ספרים פון די ראשונים, נאר ווערט צום ערשט 
דערמאנט אין ’סדר היום‘ (סדר השכמת הבוקר) פון רבי משה בן מכיר וואס איז געווען פון די צפת‘ער מקובלים פאר 

פיר הונדערט איר, און עס איז גע‘פסק‘נט געווארן להלכה אין ’מגן אברהם‘ (ד כח) און אין ’משנה ברורה‘ (א ח) 
למעשה, אין גמרא (ברכות ס ב) - און אזוי איז עס אויך געברענגט אין רמב“ם (תפילה ז ג) – איז פארהאן א ספעציעלע 
תפילה עס צוזאגן באלד ביים עפענען די אויגן, ווען דער מענטש ליגט נאך אין בעט, דאס איז די תפילה פון ’אלוקי 
נשמה‘. נאר די מפרשים אויפן רמב“ם זאגן אז נאר אין די צייט פון חז“ל וואס זיי האבן אכטונג געגעבן אויף די 
ריינקייט פון די הענט האט מען געקענט זאגן די נוסח הברכה. אבער אין אונזערע צייטן – וויאזוי קען א מענטש 
היום“  בעל ”סדר  דער  האט  דעם  וועגן  הענט.  די  זיך  וואשט  ער  בעפאר  נאמען  אויבערשטנ‘ס  דעם  דערמאנען 

מתקן געווען די תפילה ’מודה אני‘ וואס אין דעם דערמאנט מען נישט קיין ’שם ומלכות‘.
פארוואס פונקט ביים אנהויב טאג

ווי אויבן דערמאנט, די סיבה וואס דער בעל 'סדר היום' האט מתקן געווען די תפילה 'מודה אני' אנשטאט 'אלוקי 
נשמה', איז ווייל זייענדיג אין בעט זענען אונזערע הענט נישט ריין און דעריבער קענען מיר נישט זאגן א תפילה 
וואס איז מיט א 'שם ומלכות'. נאר אין אמת'ן דארף מען פארשטיין: פארוואס איז אזוי חשוב אז מיר זאלן זאגן די 
תפילה פונקט אין די ערשטע מינוט ווען מיר וועקן זיך אויף פון שלאף, פארוואס קען מען נישט ווארטן אביסל 

ביז נאכן אפוואשן די הענט?
א וואונדערליכער ערקלערונג אויף דעם האט געזאגט דער גאון רבי שמשון פינקוס זצ“ל: אין לויף פונעם גאנצן 
טאג קען דער מענטש האבן פארשידענע גרייזן, צומאל איז זיין דאווענען נישט ווי עס דארף צו זיין, און אמאל 

פאלט ער אדורך אין ענינים פון בין אדם לחברו אדער בין אדם למקום א.ד.ג.
מוחל  אים  מען  קען   – טעות  אומדירעקטע  א  פון  רעזולטאט  אלץ  זאכן  אלע  די  אין  דורכגעפאלן  ער  איז  אויב 
זיין, ווייל מיר זענען נישט קיין מלאכים, און דער יצר הרע וויל אונז א גאנצע צייט איינרעדן נאכגיין זיינע רייד. 
פון  האר  דער  איז  אויבישטער  דער  אז  וויסן  און  שאצן  ווייניג  פון  קומט  דורכפאלן  פונעם  סיבה  די  אויב  אבער 
אלע באשעפענישן, און אלע אונזערע נשמות זענען אין זיינע הענט, וועגן דעם דארפן מיר זיין משועבד צו אים 
אין אלע אונזערע מעשים, וואס דאס איז דער וויכטיגסטער חלק אינעם וויסן פון א מענטש, – איז דא אויף דעם 

מענטש א גרויסע באשולדיגונג!
אז  קלאר  זאגן  ארויס  איז  צופריה,  אויף  שטייען  מיר  ווען  טוהן  דארפן  מיר  וואס  זאך  ערשטע  דאס  דעם,  וועגן 
מיר גלייבן אז דער אויבישטער האט אונז געגעבן דעם מעגליכקייט און די כח צו לעבן אויף דער וועלט, און נאר 

נאכדעם קענען מיר אנהויבן די עבודה פונעם היינטיגן טאג (’נפש שמשון‘ על סידור התפילה עמ‘ ט). 
הודאת בעל דין

די תפילה 'מודה אני' הייבט אן מיט די לשון 'הודאה', ערקלערט רבי יצחק הוטנער זצ“ל דער גאון המחשבה, אז 
אין לשון הקודש האט די ווארט ’הודאה‘ צוויי באדייטן: דאס ערשטע איז א ’הודאה על העבר‘ – ד.מ. מכיר טובה 
זיין פאר ווער ס‘האט מיר גוט‘ס געטוהן, און דאס צווייטע איז פון די לשון ’הודאת בעל דין‘ ד.מ. אננעמען און 

צושטימען צו א צווייטנ‘ס מיינונג.
די צוויי חלקים זענען חשוב אויך ווען עס האנדלט זיך לגבי גוט‘ס וואס זענען ’בין אדם לחברו‘, ווייל א מענטש 
אלץ זיין נאטור וויל נישט דארפן צוקומען צו א צווייטן, און ווען ער מוז צוקומען צו א צווייטן, און ער דערקענט 
איין אין דעם, איז דא אין דעם אויך א ’הודאת בעל דין‘ אז דאס מאל איז אים נישט געלונגען אויספירן זיין וואונטש 

און ער האט געמוזט צוקומען צו א צווייטנ‘ס הילף.
אבער ווען עס האנדלט זיך אין דעם ענין פון ’בין אדם למקום‘ איז עס נאכמער זייער חשוב און וויכטיג, ווייל די 
עבודה פון א מענטש אויף דער וועלט איז ער זאל אויסרייסן פון זיך די געפיהל פון ’כוחי ועוצם ידי‘ וואס איז 
איינגעווארצלט אין אים אלץ זיין נאטור, און ווען ער לויבט דעם אויבערשטן אויף זיין לעבן און אויף אלעס ארום 
אז עס איז אין דעם אויבערשטנ‘ס הענט, איז עס בעצם א ’הודאה‘ אז ער טוהט איינערקענען אז אין אמת‘ן קען ער 

אליין גארנישט, און אלע זיינע הצלחות זענען נאר דורך סייעתא דשמיא (’פחד יצחק‘ חנוכה מאמר ב פ“ב). 

רבה אמונתך
א וואונדערליכער זאך ווערט געברענגט אין ספר הפרדס פון רש“י (מהד‘ בודאפעסט עמ‘ שג): אונזער נשמה וואס איז 
א חלק אלוק ממעל איז א גאנצן טאג פארנומען אין די מחלמה אקעגן דעם יצר הרע און זי האט נישט קיין מנוחה, 
וועגן דעם ווען עס קומט אן די צייט פון די שלאף און זי איז ענדליך זוכה צו א רוהיגקייט אונטער הקב“ה, וויל זי 
נישט צוריק קומען צופריה צו איר בעל הבית. אבער דער אויבישטער באפעלט איר: גיי צוריק! דער מענטש האט 
געגלייבט אין מיר און האט מיר געגעבן זיין נשמה נעכטן נאכט מיט די כוונה אז אינדערפריה וועל איך אים עס 
צוריק געבן – איך וויל נישט צושטערן די באגלייבקייט וואס ער האט אין מיר. און אויף דעם איז געזאגט געווארן 

’רבה אמונתך‘ – אז דער אויבישטער איז באגלייבט צוריק געבן די נשמות וואס זענען געווען בינאכט ביי אים.

צוועלעף וויכטיגע סקונדעס
אינטערנאציאנאלע  א  אינמיטן  פארגעקומען  איז  וואס  געשעהניש  אינטערסאנטן  א  מיט  ענדיגן  וועלן  מיר 
צוזאמקום וואס איז אפגעראכטן פאר הונדערטער וויסנלייט פון איבער די גארער וועלט וואס האבן געטוהן אין 

אויספארשטן דעם מוח (נאראלאגן).
וואס  פראבלעם  א  דורגערעדט  מען  האט  צוזאמקום  דעם  ביי  געקומען  ארויף  זענען  וואס  טעמע‘ס  די  צווישן 
בארירט זייער אסאך מענטשן פון די וועלט, די פראבלעם פון חלש‘ן ביים אויפשטיין פון א שלאף, א ערשיינונג 

וואס האט דעמאלטס געמוטשעט אסאך וויסנלייט.
די  פאר  פארציילט  האט  וואס  פראפעסאר  גרויסער  א  געווען  איז  צוזאמקום  דעם  ביי  רעדנער‘ס  די  צווישן 

אנוועזנדע די רעזולטאטן פון זיין אויספארשונג אין דעם טעמע.
געווענליכן  איר  צו  גיין  צוריק  זאל  בלוט  די  פאר  אויס  זיך  פעלט  עס  וואס  צייט  די  אז  אויסגעקומען  איז  אים 
א  צו  שלאפן  פון  צושטאנד  א  פון  זיך  טוישט  מענטש  א  ווען  סקונדעס.  ווי-12  עס  איז  שלאף  נאכן  סיסטעם 

צושטאנד פון אויפשטיין באלד ווען ער שטייט אויף פון זיין שלאף, ברענגט צו מ‘זאל חלש‘ן.
וועגן דעם טוהט ער פארשלאגן פאר יעדן מענטש, זיך נישט אופהייבן פון בעט באלד נאכן שלאפן, נאר מ‘זאל 

ציילן שטאט ווען מ‘ליגט נאך ביז 12 און נאכדעם אויפשטיין.
די ווערטער זענען אויפגענומען געווארן מיט אינטערעסע דורך די באטייליגטע.

דעמאלטס איז אויפגעשטאנען א געשעצטער פראפעסאר א איד א שומר תורה ומצוות, און האט געזאגט אזוי: 
א  אינדערפריה  יעדן  זאגן  צו  יארן  לאנגע  פון  מנהג  אלטע  א  דא  איז  פראפעסאר,  דער  זאגט  אידן,  די  אונז  ביי 
ספעציעלע לויב פארן באשעפער, אויף דעם וואס מיר האבן זוכה געווען זיך צו דערוועקן אינדערפריה געזונט 

און פריש – די תפילה ’מודה אני‘.
’משנה ברורה‘ (א ח) וואס ער האט געהאט ביי זיך, וואס ער שרייבט אויף די ווערטער  ער האט ציטירט פון א 
פונעם רמ“א וואס זאגט: און באלד ווען ער וועקט זיך אויף זאל ער מיט זריזות אויפשטיין צו עבודת הבורא יתברך 
ויתעלה“ – שרייבט ער אויף דעם: ער זאל זיך פארזוימען אביסל און נישט באלד אויפשטיין, ווייל עס שאדט פארן 
קערפער... עס איז פאסיג צו זאגן באלד ווען ער שטייט אויף ’מודה אני לפניך מלך חי וקים שהחזרת בי נשמתי 

בחמלה רבה אמונתך‘.
ביי די תפילה וואס ווערט געזאגט נאך אין בעט, זענען דא פונקט 12 ווערטער, און עס זאגן מיט די כוונה וואו עס 

פעלט זיך אויס געדויערט פונקט 12 סקונדעס, האט געענדיגט דער פראפעסאר.
די שטורעמישע פאטשערייען האבן טויב געמאכט דעם גאנצן זאל.

(’ברכי נפשי‘, ח“ג עמ‘ תרכ).

געדאנקען לויט די סדר פון דאווענען  געדתעתענה אמונים  ם 
מודה אני

מע


