
פרשת מטות

בס"ד

צוגרייטן א דירה פאר השי"ת
"ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה' (ל ג)

טייטש דער 'באר משה' פון אוזורוב: 
צו  דירה  א  זיך  פאר  בויעט  מענטש  א  ווען   – ִיּדֹר"  ִּכי  "ִאיׁש 
וואוינען; "ֶנֶדר ַלה'" – דארף ער זעהן אויך צו בויען א דירה פאר 
השי"ת, צי ער זאל געבן א שיינע סומע פארן בית המדרש, צי ער 
זאל מייחד זיין א צימער אין זיין דירה וואס וועט זיין קודש לה' 
צו לערנען און דאווענען, אזוי ווי עס שטייט אין זוהר הקדוש 
(פר' תזריע דף נ א) אז דער וואס בויעט א הויז דארף ארויס זאגן 
מיט זיין מויל אז ער בויעט עס צוליב דינען דעם אויבערשטן, 

און דעמאלטס וועט רועהן ביי אים הויז סיעתא דשמיא.

זיך פירן לויט די געפיהל וואס מ'האט ביים דאווענען
"א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה" (ל ג)
זאגט הרה"ק רבי זאב וואלף פון זיטאמיר:

פון  גרויסקייט  דעם  דערמאנען  מיר  ווען  דאווענען,  בשעת'ן 
גדלות  דעם  אקעגן  שפלות  אונזער  באלד  מיר  שפירן  השי"ת, 
נאכן  אויך  אז  חוב  א  ליגט  מענטש  דעם  אויף  אבער  הבורא. 
דאווענען זאל ער נישט אראפ פאלן פון די מדרגה, נאר ער זאל 
פירן אגאנצן טאג אזוי ווי ער האט געפיהלט ביים דאווענען, אז 

ער זאל זיך נישט גרויס האלטן.
פסוק: "לא  דעם  פון  לערנען  זיך  מיר  קענען  דעם  אויף  רמז  א 
יחל דברו" – ער זאל נישט פארשוועכן וואס ער האט געזאגט 
מיטן מויל בשעת'ן דאווענען, אז נאכדעם זאל ער זיך פירן אזוי 
ווי זיין הארץ רעדט אים איין, נאר "ככל היוצא מפיו יעשה" – 
ער דארף זיך שטענדיג פירן לויט זיינע געפיהלן וואס ער האט 

 'אור המאיר'געהאט ווען זיינע ליפן האבן געדאוונט.

התרת נדרים אין די ימים נוראים
"א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה" (ל ג)

א מקור אויף דער מנהג פון התרת נדרים אום ערב ראש השנה, 
האט רבי מרדכי הכהן פון צפת דער בעל 'שפתי כהן' על התורה 

ארויס געלערנט פון דער פסוק:
"א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל" – איז סופי תיבות 'אלול', פון דא איז א רמז 

אז מ'דארף מתיר נדר זיין אין חודש אלול פאר ראש השנה.
נאך א זמן איז דא וואס מיר פירן זיך צו מתיר נדר זיין דאס איז 
החמה'  'אור  ספר  אין  און  נדרי'.  'כל  ביי   – ביינאכט  כיפור  יום 
שרייבט ער אז אויך אויף דעם מנהג קענען מיר טרעפן א רמז 
פון די לשון פון דער פסוק אין אונזער פרשה (להלן לד יד): "ָּכל 
ֵנֶדר ְוָכל ְׁשֻבַעת ִאָּסר ְלַעּנֹת ָנֶפׁש ִאיָׁשּה ְיִקיֶמּנּו ְוִאיָׁשּה ְיֵפֶרנּו" – 
אין די צייט וואס איז א מצוה "לענות נפש", דארף מען מתיר זיין 

יעדע נדר און יעדע שבועה.

ווען טוישן די אידן זייער אומנות
"ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב" (לא ח)

"הוא בא על ישראל, והחליף אומנתו באומנותם: שאין נושעים אלא 
בפיהם על ידי תפלה ובקשה, ובא הוא ותפש אומנותם לקללם בפיו. 
אף הם באו עליו והחליפו אומנותם באומנות האומות, שבאין בחרב, 

שנאמר (בראשית כז מ): 'וְעַל חֲרְבְּך תחיה'" (רש"י).
מיט די ווערטער רש"י ערקלערט דער בעל 'נחלת עזריאל' 
 ַאְׁשֶרי" כט)  לג  (דברים  פסוק  דעם  הברכה)  וזאת  (בפרשת 

 ַּגֲאָוֶת ֶחֶרב  ַוֲאֶׁשר   ֶעְזֶר ָמֵגן  ַּבה'  נֹוַׁשע  ַעם   ָכמֹו ִמי  ִיְׂשָרֵאל 
מיט  אידן  די  פון  כח  דער  איז  געווענליך   :"ָל  אְֹיֶבי ְוִיָּכֲחׁשּו 
זייער מויל וואס מיט דעם דאווענען זיי צום אויבערשטן [="ַעם 
נֹוַׁשע ַּבה'"], אבער אמאל קען זיין אז די גוים מאכן שוואך די 
כח פון די אידן דורך דעם וואס זיי באניצן זיך אויך מיט דעם כח 
[="ְוִיָּכֲחׁשּו אְֹיֶבי ָל"], דעריבער זאגט צו די תורה: "ַוֲאֶׁשר ֶחֶרב 
ַּגֲאָוֶת" – אין אזא פאל קענען ענק זיך באניצן אקעגן זיי מיט א 

שווערד און ענק וועלן זיכער זיי געווינען.

אין ספר 'נעים זמירות' (תהלים כ ח) לייגט ער צו און טייטש דעם 
ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  "ֵאֶּלה  ח-ט):  (כ  תהלים  אין  פסוק 
ְּבֵׁשם ה' ֱאקֵינּו ַנְזִּכיר; ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד" 
– ווען די פעלקער האבן מלחמה מיט אונז דורך 'רכב וסוסים', 
דארפן מיר דערמאנען דעם אויבערשטנ'ס נאמען און דאווענען 
צו אים, אבער ווען באניצן זיך מיט אונזער כח און זיי ביקן זיך 
זיך  מיר  וועלן  דעמאלטס  תפילה,  א  מיט  השי"ת  צו  פאלן  און 

שטארקן און ארויס גיין מיט א מלחמה אקעגן זיי.

אכטונג געבן אויף די ארבעט'ס כלים
זאגט דער 'חפץ חיים': פון רש"י זעהט אויס אז דאס רעדן פון 
א איד איז 'כלי אומנותו', אויב אזוי, אזוי ווי יעדער בעל מלאכה 
זאל  ער  כדי  כלים,  ארבעט'ס  זיינע  אויף  אכטונג  שטארק  גיט 
האבן מיט וואס ווייטער צו ארבעהטן ווי עס דארף צו זיין. אזוי 

דארף יעדער איד אכטונג געבן אויף די ריינקייט פון זיין דיבור, 
עס  ווי  מויל  זיין  פון  קומען  ארויס  זאלן  תפילות  זיינע  אז  כדי 
דארף צו זיין און אזוי וועלן זיי אנגענומען ווערן לרחמים ולרצון 

'חפץ חיים' על התורהפארן אויבערשטן.

א תיקון דורך תשובה 
"ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר... ְוכֹל ֲאֶׁשר א ָיבֹא 

ָּבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים" (לא כג)

טייטש דער 'בן איש חי':

"ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר" – אויף די אלע זינד 

וואס אין די צייט פון בית המקדש האט מען געהאט א כפרה 
דורך א קרבן וואס מ'האט פארברענט אין פייער, איז אויך יעצט 
שייך צו מכפר זיין דורך זאגן די קאפיטלעך פון די קרבנות וואס 
שטייט אין די תורה וואס איז נמשל צו פייער, אזוי ווי די גמרא 
הקריב  כאילו  חטאת  בתורת  העוסק  "כל  א):  קי  (מנחות  זאגט 
חטאת". אבער "ְוכֹל ֲאֶׁשר א ָיבֹא ָּבֵאׁש" – די אלע עבירות וואס 
מ'קען נישט מכפר זיין מיט א קרבן, אזוי ווי ליצנות, כעס, שקר 
נאר  תקנה  קיין  פארהאן  נישט  איז   – ַבָּמִים"  "ַּתֲעִבירּו  א.ד.ג., 

דורך חרטה און תשובה וואס איז באגלייט מיט טרערן.
'אדרת אליהו'

תפילה מיט א ברען
געזאגט  אמאל  האט  חיים'  'חפץ  דער  וואס  דרשה  מוסר  א  אין 

פאר זיינע תלמידים אינעם יום הדין:

אין תורה שטייט: "ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר", 
און מיר האבן דאך געזינדיגט מיט פייער ווען אונז האבן געהאט 
זיך  מיר  דארפן  דעריבער  נישט,  מ'טאר  וואס  טוהן  צו  ברען  א 

רייניגן מיט פייער און מיט א ברען פון דאווענען. 

'התורה והעולם' עמ' קמט 

כספינו וזרעינו ירבה כחול
ְלַטֵּפנּו"  ְוָעִרים  ּפֹה  ְלִמְקֵננּו  ִנְבֶנה  צֹאן  ִּגְדרֹת  ַוּיֹאְמרּו  ֵאָליו  "ַוִּיְּגׁשּו 

(לב טז)

"חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם, שהקדימו מקניהם 
לטפם. אמר להם משה (לקמן פסוק כד) לא כן, עשו העיקר עיקר 
גדרות  כך  ואחר  לטפכם  ערים  תחלה  לכם  בנו  טפל,  והטפל 

לצאנכם" (רש"י).
אין איינס פון די תשובות באציהט זיך דער 'חתם סופר' אויפן 
ברענגט:  ער  און  שבת  מוצאי  זאגן  מיר  וואס  'המבדיל'  פיוט 
אין די פריערדיגע נוסחאות שטייט: "כספנו וזרענו ירבה כחול 
וככוכבים בלילה", אבער אין די סידורים אין די שפעטערדיגע 
דורות איז די נוסע געטוישט געווארן אויף:"זרענו וכספנו ירבה 

כחול".
עס  מ'האט  אז  סופר',  'חתם  דער  שרייבט  אויס,  זעהט  עס 
געטוישט לויט וואס רש"י שרייבט אין אונזער פרשה אז משה 
האט מוסר געזאגט פאר די בני גד ובני ראובן אויף דעם וואס 
זיי האבן מקדים געווען זייער געלט פאר זייערע קינדער. אבער 
למעשה זאגט ער אז עס פעהלט נישט אויס צו טוישן, כאטש 
פון  ראובן,  ובני  גד  בני  די  אויף  טענה  א  געהאט  האט  משה 
'כספנו  צו ענדיגן  גראם איז ענדערשט  די  אלץ  דעסוועגן ווייל 

וזרענו', דארף מען אויף דעם נישט מקפיד זיין.
ווייל לויט די גירסא 'זרענו וכספנו' קוקט אויס אז דער ערשטער 
דער  און  'זרענו',  אויף  זיך  באציהט  כחול"  "ירבה  צו  צושטעל 
צווייטער צושטעל "ככוכבים בלילה" באציהט זיך אויף 'כספנו'. 
און עס איז נישט ריכטיג, אויף כספנו פאסט מיר זאלן בעהטן 
'כחול', אבער אויף אונזערע קינדער  אז עס זאל זיך פארמערן 
ווי  פארמערן  זיך  זאלן  זיי  אז  בעהטן  מ'זאל  פאסיג  נישט  איז 
'ככוכבים בלילה' – אז זיי זאלן ליכטיג מאכן די  זאמד, נאר ווי 

וועלט אזוי ווי די כוכבי לילה.
סדר  די  אינגאנצן  טוישן  נישט  מען  קען  זייט  אנדערע  די  פון 
אלע  ווייל  וכחול',  בלילה  ככוכבים  ירבה  וכספנו  'זרענו  צו 

שטיקלעך פון דער פיוט 'המבדיל' ענדיגן זיך מיט די ווארט 
'לילה'.

שו"ת 'חתם סופר' או"ח סי' סז

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

פע ם

לא נפקד ממנו איש
"ֲעָבֶדי ָנְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ְּבָיֵדנּו ְוא 

ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש" (לא מט)

אין  געברענגט:  ווערט  יא)  (רבא  אליהו'  דבי  'תנא  אין 
וועמענ'ס זכות באצאהלט השי"ת פאר די אידן פון די 
פעלקער? אין די זכות פון די מענטשן וואס זיי קומען 
פריה אין שוהל און גייען אהיים שפעט פון שוהל און 
זיי ענטפערן אמן, און זיי לויבן השי"ת מיטן זאגן אמן, 
בשלום  "פדה  יט):  נט  (תהלים  פסוק  די  זאגט  זיי  אויף 

נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי". 

א רמז אויף דעם קענען מיר טרעפן אין די ראשי תיבות 
פון 'ולא נפקד ממנו איש' וואס איז 'אמן', וואס פון דא 
זעהן מיר אז די אידן האבן געווינען אין זייער מלחמה 
דורך די זכות פון ענטפערן אמן, אזוי ווי עס שטייט אין 

תנא דבי אליהו.
'אמונת יצחק' מטות

אין די טעג וואס מיר אלע בעהטן 
אויף די גאולה

לאמיר זיך אלע 
מחזק זיין מיטן 
ענטפערן אמן, 
און דורך דעם וועלן מיר זוכה זיין 

אז עס וועט ערפילט ווערן אונזער געבעהט:
"ותחזינה עינינו בשובך
לציון ברחמים..." אמן.

די סיבה 
פארוואס די 
גאולה אלט 

זיך אפ

די  איבער  געפאסט  האט  חסיד  "א 
נתגלה  אים  ס'איז  און  הגלות,  אריכות 
קומען  זאל  'וויאזוי  חלום:  אין  געווארן 
נישט  געבן  מענטשן  די  ווען  גאולה  די 
די  אויף  אמן  ענטפערן  צו  אכטונג 
זענען:  זיי  וואס  גאולה,  די  פון   ברכות 
באלד  לציון' (ווייל  שכינתו  'המחזיר 
דרבנן') און  'מודים  מען  זאגט  נאכדעם 
ירושלים'  ועל  שלום...  סוכת  'הפורש 

(ווייל נאכדעם זאגט מען 'ושמרו')"
(ספר הגן ודרך משה ליום י"א)
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פון  שרף  'דער  נאמען:  דעם  מיט  אלעמען  ביי  אנגערופן  ווערט  זיע"א,  סטרעליסק  פון  אורי  רבי  הרה"ק 
הנהגות  זיינע  אלע  טיטול;  גרויסן  דעם  מיט  אנגערופן  אים  מען  האט  אומזינסט  נישט  סטרעליסק'. 
זענען געווען אנגעזאפט מיט קדושה און טהרה, און ווען ער האט גערעדט צו זיינע תלמידים האט עס 

אויסגעזעהן ווי א פייער פלאקערט אין אים און זיין גאנצע קערפער ברענט מיט א הייליגן פלאם פייער.
אויב אזוי איז געווען ביים לערנען די הייליגע תורה און ביים עס איבערגעבן פאר די תלמידים און חסידים, 
מקדיש  האט  ער  וואס  שעות  די  אין  דאווענען.  זיין  אויסגעזעהן  האט  וויאזוי  פארשטעלן  זיך  מען  קען 
געווען פון זיין טאג אויפן דאווענען, האט מען כמעט נישט געקענט שטיין נאנט צו אים. זיין נפש האט 
זיך אנגעצינדן אינעווייניג אין זיין קערפער און ס'האט אלעס ארום אים אונטער געצינדן, זיין שטימע וואס 
האט זיך געהערט ווייט אוועק האט אלעמען אויפגעציטערט, און זיינע פוס וואס האבן זיך געהויבן א טפח 

העכער די ערד, האבן שפאצירט פון איין עק בית המדרש ביזן צווייטן.
*

אין א פרייטיג'דיגן טאג איז אנגעקומען קיין סטרעליסק א רייכער איד פון דייטשלאנד. זיין באזוך האט ער 
אנגעהויבן מיט א דאווענען א געלאסענעם שחרית אין בית המדרש פונעם רבי'ן.

די אויפפירונג פון רבי אורי איז געווען פרעמד אין זיינע אויגן. פון זיין יוגנט איז ער געווען געוואוינט צו 
איינהאלטן זיין התלהבות און אזוי דאווענען, און יעצט זעהט ער דאס ערשטע מאל א גאנץ אנדערע סארט 

דאווענען פון וואס ער האט געזעהן און געוואוסט.
זיין  באהאלטן  געקענט  נישט  האט  ער  רבי'ן,  פונעם  הויז  צום  צוגעגאנגען  איד  דער  איז  דאווענען  נאכן 
פראגע, איין ציל איז געשטאנען פאר אים – ער האט געוואלט פארשטיין דעם אינטערעסאנטן התנהגות 

בשעת'ן דאווענען.
ער איז אנטוישט געווארן ווען די טיר  האט אנגעקלאפט אויפן טיר פונעם רבי'נס הויז, אבער  דער איד 
האט זיך געעפנט און ביים טיר איז געשטאנען איינער פון די משמשים. 'דער רבי איז געפארן אויף שבת צו 
א דערנעבנדיגן שטעטל – האט ער געענטפערט זייער טרוקן און האט געוואלט פארמאכן די טיר. אבער 
דער עושר האט זיך נישט געאיילט צו פארלאזן דאס פלאץ, זיין נייגעריקייט האט אים נישט געלאזט קיין 

מנוחה און האט נאכאמאל געקלאפט אויפן טיר.
זיך  ער  האט   – נאר"  מיר  "זאג  געפרעגט:  שנעל  האט  איד  דער  און  געעפנט  נאכאמאל  זיך  האט  טיר  די 
געוואנדן צו דעם גבאי; "איך ווייס גאנץ גוט אז דער רבי איז א איש אלוקים קדוש און אלע זיינע הנהגות 
האבן א שטארקן מקור און שורש. אבער איין זאך קען איך נישט פארשטיין: פארוואס שרייט ער ביים 
דאווענען? ער קען נישט דאווענען רוהיג אן קיין געוואלד, אזוי ווי איך, מיין קהילה און נאך אסאך ערליכע 

אידן דאווענען?"
דער גבאי וואס איז געווען געוואוינט צו אזעלעכע סארט שאלות, האט יעצט אויך געענטפערט די ענטפער 
וואס ער איז געווען געוואוינט צו ענטפערן פאר אלעמען: "גיב נאר א קוק, ר' איד, דער הארץ פון אונזער 
הייליגער רבי פלאקערט שטענדיג פארן אויבירשטן, און ווען ער דאוונט, און ער שמועסט זיך אויס מיטן 

באשעפער, קומט עס ארויס אינדרויסן".
אבער דאס מאל האט דער גאסט נישט אנגענומען די ענטפער, און ער האט נאכאמאל גע'טענה'עט מיט 
א פעסטקייט: "איך האלט נישט אז מיין הארץ צי די הערצער פון די אנדערע אידן ביי אונז אין קהילה 

פלאקערן ווייניגער צו השי"ת ווי דער הארץ פונעם רבי'ן, און דאך שרייען אונז נישט!"
"אויב דו שרייסט נישט, איז א ראיה אז דיין הארץ ברענט נישט ווי דער הארץ פון אונזער רבי" – האט ער 
אים אריינגעזאגט, אבער יענער איד האט נישט נאכגעגעבן און האט ווייטער גע'טענה'עט אז די ענטפער 

אין אינגאנצן נישט ריכטיג.
האט  גאס  אין  טומל  די  אבער  שעה'ן,  עטליכע  נאך  אויף  פארציעהן  געקענט  זיך  וואלט  טענה'עריי  די 
דערמאנט פארן גאסט און פארן משמש אז די שבת דערנענטערט זיך און קומט שוין באלד אן, און זיי מוזן 
אויפהערן זייער וויכוח אויב זיי ווילן אז עס זאל נישט מקויים ווערן ביי זיי דער מאמר חז"ל (ע"ז ג א): "מי 

שלא טרח בערב שבת - מהיכן יאכל בשבת?"
דער גאסט האט זיך שוין אויסגעדרייט מיטן ציל צו פארלאזן דעם רבי'נס הויז, און די טיר האט זיך שוין 
געהאלטן ביים פארמאכן צום צווייטן מאל, אבער דעמאלטס האט ער זיך דערמאנט אז ער האט געהאט 
נאך א ציל מיטן יעצטיגן באזוך: ער האט מיט זיך א גרויסע סומע געלט וואס ער דארף אויף די ביזנעס, און 
ער האט עס געוואלט געבן פארן רבי'ן צו האלטן. דער רבי איז נישט אין שטוב, אבער דער גבאי האט אויך 
געמאכט אויף אים א רושם פון א ערליכער מענטש, איז ער צוריק געקומען צום דריטן מאל און געבעהטן 

פון דעם גבאי'ן אז ער זאל אכטונג געבן אויף זיין טייערער פקדון ביז מוצאי שבת.
"אין מיין צימער וואס איך האב אין האטעל" – האט דער גאסט ערקלערט, "האב איך מורא צו לאזן דארט 
מיין געלט, איבערהויפט אז איך גיי זיך נישט געפונען דארט אסאך שעות אין לויף פונעם שבת, און עס איז 

באקאנט דער מאמר החכם 'פרצה קוראת לגנב'".
דער גבאי האט צוגעשטימט און האט איבער גענומען דאס בייטל געלט.

*
ארויס  זענען  עס  נאר  ווי  און  גייסט,  דערהויבענע  א  מיט  און  רוהיג  גאסט  אויפן  אריבער  איז  שבת  דער 
געקומען די ערשטע שטערנ'ס,  האט ער זיך געאיילט צום רבינ'ס הויז צו בעהטן פונעם גבאי זיין בייטל 

געלט.
ווי גרויס איז געווען זיין איבערראשונג ווען דער גבאי האט זיך געמאכט פאר'תם'ט ווען ער מאכט מיט 
זיינע הענט א צייכן פון איינער וואס ווייסט נישט וואס מ'וויל פון אים, און האט אים געזאגט: "געלט? אויף 

וועלעכע געלט רעדסטו? האסט זיכער פארטוישט מיט א צווייטן!"
"וואס מיינט וואספארא געלט?" – האט דער גאסט געזאגט אינגאנצן דערשראקן, "דו געדענקסט נישט 
אז נאנט צו שבת האב איך דיר איבערגעגעבן מיין געלט צו האלטן?" אבער דער גבאי האלט זיך ביי זיינס: 

"איך געדענק נישט אזא מעשה, איך ווייס נישט וואס דו רעדסט".
"ליגנער וואס דו ביזסט! וויאזוי קענסטו טענה'ען אז איך האב דיר נישט געגעבן צו האלטן מיין געלט" 
זיין  צו  געפאסט  נישט  אינגאנצן  האט  וואס  וועג  א  אויף  גבאי  אויפן  צושריגן  זיך  גאסט  דער  האט   –
איינגעהאלטענעם אויפירונג, "דא זענען מיר ביידע געשטאנען ווען איך גיב דיר איבער דאס בייטל געלט, 

גיב מיר שוין צוריק דאס געלט!"
אבער אויך יעצט האט דער גבאי זיך נישט איבערראשט און האט ווייטער גע'טענה'עט מיט א רוהיגן טאן 
א  מיט  פארטוישט  זיך  האט  ער  אז  זיכער  אים  איז  עס  און  באקאנט  נישט  אים  איז  מעשה  גאנצע  די  אז 

צווייטן וואס זעהט אויס ווי ער.
יעצט האט זיך דער גאסט שוין נישט געקענט איינהאלטן, ער האט שוין נישט געקענט אויפפאסן אויף 
וואס ער טוהט און האט אנגעכאפט די קראגן פונעם גבאי'ן, ער האט אים גוט אויפגעשאקלט אז ס'האט 
אים וויי געטוהן, און האט אנגעהויבן צו שרייען אינגאנצן היסטעריש ווען די טרערן שטייען אין זיינע אויגן: 

"מחוצף! גיב מיר שוין צוריק מיין געלט!"
"ר' איד" – האט דער גבאי זיך געוואנדן צו אים מיט א רוהיגן טאן וואס האט צוגעברענגט אז יענער האט 
געמוזט אביסל נאכלאזן, "פארוואס שרייסטו און דו ווילדעוועסט ווי א חיה אין וואלד? רעד רוהיג ווי א 

מענטש!"
"רוהיג???" – האט דער גאסט געענטפערט ווען ער בארוהיגט זיך נישט, "וויאזוי זאל איך רעדן רוהיג ווען 
איך גיי פארלירן מיין גאנצע געלט? וויאזוי זאל איך נישט ווילדעווען ווען מיין גאנצער עתיד ליגט אויפן 

וואגשאהל? מיין הארץ ברענט פון צארן!"
פלוצלינג האט זיך דער גבאי צושמייכלט. ער האט ארויף געלייגט זיין האנט אויף דעם עושר'ס אקסל און 
אים בארוהיגט: "יעצט האסטו זיך איבערגעצייגט אז 'ווען עס טוהט וויי שרייט מען!', יעצט נעם דיר דיין 
געלט און גיי דיר לחיים ולשלום, איך האב קיינמאל נישט געטראכט צו נעמען פון דיר אפילו נישט קיין 

פרוטה, איך האב דיר נאר געוואלט אויסלערנען אז ווען דער הארץ פלאקערט – שרייט מען".
"ריכטיג טאקע" – האט דער גבאי צוגעענדיגט מיט א שטילן טאן, "עס זענען דא וואס שרייען ווען עס 
האנדלט זיך איבער געלט, און עס זענען דא וואס שרייען ווען עס האנדלט זיך איבער תורה און מצוות, און 

אונזער הייליגער רבי געפינט זיך אויף דער צווייטער זייט"
דערציילט דורך דער מגיד רבי שבתי יודלעוויץ, 'שיח יוסף' עמ' פט

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ווען עס טוהט וויי – שרייט מען!
ווע
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עס טוהט ן

"רבי יוסי האט געזאגט: יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום. פרעגט די רמרא, איני, סאיז דאך נישט 
אזוי? מיר האבן דאך געלערנט: הקורא הלל בכל יום - הרי זה מחרף ומגדף! – ענטפערט די גמרא, 

רבי יוסי האט גערעדט פון פסוקי דזמרה" (שבת קיח ב).
די טעם פון די תקנה צוזאגן 'פסוקי דזמרה' אלץ א אריינפיר צום דאווענען, לערנען ארויס די גאונים 
(הובא במחזור ויטרי סי' מ) פון וואס רבי שמלאי האט געזאגט (ע"ז ז ב): "לעולם יסדר אדם שבחו של 

מקום ואחר כך יתפלל".
נאך ערקלערן תוספות (ברכות לא א ד"ה רבנן): "אין מתפללין מתוך קלות ראש ושחוק, אלא מתוך 
כובד ראש ושמחה של מצוה, צ.ב.ש. אז ער האט פריער געלערנט תורה. דעריבער פירט מען זיך 

צוזאגן פסוקי דזמרה און אשרי פארן דאווענען".
קולו זימר עריצים

נאך א טעם אויפן זאגן פסוקי דזמרה פארן דאווענען ערקלערט דער 'מטה משה' (עמוד העבודה נג) 
און מיר וועלן נאכשרייבן זיין לשון:

מיט  פול  איז  איבעראל  נאר  פלאץ,  ליידיגע  קיין  פארהאן  נישט  איז  הימל  צום  ביז  ערד  די  "פון 
מחנות און גרופע'ס, עס זענען דא פון זיי וואס זענען הייליג און בעלי חסד, און אראפציר פון זיי 
גייט  מענטש  א  פון  תפילה  די  מקטרג...  און  מזיק  זענען  וואס  באשעפענישן  טמא'ענע  דא  זענען 
אריבער צווישן די אלע גרופע'ס ביז זי קומט אן אין הימל; אויב האט ער א זכות – ווערט עס נישט 
וועג...  אויפן  אן  אים  טרעפן  משחיתים  וויפל  זכות –  קיין  נישט  ער  האט  אויב  און  אפגעהאלטן... 

אבער ווען דער מענטש זאגט פון פריער די קאפיטלען, גייען אוועק די אלע משחיתים"
זאגט ווייטער דער 'מטה משה': "און זיי ווערן אנגערופן 'זמירות' פון די לשון 'מזמר', וואס ס'שטייט 
(ישעיהו יח ה): "ְוָכַרת ַהַּזְלַזִּלים ַּבַּמְזֵמרֹות". און אויף דעם זאגט דוד המלך ע"ה (תהלים קיט נד): "ְזִמרֹות 
ָהיּו ִלי ֻחֶּקי ְּבֵבית ְמגּוָרי", ד.מ. אין די אלע צייטן וואס איך האב מורא געהאט פון די מזיקים, האבן 

די זמירות זיי פארשניטן.
רעדן  צו  נישט  געבן  אכטונג  מען  דארף  דעם  ווארענונג: "וועגן  א  מיט  ער  ענדיגט  ווערטער  זיינע 
צווישן די אלע קאפיטלעך ביז נאך שמונה עשרה, נאר ריכטיג אינזין האבן כדי די תפילה זאל נישט 
אפגעהאלטן ווערן, און אויב האט ער גערעדט אינמיטן, איז צושטערט געווארן די כוונה, און די אלע 

מחנות קומען צוריק צו פירן מיט אים א מלחמה אים אפהאלטן זיין דאווענען"
ענליך צו דעם שטייט אין 'מאור ושמש' (פר' בשלח): "ווען מ'זאגט די פסוקי דזמרה באהעפטן מיר 
זיך צו די מלאכים צו לויבן און דאנקען דעם קעניג פון די וועלט, אזוי ווי מיר זאגן "הללו את ה' מן 
השמים" וכו', און דורך דעם רייניגן מיר אויס דעם עולם היצירה, צו פארשניידן די אלע מקטריגים, 

און וועגן דעם ווערן זיי אנגערופן פסוקי דזמרה".
די שליסלעך פון היכל פונעם קעניג

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 ווייל די תפילות זאגט מען נישט שטענדיג, און וועגן דעם לייגן זיי צו הארץ 
און מח צו זאגן ריכטיג די ווערטער, און זיי האבן מורא זיי זאלן נישט חלילה נכשל ווערן מיט א 

מחשבה זרה א.ד.ג..
אלץ די סיבה ביים זאגן די פסוקי דזמרה זענען רוב מענטשן נישט אזוי מקפיד אויף דעם, ווייל עס 
איז פאר זיי ווי א אלטע זאך וואס מ'האט עס שוין געזאגט הונדערטער מאל, ממילא ווערן זיי נישט 

פון דעם באגייסטערט אזוי ווי עס פעהלט זיך אויס פארן דאווענען.
דעם  ביי  געבן  אכטונג  זייער  אויך  מען  דארף  געזאגט,  מגיד  דער מעזריטשער  האט  באמת,  אבער 
טייל פון דאווענען, ריכטיג טאקע אז די שמונה עשרה איז די הויפט טייל פונעם דאווענען, ווייל 
דעמאלטס רעדט מען מיטן קעניג אליין, אבער חז"ל האבן שוין געזאגט דעם משל, אז ווער עס 

האט נישט די שליסל פונעם חצר – וויאזוי וועט ער קענען אריינגיין אין שטוב?!
מיר דארפן וויסן אז די כח פון די 'פסוקי דזמרה' איז זייער גרויס א גאנץ יאר צו פארשניידן די אלע 
מקטריגים און די אלע וואס האלטן אפ די תפילות. 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).
א וואונדערליכע זאך ברענגט דער מהר"י אלגאזי אין זיין ספר 'שלמי צבור' (סוף דיני ברכת התורה): 
"אין האב געטראפן אין די תשובות פון א כתב יד פונעם רדב"ז ז"ל וואס ברענגט אין נאמען פון 
מדרש הנעלם: ווען די שכינה קומט אין שוהל און זעהט ווי אזוי די מתפללים זאגן די זמירות, א 

טייל פארשפעטיגן און א טייל זאגן פון פאראויס, גייט זי באלד אוועק".
די מעלה פון עס זאגן מיט כוונה און געלאסן

דזמרה'  'פסוקי  די  זאגן  פון  ענין  די  איבער  פוסקים  די  דערמאנען  חשיבות  עקסטערע  א 
געלאסענערהייט, און אזוי ווי ס'איז גע'פסק'נט אין שולחן ערוך (או"ח נא ח): "אין אומרים הזמירות 
במרוצה כי אם בנחת", און אין 'באר היטב' לייגט ער צו: "ער זאל נישט איבערהיפן קיין ווארט און 

זיי נישט איינשלינגען, נאר ער זאל זיי זאגן כאילו ער ציילט געלט".
אין 'כלבו' (סי' ו) ברענגט ער אין נאמען פון רבינו נתן: ס'זענען פארהאן מענטשן וואס זאגן שנעל די 
פסוקי דזמרה כדי זיי זאלן אניאגן צו דאווענען שמונה עשרה מיטן ציבור, אבער זיי טוהן נישט גוט 
מיט דעם וואס זיי כאפן אפ די לויב פונעם מלך מלכי המלכים צוליב זיי זאלן קענען בעהטן אויף 

זייערע געברויכן, איז דען פארהאן א קעניג וואס איז מסכים צו דעם?!
אויך דער 'מגיד' ווען ער האט געלערנט מיטן בית יוסף האט ער אים מעורר געווען ער זאל זיך מזרז 
זיין יעדן אינדערפריה כדי ער זאל האבן צייט צו קענען אניאגן צו זאגן די פסוקי דזמרה כסדרן, 
ווייל דער וואס פארשפעטיגט צו קומען אין שוהל מוז זאגן די שטיקלעך פונעם דאוענען א שטיקל 
דא און א שטיקל דא נישט לויט זייער סדר. און "די גאנצע דאווענען איז אוועק געשטעלט לויט 
א געוויסע סדר, און אויב דו טוישט זייער סדר, ביזסטו מקלקל דעם ארגינעלן און ריכטיגן סדר 

וואס דארף זיין".
זיינע  און  חושים  זיינע  אלע  צוגרייטן  זאל  מענטש  שטייט: "דער  (פי"ז)  תמיד'  'עולת  ספר  אין  און 
כוחות צו לויבן דעם אויבערשטן. און דו זאלסט משעבד זיין דיין נפש צו זאגן יעדע ווארט געלאסן 
און לכל הפחות פארשטיין די פירוש המילות. און לויט ווי שטארק דו וועסט אריינטראכטן אין די 
טייטש פון די ווערטער, אזוי וועט פארגערסערט ווערן אין דיין זעהל די שמחה, יראה און אהבה 

צו השי"ת".
צוואנציג מינוט איז נישט גענוג

אויפן פאנאוויטשער משגיח רבי יחזקאל לעווינשטיין דערציילט מען, אז ער פלעגט זייער אכטונג 
געבן צו זאגן די פסוקי דזמרה געלאסן און מיט התבוננות, דעריבער איז ער קיינמאל נישט געקומען 
צום דאווענען אין די באשטימטע צייט וואס מ'האט אנגעהויבן צו דאווענען, נאך ער פלעגט אריין 
די  אז  זאגן  פלעגט  ער  און  אונס.  א  געווען  איז  ער  וואס  מאל  צוויי  אויסער  פריער,  אסאך  קומען 
נישט  אים  איז  דזמרה  פסוקי  אויף  געבן  צו  ישיבות  די  אין  געוואוינט  מ'איז  וואס  מינוט  צוואנציג 

גענוג ('מופת הדור' פרק א;יא).
נאך דערציילט מען אויפן משגיח, אז ער האט זייער שטארק געראטן פאר זיינע נאנטע זיי זאלן 
אויך אויף דעם מקפיד זיין, און האט געזאגט אז זאגן פסוקי דזמרה ווארט ביי ווארט, איז משפיע 
אויפן מענטש נישט ווייניגער פון א שטארקע מוסר שמועס וואס מ'הערט. ווייל זיך מתבונן זיין 
אין גדלות הבורא און וויאזוי ער פירט די וועלט, שטארקט די אמונה און אזוי ווירקט עס אויף זיין 

אייגענע אויפפירונג ('ברכת אברהם' - תורה ותפילה, פסוקי דזמרה).
ווען איינער וואס האט געדאוונט ותיקין האט אים געפרעגט: צי אין די טעג וואס ער פארשפעטיגט 
זאל ער אפכאפן די פסוקי דזמרה כדי ער זאל אניאגן צו אנהויבן שמונה עשרה אין די צייט פון 
ערשט  צום  אבער  דאווענען,  ביים  מעלה  א  איז  'ותיקין'  געענטפערט:  משגיח  דער  האט  ותיקין? 
דארף עס זיין א 'דאווענען', און אן פסוקי דזמרה וויאזוי קען עס הייסן א 'דאווענען'?! ('תפלת חנה' 

עמ' מה)

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בבתעתענה אמונים  ם 
פסוקי דזמרה - אריינפיר

מע


