
פרשת ואתחנן

בס"ד

אין זכות משה ווערט אויך אנגענומען א פשוט'ע 'לאמר'
"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג כג)

בדרך רמז זאגט דער 'מא הרועים':
און  געשטעלט  אוועק  זיך  האט  רבינו  משה  וואס  דעם  מיט 
פאר  תפילות   -  515 בגימטריה  איז  וואס   – "ָוֶאְתַחַּנן"  געדאוונט 
אין   – ַהִהוא"  "ָּבֵעת  אז  אויפגעטוהן  ער  האט  ז),  יא  (דב"ר  השי"ת 
די קומענדיגע דורות ווען מ'וועט שוין נישט האבן דעם ריכטיגן 
עס  ווי  כוונה  מיט  דאווענען  צו  שווער  זיין  וועט  עס  און  דעת 
אויך  תפילה  די  ווערן  אנגענומען  זאל   – "ֵלאמֹר"  זיין,  צו  דארף 

אויב ס'וועט נאר זיין ווי סתם 'אמירה'.
'קול יעקב'

נישט אפשטיפן דאס דאווענען
הרה"ק רבי נפתלי פון ראפשיץ זאגט:

זיך  מיר  קענען  ַהִהוא"  "ָּבֵעת  פסוק:  דעם  פון  לשון  דער  פון 
לערנען א וועג וויאזוי מ'דארף דאווענען: א מענטש טאר נישט 
אפשטיפן זיין דאווענען אויף א שפעטערדיגע צייט ווי ער וועט 
השגות,  גרעסערע  מער  דערגרייכן  און  האבן  אינזין  מער  קענען 
נאר אין יעדן צייט און אין יעדן צושטאנד קען ער דאווענען צום 

אויבערשטן און זיין תפילה וועט אנגענומען ווערן.
'זרע קודש'

* * *
'פנים  דער  די איבעריגע ווארט "ֵלאמֹר" ערקלערט  פון  די כוונה 

יפות':
בעפאר  אז  ב)  ד  (ברכות  יוחנן  רבי  פון  תקנה  די  באקאנט  איז  עס 
שמונה עשרה דארף מען בעהטן אז די ווערטער זאלן זיך זאגן ווי 
עס דארף צו זיין און דעריבער זאגט מען דעם פסוק (תהילים נא יז): 
"ה' ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶת". לויט דעם קען מען דא אויך 
אזוי זאגן, אז ווען משה איז געקומען בעהטן פון השי"ת, האט ער 
פון פריער געבעהטן אז ער זאל קענען ריכטיג בעהטן פון השי"ת.

הגדול הגיבור והנורא
"ַאָּתה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְּד ֶאת ָּגְדְל ְוֶאת ָיְד ַהֲחָזָקה ֲאֶׁשר 

ִמי ֵא-ל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשי ְוִכְגבּורֶֹת" (ג כד)
די  אין  כלל  א  א)  לב  (ברכות  שמלאי  רבי  דרש'נט  פסוק  דעם  פון 
של  שבחו  אדם  יסדר  "לעולם  דאווענען:  דעם  פון  אויסשטעל 
און  לויבן  מען  זאל  פריער  פון  ד.מ.  יתפלל",  כך  ואחר  מקום 
אין  משה;  געטוהן  האט  אזוי  ווייל  דאווענען,  מען  זאל  נאכדעם 
ַהִחּלֹוָת  "ַאָּתה   - אויבערשטן  דעם  געלויבט  ער  האט  אנהויב 
ער  האט  נאכדעם  נאר  און   ,"...ָּגְדְל ֶאת   ַעְבְּד ֶאת  ְלַהְראֹות 

געבעהטן: "ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה". 
א וואונדערליכע געדאנק זאגט הגאון רבי זלמן סאראצקין גאב"ד 

לּוְצק:
פון די פסוק וואס די אנשי כנסת הגדולה האבן קובע צו אנהויבן 
'שמונה עשרה' מיט דריי ברכות פון לויבן, און נאר  די סדר פון 
מיר  קענען  בקשות,  די  פון  ברכות  די  מיט  זיין  ממשיך  נאכדעם 
פון די ערשטע ברכה  א מקור אויף די נוסח  אויך ארויסלערנען 

פון שמונה עשרה - "הגדול הגיבור והנורא":
'הגיבור',  אקעגן  ַהֲחָזָקה"   ָיְד "ְוֶאת  'הגדול',  אקעגן   "ָּגְדְל "ֶאת 

"ֲאֶׁשר ִמי ֵאל... ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשי" אקעגן 'והנורא'.
'אזנים לתורה' 

דער אויבישטער טוהט איינערקענען 
אין אונזער נאנטקייט צו אים

ְּבָכל  ֱאקינּו  ַּכה'  ֵאָליו  ְקרִֹבים  ֱאקים  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  גֹוי  ִמי  "ִּכי 
ָקְרֵאנּו ֵאָליו" (ד ז)

געווענליך, ווען א ארימאן קלאפט אויפן טיר פונעם עושר, 

נאנטער  א  אלץ  פאר  זיך  שטעלט  ער  ווען  הילף,  בעהט  ער  און 
משפחה, פראבירט דער עושר זיך ארויס דרייען פון אים און עס 
מאכן ווי מער פארגעסן, כדי אז צוליב דעם זאל ער נישט זיין צו 

שטארק שולדיג.
אבער דער אויבישטער איז נישט אזוי: שטענדיג ווען מיר ווענדן 
זיך צו אים טוהט ער איינערקענען אז מיר זענען נאנט צו אים און 

ער העלפט אונז ארויס פון אלע אונזערע צרות.
'חיי צבי'

א תפילה פון א יחיד ווערט אנגענומען 
אין זכות פון די רבים

"ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת ה' ֱאקי ּוָמָצאָת ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל 
ַנְפֶׁש" (ד כט)

און  "ּוִבַּקְׁשֶּתם"  רבים  לשון  מיט  פסוק  דער  אן  הייבט  פארוואס 
ענדיגט מיט לשון יחיד "ּוָמָצאָת"?

ערקלערט דער גאון רבי שלמה קלוגער: 
עס איז באקאנט אז א תפילה פון א ציבור ווערט מער אנגענומען 
וואו א תפילה פון א יחיד, און די תורה לערנט אונז דא, אז אויך 
א בקשה פון א יחיד קען אנגענומען ווערן אויב ער בעהט ווען 
די ציבור דאוונט, און דאס איז מרומז דא אין דער פסוק: ווען די 
ציבור דאוונט - "ּוִבַּקְׁשֶּתם", ווערט אויך אנגענומען די תפילה פון 

א יחיד - "ּוָמָצאָת".
'אמרי שפר'

'מעמד הר סיני' יעדן טאג
"ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ה' ֶאל ָּכל ְקַהְלֶכם ָּבָהר ִמּתֹו ָהֵאׁש ֶהָעָנן 

ְוָהֲעָרֶפל קֹול ָּגדֹול ְוא ָיָסף" (ה יט)
"'ְוא ָיָסף' – טייטש תרגום 'ולא פסק' [ד.מ. אז עס האט זיך נישט 
אויפגעהערט], כי קולו חזק וקיים לעולם [ווייל זיין שטימע איז 

שטארק און עס בלייבט אויף שטענדיג]" (רש"י).
טייטש דער גאון רבי אברהם חיים שור:

מיר טרעפן אין גמרא (מגילה יט ב) אז בשעת מתן תורה האבן זיך 
געעפענט פאר משה רבינו די קוועלער פון חכמה, און אויסער 
וואס דער אויבישטער האט אים אויסגעלערנט די תורה שבכתב 
געזאגט  דעמאלטס  אויך  אים  ער  האט  פה,  שבעל  תורה  די  און 
אלעס וואס די תלמידי חכמים וועלן מחדש זיין אין לויף פון די 

שפעטערדיגע דורות.
לויט דעם קען מען פארשטיין די ווערטער פון רש"י: "'ולא פסק' 
- כי קולו חזק וקיים לעולם", אז די רוחניות'דיגע השפעה וואס 
זיך  האט  תורה  מתן  בשעת  וועלט  די  אויף  געקומען  אראפ  איז 
קיינמאל נישט אויפגעהערט, און ביזן היינטיגן טאג זעען זוכה די 
תלמידי חכמים צו מחדש זיין אין דעם זכות אמת'יגע חידושים 

אין די תורה.

מיט דעם קען מען אויך פארשטיין די סיבה פארוואס מיר ענדיגן 
'נותן התורה' - בלשון הווה,  די ברכות התורה מיט די ווערטער 
און נישט בלשון עבר אזוי ווי ביים אנהויב די ברכה: 'אשר נתן', 
ווייל ביזן היינטיגן טאג איז דער אויבישטער משפיע פון זיין אור 

אויף די לומדי התורה.
'תורת חיים' בבא מציעא פה א 

א רמז אויף דער חוב צו דאווענען דריי מאל אין א טאג
"ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" (ו ד)

כתב ה'אבודרהם':
אין די ווארט 'שמע' קענען מיר טרעפן א רמז אויף אונזער חיוב 

צו דאווענען דריי תפילות יעדן טאג:
ֿמלך  'ֿש-די  צו  עיניכם',  ֿמרום  'ֿשאו  תיבות:  ראשי  איז   – 'שמע' 
ֿעולם', ווען? ביי 'ֿשחרית ֿמנחה און ֿערבית', און דורך דעם וועלן 

ענק מקבל זיין אויף ענק 'ֿעול ֿמלכות ֿשמים'.

כמים הפנים לפנים
"ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאקֶי ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹד" (ו ה)

אינערליכער  א  דאך  איז  'אהבה'  פראגע:  די  באקאנט  איז  עס 
געפיהל וואס ווערט נתעורר אין די הארץ פון דער מענטש, און 

וויאזוי קען מען אויף דעם באפעלן?
א ענטפער אויף דעם האט געזאגט דער גאון רבי עקיבא אייגער 
געבויעט אויף דער פסוק אין משלי (כז יט): "ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים 
"לויט  (שם):  דארט  ערקלערט  רש"י  וואס  ָלָאָדם",  ָהָאָדם  ֵלב  ֵּכן 
וואס דער מענטש ווייסט אז זיין חבר האט אים ליב אזוי ווייזט 

ער צוריק ארויס א ליבשאפט".
אויך מיר, ווייל מיר ווייסן די גרויסע אהבה וואס דער אויבישטער 
האט צו אונז, קען ער אונז באפעלן אז מיר זאלן אים ליב האבן, 
זאגן  שמע  קריאת  בעפאר  דעריבער  לפנים'.  הפנים  'כמים  ווייל 
'הבוחר בעמו ישראל באהבה' - אינדערפריה, און  מיר די ברכה 
'אוהב עמו ישראל' – ביי נאכט, ווייל דורך דעם וואס מיר וועלן 
ווערן  נתעורר  וועט  אונז,  צו  השי"ת  פון  אהבה  די  איינערקענען 

אין אונזער הארץ א ליבשאפט צו אים 'כמים הפנים לפנים'.
'מלין חדתין'

'ושננתם לבניך' דורך 'ודברת בם'
"ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת" (ו ז)

א גרויסער יסוד אין חינוך זאגט נאך דער גאב"ד רבי יצחק טוביה 
ווייס שליט"א אין נאמען פון זיין רבי דער משגיח הרב דעסלער: 
מער פון יעדע מוסר שמועס ווירקט אויף די קינדער דאס וואס 
טאטע  זיין  אז  זעהט  קינד  א  ווען  עלטערן.  זייערע  ביי  זעהן  זיי 
זיין  צו  דארף  עס  ווי  בענטשט  ער  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  דאוונט 
א.ד.ג., ווערט עס אויסגעקריצט אין זיין נפש און עס ווירקט אויף 
געווען:  מרמז  דא  תורה  די  האט  דאס  און  שטארק,  זייער  אים 
וויאזוי ווערט ריכטיג מקויים די מצוה פון "ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני"? דורך 
"ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת" וכו' – וואו אזוי דו וועסט זיך פירן אין 

שטוב און אין גאס.
מיינע  צוגעלייגט:  גאב"ד  דער  האט  דרשות  זיינע  פון  איינס  אין 
מיין  בעפאר  נעאך  יוגנט  מיין  אין  געווארן  נפטר  זענען  עלטערן 
זאך  איין  אבער  זיי,  פון  אסאך  נישט  געדענקט  איך  מצוה.  בר 
וועל איך קיינמאל נישט פארגעסן: איינמאל האב איך באמערקט 
וויאזוי מיין טאטע בענטשט ברכת המזון ווען פון איין ברכה צו 
אז  ווייט  אזוי  געפיהלן,  זיינע  זיך  שטארקן  ברכה  קומענדיגע  די 
ביי די ברכה 'רחם נא' האט ער גע'חלש'ט פון גרויס ווייטאג וואס 

ער האט געשפירט אויפן חורבן בית המקדש, און די הויזגעזונד 
האבן אים געמוזט דערמינטערן.

'דבר ההתאחדות' אדר תשס"ד עמ' מא

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאוצרות אמונים
אין

מא
'לאמר שוט'ע

פע ם

ענטפערן אמן ווארצלט איין די אמונה
"ִּכי ה' הּוא ָהֱאקִים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו" (ד לה)

אזוי  און  'אמן',  תיבות  סופי  איז   – ֵאיֿן"  ָהֱאקִיֿם  "הּוא 
אויך 'הא-להים' – איז בגימטריה 'אמן'. דא האט די תורה 
מרמז געווען אז דורך ענטפערן אמן ווארצלט איין דער 
מענטש ביי זיך אין הארץ די אמונה אז: "ה' הּוא ָהֱאקִים 

ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו"
פירוש התורה לרבינו אביגדור; ברכת יצחק עמ' סח

חז"ל זאגן (איכ"ר א נז) אויף די אידן: "חטאו בכפלים... ומתנחמים בכפלים, 
שנאמר: 'נחמו נחמו עמי'".

טייטש רבי אליהו הכהן פון איזמיר דער בעל 'שבט מוסר':
  "חטאו בכפליים" אז זיי האבן נישט געענטפערט 'אמן' וואס 
צוויי  די  גימטריה  איז  'אמן'  ווייל  'כפליים'  אנגערופן  ווערט 
שמות (הוי"ה און אדנ"י), און זיי וועלן געטרייסט ווערן 'בכפליים' 
אזוי  און  אמן  ענטפערן  צו  געבן  אכטונג  וועלן  זיי  ווען  ד.מ. 

וועלן זיי מקרב זיין די גאולה (ראה מדרש שוח"ט לא).
'מגילת אליהו' דרוש לפורים

נחמו 
  נחמו 
עמי... 
  אמן!

מיר אלע זענען זיך מחזק צו ענטפערן אמן מיט כוונ ה
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ווייט  געהערט  זיך  האט  וואס  טריט  שווערע  די 
אוועק אין דען ליידיגן גאס, האט אויפגעוועקט דעם 
מיקלאש פון זיין פלאץ, פון צווישן די שפאלטן פון די 
פענסטער האבן זיינע שלעכטע אויגן געזעהן ווי דער 
מעיאר פונעם שטאט שפאצירט זיך געלאסן ווען זיין 
אנגעפילטער בערזל ליגט אונטער זיין ארעם און ער 

איז געווען פארזינקען אין זיינע געדאנקען.
א געריבענר און א כיטרער איז געווען דער מיקלאש, 
חשובע  די  פון  קלמן,  ר'  פון  משרת  גוי'אישער  דער 
זיין  ווען  פרעשבורג.  אין  געמיינדע  אידישע  די  פון 
הער וואלט ווען נישט געצטיערט פון א נקמה פונעם 
פארשיקט.  לאנג  פון  שוין  אים  ער  וואלט  באדינער 
בערזל  גרויסן  דעם  באמערקט  האט  ער  ווען  יעצט, 
ביים מעיאר, האט זיך ערוועקט אין אים זיין תאווה צו 
געלט צוזאמען מיט די שנאה צו זיין הער, און אין זיין 
שלעכטן קאפ האט ער אויסגעטראכט א רשעות'דיגן 

פלאן.
אין א שנעלקייט פון א קאץ איז ער ארויסגעשפרינגען 
נאכלאקערן  אנגעהויבן  האב  און  פענסטער  פונעם 
אים  ער  האט  צייט  קורצע  א  ביז  מעיאר.  דעם  נאך 
אנגעיאגט  האט  יענער  בעפאר  נאך  און  דערגרייכט, 
צו טראכטן צוויי מאל, איז דער אנגעשטאפטן בערזל 
האט  וואס  משרת  פונעם  האנט  די  אין  געווען  שוין 

שנעל אפגעצויגן פון דארט.
אינגאנצן  צוריק  אויף  אויס  זיך  דרייט  מעיאר  דער 
קליינע  די  ווי  געזעהן  ער  ווען  און  איבערראשט, 
געשטאלט אנטלויפט צווישן די געסלעך האט זיך זיין 
צארן אנגעצינדן אין אים; אזא חוצפה! ווער איז דער 
פארשוין וואס האט זיך דערוואגט מיך צו בא'גנב'ענען 
מיין  אונטער  איז  וואס  שטאט  די  פון  גאסן  די  אין 
הערשאפט?! – די הארץ פונעם מעיאר האט עס נישט 

געקענט פארטראגן.
פרייז!"  יעדן  פאר  פארברעכער  דעם  טרעפן  "מ'מוז 
אויפגערעגטערהייט  אויסגערופן  פריץ  דער  האט   –
פארן אפיציר פון די דארטיגע גרופע מיליטער לייט, 
די  פון  איינוואוינער  די  זיין  מפקיר  מען  קען  "וויאזוי 
שטאט ווען עס דרייט זיך אזא געלונגענער באנדיט?!" 

– האט ער צוגעלייגט מיט א געפאפטע ערליכקיייט.
און  באפעל  די  געקומען  ארויס  איז  שנעל  זייער 
גיין  אריבער  אנגעהויבן  האבן  סאלדאטן  פון  גרופעס 
אין די גאסן וואס זענען נאנט צו די פלאץ פון די גניבה. 
שטוב נאך שטוב האט מען גרונטליך איבערגעקוקט 

נאכזוכנדיג נאך דעם פארברעכער און זיין רויב.
ביז א קורצע צייט זענען אנגעקומען די סאלדאטן צום 
הויז פון ר' קלמן און זיי האבן אנגעהויבן צו זוכן. אין 
באהאלטן,  מיקלאש  זיך  האט  ווינקלעך  די  פון  איינע 
ביי  טרעפן  שוין  מ'גייט  אז  געזעהן  האט  ער  ווען  און 
דעם  אויסגעפירט  שנעל  ער  האט  גניבה,  די  אים 
אויפגעהויבענע  א  מיט  פלאן:  זיין  פון  טייל  צווייטן 
קאפ און מיט ברענעדיגע אויגן איז ער ארויס פון זיין 
באהעלטעניש ווען ער דערלאנגט פאר די סאלדאטן 
ער  זאגט  תמימות  געמאכטע  א  מיט  און  בערזל  דעם 

אזוי: 
"איך בין זיך מודה ומתוודה אז נעכטן האב איך שוין 
באמערקט וויאזוי מיין הער באהאלט דעם גע'גנב'עטן 
איך  ווייל  אבער  פלאץ,  באהאלטענעם  א  אין  בערזל 
אויב  דערלייגן  וועל  איך  טאמער  געציטערט  האב 
איך וועל דערציילן. יעצט, ווי א באגלייבטער בירגער 

דארף איך עס צוריק געבן און דא האבן עס ענק".
די  פאר  בערזל  דעם  ער  דערלאנגט  רעדן  אינמיטן 
סאלדאטן און אין די זעלבע צייט האט ער געוויזן אויף 
אויפכאפן  געקענט  נאכנישט  האט  ער  וואס  הער  זיין 

און פארדייען וואס דא גייט פאר.
סאלדאטן  די  האבן  דעם  פון  עדות  בעסערע  א  אויף 
און זייער אפיציר נישט געווארט. נאך בעפאר ר' קלמן 
האט אנגעיאגט צו עפענען זיין מויל זענען זיינע הענט 
און פוס שוין געווען געבינדן מיט אייזערנע קייטן און 
ברוטאליש האט מען אים געשלעפט צו דעם שווארצן 

וואגן וואס האט געווארט אינעם דערנעבנדיגן גאס.
טויט  א  אפגעווארט  שוין  אים  האט  הויז  ארעסט  אין 
אורטייל, גע'חתמ'עט דורך דעם שר פון יענע געגנט. 
עס זעהט אויס אז נאך בעפאר מ'האט געכאפט דעם 
שטראף  דעם  באשלאסן  שוין  מעיאר  דער  האט  גנב 

'הענגען', למען ישמעו וייראו.
אין  נייעס  די  געווארן  צושפרייט  איז  שנעל  זייער 
האבן  הערצער  אלעמענ'ס  און  געסלעך  אידישע  די 
דעם  צו  צוגערירט  עס  האט  ספעציעל  געציטערט, 
סופר  כתב  דער  שטאט  פון  רב  פונעם  הארץ  ווייעכן 
אויף  טראכטנדיג  צוגאנגען  איז  הארץ  זיין  זצ"ל. 
אומשולדיגן  דעם  אפ  ווארט  וואס  גורל  ביטערן  דעם 
ערליכן און חשובער איד, און אויף וואס עס ווארט אפ 

אויף זיין פרוי און קינדער.
צוגעוואוינט פון די אמאליגע פעלער האט דער כתב 
זענען  וואס  באאמטע  די  אונטערגעשמירט  סופר 
אורטייל,  דעם  אויספירן  אויפן  געשטעלט  געוען 
עס  אבער  געגעבן,  זיי  מען  האט  קאנווערטן  פעטע 
האט אויסגעזעהן אז זייער ציטער פונעם צארן פונעם 
צו  תאווה  זייער  פון  געווען  שטערקער  איז  מעיאר 
שטראפן,  אים  מ'זאל  געפאדערט  האט  ער  געלט. 
שליחים  די  שיקן  אוועק  געמוזט  האבן  זיי  און 

ליידיגערהייט.
נישט האבנדיג קיין אנדערע וועג איז דער כתב סופר 
הויפט  די  בודאפעסט  קיין  אראפגעפארן  אליינס 
פארבינדונגען  זיינע  געהאט  שוין  האט  ער  שטאט, 
צו  פראבירט  האט  ער  און  שרים,  גרויסע  די  מיט 

ערקלערן אז ער קען גוט דעם איד, און ער איז זייער 
א ערליכער, און עס איז אים קלאר ווי די טאג אז דאס 
איז נידריגע בלבול וואס דער גוי'אישער משרת האט 

אויסגעטראכט.
זיי  האט  רב  דער  וואס  געגלייבט  טאקע  האבן  זיי 
געזאגט, אבער דער מעיאר איז געשטאנען אקעגן זיי 
עס  און  נקמה,  א  פאדערט  ער  אז  כח  גאנצן  זיין  מיט 

זאל זיין וואס ס'זאל נאר נישט זיין!
צו  צוריק  סופר  כתב  דער  איז  צובראכן  אינגאנצן 
ביזן  טאג  איין  נאר  געבליבן  איבער  איז  עס  הויז,  זיין 
אויסגעזעהן  האט  עס  און  אורטייל  דעם  אויספירן 
ווען  ביינאכט  הקיצים.  כל  כלו  געווען  שוין  ס'איז  אז 
האט  אראפלייגן  געוואלט  זיך  האט  סופר  כתב  דער 
צו  פראבירט  האט  ער  אינשלאפן,  געקענט  נישט  ער 
טראכטן וואס קען ער אפשר נאך טוהן צו ראטעווען 
גארנישט  אים  איז  עס  אבער  איד,  אומגליקליכן  דעם 

ארויף געקומען אויפן געדאנק.
אט  און  איינגעדרימלט,  ער  האט  טראכטן  אינמיטן 
חתם  דער  פאטער  הייליגער  זיין  חלום  אין  ער  זעהט 
"וויאזוי  אויפגערעגט;  זייער  איז  פנים  זיין  ווען  סופר 
קען אזאנס פאסירן?" – האט דער חתם סופר געשריגן 
איז  וואס  איד  א  טויט  צום  "מ'פירט  הארץ,  טיפן  פון 
אינגאנצן אומשולדיגט, ווען ער גייט איבער לאזן נאך 
עס  וואו  דרימלסט  דו  און  יתומים  מיט  אלמנה  א  זיך 

וואלט גארנישט פאסירט?!"
הערנדיג די מוסר רייד פון זיין פאטער איז דער כתב 
סופר דערשראקן געווארן און האט אויסגעבראכן אין 
א געוויין זאגנדיג: "איך האב דאך געטוהן אלעס וואס 
אין  דעם.  פון  מער  אויך  און  געקענט,  נאר  האב  איך 
האב  איך  געשלאפן,  נישט  איך  בין  וואכן  לעצטע  די 
פראבירט יעדע וועג וואס כ'האב נאר געמיינט אז פון 
דארטן וועט קומען די ישועה, און עס איז מיר נישט 

געלונגען! וואס נאך קען איך טוהן?!"
האסט  דו  וואס  וועג  איין  נאך  פארבליבן  איז  "עס 
דער  האט   – מעגליך!"  ווייט  ווי  געטוהן  נאכנישט 
פארגעזעצט:  באלד  האט  און  געזאגט  סופר  חתם 
שלאפן,  נישט  מען  טאר  נאכט  אזא  אין  "דאווענען! 
הייסע  א  מיט  וועלטן  אלע  אויפרודערן  דארפסט  דו 
פון  טויערן  אלע  אויף  אנקלאפן  דארפסט  תפילה, 
דעם גרויסן  הימל ביז דער אויבישטער וועט צוקוקן 

ווייטאג און ער וועט רחמנות האבן".
ער  און  אויפגעשטאנען,  סופר  כתב  דער  איז  באלד 
און  "גיי  באפוילן:  אים  און  משמש  זיין  גערופן  האט 
רוף צוזאם אלע אידן פון פרעשבורג, באפעל די ראשי 
הקהילה אז זיי זאלן ארום גיין צווישן די הייזער פון די 
שטאט און זיי זאלן אלעמען אופוועקן. מענער פרויען 
און קינדער זאלן קומען אין שוהל, כאטש די שפעטע 
ביז  מיט תפילה  מיר איינרייסן  שטונדע, דארט וועלן 
אונזער  און  עפענען  זיך  וועלן  הימל  פון  טויערן  די 

ברודער און פריינד וועט האבן זיין ישועה".
ארויס  זיך  האט  וואס  געשרייען  די  און  געוויין  די 
נישט  מען  קען  נאכט  יענע  אין  שוהל  פון  געהערט 
האבן  קהילה  גאנצע  די  ווערטער.  מיט  ערקלערן 
דעם  זעהנדיג  גלייכגילטיג  בלייבן  געקענט  נישט 
צובראכענעם הארץ פון זייער רב וואס האט געשריגן 
צוגעשטעלט  אויך  זיך  האבן  זיי  און  הארץ,  טיפן  פון 

צו זיין געשריי.
עס איז געווארן אינדערפריה. א גרויסער עולם האט 
ווי  צוקוקן  געריכט-זאל  אינעם  גענומען  צוזאם  זיך 
עס  מ'פירט  אזוי  ווי  און  אורטייל  דעם  אויף  מ'ליינט 
אוועק  זיך  האט  ריכטער  די  פון  הויפט  דער  אויס. 
גרויסן  צום  אבער  פלאץ,  זיין  אויף  געשטעלט 
האט  און  אפגעשטעלט  אלעס  ער  האט  וואונדער 

ארויף גערופן דעם משרת זאל עדות זאגן.
ווייל  איבעראאשט,  אלעמען  שוין  האט  אליין  דאס 
אין די לעצטע וואכן האט ער מיט א פעסקייט נישט 
געוואלט מ'זאל איבער פרעגן דעם משרת איבער זיין 
עדות, און ער האט געפאדערט מ'זאל עס אננעמען אן 
קיין צוייפלונגען. די אידן וואס זענען דארט אנוועזנד 
יעצט  געשעהט  נס  א  אז  געווען  זיכער  זענען  געווען 
אקעגן זייערע אויגן, און ווען זייערע ליפן טשעפשען 
דעם  אויף  געקוקט  ווייטער  זיי  האבן  תפילה  א 

איבערראשנדן פארזעצונג.
אוועק  מיקלאש  זיך  האט  קניה  ציטערדיגע  מיט 
לייכטזיניגקייט  זיין  מיט  עדות,  זאגן  צו  געשטעלט 
אויספארשונג,  די  צו  צוגעגרייט  נישט  זיך  ער  האט 
און די פראגעס וואס דער הויפט פון די ריכטער האט 
אז  צוגעברענגט  האבן  צווייטן  נאכן  איינס  געפרעגט 
זענען  ליגנט  זיינע  אפגעפרעגט.  אליין  זיך  האט  ער 
זייער  און  וואסער,  העכער  אויל  ווי  געקומען  ארויף 
איבערראשנדן  דעם  געווארן  געוואר  מען  איז  שנעל 
אמת אז ער אליין האט עס געטוהן, און דער איד איז 

אינגאנצן אומשולדיג!
די  אויפגעטוישט  זיך  האבן  פלאץ  אויפן  שוין 
באשולדיגטע, מיקלאש דער רשע איז גראד געשיקט 
געווארן צום הענגען און דער איד איז ניצול געווארן 
די  פון  פרייד  גרויסע  די  צו  טויט,  זיכערער  א  פון 
גאנצע קהילה פון פרעשבורג וואס האבן זוכה געווען 
צוזאמען מיט זייער גרויסער רבי, דער 'כתב סופר', צו 
א  פון  כח  גרויסן  דעם  אויגן  זייערע  מיט  קלאר  זעהן 
תפילה פון טיפן הארץ צו קענען צורייסן דעם גזירה 
אויך נאך וואס עס איז שוין געשריבן און גע'חתמ'עט 

געווארן.
'טיב הקהילה' ויחי

דאווענען אלץ דער לעצטער פראבע

"ברוך שאמר... דארף מען זאגן מיט א געזאנג און מיט א נעימה ווייל עס איז א שיינע לויב. און עס שטייט אין 
ספר היכלות אז עס איז דא אין דעם פ"ז (87) ווערטער און זיין סימן צו דעם איז: "ראשו [ד.מ. אנהויב דאווענען] 
כתם פז"... און מ'האט מתקן געווען צו זאגן די ברכה ווייל עס שטייט אין פרק כל כתבי: 'יהא חלקי עם גומרי 

הלל בכל יום'" (טור או"ח סי' נא)
צעטיל  א  דורך  א)  במשב"ז  נא  סי'  (פמ"ג  הגדולה  כנסת  אנשי  די  געווען  מתקן  האבן  שאמר'  'ברוך  פון  ברכה  די 
וואס אראפגעפאלן פון הימל (ט"ז או"ח נא א), און עס איז געטראפן געווארן אויפן קבר פון יחזקאל הנביא (פירוש 
נישט  מ'טאר  אז  פוסקים  די  שרייבן  דעריבער  נוסח.  דער  אויפגעשריבן  געווען  איז  דארט  למהרי"ץ),  חיים'  'עץ 

אראפנעמען אדער צולייגן אויף דעם מער פון די פ"ז ווערטער וואס עס פארמאגט (מ"ב נא ס"ק טו).
די צוויי טיילן פון די ברכה

די ברכה פון 'ברוך שאמר' הייבט זיך אן מיט א לויב פארן אויבירשטן אויף דעם וואס ער האט באשאפן די וועלט 
נאר מיטן זאגן: "ָּברּו ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם", און זאגט וויטער צעהן לשונות פון ברוך, אקעגן די עשרה מאמרות 
 הּוא, ָּברּו וואס מיט זיי האט מען באשאפן די וועלט (וואס ווערן אויסגערעכנט אין אבות דרבי נתן פל"ו): "בָּרּו
אֹוֵמר ְועֹוֶׂשה, ָּברּו ּגֹוֵזר ּוְמַקֵּים, ָּברּו עֹוֶׂשה ְבֵראִׁשית, ָּברּו ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ, ָּברּו ְמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות, ָּברּו ְמַׁשֵּלם 
ָׂשָכר טֹוב ִליֵרָאיו, ָּברּו ַחי ָלַעד ְוַקָּים ָלֶנַצח, ָּברּו ּפֹוֶדה ּוַמִּציל, ָּברּו ְׁשמֹו", (אבודרהם - ברוך שאמר ופסוקי דזמרה, 

ראה שם שהאריך לפרט את הדבר).
ַהְמֻהָלּל  ָהַרֲחָמן  ָאב  ָהֵא-ל  ַאָּתה...   ָּברּו" ברכה:  די  מיט  לויבן  מיר  וואס  נאך  ברכה,  די  פון  טייל  צווייטן  אינעם 
ְּבֶפה ַעּמֹו ְמֻשָּׁבח ּוְמפָֹאר ִּבְלׁשֹון ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו", רופן מיר אויס: "ּוְבִׁשיֵרי ָּדִוד ַעְבֶּד ְנַהֶלְל ה' ֱאקֵינּו ִּבְׁשָבחֹות 

ּוִבְזִמירֹות ּוְנַגֶּדְל ּוְנַׁשֵּבֲח ּוְנָפֶאְר ְוַנְמִליְכ ְוַנְזִּכיר ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו".
שרייבן די מפרשים ('עץ יוסף') אז די לשונות זענען ווי א הקדמה אויף די זאכן וואס אויף זיי איז אוועק געשטעלט 

געווארן די פסוקי דזמרה און ברכות קריאת שמע:
'בשירי דוד... נהללך' – איז אקעגן 'הודו' וואס דוד המלך האט מתקן געווען צו זאגן פארן ארון ווען ער האט עס 
ארויף געטראגן פון די הויז פון עובד אדום הגיתי; 'בשבחות' – איז אקעגן 'מזמור לתודה', וואס אויף דעם זאגן 
חז"ל (ראה בית יוסף או"ח נא ט) אז דאס איז א מורא'דיגער לויב וואס וועט קיינמאל נישט בטל ווערן; 'ובזמירות' – 
איז אקעגן די אלע קאפיטלעך פון 'פסוקי דזמרה'; 'נגדלך' – איז אקעגן די שירה פון 'אז ישיר' וואס די אידן האבן 
געזאגט ווען זיי האבן געזעהן דעם 'היד הגדולה' אשר עשה ה' במצרים; 'ונשבחך' – אקעגן 'ישתבח'; 'ונפארך' – 
אקעגן די ערשטע ברכה פון קריאת שמע ווי דארט שטייט 'יפארוך סלה'; 'ונזכיר שמך' – איז אקעגן 'אהבה רבה' 
ווי אין איר דערמאנען מיר: "כי בשם קדשך הגדול..." און אויך: "וקרבתנו לשמך הגדול"; 'ונמליכך' – איז אקעגן 

קריאת שמע וואס דאס איז קבלת עול מלכות שמים (ראה שם שהוסיף לפרט עד סיום הברכה).
רבי שמשון - 'ברוך שאמר'

גאר א אינטערעסאנטע געשיכטע דערציילט רבי שמשון ב"ר אליעזר איינער פון די ראשונים אין די הקדמה צו 
זיין ספר 'ברוך שאמר' אויף הלכות סת"ם:

"געלויבט איז דער אויבישטער וואס האט נישט פארלאזט כלל ישראל און זיין יתום שמשון ב"ר אליעזר וואס 
ווערט אנגערופן 'ברוך שאמר'. [ער דערמאנט דארט עטליכע פסוקים וואס ברענגען ארויס זיין צושטאנד, צ.ב.ש. 
כי אבי ואמי עזבוני וה' אספני, כי הוא גוחי מבטן ומבטיחי על שדי אמי, ועליו השלכתי מרחם ומבטן אמי א-לי 
הוא]. ווייל מיין טאטע און מיין מאמע האבן מיך מיט מיין שוועסטער געברענגט פון מדינת זאקסין - וואו דארט 
בין איך געבוירן געווארן - צו די קהילה פון פראג. דארט זענען זיי אוועק פון דער וועלט און איך בין געבליבן א 

קליינער יתום וואס איז אלט אכט יאר.
יעדן  און  יתומים',  'אבי  דער  דאך  איז  ער  ווייל  וועג,  זיין  אויף  געפירט  אויבישטער  דער  מיך  האט  דעמאלטס 
אינדערפריה בין איך אויפגעשטאנען פריה און איך בין געקומען אין שוהל, און איך האב געזאגט 'ברוך שאמר' 
מיט דעם זיסן שטימע וואס דער אויבישטער האט מיר געשאנקען, אזוי ווי חז"ל זאגן: "כבד את ה' מהונך - אל 
תקרי 'מהונך' אלא 'מגרונך'", און איך האב זיך ווייטער אזוי געפירט ביז מ'האט מיך גערופן: (רבי שמשון) 'ברוך 

שאמר'.
דעריבער וועל איך אים לויבן און דאנקען צווישן א רבים, אויף אלעס גוטס וואס ער האט געטוהן מיט מיר פון 

מיין יוגנט ביזן היינטיגן טאג"
ברוך פודה ומציל

דאס האט פאסירט אין יאר תרצ"ב, דער משגיח רבי אליהו לופיאן וואס איז דעמאלטס געווען דער מנהל רוחני 
אין ישיבת 'עץ חיים' אין לאנדאן האט געזוכט א שידוך פאר זיין עלטסטן טאכטער. דער משגיח רבי ירוחם פון 
מיר האט אים אנגעטראגן דעם חשוב'ן בחור אריה זאב גורביץ, דער שפעטערדיגער ראש ישיבה אין גייטסהעד. 
אבער וויבאלד די עלטערן פון די כלה האבן געוואלט אז די חתונה זאל זיין אין ענגלאנד, האט רבי ירוחם געשיקט 

דעם צוקונפטיגן חתן צום חפץ חיים כדי זיך שואל עצה זיין אויף דעם.
דאס איז געווען א קורצע צייט בעפאר די פטירה פונעם חפץ חיים. ווען רבי אריה זאב איז אריין אינעם צימער 
פונעם חפץ חיים און פארגעלייגט זיין פראגע, האט דער חפץ חיים פלוצלינג אנגעהויבן ציטירן א טייל פון די 
'ברוך שאמר': "ברוך שאמר והיה העולם... ברוך גוזר ומקיים, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם  ברכה פון 
ווערטער:  די  נאכאמאל  און  נאכאמאל  איבער  זאגט  ער  ווען  שמו",  ברוך  ומציל  פודה  ברוך  ליראיו...  טוב  שכר 

"ברוך פודה ומציל ברוך שמו".
די  פארשטאנען  נישט  חלילה  האט  חיים  חפץ  דער  אז  זיין  ס'קען  אז  געטראכט  האט  צימער  אין  אנוועזנדע  די 
פראגע... אבער פאר רבי אריה זאב איז עס שוין גענוג געווען. פון זיין זייט האט ער שוין געהאט א קלארקייט 

אויף זיינע צווייפלונגען. ער האט צוגעשטימט צו די נסיעה און דער שידוך איז געווארן.
מיט יארן שפעטער, ווען רבי אריה זאב'ס נאמען איז פארשפרייט געווארן אין די גאנצע וועלט אלץ איינער וואס 
האט אויפגעשטעלט אידישקייט אין ענגלאנד און האט מקרב געווען טויזנטער אידן זיי זאלן פירן א תורה'דיגן 
'חפץ חיים'; טאקע אזוי, דאס אנקום פון  לעבן. איז פאר אלעמען קלאר געווארן די באהאלטענע כוונה פונעם 
רבי אריה זאב קיין ענגלאנד האט נישט נאר אים געראטעוועט פון דעם שרעקליכן גורל פון די אידן אין איירופא 
מקויים  אויפאיינמאל  איז  אזוי  און  ענגלאנד,  פון  אידישקייט  גאנצע  די  פאר  אויפגעטוהן  אויך  האט  נאר  הי"ד, 
געווארן: "ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות .. ברוך פודה ומציל" (קובץ 'אור תורה' - לונדון, פתיחה 

לקובץ א-ב-ג).
מלך מהולל בתשבחות

מיר וועלן ענדיגן מיט דעם וואונדערליכן משל וואס מ'זאגט עס נאך אינעם נאמען פונעם גר"א אויף די ענדע פון 
די ברכה: "מלך מהולל בתשבחות":

ס'איז געווען א גוטער קעניג וואס איז געווען מושלם אין אלע מעלות, אויסער איין חסרון האט ער געהאט: זיין 
נאז אינמיטן זיין פנים איז געווען קרום און פאר'מיאוס'ט. אין איינע פון די טעג האט דער קעניג געמאכט א גרויסע 
סעודה פאר אלע זיינע שרים און קנעכט לכבוד דאס באצייכנען א יובל יארן צו זיין קעניגרייך. אין לויף פון די 
סעודה האט זיך די שרים אויפגעשטעלט און יעדער האט משבח געווען דעם קעניג אויף זיין שטייגער. ווען עס 
איז אנגעקומען די רייע פון איינער פון די נענטסטע שרים צום קעניג, זענען אלע פארוואונדערט געווארן צו הערן 
אז פונקט אין די געלעגנהייט האט ער באשלאסן, אנשטאט צו דערמאנען די לויב פונעם קעניג, צו אנווייזן אויף 

דעם אלעמען באקאנטן פעלער – זיין קרומע און פאר'מיאוס'טע נאז.
עס איז נישט קיין וואונדער געווען אז דער שר איז שוין ארום גענומען געווען מיט א גרופע סאלדאטן און מ'האט 
אים שוין באלד פאר'משפט צום טויט דורך הענגען. אבער פארן אויספירן דעם גזר דין האט דער קעניג זיך נישט 
'איך ווייס דאך אז דו ביזסט מיר פון אייביג אן געטריי, פארוואס  געקענט איינהאלטן און געפרעגט פארן שר: 

האסטו באשלאסן מיר צו פארשעמען אויף אזא מיאוס'ן וועג?'
גלייך  האט  קעניג  דער  אז  צוגעברענגט  האט  און  איבערראשט,  אינגאנצן  אים  האט  שר  פונעם  ערקלערונג  די 

איבערגעדרייט זיין גזר דין לטובה:
'אדוני המלך', האט דער שר געענטפערט, 'ווען איך האב געהערט פון אלע שרים וויאזוי זיי לויבן דיך, יעדער אין 
זיין רייע; דער זאגט אז דו ביסזט א שטארקער, דער אנדערער זאגט אז דו ביזסט א קלוגער א.א.וו., האב איך 
געטראכט צו מיר; דיינע שבחים זענען דאך זייער אסאך און מ'קען נישט אראפלייגן אלע דיינע שבחים, וויאזוי 
דיין  דערמאנען  צו  באשלאסן  איך  האב  דעריבער  מעלות?!  דיינע  אלע  ווערטער  מיט  ברענגען  ארויס  מען  קען 
איינציגער פעלער, און אזוי ארויס ברענגען דיין גרויסקייט, אז אין די אלע אנדערע זאכן איז נישט פארהאן נאך 

אזא מושלם'דיגער קעניג'.
מהולל  'מלך  אויבישטער:  דעם  דעם  מיט  לויבן  מיר  וואס  לויב  די  פארשטיין  מיר  קענען  משל  דעם  לויט 
בתשבחות' – דעם אויבירשטן קען מען נישט משבח זיין ווי יענער קעניג דער בשר ודם, ווייל דער אויבישטער 
איז אינגאנצן בשלימות און מ'קען עס אינגאנצן נישט ערקלערן, דעריבער זאגן מיר: 'מלך מהולל - בתשבחות' – 
אויך ווען מיר קומען דיך לויבן, קענען מיר עס נישט טוהן נאר דורך דערמאנען א טייל פון דיינע מעלות ('פנינים 

משלחן הגר"א עמ' שצד).

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בבתעתענה אמונים  ם 
ברוך שאמר

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

אלץ ד ענען
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