
פרשת דברים

בס"ד

די שטראף רייד פון משה
"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה" (א א)

מפראג  מהר"ל  פונעם  ברודער  דער  פרידבורג  פון  חיים  רבי 
ספר  פון  פרשיות  די  פון  נעמען  די  רמז  בדרך  אויס  טייטש 
האט  משה  וואס  מוסר  באהאלטן  ליגן  זיי  אין  וואס  דברים, 

געזאגט פאר די אידן:

בעהט איך  ענק, "ואתחנן" –  "אלה הדברים" וואס איך רעד צו 
ענק  ווייל   – ראה"  "עקב,  אפהיטן,  און  אננעמען  עס  זאלן  ענק 
זעהן דאך, "שופטים" – אז אלעס וואס א מענטש טוהט וועט 
מען משפט'ן אין בית דין של מעלה, איבערהויפט "כי תצא" – 
"כי  דארט  פון  און  וועלט,  דער  פון  ארויס  גייט  נשמה  די  ווען 

תבוא" – וועט זי אנקומען צום עולם הבא.

ענק  און  לעבן  ענק   – נצבים"  "אתם  יעצט  אז  טאקע  ריכטיג 
אז  וויסן  זאלן  ענק  אבער  וועלט,  דער  אויף  געזונט  זענען 
דא.  פון  גיין  וועט  ער  ווען  נישט  ווייסט  מענטש  דער   – "וילך" 
דעריבער "האזינו" צו מיינע שטראף רייד, און דורך דעם וועלן 
ענק זוכה זיין צו: "וזאת הברכה" – אויף דער וועלט און אויף די 

קומענדיגע וועלט.
'ספר החיים' - סליחה ומחילה פ"א

לויבן פריער דעם אויבערשטן 
כדי די ברכה זאל מקויים ווערן

"ִויָבֵר ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" (א יא)

אויסער דעם פסוק, טרעפן מיר נאכאמאל אין תנ"ך די ווארט 
'ִויָבֵר' מיט די זעלבע נקודות; אין תהלים (קמה כא): "ְּתִהַּלת ה' 

ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵר ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד".

דער קשר צווישן די צוויי פסוקים ערקלערט רבי חיים פלאג'י, 
דער רב פון איזמיר, מיט דעם וואס עס שטייט אין זוהר הקדוש 
(ויחי רכז ב) אז איינער וואס וויל בענטשן זיין זוהן צי זיין חבר, 
דארף ער פון פריער לויבן דעם אויבערשטן, ווייל אויב נישט – 

וועט נישט מקויים ווערן די ברכה.

ַּכֲאֶׁשר  ֶאְתֶכם   ִויָבֵר" פסוקים:  די  אין  מרומז  איז  דאס  און 
האבן  ענק  וואס  ברכה  ענקער  אז  ענק  ווילן  אויב   – ָלֶכם"  ִּדֶּבר 
לויבן  פריער  פון  ענק  זאלן  ווערן,  מקויים  זאל  געוואונטשן 
דעם באשעפער אזוי ווי עס שטייט: "ִויָבֵר ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו 

ְלעֹוָלם ָוֶעד "
'תנופה חיים'

דער כח פון משה איז אנגעהאנגען 
אין די מעשים פון די אידן

"ֵאיָכה ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ָטְרֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם ְוִריְבֶכם" (א יב)

רמב"ן  דער  ערקלערט  'ַמַּׂשֲאֶכם'  ווארט  די  פון  באדייט  די 
טז):  ז  (ירמיה  שטייט  עס  ווי  אזוי  תפילה,  פון  לשון  א  ס'איז  אז 
מען  דארף  דעם  לויט  לכאורה  ּוְתִפָּלה".  ִרָּנה  ַבֲעָדם  ִּתָּׂשא  "ְוַאל 
פארשטיין פארוואס האט זיך משה אויף דעם אפגערעדט, איז 

דען אים שווער געווען צו דאווענען אויף די אידן?

נאר ערקלערט דער גערער רבי דער 'פני מנחם':

די  איבער  רעדט  וואס  ח)  ג  (ר"ה  משנה  די  אין  טרעפן  מיר 
אז  זיין  דען  "קען  עמלק:  אקעגן  ישראל  כלל  פון  מלחמה 

אידן  די  ווען  נאר...  מלחמה?...  די  טוהן  הענט  רבינו'ס  משה 
זייער  אונטערגעטעניגט  האבן  זיי  און  געקוקט  ארויף  האבן 
די  אויף  געשטארקט  זיך  זיי  האבן  באשעפער  צום  הארץ 
קענען  זאל  תפילה  רבינו'ס  משה  אז  מיר  זעהן   – עמלקים" 
די  זמן  כל  דא:  אויך  אידן;  די  אין  אנגעהאנגען  איז  אויפטוהן 
אידן האבן זיך מכניע געווען צום באשעפער, האט משה רבינו 
האבן  זיי  ווען  אבער  אידן,  די  אויף  דאווענען  צו  כח  א  געהאט 
'אליין',  געבליבן  איז  משה  און  השי"ת  אין  געשפעניגט  ווידער 
האט ער שוין נישט געקענט דאווענען אויף זיי, און אויף דעם 
האט ער זיך אפגערעדט: "איכה אשא לבדי" – וויאזוי זאל איך 
ענק  און  אליין  'לבדי'  מיך  לאזן  ענק  ווען  ענק,  אויף  דאווענען 

זענען נישט משעבד ענקער הארץ צום באשעפער?
'פני מנחם' תשנ"ג

מקדים זיין 'שמע' צו 'ושפטתם צדק'
"ָׁשמַֹע ֵּבין ֲאֵחיֶכם ּוְׁשַפְטֶּתם ֶצֶדק" (א טז)

כהן'  'שפתי  ספר  זיין  אין  שרייבט  צפת,  פון  הכהן  מרדכי  רבי 

על התורה:

די ווארט "ָׁשמַֹע" שטייט חסר (אן א ווא"ו); מיט דעם איז די תורה 
מרמז אז דער דיין דארף ליינען קריאת 'שמע' בעפאר ער גייט 
צו צו: 'ושפטתם צדק'. אזוי ווי די חכמים זאגן (ברכות ל א): "אין 
צג  (או"ח  ערוך  שולחן  אין  און  דין",  מתוך  להתפלל...  עומדים 
האבן  אינזין  קענען  זאל  ער  כדי  טעם  דער  ערקלערט  איז  ג), 

ביים דאווענען, און זיינע געדאנקען זאלן נישט זיין פארנומען 
צו טראכטן איבער דעם פסק דין.

תפילה עושה מחצה
"ַוָּתֻׁשבּו ַוִּתְבּכּו ִלְפֵני ה'... ַוֵּתְׁשבּו ְבָקֵדׁש ָיִמים ַרִּבים ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר 

ְיַׁשְבֶּתם" (א מה-מו)

פון  נצי"ב  דער  און  יפות'  'פנים  אין  הורוויץ  הלוי  פנחס  רבי 
וואלאזשין אין 'העמק דבר' זאגן אויפן זעלבן וועג:

דעם  אויף  מקור  דער  ארויס  מיר  לערנען  פסוק  דער  פון 
און  א),  ז  (ויק"ר  מחצה'  עושה  'תפילה  חז"ל  מאמר  באקאנטן 
אזוי ווי רש"י זאגט, אז נאך וואס די אידן האבן געוויינט און זיך 
געבעהטן אז זיי זאלן נישט דארפן וואנדערן און זיך וואלגערן די 
אלע יארן אין מדבר, האט זייער תפילה אויפגעטוהן העלפט, אז 
אקעגן ניינצן יאר וואס זיי האבן זיך געוואלגערט פון איין פלאץ 
צום צווייטן, זענען זיי געזיצן ניינצן יאר במנוחה – ווען זיי זענען 

געווען אין 'קדש'.

קריאת שמע אקעגן די מזיקים
"א ָהְיָתה ִקְרָיה ֲאֶׁשר א ָלַקְחנּו ֵמִאָּתם ִׁשִּׁשים ִעיר" (ג ד)

דער זיידע פונעם חיד"א, רבי אברהם אזולאי זאגט:

אויבן,  ארויף  גייט  מענטש  א  פון  נשמה  די  ווען  נאכט,  יעדע 
קומען ארום זיין בעט זעכציג מלאכי חבלה, און דורך דעם וואס 
ער ליינט 'קריאת שמע על המיטה' וואס אין דעם ערשטן פסוק 
איז פארהאן זעכציג אותיות, קענען זיי אים נישט שלעכט טוהן.

א רמז אויף דעם קענען מיר האבן אין דעם פסוק: "א ָהְיָתה 
נישט  איז  עס   – ִעיר"  ִׁשִּׁשים   - ֵמִאָּתם  ָלַקְחנּו  א  ֲאֶׁשר  ִקְרָיה 
צוריק  נישט  האלט  וואס  (='קריה')  שמע  קריאת  קיין  פארהאן 
שעדיגן  קענען  נישט  זאלן  זיין  חבלה  מלאכי  זעכציג  די  פון 

('עיר'=מלאך, רש"י פסחים לג א).
'בעלי ברית אברם' פרשת וירא

אמן אין עולם הזה און אין עולם הבא
"ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ִליֻרָּׁשתֹו ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם" (ג כ)

די ווארט 'ִליֻרָׁשּתו' שטייט חסר (אן א ווא"ו), איז די אותיות אזוי 
ווי - 'לְשִׁירָתוֹ', פון דא איז א רמז אויף וואס חז"ל זאגן (סנהדרין 
עס  זוכה  איז   – הזה  עולם  אין  שירה  זאגט  וואס  'יעדער  ב):  צא 

צוזאגן אין עולם הבא"

'שפתי כהן' לר"מ הכהן מצפת

אין דעם ענין קען מען מוסיף זיין דעם מדרש (דב"ר ז א; תנחומא 
צו ט) איבער די שירה פון 'אמן' אז עס איז נישט פארהאן קיין 
גרעסערע שירה פון דעם פאר השי"ת: "רבי יהודה בר גדיא האט 
געזאגט, יעדער וואס ענטפערט אמן אויף די וועלט איז זוכה צו 
ענטפערן אין די קומענדיגע וועלט, ווייל עס שטייט "ָּברּו ה' 
ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן", פארוואס שטייט 

'אמן ואמן'? נאר: אמן אין עולם הזה און אמן אין עולם הבא"

ענליך צו דעם שטייט אין 'ספר הנכון' (לאחד מחכמי אשכנז, נדפס 
ב'קובץ על יד' ו' עמ' 220): "יעדער וואס ענטפערט אמן איז זוכה 

עס צו זאגן ביי די סעודה פונעם לויתן". 

'שפתי כהן' על התורה

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם

אמן טוהט ראטעווען פון גיהנם
"ָואַֹמר ֲאֵלֶכם א ַתַעְרצּון ְוא ִתיְראּון ֵמֶהם" (א כט)

'מות' און סופי  "ְוא ִתיְראּון ֵמֶהם" – איז ראשי תיבות 
אכטונג  גיט  וואס  דער  אז  לערנען  צו  'אמן',  תיבות 
יום  דעם  פון  ציטערן  נישט  דארף  אמן,  ענטפערן  צו 
אים  מ'וועט  אז  פארזיכערט  איז  ער  ווייל  המיתה, 

עפענען די טויערן פון גן עדן.
'יושיע ציון' פרשת דברים אות כד

עול מלכות שמים
"ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִּכי ה' הּוא ָהֱאקִים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו" 

(ד לה)

די סופי תיבות פון 'הּוא ָהֱאקִים ֵאין' איז 'אמן', פון דאס 
פארשטייט  ִמְלַבּדֹו"  עֹוד  נעבן - "ֵאין  שטייט  עס  וואס 
מען אז דורך ענטפערן אמן איז א מענטש מקבל אויף 
זיך  אויף  עדות  זאגט  און  שמים  מלכות  עול  דעם  זיך 
אז עס איז נישט פארהאן קיין שום כח אויף די וועלט 
אויסער דער אויבישטער. אזוי ווי די גמרא זאגט (שבת 
קיט ב): "מאי אמן? 'א-ל מלך נאמן", ערקלערט דארט 
זאגט  און  גלייבט  אמן  ענטפערט  וואס  דער  אז  רש"י, 
עדות אויף זיין באשעפער אז ער דער 'א-ל מלך נאמן'.
'ויעתר יצחק' שבת קיט ב

=

אין די טעג וואס אלע קוקן ארויס מיט א האפענונג צו די גאולה שלימה
לאמיר זיך אלע מחזק זיין אין די מצוה פון אמונה
 וואס דאס איז די שליסל צו די גאולה שלימה

אזוי ווי עס שטייט אין מדרש.
מיר וועלן מקפיד זיין אנהויבן דעם טאג מיט זאגן די ברכות השחר און 

ענטפערן אויף זיי אמן מיט א חברותא, און אזוי וועט פארשטארקט 
ווערן אונזער אמונה אינעם באשעפער וואס מיט זיין רחמנות גיט ער 

אונז חיות יעדן טאג עקסטער,
ויה"ר אז מיר זאלן שוין זוכה זיין צו די גאולה שלימה, במהרה בימינו אמן.

ׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה" ָבנֹון דורך דער שכר פון 'אמנה', אזוי ווי "די גלויות ווערן אויסגעלייזט נאר (שה"ש ד ח)"ּתָ י ִמּלְ ׁשּוִרי ֵמרֹאׁש עס שטייט (שה"ש ד ח): "ִאּתִ בֹוִאי ּתָ ָבנֹון ּתָ י ִמּלְ ה ִאּתִ ּלָ ֲאָמָנה" (תנחומא בשלח י)ּכַ
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די  צו  צוגעגרייט  נישט  אים  האט  קיינער 
אין  אפגעווארט  אים  האט  וואס  איבערראשונג 
אויך  אינדערפריה.  יענעם  פאסט-קעסטל  זיין 
פון  פארשטעלן  געקענט  נישט  זיך  האט  ער 
ער  ווען  טרייסל  זיין  וועט  שטארק  ווי  פריער 

וועט עפענען דעם קאנווערט...
'שרגא מאכט שוין בר מצוה, ווער גלייבט!

אבער וואס איז מיט מיר...'
*

אלע  זיי  האבן   – חבירים'  בעסטע  צוויי  'די 
צוויי  אומזינסט.  נישט  אבער  אנגערופן, 
אין  צוזאמען  געווען  זיי  זענען  צוואנציג  און 
זענען  זיי  לעבנ'ס-סטאנציעס.  זייערע  אלע 
שטאט,  זעלבן  דעם  אין  געווארן  געבוירן 
פארברענגט  זיי  האבן  יארן  קינדערישע  זייערע 
צוזאמען, זיי האבן געלערנט אין די זעלבע כיתה 
ממשיך  צוזאמען  האבן  זיי  תורה,  תלמוד  אין 
געווען אין ישיבה קטנה און פון דארט אין ישיבה 
גדולה... עס איז נישט געווען קיין וואונדער אז 
עטליכע טעג נאך וואס מאיר איז געווארן א חתן, 
איז אנגעקומען די גוטע בשורה אז שרגא – זיין 

גוטער פריינד איז אויך א חתן געווארן. 
וועגן  זייערע  ווען  פון  אדורך  איז  יאר  פערצן 
האט  העליונה  השגחה  די  צושיידט,  זיך  האבן 
געפירט אז מאיר האט זיך באזעצט אי ן די ווייטע 
ווייטער  איז   – שרגא  אבער  אופקים,  שטעטל 

געבליבן וואוינען אין זיין געבורט'ס שטאט.
זייער  אנגעהאלטן  זיי  האבן  אנהויב  אין 
נאנטשאפט דורך שיקן בריוון, אבער צוביסלעך 
שרגא'ס  פון  בעיקר  געווארן,  שוואך  עס  איז 
מיט  אנגעפילט  זיך  האט  שטוב  זיין  וואס  זייט 
אזוי  פארנומען,  געווארן  איז  און  קינדערלעך, 
מער  באציאונגען  זייערע  נאכגעלאזט  זיך  האט 

און מער.
אופקים  ווייטע  די  אין  איז  צייט  זעלבע  די  אין 
שווערע  גאר  ווייב  זיין  מיט  מאיר  אויף  אריבער 
פערצן יאר. לאנגע יארן פון האפענונג, איינזאם, 
עלנדקייט, חלומות וואס פלאצן און האפענונגען 

וואס פאלן אדורך.
זייער גאנצע געלט, צייט און כח האבן די פאר-
לעזונג  א  טרעפן  צו  כדי  געווען  משקיע  פאלק 
פאר זייער פראבלעם וואס האט זיי פארטונקלט 
זייער לעבן. אבער די ישועה האט פארשפעטיג 
צו קומען, זייער הויז איז געווען פוסט און ליידיג, 
און די דאקטורים האבן שוין שיער אויפגעגעבן.

*
יעצט, ווען ער האט געעפענט די קאנווערט און 
אין דעם איז געווען די איינלאדענונג קארטל, צו 
ווארימע  עטליכע  צוגעשריבן  געווען  איז  דעם 
גוטער  אמאליגן  א  און  ווייטן  א  פון  שורות 
פריינד, האט די מציאות אריינגעפראסקעט אין 

מאיר'ס פנים.
'שרגא איז שוין זוכה צו פייערן א בר מצוה, און 

וואו בין איך...?!'
*

זיך  דערקענט  שוידער  דער  און  צער  דער  ווען 
נאך אויף זיין פנים, האט ער זיך געאיילט צו גיין 
צו דעם הויז פון זיין רבי, דער גאון אין חסד און 
אין אמונה, וואס זיין ווייכע הארץ איז אפן געווען 
צו יעדן וואס האט זיך געוואנדן צו אים, דאס איז 

דער גאון און צדיק רבי שמשון פינקוס זצ"ל.
שמשון  רבי  צו  געוואנדן  שרגא  זיך  האט  'רבי', 
ווען טרערן פארפלייצן זיינע אויגן און ער שרייט 
מיט נישט א געווענליכן שטימע: 'איך קען נישט 

מער!'
האט  מויל  זיין  פון  ארויס  איז  וואס  געשריי  די 
ווייטאג;  זיין  געברענגט  ארויס  שטארק  זייער 
ליידן,  מען  קען  וויפיל  ווארטן,  מען  קען  וויפיל 
איז  אפשר  אנטוישט.  ווערן  און  פלאגן  צו  זיך 

בעסער אויפצוגעבן און זיך מייאש זיין.
וואס  נאך  פינקוס,  הרב  אים  זאגט   – מאיר'  'ר' 
זיין  פארשטייט  ער  אז  ארויסגעוויזן  האט  ער 
ווייטאג: 'צום באשעפער האסטו שוין געשריגן?'
ער  איז   – פראגע?!'  אזא  מיינט  'וואס 
פראגע,  עצם  די  פון  געווארן  אויפגעציטערט 

'שוין יארן וואס איך דאוון צו אים!'
האסט  דו  אויב  געפרעגט  נישט  האב  'איך 
'איך  רעאגירט,  פינקוס  הרב  האט   – געדאוונט' 
האב געפרעגט אויב דו האסט געשריגן? האסט 
האסטו  הארץ!  טיפן  פון  אים  צו  געשריגן  שוין 
זיך ארויף געווארפן אויף זיין רחמנות און זיינע 

חסדים!'
ווערטער,  די  פון  צומישט  נאך  שטייט  ער  ווען 
ער  ווען  איבערראשט  פינקוס  הרב  אים  האט 
האט זיך געזעגנט פון אים און האט אים געזאגט: 
מיר  און  חצות  ביי  ביינאכט  מיר  צו  צוריק  'קום 

וועלן רעדן איבער דעם'
געוואונדערט,  מאיר  זיך  האט   – חצות?'  'ביי 
הרב  אויב  צוגעשטימט,  באלד  האט  ער  אבער 

פינקוס בעהט, זעהט אויס אז ס'האט א סיבה.
*

איידעלע  געהערט  זיך  האט  נאכט  אינמיטן 
הרב  פון  הויז  דער  פון  טיר  די  אויף  קלאפן 
רבי  און  געעפענט  זיך  האט  טיר  די  פינקוס. 
שמשון האט אנגעכאפט די האנט פון מאיר און 
איז אראפ מיט אים אן צו רעדן א ווארט צו די 
אויטא וואס האט זיי אפגעווארט אינעם פראנט 

אנגעצינדן  מען  האט  מאטאר  דער  הויז.  פונעם 
און די מאשין האט אנגעהויבן צו פארן אין דעם 

טונקעלעם נאכט.
געזיצן  איז  דרייווער  דער  נעבן  בענקל  אויפן 
וואונדער;  ארויס  שרייט  געזיכט  זיין  ווען  מאיר 
שפעטע  אזא  אין  רב  דער  אים  פירט  אהין  וואו 
שעה. זיין וואונדער איז נאך געוואקסן ווען דער 
אויטא איז ארויס געפארן פון די גרעניצן פון די 
רייסן  צו  אנגעהויבן  האט  און  אופקים  שטאט 
ליידיגן  פונעם  ריכטונג  די  צו  זייט,  דרום  אויף 

מדבר.
ארום א פערטל שעה איז אדורך ביז די מאשין 
קליינעם  א  אויף  קריכן  ארויף  אנגעהויבן  האט 
ליידיגן  דעם  מען  זעהט  דארט  פון  וואס  בארג 
שפיץ  אויפן  אנגעקומען  זענען  זיי  ווען  מדבר. 
בארג זענען זיי ארויס פונעם אויטא און זיך ארום 
געקוקט. א לבנה פון אינמיטן חודש האט קוים 
שמשון  רבי  און  געגנט,  דעם  געמאכט  ליכטיג 
האט זיך געוואנדן צו דעם יונגערמאן, ער ווייזט 
מיט  פול  איז  וואס  הימל  שווארצן  אויפן  אים 

שטערנ'ס און זאגט אים:
צום  מ'שרייט  וויאזוי  ווייזן  דיר  איך  וועל  'יעצט 

טאטן אין הימל:'
פונעם  אויגן  פארוואונדערטע  די  אקעגן  אזוי, 
צו  אנגעהויבן  פינקוס  הרב  האט  יונגערמאן 

שרייען מיט געוואלד: 'טאטע! טאטע!'
גאנצן  אינעם  געווען  נישט  איז  חיה  נפש  קיין 
האט  קול  ווידער  שוואכע  א  נאר  געגנט, 
רב:  דעם  איבער  זאגט  עס  ווי  געהערט  זיך 

'טאאטעעע, טאאטעעע'
'יעצט', זאגט הרב פינקוס, 'קיינער הערט נישט 
יעצט, אויסער דער אויבישטער, יעצט שריי דו 
אויך, וויין דיך אויס צום טאטן אין הימל, שמועס 
מיט אים, פאק אויס פאר אים דעם גאנצן ווייטאג 
וואס האט זיך אנגעזאמלט אין דיין הארץ אין די 
לעצטע יארן, נאר ער הערט דיך יעצט אויס, און 

נאר ער קען דיר טאקע העלפן!'
'איך וועל דיך קומען נעמען נאך ארום א האלבע 
שעה' – האט דער רב געזאגט פארן יונגערמאן, 
ער  האט  ענטפער  א  אויף  ווארטן  צו  אן  און 
דעם  פארלאזט  האט  און  אויטא  זיין  אנגעצינדן 

פלאץ.
*

עטליכע מינוטן זענען אדורך ביז די קוואל פון די 
טרערן האבן זיך געעפענט און האבן אנגעהויבן 
צו רינען ווי וואסער. מאיר האט געשריגן ווי ער 
ער  געשריגן,  נישט  פריער  פון  קיינמאל  האט 
האט געעפענט זיין הארץ אויף ברייט און ארויס 
האט  געוויין  הויכע  זיין  געפיהלן.  זיינע  געגעבן 
אפגעקלינגען אינעם גאנצן מדבר, און עס האט 
געשריי  זיין  ווי  אויגן  זיינע  אין  אויסגעזעהן  אים 

הילכ'ט אפ פון איין עק וועלט ביזן צווייטן.
איז  שעה  האלבע  באשטימטע  די  נאך 
איז  מאיר  געקומען.  צוריק  פינקוס  הרב 
אין  מאשין,  דעם  אין  אריין  שווייגנדיגערהייט 
דעם  שפירן  אביסל  נאך  געוואלט  האט  הארץ 
האט  ער  וואס  אויבישטער  צום  נאנטשאפט 
געהאט אין די לעצטע מינוטן, אזא נאנטשאפט 
וואס ער האט קיינמאל נישט געשפירט אין זיין 

לעבן.
ווען דער אויטא האט זיך אפגעשטעלט נעבן זיין 
הויז האט ער געשפירט אזא סארט הייליגקייט 

וואס נעמט אים אינגאנצן ארום.
זיין ישועה קומט שוין אן – איז ער געווען זיכער 

ביי זיך.
*

די  צושפרייט  זיך  האט  יאר  א  ארום  נאך 
אין  קהילה  גאנצע  די  צווישן  ידיעה  פרייליכע 
אופקים. ר' מאיר און זיין פרוי האבן זוכה געווען 
שלעכטע  אלע  אקעגן  ישועה,  דאפלטע  א  צו 
צעהנדליגע  די  פון  שאנסן  און  אויסזיכטן 
מיט  פארבינדן  געווען  זענען  וואס  דאקטוירים 

זיי אין די לעצטע פופצן יאר.
וואונדערליכן  דעם  פון  געשמועסט  האבן  אלע 
הרב  פון  'מופת'  דעם  אויף  שמועה  די  און  נס, 

פינקוס איז אריבער פון מויל צו אויער.
*

'וויאזוי מאכט מען אזא 'מופת'?' – האט מען אין 
פינקוס,  הרב  פון  געפרעגט  שפעטער  צייט  א 
שום  קיין  ארויסגעוויזן  נישט  האט  ער  אבער 
קיין  דעם  אין  נישט  ליגט  'עס  איבערראשונג; 
שום מופת' – האט ער געזאגט, 'ווען איך וואלט 
געווען  נישט  איך  וואלט  געווען  נישט  דארט 
פארזיכערט אין די ישועה' – האט ער צוגעלייגט, 

און האט באלד ערקלערט:
'זייער פשוט! אין די מינוט וואס דער יונגערמאן 
אזא  מיט  אויבירשטן  צום  געשריגן  האט 
וואס  התבטלות  אזא  און  נאנטקייט  שטארקע 
נישט  איז  גלייכן,  איר  אין  פארהאן  נישט  איז 
שייך געווען אז זיין תפילה זאל נישט אנגענומען 

ווערן!'.
'אש להבה' עמ' תקמג

א געשריי אינעם ליידיגן מדבר

לויבן דעם באשעפער יעדן טאג
"דער אויבישטער וויל גארנישט פון די איינוואוינער פון די וועלט, אויסער דעם אז א מענטש זאל וויסן 
און לויבן דעם באשעפער וואס האט אים באשאפן, און זיי זאלן דאווענען אויפן קול, און די כוונה פון 
די שוהלן און די זכות פון תפילת הרבים, איז אז מענטשן זאלן האבן א פלאץ וואו דארט זאלן זיי זיך 
צוזאמנעמען און לויבן דעם אויבישטער וואס האט זיי באשאפן, און זאלן דאס צושפרייטן און זאגן פאר 

השי"ת 'מיר זענען דיינע באשעפענישן!" (רמב"ן שמות יג טז)
די תפילה פון 'הודו' איז איין שטיק לויב, איינערקענען אין די חסדים וואס השי"ת טוהט מיט אונז, 

און דאווענען אז די חסדים זאלן זיך נישט אויפהערן.
אין די ערשטע טייל פון די תפילה (פון: "הֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבְׁשמֹו" ביז: ""ַוּיֹאְמרּו ָכל ָהָעם ָאֵמן ְוַהֵּלל ַלה'") זאגן מיר 
איבער די תפילה פון דוד המלך ע"ה וואס שטייט אין ספר דברי הימים (א' טז ח-לו, וכעין זה בתהלים פרק 
קה), און פון דארט און ווייטער טוהן מיר פארזעצן מיט א ליקוט פון פסוקים פון גאנץ תנ"ך, לויט ווי 

די ראשונים האבן מסדר געווען לויט זייער פארשטאנד.
עס זאגן בעפאר די 'פסוקי דזמרה'

אין  יח)  סי'  ברכות  (הל'  חיים'  'ארחות  אין  שטייט  דזמרה  פסוקי  די  בעפאר  'הודו'  זאגן  מיר  פארוואס 
נאמען פון ספר האשכול: אין די ערשטע יארן פון דוד המלך'ס קעניגרייך פלעגן די כהנים זאגן די 
תפילה פון 'הודו' ווען מ'האט מקריב געווען דעם קרבן תמיד – א האלבע קאפיטל ווען מ'האט מקריב 
זיין דעם תמיד של שחר און די אנדערע האלבע ווען מ'האט מקריב זיין דעם תמיד של בין הערביים.

ווען דוד המלך האט זוכה געווען ארויף טראגן דעם ארון ברית ה' פון די הויז פון עובד אדום הגתי 
צו איר פלאץ אין די 'אוהל', נאך זיך וואלגערן עטליכע יאר פון איין פלאץ צום צווייטן (ראה דה"א טז 
נס.  דעם  צו  געדענקעניש  א  אלץ  שחרית  ביי  טאג  יעדן  תפילה  די  זאגן  צו  באשטימט  ער  האט  א), 
און וויבאלד מיר האבן יעצט געענדיגט צו זאגן די פרשה פון דעם קרבן תמיד, דעריבער האט מען 
באשטימט עס צו זאגן דא, ווייל ווי אויבנדערמאנט די עיקר תקנה פון עס זאגן איז געווען בשעת'ן 

מקריב זיין דעם קרבן תמיד (ע"פ הרמ"ק בסידור תפילה למשה).
לפנים משורת הדין

דער לשון 'הודו' וואס סימבאליזירט א לויב אויף א נס וואס איז געטוהן לפנים משורת הדין (פירוש 
התפילה לראב"ן הובא ב'תפילה למשה' לופיאנסקי), איז דאס מערסטע פאסיג אלץ א פתיחה צו די תפילה, 
('ָכּלּבו') שרייבן אז עס ווערן דא דערמאנט צעהן לשונות פון הודאה אלץ א לויב  ווייל די ראשונים 
אויף די צעהן מכות וואס השי"ת האט געשטראפט מיט זיי די מצריים, און פון די אנדערע זייט האט 
ער געראטעוועט די אידן מיט אפענע ניסים. די ניסים זענען געטוהן געווארן לפנים משורת הדין, 
ווייל חז"ל זאגן דאך (ראה ויק"ר כג ב) אז די מדת הדין האט נישט געלאזט מ'זאל אויסלייזן די אידן פון 
מצרים מיט די טענה אז זיי זענען פונקט ווי די מצריים, דעריבער איז פאסיג אז דער לויב אויף דעם 

זאל זיך אנהויבן מיט 'הודו' ('רנת יצחק').
א לויב אויפן זכות צו לויבן

בשמו"  קראו  לה'  "הודו  'הודו':  פון  תפילה  די  אן  מען  הייבט  דעם  מיט  וואס  פסוק  ערשטער  דער 
אויבישטער  דער  אז  איינרעדן  נישט  זיך  זאלן  אזוי: "ענק  א)  קה  (תהלים  הק'  אלשיך  דער  ערקלערט 
דארף ענק דאנקען אויף דעם וואס ענק לויבן אים, ניין, פונקט פארקערט, אויף דעם וואס השי"ת גיט 
ענק א מעגליכקייט ענק זאלן דערמאנען זיין נאמען אויף דעם אליין דארפן ענק אים לויבן, און דאס 

איז די כוונה: הודו לה' – אויף דעם וואס 'קראו בשמו'".
ענליך צו דעם ווערט ערקלערט אין סידור 'שיח יצחק' וואס מ'זאגט אין די המשך פון 'הודו': "ישמח 
לב מבקשי ה'": ווען א מענטש פלאגט זיך צו בעהטן א געוויסע בקשה, אויב אין ענדע האט ער נישט 
באקומען זיין פארלאנג, איז זיין גאנצע פלאג ביים בעהטן געווען אומזינסט. אבער אנדערשט זענען 
די 'מבקשי ה''; ביי איז דאס עצם בעהטן א דערהויבענע ציל צו דערנענטערט ווערן צום באשעפער, 

און דאס זאגן מיר: 'ישמח לב מבקשי ה'' – דאס עצם בקשה ברענגט אונז צו צו שמחה.
ווען דער גאון רבי אברהם אבלי אב"ד ווילנא איז נפטר געווארן, האט זיין גוטער פריינד דער גאון רבי 

איצעלע פון וואלאזשין אים מספיד געווען, און אזוי האט ער געזאגט:
הודיעו  בשמו  קראו  לה'  "הודו  פסוק:  דעם  מיט  'הודו'  פון  תפילה  די  מיר  הייבן  אינדערפריה  יעדן 
ווארעם  א  האט  וואס  איד  א  בשמו";  קראו   - לה'  "הודו  אזוי:  טייטשן  מען  קען  עלילותיו",  בעמים 
הארץ און טוהט שטענדיג באמערקן די אלע חסדים פון דער אויבישטער – איז פאר אים גענוג אז ער 
זאל ארויסזאגן דעם אובערשטנ'ס נאמען כדי צו נתעורר ווערן אים צו לויבן. אבער "הודיעו בעמים 
וואס  זעהן  צו  פון  בלינד  זענען  אויגן  זיינע  און  פארשטאפט  איז  מח  זיין  וואס  גוי  דער  עלילותיו" – 
טוהט זיך אפ ארום אים, קען נישט לויבן בעפאר מ'זאל אים צו וויסן טוהן אלעס וואס דער באשעפער 
האט געטוהן פון אנהויב די בריאה ביזן היינטיגן טאג, ווייל נאר דורך דעם וועט ער נתעורר ווערן צו 

איינערקענען די ניסים פון השי"ת און לויבן אויף זיי.
וואס  נפטרים  פארהאן  זענען  'עס  איצעלע;  רבי  געענדיגט  האט   – נפטר'  דעם  לגבי  אויך  איז  'אזוי 
כדי צו מעורר זיין דעם ציבור זיי זאלן פילן אז דורך די פטירה פעלט עפעס אויף דער וועלט דארף 
דער מספיד זיי מעורר זיין מיטן דערציילן זייערע פעולות און זייערע גוטע מעשים, אבער פאר אונז 
ווילנער איינוואוינער דארפן מען נישט ערקלערן ווער איז געווען רבי אברהם אבלי, מיר אלע ווייסן 
זיין געוואלדיגע גדלות! דעריבער איז גענוג אויב מיר וועלן צוזאמען שרייען: 'רבי אברהם אבלי איז 

נישטא!' כדי אז טרערן זאלן רינען פון אונזערע אויגן' ('פה קדוש' תהלים קה).
אמן והלל לה'

א שיינער רמז איבער דער סוד און סגולה פון ענטפערן אמן, וואס דאס איז א וואונדערליכער לויב 
און א דאנק פאר השי"ת, קענען מיר טרעפן אין די פארזעצונג פון די תפילה: "ָּברּו ה' ֱאקֵי ִיְׂשָרֵאל 
ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהֹעָלם ַוּיֹאְמרּו ָכל ָהָעם ָאֵמן ְוַהֵּלל ַלה'" - די לויב וואס ענדיגט זיך מיט די ווערטער 

'אמן והלל להוי"ה'.
'הוי"ה' (26) וועלן מיר האבן די גימטריה פון  'הלל' (65) צו  ווען מיר וועלן צוזאמשטעלן די ווארט: 
צ"א, וויפיל עס באטרעפט 'אמן', פון דא קענען מיר זיך ארויס לערנען די גרויסקייט פון ענטפערן 
אמן וואס האט אין זיך דעם אויבערשטנ'ס נאמען כקריאתו וככתיבתו (ד.מ. הוי"ה און אדנ"י) אזוי ווי עס 

ווערט מבואר אין די ספרים הקדושים ('אור צדיקים' אות יט).
א וואונדערליכער רמז האט געזאגט דער יו"ר פון 'בני אמונים' הרב יעקב דוב מארמארשטיין שיחי' 

ביי א כינוס פון די בני הישיבות אום חודש מנחם אב תשע"ה איבער דער נוסח פון 'הודו':
עוז  'תנו  זאך:  וואונדערליכער  א  דא  זאגן  מיר   – ַּבְּׁשָחִקים"  ְוֻעּזֹו  ַּגֲאָותֹו  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֵלאקִים  עֹז  "ְּתנּו 
לאלוקים', וויאזוי קענען מיר קליינע מענטשן צו געבן א שטארקייט פארן באשעפער? די ענטפער 
אויף דעם קענען מיר טרעפן אין די המשך פונעם פסוק: "על ישראל גאותו ועוזו בשחקים", וואס די 
ראשי תיבות פון די ווערטער באטרעפן צוזאמען די גימטריה פון 'אמן'. די קליינע ווארט - 'אמן' וואס 
די אידן זאגן גיט צו א כח און שטארקייט פארן פמליא של מעלה, אזוי ווי עס ווערט מבואר באריכות 
אין זוהר הקדוש (פר' וילך, ראה של"ה מס' תמיד אות פ), און עס איז אינטערעסאנט אז אויך די קומענדיגע 

ווערטער: נֹוָרא ֱאקִים ִמִּמְקָּדֶׁשי" איז ר"ת 'אמן'.

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בתעתענה אמונים  ם 
תפילת 'הודו'

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

געשריי אינ
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