
פרשת מסעי

בס"ד

א התעוררות וואס הערט זיך נישט אויף
"ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם" (לג ב)

וואס  דאך  ווייסט  אויבישטער  דער  פראגע:  די  באקאנט  ס'איז 
מען  דארף  פארוואס  אזוי,  אויב  הארץ,  אין  טראכט  מענטש  א 
זאלן  מיר  אז  גענוג  נישט  איז  עס  און  מויל,  מיטן  דאווענען 

טראכטן די בקשה אין הארץ?
ערקלערט רבי ישעיה פון דראהביטש:

דעם  זיין  מעורר  צו  גוט  נאר  איז  הארץ,  אין  נאר  דאווענען 
זאגט  ער  ווען  אבער  דאוונט,  ער  וואס  צייט  די  אויף  מענטש 
ארויס די ווערטער מיט זיין מויל, בלייבט איבער די התעוררות 
אין זיין הארץ אויך נאכן ענדיגן צו דאווענען. ענדליך צו וואס 
חז"ל זאגן (מגילה כז ב וראה שו"ע או"ח צב ח) אז אויך נאכן ענדיגן צו 

דאווענען, שאקלען זיך די ליפן.
דער זאך איז דא מרומז אין דער לשון פון דער פסוק: "מֹוָצֵאיֶהם 
ְלַמְסֵעיֶהם" – ווען א מענטש זאגט ארויס די ווערטער מיט זיין 
לאנגע  א  אויף  הארץ  זיין  אין  רושם  דער  איבער  בלייבט  מויל, 
כח  די  מיט  ווייטער  'פארן'  צו  זוכה  ער  איז  אזוי  און  צייט, 

התפילה וואס איז אים מעורר אויך שפעטער.
'חזון ישעיהו' - 'תפלה לעני'

נישט דאווענען ביחידות
"ַוִּיְסעּו ֵמֲחָרָדה ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" (לג כה)

פון  בריעה  אליקים  משה  רבי  הרה"ק  מעורר  איז  רמז  בדרך 
קאזניץ: 

מענטש  דער   – ֵמֲחָרָדה"  "ַוִּיְסעּו  'החדר';  אותיות  איז   – 'ֲחָרָדה' 
זיין  אין  ביחידות  דאווענען  צו  פון  דערווייטערן  זיך  דארף 
נאר  'החדר',  ווארט  די  אין  מרומז  איז  וואס  צימער  אייגענעם 
אכטונג  שטענדיג  ער  זאל  דעם  אנשטאט   – ְּבַמְקֵהת"  "ַוַּיֲחנּו 

'בינת משה'געבן צו דאווענען בציבור. 

במקהלות ברכו אלוקים
רבי יוסף ישראל דייטש אב"ד באלאשא יארמאט טייטש:

ווען א מענטש געפונט זיך אין א צרה, דאוונט ער ערליך צום 
באשעפער ער זאל אים ראטעווען פון זיין צרה, אבער נאך וואס 
די צרה גייט אוועק פון אים און ער גייט צוריק צו זיין געווענליכן 
ווארנט  דעריבער  באשעפער,  זיין  פון  פארגעסן  ער  קען  לעבן, 

אים אן די תורה:
פארט  עס  און  אפ  זיך  טוהט  עס  ווען  אויך   – ֵמֲחָרָדה"  "ַוִּיְסעּו 
אוועק פון דיר דער ציטער און די אומגליק, זאלסטו געדענקען: 
צווישן  אויבערשן  דעם  דאנקען  און  לויבן   – ְּבַמְקֵהת"  "ַוַּיֲחנּו 

'בן גרני'מענטשן מיטן זאגן די ברכה פון 'הגומל'.

גדול העונה אמן
"ָלַרב ַּתְרּבּו ֶאת ַנֲחָלתֹו" (לג נד)

טרעפן  מיר  ווי  אזוי  גרויסקייט,  פון  לשון  א  איז  'רב'  ווארט  די 
(בראשית כה כג): "ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר". לויט דעם קען מען טייטשן 
בדרך רמז, ווי מער איינער איז גרעסער פון זיין חבר מיט מצוות 
און מיט מעשים טובים, אזוי וועט גרויס זיין זיין טייל אין עולם 

הבא.
ענדליך צו דעם קען מען טייטשן דעם פסוק אין משלי (כח 
צו  מקפיד  איז  וואס  דער  ְּבָרכֹות";  ַרב  ֱאמּונֹות  "ִאיׁש  כ): 

ענטפערן אמן איז גרעסער און מכובד'דיג פון דער וואס האט 
געזאגט די ברכה, אזוי ווי חז"ל זאגן (ברכות נג ב): "גדול העונה 

'בני שלמה'אמן יותר מן המברך".

אזוי הערט מען אויס דאס ליינען
"ְוָנַסב ָלֶכם ַהְּגבּול ִמֶּנֶגב ְלַמֲעֵלה ַעְקַרִּבים ְוָעַבר ִצָנה" (לד ד)

און  צוויי  ארום  רב,  בריסקער  פונעם  זומער  לעצטן  דעם  אין 
אין  געליגן  ער  איז  הסתלקות,  זיין  בעפאר  חדשים  האלב  א 
זיין בעט אין זיין צימער אום שבת קודש פרשת מטות-מסעי, 
צוליב זיין שטארקע שוואכקייט. דער בעל קורא האט געליינט 
מיט  צו  זיך  הערט  גרי"ז  דער  ווען  קול  אויפן  הויעך  פרשה  די 
זיינע לעצטע כוחות, ווען ער איז אינגאנצן קאנצענטרירט אין 

די ווערטער כדרכו בקודש.

ווען דער בעל קורא איז אנגעקומען צו דער פסוק: "ְוָנַסב ָלֶכם 
ַהְּגבּול ִמֶּנֶגב ְלַמֲעֵלה ַעְקַרִּבים ְוָעַבר ִצָנה", האט ער געליינט די 
מען  הערט  פלוצלינג  'מלרע'.  עס  זאגט  ער  ווען  'צנ-ה'  ווארט 
צימער  דערנעבנדיגן  פונעם  רב  בריסקער  פונעם  שטימע  די 
ווי ער פאררעכט דעם בעל קורא אז מ'דארף זאגן דעם ווארט 
באהאלטן  געקענט  נישט  האבן  אנוועזנדע  די  'צ-נה'.  'מלעיל': 
זייער איבערראשונג, ווי אזוי קען מעגליך זיין אז די וואס זענען 
געווען נעבן דעם בעל קורא האבן נישט באמערקט די טעות, 
אויפגעכאפט  עס  האט  בעטל,  קראנקן  זיין  פון  גרי"ז  דער  און 

און פארראכטן.

נאנטע:  זיינע  פאר  ערקלערט  גרי"ז  דער  האט  דאווענען  נאכן 
עס איז פארהאן א גרויסער אונטערשייד צווישן די ווארט 'צ-
נה' – ווען מ'זאגט עס מלעיל, צו 'צנ-ה' – וואס מ'זאגט מלרע. 
ווען מ'ליינט מלעיל איז עס ריכטיג אפגעטייטש: 'צו דעם פלאץ 
וואס הייסט צין', אבער ווען מ'ליינט עס מלרע איז איר טייטש 
ְוסֵֹחָרה  "ִצָּנה  ד):  צא  (תהלים  שטייט  עס  ווי  אזוי  באשיצער',  'א 

ֲאִמּתֹו", וואס די ווארט קומט נישט דא אריין.

'פניני רבינו הגרי"ז' עמ' קיא

דער עיקר איז דער הארץ
"ְוָנס ָׁשָּמה רֵֹצַח ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה" (לה יא)

אונטערשייד  קיין  נישטא  איז  זעהן,  מיר  וואס  מציאות  די  אין 
צווישן א רוצח בשוגג צו א רוצח במזיד. ביי אלע ביידע פעלער 
ליגט דער טויטער פאר אונז ווען איינער האט אים גע'הרג'עט. 
אונטערשייד  גרויסער  א  פארהאן  איז  דעסוועגן  פון  אבער 
צווישן זיי – וואס דאס איז די מחשבה. דער ערשטער האט עס 
געטוהן אן קיין מחשבה, אנדערשט פונעם צווייטן וואס האט 

עס געטוהן מיט א שלעכטע כוונה.
פון דעם נעמט ארויס דער רבינו בחיי אין זיין פירוש על התורה 
א געוואלדיגער מוסר השכל: "דער הארץ איז דער עיקר פונעם 
מענטש און דער עיקר פון אלע מצוות און פון אלע עבירות... 
אלעס איז אנגעהאנגען אין דער הארץ, אז אויב האט ער געטוהן 
א מצוה און האט נישט אינזין געהאט עס צוטוהן לשם שמים, 

האט ער נישט קיין שכר אויף דעם".
אויף די ווערטער פונעם רבינו בחיי פלעגט דער מגיד רבי ראובן 

קארעלנשטיין זאגן אזוי:
צוויי מענטשן בענטשן ברכת המזון, איינער מיט כוונה, און דער 
צווייטער נעבן אים בענטש אן קיין כוונה און אן קיין מחשבה. 
זיי ביידע טוהן דאס זעלבע זאך, אבער דער אונטערשייד צווישן 

זיי איז ווי די ווייטקייט פון די הימל צו די ערד.
זעלבע  דער  איז  מעשה  דער   – רוצח  דעם  ביי  ווי  אזוי  ווייל 
ווייל  אנדערשט,  אינגאנצן  איז  רעזולטאט  דער  אבער  מעשה, 

'יחי ראובן'דער עיקר איז דער הארץ.

די כח פון א תפילה פון טיפן הארץ
"ְוָיַׁשב ָּבּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל" (לה כה)

גדול  כהן  פונעם  מאמע  די  אז  שטייט,  א)  (יא  מכות  מסכת  אין 
זענען  וואס  די  פאר  קליידער  און  עסן  צוגעשטעלט  האט 
געגאנגען אין גלות צו די ערי מקלט כדי זיי זאלן נישט דאווענען 
אז איר זוהן דער כהן גדול זאל שטארבן. איז די קשיא שווער 
זאל  רוצח  א  פון  תפילה  א  אז  זיין  דען  קען  אליינ'ס:  זיך  פון 

קענען פויעלן אקעגן דעם כהן גדול?
יחזקאל  רבי  הגה"צ  משגיח  דער  ארויס  לערנט  דא  פון  נאר 

לעווינשטיין א גרויסער יסוד:
וויבאלד די רוצחים ווייסן אז זייער איינציגסטער וועג ארויס גיין 
פונעם עיר מקלט איז נאר אויב זייער תפילה וועט אנגענומען 
ווערן, פארלאזן זיי זיך אינגאנצן אויף דעם, און זיי דאווענען פון 
אויך  ווערן  אנגענומען  תפילה  אזא  קען  דעריבער  הארץ,  טיפן 

ווען עס צילט אקעגן דעם צדיק הדור, דער כהן גדול.

'מופת הדור' עמ' קלז 

די תפילה פונעם באטראפנדער אויף דער 
וואס האט אים געטשעפעט

לויט א אנדערע שיטה דארט אין די גמרא, די סיבה פארוואס די 
מאמע פונעם כהן גדול זארגט אויף עסן און קליידער פאר די 
וואס זענען געגאנגען אין גלות, כדי אז זיי אליין זאלן דאווענען 
אויף איר זוהן ער זאל נישט שטארבן; איז שווער פארוואס האט 

זי זיך דווקא געוואנדן צו זיי אז זיי זאלן דאווענען אויף אים?

ערקלערט דער 'ערוך לנר' (מכות יא א):

אין הלכות תשובה איז פארהאן א כלל אז דער וואס פארשעמט 
זיין  מסכים  וועט  יענער  ביז  איבערבעהטן  אים  דארף  איינעם 
א  צב  (ב"ק  געטשעפעט  אים  האט  וואס  דעם  אויף  דאווענען  צו 
וראה שיטמ"ק שם). לויט דעם, וויבאלד דער כהן גדול האט נישט 
גענוג געדאוונט אז ס'זאל נישט ארויס קומען א תקלה דורך די 
דארף  דעריבער  געטשעפעט,  ווי  זיי  ער  האט  בשוגג,  רוצחים 
צו  זיין  מסכים  זאלן  זיי  אז  שטארק  אזוי  איבערבעהטן  זיי  ער 

דאווענען אויף אים, און צוליב דעם האט זיין מאמע געזארגט 
פאר זיי אויף עסן און קליידער כדי זיי זאלן דאווענען אויף 

איר זוהן.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
אויף ט

פע ם

השראת השכינה דורך ענטפערן אמן
"ִּכי ֲאִני ה' ׁשֵֹכן ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (לה לד)

דורך דעם וואס די אידן זענען מקפיד צו ענטפערן אמן 
אויף די ברכות, ברענגען זיי צו אז די שכינה זאל רועהן 
צווישן כלל ישראל. דאס איז מרומז אין דעם לשון פון 
'אמן',  בגימטריה  איז  וואס   – ֲאִני"  "ִּכי  דורך  פסוק:  די 

זענען מיר זוכה אז: "ה' ׁשֵֹכן ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל".
'אמונת לב' עמ' לג

אין לך רעים האהובים יותר מאלה
אין דעם קומענדיגן מאנטאג ד' אב (ה' ש"פ) געפאלט דעם יארצייט פון

הגה"ק רבי מנחם עזריה ב"ר יצחק ברכיה זי"ע – דער הרמ"ע מפאנו.
אין זיין באקאנטע תשובה (שו"ת, סי' קט) איז ער מאריך איבער די מעלה 

פון צו זאגן די ברכות השחר בחברותא, און אזוי שרייבט ער אין די ענדע פון זיינע ווערטער:

"עס איז זייער גוט איינצופירן אז דער שליח ציבור זאלן זאגן די ברכות השחר בקול רם... און נישט נאר דאס, 
נאר אויך גוטע פריינד וואס שלאפן אין איין צימער, אזוי ווי די בחורים וואס לערנען אין די ישיבות, זאלן 

יעדער זאגן פריער פאר זיך און זיינע חברים זאלן ענטפערן אמן, און נאכדעם זאלן זיי גיין אין בית המדרש. 
און ווער עס זאגט אליין די ברכות, און נאכדעם זיין פרוי און זיינע קינדער, גרויסע און קליינע, זאגן פאר 
אים די ברכות, "אין לך ֵרעים אהובים יותר מאלה", און דאס זעלבע איז אויך די וואס זאגן די ברכות אין 

שוהל איינער פארן צווייטן צו מזכה זיין דעם רבים"

לאמיר זיך אלע מחזק זיין צו זאגן די ברכות השחר בחברותא אזוי ווי זיין הייליגער וואונטש איז , 
ויהי רצון אז ער זאל מליץ טוב אז מיר זאלן געבענטשט ווערן מיט אלעם גוטן. אמן.
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אסאך  זייער  זענען  טאג  יעדן  פויזנא,  שטאט  די  אין  אויסגעבראכן  האט  מגיפה  שווערע  א 
מרא  דער  פארערגערט.  נאר  זיך  האט  צושטאנד  ביטערער  דער  און  געשטארבן,  מענטשן 
דאתרא, דער גאון רבי נפתלי כ"ץ בעל 'סמיכת חכמים' האט צוזאם גערופן זיין בית דין, און 
צוזאמען האבן זיי גוזר געווען אויף א יום תענית ותפילה פאר אלע מענטשן, מענער פרויען 

און קינדער.
א  עפעס  ווייסט  איינער  אויב  דין,  בית  פון  באפעל  שטרענגע  א  ארויס  איז  דעם  אויסער 
פארדאכטיגע זאך וואס קומט פאר אן שטאט, איז ער מחויב צו קומען און מודיע זיין פארן 
בית דין, כדי מ'זאל קענען עס אויספארשטן און געוואר ווערן צוליב וואספארא זינד הערשט 
אזא שטארקער חרון אף, און דורך דעם וועט מען וויסן וואס צו טוהן ווי אזוי אפשטעלן די 

מגיפה וואס בוזשעוועט.
עטליכע שעה'ן נאך וואס די באפעל האט זיך צושפרייט אין שטאט האבן צוויי איינוואוינער 
פונעם שטעטל אנגעקלאפט אויפן טיר פונעם מרא דאתרא, און פארצווייפלטערהייט האבן 

זיי געבעהטן אז זיי ווילן רעדן מיטן רב ביחידות.
אויף  געזעצט  אוועק  זיך  האט  דאתרא  מרא  דער  זיי,  אונטער  פארמאכט  זיך  האט  טיר  די 
זיין פלאץ אויבן אן, ווען זיי זעצן זיך אראפ פון זיינע צוויי זייטן און זיי האבן אנגעהויבן צו 

דערציילן:
'מיר זענען געקומען אהער לויט די געבעהט פון בית דין מ'זאל קומען דערציילן אויף יעדע 
פארדעכטיגע זאך וואס קומט פאר אים שטאט. מיר ווייסן נישט צי וואס מיר גייען דערציילן 
געקומען  מיר  זענען  רב  פונעם  געבעהט  די  צוליב  דאך  אבער  כלל,  דער  אין  אריין  גייט 
דערציילן, אז שוין א לאנגע צייט, יעדע נאכט, ווען עס ווערט חצות באמערקן מיר ווי איינער 
פון די חשובע אידן דא אין שטאט, דער צדיק רבי שלמה זלמן אויערבאך, גייט ארויס פון זיין 
שטוב ווען ער האלט אין זיין האנט א קליינע נאפט-לאמפ, און ער גייט צו די ריכטונג פון די 

וואלד וואס איז אינדרויסן פון שטאט.
א  אין  מענטש  אנגעזעהנער  א  זוכט  וואס  אויגן,  אונזערע  אין  אויפאלנד  זייער  איז  זאך  דער 
וואלד וואס אין די נאכט שטונדן איז עס פול מיט באנדיטן און מאדנע פארשוינען. איין נאכט 
האבן מיר באשלאסן אים נאכגיין, אבער עס איז אים געלונגען זיך ארויסדרייען פון אונז אין 
איינס פון די איינגעדרייטע וועגן, און מיר האבן געמוזט צוריק קומען אין שטאט אן מיר זאלן 

אויף עפעס ארויף גיין.
מיר זענען זיכער אז אזא צדיק ווי רבי שלמה זלמן טוהט זיכער נישט קיין שלעכט'ס, אבער 
ווייל דער רב האבן געבעהטן מ'זאל אים לאזן וויסן אויף יעדע פארדעכטיגע זאך, זענען מיר 
געקומען דערציילן, און ווער ווייסט, אפשר דורך דעם זכות וועט זיך אפטוהן די מגיפה פון 

אונז.
א שטילקייט הערשט אין צימער, דער רב איז פארזונקען אין זיינע געדאנקען, ער איז זיכער 
אז אלעס וואס רבי שלמה זלמן טוהט איז לשם שמים, אבער צוליב וואס גייט ער ארויס אין 

אזא שפעטע שעה?
געקומען  זענען  ענק  אז  כח  יישר  א  ענק  קומט  'עס  רב:  פונעם  שטימע  די  זיך  הערט  אט 
זלמן,  שלמה  רבי  פון  כוונות  די  ארויסהאבן  שווער  זייער  איז  עס  ווייל  אבער  דערציילן, 
דעריבער האב איך באשלאסן אז די נאכט וועל איך צוזאמען מיט ענק אים נאכגיין כדי מיר 

זאלן געוואר ווערן וואס עס קומט פאר'.
זיי האבן באשטימט א פלאץ ווי דארט וועלן זיי זיך טרעפן אין א שפעטע נאכט שטונדע, און 
אזוי האבן זיי געטוהן. ביינאכט זענען זיי געגאנגען מיט א שטילקייט צו די ריכטונג פון רבי 
שלמה זלמן'ס הויז, זיי האבן זיך באהאלטן אונטער א שטיינערנע מויער, און ווען עס האט זיך 
דערנענטערט די צייט פון חצות האט זיך געהערט א גרודער פון א טיר וואס עפענט זיך, און 

די לעכטיגע געשטאלט פון רבי שלמה זלמן האט זיך באוויזן אין דעם טונקעלן גאס.
זיינע טריט וואס זענען געווען גאנץ שנעלע אקעגן זיין עלטער האבן שווער געמאכט פארן רב 
און זיינע באגלייטער אים נאכגיין. אבער זייער שנעל האבן זיי זיך געטראפן ווי זיי גייען אריין 

נאך אים אין דעם וואלד ווען נאר די נאפט-לאמפ ווייזט זיי דעם וועג ווי ער גייט.
שנעלע  זיינע  פון  אפגעשטעלט  זלמן  שלמה  רבי  זיך  האט  וואלד  אין  פלאץ  שטילע  א  אין 
טריט, אויך די דריי האבן זיך אפגעשטעלט, זיי אטעמען אויף פון דעם שווערן וועג, און זיי 

קוקן פון אונטער די ביימער וואס דער צדיק טוהט דארטן.
די  אויף  אראפ  זיך  זעצט  ער  לאמפ,  די  אויס  לעשט  זלמן  שלמה  רבי  ווי  זיי  באמערקן  אט 
ערד און הייבט אן צו זאגן 'תיקון חצות' מיט א קול פון געוויין באגלייט מיט טרערן, אויך די 

הערצער פונעם רב און זיינע באגלייטער זענען צוגאנגען פון גרויס התרגשות.
אבער אויף איין זאך האבן זיי זיך נאך אלץ געוואונדערט: אויסער די שטימע פון רבי שלמה 
זלמן, האט זיך געהערט נאך א שטימע. עס איז נישט געווען קיין ספק, רבי שלמה זלמן האט 
נישט געזאגט אליין דעם תיקון. נאך עמיצער, נישט א באקאנטע שטימע האט מיט געזאגט 

מיט אים.
נאכן ענדיגן דעם תיקון, ווען רבי שלמה זלמן האט געוואלט צוריק גיין, איז ער איבערראשט 

געווארן צו זעהן ווי דער רב פון פויזנא שטייט נעבן אים.
'יעצט האבן מיר געזעהן אז דו ביזסט א הייליגער מענטש. אבער איך וויל וויסן, ווער האט 
מיט געזאגט דעם תיקון?'. אין אנהויב האט רבי שלמה זלמן זיך געוואלט ארוסדרייען פון צו 
ענטפערן, אבער דער רב האט אויף אים גוזר געווען בגזירת מרא דאתרא ער זאל זאגן דעם 

אמת, און ער האט געמוזט דערציילן:
יעדע  וויינען  און  קלאגן  צו  צייט  לאנגע  א  שוין  זיך  איך  פיר  באמערקט,  האבן  ענק  ווי  'אזוי 
נאכט אויפן חורבן בית המקדש, און נאך אסאך צייט האט מען מיך מזכה געווען מיט א מתנה 
מן השמים. יעדע נאכט ווערט אראפגעשיקט פון הימל ירמיהו הנביא, ער זאל זאגן צוזאמען 

מיט מיר דעם תיקון חצות'.
דעמאלטס האט זיך דער רב געוואנדן צו אים מיט א טענה:

פארוואס  הנביא,  ירמיהו  מיט  נאכט  יעדע  טרעפן  צו  זיך  זכות  גרויסע  אזא  האסט  דו  'אויב 
פרעגסטו אים נישט פארוואס איז נגזר געווארן אויף אונזער שטאט אזא שווערע מגיפה?'

'מארגן וועל איך אים פרעגן' - האט רבי שלמה זלמן באלד געענטפערט.
און  רב  פונעם  טיר  אויפן  געקלאפט  זלמן  שלמה  רבי  האט  טעג  צוויי  נאך  אזוי,  טאקע  און 
האט געזאגט: 'איך האב געפרעגט פון ירמיהו הנביא אזוי ווי דער רב האט מיך געהייסן, און 
ער האט מיר געענטפערט: דו ווייסט דאך אז דער בית המקדש וואלט שוין געדארפט חרוב 
ווערן פערציג יאר פאר ער איז טאקע חרוב געווארן, אבער ווייל די אידן אין יענעם דור האבן 
אכטונג געגעבן נישט צו רעדן קיין דברים בטלים אין די שוהלן, איז דער בית המקדש געבליבן 
שטיין נאך פערציג יאר. אבער ווען זיי האבן אנגעהויבן נאכלאזן אויך אין דעם, איז די גזירה 

נגזר געווארן און דער בית המקדש איז חרוב געווארן.
ירמיהו האט צוגעלייגט און מיר געזאגט: דו זאלסט וויסן, אז נישט נאר דאס אליין, נאר אויך 
אלע צרות וואס זענען געקומען אויף די אידן אין לויף פון אלע יארן, קומען אלץ דעם וואס 
מ'רעדט דברים בטלים אין שוהל, און צוליב דעם איז אויך געקומען די ביטערע גזירה אויף 
דיין שטאט, און דו האסט רשות עס דערציילן פאר זיי כדי זיי זאלן תשובה טוהן און זיי זאלן 

געהאלפן ווערן'
באלד נאך ווען רבי שלמה זלמן האט געענדיגט זיינע רייד, האט דער רב שנעל ארויס געגעבן 

א באפעל אז אלע איינוואוינער פון די שטאט זאלן זיך צוזאם נעמען אין שוהל.
האט  ער  דרשה.  זיין  אנגעהויבן  האט  און  עולם  פארן  געשטעלט  אוועק  זיך  האט  רב  דער 
פארציילט פאר די פארזאמלטע די אויבנדערמאנטע געשיכטע, און ער האט איבערגעגעבן די 

ענטפער פון ירמיהו און זיין ערקלערונג אויף די ביטערע מגיפה.
דער גאנצער עולם האט אויסגעבראכן אין א געוויין און זענען נתעורר געווארן אז פון יעצט 
האבן  זיי  ווען  און  בטלים,  דברים  שום  קיין  שוהל  אין  רעדן  נישט  קיינער  וועט  ווייטער  און 
אזוי געטוהן האט זיך די מגיפה אפגעשטעלט און די אידן אין פויזנא האבן געהאט א ישועה.
'להתעדן באהבתך' ח"ה עמ' 345

צוליב וואס האט אויסגעבראכן די מגיפה?!

דער טעם פון עס זאגן בעפאר ברוך שאמר 
בעפאר 'ברוך שאמר' פירן מיר זיך צו זאגן 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד', וואס דוד המלך ע"ה האט 
פארפאסט אין סוף פון זיין לעבן כדי מ'זאל דאס זינגען בשעת מ'וועט מחנך זיין דעם בית המקדש 

וואס זיין זוהן שלמה וועט בויען (ראה אבן עזרא ורד"ק תהלים ל א).
אין די ראשונים ווערט נישט דעמאנט דער קאפיטל אלץ א טייל פון די 'פסוקי דזמרה', און וועגן 
דעם האט מען עס מתקן געווען צו זאגן בעפאר 'ברוך שאמר' – די ברכה וואס מיט דעם הויבט מען 

אן די סדר פון די פסוקי דזמרה.
אין סידור 'מקור התפילות' ערקלערט ער דער טעם פון זאגן דעם קאפיטל בעפאר 'ברוך שאמר', 
וויבאלד מיר האבן יעצט געענדיגט די קאפיטלען פון די קרבנות מיט די תפילה 'יהי רצון... שיבנה 
בית המקדש', דעריבער איז פאסיג מיר זאלן זאגן נאכדעם דעם קאפיטל 'מזמור שיר חנוכת הבית' 
וואס איז געזאגט געווארן ביי די חנוכת בית המקדש, און מיט דעם ווייזן מיר ארויס אונזער אמונה 
אז דער אויבישטער וועט ערפילן אונזער געבעהט און ער וועט אויפבויען דעם בית המקדש במהרה.

האט דען דוד באנייט דעם בית המקדש?
אזוי שטייט אין מכילתא אין פרשת בשלח (מסכתא דשירה פ"א): "צעהן שירות זענען דא... די אכטע 
איז וואס שלמה האט געזאגט, אזוי ווי עס שטייט: "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד"; האט דען דוד עס 
געבויעט, שלמה האט עס דאך געבויעט, אזוי ווי עס שטייט (מלכים א ו יד): "ַוִּיֶבן ְׁשמֹה ֶאת ַהַּבִית", 

אויב אזוי פארוואס שטייט: 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד'?
זיין  אויף  אנגערופן  עס  ווערט  בויען,  צו  עס  דעם  אויף  געווען  נפש  מוסר  זיך  האט  דוד  ווייל  נאר 
נאמען, און אזוי שטייט (תהילים קלב א-ה): "זכור ה' לדוד את כל ענותו, אשר נשבע לה' נדר לאביר 
יעקב, אם אבֹא באהל ביתי אם אעלה על ערש יצועי... עד אמצא מקום לה' משכנות לאביר יעקב".

נאך ווערט געברענגט אין מדרש 'שוחר טוב' (תהלים ל א): דער אויבישטער האט געזאגט: ווער ס'האט 
ער  ווי  איך  רעכנט  געטוהן,  נישט  עס  האט  ער  און  מצוה,  א  טוהן  צו  הארץ  אין  זיך  ביי  געטראכט 
וואלט עס יא געטוהן. און ווייל דוד האט געוואלט בויען, ווערט עס אנגערופן אויף זיין נאמען, אזוי 

ווי עס שטייט: 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד'. 
דוד איז געהאלפן געווארן אין זכות פונעם 'חנוכת הבית'

אסאך פרעגן אויף די שייכות פון אנהויב קאפיטל: "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד", צו זיין המשך – 
ווי ער דערמאנט די ישועה פון דוד אקעגן זיינע פיינט; וואס איז פארבינדן די בנין בית המקדש מיט 

די צרות וואס זענען אריבער אויף אים?
בדרך פשט ערקלערט עס דער 'תורת חיים' (סנהדרין קז ב) געבויעט אויף די גמרא (סנהדרין שם; שבת ל 
א) אז ווען שלמה האט געוואלט מחנך זיין דעם בית המקדש האבן זיך די טויערן באהאפטן איינער 
אין  עפענען  זיך  זאל  עס  אז  געבעהטן  האט  ער  ביז  געעפנט  נישט  זיך  האבן  זיי  און  אנדערן,  צום 
זכות פון זיין טאטע: "ה' ֱאקִים ַאל ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶחי ָזְכָרה ְלַחְסֵדי ָּדִויד ַעְבֶּד" (דה"י ב' ו מב), און 

דעמאלטס האבן זיך די טויערן געעפנט.
געפריידט,  זיך  דוד  פון  פיינט  די  האבן  דעמאלטס  ביז  אז  ערקלערט  ווערט  דארטן  גמרא  די  אין 
זאגנדיג אז דער אויבישטער האט נישט מוחל געווען פאר דוד אויף די עבירה פון בת-שבע, אבער 
פון דעמאלטס איז פארשווארצט געווארן זייער פנים, ווייל פון דעם וואס די טויערן זענען געעפנט 

געווארן נאר אין זיין זכות, זעהט דאך יעדער איינער אז ער האט נישט אויף זיך קיין פלעק.
זכות  אין  ווייל  המשך,  דעם  צו  קאפיטל  אנהויב  פון  פארבינדונג  די  פארשטענדליך  איז  דעם  לויט 
פון 'חנוכת הבית לדוד' איז דוד ניצול געווארן פון זיינע פיינט וואס האבן גערעדט אויף אים א גאנץ 

לעבן, און אויך נאך זיין טויט.
אויך דאס וואס ווערט דערמאנט ווייטער אין דער קאפיטל אז דוד איז אויסגעהיילט געווארן פון זיין 
קרענק, איז פארבינדן מיט דעם 'חנוכת הבית', אזוי ווי דער גרי"ז פון בריסק ערקלערט (עה"ת, תהלים) 
משה  פאר  איבערגעגעבן  מען  האט  המקדש'  בית  'מגילת  די  תתרפא):  רמז  דה"י  (ילק"ש  מדרש  אויפן 
שטייענדיג, משה האט עס איבערגעגעבן פאר יהושע שטייענדיג, יהושע פאר די זקנים און די זקנים 

פאר די נביאים שטייענדיג, און אויך דוד האט עס איבער געגעבן פאר זיין זוהן שלמה שטייענדיג.
ער  ווייל  מגילה,  די  איבערגעבן  געקענט  נישט  ער  האט  געווען  קראנק  איז  דוד  וואס  צייט  די  אין 
האט  דעם  אויף  און  שטארק),  און  געזונט  איז  ער  ווען  (ד.מ.  געבן שטייענדיג  איבער  געדארפט  עס  האט 
ער געדאוונט צום אויבערשטן אז ער זאל אים אויסהיילן, אזוי ווי עס שטייט (תהלים מא יא): "ְוַאָּתה 
ה' ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם", קומט אויס אז דער חנוכת הבית איז געווען אנגעהאנגען אין זיין 

רפואה.
אין  דערמאנט  ווערט  וואס  'בַּיִת'  דער  א):  ל  (תהלים  מלבי"ם  דער  פארענטפערט  וועג  נייעם  א  אויף 
דעם קאפיטל איז א משל אויפן קערפער וואס איז א וואוינונג פארן נשמה וואס וואוינט אינעווייניג; 
'שטוב' – ד.מ. זיין קערפער, און ווען ער איז  ווען דוד איז קראנק געווארן איז שוואך געווארן זיין 
מיטן אויבערשטנ'ס אויסגעהיילט געווארן, האט ער ווי כאילו איבערגעבויעט זיין הויז פון דאסניי, 

דעריבער האט ער אנגעהויבן זיין לויב מיט די ווערטער "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד".
נישט פארגעסן די שלעכטע טעג

עס איז פאסיג צו באציכענען די ווערטער פונעם גאון רבי איסר זלמן מעלצער אין זיין הקדמה צו 
זיין ספר 'אבן האזל' (ח"ב עבודה) אז עס איז קלאר אז דער פשט פונעם מלבי"ם איז געזאגט געווארן 

בדרך דרוש און נישט בדרך פשט, און ער זאגט אזוי:
אין דעם קאפיטל לערנט אונז אויס דוד המלך איבער די חוב פון צו לויבן: דער ארימאן וואס איז 
קראנק געווען, און ער האט זוכה געווען געזונט צו ווערן, און אין די זעלבע צייט איז ער אויך רייך 
געווארן און האט זיך געבויעט א גרויסער און א שיינעם הויז, ווען ער קומט לויבן און דאנקען דעם 
באשעפער אויף זיין רייכטום און זיין נייע הויז, געווענליך פארגעסט ער פון זיינע שווערע טעג, און 

לויבט נאר אויף זיין יעצטיגן רייכקייט און גליק.
אבער דוד המלך ע"ה לערנט אונז אויס, אז אויך ווען ער האט גוטע טעג, זאל ער נישט פארגעסן 
זיין  אויף  אויבערשטן  דעם  געלויבט  דעמאלטס  שוין  האט  ער  אויב  אויך  און  טעג,  ביטערע  זיינע 
ישועה, פון דעסוועגן ווען ער לויבט דעם אויבירשטן דארף ער זיך צוריק דערמאנען פון אמאל, און 
צו דאנקען אויף די ישועה פון זיינע צרות, און נאר נאכדעם דערמאנען זיין יעצטיגן גליק און פרייד.

ארוממך ה' כי דליתני
זיך  האט  ע"ה  המלך  דוד  ווי  געלעגנהייטן  סארט  פארשידענע  דערמאנט  ווערט  קאפיטל  דער  אין 
געפונען, פון 'איגרא רמא' ביז 'בירא עמיקתא', און טאקע אזוי די פשוטע טייטש פון: 'ארוממך ה' כי 
דליתני' איז פון דער לשון פון דערהויבן און אויפהייבן, אזוי ווי א מענטש וואס שעפט אן וואסער 
פון טיפענישן פון ברין, אזוי האט אויך השי"ת אויפגעהויבן דוד המלך פון די טיפענישן פון זיינע 

צרות און אים גרויס געמאכט.
אוייסער דעם לייגט צו דער צדיק רבי ברוך פון מעזיבוש צו טייטשן די ווארט אויף נאך עטליכע 

וועגן:
דעם  געלויבט  המלך  דוד  האט  דעם  מיט  אריינגאנג,  א   – טיר  א  'דֶלֶת'  לשון  פון  איז   – 'דליתני'  א. 
אויבערשטן אויף דעם וואס ער האט זוכה געווען צו מחבר זיין דעם ספר תהלים וואס איז אין א 
בחינה פון א אריינגאנג פאר יעדן איד וואס וויל זיך מחזק זיין מיט תפילה און מיט תשובה. ב. נאך א 
באדייט ליגט דא, דאס איז א 'דלי' [אמפער], אזוי ווי א אמפער נוצט מען ארויס צו נעמען די וואסער 
פון טיפענישן פון גרוב, אזוי אויך, דוד המלך וואס איז געווען דער צדיק הדור, איז געווען פאר כלל 
ישראל ווי א 'דלי' צו משפיע זיין פאר זיי השפעות טובות פונעם מקור החיים. ג. נאך קען מען עס 
טייטשן פון דעם לשון 'דלות', און מיט דעם לויבט דוד המלך דעם באשעפער, אויף דעם וואס ער 
האט זוכה געווען איינערקענען דעם באשעפער'ס גרויסקייט, און דורך דעם איינזעהן זיין אייגענע 

שפלות און דלות אקעגן דעם באשעפער'ס שטארקייט.
אויף די אלע חסדים און טובות לויבט ער דעם אויבישטער אין דעם קאפיטל און ער ענדיגט: "ְלַמַען 

ְיַזֶּמְר ָכבֹוד ְוא ִיּדֹם ה' ֱאַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך" ('דבש השדה' אות קיא).

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בתעתענה אמונים  ם 
מזמור שיר חנוכת הבית

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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