
פרשת כי תצא

בס"ד

דער ניצחון איז אנגעהאנגען אין תפילה
"ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֶבי ּוְנָתנֹו ה' ֱאֶקי ְּבָיֶד" (כא י)

בדרך רמז זאגט רבי שלמה אב"ד לובלין:
דער  אז  מיר  זעהן  דא  פון  'הְתִּפָלה',  בגימטריה  איז  ֵתֵצא"  "ִּכי 
איז  מלחמה  א  אין  זייענדיג  ישראל  כלל  פון  הצלחה  עיקר 
אנגעהאנגען אין זייער התחזקות אין תפילה, אזוי ווי חז"ל זאגן 
אויף  ארויס  איז  וואס  איינער  יעדער  קעגן  אז  ג)  כב  במ"ר  (ראה 
די פראנט צו די מלחמה, האט מען געשיקט איינעם וואס זאל 

דאווענען.
'ספר הגימטריאות'

אויף דעם ענין האט צוגעלייגט דער שאמלויער רב רבי שלמה 
זלמן עהרנרייך:

לערנען  זיך  מיר  קענען  פסוק  דער  פון  המשך  פונעם  אויך 
איבער דעם גרויסן געוויכט פון דאווענען איבער די הצלחה ביי 
'פרישת  די מלחמה, ווייל איינס פון די חלקים פון תפילה איז 
טרעפן  מיר  ווי  אזוי  הענט,  די  אויסשפרייטן  ד.מ.  וואס  כפיים' 
ֶאת  "ְּכֵצאִתי  כט):  ט  (שמות  פרעה  פאר  געזאגט  האט  משה  אז 
ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל ה'", און דאס האט די תורה דא מרמז 
פון   – "פון "ְּבָיֶד זכות  אין  אזוי?  ווי   ,"ֶקיֱא ה'  געווען: "ּוְנָתנֹו 

דיין תפילה.
'אבני המקום' - אבן הרחיים נט

'ונתנו' אין זכות פון 'שמע ישראל'
"ּוְנָתנֹו ה' ֱאֶקי ְּבָיֶד ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו" (כא י)

ֶאל  ְּכָקָרְבֶכם  "ְוָהָיה  ב-ג):  כ  (לעיל  פסוק  דער  פון  לשון  דער  פון 
ַהִּמְלָחָמה ְוִנַּגׁש ַהּכֵֹהן ְוִדֶּבר ֶאל ָהָעם; ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל", 
נאכגעזאגט  האט  יוחנן  ב): "רבי  מב  (סוטה  חכמים  די  דרש'ענען 
האט  אויבישטער  דער  יוחאי,  בן  שמעון  רבי  פון  נאמען  אין 
געזאגט פאר די אידן: אפילו ענק האבן נישט מקיים געווען נאר 
ענק  ווערן   – ביינאכט  און  צופריה  שמע  קריאת  פון  מצוה  די 

נישט איבערגעגעבן אין זייערע הענט".
'נוה  פון  רב  דער  זצ"ל  ווייס  צבי  אברהם  רבי  דעם  אויף  זאגט 
אחיעזר' אז פון דער פסוק אין אונזער פרשה האבן מיר א רמז 

אויף די אויבנדערמאנטע רייד פון חז"ל:
כאטש  ענק,  מיט  האלטן  מלחמה  קומען  וועלן  פיינט  די  אויב 
ענק האבן נישט גענוג זכויות כדי צו געראטעוועט ווערן פון זיי, 
דאך זענען ענק פארזיכערט: "ּוְנָתנֹו ה' ֱאֶקי ְּבָיֶד", אויב ענק 
תיבות:  ראשי  איז  וואס  ִׁשְבי"ֹו" –  אויף: "ְוָׁשִבי"ָת  מקפיד  זענען 
"ומייחדים שמך בכל יום תמיד ואומרים באהבה שמע ישראל" 

(מתוך תפלת שחרית).
'ברכת אברהם'

די נעגל איז ווי א רמז אויף די הארבקייט פון א זינד
"ְוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניָה" (כא יב)

פון  חטא  דער  בעפאר  אז  יב)  כ  (ב"ר  זאגן  חז"ל  וואס  דעם  מיט 
אדם הראשון זענען די מלבושים פון אדם הראשון געווען גלאט 
ווי נעגל און שיין ווי פערל, און נאכן זינדיגן איז געבליבן דער 
מלבוש נאר אויף די נעגל פון די הענט און די פוס, טייטש דער 
מקובל רבי מרדכי הכהן פון צפת בדרך דרש אז דאס האט די 

תורה באפוילן פאר די פרוי די יפת תואר:
צו  זיך  צו  דיך  גרייסט  דו  בעפאר   – ִצָּפְרֶניָה"  ֶאת  "ְוָעְׂשָתה 
א  מאך  און  אריין  טראכט  ישראל,  כלל  דעם  צו  באהעפטן 
הראשון  אדם  מיט  פאסירט  האט  וואס  הנפש;  חשבון 

דו  אויב  פאסירן  קען  עס  וואס  און  זינד,  איינציגע  זיין  צוליב 
וועסט זיך ווייטער אויפפירן אין דיין שלעכטע אויפפירונג.

הבדלה  ביי  נעגל  די  אויף  קוקן  צו  זיך  מיר  פירן  דעם  צוליב 
שבת  מוצאי  ווייל  ה),  בא"א  ג  רחצ  מגדים  פרי  (ראה  שבת  מוצאי 
מלכינו  "אבינו  חוננתנו':  'אתה  פון  נוסח  די  ביי  מיר  בעהטן 
החל עלינו הימים הבאים לקראתנו לשלום חשוכים מכל חטא 
אויף  קוקן  דאס  צו  העלפט  דעם  צו  און  עוון",  מכל  ומנוקים 
די נעגל כדי מיר זאלן זיך אפלערנען א 'קל וחומר': אויב אדם 
אויף  שטראף  הארבע  אזא  געווארן  געשטראפט  איז  הראשון 
איין זינד וואס ער האט געהאט, וואס זאלן מיר זאגן וואס מיר 

זענען פול מיט עבירות?!
'שפתי כהן' על התורה

דאווענען און זאגן ברכות בקול – 
איז א סגולה צו הצלחה אין חינוך

"ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע ְּבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו" (כא יח)

עס איז באקאנט וואס דער אר"י הקדוש זאגט אז כאטש וואס 
דער אויבישטער ווייסט די מחשבות, דאך דאווענען מיר מיט די 
מויל און מיר טוהן זיך נישט באגענוגן מיט טראכטן אין הארץ, 
ווייל דורך דעם וועלן די צוהערהער נתעורר ווערן אז זיי זאלן 
אויך דאווענען. א רמז דערויף האט געזאגט דער אר"י פון דער 
דעם  דורך   - ִּפי",  ְיַדֶּבר  ה'  "ְּתִהַּלת  כא):  (קמה  תהלים  אין  פסוק 
 וואס איך וועל ארויס זאגן די ווערטער מיט מיין מויל, "ִויָבֵר
צוהערהער  די  זיך  וועלן   – ָוֶעד"  ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ֵׁשם  ָּבָׂשר  ָּכל 

אויסלערנען אז זיי זאלן אויך לויבן דעם אויבערשטן.
אין  מונקאטש  פון  הירש  צבי  רבי  אריין  טייטש  געדאנק  דער 
דעם פסוק: "ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה", די עלטערן דארפן 
וויסן אז דאס פאסירט צוליב דעם וואס זייער זוהן וואקסט אויף 
די   – ִאּמֹו"  ּוְבקֹול  ָאִביו  ְּבקֹול  ׁשֵֹמַע  "ֵאיֶנּנּו  וואס  הויז  אזא  אין 

תפילות און די ברכות ווערן געזאגט אן א קול און אן כוונה.
'תפארת בנים'

עס איז פאסיג דא אראפ ברענגען וואס הרה"צ רבי יעקב מאיר 
מעורר  האט  השמים  שער  ישיבת  ראש  שליט"א  שעכטער 

געווען אין א בריוו:
"עס איז ראוי מ'זאל אריינברענגען א ברכה אין אידישע הייזער, 
און מחנך זיין די זוהן און די טעכטער זיי זאלן זאגן די ברכות 
זאלן  ארום  אלע  און  כוונה,  מיט  און  קול  אויפן  הויעך  הנהנין 

איינפירן  זיך  מען  זאל  אויך  אזוי  און  אמן.  נאכדעם  ענטפערן 
אז יעדע אינדערפריה זאל איינער פון די משפחה זאגן די אלע 
ארומיגע  די  און  געלאסן,  און  קול  אויפן  הויעך  השחר  ברכות 
די  רועהן  וועט  דעם  דורך  און  אמן  זיי  אויף  ענטפערן  זאלן 
זיין  נישט  וועט  שלעכט'ס  שום  קיין  און  הויז,  דער  אין  ברכה 

'המברך יתברך' עמ' סואין אונזער געגנט"

המתפלל על חברו נענה תחילה
"ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו" (כב ד)

דער צדיק רבי יצחק פון ווארקא האט געטייטש דער פסוק:
דאווענען  צו  איינגעוואוינען  דיך  וועסט  דו  אויב   – "ָהֵקם" 
אז  פארזיכערט  ביזסטו  חבר,  דיין  פון  גוט'ס  די  אויף  שטענדיג 
די  ווי  אזוי  "ִעּמֹו",  ווערן  געהאלפן  אויך  וועסט  דו   – "ָּתִקים" 
חכמים זכרונם לברכה זאגן (ב"ק צב א): "כל המבקש רחמים על 

'בית יצחק'חבירו והוא צריך לאותו דבר - הוא נענה תחילה".

נאר די ברכה פון 'מה טובו' איז געבליבן לטובה
ֶאת   ְּל  ֶקיֱא ה'   ַֹוַּיֲהפ ִּבְלָעם  ֶאל  ִלְׁשמַֹע   ֶקיֱא ה'  ָאָבה  "ְוא 

ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה" (כג ו)
אין מסכת סנהדרין (קה ב) זענען חז"ל מדייק פון דעס וואס עס 
פון  ברכות  אלע  אז  יחיד,  בלשון   - ִלְבָרָכה"  "ַהְּקָלָלה  שטייט: 
איז  ווילן  זיין  ווי  אזוי  קללות  צו  איבערגעדרייט  זענען  בלעם 
 ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתי געווען, אויסער די ברכה פון: "ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי
ִיְׂשָרֵאל" (במדבר כד ה), וואס גייט ארויף אויף די בתי כנסיות און 
די בתי מדרשות (ילק"ש בלק רמז תשע) וואס איז געבליבן א ברכה.
איז  ברכה  די  פונקט  אז  ארויסגעלערנט  חז"ל  האבן  וואו  פון 

איבער געבליבן?
זיינע  אלע  ביי  אברמסקי:  יחזקאל  רבי  גאון  דער  ערקלערט 
אים  (זיי,  נסתר  בלשון  אידן  די  צו  בלעם  זיך  באציהט  ברכות 
א.ד.ג.), צ.ב.ש.: "ִּכי ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו" (במדבר כג ט), און אויך: 
"ה' ֱאָקיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" (שם כא), אויסער די ברכה וואו 
דארט האט זיך בלעם באנוצט מיט א לשון נוכח (דו, דיינע א.ד.ג.): 
די  ווען  דעריבער  ִיְׂשָרֵאל",   ִמְׁשְּכנֶֹתי ַיֲעקֹב   אָֹהֶלי ּטֹבּו  "ַמה 
תורה כאפט דא אן א לשון נוכח: "ַוַּיֲהפֹ ה' ֱאֶקי ְּל ֶאת ַהְּק־
ָלָלה ִלְבָרָכה", האט די גמרא פארשטאנען אז די כוונה איז אויף 

'חזון יחזקאל'די ברכה פון "מה טובו".

ענטפערן 'יהא שמיה רבא' העלפט אקעגן דעם יצר הרע
"ִּכי ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעל אְֹיֶבי" (כג י)

האט געזאגט דער צדיק רבי יוסף צבי פון גראחאוו : 
ארום  שטארק  זייער  האבן  לברכה  זכרונם  חכמים  אונזערע 
גערעדט איבער די מעלה און די סגולה פון ענטפערן 'אמן יהא 
שמיה רבא' וואס איז מעורר אויבן רחמי שמים און ס'איז מכפר 
די עבירות, ענליך צו וואס די חכמים האבן צוגעזאגט (שבת קיט 
ב, וכן דרשו בתיקו"ז חדש קלב א על עניית 'אמן'): "כל העונה אמן יהא 

שמיה רבה מברך בכל כוחו קורעים לו גזר דינו"
מיר  וואס  פסוק  דער  אין  טרעפן  מיר  קענען  דעם  אויף  רמז  א 
האבן דא: "ִּכי ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעל אְֹיֶבי" – די ווארט 'מחנה' טייטש 
אונקלוס: 'משריתא', פון דא זעהן מיר אז אויב וויל א מענטש 
ארויס גיין אין א מלחמה אקעגן דער יצר הרע וואס וויל אים 

איינרעדן צו זינדיגן, זאל ער אכטונג געבן צו ענטפערן 'אמן 
יהא שמיה רבא מברך תמיד' – וואס איז די ר"ת 'משריתא'. 

'אהל יוסף'

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

פע ם

ניינציג אמנים אקעגן די מזיקים
"ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֶבי ּוְנָתנֹו ה' ֱאֶקי ְּבָיֶד" (כא י)

('מדבר  שרייבט  חיד"א  דער  וואס  באקאנט  זענען  עס 
קדמות' א לג) אין נאמען פון דער מקובל רבי אלעזר נחמן 
טוהט  טאג  יעדן  'אמנים'  ניינציג  ענטפערן  אז  פואה 
ראטעווען דעם מענטש פון די מזיקים. און מ'קען זאגן 
אז דער ענין איז מרומז אין דער פסוק וואס מיר האבן 
יום  'כל  תיבות  ראשי  איז   – ֵתֵצא"  "ִּכי  אונז:  פאר  דא 
תענה צ' אמנים', און אויב דו וועסט אכטונג געבן אויף 
דעם ביזסטו פארזיכערט: "ּוְנָתנֹו ה' ֱאֶקי ְּבָיֶד" – אז 

דו וועסט געראטעוועט ווערן פון די מזיקים.

'נפלאות מתורתך'

ענטפערן אמן איז מרבה שלום בעולם
פרייטאג י"ג אלול קומט אויס דער יארצייט פון דער באקאנטער 

גאון רבי יוסף חיים ז"ל פון באגדאד דער בעל 'בן איש חי'.
אזוי שרייבט דער גאון איבער דער מאמר חז"ל (נזיר סו א): "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם":

אאאאאאאאאאאאאאאאאוווווווווייייייייייךךךךךךךךךךך  אאאאאאאאאאאייייייייךךךךךךךךךךךך זזזזזזזזזזזזאאאאאאאאאאאאאגגגגגגגג   דדדדדדדדדדדדדדדדדדיייייייייייייי   בבבבבבבבבבבבבררררררררררררכככככככככככככווווווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתתתת   הההההההההההההששששששששששששששחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחררררררררררררררררררררררררררררר      מממממממממממממממממממממממממממממממממיייייייייייייייייייייייייטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט  אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא    חחחחחחחחחחחחחחחחחבבבבבבבבבבבבבבבבבבברררררררררררררררררררררררוווווווווווווווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אין די ווארט 'אמן' איז פארהאן א חיבור פון די צוויי שמות הוי"ה און אדנ"י, און 
דעריבער איז דער כח פון ענטפערן אמן אזוי גרויס צו קענען פארמערן שלום אויף 
דער וועלט, און וועגן דעם די חכמים וואס האבן מתקן געווען צו זאגן די ברכות און 

מ'זאל ענטפערן אמן, און אזוי אויך זייערע תלמידים וואס זענען מעורר מ'זאל מקפיד 
זיין צו ענטפערן אמן ווי עס דארף צו זיין, זיי זענען מרבים שלום בעולם.

('בן יהוידע'  נזיר סו א)
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האט  צייטן  פריערדיגע  די  אין  וואס  ערציילונג  די 
דרשן  דער  דערציילט  האט  דערציילט,  שוין  עס  מען 
ספר  זיין  אין  ג'רבא  חכמי  די  פון  חאדאד  מכלוף  רבי 
צו  כח  א  זיך  אין  האט  עס  און  התורה,  על  אב'  'כרחם 
אריינברענגען א מוסר פאר יעדן איבער דעם חוב פון 
פארלאזן  נישט  זיך  מ'זאל  אז  און  השי"ת  אין  בטחון 
קען  אויבישטער  דער  נאר  ווייל  ודם  בשר  א  אויף 

העלפן.
נאמען  מיטן  איד  א  געוואוינט  האט  ישראל  ארץ  אין 
אלקנה. ער איז געווען א גרויסער עושר און לויט זיין 
געווען  איז  הויז  זיין  צדקה.  זיין  געווען  איז  רייכטום 
ברייט געעפנט פאר יעדן ארימאן און צובראכן הארץ, 
און מיט זיין גוטע הארץ האט ער יעדן טאג געטיילט 

עסן און טרינקען פאר ארימע פאמיליעס.
ראד  דער  איבערגעדרייט  זיך  האט  יארן  אסאך  נאך 
פון זיין הצלחה און ער איז געווארן א ארימאן. פון זיין 
גרויסער פארמעגן וואס ער האט פארלוירן, איז אים 
איבער געבליבן נאר איין ציג, און פון איר מילך האט 

ער קוים געהאט אויפן לעבן.
 – געשטארבן  אויך  ציג  די  איז  צייט  שטיקל  א  נאך 
ער  האט  דעריבער  פרנסה,  פון  מקור  לעצטע  זיין 
גרויסע  די  צו  וועג  אויפן  ארויסלאזן  זיך  באשלאסן 
שטאט, ער האט געהאפט אז דארט וועט ער טרעפן 
ברייט  האבן  צו  העלפן  אים  וועט  וואס  ארבעט  א 
גוטע  זיינע  צו  קערן  צוריק  זיך  אפשר  און  פרנסה 

צייטן.
אויפן וועג צום שטאט האט זיך אלקנה אראפגעזעצט 
די  פון  זייט  די  אין  געווען  איז  וואס  בוים  א  אונטער 
וואס  מענטש  א  אים  נעבן  אריבער  איז  אט  און  וועג, 
א  ווי  קליידער  פראסטע  מיט  אנגעטוהן  געווען  איז 
צו  אנגעהויבן  האט  יענער  און  מענטש,  פשוט'ער 
שמועסן מיט אים און זיך אינטערעסירן איבער וואס 
צרות  זיינע  דערציילט  אים  האט  אלקנה  טוהט.  ער 
באגלייט מיט א געוויין און טיפע קרעכצן, וויאזוי ער 
עושר  גרויסער  א  פון  אז  אראפ,  בארג  געגאנגען  איז 
איז ער געווארן א בלוטיגער ארימאן וואס זוכט אבי 
עפעס  ברענגען  אהיים  קענען  צו  ארבעט  א  וואס 

פרנסה אין שטוב.
דער  אז  פארגעשטעלט  נישט  זיך  האט  אלקנה 
קיין  נישט  איז  אים  פאר  שטייט  וואס  מענטש 
מיט  וואס  השלום  עליו  המלך  שלמה  ווי  אנדערער 
זיין ענוה פלעגט ער פון מאל צו מאל ארום גיין אין 
די שטעט וואס איז געווען אונטער זיין קעניגרייך ווען 
ער איז אנגעטוהן מיט פראסטע קליידער וואס האבן 

נישט דערציילט ווער ער איז.
ווען שלמה האט צוגעהערט די ערציילונג פון אלקנה 
ארויס  האט  ער  געהאט,  רחמנות  אים  אויף  ער  האט 
גענומען א צעטל פון זיין ביזעם טאש אויפגעשריבן 
ער  פעדער,  זיין  מיט  ווערטער  עטליכע  דעם  אויף 
פאר  געגעבן  און  וואקס,  מיט  גע'חתמ'עט  עס  האט 
אלקנה זאגנדיג: 'צו וואס דארפסטו זיך אזוי שטארק 
פאר  בריוו  דעם  איבער  גיב  פרנסה?  זוכן  צו  פלאגן 
ער  און  ירושלים  אין  וואוינט  וואס  המלך  שלמה 
וועט דיר זיכער געבן א ברייטע נדבה וואס מיט דעם 

וועסטו געהאלפן ווערן!'
דורכגייער  פונעם  בריוו  דעם  גענומען  האט  אלקנה 
ווען  זאכן,  זיינע  צווישן  געלייגט  אריין  עס  האט  און 
פשוט'ן  דעם  פון  אפ  ער  לאכט  הארץ  אין  זיך  ביי 
מענטש וואס רעדט זיך איין אז זיין בריוו וועט ווירקן 
נאך  אבער  אדם,  מכל  חכם  דער  המלך  שלמה  אויף 
א חודש צייט פון יענע פאסירונג,  וואס איז אריבער 
וואס אין לויף פון דעם חודש האט ער פראבירט זיין 
געקענט  נאר  האט  ער  וואס  ארבעט  יעדע  אין  מזל 
אהיים  ביים  געהאלטן  שוין  האט  ער  און  ארבעטן, 
ער  האט  פארצווייפלט,  און  צובראכן  אינגאנצן  גיין 
יענער  וואס  בריוו  דער  פון  דערמאנט  פלוצלינג  זיך 
דורכגייער האט אים געגעבן, און ער טראכט ביי זיך 
אין הארץ: ווער ווייסט, אפשר ליגט יא עפעס אין די 
רייד פונעם דורכגייער, וואס וועל איך שאדן האבן אז 

איך וועל פראבירן?!
איינגעפאקט  אלקנה  האט  אזוי,  טראכטן  אינמיטן 
צו  קערן  צוריק  זיך  אנשטאט  און  פעקלעך  זיינע 
קיין  וועג  די  צו  אויסגעדרייט  זיך  ער  האט  הויז  זיין 
ירושלים, דאס וואוין ארט פון שלמה המלך. די וועג 
איז געווען א לאנגע און נישט קיין גרינגע, אבער נאך 
עטליכע טעג גיין האט ער זיך געטראפן שטיין אקעגן 

דעם שיינעם פאלאץ פונעם קעניג.
די  געשטאנען  זענען  פאלאץ  פונעם  טויער  ביים 
קיין  אריינגעלאזט  נישט  האבן  וואס  וועכטער 
דער  געוויזן  זיי  האט  אלקנה  ווען  אבער  פרעמדע. 
בריוו וואס ער האט געהאט ביי זיך, זענען זיי באלד 
אויפגעציטערט געווארן און מיט גרויס יראת הכבוד 
האבן זיי אים געזאגט: מיר פרייען זיך צו עפענען די 
מאמענט  יעצטיגע  די  אין  אבער  דיר,  פאר  טויערן 
געפונט זיך נישט דער קעניג ביי זיין פאלאץ נאר ער 
ווילסט  דו  אויב  און  המקדש  בית  אין  יעצט  דאוונט 

אים יעצט טרעפן דארפסטו אהין גיין.
אלקנה האט זיך געוואנדן צום בית המקדש, און ביים 
אריינגאנג פון די עזרה האט ער באמערקט ווי שלמה 
זיינע  דאווענען,  זיין  אינמיטן  יעצט  האלט  המלך 

הענט זענען אויסגעשפרייט צום הימל און עס הערט 
אויבירשטן:  פארן  הארץ  זיין  אויס  גיסט  ער  ווי  זיך 
"ברך עלינו ה' אלוקינו את השנה הזאת ואת כל מיני 

תבואתה לטובה, ותן ברכה על פני האדמה"...
פלוצלינג  אים  איז  געהערט  דאס  האט  אלקנה  ווען 
אויב  הארץ:  זיין  אין  געדאנק  א  געלאפן  אדורך 
דער  פון  בעהטן  אליינ'ס  דארף  שלמה  קעניג  דער 
אים  צו  ווענדן  זיך  איך  דארף  פארוואס  אויבישטער, 
און בעהטן פון אים זיין הילף, איז דען נישט ענדערשט 

אז איך זאל זיך גראד ווענדן צום אויבירשטן?!
אוועק  זיך  האט  אלקנה  געטוהן,  און  געטראכט 
האט  און  עזרה,  די  אין  ווינקל  א  אין  געשטעלט 
האט  וואס  אויבערטשן  צום  דאווענען  צו  אנגעהויבן 
דארט געמאכט רועהן זיין שכינה, אז ער זאל רחמנות 
האבן אויף אים און אים ראטעווען פון זיין ארימקייט 
און פון זיין נידריגן צושטאנד, ווען ער האט געענדיגט 
צו דאווענען איז ער נישט צוגעגאנגען צום קעניג נאר 
ער איז באלד אהיים, ווען ביי זיך אין הארץ פארלאזט 
ה'  ישועת  אז  אויבערשטן,  אויפן  אינגאנצן  זיך  ער 

כהרף עין.
הויז  זיין  צו  געקערט  צוריק  זיך  האט  אלקנה  ווען 
האקן  מיט  באשעפטיגן  צו  זיך  אנגעהויבן  ער  האט 
האלץ, גאר א שווערע ארבעט וואס פון דעם האט ער 
נישט  מער  האט  ער  אבער  לעבן,  צום  געהאט  קוים 
פרנסה  פון  שוועריקייטן  זיינע  איבער  געטראכט 
ווייל ביי זיך אין הארץ האט ער זיך פארלאזט אויפן 
ריכטיגע  די  אנקומען  וועט  עס  ווען  אז  אויבערשטן 

מינוט וועט ער אים ארויס נעמען פון די ארימקייט.
שווער  געווען  אלקנה  איז  טעג  די  פון  איינע  אין 
האט  זון  די  ארבעט,  שווערע  זיין  אין  פארפלאגט 
זענען  שווייס  טראפן  און  קאפ  זיין  איבער  געברענט 
א  געשטאנען  איז  אים  פאר  פנים.  זיין  פון  גערינען 
ברייטער און א שטארקער בוים וואס ער האט שוין 
עס  אבער  רייסן  ארויס  עס  פראבירט  מאל  אזויפיל 
איז אים נישט געלונגען. די צייט און דער פלאג וואס 
אלקנה האט שוין אריינגעלייגט אין דער בוים אונטער 
די זון וואס באקט, האט אים שוין צוגעברענגט אז ער 

זאל וועלן אויפגעבן.
פארצווייפלט  זייענדיג  און  הארץ  צובראכן  זיין  מיט 
און  הימל  צום  אויגן  זיינע  אויפגעהויבן  אלקנה  האט 
אים  זאל  אויבישטער  דער  אז  טרערן  מיט  געבעהטן 
בוים  דער  זיך  האט  פלוצלינג  און  הילף,  זיין  שיקן 
מיטאמאל אוועקגעריסן פון זיין פלאץ ווען ער זעהט 
אונטער דעם א גאנצע הייל אין די טיפענישן פון די 
ערד. אלקנה קוקט אריין אין די הייל און זיינע אויגן 

זענען כמעט ווי בלינד געווארן.
זיינע  אקעגן  אנטפלעקט  זיך  האט  אוצר  א 
מטבעות  גאלדענע  סאך  די  אויגן,  איבערראשנדע 
ווי  האט  גרוב  גאנצן  דעם  אנגעפילט  האבן  וואס 
האט  אויבישטער  דער  אז  אלקנה  פאר  דערציילט 

צוגעהערט זיין תפילה און האט אים געהאלפן.
מזל  אלקנה'ס  האט  ווייטער  און  טאג  יענער  פון 
זיינע  העכער,  און  העכער  ארויפגיין  אנגעהויבן 
געשעפטן זענען געוואקסן ביז ער איז צוריק געווארן 

אויף זיין אמאליגן צושטאנד און נאך מער.
נאכאמאל  המלך  שלמה  איז  טעג  די  פון  איינע  אין 
דעם  אין  אלקנה  פון  שטאט  דער  צו  אנגעומען 
אמאליגן אויסזעהן פון א דורכ-גייער ווי דעמאלטס, 
און ווען ער האט געהערט פון די שטאט איינוואוינער 
צדקה  אסאך  טיילט  וואס  עושר  גרויסער  דער  אויף 
וואס וואוינט אין זייער שטאט האט ער אים געוואלט 
שלמה  האט  באגעגנט  זיך  האבן  זיי  ווען  זעהן. 
אנגעטוהן  זייענדיג  מענטש  דעם  דערקענט  נישט 
נישט  אינגאנצן  האט  וואס  קליידער  טייערע  מיט 
דער  אין  באגעגעניש  זייער  אין  ווי  אויסגעזעהן 

פריערדיגע מאל.
דורכ-גייער  דעם  דערקענט  יא  האט  אלקנה  אבער 
און ווען ער האט זיך דערמאנט פון דער בריוו וואס 
אים  ער  האט  געגעבן,  דעמאלטס  אים  האט  ער 
דערציילט בתמימות אלע זיינע געשעהנישן, פון דעם 
דעם בריוו, ביז ווען  אים געגעבן  האט  ער  טאג וואס 
ער האט געזעהן וויאזוי שלמה דאוונט צו השי"ת און 
דעמאלטס האט ער באשלאסן אז ער וועט זיך נישט 
ווענדן צו א בשר ודם, און אזוי האט ער זוכה געווען 
צו דעם אויבערשטנ'ס הילף אויף א אויסטערלישער 

וועג.
גאנצע  זיין  אים  פון  געהערט  האט  שלמה  ווען 
ערציילונג האט ער אים אויסגעזאגט ווער ער איז און 

האט אים געזאגט:
'וואויל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז דו האסט 
דער  איז  געלויבט  אויבירשטן!  אויפן  פארלאזט  זיך 
און  פארלאזט  נישט  דיך  האט  וואס  אויבישטער 
ישועה!  די  צו  ביז  וועג  ריכטיגן  אויפן  געפירט  דיך 
די  געווען  מקיים  האסטו  מעשים  גוטע  דיינע  מיט 
השלום  עליו  המלך  דוד  פאטער  מיין  פון  ווערטער 
אדם  בבן  בנדיבים  תבטחו  "אל  געזאגט:  האט  וואס 
שברו  בעזרו  יעקב  שא-ל  אשרי  תשועה…  לו  שאין 

על ה' אלוקיו"
'למען אספרה' עמ' נה

אשרי שא-ל יעקב בעזרו

"'אהללה ה' בחיי' – אויב לויבט ער נישט ווען ער לעבט, ווען לויבט ער יא – ווען ער איז שוין 
טויט? עס שטייט דאך: 'לא המתים יהללו י-ה', נאר צוליב דעם שטייט 'אהללה ה' בחיי', ווייל כל 

זמן וואס ער לעבט לויבט ער דעם אויבערשטן" (מדרש תהלים קמו)
ווי א טייל פון די פסוקי דזמרה וואס זענען א הקדמה און א אריינפיר צום שחרית, איז דער 
ציל פון דער קאפיטל וואס איז פאר אונז: "ַהְלִלי ַנְפִׁשי ֶאת ה'; ֲאַהְלָלה ה' ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלאקי 
פארמערן  צו  און  אויבערשטן  דעם  דאנקען  און  לויבן  צו  מענטש  דעם  ערוועקן  צו  ְּבעֹוִדי", 
מעשים טובים ווען ער לעבט נאך, ווייל נאכדעם וועט ער עס שוין נישט קענען טוהן, אזוי ווי 
חז"ל זאגן (אבות ד יז): "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם 

הבא" ('מעם לועז' תהילים קמז א).
אהללה ה' בחיי

אויף עטליכע וועגן ערקלערן די מפרשים דעם מוסר וואס ליגט באהאלטן אין דעם פסוק וואס 
הייבט אן דער קאפיטל: "אהללה ה' בחיי אזמרה לאלוקי בעודי":

זאל  לעבנסשטייגער  גאנצע  דאס  אז  רוף  א  בחיי'  ה'  'אהללה  זאגן:  דאס  איז  רמב"ן  לויטן  א. 
ווערן געווידמעט דורך אים צו עבודת ה'. אזוי ווי ער שרייבט (דברים ו יג) ביי זיין פירוש איבער 

די מצוה פון: "ְואֹתֹו ַתֲעבֹד":
"דו זאלסט שטענדיג זיין פאר אים ווי א קנעכט וואס באדינט זיין האר א גאנצע צייט, וואס 
די ארבעט פאר זיין האר איז דער עיקר איז זיינע אייגענע געברויכן איז נאר פראוויזאריש, ביז 
ער וועט צוקומען צו מקיים זיין וואס עס שטייט (אבות ב יב): 'וכל מעשיך יהיו לשם שמים', אז 
אפילו זיינע געברויכן פאר זיין קערפער זאלן זיין צוליב דינען דעם באשעפער, און אויך דאס 
עסן און טרינקען א.ד.ג. וועלן זיין נאר כדי דער קערפער זאל עקזיסטירן צו קענען דינען דעם 
אויבערשטן ...און ער זאל אינזין האבן ביי אלע זיינע אייגענע געברויכן דאס וואס עס שטייט 

(תהלים קמו ב) אהללה ה' בחיי אזמרה לאלקי וגו'"

צוויי  באהאלטן  זענען  פסוק  דער  אין  אז  פשט  בדרך  טייטש  ב)  קמו  (תהלים  מלבי"ם  דער  ב. 
חלקים פון הודאה: "אהללה את ה' בחיי" – איז אויפן לעבן זעלבסט, "אזמרה לאלוקי בעודי" 
– איז פון דער לשון 'עוד' – וואס דאס איז א לויב אויף דעם וואס דער אויבישטער האט אונז 

צוגעגעבן נאך זאכן אויסער פון וואס עס פעלט אונז אויס אויפן לעבן זעלבסט.
ג. אין ספר 'תהלה לדוד' (תהלים שם) ערקלערט ער בדרך מוסר: אמאל קען א מענטש טראכטן 
ביי זיך אינגאנצן מיואש'דיג: וויאזוי קען מיין זעהל לויבן דעם אויבערשטן, איך בין דאך פול 
מיט זינד און חסרונות? אויף דעם זאגט דוד המלך ע"ה: "אהללה ה' בחיי", דאס אליין וואס 
השי"ת האט מיך איבערגעלאזט אויף דער וועלט, איז א צייכן אז ער וויל אז איך זאל בלייבן 
לעבן כדי איך זאל קענען פאררעכטן וואס איך האב קאליע געמאכט, און איך זאל צוריק נאנט 

ווערן צו אים דורך דעם וואס איך וועל אים לויבן מיט מיין גאנצע כח.
אין שבת הגדול אין יאר תרי"ח, ווען דער צדיק רבי משה קאברינער איז געליגן קראנק, ארום 
אויגן  זיינע  אויף  הייבט  ער  ווי  געזעהן  נאנטע  זיינע  האבן  הסתלקות,  זיין  בעפאר  וואכן  צוויי 
צום הימל און בעהט: "הללי נפשי את ה'" – איך ווייס אז מיין זעהל וועט ווייטער לויבן דעם 
פונעם  איך  בעהט  דעסוועגן  פון  אבער  הנשמות,  עולם  אין  הבא,  עולם  אין  אויך  אויבערשטן 
אויבישטער: "אהללה ה' בחיי" – איך וויל לויבן דעם אויבערשטן ווען איך לעב אויף דער וועלט 

('אמרות משה', בסדר התפילה).

די חוב און די מעלה פון ביטחון
אין דער קאפיטל זאגן מיר ווייטער: "אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה" אז דער 
אויפן  פארלאזן  זיך  ווייל  אים,  אויף  נאר  און  אויבערשטן,  אויפן  פארלאזן  זיך  דארף  מענטש 
צו  זיך  פון  אנדערשט  איז  העלפן,  צו  פון  שטערונגען  שום  קיין  נישט  האט  וואס  באשעפער 

פארלאזן אויף א בשר ודם וואס האט נישט קיין שום נוצן און עקזיסטענץ.
שטארקע  דריי  אז  זעהן  מיר  קענען  קאפיטל  דער  פון  פסוקים  די  אין  אריינקוקן  מ'וועט  אז 

חסרונות זענען פארהאן ווען מיר ווילן זיך פארלאזן אויף א 'אדם שאין לו תשועה':
דאס ערשטע איז דאס 'ווילן', ס'קען זיין אז א מענטש וועט זייער שטארק וועלן העלפן זיין 
פריינד, אבער דער ווילן האט נישט קיין עקזיסטענץ, ווייל מארגן 'תצא רוחו' – זיין גייסט פון 
זיין ווילן וועט אויסוועפן און ער וועט שוין מער נישט וועלן העלפן זיין חבר. דאס צווייטע איז 
דאס 'מעגליכקייט' – אויך אויב ער איז יא געבליבן מיט זיין גוטע ווילן צו העלפן זיין גוטער 
פריינד, קען זיין אז מארגן 'ישוב לאדמתו' און מער וועט ער שוין נישט האבן קיין מעגליכקייט 
צו טוהן עפעס. און דאס דריטע איז 'דאס וויסן און פארשטיין' – אויך ווען ער האט דעם ווילן 
און די מעגליכקייט, דארף ער נאך אלץ צוקומען צו די ריכטיגע וויסנשאפט כדי ער זאל קענען 
העלפן זיין חבר מיט וואס ער נויטיגט זיך, און עס קען גאר זיין אז 'ביום ההוא אבדו עשתונותיו' 
– עס וועט זיך ארויסווייזן אז זיינע געדאנקען וויאזוי אים צו העלפן זענען נישט ריכטיג געווען 

און ס'קען זיין אז אנשטאט צו העלפן האט ער אים נאך געשעדיגט.
דעריבער רופן מיר אויס: 'אשרי שא-ל יעקב בעזרו שברו על ה' אלוקיו' – וואויל איז פאר דער 
מענטש וואס פארלאזט זיך נישט אויף א בשר ודם, ווייל נאר דער אויבישטער וואס ער איז 
דער 'עושה שמים וארץ' וגו' האט דאס ווילן, די מעגליכקייט און די ריכטיגע וויסנשאפט וואס 
דורך דעם העלפט ער דעם מענטש, און וועגן דעם איז וואויל פאר דער וואס פארלאזט זיך 
אינגאנצן אויף אים, ווייל נאר ער וועט זוכה זיין צו א אמת'דיגע און א ריכטיגע ישועה, אזאנס 

וואס בלייבט אויף אייביג (רבי עזריה פיגו, 'בינה לעתים' - עת האסף דרוש יד).
ווער איז דער אמת'דיגער עושר?!

עס ווערט דערציילט אויפן גביר רבי משה חיים ראטטענבערג, דער ברודער פונעם 'חידושי 
ער  ווען  ארימאן,  גרויסער  א  חסידים,  די  פון  איינער  אים  צו  געקומען  איז  איינמאל  הרי"ם': 
האלט אין האנט א בריוו פון זיין רבי דער קאצקער רבי'ן זצ"ל: אין בריוו בעהט דער קאצקער 
רבי פון רבי משה חיים אז ער זאל העלפן דעם ארימאן וואס גרייט זיך חתונה צו מאכן זיין 

טאכטער אין א מזל'דיגע שעה.
רבי משה חיים האט אים געגעבן איין רובל און אים געזעגנט. דער ארימאן האט זיך אינגאנצן 
פארלוירן און האט אים געזאגט: ווי אזוי קען דאס זיין? אפילו דאס שפעזן אויפן וועג האט 
מיר געקאסט מער פון איין רובל, אבער רבי משה חיים האט זיך נישט צוטוהן געמאכט. דער 
ארימאן איז ארויס פון זיין שטוב אינגאנצן צוקלאפט, און מיט א צובראכענע הארץ האט ער 

שוין געוואלט אהיים גיין.
ווען ער האלט נאך אינמיטן וועג האט אים נאכגעיאגט א שליח פון רבי משה חיים, ער איז 
אלע  אויף  גענוג  געווען  איז  וואס  סומע  גרויסע  א  דערלאנגט  אים  און  אים  צו  צוגעגאנגען 
האט  און  אויפפירונג  אזא  אויף  געוואונדערט  זיך  האט  חסיד  דער  חתונה,  די  פון  הוצאות 

באשלאסן צוריק גיין צו רמ"ח און אים בעהטן ער זאל אים עס ערקלערן.
האט רמ"ח אים ערקלערט: ווען איך האב דיך געזעהן אנקומען מיט דעם בריוו פון דער רבי 
אין  דיר  ביי  שוין  זיך  געפונט  געלט  די  אז  דיר זיכער  ביי  ביזסט  דו  אז  איך פארשטאנען  האב 
טאש... האסט זיך אזוי שטארק פארלאזט אויף מיר אז דו האסט אינגאנצן פארגעסן אז עס איז 
דא א באשעפער אויף דער וועלט וואס נאר אויף אים קען מען זיך פארלאזן! דעריבער האב 
איך דיר אוועק געשטופט אויף א קורצע צייט, ווען איך האף אז דו וועסט זיך דערמאנען ווער 
איז דער אמת'דיגער האר און אויף וועמען דארף מען זיך פארלאזן, און ווען עס האט טאקע 
אזוי פאסירט, האב איך דיר געגעבן פון וואס דער אויבישטער האט מיך געשאנקען ('אוצרות 

האגדה' תהלים קמו).

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בבתעתענה אמונים  ם 
הללי נפשי את ה'

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ייט
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