
פרשת נצבים

בס"ד

שמונה עשרה באשיצט פון די קללות
"ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱאקֵיֶכם" (כט ט) 

"פארוואס שטייט געשריבן די פרשה פון אתם נצבים נעבן די 
ניינציג  און  אכט  די  געהערט  האבן  אידן  די  ווען  ווייל  קללות? 
קללות אויסער די ניין און פערציג וואס איז אין חומש ויקרא, 
קען  ווער  געזאגט  האבן  זיי  און  געווארן  דערשראקן  זיי  זענען 
'ַאֶּתם  בארוהיגט:  זיי  משה  האט  קללות?!  אלע  די  אויסהאלטן 
ִנָּצִבים ַהּיֹום' – אסאך האבן ענק אויפגערעגט דעם אויבירשטער, 
און ער האט אים נישט געשטראפט נאר ענק שטייען פאר אים" 

(רש"י להלן פס' יב בשם מדרש אגדה)

א  הכהן,  פייבוש  שמואל  רבי  צוגעלייגט  האט  רש"י  די  אויף 
אייניקל פונעם סמ"ע:

ווען משה רבינו האט געזעהן אז די אידן האבן מורא פון דעם 
זעקס  געווארן  דערמאנט  איז  נאמען  אויבישטער'ס  דער  וואס 
האט  תבוא,  כי  פרשת  אין  תוכחה  די  אין  מאל  צוואנציג  און 
ה'" – יעדן טאג  ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני  ער זיי געזאגט: "ַאֶּתם ִנָּצִבים 
עשרה  שמונה  דאווענען  ענק  ווען  השי"ת  פאר  ענק  שטייען 
וואו דארט דערמאנט מען אויך זעקס און צוואנציג מאל דעם 
די  אין  אזכרות  צוואנציג  און  זעקס  די  נאמען;  אויבירשטנ'ס 
צוואנציג  און  זעקס  די  פון  ענק  אויף  באשיצן  וועלן  שמו"ע 

אזכרות וואס זענען אין די תוכחה.
'דרוש שמואל' 

עבודת ה' מיט א פעסקייט אין א צי
שרגא  רבי  משגיח  דער  האט  ה'  עבודת  אין  כלל  גרויסער  א 

גראסבארד ארויסגעלערנט פון דער פסוק:

אין  זיין  מחזק  צו  זיך  מקבל  זיך  אויף  זענען  מענטשן  אסאך 
אבער  אן,  עס  זיי  האלטן  אנהויב  אין  ה',  עבודת  אין  צי  תפילה 
נאך א שטיק צייט פאלן צוריק ווי ביז יעצט, צ.ב.ש. ביי קריאת 
שמע און ביי שמונה עשרה, אין אנהויב זענען זיי זיך משתדל 
פארגעסן  צייט  שטיק  א  נאך  און  ווארט,  יעדע  האבן  צו  אינזין 

זיי פון דעם און זייערע געדאנקען הייבן אן צו אוועק פליעהן.

די  אז  ה'",  ִלְפֵני  ִנָּצִבים...  "ַאֶּתם  תורה:  די  אן  ווארנט  דעריבער 
עבודת ה' דארף זיין פעסט אוועק געשטעלט, וואס ציהט זיך, 
ווייל נאר אזוי קען מען שטייגן פון איין מדריגה צו די צווייטע.

זיין  ממליץ  פלעגט  סאלאנטער  ישראל  רבי  המוסר  גאון  דער 
פאר יעדן וואס האט זיך געוואלט מחזק זיין אין עבודת ה', ער 
זאל זיך מקבל זיין א קליינע קבלה וואס עס איז אים גרינג צו 
אין  הצלחה  סוד  פון  דער  איז  קביעות  דאס  ווייל  איינהאלטן, 

עבודת ה'.
'דעת שרגא'

מ'קען צולייגן צו דעם און ברענגען א מוסטער צו דעם די מצוה 
שטענדיג  און  גרינגע  א  זייער  איז  מצוה  די  אמן.  ענטפערן  פון 
האט מען די מעגליכקייט עס צו טוהן, אבער מ'קען נישט שאצן 
די ריוח וואס מ'קען ארויס נעמען פון זיך מחזק זיין אין דעם, 

סיי ביים דאווענען און סיי אין אנדערע ענינים אין עבודת ה'.

 אפהיטן די הלכה – אויך די וואס זענען בקי אין סתרי תורה
"ַהִּנְסָּתרֹת ַלה' ֱאקֵינּו ְוַהִּנְגת... ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה 

ַהּזֹאת" (כט כח)

דער  פון  ארויס  מיר  לערנען  דערהער  מוסר  שטארקער  א 
פסוק:

הויכע  א  צו  ווערן  צו  נתעלה  געווען  זוכה  ס'האט  ווער  אויך 
נישט  ער  זאל  הנסתר,  תורת  פי  על  פירן  זיך  און  מדריגה 
טראכטן אז דאס פטר'ט אים פון צו מקיים זיין די הלכה, צ.ב.ש. 
אלע  ביי  נאר  תפילה,  זמן  און  שמע  קריאת  זמן  פארשפעטיגן 
הלכות "ַהִּנְגת" דארף ער אכטונג געבן "ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי 
איז  עס  וואס  לויט  הלכות  אלע  די  אפהיטן   – ַהּזֹאת"  ַהּתֹוָרה 

גע'פסק'נט אין שולחן ערוך א.ד.ג.. 
'חיי צבי' 

די מאה ברכות ווערן א קרוין פאר'ן קעניג
"ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאקֶי" (ל ב)

רבינו אפרים זאגט:
"עַד הוי"ה" – איז בגימטריה הונדערט. פון דא זעהן מיר אז דער 
וואס זאגט יעדן טאג מאה ברכות מיט כוונה, דערגרייכן זיינע 
א  כביכול  ווערן  ברכות  זיינע  און  הכבוד  כסא  צום  ביז  ברכות 

'כסא דוד' דרוש כ לשבת תשובהקרוין פאר די שכינה.

די ריכטיגע וועג צו תשובה טוהן
"ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאקֶי... ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום" (ל ב)

זאל  "ער  סז):  (סי'  'כלבו'  דער  שרייבט  התשובה  סדר  דער  אין 

אוועק ווארפן פון זיך אלע זיינע זינד וואס ער האט געטוהן, און 
ער זאל זיך באטראכטן כאילו ער איז היינט געבוירן געווארן און 
ער האט נישט קיין מצוה און נישט קיין עבירה... און דאס וועט 

אים צוברענגען ער זאל ריכטיג תשובה טוהן".
א רמז אויף די הלכה זאגט רבי סענדר'ל קאמארנער:

"ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאקֶי" – ווען דו קומס'ט תשובה טוהן, דארפסטו 
נישט  זאלסט  דו   – ַהּיֹום"   ְמַצְּו ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  "ְּככֹל  טוהן  דאס 

דו  וואס  מעשים  שלעכטע  די  צוליב  יאוש  קיין  אין  אריינפאלן 
האסט שוין געטוהן, נאר דו זאלסט זיך באטראכטן ווי א קינד 
וואס איז יעצט געבוירן, ווי היינט ביזסטו באפוילן געווארן צו 

האלטן די תורה.
'זכרון דברים' מאמר התשובה 

די מעלה פון דער וואס טוהט תשובה מאהבה
 ִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְב ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתי קֶיה' ֱא ֶוֱהִביֲא"

ְוִהְרְּב ֵמֲאבֶֹתי" (ל ה)

 פארוואס האבן די אידן זוכה געווען צו די הבטחה פון "ְוֵהיִטְב
ְוִהְרְּב ֵמֲאבֶֹתי", זענען מיר דען בעסער פון אונזערע אבות?

רעדט  פרשה  אונזער  אין  ווייל  סופר':  'חתם  דער  ערקלערט 
הימים,  באחרית  טוהן  וועלן  אידן  די  וואס  תשובה  די  פון  מען 
ֱאקֶי.... ְּבָכל  ה'  ַעד  ב): "ְוַׁשְבָּת  אזוי ווי עס שטייט אויבן (פס' 
ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁש", און די וואס טוהן תשובה מאהבה האבן דאך 
די הבטחה אז זייערע עבירות ווערן זכויות (יומא פו ב), און נאך 
עומדין -  תשובה  שבעלי  ב): "מקום  לד  (ברכות  זיי  אויף  שטייט 
צדיקים גמורים אינם עומדין", קומט אויס אז דעמאלטס וועלן 
זיי נתעלה ווערן אין זייערע מדריגה מער פון די אבות, און לויט 
זיין  שכר  זייער  וועט  פארוואס  פארשטענדליך  שוין  איז  דעם 

מער וואו פון די אבות.
'עטרות סופרים' עמ' עט 

תחל שנה וברכותיה
"ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה' ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ִמְצוָֹתיו" (ל ח)

"ָתׁשּוב" – איז ר"ת 'תחל שנה וברכותיה', מיר זאלן זיך לערנען 
אז דער וואס טוהט ריכטיג תשובה איז זוכה אז ס'זאל פאר אים 

באנייט געווארן א גוט געבענטשט יאר.
'פני מנחם' (תשנ"ג)

דריי מדריגות אין תשובה
"ִּכי ָתׁשּוב ֶאל ה' ֱאקֶי ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁש" (ל י)

דער וואס וועט גוט אריינקוקן אין די פסוקים אין אונזער פרשה 
וועט באמערקן אז דריי מאל ווערט דא דערמאנט די מצוה פון 
תשובה. ערקלערט רבי יחזקאל אברהמסקי, אז מיט דעם האט 

די תורה מרמז געווען די דריי מדריגות פון תשובה:

די נידריג'סטע מדריגה איז די תשובה וואס דער מענטש טוהט 
נאר נאכן געשטראפט ווערן, אזוי ווי עס שטייט (פס' א-ב): "וָהָיה 

."קֶיַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה... ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱא ...ִכי ָיבֹאּו ָעֶלי

וואס  דעם  צוליב  טוהט  ער  וואס  תשובה  א  איז  מיטל'סטע  די 
ער האט בייגעוואוינט די שטראף פון די בעלי עבירה, אזוי ווי 
עס שטייט (פס' ז-ח): "ְוָנַתן ה' ֱאקֶי ֵאת ָּכל ָהָאלֹות ָהֵאֶּלה ַעל 

אְֹיֶבי... ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה'".

די העכסטע מדריגה איז א תשובה וואס קומט דורך אהבת ה' 
ה'  ֶאל  ָתׁשּוב  פסוק: "ִּכי  דער  מרמז  איז  דעם  אויף  און  יתברך, 

."ּוְבָכל ַנְפֶׁש ְּבָכל ְלָבְב קֶיֱא

'חזון יחזקאל'

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

פע ם

דורך 'אמן' קומט מען אן צו אהבת ה'
ֶאת  ְלַאֲהָבה   ַזְרֶע ְלַבב  ְוֶאת   ְלָבְב ֶאת   קֶיֱא ה'  "ּוָמל 

ה'" (ל ו)

ְלַבב  ְוֶאת   ְלָבְב ֶאת   קֶיֱא יי  "ּוָמל  תיבות:  ראשי  די 
ַזְרֶע" איז גימטריה 'אמן', דאס איז א רמז איבער די כח 
פון ענטפערן אמן וואס דאס ברענגט אריין אין הארץ 
פון דער מענטש א ריינע אמונה אינעם באשעפער, ביז 
ער וועט צוקומען צו די מדריגה פון "ְלַאֲהָבה ֶאת ה'... 

."ּוְבָכל ַנְפְׁש ְּבָכל ְלָבְב

דא איז דאס פלאץ צולייגן וואס עס איז באקאנט אז די 
ראשי תיבות: "ֶאת ְלָבְב ְוֶאת ְלַבב" איז 'אלול', און עס 
קען זיין אז דאס קומט אונז לערנען אז אין חודש אלול 
מיר  אז  פאסיג  איז  הדין,  יום  צום  זיך  גרייטן  מיר  ווען 
זאלן זיך מחזק זיין ספעציעל אין די ענין פון 'אמן' וואס 
איר סגולה איז שטארק צו צורייסן א שלעכטן גזר דין.

'בצל יהודה' ר"ה

ממליך  מיר  זענען  דעמאלטס  וואס  הבעל"ט  השנה  ראש  פון  טעג  די  אין 
דעם אויבערשטן אויף אלע באשעפענישן, איז דאך פאסיג אז מיר זאלן זיך 
מחזק זיין צו ענטפערן אמן וואס איר הויכפונקט און איר ציל איז אויסצורופן 

פאר די גאנצע וועלט אז דער באשעפער איז:

א-ל מלך נאמן.
ויהי רצון אז אין דעם זכות זאלן מיר זוכה זיין 

'להיכתב ולהיחתם לחיים טובים וארוכים' 
און 'שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה' אמן!
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צום  דען  עס  איז  ווארטן,  יאר  צוואנציג  און  זיבן 
אויסהאלטן?! 

ביי פאמיליע מ. איז דאס געווען די מציאות. די זיבן 
זיי  האבן  זיי  אין  וואס  יארן  שווערע  צוואנציג  און 
געווארט און געהאפט אויף דעם אויבערשטנ'ס הילף 
און  הונדערט  דריי  פון  געשטעלט  צוזאם  געווען  איז 
פיר און צוואנציג חודשים, און אן א צאל גאר שווערע 
שעות און מינוטן וואס זענען נישט צום אויסהאלטן, 
אקעגן  האפענונגען  געהאט  זיי  האבן  זיי  אין  וואס 
אנטוישונגען, ארום לויפענישן און נאכפרעגן, סגולות 
און אסאך וועגן פון השתדלות... און די ישועה האט 

זיך נאך אלץ פארזוימט פון צו קומען.
אויב עס זענען געווען אזעלעכע וואס האבן געטראכט 
אז נאך אזא לאנגע תקופה וועלן זיי אריינגעפאלן אין 
יאוש, זענען זיי נישט גערעכט געווען. די פאר-פאלק 
פון  אויפגעהערט  נישט  מינוט  איין  אויף  האבן  מ. 
מיט  שטארקן  צו  זיך  און  אויבערשטן  צום  האפן  צו 

אמונה אז זייער ישועה וועט אנקומען.
טעג  בין-הזמנים  די  פון  סוף  אין  פאסירט  האט  דאס 
פון חודש מנחם אב תש"ס. אין רוב אידישע הייזער 
די  נאכגעבן  מיטן  פארנומען  עלטערן  די  זענען 
באדערפענישן פון די קינדער וואס האבן זיך געבעטן 
טעג  לעצטע  די  פירן  צו  אריבער  קענען  זיי  וויאזוי 
האט  וואס  שטילקייט  די  אבער  הזמנים,  בין  די  פון 
געהערשט אין די לעצטע צעהליגע יארן אין די הויז 
אויף  געווארן  געשטערט  נישט  איז  מ.  פאמיליע  פון 

איין סקונדע אויך נישט.
ארום די נאכמיטאג שעה'ן איז הרב מ. ארויס פון זיין 
אויסגיסן  זיך  וועג  אויפן  סטאנציע,  באס  די  צו  הויז 
המערבי  כותל  ביים  אויבערשטן  פארן  הארץ  דאס 
אים  פאר  איז  וועג  גרינגע  קיין  נישט  ירושלים.  אין 
געווען; ער האט געדארפט נעמען דעם באס פון נעבן 
די שטעטעלע וואו דארט האט ער געוואוינט ביז צו 
די גרויסע שטאט אין זיין געגנט, פון דארט האט ער 
נעמען  אים  זאל  וואס  באס  א  נאך  נעמען  געדארפט 
ביז צו די צענטעראלע באס סטאנציע אין ירושלים, 
און פון דארט מיט א דריטע באס ביזן כותל המערבי.

שווערע  א  האנט  זיין  אין  געהאלטן  האט  מ.  הרב 
'אשר  צעהנדליגע  געווען  איז  דארט  ווי  טאשקע, 
יצר'לך' מיט גרויסע און ליכטיגע אותיות, און אונטן 
איז געווען צוגעשריבן זייער געבעהט אז מ'זאל אים 
געהאלפן  שוין  זאלן  זיי  האבן  אינזין  ווייב  זיין  מיט 
אויסטיילן  געטראכט  ער  האט  יצר'ס  אשר  די  ווערן. 
המערבי,  כותל  ביים  דאווענען  קומען  וואס  די  פאר 
דארט האט ער געדארפט היינט אנהויבן נאך א סדר 

פון פערציג טעג דאווענען ברציפות.
איז  מ.  הרב  געענדיגט.  זיך  האט  וועג  שווערע  די 
אראפ פון די באס און ער האט זיך באלד געוואנדן צו 
די אפיס פון דער רב וואס איז דער ממונה אויף דעם 
צו  געבן ערלויבעניש  אים  זאל  ער  אז  המערבי  כותל 
האט  דער סעקראטער  יצר'ס.  אשר  די  דארטן  טיילן 
האט  ער  פנים,  פריינדליך  א  מיט  אויפגענומען  אים 
צוגעהערט זיין בקשה מיט אינטערעסע, און ווען ער 
האט געהערט אז שוין זיבן און צוואנציג יאר האט ער 
זיך  ער  האט  קינדער,  צו  געווען  זוכה  נישט  ליידער 

פלוצלינג אנגערופן מיט א שטילע שטימע:
ווארט  טאכטער  גרויסע  מיין  אויך  ווייטאג,  מיין  "צו 
שוין לאנגע יארן אויף קינדער. מיין איידעם קומט דא 
אויך יעדן טאג דאווענען, אבער צו זיין מזל דארף ער 
וואוינט  ער  ווייל  דערווייטנ'ס  פון  שלעפן  נישט  זיך 

דא נאנט".
ווען  בשורות  גוטע  הערן  צו  פרייען  זיך  וועל  "איך 
דער  האט   – העלפן"  ענק  וועט  אויבישטער  דער 
סעקראטער צוגעלייגט, "און איך אויך ביי ענק" – האט 
הרב מ. געענטפערט און ער האט זיך באלד געוואנדן 
צו זיין באשטימטע ווינקל אין 'קשת ווילסאן', דארט 
איז ער געוואוינט זיך צו שטעלן דאווענען יעדע מאל 

ווען ער קומט דא דאווענען.
פון די ווינקל פון זיינע אויגן האט הרב מ. באמערקט 
די  אין  שטייט  וואס  געשטאלט  איינגעבויגענע  א 
די  אין  איינער  צימער,  דעם  אין  ווינקל  אנדערע 
מיטעלע יארן וואס איז געווען אינגאנצן אריינגעטוהן 
אין דעם תהלים ווען פון זיינע אויגן רינען טרערן פון 

געבעהט.
געווען  ביידע  זיי  זענען  שעות  קומענדיגע  די  אין 
דעם  פאר  הארץ  דאס  אויסגיסן  זיך  מיטן  פארנומען 
טאטע אין הימל וואס קיינמאל האט זיך נישט אוועק 
געריקט זיין שכינה פון דער הייליגע פלאץ. ווען הרב 
מ. האט געענדיגט זיין געבעהט, האט ער באשלאסן 
צו ווארטן נאך אביסל, אן צו וויסן פארוואס האט ער 
געשפירט ווי באהאלטענע שטריקן בינדן אים צו צו 
דעם מענטש וואס שטייט דא נעבן אים, און ער האט 

געוואלט כאפן א שמועס מיט אים.
געענדיגט  אויך  יענער  האט  נאכדעם  מינוט  עטליכע 
צו דאווענען, ער האט געקושט מיט א דביקות דעם 
תהלים און ווען ער האט געוואלט ארויס גיין האבן זיך 

זייערע אויגן צוזאם געטראפן.

צו  אנגעיאגט  האבן  זיי  וואס  שמועס  קורצע  די  אין 
מ.  הרב  פאר  איז  באס  דעם  צו  ביז  וועג  אויפן  רעדן 
ער  אז  באריכט  איבערראשנדע  די  געווארן  קלאר 
דער  פון  איידעם  דער  ווי  אנדערער  קיין  נישט  איז 
פאר  גערעדט  האט  ער  וועמען  מיט  סעקראטער 
גורל  זעלבן  אויף זייער  די געדאנקען  שעה.  עטליכע 
און  געפיהלן  שטורעמישע  צו  צוגעברענגט  זיי  האט 
זיי האבן זיך געזעגנט מיט פארטרערטע אויגן און פול 

מיט האפענונג.

אנקומענדיג היים האט הרב מ. און זיין פרוי געפילהט 
אז די האפענונג וועקט זיך אויף אין זיי, און אין זייער 
ביז  ווי  מער  שטרעבן  זייער  באנייט  ווערט  הארץ 
יעצט, און אזוי איז אריבער אויף זיי גאנץ חודש אלול 
הארצרייסנדע  די  ארום  זיך  דרייען  טעג  אלע  ווען 

תפילות ביים כותל המערבי.

*

אויפגעהאלטן  זיך  זיי  האבן  השנה  ראש  פון  טעג  די 
המערבי,  כותל  צום  נאנט  הקודש,  עיר  ירושלים  אין 
כדי הרב מ. זאל קענען משלים זייך די פערציג טעג 
וואס ער האט זיך אונטער גענומען. דעם שחרית אין 
דעם ערשטן טאג ראש השנה איז אריבער אויף אים 
מיט טרערן און איבערגענומענקייט, פון זיין זייט איז 
די שפיץ געווען נאכן ליינען, ווען מ'האט געליינט די 

הפטורה, די תפילה פון חנה.

פארגאסן  זענען  מחיצה  די  פון  זייטן  צוויי  די  פון 
תפילות.  הארצרייסנדע  מיט  טרערן  טייכן  געווארן 
שטארקע  א  געהאט  זיי  האבן  הערצער  די  אין  און 

אמונה אז אט אט, די ישועה קומט שוין אן.

די פערציג טעג האבן זיך געענדיגט, אבער די תפילות 
די  מינוט,  א  אויף  אויפגעהערט  נישט  זיך  האבן 
פאר- די  אויף  אריבער  זענען  חודשים  קומענדיגע 
פאלק מ. ווי איין שטיק תפילה. ביים כותל המערבי, 
אויף קברי צדיקים און ביי די גדולי ישראל, זיי האבן 
געשפירט ווי זייערע הערצער ווערט געעפנט אזוי ווי 
ס'איז נאכנישט געווען ביז אהער. און די ישועה האט 

נישט פארשפעטיגט פון צו קומען.

נישט  מ.  הרב  האט  התעוררות,  ספעציעלן  דעם  אין 
פארגעסן פון זיינע שותפים צו דעם ביטערן גורל, די 
אלע וואס ער האט שוין געוויסט פון די לעצטע יארן, 
און צו זיי איז לעצטנ'ס צוגעקומען דער נייער פריינד 
פון כותל. אין אלע זיינע תפילות האט הרב מ. אכטונג 
געגעבן זיי צו דערמאנען אז זיי זאלן געהאלפן ווערן 

בדבר ישועה ורחמים.

און די ישועה האט נישט פארשפעטיגט פון צוקומען.

חברו  על  א): "המתפלל  צב  (ב"ק  זאגן  חז"ל  ווי  אזוי 
נאך  תחילה";  נענה  הוא   - דבר  לאותו  צריך  והוא 
אב  חודש  אין  ווארטן,  פון  יאר  צוואנציג  און  אכט 
א  מיט  געווארן  געהאלפן  מ.  פאמיליע  איז  תשס"א 
מתנה  א  אוצר,  וואונדערליכער  א  טאכטער,  טייערע 
יענע  נאך  יאר  א  פונקט  געווען  איז  דאס  הימל.  פון 
ויהי  המערבי,  כותל  ביים  תפילה  אומפארגעסליכע 

לפלא.

טעלעפאן  די  האט  געבוירן  נאכן  וואכן  צוויי  ארום 
פון  דער כותל המערבי,  פון  די אפיס  געקלונגען אין 
די אנדערע זייט האט אים אויפגעהויבן א באקאנטע 
פאר  פון  סעקראטער  דער  געווען  איז  דאס  שטימע. 
א יאר צוריק. מיט א גערירטע שטימע האט הרב מ. 
זוכה  האט  ער  וואס  ישועה  די  אויף  דערציילט  אים 

געווען.

א שווייגעניג פון איבערראשונג איז געהערט געווארן 
דער  האט  דעמאלטס  און  זייט,  אנדערע  די  פון 
וועסט  "דו  התרגשות:  מיט  רעאגירט  סעקראטער 
עטליכע  פאר  איז  טאכטער  מיין  אויך  גלייבן,  נישט 

טעג געווארן א מאמע...!"

קלאר  זעעהנדיג  געשטוינט  געשטאנען  איז  מ.  הרב 
אבער  השגחה.  וואונדערליכע  די  אויגן  די  מיט 
די  אין  מער  און  מער  געשטיגן  איז  וואונדער  זיין 
זענען  אנדערן  נאכן  איינס  ווען  חדשים,  קומענדיגע 
געהאלפן געווארן עטליכע פון זיינע באקאנטע וואס 
חדשים.  לעצטע  די  אין  געדאוונט  ער  האט  זיי  אויף 

ויהי לפלא.

פון יענעם טאג און ווייטער, ביזן היינטיגן טאג הערן 
נישט די פאמיליע מ. צו דערציילן פאר אלע זייערע 
באקאנטע דעם גרויסן נס וואס איז מיט זיי געשעהן. 
קען  פאסירט  זיי  מיט  האט  וואס  נס  גרויסער  דער 
א  אויף  ווארטן  וואס  אלע  פאר  וועג  א  אויסלערנען 
קיינמאל  און  טרערן  מיט  בעהט  דאוונט,  ישועה: 
גרויסער  א  האבן  מיר  נאכלאזן!  נישט  ענק  זאלן 
איין  זאמלט  וואס  הימל  אין  פאטער  באליבטער  און 
ענקערע טרערן און לייגט עס אוועק ביז די ריכטיגע 

מינוט קומט אן און די טויערן עפענען זיך.
'מרוה לצמא' יתרו תשע"ד

א איבערראשנדע ישועה נאך אכט און צוואנציג יאר

צייט  די  איז  הנוראים  ימים  די  אין  תפילות  די  פון  לויף  אין  מינוטן  רירנדע  גאר  די  פון  איינס 
וואס מ'זאגט דער פיוט 'ונתנה תוקף'. צוליב זיינע הארצרייסנדע ווערטער און זיין ספעציעלן 
א  אין  אויך  הארץ  אידישע  יעדע  אין  געפיהלן  באהאלטענע  ערוועקן  דאס  קען  אויסשטעל 

געווענליכע טאג, און אוודאי אין דעם יום הדין הגדול והנורא.

רבי אמנון פון מגנצא
איינס פון די עיקר סיבות צו די שטארקע געפיהלן וואס נעמט ארום דער וואס זאגט דעם פיוט, 
איז צוליב די ערציילונג וואס איז פארבינדן מיט דעם פיוט; די ערציילונג וואס איז געדרוקט 
אין די מחזורים איבער דער הייליגער מחבר רבי אמנון פון מגנצא, וואס נאך וואס ס'איז נגזר 
שמד'ן,  געוואלט  נישט  זיך  האט  ער  וואס  דעם  צוליב  טויטן  אים  מ'זאל  אים  אויף  געווארן 
האט ער אנגענומען אויף זיך דעם שטראף באהבה, און ווען ער איז געליגן אין זיין בעט ארום 
גענומען מיט שרעקליכע יסורים האט ער געבעהטן מ'זאל אים פירן אין שוהל, דארט האט ער 
מקדש שם שמים געווען מיטן זאגן: "ובכן לך תעלה קדושה", און ער האט פארגעזעצט מיטן 
פיוט: "ונתנה תוקף" ביז ער איז נפטר געווארן נישט קענענדיג אויסהאלטן די יסורים, ואיננו 

כי לקח אותו האלוקים.

אין ספר 'קורא הדורות' (מהד' פיעטרקוב עמ' 38) ברענגט ער אין נאמען פון א 'יש אומרים', אז 
נאך וואס רבי אמנון האט געענדיגט דעם סדר פון קדושה וואס ער האט מתקן געווען: "איז 
ער נסתלק געווארן פון צווישן דעם ציבור און איז פארהוילן געווארן פון אלעמענ'ס אויגן, און 
כסא  פארן  געפירט  אים  האבן  השרת  מלאכי  די  ווייל  געזעהן,  נישט  מער  שוין  אים  האבן  זיי 
הכבוד און זיין פלאץ איז געווען גרייט אין עולם הבא צוזאמען מיט די הרוגי מלכות מיט רבי 

עקיבא און זיינע חברים"

דער סדר פון דער פיוט
דער פיוט איז א טייל פון דער סדר פון קדושת היום, ער שמועס אויס די באדייט פון די ימים 
"ונתנה  פיוט:  פונעם  טייל  ערשטער  דער  ווען  מטה,  דרי  און  מעלה  דרי  די  צווישן  הנוראים 
תוקף קדושת היום... ובו תינשא מלכותך" ביז "ותכתוב את גזר דינם" טוהט פארשטעלן די 
באדייט פון ראש השנה, אלץ א טאג וואס מ'טוהט קעניגן דעם אויבישטער אויף די בריאה און 
דעמאלטס טוהט מען משפט'ן אלע מענטשן, און זעצט פאר מיט: "בראש השנה יכתבון" ביז 
"מי ישפל ומי ירום" וואס ערקלערט די דערהער פון דעם דין, און אז תשובה דרייט איבער דעם 
שלעכטן גזר דין לטובה, ווי דער לשון פון דער פייטן איז: "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין 

את רוע הגזירה", און אויך: "כי כשמך... קשה לכעוס ונוח לרצות".

די  אויס  מען  שמועס  דארט  וואו  וכו'  יוצרם"  הוא  אתה  כי  "אמת  זיך:  ענדיגט  פיוט  דער 
נישטיקייט פון דער מענטש וואס "יסודו מעפר וסופו לעפר", אקעגן דער אויבישטער וואס ער 

איז: "ואתה הוא מלך א-ל חי וקיים, אין קצבה לשנותיך" וכו'.

ומאליו יקרע
עבודה  אויסערגעווענליכע  זיין  מיט  באקאנט  געווען  איז  צאנז  פון  חיים'  'שפע  בעל  הרה"ק 
ביים דאווענען, וואס איז נאך געשטיגן צעהן מאל מער אין לויף פון די תפילות אין די ימים 
הנוראים. ספעציעל איז געווען זיין ווארעמקייט ווען ער האט געזאגט דער פיוט 'ונתנה תוקף' 
מיט קולות פארגיסנדיג טייכן טרערן. ווען ער איז אנגעקומען צו די 'ומאליו יקרא', האט ער 

הויעך געשריגן: 'ומאליו יָקֵרַא' (וואס ד.מ. יָקֵרַע, וואס איז טייטש 'צוריסן ווערן').

דעם  געטייטש  פשוט  ווען  מען  וואלט  אויב  געזאגט:  ער  האט  שמועסן  זיינע  פון  איינע  אין 
זענען  עס  אזוי,  טייטשן  מ'קען  אבער  מינה.  נפקא  קיין  דעם  אין  נישטא  איז  יקרא',  'ומאליו 
פארהאן מצוות וואס דער מענטש טוהט אליין, אבער עס זענען פארהאן מצוות וואס אנדערע 
טוהן ווייל זיי זענען נתעורר געווארן בזכותו, אמאל קען זיין אז ער זאל אינגאנצן נישט וויסן פון 
דעם. די מצוות ווערן גערעכנט צו זיין זכות ווי ער וואלט זיי אליין געטוהן, און דאס דערמאנען 
מיר: "ותפתח את ספר הזכרונות" – דארט זענען אויפגעשריבן די מצוות און מעשים טובים 
וואס דער מענטש טוהט אליין, אבער צו דעם: "ומאליו יקרא" – די אלע זאכן וואס אנדערע 
האבן געטוהן, ווייל פארן אויבישטער איז אלעס קלאר, און ער ווייסט אז די אנדערע האבן עס 
געטוהן אין זיין זכות, און אין שכר פון די מצוות ווערט בטל דעם שלעכטן גזר דין פון דער 

מענטש ('יציב פתגם' ימים נוראים עמ' ל).

אדם יסודו מעפר... בנפשו יביא לחמו
דער גאון רבי יחזקאל אברהמסקי זצ"ל פלעגט צו וויינען ווען ער האט געזאגט "בנפשו יביא 
זיי  ווען  וויינען  מענטשן  אסאך  ערקלערט:  ער  האט  געלעגענהייטן  די  פון  איינס  אין  לחמו". 
זאגן: "אדם יסודו מעפר וסופו לעפר", אבער איך וויין נישט דעמאלטס, ס'איז א געווענליכע 
"בנפשו  ווערטער  די  זאג  איך  ווען  וויין  איך  אבער  לעפר",  וסופו  מעפר  יסודו  "אדם  אז  זאך 
יביא לחמו" – אויף דעם וואס בדרך כלל כדי מ'זאל האבן פרנסה דארף מען דערלייגן פון די 

רוחניות. אויף דעם דארף מען טאקע וויינען ('דלתיך דפקנו' עמ' ז).

אקעגן דעם ברענגט מען פון הרה"ק רבי מאיר פון דזשיקוב זי"ע וואס האט געטייטש דעם 
נוסח הפיוט: "בנפשו יביא לחמו", ווייל ווען מ'וויל משפט'ן די אידן איבער זייער רוחניות, ווי 
ווייט זיי האבן חלילה פוגם געווען אין זייער נפש, וועלן זיי ברענגען פאר א טענה 'לחמם' – די 
שוועריקייטן פון פרנסה, און זיי וועלן טענה'ען אז צוליב זייערע טרדות צו ברענגען פרנסה 
אין שטוב האבן זיי נישט געהאט גענוג צייט זיך צו אפגעבן מיט די געברויכן פון די נפש ('אמרי 

נועם' לערב יום כיפור).

טעם  א  געזאגט  האט  הרי"ם'  'חידושי  בעל  הרה"ק  וואס  דערמאנען  צו  פלאץ  דער  איז  דא 
פארוואס וויינט מען ביים זאגן 'אדם יסודו מעפר וסופו לעפר', כאטש וואס דאס איז נישט קיין 
חידוש אז זאמד גייט צוריק צו זיין יסוד, נאר ווען דא וואלט מען געהאנדלט איבער געווענליכע 
זאמד וואלט טאקע נישט געווען קיין סיבה מ'זאל וויינען, אבער מיר אידן ווייסן דאך אז דא 
האנדלט זיך פון זאמד וואס מ'קען פון דעם מאכן גאלד, אויב אזוי איז די געוויין זייער גרויס 
אויף דעם וואס צוליב מיר זענען פויל געווען און נאכגעלאזן איז דער קערפער צוריק צו די 

ערד אן דעם וואס מיר זאלן עס פאררעכטן און מאכן פון זאמד גאלד ('אמרי הרי"מ בראשית).

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בתעתענה אמונים  ם 
דער פיוט 'ונתנה תוקף'

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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