
פרשת ראה

בס"ד

זאגן די ברכות הויעך
"ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוֹת ה' ֱאֵהיֶכם" (יא כז)

איינמאל האט הרה"ק דער 'דברי חיים' פון צאנז באמערקט ווי 
איינער זאגט די ברכות השחר שטילערהייט אן מ'זאל ענטפערן 

אמן אויף זיי. האט ער זיך געוואנדן צו אים און געזאגט:

"עס שטייט: "ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוֹת ה' ֱאֵקיֶכם", 
קען מען טייטשן בדרך דרש, 'ֶאת ַהְּבָרָכה' דארף מען זאגן אויף 
אזא וועג פון 'ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו' – אז די ארומיגע זאלן הערן און זאלן 
זאגן אמן, און מ'זאל נישט גרינגשעצן אין די הלכה, ווייל דאס 
איז אריינגערעכנט צווישן אלע אנדערע 'מצוות ה' אלוקיכם'..." 
'עטרת חיים' עמ' קג

די תפילה זאל זיין נאר 'במקום אשר יבחר ה''
ִאם  ִּכי  ִּתְרֶאה;  ֲאֶׁשר  ָמקֹום  ְּבָכל   ֶתיֹע ַּתֲעֶלה  ֶּפן   ְל "ִהָּׁשֶמר 

ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה'" (יב יג-יד)

"ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן ַּתֲעֶלה" – איז ראשי תיבות 'תפלה'; דא איז מרומז, 
אזוי ווי דיינע קרבנות ("עֶֹתי") קען מען נישט מקריב אין יעדע 
פלאץ, נאר "ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה'", אזוי אויך די תפילות דארף 
 – רוהט  באשעפער  דער  ווי  פלאץ  די  איז  דוקא  דאווענען  מען 

ד.מ. אין די שוהלן.
'תולדות יצחק' לב טהור ה; 'רחמי האב' ליום כו

אווענען אויף צדקה
"ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן ַּתֲעזֹב ֶאת ַהֵּלִוי ָּכל ָיֶמי ַעל ַאְדָמֶת" (יב יט)

רבי יהודה גרינוואלד דער רב פון די שטאט סאטמאר זאגט:

די ראשי תיבות פון: "ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן ַּתֲעזֹב" איז 'תפלה', און צוויי 
יסודות קענען מיר זיך לערנען פון דעם:

א. דער מענטש אלץ זיין נאטור האלט זיין געלט נאר פאר זיך, 
תפילה  ספעציעלע  א  דאווענען  טאג  יעדן  ער  דארף  דעריבער 
אז ער זאל זוכה זיין צו זיין פון די וואס טוהן צדקה פון זייער 
פארמעגן, ווייל זייער אסאך מענטשן האבן נישט זוכה געווען 
צו דעם, נאר ווייל צוליב וואס זיי האבן געדאוונט אויף דעם. ב. 
דער מענטש דארף אויך דאווענען אז ער זאל זוכה זיין אז זיין 
חלילה  נישט  און  ארימעלייט  ערליכע  צו  אנקומען  זאל  געלט 

ס'זאל אנקומען צו נישט ערליכע ארימעלייט.
'שבט מיהודה'

וויאזוי איז מען זוכה זיך מדבק צום אויבערשטן?
"ַאֲחֵרי ה' ֱאקֵיֶכם ֵּתֵלכּו ְואֹתֹו ִתיָראּו ְוֶאת ִמְצוָֹתיו ִּתְׁשמֹרּו ּוְבקֹלֹו 

ִתְׁשָמעּו ְואֹתֹו ַתֲעבֹדּו ּובֹו ִתְדָּבקּון" (יג ה)

רבי שלמה אבו חנה, פון די גורי האר"י, טייטש דעם פסוק אלץ 
א רמז אויף דער סדר פון די עבודה פון יעדן איד אינדערפריה:

"ַאֲחֵרי ה' ֱאקֵיֶכם ֵּתֵלכּו" – ד.מ. ענק זאלן אויפשטיין פריה צו 
גיין אין שוהל, "ְואֹתֹו ִתיָראּו" – ענק זאלן אכטונג געבן אויף כבוד 
געווארן:  באפוילן  זענען  מיר  ווי  אזוי  שוהל  די  פון  מורא  און 
(ויקרא יט ל): "ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו", "ְוֶאת ִמְצוָֹתיו ִּתְׁשמֹרּו" – לייג'טס 
טלית און תפילין, "ּוְבקֹלֹו ִתְׁשָמעּו" – ענק זאלן דאווענען לויט 
דער 'סידור' וואס די אנשי כנסת הגדולה האבן מתקן געווען 
די  אויף  רמז  א  איז   – ַתֲעבֹדּו"  "ְואֹתֹו  פה),  פיסקא  ספרי  (ראה 

עס  מ'זאל  שבלב')  'עבודה  אנגערופן  ווערט  (וואס  עשרה  שמונה 
דאווענען ווי עס דארף צו זיין, און אויב ענק וועלן אזוי טוהן, 

וועלן ענק זוכה זיין צו די מדריגה פון "ּובֹו ִתְדָּבקּון".
'בעלי ברית אברם'

אויסגיסן דאס הארץ און נישט בלוט
"ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאֵהיֶכם א ִתְתּגְֹדדּו" (יד א)

רבי זלמן סאראצקין פון לוצק האט געזאגט:

זייער  אז  געוואלט  האבן  הכרמל  הר  אין  הבעל  נביאי  די  ווען 
אפ-גאט זאל ווייזן זיין כח, האבן זיי זיך געשטאכן מיט זייערע 
עס  ווי  אזוי  זיי,  פון  בלוט  געגאסן  זיך  האט  עס  ביז  שווערדן 
שטייט (מלכים א' יח כח) "ַעד ְׁשָפ ָּדם ֲעֵליֶהם" – אזוי איז געווען 

די מנהג פון די פעלקער וואס דינען עבודה זרה.

אבער להבדיל אלף אלפי הבדלות, דער אויבישטער זאגט אונז: 
נישט  בעהט  איך  קינדער,  מיינע   – ִתְתּגְֹדדּו"  א  ַאֶּתם...  "ָּבִנים 
זאלן  ענק  נאר  בלוט,  ענקער  מיר  פאר  פארגיסן  זאלן  ענק  אז 
אויסגיסן דאס הארץ פאר מיר ביים דאווענען אזוי ווי א קינד 

וואס בעהט זיך ביי זיין טאטן.
'אזנים לתורה'

ברוך מרחם על הארץ ברוך מרחם על הבריות
ְתַאֵּמץ  א   ָל נֵֹתן   קֶיֱא ה'  ֲאֶׁשר   ְּבַאְרְצ ֶאְביֹון...   ְב ִיְהֶיה  "ִּכי 

ֶאת ְלָבְב" (טו ז)

די  דערמאנט  צדקה  פון  מצוה  די  ביי  פארוואס  פרעגן:  אסאך 
תורה "בארצך אשר ה' אלוקיך...", איז דען די מצוה איינס פון 

די מצוות התלויות בארץ?

דער 'בן איש חי' ערקלערט עס בדרך מוסר מיט א מעשה שהיה 
מיט א ארימאן וואס גייענדיג צוזאם נעמען צדקה ביי די טירן 
טיר  די  גביר.  גרויסן  א  פון  טיר  א  אויף  אנגעקלאפט  ער  האט 
האט זיך געעפנט פאר אים און ער איז שנעל אריין אין די הויז 

מיט  געווען פארשמירט  זענען  וואס  שיך  זיינע צוריסענע  מיט 
ליים און בלאטע, ווען ער לאזט איבער שמוציגע צייכנ'ס אויף 
מארמארשטיין.  פון  געווען  איז  וואס  ערד  בליטשקעדיגע  די 
ווען דער עושר האט עס געזעהן האט זיך זיין כעס אנגעצינדן 
אבער  הויז,  זיין  פון  ארויסווארפן  געוואלט  שוין  אים  האט  און 
אים  האט  מח,  שארפן  א  געהאט  האט  וואס  ארימאן,  דער 
דבר  קורצע  א  זאגן  אים  וויל  ער  אז  געזאגט  און  אפגעהאלטן 

תורה.

דער עושר האט צוגעשטימט, און דער ארימאן האט אנגעהויבן 
'ברוך  שאמר':  'ברוך  ביי  אינדערפריה  יעדן  זאגן  "מיר  צוזאגן: 
זוכה  האסט  דו  הבריות'.  על  מרחם  ברוך  הארץ,  על  מרחם 
האסט  דו  וואס  דעם  מיט  במצוה'  'מתחיל  דער  זיין  צו  געווען 
זיך מרחם געווען 'על הארץ' – אויף די בליטשקעדיגע ערד פון 
דיין הויז, איז דען נישט פאסיג אז דו זאלסט אויך ממשיך זיין 
אין די מצוה פון 'ברוך מרחם על הבריות...?!'. דער עושר האט 
געהערט און האט זיך פארשעמט. ער האט נישט געהאט קיין 
נדבה  שיינע  א  ארימאן  פארן  צוגעבן  נאר  אויסוועג  אנדערנע 
און נאר נאכדעם האט ער אים געזעגנט פון זיין הויז מיט גרויס 

כבוד.

 ְב ִיְהֶיה  "ִּכי  פסוק:  דעם  טייטשן  מען  קען  וועג  דעם  אויף 
ֶאְביֹון..." – ווען עס קומט א ארימאן צו דיר אין הויז און בעהט 
דיין הילף, געדענק וויפיל דו האסט אריינגעלייגט "ְּבַאְרְצ ֲאֶׁשר 
ה' ֱאקֶי נֵֹתן ָל" – אין דיין שינע הויז און אין דיין פארמעגן, 
און אזוי "א ְתַאֵּמץ ֶאת ְלָבְב" נאר דו וועסט אויך געבן פארן 

'עוד יוסף חי' ארימאן.

די תפילה פונעם ארימאן ווערט שנעל אנגענומען
"ְוָקָרא ָעֶלי ֶאל ה' ְוָהָיה ְב ֵחְטא" (טו ט)

לויט וואס רש"י זאגט דא אויף דעם פסוק: "איך וועל שנעלער 
דער  ווען  ווי  אפרעדן  זיך  וועט  ארימאן  דער  אויב  שטראפן 
ארימאן רעדט זיך נישט אפ", טייטש דער חיד"א וואס מיר זאגן 
ביי 'נשמת': "צעקת הדל תקשיב ותושיע", ד.מ.: גלייך ווען דער 
אויבישטער הערט דעם געשריי פונעם ארימאן, איילט ער זיך 
צו אים צו העלפן און אויך צו שטראפן די וואס טשעפענען אים.
'פני דוד'

לא יחדל אביון – ביי אנדערע פעלקער
"ִּכי א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ" (טו יא)

יצטרכו  "ולא  מיר:  בעהטן  תהילים  זאגן  נאכן  רצון'  'יהי  די  ביי 
דער  אויב  לכאורה  אחר",  לעם  ולא  לזה  זה  ישראל  בית  עמך 
אויבישטער האט צוגעזאגט "ִּכי א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון" וויאזוי בעהטן 
קיין  נישט  דען  עס  איז  ישראל..."  בית  עמך  יצטרכו  "ולא  מיר 

תפילת שוא?

נאר ערקלערט רבי שמואל שמעלקא פון סעליש בדרך דרוש: 
אין  באהאלטן  ליגט  דעם  אויף  ענטפער  די  אז  אויס  זעהט  עס 
די פראגע; מיר בעהטן אזוי: "ולא יצטרכו עמך בית ישראל זה 
דאך  האט  אויבישטער  דער  כאטש  און  נישט,  קיינמאל  לזה" 
צוגעזאגט: "ִּכי א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון", בעהטן מיר אז די הבטחה פון 

"לא" זאל מקויים ווערן "בעם אחר" – ביי די גוים און נישט 
ביי די אידן.

'לקוטי מהר"ם שיק'

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

אמן – איז א סגולה אויף עשירות
"ֶאֶפס ִּכי א ִיְהֶיה ְּב ֶאְביֹון" (טו ב)

"ִּכי א ִיְהֶיה" – איז גימטריה 'אמן', און אויך "ְּב ֶאְביֹון" 
עס  וואס  אויף  רמז  א  איז  דא  'אמן'.  גימטריה  איז   –
שטייט אין זוהר (וילך רפה ב) אז אין זכות פון ענטפערן 
אמן קומט אראפ פון הימל א שפע פון ברכה און אזוי 

ווערט דער איד ניצול פון ארימקייט.

אויף נאך א וועג קען מען טייטשן, אז די תורה האט דא 
מרמז אז דער וואס גיט אכטונג צו ענטפערן אמן וועט 
נישט אנקומען אין עולם הבא ווי א 'אביון' פון מצוות 
און מעשים טובים, ווייל חז"ל זאגן דאך אויף די רשעי 
נאר  נישט  האבן  זיי  עט): "אפילו  בראשית  (אגדת  ישראל 

דער שכר פון אמן – איז גענוג פאר זיי".

ספר הגימטריות עמ' קפח

חז"ל זאגן (שבת קיט ב): 
"כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן".

טייטש הרה"ק רבי שלמה קארלינער: די 'שערי גן עדן' דאס זענען 
די 'שערי תשובה', און דא האבן חז"ל אונז צוגעזאגט אז דער 

וואס שטארקט זיך מיט זיין גאנצן כח צו ענטפערן אמן, וועלן זיך 
עפענען די טויערן פון הימל אנצונעמען זיין תשובה באהבה. 

('בית אהרן' הגש"פ)

אין אנהויב חודש אלול הבא עלינו לטובה, לאמיר זיך שטארקן און מק פיד 
זיין יעדן טאג צו ענטפערן אמן מיט כוונה ווי עס דארף צו זיין, און דורך 

דעם וועלן זיך עפענען פאר אונז די טויערן פון תשובה, און מיט דעם זכות 
וועל מיר זוכה זיין צו א גוט געבענטשט יאר.

לברכה ולא לקללה אמן.
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די לויטערע הימל העכער די שטאט איוויע האט אין 
איז  וואס  דעק  שיינע  א  ווי  אויסגעזעהן  נאכט  יענע 
שטערנ'ס.  בליטשקעדיגע  טויזנטער  מיט  באצירט 
נאכט  די  אין  געהערשט  האט  רוהיגקייט  שטילע  א 
שטונד'ן, אין די הייזער מיט די שוואכע דעכער זענען 
געשלאפן רוהיג טויזנטער איינוואוינער פון די שטאט, 
ארבעט  פון  טאג  א  נאך  אויף  כח  אן  זאמלען  זיי  ווען 

און פלאג.
האט  וואס  געשריי  א  געהערט  זיך  האט  פלוצלינג 
די  פייער!'.  'א  שטילקייט:  די  אויפגעציטערט 
געווארן  ליכטיג  מיטאמאל  זענען  הימלען  שווארצע 
פון די גרויסע פלאמען, און אין איין מינוט האבן זיך די 
דערשראקענע  מענטשן.  מאסן  מיט  אנגעפילט  גאסן 
מענער פרויען און קינדער זענען ארום געלאפן אין די 

גאסן אן צו וויסן ווי אהין זיי לויפן.
צוביסלעך האבן זיך עטליכע פון זיי אויפגעכאפט צו 
די מציאות און האבן אנגעהויבן צו ברענגען אמפער'ס 
וואסער גיסן אויפן פייער, אבער עס האט אויסגעזעהן 
פייער  שרעקליכע  די  אומזינסט,  איז  פלאג  זייער  אז 
האט זיך זייער שנעל צושפרייט ווען עס גייט אריבער 
פון איין דאך צום צווייטן וואס זענען געווען געמאכט 
הייזער,  ארימע  די  פארדעקט  האבן  וואס  שטרוי  פון 
און די איינוואוינער האבן נישט געהאט קיין אנדערע 
וועג נאר צו אנטלויפן צו די פעלדער ווען זיי האלטן 
וואס  פארמעגן  זייער  פון  אביסל  הענט  זייערע  אין 
און  פייער,  פונעם  ראטעווען  צו  געלונגען  זיי  איז  עס 
זייער  ווי  ווייטאג  גרויס  מיט  דערווייטנ'ס  פון  צוקוקן 

פלאגעניש גייט צוגרונד.
ערשטע  דאס  געווען  נישט  איז  פייער  יעצטיגע  די 
פייער וואס האט אויסגעבראכן אין די שטאט איוויע, 
וואס שוין פון יארן צוריק איז עס באקאנט געווען מיט 
האבן  צווייטן  נאכן  איינמאל  אז  אזוי,  ארימקייט.  איר 
אירע איינוואוינער געמוזט איבער בויען זייערע הייזער 
פון דאסניי, און נאכאמאל פון דעם ביליגן מאטעריאל 
צוגעברענגט  האט  דאס  וואס  שטרוי,  מיט  האלץ   –
צווייטן  נאכן  איינס  שריפות  שווערע  פון  קייט  א  צו 
וואס נישט איינמאל האט עס אויך געקאסט לעבן פון 

מענטשן.
*

איוויע  שטאט  די  פון  איינוואוינער  די  וואס  כאטש 
זענען געווען ארימעלייט, זענען זיי אבער געווען רייך 
חז"ל זאגן:  אין זייער רוחניות'דיגע פארמעגן, אזוי ווי 
"היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה", און פון דארט 
וואס  אידן  פון  דורות  אסאך  געקומען  ארויס  זענען 

קענען לערנען און אויך גרויסע תלמידי חכמים.
איוויע  שטאט  די  געווען  באקאנט  איז  ספעציעל 
'גאון'  פונעם  תלמידים  גרויסע  די  פון  איינער  מיט 
רבי  גאון  באקאנטער  דער  מוילנא,  אליהו  רבי   -
איז  יארן  אסאך  פון  לויף  אין  וואס  איוויע  פון  משה 
זיינע  אויך  און  שטעטל,  פונעם  רב  דער  געווען  ער 
גרויסע  אלץ  באקאנט  זענען  אייניקלעך  און  קינדער 
זיי  פון  עטליכע  וואס  חכמים,  תלמידי  שטארקע  און 
פון  עטליכע  און  פאסטן,  זיין  גענומען  איבער  האבן 
זיי האבן באלויכטן די תורה'דיגע וועלט, אזוי ווי דער 
באקאנטער גאון רבי חיים עוזר גארדאזשינסקי, וואס 
פון  'עילוי  דער  גערופן  אים  מען  האט  יוגנט  זיין  אין 

איוויע'.
אין לויף פון אסאך יארן איז רבי משה געווען דער רב 
אין דעם שטעטל, ווען ער איז משפיע אויף די קהילה 
תורה, מוסר און יראת שמים, פון וואס ער האט מקבל 
ער  וואס  פון  און  רבי,  גרויסער  זיין  פון  געווען  געווען 
האט אליין זוכה געווען. די איינוואוינער פון די שטאט 
האבן אויך ארויס געוויזן צו אים א ליבשאפט אנשטאט 
זיין ליבשאפט און זיי זענען געווען צוגעבינדן צו אים 

מיט זייער גאנצע זעהל.
געווען  איז  גרויס  ווי  פארשטעלן  נאר  זיך  קענען  מיר 
זיין  וויאזוי  צוקוקנדיג  משה  רבי  פון  ווייטאג  דער 
קהילה דארף בויען פון פריש זייערע הייזער נאך ווען 
זיי האבן זיך פארברענט, אבער אלץ זייער ארימקייטט 
וויפיל  און  האלץ,  פון  בויען  נאכאמאל  עס  זיי  מוזן 
נישט  אים  איז  צוהעלפן  זיי  געפלאגט  זיך  האט  ער 

געלונגען.
*

דאס איז געווען אין די לעצטע טעג פון רבי משה. דער 
רב איז געליגן אין בעט, שוואך, צוזאם געקלאפט און 
אים  האט  וואס  קראנקהייט  שווערע  א  נאך  צובראכן 
אנגעטראפן און האט אים אינגאנצן צוגרונד געלייגט. 
געדאוונט  הקהילה  בני  די  האבן  נאכט  און  טאג 
געזונט  זיין  אבער  ווערן,  געזונט  צוריק  זאל  ער  אז 
איינע  אין  ביז  פארערגערט,  נאר  זיך  האט  צושטאנד 
פון די טעג איז אריבער די ידיעה אין שטאט אז זייער 
באליבטער רב וויל פון זיין קראנקן בעטל רעדן צו זיי 

א געזעגענונג'ס דרשה.
זייער שנעל האבן זיך אלע איינוואוינער פון די שטאט 
נישט  איז  קיינער  הויז.  רב'ס  אינעם  גענומען  צוזאם 
מינוטן.  די דערהויבענע  האבן  שאדן  צו  גרייט  געווען 
אונטערגעבראכן  שיער  זיך  האט  הויז  קליינער  דער 
פון דעם גרויסן עולם, און די וואס האבן געשפעטיגט 
האבן געמוזט צוהערן צו זיינע רייד דורך די פענסטער.
אנגעהויבן  רב  דער  האט  שטימע  שוואכע  א  מיט 
די  פון  איינער  ווען  ווערטער,  לעצטע  זיינע  זאגן  צו 
אנוועזנדע האט עס איבערגעזאגט מיט זיין שטארקע 

הערן.  אויך  זאלן  ווייט  שטייען  וואס  די  אז  שטימע 
מאריך  רב  דער  האט  צושטאנד  שוואכן  זיין  כאטש 
ענינים  די  אין  זאכן  פארשידענע  אויסרעכנען  געווען 
למקום'  אדם  'בין  אין  און  לחברו'  אדם  'בין  איז  וואס 
צום  און  פארבעסערן,  געדארפט  זיך  מ'האט  וואס 

ענדע האט ער זיך געשטארקט און האט געזאגט:
לעצטע  מיינע  זענען  דאס  קינדער,  טייערע  'מיינע 
האב  שטענדיג  אז  ווייסן  ענק  לעבן,  מיין  פון  מינוטן 
גוט'ס,  ענקער  געוואלט  נאר  און  ענק  פון  געטראכט 
די  צוזעהן  געטוהן  וויי  מיר  האט  שטארק  זייער 
נאכן  איינמאל  פאסירט  דא  האבן  וואס  אומגליקן 
אנדערן, ווען ענקערע הייזער זענען געווארן אַש, און 
וויבאלד די סכנה איז נאכנישט אריבער, וויל איך - אין 
ענק  די  פון  איינער  יעדער  צוזאגן,  ענק   - מינוטן  די 
וואס וועט זיך אונטערנעמען מקפיד זיין צו בענטשן 
הויז  זיין  וועט   – אינעווייניג  פון  נאר  המזון'  'ברכת 

קיינמאל נישט געשעדיגט ווערן פון קיין פייער...'
מיט די ווערטער האט דער רב געענדיגט זיין דרשה, 
אלע  ווען  און  אונטער,  א  אויף  געפאלן  איז  קאפ  זיין 
זיין  איז  ישראל'  'שמע  געשריגן  ן  האב  ארומיגע 

לויטערע נשמה ארויף אין הימל.
*

'יאר' פון דער פטירה פון זייער גרויסער  אויך נאך די 
מורא'דיגן  דעם  געדענקט  אלץ  נאך  זיך  האט  רב, 
מעמד, ווען זייער א גרויסער טייל פון די קהילה האבן 
אכטונג  האבן  און  רב  זייער  פון  עצה  די  געפאלגט 

געגעבן צו בענטשן ברכת המזון נאר אינעווייניג.
אויף  געגעבן  אכטונג  טאקע  האבן  איינוואוינער  רוב 
דעם, אבער עס זענען געווען צווישן זיי איינציגע וואס 
זיינע  אין  גרינגשעצן  זייער  צוליב  צי  פויעלקייט  אלץ 

ווערטער האבן זיי נישט אכטונג געגעבן אויף דעם.
אזוי ווי אליעזר דער שמיד.

באטייליגט  אויך  זיך  האט  ער  וואס  כאטש  אליעזר, 
זיך  האט  רב  דער  ווען  מעמד  רירנעדן  דעם  ביים 
וויסנדיג  נישט  זיך  ער  האט  וועלט,  די  פון  געזעגנט 
געמאכט פון די בקשה פונעם רב, און אין די צייט וואס 
פון  געבענטש  האבן  ידידים  און  שכנים  זיינע  פון  רוב 
א בענטשער מיט כוונה, ער האט שנעל 'אפגעכאפט' 
ער  האט  איינמאל  נישט  אויסנוויייניג,  בענטשן  דאס 
און  שטיקלעך,  גאנצע  אויך  און  ווערטער  פארפעלט 
זוכה  קיינמאל  נישט  ווי  כמעט  האט  ער  אז  זיכער 

געווען צו בענטשן געהעריג מיט כוונה.
*

די  וויאזוי  געזעהן  מען  האט  נאכדעם  יאר  עטליכע 
ברכה פון דער רב שטייט פאר א פראבע.

זיך  האבן  איוויע  שטאט  די  פון  איינוואוינער  די 
'פייער!'  געשרייען:  די  הערנדיג  אויפגעוועקט  ווידער 
נאכאמאל האבן זיי געמוזט אנטלויפן פון זייער הייזער 
גאנצע  זייער  ווען  הילפסלאז  שטיין  און  גארנישט  אן 
מיט  איז  אליעזר  דער  אויך  צוגרונד.  גייט  פלאגעניש 
ער  ווען  הויז,  זיין  פון  געלאפן  ארויס  ציטער  גרויס 
די  צווישן  שנעל  לויפט  פייער  די  וויאזוי  באמערקט 
גוי'שע הייזער און דערנענטערט זיך צו זיין הויז וואס 

איז געווען אין עק פונעם אידישן געגנט.
נאכט,  יענע  אין  דערמאנט  זיך  ער  האט  ווייטאג  מיט 
צוגעזאגט   – געבעהטן  האט  רב  הייליגער  זייער  ווען 
בענטשן  צו  נעמען  אונטער  זיך  וועט  וואס  יעדן  פאר 
א  פון  באשיצט  זיין  הויז  זיין  וועט  איינעווייניג,  פון 
ער  האט   – צייט  די  פארשפעטיגט  האב  איך  שריפה. 
געטראכט צו זיך אינגאנצן צובראכן ווען ער איילט זיך 
צו לויפן צו די ריכטונג פון דער בית הקברות וואס איז 

אין עק שטאט.
איז  אפשר  געדאנק:  א  ארויף  אים  קומט  פלוצלינג 
נאכנישט שפעט, זייענדיג ביי יענעם מעמד האב איך 
וואס  פאלגן  צו  אונטערנעמען  זיך  געוואלט  יא  דאך 
דער רב האט געזאגט, און נאר א פוילקייט וואס האט 
פון  אפגעהאלטן  מיר  האט  אנגעכאפט  נאכדעם  מיך 

עס מקיים זיין.
אליעזר איז אריין געלאפן אין בית הקברות, ער האט 
זיך אראפ געווארפן מיט הייסע טרערן אויף די מצבה 
זיין  אויף  און  זיך  אויף  בעהט  ער  ווען  גאון  פונעם 
פארמעגן: 'איך נעם זיך אונטער מיט מיין גאנצע הארץ 
בית  בני  מיין  און  איך  וועל  ווייטער  און  היינט  פון  אז 
און  געכאפטערהייט  בענטשן  צו  נישט  געבן  אכטונג 

אויסנווייניג, נאר אין א סידור און מיט כוונה.
אז  הימל  אין  אויבן  מיר  פאר  בעהט  רבי,  בעהט,  איך 
דעם  אין  ווערן  פארברענט  נישט  זאל  פארמעגן  מיין 

גרויסן פייער...'
מיט  געבוזשעוועט  פייער  די  האט  צייט  לאנגע  א 
וואס  אלעס  פארברענט  עס  ווען  קראפט  פולן  איר 
זי טרעפט אן אינמיטן וועג, און אינצווישן בעהט זיך 
אליעזר מיט טרערן אויפן קבר פונעם צדיק, און נאך 
די  זיך  האט  בעהטן,  צו  געענדיגט  האט  ער  בעפאר 
זיין  פון  שוועל  די  נאבן  אפגעשטעלט  פלולינג  פייער 

טיר און האט זיך פארלאשן. ויהי לפלא.
'מוסף תורני' פסח תש"ע

דאס ברכת המזון וואס האט פארלאשן דעם פייער

נאכן זאגן דעם קאפיטל 'מזמור לתודה' טוהן מיר פארזעצן מיט דער קאפיטל 'יהי כבוד'. 
דער קאפיטל איז צוזאמגעשטעלט פון פארשידענע פסוקים פון תנ"ך, מערסטנ'ס פון 
תהלים, וואס מ'האט זיי צוזאם גענומען מיט א וואונדערליכע און א טיפע חכמה (החיד"א, 
זיין  און  גרויסקיייט  אויבערשטנ'ס  דעם  ארויסגעברענגט  ווערט  דארט  ווי  ז),  גודל'  'קשר 

קעניגרייך איבער אלע באשעפענישן.

'ארחות חיים', אז ביי די פסוקים  'בית יוסף' שרייבט (או"ח נא ט) אין נאמען פונעם  דער 
פון 'יהי כבוד' זענען פארהאן 21 שמות אקעגן די 21 פסוקים פון 'תהלה לדוד', און אין 
'לבוש' (שם) לייגט ער צו, אז דער קאפיטל איז ווי א הקדמה צו 'תהלה לדוד' (אשרי) וואס 
מיר זאגן נאכדעם, דעריבער די צאל פון די שמות איז אקעגן די פסוקים פון 'תהלה לדוד', 
און כאטש מיר טרעפן נאר 19 שמות, פון דעסוועגן רעכנט מען אויך די ראשי תיבות פון: 
"ישמחו השמים ותגל הארץ" וואס איז דער שם 'הוי"ה', און אויך דער שם אין דער פסוק 

"כי יעקב בחר לו י-ה", אויב אזוי זענען דא פארהאן 21 שמות.

דא איז דער פלאץ צו ברענגען די ווערטער פון דער 'יסוד ושורש העבודה' (ש"ג פ"ד) אז 
דער וואס וועט אריינקוקן אין די כתבי האר"י און ער וועט פארשטיין דאס גרויסקייט 
פון די פסוקים, וועט זיין הארץ זיכער אויפלאמען עס צוזאגן מיט א אמת'דיגע כוונה און 
דער  אין  באדייט  טיפע  א  פארהאן  איז  עס  אז  מיר  זעהן  הסוד  תורת  אין  ווייל  געלאסן. 
עצם זאגן  צאל פון די פסוקים, זייערע שמות און זייערע ווערטער, און דעריבער דאס 

ערוועקט אין דעם הארץ א ברען און א שטארקע שמחה.

מ'דערציילט אויף הגאון רבי יוסף צבי דוננער זצ"ל, דער רב פון לאנדאן, וואס פלעגט 
שטיין ביים זאגן 'יהי כבוד', ווען ער ערקלערט: 'וויאזוי קען מען זיצן ווען מ'דערמאנט 

19 מאל דעם אויבערשטנ'ס נאמען?!' ('דרכי יוסף צבי' סי' א)

וויאזוי פריידט זיך דער אויבישטער מיט אונזערע מעשים
א וואונדערליכער זאך טרעפן מיר אין גמרא (חולין ס א) איבער דעם פסוק וואס מיט אים 

הייבט זיך דער קאפיטל (תהלים קד לא): "ְיִהי ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ה' ְּבַמֲעָׂשיו":

"רבי חנינא בר פפא האט געזאגט, דער פסוק האט דער שר פון דער וועלט געזאגט; ווען 
דער אויבישטער האט ביים באשאפן די ביימער געזאגט 'למינהו', האבן די גראז געמאכט 
פאר זיך א קל וחומר: אויב דער אויבישטער וויל אז זיי זאלן וואקסן אויסגעמישט, איז 
אויב  וחומר:  קל  א  נאך  און  ביימער?  די  ביי  למינהו  געזאגט  ער  האט  פארוואס  שווער 
ביימער וואס געווענליך וואקסן זיי נישט צומישט – האט דער אויבישטער זיי געזאגט 
איז  באלד  און  וואקסן באזונדער,  דארף  אונז  פון  מין  יעדע  אז  זיכער  דאך  איז  'למינהו', 
יעדע סארט גראז ארויס געקומען עקסטער. האט דער שר פון דער וועלט געזאגט: 'ְיִהי 

ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ה' ְּבַמֲעָׂשיו'"

און טאקע אזוי, די שירה פון די דשא וואס ווערט דערמאנט אין 'פרק שירה' איז: "יהי 
שירה  פרק  אויפן  השיר'  'ברכת  פירוש  אין  און  במעשיו",  ה'  ישמח  לעולם  ה'  כבוד 

ערקלערט עס זייער קלאר:

די ספיעציעלע מעלה פון די גראז וואס צוליב דעם איז פארמערט געווארן כבוד שמים, 
אזוי ווי דער שר פון דער וועלט האט געזאגט, איז געווען ווייל זיי זענען די ערשטע וואס 
האבן געטוהן 'לפנים משורת הדין'. כאטש זיי זענען נישט באפוילן געווארן קלאר אז זיי 
זאלן נישט וואקסן צומישט, דאך האבן זיי געמאכט א קל וחומר און פון זיך אליין האבן 

זיי באשלאסן אזוי צו טוהן.

פון דעם קען זיך יעדער מענטש אפלערנען, ווייל עס איז דאך באקאנט דער מאמר חז"ל 
אז דער עיקר שכר פון די מצוות ווערט נישט געצאהלט אויף די וועלט (ראה קידושין לט 
ב), אבער אנדערשט איז דער וואס טוהט לפנים משורת הדין צו טוהן א נחת רוח פארן 
וועלט,  דער  אויף  שמים  כבוד  דעם  ער  פארמערט  מעשים  זיינע  מיט  ווייל  באשעפער, 
דער  אז  ב)  כ  (ברכות  זאגן  חז"ל  ווי  אזוי  וועלט.  די  אויף  שכר  אויך  ער  האט  דעריבער 
אויבישטער איז מוותר פאר די אידן ווייל זיי זענען מחמיר אויף זיך צו בענטשן אפילו 

ווען זיי האבן נישט געגעסן א שיעור פון צו ווערן זאט.

פונקט ווי די גראז האבן געטוהן, קען זיך יעדער אפלערנען צו מכבד זיין דעם אויבישטער 
אויך מער פון וואס ער איז באפוילן געווארן, אזוי ווי די חכמים דרש'ענען (שבת קלג ב) 
פון דער פסוק: "ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו" - "באשיין די מצוות פאר השי"ת; טוה א שיינע סוכה 
דער  אז  פארזיכערט  מיר  זענען  פירן,  אזוי  זיך  וועלן  מיר  אויב  וכו'.  לולב"  שיינע  א  און 

אויבישטער וועט זיך פרייען מיט אונז.

ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד
אין דעם קאפיטל זאגן מיר דעם באקאנטן פסוק: "ה' ֶמֶל ה' ָמָל ה' ִיְמ ְלעֹוָלם ָוֶעד". 
דער פסוק איז צוזאם געשטעלט פון דריי פסוקים וואס צוזאמען איז עס א שיינע לויב 

פון אמונה אינעם אויבישטן דער ריבון העולמים.

זייער  לויט  שטיקלעך  דריי  די  אויסגעשטעלט  נישט  מען  האט  פארוואס  פרעגן  אסאך 
ריכטיגע סדר: אין אנהויב 'ָמָל' וואס איז לשון עבר, נאכדעם 'ֶמֶל' וואס איז א לשון הווה 

און נאכדעם 'ימלוך' וואס איז בלשון עתיד?

דער רבינו בחיי ערקלערט עס בפשטות, ווייל קעגן דעם אויבערשטן איז נישט פארהאן 
קיין לשון עבר צי עתיד, אזוי ווי דוד המלך זאגט אין תהלים (קב כח), דעריבער הויבן מיר 

אן צום ערשט מיט לשון הווה.

אויף א וואונדערליכער אופן ערקלערט עס דער גאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל: ווען מיר 
געפינען זיך אין דעם פינסטערן גלות, קענען מיר נישט זעהן קלאר מיט די אויגן יעדע 
מינוט דעם אויבערשטנ'ס מלוכה. אין געוויסע צייטן איז דעם אויבערשטנ'ס הנהגה ווי 
באהאלטן פון אונז יתברך, אבער מיר ווייסן אז ער איז דער 'ָמָל' אין די פארגאנגענהייט, 
פון  באהאלטן  הנהגה  זיין  איז  'הווה'  אין  אבער  צוקונפט,  אינעם   'ִיְמ' אויך  אזוי  און 

אונזערע אויגן.

דעריבער האבן חז"ל אזוי אויסגעשטעלט דעם פסוק: "ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם 
ועד", כדי מיר זאלן זיך לערנען אז ה' ֶמֶל אויך יעצט וועט ער איז באהאלטן פון אונזערע 

אויגן.

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בבתעתענה אמונים  ם 
יהי כבוד ה' לעולם

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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