
פרשת שופטים

בס"ד

אכטונג געבן אויף די נוסח התפילה
 ְל נֵֹתן   קֶיֱא ה'  ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי ְּבָכל   ְל ִּתֶּתן  ְוׁשְֹטִרים  "ׁשְֹפִטים 

ִלְׁשָבֶטי" (טז יח)

אין  אברהם  מגן  דער  ברענגט  ס"ח  סימן  צו  הקדמה  די  אין 
נאמען פון אר"י הקדוש, אז מ'טאר נישט טוישן די מנהגים און 
די נוסחאות התפילה, ווייל אין הימל זענען פארהאן צוועלעף 
זיין  האט  שבט  יעדער  ווען  תפילות,  די  אנצונעמען  טויערן 
טויער ווי דארט גייט אריין די תפילות וואס ווערט געזאגט לויט 

זייער מנהג.

פון  באבוב  פון  שלמה  רבי  האדמו"ר  ברענגט  דעם  אויף  רמז  א 
דער פסוק:

די סופי תיבות פון דער פסוק: "ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל ְּבָכל 
די  ווי  אזוי  תקט"ו  באטרעפן   "ְל נֵֹתן   קֶיֱא ה'  ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי
ווי  אזוי  אז  ראיה  א  מיר  האבן  דא  פון  'תפלה',  פון  גימטריה 
מ'האט געשטעלט שופטים פאר יעדן שבט באזונזער (ראה רש"י 
ד"ה לשבטיך), אזוי דארף יעדער שבט אכטונג געבן אויף די מנהג 
פון זיינע אבות ביים דאווענען, כדי אז זיין תפילה זאל אריין גיין 
אין דעם טויער וואס איז מיוחד פאר אים און עס זאל אנגענומען 

ווערן ברחמים וברצון.
'קובץ אמרי קודש' (באבוב) ואתחנן תשס"ט עמ' יז

'צדק' דארף מען אליין נאכלויפן
"ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף" (טז כ)

ווארט  די  אז  מבואר,  איז  א)  קלב  חדש  (תיקו"ז  הקדוש  זוהר  אין 
'צדקה' איז א רמז אויף די פיר זאכן וואס א איד דארף צוטוהן 
יעדן טאג, און זיי זענען: צ' (90) אמנים, ד' (4) קדושות, ק' (100) 

ברכות, ה' חמשה חומשי תורה.

זאכן  דריי  אנדערע  די  פון  אנדערשט  איז  התורה  לימוד  אבער 
תורה,  לומדי  די  זיין  מחזיק  דורך  זיין  יוצא  עס  קען  ער  ווייל 
עס  מחויב  ער  איז  קדושות  די  און  אמנים  די  ברכות,  די  אבער 
ֶצֶדק  "ֶצֶדק  מרמז:  דא  תורה  די  איז  דאס  און  זאגן,  צו  אליין 
'צדק'  ווארט  די  אין  מרומז  איז  וואס  זאכן  דריי  די   – ִּתְרּדֹף" 
דארפסטו אליינ'ס 'נאכיאגן' כדי עס מקיים צו זיין, און נישט זיך 

פארלאזן אויף אנדערע.
'אזור אליהו' [פון ר"א הארשאווסקי]

קלאפן אויפן הארץ ביים זאגן די וידוי
"ַיד ָהֵעִדים ִּתְהֶיה ּבֹו ָבִראׁשָֹנה" (יז ז)

די  זאגן  ביים  הארץ  די  אויף  קלאפן  צו  זיך  פירט  ישראל  כלל 
אז  ט)  ז  (קהלת  מדרש  אין  ערקלערט  ווערט  וואס  לויט  וידוי, 
מיט דעם טוהט מען ווי באשולדיגן דעם הארץ וואס האט אונז 

צוגערעדט צו טוהן די עבירות.

פון  חיים  רבי  ברענגט  מנהג  די  אויף  טעם  וואונדערליכער  א 
פרידבורג, דער ברודער פון דער מהר"ל מפראג:

ַיְחּתֹום"  ָאָדם  ָּכל  "ְּבַיד  ז):  (לז  איוב  אין  הפסוק  לשון  דער  פון 
זעהט אויס אז די האנט אליין זאגט עדות אויף די עבירות, און 
אזוי ווי מיר זאגן ביי די נוסח פון 'ונתנה תוקף': "וחותם יד כל 
אדם בו". און ביי אונז אין פסוק באפעלט די תורה: "ַיד ָהֵעִדים 
ִּתְהֶיה ּבֹו ָבִראׁשָֹנה", דעריבער בשעת'ן זאגן די וידוי דארף 

מען קלאפן אויפן הארץ מיט די האנט, ווייל די האנט זאגט דאך 
עדות אויף די זינד.

'אגרת הטיול' חלק הרמז אות יד

אכטונג געבן פון מחשבות זרות ביי קריאת שמע
"ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶלי ֶמֶל ...א תּוַכל ָלֵתת ָעֶלי ִאיׁש ָנְכִרי" (יז טו)

פון דער פסוק לערנען מיר ארויס א רמז איבער דער חוב פון 
מכוון זיין ביי קריאת שמע:

מלכות  עול  זיין  מקבל  בשעת'ן   –  "ֶמֶל  ָעֶלי ָּתִׂשים  "ׂשֹום 
נישט  מח  דיין  זאל   – ָנְכִרי"  ִאיׁש   ָעֶלי ָלֵתת  תּוַכל  "א  שמים, 
זאגסט  דו  וואס  מיט  נאר  זרות,  מחשבות  מיט  פארנומען  זיין 

ארויס מיט דיין מויל.
'ארי במסתרים'

'אין כאלוקינו' – אראפ לייגן דעם יסוד פון פריער
"ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאקֶי" (יח יג)

מ'האט געפרעגט פון דער גאון רבי יוסף חיים זאנענפעלד זצ"ל: 
די  מיט  כאלוקינו'  'אין  פון  תפילה  די  אן  מען  הייבט  פארוואס 
כאלוקינו',  'מי  פראגע:  די  קומט  נאכדעם  נאר  און  באשלוס, 
'מי  פראגע:  די  זיין  מקדים  געדארפט  מען  וואלט  לכאורה 

כאלוקינו' בעפאר די ענטפער: 'אין כאלוקינו!'?

אריין  גייט  מענטש  א  ווען  ווי  אזוי  געענטפערט:  ער  האט 
דערצו  און  וועגן  אסאך  זיך  אין  האט  וואס  הייל  לאנגע  אין 
דעם  פארלירן  און  בלאנדזשען  נישט  ער  וויל  אויב  געדרייטע, 
גראדן וועג, דארף ער צובינדן א שטריק ביים אריינגאנג צו די 
הייל און אנכאפן די שטריק א גאנצן וועג, אזוי אויך אין עניני 
אמונה, דער וואס וויל זיך פארטיפן אין די ענינים, דארף קודם 
באשליסן אין זיין הארץ און אין זיין מח אז 'אין כאלוקינו!', און 

ווען דאס וועט זיין פעסט ביי אים וועט ער קענען אריינטראכטן 
און זיך פארטיפן אין די פראגע פון 'מי כאלוקינו?'.

'חכמת חיים'

דאווענען אז די רייד זאל אנגענומען ווערן
"ְוִנַּגׁש ַהּכֵֹהן ְוִדֶּבר ֶאל ָהָעם" (כ ב)

טייטש רבי משה פארהאנד דער מאקאווער רב:

'ונגש' איז א לשון תפילה (ב"ר מט ח). פון דא קענען מיר ארויס 
האט  פאלק,  צום  גערעדט  האט  כהן  דער  בעפאר  אז  לערנען 

ער פריער געדאוונט אז זיינע ווערטער זאל אנגענומען ווערן.

אזוי האבן זיך אויך געפירט די חכמי הדורות, אזוי ווי עס ווערט 
געדאוונט  האט  אבא  רבי  אז  א)  לח  (ביצה  גמרא  אין  געברענגט 
אז זיינע ווערטער זאלן אנגענומען ווערן, ווען ער בעהט: "יהא 

רעוא דאימא מילתא דתתקבל".
'אהל משה'

דער וואס רעדט אנמיטן די פסוקי דזמרה 
ברענגט צוריק די 'עורכי המלחמה'

"ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַר ַהֵּלָבב ֵיֵל ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו" (כ ח)

(סוטה  הגלילי  יוסי  רבי  פון  ווערטער  די  אראפ  ברענגט  רש"י 
ערוך  שולחן  אין  און  שבידו".  מעבירות  מיינט   – "הירא  א):  מד 
טרעפן מיר אז אויך אויף א גרינגע עבירה גייט מען צוריק פון 
(או"ח  תפילה  הלכות  אין  גע'פסק'נט  ס'איז  ווי  אזוי  מלחמה,  די 
נד ג): "המספר [דער וואס רעדט] בין ישתבח ליוצר עבירה היא 

בידו, וחוזר עליה מעורכי המלחמה".

נאך א וועג אין די אפטייטש פון די רייד פון דער שולחן ערוך 
ברענגט דער 'משנה ברורה' (שם ח) אין נאמען פון 'מטה משה' 
זיך אוועק דאווענען  שטעלט  מענטש  א  ווען  נג):  העבודה  (עמוד 
פירן אן די קליפות א מלחמה אקעגן אים, און דעריבער האט 
מען מתקן געווען צו זאגן פון פריער די פסוקי דזמרה וואס זיי 
פארשניידן די אלע קליפות [און צוליב דעם ווערן זיי אנגערופן 
ַּבַּמְזֵמרֹות"  ַהַּזְלַזִּלים  "ְוָכַרת  לשון:  דער  פון  דזמרה",  פסוקי 
(ישעיהו יח ה)]. אויף דעם ווארנט אן דער שולחן ערוך אז מ'זאל 
נישט רעדן אינמיטן די פסוקי דזמרה ווייל מיט דעם איז דער 
מענטש מבטל די סגולה, און ער איז גורם אז די עורכי המלחמה 

(ד.מ. די קליפות) קומען צוריק מקטרג זיין אויף אים.

דאווענען פריער אויפן כלל

 ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ה' ְוַאל ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַעְּמ ַּכֵּפר ְלַעְּמ"
ִיְׂשָרֵאל ְוִנַּכֵּפר ָלֶהם ַהָּדם" (כא ח)

ערקלערט דער אלשיך הקדוש:

עס איז פארהאן א כלל אין הלכות תפילה, "כל המבקש רחמים 
צב  (ב"ק  תחילה"  נענה  הוא  דבר,  לאותו  צריך  והוא  חבירו  על 
די  אויף  דאווענען  געקומען  זענען  כהנים  די  ווען  דעריבער  א). 
"עיר הקרובה אל החלל", האט די תורה באפוילן מ'זאל פריער 
ִיְׂשָרֵאל   ְלַעְּמ "ַּכֵּפר  ישראל:  כלל  גאנצן  דעם  אויף  דאווענען 
נאר  און  ִיְׂשָרֵאל",   ַעְּמ ְּבֶקֶרב  ָנִקי  ָּדם  ִּתֵּתן  ְוַאל  ה'  ָּפִדיָת  ֲאֶׁשר 

נאכדעם דאווענען אויף די נאנטע שטאט: "ְוִנַּכֵּפר ָלֶהם ַהָּדם", 
וועט  תפילה  זייער  אז  פארזיכערט  זיי  זענען  אזוי  און 

אנגענומען ווערן.

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

ֹתן

פע ם

'שופטים ושוטרים' אין יעדע שוהל
 ֶהיֱא ה'  ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי ְּבָכל   ְל ִּתֶּתן  ְוׁשְֹטִרים  "ׁשְֹפִטים 

נֵֹתן ְל" (טז יח)

אין ספר 'עטרת יהושע' (בפרשתנו עמ' קד) שרייבט דער 
גאב"ד ירושלים רבי משה אריה פריינד זצ"ל:

הקמת- די  פארגעקומען  איז  עס  וואס  טאג  דעם  אין 
זיינע  אלע  פלעגט  וואס  איד  געוויסער  א  פאר  מצבה 
יארן מעורר זיין און מחזק זיין די ענין פון ענטפערן אמן 
מאמר  דעם  אין  פארטראכט  זיך  איך  האב  שוהל,  אין 
לו  פותחים  כוחו  בכל  אמן  "העונה  ב):  קיט  (שבת  חז"ל 
שערי גן עדן", און מיט דעם האב איך געטייטש דעם 
ווארנט  פסוק  דער   ;"ְל ִּתֶּתן  ְוׁשְֹטִרים  "ׁשְֹפִטים  פסוק 
אונז אן אז מיר זאלן שטעלן אין יעדע שוהל 'שוטרים' 
מעורר  און  געבן  אכטונג  זיין  וועט  פליכט  זייער  וואס 
זיין מ'זאל חלילה נישט שמועסן, נאר מ'זאל אויסהערן 
און  ברכה,  יעדע  אויף  ענטפערן  מ'זאל  און  חזן  דעם 
דורך דעם וועט דער גאנצער ציבור זוכה זיין צו "ְּבָכל 
גן  פון  טויערן  די  זיי  פאר  עפענען  מ'וועט  אז   "ְׁשָעֶרי

עדן אזוי ווי חז"ל האבן צוגעזאגט.

‡מ‡ל ה‡ט „ער ˆ„י˜ רבי פנחס ˜‡ריˆער (נפ' י' ‡לול ˙˜נ"‡) ‚עז‡‚ט פ‡ר ‡יינער פון זיינע נ‡נטע 
‡ז ער ה‡ט זוכה ‚עווען ˆו זעהן ‡ייינער פון „י ˆ„י˜ים ווי ער זיˆט ‡ין ‚ן ע„ן… ווען ‡יינער פון „י 
ˆוהערהער ה‡ט זיך ‚עוו‡ונ„ערט: "„ער רבי ‡יז „‡ך „‡?", ה‡ט רבי פנחס ‡ים ‚לייך ‚עענטפערט: 
"„י חכמים ז‡‚ן „‡ך (˘ב˙ ˜יט ב): 'כל העונה ‡מן בכל כוחו פו˙חים לו ˘ערי ‚ן ע„ן'. ‡ון חז"ל ה‡בן 
ני˘ט ‚ערע„ט ˜יין ‚וזמ‡ו˙, ‡ון זייער כוונה ‡יז ˜ל‡ר ‡ז ווער עס ענטפערט ‡מן בכל כוחו ‡זוי ווי „י 
˙˜נה ‡יז, ‡יז זוכה ‡ז מ'עפענט ‡ים בפועל „י טויערן פון ‚ן ע„ן ‡ון ער ˜ען „‡רט ‡ריינ˜ו˜ן. ‡בער 
('˘ומרי ‡מונים' מ‡מר פ˙חו ˘ערים פר˜ ב) ליי„ער ני˘ט יע„ער ‡יז זוכה ˆו „עם"  

ענטפערן ‡מן עפ נט „י טויערן

פו ‡יינער פ‡ר ‚עז‡‚ט ˙˜נ"‡)) ללול ‡לללל י' (נפ' ˜‡ריˆער פנחס רבי ˆ„י˜ ער
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דער מאמר פון דער חכם מכל אדם (קהלת ח 
ה): "ׁשֹוֵמר ִמְצָוה א ֵיַדע ָּדָבר ָרע", באקומט א 
ספעציעלע באדייט אין די ערציילונג וואס איז 
פאר אונז, פון די אינטערעסאנטע אנהויב ביז 
די איבערראשנדע ענדע. דער וואונדערליכער 
ערציילונג האט דערציילט דער מגיד מישרים 
הרה"ג רבי גואל אלקריף שליט"א וואס האט 

דאס בייגעוואוינט פון א כלי ראשון:

דאס איז געווען אין א שפעטע שעה אינמיטן 
די  ביי  באטייליגט  זיך  האבן  וואס  די  נאכט. 
איז  וואס  חתונה  לעבעדיגע  און  פרייליכע 
די  אין  איז  וואס  זאל  א  אין  פארגעקומען 
אינדאסטריעל-זאנע (אזור התעשייה) פון די 
שטאט נתיבות זענען שוין אהיים. די לעצטע 
צו פארלאזן די זאל זענען געווען עטליכע פון 
די נאנטע קרובים וואס זענען שוין געווען אין 
זייער אויטא, נאך וואס זיי האבן געענדיגט צו 

ערלעדיגן די לעצטע זאכן אין דעם זאל.

און  מאשין  דעם  אנגעצינדן  מ'האט  אט,  און 
ער  ווען  וועג,  אויפן  געפארן  ארויס  מ'איז 
גאסן  געדרייטע  און  טונקעלע  די  אין  פארט 
בני  ביז  וועג  די  אויף  נתיבות  פון  פירן  וואס 
רייזנדע  די  פון  איינער  האט  אט  און  ברק... 
אין  שטייט  איינער  אז  דרייווער  פארן  געוויזן 
זייט פונעם גאס און ווינקט מיט זיין האנט צו 
זייער ריכטונג. דער דרייווער האט אנגעהויבן 
צו פארן שַטאט, און ווען ער האט געזעהן אז 
דער מענטש זעהט אויס ווי א היימישער איד 

האט ער זיך אפגעשטעלט.

דער  זיך  האט   – ענק?'  פארן  אהין  'ווי 
מ'האט  ווען  און  אינטערעסירט,  יונגערמאן 
זיך  האט  ברק'  בני  'קיין  געענטפערט:  אים 
אנגעזעהן אויף זיין געזוכט א פרייד. 'א דאנק! 
הימל  פון  אז  זיכער  בין  איך  דאנק!  גרויסן  א 
זענען ענק געשיקט געווארן צו מיר!' – האט 
אויף  אראפ  זיך  זעצט  ער  ווען  געזאגט  ער 
זיין  פון  שווייס  די  אפ  ווישט  און  פלאץ  זיין 

שטערן.

מיט  זיי  אויף  אריבער  איז  מינוטן  ערשטע  די 
וועג  די  פון  לויף  אין  אבער  שווייגעניש,  א 
האט דער דרייווער נישט געקענט איינהאלטן 
צו  געוואונדערט  זיך  און  נייגעריקיייט  זיין 
וואס  פארשטיין,  מוז  'איך  יונגערמאן:  דעם 
ברענגט צו פאר א יונגערמאן ווי דיר צו שטיין 
שעה  שפעטע  אזא  אין  דערשראקענערהייט 
אויף  אויף  ווארטן  און  פלאץ  ליידיגן  א  אויף 
א   – לאגיש  נישט  אינגאנצן  איז  וואס  אזאך 
בני  קיין  גראד  פירן  אים  וועט  וואס  טרעמפ 

ברק?'

פון  געווען  פארלוירן  איז  וואס  גאסט  דער 
אזא פראגע, האט אויסגעזעהן ווי ער טראכט 
אבער  נישט,  צי  ענטפערן  זאל  ער  צי  איבער 
נאך עטליכע סקונדעס פון טראכטן האט ער 

געענטפערט שטילערהייט:

עס  ווי  אזוי  מעשה  די  דערציילן  וועל  'איך 
זכיה,  די  איך  האב  השמים  מן  געווען:  איז 
שוין אסאך יארן וואס איך בין מקפיד מיט א 
תפילות  דריי  אלע  דאווענען  צו  פעסטקייט 
יעדן טאג מיט מנין. מיט סיעתא דשמיא האב 
געקענט  עס  יארן  אלע  די  פון  לויף  אין  איך 
אויספירן, אן צו פארפאסן אפילו איין תפילה 
אויך נישט, אויך ווען איך האט זיך געטראפן 

מיט געוויסע שוועריקייטן און פראבלעמען.

צו מיין ווייטאג, היינט האב איך זיך געדארפט 
ערגעץ אויפהאלטן אומגעראכטן און עס איז 
זיין  זאל  איך  אנגעקומען  שווער  זייער  מיר 
ביים לעצטן מנין מעריב. איך בין געלאפן מיט 
אלע מיינע כוחות צום בית המדרש, אבער פון 
דערווייטנ'ס האב איך שוין אנגעיאגט צו הערן 
דעם ווידער קול פון 'ברכו' וואס מ'זאגט ביים 

ענדע דאווענען.

ווייל איך האב געוואוסט אז אין נתיבות – וואו 
טרעפן  קענען  נישט  איך  וועל   – וואוין  איך 
איך  בין  שעה,  שפעטע  אזא  אין  מנין  א  נאך 
איך  צי  נסיון:  שווערער  א  פאר  געשטאנען 
זאל מוותר זיין אויף די קבלה, צי איך זאל זיך 
אנשטרענגען כדי עס צו אויספירן? שיער האב 
איך זיך געבויגן צו מיין פויעלקייט, אבער צום 
הארץ;  אין  מיר  ביי  באשלאסן  איך  האב  סוף 
אויב ס'איז נישטא קיין מנין אין נתיבות – וועל 
איך פארן קיין בני ברק, דארט וועל איך זיכער 
טרעפן א געהעריגע מנין צו קענען דאווענען. 
אבער די פאבליק טראנספארטאציע איז שוין 
נישט געווען אין אזא צייט, און קענען כאפן א 
אז  אויסגעזעהן  האט  שעה  אזא  אין  'טרעמפ' 

עס קען גארנישט זיין. פון דעסוועגן האב איך 
באשלאסן אז איך וועל פראבירן, כאטש כדי 

צו יוצא זיין די חוב פון השתדלות...

איך האב זיך זייער אנגעשטרעגנט און איך בין 
געגאנגען צופיס א לאנגע וועג פון מיין הויז צו 
די ריכטונג פון די שמחות-זאל וואס איז אין די 
ווייטע אינדאסטריעל-זאנע (אזור התעשייה), 
אפשר  איך  וועל  דארט  אז  טראכטנדיג 
געהאלפן ווערן. און טאקע אזוי, אינמיטן גיין 
האב איך באמערקט ענקער מאשין, האב איך 
און  אפשטעלן  ענק  פראבירן  צו  באשלאסן 
ענק  אז  איבערגעצייגט  טאקע  זיך  האב  איך 
צו  מיר  השמים  מן  שליחים  די  געווען  זענען 
מיין  אין  זיין  עומד  קענען  זאל  איך  העלפן 

אונטערנעמונג'

אזא  מיט  געווארן  געזאגט  איז  וואס  רייד  די 
דרייווער  דער  אז  צוגעברענגט  האט  פשטות 
פונקט ווי די אנדערע רייזנדע זענען געבליבן 
זיך  האט  נאכדעם  מיילער.  פארמאכטע  מיט 
טוהן  וועסטו  וואס  'און  אנגערופן:  איינער 
פון  פארן  צוריק  וועסטו  וויאזוי  צוריק?  אויף 
בני ברק צו דיין הויז אין אזא שפעטע שעה?'

האט   – זארגן'  נישט  איך  דארף  דעם  'אויף 
דער יונגערמאן געענטפערט מיט א תמימות, 
מיר  האט  וואס  דעם  אויף  מיך  פארלאז  'איך 
נישט  מיך  וועט  ער  אז  אהער  ביז  געהאלפן 
אפגעמאכט  מיר  ביי  כ'האב  און  פארלאזן, 
צו  וועג  א  טרעפן  נישט  וועל  איך  אויב  אז 
אהיים פארן נאך די נאכט, וועל איך גיין קיין 
פאנאוויזש, דארט וועל איך זיצן און לערנען 
ביז צופריה, איך וועל פריה דאווענען, און איך 
וועל צוריק פארן מיט דעם ערשטן באס קיין 

נתיבות'.

א  ביז  און  שנעל,  זייער  אריבער  איז  וועג  די 
בני  קיין  אנגעקומען  מען  איז  צייט  קורצע 
ברק. דער דרייווער האט באשלאסן צו טוהן 
דעם  גענומען  האט  און  בשלימות  מצוה  די 
און  שוהל,  'איצקאוויטש'  דעם  צו  יונגערמאן 
בעפאר יענער איז אראפ האט דער דרייווער 
ארויסגענומען א צעטל מיט א פעדער פון זיין 
און  יונגערמאן,  פארן  געגעבן  עס  און  טאש 
אים געזאגט: 'גיב מיר דיין טעלעפאון נאמער, 
קלינגען  צו  דיר  אינטערעסאנט  מיר  ס'איז 
מארגן פרעגן וויאזוי איז אריבער אויף דיר די 

גאנצע נאכט'.

די צוויי האבן זיך געזעגנט, און אויפצומארגנ'ס 
נישט  זיך  דרייווער  דער  האט  פריה  גאנץ 
צו  קלינגען  צו  פון  איינהאלטן  געקענט 
דעם  אים  פון  הערן  צו  כדי  יונגערמאן  דעם 

וואונדערליכן ענדע פון די ערציילונג:

מעריב'  דאווענען  געענדיגט  האב  איך  'ווען 
שוין  איך  'האב  ווייטער,  ער  דערציילט   –
וועל  איך  אז  מצב  דעם  מיט  געמאכט  שלום 
דער  פון  טייל  איבעריגע  די  פארברענגען 
אבער  ישיבה,  פאנאוויזשע  די  אין  נאכט 
איינער  ווי  דעמאלטס  איך  הער  פלוצלינג 
זיין  צו  שרייט  דארט  אנוועזענדע  די  פון 
צו  געווען  גענוג  שוין  איז  אפשר  'יוסי,  חבר: 
נאך  מ'דארף  אז  פארגעסן  האסט  פלוישן... 

היינט נאכט אנקומען קיין נתיבות?!'

איבעראאשט  און  געווארן  שאקירט  בין  איך 
וואס  השגחה  געוואלדיגע  די  פון  געווארן 
איך  אויגן,  מיינע  אקעגן  באוויזן  דא  זיך  האט 
האב זיך שנעל אינטערעסירט ביי די צוויי צי 
זיי גייען טאקע פארן קיין נתיבות און זיי האבן 
געפרעגט  ווייטער  האב  איך  צוגעשטימט. 
אויך  און  זיי,  מיט  מיטפארן  קען  איך  אויב 
יעצט האבן זיי צוגעשטימט מיט א פריינדליך 
ארויסגעלאזט  שנעל  זיך  האבן  מיר  פנים. 
אויפן וועג, און עס איז איבעריג צו פארציילן 
אז די ענדע נאכט בין איך שוין געווען ביי מיר 

אין שטוב'.

אז  געלערנט  זיך  איך  האב  אליינס  מיר  אויף 
דער אויבישטער פארלאזט נישט די ערליכע 
אידן וואס ווילן טוהן זיין רצון. א נס קען טוהן 
אלע  איבער  האר  דער  אויבישטער  דער  נאר 
באשעפענישן, וואס וויל דאס גוט'ס פון זיינע 

באשעפענישן.

'אבותינו ולנו' ח"ב עמ' 72

א איבערראשנדן טרעמפ אינמיטן נאכט

דריי מאל א טאג זענען מיר זוכה צו לויבן און דאנקען דעם אויבערשטן מיט דעם וואונדערליכן קאפיטל 
וואס ווערט אנגערופן 'אשרי', זיינע פסוקים וואס זענען אויסגעשטעלט לויט די סדר פון די אלף-בית רעדן 
איבער דעם אויבערשטנ'ס גרויסקייט און זיין פריוואטע אויפזיכט אויף יעדע איינצעלהייט אין די גאנצע 

מערכת פון די בריאה.

פסוק  דעם  מיט  זיך  ענדיגט  און  לדוד',  'תהלה  פסוק  מיטן  קאפיטל  דער  אן  זיך  הייבט  (קמה)  תהלים  אין 
'תהלת ה' ידבר פי', אבער די וואס האבן מסדר געווען דאס דאווענען האבן מתקן געווען צו זאגן פון פריער 
די פסוקים 'אשרי יושבי' און 'אשרי העם' כדי מיר זאלן געדענקען אז דער עיקר סיבה פון קומען אין שוהל 
איז נישט כדי צו בעהטן אויף די אייגענע באדערפענישן, נאר כדי צו לויבן און דאנקען זיין באשעפער, ווייל 
דאס איז דער איינציגסטער זאך וואס קען ברענגען דעם ריכטיגן גליק פארן מענטש (טור או"ח נא, וראה פרישה 
שם ט). דאס זעלבע האט מען אויך מתקן געווען צו ענדיגן מיט דעם פסוק "ואנחנו נברך י-ה מעתה ועד 
עולם הללוי-ה", כדי צו ענדיגן מיט די ווארט 'הללוי-ה' אזוי ווי די אנדערע פסוקי דזמרה, און אויך ווי א 
תפילה אויפן עתיד – אז אין זכות פון זאגן 'תהלה לדוד' אויף דער וועלט, וועלן מיר זוכה זיין צו לויבן דעם 

באשעפער אויך אין עולם הבא (ספר 'המנהיג'). 

זיינע  מיט  צוזאמען  אריין  אמאל  איז  ער  ווען  אז  מיר,  פון  הלוי  ירוחם  רבי  משגיח  דער  דערציילט  האט 
חברים - תלמידים פון קעלעם - צום צימער פונעם אלטן זצ"ל, זענען זיי איבערראש געווארן אים צו זעהן 
טאנצן אליין מיט א געוואלדיגע שמחה. ווען דער אלטער האט באמערקט אין זייער וואונדער האט ער זיי 
געזאגט: "פארוואס זענען ענק איבערראשט? דארף דען נישט יעדער איד אזוי טוהן אויף דעם וואס ער איז 

זוכה צו לויבן דעם באשעפער מיטן זאגן 'אשרי'?! ('תפילת חנה').

מובטח לו שהוא בן עולם הבא
ווי געזאגט, דער קאפיטל זאגן מיר דריי מאל יעדן טאג. דער מנהג ווערט דערמאנט אין גמרא (ברכות ד 
ב): "רבי אלעזר זאגט אין נאמען פון רבי אבינא: יעדער וואס זאגט 'תהלה לדוד' יעדן טאג דריי מאל – איז 

פארזיכערט אז ער איז א בן עולם הבא".

אין  מתבונן  זיך  וועט  וואס  "דער  א):  קמה  (תהלים  זאגט  רד"ק  דער  וואס  צו  קאפ  צולייגן  זיך  לוינט  עס 
זיינע  מיט  זיך  פירט  ער  וויאזוי  און  באשעפער  פונעם  וואונדער  די  דעם  אין  זעהן  וועט  קאפיטל  דעם 
באשעפענישן... חז"ל האבן נישט צוגעזאגט צו זיין א בן עולם הבא פאר איינעם וואס זאגט עס נאר מיט 
זיין מויל, נאר אויב ער זאגט עס צוזאמען מיט זיין הארץ", און אזוי פסק'נט דער מגן אברהם (או"ח א ז) אין 
נאמען פון רבינו בחיי אז כדי מ'זאל זוכה זיין צו די סגולות פון דעם קאפיטל, איז נישט גענוג עס צו זאגן 
אבי געזאגט, נאר מ'דארף אינזין האבן און פארשטיין די טייטש פון די ווערטער, כדי אז דורך דעם זאל דער 

מענטש איינערקענען אין די וואונדער פון השי"ת.

פארוואס האט מען עס אויסגעשטעלט לויט דעם סדר פון די אלף-בית
דער וואס קלערט אריין אין דעם ספעציעלן קאפיטל וועט זעהן אז די פסוקים זענען אויסגעשטעלט לויט 
די סדר פון א' ב', און בדרך פשט ערקלערט מען אז יעדער קאפיטל וואס דוד האט געוואלט ס'זאל זיין 

איינגעוואוינט ביי די אידן, האט ער עס אויסגעשטעלט לויט די אל"ף בי"ת ('תיקון תפילה').

אבער אסאך פון די מפרשים זאגן אז דער סדר א' ב' פון דעם קאפיטל 'תהלה לדוד' איז אקעגן די תורה 
וואס איז געגעבן געווארן מיט אירע צוויי און צוואנציג אותיות, זאגט אויף דער פני יהושע (ברכות ד ב) אז 
צוליב דעם האבן חז"ל צוגעזאגט אז דער וואס זאגט עס דריי מאל יעדן טאג מיט כוונה וועט זוכה זיין צו 
עולם הבא, ווייל דורך דעם ווערט געשטארקט און קלאר אין דעם מענטש'ס הארץ די אמונה אז די גאנצע 
וועלט מיט אלע באשעפענישן זענען נישט באשאפן געווארן נאר צוליב די תורה און צוליב די וואס לערנען, 
און אזוי וועט ער קענען ריכטיג אפטייילן צווישן דער עיקר און דער טפל, און זיין ארבעט זאל זיין ארעי 
און זיין תורה דער עיקר, ווייל ער האט דאך א קל וחומר: אויב גרייט צו דער באשעפער פרנסה פאר אלע 
באשעפענישן, כאטש זיי זענען נישט באפוילן געווארן אויף לימוד התורה און זייער תכלית איז צוליב די 
וואס לערנען די תורה, איז דאך זיכער אז ס'איז אנגעגרייט פרנסה פאר די לומדי תורה אליין, אויב אזוי 

פארוואס דארף מען נאך זארגן אויף די פרנסה?!

אויף א אנדערע וועג ערקלערט עס דער גאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל (יערות דבש ח"א דרוש יד) מיט א משל 
צו איינער וואס מ'האט אים באשטימט א וויזיט ביי א גרויסער און הויכגעשעצטער קייסער, און ווען ער 
איז אריין און האט אים געוואלט לויבן מיט פאסיגע טיטלען ווי עס פאסט טאקע לכבוד פון דער קעניג, 
האט ער נישט געטראפן קיין ווערטער אין זיין מויל, ווייל ער האט פארשטאנען אז יעדע לויב וואס ער 
וועט זאגן וועט נישט גענוג ארויסברענגען אפילו א טייל פון דעם כבוד. האט ער גענומען א ליידיגן צעטל, 
און אונטן האט ער געשריבן נאר איין טיטול, ווי מיט דעם זאגט ער פארן קייסער: דא האסטו דעם ליידיגן 
צעטל, ווען איך וואלט ווען געקענט משיג זיין וואלט איך עס אנגעפילט מיט אלע ערליי שבחים וואס זענען 

פארהאן אויף דער וועלט.

אזוי אויך ביי דעם קאפיטל 'תהלה לדוד' האט דוד המלך געוואלט לויבן דעם קעניג פון דער וועלט, אבער 
ווייל ער האט איינערקענט אז א מענטש קען נישט ארויס ברענגען דעם אויבערשטנ'ס שבחים זאגנדיג 
די טיטלען, האט ער מסדר געווען די פסוקים לויט די א' ב' וואס אלע ווערטער אין די וועלט זענען פון 
זיי צוזאם געשטעלט, און דורך דעם ווערט עס גערעכנט ווי מיט זיין מויל וואלט ער געזאגט אלע ערליי 

שבחים וואס זענען פארהאן אויף דער וועלט. 

פותח את ידך ומשביע
דער טור שרייבט (סי' נא): "און מ'זאל אינזין ביי די פסוק פותח את ידך, ווייל דער עיקר סיבה פארוואס 
מ'האט עס קובע געווען צו זאגן יעדן טאג איז צוליב דער  פסוק ווי דארט דערמאנט מען דעם אויבערשטנ'ס 
לויב, אז ער קוק'ט זיך אום אויף זיינע באשעפענישן און ער שפיייזט זיי", און להלכה איז גע'פסק'נט אין 
שולחן ערוך (שם ז) אז אויב ער האט נישט אינזין געהאט ביי דעם פסוק, דארף ער עס נאכאמאל איבערזאגן.

פארוואס ווערט עס אנגערופן 'תהלים'
צום שלוס פון אונזער ארטיקל וועלן מיר אראפ ברענגען וואס עס ווערט געברענגט אין א פריערדיגן ספר 
'מִטַעַם המלך' (סי' עת"ר): א גרויסער סוד איז נתגלה געווארן אין חלום פאר עטליכע דורות פאר איינעם 
השלום  עליו  המלך  דוד  אז  צפת,  נעבן  'כאבול'  דארף  אין  געוואוינט  האט  וואס  המקובלים  גדולי  די  פון 
האט אריינגעלייגט אין דעם קאפיטל דעם גאנצן אינהאלט פון ספר תהלים, און אין דעם איז פארהאן (פון 
אנהויב קאפיטל - 'ארוממך' – וואס דארט הייבט זיך אן די סדר פון די אלף בית) הונדערט און פופציג ווערטער אזוי ווי 
די צאל פון אלע קאפיטלעך תהלים, ווען אין יעדע ווארט איז מרומז די כוונה פון איין קאפיטל. און עס 
איז אין דעם פארהאן (כנ"ל) תרל"ח (638) אותיות וויפיל עס באטרעפט 'אברהם יצחק יעקב', און ווייל דוד 
ווערט גערעכנט פאר די 'רגל רביעי' פון די מרכבה צוזאמען מיט אברהם יצחק און יעקב, דעריבער זאגט 
מען פריער די פסוקים: 'אשרי יושבי' ביז 'שה' אלוקיו', וואס צוזאמען האבן זיי פערצן ווערטער אזוי ווי די 

גימטריה פון דוד, כדי אים צו מצרף זיין מיט די דריי אבות.

נאך ערקלערט ער דארט אז צוליב דעם ווערט אנגערופן דער ספר פון דוד המלך מיטן נאמען 'תהלים' און 
נישט 'מזמורים' אדער 'שירים', כאטש עס איז פארהאן אין דעם נאר איין 'תהלה', אנדערשט פון 'מזמור' 
אדער 'שיר' וואס זענען דא אסאך פון זיי, ווייל די 'תהלה' איז כולל אין זיך אלע מזמורים און אלע שירים ווי 

אויבנדערמאנט, און די זאכן זענען זייער וואונדערליך פאר דער וואס טראכט אריין אין דעם.

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בבתעתענה אמונים  ם 
אשרי יושבי ביתך

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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