
פרשת בא

בס"ד

א תפילה פון א צדיק איז אויף אייביג
"ְוַאֲחָריו א ִיְהֶיה ֵּכן" (י יד)

נאמען  אין  רמב"ן  דער  ברענגט  חידוש  וואונדערליכער  א 
די  אז  געדאוונט  האט  רבינו  משה  ווען  פון  חננאל:  רבינו  פון 
טאג,  היינטיגן  ביזן  מצרים  פון  אפטוהן  זיך  זאל  היישעריק 

קענען נישט די היישעריק שעדיגן אין מצרים.

נובהארדוקער  גרויסע  די  פון  זייצ'יק  חיים  רבי  צו  לייגט 
באוועגונג:

פון  כח  דער  דערגרייכט  ווייט  ווי  לערנען  מען  קען  דא  פון 
וואס  כאטש  צדיק;  א  פון  תפילה  א  איבערהויפט  און  תפילה, 
משה רבינו האט געדאונט נאר אויף דעמאלטס, דאך האט זיין 
תפילה אויפגעטוהן אויף דורי דורות און עס דערקענט זיך נאך 

אין מצרים ביזן היינטיגן טאג.
'אור הנפש'

די קרבנות פון פרעה

"ַּגם ַאָּתה ִּתֵּתן ְּבָיֵדנּו ְזָבִחים ְועֹת ְוָעִׂשינּו ַלה' ֱאקֵינּו" (י כה)

די ווערטער פון משה איז זיכער נישט געזאגט געווארן לבטלה 
האט  פרעה  אז  מיר  טרעפן  וואו  שווער  איז  רמב"ן),  אין  (זעה 

געגעבן פאר די אידן קרבנות זיי זאלן עס שחט'ן פאר השי"ת?

טייטש רבי יהודה אסאד:

די חכמים דרש'ענען אין מדרש (שמו"ר כא ה) פון דעם פסוק (להלן 
יד י): "ּוַפְרעֹה ִהְקִריב" - "'הקריב' מיינט אז ער דערנענטערט די 
אידן צו תשובה... ווייל ווען זיי זענען נאכגעלאפן די אידן, און 
די אידן האבן זיי געזעהן, האבן זיי זייער שטארק מורא געהאט, 
האבן  זיי  און  הימל  צום  אויגן  זייערע  אויפגעהויבן  זיי  האבן 
תשובה געטוהן און געדאוונט". און אין גמרא (סוטה ה ב) טרעפן 
מיר: "ווער עס האלט זיך קליין און נידריג, רעכנט עס השי"ת 
שטייט  עס  ווי  אזוי  קרבנות,  אלע  געווען  מקריב  וואלט  ער  ווי 

(תהלים נא יט): 'ִזְבֵחי ֱאקִים רּוַח ִנְׁשָּבָרה'.

לויט דעם קען מען פארשטיין די כוונה פון משה'ס רייד: "ַּגם 
נאכלויפן  זיי  וועסט  דו  ווען   – ְועֹת"  ְזָבִחים  ְּבָיֵדנּו  ִּתֵּתן  ַאָּתה 
וועסטו צוברענגען אז זיי וועלן צוברעכן זייערע הערצער פארן 
אויבירשטן, און דורך דעם וועט פאר זיי גערעכנט ווערן ווי זיי 

וואלטן מקריב געווען אלע קרבנות.
'דברי מהרי"א'

די ברכה פון קידוש לבנה איז אזוי ווי קבלת פני שכינה
"ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים" (יב ב) 

איז   – צייט  די  אין  לבנה  די  אויף  ברכה  די  זאגן  וואס  "יעדער 
שטייט:  דא  שכינה,  פני  געווען  מקבל  וואלט  ער  ווי  גערעכנט 
ְוַאְנֵוהּו'"  ֵא-ִלי  'ֶזה  ב):  טו  (להלן  שטייט  דארט  און  ַהֶּזה'  'ַהחֶֹדׁש 

(סנהדרין מב א).

ווי טרעפן מיר אין די ברכה פון קידוש לבנה א ענין פון קבלת 
פני שכינה?

ערקלערט דער אוז'רובער רבי דער 'באר משה':

ווען מיר דערמאנען ביי די ברכה אויף די צבא השמים, אז: 
מיר  טוהן  תפקידם",  את  ישנו  שלא  להם  נתן  וזמן  "חק 

קלאר פעסטשטעלן אז אפילו די אלע זאכן פון די בריאה וואס 
זעהן אויס נאטורליך, און אין דעם איז אריינגערעכנט דאס וואס 
די לבנה ווערט באנייט יעדע חודש, איז אינגאנצן אונטער דעם 
אויבערשטנ'ס ממשלה, און ער גיט זיי אריין די כח און די חיות 
יעדע מינוט. דעריבער זאגן די חכמים אז די ברכה איז ווי קבלת 
אידן  די  ווען  סוף,  ים  קריעת  ביי  געווען  איז  וואס  שכינה  פני 
האבן קלאר געזעהן מיט די אייגענע אויגן די פארבארגענע זאכן 
געוויזן  האבן  זיי  אז  ווייט  אזוי  הנהגה,  אויבערשטנ'ס  דעם  פון 

מיט זייער פינגער און האבן געזאגט: "זה א-לי ואנוהו".
'באר משה' פרשת בא עמ' רעא

א סגולה אויף ציין ווייטאג
יעב"ץ  פונעם  יעקב'  'בית  סידור  אין  ענין;  באותו  לענין  מענין 
('ברכת הלבנה') ווערט געברענגט א סגולה אויף ציין ווייטאג (אזוי 

אין  תס,  לאות  הערה  אין  המנהגים'  'טעמי  אין  אראפגעברענגט  אויך  ווערט 

נאמען פון הרה"ק רבי ישראל מרוזשין): אז נאכן זאגן: "כך לא יוכלו 

כל אויבי לנגוע בי לרעה" – זאל מען צולייגן "ולא יהיה לי כאב 
שינים".

אויך אויפן 'קהילות יעקב' זצ"ל דערציילט מען אז ער האט זיך 
געפירט אזוי צו זאגן יעדע חודש ביי קידוש לבנה, און זיין זוהן 
זיין  פון  נאמען  אין  דערציילט  האט  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח 
ווייטאג,  ציין  פון  געליטן  אמאל  האט  זי  ווען  אז  ע"ה,  מאמע 
האט איר מאן דער 'קהילות יעקב' איר אינזין געהאט ביי קידוש 
לבנה, און באלד נאכן ענדיגן די ברכה זענען אוועק די ווייטאגן 

ווי זיי וואלטן פון פריער קיינמאל נישט געווען.

'ארחות רבינו' ח"א עמ' רפט

עסן כדי צו קענען מאכן א ברכה
"ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹת... ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ִׁשְבַעת ַהָּיִמים" (יג ו-ז)

א חסיד איז אמאל געפארן צו זיין רבי'ן מיט זיין זוהן ער זאל 
הייליגע  זיינע  פון  לערנען  זיך  און  רבי'ן  אויפן  צוקוקן  גוט  זיך 
הנהגות. שבת ביינאכט, ווען דער רבי האט געפירט טיש, האט 
א  נעמט  רבי  דער  וויאזוי  וואונדער  מיט  אנגעקוקט  זוהן  דער 
און  דביקות  מיט  ברכה  א  זאגט  און  הענט,  די  אין  עפל  רויטע 

עסט פון דעם.

צוריק גייענדיג צו די אכסניא האט דער זוהן זיך אנגערופן צו 
דער רבי שיידט  אז  האב איך געמיינט  זיין פאטער: "ביז יעצט 
זיך אפ פון אלע תאוות עולם הזה און ער עסט נישט מער ווי די 
רעפטל חלה צו קענען דערהאלטן זיין חיות, און יעצט האב איך 
געזעהן אז ער האט זיך מחיה געווען מיט עסן א עפל, פונקט 

וואו איך...",

פארהאן  איז  "עס  געענטפערט:  באלד  אים  פאטער  דער  האט 
א גרויסע צווישנשייד צווישן ענק: דו האסט געזעהן א שיינע 
עפל אויפן טיש און דו האסט עס געגלוסט צו עסן, נאר ווייל 
מ'טאר נישט עסן אן קיין ברכה, האסטו פריער געמוזט מאכן 
א ברכה. אנדערשט איז אבער דער רבי, וואס האט געהאט אין 
הארץ א שטארקע גלוסטעניש צו לויבן אויף דעם באשעפער, 
נאר ווייל מ'טאר נישט זאגן א ברכה לבטלה, מוז ער עסן כדי צו 

קענען זאגן די ברכה!'

מיט דעם האט דער גאון רבי אייזיק ָאְזַּבאְנד, דער ראש ישיבה 
פון קליוולאנד ערקלערט די שינוי און די כפילות פון די לשון 
ערשטער  דער  ֵיָאֵכל":  ַמּצֹות   - ַמּצֹת  "ּתֹאַכל  פסוקים:  די  אין 
טעג  די  אין  מצות  עסט  וואס  מענטש  א  פון  זיך  רעדט  פסוק 
פון פסח כדי צו שטילן זיין הונגער; וועגן דעם שטייט 'תאכל' 
פריער פון 'מצות', אבער דער צווייטער פסוק רעדט פון איינער 
וואס איז אויף א העכערע מדריגה, און זיין גאנצע ווילן איז נאר 

צו מקיים זיין די מצוה, וועגן דעם שטייט 'מצות' פאר 'ֵיָאֵכל'.

'ֶלַקח דעת'

די ברכה 'להניח תפילין'
"ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֶני" (יג טז)

געווען  מתקן  מען  האט  תפילין  פון  ברכה  די  פון  נוסח  די  ביי 
תרגום  פון  לשון  דער  ס'איז  ווי  אזוי  תפילין",  "להניח  זאגן:  צו 
אויף דעם פסוק - "ולתפילין בין עינך"; פארוואס זאגן מיר נישט 

'להניח טוטפות' אזוי ווי דער לשון פון דער פסוק?

ערקלערט רבי יעקב צבי מקלינבורג בעל 'הכתב והקבלה':

דערמאנען  געוואלט  אונז  האבן  הגדולה  כנסת  אנשי  די  ווייל 
אז די ציל פון די מצוה איז אונז אפשיידן און דערווייטערן פון 
נאר  הערצער  אונזערע  אונטערטעניגן  און  הזה  עולם  הבלי  די 
צוטוהן דעם רצון ה', דעריבער האבן חז"ל מתקן געווען צו זאגן 
דעם לשון 'תפילין' וואס איז טייטש אפשיידן און אפטיילן, אזוי 

ווי עס שטייט (תהלים ד ד): "ִּכי ִהְפָלה ה' ָחִסיד לֹו". 

'עיון תפילה' ברכת התפילין

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

פע ם

דער סוד פון ענטפערן אמן וועט אנטפלעקט 
ווערן אין עולם העליון

"ַוֲאַנְחנּו א ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ה' ַעד ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה" (י כו)

די מצוה פון ענטפערן אמן זעהט אויס פאר די פשוטע 
מענטשן ווי א קליינע און א גרינגע מצוה, אבער לעתיד 
איר  און  מעלה  איר  איינערקענען  אלע  וועלן  לבוא 
חשיבות, און אזוי ווי די חכמים האבן צוגעזאגט (שבת 
קיט ב) אז דער וואס ענטפערט אמן מיט זיין גאנצן כח 
וועט זוכה זיין מ'זאל אים עפענען די טויערן פון גן עדן.

פסוק:  דעם  אין  טרעפן  מיר  קענען  דעם  אויף  רמז  א 
"ַוֲאַנְחנּו" – און מיר די פשוטע מענטשן, "א ֵנַדע ַמה 
ַּנֲעבֹד ֶאת ה'" – וועלן נישט פארשטיין אין דעם עולם 
די  איז  (וואס  'אמן'  פון  מצוה  די  פון  באדייט  טיפע  די 
ָׁשָּמה" –  ֶאת'), "ַעד ּבֵֹאנּו  ַּנֲעבֹד  'ַמה  ראשי תיבות פון: 
צום עולם העליון, ווען עס וועלן זיך עפענען פאר אונז 
די טויערן פון גן עדן און מיר וועלן זוכה זיין צו זעהן 

איר גרויסן שכר.
ראה 'ברכת יצחק' (מעליץ) פר' עקב

'אמן'. מאפילה לאורה

ֵאַלי  ֵאֶּלה   ֲעָבֶדי ָכל  ח): "ְוָיְרדּו  יא  (שמות  שטייט  חושך  פון  מכה  די  נאך 
ְוִהְׁשַּתֲחוּו ִלי ֵלאמֹר ֵצא ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶלי" - 'צא' איז בגימטריה 
'אמרי נועם' אין אונזער פרשהאמן, ווייל אין די זכות פון  ענטפערן אמן מיט כוונה, זענען די אידן זוכה  אויסגעלייז ט צו ווערן פון חושך און פינסטערניש". 

'צא' בגימטרייה אמן
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צפון  די  פון  איינס  אין  שטונדע  פארטאג'ס  א 
די  פון  פענסטער  די  ירושלים.  אין  געגנטער 
הייזער וואס זענען געווען גוט פארמאכט צוליב די 
שטארקע קעלט וואס האט געהערשט אינדרויסן 
די  הערן  צו  מ.  פאמיליע  אפגעהאלטן  האבן 
ריכטונג  דער  פון  געקומען  זענען  וואס  געשרייען 
פון דער דאך. קיינער האט נישט אין אכט געלייגט 
אויף  געהערשט  האט  וואס  סכנה  שרעקליכע  די 

דעם קליינעם און ווילדן אברהמ'עלע.

געווען  אלע  זענען  מ.  פאמיליע  פון  קינדער  די 
שפרינגערייען  זייערע  מיט  ספעציאליסטן 
אז  אויס  זעהט  עס  אבער  טאטן,  ווילדע  און 
איבערגעשטיגן.  אלעמען  האט  אברהמ'עלע 
איבערראשנדע  צו  געוואוינט  געווען  זענען  זיי 
זיי  האט  זוהן  קליינער  זייער  וואס  פאסירונגען 
ער  וואס  אבער  מאל,  צו  מאל  פון  צוגעשטעלט 
האט זיי אנגעמאכט יענעם אינדערפריה איז שוין 

געווען העכער פון אלע פאנטאזיעס.

א קורצע צייט צוריק איז אין די סעמינאר - וואו 
פאמיליע  פון  טאכטער  גרויסע  די  לערנט  דארט 
מ. - פארגעקומען א פארמעסט איבער חיזוק אין 
די נושא פון ברכות, וואס אין דעם ראם זענען די 
א  אונטערנעמען  זיך  געווארן  געבעהטן  מיידלעך 
זייערע  און  ברכות  פון  נושא  די  אין  זאך  געוויסע 

הלכות.

אנגענומען  עס  מיידלעך  די  האבן  געראכטן  ווי 
מיט א ברען און מיט א שמחה, יעדע איינע פון זיי 
זי  וואס  זאך  געוויסע  א  אונטערגענומען  זיך  האט 
שטארקן,  זיך  זי  דארף  דעם  אין  אז  געפילט  האט 
ווען עטליכע מיידלעך און צווישן זיי די טאכטער 
א  אונטערגענומען  זיך  האבן  מ,  פאמיליע  פון 
עקסטערע קבלה, נישט צו זאגן א ברכה נאר ווען 
עס געפינט זיך איינער וואס וועט ענטפערן אויף 
דעם אמן. בעפאר זי האט דאס זיך אונטערגענומען 
האט זי זיך גוט איבערגעטראכט און זיך אויך שואל 
עצה געווען מיט אירע עלטערן, זי האט געוואוסט 
וואס  קבלה  סארט  אזא  מיט  זיך  האנדלט  עס  אז 
פון  אבער  אויסצופירן,  גרינג  אייביג  נישט  איז 
דעסוועגן האט זיך באשלאסן זיך אונטער נעמען 
די קבלה און אירע עלטערן האט צוגעשטימט צו 

דעם.

א  צוגעלייגט  אלע  האבן  טעג  קומענדיגע  די  אין 
מיט  אויספירן  קענען  צו  העלפן  צו  איר  פלייצע 
פון  שעות  רוב  פון  לויף  אין  קבלה.  איר  הצלחה 
אבער  אנגעקומען,  גרינג  גאנץ  נאך  עס  איז  טאג 
אינדערפריה איז עס געווען גאנץ א שווערע זאך; 
ווייל די סעמינאר וואו דארט האט זי געלערנט אין 
זייער  פון  ווייט  ירושלים  פון  צענטער  אין  געווען 
פון  פריה  ארויסגיין  געדארפט  האט  זי  און  הויז, 
שטוב, אסאך מאל ווען אלע זענען נאך געשלאפן.

פון  ווילדקייט  די  איז  דעמאלטס  דווקא 
קליינער  דער  געקומען,  צוניץ  איר  אברהמ'עלע 
אברהמ'עלע פלעגט אויפשטיין יעדן אינדערפריה 
זייער פריה, און ווען ער האט געהערט די בקשה 
געהאלטן  גרויס  זיך  ער  האט  שוועסטער  זיין  פון 

און מיט גרויס פרייד האט ער עס אנגענומען.

א  געווארן  עס  איז  טעג  קומענדיגע  די  אין 
פריה  א  גאר  אין  אינדערפריה  יעדן  געוואוינהייט. 
שעה האט אברהמ'עלע געווארט מיט געדולד אין 
זיך  פאר  אנגרייטן  זאל  שוועסטער  זיין  אז  קאך 
הערט  ער  ווען  טרונק,  ווארעמע  א  מיט  גלאז  א 
זיך צו די ברכה מיט א ערנסקייט, ענטפערט אמן 

פרייליכערהייט און גייט זיך ווייטער שפילן.

אברהמ'עלע  איז  אינדערפריה  יענעם  אין 
געוואוינהייט.  זיין  פון  פריער  אויפגעשטאנען 
אלע זענען נאך געשלאפן, און קיינער האט נישט 
ארויס  איז  ברודער  קליינער  דער  אז  באמערקט 
צימער  זיין  פון  פענסטער  דער  דורך  דאך  אויפן 
וואס איז געווען אין די צווייטע שטאק פון זייער 

הויז.

גרויסע  די  זיך  האט  נאכדעם  מינוט  עטליכע 
זי  און  שלאף  איר  פון  אויפגעוועקט  טאכטער 
האט זיך באלד ארגענעזירט צו קענען ארויס גיין 
אין די צייט צו די סעמינאר. ווען זי איז אריין אין 
נישט  געווארן  איבערראשט  אביסל  זי  איז  קאך 
האט  זי  ברודער.  קליינער  איר  דארטן  טרעפנדיג 
אנגעגרייט פאר איר א ווארעמע טרינק און בעפאר 
זי האט געזאגט די ברכה איז זי געגאנגען אויפזוכן 

אברהמ'עלע.

אין  זיצן  טרעפן  אים  וועט  זי  אז  געמיינט  האט  זי 
פארנומען  (סלון)  דיינוג-רום  זייער  פון  ווינקל 
גרויסער  איר  צו  אבער  שפילערייען,  זיינע  מיט 
געטראפן.  נישט  דארט  אים  זי  האט  וואונדער 
"אפשר שלאפט ער נאך" – האט זי געטראכט צו 
זיך, אבער אין זיין בעט איז ער אויך נישט געווען.

נאך איר קורצע שפאציר אין אלע צימערן וואו זי 
צו  אנגעהויבן  זי  האט  געטראפן,  נישט  אים  האט 
זארגן. זי איז שנעל אראפ צו די הויף פון דעם הויז, 
אבער  אויפהאלטן,  אסאך  זיך  ער  פלעגט  דארט 

דארט איז ער אויך נישט געווען.

זארגן.  צו  אמת'דיג  אנגעהויבן  שוין  זי  האט  יעצט 
ווער ווייסט ווי איז דער קליינער?

דאך!  דער  דערמאנט:  זיך  זי  האט  פלוצלינג  און 
דער  אז  באמערקט  שוין  זי  האט  איינמאל  נישט 
צווייטע  די  נעבן  דאך  דעם  פון  פלאץ  ליידיגער 
צו  אנגעהויבן  אים  האט  הויז  זייער  פון  שטאק 
מאמע  איר  האט  ביינאכט  נעכטן  אינטערעסירן, 
דעם  פון  צוריק  געדארפט אריינשלעפן  שוין  אים 
ער  האט  אהין  וואו  צימער  זיין  ביי  פענסטער 

אנגעיאגט ארויסצוגיין אן מ'זאל באמערקן...

ארום  אנגעהויבן  האבן  געדאנקען  שרעקעדיגע 
טאנצן אין איר מח ווען זי איילט זיך צו ארויס גיין 
דורך דעם פענסטער צו דעם דאך. זי האט ארום 
באמערקט  נישט  אים  האט  זי  ווען  און  געקוקט, 
האט זי אנגעהויבן צו שרייען דערשראקענערהייט: 
פלוצלינג  און  ביזסטו??",  וואו  "אברהמ'עלע, 
הערט זי א שוואכע שטימע פון די עק דאך: "דא 

בין איך!"

קול  די  פון  ריכטונג  די  צו  געלאפן  שנעל  איז  זי 
און צו איר גרויס ציטער האט זי באמערקט צוויי 
הענט שטעקן זיך ארויס פון די אנדערע זייט פון 

דעם גדר.

די  אויפכאפן  צו  געווען  גענוג  איר  איז  סקונדע  א 
גרויסקייט פון די סכנה; דער קליינער אברהמ'עלע 
איז געשטאנען אינדרויסן פונעם גדר פון די דאך, 
ביסל  לעצטע  זיינע  מיט  אן  זיך  כאפט  ער  ווען 
כוחות אין די גדר פון די טעראסע, ווען זיינע פוס 
האט  וואס  האלץ  קליינע  א  אויף  קוים  שטייען 
זיינע  און  גדר  די  אונטער  פון  ארויסגעשטעקט 

אויגן זענען אויפגעעפענט מיט שרעק.

צו  כוחות  די  זי  נעמט  וואו  פון  טראכטן  צו  אן 
דעם, האט זי אויסגעשטרעקט אירע הענט צו די 
אנדערע זייט פון די גדר און זי האט מיט איר גאנצן 
כח געשלעפט דעם קליינעם צוריק צום דאך. נאר 
א  אויף  געשטאנען  זענען  פוס  זיינע  ווען  יעצט 
טראכטן  אנגעהויבן  זי  האט  פלאץ  פארזיכערטן 

וואס איז אריבער אויף איר.

א לאנגע צייט האט געדויערט ביז ווען עס איז איר 
געלונגען זיך צוריק כאפן פון די שרעק וואס האט 
געקענט  נישט  האט  זי  אנגעכאפט.  פריער  איר 
טראכטן וואס וואלט געווען ווען זי קומט ווען אן 
געשטאנען  איז  זייט  אין  שפעטער.  סקונדע  איין 
זיין  אויף  קוקט  ער  ווען  ברודער  קליינער  איר 
האט  ער  אויגן,  אראפגעלאזטע  מיט  שוועסטער 
זאך,  ווילדע  א  געטוהן  האט  ער  אז  פארשטאנען 
חרטה  באקומען  ער  האט  הארץ  זיין  אין  און 
געפיהלן. ווייל ער האט פארשטאנען אז ער דארף 
האט  ער  וואס  שרעק  די  אויף  איבערבעהטן  איר 

איר צוגעברענגט איז ער שנעל אראפ אין שטוב.

די  ווען  געקומען  צוריק  ער  איז  שנעל  זייער 
זאג  "נעם,  האנט.  זיין  אין  איז  גלאז  ווארעמע 
האט   – אמן"  ענטפערן  וועל  איך  און  ברכה  א 
א  וואו  זעהן  צו  געפריידט  זיך  און  געזאגט  ער 
די  אויף  אויס  זיך  שפרייט  שמייכל  קליינטשיגע 

געזוכט פון זיין גרויסע שוועסטער.

שהכל  העולם  מלך  אלוקינו  ה'  אתה  "ברוך 
א  באקומען  יעצט  האט  ברכה  די   – בדברו"  נהיה 
ספעציעלע באדייט, און דער קליינער אברהמ'עלע 

האט געענטפערט 'אמן' מיט גרויס ערנסטקייט.

(געהערט פון דער בעל המעשה)

א 'אמן' וואס האט געהאנגען אין די לופט...

זאגן די שירה יעדן טאג
דער מקור פון אונזער מנהג צו זאגן יעדן טאג די שירה טרעפן מיר אין די ווערטער פון חז"ל 
(ירושלמי סוטה ה ד) וואס דרש'ענען אויפן פסוק וואס שטייט אין אנהויב די שירה: "ַוּיֹאְמרּו 
מ'זאל  "אז  ער:  טייטש  דארטן  העדה'  'קרבן  אין  און  'לדורות'",  מיינט   – "'לאמר'  ֵלאמֹר"; 

שטענדיג דערמאנען די שירה".

אין די פריערדיגע צייטן האט מען זיך נישט געפירט צו זאגן די שירה אינמיטן דאווענען, 
אזוי ווי דער רוקח דערציילט (פירוש התפילה, ויברך דוד): "אין די פריערדיגע צייטן ווען מ'איז 
אנהייבן  באלד  ציבור  שליח  דער  פלעגט  תפארתך',  'לשם  פסוק  דער  צו  ביז  אנגעקומען 
'ישתבח שמך', און ווען עס איז געקומען דער גאון רבנא משה מלוקא בן רבנא קלונימוס 
אין די צייטן פון דער קעניג קארלו צו די לאנד מאגענצא האט ער איינגעפירט צו זאגן ביז 
'ושמו אחד', ווייל ער איז געווען א גדול און גארנישט איז נישט פארהוילן געווען פון אים" .

די סיבה פארוואס מ'האט איר אוועק געשטעלט בעפאר 'ישתבח'
די  פון  פסוקים  די  זאגן  צו  געשטעלט  אוועק  אזוי  האבן  קדמונים  די  פארוואס  טעם  דער 
נא)  סי'  או"ח  (טור  ראשונים  די  ערקלערן  'ישתבח',  בעפאר  און  דזמרה  פסוקי  די  נאך  שירה 
אז דאס קומט פון דעם וואס די אלע פופצן לשונות פון לויב וואס ווערן דערמאנט אין די 
ברכה פון 'ישתבח' האבן חז"ל ארויס געלערנט פון די שירה און פון די פסוקים פון 'ויברך 
דוד'. און ד.מ. אז פון די לשונות וואס די אידן האבן זיך באנוצט ביי די שירה אויפן ים, האבן 
חז"ל ארויסגעלערנט וויאזוי איז די בעסטע וועג צו לויבן דעם אויבערשטן, און וועגן דעם 
האבן די פסוקים אין זיך א כח צו ערוועקן אונזערע הערצער צו לויבן דעם באשעפער ווי 

עס דארף צו זיין.

א סגולה אויף מחילת עוונות
רבי אלעזר אזכרי שרייבט אין ספר 'חרדים' (עג):

"ווען ער זאגט די שירה יעדן טאג זאל ער זעהן עס צו זאגן הויעך און מיט א גרויסע שמחה 
כאילו יעצט איז ער ארויס פון מצרים. ווייל עס שטייט אין מדרש (ילקוט שמעוני בשלח רנד): 
"ַוַּיַּסע מֶֹׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּים סּוף" (שמות טו כב) – אז משה רבינו האט זיי אוועק געפירט פון 
זייערע עבירות וואס איז פאר זיי פארגעבן געווארן דורך די שירה וואס זיי האבן געזאגט, 
ווייל יעדער מענטש ווען עס פאסירט מיט אים א נס און זאגט שירה איז מען אים מוחל 

אלע זיינע עבירות" 

לשון:  דעם  מיט  יז)  (נא  להלכה  'חרדים'  דעם  פון  ווערטער  די  ברענגט  ברורה'  'משנה  דער 
"און ער זאל זאגן די שירה מיט שמחה און ער זאל זיך פארשטעלן ווי ער וואלט אין דעם 
טאג אריבער דעם ים, און דער וואס זאגט עס בשמחה איז מען אים מוחל אלע זיינע זינד".

ליגט צו דער משגיח רבי יחזקאל לעווינשטיין: פון די ווערטער פונעם 'חרדים' זעהט אויס 
אז צו די מדריגה פון מחילת עוונות איז זוכה נאר אזא מענטש וואס טראכט אריין אין וואס 
ער זאגט און איז זיך מתבונן אין די השגחה פון השי"ת וואס ווערט ארויס געברענגט אין 
יעדע פרט אין די ניסים פון קריעת ים סוף וואס איז געווען אינגאנצן פארקערט פון די טבע, 
און פיהלט ביי זיך כאילו ער וואלט אריבער דעם ים צוזאמען מיט די אידן; צ.ב.ש. דער נס 
אז די וואסער פון די תהום זענען פארגליווערט געווארן און איז געבליבן אין די טיפענישן 
פון די ים, כאטש וואס די סדר פון אייז איז ארויף צוקומען, און אזוי אויך אז א טייל פון די 
מצריים זענען דערטראנקען געווארן אזוי ווי שטיין, טראץ וואס געווענליך טויטע מענטשן 
שווימען אויף ארויף, אויב דער מענטש וועט זאגן שירה אויף אזא סארט אופן וועט זיך זיין 

זעהל זיכער מדבק זיין אין השי"ת, ביז ער וועט זוכה זיין צו מחילת עוונות ('תפילת חנה')

די ווערטער זענען זייער פאסיג צו די צוגאנג פון זיין רבי דער אלטער פון קעלעם וואס איז 
געווען געוואוינט צו זאגן: "וואס איז די אונטערשייד צווישן א צדיק צו א רשע? דער כח פון 
זיך פארשטעלן (כח הציור)!". און עס איז שוין מפורסם וואס איינער פון די תלמידים פונעם 
משגיח זצ"ל האט דערציילט אז איינמאל אין א פריה שעה איז ער אריין אין דעם צימער פון 
דער משגיח, נאכן ארויסהערן פון דארט א גרודער פון שלעפן זאכן א.ד.ג., און אט זעהט ער 
דעם אלטן משגיח שטעלט אוועק צוויי רייע'ס פון 'בענקלעך' און גייט אריבער צווישן זיי. 
צו זיין וואונדער האט דער משגיח ערקלערט אז ער האט עס געטוהן אלץ א הכנה צו קענען 

זאגן די שירה מיט א געפיהל כאילו ער אליין איז אריבער דעם ים ('שערי דרך' אחרי מות).

אנגעקומען  אמאל  איז  ליזענסק  פון  אלימלך  ר'  רבי  דער  הרה"ק  אז  דערציילט  ווערט  עס 
ר'  רבי  דער  ווען  און  ניקלעשבורג.  פון  שמעלקא  ר'  רבי  דער  הרה"ק  פון  שטאט  דעם  צו 
שמעלקא איז אנגעקומען צו די 'שירה' האט ער עס געזאגט מיט א גרויסע התעוררות און 
און  פייער,  פלאם  א  מיט  געדאוונט  מיט  האבן  מתפללים  אלע  אז  ווייט  אזוי  ברען,  א  מיט 
כדי  קליידער  זייערע  אויפגעהויבן  זיי  האבן  ים  דעם  אריבער  יעצט  גייען  זיי  אז  מיינענדיג 

ס'זאל נישט נאס ווערן...

ווען מ'האט עס דערציילט פאר'ן דברי חיים, האט ער זיך אנגערופן: אויב וואלטן זיי באמת 
געפיהלט ווי זיי גייען יעצט אריבער דעם ים, וואלטן זייער מח נישט געקענט טראכטן פון 

זייערע קליידער ס'זאל נישט נאס ווערן... ('תולדות שמואל' עמ' 48 ובהערה שם).

דער ערשטער לויב
און טאקע אזוי, מיר טרעפן אין די ווערטער פון די חכמינו זכרונם לברכה אז די אידן ביים 
זאגן די שירה זענען זיי נתעלה געווארן צו א געוואלדיגע מדריגה פון קרבת אלקים, אזא 
שטאפל וואס אפילו גרויסע און הייליגע מענטשן האבן נישט זוכה געווען בעפאר צו אזא 

מדריגה, אזוי ווי עס שטייט אין מדרש (שמו"ר כג ד):

געשטאנען  זענען  אידן  די  ווען  ביז  וועלט  די  באשאפן  האט  אויבישטער  דער  ווען  "פון 
הוא,  ברוך  הקדוש  פאר  שירה  זאגן  זאל  וואס  איינער  געטראפן  נישט  מיר  האבן  ים,  ביים 
האט  ער  שירה,  געזאגט  נישט  האט  ער  און  הראשון  אדם  באשאפן  האט  ער  די אידן;  נאר 
געזאגט  נישט  האט  און  קעניגן  די  פון  און  האש  כבשן  די  פון  אבינו  אברהם  געראטעוועט 
שירה... ווען די אידן זענען אנגעקומען צו די ים און עס האט זיך פאר זיי געשפאלטן האבן 

זיי באלד געזאגט שירה פאר הקדוש ברוך הוא"

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בתעתענה אמונים  ם 
שירת הים 

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

וואס האט ן'
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