
פרשת משפטים

בס"ד

"כי א-ל מלך רופא נאמן ורחמן אתה"
"ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא" (כא יט)

פון דעם פסוק לערנט ארויס די גמרא (ב"ק פה א): "מכאן שניתן 
רשות לרופא לרפאות".

אסאך מפרשים פלאגן זיך צו פארשטיין וואס מיר טרעפן אין 
דאך  ס'איז  א) "הטוב שברופאים לגיהנום",  מסכת קידושין (פב 
אין  און  רפואה,  אין  זיין  עוסק  לאזט  וואס  פסוק  בפירושער  א 
שולחן ערוך (יו"ד שלו א) טרעפן מיר אז ס'איז אויך א מצוה, און 
עוסק  האבן  ישראל  גדולי  די  פון  אסאך  אז  באקאנט  אויך  אזוי 

געווען אין חכמת הרפואה?

זאגט אויף דעם דער גאון רבי עקיבא אייגר א וואונדערליכער 
הסבר, ריכטיג טאקע אז דאס באשעפטיגן אין רפואה איז חשוב 
און נוצליך, אבער כדי מ'זאל קענען זיך באשעפטיגן מיט דעם 
פאך דארף דער דאקטער זיך אויפפירן מיט אכזריות און שקר; 
טוהט  עס  ווען  אויך  קראנקע  די  באהאנדלען  ביים   – אכזריות 
זיי וויי, און שקר – ווען ער זאגט נישט אויס פארן קראנקן זיין 
זיך,  ביי  געפאלן  זיין  נישט  זאל  ער  כדי  צושטאנד,  אמת'דיגן 
דעריבער האבן די חכמים אנגעווארנט: 'טוב שברופאים' – אויב 
דער מענטש וועט זיך אויפפירן מיט די סארט מדות וואס ביי די 

דאקטורים זענען זיי 'טובות', וועט ער ירש'ענען גיהנם.

און מ'קען צולייגן אז אויף דעם לויבט דעם ביי שמונה עשרה: 
"כי א-ל מלך רופא נאמן ורחמן אתה" – נאר דער אויבישטער 
א  פון  פארקערט  רחמנות,  און  נאמנות  מיט  אויסהיילן  קען 
און  ליגנט  מיט  אויפפירן  זיך  מוז  וואס  ודם  בשר  א  דאקטער 

אכזריות.
דרושי וחידושי רעק"א עה"ת

נאך א ערקלערונג בדרך דרש ווערט געברענגט אין ספר 'פרדס 
יוסף' (לעיל יד ז):

און  אינזין  נישט  האט  וואס  דאקטער  א   – שברופאים"  "טו"ב 
זענען  וואס  ברכות   17 ד.מ.  'טו"ב'  די  אין  נאר  נישט  גלייבט 
ברכה  18'סטע  די  ביי  און  עשרה',  'שמונה  די  אין  פארהאן 
זיין  אין  אז  גלייבט  ער  ווייל  אינזין,  נישט  ער  האט  'רפאנו'  ביי 
אייגענעם כח קען ער אויסהיילן די קראנקע, און ער איז נישט 
ווערן  געשיקט  טאקע  דארף  דאקטער  אזא  שליח,  א  ווי  נאר 

צום גיהנם.

ער האט צוגעזאגט 'עין תחת עין'
"ַעִין ַּתַחת ַעִין" (כא כד)

אין די הקדמה אויפן ספר 'עיון יעקב' אויפן 'עין יעקב', ערקלערט 
רבי יעקב ריישער די סיבה וואס האט אים צוגעברענגט ער זאל 

שרייבן זיין וואונדערליכער חיבור אויפן 'עין יעקב':

ווען מ'האט אויפגענומען רבי יעקב אויף די רבנות שטעלע אין 
די שטאט מעץ, איז ער שטארק קראנק געווארן אויף זיינע אויגן 
געשטעלט  זיך  ער  האט  געווארן.  בלינד  אינגאנצן  איז  ער  ביז 
דאווענען צו השי"ת און האט געמאכט א נדר אז אויב ער וועט 
צוריק זוכה זיין צו קענען זעהן, וועט ער באצאהלן "עין תחת 
עין" און ער וועט מחבר זיין א פירוש אויפן ספר 'עין יעקב'. און 
אזוי איז טאקע געווען, ווען דער אויבישטער האט צוגעהערט 
זיין תפילה, האט ער זיך געאיילט צו מקיים זיין זיין נדר, 

און אזוי האבן מיר זוכה געווען צו זיין וואונדערליכער חיבור.

די תפילה פון דער יתום און די אלמנה 
ווערן אנגענומען אויך אן קיין הכנה
"ִּכי ִאם ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו" (כב כב)

פארוואס שרייבט איבער די תורה: "ָצעֹק ִיְצַעק... ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע"?

ערקלערט דער 'חתם סופר': ס'איז א קלארע הלכה אין שולחן 
ערוך (או"ח קה א): "דער וואס דאוונט צוויי תפילות איינס נאכן 
צווייטע  די  און  ערשטע  די  צווישן  ווארטן  צו  דארף  צווייטן, 
וויפיל צייט עס געדויערט צו גיין פיר אמות, כדי ער זאל קענען 

ריכטיג דאווענען מיט א געבעהט".

תורה  די  האט  אלמנה  א  און  יתום  א  פון  רעדנדיג  דעם  צוליב 
פון  תפילה  א  ווייל  ֶאְׁשַמע",  ָׁשמַֹע  ִיְצַעק...  "ָצעֹק  געדאפלט: 
ווי  איז  עס  ווען  אויך  אנגענומען  ווערט  אלמנה  א  און  יתום  א 
עס  וואס  הכנה  ריכטיגע  די  אן  צווייטן  נאכן  איינס  געשריי,  א 
פעהלט זיך אויס כדי ס'זאל געזאגט ווערן אויפן ריכטיגן וועג, 
און דאס איז צולב וואס זייער הארץ איז צובראכן ביי זיך און זיי 

האלטן זיך קליין.

א ברכה אויף די מצוה פון פארבארגן
"ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמ" (כב כד)

"רבי ישמעאל זאגט: יעדע 'אִם' וואס שטייט אין די תורה – איז 
ע"פ  (רש"י  זיי"  פון  איינס  איז  דאס  און  דריי,  אויסער  רשות,  א 

מכילתא פי"ט)

מתקן  נישט  מען  האט  פארוואס  איז  מצוה,  א  איז  דאס  אויב 
געווען צו זאגן א ברכה אויף דעם?

'אורים  ספר  זיין  אין  אייבשיץ  יהונתן  ר'  רבי  דער  ערקלערט 
ותומים' (תומים צז א):

מיר האבן א כלל, אז א מענטש קען נישט מאכן א ברכה אויף א 
מצוה וואס איר חיוב קומט דורך א חסרון וואס דער חבר האט, 

ווייל אויב ער וועט זאגן אויף דעם א ברכה, וועט עס אויסזעהן 
ווי ער לויבט אויף דעם וואס פאר זיין חבר פעלט עפעס (ראה 
קען  פארבארגן  פון  מצוה  די  ווייל  לענינינו,  ג).  שער  אבודרהם 
וואס  לוה  דעם  פון  ארימקייט  די  אלץ  נאר  קומען  צושטאנד 
דעריבער  אנדערע,  פון  בארגן  זאל  ער  צוגעברענגט  אים  האט 

איז נישט ראוי מ'זאל זאגן דערויף א ברכה.

צז  (חו"מ  הרי"מ'  'חידושי  דער  פארענטפערט  וועג  א  נאך  אויף 
א) לויט וואס א טייל פון די ראשונים האלטן (ראה רמב"ם מלוה 
א א) אז נאר דער וואס פארבארגט פאר א ארימאן איז מקיים א 
מצוה. וועגן דעם האט מען נישט מתקן געווען צו זאגן א ברכה 
אויף א הלואה, ווייל עס קען זיין אז דער לוה איז א שווינדלער 
און באמת איז ער נישט קיין ארימאן, קומט אויס אז דער מלוה 

זאגט א ברכה לבטלה.

זיין  אין  ברענגט  'חרדים'  דער  וואס  פארצייכענען  דא  מ'דארף 
מלונדריש  אליהו  רבי  איבער  א)  ו  (ברכות  ירושלמי  אויף  פירוש 
די  געווען  מקיים  האט  ער  בעפאר  אז  התוספות,  בעלי  די  פון 
ברכת  א  געזאגט  פריער  פון  ער  האט  פארבארגן  פון  מצוה 
המצוות, פון דעסוועגן שרייבט דער חרדים אז די וועלט פירט 

זיך נישט אזוי.

א תפילה מתוך שמחה ווערט אנגענומען
"ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני" (כב כו)

טייטש רבי יוסף חיים פון באגדאד:

'והיה' איז א לשון שמחה (ראה ב"ר מב ג); פון דא לערנען מיר אז 
אויב דער ארימאן איז זיך מתגבר אויף זיין צער און ווייטאג און 
ַחּנּון  ִּכי  "ְוָׁשַמְעִּתי  פארזיכערט:  ער  איז  שמחה,  מתוך  דאוונט 

'אדרת אליהו'ָאִני".

דאווענען מיט טרערן אויך ווען עס גייט גוט
"ְמֵלָאְת ְוִדְמֲע א ְתַאֵחר" (כב כח)

טייטש רבי חיים סופר דער בעל 'מחנה חיים':

אין א געווענליכע צייט פילט נישט דער מענטש א עקסטערע 
עס  ווען  נאר  דאווענען,  ביים  זיין  מחזק  צו  זיך  וויכטיגקייט 
שנעל  ער  לויפט  שוועריקייטן  און  פראבלעמען  זיך  ערוועקן 
אויף  טרערן.  הייסע  מיט  אויס  זיך  וויינט  און  אויבערשטן  צום 
דעם ווארנט אונז די תורה: "ְמֵלָאְת ְוִדְמֲע א ְתַאֵחר" – אויך 
ווען דו ביזסט פול און אפגעפאקט מיט אסאך גוט'ס, זאלסטו 
דו  אז  געדענקען  זאלסט  טרערן;  דיינע  פארשפעטיגן  נישט 
ביזסט איבערגעגעבן אין די הענט פון דער באשעפער און אין 
איין מינוט קען זיך אלעס איבערדרייען, און דעמאלטס וועסטו 

חלילה זיין ווי א צועק על העבר.
'דברי שערי חיים'

די מאה ברכות – איז א סגולה לשמירה
"ִהֵּנה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ַמְלָא ְלָפֶני ִלְׁשָמְר ַּבָּדֶר ְוַלֲהִביֲא ֶאל ַהָּמקֹום 

ֲאֶׁשר ֲהִכנִֹתי" (כג כ)

 "ְוַלֲהִביֲא  ַּבָּדֶר  ִלְׁשָמְר  ְלָפֶני  ַמְלָא" פון:  תיבות  סופי  די 
יעדן  זאגן  צו  געבן  אכטונג  אז  לערנען  צו  הונדערט,  באטרעפן 

טאג די מאה ברכות איז א סגולה אויף א עקסטערע שמירה 
(ראה במדב"ר יח כא).

'קטרת סמים'

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

פע ם

אמן איז א סגולה אויף קינדער
"ִאם ֲאדָֹניו ִיֶּתן לֹו ִאָּׁשה ְוָיְלָדה לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות" (כא ד)

"ְוָיְלָדה לֹו" איז בגימטריה 'אמן', צו לערנען אז אין דעם 
זכות פון ענטפערן 'אמן' קען יעדער מענטש זוכה זיין צו 

געהאלפן ווערן מיט זרע של קיימא.
'ציצים ופרחים' ראה

אמן יתומה לא תענון
"ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום א ְתַעּנּון" (כב כא)

און:  'אמן',  איז  ְתַעּנּון"  א  "ְוָיתֹום  תיבות:  סופי  די 
רמז  א  איז  דא  פון  ענטפערן,  פון  לשון  א  איז  "ְתַעּנּון" 
אויף די איסור פון ענטפערן אמן יתומה, וואס ד.מ. זיך 
צו פארזוימען ביים ענטפערן אמן נאכן הערן די גאנצע 

ברכה.
'פרפראות לתורה' (מכת"י ישן הובא בקובץ 'פעמי יעקב' נב)

אויך חודש אדר וועלן מיר אלע מקפיד זיין צו זאגן ברכות השחר בחברותא, מיט דעם וועלן מיר זוכה זיין צו פארמערן שמחה אויף דער 
וועלט און אויך  אין דעם עולם העליון, אזוי ווי עס שטייט אין זוהר הקדוש (וילך רפה ב):

"ווען די אידן אויף דער וועלט געבן אכטונג צו ענטפערן אמן מיט די ריכטיגע כוונה ווי עס דארף צו זיין, וויפל 
טויערן פון ברכה ווערן פאר זיי געעפענט אויבן! וויפל גוטס קומט אראפ אויף אלע עולמות!

 ווי שטארק פרייען זיך די עליונים און די תחתונים מיט דעם!"
ַמֲעֵנה ִפיו" (משלי טו כג), עס איז א גרויסע שמחה  ְמָחה ָלִאיׁש ּבְ און מ'קען עס אריינטייטשן אין דעם לשון הפסוק: "ׂשִ

פאר א מענטש וואס איז זוכה אכטונג געבן צו ענטפערן אמן לויט די הלכה און מיט כוונה ('ליקוטים מפרדס' ערך 'אמן').

אמן. ענטפערט מען און מ'איז פרייליך.אמן. ענטפערט מען און מ'איז פרייליך.
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חסד  געוואלדיגע  די  געווען  באקאנט  איז  עס 
און ערליכקייט פון די רעביצין די-פרנס, וואס 
ירושלימער  אור-אלטע  די  פון  געווען  איז  זי 
געקומען  ארויף  זענען  וואס  פאמיליעס, 
פאר  שוין  שטאט  הייליגע  די  אין  וואוינען 

אסאך הונדערטער יארן.
די צדיקת האט געהאט איר 'חזקה' אין איינע 
וואו  המערבי,  כותל  דעם  נעבן  הויפן  די  פון 
דארט האט זי באהאלטן אסאך וויכטיגע זאכן 
די  פון  באנוץ  די  צו  גרייט  געווען  זענען  וואס 
אידן וואס זענען געקומען צום כותל המערבי 

דארטן צו דאווענען און בעהטן.
איינגעארדנט  שיין  געליגן  זענען  דארט 
קריגלעך  בענק,  לאנגע  אויך  און  בענקלעך 
זאכן  אסאך  נאך  און  ליכט  אויל,  וואסער, 
וואס זענען געקומען צום באניץ פאר די וואס 
ביי  הארץ  זייער  אויסגיסן  געקומען  זענען 
גאר  פון  המערבי.  כותל  די  פון  שטיינער  די 
זיך  זי  האט  ביינאכט  שפעט  ביז  אינדערפריה 

געפלאגט צו באדינען די מתפללים.
אידן  אלטע  די  האבן  מקור  קראנטער  א  פון 
אז  דערציילן,  צו  געוואוסט  ירושלים  פון 
צדיקת  די  וואס  יארן  אלע  די  פון  לויף  אין 
וואס  כאטש  'חזקה',  די  אנגעהאלטן  האט 
בלוט- טויזנטער  צווישן  געוואוינט  האט  זי 
זי  וואס  טראץ  און  אראבער,  דארשטיגע 
פוסטע  די  אין  גיין  צו  געואוינט  געווען  איז 
ליידיגע פעלדער אין די שפעטע נאכט שעה'ן, 
געווארן  געשעדיגט  נישט  קיינמאל  זי  איז 
מערערע  די  פון  איינס  פון  צי  מענטש  א  פון 
געדרייט  זיך  האבן  וואס  חיות  פארצוקנדיגע 

ארום ירושלים אין יענע ווייטע צייטן.
איר  האבן  שכנים  אראבישע  אירע  אויך 
מכבד געווען און געשעצט, און זיי האבן איר 
'סיד  טיטול:  מכובד'יגן  דעם  מיט  אנגערופן 
המערבי.  כותל  די  פון  פרוי  די   – אלבאראק' 
וואס  מאל  יעדע  געווען,  נישט  איז  דאס  אויב 
שטוב,  זייער  אין  צרה  א  געהאט  האבן  זיי 
פלעגן די חשובע פון די אראבישע געמיינדע 
זייערע  פון  גרויסע  די  אויך  זיי  צווישן  און 
גלויביגע שיקן באהאלטענערהייט שליחים צו 
דאווענען  זאל  אליינס  זי  כדי  אלבאראק'  'סיד 
אידן  ערליכע  די  פון  בעהטן  אויך  זאל  זי  און 
נאכט  אינמיטן  חצות  תיקון  זאגן  פלעגן  וואס 

נעבן דעם כותל המערבי.
די  פון  איינע  אין  דעסוועגן,  פון  אבער 
וואס  געשעהניש  א  פאסירט  האט  נעכט 
גאנצע  די  האט  אינדערפריה  אויפצומארגנ'ס 
שטאט געקאכט און גע'רעש'ט פון דעם, אידן 
פונקט ווי אראבער האבן אין דעם געשעהניש 
איז  דאס  האנט.  אויבערשטנ'ס  דעם  געזעהן 
פאמיליע  די  פון  יונג  ווילדער  א  ווען  געווען 
אל חורסני, א איינציג קינד צו זיינע עלטערן, 
קינד,  צולאזט  א  און  געצערטלט  א  זייער 
מיט  פארטשעפענען  צו  זיך  באשלאסן  האט 
דעם  צו  געגאנגען  איז  זי  ווען  און  צדיקת,  די 
כותל המערבי אזוי ווי איר שטייגער אינמיטן 
די טונקלקייט פון די נאכט, האט דער ווילדער 
יונג איר פלוצלינג געגעבן א שטארקע שטופ 
און זי איז אראפ אראפגעפאלן אויף די הארטע 
די  האט  קלאפ  די  פון  ערד,  שטיינערדיגע 
איר  און  באוואוסטזיין  איר  פארלוירן  צדיקת 
קערפער איז אויך שטארק צוקלאפט געווארן.
די  פון  עטליכע  זענען  געשריי  איר  הערנדיג 
ווען  און  הייזער,  זייערע  פון  ארויס  שכנים 
ליגט  צדיקת  די  ווי  באמערקט  האבן  זיי 
איר  זיי  האבן  ערד  די  אויף  אויסגעצויגן 
איז  וואס  הויז  איר  צו  געטראגן  אהיים  שנעל 
געווען אין די חברון גאס נעבן די מארק. דער 
שנעל  איז  לוצאני  דאקטער  פראנצויזישער 
גערופן געווארן צו איר הויז, און נאך וואס ער 
האט איר באהאנדלט און באנדזעשירט אירע 
אז  אנגערופן,  אזוי  סתם  זיך  ער  האט  וואונדן 
עטליכע מינוטן פריער איז ער געווען באזוכן 
צוליב  חורסני,  אל  פאמיליע  חשובע  די  ביי 
וואס זייער איינציג באליבט קינד איז פלוצינג 
אין  ער  ליגט  יעצט  און  געווארן  פאראליזירט 
צו  אן  קלאץ,  א  ווי  בעט,  זיין  אויף  הויז  זיין 

קענען רירן איין גליד.
צו  אנגעיאגט  האט  פרוי  די  בעפאר  נאך 
רעאגירן אויף די ווערטער פון דעם דאקטער, 
האט זיך שוין געעפנט די טיר פון איר הויז און 
די פאמיליע אל חורסני האבן זיך אריינגעריסן 
זיך  הערט  מויל  זייער  פון  ווען  צימער  די  צו 
געשרייען און יאמערליכע געוויינערייען; "סיד 

אונזער  פאר  מוחל  זייט  ביטע  אלבאראק, 
צובראכענע  די  האבן   – זוהן!"  נעבעכדיגער 
עלטערן געשריגן ווען זיי קניעהן אויף זייערע 
פוס ווען א קוואל פון טרערן רינט פון זייערע 

אויגן.
דיך,  דערבארעמט  ביטע,  רחמנות,  "האט 
אונזער  מוחל,  זייט  צדיקת  הארציגע  גוט 
דערבארעמט  און  מוחל  דאך  איז  באשעפער 
זיך, דאוונט פאר אונזער איינציג קינד און פאר 
אונז, אז ער זאל צוריק געזונט ווערן, ווייל אן 

אים איז אונזער לעבן נישט קיין לעבן!"
פאשה  אורשיד  האר  דעם  פון  פרוי  די  אויך 
וואס איז מיטגעקומען מיט זיי, האט געקישט 
האט  זי  און  אלבאראק'  'סיד  פון  הענט  די 
זאל  זי  אז  טרערן  הייסע  מיט  געבעהטן 
זאל  זי  און  יונג,  ווילדער  דעם  פאר  זיין  מוחל 
אויסגעהיילט  זאל  ער  אים  פאר  דאווענען 

ווערן פון זיין שרעקליכן פאראליזירטקייט.
כאטש איר שווערן צושטאנד און אקעגן וואס 
זי  באפוילן  שטרענג  איר  האט  דאקטער  דער 
זאל נישט אראפ גיין פון בעט, האט זי צדיקת 
זיך געשטארקט אראפ צוגיין פון איר בעט, און 
דעלעגאציע  מכובד'יגע  די  פאר  ווייזט  זי  ווען 
און  הייזער  זייערע  צו  אומקערן  זיך  זאלן  זיי 
איז  ענטפער,  איר  אויף  געדולד  מיט  ווארטן 
הויז  פון  ארויס  כוחות  שוואכע  אירע  מיט  זי 
און זי האט אנגעהויבן צו גיין טריט ביי טריט 
ביז צו די הויף פון די ישיבה פון די מקובלים 

'בית א-ל'.
די  פון  שליח  א  איז  נאכדעם  מינוט  עטליכע 
ישיבה ארויס פון די הויף פון די ישיבה אויפן 
וועג צו די שיינע הויז פון פאמיליע אל חורסני, 
און זיי אזוי געזאגט: "ענק זאלן וויסן אז דאס 
לעבן פון ענקער זוהן איז אין א גרויסע געפאר, 
פון  דעם  צו  זיין  זוכה  ווילן  ענק  אויב  און 
דאסניי ווי א מתנת חינם, וועט ער זיך דארפן 
אונטערנעמען אז פון היינט און ווייטער וועט 
ער זיך אויפפירן מיט מענטשליכקייט און דרך 
אים  פון  באקומען  וועלן  מיר  וואס  נאך  ארץ. 
דארפן  אים  ענק  וועלן  אונטערנעמונג,  זיין 
ברענגען מיט זיין בעט צו דעם כותל המערבי, 
דארט וועט ער דערציילן זיין זינד אקעגן אלע 
געפינען,  דארט  זיך  וועלן  וואס  פארזאמלטע 
די  איבערבעהטן  ער  וועט  נאכדעם  נאר  און 
אוועק  נישט  קיינמאל  איז  וואס  הק'  שכינה 
פון צו רוהען דארטן אויך נאכן חורבן, און נאר 
זיין  און  זינד  זיין  ווערן  מכופר  וועט  נאכדעם 

לעבן וועט צוריק זיין אזוי ווי אמאל".
יענע  איז  בילד  פארכטיגע  און  מורא'דיגע  א 
נאכט געזעהן געווארן נעבן די כותל המערבי, 
געהייליגט  איז  נאמען  אויבערשטנ'ס  דעם 
קראנקער  דער  ווען  ברבים,  געווארן 
מיט  געווארן  געטראגן  איז  פאראליזירטער 
אין  און  המערבי,  כותל  צום  נאנט  בעט  זיין 
די  פון  עולם  גרויסער  א  פון  אנוועזנהייט  די 
פון  עולם  גרעסערער  א  מער  נאך  און  אידן, 
די אראבער, האט ער מיט טרערן זיך מתוודה 
געווען און געבעהטן פון דעם אויבערשטן זאל 

אים מוחל זיין.
איז  וידוי,  זיין  געענדיגט  האט  ער  וואס  נאך 
פון  ישיבה  ראש  דער  אים  צו  צוגעגאנגען 
שלום  רבי  מקובל  הייליגער  דער  א-ל'  'בית 
זיינע  געלייגט  ארויף  האט  ער  זי"ע,  שרעבי 
הייליגע הענט אויף זיין קאפ און געזאגט אזא 
די  צוליב  יונג,  דעם  נא  רפא  נא  תפילה: "א-ל 
די  צוליב  נאמען,  הייליגן  דיין  פון  הייליגקייט 
היליגקייט פון די פלאץ און צוליב די כבוד פון 
די אידן דא אין לאנד און אין חוץ לארץ", דער 
מיט  'אמן'  געענטפערט  האט  עולם  גרויסער 
דער  האט  נאכדעם  און  שטימע,  מעכטיגע  א 
די  פון  תלמידים  צוויי  פאר  באפוילן  רש"ש 
ישיבה זיי זאלן אהיים באגלייטן דעם קראנקן 

צו זיין הויז.
אויף צומארגנ'ס איז דער קינד אויפגעשטאנען 
א  ווי  געווארן  צוריק  און  פיס  זיינע  אויף 
און  טאג  דעם  פון  און  מענטש,  געווענליכער 
געשוואוירענער  א  געווארן  ער  איז  ווייטער 
ער  האט  איבערהויפט  און  ליב-האבער,  אידן 
הייליגקייט  די  טייער  האלטן  צו  אנגעהויבן 
פארמעגן  זיין  פון  און  המערבי  כותל  די  פון 
האט ער געגעבן צו העלפן פאר די מתפללים 

דארטן.
'ניצוצי אור' עמ' קמ

א קידוש השם אקעגן נעבן די שטיינער פון דער כותל המערבי

די מעלה פון די ברכה 'ישתבח'
און  מעלה  גרויסע  איר  וויסן  צו  'ישתבח',  ברכה  די  מיט  מיר  ענדיגן  דזמרה'  'פסוקי  די  פון  סדר  די 
דערהויבנקייט איז גענוג מיר זאלן אריינקוקן אין די ווערטער פון זוהר הקדוש (תרומה קלב א) וואס 

דער בעל 'יסוד ושורש העבודה' ברענגט אין ענדע 'שער השיר':
בשעת'ן זאגן די שירת הים ווערן די אידן געקרוינט מיט דעם קרוין וואס דער מלך המשיח וועט 
'ישתבח', נעמט דער אויבישטער דעם  געקרוינט ווערן לעתיד, און ווען דער מענטש קומט אן צו 
קרוין און לייגט עס אראפ פאר אים, און כנסת ישראל הייבט אן זיך צו גרייטן און אריינגיין פארן 
קעניג, און דורך זאגן די דרייצן שבחים וואס זענען פארהאן אין 'ישתבח' (פון "שיר ושבחה" ביז "ומלכות") 
איז ער זוכה צו געבענטש ווערן מיט די י"ג מידות של רחמים, דעריבער דארף מען זייער אכטונג 

געבן נישט צו מפסיק זיין צווישן די דרייצן שבחים (עי"ש עוד).
און טאקע אזוי, נאכן ברענגען דעם זוהר ענדיגט דער 'יסוד ושורש העבודה':

"אט דער מאמר גיט פארן מענטש פארשטאנד ער זאל וויסן דאס גרויסקייט פון דער לויב, ווייל 
יעדע ווארט פון דער לויב איז מרמז אויף א 'עולם עליון קדוש ונורא מאוד', און ווען דער מענטש 

דערמאנט זייערע נעמען מיט א געוואלדיגע כוונה איז ער מעורר יעדע עולם אויבן".
ווער האט מחבר געווען די ברכה 'ישתבח'

די ראשי תיבות פון "שמך לעד מלכנו הא-ל" איז 'שלמה', פון דעם האט דער 'רוקח' ארויסגעלערנט 
אז שלמה המלך עליו השלום האט מחבר געווען די ברכה 'ישתבח'.

א אנדערע מיינונג ברענגט רבי חיים וויטאל אין 'שער הכוונות' (דרושי עלינו א'): "איך האב געהערט פון 
א חכם, אז דער שבח האט אברהם אבינו עליו השלום מתקן געווען, און עס איז מרומז אין די ראשי 
תיבות ביי די ענדע פון די ברכה: 'אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, רבון כל המעשים, הבוחר בשירי 

זמרה, מלך א-ל חי העולמים', אבער איך האב עס נישט מקבל געווען פון מיין רבי (דער אריז"ל)"
רבי יוסף חיים פון באגדאד, דער 'בן איש חי' (ש"א מקץ טו) ברענגט א דעה וואס גלייכט אויס די צוויי 
מיינונגען: "...עס זענען דא וואס זאגן אז דער אנהויב האט שלמה המלך עליו השלום מתקן געווען, 

און די ברכה אליין האט אברהם אבינו עליו השלום מתקן געווען".
די צאל פון די שבחים וואס זענען פארהאן אין 'ישתבח'

אזוי ווי ס'איז אראפגעברענגט געווארן אין אנהויב פון די ארטיקל אין נאמען פון זוהר הקדוש, זאגן 
מיר ביי 'ישתבח' דרייצן שבחים, וואס מיט זיי טוהן מיר דערציילן דעם באשעפער'ס גרויסקייט, און 
עס איז אויסגעשטעלט אקעגן די י"ג מידות של רחמים. און די קדמונים (ספר הרוקח ועוד) שרייבן 
אוועק  אינגאנצן  איז  וואס  דזמרה'  'פסוקי  די  פון  ענדע  די  פארצייכענען  מען  טוהט  דעם  מיט  אז 
געשטעלט אויף די נומער דרייצן; די 'ברייתא דרבי ישמעאל' וואס רעכנט אויס די י"ג מדות שהתורה 
נדרשת בהן, אזוי אויך די דרייצן פסוקים ביי די קאפיטל 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד', די דרייצן 
'ברוך'ס' ביי 'ברוך שאמר', דרייצן לשונות פון שבח און השתחוויה ביי 'הודו', דרייצן קאפיטלעך ביי 

די פסוקי דזמרה, און די לעצטע דא ביי 'ישתבח'.
דער טעם פון דעם, לויטן רוקח, ווייל דער נומער דרייצן טוהט סימבאלעזירן די התגלות פון דעם 
אויבערשטנ'ס הנהגה אין אונזער וועלט, און דער וואס קוקט נאך דארט אין זיינע ווערטער וועט 
טרעפן אסאך ענינים וואס ברענגען ארויס דעם אויבערשטנ'ס הנהגה אויף דער וועלט וואס זייער 

צאל איז דרייצן און דער הויכפונקט איז די י"ג מידות של רחמים.
עס זענען דא פון די מפרשים וואס האבן אריינגערעכנט אין דעם צאל אויך די צוויי ווערטער 'ברכות 
והודאות', און לויט זיי זענען דא פארהאן פופצן לשונות פון שבח, און דער 'אבודרהם' שרייבט אז די 
פופצן שבחים, זענען אקעגן די פופצן טרעפ וואס זענען געווען אין בית המקדש וואס אויף זיי זענען 

די לויים געשטאנען און געזינגען.
לויט די אויבנדערמאנטע מיינונג אין נאמען פון דער 'בן איש חי' אז אברהם אבינו מיט שלמה האבן 
צוזאמען מחבר געווען די ברכה ישתבח, קען מען פארשטיין אויף נאך א וועג די טעם פון די פופצן 
שבחים, לויט דער מדרש (שמו"ר טו כו) וואס רעכנט אויס פופצן דורות פון אברהם אבינו ביז שלמה 
עליו  אבינו  אברהם  האט  דורות  די  פון  אנהויב  אין  אז  ערקלערט  ווערט  דארטן  מדרש  אין  המלך. 
השלום אנגעהויבן צו אנטפלעקן דעם אויבערשטנ'ס קעניגרייך אויף דער וועלט, און שלמה המלך 

האט עס געענדיגט ביזן ענדע.
לויט דעם איז גאר אינטערסאנט אז זיי ביידע האבן צוזאמען מחבר געווען די ברכה פון ישתבח, ווייל 
די גאנצע ברכה און איבעהויפט די צאל פון די פופצן שבחים ברענגען ארויס דאס וואס מיר טוהן 
איינערקענען אין די התגלות פון די מלכות שמים אויף דער וועלט, אזוי ווי די הייליגע צדיקים האבן 

געארבעט אין די פופצן דורות וואס זענען געווען צווישן זיי ('לבקר רנה').
כי לך נאה ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו

לכאורה וואלטן מיר געדארפט זאגן: "כי לך ה' אלוקינו... נאה שיר ושבחה", פארוואס האקן מיר אפ 
מיט די ווארט 'נאה' צווישן 'לך' און 'ה' אלוקינו'?

פראסטער  און  איינפאכער  א  משל:  א  מיט  ערקלערט  עס  האט  לאפיאן  אלי'  רבי  משגיח  דער 
דארפסמאן איז אנגעקומען צום פאלאץ פונעם קעניג און האט אנגעהויבן לויבן דעם קעניג מיט א 
געזאנג הויעך אויפן קול לויט זיין נידריגן פארשטאנד, די קנעכט פון דער קעניג האבן אים געוואלט 
פארטרייבן מיט גרויס שאנדע; וויאזוי דערוואגט זיך אזא פראסטער מענטש ווי ער צו שטיין פארן 

קעניג אן קיין ציטער און אים לויבן?
אבער דער מענטש האט זיך נישט געלאזט פון זיי און האט זיי געזאגט: דער קעניג געהערט דען נאר 
פאר ענק? ער געוועלטיגט דאך אויף אלע מענטשן אין דעם לאנד, און אויך אויף איינפאכע מענטשן 
אזוי ווי איך בין! אויב פאסט פאר דעם קעניג צו האבן דעם טיטול 'קעניג' צוליב מיר, פארוואס איז 

נישט שיין אז ער זאל הערן מיין געזאנג?!
אויך דא, ביי די ברכה פון 'ישתבח', נאך וואס מיר האבן מאריך געווען אויסצורעכענען די שבחים פון 
דעם באשעפער, קען ארויף קומען א וואונדער – וויאזוי דערוואגן מיר זיך צו לויבן דעם גרויסן און 
הייליגן קעניג, דער מלך מלכי המלכים? וועגן דעם זאגן מיר: "כי לך נאה ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו" 
– אזוי ווי ס'איז פאר דיר 'נאה' צו קעניגן אויף אונז און אויף אונזערע עלטערן, אזוי זאל אויך זיין 'נאה' 

פאר דיר צו הערן פון אונזער מויל "שיר ושבחה, הלל וזמרה..." ('טללי אורות').
הבוחר בשירי זמרה

אין  זמרה':  בשירי  'הבוחר  ווערטער  די  אויסטייטשן  שיין  פלעגט  פאשיסחא  פון  בונם  ר'  רבי  דער 
טיפענישן פון דער הארץ וויל דער מענטש זאגן פארן אויבערשטן נאך אסאך לויב געזאנגען אן קיין 
ענדע, נאר זיין כח איז באגרעניצט און ער מוז עס קאנצענטרירן אין געציילטע ווערטער, ווען זיין 
הארץ בלייבט נאך ברענען מיט א פייער פון אהבת ה'. אבער דער אויבישטער איז דאך א בוחן כליות 
ולב און הערט צו די 'שיירי זמרה' – די איבערגעבליבענע פון די לויב וואס ברענען נאך אין הארץ, און 

אין זיי טוהט ער אויסוועלן מער ווי אין די לויב אליין ('שם משמואל' ר"ה תרע"ב).

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בתעתענה אמונים  ם 
ישתבח

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

נעבן ד עגן
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