
פרשת ואתחנן

בס"ד

א 'מי שברך' פאר א חולה
"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה'" (ג כג)

רבי אביגדור צרפתי פון די בעלי התוספות שרייבט:

עס שטייט נישט 'והתחננתי', נאר 'ָוֶאְתַחַּנן', ווייל משה רבינו 
איז נישט צופרידן געווען מיט דעם וואס ער האט געדאוונט 
אויף זיך, נאר ער האט געבעהטן פון אנדערע זיי זאלן אויף 
ווייט  ווי  לערנען  זיך  מיר  קענען  דא  פון  דאווענען.  אים 
א  אויב  רבים, דעריבער,  א תפילת  פון  כח  דער  דערגרייכט 
ער  זאל  פאמיליע,  זיין  אין  קראנקן  א  חלילה  האט  מענטש 
וואס  דעם  דורך  און  אים,  פאר  ברבים  שברך'  'מי  א  מאכן 
ווערן  גערעכנט  עס  וועט  'אמן',  ענטפערן  וועט  עולם  דער 

ווי א תפילת רבים.
'פירושים ופסקים לרבינו אביגדור צרפתי' פסק שיט

די לעצטע תפילה פון לעבן
"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג כג)

קערשאנוב  אין  רבנים  די  פון  אלרייך  מרדכי  רבי  גאון  דער 
האט געטייטש דעם פסוק:

"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה'" – ווען א מענטש גייט זיך שטעלן דאווענען 
זיין  איז  דאס  ווי  פארשטעלן  זיך  ער  זאל  אויבערשטן,  צום 
לעצטע תפילה אין זיין לעבן, און ער וועט נישט האבן נאך 

א געלעגנהייט צו דאווענען אויסער "ָּבֵעת ַהִהוא".

דער  רב  הערמענשטאטער  דעם  אויף  מען  דערציילט  אזוי 
תפילה  יעדע  בעפאר  אז  קינסטליכער,  הירש  צבי  רבי  גאון 
ורחימו:  בדחילו  געזאגט  שטילערהייט  זיך  פאר  ער  האט 
די  זיין  צו  דארף  עס  ווי  אויסנוצן  זאלסט  זעה  הירש,  "צבי 
לעצטע תפילה וואס עס איז דיר איבערגעבליבן צו דאווענען 
בעפאר דו גייסט נסתלק ווערן פון דער וועלט...", און דאס 
א  מיט  און  כוונה  מיט  דאווענען  צו  צוגעברענגט  אים  האט 

געוואלדיגע התעוררות.
'קובץ שפתי צדיקים' קובץ ד עמ' טז; 'מפי ספרים וסופרים' ראה, הערה לו

משה האט געבעהטן עס זאל פריער זיין די גאולה
"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג כג)

רבי  רב  דראגאמירעשטער  דער  געזאגט  האט  דרוש  בדרך 
רבינו  משה  האט  פסוק  דעם  אין  אז  שפירא  מענדל  מנחם 
גאולה  די  פון  צייט  די  ווערן  פריער  זאל  עס  געבעהטן 

העתידה:

גלות,  אין  גיין  וועלן  קינדער  דיינע  ווען  ה'",  ֶאל  "ָוֶאְתַחַּנן 
ַהִהוא",  "ָּבֵעת  פון  נבואה  די  צואיילן  זאלסט  דו  איך  בעהט 
וואס דו האסט זיי צוגעזאגט דורך דעם נביא "ֵלאמֹר" (צפניה 
ְּבׁשּוִבי  ֶאְתֶכם...  ַקְּבִצי  ּוָבֵעת  ֶאְתֶכם  ָאִביא  ַהִהיא  "ָּבֵעת  ב):  ג 

ֶאת ְׁשבּוֵתיֶכם ְלֵעיֵניֶכם ָאַמר ה'".
'מאזני צדק'

'צו טוהן' כסדר הזה
 "ְוִכְגבּורֶֹת ֲאֶׁשר ִמי ֵא-ל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשי"

(ג כד)

דער גאון רבי מרדכי בנעט אב"ד ניקלעשבורג זאג פשט:

ער  געדאוונט  האט  רבינו  משה  ווען  אז  זאגן  זיך  לאזט  עס 
זאל זוכה זיין אריינגיין אין ארץ ישראל, האט ער דערמאנט 
די שלש עשרה מידות של רחמים וואס אויף זיי איז פארהאן 
שישראל  זמן  "כל  אז  ב)  יז  (ר"ה  השי"ת  פון  הבטחה  א 

חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם".

מ'וואלט אבער געקענט מדייק זיין פון דער לשון 'יעשו' אז 
די סגולה פון די י"ג מידות איז דווקא אויב מ'איז זיי מקיים 
בפועל, אבער וויבאלד אז די ערשטע מידה - 'א-ל' קען דאך 
'יעשו'  אז  טייטשן  מען  מוז  זיין,  מקיים  נישט  ודם  בשר  א 

מיינט 'דערמאנען'.

תפילה:  זיין  אין  געווען  מרמז  ע"ה  רבינו  משה  האט  דאס 
רבונו של עולם, "ַאָּתה ַהִחּלֹוָת" שוין פון לאנג, "ְלַהְראֹות ֶאת 
ַעְבְּד ֶאת ָּגְדְל..." – די שלש עשרה מידות של רחמים וואס 
זיי זענען די סימבאל פון דיין גרויסקייט, "ֲאֶׁשר", ווייל "ִמי 
ֵא-ל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשי..." איז א באווייז אז 
ישועה,  א  צו  זיין  זוכה  כדי  דערמאנען  צו  זיי  גענוג  איז  עס 
וועגן דעם ביי מיין געבעהט דערמאן איך זיי און אין זייער 

זכות וויל איך זוכה זיין זיין אריינגיין אין ארץ ישראל.
'ילקוט הגרשוני'

אנקומען קיין ארץ ישראל דורך משה רבינו'ס תפילות
"ַוִּיְתַעֵּבר ה' ִּבי ְלַמַעְנֶכם ְוא ָׁשַמע ֵאָלי" (ג כו)

זיך  יוסף'  'ויחי  בעל  רב  פאפער  דער  האט  תש"ט  יאר  אין 
ישראל.  ארץ  קיין  וועג  אויפן  יארק  ניו  פון  געלאזט  ארויס 

געפירט  אים  האט  וואס  שיף  פון  דעק  אויפן  שטייענדיג 
די  פאר  געזאגט  התרגשות  מיט  ער  האט  ישראל  ארץ  קיין 
חסידים וואס זענען געשטאנען ארום אים: "תקט"ו תפילות 
זיין  זוכה  זאל  ער  געדאוונט  השלום  עליו  רבינו  משה  האט 
אנגענומען  נישט  איז  עס  און  ישראל  ארץ  אין  אריינגיין 
ליידיג,  צוריק  נישט  גייט  תפילה  איין  קיין  אבער  געווארן. 
ריכטיג אז די תפילות האבן פאר אים נישט געהאלפן, נאר 
יעדע מאל ווען א איד גלוסט אנצוקומען קיין ארץ ישראל 
און אויפן וועג מאכן זיך שוועריקייטן, זאל ער וויסן אז ער 
וועט זיכער זיך מתגבר אויף זיי מיט די כח פון די תפילות".

'תולדות בעל ויחי יוסף מפאפא' ח"ב עמ' נז

תפילה עושה מחצה

"ֲעֵלה רֹאׁש ַהִּפְסָּגה... ּוְרֵאה ְבֵעיֶני" (ג כז)

מאמר  דער  באקאנט  איז  עס  סאראצקין:  זלמן  רבי  טייטש 
חז"ל (ויק"ר י ה): "תפילה עושה מחצה", און אויך דא איז 
וועג'ס;  האלב  געווארן  אנגענומען  תפילה  רבינו'ס  משה 
ָּנא  "ֶאְעְּבָרה  כה):  (פס'  זאכן  צוויי  אויף  געבעהטן  האט  ער 

."ְוֶאְרֶאה", און איינס איז אנגענומען געווארן: "ּוְרֵאה ְבֵעיֶני

'אזנים לתורה'

צוויי וועגן אנצוקומען צו אהבת ה'

"ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאקֶי" (ו ה)

זאגט דער גאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א ראש ישיבת 
כף החיים:

זעהן  וועט  ספרים  פריערדיגע  די  אין  אריין  קוקט  עס  ווער 
אז עס זענען פארהאן צוויי וועגן וויאזוי מ'קען צוקומען צו 
רש"י  ווי  אזוי  תורה,  לערנען  דורך   – ערשטע  די  ה':  אהבת 
דורך  צווייטע –  די  און  פסוק,  קומענדיגן  דעם  אין  שרייבט 
בריאה,  די  פון  זאכן  וואונדערליכע  די  אין  זיין  מתבונן  זיך 
אזוי ווי דער רמב"ם שרייבט אין הלכות יסודי התורה (ב א).

עס זעהט אויס אז צוליב די צוויי וועגן האבן די אנשי כנסת 
וואו   – שמע  קריאת  בעפאר  זאגן  צו  געווען  מתקן  הגדולה 
'יוצר  פון  ברכה  די  ואהבת –  פון  פרשה  די  מיר  זאגן  דארט 
פון  ברכה  די  און  אינדערפריה,  רבה'  'אהבה  און  המאורות' 
צוויי  די  ווייל  ביינאכט;  עולם'  'אהבת  און  ערבים'  'המעריב 
די  שילדערן  ערבים'  'המעריב  און  המאורות'  'יוצר  ברכות 
ברכות  צוויי  די  און  בריאה,  די  פון  טייל  וואונדערליכער 
פון  שבח  דער  איבער  רעדן  עולם'  'אהבת  און  רבה'  'אהבה 

די תורה הקדושה.

'הדר יעקב' ח"ג סי' מב

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

אמן – א חיזוק אין אמונה
ִמְלַבּדֹו"  עֹוד  ֵאין  ָהֱאקִים  הּוא  ה'  ִּכי  ָלַדַעת  ָהְרֵאָת  "ַאָּתה 

(ד לה)

און  'אמן',  זענען  ֵאין"  ָהֱאקִים  "הּוא  תיבות:  סופי  די 
פון דעם וואס זיי זענען נאנט צו די ווערטער: "ֵאין עֹוד 
ִמְלַבּדֹו" קענען מיר זיך לערנען, אז דורך ענטפערן אמן 
איז דער מענטש מקבל אויף זיך דעם עול מלכות שמים 
די  ווי  אזוי  יתברך,  מלבדו  עוד  אין  אז  עדות  זאגט  און 
נאמן",  מלך  'א-ל  אמן?  "מאי  ב):  קיט  (שבת  זאגט  גמרא 
'אמן'  זאגט  מענטש  דער  וואס  דורך  אז  רש"י  טייטש 

זאגט ער עדות אז דער באשעפער איז 'א-ל מלך נאמן'.

'ויעתר יצחק' שבת קיט ב

שבת קודש פרשת ואתחנן י"ג מנחם אב געפאלט די יארצייט פון דעם רבן של ישראל 
רבי מרדכי בנעט זצוק"ל, וואס אויף אים דערציילט זיין זוהן רבי יעקב:

יעדן אינדערפריה האט ער מקפיד געווען צו הערן פון יעדן איינציגן פון זיין 
הויזגעזונד די ברכות השחר כדי ער זאל ענטפערן אמן נאך זיי, און נאכדעם 

האט ער זיך אוועק געשטעלט פאר זיי צוזאגן די ברכות השחר 
מיט א נעימות'דיגע שטימע און מיט כוונה.

'תולדות רבי מרדכי בנעט' עמ' 16
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אסאך האבן חז"ל ארומגערעדט איבער די זהירות אין דער כבוד 
פון א צווייטן, און זיי האבן אויך געזאגט זייער שארף (ירושלמי 
חגיגה ב א) אז איינער וואס איז זיך מכבד אין זיין חבר'ס שאנד אין 
לו חלק לעולם הבא. דער שרעקליכער געשיכטע וואס איז פאר 
אונז קען אויפרודערן דעם מענטש איבער די הארבקייט פון דער 
ענין, און אין די זעלבע צייט קלאר מאכן ווי ווייט דערגרייכט די 
כח פון תפילה, וואס קען אויסטרעטן א וועג צו די טיפענישן פון 

די הארץ און ברענגען א ישועה פאר די פארווייטאגטע נפשות.
געווען  נישט  קיינמאל  זענען  ישראל-מאיר  און  שלום  צווישן 
געלערנט  טאקע  האבן  ביידע  זיי  באציאונגען.  ספעציעלע  קיין 
אין די זעלבע כיתה אין די באקאנטע תלמוד תורה 'בריתי יומם 
אנדערשט;  אינגאנצן  געווען  איז  נאטור  זייער  אבער  ולילה', 
געוואלדיגער  א  יונגל,  געבויעטער  פעסט  א  געווען  איז  שלום 
בעל כשרון און געשעצט צווישן זיינע ארומיגע. אנדערשט איז 
געווען ישראל מאיר, א שוואכער כאראקטער, א שטילער און א 
פארמאכטער, וואס צו דעם האט ער אויך שטארק געהינקעט 

וואס האט נישט צוגעגעבן צו זיין זעלבסטזיכערקייט.
דער וועג וויאזוי שלום האט זיך אויפגעפירט צו זיינע חברים איז 
נישט אייביג געווען ווי עס דארף צו זיין, אמאל האט ער געטוהן 
ווילדע זאכן כדי ער זאל אנגערופן ווערן ביי זיי א 'חברה-מאן', 
עס  אבער  אויסהאלטן,  געקענט  אים  פון  מען  האט  כלל  בדרך 
זענען אויך געווען פעלער וואס ער אליין האט שוין געפיהלט אז 

ער האט איבערגעטריבן.
דאס האט פאסירט אין יענעם טאג וואס שלום האט באשלאסן 
צו מאכן א נייע אכזריות'דיגע קונץ. אין די צייט פון די הפסקה 
ווען שלום איז געשטאנען אין חצר און ארום אים שטייען נאך 
קינדער וואס שעצן אים, האבן זיינע אויגן פלוצלינג באמערקט 
א  ער  האט  יעצט  אז  פארשטאנען  האט  שלום  מאיר'ן.  ישראל 
געלעגנהייט צו ווייזן פאר אלעמען זיין געלונגענקייט, און האט 
עס באלד אויסגענוצט: ער האט אנגעהויבן צו גיין שטילערהייט 
אונטער ישראל מאיר, ווען ער מאכט נאך פונקטליך וויאזוי ער 

הינקט און זיינע חברים לאכן אויפן קול.
דאס האט זיך איבערגע'חזר'ט עטליכע טעג, ווען שלום שפעט 
און  זייט  די  אין  שטייען  חברים  זיינע  און  מאיר  ישראל  פון 
צוריק,  אויף  אויסגעדרייט  זיך  האט  מאיר  ישראל  ווען  לאכן. 
האט שלום אנגעשטעלט א פנים פון א תם ווי גארנישט וואלט 
די  פון  געלעכטער  די  האט  אינדערפריה  איין  אבער  געשעהן. 
חברים וואס האט זיך געהערט אין דעם גאנצן הויף צוגעברענגט 
אז ישראל מאיר האט אונטער א סקונדע אויסגעדרייט זיין קאפ, 
און אזוי איז אים געלונגען צו כאפן 'ווארעם' דעם שלום ווי ער 

מאכט נאך וויאזוי ער הינקעט.
ישראל מאיר איז אינגאנצן פארשעמט געווארן ביז צו טיפעניש 
זיך:  צו  געטראכט  ער  האט  מינוטן  יענע  אין  הארץ.  זיין  פון 
הלוואי די ערד עפנט זיך אונטער אים און עס שלינגט אים איין 
איז  מאיר  ישראל  און  פאסירט  נישט  האט  דאס  אייביג.  אויף 
זיין  געלייגט  אראפ  ער  האט  דארט  כיתה,  זיין  צו  צוריק  שנעל 
קאפ אויפן טיש און האט אויסגעבראכן אין א ביטערליכן געוויין 

אויף זיין אומגליכליכן צושטאנד.
שווער  מאיר  ישראל  פאר  איז  געשעהניש  די  נאך  טעג  גאנצע 
ווייטאג,  און  צער  גרויס  פון  הויז  זיין  פון  ארויסגיין  געווען 
זיין  איז  כיתה  זיין  צו  געקומען  צוריק  איז  ער  ווען  אויך  און 
געזעלשאפט צווישן זיינע חברים גאר דערנידערט געווארן, און 

אויך אין לערנען האט ער שוין נישט מצליח געווען.
ארום א חודש שפעטער האט ישראל מאיר פארלאזט דעם חדר 

און איז פארגעסן געווארן פון זיינע חברים.
**

ישראל  און  שלום  דעמאלטס,  פון  אדורך  זענען  יארן  אסאך 
זענען  כיתה  זייער  פון  קינדער  אנדערע  די  ווי  אזוי  מאיר, 
אבער  הייזער,  אידישע  אויפגעשטעלט  און  אונטערגעוואקסן 
ערציעהן  צו  געווען  זוכה  האבן  חברים  אלע  וואס  צייט  די  אין 
געבענטשטע פאמיליעס, האט שלום געווארט אויף זיין ישועה. 
ער האט טאקע געמאכט א גוטן שידוך, אבער קינדער האט ער 

נישט געהאט.
שלום און זיין ווייב האבן אלעס געטוהן כדי צו געהאלפן ווערן, 
אין  און  דאקטורים  די  ביי  געלט  אסאך  אריינגעלייגט  האבן  זיי 
האבן  און  סגולות  קיין  געשפארט  נישט  האבן  זיי  מעדיצינען, 
אויך איינגעריסן די טויערן פון הימל מיט זייערע תפילות, אבער 

די ישועה האט זיך אפגעהאלטן פון צו קומען.
שלום  איז  חתונה  זיין  פון  יאר  צעהן  געווארן  איז  עס  ווען 
געקומען צו זיין געוועזענער רבי, וואס אין לויף פון די יארן איז 
זיין נאמען באקאנט געווארן אלץ איינער פון די גדולי הדור וואס 
אויגן  זיינע  ווען  ברכה.  א  און  עצה  א  צו  אים  צו  קומען  אסאך 
זיין  פאר  צרה  זיין  דערציילט  שלום  האט  אראפגעבויגן  זענען 
רבי'ן, ער האט אראפ געלייגט מיט א וויינענדיגע שטימע אלעס 
וואס איז אריבער אויף אים אין לויף פון די שווערע יארן פון ווען 

ער האט חתונה געהאט און האט געבעהטן א עצה אויף דעם.
האט  רבי  דער  צימער.  אין  געהערשט  האט  שטילקייט  א 
פארמאכט זיינע אויגן און איז איינגעזונקען אין זיינע געדאנקען, 
זיין  צו  אויגן  ליבליכע  זיינע  געוואנדן  ער  האט  ענדע  אין  און 
די  פון  עפעס  געדענקסטו  אפשר,  שלום,  ר'  "טייערער  תלמיד: 
אמאליגע צייטן, אויב דו האסט איינעם געטשעפעט, אפשר א 
'קפידא' פון איינעם פון דיינע אמאליגע באקאנטע האלט צוריק 

דיין ישועה?"
נישט  האט  עס  אויגן,  זיינע  אראפגעבויגן  האט  שלום 
דער  דערמאנען,  זיך  זאל  ער  כדי  צייט  אסאך  אויסגעפעהלט 
אקעגן  געקומען  ארויף  איז  'הינקעדיגער'  דעם  פון  געשטאלט 
בושה;  מיט  געווארן  אנגעפילט  אינגאנצן  איז  און  אויגן  זיינע 

וויאזוי האט ער געקענט מיט אזא אכזריות אים אזוי טשעפען.
מער פון דעם האט ער נישט געדארפט, ער האט זיך געזעגנט 
אויפצוזוכן  אנגעהויבן  ער  האט  טאג  דעם  אין  און  רבי,  זיין  פון 
ישראל מאיר'ן, אבער אנשטאט וואס ער האט געמיינט אז עס 

וועט אים גרינג אנקומען, האט ער געזעהן אז עס איז אים זייער 
שווער עס אויסצופירן.

ווי עס זעהט אויס איז ישראל מאיר אריבער וואוינען נעבן זיין 
שווער אין איינע פון לענדער אין חוץ לארץ, און זיין פאמיליע 
נאמען וואס איז געווען ברייט צושפרייט האט שווער געמאכט 
פאר שלום ער זאל אים קענען טרעפן. ווען עס איז אים ענדליך 
נישט  ער  האט  טעלעפאן,  אויפן  טרעפן  צו  אים  געלונגען 
געוואלט טוישן מיט אים איין ווארט אויך נישט, וואס דאס האט 

פארשטארקט זיין ווייטאג.
און די זעלבע צייט האט ער אסאך געדאוונט צום אויבערשטן 
אז ישראל מאיר זאל אים וועלן מוחל זיין און אים ערמעגליכן צו 

קענען פאררעכטן וואס ער האט נישט גוט געטוהן.
בעומר  ל"ג  דעמאלטס.  פון  אדורך  זענען  חדשים  אסאך 
מירון,  פון  בארג  דעם  געקראכן  ארויף  שלום  איז  אינדערפריה 
קבר  הייליגן  צום  וועג  אויפן  אידן,  אסאך  נאך  מיט  צוזאמען 
שוין  זאל  ער  איינרייסן  געוואלט  ער  האט  דארט  רשב"י,  פון 
ארום  ומחילה.  סליחה  א  צו  זיין  זוכה  און  ווערן,  געהאלפן 
נישט  האט  וואס  קינדער,  מיט  טאטעס  געגאנגען  זענען  אים 

פארבעסערט זיין צוקלאפטן גייסט.
ווען ער איז ענדליך אנגעקומען צו דעם לעצטן דריי אויף דעם 
א  אויף  געפאלן  אויגן  שלום'ס  זענען  ציון  דער  בעפאר  שטראז 
איד מיט א אמעריקאנער אויסזעהן וואס איז געשטאנען אין די 
זייט מיט זיינע קינדער. עפעס אין די פנים פון דעם מענטש איז 
אים געווען באקאנט, אבער עס איז אים נישט געלונגען זיך צו 

דערמאנען פון וואו.
וואס  מענטש,  דעם  אויף  בליק  לאנגע  א  געקוקט  האט  שלום 
און  אום-איינגענעם,  ריקן  זיך  זאל  ער  אז  צוגעברענגט  האט 
האט  הינקען  קענטיגע  די  איז.  ער  ווער  דערציילן  דעם  מיט 
ער  האט  אום-גלויבליך',  איז  'עס  שלום.  פאר  דערמאנט  עפעס 
כמעט געשריגן הויעך, אבער ער האט באלד פארשטאנען אז די 

התלהבות, ביי דעם פאל, קען אים שעדיגן.
ער האט אים אפגעווארט אין א באהאלטענע ווינקל און ווען עס 
איז אנגעקומען די ריכטיגע צייט איז ער מיט שרעק צוגעגאנגען 
צו יענעם מענטש און אים געפרעגט: 'דו הייסט ישראל מאיר?'

אנשטאט א ענטפער האט שלום באקומען א קאלטע רוקן. דער 
מענטש האט אים יא באלד דערקענט און האט נישט געוואלט 

טוישן מיט אים א ווארט.
טרערן,  זיינע  פון  דעקל  די  אויפגעעפנט  זיך  האט  דעמאלטס 
זיינע  אין  מאל  ערשטן  צום  געטראפן  יעצט  זיך  האט  שלום 
ערוואקסענע יארן ווי ער פלאצט אויס אין א ביטערליכן געוויין, 
א  און  ווייטאג  צער,  זיך  אין  אריינגענומען  האט  וואס  געוויין  א 
אמת'דיגע חרטה, 'האסט נישט רחמנות אויף מיר? ביי דיר אין 
ביטערער  מיין  איבערדרייען  צו  שליסל  דער  דאך  ליגט  האנט 
לעבן צו א גליקליכער לעבן, איך בעהט דיר זיי מיר מוחל אויף 
איך  יארן,  קינדערישע  די  אין  געטשעפעט  דיר  איך  וואס  דעם 
דרייען  צוריק  קענען  זאל  איך  באצאהלט  אלעס  יעצט  וואלט 
דאס רעדל אויף צוריק, איך האב חרטה מיט מיין גאנצע הארץ, 

איך בעהט דיר זיי מיר מוחל'
נישט  האט  ער  בליק,  זיין  אראפגעלאזט  האט  מאיר  ישראל 
געקענט שטיין פעסט אקעגן די געוויין פון דעם דערוואקסענער 
מענטש וואס איז געשטאנען אקעגן אים, אבער פון די אנדערע 
איז  עס  און  הארץ  אין  געריסן  נאך  אים  האט  טשעפע  די  זייט 
אים זייער שווער געווען צו מוחל זיין. פלוצלינג איז אים ארויף 

געקומען א געדאנק.
ער האט זיך געוואנדן צו שלום און אים געזאגט: 'דער אמת איז, 
אויף  האב  איך  זיין,  מוחל  צו  דיך  שווער  זייער  זייער  איז  מיר 
נאכדעם  וואס  טשעפע  שטארקע  די  פארגעסן  נישט  טאג  איין 
איז מיר זייער שווער געווען זיך צוריק אויפבויען, מיט סיעתא 
דשמיא און מיט די זכות פון מיינע טייערע עלטערן וואס האבן 
יעדע  אויף  געלט  אויסגעבן  צו  פון  געהאלטן  צוריק  נישט  זיך 
סארט באהאנדלונג וואס האט מיר געקענט צוריק ברענגען אויף 

דעם גראדן וועג.
פון דעסוועגן, דו האסט דאך שוין אויך גענוג געליטן, איך פיהל 
צוגיין  ביידע  לאמיר  הארץ,  טיפן  פון  איז  איבערבעהטן  דיין  אז 
דו  און  ישועה,  דיין  אויף  דאווענען  וועל  איך  ציון,  הייליגן  צום 
זאלסט בעהטן אויף מיר, אז איך זאל דיר קענען מוחל זיין בלב 

שלם'.
די פארשלאג איז געפעלן פאר שלום, זיי האבן זיך געזעגנט ווען 
זיי שמועסן אפ זיך צוטרעפן נאכאמאל נאך א שעה, זיי האבן זיך 
אריינגעשטיפט צווישן דעם ריזיגן עולם וואס האט אנגעפיהלט 

דעם אריינגאנג צום הייליגן ציון.
אין די געציילטע מינוטן וואס איז זיי געלונגען צו זיין נעבן דעם 
איינער  תפילה  א  מיט  הערצער  די  אויסגעגאסן  זיי  האבן  ציון 
אויפן צווייטן, ווען זיי האבן זיך געטראפן צום צווייטן מאל האבן 
זיי אויסגעזעהן ווי צוויי גוטע פריינד. די תפילה וואס ער האט 
געדאוונט פון טיפן הארץ אויף דעם מענטש וואס צו אים האט 
ער געשפירט א פיינטשאפט אזויפיל לאנגע יארן, האט געמאכט 
צוגיין די הארץ פון ישראל מאיר, און צוגעברענגט ער זאל אים 

מוחל זיין בלב שלם.
זיי האבן זיך געזעגנט ווי אלטע פריינד, שלום האט צוגעזאגט צו 
דערציילן פאר זיין פריינד ווען די ישועה וועט אנקומען, און די 
ישועה האט טאקע נישט פארשפעטיגט צוקומען. ווייניגער פון 
א יאר נאך יענע געשעהניש האט שלום זוכה געווען צו האלטן 

אין זיינע הענט א יונגל למזל טוב.
פארשטייט זיך אז מ'האט אים א נאמען געגעבן שמעון, על שם 
צו  און  שלום  מאכן  צו  בייגעשטאנען  איז  זכות  זיין  וואס  דער 

ממ שיך זיין א ישועה...
'מה' יצא הדבר' עמ' 418

א תפילה וואס האט צוגעברענגט צו מוחל זיין

כדי זוכה זיין צו תורה דארף מען רחמים אן קיין גרעניץ
און  בקשה  פון  לשונות  אזעלכע  מיר  טרעפן  רבה'  'אהבה  ברכה  די  אין 
רבה  "אהבה  ברכה:  אנדערע  קיין  ביי  נישט  טרעפן  מיר  וואס  תחינה 
און  מלכנו...",  אבינו  עלינו,  חמלת  ויתירה  גדולה  חמלה  אהבתנו... 

נאכאמאל: "אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו...".

מיר  בעהטן  קערפער  דער  פון  געברויכן  די  פון  געברויך  שום  קיין  אויף 
נישט מיט אזא בעהטנדיגע לשון, נאר אויף די תורה הקדושה, און דער 
פריערדיגן  דעם  אין  געווארן  ערקלערט  שוין  איז  עס  ווי  אזוי  איז  טעם 
ארטיקל, די תורה איז דער סוד פון דער עקזיסטענץ פון דער לעבן, "ֵעץ 
ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה" (משלי ג יח), דורך דעם קומט אראפ שפע אויף 
דער וועלט, און נאר אין איר זכות שטייט דער וועלט, אזוי ווי עס שטייט 
(ירמיה לג כה): "ִאם א ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ א ָׂשְמִּתי". 
קומט אויס אז עס נישט פארהאן א געבעהט וואס קען זיך פארגלייכן אין 
איר וויכטיגקייט צו א געבעהט אויף תורה, ווייל דאס איז דער גאנצער 
אונזער  מיר  פארגיסן  פארוואס  מען  פארשטייט  דעם  מיט  און  מענטש, 
הקדמה  חארקאוו,  פון  סאלאמאן  (רא"י  דעם  אין  זיין  זוכה  זאלן  מיר  הארץ 

ל'נתיבות הקודש').

אויף  געזאגט  האט  זצ"ל  איש  חזון  דער  אז  תפילה,  די  איז  חשוב  אזוי 
געלערנט  האט  ער  ווען  געפלאגט  זיך  האט  ער  וואס  פון  מער  אז  זיך, 
האט  ער  ווען  געווען  מתייגע  זיך  ער  האט  ש"ס,  אין  סוגיות  שווערע  די 
געדאוונט צום אויבערשטן ער זאל אים באלייכטן די אויגן אין די תורה. 
אסאך פון די וואס האבן געדאוונט צוזאמען מיט אים דערציילן אז זיין 
גאנצער קערפער האט געציטערט זאגנדיג 'אהבה רבה' ('מעשה איש' ח"א 

עמ' קנא; ח"ה עמ' קטז).

אין זיינע אגרות (ח"ג סי' קנא) שרייבט ער הלכה למעשה: "חז"ל זאגן – פון 
ווען דער בית המקדש איז חרוב געווארן זענען אלע טויערן פארשפארט 
זיין  זוכה  מענטש  דער  וועט  אויב  דמעות';  'שערי  די  אויסער  געווארן, 
און ער וועט שפירן ווי שלעכט און עקלהאפטיג איז ווען עס פעלט אים 
די ידיעת התורה, אזוי ווייט אז זיין הארץ וועט צוגיין אין א געוויין פאר 
השי"ת, זאל ער וויסן אז אשרי חלקו און ער האט שוין אסאך עררייכט, 

און ער איז פארזיכערט אז זיין תפילה ווערט אנגענומען".

די רחמנות פון א טאטע אויף זיין זוהן
די סיבה פארוואס אין די ברכה טוהן מיר ספעציעל ערוועקן די רחמנות 
פון השי"ת, ווען מיר זאגן "אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו", קענען 

מיר פארשטיין לויט די ווערטער פון דער 'בעל שם טוב':

די  וועלט,  דער  אויף  רחמים  סארט  עטליכע  פארהאן  זענען  עס 
זוהן, ווייל  זיין  אויף  טאטע  א  פון  די רחמנות  איז  אלע  פון  חשוב'סטער 
אויך אויב דער קינד וועט האבן אלע זיינע באדערפענישן, און עס וועט 
וואס  ערפילן  צו  פאטער  זיין  זיך  זארג  קלייניקייט,  איין  פעלן  נאר  אים 
זענען  פאטער  דער  פון  רחמנות  די  ווייל  איז  דאס  און  אים,  פעלט  עס 

שטענדיגע און עס הערט זיך נישט אויף אויף איין מינוט אויך נישט.

'אבינו אב הרחמן' צו אונז – זיין פאלק הערט  אזוי אויך די רחמנות פון 
זיך נישט אויף איין מינוט, און ספעציעל טוהן זיי זיך שטארקן ווען מיר 
פלאגן זיך אין תורה, אזוי ווי צווישן א טאטע מיט זיין קינד, ווען דער זוהן 
רופט זיין פאטער מיט זיין טיטול שטארקט זיך זיין רחמנות, אזוי אויך 
ווען מיר לערנען דעם אויבערשטנ'ס תורה, וואס איז אינגאנצן 'שמותיו 
א),  עג  דף  אח"מ  פרשת  (זוהר  נעמען  השי"ת'ס  ד.מ.  הוא'  ברוך  הקדוש  של 
שם  ('בעל  שבשמים  אבינו  ביי  רחמנות  די  ערוועקן  דעם  מיט  מיר  טוהן 

טוב' ואתחנן אות כב).

'המרחם' כאטש מיר זענען נישט ראוי צו זיין רחמנות
דאפלטען  מיטן  אויבערשטן  דעם  באטיטלען  מיר  פארוואס  סיבה  די 
רבי  משגיח  באקאנטער  דער  ערקלערט  האט  המרחם'  'הרחמן  טיטול: 

אביגדור מיללער זצ"ל ('אור עולם' ח"ד עמ' 226):

מיט דעם טיטול 'המרחם' ברענגען מיר ארויס אז מיר טוהן איינערקענען 
אין דעם וואס דער באשעפער איז דער מקור פון אלע רחמנות געפיהלן 
וואס זענען פארהאן אויף דער וועלט. ווען א מאמע האט רחמנות אויף 
סערווירער  א  ווי  זיי  זענען  תלמיד,  זיין  אויף  רבי  דער  אדער  קינד,  איר 
וואס גיסט אן פון די וויין וואס געהערט פאר דעם בעל הבית, דער וואס 
געניסט פון די גוט'ס וואס זיין חבר גיט אים דארף דאנקען זיין חבר אויף 
דעם, אבער אין די זעלבע צייט דארף ער געדענקען אז דער מקור פון 
זאגן  חז"ל  וואס  שפריכווארט  די  ווי  אזוי  באשעפער,  דער  איז  גוט'ס  די 
(ב"ק צב ב): "חמריה למריה וטיבותא לשקייה" – דער וויין געהערט פאר 
זיין בעל הבית, אבער ער דארף זיך באדאנקען פאר דער וואס האט אים 

עס דערלאנגט.

פילט  איינמאל  נישט  ווען  חשיבות,  געוואלדיגע  א  האט  וויסן  צו  דאס 
זיך דער מענטש ווי ער איז אינגאנצן אנגעהאנגען אין דער וואס טוהט 
אים גוט'ס, און ווען יענער הערט אויף צו גוט'ס טוהן ווערט ער ביי זיך 
צוקלאפט, ער דארף וויסן אז אויך ווען זיין חבר האט אים גוט'ס געטוהן, 
איז יענער נישט געווען מער ווי א שליח פון דעם אמת'דיגן בעל הטובה 
– דאס איז דער אויבישטער, און וועגן דעם קען ער זיך שטענדיג ווענדן 
צו דעם בעל הבית פון דעם גוט'ס און אים בעהטן אז ער זאל געבן גראד 
פון זיינע הענט, אזוי ווי דוד המלך זאגט אין תהלים (כז י): "ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי 

ֲעָזבּוִני - ַוה' ַיַאְסֵפִני".

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
די ברכה פון אהבה רבה (ד')

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

תפילה ווא
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