
פרשת דברים

בס"ד

עבירות וואס זענען געווארן מצוות
"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל" (א א)

"לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני 
מפני  ברמז,  והזכירם  הדברים  את  סתם  לפיכך  בהן,  המקום 

כבודם של ישראל" (רש"י)

יא  ווערט  מרגלים  די  פון  זינד  די  זיך:  וואונדערן  מפרשים  די 
און  ואילך),  כב  פס'  (להלן  פרשה  אונזער  אין  באריכות  דערמאנט 
אויך די חטא העגל ווערט דערמאנט אין פרשת עקב (להלן ט ח 
ואילך), פארוואס האט מען דארט נישט געזארגט אויף די כבוד 

פון די אידן?

ענטפערט האדמו"ר רבי אלימלך שפירא פון גראדזיסק:

אין מסכת יומא (פו ב) שטייט אז דער וואס טוהט ריכטיג תשובה 
- ווערן זיינע עבירות איבערגעדרייט אויף זכויות. לויט דעם קען 
אין  שטייט  עס  וואס  משה  פון  שטראף-רייד  די  ביי  זאגן:  מען 
אונזער פרשה, האבן די אידן נאכנישט תשובה געטוהן מאהבה, 
ברמז  נאר  עבירות  זייערע  דערמאנט  משה  האט  דעם  צוליב 
כדי זיי נישט צו פארשעמען, אבער די שפעטערדיגע פסוקים 
זענען געזאגט געווארן נאך וואס זיי האבן שוין תשובה געטוהן 
אונזער  אין  דא  שטייט  וואס  רייד  שטראף  די  צוליב  מאהבה 
פרשה, און ווייל עס איז שוין געווארן פון זיי מצוות, האט עס 

משה שוין געקענט ארויסזאגן.
'אמרי אלימלך'

בעהטן צוויי מאל אויף יראת שמים
"ְוִדי ָזָהב" (א א)

"ודי זהב - הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם" 
(רש"י)

ביים ראש חודש בענטשן בעהטן מיר: "ותתן לנו... חיים שיש 
און  וכבוד",  עושר  של  חיים  חטא,  ויראת  שמים  יראת  בהם 
נאכדעם בעהטן מיר נאכאמאל: "חיים שתהא בנו אהבת תורה 
מען  דערמאנט  פארוואס  פארשטיין  מען  דארף  שמים",  ויראת 

דעם זעלבן ענין צוויי מאל.

ערקלערט דער 'חפץ חיים':

ווייל נאכן בעהטן דאס ערשטע מאל אויף יראת שמים בעהטן 
דורך  טאמער  ציטערן  מען  דארף  וכבוד',  עושר  של  'חיים  מיר 
שמים  יראת  די  ווערן  שוואכער  וועט  כבוד  די  און  עשירות  די 
אין  דא  שטייט  עס  ווי  אזוי  געווען,  זוכה  שוין  האבן  מיר  וואס 
צוליב  העגל  חטא  די  אין  דורכגעפאלן  זענען  אידן  די  אז  רש"י 
די סאך גאלד וואס זיי האבן פארמאגט, וועגן דעם דארפן מיר 
נאכאמאל בעהטן: "חיים שתהא בנו... ויראת שמים" כאטש מיר 

האבן זוכה געווען צו עשירות.
'חפץ חיים החדש' על התורה

אילו קרבנו לפני הר סיני - דיינו
"ַרב ָלֶכם ֶׁשֶבת ָּבָהר ַהֶּזה" (א ו)

זאגט רבי עזריה פיג'ו דער 'גידולי תרומה':

עס  ָלֶכם" –  אידן: "ַרב  די  פאר  געזאגט  האט  אויבישטער  דער 
וואלט ענק גענוג געווען ווען ענק זענען זוכה צו "ֶׁשֶבת ָּבָהר 
ַהֶּזה" – זיין נעבן דעם בארג אן צו באקומען די תורה, ווייל 

די הייליגקייט פון די בארג קען משפיע זיין פאר ענק קדושה 
ענק זאלן קענען שטייגן און זיך אויסאיידלען ווי עס דארף צו 
הר  על  שעמדו  "ישראל  א):  קמו  (שבת  זאגן  חז"ל  ווי  אזוי  זיין, 
זיך  ענק  דארפן  שטארק  ווי  אזוי  אויב  זוהמתן".  פסקה   - סיני 
פרייען אויף דעם וואס ענק האבן אויך זוכה געווען צו באקומען 
און  פסח  של  הגדה  די  ביי  מיר  לויבן  דעם  אויף  און  תורה,  די 
התורה  את  לנו  נתן  ולא  סיני  הר  לפני  קרבנו  "אילו  מ'זאגט: 

דיינו".
'בינה לעיתים' דרוש מט

אשתחוה אל היכל קדשך
"ה' ֱאקֵיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב" (א י)

דער מדרש (דב"ר א יא) שטעלט דא צו דעם פסוק אין תהילים 
 ָקְדְׁש ֵהיַכל  ֶאל  ֶאְׁשַּתֲחֶוה   ֵביֶת ָאבֹוא   ַחְסְּד ְּברֹב  "ַוֲאִני  ח)  (ה 
די  צווישן  פארבינדונג  די  פארשטיין  מ'דארף  און   ,"ְּבִיְרָאֶת

פסוקים.

פונעם  תלמיד  דער  חזקוני  אברהם  רבי  מקובל  דער  טייטש 
'תוספות יום טוב':

אין משנה (אבות ה ה) ווערט אויסגערעכנט צעהן ניסים וואס איז 
געווען אין בית המקדש, און איינס פון זיי איז: "עומדים צפופים 
ומשתחווים רווחים", און מ'קען זאגן אז אויף דעם נס האט דער 
מדרש מרמז געווען; כאטש אז: "ה' ֱאקֵיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם", פון 
דעסוועגן האט עס נישט אפגעעהאלטן פון צו מקיים זיין וואס 

."ְּבִיְרָאֶת עס שטייט: "ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁש

'שתי ידות' פרשת נשא

משה האט מתקן געווען צו זאגן 'מאה ברכות'
ֶאְתֶכם"   ִויָבֵר ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאקֵי  "ה' 

(א יא)

 ֵּבַר ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ְוזֹאת  א):  לג  (דברים  הפסוק  לשון  דער  פון 
די  דרש'ענען  'מאה',  ר"ת  איז  וואס   – ָהֱאִהים"  ִאיׁש  ֹמֶׁשה   -
רבנו  משה  האט  ברכות'  'מאה  די  פון  תקנה  די  אז  קדמונים 
שפעטערדיגע  די  פון  לויף  אין  וואס  נאך  און  געווען,  מתקן 

צוריק  המלך  דוד  עס  האט  געווארן,  פארגעסן  עס  איז  דורות 
געשטעלט (במדב"ר יח כא). און דאס איז וואס משה רבינו האט 
צוגעזאגט פאר די אידן: "ה' ֱאקֵי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף 
ְּפָעִמים" – אויב ענק וועלן זאגן יעדן טאג די מאה ברכות, וועלן 
ענק זוכה זיין צו טויזנט זהובים, ווייל די ווערד פון יעדע ברכה 

איז צעהן זהובים (חולין פז א).

'כד הקמח' ערך ברכה; 'בעל הטורים' דברים לג א

פון  זעהן  מען  קען  קדמונים  די  פון  ווערטער  די  צו  סמך  א 
דעם וואס די ראשי תיבות "ֹיֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם" זענען בגימטריה 
הונדערט. און אויך קען מען צולייגן אויף דעם אז אין גאנץ תנ"ך 
טרעפן מיר נאר נאך איין פסוק וואו עס שטייט "ִויָבֵר": "ְּתִהַּלת 
ה' ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵר ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד" (תהלים קמה 
פון  פארבינדונג  די  מען  פארשטייט  קדמונים  די  לויט  און  כא), 

צווישן די פסוקים, ווייל אלע ביידע רעדן פון ברכות.

'נחלת יעקב יהושע'

דא איז פאסיג אראפ ברענגען וואס דער ש"ך שרייבט (חו"מ שפב 
'אמן'  געענטפערט  דעם  אויף  מ'האט  וואס  ברכה  א  נאר  אז  ג) 
איז ווערד צעהן זהובים, און עס זעהט אויס אז אויך אויף דעם 
ֶאֶלף"  ָּכֶכם  פסוק: "ֲעֵליֶכם  אונזער  אין  רמז  א  טרעפן  מען  קען 
גימטריה  די  ווי  אזוי  צ"א  בגימטריה  זענען  תיבות  ראשי  די   –

פון 'אמן'.

צו מאכן א 'עסק' פון די דברי תורה
"ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים" (א יג)

"חכמים – כסופים" (רש"י)
דער משגיח רבי יחזקאל לעווינשטיין האט געזאגט:

'כסופים' איז פון דער לשון פון גלוסטן און בענקעניש, אזוי ווי 
דאס  און  ַנְפִׁשי",  ָּכְלָתה  ְוַגם  "ִנְכְסָפה  ג):  פד  (תהילים  שטייט  עס 
ווערט  'חכם'  טיטול  דעם  מיט  אז  לערנען,  רש"י  אונז  קומט 
נישט אנגערופן דער וואס האט שוין איינגעקויפט אסאך חכמה, 
נאר דער וואס גלוסט און וויל אגאנצע צייט קונה זיין נאך און 
נאר  עררייכן  צו  געווען  זוכה  האט  ער  אויב  אפילו  חכמה,  נאך 

גאר ווייניג.
און אזוי האט מען געטייטש אין בית המדרש פון קעלעם דעם 
די  פון  עיקר  דער  תורה" –  בדברי  ברכה: "לעסוק  די  פון  נוסח 
שטענדיג  און  תורה  דברי  די  פון  'עסק'  א  מאכן  צו  איז  מצוה 

גלוסטן צו דעם.
'אור יחזקאל' - מכתבים, עמ' כא

קריאת שמע טוהט אונטערטעניגן די פיינט
"ַהּיֹום ַהֶּזה ָאֵחל ֵּתת ַּפְחְּד ְוִיְרָאְת ַעל ְּפֵני ָהַעִּמים... ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון 

ִׁשְמֲע" (ב כה)

תשובה'  'דרכי  דער  מונקאטש  פון  הירש  צבי  רבי  האדמו"ר 
האט געזאגט: דער פסוק איז מרמז אויף וואס עס שטייט אין 
די  וואס  שמע  קריאת  פון  זכות  אין  אז  יד)  בלק  (תנחומא  מדרש 
דער  זאגט  דאס  און  מפלה,  א  פיינט  זייערע  האבן  ליינען  אידן 
אויבישטער פאר די אידן: "ַהּיֹום ַהֶּזה ָאֵחל ֵּתת ַּפְחְּד ְוִיְרָאְת ַעל 
ְּפֵני ָהַעִּמים", אין זכות פון: "ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ִׁשְמֲע" – דאס מיינט 

קריאת שמע וואס וועט געהערט ווערן פון ענקער מויל.

הגש"פ 'תפארת בנים' - 'ואמרתם זבח פסח'

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

פע ם

'אמן' איז מעורר רחמים
"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן 

ַּבִּמְדָּבר" (א א)

די ראשי תיבות: "ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדבֶּר ֹמֶׁשה ֶאל ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַּבִּמְדָּבר" זענען בגימטריה צ"א אזוי 
בעפאר  אז  לערנען  צו  אונז  'אמן'.  פון  גימטריה  די  ווי 
משה רבינו האט געזאגט פאר די אידן די שטראף רייד 
און דערמאנט זייערע זינד, האט ער קודם מעורר געווען 
די מידת הרחמים ווען ער האט דערמאנט דעם הייליגן 
איז  וואס  אדנ"י  און  הוי"ה  הק'  שמות  צוויי  די  פון  יחוד 
א  האט  יחוד  דער  ווייל  אמן,  ענטפערן  פון  סוד  דער 

שטארקער כח צו באשיצן די אידן. 

'שם אליהו'

חֹו  ִמְזּבְ ֲא-דֹ-ָני  "ָזַנח  פסוק:  דער  אויף 
דרש'ענען  ז)  ב  (איכה  ׁשֹו"  ִמְקּדָ ִנֵאר 
חֹו  ִמְזּבְ "ֲא-דֹ-ָני  תיבות  ראשי  די  חז"ל: 
איז  "ָזַנח"  ווארט  די  און  'אמן',  איז  ִנֵאר 
'חזן';  אותיות  די  פון  צוזאמגעשטעלט 
אידן  די  פון  זינד  די  אז  מיר  זעהן  דא  פון 
האבן  זיי  אז  געווען  איז  דור  יענעם  אין 
ברכות  די  נאך  אמן  געענטפערט  נישט 

תוספות השלם איכה ב זפון דער חזן"

זיך  זאלן  מיר  אז  פאסיג  איז  טעג  שווערע  די  אין 

ענטפערן  צו  עז  וביתר  שאת  ביתר  זיין  מחזק 

וואס   – השחר  ברכות  די  נאך  איבערהויפט  אמן, 

אויף  לויב  טיפע  א  און  ריכטיגע  א  סימבאלעזירן 

השי"ת'ס  פון  זוכה  זענען  מיר  וואס  גוט'ס  אלע  

גוטע האנט. ויהי רצון אז די זכות זאל אונז ביישטיין 

ווערן  זיין אויסגעלייזט  זוכה  בקרוב  זאלן  מיר  און 

אמן. בימינו  במהרה  שלימה  גאולה  די  מיטמיט 
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אקעגן דעם ריזן פלאץ וואס האט זיי ארומגענומען האט 
מען זיי כמעט ווי נישט געזעהן. דריי יוגנטליכע, צווישן 
ריזיגע שטרעקעס אן קיין ענדע פון וואסער, זאמד פון 

מדבר און הימל.

נאר נעכטן זענען זיי אהער געקומען. אין דעם קליינעם 
דעם  אויף  אויפגעשטעלט  האבן  זיי  וואס  געצעלט 
 - א  'שארם  שטאט  דעם  אקעגן  בארטן  שטיינעריגן 
שיח', איז געווען אלעס וואס זיי האבן געדארפט אויף די 
צוויי טעג וואס זיי האבן פלאנירט דארט צו זיין. יעצט, 
כוחות  די  אויפפירשן  און  פארוויילונג  קורצע  א  נאך 

זענען די דריי ארויס אויף זייער ערשטע שפאציר.

געווען  זענען  וואס  געוויקסן  שיינע  ערליי  אלע  די 
א  שארם  פון  בארטן  די  אקעגן  וואסער  די  אונטער 
אפלאזן  אלעס  זאלן  זיי  אז  צוגעברענגט  האט  שיח,   -
ביז  און שווערן רייזע  לאנגן  א  אויף  זיך ארויסלאזן  און 
פלאץ.  פארשטויסענעם  דעם  צו  אנגעקומען  זענען  זיי 
קיין  נישט  האט  לעבן  זייער  וואס  יוגנטליכע  פרייע  ווי 
באדייט, האבן זיי נישט געטראפן קיין וועג צו טרעפן א 

באדייט צו זייער לעבן, נאר די מסוכנ'דיגע רייזע.

א  כאפן  צו  וואסער  די  אין  אראפ  זענען  זיי  פון  צוויי 
אויפן  ווארט  דריטער  דער  ווען  איבערבליק,  קורצע 
בארטן מיט געדולד. נאך צוויי מינוט האבן די קעפ פון 
זיינע חברים ארויסגעשטעקט פון די וואסער ווען מיט 

א ברען רופן זיי אים ער זאל זיך צושטעלן צו זיי.

"מיר האבן געטראפן א אריינגאנג צו א אויג-פארכאפנדע 
הייל" – האבן די צוויי אים דערציילט מיט א ברען, און 
זיך  און  קלייד  שווים  די  אנטוהן  געאיילט  זיך  האט  ער 
צושטעלן צו זיי. זיי האבן נישט געוואוסט ווי מסוכנ'דיג 
איז די פלאץ וואו זיי גייען, אבער די נייגעריגקייט וואס 
זאלן  זיי  אז  צוגעברענגט  האט  זיי  אין  געברענט  האט 

טוהן אזא געוואגטע שריט.

זיך  האבן  זיי  און  וואסער  די  אין  אריין  זענען  זיי 
אריינגאנג  די  פון  ריכטונג  די  צו  אראפלאזן  אנגעהויבן 
איבערראשנדער  און  וואונדערליכער  א  הייל.  די  פון 
ריזיגע  אויגן;  זייערע  פאר  אנטפלעקט  זיך  האט  וועלט 
פארבן  ערליי  אלע  מיט  פיש'לעך  קליינע  פון  גרופע'ס 
זענען געשווימען צווישן די אלע ערליי שיינע געוויקסן, 
ווען אונטער זיי ווערט א ווייסע שוים. די זון שטראלן 
וואס האבן אריינגעדרינגען האבן זיך צושפרייט אויף די 
זענען  ים  די  פון  ערד  די  אויף  און  שטיינער.  טונקעלע 
געגאנגען מאדנע און פלינקע באשעפענישן, אזעלעכע 

וואס ביז יעצט האבן זיי עס נאר געזעהן אין די ביכער.

אט האבן זיי באמערקט פון דערווייטנ'ס אין די עפענונג 
פון די הייל, און באלד האבן זיי אנגעהויבן צו שווימען 
פארגעסן  זיי  האבן  ברען  גרויס  פון  ברען.  א  מיט  אהין 
ביי  אפגעשטעלט  נישט  זיך  האבן  זיי  כלל;  וויכטיגע  א 
די אריינגאנג פון די הייל כדי צו צובינדן א בענדל וואס 
דורך דעם וועלן זיי קענען טרעפן דעם וועג אויף צוריק.

די  פון  זיי  זענען  באוועגונגען  געמאסטענע  מיט 
אריינגאנג פון די הייל אריין צו א ריזיגע זאל וואס איז 
געווען אויסגעהאקט אין א פעלזן שטיין, באלויכטן מיט 
אריינגעדרונגען  האט  וואס  ליכטיגקייט  נאטורליכע  א 
פון צווישן די לעכער וואס זענען געעפענט געווארן אין 
דער דאך. זיי האבן זיך אפגעשטעלט אויף א מינוט עס 
דעם  אנגעפילט  האט  וואס  וואסער  די  באטראכטן,  צו 
וואס  פארבן  שיינע  מיט  געפארבט  געווען  זענען  זאל 
האבן געמאכט מ'זאל שטארק אנזעהן די קליינע פיש'ן 

וואס זענען דארט געשווימען.

אין די ווענט פון די זאל האבן זיי באמערקט נאך קליינע 
לעכער, און אן צו טראכטן צופיל האבן זיי באשלאסן צו 
פון  גרעסער  אויסגעזעהן  האט  וואס  איינס  באטראכטן 
די אנדערע. צוויי פון זיי זענען אריין געשווימען, אבער 
זייער שנעל האבן זיי פארשטאנען אז עס וועט זיי זייער 
שווער זיין צו גיין ווייטער, דער לאך איז געווען נידריג 
שפיציגע  ארויסגעשטעקט  האבן  ווענט  זיינע  פון  און 
געווארן,  צושטאכן  זיי  זענען  כמעט  וואס  שטיינער 
אויב דאס איז נישט גענוג געווען, די בלאטעדיגע ערד 
האט זיך אויסגעמישט צוליב זייערע באוועגונגען אין די 

וואסער און עס איז זיי שווער געווארן דאס זעהן.

זיי  עס  איז  קוים  אבער  ארויסגיין,  באשלאסן  האבן  זיי 
צו  אנגעקומען  צוריק  ענדליך  זענען  זיי  ווען  געלונגען. 
אז  באמערקט  ציטער  מיט  זיי  האבן  זאל  גרויסן  דעם 
זייער דריטער חבר איז פארשוואונדן געווארן. לויט ווי 
עס זעהט אויס איז ער געגאנגען זיי זוכן אין דעם נישט 

ריכטיגן לאך.

זוכן  צו  פראבירט  אים  זיי  האבן  דערשראקענערהייט 
געווען  יא  איז  וואס  לאך  א  לאך,  דערנעבענדיגן  א  אין 
האבן  דעם  פון  אבער  גיין,  אריבער  צו  גרינג  און  ברייט 
אז  געציטערט  האבן  זיי  לעכער,  נאך  פארגעזעצט  זיך 
אויף  זארג  זייער  אבער  פארבלאנדזשעט,  ווערן  זיי 
זיך  האבן  זיי  אז  צוגעברענגט  זיי  האט  חבר  זייער 
צו  אנגעהויבן  האבן  און  לעבן  זייער  איינגעשטעלט 

באקוקן יעדע לאך.

זייער  געטראפן  ענדליך  זיי  האבן  פרייד  זייער  צו  ווען 
פארלוירענער חבר, זענען זיי אויפגעציטערט געווארן צו 
זעהן אז די אקסעדזשען (חמצן) וואס זיי האבן געהאט 
גייט זיך ענדיגן. זיי האבן זיך געאיילט צו שווימען אויף 
ארויס, אבער זייער שנעל האבן זיי פארשטאנען אז זיי 

זענען אריינגעפאלן אין א מסוכנ'דיגן פלונטער.

זיך  האבן  געשווימען  זענען  זיי  וואס  אין  לעכער  די 
קיין  נישט  זעהן  זיי  ווען  פארדרייט,  און  פארצווייגט 
און  ווייניגער  געווארן  איז  אקסעדזשען  די  ארויס.  וועג 
זיי האבן פארשטאנען אז זיי געפונען זיך אין א ריכטיגע 
לעבנ'ס געפאר. עס קען זיין אז קיינער וועט זיי קיינמאל 
ביטערניש,  א  מיט  געטראכט  זיי  האבן  טרעפן,  נישט 
ווען זיי האבן אנגעהויבן צו פילן אז זייערע כוחות לאזן 

זיך אויס.

א שנעלע בליק אויף דעם זייגער פון דעם אקסעדזשען 
איין  נאך  זיי איבערגעבליבן  איז  עס  אז  זיי געוויזן  האט 
זיי  האבן  כוחות  לעצטע  זייערע  מיט  לעבן.  צום  מינוט 
א  מיט  געשווימען  זענען  זיי  אויסנוצן.  עס  פראבירט 
אן  פעלזן,  די  צווישן  צווייטן  נאכן  איינער  איילעניש 
אריינגעדרינגען  שוין  האט  יאוש  דער  אוואו,  וויסן  צו 
די  אין  דעמאלטס,  פונקט  אבער  מוח,  זייער  אין 
שווערעסטע מינוט וואס איז אריבער אויף אים פון ווען 
ער איז געבוירן געווארן, האט יוסי, דער עלטסטער פון 
די גרופע געפיהלט די געשריי וואס קומט ארויס פון די 
טיפענישן פון זיין הארץ, א אומבאקאנטע געשריי, פון 
א תפילה וואס איז געווען פארשטיקט אין די טיפענישן 
פון זיין באוואוסטזיין אין לויף פון אסאך דורות וואס ער 

איז געווען אפגעריסן פון אידישקייט.

שטימע  די  געהערט  יוסי  האט  הימל!",  אין  "טאטע 
געשריי, "איך בעהט דיר, ראטעווע אונז ארויס פון דא 
בשלום, איך זאג דיר צו אז איך וועל זיך צוריק קערן צו 

דיר מיטן גאנצן הארץ!".

געווארן,  געהערט  נישט  איז  שטימע  זיין  וואס  כאטש 
האט יוסי געפיהלט אז זיין גארגל ווערט אים הייזעריג 
און  התרגשות,  פון  שוויצט  קערפער  גאנצע  זיין  און 
פלוצלינג, עפעס אינערליך האט אים צוברענגט ער זאל 
אויסדרייען זיין האלדז אויף צוריק; ער האט באמערקט 
געאיילט  זיך  האט  ער  און  ליכטיגקייט  שוואכע  א  אין 
צו שווימען צו יענע ריכטונג ווען זיינע חברים שווימען 
אים נאך. די אקסעדזשען האט זיך שוין געענדיגט ווען 
זיי דריי האבן זיך ענדליך געטראפן אין דעם גרויסן זאל, 
זיי  און  אריבערגעשווימען  עס  זיי  זענען  פליה  איין  אין 

זענען אנגעקומען צו די ערד פון די ים.

האבן  זיי  זיי.  פאר  געווען  נאך  איז  טייל  שווערער  דער 
געדארפט מיט א שטארקע איילעניש אריבערשווימען 
וועלן  זיי  ביז  וואסער  פון  מעטער  צוואנציג  און  אכט 
אנקומען ביז העכער דעם ים. דאס איז געווען זייער א 
שווערע אונטערנעמונג רעכנענדיג אז עס איז זיי נישט 
איבערגעבליבן קיין אקסעדזשען. יוסי איז געווען דער 
הימל  צום  אויגן  זיינע  אויפגעהויבן  ווידער  האט  וואס 
און האט געדאוונט פון טיפן הארץ. מיט די האנט האט 
ער ערקלערט פאר זיינע חברים א וויכטיגע כלל; מ'זאל 
מערסטע  דאס  לונגען  די  פון  לופט  די  ארויסשטופן 
נישט  מ'זאל  כדי  ארויף,  מ'גייט  בעפאר  מ'קען  וואס 
זיין  מצליח  ענדליך  וועלן  זיי  ווען  ווערן  געשעדיגט 

אנקומען העכער די וואסער.

דורך  מינוטן,  געציילטע  ביז  און  געטוהן,  אזוי  האבן  זיי 
א אפענע נס האבן זיי זיך ענדליך געטראפן אויף דעם 
זייערע  אין  אריינגעאטעמט  האבן  זיי  לופט.  פרייען 
לונגען אסאך פרישע לופט ווען זיי שמייכלען צוזאמען.

געקענט  נישט  האט  חברים,  זיינע  פון  אנדערשט  יוסי, 
איז  עס  שטייגער.  לעבנ'ס  געווענליכן  זיין  פארזעצן 
רעטענונג  וואונדערליכער  זייער  אז  געווען  קלאר  אים 
איז  וואס  תפילה  רירנדנע  די  צוליב  געקומען  איז 
ארויסגעקומען פון די טיפענישן פון זיין הארץ, דארט, 
אין די טיפעניש פון די הייל, און אין זיין הארץ האט ער 
באשלאסן א פעסטע באשלוס – זיך צוריק קערן מיט א 
אמת'דיגן הארץ צו זיין באשעפער, דער וואס האט אים 

געראטעוועט פון א זיכערן טויט.

א חבר פון זיין יוגנט וואס האט נישט פון לאנג תשובה 
די  פון  סעמינאר  די  צו  געשיקט  אים  האט  געטוהן 
איינגעשריבן  זיך  האט  יוסי  'ערכים'.  ארגאניזאציע 
די  פון  ארויס  איז  ער  איבערגענומען,  געווארן  איז  און 
ומצוות  תורה  שומר  א  מענטש.  נייער  א  ווי  סעמינאר 
און א גלויביגער מיט זיין גאנצער כח. און אלעס אין די 

זכות פון יענע תפילה.
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אין די טיפענישן האב איך אנטפלעקט דעם אויבערשטן

די חוקי תורה – זענען די חוקי חיים
עס איז באקאנט די מעשה וואס איז געווען ביים בעל שם טוב הקדוש: איינמאל האט מען אים 
געפרעגט עפעס א פראגע אין עניני מסחר. האט ער געעפנט דעם ספר הזוהר וואס איז געליגן 

אויף זיין טיש, און האט געקוקט דערין און געענטפערט.

האט מען אים געפרעגט וויאזוי טרעפט מען אין זוהר די ענטפער אויף די פראגע? האט ער 
געענטפערט: חז"ל זאגן דאך (חגיגה יב א) אז דער אור וואס דער אויבישטער האט מיט דעם 
באשאפן די וועלט האט געשיינט פון איין עק וועלט ביז צו די צווייטע, און דער מענטש האט 
זיך אויך געקענט מיט דעם באנוצן. נאר ווייל דער אויבישטער האט געזעהן אז די וועלט איז 
נישט פאסיג זיך צו באנוצן מיט דעם האט ער עס באהאלטן פאר די צדיקים אויף לעתיד לבוא. 
און וואו האט ער עס באהאלטן? אין די תורה. ווען א מענטש לערנט תורה לשמה ווערט אים 
ליכטיג א וועג צו פארשטיין און צו זעהן פון איין עק וועלט ביז צו די צווייטע, אזוי ווי עס איז 
ביי די בריאה בעפאר די ליכטיגקייט איז באהאלטן געווארן ('דגל מחנה אפרים' בראשית א ד; 'כתר 

שם טוב' אות שלט). 

אויך דער חפץ חיים איז געווען געוואוינט נאכזאגן אין נאמען פון רבי איצעלע פון וואלאזשין: 
א  דעם  אויף  טרעפן  נישט  מ'קען  וואס  וועלט  דער  אויף  פראגע  קיין  פארהאן  נישט  איז  עס 
ענטפער אין די תורה הקדושה, און נישט נאר אין רוחניות'דיגע ענינים, נאר אויך א סוחר וואס 
מ'האט אים עפעס אנגעטראגן אין זיינע געשעפטן און ער ווייסט נישט וויאזוי ער זאל זיך פירן, 
זאל ער וויסן אז זיין עצה שטייט געשריבן אין די תורה, און עס פעהלט זיך נאר אויס לעכטיגע 

אויגן צו זעהן וואו עס שטייט ('פה קדוש' עמ' שנה).

אז  זאגן  און  צולייגן  געוואוינט  געווען  איז  הי"ד  וואסערמאן  אלחנן  רבי  גאון  דער  תלמיד  זיין 
נישט אומזינסט ווערט די תורה אנגערופן 'תושיה' (מסכת כלה רבתי ה ב), ווייל די תורה איז די 
איינציגסטע ענטפער פאר יעדן איד אויף אלע זיינע פראגן; אין יעדע זאך וואס דער מענטש 
קווענקלט דארף ער וויסן אז אן די עצה פון די תורה וועט ער נישט מצליח זיין אנצוקומען צו 

די ריכטיגע באשלוס (מתוך הקדמת בנו ל'קובץ מאמרים').

צוליב דעם ביי 'אהבה רבה' רופן מיר אן די מצוות פון די תורה: "חוקי חיים", און אזוי אויך ביי 
מעריב זאגן מיר "כי הם חיינו", ווייל עס איז טאקע אזוי, די תורה איז אונזער לעבן. און לויט 
דעם קען מען זאגן, אז אויב מיר טוהן פארשטיין אז די תורה איז אונזער לעבן, וועלן מיר זיכער 
נישט נאכלאזן אפילו אויף איין הלכה, ווייל דער וואס איז מוותר אויף א געוויסע טייל פון די 
תורה, איז ווי איינער וואס איז מוותר אויף א טייל פון זיין לעבן, און עס איז ווי עס פעלט אים 

חלילה א האנט צי א פוס (הגרמ"ש שפירא, 'זהב משבא' - מאמרים, עמ' עז).

זוכה זיין אין די תורה ווי א מתנת חנם
ביים דאווענען זענען מיר מקפיד צו בעהטן מיט דעם נוסח: "כן תחננו ותלמדנו", ד.מ. אז מיר 
ווילן זוכה זיין צו די תורה ווי א אומזינסטע מתנה ('עץ יוסף'), אזוי ווי די חכמים דרש'ענען אין 
"פארוואס   - ִסיַני"  ְּבִמְדַּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  "ַוְיַדֵּבר  א)  א  (במדבר  פסוק  אויפן  ז)  א  (במדב"ר  מדרש 
פייער,  זאכן,  דריי  אין  געווארן  געגעבן  איז  תורה  די  אז  מען  לערנט  דא  פון  סיני?  מדבר  אין 
וואסער, און אין מדבר... און פארוואס מיט די דריי זאכן? אזוי ווי זיי זענען אומזינסט פאר אלע 

מענטשן, אזוי איז די תורה אויך אומזינסט".

עס איז ריכטיג אז די תורה איז חשוב און טייער מער מאלפי זהב וכסף, אבער פון די צווייטע 
מען  קען  ווערד  איר  ווייל  איז  דאס  און  אומזינסט,  געווארן  געגעבן  אונז  פאר  עס  איז  זייט 
קענען  מיר  ווי  אזוי  טובים.  מעשים  מיט  נישט  און  געלט  מיט  נישט  שאצן –  נישט  אינגאנצן 
זיך דאס איבערצייגן ביי משה רבינו ע"ה, כאטש וואס עס איז נישט געווען איינער וואס איז 
געווען גרעסער פון אים מיט מעשים טובים (ברכות לב ב), פון דעסוועגן זאגן די חכמים (שמו"ר 
מא ו) אז אין לויף פון די פערציג טעג וואס ער האט זיך אויפגעהאלטן אויפן בארג סיני האט 
ער געלערנט די תורה און עס באלד פארגעסן, ביז דער אויבישטער האט עס אים געגעבן א 
די  צו  געווען  זוכה  נישט  האט  וועלט  דער  אויף  מענטש  קיין  אז  מיר  לערנען  דא  פון  מתנה, 

תורה צוליב זיינע מעשים.

ווייל מיר האבן נישט קיין מעגליכקייט צו באצאלן פאר די תורה אזוי ווי איר ווערד איז, וועגן 
דעם כדי דער אויבישטער זאל עס אונז געבן, קען דאס זיין נאר צוליב זיין גרויסע ליבשאפט 
צו אונז, און וועגן דעם הייבן מיר אן די ברכה 'אהבה רבה' מיטן שילדערן די ספעציעלע אהבה 

און חמלה וואס דער אויבישטער האט צו אונז (תפארת שמשון', במדבר א א).

לויט דעם יסוד קענען מיר פארשטיין וויאזוי מיר דערוואגן זיך צו בעהטן פונעם באשעפער 
אז אזוי ווי ער האט אויסגעלערנט די תורה פאר די אבות הקדושים, זאל ער עס אויך פאר אונז 
אויסלערנען, כאטש מיר זענען ווייט טויזנטער מדריגות פון זיי; ווייל די אבות האבן אויך נישט 
זוכה געווען צו די תורה צוליב זייערע מעשים טובים נאר אלץ א 'מתנת חינם', אויב אזוי קענען 

מיר אויך בעהטן ווי זיי ('ישמח ישראל' חנוכה, ליל ג' שנת עת"ר מאמר ב).

מצליח זיין אין תורה – נאר מיט הילף פון אויבן
האבן  אלכסנדריה  אנשי  די  וואס  פראגן  עטליכע  געברענגט  ווערט  ב)  (סט  נדה  מסכת  אין 
זאל  ער  כדי  טוהן  מענטש  א  זאל  "וואס  זיי:  צווישן  און  חיננא,  בן  יהושע  רבי  פון  געפרעגט 
ווערן א חכם? האט ער זיי געזאגט: ער זאל אסאך זיצן און לערנען און ווייניג האנדלען. האבן 
זיי געזאגט: אסאך האבן אזוי געטוהן און עס האט זיי נישט געהאלפן! נאר: זיי זאלן בעהטן 
רחמים פון דעם אויבערשטן וואס די חכמה איז זיינס, אזוי ווי עס שטייט (משלי ב ו): "ִּכי ה' ִיֵּתן 

ָחְכָמה ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה".

ביי די ברכה בעהטן מיר פון דעם אויבערשטן אליין: "כן תחננו ותלמדנו", און טאקע אזוי, אז 
מ'קוקט נאך די לעבנ'ס געשיכטע פון די גרויסע רבי'ס זעהט מען אז יעדעס מאל ווען עס איז 
זיי עפעס שווער געווען ביים לערנען, זענען זיי געווען געוואוינט זיך צו ווענדן צום באשעפער 
מיט א געבעהט אז ער זאל פאר זיי עפענען די פארבארגענישן פון די תורה, און נאך וואס זיי 

האבן געדאוונט אויף דעם פון טיפן הארץ האבן זיי זוכה געווען צו א הילף פון הימל.

א וואונדערליכן עפיזאד ווערט דערציילט אויף דעם גאון רבי איסר זלמן מעלצער זצ"ל: ווען 
עס איז אים שווער געווען צו פארשטיין עפעס א סוגיא, פלעגט ער אריינגיין אין א דערנעבנדיגן 
צימער און מיט טרערן האט ער געבעהטן ער זאל זוכה זיין צו פארשטיין, און אייביג האט זיין 

תפילה טאקע אויפגעטוהן.

איינמאל האט ער זיך געפלאגט אויף א שווערן ירושלמי, נאך א שטיק צייט האט ער געטראפן 
עס  מ'זאל  וואס  וועג  אזא  אויף  ירושלמי  דער  פון  לשון  דעם  פארראכטן  האט  גר"א  דער  אז 
געזאגט  האט  און  נאכלאזן  געוואלט  נישט  האט  זלמן  איסר  רבי  אבער  פארשטיין,  קלאר 
ראשונים  רוב  אבער  גר"א,  דער  פון  גירסא  די  איז  אזוי  אז  טאקע  'ריכטיג  מקורב:  זיין  פאר 
האבן מסכים געווען מיט אונזער גירסא, וויאזוי וועל איך קענען פארענטפערן דעם ירושלמי 
דעם  אין  אריין  איז  זלמן  איסר  רבי  מנחה,  פון  זמן  די  אנגעקומען  איז  אינצווישן  זיי?'.  לויט 
דערנעבנדיגן צימער צו דאווענען און איז נאכדעם צוריק ווען זיין פנים איז נאס פון טרערן. 
ווען ער האט נאכאמאל אריינגעקוקט אין ירושלמי איז אים באלד געלונגען צו פארענטפערן 
די גירסא פון די ראשונים און זיין פנים האט געשיינט פון שמחת התורה ('בדרך עץ החיים' ח"ב 

עמ' 476).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
די ברכה פון אהבה רבה (ג')

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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