
ישועתן ש>ל ישרא>ל
די געוואלדיגע מעלות און סגולות פון

>ליינען ספר דברים

די חשיבות פון לערנען גאנץ ספר דברים שבת קודש
עס שטייט אין מדרש רבה )בראשית ו’ יד(: אמר 
איז  תורה  משנה  ספר  יוחאי,  בר  שמעון  ר’ 
געווען א פאן פאר יהושע, ווען השי”ת האט 
זיך באוויזן צו אים איז יהושע געזעצן מיט 

אין  תורה  משנה  ספר  א 
הקב”ה  האט  הענט,  די 
יהושע  חזק  געזאגט, 
ימיש  לא  יהושע  אמץ 

ספר התורה הזה מפיך.

אין  ווייטער  שטייט 
מלחמה  די  ביי  מדרש 
מיט יריחו, האט יהושע 
דברים  ספר  די  גענומען 
די  פאר  געוויזן  עס  און 
געזאגט:  און  חמה  גלגל 
האב  איך  ווי  אזוי 
נישט געשוויגו פון דעם 
זאלסטו שווייגן פון מיר, 
געפאלגט:  זון  די  האט 

וידום וירח עמד.

פון  כח  שטארקע  די 
דברים  ספר  לערנען 
רקיעים  אלע  שפאלט 

א  נאך  אויף  עפענט  פסוק  יעדע  הימל.  פון 
מצוה  א  איז  יתום  דור  אונזער  אין  טויער. 

זיין  מקפיד  צו  איד  יעדן  אויף  חוב  א  און 
צו לערנען יעדן טאג פון ספר משנה תורה 
און מאכן א סדר צו ענדיגן. יעדן טאג אדער 

יעדע וואך.

מחזק  זיך  דארף  מען 
אין  שטארקן  און  זיין 
וואס  יתום,  דור  דעם 
זייער  זענען  נסיונות  די 
אזא  אין  און  שווער, 
מזכה  מען  דארף  צייט 
זיין די רבים שלא ימוש 
מפינו,  הזה  התורה  ספר 
וועט עוסק  וואס  יעדער 
מלאכת  די  אין  זיין 
זיין  זוכה  וועט  הקודש, 
חוץ  גדולות  ישועות  צו 
לדרך הטבע וכל המרבה 
תבוא עליו ברכה וברכת 
ד’ היא תעשיר ולא יוסיף 
כב(,  י’  )משלי  עמה  עצב 
אז  זיין  זוכה  זאלן  מיר 
זיין  מקבל  זאל  השי”ת 
תיקונים  און  תפילות  די 
פון כלל ישראל דורך די קידוש השם וזיכוי 

הרבים.

וואס איז די געוואלדיגע כח פון ספר דברים מער פון אנדערע ספרים?
מסעי,  פר’  עמוקות  מגלה  אין  שטייט  עס 
מארץ  יצאו  אשר  ישראל  בני  מסעי  אלה 
מצרים, זאגט ער דאס איז מרומז אויף די ד’ 

גליות ווי כלל ישראל איז געווען נאך יציאת 
מצרים. די ר”ת פון א’לה מ’סעי ב’ני י’שראל 
איז די זעלבע ר”ת פון א’דום מ’די ב’בל י’ון. 

עש”ו עמ”י	



2

ספרים  ד’  די  אז  באוואוסט  איז  אויך  אזוי 
“במדבר”   - “ויקרא”   - - “שמות”  “בראשית” 
יון  מדי  בבל  גליות,  ד’  די  כנגד  מכוון  איז 
אדום. די אור התורה פון די ספרים האט יעדע 
ספר אפגעשוואכט די כח הטומאה פון איינע 
פון די גליות, און דורך דעם האט כלל ישראל 
געהאט א שמירה אז מען זאל ח”ו נישט ווערן 
איינגעזונקען אין די טומאה, די קיום פון אידן 
בזמן הגאולה איז בזכות אור התורה פון ספר 
“דברים” וואס משה רבינו האט מגלה געווען 

מיט רוח הקודש.

דערפאר איז אן ענין צו לערנען יעדן שבת ספר 
אפילו  וואס  דביקות,  און  מיט שמחה  דברים 
“ספר  נאמען  הייליגע  די  ארויסזאגן  בלויז 
סגולה  גרויסע  א  אויף  זכות  א  איז  דברים” 

וואס איז מעורר רחמים מן השמים.

הואיל  מואב  בארץ  הירדן  בעבר  שטייט  עס 
רש”י  זאגט  הזאת,  התורה  את  באר  משה 
די  פון  פשט  די  להם.  פירש  לשון  בשבעים 
פסוק דארף מען שטארק מעיין זיין, נאר ס’איז 
שערי  כנגד  מכוון  איז  דברים  ספר  אז  ידוע 
אין  שערים,   955 דא  איז  הימל  אין  שמים. 
וואס משה  פסוקים   955 דא  איז  דברים  ספר 
זיין  פון  טעג   36 לעצטע  די  אין  האט  רבינו 

לעבן געשריבן.

עצות  און  סגולות  הייליגע  די  ליגט  דא  אט 
ביד  אנקומען  און  שערים  די  דורכצוגיין 
צו  כח  גרויסע  א  האט  פסוק  יעדע  השי”ת. 
וויפל מען  עפענען א געוויסע שער, און לויט 
קען מען  פסוק  די  פון  די עמקות  פארשטייט 
פון  סוד  די  איז  דאס  און  שער,  די  עפענען 
די שבם?????? וואס מען זאגט אויף צדיקים 
די  געקענט  האבן  צדיקים  אז  בשערים,  נודע 
מכוון  איז  וואז  התורה  פסוקי  די  פון  עומק 
כנגד די שערים און מכח פון די פסוק האבן 
זענען  אזוי  און  שער  די  עפענען  געקענט  זיי 

זיי געווען נודע בשערים.

עכ”פ אויף די פסוק איז שווער א מורא’דיגע 
משה  פון  כוונה  די  געווען  איז  וואס  קשיא, 
רבינו ביום איבער טייטשן די תורה, תורת ד’ 
תמימה אויף די שבעים לשון. עס שטייט דאך 

אין שו”ע )או”ח סי’ תק”פ( בימי תלמי המלך האט 
מען איבערגעטייטשט די תורה אויף יוונית און 
די וועלט איז געווען חושך פאר דריי טעג, און 
פון כלל  רבי  רבינו דער  דא שטייט אז משה 
צו  אידן  די  צווישן  פארמיטלער  דער  ישראל 
הקב”ה, און ער איז ארויף און אראפ פון הימל 
עטליכע מאל און געהערט תורה מפי הקב”ה, 
 70 אויף  תורה  די  איבער  טייטשט  גאר  ער 
שפראכן, וואס יעדע שפראך האט א טומאה? 

און נאכמער, מ’האט אונז מחנך געווען אז כלל 
ישראל איז ארויס פון מצרים בזכות שלא שינו 
את שמם לשונם ומלבושם, און מען זעט בימי 
תלמי המלך אז אפילו איבערטייטשן אויף איין 
שפראך האט געברענט א מורא’דיגע חשכות, 
אוב אזוי פארוואס האט משה רבינו דער אבי 
 70 הנביאים איבערגעטייטשט די תורה אויף 

שפראכן?

מיר  שווערער:  אסאך  נאך  איז  קשיא  די  און 
ווייסן דאך אז יעדע זאך וואס מען טוט אינעם 
לעבן, האט א גרויסע באדייט, אפילו עס זעט 
אויס א קליינע זאך דא אונטן, אבער אין הימל 

האט עס א גרויסע משמעות און באדייט.

דאס  השנה,  ראש  שופר  בלאזט  מען  צב”ש 
קען  אזוי  זאך,  סימבאלישע  א  ווי  אויס  זעט 
טראכטן א גוי, אבער מיר אידן מאמינים בני 
מאמינים ווייסן, אז ראש השנה זיצט הקב”ה 
אויבן על כסא הדין, און די גאנצע וועלט איז 
אין א סכנה, ווער האט נישט קיין פחד פונעם 
טוט  מען  וואס  רגע  די  אין  אבער  הדין,  יום 
וועלט  די  אויף  שופר  תקיעת  פון  פעולה  די 
אין שול, איז הקב”ה מתמלא ברחמים ועובר 

מכסא דין לכסא רחמים.

הונדערטער  וויפל  אריינטראכטן  דארף  מען 
אין  געווארן  ניצול  זענען  מענטשן  טויזנטער 
וויפל  אומגליקן,  וויפל  פון תקיעת שופר,  זכות 
ארימקייט, וויפל חורבנות, וויפל שלעכט’ס איז 
געווארן פארמיטן פון די וועלט, אלעס אין זכות 
פון תקיעת שופר, וואס הקב”ה איז עובר מכסא 
דין לכסא רחמים. דא אויף די וועלט זעט עס 
טאקע אויס ווי א קליינע זאך, אבער אויבן אין 

הימל האט עס א מורא’דיגע חשיבות.
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ווען מען שאקלט מיט  די זעלבע זאך סוכות, 
די ד’ מינים, א גוי פארשטייט נישט וואס מען 
טוט מיט די העלצער אין די הענט, אבער א 
איד א ירא שמים וואס איז מאמין בדברי חז”ל, 
גלייבט אז מיט’ן שאקלען די ד’ מינים האלט 
שלעכטע  די  און  רעות  רוחות  די  צוריק  מען 
טל, ווייל א זאך וואס זעט אויס קליין אויף די 
וועלט האט א געוואלדיגע חשיבות אין הימל, 

און טוט אויף גרויסע זאכן.

די וועלט איז גלייך צו א שטריק פון 2 עקן, 
עק  איין  און  אויבן  צוגעבינדן  איז  עק  איין 

מען  וואס  מאל  יעדעס  אונטן.  צוגעבינדן  איז 
די  זיך  רוקט  אונטן,  פון  שטריק  די  שלעפט 
שטריק פון אויבן. די זעלבע זאך, יעדע קליינע 

פעולה דא האט א גרויסע משמעות אויבן.

האבן  אידן  די  וואס  יסודות  אלע  די  ממילא 
אפגעהיטן אין מצרים, זיך נישט אויסצומישן 
מיט די מצריים, שלא שינו את שמם לשונם 
שווער  איז  עצומות,  יסודות  זענען  ומלבושם, 
די  געווען  מפרש  רבינו  משה  האט  פארוואס 
דור  גאנצע  די  ווען  תורה אויף שבעים לשון, 

המדבר האט גערעדט לשון הקודש?

 משה רבינו האט צוגעגרייט א גאולה און הצלה לדורות 
מיט’ן ספר דברים

נאר מ’קען עס פארשטיין מיט אן הקדמה, פון 
ווען הקב”ה האט באשאפן די וועלט, האט די 
ענינים. דער חטא עץ  וועלט געהאט שווערע 
הדעת וואס דאס האט געברענגט א שרעקליכן 
איז  הראשון  אדם  וועלט,  די  אויף  אומגליק 
איז  עס  און  עדן  גן  פון  פארטריבן  געווארן 
נגזר געווארן מיתה אויף די וועלט. נאך דעם 
האט קיין געהארגעט הבל, דאס איז געווען די 
ערשטע רציחה אויף די וועלט, און די וועלט 
עס  ערגער,  און  ערגער  דערנאך  געווארן  איז 
וירח,  שמש  עובדי  ע”ז,  עובדי  געווען  זענגן 
מענטשן וואס האבן געהאלטן כחי ועוצם ידי 
ווי נמרוד וחבורתו. אזוי איז געווען צענדליגער 

דורות. 

אז  געהאט  מורא  השי”ת  האט  דעם  וועגן 
און  עולם המסוכן,  אויף דעם  זאל לעבן  חנוך 
זמנו און אים  גענומען לפני  האט אים אוועק 
געמאכט פאר א מלאך שר הפנים של השמים, 

דער מלאך מט”ט.

געווען  איז  דורות  שווערע  אלע  די  צווישן 
זייער שווערע דורות, אזוי ווי דור סדום, דור 
המבול, דור הפלגה, וואס זייער התנהגות איז 
אז השי”ת האט משנה  זייער שלעכט  געווען 

געווען די סדרי העולם.

צב”ש אז מען וועט נעמען די דור הפלגה, וועט 
מען פארשטיין אביסל די עומק פון די קלקול 

און די חורבן וואס עס האט געברענגט. ביז’ן 
גערעדט  וועלט  גאנצע  די  האט  הפלגה  דור 
געזינדיגט  האט  הפלגה  דור  די  שפראך,  איין 
מלחמה  הימל  אין  ארויפגיין  געוואלט  און 

האלטן מיט הקב”ה.

נישט דא פון פשוט’ע מענטשן,  אוןו מ’רעדט 
מ’רעדט דא פון מענטשן מיט גרויסע השגות, 
פונדעסטוועגן האט זייער עבירה געברענגט א 
קלקול און הקב”ה האט משנה געווען די סדרי 
העולם, ווי עס ווערט געברענגט אין חז”ל, אז 
מלאכים   70 גענומען  צוזאמען  האט  הקב”ה 
און   70 אויף  גורל  א  געמאכט  האט  ער  און 
א גורל אויף 70 שפראכן, יעדער מלאך האט 
שפראך,  איין  און  פאלק  איין  אויסגעוועלט 
און אזוי איז די וועלט געווארן צוטיילט, ווען 
יעדע מדינה האט זיין פאלק און זיין שפראך.

כלל  פאר  ישראל  ארץ  גענומען  האט  הקב”ה 
ישראל, און ער איז משגיח אויף אלע געברויכן 
)דברים  זאגט  פסוק  דער  ווי  ישראל,  ארץ  פון 
יא, יב( עיני ד’ אלקיך בה מראשית השנה ועד 
גענומען לשון  אחרית שנה. און הקב”ה האט 
פון כלל ישראל, אזוי  קודש פאר די שפראך 
עס   ,70 און  צוטיילט  וועלט  גאנצע  די  איז 
טפל  א  זענען  זיי  אבער   70 ווי  מער  דא  איז 
צו די עיקר 70, ווען די מלאכים אויבן קריגן 
זיך ברעכט אויס א מלחמה דא אונטן צווישן 



די מדינות ווייל די מלאכים אויבן געוועלטיגן 
אויף די פעלקער.

ווי די וועלט  וויסן אז פונקט אזוי  מען דארף 
די  איז  אזוי   ,70 אין  צוטיילט  געווארן  איז 
יצר הרע צוטיילט אין 70 כוחות, דאס הייסט 
אויף  הרע  יצר  א  דא  איז  איבעראל  אפי’  אז 
לאנד  יעדע  האט  פונדעסטוועגן  מצוות  אלע 
יצר הרע  וואס דער  אויף  א אנדערע שפראך 

פארלייגט זיך זייער שטארק.

פון  הרע  יצר  די  וואס  מדינה  א  דא  איז  עס 
א  דא  איז  עס  און  שטארק  זייער  איז  מינות 
מדינה ווי די יצר הרע פון האבן געלט איז די 
עיקר יצר הרע פון יענע מקום, אזוי אויך אלע 
אנדערע 70 פעלקער האט זיין עיקר יצר הרע 

אויף א צווייטע זאך.

די גרויסע צדיקים די קדושי עליון, זיי ווייסן 
פלאץ,  יעדע  אויף  השי”ת  דינען  צו  אזוי  ווי 
לויט ווי אזוי עס איז דארט די עיקר יצר הרע 
און זיי ווייסן וועלכע לימוד עס איז חשוב די 
זיין די  מערסטע אויף יענע פלאץ צו ממתיק 

יצר הרע אויף יענע פלאץ.

לויט די יחוד קדוש קען מען פארשטיין, משה 
רבינו דער עבד נאמן פון הקב”ה, האט געזען 
גלות  אין  גיין  דארפן  וועט  ישראל  כלל  אז 
אויף זייער שווערע מקומות, ווי עס איז זייער 
אידישקייט,  ביי  דערהאלטן  צו  זיך  שווער 
הקדושה  תורה  די  גענומען  רבינו  משה  האט 
וואס איז די כח און די חיות פון יעדע נשמה 
איבערגעטייטשט  עס  האט  ער  און  בעולם, 
 70 די  זיין  צו ממתיק  כדי  70 שפראכן  אויף 
שפראכן, און צו ממתיק זיין די עיקר יצר הרע 
מלאכים   70 די  האט,  פאלק  יעדע  א  וואס 
די  אויף  עבירות  עיקרי   70 צושפרייט  האבן 
איבער  האט  מען  וואס  דורכדעם  און  וועלט, 
שפראכן,   70 אלע  אויף  תורה  די  געטייטשט 
מלאכים  די  פאר  השפעה  אן  תורה  די  גיט 
פון די 70 פעלקער, און דאס צוברעכט די כח 
המשחית און עס צוברעכט די יצר הרע פון די 
פאלק, דאס איז וואס די פסוק אין ספר דברים 

לערנט אונז.

און מיר דארפן צו וויסן, אז די טעג זענען נישט 
קיין  אין  נישט  זענען  מיר  צייטן.  גרינגע  קיין 
היינט  ביז  הפלגה  דור  די  פון  צייטן,  פשוט’ע 
איז די וועלט געווען צוטיילט אין 70 שפראכן, 
היינט האט זיך די וועלט צוריק געקערט אזוי 
ווי ערב די דור הפלגה, יעדער קען רעדן אויפן 
וועלט,  די  אויף  מענטש  יעדן  מיט  טעלעפאן 
יצר  די  אז  אויס  קומט  שפראך.  יעדע  א  אין 
הרע וואס איז געווען צוטיילט צווישן די 70 
די  יעצט  איז  פעלקער   70 די  פאר  מלאכים 
האט  וועלט  די  פלאץ.  יעדע  אויף  הרע  יצר 
אין  מציאות.  גאנצע  איר  מיט  געטוישט  זיך 
די לעצטע יארן איז צופאלן אלע מויערן וואס 
הונדערטער  במשך  געווארן  געבויעט  זענען 
יארן, און די וועלט איז געבליבן אן קיין שום 

באשיצונג און אן קיין שום שמירה.

דארף  מאכן,  דארפן  מיר  וואס  שמירה  די 
איז  וועלט  די  נסיון.  די  ווי  פארקערט  זיין 
פארכאפט מיט שקר, מען האלט זיך קלוג אז 
שטענדיג  טוט  מען  אלעס,  פארשטייט  מען 
דערשרעקן מיט שלעכטע זאכן פון די עתיד, 
פעסטע  א  אויפבויען  דעם  קעגן  מען  דארף 
דארף  מען  פשטות,  און  תמימות  פון  מויער 
זיך  דארף  מען  און  שמים  יראת  מיט  לערנען 

אינגאנצן מבטל זיין פאר הקב”ה.

וועט  וועג  נייע  די  מיט  גייט  וואס  יעדער 
צוביסלעך אונטערגיין, און ווער עס גייט מיט 
וועט איבער  תמימות און מיט מסורת האבות 

בלייבן און געראטעוועט ווערן.

דורך די כח פון לערנען “ספר דברים” און די 
כח פון דינען השי”ת שלא על מנת לקבל פרס, 
דאס איז די וועג וואס מען וועט זוכה זיין צו 
פון  כח  מיט’ן  און  גאולה שלימה במהרה,  די 
לערנען ספר דברים וועט מען זוכה צו עפענען 

די טוערן פון הימל. 

זאל דער באשעפער העלפן אז אלע אונזערע 
זאלן  מיר  און  אנגענומען  ווערן  זאלן  תפילות 
זאלן  און מיר  רוח פאר השי”ת  נחת  מאכן א 

נאר טוהן די ווילן פון הקב”ה. אמן.


