
אין אלע דורות האט יעדער איד געוואוסט אז אין דעם תהלים'ל קען ער טרעפן א ישועה 
און א רעטענונג פון יעדע ענגשאפט. אזוי ווי להבדיל א סאלדאט איילט זיך צו נעמען 
זיין געווער ווען ער זעהט אז דער שונא קומט, אזוי האבן זיך געפירט די ערליכע אידן 
אין אלע דורות, צו נעמען אין די הענט אריין דעם תהלים'ל ווען עס האט זיי געטראפן 

א אומגליק, און אזוי האט מען געבעטן צום אויבערשטן, און מ'איז געהאלפן געווארן.
און עס איז נישט אומזינסט, נאר עס איז טאקע אזוי, ווער עס זאגט די הייליגע ווערטער, 
אריבער  איז  וואס  ישראל,  מלך  דוד  פון  ווערטער  די  מיט  באהעפטן  שנעל  זיך  וועט 
אין  בשלימות  אמונה  זיין  אין  געבליבן  איז  ער  און  לעבן  זיין  אין  געשעהנישן  אזויפיל 

באשעפער.
די מנהג באקומט א עקסטערע באדייט אין יו"ט שבועות וואס אין דעם טאג איז נסתלק 
געווארן דוד המלך ע"ה, ווען אסאך ענדיגן דעם ספר תהילים אלץ א עקסטרע סגולה 
('מורה  חיד"א  אין  מיר  טרעפן  מנהג  די  פון  מקור  די  הצלחה.  א  אויף  און  שמירה  אויף 

באצבע' אות רכו) וואו ער שרייבט: "עס איז פאסיג צו זאגן דעם 
איז  ע"ה  המלך  דוד  ווייל  שבועות,  יו"ט  אין  תהלים  ספר 
נסתלק געווארן אין דעם טאג, און אין דעם הייליגן טאג – 

זיין יארצייט וועט מער אויפטוהן דאס זאגן". 
יהיו לרצון אמרי פי

ווילן  דאס  אויס  מיר  פירן  ערשט,  צום  תהלים,  זאגן  מיטן 
ארויסגעברענגט  עס  האט  ער  ווי  אזוי  ע"ה  המלך  דוד  פון 
חז"ל  וואס  פי",  אמרי  לרצון  "יהיו  טו)  יט  (תהילים  פסוק  אין 
(מדרש תהילים א) ערקלערן עס: "אז די ספר תהלים זאל ווערן 
דורות,  קומענדיגע  די  אויף  איינגעקריצט  און  באשטימט 
און די וואס זאגן אין דעם זאלן באקומען שכר ווי זיי וואלטן 

געלערנט די משניות פון נגעים און אהלות".
אבער אויסער דעם, עס איז פארהאן א עקסטערע סגולה 
צו זאגן די קאפיטלעך תהלים, אזוי ווי מיר טרעפן שוין אין 
גמרא (שבועות טו ב וראה תוס' רי"ד שם) איבער די קאפיטל 'ויהי 
נועם' וואס ווערט אנגערופן 'שיר של פגעים', ווייל מ'זאגט 
קאפיטל  די  און  שעדיגן,  איינעם  ווילן  מזיקים  די  ווען  עס 

נוצט זיך זיך היילן.
דאס  אז  ער  ערקלערט  תקיב)  (מצוה  החינוך  ספר  אין  און 
אז  ב)  טו  (שבועות  זאגן  חז"ל  וואס  צו  סתירה  קיין  נישט  איז 
סגולה  די  ווייל  תורה,  דברי  דורך  היילן  נישט  זיך  מ'טאר 
פון קאפיטלעך איז נישט דעס עצם זאגן, נאר ווייל עס איז 
דא אין זיי די ווערטער וואס ערוועקן דאס זעהל פון דעם 

אין  באשיצן  זיך  און  השי"ת  אויף  פארלאזן  צו  זיך  מענטש 
אים, און מורא האבן נאר פון אים, און האפן נאר אויף אים, און נאר אויב מ'ווערט טאקע 
ערוועקט, ווערט מען אפגעהיטן פון יעדן שאדן. און אויך להלכה פסק'נט דער רמב"ם 
(ע"ז יא יב): "דער וואס איז געזונט, מעג זאגן פסוקים צי א קאפיטל תהלים, כדי די זכות 

זאל אים באשיצן פון שוועריקייטן און פון אנדערע שאדנ'ס".
פארשניידן די מקטרגים

אין ספר 'שערי אורה' פון רבי יוסף ג'יקאטיליא (שער א) ערקלערט ער, אז די סוד פון די 
כח פון די קאפיטלעך תהילים איז מיט דעם אז עס מאכט פריי די וועג פאר אלע תפילות 
זיי זאלן קענען אריבערגיין, און אנקומען אויבן, ווייל עס זענען פארהאן אסאך מזיקים 
וואס נעמען ארום די וועלט וואו א וואלקן און האלטן אפ די תפילות פון צו ארויפגיין, 
מענטש  א  ווען  אבער  תפילה",  מעבור  לך  בענן  מד) "סכותה  ג  (איכה  שטייט  עס  ווי  אזוי 
זאגט פריער תהלים גייען זיך אוועק אלע מזיקים, און די תפילות קענען ארויף גיין אויבן. 
דעריבער ווערן אנגערופן די קאפיטלעך תהילים 'מזמור' – פון די לשון פארשניידן, 

ווייל דורך זיי ווערט אויסגעהאקט א דורכגאנג צו די אידישע תפילות. און דאס זאגט 
דוד "זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי" (תהלים קיט נד), ד.מ. אז דורך די קאפיטלעך תהלים 

האב איך פארשניטן די מזיקים וואס פון זיי האב איך געציטערט.
אויך אין ספר 'מטה משה' (עמוד העבודה נג) שרייבט ער ענליך צו דעם, פארוואס בעפאר 
כדי  תהילים,  פון  גענומען  ארויס  איז  וואס  דזמרה  פסוקי  מען  זאגט  שחרית  מ'דאוונט 
תפילות  אונזערע  אפהאלטן  צו  פון  מקטרגים  אלע  אפטוהן  זיך  זאלן  דעם  דורך  אז 
ארויף גיין. און ער לייגט דארט צו, אז וועגן דעם דארף מען אכטונג געבן נישט צו רעדן 
אינמיטן, ווייל דורך דעם באקומען זיי א כח צוריק צוקומען און אפהאלטן די תפילות 

פון ארויף צו גיין.
נאך א עקסטערע ערקלערונג שטייט אין 'בית אהרן' פון קארלין (אנהויב די עניני פסח), און 
מיר וועלן ציטירן פון זיין לשון: "די סדר פון די וועלט איז, ווען א מענטש וויל עפעס 
פון השי"ת, א רפואה אדער ער זאל מצליח זיין אין זיינע געשעפטן, זאגט ער דעמאלטס 
אויבישטער  דער  אז  ער  טראכט  זאגן  בשעת'ן  און  תהלים, 
זאל אים העלפן מיט וואס ער וויל. אבער דוד המלך האט 
געזאגט (תהילים יח ד) "מהולל אקרא ה'", ד.מ. אז ווען ער האט 
געדארפט בעטן פון השי"ת ער זאל אים ראטעווען פון זיינע 
פיינט, האט ער אינגאנצן נישט געטראכט פון דעם, נאר ער 
האט געלויבט דעם אויבערשטן מיט גרויס דבקות, און דורך 

דעם איז ער געהאלפן געווארן - "מאויבי אושע"".
און די ווערטער פונעם בית אהרן זענען ענליך צו וואס עס 
יהושפט  אויף  קסג)  רמז  ב'  שמואל  (ילק"ש  מדרש  אין  שטייט 
המלך וואס האט נישט געהאט קיין כח צו מלחמה האלטן 
האב  "איך  השי"ת:  צו  געזאגט  ער  האט  פיינט,  זיינע  מיט 
נישט קיין כח נישט זיי צו הרג'ענען און נישט זיי נאכלויפן, 
איך וועל זאגן פאר דיר שירה און דו וועסט פירן די מלחמה 
ער  איז  שירה  זאגן  דורכ'ן  אזוי,  טאקע  און  מיר",  אנשטאט 
"ּוְבֵעת  כב):  כ  (דה"ב  שטייט  עס  ווי  אזוי  געווארן,  געהאלפן 
ֵהֵחּלּו ְבִרָּנה ּוְתִהָּלה ָנַתן ה' ְמָאְרִבים ַעל ְּבֵני ַעּמֹון מֹוָאב ְוַהר 

ֵׂשִעיר ַהָּבִאים ִליהּוָדה ַוִּיָּנֵגפּו".

ברוך ה' לעולם אמן ואמן
פון  ספרים  פינעף  די  איבער  פונקט  אינטערסאנטער  א 
תהלים טרעפן מיר אין תוספות אין קידושין (לג א ד"ה שני) אז 
פיר פון די פינעף ספרים ענדיגן זיך מיט 'אמן': די ערשטע 
ישראל  אלקי  ה'  "ברוך  פסוק:  די  מיט  זיך  ענדיגט  ספר 
מהעולם ועד העולם אמן ואמן" (תהילים מא יג); די צווייטע ספר 
כלו  ואמן.  אמן  הארץ  כל  את  כבודו  וימלא  לעולם,  כבודו  שם  "וברוך  פסוק:  די  מיט 
אמן  לעולם  ה'  פסוק: "ברוך  די  מיט  ספר  דריטע  די  יט-כ);  עב  (שם  ישי"  בן  דוד  תפילות 
אלקי  ה'  "ברוך  פסוק:  די  מיט  זיך  ענדיגט  ספר  פערטע  די  אויך  און  נג),  פט  (שם  ואמן" 

ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן, הללוי-ה" (שם קו מח).
האט  פריערדיגע?  די  ווי  אזוי  'אמן'  מיט  נישט  זיך  ענדיגט  ספר  פינעפטע  די  פארוואס 
ענדע.  א  סימבאליזירן  טוהט  'אמן'  תקנב):  כלל  פכ"ב  הלכות  ('גופי  אלגאזי  הגר"ש  ערקלערט 
עס  וואלט  'אמן',  א  מיט  תהילים  ספר  גאנצן  דעם  געענדיגט  המלך  דוד  וואלט  אויב 
אויסגעזעהן אז עס האט זיך שוין געענדיגט אלע לויב רייד פון השי"ת, וועגן דעם האט 
ער עס נישט געענדיגט מיט 'אמן'. אבער די אנדערע ספרים האט ער יא פארענדיגט מיט 
'אמן', ווייל פון די קומענדיגע ספר וואו דארט לויבט דוד המלך ווייטער איז א באווייז 
אז די 'אמן' וואס מיט דעם האט ער געענדיגט דעם פריערדיגן ספר איז נישט טייטש א 

ענדע צו די לויב, נאר עס איז א ענדע צו די ספר.

פרשת במדבר

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  בנבנתיבות אמונים

דעם ן

פון ם
ועל ידי אמירת תהילים...

במחיצת גדולי ישראל
ָראֵׁשי  ֲאבֹוָתם  ַמּטֹות  ְנִׂשיֵאי  ָהֵעָדה  ְקרּוֵאי  ֵאֶּלה 

ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֵהם (א טז)
'נשיאי מטות אבותם' – איז ראשי תיבות אמן. א 
רמז צו וואס חז"ל זאגן אז דער וואס ענטפערט 
אמן עפנט מען פאר אים די טויערן פון גן עדן און 
ער פארברענגט דארט צוזאמען מיט די צדיקים 

וואס זיי זענען די 'ראשי אלפי ישראל'.
חתם סופר פרשת במדבר; כרם ד"ל שם

חובה לחנך לעניית אמן
ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ַהְּמֻׁשִחים ֲאֶׁשר ִמֵּלא 

ָיָדם ְלַכֵהן (ג ג)
די סופי תיבות פון 'מלא ידם לכהן' איז 'אמן', און 
כט  שמות  (ראה  'חינוך'  לשון  פון  איז  'מלא'  ווארט  די 
ט). פון דא איז א רמז אויף די חוב וואס ליגט אויף 
די עלטערן צו מחנך זיין די קינדער זאלן ענטפערן 
אמן ווען זיי הערן ווי מ'זאגט ברכות, אזוי ווי עס 

ווערט גע'פסק'נט אין רמ"א (או"ח קכד ז).
חלק יעקב פרשת במדבר

"ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶת"
אזוי שרייבט דער גאון רבי חיים פון פרידבורג זצ"ל, דער ברודער פונעם מהר"ל מפראג

 (נפטר ביו"ט של שבועות ה'שמ"ח):
איינס פון די סיבות פון די גלות איז צו פארשטארקן די אמונה ביי כלל ישראל, און אזוי ווערט פארטייטש 

די פסוק אין איכה (ג כג) "חדשים לבקרים רבה אמונתך": 

ווען מיר ענטפערן 'אמן' יעדן אינדערפריה אויף די ברכות וואס דערציילן די שטארקייט און 
די חסדים פון השי"ת, רופן מיר אויס מיט דעם, אז פונקט אין די צייט פון די גלות ווערט מער 
און מער פארשטארקט אונזער אמונה אין השי"ת, און דאס איז זיכער די תיקון פון די אמונה.

'ספר החיים' - ספר גאולה וישועה פרק ג
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שבת קודש נאכמיטאג, די וואכעדיגע נעפל האט אנגעהויבן צו פארשפרייטן אירע פליגל 
 אויף די וועלט, און אין דעם אלטן שוהל אינעם שטעטל האט געהערשט א טונקלקייט.

זיסע  די  צו  אנגעצויגענערהייט  געווארט  ווי  האבן  שוהל  פון  ווענט  דיקע  אלטע  די 
שטימע וואס פלעגט זיך הערן אין די צייט, א שטילע געזאג האט זיך געהערט פון די 
אלטע מענטשן וואס זענען געקומען פריה, און עס האט זיך מער און מער געשטארקט, 
ווען אין לויף פון די צייט פילן זיך אן די בענק מיט פול מענטשן וואס האבן געענדיגט 
די שבת'דיגע סעודה, און זענען געקומען זיך אויסשמועסן דאס הארץ פארן בורא כל 

עולמים אין די יעצטיגע עת רצון.

די וואונדערליכע מנהג איז געווען שטארק צושפרייט אין גאליציע. יעדע מוצאי שבת 
צוזאמען,  תהלים  זאגן  צו  פארזאמלט  זיך  מען  האט  מעריב  געדאוונט  מ'האט  בעפאר 

בעטן אויפן כלל און אויפן פרט.

אין יענעם שבת איז אנגעקומען אין שוהל א אומבאקאנטער גאסט. זיין אנגעטועכץ איז 
געווען אנדערשט פון די איינוואונער דארט, אבער זיין אויסזעהן האט געצייגט אויף זיין 
יחוס און זיין חשיבות. צו די וואס האבן זיך אינטערסירט אויף אים האט ער דערציילט 
אז ער איז פון ליטא, און ער איז אנגעקומען אהער וועגן זיין ביזנעס, און מוצאי שבת 

לאזט ער זיך ארויס אויף די וועג צוריק צו זיין וואוינונג.

געווארן  איבערראשט  ער  איז  שבת,  מוצאי  שוהל  אין  אנגעקומען  איז  גאסט  דער  ווען 
צוזעהן וואו עס איז איבערגעפילט מיט מענטשן פון איין ברעג ביזן צווייטן מיט יונגע 
פלאץ  ליידיגן  א  געזוכט  האט  ער  געפיהל.  מיט  תהלים  זאגן  וואס  מענטשן  אלטע  און 
באמערקט  ער  האט  אים  צו  נאנט  ווינקל.  א  אין  געטראפן  עס  האט  ער  און  זיצן,  צו 
געווען  איז  געזיכט  זיין  וואס  איינוואוינער,  דארטיגע  די  פון  איד,  איינגעבויגענעם  א 
האט  קערפער  זיין  האנט,  זיין  אין  געהאלטן  האט  ער  וואס  תהלים'ל  אינעם  באהאלטן 
געציטערט פון געוויין און אונטער זיין זיץ האט זיך פארזאמלט א טייכל פון זיינע הייסע 

טרערן.

ער האט נישט געקענט דעם איד, אזוי ווי די אנדערע קהילה מיטגלידער, אבער דאס 
איבערלאזן  געקענט  נישט  אים  האט  דביקות  און  התלהבות  אזא  מיט  תהלים  זאגן 
און  התלהבות  יענעמ'ס  מיט  געווארן  נאכגעשלעפט  ער  איז  שנעל  זייער  גלייכגילטיג. 
אזוי זענען זיי ביידע געזיצן איינער נעבן דעם צווייטן און געזאגט די פסוקים פון תהלים 
מיט א געפיהל און מיט א הייליגע ברען, ווען קיינער פון זיי צוויי ווייסט נישט די סיבה 

פון דעם צווייטנס געבעהט.

ער  און  שכן,  זיין  צו  גאסט  דער  צוגעגאנגען  איז  מעריב,  דאווענען  צו  ענדיגן  נאכן 
פרעגט אים מיט וואונדער - ער האט שוין אנגעיאגט צו געוואר ווערן פון די דארטיגע 
איינוואוינער איבער די מנהג - אבער די טרערן און די ווארעמקייט וואס האבן באגלייט די 
תפילות פון זיין שכן האבן געוויזן אויף א עקסטערע ענגשאפט וואס ער געפינט זיך, און 

ער האט זיך געוואלט אינטערעסירן אפשר וועט ער קענען מיט עפעס ארויסהעלפן...

איך האב א עלטערע טאכטער ביי מיר אין שטוב, האט דער איד דערציילט, א געלונגענע 
און א ספעציעלע ביז גאר, און זי איז שוין פון לאנג אנגעקומען צו די צייט א כלה צו 
ווערן, אבער איך זעה נישט קיין מעגליכקייט וויאזוי איך וועל איר קענען א שידוך טוהן 
און  געברויכן,  טעגליכן  טאג  די  אויף  גענוג  נישט  האב  איך  ווייל  חתן,  פאסיגן  א  מיט 

אוודאי נישט צו קענען געבן א פאסיגע נדן פאר א טייערן חתן.

א גאנצע וואך ביז איך פארנומען מיט מיין פרנסה, האט ער צוגעלייגט, וועגן דעם זעה 
איך נישט די צרה אקעגן די אויגן. אבער שבת, ווען איך געפין זיך מיט מיין פאמיליע, 
וועקט זיך אויף די ווייטאג, און די וואונד עפענט זיך, און ווייל איך קען נישט טוהן מער 
א  מיט  תהלים,  קאפיטלעך  די  זאגן  ביים  כוחות  מיינע  אלע  אריין  איך  לייג  דעם,  וואו 
האפענונג און א געבעהט צום בורא עולם אז ער וועט מיך ארויס נעמען פון מיין צרה 
און ער וועט מיך העלפן צו טרעפן פאר מיין טאכטער איר פאסיגן חתן אויף א וועג וואס 

איך וועל קענען שטיין אין דעם.

גאסט  פונעם  רעאקציע  די  אויף  געווארט  האט  ער  און  רייד,  זיינע  געענדיגט  האט  ער 
וואס האט נישט געשפעטיגט צו קומען, ער האט גוט געמאסטן זיינע רייד בעפאר ער 
געפון  איך  ווייל  פריינד,  מיין  ווייטאג,  דיין  גוט  זייער  פארשטיי  איך  געזאגט:  עס  האט 
מושלם  א  זוהן,  טייערער  א  שטוב  אין  מיר  ביי  אויך  האב  איך  צרה.  זעלבן  אינעם  זיך 
וועין  פון  יאר  עטליכע  פאריבער  שוין  זענען  עס  וואס  תורה,  אין  און  מעלות  זיינע  אין 
ער איז אנגעקומען צו די צייט פון א חתן ווערן, אבער ער האט נאכנישט זוכה געווען 

אויפשטעלן א אידישע הויז.

טרעפן  זיך  זאלן  מיר  אז  צוגעפירט  השגחה  די  האט  אומזינסט  נישט  אז  זיין  "ס'קען 
זיך  האבן  זיי  בעפאר  האפענונג  זייער  געגעבן  ארויס  ביידע  זיי  האבן   – פלאץ"  איין  אין 
געזעגנט איינער פונעם צווייטן, ווען זיי שמועסן זיך אפ אז יעדער וועט זיך נאכפרעגן 

אויפן אנדערן.

א שטיקל צייט נאכדעם האט פאסירט דאס אומגלויבליכע, די צוויי משפחות האבן זיך 
משדך געווען למזל טוב, ענבי הגפן בענבי הגפן, און אין די קומענדיגע יארן האבן זיי 
אויך זוכה געווען צו בשותפות'דיגע אייניקלעך פון די זיווג, וואס זיי זענען באקאנט אלץ 
גדולי ישראל: רבי יהודה הכהן זצ"ל, דער 'קונטרס הספיקות'; דער עילוי רבי חיים הכהן 
זצ"ל; רבי אריה לייב הכהן זצ"ל דער בעל מחבר ספר 'קצות החושן', 'אבני מילואים' און 

'שב שמעתתא', און רבי מרדכי הכהן זצ"ל דער רב פון די שטאט חאדאראב.

די וואונדערליכע ערציילונג האט געהערט דער גאון רבי אהרן ביאלאסטאצקי זצ"ל, דער 
ראש ישיבה אין ביאליסטאק, פונעם הייליגן חפץ חיים, אין איינע פון זיינע שמועסן וואס 
ער האט געזאגט ביי זיך אין שטוב שבת קודש נאכמיטאג, און פון דעם קען יעדער פון 
אונז ארויסנעמען די גרויסע מעלה פון זאגן תהלים פון טיפן הארץ, און אויף איר גרויסן 

כח צו ברענגען ישועות למעלה מדרך הטבע.
לתתך עליון במדבר עמ' מא

ציילן די ברכות אלץ ליבשאפט

ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל (א ב)
שרייבט  וואס  רמב"ם  פונעם  לשון  דעם  פון  אז  געזאגט  האט  זצ"ל  בריסק  פון  הגרי"ז 
מאה  די  פון  צאל  די  ענדיגן  וועט  ער  ביז  ברכות  אלע  די  ציילן  זאל  "ער  טז):  ז  (תפילה 
ברכות", קען מען אפטייטשן אז עס איז דא א ענין צו ציילן די ברכות ביז ווען עס ווערט 

געענדיגט זייער צאל (תשובות והנהגות ח"ב סי' קכט).
האט  השי"ת  אז  פסוק,  די  אויף  רש"י  פון  ווערטער  די  מיט  ערקלערן  עס  מ'קען  און 
באפוילן פאר משה ער זאל ציילן די אידן "ווייל זיי זענען באליבט פאר אים", דאס זעלבע 
קען מען אויך זאגן אז מיט דעם וואס מיר ציילן די ברכות ווייזן מיר ארויס די גרויסע 

ליבשאפט וואס מיר האבן צו די מאה ברכות.
מאיר עוז סי' מו ס"ג

לעבן אין זכות פון צדיק

ֵאֶּלה ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ...ַוִּיְהיּו ָּכל ְּפקּוֵדי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֲאבָֹתם (א מד-מה)
אלץ א וואונדערליכן מקור צו די מנהג צו גיין שטענדיג צו די צדיקים און בעטן אז זיי 
זאלן דאווענען פאר אונז אויף א ברכה און א ישועה, האט דער בעל 'שפע חיים' פון צאנז 
זצ"ל געברענגט די רמב"ן אין אונזער פרשה, וואו ער ערקלערט די סיבה פארוואס די 

תורה האט געשריבן די סך הכל פון די צאל פון די אידן:
"ווייל דער וואס איז געקומען צו משה רבנו און זיין ברודער אהרן קדוש ה', און האט זיך 
פאר זיי באקאנט געמאכט מיט זיין נאמען, האט ער דורך דעם געהאט א זכות ...און אזוי 
האבן אלע געהאט א זכות דורך וואס מ'האט זיי געציילט, ווייל משה מיט אהרן האבן 
געדאוונט אויף זיי, און זיי געוואונטשן די ברכה, ה' אלקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף 

פעמים און עס זאל נישט פארווייניגערט ווערן".
'שפע חיים' דרשות חומש רש"י, מטו"מ תשמ"ב

איש',  'תורת  ספר  זיין  אין  דעם  אויף  צוגעלייגט  זצ"ל  אונגאר  שלמה  יצחק  הג"ר  האט 
אז וועגן דעם שטייט (פס' יח) די לשון: "ויתיילדו על משפחותם", ווייל דורך דעם וואס 
זייערע  געווארן  פארגעבן  איז  אהרן  און  משה  פאר  נאמען  זייער  דערמאנט  מ'האט 

עבירות, און זיי זענען געווארן ווי קליינע קינדער וואס זענען געבוירן געווארן.

א מקור אויף די עקסטערע נוסחאות

ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ב ב)
פון די פסוק האט דער אר"י הקדוש א ראי' אויף די פארשידענע נוסחאות וואס זענען 
פארהאן צווישן כלל ישראל, אזוי ווי עס איז געווען די פיר דגלים וואס נעבן דעם האבן 
כלל ישראל געוואוסט וואו איז זיין פלאץ, אזוי איז אויך דא פיר אפטיילונגען צווישן די 
אידן: די בני ספרד, אשכנז, קאטאלאניע און איטאליע, און יעדע איינס פון זיי האט די 
ערלויבעניש צו בלייבן אונטער זיין פאן און זיך פירן ווי זיינע מנהגים, ווי די מאמר חז"ל 

"אלו ואלו דברי אלוקים חיים"..
של"ה דרך חיים תוכחת מוסר פרשת במדבר

דורך זיין דאווענען זענען זיי ווי זיינע קינדער

ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה ...ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן (ג א-ב)
פון די לשון פון די פסוקים זעהט אויס אז אלעזר און איתמר ווערן גערעכנט ווי "תולדות 
אהרן ומשה", און דער 'אור החיים' ברענגט וואס חז"ל זאגן די טעם פון דעם, אז ווען עס 
איז נגזר געווארן אויף אלעזר און איתמר אז זיי זאלן שטארבן, זענען זיי געבליבן לעבן 
אין די זכות פון משה רבינו'ס תפילות, וועגן דעם ווערן זיי גערעכנט ווי די קינדער פון 

משה.
פון  כח  די  איז  גרויס  ווי   – זצ"ל  זייציק  חיים  רבי  הגה"צ  שרייבט   - דעם  פון  מיר  זעהן 
דאווענען, אז ווייל משה רבינו האט זיך געשטארקט צו דאווענען אויף די קינדער פון 

אהרן, ווערט ער גערעכנט צו זיי ווי א פאטער.
מעייני החיים ח"ג עמ' ריד 

איז דען משה'ס געצעהלט געווען העכער פון די משכן?

ְוַהחִֹנים ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן ֵקְדָמה ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ִמְזָרָחה מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו (ג לח)

אין 'שולחן ערוך' איז גע'פסק'נט אין הלכות בית הכנסת (או"ח קנ ב): "מ'בויעט נישט קיין 
שוהל, נאר אויף די העכסטע פלאץ אין שטאט, און מ'בויעט אים אזוי הויעך אז ער זאל 
זיין העכער פון אלע הייזער פון די שטאט". און די מקור פון די הלכה איז אין די גמרא 
(שבת יא א) וואס זאגט: "יעדע שטאט וואס די דעכער פון אירע הייזער זענען העכער פון 

די שוהל וועט חרוב ווערן, אזוי ווי עס שטייט (עזרא ט ט): "לרומם את בית אלוקינו".

זיין  איז  אזוי  אויב  אמות,  צעהן  הויעך  געווען  איז  רבינו  משה  אז  א)  צב  (שבת  ווייסן  מיר 
וואוינונג צום ווייניגסטנ'ס געווען אביסל העכער ווי צעהן אמות, און וויבאלד די משכן 
איז  געצעהלט  רבינו'ס  משה  אז  אויסגעקומען  דאך  איז  אמות,  צעהן  הויעך  געווען  איז 
געווען העכער פון די משכן, און לכאורה דארף מען פארשטיין וויאזוי שטימט עס מיט 

די אויבנדערמאנטע הלכה?
נאר, מ'קען עס פארענטפערן אויף עטליכע וועגן: א. מ'קען זאגן אז מ'האט אביסל אראפ 
געדארפט  נישט  מען  האט  דעריבער  און  געצעהלט,  משה'ס  פון  ערד  די  ביי  געגראבן 
בויען מער הויעך די דאך פון זיין געצעהלט. ב. אויף נאך א וועג קען מען עס פארשטיין, 
לויט וואס ווערט געברענגט אין מדרש (תנחומא חקת יד) אז כאטש אז די וואלקן זויל האט 
גראד געמאכט די ערד אין מדבר, דאך האט ער איבערגעלאזט די פלאץ פון די משכן 
זאל זיין העכער, לויט דעם איז משה'ס געצעהלט נישט געווען העכער פון די משכן. ג. 
מ'קען זאגן אז די געצעהלט פון משה רבינו האט געהאט א דין פון א שוהל, ווייל יעדער 
וואס האט געוואלט לערנען תורה איז געקומען צו זיין געצעהלט, צוליב דעם האט מען 

עס געמעגט בויען העכער פון די משכן.
שומר אמת ספר היובל עמ' שסט

פערל ווערטער איבער אמן 
און תפילה אין די פרשה פון די וואך

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

א שידוך דורך תהילים און טרערן

מעפני
די ברכ ילן
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