
אין לויף פון פערציג יאר זענען די אידן געגאנגען אין מדבר, נישט א באוואוינטע ארט, 
פוסט און ליידיג. אין די פערציג יאר האבן זיי זוכה געווען צו זעהן גאר וואונדערליכע 
זאכן אן א צאל, ווען זיי האבן געוואנדערט פון איין פלאץ צו א צווייטן פלאץ לויטן 
יעדן  פון  באשיצט  השי"ת  זיי  האט  צייט  גאנצע  יענע  אין  און  השי"ת,  פון  באפעל 
זענען  זיי  ווען  ביז  זייטן  אלע  פון  ארום  זיי  נעמט  זויל  וואלקן  די  ווען  שלעטכס, 

אנגעקומען פארזיכערט קיין ארץ ישראל.
ווי אויבנדערמאנט, א גרויסע טייל פון די פערציג יאר האבן די אידן געוואנדערט אין 
וויאזוי  שמירה,  ספעציעלע  א  צו  צוקומען  דארפן  זיי  ווען  מדבר,  דעם  פון  וועגן  די 

האבן זיי דערצו זוכה געווען?
אויף דעם טרעפן מיר א תשובה אין די ווערטער פון די בעלי התוספות אין אונזער 
אויביך  ויפוצו  ה'  קומה  משה  ויאמר  הארון  בנסוע  פון "ויהי  פרשה  די  לה):  (י  פרשה 

וינוסו משנאיך מפניך" – איז געווען זייער 'תפילת הדרך'.
בעהטן רשות פון השי"ת

ווען מיר וועלן נאכקוקן אין די אמאליגע געשעהנישן וועלן מיר זייער שנעל באמערקן 
שוין  תנ"ך,  אין  מאל  עטליכע  דערמאנט  ווערט  הדרך  תפילת  זאגן  פון  ענין  דאס  אז 

ביי יעקב אבינו טרעפן מיר אז ער האט געדאוונט ווען ער 
ושמרני  עמדי  אלקים  יהיה  "אם  וועג:  אויפן  געווען  איז 
מדבר  אין  כ),  כח  (בראשית  הולך..."  אנכי  אשר  הזה  בדרך 
דערמאנט,  אויבן  ווי  דעם  אויף  געדאוונט  אידן  די  האבן 
און אויך עזרא הסופר האט געדאוונט אויף דעם ווען ער 
איז ארויף פון בבל קיין ארץ ישראל, אזוי ווי עס שטייט 
אלוקינו  לפני  ...להתענות  צום  שם  "ואקרא  כא):  ח  (עזרא 
און  רכושנו",  ולכל  ולטפנו  לנו  ישרה  דרך  ממנו  לבקש 
מיר  ווי  אזוי  נוסח  א  לא)  (שם  ווייטער  דארט  שטייט  עס 
ואורב  אויב  מכל  ויצילנו  עלינו  היתה  אלוקינו  "יד  זאגן: 

על הדרך".
די באקאנטע מקור צו זאגן תפילת הדרך וואס איז היינט 
איינגעפירט צו זאגן איז וואס מיר טרעפן אז אליהו הנביא 
האט געזאגט צו רב יהודה (ברכות כט ב): "און ווען דו גייסט 

קודם  זיך  זאלסטו  ד.מ.  וצא",  בקונך  ִהָמֵלך   – וועג  אויפן 
באראטן מיטן באשעפער און נאכדעם ארויס גיין, ערקלערט די גמרא, אז דאס איז די 
נוסח פון תפילת הדרך וואס יעדער וואס גייט אויפן וועג דארף עס צוזאגן, יהי רצון 

מלפניך ה' אלוקי שתוליכני לשלום וכו'.
דער 'צל"ח' וואונדערט זיך אויף די ווערטער פון אליהו הנביא, וואס עס זעהט אויס 
פון זיינע ווערטער אז די ענין פון תפילת הדרך איז צו בעטן רשות פון השי"ת, און 
באקומען  האט  ער  צו  וויסן  דאוונט  וואס  דער  וועט  וואו  פון  שווער,  איז  לכאורה 

רשות?

ערקלערט דער 'צל"ח' אין נאמען פון של"ה הקדוש, לויט וואס די משנה (ברכות פ"ה 
מ"ה) דערציילט אויף רבי חנינא בן דוסא, וואס נאך זיין געבעהט אויף די קראנקע האט 
ווען  און  נישט,  ווער  און  לעבן  בלייבן  וועט  עס  ווער   – זאגן  צו  געוואוסט  באלד  ער 
מ'האט אים געפרעגט פון ווייסט ער וואס צו ענטפערן, האט ער געזאגט: "אויב די 
ווערטער זאגן זיך ארויס פון מויל גרינגערהייט, ווייס איך אז די תפילה איז אנגענומען, 

און אויב עס נישט אזוי, ווייס איך אז עס נישט אנגענומען געווארן".
לויט דעם ערקלערט דער של"ה, אז די וועג צו וויסן אויב דער אויבישטער איז מסכים 
אז ער זאל גיין צי נישט, איז צו קוקן אויב די ווערטער זענען גרינג ארויס פון זיין מויל 
'צל"ח' זעהט אויס אז דאס איז געזאגט געווארן נאר אויף  צי נישט. אבער פון דעם 
אזא גרויסער מענטש ווי רב יהודה, אבער למעשה ליגט אויף יעדן א חוב צו זאגן די 
תפילה, אויך די וואס זענען נישט אין די מדריגה, און אויך ווען עס זאגט זיך נישט 

גרינג ארויס, איז עס נישט פאר זיי א שלעכטע סימן.

די שכינה זאל נישט אוועק גיין פון אים
איבער די סגולה פון זאגן תפילת הדרך שטייט אין זוהר הקדוש (בראשית נח ב): בעפאר 
א מענטש גייט ארויס צו זיין וועג, דארף ער דאווענען אויף דעם, אזוי ווי עס שטייט 
(תהלים פה יד): "צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו", און דורך דעם וועט ער זיך נישט 

אפשיידן פון די שכינה.
די ווערטער זענען זייער פאסיג צו וואס דער מהר"ל שרייבט (נתיבות עולם, נתיב העבודה 
פי"ג) איבער די ענין פון תפילת הדרך, ווען א מענטש געפינט זיך אין זיין הויז, און ער 
מענטשן,  ערליכע  נישט  פון  ווייט  איז  ער  ווען  סדר,  געווענליכן  זיין  לויט  זיך  פירט 
אזוי קען ער זיין דבוק צום באשעפער. אבער ווען ער גייט ארויס אויפן וועג, גייט ער 
ארויס פון זיין געוואוינהייט, און דורך דעם, כאטש וואס ער זינדיגט נישט, קען שוואך 
ווערן זיין דביקות אין השי"ת. וועגן דעם האט אליהו הנביא געזאגט פאר רב יהודה ער 
זאל בעטן רשות פון השי"ת, וואס דורך דעם וועט ער זיך קענען ווייטער מדבק זיין 
אינעם באשעפער אויך ווען ער וועט זיין אונטערוועגנס (ראה ביאור הדברים בעומק ב'שפתי 

חיים' - מדות ח"א, 'שויתי' ועד י').

נאך שרייבט דער בעל 'פלא יועץ' אין זיין ספר 'אורות אלים' (אות שכב) אז אויסער די 
עצם מעלה פון זאגן די תפילת הדרך אויף א שמירה, ווייל השי"ת דער בעל הרחמים 
הערט אויס די תפילה פון יעדן איינעם און האט רחמנות 
ער  אז  מעלה,  א  נאך  עס  האט  באשעפענישן,  זיינע  אויף 

פאלגט די חכמים, און דאס אליין קען אים באשיצן.
א וואונדערליכע ערציילונג ווערט דערציילט אויף הרה"ק 
רבי אהרן פון בעלזא, אין איינע פון זיינע רייזעס, ווען זיין 
מען  קען  דארט  וואו  פלאץ  א  צו  אנגעקומען  איז  אוטו 
פארזעצן אויף צוויי וועגן, האט ער געהייסן פארן דרייווער 
ער זאל מאכן א אומוועג פון וואו ער האט געדארפט פארן, 
און אנשטאט דעם זאל ער פארן אויף א אנדערע וועג. נאך 
א קורצע רייזע, האט דער רבי אים געהייסן זיך אפשטעלן, 
תפילת  די  געזאגט  האט  און  אוטו,  פונעם  ארויס  איז  ער 
עס  געענדיגט  האט  ער  ווען  און  כוונה,  גרויס  מיט  הדרך 
צו זאגן האט ער געהייסן פארן דרייווער ער זאל ווייטער 

פארזעצן די געווענליכע וועג.
אויפצומארגנס איז איבעראל געווען די נייעס אז פונקט אין 
איז  הדרך,  תפילת  זאגן  צו  אפגעשטעלט  זיך  האט  רב  בעלזער  דער  וואו  פלאץ  די 
שפעטער פארנאכטס אנגעקומען אהין א גרופע אידן וואס זענען געווען אין א לעבנ'ס 
געפאר, און דורך א אומנאטורליכן וועג זענען זיי געראטעוועט געווארן. אזוי, האט 
מען נאכאמאל געזעהן די הייליגקייט און די ווייטע בליק פונעם הייליגן רבי'ן, וואס 
האט מיט זיין תפילת הדרך געראטעוועט עטליכע נפשות מישראל ('אדמור"י בעלז' ח"ב 

עמ' עב).
אמן נאכן זאגן תפילת הדרך

אין די ענדע פון די ארטיקל וועלן מיר אראפ ברענגען די ווערטער פון הרה"ק בעל 
'אמרי יוסף' פון ספינקא זצ"ל (מועדים ב' דף כח) איבער די לשון פון אליהו הנביא "ִהָמֵלך 
וואס  סגולה  גרויסע  א  אויף  געווען  מרמז  אליהו  האט  דעם  מיט  אז  וצא",  בקונך 
העלפט פאר די וואס גייען אויפן וועג, אז מ'זאל מייחד זיין ביי די ברכה די שם הוי"ה 
און אדנ"י צוזאמען, וואס דאס איז די וואונדערליכע יחוד וואס ווערט דורך ענטפערן 

'אמן' און עס קען באשיצן פון אלעס שלעכטס.
ענליך צו דעם ברענגט דער בעל 'התעוררות הדרך' - אין אנהויב זיין ספר - די פסוק 
"הנה אנכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך" - מלאך באטרעפט צ"א, אז די יחוד איז 

א גרויסע סגולה אויף שמירה און אויף הצלחה אויפן וועג.
און פון דעם קען מען זעהן אז מ'דארף שטערקער אכטונג געבן צו ענטפערן אמן נאכן 

זאגן תפילת הדרך, ווייל עס שטייט דאך אין זוהר אז ענטפערן אמן טוהט אויף די 
יחוד, און דורך דעם וועט מען געהאלפן ווערן צו  האבן א שמירה אויפן וועג. 

פרשת בהעלותך

בס"ד

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

אי ען

פון ם
די מעלה און די סגולה פון 'תפילת הדרך'

מ'עפענט פאר אים די טויערן פון גן עדן
מֶֹׁשה  חֵֹתן  ַהִּמְדָיִני  ְרעּוֵאל  ֶּבן  ְלחָֹבב  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר 
נְֹסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ה' אֹתֹו ֶאֵּתן ָלֶכם" 

(י כט)

א  'אמן',  איז  אנחנו'  נסעים  'משה  תיבות  ראשי  די 
רמז אויף די מאמר חז"ל (שבת קיט ב) אז יעדער וואס 
ענטפערט אמן מיט זיין גאנצע כח עפענט מען פאר 
אים די טויערן פון גן עדן – וואס דאס איז "המקום 

אשר אמר ה' אותו אתן לכם". 
'אמונת יצחק'

טייערע אידן!
צו  אונז  אויף  זיין  מקבל  זיך  לאמיר  צייט  די  אין 
פארמיידן פון צו רעדן ביי די הויכע שמונה עשרה און 
ריכטיג  קענען  מיר  וועלן  דעם  דורך  און  ליינען,  ביים 
עס  ווי  כוונה  מיט  'אמן'  ענטפערן  מיטן  השי"ת  לויבן 
דארף צו זיין נאך די ברכות פונעם חזן און פון די וואס 

זענען עולה לתורה.

ווערן  מקויים  וועט  זכות  דעם  אין  אז  רצון  ויהי 
ביי אונז די וואונטש פונעם תוספות יו"ט - ויחולו 
ובספרי  משה  בתורת  הכתובות  הברכות  כל  עליו 
הזה  בעולם   - שולחנות  לשני  ונזכה  הנביאים, 
ונאמר אמן! ובעולם הבא. 

"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו"
ולשונו  פיו  ששומר  מי  כל  יברך  ...הוא  שברך  מי 

שלא לדבר בעת התפילה...
קוזאקן  די  וואס  טאג  די  איז  הבעל"ט  סיון  כ'  טאג  די 
אונזערע  פון  מאסן  די  אין  גע'הרג'עט  האבן  ימ"ש 

ברודער הי"ד, אין די ביטערע יארן ת"ח-ת"ט.
אין  אנגעפרעגט  יו"ט  תוספות  דער  האט  דעמאלטס 
מען  האט  געקומען,  צרה  די  איז  פארוואס  חלום,  א 
מ'האט  ווייל  פאסירט  האט  דאס  אז  געזאגט  אים 
דעם  מיט  שוהלן  די  פון  היליגקייט  די  פארשוועכט 
וואס מ'האט נישט אכטונג געגעבן נישט צו רעדן ביים 

דאווענען און ביי קריאת התורה.
'רב ייבי' - קונט' 'מורא מקדש

דדאדא
זזזזעעע

ויויויויהההה
בבביי
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עס איז געווען אין די ערשטע יארן פון די שטעטל אשדוד ווען עס האבן זיך דארט באזעצט 
די פרומע משפחות, - היינט צו טאג איז עס א עיר ואם בישראל – אבער דעמאלטס איז עס 
האט  צושטאנד  דעמאלטסדיגן  איר  לויט  שטאט  די  רוחניות.  אין  פעלד  פוסטע  א  געווען 
נישט געהאט צוגעשטעלט וואס עס האט זיך אויסגעפעלט פאר די עטליכע פרומע משפחות 
וואס האבן זיך דארט באזעצט, אפילו א ארגאניזירטע ליניע-באס קיין בני ברק איז נאכנישט 
געווען. די עטליכע משפחות פון בני ברק האבן זיך באנוצט מיט א פריוואטע ליניע וואס האט 

געפירט פון אשדוד קיין בני ברק און צוריק.
איך, אזוי דערציילט דער בעל המעשה, בין געווען דער דרייווער פון די ליניע אין לויף פון 
עטליכע יאר, ביז עס האט זיך צווואקסן, און א געהעריגע קאמפאני האט איבערגענומען די 

ארבעט.
די ליניע וואס האט זיך אנגעהויבן אין די פריה טאג שעה'ן אין אשדוד, האט זיך אנגעפולט 
מיט מלמדים, לערערינ'ס און תלמידים וואס האבן געלערנט און פארגעלערנט אין בני ברק, 
פון דארט האט מען ממשיך געווען קיין חיפה, ווען אויפן וועג האט ער זיך אפגעשטעלט אין 
פארקערטע  די  אויף  געפארן  צוריק  באס  די  איז  שטונדע  נאכמיטאג  שפעטע  א  אין  נתניה. 
ריכטונג, ווען ער טראגט צוריק די רייזנדע פון בני ברק צו זייער וואוינונג אין אשדוד, אזוי 
אז כמעט אלע וואס זענען געפארן מיט די ליניע זענען געווען באשטמיטע, און אויך אירע 

סטאנציעס זענען געווען גאנץ באשטימטע.
סטאנציעס  די  פון  איינע  אין  איז  ערציילונג,  אונזער  פארגעקומען  איז  עס  וואס  טאג  די  אין 
ארויפגעקומען פלוצלינג א רעגליעזער פערזאן ווען ער פרעגט זיך נאך ביי מיר צי איך שטעל 

מיך אפ נעבן די ישוב 'ניר גלים'?
א שוואכע 'יא' איז געווען מיין ענטפער, איך פאר דארט טאקע אריבער, אבער איך בין נישט 

געוואוינט דארט זיך אפשטעלן. דאס איז א רעגליעזע ישוב זייער נאנט צו אשדוד.
דו וועסט זיך קענען דארט אפשטעלן?

אויף א סקונדע האב איך געטראכט צו זאגן אז געווענליך שטעל איך זיך דארט נישט אפ, 
אבער באלד האב איך געטראכט צו מיר – פארוואס זאל איך נישט א טובה טוהן פאר א איד, 

און איך האב געעענטפערט - "זייער גערן!".
געבעטן,  האט  ער  וואו  אראפגעלייגט  אים  האב  איך  און  אנגעקומען  דארטן  בין  איך  ווען 
האב איך באמערקט א עלטערע פרוי וואס זיצט און ווארט דארט אין די סטאנציע. אין די 
מינוט וואס איך האב זיך אפגעשטעלט, האט זי זיך אויפגעהויבן פון איר זיץ און זי האט מיך 

געפרעגט "דו פארסט ווייטער ביז חיפה?"
"יא" – האב איך געענטפערט איבערראשט.

"זייער גוט", האט זי געזאגט, "איך ברענג שוין מיינע קוישן". איך האב נאכנישט אנגעיאגט 
קוישן.  גרויסע  עטליכע  דארט  פון  געשלעפט  און  סטאנציע  די  צו  צוריק  זי  איז  רעאגירן, 
די  אויף  ארויף  קוישן  די  ארויפברענגען  געהאלפן  איר  און  אראפ  זענען  יונגעלייט  עטליכע 
באס, און מ'האט איר אויך ליידיג געמאכט די זיץ נעבן דעם דרייווער. עס האט איר גענומען 
האט  זי  ווען  און  קוישן,  סאך  אירע  מיט  ארגאניזירט  זיך  האט  זי  ווען  ביז  צייט  אשטיקל 
געענדיגט און זיך גוט אראפגעזעצט, האב איך אנגעצינצן די מאטאר פון די באס און איך בין 

ארויס געפארן צו די הויפט גאס.
די  אין  געווארט  האסטו  "פארוואס  געפרעגט,  איר  וועג  אינמיטן  איך  האב  "אלטיטשקע", 

סטאנציע?"
"וואס איז די פראגע? דארט איז דאך א סטאנציע, ניין?".

פארט  דארט  אז  דערציילט  אייך  האט  ווער  אבער  סטאנציע,  א  דא  דארט  אז  עס  "ריכטיג, 
אריבער א באס וואס פארט קיין חיפה?"

"קיינער נישט", ענטפערט זי, און איך פארשטיי נישט.
"איז פארוואס ביזסטו דארט געשטאנען אויב דו האסט נישט געוואוסט אז עס דארף אנקומען 

א באס וואס פארט קיין חיפה?"
א  געהאט  וואלט  איך  גלייך  ווי  געדולדיג  זי  ענטפערט  פארהאן"  איז  סטאנציע  די  "ווייל 

פארשטאפטע קאפ, "וואו אהין האב איך געדארפט גיין? נישט צו די סטאנציע?"
"יא", האב איך נאכאמאל געענטפערט ווען איך פראביר צו ערקלערן: "אבער אין די סטאנציע 
וואס דו ביזסט געווען האט זיך נישט געדארפט אפשטעלן קיין באס וואס פארט קיין חיפה, 
וואלטס געקענט שטיין דארט און ווארטן ביז ביינאכט און קיין באס וואלט נישט געקומען".

"אבער דו ביזסט דאך יא געקומען", ענטפערט זי.
"ריכטיג", געב איך איר גערעכט, "אבער געווענליך וואלט איך זיך אינגאנצן נישט געדארפט 
אפשטעלן ביי די סטאנציע, און אויב איך וואלט זיך נישט אפגעשטעלט וואס וואלסטו ווען 

געטוהן?".
"איך וואלט געווארט אויף א אנדערע באס", ענטפערט זי ווייטער.

"אבער די אנדערע באס וואלט זיך אויך נישט אפגעשטעלט פאר דיר, ווייל אין די סטאנציע 
שטעלט זיך נישט אפ א באס וואס פארט קיין חיפה!", לאז איך נישט נאך, עפעס איז מיר 

נישט פארשטענליך.
"אבער דו האסט זיך אפגעשטעלט, ריכטיג?"

"ריכטיג", געב איך איר גערעכט, ווען איך בין פארוואונדערט פון וואס עס האט דא פאסירט, 
"פון דעסוועגן, וואס האסטו געטראכט ווען דו ביזסט געגאנגען צו א סטאנציע וואו דארט 

שטעלט זיך נישט אפ די באס וואס פארט קיין חיפה?"
מיר  "מ'האט  ענדליך,  שוין  מיר  זי  ערקלערט   – חיפה"  קיין  אנקומען  געדארפט  האב  "איך 
געזאגט, איך זאל גיין צו די סטאנציע אקעגן איבער, נאך די שאסיי איז פארהאן א באס וואס 
פארט קיין אשדוד, און פון דארט זאל איך פארן קיין אשדוד, און דארטן נעמען די ליניע וואס 
פארט קיין חיפה. האב איך געבעטן פאר באשעפער, טאטע אין הימל, איך בין א אלטע און א 
שוואכע אידענע, איך האב נישט קיין כח צו גיין צו די אנדערע זייט פון די שאסיי מיט אלע 
מיינע קוישן, און איך האב אויך נישט קיין כח ארויף טראגן די קוישן אויף די באס וואס פירט 
קיין אשדוד, נאכדעם אראפ גיין, ווארטן ביי די סטאנציע, און שפעטער נאכאמאל ארויף גיין 
מיט די קוישן אויף די באס וואס פארט קיין חיפה, האב איך געבעטן פונעם באשעפער אז ער 

זאל צו פירן דא אהער אין די נאנטע סטאנציע א באס וואס פארט גראד קיין חיפה ".
"נו...?", רוף איך זיך אן.

וואס  באס  די  געברענגט  אהער  האט  ער  און  געבעטן  האב  איך  דאך!  זעהסט  דו  נו?  "וואס 
פארט קיין חיפה".

"אלטיטשקע", פרעג איך ווייטער מיט התרגשות, ווען איך פארשטיי אז א גרויסע נס האט 
פאסירט דא אקעגן מיינע אויגן און איך האב אין דעם נישט קיין קליינע טייל, "אפשר וועסטו 

מיר דערציילן וואס האסטו פונקטליך געבעטן?"
זי פארשטייט נישט פארוואס וויל איך וויסן אלע קליינע  מיר רעדן",  "פונקט אזוי, אזוי ווי 
מיט  אונטן  פון  צו  זיך  הערן  מיטרייזנדע  אלע  ווען  מיר,  דערציילט  זי  אבער  איינצעלהייטן, 

וואונדער איבער איר פריוואטן השגחה פרטית וואס זיי זעהן עס יעצט מיט זייערע אויגן.
"איך האב געזאגט, רבונו של עולם, איך בין אלט און שוואך און אפגעמוטשעט, איך בעהט 

דיך טוה מיך א טובה און די באס וואס פארט קיין חיפה ברענג אהער, און דאס אלעס".
דאס פארן ווייטער איז מיר דורך געלאפן ווי א חלום, איך האב זיך נישט געקענט בארוהיגן 
פון די השגחה פרטית וואס איך האב בייגעוואוינט מיט מיינע אויגן. און עס איז טאקע אזוי, 
איז  העלפן,  דיר  זאל  עס  ווער  פארהאן  נישט  איז  עס  אז  זיכער  ביזסט  דו  וואס  צייט  די  אין 
השי"ת מיט דיר. ספעציעל דעמאלטס קען מען בעטן פון השי"ת מיט א תמימות, פון טיפן 
הארץ, ווי א קינד וואס בעהט זיך ביי זיין טאטע, און אזוי וועט השי"ת טוישן די נאטורליך 

סיסטעם און ער וועט ברענגען די באס, אדער וואס דו זאלסט דארפן, ביז צו דיר ממש.
'ניצוצות' במדבר – הקדמה

זיין געוואוינט צו דערמאנען השי"ת'ס נאמען

"ַעל ִּפי ה' ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ִּפי ה' ַיֲחנּו (ט יח)
א וואונדערליכער מוסר השכל אויף אלע דורות לערנט ארויס דער של"ה הקדוש פון די 
פסוק: אויף יעדע זאך וואס א מענטש וויל טוהן און אויף יעדע באוועגונג זאל ער פריער 
זאגן 'אם ירצה ה'' אדער 'בעזרת ה'', צ.ב.ש. ווען ער גייט אויפן וועג, זאל ער זאגן: 'איך 
פאר מיטן אויבערשטנ'ס הילף, און איך וויל אנקומען אין יענע פלאץ אויב עס איז דעם 
אויבערשטנ'ס ווילן אזוי'. און ווען ער איז שוין אנגעקומען, זאל ער אפגעבן א לויב: 'מיטן 
אויבערשטנ'ס הילף בין איך אנגעקומען אהער...', אזוי איז ער געוואוינט צו דערמאנען 
דעם אויבערשטנ'ס נאמען, ווען ער טראכט און ווען ער טוהט, און אזוי זאל ער זיך פירן 

ביי יעדע זאך".
עס האט דערציילט די רעביצין מעלצער, א"ח פון הגאון רבי איסר זלמן זצ"ל: אלע ווייסן 
אז דער 'חפץ חיים' האט זיך געגרייט ארויף צו גיין קיין ארץ ישראל, אבער ווייניג ווייסן 

די סיבה וואס אלץ דעם האט ער זיך אפגעהאלטן פון דעם -
עס איז געווען אין א שבת בעפאר דעם געפלאנטן רייזע, דער חפץ חיים האט גע'דרש'נט 
ווי זיין שטיייגער אין שוהל, אינמיטן זיינע רייד האט ער דערמאנט אז נאך שבת גייט 
ער ארויף קיין ארץ ישראל. ווען ער האט געענדיגט זיינע ווערטער האבן אסאך פון די 
'בעזרת  פארן  גייט  ער  אז  דערמאנט  נישט  האט  ער  אז  געוואונדערט  זיך  באטייליגטע 
בעפאר  ממש  מוצש"ק,  אום  אזוי,  טאקע  און  געוואוינהיט,  זיין  ווי  אנדערשט  השם' 
מ'האט געדארף פארן איז זיין רעביצין פלוצלינג קראנק געווארן, און אזוי איז ער שוין 

געבליבן אין חו"ל.
איר מאן הגרא"ז האט געהערט פון די אנדערע צימער ווי די רעביצין זיינע דערציילט די 
מעשה, האט ער רעאגירט – דו האסט פארגעסן צו דערציילן אז דער חפץ חיים האט 
אכטונג געגעבן צו זאגן 'בעזרת השם' אויך ווען עס האט זיך גערעדט וועגן אריבער גיין 

פון איין צימער צו א צווייטע אין זיין הויז...
אוצרות התורה פרשת וישב 

שבת איז א טאג פון פרייד

"ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם..." (במדבר י י)
אלץ א מקור צו וואס מ'זאגט "ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג..." ביי מוסף 
פון שבת, ברענגט דער בעל 'שבלי הלקט' (ענין שבת סי' פב) אין נאמען פון רבי אביגדור כ"ץ 
דעם ספרי (בהעלותך עז) אויף די פסוק: "וביום שמחתכם - אלו שבתות", וואס פון דעם 

זעהט מען אז אויך שבת איז ווי א טאג פון פרייד.

ווייל עס פעלן אלע ערליי ברכות

"ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ּכֹל ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו" (יא ו)
מער  דאך  וואלט  עס  יבשה'  'נפשנו  לשון  די  געזאגט  אידן  די  האבן  פארוואס  לכאורה, 

געפאסט צו זאגן 'גופנו יבש' אויף די קערפער?
האט געזאגט דער טשעבינער רב זצ"ל: די אידן האבן זיך אינגאנצן נישט אפגערעדט אז 
זיי האבן נישט קיין הנאה פון די מן, פארקערט, אין די מן האבן זיי געשפירט אלע טעמים 
אן זיך אנשטרענגען. נאר זיי האבן זיך אפגערעדט אז זייער 'נפש' ווערט געפייניגט ווייל 
עס פעלט פאר איר די אלע ברכות וואס זענען באשטימט אויף יעדע עסנוארג, ווייל זיי 

האבן שטענדיג געזאגט די זעלבע ברכה אויף די מן.
קובץ 'קול התורה' גליון מז עמ' כג 

אן צו טראכטן פילט מען נישט

ְוָהָיה ַטְעמֹו ְּכַטַעם ְלַׁשד ַהָּׁשֶמן (יא ח)
עס האט דערציילט הגאון רבי שמעון שוואב זצ"ל: איינמאל ווען איך בין אריין אין די 
צימער פונעם סבא קדישא, מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל, האט ער מיך געפרעגט וואס איז מיין 
מיינונג איבער וואס חז"ל זאגן אז די אידן האבן געשפירט אין די מן די טעם פון יעדע 
סארט עסנווארג וואס זיי האבן געוואלט; וואס האבן זיי געשפירט ווען מ'האט אינגאנצן 

נישט געטראכט?
א  מיט  געענטפערט  באלד  האט  ער  נאר  ענטפער,  מיין  אויף  געווארט  נישט  האט  ער 
שארפקייט: "עס איז ביי מיר קלאר אז ווער עס האט נישט געטראכט האט גארנישט 
געשפירט, פשוט, ווייל די מן איז דאך געווען א רוחניות'דיגע שפייז, און אזוי ווי ביי יעדע 

רוחניות'דיגע זאך – אויב טוהט מען עס אן טראכטן, האט עס נישט קיין טעם.
און האט צוגעלייגט אויף זיין שפראך: "א מ'לערנט אום מ'טראכט ניט - האט דאס קיין 

טעם ניט, אז מ'דאוונט און מ'טראכט ניט - האט דאס קיין טעם ניט!".
'לתתך עליון' בהעלותך עמ' קעו

וויאזוי איז אנגענומען געווארן די געבעהט פון משה רבנו

"ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה" (במדבר יב יג)
אין ספר 'נחל קדומים' ברענגט דער חיד"א אין נאמען פון קדמונים, אז משה רבנו האט 
וועט  ער  אויב  אז  השמים  מן  געווען  מגלה  אים  מ'האט  ווייל  נוסח,  די  מיט  געבעהטן 
דערמאנען ביי זיין געבעהט צוויי מאל די ווארט 'נא' וועט זיין געבעהט באלד אנגענומען 
ווערן. וועגן דעם -לייגט צו דער חיד"א - אין פרשת ואתחנן, באלד נאך וואס משה רבנו 
האט געזאגט איין מאל (דברים ג כה) 'אעברה נא' האט אים דער אויבישטער געזאגט (שם 
כו) "אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה", ווייל אויב דו וועסט זאגן נאכאמאל 'נא' וואלט 

השי"ת אנגענומען זיין געבעהט.

א רמז אויף די נאמען פון מרים און  איר מאמע
דער גאון רבי מאיר יחיאל פון אויסטראווצא זצ"ל איז א גאנץ לעבן זיינע געווען שוואך 
און קראנק, איינמאל האט ער זיך געטראפן מיטן 'אמרי אמת' זצ"ל און ער האט זיך מזכיר 
געווען מיט זיין נאמען און זיין מאמע'ס נאמען. האט דער 'אמרי אמת' אנגעמערקט: די 
גמרא (ברכות לד א) לערנט ארויס פון די פסוק אז דער וואס בעהט אויף א חולה, דארף 
נישט דערמאנען זיין נאמען, און פארוואס האט איר דערמאנט אייער נאמען צוזאמען 

מיט אייער מאמע'ס נאמען?
האט דער אויסטראווצער גאון געענטפערט מיט זיין שארפקייט: ריכטיג אז עס שטייט 
נישט ארויס געשריבן קלאר די נעמען פון מרים און פון יוכבד איר מאמע, אבער א רמז 
דערצו איז יא דא, ווייל 'רפא נא' באטרעפט דריי הונדערט מיט צוויי און דרייסיג, וויפיל 

עס באטרעפט 'מרים יוכבד'...
'יגדיל תורה'

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים
השגחה פרטית אויפן וועג
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