
פרשת בשלח

בס"ד

די אידן זענען ארויס מיט אויפגעהויבענע הענט
"ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יְֹצִאים ְּבָיד ָרָמה" (יד ח)

טייטש רבי יהונתן אייבשיץ:
זיי  כאטש  אידן,  די  פון  מעלה  די  דערציילן  אונז  וויל  תורה  די 
זיי  האבן  מצרים  פון  גיין  ארויס  מיטן  באשעפטיגט  געווען  זענען 
לויב,  א  און  תפילה  א  מיט  הימל  צום  הענט  זייערע  אויפגעהויבן 
ווייל דאס לשון 'יד רמה' איז א רמז אויף אויפהויבן די הענט ביים 
דאווענען, אזוי ווי עס שטייט אין תהלים (קלד ב): "ְׂשאּו ְיֵדֶכם קֶֹדׁש 
ּוָבֲרכּו ֶאת ה'", און אזוי שטייט אויך ביי אברהם אבינו ע"ה (בראשית 
יד כג): "ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה'" און אונקלוס טייטש: "הרימותי ידי בִּצְלוֹ 

'תפארת יהונתן'[=מיט א תפילה] קדם ה'".

אכטונג געבן אויף די ארבעט'ס כלים
"ַוִּייְראּו ְמאֹד ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה'" (יד י)

"וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה' – באלד האבן זיי גענומען די 
פאך פון זייערע אבות - אברהם יצחק און יעקב... ד.מ. דעם כח פון 

דאווענען" (מכילתא פ"ב)
א געוואלדיגע לערענונג לערנט ארויס פון דא דער 'חפץ חיים':

מיר  קענען  'פאך',  א  צו  תפילה  צוגעגלעכנט  האבן  חז"ל  אויב 
לערנען פון דעם, אזוי ווי ביי יעדע פאך וואס ס'זאל נאר נישט זיין, 
די שיינקייט און די שלימות איז אנגעהאנגען אין די גוטסקייט און 
אין די קוואליטעט פן די ארבעט'ס כלים, אזוי אויך די קוואליטעט 
פון דאווענען און די שטארקייט פון איר השפעה איז אנגעהאנגען 
אין די ריינקייט פון די ארבעט'ס כלים, ד.מ. די מויל וואס מיט דעם 

זאגט מען ארויס די ווערטער פונעם דאווענען.
אויב וויל א מענטש אז זיין תפילה זאל אנגענומען ווערן, דארף ער 
לשון  פון  ריין  זיין  ס'זאל  מויל  זיין  אפהיטן  צו  געבן  אכטונג  זייער 
הרע און רכילות, און אויב ער וועט אזוי טוהן – איז ער פארזיכערט 

'שמירת הלשון' שער הזכירה פרק יאז זיין תפילה וועט אויפטוהן.

דאווענען אן 'צו געבן עצות'
"ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון" (יד יד)

אמאל איז געקומען א חסיד צו זיין רבי און זיך אפגערעדט אויף זיין 
ארימקייט, הערענדיג זיין שווערן לאגע האבן זיך ערוועקט אין אים 
שטארקע רחמנות געפיהלן, און האט אים אנגעוואונטשן אז ער זאל 
געווינען די קומענדיגע רעגירונג'ס לאטערי. ער האט זיך געאיילט 
צו קויפן א קארטל, אבער ווען ס'איז ארויס געקומען די נומער איז 

ער אנטוישט געווארן צו זעהן אז נישט זיין נומער האט געווינען.
דער צדיק וואס האט נישט פארשטאנען פארוואס זיין ברכה האט 
דעם,  אויף  רבי'ן  גרויסן  זיין  פרעגן  געגאנגען  איז  געווירקט,  נישט 
האט זיין רבי אים געענטפערט: דו זאלסט וויסן אז א ברכה פון א 
גוזר  "צדיק  ב):  טז  מו"ק  (ראה  זאגן  חז"ל  ווי  אזוי  כח,  א  האט  צדיק 
והקב"ה מקיים", אבער נאר ווען ער דאוונט סתם אזוי, אבער אויב 
ער טיילט איין פארן אויבערשטן אויף וועלעכע וועג ער זאל שיקן 
די ישועה, אויף דעם שטייט (איוב ט יב): "ִמי יֹאַמר ֵאָליו ַמה ַּתֲעֶׂשה".

מיט דעם טייטש דער גאון רבי משה שטערנבוך די פסוק: "ה' ִיָּלֵחם 
ָלֶכם" – אויב ענק האבן געדאוונט צום אויבערשטן איז פארזיכערט 
ענקער ישועה, אבער בתנאי אז "ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון" – ענק זאלן שווייגן 

און נישט איינטיילן פאר אים וויאזוי ער זאל ענק העלפן.
און אין תרגום יונתן טייטש ער טאקע אזוי, אז די פסוק האט משה 
אויבערשטן  פארן  עצות'  'געבן  געוואלט  האבן  וואס  די  צו  געזאגט 
אז ער זאל זיי ראטעווען פון די מצריים דורך קולות און א מלחמה, 
און ווי ס'איז דער לשון פון תרגום: "שתוקו והבו יקרא ותושבחתא 

'טעם ודעת'ורוממו לאלוקיכם".

יעצט איז נישט קיין צייט פון תפילה
"ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי" (יד טו)

שרייבט דער בעל הטורים
צו  דאווענען  נאך  וועסט  דו  געווען:  מרמז  אים  האט  "ער 

אידן,  די  אויף  סיני  בארג  ביים  טעג  פערציג   – יום  מ'   - 'מַ"ה'  מיר 
"ֵא- מרים:  שוועסטער  דיין  אויף  ווערטער  פינעף   – תיבות  ה'  און 
וואס  צייט  א  פארהאן  איז  עס  יג).  יב  (במדבר  ָלּה"  ָנא  ְרָפא  ָנא  ל 
מ'דארף  וואס  צייט  א  פארהאן  איז  עס  און  פארלענגערן  מ'קען 
פון  צייט  די  נישט  אינגאנצן  איז  יעצט  אבער  פארקורצערן, 

דאווענען, נאר "ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו"".

פריער טוה וואס ליגט אויף דיר
"ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו" (יד טו)

איינער איז אמאל געקומען צום 'יסוד העבודה' פון סלאנים זיע"א, 
און האט געבעהטן: 'איך וויל זיין ַא ֶעְרִליֶכער יוּד''. האט דער 'יסוד 
העבודה' אים באלד געענטפערט: 'און וואס וועסטו טוהן צו דעם? 
דער אויבישטער איז גרייט צו טוהן זיין טייל און דיר שענקען די 
כלים צו זיין א ערליכער איד, אבער דו דארפסט צו טוהן דיין טייל!'
א רמז אויף דעם יסוד לערנט מען פון די פסוק: "ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי" 
– וואס דאוונסטו? "ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו" – טוה פריער וואס 
קענען  וועסטו  דעמאלטס  און  איד,  א  ווי  טוהן  צו  דיר  אויף  ליגט 

דאווענען צום באשעפער אז ער זאל דיר שיקן זיין הילף.
'אבקות רוכלים' עמ' קנז

'היד הגדולה' – די האנט פון בתיה
ַהָּיד  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַוַּיְרא  ַהָּים.  ְׂשַפת  ַעל  ֵמת  ִמְצַרִים  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  "ַוַּיְרא 

ַהְּגֹדָלה" (יד ל-לא)
בדרך דרש ערקלערט רבי יוסף חיים פון באגדאד, דער 'בן איש חי':
אין מסכת ברכות (נד א) שטייט אז ווען עס פאסירט פאר א מענטש 
די  אין  ער  דארף  לויבן,  דעם  אויף  דארף  ער  וואס  נס  געוויסע  א 
זוכה  האט  ער  וואס  ניסים  אלע  אויף  דאנקען  אויך  געלעגנהייט 

געווען ביז יעצט.

אויך דא, ווען די אידן האבן געלויבט אויף די נס פון יציאת מצרים 
דעם  געדאנק  אויפן  געקומען  ארויף  זיי  איז  סוף,  ים  קריעת  און 
יאור  אינעם  זייענדיג  משה  מיט  פאסירט  האט  וואס  נס  גרויסן 
דורך די 'היד הגדולה' – די האנט פון בתיה די טאכטער פון פרעה 
וואס האט זיך אויסגעצויגן אויף די לענג פון זעכציג אמות כדי צו 

'עוד יוסף חי'ראטעווען משה רבינו.

פילן ווי ער גייט אריבער דעם ים
ֵלאמֹר"  ַוּיֹאְמרּו  ַלה'  ַהּזֹאת  ַהִּׁשיָרה  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  מֶֹׁשה  ָיִׁשיר  "ָאז 

(טו א)

די  חזקוני:  דער  ערקלערט  לאמור'  'ויאמרו  לשון  דאפלטן  דעם 
כוונה פון די פסוק איז צו זאגן אויף אייביג, אז די אידן זאלן זאגן 

די שירה יעדן טאג.
נאך א ענין ברענגט דער 'משנה ברורה' (נא יז) אין נאמען פון זוהר: 
ווען מיר זאגן די שירה זאל מען טראכטן און פילן ווי מ'גייט יעצט 

אריבער דעם ים סוף אין די טרוקעניש, און דער וואס זאגט די שירה 
מיט אזא פרייד, איז מען אים מוחל זיינע עבירות.

יחזקאל  רבי  הגה"צ  משגיח  פונעם  תלמיד  א  דערציילט  האט  עס 
פון  פריער  אויפגעשטאנען  איך  בין  איינמאל  זצ"ל:  לעווינשטיין 
געווענליך, און אט הער איך פון די צימער פונעם משגיח וואס איז געווען 

אויפן שטאק העכערן שוהל, א שטארקע גרודער פון שלעפן מעבל.
איך האב זיך זייער געזארגט אויפן פרידן פונעם משגיח און איך האב 
זיך געאיילט ארויף גיין אויבן, און אזוי איז מיר די סיבה פון די גרודער 
קלאר געווארן: דורך דעם שפאלט פונעם טיר, האב איך באמערקט 
וויאזוי דער משגיח האט אויסגעשטעלט צוויי רייע'ס פון בענק, און 
האט גענומען די סידור אין זיין האנט און האט אנגעהויבן אריבער 
האט  ער  וויבאלד  פאר'מח'ט.  אינגאנצן  ער  ווען  זיי  צוווישן  גיין 
געוואלט זאגן די שירה מיט שמחה, האט ער געמאכט די שפיל כדי 

צו פילן ווי ווייט מעגליך וואו ער גייט אריבער דעם ים.
'שיח יצחק' יציאת מצרים עמ' רכט

'אשר יצר' און די 'אמן' נאכדעם – איז א סגולה אויף רפואה
 "רְֹפֶא ה'  ֲאִני  ִּכי   ָעֶלי ָאִׂשים  א  ְבִמְצַרִים  ַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲחָלה  "ָּכל 

(טו כו)

אין נאמען פונעם בעל 'סדר היום' (כוונת הברכות) זאגט מען נאך אז 
'אשר יצר' מיט כוונה  דער וואס גיט אכטונג צו זאגן די ברכה פון 
"וועט קיינמאל נישט קראנק זיין, און וועט נישט דארפן צוקומען 

צו א דאקטער און צו זיינע רפואות".
דערציילט הגאון רבי יצחק זילבערשטיין שליט"א:

אין איינס פון די חשוב'ע כוללים אין בני ברק איז קראנק געווארן 
פון  איינער  פון  זוהן  א  קינד  קליין  א  קראנקהייט  שווערע  א  אויף 
אנגעקומען  איז  נייעס  שלעכטע  די  ווען  יונגעלייט.  חשוב'ע  די 
א  צו  צוזאמגענומען  זיך  זיי  האבן  יונגעלייט  די  פון  אויערן  די  צו 
'חיזוק פארזאמלונג' וואס ביים ענדע האבן זיין באשלאסן, לויט די 
ווערטער פונעם 'סדר היום', זיך אונטער נעמען צו זאגן 'אשר יצר' 

מיט כוונה און אין דעם זכות זאל דאס קינד האבן א רפואה.
דאקטורים  די  וואס  פון  אנדערשט  וועג,  וואונדערליכער  א  אויף 
זיך  קינד  דער  האט  צייט  קורצע  א  אין  געזאגט,  פריער  האבן 

אינגאנצן אויסגעהיילט פון זיין קראנקהייט, ויהי לפלא.
'טובך יביעו' ח"א עמ' ער

יותר  אמן  העונה  "גדול  אז  א)  נג  (ברכות  זאגן  חז"ל  וואס  לויט  און 
מהמברך" קען מען צולייגן, אז אויב ס'איז אזוי גרויס די סגולה פון 
די ברכה, איז דאך זיכער גרויס די סגולה פון דער וואס ענטפערט 

אמן נאכדעם.
און אויף דעם קען מען זאגן א רמז פון די לשון פון די פסוק: "ִּכי ֲאִני 

'אמרי אהרן'ה' רְֹפֶא" - 'כי אני' איז בגימטריה 'אמן'.

נישט מאריך זיין ביים דאווענען מער ווי דריי שעות

"ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶֹׁשה ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק" 
(יז יא)

אין 'ספר הבהיר' וואס איז מיוחס צום תנא רבי נחוניה בן הקנה (אות 
מט) פרעגט ער: פארוואס האט משה רבינו נאכגעלאזט זיינע הענט, 
שטארקן  זיך  זאל  עמלק  אז  געווען  גורם  דעם  מיט  דאך  האט  ער 
איבער די אידן?, נאר וויבאלד א מענטש טאר נישט דאווענען דריי 
הימל,  צום  אויפגעהויבן  זענען  הענט  זיינע  ווען  צו  איין  אין  שעה 
וועגן דעם איינמאל אין דריי שעה האט ער געמוזט אראפלאזן זיינע 

הענט.
צו די הלכה לייגט צו דער גר"א (משלי כה יז) דעם פסוק (שם): "הַֹקר 
ַרְגְל ִמֵּבית ֵרֶע ֶּפן ִיְׂשָּבֲע ּוְׂשֵנֶא" – זיי נישט מאריך ביים דאווענען 

פארן אויבערשטן מער ווי דריי שעה.
מיט דעם ערקלערט דער גאון רבי ראובן מרגליות ('נפש חיה' הגהות 
קורצע  א  מאכן  ישראל  קהילות  פון  מנהג  די  ב)  תקפב  או"ח  לשו"ע 
אין  ווייל  מוסף;  און  שחרית  צווישן  כיפור  יום  און  ר"ה  הפסקה 

די  נישט  ווען  און  געווענליך,  ווי  לענגער  מען  דאוונט  טעג  די 
הפסקה וואלט איסגעקומען אז מ'דאוונט מער ווי דריי שעות  

אין איין מאל.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
הענט בענע

פע ם

"ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק" (יז ט)
'צֵא' איז בגימטריה 'אמן', פון דא איז א רמז אויף וואס חז"ל 
די  אויף  אמונה  די  פארשטארקט  אמן  ענטפערן  אז  זאגן 
וועלט און איז מכניע די קליפת עמלק וואס פארשפרייט 

כפירה אין די וועלט.
'צאן אברהם'

"עֶֹמר ַלֻּגְלֹּגֶלת ִמְסַּפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו" (טז טז)
'מספר נפשתיכם איש' – איז ראשי תיבות 'אמן', און סופי 
זיין  צו  דארף  מענטש  דער  אז  לערנען  צו  'שמר'.  תיבות 
צו  געבן  אכטונג  ד.מ.  ב),  כו  (ישעיה  אמונים"  "שומר  א 
ענטפערן אמן ווי עס דארף צו זיין, און אין דעם זכות וועט 
'תפארת אבות' ער זוכה זיין צו א שמירה אויף זיך. 

"ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה' - ַוַּיֲאִמינּו!"
מיט וואונדערליכע ווערטער איז מאריך דער רבנו בחיי אין אונזער פרשה (יד לא) אראפלייגן די גרויסע 

מעלה און חשיבות פון די מצוה צו ענטפערן אמן, דא האבן מיר א קליינע טייל פון זיינע ווערטער, 
און דער וואס קוקט נאך אינעווייניג וועט אלעס טרעפן:

"וויבאלד די אמונה איז דער יסוד פון כל התורה כולה, האבן די חכמים מתקן געווען פאר אונז ביים דאווענען 
און ביים זאגן ברכות צו ענטפערן אמן, וואס איז פון די לשון 'אמונה' און פון די לשון פון 'הודאה'...

און יעדער וואס האט אינזין ביים זאגן אמן איז זוכה צו די ביידע עולמות... 
און דער איז ריכטיג מכבד דעם אויבערשטן וואס אויף אים זאגט די פסוק 

(שמואל א' ב ל): "ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד"".

ברכות השחר מיט א חברותא – אנהויבן די טאג מיט אמונה!
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אסאך איז שוין געשריבן געווארן איבער די ספעציעלע סגולה פון די ברכה 'אשר יצר' 
אויף רפואות און ישועות, א סגולה וואס ווערט געברענגט אין נאמען פונעם בעל 'סדר 
היום' און אויך אסאך פון די גדולי עולם האבן צוגערעדט צו דעם. די וואונדערליכער 
ערציילונג וואס איז פאר אונז איז דערציילט פון א ערשט האנטיגער מקור דורך דער 

בעל המעשה, קען זיין א לעבעדיגער מוסטער אויף די ווערד פון די סגולה:
קאוליטיס - kulitis, איז א ווארט וואס פאר רוב פון אונז איז עס נישט באקאנט, 
אבער פאר נישט ווייניג מענטשן איז עס א סימבאל פון שרעק און ציטער. דאס איז 
א קראנקהייט וואס די דאקטורים זענען שוין מיד געווארן פון צו טרעפן צו איר א 
סיבות  די  ערקלערן  קען  וואס  זאך  שום  קיין  ערפינדן  נאכנישט  האבן  און  רפואה, 

פון איר אנקום.
אויב יעדע מאגן פראבלעם איז באקאנט פאר א גאר ליידנדע קראנקהיייט, איז די 
וואס וואס ווייסן פון די אויבנדערמאנטע מחלה און זענען באקאנט אין די ווייטאגן 
און אין די יסורים וואס דאס ברענגט, איז דערמאנען איר נאמען אליין ברענגט שוין 

א שוידער אין די ביינער.
די קראנקהנייט פון קאוליטיס איז א אינפעקציע וואס קומט דוקא דורך די אימיון 
אינפעקציע  די  קערפער,  אונזער  שטארקן  עס  קומט  כלל  בדרך  וואס  סיסטעם 
שעדיגט אין די איידעלע טיילן פון די קישקעס, און עס ברענגט שטארקע ווייטאגן, 
וואס זענען באגלייט מיט גאר שטאקע נאך ווייען וואס שטערן דעם טאג טעגליכן 
לעבן פון די קראנקע. אין אסאך פעלער ווען די קראנקהייט צושפרייט זיך קען עס 
אויך  אמאל  און  שפיטעלער,  די  איען  צייט  לאנגע  א  פארברענגעם  צו  צוברענגען 

אפשניידן א טייל פון די קישקע.
ווען דער יונגערמאן דער תלמיד חכם און א מרביץ תורה לרבים האט אנגעהויבן צו 
שפירן ווייטאגן אין זיין מאגן, האט ער געמיינט אז עס איז א ערשיינונג וואס גייט 
זיך  האט  עס  און  טאג  א  נאך  און  נאך  אריבער  שוין  איז  וואס  נאך  אבער  אריבער, 
נישט פארבעסערט זיין צושטאנד, האט דער יונגערמאן זיך געוואנדן צו א דאקטער 
אויף  לייד'ט  דו  באשלאסן:  ער  האט  אונטערזוכונגען  פון  רייע  גאנצע  א  נאך  וואס 

קאוליטיס.
'בדרך הטבע' – האט ערקלערט דער דאקטער, 'איז נישט פארהאן א וועג וויאזוי זיך 
אינגאנצן אויסהיילן, וועם עס כאפט אן דארף זיך צוגרייטן צו קענען אויסהאלטן 

וואס עס ווארט אים אפ א גאנצן לעבן'.
אבער דער יונגערמאן וואס איז געשאנקען געווארן מיט א גרויסע מאס אמונה און 
יראת שמים, האט די באשלוס פונעם דאקטער נישט צובראכן זיין אמונה. ער האט 
זיך נישט געגרייט איין מינוט אננעמען די שווארצע קוק פון די דאקטורים און זיך 

בייגן צו די נאטורליכע פארשריפטן.
געטראכט  יונגערמאן  דער  האט   – דאקטער'  גרעסטער  דער  איז  אויבישטער  'דער 
מיר  אויף  הענט,  זיינע  אין  איז  קראנקהייט  יעדע  צו  רפואה  'די  הארץ,  אין  זיך  ביי 
ליגט נאר צו פאררעכטן וואס עס פעהלט זיך אויס און זיך מחזק זייין אין די זאכן 
וואס מ'דארף זיך מחזק זיין, עס איז זיכער אז אויב איך וועל אזוי טוהן וועט דער 

אויבישטער שיקן זיין ישועה פון הימל און מיך אינגאנצן אויסהיילן.
פארשטייט זיך אז דער יונגערמאן האט אנגענומען וואס די דאקטורים האבן אים 
געראטן, זיך צוגעוואוינען צו א נייע לעבן ווי אזא סארט צי אזא סארט דייעט און 
מיט  נאכגעזוכט  ער  האט  דעם  צו  אבער  עסנווארג.  זיינע  פון  טויש  ערנסטע  א 

וואספארא זאך ער קען זיך מחזק זיין.
נאכן זיך שואל עצה זיין ביי זיינע רבי'ס האט ער באשלאסן צו איינהאלטן די סגולה 
פונעם בעל 'סדר היום': זיך מחזק זיין מיטן לויבן דעם באשעפער ביי די ברכה פון 

אשר יצר, דורך עס זאגן מיט כוונה און אינעווייניג.
אויך ווען ער איז אדורך געפאלן איינמאל צי צוויי מאל – האט ער נישט נאכגעלאזט, 
נאר ער האט ווייטער אכטונג געגעבן אויף זיין קבלה אן צו נאכלאזן, און פון טאג 
צו טאג האט ער געשפירט ווי ער טרעפט נאך באהאלטענע זאכן אין די טיפקייט 
פון די נוסח פון די וואונדערליכע ברכה, ווען די געפיהלן פון לויבן דעם באשעפער 

שטארקן זיך אין אים מער און מער.
א שטיקל תקופה איז אדורך, אונזער באקאנטער איז געגאנגען צום דאקטער אויף 
די געווענליכע אונטערזוכונגען, און ווען עס זענען אנגעקומען די רעזולטאטן האט 
יענער אויסגעשריגן מיט א איבערראשונג. ענדליך, נאך א לאנגע צייט פון ערגער 

ווערן זעהט מען צייכענעס פון א אפשטעל.
פון דעם טאג און ווייטער האט ער אנגעהויבן צו שפירן וואו עס ווערט אים גרינגער, 
צוביסלעך האבן די ווייטאגן נאכלאזט זיין קערפער, און נאך עטליכע חדשים האט 

ער שוין גארנישט געשפירט.
די  אז  געוויזן  האבן  אריבער  נאכדעם  איז  ער  וואס  אונטערזוכונגען  די  טאקע, 
גארנישט  האט  ער  וויבאלד  אבער  קערפער,  זיין  אין  אלץ  נאך  איז  קראנקהייט 
געפילט האט ער נישט געטראכט פון דעם צופיל. ער האט אנגעהויבן אנגיין ווי א 
געווענליכער מענטש און צוביסליך האט ער אינגאנצן פארגעסן פון זיין קראנקהייט.
די דרייצן יאר וואס זענען אריבער האבן צוגעברענגט אז די קבלה וואס ער האט זיך 
אונטערגענומנען אין יענע שווערע צייטן איז צוביסלעך שוואך געווארן, פון מאל צו 
מאל האט ער שוין אפגעכאפט דעם 'אשר יצר', ווי אסאך אנדערע מענטשן, און די 

דערמאנונג האט נישט פארשפעטיגט צוקומען.
און  יסורים  די  מיט  צוזאמען  קראפט,  פולן  איר  מיט  צוריק  איז  קראנקהייט  די 
צו  ווענדן  זיך  וועט  ער  אז  באשלאסן  ער  האט  מאל  דאס  ווייטאגן.  שטארקע  די 
צוצולייגן,  וואס  געהאט  נישט  ער  האט  צופיל  לאנד.  אין  פראפעסאר  גרויסער  א 
נאר פונקט ווי דער פריערדיגער האט געמאלדן פארן יונגערמאן אז עס איז נישט 
פארהאן קיין רפואה צו זיין קראנקהייט. עפעס קען מען גרינגער מאכן די ווייטאגן, 

אבער מ'קען נישט פארמיידן עס זאל נאכאמאל נישט קומען.
צו א שטערקערע דערמאנונג פון דעם האט ער נישט געדארפט, אויך יעצט האט 
צו  זיך  נאר  דאקטורים,  די  פון  רייד  די  אננעמען  נישט  וועט  ער  אז  באשלאסן  ער 
שטארקן צום צווייטן מאל מיטן זאגן די ברכה פון 'אשר יצר', און צו דעם אויך ביי 

די ברכה פון 'רפאנו'.
ער איז נישט איבערראשט געווארן ווען א שטיקל צייט נאכדעם זענען פארשווינדן 
גענוג  נישט  איז  עס  אויב  און  געווען.  נישט  קיינמאל  ווי  שמערצן  אלע  די  געווארן 
מיט דעם, ווען ער האט זיך נאכאמאל אונטערגעזוכט ביי דעם גרויסן פראפעסער, 
אינגאנצן  זיך  האבן  קישקעס  די  אז  זעהן  צו  געווארן  פארוואונדערט  אלע  זענען 

אויסגעהיילט.
די מחלה איז אינגאנצן נעלם געווארן פון זיין קערפער אן צו וויסן וויאזוי, אזאך וואס 

אויך די גרויסע דאקטורים האבן צוגעשטימט אז עס איז א אפענע נס.
אזוי, האט דער יונגערמאן געענדיגט זיין ערציילונג, האב איך זיך איבערגעצייגט אז 
דער גרעסטער כח אויף רפואה איז איבער געגעבן אינעם הענט פון אים אליין. אויב 
וועט ער זיך נאר אונטער נעמען זיך צו שטארקן און פאררעכטן וואס עס פעהלט 
אויס, איז זיין ישועה פארזיכערט פון הימל, פון דעם אויבישטן דער 'רופא כל בשר 

ומפליא לעשות'.
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א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

די קראנקהייט איז אינגאנצן פארשווינדן געווארן

א
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אינגאנצ
יעדן אינדערפריה, ווען מיר ערוועקן זיך פון די זיסע נאכט שלאף און מיר שטעלן זיך אויף די פוס, דערמאנען מיר 
זיך אין דעם וואונדערליכן מאשין וואס מיר האבן באקומען כדי מיר זאלן קענען דינען דעם אויבערשטן אן קיין 
שטערונגען און קיין שטרויכל, דאס איז דאך די וואונדערליכע און קאמפליצירטע קערפער סיסטעם וואס דער 

אויבישטער האט אונז געשאנקען ברוב חסדיו ורחמיו.
אין דעם וואונדערליכן סיסטעם איז נישט פארהאן קיין איין איבעריגע פיטשעווקע. יעדע איינצעלהייט אין איר 
איז א גאנצע וועלט, סיי אלץ איר נוצן וואס מיר האבן דורך דעם, און סיי אלץ די געטליכע און די פארצווייגטע 

חכמה וואס פון דעם איז עס געבויעט.
כדי מיר זאלן קענען לויבן ווי עס דארף צו זיין אויף די גרויסע טובה, האבן די חכמים מתקן געווען די ברכה 'אשר 
יצר', וואס אין איר לויבן מיר דעם אויבערשטן אויף דעם וואס ער האט באשאפן אונזער קערפער מיט קלוגשאפט 
און פארשטאנד וואס איז נישטא אין איר גלייכן, און אויף דעם גרויסן חסד וואס ער טוהט מיט אונז שטענדיג, ווען 
די סיסטעם פון די קערפער ארבעט אלעס אינגאנצן ווי עס באדארף צו זיין, מיט א וואנדערליכע און פונקטליכע 

צוזאמשטעל – א זאך וואס איז פארבינדן מיט א עקסטערע השגחה פרטית.

די חשיבות פון עס זאגן מיט כוונה
ווייל די ברכה איז א ספעציעלע לויב אויף דעם גוטן ארבעט פונעם גאנצן קערפער און די סיסטעם פון פארדייען 
בפרט, אז די ראשונים (ראה שו"ת 'מן השמים' סי' לד) שרייבן אז אירע הלכות זענען אזוי ווי די ברכה 'הגומל' וואס א 
קראנקער לויבט ווען ער ווערט אויסגעהיילט, ווייל עס איז נישט פארהאן קיין גרעסערע קראנקהייט פון איינער 
וואס זיין פארדייאונגס סיסטעם אין אים טוהט נישט פונקציאנירן וואו עס דארף צו זיין, וועגן דעם זענען מאריך 
די ספרים צו ערקלערן די חשיבות פון זאגן די ברכה מיט גרויס כוונה און מיט ישוב הדעת, כדי די לויב זאל זיין 

בשלימות.
אויפן 'חפץ חיים' דערציילט מען אז ער האט שטענדיג אכטונג געגעבן צו זאגן די ברכה 'אשר יצר' פון די סידור, 

ווען ער טייטלט מיט א זיין פינגער אויף די ווערטער וואס ער זאגט.
זיינע  פאר  שטענדיג  זאגן  צו  געוואוינט  געווען  איז  זצ"ל  ראטה  אלי'  רבי  הרה"צ  משפיע  באקאנטער  דער  און 
תלמידים: ענק פארשטייען דען אויף וואס ענק דארפן זאגן די ברכה 'אשר יצר'?! ענק זענען דאך אין די מינוט 
שמוץ,  די  פון  געווארן  גערייניג  איז  קערפער  ענקער  וואס  'אפאראציע'  קאמפליצירטע  און  שווערע  א  אריבער 
דער  האט  ווייטאגן,  מיט  אדער  פריער  פון  איינשלעפן  דורך  ווערן  געטוהן  זאל  אפאראציע  די  אז  אנשטאט  און 
אויפן  געטוהן  עס  האט  און  געהאט,  רחמנות  ענק  אויף  באשעפער  דער   – וועלט  די  פון  דאקטער  גרעסטער 
גרינגסטן וועג און אן קיין באצאהלט. קומט דען נישט אז מ'זאל אים לויבן אויף דעם מיט כוונה?! ('המברך יתברך' 

עמ' סד)

אויסער דעם, האט געזאגט דער משגיח רבי יחזקאל לעווינשטיין זצ"ל: די זאך אליין אז אין לויף פון צעהנדליגע 
יארן פונקציאנירט אונזער קערפער אויף דעם געוואוינהייט אן קיין שום ענדערונג, איז דאס א גרויסער נס אזוי 
ווי די נס פון יציאת מצרים, ווייל אויך דאס בעסטע מאשין אין די וועלט ווערט צובראכן פון מאל צו מאל דורך 
און  קליינע  הונדערטער  פון  צוזאמגעשטעלט  איז  וואס  קערפער  אונזער  אז  זיכער  דאך  איז  נוצן,  אסאך  דאס 

פארגעשריטענע 'מאשינען'... און דאך גייט אלע אן יעדן טאג געהעריג ('טללי אורות').
און אזוי ווערט געברענגט אין 'ילקוט מעם לועז' (בראשית ח"א עמ' פח): "יעדער איינער וואס וועט אריינטראכטן אין 
די סוד פון באשאפן דער מענטש מיט זיינע גלידער, וועט איינזעהן אז דער מענטש דארף דינען דעם אויבערשטן 
מיטן גאנצן הארץ און זעהל, אויך אן צו באקומען באצאהלט, נאר אלץ די גרויסע חסדים וואס ער האט געטוהן 
מיט אונז – אז ער האט אונז באשאפן מיט אלע גלידער. און וויבאלד אז דער אויבישטער האט געטוהן אזא גרויסן 
חסד אז ער האט באשאפן דעם מענטש מיט אלע פאסיגע גלידער, דעריבער דארפן מיר לויבן דעם אויבירשטן 

און אים דאנקען אויף די גוט'ס וואס ער האט געטוהן מיט אונז".

א ספעציעלע חכמה
אין די ברכה טוהן מיר ספעציעל באצייכענען די וואונדערליכע קלוגשאפט מיט וואס דער מענטש איז באשאפן 
געווארן, אזוי ווי דער אבודרהם רעכנט אויס באריכות אסאך פון די אייגנשאפן פון די גלידער, דא קענען מיר אראפ 
ברענגקען נאר א קליינע טייל פון זיינע ווערטער: "ער האט אים באשאפן אויגן ער זאל קענען קוקן און זעהן מיט 
זיי. ער האט באשאפן צו דעם די האטל העכער דעם (די עפעפים) ער זאל זיי קענען צומאכן און שלאפן און נישט 
קוקן אויף וואס מ'טאר נישט... ער האט באשאפן דעם גארגל צו קענען ארויפברענגען און אראפנידערן דעם רוח 
נשמת חיים פון די הארץ דורך די לונגען צו די נאז לעכער און צו די מויל, און קענען ארויס געבן א שטימע פון רעדן 
וואס קומט ארויס פון לונגען וואס קומט דורך די רוח נשמת חיים. ער האט אים באשאפן א הארץ ס'זאל זיין ווי א 
שטוב אויף די רוח חיים און טראכטן אלע ערליי מחשבות... ער האט באשאפן דעם מילץ (טחול) אויף די לינקע זייט 
מיט די שווארצע גאל (מרה השחורה) אויסקילן די קישקעס און די געדערעם און די בויך עס זאל נישט פארטרוקנט 

ווערן די עסן און די טרינקען..."
לייגט צו דער אבודרהם: "די אלע זאכן וואס דער אויבישטער האט באשאפן אין דעם מענטש איז נאר וועגן זיין 
חיות און זיינע געברויכן, און דאס איז א גרויסע חכמה וואס עס איז נישטא אין איר גלייכן. און עס שטייט אין ספרי 
(האזינו ש"ד): 'הצור תמים פעלו' (דברים לב ד) – אפשר וועט א מענטש זאגן: אויב וואלט איך געהאט דריי פוס צי דריי 
אויגן, אויב וואלט איך געגאנגען אויף מיין קאפ, אויב וואלט מיין פנים געווען איבערגעדרייט, וואלט מיר בעסער 

געווען? איבער דעם שטייט 'תמים פעלו'"
די  ערזעצן  דארף  וואס  מאשין'  'דיאליזע  די  פון  גרויסקייט  די  איבער  אריינטראכטן  וועלן  מיר  אויב  גענוג  איז  עס 
ארבעט פון די נירן רח"ל [כאטש וואס למעשה איז עס אסאך שוואכער אן קיין שאץ אין איר צוגלייך צו די נאטורליע 
נירן], וואס עס איז געוואלדיג גרויס אקעגן די נאטורליכע נירן וואס איז נאר גרויס עטליכע סענטימעטער. און אין 
אמת'ן זענען די נירן נאר איין גליד פון דעם גאנצן סיסטעם פון די גלידער וואס אלע זענען אינעם קליינעם פלאץ 

פונעם בויך און זענען אוועק געשטעלט פונקטליך אויף דעם בעסטן אופן וואס קען זיין.
קערפער  די  פון  ארבעט  די  יארן  טויזנטער  פון  לויף  אין  אויס  פארשטן  וואס  חכמים  גרויסע  די  אזוי,  טאקע  און 
סיסטעם, קענען נישט באגרייפן די טיפע חכמה וואס ליגט אין יעדע גליד באזונזער, און זיי האבן שוין באשלאסן 
אז דאס איז א חכמה וואס א מענטש קען נישט דערגרייכן. און דאס זאגן מיר ביי די ענדע פון די ברכה: 'גלוי וידוע 
אפשר  'אי  אז  ריכטיג  איז  ווייט  ווי  ווייסט  אויבישטער  דער  נאר  ווייל  ודם,  בשר  א  פאר  נישט  כבודך' –  כסא  לפני 
להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת' אויב איינס פון די גלידער זענען נישט וואו עס דארף צו זיין ('טללי אורות').

א רפואה פארן גאנצן קערפער
דעם  אויף  לויב  עקסטערע  א  מיר  געבן  דעם  מיט  און  ָּבָׂשר',  ָכל  'רֹוֵפא  ווערטער  די  מיט  מיר  ענדיגן  ברכה  די 
וואס די פארדייאונג'ס סיסטעם ארבעט ווי עס דארף צו זיין, ווייל ווי באקאנט, אויב חלילה ווערט עפעס דארט 
פארשטאפט און די שמוץ קען נישט ארויס גיין פון די קערפער, אין א קורצע צייט ווערט דער מענטש קראנק, 
און ער געפינט זיך אין א גרויסע סכנה, וועגן דעם אז די שמוץ גייט ארויס פון די קערפער איז עס אזוי ווי האט 

געהאט א גאנצע רפואה אויפן גאנצן קערפער ('אבודרהם' סדר ברכות השחר).
און די פוסקים צייכענען שוין אן אז די ווערטער 'חלולים חלולים' זענען בגימטריה 248, ווייל אין די ברכה לויבן 

מיר אויפן פונקציאנירן פון די אלע 248 גלידער (טור וב"י או"ח סי' ו).

לפני כסא כבודך
וועלן  מיר  אויב  אמונים':  'בני  פון  נשיא  דער  מארמארשטיין,  דב  יעקב  רבי  ערווענט  פונקט  עקסטערע  א  אויף 
אריינטראכטן אין די נוסח פון די ברכה טרעפן מיר דא אזא לשון וואס מיר זענען נישט צוגעוואוינט צו זאגן ביי 
א אנדערע ברכה צי א תפילה: "גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם... אי אפשר להתקיים ולעמוד 

לפניך".
אויב מיר וועלן אריינטראכטן: מיר האלטן יעצט אין אנהויב טאג, אינמיטן די ברכות השחר, און שוין דערמאנען 
ווערט  וואס  פארבינדונג  א  אויבערשטן,  מיטן  אונז  צווישן  פארהאן  איז  וואס  פארבינדונג  עקסטערן  דעם  מיר 
ארויס געברענגט דורך יעדע איינציגע גליד פון אונזערע גלידער וואס עס ווערט מושגח א גאנצע צייט דורך דעם 

אויבערשטן וואס ער איז אויבן, ביי 'כסא כבודך' (ראה הגהת הרמ"א או"ח ו א).
די ברכות השחר וואס אין זיי לויבן מיר אויף די גוט'ס וואס דער אויבישטער טוהט מיט אונז יעדן טאג, איז דער 
דעם  וועגן  כבודך'.  'כסא  ביז  אן  קומט  וואס  קשר  א  אויבערשן,  מיטן  אונז  צווישן  קשר  שטארקן  דעם  צו  יסוד 
דארפן מיר זיי זאגן מיט א קלארע קוק אז מיר קענען אינגאנצן נישט אנגיין, איין מינוט אויך נישט, אן צוצוקומען 
צו די חסדים פונעם אויבערשטן, און דאס קען מען מחזק זיין דורכן אכטונג געבן צו ענטפערן אמן נאך זיי, וואס 

דאס איז א שטארקע אויסרוף אז מיר זענען שטארק אין אונזער אמונה.

געדאנקען לויט די סדר פון דאווענען  געדתעתענה אמונים  ם 
די ברכה פון אשר יצר

מע


