
פרשת בהר

בס"ד

אפהיטן שבת לשם ה'
"ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה'" 

רש"י ערקלערט "ַׁשָּבת ַלה'": "לשם ה', כמו שנאמר בשבת בראשית".
די  פון בעסערמין ערקלערט  רב  יעקב יוסף גינז דער  רבי  הגאון 
קען  שמיטה  אין  און  שבת  אין  רוהען  דאס  רש"י:  פון  ווערטער 
געוויסע  א  געבן  מ'מוז  ווייל  זאך,  נאטורליכע  א  אלץ  אויסזעהן 
צייט פארן מענטש און פאר די ערד זיי זאלן זיך אפרועהן, כדי 
האבן פרישע כוחות, און וועגן דעם האבן די גוים אויך א געוויסע 
רוהיג'ס  א  פאר  זיין  קובע  צו  עס  באשלאסן  האבן  זיי  וואס  טאג 
טאג כדי זיי זאלן זיך אפרועהן פון זייער פלאג פון א גאנצע וואך.
סיבות  אלע  די  פון  קוקן  אוועק  באפוילן  זענען  אידן  מיר  אבער 
און אפהיטן שבת נאר 'לשם ה'' אזוי ווי רש"י זאגט. צוליב דעם 
האט מען קיינמאל נישט געזעהן אז א גוי זאל זיך מוסר נפש זיין 
אויף זיין רוהיג'נס טאג, אנדערשט פון די צעהנדליגער טויזנטער 
דורות  די  פון  לויף  אין  געווען  נפש  מוסר  זיך  האבן  וואס  אידן 
אויף שמירת שבת, ווייל ווי אויבנדערמאנט זיי רועהן אין זייער 
רועהן  אידן  מייר  אבער  אפרועהן,  זיך  כדי  נאר  טאג  באשטימטן 

ווייל מיר ווילן מקיים זיין דעם באפעל פון השי"ת.
שבת  זאגן  מיר  וואס  נוסח  די  טייטשן  מען  קען  דעם  מיט 
נאכמיטאג: "יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם" – ווייל די 
איז  שבת  אין  רועהן  זייער  אז  דעם  אין  איינערקענען  טוהן  אידן 
ווייל אזוי האט השי"ת באפוילן, "ועל מנוחתם יקדישו את שמך" 
– דעריבער זענען זיי זיך מוסר נפש אויף דעם און זענען מקדש 

'הרי בשמים'שמם שמים.

די איסור פון אויספאפן ביי יראת שמים
 קֶיא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאְו

נישט אומזינסט האט די תורה געשריבן די איסור פון אויספאפן 
נעבן די באפעל פון "ויראת מאלוקיך", אונז צו לערנען אז אויך 
ווען עס האנדלט זיך אין ענינים פון יראת שמים טאר א מענטש 
הרה"ק  מיט  געווען  איז  עס  ווי  אזוי  חברים.  זיינע  פאפן  נישט 
הייליגער  זיין  ביי  געווען  איז  ער  ווען  זצ"ל,  מסאווראן  משה  רבי 
געוואוינט  געווען  ער  איז  מעזיבוש  פון  ברוך  ר'  רבי  דער  רבי, 
דארט  אים  האט  איינמאל  ברען,  שטארקע  א  מיט  דאווענען  צו 
געטראפן הרה"ק דער שפאלער זיידע זי"ע און האט אים געזאגט: 
תונו  "ולא  אן:  אונז  ווארנט  תורה  די  וויסן,  זאלסט  יונגערמאן, 
פאפן  צו  נישט  געבן  אכטונג  דארפסט  דו   – מאלוקיך"  ...ויראת 
דיינע ארומיגע און צוברענגען אז זיי זאלן טראטכטן אז דו ביזסט 
א ירא שמים. יארן שפעטער האט רבי משה דערציילט אז פון די 
און  געווארן  נתעורר  שטארק  זייער  ער  איז  באמערקונג  קורצע 

האט אים אויסגעטראטן א נייע וועג אין עבודת ה'.
'ליקוטי שושנים'

זיך פארלאזן נאר אויף השי"ת
"ְוִאיׁש ִּכי א ִיְהֶיה ּלֹו ּגֵֹאל ְוִהִּׂשיָגה ָידֹו ּוָמָצא ְּכֵדי ְגֻאָּלתֹו" 

טייטש הגאון רבי חיים ווייץ א תלמיד פונעם 'מנחת חינוך':
פריער  איז  הילף,  צו  צוקומען  דארף  מענטש  א  ווען  געווענליך 
פארלאזט ער זיך אויף זיינע נאנטע און אויף זיינע גוטע פריינד אז 
זיי וועלן אים העלפן, און נאר אויב ער זעהט אז ער ווערט נישט 
אנדערשט  הימל.  אין  טאטן  צום  ער  דאוונט  זיי,  דורך  געהאלפן 
איז דער וואס האט נישט קיין נאנטע, פארלאזט ער באלד אויפן 

אויבערשטן.
אויף אזא מענטש איז דער אויבישטער דא מרמז אז וויבאלד אז ער 
פארלאזט זיך נישט אויף קיינעם איז ער פארזיכערט אז ער וועט 

געהאלפן ווערן און ער וועט האבן וויפל עס פעהלט אים אויס.
ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  "ָארּור   : ענין  דעם  אויף  קלאר  דאך  שטייט  עס  און 
ִיְבַטח ָּבָאָדם ְוָׂשם ָּבָׂשר ְזרֹעֹו... ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבה' ְוָהָיה 

'ליקוטי חיים'ה' ִמְבַטחֹו"

מצרף זיין א גולם צו א מנין
"ְלֹעָלם ָּבֶהם ַּתֲעבֹדּו" 

רבי  ווען  איינמאל  אז  גמרא  די  דערציילט  ברכות   מסכת  אין 
אליעזר אין אריין אין שוהל און עס האט געפעהלט א צענטער 
צום מנין, האט ער משחרר געווען זיין עבד כנעני כדי ער זאל אים 
האט  וויאזוי  גמרא:  די  פרעגט  צענטער.  א  ווי  זיין  מצרף  קענען 
די  אויף  געווען  עובר  דאך  האט  ער  באפרייען,  אים  געמעגט  ער 
מצוה פון "ְלֹעָלם ָּבֶהם ַּתֲעבֹדּו"? ענטפערט די גמרא: ווייל עס איז 

געווען א 'מצוה דרבים' האט ער יא געמעגט טוהן.
אין  ישראל  'משכנות  ספר  אין  מיר  טרעפן  דעם  אויף  רמז  א 
'לעלם בהם' איז: "לשחרר עבד  אונזער פרשה: די ראשי תיבות 

לצורך מנין בבית הכנסת - מותר".
עס האט דערציילט דער גאון רבי אפרים זלמן מרגליות דער 'בית 
אפרים': אין מיינע קינדערישע יארן האב איך זיך מפלפל געווען 
מנין  א  צו  זיין  מצרף  מ'קען  צי   : שאלה  די  אין  טאטע  מיין  מיט 
א גולם וואס איז באשאפן געווארן דורך די ספר יצירה. אינמיטן 
שמועס האב איך געזאגט פאר מיין טאטע אז איך האב א ראיה 
א  גע'טענה'עט  האב  איך  און  מעשה,  אויבנדערמאנטע  די  פון 
אויב וואלט מען געקענט מצרף זיין א גולם, פארוואס האט רבי 
אליעזר געדארפט עובר זיין אויף די עשה, אזא גרויסער מקובל 
ווי רבי אליעזר איז געווען האט דאך זיכער געקענט באשאפן א 
גולם צוליב די מנין, און ווייל ער האט נישט אזוי געטוהן, איז א 
ראיה אז מ'קען נישט מצרף זיין א גולם צו א מנין, און מיין טאטע 

האט שטארק אויסגעלויבט די ראיה.
'מעלות היוחסין' הוספות חדשות א

אונזער גאולה – ווייל מיר זענען שוין נאנט צו די גאולה
"ְּכִפי ָׁשָניו ָיִׁשיב ֶאת ְּגֻאָּלתֹו" 

ביים  אסאך  זייער  בעטן  מיר  געזאגט:  האט  חיים  חפץ  דער 
מענטש  א  זיך  קען  לכאורה  אבער  גאולה,  די  אויף  דאווענען 
וואס  דעם  צו  זיין  זוכה  זאלן  מיר  אז  זיין  קען  וויאזוי  וואונדערן: 
אונזערע אבות, די קדושי עליון פון די פריערדיגע דורות, האבן 
נישט זוכה געווען, אפילו זיי האבן פארגאסן טייכן טרערן אויף 

די גאולה, זענען מיר דען בעסער פון זיי?!
אבער פון די פסוק קענען מיר האבן א ענטפער, אזוי ווי א עבד 
עברי באצאהלט ווען ער גייט ארויס לחירות לויט די יארן פון די 
ארבעט וואס איז אים פארבליבן, און לויט ווי מער יארן עס גייען 
איז  עס  אונז;  אויך  אזוי  באצאהלן,  ווייניגער  ער  דארף  אריבער 
נגזר געווארן אויף אונז אז מיר וועלן נישט ארויס גיין פון די גלות 

לויט  אבער  יארן,  פון  צאל  געוויסע  א  אריבער  גייט  עס  בעפאר 
כדי  זכותים  ווייניגער  גענוג  איז  אריבער  גייט  עס  יארן  מער  ווי 
צו ווערן אויסגעלייזט, איז וועגן דעם אונזער דור וואס איז שוין 
און  תפילה  מיט  זיין  מתחזק  זיך  מיר  דארפן  גאולה  די  צו  נאנט 
גלייבן און האפן אז ווייל מיר זענען שוין אזוי נאנט צו די צייט פון 
די גאולה, וועט אויך גענוג זיין די ביסל זכותים וואס מיר האבן 

כדי מיר זאלן אויסגעלייזט ווערן.
'חפץ חיים' על התורה

אם כבנים אם כעבדים
"ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם" 

אין מסכת בבא בתרא  ברענגט די גמרא דעם פסוק : "ָּבִנים ַאֶּתם 
די  און  פסוק,  אונזער  צו  סתירה  א  ווי  איז  וואס  ֱאקֵיֶכם"  ַלה' 
מקום'  של  רצונו  'עושים  זענען  אידן  די  ווען  ערקלערט:  גמרא 
ווערן זיי אנגערופן 'בנים', און ווען זיי זענען נישט 'עושים רצונו 
של מקום' ווערן זיי אנגערופן 'עבדים'. די גמרא איז זייער שווער 
איז  השי"ת,  פון  רצון  דעם  נישט  טוהן  זיי  אויב  פארשטיין:  צו 

פארוואס ווערן זיי אנגערופן ווי 'עבדים'?
וועלן  חז"ל  פון  לשון  די  אין  אריינטראכטן  וועלן  מיר  אז  אבער 
מיר זעהן אז זיי האבן נישט געזאגט "בזמן שעוברים על מצוותיו 
של מקום" נאר "בזמן שאין עושים רצונו", קען זיין אז זיי האבן 
געמיינט די וואס זענען מקיים די מצוות נאר ווייל זיי האבן נישט 
קיין אנדערע מעגליכקייט, און זיי דרייען זיך ארויס פון אזעלעכע 
אויב  אז  ווייסן  זיי  כאטש  זיי,  פון  פטור  קענען  זיי  וואס  מצוות 
זיי וועלן עס מקיים זיין וועט דער באשעפער האבן פון דעם א 

נחת רוח.
וואס  קנעכט  א  פון  אויפפירונג  א  צו  ענליך  איז  אויפירונג  אזא 
טוהט אלעס נאר כדי צו יוצא זיין וואס ער איז מחוייב, נישט ווי 
א זוהן וואס אלץ זיין ליבשאפט צו זיין פאטער וויל ער אים געבן 
אז  חז"ל  זאגן  דאס  און  מחוייב,  איז  ער  וואס  פון  מער  רוח  נחת 
"בזמן שעושים רצונו של מקום", אז מיר טוהן דעם ווילן פונעם 
אויבערשטן, ווערן מיר אנגערופן 'בנים', און אויב נישט ווערן מיר 

'תוספת ברכה'אנגערופן 'עבדים'.

מענטש  א  אמן,  ענטפערן  פון  מצוה  די  איז  דעם  צו  ביישפיל  א 
איז נישט מחויב צו זאגן זיינע ברכות פאר א צווייטן אז זיי זאלן 
ספעציעלע  א  זיך  אין  האט  עס  אבער  דעם,  אויף  אמן  ענטפערן 
מעלה, ווייל ענטפערן אמן פארענדיגט און איז מקיים די ברכה 
, און אויב מיר וועלן זיך משתדל זיין צו זאגן שטעדיג אונזערע 
ברכות פאר א צווייטן אז זיי זאלן קענען ענטפערן אויף זיי, איז 
בנים  אנגערופן  ווערן  צו  דערנענטערן  אונז  וועט  דאס  אז  זיכער 

און נישט נאר עבדים.

כבוד בית הכנסת
"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" 

וואס  פלעצער  אלע  די   – תיראו  "ומקדשי  טייטש:  ספורנו  דער 
זענען הייליג אין די צייט פון די גלות, און דאס זענען די שוהלן, 
כאטש אז דער בית המקדש איז חרוב געווארן, אזוי ווי עס שטייט 
: "ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש ְמַעט", זאגן חז"ל : דאס זענען די שוהלן ווי 

מ'דאוונט און מ'לערנט אין זיי"
"צוויי   : 'חרדים'  ספר  אין  אזכרי  אלעזר  רבי  דערציילט  אזוי  און 
אינגאנצן  האבן  דור  אונזער  אין  מקובלים  חכמים  גרויסע 
אויפגעהערט צו רעדן אין שוהל, נאר אין די דברי תורה און אין 
יראת שמים, און זיי זענען: החכם השלם כמהר"ר משה קורדובירו  

זלה"ה און החכם השלם כמהר"ר יצחק אשכנזי  זצ"ל".
וחומר  קל  א  מאכן  דארף  מענטש  א  שרייבט,  סמ"ק   דער  און 
מענטשן  שטימע  ווי  זענען  זיי  וואס  פעלקער  אנדערע  די  פון 
ווען זיי געפינען זיך אין זייער קלויסטער, איז דאך זיכער אז אונז 
הוא,  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  פארן  שטייען  מיר  וואס 
דארפן מיר זיך זיכער אויפפירן מיט כבוד אין די שוהלן, און די 
צייט  די  מיט  זענען  שוהלן  עטליכע  אז  געזאגט  האבן  צדיקים 
נעבעך געווארן אויף קלויסטער'ס ווייל מ'האט זיך דארט נישט 

אויפגעפירט מיט כבוד ווי עס פאסט פאר א שוהל.
צו  פאסיג  איז  הכנסת  בית  כבוד  וועגן  שוין  רעדן  מיר  אז  און 
יוגנט  מיין  "אין  זיך:  אויף  דערציילט  ט"ז   דער  וואס  ברענגען 
האב איך געוואוינט אין ק"ק קראקא מיט מיין בני בית אין מיין 
איך  און  הכנסת,  בית  די  העכער  געווען  איז  וואס  המדרש  בית 

בין זייער שטארק געשטראפט געווארן מיט דעם וואס מיינע 
קינדער זענען נפטר געווארן, און איך האב עס אנגעהאנגען 

אין דעם".

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם

די שפע פון די לאנד אין זכות פון אמן
"ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה ַוֲאַכְלֶּתם ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ָעֶליָה" 

די ראשי תיבות: "ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ פְִּרָיּה" איז בגימטריה צ"א 
ווי די גימטריה פון 'אמן', די פסוק איז אונז מרמז אז אויב 
מיר וועלן מקפיד זיין צו ענטפערן אמן מיט כוונה ווי עס 
דארף צו זיין, זענען מיר פארזיכערט אז מיר וועלן האבן 

פרנסה בריוח.
'דעת משה'

אזוי שרייבט רשב"י אין זוהר הקדוש (תיקונים מ א):
דער וואס ענטפערט אמן בכל כוחו ווערט ביי אים מקויים דער פסוק (ישעיה נח ט): "אז 
תקרא וה' יענה", און א רמז אויף דעם "אז תקרא" - 'אז' איז א רמז אויף די אכט אותיות 
וואס שטעלן צוזאם די שמות הוי"ה און אדנ"י וואס אלע ביידע צוזאמען באטרעפן אמן, 

דעמאלטס "וה' יענה" און עס וועט בטל ווערן פון ענק אלע שלעכטע גזירות.

אין די פארברייטונגען צו די הי לולא פון רשב"י, לאמיר זיך אלע שטארקן 
אין די מצוה פון ענטפערן אמן ווי עס דארף צו זיין, און אזוי וועלן מיר זוכה 
זיין אז השי"ת ווערט צוהערן אונזערע תפילות און ער וועט אפטוהן פון אונז 

אלע שלעכטע גזירות. אמן.
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הרה"ק רבי אליעזר זוסיא פארטוגאל, דער סקולענער זצ"ל, איז געווען באקאנט מיט 
אנגעקומען  איז  וואס  ישראל  אהבת  אים.  אין  געברענט  האט  וואס  ישראל  אהבת  זיין 
ער  ווען  קריג,  וועלט'ס  צווייטע  די  פון  ענדע  נאכן  צייט  די  אין  נפש  מסירות  צו  ביז 
האט אויפגעשטעלט דעם באקאנטן ארגאניזאציע 'חסד לאברהם' וואס איז זיינע ראמען 
זענען אסאך טויזנטער געהאלפן געווארן אין אלע ערליי שוועריקייטן – רוחניות'דיגע 
מלחמה  די  פון  איבערגעבליבענע  די  פון  טייל  די  געווען  איז  וואס   – גשמיות'דיגע  און 

אין יענע צייט.
ספעציעל האט זיך דער סקולענער רבי איבערגעגעבן מיט זיין גאנצע הארץ און נשמה 
פאר די יונגע קינדערלעך וואס זענען פארבליבן נאכן ביטערן קריג, באלד נאכן ענדע 
קריג האט דער רבי אנגעהויבן מיט א פראיעקט פון צוזאם נעמען די יונגע קינדער, און 
צום סוף האט דער רבי מיט די רעביצין צוזאם גענומען ארום פיר הונדערט קינדער וואס 
זענען פארבליבן פון די קריג, ווען זיי זארגן אויף אלע זייערע געברויכן גשמיות'דיגע און 

רוחניות'דיגע צוזאמען.
אויפן טיפן קשר און ליבשאפט וואס האט געהערשט צווישן דער רבי צו 'זיינע קינדער' 
קען מען ליינען אין די צוואה וואס ער האט פאר זיי געשריבן: "געדענקט ביטע דאס 
איז  עס  געקענט.  ענק  האב  איך  ווען  פון  ענק  צו  אריבערגעגעבן  געווען  בין  איך  וואס 
נישט געווען קיין נענטערער ליב-האבער פון מיר, בגוף, בממון און מיט אסאך יסורים 
איך  בין  צופריה  און  ביינאכט  טאג  יעדן  כמעט  לא-עלינו.  מיר  אויף  אריבער  איז  וואס 
אויך  האב  איך  א.ד.ג.,  געטרינקען,  געגעסן,  האבן  ענק  אויב  געבן  אכטונג  געשטאנען 
געדינגען פאר ענק אויסגעצייכנטע מלמדים און איך האב באצאהלט שכר לימוד וואו 
עס פעלט אויס כדי זיי זאלן לערנען מיט ענק, ליכטיג מאכן ענקערע אויגן אין די תורה, 

און ענק ארויף פירן אויפן דרך הטוב והישר"
זיין מסירות נפש פאר אידישקייט האט זיך נישט אנגעהויבן נאר נאך די קריג. אסאך 
יארן פריער האט ער זיך שוין מוסר נפש געוען צו מקרב זיין אידן צום באשעפער, אזוי 

ווי ער האט שפעטער דערציילט פאר איינעם פון זיינע מקורבים:
ראמענישע  די  צווישן  געארבעט  איך  האב  אינגערמאן,  יונגער  א  געווען  בין  איך  ווען 
אידן, יונג און אלט, זיי צו מקרב זיין צו אמונה אין השי"ת. צווישן אנדערע, האב איך זיך 
אריינגעטוהן איבערצורעדן די יונגטליכע זיין זאלן זיך נישט איינרוקן אינעם ראמענישן 
מיליטער, ווייל עס איז מיר קלאר געווען אז די וואס טוהן אזוי רייסן זיך אינגאנצן אפ 
פון דאס אידישן וועג, אן זיי זאלן האבן די מעגליכקייט צוריק צו קומען. איך האב זיי 
איבערגערעדט אז אנשטאט דעם זאלן זיי גיין לערנען תורה אין די הייליגע ישיבות, וואס 
דאס וועט זיי צוברענגען אז זאלן בלייבן ערליך און גיין אויף די וועג פון זייערע עלטערן.
איין טאג האב איך זיך אויפגעוועקט הערנדיג שטארקע קלאפערייען אויף די טיר פון 
האב  איך  בעפאר  און  פאליציאנטן  שטארקע  צוויי  געווען  זענען  טיר  ביים  שטוב,  מיין 
געעפענט מיין מויל צו זאגן א ווארט, האבן זיי שוין געבינדן מיינע הענט און פוס און זיי 

האבן מיר געפירט ווי א געפערליכער פארברעכער צום ארעסט הויז.
עס זעהט אויס אז איינער האט גע'מסור'ט פאר די רעגירונג אז עס איז פארהאן איינער 
מיטן נאמען אליעזר פארטוגאל וואס רעדט איבער די יוגנטליכע זיי זאלן נישט גיין אין 
מיליטער, און אויך ער לערנט זיי אויס וויאזוי זיי זאלן זיך קענען ארויסדרייען פון זיי. די 
רעגירונג פון זייער זייט האבן נאכגעקוקט וואס זיי האבן געהערט און ווען זיי האבן זיך 

איבערגעצייגט אז עס איז ריכטיג האבן זיי באלד געשיקט מיך צו איינשפארן.
מיין מצב איז געווען זייער ביטער. די רעגירונג האבן זיך אויפגעפירט צו מיר ווי צו דעם 
ארגסטן פון די פארברעכער, זיי האבן מיך איינגעשפארט אליין אין א קליינע שמוציגע 

צימער, און מיין קאפל און מיין ברילן האבן זיי אוועק גענומען.
ליג  איך  ווען  און  דערציילט,  רבי  דער  האט  שוואכער,  א  איך  בין  אויס  נאטור  מיין  פון 
האב  לופט,  דערשטיקטן  דעם  שוועריקייט  א  מיט  אריין  ציה  איך  און  ערד,  די  אויף 
האב  טעג  קומענדיגע  די  פון  לויף  אין  נאנט.  אין  ענדע  מיין  אז  מיר  ביי  געפילט  איך 
געוואוסט  נישט  אויך  האב  איך  צייט,  מיט  פארבינדונג  די  פארלוירן  אינגאנצן  איך 
וויפיל צייט וועל איך דא זיין, און די געציילטע מענטשן וואס מיט זיי האב איך געהאט 
פארבינדונגען, זענען געווען די וועכטער און די רעגירונג'ס לייט, זיי האבן אלעס געטוהן 

אז איך זאל פילן אז איך האב פארלוירן מיין האפענונג.
זיך  וואס  מיט  זאכן  אנדערע  אדער  ספרים  קיין  מיר  ביי  געהאט  נישט  האב  איך  ווייל 

באשעפטיגן, האב איך באשלאסן אריינלייגן ווי מער צייט אין דאווענען.
איך האב צוגעדעקט מיין קאפ מיט די העמעד וואס איך בין געווען אנגעטוהן מיט דעם, 
און איך האב אנגעהויבן זיך אונטער זינגען די ניגונים פון די תפילות. איך האב געדאוונט 
ווערט  ווארט  יעדע  ווען  התעוררות,  מיט  און  געפיהל  מיט  מעות',  'מונה  א  ווי  שטאט 
און  כוונה  אמת'דיגע  מיט  ציטער,  מיט  געזאגט  ווערט  זאץ  יעדע  און  איבערגעטראכט 

מיט א ריינע מחשבה.
אסאך  זיך  אין  ענהאלט  וואס  שאמר'  'ברוך  פון  תפילה  די  צו  אנגעקומען  בין  איך  ווען 
שבחים אויף דעם באשעפער, און איך בין אנגעקומען צו די לויב פון 'ברוך גוזר ומקיים' 
זיך  פון  ווי  פראגע  די  געשווימען  ארויף  איז  מח  מיין  אין  און  געשוויגן,  שטיל  איך  בין 
השי"ת  פון  השגחה  די  ארויס  ברענגען  תפילה  די  אין  שבחים  אנדערע  אלע  די  אליין: 
אויף זיינע באשעפענישן, ווי 'ברוך מרחם על הארץ', 'ברוך משלם שכר טוב ליראיו' און 
נאך, אבער די ווערטער זעהן אויס ווי עפעס אנדערשט, מיטן ערשטן בליק זעהן אויס 

די ווערטער פארקערט פון די אנדערע.
איך  האב  פריער?!  דעם  פון  געטראכט  נישט  קיינמאל  האב  איך  אז  זיין  קען  וויאזוי 
יארן  אזויפיל  פון  לויף  אין  אז  זיין  קען  וויאזוי  ביטערקייט,  א  מיט  מיר  צו  געטראכט 
האב איך געדאוונט אזא חשוב'ע תפילה אן צו אינזין האבן. און איך האב באשלאסן אז 
איך וועל נישט פארזעצן דאס דאווענען בעפאר איך וועל טרעפן א ענטפער אויף מיין 

קשיא.
צו  פראביר  איך  ווען  נאכאמאל  און  נאכאמאל  ווערטער  די  איבערגעזאגט  האב  איך 
טרעפן א ענטפער אויף דעם, און פלוצלינג האט אויפגעבליצט אין מיין מח א פשט, און 

איך בין פול געווארן מיט התרגשות און מיט שמחה:
די ווארט 'מקיים' האט צוויי טייטשן: דאס ערשטע איז 'אויספילן', אבער עס האט נאך 
א טייטש פון 'געבן כח און אונטערהאלטן'. יעצט פארשטייט מען שוין די לויב; כאטש 
וואס דער אויבישטער איז גוזר שווערע גזירות אויפן מענטש, איז פון די צווייטע זייט 
גיט ער אים דעם כח צו קענען ביישטיין און עס אויסהאלטן, און ווייטער אנגיין, און אויף 

דעם לויבן מיר און מיר זאגן: 'ברוך גוזר ומקיים'.
די געדאנק איז געווען פאר מיר ווי 'מים קרים על נפש עייפה', איך האב געפילט ווי פון 
איך  אז  וועג,  דעם  מאכן  ליכטיג  מיר  כדי  געדאנק  דעם  געשיקט  מיר  מען  האט  הימל 
זאל וויסן אז אויך אין דעם שווערסטן מצב גיט מיר השי"ת כוחות איז זאל זיך קענען 

האלטן און שטארקן.
פון יענע מינוט און ווייטער האב איך איבערגעדרייט די יאוש געפיהלן צו א שטארקע 
אמונה אז ביז א קורצע צייט וועל איך באפרייט ווערן, און טאקע אזוי, נאך עטליכע טעג 

בין איך באפרייט געווארן פון זייערע הענט.
יעדעס יאר, אין די טאג וואס ער איז באפרייט געווארן פון דעם ארעסט הויז, האט דער 
רבי צוזאם גערופן זיינע נאנטע, און זיי דערציילט זיינע איבערלעבענישן אין יענע טעג, 
און האט איבער געזאגט דעם וואונדערליכן טייטש אויף 'גוזר ומקיים', און דערציילט 
אין  אויך  ווערן  צובראכן  נישט  צוגעברענגט,  אים  האט  דאס  וואס  שטארקייט  די  אויף 
די שווערסטע אומשענדן, ווייל מיט די כח פון אמונה קען מען ביישטיין אלע גזירות 

('ילקוט לקח טוב' עמ' רמ).באהבה 

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ברוך גוזר ומקיים
ער
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ברוך גוזר

וואס  נאך  אדם'.  יהא  'לעולם  פון  תפילה  די  אין  באשעפטיגן  ווייטער  זיך  מיר  וועלן  ארטיקל  דעם  אין 
מיר האבן שוין גערעדט איבער די מעלה פון דער וואס איז א ירא שמים בסתר ובגלוי, זעצן מיר פאר 

אויסרעכנען נאך זאכן וואס א ערליכער מענטש דארף זיך צו פירן:
'מודה על האמת' איז ווי א תנאי צום דאווענען

די  ווי  אזוי  מדרש   אין  זאגן  חז"ל  געזאגט:  האט  זצ"ל  לעווינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ  משגיח  דער 
לויב פון השי"ת קומט ארויף דורך די צדיקים וואס זענען אין גן עדן, אזוי ווערט השי"ת אויך געלויבט 
דורך די רשעים וואס זענען אין גיהנום, וואס זיי פארגיסן טרערן ווי וואסער אז די פייער פון די גיהנום 
ווערט אפגעקילט פון זייערע טרערן, און זיי זאגן פאר השי"ת: "ריכטיג האסטו געזאגט, ריכטיג האסטו 

גע'משפט...".
פון דא לערנען מיר ווי ווייט עס איז באליבט ביי השי"ת דער וואס איז א 'מודה על האמת' ווייל מיט דעם 
ווערט געלויבט השי"ת'ס נאמען. און דאס זאגן מיר ביים דאווענען: "לעולם יהא אדם... ומודה על האמת 
ודובר אמת בלבבו", אז ער זאל מודה זיין אין דעם אז אן דעם אויבערשטן האט ער נישט גארנישט, און 
אלעס וואס ער בעהט ביים דאווענען איז נישט מיט א פאדערונג, נאר ווי רחמים ותחנונים לפני המקום.

מודה זיין אויפן אמת איז א וויכטיגע הקדמה צום דאווענען, ווייל ווער עס גייט צו צום דאווענען ווען ער 
טראכט אז אלעס קומט אים, איז ער א 'דובר שקר' וואס אויף אים שטייט : "א ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי עֵֹׂשה 
ְרִמָּיה ּדֵֹבר ְׁשָקִרים א ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני", אבער דער וואס טוהט איינערקענען און פארשטייט און ווייסט אז 

אלעס וואס ער האט איז מצד מדת החסד און נישט מצד הדין, זיין תפילה ווערט אנגענומען 
וישכם ויאמר

די נוסח פון "מה אנו מה חיינו" זאגט מען דאך, ווי באקאנט, ביי נעילה אין יום כיפור, ערקלערט דער 
חתם סופר  אז דער מקור אויף דעם איז די גמרא  אז בעפאר א מענטש ווערט געבוירן באשווערט מען 
אים: "דו זאלסט זיין א צדיק און דו זאלסט נישט זיין רשע, און אויך אויב די גאנצע וועלט זאגט אויף דיר 

אז דו ביזסט א צדיק – זאלסטו זיין אין דיינע אויגן ווי א רשע".
פון  הארץ  די  איז  דעמאלטס  ווייל  כיפור,  יום  מוצאי  צו  נאנט  נעילה  ביי  מיר  זאגן  נוסח  די  אז  סיבה  די 
זאגן  צו  מסוגל  ער  איז  טאג,  דורכ'ן  פון  תפילות  סאך  די  פון  און  פאסטן  דאס  פון  צובראכן  מענטש  א 
די  אז  זיין  קען  צובראכן  נאכנישט  איז  הארץ  זיין  ווען  צופריה  אבער  אמת'דיגקייט,  א  מיט  ווערטער  די 

ווערטער זאגט ער נאר מיט די ליפן אן קיין כוונה.
אבער א גרויסער שבח איז פאר דעם מענטש וואס איז א 'דובר אמת בלבבו', וואס באלד צופריה קען ער 
שוין דערמאנען די שבועה מיט א אמת'דיגקייט איבער זיין נישטיקייט אקעגן דעם באשעפער, און וועגן 
דעם זאגן מיר יעדן טאג: "וישכם ויאמר" – אז ער דארף נישט ווארטן ביז נעילה, נאר שטענדיג לעבט ער 

בשלימות מיט דעם.
"וישכם  פון  ענין  די  מיר  קוועטשן  פארוואס  זצ"ל:  קרעטשניף  פון  הירש  צבי  רבי  הרה"ק  זאגט  נאך 
ויאמר"? ווייל א מענטש וואס שלאפט ביינאכט ווי א פערד, און שטייט אויף שפעט און דאוונט אינגאנצן 
אן קיין הכנה, איז עס נישט קיין חידוש אז ער זאגט "מה אנו מה חיינו", אבער דער חידוש איז אז אויך 
דער וואס איז אויפגעשטאנען פריה און זיך געגרייט צום דאווענען א לאנגע צייט, און נאכדעם גייט ער 
צו צום דאווענען ווי עס דארף צו זיין, אויך ער דארף איינערקענען אז "מה אנו מה חיינו... ומותר האדם 

מן הבהמה אין", און חלילה זיך נישט שטעלן דאווענען מיט גאווה .
מותר האדם מן הבהמה אין

א  מיט  זאגן  מען  קען  וויאזוי   : קהלת  מגילת  אויף  דרשה  זיין  אין  רמב"ן  דער  זיך  וואונדערט  לכאורה, 
באשלוס אז "מותר האדם מן הבהמה אין?" עס זענען דאך פארהאן אסאך צדיקים וואס זענען אנגעקומען 

צו גאר הויכע מדרגות, און זיי זענען נאנט צו השי"ת ווי אברהם יצחק און יעקב?
וועגן דעם טייטש ער אזוי: די כוונה איז נישט אויף די נשמה, וואס עס זיכער אז זי קען זיך דערהויבן 
ביז גאר הויעך, נאר אויף די גוף, אז די גוף פון א מענטש איז נישט מער ווי פון א בהמה, ווייל אויך דער 

קערפער פון א מענטש וואס איז דערהויבן וועט אין ענדע שטארבן ווי א בהמה.
און אויף דעם זאגן מיר ווייטער: "אבל אנחנו עמך בני אברהם יצחק ויעקב..." מיר קענען זיך דערהייבן 
אזוי ווי זיי און זיך אפרייסן פון די שטריקן פון די גוף און זיך מדבק זיין אין די שכינה דורך די מצוות און 
מעשים טובים, און מיט דעם, כאטש וואס זיין גוף לאזט נישט איבער קיין געדענקעניש אויף די וועלט, 

וועט זיין נשמה ווייטער לייכטן לדורי דורות.
און אין סידור 'מגיד צדק' טייטש ער, אז עס איז זיכער אז א מענטש איז מער פון א בהמה, און דאס איז 
דער 'אין' – וואס איז ראשי תיבות: 'אבל יש נשמה', אז די מעלה פון א מענטש איבער א בהמה איז די 

הייליגע נשמה וואס רוהט אין אים וואס זי קען אים דערהויבן און גרויס מאכן.
די ענווה פונעם 'צמח צדיק'

איז  שבועות  יו"ט  אין  איינמאל  זצ"ל:  וויזשניץ  פון  חיים'  'אמרי  דער  הרה"ק  דערציילט  האט  עס 
'צמח צדיק' אין שוהל, און האט באלד געגעבן א קרעכץ מיט  אריינגעקומען דער הייליגער זיידע דער 
נידריגע  א  עולם  גאנצן  דעם  צווישן  נישט  זעה  איך  און  מיר  ארום  זיך  קוק  איך  ענוה:  געוואלדיגע  א 
באשעפעניש ווי איך בין, איך האב נישט קיין חלק אין עולם הזה, און אויך נישט אין עולם הבא; אויף 
די וועלט: ס'קומען צו מיר יעדן טאג אידן זיך אויסרעדן אויף זייער ענגן צושטאנד, פאר איינעם האט 
זיין  פארלוירן  האט  יענער  און  קראנק  איז  קינד  דעם'ס  און  שאף,  זיינע  צווישן  מגיפה  א  אויסגעבראכן 
פרנסה – נאר א שטיינער'דיגע הארץ ווערט נישט צוגאנגען פון צו הערן אזויפיל אידישע צרות, איז וויאזוי 

קען איך הנאה האבן פון דעם עולם הזה?!
און אזוי אויך אין עולם הבא: איך זאג דאך כסדר תורה פאר אידן, זיי שריבן עס אפ און נאך מיין הונדערט 
און צוואנציג וועט מען עס זיכער דרוקן. עס וועט קומען א איד און וועט עס קויפן, און שבת קודש וועט 
ער עס לייגן אויפן טיש כדי דער טיש זאל זיין א 'בסיס לדבר המותר' כדי ער זאל עס קענען ארום טראגן, 
און דארט אין עולם הבא וועט מען מיך שלאגן און מ'וועט זאגן: איז טאקע ריכטיג אז דורך דיין ספר איז 

דער טיש געווארן ווי א 'בסיס לדבר המותר'...?
האט ער געענדיגט זיינע ווערטער: אויב האב איך נישט קיין עולם הזה און נישט קיין עולם הבא, לאמיר 

כאטש דאווענען א גוטן דאווענען! און האט באלד אנגעהויבן צו דאווענען מיט א ברען.
אזא  אז  חיים',  'אמרי  דער  אייניקל  זיין  געענדיגט  האט  פארציילט,  מיר  האבן  חסידים  אלטע  די  און 
דערהויבענע דאווענען האבן זיי קיינמאל נישט געשפירט, די התלהבות איז אזוי גרויס געווען אז אויך די 
הענג-לייכטער וואס האבן געהאנגען אין בית המדרש האבן זיך געשאקלט, און פון צייט צו צייט האט 

דער 'צמח צדיק' זיך נאכגעפרעגט: וויפיל צייט איז שוין אריבער פון יענע גוטע תפילה... 

א בליק לויטן סדר פון דאווענען א בלתעתענה אמונים  ם 
די פארזעצונג פון די תפילה פון 'לעולם יהא אדם' (ב)
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