
פרשת בהעלותך

בס"ד

שבחו של אהרן שלא שינה – כאטש זיין מדריגה
"ַוַּיַעׂש ֵּכן ַאֲהרֹן" (ח ג)

 זאגט רש"י: "להגיד שבחו של אהרן שלא שינה", עס איז באקאנט 
די קשיא; וואס איז דען דאס א לויב פאר אהרן, ס'קען דען זיין אז 

ער וועט נישט פאלגן וואס דער אויבישטער האט אים געהייסן?
ערקלערט האדמו"ר בעל 'שפע חיים' פון צאנז:

האט  מתניה  רב  אז  געברענגט  ווערט  ד)  ב  (ברכות  ירושלמי  אין 
געזאגט: איך זאג א יישר כח פאר מיין קאפ וואס בייגט זיך אליין 
'מודים'. לכאורה איז שווער, וויאזוי קען זיין אז דער  ווען איך זאג 
זאגן  מ'קען  נאר  דאווענען?  ביים  געהאט  אינזין  נישט  האט  צדיק 
אזוי, אז ווען רבי מתניה האט געדאוונט איז ער אנגעקומען צו אזא 
הויכע מדריגה, אז ער האט זיך ווי אפגעהאקט פון זיין מציאות און 
פון די גאנצע וועלט, וועגן דעם האט ער געוואלט דאנקען אז פון 

דעסוועגן האט זיין קאפ זיך איינגעבויגן ביי 'מודים'.
משבח  אים  איז  פסוק  דער  טייטשן:  אזוי  מען  קען  אהרן  ביי  אויך 
גרויסע  אזעלעכע  צו  אנגעקומען  איז  ער  כאטש  וואס  דעם  אויף 
מדריגות ביים טוהן די עבודה אין משכן און ביים צינדן די מנורה, 
זיין  צו  שייכות  קיין  נישט  האט  ער  אז  אויסגעזעהן  האט  עס  און 
פון  געטוהן  אנדערשט  גארנישט  ער  האט  דעסוועגן  פון  קערפער, 

'בצילא דמהימנותא' נצו"י תשס"ודי מצוה.

דאווענען און פאסטן אין א יארצייט
ַקח ֶאת ַהְלִוִּים ִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִטַהְרָּת אָֹתם (ח ו)

יעצט  זיך  זאלן  זיי  לויים  די  פאר  אויסגעפעלט  האט  פארוואס 
רייניגן?

ערקלערט דער 'פנים יפות': אויפן פסוק אין תהילים (נ ג): "ּוְסִביָביו 
אויבישטער  דער  אז  א)  נ  קמא  (בבא  חז"ל  דרש'ענען  ְמאֹד"  ִנְׂשֲעָרה 
איז מדקדק מיט די צדיקים כחוט השערה, און ווי מער א מענטש 
שטייגט אין זיינע מדריגות, וועט מען מער מדקדק זיין מיט אים, און 
אויך אזעלעכע זאכן וואס ביז יעצט האט מען עס נישט גערעכנט 
פאר אים אויף א עבירה, אבער ווייל ער איז מער געשטיגן וועט מען 

אים נאכאמאל דן זיין און מ'וועט מדקדק זיין מיט אים אויף דעם.
אזוי אויך ווען משה רבינו איז באפוילן געווארן אפשיידן שבט לוי 
פון צווישן די אידן זיין זאלן אים טוהן די עבודה, האבן זיי געדארפט 
יעצט  ביז  וואס  מעשים  די  אויף  טהרה  נייע  א  און  כפרה  נייע  א 
די  פון  ענין  די  איז  דאס  און  זיי,  אויף  געפאדערט  נישט  מען  האט 

ספעציעלע כפרה אין די פרשה.
מיט דעם ערקלערט דער 'פנים יפות' די טעם פארוואס פירן זיך א 
טייל צו פאסטן אין א טאג פון א יארצייט פון א טאטע צי א מאמע; 
וויבאלד די נשמה גייט יעדע'ס יאר ארויף העכער און העכער, פון 
נשמה  די  דן  נאכאמאל  מען  איז  פלאץ,  העכערע  א  צו  פלאץ  איין 
אויך אויף אזעלעכע זאכן וואס ביז יעצט האט מען נישט מדקדק 
די  פון  תעניתים  די  און  תפילות  די  העלפן  דעם  אויף  און  געווען. 

קינדער פון דעם נפטר אין טאג פונעם יארצייט.

'והוא רחום' מוצאי יום כיפור
לויט דעם קען מען פארשטיין פארוואס זאגן מיר מוצאי יום כיפור, 
"והוא  מעריב:  דאווענען  מיר  בעפאר  נעילה,  ענדיגן  נאכן  באלד 
האט  אויבישטער  דער  וואס  כאטש  ישחית",  ולא  עון  יכפר  רחום 
שוין מוחל געווען די עבירות אין דעם טאג, אזוי ווי דער אויבישטער 
האט צוגעזאגט (ויקרא טז ל): "ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם 

ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם".

אבער מ'קען זאגן פונקט פארקערט, דווקא ווייל מיר זענען שוין 
א  געשטיגן  זענען  מיר  און  עבירות  אונזערע  פון  ריין  יעצט 
מדריגה, דארפן מיר יעצט האבן א נייע כפרה אויף די עבירות 

א  אויף  אונז  פאר  געווארן  גערעכנט  נישט  עס  איז  יעצט  ביז  וואס 
עבירה, און וועגן דעם זאגן מיר: "והוא רחום יכפר עון".

'טללי אורות – שנים מקרא'

זאגן 'וזאת התורה' ביי הגבהה
"ַעל ִּפי ה' ַיֲחנּו ְוַעל ִּפי ה' ִיָּסעּו ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ה' ָׁשָמרּו ַעל ִּפי ה' ְּבַיד 

מֶֹׁשה" (ט כג)
אין שולחן ערוך (או"ח קלד ב) איז גע'פסק'נט אז ווען מ'הייבט אויף 
די ספר תורה אין שוהל זאל מען זאגן די פסוק (דברים ד מד): "ְוזֹאת 

ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶֹׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל".
עס איז אנגענומען צו ענדיגן די נוסח מיט די סוף פון די פסוק: "ַעל 
ִּפי ה' ְּבַיד מֶֹׁשה", אזוי ווי עס איז געדרוקט אין רוב סידורים, אבער 
אין נאמען פון הגר"ח פון וואלאזשין זאגט מען נאך ('כל הכתוב לחיים' 
עמ' קנז) אז עס איז א מנהג בטעות, ווייל עס איז א בפירוש'ע גמרא 
(תענית כז ב): "כל פסוקא דלא פסקה משה, אנן לא פסקינן" [=יעדע 
האט נישט צוטיילט, טארן מיר  משה רבינו  פסוק אין תורה וואס 

נישט צוטיילן].
זאגן  נאכן  אז  געברענגט  ווערט  הגר"א'  'סידור  אין  אזוי  טאקע  און 
'וזאת התורה' דארף מען זאגן דעם גאנצן פסוק אין אונזער פרשה: 
"ַעל ִּפי ה' ַיֲחנּו ְוַעל ִּפי ה' ִיָּסעּו ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ה' ָׁשָמרּו ַעל ִּפי ה' ְּבַיד 

מֶֹׁשה". 

ביים ארויסנעמען די ספר תורה ווערן נתעורר די מזיקים
 ְמַׂשְנֶאי ְוָיֻנסּו   אְֹיֶבי ְוָיֻפצּו  ה'  קּוָמה  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ָהָארֹן  ִּבְנסַֹע  "ַוְיִהי 

ִמָּפֶני" ( י לה)

ווען  פסוק  דעם  זאגן  צו  מנהג  די  אויף  טעם  וואונדערליכער  א 

או"ח  השלחן  ערוך  (ראה  ליינען  צום  תורה  ספר  די  ארויס  מ'נעמט 
קלד ד) האט געזאגט דער רב פון ירושלים דער גאון רבי יוסף חיים 
זאנענפעלד, ביי די דרשה וואס ער האט געזאגט ביים חנוכת הבית 
'שפת אמת' וואס איז פארגעקומען אין חודש תמוז  פון די ישיבה 

אין יאר תרפ"ו.

ווערן  שטארקט,  ווערט  הקדושה  כח  די  ווען  אז  באקאנט  איז  עס 
די מקטריגים נתעורר אקעגן דעם. און אין זוהר הקדוש (ויקרא כו 
פונעם  תורה  ספר  די  ארויס  מ'נעמט  ווען  אז  געברענגט  ווערט  א) 
בעהטן  דעריבער  רחמים,  פון  טויערן  די  זיך  עפענען  הקודש  ארון 
כדי   ,"ִמָּפֶני  ְמַׂשְנֶאי ְוָיֻנסּו   אְֹיֶבי ְוָיֻפצּו  ה'  "קּוָמה  באלד:  מיר 
דאס  דורך  געווארן  נתעורר  יעצט  זענען  וואס  מקטריגים  די  אז 

ארויסנעמען די ספר זאלן נישט קענען מקטרג זיין.
'חכמת חיים'

אויף וואס האבן זיך די אידן אפגערעדט?
"ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ּכֹל ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו" (יא ו)

מ'דארף פארשטיין פארוואס האבן די אידן געזאגט: "ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה" 
איז  קערפער  אונזער  אז  טייטש  איז  וואס  יבש',  'גופנו  נישט  און 
פארטרוקנט, וואס די לשון פאסט ענדערשט אויף די טענה וואס 

די אידן האבן געהאט?
נישט  זיך  האבן  אידן  די  זצ"ל:  רב  טשעבינער  דער  ערקלערט 
אפגערעדט אז זיי האבן נישט קיין הנאה פון די מן, ווייל פארקערט, 
געוואלט  האבן  זיי  וואס  טעמים  אלע  געפילט  זיי  האבן  מן  די  אין 
אן קיין פלאג. זיי האבן זיך נאר אפגערעדט אויף זייער 'נפש' וואס 
ווערט געפייניגט, וויבאלד ביים עסן די מן האבן זיי געזאגט נאר איין 
ברכה (זעה אין די בלעטיל 'וכל מאמינים' בשלח תשע"ה וואספארא ברכה 
די  געזאגט  נישט  האבן  זיי  אז  אויס  קומט  דערויף)  געמאכט  מ'האט 
אנדערע ברכות וואס זיי וואלטן געזאגט אויב זיי האבן געווענליכע 

קובץ 'קול התורה' מזעסן.

די ניגון פון ליינען יום כיפור ביי מנחה
"ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ּבֶֹכה ְלִמְׁשְּפחָֹתיו" (יא י)

האט  קעלעמס  יעקב  רבי  גאון  דער  מאסקאווע,  פון  רב  דער  ווען 
זלמן  איסר  רבי  גאון  דער  ישיבה  ראש  פונעם  שטוב  אין  באזוכט 
ער  אז  ישיבה  ראש  פארן  געזאגט  יעקב  רבי  האט  זצ"ל,  מעלצער 
תורה  די  אין  ליינען  ביים  פארוואס  טעם  א  געהערט  אמאל  האט 
און  ניגון  געווענליכע  די  מיט  עס  מען  ליינט  מנחה  ביי  כיפור  יום 
נישט מיט די ספעציעלע פון די ימים נוראים, ווייל ס'קען נישט זיין 
מ'זאל ליינען אזא פרשה מיט א ניגון פון יום טוב, ווייל די קאפיטל 
האט כלל ישראל אנגענומען מיט א געוויין, אזוי ווי רש"י זאגט דא 
(געבויעט אויף די גמרא אין יומא עו א) "על עסקי משפחות – צוליב די 

עריות וואס מ'האט זיי גע'אסר'ט האבן זיי געוויינט".
ווען הרב מעלצער האט עס געהערט, איז ער באלד אויפגעשטאנען 
פון זיין בענקל, ווען ער רופט אויס אינגאנצן באגייסטערט: פון דא 
זעהט מען אז יעדער מנהג וואס כלל ישראל פירט זיך האט א יסוד 

'בדרך עץ החיים' ח"ב עמ' 643אין די תורה הקדושה.

פארוואס האט משה געזאגט צוויי מאל 'נא'?
"ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה" (יב יג)

מען  קען  פסוק  אין  דערמאנט  ווערט  וואס  'נא'  ערשטן  דעם 
פארשטיין אז עס איז טייטש א 'בקשה', אבער וואס איז די טייטש 

פון די צווייטן מאל 'נא'?
ערקלערט דער גאון רבי שלמה קלוגער:

חז"ל זאגן (שבת קיט ב): "כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה 
למכתו", און מ'קען זאגן די כוונה אזוי: געווענליך איז השי"ת מקדים 
שלימה  רפואה  "שלח  בעהטן  מיר  ווי  [אזוי  מכה  די  צו  רפואה  די 
לחולי עמך", ד.מ.: די רפואה איז גרייט, און מ'דארף עס שיקן נאר 
צו איר אדרעס], אבער דער וואס פארשעמט תלמידי חכמים, ווייל 
(ראה  רפואה  אנגערופן  ווערט  וואס  תורה  די  פארשעמט  האט  ער 
איז  וואס  רפואה  די  אנשטאט  רפואה  נייע  א  ער  דארף  ח)  ג  משלי 
דער  חז"ל  מאמר  די  פון  כוונה  די  איז  דאס  און  גרייט,  געווען  אים 
ד.מ. אז ער  א תלמיד חכם "אין רפואה למכתו",  וואס פארשעמט 
האט פארלוירן די רפואה וואס איז געווען גרייט פאר אים, און ער 
א  ווערן  באשאפן  אים  ס'זאל  אז  רחמים  אסאך  צו  צוקומען  דארף 

נייע רפואה.
 – חכם  תלמיד  דער   – משה'ן  פארשעמט  האט  וואס  מרים  אויך 
משה  האט  דעריבער  רפואה,  נייע  א  געדארפט  דעם  צוליב  האט 
און  בקשה,  לשון  א  אלץ  איינמאל   – 'נא'  ווארט  דעם  געדאפלט 

זאל  אויבישטער  דער  אז   – 'יעצט'  פון  לשון  א  אלץ  נאכאמאל 
'אמרי שפר'יעצט באשאפן א נייע רפואה צוליב איר.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
מדריגה יין

פע ם

 עס איז נישט פארהאן אזאך
וואס איז מער ווי 'אמן'

ָּכל אֶת  ְוִהְקַהְלָּת  מֹוֵעד  אֶֹהל  ִלְפֵני  ַהְלִוִּים  ֶאת   "ְוִהְקַרְבָּת 
ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ח ט)

 "ַהְלִוִּים" איז בגימטריה 'אמן', און אויך די ראשי תיבות:
 "אֶת ָּכל ֲעַדת" איז בגימטריה 'אמן', פון דא איז א רמז
 אז די ראשי העדה דארפן צוזאם רופן די אידן און זיי
 מעורר זיין איבער די גרויסע מעלה פון ענטפערן אמן,
 אויף וואס חז"ל (דב"ר ז א) "עס איז נישט פארהאן אזאך
 וואס איז מער חשוב פאר השי"ת ווי ענטפערן 'אמן'".

'אור שמחה' נצבים

ֵּבית ַאֲהרֹן ָּבְרכּו ֶאת ה'ֵּבית ַאֲהֹרן ָּבְרכּו ֶאת ה'
די ווערטער און דער מנהג פונעם 'בית אהרן' פון קארלין איבער די מנהג צו זאגן ברכות השחר מיט א חברותא:

רבי יום טוב שמחה דער משב"ק 
קארלין,  פון  אהרן"  "בית  פונעם 
צו  טאג  יעדן  גיין  אריין  פלעגט 
פאר  זאגן  זאל  ער  כדי  רבי  זיין 
אים די ברכות השחר, און  ער זאל 

ענטפערן נאך זיי אמן. 

 'אוצר ישראל'  עמוד צב  

...יעדער זאל הערן פון זיין חבר יעדע ברכה וואס ער דארף זאגן כדי ער 
האט  ער  אז  ז"ל  האר"י  כתבי  אין  שטייט  עס  ווייל  אמן.  ענטפערן  זאל 
ער  כאטש  מענטשן,  הונדערט  פון  אפילו  השחר  ברכות  די  צוגעהערט 
האט געקענט אין איין מינוט מייחד זיין אלע עולמות, פון דעסוועגן האט 
ער נישט אכטונג געגעבן אויף זיין צייט און האט זיך נישט אפגעהאלטן 
אפילו פון צו הערן הונדערט מאל, די ברכה פון הנותן לשכוי בינה און 

'בית אהרן' סדר היום ואזהרות קודשאלע ברכות.   
לללייליליליליליילילילילילילווווווווו אפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאאפ
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאללללללללללללללללל

חחבבררותאא מיט אא ההשששחר'' אגטאג צוזזאאגן ''בבבררכותת זיךך מתתגגבבר ככארר"ייי יעדדןדן אאיךך בביין אאויך
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 די געשיכטע וואס מיר האבן פאר אונז האט דערציילט דער דאקטער הרב מנחם ברייער, דער סגן פון דער
 מנהל פונעם שפיטאל 'מעייני הישועה' אין בני ברק, וואס איז א עדות צו די וואונדערליכע געשעהעניש פון
אים זיי  האבן  ישראל  גדולי  פאר  פארציילט  עס  האט  ער  וואס  נאכדעם  און  ענדע,  איר  צו  ביז  אנהויב   איר 

געהייסן ער זאל עס מפרסם זיין איבעראל.
 רבי יוסף איז שוין געווען נאנט צו די תשעים ווען ער איז אריין אויף זיינע אייגענע פיס אין שפיטאל אריין.
 "שוין א לאנגע צייט וואס ער איז שוואך" – האבן פארציילט די באגלייטער וואס האבן אים באדינט מיט א
 איבערגעגעבנהייט, "און ווייל מיר האבן יעצט באמערקט ווי עס ערגער'ט זיך זיין צושטאנד, האבן מיר זיך

געאיילט אים אריינפירן אין שפיטאל"
כלליות'דיגע א  אויף  געוויזן  טאקע  האבן  וואס  טעסטן  עטליכע  מאכן  געהייסן  מען  האט  געווענליך   ווי 
א צו  באהעפטן  אים  באשלאסן  דאקטורים  די  האבן  באראטן  זיך  נאכן  און  שוואכקייט,   קערפערליכע 
 רעספערעטער [מכונת הנשמה], אבער פון יעצט און ווייטער האט זיך זיין צושטאנד מער פארערגערט

גאר שנעל, אז די נירן האבן שוין אויך אויפגעהערט צו פונקציאנירן.
 אין די שפיטעלער וואס פירן זיך נישט על פי תורה, וואלט אזא קראנקער שוין לאנג געאורטיילט געווען
 צום טויט. עס איז שווער אזוי צו זאגן, אבער די געווענליכע בליק פון א דאקטער איז אז עס איז א שאד
 צו אינוועסטירן אזויפיל געלט אויף טייערע באהאנדלונגען פאר א קראנקער וואס זיין קערפער איז שוין

אזוי נאכגעלאזט, און סייווי וועט ער נישט מאריך ימים זיין.
 אנדערשט איז די אויפפירונג פון די 'מעייני הישועה' שפיטאל, וואס פירט זיך לויט די הלכה, און דאקטער
 ברייער וואס האט גענומען אויף זיך פרעזענליך זיך צו זארגן אויף אים, האט באשלאסן אז ער וועט זיך
 נישט צוריק האלטן פון צו טוהן יעדע סארט באהאנדלונג פאר ר' יוסף, כאטש זיין קערפער צושטאנד איז

געווען נעבעך זייער אפגעשוואכט, דאך איז ער איז געווען אינגאנצן ביים זינען.
 זונטאג האט זיך נאכאמאל פארערגערט די מסוכנ'דיגע צושטאנד פונעם קראנקן און מ'האט אים אריבער
 געפירט צו די אינטענסיו-קער אפטיילונג [מחלקת טיפול נמרץ], ווען מ'שלעפט אים איין ער זאל נישט
 פילן זיינע ווייטאגן. זיינע נירן וואס האבן נישט געארבעט עטליכע טעג האט געפאדערט מ'זאל אים מאכן

'דיאליזע', אבער זיין נידריגע בלוט-דרוק האט עס נישט ערלויבט.
 "איך האב פארשטאנען" - דערציילט דאקטער ברייער - "אז אויב מ'וועט נישט טוהן די דאזיגע שריט ביז
 עטליכע שעה'ן, וועט דער קראנקער נישט קענען בלייבן ביים לעבן, אויך די גרויסע פראפעסארן וואס
 מיט זיי האב איך זיך אדורכגערעדט האבן צוגעשטימט צו די באשלוס. יעצט איז נישט געבליבן פאר אונז

קיין שום מעגליכקייט... נאר צו דאווענען צום רופא כל בשר.
 איך בין ארויס פון דעם צימער פונעם קראנקן און איך האב זיך געוואנדן צו זיין זוהן וואס איז געזיצן אין
 קארידאר; איך האב אים ערקלערט דעם שווערן און קאמפליצירטן צושטאנד, איך האב געענדיגט מיינע

רייד זאגנדיג אז מיר אלץ דאקטורים האבן מיר שוין נישט וואס צו טוהן, נאר צו דאווענען!
 ווען דער זוהן האט עס געהערט האט ער פלוצלינג אנגעהויבן צו טראכטן הויעך: 'האסט געזאגט אז נאר
 תפילות קענען העלפן... אפשר דארף איך אויך עפעס טוהן פאר מיין טאטן'. רעדנדיג נעמט ער ארויס
 פון טאש א טעלעפאן בוך, ער נעמט דעם טעלעפאן און זאגט מיר: 'אלץ מיין ארבעט אין די ארגאניזאציע
 פון 'קירוב' האב איך אין די לעצטע יארן באקומען א קשר מיט צעהנדליגער פרייע משפחות וואס א טייל
נאר דערווייל  ביז  זיך  האבן  טייל  א  און  ומצוות,  תורה  שמירת  מיט  געווען  מחזק  שוין  זיך  האבן  זיי   פון 
מיין לכבוד  אבער  טוהן,  צו  איינגעפאלן  נישט  עס  מיר  וואלט  קיינמאל  אידישקייט.  צום   'דערנענטערט' 
 טאטע טראכט איך אז איך וועל עס יא טוהן; איך וועל בעהטן פון די פרייע - מיינע באקאנטע - אז זיי זאלן
 זיך מחזק זיין צו זאגן 'אשר יצר' מיט כוונה, און ס'איז דאך באקאנט אז די ברכה האט אין זיך א סגולה פון

רפואה למעלה מדרך הטבע, עס איז נישט קיין ספק אז דאס קען צוגעבן צו די רפואה פון מיין טאטע'.
 און טאקע אזוי, אין לויף פון די נאנטע שעה האט דער זוהן גערופן, איינעם נאכן צווייטן, און האט פון
 זיי געבעהטן זיך צו מחזק זיין צו זאגן 'אשר יצר' מיט כוונה לרפואת זיין טאטע. די ענטפערט'ס – ס'איז

אינטערסאנט צו הערן – זענען געווען גאר ווארעם, און זיי האבן זיך אנגערופן מער ווי געראכטן.
האט וואס  הקודש  עבודת  די  צו  שותף  און  פריינד  זיין  צו  פארבינדן  זיך  ער  האט  צייט  זעלבע  די   אין 
 דעמאלטס זיך אפגעגעבן מיט א גרופע פון יונגנטליכע וואס ווילן זיך דערנענטערן, נעבן די כותל המערבי.
 עס האט געהייסן אז דער זוהן וועט רעדן פאר זיי, אבער ער האט עס געמוזט אפזאגן צוליב דעם שווערן
 צושטאנד פון זיין פאטער. יעצט האט ער אים געמאלדן אז ער ציהט צוריק און האט אין געבעהטן ער זאל

ווארטן ביז ער וועט אהין אנקומען.
 מיט א שווער הארץ האט ער זיך געזעגנט פון זיין טאטן, ווען ביי זיך אין הארץ טראכט ער אז עס קען זיין
 אז דאס איז די לעצטע מאל וואס זיי זעהן זיך, און איז באלד אריין אין זיין אויטא און זיך ארויס געלאזט

אויפן וועג קיין ירושלים, צו די כותל המערבי, די פלאץ 'שמשם לא זזה שכינה מעולם'.
 ווען ער אנגעקומען דארטן פארסאפעט אן א אטעם, האבן זיי אים שוין אפגעווארט אומגעדולדיג. יעצט,
 אין די טונעלן פון די כותל, סמוך ונראה צו די קודש הקדשים, האט ער אנגעהויבן מיט רירנדע רייד וואס
 האט אלעמען נאס געמאכט די אויגן; ער האט פאר זיי אראפגעלייגט די ריכטיגע בילד פון זיין פאטער,
 איינער וואס האט איבערגעלעבט די שווערע מלחמה, וואס א גאנץ לעבן האט ער זיך געשלאגן צוליב די
 תורה און מצוות. נאכדעם האט ער אראפגעלייגט מיט טרערן דעם געפערליכן צושטאנד וואס ער געפינט

זיך אין די יעצטיגע מינוטן, און דעמאלטס האט ער געזאגט:
 'ענק זאלן וויסן, טייערע קינדער, אז דער באשעפער ווארט שוין אויף ענק יארן מיט א האפענונג און א
 גלוסטעניש ענק זאלן צוריק קומען צו אים. יעצט אז ענק האבן זוכה געווען זיך צו דערנענטערן צו אים,
 איז זיכער אז ענקערע תפילות ווערן אנגענומען. ווער ווייסט, אפשר וועלן ענק זיין די שליחים פון השגחה
 עליונה צו ראטעווען מיין טאטע; איך בעהט ענק, זייט זיך מקבל איין גוטע קבלה אויף זיין זכות – ענק
 זאלן מקפיד זיין צו זאגן אשר יצר מיט כוונה, אין די זכות פון ענקערע תפילות און די גוטע קבלה וואס

ענק האבן זיך אונטער גענומען וועלן זיכער צוהעלפן צו זיין רפואה.
 די שמועס האט זיך פארצויגן א לאנגע צייט, ווען זיינע ווערטער לאזן איבער א שטארקער צייכן צווישן די

צוהערהער, און נאכן ענדע האבן זיי געזאגט עטליכע קאפיטלעך תהלים לרפואתו.
שוין ער  האט  הארץ  אין  שפיטאל,  די  צו  פארבינדן  צו  געאיילט  זיך  זוהן  דער  האט  רעדע  נאכן   באלד 
"עס באגייסטערט:  געענטפערט  אים  מען  האט  איבערראשונג  זיין  צו  אבער  ארגסטן,  פונעם   געטראכט 
קיין פארן  געאיילט  זיך  האט  זוהן  דער  ארבעטן!".  צו  אנגעהויבן  צוריק  האבן  נירן  די  אומגלויבליך!   איז 
 בני ברק, דארט האט ער שוין געטראפן א גרופע פון גרויסע פראפעסארן וואס זענען געקומען זעהן דאס
 אומגלויבליכע – זיי האבן נישט געדענקט נאך אזא געשעהניש, ווען נירן וואס זענען שוין אינגאנצן 'טויט',
 האבן צוריק אנגעהויבן צו פונקציאנירן אינגאנצן. עס איז געווען א אפענער נס, און אויך די וואס האבן

נישט זוכה געווען צו אפהיטן די מצוות האבן עס נישט געקענט אנדערשט ערקלערן.
ר' מיט  פאסירט  האט  וואס  נס  איבערראשנדן  דעם  אויף  ערקלערונג  אנדערע  קיין  געווען  נישט  איז   עס 
 יוסף, אויסער די גוטע קבלות פון די אידן וואס האבן זיך יעצט דערנעטערט צו די תורה, מיט די ריכטיגע

מסירות נפש.
 אזוי האט זיך פארבעסערט זיין צושטאנד מער און מער. ווען די דאקטורים פון זייער זייט פראבירן צו
 געבן פארן פאטער דעם בעסטן באהאנדלונג, און נאך א קורצע צייט איז דער טאטע באפרייט געווארן פון

 שפיטאל, מער געזונט ווי ביז יעצט".
 דעם וואונדערליכן ערציילונג האט דער זוהן געענדיגט מיט גאר א אינטערסאנטע זאך: "א קורצע צייט
 נאך די געשעהניש האב איך געהאלטן א רעדע, ווי דארט האט זיך באטייליגט איינער פון יענע יונגטליכע,

און לויף פון די רעדע האט ער זיך אנגעטראגן צו זאגן עטליכע ווערטער:
צו ארויס  איך  בין  כותל,  פונעם  טונעלן  די  אין  שמועס  אומפארגעסענע  די  נאך  טעג  די  פון  איינע   אין 
 פארברענגען ווי מיין שטייגער איז, נאך א קורצע צייט האב איך זיך פלוצלינג דערמאנט די קבלה וואס איך
 האב זיך אונטער גענומען צו זאגן 'אשר יצר' אויפן קול און מיט כוונה. ווייל יענע פלאץ איז נישט געווען
 פאסיג צו דעם, בין איך ארויסגעגאנגען פון דארטן כדי צו זאגן די ברכה, נאכדעם האב איך געטראכט צו
דווקא ברכה  די  פון  דערמאנען  זיך  זאל  איך  אז  צוגעפירט  אויבישטער  דער  האט  אומזינסט  נישט   מיר, 
 זייענדיג אין די פלאץ וואו איך האב געוואלט הוליען, איך האב געשפירט ווי דער אויבישטער רופט מיך

איך זאל ארויס גיין פון דארט אויף שטענדיג.
 איך האב זיך נישט געקענט פארהוילן פון די צייכן וואס איז מיר געשיקט געווארן ווי פון הימל, און יעצט
 און ווייטער איז שוין די וועג קורץ געווען ביז איך האב אינגאנצן געטוישט מיין לעבנ'ס שטייגער, און איך

שטיי יעצט פאר ענק ווי א איד א שומר תורה ומצוות".
מוסף שב"ק סוכות תשע"ה

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

די 'אשר יצר' וואס האט  געמאכט ניסים
אר
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עעעעמעע

נאכן מקבל זיין עול מלכות שמים ענדיגן מיר די תפילה פון 'לעולם יהא אדם' מיט א ספעציעלע 
און א קלארע אויסרופונג פון אמונה, וואס האט אין זיך א לויב און א געבעהט: "ַאָתּה הּוא ַעד 
ַהָבּא.  ָלעֹוָלם  הּוא  ְוַאָתּה  ַהֶזּה,  ָבּעֹוָלם  הּוא  ַאָתּה  ָהעֹוָלם,  ִמֶשִּׁנְּבָרא  הּוא  ַאָתּה  ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ֶשֹּׁלא 
ַקְרֵננּו  ְוַתְגִבּיַהּ  ָתּרּום   ּוִביׁשּוָעְת  ,ָבּעֹוָלֶמ  ִשְׁמ ֶאת  ְוַקֵדּׁש   ,ְשֶׁמ ַמְקִדּיֵשׁי  ַעל   ִשְׁמ ֶאת  ַקֵדּׁש 

ְלַמְעָלה, ְוהֹוִשׁיֵענּו ְבָּקרֹוב ְלַמַען ְשֶׁמ, ָבּרּו ַהְמַקֵדּׁש ְשׁמֹו ָבַּרִבּים".
אתה הוא עד שלא נברא העולם 

אויף די וועלט קען מען זעהן און פילן די השגחה פון השי"ת אויף יעדן טריט און שריט, אויב 
מיר וועלן נאר עפענען אונזערע אויגן און מיר וועלן אריינטראכטן – סיי איבער די הנהגה פון 
השי"ת מיט זיינע באשעפענישן, און סיי איבער די וואונדערליכע וועגן וואס נעמען ארום די 
תנ"ך,  אין  פסוקים  עטליכע  מיר  טרעפן  דעם  אויף  בריאה.  די  און  נאטור  די  פון  עקזיסטענץ 
יט  (איוב  ֱאלֹו-ַּה"  ֶאֱחֶזה  "ּוִמְּבָׂשִרי  כו);  מ  (ישעיה  ֵאֶּלה"  ָבָרא  ִמי  ּוְראּו  ֵעיֵניֶכם  ָמרֹום  "ְׂשאּו  צ.ב.ש.: 

כו) און נאך.
די אמונה איז זייער ריכטיג און חשוב אין דעם חלק המעשה פון די אמונה, אבער דער יסוד פון 
אונזער אמונה דארף זיין געבויעט אויף א ריינע אמונה וואס איז נישט אנגעהאנגען אין עפעס 
– א אמונה וואס בעפאר די וועלט איז באשאפן געווארן איז דער אויבישטער געווען מיט דעם 
שטייט  וועלט  די  ווען  אויגן  אונזערע  פאר  אנטפלעקט  יעצט  ווערט  וואס  שטארקייט  זעלבן 
שוין, און דאס וואס דער וואונדערליכער וועלט וואס איז ארום אונז שטייט און ווערט באניייט 
יעדן טאג נעמט נישט ארויף אדער אראפ אינעם גרויסקייט פון השי"ת, אזוי ווי מיר האבן אינזין 

ווען מיר דערמאנען זיין נאמען (ראה שו"ע או"ח ה א) אז ער איז "היה הוה ויהיה".
אזא אמונה קען מחזק זיין יעדן מענטש ספעציעל ווען עס גייען אריבער אויף אים שוועריקייטן, 
ווייל ווען א געוויסע זאך אין די הנהגה פון השי"ת אויף די וועלט איז אים נישט פארשטענדליך, 
טאר מען נישט צוליב דעם נאכלאזן אפילו אביסל פון אונזער אמונה. וועגן דעם דארפן מיר 
איינווארצלען אין אונזער הארץ די אויבנדערמאנטע ידיעה, און אזוי וועלן מיר קענען אריבער 
גיין יעדע געשעהניש מיט א ריינע אמונה, אז די השגחה פון השי"ת איז ווייטער אויף אונז אויך 
ווען עס זעהט אויס אז א געוויסע איינצעלהייט אין די בריאה איז נישט אזוי ווי מיר פארשטייען 

(המשגיח רבי ירוחם ממיר, 'דעת תורה' ח"ו מאמרים עמ' קמח, ויסוד הדברים ב'נפש החיים' ש"ג פ"ד).

'דו ביזסט דער  'אתה הוא' ד.מ.  אזוי ווי בעפאר די וועלט איז באשאפן געווארן איז זיכער אז 
אזוי  געווען,  גארנישט  איז  אויבישטער  דער  אויסער  ווייל  מלבדו',  עוד  'אין  און  איינציגסטער' 
אויך נאכן באשאפן די וועלט דארפן מיר גלייבן אז גארנישט האט זיך נישט געטוישט אין די 

הנהגה פון די וועלט און אויך יעצט איז 'אין עוד מלבדו' ('טּוב דעת' מלכיות עמ' קצה).
'קדש את שמך על מקדישי שמך'

"ווען די אידן גייען אריין צופריה אין די שוהלן און זיי זענען מייחד השי"ת'ס נאמען און זיי זאגן 
'שמע ישראל' וגו', נעמען זיך צוזאם אלע מלאכי השרת צום אויבערשטן און זיי זאגן פאר אים: 
'אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא העולם אתה הוא בעולם הזה ואתה הוא 
לעולם הבא קדש את שמך על מקדישי שמך', באלד ווערט השי"ת בארוהיגט און ער מאכט 

נישט חרוב זיין וועלט" ('ילקוט שמעוני' ואתחנן תתלו).
נאך וואס מיר האבן זיך אויסגעדרוקט מיט אזעלעכע שטארקע ווערטער איבער דאס נישטיקייט 
פון דער מענטש און איבער די גדלות הבורא, איבערהויפט נאך וואס מיר האבן ארויסגעזאגט אז 
אונזער גליק איז צוזאגן צופריה און ביינאכט 'שמע ישראל' – וויאזוי קען מען בעהטן ווייטער 
ביים דאווענען איבער פריוואטע גשמיות'דיגע ענינים?! דעריבער בעהטן מיר פריער: רבונו של 
עולם, קדש את שמך על מקדישי שמך! ווייל וואס וועלן די מענטשן זאגן ווען זיי זעהן אז דיין 
טאג פלאגן זיך מיט די שוועריקייטן  ערליכער פאלק וואס טוהן מקדש זיין דיין נאמען יעדן 
פון פרנסה, אלץ דיין כבוד וואלט פאסיג געווען אז דו זאלסט אויף זיי רחמנות געהאט און זיי 

העלפן, "ובישועתך תרום ותגביה קרננו למעלה" ('תורת משה' [ל'חתם סופר'] ואתחנן).
אין  געליגן  ער  איז  מיר,  ישיבת  ראש  שמואלעוויץ,  חיים  רבי  הגאון  פון  יארן  לעצטע  די  אין 
א שווערער צושטאנד. ווען זיין צושטאנד האט זיך מער פארערגערט אז  שפיטאל אין זייער 
די דאקטורים האבן שוין אויפגעגעבן, האט זיך זיין תלמיד דער צדיק רבי וועלוויל טשעטשיק 
"צי  זוהן:  זיין  פאר  זאגט  ער  ווען  תפילה  דורכגעוייקטע  א  דאווענען  געשטעלט  אוועק  זצ"ל 
על  שמך  את  'קדש  באשעפער  פונעם  בעהט  איך  יעצט?  איך  דאוון  תפילה  וועלעכע  ווייסטו 

מקדישי שמך!'
ווייל אקעגן די שווארצע נבואה פון די דאקטורים, קען דאך דער באשעפער העלפן אז דער 
ראש ישיבה וועט מארגן אויפשטיין פון זיין קראנקן-בעטל און ווען קומען אין ישיבה זאגן א 
זיך  וועט  צושטאנד  שווערע  זיין  ווען  ה'  קידוש  די  זיין  וועט  גרויס  ווי  אריין,  טראכט  שיעור, 
איבערדרייען לטובה אנדערשט פון וואס די דאקטורים האבן געזאגט" ('פניני תורת זאב' עמ' ו; מו)

דער ניגון פונעם גר צדק
צום  פאטאצקי  גראף  דער  צדק  גר  דעם  געפירט  מ'האט  ווען  אז  דערציילט  ווערט  עס 
פארברענען, אינעם צווייטן טאג יום טוב שבועות תק"ט, איז ער געגאנגען ווען זיין פנים שיינט 
פון גליק אויף דעם וואס ער גייט זוכה זיין אומקומען אויף קידוש ה', און אויפן וועג האט ער 
געזינגען די וועטער פון די תפילה: "אבל אנחנו עמך בני בריתך בני אברהם אוהבך שנשבעת לו 

בהר המוריה..." ביז ער האט געענדיגט די ברכה "ברוך המקדש שמו ברבים".
אים  מ'האט  ווען  געווען  אנוועזנד  איז  וואס  איד  איינציגסטער  דער  אז  דערציילט  ווערט  נאך 
פארברענט איז געווען דער צדיק רבי אלכסנדר זיסקינד דער בעל 'יסוד ושורש העבודה', וואס 
האט זיך מוסר נפש געווען צו גיין דארטן כדי צו הערן די ברכה פונעם גר צדק און ענטפערן 
גר"א  פון  נאמען  אינעם  בקבלה  האט  ער  אז  געזאגט  האט  חיים'  'חפץ  דער  דעם.  אויף  אמן 
אז אויב וואלטן צעהן ערליכע אידן מיט געהאלטן וויאזוי מ'פארברענט דעם גר צדק, און זיי 
וואלטן געענטפערט אמן אויף די ברכה "המקדש שמו ברבים" פונעם גר צדק, וואלט דער מלך 

המשיח באלד געקומען.
ביז צו אונזער דור געדענקט מען נאך דעם רירנדן ניגון וואס מיט דעם איז דער גר צדק געגאנגען 
צום פארברענען, אויף די ווערטער פון די תפילה "אבל אנחנו עמך", און ס'זענען געווען גדולי 

ישראל וואס האבן עס געזינגען פון מאל צו מאל מיט א התעוררות.
אזוי דערציילט מען אויף הגרא"ז מעלצער אז ווען ער האט געוואלט מוטיגן איינעם פון די אידן 
אין סלוצק וואס איז אריבער ביטערע שוועריקייטן א גאנץ לעבן, פלעגט ער גיין צו יענעם אין 
שטוב און זיך געשטעלט טאנצן צוזאמען מיט יענעם דעם ניגון פונעם גר צדק, זאגנדיג: אויב די 
ביטערע יסורים פונעם גרף פאטאצקי האבן אים נישט אפגעהאלטן פון זיך צו פרייען, ווייל ער 
האט געוואוסט אז "אנחנו עמך בני בריתך" און ער וועט ביז א קורצע צייט שטיין פארן כיסא 
הכבוד, וויאזוי קען א איד, כאטש אלע זיינע יסורים, זיך נישט פרייען מיט די עצם זאך אז ער 

איז א איד?! ('שימוש חכמים' עמ' נא; 'ארוממך' סיון תש"ס)

א בליק לויטן סדר פון דאווענען בבתעתענה אמונים  אא ם 
'לעולם יהא אדם' חלק (ה)

עעעעעמעעעעע ען


