
פרשת נשא

בס"ד

זיך מתוודה זיין בשמחה
"ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו" (ה ז)

א  אז  א)  א  (תשובה  רמב"ם  דער  ארויס  לערנט  פסוק  דער  פון 
טייל פון די מצוה פון תשובה איז, אז דער בעל עבירה זאל זיך 

מתוודה זיין אויף זיינע עבירות.

קען  דעם  מיט  אז  ערלוי  פון  סופר  שמעון  רבי  גאון  דער  זאגט 
מען זאגן א וואונדערליכער טעם פארוואס מיר פירן זיך צו זאגן 
קול  א  מיט  נישט  און  געזאנג,  א  מיט  כיפור  יום  אין  וידוי  די 
רעכנט  וואס  איינעם  פאר  געפאסט  וואלט  עס  ווי  געוויין  פון 
אויס זיינע זינד; אבער וויבאלד אז מיטן זאגן די וידוי זענען מיר 
מקיים א מצות עשה מן התורה, דעריבער דארפן מיר עס טוהן 

בשמחה ווי עס פאסט ביים מקיים זיין א מצוה. 
'שיר מעון' ליום הכיפורים

א ברכה אויף די מצוה פון וידוי
זיך  מיטן  אז  דערמאנט  שוין  האבן  מיר  וויבאלד  פרעגן:  אסאך 
זאגט  פארוואס  עשה,  מצות  א  מקיים  מיר  זענען  זיין  מתוודה 
מען נישט קיין ברכה אויף די וידוי בעפאר עס מקיים זיין, אזוי 

ווי מ'זאגט א ברכה אויף אנדערע מצוות?

אין שו"ת 'בית יצחק' ערקלערט דער גאון רבי יצחק שמעלקיש 
אויף צוויי וועגן:

ברכה  א  נישט  מ'זאגט  אז  פסק'נט  יח)  א  (שו"ת,  רשב"א  דער  א. 
א  דורך  נאר  זיין  מקיים  נישט  עס  מ'קען  וואס  מצוה  א  אויף 
עבירה. און וויבאלד אז די מצוה פון וידוי קען מען מקיים זיין 
נאר דורך פריער עובר זיין א עבירה, וועגן דעם זאגט מען נישט 

קיין ברכה אויף דעם.

ב. די מפרשים (ראה דבר משה ח"ג או"ח ו) זאגן אז די באדייט פון 
די ברכת המצוות איז אז דער מענטש רופט אויס אז ער טוהט 
די מצוה נאר ווייל דער באשעפער האט אים באפוילן און נישט 
וועגן אנדערע סיבות. לויט דעם קען מען זאגן אז אזוי ווי ווען א 
זוהן האט געטוהן אזאך אקעגן זיין פאטער, און ער קומט אים 
עס  טוהט  ער  אז  זאגן  זאל  ער  אז  נישט  פאסט  בעהטן,  איבער 
נאר ווייל זיין פאטער האט אים באפוילן, אזוי אויך פאסט נישט 
דעם  מיט  און  ברכה  א  זאגן  זאל  תשובה  טוהט  וואס  דער  אז 
אויסרופן אז ער טוהט תשובה ווייל דער אויבישטער האט אים 
אזוי באפוילן, נאר פארקערט, ער טוהט תשובה ווייל ער האט 
חרטה  דארף  ער  און  געזינדיגט  האט  ער  אז  איינגעזעהן  אליין 

האבן דערויף.

די עבירות ווערן מצוות
"ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְוֵהִׁשיב ֶאת ֲאָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו" (ה ז)

דער מהר"ם א"ש אין זיין ספר 'אמרי אש' ברענגט בדרך רמז:

חז"ל זאגן (יומא פו ב) אז דער וואס טוהט תשובה מאהבה – ווערן 
מרומז  איז  דאס  אז  זיין  קען  עס  און  זכויות.  ווי  אזוי  זדונות  די 
אין דעם פסוק: דער וואס טוהט תשובה מאהבה און איז מקיים 
די מצוה פון "ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו", איז זוכה אז עס 
זיינע  אז  ְּברֹאׁשֹו" –  ֲאָׁשמֹו  ֶאת  אים: "ְוֵהִׁשיב  ביי  מקויים  ווערט 
זדונות ווערן זכיות, און ער איז זוכה אז זיי וועלן גיין פאר אים, 
אזוי ווי חז"ל זאגן (סוטה ג ב): "דער וואס טוהט א מצוה אויף די 
וועלט – וועט די מצוה זיך פעדערן און גיין פאר אים זייענדיג 
 ְלָפֶני אין עולם הבא, אזוי ווי עס שטייט (ישעיה נח ח): 'ְוָהַל

."'ִצְדֶק

א סגולה אויף זרע של קיימא
"ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו" (ה י)

זאגט:  אויבישטער  "דער  ח),  ח  רבה  (במדבר  מדרש  אין  שטייט 
עס  ווי  כהן  פארן  קדשים  און  תרומות  געבן  וועט  וואס  יעדער 
זיינע  מאכן  חתונה  וועט  ער  אז  זיין  זוכה  וועט  זיין,  צו  דארף 
טעכטער מיט כהנים, און זיינע קינדער וועלן עסן קדשים, און 
זיינע  אז   – ִיְהיּו"  לֹו  ֳקָדָׁשיו  ֶאת  "ְוִאיׁש  שטייט:  דעם  דעריבער 
קינדער וועלן עסן קדשים אין זכות פון די תרומה און מעשרות 
ברייטע  א  מיט  כהן  פארן  געגעבן  האט  ער  וואס  קדשים  און 

האנט".

רבי  הרה"ק  ארויסגעלערנט  האט  מדרש  פון  ווערטער  די  פון 
יואל פון סאטמאר אז געבן תרומה און מעשרות איז א סגולה 
געהאלפן צו ווערן מיט זרע של קיימא, ווייל אויב נישט, וויאזוי 
וועט מקויים ווערן די מדרש וואס זאגט "אז זיינע קינדער וועלן 

עסן קדשים אין זכות פון תרומה און מעשרות".
'דברי יואל' ָנשֹׁא עמ' קעא

די ייחוד פון 'אמן' לטובת די פרוי
"ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן" (ה כב)

עס איז באקאנט אז די גימטריה פון די ווארט 'אמן' באטרעפט 
הוי"ה  שמות -  הייליגע  צוויי  די  פון  גימטריה  די  ווי  זעלבע  די 
און אדנ"י - צוזאמען. וואס איבער די מורא'דיגע יחוד וואס עס 
טוהט אויף אין די עולמות העליונים, האבן שוין געשריבן אויף 

דעם די גדולי עולם געוואלדיגע זאכן.

יעדן  אין  אז  כדי  מאל,  צוויי  יחוד  די  פרוי  די  דאפלט  דא  אויך 

פאל זאל עס אויפטוהן צום גוטן. אויב זי איז ריין פון יעדע זינד, 
דעמאלטס וועט זי זוכה זיין דורך דעם אז עס זאל מקויים ווערן 
אויף איר די ברכה (שם ה כח) "ְוִנְּקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע", און אויב זי 
איז נישט ערליך, וועט כאטש אראפגיין איר זינד, און זי וועט 

ווערן ניצול פון די שווערע עונש פון גיהנום.
'שבטי י-ה' [לרמ"ד וואלי] 

ברכת כהנים – אויף די גשמיות'דיגע געברויכן
"ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם" (ו כג)

פון די ווערטער "ָאמֹור ָלֶהם" לערנט ארויס דער רמב"ם (תפלה 
די  כהנים  די  פאר  פארזאגן  דארף  ש"ץ  דער  אז  להלכה,  ג)  יד 
נוסח פון די ברכת כהנים ווארט ביי ווארט, און זיי זאגן אים נאך.

די טעם פון דעם ערקלערט דער 'שפע חיים' פון צאנז געבויעט 
דיין  אז  כוונה  די  איז   – ה'  "יברכך  רש"י:  פון  ווערטער  די  אויף 

פארמעגן זאל געבענטש ווערן", און האט ערקלערט:

ווען דער כהן קומט בענטשן די אידן קען זיין אז ער געפינט זיך 
דעם  צוליב  און  רוחניות,  אין  מדריגה  הויכע  א  אין  דעמאלטס 
וועט ער אינזין האבן נאר אויף רוחניות'דיגע ענינים, דעריבער 
די  פארזאגן  מ'זאל  אז  ָלֶהם"  "ָאמֹור  באפוילן  תורה  די  האט 
נוסח פאר די כהנים און מ'זאל זיי דערמאנען אז די ברכה איז 
ישראל  כלל  וואס  ענינים  אזעלעכע  אויף   – 'להם'  געווידמעט 

דארף אויף די וועלט.

שליט"א  רבי  צאנזער  דער  זוהן  זיין  געזאגט  האט   – תורה"  "די 
- "איז געווען דאס לעצטע 'תורה' וואס מיין טאטע זיע"א האט 
געזאגט ברבים אין זיינע לעצטע יארן - אום שב"ק פרשת נשא 
תשמ"ב, און מיר זעהן אין אין דעם ווי א צוואה אויף שפעטער".
'בצילא דמהימנותא' חיי שרה תשס"ד

אין וועלעכע זכות איז דער אויבישטער נושא פנים
"ִיָּׂשא ה' ָּפָניו ֵאֶלי ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום" (ו כו)

"די מלאכים האבן געפרעגט פארן אויבערשטן: רבונו של עולם, 
שטייט אין דיין תורה (דברים י יז): "ֲאֶׁשר א ִיָּׂשא ָפִנים", וויאזוי 
ביזסטו יא נושא פנים פאר די אידן ווי עס שטייט: "ִיָּׂשא ה' ָּפָניו 
ֵאֶלי"? האט ער זיי געענטפערט: ווייל איך האב געשריבן אין 
תורה (שם ח י): "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת" און זיי געבן אכטונג צו 
זיי  זענען  כביצה,  א  צי  כזית  א  נאר  עסן  זיי  ווען  אויך  בענטשן 

זוכה צו א נשיאות פנים" (ברכות כ ב).

א רמז אויף דעם קען מען טרעפן אין די פסוק: "ֵאֶלי" – איז ר"ת 
"אכלו כזית ידקדקו לברך".

'שירי מנחה'

אויף וועלעכע ברכה איז ווערד צו ווארטן
"ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם" (ו כז)

האט דערציילט דער ירושלימ'ער מגיד רבי שלום שוואדראן:

איינמאל אינמיטן חזרת הש"ץ ביי די מנין וואס אז געווען אין 
שטוב פון בריסקער רב זצ"ל, האט מען באמערקט אז צווישן 
די מתפללים געפינט זיך נישט קיין כהן וואס זאל קענען זאגן 
די ברכת כהנים. און ווייל דער גרי"ז האט זייער אכטונג געגעבן 
חזן  פארן  געהייסן  ער  האט  טאג,  יעדן  כהנים  ברכת  הערן  צו 
כהן  א  רופן  מ'וועט  ביז  'רצה',  פון  ברכה  די  פאר  ווארטן  זאל 
אריבער  איז  צייט  אסאך  משה'.  'זכרון  שוהל  דערנעבנדיגן  פון 
ביז מ'האט געטראפן א כהן וואס איז גרייט געווען צו גיין צום 
געהערט  שוין  מען  האט  אינצווישן  און  שטוב,  רב'ס  בריסקער 
'טירחא  מיט  פארבינדן  איז  עס  אז  אפ  זיך  רעדן  וואס  עטליכע 

דציבורא' א.ד.ג..

נאכן דאווענען האט זיך דער גרי"ז אנגערופן מיט א פאראיבל: 
'טירחא  אויף  געווען  חושש  יעצט  האבן  וואס  מענטשן  די 
פון  ברכה  א  צו  צוקומען  געדארפט  וואלטן  זיי  ווען  דציבורא', 
א צדיק וואלטן זיי זיך נישט צוריק געהאלטן אויך פון צו פארן 
אויף א ווייטע פלאץ און דארטן ווארטן א לאנגע צייט ביז עס 
א  מיט  זיך  האנדלט  עס  ווען  אבער  זייער רייע.  אנקומען  וועט 
ברכה פון א כהן וואס אויף זיי זאגט די תורה: "ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם", דא פלוצלינג הייבן זיי אן צו רעדן 
פון די פראבלעם פון טירחא דציבורא...

'שאל אביך ויגדך' ח"ב עמ' רעג

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

אמן נאך ברכת כהנים
"ָנׂשֹא ֶאת רֹאׁש" (ד כב)

שו"ת  יד;  תפילה  ספר  (קרית  פוסקים  די  פון  אסאך 
זכרון יוסף יג; אגרות משה או"ח ב לא) האלטן להלכה 
'אמן' נאך די ברכת כהנים איז א חוב מן  אז ענטפערן 

התורה און מ'לערנט עס ארויס פון א גזירה שוה.

פון  נאמען  די  אין  טרעפן  מען  קען  דעם  אויף  רמז  א 
אונזער פרשה וואו דארט ווערט דערמאנט די פסוקים 
"נברך  תיבות:  ראשי  איז   – 'נשא'  כהנים:  ברכת  פון 

שיענו אמן".
'גם אני אודך'

אינעם יו"ט שבועות,
די טאג פון קבלת התורה, 

די יארצייט פון דעם הייליגן 
בעל שם טוב זיע"א,

כאיש   - זיין  מחזק  אלע  זיך  לאמיר   
אמן  ענטפערן  מיטן   – אחד  בלב  אחד 
האט  ער  ווי  אזוי  השחר  ברכות  די  נאך 
זיך געפירט, ויהי רצון אז מיר זאלן 
פארן  רוח  נחת  א  טוהן  צו  זיין  זוכה 
אונז  אויף  זאל  ער  און  באשעפער, 

מליץ יושר זיין. אמן.
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אין יאר תשל"ז האט מען אנגעטראגן פאר ר' חיים אליעזר הערשטיק, דעמאלטס א יונגער חזן, גאר א מכובד'דיגער 
פארשלאג; די שטעלע פון דער חזן אינעם גרויסן שוהל אין דרום אפריקע איז פריי געווארן, און די גבאים האבן אים 

אויסגעוועלט אז ער זאל באקומען די גרויסע אמט.
צו  גרינג  אזוי  נישט  ס'איז  אז  געוואוסט  האט  וואס  אליעזר  חיים  ר'  אבער  געצויגן,  טאקע  אים  האט  פארשלאג  די 
פארטוישן די רוחניות'דיגע רוהיגקייט פון די שטאט בני ברק מיט די פארפרוירענע און פרעמדע גייסט אין די ווייטע 
און  ישראל  גדולי  די  מיט  גערעדט  אדורך  זיך  האט  ער  בעפאר  שנעל,  אזוי  געענטפערט  נישט  האט  יאהאנסבורג, 

באקומען פון זיי א ברכה.
ספעציעל  געווען  ער  איז  אים  צו  וואס  זי"ע,  רבי'ן  טשערנאבלער  צום  אריין  ער  איז  רייזע  זיין  בעפאר  טעג  עטליכע 
נאנט, כדי צו באקומען פון אים זיין הייליגע ברכה. דער רבי האט אים אויפגענומען ווארעמערהייט און האט אים שיין 
אנגעוואונטשן. ר' חיים אליעזר האט שוין געהאלטן ביים ארויסגיין פון צימער, אבער דער רבי האט אים צוריק גערופן 

און אים געזאגט:
"דו זאלסט וויסן, עס איז זייער גרויס די כח פון זאגן תהלים, אויב דו וועסט חלילה זיך טרעפן אין א צרה אדער דו 
וועסט זעהן א צווייטער איד געפינט זיך אין א צרה, זאג אויס גאנץ תהלים, און אויב די ישועה וועט נאכנישט אנקומען, 

זאג נאך נאכאמאל און נאכאמאל אויס דעם ספר תהלים, ביז דו וועסט געהאלפן ווערן מיטן אויבערשטנ'ס הילף"
די ווערטער זענען געווען אומפארשטענליך אין די אויגן פון הרב הערשטיק, און דער רבי וואס האט עס באמערקט 
האט באלד פארגעזעצט: "אויך מיין נס הצלה פון די קאמעניסטישע רוסלאנד איז געווען נאר אין די זכות פון זאגן 

תהלים".
און דא האט דער רבי אנגעהויבן צו דערציילן פאר ר' חיים אליעזר די גאנצע אנטוויקלונג פון זיין וואונדערליכע הצלה:
"איך בין געווען א יונג בחור'ל ווען די קאמעניסטן האבן אנגעהויבן צו פארשטארקן זייערע רדיפות אויף די ערליכע 
ציהען  אוועק  זיך  געוואלט  האבן  וואס  די  אויך  רצונך'.  מחוקי  ולהעבירם  תורתך  'להשכיחם  פון  ציל  א  מיט  אידן, 
זיך  האבן  שטערונגען,  קיין  אן  תורה  די  אפהיטן  געוואלט  זיי  האבן  דארט  וואו  לענדער,  אנדערע  די  צו  דארט  פון 

אנגעשטויסן אין א פארמאכטע מויער.
ווייל איך האב געוואלט לערנען האב איך געמוזט וואלגערן צווישן פארשידענע ישיבות וואס זענען באהאלטן אין די 
קעלער'ס, און זענען גע'רודפ'ט געווארן זיי, איך האב געשפירט אז איך קען דא נישט מצליח זיין אין עבודת ה', האב איך 
ביי מיר אין הארץ באשלאסן אוועק צו גיין פון דארט קיין ארץ ישראל, וואו דארט האט שוין געוואוינט מיין פעטער 

דער ראחמיסטריווקער רבי זצ"ל.
דעם טאג וואס איך האב זיך געדארפט שטעלן ביי זיי אין אפיס האב איך געפאסט, און נאכן ענדיגן גאנץ תהלים מיט 
גרויס כוונה, בין איך צוגעגאנגען מיט ציטערדיגדע קניה צום באאמטער. איך האב אים ערקלערט מיט א ערנסטע 
פנים, ווען איך ווייז אים דאקומענטן – פאלטשע פאפירן - וואס איך האב זיך פון פריער צוגעגרייט, אז צוליב מיין 
געזונט צושטאנד וואס איך בין אזוי שוואך פעלט זיך אויס פאר מיין קערפער מער א ווארעמע פלאץ, און אויסער דעם 

מיין גאנצע פאמיליע איז שוין ארויף קיין ארץ ישראל און איך קען נישט דא בלייבן איינער אליין.
זייער  זענען  זיי  פון  און  איבער,  זיי  קוקן  פארלאנגען  די  פון  פראצענטן  איינציגע  נאר  אז  געוואוסט  האב  איך  ווייל 
ווייניג זוכה צו באקומען א ערלויבעניש ארויס גיין, ווען די איבערגעבליבענע וואס האבן אויך געבעהטן ווערן באלד 
פארצייכנט ווי 'פיינט פון די הערשאפט' – וואס איז גענוג א טיטל כדי די מלאכי חבלה די ק.ג.ב. זאלן זיי רודפ'ן אן 
אז אין די קומענדיגע וואכן, יעדן מיטוואך – די טאג וואס די קאמיטע זעצט זיך  האב איך באשלאסן  קיין רחמנות, 
צוזאם – וועל איך פאסטן און ענדיגן גאנץ תהילים פון אנהויב ביז צום ענדע אזוי ווי איך האב געטוהן ווען איך האב 

איבערגעגעבן די דאקומענטן.
עטליכע וואכן פון ווארטן מיט גרויס ציטער האט זיך געענדיגט מיט חסדי שמים און מיט א אפענע נס, ווען איך האב 
געהאלטן ביי מיר אין האנט א פאפיר וואס דארט איז געשטאנען די געוואונטשענע ערלויבעניש ארויס צו גיין פון די 

גרויסע תפיסה וואס האט געהייסן 'רוסלאנד'"
"מיט דעם האט זיך נאכנישט געענדיגט מיינע שוועריקייטן" – האט דער רבי ווייטער פארצייילט, "גראד פון זייער 
אפיס בין איך געגאנגען איינפאקן די ביסל זאכן וואס איך האב פארמאגט, און איך בין געגאנגען צו די שטאט אודסע 
וואו פון דארט האט געדארפט ארויס פארן די שיף וואס וועט מיך פירן קיין ארץ ישראל. אבער ווען איך בין אהין 

אנגעקומען בין איך אויפגעציטערט געווארן צו הערן אז די שיף דארף ארויס פארן אינמיטן דעם קומענדיגן שבת.
דער נסיון איז געווען זייער שווער, אבער מיטן אויבערשטנ'ס הילף בין איך עס בייגעשטאנען מיט א פעסקייט; איך 
האב קלאר געזאגט פאר דעם שיפ'ס קאפיטאן אז איך וועל בשום אופן נישט ארויף גיין אויף איר אום שבת. אויך ווען 
עטליכע אידישע מיטרייזנדע האבן גע'טענה'עט פאר מיר אז עס איז פארבינדן מיט פיקוח נפש, און אויב איך וועל 
יעצט נישט מיטפארן קען איך פארבלייבן אין רוסלאנד אויף אייביג, אונטערן מסוכנ'דיגן נאמען פון א 'פיינט פאר די 
הערשאפט', האב איך נישט געטראכט איין מינוט צו נאכלאזן. איך האב שוין געוואוסט וואס צו טוהן אינעם נאנטן 
שבת; אנשטאט זיך צו טענה'ען און צו בעהטן פון א בשר ודם, האב איך זיך אוועק געזעצט אין איינע פון די שוהל'ן, 
איך האב גענומען אין האנט א תהלים'ל און איך האב אנגעהויבן צו זאגן פון אנהויב ביזן ענדע אן קיין הפסקה. ביז 

מוצאי שבת האב איך שוין אנגעיאגט עס צו ענדיגן עטליכע מאל.
און דער נס האט נישט פארשפעטיגט צו קומען --

א קורצע צייט נאכן צאת הכוכבים האב זיך אוועק געשטעלט אינעם שטורעמישן פארט, איך האב געזוכט מיט מיינע 
אויגן די שיף, און איך בין נישט איבערראשט געווארן צוזעהן ווי זי ווארט ספעציעל צו מיר. עס זעהט אויס אז אין לויף 
פונעם שבת האט מען באמערקט אויפן שיף עטליכע פראבלעמען וואס האט צוגעברענגט אז די צייט פון די רייזע 
האט זיך אפגעשטופט. און הער נאר וואס עס האט פאסירט; ווי נאר איך האב ארויף געטרויטן אויף די שיף זענען אלע 
פראבלעמען אוועק געגאנגען ווי קיינמאל נישט געווען. און עטליכע מינוט נאך וואס איך האב זיך אריינגעזעצט אין 
מיין קליינעם צימער'ל האט זיך די שיף ארויס געלאזט אויף א רוהיגע רייזע ביזן אנקומען צו די פארט פון אונזערע 

הייליגע לאנד.
"האב איך געזעהן קלאר" – האט דער רבי געענדידט מיט פארוויינטע אויגן, "אז מיין וואונדערליכער נס הצלה איז 

געווען נאר אין זכות פון זאגן גאנץ תהלים אן קיין הפסק", און מיט די ווערטער האט ער זיך געזעגנט פון מיר.
עטליכע חודשים זענען אריבער אינצווישן, ר' חיים אליעזר האט שוין אנגעיאגט זיך צוגעוואוינען צו זיין נייע פאסטן, 
און די ווערטער פון דער רבי וואס אין אנהויב האט עס געמאכט אויף אים א שטארקער רושם איז פארשטופט געווארן 

אין טיפע ווינקל אין זיין מח, אבער נישט אויף אסאך צייט –
איין טאג, קלאפט אויף זיין טיר דער ראש הקהל ווען ער  בעהט פון אים א אינטערסאנטע געבעהט; איינער פון די 
חשובע מיטגלידער פון די קהילה, א איד א שומר תורה ומצוות אין די מיטעלע יארן, איז ביטער קראנק, און געפינט 
זיך יעצט – לוט די רייד פון די דאקטורים אין זיינע לעצטע שעות. און וויבאלד דער רב פון די קהילה איז דעמאלטס 
נישט געווארן דארט, בעהט ער פונעם געשעהצטן חזן אז ער זאל זאל קומען אנשטאט דעם רב זאגן מיטן קראנקן 

די סדר הוידוי.
די בקשה האט אים אויסגעזעהן ווי א דונער אין א העלן טאג, און אן ער זאל זיך קענען צוגרייטן צו דעם ווי עס דארף 
בייגעוואוינט  נאכנישט  האט  ער  אז  טאקע  ריכטיג  שפיטאל.  צום  איילן  געטראפן  זיך  אליעזר  חיים  ר'  האט  זיין,  צו 
אזעלעכע געלעגנהייטן, אבער ער האט גוט געדענקט די משנה (אבות ב ה): "ובמקום שאין אנשים השתדל להיות 

איש".
מיטאמאל קומט אים ארויף אויף די געדאנק די ווערטער פונעם רבי'ן. אן צו וויסן פארוואס, איז ער געווען זיכער אז 
די יעצטיגע מינוט האט דער רבי געמיינט. מער האט ער נישט געהאט קיין ספיקות. ער האט גוט געוואוסט וואס ער 

דארף צו טוהן אין די נאנטע צייט.
נעבן דעם בעטל פונעם קראנקן האט ער באגעגנט זיינע זין – יונגע מענטשן וואס האבן זיך ליידער דערווייטערט פון 
די וועג פון זייערע עלטערן – זיי אלע האבן געקוקט אויף אים מיט זייערע פארוויינטע אויגן ווארטנדיג אויף וואס ער 
גייט זאגן. ווי שטארק איבערראשט זענען זיי געווארן ווען אנשטאט צו זאגן 'וידוי' האט ער זיי אנגעטראגן שיינערהייט 

זיי זאלן קומען מיט אים צו א דערנעבנדיגן שוהל, כדי צו זאגן צוזאמען קאפיטלעך תהלים.
אלץ רעספעקט וואס זיי האבן געהאט צו זיין שטעלע האבן זיי אנגענומען זיין פארשלאג נישט בעפאר ווען זיי האבן 
געבעהטן פון די דאקטורים זיי זאלן זיי ווי שנעלער צו וויסן טוהן אויף יעדע ענדערונג אין זיין צושטאנד. אין שוהל 
האבן זיי גענומען תהלים'לעך אין זייערע הענט און האבן אנגעהויבן צו זאגן צוזאמען די קאפיטלעך. ווייל זיי זענען 
נישט געווען געוואוינט צו זאגן די הייליגע פסוקים, האט הרב הערשטיק זיי פארגעזאגט יעדע פסוק עקסטער, ווען 

זיי זאגן עס איבער מיט א שוועריקייט.
האבן  וואס  אידן  נאך  צוגעשטעלט  זיך  האבן  אינצווישן  ווען  געווענליך,  ווי  מער  זאגן  דאס  פארצויגן  זיך  האט  אזוי 
געהערט דעם שווערן צושטאנד, און נאר נאך גאנצע זעקס שעה האבן זיי געענדיגט צו זאגן, נישט בעפאר זיי ענטפערן 

'אמן' נאך די הארצרייסנדע 'מי שברך' פארן קראנקן, וואו מ'האט אים אויך צוגעגעבן א נאמען.
דאס עצם זאך אז דער קראנקער איז געבליבן לעבן די זעקס שעה איז שוין געווען ווי א נס, אבער ווען עס האבן זיך 
בלייבן  געקענט  נישט  דאקטורים  הארטע  די  אפילו  האבן  אויפכאפן,  זיך  פון  צייכן  א  אים  אויף  זעהן  צו  אנגעהויבן 
שטיין אומבארירט. זיי האבן נישט געקענט גלייבן וואס זיי זעהן; אויף א אויסטערלישן וועג האט זיך דער קראנקער 
אנגעהויבן צו פארבעסערן צוביסלעך, ווען ביז נאך א קורצע צייט איז דער קאראנקער שוין געווען געזונט און פריש.

יעצט האט שוין ר' חיים אליעזר גוט פארשטאנען פארוואס האט אים דער רבי צוריק גערופן צו זיין צימער, און צוליב 
וואס האט דער רבי אים פארציילט זיין וואונדערליכע נס הצלה. אקעגן זיינע אויגן האט ער געזעהן דעם גרויסן כח פון 

זאגן תהילים, און זייער וואונדערליכער סגולה צו געראטעוועט ווערן - ממוות לחיים.

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

תהלים וואס האט געראטעוועט פון טויט
ר'
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הלים וואס

ווי א בריליאנט וואס בליטשקעט, צווישן די אנדערע כתבי הקודש, שיינט ארויס 
פארפאסט  איז  וואס  ספר  הייליגער  דער  תהלים.  ספר  דער  פון  ליכטיגקייט  די 
געווארן דורך דוד המלך עליו השלום, איז נאך פון די פריערדיגע צייטן א פלאץ 
ווי יעדער איד טרעפט זיך דארט, אין א צייט פון א שמחה אזוי ווי אין א צייט פון 

טרויער.
קאפיטלעך  די  צווישן  אז  געוואוסט  האבן  אידן  איינפאכע  ווי  אזוי  עולם  גדולי 
קענען זיי טרעפן א טרייסט פאר זייער זעהל, און דורכ'ן זאגן די קאפיטלעך וועלן 
ארויס  גוט  עס  האט  מלבי"ם  דער  ווי  אזוי  וצוקה.  צרה  יעדע  פון  ווערן  ניצול  זיי 

געברענגט מיט זיין גאלדענעם פעדער אין אנהויב פון זיין הקדמה אויף תהלים:
געהאט  האבן  מיר  וואס  גוט'ס  אלעס  זיך  אין  אריין  נעמט  אוצר...  טייערער  "דער 
אין אלע דורות... יעדער מענטש וועט זעהן אין דעם יעדע סארט תפילה און יעדע 
סארט תחינה, לויב און געזאנג, אויף יעדע זאך, א צדקה צי א הילף, א צרה צו א 
און  צייטן,  אלע  פון  לויף  אין  רבים  א  פאר  צי  יחיד  א  פאר  זיין  וועט  וואס  ישועה, 

אלעס וואט עס גייט אריבער אויף א מענטש אין די שטורעמישע צייטן ..."
די סגולה פון עס זאגן אום יו"ט שבועות

ישועה,  א  אויף  צי  רפואה,  א  אויף  תהילים,  ספר  דעם  פון  סגולה  ספעציעלע  די 
און פרנסה און אויף אלעס וואס עס פעהלט אויס איז נישט באגרעניצט אויף א 
המלך  דוד  פון  הסתלקות  די  פון  טאג  די  שבועות,  יו"ט  אבער  טאג,  ספעציעלע 
ע"ה וואס האט עס פארפאסט, טוהט עס זייער אסאך אויף. און אזוי ברענגט דער 
ספר  דעם  זאגן  צו  פאסיג  איז  "עס  רכו)  (אות  באצבע'  'מורה  ספר  זיין  אין  החיד"א 
תהלים אין יו"ט שבועות, ווייל דוד המלך ע"ה איז נסתלק געווארן אין דעם טאג, און 

אין דעם הייליגן טאג – זיין יארצייט וועט מער אויפטוהן דאס זאגן". 
מנהג,  דעם  אויף  מקור  א  נאך  ער  ברענגט  השבועות)  (לחג  מאיר'  'אור  ספר  אין 
געבויעט אויף די ווערטער פון הרה"ק דער מגיד פון מעזריטש זיע"א אז די שורש 
היינטיגן  ביזן  ישראל  כלל  צווישן  פארהאן  זענען  עס  וואס  מחלוקת'ן  אלע  פון 
טאג, איז פון די מחלוקת וואס האט צוגעברענגט אז מלכות בית דוד איז געווארן 
יו"ט  אינעם  תהילים  מיר  זאגן  דעריבער  אז  זאגן  מען  קען  דעם  לויט  צוטיילט. 
שבועות, צו ווייזן אז מיר נעמען אן אויף אונז די מלכות בית דוד בשלימות, און 
ממילא וועלן זיך אויפהערן די קריגערייען צווישן די אידן און מיר וועלן זיין אזוי 
ווי ביי די מעמד פון קבלת התורה - "כאיש אחד בלב אחד" – ראוי צו מקבל זיין 
די תורה און מיר וועלן זוכה זיין צו די התגלות פון דוד המלך במהרה בימינו אמן.

די סגולה פון זאגן גאנץ ספר תהלים 
רבי  הרה"ק  פון  נאמען  אין  ער  ברענגט  סגולות)  (ענייני  המנהגים'  'טעמי  ספר  אין 
פנחס קאריצער: "עס איז א סגולה איף אסאך סארטן שוועריקייטן צו זאגן גאנץ 
תהלים פון אנהויב ביזן ענדע, אן זיך צו אפשטעלן, אפילו נישט צו זאגן די יהי רצון 

צווישן איין ספר צום צווייטן, נאר נאכן ענדיגן גאנץ תהילים".
זידיטשויב  פון  צבי'  'עטרת  בעל  הרה"ק  זאגט  דעם  אויף  רמז  וואונדערליכער  א 
ָּכל  ַיְׁשִמיַע  ה'  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל  "ִמי  ב):  (קו  תהלים  אין  פסוק  די  פון  נח)  (פר'  זי"ע 
ְּתִהָּלתֹו"; 'ימלל' איז פון די לשון 'מולל מלילות' (ראה משנה מעשרות ד ה) וואס איז 
און  צוקלאפן  קען  ווער  טייטש:  איז  דאס  און  צוברעקלען.  און  צוקלאפן  טייטש 
וואס  דער  ה'',  'גבורות  אין  מרומז  זענען  וואס  דינים  די  און  צרות  די  צוברעקלען 

'ישמיע כל תהילתו', דער וואס זאגט גאנץ ספר תהילים פון אנהויב ביזן ענדע.
פארוואס  סקווערער:  איציקל  רבי  הרה"ק  פון  געפרעגט  איינער  האט  אמאל 
זאגסטו פאר דיינע מענטשן אז זיי זאלן זאגן גאנץ תהלים אויף אמאל, עס איז דאך 

באקאנט (ראה שו"ע או"ח א ד): טוב מעט בכוונה מהרבה בלא כוונה?
זיך  מיר  קענען  כלל  דער  פון  אדרבה,  געענטפערט:  באלד  איציקל  רבי  האט 
אפלערנען אז אזוי דארף מען צוטוהן; ווייל נאר דורך זאגן "הרבה שלא בכוונה", 
קען מען צוקומען צו "טוב מעט בכוונה", ווייל דער וואס זאגט גאנץ תהלים וועט 
קונטרס  ח"ב  יוסף'  ('נזר  זיין  צו  דארף  עס  ווי  זיי  פון  עטליכע  ביי  האבן  אינזין  זיכער 

'תהלתי יספרו').

די תהלים האט באשיצט אויפן שטאט
ארויס  קלאר  קען  וואס  צייטן  פריערדיגע  די  פון  געשיכטע  וואונדערליכע  א 
ברענגען דעם כח פון זאגן תהילים אלץ א שמירה פון יעדע צרה, האט דערציילט 
המלך'  'עמק  בעל  הביאו  ה'קצ"ט,  בשנת  (נפ'  הקנה'  'ספר  בעל  דער  קרא  אביגדור  רבי 

בהקדמה פי"ג):

"איך האב געהערט פון מיין טאטן הי"ד, אז אין יאר קי"ב, צוויי יאר נאך די גזירות, 
נישט  האבן  פיינט  די  וואו  עירפארט  צום  נאנט  דארף  איין  געבליבן  איבער  איז 
געוועלטיגט, דארט האט געוואוינט א ערליכער ארימער איד, וואס האט נישט אזוי 
געקענט לערנען, אויסער ליינען פסוקים, און איז שוין אלט געווען, נאכדעם איז 
ער נפטר געווארן בשיבה טובה. אינמיטן די דרייסיג טעג פון נאך זיין פטירה איז 
ער געקומען אין חלום צו איינעם א חכם וואס האט געוואוינט אין די עירפארט, 
און ער האט אים געזעהן ווי ער שטייט פאר אים מיט זיינע תכריכים און א קליינע 

ספר אונטער זיין ארעם.
האבן  מיר  וואס  מענטש  דער  נישט  דען  'ביזסטו  געפרעגט:  אים  האט  חכם  דער 
בין  איך  'יא,  געזאגט:  אים  ער  האט  טאג?'  יענעם  און  יענעם  אין  באערדיגט 
'וואס איז די ספר וואס דו האסט?', האט ער אים  עס!'. האט ער אים געפרעגט: 
געזאגט: 'א ספר תהילים. און איך בין דיר געקומען זאגן אז דו זאלסט ווארענען 
די איינוואוינער פון מיין שטעטל וואו איך האב געוואוינט, אז זיי זאלן אנטלויפן 
יאר  עטליכע  פון  לויף  אין  איך  האב  געלעבט  האב  איך  ווען  ווייל  שטאט,  די  פון 
געענדיגט יעדן טאג דעם ספר תהילים, און אין דעם זכות זענען זיי ניצול געווארן 

פון אלעם שלעכטן, און יעצט איז נישטא ווער עס זאל זיי באשיצן'.
דער חסיד איז אויפגעשטאנען אינדערפריה ווען זיין הארץ קלאפט אים, און האט 
געשיקט צו זיי א ספעציעלן בריוו וואו ער ווארנט זיי אן אויף דעם. א טייל פון זיי 
וואס האבן מורא געהאט פון די ווערטער פון דעם חסיד זענען אנטלאפן און זיך 
געראטעוועט, און א טייל וואס האבן זיך נישט וויסנדיג געמאכט און זענען דארט 

פארבליבן, זענען באשטראפט געווארן ל"ע.
וואך  יעדע  ער  האט  געשיכטע,  די  געהערט  האט  פאטער  מיין  וואס  טאג  די  פון 
דיך  לאז  דעריבער  חלקים.  זיבן  אויף  צוטיילט  תהילים  ספר  גאנץ  אויסגעזאגט 
נישט אפ פונעם תהילים, עס ראטעוועט פון אלע סארטן שלעכטס און ביטערע 

קרענק, אים און זיין פאמיליע".
א סגולה אויף יראת שמים

ספר  אין  געברענגט  ווערט  וואס  ווערטער  וואונדערליכע  מיט  ענדיגן  וועלן  מיר 
אמת': "עטליכע  'מגידי  פון  נאמען  אין  ד')  עמ'  השמטות  תרפ"ח,  (קראקא  אלול'  'רמזי 
מאל איז רבי עקיבא אייגער געפרעגט געווארן פון ערליכע מענטשן – פארוואס 
זעהט מען אז רוב פון די איינוואוינער פון דייטשלאנד און פרייסין האבן ליידער 
אייביג  פון  דאך  זענען  לענדער  אויבנדערמאנטע  די  התורה,  דרך  די  אפגעלאזט 
אן באקאנט געווען פול מיט תורה און יראת שמים? האט ער געענטפערט: ווייל 
חי  ישראל  מלך  דוד  פון  קאפיטלעך  די  תהלים,  זאגן  דאס  נאכגעלאזט  האבן  זיי 
עס  וואס  פאסירט  ליידער  האט  דעריבער  געשעצט,  נישט  עס  האבן  זיי  וקיים, 

האט פאסירט".

א בליק לויטן סדר פון דאווענען בבתעתענה אמונים  אא ם 
כוחם המיוחד של מזמורי התהלים

מע עען


