
פרשת כי תבא

בס"ד

תשובה און תפילה אין די פרשה פון ביכורים
והיה כי תבוא אל הארץ (כו א)

רבי יוסף בלוך א תלמיד פונעם מעזריטשער מגיד שרייבט:
ו'  בחודש  תשובה  יעשו  'כולם  תיבות:  ראשי  איז  תבוא'  'כי 

(=השישי) אלול'.

דער עיקר תשובה אין חודש אלול איז דער מענטש זאל קענען 
דעריבער  כוונה,  ריינע  א  מיט  הנוראים  ימים  די  אין  דאווענען 
פרשה  די  אנהויב  אין  דווקא  געווען  מרמז  דאס  תורה  די  האט 
פון ביכורים, ווייל תפילה ווערט אנגערופן 'ביכורים', ווייל דאס 
איז דאס ערשטע זאך אין דעם סדר עבודת היום, אזוי ווי חז"ל 
בעפאר  באדערפענישן  אייגענע  די  טוהן  נישט  מ'טאר  אז  זאגן 

'גנזי יוסף'מ'דאוונט.

הכנעה – איז א הכנה צו תפילה
וענית ואמרת לפני ה' אלקיך (כו ה)

'מלא  דער  יאליש  צבי  יעקב  רבי  גאון  דער  טייטש  רמז  בדרך 
הרועים':

"וענית" – איז א לשון פון הכנעה, אזוי ווי עס שטייט (שמות י ג) 
"עד מתי מאנת לענת מפני", און דאס איז די תורה דא מרמז: 
"וענית – ואמרת", בעפאר דער מענטש טרעט צו צום דאווענען 

'קול יעקב'דארף ער זיך צוגרייטן מיט די מדה פון הכנעה.

א טעם אויף זאגן 'לשם יחוד' בעפאר יעדע מצוה
וענית ואמרת לפני ה' אלקיך (כו ה)

עס איז נתפשט געווארן צווישן כלל ישראל דער מנהג צו זאגן 
'לשם ייחוד' בעפאר מ'טוהט א מצוה.

פונעם  נאמען  אין  ברענגט  בערזשאן  פון  מהרש"ם  דער 
באקאנטער גאון רבי שלמה קלוגער א פאסיגע משל וואס קען 

עס ריכטיג ערקלערן:
סחורה  טייערע  פירן  אריבער  געדארפט  איינער  האט  אמאל 
ווייל  און  רויבער'ס.  מיט  געווען  פול  איז  וואס  וואלד  א  אין 
ער  איז  סחורה  זיין  אויף  געציטערט  זייער  האט  מענטש  דער 
אינגאנצן  איז  ער  ווען  וואלד  פון  אריינגאנג  ביים  געשטאנען 
סחורה  זיין  פירן  אריבער  קענען  ער  וועט  וויאזוי  פארלוירן, 

בשלום?!
האט  ער  ווען  און  איד,  קלוגער  א  אריבער  דארטן  איז  פונקט 
זאל  ער  אז  געראטן  אים  ער  האט  פראבלעם  זיין  געהערט 
אויפהענגען אויף זיין וואגן א גרויסער שילד אז די סחורה וואס 
די  אז  רוהיג  זיין  ער  קען  אזוי  קעניג,  צום  געהערט  טראגט  ער 

רויבער'ס וועלן זיך נישט דערוואגן צוצורירן צו דעם.
אזוי אויך לענינינו, בעפאר א מענטש גייט טוהן א מצוה, זענען 
אוועק  עס  ווילן  וואס  מזיקים  און  מקטריגים  אסאך  פארהאן 
מצוות  זיינע  אז  כדי  כוונה  זיין  שטערן  אים  און  אים  פון  כאפן 
בעפאר  אז  גוט  איז  דעריבער  השי"ת.  צו  אנקומען  נישט  זאלן 
יעדע מצוה זאל ער פון פריער אויסרופן אז אלע זיינע מעשים 
זענען מוקדש פאר השי"ת, און אזוי וועלן זיי זיך נישט דערוואגן 
עס אוועק כאפן פון אים. לייגט צו דער מהרש"ם אז אויף דעם 
האט דוד המלך ע"ה אינזין געהאט אין תהלים (מה ב) זאגנדיג: 

"רחש לבי דבר טוב - אומר אני מעשי למלך".

אויך בעפאר דער מענטש וויל מקיים זיין די מצוה פון ביכורים 
זאגט אים אן די תורה: בעפאר דו ביזסט מקיים די מצוה, "וענית 
אז  אויסרופן  פריער  פון  זאלסטו   – אלוקיך"  ה'  לפני   - ואמרת 
שמים,  לשם   - אלוקיך'  ה'  'לפני  איז:  מצוה  די  ביי  כוונה  דיין 
מקיים  קענען  עס  וועסט  דו  אז  פארזיכערט  ביזסטו  אזוי  און 

'תכלת מרדכי'זיין בשלימות.

דער וואס בעהט אין זכות פון א צווייטן 
ווערט געהאלפון אין זיין זכות

ונצעק את ה' אלקי אבותינו וישמע ה' אך קלנו (כו ז)
אין  געלערנט  חכמים  די  אונז  האבן  יסוד  וואונדערליכער  א 
זאל  תפילה  זיין  אז  בעהט  וואס  יעדער  ב):  (י  ברכות  מסכת 
אנגענומען ווערן אין זכות פון אנדערע, נעמט מען עס אן אין 
הימל אין זיין אייגענע זכות, אנדערשט ווי דער וואס בעהט אז 
מ'זאל אננעמען זיין תפילה אין זכות פון זיינע אייגענע מעשים, 

וואס דעמאלטס נעמט מען עס אן אין זכות פון אנדערע.
ה'  אל  "ונצעק  פסוק:  דער  אין  מיר  טרעפן  דעם  אויף  רמז  א 
אלוקי אבותינו" – ווען מיר האבן געבעהטן אז אונזערע תפילות 
זאלן אנגענומען ווערן אין זכות פון אונזערע אבות, האבן מיר 
זוכה געווען אז "וישמע ה' את קולינו" – דער אויבישטער האט 

אנגענומען אונזערע תפילות  אין אונזער זכות.
החיד"א, 'זרוע ימין' הגש"פ ד"ה ונצעק אל ה'

א שיינע קרוין – פאר דער וואס גיט אכטונג
 נישט צו רעדן ביים דאווענען

ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת (כו יט)

אזוי שרייבט רבינו יעקב דער בעל הטורים אויף דער פסוק:

א  אן  ער  בינד  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  דאוונט  מענטש  דער  ווען 

וועט  לבא  לעתיד  און  הוא,  ברוך  הקדוש  פאר  קרוין  שיינער 
השי"ת אים באקרוינען מיט דעם קרוין און דאס וועט זיין אויף 
זיין קאפ. אבער מ'דארף וויסן אז צו די מעלה וועלן זוכה זיין 
וואס  דער  אבער  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  דאווענען  וואס  די  נאר 
נישט  איז  דאווענען,  ביים  שוהל  אין  חולין  שיחת  א  רעדט 
אויך  וועט  ער  נאר  דעם,  צו  זיין  זוכה  נישט  וועט  ער  אז  נאר 
געשטראפט ווערן אז אנשטאט דעם וועט מען אים באקרוינען 

מיט א קרוין פון דערנער.

שתיקה יפה בשעת התפילה
הסכת ושמע ישראל (כז ט)

גאון  סעדיה  רבי  האט  ושמע"  "הסכת  ווערטער  די  אין 
וואס  זמנים  אלע  די  אויף  רמז  א  און  סימן  א  אריינגעלייגט 

מ'דארף דעמאלטס שווייגן און אויסהערן מיט כוונה:
תפילין;  הנחת  כהנים;  ברכת  תורה;  ספר  קריאת  הלל;  אמירת 

וידוי; שמיעת שופר; קריאת מגילה; ספירת העומר.
פי' הרס"ג על התורה

אמן נאך ברכת כהנים
וענו כל העם ואמרו אמן (כז טו)

אין מסכת סוטה (לח א) לערנען ארויס די חז"ל אז ברכת כהנים 
דארף מען זאגן דווקא אויף לשון הקודש און שטייענדיג, דורך 
א גזירה-שוה פון די מעמד וואס איז געווען אין הר גריזים, וואס 

איז אויך געזאגט געווארן שטייענדיג און אין לשון הקודש.
לחצאין  נישט  מען  דרש'נט  גזירה-שוה  א  אז  כלל  דער  לויט 
[ד.מ. אויף האלב] (ראה זבחים מח א), לייגט צו דער באקאנטער 

פוסק רבי יוסף שטיינהערט פון פיורדא להלכה למעשה:
אזוי ווי אין הר גריזים שטייט: "וענו כל העם ואמרו אמן", אזוי 
אויך מן התורה דארף מען ביי ברכת כהנים – גוט צוהערן און 

שו"ת 'זכרון יוסף' סימן יגענטפערן אמן.

א ברכה אין זכות 'הברכה'
יצו ה' אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך (כח ח)

ה"א  די  מיט   – 'הברכה'  געשריבן  תורה  די  האט  פארוואס 
הידיעה?

ערקלערט רבי יוסף חיים פון באגדאד:
וואס  ברכות  ה'  די  אויף  געווען  מרמז  תורה  די  האט  דעם  מיט 
ברכות  פיר  די  און  'המוציא'  ברכה  די  עסן:  דאס  אויף  מ'זאגט 
פון ברכת המזון. פון דא זעהן מיר אז אין די זכות פון אכטונג 
געבן צו בענטשן מיט א ריינע כוונה איז מען זוכה צו געבענטש 
העין  מן  סמוי  איז  וואס  הבא  עולם  אין  ד.מ.  'באסמיך',  ווערן 
[פארהוילן פון די אויג], און אויך "בכל משלח ידך" – אין עולם 

הזה.
אין דער ענין טייטש רבי יוסף חיים דעם פסוק אין קהלת (ט ז): 
"לך אכול בשמחה לחמך" - 'בשמחה' איז די אותיות 'בחמשה', 
אז אין זכות פון די חמשה ברכות איז דער מענטש זוכה צו עסן 

'עוד יוסף חי'זיין ברויט בשמחה.

'שנהיה לראש' ביי עבודת ה'
ונתנך ה' לראש ולא לזנב (כח יג)

ערקלערט רבי שמשון דוד פינקוס:
אינערליכער  א  מיט  אויבישטער  דער  דינט  וואס  איינער 
א  פון  בחינה  א  אין  ער  איז  ווילן,  אייגענע  א  און  פארשטאנד 
'ראש', אנדערשט איז דער וואס טוהט נאר צוליב די ארומיגע 
וואס זענען ארום אים, אזא איינער איז אין א בחינה פון א 'זנב'.

גיט  'ראש',  פון  טאג  א  איז  וואס  השנה  ראש  אום  דעריבער 
מען פארן מענטש א ספעציעלע מעגליכקייט צו דאווענען אז 
און  ה',  עבודת  ביי  'ראש'  א  פון  בחי'  א  אין  זיין  אויך  זאל  ער 

דעריבער פירן מיך צו בעהטן ראש השנה ביינאכט: "שנהיה 
'תפארת שמשון'לראש ולא לזנב".

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
ביכורים

פע ם

שערי גן עדן
ַמָּטַעי  ֵנֶצר  ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  ְלעֹוָלם  ַצִּדיִקים  ֻּכָּלם   ְוַעֵּמ"
ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר" (פון די הפטורה פון די וואך, ישעיה ס כא)

'ארץ נצר מטעי' – איז ראשי תיבות 'אמן', און די סופי 
תיבות 'יצר', פון דא זעהן מיר אז אין זכות פון אכטונג 
געבן אויף ענטפערן אמן איז דער מענטש זוכה זיך צו 
צדיק  א  ער  ווערט  אזוי  און  הרע  יצר  אויפן  שטארקן 
און ער איז ראוי צו באקומען גן עדן, אזוי ווי די חכמים 
זכרונם לברכה זאגן (שבת קיט ב): "כל העונה אמן בכל 

כוחו פותחין לו שערי גן עדן".
ראה 'שערי תשובה' (לר"י אבוחצירא) אופן כב

לקראת דעם נייעם יאר הבא עלינו לטובה, נעמט ענק א סניגור, 
שטארקט זיך צו ענטפערן אמן ווי עס דארף צו זיין, 

און דורך דעם וועלן מיר זוכה זיין אז ס'וועט מקויים ווערן ביי אונז 
וואס עס שטייט אין אונזער פרשה:

"ּוָבאּו ָעֶלי ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיֻג..." אמן.

אין מדרש אין אונזער פרשה (דב"ר ז א) שטיי ט:

"אין גדול לפני הקב"ה יותר מאמן שישראל עונים"
טייערע אידן!
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יאר תרנ"ז. געציילטע טעג בעפאר יו"ט פסח איז 
געהערט געווארן קלאפן אויפן טיר פון די הויז פון 
מינסק'  'כולל  דער  פון  גבאים  די  פון  כהן  לייב  ר' 
דער  געשטאנען  איז  טיר  ביים  ירושלים.  אין 
א  האנט  זיין  אין  האלט  ער  ווען  פאסט-טרעגער 
אדרעסירט  איז  וואס  טעלעגראם  דרינגענדיגן 
טעלעגראמען  די  זענען  געווענליך  ווי  אים.  צו 
"ברוך  שארף:  און  קורץ  געווארן  געשריבן 
זעלדאוויטש פון מינסק בעהט: דאוונט אויף דער 

בחור אליהו-ברוך בן מּושָקא".
דער  זעלדאוויטש  ברוך  ר'  גביר  געהערטער  דער 
נשיא פון 'כולל מינסק' איז אינגאנצן נישט פרעמד 
'אליהו  דער  איז  ווען  אבער  לייב,  ר'  פאר  געווען 
אים  פאר  מ'זאל  בעהט  גביר  דער  וואס  ברוך' 
עס  אז  פארשטיין  געקענט  מ'וואלט  דאווענען? 
האנדלט זיך נישט פון דער זוהן פונעם גביר, נאר 
זיינע  פון  צי  קרובים  זיינע  פון  איינעם  פון  זוהן  א 
נאנטע, אבער ר' לייב איז געווען זייער נייגעריג צו 

וויסן די פשט פון דעם.
בעפאר מיר וועלן פארזעצן מיט אונזער ערציילונג 
ווייטע  יענע  אין  אז  פארציילן  נאר  מיר  וועלן 
די  פון  עקזיסטענץ  גשמיות'דיגע  די  איז  צייטן 
אנגעהאנגען  שטארק  געווען  אידן  ירושלים'דיגע 
אין די גוט-הארציקייט פון די רייכע אידן אין חוץ 
לארץ, אזוי ווי דער אויבנדערמאנער גביר ר' ברוך 
און נאך אסאך גוטע אידן וואס האבן געזעהן פאר 
החזקת  אין  שותפים  זיין  צו  כבוד  א  און  זכות  א 

תורה אין דעם הייליגן לאנד.
'כולל  מינסק',  'כולל  ווי  'כוללים'  ערליי  אלע  די 
נאך,  און  אונגארין'  'כולל  גאליציע',  'כולל  חב"ד', 
פון  סדר  דעם  אויף  געשטעלט  געווען  זענען 
גוט  האבן  גבאים  געטרייע  די  געלט',  'חלוקה  די 
נאכגעפארשט אז יעדע גרייצער זאל אנקומען צו 

איר ריכטיגן אדרעס.
זיך  לייב  ר'  האט  אחריות  פון  געפיהל  א  מיט 
און  ידיד  זיין  פון  הויז  דער  צו  גיין  צו  געאיילט 
שותף צו פירן דעם כולל, דער איש החסד והמעש 
ר' נפתלי פרוש. ביז א קורצע צייט האבן די ביידע 
ארגאנעזירט א מנין פון חשובע אידן און זיי האבן 
זיך געוואנדן צו די ריכטונג פון דער פלאץ וואס די 

שכינה איז פון קיינמאל נישט אוועק.
ביינאכט  חצות  צו  נאנט  געווען  שוין  איז  צייט  די 
תפילה,  רירנדע  די  געענדיגט  זיך  האט  עס  ווען 
נאך א לאנגע צייט וואס די חשובע אידן פון אלט 
בחור  אויפן  געדאוונט  האבן  ירושלים  שטאט 
וואס  אויף  וויסן  צו  אן   – מושקא  בן  ברוך  אליהו 
און פארוואס – זענען זיי זיך צוגעגאנגען צו זייערע 
הייזער ווען אין הארץ זענען זיי פארזיכערט אז די 

ישועה פון השי"ת וועט באלד אנקומען.
געציילטע טעג נאכדעם איז אנגעקומען א דאנק- 
בריוו וואו דארט דערציילט מען פאר ר' לייב אז די 
תפילה איז אנגענומען געווארן און די געפאר איז 
בחור'ל.  דער  פון  קאפ  דער  העכער  פון  אריבער 
האט  טעלעגראם  פרייליכער  און  קורצער  דער 
איבער געלאזט א נייגעריגן טעם. אין טיפן הארץ 
האט ר' לייב'ל געוואלט וויסן די צרה וואס האט זיי 

אנגעטראפן און נאכדעם די ישועה.
דער  אנגעקומען  האט  נאכדעם  וואכן  צוויי  ארום 
שיינע  א  מיט  לאנג  גאר  בריוו.  ערווארטעטער 
דער  לאיתן,  משכיל  נפתלי  רבי  האט  פעדער 
ארויסגעברענגט  מינסק,  אין  'כולל'  פונעם  גבאי 
די גאנצע געשעהניש אן צו פארפעהלן קיין שום 

איינצעלהייט:
מיטן  קרוב  א  געהאט  האט  זעלדאוויטש  ברוך  ר' 
צבי  ר'  דער  זעלדאוויטש.  הירש  צבי  ר'  נאמען 
וואס איז אליינ'ס געווען א גביר, איז פאר עטליכע 
לונגען  שווערע  א  מיט  געווארן  קראנק  חדשים 
אוועק  שנעל  ער  איז  דעם  פון  וואס  אנטצינדונג 
געריסן געווארן יונגערהייט צו די טרויער פון זיין 
גאנצע פאמיליע, ווען ער לאזט איבער נאך זיך זיין 
געווארן  פלוצלינג  איז  וואס  ברוך  אליהו  יחיד  בן 

דער בעל הבית אויף א ריזיגע פארמעגן.
יונגער  דער  פון  מח  דער  איז  אויס  זעהט  עס  ווי 
פון  געווארן  פארשווינדלט  ברוך  אליהו  בחור'ל 
די גרויסע פארמעגן וואס ער האט באקומען אזוי 
אום געראכטן, און עטליכע חברים און באקאנטע 
האבן אים געראטן אז ער זאל עס אויספאטשקען 
אויף פוסטע זאכן. אין די צייט וואס די אויגן פון 
זיין מאמע די אלמנה וויינען אויף זיין גורל און זיך 
בעהט זיך צו אים אז ער זאל נישט אוועק גיין פון 
דעם אלטן וועג, האט איר בן יחיד איר געוויזן זיין 
רוקן, און ביז א קורצע צייט האט אליהו פארלאזט 
פון  איינס  אין  וואוינען  געגאנגען  איז  ער  הויז,  די 
די שיינע הייזער וואס ער האט גע'ירש'נט פון זיין 
און  פארברענגען  צו  אנגעהויבן  האט  און  פאטער 

הוליען מיט די פראסטע יונגען אין שטאט.
זייער שנעל איז אליהו געפאלן מער און מער, און 
ער  האט  פסח  יו"ט  בעפאר  טעג  געציילטע  ווען 
געמאלדן פאר זיין משפחה אז דעם יו"ט גייט ער 
מיט  א גוי'שע האטעל צוזאמען  פארברענגען אין 

זיינע פראסטע חברים, האבן זיי געשפירט אז דאס 
איז שוין נישט צום אויסהאלטן, און זיי האבן זיך 
געאיילט זיך צו ווענדן דורך זיין קרוב ר' ברוך צו 
ביים  דאווענען  זאלן  זיי  אז  אידן  ירושלים'ער  די 

כותל המערבי אויף דעם פארלוירענען זוהן.
און דאס אומגלויבליך האט פאסירט. ביי די נאכט 
פון בדיקת חמץ, א נאכט נאך דער מעמד התפילה 
כותל  די  נעבן  געווארן  אפגעראכטן  איז  וואס 
המערבי, איז פארקומען די טויש. אינמיטן נאכט 
האט זיך פלוצלינג געהערט שוואכע קלאפן אויף 
די טיר פון די הויז פון די צובראכענע אלמנה. ווען 
די מוטער האט אוועק געריקט די פירהאנג איז זי 

איבערראשט געווארן צו זעהן איר בן יחיד.
"איך בעהט דיך מאמע, זיי מיר מוחל" – האט דער 
געוואגט  זיך  האט  ער  בעפאר  געבעהטן  זיך  זוהן 
הויז.  די  פון  שוועל  די  אויף  פוס  זיין  לייגן  אראפ 
אנשטאט צו ענטפערן האט זי שנעל געעפענט די 
טיר אויף ברייט און מיט אפענע ארעם'ס האט זי 
איר  אויף  געפאלן  איז  וואס  זוהן  איר  אנגענומען 

האלדז און געוויינט ווי א קליין קינד.
זיך  האט  זוהן  דער  ביז  אדורך  איז  צייט  לאנגע  א 

בארוהיגט און ער האט אנגעהויבן צו דערציילן:
געהוליעט  איך  האב  נאכט  יעדע  ווי  אזוי  נעכטן 
ווען  און  טאג,  גאנצן  דורכ'ן  חברים  מיינע  מיט 
עס איז געווארן נאכט בין איך צוריק צו מיין הויז 
אראפ  באלד  בין  איך  אנגעטרונקען,  אינגאנצן 
געפאלן אויפן בעט און איך בין איינגעשלאפן מיט 
פלוצלינג  מיר  איז  דעמאלטס  אבער  קליידער.  די 
אקעגן געקומען דער געשטאלט פון מיין טאטע. 
א  מיט  זוהן  זיין  פאר  באוויזן  זיך  האט  הירשל  ר' 
שטרענגן פנים ווען ער בעהט זיך ביי אים: "אליהו 
טוה  תשובה!  טוה  קינד,  מיין  ברוך  אליהו  ברוך, 

תשובה בעפאר עס וועט זיין שפעט!".
אליהו האט זיך דערשראקענערהייט אויפגעוועקט 
איז  חלום  די  טראכטן  איבער  פראבירט  האט  און 
זיך  האט  מידעקייט  דאס  אבער  געדאנקען,  זיינע 
נאכאמאל  איז  ער  און  אים  איבער  געשטארק 
איינגעשלאפן, אבער נישט אויף א לאנגע צייט... 
צו  געקומען  ווידער  איז  געשטאלט  טאטע'ס  זיין 
אים אין חלום ווען ער רעדט צו אים זייער קלארע 
וועגן  שלעכטע  זיינע  אפ  לאז  ברוך,  רייד: "אליהו 
צו  און  הויז  מאמע'ס  דיין  צו  צוריק  זיך  קער  און 
יעצט  אויך  אמאל!".  ווי  וועג  אידישן  אלטן  דעם 
איז אליהו ברוך צוריק איינגעשלאפן, ביים דריטן 
מאל האט זיך זיין פאטער באוויזן צו אים ווען ער 
שרייט אויף אים מיט א שטרענגע און א שטארקע 
מאל  לעצטע  די  איז  דאס  ברוך,  "אליהו  שטימע: 
שלאף,  דיין  פון  אויף  שטיי  דיר:  ווארן  איך  וואס 
לאז אפ דיינע שלעכטע וועגן און גיי צוריק צו דיין 
ווייל  צייטן,  פריערדיגע  די  אין  ווי  הויז  מאמע'ס 
אויב נישט, ווארן איך דיר אז שלעכט און ביטער 

וועט זיין דיין לעבן!"
צוריק  געקענט  נישט  אליהו  שוין  האט  יעצט 
זיין  פון  אויפגעשטאנען  איז  ער  איינשלאפן. 
שנעל  זיך  האט  ער  דערשראקן,  אינגאנצן  בעט 
אנגעטוהן זיין אויבערשטע רעקל און איז געלאפן 
איז  פארזעצונג  די  און  הויז.  מאמע'ס  זיין  צו 

באקאנט.
אידישן  צום  ברוך  אליהו  פון  קומען  צוריק  דאס 
דאס  געווען  איז  הויז  מוטער'ס  זיין  צו  און  וועג 
געשפרעך אין מינסק. זייער שנעל איז צושפרייט 
איז  וואס  טעלעגראם  די  פון  נייעס  די  געווארן 
האבן  אלע  ירושלים.  קיין  געווארן  געשיקט 
פארשטאנען אז די תפילה פון די ירושלים'ער אידן 
ביים הייליגסטן פלאץ האט געעפנט די טויערן פון 

תשובה פאר אליהו.
געווארן  נתעורר  זענען  טאג  יענעם  אין  נאך 
שפיץ  אין  שטאט  די  פון  חשובע  די  פון  עטליכע 
א  ארגאניזירן  זעלדאוויטש,  פאמיליע  די  פון 
געלט-אקציע לטובת די ארימע אידן אין ירושלים 
וואס שוין א לאנגע צייט וואס זיי האבן פראבירט 
דירות  אין  מאנגל  גרויסע  די  אויף  ערוועקן  צו  זיי 
אלט  פון  חומות  די  פון  אינדרויסן  ישוב  אינעם 
ריזיגע  א  אריינגעקומען  איז  דעמאלטס  שטאט. 
ירושלים,  קיין  געשיקט  מ'האט  וואס  סומע 
גרויסע  א  געקויפט  מען  האט  געלט  די  פון  און  
באדן צווישן די געגנט 'כנסת ישראל' און די גאס 
'בצלאל', דארט האט מען אויפגעשטעלט די 'בתי 
די  פון  אסאך  געוואוינט  האבן  דארט  וואו  מינסק' 

ערליכע אידן פון ירושלים.
(שלשה דורות בירושלים עמ' 65)

בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס

"אלע פסוקים פון דער קאפיטל זענען פארבינדן מיט גאלדענע שטריקן, ווי שיין זענען זיינע 
ווערטער, און ווי זיס זענען זיי אין מויל. ווער עס קען זאל קומען קאסטן די זיסקייט פון האניג, 
זיסע רייד, זיס פארן זעהל און א היילונג'ס מיטל פאר די צובראכענע ביינער פון די אייזערנע 
קייטן אין דעם לאנגן גלות און פון דעם טיפן גרוב פון טרויער און זיפצן, צו מבשר זיין פאר די 
אידן און זיי צוגעבן שמחה אין ה'; אנשטאט א אראפ געקלאפטע גייסט – וועט זיי ארום נעמען 
א לויב, און פון די צרה און שוועריקייט – וועט קומען א רעטענונג און א ברייטקייט" (מתוך דברי 

היעב"ץ בסידורו אודות מזמור 'כי טוב זמרה').

דעם  אין  אריין  טראכט  וואס  יעדער  באמערקן  עס  וועט  שרייבט,  יעב"ץ  דער  ווי  אזוי  טאקע 
טרייסט  מיט  אנגעזאפט  זענען  ווערטער  זיינע  און  פסוקים  זיינע  אז  קאפיטל;  וואונדערליכן 
צוזאם  גלות,  פונעם  ווייטאג  טיפן  דעם  אין  זעהלן  צובראכענע  די  פאר  וועגן  בארוהיגנ'ס  און 
געשטעלט מיט ענינים פון מוסר אויף עטליכע ענינים וואס זענען דער יסוד פון אונזער אמונה, 

ווי השגחת ה', בריאת העולם, שכר ועונש, אמונה אין ביאת המשיח און נאך.
דאס בעסטע – לויבן פאר אונזער גא-ט

עס זעהט אויס אז דער הויכפונקט פון דער קאפיטל איז באהאלטן אין אנהויב: "הללויה - כי 
ארויס  ברענגט  דעם  מיט  וואס  ווערטער  קלארע  און  פשוט'ע  גאנץ   – אלוקינו!"  זמרה  טוב 
מיט  באשעפטיגן  זיך  מיר  דארפן  דעם  וועגן  וואס  סיבה  הויפט  דער  השלום  עליו  המלך  דוד 
זינגען און לויבן דעם באשעפער - "כי טוב! ווייל ס'איז גוט". אזוי זאגט אויך דוד המלך אין א 
אנדערע פסוק (תהלים צב ב): "טֹוב ְלהֹדֹות ַלה' ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמ ֶעְליֹון" – דאס זינגען און לויבן דעם 
באשעפער איז דאס איינציגסטע זאך וואס מ'קען עס אנרופן 'טוב', און דער פסוק לייגט צו און 
זאגט אונז אז לויבן איז נישט ווי א 'חוב' וואס מ'מוז עס באצאהלן, נאר עס אויך איינגענעם און 

זיס - "כי נעים נאוה תהלה" ('שערי אורה' ח"א עמ' קטז).
דאס צו וויסן איז זייער חשוב איבערהויפט ביי דער קאפיטל וואס זיינע פסוקים באציעהן זיך 
אויף די תקופה פון די גלות, וואו דארט היילט אויס השי"ת אונזערע ווייטאגן. און מ'וואלט 
אפשר געקענט האבן א טעות און זאגן אז אין אזא שווערע צייט איז נישט פאסיג צו לויבן, 
אבער דאס האט אונז מחדש געווען דוד המלך עליו השלום, אז דאס לויבן צום באשעפער איז 
נישט אנגעהאנגען אין אזא מצב צי פארקערט, נאר עס איז א גוטע זאך אלץ איר אליין ('לחם 

רב' ע"פ אלשיך).

אזוי ווי דער בעל 'יסוד ושורש העבודה' (שער השיר) שרייבט מיט זיין לשון וואס איז אנגעזאפט 
מיט געפיהלן: "עס איז ראוי אז דער מענטש זאל זיך פרייען מיט א געוואלדיגע שמחה און אין 
זיין הארץ זאל ער אפגעבן א געוואלדיגע לויב פארן בורא יתברך שמו ויתעלה, אויף דעם וואס 

ער האט אים מזכה געווען צו זינגען און צו לויבן זיין נאמען".
און דער גאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל שרייבט אויף זיך אין א בריוו וואו דארט רעכנט ער 
אויס זיין סדר התפילה (נדפס בראש ספר 'אור השנים'): "...רוב מאל, ווען דער ציבור זאגן קדיש נאך 
עלינו, האלט איך נאך אינמיטן שמונה עשרה, און אויב די יונגע וועלכן אפלאכן און שפעטן 
פון מיר, זאל איך ענדערשט זיין פון די פארשעמטע, וזה חלקי מכל עמלי, די שעה וואס איך 

שטיי פאר דער שומע תפילה...".
בונה ירושלים ה'

ווי אויבנדערמאנט, דאס זינגען און לויבן דעם אויבערשטן איז פאר זיך זייער א חשובע זאך, 
אבער אז מ'קוקט אין די מפרשים וועלן מיר זיך איבערצייגן אז אדרבה, אין די צייט פון דער 
גלות דארף מען פארמערן צו לויבן, און עס האט אויך א כח צו מקרב זיין די גאולה, אזוי ווי 
עס ווערט ערקלערט אין מדרש ('שוחר טוב' תהלים קמז) אויפן פסוק "בונה ירושלים ה'": "אזוי 
נישט  ווערט  ירושלים  אויך  אזוי  געזאנגען,  און  לויב  דורך  קעניג  א  איז  הוא  ברוך  הקדוש  ווי 

אויפגעבויעט נאר דורך לויב און געזאנגען".
א גרויסער חידוש שרייבט דער בעל 'יערות דבש' (ח"א דרוש טו) אז עס איז מסתבר אז דווקא 
די גלות אליין דארף אונז צוברענגען מיר זאלן זינגען, ווייל אין דער קאפיטל שטייט: "זמרו 
לאלוקינו בכינור", און נישט אומזינסט כאפט אן דער פסוק דווקא 'בכינור', נאר אזוי ווי א פידל 
ווי מער מ'קוועטש אויף זיינע סטרונעס, ווערט מער א שענערע געזאנג, אזוי אויך ווי מער די 
אידן זענען פארפלאגט און אפגעמוטשעט אינעם גלות אזוי פארלאזן זיי זיך מער אויף דער 

אויבישטער, און זייער לויב און געזאנג איז מער שטערקער. 
אויף נאך א וועג קענען מיר עס פארשטיין לויט וואס דער בעל 'שיח יצחק' (בסידור 'אשי ישראל') 
ענטפערט אויף די באקאנטע פראגע; פארוואס הייבט אן דער פסוק מיט א לשון הווה: "בונה 

ירושלים ה'", און ענדיגט מיט א לשון עתיד: "נדחי ישראל יכנס"?
שוין  זיך  האבן  וואס  די  פאר  ענטפער  א  גיט  פסוק  דער  יצחק':  'שיח  דער  ערקלערט  נאר 
נאכגעלאזט פון צו ווארטן אויף די גאולה, זעהנדיג אז עס איז שוין אריבער אזויפיל צייט און 
מיר זענען נאכנישט געהאלפן געווארן; צו זיי זאגט דער פסוק: "בונה ירושלים ה'" – ענק זאלן 
וויסן אז נישט נאר בעתיד נאר אויך בהווה איז דער אויבישטער פארנומען א גאנצע צייט מיטן 
אויפבויען ירושלים, ווייל דער וואס וועט אריינטראכטן אין די אלע געשעהנישן וואס פאסירן 
צו   – ציל  די  צו  אנקומען  זאלן  מיר  כדי  נאר  איז  אלעס  אז  באמערקן  וועט  ניי  פון  טאג  יעדן 
דערנענטערן די גאולה און צואיילן דאס אויפבוי פון ירושלים, און מיר דארפן גלייבן אז ווען 
עס וועט אנקומען די ריכטיגע צייט, וועלן מיר אלע זעהן ווי עס ווערט פארווירקליכט דער 

פסוק: "נדחי ישראל יכנס".
הנותן שלג כצמר...

א וואונדערליכער ערציילונג האט דערציילט דער גאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל איבער די 
תקופה פון זיין גלות אין די פארפרוירענע סיביר:

ווען מיר זענען אנגעקומען קיין סיביר האבן די רשעים פאר אונז אנגעטוהן דינע און גרינגע 
קליידער, ווי מיר וואלטן זיך נישט געפינען אין א פלאץ וואו דארט גייט אראפ די טעמפעראטור 
אויף פערציג אונטערן נול. אויב איז דאס נישט גענוג געווען, האבן זיי געהייסן פאר מיר און 
אינדערפריה  יעדן  זאלן  מיר  אז  מיר,  מיט  געווען  זענען  וואס  'פארברעכער'  אנדערע  די  פאר 

לויפן בארוועס אויף די פארפרוירענע אייז...
אסאך זענען געשטארבן ווי פליגן נאר צוליב דעם וואס זיי האבן נישט געקענט אויסהאלטן 
איך  האב  דעמאלטס  אבער  געבראכן,  שיער  שוין  זיך  האב  איך  אויך  קעלט.  שטארקע  די 
אויפגעהויבן מיינע אויגן צום הימל און איך האב געזאגט: רבונו של עולם, איך ווייס אז הכל 
שמים  בידי  אנגעהאנגען  איז  אלעס  אז  ד.מ.  וואס  ב),  ג  (ע"ז  ופחים  מצינים  חוץ  שמים  בידי 
אויסער דאס געשעדיגט ווערן אין קעלט צי אין היץ, אבער פון די אנדערע זייט ווייס איך אז 
דאס איז געזאגט געווארן נאר פאר איינער וואס קען זיך אכטונג געבן פון דעם, אבער איך, ווייל 
אין דעם יעצטיגן צושטאנד קען איך זיך נישט אכטונג געבן פון די קעלט, גייט צוריק צו דיר 
דער חוב פון אונז אכטונג צוגעבן; דעריבער בעהט איך פון דיר אז מיט דיין רחמנות זאלסטו 

מיך באשיצן אז איך זאל נישט שטארבן פון די קעלט.
'קוקט נאר די וואונדער' – האט רבי יחזקאל געענדיגט זיין ערציילונג, 'כאטש וואס אלץ מיין 
נאטור האב איך א שוואכן קערפער, און פון מיינע יונגע יארן פלעג איך יעדן ווינטער קראנק 
ווערן פון די פרעסט און קעלט, פון דעסוועגן בין איך נישט קראנק געווארן אין סיביר איין מאל 
אויך נישט. איך האב געשפירט ווי דער אויבישטער שיקט מיר אראפ פון הימל וואל מיך צו 

ווארעמען זייענדיג אונטער די קאלטע שניי' ('פרקי חיים - רבי יחזקאל אברמסקי', עמ' 23).

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בתעתענה אמונים  ם 
הללוי-ה כי טוב זמרה אלוקינו

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

פס
ירושלים נה
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