
פרשת שמות

בס"ד

הושענא סובלת סבלך
"ַוַּיְרא ְּבִסְבָתם" (ב יא)

פארוואס רופט אן די תורה די ארבעט פון די אידן מיטן לשון 
'ִסְבָתם'?

האט געטייטש רבי דוד קוויאט איינער פון די ראשי ישיבה אין 
ישיבת מיר אין אמעריקא:

איז  וואס  'סבלנותם',  לשון  דער  פון  איז  'ִסְבָתם'  ווארט  די 
די  ארויסברענגען  תורה  די  קומט  דעם  מיט  געדולד;  טייטש 
מעלה פון די אידן, כאטש וואס די מצרים האבן פראבירט מיט 
זייער גאנצער כח שווער צו מאכן כדי זיי זאלן זיך אפרעדן אויף 
האבן  דאך  אמונה,  זייער  פארלירן  זאלן  זיי  און  יסורים  זייערע 
די אידן אנגענומען די ארבעט מיט געדולד און זיי האבן נישט 

פארלוירן זייער האפענונג אויסגעלייזט צו ווערן.
און צוליב די מעלה בעהטן מיר הושענא רבא: "הושענא סובלת 
מיט  גזירות  דיינע  אן  נעמען  וואס  אידן  די  העלף   – סבלך" 

'סוכת דוד'געדולד און מיט אמונה שלימה.

א געשריי וואס ברענגט צו קרבת אלקים
"ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאקִים 

ִמן ָהֲעבָֹדה" (ב כג)

מענדעלאוויטש  פייוול  שרגא  רבי  האט  פסוק  דעם  פון 
האט  וואס  דער  און  ודעת'  'תורה  פון  ישיבה  ראש  דער 
אויפגעשטעלט ערליכע ישיבות אין אמעריקא ארויסגעלערנט, 

א וואונדערליכער יסוד:

דעם  צוליב  און  מענטש  א  אויף  צרה  א  חלילה  קומט  עס  ווען 
דאוונט ער צום אויבערשטן אז ער זאל אים ארויס נעמען פון 
דערנענטערט  מער  און  מער  זאל  ער  אז  צו  עס  ברענגט  דעם, 
אליינס  זיך  פון  וואו  דעמאלטס  און  באשעפער,  זיין  צו  ווערן 
קומט ארויס נאכאמאל די געשריי, א געשריי וואס מיינט נאר א 

רצון צו קרבת אלקים.

האבן  מיר  וואס  פסוק  דעם  אין  מרמז  תורה  די  איז  דעם  אויף 
דא: אין אנהויב "ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו" – אלץ די 
שווערע ארבעט, און נאכדעם: "ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאקִים ִמן 
ָהֲעבָֹדה" – זייער געשריי 'מן העבודה' האט זיי ארויפגעברענגט 
א מדריגה העכער, און פון דעמאלטס איז זייער געשריי געווען 
"ֶאל ָהֱאקִים" – מיט א גלוסטעניש דערנענטערט צו ווערן צום 

'שירתא דפסחא' עמ' תנבבאשעפער.

אנטוהן שיך ווייזט א כח פון געוועלטיגן
"ַׁשל ְנָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי" (ג ה)

זיין  פון  נאמען  אין  ברענגט  סידור)  זיין  (אין  הקדוש  של"ה  דער 
רבי דער מהרש"ל טייטשנדיג די ברכה 'שעשה לי כל צרכי' אז 
העכער  איינס  בריאה,  די  אין  מדריגות  פיר  פארהאן  זענען  עס 
פונעם צווייטן: דומם, צומח, חי און מדבר. ביים אנטוהן די שיך 
מענטש  דער  ברענגט  חיים,  בעלי  די  פון  לעדער  פון  איז  וואס 
איז  עס  און  חיים,  בעלי  די  אויף  געוועלטיגן  צו  כח  זיין  ארויס 
שוין פארשטענדליך אויף די צומח און דומם, אזוי ווי דוד המלך 
האט משבח געווען אין תהילים (ח ז): "ּכֹל ַׁשָּתה ַתַחת ַרְגָליו", 
פון  ברכה  די  שיך  די  אנטוהן  ביים  מיר  זאגן  דעם  וועגן  און 

'שעשה לי כל צרכי'.

סיבה  די  אויערבאך  זלמן  שלמה  רבי  ערקלערט  דעם  לויט 
פארוואס משה רבינו איז דא באפוילן געווארן: "ַׁשל ְנָעֶלי ֵמַעל 
ַרְגֶלי"; ווייל די שכינה האט דא גערוהט אויף משה, האט ער 
דעם  וועגן  און אונטערגעטעניגט,  בענוה  שפירן  געדארפט  זיך 
איז ער באפוילן געווארן אויסצוטוהן זיינע שיך וואס ווי אויבן 
די  אויף  געוועלטיגן  זיין  פון  סימבאל  דער  דאס  איז  דערמאנט 

גאנצע בריאה.
מיט דעם ערקלערט אויך הגרש"ז די סיבה פארוואס מיר מעגן 
אנטוהן אין תשעה באב און אין יום כיפור שיך וואס זענען נישט 
פון לעדער, כאטש וואס אסאך מאל זענען זיי מער באקוועם, 
ווייל דער טעם פון דער איסור פון אנטוהן לעדערנע שיך אין 
די טעג איז כדי מיר זאלן אוועק נעמען פון אונז די געפיהלן פון 
גאוה און געוועלטיגן נאר מיר זאלן זיך פילן בהכנעה, און ווייל 
אז שיך וואס זענען נישט פון לעדער ווייזן נישט ארויס די ענין 

פון געוועלטיגן, מעג מען מיט זיי גיין.
'הליכות שלמה' תפילה, עמ' שסה

טרם יקראו ואני אענה
ַצֲעָקָתם  ְוֶאת  ְּבִמְצָרִים  ֲאֶׁשר  ַעִּמי  ֳעִני  ֶאת  ָרִאיִתי  ָראֹה  ה'  "ַוּיֹאֶמר 

ָׁשַמְעִּתי" (ג ז)
טייטש רבי אליעזר אשכנזי דער בעל 'מעשי ה'':

די תורה האט מקדים געווען ראייה צו צעקה, צו לערנען אז נאך 
בעפאר די אידן האבן געשריגן פון זייער צרה, האט שוין דער 
גאולה,  זייער  צוגעגרייט  און  פיין  זייער  צוגעזעהן  אויבישטער 
אזוי ווי עס שטייט (ישעיה סה כד): "ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה".
'מעשי ה'', מעשי מצרים ה

'אהיה' – אויך נאכן זינדיגן
"ַוּיֹאֶמר ֱאִהים ֶאל מֶֹׁשה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ַוּיֹאֶמר ּכֹה תֹאַמר ִלְבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם (ג יד)
בדרך דרוש האט ערקלערט דער 'בית אברהם' פון סלאנים:

"ֶאְהֶיה  משה:  פאר  געזאגט  אויבישטער  דער  האט  אנהויב  אין 
ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה" – אהיה, איך וועל זיין מיט די אידן יעצט, און אויב 
איך  וועל  אהיה,  זינד,  אין  אריינפאלן  צוריק  וועלן  זיי  חלילה 
נאכאלץ זיין מיט זיי. אבער דעמאלטס האט משה גע'טענה'עט 
'אחטא  פון  בחינה  א  אין  זיין  צו  צוברענגען  זיי  קען  דאס  אז 
"ּכֹה  געזאגט:  אים  אויבישטער  דער  האט  דעם  אויף  ואשוב', 
איך  בין  סוד  דעם   – ֲאֵליֶכם"  ְׁשָלַחִני  ֶאְהֶיה  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  תֹאַמר 
נאר פאר דיר מגלה, אבער פאר די אידן זאלסטו נאר זאגן 'אהיה' 
מיט זיי יעצט און איך וועל צואיילן זיי ארויס נעמען פון מצרים.
'קובץ שיחות קודש'

פארוואס איז משה אנטלאפן פון דעם שלאנג?
"ַוְיִהי ְלָנָחׁש ַוָּיָנס מֶֹׁשה ִמָּפָניו" (שד ג)

עטליכע טעג בעפאר די פטירה פון דער אר"י הק' האבן זיינע 
דאך  האבן  מיר  רבי:  הייליגער  זייער  פון  געפרעגט  תלמידים 
געלערנט אין מסכת ברכות (לג א): "אפילו נחש כרוך על עקבו 
לא יפסיק" וואס איז טייטש, אז אויך ווען א שלאנג איז ארום 
דאווענען,  צו  פון  זיין  מפסיק  נישט  ער  זאל  פוס  זיין  געבינדן 
אויב אזוי פארוואס איז משה אנטלאפן פונעם שלאנג ווען ער 

האט געהאלטן אינמיטן רעדן מיט דעם אויבערשטן?
ווען דער אר"י האט געהערט זייער פראגע האט ער זיי געזאגט: 
'איך קען ענק נישט אויסזאגן דעם סוד פון דעם, ווייל איך האב 
נישט באקומען קיין רשות אויף דעם', אבער די תלמידים וואס 
זיי  האבן  פארשטיין  צו  גלוסטעניש  א  געברענט  האט  זיי  אין 
זייער  אנגענומען  האט  ער  ביז  אים,  ביי  געבעהטן  שטארק  זיך 
געבעהט און האט זיי אויסגעזאגט. נאך וואס ער האט געענדיגט 
האט ער באלד געזאגט: 'יעצט מוז איך נסתלק ווערן פון דער 
וועלט, און עס איז טאקע נישט אריבער מער ווי עטליכע טעג 
של  ישיבה  די  צו  געווארן  גענומען  ארויף  איז  אריז"ל  דער  און 

מעלה.
'שפע חיים דרשות' חומש רש"י תשמ"ב, בשם כתבי האר"י

דער סוד פון דער אר"י איז טאקע נישט אנטפלעקט פאר אונז, 
אבער דער מהרי"ל דיסקין האט עס ערקלערט בדרך פשט:

אגאנצע צייט וואס ער האט גערעדט מיט די שכינה, האט משה 
רבינו דער ענו מכל האדם געפיהלט אז ער איז נישט ראוי צו 
דער  אז  געזעהן  האט  ער  וואס  מינוט  דער  אין  דעריבער  דעם, 
שטעקן איז געווארן א שלאנג, האט ער באלד פארשטאנען אז 
דער אויבישטער וויל אים דא ווייזן אז ער זאל גיין, וועגן דעם 

איז ער באלד אנטלאפן.

דאס עלטער ערוועקט אונז צו תשובה
"ֶּתֶבן ֵאין ִנָּתן ַלֲעָבֶדי ּוְלֵבִנים אְֹמִרים ָלנּו ֲעׂשּו" (ה טז)

רבי יוחנן קארלינער פלעגט צו אפלערנען א מוסר געדאנק פון 
דער פסוק:

"ֶּתֶבן ֵאין ִנָּתן ַלֲעָבֶדי – מיר האבן טאקע נישט קיין פארשטאנד 
מיר זאלן תשובה טוהן ווען מיר זענען נאך יונג, אבער "ּוְלֵבִנים 

ווערן  צו  ווייס  אן  הייבן  וואס  האר  די   – ֲעׂשּו"  ָלנּו  אְֹמִרים 
'מאורי אש' עמ' תקכאדערוועקן אונז צו תשובה טוהן.

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

זרע של קיימא
"ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ֲאֵלֶהן ַהְמַיֶּלֶדת ְוָיָלדּו" (א יט)

צו  'אמן',  איז  ֲאֵלֶהן"  ָּתבֹוא  "ְּבֶטֶרם  תיבות:  סופי  די 
לערנען אז די סגולה פון ענטפערן אמן איז זייער גרויס 

צו קענען זוכה זיין דורך דעם צו זרע של קיימא.
'מטה אהרן' עמ' עג

'אמן' פארענדיגט די ברכה
"ִּכי ֵאין ִנְגָרע ֵמֲעבַֹדְתֶכם ָּדָבר" (ה יא)

'אמן',  איז  ֵמֲעבַֹדְתֶכם"  ִנְגָרע  "ֵאין  תיבות:  ראשי  די 
פון דא האבן מיר א רמז אויף וואס דער זוהר הקדוש 
זאגט (עקב רעא א) אז נאר ברכות וואס מ'האט אויף זיי 
צו  דארף  עס  וואו  בשלימות  זענען  אמן  געענטפערט 
זכות  אין  פסוק:  דעם  אין  רמז  דער  איז  דאס  און  זיין, 
ִנְגָרע  "ֵאין  אמן,  ענטפערן  צו  מקפיד  זענען  ענק  וואס 
די  אין  חיסרון  קיין  פארהאן  נישט  איז   – ֵמֲעבַֹדְתֶכם" 

עבודה שבלב זו תפילה.
'ברכת אברהם' עמ' רלא

אמן. ענטפערט מען און מ'גלייבט

הגה"ק רבי שמעון סופר פון קראקא זצ"ל שרייבט:
אין די ימי השובבי"ם איז ראוי מ'זאל זיך מחזק זיין אין דעם ענין פון ענטפערן אמן אויף 

אלע ברכות, וואס דורך דעם ווערט די נשמה פון דער מענטש פארראכטן. 
('מכתב סופר' שמות)

האט צוגעלייגט דער משגיח הגה"צ רבי יחזקאל לעווינשטיין זצ"ל:
פון אייביג אן פלעגן די תלמידי חכמים, חסידים ואנשי מעשה זיך מחזק זיין אין זייער רוחניות'דיגע 
עבודה אין די ימי השובבי"ם. ווייל די אלע פרשיות פון די ימי השובבי"ם ברענגן שטארק ארויס די 

ענין פון אמונה, עס זעהט אויס אז דער עיקר געוויכט אין די עבודה פון די טעג איז אין ענייני אמונה, 
ווייל דער וואס שטארקט  אין אמונה – האט שוין אלעס.

('אור יחזקאל' ח"ג עמ' רמ"ו)
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טעג  יענע  אין  אנגעקומען  וואלט  וואס  פרעמדער  א 
קיין הורודנא, וואלט געקענט מיינען אז עס האנדלט 
זיך  האט  עס  וואס  כאטש  שטאט.  פוסטע  א  פון  זיך 
ווירבלען  געווענליך  ווען  טאג,  אינמיטן  געהאנדלט 
א  געהערשט  יעצט  האט  מענטשן,  פון  גאסן  די 
שניי  פון  דעק  דיקע  די  שטילקייט.  פארפרוירענע 
האט  גאסן,  די  אויף  אויסגעשפרייט  זיך  האט  וואס 
צוגעברענגט אז די איינוואוינער האבן זיך פארמאכט 
און  הייזער  ווארעמע  און  אנגעהייצטע  זייערע  אין 

פארקלאפט די פענסטער אונטער זיך.
די שווערע פוס טריט פון דער ארימאן וואס איז קוים 
האבן  שטעטל  פארפרוירענעם  דעם  צו  אנגעקומען 
און  שניי,  ווייסע  די  אויף  צייכן  זייער  איבערגעלאזט 
טיר  די  אקעגן  געשטאנען  ענדליך  שוין  איז  ער  ווען 
פון א אידישע הויז האט ער שוין נישט געהאט קיין 
טיר.  אויפן  שטארקייט  א  מיט  צוקלאפן  אפילו  כח 
צו  געוואוינט  געווען  זענען  איינוואוינער  הורודנא  די 
פלעגן  וואס  ארימעלייט  די  פאר  טירן  די  עפענען 
קומען פון צייט צו צייט בעטן צדקה, אבער יעצט, אין 
די שווערע וועטער האט קיינער נישט אויפגעכאפט 
איינגעשלונגען  איז  וואס  קלאפערייען  שוואכע  די 

געווארן אין דעם שווערן האלצערנעם טיר.
די פראבע צו קלאפן אויף נאך א טיר האט אים קלאר 
זיינע  אויסגעבן  נישט  אים  לוינט  עס  אז  געמאכט 
אנשטאט  און  פראוואונגען,  אומזינסטע  אויף  כוחות 
בית  דעם  צו  אנצוקומען  פראבירן  ער  זאל  דעם 

המדרש וואס איז אין צענטער פון דעם שטעטל.
באמערקן  געקענט  שוין  ער  האט  פונדערווייטנס 
דעם שיינעם הויז וואו הייסע פארע קומט ארויס פון 
זיין הויכע קוימען, די וועג צו דעם איז נישט געווען 
ווייט, אבער יעצט האט עס אים אויסגעזעהן לענגער 
טיי  גלאז  הייסע  די  פון  טראכטן  זיין  נאר  ים.  פונעם 
וואס ווארט אים אפ אין שוהל, מיט די זעטיגע קוכן 
אים  האט  איבער,  דארט  לאזן  מענטשן  גוטע  וואס 

אריינגעגעבן כח זיך אנשטרענגען נאך אביסל.
פון איין טריט ביז צו די צווייטע טריט האבן זיך זיינע 
זיינע  מיט  פראבירט  האט  ער  אויסגעלאזט,  כוחות 
פארפרוירענע הענט צורייבן אביסל שניי, אבער דאס 
שוין  איז  שוהל  די  געהאלפן.  ווייניג  זייער  אים  האט 
נאנט, ער האט זיך אנגעשטרענגט מיט זיינע לעצטע 
שווערע  ווי  שווער  זענען  פוס  זיינע  אבער  כוחות, 
ווינטן  שטארקע  די  קעלט,  די  קלעצער.  האלצערנע 
און זיך שלעפן אין די פארפרוירענע שניי האבן אים 
זיי  און  פוס  זיינע  פילן  נישט  זאל  ער  צוגעברענגט 

האבן אים שוין נישט געוואלט פאלגן.
זיך  פראבירט  ער  האט  פראבע  לעצטע  די  אלץ 
קוים  אים  איז  אזוי  און  הענט,  זיינע  מיט  העלפן  צו 
האט  דארט  וואו  גאס  צום  ביז  קריכן  צו  געלונגען 
אפגעריקט  דעמאלטס,  און  שוהל,  די  געפינען  זיך 
אנקומען  דארף  ער  וואו  פון  שטרעקע  קורצע  א 
אויף  אראפגעפאלן  איז  און  געפאלן  צוזאם  ער  איז 
שטארק  איז  ער  ווען  ערד  פארפרוירענעם  דעם 

פאר'חלש'ט.
די לעצטע געדאנקען וואס זענען אים אדורך געלאפן 
אין זיין קאפ איז געווען אויף זיין באליבטע פאמיליע, 
זיין הארץ איז אויסגעגאנגען פון צו טראכטן וואס עס 
ווארט זיי יעצט אפ. ווער וועט זיי ערציעהן און ווער 
זייער  אז  דערציילן  זיי  וועט  ווער  שפייזן?  זיי  וועט 
און  וועג...?  טראגישן  אזא  אויף  אוועק  איז  פאטער 
אזוי איז ער טיף פאר'חלש'ט געווארן ווען זיין הארץ 

באוויינט זיין ביטערן גורל.
שוין  זיך  האט  רעקל  איפגעריבענעם  זיין  אויף 
פארזאמלט שניי, נאך א מינוט וואלט מען אים שוין 
מינוט  יענע  פונקט  און  באמערקן,  געקענט  נישט 
נפש  מסירות  מיט  האט  וואס  איד  א  אריבער  איז 
באשלאסן זיך נישט וויסנדיג מאכן פון די שטארקע 
פון  ארויסגיין  און  אינדרויסן  הערשט  וואס  קעלט 
זיין ווארעמע הויז כדי צו קענען דאווענען מנחה אין 

שוהל.
די  אין  אנגעקלאפט  זיך  האבן  וואס  פוס  זיינע 
האבן  וועג  אויפן  געליגן  איז  וואס  שמאטעס  בערגל 
די  אויף  אויסשטרעקן  זיך  זאל  ער  אז  צוגעברענגט 
און  אויפשטיין  געטראכט  ער  האט  אנהויב  אין  ערד. 
ווייטער פארזעצן זיין וועג, אבער דעמאלטס האט ער 
צו זיין ציטער באמערקט אז עס האנדלט זיך איבער 
א מענטשליכע קערפער, ער האט אויפגעהויבן דעם 
איז  און  געשטאלט  פארפרוירענעם  דעם  פון  היטל 
אויפגעציטערט געווארן צו זעהן אז עס האנדלט זיך 

אין א אידישן פנים.
צי  לעבט  ער  צי  ווייסט  ווער  געשריגן,  און  געוואלד 
ער איז טויט, דער איד האט אויפגעהויבן א קול פון 
איז  קול  ווידער  די  אבער  "ראטעוועט!!!"  געשריי: 
א  מיט  ענטפער.  קיין  אן  געקומען  צוריק  אים  צו 
די  צו  אויער  זיין  געבויגן  ער  האט  הארץ  ציטערדיגע 
ליפן פון דער דורכגייער און ס'איז אינטערסאנט, ער 
אטעמ'ט! שוואכע אטעמ'טס אבער עס ווייזט אז ער 

לעבט נאך.
מיט אלע זיינע כוחות איז ער געפלויגן אין שוהל אריין 
געלערנט  און  געזיצן  איז  וואס  איינעם  געכאפט  און 
האבן  צוזאמען  ארויסגעשלעפט.  אים  און  דארט 

אריינגעשלעפט  און  ארימאן  דעם  אויפגעהויבן  זיי 
אראפגעלייגט  אים  און  שוהל  ווארעמעם  דעם  אין 
מען  האט  וואו  ערגעץ  פון  בענק.  די  פון  איינע  אויף 
די  פון  איינער  און  געטראנק  שארפן  א  געברענגט 
אנוועזנדע האט אנגעהויבן אריינרייבן דעם געטראנק 

אין די פארפרוירענעם קערפער פון דעם ארימאן.
זיין  גייסט.  זיין  געקומען  צוריק  אים  איז  צוביסלעך 
רויט'לעך,  ווערן  צו  אנגעהויבן  האט  געזיכט  בלאסע 
און א פרייד האט זיך צושפרייט צווישן די אנוועזנדע. 

חסדי ה', דער מענטש כאפט זיך אויף.
ווען דער מענטש האט אנגעהויבן צו רוקן זיינע ביינער 
אויפן  אויפזעצן  צו  זיך  געלונגען  אויך  אים  ס'איז  און 
דערשראקענערהייט  בליק  א  כאפט  ער  ווען  באנק 
אויף די מענטשן וואס זענען ארום אים, האט דער חזן 
געווען  שוין  איז  עס  מנחה.  דאווענען  צו  אנגעהויבן 
זאך  קיין  פארהאן  נישט  איז  עס  אבער  שפעט,  גאנץ 
אחת  נפש  א  ראטעווען  צו  פון  אפהאלטן  קען  וואס 

מישראל.
די  אז  געווארן  קלאר  איז  מינוט  צו  מינוט  פון  אבער 
פרייד איז געווען זייער פריה. טאקע זיין באוואוסטזיין 
האט  קערפער  זיין  אבער  געקומען,  צוריק  אים  איז 
די  געהאלפן  נישט  האבן  עס  קעלט.  פון  געפרוירן 
אלע דעקע'ס וואס מ'האט אים מיט זיי ארום גענומען 
ער  וואס  טיי  גלעזער  קאכעדיגע  די  נישט  אויך  און 
האט געטרינקען. זיין קערפער האט זיך געווארפן פון 
ציטער און זיינע אויגן האבן זיך געשאקלט אין זייערע 

לעכער מיט ציטער.
ארום  נאכאמאל  אים  מען  האט  דאווענען  נאכן 
נישט  זיך  קענען  זיי  ווען  זארג  גרויס  מיט  גערינגלט 
און  העלפן?!  אים  מיר  קענען  וויאזוי  געבן,  עצה  א 
די  זיי  צווישן  אריינגעשטופט  זיך  האט  פלוצלינג 
דארע געשטעל פון זייער אלטער רב, דער צדיק רבי 
העבודה'.  ושורש  'יסוד  בעל  דער  זיסקינד  אלכסנדר 
איז  וואס  עשרה  שמונה  געענדיגט  ער  האט  יעצט 
געווען באגלייט מיט טיפע כוונות לויט זיין שטייגער, 
און אט האט ער באמערקט אז עפעס רודערט זיך און 

האט זיך באלד אינטערעסירט אויף דעם.
אז  ערקלערט  אים  האט  מתפללים  די  פון  איינער 
פאר'חלש'ט  געוארן  געטראפן  איז  דורכגייער  דער 
אלע  מען  פראבירט  יעצט  און  שוהל,  פון  אינדרויסן 
פארפרוירענעם  זיין  אנווארעמען  עצות  סארטן 

קערפער, אבער גארנישט העלפט נישט. 
אלעמען  האט  רב  פונעם  רעאקציע  באלדיגע  די 
זאגן  זאל  ער  עצות,  ענק  זוכן  "וואס  איבערראשט: 
'נשמת כל חי' מיט כוונה וועט אים שוין ווארעם ווערן 
אויסגעהיילט  באלד  וועט  ער  און  אליינ'ס  זיך  פון 

ווערן".
דער רב האט באמערקט אין די וואונדערליכע בליקן 
פון דעם מענטש, האט ער אים ערקלערט: "פארוואס 
ווען  אזוי,  אויך  זיך  פיר  איך  וואונדערן,  זיך  זאלסטו 
הייצן  צו  האלץ  קויפן  צו  געלט  קיין  נישט  האב  איך 
דעם אויוון, זאג איך 'נשמת' מיט א פלאם פייער, און 

באלד ווערט מיר ווארעם...".
זענען  ווערטער  זיינע  אז  געזעהן  האט  רב  דער  ווען 
ער  האט  זיין  צו  דארף  עס  וואו  קלאר  נאכנישט 
פלאקערט  חי'  כל  'נשמת  זאגן  "ביים  צוגעלייגט: 
פלאם  א  מיט  קערפער  גאנצן  דעם  נשמה  די  אויף 
פון  בחינה  א  אין  אלוקים,  קרבת  צו  גלוסטעניש  פון 
'כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך', קען דען איין גליד 

בלייבן קאלט נאך אזא ברען?!"
די וואס פלעגן צו דאוונען אין בית המדרש האבן עס 
גוט פארשטאנען, זיי זענען שוין געווען געוואוינט מיט 
יארן צוריק צו די הייליגע ארבעט פון זייער הייליגער 
ביי  ספעציעל  און  דאווענען  שטיקל  יעדע  ביי  רבי, 
די  געקומען  ארויף  איז  געדאנק  זייער  אין  'נשמת'. 
זיין  אין  געשריבן  האט  ער  וואס  ווערטער  שטארקע 

הייליגער ספר איבער די הייליגע תפילה:
"און עס זיכער פאסיג אז ווען דער מענטש זאגט די 
ווערטער זאל ער ברענען ווי א פייער וואס פלאקערט 
און מיט א שטארקייט און מיט א געוואלדיגע שמחה 
זאל ער ארויס זאגן די ווערטער, אזוי ווייט אז ער זאל 

אנקומען צו התפשטות הגשמיות"
אבער צו די גרויסע ווייטאג האט אויסגעזעהן אז אין 
זאכן  די  האבן  דורכגייער  ארימער  דעם  פון  אויגן  די 
אויסגעזעהן זייער פרעמד, ער האט נישט געוואוסט 
פון אזא דערהויבענע מציאות, און ווען איינער האט 
אים דערלאנגט א סידור און האט אים אויפגעמישט 
וואלט  עס  וואו  געמורמלט  עס  ער  האט  'נשמת', 
פיבער...  אויף  צי  הרע  עין  אויף  לחש  א  געווען 
פארשטייט זיך אז דאס האט אים נישט געהאלפן, זיין 

קערפער האט ווייטער געציטערט פון קעלט.
אים  קוקט  ער  זייט,  די  פון  געשטאנען  איז  רב  דער 
האט  ער  ווען  און  בליקן,  רחמנות'דיגע  מיט  אן 
געווירקט  גארנישט  האט  עצה  זיין  אז  באמערקט 
אויף דעם קראנקן, האט ער זיך אנגערופן: "נו, אויב 
זאגן 'נשמת' האט אים נישט געהאלפן, האב איך שוין 
א  שנעלער  רופט  אים,  פאר  עצה  שום  קיין  נישט 
דאקטער, אפשר וועט ער האבן א רפואה פאר אים".
ע"פ הגש"פ 'כרם הצבי'

כל עצמותי תאמרנה

די סגולה פון עס זאגן אויף א ישועה
א  אלץ  באקאנט  חי'  כל  'נשמת  פון  תפילה  די  איז  מעלות,  און  סגולות  אנדערע  אירע  אויסער 
קלארע סגולה צו א ישועה און א רפואה. איבער דעם פריערדיגן מקור פון די סגולה זאגט רבי 
חיים פאלאג'י עדות: "מיר האבן ביי אונז א קבלה פון רבי יהודה החסיד, אז דאס איז אויך מסוגל 
על כל צרה שלא תבוא, דער מענטש זאל זיך אונטערנעמען אז ווען דער אויבישטער וועט אים 
ראטעווען פון די צרה, וועט ער זאגן 'נשמת כל חי' מיט א לויב און א געזאנג, פאר צעהן מענטשן, 

און אסאך זענען שוין געראטעוועט געווארן, און דאס איז בדוק ומנוסה" (הגש"פ 'חיים לראש').

ענליך צו דעם שרייבט דער רבי ר' העשיל אין זיין ספר 'חנוכת התורה' (קונטרס אחרון): "בעפאר ער 
לאזט זיך ארויס אויפן וועג, איז ווען ער גייט ארויס פון זיין הויז אויפן וועג, זאל ער לייגן זיין האנט 
אויף די מזוזה און זאל זאגן: 'איך בין זיך מקבל אז ווען איך וועל זעהן די און די פלאץ וועל איך 

זאגן 'נשמת כל חי'', און ווען ער זעהט יענע פלאץ זאל ער באלד זאגן 'נשמת כל חי' ביזן ענדע".

ס'זענען דא וואס האבן צוגעלייגט אויף דעם א רמז פון דער לשון הפסוק (שמואל ב' כב ד): "ְמֻהָּלל 
איך  און  דאוון  איך  "ווען  פסוק:  דעם  טייטש  רד"ק  דער  ווי  אזוי  און  ִאָּוֵׁשַע",  ּוֵמֹאְיַבי  ה'  ֶאְקָרא 
דערמאן אז 'ה' מהולל' – אז איך וועל אים לויבן מיט מיינע לויבן, דעמאלטס וועל איך פון מיינע 

פיינט געראטעוועט ווערן" (הגש"פ 'זכרנו לחיים').

אלץ א סמך צו די סגולה ברענגט דער גאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ('ארחות יושר עמ' יד) די 
מעשה וואס ווערט געברענגט אין מדרש: א מענטש איז אמאל געגאנגען אויפן וועג, האט אים א 
גאסט-געבער געזאגט: 'רבי ומורי אויב דו ווילסט וועל איך קומען מיט דיר'... האבן זיי אנגעטראפן 
דעם מלאך המוות... האט ער געזאגט פאר דעם גאסט-געבער: 'עס איז שוין אנגעקומען דיין טאג 
דעם  דערציילן  גיין  וועל  איך  ביז  צו  מיר  ווארט  אזוי,  'אויב  געזאגט:  אים  ער  האט  שטארבן',  צו 
אויבערשטנ'ס לויב אויף אלעס וואס ער האט געטוהן מיט מיר', האט ער אים געזאגט: 'ווייל דו 

ווילסט דערציילן דעם אויבערשטנ'ס לויב וועט מען דיר צולייגן נאך יארן'.

די סגולה פון די גדולי ישראל
זיך  מ'האט  ווען  פעלער  אסאך  אין  אז  נאנטע  זיינע  דערציילט  האבן  זיע"א  סטייפעלער  אויפן 
וואס  דער  אז  עצה'ן,  ער  פלעגט  משפחה,  זיין  פון  אויך  זיי  פון  ישועה,  א  אויף  אים  צו  געוואנדן 
נויטיגט זיך אין די ישועה צי זיינע נאנטע זאלן זיך אונטערנעמען צו זאגן 'נשמת כל חי' און געבן 
געלט פאר צדקה באלד ווען ער וועט געראטעוועט ווערן פון זיין צרה, און אסאך האבן טאקע אזוי 

געטוהן און זענען געהאלפן געווארן ('ארחות רבינו' ח"א עמ' שלד).

אויך אויפן גאון רבי שמעון שקאפ זצ"ל, דער ראש ישיבה אין גראדנא האט עדות געזאגט זיין 
באליבטער תלמיד רבי ישראל זאב גאטטעסמאן זצ"ל, ווען ער האט געבעהטן פון אים א עצה 
וואס דורך דעם זאל ער געראטעוועט ווערן פון די פולישע מיליטער, האט הגר"ש אים גע'עצה'עט 
צו זאגן 'נשמת' מיט כוונה, און ווען ער האט אזוי געטוהן איז ער באלד געהאלפן געווארן ('תורה 

יבקשו מפיהו' עמ' 275).

עס איז בעסער צו לויבן בעפאר די ישועה קומט אן
צדיקים  די  אז  ג)  בשלח  אור'  ('תורה  הקדוש  של"ה  דעם  פון  ווערטער  די  אנצייכענען  דא  מ'דארף 
וואס לויבן דעם אויבירשטן בעפאר זיי ווערן געהאלפן קומט זיך א עקסטערע לויב: "די צדיקים 
פירן זיך, אז באלד ווען זיי זענען זיכער מיט די ישועה לויבן זיי דעם אויבערשטן, אויך ווען עס איז 

נאכנישט פארווירקליכט געווארן, אלץ זייער אמונה אז זיי גלייבן אין די רייד פון השי"ת"

און מיר טרעפן אז דער וואונדערליכער מנהג איז געווען איינגעפירט אין די ישיבת המקובלים 'בית 
א-ל' וואס איז אין אלט-שטאט ירושלים, אזוי ווי דער 'כף החיים' האט עדות געזאגט (או"ח תרסד 
לט): "אין טאג הושענא רבא, נאכן זאגן עלינו לשבח, עפענט מען די היכל און מ'זאגט 'נשמת כל 
חי' ביזן ענדע אן קיין שם ומלכות. נאכדעם זאגט מען: 'הרי אנחנו מקבלים עלינו בלי נדר קבלה 
גמורה לשנה הבאה עלינו לטובה, כעת וכעונה הזאת - יום הושענא רבא אחר תפילת שחרית, 
לומר... נוסח נשמת כל חי, ויהי רצון מלפני אלקי השמים, הוא יזכנו ויחיינו, ונזכה ונחיה לשנים 

רבות אמן כן יהי רצון'".

דאס זאגן ביי צדיקים
אסאך עדות'ן טרעפן מיר אויף דעם ספעציעלן חשיבות וואס האט געהאט ביי אונזערע צדיקים, 
הויכע  א  גאר  צו  געקראכן  ארויף  זיי  זענען  'נשמת'  געזאגט  האבן  זיי  ווען  וואס  עליון,  קדושי 

רוחניות'דיגע אטמאספער.

אזוי זאגט מען נאך אויף דעם גאון רבי שמעון סופר פון קראקא דער זוהן פון מרן החתם סופר: 
"ווער עס האט נישט געהערט דער קול פון זיין געוויין ווען ער פלעגט זאגן ביינאכט דעם פיוט 
זיין  אין  האט  פייער,  שטיק  א  און  הארץ  צובראכן  א  מיט  ויראה,  אימה  א  מיט  חי'  כל  'נשמת 
לעבן נישט געהערט קיין התעוררות הנפש, אויך א שטיינערדיגע הארץ איז צוגאנגען געווארן ווי 

וואסער הערנדיג זיין געוויין" ('חוט המשולש החדש' עמ' שסו)

צו  אויסגעקומען  מיר  איז  איינמאל  חיים:  חפץ  אויפן  דערציילט  האט  זצ"ל  אברהמסקי  הגר"י 
איבערראשט  איך  בין  נאכט  אינמיטן  זצ"ל.  חיים  החפץ  מרן  פון  צימער  דעם  צו  נאנט  נעכטיגן 
געווארן צו הערן דעם שטימע פון דעם סבא קדישא ווען ער הייבט אן צו זאגן 'נשמת כל חי' ווען 
אויף זיין שטייגער טייטש ער איבער יעדע ווארט אויף 'אידיש' מיט א השתפכות הנפש און מיט 
א אויסערגעווענליכע מתיקות. אזוי איז געווען זיין סדר יעדן טאג צו ציילן דעם אויבערשטנ'ס 

חסדים וואס ער האט געטוהן מיט אים און לויבן אויף זיי ('הליכות שלמה' תפילה עמ' קמ בהערה).

דער 'אהבת ישראל' פון וויזשניץ' פלעגט ענטפערן פאר די וואס האבן אים געפרעגט פארוואס 
זאגט ער נישט קיין מוסר פאר זיינע חסידים: 'איך קען נישט זאגן קיין מוסר, איך קען נאר זאגן 
'נשמת כל חי'..., און ער האט געזאגט די ווערטער מיט די באקאנטע וויזשניצע קוועטש ('נפשות 

חסידיו' עמ' קמז).

און טאקע אזוי, עס האט דערציילט איינער פון זיינע חשובי תלמידים אז אין די פינסטערע יארן 
וואס ער איז אריבער אין די תקופה פון די צווייטע וועלט'ס מלחמה, ווען ער איז געווען געפאנגען 
אין די הענט פון די פארשאלטענע נאצים וואו ער איז אריבער די שבעה מדורי גיהנום, אין יעדע 
אין  געקומען  ארויף  אים  איז  צוקלאפט  ווערט  גייסט  זיין  אז  געהאט  מורא  האט  ער  וואס  צייט 
זיין מח די געשטאלט פון זיין רבי וואו ער זאגט מיט זיין רירנדע שטימע: "המנהג עולמו בחסד 
ובריותיו ברחמים, וה' ער, הנה לא ינום ולא יישן". די ווערטער האבן אין אים אריינגעלייגט פרישע 
כוחות און אזוי האט ער זיך געקענט שטארקן און איבערלעבן די ביטערע יארן ווען ער איז גאנץ 

בגופו ובנפשו ('מפי סופרים וספרים' אבות ה ה).

א ריכטיגע הגדרה אויף די דערהויבענע געפיהל וואס האט באגלייט די גדולי ישראל ביים זאגן 
נשמת, קענען מיר זיך לערנען פון די קורצע און איינפאכע ענטפער פון הרה"ק דער רבי ר' הערש 
פון רימאנוב פאר א איד וואס האט אים געפרעגט: פארוואס דארפן מיר אנצייכענען אז די 'נשמת 
קערפער  גשמיות'דיגע  דער  אז  איינרעדן  איינער  דען  זיך  וועט  אויבערשטן,  דעם  לויבט  חי'  כל 

טוהט דאס אליין?

גאנצן  דעם  פון  לויף  אין  אזוי,  טאקע  פלאץ:  אויפן  געענטפערט  הערש  ר'  רבי  דער  אים  האט 
דאווענען דארף דער קערפער צוקומען צו די הילף פון די נשמה כדי ער זאל קענען שטיין און 
אליין  זי  און  קערפער  דער  פון  נשמה  די  אפ  זיך  שייד  נשמת  זאגן  ביים  אבער  השי"ת,  צו  רעדן 

שטעלט זיך לויבן דעם באשעפער ('נועם שבת' לבעל 'שומר אמונים' פ"ג).

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בתעתענה אמונים  ם 
נשמת כל חי תברך (ב)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

כל ע
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