
פרשת ויקרא

בס"ד

'מדה כנגד מדה' פאר דער וואס פארמיידט זיך 
פון תפילה בציבור

"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (שם)

אין ספר 'דרך משה' (ליום ט') דערציילט דער מוכיח הקדמון רבי 
משה כהנא פון גיביטש:

בין  איך  און  ישוב  א  עפעס  צו  אנגעקומען  איך  בין  איינמאל 
האט  וואס  העיר  פרנס  דער  פון  הויז  דער  אין  איינגעשטאנען 
בין  איך  ווען  שטאט.  די  פון  ובודק  שוחט  אלץ  געדינט  אויך 
ארויפגעשטאנען אינדערפריה און איך האב געוואלט ארויסגיין 
כדי צו דאווענען אין שוהל מיט א מנין, האב איך אים געזעהן 
האט  ער  ווען  בהמה,  א  שחט'ן  מיט  באשעפטיגט  איז  ער  ווי 
געענדיגט צו שחט'ן האב איך אים געבעהטן ער זאל מיטקומען 
מיט מיר אין שוהל אריין, אבער ער האט זיך ארויסגעדרייט מיט 
א תירוץ אז ער דארף עס שוין בודק זיין כדי ער זאל קענען עסן 
דאווענען  ער  וועט  נאכדעם  נאר  און  פלייש,  איר  פון  ביינאכט 

אין שטוב.

האב איך אים געזאגט: דו זאלסט וויסן, אויב דו וועסט בודק זיין 
די בהמה ווען דער ציבור דאוונט, וועט די בהמה זיין טריפה און 
מ'וועט נישט קענען עסן פון דעם ביינאכט. אבער דער מענטש 
האט נישט געוואלט גלייבן אין מיינע רייד און איז געבליבן אין 
זיין הויז. ווען איך בין צוריק געקומען פון דאווענען האט יענער 
מיר דערציילט מיט גרויס צער אז די בהמה איז טאקע געווען 
טריפה אזוי ווי איך האב געזאגט, און האט זיך אינטערעסירט 
צו פארשטיין וואס איז דא פארגעגאנגען, און איך האב אים אזוי 

ערקלערט:

אזוי  קרבנות,  די  אנשטאט  געווען  מתקן  מען  האט  תפילה  די 
ווי ווען מ'איז מקריב א קרבן אינדרויסן פון דער בית המקדש 
גייט  וואס  דער  אויך  אזוי  טרפה,  ווי  אזוי  פסול  קרבן  זיין  איז 
גערעכנט  תפילה  זיין  ווערט  שוהל,  אין  דאווענען  במזיד  נישט 
מדה;  כנגד  מדה  געשטראפט  ווערט  ער  און  חלילה,  טרפה  ווי 
אזוי ווי ער האט גורם געווען אז זיין תפילה זאל זיין טרפה, אזוי 
ווערן אויך זיינע בהמות טרפה. און א רמז אויף דעם קענען מיר 
לערנען פון דער פסוק: "ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם" - 'מכם' איז ראשי 

תיבות 'מדה כנגד מדה'.

נטילת ידים איז ווי א מנחה פון דער עני
"ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה" (ב א)

האט געזאגט רבי שלמה קלוגער:

בית  שאין  בזמן  אז  חכמים  די  זאגן  א)  (צז  מנחות  מסכת  אין 
די  אנשטאט  עליו  מכפר  אדם  של  שולחנו  איז  קיים,  המקדש 

קרבנות.

האט  תורה  די  אז  קרבנות  די  ביי  טרעפן  מיר  ווי  אזוי  און 
קענען  וואס  ארימעלייט  די  פאר  מנחה  קרבן  א  צוגעגרייט 
נישט קויפן קיין בהמה, אזוי אויך אין אונזערע צייטן דארף מען 
נישט אינזין  קען  בדעת' וואס  'עני  דעם  פאר  קרבן  א  צוגרייטן 
וועגן  כפרה.  א  ווי  ווערן  גערעכנט  זאל  עס  אז  עסן  ביים  האבן 
'נטילת ידים'  דעם האבן די חכמים מתקן געווען די מצוה פון 
וואס קען מכפר זיין אויף דעם 'עני בדעת' אזוי ווי א מנחה, 
און חז"ל האבן אויף דעם געגעבן א רמז ביי די נוסח פון די 

ברכה: "על נטילת ידים" – איז ראשי תיבות 'עני'.
'חכמת שלמה' או"ח קנח א

השומר שבת... כמנחה על מחבת
"ְוִאם ִמְנָחה ַעל ַהַּמֲחַבת ָקְרָּבֶנ" (ב ה)

ביי דער פיוט "ברוך א-ל עליון" וואס מיר זינגען שבת בייטאג 
ביי די סעודה זאגן מיר: "השומר שבת הבן עם הבת, לא-ל ירצו 
כמנחה על מחבת". און לכאורה איז שווער: פארוואס האט דער 
צי  מחבת',  'מנחת  דערמאנען  צו  אויסדערוועלט  דווקא  פייטן 
דען נאר ווייל עס גראמ'ט זיך מיט די פריערדיגע שטיקל: "הבן 

עם הבת"?

ערקלערט דער משגיח רבי אליהו לופיאן:

די מנחה פון די מחבת איז געווען פון א הארטע און טרוקענע 
פון  מנחה  די  ווי  אזוי  מיר:  בעהטן  דעם  וועגן  כאן),  (רש"י  טייג 
די  ווי  פונקט  השי"ת  פאר  געווארן  אנגענומען  איז  מחבת  א 
אנדערע מנחות, אזוי אויך 'השומר שבת' – אויך אויב ער וועט 
הייליגע  און  הארץ  צולייגן  אן  'טרוקנערהייט',  שבת  האלטן 

געפיהלן, זאל עס השי"ת אננעמען 'כמנחה על מחבת'.
'לב אליהו' בראשית עמ' רה

תשובה פאר א רבים און פאר א יחיד
"ִאם ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ֶיֱחָטא ְלַאְׁשַמת ָהָעם" (ד ג)

אין  געברענגט  ווערט  פסוק  דעם  אויף  רמז  וואונדערליכער  א 
דעם פירוש 'עבודת הגרשוני' אויף שיר השירים (ג ד) אין נאמען 
פון  גר"א  דער  פון  ברודער  דער  אברהם  רבי  טאטע  זיין  פון 

ווילנא:

זענען  ישראל  כלל  אז  חז"ל,  זאגן  ב)  (ד  זרה  עבודה  מסכת  אין 
געווען אין מדבר נאך מתן תורה אין א דערהויבענע מדרגה, און 
זענען  זיי  נאר  העגל,  חטא  מיטן  ווערן  נכשל  נישט  וואלטן  זיי 

נכשל געווארן, כדי אז די קומענדיגע דורות זאלן זיך אפלערנען 
אז א רבים וואס האבן געזינדיגט קענען תשובה טוהן, אזוי אויך 
דוד המלך איז נישט ראוי געווען צו נכשל ווערן מיט די זינד פון 
בת שבע, נאר כדי צו לערנען פאר די שפעטערדיגע דורות אז א 

יחיד וואס האט געזינדיגט קען תשובה טוהן.

א רמז אויף די גמרא קענען מיר אריינלייגן אין דער פסוק: "ִאם 
ַהּכֵֹהן" – אויב אהרן הכהן וואס האט געטוהן די עגל, און אויך 
וויסן  ענק  זאלן  "ֶיֱחָטא",  משיחא  מלכא  דוד  ד.מ.   – "ַהָּמִׁשיַח" 
אז דאס איז נאר "ְלַאְׁשַמת ָהָעם" - כדי אז די פאלק, רבים צי א 
יחיד, זאלן זיך אפלערנען אז עס איז פארהאן א וועג פון תשובה.

וידוי איז פון דער לשון 'ידוי' 
וואס איז טייטש אראפ ווארפן

"ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא ָעֶליָה" (ה ה)

פון  ווארט "ְוִהְתַוָּדה"  די  טייטשן  צו  געוואוינט  איז  וועלט  דער 
טוהט  וואס  דער  ווייל  שולד',  די  אין  זיין  'מודה  פון  לשון  דער 

תשובה איז מודה אין די זינד וואס ער האט געטוהן.

אבער רבי יעקב צבי פון קלינבורג אין זיין ספר 'הכתב והקבלה' 
שרייבט אז לדעתו איז עס נישט ריכטיג, ווייל פון דעם רמב"ם 
זיך  דאס  נישט  איז  וידוי  עיקר  די  אז  אויס  זעהט  ב)  ב  (תשובה 

זינד,  די  אפצולאזן  באשלאס  די  נאר  זינד,  די  אויף  זיין  מודה 
ווייל דער רמב"ם שרייבט דאך אזוי: "ומה היא התשובה? הוא 
שלא  בלבו  ויגמור  ממחשבתו  ויסירו  חטאו  החוטא  שיעזוב 

יעשהו עוד".

ווארט  די  אז  והקבלה'  'הכתב  דער  אויס  פירט  דעם  צוליב 
איז  באדייט  זיין  וואס  'ִיָדה'  שורש  דער  פון  איז  "ְוִהְתַוָּדה" 
פסוק  דער  פון  לשון  דער  ווי  אזוי  אפלאזן,  און  אראפווארפן 

(איכה ג נג): "ַוַּיּדּו ֶאֶבן ִּבי".

לא-ל אשר שבת מכל המעשים
"ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְלַאְׁשָמה ָבּה" (ה כו)

די  אין  געזאגט:  האט  רימאנוב  פון  מענדעלע  ר'  רבי  דער 
פריערדיגע צייטן האט מען זיך געפירט, אז ווען דער בעל קורא 
"ִמּכֹל  פסוק:  דעם  מיט  ויקרא  פון  פרשה  די  פארענדיגט  האט 
ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְלַאְׁשָמה ָבּה", פלעגט זיך דער עולם אויפשטעלן אן 
זאגן הויעך די ווערטער: "לא-ל אשר שבת מכל המעשים ביום 
ָבּה" [זיי  "ְלַאְׁשָמה  איז  זיי  פון  תיבות  ראשי  די  וואס  השביעי", 
האבן אזוי געטוהן כדי צו מקיים זיין וואס דער רמ"א פסק'נט 
זאך  גוטע  א  מיט  ליינען  דאס  ענדיגן  מ'דארף  אז  א)  קלח  (או"ח 

('פרדס יוסף' אין אונזער פרשה)].

'מאור  דער  ברענגט  מענדעלע  ר'  רבי  דער  פון  ווערטער  די 
שייכות  די  אויף  הסבר  א  צו  לייגט  וואס  החודש)  (פרשת  ושמש' 

פון די ווערטער צו אונזער פרשה:

די  ווי  אזוי  און  קרבנות,  די  איבער  זיך  רעדט  פרשה  אונזער 
שבת  דער  אויך  איז  אזוי  אידן,  די  אויף  מכפר  זענען  קרבנות 

מכפר אויף זיי, אזוי ווי די חז"ל זאגן (שבת קיח ב): "כל המשמר 
 - אנוש  כדור  זרה  עבודה  עובד  אפילו  כהלכתו,  שבת 

מוחלין לו"

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
זיך ידט

פע ם

א מושלם'דיגער קרבן דורך אמן
ִמֶּכם  ַיְקִריב  ִּכי  ָאָדם  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  "ַּדֵּבר 

ָקְרָּבן ַלה'" (ב ב)

אין דעם פירוש 'שפתי כהן' על התורה זאגט ער: "ִמֶּכם" 
איז בגימטריה ק', פון דא זעהן מיר אז דער וואס זאגט 
די מאה ברכות יעדן טאג איז עס גערעכנט ווי ער וואלט 

מקריב געווען א קרבן.

און מ'קען צולייגן: ווייל דאס ענטפערן אמן איז א חלק 
פון די ברכה און דורך דעם איז די ברכה מער חשובער 
זעהן  מען  דארף  דעריבער  כ),  שם  מ"ב  ב,  קסז  או"ח  (רמ"א 
אז די 'קרבן' פון די ברכות זאל זיין בשלימות דורך דעם 
וואס מ'וועט ענטפערן אויף זיי אמן. און אויף דעם איז 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  "ֶאל  תיבות:  ראשי  די  אין  פסוק  דער  מרמז 
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם", וואס איז בגימטריה 

'אמן'.
'ספר הגימטריאות' אות קא

"כל העונה 'אמן' בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן" (שבת קיט ב).

אין דעם טאג ה' ניסן (תשנ"ה) וועט אויסקומען די יארצייט פון דעם באקאנטן 
צדיק פון נתיבות דער גאון רבי ראובן יוסף גרשונוביץ זצ"ל וואס איבער 
זיינע לעצטע מינוטן פון זיין לעבן האט דערציילט זיין שוואגער דער גאון רבי 

גרשון איידלשטיין שליט"א אין זיין הספד:

"עטליכע מינוט בעפאר זיין יציאת נשמה הא ט ער געוואלט 
צו  געשטארקט  זיך  האט  ער  און  השחר,  ברכות  הערן 
יעדע  ביי  ווען  השחר  ברכות  ענדע  ביז  'אמן'  ענטפערן 

('ניצוצי אש' עמ' קפה). ברכה ווערט זיין שטימע שוואכער...  

אמן,
ביז צום 
לעצטן 
אטעם
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אקעגן  שטח  די  אין  שטונדע  פארמיטאג  פריה  א 
האט  זון  ברענעדיגע  די  המערבי.  כותל  דער 
זיך  האבן  וואס  מתפללים  ביסל  די  פארטריבן 
אריין  זענען  זיי  און  כותל  דעם  נעבן  פארזוימט 
זענען  אינדרויסן  פלאץ,  פארמאכטן  דעם  אין 
פון  גרופע'ס  קליינע  צוויי  נאר  איבערגעליבן 
טוריסטן וואס האט זיך אוועק געשטעלט אויף א 
עטליכע  אויך  און  שטיינער,  אלטע  די  נעבן  בילד 
מתפללים וואס יעדער פון זיי איז צוליב זיין סיבה 
געבליבן דאווענען דווקא אין דעם אפענעם שטח.

מחיצה  די  נעבן  בענקל  פארווארפענעם  א  אויף 
געלונגענער  א  פון  מנהל  דער  ג.  הרב  געזיצן  איז 
תלמוד תורה אין איינס פון די פרומע שטעט און 
ער גיסט אויס פארן באשעפער זיין שווערע הארץ. 
בלעטער  די  צווישן  קאפ  זיין  באהאלטן  האט  ער 
קיינער  אז  געהאפט  האט  ער  תהלים'ל,  דעם  פון 
פון די עלטערן פון די תלמידים וועט פונקט יעצט 
צובראכענעם  זיין  באמערקן  און  אנקומען  נישט 

אויסזעהן.

תלמוד  די  צו  אנגעקומען  ער  איז  אינדערפריה 
פלאנירט  נישט  האט  ער  שטייגער,  זיין  ווי  תורה 
צו פארן צום כותל המערבי אדער צי א אנדערער 
פלאץ, אבער עפעס וואס האט פלוצלינג פאסירט 
האט צוגעברענגט אז ער האט געפיהלט אז ער מוז 
קענען  ער  וועט  דארט  וואו  פלאץ  א  טרעפן  שוין 
דעם  צוליב  און  לאסט,  שווערן  זיין  מאכן  גרינגער 

איז ער געגאנגען צו די כותל המערבי.

עטליכע יאר פריער איז הרב ג' גערופן געווארן דורך 
די  אין  מנהל  דער  זיין  צו  פריינד  זיינע  פון  איינער 
תלמוד תורה וואס ער האט יעצט אויפגעשטעלט 
אין די נייע געגנט. הרב ג', וואס איז געווען א 'איש 
נאך  באלד  אבער  צוגעשטימט.  באלד  האט  חינוך' 
איין יאר האט דער פריינד באשלאסן צוליב זיינע 
סיבות צו פארקויפן זיין בעלות אין די תלמוד תורה 

פאר דעם וואס וועט באצאהלן די גרעסטע פרייז.

אין אנהויב האט הרב ג' אינגאנצן נישט געטראכט 
זיך אריינלאזן אין דעם, ער האט נישט געהאט קיין 
שום ערפארונג אין אויפהאלטן א מוסדות, און אויך 
געווער  איז  אויסגעפעלט  זיך  האט  וואס  סומע  די 
צעהן מאל גרעסער פון זיינע מעגליכקייטן, אבער 
אסאך גרויסע און חשובע לייט וואס מיט זיי האט 
אז  צוגערעדט  אים  האבן  אדורכגערעדט  זיך  ער 
צוליב די צוקונפט פון די פלאץ מוז ער אננעמען די 
פארשלאג. ער האט צוזאמגעשטעלט הלוואות פון 
זיינע גוטע פריינד און נאנטע און האט אפגעקויפט 

די תלמוד תורה פאר איר פולן פרייז.

עס  באשלוס,  ווילדע  קיין  געווען  נישט  איז  עס 
האט  וואס  פלאץ  א  איבער  געהאנדלט  זיך  האט 
וואלט  עס  און  צוקונפט  גאלדענעם  א  געהאט 
אבער  יאר,  עטליכע  אין  אויסצאלן  געדארפט  זיך 
מ'טראכט  וואס  'נישט  זאגן:  מענטשן  ווי  אזוי 
שטייט  זייער  געגנט  די  זיך  האט  פאסירט',  דאס 
אנגעפיהלט, עס זענען געווען ווייניג תלמידים, און 
יעדן חודש איז געווארן נאך א לאך צו די דעפיציט 

וואס האט אים זייער געדרוקט.

יעצט האט הרב ג' זיך געדארפט א עצה געבן מיט 
דעם  צו  און  גענומען,  האט  ער  וואס  חובות  די 
חודש'ליכע  די  אויף  הלוואות  און  נדבות  שאפן 
אזוי,  אנגיין.  ווייטער  קענען  ס'זאל  כדי  הוצאות 
שרעקליכן  א  אין  אריין  ער  איז  באמערקן  צו  אן 
שווערער  איז  פעקל  זיין  און  חובות  פון  פלונטער 

געווארן.

געלט  שאפן  צו  פראבירט  ער  האט  אנהויב  אין 
דארט  אים  האט  הצלחה  די  אבער  חו"ל,  אין 
אים  אויף  אדורך  זענען  אזוי  און  געשיינט,  נישט 
עטליכע שווערע יארן וואס אין לויף פון זיי האט 
דרך  אויפן  געשטעלט  אוועק  תורה  תלמוד  די  זיך 
די  אין  אבער  טייל,  רוחנית'דיגע  איר  אין  המלך 
עס  געלונגען  נישט  אים  איז  טייל  גשמיות'דיגע 

אוועק שטעלן.

אלע  די  טראץ  וואונדער,  גרויסן  דעם  צו 
דעם  אז  געפיהלט  ג'  הרב  האט  שוועריקייטן 
ער  שטענדיג.  אים  באגלייט  האנט  אויבערשטנ'ס 
האט נישט געקענט ערקלערן וויאזוי, אבער אויך 
געלונגען  שטענדיג  אים  איז  טעג  שווערע  די  אין 
ארויסצוגיין פון דעם פלונטער, צאלן די געהאלט 
פון  הוצאות  איבעריגע  די  און  מלמדים  די  פאר 

אויפהאלטן א תלמוד תורה און ווייטער אנגיין.

ביז  צוברעכן,  געוואלט  נישט  זיך  האט  ג'  הרב 

יענעם אינדערפריה ווען ער האט געקלאפט אויף 
א  משפחה,  קרוב  א  זיינ'ס  פון  הויז  די  פון  טיר  די 
חשובער איד און א תלמיד חכם, וואו צו אים איז 
ער געקומען בעהטן א חתימה אויף ערבות אויף א 
נייע הלוואה וואס ער האט יעצט געדארפט נעמען.

ג'  הרב  האט  אריינגאנג  ביים  נאך  ווארט  ער  ווען 
זענען  טיש  אויפן  אז  אויג  עק  זיין  פון  באמערקט 
געוויסע  א  פון  צעטלעך  הלואה  עטליכע  געליגן 
גמ"ח, וואס ווי עס זעהט אויס האט דער בעל הבית 

געוואלט בעהטן א הלוואה אין די נאנטע צייט.

פארוואס,  ערקלערן  צו  געוואוסט  נישט  האט  ער 
אים  האט  געזעהן  האט  ער  וואס  דאס  אבער 
צוגעברענגט אז זיי געפיהלן זאלן ארויסקומען אן 
זיך קענען באהערשן; פלוצלינג איז ארויפגעקומען 
אין זיין הארץ די שוועריקייט וואס ער האט שוין 

פראבירט צו פארטרייבן אזויפיל יארן:

'וויאזוי קען דאס זיין אז פונקט די אידן וואס זענען 
אזוי נאנט צו ה' יתברך, זיי מוזן זיך וואלגערן פון 
פון  הויז  דער  און  גמ"ח  צווייטע  א  צו  גמ"ח  איין 
איין  האבן  זאלן  זיי  אן  צווייטער  א  צי  גביר  יענער 
די  פון  הייזער  די  וואס  צייט  די  און  מנוחה,  מינוט 
פון  האבן  מצוות  און  תורה  פון  ווייט  זענען  וואס 

אלעם גוטן?'

אלע  ארויפגעקומען  זענען  אויפאיינמאל 
שוועריקייטן וואס ער האט געהאט אין זיין הארץ 
אין די לעצטע יארן, הרב ג' איז שנעל געפארן צום 
הארץ  ביטער  זיין  אויסגעגאסן  און  המערבי  כותל 

נעבן די שטיינער.

שום  קיין  מעשה'לאך,  די  ביי  ווי  אזוי  נישט 
ארויסגענומען  נישט  האט  טוריסט  אמעריקאנער 
אלע  באצאהלט  און  טשעק  קיין  טאש  זיין  פון 
נישט  האט  ענטפער  די  אבער  הוצאות,  זיינע 

פארשפעטיגט צוקומען.

אויפצומארגנ'ס אינדערפריה איז הרב ג' געגאנגען 
זיך  האט  ער  איז,  שטייגער  זיין  ווי  אזוי  שוהל  אין 
אראפגעזעצט אויף זיין פלאץ און האט אנגעהויבן 
א  געזיצן  איז  אים  נעבן  דזמרה.  פסוקי  די  צוזאגן 
איד מיט א שיינע בא'טעמ'טע שטימע, וואס האט 
געזאגט די קאפיטלעך מיט א ספעציעלע זיסקייט, 
זיך  האט  ברירה  קיין  האבנדיג  נישט  ג'  הרב  און 

עטליכע מאל אפגעשטעלט און צוגעהערט.

'אשרי'  ווען דער מענטש האט אנגעהויבן צו זאגן 
האט ער געפיהלט אז די ווערטער רעדן גראד צו 
דארשט  מיט  אויסגעהערט  האט  ער  הארץ.  זיין 
'פותח את ידך ומשביע לכל חי  וואו יענער זאגט: 
ארויף  צוריק  אים  איז  ביטערקייט  די  און  רצון', 
איך  דארף  פארוואס   – הארץ  זיין  אין  געשווימען 
אוצרות  אלע  ווען  וואלגערן  זיך  און  לויפן  ארום 
פון דער וועלט געפינען זיך אין די האנט פון דער 
אויבישטער, וואס איז 'צדיק בכל דרכיו וחסיד בכל 

מעשיו'.

פארגעזעצט  ווייטער  ער  האט  דעמאלטס  אבער 
אשר  לכל  קוראיו  לכל  ה'  'קרוב  געזאגט:  און 
קלאר  אים  איז  ענטפער  די  און  באמת',  יקראוהו 

געווארן ווי פון הימל:

דער אויבישטער שפייזט אלע זיינע באשעפענישן, 
אבער צוליב וואס: 'צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל 
מעשיו', דעריבער ווי מער דער מענטש איז נאנט 
און  תפילה  זיין  מיט  זיך  ער  פריידט  אזוי  אים,  צו 

זיין בקשה.

אזוי ווי דער בעבי וואס האט גארנישט אייגנ'ס און 
שטענדיג ווען ער דארף באקומט ער עסן פון זיין 
וואס  ברודער  גרויסער  זיין  פון  אנדערשט  מאמע, 
טאש  אנגעפילטע  א  מיט  תורה  תלמוד  אין  גייט 
מיט עסן, אזוי אויך דער מענטש, ווי מער ער איז 
נענטער צום באשעפער, באקומט ער טאג טעגליך 

זיינע געברויכן צו זיין אויסגעשפרייטע הענט. 

וואונדערליכע  א  צו  געווען  זוכה  נישט  האב  'איך 
ישועה למעלה מדרך הטבע', וועט הרב ג' מיט די 
געווען  זוכה  יא  האב  איך  'אבער  דערציילן,  צייט 
די  מיט  און  וואונדער,  מיין  אויף  ענטפער  א  צו 
ענטפער האב איך ווייטער אנגעהאלטן די תלמוד 
תורה אויף נאך עטליכע יאר, ביתר שאת וביתר עז, 
ביז מיטן אויבערשטנ'ס הילף איז געלונגען פאר די 

תלמוד תורה ארויף צו גיין אויפן דרך המלך'.

געהערט פון דער בעל המעשה, 'מוסף כלכלי' בא תשע"ז

קרוב ה' לכל קוראיו

המרומם לבדו מאז
די  אויסגערעכנט  האבן  מיר  וואס  נאך  אור',  'יוצר  פון  ברכה  די  פון  פארזעצונג  די  אין 
שיינקייט פון די בריאה, טוהן מיר פארזעצן מיט לויב ווערטער איבער די גרויסקייט פון 

דעם בורא ברוך הוא.

אין אנהויב דארפן מיר ארויסברענגען, ריכטיג טאקע אז אקעגן די הייליגע מלאכים זענען 
באשלאסן  האט  אויבישטער  דער  אבער  גרויסקייט,  זיין  דערציילן  קענען  צו  קליין  מיר 
אז דער עיקר לויב זיינע וועט זיין דווקא פון א בשר ודם. דאס ברענגען מיר ארויס מיטן 
זאגן: "המלך המרומם לבדו מאז" – נאך בעפאר בריאת העולם איז דער אויבישטער שוין 
אבער  נברא',  יציר  כל  בטרם  מלך  אשר  עולם  'אדון  זאגן:  מיר  ווי  אזוי  'מרומם',  געווען 
"המשובח והמתנשא מימות עולם" – נאך וואס די וועלט איז באשאפן געווארן ווערט דער 
אויבישטער דערהויבן און געלויבט דווקא דורך זיינע באשעפענישן וואס לויבן אים ווען 

זיי דאווענען ('שפתי חיים' - 'רינת חיים').

פון  אהרן'  'בית  דער  געזאגט  האט  השכל,  מוסר  א  אפלערנען  דעם  פון  זיך  דארפן  מיר 
קארלין: כאטש וואס דער אויבישטער איז דערהויבן פון זיך אליין, פון דעסוועגן גלוסט ער 
אז זיין כבוד זאל דערהויבן ווערן אין די גאנצע וועלט דורך אונז. א מענטש זאל נישט זאגן 
צו זיך נאכגעלאזטערהייט: וואס בין איך חשוב צווישן די גאנצע בריאה, איך בין דאך ווי א 
שאלאכץ פון קנאבל אקעגן די אלע צעהנדליגע טויזנטער מלאכים פון אויבן און מענטשן 
דווקא  ווערן  געהייליגט  זאל  נאמען  זיין  אז  וויל  אויבישטער  דער  ווייל  אבער  אונטן,  פון 
דורך אונז, וויאזוי קענען מיר נאכלאזן פון אונזער אויפגאבע (הגש"פ 'בית אהרן', 'כל ימי חייך').

און טאקע אזוי, צדיקים און קדושים האבן געשפירט א ספעציעלע דערהויבנקייט ביים 
זאגן די תפילה, אזוי ווי מ'דערציילט אויף הרה"ק רבי מרדכי'לע נאדווערנער זי"ע, אז אין 
איינס פון די שבתים וואס ער איז געווען אין סיגעט וואו דארט איז הרה"ק בעל 'ייטב לב' 
'ייטב לב' אוועק געשטעלט ביים טיר פון בית המדרש כדי צו  געווען רב, האט זיך דער 
הערן די פלאם פייערדיגע דאווענען פון דער רבי ר' מרדכי'לע. ווען ער האט געהערט די 
ווערטער: "המלך המרומם לבדו מאז, המשובח והמפואר והמתנשא מימות עולם", קומען 
ארויס פון די מויל פון דער רבי ר' מרדכי'לע בקדושה ובטהרה, איז ער אויפגעציטערט 
געווארן און האט געזאגט: 'אסאך מאל אין מיין לעבן האב איך שוין געזאגט די ווערטער, 

אבער נאר יעצט האב איך פארשטאנען זייער אמת'דיגן פשט' ('מוסף תורני' סוכות תש"ע).

בעהטן ביי 'יוצר אור'
אין די פארזעצונג פון די ברכה זענען מיר מפסיק מיט די בקשה: "אלוקי עולם ברחמיך 
א  אינמיטן  בקשה  די  פון  שייכות  די  אויף  זיך  וואונדערן  אסאך  און  עלינו",  רחם  הרבים 

שטיקל וואס איז אינגאנצן א לויב פארן באשעפער אויף די בריאה.

אויף זיין איינגארטיגן וועג האט ערקלערט דער משגיח רבי ירוחם הלוי פון מיר:

די  פון  און  שיינקייט  די  פון  באגייסטערונג  אונזער  ארויסגעברענגט  האבן  מיר  וואס  נאך 
איינערקענט  האבן  מיר  און  ארום,  אונז  נעמט  וואס  בריאה  וואונדערליכע  די  פון  תועלת 
פון  בעהט  איך  תפילה:  די  ארויס  קומט  אליינ'ס  זיך  פון  ווי  איז  חכמה,  די וואונדערליכע 
דיר אויבישטער, האב רחמנות אויף אונז, אז מיר זאלן זוכה זיין אז די גשמיות'דיגע וואנט 
זאל אוועק גענומען ווערן פון אונזערע אויגן, און די בריאה זאל נישט אויסזעהן ווי 'עצים 
ואבנים', נאר מיר זאלן זוכה זיין זיך אפלערנען א מוסר השכל פון יעדע איינצעלהייט פון 
די בריאה, מיר זאלן דורך דעם דערקענען השי"ת'ס גרויסקייט, און דורך דעם וועלן מיר 

זיין נאנט צו אים ('דעת תורה' ח"ו עמ' קעד).

בעהטן א טובה פון דער קעניג סימבאלעזירט זיין גרויסקייט
נאך א ערקלערונג שטייט אין ספר 'לחם רב' (ק"ש וברכותיה אות תשט) לויט וואס עס ווערט 
דערציילט אין גמרא (גיטין נו א) אז ווען רבי יוחנן האט דערציילט פאר אספסינוס אז ער 
איז געווארן דער קעניג, האט ער אים געפרעגט: 'אויב בין איך א קעניג, פארוואס ביזסטו 
ביז יעצט נישט געקומען זיך בעהטן אז איך זאל נישט חרוב מאכן ירושלים?'. לויט דעם 
קענען מיר פארשטיין, באלד נאך וואס מיר ברענגען ארויס דעם לויב פון דער באשעפער 
וועלט:  דער  פון  קעניג  דער  פון  בקשה  א  צולייגן  מיר  דארפן  'יוצר',  פון  ברכה  די  ביי 

"ברחמיך הרבים רחם עלינו...".

עס האט דערציילט דער גאון רבי יוסף ליס זצ"ל: ווען דער רוסישער צאר איז געקומען 
לכבודו  מען  האט  ישיבה,  מיר'ער  די  געווען  איז  דארט  וואו  געגנט  די  אין  באזוכן 
ערליי  אלע  פון  און  קהילות  ראשי  אלע  פון  דעלעגאציע'ס  מכובד'יגע  ארויסגעשיקט 
א  געשיקט  האט  ישיבה  מיר'ער  די  אויך  מיר.  אין  געוואוינט  האבן  וואס  גלויבונגען 
דעלעגאט. ווען דער דעלעגאט איז צוריק אין ישיבה האט ער דערציילט פאר דעם משגיח 
רבי ירוחם אז בעפאר זיי זענען אריין צו דעם קבלת פנים האבן די מענטשן פונעם קייסער 
באפוילן פאר די פארזאמלטע אז אויסער די לויב וואס זיי וועלן זאגן לכבוד דעם קייסער, 
אז  קייסער  דער  פון  כבוד  דער  איז  דאס  ווייל  בקשה,  אייגענע  א  צולייגן  אויך  זיי  זאלן 

מ'בעהט פון אים און ער האט די מעגליכקייט צו געבן.

ווען רבי ירוחם האט געהערט די רייד איז ער איבערגענומען געווארן פון דעם און האט 
געזאגט: יעצט פארשטיי איך נאך א פשט פארוואס מ'האט אריינגעלייגט די בקשה 'אלוקי 
עולם' אין די ברכה פון 'יוצר אור'; עס איז נישט נאר א בקשה, נאר דאס איז א חלק פון די 
לויב פון השי"ת אז מיר פארלאזן זיך אויף אים און מיר בעהטן פון אים אז ער זאל געבן 

אונזערע באדערפענישן (מוסף שב"ק דברים תשס"ד).

נאך א ביאור האט געזאגט דער 'לחם רב' (שם) געבויעט אויף די גמרא (ברכות לא ב): "חנה (די 
מאמע פון שמואל) האט געזאגט פארן אויבישטער: רבונו של עולם, אזויפיל באשעפענישן 
האסטו באשאפן אין דיין וועלט, איז דען דיר שווער דו זאלסט מיר געבן איין זוהן? משל 
למה הדבר דומה – צו א מלך בשר ודם וואס האט געמאכט א סעודה פאר זיינע קנעכט, 
איין  מיר  גיט  געבעהטן:  האט  ער  טיר,  ביים  געשטעלט  זיך  און  ארימאן  א  געקומען  איז 
רעפטל! און זיי האבן זיך נישט אומגעקוקט אויף אים; האט ער זיך אריינגעשטופט און איז 
אריין צום קעניג. האט ער אים געזאגט: אדוני המלך, פון די גאנצע סעודה וואס דו האסט 

געטוהן איז דיר שווער דו זאלסט מיר געבן אין רעפטל ברויט?"

מיר  ווען  אור',  'יוצר  פון  ברכה  די  אינמיטן  דווקא  פארשטיין;  מיר  קענען  גמרא  די  לויט 
רעכענען אויס דעם אויבערשטנ'ס גרויסקייט, און דעם גרויסן כח וואס מיט דעם איז ער 
מחיה אלע באשעפענישן, דאס איז דער צייט צו בעהטן פון אים אז ער זאל אונז אויך געבן 

וואס עס פעהלט אונז אויס.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
די ברכה פון יוצר אור (ג)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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