
פרשת תצוה

בס"ד

זיבעצן ווערטער ביי 'אתה חונן'
"ְוַאָּתה ְּתַדֵּבר ֶאל ָּכל ַחְכֵמי ֵלב ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיו רּוַח ָחְכָמה ְוָעׂשּו ֶאת 

ִּבְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי" (כח ג)

דער טור (או"ח קטו) שרייבט: אין דער פסוק וואס רעדט איבער 
האט  דעם  אקעגן  און  ווערטער,  זיבעצן  פארהאן  זענען  חכמה 
מען מתקן געווען זיבעצן ווערטער ביי די ברכה פון 'אתה חונן'.

א 'מחשבה טובה' ווערט נישט גערעכנט פאר א 'הפסק'
"ְוֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתֹו ֲאֶׁשר ָעָליו ְּכַמֲעֵׂשהּו" (כח ח)

בדרך רמז טייטש רבינו אפרים (הובא ב'נחל קדומים'):

צו  מחשבה  א  האט  וואס  איד  א   – ָעָליו"  ֲאֶׁשר  ֲאֻפָּדתֹו  "ְוֵחֶׁשב 
עס  וואלט  ער  ווי  תורה  די  רעכנט   – "ְּכַמֲעֵׂשהּו"  מצוה  א  טוהן 
געטוהן, אזוי ווי חז"ל זאגן (קידושין מ א) מחשבה טובה - הקב"ה 

מצרפה למעשה, מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה.

'עין אליהו' (שבת קנא א) ברענגט רבי אליהו שור וואס  אין ספר 
רש"י פסק'נט אין מסכת סוכה (לח ב ד"ה הוא אומר ברוך) אז דער 
שליח  דער  ווי  הערט  און  עשרה  שמונה  אינמיטן  האלט  וואס 
שווייגן,  און  ווארטן  ער  דארף  קדושה,  צי  קדיש  זאגט  ציבור 
און זאל אינזין האבן וואס דער שליח ציבור זאגט, און דורך די 
הלכה פון 'שומע כעונה' וועט ער מיט דעם יוצא זיין די חוב פן 

'קדושה' און 'אמן יהא שמיה רבא'.

און די בעלי התוספות (ברכות כא ב ד"ה עד) פרעגן אויף רש"י: אויב 
איז טאקע אזוי די הלכה אז עס ווערט גערעכנט ווי ער זאגט, 
פארוואס זאל עס נישט גערעכנט ווערן ווי א 'הפסק' אינמיטן 

שמונה עשרה?

אבער לויט דעם אויבנדערמאנטן יסוד פארענטפערט דער 'עין 
אליהו': טאקע אזוי, אלץ דער חיוב פון זאגן דברים שבקדושה 
ווערט גערעכנט זיין שווייגן ווי א 'מחשבה טובה' וואס הקב"ה 
נישט  מ'טאר  וואס  'הפסק'  א  אלץ  אבער  למעשה,  מצרפה 
אינמיטן שמונה עשרה ווערט עס גערעכנט ווי א 'מחשבה רעה' 
וואס איז זיך נישט מצטרף צו א מעשה, און דעריבער ווערט עס 

נישט גערעכנט ווי א הפסק.
'עין אליהו' שבת קנא א

'ששה משמותם' אקעגן 'שמע' און 'ברוך שם'
"ִׁשָּׁשה ִמְּׁשמָֹתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת ְוֶאת ְׁשמֹות ַהִּׁשָּׁשה ַהּנֹוָתִרים ַעל 

ָהֶאֶבן ַהֵּׁשִנית ְּכתֹוְלדָֹתם" (כח י)

דער בעל הטורים שרייבט: "ִׁשָּׁשה ִמְּׁשמָֹתם ַעל" איז ר"ת 'שמע'. 
לייגט צו רבינו אפרים איינער פון די בעלי התוספות: אין גמרא 
(פסחים נו א) ווערט געברענגט אז יעקב אבינו האט בעפאר זיין 
פטירה מורא געהאט צי איינער פון זיינע קינדער זענען נישט 
ווי עס דארף צו זיין, און ווען זיינע קינדער האבן אויסגערופן: 
"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד", האט ער זיך בארוהיגט און 

האט געזאגט: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

סיי אין פסוק 'שמע ישראל' און סיי ביים ענטפערן 'ברוך שם' 
רבינו  משה  איז  זיי  אקעגן  און  ווערטער,  זעקס  פארהאן  זענען 
די  פון  נעמען  די  שרייבן  צו  געווארן  באפוילן  השלום  עליו 
שבטים, זעקס ביי יעדע שטיין, כדי צו דערמאנען די מדריגה 

פון די שבטי י-ה אין די ריכטיגע אמונה.

דערנענטערן די דערווייטערטע דורך דאווענען
"ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (כה לה)

פסוקים  צוויי  נאך  צו  צייכנט  הטורים'  'בעל  דער  יעקב  רבינו 
וואו דארט ווערט דערמאנט די ווארט "ְוִנְׁשַמע": "ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 
ה' ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע" (לעיל כד ז), "ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגם ַהֶּמֶל" (אסתר א כ).

איז  'מסורה'  די  אין  שליט"א:  מבעלזא  האדמו"ר  כ"ק  צו  לייגט 
עבודת  אין  פירן  זיך  זאל  מענטש  א  וויאזוי  וועג  די  פארהאן 
זיין  אז  געבן  אכטונג  דארף  מענטש  דער   – קֹולֹו"  "ְוִנְׁשַמע  ה': 
בשעת'ן   – ַהּקֶֹדׁש"  ֶאל  "ְּבבֹאֹו  סיי  ווערן,  געהערט  זאל  שטימע 
לערנט  ער  ווען   – ְוִנְׁשָמע"  "ַנֲעֶׂשה  בשעת:  סיי  און  דאווענען, 
תורה, ווייל דורך דעם איז ער זוכה אז עס ווערט מקויים דער 

פסוק: "ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגם ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְּבָכל ַמְלכּותֹו" – אלע 
וואס זעהן אים וועלן נתעורר ווערן צו עוסק זיין אין תורה און 
מלכות  עול  דעם  זיך  אויף  אננעמען  אויך  וועלן  זיי  און  תפילה 

שמים.

פון  מענדל  מנחם  רבי  הרה"ק  געטייטש  האט  וועג  דעם  אויף 
פרעמישלאן דאס וואס חז"ל זאגן (ראה כריתות ו ב, ע"פ 'סדר היום' 
אינה  ישראל  מפושעי  בה  שאין  תפילה  "כל  המנחה):  תפילת 
א  מיט  געזאגט  ווערט  וואס  תפילה  אמת'דיגע  א   – תפילה" 
התלהבות און א דביקות, קען עס משפיע זיין אויך אויף דעם 
צום  דערנענטערן  זיך  זאל  ער  צוברענגען  און  פושע  גרעסטן 

קובץ 'נתיבות' ב' עמ' שסחבאשעפער.

די מאה ברכות זענען לריח ניחוח
"ֵריַח ִניחֹוַח ִאֶּׁשה ַלה' הּוא" (כט יח)

שער  ישיבת  ראש  שליט"א  שעכטער  מאיר  יעקב  רבי  הגה"צ 
השמים זאגט:

אין זוהר הקדוש (רעיא מהימנא, עקב דף רע ב) שטייט אז דער וואס 
זאגט א ברכה מיט כוונה איז עס גערעכנט ווי איינער וואס איז 
מקריב א קרבן מנחה פארן אויבירשטן, און איבערהויפט אויב 
זיין  אויף  ענטפערן  זאל  איינער  אז  געגעבן  אכטונג  האט  ער 

ברכה 'אמן'.

לערנען  ארויס  מיר  קענען  דעם  אויף  רמז  וואונדערליכער  א 
פון דעם פסוק; די ווערטער: "ֵריַח ִניחֹוַח ִאֶּׁשה ַלה' הּוא" זענען 

בגימטריה 'מאה ברכות'.
'המברך יתברך' עמ' כד

משוך חסדך ליודעך
"ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאִהים" (כט מה)

פארוואס שטייט דא די שם 'אלקים' וואס איז א סימבאל אויף 
מדת הדין?

בדרך דרש ערקלערט דער מעזריטשער מגיד:

ווען א טאטע האט ליב זיין זוהן, איז ער זיך משתדל מיט זיין 
וואס  די  אויך  שטראפט  און  באשיצן,  אים  זאל  ער  כח  גאנצע 
"ְוָׁשַכְנִּתי  אויבישטער:  דער  זאגט  דאס  און  אים.  טשעפענען 
ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" – צוליב מיין גרויסע ליבשאפט וואס איך האב 
צו די אידן, "ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאִהים" – דארף איך זיך באניצן מיט 

די מדת הדין פאר די וואס רודפ'ן זיי.

מיט דעם קענען פארשטיין וואס מ'זאגט שבת קודש ביי דער 
ונוקם",  קנא  א-ל  ליודעך  חסדך  "משוך  מקדש':  'כל  פיוט 
איינס  זענען  'נקמה'  און  'חסד'  באגריפן  צוויי  די  לכאורה  וואס 
פארקערט פון די צווייטע, אבער לויט וואס מיר האבן פריער 
געזאגט קען מען פארשטיין אז דווקא צוליב די חסד וואס דו 
שטראפט  און  הדין  מדת  די  אראפ  קומט  'ליודעך',  ברענגסט 

פאר די וואס טשעפענען זיי.
'מעינה של תורה'.

זאגן די קאפיטל פון קטורת אלץ א תיקון פאר די נשמה
"ְוָעִׂשיָת ִמְזֵּבַח ִמְקַטר ְקטֶֹרת" (ל א)

דער 'כלי יקר' ערקלערט אז די צוויי מזבחות קומען מכפר זיין 
אויף דער וואס האט געזינדיגט; דער מזבח הנחושת איז מכפר 
אויף דער חלק פונעם קערפער, און וועגן דעם איז מען מקריב 
אויף דעם בעלי חיים, און דער מזבח הזהב איז מכפר אויף די 
חלק פון די דערהויבענע נשמה, און וועגן דעם איז מען מקטיר 
אויף דעם קטורת וואס פון איר ריח האט די נשמה הנאה (ראה 

ברכות מג ב).

שליט"א  שטערנבוך  משה  רבי  גאון  דער  ערקלערט  דעם  מיט 
פארן  קטורת  פון  קאפיטל  דער  זאגן  פון  מעלה  גרויסע  די 
דאווענען: דער וואס זאגט די קאפיטל פון קטורת ווייזט מיט 
דעם אז דער עיקר ציל פון זיין דאווענען איז צו טוהן דעם רצון 

ה' און מתקן זיין די נשמה, און דורך דעם איז ער זוכה אז זיין 
תפילה ווערט אנגענומען.

'טעם ודעת'

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

דער בריליאנט וואס איז אין דעם קרוין
"ְוַהּטּור ַהֵּׁשִני נֶֹפ ַסִּפיר ְוָיֲהם" (כח יח)

'יהלום' איז בגימטריה 'אמן'. דאס איז א רמז אויף וואס 
עס שטייט אין זוהר הקדוש (עקב רעא א) איבער די מעלה 
פון א ברכה וואס מ'ענטפערט אויף דעם 'אמן', אז ווען 
אלע  איר  פאר  געעפענט  ווערן  אויבן,  ארויף  גייט  זי 
די מתנה  מ'רופט אויס: דאס איז  פון הימל, און  טויערן 
וואס דער און דער האט געשיקט פארן קעניג! אזוי ווי 
דער 'יהלום' האט מען אריינגעלייגט אין דעם חושן, אזוי 
אויך די 'אמן' איז דער בריליאנט וואס איז אריינגעלייגט 
אין דער קרוין וואס ווערט געטוהן דורך די תפילה וואס 
דאס אידישע פאלק ברענגט יעדן טאג פארן באשעפער 

דער קעניג פון דער וועלט.
'שערי ניסים' ח"א עמ' רפא

'אמן' העלפט ס'זאל אנגענומען ווערן די תפילה
"ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה'" (כח לח)

זענען  א-דני"  ִלְפֵני  ָלֶהם  "ְלָרצֹון  פון:  תיבות  ראשי  די 
זוהר  דער  וואס  אויף  רמז  א  איז  דאס  'אמן',  גימטריה 
הקדוש (וילך רפה ב) זאגט אז ווען די אידן געבן אכטונג צו 

ענטפערן אמן ווערט אנגענומען זייער תפילה. 

'פאר אברהם'

                        אויפן פסוק:
                       

                      

                       "ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה" (אסתר ב ז)
                       

             

     זאגט דער גאון רבי אליהו הכהן בעל 'שבט מוסר' פון איזמיר:

יסגעלערנט אסתר צו ענטפערן אמן ווען זי איז נאך 
"מרדכי הצדיק האט או

קליין... ווייל דער חיוב ליגט אויף דער טאטע מיט די מאמע, און 
געווען 

שט געהאט קיין עלטערן און מרדכי האט איר ערצויגן, 
ווייל אסתר האט ני

אויסלערנען צו ענטפערן אמן"
איז אויף אים געווען דער חיוב איר צו 

                  'מנחת אליהו' (פל"א).
                  

                 

"ִקְּימּו ְוִקְּבלּו 
ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם 

ְוַעל ַזְרָעם... 
ְוא ַיֲעבֹור"

משנכנס אדר מרבין באמן.

ר צו  ב א
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פארבינדט  וואס  דא,  האבן  מיר  וואס  ערציילונג  די 
חסד  און  תפילה  וועג  וואונדערליכן  א  אויף 
הלוי  דוד  משולם  רבי  גאון  דער  האט  צוזאמען, 
סאלאווייטשיק שליט"א געהערט פון הגאון הגדול 
רבי יחזקאל אברהמסקי זצ"ל, וואס האט געהערט 
דער  פון  סלוצק  שטאט  אין  זייענדיג  געשיכטע  די 
זי"ע  הלוי'  'בית  דער  זיידע  עלטער  זיין  פון  שמש 

וואס זיין נאמען איז געווען ר' שמעון.

נאך וואס ער האט מחבר געווען און ארויסגעגעבן 
זיין באקאנטן ספר 'בית הלוי', האט ער אליין מיט זיין 
גרויסע מאס ענוה געוואנדערט צווישן די אידישע 
פלעגט  געווענליך  פארקויפן,  צו  עס  כדי  קהילות 
ער זיך ארויס דרייען פון עס צו פארקויפן פאר די 
גבירים וואס האבן געוואלט קויפן זיין ספר נאר כדי 
צו באצירן מיט דעם זייער אוצר הספרים, נאר ער 
האט עס געוואלט פארקויפן דווקא פאר די ארימע 
זיין  משתעשע  געוואלט  זיך  האבן  וואס  תורה  בני 
מיט דברי תורה וואס דערפרייען די הערצער. פאר 
די  אויף  נאכגעפרעגט  זיך  האבן  וואס  נאנטע  זיינע 
טרוקענערהייט  ער  האט  אויפפירונג,  זיין  פון  טעם 
געענטפערט: "איך בין דאך דער מחבר פונעם ספר, 
פארקויפן"  צו  עס  וועם  פאר  איך  ווייס  אזוי  אויב 

האט ער געזאגט און נישט ערקלערט.

אין איינס פון זיינע רייזע'ס איז דער 'בית הלוי' מיט 
זיין באגלייטער אנגעקומען צו דער גרויסער שטאט 
מינסק, דארט האבן זיי זיך אויפגעהאלטן ביז מוצאי 
אויסגעקומען  יאר  יענעם  איז  וואס  באב  תשעה 
הלוי'  'בית  דער  האט  דעמאלטס  דאנערשטאג, 
ואם  עיר  די  צו  רייזע  זיין  פארזעצן  געוואלט 
געוואוינט  האט  דארט  וואו  וואלאזשין,  בישראל, 
און האט מרביץ תורה געוען זיין גרויסער זוהן רבי 

חיים הלוי זצ"ל.

ווייל דער 'בית הלוי' האט מקפיד געווען זיך נישט 
ארויסלאזן פרייטאג אויפן וועג, כדי ער זאל חלילה 
חילול  פון  ספק  קלענסטע  די  צו  צוקומען  נישט 
שטאט  די  פון  ארויס  ער  איז  דעם  צוליב  שבת, 
פון  מעריב  געדאוונט  האבן  זיי  בעפאר  נאך  מינסק 

מוצאי תשעה באב.

זיך  הלוי'  'בית  דער  האט  וועג,  אשטיקל  גיין  נאכן 
געוואנדן צו זיין משמש ר' שמעון און אים געבעהטן 
אז ער זאל אויפזוכן עפעס א הויז וואו דארט וועט 
ר'  הדעת.  ישוב  מיט  מעריב  דאווענען  קענען  מען 
שמעון איז געשיקטערהייט ארויף געקראכן אויף א 
וועג,  פונעם  זייט  אויפן  געשטאנען  איז  וואס  בוים 
און זיך ארום געקוקט, און אט האט ער באמערקט 
פון דערווייטנ'ס א הויז וואס פון זיינע פענסטער איז 

ארויסגעקומען א שוואכע ליכטיגקייט.

דער 'בית הלוי' און זיין געטרייער משמש האבן זיך 
געיאגט צו גיין צו יענע הויז, אבער ווען די טיר האט 
געווארן  קלאר  זיי  פאר  איז  זיי  פאר  געעפענט  זיך 
אז דאס איז א הויז פון א גוי, דער גוי האט זיי נישט 

געוואלט ארייננעמען, אבער ער האט זיי געזאגט:

דא  פון  הייזער  עטליכע  נאך  אידן,  זענען  "ענק 
ענק  פרייען  זיך  זיכער  וועט  וואס  איד  א  וואוינט 
שטארק  ער  איז  לעצטנ'ס  אבער  ארייננעמען, 
געהערט  אויך  שוין  האב  איך  און  געווארן,  קראנק 
זיין  צו  גייט'ס  ווילן  ענק  אויב  שוין,  גוסס'ט  א  זאגן 

הויז..."

די טיר איז פארקלאפט געווארן פאר זיי אין פנים, 
זיך  האט  ווארט  א  זאגן  צו  אן  הלוי'  'בית  דער  און 
ווען  קראנקן.  פונעם  הויז  דעם  צו  גיין  צו  געאיילט 
זיי זענען אריין אין די ארימע הויז האבן זיי טאקע 
געזעהן וואס דער גוי האט זיי פריער געזאגט, אויפן 
בעט איז געליגן א איד אינגאנצן בלאס און מאגער, 
וואס זיינע שווערע אטעמ'ס און זיינע קרעכצן האבן 

עדות געזאגט אויף זיין ביטערן צושטאנד.

הלוי'  'בית  דער  וואס  החסד  מדת  געוואלדיגע  די 
איז געווען מיט דעם אויסגעצייכנט האט זיך באלד 
אנגעזעהן; אן צו רעדן האט דער רב שוין אנגעהויבן 
דעם  רופן  געשיקט  ער  האט  ערשט  צום  טוהן.  צו 
שנעל  זייער  איז  יענער  שטעטל,  פונעם  דאקטער 
אנגעקומען, ער האט אונטערגעזוכט דעם קראנקן 
און נאך א שטיקל צייט האט ער געזאגט וואס עס 

זעהט אים אויס.

דער  האט  שווער",  זייער  איז  צושטאנד  "זיין 
א  רב  פארן  דערלאנג  ער  ווען  געזאגט  דאקטער 
געבן  מ'דארף  וואס  מעדיצינען  פון  ליסטע  לאנגע 
צימער  פון  ארויס  איז  יענער  ווען  קראנקן.  פארן 
די  אנצוגרייטן  געאיילט  זיך  הלוי'  'בית  דער  האט 

עטליכע  פון  לויף  אין  נאכדעם  און  מעדיצינען, 
שעה'ן האט ער זיי געגעבן איינס נאכן צווייטן מיט 

א איבערגעגעבנהייט און מיט געטריישאפט.

דער איבערגעגעבענער  געשטאנען  איז  זייט  די  פון 
זעהן  צו  געווארן  איבערראשט  איז  און  משמש 
וואס  זאך  יעדע  ביי  האט  הלוי'  'בית  דער  וויאזוי 
קראנקן,  פונעם  געזונט  די  פאר  געטוהן  האט  ער 
און  קול  אויפן  הויעך  תפילה,  הייסע  א  געדאוונט 
לרפואת  זה  עסק  שיהיה  רצון  "יהי  כוונה,  מיט 
החולה פלוני בן פלוני". "די ווענט האבן געציטערט 
'בית  דער  וואס  כוונה  די  פון  שטארקהייט  די  פון 
הלוי' האט אינזין געהאט ביי זיינע תפילות" – וועט 
דער משמש עס אזוי אראפלייגן מיט יארן שפעטער 

פאר הרב אברהמסקי.

דער  אז  אויפגעכאפט  האט  הלוי'  'בית  דער  ווען 
אויך  האט  ארימקייט  גרויסע  זיין  צו  קראנקער 
נישט  ער  האט  קאפ,  זיין  אונטער  קישן  קיין  נישט 
געקווענקלט און האט אים באלד אהין געגעבן דעם 

קישן וואס ער האט געניצט ביי זיינע רייזעס.

די סאך תפילות וואס דער 'בית הלוי' האט געדאוונט 
פארן קראנקן, מיט די הילף פון די השתדלות וואס 
האבן  איבערגעגעבנערהייט,  אזוי  געטוהן  האט  ער 
צייט  קורצע  א  אזוי,  און  אויפגעטוהן,  צוזאמען 
פאר'ן עלות השחר האט זיך באמערקט א ערענסטע 
פונעם  צושטאנד  דעם  אין  גוטנ'ס  צום  ענדערונג 
זיך  הלוי  בית  דער  האט  דעמאלטס  נאר  קראנקן. 
קראנקן  פונעם  בעט  די  פארלאזן  צו  געווען  מתיר 
אויף עטליכע מינוט און האט זיך געשטעלט אין די 
ווינקל פון די צימער צו דאווענען א שנעלע מעריב.

גרויסקייט  די  אנגעזעהן  נאכאמאל  זיך  האט  דא 
פונעם 'בית הלוי', וואס אינגאנצן אנדערשט פון זיין 
געוואוינהייט אלע יארן און אויך אנדערשט פון די 
וועג וויאזוי ער האט געדאוונט אויף דעם קראנקן, 
האט דער 'בית הלוי' געדאוונט זיין אייגענע תפילה 
זייער שנעל, צוליב זיין זארג אויף דעם קראנקן און 
זיין ציטער אים צולאזן אן קיין אויפזוכט אויך אויף 

א קורצע וויילע.

דאקטער  דער  איז  שעה  מארגנדיגע  פריה  א  אין 
פונעם  הויז  דער  צו  געווארן  גערופן  נאכאמאל 
זעהן  צו  געווארן  איבערראשט  איז  און  קראנקן 
אינגאנצן  מענטש'...  אנדערער  א  פון  'אויגן 
ער  וואו  צושטאנד  שרעקליכן  דעם  פון  אנדערשט 
האט  אינדערפריה  יעצט  געפינען,  נעכטן  זיך  האט 
פוס,  זיינע  אויף  גיין  געקענט  קראנקער  דער  שוין 
און צייכענעס פון פארבעסערונג האט זיך שטארק 

דערקענט אויף זיין פנים.

"דאס זענען נישט די רפואות וואס האבן געהאלפן" 
די  "נאר  זיך,  ביי  זיכער  געווען  משמש  דער  איז   –
פארגאסן  האט  הלוי'  'בית  דער  וואס  טרערן  סאך 
אינגאנצן  אים  האט  ער  וואס  קראנקן  דעם  אויף 

נישט געקענט ביזן היינטיגן טאג".

נאר דעמאלטס, ווען דער 'בית הלוי' איז שוין געווען 
איבערגעצייגט אז ער קען שוין לאזן דעם קראנקן 
אליין, האט ער זיך ערלויבט צו פארלאזן דעם הויז 
פונעם קראנקן אויפן וועג צו די שטאט וואלאזשין, 
אין די אריינגאנג פון שטאט איז שוין געשטאנען זיין 
זוהן, רבי חיים הלוי, ווען ער ווארט שוין מיט זארג 

אויף זיין פאטער.

אין די הויז פון זיין מחותן דער נצי"ב פון וואלאזשין 
האט שוין אפגעווארט פארן 'בית הלוי' א ווארימע 
האט  רב  דער  אבער  מאלצייט,  זעטיגע  א  און 
זיכער  קען  עסן  "אזא  עסן;  צו  געאיילט  נישט  זיך 
 – קראנקן"  דער  פון  צושטאנד  דעם  פארבעסערן 
האט ער געזאגט, און נאך וואס ער האט געבעהטן 
געאיילט  זיך  ער  האט  הבית  בעל  פונעם  רשות 
דעם  צו  משמש  איבערגעגעבענער  זיין  שיקן  צו 
זענען  הענט  זיינע  ווען  קראנקן,  דעם  פון  הויז 
וואס  מטעמים  וכל  ודגים  בשר  מיט  אנגעפיהלט 

קען אים געזונט מאכן.

קראנקער  דער  שוין  איז  נאכדעם,  דינסטאג 
'בית  פארן  אפצוגעבן  וואלאזשין  קיין  אנגעקומען 
פון  באקומען  האט  ער  וואס  קישן  דעם  הלוי' 
אומבאשרייבליכע  זיין  אויף  דאנקען  אים  און  אים, 
געראטעוועט  אים  האט  וואס  איבערגעגעבנקייט 

זיין לעבן אין יענע קריטישע נאכט.

'עובדות והנהגות לבית בריסק' ח"א עמ' מט

חסד מיט תפילה צוזאמען

נאך וואס מיר האבן געענדיגט די פסוקי דזמרה מיט די ברכה פון 'ישתבח' און מיט א 
חצי-קדיש וואס איז נאכדעם, הייבט אן דער שליח ציבור די סדר פון 'ברכות קריאת 

שמע' מיטן זאגן 'ברכו את ה' המבורך'.

דער יסוד פון די תקנה האט מען מתקן געווען אין די פריערדיגע צייטן ווען דער חזן 
האט געזאגט די ברכות קריאת שמע הויעך אויפן קול און דער ציבור האט מיט דעם 
יוצא געווען, וועגן דעם האט ער פריער אויסגערופן: 'ברכו את ה' המבורך' – ד.מ. אז 
ער בעהט פונעם ציבור זיי זאלן מסכים זיין צו דעם וואס ער זאגט און זיי זאלן צוזאמען 

מיט אים לויבן (שו"ת ראב"ן סי' עג).

די נשמה קומט אראפ צו די קערפער ביי 'ברכו'
גאר דערהויבענע ווערטער איבער די מעלה פון זאגן 'ברכו' און וואס עס טוהט אויף 
אין די עולמות העליונים, שטייט אין זוהר הקדוש (זוה"ח רות נג א) אויפן פסוק: "ִחְדלּו 

ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו ִּכי ַבֶּמה ֶנְחָׁשב הּוא" (ישעיה ב כב):

וואס מיינט "ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו"? בעפאר די נשמה קומט צוריק אינדערפריה צו דעם 
מענטש, זאגט איר דער אויבישטער: גיי אריין אין זיין נאז כדי ער זאל קענען דאווענען. 
אין  נשמה  די  אריין  גייט  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  ברכות  די  זאגט  און  ער  דאוונט  אויב 
מענטש  דעם  פאר  און  ארויף,  אויף  אוועק  זי  פליהט  נישט,  אויב  און  קערפער,  זיין 
פעהלט די קדושה פון די נשמה, און וויבאלד די נשמה רוהט נישט אויף זיין קערפער 
– מיט וואס איז ער שוין חשוב?! ער איז ווי ער וואלט נישט געווען אויף דער וועלט! 
דעריבער טאר נישט א מענטש לויבן זיין חבר ביז ער וועט פריער לויבן זיין באשעפער 
מיט די לויב ווערטער וואס איז פארהאן ביים דאווענען... און ווען דער חזן זאגט 'ברכו 
את ה'', און ער ענטפערט: 'ברוך ה' המבורך לעולם ועד', קומט אויס אז ער לויבט דעם 

באשעפער און דעמאלטס רוהט די קדושה פון די נשמה אויף זיין קערפער.

האט  ער  ווען  אז  דערציילט,  ווערט  זצ"ל  קאמינעצקי  יעקב  רבי  גאון  דעם  אויף 
פארגעלערנט זיין באשטימטער שיעור אין 'משנה ברורה' און האט דערמאנט די הלכה 
אז די נשמה פארלאזט דעם קערפער ביים שלאפן און קומט צוריק אינדערפריה, האט 
די  צוריק  קומט  אינדערפריה  פונקטליך  ווען  וויסן  ענק  ווילן  "אויב  צוגעלייגט:  ער 

נשמה – דאס איז ווען מ'זאגט 'ברכו'".

ווען רבי יעקב האט באמערקט אז די מענטשן ארום אים וואונדערן זיך אויף זיינע רייד 
האט ער צוגעלייגט מיט וואונדער: "איך זעה אז ענק קוקן אויף מיר מיט התפעלות; 
ענק פילן עס נישט אליין ביי ענק?! די געפיהל נאכן זאגן 'ברכו' איז אינגאנצן אנדערשט 
פון די געפיהל פון פריער! ענק פילן נישט אז עפעס איז ענק צוגעקומען? אז ענק האבן 

עפעס פארדינט?! דאס איז די מציאות, און אזוי שטייט אויך אין די ספרים!"

זאגן  צו  דערלייגט  האט  יעקב  רבי  אז  פאסירט  אמאל  האט  עס  ווען  אזוי,  טאקע  און 
זאגן  צו  געפירט  נישט  דארט  זיך  מ'האט  וואו  פלאץ  אזא  ביי  געווען  איז  דאס  'ברכו', 
'ברכו' נאכן דאווענען, האט ער זיך אנגערופן מיט ווייטאג פאר זיין באגלייטער: "היינט 

פעלט אונז 'א שטיק' נשמה" ('במחיצת רבנו יעקב קאמינעצקי' עמ' מט).

זאגן 'ברכו' ביחידות
נאך א מקור איבער די געוואלדיגע מעלה פון זאגן 'ברכו' ווערט געברענגט אין מדרש 
('אוצר המדרשים' - אייזנשטיין, עמ' תק, וכן הובא בסדר רע"ג הל' ק"ש): "רבי עקיבא האט געזאגט: 
יעדן טאג אינדערפריה שטייט א מלאך אינמיטן די הימל, און הייבט אן צוזאגן: 'ה' מלך 
ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד', און אלע מחנות פון די מלאכים זאגן אים נאך, ביז ווען 
ער קומט אן צו 'ברכו'. ווען ער קומט אן צו 'ברכו', איז דארט פארהאן איין 'חיה' וואס 
הייסט ישראל, און אויף איר שטערן איז אויסגעקריצט 'ישראל', אויף אויף דעם זאגט 
דאס  האט  דוד  און  ִיְׂשָרֵאל",  ֱאקֵי  ַּתַחת  ָרִאיִתי  ֲאֶׁשר  כ): "ַהַחָּיה  (י  יחזקאל  נביא  דער 
אויך געמיינט זאגנדיג (תהלים יח יא): "ַוִּיְרַּכב ַעל ְּכרּוב ַוָּיעֹף ַוֵּיֶדא ַעל ַּכְנֵפי רּוַח", און זי 
הייבט אויף דעם 'כסא' און זי שטייט אינמיטן די הימל, און זי זאגט הויעך: 'ברכו את ה' 
המבורך', און אלע מחנות פון די מלאכים זאגן איר נאך: 'ברוך ה' המבורך לעולם ועד'".

עס איז אינטערעסאנט צו פארצייכענען דא, אז די ברייתא ווערט אויך אראפגעברענגט 
אין די כתבי החיד"א ('צפורן שמיר' ב כו), וואו דארט שרייבט ער אז ווער ס'האט צוליב 
א אמת'דיגער אונס געמוזט דאווענען ביחידות, זאל זאגן די ברייתא און עס וועט אים 

גערעכנט ווערן אנשטאט זאגן 'ברכו'.

המבורך לעולם ועד
וואו  "פון  יוסי:  רבי  פון  ווערטער  די  אראפגעברענגט  ווערט  האזינו)  (פר'  ספרי  אין 
ווייסט מען אז ווען מ'זאגט אין שוהל 'ברכו את ה' המבורך', דארף מען נאכזאגן: 'ברוך 
גֶֹדל  ָהבּו  ֶאְקָרא  ה'  ׁשֵם  'ִּכי  ג):  לב  (דברים  שטייט  עס  ווייל  ועד'?  לעולם  המבורך  ה' 
ֵלאקֵינּו'... און פון וואו ווייסט מען אז מ'דארף ענטפערן 'אמן' נאך דער וואס לויבט? 

ווייל עס שטייט: 'ָהבּו גֶֹדל ֵלאקֵינּו'".

לויט דעם ספרי ערקלערט דער מהר"ל מפראג (דרשות מהר"ל, לשבת תשובה; 'נתיבות עולם' 
נתיב העבודה יח) דער טעם פארוואס נאך וואס דער ציבור זאגט איבער וואס דער חזן 
האט געזאגט: "ברוך ה' המבורך", לייגן זיי צו: "לעולם ועד"; וויבאלד דער חזן האט 
דערמאנט דעם אויבערשטנ'ס נאמען, דארפן זיי מקיים זיין 'הבו גודל' – צולייגן אויף 
דעם לויב פון דער באשעפער מער פון וואס דער חזן האט געלויבט, און אויב זיי וועלן 
נאר איבערזאגן וואס דער חזן האט געזאגט קומט אויס אז זיי טוהן גרינג שעצן אין 

דעם אויבערשטנ'ס כבוד.

אלץ דעם זאגט רבי יוסי אין מסכת ברכות (נג ב): "גדול העונה אמן יותר מהמברך", 
ווייל דער וואס זאגט די ברכה דערמאנט דעם שם אזוי ווי עס איז געשריבן (הוי"ה), און 
דער וואס ענטפערט 'אמן' איז כולל אין דעם אויך דעם שם אזוי ווי מ'זאגט עס ('אמן' 

איז בגימטריה הוי"ה-אדנ-י).

זיינע ווערטער ענדיגט דער מהר"ל: "און פון דעם וועלן מיר אויך וויסן דער שטראף 
פאר דער וואס האט נישט געענטפערט 'ברוך ה' המבורך', וואס איז מער פון דער וואס 
האט נישט געענטפערט 'אמן', ווי קען זיין אז ער זאל הערן דעם אויבערשטנ'ס נאמען 

און ער זאל עס נישט לויבן?!"

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בבתעתענה אמונים  ם 
ברכו את ה' המבורך

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

מ חסד
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