
פרשת תזריע - מצורע

בס"ד

די ברכה פון רפאינו איז אקעגן די מצוה פון מילה 
"ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו" (יב ג)

אין מסכת מגילה (יז ב) זאגן חז"ל אז די ברכה 'רפאנו', די אכטע 
קובע  הגדולה  כנסת  אנשי  די  האבן  עשרה,  שמונה  פון  ברכה 
געווען אקעגן די מצוה פון מילה וואס מ'איז מקיים אין די אכטע 
טאג, ווייל צו די מילה פעלהט זיך אויס א רפואה, לכאורה דארף 
ברכה  די  געווען  מתקן  מען  האט  פארוואס  פארשטיין:  מען 
אסאך  ליידער  פארהאן  דאך  זענען  עס  מילה,  די  אקעגן  פונקט 

מער שווערערע און ביטערע קראנקהייטן פון די מילה?
'אמרי  דער  געזאגט  האט  דעם  אויף  תירוץ  וואונדערליכער  א 
צייטן  אונזערע  אין  דא  טאקע  זענען  הרבים  בעוונותינו  אמת': 
אסאך און שווערע קראנקהייטן, אבער אין אנדערע תקופות איז 
געווען אזאנס אז כלל ישראל האט נישט געדארפט קיין רפואה 
אויסער די מילה, אזוי ווי מיר טרעפן אין גמרא (ב"מ פז א) אז ביז 
די תקופה פון יעקב אבינו איז נישט געווען קיין שוואכקייט אויף 
דער וועלט, און אזוי שטייט אויך אין מדרש (במ"ר ז א) אז ביי מתן 
תורה זענען אלע קראנקע אויסגעהיילט געווארן, דעריבער האט 

מען מתקן געווען די ברכה פון רפאינו דווקא אקעגן די מילה.
ענליך צו דעם האט ערקלערט רבי שלמה זלמן אויערבאך:

ווייל די זינד ברענגט אלע קראנקהייטן, קומט אויס אז לעתיד 
לבוא ווען דער אויבישטער וועט אויסרייסן דעם יצר הרע פון 
דער וועלט, וועט נישט זיין קיין קראנקהייט און די רפואה וועט 
האט  דעם  וועגן  מילה,  פון  מצוה  די  אויף  אויספעהלן  נאר  זיך 
אכטע  די  אלץ  דווקא  רפאינו  פון  ברכה  די  געווען  מתקן  מען 

ברכה אקעגן די מצוה פון מילה.
'ברכת אליהו' עמ' ריז; 'מזמור לתודה' עמ' 184 

האט  גמרא  אויבנדערמאנטע  די  לויט  ענין:  דעם  אין  און 
ערקלערט דער גאון רבי יוסף חיים זאנענפעלד די כוונה פון די 
כל  'רופא   - יצר'  'אשר  פון  ברכה  סוף  די  צווישן  אונטערשייד 

בשר', צו די סוף ברכה פון 'רפאנו' - 'רופא חולי עמו ישראל':
געווען  מתקן  מ'האט  וואס  יצר'  'אשר  ברכה  די  פון  אנדערשט 
אלץ א לויב אויף די רפואות פון אלע ערליי קראנקהייטן פון 'כל 
'רפאנו' פארפאסט געווארן אויף די רפואה  בשר', איז די ברכה 
און  ישראל',  'עמו  צווישן  נאר  פארהאן  איז  וואס  מילה  די  פון 
דעריבער איז פאסיג צו ענדיגן ביי דעם: 'רופא חולי עמו ישראל'.
'חכמת חיים' עמ' שנג

להכניסו בבריתו של אברהם אבינו
"ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו" (שם)

פון  מצוה  די  אויף  געווען  מתקן  חכמים  די  האבן  ברכות  צוויי 
מילה; איינס פארן מוהל: 'על המילה', און די צווייטע פאר דעם 

אבי הבן: 'להכניסו בבריתו של אברהם אבינו'.
אין 'הגהות מיימוניות' אויף דער רמב"ם (מילה ג ג) וואונדערט ער 
זיך: מיר האבן דאך א כלל אז יעדע מצוה וואס ווערט געטוהן 
איז  מצוה,  די  אויף  ברכה  די  שליח  דער  זאגט  שליח,  א  דורך 
א  געווען  מתקן  מען  האט  מילה  פון  מצוה  די  ביי  פארוואס 

עקסטערע ברכה אויך פארן משלח – דער אבי הבן?
רבי מרדכי יפה דער בעל ה'לבושים' (יו"ד רסה א) פארענטפערט 
'להכניסו' האט  די קשיא אויף א וואונדערליכן וועג: די ברכה 
מען נישט מתקן געווען נאר אויף די עצם מצוה פון די מילה, 
נאר אויף אלע חיובים וואס דער טאטע וועט האבן אויף 

דעם קינד פון יעצט און ווייטער; אים מאכן א פדיון הבן – אויב 
ער איז א בכור, לערנען מיט אים תורה, חתונה מאכן א.ד.ג., און 
שנכנס  ברכה: "כשם  די  נאך  ציבור  דער  ענטפערט  דעם  וועגן 

לברית כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים".
אייגער  עקיבא  רבי  צו  לייגט  'לבוש'  דער  פון  ווערטער  די  צו 
אפרים'  'עוללות  אין  שטייט  עס  וואס  לויט  מב)  סי'  ַקָמא  (שו"ת, 
(מאמר שנב) אז אין די זעלבע צייט וואס מ'נעמט אראפ די ערלה 
די  קינד  דאס  פון  גענומען  אראפ  אויך  ווערט  קערפער  די  פון 
אינעווייניגסטע 'ערלת הלב', און דורך דעם וועט זיין נפש זיין 
די  פארשטיין  צו  ווערן  געעפענט  וועט  הארץ  זיין  און  גרייט 
תורה און מקיים זיין די מצוות, און די ווערטער פאסן זיך זייער 
צו די ווערטער פון דער 'לבוש', אז ביי די ברית איז פאסיג צו 
מאכן א ברכה אויף די אלע רוחניות'דיגע ענינים וואס דער קינד 

גייט צו זיי זוכה זיין דורך די כח פון די מצוה פון מילה.

זיך פרייען מיט די נגע
"ְוָהָיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן" (יג ב)

עס איז באקאנט אז 'והיה' איז א לשון שמחה (ב"ר מב ג), לכאורה 
אויף וואס פריידט מען זיך דא?

די  אויף  פרייען  זיך  דארף  מענטש  דער  אז  זיכער  נאר, 
קראנקהייט וואס האט אים צוגעברענגט ער זאל תשובה טוהן. 
און דאס שטייט דא: "ְוָהָיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת" – די קרעץ 
ברענגט צו שמחה, ווייל "ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן", און נישט צו 

א דאקטער.
'פרדס יוסף'

דער וואס איז מזלזל אין אנדערע – 
וועט ער מוזן צוקומען צו זייער טובה

"ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא" (יג מה)
"'ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא' - צריך להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו 

עליו רחמים (שבת סז א)
סאראצקין  זלמן  רבי  האט  השכל  מוסר  וואונדערליכער  א 

ארויסגעלערנט פון די גמרא:
צוליב  געקומען  אים  זיך  איז  מצורע  דער  פון  שטראף  די  ווייל 
אין  גרינגשעצן  זאל  ער  צוגעברענגט  אים  האט  וואס  גאוה  זיין 
אנדערע און רעדן אויף זיי לשון הרע, איז נישט קיין וואונדער 
אז כדי ער זאל האבן א תיקון אויף דעם מוז ער איינערקענען 
די מעלה פון אנדערע, און זיך בעהטן ביי זיי זיי זאלן דאווענען 

'אזנים לתורה'אויף אים.

די תורה זאל בלייבן ביי אונז
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו" (יד ב)

מיט די באקאנטע ווערטער פונעם 'חובות הלבבות' (שער הכניעה 
יענעמ'ס  אז  גורם  איז  חבר  זיין  אויף  רעדט  וואס  דער  אז  ז) 
אריבער  גייען  מצוות  זיינע  און  אים,  צו  אריבער  גייען  עבירות 
הגרי"י  האט  אים,  אויף  גערעדט  האט  ער  וואס  חבר  זיין  צו 
'איצקוביץ', געטייטש  ארדענטליך זצ"ל, דער רב פון די שוהל 

דעם פסוק:
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע" – ווען וועט איבערבלייבן פאר דעם 
מקיים  האט  ער  וואס  מצוות  און  תורה  די  פון  זכות  די  מצורע 
געווען? "ְּביֹום ָטֳהָרתֹו" – ווען ער וועט תשובה טוהן אויף די זינד 
טז  (ערכין  חבר  זיין  אויף  גערעדט  האט  ער  וואס  הרע  לשון  פון 
ב), ווייל אויב נישט וועלן זיינע זכותים אריבער גיין צו זיין חבר.

מיט דעם טייטש דער ראש ישיבה פון 'פורת יוסף' רבי יהודא 
צדקא די נוסח התפילה וואס מ'זאגט ביי א סיום מסכת: "שתהא 
תורתך אומנתנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא" – אז מיר 
און  הרע  לשון  פון  זינד  די  אין  ווערן  נכשל  נישט  חלילה  זאלן 
דורך דעם וועט אוועק גענומען ווערן די זכות פון די מסכת פון 

אונזער חלק אין עולם הבא.
'פניני נפש'; 'אוצרות האגדה', שה"ש ח"ב עמ' 22

די מעלה פון דער וואס טוהט תשובה פון זיך אליין
"ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע" (יד ג)

אפרים  'עוללות  ספר  זיין  אין  לונטשיץ  פון  אפרים  רבי  טייטש 
(ח"ב מאמר רלו):

די העכסטע מדריגה פון תשובה איז ווען דער מענטש האט פון 
זיך אליין חרטה אן מ'זאל אים זאגן מוסר צי עס זאל קומען אויף 
אים יסורים, און דאס איז דא מרומז: "ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע 
ַהָּצַרַעת", וויאזוי? "ִמן ַהָּצרּוַע" – אליין, אן מ'זאל אים מעורר זיין.

די תקנה פון די וואס רעדן לשון הרע
"ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר... ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב" (יד ד)

אין מסכת ערכין (טו ב) ווערט אראפ געברענגט די תקנה פאר די 
וואס האבן גערעדט לשון הרע: "אויב איז ער א תלמיד חכם – 
זאל ער עוסק זיין אין תורה... און אויב ער איז א עם הארץ – זאל 

ער זיך האלטן קליין".
לויט דעם טייטש דער 'פרדס יוסף' (לעיל יג א) די בקשה ביי די 

תפילה פון 'אלוקי נצור' וואס מ'זאגט אין סוף 'שמונה עשרה'.
ווילן  דעם  צוליב  און  מרע",  לשוני  נצור  "אלוקי  בעהטן:  מיר 

מיר זיך אונטערנעמען: "ונפשי כעפר לכל תהיה" – פאר דער 
עם הארץ, און: "פתח לבי בתורתך" – פארן תלמיד חכם.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
פון מילה 

פע ם

די טויערן פון אמן ווערן געעפענט ווען דער 
מצורע ווערט טהור

"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע..." (יד ב)
ווערט  כאן)  באונקלוס  וכעי"ז  א,  פ  (יתרו  הקדוש  זוהר  אין 
קען  רמז  בדרך  'סגירא'.   - 'מצורע'  ווארט  די  געטייטש 
מען זיך לערנען פון דעם אז די זינד פון לשון הרע איז 
ווערן  וואס  שפע  פון  טויערן  די  פארשפארן  צו  גורם 
געעפענט אין זכות פון עטפערן אמן אזוי ווי עס ווערט 

ערקלערט אין זוהר פרשת וילך (רפה ב).
און מ'קען צולייגן א רמז אויף דעם: די ראשי תיבות פון 
'אומר'   - הרע  לשון  פון  עבירה  די  אין  שותפים  דריי  די 
מ'רעדט]  וועמען  [=אויף  'ֶנֱאַמר'  רעדט],  וואס  [דער 
'אמן'.  איז:  רייד],  די  אן  נעמט  וואס  [דער  'מקבל'  און 
געטוהן  ווערט  מצורע  דער  פון  טהרה  די  אז  אויך  און 
דורך ברענגען די ציפורים און די אזוב, וואס זייער ראשי 
תיבות איז: צ"א אזוי ווי די גימטריה פון 'אמן', ווייל ווען 
ער ווערט טהור עפענען זיך די טויערן פון 'אמן' וואס איז 

פריער פארשפארט געווארן.
'פרפראות לחכמה'; 'מגן אברהם' (למגיד מטריסק)

"א התעוררות און א אזהרה: די וואס דאווענען פארן עמוד... יעדע ווארט 
זאל מען ריכטיג ארויס זאגן מיט א קלארקייט – און איבערהויפט ביי די 
ווייל  אמן,  ענטפערן  קענען  זאלן  צוהערהער  די  אז  ברכות,  די  פון  ענדע 

דער שכר פון ענטפערן אמן איז זייער גרויס" (פרק מח)

שוהל  אין  לויפט  און  כוונה  מיט  אמן  ענטפערט  וואס  יעדער  "ווייל 
נישט צו פארפאסן קיין אמן, איז זוכה צו ש"ע עולמות" (פרק פב)

א ווארענונג פאר די בעלי תפילה

אייר  חודש  ראש  דאנערשטאג 
הגאון  פון  יארצייט  די  געפאלט 
אב"ד  יוסף  רבי  המקובל  הקדוש 
וואונדערליכער  זיין  אין  דובנא. 
מאריך  ער  איז  יוסף'  'יסוד  ספר 
ענטפערן  פון  מעלה  די  איבער 
'אמן', און צווישן זיינע ווערטער 

שרייבט ער אזוי: 

בני אמונים. מ'שטארקט זיך צו ענטפערן אמן.
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שטיין אין א באס סטאנציע אין א זייטיגע גאס אין א 
שפעטע און א קאלטע נאכט שטונדע, ווארטנדיג 
א לאנגע צייט אויף דער באס וואס פארזוימט זיך 
פון צו קומען – איז נישט פון די בא'טעמ'טע זאכן 
וואס עס איז איינגענעם זיך צו דערמאנען פון דעם, 
ווארטן  אזא  קען  אמאל  אז  אויס  זעהט  עס  אבער 
אום-פארגעסענע  א  צו  ווערן  איבערגעדרייט 
השגחה  איבערראשנדע  א  צו  עפענונג  א  זיין  און 
די  אין  פאסירט  האט  עס  ווי  אזוי  געשעהניש, 

געשיכטע וואס מיר האבן דא.
אפגעשטעלט  זיך  האט  אויטא  קליינע  די  ווען 
א  ש.,  הרב  האט  סטאנציע,  טונקעלע  די  צו  נאנט 
אין  ישיבות  חשובע  די  פון  איינס  אין  שיעור  מגיד 
ירושלים געשפירט אז א שווערע שטיין איז אראפ 
א  פון  שעה  האלבע  א  ארום  נאך  הארץ.  זיין  פון 
אומזיסטע ווארטן, האט ער זיך געפריידט צו זעהן 
א 'היימישער איד' וואס מיט א שמייכל ווינקט ער 

אים ער זאל אריינקומען צו זיין אויטא.
זיך  ש.  הרב  האט   – פארסטו"  אהין  "וואו 
אינטערעסירט, און דער ליבליכער דרייווער האט 
געענטפערט מיט א פראגע: "וואו אהין דארפט איר 
אנקומען?". הרב ש. האט אנגעוויזן זיין אדרעס און 
דער דרייווער רופט זיך אן מיט א פעסקייט: "איך 

וועל אייך אהין פירן".
הרב ש. האט פראבירט זיך צו טענה'ען, אבער דער 
דרייווער האט זיך איינגע'עקשנ'ט: "איך האב נישט 
קיין אייגענע אויטא, און ביז עס מאכט זיך מיר אזא 
געלעגנהייט צו טוהן אזא חסד, וויל איך עס טוהן 

'ביזן סוף'!".
צום  אמת,  של  חסד  א  מיר  מיט  טוהסט  דו  "ווייל 
א  דיר  פאר  דערציילן  נאר  מיר  לאז  ווייניגסטנ'ס 
מעשה", האט הרב ש. זיך אנגערופן פארן באליבטן 
באלד  ער  האט  גרייטן  צו  זיך  אן  און  דרייווער, 

אנגעהויבן מיט א חסידישע מעשה:
האט  אלכסנדר  פון  רבי  אלטער  דער  יחיאל  "רבי 
זיך געפירט צו פארן יעדע יאר צו די דארף באלטע 
זיך  ער  האט  דארט  אלכסנדר,  צו  נאנט  איז  וואס 
ווען  כוחות,  זיינע  אויפגעפרישט  און  אפגערוהט 
זיין גרויסער זוהן רבי ירחמיאל ישראל יצחק דער 
'ישמח ישראל' פארט מיט און באדינט אים מיט א 

געטריישאפט.
אין איינע פון די יארן, ווען דער רבי מיט זיין זוהן 
זענען ארויס שעפן פרישע לופט צווישן די ביימער 
אנגעהויבן  רבי  דער  פלוצלינג  האט  וואלד,  די  אין 
בלאסקייט  שטארקע  א  שארף,  זייער  היסן  צו 
האט  ער  געזיכט,  זיין  אויף  צושפרייט  זיך  האט 
וואס  באנק  א  אויף  כח  קיין  אן  אראפגעזעצט  זיך 
ישראל'  'ישמח  דער  וועג.  אינמיטן  געווען  איז 
זארג,  גרויס  מיט  טאטע  זיין  אויף  געקוקט  האט 
יארן  לעצטע  די  אין  שוין  איז  געזונט  רבי'נס  דעם 
זייער שוואך, און אויך אן צו פארשטיין אסאך אין 
זיך  געפינט  ער  אז  אויסגעזעהן  עס  האט  רפואה, 

יעצט אין א ריכטיגע לעבנ'ס געפאר.
דער  האט  נאנט",  איז  צייט  מיין  אז  פיל  "איך 
אלטער רבי געזאגט מיט ציטער, אבער דעמאלטס 
זיין  אויסגעשטרעקט  זוהן  גרויסער  זיין  אים  האט 

האנט און געזאגט מיט א זיכערקייט:
"דער טאטע זאל זיך אפרועהן אביסל אויפן באנק, 
און נישט זארגן פון זיין צושטאנד, איך בין זיכער 
דער  וועט  צייט  קורצע  א  אין  אז  צווייפל  קיין  אן 
די  פריער!".  פון  וואו  ווערן  געזונט  צוריק  טאטע 
א  מיט  געווארן  געזאגט  זענען  וואס  ווערטער 
דעם  בארוהיגט  אביסל  האט  ביטחון  שטארקע 
אלטן רבי'ן, זיינע אויגן האבן זיך פארמאכט און איז 

איינגעזינקען אין רוהיגע דרימל.
אין  אריין  ישראל'  'ישמח  דער  אז  אינצווישן 
די  צווישן  דארט  וואלד,  די  פון  טיפעניש  די 
צו  אנגעהויבן  ער  האט  ביימער  באוואקסענע 
שרייען און בעהטן אויף די רפואה פון זיין פאטער: 
אויסער  פארהאן  נישט  איז  עס  עולם,  של  "רבונו 
דיר ווער עס קען אונז העלפן, האב רחמנות אויף 
דינען  צו  דיך  נפש  מוסר  זיך  איז  וואס  צדיק  דעם 

און שיק אים דיין ישועה..."
ארום א האלבע שעה איז אדורך, דער רבי האט זיך 
אויפגעוועקט פון זיין דרימל, און צו דעם גרויסן נס 
איז צוריק געקומען צו אים זיין גייסט, די פארב איז 
אים צוריק אויף זיין געזיכט, און זיינע כוחות זענען 

צוביסלעך צוריק.
אז  אויסגעזעהן  האט  עס  ווען  צייט  שטיק  א  נאך 
געכאפט,  צוריק  אינגאנצן  שוין  זיך  האט  רבי  דער 
אכסניא.  זיין  צו  גיין  צוריק  געוואנדן  זיך  ער  האט 
אויפן וועג האט דער רבי געפרעגט זיין זוהן: "פון 
האסטו גענומען די גרויסע מאס בטחון וואס האט 
דאך  קען  איך  ווערטער?  דיינע  אין  אנגעזעהן  זיך 

דיך אלץ א איש אמת, איך בין זיכער אז דו האסט 
נישט געזאגט די ווערטער אויסערליך, כדי מיר צו 

בארוהיגן".
"נישט אויף מיין אייגענע שכל האב איך צוגעזאגט" 
געענטפערט,  באלד  ישראל'  'ישמח  דער  האט   –
"נאר אויף די כוונה פון גרויסע מענטשן, איך מיין 
אזוי  האט  וואס  זיע"א,  רוזשינער  הייליגער  דער 

געטייטש די פסוקים אין תהלים (פי"ג):
ָאִׁשית  ָאָנה  ַעד   - ִמֶּמִּני   ָּפֶני ֶאת  ַּתְסִּתיר  ָאָנה  "ַעד 
קען  השי"ת  פון  פנים  הסתרת  די   – ְּבַנְפִׁשי"  ֵעצֹות 
נאר זיין אין די צייט וואס דער מענטש איז ביי זיך 
זיכער אז ער קען זיך אליין א עצה געבן, און נאר 
ווען ער פיהלט ביי זיך מאכטלאז און פון זיין מויל 
ֱאקָי  ה'  ֲעֵנִני  "ַהִּביָטה  געשריי:  די  ארויס  קומט 
ָהִאיָרה ֵעיַני ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות", איז ער זוכה צו: "ַוֲאִני 
ִּכי  ַלה'  ָאִׁשיָרה   ִּביׁשּוָעֶת ִלִּבי  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי   ְּבַחְסְּד

ָגַמל ָעָלי".
ווערטער  די  אין  געווען  מתבונן  זיך  האב  איך  ווען 
האב איך געטראכט אז מיר געפונען זיך יעצט אין 
פוסטע  א  אין  יעצט  זענען  מיר  צושטאנד,  אזא 
פלאץ, אן קיין דאקטער און אן קיין משמש וואס 
זאל אונז קענען העלפן, איז מיר קלאר געווען אז 
אין אזא צייט האבן מיר נישט קיין שום וועג נאר 
זיך צו ווענדן צום אויבישטער אליין אז ער זאל דיך 
אויסהיילן, און אזוי איז טאקע געווען" – האט דער 

'ישמח ישראל' געענדיגט זיינע ווערטער.
ווען  פונקט  דערציילן  צו  געענדיגט  האט  ש.  הרב 
האט  ער  גאס,  איז אנגעקומען אויף זיין  די אויטא 
זיך געזעגנט פונעם דרייווער מיט א דאנק און איז 

אראפ פון די מאשין.
*

יענע  פון  געלאפן  אדורך  איז  יאר  א  ארום 
צו  אנגעיאגט  שוין  האט  ש.  הרב  געשעהניש, 
פארגעסן פון יענע פאסירונג, און אט אין איין נאכט, 
ווען ער איז אדורך נעבן די געגנט וואו ער וואוינט, 
איז פלוצלינג צוגעקומען צו אים א אומבאקאנטער 

יונגערמאן און האט אים געפרעגט:
מיט  מיטגעפארן  אמאל  איז  וואס  דער  זענט  "איר 
מיר פון יענע סטאנציע ביז צו אייער הויז, און אין 
לויף פון די וועג האט איר מיר דערציילט א מעשה 

אויפן 'ישמח ישראל'?"
געווארן  איבערראשט  אינגאנצן  איז  ש.  הרב 
גענומען  אים  האט  עס  פראגע,  דירעקטע  די  פון 
עטליכע סקונדעס זיך צו דערמאנען און האט אים 

געענטפערט 'יא'.
פארגעזעצט  ווייטער  ער  האט   – צו"  נאר  "הערט 
האבן  מיר  ווען  נאכט  יענע  "אין  ווערטער,  זיינע 
זיך באגעגנט האב איך מיט מיין פרוי אנגעצייכנט 
צעהן יאר פון אונזער חתונה, דאס איז איז געווען 
ווייל  טאג',  'חתונה  טרויערדיגער  א  אונז  פאר 
געהאט  נישט  מיר  האבן  דעמאלטס  ביז  ליידער 

זוכה געווען צו זרע של קיימא.
סגולות,  און  עצות  אלע  פראבירט  שוין  האבן  מיר 
מיר האבן זיך נאכגעפרעגט ביי גרויסע דאקטוירים 
אונז  האט  גארנישט  אבער  ספעציאליסטן,  און 
נישט געהאלפן, און פונקט אין יענעם טונקעלעם 
און טרויערדיגן נאכט האבן מיר אייך געטראפן ווי 

א מלאך המושיע.
אזוי ווי א נבואה פון הימל האסטו אונז פארציילט 
געווען  פאסיג  מערסטע  די  איז  וואס  ערציילונג  א 
זיך  האט  וואס  ערציילונג  א  צייט,  יענע  אויף 
וואונדערליכע  און  הייליגע  די  מיט  געענדיגט 

ווערטער פונעם הייליגן רוזשינער.
עפעס  אז  געטראכט  נישט  זיכער  האסט  דו 
אונז  פאר  אבער  מעשה,  די  אין  ליגט  עקסטער 
איז עס געווען ווי א בליץ וואס האט אונז ליכטיג 
וואו  טונקלקייט  די  און  פינסטערניש  די  געמאכט 

מיר האבן זיך דעמאלטס געפינען.
ווען מיר זענען אנגעקומען אין אונזער שטוב האבן 
צו  נישט  מיר  גייען  מער  אז  באשלאסן  ביידע  מיר 
די דאקטורים, מיר וועלן שוין נישט זוכן עצות און 
עסקנים...  די  פון  טירן  די  ביי  ווארטן  און  סגולות 
מיר האבן באשלאסן זיך צו ווענדן נאר צום בורא 
אויסער  אז  שלימה  אמונה  ריכטיגע  א  מיט  עולם 

ער קען אונז קיינער נישט העלפן".
מענטש  דער  האט   – חודש"  א  ארום  "פאר 
געענדיגט זיין אום-גלויבליכן ערציילונג, "האב איך 
מיט מיין ווייב זוכה געווען צו האלטן אין אונזערע 
הענט אונזער אייגן קינד, מיט  סייעתא דשמיא...".

'תבונות' משפטים תשע"ז; 'הישמח ישראל מאלכסנדר' 
עמ' 123

א ערציילונג פון א ישועה אינמיטן וועג

זיך גרייטן צו ספירת העומר
די מצוה פון ספירת העומר איז מיוחד מיט אירע ספעציעלע תפילות וואס קומען מיט מיט 
איר; אנגעהויבן מיט זאגן 'לשם יחוד' באריכות בעפאר די מצוה, אזוי ווי די מקובלים האבן 
('פרי עץ חיים' שער הזמירות פ"ה, וראה ב'כף החיים' תפט ז) וואס איז פארשפרייט  מתקן געווען 
געווארן אין אסאך קהילות פון כלל ישראל (ראה 'נוהג כצאן יוסף'), און עס ענדיגט זיך מיט 

תפילות און בקשות וואס מ'זאגט נאכדעם.
שהחיינו אויף ספירת העומר

אסאך וואונדערן זיך אויף דעם וואס אנדערע מצוות וואס זענען פון צייט צו צייט זאגט 
פון  מצוה  די  אויף  אבער  הזה',  לזמן  והגיענו  'שהחיינו  מאל  ערשטע  דאס  זיי  אויף  מען 

ספירת העומר זאגן מיר נישט קיין 'שהחיינו'.
אסאך תירוצים אויף דעם האבן די ראשונים און די אחרונים געענטפערט, מיר וועלן אראפ 

ברענגען עטליכע פון זיי:
א. עס זענען דא א טייל פון די ראשונים וואס האלטן אז מן הדין וואלט מען געדארפט 
זאגן א שהחיינו (א ברכה אויף דער 'זמן') אויף די מצוה, אבער וויבאלד אז דער 'זמן' פון ציילן 
איז אנגעהאנגען ווען מ'באשטימט דעם יו"ט פון פריער צי פון נאכדעם, אזוי ווי עס שטייט 
(ויקרא כג טו): "ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ...ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת", אויב אזוי זענען מיר 

שוין יוצא מיט דעם שהחיינו וואס מ'זאגט ביי קידוש פון יו"ט ביינאכט (פון שבועות - 'לבוש' 
תפט א, אדער פון דעם צווייטן טאג יו"ט פסח אין חו"ל, ראה 'חיים לראש' על הגש"פ, נרצה סוף אות יא), 

וועגן דעם איז ראוי אינזין האבן ביי דעם אויך אויף די מצוה פון ספירת העומר ('שבלי הלקט' 
רלד; מאירי פסחים ז ב; ספר האשכול פסח קנט ועוד).

ב. דער בעל המאור (סוף פסחים) ענטפערט: די ברכה פון 'שהחיינו' האט מען מתקן געווען 
נאר אויף אזעלעכע מצוות וואס אין זיי איז פארהאן כאטש עפעס א הנאה, אבער ספירת 
העומר האט נישט אין איר א הנאה, נאר אדרבה דאס ברענגט אונז צו עגמת נפש אויף דעם 
חורבן בית המקדש, אז מיר קענען נישט אין אונזערע צייטן ארויף גיין מקריב זיין דעם 
עומר אזוי ווי עס איז געווען אין די צייט וואס דאס ביהמ"ק איז געשטאנען, וואס מ'האט 
אנגעהויבן צו ציילן ווען מ'האט מקריב געווען דעם עומר (און מיר דערמאנען עס אויך ביי די 

'הרחמן' וואס מ'זאגט נאכן ציילן).

ג. הרה"ק רבי פנחס קאריצער ערקלערט עס לויט וואס דער אר"י הק' האט געזאגט אז 
אויבישטער  דער  האט  דארט  פון  ארויסנעמען  זיי  כדי  וואס  מצרים  יציאת  ביי  ווי  אזוי 
משפיע געווען אויף זיי פון זיין שיין און לויטערקייט, אזוי אויך יעדע יאר פסח ביינאכט, 
דורך דעם וואס מ'איז מקיים די מצוות פון די געהויבענע נאכט, זענען מיר זוכה צו אלע 
מען  נעמט  נאכדעם  באלד  אבער  טעג,  ספירה  די  אין  לייכטן  וועלן  וואס  אורות  גרויסע 
זיי אוועק פון אונז, און דורך די עבודה אין די טעג פון ספירה שטארקן מיר זיך און מיר 
נישט  דא  איז  דעם  לויט  שבועות,  יו"ט  ביז  מדריגות  אלע  די  צוריק  צוביסלעך  באקומען 
דא קיין נייע זאך וואס מ'דארף אויף דעם זאגן א שהחיינו ('תוספתא למדרש פנחס' קפד, וביתר 

ביאור ב'בני יששכר' מאמרי ניסן יב). 

יהי רצון שיבנה בית המקדש
צוריק  זאל  אויבישטער  דער  אז  תפילה  א  מיט  מיר  ענדיגן  העומר  ספירת  פון  מצוה  די 
שטעלן די עבודה אין בית המקדש במהרה בימינו אמן סלה. די מקור פון די תפילה איז 
אין אבודרהם (תפלות הפסח): "און נאך וואס ער האט געציילט די עומר בעהט ער פונעם 

אויבערשטן און זאגט הרחמן יחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו".
דער טעם פון דער מנהג ערקלערט דער של"ה (פסחים, נר מצוה סג): "ווייל דער בית המקדש 
שטייט נישט, זאגן מיר: 'יהי רצון שיבנה בית המקדש' – און דעמאלטס וועט עס זיין מן 
התורה". אבער דער של"ה וואונדערט זיך אויף דעם עס זענען דאך פארהאן נאך מצוות 
וואס בזמן הזה זענען זיי נאר מדרבנן, און פארוואס פונקט נאך די ספירה בעהטן מיר אויפן 

אויפבוי פונעם בית המקדש?
טאקע  זיי  זענען  הזה  בזמן  וואס  מצוות  אנדערע  די  פון  אנדערשט  ענטפערן,  מען  קען 
נאר מדרבנן, פון דעסוועגן זענען מיר זיי מקיים פונקט ווי מ'האט זיי מקיים געווען אין 
איז  העומר  ספירת  פון  מצוה  די  אבער  געשטאנען,  איז  המקדש  בית  דער  וואס  צייט  די 
וועגן  הלחם,  שתי  די  און  עומר  דעם  מקריב  נישט  דאך  מ'איז  ווייל  אנדערשט  אינגאנצן 
מיט א גלוסטעניש עס צו מקיים זיין ווי עס דארף צו זיין ענדיגן מיר מיט א יהי רצון (ראה 
בשל"ה שם, ע"פ הגרי"ז מבריסק הגש"פ 'מבית לוי', דיני ספירת העומר ויסוד הדברים בתוספות במגילה כ 

ב ד"ה כל).

אין משנה ברורה (תפט י) לייגט ער צו, אז אויך לויט די וואס האלטן אז אויך בזמן הזה אז 
עס א מצוה מן התורה, איז אבער זיכער אז עס איז נישט קיין פארגלייך צו איר מעלה ווען 
עס ווערט געטוהן אזוי ווי עס שטייט אין תורה, צו ציילן פון דער טאג וואס מ'האט מקריב 

געווען דעם עומר און ווייטער (ראה בשעה"צ שם).
'למנצח בנגינות' נאכן ספירה

אין אסאך קהילות פירט מען זיך צו זאגן נאך די ספירה דעם קאפיטל "ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת" 
(תהלים סז) וואס האט ניין און פערציג ווערטער אקעגן די ניין און פערציג טעג פון ספירת 

העומר, און זיבן פסוקים אקעגן די זיבן וואכן וואס זענען דא צווישן פסח און שבועות (בעל 
ה'עקידה' אמור סז פ"ד).

דא ניין און  ְלֻאִּמים" וגו' זענען  ה: "ִיְׂשְמחּו ִויַרְּננּו  אז אין פסוק  נאך לייגן צו די מקובלים 
פערציג אותיות אקעגן די ניין און פערציג טעג פון ספירה, און וועגן דעם שרייבן זיי אז 
יעדן טאג פון די ספירה זאל מען אינזין האבן, אויסער די ווארט פון דער קאפיטל 'למנצח' 
וואס איז שייך צו דעם טאג, אויך די אות פון דער פסוק לויט די סדר פון די טעג ('פרי עץ 

חיים' שער כב פרק ג-ה; 'שלמי ציבור' דף רחצ בשם 'נגיד ומצוה').

א ספעציעלע סגולה ברענגט דער גאון רבי חיים פאלאג'י ('מועד לכל חי' ה כא) אין נאמען פון 
דער בעל 'שלמי חגיגה': "יעדן טאג פון די ספירה טעג ווען ער זאגט די פסוקים פון ברכת 
כהנים (ביי ברכות השחר - ראה 'מועדי יעקב' - 'זכרון משה' סי' י) זאל ער אויך זאגן דעם קאפיטל 
'למנצח בנגינות' אין א צורה פון א מנורה, און דאס איז א וואונדערליכע סגולה אז ער זאל 

מצליח זיין אין אלע זיינע טוהונגען און ער וועט נישט געשעדיגט ווערן אין דעם טאג".

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבללתעתענה אמונים 

ססדרר ם 
ספירת העומר (ב)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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