
פרשת אחרי - קדושים

בס"ד

די ברכה פון 'הגומל' פארן כהן גדול

ְוא  ַהּקֶֹדׁש...  ֶאל  ֵעת  ְבָכל  ָיבֹא  ְוַאל    ָאִחי ַאֲהרֹן  ֶאל  "ַּדֵּבר 
ָימּות" (טז ב)

"ווען דער כהן איז אריין יום כפור אין קודש הקדשים; האט 
ער זוכה געווען – איז ער ארויס בשלום, האט ער נישט זוכה 
כרובים  צוויי  די  צווישן  פון  פלאם  א  ארויס  איז   – געווען 
איז  און  אינעווייניג  פון  געווארן  פארברענט  איז  ער  און 

געשטארבן (זוה"ח ח"א ו א)

אין זיין חיבור 'מחזיק ברכה' אויף שלחן ערוך (או"ח ריט א-ב) 
האט דער חיד"א א ספק: אויב נאך וואס דער כהן גדול איז 
ער  האט  כיפור  יום  אין  הקדשים  קודש  פון  בשלום  ארויס 
ארויס  איז  ער  וואס  דעם  אויף  'הגומל',  בענטשן  געדארפט 
נישט  האבן  וואס  כהנים  אנדערע  פון  אנדערשט  בשלום, 

זוכה געווען און זיי זענען געשטארבן.

פאר  געאייגנט  איז  'הגומל'  פון  ברכה  די  בלייבט:  ער  און 
איז  ער  און  סכנה  מקום  א  געווען  איז  וואס  איינער  אזא 
פלאץ  דער   – הקדשים  קודש  דעם  געווארן.  געראטעוועט 
א  אנרופן  נישט  זיכער  מען  קען   – השכינה  השראת  פון 
ערליכקייט  די  אין  אנגעהאנגען  איז  עס  נאר  סכנה',  'מקום 
פון  ארויס  איז  ער  אויב  אז  אויס  קומט  גדול,  כהן  דער  פון 

דארט בשלום – איז ער נישט אריין אין א מקום סכנה.

יהא רעוא קמיה דישרי על עמיה

"ַהֹּׁשֵכן ִאָּתם ְּבתֹו ֻטְמאָֹתם" (טז טז)

זאגט רבי מאיר יחיאל  דער 'שרף' פון מאגלעניצא:

רוהט  ער  אז  צוגעזאגט  אונז  האט  אויבישטער  דער  כאטש 
אבער  מיר  דארפן  טומאתם',  'בתוך  אפילו  אונז  צווישן 
שטענדיג זארגן צו זיין הייליג, כדי ער זאל האבן א נחת רוח 
ביי  מיר  בעהטן  דעם  אויף  און  אונז,  צווישן  רוהט  ער  ווען 
ַעל  ְּדִיְׁשֵרי  ַקֵּמיּה  ַרֲעָוא  ביינאכט: "ְיֵהא  שבת  פון  זמירות  די 
ַעֵמיּה, ְּדִיְתַעַּנג ִלְׁשֵמיּה ִּבְמִתיִקין ְודּוְבִׁשין" - יהי רצון אז דער 
אויבישטער זאל מאכן רועהן זיין שכינה אויף אונז, און ער 

זאל האבן פון דעם א הנאה און א פרייד.

'ניצוצי אורות' תצוה תשס"ג עמוד ד 

דאווענען אויף אראמי'ש

"ְוָכל ָאָדם א ִיְהֶיה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבבֹאֹו ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹו" 
(טז יז)

אויף דעם פסוק דרש'ענען די חכמים אין ירושלמי (יומא 
א ה) אז אויך מלאכים וואס אויף זיי שטייט (יחזקאל א י): 

"ּוְדמּות ְּפֵניֶהם ְּפֵני ָאָדם", טארן נישט זיין אין אהל מועד ווען 
דער כהן גייט אריין לפני ולפנים.

דער  מיכלזאהן  יחזקאל  צבי  רבי  פארענטפערט  דעם  מיט 
פארוואס  זיך:  וואונדערן  מפרשים  די  וואס  רב  פלונסקער 
קודש  אין  תפילה  זיין  געענדיגט  גדול  כהן  דער  האט 
הקדשים מיט אראמי'שע ווערטער: "א ַיֲעֵדי ָעִביד ׁשֹוְלָטן 
ִמְּדֵבית ְיהּוָדה" (יומא נג ב), און נישט מיט דעם לשון הפסוק 

אין פר' ויחי (בראשית מט י): "א ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה"?

דאווענען  זיין  מיט  קלאר:  איז  ירושלמי  דעם  לויט  און 
מלאכים  די  אז  געוויזן  גדול  כהן  דער  האט  אראמי'ש  אויף 
דארט,  איז  ער  ווען  הקדשים  קודש  אין  נישט  זיך  געפינען 

ווייל די חכמים זאגן דאך (שבת יב ב): "דער וואס דאוונט אויף 
אראמי'ש, טראגן נישט די מלאכים ארויף די תפילה, ווייל 

זיי קענען נישט די אראמי'שע שפראך".

שו"ת 'תירוש ויצהר' סי' קכא

דערמאנען דעם נאמען פון א קראנקן בדרך כבוד

"ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו" (יט ג)

אין הלכות מורא אב שרייבט דער רמב"ם (ממרים ו ג): "וואס 
נישט  נאמען  זיין  ביי  רופן  נישט  אים  זאל  ער  'מורא'...  איז 
ווען ער לעבט און נישט נאך זיין טויט, נאר ער זאגט 'אבא 

מרי'".

קינד  א  ווען  אז  תת),  (אות  חסידים  ספר  אין  אבער  שטייט 
דערמאנען  ער  זאל  עלטערן  קראנקע  זיינע  אויף  דאוונט 
זייער נאמען אן צולייגן א טיטול צו זייער נאמען, ערקלערט 
דער חיד"א (הגהות 'ברית עולם' שם) ווייל עס פאסט נישט פאר 
ברענגט  וואס  לשון  א  מיט  אויסדרוקן  זיך  זאל  מענטש  א 
ארויס 'יראה' פאר א בשר ודם, אין די צייט וואס ער דאוונט 

פארן אויבערשטן.

ביים  מיר  בעהטן  וויאזוי  געפרעגט:  אסאך  האבן  דעם  לויט 
ואת  מורי  אבי  את  יברך  הוא  "הרחמן  בענטשן:  פון  ענדע 

אמי מורתי..."?

דריי ענטפער'ס האבן מיר געטראפן אויף די פראגע:

א. רבי ישראל חיים פרידמאן דער ראחובער רב האט מחלק 
געווען צווישן א תפילה וואס מ'דערמאנט דארט דעם שם 
שמים אזוי ווי א תפילה וואס אויף דעם רעדט דער בעל ספר 
דערמאנט  דארט  וואס  הרחמן  פון  תפילה  די  צו  חסידים, 

מען נישט קיין שם שמים ('לקוטי מהרי"ח' ברכת המזון).

ערקלערט  הים'  'מרגליות  בעל  דער  מרגליות  ראובן  רבי  ב. 
קראנקן  א  אויף  דאוונט  וואס  דער  אנדערשט  איז  עס  אז 
וואס זיין מזל איז אים שלעכט געווארן, וואס דעמאלטס איז 
טאקע נישט ראוי מ'זאל אים דערמאנען מיט א מכובד'דיגע 
טיטול, צו א תפילה אויף א אנדערער ענין וואס דעמאלטס 
דארף מען נישט אויף דעם מקפיד זיין (הגש"פ 'באר מרים' ברכת 

המזון)

ג. רבי שמואל הומינער איז מחלק צווישן א תפילה אויף א 
חולה וואס דעמאלטס ווענדט מען זיך צום אויבישטער מיט 
א לשון נוכח, צו די תפילה פון הרחמן וואס ווערט געזאגט 
זיינע  דערמאנען  מען  מעג  דעמאלטס  וואס  נסתר,  בלשון 

עלטערן בדרך כבוד ('עבד המלך' קדושים).

כי מכבדי אכבד

"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" (יט ל)

רבי  איבער  דערציילט  ווערט  קכח)  (אות  חסידים  ספר  אין 
זיין  מיט  האט  ער  אז  רש"י  פון  רבי  דער  יקר  רבי  בן  יעקב 

בארד גערייניגט די ערד פארנט פון דער ארון קודש.

משה  רבי  ברענגט  ריט)  (אות  חכמים'  'משנת  ספר  אין  אבער 
געפירט,  אזוי  זיך  האט  רש"י  פון  רבי  דער  נישט  אז  חגיז 
נאר דער זיידע פון רש"י, און דאס איז די סיבה וואס צוליב 
דעם האט ער זוכה געווען צו א אייניקל וואס האט ליכטיג 

געמאכט די אויגן פון כלל ישראל.

מפני 'שמיה' תקום

"ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום" (יט לב)

אין זיין פירוש אויף תורה שרייבט רבינו חיים פלטיאל, אז 
פון דער פסוק קענען מיר ארויס לערנען א רמז אויף דעם 
רבה'  שמיה  יהא  'אמן  ענטפערן  ביים  שטיין  מ'דארף  וואס 
"ִמְּפֵני  תיבות:  סופי  די  און  ראשי  די  א):  נו  או"ח  רמ"א  (ראה 

ֵׂשיָבה" זענען: 'שמיה', און אויף דעם זאגט אן די תורה: 
"תָּקּום!".

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

פע ם

'אמן' ווי א קרבן

ְוַאִיל  ְלַחָּטאת  ָּבָקר  ֶּבן  ְּבַפר  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ַאֲהרֹן  ָיבֹא  "ְּבזֹאת 
ְלֹעָלה" (טז ג)

די  צוזאמען  זענען  פסוק  דער  פון  תיבות  ראשי  די 
און  'אמן',  פון  גימטריה  די  ווי  אזוי  צ"א  פון  גימטריה 
אז  שרייבן  מקובלים  די  וואס  אויף  רמז  א  איז  דעם  פון 
דורך דער כח פון ענטפערן אמן קען דער מענטש אראפ 
ברענגען א שפע אויף דער וועלט אזוי ווי דער שפע וואס 

איז אראפ געקומען בשעת די עבודה פון די קרבנות.

'פרי יצחק' עמ' מח

בני אמונים. מ'ענטפערט און מ'איז זוכה.

דער גאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א האט נאכדערציילט אז אין 
ירושלים האט מען אנגערופן א געוויסער איד מיטן נאמען 'קדוש!' 
און דאס צוליב איין איינציגע סיבה; ווייל אויך זייענדיג שוואך האט 
ער זיך אנגעשטרענגט צוגיין אין בית המדרש כדי צו ענטפערן אמן 
אויף די ברכות. און וואס איז דער שכר פון דער וואס איז זוכה צו 
לויבן   – סלה'  'יהללוך  צו  זוכה  איז  ער  'קדוש'?  א  אנגערופן  ווערן 
אויף אייביג, אן קיין אויפהער. אזוי ווי עס שטייט אין מדרש: 'יעדער 
אויך  וועט  ער  און  זוכה  איז  וועלט  דער  אויף  אמן  ענטפערט  וואס 
'נוטרי אמן' ח"א עמ' קנז ענטפערן אמן לעתיד לבוא' 

'וקדושים 
בכל יום 
יהללוך 
סלה'
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די פארשידענע געשרייען און קולות פון בילן פון די הונט 
האבן דערציילט פאר ר' יענק'ל אויף נאך א טאג וואס גייט 
אנטוהן  געאיילט  זיך  האט  ער  און  לאגער,  אין  אנהויבן  זיך 
זיינע צוריסענע קליידער און זיך שטעל צו די 'אפעל' וואס 
איז פארגעקומען אינדערפריה. אין געציילטע מינוטן ארום 
וועט ער זיך טרעפן מיט נאך אזעלעכע צוקלאפטע נשמות 
אויף  לאגער  די  אין  אים  מיט  צוזאמען  געווען  זענען  וואס 
ווייט  פירן  זיי  וועט  וואס  לאסט-מאשינען  פארגרעבטע  די 
זיך  זיי  וועלן  דארט  וואלד,  דערנעבנדיגן  דעם  צו  אוועק 
זיי  אויף  ווען  שעה'ן,  נאכט  שפעטע  די  צו  ביז  אויפהאלטן 
די  אויסהאקן  פון  ארבעט  ביטערע  און  שווערע  די  ליגט 

ביימער און עס אריבער פירן צו די גרויסע באהנען.

לאגער  די  אין  שכנים  זיינע  פון  אסאך  וואס  צייט  די  אין 
וואלגערן זיך נאך אויף זייערע געלעגער'ס, האט ר' יענק'ל 
זיך געאיילט צו זיין באשטימע ווינקל, דארט האט ער שנעל 
אנגעטוהן די טייערע תפילין וואס עס איז אים געלונגען צו 
די  זאגן  נאכן  און  וועג,  באהאלטענע  א  אויף  אריינשווערצן 
קאפיטלעך פון קריאת שמע האט ער זיי שנעל אויסגעטוהן 

און זיך געשטעלט צו די 'אפעל'.

אין די טיפענישן פון די וואלד, צווישן די הויכע און ברייטע 
אין  דאווענען,  זיין  פארגעזעצט  יענק'ל  ר'  האט  ביימער, 
פאכמאניש  האבן  הענט  שטארקע  זיינע  וואס  צייט  די 
געקלאפט אויף די ביימער און די בערגעלעך העלצער זענען 
צוליב  ער  האט  איינמאל  נישט  ווען  העכער,  מער  געווארן 
דעם באקומען פון זיינע אפיצירן א קלאפ אויפן רוקן - אלץ 
יוגנט  זייער  פון  זענען  זיי  וואס   - צופרידהייט  פון  צייכן  א 

ערצויגן געווארן צו שעצן כח און שטארקהייט.

לעצטע  די  אין  געדרייט  ארום  זיך  האט  וואס  קלאנג  די 
יענק'ל  ר'  פון  געדאנקען  די  געמוטשעט  זייער  האט  טעג 
שמועה,  די  לויט  הארץ;  זיין  אויף  געדרוקט  זייער  אים  און 
גייט  געפונען  יעצט  זיך  האט  ער  וואו  לאגער  סיביר'שע  די 
פארשטויסענע  א  און  ווייטערע  א  מער  צו  גיין  אריבער 

פלאץ.

לעבן  זיין  אז  געפיהלט  ער  האט  דעם  אן  אויך  אז  וויבאלד 
די  אונטער  צוזאמפאלן  גייט  ער  און  סכנה  א  אין  איז 
די  פון  געזארגט  זייער  יענק'ל  ר'  האט  ארבעט,  שווערע 
א  צו  גיין  אריבער  ער  זאל  יעצט  פונקט  אז  מעגליכקייט 
וועט  ווַאך  די  אז  זיין  ס'קען  פלאץ,  פרעמדע  א  און  ווייטע 
דארטן זיין שטערקער, ס'קען זיין אז די ארבעט וועט דארט 
די  אז  צווייפל  קיין  אן  קלאר  איז  עס  אבער  שווערער,  זיין 
מעגליכקייט פון אנטלויפן וועט זיין זייער פראבלעמאטיש.

געווען  איז  געפינען,  יעצט  זיך  האט  ער  וואו  לאגער  דער 
ער  האט  אזוי  דארט,  וואס  שטעטל  א  צו  נאנט  גאנץ 
געהערט, וואוינט א אידישע משפחה, און אין די פלאן פון 
אנטלויפן וואס ער האט שוין לאנג געטראכט, פארנעמט די 

משפחה א פלאץ.

זיין  ס'זאל  אנטלויפן  מוז  ער  אז  באשלאסן  האט  יענק'ל  ר' 
וואס ס'זאל נאר נישט זיין.

אינמיטן נאכט, ווען זיין שכן אויפן בעהט, א פארגרעבטער 
ר'  האט  שלאף,  טיפן  א  אין  איינגעזינקען  געווען  איז  גוי 
יענק'ל אנגעהויבן צו גראבן א אונטערערדישע טונעל וואו 
פאסיגע  וועלט.  פרייע  די  צו  אנטלויפן  ער  וועט  איר  דורך 
ווילן  זיין  דורך  אבער  פארמאגט,  נישט  ער  האט  כלים 
פעסטקייט  א  מיט  ער  האט  אים  אין  געברענט  האט  וואס 
אנגעגארטלט זיינע לענדן און האט נישט אויפגעהערט פון 

צו ארבעטן ביז עס איז געווארן טאג.

זיין  פארגעזעצט  יענק'ל  ר'  האט  נאכט  נאך  נאכט  אזוי, 
געוואלדיגע  א  מיט  אבער  פעסטקייט  א  מיט  ארבעט 
אפגעהיטנקייט, ביז ער האט געפיהלט אז ער איז שוין נאנט 

צו ערפילן זיין ציל.

איז  יענק'ל  ר'  וואס  נאך  מינוט  עטליכע  נאכט  יענע  אין 
אטעם  זיין  זיך  האט  גרוב,  זיין  פון  טיפעניש  די  אין  אראפ 
אפגעשטעלט הערנדיג וואו די בעט פון זיין שכן רוקט זיך, 
גוי  דער  פון  קאפ  דער  און  סקונדע  א  נאך  אדורך  איז  עס 
ער  ווען  טונעל  דער  פון  עק  די  אין  באוויזן  שוין  זיך  האט 
זאגט אים: 'דו זאלסט וויסן מיין גוטער פריינד אז איך וועל 
נישט איבערגעבן דיין געוואגטע אקט פאר די אפיצירן פון 
איך  פיהל  שעצן,  דיך  טוה  איך  ווייל  אבער  לאגער.  דעם 
געהערט  האב  איך  אז  טוהן  וויסן  צו  דיך  וויכטיגקייט  א 
די  אין  אז  לאגער,  דער  פון  אפיצירן  די  פון  איינעעם  פון 
קומענדיגע פיר און צוואנציג שעה גייען מיר אלע אריבער 
צו א ווייטע פלאץ, און דעמאלטס וועסטו מוזן מוותר זיין 

אויף דיין פלאן.

ר' יענק'ל וואס האט געפיהלט אז די השגחה העליונה פירט 
אים טריט נאך טריט, האט זיך ווארעם באדאנקט פאר זיין 
האט  און  זאכן  ביסל  זיינע  גענומען  שנעל  האט  ער  שכן, 
מאל  צו  מאל  פון  ווען  טונעל,  אינעם  אראפגיין  אנגעהויבן 

זארג ער צו פארדעקן זיינע פוס טריט.

ווען ער איז אנגעקומען צו די עק פון דער טונעל האט ער 
די  אין  אנטלאפן  איז  און  עפענונג  איר  אויפגעגראבן  שנעל 
אין  באהאלטן  זיך  ער  האט  דארט  וואלד,  די  פון  טיפענישן 
דארט  האט  ער  און  בוים  א  פון  קלאץ  אויסגעהוילטע  א 

זיכער  געפיהלט  זיך  האט  ער  ביז  צייט  שטיקל  א  געווארט 
און רואיג צו קענען פארזעצן זיין רייזע. פון דארט האט ער 
אנגעהויבן צו גיין שנעל צווישן די באוואקסענע בוימער צו 

די ריכטונג פון די דערנעבנדיגע שטעטל.

נאך  ווען  געמוטשעט  שטארק  שוין  אים  האט  הונגער  דער 
פון  עק  די  צו  אנגעקומען  ענדליך  ער  איז  שעה'ן  עטליכע 
שנעלער  ווי  זוכן  צו  אנגעהויבן  באלד  האט  ער  שטאט.  די 
א  מיט  געהערט,  ער  האט  דעם  אויף  וואס  הויז  אידישע  די 
האפענונג אז דער בעל הבית וועט וועלן מקיים זיין די מצוה 
די  פון  אויגן  די  פון  באהאלטן  אים  און  אורחים  הכנסת  פון 

וואס זוכן אים.

ר' יענק'ל איז ביי זיך זיכער געווען אז זיין אנטלויפן איז שוין 
דערנעבנדיגע  די  און  לאגער,  די  אין  געווארן  פארשפרייט 
שטעטל וועט זיין די ערשטע אדרעס אים צו זוכן, אין זיין 
הארץ האט ער געדאוונט א שטילע תפילה אז זייער שנעל 

זאל ער אנקומען אל המנוחה ואל הנחלה.

קענען  צו  כדי  מח  און  קאפ  זיין  נוצן  געמוזט  האט  ער 
אין  און  טונקל,  געדעכטן  דעם  אין  הויז  דעם  דערקענען 
האט  וואס  מזוזה  די  דורך  דערקענט  עס  ער  האט  ענדע 

ארויסגעשטעקט.

ער  און  שטארקייט,  א  מיט  טיר  אויפן  געקלאפט  האט  ער 
האט זיך געפריידט צו הערן פון אינווייניג די שווערע פוס 
און  געעפנט  זיך  האט  טיר  די  הבית.  בעל  דער  פון  טריט 
ביים אריינגאנג איז געשטאנען א עלטערער איד מיט שלאף 
פולע  זיינע  און  פנים  אויפן  קנייטשן  פול  זיינע  קליידער, 
ברעמען זענען געווען צוזאמגעצויגן מיט א הארטקייט און 

מיט א פארדאכט.

'איך בין א איד!' האט ר' יענק'ל שנעל געזאגט, 'איך בעהט 
אביסל וואסער צו שטילן מיין דארשט' – האט ער צוגעלייגט 
מיט א טרוקענע צינג. אבער דער בעל הבית וואס האט שוין 
געהערט ווי אזוי עס ווערן באשטראפט די וואס העלפן  די 
וואס אנטלויפן האט געציטערט צו העלפן, און האט שנעל 

פארקלאפט די טיר אקעגן אים.

זיך  פראבירט  ער  האט  טיר  פארמאכטע  די  פון  אינדרויסן 
אויף  האבן  רחמנות  זאל  ער  אים  צו  רעדן  און  בעהטן  צו 
זיין זעהל, אבער זיינע ווערטער זענען געפאלן אויף טויבע 
שרייען  צו  פראבירט  ער  האט  צווייפל  גרויס  מיט  אויערן. 
'שמע  רוף:  אידישע  אייביגע  די  גארגל  הייזעריגן  זיין  מיט 
קיין  אן  געבליבן  איז  געשריי  די  אויך  אבער  ישראל...', 

ענטפער.

וואס  אויף  נישט  שוין  האט  ער  אז  געזעהן  האט  ער  ווען 
אז  האפענונג  א  מיט  הויף,  צום  ארויס  ער  איז  ווארטן  צו 
אבער  פלאץ,  אנדערע  אין  באהאלטן  קענען  זיך  וועט  ער 
דעמאלטס האט ער זיך דערמאנט אז אין די איילעניש פון 

זיין אנטלויפן האט ער פארגעסן זייער א חשובע זאך:

ר'  און  שבועות,  און  פסח  צווישן  טעג  די  געווען  איז  יעצט 
יענק'ל האט אויך אין די שווערע אומשטענדן אכטונג געגעבן 
ספירת  ציילן  צו  פון  מצוה,  חשוב'ע  די  פארלירן  צו  נישט 
האט  וואס  הימל  אויפן  געקוקט  ער  האט  יעצט  העומר. 
אויפגעקרעכצט;  האט  און  ווערן  צו  רויט  אנגעהויבן  שוין 
צום  אבער  פארלוירן,  שוין  ער  האט  שוץ  ערווארטענע  די 

ווייניגסטנ'ס זאל ער נאך אניאגן צו מקיים זיין די מצוה.

די  פון  ווינקל  די  אין  געשטעלט  אוועק  באלד  זיך  האט  ער 
מיט  און  כוונה  מיט  זאגן  צו  אנגעהויבן  האט  ער  און  חצר 
ספירת  על  אתה...  'ברוך  שטייגער:  זיין  ווי  אזוי  התלהבות 
העומר. היום ... ימים לעומר! הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת 

בית המקדש למקומה במהרה בימינו...'.

טיר  די  אום-גלויבליכע:  דאס  פאסירט  האט  פלוצלינג  און 
פון  געשטאלט  דער  און  געעפענט  זיך  האט  הויז  דער  פון 
א  ווען  איר.  פון  ארויסגעזעהן  זיך  האט  הבית  בעל  דער 
יענק'ל  ר'  גערופן  ער  האט  שמייכל  פארשעמטע  א  מיט 
זאל אריינקומען צו אים אין הויז און אין הויז האט ער זיך 

אנטשולדיגט און האט ערקלערט:

זיכער  איך  בין  טיר  מיין  אויף  געקלאפט  האסט  דו  'ווען 
געווען אז דו ביזסט א גוי וואס איז אנטלאפן פון דער לאגער 
א  ווי  פארשטעלן  זיך  געווען  איז  פלאן  זיין  פון  טייל  א  און 
איך  בין  ישראל'  'שמע  געזאגט  האסט  דו  ווען  אויך  איד. 
נאכנישט איבערגעצייגט געווארן ווער דו ביזסט. אבער ווען 
איך האב דיר געזעהן זאגן די ברכה פון ספירת העומר מיט 
קיין  אן  געווארן  קלאר  מיר  איז  ווארט,  בייי  ווארט  כוונה, 
זיך  לוינט  עס  וואס  איד  ערליכער  א  ביזסט  דו  אז  צווייפל 

איינשטעלן דאס לעבן וועגן אים'.

א  זאגן  צו  אויסלערנען  נישט  קיינמאל  זיך  וועט  גוי  'א 
מיט  געענדיגט  הבית  בעל  דער  האט   – כוונה'  מיט  ברכה 
צו  געאיילט  זיך  ער  האט  רעדן  אינמיטן  און  קלארקייט,  א 
אים  האט  און  פייער  אויפן  טאפ  א  יענק'ל  ר'  פאר  שטעלן 

דערלאנגט א ווארעמע גלעזל טרינקען אים צו מחיה זיין.

'נוטרי אמן' ח"ב עמ' שמב

געראטעוועט אין זכות פון ספירת העומר

שבחים לויט דער סדר פון א-ב'

פארן  שבחים  צו  מיר  לייגן  אור'  'יוצר  פון  ברכה  די  פון  פארזעצונג  די  אין 
ָמֵגן  ִמְׂשַּגֵבּנּו,  צּור  עּוֵּזנּו,  "ֲאדֹון  ביתא:  אלפא  פון  סדר  דער  לויט  באשעפער 
ִיְׁשֵענּו, ִמְׂשָּגב ַּבֲעֵדנּו. ֵא-ל ָּברּו ְּגדֹול ֵּדָעה, ֵהִכין ּוָפַעל ָזֳהֵרי ַחָּמה. טֹוב ָיַצר ָּכבֹוד 
ָּתִמיד  ַׁש-ַּדי,  רֹוְמֵמי  ְקדֹוִׁשים,  ְצָבָאיו  ִּפינֹות  ֻעּזֹו.  ְסִביבֹות  ָנַתן  ְמאֹורֹות  ִלְׁשמֹו, 

ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵא-ל ּוְקדּוָשתֹו"

ב)  רס  פקודי  ב;  רה  ויקהל  א;  קלב  (תרומה  הקדוש  זוהר  אין  פלעצער  עטליכע  אין 
וואונדערליכע  די  פון  סגולה  די  אין  געווען  מאריך  האבן  זיי  אז  מיר  טרעפן 
זענען  וואס  היכלות  די  פון  איינס  אויף  מרמז  איז  ווארט  יעדע  וואס  תפילה 

פארהאן אין די עולמות העליונים.

א-ב'  פון  סדר  דער  לויט  תפילה  די  געווען  קובע  מ'האט  פארוואס  טעם  דער 
שטייט אין פירוש 'עץ יוסף: אין א פריערדיגן מדרש ווערט געברענגט אז דער 
הימל  אין  געווארן  ארויפגעברענגט  איז  הקליר  אלעזר  רבי  פייטן  באקאנטער 
דורך דער מלאך מיכאל כדי צו וויסן וויאזוי די מלאכים זינגען, און ווען מ'האט 
אים געענטפערט אז זיי זענען מסדר זייער לויב לויט דער סדר פון א' ב', האט 
ער אויך אוועקגעשטעלט זיינע שבחים לויט דער סדר פון א' ב', און צוליב דעם 
האט ער אין די פארזעצונג פון די תפילה אין די ווערטער 'מספרים כבוד א-ל', 
מרמז געווען דער נאמען פון דער מלאך מיכאל, צו וויסן טוהן אז פון אים האט 

ער געהערט די עצה.

זאגן א-ל אדון אין שבת

ער  ברענגט  הגר"א  בן  אברהם  רבי  פירוש  דער  אין  ענין:  באותו  לענין  מענין 
וואס עס שטייט אין זוהר פר' תרומה (קלב א) אז אום שבת זאגט מען די א'-ב' 
אינדערוואכן  און  אותיות,  אויבירשטע  מיט  אדון'  'א-ל  יוצר  פון  ברכה  די  ביי 
דער  אז  זוהר  פון  ווערטער  די  ערקלערט  ער  און  אותיות,  אונטערשטע  מיט 
טעם פארוואס אום שבת איז מען מאריך ביי יעדע אות מיט עטליכע ווערטער 
צ.ב.ש. 'א-ל אדון על כל המעשים', און אין א וואכעדיגע טאג איז ביי יעדע לויב 
דא נאר איין אות 'א-ל ברוך', ווייל אום שבת ווערן מיר דערהויבן צו אזא דרגה 
די  אין  פעולות  זיינע  אויף  באשעפער  דעם  לויבן  מיר  קענען  דעם  דורך  וואס 
עולמות העליונים, אקעגן די וואכעדיגע טעג וואס דעמאלטס קענען מיר משיג 

זיין נאר זיינע פעולות אין די עולמות התחתונים.

טוב יצר כבוד לשמו – דער סוד פון אונזער קיום אויף דער וועלט

דער גר"א ערקלערט (הובא בפירוש התפילה לבנו ר"א): אין פסוק שטייט (ישעיה מג 
ז): "ּכֹל ַהִּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְּבָראִתיו ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׂשיִתיו"; אלע באשעפענישן 
זענען באשאפן געווארן כדי זיי זאלן מכבד זיין דעם באשעפער, און נאר דורך 
זייער לויב קענען זיי זוכה זיין צו באקומען די שפע כדי זיי זאלן בלייבן ווייטער 
ביי זייער חיות. אבער וויבאלד אז אין אמת'ן קען נישט א מענטש דערגרייכן 
וועגן  יתברך,  ה'  פאר  קומט  וואס  כבוד  אמת'דיגן  דעם  פון  אביסל  נישט  אויך 
דעם האט דער אויבישטער צוליב זיין חסד מיט אונז באשאפן 'כבוד לשמו' – א 
קענען  מיר  כאטש  זיין  מכבד  קענען  אים  זאלן  מיר  מעגליכקייט  עקסטערע 

אים נישט באגרייפן, און דורך דעם קענען מיר האבן א קיום אויף דער וועלט.

א  משל,  בדרך  הסבר  א  צו  לייגט  זצ"ל  וויינטרויב  אליהו  ישראל  רבי  הגה"צ 
גרויסער עושר וואס עס איז אים אונטערגעקומען א זעלטענע געשעפט וואס 
ער קען אין דעם פארדינען אסאך געלט, אבער וועגן דעם האט ער אין א קורצע 
צייט געדארפט צושטעלן א ריזיגע סומע וואס גאר א גרויסער טייל פון דעם 
סומע,  קליינע  א  געפעלט  אים  האט  עס  ווייל  אבער  זיך.  ביי  געהאט  ער  האט 
אים  זאל  ער  בעהטן  אים  און  ארימאן  דער  שכן  זיין  צו  גיין  געמוזט  ער  האט 

פארבארגן די קליינע סומע און נאר אזוי איז געשלאסן געווארן די געשעפט.

שכן  זיין  פאר  געגעבן  האט  ארימאן  דער  וואס  כאטש  אריינטראכטן,  לאמיר 
גאר א קליינע סומע אקעגן די גאנצע סומע פון די געשעפט, וועט דער עושר 
אים זיכער דאנקען און מכיר טובה זיין אויף דעם וואס אין זיין זכות האט ער 
געקענט שליסן די געשעפט. אזוי אויך, להבדיל, דער אויבישטער האט מיט זיין 
רחמנות באשאפן א מצב פון א געוויסע 'פעלער' אין זיין כבוד, וואס דעס וועלן 
מיר קענען משלים זיין דורך אונזערע תפילות און שבחים, כדי אז דורך דעם 
זאלן מיר קענען זוכה זיין צו באקומען שכר כאילו מיר וואלטן אים אמת'דיג 

מכבד געווען לויט זיין כבוד ('נחלת דוד' בני ברק תשע"ג, עמ' קפו).

א ריכטיגע באדייהט איבער די טיפקייט פון די דערהויבענע ווערטער קענען 
מיר זיך לערנען פון וואס מ'דערציילט אויף האדמו"ר בעל 'שפע חיים' פון צאנז:

ער  האט  מלחמה  וועלט'ס  צווייטע  ביטערע  די  נאך  טעג  שווערע  די  אין  אויך 
נישט משנה געווען פון זיין מנהג צו מאריך זיין ביים דאווענען. איינמאל האט 
ער געדארפט פארן זייער פריה אויף א ענין פון הצלת נפשות וואס מ'האט עס 
נישט געקענט אפשטופן, וועגן דעם איז ער אויפגעשטאנען פריה און האט זיך 
איז  ער  ווען  אבער  סדר,  זיין  ווי  נישט  איילעניש  א  מיט  דאווענען  געשטעלט 
אנגעקומען ביי די ברכות קריאת שמע צו די ווערטער: "טוב יצר כבוד לשמו...", 
א  ווי  געברענט  האט  פנים  זיין  ברען;  זיין  באהאלטן  געקענט  נישט  ער  האט 
פאקל און זיין גאנצע קערפער האט זיך אנגעצינדן מיט א פלאם פון דביקות. 
און  ווערטער,  די  איבערגע'חזר'ט  מאל  צעהנ'דליגע  ער  האט  באמערקן  צו  אן 
ביז  הנפש,  השתפכות  א  אין  פארטיפט  געווען  ער  איז  שעה  א  פון  לויף  אין 
פלוצלינג האט ער זיך אויפגעכאפט פון זיין דביקות און האט שנעל געענדיגט 

דאס דאווענען אזוי ווי פריער ('לפיד האש' ח"א עמ' שג).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבללתעתענה אמונים 

ססדרר ם 
די ברכה פון יוצר אור (ד)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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