
פרשת בהר - בחוקותי

בס"ד

יעדן טאג ווי ניי
"ִּכי ָתבֹאּו נֵֹתן ָלֶכם" (כה ב)

 – נֵֹתן"  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  "ֶאל  תורה:  די  אן  דא  כאפט  פארוואס 
וואס איז א לשון הווה, אנדערשט ווי מיר טרעפן אין אנדערע 
פרשת  אין  ווי  אזוי  עבר,  לשון  א  מיט  שרייבט  עס  ווי  פסוקים 
נאך  אין  און  ָהָאֶרץ"  ֶאת  ָנַתִּתי  ָלֶכם  "ִּכי  נג):  לג  (במדבר  מטות 

פלעצער?

ערקלערט דער חוסטער רב רבי יעקב קטינא:

די תורה קומט אונז לערנען, אז יעדן טאג קענען מיר באקומען 
א נייע השגה אין די קדושה פון ארץ ישראל, און אויב אזוי, איז 
ענליך  דאסניי.  פון  געגעבן  עס  אונז  מען  וואלט  היינט  ווי  עס 
צו וואס מיר טרעפן ביי די ברכת התורה וואס ענדיגט זיך מיט 
אין  זיך  פלאגט  וואס  דער  ווייל  התורה',  'נותן   - הווה  לשון  א 
חז"ל  ווי  אזוי  זיסקייט,  פרישע  א  טאג  יעדן  טרעפט  תורה  די 
(ִסְפִרי רֵאה, פי' נח) דרש'ענען דעם פסוק (דברים ד ח): "ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 
נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום" - "די תורה זאל זיין היינט באליבט אויף דיר 

כאילו היינט האבן ענק עס באקומען אויפן בארג סיני".
'קרבן העני'

די ברכה איז אנגעהאנגען אין תפילה
"ְוִכי תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל ...ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם" (כה כ-כא)

אויב  זיין  וועט  ברכה  די  אז  געשריבן  תורה  די  האט  פארוואס 
מ'וועט פרעגן "ַמה ּנֹאַכל", און נישט סתם געשריבן: "ְוִצִּויִתי ֶאת 

ִּבְרָכִתי ָלֶכם"?

זאגט רבי עקיבא יוסף שלעזינגער: "ְוִכי תֹאְמרּו" איז נישט קיין 
לשון פון א פראגע, נאר א לשון תפילה; ווייל דער אויבישטער 
ווארט אויף די תפילות פון כלל ישראל, וועט ער נישט מקיים 
וועלן  זיי  ביז  ִּבְרָכִתי"  ֶאת  "ְוִצִּויִתי  פון:  הבטחה  די  זיי  פאר  זיין 

דאווענען פאר אים - "ְוִכי תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל".
'תורת יחיאל'

טרם יקראו ואני אענה
ְוִכי ָימּו ָאִחי ּוָמָטה ָידֹו ִעָּמ ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו" (כה לה)

זאגט דער דובנער מגיד:

צדקה  געבן  וואס  די  ביי  פארהאן  זענען  פירונגען  סארטן  צוויי 
ארימאן  דער  ווען  ביז  ווארט  ערשטער  דער  ארימעלייט:  פאר 
ענגשאפט  זיין  שילדערן  אים  וועט  און  אים  צו  קומען  וועט 
מיט אלע פיטשעווקעס, און דער צווייטער איז אין א בחי' פון 
"משכיל אל דל", זיין הארץ איז פון זיך אליין ווארעם אויף די 
געברויכן פון דער ארימאן און בעפאר ער בעהט הילף וועט ער 

שוין זארגן אויף אים.

אזוי ווי זיי פירן זיך, פירט זיך מיט זיי דער אויבישטער, מידה 
כנגד מידה:

וועט  ארימאן  דער  ווען  ביז  ווארט  וואס  ערשטן  דעם  אויף 
"ִיְקָרֵאִני  טו):  צא  (תהלים  געווארן  געזאגט  איז  אים  צו  קומען 
ְוֶאֱעֵנהּו" – און נאר נאך וואס ער וועט בעהטן וועט ער זוכה זיין 
צו א ענטפער. אבער דער צווייטער וואס האט געגעבן בעפאר 
מ'האט אים געבעהטן וועט זוכה זיין אז עס וועט מקויים ווערן 

ביי אים: "ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה" (ישעיהו סה כד).
'אהל יעקב'

די קדושה פון די שוהלן איז פריער פון די כבוד 
פון ענקערע חברים
"ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" (כו ב)

בדרך צחות האט דער טענקער רב רבי שלמה זלמן פריעדמאן 
געטייטש דעם לשון הפסוק:

מיט  צוזאמען  אריין  שוהל  אין  קודש  שבת  קומען  ענק  ווען 
ענקערע פריינד, זאלן ענק געדענקען די ציווי: "ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" 
און נישט נאכגעשלעפט ווערן צו פארשוועכן איר הייליגקייט 

דורך א נארישע שמועסן.
האט  ער  ווען  געמיינט  אליעזר  רבי  האט  דאס  אז  זיין  ס'קען 
"הזהרו  ב):  כח  (ברכות  תלמידים  זיינע  פאר  צוואה  זיין  געזאגט 
אתם  מי  לפני  דעו   - מתפללים  וכשאתם  חבריכם...  בכבוד 
עומדים"; כאטש ענק דארפן זיך אויפפירן מיט ענקערע חברים 
ענק  זאלן  דאווענען  ביים  דעסוועגן  פון  ליבשאפט,  א  מיט 
געדענקען 'לפני מי אתם עומדים' און נישט געשטרויכלט ווערן 

'כרם שלמה' עמ' להמיט נארישע שמועסן.

'בעתם' – אין די צייט וואס די דורכגייער דאווענען נישט
"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצוַֹתי ִּתְׁשְמרּו... ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" 

(כו ג)

"'ְּבִעָּתם' - בשעה שאין דרך בני אדם לצאת, כגון בלילי שבתות 

ובלילי ימים טובים" (רש"י)

טייטש דער פראגער רב רבי יעקב האמבורגער:

פון  איינס  כאטש  אז  געברענגט  ווערט  ב)  (נג  יומא  מסכת  אין 
די בקשות פון דער כהן גדול אין יום כיפור זייענדיג אין קודש 
עוברי  תפילת  לפניך  תיכנס  "שלא  געווען:  איז  הקודשים 
געגאנגען  איינמאל  איז  דוסא  בן  חנינא  רבי  ווען  דאך,  דרכים", 
האט  רעגן,  צוקומען  האט אנגעהויבן  און פלוצלינג  וועג  אויפן 
איז  וועלט  גאנצע  די  פאר  עולם;  של  "רבונו  געבעהטן:  ער 
רוהיג און גוט, און נאר חנינא איז בצער?", און זיין תפילה איז 

אנגענומען געווארן און די רעגן האט זיך באלד אפגעשטעלט.

צו  כח  א  האט  צדיק  דער  אז  געדרונגען  איז  מעשה  דער  פון 
עס  וואס  לויט  און  גדול,  כהן  דער  פון  תפילה  די  זיין  מבטל 
וועלן  אידן  די  אויב  אז  אויס  קומט  פרשה  אונזער  אין  שטייט 
וועט  מצוות,  אלע  די  אויף  געבן  אכטונג  און  אויפפירן  גוט  זיך 
די רעגן קיינמאל נישט קענען אראפ קומען צוליב די תפילות 
פון:  הבטחה  די  אז  רש"י  זאגט  דעם  וועגן  דורכגייער,  די  פון 
צייט  די  אין  ווערן  מקויים  נאר  וועט  ְּבִעָּתם"  ִגְׁשֵמיֶכם  "ְוָנַתִּתי 
וואס   – הייזער  זייערע  פון  ארויס  נישט  גייען  מענטשן  וואס 
דעמאלטס וועט זיך נישט טרעפן א צדיק וואס וועט דאווענען 

אז די רעגן זאל זיך אפשטעלן.
'קול קול יעקב' דף נח

די רעגן קומט דורך אידישע תפילות
"ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" (כו ד)

די  אז  זיין  צו  מרמז  "ִגְׁשֵמיֶכם"  לשון:  דער  אן  כאפט  תורה  די 
רעגן קומט נאר אין די זכות פון די אידן, און שוין אסאך דורות 
איז באוואוסט און באקאנט צווישן די אומות העולם וויאזוי זיי 
ציבור  שליח  "דער  געזעהן  האבן  זיי  ווען  ווערן  נתפעל  פלעגן 
אנגעטוהן מיט זיין טלית און ווען ער האט דערמאנט די שלוש 

עשרה מידות האט ער אראפ געברענגט רעגן". 
'צרור המור'

אין זיין ספר 'דברי יוסף' (אות צה) ברענגט רבי יוסף סמברי (פון 
פון  תקופה  די  אין  אז  יאר)  הונדערט  צוויי  ארום  פאר  מצרים  חכמי  די 
'גירוש שפאניע' האבן די קעניגן פון די אראבישע לענדער ווי 
טערקיי א. נ. נישט געוואלט ארייננעמען די פארטריבענע פון 
שפאניע, ביז זיי האבן צוגעזאגט אז יעדעס מאל ווען עס וועט 
נישט קומען קיין רעגן אין זייער לאנד, וועלן זיי גלייך דאווענען 

צו זייער גא-ט כדי ער זאל אראפ שיקן גשמי ברכה.

פארטריבענע  די  פון  אבוהב  יצחק  רבי  אויף  מ'דערציילט  און 
האט  רעגן,  קיין  געקומען  נישט  איז  עס  ווען  אז  שפאניע,  פון 
עולם,  של  "רבונו  געשריגן:  און  עמוד  ביים  געשטעלט  זיך  ער 
פאר דיר איז גלוי וידוע אז די אידן געפינען זיך בצער אקעגן די 
פעלקער צוליב די וואסער, ווייל מיר מוזן זארגן עס זאל אראפ 
קומען אויף די ערד גשמי רצון ברכה ונדבה. האב רחמנות אויף 
דיין אידישע פאלק, דיין שאף וואס דו פאשעסט, און שיק אונז 
וואסער, שיק אונז וואסער! איך וועל נישט אוועק גיין פון דא 
ביז דו וועסט רחמנות האבן אויף דיינע קינדער!", און באלד נאך 

וואס ער האט געענדיגט צו דאווענען איז די הימל פארדעקט 
געווארן מיט וואלקענעס און עס איז געקומען רעגן.

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

אמן ווארצלט איין די אמונה
ָהָאֶרץ"  ְוָׁשְבָתה  ָלֶכם  נֵֹתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹאּו  "ִּכי 

(כה ב) 

די ראשי תיבות: "ֹנֵתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ" איז גימטריה 
די  אריין  ווארצלט  אמן  ענטפערן  אז  לערנען  צו  'אמן'. 
אמונה אין די הארץ פון א מענטש, און דורך די אמונה 
פון  מצוה  די  זיין  מקיים  צו  מענטש  דער  זיך  שטארקט 

שמיטה ווי עס דארף צו זיין.
'קרבן העני'

אמן ואמן - צו מקרב זיין די גאולה
"ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב" (כו מב)

טו):  ב  ח"ד  מאמרות  (עשרה  שרייבט  מפאנו  רמ"ע  דער 
"ַיֲעקֹוב" – איז בגימטריה 'אמן ואמן', און ווייל יעקב איז 
נעבן  אז  גוט  זייער  איז  "דעריבער  הברכה,  מקור  דער 
אויס  הערן  וואס  חברים  צוויי  זיין  זאלן  מענטש  יעדער 
זיינע ברכות און ענטפערן אויף זיי אמן", כדי אז דורך די 

צוויי אמן'ס זאל די ברכה חל זיין בשלימות.

און דער 'חתם סופר' ערקלערט ('תורת משה' ע"פ רש"י כאן) 
ו',  א  אן  'יעקב'  נאמען  די  איז  גלות  די  פון  לויף  אין  אז 
אבער לעתיד לבוא וועט זיין נאמען זיין מלא - 'יעקוב'. 
לויט דעם שטייט אין 'אגרא דצבי' (על אגרא דפרקא רמז נט) 
אז ווען צוויי ענטפערן צוזאמען אמן, זענען זיי גורם אז 
עס זאל ווערן די נאמען פון 'יעקוב' בשלימות, איז עס ווי 
זיי וואלטן געבעהטן אז דער אויבישטער זאל שוין מקרב 
זיין די גאולה שלימה, און זיין נאמען זאל שטענדיג זיין 

'יעקוב'.

תת ׁשׁשֶֶ ּלּלֶֶ ׁשׁשׁשֻֻ הההההה ּוּוּוּוממממְְְ פפפפּוּוּוּולללללללָָָ ּפַּפרְרנָנססָסהההה ּכּכּכְְ

ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל. ָאֵמן.

דער אבודרהם שרייבט (תיקון התפילות) אין נאמען פון רבי אברהם בן שושן:
ווי גרויס איז דער שכר פון דער וואס דאוונט מיטן ציבור, ווייל מיט איין דאווענען האט 
ער שכר ווי איינער וואס דאוונט דריי תפילות, וויאזוי: ווען ער דאוונט די שטילע שמונה 
עשרה זאגט ער דאך די י"ט ברכות, און ווען ער הערט צו די ברכות פון דער שליח ציבור, 
איז אלץ דער דין פון 'שומע כעונה' האט ער נאך י"ט ברכות, און ווען ער גיט אכטונג צו 
ענטפערן אמן מיט כוונה האט ער נאך י"ט ברכות, ווייל חז"ל האבן דאך געזאגט (ברכות נג ב): 
"גדול העונה אמן יותר מהמברך", קומט אויס אז דורך איין תפילה האט ער ז"ן ברכות. און 
אין זכות די ז"ן ברכות שפייזט אים דער אויבישטער און אויך זיין הויזגעזונד מיט א גוטע 

פרנסה און א ברייטע.
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וואס  קלינג  טעלעפאן  די  ביינאכט.  דאנערשטאג 
איז געהערט געווארן אין הויז פון פאמיליע מ. אין 
איז  וואס  טומל  די  האט איבערגעהאקט  ברק,  בני 
פאסיג צו די צייט און צו דעם טאג. איינער פון די 
קינדער האט אויפגעהויבן דעם טרייבל, איין מינוט 
איבערגעגעבן  באלד  עס  און  צוגעהערט  ער  האט 
פאר זיין פאטער; "א טעלעפאן פון ענגלאנד", האט 
זיך  הערט  "עס  דערשראקענערהייט,  געזאגט  ער 

ווי עפעס זייער דרינגנד!", האט ער צוגעלייגט.

די  פון  טעלעפאן,  צום  צוגעגאנגען  איז  מ.  הרב 
באקאנטע  די  געהערט  זיך  האט  זייט  אנדערע 

שטימע פון משה, זיין גוטער פריינד פון ישיבה:

לאנדאנער  דער  פון  דיר  צו  יעצט  רעדט  "איך 
א  מיט  געזאגט  משה  האט  שפיטאל", 
געבוירן  מיר  איז  "עס  שטימע,  איינגעהאלטענע 

געווארן א יונגל פאר ארום א האלבע שעה...".

שנעל  מ.  הרב  האט  טוב!",  מזל  טוב,  "מזל 
געווארן  שטיל  באלד  איז  ער  אבער  רעאגירט, 
נישט  איז  עפעס  אז  פארשטאנען  האט  ער  ווען 
נישט  זיך  האט  משה  קינד.  מיטן  ארדענונג  אין 
א  פון  ערווארטעט  איז  עס  ווי  גליקליך  געהערט 

פרישער פאטער.

נישט  האט  משה  וואונטש",  דיין  אויף  דאנק  "א 
פארגעסן פון די ענגלישע מענטשליכע אויפפירונג, 
דאקטורים  "די  צוגעלייגט:  באלד  האט  ער  אבער 
פון  צושטאנד  דאס  איבער  באזארגט  זייער  זענען 
ער  האט  געבוירן  נאכן  מינוט  עטליכע  קינד.  דער 
געליטן פון 'חוסר חמצן' (עס איז נישט אנגעקומען 
זיי  וואס  לויט  און  מח),   זיין  צו  אקסעדזשען  קיין 
וועג  א  אויף  געווארן  געשעדיגט  מח  זיין  איז  זאגן 
איז  עס  און  פאררעכטן  נישט  עס  מ'קען  וואס 
וואקסן  זאל  ער  אז  שאנסן  קיין  נישטא  כמעט 
געווענליכער  געזונטער  א  ווי  אנטוויקלען  זיך  און 

קינד".

שטימע  משה'ס  פון  געוויין  איינגעהאלטענע  די 
זייט,  אנדערע  די  פון  געהערט  קלאר  זיך  האט 
אין  געהאט  נישט  האט  מ.  הרב  פריינד  זיין  אבער 
מויל פאסיגע ווערטער מיט וואס אים צו טרייסטן 

אין די יעצטיגע שווערע מינוט.

"איך בעהט דיר, הרב מ.", האט משה געבראכן די 
שטילקייט, "דו ביזסט דאך א נאנטער תלמיד פון 
דער גרויסער גאון רבי מיכל יהודה לעפקאוויץ, גיי 
ביטע צו אים און בעהט פון אים ער זאל דאווענען 

אויף מיין פיצל קינד!"

איז  יעצט  זייגער,  זיין  אויף  געקוקט  האט  מ.  הרב 
שוין געווען שפעט צו קענען קלאפן אויף דער טיר 
פון דעם אלטן ראש ישיבה, ער האט זיך געזעגנט 
מיט  און  ווערטער  טרייסט  מיט  פריינד  זיין  פון 
און  ישועה,  באלדיגע  א  אויף  וואונטשן  הארציגע 
אינדערפריה'  'באלד  מארגן  אז  צוגעזאגט  האט 
אים  און  רבי  זיין  פון  הויז  די  צו  צוגיין  ער  וועט 

בעהטן ער זאל אנוואונטשן דעם קראנקן קינד.

מ.  הרב  איז  אינדערפריה  אויפצומארגנ'ס 
אויפגעשטאנען פריה צו קענען דאווענען צוזאמען 
דאווענען  נאכן  באלד  און  ישיבה,  ראש  דער  מיט 
איז ער צוגעגאנגען, און האט מיט קורצע ווערטער 
און  קינד  דער  פון  צושטאנד  דעם  אראפגעלייגט 

געבעטן א ברכה.

דעמאלטס  פונקט  האט  וואס  ישיבה  ראש  דער 
מיט  האט  הויז,  זיין  פון  ארויסגיין  ביים  געהאלטן 
האט  און  ערציילונג  זיין  אויסגעהערט  געדולד 

געזאגט: 

א  א סנדק אויף  צו זיין  איך אויפן וועג  בין  "יעצט 
וואס  תפילות  די  אז  איך  פיל  מאל  אסאך  ברית. 
איך דאוון אין די צייט וואס איך בין א סנדק ווערן 
מאל  דאס  תפילות,  אנדערע  ווי  מער  אנגענומען 

וועל איך דאווענען אויף דעם קינד..."

אויף  פארטראכט  זיך  האט  ישיבה  ראש  דער 
געקוקט  ער  האט  דערנאך  און  סקונדעס  עטליכע 
געווען  זענען  וואס  מ.  הרב  פון  אויגן  די  אויף 
האט  ער  האפענונג,  א  מיט  אים  צו  אנגעהאנגען 
אביסל געשטארקט זיין שטימע און האט געזאגט 
מיט א פעסטקייט: "הערט אויף זיך צו זארגן, דער 

קינד וועט זיין אינגאנצן געזונט, בעזרת השם!".

זיין  פאר  באדאנקט  ווארעם  זיך  האט  מ.  הרב 
דאנק  מיט  געזעגנט  זיך  האט  ער  רבי,  גרויסער 
פארבינדן  צו  זיך  אהיים  באלד  איז  און  ווערטער 
די  אויף  דערציילן  אים  און  משה  פריינד  זיין  מיט 

זעלטענע צוזאג און וואונטש פון דער ראש ישיבה.

האבן  פריינד  זיין  און  מ.  הרב  וואס  מינוטן  די  אין 
דער  וואו  ברית  די  געענדיגט  זיך  האט  גערעדט, 
ראש ישיבה איז געווען דער סנדק. דער רך הנימול 
איז נאך געווען אויף זיין קניה און רבי מיכל יהודה 
געדאוונט  האט  און  אויגן  זיינע  פארמאכט  האט 
אומבאקאנטן  דעם  אויף  געפיהלן  הייליגע  מיט 
ענגלישן קינד, ער זאל אינגאנצן געזונט ווערן און 
שום  קיין  אים  אויף  איבערבלייבן  נישט  זאל  עס 
אין  וואקסן  זאל  ער  און  שוואכקייט,  די  פון  צייכן 

תורה און אין יראת שמים.

*

האבן  עלטערן  אנגעצויגענע  די  אינצווישן, 
לאנדאנער  דעם  אין  אויפהאלטן  צו  זיך  פלאנירט 
שפיטאל. עטליכע אידן בעלי חסד האבן געזארגט 
מיט  פול  פעקל  א  זיי  פאר  צוגעגרייט  האבן  און 
זאל  זארג  די  כאטש  געברויכן,  שבת'דיגע  אלע 

נישט זיין אויף זיי.

די דאקטורים זענען געלאפן אהער און אהין ארום 
דעם קליינעם בעטל פונעם פיצל קינד, ווען זייער 

פנים דערציילן נישט קיין גוט'ס.

דאס  און  בעטל  דעם  אויף  געקוקט  האט  משה 
האט אים אינגאנצן צובראכן, און צוליב דעם האט 
ער עטליכע מינוט בעפאר די 'זמן' פון צינדן שבת 
ליכט אין ארץ ישראל נאכאמאל גערופן, דאס מאל 
צו א אנדערער פריינד, און האט אים געבעהטן ער 
קנייבסקי  חיים  רבי  גאון  דעם  צו  אריינגיין  זאל 
דאווענען  אויך  זאל  ער  בעהטן  אים  און  שליט"א 

אויפן קינד.

פון  הויז  די  צו  געלאפן  באלד  איז  פריינד  דער 
דער גאון רבי חיים קנייבסקי, און צו זיין גרויסער 
וואונדער, ווען רבי חיים האט געהערט די ביטערע 
מורי  צו  "גיי  רעאגירט:  גלייך  ער  האט  ערציילונג 
חשוב  זענען  ברכות  זיינע  יהודה,  מיכל  רבי  ורבי, 

אין הימל!"

דער חבר וואס האט נישט געוואוסט אז רבי מיכל 
האט  קינד,  דאס  אנגעוואונטשן  שוין  האט  יהודה 
יהודה,  מיכל  רבי  פון  וואוינונג  די  צו  געאיילט  זיך 
אבער נאך בעפאר ער האט אנגעיאגט צו דערציילן 
די איינצעלהייטן פון די ערציילונג האט רבי מיכל 

יהודה רעאגירט:

ברית  די  ביי  אים  אויף  געדאוונט  שוין  האב  "איך 
וואו איך בין געווען פרייטאג. דער אויבישטער זאל 

העלפן און ער זאל זיין געזונט און פריש!"

א וואך איז אדורך פון דעמאלטס. דעם קומענדיגן 
א  צו  געווארן  גענומען  בעבי  דער  איז  שבת  ערב 
אונטערזוכונג ביי א נייע פארגעשריטענע מאשין, 
געוואלט  דאקטורים  די  האבן  דעם  מיט  וואס 
איבערקוקן זיין מח און וויסן וויפל פראצענט פון 
דעם זענען געשעדיגט געווארן און וואס קען מען 

נאך פאררעכטן.

אינדרויסן פון די צימער האבן די עלטערן געווארט 
אונטער  זיך  מורמלען  זיי  ווען  אנגעצויגענערהייט 
מיט דביקות קאפיטלעך תהלים. די זארג האט זיי 
געקוועטשט אין הארץ, אבער די תפילה פון דער 

ראש ישיבה האט זיי געשטארקט און געמוטיגט.

די  בעפאר  אדורך  זענען  מינוטן  לאנגע  צוואנציג 
שווערע טיר האט זיך געעפנט און פון דארט איז 
ארויס געקומען דער דאקטער ווען זיין געזוכט איז 

צוטומלט און איבערראשט און קען קוים רעדן.

"דאס איז נישט דער זעלבער קינד. איך בין זיכער!", 
א  געברענגט  מיר  האבן  "ענק  געזאגט,  ער  האט 
האט  געזונטער...",  א  אינגאנצן  קינד,  צווייטער 
טעסט  באגייסטערט. "די  אינגאנצן  צוגעלייגט  ער 
איז  עס  ארדענונג,  אין  איז  אלעס  אז  געוויזן  האט 
אויסער  ערקלערונג  אנדערע  קיין  פארהאן  נישט 

די ווארט 'נס'!".

די ווערטער האבן זיי געהערט פון דער דאקטער, 
א  אויגן.  זייערע  פון  רינען  לויב  פון  טרערן  ווען 
אפענע נס האט פאסירט אקעגן זייערע אויגן, און 
זיי האבן נישט געהאט קיין ספק וואספארא זכות 

איז זיי בייגעשטאנען.

ישיבה  ראש  דער  פון  תפילה  די  געווען  איז  דאס 
וואס האט געשפאלטן די הימלען און צוריסן דעם 

שלעכטן גזר דין.

'מאורם של ישראל', עמ' 347

א תפילה וואס גייט דורך אנדערע לענדער 

לויבן און דאנקען אויפן באשאפן די מלאכים
אין די פארזעצונג פון די ברכה פון 'יוצר אור', נאך וואס מיר האבן געענדיגט צו לויבן און 
דאנקען אויפן באשאפן די צוויי באלייכטער, טוהן מיר פארזעצן צו דערציילן דער לויב פון 
דער באשעפער אויפן באשאפן די מלאכים וואס זיי זענען באשאפן געווארן כדי צו דערציילן 
דעם אויבערשטנ'ס גרויסקייט אויף דער וועלט, כדי מיר זאלן זיי נאכטוהן ('עיון תפילה', און 

אזוי קענען מיר זיך לערנען פון דער נוסח פון 'קדושה': 'נקדישך ונעריצך כנועם שיח סוד שרפי קודש').

אין אנהויב פון דער לויב דערמאנען מיר דעם אויבערשטן מיט דריי נעמען: 'תתברך לנצח 
הוה  עבר,  לעבן:  אונזער  אין  תקופות  דריי  די  אקעגן  זענען  זיי  וואס  וגואלנו'.  מלכנו  צורנו 
'מלכנו'  באשאפן,  אונז  האט  באשעפער  דער  וואס  עבר  דעם  אקעגן  איז  'צורנו'  עתיד;  און 
אקעגן דעם הוה וואס ער קוקט זיך אום אויף אונז ווי א קעניג וואס קוקט זיך אום אויף זיין 
פאלק, 'גואלנו' – דאס איז אקעגן לעתיד לבוא אין די צייט פון די גאולה שלימה. און ווייל די 
באגריפן 'עבר הוה ועתיד' זענען פון די תקופה וואס מ'האט אויפגעהאנגען די באלייכטער'ס, 

וועגן דעם דערמאנען מיר דאס אין די ברכה פון 'יוצר אור' (פירוש ר"א בן הגר"א).

נאך א הסבר אויף דעם: אין מסכת עבודה זרה (ט א) ווערט געברענגט וואס עס שטייט אין 
ושני  תורה  אלפים  שני  תוהו,  אלפים  שני  העולם,  הוי  שנה  אלפים  ששת  אליהו:  דבי  תנא 
אלפים ימות המשיח. וואס דאס איז טייטש, דער וועלט איז באשאפן געווארן אויף זעקס 
טויזנט יאר, צוויי טויזנט יאר זענען 'תוהו', צוויי טויזנט יאר זענען 'תורה' און די לעצטע צוויי 

טויזנט יאר זענען 'ימות המשיח'.

אקעגן די דריי תקופות לויבן מיר דעם אויבערשטן מיט דריי לשונות:

נאר  מענטשן  אלע  האבן  דעמאלטס  ווען  'תוהו',  יאר  טויזנט  צוויי  די  אקעגן   – 'צורנו' 
איינערקענט אין דעם וואס דער אויבישטער איז 'צורם' – זייער באשעפער, אבער זיי האבן 

נישט געגלייבט אין זיין שטענדיגע הנהגה.

'מלכנו – אקעגן די צוויי טויזנט יאר תורה וואס האבן זיך אנגעהויבן פון ווען אברהם אבינו 
ע"ה איז אלט געווען צוויי און פופציג יאר, דעמאלטס האט ער אנגעהויבן צו פארשפרייטן 
די אמונה צווישן די מענטשן אין זיין דור, און פון זיינע צייטן און ווייטער האבן די מענטשן 
אויף דער וועלט אנגעהויבן צו גלייבן אין דעם אויבערשטנ'ס קעניגרייך און אין זיין השגחה 
וואס הערט זיך נישט אויף אויף אויף איין מינוט, א אמונה וואס איז נאך מער קלאר געווארן 
נאך דער מעמד פון מתן תורה וואו דארט האט זיך דער אויבישטער אנטפלעקט מיט זיין 

גאנצן גרויסקייט אקעגן אלע אידן.

'גואלנו' – איז אקעגן די צוויי טויזנט יאר פון 'ימות המשיח' וואס האבן זיך אנגעהויבן נאכן 
חורבן בית שני ביז צו אונזערע צייטן, וואס אין די אלע יארן בעהטן מיר א גאנצע צייט אויף 

די גאולה שלימה ('עיון תפילה').

נייע מלאכים יעדן טאג
צווישן די אלע מלאכים אויבן אין הימל זענען דא מלאכים וואס ווערן באשאפן יעדן טאג 
און יעדע שעה, זיי לויבן דעם באשעפער און באלד נאכדעם ווערן זיי אויס (ראה חגיגה יד א), 
אויף זיי לויבן מיר מיט א לשון הווה: 'תתברך צורנו... בורא קדושים, ישתבח שמך... יוצר 

משרתים' (אבודרהם, וראה תוספות שם יג א ד"ה מזיעתן).

ווייל די מלאכים ווערן באשאפן דורך אונזערע תפילות, איז זייער מדריגה אין הייליגקייט 
תפילה  די  אויב  אנדערשט  איז  דעם  וועגן  דאווענען,  ביים  כוונה  אונזער  אין  אנגעהאנגען 
גייט ארויף ביזן דערהויבענעם עולם 'הבריאה', וואס דעמאלטס איז דער אויבישטער 'בורא 
וואס  ווייניגער,  איז  וואס  'היצירה'  עולם  ביזן  נאר  אן  קומט  תפילה  די  אויב  צי  קדושים', 

דעמאלטס איז ער 'יוצר משרתים' ('שיח יצחק' - גנדמן, שער ח, וראה 'עיון תפילה').

אויסער די מלאכים וואס ווערן באשאפן יעדן טאג, זענען דא מלאכים משרתי מעלה וואס 
זענען באשאפן געווארן בשעת בריאת העולם און פון דעמאלטס טוהן זיי עקזיסטירן, אזוי 
ווי 'מיכאל', 'רפאל', 'גבריאל' און נאך, אויף זיי לויבן מיר מיט א לשון עבר: 'ואשר משרתיו 
כולם עומדים ברום עולם', און צוליב דעם פירט מען זיך אפצושטעלן צווישן 'יוצר משרתים' 
און 'ואשר משרתיו', כדי צו מודיע זיין אז דאס זענען צוויי עקסטערע טיילן (אבודרהם; סידור 

רש"ס מְּפֶרִמישָלא).

דא איז דאס פלאץ צו דערמאנען די ווערטער פונעם 'יסוד יוסף' (פרק פ') אז פון יעדע מצוה 
וואס דער מענטש טוהט ווערן באשאפן מלאכים וואס זענען פארבינדן צו די מצוה, און זיי 
ענטפערן 'אמן' נאך די ברכה וואס דער מענטש זאגט אויפן עס מקיים זיין. און מ'טרעפט 

שוין אין די פריערדיגע וואס האבן געזאגט אויף דעם א רמז, 'אמן' איז בגימטריה 'מלאך'.

ומשמיעים ביראה
ביי א בשר ודם זעהן מיר אז ווי מער דער קנעכט געפינט זיך נענטער צו זיין קעניג און אזוי 
אויך דער רבי צו זיין באדינער, ווערט ווייניגער זיין יראה פון אים, און זיין יראת הכבוד וואס 
וואס  די  דווקא  אנדערשט;  איז  אויבערשטן  ביים  אבער  שוואכער,  ווערט  אים  צו  האט  ער 
זענען צו אים זייער נאנט, ווייל זיי טוהן מער איינערקענען זיין קעניגרייך, האבן זיי פון אים 
מורא מער ווי די אנדערע באשעפענישן. וועגן דעם דווקא ביי די באדינער וואס זיי געפינען 
זיך 'ברום עולם', אויף זיי זאגן מיר 'ומשמיעים ביראה יחד בקול דברי אלוקים חיים ומלך 

עולם' ('עץ יוסף') 

כולם אהובים כולם ברורים
צווישן מענטשן איז מעגליך עס זאל אויסברעכן קנאה מיט שנאה, ווייל דער יצר הרע לייגט 
פון  אוועק  נעמט  חבר  זיין  אז  געפיהל  א  מענטש  דער  פון  הארץ  דעם  אין  אריין  שטענדיג 
וואס עס קומט אים, און אויב איינער האט א מעלה, איז זיכער אז עס קומט אויפן חשבון 
פונעם צווייטן, אבער די מלאכים 'כולם ברורים' – פאר יעדער איינער איז קלאר וואס איז 
זיין ספעציעלע פליכט וואס אויף דעם זענען זיי אלע באשאפן געווארן, צו לויבן און דאנקען 
קיין  זיי  צווישן  פארהאן  נישט  איז  עס   – אהובים'  'כולם  דעם  וועגן  און  באשעפער,  זייער 
שנאה און קיין רייץ נאר זיי זענען שטענדיג מיט א ליבשאפט איינער צום צווייטן, 'וכולם 
עושים באימה וביראה רצון קונם... ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם' ('שפתי חיים'; 'אור 

יהל' ח"ג עמ' שנו).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
די ברכה פון יוצר אור (ה)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

וואס גי ילה
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