
פרשת בהעלותך

בס"ד

פינעף מאל 'ישראל'
ְּבֵני  ֲעבַֹדת  ֶאת  ַלֲעבֹד  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני   ִמּתֹו ַהְלִוִּים...  ֶאת  "ָוֶאְּתָנה 
ִיְׂשָרֵאל ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ּוְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוא ִיְהֶיה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ֶנֶגף ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (ח יט)

"פינעף מאל שטייט 'בני ישראל' אין דער פסוק, צו וויסן טוהן 
זייער ליבשאפט אז זיי ווערן דערמאנט אין איין פסוק אזוי ווי די 

צאל פון די חמשה חומשי תורה" (רש"י ע"פ ב"ר ג ה)

עס שטייט אין ספר המנהיג (הל' ברכות סי' מ): אקעגן דעם פסוק 
שחרית,  ביי  מ'זאגט  וואס  בקשה  די  געווארן  פארפאסט  איז 
בעפאר 'שמונה עשרה': "צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופדה 
קדוש  שמו  צב-אות  ה'  גואלינו  ונאמר  וישראל  יהודה  כנאומך 
ישראל, בא"ה גאל ישראל"; אויך ביי די בקשה אזוי ווי ביי דער 
מאל  פינעף  דערמאנט  ווערן  אונז,  פאר  האבן  מיר  וואס  פסוק 

'ישראל', צו וויסן טוהן אז דער אויבישטער האט זיי ליב.

אויך אין די רואיגע צייטן דארף מען
 צוקומען צו א תפילה פון א צדיק

"ְוא ִיְהֶיה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגף ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (ח יט)

"שלא יצטרכו לגשת אל הקודש..." (רש"י)

א גרויסער עושר וואס זיין גאנצע לעבן איז אים געגאנגען על 
מי מנוחות, זיינע קינדער זענען געזיצן על התורה ועל העבודה 
פארצווייגטע  זיינע  און  נחת,  פיל  געברענגט  אים  האבן  זיי  און 
געשעפטן האט זיך געפירט אן קיין שוועריקייטן, איז אין איינע 
פון די טעג אריין אויף א באזוך צום קאזשניצער מגיד. דער רבי, 
צוקלאפטע  טאג  יעדן  אויפנעמען  געוואוינט  געווען  איז  וואס 
אויף  אינטערעסירט  באלד  זיך  האט  נשמות,  צובראכענע  און 
מיטן  אז  געענטפערט  האט  עושר  דער  ווען  און  פרידן,  זיין 
אויבערשטנ'ס הילף פעהלט אים נישט גארנישט, האט זיך דער 
צו  געקומען  ביזסטו  פארוואס  אזוי  'אויב  געוואונדערט:  מגיד 

מיר?'. 

דער ענטפער פון דער עושר האט אים שטארק איבערראשט: 
'איך בין געקומען בעהטן פונעם רבי'ן ער זאל אויספויעלן מיט 
גוטע  מיין  אויף  בלייבן  איך  זאל  שטענדיג  אז  התפילה  כח  זיין 
צושטאנד און איך זאל קיינמאל נישט דארפן קומען צום רבי'ן 
מיר'.  אויף  קומען  חלילה  קענען  וואס  פעלער  שווערע  איבער 

האט ער געזאגט.

אין  מרומז  איז  דאס  אז  געזאגט  דזשיקוב  פון  מאיר  רבי  האט 
דאס  ווייל  רש"י:  פון  ווערטער  די  אין  און  הפסוק  לשון  דער 
לעבן פון די אידן וועט זיך שטענדיג פירן על מי מנוחות: "ְוא 
ִיְהֶיה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגף ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהּקֶֹדׁש" – וועלן זיי 
נישט דארפן קומען צום צדיק אז ער זאל דאווענען אויף זייערע 
דאווענען  זאל  ער  כדי  קומען?  זיי  וועלן  וואס  וועגן  און  צרות, 
אויף זיי אז אייביג זאל גוט זיין און קיינמאל "לא יצטרכו לגשת 

את הקודש" צוליב א צרה.

'אמרי נועם'

א געשריי פון טיפן הארץ ווערט אנגענומען
"ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם מֶֹׁשה ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַצֶּוה ה' ָלֶכם" (ט ח)

האט געזאגט רבי מאיר יחיאל פון אויסטראווצע:

געקומען  איז  וואס  געשריי  די  געהערט  האט  משה  ווען  באלד 
עס  אז  פארשטאנען  ער  האט  נגרע...",  "למה  הארץ:  טיפן  פון 
וועט זיכער אנגענומען ווערן, און וועגן דעם האט ער געקענט 
זאגן מיט א זיכערקייט "ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמָעה", ווייל מיר האבן דאך א 
כלל: דער וואס בעהט ביים אויבערשטן מיט זיין גאנצע הארץ, 

איז פארזיכערט אז זיין תפילה ווערט אנגענומען.

'רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה' [ לר"א פרנקל] עמ' 63

די תפילה פון 'יעלה ויבוא' 
איז אקעגן די מצוה פון די חצוצרות

ּוְתַקְעֶּתם  ָחְדֵׁשיֶכם  ּוְבָראֵׁשי  ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם  ִׂשְמַחְתֶכם  "ּוְביֹום 
ַּבֲחצְֹצרֹת... ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון" (י י)

'העמק דבר'  שטייט אין 'לבוש' (או"ח תפז א, און אזוי שטייט אויך אין 
אויף דער פסוק):

ימים  די  אין  געזאגט  ווערט  וואס  ויבוא'  'יעלה  פון  תפילה  די 
טובים האט מען מתקן געווען לזכר די מצוה פון בלאזן מיט די 
חצוצרות אין בית המקדש אין די טעג, און צוליב דעם בעהטן 
מיר אז אונזער געדענקעניש און די געדענקעניש פון אונזערע 
עלטערן און די געדענקעניש פון משיח וכו' זאל ארויף גיין צו 
השי"ת, אנטקעגן די זכרון וואס שטייט ביי די חצוצרות, אזוי ווי 

עס שטייט דא אין די פרשה: "ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון".

ישיבת  ראש  שליט"א  דעוויד  יהונתן  רבי  ערקלערט  דעם  לויט 
וואו  ויבוא'  'יעלה  פון  תפילה  די  פון  אויספיר  די  יצחק'  'פחד 
חוס  ורחמים  ישועה  "ובדבר  בקשה:  א  צו  מען  לייגט  דארט 
וחננו ורחם עלינו והושיענו", און די בקשה זעהט אויס ווי עס 

איז נישט פארבינדן צו די פריערדיגע טייל?

די  ברענגט  חצוצרות  די  פון  פרשה  די  אנהויב  אין  ווייל  נאר, 
חצוצרות:  די  מיט  בלאזן  מ'דארף  וואס  צייט  א  נאך  תורה 
והרעתם  אתכם  הצורר  הצר  על  בארצכם  מלחמה  תבאו  "וכי 
מאויביכם",  ונושעתם  אלקיכם  ה'  לפני  ונזכרתם  בחוצצרות 
וועגן דעם בעהטן מיר ביי די תפילה פון 'יעלה ויבוא' וואס ווי 
אויבנדערמאנט האט מען עס מתקן געווען לזכר די חצוצרות 
האבן  מיר  וואס  ורחמים'  ישועה  'ובדבר  ענין:  דעם  אויף  אויך 

צו דעם זוכה געווען אין די צייט פון די מצוה פון די חצוצרות, 
בעהטן מיר 'חוס ורחם עלינו והושיענו' אויך אין אונזערע צייטן 

וואס מיר זענען נישט זוכה צו די מצוה.

'המאור שבתורה'

יתרו האט צוגעברענגט אז די אידן 
זאלן לויבן אויף די ניסים

ְוָהִייָת  ַּבִּמְדָּבר  ֲחנֵֹתנּו  ָיַדְעָּת  ֵּכן  ַעל  ִּכי  אָֹתנּו  ַּתֲעזֹב  ָנא  ַאל  "ַוּיֹאֶמר 
ָּלנּו ְלֵעיָנִים" (י לא) 

עס איז שווער: די אידן האבן דען געדארפט צוקומען צו א וועג 
יֹוָמם  ִלְפֵניֶהם   הֵֹל "ה'  כא)  יג  (שמות  דאך  שטייט  עס  ווייזער, 

ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהֶּדֶר ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם..."?

צוגעוואוינט  איז  וואס  דער  אז  געוויזן  האט  מציאות  די  אבער 
די  אפ  עס  שוואכט  זיי,  מיט  ער  לעבט  שטענדיג  און  ניסים  צו 
געפיהלן פון התפעלות, און וועגן דעם אויך די אידן וואס זענען 
געווען געוואוינט צו ניסים פון ווען מ'איז ארויס פון מצרים און 
אזוי אויך דער נס פון קריעת ים סוף, איז פאר זיי שווער געווען 
נתפעל צו ווערן פון די ניסים וואס האבן זיי באגלייט זייענדיג 
אין מדבר, אזוי ווי מן און דער עמוד הענן, און צוליב דעם האבן 
זיי נישט געלויבט דעם אויבערשטן ווי עס דארף צו זיין. אבער 
איז  ניסים  פריערדיגע  די  מיטגעהאלטן  נישט  האט  וואס  יתרו 

זייער שטארק איבערגענומען געווארן פון די ניסים.

ַּתֲעזֹב  ָנא  "ַאל  געבעהטן:  אים  פון  משה  האט  דעם  וועגן 
דו  ווייל   – ַּבִּמְדָּבר"  ֲחנֵֹתנּו  ָיַדְעָּת  ֵּכן  ַעל  "ִּכי  פארוואס?  אָֹתנּו", 
וועגן  מדבר,  אין  געווען  שוין  זענען  אונז  ווען  געקומען  ביזסט 
אויך  מיר  וועלן  דעם  דורך  ווייל   – ְלֵעיָנִים"  ָּלנּו  "ְוָהִייָת  דעם 
איינערקענען אין די ניסים פון די מדבר און אויך אויף זיי וועלן 

לויבן דעם אויבערשטן וואו עס דארף צו זיין.

'דברי מהרי"א'; 'מקרי דרדקי'

די מאה ברכות צווישן איין פורענות צו די צווייטע
"ַוְיִהי ִּבְנסַֹע ָהָארֹן" (י לה)

אויף דעם פסוק ברענגט רש"י וואס חז"ל זאגן (שבת קטו ב) אז 
דער טעם פארוואס די פרשה פון "ויהי בנסוע" איז אפגעטיילט 
כדי  שפעטער,  און  פריער  פון  קאפיטעלן  די  פון  געווארן 
די  צו  פריער  שטייט  וואס  פורענות  די  צווישן  זיין  מפסיק  צו 

פורענות וואס שטייט נאכדעם.

פארוואס פונקט דער אות נו"ן טיילט אפ צווישן די קאפיטלען?

ענטפערט רבי חיים אלתר פאנעט דער רב פון 'רמת אביב' לויט 
וואס עס ווערט געברענגט אין טור (או"ח סי' מו) אז אין דער צייט 
פון דוד המלך איז געווען א מגיפה ביי כלל ישראל און יעדן טאג 
זענען געשטארבן הונדערט יונגע מענטשן, ביז דוד המלך האט 
מתקן געווען מ'זאל יעדן טאג זאגן מאה ברכות און אזוי האט 

זיך די מגיפה אפגעשטעלט.

אפטיילן  וויל  תורה  די  ווען  פארשטענדליך,  איז  דעם  לויט 
צווישן איין פורענות צו א צווייטע, האט זי אויסגעוועלט צוויי 

אותיות נ' וואס צוזאמען באטרעפן זיי הונדערט.

'תפוחי חיים'

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

דער וואס מאריך ביי אמן לעבט לאנג
"ְוָהָיה ַהּטֹוב ַההּוא ֲאֶׁשר ֵייִטיב ה' ִעָּמנּו ְוֵהַטְבנּו ָל" (י לב)

זענען  ִעָּמנּו"  יי  ֵייִטיב  "ֲאֶׁשר  פון:  תיבות  ראשי  די 
בגימטריה 'אמן', פון דא איז א רמז אויף די הבטחה פון 
(האט  מאריך  איז  וואס  יעדער  אז  א)  מז  (ברכות  חז"ל 
ושנותיו  ימיו  לו  "מאריכין  אמן  ענטפערן  ביים  אינזין) 

בטובה".
'ציצים ופרחים' עמ' לח

אין די פארברייטונג צו די שלושים פון די הסתלקות פון האי גאון וצדיק, דער עמוד התורה והעבודה, רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל
 ראש ישיבת 'קרית מלך' און בעל 'אמת ליעקב', וועלן מיר ברענגען א קורצער שטיקל פון זיין רירנדע רעדע וואס ער האט געהאלטן פאר די הונדערטער 

בני הישיבות ביי די פארזאמלונג 'שחר אקדמך' וואס איז פארגעקומען דורך 'בני אמונים' זומער תשע"ה, און די ווערטער זאלן זיין לעילוי נשמתו הטהורה.
"די קדמונים שרייבן שוין אז ענטפערן אמן ברענגט ארויס די אמונה וואס איז נישטא אין זיין גלייכן און אין איר איז אנגעהאנגען 
דער עיקר פון אמונה. לויט דעם קענען מיר פארשטיין פארוואס דער וואס ענטפערט אמן איז זוכה צו גן עדן, ווייל די אמונה איז 
דער שורש פון די נצחיות'דיגע לעבן; מיר פלאנצן איין די בוים פון אמונה אויף דער וועלט און מיר עסן זיינע פירות אין עולם 
הבא, און דאס איז מרומז אין דער לשון פון דער פסוק וואס רעדט איבער עולם הבא (ישעיה ס כא): "ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי" – וואס איז 
ר"ת 'אמן', ווייל דארט עסן מיר די פירות פון די בוים פון אמונה וואס מיר האבן אנגעפלאנצט דורך ענטפערן אמן אויף דער וועלט.

              ווי מער מיר וועלן זיך שטארקן מיטן ענטפערן אמן – וואס איז דער יסוד פון אמונה – אויף דער וועלט, 
              אזוי וועלן זיך עפענען פאר אונז די טויערן פון עולם הבא"

"ְוַעֵּמ ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר" (ישעיה ס כא)

בני אמונים. מ'גלייבט און מ'ענטפערט.
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די ערציילונג וואס מיר האבן דא, איז דערציילט געווארן 
זייער  טוהט  וואס  מגידים  חשוב'ע  די  פון  איינער  דורך 
פון  חוב  דער  ציבור  דעם  צווישן  אריינצוברענגען  אסאך 
צו  סגולה  געוואלדיגע  איר  און  אויבערשטן  דעם  לויבן 

ווערן געראטעוועט דורך דעם פון יעדע צרה.
א  רחובות.  שטאט  די  אין  פארגעקומען  איז  מעשה  די 
חשובער יונגערמאן וואס וואוינט דארט אין שטאט האט 
און  שלאף  זיין  פון  אויפגעוועקט  אינדערפריה  איין  זיך 
ער  קען  אויג  איין  מיט  נאר  ווי  ער  באמערקט  פלוצלינג 
זעהן, און די אנדערע איז ווי עס וואלט געווען אונטער א 
די  איבער  אקעגן  צימער  האלבע  די  באנדאזש.  שווארצע 

אויג איז געבליבן טונקל.
אזוי,  נאר  מיינט  ער  אז  געטראכט  ער  האט  אנהויב  אין 
ער האט זיך שנעל געוואשן די הענט און אפגעשווענקט 
נישט  האט  עס  אבער  וואסער,  קאלטע  מיט  אויגן  די 

געהאלפן.
דעם  אויפגעהויבן  האט  באאמטער  פריינדליכער  א 
אין  פארשטאנען  האט  יענער  ווען  און  טעלעפאן 
געפינט  יונגערמאן  דער  צושטאנד  ביטערע  וואספארא 
זיך, האט ער אים באלד ערלעדיגט א אפוינטמענט אין די 

קליניק פון איינער פון די גוטע אויגן פראפעסארן.
דער דאקטער האט אים גוט אונטערגעזוכט, און ווען ער 
האט געענדיגט זיין גרינטליכע אונטערזוכנג האט ער אים 
געמאלדן טרוקענערהייט אז זיין שרעק איז נישט געווען 
מ'האט  וואס  (חיידק)  באקטעריע  זעלטער  א  אומזינסט; 
עס נאכנישט גוט אויסגעפארשט געפינט זיך אין זיין אויג 
צו  אויפהערן  זאל  ער  צוגעברענגט  אים  האט  דאס  און 
זעהן מיט דעם. דא אין לאנד איז נישטא די פאסיגע הילף 
און  באקטעריע,  סארט  אזא  מיט  פארמעסטן  קענען  זיך 
אפילו ווען יא, וואלט די אויג אויך געווען אין א שלעכטן 

צושטאנד.
און  דאקטורים,  אנדערע  צו  גיין  צו  פראבירט  האט  ער 
דעם  געזאגט  אים  האבן  אלע  אבער  מיינונגען,  נאך  הערן 
זעלבן ענטפער אז עס איז נישט פארהאן קיין שום שאנס 

פאר זיין אויג.
איינעם  צו  געוואנדן  זיך  ער  האט  צובראכן  זייענדיג 
אין  דא  רפואה  פון  פעלד  די  אין  עסקנים  גרויסע  די  פון 
געוואר  ער  איז  כוחות  אסאך  אריינלייגן  נאכן  וואס  לאנד 
איינע  אין  שפיטאל  פארשטויסענעם  א  אין  אז  געווארן 
א  דאקטער  א  זיך  געפונט  לענדער  אמעריקאנער  די  פון 
דעם  אין  ערפארונג  אסאך  שוין  האט  וואס  ספעציאליסט 
גרויסער  א  זייער  נעמט  דאקטער  דער  אבער  הינזיכט. 

סומע אויף א באהאנדלונג.
וואס וועט א מענטש נישט טוהן כדי צו ראטעווען זיינע 
מאל,  צוויי  געטראכט  נישט  האט  מענטש  דער  אויגן. 
נאר  האט  ער  וואו  פון  הלוואות  פארשאפט  זיך  האט  ער 
געקענט, מיטן הילף פון יענעם עסקן האט ער באשטעלט 
זיך  ער  האט  שנעל  זייער  און  אפוינטמענט  שנעלע  א 
פול  איז  הארץ  זיין  ווען  ערד  און  הימל  צווישן  געטראפן 

מיט האפענונג.
אויסגעזעהן  מער  האט  דאקטער  יענעם  פון  קליניק  דער 
געווען  איז  צימער  דער  (מעבדה),  לַאבָארַאטָאריע  א  ווי 
ערליי  אלע  מיט  מאשינען  סארטן  פארשידענע  מיט  פול 
סארטן גלעזער און מאדנע צורות פון אויגן, דער דאקטער 
האט  צייט  לאנגע  א  איבערגעלאזט.  גארנישט  האט 
אינגאנצן  אים  האט  וואס  אונטערזוכונג  די  געדויערט 
דאקטער  דער  האט  ענדע  איר  אין  ווען  אפגעמוטשעט 
אים  ער  בענקל,  א  אויף  יונגערמאן  דעם  אוועקגעזעצט 
דערלאנגט א גלאז וואסער און האט באלד אנגעהויבן צו 

זאגן די רעזולטאטן פון זיין אונטערזוכונג.
דער  האט  טוהן',  וויסן  צו  דיר  וויי  זייער  מיר  טוהט  'עס 
דאקטער געזאגט, 'אז לויט וואס איך האב געזעהן וועסטו 
שוין מער נישט זעהן מיט דיין אויג. אויב דאס איז נישט 
גענוג, זאלסט וויסן אז דער באקטעריע וועט אריבער גיין 
צו די אנדערע אויג, עס לוינט דיר ווי שנעלער ארויסנעמען 
די קראנקע אויג און אנשטאט דעם אריינלייגן א פאלטשע 
נאנטע  די  אין  טרעפן  דיך  קענסטו  נישט  אויב  ווייל  אויג, 

טעג בלינד אויף דיינע צוויי אויגן.
פון  גלאטיג  געקומען  ארויס  איז  וואס  אינפארמאציע  די 
דעם  צוטומלט  אינגאנצן  האט  מויל,  דאקטער'ס  דעם 
יונגערמאן. נאך איינשטעקן אזא גרויסע סומע געלט און 
זיך אזויפיל פלאגן מיט אזעלעכע גרויסע האפענונגען איז 
מציאות,  ביטערן  דעם  מיט  געווארן  צופלאצט  חלום  זיין 

און זיין הארץ איז צובראכן געווארן אויף פיצליך.
ער  האט  קוים  און  בענקל  פון  אויפגעשטאנען  איז  ער 
ווארטן  צו  וויל  ער  אז  מויל  זיין  פון  ארויסזאגן  געקענט 
א טאג צוויי ביז ער וועט זאגן זיין באשלוס, און אזוי מיט 
פארטרערטע אויגן און א צובראכנעם הארץ איז ער ארויס 

פון דעם דאקטער'ס צימער צו דעם רואיגן גאס.
עטליכע גאסן אוועק פון דער קליניק איז געווען די שוהל 
ער  האט  אהין  קהילה,  אידישע  קליינע  דארטיגע  די  פון 
צוגעאיילט זיינע טריט. צו זיין מזל, כאטש וואס די שוהל 
איז געווען ליידיג פון מענטשן, איז די טיר געווען געעפנט, 
און זייער שנעל האט זיך דער יונגערמאן געטראפן שטיין 
אקעגן דעם ארון קודש, ווען זיינע אויגן זענען פארפלייצט 

מיט קאכעדיגע טרערן.
נאך  האט  ער  ווי  אזוי  יאמערן  צו  אנגעהויבן  האט  ער 
האט  ער  אבער  לעבן,  זיין  אין  געיאמערט  נישט  קיינמאל 
גארנישט געבעהטן. נאר ער האט געזאגט: 'אנטשולדיג... 
איך שעם זיך אויפהויבן מיין פנים צו דיר באשעפער, איך 
אין  וואס  יאר  פופציג  די  אויף  מוחל  מיר  זיי  דיר,  בעהט 
צו  דארף  עס  ווי  לויבן  צו  געדענקט  נישט  איך  האב  זיי 
גוט'סקייטן  טויזנטער  צעהנדליגע  די  פון  איינס  אויף  זיין 
וואס דו האסט געטוהן מיט מיר פון ווען איך בין געבוירן 
דעם  אויף  איבערהויפט  און  טאג,  היינטיגן  ביזן  געווארן 
וואונדערליכן כח פון זעהן וואס דו האסט מיר געשאנקען. 

געדארפט  איך  האב  זיי  מיט  וואס  השחר  ברכות  די  אויך 
אן  געזאגט  אינדערפריה  יעדן  איך  האב  דעם,  אויף  לויבן 
קיין ריכטיגע ישוב הדעת, איך בעהט דיר זיי מיר מוחל...'

אזוי, אין לויף פון דריי שעות נאכאנאנד איז דער מענטש 
די  אין  אריינגעשטעקט  איז  פנים  זיין  ווען  געשטאנען 
דאנקען  צו  פון  אויף  נישט  הערט  מויל  זיין  און  פרוכת 
אויגן  זיינע  וואס  יארן  אלע  די  אויף  באשעפער  פארן 
אים  זענען  עס  און  זיין  צו  דארף  עס  ווי  געארבעט  האבן 
אויס  רעכנט  ער  ווען  מאל,  צאל  קיין  אן  געקומען  צוניץ 
נאכדעם  געדענקט.  האט  ער  וואס  פרטים  פארשידענע 
האט ער צוגעלייגט צו לויבן אויך אויף די אנדערע גלידער 
געזאגט  איז  אלעס  און  נוצן,  זייער  און  קערפער  זיין  פון 

געווארן מיט געוואלדיגע בכיות.
געפיהלט  האט  יונגערמאן  דער  ווען  נאכדעם,  שעה  דריי 
זיין  פון  געווארן  גרינגער  איז  לאסט  שווערער  דער  אז 
הארץ, האט ער פארמאכט זיינע אויגן און האט צוגעלייגט 
א תפילה מיט א צובראכענעם הארץ אויף זיין אויג וואס 
געפונט זיך אין א געפאר, און קיין מענטש קען אים נישט 

העלפן, און נאר דער 'אדון הנפלאות' קען עס ראטעווען.
'איך  געבעהטן,  יונגערמאן  דער  האט  עולם',  של  'רבונו 
בעהט דיר געב מיר דעם געלעגנהייט צו פאררעכטן וואס 
איך האב נישט גוט געטוהן, ראטעווע מיינע אויגן כדי פון 

יעצט אן זאל איך דיר קענען לויבן אויף זיי'.
איז  הארץ,  גרינגע  א  מיט  שוהל  פון  ארויס  איז  ער  ווען 
שוין געווען שפעט נאכמיטאג. אן צו וויסן פארוואס האבן 
פון  קליניק  דעם  צו  נאכאמאל  געטראגן,  אים  פוס  זיינע 
די  אויפנעמען  פון  צייט  געווענליכע  די  דאקטער.  דעם 
מענטשן האט זיך שוין געענדיגט, אבער מיט טרערן האט 
נאכאמאל  אים  זאל  ער  דאקטער  ביים  געבעהטן  זיך  ער 

אונטערזוכן.
דער דאקטער האט זיך כמעט אונטער געשמייכלט, אבער 
ווען ער האט אנגעקוקט די רויטע פארוויינטע אויגן האט 
ער באקומען רחמנות געפיהלן און ער האט צוגעשטימט 
די  צו  באהאפטן  נאכאמאל  אים  האט  ער  טוהן.  צו  עס 
מיט  געקוקט  האט  ער  און  מאשינען,  פארגעשריטענע 
זיינע געניטע אויגן אויף וואס עס האט זיך אויפגעשריבן 

פאר אים.
אז  באמערקט  יונגערמאן  דער  האט  מינוט  צו  מינוט  פון 
דאקטער'ס  געשעצטן  דעם  פון  פאר,  דא  קומט  עפעס 
באגייסטערונג  פון  געשרייען  ארויסגעקומען  זענען  מויל 
איי  א'וואונדערפול,  "איטס  שפראך,  ענגלישע  די  אויף 
אנגעקומען  זענען  וואו  ערגעץ  פון  איט",  בליוו  דאנט 
וואו  לויט  ווייס,  אנגעטוהן  קליניק  דעם  פון  חברים  זיינע 
עס זעהט אויס האבן זיי שוין געוואוסט פון זיין פאל, און 
אויף  אנגעמערקט  זיך  האט  עס  וואס  וואונדער  די  לויט 
עס  אז  פארשטאנען  יונגערמאן  דער  האט  אויגן  זייערע 

האט טאקע פאסירט א נס.
די אויגן וואס האט שוין אויסגעזעהן ווי טויט, האט צוריק 

אנגעהויבן צו ווייזן לעבנ'ס צייכענעס.
אויפצומארגנ'ס איז שוין פארגעקומען די אפאראציע וואס 
האט אים צוריק געברענגט דעם כח פון זעהן. און עטליכע 
טעג נאכדעם איז דער יונגערמאן שוין צוריק געפארן קיין 
ארץ ישראל ווען עס באגלייט אים דער צונאמען וואס דער 

דאקטער האט אים צוגעטשעפעט: 'א גייענדיגער נס'.
יענעם  פון  פארגעסן.  נישט  ער  האט  אונטערנעמונג  זיין 
טאג און ווייטער האט דער יונגערמאן נישט אויפגעהערט 

צו לויבן אין יעדע צייט וואס עס האט זיך געמאכט.
אין  געגעבן  יונגערמאן  דער  האט  שבת  קומענדיגן  דעם 
שוהל א 'קידושא רבא', און ברוב עם האט ער  דערציילט 

זיין ערשיטערטער ערציילונג.
אבער דא האט זיך נאכנישט געענדיגט די ערציילונג.

ארום צוויי חדשים שפעטער באקומט דער יונגערמאן א 
אומגעראכטענעם טעלעפאן:

'דו קענסט מיך נישט, אין די שוהל וואו דו האסט געמאכט 
יענעם  אויף  גאסט  א  געווען  איך  בין  הודאה  סעודת  דיין 
אויסטערלישער  דיין  צו  צוגעהערט  האב  איך  שבת. 
ערציילונג און איך האב באשלאסן עס פראבירן נאכטוהן; 
איך האב אין שטוב צוויי געלונגענע טעכטער, אין עלטער 
וואס  דרייסיג,  און  צוויי  פון  און  צוואנציג  און  אכט  פון 
האבן מיר נאכנישט געטוהן און וואו האבן מיר נאכנישט 
געדאוונט כדי מיר זאלן זעהן וואו זיי שטעלן אויף אידישע 

הייזער, אבער עס האט נישט געהאלפן.
א  טוהן  צו  באשלאסן  איך  האב  ערציילונג  דיין  נאך 
אייגענעם געדאנק: איך האב געבעהטן פון מיינע טעכטער 
זיי זאלן שרייבן אויף א בלאט ווי מער איינצעלהייטן אויף 
אויך  איך  האב  אזוי  לויבן.  דארפן  זיי  אז  פילן  זיי  וואס 
געטוהן, און נאכדעם האט זיך די גאנצע פאמיליע צוזאם 
האבן  מיר  זאכן וואס  אלע  די  אויף  לויבן  צו  כדי  גענומען 
אויפגעשריבן, און דער פארזעצונג איז געווען העכער אלע 

פאנטאזיעס.
פאר ארום דריי וואכן האב איך זוכה געווען א שידוך טוהן 
זוכה  איך  האב  נעכטן  און  טאכטער,  עלטסטע  מיין  מיט 

געווען א שידוך טוהן מיט די צווייטע.
דאס איז די כח פון א הודאה וואס קומט ארויס פון טיפן 

הארץ.

א דאנק וואס האט צוריק געברענגט די אויגן

די שירה פון די מלאכים
זעהן  מיר  און  גרעניצן,  גשמיות'דיגע  די  אביסל  מיר  עפענען  מאל  פיר  טאג  יעדן 
אויס ווי די מלאכי השרת ווען מיר זאגן די 'קדושה' וואס דאס איז די שירה פון די 
מלאכים; ביי די ברכה פון 'יוצר אור', ביי די הויכע שמונה עשרה פון שחרית און פון 

מנחה און ביי 'ובא לציון'.

'קדושה' פון די הויכע שמונה עשרה  אין דער ארטיקל וואס וועט רעדן איבער די 
וועלן מיר אי"ה פארברייטערן איבער די מעלה פון די דערהויבענע מצוה. אין דער 
די  צו  פארבינדן  איז  עס  וואס  איבער  נאר  שרייבן  מיר  וועלן  ארטיקל  יעצטיגער 

'קדושה דמיושב' וואס דאס איז 'קדושת יוצר אור'.

די באדייט פון די קדושה ביי 'יוצר אור'
די ראשונים שרייבן, ריכטיג טאקע אז ווען מיר זאגן 'קדושה' ביי די הויכע שמונה 
עשרה טוהן מיר דעמאלטס ממליך זיין דעם אויבערשטן אזוי ווי די מלאכי השרת 
זענען אים ממליך, אבער די קדושה פון 'יוצר אור' איז נאר א שילדערונג וויאזוי די 

מלאכים און די צבא השמים טוהן אים ממליך זיין ('כלבו' סי' ח).

לויט די שיטה זעהט אויס אז די קדושה וואס מ'זאגט ביי 'יוצר אור' קען מען אויך 
זאגן ביחידות, ווייל דאס איז נאר ווי א ערציילונג וויאזוי די מלאכים טוהן הייליגן 

דעם באשעפער. אבער למעשה איז פארהאן אין דעם א מחלוקת הפוסקים:

דער מחבר אין שולחן ערוך (או"ח נט ג) נעמט אן ווי די שיטה פון די ראשונים אז אויך 
די קדושה איז ווי די קדושה פון 'נקדישך' וואס ווערט געזאגט נאר ברבים, און וועגן 
דעם דארף מען עס זאגן בקול רם, און אויב א יחיד זאגט עס זאל ער עס זאגן מיט 
די טעמים (טראפן) אזוי ווי איינער וואס ליינט אין די תורה. אבער דער רמ"א פסק'נט 
דארט אז א יחיד קען עס אויך זאגן. פון דעסוועגן שרייבט דער משנה ברורה אז אויך 

לויט דער רמ"א איז ענדערשט מ'זאל עס זאגן מיט די טעמים (טראפן).

קדוש קדוש קדוש
דעם  אז  טוהן  וויסן  צו  כדי  קדוש',  קדוש  'קדוש  מאל:  דריי  זאגן  מלאכים  די 
אויבערשטנ'ס קדושה איז העכער די גאנצע בריאה; אין הימל – דער עולם המלאכים, 
אין דער אטמאספער פון דער וועלט –דער עולם הכוכבים והמזלות, און אויף דער 

ערד – דער עולם המעשה (אבודרהם; ר"א מגרמייזא - 'סודי רזיא' אות ז').

אין דער פירוש 'אבני אליהו' (על קדושה דסדרא) לייגט צו דער ווילנער גאון אז דאס 
דערמאנען דריי מאל זאגט אונז אז העכער דעם איז גארנישט פארהאן, אזוי ווי מיר 
רופן אן דעם אויבערשטן 'מלך מלכי המלכים'. צווישן די באשעפענישן אויף דער 
וועלט איז דאפלען א טיטול א סימבאל פון א ספעציעלע חשיבות, און ווייל דער 

אויבישטער איז אסאך העכער פון יעדע טיטול לייגן מיר צו א דריטן מאל 'קדוש'.

דעם אויבערשטנ'ס  אידן דערמאנען  די  אז  געברענגט  ווערט  ב)  צא  (חולין  גמרא  אין 
נאמען נאך צוויי ווערטער (שמע ישראל ה') אנדערשט פון די מלאכים וואס דערמאנען 
שבח  א  עס  איז  בפשטות  ה').  קדוש  קדוש  (קדוש  ווערטער  דריי  נאך  נאר  נאמען  זיין 
פאר די אידן, אבער דער רמב"ם (יסוה"ת ב ח) שרייבט אויף די מלאכים אז זיי טוהן 
איינערקענען דעם באשעפער: "זייער א גרויסע וויסנשאפט... א וויסנשאפט וואס 

די מענטשן האבן נישט קיין כח... עס צו קענען דערגרייכן און וויסן אזוי ווי זיי".

קדוש  'קדוש  זאגן  מלאכים  די  פארוואס  טעם  דער  ערקלערן  מען  קען  דעם  לויט 
זייער  איז  ווייט  ווי  זיי  פארשטייען  קדושה  מאס  גרויסע  זייער  לויט  ווייל  קדוש', 
זיי  טוהן  דעם  וועגן  און  השי"ת,  פון  דערהויבנקייט  און  גרויסקייט  דעם  פון  השגה 
דערווייטערן זייער השגה פון אים און זיי זאגן 'קדוש קדוש קדוש', און נאכדעם לייגן 
זיי צו: 'ברוך שם כבוד ה' ממקומו' – ד.מ., אז דעם אויבערשטנ'ס גרויסקייט קען מען 
באגרייפן נאר פון דער פלאץ ווי ער געפינט זיך, א פלאץ וואו מיר האבן נישט קיין 

באגריף ('נפש שמשון'; 'רנת יצחק').

פיר קדושות יעדן טאג 
לעתיד  אז  א),  פד  דף  ח"ב  זוה"ח  תיקוני  ע"פ  י"א,  ליום  משה'  ('דרך  שרייבן  האמת  חכמי  די 
לבוא וועט מען פרעגן פון יעדן איינעם אויב ער איז געווען א "צדיק", ד. מ., אויב ער 
האט מקפיד געווען צו ערפילן די צאל פון די זאכן וואס זענען מרומז אין די אותיות 
נישט  ווערט  מענטש  א  ווייל  ברכות.  ק'  קדישים,  י'  קדושות,  ד'  אמנים,  צ'  צדי"ק: 
אנגערופן צדיק נאר אויב ער האט מקפיד געווען אויף דעם. און טאקע אזוי, צוליב 
דעם זענען מיר זוכה צו זאגן יעדן טאג פיר קדושות: ביי די ברכה פון 'יוצר אור', ביי 

די הויכע שמונה עשרה פון שחרית און פון מנחה און ביי 'ובא לציון'.

א שיינע רמז אויף דעם האט געזאגט הגר"ח עלוש זצ"ל פון די חכמי ג'רבא, חז"ל 
בה  מצא  ולא  הכנסת  לבית  בא  שהקב"ה  בשעה  יוחנן,  רבי  "אמר  ב):  ו  (ברכות  זאגן 
יעדער  קען  צדי"ק  פון  אות  לעצטע  די  און  ערשטע  די  כועס".  הוא  מיד  עשרה, 
די  אבער  אמן.  ענטפערן  און  ברכות  זאגן  דורך  שטוב,  זייענדיג  זיין  מקיים  מענטש 
מיטלסטע אותיות - י"ד, וואס זענען מרמז אויף קדושה און קדיש, קען מען מקיים 
נישט  טרעפט  אויבישטער  דער  ווען  אז  חז"ל  זאגן  דעם  וועגן  שוהל.  אין  נאר  זיין 
איז  אויבישטער  דער  אז  מ.  ד.  כועס,  הוא  מי"ד   - שוהל  אין  מענטשן  צעהן  קיין 
אויפגערעגט צוליב דעם וואס עס פעהלט די י' און די ד' פון די ווארט צדי"ק ווייל 

דער ציבור איז נישט געקומען אין שוהל ('פדה נפשי' עמ' קז).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבללתעתענה אמונים 

ססדרר ם 
די ברכה פון יוצר אור (ז)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

וואס ה אנק

א
א ניםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם מע


