
פרשת בהעלותך

בס"ד

גוטע השפעות וואס קומען דורך די נרות
”ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות“ (ח ב)

האט  בענגיס  ראובן  זעליג  רבי  ירושלים  גאב“ד  דער 
געזאגט:

דורך די זיבן קני המנורה זענען געקומען זיבן רוחניות‘דיגע 
השפעות, וואס מיר דערמאנען זיי אין די לעצטע ברכה 
פון שמונה עשרה: ”כי באור פניך נתת לנו ה‘ אלוקינו: א. 
”תורת חיים“, ב. ”ואהבת חסד“, ג. ”וצדקה“, ד. ”וברכה“, 

ה. ”ורחמים“, ו. ”וחיים“, ז. ”ושלום“.
”אויב  ג):  טו  (במד“ר  מדרש  אין  חז“ל  זאגן  דעם  אויף  און 
אכטונג  איך  גיב  מיר,  פאר  אנצינדן  אכטונג  געבן  ענק 
איז  זעהל  דער  ווייל  שלעכט‘ס.  יעדע  פון  זעהל  ענקער 
כז):  כ  (משלי  שטייט  עס  ווי  אזוי  ליכט,  א  צו  צוגעגלעכנט 

’לפלגות ראובן‘ – אגדה, ח“א עמ‘ שלב”ֵנר ה‘ ִנְׁשַמת ָאָדם“

בכל צרתם – לו צר
”ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ֶאל ה‘ ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש“ (יא ב)

אין גמרא (ברכות לב א) דרש‘ענען חז“ל: ”משה הטיח דברים 
כלפי מעלה, שנאמר: ’ויתפלל משה אל ה‘‘, אל תקרי ’אל 

ה‘‘, אלא ’על ה‘‘“.
און די קשיא איז פון זיך אליינס שווער: פארוואס האט 
רבינו‘ס  משה  אויף  פסוק  דעם  דרש‘ענען  געמוזט  מען 

שאנד? 
ערקלערט רבי חיים וואלאזשינער:

די חכמים האבן נישט געמיינט די שאנד פון משה, נאר 
פארקערט, זיין לויב, ד.מ.: די תפילה פון משה איז נישט 
געווען ’אל ה‘‘ – זיך אפרעדן איבער זיין פריוואטע ווייטאג 
פון די אומגליק וואס האט אנגעטראפן כלל ישראל, נאר 
’על ה‘‘ – האט משה רבינו זיך אפגערעדט, אויף די צער 

השכינה וואס פילט מיט די ווייטאג פון די אידן.
’נפש החיים‘ ב יב

אשר בחר ’בנבואות טובות‘
”ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה“ (יא כז)

האבן  ומידד  אלדד  אז  שטייט  א)  יז  (סנהדרין  גמרא  אין 
געזאגט די נבואה: ”משה מת, יהושע מכניס את ישראל 
לארץ“. פרעגט די גמרא: אויב אזוי פארוואס ווען משה 
(להלן  געזאגט  ער  האט  נבואה  די  געהערט  האט  רבינו 
נבואה  די  דען  איז  ְנִביִאים“,  ה‘  ַעם  ָּכל  ִיֵּתן  ”ּוִמי  כט):  פס‘ 
פאר אים גוט געווען? ענטפערט די גמרא אז משה האט 
געהערט נאר די ערשטע טייל פון די נבואה: ”משה מת“, 
און נישט די צווייטע טייל: ”יהושע מכניס...“, און וועגן 

דעם האט ער זיך געפריידט מיט דעם.
די  שווער,  זייער  גמרא  די  פון  ענטפער  די  איז  לכאורה, 
אנהייב פון די נבואה איז דאך אסאך ערגער פון די ענדע?

ענטפערט רבי שמחה הכהן ראפאפארט אב“ד לובלין:
א  אז  ה)  י  יסוה“ת  רמב“ם  וראה  א,  ב  תענית  (ירושלמי  זאגן  חז“ל 
און  תשובה  דורך  ווערן  בטל  קען  נבואה  שלעכטע 

בטל  נישט  קיינמאל  קען  נבואה  גוטע  א  אבער  תפילה, 
ווערן.

מיט דעם פארשטייט מען שוין די גמרא: ווייל די ענדע 
פון די נבואה פון אלדד ומידד איז געווען א גוטע נבואה 
פאר יהושע, אויב משה הערט ווען פון דעם, וואלט עס 
אים וויי געטוהן, ווייל מ‘קען עס נישט צושטערן. אבער 
ווייל ער האט געהערט נאר די אנהויב פון די נבואה וואס 
דאס איז א שלעכטע נבואה, האט ער זיך געפריידט, ווייל 
זיין  מבטל  קענען  עס  וועט  ער  אז  געטראכט  האט  ער 

דורך זיין תפילה.
ביי  נוסח  דעם  גינזבורג  שמאי  רבי  טייטש  דעם  מיט 
ורצה  טובים  בנביאים  בחר  ”אשר  הפטרה:  ברכות  די 
פון  כוונה  די  איז  וואס  באמת“;  הנאמרים  בדבריהם 
’בנביאים טובים‘, עס זענען דען דא נישט גוטע נביאים? 
נאר אונזער כוונה איז משבח זיין דעם באשעפער אויף די 
גוטע נבואות וואס זיי זענען: ”נאמרים באמת“ און ווערן 

נישט בטל.
’גבולות בנימין‘; ’אמרי שמאי‘

די אמת‘דיגע הכנה אויף ביאת המשיח
”ַוּיֹאֶמר ה‘ ִּפְתאֹם ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ִמְרָים“ (יב ד)

”נגלה עליהם פתאום, והם טמאים...“ (רש“י)
סדר  אויף  זקנים‘  ’אסיפת  ספר  אויפן  פתיחה  זיין  אין 
א  חיים‘  ’חפץ  דער  ארויס  דא  פון  לערנט  קדשים 
געוואלדיגע דערהער איבער די חשיבות פון לערנען סדר 

קדשים:
לעתיד לבוא, וועט דער אויבישטער זיך אויך אנטפלעקן 
צו אונז ’פתאום‘, אזוי ווי עס שטייט (מלאכי ג א): ”ּוִפְתאֹם 

זיכער  מיר  וועלן  דעמאלטס  ָהָאדֹון...“;  ֵהיָכלֹו  ֶאל  ָיבֹוא 
און  מקדש  הלכות  לערנען  צו  צייט  קיין  האבן  נישט 
אין  זייענדיג  חזר‘ן  עס  מיר  דארפן  דעם  וועגן  קרבנות... 
זיין  מיר  וועלן  צייט  די  קומען  וועט  עס  ווען  כדי  גלות, 

גרייט צו טוהן די עבודה.
סדר  לערנען  מיר  אז  צוגעלייגט:  חיים‘  ’חפץ  דער  האט 
אויף  אמת‘דיג  ווארטן  מיר  אז  אויף  מיר  ווייזן  קדשים 
משיח, און מיר זענען נישט ווי ליגנער‘ס ווען מיר זאגן: 
”על כן נקוה לך ה‘ אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזך“, 

און: ”ממקומך מלכנו תופיע... כי מחכים אנחנו לך“.
’אסיפת זקנים‘, מאמר תורה אור פרק יב

ווען מעג מען שרייען ביים דאווענען
”ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה‘ ֵלאמֹר ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה“ (יב יג)

אסאך פון די מפרשים וואונדערן זיך, אז דער פסוק איז 
לכאורה א סתירה צו די גמרא (ברכות כד ב): ”המשמיע קולו 

בתפילתו – הרי זה מקטני אמונה“?
עס איז דא אויף דעם עטליכע תירוצים:

א. דער מוכיח רבי משה כהנא פון גיביטש ערקלערט:
ווערן  הויעך  דאווענען  וואס  די  פארוואס  סיבה  די 
אנגערופן ’קטני אמנה‘, ווייל פון דעם זעהט אויס אז זיי 
גלייבן נישט אז דער אויבישטער הערט וואס מ‘דאוונט 
משה‘ס  פון  נוסח  דער  אבער  שם),  (רש“י  שטיל  אים  צו 
פון  נאמען  די  דערמאנען  אן   – לה“  נא  ”רפא  תפילה: 
מרים, איז א שטארקע באווייז איבער זיין אמונה אז דער 
וועגן  און  מחשבות,  אונזערע  אויך  ’הערט‘  אויבישטער 

דעם האט ער געמעגט שרייען.
מיט דעם וועלן מיר פארשטיין פארוואס ביי די תפילות 
מעג  דעמאלטס  וואס  כיפור,  יום  און  השנה  ראש  פון 
מען דאווענען הויעך, האבן די מסדרי התפילות מדקדק 
יודע  א  איז  אויבישטער  דער  אז  דערמאנען  צו  געווען 
מען: ”לפניך  זאגט  השנה  ראש  פון  מוסף  ביי  מחשבות; 
כיפור  יום  ביי  און  נסתרות...“,  והמון  תעלומות  כל  נגלו 
סתרי  ותעלומות  עולם  רזי  יודע  ”אתה  מען:  דערמאנט 
וואס  דעם  פון  אויסזעהן  נישט  זאל  עס  כדי   – חי“  כל 
דער  אז  נישט  גלייבן  מיר  כאילו  הויעך  דאווענען  מיר 

אויבישטער הערט ווען מ‘דאוונט שטיל.
ב. רבי דוד לידא אב“ד אמסטרדם זאגט:

השי“ת,  צו  געווען  נישט  איז  רבינו  משה  פון  געשריי  די 
און  בעהטן.  אויך  זאלן  זיי  ארומיגע  זיינע  ערוועקן  נאר 
דאס איז מדויק אינעם לשון הפסוק: ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה‘ 

ֵלאמֹר“ – ’לאמר‘ פאר אנדערע זיי זאלן אויך דאווענען.
ג. דער גער‘ער רבי בעל ’אמרי אמת‘ ערקלערט:

משה האט געדאוונט הויעך, כדי אלע זאלן הערן ווי ער 
דאוונט נישט לאנג, אזוי ווי רש“י זאגט: ”פארוואס האט 
זאלן  אידן  די  דאווענען?  ביים  געווען  מאריך  נישט  ער 
נישט זאגן – זיין שוועסטער געפינט זיך אין א צרה און 

ער דאוונט אסאך צייט פאר איר“.
’ספר הגן ודרך משה‘ ליום יג; ’מרגניתא טבא‘; ’אמרי אמת‘ לקוטים עמ‘ כד

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

פע ם
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אמן אין יעדע שול
”ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא“ (יב ז)

עס איז באקאנט די תקנת חכמים (מגילה ג ב) אז אין 
יעדע שטאט דארפן זיך געפונען ’עשרה בטלנים‘ 
אמן  ענטפערן  און  לערנען  שול,  אין  זיצן  וואס 
נאכן חזן. און אויף דעם איז דא א רמז: ’בטלן‘ איז 

בגימטריה: ’אמן‘.

דעם  אין  טרעפן  מיר  קענען  דעם  אויף  רמז  א 
א  אויף  כינוי  א  איז  ’ביתי‘   – ֵּביִתי“  ”ְּבָכל  פסוק: 
(ישעיה  שטייט  עס  ווי  אזוי  מ‘דאוונט,  וואס  פלאץ 
דארפן   – הּוא“  ”ֶנֱאָמן  תפילה“,  בית  ביתי  ”כי  ז)  נו 

ענק מקפיד זיין אז עס זאל דארט זיין איינער וואס 
זארג אויף די ענין פון ענטפערן אמן.

זעה: ’לחמי תודה‘ תוכחה יום א‘ דסליחות; ’סגולת ישראל‘ עמ‘ סח

רזי אמונים 
ם
רזיאל 

שו יעדע ין

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

טייערער ‡י„!
זייט זיך מˆטרף ˆו „י ‡לע מזכי ‰רבים, „י '‚ב‡י ‡מן' וו‡ס זענען

מחז˜ „י מˆו‰ פון ענטפערן ‡מן נ‡ך „י ברכו˙ ‰˘חר ‡ין „י ˘ו‰ל'ן,
˜לינ‚ט ˘וין ˆום טעלעפ‡ון: 058-325-91-91

‡ון „ורך „עם וועט ‡יר זוכ‰ זיין ˆו זיין ‡ ”‚וי ˆ„י˜ ˘ומר ‡מונים", ‡ון ‚עבענט˘ ווערן
 מיט בני חיי ומזוני רויחי ‡ון מיט ‡לע ברכו˙ וו‡ס זענען ˆו‚עז‡‚ט ‡ין חז"ל 

פ‡ר „י וו‡ס זענען מ˜פי„ ‡ון מ‰„ר ‡ין „י מˆו‰ פון ענטפערן ‡מן.

ברכו˙ ‰˘חר. ‡ויפן ˜ול... מיט כוונ‰... מיט ‡ חברו˙‡..
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טייל  א  איז  ערציילונג  פאלגנדע  די 
האבן  מיר  וואס  שמועס  לאנגע  א  פון 
אפגעהאלטן מיט דעם מזכה הרבים, דער 
וויזניצער  די  פון  אמן‘  ’גבאי  באקאנטער 
ראטה  דוד  אלתר  ר‘  הרה“ח  קהילה, 
שליט“א, וואס אינמיטן די אינהאלטספולע 

שמועס האט ער דערציילט:
די געשיכטע איז פארגעקומען פאר ארום 
געענדיגט  האב  איך  בעפאר  יאר,  פערציג 
א לאנגע באזוך אין אמעריקע. ממש פאר 
ישראל  ארץ  קיין  געקומען  צוריק  בין  איך 
מעגליכקייט  א  געמאכט  מיר  זיך  האט 
וואס  ’חומש-רש“י‘  שיעור  א  מיטהאלטן 
האט  חיים‘  ’שפע  בעל  רבי  צאנזער  דער 
שיעור  דער  פון  לויף  אין  איבערגעגעבן. 
האט דער רבי שארף ארום גערעדט אויף 
וואס  תורה  בני  דא  זענען  עס  וואס  דעם 
הש“ץ,  חזרת  פון  צייט  די  אין  לערנען 
ערקלערן  געווען  מאריך  האט  רבי  דער 
אזא  אין  פארבינדן  איז  וואס  שאדן  דעם 
מען  האט  ’אמן‘ס‘  וויפיל  אויפפירונג, 
שאדן צוליב דעם, און אויך די אמן‘ס וואס 

מ‘ענטפערט – ווערן געזאגט אן כוונה.
אינמיטן האט דער רבי געזאגט א שארפע 
מיין  אין  איבערגעלאזט  האט  וואס  זאץ 

נשמה א אייביגע צייכן:
”אויף אזא אופן, דאס לערנען – איז נישט 
איז   – דאווענען  דאס  און  לערנען,  קיין 

נישט קיין דאווענען!“
געקומען  צוריק  איך  בין  אויפצומארגנ‘ס 
קיין ארץ ישראל און איך בין געפארן שלום 
נעמען פון מיין רבי הרה“ק בעל ה‘ישועות 
אים  פון  וואס  זצללה“ה  וויזניץ  פון  משה‘ 
ספעציעלע  א  צו  געווען  זוכה  איך  האב 
צוויי  פון  לויף  אין  וואס  צוליב  נאנטקייט, 
די  פון  געווען  איך  בין  יאר  דרייסיג  און 
וואס  מנין  די  אין  מתפללים  קביעות‘דיגע 

איז געווען אין זיין הויז.
אין יענע טעג האט זיך דער רבי אפגערוהט 
אין די שטאט ערד, און ווען איך בין אריין 
דעמאלטס  מען  האט  אכסניא  זיין  צו 
געהאלטן אינמיטן די הויכע שמונה עשרה 

פון מנחה.
בענקל  זיין  אויף  געזיצן  איז  רבי  דער 
הייליגע  זיינע  אין  געשוועבט  האט  און 
געהאלטן  ער  האט  האנט  אין  געדאנקען, 
איז  פינגער  זיין  מיט  און  סידור  קליינע  א 
ער נאכגעגאנגען די ווערטער פונעם שליח 
ציבור, ווארט נאך ווארט, ווען אין די ענדע 
פון יעדע ברכה ענטפערט ער מיט א ברען: 

’אמן‘.
ווערטער  די  דערשטוינט.  געווען  בין  איך 
געקלינגען  נאך  האבן  רבי  צאנזער  פונעם 
איך  האב  יעצט  און  אויערן,  מיינע  אין 
זיך  פירן  צדיקים  די  וויאזוי  געזעהן 
די  אין  געזעהן  האב  איך  למעשה...  הלכה 
וואונדערליכע  א  פון  צייכן  א  געשעהנישן 
השגחה, איך האב געפילט ווי א הימלישע 
בינד  אן  נישט  זיך  זעהט  וואס  פאדעם 
וואס  די  הויפן,  הייליגע  צוויי  די  צוזאם 
ארץ  אין  איז  וואס  די  און  ברוקלין  אין  איז 

הקודש.
די  אליין:  מיר  צו  געטראכט  האב  איך 
פון  טייערקייט  די  וואס  מענטשן,  גרויסע 
דאך  האט  לערנען  זייער  פון  מינוט  יעדע 
נישט קיין שאץ, געבן אזוי שטארק אכטונג 
אריינקוקן אין סידור כדי צו ענטפערן ’אמן‘ 
מיט די ריכטיגע כוונה, און נישט ’אויסנוצן‘ 
די צייט אויף צו לערנען... איז דאך זיכער 
זיכער  דארפן  מענטשן,  איינפאכע  מיר  אז 

אכטונג געבן אויף דעם.
וועל  איך  אז  מיר  ביי  באשלאסן  האב  איך 
אכטונג געבן אויף דעם. אין אנהויב איז עס 
נישט געווען גרינג, די געדאנקען לויפן און 
זיך  האב  איך  אבער  ’אנטלויפן‘...  אויגן  די 
פוסקים  די  ווי  אזוי  און  אנגעשטרענגט, 
’טל  דערמאנען  פון  הלכות  די  ביי  שרייבן 
א  עס  ווערט  מאל  ניינציג  נאך  אז  ומטר‘ 
ביי  געווען  אויך  איז  אזוי  געוואוינהייט, 
עס  איז  האלב  א  און  חודש  א  נאך  מיר; 
פון  און  געוואוינהייט,  א  געווארן  מיר  ביי 
האלט  טאג  היינטיגן  ביזן  אן  דעמאלטס 
איך שטענדיג ביי מיר אין טאש א קליינע 
הויכע  די  הער  איך  ווען  אויך  און  סידור, 
נישט  תפילה  בעל  א  פון  עשרה  שמונה 
דעם  ארויס  באלד  איך  נעם  מנין,  מיין  פון 
סידור פון מיין טאש און מיט מיינע אויגן 

גיי איך נאך די ברכות.
די  אונטערגענומען  זיך  האב  איך  ווייל 
זוכה  איך  האב  געוואוינהייט,  הייליגע 
פון  ענין  דעם  אין  שטארקן  צו  זיך  געווען 
זאגן  באקאנטע  מיינע  אמן.  ענטפערן 
אין  צוטיילט  איז  לעבן  מיין  אז  שטענדיג 
צוויי: די יארן בעפאר די ’אמן‘ און די יארן 

פון נאכדעם...
אין  טון  צו  אנגעהויבן  האב  איך  ווען  פון 
איבערהויפט  און  ברען,  א  מיט  טעמע  די 
אלץ א ’גבאי אמן‘, שפיר איך א ספעציעלע 
און  מיר  צווישן  געווארן  איז  וואס  קשר 
זיך  וואלטן  עס  ווי  עולם,  של  רבונו  דעם 
עדן  גן  פון  טויערן  די  מיר  פאר  געעפנט 

אויף דער וועלט...
דערציילט ווייטער הרב ראטה:

ווען איך בין אלט געווען א חודש בין איך 
פלוצלינג קראנק געווארן אויף א שווערע 
געווען  בין  איך  בלוט.  די  אין  אינפעקציע 
א  אין  איז  לעבן  מיין  ווען  שפיטאל  אין 

לעבנ‘ס-געפאר.
זצ“ל,  יהודה  אברהם  רבי  פאטער,  מיין 
די  פון  עסקנים  פאפולערער  די  פון 
איז  און  חיפה  אין  אידנטום  ערליכע 
באקאנט איבעראל צוליב די ארגאניזאציע 
האט  ער  וואס  אחיסמך‘   – חולים  ’ביקור 
איז  וואס  ארגאניזאציע  א  אויפגעשטעלט, 
ארגאניזאציעס  די  פון  ערשטע  די  געווען 
ארץ  אין  קראנקע  פאר  העלפן  ארויס  פון 
הקודש, איז געווען א פייערדיגער בעלזער 

חסיד.
פון  פארהוילן  נישט  האבן  דאקטורים  די 
האט  ער  און  צושטאנד,  שווערן  מיין  אים 
נישט פארברענגט קיין צייט; ער האט זיך 
געאיילט קיין תל אביב, צו די הויף פון זיין 
אהרן  רבי  הרה“ק  רב  בעלזער  דער  רבי 
מיטאג,  פרייטאג  געווען  איז  דאס  זי“ע, 
געוואלט  האבן  מענטשן  צעהנדליגער 
אריינגיין צום רבי‘ן, און זייער שווער האט 
גבאי‘ן  ביים  פויעלן  געקענט  פאטער  מיין 

ער זאל אים באלד אריינלאזן.
ווען ער איז אריין צום בעלזער רב און מיט 
איבער  דערציילט  אים  ער  האט  טרערן 
אים  רבי  דער  האט  לאגע,  שווערע  מיין 
מיט  פארבינדן  שוין  זיך  זאל  ער  באפוילן 
זיי  דאקטורים  די  הייסן  און  שפיטאל  די 
’אלתר‘  נאמען  דעם  צושרייבן  שוין  זאלן 
העכער  געווען  איז  וואס  בויגן  דעם  אויף 
וועט  ווייטער  און  היינט  ”פון  בעט.  מיין 
דער  האט   – דוד‘  ’אלתר  זון  זיין  רופן  מען 
געקוקט  ער  האט  נאכדעם  געהייסן,  רבי 
שוין  איז  עס  אז  זעהנדיג  און  זייגער  אויפן 
פאר  געהייסן  ער  האט  נאכמיטאג,  שפעט 
אביב  תל  אין  בלייבן  זאל  ער  פאטער  מיין 

ביז נאך שבת.
זוכן  אנגעהויבן  באלד  האט  פאטער  מיין 
קענען  זיך  זאל  ער  כדי  טעלעפאון  א 
אין  ערשט  און  שפיטאל,  מיטן  פארבינדן 
האלב דריי איז אים געלונגען. ער האט זיך 
פארבינדן מיטן שפיטאל און באפוילן דעם 
דאקטער ער זאל טוהן וואס דער רבי האט 
אראפגעלייגט  נישט  האט  ער  געהייסן, 
זיכער  האט  ער  בעפאר  טעלעפאון  דעם 

געמאכט אז מ‘האט טאקע אזוי געטוהן.
גיין  צוריק  געאיילט  זיך  ער  האט  זונטאג 
אין שפיטאל און איז איבערראשט געווארן 
געזונט.  און  פריש  איז  זון  זיין  ווי  זעהן  צו 
געווען?!‘  ביזסטו  ראבינער  וועלעכע  ’ביי 
אינטערסירט  זיך  דאקטער  דער  האט   –
דיין  פון  לעבן  ’דאס  באגייסטערונג,  מיט 
ער  האט   – במתנה!‘  באקומען  האסטו  זון 
האט  ער  שטימע.  זיכערע  א  מיט  געזאגט 
זיך נאכגעפרעגט אויף די פונקטליכע צייט 
איז  און  טויש,  די  פאסירט  האט  עס  ווען 
געווען  איז  עס  אז  געווארן  איבערגעצייגט 
ארום א האלבע שעה נאכן אויספירן דעם 

רבי‘נס ווערטער.
זי“ע  רבי  דער  פון  ברכה  הייליגע  די 
באגלייט מיך ביזן היינטיגן טאג. ספעציעל 
איך  ווען  פון  יאר,  דרייסיג  לעצטע  די  אין 
האב אנגעהויבן זיך צו מחזק זיין און מחזק 
פון  ’אמן‘,  פון  ענין  דעם  אין  אנדערע  זיין 
דעמאלטס בין איך אריבער עטליכע הארץ 
הילף  אויבערשטנ‘ס  מיטן  און  אטאקע‘ס, 

בין איך צוריק געקומען צו די כוחות.
יאר.  פיר  ארום  פאר  פאסירט  האט  דאס 

צוויי  אויף  געוויזן  האט  זייגער  דער  ווען 
איך  האב  פארטאגס  פערטל  א  מיט 
און  שלאף  מיין  פון  אויפגעוועקט  זיך 
מיין  אין  שמערצן  געשפירט  האב  איך 
געווען  נישט  זענען  ווייטאגן  די  הארץ. 
געקענט  שוין  האב  איך  וואס  ווייטאגן  די 
אטאקע‘ס,  הארץ  פריערדיגע  די  פון 
זענען  סימפטאמסט  געווענליכע  די  אויך 
צו  מיר שווער  עס איז  נישט דאס זעלבע . 
האט  עס  אבער  ווערטער,  מיט  ערקלערן 
געפיל,  שרעקליכע  א  אין  געהאנדלט  זיך 
צום  נאנט  ממש  שוין  שטייט  איינער  ווי 
נישט  וואונטש  איך  ליצלן.  רחמנא  טויט. 

פאר קיינעם אזא געפיל.

וידוי,  זאגן  מוז  איך  אז  געפילט  האב  איך 
איך  געווען.  מסוגל  נישט  בין  איך  אבער 
לעצטע  מיינע  אנגעגארטל‘ט  מיך  האב 
ביסל כוחות און איך האב מיך אויפגעזעצט 
אויפן בעט, קוים האב איך געקענט וואשן 
מיט  איך  זעה  פלוצלינג  ווען  הענט,  מיינע 
מיינע גייסטישע אויגן ווי די טויערן פון גן 

עדן עפענען זיך פאר מיר...

מיין  אין  טיף  געפילט  האב  איך 
נעבן  ממש  שטיי  איך  ווי  באוואוסטזיין 
דעם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא 
און איך רעד מיט אים, די ווערטער זענען 

ארויס פון מיין מויל ווי פון זיך אליינ‘ס:

געווען  זוכה  האב  איך  עולם,  של  ”רבונו 
’אמן‘,  פון  מצוה  די  אין  זיין  מדבק  צו  זיך 
זענען  עדן  גן  פון  טויערן  די  אז  ווייס  איך 
זאגן:  חז“ל  די  ווי  אזוי  מיר,  פאר  געעפנט 
שערי  לו  פותחים  כוחו  בכל  אמן  ”העונה 
נאך  האב  איך  אז  פיל  איך  אבער  עדן“,  גן 
כדי  ’רענצל‘  מיין  אנפילן  וואס  מיט  אסאך 
איך זאל דארט אנקומען גרייט, העלף מיר 

איך זאל קענען אנפילן ווייטער...!“

פלוצלינג האב איך געפילט ווי א הימלישע 
שטימע זאגט מיר אין אויער: ”אלתר דוד, 
דא  אויך  דא,  בלייבסט  דו  נישט,  זארג 

וועסטו האבן גן עדן!“

איך האב אנגעהויבן פילן ווי מיינע כוחות 
זייט  די  אין  און  מיר,  צו  צוריק  קומען 
הייליגע  די  זיך  באווייזט  אויגן  מיינע  פון 
געשטאלט פון דער בעלזער רב זי“ע. איך 
האב אים געבעהטן: ”רבי, איז דען דאס די 
ווען  צוגעזאגט  מיר  האסט  דו  וואס  יארן 
און  צוויי  קינד?  פיצל  א  געווען  בין  איך 

זעכציג?!“

און איך האב געהערט די שטימע פון דער 
באשטעטיגט  האט  וואס  זי“ע  רב  בעלזער 
וואס איך האב שוין געהערט: ” דו בלייבסט 

דא, אויך דא וועסטו האבן גן עדן!“.

האב  איך  און  געשטארקט  מיך  האב  איך 
מיך  זאל  אמבולאנס  א  צו  געקלינגען 
קומען נעמען, ביז עטליכע מינוטן בין איך 
ווי  שפיטאל,  צום  וועג  אויפן  געווען  שוין 
געזעהן  טאקע  דאקטורים  די  האבן  דארט 

אז איך געפין זיך אין א לעבנ‘ס געפאר.

די  פאר  איז  הילף  אויבערשטנ‘ס  מיטן 
מיין  בארואיגן  געלונגען  דאקטורים 

צושטאנד. איך בין צוריק צום לעבן.

בין  איך  ווען  נאכדעם,  טעג  עטליכע 
איך  האב  שפיטאל,  פון  געווארן  באפרייט 
מיינע  פון  איינער  געטראפן  פלוצלינג 
איבערראשט  איז  ער  פריינד,  נאנטע 
געווארן צו הערן אז איך קום יעצט צוריק 
איך  האב  אים  מיט  רעדנדיג  שפיאל,  פון 
זאל  ער  צי  זיך  צווייפלט  ער  אז  געזעהן 
אים  האב  איך  דערציילן...  עפעס  מיר 
פארציילט,  מיר  האט  ער  און  געמוטשעט 
אין  אריין  בין  איך  וואס  נאכט  דעם  אין  אז 
בין  איך  אז  גע‘חלומ‘ט  ער  האט  שפיטאל, 
מיר  האט  חלום  ’דער  נפטר געווארן,  שוין 
נישט נישט געלאזט קיין מנוחה און יעצט 
אז  זעהן  צו  געווארן  איבערראשט  ער  איז 

עפעס ליגט אין דעם...‘

איך האב זוכה געווען עס זאל זיך פאר מיר 
עפענען אויף דער וועלט די טויערן פון גן 

עדן.

בבוקר  ’להגיד  דא,  איבערגעבליבן  בין  איך 
דער  באשעפער,  פארן  דאנק  א  חסדך...‘. 

מלך מלכי המלכים.

’שערי גן עדן‘ – אויף דער וועלט

הציבי לך ציונים
ושמתם  מהרה...  ”‘ואבדתם 
פי  על  אף   – אלה‘  דברי  את 
הארץ  מן  אתכם  מגלה  שאני 
מצוינים  היו  לארץ,  לחוצה 
יהיו  לא  שכשתחזרו  במצוות, 
עליכם חדשים. הוא שירמיהו 
אומר (לא כ): ’ַהִּציִבי ָל ִצֻּיִנים‘ 
שישראל  המצוות  אלו   – וגו‘ 

מצוינים בהם“ (ספרי דברים מג)
ספרי  פונעם  ווערטער  די 
אין  רש“י  אראפ  ברענגט 
פסוק  דעם  אויף  פירוש  זיין 
צו  לייגט  און  יח),  יא  (דברים 
לאחר  ”אף  ערקלערונג:  א 
במצוות  מצוינים  היו  שתגלו 
מזוזות,  עשו  תפילין,  הניחו 
כדי שלא יהיו לכם חדשים...“.
פירוש  זיין  אין  רמב“ן  דער 
אויף  מעיר  איז  תורה  אויפן 
האט  רש“י  וואס  דוגמא  די 
און  תפילין  די  אנגעכאפט: 
נישט  דאך  זענען  מזוזה 
איז  בארץ‘,  התלויות  ’מצוות 
אז  מיינען  מען  קען  וויאזוי 
ווען  באפעלט  תורה  די  ווען 
נישט: ”היו מצוינים במצוות“, 
פון  פטור  געווען  מיר  וואלטן 

דעם?
”יש  רמב“ן:  דער  שרייבט 
עמוק,  סוד  הזה  במדרש  בו 
דער  אותו...“;  רמזתי  כבר 
רמב“ן  דער  וואס  עמוק‘  ’סוד 
אין  קלאר  שטייט  צי  צייכנט 
יח  (ויקרא  מות  אחרי  פרשת 
כה); דארט ברענגט אויך דער 
רמב“ן דעם דערמאנטן מדרש 
כל  עיקר  ”כי  אויס:  פירט  און 
המצוות – ליושבים בארץ ה‘“.
עס  ערקלערט  מהר“ל  דער 
זענען  לכתחילה  קלאר:  מער 
געווארן  געזאגט  מצוות  אלע 
ארץ  אין  מ‘איז  ווען  נאר 
זאגן  חז“ל  ווי  [אזוי  ישראל 
מקיים  האבן  אבות  די  אז 
נאר  מצוות  אלע  די  געווען 
ווען זיי זענען געווען אין ארץ 
סיבה  גאנצע  די  און  ישראל], 
באפוילן  זענען  אידן  די  וואס 
זיין  מקיים  צו  עס  געווארן 
איז  לארץ  חוץ  אין  אויך 
דער אויבישטער  געווען ווייל 
וועלן  זיי  אז  געוואוסט  האט 
פארטריבן ווערן פון די לאנד, 
און כדי זיי זאלן נישט דארפן 
נאכאמאל מקבל זיין די תורה 
קומען,  צוריק  וועלן  זיי  ווען 
דאס  אז  מיינען  וועלן  זיי  און 
תורה  זעלבע  די  נישט  איז 
אין  געגעבן  זיי  מ‘האט  וואס 
ער  האט  דעם  וועגן  סיני,  הר 
מקיים  זאלן  זיי  באפוילן  זיי 
חוץ  אין  אויך  מצוות  די  זיין 
לארץ, צוליב דעם טעם וואס 
שטייט אין מדרש: ”כדי שלא 
יהיו עליכם חדשים“ (’גור אריה‘ 

דברים יא יח).

’תפילין ומזוזות‘ אדער 
’תרומות ומעשרות‘

פארענטפערן  צו  וועג  א  נאך 
רש“י  פון  ווערטער  די 
’הכתב  בעל  דער  שרייבט 
ווערט  אזוי  [און  והקבלה‘ 
נאמען  אין  געברענגט  אויך 
זיין  קען  עס  גר“א]:  פונעם 
ראשי  געשטאנען  איז  עס  אז 
תיבות: ”תו“מ“, ווען די כוונה 
וואס  ומעשרות‘  ’תרומות  איז 
התלויות  מצוות  זענען  זיי 

האט  איינער  און  בארץ, 
נישט ריכטיג פארשטאנען די 
ראשי תיבות און עס געעפנט 
און  ומזוזות“.  ”תפילין  אויף: 
ברענגט  דעם  צו  ראיה  א 
והקבלה  הכתב  בעל  דער 
א  (איכ“ר  המדרש  לשון  דעם 
יט):  א  (איכה  פסוק  אויפן  נד), 
 ”ָקָראִתי ַלְמַאֲהַבי ֵהָּמה ִרּמּוִני“ 
פסוק  דעם  טייטש  ”רשב“י   –
אויף די נביאי האמת, וואס זיי 
האבן מיך באליבט ביי  הקדוש 
זיי   – רמוני‘  ’המה  הוא;  ברוך 
אויסגעפאפט  מיך  האבן 
אפשיידן  מ‘זאל  געזאגט  און 
תרומה און מעשרות. איז דען 
אין  מעשרות  און  תרומה  דא 
בבל? נאר כדי מיך צו באליבן 
דאס  הוא.  ברוך  הקדוש  ביי 
זאגט ירמיה (ירמיה לא): ’הציבי 
לך ציונים‘ – די אידן זאלן זיין 

אנגעצייכנט מיט מצוות“.
פון  פארזעצונג  די  אין  אבער 
זיינע ווערטער וויל דער ’כתב 
מיט  בלייבן  נישט  והקבלה‘ 
דעם תירוץ, ווייל ווי געזאגט, 
דער רמב“ן ברענגט אראפ די 
בפשטות,  רש“י  פון  ווערטער 
דעם  אין  אז  שרייבט  און 
וועגן  סוד.  גרויסער  א  ליגט 
’כתב  דער  ערקלערט  דעם 
מיטן  ווערטער  די  והקבלה‘ 
געברענגט  ווערט  וואס  משל 
משל  א  ספרי:  אין  דארט 
זיך  האט  וואס  קעניג  א  צו 
געבייזערט אויף זיין פרוי און 
גיין  צוריק  באשלאסן  האט  זי 
צו איר פאטער‘ס הויז, ווען זי 
ער  האט  הויז  זיין  פון  ארויס 
איר געזאגט: גיי ווייטער מיט 
דו  ווען  ווייל  צירונגען,  דיינע 
עס  זאל  קומען  צוריק  וועסט 

נישט זיין ווי ניי.
פארשטייט  משל  דעם  מיט 
רש“י,  פון  ווערטער  די  מען 
דער  עס  ערקלערט  אזוי  און 
בעל ’הכתב והקבלה‘ אויף זיין 
אין  זיין  מקיים  ”דורכן  לשון: 
וועלן  מצוות,  די  לארץ  חוץ 
אידן  די  אז  זעהן  קלאר  אלע 
האבן זיך נישט מייאש געווען 
מ‘לעבט  נאר  גאולה,  די  פון 
שנעל  האפענונג  א  מיט  נאך 
השי“ת‘ס  צו  קומען  צוריק 

וואוינונג“.

די חשיבות פון קביעת עתים 
לתורה

שם)  (עה“ת  חיים  חפץ  דער 
א  ארויס  דא  פון  לערנט 
וואס  דערהער  געוואלדיגער 
איז נוגע פאר יעדן איינעם: א 
טראכטן  נישט  זאל  מענטש 
אז ווען ער מוז ארויסגיין זוכן 
האט  ער  ווען  אדער  פרנסה, 
אנדערע שטערונגען, קען ער 
אינגאנצן אויפהערן צו לערנען 
ערלעדיגט  וועט  אלעס  ביז 
ווערן... נאר ער דארף מקפיד 
באשטימטע  האבן  זיין 
די  כדי  לערנען,  צום  צייטן 
ווען  ניי  זיין  נישט  זאל  תורה 
זיין  צו  גיין  צוריק  וועט  ער 
די  ווייל  שטייגער.  אלטע 
צו  איז  נפש  דער  פון  נאטור 
רוחניות‘דיגע  צו  גלוסטן 
זיך  בארואיגט  עס  און  זאכן, 
זיינע  באקומט  ער  ביז  נישט 

באדערפענישן.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבללתעתענה אמונים 

ססדרר ם 
קריאת שמע – ’והיה אם שמוע‘ (י)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

’ש
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