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’שלימות‘ איז ענדערשט פון ’גדלות‘
”נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים“ (ו ט)

נח  פון  מעלה  די  אז  מיר  טרעפן  הקדושה  תורה  די  אין 
ווערט ארויסגעברענגט מיט דעם וואס ער איז געווען א 
’צדיק תמים‘, ד.מ. זיינע מעשים זענען געווען בשלימות.

פון  חוזה  פונעם  תלמידים  די  אז  דערציילט  ווערט  עס 
א  איז  וואס  זיך  צווישן  גע‘טענה‘עט  זיך  האבן  לובלין 
גרעסערע מעלה – ’גדלות‘ אדער ’שלימות‘; צי עס לוינט 
השגות  גרויסע  צו  אנקומען  וועלן  און  גלוסטן  צו  זיך 
אפילו אז דורך דעם וועלן די מעשים נישט געטוהן ווערן 
קליינע  מיט  באגענוגן  זיך  לוינט  עס  אדער  בשלימות, 
געטוהן  זאל  טוהט  ער  וואס  זאך  יעדע  אבער  השגות, 

ווערן בשלימות?

דעם,  אויף  רבי‘ן  גרויסן  זייער  געפרעגט  האבן  זיי  ווען 
האט ער זיי געענטפערט: ענק קענען זיך אפלערנען פון 
איז  א)  קסח  (או“ח  ערוך  שולחן  אין  הפת;  בציעת  הלכות 
גע‘פסק‘נט אז ווער עס האט פאר זיך צוויי חלות, איינס 
איז א גרויסע אבער עס פעהלט פון דעם, און די צווייטע 
איז א קליינע און א גאנצע, דארף ער מאכן א ברכה אויף 
די גאנצע כאטש עס איז קליין. זעהן ענק אז שלימות איז 

ענדערשט פון גדלות.
’טוב הפנינים‘

זיך  מיר  קענען  דעם  פון  אז  צולייגן,  מען  קען  דעם  צו 
לערנען ווי שטארק דארפן מיר זיך משתדל זיין צו זאגן 
ווייל  אמן.  ענטפערן  וועט  וואס  איינער  פאר  ברכות  די 
ענטפערן אמן פארענדיגט די ברכה, אזוי ווי עס שטייט 
אין זוהר הקדוש (עקב רעא א) אז יעדע ברכה וואס מ‘האט 
שלימות‘דיגע  א  עס  איז  אמן,  געענטפערט  דעם  אויף 
יעצט  האבן  מיר  אויב  און  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  ברכה 
געטוהן  ווערן  וואס  מעשים  קליינע  די  אויך  אז  געזעהן 
בשלימות האבן א געוואלדיגע מעלה, איז דאך זיכער אז 
ענטפערן אמן, וואס אויסער איר גרויסקייט, אזוי ווי עס 
שטייט אין מדרש (דב“ר ז א): ”אין גדול לפני הקדוש ברוך 
הוא יותר מאמן שישראל עונין“, האט עס אין זיך אויך די 

מעלה פון שלימות.

א פאסיגע ענטפער 
”ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהַּמּבּול ַמִים ַעל ָהָאֶרץ“ (ו יז)

דייטשלאנד  אין  איז  וואס  פראנקפורט  שטאט  די  אין 
דער  האט  רעגן,  קיין  געקומען  נישט  יאר  איין  אין  איז 
שטאט‘ס רב רבי אברהם אביש צוזאם גערופן דעם גאנצן 
דאווענען  צום  וועג  אויפן  רבים,  תפילת  א  אויף  עולם 
האט ער אנגעטראפן א גאסן-יונג וואס איז געגאנגען אזוי 
געלאסן כאילו די צרה האט נישט מיט אים. ”פארוואס 
קומסטו נישט דאווענען מיט אונז?“ – האט רבי אביש 

נארישע  א  געזאגט  האט  יענער  און  אינטערעסירט,  זיך 
ענטפער: ”וואס וועט שוין העלפן מיין תפילה, א טראפ 
רעגן וועט נישט קומען צוליב דעם“. ”האסט א טעות“, 
”אזעלעכע  געענטפערט,  צוריק  גוט  אים  רב  דער  האט 
מענטשן ווי דיר האבן שוין געברענגט אויף דער וועלט, 

נישט נאר רעגן, נאך אויך א מבול...“.
’אהל אברהם‘ [לרא“ח מיכלזאהן – פיעטריקוב תרע“א] דף כב

נאר דער וואס דאוונט אויף זיין דור 
ווערט אנגערופן א ’צדיק‘

”ַוִּיָּׁשֶאר ַא נַֹח“ (ז כג)

איז דען נאר נח איבערגעבליבן, זיין הויזגעזונד איז דאך 
אויך איבערגעבליבן?

ערקלערט רבי אברהם ברודא אב“ד פראנקפורט:

מ‘פאדערט  אז  געברענגט  ווערט  א)  (יא  מכות  מסכת  אין 
פון א צדיק אויף דעם וואס מיט זיין דאווענען באשיצט 
ער נישט אויף זיין דור, אזוי איז אויך ביי נח; בעפאר דער 
מבול רופט אים אן די תורה (לעיל ו ט): ”ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים“, 
אבער נאכן מבול, ווען ער האט נישט געדאוונט אויף זיין 
דעם  גענומען  אוועק  מען  האט   – נַֹח“   ַא ”ַוִּיָּׁשֶאר  דור, 
טיטול ’צדיק‘ און פון יעצט ווערט ער אנגערופן נאר ’נח‘.
’אסיפת חכמים וליקוטי שושנים‘ (אויפנבאך תפ“ב)

נח האט נישט באלד געדאוונט אויף זיין דור
”ַוִּיָּׁשֶאר ַא נַֹח“ (ז כג)

דאס לשון ’אך‘ וואס איז טייטש א מיעוט טייטש רש“י: 
אז  ד.מ.  והכישו...“,  לארי  מזונות  שאיחר  אומרים  ”ויש 
אפגעשוואכט  נח  איז  לייב  דער  פון  קלאפ  די  צוליב 
קען  וויאזוי  פארשטי ין:  מען  דארף  באמת  און  געווארן. 
אזאנס פאסירן אז נח האט נישט אכטונג געגעבן צו געבן 

אין די צייט די עסן פארן לייב דער קעניג פון די חיות?
בעל  גיביטש  פון  כהנא  משה  רבי  הקדמון  מוכיח  דער 
ווערטער  די  טייטשן  נישט  מ‘קען  אז  זאגט  משה‘  ’דרך 
פון רש“י אזוי ווי עס שטייט בפשטות, נאר רש“י וויל דא 
באלד  נישט  האט  ער  אז  נח  פון  זינד  די  אויף  זיין  מרמז 
דעם  וועגן  און  קרבנות,  געווען  מקריב  און  געדאוונט 
האט  ער  אז  ד.מ.   – לארי“  מזונות  ”שאיחר  ער:  טייטש 
נישט געדאוונט און מקריב געווען קרבנות אויפן פייער 
עס  ווי  אזוי  ’ארי‘,  אנגערופן:  ווערט  וואס  מזבח  די  פון 
שטייט אין גמרא (יומא כא ב): ”חמשה דברים נאמרו באש 

של מערכה: רבוצה כארי...“.
אויך רבי אביעזרי זעליג מרגליות בעל ’כסף נבחר‘ טייטש 
לייב  א  צו  תפילה  פון  פארבינדונג  די  אבער  אזוי,  אויך 

ערקלערט ער אויף א אנדערן וועג:
די  געשילדערט  ווערט  עס  וואו  י)  (א  ’יחזקאל‘  נביא  אין 
מעשה מרכבה שטייט אז אין די מרכבה זענען פארהאן 
זוהר  אין  און  נשר.  און  שור  אריה,  אדם,  צורות:  פיר 
הקדוש (תיקו“ז חדש כד ב) שטייט אז תפילת שחרית [וואס 
איז די ערשטע פון אלע תפילות, ווייל אברהם אבינו האט 
עס מתקן געווען (ברכות כו ב)], איז דער ’ארי‘ פון די מרכבה 
עס מקבל. און אויף דעם איז רש“י מרמז: ווייל נח האט 
פארשפעטיגט די עסן פון דער ’ארי‘ פון די מרכבה, מיט 
דעם וואס ער האט נישט געדאוונט אויף זיין דור, וועגן 

דעם האט אים דער לייב אונטן אין די תיבה געשלאגן.
’דרך משה‘ (אמשטערדאם תנ“ט) בהקדמה; ’כסף נבחר‘ (אמשטערדאם תע“ב)

א קרבן עולה ווייל ער האט
 נישט געדאוונט אין א עת צרה

”ַוִּיֶבן נַֹח ִמְזֵּבַח ַלה‘... ַוַּיַעל עֹת ַּבִּמְזֵּבַח" (ח כ)
פארוואס האט נח מקריב דווקא א קרבן עולה?

זאגט רבי יהונתן אייבשיץ:
לספר  (בהשגותיו  רמב“ן  פונעם  שיטה  די  באקאנט  איז  עס 
המצוות, מצוה ה) אז אין א עת צרה איז דא א חיוב מדאורייתא 

צו דאווענען. אויך נח איז דעמאלטס געווען אין א צרה, 
און אז ער האט נישט געדאוונט האט ער מבטל געווען א 
מצות עשה. און ווייל די חז“ל זאגן (יומא לו א) אז א עולה 
איז מכפר אויב מ‘האט עובר געוען אויף א מצות עשה, 

האט נח מקריב געווען נאכן מבול דווקא א קרבן עולה.
’תפארת יהונתן‘ 

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
דלות‘
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דער וואס ענטפערט אמן ווערט אנגערופן ’צדיק‘
”ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו 

ֶאת ָהֱאקִים ִהְתַהֶּל נַֹח" (ו ט)

די ראשי תיבות: ’ִאיׁש ַצִּדיק‘, זענען גימטריה צ“א 
אזוי ווי די גימטריה פון ’אמן‘, ווייל דער וואס איז 
צדיק,  אנגערופן  ווערט  אמן  ענטפערן  צו  מקפיד 
אזוי ווי חז“ל דרש‘ענען (שבת קיט ב) פון דעם לשון 
ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  ב): ”ִּפְתחּו  כו  (ישעיה  הפסוק 
אלא  אמונים  שומר  תקרי  ”אל   – ֱאֻמִנים“  ׁשֵֹמר 

שאומרים אמן“.
’תורת יחיאל‘; ’זכרון מאיר‘ ח“ג דרוש לב 

הפסוק  המשך  דעם  אין  אויך  אז  צולייגן,  מ‘קען 
 ִהְתַהֶּל ָהֱאקִים  ”ֶאת  זיין:  מרמז  דאס  מען  קען 
צו  דיך  ’אמן‘,  בגימטריה  איז  ’האל-הים‘   – נַֹח“ 
לערנען אז נח ווערט אנגערופן א ’איש צדיק‘ ווייל 
ער האט זיך איינגעוואוינט צו זאגן שטענגדיג אמן.
פון דער נשיא פון ’בני אמונים‘ רבי יעקב דב מארמארשטיין

רזי אמונים 
א
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ווערט א אמן

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה
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איב ווילן ענק וויסן ווי חשוב איז א 
תפילה וואס ווערט געזאגט לטובת 
א נשמה פון די ענלדע נפטרים, און 
ווי גרויס איז זייער הכרת הטוב אויף 
דערוויסן  זיך  ענק  קענען  צוריק, 
ערציילונג  וואונדערליכע  די  פון 
ימימה  הקדושה  גיורת  די  איבער 
געווארן  נפטר  איז  וואס  מאסקארע 
טעראר  אין  יאר  פיר  ארום  פאר 
אין  פארגעקומען  איז  וואס  אטאקע 
כותל  פונעם  ווייט  נישט  ירושלים, 

המערבי.
עס   – אבינו“  אברהם  בת  ”ימימה 
נישטא  איז  עס  אז  אויס  זעהט 
געהערט  נישט  האט  וואס  איינער 
פון די גיורת וואס איז שטערבערליך 
קראנק געווארן אין יענע שרעקליכע 
ערב  פארסירט  האט  וואס  אטאקע 
ר“ח מרחשון תשע“ה, און איז נפטר 
טעג  צוויי  מרחשון,  ב‘  געווארן 
נאכדעם. אין יענע אטאקע איז אויך 
בעבי  פיצל  די  געווארן  גע‘רצח‘עט 
בראון  זיסל  חיה  מרת  הקדושה 
הי“ד, ווען זי נאר איז אין עלטער פון 

דריי חדשים.
איז  זי  בעפאר  חדשים  אכט  נאר 
איז  ה‘,  קידוש  אויף  אומגעקומען 
וכדין  כדת  גירות  א  אריבער  ימימה 
ניסים  רבי  הגאון  פון  דין  בית  ביים 
צייט  שטיקל  א  שליט“א.  קארעליץ 
א  אין  איז  אטאקע  טעראר  די  נאך 
געוויסע צייטונג געווען א ארטיקל, 
באשריבן דורך דער דיין וואס האט 
און  גירות,  איר  מיט  אפגעגעבן  זיך 
דארט האט ער באשריבן די לעבנ‘ס 
וואס  מיידל  יונגע  די  פון  ערציילונג 
דרום-אמעריקע  פון  געקומען  איז 
זיך  זי  האט  נפש  מסירות  מיט  און 

באהאפטן צום אידישן פאלק.
אין יענע מאמר איז געווען געשריבן 
איז  אטאקע  טעראר  די  ווען  אז 
ע“ה  ימימה  איז  פארגעקומען 
תורה  שיעור  א  צו  איר  אויף  געווען 
תורה‘דיגע  (א  השחר‘  ’איילת  אין 
פלאץ פאר בעלי תשובה און גרים) 
’רמת  די  אין  זיך  געפינט  וואס 
די  נעבן  איז  וואס  געגנט  אשכול‘ 
אטאקע.  טעראר  די  פון  פלאץ 
זיין  אין  באצייכנט  שרייבער  דער 
פון  מידות  איידעלע  די  ארטיקל 
יראת  געוואלדיגע  די  גיורת,  די 
פארמאגט,  האט  זי  וואס  השמים 
אפגעהיטנקייט  אנטשלאסענע  איר 
פון יעדע ברעקל לשון הרע, און איר 
אין  וואס  חסד  אויסערגעווענליכע 

דעם איז זי געווען אויסגעצייכנט. 
באשרייבונג  די  האט  געראכטן,  ווי 
אפקלאנג.  געוואלדיגע  א  געהאט 
אסאך פון די וואס האבן עס געליינט 
און זענען באגייסטערט געווארן פון 
פרעזענליכקייט  ספציעלע  איר 
לעילוי  טוהן  עפעס  געוואלט  האבן 
שטארק  איז  וואס  איינער  נשמתה. 
איר  פון  געווארן  איבערגענומען 
האט  ערציילונג,  וואונדערליכע 
גרויסע  א  גאר  טוהן  צו  באשלאסן 
זיך  און  נשמה,  איר  פאר  זאך 
שטארק אפגעבן מיט איר, ווי אזוי? 
אייגענע  זיין  פון  האט  מענטש  דער 
איר  צוליב  ’קדיש‘  געזאגט  ווילן 
עלעף  די  פון  לויף  אין  נשמה  עילוי 
האט  און  פטירה,  איר  נאך  חדשים 
אויך אנגעצינדן א ’נשמה ליכט‘ פאר 
מ‘זאגט  וואס  יו“ט  יעדע  אין  איר 

’יזכור‘.
און אזוי דערציילט דער מענטש:

”אין לויף פון א גאנצע יאר האב איך 
אלע  ביי  איר,  נאך  ’קדיש‘  געזאגט 
ווען  און  טאג,  יעדן  תפילות  דריי 
איך האב געהאט די מעגליכקייט בין 
איך אויך צוגעגאנגען צום ’עמוד‘ און 
די  פאר  נשמתה.  לעילוי  געדאוונט 
מתפללים אין מיין שוהל וואס האבן 
וואס  דעם  אויף  געוואונדערט  זיך 
אין א העלן טאג האב איך אנגעהויבן 
אז  וויסנדיג  אבל,  א  ווי  קדיש  זאגן 
געווארן  נפטר  שוין  איז  מאמע  מיין 
טאטע  מיין  און  יאר,  עטליכע  פאר 
ערקלערט  איך  האב  לאוי“ט,  לעבט 
די  נשמת  לעילוי  עס  זאג  איך  אז 
ס‘זאל  ווער  נישט  האט  וואס  גיורת 

זאגן נאך איר קדיש.

אזוי איז אדורך די גאנצע יאר, וואס 
יאר  די  פון  לויף  אין  געזאגט,  ווי 
נישט  געווען  משתדל  זיך  איך  האב 
תפילה  איין  אפילו  פארלירן  צו 
ווייניג  נישט  און  קדיש,  צוזאגן  כדי 
מאל בין איך אויך צוגעגאנגען ווי א 
האבן  מאל  יעדע  ווען  ציבור,  שליח 
נשמת  ’לעילוי  אינזין:  קלאר  איך 
אבינו  אברהם  בת  ימימה  הקדושה 

עליו השלום‘.
אדורך,  איז  יאר  די  וואס  נאך  אויך 
טאג  די  געגעבן  אכטונג  איך  האב 
אין  חשון.  ב‘  ’יארצייט‘,  איר  פון 
ליכט  א  אן  איך  צינד  טאג  דעם 
נאך  דאוון  איך  און  נשמתה,  לעילוי 
אויך  אזוי  קדיש,  זאג  איך  און  איר 
איך  קויף  יארצייט  די  בעפאר  שבת 
ס‘איז  ווי  אזוי  ’מפטיר‘  פון  עליה  די 
וואלט  עס  כאילו  איינגעפירט, 
געווען א יארצייט פון איינע פון מיין 

פאמיליע“.
בעל  דער  ווייטער  דערציילט 

המעשה:
יאר  א  פון  מער  פאר  וואס  ”נאך 
געווען  זוכה  איך  האב  צוריק 
למזל  שיחי‘  זוהן  מיין  מאכן  חתונה 
אויבישטער  דער  מיר  האט  טוב, 
געגעבן נאך א שמחה אין מיין הויז, 
האב  יאר  פריערדיגע  די  אין  ווען 
מיין  זיין  משדך  געווען  זוכה  איך 
איז  שמחה  די  שתחי‘.  טאכטער 
נישט  איז  עס  אבער  גרויס,  געווען 
צייט  די  אין  ווייל  בשלימות,  געווען 
באהן,  די  זיך  רירט  מיר  ביי  וואס 
עלטערע  מיין  פון  טאכטער  די  איז 
און  שטוב  אין  געזיצן  שוועסטער 

געווארט אויף א שידוך.
זייער  מיר  האט  ווייטאג  די 
באשלאסן  איך  און  געשטערט, 
של  שביעי  ערב  זאך;  די  צו  טוהן 
פסח, ווען איך צינד אן א ליכט אזוי 
די  נשמת  לעילוי  שטייגער  מיין  ווי 
תפילה  די  לכבוד  הקדושה,  גיורת 
דעם  זאגן  מ‘וועט  וואס  ’יזכור‘  פון 
מארגנדיגן טאג, האב איך באשלאסן 
באשעפער  צום  ווענדן  צו  זיך 
מיין  פאר  בעטן  און  טרערן  מיט 

פלומעניצע.
איך האב מיך געטראפן שטיין נעבן 
צו  כאילו,  רעד,  איך  און  ליכט,  דער 
די נשמה פון די גיורת הקדושה און 
שמועס אויס מיין גרויסער ווייטאג:

אבער  נישט,  דיר  קען  איך  ’טאקע 
קענסט  דו  אז  זיכער  איז  מיר  ביי 
די  פון  זכות  אין  גוט,  זייער  מיך 
פעקלעך מצוות וואס איך האב דיר 
פון  ווייטער  שיק  איך  און  געשיקט 
דער וועלט וואס דערגרייכן ביז צום 
דיר:  פון  בעהט  איך  הכבוד.  כסא 
מיין  אז  באשעפער,  פארן  איין  רייס 
בת  פלונית  טאכטער,  שוועסטער‘ס 
איר  טרעפן  בקרוב  זאל  פלונית, 
ריכטיגן זיווג, און מיר זאלן זעהן איר 
פון  חתונה  די  בעפאר  נאך  שמחה 
וועט  אזוי  נאר  ווייל  טאכטער,  מיין 

אונזער שמחה זיין בשלימות.
דאווענען  צו  פארגעזעצט  האב  איך 
לאנגע  פון  לויף  אין  טרערן  מיט 
נאכדעם,  וואכן  זעקס  און  מינוטן, 
יו“ט  ערב  ליכט  דעם  אנצינדן  ביים 
איבערגע‘חזר‘ט  איך  האב  שבועות 

די תפילה צום צווייטן מאל.
געווען  איז  פארזעצונג  די 
וואונדערליך; עטליכע טעג נאך יו“ט 
שבועות קלינגט דער טעלעפאן ביי 
אנדערע  די  פון  ווען  הויז,  אין  מיר 
זייט הערט זיך די גערירטע שטימע 
וואס  שוועסטער  גרויסע  מיין  פון 
אנגעקומען  איז  עס  אז  דערציילט 
זענען  ענליך  און  מינוט,  גרויסע  די 
בשעה  ’ווארט‘  א  מאכן  צו  זוכה  זיי 
א  זייער  מיט  ומוצלחת,  טובה 

פאסיגער און א חשובער חתן.
געענטפערט  איך  האב  טוב!‘ –  ’מזל 
דער  נאר  ווען  התרגשות,  מיט 
ווי  ווייסט  הימל  אין  זיצט  וואס 
געפריידט  זיך  האב  איך  שטארק 
האט  קיינער  בשורה,  די  הערנדיג 
טרערן  וויפל  געוואוסט  נישט 
האב  איך  ווען  פארגאסן  האב  איך 

יעצט  און  איר,  פאר  געדאוונט 
די  זענען  הילף  אויבערשטנ‘ס  מיטן 

תפילות אנגענומען געווארן.

איז  טאכטער  מיין  פון  חתונה  די 
באשטימטע  די  אין  פארגעקומען 
געווען  איז  שמחה  די  ווען  צייט, 
א  נאך  אז  וויסנדיג  דערהויבן,  זייער 
שטיקל צייט וועט זיין די חתונה פון 
האבן  אלע  וואס  פלאמעניצע  מיין 

אזוי שטארק געווארט דערויף.

דעם  מיט  אז  אויסגעזעהן  האט  עס 
האט זיך געענדיגט די מעשה, אבער 

ניין;

נאך  ברכות‘  ’שבע  שבת  די  ביי 
פלאמעניצע,  מיין  פון  חתונה  די 
מיטן  שמועס  א  געכאפט  איך  האב 
דינט  וואס  החתן,  אבי  דעם  מחותן, 
פון  איינע  אין  דיין  חשובער  א  אלץ 
לאנד.  אין  דא  שטעט  באקאנטע  די 
געוואר  איך  בין  שמועס  אינמיטן 
געווארן אז זיין הויפט באשעפטיגונג 
איז אין בית דין פאר גירות, און אין 
ראם פון זיין ארבעט גיט ער זיך אפ 
אסאך מיט זיי און פון מאל צו מאל 
זארגט ער זיך פאר זיי ווי א פאטער 

צו זיינע קינדער.

אונטערגעצינדן  געווארן  בין  איך 
געפרעגט:  באלד  אים  האב  איך  און 
גיורת  די  געקענט  אפשר  ’האסט 
וואס  די  אבינו,  אברהם  בת  ימימה 
די  ביי  געווארן  גע‘הרג‘עט  איז 
האב  ’זיכער  אטאקע?‘.  טעראר 
דער  האט   – געקענט‘  איר  איך 
דאך  איז  זי  געענטפערט,  דיין 
איז  וואס  גרים  די  פון  איינע  געווען 
אין  מיר  ביי  געווארן  אויפגעצויגן 

הויז ווי א אייגענע טאכטער.

אלעס  איך  האב  פלוצלינג 
האט  דיין  דער  פארשטאנען: 
ימימה  גיורת  די  אויפגעוואקסן 
איז  דער  טאכטער...  אייגענע  א  ווי 
דער  געשריבן  האט  וואס  דיין  דער 
ארטיקל וואס צוליב דעם האב איך 
זיך אונטער גענומען צו טוהן לטובת 

איר נשמה.

איך  האב  מינוט  א  ווארטן  צו  אן 
און  ציבור  פונעם  רשות  געבעהטן 
א  אויפגעשטעלט.  זיך  האב  איך 
ביים  געהערשט  האט  שטילקייט 
געזאגט  האב  איך  ווען  ציבור, 
’עס  התרגשות:  מיט  עולם  פארן 
האט  וואס  שדכן  א  דא  טאקע  איז 
באקומען באצאהלט אויפן אויספירן 
די שידוך, אבער ענק זאלן וויסן אז 
געווען  איז  שדכנ‘טע  אמת‘דיגע  די 
אבינו  אברהם  בת  ימימה  גיורת  די 
פון  ימימה וואס  פון  נשמה  די  ע“ה. 
ווען זי איז אומגעקומען אויף קידוש 
צו  געווען  משתדל  זיך  איך  האב  ה‘ 
יעצט  און  נשמה,  איר  לעילוי  טוהן 
חסד  א  געטוהן  צוריק  מיר  זי  האט 
איר  געווען  משדך  האט  זי  ווען 
וואס  דיין  פונעם  זוהן  א  ’ברודער‘, 
גירות  איר  מיט  געזארגט  זיך  האט 
און איר ערצויגן ווי א טאכטער, מיט 

די טאכטער פון מיין שוועסטער‘.

אויף  געקוקט  האבן  אנוועזנדע  די 
מיר ווען זיי פארשטייען נישט וואס 
האב  איך  און  גערעדט,  האב  איך 
אנגעהויבן דערציילן מיין געשיכטע 
נישט  איז  ענדע  אין  ווען  באריכות, 
אלע  אויג.  טרוקענע  איין  געווען 
האבן קלאר געזעהן וויאזוי די נשמה 
פון די גיורת האט נישט גערוהט ביז 
זיך  האט  וואס  דער  פון  תפילה  די 
אנגענומען  איז  איר  פאר  געזארגט 
געווארן, ווען זי האט משדך געווען 
רב  פונעם  זוהן  דער  ’ברודער‘,  איר 
וואס האט איר אריינגעברענגט תחת 
פלאמעניצע  די  מיט  השכינה,  כנפי 
טובה  א  איר  האט  וואס  דער  פון 

געטוהן. ויהי לפלא.

’לוח דבר בעתו‘ א‘ במרחשון תשע“ח

די גיורת האט געפויעלט פון הימל

די  אויף  ארטיקלען  קומענדיגע  די  אי“ה  ווידמען  מיר  וועלן  ליינער  אסאך  פון  בקשה  די  צוליב 
ברכה פון ’אשר יצר‘, די וואונדערליכע ברכה וואס מיר לויבן דעם באשעפער אויף דעם וואס 
די סיסטעם פון אונזער קערפער ארבעט ווי עס דארף צו זיין, און זאגן די ברכה מיט כוונה איז 
אז  רצון  יהי  דשמיא.  בסיעתא  קערפער  דער  פון  געזונטהייט  די  אויף  סגולה  א  אלץ  באקאנט 
די ארטיקלען זאלן זיין צו די רפואה פון אלע חולי ישראל, און אויף ישועת הכלל והפרט מיט 

אלעם גוטן.

לויבן אויף די וואונדערליכע 
באשעפעניש

אויף  זיך  וועקן  מיר  ווען  אינדערפריה,  יעדן 
פון די נאכט שלאף און מיר שטעלן זיך אויף 
די  אין  נאכאמאל  זיך  מיר  דערמאנען  פוס,  די 
באשעפער  דער  וואס  מאשין  וואונדערליכע 
אים  זאלן  מיר  כדי  צוגעשטעלט  אונז  האט 
אן  מצוות  זיינע  זיין  מקיים  און  דינען  קענען 
קיין שטערונגען און פראבלעמען, דאס איז די 
סיסטעם  קאמפליצירטע  און  וואונדערליכע 
פון דער קערפער וואס דער אויבישטער האט 

אונז געשאנקען ברוב רחמיו וחסדיו.

אין דעם סיסטעם איז נישט דא איין איבעריגע 
זאך. יעדע חלק אין דעם איז אזוי ווי א ’עולם 
מלא‘, סיי פון די נוצן וואס מיר האבן פון דעם, 
און סיי פון די חכמה אלוקית פון וואס עס איז 

געווארן צוזאמגעשטעלט.

כדי מיר זאלן קענען לויבן אויף די געוואלדיגע 
די  האבן  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  אזוי  גוט‘ס 
חכמים מתקן געווען (ברכות ס ב) א עקסטערע 
ברכה, דאס איז די ברכה פון ’אשר יצר‘, וואו 
וואס  דעם  אויף  אויבערשטן  דעם  לויבן  מיר 
מיט  קערפער  אונזער  באשאפן  האט  ער 
אים  לויבן  מיר  און  פארשטאנד,  און  חכמה 
מיט  טוהט  ער  וואס  חסד  גרויסן  דעם  אויף 
ווען  איבערהויפט  און  מינוט  יעדע  אין  אונז 
מיר גייען ארויס צוליב אונזערע געברויכן, ווען 
זיין,  צו  דארף  עס  ווי  ארבעט  קערפער  דער 
זאלן  מיר  כדי  פונקטליך,  שטימט  אלעס  און 
קענען ממשיך זיין און דינען אויבערשטן ווען 
בשלימות  זענען  זעהל  די  און  קערפער  דער 

הבריאות.

ענין  דעם  אין  ווערטער  התעוררות‘דיגע 
(בראשית  לועז‘  מעם  ’ילקוט  אין  מיר  טרעפן 
ח“א עמ‘ פח): ”יעדער וואס וועט אריינטראכטן 
אין דער סוד פון באשאפן דעם מענטש מיט 
איבערצייגן  דעם  פון  זיך  וועט  גלידער,  זיינע 
אז דער מענטש דארף דינען דעם אויבערשטן 
זאל  ער  אן  אפילו  זעהל,  און  הארץ  זיין  מיט 
די  צוליב  נאר  דעם,  אויף  שכר  באקומען 
מיט  געטוהן  האט  ער  וואס  חסדים  גרויסע 
קיין  אן  באשאפן  אונז  האט  ער  אז   – אונז 
שום פעלער. און ווייל דער אויבישטער האט 
געטוהן אזא גרויסע חסד אז ער האט באשאפן 
דעם מענטש מיט אלע גלידער וואו עס דארף 
צו זיין, דעריבער זענען מיר מחוייב לויבן און 
האט  ער  וואס  גוטס  די  אויף  השי“ת  דאנקען 

געטוהן מיט אונז“.

די ברכה פון ’הגומל‘ יעדן טאג
ווייל די ברכה איז א עקסטערע לויב אויף די 
בכלל  קערפער  דער  פון  ארבעט  כסדר‘דיגע 
און פון די פארדייאונג סיסטעם בפרט, שרייבן 
די ראשונים (ראה שו“ת ’מן השמים‘ סי‘ לד) אז די 
וואס  ’הגומל‘  פון  ברכה  די  ווי  אזוי  איז  ברכה 
געזונט,  ווערט  ער  וואס  נאך  זאגט  חולה  א 
גרעסערער  קיין  פארהאן  נישט  איז  עס  ווייל 
קראנקהייט פון איינער וואס די סיסטעם פון 
זיין  צו  דארף  עס  ווי  נישט  ארבעט  פארדייען 

חלילה.

א קאמפליצירטע אפאראציע, אן 
איינשלעפן און אן ווייטאגן

”און  היום‘:  ’סדר  בעל  דער  שרייבט  אזוי  און 
עס  און  כוונה,  מיט  ברכה  די  זאגן  זאל  ער 
דעם  האבנדיג  אינזין  ווארט,  ביי  ווארט  זאגן 
טוהט  אויבישטער  דער  וואס  חסד  גרויסן 
מיטן מענטש יעדע מאל ווען ער דארף ארויס 
ער  וואס  אויס  שפייט  קערפער  זיין  ווען  גיין 
ווייל  לעבן,  בלייבט  ער  און  געגעסן  האט 
אלע  געווען  גענוג  נישט  וואלט  נישט,  אויב 
געלטער פון דער וועלט אים צו היילן עס זאל 
ער  וואלט  ענדע  אין  און  אים  פון  גיין  ארויס 
האט  אויבישטער  דער  און  געשטארבן,  אויך 
מענטש  דעם  פון  קערפער  אינעם  צוגעגרייט 

וואס  ארייננעמען  זאלן  מאשינען  ריכטיגע  די 
עס  וואס  ארויסגעבן  און  בלייבן  דארף  עס 
ריכטיגע  דאס  אריינציעהן  ארויסגיין,  דארף 
קערפער  זיין  און  אפפאל,  די  באזייטיגן  און 
זאל זיין פאסיג און גרייט אים צו דינען אסאך 

לאנגע יארן.

אינזין  ריכטיג  וועט  מענטש  דער  אויב  און 
וועט  ברכה  די  ריכטיג  זאגן  ארויס  און  האבן 
ער קיינמאל נישט קראנק ווערן און ער וועט 
צו  און  דאקטער  א  צו  צוקומען  דארפן  נישט 
זיינע מעדיצינען, אויב אזוי לוינט זיך צו זאגן 
די ברכה מיט א געוואלדיגע כוונה פארן רופא 
כל בשר ומפליא לעשות... און פון די ברכות 
פון א מענטש דערקענט מען צי ער איז א ת“ח 

און א יר“ש אדער ער איז א נאר“.

און אזוי שטייט אויך אין ספר ’דמשק אליעזר‘ 
(לר“א פאפו [מסרייבו], אות א‘ ערך אשר יצר ב):

יראה  מיט  זאגן  מען  דארף  ברכות  אלע  אויב 
מיר  ווייל  ברכה,  די  אוודאי  איז  אהבה,  און 
פלאגן  וואס  אונז  ארום  מענטשן  דאך  זעהן 
אויף  הנפש  כלות  צו  ביז  שטארק  זייער  זיך 
וואס  אקציע‘ס  געווענליכע  קערפערליכע  די 
מיר  און  פשוט‘ע,  ווי  אינגאנצן  אויס  זעהן 
שפירן  עס  מ‘זאל  אן  טוהן  צו  זוכה  עס  זענען 
קענען  קיין ווייטאגן. דעריבער וויאזוי  אן  און 
דעם,  צו  הארץ  צולייגן  אן  ברכה  די  זאגן  מיר 
אדער  הענט,  די  מ‘ווישט  וואס  צייט  די  אין 
צו  פון  פארגעסן  אינגאנצן  דעם,  פון  ערגער 

זאגן די ברכה.

אכטונג  איד  ערליכער  יעדער  זאל  דעם  וועגן 
געוואלדיגע  א  מיט  ברכה  די  זאגן  צו  געבן 
שמחה, מיט יראה און מיט אהבה, און עס איז 
גענוג אויב ער וועט אין הארץ אינזין האבן די 
טייטש פון די ווערטער וואס ער זאגט ארויס 
פון מויל, און עס איז זיכער אז אויף דעם וועט 

ער באקומען שכר פון השי“ת.

ווערטער  אויבנדערמאנטע  די  ווי  אזוי 
רעדן  וואס  ספרים  די  אין  אסאך  מיר  טרעפן 
איז  געזאגט,  ווי  וויל  ברכה,  די  פון  ספעציעל 
פאר  הטוב  הכרת  מינימאלע  א  דעם  אין  דא 
דער וואס טוהט אונז אזעלעכע גרויסע נסים 
יעדן טאג. וועגן דעם ווי וויכטיג אז מיר זאלן 
עס זאגן מיט גרויס כוונה רבה און מיט ישוב 
בשלימות  זיין  זאל  דאנק  אונזער  כדי  הדעת, 
און ווי עס דארף צו זיין. און דער באקאנטער 
איז  זצ“ל  ראטה  אליהו  רבי  הרה“צ  משפיע 
געווען געוואוינט צו זאגן שטענדיג פאר זיינע 
אויף  נישט  דען  פארשטייען  ”ענק  תלמידים: 
ענק  יצר‘?!  ’אשר  א  זאגן  דארפן  ענק  וואס 
שווערע  א  אריבער  מינוט  די  אין  דאך  זענען 
די  ווען  ’אפאראציע‘  קאמפליצירטע  א  און 
ענקער  פון  געווארן  איז אויסגערייניגט  מיסט 
אפאראציע  דער  אז  אנשטאט  און  קערפער, 
איינשלעפערונג  א  מיט  ווערן  געטוהן  זאל 
גרעסטער  דער  האט  ווייטאגן,  מיט  אדער 
באשעפער  דער   – וועלט  דער  פון  דאקטער 
עס  האט  און  געהאט,  רחמנות  ענק  אויף 
קיין  אן  און  אויפן  גרינגסטן  אויפן  געטוהן 
זאלן  ענק  אז  נישט  דען  קומט  באצאהלט. 
יתברך‘  (’המברך  כוונה?!“  דעם  אויף  לויבן  אים 

עמ‘ סד).

יחזקאל  רבי  משגיח  דער  האט  דעם,  אויסער 
זאך  עצם  דאס  געזאגט:  זצ“ל  לעווינשטיין 
ארבעט  יארן  צעהנדליגער  פון  לויף  אין  אז 
אן  סיסטעם  זעלבן  אויפן  קערפער  אונזער 
נס  גרויסער  אזא  עס  איז  ענדערונגען,  קיין 
אויך  ווייל  מצרים.  יציאת  פון  נס  די  ווי  אזוי 
ווערט  וועלט  דער  אויף  מאשין  בעסטע  די 
אסאך  עס  צוליב  צובראכן  מאל  צו  מאל  פון 
קערפער  אונזער  וכמה  כמה  אחת  על  נוצן, 
הונדערטער  פון  צוזאמגעשטעלט  איז  וואס 
און  ’מאשינען‘...  פארגעשריטענע  און  קליינע 
פון דעסוועגן שטעלט ער זיך נישט אפ פון צו 

ארבעטן אסאך יארן (’טללי אורות‘).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר א וועכנטליכע ערציילונג ם 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ג האט רת
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רופא כל בשר
- פתיחה -


