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פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה
פע

זען די גוט'ס ביי יעדן איד
משׁה ֶאל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵע ֶבר
"א ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֶ
ֵ
וּבין תּ ֶֹפל
ארן ֵ
ַהיַּ ְר ֵדּן ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָבּ ֲע ָר ָבה מוֹל סוּף ֵבּין ָפּ ָ
וְ ָל ָבן וַ ֲח ֵצרֹת וְ ִדי זָ ָהב" )א א(
"לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות
שהכעיסו לפני המקום בהן ,לפיכך סתם את
הדברים והזכירן ברמז ,מפני כבודן של ישראל"
)רש"י(

איינמאל איז רבי לוי יצחק פון בארדיטשוב אריין
אין א שול און האט באמערקט א 'מגיד' וואס אין
יענע יארן פלעגן זיי וואנדערן פון שטאט צו שטאט
און זאגן מוסר-דרשות אין די שולן און פון דעם
האבן זיי געהאט פרנסה .דער מגיד איז געשטאנען
נעבן די בימה און מיט שטארקע שטראפ-רייד
אויסגערעכענט זייערע זינד איינס נאכן צווייטן ,בין
אדם למקום און בין אדם לחברו.
הערנדיג די שארפע ווערטער פונעם מגיד האט
דער סנגורן של ישראל נישט געקענט שטיל
בלייבן; ער האט אויפגעהויבן זיינע הייליגע אויגן
צום הימל און געזאגט" :רבונו של עולם ,דו ווייסט
דאך אז די צרות פון דעם איד הערט זיך ארויס
פון גארגל; זיין הויזגעזונד זענען הונגעריג אויף א
שטיקל ברויט און ער קען נישט צושטעלן אלע
זייערע געברויכן .ער האט טעכטער צו חתונה
מאכן און קען נישט צוזאגן קיין נדן .איך בעט דיר,
ערפיל זיינע באדערפענישן ,און ער וועט אויפהערן
מקטרג זיין אויף אידן".
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די געבעט אויף קינדער ביי די שמונה עשרה
בוֹתכֶ ם י ֵֹסף ֲע ֵליכֶ ם כָּ כֶ ם ֶא ֶלף ְפּ ָע ִמים
"ה' ֱאקֵי ֲא ֵ
יב ֵרֶ א ְתכֶ ם כַּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָלכֶ ם" )א יא(
וִ ָ
עס איז באקאנט די פראגע :פארוואס האט מען
נישט אריינגעשטעלט צווישן די אנדערע בקשות
ביי שמונה עשרה ,א עקסטערע בקשה אויף די
וואונטש פון יעדן איד ,זוכה זיין צו 'דורות ישרים' –
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות?
ענטפערט האדמו"ר מהרי"ד מבעלזא:
דווקא צוליב די געוואלדיגע חשיבות פון די
בקשה האבן די חכמים נישט געוואלט קובע זיין
א עקסטערע ברכה אויף דעם ביי שמונה עשרה,
כדי די מקטרגים זאלן זיך נישט אקעגן שטעלן

אמן ראטעוועט פון שרעק
"וָ א ַֹמר ֲא ֵלכֶ ם א ַת ַע ְרצוּן וְ א ִת ְיראוּן ֵמ ֶהם" )א כט(
"וְ א ִת ְיראוּן ֵמ ֶהם" – די ראשי תיבות איז 'מות'
און די סופי תיבות איז 'אמן' .דיך צו לערנען אז
דער וואס איז מקפיד צו ענטפערן אמן ,דארף
נישט ציטערן פון דעם טאג וואס ער וועט
שטארבן .ווייל ער איז פארזיכערט אז באלד
וועט מען אים עפענען די טויערן פון גן עדן ,אזוי
ווי די חכמים זאגן )שבת קיט ב(" :כל העונה אמן
בכל כחו – פותחין לו שערי גן עדן" ,טייטש דער
'בן איש חי' )'בן יהוידע' שם( אז דער וואס ענטפערט
אמן ,באלד ווען זיין נשמה גייט ארויף אין עולם
העליון וועט זי זען די שערי גן עדן אפן פאר איר,
זי זאל נישט זיין דערשראקן פון די שטראפן פון
אויבן.
'יושיע ציון' אות כד
אקעגן די ברכה .אבער זיי האבן עס אריינגעשטעלט
ברמז אינמיטן די ברכה פון מודים ,אין די ווערטער:
"לדור ודור נודה לך ונספר תהלתך" ,וואס איז מרמז
אויף די אויבנדערמאנטע בקשה – מיר זאלן זוכה זיין
אז אויך די קומענדיגע דורות זאלן גיין אין אונזערע
וועגן און זאלן אויך לויבן דעם אייבערשטן.
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די תפילה פון א רבי אויף זיין תלמיד העלף זייער
"הבוּ ָלכֶ ם ֲאנָ ִשׁים ֲחכָ ִמים וּנְ בֹנִ ים וִ ֻיד ִעים ְל ִשׁ ְב ֵטיכֶ ם
ָ
אשׁיכֶ ם" )א יג(
וַ ֲא ִשׂ ֵימם ְבּ ָר ֵ
"'בראשיכם' – ראשים ומכובדים עליכם ,שתהיו
נוהגין בהם כבוד ויראה" )רש"י(.
האדמו"ר רבי שמואל פרענקעל פון דאראג זאגט:
דער וואס איז מכבד דעם צדיק און איז זיך מכניע צו
זיין דעת תורה ,קען די תפילה פונעם צדיק אויף אים
אויפטון .ווייל אויב עס וועט אים חלילה אנטרעפן א
צרה ווען ער וועט קומען צום צדיק וועט דער צדיק
פסק'ענען אז ער האט שוין גענוג געליטן און עס
איז שוין אנגעקומען זיין צייט געהאלפן ווערן ,און
דער אייבערשטער וועט מסכים זיין צו דער פסק,
ווייל דער מענטש איז שטענדיג אונטערגעווארפן
אונטער די הוראות פון דער צדיק.

מיט דעם קען מען פארשטיין פארוואס ווען דער
רמ"א ברענגט אראפ )יו"ד שלה י( די גמרא )ב"ב קטז א(:
"כל שיש לו חולה בתוך ביתו ,ילך אצל חכם ויבקש
עליו רחמים" ,לייגט ער צו "חכם שבעיר" .דיך צו
לערנען אז דער וואס נויטיגט זיך אין א ישועה איז
ענדערשט ער זאל גיין צו א חכם וואס ער פאלגט
זיינע הוראות ,און געווענליך איז דאס דער חכם פון
זיין שטאט.

'אמרי שפר' מטות

'המתפלל צריך שיתן עיניו למטה וליבו למעלה'
ֹאמרוּ נִ ְשׁ ְל ָחה ֲאנָ ִשׁים ְל ָפנֵ ינוּ
"וַ ִתּ ְק ְרבוּן ֵא ַלי כֻּ ְלּכֶ ם וַ תּ ְ
וְ יַ ְח ְפּרוּ ָלנוּ ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ יָ ִשׁבוּ א ָֹתנוּ ָדּ ָבר ֶאת ַה ֶדּ ֶר
יטב
ֲא ֶשׁר נַ ֲע ֶלה ָבּהּ וְ ֵאת ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר נָ בֹא ֲא ֵל ֶיהן; וַ יִּ ַ
ְבּ ֵעינַ י ַה ָדּ ָבר" )א כב-כג(
פארוואס אין אנהייב איז געפעלן פאר משה זייער
געבעט ,האט ער דען חלילה זיך נישט פארלאזט
אויף די הבטחה פון הקב"ה אז ער וועט זיי
אריינברענגען אין א גוטע לאנד ,ארץ זבת חלב
ודבש?
ערקלערט רבי חנוך הכהן ערנטרוי דער רב פון
מינכן ,אז וועגן דעם באטאנט די תורה אז אין
אנהייב זענען די מרגלים געשיקט געווארן נאר
נאכפארשן די בעסטע וועג וואס דורך דעם זאלן
זיי אייננעמען די צוגעזאגטע לאנד ,נאר שפעטער
האבן זיי קאליע געמאכט זייער שליחות ווען זיי
האבן באשלאסן אויך נאכקוקן די גוט'סקייט פון
די לאנד .די אמת'דיגע כוונה פון שיקן מרגלים איז
נישט געווען א סתירה צו די אמונה אין די הבטחה
פון ה' ,אדרבה ,דאס איז דער רצון ה' אז ווען א
מענטש קומט טון א געוויסע פעולה ,זאל ער פון
פריער טון אלעס וואס ער קען ,און נאר נאכדעם
זאל ער אויפהייבן זיינע אויגן מיט א תפילה ער זאל
מצליח זיין.
דער כלל איז מרומז אין די ווערטער פון די חכמים
)יבמות קה ב(" :המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו
למעלה"; אין יעדע פעולה וואס דער מענטש טוט
דארף ער אויפהייבן "לבו למעלה" – מיט א תפילה
צו ה' ער זאל מצליח זיין ,אבער פון פריער דארף
זיין "יתן עיניו למטה" – ער זאל טון בדרך הטבע
אלעס וואס עס פעלט אויף זיין הצלחה.
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דער פיוט 'יגדל' )יד(:
דער דרייצנטערר עעיקר – תחית המתים
דער מקור אויף גלייבן אין תחיית המתים

תחיית המתים ,פארוועמען?

דער דרייצנטער עיקר פון די דרייצן עיקרים דער רמב"ם )פיהמ"ש סנהדרין הקדמה לפרק יא(

לערנט אונז אז הקב"ה וועט באחרית הימים
צוריק אויפלעבן די מתים ,ד.מ .צוריק קערן די
נשמות צו זייער קערפער און זיי ארויסנעמען
פון זייערע קברים )'אגרת תחיית המתים' לרמב"ם(.
די חכמים )סנהדרין צא ב( לערנען עס ארויס פון
דאס וואס שטייט אין שירת האזינו )דברים לב
לט( אין באציאונג אויף די גאולה העתידה:
"אנִ י ָא ִמית וַ ֲא ַחיֶּ ה ָמ ַח ְצ ִתּי וַ ֲאנִ י ֶא ְר ָפּא" – אזוי
ֲ
"מ ַח ְצ ִתּי וַ ֲאנִ י ֶא ְר ָפּא" איז אז
ווי די באדייט פון ָ
ה' וועט אויסהיילן די קראנקע וואס ער האט
זיי צוקלאפט ,ווייל "אין רפואה אלא במקום
מחץ" )רש"י שם ד"ה מה( ,אזוי אויך די טייטש
"אנִ י ָא ִמית וַ ֲא ַחיֶּ ה" איז ה' וועט לעתיד לבוא
פון ֲ
צוריק אויפלעבן די מתים וואס ער האט פון זיי
אוועקגענומען זייער נשמה )ראה' :שערי תשובה'
ג קנה; 'בית אלקים' שער היסודות נה(.
אויך דער נביא יחזקאל זאגט קלאר א
נבואה אויף תחיית המתים )יחזקאל לז יב-יד(
קים ִהנֵּ ה ֲאנִ י פ ֵֹת ַח
זאגנדיג" :כֹּה ָא ַמר ה' ֱא ִ
רוֹתיכֶ ם
רוֹתיכֶ ם וְ ַה ֲע ֵל ִיתי ֶא ְתכֶ ם ִמ ִקּ ְב ֵ
ֶאת ִק ְב ֵ
אתי ֶא ְתכֶ ם ֶאל ַא ְד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל ...וְ נָ ַת ִתּי
ַע ִמּי וְ ֵה ֵב ִ
ִ
רוּחי ָבכֶ ם וִ ְחיִ ֶיתם וְ ִהנַּ ְח ִתּי ֶא ְתכֶ ם ַעל ַא ְד ַמ ְתכֶ ם
וִ ַיד ְע ֶתּם כִּ י ֲאנִ י ה' ִדּ ַבּ ְר ִתּי וְ ָע ִשׂ ִיתי נְ ֻאם ה'".
די נבואה פון יחזקאל זאגן מיר יעדע יאר ביי
די הפטרה פון שבת חול המועד פסח ,ווייל
מיר האבן מקובל פון פריער אז תחיית המתים
וועט זיין אין חודש ניסן )טור או"ח תצ ,בשם רב
האי גאון(.

תחיית המתים מן התורה

תחיית המתים בחסד וברחמים
דער משורר ביים אויסשטעלן דעם עיקר
באטאנט ער" :מתים יחיה א-ל" ,און מיט דעם
האט ער מרמז געווען אויף וואס די חכמים זאגן
)תענית ב א( אז די 'מפתח תחיית המתים' האט
הקדוש ברוך הוא נישט איבערגעגעבן פאר א
ממונה אדער א מלאך ,נאר איבערגעלאזט אין
זיין האנט ,אזוי ווי עס שטייט )יחזקאל לז יג(:
רוֹתיכֶ ם" )'מגיד
"וִ ַיד ְע ֶתּם כִּ י ֲאנִ י ה' ְבּ ִפ ְת ִחי ֶאת ִק ְב ֵ
צדק' שבסידור 'שער הרחמים'(.
די סיבה פארוואס דער משורר כאפט אן אז
תחיית המתים וועט זיין 'ברוב חסדו' דאס איז
ווייל פאר תחיית המתים וועט זיין דער יום
הדין הגדול והנורא וואו מ'וועט יעדן משפט'ן
אויב מ'איז ראוי צו תחיית המתים )ר"ה טז ב(.
דעריבער וועט הקב"ה באשטימען די צייט
אויף תחיית "ברוב חסדו" – ווען די מידה פון
חסד און רחמים זענען שולט אויף דער וועלט,
כדי אז אויך דער משפט וואס וועט זיין אין
יענע צייט זאל מיט מידת הרחמים .ענליך צו
דעם זענען מיר דאס אויך מרמז אין דער נוסח
"אני מאמין" וואס ברענגט ארויס דעם עיקר:
"שתהיה תחית המתים בעת שיעלה רצון מאת
הבורא" ,ד.מ .אין א צייט וואס עס וועט זיין א
'עת רצון' )סידור 'אור החמה'(.
דער משורר ענדיגט דעם פיוט מיט די
ווערטער" :ברוך עדי עד שם תהילתו".
בפשטות איז דער שבח נישט פארבינדן מיט
דעם עיקר ,נאר דער משורר האט געוואלט
ענדיגן דעם פיוט מיט א לויב פארן באשעפער,
אזוי ווי ער האט אנגעהויבן מיט א שבח" :יגדל
אלקים חי וישתבח" )'עיון תפילה' – סידור 'אוצר
התפלות'( .אבער עס זענען דא וואס טייטשן אז
די ווערטער האבן יא א שייכות צו דעם עיקר,
ווייל די וואס וועלן אויפשטיין תחיית המתים,
וועלן זוכה זיין צו א אייביגע לעבן און שטענדיג
וועלן זיי לויבן ה' מיט זייער מויל )סידור 'דובר
שלום'(.
מ'דארף אנמערקן אז אין א טייל נוסחאות
ענדיגט זיך דער פיוט מיט נאך א שטיקל ,וואס
ברענגט ארויס די מהות פון דעם וואונדערליכן
פיוט" :אלה שלש עשרה לעיקרים ,הינם יסוד
דת א-ל ותורתו" )'תקון תפלה' – סידור 'אוצר
התפלות'(.

ֵמ ִתים יְ ַחיֶּ ה ֵא-ל אליין ,ווייל די מפתח פון תחיית המתים איז נישט איבערגעגעבן געווארן
פאר א שליח ְבּרֹב ַח ְסדּוֹ – מיט זיין מידת הרחמיםָ ,בּרוֲּ ע ֵדי ַעד ֵשׁם ְתּ ִהלָּ תוֹ – דורך דעם
וואס די מתים וואס וועלן אויפשטיין וועלן זוכה זיין צו א אייביגע לעבן און שטענדיג לויבן
דעם אייבערשטן.

ווייטאג איז דער ווייטאג פון גלות...
סטער ווייט
דער גרעסטער
ברענגט ארויס
ג
די פאלגנד רירנדע ערציילונג וואס
אויף א וואונדערליכן אופן די האפענונג פון די
גדולי ישראל אויף בנין בית המקדש השלישי און די
אמת'דיגע ווייטאג וואס זיי האבן געפילט אין לויף פון
זייער גאנצע לעבן ,איז דערציילט געווארן דורך כ"ק
אדמו"ר ממונקאטש שליט"א ,אויף זיין גרויסן זיידן,
הרה"ק בעל 'מנחת אלעזר' פון מונקאטש זי"ע.
דער הייליגער רבי חיים אלעזר שפירא זצ"ל ,בעל
'מנחת אלעזר' פון מונקאטש ,איז באקאנט געווען
אלס איינער פון די גרויסע מנהיגים פון די ערליכע
אידישע אידנטום אין אונגארן אין די יארן בעפאר די
גרויזאמע וועלט'ס קריג .דער רבי וואס איז געווען א
'איש אמת' מיט זיין גאנצע באנעמונג ,האט אין זיין
קאליר-פולע פערזענליכקייט ענהאלטן א געוואלדיגע
ברייטקייט אין תורה און אין חסד ,צוזאמען מיט א
אויסערגעווענליכע ערליכקייט און אויסטערלישע
יראת שמים.
זיין הויז אין די אונגארישע שטעטל מונקאטש איז
געווען אפן ברייט פאר צענדליגער טויזנטער אידן ,סיי
אלס א פלאץ וואו דארט האבן זיך געוואנדן די וואס
האבן געוואלט געהאלפן ווערן בדבר ישועה ורחמים,
און סיי אלס א צענטראלע אדרעס וואו אהין זענען
געווען געוואנדן שאלות אין תורה ,אין הלכה און אין
עניני השעה פון גאנץ אייראפא ,פון ארץ הקודש און
אויך פון די ווייטע אמעריקע – שאלות וואס מיט די
יארן זענען זיי געדרוקט געווארן אין די זיבן בענדער
פון זיין באקאנטן ספר 'שו"ת מנחת אלעזר' ,וואס נאר
פינף פון זיי זענען פארבליבן אין אונזערע הענט נאך
די מלחמה .אויסער זיין באקאנטע 'שו"ת' וואס איז
ביזן היינטיגן טאג באוואוסט אין די עולם ההלכה,
האט דער רבי מחבר געווען נאך אסאך ספרים אין
אלע מקצועות התורה ,אין דרוש ,פלפול ,הלכה און
אגדה.
סעפעציעל האט דער רבי מעורר געווען אידישע
הערצער אויף די חשיבות פון ווארטן און האפן אויף די
גאולה .אין די יארן פון זיין רעביסטעווע ,איבערהויפט
אין זיינע לעצטע יארן האט ער נישט מסיח דעת
געווען כמעט אויף א מינוט פון ביאת המשיח .ביי
יעדע דרשה האט ער מקפיד געווען מעורר זיין אויף
די וויכטיגקייט פון האפן אויף די גאולה .פון מאל
צו מאל האט ער זיך געקענט צופייערן מיט זיין
הייליגן פלאם און זאגן פאר די צוהערהער" :אידן!
לאזט אפ אלע נארישע ענינים און דאוונט אויף די
חשוב'סטע זאך; אלע האבן פראבלעמען ,צי פרנסה,
צי געזונט ,אבער די גרעסע פראבלעם וואס מיר אלע
ליידן פון דעם איז אז משיח איז נאכנישט געקומען.
די וויכטיגסטע זאך אויף וואס עס פעלט אויס צו
דאווענען ,איז משיח זאל שוין קומען!".
אין זיינע לעצטע יארן איז דער רבי קראנק געווען
אויף א שווערע קראנקייט און האט געמוזט
אריבערגיין שווערע און ביטערע באהאנדלונגען,
וואס צוליב דעם האט ער זיך געמוזט אויפהאלטן
אין שפיטאל אויף א לאנגע תקופה .אין יענע תקופה
האבן אידן פון דער גארער וועלט נאכגעקוקט מיט
גרויס זארג אויף דעם רבי'נס געזונט צושטאנד .אסאך
תפילות זענען געדאוונט געווארן אויף זיין רפואה,
און אין א ספעציעלע פראיעקט וואס זיינע חסידים
האבן ארגאנעזירט האבן זיך אנגעשלאסן צען טויזנט
אידן וואס האבן אוועק געגעבן פאר אים א טאג פון
זייער לעבן .ליידער האט מען נישט געקענט צורייסן
די גזירה און זיין צושטאנד האט זיך פארערגערט ביז
צו זיין הסתלקות אין זיין שטוב אין דעם טאג ב' סיון
ה'תרצ"ז.
דער רבי האט זיך אויפגעהאלטן אין שפיטאל אין די
ווינטער זמן פון יאר תרצ"ז ,און זיין לעבנ'סשטייגער
אלץ א 'איש אמת' האט זיך אנגעזען אויך אין די צייטן.
אויך ליגנדיג אויף זיין קראנקן בעט אין די גרויסע
שפיטאל אין בודאפעשט ,טראץ זיין אומגעהויערע
שוואכקייט און די ביטערע יסורים וואס האבן אים
ארום גענומען ,האט ער נישט נאכגעלאזט אפילו א
האר פון זיינע הייליגע הנהגות אין לימוד התורה און
עבודת התפילה .אזוי ווי ער האט זיך געפירט זיצנדיג
אויף זיין שטול אין זיין בית המדרש אין מונקאטש,
אזוי אויך זייענדיג אין שפיטאל ,האט ער געדאוונט
מיט א הויכע שטימע און א געוואלדיגע ברען.
ווען עס האט זיך דערנענטערט דער הייליגער טאג
פון שבת ,ליידנדיג יסורים האט דער רבי גערופן זיינע
נאנטע און זיי געזאגט זיין באגער ,זיי זאלן בעטן אז
לכל הפחות אין שבת קודש זאל מען אים ערמעגליכן
צו דאווענען מיט א מנין .אין אנהויב האט די געבעט
אויסגעזען ווי אפגעפרעגט ,עס האט זיך געהאנדלט
פון א גוי'שע שפיטאל ווען אלעס האט זיך געפירט
מיט זייער א אויסגערעכנטן סיסטעם און אויף יעדע
מינדעסטע ענדערונג האט זיך אויסגעפעלט א זיצונג
פון די פירערשאפט פון די שפיטאל.
אבער די חסידים וואס האבן געזען ווי חשוב איז דער
ענין אין די אויגן פון זייער רבי'ן ,האט זיי זייער אסאך
גע'שתדל'ט ,און אין ענדע האט די פירערשאפט פון די
שפיטאל צוגעשטימט אוועקגעבן פארן מונקאטשער
רב א עקסטערע צימער וואו דארט וועט ער דאווענען
שבת קודש צוזאמען מיט זיינע חסידים.

אבער ,איין תנאי האט די הנהלת בית החולים זיך
אויסגענומען מיט די באטייליגטע פון די מנין ,זיי
זאלן אכטונג געבן אויף א גענצליכע שטילקייט ביי
די תפילות" .אין שפיטאל ליגן אסאך מענטשן וואס
זייער צושטאנד איז שווער ,און א טאטאלע שטילקייט
איז זייער וויכטיג פאר זייער געזונטהייט" ,האט דער
מנהל ערקלערט" ,אויב וועט נישט אפגעהיטן ווערן
די שטילקייט ביים דאווענען וועלן מיר געצווינגען זיין
באלד אפשפארן דעם מנין" ,האט ער צוגעלייגט מיט
א שטרענגן טאן.
די מקורבים פון רבי'ן האבן געוואוסט ווי שווער דאס
וועט זיין פארן רבי'ן ,אבער נישט האבנדיג א אנדערע
וועג האבן זיי צוגעשטימט צו די תנאי און האבן עס
דערציילט פארן רבי'ן.
ערב שבת ,ווען די הימל האט שוין אנגעהויבן
טונקל צו ווערן האט זיך דער רבי מיט די מנין
חסידים פארזאמלט אין די צימער וואס איז פאר זיי
צוגעשטעלט געווארן אין די עק פון די אפטיילונג,
אבער באלד ווען דאס דאווענען האט זיך אנגעהויבן
האט זיך ארויסגעשטעלט אז די תנאי וואס די
שפיטאל האט אוועקגעשטעלט איז זייער שווער
אנגעקומען פארן רבי'ן עס אויסצופירן.
באלד ווען ער האט אנגעהויבן זאגן די קאפיטל קז פון
תהילים ,אזוי ווי די תקנה פון בעל שם טוב הקדוש,
האט זיך די שטימע פון רבי'ן אנגעהויבן צו שטארקן
און העכער ווערן ,און די פסוקים זענען ארויס פון זיין
מויל מיט א התרגשות און מיט א געשריי" :יאמרו
גאולי ה' אשר גאלם מיד צר ומארצות קבצם ,ממזרח
וממערב ומצפון ומים ."...די אנוועזנדע אין צימער
האט ממש געקענט פילן די דערהויבענע פירושים
פון הייליגן בעל שם טוב אויף דעם קאפיטל.
ווען דער רבי איז אנגעקומען צו די פסוקים" :ויזעקו
אל ה' בצר להם ...ויצעקו אל ה'" ,האבן די ווענט פון
שפיטאל געציטערט הערנדיג די געשרייען און געוויין
פון רבי'ן .די גערודער האט זיך געהערט אין די גאנצע
אפטיילונג ,און אין צימער האבן זיך פארזאמלט
קראנקע און אויך שטאב באדינער ,גויים גמורים ,וואס
האבן געקוקט מיט אפענע אויגן אויפן הייליגן צדיק.
זייער שנעל איז די קלאנג אנגעקומען צו די אויערן פון
מנהל פון די שפיטאל ,און יענער איז מיט גרויס צארן
געקומען צו לויפן ,ער האט געפאדערט מ'זאל שוין
אפשטעלן די דאווענען און אויפגערעגטערהייט האט
ער גע'טענה'עט אז דער רבי מיט די חסידים האבן
אים אויסגעפאפט ווען זיי האבן זיך אונטערגענומען
איינהאלטן וואס זיי האבן אפגעמאכט צווישן זיי נישט
מאכן א גרודער ביים דאווענען ,ווען אין אמת'ן האט
מען נישט אפגעהיטן די תנאי אויך איין מינוט נישט.
די מקורבים פון רבי'ן זענען שטיל געבליבן .זיי האבן
נישט געהאט וואס צו ענטפערן אויף די ווערטער
פון דער מנהל ,און אלע האבן געקוקט אויפן רבי'ן
וואס האט זיך קוים אויפגעכאפט פון זיינע הייליגע
געדאנקען .ווען ער האט פארשטאנען וואס איז די
טענה און צארן פונעם מנהל האט זיך אויסגעשפרייט
א וואונדער אויף זיין געזיכט און מיט תמימות האט
ער גע'טענה'עט פארן מנהל" :איך בין דען דער
ערשטער וואס מאכט א גרודער אין שפיטאל? כמעט
יעדן טאג הערט זיך אין שפיטאל הויכע געשרייען
פון קראנקע; נאר נעכטן נאכט איז געהערט געווארן
פון די דערנעבנדיגע צימער געשרייען פון איינער פון
די קראנקע און קיינער איז נישט צוגעגאנגען צו אים
בעטן ער זאל אויפהערן."...
אבער דער מנהל האט נישט פארשטאנען די
ענליכקייט; "די געשרייען וואס זענען נעכטן געהערט
געווארן זענען געווען פון א פארוואונדערטער וואס
איז געברענגט געווארן אין שפיטאל אין א שוערן
צושטאנד און ביז ווען די דאקטורים האבן אים
געקענט איינשלעפן און בארואיגן זיינע ווייטאגן האט
ער געשריגן מיט קולי קולות צוליב זיינע שרעקליכע
ווייטאגן .אבער די געשרייען פון רבי'ן זענען אומזינסט
און האט אינגאנצן נישט קיין ערקלערונג."...
"וואס?!" ,האט דער זיך געוואונדערט דער רבי,
"וויאזוי קענסטו זאגן אז איך האב אומזינסט
געשריגן? וואס ווייסטו אויף די גרויסע ווייטאג און
צער וואס די שכינה הק' האט זייענדיג אין גלות?!
וואס פארשטייסטו אין די צער פון כלל ישראל וואס
זענען איינגעשפארט אין גלות?! ווען דו וואלסט דאס
פארשטאנען ,וואלסטו פארשטאנען אז די ווייטאג
וואס צוליב דעם האב איך געשריגן איז עטליכע מאל
דאפלט פון די געשרייען פון דעם פארוואונדערטן פון
נעכטן."...
הערנדיג די ווערטער וואס זענען ארויס פון רבי'נס
הארץ האט דער מנהל נישט געהאט קיין ענטפער.
ער האט נאכאמאל געבעטן פון די אנוועזנדע זיי זאלן
זיך משתדל זיין היטן אויף די שטילקייט ,און נאכדעם
איז ער ארויס פון צימער.
'שיחתן של עבדי אבות' ח"ב עמ' קלב
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די חכמים זאגן )סנהדרין צ א(" :ואלו שאין להם
חלק לעולם הבא :האומר אין תחיית המתים
מן התורה ."...לויט דעם שרייבן עטליכע פון
די ראשונים אז עס איז נישט גענוג די עצם
אמונה אין תחיית המתים ,נאר עס ליגט א חוב
צו גלייבן אז" :תחיית המתים מן התורה" ,ד.מ.
אז די הבטחה פון תחיית המתים שטייט שוין
אין תורה ,און דער וואס גלייבט נישט אין דעם,
כאטש ער גלייבט אין תחיית המתים ,איז ער א
כופר )רש"י שם ד"ה האומר; 'שערי תשובה' שם(.
אבער עס זענען דא וואס קריגן און האלטן אז
יעדער וואס גלייבט אין תחיית המתים ,כאטש
ער גלייבט נישט אז עס שטייט אין די תורה,
ווערט נישט פאררעכנט א כופר )'באר שבע'
שם( .נאך זאגן די חכמים )שם( אז נאר ווער
עס גלייבט אין תחיית המתים וועט זוכה זיין
אויפשטיין לעתיד לבוא ווען עס וועט זיין
תחיית המתים ,אבער דער וואס גלייבט נישט
וועט נישט זוכה זיין אויפשטיין.
אויך א 'מלוה בריבית' איז נישט זוכה צוריק
לעבעדיג ווערן ביי תחיית המתים )שמו"ר לא
ו ,און זעה שו"ע הרב ריבית ב( .דער 'כתב סופר'
)פרשת בהר( ערקלערט אז דער שטראף איז
מידה כנגד מידה :דער וואס פארבארגט בריבית
פאר א ארימאן וואס נוטיגט זיך אין א הלוואה,
אנשטאט אים אויפלעבן אזוי ווי די תורה האט
באפוילן )ויקרא כה לו(" :וְ ֵחי ָא ִחיִ ע ָמּ ,"טוט
ער אים שווערער מאכן זיין ארימקייט און טוט
אים טויטן ,ווייל 'עני חשוב כמת' )נדרים סד ב(,
דעריבער ווערט געשטראפט דער מלוה אז ער
שטייט נישט אויף ביי תחיית המתים.
אין שטאט פוזנא איז נפטר געווארן א גרויסער
עושר וואס אלע זיינע יארן איז ער געווען א
מלוה בריבית .די ראשי הקהל האבן געבעטן
פון זיינע יורשים א גרויסע סומע אויף די
פלאץ פון די קבר .די פאמיליע פון עושר זענען
געגאנגען זיך אפרעדן פאר די רעגירונג ,און זיי
האבן גערופן דעם שטאט'ס רב – רבי עקיבא
אייגער ,ער זאל קומען ערקלערן פארוואס נאר
פון זיי בעט מען אזא גרויסע סומע.
האט רבי עקיבא אייגער זיי געגעבן צו
פארשטיין :געווענליך פירן מיר זיך צו בעטן א
קליינע סומע פאר א פלאץ פון א קבר ,ווייל
מיר גלייבן אז מיר וועלן אויסגעלייזט ווערן
במהרה בימינו און די מתים וועלן אויפשטיין
פון זייער פלאץ ביי תחיית המתים .אבער דער
עושר וואס איז געווען א מלוה בריבית וועט
נישט זוכה זיין אויפשטיין ביי תחיית המתים,
וועגן דעם דער פלאץ וואו מ'וועט אים דארט
באערדיגן וועט אייביג בלייבן זיינ'ס ,דעריבער
בעטן מיר פון אים א גרויסע סומע פאר זיין
קבר )'חוט המשולש' מכון דעת סופר עמ' רמו(.

האלט אז די תחיית המתים וואס מיר זענען
אויף דעם צוגעזאגט געווארן וועט זיין נאר פאר
די צדיקים .לויט זיין מיינונג ,דער תכלית פון
תחיית המתים איז די צדיקים זאלן זוכה זיין זען
מיט זייערע אויגן די גאולה אויף וואס זיי האבן
געדאוונט און געהאפט אלע זייערע יארן )'מעיני
הישועה' ]פון אברבנאל[ המעיין האחד עשר(.
אבער עס זענען דא וואס קריגן און האלטן אז
סיי צדיקים און סיי רשעים וועלן זוכה זיין צו
תחיית המתים ,און די תכלית פון דעם ,אז דער
גוף צוזאמען מיט די נפש זאלן באקומען וואס
עס קומט זיך פאר זיי – שכר פאר די צדיקים
און שטראפן פאר די רשעים ,אזוי ווי די מצוות
און די עבירות זענען געטון געווארן ווען דער
גוף איז געווען צוזאמען מיטן נפש .דאס איז
אנדערשט פון וואס דער מענטש ווערט
גע'משפט בשעת'ן שטארבן ,ווען דעמאלטס
ווערט גע'משפט די נשמה אליין )'יד רמ"ה'
סנהדרין ריש פרק יא(.
תחיית המתים וועט זיין נאך וואס משיח בן
דוד וועט אונז אויסלייזן .אויף די פונקטליכע
צייט רעדן שוין די ראשונים )ראה :ספר העיקרים
ד ל; ריטב"א ר"ה טז ב ,נדה סא ב( ,אבער אין דעם
ענין איז כדאי צוטירן וואס רבי דניאל טירני,
פון די חכמי איטאליע ענטפערט אין ספר
'עיקרי הד"ט' )דיני אנינות ואבילות לו סו( פאר
איינעם וואס האט אים געפרעגט פארשידענע
איינצעלהייטן אין די ענין פון תחית המתים:
"מיר קענען נישט וויסן פונקטליך וואס עס גייט
זיין ,איבערהויפט די פארשידענע ענדערונגען
און זייערע איינצעלהייטן ,פאר אונז איז גענוג
מיר זאלן דאנקען און גלייבן באמונה שלימה
אז די וואס ליגן אין די ערד וועלן אויפשטיין".
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