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מפעל הזוהר העולמי טל0527651911 :

האדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

רבינו בעל הסולם
נשמת האריז"ל בדורינו

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

מצות קריאת שמע כהלכתה על ידי קבלת יסורים באהבה  -ובכל מאדך
ניגון לקבלת היסורים באהבה
עליוֹ ן" )תהילים פרק צב ב'(
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ואהבֵ את ה' ֱ ֹ ֶ
)דברים פרק ו' ה'( ְ ָ ַ ְ ָ
מאד .וברש"י שם :ובכל מאודך  בכל מאדך בכל מדה ומדה
ְ ֶֹ
שמודד לך בין במדה טובה בין במדת פורענות וכן בדוד הוא
אומר כוס ישועות אשא וגו' צרה ויגון אמצא וגו' .וברבינו בחיי
שם :בכל מאדך בכל מדה ומדה שהוא מודד לך ,זהו שאמר דוד
ע"ה )תהלים נו( באלהים אהלל דבר בה' אהלל דבר ,אם במדת
הדין אם במדת רחמים אהלל דבר ,וכן עוד )שם קא( חסד ומשפט
אשירה ,אם חסד אשירה ואם משפט אשירה ,וכן עוד )שם קטז(
כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא ,צרה ויגון אמצא ובשם ה'
אקרא ,עכ"ל .ובבעל הטורים שם :ובכל מאדך כיעקב דכתיב

ביה )בראשית כח ,כב( וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך .ובמשך
חכמה שם :לכן צונו לאהוב השי"ת בזה היתרון בזו ההרגשה
שיתירה באדם ,שאפילו הוא מעניש ירגיש האדם שהכל לטוב
העתיד ,או למחילת עון ,או לזכך החומר ,וכדומה שאר דברים
הנסתרים אל ההשגחה.
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פסוקה בשולחן ערוך אורח חיים סימן רל )סעיף ה( :לעולם יהא
אדם רגיל לומר כל מה דעביד רחמנא לטב עביד.

בלשון הקודש :ניגון לקבלת היסורים באהבה
הקדוש ברו הוא אני מודה ל
הקדוש ברו הוא אני משבח

על כל היסורי שיש לי
על היסורי הטובי שיש לי

על כל היסורי הנעימי שיש לי
על כל היסורי הצורבי שיש לי
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הקדוש ברוך הוא אני מודה לך
הקדוש ברוך הוא אני משבחך
הקדוש ברוך הוא אני מודה לך
הקדוש ברוך הוא אני משבחך
על כל היסורים שיש לי
על היסורים הטובים שיש לי
על כל היסורים הנעימים שיש לי
על כל היסורים הצורבים שיש לי
הקדוש ברוך הוא אני מודה לך
הקדוש ברוך הוא אני משבחך
הקדוש ברוך הוא אני מודה לך
הקדוש ברוך הוא אני משבחך

)תהילי כה יח( יסורים מיט ליבשאפט

הייליגער באשעפער איך דאנק דיר
Kaddosh
ניגוןBaruch
אנגליתHu, I:
בלשוןthank you
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Dear
Kaddosh
Baruch
Hu,
I
thank
you
הייליגער באשעפער איך דאנק דיר
      
Dear Kaddosh Baruch Hu, I praise you
הייליגער באשעפער איך לויב דיר

    

For
of my
suffering
all

  
For the good suffering I bear
     
For all of my pleasant suffering
     
For all of my scathing suffering

      

Dear Kaddosh Baruch Hu, I thank you
      
Dear Kaddosh Baruch Hu, I praise you
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Dear Kaddosh Baruch Hu, I praise you 

ֹאותי"
ְ"ר ֵאה ָענְ יִ י וַ ֲע ָמלִ י וְ ָׂשא לְ כָ ל ַחּט ָ

ניגון צו מקבל זיין יסורים מיט

פאר די אלע יסורים וואס איך האב
פאר די גוטע יסורים וואס איך האב
פאר די זיסע יסורים וואס איך האב
פאר די שטעכעדיגע יסורים וואס איך האב
הייליגער באשעפער איך דאנק דיר
הייליגער באשעפער איך לויב דיר
הייליגער באשעפער איך דאנק דיר
הייליגער באשעפער איך לויב דיר

ֹאותי"
ליבשאפט.אה ָענְ יִ י וַ ֲע ָמלִ י וְ ָׂשא לְ כָ ל ַחּט ָ
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הייליגער באשעפער אי דאנק דיר
הייליגער באשעפער אי לויב דיר

פאר די אלע יסורי וואס אי האב
פאר די גוטע יסורי וואס אי האב

פאר די זיסע יסורי וואס אי האב
פאר די שטעכעדיגע יסורי וואס אי האב

הייליגער באשעפער אי דאנק דיר
הייליגער באשעפער אי לויב דיר
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