
פרשת שמיני

בס"ד

אחדות פארן דא ווענען
"ַוִּיְקְרבּו ָּכל ָהֵעָדה ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ה'" (ט ה)

עס איז באקאנט וואס דער אר"י האט איינעפירט ('שער הכוונות' 
ברכות השחר) מ'זאל זאגן יעדן טאג פארן דאווענען: "הריני מקבל 

עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך".
זאל  פריער  פסוק:  דעם  אין  מרומז  איז  דאס  אז  זיין  ס'קען 
מיט  צוזאמנעמען  זיך  זאלן  אלע  אז   – ָהֵעָדה"  ָּכל  "ַוִּיְקְרבּו  זיין 
שטעלן  זיך   – ה'"  ִלְפֵני  "ַוַּיַעְמדּו  נאכדעם  און  נאנטשאפט,  א 
אלא  עמידה  "אין  ב):  ו  (ברכות  זאגן  חז"ל  ווי  אזוי  דאווענען, 

'חסד לאברהם' (ראדאמסק)תפילה".

לכך נבחרת – ווי א קביעות'דיגער ש"ץ
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח" (ט ז)

בוש?  אתה  למה  משה,  לו  אמר  לגשת,  וירא  בוש  אהרן  "שהיה 
לכך נבחרת!" (רש"י)

א  "אז  טו-טז):  נג  (או"ח  ערוך'  'שולחן  אין  גע'פסק'נט  ס'איז 
באשטימטער שליח ציבור דארף נישט ווארטן ביז מ'וועט אים 
ווער  אבער  עמוד.  צום  צו  ער  גייט  אליינ'ס  זיך  פון  נאר  שיקן, 
ס'איז נישט קיין קביעות'דיגער שליח ציבור דארף אין אנהויב 

זיך אפזאגן בעפאר ער גייט צו..."
ווערטער  די  אריאל'  'בנין  בעל  דער  ערקלערט  הלכה  די  לויט 
פון רש"י: אין אנהויב האט אהרן זיך געשעמט און האט מורא 
איז  וואס  ציבור  שליח  א  ווי  אזוי  עבודה  די  צו  צוגיין  געהאט 
"פארוואס  געזאגט:  אים  האט  משה  אבער  קביעות'דיג,  נישט 
קביעות'דיגער  א  ווי  ביזסט  דו   – נבחרת!"  לכך  זיך?  שעמסטו 
שליח ציבור וואס דארף נישט ווארטן ביז מ'וועט אים בעהטן 

עטליכע מאל.

אהרן האט אוועק געשטעלט די נוסח פון די ברכת כהנים

"ַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם" (ט כב)
"ויברכם - ברכת כהנים: יברכך, יאר, ישא" (רש"י)

אין 'שפתי חכמים' פרעגט ער: פארוואס דארף רש"י טייטשן די 
סדר פון די ברכת כהנים וואס איז פאר אלעמען באקאנט, איז 

דען פארהאן איינער וואס קען עס נישט?!
נאר זאגט דער גאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל: עס זעהט אויס 
די  אויפגעשטעלט  מ'האט  ווען  אז  זיין,  מחדש  וויל  רש"י  אז 
משכן איז נאכנישט געווען באשטימט די נוסח פון ברכת כהנים 
אהרן  נאר  דורות,  שפעטערדיגע  די  אין  זאגן  עס  מ'זאל  וויאזוי 
האט באשלאסן אזוי צו זאגן, און נאכדעם האט דער אויבישטער 
די  זאלן  שטענדיג  אז  באפוילן  האט  און  דעם  צו  צוגעשטימט 

כהנים אזוי בענטשן די אידן.
ברכת  די  בעפאר  זאגן  מיר  וואס  הגרצ"פ  טייטש  דעם  מיט 
כהנים: "ברכנו בברכה המשולשת בתורה... האמורה מפי אהרן" 
– ווייל נאך בעפאר די נוסח פון די ברכה איז געשריבן געווארן 

אין תורה איז עס געזאגט געווארן פריער פון אהרן'ס מויל.
'הר צבי'

משה האט נאכאמאל געדאוונט – 
און אזוי איז עס אנגענומען געווארן

"ַוֵּיְצאּו ַוְיָבֲרכּו ֶאת ָהָעם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה' ֶאל ָּכל ָהָעם" (י כג)
"זיי האבן געזאגט "ויהי נועם ה' אלקינו עלינו" (תהלים צ יז) - 

יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם" (רש"י)

כאטש וואס מיר טרעפן אין פרשת פקודי (שמות לט ג) אז משה 
רוהען  זאל  שכינה  די  אז  אידן  די  געבענטשט  שוין  האט  רבינו 
אין דעם משכן, פון דעסוועגן זאגן שוין חז"ל (ברכות לב ב): "אויב 
א מענטש זעהט אז ער האט געדאוונט און איז נישט געהאלפן 
שטייט  עס  ווי  אזוי  דאווענען!  נאכאמאל  ער  זאל  געווארן, 

(תהלים כז יד): "ַקֵּוה ֶאל ה' ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּב ְוַקֵּוה ֶאל ה'".

אויך דא, אפילו נאך וואס משה רבינו האט זיי געוואונטשן דעם 
ערשטן מאל איז עס נישט אנגענומען געווארן, דאך האט ער זיי 
נאכאמאל געוואונטשן, און דעמאלטס איז עס באלד אנגענומען 

געווארן "ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה' ֶאל ָּכל ָהָעם".
'ְכִּלי כסף'

לויבן אויף די שלעכט'ס אזוי ווי אויף די גוט'ס
"ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן" (י ג)

דער 'תפארת שלמה' פון ראדאמסק זאגט: די מדריגה פון דוד 
אין  אהרן  פון  וואו  מדריגה  העכרע  א  געווען  איז  ע"ה  המלך 
די  שווייגעניש  א  מיט  אנגענומען  האט  הכהן  אהרן  ענין:  דעם 
אומגליק וואס האט אים אנגעטראפן ווען זיינע קינדער זענען 
אלע זיינע  האט אנגענומען  דוד המלך  אבער  נסתלק געווארן, 
"ְלַמַען  יג):  ל  (תהלים  שטייט  עס  ווי  אזוי  לויב,  א  מיט   – צרות 

ְיַזֶּמְר ָכבֹוד ְוא ִיּדֹם ה' ֱאַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך".
'ליקוטי יהודה' 

אויפן  דערציילט  אויערבאך  הגרש"ז  האט  מעשה  מורא'יגע  א 
דער  אז  באקאנט  איז  עס  זצ"ל:  האדר"ת  דער  גאון  באקאנטן 
גאון דער האדר"ת האט זייער אכטונג געגעבן אז דורך אים זאל 
איינע  אין  דציבורא'.  'טירחא  קיין  ארויסקומען  נישט  קיינמאל 
און  יונגסטער  זיין  ווען  אומגליק  א  פאסירט  האט  טעג  די  פון 
זיך  האט  הויז  זיין  נעבן  געווארן.  נפטר  איז  זוהן  באליבסטער 
צובראכנעם  אויפן  ווארטנדיג  עולם  גרויסער  א  פארזאמלט 

טאטן זאל ארויס קומען, אבער ער האט זיך פארזוימט פון צו 
און  צימער,  זיין  אין  איינגעשפארט  אליין  זיך  האט  ער  קומען. 
נאר נאך צוויי גאנצע שעות איז ער ארויס געקומען, און האט 
געזאגט די ברכה 'דיין האמת' מיט כוונה און די לויה האט זיך 

אנגעהויבן.
געפרעגט:  אים  תלמידים  זיינע  האבן  שפעטער  צייט  א  מיט 

זיין  אין  צייט  אזויפיל  אויפגעהאלטן  זיך  ער  האט  פארוואס 
א  געווען  דאך  ס'איז  געוואוינהייט,  זיין  ווי  אנדערשט  צימער 
ריכטיגע 'טירחא דציבורא' – אזאך וואס אייביג האט ער זיך פון 

דעם אכטונג געגעבן?
שאקירט:  אינגאנצן  זיי  האט  האדר"ת  פונעם  ענטפער  דער 
"חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה" – האט ער 
ב), און האט  דעם מאמר חז"ל (ברכות ס  פאר זיי איבערגעזאגט 
צוגעלייגט: "אין גמרא ערקלערן חז"ל די כוונה פון דער מאמר, 
אז א מענטש איז מחויב עס צו אננעמען מיט די זעלבע שמחה 

וואס ער נעמט אן א גוטע בשורה.
וועלנדיג ארויס גיין צו די לוויה פון מיין באליבטן זוהן, האב איך 
ביים  געהאט  האב  איך  וואס  שמחה  גרויסע  די  דערמאנט  זיך 
זאגן די ברכה פון 'שהחיינו' נאך זיין געבורט'ס, דעריבער האב 
איך זיך איינגעשפארט אין מיין צימער און איך האב פראבירט 
ארבעטן אויף מיר אז איך זאל אנקומען צו די זעלבע דרגה פון 
זיין  מקיים  צו  כדי  געהאט,  דעמאלטס  האב  איך  וואס  שמחה 

דעם אויבנדערמנאנטן הלכה".
'שי לתורה' ח"א עמ' עב

שהכל נהיה בדברו

"ְוֶׁשֶקץ ִיְהיּו ָלֶכם ִמְּבָׂשָרם א תֹאֵכלּו" (יא יא)
עס איז א קלארע הלכה (שו"ע או"ח קצו א-ב) אז דער וואס עסט 
א מאכל איסור זאגט ער נישט קיין פאר ברכה און נישט קיין 
נאך ברכה, ווייל זיין עסן איז א עבירה און עס שטייט (תהלים י ג) 
"ּובֵֹצַע ֵּבֵר ִנֵאץ ה'". אבער אויב ער האט געטוהן אלץ א סכנה 
זאגט ער יא א ברכה, ווייל אדרבה, ער איז מקיים מיט דעם די 

מצוה פון "וחי בהם" (ויקרא יח ה).
רבי  גאון  דער  דערציילט   (242 (עמ'  מרורות'  'עלי  ספר  אינעם 
האט  יארן  מלחמה  ביטערע  די  אין  אהראנסאן:  משה  יהושע 
ארבעט'ס  שווערע  די  פון  איינס  אין  אריינגעשטעלט  מיך  מען 
לאגערן. אויסער וואס רשעים האבן געפייניגט אונזער קערפער, 
האבן זיי אויך געוואלט צוברעכן אונזער גייסט, און אזוי, יעדן 
טאג נאך וואס מיר זענען צוריק געקומען אויסגעהונגערט און 
אונז  פאר  מען  האט  ארבעט,  שווערע  די  פון  אפגעשוואכט 

אראפ געלייגט א טאפ מיט הייסע טריפה'נע זופ.
דאס ערשטע מאל וואס מ'האט דערלאנגט פאר אונז דעם זופ, 
האב איך באמערקט ווי מיינע ברודער די אידישע קינדער קוקן 
מיך אן, אלץ א הלכה'דיגע געשטאלט וואס זאל פאר זיי קלאר 
זיך.  אין  געהאט  האבן  זיי  וואס  צווייפל  מורא'דיגן  דעם  מאכן 
נפשות,  סכנת  ריכטיגע  א  מיט  פארבינדן  איז  עס  אז  וויסנדיג 
האב  איך  און  זופ,  לעפל  א  האנט  מיין  אין  גענומען  איך  האב 
האב  איך  און  בדברו"  נהיה  "שהכל  ברכה  א  געזאגט  הויעך 

געגעסן מיין פארציע. נאך מיר האבן אלע געגעסן.
זיך  געוואלט  נישט  האב  איך  ווייל  טעג,  קומענדיגע  די  אין 
צוגעוואוינען צו זאגן א ברכה אויף מאכלות אסורות, האב איך 
זיך געפירט צו נעמען א היתר'דיגע עסנווארג און זאגן אויף דעם 
הארץ:  אין  מיר  ביי  אינזין  האב  איך  ווען  בדברו",  נהיה  "שהכל 
אז  צרה  די  אפילו  אונז,  מיט  פאסירט  וואס  אלעס   – "שהכל" 

מיר מוזן עסן טריפה'נע עסן כדי צו דערהאלטן אונזער לעבן, 
אויבערשטנ'ס  דעם  דורך  געטוהן  ווערט   – בדברו"  "נהיה 

ווילן.

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

א ברכה מיט אמן
די  ווי  פסוקים  צ"א  פארהאן  זענען  שמיני  פרשת  אין 
ענדיגט  פרשה  די  דעם,  אויסער  אמן.  פון  גימטריה 
זיך מיט די הלכות איבער כשרות פון די מאכלים, און 
'אמן' – צו לערנען אז עס איז  'מאכל' באטרעפט  אויך 
ברכה  די  מיט  זיין  צופרידן  זאלן  מיר  אז  גענוג  נישט 
וואס מיר זאגן אויף די עסן, נאר מיר דארפן זארגן אז 
אמן  ענטפערן  וועט  וואס  עמיצער  זיין  זאל  שטענדיג 

אויף אונזערע ברכות.

און מ'קען צולייגן: אויך די סימן וואס איז איבער געגעבן 
'עבדיה',  איז  פסוקים  די  פון  צאל  די  איבער  במסורה 
איז א רמז אז דער וואס גיט אכטונג צו ענטפערן 'אמן' 

שטארקט זיך זיין אמונה און ער ווערט א 'עבד י-ה'.

'אמונת יצחק' ח"ב עמ' לג

א ברכה אן אמן – איז ווי א געקעכץ אן זאלץ
"א ברכה אן ענטפערן 'אמן' איז וואו א געקעכץ אן זאלץ, און אזוי ווי אויך אביסל זאלץ 

וואס מ'לייגט אריין אין די געקעכץ, אפילו אויב עס זייער אסאך, מאכט עס א גוטן 
טעם, אז עס קוקט אויס אז דער זאלץ איז דער עיקר פון די געקעכץ כאטש וואס ער איז 

ווייניג, אזוי אויך דער 'אמן' – ער איז קליין אבער ער איז דער עיקר".
('פתח עינים' לר"מ אשכנזי, נדפס בסלוניקי שנת ש"ס)

אויך איך זאג די ברכות השחר מיט א חברותא 
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אלול  י"ז  קריג,  וועלט'ס  צווייטע  די  אויסגעבראכן  האט  עס  ווען  געווען  אלט  גבריאל  איז  יאר  אכצן 
תרצ"ט.

ווייל ער איז שוין אין זיין יוגנט פאר'יתום'ט געווארן פון זיינע עלטערן, איז ער אויפגעוואקסן און ערצויגן 
געווארן ביי זיין פעטער, זיין מאמע'ס ברודער, אין דעם שטוב האט ער באקומען דעם ריכטיגן אידישן 
זיין  אויף  יסוד  גוטער  א  געווען  איז  דאס  וואס  שמים,  יראת  און  תורה  אהבת  מיט  אנגעזאפט  חינוך, 

שפעטערדיגע הצלחה אין די גרויסע ישיבה אין די שטאט לאמז'א.
אין די ישיבה איז גבריאל געווען גערעכנט צווישן די בחורים וואס האבן זיך אויסגעצייכנט מיט זייערע 
שארפע קעפ און מיט זייער גרויסע התמדה. ביי די נעכט איז ער געווען פון די וואס האבן פארמאכט 
בית  אין  געקומען  צוריק  זענען  וואס  ערשטע  די  פון  געווען  ער  איז  אינדערפריה  און  שפעט,  גמרא  די 
השחר  ברכות  די  זאגן  מיטן  ורחימו,  בדחילו  דאווענען  צום  צוגערייט  זיך  ער  האט  דארט  המדרש, 
האט  צייט  די  ווי  לויט  הלכות  לערנען  מיט  און  געלט,  ציילט  איינער  ווי  געלאסן  ד.מ.  מעות'  'כמונה 

אים ערמעגליך.
צו  אנגעהויבן  דייטשלאנד  פון  מיליטער  שטארקע  די  האט  מלחמה  די  אויסגעבראכן  האט  עס  ווען 
מארשירן צו די שטעטלעך פון ליטא און פוילן, ווען עס געלונגט פאר זיי צו האבן דעם אויבער האנט, 

ווען זיי האלטן אין איין באמבאדירן די שטעט מיט אירע איינוואוינער'ס.
אויך די שטאט לאמז'א איז באמבאדירט געווארן א גאנצע צייט וואס דאס האט אנגעמאכט גאר גרויסע 
זיי  צווישן  געווארן,  גע'הרג'עט  דעמאלטס  זענען  שטאט  די  פון  איינוואוינער  די  פון  אסאך  שאדנ'ס. 

אסאך אידן.
א  אנגעמאכט  האט  שטאט  די  אייננעמען  גייט  וואס  מיליטער  דייטשע  גרויזאמע  די  אויף  שמועות  די 
אביסל  איינגעפאקט  און  צוגעאיילט  זיך  האבן  יונגע  די  אידישע איינוואוינער.  די  צווישן  טומל  גרויסע 
זאכן און זענען אנטלאפן אויף מזרח זייט, ווי נענטער צו די רוסישע גרעניץ, מיט א האפענונג אז ביז 

דארט וועט די נאצישע חיה זיך נישט דערוואגן צו קומען.
גבריאל איך אויך געווען צווישן די אנטלאפענע. זיין פעטער האט אים צוגערעדט אז ער זאל גיין צו די 
שטאט בראנאוויטש, וואו דארט איז געווען א גרויסע אידישע קהילה, און דארט האט ער געהאפט אז ער 

וועט קענען ווייטער זיצן על התורה ועל העבודה ביז די שווערע צייטן וועלן זיך ענדיגן.
אלץ די אפמאך וואס איז גע'חתמ'עט געווארן אין אנהויב די קריג צווישן די רוסן און די דייטשן, איז 
פוילן צוטיילט געווארן אויף צוויי טיילן, ווען די שטאט בראנאוויטש איז געווען אינעם רוסישן טייל. 
דאס האט צוגעברענגט אויף א געוויסע גרינגשאפט פאר די אידן אין שטאט, כאטש זיי האבן געציטערט 
פון די רוסן וואס האבן אלעס געטוהן צו אויסרייסן אידישקייט פון די רוסישע אידנטום, דאך איז געווען 

גרעסער זייער ציטער און שרעק פון די דייטשן.
די ישיבה בחורים, און גבריאל צווישן זיי, האבן באשלאסן אז אויך אויב מ'וועט זיי רודפ'ן צוליב זייער 
אידישקייט, וועלן זיי נישט פארלאזן די תורה אויף איין מינוט אויך נישט, וואס דאס איז די סם החיים. 
זיך  האבן  זיי  און  קעלערן,  די  אין  געלערנט  זיי  האבן  הערשאפט  רוסישע  די  אונטער  אזוי,  טאקע  און 
אויך נישט דערשראקן ווען עטליכע פון זיי האט מען געכאפט און גענומען אויף א אויספארשונג און 
מ'האט זיי באפרייט מיט א ווארענונג אז אויב זיי וועלן ווייטער אזוי טוהן וועט מען זיי פארשיקן טיף 

אין רוסלאנד.
*

א  אידן.  בראנאוויטשע  די  פון  צייטן  רוהיגע  די  פון  ענדע  די  אנגעקומען  איז  תש"ב  שנת  ווינטער  אין 
פלוצלינג'דיגע איבערפאל פון די דייטשן איבער רוסלאנד האט מיט אמאל צובראכן די אזוי גערופענע 

שלום אפמאך, און די מלחמה האט זיך מיטאמאל צושפרייט אין מזרח איירופא.
די דייטשן האבן געהאלטן אין איין באמבאדירן די שטאט בראנאוויטש, און אלץ רעזולטאט פון דעם 
זענען גע'הרג'עט געווארן הונדערטער אידן. די רוסישע מיליטער זענען פון גרויס שרעק אנטלאפן מער 
טיף אינעם רוסישן טייל, וואס דאס האט צוגעברענגט אז אסאך איינוואוינער פון די שטאט זענען אויך 

אהין געלאפן מיט א שרעק.
נעבן די באהן סטאנציע האבן זיך צוזאמען גענומען טויזנטער אידן ווען זיי האלטן זייערע פעקלעך אין 
די הענט, עס האט זיך געדרייט א קראנטע נייעס אז אין די נאנטע צייט וועלן די רוסן באמבאדירן די 
שינעס פון די באהן כדי צו שווער מאכן פאר די דייטשע מיליטער צו קענען אריין גיין אין רוסלאנד. די 
טויזנטער האבן געוואלט זיין צווישן די גליקליכע וואס וועלן ארויף גיין אויף דעם לעצטן באהן וואס 

וועט זיי פארזיכערן זייער לעבן.
אין גאר א פריה שעה אין יענעם טאג, איז גבריאל אויפגעוועקט געווארן דורך זיין חבר ווען ער שרייט צו 
אים: "פיקוח נפש! שטיי אויף גבריאל, מיר מוזן אנטלויפן, יעצט האבן מיר די לעצטע געלעגנהייט עס צו 
טוהן!". גבריאל האט זיך געאיילט אויפשטיין פון זיין שלאף, און האט צוגעהערט צו די דערשראקענע 
ערקלערונג פון זיין חבר: "אין די נאנטע צייט וועט די לעצטע באהן פארלאזן בראנאוויטש, די דייטשן 

נעמען אונז ארום פון אלע זייטן און דאס איז די לעצטע געלעגנהייט פאר אונז זיך צו ראטעווען".
אבער גבריאל האט זיך נישט געאיילט: "איך וועל נישט גיין בעפאר איך וועל דאווענען שחרית" – האט 
ער געזאגט מיט א שטארקייט, און האט ערקלערט: "דארט, אין דעם אנגעפאקטן באהן, האב איך נישט 

קיין מעגליכקייט צו דאווענען בעפאר עס וועט אריבער גיין די זמן תפילה"
זיין חבר האט אים פראבירט איבער צו רעדן אז פיקוח נפש איז עס דוחה, אבער גבריאל האלט זיך ביי 
זיינס: "איך האב נאך קיינמאל נישט געשפעטיגט פון צו דאווענען תפילה בזמנה, און אויך היינט וועל 

איך נישט טוהן אנדערשט!"
עס האבן נישט געהאלפן די אלע טענות, זיין גוטער חבר נישט האבנדיג קיין אנדערע וועג, ער האט 
אפגעלאזט גבריאל'ן און האט זיך געאיילט צו לויפן צו די באהן סטאנציע, דארט האט ער אנגעיאגט 
צו זיך אריינשטיפן אין א אנגעפאקטן וואגאן אין די לעצטע סקונדע בעפאר די באהן האט פארלאזט 

דעם סטאנציע.
*

אינצווישן, אין זיין קליינעם צימער'ל, האט גבריאל אנגעטוהן זיינע הייליגע תפילין. די שרעקליכער מצב 
האט אים שטארק צובראכן, און ער האט זיך געשטעלט דאווענען גאר גערירט.

נאכן דאווענען האט גבריאל געקושט זיינע תפילין און האט זיי אריינגעלייגט אין זיין טאשקע און האט 
זיך אויך געאיילט צו די באהן סטענציע. טיף אין הארץ האט ער פארשטאנען אז די לעצטע באהן האט 

שוין פארלאזט די סטאנציע, אבער אלץ זיין מדת הביטחון האט ער באשלאסן צו פראבירן.
ווען ער איז געקומען צו די באהן סטענציע און האט באמערקט די דערשראקענע געזיכט פון צעהנדליגע 
מענטשן וואס זענען דארט פארבליבן, האט ער פארשטאנען אז ער האט שוין פארלוירן זיין האפענונג. 

די לעצטע באהן איז שוין ארויס געפארן און די רוסן גרייטן זיך שוין צו באמבאדיערן די שינעס.
גבריאל האט אנגעהויבן צו שלעפן זיינע פוס טרויערדיגערהייט אוועק פון די סטאנציע, אבער צוזאמען 
מיט דעם האט ער נישט פארלאזט זיין האפענונג פון השי"ת אז ער וועט אים יעצט אויך נישט פארלאזן.

און פלוצלינג האט דאס אומגלויבליכע פאסירט. א שטארקע פייף פון א באהן וואס קומט אן פון ערגעץ 
וואו האט אויפגעטרייסלט די הערצער מיט א האפענונג. די אנוועזענדע האבן מיט אלע זייערע כוחות 
באהן  די  זיך  האט  אמאל  מיט  און  אפשטעלן,  זיך  זאל  ער  באהן  פונעם  קאנדאקטאר  פארן  געווינקען 

אפגעשטעלט.
ביסל  די  השמים,  מן  געפארן  אדורך  דארט  איז  וואס  וואגאנען  איינציגע  מיט  באהן  א  געווען  איז  דאס 
אין  טיף  אריינצופארן  געאיילט  זיך  האט  זי  און  איר  אויף  גיין  ארויף  געאיילט  זיך  האבן  מיטרייזנדע 

רוסלאנד.
אין דעם באהן איז געזיצן גבריאל מיט ציטערדיגע קניה, ווען זיינע ליפן מורמלען א לויב צום באשעפער 
אז ער האט אים דאס מאל אויך נישט פארלאזט און האט געשיקט די ישועה אין די ריכטיגע מינוט, און 

האט אויך אין די זעלבע צייט געבעהטן אויף זיין פארנעפלטע צוקונפט.
וואס  באהן,  פריערדיגע  די  נס:  פונעם  גרויסקייט  די  געווארן  געוואר  מען  איז  נאכדעם  שעות  עטליכע 
גבריאל האט עס דערלייגט אלץ זיין פעסטקייט צו דאווענען תפילה בזמנה, איז באמבאדירט געווארן 
אויף איר גאנצע לענג דורך די דייטשע פליגער'ס ווען זי אריבער געפארן איבער א בריק וואס לויפט 

אדורך העכער א ברייטן טייך.
דער בריק האט מיטאמאל זיך צובראכן און האט מיטגעשלעפט די באהן מיט אלע אירע רייזנדע אין 

טייך אריין, נאר איינציגע זענען געבליבן ביים לעבן.
ארויס  זיך  איבערגעבליבענע  עטליכע  נאך  מיט  גבריאל  האט  געענדיגט  זיך  האט  קריג  די  וואס  נאך 
געלאזט אויפן וועג צו זייער געבורט'ס שטאט, דארט איז ער נעבעך געוואר געווארן אז ער איז כמעט 

איבערגעבליבן איינער אליין פון אלע איינוואוינער פון די שטאט  לאמז'א.
וויבאלד ער איז געבליבן איינער אליין האט ער זיך געאיילט צו פארלאזן די פארשאלטענע באדן, און 
נאך אסאך זיך וואלגערן איז ער אנגעקומען קיין ארץ הקודש און האט אויפגעשטעלט א משפחה לשם 

ולתפארת.
אין לויף פון די צעהנדליגע יארן נאכדעם האט ער יעדעס יאר צוזאם גערופן זיינע קינדער און אייניקלעך 
צו א סעודת הודאה, וואו דארט האט ער מיט טרערן געשילדערט זיין וואונדערליכער ערציילוג וויאזוי 
זאלן  זיי  זיין  מחזק  צו  זיי  געלעגנהייט  די  אויס  נוצט  ער  ווען  נס,  בדרך  געווארן  געראטעוועט  איז  ער 

אכטונג געבן אויף תפילה בזמנה, וואס דאס האט געראטעוועט זיין לעבן פון א זיכערער טויט.
'מוסף שב"ק' בהעלותך תשנ"ח

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

א וואונדערליכע הצלה אין זכות פון תפילה בזמנה
אט

א
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הצלה אי ע

ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכַֹח
"ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ִאם א ָׁשַמְעָּת ֱאקֵי עֹוָלם ה' ּבֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ א ִייַעף ְוא ִייָגע ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתֹו. נֵֹתן ַלָּיֵעף 
ּכַֹח ּוְלֵאין אֹוִנים ָעְצָמה ַיְרֶּבה. ְוִיֲעפּו ְנָעִרים ְוִיָגעּו ּוַבחּוִרים ָּכׁשֹול ִיָּכֵׁשלּו. ְוקֹוֵי ה' ַיֲחִליפּו כַֹח ַיֲעלּו ֵאֶבר ַּכְּנָׁשִרים 

ָירּוצּו ְוא ִייָגעּו ֵיְלכּו ְוא ִייָעפּו" (ישעיהו מ כח-לא)

די  אויף  און  גייסט  זיין  אויף  ווירקן  וואס  געשעהנישן  פארשידענע  מענטש  אויפן  אריבער  גייט  טאג  יעדן 
נישט  ער  וואלט  כח,  זיין  געטוישט  און  באנייט  נישט  השי"ת  וואלט  אויב  און  זעהל,  זיין  פון  שוואכקייט 

געקענט וויטער אזוי אנגיין.

א גרויסער חסד האט השי"ת געטוהן מיט אונז מיט דעם וואס ער האט אונז געגעבן די מעגליכקייט אז יעדע 
נאכט זאל אוועק גיין די פלאגעניש פון א גאנצן טאג דורך א שלאף וואס בארוהיגט און באנייט די כוחות, 
כדי אז אין דעם מארגנ'דיגן צופריה וועלן מיר קענען אויפשטיין פריש און רוהיג – גרייט צו קענען ממשיך 

זיין א נייעם טאג פיל מיט תורה און מצוות.

דער 'בני יששכר' (מאמרי השבתות י ו) ברענגט אין נאמען פון הרה"ק רבי פנחס מקאריץ, אז אלע באשעפענישן 
שלאפן, און לויט ווי מער זייער חיוּת איז, דארפן זיי מער שלאפן. וועגן דעם דער מענטש וואס האט אין 
זיך אסאך חיּות און א דערהויבענע נשמה מער פון אלע באשעפענישן דארף ער מער שלאפן, ווייל ווען ער 
שלאפט באנייט דער באשעפער זיין נפש און גיט אים צו שפירן פון די נועם העליון [און וועגן דעם שבת 

וואס מיר באקומען צו א נשמה יתירה שטייט (ילקוט ראובני ואתחנן): 'שינה בשבת תענוג'].

ביי די ברכה 'הנותן ליעף כח' לויבן מיר פארן באשעפער אויף זיין גרויסן חסד, וואס האט אונז געגעבן די 
מעגליכקייט צו רוהען יעדע נאכט פון די פלאג פונעם פריערדיגן טאג (בית יוסף סי' מו בשם כלבו), און אויף 
דעם וואס ער האט צוריק געגעבן א רוהיג'ע נשמה וואס נעכטן איז זי געווען אפגעמוטשעט (טור או"ח סי' מו).

די ברכה איז די איינציגסטע פון די ברכות השחר וואס איז נישט דערמאנט אין גמרא [און אין טור (או"ח מו) 
שטייט אז ער האט עס געטראפן אין די סידורי אשכנז] וועגן דעם זאגט דער מחבר אין שולחן ערוך (שם 
ס"ו) אז מ'זאל עס נישט זאגן (ועיין במג"א סי"ב). אבער דער רמ"א שרייבט אז עס שוין אנגענומען געווארן די 
מנהג צווישן די אשכנזי'שע אידן עס צו זאגן, און אזוי בלייבט אויך דער משנה ברורה (ס"ק כא) אין נאמען פון 
די אחרונים. און אין 'שערי תשובה' (שם) ברענגט ער אז אויך לויט דעם אר"י הק' זאל מען עס זאגן, און ער 

שרייבט אז עס איז זיכער אז ס'איז אים געזאגט געווארן דורך רוח הקודש ער זאל עס זאגן.

אין שו"ע הגר"ז (מו א) ברענגט ער אז עס איז טאקע ריכטיג אז אין די צייטן פון חז"ל האט מען נישט געזאגט 
די ברכה, אבער שפעטער אין די דורות הגאונים, ווייל עס איז אראפ געקומען א שוואכקייט אויף די וועלט, 
ער  וואס  חסד  גרויסן  דעם  אויף  אויבערשטן  דעם  לויבן  צו  כדי  ברכה  די  זיין  מתקן  געדארפט  מען  האט 

שטארקט אונז יעדן אינדערפריה.

און עס שטייט אין 'עולת תמיד': "אויך זאל ער אינזין האבן, צו געבן א לויב פארן אויבירשטער, אויף דעם 
וואס עטליכע מאל שפירט א מענטש א שוואכקייט צי א מידעקייט און דער אויבישטער גיט אים כח און 
העלפט אים צו טוהן זאכן וואס עס זענען אים זייער וויכטיג, סיי ברוחניות און סיי בגשמיות. און ער זעהט 

קלאר וויאזוי דער אויבישטער העלפט אים חוץ לדרך הטבע...".

המעביר שינה
נאך וואס מיר האבן געענדיגט צו לויבן דעם באשעפער אויף די אלע גוטע זאכן וואס מיר האבן באקומען 
ווי א מתנת חינם פונעם באשעפער'ס האנט, ענדיגן מיר די סדר פון די ברכות און מיר זאגן א ספעציעלע 
ברכה – די ברכה פון 'המעביר שינה', וואס אין דעם לויבן מיר אויף דעם וואס דער אויבישטער האט אונז 

געגעבן די מעגליכקייט צו געניסן פון די אלע גוטע מתנות וואס דער אויבישטער האט אונז געשאנקען.

די בעלי התוספות (ברכות מו א ד"ה כל) ערקלערן אז די ברכה האט מען מתקן געווען אויף דעם וואס דער 
אויבישטער נעמט אוועק די שלאף פונעם מענטש און באנייט זיין כח, אזוי ווי עס שטייט אין מדרש (בראשית 
רבה עח א) אויפן פסוק (איכה ג כג): "ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶת" - "רבי שמעון בר אבא זאגט, פון דעם וואס 

דו טוהסט אונז באנייען יעדן אינדערפריה ווייסן מיר אז דיין אמונה איז זייער גרויס צו מחיה מתים זיין".

און אזוי האט ערקלערט דער גאון רבי ירוחם הלוי פון מיר זצ"ל: אויב וואלט א מענטש געדרימלט א גאנצן 
טאג, וואלט ער גארנישט געקענט טוהן, איז וויפיל דארף מען לויבן דעם אויבערשטן אויף דעם וואס ער 
האט פון אים אוועק גענומען די שלאף, אז אפילו א קליינע דרימל כאפט אים נישט אינמיטן זיין ארבעט 

('חקרי לב' עמ' קסח).

אויסער דעם, שרייבן די ראשונים, אז אין די ברכה לויבן מיר אויך אויף די תועלת וואס איז פארהאן אין 
די שלאף, סיי זיך אפרוהען און אויף די רוהיגקייט, און סיי אלץ די געזונטהייט פארן קערפער, ווייל אין די 
צייט פון שלאף ווערט די עסן בעסער פארדייט און דער קערפער שטארקט זיך אינגאנצן (ספר הכלבו, הביאו 

הבית יוסף או"ח מו).

די אונטערשייד צווישן שינה ביז תנומה
אין נוסח פון די ברכה דערמאנט מען די לשון 'שינה' און 'תנומה', און דאס איז געבויעט אויפן פסוק (תהלים 
קלב ד): "ִאם ֶאֵּתן ְׁשַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַּפי ְּתנּוָמה". און די אונטערשייד איז אזוי: דער מענטש וועקט זיך נישט 
אויף פון זיין שלאף מיט איינמאל, נאר אין אנהויב וועקט זיך אויף זיין קערפער פון זיין טיפע שלאף, זיינע 
איברים הייבן אן צוריק צו פונקציאנירן, און נאכדעם גייט אוועק פון אים אינגאנצן די שלאף און ער הייבט 

אן די ארבעט פונעם טאג.

קען  ער  און  אים  מ'רופט  וואס  איינער  איז  'מתנמנם'  ב):  קכ  (פסחים  חכמים  די  ערקלערן  דעם  צו  ענליך 
ענטפערן, אבער ווען מ'פרעגט אים איבער אזאך וואס ער דארף טראכטן ווייסט ער נישט צו ענטפערן.

וועגן דעם, כאטש וואס מיר האבן שוין פריער געלויבט אויפן עפענען די אויגן ביי די ברכה 'פוקח עוורים', 
אזוי:  ברכה  די  פון  לשון  די  איז  דעריבער  אינגאנצן,  אויפוועקן  זיך  אויפן  עקסטער  יעצט  מיר  לויבן  דאך 
"המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפי" – אין אנהויב האט דער אויבישטער אוועק גענומען די טיפע שלאף 
פון אונזערע אויגן [=דאס אינעווייגניסטע טייל פון די אויג], אבער מיר זענען נאך געווען אין א צושטאנד 
פון 'תנומה', ווייל אונזערע מחשבות זענען נאכנישט געווען אינגאנצן קלאר, ביז ווען דער אויבישטער האט 
אויך אוועק גענומען די גרינגע שלאף פון די 'עפעפים' [=די אינדרויסנדע טייל פון די אויגן] (ביאור הגר"א משלי 

ו ד; סידור 'אשי ישראל' - שיח יצחק).

די ברכה 'המעביר שינה' הייבט זיך אן מיט א 'ברוך', און ענדיגט זיך מיט א לאנגע בקשה 'יהי רצון...', און די 
פוסקים שרייבן (שו"ע או"ח מו א) אז מ'דארף באהעפטן די בקשה צו די אנהויב ברכה, אזוי וועט עס גערעכנט 

ווערן ווי איין לאנגע ברכה וואס הייבט זיך אן מיט א 'ברוך' און ענדיגט זיך מיט א 'ברוך'.

א אינטערסאנטע הנהגה שרייבט רבינו יוסף חיים אין זיין ספר 'עוד יוסף חי' (וישב י): אויב ווען ער דארף 
זאגן די ברכה 'המעביר שינה' פילט ער אז ער איז נאך אביסל פארשלאפן, זאל ער צו ווארטן פון צו זאגן די 

ברכה ביז די שלאף וועט אינגאנצן אוועק גיין און דעמאלטס זאל ער זאגן די ברכה.

א בליק לויטן סדר פון דאווענען א בלתעתענה אמונים  ם 
די ברכה 'הנותן ליעף כח' און 'המעביר שינה' 

מע


