
פרשת ויקרא

בס"ד

נישט אנהויבן מיטן אויבערשטנ'ס נאמען
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)

אין מדרש פליאה ברענגען דא חז"ל דער פסוק אין תהלים (קמד 
ד): "ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה ָיָמיו ְּכֵצל עֹוֵבר", און עס איז זייער שווער 

צו פארשטיין זייער פארבינדונג.
ענטפערט הגרא"ל קאצינעלנבויגן דער רב פון בריסק אין ליטא 

פאר ארום צוויי הונדערט יאר:
חז"ל זאגן אונז אין מסכת נדרים (י ב) אז ווען מ'איז מקדיש א 
קרבן זאל מען נישט זאגן 'לה' עולה', טאמער וועט ער שטארבן 
נאכן זאגן די ווארט 'לה'', בעפאר ער וועט אניאגן צו זאגן 'עולה', 
קומט אויס אז ער האט דערמאנט דעם שם שמים לבטלה. נאר 

ער זאל זאגן 'עולה לה''.
לויט דעם קען מען ערקלערן אז די מדרש האט דאס געוואלט 
מרמז זיין, אז די טעם פארוואס מ'דארף זאגן 'קרבן לה'' אזוי ווי 
עס שטייט דא אין פסוק, און נישט 'לה' קרבן', ווייל 'אדם להבל 
פלוצלינג,  שטארבן  וועט  ער  אויב  און  עובר',  כצל  ימיו  דמה 

האט ער דערמאנט דעם שם שמים לבטלה. 
'קול יהודא' רות ב ד

* * *
די  קמח)  (יור"ד  יעקב'  'ישועות  דער  ערקלערט  וועג  דעם  אויף 
מנהג העולם (הנאמר בתפילת 'קידוש לבנה') אז דער וואס באגעגנט 
און  עליכם',  'שלום  לשון  די  מיט  אים  ער  באגריסט  חבר  זיין 
זיין חבר באגריסט אים צוריק מיט א פארקערטע לשון: 'עליכם 

השלום'.
ווייל 'שלום' איז איינס פון דעם אויבערשטנ'ס נעמען (שבת י ב), 
איז וויאזוי האט נישט דער ערשטער וואס באגריסט מורא צו 
זאגן 'שלום עליכם' ס'קען דאך זיין אז ער וועט פלוצלינג נסתלק 
ווערן, און עס וועט אויסקומען אז ער האט דערמאנט דעם שם 
א  איז  ערשטע  דאס  באגריסן  דאס  ווייל  נאר,  לבטלה?  שמים 
סגולה אויף אריכות ימים (ראה מס' דרך ארץ זוטא סו"פ השלום) וועגן 

דעם איז נישט פארהאן די חשש אז ער וועט יעצט שטארבן.
'שלום  זאגן  קען  באגריסט  וואס  ערשטער  דער  נאר  אבער, 
דער  נישט  אבער  שטארבן,  פון  זיין  חושש  נישט  און  עליכם' 
וואס ענטפערט, ווייל ער האט נישט די סגולה פון אריכות ימים, 

איז ביי אים יא פארהאן די  חשש, רח"ל.
פון  שמעלקא  ר'  רבי  דער  טייטש  יסוד  דעם  לויט  און 
ניקלעשבורג זללה"ה וואס מיר רופן אויס יעדן טאג: "ה' ֶמֶלך, 
ה' ָמָלך, ה' ימלוך לעולם ועד"; און לכאורה די סדר איז נישט 
פון  פריער  הווה  די  מען  דערמאנט  פארוואס  פארשטענדליך: 

די עבר?
נאר אויב וואלט דער מענטש פריער דערמאנט דעם עבר - 'ה' 
ָמָלְך', וואלט מען אפשר געקענט חושש זיין אז ער וועט באלד 
נאכדעם שטארבן, וועט אויסקומען אז ער איז א מחרף ומגדף 

רח"ל, וועגן דעם דארף מען פריער אויסרופן 'ה' ֶמֶלְך'.
'בארות המים' עמ' קסא

מאה ברכות איז ווי א קרבן
אויף דעם אויבנדערמאנטן פסוק פרעגן די מפרשים וואס איז 
די כוונה אין די ווארט 'מכם'; פארוואס איז נישט גענוג 'אדם 

כי יקריב קרבן לה''?

נאר עס שטייט אין מדרש 'מעון גנים': דא לערנט אונז די תורה, 
אז דער וואס זאגט יעדן טאג די מאה ברכות, וויפיל עס איז די 
גימטריה פון 'מכם', איז ער ווי ער וואלט מקריב געווען א קרבן 

אויפן מזבח.
'תורה שלימה' ויקרא פ"א אות נב

יעדער  אז  שני)  (ליום  הגן'  'ספר  דער  שרייבט  דעם  צו  ענליך 
וואס זאגט די ברכות הויעך ווערט עס גערעכנט ווי ער וואלט 
אין  אויסגערעכנט  ווערן  וואס  קרבנות  אלע  געווען  מקריב 
וואס  ברכות  מאה  די  טאג  יעדן  זאגן  מיר  ווייל  ויקרא,  פרשת 
י"א  נאך  און  נאמען,  אויבערשטנ'ס  דעם  זיי  אין  מ'דערמאנט 
פון  ברכה  די  ביי  'שם'  דעם  נישט  מ'דערמאנט  וואס  ברכות 
קי"א  די  אקעגן  ברכות,  קי"א  צוזאמען  עס  איז  שאמר",  "ברוך 

פסוקים וואס זענען פארהאן אין פרשת ויקרא.

* * *
חיים  רבי  גאון  דער  זאגט  'מכם'  ווארט  די  אין  פשט  א  נאך 
געדרוקט  איז  (עס  חיים'  'תוצאות  ספר  זיין  אין  זצ"ל  באסקאוויץ 

געווארן פאר ארום 250 יאר):

'מכם' ד.מ 'פון ענק', א רמז אויף די תפילה וואס דער מענטש 
גיט פון זיך אליין. און די תורה קומט אונז לערנען אז די תפילה 
'מכם' –  קרבן  דער  איז  דאס  וואס  מעלה –  עקסטערע  א  האט 
מער פון די קרבנות (ראה ברכות לב ב), ווייל ביי די קרבנות – קען 
נישט קיין כהן א בעל מום מקריב זיין, אבער א תפילה פון א 
א  פון  תפילה  א  ווי  חשוב  מער  נאך  איז  מום  בעל  א  מענטש 
שטייט  עס  ווי  אזוי  קערפער,  זיין  אין  גאנץ  איז  וואס  מענטש 

תהלים (נא יט): "ִזְבֵחי ֱאִהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה".

א תפילה פון א עני בדעת ווערט אנגענומען
"ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה ַלה'" (ב א)

ארימאן  א  פון  קרבן  א  ווי  אזוי  שטייט,  ב)  ג  (ויק"ר  מדרש  אין 
ארימאן,  פונעם  תפילה  די  אויך  אזוי  ברצון,  אנגענומען  ווערט 
אזוי ווי עס שטייט (תהילים כב כה): "ִּכי א ָבָזה ְוא ִׁשַּקץ ֱענּות 

ָעִני ְוא ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו ּוְבַׁשְּועֹו ֵאָליו ָׁשֵמַע".
פרעגט אויף דעם דער צדיק רבי לייב חסמן זצ"ל: אפילו אויב 
מיר וועלן זאגן אז א קרבן פון א עושר איז מער חשוב אלץ זיין 
טייערקייט, אבער פארוואס זאל איך מיינען אז אויך די תפילה 

פונעם עושר איז מער חשוב ווי א תפילה פון א ארימאן?
געלט,  אין  ארימאן  א  נישט  מיינען  חז"ל  ער,  ערקלערט  נאר 
'עני בדעת', וואס זיין תפילה איז אזוי ווי זיינע מעשים,  נאר א 
אינגאנצן פארשלאפן אן קיין חיות; און פון דעסוועגן זאגן חז"ל 

אז אויך אזא תפילה פון א מענטש קען אנגענומען ווערן.
'אור יהל' תצוה

מוחל זיין – איז א סגולה ס'זאל אנגענומען ווערן די תפילות
"ְוָכל ָקְרַּבן ִמְנָחְת ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח" (ב יג)

אותיות  די  זענען  תמלח'  'במלח  יועץ':  'פלא  בעל  דער  טייטש 
'במחל תמחל', דא ליגט א רמז אז דער וואס איז מוחל פאר די 
וואס האבן אים געטשעפעט און פארשעמט, ווערן אנגענומען 

'אלף המגן'זיינע קרבנות און  תפילות.

אויסגיסן דאס הארץ – ווי די וואסער
"ְוא ַתְׁשִּבית ֶמַלח ְּבִרית ֱאקֶי ֵמַעל ִמְנָחֶת" (ב יג)

"שוין פון ששת ימי בראשית האט דער אויבישטער צוגעזאגט 
פאר די וואסער אז מ'וועט זיי מקריב זיין, זאלץ ביים מזבח, און 

ניסוך המים אין יו"ט סוכות" (רש"י)
אין 'תיקוני זוהר' (יט כ, הובא ב'ילקוט ראובני' כאן) שטייט די סיבה 

פארוואס דער אויבישטער האט צוגעזאגט פאר די זאלץ:
צווישן  אפגעשייד  בריאה  די  בשעת  האט  אויבישטער  דער  ווען 
די  האבן  וואסערן,  אונטערשטע  די  און  וואסערן  אויבערשטע  די 
נגזר  אונז  אויף  איז  פארוואס  געזאגט:  און  געוויינט  אונטערשטע 
זיי  כדי  און  באשעפער?!  פונעם  דערווייטערט  ווערן  צו  געווארן 
אז פון זיי וועט  האט דער אויבישטער זיי צוגעזאגט  צו בארוהיגן 
מען גיסן די וואסער אין יו"ט סוכות, און פון די זאלץ וואס ווערט 

באשאפן פון די וואסער וועט מען נוצן צו זאלצן די קרבנות.
אין  פסוק  דעם  דרש  בדרך  פנים'  'ייטב  דער  טייטש  דעם  מיט 
איכה (ב יט): "ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּב נַֹכח ְּפֵני ה'"; אזוי ווי די וואסער 
האבן געוויינט פארן אויבערשטן און זיך געבעהטן אז זיי ווילן 
ענקערע  אויסגיסן  אויך  זיך  ענק  זאלן  אזוי  אים,  צו  נאנט  זיין 

ערצער צו השי"ת אז ער זאלן ווערן 'נוכח פני ה''.

דער ווידוי פארמאכט די מויל פון די מקטריגים
"ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוָנָׂשא ֲעוֹנֹו" (ה א)

די ווארט 'לוא' טייטשט זיך אפ אויף צוויי וועגן, אדער 'לא' וואס 
איז טייטש 'ניין', צי 'לו' וואס איז טייטש 'צו אים'.

קען מען זאגן אז די כוונה פון די תורה איז אויף אלע ביידע, ווייל 
ווען א מענטש איז זיך מתוודה אויף זיינע זינד פארשטאפט ער 
די  איז  דעם  אויף  און  מקטריגים.  די  פון  מיילער  די  דעם  מיט 
פסוק מרמז: 'אם לו יגיד' – אויב וועט ער זיך מתוודה זיין, איז 
זיין,  מקטרג  קענען  נישט  שוין  מקטרג  דער  וועט   – יגיד'  'לא 
אבער 'אם לא יגיד' – אויב ער וועט זיך נישט מתוודה זיין, איז 

'לו יגיד' – וועט דער מקטרג יא אויסרעכענען זיינע זינד.
דער ענין איז אויך מרומז אין די לשון פון די פסוק וואס מ'זאגט 
ביי 'נפילת אפים' (תהלים ו ט): "סּורּו ִמֶּמִּני ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון ִּכי ָׁשַמע 
ה' קֹול ִּבְכִיי", ווייל דער אויבישטער האט צוגעהערט די געוויין 

ווען איך האב זיך מתוודה געווען אויף מיינע זינד, זאלן ענק 
'שער בת רבים'– די מקטריגים זיך אפטוהן פון מיר.

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

פע ם

ענטפערן אמן איז ווי א קרבן
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)

אין די פרשה פון די קרבנות טרעפן מיר דריי סארטן 
קרבנות: אשה, מנחה און נסכים. און אמאל דארף מען 
פון  תיבות  ראשי  די  און  צוזאמען.  ברענגען  דריי  אלע 
'אשה, מנחה, נסך' איז 'אמן', דא איז א רמז אויף דעם 
אין  געטוהן  ווערט  וואס  תיקון  די  און  יחוד  די  וואס 
ביהמ"ק דורך די דריי קרבנות אין אזוי ווי די יחוד וואס 
ווערט דורך דעם ענטפערן 'אמן' וואס האט אין זיך די 
נעמען פונעם אויבערשטן [-וואס איז בגימטריה הוי"ה 

און אד-ני].
'שבטי י-ה' (לרמ"ד וואלי) במדבר כח יא

               א רמז אויף דעם טרעפן מיר 
       

אין די לשון פון די פסוק (אסתר ב ז):

"ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָסה" 
וואס איז ר"ת

וכאשר יענו הקהל יחדיו אמן אזי תיגאל הדסה.

['הדסה' איז א רמז אויף כנסת ישראל (ויק"ר ל יב)] 

'ימי הפורים'

"אין הגלויות 
עתידות להיגאל 

אלא בשכר 
אמנה"

(תנחומא בשלח י)

אמן. 
ענטפערט מען 
און מ'ווערט 
אויסגעלייזט 
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אויף  זייגער  פונעם  וויזער'ס  די  צייגן  א',  פאמיליע  פון  שטוב  אין  קודש  שבת  ערב 
4:30 נאכמיטאג, די שבת'דיגע מאכלים שטייען שוין גרייט אויפן פייער, זי פילן אן 
דעם גאנצן שטוב מיט גאר א וואונדערליכן גערוך וואס איז נישט פארהאן אין זיין 

גלייכן; א גערוך פון שבת קודש.
אינעם דייניג-רום זיצט דער טאטע נעבן דעם שיין געדעקטן שבת טיש, ער זאגט די 
פסוקים פון שיר השירים מיט א הייליגע געפיהל, ווען די גרויסע זון שטעלן זיך צו 
צו אים ווי א כאר, און אין קאך שטייט די מאמע, זי איז פארפארעט מיט די לעצטע 

צוגרייטונגען צום באפארשטייענדע שבת וואס קומט שוין צו גיין.
ליכט  די  קליידער.  שבת'דיגע  שיינע  די  מיט  אנגעטוהן  קליינע,  די  לויפן  זיי  ארום 
זענען שוין צוגעגרייט און נאך א קורצע צייט ווען עס וועט זיך הערן די פייפ וואס 
זאגט אן אויפן אנקום פונעם שבת, וועט די מאמע צודעקן אירע אויגן און זיך וועט 
ליכט-בענטשן ווען זי זאגט א ווארימע תפילה אויף די שטוב און די טייערע קינדער.

אלעס האט אויסגעזעהן אזוי שטיל און רוהיג, ביז יענע מינוט...
דייניג-רום  פונעם  געהערט  פלוצלינג  זיך  האט  וואס  געשריי  דערשראקענע  די 
האט צוגעאיילט די מאמע זי זאל קומען צו לויפן. דאס וואס זי האט געזעהן האט 
ליגט  מאן  איר  וואו  זי  זעהט  ערד  גלאנצעדיגע  די  אויף  שאקירט.  אינגאנצן  איר 
אויסגעצויגן, ווען ער איז שטארק פאר'חלש'ט, ארום אים שטייען די קינדער, קוקן 

צו מיט א ציטער וואס שטארקט זיך פון מינוט צו מינוט.
עטליכע  ביז  און  הילף,  נאך  גערופן  באלד  און  געכאפט  זיך  זי  האט  סקונדע  א  אין 
אלע  אפגעלאזט  האבן  וואס  הצלה-לייט  עטליכע  אנגעקומען  שוין  זענען  מינוט 

זייערע געשעפטן און האבן באלד ארבעטן אויף אים.
אינצווישן האט די גרויסע טאכטער צוזאמגענומען די קינדער צוזאגן תהלים מיט 
גרויס כוונה, און אט האט פאסירט דער נס: דער טאטע האט זיך אויפגעכאפט, ער 

קוקט זיך ארום ווי איינער וואס כאפט נישט אויף וואס איז די טומל.
געזאגט  האט   – פארטרוקנקייט!'  פון  געווארן  עס  איז  אויס  זעהט  עס  ווי  'לויט 
זיין  געשאקלט  האט  ער  אנצוקומען.  אנגעיאגט  שוין  האט  וואס  דאקטער  דער 
קאפ שוואכערהייט. ריכטיג, מיטאג ווען ער איז אהיים געקומען נאכן ארום לויפן 
איינקויפן אין אסאך פלעצער אונטער די ברענעדיגן זון, האט ער נישט געטרינקען 

וואו עס דארף צו זיין.
באשלאסן,  דאקטער  דער  האט   – שפיטאל'  אין  אריינגייין  מ'זאל  אויס  פעלט  'עס 
כאטש וואס הרב א' אליין האט זיך שוין אסאך בעסער געשפירט. צום גרויסן חסד, 
איז די שטוב פון פאמיליע א' געווען ווייט עטליכע מינוט צו פארן מיט א אויטא ביזן 
שפיטאל, אזוי אז ביז א קורצע צייט איז ער שוין געשטאנען ביים עמערדזשנסי-רום, 

מיט א באגלייטונג פון א משפחה מיטגליד וואס מ'האט שנעל גערופן.
א קורצע צייט איז אריבער. די הייליגע שבת האט אנגעהויבן אויסצושפרייטן אירע 
צינדן  נאכן  ווען  שבת-ליכט,  די  געצינדן  האט  מאמע  די  וועלט,  די  אויף  פליגלען 
האט זי געדאוונט מיט הייסע טרערן אויף איר מאן, און באלד נאכדעם האט זי זיך 
און  חלות  פלייש,  פיש,  מאכלים,  שבת'דיגע  אלע  פון  פעקל  א  אנגרייטן  געאיילט 
וויין, כדי עס מיטנעמען אין שפיטאל פאר איר מאן און זיין שוועסטער וואס האט 

אים באגלייט.
אכטונג  שטוב  אין  זיי  צו  אריינקומען  אנגעטראגן  זיך  האט  שכנ'טעס  די  פון  איינע 
געבן אויף די קליינע קינדער, און די מאמע האט שוין געהאלטן ביים ארויס גיין פון 
שטוב, נאר דעמאלטס האט די קליינע טאכטער'ל זיך געוואנדן צו די מאמע ווען זי 

בעהט: 'מאמי, ביטע ענטפער אמן נאך מיין ברכה!'
בעפאר מיר וועלן פארזעצן, וועלן מיר דערציילן אז אין די שטוב פון פאמיליע א' 
ווערט  וואס  ברכה  יעדע  אויף  כוונה  מיט  אמן  ענטפערן  צו  אכטונג  זייער  מען  גיט 
געזאגט דורך איינעם פון די הויזגעזינד. אויך די קליינע קינדער ווייסן אז פון יעדע 
ציטער  מיט  פול  איז  הארץ  זייער  ווען  יעצט,  און  מלאך,  א  באשאפן  ווערט  'אמן' 

איבער זייער פאטער'ס צושטאנד, האט דאס א דאפלטע אפטייטש פאר זיי.
קליינע  די  האט  דעמאלטס  אבער  אמן,  ענטפערן  צו  געאיילט  זיך  האט  מאמע  די 
צו  באשלאסן  ברודער  איר  אויך  האט  איר  נאך  ברכה...  א  נאך  זאגן  צו  באשלאסן 
איר  איז  צייט  די  וואס  כאטש  און  אמנ'ס...  עטליכע  נאך  מאמע  זיין  פאר  צוגעבן 
געווען אזוי טייער, ווען א וועג פון ארום א האלבע שעה ווארט איר אפ, האט פרוי 

א' באשלאסן זיך צו מתגבר זיין און צו ווארטן.
די מלאכי רחמים וואס קומען יעצט צו וועלן זיכער צוגעבן נאך זכותים פאר מיין 

מאנ'ס רפואה – האט זי געטראכט צו זיך.
זי  ווען  שטוב,  פון  ארויס  איז  מאמע  די  ביז  אריבער  זענען  מינוט  טייערע  עטליכע 
זייט  לינקע  און  רעכטע  איר  און  מאכלים,  שבת'דיגע  די  מיט  פעקלעך  די  טראגט 

באגלייטן איר ציכטיגע מלאכים פון ענטפערן 'אמן'.
בעפאר זי האט אנגעיאגט ארויס גיין פון איר הויז איז זי שוין איבעראשט געווארן פון 
דאס וואס זי האט געזעהן; אקעגן איר זעהט זי וואו איר מאן שפאצירט געמיטליך, 

קומענדיג אהיים פון שפיטאל...
אונטערגעזוכט'  גוט  מיר  מען  האט  עמערדזשנסי-רום  די  אין  אנקומענדיג  'באלד 
מען  האט  ענדע  אין  'ווען  פרוי,  איבערראשנדע  זיין  פאר  דערציילט  ער  האט   –

באשלאסן מיך באלד צו באפרייען, און ב"ה, יעצט פיל איך זיך יעצט אין בעסטן'.
'צוריקקומענדיג פון שפיטאל', האט הרב א' פארגעזעצט צו דערציילן אן צו כאפן 
צו  כדי  אום-וועג,  א  דורך  גיין  צו  באשלאסן  מיר  'האבן  רייד,  זיינע  אין  ליגט  וואס 
פארדינען די שווערע בארג אויף ארויף וואס מיר האבן אויב מיר גייען די געווענליכע 

וועג'.
'נאך א סיעתא דשמיא פון אמן!' – האט די פרוי רעאגירט מיט א וואונדער.

הרב א' איז נישט איבערראשט געווארן, אין לויף פון די צייט וואס איז שוין אדורך 
פון ווען מ'האט ביי זיי אין שטוב אנגעהויבן זיך צו שטארקן אין די ענין פון ענטפערן 

אמן, האבן זיי זיך שוין צוגעוואוינט צו זעהן גרויסע וואונדער...
מיין  וועגן  'אמן'  געזאגט  ענק  'האבן  געפרעגט;  ער  האט   – יעצט?!'  איז  וואס  'און 

געזונט צושטאנד?' – האט ער פראבירט צו פארשטיין.
דאס מאל האבן איך זוכה געזעהן צו זעהן א באלדיגן פארדינסט דורכ'ן ענטפערן 
'אמן', האט די פרוי געענטפערט: ווען דו האסט דערציילט אז דו ביזסט געקומען פון 
א אום-וועג, האב איך געטראכט צו מיר, ווען איך וואלט זיך נישט אויפגעהלאטן צו 
ענטפערן אמן אויף די ברכות פון די קינדער וואס האבן אזוי שטארק געמוטשעט... 
וואלט איך זיך געטראפן גיין די לאנגע וועג ביזן שפיטאל, ווען די שווערע פעקלעך 
זענען אין מיינע הענט, נאר כדי צו הערן אז מיטן אויבערשטנ'ס הילף ביזסטו שוין 
באפרייט געווארן פון שפיטאל, און איך דארף צוריק גיין די גאנצע וועג אליין אין 
די טונקעלע גאסן, ווען די גאנצע פאמיליע ווארט שוין אום-געדולדיג און זארג'נדיג 

אויף מיין אנקום.
'וויפיל עגמת נפש האב איך זיך מיט די גאנצע פאמיליע איינגעשפארט אין די זכות 

וואס איך האב זיך אויפגעהאלטן כדי צו ענטפערן אמן וואו עס פאסט'.
'טיב הקהילה' תצוה תשע"ו

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

א איבערראשנדע ישועה אין זכות פון ענטפערן אמן

א
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שועה אין

המכין מצעדי גבר
עס איז באקאנט די מעשה אויף דעם חסיד וואס מ'האט אים געכאפט גייענדיג אין גאס אין א צייט פון א מלחמה, 
ווען עס איז געווען א באפעל מ'זאל נישט ארויס גיין אין די גאסן, און ווען די סאלדאטן האבן אים געפרעגט, 'וואו 

גייסטו?' האט ער געענפערט: 'איך ווייס נישט!'
האבן זיי אים גענומען אויף א אויספארשונג, און ווען מ'האט אים אויסגעפרעגט איבער זיין מאדנע ענטפער, האט 
'ענק פרען נאך? ענק זעהן דאך אליין מיט ענקערע אויגן אז כאטש איך האב געוואלט ערגעץ  ער זיי געזאגט: 
גיין, בין איך אנגעקומען צו די פאליציי סטאנציע... האב איך דען נישט ריכטיג געענטפערט אז 'איך ווייס נישט'?'

אויף יעדן טריט וואס דער מענטש גייט דארף ער צוקומען צום הילף פונעם אויבערשטן, אזוי ווי דוד המלך ע"ה 
זאגט אין תהילים (לז כג): "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו ְוַדְרּכֹו ֶיְחָּפץ", און אויף דעם לויבן מיר אין די ברכה פון 'המכין 

מצעדי גבר'.
די חכמה וואס ליגט באהאלטן אין די פוס פון א מענטש

די לשון 'המכין' ווייזט אויף די וואונדערליכע חכמה וואס ליגט באהאלטן אין די בריאה פון די פוס פון א מענטש, 
וואס זענען געבויעט אנדערשט פון די פוס פון אנדערע באשעפענישן, אז ער זאל קענען גיין מיט א זיכערקייט, 
אן דארפן צוקומען צו הילף פון זיינע הענט, און אזוי קען ער שטענדיג גיין ווען זיינע אויגן זענען אויף ארויף 

('ערוך השולחן').

דער  וואס  זאכן  וואונדערליכע  די  נאר  "זעה  הראשונים:  גדולי  די  פון  מנרבונא,  מנוח  רבינו  שרייבט  אזוי  און 
באשעפער האט באשאפן אין די פוס, אז עס האט אסאך אדערן, אדערן פון זיך באוועגן און אויך אדערן פון פילן, 
ווייל זיי דארפן זיך אסאך באוועגן, און זיי האבן אסאך טיילן און זיי זענען שטארק באהאפטן, און אויב עס וואלט 
געווען איין טייל וואלט זיך עס צובראכן געווארן פון אסאך גיין, און ווייל עס איז פון אסאך טיילן איז עס גרינג 
צו בייגן אויף וועלעכע זייט ער וויל. און דער אויבישטער האט צוגעגרייט אז די הויט ביי די פלאך פון די פוס איז 

הארט, כדי עס זאל נישט געשעדיגט ווערן פון גיין אויף דערנער און אויף הארטע ערד" ('טללי אורות'). 
מיר לויבן דעם באשעפער אויף דעם וואס 'המכין', ד.מ. ער האט אונז אוועק געשטעלט [אזוי ווי די לשון 'כיור 
וכנו'] אויף שטאקרע און געזונטע פוס וואו מיר ווילן גיין און שטיין, און האט אויך באשאפן די כח פון 'גלייך-
געוויכט' וואס אדאנק דעם קענען מיר גיין גראד אן צו פאלן אהער אדער אהין ('האר עינינו'; 'אוצר התפילות' עץ יוסף).

שעשה לי כל צרכי
ביי די בריאה איז דער מענטש באשאפן געווארן דער לעצטער, אז ווען ער איז באשאפן געווארן זענען שוין אלע 
זיינע געברויכן געווען גרייט, אזוי ווי עס זעהט זיך אן פון דעם וואס דער אויבישטער האט צום ערשט באשאפן 
די זאכן וואס פעלן וויכטיג אויס פארן לעבן אויף די וועלט, ווי ליכטיקייט, לופט און וואסער, און נאכדעם די 
געוויקסן וואס זענען פאר די באשעפענישן, נאכדעם די עופות און די פיש, און נאר נאכדעם דעם מענטש וואס 

ער זאל קענען געניסן פון זיי.
ווען א מענטש שחט א בהמה צי א עוף כדי צו עסן, ווייזט ער אז ער איז העכער פון אנדערע באשעפענישן, מיט 

דעם וואס דער אויבישטער האט אים געמאכט געוועלטיגן אויף זיי כדי ער זאל האבן אלע זיינע געברויכן.
אבער ספעציעל דערקענט זיך די מעלה ווען ער טוהט אן לעדערנע שיך, ווייל מיט דעם ברענגט ער ארויס אז ער 
געוועלטיגט אינגאנצן אויף די אלע באשעפענישן, וואס זייער הויט שפרייט ער אויס אויף דעם נידעריגסטן פלאץ 
פון אונזער קערפער, אונטער די פוס, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק (תהלים ח ז-ח): 'ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדי ּכֹל ַׁשָּתה 

ַתַחת ַרְגָליו. צֶֹנה ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי' (הגר"א 'אמרי נועם' ברכות ס ב).
'שעשה' – איז א לשון עבר

דער גר"א (שם) ערקלערט דארט אין זיינע ווערטער, אז די נוסח פון די ברכה איז 'שעשה לי כל צרכי' בלשון עבר, 
ווייל דורך די פוס דערקענט זיך אז דער באשעפער האט אונז נישט באשאפן בעפאר ער האט שוין פון פריער 
צוגעגרייט אלע אונזערע געברויכן, און אויף דעם דארפן מיר לויבן, אז ווען ער האט באשאפן די וועלט האט ער 

אונז באשאפן העכער אלע באשעפענישן.
רבי  הרה"ק  געזאגט  האט  עבר,  בלשון  געזאגט  ווערט  ברכה  די  פארוואס  ערקלערונג,  וואונדעליכער  א  נאך 
יקותיאל יהודה האלברשטאם, דער בעל 'שפע חיים' פון צאנז זי"ע: חז"ל זאגן (סוטה ב א) אז ארבעים יום קודם 
יצירת הולד רופט אויס א בת קול און זאגט 'בת פלוני לפלוני', לכאורה איז שווער פארוואס פעלט אויס מ'זאל 
שוין אויסרופן אזוי פריה? נאר ווייל דער אויבישטער ווייסט אז דער מענטש וועט זינדיגן, וועגן דעם, כדי ער זאל 
פאר זיך נישט פארדארבן זיין זיווג דורך זיינע זינד, רופט מען עס אויס בעפאר ער ווערט באשאפן, ווען ער איז 

נאך ריין פון יעדע זינד.
אויף דעם וועג קען מען אויך ערקלערן די ברכה 'שעשה לי כל צרכי': מיר זאגן עס אין א לשון עבר, כדי צו לויבן 
אויף דעם וואס פון די ששת ימי בראשית האט שוין דער אויבישטער צוגעגרייט אלע אונזערע געברויכן, נאך 
בעפאר מיר האבן פארדארבן אונזערע מעשים, און דורך דעם קענען מיר יעצט הנאה האבן פון די גאנצע שפע 

וואס דער אויבישטער טוהט מיט אונז יעדן טאג.
אויף נאך א וועג האט ער ערקלערט: דער וואס גלייבט אמת'דיג פארלאזט זיך אז אלע זיינע געברויכן זענען שוין 
גרייט פאר אים, נאר לויט זיין קליינע השגה שפירט ער אז עס פעלט אים, און ער דארף צוקומען צו תפילה כדי 
אונזערע  אלע  אז  גלייבן  מיר  אז  ווייזן  צו  עבר,  בלשון  ברכה  די  מיר  זאגן  דעריבער  דעם.  צו  דערגרייכן  זאל  ער 

געברויכן זענען שוין צוגערייט פאר אונז ('הליכות חיים' ברכות השחר).
דער באשעפער גיט אונז אלע אונזערע געברויכן

דעם דארפן מיר לויבן אויף די עצם זאך וואס דער אויבישטער העלפט אונז מ'זאל קענען קויפן שיך, וואס מיט 
זיי קענען מיר גיין אין אלע וועגן כדי מיר זאלן קענען ערלעדיגן אלעס וואס עס פעהלט אונז אויס, און דאס איז 
געקענט  נישט  ער  ווען געגאנגען בארוועס וואלט  מענטש וואלט  דער  ווען  כל צרכי', ווייל  לי  'שעשה  די נוסח 
גיין אין קיין שום פלאץ, און ווען ער טוהט אן זיינע שיך איז עס ווי עס וואלט שוין גרייט געווען אלע אונזערע 

געברויכן (אבודרהם).
און אזוי שרייבט דער "יסוד ושורש העבודה": "א מענטש דארף זאגן די ברכה מיט א שטארקע פרייד, און ער 
דער  וועמען  ספעציעל  און  געברויכן.  זיינע  אלע  צושטעלן  אים  וועט  ער  אז  יתברך  ה'  אין  גלייבן  שטארק  זאל 
אויבישטער האט געשאנקען פרנסה און קליידער און א וואוינונג און אלעס גוט, זאל זאגן די ברכה מיט גאר א 
מורא'דיגע שמחה און זאל אפגעבן א גרויסן שבח אויפן פארגאנגענהייט, און גלייבן אויפן צוקונפט. און כאטש 
וואס די ברכה האט מען מתקן געווען אויף די שיך, דאך דארף ער אין זיינע געדאנקען אפגעבן א לויב אויף אלעס 

גוט'ס וואס דער אויבישטער האט אים געשאנקען".
א עקסטערע ברכה אויף די שיך

די טעם פארוואס די חכמים האבן מתקן געווען א עקסטערע ברכה אויף די שיך, און עס איז נישט גענוג די ברכה 
פון 'מלביש ערומים', ערקלערט דער מהר"ל ('גור אריה' עקב): עס איז פארהאן א צווישנשייד צווישן קליידער און 
שיך; די קליידער האבן א ספעציעלע מעלה, מיט דעם וואס זיי דעקן צו די אלע פלעצער אינעם קערפער כדי צו 
פארמערן פארן מענטש כבוד און קדושה. אנדערשט איז די שיך וואס געבן נישט צו קיין כבוד און קדושה פארן 
מענטש, נאר פארקערט, אין א הייליגע פלאץ דארף מען אויסטוהן די שיך אזוי ווי עס שטייט (שמות ג ה): "ַׁשל 

ְנָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא".
וויבאלד די ציל פון די שיך איז נאר כדי צו גרינגער מאכן פארן מענטש ער זאל קענען גיין און זיך באשעפטיגן 
אין זיינע געברויכן, דעריבער אויף די קליידער זאגן מיר א כללית'דיגע ברכה: "מלביש ערומים", ווייל זיי ברענגען 
צו כבוד פארן מענטש. אבער אויף די שיך זאגן מיר א עקסטערע ברכה, ווייל מיט דעם גייען מיר נאר אלץ זייער 

געברויך און נישט צוליב כבוד (מהר"ל - גור אריה, פר' עקב).

א בליק לויטן סדר פון דאווענען א בלתעתענה אמונים  ם 
די ברכות 'המכין מצעדי גבר' און 'שעשה לי כל צרכי' 

מע


