
פרשת במדבר

בס"ד

ציילן די ברכות
ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל (א ב)

די  פון  תקנה  די  איבער  רעדט  ער  ווען  טז)  ז  (תפילה  רמב"ם  דער 
ברכות  אלע  די  ציילט  ער  "און  אזוי:  ער  שרייבט  ברכות',  'מאה 
ביז ער וועט אנקומען צו די צאל פון די מאה ברכות", פון דעם 
איז  עס  אז  זצ"ל,  בריסק  פון  גרי"ז  דער  געלערנט  ארויס  האט 
פארהאן א עקסטערע מעלה מיטן ציילן די ברכות ביזן אנקומען 

צו הונדערט, און אזוי האט זיך דער גרי"ז געפירט למעשה.
'תשובות והנהגות' ח"ב סי' קכט
די  "ווייל  פסוק:  אויבנדערמאנטן  אויפן  זאגט  רש"י  וואס  לויט 
שטענדיג",  זיי  ער  ציילט  אויבערשטן,  ביים  באליבט  זענען  אידן 
אזוי  הגרי"ז,  פונעם  ווערטער  די  אויף  טעם  א  צולייגן  מען  קען 
ווי די ציווי פון השי"ת פאר משה רבינו ווייזט אויף די ליבשאפט 
וואס ער האט צו אונז, אזוי אויך – דאס ציילן מאה ברכות וואס 
אין  ברכות  די  פון  חביבות  די  ווייזט  מויל  אונזער  מיט  זאגן  מיר 
אונזערע אויגן, און א ברכה וואס ווערט געזאגט מיט א ליבשאפט 

איז זיכער זייער חשוב פארן אויבערשטן.
'מאיר עוז' על משנה ברורה מו ג

א מקור אויף די עקסטערע נוסחאות ביים דאווענען
ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ב ב)

אין  מוסר)  תוכחת  חיים  (דרך  הק'  של"ה  דער  ברענגט  פסוק  די  פון 
נאמען פונעם אר"י הקדוש א ראי' אויף די פארשידענע נוסחאות 
ביים דאווענען וואס זענען פארהאן צווישן כלל ישראל: אזוי ווי 
עס איז געווען די פיר דגלים וואס דורך זיי האט יעדער געוואוסט 
וואו איז זיין פלאץ, אזוי איז אויך דא פיר אפטיילונגען צווישן די 
אידן: די בני ספרד, אשכנז, קאטאלאניע און איטאליע, און יעדע 
פאן  זיין  אונטער  בלייבן  צו  ערלויבעניש  די  האט  זיי  פון  איינס 
און זיך פירן ווי זיינע מנהגים, אזוי ווי חז"ל זאגן "אלו ואלו דברי 

אלוקים חיים".
מאיר  רבי  הגאון  פון  ווערטל  גוט  א  דעם  אויף  באקאנט  ס'איז 

שפירא פון לובלין:
"עס זענען דא וואס זאגן פריער ברוך-שאמר, און עס זענען דא 
צוזאמען  זאגן  אויפאיינמאל  אלע  אבער  הודו,  פריער  זאגן  וואס 

"יהי כבוד ה' לעולם..."
'טעם ודעת'

א עקסטערע געפיהל ביי יעדע תפילה 
מענין לענין באותו ענין, האט דער משגיח פון סלאבאדקא הגה"צ 

רבי משה טיקאטשינסקי געזאגט:
אנשי  די  פון  איז  האבן  מיר  וואס  התפילה  נוסח  די  וואס  כאטש 
כנסת הגדולה און חלילה מיר זאלן עפעס משנה זיין, פון דעסוועגן 
דארפן מיר זעהן מיר זאלן דאווענען מיט א לעבעדיקייט און מיט 

א ברען, צולייגן כוונה און געפיהל פון די טיפענישן פון הארץ.
און האט צוגעלייגט צו דעם: מ'קען טרעפן א רמז אויף דעם אין 
דער פסוק: כאטש וואס אונזער תפילה האבן מיר באקומען פון 
ְלֵבית  "ְבאֹתֹת   - נוסח  קביעות'דיגער  א  אלץ  עלטערן  אונזערע 
און  כוונה  דעם  צו  צולייגן  יעדער  דארף  דעסוועגן  פון  ֲאבָֹתם", 

'ומתוק האור'געפיהל - "ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו".

ער  ווען  דערציילט:  ווערט  רבי  צאנזער  דער  חיים'  'שפע  אויפן 
האט דאס ערשטע מאל באזוכט אין אמעריקע, איז ער אריין אין 
שרגא  רבי  הגה"צ  הישיבה  ראש  דער  ווען  ודעת'  'תורה  ישיבה 
פייוויל מענדלאוויטש האט איבער געגעבן פאר זיינע תלמידים א 

שיעור אין טייטש פון תפילה.

געוואונדערט  זיך  ער  האט  באמערקט  דאס  האט  רבי  דער  ווען 
און האט געפרעגט: וויאזוי קען מען אויסלערנען טייטשן אויף 
כוונות  נייע  ווערטער  די  דאך  באקומען  טאג  יעדן  תפילה, 

נעכטיגע  א  פארגלייך  קיין  נישט  איז  עס  און  טייטשן,  נייע  און 
תפילה צו א היינטיגע תפילה... און פאסיג זענען די ווערטער צו 
דעם וואס האט עס געזאגט, עס איז דאך באקאנט אז די תפילות 
געדאוונט  האט  ער  ווייל  דבר  שם  א  געווען  זענען  רבי'ן  פונעם 

מיט א אומגעווענליכע השתפכות הנפש.
'לפיד האש' ח"ב עמ' תרי

געדענקען דעם יום המיתה
"ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲחנּו" (שם) 
די  "מיט  רש"י:  ערקלערט  ֲאבָֹתם"  ְלֵבית  "ְבאֹתֹת  פסוק  אויפן 
זיי  ווען  געגעבן  איבער  זיי  האט  יעקב  פאטער  זייער  וואס  צייכן 
האבן אים געטראגן פון מצרים". לכאורה דארף מען פארשטיין; 
פארוואס זענען די אידן באפוילן געווארן צו אויסשטעלן זייערע 
פיר דגלים לויט ווי די שבטים האבן ארויף געטראגן יעקב אבינו 

פון מצרים, וואס איז די פארבינדונג פון זיי ביידע?
ערקלערט דער גאון רבי שלמה זלמן עהרנרייך אב"ד שאמלוי:

זאגט:  אליעזר  "רבי  געברענגט:  ווערט  א)  (קנג  שבת  מסכת  אין 
שוב יום אחד קודם מיתתך, וואס איז טייטש, טוה תשובה איין 
טאג בעפאר דו שטארבסט. האבן זיינע תלמידים אים געפרעגט: 
שטארבן?  ער  וועט  טאג  וועלעכע  אין  מענטש  א  דעם  ווייסט 
טאג  יעדן  וועט  ער  גוט,  זיכער  דאך  איז  געזאגט:  זיי  ער  האט 
תשובה טוהן ווייל ס'קען זיין אז מארגן וועט ער שטארבן, אויב 

אזוי, איז ער א גאנץ לעבן פארנומען מיט תשובה"
לויט דעם קען מען זאגן אז דעריבער האט דער השי"ת געהייסן 
זייער  אין  זענען  זיי  ווען  אז  ד.מ.  מדבר,  אין  רועהן  זיי  ווען  אז 
געווענליכן לעבן, מיט א רוהיגקייט, זאלן זיי זיין אויסגעשטעלט 
אזוי ווי זיי זענען געגאנגען באגלייטן יעקב אבינו צום באערדיגן, 

אזוי  און  המיתה,  יום  דעם  געדענקען  שטענדיג  זאלן  זיי  אז  כדי 
וועלן זיי זיין אגאנץ לעבן בתשובה.

און מ'קען עס אויך מרמז זיין אין די ענדע פון די פסוק: "ָסִביב 
אנגערופן  דאך  ווערט  הקברות  בית  א  ווייל  ַיֲחנּו",  מֹוֵעד  ְלאֶֹהל 
סיבה  די  אז  מיר  זעהן  דא  פון  כג),  ל  (איוב  ָחי"  ְלָכל  מֹוֵעד  "ֵבית 
לויה  די  ביי  ווי  אזוי  דגלים  די  ביי  גערוהט  האבן  זיי  פארוואס 
יום  דעם  געדענקען  שטענדיג  זאלן  זיי  אז  געווען  איז  יעקב  פון 

המיתה.

'דרשות לחם שלמה' עמ' רע"ה

די יארן פארן 
"ּוְׁשִנִּים ִיָּסעּו" (ב טז)

דער  כ"ק  צו  אריינגיין  יונגעלייט  די  פלעגן  צייט  צו  צייט  פון 
אין  חיזוק  דברי  אים  פון  הערן  צו  כדי  זצ"ל  רבי  אהרן  תולדות 
שטענדיג  זיי  פלעגט  ער  ה'.  עבודת  אין  און  תפילה  אין  תורה, 
זענען  וואס  זאכן  די  אין  זיין  מחזק  זיך  זאלן  זיי  אז  זיין  מעורר 

איין  פון  אפשטיפן  נישט  מ'טאר  און  עולם',  של  ברומו  'עומדים 
טאג אויפן צווייטן, ווייל די טעג לויפט דאך אריבער ווי א שאטן, 
שטיין  וועלן  מיר  ווי  טאג  דער  אנקומען  וועט  שנעל  זייער  און 
אונזערע  אויף  וחשבון  דין  א  אפגעבן  מעלה  של  דין  בית  פארן 

מעשים.
אין די געלעגנהייטן איז ער געווען געוואוינט צו דערמאנען דעם 
שארפן ווערטל פון כ"ק הרה"ק רבי יואל פון סאטמאר זצ"ל אויף 
דעם פסוק: "ּוְׁשִנִּים ִיָּסעּו - די יארן פארן", ממילא געדענקט וואו 

ענק האלטן און כאפט אריין וואס מער אויף די וועלט.
'תורה ואמונה' עמ' קמ

די בימה אינמיטן שוהל
ְוָנַסע אֶֹהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִּים ְּבתֹו ַהַּמֲחנֹת (ב יז)

ווייל אין די ארון וואס איז געווען אינעם אהל מועד איז געליגן די 
תורה, אויב אזוי איז פאסיג אז דער אהל מועד זאל זיין אינמיטן 
די מחנות – אינעם צענטער, אז אלע זאלן זיין די זעלבע נאנט צו 
דעם, וועגן דעם דארף די בימה וואס מיר ליינען אויף דעם זיין 

אינמיטן די שוהל.
"חפץ חיים על התורה"

די הארבקייט פון דערמאנען 
דעם אויבערשטנ'ס נאמען אן כוונה

"ְוָׂשא ֵאת ִמְסַּפר ְׁשמָֹתם" (ג מ)
אין תנ"ך ווערט געברענגט דריי מאל די ווארט "ְוָׂשא"; דא, און אין 
ספר דברים (ג כז): "ֲעֵלה רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוָׂשא ֵעיֶני... ִּכי א ַתֲעבֹר 
ַוֲעָמִלי  ָעְנִיי  יח): "ְרֵאה  (כה  תהלים  ספר  אין  און  ַהֶּזה",  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת 

ְוָׂשא ְלָכל ַחּטֹאוָתי" (בעל הטורים).
ער  ברענגט  העשור)  ויום  מידות  לי"ג  מוסר  (תוכחת  פנים'  'ייטב  אין 
פראג  פון  רב  דער  חיות  יצחק  רבי  גאון  דער  וואס  מעשה  א 
האט דערציילט אויף זיך, וואס מיט דעם קען מען ערקלערן די 

פארבינדונג צווישן די דריי פסוקים:
ער  האט  געווען,  קראנק  זייער  איז  גאון  דער  וואס  צייט  די  אין 
נסתלק  לאנג  פון  שוין  איז  וואס   - צדיק  א  חלום  אין  געזעהן 
משפט.  זיין  אויף  מעלה  של  דין  בית  אין  שטייט   - געווארן 
אים  און  ערוך'  'שלחן  דעם  געעפנט  אים  זיי  האט  אנהויב  אין 
געשריבן?"  שטייט  דא  וואס  געווען  מקיים  "האסטו  געפרעגט: 

דער צדיק האט באלד געענטפערט: "יא!"
אבער ווען זיי האבן אים ווייטער געפרעגט: "האסט נישט ארויס 
די  געהאט  אינזין  האסטו  צי  לבטלה?  שמים  שם  א  געזאגט 
טייטש פון די שמות הק' ביים ארויס זאגן?", האט ער געשוויגן 
און נישט געענטפערט, באלד זענען געקומען מלאכים אנגעטוהן 
געזאגט: "זיי  אים  האבן  דיינים  די  און  מלבושים,  שווארצע  מיט 
שמות  די  פון  געווארן  באשאפן  זענען  וואס  מלאכים  די  זענען 
וואס דו האסט דערמאנט אן קיין כוונה, קוק נאר וואס דו האסט 
אים  מען  האט  באלד  און  מעשים",  דיינע  מיט  צוגעברענגט 

געפירט צו די גיהנום.
ענדיגט דער 'ייטב פנים": דעריבער, דער מענטש ווען ער לעבט 
געזאגט  ארויס  האט  ער  מאל  וויפיל  אריינטראכטן  ער  זאל  נאך 
דעם שם שמים לבטלה אן כוונה, און ער זאל געדענקען אז ווען 
ער וועט שטיין פארן בית דין של מעלה וועט מען זאגן...: קוק 
דעם  דערמאנט  האסטו  מאל  וויפיל   – ְׁשמָֹתם"  ִמְסַּפר  ֵאת  "ְוָׂשא 
שם שמים אן קיין כוונה, "ְוָׂשא ֵעיֶני... ִּכי א ַתֲעבֹר" – אז וועגן 

דעם וועסטו נישט אריין גיין אין גן עדן.
דעמאלטס וועט דער מענטש נישט האבן קיין ענטפער, נאר צו 

בעהטן פונעם אויבירשטן: "ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ְוָׂשא ְלָכל ַחּטֹאוָתי" 
– קוק נאר צו מיין ארימקייט און צו די שוועריקייטן וואס 

איך האב געהאט ביים לעבן, און זיי מיר מוחל די זינד.

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

צוזאמען מיט די ראשי אלפי ישראל
ַאְלֵפי  ָראֵׁשי  ֲאבֹוָתם  ַמּטֹות  ְנִׂשיֵאי  ָהֵעָדה  ְקרּוֵאי  ֵאֶּלה 

ִיְׂשָרֵאל ֵהם (א טז)

'נשיאי מטות אבותם' – איז ראשי תיבות אמן. א רמז 
אמן  ענטפערט  וואס  דער  אז  זאגן  חז"ל  וואס  אויף 
עפנט מען פאר אים די טויערן פון גן עדן און ער איז 
זוכה דארטן צו זיין צוזאמען מיט די צדיקים – די ראשי 

אלפי ישראל.
חתם סופר; כרם ד"ל

זאל  ער  אז  ברכות  די  ביי  און  דאווענען  ביים  געבן  אכטונג  דארף  מענטש  "א 
ענטפערן נאך זיי אמן – וואס די ווארט איז פון די לשון 'אמונה', און יעדער וואס 
די  געווען  מקבל  האבן  און  סיני  בארג  אויפן  געשטאנען  זענען  עלטערן  זיינע 
תורה וואס איז אנגערופן 'אמונה' און ער איז פון אברהם אבינו'ס קינדער וואס 
"והאמין  ו):  טו  (בראשית  שטייט  עס  וואס  מאמין  ערשטער  דער  געווען  איז  ער 
'כד הקמח' ערך אמונה בה'", דארף אינזין מיטן גאנצן הארץ ביים ענטפערן אמן". 

"די ערשטע מצוה איז, מיר זאלן גלייבן 
אינעם אויבערשטן, און מיר זאלן גלייבן 
אז ער טוהט אלעס וואס מיר זעהן אויף 
די וועלט, און דאס איז (שמות כ ב): "ָאֹנִכי 
ה' ֱאֶקי"" (ספר המצוות להרמב"ם, מצות עשה א)

אין די פארברייטונגען צו די זמן מתן תורתינו וועלן מיר זיך אונטערנעמען ביתר שאת ועוז זיך צו 
מחזק זיין אין די ענין פון ענטפערן אמן מיט כוונה נאך די ברכות השחר און אויך אנדערע ברכות 

און תפילות, און אזוי וועלן מיר איינווארצלען די אמונה אין אונזערע הערצער אויף אייביג,  אמן.
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אזוי ווי ביי יעדע זאך אין לעבן, איז אויך ביי די ביזנעס פארהאן בעסערע צייטן און שווערערע 
צייטן, און אזוי אין איינע פון די טעג האט זיך געטראפן מיסטער ל. א געריבענער און א 
כיטערער אמעריקאנער ביזנעס מאן, אין אזא צושטאנד וואס האט נישט א וועג ארויס. ער 
אלע  געהאט  האט  וואס  ביזנעס  א  אויפשטעלן  קענען  צו  הלוואות  גרויסע  גענומען  האט 
אלע פלענער  פנים,  אים געקלאפט אין  האט  די מציאות  ס'זאל מצליח זיין, אבער  סיבות 
זענען אדורך געפאלן, און די אלע געלטער וואס ער האט אינוועסטירט האט ער דערלייגט.
מענטש,  מכובד'דיגער  א  פון  געווארן  געדרייט  איבער  ל.  מיסטער  איז  טאג  העלן  א  אין 
אין  גייט  וואס  מענשט  אומגליקליכער  א  צו  אים,  צו  געקומען  זענען  אסאך  וואס  נגיד  א 
עטליכע טעג אויסרופן אויף באנקראט – אין די מינוט וואס די מענטשן און די באנק וועלן 

געוואר ווערן זיין אז ער איז געווארן א יורד.
אבער איין האפענונג האט ער געהאט: אויב איינער פון זיינע נאנטע וועלן אים פארבארגן 
צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאללער גאר באהאלטן אן קיין עֵרבים, דעמאלטס איז 

דא א שאנס אז ער זאל זיך קענען ארויסדרייעען פון זיין ביטערן מצב.
הצבי  קרן  על  געלט  זיין  לייגן  צו  זיין  מסכים  זאל  וואס  מענטש  א  טרעפן  צו  דא  איז  ווי 
און אים פארבארגן אזא גרויסע סומע אן קיין עֵרבים, און איבערהויפט ווען עס איז דא א 
שטארקער חשש אפשר וועט ער נישט קענען באצאהלן די הלוואה? אין די פראגע האט 
זיך מיסטער ל. זייער געפלאגט, ביז ער האט זיך דערמאנט אין זיין נאנטער פריינד פון יארן 

צוריק מיסטער ב. וואס זיינע באציאונגען מיט אים זענען געווען זייער נאנט.
אין לויף פון אסאך יארן זענען די אפיסעס פון די צוויי געווען אין איין שטאק אין איינס 
פון די הויכע הייזער אין מאנהעטן. מיט א שווערער הארץ האט מיסטער ל. באשלאסן צו 
גיין צו אים מיט א האפענונג אז זייער שטארקע נאנטקייט וועט אים צוניץ קומען אין די 

יעצטיגע מינוט.
זיין  פון  אפיס  די  פון  טיר  די  אויף  געקלאפט  ל.  מיסטער  האט  קניהען  ציטערדיגע  מיט 
פריינד, און ווען די טיר האט זיך געעפענט האט ער באלד אנגעהויבן צו דערציילן וויאזוי ער 
האט פלאנירט אויפשטעלן א ביזנעס וואס וועט קענען ברענגען גרויסע פארדינסטן, און א 
אומגעראכטענע סיבה האט צוגעברענגט אז ער האט אלעס פארלוירן. "יעצט בין איך נישט 

נאר א ארימאן" – האט מיסטער ל. ערקלערט, "נאר א ריזיגער בעל חוב".
מיסטער ב. האט צוגעהערט מיט אינטערעסע צו וואס זיין גוטער פריינד האט אים געזאגט, 
און דעמאלטס האט מיסטער ל. פארגעזעצט: "איך האב נאך איין מעגליכקייט זיך ארויס 
פערטל  א  פון  הלוואה  א  האבן  איך  דארף  דעם  צו  אבער  מצב,  ביטערן  דעם  פון  דרייען 

מיליאן דאללער".
וואס  איינער  ווי  שמייכל  א  מיט  געענטפערט  ב.  מיסטער  האט  פראבלעם!"  קיין  "נישט 
און  צעטיל  א  אויף  אונטער  נאר  "שרייבט  טומל,  די  איז  וואס  אויף  נישט  פארשטייט 
גאנצן  דעם  קאנטע  דיין  אין  אריבער  שוין  פיר  איך  און  ערבים,  דעם  אויף  פאר'חתמ'ע 

סומע..."
"איך קען נישט פאר'חתמ'ענען קיין ערבים" – האט מיסטער ל. געענטפערט טרוקענערהייט, 
"פארוואס?" – האט מיסטער ב. זיך געוואונדערט און האט באלד פארשטאנען, אבער ער 
זאגט אים איבער די זעלבע ווערטער ווי פריער: "איך האב קיינמאל נישט פארבארגט אזא 

גרויס סומע געלט אן קיין ערבים, איך קען נישט אנדערשט טוהן!"
מיסטער ל. האט אין הארץ פארשטאנען די סיבה פארוואס זיין גוטער פריינד זאגט אים 
אזוי, אבער ער האט באשלאסן צו פראבירן: ער האט אנגעכאפט די הענט פון זיין פריינד 
און איז ארויס צוזאמען מיט אים צו דעם טונקעלן טעראסע, דארט האט ער אויפגעהויבן 
איך  פריינד,  "מיין  שטימע:  ציטערדיגע  א  מיט  געזאגט  האט  און  הימל  צום  הענט  זיינע 
פארשטיי גוט פון וואס דו האסט מורא, און פון צווייטן זייט קען איך נישט ברענגען קיין 
ערבים אויף די הלוואה, איך בעהט דיר הייב אויף דיינע אויגן צום הימל, דארט זיצט דער 

בעסטער און באגלייבסטער ערב, קענסט באשטיין זיך צו פארלאזן אויף אים?!"
קעגן  געקענט  נישט  זיך  האט  איד,  ערליכער  און  פרומער  א  געווען  איז  וואס  ב.  מיסטער 
שטעלן אקעגן אזא שטארקע אמונה. די התרגשות האט אים אינגאנצן ארום גענומען, און 
מיט א ציטערדיגע הארץ האט ער אים געזאגט: "קום צוריק נאך צוויי טעג, און דו וועסט 

האבן גרייט די געלט".
עטליכע חודשים זענען פארלאפן, און די פלאן פון זיך ארויסדרייען פון די שוועריקייטן איז 
מיט סייעתא דשמיא אדורך ווי געראכטן, אבער ווען עס איז אנגעקומען די צייט פון צוריק 
געבן די הלוואה, האט ער נישט געהאט ביי זיך גענוג קעש-געלט צוריק צו געבן, ער האט 
זיך געשעמט צו באווייזן פאר זיין גוטער פריינד, אבער ער האט געהאפט אז ביז עטליכע 

טעג וועט ער האבן ביי זיך דעם גאנצן סומע.
ווען עס זענען אדורך נאך עטליכע וואכן און ער האט נאכנישט צוריק באקומען די געלט, 
האט מיסטער ב. באשלאסן מיטן גאנצן תמימות זיך צו ווענדן צו דעם ערב... ער האט זיך 
צום  אויגן  זיינע  אויף  הייבט  ער  ווי  טעראסע  טונקעלן  אינעם  שטיין  געטראפן  נאכאמאל 
הימל מיט א געבעהט: "אויבישטער, דו ווייסט ווי שטארק איז מיר שווער געווען נאכגעבן 
די געבעהט פון מיין ידיד, איך האב צוגעשטימט צו דעם נאר ווייל איך האב זיך פארלאזט 

אויף דיר אלץ דער בעסטער און באגלייבסטער ערב.
עס איז שוין אריבער עטליכע וואכן פון די צייט צו באצאהלן און ער האט מיר נאכנישט 
באצאהלט. איך גלייב אז נישט בכוונה טוהט ער אזוי, נאר אלץ גרויס בושה און נישט האבן 

די מעגליכקייט, אבער דו ביזסט דאך דער האר פון די גאנצע וועלט..."
ער  האט  דעמאלטס  און  סקונדעס  עטליכע  אויף  אפגעשטעלט  זיך  האט  ב.  מיסטער 
פארגעזעצט ווען טרערן פארפלייצן זיינע אויגן: "איך בעהט נישט פון דיר א פערטל מיליאן 
זאלסטו  דעם  אנשטאט  דיר  פון  בעהט  איך  אויגן;  דיינע  אין  גארנישט  איז  וואס  דאללער, 
שיקן דיין ישועה פאר מיין אכט און צוואנציג יעריגע טאכטער, וואס זי ווארט שוין אזויפיל 

יארן אויף איר זיווג, און איך בין פארזיכערט אז דו וועסט נאכגעבן מיין בקשה!"
עס איז נישט אדורך פון דעמאלטס קיין צעהן טעג, און דער באגלייבטער ערב האט אים 
איז  עס  און  יאר  עטליכע  פאר  אנגעטראגן  שוין  מ'האט  וואס  שידוך  א  אנטוישט;  נישט 
דעמאלטס אראפ צוליב עטליכע סיבות איז יעצט צוריק געקומען אויפן טיש צום צווייטן 
מאל. ביידע זייטן האבן באשלאסן נאכאמאל צו פראבירן און דאס מאל האט זיך עס שנעל 

גערוקט, און ביז עטליכע טעג האט מען געבראכן טעלער אין א מזל'דיגע שעה.
מיסטער ב. האט נישט געקענט פארנעמען זיין שמחה, אזויפיל יארן פון ווארטן האט זיך 
וואס  באשעפער  פארן  לויב  מיט  פול  געווען  ער  איז  הארץ  אין  און  געענדיגט,  מיטאמאל 

האט צוגעהערט צו זיין תפילה וואס איז ארויס פון טיפענישן פון זיין הארץ.
א  אנגעקומען  איז  טעג  עטליכע  נאך  געווארן  געפייערט  איז  וואס  תנאים  די  צו 
זיך  געקומען  איז  ל.  מיסטער  האנט;  זיין  אין  קאנווערט  א  מיט  גאסט  אומגעראכטענער 

מיטפרייען מיט די שמחה פון זיין גוטער פריינד, און אויך אפגעבן זיין חוב.
"מזל טוב! איך אנטשולדיגט זיך אויף דעם וואס איך האב פארשפעטיגט ביז יעצט, אין דעם 

קאנווערט אין דא א טשעק פון א פערטל מיליאן דאללער..."
"דו דארפסט מיר נישט צוריק געבן" – האט זיך אנגערופן מיסטער ב. צו זיין פארוואונדערטן 

פריינד, "דער ערב האט מיר אלעס באצאהלט, ביזן לעצטן גרייצער"
מיסטער ל. האט נישט פארשטאנען, און דער אבי הכלה האט אים אנגעהויבן צו ערקלערן, 
אבער מיסטער ל. האט נישט נאכגעלאזט: "איך האב זיך אונטער גענומען צו באצאהלן און 
איך דארף איינהאלטן וואס איך האב זיך אונטער גענומען!" – האט ער גע'טענה'עט מיט א 
פעסטקייט. "איך וועל נישט צורירן צו די געלט" – האט קלאר געמאכט דער אבי הכלה, 

אבער זיין גוטער פריינד האט נישט געוואלט הערן פון דעם.
דער וויכוח וואלט זיך געקענט פארציעהן ווען נישט דער ראש ישיבה וואס האט געווארט 
מיטן גאנצן עולם אויפן ליינען די 'כתובה' האט זיך אריינגעמישט, און ווען ער האט געהערט 
די וועטער אויסטויש האט ער גע'פסק'נט: "מיסטער ל. זאל צוריק געבן די הלוואה, ווייל די 
געלט איז דאך נישט זיינס, אבער וויבאלד מיסטער ב. – לויט ווי ער זאגט - האט עס שוין 
צוריק באקומען פונעם ערב ווען ער האט עס אפגעבעהטן, דעריבער דארף מען צוריק געבן 

די געלט צום ערב, ד.מ. אז מ'זאל געבן די געלט פאר א צדקה צוועק.
זייער שנעל האט מען אויפגעזוכט א פאסיגע אדרעס, א חשובער מוסד וואס האט זייער 

קריטיש געדארפט אזא סומע, אזוי איז די גאנצע סומע צוריק צום ערב.
אזוי זענען אלע איבערצייגט געווארן וויאזוי דער אויבישטער פירט אלעס אויף די וועלט, 

און אלעס אין זכות פון איין תפילה וואס איז געקומען פון טיפן הארץ.
'ברכת דוד' בהר

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

דער ָעֵרב האט באקומען זיין גאנצע געלט
די

א
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באקומ האט

וואס עס פעלט אויס פון פריער כדי צו מקבל זיין עול מלכות שמים
שמים  יראת  מיט  שטענדיג  לעבן  צו  מחוייב  איז  מענטש  א  אז  געמאכט  קלאר  שוין  האבן  מיר  וואס  נאך 
("לעולם יהא אדם"), און מיר האבן איינגעזעהן אז די וועג אנצוקומען צו דעם איז דורך איינערקענען אז מיר 
א  פון  ציהל  די  וויסן  קלאר  און  חיינו"),  מה  אנו  ("מה  גרויסקייט  באשעפער'ס  דעם  אקעגן  גארנישט  זענען 
מענטש אויף די ועלט און פארשטיין וואס איז דער אמת'דיגער גליק ("אבל אנחנו עמך בני בריתך"), יעצט קומען 

מיר אן צו דעם צענטראלן פונקט פון די תפילה, דאס איז קבלת עול מלכות שמים באהבה.

בעפאר מיר וועלן מקבל אויף אונז דעם עול מלכות שמים, וועלן מיר נאכאמאל ארויס ברענגען א לויב צו 
השי"ת און מיר וועלן ארויס זאגן די באשלוס צו וואס מיר זענען צוגעקומען נאר נאך די אוינדערמאנטע 
הקדמות: "ְלִפיָכ ֲאַנְחנּו ַחָיִּבים ְלהֹודֹות ְל, ּוְלַשֵׁבֲּח ּוְלָפֶאְר ּוְלָבֵר ּוְלַקֵדּׁש ְוִלֵתּן ֶשַׁבח ְוהֹוָדָיה ִלְשֶׁמ. ַאְשׁ־
ֵרינּו, ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו, ּוַמה ָנִּעים ּגֹוָרֵלנּו, ּוַמה ָיָּפה ְיֻרָשֵּׁתנּו, ַאְשֵׁרינּו, ֶשָׁאנּו ַמְשִׁכּיִמים ּוַמֲעִריִבים ְּבָבֵּתי ְכֵנִסּיֹות, 

ּוְּבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ּוְמַיֲחִדים ִׁשְמ ְּבָכל יֹום ָּתִמיד, ְואֹוְמִרים ַפֲּעַמִים ְבַּאֲהָבה: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל".

אן צו איינערקענען און ארייננעמען אין זיך די אלע אוינדערמאנטע הקדמות, וועלן מיר נישט קענען זאגן 
מיטן גאנצן הארץ אזעלעכע שטארקע לשונות: "אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו", 
אויף א מצוה וואס זעהט אויס אזוי איינפאך – אז מיר זענען מקבל אויף אונז יעדן טאג עול מלכות שמים. 
חסד  די  דורך  אז  פארשטיין  און  נישטיקייט  זיין  אין  איינערקענען  צו  געווען  זוכה  שוין  האט  ער  ווען  נאר 
פונעם באשעפער האט ער זוכה געווען צו זיין דער אויסדערוועלטער פון אלע באשעפענישן צו דינען דעם 

באשעפער און אים לויבן און באשיינען, ער קען זאגן מיט א פולן מויל "אשרינו!" ('שפתי חיים' - רינת חיים).

די אהבת ה' שטארקט זיך יעדן טאג
אויף נאך א פונקט זאגן מיר "אשרינו", אויף דעם וואס יעדן טאג זענען מיר מקבל אויף אונז דעם עול מלכות 
די  פון  פייער  די  נאר  אונז,  אויף  די געוואוינהייט  נישט  ווירקט  דעסוועגן  פון  ביינאכט,  און  צופריה  שמים 
ליבשאפט וואס ברענט אין אונז צו לויבן דעם אויבישטער מיט אונזער הארץ און פארמעגן, ווערט נישט 
אפגעקילט און פארלאשן, נאר פארקערט עס שטארקט זיך יעדן אינדערפריה פון דאסניי און איז גורם אז 

מיר זאלן יעדן טאג אויפשטיין בזריזות כדי צו מקבל זיין אויף זיך דעם עול מלכות שמים.

ענליך צו וואס עס שטייט ביים כהן גדול (ויקרא ו ה): "ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו א ִתְכֶּבה ּוִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן 
ֵעִצים ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר", אז כאטש וואס די געוואוינהייט פון דעם כהן ביים טוהן די עבודה יעדן טאג האט אים 
א  צוגעלייגט  ער  האט  טאג  יעדן  אז  תורה  די  אונז  זאגט  דעסוועגן  פון  געפיהל,  די  מאכן  שוואך  געקענט 
פרישע אהבה, אין א בחינה פון "ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר" און די פייער פון די אהבה וואס איז 

אין אים האט זיך קיינמאל נישט פארלאשן (דרשות חת"ס ח"ב שבת הגדול תקצ"ה).

'אשרינו' אז מיר ווייסן וואס אויסוועלן
אין 'ילקוט מעם לועז' (דברים יא כו) ברענגט ער אויף דעם א משל פון רבי יהושע בן קרחה: א קעניג האט 
די  לויט  זיך  פאסט  עס  ווי  מאלצייט,  די  ביי  קנעכט,  און  הארן  זיינע  פאר  מאלצייט  גרויסע  א  געמאכט 
מער  עסנווארג,  גוטע  סארטן  אלע  באטייליגטע  די  פאר  צוגעגריט  מען  האט  קעניג,  פונעם  מעגליכקייט 
באוואוסטע און ווייניגער באוואוסטע. די שפיץ איז געווען גאר א גוטער מאכל וואס זיין טעם איז געווען ווי 
די טעם גן עדן, אזאנס איז נישטא צו טרעפן אין די גאנצע וועלט, אבער קיינער פון די באטייליגטע האבן 

עס נישט געקענט.

ווען די מערערע באטייליגטע האבן זיך אנגעזעטיגט מיט די מאכלים וואס זיי האבן געוואוסט פון פריער 
און האבן איבערגעלאזט די ספעציעלע גוטע עסנוארג וואס זיי האבן קיינמאל פון פריער נישט געקאסט, 
איז נעבן דעם קעניג געזיצן איינער וואס דער קעניג האט אים זייער ליב געהאט, און פאר אים האט דער 
קעניג געזאגט אז עס לוינט אים צו פארזוכן דווקא פון די סארט עסן וואס אלע האבן איבערגעלאזט, ווייל 
עס איז נישטא אין זיין גלייכן אויף די גאנצע וועלט, און דער קעניג האט זיך נישט בארוהיגט ביז ווען ער 
האט גענומען די האנט פון זיין פריינד און ער האט עס געלייגט אויף דעם ספעציעלן און גוטע עסנווארג. 
ווען יענער האט טועם געווען פון יענעם מאכל און ער האט זיך איבערגעצייגט אין זיין ספעציעלן טעם, 
האט ער באלד אנגעהויבן צו לויבן און דאנקען דעם קעניג אויף דעם וואס ער האט אים געוויזן דעם בעסטן 

עסנווארג.

אזוי אויך אונז, מיר זענען מחוייב צו לויבן און דאנקען יעדן טאג דעם באשעפער אויף דעם וואס ער האט 
אונז אויסדערוועלט פון די אנדערע פעלקער און האט אונז געהאלפן מיר זאלן וויסן און פארשטיין וואס 
איז דער אמת'דיגער גליק, און וואס לוינט זיך אויסוועלן מער פון אלע אנדערע באקוועמליכקייטן, מיט 
דעם וואס ער האט פאר אונז געגעבן די מעגליכקייט צו מייחד זיין צוויי מאל אין א טאג זיין גרויסן נאמען.

דער 'ילקוט מעם לועז' ענדיגט זיינע ווערטער מיט א רינענדע געשיכטע: "אין אונזערע צייטן האבן רשעים 
הרג'ענען,  צו  ציל  מיטן  מחנה  זייער  צו  געפירט  זיי  מ'האט  און  מענטשן,  ערליכע  פון  גרופע  א  געכאפט 
דארט  זענען  אידן  די  ווען  לעבעדיגערהייט.  פארברענט  זיי  האבן  אנגעקומען  דארט  איז  וואס  יעדער  וואו 
אנגעקומען און זיי האבן געזעהן די מלאכי חבלה די מערדער'ס, האבן זיי זיך אנגעהויבן צו פרייען און האבן 
זיך גענומען טאנצן און זינגען: אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו מה יפה ירושתנו, אז מיר האבן זוכה 

געווען אנצוקומען צו די מדריגה פון מקדש זיין שם שנים ברבים"

קבלת עול מלכות שמים
מיר וועלן ענדיגן מיט דעם וואונדערליכן טייטש פון דעם גאון רבי שמעון סופר פון קראקא אויף די באגריף 
"עול מלכות שמים", וואס לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס ווערט אנגערופן דאס אננעמען אויף זיך 
מלכות שמים ווי א 'עול'? נאר זאגט ער אזוי: ווען מיר זענען אין גלות זענען מיר אין א קאנפליקט צווישן די 
נשמה וואס גלוסט צו עבודת ה', צו די שכל און די תאווה וואס שלאגן זיך מיט איר. דעריבער דארפן מיר 
זיך שטארקן ביי יעדע מצוה עס צו מקיים זיין ווי עס פאסט זיך, און ווי מער עס וועט שווער זיין די עול פון 

די מצוה אזוי איז גרויס איר חשיבות.

וועלן  אלע  און  ה''  את  דעה  הארץ  'ומלאה  ווערן  מקויים  וועט  עס  ווען  לבוא  לעתיד  זיין  וועט  אנדערשט 
איינזעהן די טעמים פון די מצוות, וועלן די מצוות שוין נישט אנגערופן ווערן מיטן נאמען 'עול'. אזוי ווי דער 
רמב"ן ערקלערט וואס די גמרא זאגט (נדה סא ב): "מצוות בטלות לעתיד לבוא", אז עס איז זיכער אז די מצוות 
'עול' פון די מצוות וועט בטל ווערן. ווייל אלע – גרויס און קליין - וועלן  וועלן נישט בטל ווערן, נאר די 
פארשטיין די טעמים און די סודות פון די מצוות, וועגן דעם וועלן די מצוות נישט זיין קיין עול, נאר אדרבה 

מיר וועלן גלוסטן זיי צו מקייים זיין.

און מיט דעם ערקלערט רבי שמעון סופר אויף א וואונדערליכן אופן וואס עס שטייט אין מסכת ברכות (יג 
ב): רב האט געזאגט פאר רבי חייא: איך האב נישט געזעהן אז רבינו הקדוש איז מקבל אויף זיך עול מלכות 
שמים. האט ער אים געזאגט: אין די צייט וואס ער פירט אריבער זיינע הענט אויף זיין פנים איז ער מקבל 
אויף זיך עול מלכות שמים. און לויט וואס איז פריער געזאגט געווארן קען מען עס ערקלערן, רבי לויט זיין 
גרויסע מדריגות האט ער משיג געווען אלע טעמים פון די מצוות און זייערע סודות, וועגן דעם איז עס נישט 
געווען ביי אין א בחי' פון "עול מלכות שמים", אבער ווען ער האט אריבער געפירט זיינע הענט אויף זיינע 
אויגן, ד.מ. אז ער האט מצמצם געווען זיינע השגות וואס ער האט דערגרייכט, כדי צו מקיים זיין די מצוות 

מיט א עול, דעמאלטס איז עס געווען ביי רבי ווי קבלת עול מלכות שמים (הקדמת 'חתם סופר' עמ"ס חולין).

א בליק לויטן סדר פון דאווענען א בלתעתענה אמונים  ם 
לעולם יהא אדם (ד)

מע


