
פרשת בלק

בס"ד

וואס דארפן מיר זיך לערנען פון בלעם?
"א אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי ה' ֱאקָי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה" (כב יח)

דער 'חפץ חיים' זאגט:

לערנענדיג די פסוקים אין אונזער פרשה שטייען מיר אינגאנצן 
פארוואונדערט פון די פארדארבנקייט פון בלעם הרשע; מיטן 
טריט  קליינע  א  אפילו  טוהן  נישט  קען  ער  אז  ער  זאגט  מויל 
נישט לויט דעם אויבערשטנ'ס ווילן, און אין זיין הארץ טראכט 
ער וויאזוי ער קען מאכן זינדיגן די אידן מיט די עבירה פון פעור. 
זיינע  כדי  געשריבן  נישט  עס  האט  תורה  די  אז  זיכער  איז  עס 
דעם  פון  זיך  זאלן  מיר  כדי  נאר  פארעקלען,  אונז  זאל  מעשים 
"ה'  עשרה:  שמונה  בעפאר  אויך  דאך  בעהטן  מיר  אפלערנען; 
מיר  אז  זאגט  וואס  איינער  ווי  תהלתך",  יגיד  ופי  תפתח  שפתי 
דעם  לויבן  צו  כדי  אפילו  מויל  אונזער  עפענען  נישט  קענען 
רעדט  טאג  אגאנצן  אין  למעשה  אז  זיין  קען  וויאזוי  און  בורא, 

אונזער מויל אן קיין אפהאלט אפילו דיבורים אסורים?! 

'חפץ חיים החדש' על התורה

ביים דאווענען דארף מען האבן כוונה
"ַוִּיַחר ַאף ֱאקִים ִּכי הֹוֵל הּוא" (כב כב)

האט  אויבישטער  דער  אז  זיין  קען  וויאזוי  פארשטיין:  מ'דארף 
זיך דעמאלטס גערעגט אויף בלעם, חז"ל זאגן דאך (ברכות ז א) 
אז אין די גאנצע צייט וואס בלעם איז געגאנגען צוזאמען מיט 
בלק, האט זיך דער אויבישטער נישט גערעגט, כדי בלעם זאל 

נישט קענען שעלטן די אידן אין יענע מינוט?

א  אז  ב)  כח  (ברכות  משנה  אין  ס'שטייט  צבי':  'חכם  דער  זאגט 
מענטש טאר נישט דאווענען רייטנדיג אויף א אייזל, ווייל דאס 
זיין באשעפטיגט מיטן רייטן האלט אפ די ריכטיגע כוונה וואס 
אז  זאגן  מען  קען  דעם  לויט  דאווענען.  ביים  אויס  זיך  פעלט 
ווייל דעמאלטס האט בלעם געריטן אויפן אייזל, האט ער נישט 
אויבישטער  דער  האט  דעריבער  כוונה,  מיט  שעלטן  געקענט 

דעמאלטס געקענט זיין אין כעס.

"ַוִּיַחר  פסוק:  דער  פון  לשון  דער  אין  גוט  זייער  ליגט  דאס  און 
ַאף ֱאקִים" – כאטש אין יענע טעג האט ער זיך נישט גערעגט, 
פארוואס? "ִּכי הֹוֵל הּוא!" – ווייל דעמאלטס האט ער געריטן 
קאנצענטרירן  געקענט  נישט  זיך  האט  ער  און  אייזל  זיין  אויף 

אין זיינע ווערטער.
'כרם שלמה' שנה יא חוברת ט

די דריי רגלים זענען מכפר אויף  דעם חטא העגל
"ֶמה ָעִׂשיִתי ְל ִּכי ִהִּכיַתִני ֶזה ָׁשׁש ְרָגִלים" (כב כח)

"רמז לו, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים בשנה" 
(רש"י)

די  פונקט  בלעם  פאר  געווען  מרמז  אייזל  די  האט  פארוואס 
מצוה, עס פעלן דען מצוות וואס אידן זענען מקיים?

זאגט דער גאון רבי שאול פון אמסטערדאם: אויפן פסוק (להלן 
בן  יונתן  תרגום  אין  שטייט  ָּפָניו",  ַהִּמְדָּבר  ֶאל  "ַוָּיֶׁשת  א):  כד 
ְדֵעיְגָלא  עוְבָדא  ֲעֵליהֹון  ְלַמְדַּכר  ַאְנּפֹוי  ְלַמְדְּבָרא  "ְוַׁשִוי  עוזיאל: 
ַדֲעָבדּו ַּתָמן", ד.מ. אז בלעם האט געוואלט דערמאנען פארן 
אויבירשטן די זינד פון די עגל כדי צו מקטרג זיין אויף די 

פסח  טוב  יום  טאג  צווייטן  דעם  פון  יוצרות  די  ביי  און  אידן. 
בעהטן מיר: "יכופר 'אלה' ב'אלה הם מועדי'", וואס איז טייטש, 
ביי  שטייט  עס  וואס  עגל  די  פון  זינד  די  ווערן  מכופר  זאל  עס 
פון  מצוה  די  דורך  ד),  לב  (שמות  ִיְׂשָרֵאל"   ֶהיֱא "ֵאֶּלה  אים: 
ֵהם  "ֵאֶּלה  געווארן:  געזאגט  איז  זיי  אויף  וואס  טובים  ימים  די 

מֹוֲעָדי" (ויקרא כג ב).

לויט דעם קענען מיר פארשטיין פארוואס האט די אייזל מרמז 
געווען פאר בלעם פונקט די מצוה פון שלוש רגלים, ווייל מיט 
דעם האט זי אים מרמז געווען, אויב ווילסטו מקטרג זיין אויף 
די אידן וועגן די חטא העגל, זאלסטו וויסן אז די זינד איז שוין 

מכופר געווארן דורך די מצוה פון שלש רגלים.

'בנין אריאל'

ליינען פרשת בלק מיט התעוררות
"ָמה ֶאּקֹב א ַקּבֹה ֵא-ל" (כג ח)

האט געזאגט כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל פון רימאנוב:

געווארן  געזאגט  זענען  בלעם  פון  ברכות  די  ווייל 
הארץ,  קיין  אן  ליפן,  די  מיט  נאר  און  געצווינגענערהייט 
דעריבער כדי ס'זאל יא האבן א כח, דארף דער בעל קורא עס 

ליינען מיט כוונה.

גרין  גאלדערס  פון  רב  דער  היילפרין  אלחנן  רבי  גאון  דער  און 
אין לאנדאן, האט דערציילט אויף זיין זיידע דער ראדעמישלער 
נתרגש  נישט  קיינמאל  איז  ער  אז  ענגיל,  שמואל  רבי  גאון 
ער  ווען  געווארן  נתרגש  איז  ער  ווי  אזוי  ליינען  ביים  געווארן 

האט געליינט פרשת בלק.
'שיחתן של עבדי אבות' ח"ב עמ' לד

בלעם האט געבענטש די טעג 'ברך'
"ָלקֹב אְֹיַבי ְלַקְחִּתי ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵר" (כג יא)

א וואונדערליכער טייטש בדרך רמז ברענגט דער 'חתם סופר' 
אין נאמען פון זיין שווער רבי עקיבא אייגער:

אין  מ'זאגט  וואס  טעג  רכ"ב  דא  זענען  יאר  געווענליכע  א  אין 
אקעגן  און  דין',  'ימי  פון  בחי'  א  אין  זענען  זיי  וואס  'תחנון'  זיי 
זיי זענען דא קל"ב טעג וואס מ'זאגט נישט קיין תחנון און זיי 
בלק  זיך  האט  דעם  אויף  רחמים'.  'ימי  פון  בחי'  א  אין  זענען 
אויפגערעגט אויף בלעם: "ָלקֹב אְֹיַבי ְלַקְחִּתי" – איך האב דיך 
הרחמים'  'ימי  קל"ב  די  איבערדרייען  זאלסט  דו  אז  געבעהטן 
האסט  דו  אז  נאר  נישט  דו,  און  דין',  'ימי  אויף  אידן  די  פון 
איבערגעלאזט די ימי הרחמים, האסטו אויך "ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת" אויך 
די ימי הדין וואס זענען מרומז אין "ָבֵר" איבערגעדרייט אויף 

'ימי רחמים'.
'תורת משה'

דאווענען אין א בית המדרש פון א צדיק
"ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתי ִיְׂשָרֵאל" (כד ה)

"ַּכָמה ָיאָוון ִהינּון ָּבֵּתי ֶמְדָרֵׁשיכֹון ְּבַמְׁשְּכָנא ִדי ַׁשֵמׁש ְּבהֹון ַיֲעקֹב 
ֲאבּוכֹון" (תרגום יונתן)

דער  באב"ד  דב  ישכר  רבי  ארויס  לערנט  ווערטער  די  פון 
בוסקער רב דער מקור פארוואס כלל ישראל איז זיך משתדל 
דארט  האט  גדול  אדם  א  וואס  פלאץ  אזא  אין  דאווענען  צו 

פריער געדאוונט.
'אוצר יד החיים' עמ' קעז

די 'טהורים' זענען נישט טמא געווארן פון די 'טמאים'
"ַוָּיבֹא ַאַחר ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֻּקָּבה ַוִּיְדקֹר ֶאת ְׁשֵניֶהם" (כה ח)

וואס  ניסים  צוועלעף  אויסגערעכנט  ווערט  יונתן  תרגום  אין 
זענען געשעהן פאר פנחס ווען ער האט מקנא געווען קנאת ה', 
און איינס פון דעם איז וואס זמרי און כזבי זענען נישט באלד 
געשטארבן, כדי פנחס וואס איז געווען א כהן זאל נישט טמא 

ווערן.

מיט דעם האט געטייטש רבי יוסף חיים זאנענפעלד דעם נוסח 
פון 'ועל הניסים' וואס ווערט געזאגט אין די חנוכה טעג: "מסרת 
טהורים",  ביד  וטמאים  מעטים  ביד  ורבים  חלשים  ביד  גבורים 
טמאים  די  וואס  נס  דער  איז  וואס  שווער,  זייער  איז  לכאורה 
זענען איבערגעגעבן געווארן אין די הענט פון די טהורים, ווייל 
אבער  טהורים?  די  פון  שטערקער  זיי  זענען  טמאים  זענען  זיי 
לויט וואס איז פריער געזאגט געווארן קען מען טייטשן, אז דער 
נס איז געווען, כאטש וואס די יוונים זענען גע'הרג'עט געווארן, 
זענען זיי נישט באלד געשטארבן, און אזוי זענען די חשמונאים 

צוריק  געקענט  נאכדעם  באלד  האבן  זיי  און  טהור,  געבליבן 
שטעלן די עבודה אין בית המקדש.

'עזרי מעם ה'' - חנוכה

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
לעם?

פע ם

ווי גוט איז דער שכר פון 'אמן'

"ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב" (כד ה)

"ּטֹובּו אָֹהֶלי" איז בגימטריה 'אמן' [מיטן כולל]. פון דא 
איז א רמז אויף וואס דער מדרש זאגט (אגדת בראשית עט) 
מיינט  "דאס  ָנאֶוה":   ּוִמְדָּבֵרי" ג):  ד  (שה"ש  פסוק  אויפן 
די עמי הארץ וואס קענען נישט קיין פסוקים און נישט 
קיין משניות און נישט קיין דרשות חז"ל, און זיי זענען 
און  פירות,  קיין  דארט  נישט  וואקסט  וואס  מדבר  א  ווי 
זיי גייען אריין אין די שוהלן און זאגן די ברכה ברוך יוצר 
המאורות און מחיה מתים, און ענטפערן אמן, און זאגן 
מיר גלייבן אין דעם אז השי"ת איז מחיה מתים, און ער 
האט באשאפן דער וועלט - אפילו זיי האבן נישט נאר 
און  גענוג!".  זיי  איז  אמן  דעם  ענטפערן  פון  שכר  דער 
דאס האט די פסוק דא מרמז געווען: "ַמה ּטֹבּו" – ווי גוט 
איז דער שכר פון די אידן, וואס אין זכות פון ענטפערן 
אמן אין די שוהלן וואס ווערן אנגערופן: "אָֹהֶלי", זענען 

זיי זוכה צו חיי העולם הבא.
'פרפראות לחכמה'

אידן "חטאו בכפלים... ולקו בכפלים... ומתנחמים בכפלים..." (איכ"ר א נז) די  פון  זינד  די  אז  געברענגט  ווערט  ד)  פתיחתא  רבה  (רות  מדרש  דארף 'ומתנחמים בכפלים' דורך דעם וואס זיי וועלן זוכה זיין צו די גאולה הוי"ה און אדנ"י, און דאס איז די כוונה 'חטאו בכפלים ולקו בכפלים'. 'אמן', און עס איז באקאנט אז 'אמן' איז די גימטריה פון די צוויי שמות, אין דעם דור בעפאר דעם חורבן, איז געווען אז זיי האבן נישט געענטפערט אין  עס  ווי  כוונה  מיט  אמן  ענטפערן  פון  זכות  די  דורך  שלימה 
'מגילת אליהו' [לרבי אליהו הכהן מאיזמיר, בעל 'שבט מוסר'], דרוש לפוריםצו זיין.

אין די ימי בין המצרים
 ווען מיר ווארטן צוזאמען 

מיט גאנץ כלל ישראל אויף 
די גאולה שלימה, לאמיר זיך 
אלע שטארקן צו ענטפערן 

אמן ווי עס דארף צו זיין, און 
דורך דעם וועלן מיר זוכה 
זיין צו די גאולה שלימה 

במהרה בימינו. אמן.
אמן. ענטפערט מען 

און מ'ווערט אויסגעלייזט.
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ווען  תפילה  פון  כח  געוואלדיגן  דעם  ווייסן  אסאך 
נישט  אבער  הארצן,  טיפן  פון  געזאגט  ווערט  עס 
באלדיגע  זעהן  צו  זוכה  מענטש  דער  איז  אייביג 
דער  וואס  ערציילונג  דער  ביי  ווי  אזוי  רעזולטאטן 
דערציילט,  שליט"א  לעווינשטיין  שלמה  רבי  מגיד 
דוד  רבי  גאון  דעם  פון  געהערט  עס  האט  ער  וואס 

שמידל שליט"א, פארזיצער פון 'אתרא קדישא':
אין יאר תשנ"ח האט גע'רעש'ט ארץ הקודש פון די 
ווייטע  די  פון  אנגעקומען  איז  וואס  נייעס  שווערע 
בלארוס. אין די שטאט גראדנא וואס בעפאר דעם 
שטעט,  חשובע  די  צווישן  געווען  עס  איז  חורבן 
ריזיגע  א  בויען  צו  באשלאסן  רעגירונג  די  האט 
בית  אידישן  אלטן  פונעם  פלאץ  אויפן  געביידע 
החיים, און בעפאר איינער פון די עסקנים האט נאך 
אנגעיאגט זיך אקעגן שטעלן, האבן שוין די רשעים 
ביינער  די  פון  קברים  הונדערטער  אויסגעליידיגט 
זיי  און  יארן  הונדערטער  דארט  געליגן  זענען  וואס 
סטָארידזש  די  אין  בבזיון  געלייגט  אוועק  זיי  האבן 

פון די שטאטראט.
דער  שליט"א,  שמידל  דוד  רבי  גאון  דער  ווען 
צעהנדליגער  וואס  קדישא'  'אתרא  פון  פארזיצער 
האט  ישראל  קברי  די  באשיצן  צו  ער  ארבעט  יארן 
געווארט  נישט  ער  האט  דעם,  פון  דערוואוסט  זיך 
וויי  א  אויפגעהויבן  באלד  האט  ער  מינוט,  איין 
געשריי און האט אנגעהויבן צו טוהן וואס עס לאזט 
זיך צו ראטעווען די ביינער. נאך וואס ער האט זיך 
צוקומען  געקענט  האט  וואס  יעדן  מיט  פארבינדן 
ענדליך  ער  איז  בלארוס,  אין  הערשאפט  די  צו 
דעמאלטס  און  אדרעס,  פאסיגע  די  צו  אנגעקומען 
אין  וואס  האנדלונג  שווערע  א  אנגעהויבן  ער  האט 
ערמעגליכן  צו  צוגעשטימט  זיי  האבן  ענדע  זיין 

באערדיגן די ביינער.
שוין  אים  האט  יארן  אזויפיל  פון  ערפארונג  די 
קריטישע  א  האט  'צייט'  די  אז  אויסגעלערנט 
אויפטוהן.  מ'וויל  וואס  פון  הצלחה  די  אין  באדייט 
ספעציעלן  א  געשטעלט  שנעל  ער  האט  דעריבער 
געהייסן  אים  האט  און  נאנטע  זיינע  פון  שליח 
צו  כדי  רוסלאנד  קיין  אפפליעהן  שנעל  זאל  ער 

ראטעווען די ביינער.
"איך בעהט דיר, טוה דאס מערסטע השתדלות אז 
די קבורה פון די ביינער זאל שוין אויסגעפירט ווערן 
אין די טאג וואס דו קומסט אן", האט הרב שמידל 
געבעהטן פון דער שליח, ווען ער זאגט אים איבער 
דעם פסוק: "ִּכי ָקבֹור ִּתְקְּבֶרּנּו ַּבּיֹום ַההּוא" (דברים כא 
כג), פון דעם לערנען ארויס די פוסקים (זעה אין שו"ע 
יו"ד שנז א) אז מ'דארף זיך משתדל זיין צו באערדיגן 

דעם מת 'בו ביום'.
אינמיטן  ווען  רייזע  לאנגע  א  און  שווערע  א  נאך 
זענען  רוסלאנד,  אין  אפגעשטעלט  זיך  ער  האט 
די  אויף  געשטאנען  שליח  פונעם  פוס  די  ענדליך 
ערד פון בלארוס, די אלע שוועריקייטן וואס פאסטן 
פאר די לאנד איז ער אויך שוין אריבער, אבער מיט 
די  צו  אנקומען  געלונגען  אים  איז  דשמיא  סייעתא 
בית  אלטן  דעם  אויף  געשטעלט  איז  וואס  אפיס 

הקברות אין גראדנא.
"איך בין געשיקט געווארן פון ארץ ישראל, איבער 
אויסגעליידיגט  זיי  מ'האט  וואס  ביינער  אידישע  די 
געזאגט  שליח  דער  האט  הקברות",  בית  די  פון 
אן  אפיס  אין  געזיצן  זענען  וואס  באאמטע  די  פאר 
אויפן  איינער  געקוקט  האבן  זיי  טוהן.  גארנישט 
צווייטן ווי זיי פארשטייען נישט וואס עס האנדלט 
זיך  זיי  פון  איינער  האט  ענדע  אין  און  דא,  זיך 
אנגערופן: "דער פאראנטווארטליכער איז נישטא".

ער  ביז  ווארטן  וועל  איך  פראבלעם,  קיין  "נישט 
געזאגט  שליח  דער  האט  קומען",  צוריק  וועט 
ליידיגע  א  אויף  אראפגעזעצט  זיך  האט  און 
באאמטער  דער  געווען.  דארט  איז  וואס  בענקל 
נישט  האסט  "דו  ארויסדרייען:  געוואלט  זיך  האט 
פארשטאנען, ער וועט קומען נאר נאך צוויי וואכן 
ארום!", אבער דער שליח האט זיך נישט געלאזט: 
"איך  געזאגט,  ער  האט   – פראבלעם"  קיין  "נישט 
זאל  וואס  עסן  גענוג  מיר  מיט  מיטגעברענגט  האב 

מיר זיין גענוג אויף די גאנצע צייט...".
אזוי  נישט  אז  געזעהן  האט  באאמטער  דער  ווען 
גרינג וועט אים געלונגען אים צו פארשיקן פון זיין 
זיך  האט  ער  אונטערגעגעבן.  זיך  ער  האט  אפיס, 
איבער  זענען  וואס  די  צו  טעלעפאן  אין  פארבינדן 
געזאגט:  ער  האט  שמועס,  לאנגע  א  נאך  און  אים, 
גרייט  פאר  האב  איך  פראבלעם,  קיין  נישט  "ס'איז 
שוין  קענסט  אויס,  זיך  פעלן  וואס  פאפירן  אלע 
סטָארידזש  די  צו  לאסט-מאשין  א  מיט  גיין  יעצט 
די  מיט  קעסטליך  די  דארט  פון  ארויסנעמען  און 

ביינער".
דער שליח האט נישט געווארט איין מינוט, ער האט 
זיך געאיילט ארויסגיין אויפן גאס, און זייער שנעל 
האט ער געטראפן א גוי וואס האט געהאט א לאסט-

מאשין און פאר גוטן פרייז האט ער אנגענומען די 
אויפן  ארויסגעלאזט  זיך  האבן  זיי  בעפאר  ארבעט. 
וועג האט דער שליח אים קלאר געמאכט אז ער מוז 
ענדיגן די קבורה פון די ביינער נאך אין דעם טאג, 

אויב  סומע  שיינע  א  צוגעזאגט  אויך  אים  האט  און 
ער וועט שטיין אין די אונטערנעמונג.

האט  לאסט-מאשין  די  פון  דרייווער  דער 
צוגעשטימט, און די צוויי האבן ארויף געפאקט די 
קעסטליך פון די ביינער און עס געפירט צו די בית 
הקברות. "יעצט", האט דער שליח געזאגט, "דארפן 
אפגעשמועסט,  מ'האט  ווי  ארבעט  די  ענדיגן  מיר 

בעפאר די זון גייט אונטער".
"אזוי שנעל?", האט דער דרייווער אהער געשטעלט 
א איבערראשנדן פנים, "עס איז דאך אוממעגליך!".

האט  דיר",  מיט  אפגעמאכט  אזוי  האב  איך  "אבער 
דער שליח זיך געוואלט אקעגן שטעלן, אבער דער 
קוקט  ער  ווען  הענט  זיינע  געריבן  האט  דרייווער 
זיין  אויף  איז  וואס  זייגער  די  אויף  צייט  אגאנצע 
האנט און אויף די לאסט-מאשין וואס איז אנגעפולט 
מיט די קעסטליך: "עס איז אינגאנצן נישט שייך עס 
אויסצופירן" – האט ער געזאגט, "אפשר אויב וואלט 
געלונגענע  צעהנדליגער  עטליכע  דא  געהאט  איך 
ארבעט  די  ענדיגן  געקענט  איך  וואלט  ארבייטער 

אין די צייט" – האט ער צוגעלייגט מיט שפאט.
געקוקט  האט  שליח  דער  וואס  בליק  קורצע  א 
אויף די קעסטליך וואס האבן אנגעפילט די לאסט-
מאשין, האט אים קלאר געמאכט אז דער דרייווער 
געווען  עס  איז  אנהויב  אין  באלד  גערעכט,  איז 

אוממעגליך.
אבער  אויפגעבן,  געוואלט  כמעט  שוין  האט  ער 
דעמאלטס איז אים אדורך א געדאנק: "וויאזוי מעג 

איך זיך מייאש זיין?!".
א  אין  געשטעלט  אוועק  זיך  האט  שליח  דער 
ווינקל אין די בית הקברות און האט אנגעהויבן צו 

דאווענען פון טיפן הארץ:
"רבונו של עולם, איך האב געטוהן אלעס וואס איז 
מעגליך כדי צו ראטעווען די כבוד פון די נפטרים; 
געקומען  בין  איך  און  אנגעשטרענגט  זיך  האב  איך 
געשטאנען  בין  איך  ישראל,  ארץ  פון  פליעהן  צו 
האב  איך  באאמטע,  הארטע  די  אקעגן  אנטשלאסן 
געדינגען א דרייווער מיט א לאסט-מאשין און איך 
מוז  איך  אז  אנגעזאגט  פריער  פון  אויך  אים  האב 
היינט באערדיגן די ביינער. מער פון דעם קען איך 

נישט טוהן, יעצט טוה דו דיינס!"
ענדיגן  צו  אנגעיאגט  האט  שליח  דער  בעפאר  נאך 
אויף  קלאפ  א  געשפירט  שוין  ער  האט  תפילה  זיין 
האט  און  אויסגעדרייט  זיך  האט  ער  פלייצע.  זיין 
געזעהן א יונגערמאן שטייט אונטער אים, וואס איז 

אזוי ווי 'אראפגעטאנצן' פון הימל דא אהער.
"וואו איז דער קבר פון דער און דער גאון?" – האט 
דער יונגערמאן געפרעגט. "איך ווייס נישט" – האט 
דער שליח געענטפערט, און האט פארגעזעצט מיט 
א פראגע: "פון וואו זענט איר דא אהער געקומען?". 
"מיר זענען דא געקומען צו מתפלל זיין" – האט דער 
זיין  מיט  געוויזן  האט  און  געענטפערט,  יונגערמאן 
געווען  איז  וואס  באס  די  פון  ריכטונג  די  צו  האנט 

פול מיט יונגע ישיבה בחורים.
זיין  איינהאלטן  געקענט  נישט  האט  שליח  דער 
התפעלות; "וויפיל זענען ענק אין די באס?" – האט 
האט  יונגערמאן  דער  און  אינטערעסירט,  זיך  ער 
געענטפערט: "פופציג". אן צו פארשטיין וועגן וואס 

ער פרעגט. 
מער פון דעם האט דער שליח נישט געדארפט. ער 
איז צוגעשפרינגען צו די באס ווען דער יונגערמאן 
זיך  און  אריין  איז  ער  אים,  נאך  נאך  זיך  שלעפט 
בחורים  די  דרייווער,  דעם  נעבן  געשטעלט  אוועק 
האבן אים אנגעקוקט מיט איבערראשנדע אויגן, און 
ענק  וויל  רעדן: "איך  צו  באלד אנגעהויבן  האט  ער 
שליח  דער  האט   – דא..."  טוה  איך  וואס  דערציילן 
דערציילט  זיי  האט  ער  וואס  נאך  און  אנגעהויבן, 
איבער זיין שליחות, האט ער פאר זיי אראפגעלייגט 
קיין  נישט  בין  "איך  ענדע:  איבערראשנדע  דעם 
בעל מופת, אבער יעצט האב איך געבעהטן פונעם 
יעדע  געטוהן  שוין  האב  איך  ווייל  אז  באשעפער 
און  טייל  זיין  טוהן  ער  זאל  השתדלות,  מעגליכע 
ענק  זענען  אט  און  ארבעט,  די  פארענדיגן  זאל  ער 
כח  מיט  פול  בחורים  פופציג  אנגעקומען,  אהער 
וואס האבן א מעגליכקייט צו ענדיגן די ארבעט ביז 
צו די שקיעה. איך זעה אין דעם א צייכן פון הימל, 

אבער ענק טוהט לויט ענקער פארשטאנד...".
וואס דארט האט זיך אפגעשפילט איז ווי עס וואלט 
גענומען געווארן פון דער עולם הדמיון. די פופציג 
ארבל  זייערע  געדרייט  ארויף  האבן  בחורים  יונגע 

און האבן אנגעהויבן צו ארבעטן מיט גרויס חשק.
ביינער  אלע  שוין  זענען  שקיעה  די  בעפאר  נאך 
דער  און  רוה,  אייביגע  זייער  אויף  באגראבן  געווען 
און  ישראל  ארץ  קיין  פארבינדן  זיך  האט  שליח 
איז  שליחות  זיין  אז  שמידל  הרב  פאר  דערציילט 
פון  הילף  מיטן  בשלימות,  געווארן  פארענדיגט 

אויבן. 
'לאור הנר' שבועות תשע"א

פופציג ארבייטער אין איין מינוט

די מעלה פון די ברכה 'אהבה רבה'
נעמט  ברכה  וואונדערליכע  די  רבה'.  'אהבה  ברכה  די  איז  דאווענען  ביים  חלקים  רירנדע  גאר  די  פון 
אריין אין זיך עטליכע בקשות און וואונדערליכע שבחים, אזוי ווי דער אבודרהם שרייבט: "דו וועסט 
זעהן אז אין די ברכה זענען אריינגערעכנט אסאך זאכן, אז השי"ת האט אונז ליב מער פון די אנדערע 
פעלקער און האט אונז געגעבן די תורה, און מיר זאלן גלייבן אין יחוד ה' און אז ער איז דער אדון הכל".

צו  געוואוינט  מאמע  די  און  טאטע  דער  זיין  זאל  "שטענדיג  צו:  ער  ברענגט  י)  (מז  ברורה  משנה  אין 
דאווענען אויף זייערע קינדער אז זיי זאלן אויסוואקסן לומדי תורה און צדיקים און בעלי מידות טובות. 
און מ'זאל שטארק אינזין האבן ביי די ברכה פון 'אהבה רבה', און ביי ברכת התורה ווען מ'זאגט 'ונהיה 
אנחנו וצאצאינו', און אזוי אויך ווען מ'זאגט ביי 'ובא לציון' די ווערטער 'למען לא ניגע לריק ולא נלד 

לבהלה'".
די סוד פון מצליח זיין אין תורה

הרה"ק בעל 'שפע חיים' פון צאנז איז געווען געוואוינט צו זאגן: כדי צו לערנען און משיג זיין די תורה, 
נאר  מאל,  און איין  האט געלערנט הונדערט  ער  מענטש חזר'ט איבער וואס  דער  אז  איז נישט גענוג 
ער דארף דאווענען צום אויבערשטן וואס די חכמה איז זיינס, אזוי ווי חז"ל זאגן (מגילה ו ב): "לאוקמי 
גירסא - סייעתא מן שמיא היא". אויב וועט דער מענטש לערנען תורה אן ער זאל אויסגיסן זיין הארץ 
ביי אהבה רבה און ער וועט נישט דאווענען צום אויבערשטן ער זאל אים העלפן און רחמנות האבן 
אויף אים ער זאל געדענקען וואס ער לערנט, וועט די לערנען זיך נישט האלטן און ער וועט אלעס 

פארגעסן (דרשות חומש רש"י בהעלותך).

און טאקע אזוי, אויף אסאך פון די גדולי ישראל דערציילט מען אז די ברכה האבן זיי געזאגט מיט א 
געוואלדיגע התרגשות, און עס זענען אויך געווען אזעלעכע וואס האבן אים דעם אנגעהאנגען זייער 

עיקר הצלחה אין לימוד התורה. 

אזוי האט דערציילט דער גאון דער מהרש"ם אויף הרה"ק דער רבי ר' שמעלקא פון ניקלשבורג, אז 
ער איז געווען געוואוינט צו זאגן אז ווער עס האט נישט געזאגט די ברכה פון אהבה רבה און די ברכה 
פון אתה חונן מיט כוונה, איז אוממעגליך ער זאל אין דעם טאג מחדש זיין א אמת'דיגער חידוש אין 
א  מחדש געווען  ער  טאג האט  דעם  אין  אז  אים געזאגט  האט  פון זיינע תלמידים  תורה. ווען איינער 
ריכטיגע זאך, כאטש ער האט פארגעסן אינזין צו האבן ביי די אויבנדערמאנטע ברכות, האט דער רבי 
ר' שמעלקא צוגעהערט צו זיין חידוש און אויפן פלאץ האט ער עס אפגעפרעגט און אים אויפגעוויזן 

אז עס איז נישט ריכטיג ('שמן הטוב' [מיכלזאהן] דף ל ב).

און אויף דעם נצי"ב פון וואלאזשין האט דערציילט דער גאון רבי איסר זלמן מעלצער: די וואס האבן 
געוואוסט זיין שטארקע גלוסטעניש און ליבשאפט צו די תורה, זענען געשטאנען דערשטוינט ווען זיי 
האבן אים געזעהן ווי ער פארגיסט טייכן טרערן און וויינט ווי א קליין קינד וואס בעהט זיך ביי זיין 
טאטע ווען ער האט געזאגט די ווערטער ביי די ברכה 'אהבה רבה': "והאר עינינו בתורתך". און דער 
נצי"ב האט געזאגט אז א טאג וואס ער וויינט נישט ביי 'אהבה רבה', איז ער נישט זוכה צו מחדש זיין אין 
די תורה, און איינמאל האט ער נישט פארגעלערנט זיין קביעות'דיגער שיעור ווייל יענעם אינדערפריה 

איז ער נישט נתעורר געווארן צו א געוויין ביים זאגן 'אהבה רבה'.

ווען עס פלעגן אנקומען געסט אין די וואלאזשינער ישיבה און פארנאכט'ס האבן זיי געוואלט אהיים 
גיין, האט זיין אייניקל דער גר"ח פון בריסק זיי געראטן זיי זאלן בלייבן נעכטיגן אין וואלאזשין, כדי זיי 
זאלן זעהן וויאזוי זיין זיידע דער נצי"ב זאגט די ברכה 'אהבה רבה' ('בית היין' מאמר ט; 'עובדות והנהגות' 

ח"ג עמ' קסג).

אויף דעם 'חזון איש' האט דערציילט איינער פון זיינע שטוב מענטשן: "איך בין געשטאנען אונטער זיין 
בענקל ביים דאווענען שחרית אין יו"ט שבועות, און איך האב געזעהן אז ווען ער איז אנגעקומען צו די 
ברכה 'אהבה רבה' האט זיין גאנצער קערפער אויפגעציטערט און זיך געווארפן פון געוויין ווי א קליין 

קינד" ('מעשה איש' ח"ה עמ' קטז).

עס איז נישט גענוג צו בעהטן...
בעפאר מיר וועלן צוטרערטן צו די ברכה, וועלן מיר דערמאנען דעם שארפן משל פון דער חפץ חיים, 
איבער א ארימאן, וואס ווען ער האט געדארפט חתונה מאכן זיין טאכטער און האט נישט געהאט קיין 
פרוטה אויף די גרויסע אויסגאבן, האט ער זיך דערמאנט פון זיין גוטער פריינד פון זיינע קינדערישע 
יארן, וואס שפעטער איז ער געווארן א גרויסער עושר, האט ער געטראכט צו זיך, ווער ווייסט אפשר 
דעם  פון  אדרעס  דעם  אויף  נאכגעפרעגט  זיך  האט  ארימאן  דער  ישועה.  די  קומען  אים  דורך  וועט 
זיך  האט  עושר  דער  איז,  ער  ווער  פארגעשטעלט  זיך  און  טיר  זיין  אויף  געקלאפט  האט  ער  עושר, 
ארימאן  דער  האט  דעמאלטס  ווילן.  זיין  איבער  אינטערעסירט  זיך  און  זעהן  צו  אים  געפריידט  זייער 
אויסגעבראכן אין א געוויין און האט אים אנגעהויבן אויסצורעכענען זיין שווערע לאגע שוין עטליכע 
יאר, און ספעציעל יעצט ווען זיין טאכטער איז שוין אין די יארן און ער האט נישט קיין פיאסטער אויף 

די הוצאות פון איר חתונה.

דער עושר האט באקומען רחמנות געפיהלן אויף זיין פריינד פון די יונגע יארן, אבער ווייל ער האט 
נישט געהאט דעמאלטס ביי זיך די סומע וואס קען אים ארויסנעמען פון זיין ענגשאפט, האט ער אים 
געבעהטן ער זאל מארגן אין אזא צייט קומען צו זיין אפיס, און דארט וועט ער געבן מיט א ברייטע 
די  אין  חבר  זיין  אויף  געווארט  עושר  דער  האט  אויפצומארגנ'ס  אויס.  אים  פעהלט  עס  וויפיל  האנט 
פארזוימט  זיך  האט  יענער  אבער  סומע,  גרויסע  א  האנט  זיין  אין  האלט  ער  ווען  צייט  באשטימטע 
אים  האט  סיבה  פלוצלינגדיגע  א  'אפשר  געטראכט,  עושר  דער  האט  ווייסט',  'ווער  צוקומען.  פון 
אפגעהאלטן פון צוקומען'. אבער אויפצומארגנ'ס האבן זיך די צוויי פריינד נאכאמאל געטראפן, און 
נאכאמאל  האט  זיך,  טרעפן  זיי  וואס  מאל  ערשטע  דאס  געווען  יעצט  ט  וואל  עס  ווי  ארימאן,  דער 
אנגעהויבן צו באוויינען זיין שלעכטן צושטאנד. אויך יעצט האט דער עושר רחמנות געהאט אויף זיין 

חבר, און האט נאכאמאל אפגעמאכט א געוויסע צייט ווען זיי וועלן זיך מארגן טרעפן.

נעכטן  ווי  אזוי  און  קומען.  פון  אפגעהאלטן  נאכאמאל  זיך  ארימאן  דער  האט  אויפצומארגנ'ס  אבער 
נאכאמאל  האט  ארימאן  דער  און  שפעטער,  טאג  א  געטראפן  נאכאמאל  זיך  זיי  האבן  פאסירט,  האט 
אנגעהויבן צו וויינען אין די אויערן פון זיין פריינד, דער עושר האט אנגענומען זיינע ווערטער און צום 
ווידער  איז  ארימאן  דער  אבער  טרעפן,  צו  זיך  צייט  א  אים  מיט  אפגעשמועסט  ער  האט  מאל  דריטן 
נישט אנגעקומען. ווען די צוויי האבן זיך אויפצומארגנס נאכאמאל געטראפן צום פערטן מאל און דער 
ארימאן האט נאכאמאל אנגעהויבן צו וויינען איבער זיין ביטערן צושטאנד, האט שוין די געדולד פון 
דעם עושר געפלאצט און האט געזאגט: 'שוין דריי טעג וואס איך ווארט אויף דיר ביז שפעט, איך וויל 
דיר געבן וואס עס פעלט דיך אויס, אבער יעצט האב איך זיך איבערגעצייגט אז דירעקט האסטו זיך 
אפגעהאלטן פון צוקומען, און דו ווילסט נישט אמת'דיג זיך ארויסדרייען פון דיין ביטערן צושטאנד, 

איז וואס דארף איך זארגן אויף דיר'.

אויך מיר בעהטן יעדן טאג מיט הייסע טרערן, "אהבה רבה אהבתנו... אבינו מלכנו... ותן בליבנו בינה 
להבין ולהשכיל, לשמוע ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך...". ווען א 
איד בעהט זיך אזוי, ווערט זיכער אין הימל ערוועקט אויף אים גרויסע רחמים און מ'וויל נאכגעבן זיין 
געבעהט. אבער באלד נאכן דאווענען לייגט דער איד צוזאם זיינע תפילין און לויפט צו זיין ארבעט... 
אין הימל ווארט מען אז ער זאל זיך זעצן לערנען, כדי ער זאל קענען באקומען די גאנצע שפע וואס 
איז גרייט פאר אים הימל, אבער דער מענטש ערשיינט נישט, און צום גרויסן וואונדער אויפצומארגנ'ס 

דערוואגט ער זיך נאכאמאל צו בעהטן מיט א צובראכן הארץ... ('להגיד' - חומש המגידים, פר' ואתחנן).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
די ברכה פון אהבה רבה (אריינפיר)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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