
פרשת במדבר–שבועות

בס"ד

בטחון – איז דער שליסל צו תורה
”ַוְיַדֵּבר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני“ (א א)

”כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר אינו יכול לקנות 
את החכמה והתורה לכך נאמר במדבר סיני“ (במדב“ר א ז)

די ווערטער פון מדרש האט ערקלערט רבי יעקב ניימאן 
ראש ישיבת ’אור ישראל‘ אין פתח תקוה:

אזוי ווי דער וואס געפינט זיך אין א פוסטע מדבר, ווייט 
קיינעם,  פון  הילף  קיין  אן  פלאץ,  באוואוינטע  א  פון 
פארלאזט זיך נאר אויף השי“ת אליין, אזוי אויך דער וואס 
וויל זוכה זיין צו זיין חלק אין תורה – דארף זיך פארלאזן 

נאר אויפן אויבערשטן אליין.
דער יסוד אז ביטחון איז א תנאי צו תורה, זעהט מען אויך 
אין דעם נוסח פון די ברכה ’אהבה רבה‘: ”בעבור אבותינו 
זאגן:  צו  מיינט  דאס  חיים“,  חוקי  ותלמדם  בך  שבטחו 
לערנען  צו  געווען  זוכה  נישט  האבן  עלטערן  ענקערע 

’חוקי חיים‘, נאר אין זכות פון זייער בטחון.
’דרכי מוסר‘

פרשת במדבר – די פרשה פון יחוס
”ַוִּיְתַיְלדּו ַעל ִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם" (א יח)

עס איז באקאנט וואס תוספות זאגט (מגילה לא ב ד“ה קללות) 
אז וועגן דעם ליינט מען שטענדיג פרשת במדבר בעפאר 
וואס  קללות  די  צווישן  זיין  מפסיק  כדי  שבועות,  יו“ט 
יו“ט  צום  בחקותי  פרשת  אין  געווארן  געזאגט  זענען 

שבועות.
רבי  פון  תלמיד  א  פון  מוסר‘  ולקחי  ’דרושים  ספר  אין 
דעם  לויט  טעם  א  נאך  געברענגט  ווערט  בנעט  מרדכי 
מדרש (ילק“ש במדבר רמז תרפד): ”בשעה שקבלו ישראל את 
התורה נתקנאו אומות העולם בהן... סתם פיהן הקדוש 

ברוך הוא, אמר להן: הביאו לי ספר יוחסין שלכם“.
זוכה  מיר  האבן  יוחסין  פון  מעלה  אונזער  צוליב  ווייל 
געווען צו די תורה און נישט די אנדערע פעלקער, וועגן 
דעם האבן די חכמים מתקן געווען אז בעפאר ’מתן תורה‘ 
שטייט:  דארט  ווי  במדבר  פרשת  די  ליינען  מיר  זאלן 

”ַוִּיְתַיְלדּו ַעל ִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם“.

די קדושה פון משכן העלפט אויפן דאווענען
”ּוִבְנסַֹע ַהִּמְׁשָּכן יֹוִרידּו אֹתֹו ַהְלִוִּים“ (א נא)

אויפן רבי ר‘ מנחם מענדל פון רימאנוב דערציילט מען, אז 
יעדע מאל ווען ער האט געפילט א געוויסע שוועריקייט 
בדחילו  זאגן  געשטעלט  זיך  ער  האט  דאווענען,  ביים 
ורחימו די פרשה פון משכן, און דורך די קדושת המשכן 

האט ער באקומען חיזוק און כח פארזעצן זיין תפילה.
זיין תלמיד רבי יעקב צבי יאליש בעל ’מלא הרועים‘ האט 

געטראפן אויף דעם א רמז אין דעם פאלגנדן פסוק:
”ּוִבְנסַֹע ַהִּמְׁשָּכן“ – אויך נאך ווען די משכן האט זיך 

”יֹוִרידּו  עבירות,  אונזערע  צוליב  אונז  פון  אוועקגעצויגן 
זיין  ברענגען  אראפ  צדיקים  די  קענען   – ַהְלִוִּים“  אֹתֹו 
קדושה צו דעם גשמיות‘דיגן וועלט, אין יעדע צייט וואס 
דורך  איז  דאס  און  דאווענען,  זייער  ביי  הילף  דארפן  זיי 

ליינען די פרשה פון משכן.
’קול יעקב‘

ככל היוצא מפיו יעשה
”ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו“ (א נב)

זיין  וואס  חסידים  פרעמישלאנער  די  פון  דארפסמאן  א 
קרעטשמע,  די  נעמען  אוועק  אים  געוואלט  האט  פריץ 
איז געפארן אויף שבת קיין פרעמישלאן, און ערב שבת 
זאל  ער  מאיר‘ל  ר‘  רבי  דעם  פון  געבעהטן  ער  האט 
און  פרנסה  זיין  פארלירן  נישט  ער  אים  אויף  דאווענען 

דארפן ליידן גלות.
פרייטאג צונאכט‘ס, און דער דארפסמאן זיצט ביים שלחן 
הטהור, האט דער רבי אנגעהויבן צו זינגען: ”כל מקדש 
שביעי“; און אט, ווען ער איז אנגעקומען צו די שטיקל: 
”שכרו הרבה מאוד על פי פעלו איש על מחנהו ואיש על 
אנגעהויבן  און  אפגעשטעלט  זיך  רבי  דער  האט  דגלו“, 
עס  ווי  שבת  שומר  א  פון  שכר  דער   – ”שכרו“  טייטשן: 
דארף צו זיין איז: ”הרבה מאוד“ – זייער אסאך, און וואס 
זאגט  ער  וואס  אלעס  פעלו“,   – פי  ”על  שכר:  זיין  איז 

ארויס פון זיין מויל, אזוי טוהט מען אין הימל.
זענען  וואס  אלע  צו  געוואנדן  זיך  רבי  דער  האט  דא 
ענק,  זאגן  ”וואס  געפרעגט:  האט  און  טיש  ביים  געזיצן 
און  זיין?  צו  דארף  עס  ווי  שבת‘  ’שומר  א  מאיר‘ל  איז 
באלד  רבי  דער  האט  ”יא!“  געענטפערט:  האבן  אלע 
על  ”איש  זאג:  און  פסק‘ן  איך  אזוי,  ”אויב  פארגעזעצט: 

מחנהו ואיש על דגלו...!“.

דער רבי האט פארגעזעצט דעם ניגון, און די אויגן פונעם 
אהיים  איז  ער  ווען  געווארן.  ליכטיג  זענען  דארפסמאן 
געקומען נאך שבת, האט ער זיך געפריידט צו זעהן אז 
אים  און  כוונה  זיין  פון  געצויגן  צוריק  האט  פריץ  דער 

איבערגעלאזט ’על מחנהו ועל דגלו‘.
’סיפורי חסידים‘

’ותלקט נפזרים כמלקט שיבלים‘
”ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (ב ב)

דגלים  שעשאם  הוא  ברוך  הקדוש  חבבן  גדולה  ”חיבה 
כמלאכי השרת כדי שיהיו ניכרין (במדב“ר ב ג)

ערקלערט אדמו‘‘ר רבי משה יחיאל פון אוז‘רוב:
געווען  נישט  זענען  דגלים  די  אז  מדרש  אין  מ‘זעהט 
ס‘איז  ווי  אזוי  שבטים,  די  פאר  סימבאל  א  סתם  ווי  נאר 
איז  ציל  זייער  נאר  פעלקער,  אלע  צווישן  איינגעפירט 
געווען: ”כדי שיהיו ניכרים“ – צו קענען ווייזן קלאר פאר 
עבודת  אין  תפקיד  באזונדערע  זיין  איז  וואס  שבט  יעדן 

ה‘.
באקאנטן  דעם  יחיאל  משה  רבי  ערקלערט  דעם  מיט 
תרים  כן  ”דגלי  הלוי:  יהודה  רבי  פון  ליבשה‘  ’יום  פיוט 
על הנשארים ותלקט נפזרים כמלקט שבלים“. לכאורה 
דארף מען פארשטיין דעם פארבינדונג צווישן די דגלים 

צו קיבוץ גלויות?
דגלים  די  פון  קלאר:  אלעס  איז  געזאגט  ווי  לויט  נאר 
די  אז  איד,  יעדן  פון  חשיבות  דעם  מיר  לערנען 
רוחניות‘דיגע אויפגאבע פון איינעם איז אנדערשט ווי פון 
א צווייטן, און לויט דעם זעהט זיך מער אן די ספעציעלע 
חשיבות פון יעדער איד עקסטער, לויט דעם פארשטייט 
מען אז דער אויבישטער וועט נישט מוותר זיין אויף קיין 
שום איד, נאר ער וועט צוזאם נעמען אלע פארווארפענע 

”כמלקט שיבלים“.

אננעמען די תפילות אין תקופת ניסן
”ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (ב ב)

זאגט רבי דוד‘ל טאלנער:
ווייל די מעלה פון די דגלים איז זייער גרויס, איז יעדעס 
יאר ווען עס קומט די צייט וואס די אידן זענען באפוילן 
נתעורר  נאכאמאל  ווערט  אייר,  א‘   – דעם  אויף  געווארן 
רחמים אויף די אידן און זייערע תפילות ווערן אנגענומען 
לרצון. אויף דעם האט דוד המלך מרמז געווען מיטן זאגן 
 ,“קֵינּו ִנְדּגֹל ְיַמֵּלא ה' ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתי(תהלים כ ו): ”ּוְבֵׁשם ֱא

די  אריין  זיך  אין  נעמט  [וואס  ניסן‘  ’תקופת  אין  ד.מ.: 
אידן  די  וואס  צייט  די  סיון],  און  אייר  ניסן,  פון  חדשים 
פארזיכערט  זיי  זענען  דגלים,  די  צו  געווען  זוכה  האבן 

אז דער אויבישטער וועט אננעמען זייערע בקשות.
’מגן דוד‘ לר“ח אייר

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

פע ם
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אין זכות פון ענטפערן אמן ווערט די 
תפילה אנגענומען

”ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֵהם“ (א טז)
איז:  ֲאבֹוָתם“  ַמּטֹות  ”ְנִׂשיֵאי  פון:  תיבות  ראשי  די 
”אמן  תיבות:  ראשי  איז  ”ָראֵׁשי“  ווארט:  די  ’אמן‘, 
יהא שמיה רבא“, און די ווארט: ”ַאְלֵפי“ איז ראשי 

תיבות: ”יהיו לרצון אמרי פי“.
פון דא איז א רמז אויף דעם זוהר הקדוש (וילך רפה 
ב) אז אין זכות פון ענטפערן אמן מיט כוונה ווערט 

די תפילה אנגענומען לרצון.
’מקרי דקדקי‘; ’בן ישכר‘

רזי אמונים  יט
עם, 
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נטפערן אמן
ענומע

ן

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

טייערער איד, צי ווייסט איר?
דער ’פרי מגדים‘ שרייבט (א“א רטו ו ; תיבת גמא האזינו) אז לויט דעם רמב“ן וואס האלט אז די ברכות 

התורה וואס מיר זאגן יעדן אינדערפריה איז מדאורייתא – אויך ענטפערן אמן נאכדעם איז מדאורייתא.
געדענקט! ביים ענטפערן אמן נאך די ברכות התורה 
וואס ווערט געזאגט יעדן אינדערפריה ביזסטו מקיים 

(לדעת הרמב“ן) א מצות עשה מדאורייתא!

ברכות השחר: אויפן קול.. מיט כוונה.. און מיט א חברו תא. ברכות השחר: אויפן קול.. מיט כוונה.. און מיט א חברו תא..
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רבי  גאון  גרויסער  דער  איז  עלטער  טיפן  א  אין 
רבי  געווארן.  נפטר  זצ“ל  פערלא  פישל  ירוחם 
ווארשא  אין  געווארן  געבוירן  איז  וואס  ירוחם 
געווען  זוכה  האט  געלעבט,  ער  האט  דארט  און 
פון  לויף  אין  אחד.  במקום  וגדולה  תורה  צו 
צימער  זיין  אין  געזיצן  ער  איז  יארן  צעהנדליגע 
זיך  דארט  און  וועלט  דער  פון  אפגעזונדערט 
זיצט  ער  ווען  לשמה  תורה  אויף  געפלאגט 
ביז  צופריה  פון  ספרים  זיינע  אויף  איבערגעבויגן 

ביינאכט.
געווארן  באקאנט  ער  איז  עלטער  דער  אויף  נאר 
גרויסע  די  פון  זכות  אין  ישראל  כלל  צווישן 
בפרט  און  ארויסגעגעבן,  האט  ער  וואס  חיבורים 
זיין גאונ‘ישע חיבור וואס נעמט ארום דעם ספר 
המצוות פון רבנו סעדיה גאון. אין זיינע עלטערע 
איז  געווארן,  נפטר  איז  ווייב  זיין  ווען  נאך  יארן, 
ער ארויף קיין ירושלים עיר הקודש, דארט האט 
ער געוואוינט אין א באשיידענע הויז אינמיטן די 
’בתי מחסה‘ געגנט אינעווייניג אין די חומות און 
זייער שנעל איז זיין הויז פארוואנדלט געווארן צו 
ירושלים,  גאוני  און  גדולי  די  פאר  תלפיות  תל  א 

רבנן ותלמידהון.
אים  ביי  ווען  פטירה,  זיין  בעפאר  צייט  קורצע  א 
יונגעלייט  יונגע  עטליכע  באזוכט  האבן  הויז  אין 
וואס האבן געניסן פון זיין גרויסן אוצר, האט רבי 
ירוחם אנגעהויבן צו שמועסן א שיחת חולין של 

תלמידי חכמים און אזוי האט ער זיי פארציילט:
מיין  ווען  געווען,  איך  בין  קינד  יונג  א  גאר 
ארעמעס  אירע  אויף  גענומען  מיך  האט  מאמע 
זיך  האט  זי  גאס,  אויפן  ארויסגעגאנגען  און 
וואס  עולם  גרויסן  דעם  צווישן  אדורכגעשטיפט 

האט דארט געווארט.
גאון  דער  הדור,  גאון  דער  ווען  געווען  איז  דאס 
רבי שלמה אייגער זצ“ל דער זוהן פון הגאון רבי 
עקיבא אייגער זצ“ל, איז געקומען אויף א קורצע 
וואס  רב  דער  שטאט.  געבורט‘ס  מיין  אין  באזוך 
א  אלץ  וועלט  דער  אויף  באקאנט  געווען  איז 
האט  צדיק,  דערהויבענער  א  און  בתורה  גדול 
הקהילה  ראשי  די  פון  געבעהט  די  אנגענומען 
זוכה  ווילן  וואס  ציבור  דעם  אויפנעמען  זאל  ער 
טויזנטער  אים;  פון  עצה  א  און  ברכה  א  צו  זיין 
עקן  אלע  פון  קינדער  מיט  פרויען  מענטשן, 
זענען  און  גענומען  צוזאם  זיך  האבן  שטאט  פון 
פון  אסאך  רב,  פונעם  אכסניא  די  צו  געקומען 
קינדער  פיצעלעך  זייערע  געהאלטן  האבן  זיי 
זוכה  געוואלט  האבן  אלע  און  הענט,  זייערע  אין 
זיין צו באקומען א ברכה פון דעם גאון, און צום 

ווייניג‘סטנס זעהן זיין לעכטיגע פנים.
זיך  האט  וואס  ציבור  דעם  אויפנעמען  דאס 
אנגעהויבן אין גאר א פריה מיטאג שטונדע, האט 
אין  שעה‘ן.  נאכט  שפעטע  די  ביז  פארצויגן  זיך 
לויף פון די צייט האט די טיר פונעם רב‘ס צימער 
נישט אויפגעהערט פון זיך דרייען אויף איר ריגל. 
ווען איינער נאכן צווייטן זענען אריין די אלע וואס 
און  ברכה  א  באקומען  האבן  און  געווארט,  האבן 

זענען ארויס.
גבאים  די  ווען  שטונדע  נאכט  שפעטע  א  אין 
און  געזונט  רב‘ס  דעם  אויף  געזארגט  שוין  האבן 
עולם  גרויסן  דעם  אויף  געקוקט  זיי  האבן  כח. 
האבן  און  אינדרויסן  געווארט  נאך  האט  וואס 
פארשטאנען אז עס איז אוממעגליך דער רב זאל 

אלעמען קענען אויפנעמען.
האבן  גבאים  זיינע  מיט  צוזאמען  רב  דער 
געטראכט וואס זיי זאלן ווייטער טוהן, און איינער 
פון זיי איז ארויס און האט געמאלדן פארן ציבור: 
”צוליב די שוואכקייט פונעם רב און די שפעטע 
שעה, וועט מען שוין מער נישט קענען אריינגיין 

צום רב!“
עס האט זיך געהערט א גערויש פון דעם עולם‘ס 
אנטוישונג, און דער גבאי האט פארגעזעצט מיט 
וועט  מינוט  עטליכע  ”נאך  שטימע:  ווייכע  א 
דער רב ארויסקומען אויף די טעראסע און וועט 
בלב  אחד  כאיש  ציבור,  גאנצן  דעם  אנוואונטשן 

אחד...“
עטליכע מינוט נאכדעם האט זיך באוויזן די שיינע 
געשטאלט פונעם רב, אנגעליינט אויפן צוים פון 
און  בארד,  לאנגע  ווייסע  שניי  די  טעראסע.  די 
זיינע בליטשקעדיגע אויגן האבן אים געמאכט א 
אויסזעהן פון א מלאך. מיט א דערבארעמדיגער 
וואס  ציבור  ריזיגן  אויפן  געקוקט  ער  האט  בליק 
ער  אכסניא,  זיין  אונטער  פארזאלמט  זיך  האט 
אנגעהויבן  האט  און  אויגן  זיינע  פארמאכט  האט 

וואונטשן ווארעמערהייט:

”דער אויבישטער זאל בענטשן ענק מיט ענקערע 
גליק.  און  נחת  געזונט,  מיט  צוזאמען  קינדער 
זעהט  און  לימודים  ענקערע  אין  געבענטש  זייט 
זוכה  זאלן  ענק  געשעפטן.  ענקערע  אין  הצלחה 
זיין מגדל זיין ענקערע קינדער צו תורה און יראת 
ענק  נחת,  אסאך  זיי  פון  שעפן  זאלן  ענק  שמים, 
זאלן זוכה זיין צו זעהן ווי זיי וואקסן אויס תלמידי 
די  אונטער  פירן  זיי  אידן,  ערליכע  און  חכמים 
זיי  פון  זעהן  און  שידוכים  פאסיגע  מיט  חופה 
אגאנץ  ובמצוות  בתורה  עוסקים  בנים  ובני  בנים 

לעבן...“
דער  און  וואונטש  זיין  געענדיגט  האט  רב  דער 
’אמן‘ וואס דער גאנצער ציבור האט געענטפערט 
האט געהילכט אין גאס, ווען באלד נאכדעם האט 

זיך דער עולם צושפרייט יעדער צו זיין הויז.
דער רב האט געוואלט צוריק גיין צו זיין צימער, 
געהערט  פלוצלינג  זיך  האט  דעמאלטס  אבער 
דאס  פארזאמלטע.  די  צווישן  פון  געשריי  א 
האט  וואס  מאמע,  טייערע  מיין  פון  געווען  איז 
זעלטענע  די  אז  אראפשלינגען  געקענט  נישט 
געלעגנהייט וואס אויף דעם האט זי אזוי שטארק 
געווארט, איר זון זאל באקומען א ברכה פון דעם 
גאון הדור בכבודו ובעצמו, און פלוצלינג... אלעס 
זאל זי דערלייגן?! נאך לאנגע שעות וואס זי איז 
געשטאנען א טייל פון זיי אונטער די ברענעדיגע 
אויף  צוהאלטן  מיך  אן  זיך  שטרענגט  זי  ווען  זון, 
זיין  מסכים  געקענט  נישט  האט  זי  הענט,  אירע 

צו דעם.
זיך  זי  האט  לינקס  און  רעכטס  קוקן  צו  אן 
פון  איינעם  צו  געוואנדן  זיך  און  אריינגעשטיפט 
די גבאים ווען זי פאדערט מיט א שטארקע טאן:

גרייט  נישט  בין  איך  רב,  צום  אריינגיין  מוז  ”איך 
זיך באגענוגן מיט א כלליות‘דיגע ברכה, איך וויל 
ער  זון,  מיין  פאר  ברכה  פערזענליכע  א  בעהטן 

זאל וואקסן און מאריך ימים זיין אין תורה...“
שטעלן,  אקעגן  פראבירט  זיך  האט  גבאי  דער 
אבער מיין מאמע האט זיך פאר‘עקש‘נט און האט 
דערגרייכט  האבן  אינצווישן  נאכגעגעבן.  נישט 
זיך  האט  און  אויערן  רב‘ס  צום  געשרייען  די 

אינטערעסירט אויף דעם.
איינער פון די גבאים האט אים דערציילט:

”איין פרוי וויל נישט מוותר זיין, זי פראבירט מיט 
וויפיל  און  רב,  צום  אריינגיין  כוחות  אירע  אלע 
מיר האבן פראבירט איר ערקלערן אז די זאך איז 
זי  און  דא  פון  אפ  נישט  זי  טראגט  אוממעגליך, 

עקש‘נט זיך אריינגיין...“
מיין  פון  איבערראשט  זיך  האט  וואס  רב  דער 
פון  חינוך  די  אויף  איבערגעגעבנקייט  מאמע‘ס 
גבאים  די  פאר  געהייסן  באלד  האט  קינד  איר 
אריין  איז  מאמע  מיין  און  אריינלאזן,  איר  מ‘זאל 

אין צימער ווען איך בין אויף אירע הענט.
רב  דער  האט   – געבעהט?“  אייער  איז  ”וואס 
געפרעגט מיט א ווייכע שטימע, און מיין מאמע 
זאל  רב  דער  אז  בעהט  ”איך  געענטפערט:  האט 
אנוואונטשן מיין פיצל קינד יהודה ירוחם פישל, 
זאל  און  חכם  תלמיד  א  אויסוואקסן  זאל  ער 
ליכטיג מאכן די אויגן פון די אידן מיט זיין תורה“.
זיינע  ארויפגעלייגט  רב  דער  האט  דעמאלטס 
מיך  האט  און  קאפ  מיין  אויף  הענט  הייליגע 

געבענטש ווארעמערהייט און מיט געפיהל:
א  וואקסן  צו  זיין  זוכה  זאלסט  דו  אז  רצון  ”יהי 
בישראל,  גדול  א  און  חכם  תלמיד  אמת‘דיגער 
טיפע  א  און  ימים  אריכות  צו  זיין  זוכה  און 

עלטערקייט“.
דערציילט  האט  יונג,  געווען  נאך  בין  איך  כאטש 
רבי ירוחם, געדענק איך ביזן היינטיגן טאג וויאזוי 
מיין מאמע מיט מיר צוזאמען האבן געענטפערט 
הויעך אויפן קול און מיט א ריינע אמונה: ’אמן!‘ 
ווען טרערן פון שמחה און התרגשות פארפלייצן 

אונזערע אויגן.
די ברכה, וואס מיר האבן דערויף געענטפערט א 
גערירטע ’אמן‘, האט מיך באגלייט א גאנץ לעבן, 
זוכה  האב  איך  ווען  עלטער  דער  אויף  אויך  און 
געווען ארויפצוקומען קיין ירושלים עיר הקודש.

ל‘  געווארן  נפטר  איז  פערלא  פישל  ירוחם  רבי 
ארום  פון  עלטער  טיפן  א  אין  ה‘תרצ“ד,  שבט 
א  פון  יארן  צעהנדליגער  אסאך  נאך  יאר,  ניינציג 
שטענדיגע פלאג אין תורה, און ביזן היינטיגן טאג 
טוהן זיינע חידושים באגייסטערן די לומדים מיט 

זיין געוואלדיגע גאונות.
’זהרי חמה‘ עמ‘ שמב; ’נשמת יעקב‘ [לזכר הגרי“נ 
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א ’ברכה אויף תורה‘ וואס איז שווער אנגעקומען

אברהם  מגן  פונעם  קושיא  די  באקאנט  איז  עס 
ווערט  צו  סי‘  הריב“ש  שו“ת  אין  רצד,  סי‘  ריש  (או“ח 
הרמ“ע  דער  פון  נאמען  אין  דערמאנט)  שוין  עס 
פט“ו):  ח“ב  דין  חיקור  מאמר  מאמרות‘  (’עשרה  מפאנו 
פארוואס ביי קידוש און ביים דאווענען רופן מיר 
אן יו“ט שבועות מיטן נאמען ’זמן מתן תורתנו‘, 
די הלכה איז דאך אזוי ווי רבי יוסי (שבת פו ב) אז 
ז‘ סיון האט מען געגעבן די תורה, אויב אזוי, ווען 
מיר פייערן דעם יו“ט אין ו‘ סיון איז עס ’ערב זמן 

מתן תורתנו‘?
די  אויף  געווארן  געזאגט  זענען  תירוצים  אסאך 
פראגע, א טייל פון זיי על דרך פשט און א טייל 
וועלן  ארטיקל  דעם  אין  דרוש,  דרך  על  זיי  פון 
מיר ברענגען עטליכע פון זיי, ישמע חכם ויוסף 

לקח.
פארוואס  נאך:  פרעגט  העקידה  בעל  דער  א. 
פון  סיבה  די  קלאר  תורה  די  נישט  דערמאנט 
ווי  אזוי  תורתנו‘,  מתן  ’חג  אלץ   – שבועות  יו“ט 
די תורה דערמאנט ביי די אנדערע ימים טובים? 
וועגן דעם שרייבט ער: ’מתן תורתנו‘ איז נישט 
א  אדער  טאג  געוויסע  א  אויף  באגרעניצט 
געוויסע צייט, נאר דער מענטש דארף שפירן אז 
אויבישטער  דער  אונז  גיט  עקסטער  טאג  יעדן 
די תורה פון ניי, אזוי ווי חז“ל זאגן (ילק“ש משלי 
רמז תתקלז): ’בכל יום יהיו בעיניך כחדשים‘, וועגן 
כאטש  סיון  ו‘  אנצייכענען  עס  מען  קען  דעם 
די תורה האט מען נישט געגעבן אין דעם טאג 
און  פ“ד;  סוף  ושבעים  ששה  שער  אמור,  יצחק‘  (’עקידת 
אסאך  נאך  אין  און  יקר‘  ’כלי  אין  שטייט  דעם  צו  ענליך 

מפרשים).

טייכטאל  דב  יששכר  רבי  גאון  דער  צו  לייגט 
נישט  האט  תורה  די  אז  קלאר  איז  עס  הי“ד: 
וואס  צייט  אמת‘דיגן  דעם  פארהוילן  געוואלט 
אונז  וויל  תורה  די  נאר  תורה,  די  געגבן  מ‘האט 
’מתן  אז  יסוד,  אויבנדערמאנטן  דעם  לערנען 
געוויסן  א  אויף  באגרעניצט  נישט  איז  תורה‘ 
באטאנט  נישט  תורה  די  האט  דעם  וועגן  טאג, 
אז דאס איז יום מתן תורתנו, און דירעקט האט 
כדי  סיון,  ו‘  אויף  צייט  זיין  געווען  מקדים  מען 
אז אלע זאלן וויסן און פארשטיין אז יעדן טאג 
קען יעדער מענטש ’מקבל זיין די תורה פון ניי‘ 

(’משנה שכיר‘ ח“ב סי‘ צ).

מ‘דארף  אז  ערקלערט  מפראג  מהר“ל  דער  ב. 
מחלק זיין צווישן זמן ’מתן תורה‘ צו די זמן פון 

’קבלת התורה‘:
פון ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים זענען 
וואס  טעג,  פופציג  ציילן  געווארן  באפוילן  זיי 
אין לויף פון די טעג זענען זיי געשטיגן פון איין 
פופציג‘סטן  דעם  ביז  אנדערע,  די  צו  מדריגה 
מדרגה  זייער  מצד  גרייט  געווען  זיי  זענען  טאג 
דער  אויך  און  הקב“ה,  פון  תורה  די  זיין  מקבל 
אבער  דעם,  צו  צוגעשטימט  האט  אויבישטער 
ער האט מסכים געווען צו משה רבינו‘ס מיינונג 
ווייל  א),  פו  (שבת  מדעתו‘  אחד  יום  ’הוסיף  וואס 
ער האט געוואלט עס זאל זיין א עקסטערע טאג 
וועגן  באקומען,  צו  עס  גרייט  זענען  מיר  וואס 
דעם איז די תורה געגעבן געווארן אין דעם איין 
און פופציג‘סטן טאג. קומט אויס אז ו‘ סיון איז 
מצד  תורתנו,  מתן  זמן  אנגערופן  ווערן  צו  ראוי 
געבן  געוואלט  עס  האט  אויבישטער  דער  וואס 
אנגערופן  עס  ווערט  דעם  וועגן  און  אונז,  פאר 

’זמן מתן תורתנו‘ (’תפארת ישראל‘ כז).
בארדיטשוב  פון  יצחק  לוי  רבי  הרה“ק  אויך  ג. 
באציט זיך צו די פראגע, און כדי עס ערקלערן 
איז  וואס  יסוד  וואונדערליכער  א  ער  שרייבט 

נוגע אויף אלע ימים טובים:
פון  יאר  שוין אריבער טויזנטער  איז  עס  כאטש 
קובע  מען  האט  דעם  צוליב  וואס  טאג  דעם 
יאר  יעדע  דעסוועגן,  פון  יו“ט,  דעם  געווען 
נאכאמאל  ווערט  יו“ט,  דעם  פראווען  מיר  ווען 
נתעורר דער אור וואס האט געשיינט אין יענעם 

טאג.
קושיא  די  פארענטפערט  ווערט  דעם  לויט 
אור  דער  וואס  זמן  דער  אברהם:  מגן  פונעם 
וואס איז געווען גרייט אויף קבלת התורה האט 
איז  רצון  אויבערשטנ‘ס  דעם  אלץ  געשיינט 
אחד  יום  הוסיף  רבנו  משה  נאר  סיון,  ו‘  געווען 
קומט  וואס  הארה  די  וועגן  דעם,  לויט  מדעתו, 
אראפ ו‘ סיון קען מען אנרופן דעם טאג ’זמן מתן 

תורתנו‘ (’קדושת לוי‘ שבועות, ד“ה בש“ע).

ד. דער ’חידושי הרי“ם‘ פארענטפערט די קשיא 
הרה“ק  רבי  זיין  פון  ווערטער  די  אויף  געבויעט 
’מתן‘  לשון  דער  פון  כוונה  די  אז  מפאשיסחא 
תורתנו‘ באדייט אז די תורה איז געגעבן געווארן 
אינגאנצן במתנה פאר די חכמי ישראל, זיי זאלן 
עס דרש‘ענען און מכריע זיין אין אירע הלכות. 
האט  תורה  די  אז  מען  זעהט  גמרא  אין  און 
געדארפט געגעבן ווערן ו‘ סיון, נאר ווייל הוסיף 
אויבישטער  דער  און  מדעתו  אחד  יום  משה 
אפגעהאלטן  איז  אים  צו  צוגעשטימט  האט 
דעם  לויט  סיון.  ז‘  ביז  געבן  דאס  געווארן 
פארשטייט מען פארוואס פונקט ו‘ סיון ווערט 
אנגערופן ’זמן מתן תורתנו‘, ווייל אין דעם טאג 
אלעמען  פאר  געוויזן  אויבישטער  דער  האט 
חכמי  די  פאר  געווארן  געגעבן  איז  תורה  די  אז 
ישראל זיי זאלן מכריע זיין אין דעם לויט זייער 
מסכים  האט  ער  וואס  דעם  מיט   – פארשטאנד 
געווען צו די מיינונג פון משה ער זאל אפשטיפן 
און  הרי“ם‘,  (’אמרי  סיון  ז‘  אויף  התורה  קבלת  די 

ענליך צו דעם שטייט אין ’בית הלוי‘ יתרו).

דוד  משולם  רבי  גאון  דער  טייטש  דעם  לויט 
אין  זאגן  מיר  וואס  שליט“א  סאלאווייטשיק 
סיני  הר  לפני  קרבנו  ’אילו  פסח:  של  הגדה  די 
פרעגן:  אסאך  דיינו‘;   – התורה  את  לנו  נתן  ולא 
דעם  פון  געהאט  מיר  וואלטן  נוצן  וואספארא 
סיני?  בארג  די  נעבן  געווען  וואלטן  מיר  וואס 
קען  געזאגט  פריער  מ‘האט  וואס  לויט  אבער 
הר  לפני  קרבנו  ’אילו  כוונה,  די  ערקלערן  מען 
סיני‘ צו מקבל זיין די תורה, אבער ’ולא נתן לנו 
עס  קענען  מיר  וואס  מתנה  א  ווי  התורה‘  את 
דרש‘ענען, דעמאלטס וואלט אויך געווען ’דיינו‘ 

(הגש“פ ’שירת הלויים‘ עמ‘ עט).

מתן  בעפאר  ענטפערט:  סופר‘  ’חתם  דער  ה. 
תורה זענען די אידן געווען ווי ’בני נח‘, און עס 
הולך  ’הלילה  איז  נח  בני  ביי  אז  ידוע  דאך  איז 
אחר היום‘, און נאך אזאך אז די נאכט ענדיגט זיך 
ביים נץ החמה. לויט דעם פארשטייט מען, ביז 
די צייט וואס מ‘האט געגעבן די תורה, ד.מ. ביים 
גערעכנט  נאך  עס  איז  סיון,  ז‘  פון  השחר  עלות 
געווען ווי ו‘ סיון, און נאר נאכן געבן די תורה איז 
טאג  דער  אז  צוריק  אויף  געווארן  געוואר  מען 
די  אז  אויס  קומט  דעם  לויט  סיון,  ז‘  שוין  איז 
ביידע טעג האבן א בחינה פון זמן ’מתן תורתנו‘ 

(דרשות חתם סופר ח“ב עמ‘ רלד).

לו)  הע‘  כד  (שמות  תמימה‘  ’תורה  בעל  דער  ו. 
מתן  ’זמן  מיר  זאגן  אומזינסט  נישט  מבאר:  איז 
מיר  ווייל  תורתנו‘,  מתן  ’יום  נישט  און  תורתנו‘ 
האבן נישט אינזין דעם טאג וואס מ‘האט געגעבן 
די תורה בפועל, נאר דער ’זמן‘ וואס מיר זענען 
שוין  זיך  האט  ’זמן‘  דער  און  דעם,  צו  גרייט 
און  הגבלה,  ימי  שלושת  די  אנהויב  אנגעהויבן 

אויך ו‘ סיון איז אריינגערעכנט אין דעם. 

’עצי חיים‘ (שו“ת, או“ח  ז. דער סיגוטער רב בעל 
פז  (שבת  גמרא  אין  זעהן  מיר  ענטפערט:  לה)  סי‘ 
א) אז אויך לויט רבי יוסי, האט דער אויבישטער 
מיר  אויך  און  סיון,  ו‘  תורה  די  געבן  געוואלט 
זאגנדיג  נעמען  צו  עס  געווען  מסכים  האבן 
יום  ’הוסיף  רבנו  משה  אבער  ונשמע‘,  ’נעשה 
טאג  דעם  אפגעשטיפט  האט  און  מדעתו‘  אחד 

פון מתן תורה אויף ז‘ סיון.

לכאורה, וויאזוי האט משה רבנו געקענט עוקר 
זיין פון אונז די תורה נאך וואס מיר האבן שוין 
זאגן,  מ‘קען  נאר  נעמען?  צו  עס  געווען  מסכים 
מען  זעהט  א)  ב-צ  (פט  יבמות  אין  גמרא  אין  אז 
חכמים  די  נישט  קענען  ועשה‘  ’בקום  נאר  אז 
’בשב ואל  עוקר זיין עפעס פון די תורה, אבער 
תעשה‘ קענען זיי יא, און אויך משה וואס האט 
אפגעשטיפט דעם טאג אויף שפעטער האט ער 

עס געטוהן נאר ’בשב ואל תעשה‘.

לויט דעם קומט אויס אז אלע מצוות וואס זייער 
ועשה‘  ’קום  א  מיט  פארבינדן  איז  זיין  עוקר 
זענען מיר שוין באפוילן געווען פון ו‘ סיון, און 
אקעגן די מצוות איז יא שייך אנרופן דעם טאג 

אלץ ’זמן מתן תורתנו‘.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
חג השבועות – חג מתן תורתנו

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

תורה‘ ו ף
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