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מ‘פאדערט פונעם צדיק אויף דעם 
וואס ער דאוונט נישט אויף די נאנטע

ִלְפֵני  ְּבָקְרָבָתם  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְׁשֵני  ַאֲחֵרי  מֹות  מֶׁשה  ֶאל  ה‘  ”ַוְיַדֵּבר 
ה‘ ַוָּיֻמתּו“ (טז א)

מיר זעהן נישט אין דער פסוק וואס השי“ת האט גערעדט צו 
משה, אויב אזוי, וואס קומט דער פסוק אונז הערן?

זאגט רבי חיים וויטאל:
’לשון  א  איז  וואס  ’וידבר‘  לשון  דעם  אן  כאפט  פסוק  דער 
השי“ת  אז  תורה  די  אונז  זאגט  דעם  מיט  א),  יא  (מכות  קשה‘ 
ְּבֵני  ְׁשֵני  משה אויף: ”מֹות  האט געזאגט שטראף-רייד פאר 
ַאֲהרֹן“, ווי ער איז שולדיג אין דעם, ווייל ער האט געדארפט 
דאווענען אז די גזירה זאל בטל ווערן. ענליך צו וואס ווערט 
געברענגט אין גמרא (שם) אז ווען א מענטש איז פארציקט 
געווארן אין די געגנט פון רבי יהושע בן לוי, האט מען אויף 
מגין  נישט  תפילה  זיין  האט  פארוואס  טענות  געהאט  אים 

געווען עס זאל נישט פאסירן.
’עץ הדעת טוב‘ 

”‘בכל לבבך‘ – בשני יצריך“
ִעיִרם ּגָֹרלֹות ּגֹוָרל ֶאָחד ַלה‘ ְוגֹוָרל ֶאָחד  ”ְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל ְׁשֵני ַהּׂשְ

ַלֲעָזאֵזל“ (טז ח)
יאר  פערציג  די  אין  אז  א)  לט  (יומא  גמרא  אין  טרעפן  מיר 
גורל  דער  איז  גדול,  כהן  געווען  איז  הצדיק  שמעון  וואס 
דער  און  האנט,  רעכטע  זיין  אין  ארויף  שטענדיג  ’לה‘‘ 
די  איז  וואס  האנט.  לינקע  די  אין  ארויף  איז  ’לעזאזל‘  גורל 

ספעציעלע מעלה אין דעם?
זאגט רבי חיים אריה לייב פענסטער פון יעדוואבנע:

א):  סא  (ברכות  גמרא  די  ערקלערט  וואלאזשינער  חיים  רבי 
ווייל  הלב“,  מפתחי  שני  בין  ויושב  לזבוב,  דומה  הרע  ”יצר 
בדרך כלל דער יצר טוב געפינט זיך אין די רעכטע זייט פון 
די הארץ און דער יצר הרע אין די לינקע זייט, אזוי ווי עס 
ִלְׂשמֹאלֹו“.  ְּכִסיל  ְוֵלב  ִליִמינֹו  ָחָכם  ”ֵלב  ב):  י  (קהלת  שטייט 
אויף  שטענדיג  איז  וואס  טוב  יצר  פונעם  אנדערשט  אבער 
זיין פלאץ, זיצט דער יצר הרע ”בין שני מפתחי הלב“, ד.מ. 
קען  ער  ווען  און  הארץ,  די  פון  עפענונגען  צוויי  די  צווישן 
נישט צוברענגען אז דער מענטש זאל זינדיגן, שפרינגט ער 
אריבער צו די רעכטע זייט פון די הארץ און ער רעדט אים 

צו ער זאל טוהן א זינד וואס זעהט אים אויס ווי א מצוה.
אונז  קומט  גמרא  די  וואס  ערקלערן  מען  קען  דעם  לויט 
גורל  דער  איז  הצדיק  שמעון  פון  דור  דעם  אין  דערציילן: 
לה‘ שטענדיג ארויף אין די רעכטע זייט, ווייל צוליב זייער 
ערליכקייט זענען זייערע מצוות שטענדיג געקומען פונעם 
יצר טוב וואס רוהט אויף די רעכטע זייט פון די הארץ. אבער 
אין די שפעטעריגע דורות האט דער גורל לה‘ אויך געקענט 
ארויפקומען אין די לינקע זייט, און דאס איז מרמז אז דער 
דורך  ’לה‘‘,  פון  חלק  די  אין  פארמישט  אויך  איז  הרע  יצר 

איינרעדן צו טוהן עבירות אין א מאנטל פון מצוות.
ביי  בקשה  אונזער  ערקלערן  אויך  מען  קען  דעם  מיט 
זאלן  מיר   – ומאחרינו“  מלפנינו  שטן  ”והסר  מעריב: 

ניצול ווערן פון צוויי סארטן יצר הרע‘ס; סיי פונעם יצר הרע 
וואס איז ”מלפנינו“ – אפן אקעגן אונזערע אויגן און רעדט 
אונז צו מיר זאלן זינדיגן, און סיי פונעם באהאלטענעם יצר 
וואס געפונט זיך – ”מאחרינו“ – און ער וויל אונז איינרעדן 

צו טוהן עבירות אין א מאנטל פון מצוות.
’נפש החיים‘ – פרקים, פ“ד בהערה; ’שער בת רבים‘; ’פרי עץ הדר‘ פ“ה

יסורים וואס ברענגען צו תפילה
ּוְמא  ה‘  ִמִּלְפֵני  ַהִּמְזֵּבַח  ֵמַעל  ֵאׁש  ַּגֲחֵלי  ַהַּמְחָּתה  ְמא  ”ְוָלַקח 

ָחְפָניו ְקטֶֹרת ַסִּמים ַּדָּקה“ (טז יב)
ביים  מ‘זאגט  וואס  הקטורת‘  ’פטום  פון  ברייתא  די  אין 
דאווענען זאגט מען: ”כשהוא שוחק אומר הדק היטב היטב 

הדק מפני שהקול יפה לבשמים“.
בדרך צחות האט געטייטש רבי מאיר אייזנשטאטער – דער 

’מהר“ם א“ש‘:
א  אויף  יסורים  אויבישטער  דער  ברענגט  כלל  בדרך 
ברענגט  אמאל  אבער  טון.  תשובה  זאל  ער  כדי  מענטש 
צו  גלוסט  ער  ווייל  צדיק  אויפן  יסורים  אויבישטער  דער 
הברייתא:  לשון  דער  אין  מרומז  איז  יסוד  דער  תפילה.  זיין 
רייבט  שוחק“  אויבישטער]  דער  געווענליך: ”כשהוא [ווען 
דעם מענטש מיט יסורים, ”הדק היטב“ – איז דאס כדי ער 
 – הדק“  ”היטב  ווען:  אבער  מעשים.  זיינע  מאכן  גוט  זאל 
יפה  שהקול  ”מפני  נאר:  דאס  איז  גוטע,  די  שטראפט  ער 
לבשמים“ – ווייל ער גלוסט הערן דער קול פון די צדיקים 

וואס ווערן אנגערופן ’בשמים‘ (ראה חולין קלט ב). 
’זכרון יהודה‘ [פון זיין זון רבי מנחם א“ש] עמ‘ כא 

די ’עבודת שעיר הפנימי‘ 
איז היינט אויך מכפר

”ְוָׁשַחט ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם... ְוִכֶּפר ַעל ַהּקֶֹדׁש ” (טז 
טו-טז)

בטומאה“  למקדש  הנכנסין  על   – ִיְׂשָרֵאל‘  ְּבֵני  ”‘ִמֻּטְמאֹת 
(רש“י).

רבינו יעקב מולין סג“ל – דער מהרי“ל זאגט:
זענען  פארוואס  געוואונדערט,  זיך  איך  האב  אן  אייביג  פון 
מיר מאריך אין די פיוטים פון די עבודת יום הכיפורים ביים 
די  פון  מער  הפנימי  שעיר  דער  פון  עבודה  די  דערמאנען 
עבודה פון דער שעיר המשתלח, דער פנימי איז דאך מכפר 
די  אין  שייך  נישט  איז  וואס  וקדשיו  מקדש  טומאת  אויף 
היינטיגע צייטן, אין די צייט וואס דער משתלח איז מכפר 
 אויף אלע עבירות, אזוי ווי עס שטייט (להלן פס‘ כא): ”ְוָסַמ
ִעיר ַהַחי ְוִהְתַוָּדה ָעָליו ֶאת  ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשֵּתי ָיָדיו ַעל רֹאׁש ַהּׂשָ

ָּכל ֲעֹונֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ָּכל ִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם“?
מ‘קען ענטפערן אויף צוויי וועגן:

א. מיר זענען מאריך ביים שילדערן די עבודה פון דער שעיר 
זיין,  מכפר  משתלח  דער  קען  דעם  דורך  נאר  ווייל  הפנימי 
אזוי ווי עס שטייט אין גמרא (יומא מ ב) אז די כפרה פון דער 
משתלח איז אנגעהאנגען אין די עבודה פון דער פנימי אויב 

עס איז געטון געווארן ווי עס דארף צו זיין.
אין  שייך  אויך  איז  המקדש  בית  די  פון  קדושה  די  ווייל  ב. 
די היינטיגע צייטן, זענען מיר מאריך אין די עבודה פונעם 
גייען  וואס  אידן  די  אויף  זיין  מכפר  צו  כדי  הפנימי  שעיר 

’מהרי“ל‘ הלכות יום הכיפורים יחדארט אריין בטומאה.

דער ’שם‘ איז ווי פון זיך אליין געזאגט געווארן
ִעיר ַהַחי ְוִהְתַוָּדה ָעָליו  ”ְוָסַמ ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשֵּתי ָיָדו ַעל רֹאׁש ַהּׂשָ
ֶאת ָּכל ֲעֹונֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ָּכל ִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם“ (טז 

כא)

ווערט  הכיפורים  יום  מוסף  פון  העבודה‘  ’סדר  די  אין 
”וכך  ב):  סו  יומא  (ע“פ  גדול  כהן  פונעם  וידוי  דער  געברענגט 
בית  עמך  לפניך  פשעו  עוו,  חטאו,  ה‘,  אנא  אומר:  היה 
ישראל. אנא בה‘ כפר לחטאים ולעונות ולפשעים... ככתוב 
ַהֶּזה  ַבּיֹום  ’ִּכי  ל):  פס‘  (להלן  כבודך  מפי  עבדך  משה  בתורת 
ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה‘ ִּתְטָהרּו‘. 
והנורא  הנכבד  השם  את  שומעים  כשהיו  והעם  והכהנים 
מפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, היו כורעים 

ומשתחוים ונופלים על פניהם...“.
מ‘דארף פארשטיין: אין לויף פון דער וידוי דערמאנט דער 
ה‘...  ”אנא  נאמען:  אויבערשטנ‘ס  דעם  מאל  דריי  גדול  כהן 
אנא בה‘... לפני ה‘ תטהרו“; פארוואס די כהנים און די אידן 

בוקן זיך נאר ביי די דריטע מאל?
ערשטע  די  אין  געווען:  מגלה  האט  הקדוש  אר“י  דער  נאר, 
צוויי מאל האט דער כהן גדול דערמאנט דעם ’שם‘ מיט זיין 
מויל, אבער די דריטע מאל איז דער ’שם‘ אליינס ארויס פון 
זיין מויל, אזוי ווי מ‘קען מדייק זיין פון די ווערטער וואס מיר 
זאגן: ”כשהיו שומעים את השם... יוצא [פון זיך אליין] מפי 
כהן גדול“. און צוליב די הייליגע ציטער וואס איז דעמאלטס 

ערוועקט געווארן, האבן זיך אלע געבוקט.
מאמר ’מאה קשיטה‘ [פון רמ“ע מפאנו] ב; ’ימי דוד‘ [פון רי“ד 

מסלוניקי] פירוש על סדר העבודה

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

פע ם
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אמן צורייסט א שלעכטן גזר דין
ִמּכֹל  ֶאְתֶכם  ְלַטֵהר  ֲעֵליֶכם  ְיַכֵּפר  ַהֶּזה  ַבּיֹום  ”ִּכי 

ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה‘ ִּתְטָהרּו“ (טז ל)
הוי“ה  ִלְפֵני  ַחּטֹאֵתיֶכם  ”ִמֹּכל  פון:  תיבות  סופי  די 
איז  פסוק  דער  ’אמן‘.  גימטריה  זענען  ִּתְטָהרּו“ 
כוונה  מיט  אמן  ענטפערט  איינער  ווען  אז  מרמז 
ווערט צוריסן זיין שלעכטן גזר דין און מ‘איז אים 
מוחל זיינע עבירות, אזוי ווי די חכמים זאגן (תיקו“ז 
מ א): ”כל העונה אמן בכל כוחו קורעין לו גזר דינו 

של שבעים שנה“.
’אבן שתיה‘ עמ‘ יח

רמזים פון אמן
רזי אמונים  אין די פרשה לשון 
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ררמממזזיי
אאאיי ים 

אלעס איז כדאי פאר איין אמן 
הרה“ק רבי משה קאברינער זי“ע (נפ‘ כט ניסן תרי“ח) האט געזאגט:
 ”ווען איך וואלט געוואוסט אז אין מיין גאנצע לעבן 

האב איך איינמאל געענטפערט איין אמן ווי עס דארף 
צו זיין, דעמאלטס וואלט איך גארנישט זיך געזארגט... 

אלעס איז ווערד געווען...“
’אמרות משה‘ ח“א עמ‘ קצג - קצד
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דער  פון  פאמיליע  די  פון  יארן  יונגע  די  אין 
זצ“ל,  שרייבער  פינחס  רבי  גאון  גרויסער 
א  הויז  זייער  אין  באשעפטיגט  זיי  האבן 
מיט  אפגעבן  זיך  זאל  זי  וואס  פרוי  ערליכע 
שטוב  די  מיט  און  קינדער  קליינע  זייערע 
אין  שעה‘ן,  פארמיטאג  די  אין  ווירטשאפט 
די צייט וואס דער רב און די רעביצין זענען 

נישט אין שטוב.
רעביצין  די  פלעגט  אינדערפריה  יעדן  אזוי, 
קינדער- א  אין  ארבעט  איר  צו  גיין  ארויס 
פערטל  א  אין  און  שעה,  פריה  אין  גארטן 
גיין  געדארפט  האט  רב  דער  ווען  ניין,  פאר 
זייער  צו  קומען  פרי  די  פלעגט  כולל,  צום 
הויז און זיך אפגעבן מיט זייערע קינדער מיט 

ליבשאפט און מיט א איבערגעגעבנקייט.
פרוי.  קינדערלאזע  א  געווען  איז  פרוי,  די 
איר  פון  אריבער  זענען  יאר  צעהן  פון  מער 
חתונה און זי מיט איר מאן זענען נאכנישט 
מיט  דאקטורים  די  געווארן.  געהאלפן 
וועמען זיי האבן זיך באראטן האבן קלאר און 
דייטליך געזאגט אז זייערע אויסזיכטן זענען 
זייער א קליינע פראצענט, און זיי האבן שוין 
און  גזירה,  די  אראפגעשלינגען  ווי  כמעט 
א  אויפשטעלן  קענען  צו  האפענונג  זייער 

דור איז געווארן שוואכער און ווייניגער.
זי  וואס  קינדער  צו  ליבשאפט  גאנצע  איר 
האט  האבן,  צו  געווען  זוכה  נאכנישט  האט 
קינדער  יונגע  די  אין  אריינגעלייגט  פרוי  די 
געטון  עס  האט  זי  שרייבער.  פאמיליע  פון 
פון  אז  וויסנדיג  שליחות,  הייליגע  א  מיט 
אזא חשובע הויז וועלן ארויסקומען חשובע 
זי  אז  פארשטאנען  אויך  האט  און  קינדער, 
פון  התורה  לימוד  די  צו  שטארק  העלפט 
הרב שרייבער, וואס שוין דעמאלטס איז ער 

באקאנט געווען פאר א גרויסער מתמיד.
איין טאג איז די פרוי געוואר געווארן אז אין 
וואוינט  אביב  תל  שטאט  דערנעבנדיגן  די 
פארשונגען  אסאך  נאך  וואס  דאקטער  א 
מצליח  ער  האט  הארעוואניע  שווערע  און 
געווען צו טרעפן א נייע וועג צו באהאנדלען 
קינדערלאזע  פון  פראבלעמען  געוויסע 
דשמיא  סייעתא  מיט  און  פארפעלקער, 
צו  העלפן  זיי  מעגליכקייט  די  ער  האט 
חלום,  אמאליגן  זייער  פארווירקליכן 

ברענגען קינדער אויף דער וועלט.
א  באשטעלן  צו  געוואנדן  זיך  האט  זי  ווען 
אפוינטמענט אין זיין קליניק, איז זי געוואר 
מענטשן  סאך  וואס  צוליב  אז  געווארן 
וועט  דאקטער  דעם  צו  געוואנדן  זיך  האבן 
א  פון  מער  רייע  די  אין  ווארטן  דארפן  זי 
נישט  זי  האט  אפציעס  אסאך  יאר.  האלבע 
געהאט, און האט באשטימט איר רייע אויף 
גוט  אויסגעזעהן  איר  האט  וואס  דאטום  א 

און פאסיג, נאך ארום א האלבע יאר.
די  און  יאר  האלבע  די  אריבער  איז  ענדליך 
האלב  אנגעקומען.  איז  מינוט  ערווארטענע 
אויפן  ארויף  פרוי  די  איז  אינדערפריה  ניין 
קיין  ברק  בני  פון  געפארן  איז  וואס  באס 
פארן  אנגעהויבן  האט  באס  דער  אביב.  תל 
ארויספארן  ביים  געהאלטן  שוין  האט  און 
פון שטאט, ווען פלוצלינג האט די פרוי זיך 
די  מעלדן  פארגעסן  האט  זי  אז  דערמאנט 
זי וועט פעלן, כדי  דעם וואס  רעביצין אויף 
אנשטאט  צווייטן  א  ברענגען  קענען  זאל  זי 

איר.
פערציג  מיט  אכט  געווען  איז  זייגער  די 
מינוט. איר רייע איז געווען באשטימט אויף 
צעהן מינוט נאך ניין, און אויף די וואגשאל 
צוויי  געהאט  זי  האט  באשלוס  איר  פון 
צום  וועג  איר  פארזעצן   – איינס  אפציעס; 
דאקטער וואס זי ווארט שוין אזוי לאנג און 
קען איר שענקען א נייעם לעבן, און פון די 
צווייטע זייט – ביטול תורה פון א פלייסיגער 
גדול  א  אויסוואקסן  גייט  וואס  יונגערמאן 
בישראל און יעדע שעה פון זיין לערנען איז 
זייער אסאך ווערד, און יעצט וועט ער מוזן 
בלייבן אין שטוב מיט די קינדער אנשטאט 
הייליגע  די  פלייסיג  לערנען  כולל  אין  גיין 

תורה.

געווען  איז  באשליסן  צו  שוועריקייט  דאס 
זייער שווער, אבער די באשלוס וואס זי האט 
אין ענדע באשלאסן איז געוען קלאר אן קיין 
צווייפלען; אין די קומענדיגע סטאנציע איז 
זי אראפ פונעם באס, און אנשטאט פארזעצן 
גרויסן  דעם  פון  קליניק  דעם  צו  וועג  איר 
די  אויף  גאס  די  אריבער  זי  איז  דאקטער, 
א  אויף  ארויף  זי  איז  דארט  זייט,  צווייטע 
באס וואס האט איר צוריק געפירט קיין בני 
ברק, און באלד ווען זי איז אראפ האט זי זיך 
שרייבער  פאמיליע  פון  הויז  די  צו  געאיילט 
זיך  אויפגאבע,  טעגליכע  טאג  איר  ערפילן 
די  מיט  און  ווירטשאפט  די  מיט  אפגעבן 
ער  רב  פארן  ערמעגליכן  און  קינדער  יונגע 
זאל קענען ארויסגיין לערנען אין כולל אזוי 

ווי זיין הארץ גלוסט.
האט  פרוי  פשוטע  און  ערליכע  די 
דער  אז  תמימות  איר  מיט  פארשטאנען 
באקומען  האט  זי  וואס  אויפגאבע  חשובער 
זי  וועט  דעם  צוליב  און  ערפילן,  זי  מוז 
זי  וואס  אפוינטמענט  די  דערלייגן  דארפן 
און  צייט  אזויפיל  דעם  אויף  געווארט  האט 
דשמיא  סייעתא  מיט  אז  געהאפט  האט 
פון  ווערן  אויסגעלייזט  דעם  דורך  זי  וועט 
די ביטערע יסורים וואס האבן איר באגלייט 

אזויפיל יארן.
זי איז אנגעקומען צו דער שטוב פונעם רב 
טאג,  יעדן  פון  שפעטער  מינוט  עטליכע 
געאיילט  זיך  פרייד  מיט  האט  רב  דער  און 
האט  טאג  יענעם  לערנען.  צום  ארויסגיין 
קינדער  די  מיט  באשעפטיגט  זיך  פרוי  די 
אין  אבער  טאג,  יעדן  שטייגער  איר  ווי  אזוי 
א  גענומען  ארום  איר  האט  צייט  זעלבע  די 
געפיל פון פארפאטשקען און פארשפילן די 
זעלטענע געלעגנהייט וואס זי האט געהאט, 
און ווער ווייסט ווען זי וועט נאכאמאל האבן 

אזא געלעגנהייט.
פון דעסוועגן האט די פרוי פארגעזעצט איר 
שטופט  זי  ווען  שטייגער,  איר  ווי  ארבעט 
קינדער  די  ווען  אבער  ווייטאג.  די  אוועק 
זענען איינגעשלאפן און א שטילקייט האט 
נישט  מער  זיך  זי  האט  הויז,  אין  געהערשט 
א  גענומען  האט  זי  איינהאלטן.  געקענט 
אוועק  זיך  האט  זי  הענט,  די  אין  תהלים 
זי  און  צימערן,  די  פון  איינע  אין  געזעצט 
און  התרגשות  מיט  בעהטן  אנגעהויבן  האט 

מיט הייסע טרערן.
זי  האט  צייט  לאנגע  א  פון  לויף  אין 
באשעפער  פארן  הארץ  איר  אויסגעגאסן 
שוועריקייט  פון  געפילן  מיט  אויסגעמישט 
אינגאנצן  איר  האט  וואס  אנטוישונג  און 
השי“ת  זאל  שנעל  זייער  אז  גענומען,  ארום 
פון  אויסלייזן  איר  און  ישועה  די  שיקן  איר 
אין  זיך  פלאגט  זי  וואס  שוועריקייטן  אירע 

לויף פון לאנגע יארן.
שפעטע  א  אין  געקומען  אהיים  איז  זי  ווען 
נאכמיטאג שעה, האט זי זיך שנעל פארבינדן 
צו  כדי  דאקטער  דער  פון  קליניק  די  מיט 

באשטעלן א נייע אפוינטמענט.
אבער עס האט אינגאנצן נישט אויסגעפעלט, 
דער  האט  נאכדעם,  יאר  א  פון  ווייניגער 
לאנגע  נאך  ווען  געהאלפן,  זיי  אויבישטער 
זוכה  פאר-פאלק  די  האט  ווארטן  פון  יארן 
געווען צו האלטן אין זייערע הענט א קינד, 
א מתנה פון הימל, א נייע אידיש קינד וואס 

האט זיי ליכטיג געמאכט זייער לעבן.
פרוי  די  וואס  וואס  נאך  אז  אויס  זעהט  עס 
האט מקריב געווען אלע אירע רצונות פאר 
תורה, האט השי“ת צוגעהערט צו די תפילה 
וואס איז ארויסגעקומען פון איר צובראכענע 
עס  אן  ישועה,  א  געברענגט  איר  און  הארץ 
זאל אויספעלן א הילף פון א בשר ודם, נאר 

דורך דעם אויבירשטן אליין.
’להאיר‘ – מאור זמירות השבת, עמ‘ תקמה

די ערוואטענע רייע וואס איז פארפאסט געווארן – 
און אפגעזאגט

פנינים וביאורים
על ’ברכת המזון‘ פפנינניםתעתענה אמונים 

’ עלל ם 
ברכת המזון – ברכת ’בונה ירושלים‘ (ה‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

טענע רייע
א
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פרנסה – וועגן די  אויפבוי פונעם 
בית המקדש

א  דייטש,  שמעון  רבי  גאון  דער 
זיך  האט  סופר‘  ’חתם  פונעם  תלמיד 
גוטע  א  דאך  איז  צדקה  געוואונדערט: 
דעם  אין  זענען  אידן  די  וואס  מדה 
זכות  דעם  אין  און  אויסגעצייכנט, 
איז  א),  י  (ב“ב  גאולה  די  מקרב  מען  איז 
פארוואס בעהטן מיר: ”ונא אל תצריכנו 
לידי  ולא  ודם  בשר  מתנת  לידי  לא   ..

הלואתם“?
וואס  דעם  פון  אזוי:  ער  ערקלערט 
בעהטן  מ‘זאל  געווען  מתקן  מ‘האט 
אויפן  בקשה  די  צווישן  פרנסה  אויף 
זעהט  המקדש,  בית  פונעם  אויפבוי 
ארויף  גייט  בקשה  עיקר  דער  אז  אויס 
אין  זענען  מיר  וואס  תקופה  די  אויף 
די  פון  הערשאפט  די  אונטער  גלות 
האפן  און  ווארטן  מיר  און  פעלקער 
המקדש.  בית  פונעם  אויפבוי  אויפן 
שם  רש“י  (ראה  דרש‘ענען  חכמים  די  ווייל 
(ישעיה  הפסוק  לשון  פונעם  ביבֹש)  ד“ה  ב  י 
ַבְרָנה“, אז ווען  כז יא): ”ִּביבֹׁש ְקִציָרּה ִּתּׁשָ
די  פון  זכות  די  אויפהערן  זיך  וועט  עס 
מיט  טון  העולם  אומות  די  וואס  צדקה 
דאס אידישע פאלק, וועט זיין די גאולה 
ווערן,  אויפגעבויעט  וועט  ירושלים  און 
בקשה  די  פון  טייל  א  אלץ  דעם,  וועגן 
אויף ירושלים, בעהטן מיר אז מיר זאלן 
’בשר  א  פון  צדקה  צו  צוקומען  נישט 
(’אמרי  העולם  אומות  די  פון  ד.מ.  ודם‘ – 

שפר‘ ברכות מח ב).

נחמן  ישראל  רבי  גאון  דער  אויך  אזוי 
טיראספאל  פון  רב  דער  זיידמאן, 
אל  ’ונא  בקשה  די  אז  ערקלערט,  האט 
תצריכנו‘ איז איבער דעם אויפבוי פונעם 

בית המקדש:
מ‘האט  ווען  אז  באקאנט  איז  עס 
אויפגעבויעט דעם צווייטן בית המקדש 
אין די צייטן פון עזרא הסופר האט מען 
בשר  מתנת  א  צו  צוקומען  געדארפט 
אין  געשילדערט  איז  עס  ווי  אזוי  ודם, 
דער  דריוש  אז  ו‘  קאפיטל  עזרא  ספר 
צאלן  מ‘זאל  באפוילן  האט  פרס  קעניג 
פונעם  קאסטן  דאס  אוצרות  זיינע  פון 
דעריבער  המקדש.  בית  דעם  בויען 
אונז  זאל  ער  השי“ת,  פון  מיר  בעהטן 
די  אויפבויען  קענען  זאלן  מיר  העלפן 
בית  דריטן  דעם  און  ירושלים  שטאט 
און  האנט,  השי“ת‘ס  פון  נאר  המקדש 
צו  ווענדן  דארפן  נישט  זיך  זאלן  מיר 
מתנה  א  זיי  פון  בעהטן  פעלקער  די 
נביאים  די  ווי  אזוי  הלוואה.  א  אדער 
האבן געזאגט וויאזוי לעתיד לבוא וועט 
השי“ת אונז געבן שטארקהייט, רייכטום 
און פארמעגן מיט כבוד, און אזוי וועלן 
מתנת  א  צו  צוקומען  דארפן  נישט  מיר 
(’מוריה‘  הלוואתם  לידי  אדער  ודם  בשר 

קובץ מז עמ‘ מו).

שלשה שותפים באדם
סאטמאר  פון  יואל  רבי  הרה“ק 
אל  ”ונא  בקשה:  די  געטייטש  האט 
ודם“,  בשר  מתנת  לידי  תצריכנו... 
זענען  עס  אז  א)  לא  (נדה  גמרא  די  לויט 
מענטש:  א  אין  שותפים  דריי  פארהאן 
זיין  און  פאטער  זיין  אויבישטער,  דער 
אים  געבט  אויבישטער  דער  מוטער; 
דעם רוחניות‘דיגן טייל, און זיין פאטער 
טיילן.  גשמיות‘דיגע  די  מוטער  זיין  און 
און דאס בעהטן מיר: ”אל תצריכנו לידי 
מתנת בשר ודם“ – אויך אויב עס איז נגזר 
געווארן אז איינער זאל דארפן צוקומען 
צו א צווייטן, זאל עס נישט קומען דורך 
די גשמיות‘דיגע טייל [וואס איז געגעבן 

געווארן דורך די עלטערן – ’בשר ודם‘], 
וואס דאס וועט זיי צוברענגען צו גאוה. 
נאר   – הפתוחה“  המלאה  לידך  אם  ”כי 
פון דער רוחניות‘דיגע טייל וואס ווייסט 
זוכה  זיי  האבן  האנט  השי“ת‘ס  פון  אז 
פרייליך  א  מיט  און  דעם,  צו  געווען 
און  נדבה,  זייער  געבן  זיי  וועלן  הארץ 
דורך דעם ”לא נבוש ולא נכלם...“ (’דברי 

יואל‘ וישב דף רסח ב).

די טיפע באדייט 
פון ’מתנת בשר ודם‘ 
בדרך דרש איז דא וואס טייטשן:

זייער אסאך מאל ווען די עלטערן ווערן 
צוקומען  זיי  דארפן  שוואך,  און  אלט 
זייער  קינדער –  זייערע  פון  הילף  די  צו 
בלוט און פלייש. און עס איז באקאנט די 
זארגן  קען  פאטער  ’איין  שפריכווארט: 
קינדער  צעהן  און  קינדער,  צעהן  אויף 
טאטן‘.  איין  אויף  זארגן  נישט  קענען 
זוכה  זאלן  מיר  מיר,  בעהטן  דעריבער 
און  געזונט  מיט  ימים  אריכות  צו  זיין 
שטארקהייט, און מיר זאלן נישט דארפן 
צוקומען צו הילף פון אונזער בשר ודם, 
ד.מ. די אייגענע קינדער, און אויף דעם 
בעהטן מיר ביי די סליחות ביי די בקשה 
לעת  תשליכנו  ”אל  קולנו‘:  ’שמע  פון 

זקנה“ (’הגדת מהר“ז‘).
משה  דוד  רבי  הרה“ק  ערקלערט  נאך 

פון טשארטקוב:
אז  שטייט  א)  קד  (וירא  הקדוש  זוהר  אין 
ארויסווייזן  וויל  אויבישטער  דער  ווען 
מענטש,  רייכער  א  פאר  ליבשאפט  זיין 
שיקט ער אים א מתנה – א ארימאן, כדי 
ער זאל אים שענקען פון זיין פארמעגן 
צו  זיין  זוכה  ער  וועט  דעם  דורך  און 
טייטשן:  מען  קען  דעם  לויט  שכר. 
בשר  מתנת  לידי  תצריכנו...  אל  ”ונא 
ודם“ – מיר זאלן נישט צוקומען צו אזא 
זאלן  מיר  אז  ארימקייט  פון  צושטאנד 
ווערן ווי א ’מתנה‘ פאר א בשר ודם (’דברי 

דוד השלם‘ – אות קיט).

מתנות פון ’בשר‘ און ’דם‘
האט  זצ“ל  שולזינגער  הגרמ“מ 

דערציילט:
יחזקאל  רבי  הגאון  ורבי  מורי  ווען 
אויף  געהערט  אמאל  האט  אברהמסקי 
איז  וואס  באקאנטע  זיינע  פון  איינעם 
אים  מ‘האט  און  געווארן  קראנק  זייער 
צוגעבן  און  אבר  א  טוישן  געדארפט 
און  קרעכץ  א  געגעבן  ער  האט  בלוט, 
בעהט  דעם  ”אויף  אנגערופן:  זיך  האט 
נישט צוקומען  זאל  איך  טאג,  יעדן  איך 
אים  תלמיד  זיין  האט  דעם...“.  צו 
יחזקאל  רבי  און  ”וואו?“,  געפרעגט: 
בקשה:  די  ”ביי  ערקלערט:  אים  האט 
’ונא אל תצריכנו... לידי מתנת בשר ודם‘ 
א  [ד.מ.  בשר  פון  מתנות  קיין  נישט   –

אבר] און פון דם...“.
און  דערוואגט  זיך  האט  תלמיד  דער 
דער  נישט  דאך  איז  ”דאס  געפרעגט: 
ווערטער...?“,  די  אין  פשט  פשוטער 
באלד  אים  יחזקאל  רבי  האט 
אז  בקבלה  האבן  ”מיר  געענטפערט: 
עס איז נישטא א בקשה וואס איז נישט 
התפילה  נוסח  אינעם  אריינגערעכנט 
וואס די אנשי כנסת הגדולה האבן מתקן 
וואס  בקשה  יעדע  דעריבער,  געווען. 
איך קען אריינלייגן אין די ווערטער פון 
דאווענען, לייג איך אריין“ (’אלופנו מסובלים‘ 

[פון רמ“מ שולזינגער] עמ‘ נ‘).


