
פרשת תזריע

בס"ד

’חופה‘ בעפאר ’מעשים טובים‘ – וויאזוי קען דאס זיין?
ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו“ (יב ג) ”ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

קדשנו  ’אשר  זאגט:  מוהל  דער  געלערנט:  האבן  ”מיר 
קינד  פונעם  פאטער  דער  המילה‘.  על  וצונו  במצותיו 
זאגט: ’אשר קדשנו במצותיו וצונו להכניסו בבריתו של 
לברית  שנכנס  ’כשם  זאגן:  אנוועזנדע  די  אבינו‘.  אברהם 

כך יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים‘...“ (שבת קלז ב).
דערמאנט  ווערט  פארוואס  קשיא:  די  באקאנט  איז  עס 
דאך  ווערט  קינד  דער  טובים‘,  ’מעשים  בעפאר  ’חופה‘ 
מחויב מיט מצוות און מעשים טובים ווען ער דערגרייכט 
צו די עלטער פון דרייצן יאר, און די צייט פון שטעלן א 

חופה איז פון אכצן יאר און העכער (אבות ה כא)?
עטליכע תירוצים זענען דא דערויף:

דער  אז  טאקע  ריכטיג  ערקלערט:  ’אבודרהם‘  דער  א. 
ביי  טובים  מעשים  און  מצוות  מיט  מחויב  ווערט  קינד 
נישט  מען  שטראפט  שמים  בדיני  אבער  יאר,  דרייצן  די 
בן  פון  צייט  די  נאך   – ב)  פט  שבת  (זעה  צוואנציג  די  צו  ביז 

י“ח לחופה.
א):  עב  (כתובות  זאגן  חז“ל  ערקלערט:  סופר‘  ’כתב  דער  ב. 
מענטש?  א  פון  ידיו  מעשה  די  אנגערופן  ווערן  ”וואס 
זיינע זון און טעכטער“. וועגן דעם וואונטשן מיר דעם רך 
הנולד, אז נאך וואס ער וועט חתונה האבן, זאל ער באלד 
זוכה זיין צו מעשים טובים – זון און טעכטער וואס פירן 

זיך אויפן ערליכן וועג.
’חשק שלמה‘ ענטפערט אויף א נייעם וועג  ג. דער בעל 
פארוואס מ‘האט מקדים געווען חופה בעפאר די מצוות, 
די  מאכן  חתונה  מ‘זאל  בעסער  איז  עס  לערנען,  צו  דיך 
קינדער ווי פריער, אויך בעפאר ער קומט אן צו די צייט 

וואס ער ווערט מחויב מיט די מצוות.
ברודער  זיין  אז  דערציילט  האט  שלמה‘  ’חשק  דער 
דער גאון רבי בצלאל הכהן פון ווילנא איז פון זיין יוגנט 
אז  ווייט  אזוי  עילוי,  גרויסער  א  אלץ  געווען  באקאנט 
איינער פון די רייכע לייט האט אים געוואלט נעמען פאר 
א חתן ווען ער איז אינגאנצן אלט עלעף יאר. זיין פאטער 
וועגן  אז  צחות,  בדרך  געזאגט  האט  משה  ישראל  רבי 
’יכנס לתורה‘  דעם וואונטש מען דעם קינד: אז ער זאל 
אריינגיין  וועט  ער  אז  זיין,  מצליח  שטארק  אזוי  און 
פון  עלטער  די  צו  אנקומען  וועט  ער  בעפאר  ’לחופה‘ 

’מעשים טובים‘.
’אבודרהם‘ ברכת המילה; ’כתב סופר‘ עה“ת בהקדמת ’אהל לאה‘; ’בנין 
שלמה‘ בהקדמה; שם סי‘ י

’משכורתו כפולה‘ אויף ברית מילה
ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו“ (יב ג) ”ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ִמיִני ִיּמֹול‘ – עס שטייט נישט ער זאל אויסגעבן  ”ּוַבּיֹום ַהּׁשְ
געלט אויף די מצוה פון מילה. קום און זעה ווי שטארק 
די אידן האבן ליב די מצוות, זיי לאזן זיך קאסטן געלט 
כדי צו מקיים זיין די מצוות און זיך צו פרייען מיט 

דעם. זאגט הקדוש ברוך הוא: אויב ענק האלטן איין די 
לכם  מוסיף  ’אני  דעם,  מיט  זיך  פרייען  ענק  און  מצוות 

שמחה‘, איל וועל אייך צוגעבן פרייד“ (תנחומא פ“ה).
זאגט רבי יוסף לייב סופר דער פאקשער רב: 

בהאי  מצוה  ”שכר  ב):  לט  (קדושין  זאגן  חז“ל  וואס  טראץ 
מענטש  א  וואס  שמחה  די  אויף  אבער  ליכא“,  עלמא 
אויך  שכר  ער  באקומט  מצוה  די  טון  מיטן  זיך  פריידט 
אידן:  די  פאר  הקב“ה  זאגט  דעריבער  וועלט.  דער  אויף 
מוסיף  ”אני  מצוות  די  מיט  פרייען  זיך  וועלן  ענק  אויב 
מען  פירט  דעם  וועגן  וועלט.  דער  אויף   – שמחה“  לכם 
זיך מאכן א סעודה נאכן מקיים זיין די מצוה פון מילה, 
ווייזן אז דורך די שכר פון זיך פרייען מיט די מצוה איז 

מען זוכה צו שכר אויך אויף דער וועלט.
מ‘זאגט  וואס  ’הרחמן‘  דער  טייטשן  מען  קען  דעם  מיט 
הוא  ”הרחמן  ברית:  א  פון  סעודה  נאכן  בענטשן  ביים 
בגילה,  צדק  לעשות  שש  אשר  המילה  ברית  בעל  יברך 
’בעל  דער  ווייל  כפולה...“;  ומשכורתו  פעלו  וישלם 
ער  וועט  מצוה,  די  טון  צו  געפריידט  זיך  האט  הברית‘ 
און  הזה  עולם  אין  סיי  כפולה‘ –  ’משכורתו  צו  זיין  זוכה 

סיי אין עולם הבא.
מענין לענין באותו ענין; עס זענען וואס ערקלערן אויף 

נאך א וועג די ברכה ’ומשכורתו כפולה‘:
באקומען  ראוי  נישט  ער  איז  קינד  דעם  מל‘ן  בשעת‘ן 
שכר אויף דעם, ווייל ער איז נאכנישט קיין ’בר דעת‘, עס 
פעלט אים דער חלק פון רצון און שמחה ביי די מצוה. 
א  מאכן  זוכה  איז  און  גרויס  ווערט  אליין  ער  ווען  אבער 
ברית פאר זיין זון מיט חשק און שמחה, דעמאלטס זעהן 
אלע אז ער וויל און ער פריידט זיך מיט די ברית וואס ער 
איז אריבער קליינערהייט, און דורך דעם איז ער משלים 
די מצוה וואס האט זיך אנגעהויבן אין אים קליינערהייט, 
די  אויף   – שכר  דאפלטע  א  צו  ראוי  ער  איז  ממילא  און 

ברית פון זיין זון און פון אים אליין. 
’ילקוט סופר‘; ’ביום השמיני‘ עמ‘ קמד 

חינוך – פון די יוגנט ביזן גרויס ווערן
ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו“ (יב ג) ”ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

נאכן  מ‘זאגט  וואס  ’הרחמן‘ס‘  די  פון  בקשות  די  ביי 
הוא  ”הרחמן  מיר:  בעהטן  ברית  סעודת  א  ביי  בענטשן 
יברך את אבי הילד ואמו ויזכו לגדלו ולחנכו ולחכמו...“. 
לכאורה, דער עיקר חינוך פונעם קינד באקומט דער קינד 
געדארפט  מען  וואלט  קליינערהייט,  עלטערן  זיין  פון 

זאגן פריער: ’לחנכו‘ און נאכדעם: ’לגדלו‘?
זאגט רבי זעליג ראובן בענגיס דער ירושלימער רב:

עלטערן  די  פאר  ברכה  א  זאגן  מיר  דעם;  וועגן  טאקע 
נישט  זאל  קינד  דאס  אז  קינד,  געבוירן  ניי  פונעם 
אראפווארפן פון זיך דעם עול פון אים מחנך זיין ווען ער 
זיין  שטענדיג  זאלן  אויערן  זיינע  נאר  ווערן,  גרויס  וועט 
גרייט הערן די שטראף רייד פון זיין פאטער און מוטער 
אויך נאך וואס ער וועט גרויס ווערן, און אזוי וועלן זיינע 

עלטערן זוכה זיין ’לחנכו ולחכמו‘ אויך נאך ’לגדלו‘.
’ביום השמיני‘ עמ‘ רלא

’לשון הרע‘ איז פוגם דאס דאווענען
”ִאיׁש ָצרּוַע הּוא ָטֵמא הּוא ַטֵּמא ְיַטְּמֶאּנּו ַהּכֵֹהן“ (יג מד)

צוויי  דא  זענען  עס  אז  ברענגט  הטורים‘  ’בעל  דער 
פסוקים אין תורה וואו עס שטייט די ווארט ”טַמֵא“ אזוי 
ֶאת  ַטֵּמא  ”ְלַמַען  ג):  (כ  שפעטער  און  דא,  געפינטל‘ט: 

ִמְקָּדִׁשי“.
א שיינע פשט אויף די פארבינדונג פון די פסוקים זאגט 
’שומרי  פון  הכוללים  ראש  דער  ליבערמאן  יוסף  רבי 

החומות‘:
וואס  דער  אז  געברענגט  ווערט  א)  נג  (מצורע  זוהר  אין 
רעדט לשון הרע ברענגט ארויף א רוח טומאה אויף זיין 
דאווענען און דעריבער ווערט עס נישט אנגענומען. און 
ָצרּוַע“ –  מרמז: ”ִאיׁש  פסוקים  צוויי  די  זענען  דעם  אויף 
דער בעל לשון הרע ”ַטֵּמא ְיַטְּמֶאּנּו“, און זיין טומאה איז 

אזוי גרויס, אז: ”ְלַמַען ַטֵּמא ֶאת ִמְקָּדִׁשי“ – עס כאפט זיך 
אן אפילו אין די הייליגע ווערטער פון זיין דאווענען.

’משנת יוסף‘

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
ען דאס זיין

פע ם
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’אמן‘ און ’מילה‘ זענען אנגעהאנגען איינס 
אינעם צווייטן

ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו“ (יב ג) ”ּוַבּיֹום ַהּׁשְ
”קטן  געברענגט:  ווערט  ב)  (קי  סנהדרין  גמרא  אין 
מאימתי בא לעולם הבא? רבי נחמן בר יצחק אמר: 
משעה  מאיר:  רבי  משום  תנא  שנימול...  משעה 
שיאמר אמן“. פון די גמרא זעהט אויס אז די מצוה 
פון ענטפערן אמן איז חשוב ווי די מצוה פון מילה, 
און טאקע אזוי, ווייל די צוויי האבן מיר גע‘ירש‘נט 
פון אברהם אבינו עליו השלום; אברהם איז געווען 
דער ערשטער וואס איז באפוילן געווארן אויף די 
נוסח  דער  טאקע  איז  אזוי  און  מילה,  פון  מצוה 
אבינו“,  אברהם  של  בבריתו  ”להכניסו  הברכה: 
און פון די צווייטע זייט איז ער געווען דער ראש 
איינס  זענען  אמונה  און  ’אמן‘  און   – המאמינים 
ווערן  צו  כדי  אז  אויס  קומט  לא).  יד  שמות  בחיי  (רבנו 
אנגערופן ’זרע אברהם‘ דארף מען מקפיד זיין אויף 
די צוויי מצוות, און דער סימן אויף דעם: ’המילה‘ 

(מיטן כולל) איז בגימטריה ’אמן‘.
הרב יעקב דוב מארמארשטיין יו“ר ’בני אמונים‘

רמזים פון אמן
רזי אמונים  אין די פרשה
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די געדעכטע טונקלקייט וואס האט געהערשט 
זייט  די  אין  שטונדע  נאכט  שפעטע  יענע  אין 
די  ביי  זיך  געפינט  וואס  געז-סטאנציע  די  פון 
איז  מלאכי‘,  ’קרית  שטאט  די  פון  ארויסגאנג 
די  דורך  געווארן  ליכטיג  צייט  צו  צייט  פון 
לעמפלעך פון די מאשינען וואס זענען אריבער 

געפארן אויף די הויפט-גאס.
ר‘ יוסף, א יונגערמאן א בן תורה, איז געשטאנען 
באס- די  פון  ארויס  קומט  וואס  גאס  אויפן 

משניות  קליינע  א  האלט  ער  ווען  סטאנציע 
אין זיינע הענט און עס איז אים ליכטיג פון די 
עלעקטראנישע  די  פון  ליכטיגקייט  שוואכע 
שילד וואס שטייט אין די עק פון די סטאנציע. 
האנט  זיין  אויף  ער  הייבט  צייט  צו  צייט  פון 
וואס  מאשינען  איינציגע  די  פון  ריכטונג  די  צו 
פארן אריבער נעבן אים, אבער ביז דערווייל איז 

ער געבליבן אן קיין ענטפער.
ער דארט אויפן  שעה שטייט  א גאנצע  כמעט 
פארזוימט  זיך  האט  ישועה  זיין  אבער  פלאץ, 
אינגאנצן  געווען  איז  יוסף  ר‘  צוקומען.  פון 
אפגעמוטשעט, נאך א לאנגע טאג ווען ער איז 
געווען פארנומען מיט א דבר-מצוה אין קרית 
ער  ווארטן  געקענט  קוים  האט  און  מלאכי, 
זיין  און  הויז  זיין  צו  קערן  צוריק  שוין  זיך  זאל 

פאמיליע וואס זענען אין בני ברק.
דעם  אזוי  ענדיגן  פלאנירט  נישט  האט  ער 
וועט  ער  אז  געהייסן  האט  אנהויב  אין  טאג. 
יעדע  פארט  וואס  באס  די  מיט  פארן  אהיים 
פון  צייט  באשטימטע  א  אין  פארנאכט‘ס 
ברק,  בני  פון  געגנט  די  צו  מלאכי  קרית 
אים  האט  אפהאלט  אומגעראכטענע  א  אבער 
רייזע,  די  פארשפעטיגן  זאל  ער  צוגעברענגט 
אין  באס  לעצטע  די  געווען  איז  דאס  ווייל  און 
דעם טאג, האט ער נישט געהאט קיין אנדערע 
ביז  וועג  שטיקל  א  גיין  זאל  ער  אז  נאר  וועג, 
נאך  זיך  געפונט  וואס  ’היטטש-סטעשן‘  די  צו 
מלאכי,  קרית  פון  אינדרויסן  געז-סטעשן  די 
זאל  וואס  ’היטטש‘  א  טרעפן  דארט  האפנדיג 
אים דערנענטערן צו די ריכטונג פון די שטאט 

בני ברק.
מיט א צייט צוריק איז ר‘ יוסף אנוועזנד געווען 
ביי א דרשה וואס זיין רבי, דער וואונדערליכער 
האט  זצ“ל  פינקוס  שמשון  רבי  גאון 
איבערגעגעבן, וואס אין יענע תקופה האט ער 
געווידמעט אסאך פון זיינע דרשות מחזק זיין 
צו  דארף  עס  ווי  אזוי  ברכות  זאגן  פון  ענין  די 
זיין, ווען ער לייגט א עקסטערע געוויכט אויף 
איז  סגולה  איר  וואס  יצר‘  ’אשר  פון  ברכה  די 

באקאנט אויף רפואה און הצלחה.
צוהערהער  די  ערוועקט  האט  פינקוס  הרב 
זיין  מקפיד  מ‘זאל  ווערטער,  שטארקע  מיט 
צו  דארף  עס  ווי  ברכה  געוואלדיגע  די  זאגן 
זיין, ווארט ביי ווארט פון אינעווייניג, און מיט 
געהאלטן  זיך  האט  וואס  יוסף  ר‘  כוונה.  גרויס 
נאכדעם  זיך  האט  פינקוס,  הרב  פון  תלמיד  א 
אונטערגענומען זיך צו מחזק זיין אין די ברכה.

ווען ער איז אנגעקומען צו די ’היטטש-סטעשן‘, 
פאר ארום א שעה, האט ער זיך געפריידט צו 
טרעפן דארט א גרופע פון דריי ישיבה בחורים 
א  אויף  ער  ווי  אזוי  געווארט  אויך  האבן  וואס 
צו  געפריידט  נאכמער  זיך  האט  ער  ’היטטש‘. 
הערן אז זיי דארפן אויך אנקומען קיין בני ברק, 
און ער האט געהאפט אז זייער שנעל וועלן זיי 
צוזאמען טרעפן א פאסיגן ’היטטש‘. אבער עס 
וואונטש  בשותפות‘דיגע  זייער  אז  אויס  זעהט 
זיי  ווי  שנעל  אזוי  געווארן  ערפילט  נישט  איז 
שעה  האלבע  א  נאך  געוואונטשן;  זיך  האבן 
א  עפעס  אז  אן  געשטאנען  דארט  זיי  זענען 
ריכטונג,  זייער  צו  בליק  א  געבן  זאל  דרייווער 
אפגעשטעלט  זיך  האט  דעמאלטס  נאר  און 
געדארפט  האט  וואס  מאשין  א  זיי  נעבן 
דער  און  ברק  בני  נעבן  שטאט  א  צו  אנקומען 

דרייווער האט זיי ארויפגענומען.
יוסף  ר‘  האט  מינוט,  יענע  פונקט  אבער, 
כוונה  מיט  יצר‘  ’אשר  זאגן  אינמיטן  געהאלטן 
ווען  אונטערגענומען,  זיך  האט  ער  ווי  אזוי 
פון די גאנצע  טוט זיך אינגאנצן פארהוילן  ער 
אפגעשטעלט  זיך  האט  מאשין  די  ווען  ארום. 
אויפמערקזאם  אים  בחורים  די  האבן  זיי  נעבן 
די  ענדיגן  און  צואיילן  זיך  זאל  ער  געמאכט 
ברכה, אבער ער פון זיין זייט האט זיי געווינקען 
זיי זאלן אים ווארטן... דער דרייווער האט זיך 
אומגעדולד,  פון  צייכן  א  געוויזן  און  געאיילט 
זענען  וועג  אנדערע  קיין  האבנדיג  נישט  און 
זיך  און  מאשין  אויפן  ארויף  אליין  בחורים  די 

ארויסגעלאזט אויפן וועג.
האט  ברכה  די  געענדיגט  האט  יוסף  ר‘  ווען 
ליידיגע  די  אין  אליין  שטיין  געטראפן  זיך  ער 
סטאנציע. אין די ערשטע מינוטן האט ער זיך 
מחזק געווען מיט די ידיעה אז ער האט געטון 
שפעטער  מינוט  א  ווי  אבער  זאך,  ריכטיגע  די 
פון  געפילן  באקומען  צו  אנגעהויבן  ער  האט 

אנטוישונג.
ענדליך  איז  שעה  האלבע  א  ארום  נאך  נאר 
מאשין  גרויסע  א  ישועה,  די  אנגעקומען 
דער  און  אים,  נעבן  אפגעשטעלט  זיך  האט 
האט  אויסזעהן  פרומער  א  מיט  דרייווער 
זאל  ער  איינגעלאדנט  פריינדליכערהייט  אים 
ארויפקומען אויף זיין אויטא. ר‘ יוסף איז ארויף 
אן צו פרעגן קיין שאלות, אבער זיין שמחה איז 
געווען גרויס ווען ער האט געהערט אז די ציל 
ער  האט  יעצט  ברק.  בני  איז  דרייווער  פונעם 
שוין פארשטאנען אז ער האט נישט דערלייגט 
איבערראשונג  גרויסע  די  אבער  מצוה,  די  פון 

האט אים אפגעווארט שפעטער.
ריכטונג  די  צו  געפארן  שנעל  איז  אויטא  די 
וועג  אויפן  פלוצלינג,  אבער  ברק,  בני  פון 
ער  האט  אביב,  תל   – אשדוד  קיין  פירט  וואס 
געזעהן פאר זיך א גרויסע טרעפיק וואס האט 
א  פון  דרייווער  א  אים.  פאר  געשלענגלט  זיך 
א  אז  ערקלערט  זיי  האט  באס  דערנעבנדיגער 

שווערע עקסידנעט האט פאסירט.
 – פארוואונדערטע“  עטליכע  דא  זענען  ”עס 
צוגעלייגט,  דרייווער  ליבליכער  דער  האט 
דער  פארוואס  פארשטאנען  נישט  האט  און 
אנדערער דרייווער איז געווארן אזוי אנגעצויגן; 
די  פון  דרייווער  דער  אז  אויס  זעהט  עס 
געדינט  האט  געפארן  איז  יוסף  ר‘  וואו  אויטא 
”הצלה“  די  פון  איינע  פון  וואלאנטיר  אלץ 
עקסידענט  די  אויף  הערנדיג  ארגאניזאציעס, 
האט ער זיך פארבינדן מיט די אנדערע ”הצלה“ 

וואלאנטירן.
געווארן  געוואר  ער  איז  זיי  מיט  רעדנדיג 
די  געפירט  אוועק  נאכנישט  מ‘האט  אז 
דארט  אנוועזנהייט  זיין  און  פארוואונדערטע, 
אויפן פלאץ איז וויכטיג. ער האט שנעל ארויס 
געשטעלט די רויטע לעמפל אויפן דאך פון זיין 
מאשין, און האט אנגעהויבן צו פארן שנעל צו 
די פלאץ פון די עקסידענט, נאך עטליכע מינוט 
איז ער דארט אנגעקומען און האט זיך געאיילט 
טאש  ריזיגע  א  מיט  נעמט  ער  ווען  ארויסגיין, 
צו  שנעל  לויפט  און  זיץ  אונטערשטע  די  פון 
די פארוואונדערטע וואס נויטיגן זיך אין הילף.

ר‘ יוסף איז ארויס נאך אים, טראכטנדיג אפשר 
זיך  האט  ער  העלפן.  עפעס  קענען  ער  וועט 
ארום געקוקט און זיינע אויגן האבן באמערקט 
זייט  די  אין  זיצן  בחורים  ישיבה  צוויי  ווי 

אינגאנצן דערשראקן.
דערנענטערט  אביסל  זיך  האט  יוסף  ר‘  ווען 
דערשטיקן  געקענט  קוים  ער  האט  זיי,  צו 
זיין  פון  געקומען  ארויס  איז  וואס  געשריי  די 
בחורים  דריי  די  פון  געווען  זענען  זיי  מויל... 
צייט  קורצע  א  געווארט  צוזאמען  האבן  וואס 

צוריק.
ווייטאג  גרויס  מיט  פארציילט  אים  האבן  זיי 
האט  געפארן  זענען  זיי  וואס  אויטא  די  אז 
זייער  מיט  דרייווער  דער  איבערגעדרייט,  זיך 
שווער  זענען  אים  נעבן  געזיצן  איז  וואס  חבר 
ארויס  זענען  זיי  און  געווארן,  פארוואונדערט 

נאר מיט קליינע וואונדן.
נאר  איבערגעבליבן  נישט  איז  יוסף  ר‘  פאר 
זעלבע  די  אין  און  צער  זייער  מיט  מיטצופילן 
צייט לויבן דעם אויבערשטן אויף זיינע רחמים 
אים  האט  וואס  דעם  אויף  און  חסדים,  און 
געהאלפן זיך האלטן פעסט אין די קבלה וואס 
זיך  האט  וואס  אונטערגענומען,  זיך  האט  ער 
זיין  צוגעברענגט  האט  דאס  אז  ארויסגעוויזן 

רעטענונג.
דיר  האט  מצוה  די  אין  צוגעבינדנקייט  ”דיין 
הרב  פון  אויגן  די  האבן   – געראטעוועט“ 
פון  געהערט  האט  ער  ווען  געטרערט  פינקוס 
וואס  מלאך  ”דער  ערציילונג.  די  תלמיד  זיין 
איז באשאפן געווארן פון דעם, האט אויף דיר 
און  היטן  צו  דיך  הימל  אין  געווען  טוב  מליץ 
הימל  פון  און  שלעכט‘ס,  יעדע  פון  ראטעווען 
זעהן  צו  עס  געווען  מזכה  אויך  דיך  מען  האט 

קלאר און אפן...“.
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מקדים זיין ’רופא כל בשר‘ צו די מכה

פנינים וביאורים
על ’ברכת המזון‘ פפנינניםתעתענה אמונים 

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

זיין ’רופא ם
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ועל הבית הגדול והקדוש
אראפ  מיר  האבן  ברכה  די  פון  אריינפיר  די  ביי 
וואס  יעב“ץ  פונעם  ווערטער  די  געברענגט 
בית  אויפן  מיר  בעהטן  פארוואס  ערקלערט 
צו  פשט  קיין  נישט  האט  עס  כאטש  המקדש, 
דאווענען אויף אזאך וואס איז שוין נישטא, נאר, 
ווייל דער בית המקדש איז נאך אלץ קיים אויך 
אונזערע  פון  פארהוילן  איז  עס  נאר  הזה,  בזמן 

אויגן.
הקדוש  זוהר  אין  געברענגט  ווערט  אזוי  און 

(פקודי רמ ב):

מ‘טאר נישט זאגן אז די גוים האט געוועלטיגט 
בית  פונעם  און  ירושלים  פון  שטיינער  די  אויף 
אויבישטער  דער  האט  אלעס  נאר  המקדש, 
באהאלטן, און עס גארנישט פארלוירן געווארן. 
קיין  קומען  צוריק  וועט  אויבישטער  דער  ווען 
די  וועלן  אויפבויען,  צוריק  איר  און  ירושלים 
ווערן  געשטעלט  צוריק  שטיינער  פריערדיגע 

אויף זייער פלאץ.
אויפן  ב)  נה  (בשלח  הקדוש  זוהר  אין  שטייט  נאך 
ַיְחָּדו  קֹול  ָנְׂשאּו   צַֹפִי ”קֹול  ח):  נב  (ישעיה  פסוק 
ְיַרֵּננּו ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְּבׁשּוב ה‘ ִצּיֹון“ – ווער זענען 
האפן  און  ווארטן  וואס  די  זענען  זיי  ’צופיך‘?  די 
האבן  רחמנות  אויבישטער  דער  שוין  וועט  ווען 
נישט  שטייט  עס  און  הויז.  זיין  אויפבויען  און 
’ישאו קול‘ – מיט א לשון עתיד, נאר ”נשאו קול“, 
זוכה  איז  חורבן,  אויפן  וויינט  וואס  יעדער  ווייל 
אז עס ווערט מקוים ביי אים: ”כי עין בעין יראו 

בשוב ה‘ ציון“.
צער  דער  ערוועקן  צו  געלעגנהייט  פאסיגע  א 
”ועל  בקשה:  די  ביי  בענטשן,  ביים  מיר  האבן 
און  עליו“,  שמך  שנקרא  והקדוש  הגדול  הבית 
העבודה‘  ושורש  ’יסוד  אין  שטייט  עס  ווי  אזוי 
(שער ז פ“ט): ”ביי די ווערטער: ’ועל הבית הגדול 
והקדוש שנקרא שמך עליו‘, זאל ער פילן אין זיין 
הארץ א געוואלדיגער צער; ביז ווילאנג נאך וועט 
אונזער בית המקדש שטיין חרוב, ווען וועט עס 
שוין אויפגעבויעט ווערן מיר זאלן דארט קענען 
מקריב זיין די קרבנות כדי דער באשעפער זאל 

האבן פון דעם נחת רוח“.

’הגדול‘ וואס קומט פון ’הקדוש‘
מ‘דארף פארשטיין, פארוואס רופן מיר אן דעם 
בית המקדש מיטן נאמען ’גדול‘ עס איז קלאר אז 

עס זענען פארהאן גרעסערע הייזער פון דעם?
שימאנאוויטש  בנימין  יוסף  רבי  גאון  דער 
ערקלערט:  האט  ירושלים,  גדולי  די  פון  זצ“ל 
זייער  וואס  הייזער  אנדערע  פון  אנדערשט 
מאס,  זייער  דורך  געמאסטן  ווערן  גרויסקייט 
איז דער בית המקדש אנדערשט מיט דעם וואס 
האט געקענט ענטהאלטן אלע וואס זענען אריין 
געברענגט  ווערט  עס  ווי  אזוי  טויערן,  אירע  אין 
אידן  די  וואס  כאטש  ה)  ה  (אבות  משנה  די  אין 
זענען דארט געשטאנען זייער צוזאמגעשטופט, 
ברייט  געווען  איז  געבוקט  זיך  האבן  זיי  ווען 
פלאץ פאר אלעמען. דאס איז געקומען דורך די 
ספעציעלע כח הקדושה וואס איז דארט געווען, 
”הבית  טיטלען:  צוויי  די  מיר  זאגן  דעם  וועגן 

הגדול והקדוש“ צוזאמען (’ימין יוסף‘ עמ‘ רס).
מען  קען  עליו“,  שמך  ”שנקרא  ווערטער  די 
דריי  דא  זענען  עס  אז  גמרא  די  לויט  ערקלערן 
פון  נאמען  אויפן  אנגערופן  ווערן  וואס  זאכן 
הקדוש ברוך הוא, און איינס פון זיי איז ירושלים. 
א)  יז  בראשית  חדש  (זוהר  הקדוש  זוהר  אין  און 
מאכט  אויבישטער  דער  אז  געברענגט  ווערט 
נישט רוהען זיין גרויסן נאמען אויף אזאך וואס 
דעריבער  אז  זאגן  מ‘קען  און  פארלוירן.  ווערט 
והקדוש  הגדול  הבית  ”ועל  דא:  מיר  דערמאנען 
שנקרא שמך עליו“, ווייל ירושלים און דער בית 
איז  נאמען,  דיין  אויף  אנגערופן  ווערן  המקדש 
זיכער אז זיי זענען נישט פארלוירן געווארן פון 
צוריק  זאלן  זיי  אז  מיר  בעהטן  דעריבער  אונז, 
(הגש“פ  אונז  פאר  ווערן  אנטפלעקט  און  קומען 

’נפתלי שבע רצון‘).

אבינו רענו - רוענו
טיטלען  זענען  אבינו“  ”אלוקינו,  ווערטער:  די 
פארן באשעפער, און: ”פרנסנו, כלכלנו...“ זענען 
בקשות. אויף די ווערטער ”רענו, זוננו“ ברענגט 

די  דעות:  צוויי  ו)  קפח  (או“ח  משה‘  ’דרכי  דער 
ערשטע – אז זיי זענען בקשות וואס מיר בעהטן: 
און  שאף]  זיין  אויף  פאסטוך  א  ווי  [אזוי  ’רעה‘ 
זענען  זיי  צווייטע –  די  און  זיין,  ’זן‘  אונז  זאלסט 
דארף  דעה  די  לויט  און   – השי“ת  פאר  טיטלען 
לשון  דער  עס  ווי  אזוי  ”רוענו“  זיין  גורס  מען 

(תהילים כג א): ”ה‘ רִֹעי א ֶאְחָסר“.

דער ט“ז (שם ס“ק ז) נעמט אן ווי די דעה אז ’רענו, 
זוננו‘ זענען טיטלען, און ערקלערט אז מיר זאגן 
בהעטן:  מיר  וואס  בקשות  די  לויט  טיטלען  די 
אז  גלייבן  מיר   – ’רענו‘  ד.מ.:  וכלכלנו“,  ”פרנסנו 
דער אויבישטער האט די מעגליכקייט צושטעלן 
די עסן וואס איז וויכטיג צום לעבן, ווי א פאטער 
וואס איז מחוייב צו זארגן אויף שפייז פאר זיינע 
און   – ’זוננו‘  לעבן,  צום  האבן  זאלן  זיי  קינדער, 
מעגליכקייט  די  האסט  דו  אז  אויך  גלייבן  מיר 
צו  כדי  אויס  פעלן  וואס  זאכן  די  אהערשטעלן 
פרוכט  ווי  אזוי  ברייטערהייט,  לעבן  קענען 
”פרנסנו“  מיר:  בעהטן  דעם  צוליב  און  א.ד.ג., 
 – ”וכלכלנו“  באדערפענישן,  וויכטיגע  די  מיט   –

מיט די איבעריגע זאכן [מותרות].
אז  צו  ער  צייכנט  שם)  (במשב“ז  מגדים  פרי  אין 
לויטן ט“ז קען מען טייטשן דעם פסוק: ”ה‘ רועי 
מיר  וועט  אויבישטער  דער  אויב  אחסר“,  לא 
צושטעלן שפייז ווי א פאטער און ווי א פאסטוך 
– בצמצום אן קיין מותרות, בין איך פארזיכערט 
אז עס וועט נישט פעלן גארנישט פון מיין חלק 
אין עולם הבא, אזוי ווי דער תנא זאגט (אבות ו ד): 
”כך היא דרכה של תורה; פת במלח תאכל ומים 
אשריך  כן  עושה  אתה  ואם  תשתה...  במשורה 
לעולם  לך  וטוב  הזה  בעולם  אשריך  לך,  וטוב 

הבא“.
זיך  ער  וואונדערט  לז)  אות  (שם  נאמן‘  ’אורח  אין 
אויף דעם ט“ז, וויאזוי קען זיין אז מ‘האט מתקן 
געווען מ‘זאל בעהטן אויף מותרות, מיר טרעפן 
דאווענען  אקעגן  חז“ל  אין  מאל  עטליכע  דאך 
אויף מותרות? נאר, עס קען זיין אז די כוונה איז 
נישט אויף די טאג טעגליכע מותרות, נאר אויף 
סעודות שבת און יום טוב וואס דעמאלטס איז א 

מצוה זיך מתענג זיין.

א ספעציעלע נוסח אויף שבת ביים 
בענטשן

ווערט  געזאגט,  פריער  האבן  מיר  וואס  לויט 
הסידור,  (פסקי  הרב  ערוך  שולחן  אין  גע‘פסק‘נט 
ברכת המזון, ע“פ דברי הירושלמי שבת טו ג) אז אגאנצע 
וואך דארף מען גורס זיין ’רענו‘ – א לשון בקשה, 
אייגענע  אויף  נישט  מ‘בעהט  וואס  שבת  און 
א  ’רוענו‘ –  זיין  גורס  מען  דארף  באדערפענישן, 

לשון פון א טיטול.
דער  געוואונדערט  זיך  האט  שיטה  די  אויף 
צאנזער רבי בעל ’שפע חיים‘, פארוואס אום שבת 
טוישט מען נישט די בקשה: ”פרנסנו וכלכלנו“, 
אויף: ”מפרנסנו ומכלכלנו“?, ענטפערט ער אזוי, 
פסוק  דעם  ערקלערט  לובלין‘  פון  ’חוזה  דער 
(משלי י כב): ”ִּבְרַּכת ה‘ ִהיא ַתֲעִׁשיר ְוא יֹוִסף ֶעֶצב 
ִעָּמּה“, די רוחניות‘דיגע שפע וואס קומט אראפ 
גשמיות‘דיגע  אלע  מיט  אויך  פול  איז  הימל  פון 
הויכע  א  פון  קומט  שפע  די  ווען  און  געברויכן, 
פלאץ, קומט די גשמיות‘דיגע השפעה צוזאמען 
איז  עס  ווי  אזוי  השפעה.  רוחניות‘דיגע  די  מיט 
ווען  זי“ע,  צאנז  פון  חיים‘  ’דברי  ביים  געווען 
איינער איז אמאל אריין צו אים מיט א קוויטל אן 
ער זאל אריינשרייבן דארט עפעס א בקשה אויף 
’דברי  דער  האט  געברויכן.  גשמיות‘דיגע  זיינע 
נישט  האסטו  פארוואס  געפרעגט  אים  חיים‘ 
כולל  דאך  איז  פרנסה  ’פרנסה‘,  אריינגעשריבן 
די  ערקלערן  מ‘קען  און  רוחניות.  אויך  אלעס, 
כוונה פונעם דברי חיים, אז פרנסה וואס קומט 
פון די מקור הקדושה איז כולל אין זיך אויך די 
די  צו  פארבינדן  זענען  וואס  זאכן  רוחניות‘דיגע 
נשמה. לויט דעם פארשטייט מען אז אויף שפייז 
בעהט מען טאקע נישט אין שבת, ווייל די שפייז 
נידריג  איז  וואס  העשייה  עולם  פונעם  קומען 
גשמיות‘דיגע  נאר  איז  דעם  פון  כוונה  די  און 
געברויכן, אבער אויף פרנסה וואס קומט פון א 
הויכע פלאץ מעג מען בעהטן אין שבת, ווייל עס 
שמים  יראת  און  קדושה  אויך  זיך  אין  כולל  איז 

(’שפע חיים‘ - רעוא דרעוין, תולדות מאמר ב‘).


