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א עקסטערע לויב
 אויף א נס וואס געשעהט ביינאכט

”ַיֲערֹ אֹתֹו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר“ (כז כא)
מערב  דולקת  שתהא  מדתה  לה  תן   – ּבֶֹקר‘  ַעד  ”‘ֵמֶעֶרב 

עד בקר“ (רש“י). 
האבן  ליכט  אלע  אז  ב)  כב  (שבת  גמרא  אין  טרעפן  מיר 
מ‘האט  שמן  וויפל  לויט  בוקר“,  עד  ”מערב  געברענט 
געברענט  ווייטער  האט  המערבי  נר  די  אבער  געלייגט, 

בדרך נס א גאנצן טאג.
האט דער רבי ר‘ יהונתן אייבשיץ זיך געוואונדערט: אויב 
יעדן טאג האט פאסירט אזא נס אין די מנורה, פארוואס 
האט מען קובע געווען די יו“ט חנוכה אויף דעם וואס די 
מנורה האט געברענט אכט טעג כאטש ס‘איז געווען אויל 

נאר אויף איין טאג?
געווען  איז  המערבי‘  ’נר  די  פון  נס  די  ער:  ענטפערט 
ניסים,  צו  מסוגל  איז  וואס  זמן  א  איז  עס  וואס  בייטאג, 
ַהּיֹום“,  ָּכל  ֵא-ל  ”ֶחֶסד  ג):  נב  (תהילים  שטייט  עס  ווי  אזוי 
עס  ווען  ביינאכט  געווען  איז  חנוכה  פון  נס  די  אבער 
הערשט די מדת הדין (ראה זוהר חיי שרה קלב ב), און דאס איז 
א ספעציעלע נס וואס אויף דעם האט מען מתקן געווען 

א עקסטערע יו“ט.
דער  וואס  נוסח  דער  פארשטיין  מען  קען  דעם  מיט 
יציאת  פון  ניסים  די  שילדערט  ער  ווען  אן  כאפט  פייטן 
מצרים: ”אז רוב נסים הפלאת בלילה“; ד.מ., א עקסטערע 
וואונדער איז געווען אז די נסים האבן פאסירט ביינאכט.

’תפארת יהונתן‘ 

”בקדושתו של אהרן“
”וַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶלי ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחי ְוֶאת ָּבָניו... ַאֲהרֹן ָנָדב 

ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ְּבֵני ַאֲהרֹן“ (כח א)
נאך וואס די תורה האט געשריבן: ”ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחי ְוֶאת 
זענען:  זיי  אז  נאכאמאל  אן  מען  צייכנט  פארוואס  ָּבָניו“, 

”ְּבֵני ַאֲהרֹן“?
’תפארת  ר“מ  שליט“א  שיין  יצחק  אברהם  רבי  זאגט 

ירושלים‘ אין סטעטן איילענד:
נאך  געווארן  געבוירן  זענען  אהרן  פון  קינדער  פיר  די 
די  צו  געווארן  געהייליגט  איז  פאטער  זייער  בעפאר 
געדארפט  עקסטער  זיי  מען  האט  וועגן  און  כהונה, 
הייליגן (להלן פרק כט). אויב אזוי, האט מען געקענט מיינען 
זכות,  אייגענע  זייער  אין  געקומען  איז  קדושה  זייער  אז 
זיי  אז  דערמאנט  נאכאמאל  תורה  די  האט  דעם  וועגן 
קדושה  זייער  אז  וויסן  זאלסט  ַאֲהרֹן“,  ”ְּבֵני  זענען: 

קומט פון דעם וואס זיי זענען קינדער פון אהרן.
”אשר  ברכה:  די  אין  כהנים  די  דערמאנען  דעם  צוליב 
קדשנו בקדושתו של אהרן“, מיט דעם זאגן זיי: אונזער 
פון  כח  דער  פון  איז  טאג,  היינטיגן  ביזן  קדושה,  גאנצע 

אהרן.
’ברכת איש‘ 

די תפילה פון די ”נעלבים 
ואינם עולבים“ ווערט אנגענומען

קֹולֹו  ְוִנְׁשַמע  ְלִפיו...  ִיְהֶיה  ָׂשָפה  ְּבתֹוכֹו  רֹאׁשֹו  ִפי  ”ְוָהָיה 
ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש לִפְנֵי ה‘“ (כח לב; לה)

טייטש דער ’חפץ חיים‘:
די תורה האט מרמז געווען אז דער וואס פארמאכט זיינע 
ליפן אין א צייט פון א קריג – ”ָׂשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו“, וועט ביי 
לִפְנֵי  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ְּבבֹאֹו  קֹולֹו  ווערן: ”ְוִנְׁשַמע  מקויים  אים 
ה‘“ – ווען ער וועט זיך שטעלן דאווענען צו השי“ת. אזוי 
ווי עס שטייט אין גמרא (חולין פט א): ”אין העולם מתקיים 

אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה“.
א איד וואס האט יארן לאנג געווארט זוכה זיין צו קינדער 
אים  און  שליט“א  קנייבסקי  הגר“ח  צו  געקומען  איז 
גאון  דער  האט  אים,  אויף  דאווענען  זאל  ער  געבעהטן 
ער  וואס  איינער  אויפזוכן  זאל  ער  עצה  א  געגעבן  אים 
וועט אים זעהן שווייגן נאכן אים פארשעמען, און בשעת 

מענטש  דער  ברכה.  א  אים  פון  בעהטן  ער  זאל  מעשה 
האט אזוי געטוהן, און איז געהאלפן געווארן.

’חפץ חיים‘ עה“ת; ’עלינו לשבח‘ במדבר עמ‘ רס 

קרבנות דורך ’הדבר‘
”ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלַקֵּדׁש אָֹתם ְלַכֵהן ִלי ְלַקח ַּפר 

ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ְוֵאיִלם ְׁשַנִים ְּתִמיִמם“ (כט א)
די ווארט: ”ַהָּדָבר“ זעהט לכאורה אויס ווי איבעריג, ווייל 

די תורה וואלט געקענט שרייבן: ”ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה“?
טייטש דער רבנו בחיי אז די תורה האט דא מרמז געווען 
אז אין די שפעטערדיגע צייטן וועלן די אידן נישט האבן 
א משכן אדער א בית המקדש וואו מ‘וועט דארט קענען 
דורך  זיין  וועט  כפרה  זייער  און  קרבנות,  די  זיין  מקריב 
קי  (מנחות  זאגט  גמרא  די  ווי  אזוי  אליין.  רעדן   – ”ַהָּדָבר“ 
א): ”כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל 

העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם“.

די תפילות זענען ווי קרבנות
ִני ַּתֲעֶׂשה  ”ֶאת ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהּׁשֵ

ֵּבין ָהַעְרָּבִים“ (כט לט)
פון  עדות  די  דערציילט  ווערט  א)  (נג  סוכה  מסכת  אין 
של רבי יהושע בן חנניה: ”ווען מיר האבן זיך געפריידט 
ביי די שמחת בית השואבה זענען מיר נישט געשלאפן; 
וויאזוי? די ערשטע שעה: די תמיד של שחר, פון דארט 
דעם  זיין  מקריב  נאכדעם  דאווענען,  געגאנגען  מען  איז 
קרבן מוסף, און נאכדעם דאווענען מוסף, פון דארט איז 
מען געגאנגן אין שול, און נאכדעם עסן און טרינקען. פון 
דארט איז מען געגאנגען דאווענען מנחה, פון דארט איז 
מען געגאנגען מקריב זיין דעם תמיד של בין הערבים, און 

נאכדעם צו די שמחת בית השואבה“.
לכאורה דארף מען פארשטיין: פארוואס מנחה האט מען 
געדאוונט פארן מקריב זיין דעם ’תמיד של בין הערבים‘, 
אנדערשט פון שחרית און מוסף וואס מ‘האט געדאוונט 
קרבנות  די  און  שחר‘  של  ’תמיד  דעם  זיין  מקריב  נאכן 

פון ’מוסף‘?
ערקלערט דער מהרש“א (ח“א שם):

בית  אין  עבודה  די  פון  חלק  א  געווען  זענען  תפילות  די 
המקדש, און ווייל דעם תמיד של בין הערבים האט מען 

געדארפט מקריב זיין נאך אלע קרבנות (פסחים נח א), 
וועגן דעם האט מען געדאוונט מנחה פריער.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם
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’אמן‘ – דער ’יהלום‘ וואס איז אינעם
 קרוין פון תפילה

ִני נֶֹפ ַסִּפיר ְוָיֲהם“ (כח יח) ”ְוַהּטּור ַהּׁשֵ
’יהלום‘ איז בגימטריה ’אמן‘. דאס איז א רמז אויף 
וואס עס שטייט אין זוהר הקדוש (עקב רעא א) אויף 
אמן,  א  מיט  געענטפערט  ווערט  וואס  ברכה  א 
וואס ווען זי גייט ארויף אויבן ווערן געעפענט פאר 
איר אלע טויערן אין הימל, און מ‘רופט אויס: ”דאס 
געשיקט  האט  דער  און  דער  וואס  מתנה  די  איז 
מען  האט  ’יהלום‘  דער  ווי  אזוי  קעניג!“.  פארן 
אריינגעלייגט אין די חושן, אזוי אויך די ’אמן‘ איז 
תפילה  פון  קרוין  דער  אין  ליגט  וואס  יהלום  דער 
וואס כלל ישראל שיקט יעדן טאג צו דער קעניג 

פון דער וועלט.
’שערי נסים‘ ח“א עמ‘ רפא

רמזים פון אמן
רזי אמונים  אין די פרשה

ן
אט
רזענט 

הלום‘ וואס אי
פילה

רררממזיי
אאיי ים 

צדיק 
'בראשית' איז ר"ת: בקול רם אברך באמונתו

שם יי תמיד. פון דא איז א רמז אז 
מ'דארף זאגן די ברכה הויעך מ'זאל 

קענען ענטפערן אמן.
'נחל קדומים' פרשת בראשית אות ו

אין זכות פון ענטפערן 
אמן, וועט די שכינה 
צוריק קומען רועהן 

צווישן די אי דן.
'נחל אשכול' שה"ש ד ח

דער וואס ענטפערט צ' 
אמנים איז פארזיכערט אז 
ער וועט נישט געשעדיגט 

ווערן אין דער טאג.
'מדבר קדמות' א לג 

שב"ק פרשת תצוה איז דער יארצייט פון דער גאון וקדוש דער חיד"א זי"ע. 
דא האבן מיר דריי פון זיינע ווערטער וואס ער האט געשריבן 

אין זיינע ספרים איבער די גרויסקייט פון ענטפערן אמן: 
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הייליגע  די  אין  שעה  פארמיטאג  א 
דער  אברהם,  רבי  צדיק  פונעם  צימער 
רבי  דער  סלאנים.  פון  העבודה‘  ’יסוד 
אין  געדאנקען  זיינע  אין  פארטיפט  איז 
די  איז  פלוצלינג  ווען  סוגיא,  שווערע  א 
משמש  דער  דורך  געווארן  געעפנט  טיר 
בקודש און פרעגט: ”א ישיבה-בחור וויל 
עס  אז  זאגט  ער  רבי‘ן,  צום  אריינקומען 
האנדלט זיך אין א קריטיש וויכטיגע ענין, 

זאל איך אים אריינלאזן?“.
דער רבי שאקלט מיטן קאפ אלס א צייכן 
פון ערלויבעניש. דער משמש איז ארויס 
פון צימער און עס האט זיך געעפנט צום 
צווייטן מאל ווען א דערשראקענער בחור 
געקענט  נישט  האט  ער  אריין,  קומט 
כאפן זיין אטעם, קוים האט ער געקענט 
מויל. ”רבי,  זיין  פון  ווארט  א  זאגן  ארויס 

העלף מיר!“ – האט דער בחור געשריגן.
בחור  דעם  אוועקגעזעצט  האט  רבי  דער 
אקעגן  געווען  איז  וואס  בענקל  א  אויף 
וועט  ער  ביז  געווארט  האט  און  איבער, 
האט  נאכדעם  און  בארואיגן,  אביסל  זיך 

ער אים געפרעגט וואס איז זיין ווילן.
מיט א וויינעדיגע שטימע האט דער בחור 

געשילדערט זיין צובראכענעם מצב:
’איינרוק  א  באקומען  ער  האט  יעצט 
ער  מיליטער,  רוסישן  דעם  צו  צעטל‘ 
אינעם  זייענדיג  אז  גוט  זייער  ווייסט 
זייער  אים  וועט  מיליטער  צאר‘ישן 
און  תורה‘דיגן  א  פארזעצן  צו  זיין  שווער 
און  יעצט,  ביז  ווי  אזוי  לעבן  חסידיש‘ן  א 
ער קען זיך נישט א עצה געבן וויאזוי און 
וואס זאל ער טוהן ער זאל באפרייט ווערן 

פון די שווערע גזירה?
דער ’יסוד העבודה‘ האט אויסגעהערט די 
אינטערעסע  מיט  בחור  פונעם  ווערטער 
ארויסגעקומען  איז  קרעכץ  טיפע  א  און 
של  ריבונו  ”אוי,  הארץ;  הייליגע  זיין  פון 
מיט  אויסגערופן  רבי  דער  האט  עולם“, 
צער, ”ביז ווילאנג נאך וועלן די אידן ליידן 

פון די שווערע גזרה...?“.
אין  געווארן  איינגעזינקען  איז  רבי  דער 
נאכדעם  און  געדאנקען,  הייליגע  זיינע 

האט ער געזאגט פארן בחור:
טעג  צוויי  פאלגן,  מיך  ווילסטו  ”אויב 
זיך  דארפסט  דו  וואס  דאטום  די  בעפאר 
גאנצע  א  אויף  בלייב  זיי,  פאר  שטעלן 
תהילים,  זאגן  דיך  שטעל  און  נאכט, 
זיכער  וועט  באשעפער  גוטער  דער  און 
אלע  פון  ראטעווען  דיך  און  העלפן 

שוועריקייטן“.
אויסגעקוקט  אים  האבן  ווערטער  די 
אים  האט  רבי  דער  פארשטענדליך;  אום 
בעפאר  נאכט  די  אויפזיין  געהייסן  נישט 
צוויי  דווקא  נאר  שטעלן,  זיך  דארף  ער 
עפעס  אז  אויס  זעהט  עס  פריער.  נעכט 
אין  באהאלטן  ליגט  זאך  פארבארגענע  א 
זיך  האט  בחור  דער  און  ווערטער,  זיינע 
וואס  פונקט  אויספאלגן  אונטערגענומען 

דער רבי האט אים געזאגט.
זיין  פון  געזעגנט  זיך  האט  ער  וואס  נאך 
רבי, האט זיך דער בחור געאיילט צוריק 
גיין צו זיינע לימודים. ער האט זיך מחזק 
האט  און  חכמים  אמונת  מיט  געווען 
פראבירט ווי ווייט מעגליך נישט טראכטן 
זיין  העכער  שוועבט  וואס  געפאר  די  פון 
נישט  איז  רבי‘ן  פונעם  באפעל  די  קאפ. 
ארויס פון זיין קאפ, און צוויי טעג בעפאר 
די  פאר  שטעלן  געדארפט  זיך  האט  ער 
אפיצירן, אנשטאט זיך גיין לייגן שלאפן, 
האט ער גענומען אין האנט א תהילים, און 
זיך אראפגעזעצט נעבן דעם אנגעהייצטן 
זאגן  אנגעהויבן  באלד  האט  און  אויוון 

תהילים מיט געפיהל און כוונה.
זיין  אויסגעגאסן  ער  האט  טרערן  מיט 
הארץ צו השי“ת אין די ווערטער פון דוד 
המלך עליו השלום, ער זאל געראטעוועט 
ווערן פון די שווערע גזירה וואס שוועבט 
ער  האט  דעם  מיט  קאפ.  זיין  העכער 
יט):  ב  (איכה  פסוק  דעם  געווען  מקיים 
אשמורות,  לראש  בלילה  רוני  ”קומי 

שפכי כמים לבך נוכח פני ה‘“.
שפעט,  זייער  געווען  שוין  איז  עס 
זענען  פלוצלינג  ווען  חצות,  נאך  אביסל 
געהערט געווארן שטארקע קלאפערייען 

האט  בחור  דער  הויז.  די  פון  טיר  אויפן 
זיין  פון  תהילים  דעם  אראפגעלייגט 
האנט און איז שנעל צוגעגאנגען עפענען 
די טיר. ביי די טיר זענען געשטאנען דריי 
די  מיט  אנגעטון  גענעראלן  געשעצטע 
האט  אויסזעהן  זייער  מונדירן.  רוסישע 
זענען  זיי  אויסגעקוקט,  גוט  נישט  זייער 
געשטאנען ביים טיר ווען זיי ציטערן פון 
ווילן  זיי  אז  געבעהטן  האבן  און  קעלט, 

אריינגיין.
געווארן  דערשראקן  איז  בחור  דער 
האט  ער  אבער  געבעהט,  זייער  הערנדיג 
זיי  ווען  אפזאגן.  דערוואגט  נישט  זיך 
פון  איינער  האט  אריינגעקומען  זענען 
ציטערדיגדע  א  מיט  אנגערופן  זיך  זיי 
פון  צוריק  יעצט  קומען  זיי  אז  שטימע 
האבן  זיי  וואס  מיסיע  מיליטערישע  א 
געגנט,  דער  אין  אדורכפירן  געדארפט 
ווען פלוצלינג האבן אנגעהויבן צו קומען 
שטארקע ווינטן און א שווערע שניי האט 

זיך אנגעהויבן אראפלאזן.
זיער  פארזעצן  געקענט  נישט  האבן  זיי 
וואו  פלאץ  א  געזוכט  האבן  זיי  און  וועג, 
דארט זאלן זיי זיך קענען אויפהאלטן ביז 
די וועטער וועט זיך בארואיגן. און ווען זיי 
האבן געזעהן אז אין דעם הויז איז ליכטיג, 
א  מיט  טיר  אויפן  געקלאפט  זיי  האט 
האפענונג אז דא וועט מען זיי מסכים זיין 
אפרועהן  קענען  זיך  זאלן  זיי  אויפנעמען 
און  אפשטעלן  זיך  וועט  שטורעם  די  ביז 

זיי וועלן קענען פארזעצן זייער וועג.
אויפגענומען  באלד  זיי  האט  בחור  דער 
בסבר פנים יפות, ער האט זיי צוגעגרייט א 
פלאץ נעבן די אויוון וואס האט געברענט 
זייערע  אנווארעמען  קענען  זאל  זיי 
פארפרוירענע ביינער, און נאכדעם האט 
ער זיי דערלאנגט א פלאש מיט ווארימע 
טיי, און זיי אנגעגרייט א טיש זיי זאלן זיך 

דערכאפן דאס הארץ.
זאגן  פארגעזעצט  האט  בחור  דער 
זייט  די  פון  ווען  פריער,  ווי  אזוי  תהלים 
זיי  נעמען  עסן  נאכן  ווי  ער  באמערקט 
נאך א גלאז טיי, און נאכדעם האבן זיי זיך 
אויוון  די  נעבן  ערד  די  אויף  אויסגעצויגן 
שוין  זיך  האט  נאכדעם  מינוט  איין  ווען 

געהערט ווי זיי כראפען הויעך.
זיך  האט  געווארן,  טאג  איז  עס  ווען  נאר 
גענעראלן  די  שטורעם.  די  בארואיגט 
טיפן  זייער  פון  אויפגעוועקט  זיך  האבן 
נישט  געגאנגען,  זיך  זענען  און  שלאף, 
בעפאר זיי באדאנקען זיך ווארעמערהייט 
איבערגעגעבענע  די  אויף  בחור  פארן 

אויפנאמע.
בחור  דער  האט  שפעטער  טעג  צוויי 
ציטערדיגע  מיט  געשטעלט  אוועק  זיך 
ארמיי  די  די  פון  אריינגאנג  ביים  קניה 
זיינע  אין  צעטל  די  מיט  הויפטקווארטיר 
געווארן  אריינגעפירט  איז  ער  הענט. 
מיליטערישער  דער  פון  צימער  די  צו 
דאקטער און האט אים באלד אנגעהויבן 
אונטערזוכן. ער האט אים איבערגעקוקט 
זיך  האט  ער  פוס,  ביז  קאפ  פון 
געזונטהייט  זיין  אויף  אינטערעסירט 
צושטאנד, און נאכדעם האט ער געשריבן 
געזונט  איז  בחור  ”דער  באשלוס:  זיין 
אזוי  נאך  נישטא  איז  עס  און  פריש,  און 
ארמיי  די  אין  דינען  צו  פאסיג  אים  ווי 
האט  ער  צאר“.  הויכגעשעצטן  פונעם 
אונטערשריפט  זיין  אונטערגעשריבן 
דעם  געשיקט  און  צעטל,  אויפן  אונטן 
בחור‘ל מיטן גע‘חתמ‘טן צעטל צו איינעם 
אנהויבן  זאל  יענער  אז  אפיצירן,  די  פון 
די  אין  איינרוקן  אים  פון  פראצעס  די 

מיליטער.
פארלוירענעם  און  ביטערן  זיין  טראץ 
ווייטער  זיך  בחור  דער  האט  צושטאנד, 
דער  חכמים.  אמונת  מיט  געווען  מחזק 
אויב  אז  צוגעזאגט  דאך  אים  האט  רבי 
ער וועט פאלגן וואס ער וועט אים הייסן 
עס  און  ווערן,  געראטעוועט  ער  וועט 
מקויים  וועלן  ווערטער  די  אז  זיכער  איז 

ווערן.
בחור  דער  איז  טריט  וואקלדיגע  מיט 
אפיציר  דער  פון  צימער  די  אין  אריין 
די דאקטערישע  נאכן איבערליינען  וואס 
אנגעהויבן  באלד  ער  האט  דאקומענטן, 

אין  איינרוקן  אים  פון  פראצעס  די  מיט 
דעם  ערקלערט  האט  ער  מיליטער.  די 
געזיצן  איז  וואס  בחור  דערשראקענעם 
ער  אפטיילונג  וועלעכע  אין  אים  פאר 
אים  ער  האט  נאכדעם  און  דינען,  וועט 
די  אין  שפאציר  א  אויף  מיטגענומען 

לאגער.
נאכגעשלעפט  בחור  דער  זיך  האט  קוים 
ער  איז  הארץ  זיין  אין  ווען  אפיציר,  נאכן 
אין  שטארקן  צו  זיך  ממשיך  ווייטער 
אים  האט  אפיציר  דער  חכמים.  אמונת 
דארט  וואו  באראקס  די  ווייזן  אנגעהויבן 
וואוינען די סאלדאטן, דער באראק וואס 
וואו  צימערן  די  און  עס-זאל,  א  ווי  דינט 

מ‘לערנט.
די  צו  דערנענטערט  זיך  האבן  זיי  ווען 
בחור  דער  האט  געווער  די  פון  קאמער 
באקאנטע  א  באמערקט  פלוצלינג 
געשטאלט. אין די זעלבע צייט האט זיין 
האט  און  אפגעשטעלט  זיך  באגלייטער 
אים באגריסט מיט גרויס רעספעקט. דער 
בחור האט נישט געדארפט אנשטרענגען 
זיין מוח ער זאל זיך דערמאנען, דער איז 
געווען איינער פון די דריי גענעראלן וואס 
זענען געווען ביי אים אין הויז פאר צוויי 

נעכט.
דער גענעראל האט אים גוט אנגעקוקט, 
צום  צוגעגאנגן  ער  איז  נאכדעם  און 
אפיציר וואס האט אים באגלייט, עטליכע 
זיך  צווישן  גערעדט  זיי  האבן  מינוט 
ער  האט  נאכדעם  און  שטילערהייט 

פארגעזעצט זיין וועג.
די  האט  איבערראשונג  גרויסע  זיין  צו 
און  אינמיטן  אפגעהאקט  זיך  שפאציר 
דער אפיציר האט זיך אויסגעדרייט אויף 
צוריק ווען דער בחור גייט אים נאך מיט 
שוין  אים  האט  בילד  די  טריט.  פרייליכע 
אפיציר  דער  ווערן...  קלאר  אנגעהויבן 
פונעם  צימער  די  צו  געפירט  אים  האט 
טיר  די  געעפענט  האט  ער  דאקטער, 
א  מיט  דאקטער  צום  אנגערופן  זיך  און 

געמאכטע אויפגערעגטקייט:
בחור,  אזא  געשיקט  מיר  האסטו  ”וויאזוי 
דאך  דערציילט  אויסזעהן  מאגערן  זיין 
שוואך  איז  ער  אז  אלעמען  פאר  גלייך 
און ער איז זיכער נישט פאסיג דינען אין 

אונזער מכבוד‘דיגע ארמיי!“.
האט  דאקטער  מיליטערישער  דער 
זיינע  לויט  אז  טענה‘ען  זיך  פראבירט 
אונטערזוכונגען איז דער בחור געזונט און 
איז  עס  פארקערט,  פונקט  און  שטארק, 
וואס  אים  פון  בעסערער  קיין  דא  נישט 
מיליטער,  שטארקע  די  אין  דינען  זאל 
אבער זיינע ווערטער זענען געפאלן אויף 
ענדגילטיגע  די  אויערן.  פארשטאפטע 
באשלוס איז געווען אין די האנט פון דער 
אפיציר; ער האט צוריסן די צעטל פונעם 
דאקטער, ער האט געפירט דעם בחור צו 
זיין צימער, דארט האט ער אים געגעבן א 
עמטליכע צעטל וואס באפרייט אים פון 
דינען אין די מיליטער, און האט אים פון 

דארט אוועק געשיקט.
עס זעהט אויס אז נישט אומזינסט האט 
אויפזיין  זאל  ער  געהייסן  אים  רבי  דער 
יענע  פון  איינער  נאכט.  די  פונקט 
גענעראלן וואס זענען געווען אין זיין הויז 
ווען זיי האבן געזוכט א שיצונג אין יענע 
נאכט איז געווען א שליח פון הימל אים צו 
ראטעווען. ווען ער האט אים באמערקט 
גיין אין די לאגער מיט וואקלדיגע טריט, 
וויל  ער  אז  פארשטאנען  באלד  ער  האט 
און  מיליטער,  אין  איינגעריקט  זיין  נישט 
ער האט באפוילן פארן אפיציר וואס איז 
אים  טוהן  אלעס  זאל  ער  אים,  אונטער 

באפרייען.
פון דא לערנען מיר אז שטענדיג האט די 
דער  אויפטוהן.  כח  שטארקן  א  תפילה 
צדיק האט געפילט אז פונקט יענע נאכט 
איז פאסיג ער זאל דעמאלטס פארמערן 
אזוי,  טאקע  און  השי“ת,  צו  דאווענען  צו 
השי“ת האט צוגעהערט די תפילה פונעם 
בחור און האט אים צוגעאיילט די גרויסע 

ישועה למעלה מדרך הטבע.
’קובץ אליהו‘ תכט; ’טיב הקהילה‘ ויגש תשע“ט

א איבערראשנדע ישועה אינמיטן די נאכט

לויבן אויף די שלעכט‘ס אזוי 
ווי אויף די גוט‘ס

לויב  די  אויף  ערקלערונג  א  נאך 
פון ”ועל הכל“ ווערט געברענגט 

אין די הגדה של פסח ’לוית חן‘:
”ועל הכל ה‘ אלוקינו“ – סיי אויף 
די פאסירונגען וואס קומען מצד 
סיבאלעזירט  וואס  ”הוי“ה“  מדת 
חסד, און סיי אויף די געשעהנישן 
וואס זענען צוליב די מדת הדין – 
”אנחנו  אלעס  אויף  ”אלוקינו“; 
מודים לך ומברכים אותך“, ווייל 
”חייב אדם לברך על הרעה כשם 

שמברך על הטובה“ (ברכות נד א).
פון  חיים‘  ’שפע  בעל  הרה“ק 
וועג  דעם  אויף  האט  זצ“ל  צאנז 
כ  (ברכות  גמרא  די  ערקלערט 
האבן  השרת  מלאכי  די  אז  ב), 
ברוך  הקדוש  פאר  גע‘טענה‘עט 
נושא  אתה  מה  ’מפני  הוא: 
זיי  ער  האט  לישראל?‘  פנים 
אשא  לא  ”וכי  געענטפערט: 
להם  שכתבתי  לישראל?  פנים 
וברכת  ושבעת  ’ואכלת  בתורה: 
מדקדקים  והם  אלקיך‘,  ה‘  את 
על עצמם עד כזית ועד כביצה“. 
און מ‘קען ערקלערן אז דאס איז 
איד  א  צווישן  אונטערשייד  דער 
ער  כאטש  איד,  דער  גוי;  א  און 
קוים  און  עסן  ווייניג  נאר  האט 
ועד  כזית  [=“עד  וואסער  אביסל 
דאנקט  און  ער  לויבט  כביצה“], 
דעם אויבערשטן. אבער דער גוי 
– ווען ער האט בהרחבה דאנקט 
איז  עס  ווען  אבער  גאט,  זיין  ער 
שטויסט   – שמאל  און  ענג  אים 
זיי.  צוברעכט  און  אוועק  זיי  ער 
און דאס זאגן מיר דא: ”ועל הכל“ 
– אויך ווען עס איז אונז ח“ו נישט 
גוט און מיר האבן ווייניג פרנסה, 
און  לך“,  מודים  ”אנחנו  דאך 
צוליב דעם זענען מיר ראוי צו א 

ברכה (’שפע חיים‘ חלק יח עמ‘ שעז).

דער אונטערשייד צווישן 
’הודאה‘ און ’ברכה‘

און  ’הודאה‘  צווישן  חילוק  דער 
מהר“ל  דער  ערקלערט  ’ברכה‘ 

(’נתיבות עולם‘ נתיה“ע יח):
געווארן  געזאגט  איז  ’הודאה‘ 
לעבן  דאס  וואס  חסד  א  אויף 
דעם  אין  איז  מענטש  א  פון 
איינער  צ.ב.ש.  אנגעהאנגען, 
געווארן  געראטעוועט  איז  וואס 
די  אויך  אזוי  און  טויט,  פון 
אויף  געווארן  געזאגט  איז  ברכה 
ווייל  עסן,  און  שפייז  עצם  דאס 
נישט  מיר  וואלטן  נישט  ווען 
עקזיסטירן  און  לעבן  געקענט 
’ברכה‘  אבער  וועלט.  דער  אויף 
באקומען  אויפן  געזאגט  ווערט 
געברויכן,  וויכטיגע  די  פון  מער 
’חן  מיר  דערמאנען  דא  אויך  און 
אונז  האט  השי“ת  וואס  וחסד‘ 
וואס  דעם  מיט  געשאנקען, 
אלע  צושטעלן  אונז  טוט  ער 
אונזערע געברויכן מיט א ברייטע 

האנט.
דעריבער האט מען מתקן געווען 
אנחנו  הכל...  ”ועל  נוסח:  דעם 
מודים לך“ – אויף די עצם פרנסה 
וואס דו האסט אונז געגעבן צום 
אויפן   – אותך“  ”ומברכים  לעבן, 
דו  וואס  גוט‘ס  די  פארמערן 
עס  וואס  פון  מער  אונז  געבסט 

פעלט אויס צום לעבן.
(הגש“פ)  סופר‘  ’מכתב  דער 
ערקלערט אז די לשונות באדייטן 
די  צווישן  אונטערשייד  דער 

פשוטער  דער  לויבן:  וואס 
מענטש וואס איז נישט קיין בעל 
דעם  מיט  זיך  באגענוגט  מדרגה, 
האט  וואס  דעם  לויבט  ער  וואס 
ווער  אבער  געטון.  גוט‘ס  אים 
ער  ווייל  מדרגה,  בעל  א  איז  עס 
יענער  שטארק  ווי  פארשטייט 
טון  גוט‘ס  קענען  ווייטער  וויל 
פאר נאך אנדערע, באגענוגט ער 
ער  נאר  דאנק,  א  מיט  נישט  זיך 
זאל  ער  ברכה  א  צו  אויך  לייגט 
פאר  זיין  משפיע  קענען  אויך 
אנדערע. אזוי ווי עס איז מדוקדק 
קמה  (תהילים  הפסוק  לשון  אינעם 
דער   –  “ַמֲעֶׂשי ָּכל  ה‘   יֹודּו” י): 
מיט  זיך  באגענוגן  העם  המון 
 – ְיָבֲרכּוָכה“   ַוֲחִסיֶדי” ה‘,  לויבן 
נישט  זיך  באגענוגן  ’חסידים‘  די 
זיי  נאר  לויבן,  און  דאנקען  מיט 
זאל  ער  ה‘  צו  ברכה  א  צו  לייגן 

שטענדיג משפיע זיין.
אויך ביי די ברכה, מיר באגענוגן 
זיך נישט מיט לויבן אליינ‘ס, נאר 
מיר לייגן צו: ”ומברכים אותך“ אז 
זיין  שטענדיג  זאלן  מענטשן  די 
פון  גוט‘ס  די  באקומען  צו  ראוי 
דיר, און דורך דעם: ”יתברך שמך 
בפי כל חי תמיד לעולם ועד“, אז 
פון  באקומען  וואס  אלע  אויך 
דו  אז  וואונטשן  דיך  וועלן  דיר 
פון  זיין  משפיע  ווייטער  זאלסט 

דיין גוט‘ס נאך און נאך.

יתגדל ויתקדש שמיה רבא
בעפאר מיר ענדיגן די ברכה לייגן 
צו  בקשה  ווארימע  א  צו  מיר 
השי“ת: ”יתברך שמך בפי כל חי 
האבן  מיר   – ועד“  לעולם  תמיד 
’מאמינים  זיין  צו  געווען  זוכה 
איינערקענען  און  מאמינים‘  בני 
דער  איז  אויבישטער  דער  אז 
וועלט  גאנצע  דער  פון  מנהיג 
אבער  אלעס,  טוט  אליין  ער  און 
מענטשן  רוב  ווייטאג  אונזער  צו 
האבן נישט זוכה געווען צו דעם. 
קומען  שוין  זאל  בקרוב  הלוואי 
דעמאלטס  און  צדקנו  משיח 
אויף  לעבן  וואס  אלע  וועלן 
אין  איינערקענען  וועלט  דער 
אלע  און  השי“ת,  פון  מלוכה  די 
ושורש  (’יסוד  לויבן  אים  וועלן 

העבודה‘ שער הבכורות ט).

רא“ח  (פון  עולם‘  ’תיקון  ספר  אין 
דער  דערציילט  עמ‘ 64)  לעווינזאהן, 
זוכה  האט  ער  ווען  אז  מחבר 
הייליגן  ביים  באזוכן  געווען 
אים  ער  האט  חיים‘,  ’חפץ 
איינגעלאדנט ער זאל קומען עסן 
ביי אים, און פארן בענטשן האט 

ער אים געזאגט:
מיר זאגן ביים בענטשן: ”אנחנו... 
איז  עס  און  אותך“,  מברכים 
דארף  פארשטיין:  צו  שווער 
אונזערע  צו  צוקומען  דען  ער 
מיר  זאגן  ווי  נאך,  און  ברכות? 
’חפץ  דער  האט  נאר,  ברכה?  די 
דאס  אז  ערקלערט,  באלד  חיים‘ 
ווי  אזוי  ברכה  קיין  נישט  איז 
נאר  בפשטות,  אויס  זעהט  עס 
אזוי   – תפילה  א  און  בקשה  א 
לויבן  געווען  זוכה  האבן  מיר  ווי 
זאלן  אזוי  אויבערשטן,  דעם 
וועלט  דער  פון  מענטשן  אלע 
הייליגן  דעם  אין  איינערקענען 
”יתברך  דעם:  דורך  און  חיוב, 
לעולם  תמיד  חי  כל  בפי  שמך 

ועד“.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
ברכת המזון – ברכת הארץ (ו‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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