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די מצוה פון 'דערציילן נסים'
"ַוְיַסֵּפר מֶֹׁשה ְלחְֹתנֹו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְלַפְרעֹה 

ּוְלִמְצַרִים" (יח ח)
דער גרי"ז הלוי פון בריסק ערקלערט:

תּוֹדָה  זִבְחֵי  "וְיִזְבְּחוּ  כב):  קז  (תהלים  פסוק  דעם  פון 
ארויסלערנען  מען  קען  ְּבִרָּנה",  ַמֲעָׂשיו  ִויַסְּפרּו 
אז אויסער דער חיוב פון לויבן דעם אויבערשטן 
אויף די נסים וואס ער טוהט מיט אונז [="ויזבחו 
חיוב  עקסטערער  א  פארהאן  איז  תודה"],  זבחי 
קלאר  אויך  שטייט  דאס  נסים.  די  דערציילן  צו 
אין פסוק (שם קה ב): "ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו לֹו ִׂשיחּו ְּבָכל 
און  זינגען  פון  חיוב  דער  אויסער  אז  ִנְפְלאֹוָתיו", 
יעדן  אונז  מיט  פאסירן  וואס  נסים  די  אויף  לויבן 
 – נפלאותיו"  בכל  "שיחו  חיוב:  א  נאך  ליגט  טאג, 
זאכן  וואונדערליכע  די  דערציילן  און  שמועסן 

וואס דער אויבישטער טוהט.
איז  יתרו  בעפאר  זאגן,  מען  קען  דעם  לויט 
זיין  מקיים  געקענט  נישט  משה  האט  געקומען 
דעם דין, ווייל אלע אידן האבן געזעהן מיט זייערע 
געהאט  נישט  האט  עס  און  נסים  אלע  די  אויגן 
ה'  עשה  אשר  כל  "את  דערציילן  צו  זיי  טעם  א 
לפרעה ולמצרים". אבער ווען יתרו איז געקומען 
נסים,  די  ביי  געווען  אנוועזנד  נישט  איז  ער  וואס 
האט משה זיך געאיילט צו דערציילן פאר אים די 
אלע נסים כדי מקיים זיין די ספעציעלע מצוה פון 

דערציילן די נסים.
חידושי רבינו הגרי"ז (סֶטענִסיל) על התורה אות נז 

די אידן האבן געענטפערט 
'אמן' נאך די ברכה פון יתרו

"ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּו ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים 
ּוִמַּיד ַּפְרעֹה" (יח י)

"גנאי הוא למשה וששים ריבוא שלא אמרו 'ברוך' 
עד שבא יתרו ואמר 'ברוך ה''" (סנהדרין צד א).

פון די גמרא זעהט אויס אז נאך וואס יתרו האט 
געזאגט 'ברוך' האבן די אידן אויך געזאגט 'ברוך'. 
ווען איז דאס געווען? זאגט רבי אברהם חיים שור: 
עס לאזט זיך זאגן אז ווען יתרו האט געזאגט ברוך 
אידן  די  האבן  אידן  די  פון  רעטענונג  די  אויף  ה' 
יוצא  געהאט  אינזין  האבן  און  'אמן'  געענטפערט 
זיין מיט דעם די ברכה, אזוי ווי עס איז גע'פסק'נט 
(טוש"ע או"ח ריט ד) אז איינער קען זאגן א ברכה אויף 
אים  און  חבר  זיין  מיט  געשעהן  איז  וואס  נס  א 
מוציא זיין, אויב זיין חבר (וואס מיט אים איז געשעהן די 
ווען  דעריבער  ברכה.  די  נאך  'אמן'  ענטפערט  נס) 
געווארן  גערעכנט  עס  איז  געלויבט  האט  יתרו 

כאילו זיי אליין האבן אויך געזאגט  די ברכה.
'תורת חיים' סנהדרין צד א

די ברכה פון א ֵגר איז גרעסער 
פון א ברכה פון א איד

"ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּו ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים 
ּוִמַּיד ַּפְרעֹה" (יח י)

אין מסכת חולין (צא ב) זאגן חז"ל אז די מעלה פון 
כלל ישראל איז מער פון די מלאכי השרת, ווייל זיי 
נאכן  אויבערשטן  פונעם  נאמען  דעם  דערמאנען 
זאגן צוויי ווערטער, ווען זיי זאגן: "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' 
ֱאֵקינּו ה' ֶאָחד", אנדערשט פון די מלאכי השרת 
נאר  נאמען  אויבערשטנ'ס  דעם  דערמאנען  וואס 
נאך דריי ווערטער, אזוי ווי עס שטייט (ישעיה ו ג): 

"ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה'".
דער ווילנער גאון לערנט ארויס פון דער פסוק אז 
ווייל  איד,  א  פון  העכער  איז  גֵר  א  פון  מדרגה  די 
נאמען  אויבערשטנ'ס  דעם  דערמאנט  האט  יתרו 
נאכן זאגן איין ווארט, אזוי ווי עס שטייט: "ויאמר 

יתרו: ברוך ה'".
'מעשה רב החדש' הנהגות הגר"א אות כט

'אשר בחר בנו מכל העמים'
"ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים" (יט ה)

בנו  בחר  "אשר  מיר:  לויבן  אינדערפריה  יעדן 
מ'דארף  און  תורתו".  את  לנו  ונתן  העמים  מכל 
(ע"ז  גמרא  די  מיט  עס  שטימט  וויאזוי  פארשטיין 
די  אנגעטראגן  הקב"ה  האט  אנהויב  אין  אז  ב)  ב 
תורה פאר אלע פעלקער און זיי האבן עס נישט 
די  צו  געקומען  איז  ער  ביז  אננעמען,  געוואלט 
דעם  פון  וואס  אנגענומען.  עס  האבן  זיי  און  אידן 
נישט  אונז  האט  אויבישטער  דער  אז  מען  זעהט 
אויסדערוועלט פון אלע פעלקער, נאר אין אנהויב 
האט ער אנגעטראגן די תורה פאר אלע פעלקער?

פונקט  בארדיטשוב,  פון  יצחק  לוי  רבי  זאגט 
דער  וויאזוי  צוגאנג  דער  פון  פארקערט, 
פאר  תורה  די  אנגעטראגן  האט  אויבישטער 
ער  האט  אונז  אז  מען  זעהט  פעלקער  אלע 
אויסדערוועלט; פאר די פעלקער האט ער נישט 
דערציילט די גרויסקייט פון די תורה, פארקערט, 
צו יעדע פאלק האט ער געזאגט פונקט די מצוה 
רמז  דברים  ילק"ש  (ראה  נאטור  איר  אקעגן  איז  וואס 
איר  דערציילט  ער  האט  אונז  פאר  אבער  תתקנא), 
זיין  מקבל  וועלן  עס  זאלן  מיר  כדי  טייערקייט 
"בחר  טאקע  אז  מען  זעהט  דעם  פון  באהבה. 
זיין  און  תורתו",  את  לנו  ונתן  העמים  מכל  בנו 
פארשלאג פאר די אומות העולם איז נאר געווען 

כדי זיי זאלן נישט מקנא זיין אין אונזער זכיה.
'קדושת לוי' אבות ב ו 

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם
אמן אין עולם הבא

"ָאֹנִכי ה' ֱאקי ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים" (כ ב)
דער פסוק איז דער מקור אויף די מצוה פון אמונה וואס איז מחייב יעדן מענטש 
צו גלייבן אז דער וועלט האט א בורא און א מנהיג (רמב"ם ספר המצות מ"ע א; ספר 
החינוך כה), אין די צייט וואס רוב מצוות זענען אנגעהאנגען אין צייט, אין פלאץ, 
צייט  יעדע  אין  און  מצוה,  שטענדיגע  א  מצוה  די  איז  זאכן,  אנדערע  אין  אדער 
'אור  דער  מצוה.  די  מקיים  ער  איז  ה',  מציאות  פון  טראכט  מענטש  דער  וואס 
א  זאגן  געווען  מתקן  נישט  חכמים  די  האבן  דעריבער  אז  שרייבט  קמ)  (א  זרוע' 
ברכה פון פריער אזוי ווי מ'זאגט אויף אנדערע מצוות, ווייל זיי האבן נישט מתקן 

געווען זאגן א ברכה נאר אויף א מצוה וואס קומט פון צייט צו צייט.
טראץ ווי געזאגט האט מען אויף די מצוה נישט מתקן געווען א ברכה, דאך דער 
עיקר מצוה פון ענטפערן אמן נאך ברכות און תפילות האט מען מתקן געווען 
צוליב דעם. אזוי ווי דער רבנו בחיי זאגט (שמות יד א): "ווייל די אמונה איז דער 
יסוד פון כל התורה כולה, האבן די חז"ל מתקן געווען מ'זאל ענטפערן אמן ביים 
'הודאה',  'אמונה' און  דאווענען און אויף די ברכות, וואס דאס קומט פון לשון 
ווען ער נעמט אן די ווערטער פון דער מברך און איז מודה אין דעם". מער פון 
דעם, ענטפערן אמן טוהט אויך פארשטארקן און איינווארצלען די אמונה אין 
די הארץ אזוי ווי עס איז דער לשון פונעם 'מגלה עמוקות' (פר' האזינו): "די עיקר 

אמונה איז אנגעהאנגען אין ענטפערן אמן".
עדת  'קהל  פון  רב  דער  יודלביץ  אהרן  אברהם  רבי  ערקלערט  האט  דעם  מיט 
ישורון' אין מאנהעטן דעם מאמר פון די חכמים (תנחומא צו ט): "כל העונה אמן 
פאסיגן  א  דעם  צו  מקדים  איז  און  הבא",  לעולם  אמן  לענות  זוכה  הזה  בעולם 

משל:
א גרויסער עם הארץ האט זיך אמאל באטייליגט אין א דרשה וואס איז געזאגט 
געווארן דורך איינער פון די גרויסע חכמי הדור. ביי די ענדע פון די דרשה האט 
פראגע  די  אויף  דרשה.  געלונגענע  די  אויף  הארץ  טיפן  פון  באדאנקט  זיך  ער 
זיך  האסטו  געפרעגט: "פארוואס  אים  האט  וואס  די אנוועזנדע  פון  איינער  פון 
האסט  דו   – גוט  זייער  דיר  דאך  קען  איך  חכם,  פארן  באדאנקט  שטארק  אזוי 
זיכער נישט פארשטאנען א ווארט?" האט יענער געענטפערט מיט א תמימות: 
דארף  איך  חכם,  גרויסער  געוואלדיגער  א  אלץ  באקאנט  דאך  איז  דרשן  "דער 
געווען  איז  דרשה  זיין  אז  פארזיכערט  זיין  זאל  איך  דרשה  זיין  פארשטיין  דען 

גוט געבויעט?!".
ווען דער חכם האט געהערט די ווערטער איז ער זייער איבעגענומען געווארן 
פון זיין תמימות, און האט אים באלד גערופן זיצן נעבן אים און מיט א פריינדליך 
פנים האט ער אים אויסגעלערנט די גאנצע מהלך פון די סוגיא פון אנהויב ביז 
ער זיך  האט  גוט פארשטאנען. אויך יעצט  האט אלעס  ביז יענער  די ענדע,  צו 
מאל  דאס  אבער  ברכות,  הארציגע  געוואונטשן  אים  און  חכם  פארן  באדאנקט 

האט ער עס געטוהן נאכן פארשטיין ריכטיג די ווערטער.
הבא  עולם  אין  אמן  זאגן  פון  שכר  דעם  צוגעזאגט  חכמים  די  האבן  דעריבער 
הזה  עולם  אין  אמן  ענטפערט  וואס  דער  הזה;  עולם  אין  אמן  ענטפערן  אויפן 
אמונה  ריינע  זיין  צוליב  נאר  וועגן,  השי"ת'ס  פון  טיפקייט  די  פארשטיין  צו  אן 
די  מיט  צוזאמען  זיצן  הבא  עולם  אין  זיין  זוכה  וועט  דרכיו',  בכל  ה'  'צדיק  אז 
די  פירט  ער  וויאזוי  השי"ת  פון  וועגן  פארבארגענע  די  אפלערנען  און  צדיקים 
גאנצע וועלט, און נאכן זוכה זיין ריכטיג פארשטיין די וועגן פון השי"ת, וועט ער 
נאכאמאל ענטפערן 'אמן ואמן' – און דאס מאל וועט ער ווייסט און פארשטייט.
'דרש אב' עקב דרוש רלא אות ו

ברכות השחר מיט א חברותא – א רוף פון אמונה יעדן אינדערפריה

די  ביי  און  דאווענען  ביים  געבן  אכטונג  דארף  מענטש  "א 
איז  ווארט  די  וואס  זיי,  נאך  אמן  ענטפערן  מ'זאל  ברכות 
יעדער  און  'הודאה',  און  'אמונה'  לשון  דער  פון  געבויעט 
וואס זיינע אבות זענען געשטאנען אויפן בארג סיני און האט 
מקבל געווען די תורה וואס ווערט אנגערופן אמונה... דארף 

צולייגן זיין הארץ און זיין מחשבה ביים ענטפערן אמן..."
                                            ('כד הקמח' ערך אמונה).

טייערער איד!
מיר  וואס  שבת  דעם  אין 
מעמד  די  תורה  די  אין  ליינען 
דיין  אין  אריין  נעם  סיני,  הר 
הארץ די רוף פון רבינו בחיי צו 
די וואס זענען מקבל די תורה:
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גערודעדט,  וועלט  גאנצע  די  האט  תרע"ד  יאר  אין 
די  קריג.  וועלט'ס  ערשטע  די  פון  אויסברוך  מיטן 
א  דורך  פרינץ  קרוין  עסטרייכישער  פונעם  מארד 
ברענענדיגע  די  געווען  איז  סערביע  פון  מערדער 
שוועבל וואס האט אונטערגעצינדן די אנגעפילטע 
שוין  הט  וואס  שנאה  פון  פאלווער  מיט  פאס 
אימפעריע'ס.  אייראפא'ישע  די  צווישן  געהערשט 
אייראפא האט זיך געבאדן אין בלוט און פייער, און 
א  אין  וועלט  גאנצע  די  נאכגעשלעפט  האט  דאס 

ריזיגע שלאכט פול מיט קרבנות.
אין  אריין  זענען  וואס  מיליטער  דייטשע  די 
איז  וואס  רוסלאנד  אז  צוגעברענגט  האט  פולין 
געשטאנען אין די זייט האט זיך יעצט צוגעשטעלט 
צווישן  געווען  איז  פולין  ווייל  און  שלאכטן,  די  צו 
געווען  איינוואוינער  אירע  זענען  לענדער,  צוויי  די 
די ערשטע וואס האבן באצאלט דעם שווערן פרייז 

פון די מלחמה.
די  געווען  איז  דארט  וואו  מיר,  שטעטעלע  די 
די  אינמיטן  געווען  איז  ישיבה',  'מיר'ער  באקאנטע 
צווישן  שלאכטן  די  פון  פראנט  די  אין  גרוב,  לייבן 
שטאט  די  ווען  ביז  און  דייטשלאנד,  און  רוסלאנד 
איז אינגאנצן איינגענומען געווארן דורך די דייטשע 
פון שרעקליכע  שטאט געליטן  די  האט  מיליטער, 
איז  שלאכטן  די  פון  לויף  אין  ווען  באמבאדירוגען, 
איז  און  געווארן  פארברענט  הישיבה  היכל  דער 

אינגאנצן חרוב געווארן.
א וואונדערליכער נס וואס האט פאסירט אינמיטן 
די שרעקליכע שלאכטן, האט דערציילט א תלמיד 

פון די ישיבה פון יענע יארן רבי הערץ באס הי"ד:
האט  וואס  מלחמה  איבערראשנדע  די  צוליב 
רוסישע  די  זיך  האט  אנגעהויבן,  פלוצלינג  זיך 
זיי  ענגשאפט,  גרויסע  א  אין  געפינען  מיליטער 
די  און  סאלדאטן,  ווייניג  זייער  פארמאגט  האבן 
מיליטער  די  כדי  געטוהן  אלעס  האבן  גענעראלן 
איז  דעם  צוליב  ווערן.  פארגרעסערט  זאל 
ארויסגעקומען א קעניגליכן באפעל פונעם רוסישן 
די  פארגרעסערן  צו  כדי  טוהן  אלעס  מ'זאל  צאר, 
אין  איינרוקן  מ'זאל  און  סאלדאטן,  די  פון  צאל 
אלע  די  איבערהויפט  מיליאנען,  נאך  מיליטער  די 
זיך  האבן  וואס  יונגטליכע  טויזנטער  צעהנדליגע 
ארויסגעדרייט פון צו דינען אין די מיליטער דינסט.
א  אויף  געווארן  געלייגט  ארויף  איז  באפעל  די 
האבן  וואס  סאלדאטן  גרופע  אויסדערוועלטע 
קיין  אן  געטריישאפט,  מיט  ארבעט  זייער  געטוהן 
וועלן  מיר  אויב  גענוג  איז  עס  רחמנות.  טראפ 
אנצייכענען אז די ציפערן פון די רוסישע סאלדאטן 
חדשים  פינף  ארום  פון  לויף  אין  געוואקסן  זענען 
ארום  וואס  סאלדאטן,  מיליאן  פיר  ארום  נאך  מיט 
אין  געווארן  גע'הרג'עט  זענען  זיי  פון  מיליאן  צוויי 

די שלאכטן.
ראש השנה אין יאר תרע"ה. די אומאויפהערליכער 
די  אויפגעציטערט  האט  קאנאנען  די  פון  גרודער 
אויפן  פחד  און  שרעק  די  פארמערט  און  הערצער 
די  פון  געביידע  די  וואס  דעם  צוליב  הדין.  יום 
די  פון  לויף  אין  געווארן  פארברענגט  איז  ישיבה 
צו  געטראכט  בחורים  די  האבן  באמבאדירונגען, 
דאווענען אין די גרויסן שוהל אין שטאט, וואס איז 
געווען אין די צענטער פון די שטאט, ווען פלוצלינג 
איז אנגעקומען די נייעס צווישן די מתפללים אז די 
בקרוב  זיך  גרייט  גרופע  מיליטערישע  ספעציעלע 
צו באפאלן די שטעטל כדי צו טרעפן צווישן אירע 
איינוואוינער די וואס דרייען זיך ארויס פון צו דינען 
אין די מיליטער מיט א ציל זיי צו איינרוקן אין די 

מיליטער דינסט און זיי שיקן אויפן פראנט.
תלמידי  אלע  אז  אנצייכענען  צו  איבעריג  איז  עס 
אונטער  אריינגערעכנט  געווען  זענען  ישיבה 
געווען  זיי  זענען  יעצט  ביז  ווייל  נאמען,  דעם 
אן  אויך  און  בירגער,  פולישער  אלץ  אויפגעשריבן 
דעם, קיינער פון זיי האט קיינמאל פון פריער נישט 
צו  ווילן  אייגענע  די  פון  שטעלן  צו  זיך  גע'חלום'ט 

דינען אין דעם רוסישן מיליטער.

האבן  אלע  געפערליך.  געווען  איז  שרעק  די 
די  אין  דינען  גזירה;  די  פון  באדייט  די  געוואוסט 
איז  יארן  געווענליכע  די  אין  מיליטער  רוסישע 
איידעלן  אויפן  פארגעניגן  גרויסע  א  געווען  נישט 
גע'שחט'ן  זענען  נשמות  אידישע  אסאך  שפראך, 
געווארן אויף דעם 'מזבח' פון די צאר'ס מיליטער, 
די  געהערשט  האט  וואס  יארן  די  פון  אנגעהויבן 
יארן.  יענע  צו  ביז  און  קאנטאניסטן  די  פון  גזירה 
אסאך  געווען  שרעק  און  ציטער  די  איז  יעצט  און 
די  צו  איז  מלחמה,  א  פון  צייט  די  אין  גרעסער, 
טויט  עכטע  א  צוגעקומען  געפאר  רוחניות'דיגע 
געפאר. אלע האבן געוואוסט אז דינען אין מיליטער 
מיט  אנגערופן  ווערט  צייטן  הייסע  אזעלעכע  אין 
קיינער  און  אורטייל',  'טויט  א  ווערטער  אנדערע 

האט נישט געוואלט צוקומען צו דעם.
אין די געציילטע מינוטן וואס זיי האבן געהאט פאר 
זיך האבן די ראשי הישיבה געדארפט באשליסן; צי 
די  אין  איבערבלייבן  זאלן  אלע  אז  בעסער  איז  עס 
גרויסע שוהל און דאווענען צוזאמען, כאטש וואס 
זיכער  וועט  יונגטליכע  פון  ציבור  גרויסער  אזא 
סאלדאטן.  די  פון  אויפמערקזאמקייט  די  ציעהן 
ישיבה  די  צושפרייטן  מ'זאל  ענדערשט  איז  אדער 
בחורים אין די אנדערע שוהלן, און אז זיי וועלן זיך 
געפינען צווישן די עלטערע מענטשן וועלן זיי זיך 
גרינגער קענען באהאלטן און פארמיידן פון ציעהן 

איבעריגע אויפמערקזאמקייט.
די פראגע איז געברענגט געווארן צו דעם באקאנטן 
די  אז  באשלאסן  האט  ער  און  ירוחם,  רבי  משגיח 
פלאץ,  אויפן  איבערבלייבן  דארפן  בחורים  ישיבה 
צו  זעהן  מען  זאל   – באהאלטן  זיך  אנשטאט  און 
אין  ביטחון  זייער  און  דאווענען  דאס  זיין  מחזק 

השי"ת וואס וועט זיי ראטעווען פון די צרה.
א  מיט  באשלוס  די  אנגענומען  האבן  בחורים  די 
די  און  דאווענען  די  פון  קולות  די  הארץ.  גאנצע 
יענע  אין  ארויסגעקומען  זענען  וואס  געשרייען 
צייכן  א  איבערגעלאזט  האבן  שוהל  די  פון  צייט 
אויף אייביג אין די הערצער פון די תלמידי הישיבה. 
דאווענען  זייער  איז  יעצט  אז  געפילט  האבן  אלע 
געווען אנדערשט פון אייביג; די ווערטער: "מי יחיה 
פלוצלינג  האבן  בחיה"  ומי  בחרב  מי  ימות...  ומי 

באקומען א אנדערע באדייט.
זיך  האבן  דאווענען  פון  קולות  די  מער  ווי 
געווארן  פארגעסן  מער  צרה  די  איז  געשטארקט, 
פון די הערצער. נאך וואס זיי האבן געדאוונט פון 
טיפן הארץ אז דער אויבישטער זאל צורייסן דעם 
די  האבן  קאפ,  זייער  העכער  פון  דין  גזר  שלעכטן 
ציל  די  אין  מח  זייער  קאנצענטרירט  הישיבה  בני 
פון דעם טאג – ממליך זיין דעם אויבערשטן אויף 

דער גאנצער וועלט.
דאס  געענדיגט  זיך  האט  שפעטער  שעה  עטליכע 
ישיבה  די  וואס  געפילן  געהויבענע  מיט  דאווענען 
נישט  קיינמאל  פריער  פון  אזאנס  האבן  בחורים 
הישיבה  ראשי  די  האבן  דעמאלטס  נאר  געהאט. 
די  אין  פאסירט  האט  עס  וואס  נאכגעפרעגט  זיך 
דעם  ווערן  געוואר  געוואלט  און  שעה'ן,  לעצטע 

גרויסן נס וואס איז געשעהן מיט זיי.
עס זעהט אויס אז אין לויף וואס די סאלדאטן האבן 
זיך אויפגעהאלטן אין די שטעטל זענען זיי געווען 
אריבער  זענען  זיי  שטאט,  פון  שוהלן  אלע  אין 
זיי  און  אנדערן,  נאכן  איינער  מתפללים  די  צווישן 
צו  פעהיג  געווען  זענען  וואס  אלע  גענומען  האבן 
גרויסן  דעם  צו  און  דינסט.  מיליטער  די  אין  דינען 
נאר   – געווארן  בלינד  וואלטן  זיי  ווי   – וואונדער 
אלע  וואו  שוהל  גרויסע  די  פון  שוועל  די  איבער 
זיי  האבן  געדאוונט  דארט  האבן  בחורים  ישיבה 

נישט אריבער געטרויטן.
'אריה בגבורתו' [תולדות רבי מרדכי מאנן] עמ' 34

'מי יחיה' – אין שוהל בקשות הרחמן (ב)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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 'תהא השעה הזאת שעת רחמים'
'הטוב  ברכה  די  נאך  בקשות  די  ביי 
אנגערופן  השי"ת  ווערט  והמטיב' 
אזוי  און  'הרחמן',  מויל:  אונזער  אין 
ווי עס איז ערקלערט געווארן אין די 
אריינפיר אז אין די צייט וואס מ'איז 
מקיים די מצוה פון ברכת המזון איז 
מ'קען  רחמים.  בעהטן  פון  צייט  א 
די  דעם  צו  צושטעלן  און  צולייגן 
אויבישטער  דער  א):  כ  (ברכות  גמרא 
זאגט פאר די מלאכי השרת: "וכי לא 
אשא פנים לישראל? שכתבתי להם 
ושבעת  'ואכלת  י):  ח  (דברים  בתורה 
וברכת את ה' אלקיך' והם מדקדקים 
אויב  אפילו  בענטשן  [צו  עצמם  על 
זעט,  די  צו  געגעסן  נישט  האבן  זיי 
פון  כביצה".  ועד  כזית  עד  נאר:] 
ברכת  פון  צייט  די  אז  מיר  זעהן  דא 
וואו  רחמים  פון  צייט  א  איז  המזון 
אויבישטער  דער  טוהט  דעמאלטס 
אזוי  אויב  אידן,  די  פאר  נאכגעבן 
צייט  די  אין  זאלן  מיר  פאסיג  איז 

דאווענען מיט דעם לשון: 'הרחמן'.
אן  זיך  הייבן  'הרחמן'  בקשות  די 
השי"ת'ס  אויף  בקשות  דריי  מיט 
"הוא  ימלוך",  "הוא  קעניגרייך: 
ויתפאר",  ישתבח...  "הוא  יתברך", 
און נאר נאכדעם אויף די פריוואטע 
בקשות: "הוא יפרנסנו", "הוא ישבור 
איז  דאס  און  וכו'.  הגלויות"  עול 
לב  (ברכות  גמרא  די  אויף  געבויעט 
של  שבחו  אדם  יסדר  "לעולם  א): 
הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל"; 
מיט  אן  מיר  הייבן  דעם  וועגן  און 
מלכות  די  נוגע  זענען  וואס  בקשות 
פון השי"ת, און נאכדעם די בקשות 

וואס מיר דארפן ('אוצר התפילות').

'ומלכותו ברצון קבלו עליהם'
דער 'משך חכמה' (דברים ח י) זאגט אז 
דאס בענטשן איז נישט נאר כדי מיר 
נאר  עסן,  אונזער  אויף  לויבן  זאלן 
דעם  פארגעסן  נישט  זאלן  מיר  כדי 
ווי  אזוי  עסן,  מיר  ווען  אויבערשטן 
תאכל  "פן  יד):  יב;  ח  (שם  שטייט  עס 
ה'  את  ושכחת  לבבך  ורם  ושבעת... 
צוליב  אז  זאגן  מ'קען  און  אלוקיך". 
'הרחמן'ס'  די  אן  זיך  הייבן  דעם 
ארויס  ברענגט  וואס  בקשה  א  מיט 
אונטער  זיין  צו  ווילן  אונזער 
הוא  "הרחמן  קעניגרייך:  השי"ת'ס 
ימלוך עלינו לעולם ועד" ('תפארת צבי' 

[תורת משה] ב"מ, פירוש בהמ"ז).

יעדן  אויך  מיר  זאגן  בקשה  די 
נאכן  ביינאכט,  און  צופריה  טאג, 
יציאת  פון  ענין  די  דערמאנען 
והמליכו  "הודו  זאגן:  און  מצרים, 
ואמרו" [ביי שחרית, און ביי מעריב: 
"ומלכותו ברצון קבלו עליהם"] פירן 
מיר אויס די בקשה וואס אויף דעם 
"ה'  צייט:  אזויפיל  שוין  מיר  ווארטן 

ימלוך לעולם ועד".
מיר  ווען  אז  מיר  לערנען  דעם  פון 
די  פון  געווארן  באפרייט  זענען 
געווען  נישט  איז  מצרים,  שעבוד 
אזוי  חורין',  'בני  זיין  צו  ציל  אונזער 
זיי  נאך  וואס  פעלקער  אנדערע  ווי 
זענען באפרייט געווארן פון אנדערע 
געבליבן  זיי  זענען  קעניגרייכן, 
יצר  זייער  צו  געטעניגט  אונטער 
טאג  יעדן  פארקערט,  נאר  הרע. 

בעהטן מיר ער זאל אונז ארייננעמען 
"הרחמן   – קעניגרייך  זיין  אונטער 
 – ועד"  לעולם  עלינו  ימלוך  הוא 
ווייל דאס איז די ריכטיגע פרייהייט 
ח"ב  השלוח'  'מי  וראה  והתפארת',  ('התהלה 

ריש מס' ר"ה).

זיך שטאלצירן נאכן עסן
נאכן  אויב  פארשטיין:  מ'דארף 
געבעהטן  מיר  וואלטן  לערנען 
זיך  זאל  אויבישטער  דער  אז 
עס  וואלט  אונז,  מיט  שטאלצירן 
ווי  אבער  פארשטענדליך,  געווען 
"ויתפאר  בעהטן  צו  אריין  קומט 
בנו ... ויתהדר בנו ..." דווקא נאך א 
גשמיות'דיגע זאך אזוי ווי עסן? נאר 
האבן  א)  נא  (ברכות  חכמים  די  ווייל 
צוגעשטעלט דעם טיש צו א מזבח, 
עס  ווי  עסט  וואס  מענטש  א  ווייל 
עס  איז  שמים,  לשם  זיין,  צו  דארף 
גערעכנט ווי ער שחט זיין שלעכטע 
דעם  דורך  גלוסטעניש.  און  ווילן 
אויבישטער  דער  זיך  שטאלצירט 
גשמיות'דיגע  די  אויך  אז  אונז,  מיט 
השי"ת  פאר  הייליגן  מיר  טוהן  חלק 
(הגה"צ רח"ע ברזל, 'אוצרות הברכה' עמ' קכז).

עס זענען דא וואס זאגן בדרך צחות 
בנו",  "ויתהדר  ווארט  די  אין  רמז  א 
לויט וואס מיר טרעפן אין די גמרא 
זיך  פירן  מהדרין  די  אז  ב)  כא  (שבת 
צולייגן א ליכט יעדע נאכט, און דאס 
בעהטן מיר דא, אז דער אויבישטער 
זאל זיך פירן מיט אונז א גאנץ לעבן 
מיט די מדה פון 'מוסיף והולך'... ('בני 

בינה' הדלקת נ"ח עמ' כה).

א תפילה 
אויף די שפעטערדיגע דורות

קאפ  צולייגן  און  באטאנען  מ'דארף 
'הרחמן'  פון  בקשות  די  אין  אז 
מורא'דיגע  א  זייער  באהאלטן  ליגט 
תפילה, אויף אונז און אויף אונזערע 
פון  קייט  גאלדענע  די  אז  קינדער: 
אין  איז  וואס  אמונה  הייליגע  די 
באהעפט  און  איינגעפלאנצט  אונז 
אלץ  דורות  פריערדיגע  די  צו  אונז 
קינדער פון די אידישן פאלק – דאס 
אייביגע פאלק, זאל זיך נישט חלילה 
נאר  קינדער,  אונזערע  פון  אפהאקן 
באשיינט  שטענדיג  זאל  נאמען  זיין 
אונזערע  פון  מיילער  די  אין  ווערן 
ווי  אזוי  קינדער  קינד'ס  און  קינדער 
ער ווערט באשיינט אין אונזער מויל, 
נצחים...לעד  ולנצח  דורים...  "לדור 

ולעולמי עולמים..."
א רמז אויף דעם קען מען טרעפן אין 
דעם לשון הפסוק (שמות כח לב) "שפה 
'שפה'  יקרע",  לא  סביב  לפיו  יהיה 
ישתבח"]  ["הוא  ש'בח  ר"ת  איז 
["הוא  ה'ידור  יתפאר"]  ["הוא  פ'אר 
די  זאל   – לפיו'  'יהיה  יתהדר"], 
תפילה שטענדיג זיין אין די מויל פון 
'לא יקרע' – עס זאל זיך  א מענטש, 
אפהאקן  און  אפרייסן  נישט  חלילה 
לדור  קינדער  זיינע  פון  אמונה  די 
בשם  דוד'  ('ברכת  נצחים  ולנצח  דורים 

הגש"פ 'ויגד יעקב').

פערל ווערטער און ערקלערונגען
אויף ’ברכת המזון‘ תעתענה אמונים 

הרח שות

פפערל
אאויף ם 


