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'ולא נתתו ה' אלוקינו לגויי הארצות'
ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש" (לה ב) "ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

זאגט דער רבי ר' יהונתן אייבשיץ: 
אבער  מצוות,  עטליכע  מקיים  זענען  פעלקער  טייל  א 
די מצוה פון שבת איז אנדערשט, אז נאר דאס אידישע 
פאלק האלטן דעם טאג פאר שבת. אויף א וואונדערליכן 
אופן האבן אלע פעלקער אויסגעוועלט צו רועהן אין די 
טעג ארום שבת, פריער אדער שפעטער, און דער טאג 

פון שבת איז געאיינציגט פאר די אידן אליין.
פאר  געטוהן  השי"ת  האט  אלעס  אז  קלאר  איז  עס 
ב)  קיח  (שבת  דאך  זאגן  חכמים  די  ווייל  וועגנ'ס.  אונזער 
זיין  נישט  זאלן  זיי  אידן  די  באשיצט  שבת  שמירת  אז 
אונטערגעטעניגט אונטער די פעלקער, און אויב וואלט 
נאך א פאלק געהיטן שבת, וואלט די מקטרגים געקענט 
עפענען זייער מויל און זאגן אז נישט נאר די אידן היטן 

שבת.
ביים  אינדערפריה  שבת  באריכות  מיר  לויבן  דעם  אויף 
ולא  הארצות,  לגויי  אלקינו  ה'  נתתו  "ולא  דאווענען: 
הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו 
ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה – לזרע יעקב אשר 

'יערות דבש' ח"ב דרוש גבם בחרת".

'זריזות' איז מער פון 'הידור'
ַהִּמֻּלִאים  ַאְבֵני  ְוֵאת  ַהּשַֹׁהם  ַאְבֵני  ֵאת  ֵהִביאּו  "ְוַהְּנִׂשִאם 

ָלֵאפֹוד ְוַלחֶֹׁשן" (לה כז)
בתחילה,  המזבח  בחנוכת  להתנדב  נשיאים  ראו  "מה 
ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה? אלא כך אמרו 
נשיאים: 'יתנדבו ציבור מה שמנדבין, ומה שמחסרין אנו 
משלימין אותו...', ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות 

משמם; 'ְוַהְּנִׂשִאם' כתיב" (רש"י)
אויפן טיש פונעם רדב"ז דער רב פון מצרים איז ארויף 
געווען  איז  וואס  איינער  איבער  שאלה  א  געקומען 
איינגעשפארט אין ארעסט-הויז, און נאך אסאך שתדל'ן 
ארויסגיין  קענען  זאל  ער  ערלויבט  אים  מען  האט 
דאווענען מיט מנין איין טאג אין יאר. דער מענטש האט 
זיך געקווענקלט וועלעכע טאג זאל ער אויסוועלן? דער 
רדב"ז האט אים גע'פסק'נט, מיר האבן דאך א כלל: "אין 
ארויסגיין  ער  זאל  ב),  סד  (פסחים  המצוות"  על  מעבירין 
וואס  געלעגנהייט  ערשטע  די  אין  מנין  מיט  דאווענען 
עס וועט זיך מאכן, אפילו אויב דער טאג איז נישט קיין 

ספעציעלע טאג.
א ראיה צו די רדב"ז ברענגט רבי עקיבא יוסף שלעזינגר 
בעל 'לב העברי' פון די ווערטער פון די אויבנדערמאנטע 
אויף  נשיאים  די  אויף  טענה  א  געהאט  מ'האט  רש"י, 
ברענגען  צו  פון  פארשפעטיגט  האבן  זיי  וואס  דעם 
מיטן  כוונה  זייער  כאטש  מיר,  זעהן  נדבה.  זייער 

המצוה  אין  ווייל  שמים,  לשם  געווען  איז  פארשפעטיגן 
נקראת אלא על שם גומרה (סוטה יג א), דאך האט השי"ת 
געהאט א פאראיבל אויף די נשיאים אויף דעם וואס זיי 

האבן זיך נישט געאיילט צו ברענגען זייער נדבה.
שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף פ"ז; 'תורת יחיאל' אות תתרלט 

מקדיש זיין דעם ערשטן רצון פארן אייבערשטן
"ְוֵהם ֵהִביאּו ֵאָליו עֹוד ְנָדָבה ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר" (לו ג)

דער 'שפת אמת' זאגט אז דער פסוק זאגט אן פאר יעדן 
זיינע  באנייט  ווערן  אינדערפריה  יעדן  וויבאלד  איד, 
אויף  רצון  ערשטן  דעם  זיין  מקדיש  ער  זאל  רצונות, 

עבודת ה'.
דער  אז  מאלצאן  יצחק  רבי  צוגעלייגט  האט  דעם  אויף 
זאגן  מיר  פארוואס  טעם  דער  אונטער  שטייט  געדאנק 
די בקשה: "יהי רצון... שתרגילנו בתורתך" נאך די ברכה 
ווערן  אויפוועקן  זיך  נאכן  באלד  שנה".  "המעביר  פון 
אונזערע רצונות באנייט, רופן מיר אויס אז מיר ווילן זיין 
מיר  וואס  נאך  און  מצוות,  און  תורה  אין  באשעפטיגט 
וועט  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  טאג  דעם  אנגעהויבן  האבן 

פארזעצן די ריינע רצון אויף אגאנצן טאג.
'שפת אמת' תר"מ; 'שיח יצחק' על סידור התפילה – המעביר שינה

די מאנטל פון נאפאליאן אין שול
ַהּצְֹבאֹת  ְּבַמְראֹת  ְנחֶׁשת  ַּכּנֹו  ְוֵאת  ְנחֶׁשת  ַהִּכּיֹור  ֵאת  "ַוַּיַעׂש 

ֲאֶׁשר ָצְבאּו ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד" (לח ח) 
כשהן  בהן  שרואות  מראות  בידן  היו  ישראל  "בנות 
מתקשטות, ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן" 

(רש"י)

האגודה  בעל  פונעם  נאמען  אין  ברענגט  מהרי"ל  דער 
תורה  ספר  א  פאר  מענטעלע  א  אויפנייען  נישט  מ'זאל 
די  ווי  אזוי  הדיוט,  א  באדינט  האט  וואס  סחורה  א  פון 
חכמים זאגן (מנחות כב א), אז מ'זאל נישט ארויפלייגן אויפן 
מזבח העלצער וואס א הדיוט האט זיך מיט זיי באניצט.

דער רמ"א (או"ח קמז א) פסק'נט אזוי להלכה, אבער דער 
נאר  איז  איסור  דער  אז  שרייבט  ה)  (שם  אברהם'  'מגן 
אזוי  זאך  די  מיט  זיך  מ'באנוצט  אויב  געווארן  געזאגט 
ווי עס איז געווען ביז יעצט, אן צו ענדערן, אבער אויב 
מ'האט עס פארענדערט און עס געמאכט א אנדערע כלי 
אז  טרעפן  מיר  ווי  אזוי  באנוצן,  דעם  מיט  זיך  מען  מעג 

מ'האט געמאכט דעם כיור פון די "מראות הצובאות".
חסידים דערציילן אז ווען האדמו"ר רבי משה לעלובער 
א  געגרינדערט  ער  האט  ישראל,  ארץ  קיין  ארויף  איז 
שוהל אין ירושלים און דארט האט מען אויפגעהאנגען 
מאנטל  די  פון  געווארן  גענייט  איז  וואס  פרוכת  א 
טובל'ן  עס  נאכן  נאפאליאן,  קיסר  פראנצויזישן  פונעם 
פון  בירושה  באקומען  ער  האט  מאנטל  די  מקוה.  אין 
האט  וואס  רבי,  לעלובער  ערשטער  דער  פאטער  זיין 
איינגעזעהן  האט  ער  ווען  נפאליאון  פון  באקומען  עס 
פריער  פון  האט  ער  ווען  הקדושה,  כח  געוואלדיגע  זיין 

געזעהן אז זיין מיליטער וועט דערלייגן אין די מלחמה 
אקעגן רוסלאנד.

שו"ת מהרי"ל סי' קיד; קובץ 'מעין החסידות' ג עמ' 16

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
צות'

פע ם
איש אמונות רב ברכות

"ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי מֶֹׁשה" 
(לח כא)

האט  אבא  בר  תנחומא  רבי  המשכן',  פקודי  "'ואלה 
יעדער  ְּבָרכֹות',  ַרב  ֱאמּונֹות  'ִאיׁש  כ):  כח  (משלי  אנגעהויבן 
ברכות  די  הוא  ברוך  הקדוש  ברענגט  'נאמן'  א  איז  וואס 
דורך אים... 'ִאיׁש ֱאמּונֹות' דאס איז משה וואס ער איז דער 
(במדבר  שטייט  עס  ווי  אזוי  הוא,  ברוך  הקדוש  פון  'נאמן' 
איש  ד.מ.  הוא',  נאמן  ביתי  בכל  משה  עבדי  כן  'לא  ז):  יב 
אמונות. 'ַרב ְּבָרכֹות' אז אלע זאכן וואס ער איז געווען דער 
גזבר אויף זיי זענען געווארן געבענטשט, ווייל ער איז א 

'נאמן'" (שמו"ר נא א).
נאך א הסבר אויף דעם וואס משה רבינו ווערט אנגערופן 

'ִאיׁש ֱאמּונֹות' שטייט אין ספר 'נחמד מזהב':
פארוואס  ערקלערט  קאזמיר  פון  יחזקאל  רבי  האדמו"ר 
האבן די חכמים געזאגט (ברכות נג ב): "גדול העונה אמן יותר 
מן המברך", ווייל ענטפערן אמן סימבאלעזירט ענוה, ווייל 
דער מברך האט עס געטוהן צוליב זיין פערזענליכע הנאה, 
אבער דער וואס ענטפערט אמן טראכט נישט פון זיך נאר 
פארווירקליכט  זאל  חבר  זיין  פון  ברכה  די  אז  בעהט  ער 
ווערן, און וועגן דעם איז ער גרעסער פון דער מברך. לויט 
דעם קען מען ערקלערן אז משה רבינו וואס איז געווען 
דער עניו מכל אדם, ווערט אנגערופן "איש אמונות", ווייל 
"ער האט געוואלט אז אלע אידן זאלן זאגן ברכות און ער 

וועט ענטפערן אמן".
דעם  צו  האט  ראדאמסק  פון  לאברהם'  'חסד  דער 
משה  פון  נאמען  דער  אויך  אז  געזאגט  און  צוגעלייגט 
איז מרמז אויף 'אמן', ווייל די סופי תיבות פון די אותיות 
ה"א,  שי"ן  מ"ם   – 'משה'  נאמען  די  צוזאם  שטעלן  וואס 

איז: 'אמן'.
דער  אז  טייטש  עמוקות'  'מגלה  בעל  דער  אגב,  בדרך 
דערמאנט  ווערט  וואס  ְּבָרכֹות",  ַרב  ֱאמּונֹות  פסוק: "ִאיׁש 
אמן  העונה  אז "גדול  לערנען  אונז  קומט  מדרש,  אין  דא 
אזוי  גרויס,  טייטש  איז  "רב"  וויאזוי?  המברך",  מן  יותר 
ווי עס שטייט: "ורב יעבוד צעיר" (בראשית כה כג), און דאס 
ענטפערט  וואס  דער   – אמונות"  "איש  פסוק:  דער  זאגט 

אמן, "רב ברכות" – איז זיין מעלה מער פון דער מברך.
'מגלה עמוקות' וישב; 'נחמד מזהב' פקודי; 'חסד לאברהם' תצוה

וואונדערליכע ווערטער איבער די מעלה פון ענטפערן אמן 
שרייבט רבי יחזקאל קאצנלנבויגן בעל 'כנסת יחזקאל' 

אין זיין באקאנטע צוואה (עמ' ג).  החודש 
אשר 

ישועות בו 
מקיפות 

ברכות השחר 
בחברותא – 
ארום 
גענומען 
מיט 
ישועות

איך באפעל אויף אמ"ן. האלט אייך צוריק פון אלע מחשבות זרות, און ענטפערן 
אמן בקול רם ... און ער פירט אויס מיט זיין לשון אויף די שכר פון ענטפערן אמן: 
"יהיו בתיכם מלאים כרמון, ותעלו ְּכטּוב-ֶשׁמן, והקמים עליכם יהיו כדומן, ויצילכם 

ה' משעיר ותימן, ותזכו לעלות למקום ששם גדל קנמון 
[עצי ירושלים של קנמון היו (שבת סב א)].
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אויער  צו  מויל  פון  דערציילט  ווערן  דערציילונגען  אסאך 
דעם  פון  שארפקייט  און  קלוגשאפט  ספעציעלע  די  איבער 
דער  זצ"ל,  גינזבורג  שמאי  רבי  הגאון  חסיד,  באקאנטער 
משמש בקודש פונעם 'אמרי אמת' פון גור און מחבר פון די 

ספרים 'אמרי שמאי'.
זייענדיג אין די מיטעלע יארן האט רבי שמאי געטוהן אסאך 
רעגירונג  די  אין  אקטיוויטעטן  פארצווייגטע  פארשידענע 
אינסטיטוציעס צו בויען תורה און אידישקייט. ער האט זייער 
די  פון  די איבערגעבליבענע  געהאלפן ארויפברענגען  אסאך 
מלחמה יארן פון די אייראפא-לענדער קיין ארץ הקודש, אין 
דורך  פארשלאסן  געווען  זענען  טויערן  אירע  וואס  צייט  די 

די ענגלענדער.
צו די אקטיוויטעטן האט זיך אויסגעפעלט מסירות נפש און 
אויסגעפעלט  דעם  צו  האט  אויך  ציל,  די  אין  שטארק  זיין 
ספעציעלע  די  געווען  זענען  דאס  פארשטאנד.  און  חכמה 
שטריכן וואס האבן זיך אנגעזעהן ביי רבי שמאי, און ער האט 
עס אוועק געגעבן לטובת די געוואלדיגע אקטיוויטעטן וואס 

ער האט זיך מיט דעם אפגעגעבן.
רעטונג  די  פון  איינע  איבער  זיך  רעדט  ערציילונג  אונזער 
אקציע'ס וואס זענען צושטאנד געווארן דורך מסירות נפש 
דורך ר' שמאי און זיינע חברים צו קענען ארויפברענגען די 

איבערלעבער פון די וועלט'ס מלחמה קיין ארץ הקודש.
אומלעגאלע  פון  געהאנדלט  זיך  האט  עס  וויבאלד 
סייעתא  אסאך  אויסגעפעלט  זיך  האט  אקטיוויטעטן, 
דשמיא כדי עס זאלן זיך פירן וואו עס דארף צו זיין, אן קיין 
שטרויכלונגען, טראץ די סכנות וואס זענען געווען פארבינדן 
אקציעס  וואונדערליכע  די  זענען  דעם  צוליב  דעם.  אין 
די  פון  סיי  תפילות  אסאך  מיט  געווארן  באגלייט  שטענדיג 
זייט פון די געראטעוועטע און סיי פון די זייט פון די רעטער.
די  פון  איינער  אהרן,  ווען  אנגעהויבן  זיך  האט  אקציע  די 
וואלונטירן, האט זיך געטראפן מיטן אפיציר פון די פוילישע 
מ'האט  וואס  שיף  די  העלפן  צו  ציל  א  מיט  פארט-גרעניץ, 
געוואלט ארויסשיקן פון די פולישע פארט וואס איז געווען 
אונטער זיין פאראנטווארטליכקייט, ווען די אידן וואס זענען 
אויף די שיף ווילן טרעפן א באהעלטעניש אין ארץ הקודש.

שמועס  די  אנהויב  אין  געווען  שוין  איז  נס  ערשטער  דער 
צווישן זיי, ווען די אפיציר האט געווארפן א 'באמבע': "רעד 

מיט מיר 'מאמע-לשון', איך קען זייער גוט די שפראך...!".
פארן  לויב  א  מיט  געווארן  פול  איז  אהרן  פון  הארץ  דער 
ער  האט  פריער  פון  חסדים,  גרויסע  זיינע  אויף  באשעפער 
געהאט געהערט אז עס האנדלט זיך פון א הארטער אפיציר 
וואס איז נישט גרייט זיך ריזיקירן, און יעצט איז אים לייכטער 
געווארן ווען עס האט זיך ארויסגעוויזן אז ער איז א אידישער 
אפשטאמיגער, און צוליב דעם וועט ער זיכער ארויסווייזן א 

גרייטקייט צו העלפן.
אידן,  אסאך  "אז  אנגעהויבן,  אהרן  האט  דאך",  ווייסט  "דו 
מלחמה  די  נאך  זענען  מלחמה,  די  פון  איבערגעבליבענע 
ברענט  ערד  די  שטעטלעך,  פאר'חרוב'טע  זייערע  צו  צוריק 
אונטער זייערע פוס, און זיי ווילן זייער שטארק זיך באזעצן 

אין ארץ ישראל צוזאמען מיט זייערע ברודער.
זיך  גרייטן  מיר  דיר:  איך  בעט  ברודער  א  צו  ברודער  א  ווי 
אונזערע  פירן  וועט  וואס  שיף  א  דינגען  טעג  עטליכע  נאך 
צובראכענע ברודער קיין ארץ ישראל, ווען אפיציעל זאל זיין 
'איטאליע'. איך בעט דיר, נעם א טייל  דער ציל פון די שיף 
אין די אויפגאבע, מיט דעם וואס דו זאלסט זעהן אז די אידן 

זאלן קענען ארויף גיין אויף די שיף אן קיין פראבלעמען".
פארטראכט  זיך  האט  פארט-גרעניצן  די  פון  אפיציר  דער 
מיט  געענטפערט  האט  ער  בעפאר  צייט  קורצע  א  אויף 
א  מיר  אויף  נעם  איך  ערלעדיגט,  "גוט,  זיכערקייט:  א 
פערזענליכע פאראנטווארטליכקייט אז די גאנצע ענין וועט 

ערלעדיגט ווערן אויפן בעסטן אופן".
"א גרויסן דאנק!", האט אהרן נישט געקענט באהאלטן זיין 
התרגשות, "איך גיי יעצט זוכן א פאסיגע שיף, איך וועל דא 

צוריק קומען ווען אלעס וועט זיין גרייט".
שיף,  די  געווארן  געדינגען  איז  טעג  עטליכע  פון  לויף  אין 
זענען  גינזבורג  שמאי  רבי  פון  באגלייטונג  די  אין  אהרן,  און 

אנגעקומען צו די פולישע פארט אנהייבן די אקציע.
געהיימניס,  א  אין  געווען  זענען  אקציע  די  פון  פלענער  די 
באגלייטער  זיין  און  שמאי  רבי  פון  שרעק  די  איז  דעריבער 
שפאצירנדיג אין די פארט זייער גרויס געווען ווען א מענטש 
זיי  און  זיי,  צו  צוגעגאנגען  איז  אויסזעהן  פולישער  א  מיט 
געפרעגט: "אלעס איז אין בעסטן מיט ענק?!". אבער זייער 
האט  ער  ווען  שמאי'ן  רבי  בארואיגט  אהרן  האט  שנעל 
זיך  האט  וואס  אפיציר  אידישער  דער  איז  דאס  אז  געכאפט 
אונטערגענומען א פערזענליכע פאראנטווארטליכקייט אויף 

די אקציע.
אבער רבי שמאי מיט זיין חכמה איז נישט רואיג געווען. "מיר 
דארפן אסאך דאווענען אז אלעס זאל זיך פירן ווי עס דארף 
עפעס  מיר  זעט  "עס  אהרן.  פאר  געזאגט  ער  האט  זיין",  צו 
אויס אז דער אידישער אפיציר ציטערט צו נעמען אויף זיך 

די ריזיקע".
אין א שפעטע נאכט שטונדע האט זיך אנגעהובן די אקציע, 

ווען הונדערטער אידן, אנשים נשים וטף, זענען ארויס פון די 
סטארידזש (מחסן) וואס איז געדינגען געווארן פון די פארט 
פון  ריכטונג  די  צו  גיין  אנגעהויבן  האבן  און  פירערשאפט, 
די שיף וואס האט זיי געדארפט אוועקפירן פון דארט צו א 

פארזיכערטע ברעג.
צוביסלעך זענען זיי ארויף אויף די שיף, אלטע און קראנקע 
קליינע  יונגע,  די  דורך  געווארן  אונטערגעהאלטן  זענען 
קינדער זענען געטראגן געווארן אין זייערע עלטערנ'ס הענט, 
יעדער איז געפירט געווארן צו זיין צימער. ווען די שיף איז 
די  ווען  פארן,  צו  אנגעהויבן  באלד  עס  האט  געווארן,  פול 
צו  פון  אויף  נישט  הערן  שותף  זיין  און  שמאי  רבי  פון  ליפן 
מורמלען קאפיטלעך תהילים – ווייל ווער נאך ווי זיי ווייסט 

וואו קריטיש איז די אקציע.
און פלוצלינג, פון וואס זיי האבן מורא געהאט האט טאקע 
די  דורכגעלעכערט  האט  פייפעריי  שארפע  א  פאסירט; 
האט  שטארקע ליכטיגקייט  א  און  נאכט,  די  פון  שטילקייט 
א  אנגעקומען  איז  וואו  ערגעץ  פון  טונקלקייט.  די  געבראכן 
שיף פול מיט פאליציאנטן, וואס האט באפוילן די שיף זאל 

זיך אפשטעלן.
געשטעלט  אוועק  זיך  האט  פאליציאנטן  די  פון  שיפל  די 
וואס  שטריק  פון  לייטער  די  אויף  און  שיף,  גרויסע  די  נעבן 
דער  איז  אונטן,  ביז  אויבן  פון  געווארן  אויסגעשפרייט  איז 
ערשטער ארויף צו גיין אויף דעם געווען נישט קיין אנדערער 
די  ארויף  קומען  אים  נאך  ווען  אפיציר,  אידישער  דער  פון 

איבעריגע פאליציאנטן.
ווי עס זעהט אויס, האט יענער פלוצלינג באקומען קאלטע 
צו  באשלאסן  ער  האט  אמט  זיין  אויף  ציטערנדיג  און  פוס, 

צושטערן די אקציע.
וויאזוי קען זיין אז שוין אנהויב אקציע וועט עס אדורכפאלן?! 
זיינע  ווען  ריכטונג  שמאי'ס  רבי  אויף  געקוקט  האט  אהרן 
ליפן הערן נישט אויף פון צו מורמלען קאפיטלעך תהילים, 
עס זעהט אויס אז מיט זיין קלוגשאפט האט ער אויך נישט 

געוואוסט וויאזוי זיך פארמעסטן מיט די איבערראשונג.
אהרן האט פראבירט צו בעהטן פונעם אפיציר מיט 'מאמע-
אזוי  אים  ער  האט  טעג  עטליכע  פאר  נאר  וואס  לשון', 
וואוסנדיג  נישט  זיך  האט  יענער  אבער  אויפגענומען,  שיין 
געמאכט פון זיינע ווערטער, נאר געבלאזן מיט זיין פייפער 
וועט  וואס  "יעדער  רייזנדע;  אלע  פאר  אויסגערופן  און 
שוין  וועט  רייזע-פאפירן  עמטליכע  זיך  ביי  האבן  נישט 
אראפגענומען ווערן פון די שיף, גראד אין ארעסט הויז!" – 
האט ער אויסגערופן, כאילו ער ווייסט נישט אז אלע רייזנדע 

האבן נישט אזעלעכע פאפירן.
און  פאניק,  א  הערשן  אנגעהויבן  האט  רייזנדע  די  צווישן 
אויפגעשיינט  הימל  פון  מען  האט  מינוט,  יענע  אין  פונקט 
דעם  צו  געוואנדן  זיך  האט  ער  שמאי.  רבי  פון  אויגן  די 
זיין  אין  אריינגעזאגט  אים  און  אהרן  דערשראקענער 
ער  פארשטאנען,  האט  אהרן  ווערטער.  עטליכע  אויער 
און  אנשטעל,  שטרענגען  א  און  ערנסטן  א  געמאכט  האט 
אריינגערוימט אין די אויערן פון דער אפיציר אפאר ווערטער 
אויף א שפראך וואס קיינער פון די פאליציאנטן האט נישט 

פארשטאנען, אויף 'מאמע-לשון':
מען  וועט  ארעסט-הויז,  אין  געפירט  יעצט  ווערן  מיר  "אויב 
דיך מיטנעמען... געב אונז שוין צוריק די צוואנציג טויזענט 
די  צו אויספירן  אונז  פון  באקומען  האסט  דו  וואס  דאללער 

אקציע!".
יענער האט אים אנגעקוקט מיט א צומישטן בליק: "צוואנציג 

טויזענט דאללער? פון וואס רעדסטו?".
שטילערהייט,  געזאגט  אהרן  האט   – נישט"  אויך  ווייס  "איך 

"אין געריכט הויז וועט אלעס קלאר ווערן...".
האט  ער  ווען  געווארן  בלאס  איז  אפיציר  פונעם  געזיכט  די 
אין  געווארן  אריינגעשלעפט  יעצט  איז  ער  אז  פארשטאנען 
וועט  הויז  געריכט  אין  אז  געוואוסט  האט  ער  פאסטקע.  א 
מען נישט אזוי שנעל אפווארפן די טענה פון אהרן און זיינע 
אים  האט  עס  זייט.  זיין  פון  שוחד  נעמען  אויפן  שותפים 
דארף  ער  וואס  פארשטיין  צו  סקונדעס  עטליכע  גענומען 

יעצט טוהן.
פריער  האט  ער  וואס  טאן  שטרענגען  זעלבן  דעם  מיט 
געוואנדן  זיך  יעצט  ער  האט  רייזנדע,  די  פאר  ארויסגעוויזן 
אנגעהויבן  שיער  שוין  האבן  וואס  פאליציאנטן  די  פאר 
אפשטעלן:  זיך  זאל  באפוילן  זיי  און  באפעל  זיין  אויספירן 
אויף  ארויסלאזן  זיך  קען  שיף  די  ארדענונג,  אין  איז  "אלעס 

איר וועג!".
זיי האבן זיך אנגעקוקט איינער דעם אנדערן אן צו פארשטיין, 
צווייטן  נאכן  איינער  באפעל.  זיין  געפאלגט  האבן  זיי  אבער 
זענען זיי אראפ פון די שיף, און די שיף איז אפגעפארן אויף 

איר וועג.
די תפילות פון רבי שמאי און פון די איבעריגע רייזנדע האבן 
איז  ער  וואס  קלוגשאפט  ספעציעלע  זיין  מיט  אויפגעטוהן, 
געשאנקען געווארן פון הימל, האט רבי שמאי געראטעוועט 
איז  האפענונג  זייער  וואס  איבערלעבער  אומגליקליכע  די 

כמעט פארלוירן געווארן.
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די פרשה פון שוחד וואס איז קיינמאל נישט געווען בקשות 'הרחמן' (ז)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ש רשה פון
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 'הכרת הטוב' ביי ברכת המזון
'הרחמן'  בקשות  סעריע  די  אין 
געשטעלט  אוועק  חכמים  די  האבן 
דאס  וואס  ברכה  ספעציעלע  א 
צוגאסט  איז  וואס  אורח  דער  זאגט 
'ברכת  פון  מקור  די  צווייטן.  א  ביי 
האורח' איז אין די גמרא ברכות (מו 
אין  נאכגעזאגט  האט  יוחנן  "ר'  א): 
בעל  יוחי:  בן  שמעון  ר'  פון  נאמען 
הבית בוצע... ואורח מברך, כדי ער 
זאל בענטשן דעם בעל הבית. וואס 
זאגט ער: יהי רצון שלא יבוש בעל 
הבית בעולם הזה ולא יכלם לעולם 
הבא. און רבי לייגט צו נאך ברכות: 
נכסיו  ויהיו  נכסיו,  בכל  מאד  ויצלח 
לעיר,  וקרובים  מוצלחים  ונכסינו 
ידיו  במעשי  לא  שטן  ישלוט  ואל 
יזדקר  ואל  ידינו,  במעשי  ולא 
לפניו  לא  טרעפן]  זיך  זאל  [עס 
חטא  הרהור  דבר  שום  לפנינו  ולא 

ועבירה ועון מעתה ועד עולם".
זייער  איז  ברכה  די  פון  חשיבות  די 
(עשין  הסמ"ג  בעל  דער  גרויס, 
נאמען  אין  דעם  אויף  ברענגט  כז) 
התורה  מן  מקור  א  ירושלמי  פון 
וברכת  ושבעת  "ואכלת  י):  ח  (דברים 
בעל  לרבות  "'את'   – אלקיך"  ה'  את 
זיין  אין  יעב"ץ  דער  און  הבית". 
סידור איז מאריך איבער איר מעלה 
איז  וואונדער  "די  שרייבט:  און 
דעם  אין  האבן  מיר  אז  אונז...  אויף 
נישט  מעג  אזוי  און  גרינגגעשעצט, 

זיין".
דערציילט  בריסק  פון  גרי"ז  אויפן 
אין  מדקדק  זייער  האט  ער  אז  מען 
געהאלטן  עס  האט  און  ברכה  די 
איז  ער  ווען  און  טייער,  זייער 
רבי  מקורב  זיין  ביי  איינגעשטאנען 
שווייץ  אין  ראזענגארטן  וואלף 
האט ער אים צוגערעדט: "אין יעדע 
האבן  וועסט  דו  וואס  געלעגנהייט 
זיי  זיי,  בעט  טיש,  דיין  ביי  געסט 
ברכת  די  מיט  בענטשן  דיך  זאלן 

האורח" ('הרב מבריסק' ח"ד עמ' 467).
האבן  חכמים  די  אז  זאך  עצם  די 
ברכה  עקסטערע  א  געווען  מתקן 
פאר א גאסט וואס עסט ביי א בעל 
חשיבות  די  ארויס  ברענגט  הבית, 
און דער חוב פון הכרת הטוב וואס 
מענטש  א  פון  אויס  זיך  פעלט 
אנטקעגן דער וואס האט אים גוט'ס 
מען  האט  דעם  צוליב  וואס  געטון, 
בענטשן  אים  זאל  ער  געהייסן  אים 
זיך  האט  ער  וואס  פלאג  די  אויף 

געפלאגט פאר אים.

א קל וחומר
 אויפן מלך מלכי המלכים

רבי ישראל נג'ארה אין קונטרס 'כלי 
מחזיק ברכה' (פ"ד) ערקלערט, אז די 
אריינגעשטעלט  איז  האורח  ברכת 
דורך  כדי  המזון  ברכת  אין  געווארן 
ריכטיגע  די  האבן  מיר  זאלן  דעם 
אויב  ווייל  המזון,  ברכת  אויף  בליק 
א  געווען  מחייב  חכמים  די  האבן 
דעם  דאנקען  און  לויבן  זאל  גאסט 
אים  האט  ער  כאטש  הבית,  בעל 
אביסל  אויף  נאר   – לעבן  געגעבן 
וכמה  כמה  אחת  על  איז  צייט, 
וויפיל דארפן מיר לויבן און דאנקען 
געשאנקען  אונז  האט  וואס  הקב"ה 
צוגעשטעלט  אונז  און  לעבן  דאס 
אלע אונזערע געברויכן פון ווען מיר 

זענען געבוירן ביזן היינטיגן טאג.
זיך  רעדט  נג'ארה  ישראל  רבי  און 
דארט אפ אויף די געסט וואס זאגן 
שיינעם  א  מיט  האורח  ברכת  די 
דעם  דורך  טראכטן  זיי  ווען  נוסח 
דער  פון  אויגן  די  אין  חן  באקומען 
המזון  ברכת  די  אבער  הבית,  בעל 
לויב  עיקר  דער  איז  דאס  וואס 
אונז  האט  וואס  אייבערשטן  פארן 
אונז  מיט  טוהט  און  געטון  גוט 

מען  זאגט  דאס  טאג,  יעדן  גוט 
אפגעכאפטערהייט.

די עשירות זאל אים נישט 
צוברענגען צו א זינד

ברכת  די  פון  עיקר  די  געזאגט,  ווי 
הבית  בעל  יבוש  "שלא  איז:  האורח 
בעולם הזה ולא יכלם לעולם הבא". 
אויס  עס  טייטש  אבודרהם  דער 
אזוי: "לא יבוש בעולם הזה – צוליב 
הבא  לעולם  יכלם  ולא  ארעמקייט. 
יונה  ישראל  רבי  און  זינד".  צוליב   –
ערקלערט  קעמפנא  אב"ד  לנדא 
יב):  ה  (קהלת  פסוק  דעם  לויט  עס 
לרעתו",  לבעליו  שמור  עושר  "יש 
ד.מ. אז די עשירות קען צוברענגען 
חלילה.  הבא  עולם  דערלייגן  מ'זאל 
"שלא  גאסט:  דער  בעט  דאס  און 
ער   – הזה"  בעולם  הבית  בעל  יבוש 
ארעמקייט,  צו  צוקומען  נישט  זאל 
און פון דעסוועגן "ולא יכלם לעולם 
הבא" אז די עשירות זאל אים נישט 
עס  נאר  זינד,  א  צו  צוברענגען  ח"ו 
הבא  עולם  צו  צוברענגען  אים  זאל 

('מעון הברכות' ברכות מז א).

רבי יצחק זאב יאדלער פון די חכמי 
ברכה  די  אז  ערקלערט  ירושלים 
מדה  הבית  בעל  פארן  זיך  קומט 
הבית  בעל  דער  ווייל  מדה;  כנגד 
פון  גאסט  זיין  געווען  מציל  האט 
די שאנד פון ארעמקייט, מיט דעם 
אויפגענומען  אים  האט  ער  וואס 
בסבר פנים יפות, איז פאסיג מ'זאל 
קיינמאל  זאל  ער  וואונטשן  אים 
ווי  אזוי  ווערן,  פארשעמט  נישט 
(קידושין  ברייתא  די  אין  שטייט  עס 
פון  מצוה  די  פון  שכר  די  אז  ב)  לט 
הכנסת אורחים ווערט באצאלט אין 
דעם  פון  פירות  די  און  הבא,  עולם 
אין עולם הזה ('תפארת הגרי"ז' עמ' עה).

'בושה' אין עולם הזה און 
'כלימה' אין עולם הבא

מ'האט  פארוואס  סיבה  די 
ווען  'בושה'  לשון  א  אנגעכאפט 
מ'רעדט פון עולם הזה, און 'כלימה' 
טייטשן  מען  קען  הבא,  עולם  ביי 
האט  מלבי"ם  דער  וואס  לויט 
ערקלערט (יחזקאל לו לב) אז 'בושה' 
פון  זיך  שעמט  מענטש  א  ווען  איז 
זיך זעלבסט, אנדערשט איז 'כלימה' 
אים.  פארשעמט  פרעמדער  א  ווען 
בעל  דער  אן,  וואונטש  גאסט  דער 
הבית זאל נישט געשטרויכלט ווערן 
יבוש  "לא  ממילא  און  זינד  א  מיט 
זעלבסט,  זיך  פון   – הזה"  בעולם   ...
ווען   – הבא"  לעולם  יכלם  "ולא 
מ'וועט עדות זאגן אקעגן אים אויף 
ח"ד  לחכמים  ועד  (בית  עבירות  זיינע 

עמ' יז).

'בושה',  פון  גרעסער  איז  'כלימה' 
טז):  מה  (ישעיה  שטייט  עס  ווי  אזוי 
תשובה  (שערי  הכלמו"  וגם  "בושו 
א)  ג  (אבות  יונה  רבינו  דער  כב).  א 
ערקלערט אז די בושה פון די זעהל 
קערפער  די  פון  אפשיידן  זיך  נאכן 
וואס  בושה  די  פון  גרעסער  איז 
אים.  אין  זייענדיג  געהאט  האט  זי 
קומט  שכחה  פון  מדה  די  ווייל 
און  קערפער,  די  פון  נאטור  די  פון 
מענטש  א  אויב  אויך  דעם  וועגן 
ער  און  זאך  מיאוס'ע  א  טון  וועט 
אין  מענטשן,  פון  שעמען  זיך  וועט 
וועט  צוויי  אדער  יאר  א  פון  לויף 
אים,  פון  ווערן  פארגעסן  זאך  די 
און  ווערן  אלט  וועט  עס  אדער 
הארץ.  זיין  פון  ארויסגיין  וועט  עס 
זיך  געזעגנט  זעהל  די  ווען  אבער 
איז  קערפער  גשמיות'דיגע  די  פון 
און  שכחה,  איר  ביי  פארהאן  נישט 
מלך מלכי  שעמט זיך פארן  זי  ווען 
המלכים הקדוש ברוך הוא, וועט זי 
אזוי  און  בושה,  די  האבן  שטענדיג 
ווי עס איז דאס ערשטע מאל, וועט 

זי בלייבן פארשעמט אויף אייביג. 

פערל ווערטער און ערקלערונגען
אויף ’ברכת המזון‘ תעתענה אמונים 

'הרחמן'

ו פפערל
’ אאויף ם 


