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'טעה בברכת המינים... חיישינן שמא מין הוא'
"ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה" (א א)

"די אל"ף פון 'ויקרא' איז געשריבן קליין. ווייל משה וואס 
איז געווען א עניו האט געוואלט שרייבן 'ויקר' – א לשון 
אייבערשטער  דער  כאילו  פאסירונג,  א  'מקרה',  א  פון 
מיר  ווי  אזוי  חלום,  אין  נאר  אים  מיט  גערעדט  האט 
אים  האט  אייבערשטער  דער  און  בלעם...  ביי  טרעפן 
עס  ער  האט  אל"ף...  א  שרייבן  אויך  זאל  ער  געזאגט 

געשריבן קליין" ('בעל הטורים').
די ווערטער זענען שווער צו פארשטיין: די גאנצע תורה 
איז דאך געגעבן געווארן מפי הגבורה, וויאזוי האט משה 
רבינו געוואלט טוישן פון וואס ער איז באפוילן געווארן? 
באפוילן  דירעקט  איז  ער  וואס  נאך  דעם:  פון  מער  נאך 
זיך  ער  האט  פארוואס  אל"ף,  דעם  שרייבן  געווארן 
געהאלטן ביי זיינס און געשריבן א קליינע אל"ף – כאילו 

ער מאכט א פשרה מיטן אייבערשטן?
אין  אמת'  'דרך  קהילת  רב  וויינפעלד  אברהם  רבי  זאגט 

מאנסי:
טון  צו  געטראכט  נישט  רבינו  משה  האט  אוודאי 
אנדערשט פון וואס ער איז באפוילן געווארן, נאר ווייל 
ער האט באמת געהאלטן אז ער איז גארנישט ווערד און 
האט געטראכט אז אויף אים איז פאסיג צו שרייבן "ויקר" 
– א לשון מקרה, דעריבער ווען ער איז באפוילן געווארן 
צו שרייבן "ויקרא", צוליב זיין אינערליכע ענווה איז די 
אות א' געשריבן געווארן קליינערהייט, אן ער זאל כאפן 

וואס ער טוט.
דער  ברענגט  פארוואס  פארשטיין  מען  קען  דעם  מיט 
האט  די הלכה: "אויב  דעם פסוק  ב) אויף  (תנחומא  מדרש 
דער שליח ציבור א טעות געהאט ביי די ברכת המינים, 
מורא  מ'האט  ווייל  איבערזאגן,  און  גיין  צוריק  ער  מוז 
אפשר איז ער א מין"; פון משה רבינו לערנען מיר, אז פון 
צוליב  קליין,  געווארן  געשריבן  א'  אות  די  איז  אליין  זיך 
שליח  דער  להבדיל,  אויך,  אזוי  געפיל,  אינערליכע  זיין 
ציבור וואס האט א טעות געהאט ביי די ברכת המינים, 
לאזט זיך זאגן אז דאס האט פאסירט וויל אין טיפעניש 
און  געדאנקען,  כפירה  באהאלטן  זענען  הארץ  זיין  פון 
אן צו באמערקן האט דאס אים צוגעברענגט ער זאל א 
טעות האבן אין די ברכה, דעריבער דארף ער עס איבער 

'לב אברהם'זאגן.

קרבנות אויפן מזבח וואס איז געבויעט אין הימל
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)

אין די ברכה 'רצה' ביי די שמונה עשרה בעטן מיר: "ואשי 
ישראל ותפילתם (מהרה) באהבה תקבל ברצון". לכאורה 
קרבנות,  די  מקריב  נישט  דאך  מען  איז  צייטן  היינטיגע 

פארוואס בעהטן מיר: "ואשי ישראל... תקבל ברצון"?
(מנחות  גמרא  אין  טרעפן  מיר  התוספות:  בעלי  די  זאגן 
מיכאל  מלאך  איז  הבית,  חורבן  נאכן  אויך  אז  א)  קי 

איז  וואס  מזבח  די  אויף  קרבנות  טאג  יעדן  מקריב 
זאל  עס  מיר  בעטן  קרבנות  די  אויף  הימל.  אין  געבויעט 

אנגענומען ווערן לרצון.
אויף די סארט קרבנות וואס מיכאל איז מקריב ברענגען 
מדרש:  פון  נאמען  אין  טייטשן  צוויי  התוספות  בעלי  די 
"יש מי שאומר – דאס זענען נשמות פון די צדיקים, ויש 
'בית  דער  ערקלערט  שעפסן".  פייערדיגע   – שאומר  מי 
נשמות  זענען  קרבנות  די  אז  האלט  וואס  דער  אז  יוסף', 
לשון  פון  ישראל"  "אשי  טייטשן  מען  קען  צדיקים,  פון 

'ִאיׁש', ד.מ. מענטשן.
די  אז  צו  לייגט  אושפיצין  פון  בעריש  דב  רבי 
דער  אין  מרומז  אויך  איז  ווערטער  אויבנדערמאנטע 
ר"ת  איז   – ַלה'"  [ָקְרָּבן]  ִמֶּכם  ַיְקִריב  ִּכי  "ָאָדם  פסוק: 
'מיכאל' און ווען מיר וועלן צולייגן די ווארט "קרבן" וואס 
ראשי-תיבות,  די  אין  געווארן  אריינגערעכנט  נישט  איז 
מלאך  וואס  קרבנות  די  מרומז  איז  דא  אז  אויס  קומט 

מיכאל איז מקריב.
תוספות מנחות קי א ד"ה ומיכאל; בית יוסף או"ח קכ; 'דברי צדיקים' 

'אמן' פלאקערט אויף די אהבת ה' אין הארץ
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)

"בקרבנות נדבה דבר הענין" (רש"י)
לכאורה איז שווער צו פארשטיין: ממה נפשך, אויב דער 

איז  פארוואס  השם,  עבודת  צו  אויס  פעלט  נדבה  קרבן 
עס  אויב  און  זיין,  מקריב  צו  חוב  א  דעם  אויף  נישטא 

פעלט נישט אויס, פארוואס דערמאנט עס די תורה?
ערקלערט דער 'קהילות יעקב':

און  ברענט  ה'  צו  אהבה  די  אז  זוכה  איז  וואס  דער 
באגענוגן  נישט  זיך  טוט  הארץ,  זיין  אין  פלאקערט 
זיך  געבט  ער  נאר  מחויב,  איז  ער  וואס  מצוות  די  מיט 
וואס  מצוות  אזעלעכע  זיין  מקיים  צו  איבער  אינגאנצן 
ער נישט מחויב מיט זיי, און דורך דעם, אין א בחינה פון 
ליבשאפט  די  הארץ  זיין  אין  אן  ער  צינדט  ושוב'  'רצוא 
אונז  האט  הוא  ברוך  הקדוש  מער.  און  מער  השי"ת  צו 
געוואלט מזכה זיין מיר זאלן קענען מקיים זיין די מצוה 
פון אהבת ה' ווי עס דארף צו זיין, דעריבער האט ער אונז 
געטון שענקען אזעלעכע מצוות און הלכות וואס זענען 
גוט-הארציגקייט,  פון  קומט  עס  נאר  חוב  קיין  נישט 
עס  פון  רעזולטאט  אלץ  וואס  נדבה,  קרבנות  צ.ב.ש. 
מקיים זיין בתורת נדבה, וועט דאס פארשטערקערן די 

אהבת ה' אין אונזערע הערצער.
עס זענען דא וואס ערקלערן מיט דעם יסוד וואס חז"ל 
זאגן (ברכות נג ב): "גדול העונה אמן יותר מן המברך"; דער 
צוליב  עס  טוט  ברכה,  א  מיט  מחוייב  איז  וואס  מברך, 
געווען  מתקן  מען  האט  ברכות  די  אז  בפרט  און  יראה, 
מורא  און  באשעפער  דעם  שטענדיג  געדענקען  "כדי 
האבן פון אים" (רמב"ם ברכות א ד). אנדערשט איז דער וואס 
ענטפערט אמן נאך די ברכות, און צווישן זיי אזעלעכע 
ברכות וואס ער איז נישט מחויב מצד הדין זיי אויסהערן 
כדי ער זאל ענטפערן נאך זיי אמן, איז דאס א בחינה פון 
א 'נדיבות לב' וואס דאס איז א צייכן אויף אהבת ה', און 
מאהבה  העושה  "גדול  א):  לא  (סוטה  דאך  זאגן  חכמים  די 

'ברכת פרץ'; 'כתר מלוכה' עמ' קיותר מן העושה מיראה".

מקריב זיין די קרבן מיט כוונה – 'כמצות רצונך'
ִניחֹוַח  ֵריַח  ה  ִאּׁשֵ עָֹלה  ַהִּמְזֵּבָחה  ַהּכֹל  ֶאת  ַהּכֵֹהן  "ְוִהְקִטיר 

ַלה'" (א ט)
אז  ב)  מו  (זבחים  חכמים  די  ארויס  לערנען  פסוק  דער  פון 
בשעת'ן מקריב זיין די קרבן דארף מען טראכטן פון טון 
באפוילן  האט  ער  וואס  אויבערשטן  פארן  רוח  נחת  א 
דא:  ערקלערט  רש"י  ווי  אזוי  רצונו.  ונעשה  זיין,  מקריב 

"נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני".
ערקלערט  פיינשטיין  מיכל  יחיאל  רבי  האט  דעם  מיט 
ונקריב  נעשה  מוסף...  "ואת  מוסף:  ביי  בעטן  מיר  וואס 
לפניך כמצות רצונך". לכאורה, אלע מצוות טון מיר דאך 
ווייל השי"ת האט אזוי געהייסן, פארוואס פונקט ביי די 
קרבנות טוהן מיר דאס באטאנען? נאר, ווי געזאגט, איינע 
פון די כוונות פון א קרבן איז: "נחת רוח לפני שאמרתי 
ונעשה רצוני", דעריבער בעטן מיר אז מיר ווילן זוכה זיין 

מקריב זיין דעם קרבן מיט די ריכטיגע כוונה – "כמצות 
רצונך".

'שי לתורה' ר"ה ויוה"כ עמ' שנו

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

פע ם
'אמ"ן' פרקים אין סדר קדשים

ּוִמן  ַהָּבָקר  ִמן  ַהְּבֵהָמה  ִמן  ַלה'  ָקְרָּבן  ִמֶּכם  ַיְקִריב  ִּכי  "ָאָדם 
ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם" (א ב)

רבי אלעזר רוקח אב"ד אמשטערדאם זאגט: 
די  אריינגערעכנט  איז  דעם  אין  וואס  קדשים  סדר  אין 
דינים פון די קרבנות און די עבודה אין בית המקדש זענען 
וואס  יחוד  דער  אז  מרמז  איז  צאל  דער  פרקים.  צ"א  דא 
ווערט געטון דורך די קרבנות איז דאס זעלבע יחוד וואס 
בגימטריה  איז  וואס  אמן  ענטפערן  דורך  געטון  ווערט 
און  הוי"ה  שמות  צוויי  די  פון  גימטריה  די  ווי  אזוי  צ"א, 
וואס  דעם  אויף  ווייזט  "קרבן"  נאמען  דער  אויך  אדנ"י. 
שמות  צוויי  די  פאראייניגן  טוט  און  דערנענטערט  ער 
רמח"ל  פון  תלמיד  א  וואלי  דוד  משה  רבי  צוזאמען. 
ברענגט אויף דעם א רמז אז די ראשי תיבות פון די דריי 

סארטן קרבנות: אשה, מנחה, נסך איז 'אמן'.
נאך א רמז אויף דעם האט געטראפן האדמו"ר רבי חיים 
"נורא  לו):  סח  (תהילים  פסוק  דער  אין  סאפרין  יעקב 
דיך  'אמן',  תיבות:  ראשי  איז  וואס   – ממקדשיך"  אלקים 
צו לערנען אויף די שייכות צווישן אמן און די עבודה אין 

בית המקדש.
'מעשה רוקח' פתיחא לשיתא סדרי משנה אות ז; 'שבטי י-ה' [פון רמ"ד 
וואלי] במדבר כח יא; 'פרי חיים' שמות

בני אמונים – אמן אויף יעדע ברכה

אזוי שרייבט דער מוכיח רבי משה כהנא פון גיביטש אין זיין ספר 'דרך משה' (ליום י"א):
די  אדער  הויזגעזונד  די  כדי  רם,  בקול  ברכות  די  זאגן  מחויב  איז  איד  "יעדער 
אנדערע וואס שטייען נעבן אים זאלן הערן, און קענען ענטפערן אמן, ווייל די 
ווארט 'אמן' איז א עדות אויף די ברכה אז דאס איז אמת, און אויב ער וועט זאגן 

שטיל, איז ער אזוי ווי איינער וואס באהאלט מ'זאל נישט קענען עדות זאגן"
טייערער איד!

אייבערשטנ'ס  דעם  אויף  עדות  איז  ברכה  די  פון  ציל  דער 
א  זאגסט  דו  ווען  און  לא),  יד  שמות  בחיי  (רבינו  קעניגרייך 
ברכה אויפן קול, כדי מ'זאל ענטפערן אמן אויף דיינע ברכות, 

ביזסטו מיט דעם משלים די עדות.

"ְוהּוא ֵעד 
אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע 

    ִאם לֹוא ַיִּגיד
        ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו" 

                    (ה א) 
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צימער  אין  טעלעפאון  דער  תשע"ג.  כסלו 
פון  ישיבה  ראשי  די  פון  אליהו  הרב  פון 
אויפן  געקלינגען,  האט  התלמוד'  'תהילת 
לאנגע  א  אויפגעשריבן  איז  טעלעפאון 
אנדערע  די  פון  און  נומער,  אומבאקאנטע 
זייט האט זיך דער רעדנער אידענטיפיצירט 

מיטן נאמען ירחמיאל דעלקאוויטש.
ער  האט   – מיר"  געדענקט  רב  "דער 
געפרעגט, און פאר רבי אליהו האט נישט 
סקונדעס  עטליכע  ווי  מער  אויסגעפעלט 
ער  האט   – "זיכער"  דערמאנען;  זיך 
געענטפערט, "איך האב דיר נישט פארגעסן 
פון  קיינעם  נישט  פארגעס  איך  ווי  פונקט 
מיינע תלמידים... אויב איך האב נישט קיין 
טעות זענען שוין אריבער העכער צען יאר 
ישיבה,  די  אפגעלאזט  האסט  דו  ווען  פון 
און  טוהסטו?  וואס  היינט?  ביזסטו  וואו 
מיך  זאלסט  צוגעברענגט  דיך  האט  וואס 

קלינגען אינמיטן א העלן טאג?".
געווארן  איבערראשט  מער  איז  אליהו  רבי 
אלע  די  אויף  ענטפער  א  אנשטאט  ווען 
שטילע  א  געווארן  געהערט  איז  פראגע'ס 
איז  דעם  אין  וויינט,  ירחמיאל  געוויין. 
ביז  געווארט  האט  ער  ספק.  קיין  נישטא 
און  אפגעשטעלט,  זיך  האט  געוויין  די 
ירחמיאל האט פארגעזעצט: "איך פיל זיך 
זייער גוט ברוך ה', אבער איך נוטיג זיך אין 
א גרויסע ישועה; העכער זעקס יאר זענען 
געהאט  חתונה  האב  איך  ווען  פון  אדורך 
צו  געווען  זוכה  נאכנישט  האבן  מיר  און 
קינדער, און די אלע דאקטורים וואס מיר 
נישט  אונז  געבן  באזוכן  זיי  געווען  זענען 

אסאך האפענונגען.
ווייל  רב  צום  פארבינדן  זיך  האב  איך 
קיין  נישט  איך  האב  צייט  לאנגע  א  שוין 
זכרון  מיין  פון  טיפענישן  די  אין  מנוחה. 
פון  בילד  אומקלארע  א  באהאלטן  ליגט 
העכער צעהן יאר צוריק. ווי עס זעט אויס, 
איך  האב  ווילדקייט,  קינדערישע  א  צוליב 
איינעם  געטשעפעט  שטארק  דעמאלטס 
געדענק  איך  ישיבה,  די  אין  רבנים  די  פון 
נישט  געדענק  איך  ווי  אזוי  וועמען,  נישט 
אבער  פאסירונג,  די  פון  איינצעלהייטן  די 
מיין הארץ זאגט מיר אז צוליב דעם האלט 
פון  זייער  איך  בעט  ישועה,  מיין  אפ  זיך 
און  מיר  אויף  האבן  רחמנות  זאל  ער  רב 
אויף מיין פאמיליע און מיר צוליב טון און 
דארף  איך  וועמען  ווערן  געוואר  פרובירן 
סוף  סוף  איך  וועל  אפשר  איבערבעטן. 

זוכה זיין צו א ישועה.
די  געדענקט  נישט  אויך  האט  אליהו  רבי 
ער  אבער  פאסירונג,  די  פון  איינצעלהייטן 
ווערן,  געוואר  פרובירן  צוגעזאגט  האט 
און נאכדעם האט ער זיך געזעגנט פון זיין 
תלמיד ווען ער וואונטשט אים אן פון טיפן 
הארץ אז אין גיכן זאל ער זוכה אים מבשר 

זיין בשורות טובות.
האט  תלמיד  אלטן  זיין  פון  געשיכטע  די 
און  אליהו,  רבי  פון  הארץ  צום  צוגערירט 
צו  צוגעגאנגען  ער  איז  טאג  דעם  אין  שוין 
אנדערן,  נאכן  איינער  שיעור  מגידי  אלע 
געדענקט  איינער  אויב  געפרעגט  און 
האט  ירחמיאל  וואס  פאסירונג  די 
האט  זיי  פון  קיינער  אבער  געשילדערט. 
געדענקט  גוט  האבן  זיי  געדענקט.  נישט 
בחור  לעבעדיגער  א  אלץ  ירחמיאל  דעם 
מיט א שארפן מויל, אבער קיינער פון זיי 
האט נישט געדענקט עפעס א ספעציפישע 

פארשעמונג פון זיין ריכטונג.
רבי אליהו האט געקלינגען ירחמיאל'ן און 
אים דערציילט וואס זענען די רעזולטאטן... 
נאכגעלאזט,  נישט  האט  ירחמיאל  אבער 
"איך בין זיכער כמעט הונדערט פראצענט 
די  פון  איינעם  געטשעפעט  האב  איך  אז 

רב  דער  זאל  ביטע,  ישיבה,  די  פון  שטאב 
נאכאמאל פרובירן".

פלוצלינג  זיך  האט  געדאנק",  א  האב  "איך 
אויפגעכאפט רבי אליהו "נאך עטליכע טעג 
קומט פאר אין ישיבה א צוזאמענקום אויף 
צוזאמענקום,  די  צו  קום  מסכת,  סיום  א 
באליידיגטער  דער  אז  זיין  קען  עס  און 
דערמאנען  זיך  ער  וועט  זעהן  דיר  וועט 
דעם  דורך  און  געשעהעניש  יענע  פון 
אבער  איבערבעהטן.  קענען  אים  וועסטו 
ער  ווען  איבערראשט  אים  האט  ירחמיאל 
האט געענטפערט: "איך וואוין דאך היינט 
אין  קומען  נישט  קען  איך  לארץ,  חוץ  אין 

ישיבה".
די הארץ פון רבי אליהו איז אויסגעגאנגען 
נישט  האט  ער  אבער  רחמנות,  פון 
געוואוסט וויאזוי אים צו העלפן. ער האט 
אים  איז  דעמאלטס  און  געטראכט  אביסל 
ארויפגעקומען א געדאנק: "אויב דו קענסט 
א  דיר  איך  געב  אהער,  דא  קומען  נישט 
די  בשעת  קלינגען  מיר  זאלסט  לעזונג, 
צוזאמענקום, איך וועל לייגן די טעלעפאון 
דערציילן  וועסט  דו  מייקראפאן,  די  נעבן 
דיין ערציילונג אקעגן אלע ישיבה לייט און 
וועסטו  עפנטליכערהייט  און  רבנים  אירע 
בעטן מחילה, אפשר וועסטו אזוי זוכה זיין 

צו א מחילה".
ירחמיאל,  פאר  געפעלן  איז  געדאנק  דער 
די  אינמיטן  שפעטער,  טעג  עטליכע  און 
געקלינגען  אליהו  רבי  האט  צוזאמענקום, 
געלייגט  ארויף  האט  ער  ירחמיאל,  צו 
מייקראפאן,  די  אויף  טעלעפאון  די 
דערציילט  קורצערהייט  האט  ירחמיאל 
פון  אויערן  אפענע  די  צו  ערציילונג  זיין 
געענדיגט  האט  ער  ווען  פארזאמלטע,  די 
האבן זיך אלע אנגערופן: "מחול לך, מחול 

לך".
הערצער  די  בארירט  האט  געשיכטע  די 
און  תלמידים,  יונגע  די  פון  עטליכע  פון 
אז  פארגעשלאגן  האט  זיי  פון  איינער 
א  זאגן  מען  זאל  ישועה,  די  ביז  טאג,  יעדן 
דערמאנען  נאכדעם  און  תהילים  קאפיטל 
די נאמען פון ירחמיאל און זיין ווייב אויף 
באקומען  האט  געדאנק  דער  ישועה.  א 
און  ישיבה,  ראש  פונעם  באשטעטיגונג  די 
א  געזאגט  מען  האט  מעמד  דער  אין  שוין 
מען  האט  נאכדעם  און  תהילים  קאפיטל 
אלע  ווען  שברך',  'מי  א  זיי  אויף  געזאגט 

ענטפערן 'אמן' מיט כוונה.
דעם  אראפגעלייגט  האט  ירחמיאל 
האפענונג.  און  התרגשות  מיט  טעלעפאון 
אין  חלק  זייער  געטון  האבן  תלמידים  די 
די 'געשעפט', און פון דעמאלטס אין לויף 
פון די קומענדיגע יאר האט מען אין ישיבה 
געזאגט יעדן טאג א קאפיטל תהילים צום 
אויפגעראכטן  זאל  ער  ירחמיאל  פון  זכות 

ווערן בדבר ישועה ורחמים.
העכער א יאר איז אריבער פון דעמאלטס. 
מיט  אליהו  רבי  האט  צייט  גאנצע  די  אין 
פון  פארגעסן  נישט  תלמידים  זיינע 
ווערן  צו  געהאלפן  וועג  זיין  ירחמיאל'ן, 
אבער  געווען,  גרינג  נישט  אויך  אזוי  איז 
אים  האבן  תלמידים  די  פון  תפילות  די 
זוכה  זיי  האבן  יאר  א  נאך  און  באגלייט, 
קייט  א  דורך  דשמיא  סייעתא  מיט  געווען 
געבוירן  זיי  איז  עס  אז  ניסים  אפענע  פון 

געווארן א בן זכר, געזונט און פריש.
סאך  די  מיט  צוזאמען  איבערבעטן,  דאס 
געווארן  געדאוונט  זענען  וואס  תפילות 
אויפגעטון  האבן  דעם,  צוליב  ברבים 
נישט  האט  ישועה  די  און  טבע,  די  אקעגן 

פארשפעטיגט פון קומען.
'ווי העמודים וחשוקיהם' י"א עמ' צג

איבערבעטן און דאווענען האבן אויפגעטון בקשות 'הרחמן' (ח)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

און דא עטן
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 בעטן שבת אויף דעם 'יום שכולו שבת'
אונזער  אין  אנגערופן  ווערט  קודש  שבת 
מויל: 'מעין עולם הבא' (ע"פ ברכות נז א), ווייל 
אין דעם טאג רועהן מיר פון מלאכה, אזוי 
מען  ארבעט  דארט  וואס  הבא  עולם  ווי 
ועטרותיהם  יושבים  "צדיקים  נאר:  נישט, 
בראשיהם ונהנים מזיו השכינה" (ברכות יז א), 
פון וואס מ'האט זיך צוגעגרייט אין די 'ימי 
עס  ווי  אזוי  וועלט,  דער  אויף   – המעשה' 
שטייט (ע"ז ג א) אויף שבת: "מי שטרח בערב 
אבן  [לר"מ  יעקב'  ('תולעת  בשבת"  יאכל   – שבת 

גבאי] מהד"ח עמ' פט).

אין דער טאג וואס איז 'מעין עולם הבא' איז 
העולם  חיי  אויף  דאווענען  זאלן  מיר  ראוי 
צולייגן  זיך  מען  פירט  דעם,  וועגן  הבא, 
העולם  חיי  אויף  בקשה  א  בענטשן  ביים 
הבא: "הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו שבת 
'עץ   – התפילות'  ('אוצר  העולמים"  לחיי  ומנוחה 

יוסף').

מ'קען עס מער ערקלערן לויט די ווערטער 
און  דהנה,  א"י  ד"ה  תשא  (כי  לוי'  'קדושת  פון 
'אותיות  מדרש  אין  געברענגט  ווערט  זאך  הויפט  דער 
האט  אויבישטער  דער  א')  אות  עקיבא'  דרבי 
מעין  טעם  א  פילן  זאלן  אידן  די  געוואלט 
עולם הבא, כדי דורך דעם וועלן זיי גלוסטן 
און  תורה  פארמערן  וועלן  זיי  און  שכר  די 
מצוות כדי צו מזכה זיין דעם רבים. אבער 
ווייל דער וועלט איז א גשמיות'דיגע וועלט, 
רוחניות'דיגן  א  קאסטן  מיר  קענען  וויאזוי 
באגריף?  אונזער  אין  נישט  איז  וואס  טעם 
דעם  געגעבן  אונז  השי"ת  האט  דעריבער 
מעולם  מששים  אחד  איז  וואס  שבת 
צו  גלוסטן  מיר  זאלן  דעם  דורך  כדי  הבא, 
צו  זוכה  כדי  מצוות  און  תורה  פארמערן 
האט  דעם  וועגן  הבא.  עולם  חיי  צו  זיין 
מען מתקן געווען אז שבת זאלן מיר בעטן 
אויף עולם הבא, נאך וואס מיר האבן שוין 
געפילט מעין זיין טעם, האפן מיר זוכה זיין 
צו די אמת'דיגע גליק ('שבט מיהודה' [פון מהר"י 

גרינוואלד] ואתחנן).

'שבת ומנוחה – לחי העולמים'
אויף  געבויעט  איז  'הרחמן'  פון  נוסח  דער 
דער לשון המשנה (תמיד פ"ז מ"ד) ביי די 'שיר 
א):  צב  (תהלים  אומרים  היו  "בשבת  יום':  של 
שיר  מזמור   – השבת'  ליום  שיר  'מזמור 
מנוחה  שבת  שכולו  ליום  לבוא  לעתיד 
דארט  איז  ברטנורא  דער  עולמים".  לחיי 
'תוספות  דער  אבער  עולמים",  "לחי  גורס: 
קיין  נישט  אז  עס  אז  שרייבט  טוב'  יום 
מיינען  נוסחאות  צוויי  די  אונטערשייד, 
(כמבואר במחזור ויטרי שבת סי'  דעם אייבערשטן 
איז  ער  און  לעולם',  'חי  איז  ער  וואס  לה), 
עס  ווי  אזוי  העולם',  'חיי  פון  מקור  דער 
שטייט (נחמיה ט ו): "ואתה מחיה את כולם".

ביים  'הרחמן'  די  ביי  אויך  דעם,  צו  ענליך 
'לחי  גורס  זענען  וואס  דא  זענען  בענטשן 
גורס  וואס  דא  זענען  עס  און  העולמים', 
(בביאור  שרייבט  שפירא  נתן  רבי  און  'לחיי'. 
ברכת המזון) אז עס איז נישט קיין אונטערשייד 
צווישן די נוסחאות, און פירט אויס: "ואתה, 
את אשר תבחר בו – הוא הקדוש", וואס דו 

וועסט אויסוועלן איז גוט.

'יום שכולו שבת' – אין דער אלף השביעי
שבת  אז  ערקלערט,  (שם)  ברטנורא  דער 
פון  טאג  השביעי [א  אלף  דער  אקעגן  איז 
הקדוש ברוך הוא – איז טויזנט יאר] וואס 
(ישעיה ב יא):  דעמאלטס וועט מקויים ווערן 
דעריבער  ההוא",  ביום  לבדו  ה'  "ונשגב 
זוכה  זאלן  מיר  השי"ת  צו  מיר  דאווענען 
"שכולו  יאר]  טויזנט  [ד.מ.  "ליום"  זיין: 
שבת ומנוחה", נאר פאר הקדוש ברוך הוא 

– "לחי העולמים".
מחזור  אין  שוין  שטייט  דעם  צו  ענליך 

צו  ער  לייגט  דארט  און  לה),  סי'  (שבת  ויטרי 
אז אויף דער וועלט איז דער אייבערשטער 
שכר  געבן  'מלאכה',  מיט  באשעפטיגט 
רשעים,  די  שטראפן  און  צדיקים  די  פאר 
אבער אין 'יום שכולו שבת', וועט ער האבן 
א שלימות'דיגע 'מנוחה', אזוי ווי אין שבת.

אין  ברענגט  בעלזא  פון  שלום'  'שר  דער 
האט  וואס  מגיד  מעזריטשער  פון  נאמען 
גלות  אין  זענען  אידן  די  ווען  געטייטש: 
האט כביכול דער אייבערשטער נישט קיין 
די  מיט  צוזאמען  ליידט  ער  ווייל  מנוחה, 
צער פון די אידן, אזוי ווי עס שטייט (ישעיה סג 
ט): "בכל צרתם לו צר". מיר בעטן די גאולה 
א  זיין  שוין  זאל  עס  און  קומען  שוין  זאל 
ענדע פאר אונזערע צרות, דעמאלטס וועט 
רועהן  קענען  אייבערשטער  דער  כביכול 
פון זיין צער, און עס וועט זיין "מנוחה לחי 

העולמים" ('מדבר קדש' פר' פנחס).

מנוחה וואס איז קודש 'לחיי העולמים'
המשנה  לשון  דער  אין  גירסא  א  נאך 
ווערט  דערמאנט  פריער  האבן  מיר  וואס 
געברענגט אין טור (או"ח קלג): "ליום שכולו 

שבת ומנוחה לחיי העולם הבא".
'תפארת ישראל' דארט ערקלערט  און אין 
אריינגערעכנט  זענען  ענינים  צוויי  אז  ער, 
זיין:  זוכה  זאלן  מיר  איינס  בקשה:  די  אין 
העולם  חיי  ד.מ.   – שבת"  שכולו  "ליום 
הבא, נאך וואס די נשמה געזעגנט זיך פון 
"מנוחה  צווייטע:  די  און  קערפער,  דער 
השביעי  אלף  אויפן   – העולמים"  לחיי 
'לחיי  מנוחה  זיין  וועט  דעמאלטס  וואס 
העולמים', ווייל די וועלט'ליכע חיות וועט 
דעמאלטס רועהן טויזענט יאר, אזוי ווי עס 

שטייט אין גמרא (סנהדרין צז א).
ערקלערן  עס  מען  קען  אופן  א  נאך  אויף 
('אהל  מגיד  דובנער  פונעם  משל  דעם  לויט 
יעקב' ויקהל): אויף די טיר פונעם עושר האט 
א  געבעטן  און  ארימאן  א  אנגעקלאפט 
נדבה. דער עושר איז איבערראשט געווארן 
צו זעהן דעם ארימאן וואס קומט צו פארן 
עס  ווייל  און  שטאט,  געבורט'ס  זיין  פון 
זענען אריבער אסאך יארן פון ווען ער האט 
שטאט,  געבורט'ס  זיין  פון  אפגעריסן  זיך 
האט ער זיך געפריידט אויף די געלעגנהייט 
פאמיליע  זיין  אויף  גריסן  הערן  קענען  צו 
און זיינע אלטע פריינד. אבער דער ארימאן 
'ארבעט',  זיין  פארזעצן  געאיילט  זיך  האט 
אויפהאלטן  געוואלט  נישט  זיך  האט  און 
צוגעזאגט  אים  האט  עושר  דער  ביז 
צו  טראכט  ער  וואס  פון  דאפלט  באצאלן 
פארדינען פון ארום גיין אין די הייזער און 

קלאפן אויף די טירן.
אראפגעזעצט  זיך  האט  ארימאן  דער 
אויוון  ווארעמע  די  נעבן  קאנאפע  די  אויף 
ביים  צימער  אויפנאמע  שיינע  די  אין 
מיט  זיצט  עושר  דער  ווען  הויז,  אין  עושר 
אבער  צוהערן,  ווארט  און  אויערן  אפענע 
ארימאן  דער  איז  מינוטן  עטליכע  נאך 
זיך  האט  עושר  דער  איינגעשלאפן. 
"איך  געזאגט:  אים  האט  און  אויפגערעגט 
שלאפן?  זאלסט  דו  באצאלט  דיר  האב 
זאלסט  דו  באצאלט  דאך  דיר  האב  איך 
און  דיין אונטערנעמונג,  ענדיג  דערציילן... 
נאכדעם וועסטו זוכה זיין צו א גרייטע בעט 

און א זעטיגע מאלצייט.
אונער  פארשטיין  מען  קען  דעם  מיט 
וואונטש: "ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי 
איז  וואס  מנוחה  קיין  נישט   – העולמים" 
געווידמעט אויף עסן, טרינקען און שלאפן, 
נאר א מנוחה מיר זאלן קענען מקדיש זיין 
וואס  ומצוות  תורה  אויף  שעות  אונזערע 
וועט בלייבן אויף אייביג לחיי העולם הבא 

('ברכת דוד').

פערל ווערטער און ערקלערונגען
אויף ’ברכת המזון‘ תעתענה אמונים 

בקשות

ו פפערל
’ אאויף ם 


