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'המחדש בטובו בכל יום תמיד'
"ְרֵאה ָאֹנִכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה" (יא כו)

ערקלערט דער 'שפת אמת':
מצד הדין, נאך וואס א מענטש האט איינמאל געזינדיגט, 
אין  גיין  זיין  בוחר  קענען  צו  כח  זיין  פארלוירן  ער  האט 
די גוטע וועג, ווייל די זינד ציט אים ער זאל ווייטער טון 
"הרשעים  ח):  סז  (ב"ר  זאגן  חכמים  די  ווי  אזוי  שלעכט'ס, 
ברשות ליבם". נאר הקדוש ברוך הוא מיט זיין רחמנות 
באנייט יעדן טאג די מעגליכקייט מ'זאל קענען בוחר זיין 
פסוק:  דער  אן  כאפט  דעריבער  און  וועג,  גוטע  די  אין 
"ְרֵאה ָאֹנִכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום" – יעדן טאג און טאג, "ברכה 

וקללה".
לייגט צו דער 'שפת אמת' אין נאמען פון זיין גרויסן זיידן 
'חידושי הרי"מ', אז אויף דעם לויבן מיר יעדן טאג  דער 
בינה  לשכוי  "הנותן  ברכה:  די  ביי  השחר,  ברכות  די  ביי 
להבחין בין יום ובין לילה" – יעדן טאג באנייט הקב"ה די 
מעגליכקייט אויסוועלן צווישן 'טוב' וואס איז נמשל צו 

'יום' און צווישן 'רע' וואס איז נמשל צו 'לילה'.
'שפת אמת' תרל"ג

'והשב את העבודה' – לויט וויפיל מ'בעט
"ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱאקֵיֶכם ִמָּכל ִׁשְבֵטיֶכם 

ָּמה" (יב ה) ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ּׁשָ
זאגט רבי שלמה ראדאמסקער:

דער בית המקדש השלישי שטייט שוין גרייט אין הימל 
אין בעפארברייטונג צו די גאולה, מיר דארפן נאר 'בעטן' 
גאולה  די  ווייל  דעם,  אויף  דאווענען  און  גלוסטן  ד.מ.: 
די  וואס  בקשות  און  תפילות  די  אין  אנגעהאנגען  איז 
אידן בעטן אויף דעם. אזוי ווי עס איז מרומז אין אונזער 
פסוק: "לשכנו תדרשו" – אויב דו וועסט פארשטן דעם 
זען  צו  עס  זיין  זוכה  ענק  וועלן  וואוינונג,  אייבערשטנ'ס 

אויפגעבויעט – "ובאת שמה".
צוליב דעם ווערט די בית המקדש אנגערופן ביי די ברכה 
'רצה': "דביר ביתך" – 'דביר' פון לשון דיבור. ווייל ווי מער 
מיר וועלן פארמערן רעדן און דאווענען אויף דעם, וועט 
די שכינה שנעלער צוריק קומען רוען אין בית המקדש. 
'תפארת שלמה' מסעי 

דאווענען 'במקום אשר יבחר ה''
ֶמר ְל ֶּפן ַּתֲעֶלה עֶֹתי ְּבָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה" (יב יג) "ִהּׁשָ
'אביר  זאגט רבי יצחק אבוחצירה דער בן זקונים פונעם 

יעקב':
דער  'תפלה';  תיבות  ראשי  איז   – ַּתֲעֶלה"  ֶּפן   ְל ֶמר  "ִהּׁשָ
פסוק איז אונז מרמז, אזוי ווי "עֶֹתי" – די קרבנות, קען 
די  אויך  אזוי  פלאץ,  יעדע  אין  זיין  מקריב  נישט  מען 
פראוויזארישע  יעדע  אין  זיין  נישט  קען  דאווענען 

אויפן  קבוע  מקום  א  באשטימען  מ'דארף  נאר  פלאץ, 
דאווענען, אזוי ווי חז"ל זאגן (ברכות ו ב): "כל הקובע מקום 

'תולדות יצחק' – לב טהור הלתפלתו – אלקי אברהם בעזרו".

וויאזוי איז מען זוכה זיך מדבק זיין אין ה'?
"ַאֲחֵרי ה' ֱאקֵיֶכם ֵּתֵלכּו ְואֹתֹו ִתיָראּו ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ִּתְׁשמֹרּו 

ּוְבקֹלֹו ִתְׁשָמעּו ְואֹתֹו ַתֲעבֹדּו ּובֹו ִתְדָּבקּון" (יג ה)
רבי סלימאן אוחנה פון די גורי האר"י, טייטש דעם פסוק 

ווי א רמז אויף די סדר פון עבודת ה' יעדן אינדערפריה:
אויפשטיין  זאלן  ענק   – ֵּתֵלכּו"  ֱאקֵיֶכם  ה'  "ַאֲחֵרי 
געבט'ס   – ִתיָראּו"  "ְואֹתֹו  שול,  אין  גיין  אינדערפריה 
מיר  ווי  אזוי  הכנסת  בית  מורא  און  כבוד  אויף  אכטונג 
ִּתיָראּו".  "ּוִמְקָּדִׁשי  ל):  יט  (ויקרא  געווארן  באפוילן  זענען 
תפילין.  און  טלית  לייגט'ס   – ִּתְׁשמֹרּו"  ִמְצֹוָתיו  "ְוֶאת 

"ּוְבקֹלֹו ִתְׁשָמעּו" – הערט'ס צו די קול פון די חכמים וואס 
האבן מתקן געווען זאגן פארן דאווענען די פרשיות פון 
די קרבנות און פסוקי דזמרה [זעה אין ספרי פי' פה וואס 
ִתְׁשָמעּו' – אין די קול פון די נביאים"],  "'ּוְבקֹלֹו  טייטש: 
"ְואֹתֹו ַתֲעבֹדּו" – געבט'ס אכטונג אויף די תפילת שמונה 
זאל  עס  שבלב'  'עבודה  אנגערופן  ווערט  וואס  עשרה 
אלע  די  טון  וועלן  ענק  אויב  זיין.  צו  דארף  עס  ווי  זיין 
"ּובֹו  פון  מדריגה  די  דערגרייכן  קענען  ענק  וועלן  זאכן 

'בעלי ברית אברם'ִתְדָּבקּון".

עסן 'בקדושה ובטהרה'
ְׁשמֹו  ְלַׁשֵּכן  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום   קֶיֱא ה'  ִלְפֵני  "ְוָאַכְלָּת 

ָׁשם" (יד כג)
עליה  "ונברכך  מיר:  בעטן  שלוש'  'מעין  ברכה  די  אין 
בקדושה וטהרה", לכאורה דארף מען פארשטיין די פשר 
פון די בקשה, וואס איז פארבינדן 'קדושה וטהרה' מיט 

זאגן א ברכה?
הגרי"ז סאלאווייטשיק פון בריסק טייטש אז די ווערטער 
פריערדיגע  די  צו  המשך  א  זענען  ובטהרה"  "בקדושה 
מפריה".  ונאכל  הקודש...  עיר  ירושלים  "ובנה  געבעט: 
די  פארשטיין:  מען  דארף  יעצט  אויך  לכאורה  אבער 
חכמים האבן דאך מתקן געווען מ'זאל נישט איינפלאנצן 
די  איז  וואס  איז  ב),  פב  (ב"ק  ירושלים  אין  ופרדסים'  'גנות 
'פריה' פון ירושלים, און נאך: וואס איז די ספעציעלקייט 

פון די פרוכט וואס וואקסן אין איר?
זאגט הגרי"ז אז 'פריה' פון ירושלים זענען די פירות פון 
שטעט,  אנדערע  אין  געוואקסן  זענען  וואס  שני  מעשר 
ירושלים,  שטאט  הייליגע  די  אין  נאר  זיי  מ'עסט  אבער 
ווען מ'איז טהור פון יעדע סארט טומאה. דעריבער בעטן 
מיר אז מיר זאלן זיין צו עסן מעשר שני'דיגע פירות אין 

'תורת זאב' זבחים סי' לבירושלים "בקדושה ובטהרה".

צדקה פון השי"ת'ס האנט המלאה והפתוחה
"ִּכי א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ" (טו יא)

אויב עס דא א גזירת הכתוב: "ִּכי א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון", וויאזוי 
בעטן מיר ביים בענטשן – "ונא אל תצריכנו... לידי מתנת 

בשר ודם"?
'אהבת  פון  פאטער  דער  חסיד,  קאפל  יעקב  רבי  זאגט 

שלום' פון קאסוב:
דארפן  נישט  אינגאנצן  זאלן  מיר  אז  נישט  בעטן  מיר 
צוקומען צו א מתנת בשר ודם, נאר מיר בעטן אז אויך 
דארפן  מ'זאל  געווארן  נגזר  אונז  אויף  איז  עס  אויב 
צוקומען צו א צווייטן, זאל עס זיין אויף אזא וועג וואס 
דער נותן און מקבל זאלן האלטן אז דאס איז נישט קיין 

"לידך  שליחות  א  נאר  אם"  "כי  ודם",  בשר  "מתנת 
המלאה והפתוחה" פון הקב"ה'ס האנט.

'אהבת שלום'

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

פע ם
ווער זענען די 'מברכים'?

"ְוָנַתָּתה ֶאת ַהְּבָרָכה ַעל ַהר ְּגִרִזים ְוֶאת ַהְּקָלָלה ַעל ַהר 
ֵעיָבל" (יא כט)

[די  מלטטיא  וית  מברכים]...  [די  מברכיא  ית  "ותתן 
מקללים]" (אונקלוס).

און  ברכות  די  אז  א)  לב  (סוטה  דאך  זאגן  חכמים  די 
זענען  וואס  לויים  און  כהנים  די  האבן  קללות  די 
געשטאנען צווישן די בערג געזאגט, נאר ביי די ברכות 
הר  פון  ריכטונג  די  צו  פנים  זייער  געדרייט  זיי  האבן 
גריזים, און ביי די קללות – צו די ריכטונג פון הר עיבל; 
פארוואס טייטש אונקלוס אז די מברכים זאלן שטיין 

אויף הר גריזים און די מקללים אויף הר עיבל?
ענטפערט רבי יוסף דוד דער רב פון שאלוניקי:

געשטאנען  זענען  וואס  לויים  די  אזוי  טאקע  ריכטיג 
אונטן צווישן די בערג האבן געזאגט די ברכות און די 
קללות, אבער ווייל די שבטים וואס זענען געשטאנען 
עס  ווערט  'אמן';  געענטפערט  האבן  בערג  די  אויף 
גערעכנט אז די בענטשער'ס און די שעלטער'ס אליין 
העונה  "גדול  ווייל:  בערג,  די  אויף  געשטאנען  זענען 

אמן יותר מן המברך" (ברכות נג ב).
לשון  דער  אין  מדויק  אויך  עס  איז  אמת'ן  אין  און 
ַעל  ָהָעם  ֶאת   ְלָבֵר ַיַעְמדּו  "ֵאֶּלה  יב):  כז  (דברים  הפסוק 
ִויהּוָדה  ְוֵלִוי  ִׁשְמעֹון  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ְּבָעְבְרֶכם  ְּגִרִּזים  ַהר 
וואס  לויים  די  וואס  טראץ   – ּוִבְנָיִמן"  ְויֹוֵסף  ׂשָכר  ְוִיּׂשָ
די  ווייל  אונטן;  געשטאנען  זענען  געבענטש  האבן 
די  אויף  אמן  געענטפערט  האבן  וואס  שבטים  זעקס 
ברכות זענען געשטאנען אויף די בארג גריזים, ווערט 
געשטאנען  זענען  בענטשער'ס  די  אז  גערעכנט  עס 

'צמח דוד'אויף די בארג.

מאה ברכות מיט אמן - למהדרין מן המהדרין
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ערציילונג,  ספעציעלע  און  רירנדע  א  איר  האט  דא  אט 
בעל  דער  דורך  אונז  צו  געווארן  געשיקט  איז  וואס 
רודף  ולתעודה,  לתורה  הפעלים  רב  ידידנו  המעשה, 

צדקה וחסד הרב יוסף ג. שליט"א:
פליען פון לאס אנדזשעלעס וואס איז אין קאליפארניע 
ארץ  פון  רייזעס  לענגסטע  די  פון  איז  ישראל  ארץ  קיין 
פופצן  ארום   – לענדער  לארץ'דיגע  חוץ  די  צו  ישראל 
די  פאר  באקאנט  ווי  וועג,  לאנגע  אזא  לענג.  די  שעות 
אין  איינמאל  כאטש  מיטגעלעבט  שוין  דאס  האבן  וואס 
געשמאק.  ספעציעל  אדער  גרינג  נישט  איז  לעבן,  זייער 
געווענליך, די רייזנדע קענען נישט זיצן אסאך צייט אויף 
זייער פלעצער, און זיי זוכן וויאזוי אריבער פירן די צייט.

אונזער פריינד רבי יוסף איז צוריק פון לאס אנדזשעלעס 
נאכן זיך אויפהאלטן דארטן אויף א געוויסע מצוה צוועק, 
די פליגער האט זיך געהויבן אין גאר א פריע שעה, און 
געשטעלט  זיך  יוסף  ר'  האט  הייבן  זיך  נאכן  באלד 
ער  איז  דאווענען  אינמיטן  דאווענען.  און  תפילין  לייגן 
א  באמערקט  האט  און  פלאץ  זיין  פון  אויפגעשטאנען 
וואס  ומצוות,  תורה  שומר  קיין  נישט  איד,  עלטערער 
העכער  עלטער  זיין  שאצן  מען  קען  אויסזעהן  זיין  לויט 
אנהייב  אין  באלד  זיך  האט  מענטש  דער  יאר.  אכציג 

אויפגעשטעלט, און איז געבליבן שטיין אלאנגע צייט.
האט  פליגער  די  וואס  נאך  מינוטן  ערשטע  די  אין 
זייערע  אויף  געזיצן  רייזנדע  אלע  זענען  געהויבן  זיך 
חסיד  חב"ד'סקער  א   – צוויי  אויסער  אלע,  פלעצער. 
זיין  מזכה  רייזנדע  די  צווישן  ארומגעגאנגען  איז  וואס 
דער  און  תפילין,  לייגן  אינטערעסירט  זענען  וואס  די 

אלטיטשקער פון אונזער ערציילונג.
ער  און  יוסף,  רבי  אין  קלאפט  הארץ  אידיש  ווארעם  א 
קען נישט בלייבן גלייכגילטיג צו וואס ער זעט, ער איז 
מיט  אינטערעסירט  זיך  און  אלטן  דעם  צו  צוגעגאנגען 
קיין  נישט  האט  איר  נישט?  איר  זיצט  "פארוואס  זארג: 
נישט  זיך  איר  פילט  אפשר  אייך?  שטערט  עפעס  זיץ? 

גוט?!".
"איך קען נישט זיצן" – האט דער מענטש געענטפערט 
בליק  זיין  אוועקגעדרייט  האט  און  שוואכקייט,  א  מיט 

"איך פיל זיך נישט גוט".
רבי  אים  האט   – פלאץ"  מיין  אויף  זיצן  וועסטו  "אפשר 
יוסף פארגעשלאגן. "מיין זיץ איז אין מער א באקוועמע 
מער  פילן  זיך  וועסטו  דארט  אפשר  אפטיילונג, 

באקוועם...".
מענטש  דער  האט   – העלפן!"  נישט  וועט  "דעס 
האט  עס  פארשלאג.  ברייט-הארציגע  די  אפגעווארפן 
שטורעמישע  אין  יעצט  זיך  געפונט  ער  אז  אויסגעזען 
געפילן, און זיין שוואכקייט איז א דירעקטע רעזולטאט 

פון די שטורעמישע געפילן.
ר' יוסף האט ארום געקוקט, און עס האט אים אויסגעזען 
מיט  פארבינדן  איז  אלטן  דעם  פון  שוואכקייט  די  אז 
צו  צוגעקומען  איז  צוריק  צייט  קורצע  א  וואס  דעם 
אנטון  פארגעשלאגן  אים  און  מזכה-הרבים  דער  אים 
א  געווען  איז  אלטיטשקן  דעם  און  אים  צווישן  תפילין. 
קורצע ווערטער-געפעכט, און עס קען זיין אז דאס האט 

אויפגעשטורעמט דעם אלטיטשקן.
זיך  און  איד  יענעם  צו  צוגיין  באשלאסן  האט  יוסף  ר' 
געפרעגט  און  אים  צו  צוגעגאנגען  איז  ער  נאכפרעגן. 
תפילין  קיין  נישט  לייגסטו  "פארוואס  שטילערהייט: 
דארט...?". "איך  שטייט  וואס  איד  עלטערער  דעם  פאר 
האב אים אנגעטראגן" – האט דער מענטש געענטפערט, 
געזאגט  מיר  ער  האט  ווייטאג  גרויסע  מיין  צו  "אבער 
וועט  און  תפילין  געלייגט  נישט  קיינמאל  האט  ער  אז 
אלט  ער  איז  יארן  קריג'ס  די  אין  לייגן...  נישט  קיינמאל 
געווארן דרייצן יאר, זיין גאנצע פאמיליע האט ער דארט 
פארלוירן... און האט געמאכט א נדר אז צוליב דאס וואס 
לייגן  נישט  קיינמאל  ער  וועט  אים  אויף  אריבער  איז 
תפילין. אזוי האט ער באשלאסן, און עס זעט נישט אויס 

אז ער איז אינטערעסירט ענדערן זיין באשלוס".
אויפגעציטערט  איז  און  געהערט  דאס  האט  יוסף  רבי 
קיינמאל  זאל  קינד  אידיש  א  אז  זיין  קען  ווי  געווארן; 
ער  האט   – זיין!  נישט  וועט  דאס  תפילין?!  לייגן  נישט 
באשלאסן. ער האט געדאוונט א קורצע תפילה, און מיט 
מאל  צווייטן  צום  געוואנדן  זיך  ער  האט  פעסטקייט  א 
לייגן  צו  איבעררעדן  אים  וועלנדיג  אלטיטשקן  דעם  צו 
חלילה  זאל  ער  לעבן,  זיין  אין  איינמאל  כאטש  תפילין, 

נישט זיין אין די גדר פון א 'קרקפתא דלא מנח תפילין'.
וויסנדיג אז ער מוז זיין זייער געווארנט, און ארבעטן מיט 
נישט  באשלאסן  ער  האט  פארשטאנד,  און  קלוגשאפט 
באלד אנהייבן רעדן איבער דעם, נאר צום ערשט האט ער 
זיך אינטערעסירט אין זיין לעבנ'ס געשיכטע. און טאקע 
אזוי, עס האט אויסגעזען אז דער מענטש וויל זיך פאר 
קומענדיגע  די  פון  לויף  אין  ווייל  אויסשמועסן,  איינעם 
שעה האט ר' יוסף נישט געקענט אריינווארפן אפילו איין 

ווארט אינמיטן זיינע ווערטער.
מיט  הארץ,  זיין  געעפענט  פשוט  האט  מענטש  דער 
גאנצע  זיין  געשמירט,  ווי  אבער  שטימע,  שוואכע  א 
ביטערע לעבן. אנגעהויבן פון זיינע קינדערישע יארן אין 
איינע פון די שטעטלעך אין אייראפא, פארגעזעצט מיט 
זיין  פארלוירן  ער  האט  דארט  וואו  מלחמה  ביטערע  די 
אויך  אמונה.  זיין  אויך  דעם  צוליב  און  פאמיליע,  גאנצע 
נאך די מלחמה האט ער נישט געזען אסאך גוטע טעג... 
יעצט קומט ער צוריק פון א באזוך ביי זיין טאכטער וואס 

וואוינט אין די ווייטע לאס אנדזשעלעס, דערנאך וואס זיי 
הארץ האט זיך שטארק געבענקט נאך זיי.

אים  האט  שמועס  פליסיגע  די  אז  אויסגעזען  האט  עס 
גוט געמאכט. ווייל נאכדעם האט ער זיך אראפגעזעצט 
אים  האט  יוסף  ר'  וואס  פלאץ  די  אויף  פארמאטערט 
גוטער  א  ביזסט  "דו  געזאגט:  אים  האט  און  אנגעטראגן 
אזוי  נישט  ביזסט  דו  מענטש,  אנגענעמער  א  מענטש, 
ווי די אנדערע מענטשן וואס איך קען... דו זארגסט זיך 

אויף מיר".
איז  וואס  נאנטשאפט  די  אויסגענוצט  האט  יוסף  ר' 
געווארן און האט געפרעגט דעם מענטש: "דו וועסט מיר 

אפשר וועלן טון א קליינע טובה?"
"דו ביזסט א איינגענעמער מענטש, אויב אזוי, יא" – האט 
וואו  פארשטיין  זאל  ער  אן  געענטפערט,  מענטש  דער 

אהין ער וויל אנקומען.
"אויב איך וועל דיר בעטן הונדערט דאללער, וועסטו מיר 
געבן?" – האט ר' יוסף געפרעגט, און דער מענטש האט 
געענטפערט מיט שטוינונג: "זיכער!". "און אויב איך וועל 
בעטן צוויי הונדערט?" – האט ר' יוסף ווייטער געפרעגט, 

"פאר דיר, יא! – האט יענער געענטפערט.
דיר  "פאר  הונדערט?",  "פיר  "יא!".  הונדערט?",  "דריי 
ווייטער  ער  האט   – סומע"  אזא  אויך  גרייט  איך  בין 
א  אביסל  זיך  הערט  שטימע  זיין  אין  ווען  געענטפערט, 

 אומגעדולדיגקייט.
"אנטשולדיג, די לעצטע פראגע" – האט ר' יוסף געבעטן, 
און דער מענטש האט צוגעשאקלט זיין קאפ, "און אויב 
איך וועל בעטן פינף הונדערט?", "פינף הונדערט בין איך 
מסכים" – האט ער געענטפערט שוין ערשעפט, "אבער 
צי  געזאגט  ער  האט   – מער"  נישט  בעט  דאס,  איז  דאס 

געבעטן.
 – דאללער"  הונדערט  פינף  געבן  מיר  וועסט  דו  "אויב 
"וועל  ווערטער,  זיינע  אין  אריינגעהאקט  יוסף  ר'  האט 
דיר  וועל  איך  און  אויספאטשקען  שנעל  זייער  עס  איך 
קלייניגקייט,  א  עפעס  דיר  בעט  איך  פארגעסן...  שנעל 
עפעס וואס קאסט נישט קיין געלט, אבער איך זאג דיר 
צו אז צוליב דעם וועל איך דיר קיינמאל נישט פארגעסן. 

איך וועל דיר געדענקען א גאנץ לעבן!".
געבעטן...  יוסף  ר'  זיך  האט   – תפילין!"  לייג  "ביטע, 
בעפאר יענער האט אנגיאגט עפענען זיין מויל, און דער 
און  געוואןרן  בלאס  איז  ריאקציע,  אלץ  אלטיטשקער, 
האט נישט געקענט רעדן נאר איין ווארט: "ברענגט'ס!". 
אויף דער מינוט האט ר' יוסף געווארט, און בעפאר דער 
ער  האט  ציען,  צוריק  געקענט  וואלט  אלטיטשקער 
אים  און  טאש  זיין  פון  תפילין  די  ארויסגענומען  באלד 

דערלאנגט.
יענער  אבער  העלפן,  צו  פארגעשלאגן  אים  האט  ער 
באלד  האט  און  ארדענונג!",  אין  איז  "עס  געזאגט:  האט 
אנגעהויבן לייגן תפילין, נאכדעם האט ער אליין געליינט 
די קאפיטל פון 'שמע ישראל', געלאסן מיט א ציטערדיגע 
ער  ווער  און  הילף,  צו  צוקומען  דארפן  אן  שטימע, 
זיין  פון  תפילין  די  אויסגעטון  ער  האט  געענדיגט  האט 
אראפגעזעצט  באלד  זיך  האט  און  האנט,  זיין  און  קאפ 
געוויין  אין  אויס  ברעכט  ער  ווען  אפגעשוואכטערהייט, 

און זיין גאנצע קערפער שאקלט זיך.
דא  וואס  באמערקט  האבן  וואס  שטאב  די  פון  עטליכע 
גייט פאר זענען שנעל צוגעקומען דערשראקענערהייט 
און געפרעגט דעם ר' יוסף: "וואס האסטו אים געטון?", 
זיין  מיט  בארואיגט  זיי  האט  אלטיטשקער  דער  אבער 
שטילערהייט:  געזאגט  ער  האט  יוסף  ר'  פאר  און  האנט 

"יעצט קען איך אוועק גיין פון דער וועלט!"
צוריק  יענער  זיך  האט  מינוט  רואיגע  עטליכע  נאך 
ער לאזט איבער ביי  געקערט צו זיין זיץ, נישט בעפאר 
עטליכע  איינצעלהייטן.  זיינע  און  אדרעס  זיין  יוסף  ר' 
אין  פארזינקען  געווען  שוין  ער  איז  נאכדעם  מינוטן 
אים  איז  עס  אז  אויסגעזען  האט  עס  שלאף,  רואיגע  א 

בעסער געווארן.
די עראפלאן האט געלאנדעט, און די רייזנדע האבן זיך 
געאיילט אראפגיין. אין די טומל האט ר' יוסף זיך נישט 
איינעם  ווייט  געווען  זענען  זיי  אלטן,  פונעם  געזעגנט 
פונעם צווייטן, אבער ווען ער האט געגעבן א בליק אויף 
פונעם  אויגן  די  באגעגנט  אויג  זיין  האט  ריכטונג  זיין 
געקוקט  צוריק  אים  האט  אלטיטשקער  דער  און  אלטן, 
מיט א בליק וואס ברענגט ארויס א דאנק, פאר ר' יוסף 
האט אויסגעזען אז א טרער געפונט זיך אין זיינע אויגן, 

און זיי האבן זיך געזעגנט.
עטליכע  פרובירט  יוסף  ר'  האט  נאכדעם  תקופה  די  אין 
פאמיליע  די  און  מענטש,  דעם  מיט  פארבינדן  זיך  מאל 
האבן געזאגט אז ער פילט זיך נישט גוט און עס איז אים 

שווער צו רעדן.
דריי חדשים שפעטער האט זיך ר' יוסף דערוואוסט אז 

דער מענטש איז נפטר געווארן.
זיך  האט  וועלט" –  עק  ביז  פארן  געלוינט  זיך  האט  "עס 
הדעת  נקיי  די  פון  יוסף,  ר'  פון  פאטער  דער  אנגערופן 
שבירושלים, וואס האט געהערט די ערציילונג פון זיין זון 
ר' יוסף, "כדי מזכה זיין איין איד זאל נישט פארלאזן דער 

וועלט אן לייגן תפילין און זאגן 'שמע ישראל'".

'כי לא ידח ממנו נידח' לערנען די פסוקים פון ברכת כהנים (ב) 
 מאור פנים און א נשיאות חן

מיר  זענען  מויל  המלך'ס  שלמה  פון 
ד) אז דער וואס  ג  צוגעזאגט געווארן (משלי 
איז  תורה,  די  אין  זיין  מדבק  זיך  זוכה  איז 
דורך דעם זוכה טרעפן "חן ושכל טוב בעיני 
פניו  ה'  "יאר  ברכה  די  אין  ואדם".  אלוקים 
די  מיט  געבענטש  מיר  ווערן  ויחנך"  אליך 
און  ה',  פון  ליכטיגקייט  א  צו  מעלות:  צוויי 
אויך צו טרעפן חן אין די אויגן פון מענטשן 

(רש"י במדבר ו כה ע"פ במ"ר יא ו).
זוכה זיין צו הארת פנים פון ה' איז נישט קיין 
זוכה  דעם  צו  איז  וואס  דער  קלייניגקייט, 
עס  אבער  אלעמען.  ביי  חן  נושא  זיכער  איז 
זענען דא מענטשן וואס לויט זייער קליינע 
מדריגה קענען זיי נישט אנזעהן די נשיאות 
בענטשן  כהנים  די  וואס  נאך  דעריבער  חן, 
ה'  'יאר  צו  זיין  זוכה  זאלן  זיי  פאלק  דאס 
די  אויך   – "ויחנך"  צו  זיי  לייגן  אליך',  פניו 
די  דערקענען  זאלן  מענטשן  איינפאכע 
געווען  זוכה  האט  ער  וואס  חן  ספעציעלע 
החיים'  'אור  ע"פ  נשא,  אפרים'  מחנה  ('דגל 

בראשית לט כא).
אויף  (שם)  חכמים  די  זאגן  טייטש  א  נאך 
שיאיר  תורה,  מאור  זה   – "'יאר'  ברכה:  די 
גוט  זאלסט  דו  ד.מ.:  בתורה".  ולבך  עיניך 
פארשטיין די ווערטער פון די הייליגע תורה 
ברכה  די  אויך  דעם,  צוליב  שם).  ('ספורנו' 
דיר  זאל  ה'  תורה,  אויף  ארויף  גייט  "ויחנך" 
בעטן  מיר  ווי  אזוי  שכל,  און  בינה  שענקען 
דעת  לאדם  חונן  "אתה  עשרה:  שמונה  ביי 

ומלמד לאנוש בינה".
אויף נאך א וועג טייטשן די חכמים (שם) די 
ברכה "ויחנך" – ה' זאל געפעליגן זיין פאלק, 
ולרצון  לרחמים  תפילות  זייערע  אננעמען 
לטובה  וואונטשן  זייערע  אלע  ערפילן  און 

('אבן עזרא' שם).

די באדייט פון נשיאות פנים
אין מסכת ברכות (כ ב) ווערט געברענגט אז 
די מלאכי השרת האבן געפרעגט פון הקדוש 
פאר  פנים  נושא  ביזסטו  וויאזוי  הוא:  ברוך 
פניו  ה'  "ישא  שטייט:  עס  ווי  אזוי  אידן,  די 
געווארן  געזאגט  דאך  איז  דיר  אויף  אליך", 
והנורא  הגיבור  הגדול  "הא-ל  יז):  י  (דברים 
און  שחד"?  יקח  ולא  פנים  ישא  לא  אשר 
נישט  דען  איך  "זאל  געענטפערט:  זיי  האט 
נושא פנים זיין פאר זיי? איך האב געשריבן 
ה'  את  וברכת  ושבעת  "ואכלת  י):  ח  (שם 
איז  המזון  ברכת  פון  חיוב  דער  אלקיך" [אז 
נאר ווען מ'האט געגעסן כדי שביעה], און זיי 
אויך  בענטשן  [און  זיך  אויף  מדקדק  זענען 
[זעה  כביצה"  ועד  כזית  עד  עסן]  זיי  ווען 
קמא  תנא  פון  מחלוקת  די  א  מה  ברכות 
מדרבנן,  שיעור  די  איז  וואס  יהודה  רבי  און 
'כביצה'. און קוק אויך אין  'כזית' צי א  צי א 
תוספות שם מט ב ד"ה רבי מאיר]. ווייל די 
משורת  לפנים  בענטשן  ביים  זיך  פירן  אידן 
דער  אויך  זיך  פירט  מידה  כנגד  מידה  הדין, 

אייבערשטער מיט זיי לפנים משורת הדין.
רש"י  טייטש  אליך"  פניו  ה'  "ישא  ברכה  די 
כעסו",  "יכבוש  ז):  יא  במ"ר  ע"פ  כו,  ו  (במדבר 
לברכה,  ראוי  נישט  ס'איז  ווער  אויך  ד.מ.: 
וועט הקב"ה אוועק נעמען פון אים די 'פנים 
וואלט  וואס  צארן  פון  פנים  די  זעם'  של 
פשט  די  לויט  אים.  אויף  קומען  געדארפט 
לשון  פון  "ישא"  ווארט  די  מען  טייטש 
'אפטון', אזוי ווי (בראשית מו ט): "ישא פרעה 

את ראשך מעליך".
ווארט  די  טייטש  (שם)  בחיי  רבינו  דאקעגן, 
"ישא" פון לשון בייגן די פנים און קוקן, און 
זיין  לויט  ברכה  די  פון  טייטש  די  איז  אזוי 
זיך  וועסט  דו  וואו  פלאץ  יעדע  "אין  פשט: 
ווענדן וועט מיין פנים זיין געוואנדן צו דיר, 
דיר צו געבן שלום און דו זאלסט ניצול ווערן 
ספעציעלע  א  ד.מ.  שלעכט'ס.  אלעס  פון 

השגחה פרטית".

שלום – איז דער שליסל פון די ברכות
משנה,  סדרי  ששה  פון  מסכת  לעצטע  די 
באשלאסן  חכמים  די  האבן  עוקצין,  מסכת 
ענדיגן מיט אט די משנה: "אמר רבי שמעון 
כלי  הוא  ברוך  הקדוש  מצא  לא  חלפתא  בן 
מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר 
(תהלים כט יא): 'ה' עז לעמו יתן ה' יברך את 
עמו בשלום'". אויך דאס דאווענען און ברכת 
המזון ענדיגן מיר מיט די בקשה פון שלום: 
שלום  יעשה  הוא  במרומיו  שלום  "עושה 
ברכת  אויך  אזוי  ישראל".  כל  ועל  עלינו 
כהנים ענדיגט זיך מיט די ברכה: "וישם לך 
שלום  טון  זאל  הוא  ברוך  הקדוש  שלום". 
יעדן  אין  און  פלאץ  יעדן  אין  אידן  צווישן 
דרש'ענען  חכמים  די  ווי  אזוי  צושטאנד, 
(במ"ר שם): "שלום בכניסתך שלום ביציאתך 

שלום עם כל אדם".

ברכת כהנים מיטן שם המפורש
שמי  "זה  טו):  ג  (שמות  פסוק  דער  פון 
ארויס  לערנען  ודור",  לדור  זכרי  וזה  לעלם 
נישט  מ'טאר  אז  א)  נ  (פסחים  חכמים  די 
אייבערשטנ'ס  דעם  מויל  מיטן  דערמאנען 
נאמען אזוי ווי עס שטייט אין תורה מיט די 

אותיות הוי"ה, נאר מיט זיין כינוי 'א-דני'.
קאפיטל  די  ענדיגט  וואס  פסוק  דער  אין 
'ברכת כהנים' – "ושמו את שמי על בני  פון 
כהנים  די  ווען  אז  תורה  די  הייסט  ישראל", 
שם  דעם  ארויסזאגן  זיי  דארפן  בענטשן 
ארויס  לערנען  חכמים  די  אבער  המפורש. 
בית  אין  געווארן  געזאגט  נאר  איז  דאס  אז 
המקדש, אבער אינדרויסן פון בית המקדש 
שם  דעם  כהנים  די  נישט  דערמאנען 

המפורש (סוטה לח א). 
הצדיק,  שמעון  פון  פטירה  די  נאך  פון 
צו  פון  אפגעהאלטן  זיך  כהנים  די  האבן 
דערמאנען דעם שם המפורש אויך אין בית 
דערמאנען  פון  היתר  דער  ווייל  המקדש, 
איז  כהנים  ברכת  די  ביי  המפורש  שם  דעם 
די  פון  און  שכינה,  גילוי  אין  אנגעהאנגען 
נישט  מען  האט  הצדיק  שמעון  פון  פטירה 
זוכה געווען צו גילוי שכינה אין בית המקדש 

(יומא לט ב; תוספות סוטה לח א ד"ה הרי).

די ברכה – אין די הענט פון הקב"ה
די קאפיטל פון ברכת כהנים ענדיגט זיך מיט 
דעם  פון  און  אברכם",  "ואני  ווערטער:  די 
קיין  נישט  האבן  כהנים  די  אז  מיר  לערנען 
אייגענעם כח צו בענטשן, נאר הקדוש ברוך 
הוא קען צוזאגן א ברכה. די כהנים זענען ווי 
א 'רער' אריבער פירן די ברכה פון ה' יתברך 
צו זיין פאלק. אזוי ווי דער רמב"ם שרייבט 
וואונדערן  נישט  זיך  "זאלסט  ז):  טו  (תפילה 
ברכת  א  העלפן  וועט  וואס  פרעגן:  און 
הדיוט? ווייל די ברכה איז נישט אנגעהאנגען 
אין די כהנים, נאר אין הקדוש ברוך הוא אזוי 
ווי עס שטייט: (במדבר ו כז): "ושמו את שמי 
טון  כהנים  די  אברכם",  ואני  ישראל  בני  על 
די מצוה וואס זיי זענען באפוילן געווארן און 
אידן  די  בענטש  ברחמיו  הוא  ברוך  הקדוש 

לויט זיין ווילן".
און אזוי אויך דרש'ענען די חכמים (שהש"ר ב 
ב) דעם פסוק אין שיר השירים (ב ט) "ִהֵּנה ֶזה 
עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהַחֹּלנֹות ֵמִציץ 
 – כתלנו  "אחר  דֹוִדי...":  ָעָנה  ַהֲחַרִּכים.  ִמן 
אונטער די ווענט פון די בתי כנסיות און בתי 
מדרשות, משגיח מן החלונות – פון צווישן 
די אקסלען פון די כהנים, מציץ מן החרכים 
– צווישן די פינגער פון די כהנים, ענה דודי 
יברכך  מיר?  פאר  ער  זאגט  וואס  לי;  ואמר 

ה' וישמרך..."

געדאנקען לויט די סדר
תעתענה אמונים  פון דאווענען

פ פסוקים

געעדדדא
ם  פפון

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר פאר אהרן און זיינע קינדער און די אידן. ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל 
במדבר  החיים'  ('אור  דורות  אלע  אין  כהנים  די  פאר  זאגן  דאס  זאלן  זיי  ֵלאמֹר –  ָּבָניו 
פארמערט  זאל  פארמעגן  דיין  ה'   ְיָבֶרְכ ָלֶהם:  ָאמֹור  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְתָבֲרכּו  ּכֹה  כג).  ו 
ווערן, ְוִיְׁשְמֶר – די פארמעגן זאל בלייבן ביי דיר. ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶלי – זאלסט זוכה זיין 
א ה'  צו הארת פנים פון ה' ִויֻחֶּנָּך און זאלסט געפינען חן אין די אויגן פון מענטשן. ִיּׂשָ
ָּפָניו ֵאֶלי – ער זאל נישט צערענען אויף דיר, אויך אויב דו ביזסט נישט ראוי לברכה, 

ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום – אין יעדן פלאץ און אין יעדן צושטאנד.
בית  [אין  המפורש  שם  מיטן  בענטשן  צו  זיי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל  ְׁשִמי  ֶאת  כהנים  די  ְוָׂשמּו 
וועל  איך  און  ברכה  זייער  צו  זיין  מסכים  אויך  וועל  איך  און   – ֲאָבֲרֵכם  ַוֲאִני  המקדש] 

בענטשן די אידן.

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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