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די וואס זיצן אויף 'מזרח' זענען 
אראפגעריקט געווארן

"ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע" (יג טז)
א אינטערעסאנטער דין תורה איז אנגעקומען צום 

טיר פון רבי יעקב שמשון פון שפיטיווקא:
געוואלט  גבאים  די  האבן  שול  געוויסע  א  אין 
זייט,  מזרח  די  אויף  שול  דעם  אויסברייטערן 
איבערבויען  און  מזרח-וואנט  די  איינווארפן  דורכ'ן 
פריערדיגע  די  פון  אפגעריקט  אביסל  דאסניי  פון 
צוגעקומען  זענען  ארבעט  די  ענדיגן  נאכן  פלאץ. 
און  שול.  פון  זייט  מזרח  די  אויף  שורות  עטליכע 
אפגעריקט  ווי  זענען  בענק  'מזרח'  פריערדיגע  די 

געווארן אויף אראפ.
האבן  'מזרח'  אויף  יעצט  ביז  געזיצן  זענען  וואס  די 
זיך יעצט געטראפן זיצן אין צענטער פון שול. האבן 
לייגן  צוריק  מ'זאל  גבאים  די  פון  געפאדערט  זיי 
זייער פלאץ ביי די פאדערשטע טייל פון שול אויף 
מזרח זייט, מיט די טענה אז זיי האבן די חזקה צו 
זיצן אויף מזרח זייט. די גבאים האבן גע'טענה'עט 
אז זייער פלאץ איז געבליבן אזוי ווי ביז יעצט, און 
אויב זיי ווילן אריבערגיין צו די נייע בענק אויף די 
פאדערשטע טייל פון שול, דארפן זיי באצאלן אויף 
צווישן  האבן  גבאים  די  וואס  פרייז  טייערן  א  דעם 

זיך אפגעמאכט.
רבי יעקב שמשון האט צוגעהערט מיט אינטערעסע 
צו זייערע טענות, און אין ענדע האט ער גע'פסק'נט 
פון  ראיה  א  ברענגט  ער  ווען  גבאים,  די  לטובת 

אונזער פסוק:
די  אז  געברענגט  ווערט  ו)  ב  (סנהדרין  ירושלמי  אין 
אות יו"ד האט מען צוגעלייגט פאר יהושע נאכן איר 
פון  געטוישט  מ'האט  ווען  שרה  פון  נעמען  אוועק 
פארשטיין:  מען  דארף  לכאורה  'שרה'.  אויף  'שרי' 
א  מיט  אומרעכט  איין  פאררעכטן  דען  מ'קען 
מ'האט  וואס  דעם  צוליב  אומרעכט?  אנדערע 
ה"א  די  קומען  יעצט  וועט  יו"ד  די  צוגעלייגט 
פון  נאמען  די  אין  ערשטע  דאס  געווען  איז  וואס 
איר  מ'האט  וואס  דעם  אויף  טענה'ען  און  'הושע', 

אוועקגעשטויסן צו זיין נאכן יו"ד?
צוגעלייגט  מ'האט  כאטש  מיר,  זעהן  דא  פון  נאר 
אוועק  נישט  מ'האט  אויב  פריער,  פון  יו"ד  א 

גערוקט די אות ה"א פון איר פלאץ, קען זי גארנישט 
טענה'ען. "אויך ענק" – האט דער רב זיך געוואנדן 
צו די מתפללים אויף מזרח זייט, "ענק זענען דאך 
גייט  וואס  פלאץ,  ערשטע  ענקער  אויף  געבליבן 
אייך אן אויב מ'האט צוגעלייגט נאך עטליכע 'יו"ד' 

[אידן] פאר ענק?!".
'שמועות טובות – רזין דאורייתא' דף ג

א תפילה 'בשם אומרה' ברענגט די גאולה
"ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר" (יד כ) 

'כל  זאגן  ענדיגן  נאכן  באלד  ביינאכט  כיפור  יום 
נדרי', בעפאר מ'האט געזאגט דעם פסוק: "ַוּיֹאֶמר ה' 
ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר", האט רבי לוי יצחק פון בארדיטשוב 
אלע  צו  אויסגערופן  און  אפגעשטעלט  זיך 
מתפללים: "די חכמים זאגן דאך (אבות ו ו): 'כל האומר 
דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם', לאמיר זאגן 
צוזאמען 'דבר בשם אומרו' און מיר זאלן מקרב זיין 
די גאולה, און האט באלד אויסגעשריגן: 'ַוּיֹאֶמר ה' 

."'ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר
'זכותא דאברהם' וארא

א תשובה וואס איז לשם שמים
ִהֶּנּנּו  ֵלאמֹר  ָהָהר  רֹאׁש  ֶאל  ַוַּיֲעלּו  ַבּבֶֹקר  "ַוַּיְׁשִּכמּו 
ַוּיֹאֶמר  ָחָטאנּו;  ִּכי  ה'  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ְוָעִלינּו 
מֶׁשה ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ִּפי ה' ְוִהוא א ִתְצָלח" 

(יד מ-מא)

מתוודה  זיך  און  געהאט  חרטה  דאך  האבן  אידן  די 
געווען: "ִּכי ָחָטאנּו", איז פארוואס נישט אנגענומען 

געווארן זייער תשובה?
אלכסנדר,  אב"ד  יאנאווסקי  אהרן  יעקב  רבי 
ערקלערט עס מיט א יסוד וואס ער האט געהערט 

פון זיין רבי'ן דער רבי ר' בונם פון פשיסחא:
אויף דוד המלך טרעפן מיר (שמואל ב' יב יג) אז באלד 
נאכן זיך מתוודה זיין ווען ער האט געזאגט: "ָחָטאִתי 
ַלה'", האט אים נתן הנביא באלד געענטפערט: "ַּגם 
נאכן  אונז  ָתמּות". פארוואס  א   ַחָּטאְת ֶהֱעִביר  ה' 
מיט  כיפור,  יום  אין  מאל  אזויפיל  זיין  מתוודה  זיך 
אופן,  קלארן  א  אויף  וידוי  פון  לשונות  עטליכע 
רבי  ערקלערט  געענטפערט?  נישט  מיר  ווערן 
ער  איז  'חטאתי'  געזאגט  האט  דוד  ווען  בונם:  ר' 
נישט געקומען זיך רייניגן פון די זינד אדער פון די 
שטראף, נאר ער האט אויף זיך מקבל געווען דעם 
אונז  אבער  זיין.  וועט  עס  וואס  באהבה  שמים  דין 
שוין  זענען   – 'אשמנו'  זאגן  מיטן  אז  איין  זיך  רעדן 
נמחל געווארן אונזערע זינד, און מיטן זאגן 'בגדנו' 
דארפן מיר שוין באקומען אלעס גוט'ס... דעריבער 
ווערט נישט אנגענומען די תשובה ווי עס דארף צו 

זיין.
מיט דעם וועלן מיר פארשטיין די סיבה פארוואס 
אנגענומען  נישט  איז  מעפילים  די  פון  תשובה  די 
זייער  מיט  ארויסגעוויזן  האבן  זיי  ווייל  געווארן, 
אויף  מתוודה  נישט  זיך  זענען  זיי  אז  אויפירונג 
זייער זינד און זענען מקבל אויף זיך דעם דין שמים 
אין  גיין  אריין  זיין  זוכה  ווילן  זיי  ווייל  נאר  באהבה, 
ֶאל  ְוָעִלינּו  "ִהֶּנּנּו  געזאגט:  זיי  האבן  ישראל,  ארץ 
זיך  פארלאזנדיג  ָחָטאנּו",  ִּכי  ה'  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום 
אז אין זכות פון זייער וידוי וועלן זיי קענען ארויף 
משה  זיי  האט  אזוי  אויב  ישראל.  ארץ  קיין  גיין 
ווערט  תשובה  אזא   – ִתְצָלח"  א  "ְוִהוא  געזאגט: 

נישט אנגענומען.
'בית יעקב' [פון הגאון ר"י יאנאווסקי אב"ד אלכסנדר] פר' פנחס

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
נען

פע ם
'אמן' אז ה' גלוסט אין אונז

"ִאם ָחֵפץ ָּבנּו ה' ְוֵהִביא אָֹתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְנָתָנּה 
ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש" (יד ח)

כלב  און  יהושע  האבן  וויאזוי  פארשטיין  מ'דארף 
פאר  געבן  צו  ה'" –  ָּבנּו  ָחֵפץ  ספק "ִאם  א  געהאט 
אונז דאס לאנד דערנאך וואס מיר האבן שוין אויף 
נאך  ווערט  וואונדער  די  הבטחות?  אסאך  דעם 
גאנצע  די  אז  באוואוסט  איז  וואס  לויט  גרעסער 
ציל פון די מרגלים איז דאך דאס געווען אריינלייגן 
א ספק צי מ'וועט ירש'ענען די לאנד, אזוי ווי עס 
הֹוִציָאנּו  אָֹתנּו  ה'  "ְּבִׂשְנַאת  כז):  א  (דברים  שטייט 
ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָלֵתת אָֹתנּו ְּבַיד ָהֱאמִֹרי ְלַהְׁשִמיֵדנּו"? 

ערקלערט רבי יעקב צבי ֶמעְקֶלעְנּבּורג:
די ווארט "אם" וואס שטייט אין דער פסוק ווערט 
נישט פארטייטש ווי א תנאי, נאר עס איז פון דער 
ָּבנּו  ָחֵפץ  "ִאם  'אמת';  מיינט  וואס  'אמן',  שורש 
ה'" – ריכטיג אז ה' גלוסט אין אונז, און וועט אונז 
זיכער פאר'ירש'ענען די לאנד וואס ער האט אונז 

צוגעזאגט.
'הכתב והקבלה' בראשית כח כ; במדבר יד ח

אין זיין ספר 'נדחי ישראל' (פ"ה) רעכנט אויס דער 'חפץ חיים' די סומע פון די 'אמנים' וואס 
א מענטש קען זאמלען יעדן טאג ביי תפילת שחרית, און אזוי שרייבט ער:

"אויב דאווענט ער בציבור, וועט אים צוקומען נאך עטליכע צענדליגער מצוות יעדן טאג 
וואס  הערט,  ער  וואס  ברכה  און  ברכה  יעדע  אויף  ענטפערט  ער  וואס  'אמנים'  די  פון 

זיי זענען: זעכצן פון ברכות השחר, און נאך פיר אמנים ביז שמונה עשרה, און ניינצן 
אמנים פון חזרת הש"ץ, און נאך עטליכע אמנים פון די קדישים וואס איז דא ביי יעדע 

שחרית  ביי  אמנים  זעכציג  צו  נאנט  עס  דערגרייכט  צוזאמען  וואס  בציבור,  תפילה 
אליין, און עס איז גרויס די זכות פון דער וואס געבט אכטונג צו ענטפערן אמן אויף 

'נדחי ישראל' פ"ה יעדע ברכה וואס ער הערט..." 
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פאסירט  האט  פאר  אייך  שטעלן  מיר  וואס  ערציילונג  די 
אין  קהילות  ערליכע  די  פון  איינע  אין  יאר  עטליכע  פאר 
דורך  געווארן  דערציילט  איז  און  ישראל  ארץ  פון  דרום 
יונגערמאן  טייערער  א  א.  אליהו  ר'  המעשה,  בעל  דער 
ענגן  א  זייער  אין  פלאג  גרויס  מיט  פלייסיג  לערנט  וואס 

צושטאנד.
אליהו  ר'  ווען  שטונדע,  פארנאכט'ס  א  אין  טאג  איין 
באשיידענע  און  קליינע  זיין  צו  געקערט  צוריק  זיך  האט 
שמוציגע  פון  אויפנאמע  א  אפגעווארט  אים  האט  הויז, 
ער  האט  הויזגעזונד  זיין  פון  אויסזען  די  פון  וואסער. 
איידערלעהייט  פאסירט.  האט  עפעס  אז  פארשטאנען 
די  און  געשעהעניש  די  אויף  אינטערעסירט  זיך  ער  האט 
ענטפער וואס ער האט באקומען האט אים אינגאנצן נישט 
געשמעקט; עס זעט אויס אז די וואש-מאשין וואס איז אין 
פינף  פאר  נאר  געווארן  געקויפט  איז  וואס  באניץ,  זייער 
און  צובראכן  זיך  האט  פרייז'  'ביליגע  א  פאר  צוריק  יאר 

אויפגעהערט ארבעטן.
טעכנישע  מינימאלע  די  פארמאגט  האט  וואס  אליהו  ר' 
זיך  האט  ער  געפויעלט,  נישט  זיך  האט  וויסנשאפט 
די  טרעפן  פרובירט  און  מאשין  די  אונטער  אראפגעבויגן 
פאררעכטן.  אליין  קענען  עס  ער  וועט  אפשר  פראבלעם, 
ער האט פרובירט דא און דארט, אבער זייער שנעל איז ער 
געוואר געווארן אז עס רעדט זיך פון א ערנסטע פראבלעם 
אין די 'לַאגֶער', וואס אויף דעם האלט זיך די גאנצע מאשין 

בשעת'ן זיך דרייען.
א  פון  געווען  איז  מאשין  די  אז  באטאנען  וועלן  מיר 
ביליג  פאר  געקויפט  מ'האט  וואס  קוואליטעט  שוואכע 
פראבלעמען,  מיט  געווען  פיל  איז  לעבן  קורצע  איר  און 
אין לויף פון די פינעף יאר וואס די מאשין איז געווען ביי 
זיי אין הויז האט ר' אליהו אויסגעגעבן אסאך געלט אויף 
פאררעכטן די פראבלעמען וואס האבן זיך געמאכט איינס 
נאכן צווייטן, א סומע וואס האט דערגרייכט צו דאפעלט 
וואס  פראבלעמען  די  אויסער  איז  דאס  ווערד.  איר  פון 
זיינע  מיט  פאררעכטן  צו  אליינס  געווען  מצליח  האט  ער 

אייגענע כוחות...
שטרוי  'די  ווי  אזוי  געווען  איז  פראבלמעם  יעצטיגע  די 
וואס האט צובראכן די רוקן פון די קעמל'. יעדער קליינער 
אלטע  אזא  אין  'לאגער'  די  טוישן  אז  ווייסט  מעכאניקער 
מאשין איז געווענליך נישט ווערד די פרייז פון די מאשין, 

און זיכער ווען עס האנדלט זיך פון אזא מאשין...
ר'  פאר  געדויערט  האט  מינוט  עטליכע  פון  מער  נישט 
צו  זען  דארף  ער  געשעהעניש;  די  פארדייען  צו  אליהו 

פארשאפן א אנדערע וואש-מאשין ווי שנעלער.
זאל  ער  געלאזט  נישט  אים  האט  געפיל  אינערליכע  זיין 
יעצט  אויך  און  גרייז  פריערדיגע  די  אויף  איבער'חזר'ן 
זיין  אויך  קוואליטעט.  שוואכע  א  פון  מאשין  א  קויפן 
פאמיליע האבן אים מרמז געווען אז דאסמאל וועט מען 
קוואליטעט,  גוטע  א  פון  מאשין  א  אין  אינוועסטירן  מוזן 
זיך  וועט  און  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  ארבעטן  וועט  וואס 
פארשידענע  צוליב  צייט  שטיקל  יעדע  אפשטעלן  נישט 

פראבלעמען.
ר' אליהו וואס האט געפירט זיין לעבן זייער אויסגערעכנט 
טאג-טעגליכע  זיינע  דעקן  געקענט  קוים  האט  און 
'מאין יבוא עזרי'. א נייע  אויסגאבן, האט נישט געוואוסט 
און א גוטע וואש-מאשין דערגרייכט צו א סומע וואס ער 
האט נישט, און א אלטע גענוצטע מאשין – פון וואו וועט 

ער האבן?!
ער  ווען  טאג  א  נאך  און  טאג  איין  צוגעווארט  האט  ער 
טשאטשקעט זיך מיט די האפענונג אפשר וועט אריינפאלן 
וואש- גענוצטע  א  הימל;  פון  מציאה  א  הענט  זיינע  אין 

מאשין וואס איז אין א גוטן צושטאנד, און אפשר אפילו 
ווייניגער  פאר  אנטראגן  אים  מ'וועט  וואס  מאשין  נייע  א 
וואך  א  אדורך  איז  וואס  דערנאך  אבער  ווערד.  איר  פון 
און די ישועה האט פארשפעטיגט צוקומען, און די צייט 
העכער  געווארן  זענען  וועש  שמוציגע  האפנ'ס  די  וואס 
אויסגעליידיגט  שוין  זענען  שאפעס  די  און  העכער,  און 
אים  האבן  קליידער,  אויסגעוואשענע  אלע  פון  געווארן 
שוין  מ'קען  אז  דערמאנט  איידעלערהייט  פאמיליע  זיין 
פארשאפן  צו  זען  ער  זאל  היינט  נאך  ווארטן;  נישט  מער 

א אנדערע מאשין.
אין א פריע נאכמיטאג שטונדע האט ר' אליהו שפאצירט 
האט  ער  וואו  הכולל  היכל  די  צו  טריט  צובראכענע  מיט 
אלע  געדאנקען.  פון  געפיבערט  האט  מח  זיין  געלערנט, 
פראגע –  די  אין  פארטיפט  געווען  זענען  געדאנקען  זיינע 

'כסף מנלן??'.
וואס  צייט  צו  ביז  מינוט  עטליכע  פארבליבן  זענען  עס 
מ'דאוונט מנחה וואס מיט דעם הייבט זיך אן די 'נאכמיטאג 
סדר'. ר' אליהו איז געזיצן אויף זיין פלאץ אין היכל הכולל, 
און  צושטאנד.  ביטערן  זיין  אין  פארטראכט  איז  ער  ווען 
די  געדאנק;  א  מח  זיין  אין  אויפגעבליצט  האט  פלוצלינג 
'מי  און  שעה.  מסוגל'דיגע  א  איז  מנחה  תפילת  פון  צייט 
וועט  ער  יעננו',  המנחה  בתפילת  הנביא  לאליהו  שענה 

אויך אננעמען די תפילה פונעם יונגערמאן אליהו.
די מנחה איז אריבער אויף אים מיט א התרוממות הנפש. 
האט  און  כח,  גאנצן  זיין  דעם  אין  אריינגעלייגט  האט  ער 
אויך אראפגעלייגט א ריינע תפילה פון טיפן הארץ פארן 
און  הילף  זיין  שיקן  זאל  ער  כל-יכול  דער  באשעפער 
צושטעלן די מעגליכקייט ער זאל קענען דערפרייען זיין 
בני בית מיט א פאסיגע נייע מאשין. אזאנס וואס וועט אים 

ערליך דינען אסאך יארן אן קיין פראבלעמען.

געואנדן  זיך  ער  האט  דאווענען  ג עענדיגט  האט  ער  ווען 
צו זיין באשטימטן פלאץ צום לערנען. זיין הארץ איז אים 
שווער געווען אבער 'לולי תורתך שעשועי...'; באלד ביים 
די  צווישן  זארג  זיין  אויסגעוועפט  האט  לערנען  אנהייב 
געסעלעך פון סורא און נהרדעא, דאס לערנען די הוויות 
דאביי ורבא האט אינגאנצן אוועקגעשטיפט פון זיין מח די 

ענין פון די מאשין.
נאך דריי שעה לערנען ברציפות האט זיך געענדיגט דער 
סדר, און אונזער באקאנטער ר' אליהו האט ווי געלאנדעט 
אנגעהויבן  ווייטער  האבן  געדאנקען  די  וועלט.  דער  אויף 
לויפן אין זיין מח; זאל איך יא נעמען א הלוואה? אדער זאל 
איך זיך באראטן מיטן ראש הכולל וואס צו טון? אינצווישן 
די  פון  געווארן  אויסגעליידיגט  המדרש  בית  דער  איז 
אהיים  שוין  איז  הכולל  ראש  דער  אויך  לומדים.  חשובע 
איבערגעבליבן  נישט  איז  אליהו  ר'  פאר  און  געגאנגען, 
נאר זיך צו שטארקן מיט ביטחון. די השתדלות וואס ער 
שוין  ער  האט   – דאווענען  געטון!  ער  האט   – מחויב  איז 
כהרף  ה'  ישועת   – ווייטער  און  יעצט  פון  און  געדאוונט! 

עין!
ארויף  הויז,  זיין  צו  אנגעקומען  איז  יונגערמאן  דער 
געקראכן די דריי שטאק וואס פירן אים ארויף צו זיין הויז, 
'אזוי ווי ביי די מעשה ביכלעך' – נעבן טיר האט אים  און 

אפגעווארט א איינגענעמע איבערראשונג.
א נייע וואש-מאשין 'פון די פעלסטיק' פון א גוטע און נייע 

פירמע האט אים אפגעווארט נעבן שטוב.
טיר  אויפן  געקלאפט  ער  האט  שאקירט  אינגאנצן 
בעפאר ער האט איר געעפענט. ביים טיר האט אים שוין 
אויסגעשפרייט  איז  שמייכל  א  ווען  פרוי  זיין  אפגעווארט 
אויף איר פנים, און דער איבערראשנדן ערקלערונג האט 

נישט פארשפעטיגט פון צוקומען:
די  מיט  אראפגעגאנגען  בין  איך  ווען  נאכמיטאג,  "היינט 
קליינטשיגע צום 'פארק' האט זיך נעבן מיר אפגעשטעלט 
געבויעטער  און  הויכער  א  לאסט-מאשין.  קליינע  א 
מענטש איז פון דארט ארויסגעקומען, אין האנט האט ער 
געהאלטן א צעטל וואו דארט איז געווען אויפגעשריבן די 

פונקטליכע אדרעס וואו ער דארף אנקומען.
גאסן  די  צווישן  בלאנדזשען  טוה  איך  וואס  שעה  א  'שוין 
מענטש  דער  האט   – אדרעס'  די  נישט  טרעפ  איך  און 
פון  געשעפט  א  פון  אייגנטומער  א  בין  'איך  גערעגט,  זיך 
אליין  נישט  זיך  איך  טוה  געווענליך  און  זאכן  עלעקטערי 
ערקלערט  ער  האט   – זאכן'  די  טראגן  מיטן  באשעפטיגן 
אדער זיך אנטשולדיגט, 'היינט האב איך זיך געטראפן אן 
ארבעט  די  טון  אליין  געמוזט  האב  איך  און  טרעגער  קיין 
אליין, און אין ענדע האב איך זיך אויך פארפלאנטערט...'.

מיט געדולד האב איך אים ערקלערט פונקטליך וויאזוי ער 
זאל פארן כדי אנצוקומען צו דער אדרעס וואס ער דארף, 
לאסט-מאשין  זיין  אז  באמערקט  איך  האב  אינמיטן  ווען 

איז אנגעלאדנט מיט עטליכע וואש-מאשינען.
אייגנטומער  דער  אלס  פארגעשטעלט  זיך  האט  ער  ווייל 
פון די געשעפט, האב איך באשלאסן פרובירן מיין מזל און 
א  א  האסטו  פארצופאל  'אפשר  געפרעגט:  אים  האב  איך 
גענוצטע אבער א גוטע וואש-מאשין וואס דו קענסט אונז 

פארקויפן פאר א ביליגע פרייז?'
'ניין!' – האט דער מענטש געענטפערט, 'איך באשעפטיגט 

זיך נאר מיט פארקויפן נייע מאשינען'.
אבער  וועג,  זיין  פארזעצן  געוואלט  שוין  האט  יענער 
און  וויילע  א  אויף  פארטראכט  זיך  ער  האט  פלוצלינג 
צוריק  מיך  און  טריט  פוס  זיינע  אויף  געקערט  צוריק  זיך 

גערופן:
'אנטשולדיגט, ביי ענק רופט מען עס אן 'השגחה פרטית'... 
איך דערמאן זיך פלוצלינג אז שוין א לאנגע צייט ליגט אין 
די ווינקל פון די לאסט-מאשין א נייע וואש-מאשן 'פון די 
פלעסטיק'. עס רעדט זיך פון א מאשין וואס די טרעגער 
האבן עס א צייט צוריק אראפגענומען צו טראגן צו א הויז 
פון א קליענט, און אויפן וועג האט די מאשין באקומען א 
שטארקע קריץ וואס דערקענט זיך אויף איר גאנצן לענג.

דער קליענט האט זיך געהאלטן ביי זיינעם צו באקומען א 
'געשטראנדערט'  נייע מאשין, און איך בין איבערגעבליבן 
נישט  עס  קען  איך  וואס  מאשין  גוטע  א  אינגאנצן  מיט 
איך  אז  געזאגט  שוין  האב  איך  נייע.  א  ווי  פארקויפן 
נישט  זענען  וואס  מאשינען  מיט  נישט  זיך  באשעפטיגט 
און  לאסט  שווערע  א  ווי  מיר  אויף  איז  מאשין  די  ניי. 
פארנעמט מיר דאס פלאץ אין מיין קליינע לאסט-מאשין, 
ענק  שנעלער.  וואס  דעם  פון  ווערן  באפרייט  מוז  איך 
קענען עס אפקויפן פאר א נישטיגן פרייז און עס זאל ענק 

זיין צום געזונט'...
האט  און  ווערטער  זיינע  געענדיגט  האט  מענטש  דער 
געווארט  איך  האב  קוים  הסכמה.  מיין  אויף  צוגעווארט 
באצאלט  אים  האב  איך  פרייד.  מיין  באהאלטן  צו 
איז  וואס  מאשין  א  אויף  שקלים  הונדערטער  עטליכע 
מיר  האט  ער  און  שקלים  טויזנטער  עטליכע  ווערד 

ארויפגעברענגט די מאשין ביז צום שטוב".
זען  צו  געווען  זוכה  האבן  בית  בני  זיינע  און  אליהו  ר' 
זיי  איז  עס  און  תפילה,  פון  כח  די  אויגן  זייערע  מיט  אפן 
וואס  הוא,  ברוך  הקדוש  דאנקען  צו  איבערגעבליבן  נאר 
שפייזט און זארגט פאר יעדן, אז ער איז קרוב לכל אשר 

יקראוהו באמת.
'ממשנתה של תורה', בשלח תשע"ד

ר' אליהו נענה בתפילת המנחה דער פיוט 'יגדל' (ז): דער זיבעטער עיקר – די 
ספעציעלקייט פון די נבואה פון משה רבינו

משה רבינו – דער אויסדערוועלטער 
פון די נביאים

אין די ווערטער "לא קם בישראל כמשה עוד, 
נביא ומביט אל תמונתו" – ברענגט ארויס דער 
משורר דעם זיבעטן עיקר, וואס זאגט אונז אז 
איז  רבינו  משה  פון  נבואה  די  פון  מדריגה  די 
נבואה  די  פון  מדריגה  די  פון  העכער  געווען 
פון אלע נביאים, ווייל משה רבינו האט משיג 
מדריגות  די  פון  מעלה  העכסטע  די  געווען 
הנבואה – א מדרגה וואס קיינער פון צווישן די 
נביאים האט נישט זוכה געווען צו דערגרייכן, 
סיי די וואס זענען געווען פאר אים און סיי די 
וואס זענען נאך אים. און אזוי ערקלערט דער 
רמב"ם דעם עיקר (פה"מ סנהדרין, הקדמה לפרק 
י): "מיר זאלן גלייבן אז משה רבינו דער טאטע 
פון אלע נביאים, וואס זענען געווען פאר אים, 
און וואס זענען געווארן נאך אים, אלע זענען 
הנבואה.  מדריגת  די  אין  אים  אונטער  געווען 
אויסדערוועלטער  דער  געווען  איז  ער  און 
משיג  האט  וואס  מענטשהייט,  גאנצע  די  פון 
וואס  פון  מער  יתברך,  ה'  ידיעת  פון  געווען 
זיין  משיג  וועט  אדער  געווען  משיג  האט  עס 
עפעס א מענטש וואס איז שוין געווען אדער 

וועט זיין".
אויך דער מלך המשיח וואס אויף זיין אנקום 
אנקומען  נישט  וועט  טאג,  יעדן  מיר  ווארטן 
דער  ווי  אזוי  רבינו,  משה  פון  מדריגה  די  צו 
המלך  "שאותו  ב):  ט  (תשובה  שרייבט  רמב"ם 
יתר  יהיה  חכמה  בעל  דוד  מזרע  שיעמוד 
משלמה, ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו".
דער עיקר אמונה לערנען מיר ארויס פון וואס 
עס שטייט אין די תורה. ווען מרים און אהרן 
געזאגט  זיי  האבן  משה  אויף  גערעדט  האבן 
(במדבר יב ב): "ֲהַרק ַא ְּבמֶׁשה ִּדֶּבר ה' ֲהא ַּגם 
ָּבנּו ִדֵּבר", און מיט דעם האבן זיי צוגעגלעכנט 
אנדערע  די  צו  רבינו  משה  פון  נבואה  די 
און  הקב"ה  זיי  צו  באוויזן  זיך  האט  נביאים, 
האט זיי אנטפלעקט אז די מדריגה אין נבואה 
פון משה איז העכער פון די מדריגה פון אלע 
נביאים, אזוי ווי עס שטייט (שם פס' ו-ח): "ִאם 
ַּבֲחלֹום  ֶאְתַוָּדע  ֵאָליו  ַּבַּמְרָאה  ה'  ְנִביֲאֶכם  ִיְהֶיה 
ֶנֱאָמן  ֵּביִתי  ְּבָכל  מֶֹׁשה  ַעְבִּדי  ֵכן  א  ּבֹו;  ֲאַדֶּבר 
הּוא; ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו ּוַמְרֶאה ְוא ְבִחידֹת 
נתגלה  איז  צייט  יענע  אין  ַיִּביט".  ה'  ּוְתֻמַנת 
געווארן דער עיקר אמונה, און פון דעמאלטס 
די  צוגלייכן  וועט  וואס  יעדער  ווייטער  און 
אנדערע  צו  משה  פון  נבואה  אין  מדריגה 
עיקרי  די  פון  איינס  אין  כופר  א  איז  נביאים, 

הדת ('קובץ הערות' ביאורי אגדות יב ז).
פון  נבואה  פון  מעלה  גרויסע  געוואלדיגע  די 
תורה  אין  איבערגע'חזר'ט  ווערט  רבינו  משה 
און אויך פארן ענדיגן די תורה שטייט (דברים 
לד י): "ְוא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶׁשה ֲאֶׁשר 

ְיָדעֹו ה' ָּפִנים ֶאל ָּפִנים".

דער אונטערשייד צווישן משה 
רבינו און די אנדערע נביאים

רעכנט  ו),  ז  התורה  וביסודי  (שם.  רמב"ם  דער 
פון  נבואה  די  צווישן  אונטערשיידן  פיר  אויס 
פון  נבואה  די  פון  מדריגה  די  צו  רבינו  משה 

אנדערע נביאים:
נבואה  די  אנגעקומען  איז  נביאים  אלע  צו  א. 
זיי  האבן  דעריבער  און  מלאך,  א  דורך 
פון  זעהונג  א  דורך  נבואה  זייער  באקומען 
וואס  רבינו  משה  אבער  חידות.  און  משלים 
צו אים איז אנגעקומען די נבואה פון הקב"ה 
אליין, אן קיין פארמיטלער, און דעריבער איז 
מיט  געווארן  אנטפלעקט  אים  צו  נבואה  די 
שטייט  עס  ווי  אזוי  קלארקייט,  גענצליכע  א 
(במדבר יב ח): "ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו ּוַמְרֶאה ְוא 
שילדערן  אזוי  און  ַיִּביט".  ה'  ּוְתֻמַנת  ְבִחידֹת 
דאס די חכמים אין ברייתא (יבמות מט ב): "כל 
הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, 

משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה".
גערוהט  נבואה  די  האט  נביאים  אלע  ביי  ב. 
האבן  זיי  ווען  אויך  און  שלאף,  אינמיטן 
זיי  בעפאר  טאג,  אינמיטן  נבואה  א  געהאט 
אויף  געפאלן  איז  נבואה  די  באקומען  האבן 
די  באקומען  האט  רבינו  משה  דרימל.  א  זיי 
נבואה ווען ער איז אויף און ער שטייט, אזוי ווי 
עס שטייט (במדבר ז פט): "ּוְבבֹא מֶׁשה ֶאל אֶֹהל 
מֹוֵעד ְלַדֵּבר ִאּתֹו ַוִּיְׁשַמע ֶאת ַהּקֹול ִמַּדֵּבר ֵאָליו 

ֵמַעל ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹן ָהֵעֻדת".
בשעת'ן  וואס  נביאים  אלע  פון  אנדערשט  ג. 
כוחות  זייערע  זענען  נבואה  די  באקומען 

אפגעשוואכט געווארן און האט זיי אנגעכאפט 
משה  אויף  פארכט,  און  ציטער  שרעק,  א 
יא):  לג  (שמות  פסוק  דער  דערציילט  רבינו 
"ְוִדֶּבר ה' ֶאל מֶׁשה ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר 
ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו", און דער רמב"ם (יסודי התורה 
ווערט  מענטש  א  ווי  "אזוי  ערקלערט:  שם) 
רייד,  חבר'ס  זיין  הערן  צו  דערשראקן  נישט 
קענען  צו  כח  געהאט  רבינו  משה  האט  אזוי 
פארשטיין די נבואה ווען ער שטייט אויף זיין 

פלאץ".
ד. אלע נביאים האבן נישט געקענט באקומען 
א נבואה ווען זיי האבן געוואלט; אמאל האט 
געקענט אריבערגיין אויף א נביא עטליכע יאר 
אנדערשט  נבואה.  א  צו  זיין  זוכה  זאל  ער  אן 
איז משה רבינו; אין יעדע צייט וואס ער האט 
אים,  אויף  גערוהט  נבואה  די  האט  געוואלט 
אזוי ווי מיר טרעפן אז ער האט געזאגט פאר 
די טמאים וואס האבן געוואלט מאכן א 'פסח 
שני' (במדבר ט ח): "ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמָעה ַמה ְּיַצּוֶה ה' 
ָלֶכם" (רמב"ם שם). הגר"ח בריסקער לייגט צו 
אז פון דער פסוק זען מיר אז משה רבינו האט 
ספק  יעדע  אויף  הקב"ה  פון  פרעגן  געקענט 
וואס איז ערוועקט געווארן, א זאך וואס אפילו 
די מלאכי השרת האבן נישט די מעגליכקייט 

אזוי צו טון (הגש"פ 'מבית לוי' עמ' קעה).

משה עלה למרום 
די  צו  משה  צווישן  אונטערשייגן  די  אויף 
מרמז  משורר  דער  האט  נביאים  אנדערע 
געווען זאגנדיג: "לא קם בישראל כמשה עוד" 
בהיותו  כמשה  מתנבא  שהיה  נביא  עוד  אין   –
שטייענדיג,  און  וואך  זייענדיג  ד.מ.  'קם', 
אלע  ווייל  ֵרֵעהּו",  ֶאל  ִאיׁש  ְיַדֵּבר  "ַּכֲאֶׁשר 
נביאים האבן נביאות געזאגט אינמיטן שלאף. 
דאס זעלבע איז נישט געווען נאך איינער וואס 
האט זוכה געווען צו די מדריגה פון א "נביא" 
[א לשון פון רעדן, אזוי ווי 'ניב שפתים'], וואס 
און  ֶּפה".  ֶאל  "ֶּפה  אים:  מיט  רעדט  הקב"ה 
די  וואס  נביאים  אנדערע  פון  אנדערשט  נאך, 
נבואה איז פאר זיי אנטפלעקט געווארן אויף 
משה  האט  חידות,  און  משלים  פון  וועג  א 
רבינו דערגרייכט די מדריגה פון: "ומביט אל 
ְוא  "ּוַמְרֶאה  שטייט:  עס  ווי  אזוי  תמונתו", 
ְבִחידֹת ּוְתֻמַנת ה' ַיִּביט" (פי' 'עץ יוסף' שבסידור 

'אוצר התפלות').
נבואה  עצם  די  ערקלערן:  וואס  דא  איז  נאך 
די  איז  איינס  דרגות:  צוויי  אין  צוטיילט  איז 
און  באגרעניצט  ווערט  וואס  אלוקית  השגה 
א   – וועלט  דער  אויף  נביאים  די  אויף  רוהט 
מדריגה וואס צו דעם האבן זוכה געווען אלע 
וואס  מדריגה  די  איז  צווייטע  די  און  נביאים. 
נאר משה רבינו האט צו דעם זוכה געווען, אז 
די נבואה ברענגט ארויף דעם נביא צו א הויכע 
אז  דערציילט  תורה  די  ווי  אזוי  און  הימל, 
פריערדיגער  דער  הימל.  אין  ארויף  איז  משה 
סגולתו  אנשי  אל  נתנו  נבואתו  "שפע  עיקר: 
אלע  פון  דרגה  די  צו  זיך  באציט  ותפארתו" 
נביאים, וואס הקדוש ברוך הוא האט משפיע 
געווען אויף זיי פון 'שפע נבואתו' זייענדיג אויף 
דער וועלט. דער יעצטיגער עיקר באציט זיך 
צו די מדריגה פון משה רבינו וואס האט זוכה 
ארויפגעפירט  אים  האט  נבואה  די  אז  געווען 
ה'  פון  תמונתו"  אל  "ומביט  הימל,  אין  הויעך 

יתברך (סידור 'דובר שלום' עמ' כ).

אלעס פון משה איז דברי תורה 
הגר"ח בריסקער האט געזאגט אז אויסער די 
צו  געווען  זוכה  האט  משה  וואס  נבואה  עצם 
נביאים,  אנדערע  אלע  פון  העכער  זיין  משיג 
אויך די זאכן וואס זענען געזאגט געווארן דורך 
די  פון  רייד  די  פון  מער  מעלה  א  האט  משה 
אז  טרעפן  מיר  ווי  אזוי  און  נביאים;  אנדערע 
נביאים  די  דורך  געזאגט  איז  וואס  נבואה  די 
ווערט אנגערופן 'דברי קבלה', אבער די נבואה 
פון משה ווערן אנגערופן 'דברי תורה', און זיי 
נישט  מען  קען  זיי  אויף   – איביג  אויף  זענען 
לוי'  'מבית  (הגש"פ  אראפנעמען  אדער  צולייגן 

עמ' קעו).
דאס  אז  ערקלערן  וואס  דא  זענען  דעם  לויט 
דער  פון  שטיקלעך  די  ביי  כוונה  אונזער  איז 
פיוט: "שפע נבואתו נתנו..." – צו אלע נביאים, 
אבער: "לא קם בישראל כמשה עוד נביא...", 
דעם  מיט  ארויסגעברענגט  אויך  ווערט  דאס 
וואס: "תורת אמת נתן לעמו א-ל על יד נביאו 
דברי  זענען  רייד  זיינע  אלע  אז   – ביתו"  נאמן 

תורה (קובץ 'מוריה' לב-לג עמ' פז).

געדאנקען לויט די סדר
תעתענה אמונים  פון דאווענען

דע (ז): דל'
די
ז): ד

אדדא גגעע
ם  פפוןן

א ָקם ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה עֹוד ָנִביא וואס הקב"ה האט צו אים גערעדט "פה אל פה" און 
אויך קיין שום נביא האט נישט זוכה געווען אנצוקומען צו די מדריגה פון ּוַמִּביט ֶאת 

ְּתמּוָנתֹו מיט א גענצליכע קלארקייט. 

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

הא
ר' אליהו
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