
פרשת כי תשא

בס"ד

כופר נפש

ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַלה' (ל יב)
חז"ל זאגן (שבת קיט ב) "כל העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו 

קורעין לו גזר דינו".
א וואונדערליכער רמז אויף דעם האט געזאגט הרה"ק רבי יעקב 
'אמן  זאגט  וואס  דער  ִאי"ׁש" –  זי"ע: "ְוָנְתנּו  אוסטראה  פון  יוסף 
ער  און  ַלה'",  ַנְפׁשֹו  "ּכֶֹפר  דעם  מיט  ער  גיט  רבא',  שמיה  יהא 
לייזט זיך אויס פון דעם שווערן גזר דין וואס איז געשריבן אויף 

'רב ייבי'אים.

א ברכה אויף די מצוה פון 'מחצית השקל'

"ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל" (ל יג)
פארן  ברכה  די  זאגן  מיר  וואס  מצוות  אנדערע  פון  אנדערשט 
מקיים זיין די מצוה, אויף די מצוה פון צדקה און מתנות עניים 
זאגט מען נישט קיין ברכה, ווייל די מצוה איז נישט אנגעהאנגען 
נאר אין אים, ווייל ס'קען זיין אז דער ארימאן וועט נישט וועלן 
נעמען די צדקה, וועט אויסקומען אז ער האט געזאגט א ברכה 

לבטלה (שו"ת הרשב"א א יח; 'בנין ציון' החדשות יד).
מחצית  פון  מצוה  די  אויף  לכאורה,  מען  וואלט  דעם,  לויט 
השקל יא געקענט זאגן די ברכה: 'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו 
לתת מחצית השקל', ווייל דאס געבן איז אינגאנצן אנגעהאנגען 
אין די ווילן פון דער וואס גיט, ווייל דער גבאי פון הקדש קען 
אים נישט אפהאלטן פון צו געבן, און אזוי פסק'נט טאקע רבי 

יהודה ב"ר יקר ('פירוש התפילות והברכות' ח"ב עמ' עג).
מחדש  איז  שם)  הרשב"א  בשו"ת  (הובא  פַּלַאט  בן  יוסף  רבי  אבער 
אז אויך אויף די מצוה פון מחצית השקל זאל מען נישט זאגן 
מחצית  פון  מצוה  די  ווייל  אזוי,  ערקלערט  ער  און  ברכה,  קיין 
השקל איז אז דער מענטש זאל געבן פון זיין פארמעגן צו בויען 
נישט  עס  ווערט  ממילא  המקדש,  בית  דעם  אויפהאלטן  און 
גערעכנט אז ער גיט בכלל פון זיין פארמעגן; ווייל דאס גאנצע 
פארמעגן געהערט צום אויבערשטן, אזוי ווי עס שטייט (תהילים 
כד א)"לה' הארץ ומלואה", און די טייל וואס ער איז מחוייב צו 
גערעכנט  נישט  אינגאנצן  איז  המקדש  בית  דעם  אויף  געבן 
איבערצייגן  זיך  קענען  מיר  ווי  אזוי  זיינס,  געווען  ס'וואלט  ווי 
מקדיש  האט  ער  ווען  געזאגט  האט  ע"ה  המלך  דוד  וואס  פון 
געווען פון זיין גאלד און זילבער וועגן די בוי ארבעט פונעם בית 

."ָנַתּנּו ָל ַהּכֹל ּוִמָּיְד המקדש (דה"י א' כט יד): "ִּכי ִמְּמ

דורך דעם 'אמן' איז די ברכה מושלם'דיג

"ֶהָעִׁשיר א ַיְרֶּבה ְוַהַּדל א ַיְמִעיט ִמַּמֲחִצית ַהָּׁשֶקל" (ל טו)
אויבישטער  דער  האט  פארוואס  קשיא,  די  פרעגן  אסאך   
גאנצע  קיין  נישט  און  השקל  מחצית  א  פונקט  געבן  געהייסן 

שקל?
בדרך דרש קען מען עס ערקלערן מיט דעם וואס רש"י זאגט אז 
די מחצית השקל איז געווען צו גיסן פון זיי די שוועלן. און דער 
בעל הטורים (להלן לה כז) זאגט אז אקעגן די הונדערט זילבערנע 
צו  געווען  מתקן  מען  האט  משכן  אין  געווען  איז  וואס  שוועלן 
זאגן די מאה ברכות יעדן טאג, לויט דעם קען מען זאגן אז דאס 
געבן א מחצית השקל קומט אונז לערנען אז א מושלם'דיגע 
ברכה ['א שוועל'] קען ווערן דוקא דורך צוויי האלבע – די 

ברכה און די אמן וואס מ'ענטפערט אויף דעם – וואס צוזאמען 
זענען זיי משלים איינער דעם אנדערן, אזוי ווי דער רמ"א (או"ח 

קסז ב) פסק'נט אז ענטפערן אמן איז א טייל פון די ברכה.

'אמונת יצחק' ח"ב עמ' קח

צעהן געווירצן אויסער די חלבנה

"ַקח ְל ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה" (ל לד)
א שלעכטן גערוך... און  א געווירץ וואס האט  "'ְוֶחְלְּבָנה' – איז 
זאלן  מיר  געווירצן,  אנדערע  די  צווישן  אים  רעכנט  תורה  די 
אונזערע  אין  גרינג  זיין  נישט  זאל  עס  אז  דעם  פון  לערנען  זיך 
און  פאסטן  מיר  ווען  ישראל  פושעי  די  ארייננעמען  צו  אויגן 

דאווענען" (רש"י, ע"פ כריתות ו ב).
דער  שרייבט  רש"י  פון  ווערטער  די  צו  הוספה  חשובע  א 
ביי  ווי  אזוי  אז  געדענקען  דארפן  מיר  שם):  (כריתות  מהרש"א 
שלעכטן  א  געהאט  האט  וואס  'חלבנה'  די  אויסער  קטורת  די 
אזוי  גערוך,  גוטן  א  מיט  געווירצן  צעהן  געווען  זענען  גערוך, 

אויך ביים דאווענען, דארף פון פריער זיין צעהן ערליכע אידן.
ער  ווען  'הפלאה',  ביים  אמאל  פאסירט  האט  דעם  צו  ענליך 
צום  גענומען  צוזאם  זיך  האבן  וואס  די  צווישן  באמערקט  האט 
דאווענען איינער וואס איז געווען באקאנט פאר א הפקר יונג און 

איינעם  פאר  געווינקען  באלד  גאון  דער  האט  פארדארבענער.  א 
פון זיינע נאנטע ער זאל אריינברענגען נאך איינעם פון אינדרויסן 

כדי עס זאל זיין צעהן ערליכע אידן אויסער יענעם.
ווען יענער האט עס באמערקט האט ער זיך געוואנדן צום 
די  'צווישן  געזאגט:  האט  און  פאראיבל  א  מיט  'הפלאה' 
חלבנה,  די  געווען  אויך  דאך  איז  קטורת  די  פון  געווירצן 
אים  גאון  דער  האט  'ריכטיג',  ערגער?'  איך  בין  פארוואס 
געענטפערט, 'און טאקע וועגן דעם האט מען גענומען נאך 

'טללי אורות'צעהן געווירצן...'

די הצלחה אין לערנען איז אנגעהאנגען אין תפילה

"ַוִּיֵּתן ֶאל מֶֹׁשה ְּכַכֹּלתֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת" (לא יח)
אין  געזאגט:  האט  אבהו  "רבי  ו):  מא  (שמו"ר  מדרש  אין  שטייט 
לויף פון די פערציג טעג האט משה רבינו געלערנט די תורה און 
ער האט עס פארגעסן. האט ער געזאגט: רבון העולמים עס גייט 
אריבער די פערציג טעג און איך קען גארנישט. וואס האט דער 
פערציג  די  געענדיגט  זיך  האבן  עס  ווען  געטוהן,  אויבישטער 
טעג האט אים דער אויבישטער געגעבן די תורה במתנה אזוי ווי 

עס שטייט: 'ַוִּיֵּתן ֶאל מֶֹׁשה'". 
חז"ל  ווילן  דעם  מיט  (שם):  ביאור  זיין  אין  רד"ל  דער  צו  לייגט 
אונז לערנען אז אויך דער גרעסטער מענטש וועט נישט קענען 
מצליח זיין אין תורה אן ער זאל דאווענען אויף דעם, אזוי ווי די 
חכמים זאגן (נדה ע ב): "מה יעשה אדם ויחכם... יבקש רחמים 

ממי שהחכמה שלו".
זיך  אויף  עדות  זאגט  זצ"ל  אייבשיץ  יהונתן  רבי  גאון  דער  און 
('יערות דבש' ח"א דרוש ד): "וויי איז צו מייך בראך! ווען איך דאוון 
נישט מיט כוונה ווי עס דארף צו זיין, איז אנגאנצן טאג די תורה 
הארץ  טיפן  פון  אויב  פארקערט,  און  מיר.  פאר  קלאר  נישט 
פארשטאנד,  שענקען  מיר  ער  אז  אויבערשטן  צום  איך  דאוון 
האט ער אויף מיר רחמנות און מאכט מיר ליכטיג די אויגן אין 

די תורה".
א קל וחומר פון די חטא העגל

"ּוְביֹום ָּפְקִדי ּוָפַקְדִּתי ֲעֵלֶהם ַחָּטאָתם" (לב לד)
הרה"ק רבי חנוך העניך פון אלכסנדר האט געטייטש דעם פסוק 

בדרך דרוש:
וועט  זינד  די  אז  משה  פאר  צוגעזאגט  האט  אויבישטער  דער 
'ְביֹום ָּפְקִדי' – יעדע'ס מאל וואס  ער אייביג געדענקען, כדי אז 
די אידן וועלן זינדיגן פאר אים און ער וועט זיי וועלן שטראפן, 
העגל  חטא  די  געדענקען  ער  וועט   – ַחָּטאָתם'  ֲעֵלֶהם  'ּוָפַקְדִּתי 
און וועט זאגן א 'קל וחומר': אויב אויף די גרויסע און שווערע 
זינד ווי די חטא העגל האב איך זיי מוחל געווען, איז דאך זיכער 

אז איך דארף זיי מוחל זיין אויף די יעצטיגע זינד.
'חשבה לטובה'

אתה חונן לאדם דעת
"ְוִדֶּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְוָׁשב 

ֶאל ַהַּמֲחֶנה" (לג יא)
חונן  "אתה  עשרה:  שמונה  אין  ברכה  פערטע  די  פון  כוונה  די 
הקדוש,  אר"י  דער  ערקלערט  בינה",  לאנוש  ומלמד  דעת  לאדם 
אז  ד.מ.  'אדם',  פון  מדריגה  די  צו  אנגעקומען  איז  וואס  דער  אז 
ער האט זוכה געווען אנצוקומען צו א הויכע מדריגה אין עבודת 
ה', פעלט אים אויס אז דער אויבישטער זאל אים שענקען מיט א 
'דעת', כדי ער זאל קענען מצמצם זיין זיין שכל און  ספעציעלע 
'אנוש'  פון  מדריגה  א  אין  נאך  זענען  וואס  אנדערע  מיט  לערנען 
און האבן נאכנישט זוכה געווען אנצוקומען צו זיין הויכע מדריגה.

לויט דעם ערקלערט דער 'דעת סופר' פון פרעשבורג פארוואס 
האט  רבינו  משה  וואס  נאך  אז  דערציילן  תורה  די  דארף 
ווייל  ַהַּמֲחֶנה",  ֶאל  "ָׁשב  השי"ת  פון  תורה  די  געווען  מקבל 

אים  האט  צוגעקומען  איז  ער  וואס  מדריגה  גרויסע  זיין  לויט 
אויסגעפעלט א הילף פון הימל אז ער זאל קענען 'זיך צוריק 

קערן צו די מחנה' און איבער געבן די זאכן צו די אידן.

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

פארענדיגן דעם אויבערשטנ'ס נאמען
"ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ל יב)

"'תשא' – איז ר"ת 'תשמור שם א-דני'... און זאלסט 
אכטונג געבן צו ענטפערן אמן נאך יעדע ברכה".

'תוספות השלם' שמות ל יב

דעם  משלים  איז  ברכה  די  נאך  אמן  ענטפערן 
האט  וואס  דער  ווייל  נאמען,  אויבערשטנ'ס 
שם  די  דערמאנט  נאר  האט  ברכה  די  געזאגט 
אדנ-י, אבער דאס ענטפערן 'אמן' איז כולל אין זיך 
די גימטריה פון די שם הוי"ה און אדנ-י צוזאמען 
(תיקו"ז מ א), קומט אויס אז דורכ'ן ענטפערן אמן 

פארענדיגן מיר דעם שם.

און מ'קען צולייגן צו דעם, אז 'תשא' איז אויך ר"ת 
די  אויף  רמז  א  אויך  איז  און  אמן'  שיענו  'תשמור 

תקנה צו ענטפערן 'תשעים אמנים' יעדן טאג.
'אמונת יצחק' ח"ב עמ' קיח

טייערער ‡י„ין!
מיר וועלן ‡כטונ‚ ‚עבן יע„ן 
מו˘לם'„י‚ע  ז‡‚ן  ˆו  ט‡‚ 
„ורכ'ן  ה˘חר  ברכו˙ 
רˆון ‡ז  ויהי  ענטפערן ‡מן, 
עס ז‡ל ˘וין ני˘ט ‚עהערט 

ווערן ˜יין 
˘ום ‡ומ‚לי˜ 

ˆווי˘ן ‡ונז. 
‡מן.

"‡ מענט˘ „‡רף ז‡‚ן יע„ן ט‡‚ מ‡‰ ברכו˙, ווען „ו„ 

זענען  זיינע ˆייטן  י˘ר‡ל ‰‡ט ‚עזע‰ן ‡ז ‡ין  מלך 

יע„ן ט‡‚ ‚ע˘ט‡רבן ‰ונ„ערט יונ‚ע מענט˘ן, ‰‡ט 

ער מ˙˜ן ‚עווען „י מ‡‰ ברכו˙, ‡זוי ווי עס ˘טייט 

ם ָעל" - 'על' ‡יז ‚ימטרי‰  ַ̃ ר ֻ‰ ב∆ ֻ‡ם ַ‰ּ‚∆ (˘"ב כ‚ ‡): "ּונ¿
‰ונ„ערט".

(ספר ‰‡˘כול ‰ל' ברכו˙ ‰˘חר)

„י ברכו˙ ‰˘חר ‰‡ט מען מ˙˜ן ‚עווען 

כ„י ˆו ˜ענען ‰‡בן „י סומע פון מ‡‰ 
ברכו˙ יע„ן ט‡‚.

(טור ‡ו"ח סי' מו)
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אויסער די פיל מאל וואס מיר זענען זוכה יעדן טאג צו ענטפערן 'אמן' מיט כוונה 
אויף די ברכות און די תפילות וואס ווערן געזאגט ארום אונז, זענען דא אסאך וואס 
זענען מקפיד צו ענטפערן 'אמן' מיט כוונה אויך אויף יעדע וואונטש וואס אנדערע 
וואונטשן זיי אדער זיי וואונטשן א צווייטן. די גוטע הנהגה ווערט שוין דערמאנט 
אין די פוסקים, און דער מגן אברהם (או"ח רטו ג) ברענגט אויך צו דעם לשון פון 
מדרש: "ווען עמיצער הערט ווי איינער דאוונט אדער וואונטש אן א איד, אפילו אן צו 

דערמאנען דעם שם, דארף ער ענטפערן אמן".
די מענטשן וואס געבן אכטונג אויף דעם, ווייסן אז די גוטע הנהגה איז נישט נאר 
א גוטער מנהג, נאר אין דעם ליגט א כח אז די ברכה זאל אנגענומען ווערן און צו 

קענען אויפטוהן למעלה מדרך הטבע.
אזא איד איז אויך געווען רבי כתריאל, א ירא שמים און א שפל רוח, פון די חשובע 
חסידים אין שטעטל תל אביב, וואס אין יענע פריערדיגע צייטן איז עס געווען פול 
מיט ערליכע אידן. אלץ א זוהן פון איינע פון די שיינע משפחות אין די חסיד'ישן 
וועלט האט רבי כתריאל זיך באזעצט אינעם מזרח וואנט פון דעם חסיד'ישן שטוב'ל 
וואס איז אויפגעשטעלט געווארן אין תל אביב נאך די מלחמה יארן און איז זייער 

שנעל געווארן דער רוח החיים פון דעם שטיבל.
ווי  און  אמן,  ענטפערן  פון  מצוה  די  אויף  געווען  מקפיד  זייער  האט  כתריאל  רבי 
אים  מ'האט  וואס  אויף  אויך  אלא  תפילות,  און  ברכות  אויף  נאר  נישט  דערמאנט, 

געוואונטשן אדער א צווייטן.
דער  אים  האט  יארן,  עלטערע  טיפע  די  אין  אנגעקומען  איז  כתריאל  רבי  ווען 
אויבישטער מזכה געווען מיט א מתנת חינם, ער האט צום ערשטן מאל זוכה געווען 
בשורה  גוטע  די  אנגעקומען  איז  עס  ווען  משפחה.  זיין  פון  דור  פערטן  א  זעהן  צו 
איבער דאס געבורט'ס פון די איר אייניקל האט ער נישט געקענט באהאלטן זיינע 
געפיהלן און ער האט אנגעהויבן צו מורמל'ן פסוקים פון שבח והודאה: "הודו לה' 
כי טוב", "מה אני ומה חיי!" ווער האט געגלייבט און ווער האט געטראכט אז נאך די 
ביטערע מלחמה יארן וועל איך נאך זוכה זיין אויפשטעלן אזא שיינע משפחה, און 

אויך זעהן מיט סייעתא דשמיא א פערטן דור.
כתריאל  רבי  און  קודש,  שבת  אויף  געווארן  באשטימט  איז  רבא'  'קידושא  די 
שטארק  זיך  האט  ער  מיטהאלטן.  נישט  עס  ערלויבן  זיך  געקענט  נישט  האט 
אנוועזנד  זיין  אויך  און  שמחה  די  ביי  מיטטיילן  קענען  צו  כדי  אנגעשטרענגט 
ביים  באוויזן  זיך  האט  געשטאלט  איינגעבויגענע  זיין  ווען  נאמען,  דעם  געבן  ביים 
זאלט  איר  נחת",  "אסאך   - געוואונטשן  אלע  אים  האבן  המדרש  בית  פונעם  טיר 
זוכה זיין צו אסאך גוטע יארן", "געזונט און אלע גוטע השפעות ביז הונדערט און 
צוואנציג" און נאך אזעלעכע שיינע וואונטשן ווען נאך יעדע ברכה האט רבי כתריאל 

געענטפערט אמן ווי זיין געוואוינהייט.
ביים ענדע פון די 'קידוש', ווען עטליכע פון זיינע אייניקלעך האבן שוין אנגעהויבן 
צוזאם נעמען פון די טישן און מאכן ארדענונג אין זאל, איז צוגעגאנגען צו אים א 
עלטערער איד א גוטער פריינד פון יארן צוריק, וואס האט אים ווארעם געדרוקט 
פאר  ברכה  ספעציעלע  א  האב  איך  כתריאל,  "ר'  געזאגט:  אים  האט  און  האנט  די 
אייך; איך וואונטש דיר אן, דו זאלסט זוכה זיין זיך צו באטייליגן ביי די חתונה פון די 
אייניקל וואס איז יעצט געבוירן געווארן, און זעהן וואו מ'פירט איר אונטער די חופה 

מיט גרויס פרייד און געזונט!".
ר' כתריאל וואס איז שוין געווען זאט פון ברכות אין יענעם טאג, האט צוגעהערט 
צו די וואונטש, אבער אן צו וויסן וועגן וואס אנשטאט צו ענטפערן אמן האט ער 
ווי  אפלאכן,  פון  באוועגונג  א  מיט  האנט  זיין  אויפגעהויבן  האט  און  געשמייכלט 
איינער זאגט: ס'איז א נארישע ברכה. דער אלטער שכן האט נישט נאכגעלאזט, ער 
האט נאכאמאל איבערגעזאגט פון טיפן הארץ די וואונטש מיט אנדערע ווערטער, 
אבער אויך יעצט האט ר' כתריאל זיך נישט וויסנדיג געמאכט פון זיין וואונטש וואס 
אוועק  נאכאמאל  עס  האט  ער  מציאות'דיג.  נישט  אינגאנצן  אויסגעזעהן  אים  האט 
זיין  אויף  שכן  פארן  באדאנקט  זיך  האט  ער  האנט,  זיין  מיט  דריי  א  מיט  געמאכט 
קומען און האט זיך אויפגעשטעלט וואשן צו די שבת'דיגע סעודה וואס מ'האט שוין 

געהאלטן ביים אנהויבן. 
איבער  נאכאמאל  כתריאל  רבי  טראכט  וואסער  מיט  טעפל  די  אן  פילט  ער  ווען 
האט  ער  האבן;  חרטה  ער  הייבט  פלוצלינג  און  פריינד,  זיין  פון  וואונטש  דעם 
נישט  ער  האט  פארוואס  פאסירט,  יעצט  אים  מיט  האט  וואס  פארשטאנען  נישט 
איז  וואס  פריינד  זיין  פון  וואונטש  די  נאך  געוואוינהייט  זיין  ווי  אמן  געענטפערט 

ארויס פון זיין טיפן הארץ?!
רבי כתריאל האט חרטה געהאט, אבער ער האט שוין נישט געקענט צוריק דרייען.

שוין  זיך  האט  עס  געווארן.  יונגער  נישט  איז  כתריאל  ר'  אריבער.  זענען  יארן 
אנגעזעהן אויף זיין קערפער צייכענעס פון אלטקייט, אבער זיין גייסט איז געבליבן 
פריש און געזונט ווי א יונגער מענטש. ער איז געבליבן קלוג און קלאר און ער האט 
געבוירן  זענען  וואס  אייניקלעך  איר  די  פון  שמחות  די  אין  באטייליגט  ווייטער  זיך 
געווארן איינס נאכן צווייטן. די עלטסטע איר אייניקל איז שוין גרויס געווארן און 
איז געווארן א בת מצוה מיידל, און זי האט זוכה געווען צו א ווארעמע וואונטש און 

צו א מתנה פונעם זיידן.
אין די יארן נאכדעם איז זיין קערפערליכער צושטאנד שוואכער געווארן, זיינע פוס 
האבן אויפגעהערט צו גיין און זיין הארץ איז שוין שוואך געווען. אין איינע פון טעג, 
ווען ער האט געשפירט אז די צייט ווערט שוין נענטער, האט ער געבעהטן מיט זיינע 
זעהן,  קענען  זיי  זאל  ער  אייניקלעך,  און  קינדער  זיינע  רופן  מ'זאל  כוחות  לעצטע 

אפשר דאס לעצטע מאל אין זיין לעבן.
פון אלע עקן פון לאנד זענען געקומען צעהנדליגע אייניקלעך צו זיין שטוב. דער 
צימער איז געווען אנגעפולט און רבי כתריאל האט אויפגעעפענט זיינע מידע אויגן 
און באטראכט יעדן איינעם פון די קינדער מיט א בליק פול מיט נחת, ביז זיינע אויגן 

האבן געקוקט אויף זיין עלטסטן איר אייניקל.
און  אים  נעבן  געשטאנען  איז  וואס  זוהן  זיין  צו  געוואנדן  זיך  ער  האט  פלוצלינג 

געפרעגט? 'זאג מיר נאר, ווי אלט איז דיין עלטסטע אייניקל?'
ער  וואו  בליק,  וואונדערליכן  א  מיט  געענטפערט  זוהן  דער  האט   – יאר'  'זעכצן 
פארשטייט נישט פארוואס איז זיין טאטע יעצט פארנומען צו וויסן די עלטער פון 

די אייניקל.
'א  שאד', האט רבי כתריאל געקרעכצט שטילערהייט, 'מיין גוטער פריינד האט מיך 
געענטפערט  נאר  איך  וואלט  אויב  חתונה...  איר  דערלעבן  זאל  איך  אנגעוואונטשן 
זאך,  די  צו  נישט  אויסגעזעהן  מיר  האט  וואונטש  די  וואס  כאטש  אמן,  דעם  נאך 

אפשר וואלט איך זוכה געווען...'
א קורצע צייט נאכדעם, איז רבי כתריאל נסתלק געווארן צו די ישיבה של מעלה, 
ווען ער לאזט איבער פאר זיינע אייניקלעך זיין פול-קאלירטע רוחניות'דיגע ירושה, 
און צווישן זיי די געוואלדיגע דערהער: ווען מ'איז זוכה צו באקומען א ברכה פון א 
ווערן,  פארווירקליכט  קענען  ס'זאל  אויס  נישט  זעהט  ברכה  די  וואס  כאטש  איד, 

דארף מען ענטפערן אמן מיט גרויס כוונה. 
ווייל א אמן האט א כח צו טוישן א מציאות און איבערדרייען די טבע.

'המודיע' פר' משפטים תשע"ג

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

הלואי וואלט איך געענטפערט אמן...
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איך געע ט

"ַרִּבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ֲעַקְׁשָיא אֹוֵמר, ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכ ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצוֹת, ֶׁשֶּנֱאַמר 
(ישעיה מב כא): 'ה' ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר'" (משנה אבות ו יג).

צווישן די אנדערע ברכות השחר וואס מיר לויבן אויף די פארגעניגן פון דעם גשמיות'דיגן וועלט, זענען פארהאן 
דריי ברכות וואס מיר לויבן אויף די גרויסע מתנה וואס השי"ת האט אונז געשאנקען, דאס זענען די תרי"ג מצוות 
וואס השי"ת האט זיי געגעבן פאר אונז ברחמיו וברוב חסדיו, כדי אז מיר זאלן קענען משלים זיין אונזערע נפשות 

און דורך דעם זוכה זיין צו חיי עולם הבא.
ריכטיג טאקע אז אויך א פרוי צי א קנעכט קענען מקיים זיין די מצוות, אבער חז"ל זאגן (קידושין לא א) אז "גדול 
המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה" און אויף די מעלה לויבן מיר מיטן זאגן די דריי ברכות (ב"י או"ח 

די מקור און די סדר פון די ברכותסי' מו ע"פ דברי רש"י).
די מקור פון די ברכות איז אין גמרא (מנחות מג ב): רבי יהודה זאגט, א מענטש דארף זאגן דריי ברכות יעדן טאג; 

און זיי זענען: 'שלא עשני גוי', 'שלא עשני אשה', 'שלא עשני עבד'.
די סדר פון די ברכות איז פון די הארבערע און אראפ: צום ערשט "ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי" וואס ער אינגאנצן נישט מחוייב 
מיט מצוות [אויסער די ז' מצוות בני נח], נאכדעם "ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ָעֶבד" וואס ער איז מחוייב מיט מצוות פונקט ווי א 
פרוי, אבער זיין מדריגה איז ווייניגער פון א פרוי אן קיין גרעניץ, און נאכדעם "ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ִאָּׁשה" וואס זי איז נישט 

מחוייב מיט אלע מצוות וואס א מאן איז מחוייב [צ.ב.ש. די מצוות עשה שהזמן גרמן] (ב"י שם).

מיט א לשון פון 'ניין'
אסאך פרעגן: פארוואס די ברכות זאגן מיר מיט א לשון פון שלילה: 'שלא עשני גוי/עבד/אשה', און נישט מיט די 
זעלבע לשון ווי די אנדערע ברכות: 'שעשני ישראל/בן חורין/איש'? עס זענען דא וואס זאגן אז ווייל חז"ל זאגן 
(עירובין יג ב) "נח לו לאדם שלא נברא משנברא", דעריבער קען מען נישט לויבן אויף 'שעשני', אויפן יא באשאפן, 
נאר אויף דעם וואס נאך וואס ער האט באשלאסן יא צו באשאפן די וועלט האט ער מיר נישט באשאפן אלץ א 

גוי (דרשות מהר"י מינץ, הדרוש השני).
געקענט  נישט  מיר  וואלן  ישראל',  'שעשני  געזאגט  וואלטן  מיר  אויב  מו):  סי'  (או"ח  ב"ח  דער  זאגט  הסבר  א  נאך 
נאכדעם זאגן 'שעשני בן חורין' און 'איש', ווייל עס איז שוין אריינגערעכנט אין די ברכה פון 'שעשני ישראל', און 

מיר וואלטן דערלייגט די צוויי ברכות.
און דער ט"ז (או"ח מו ד) ערקלערט אז פון די לשון 'שעשני ישראל' וואלט אויסגעקוקט אז עס איז חלילה פארהאן 
א פעלער אין די עצם בריאה פונעם גוי, דער קנעכט און די פרוי, און באמת איז נישט פארהאן קיין שום פעלער 
אין זיי, ווייל עס איז זיכער אז יעדע בריאה איז באשאפן געווארן צו א געוויסע ציל. אבער די לשון 'שלא עשני' 
האט נישט אין זיך די כוונה פון אוועק מאכן די אנדערע באשעפענישן, נאר א לויב פארן אויבערשטן וואס האט 

געטוהן מיט אונז א חסד און אונז געהאלפן אז מיר זענען צווישן די אידן.

שלא עשני גוי
אויסער די געוואלדיגע מעלה וואס אויף דעם לויבן מיר מיט די ברכה 'שלא עשני גוי', אויף דעם וואס מיר זענען 
נישט באשאפן געווארן אלץ גויים וואס זענען נישט מחוייב מיט די תרי"ג מצוות, דארפן מיר וויסן אז א איד אלץ 
'אים' אליין איז חשובער פון א גוי, אזוי ווי דער גאון רבי ברוך בער פון קאמעניץ זצ"ל האט אמאל געזאגט פאר 
'דעם  גוי  פראסטן  אויפן  נישט  איך  טראכט  ּגֹוי',  ָעַׂשִני  'ֶׁשֹּלא  ברכה  די  זאג  איז  'ווען  תלמידים:  זיינע  פון  איינעם 
גאסן קערער', און אויך נישט אויף א רייכער גוי וואס האט אסאך פארמעגן; נאר איך טראכט פונעם חשוב'סטן 
גוי אויף די וועלט – דער אמעריקאנער פרעזידענט! ווייל די מעלה פון א איד מער פון א גוי איז נישט נאר מיט 
דעם וואס ער לערנט די תורה און איז מקיים די מצוות, אנדערשט פון דער גוי וואס ליגט טיף איינגעזינקען אין 
דברים בטלים, נאר 'ער' אליין איז מער פון א גוי, און ער איז ווי א אנדערער סארט באשעפעניש, אזוי ווי עס שטייט 

(ישעיהו מג כא):"ַעם זּו ָיַצְרִּתי ִלי ְּתִהָּלִתי ְיַסֵּפרּו" ('דעת שרגא' חינוך עמ' קכב).
און אזוי ווי עס שרייבט דער בעל שו"ע הרב (או"ח מו ה): "און ער דארף אפגעבן א לויב פאר השי"ת וואס האט 
אים נישט באשאפן ווי דער חשוב'סטער פון זיי נאר ער האט זוכה געווען צו דינען דעם אויבערשטן און זיין צו 

אים נענטער מער ווי אלעמען".
אמאל האבן די מקורבים פון הרה"ק דער חוזה פון לובלין באמערקט אז ביים זאגן די ברכות השחר האט ער נישט 
געזאגט די ברכה 'שלא עשני גוי'. נאכן דאווענען, ווען זיי האבן אים געזאגט זייער פראגע, האט ער זיי ערקלערט
'אינדערפריה, ווען איך האב זיך אויפגעכאפט פון שלאף האט מיר אנגעכאפט א מחשבה איבער מיינע מצוות, 
מיין הארץ איז געווען ביי מיר צובראכן, אויף די ווייניג מעשים טובים וואס איך האב א.א.וו., אזוי ווייט אז איך בין 
נישט מסוגל געווען אראפגיין פון בעט, אבער פלוצלינג האב זיך דערמאנט אז לכל הפחות בין איך א איד און עס 
איז זיכער אז איך בין מער חשוב'ער פון א גוי. דאס האט מיר צוגעברענגט אז איך זאל אראפ שפרינגען מיט א 
פרייד פון מיין בעט און זאגן מיט א ברען: 'שלא עשני גוי!' וועגן דעם האב איך עס יעצט נישט געזאגט' ('חסידים 

מספרים' ח"ב שיט).
'שפע חיים' פון קלויזענבורג דערציילט פאר זיינע חסידים אויף א איד וואס ווען זיין  אמאל האט הרה"ק בעל 
הויז איז פארברענט געווארן צוזאמען מיט זיין פארמעגן, האט ער זיך גענומען טאנצן און שפרינגען העכער די 
בערגעלעך פון די אַש ווען ער מורמל'ט זיך אונטער אן קיין אויפהער: 'שלא עשני גוי', און ער האט ערקלערט: 'א 
נס האב איך אז איך בין נישט באשאפן געווארן א גוי... ווייל אויב אזוי וואלט ווען מיין האלצערנע עבודה זרה אויך 
ארויף אין די פלאמען... יעצט אז איך בין א איד, אויך ווען איך האב אלעס פארלוירן – איז מיר דאך איבערגעבליבן 

דער באשעפער וואס ער איז אויף אייביג...' ('לפיד האש' ח"א עמ' שסז).

שלא עשני עבד
דער קנעכט איז נענטער צו א איד מער ווי א גוי, אבער זיין מדריגה איז אסאך ווייניגער פון א פרוי, וואס כאטש 
ער איז אויך נישט מחוייב מיט די מצוות עשה שהזמן גרמן, דאך איז זיין צושטאנד שוואכער ווייל ער האט נישט 
קיין זכות אבות, ווייל זיינע אבות זענען נישט געשטאנען נעבן די בארג סיני, און אויך אז מ'קען זיך נישט פארלאזן 
אויף זיי, ווייל חז"ל זאגן (אבות ב ז): "מרבה עבדים - מרבה גזל", און אויך מיט דעם וואס ער טאר נישט חתונה 

האבן מיט א בת ישראל.
נאך שטייט אין ספר 'עולת תמיד' (פ"ט), אז ביי די ברכה 'שלא עשני עבד' איז פאסיג אינזין האבן צו לויבן אויף דעם 
וואס דער אויבישטער האט אונז געראטעוועט פון די שווערע ארבעט אין די טמא'נע לאנד מצרים, און מיט דעם 
איז ער מקיים די קלארע הלכה וואס איז גע'פסק'נט אין רמב"ם (חמץ ומצה ז ו): "ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ְלַהְראֹות 
ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ְּבַעְצמֹו ָיָצא ַעָּתה ִמִּׁשְעּבּוד ִמְצַרִים ֶׁשֶּנֱאַמר (דברים ו כג): 'ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם' ְוגֹו'. ְוַעל ָּדָבר ֶזה 

ִצָּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּבּתֹוָרה ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּכלֹוַמר ְּכִאּלּו ַאָּתה ְּבַעְצְמ ָהִייָת ֶעֶבד ְוָיָצאָת ְלֵחרּות ְוִנְפֵּדיָת".

שעשני כרצונו
ביי די ברכה 'שלא עשני אשה' געבן מיר א דאנק אויף דעם וואס ער האט אונז געגעבן אויך די מצוות עשה ש'הזמן 
גרמן', וואס א פרוי נישט מחוייב מיט זיי, און אויסער דעם האט ער אונז געגעבן די מצוה פון לערנען די תורה 

הקדושה (הרוקח).
אבער וויבאלד אז די פרויען האבן א ספעציעלע און חשובע אויפגאבע אויף די וועלט; זיי זארגן צו ערציעהן די 
קינדער, זיי פלאגן זיך מיט אלע געברויכן פון די שטוב און דורך דעם העלפן זיי זייערע מענער זיי זאלן קענען 
שטייגן אין עבודת ה', און דערצו האבן זיי נאך א ספעציעלע מעלה אז דורך זיי ווערט באשטימט די יחוס פון 
זייערע קינדער, ווייל ווער ס'איז געבוירן צו א אידישע מאמע איז א איד כאטש וואס דער טאטע איז א גוי, און 
ווער ס'איז געבוירן צו א מוטער א גוי'טע איז א ער א גוי כאטש וואס דער פאטער איז א איד; וועגן דעם האט מען 

פאר זיי מתקן געווען א ספעציעלע ברכה: 'שעשני כרצונו'.
נאך שרייבן די אחרונים אז אין די לשון 'שעשני כרצונו' לויבט די פרוי אויף נאך א טובה: ווייל אין מדרש (ב"ר ח 
ג) שטייט אז בעפאר דער אויבישטער האט באשאפן דעם מעטש האט ער זיך שואל עצה געווען אין די מלאכים, 
אזוי ווי עס שטייט (בראשית א כו): "ַנֲעֶׂשה ָאָדם". אבער די פרוי האט ער באשאפן מיט זיין אייגענע ווילן אליין, וועגן 
דעם זאגט די פרוי 'ֶׁשָעַׂשִני ִּכְרצֹונֹו' ד.מ. מיטן אויבערשטנ'ס ווילן אליין אן צו פרעגן פאר די מלאכים האט ער מיר 

באשאפן ('ישועות יעקב' או"ח מו ו, וראה שם שהאריך).

געדאנקען לויט די סדר פון דאווענען  געדתעתענה אמונים  ם 
די ברכות ההודאה אויף די מצוות

מע


