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  ידיעות פו� די ווא�

ïî éã óéåà èëàîòâ ïòî èàä äëøá à øàô ñàåå?  

íéîùä ïî íçì àéöåîä : -  ברענגע� אי� נאמע� פו� די ספרי

ל אז וויבאלד די עיקר עס� פונע מ� איז געווע� "ע מפאנו ז"רמ

האט מע� געדארפט , "íçì"ווי עס ווערט טאקע אנגערופ� , ברויט

אבער וויבאלד מע� קע� נישט זאג� המוציא , "àéöåîä"י ברכה מאכ� ד

האט מע� געזאגט , ווייל עס איז געקומע� פו� הימל" õøàä"לח מ� 

 ïî íçì àéöåîä"íéîùä" .לעתיד לבא ווע� מ �וועט עס� 'אזוי אוי

" המוציא לח מ� השמי"דע צנצנת המ� וועט מע� מאכ� די ברכה 

  ).הג� רו י מאמרי השבתות"בנ(

úåðåæî éðéî àøåá  :-  אז וויבאלד די תורה זאגט , עס קע� זיי�

ווי קיכעלע� , "úéçéôöë ùáãá"אז דער טע פו� מ� איז געווע� 

וואס אוי" דע דאר" מע� מאכ� די ברכה , געפרעגעלט אי� האניג

"úåðåæî éðéî àøåá" , געמאכט די ברכה בורא " מ�"האט מע� אויפ�

האט געקענט שפיר� אינע מ� אלע סארט 'כאטש מ. מיני מזונות

אבער אויב מע� האט נישט , טעמי וואס מע� האט נאר געוואלט

אינזי� געהאט קיי� ספעציעל� טע האט מע� געשפירט דע טע פו� 

"úéçéôö ùáãá" , ממילא דאר" מע� מאכ� א"úåðåæî" , אפילו אויב

  )� רוהג(. אינמיט� עס� וועט ער וועל� שפיר� א צווייט� טע

åøáãá äéäð ìëäù  : -  זיי� �אז וויבאלד אינע מ� , עס קע� אוי

האט , האט מע� געקענט שפיר� אלע טעמי וואס מע� האט געוואלט

ווייל יעדע מינוט , מע� נישט געקענט זאג� קיי� ספעציעלע ברכה

וועג� דע האט מע� געטוה� ווי עס . שפירט ער א אנדערע טע

אז מיט די ברכה  , "אòöé ìëäù øîà íà íìåë ì"שטייט אי� די משנה 

"ìëäù "אפילו ברויט , איז מע� בדיעבד יוצא אוי" אלע סארט עס�

אויב , או� כדי עס זאל נישט זיי� א שאלה פו� ברכה לבטלה, או� וויי�

 �  ער וועט וועל� למשל עס� א עפל או� מאכ� א בורא פרי הע# או� נא
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ראה וינס מה  הי�, עס איז דא א מדרש פליאה

דאר� מע� , באי� ורכוש מצרי� ביד� ראה ישראל

פארשטיי� די שייכות פו� די צוויי זאכ� אז דער י� איז 

אנטלאפ� ווע� ער האט געזעה� די איד� קומע� מיט� 

  ? פארמעג� פו� מצריי�

אז דער ע "גער ישמח משה זיהיילי זאגט דער

ועבדו� ועינו אות� ארבע מאות שנה פסוק זאגט 

לכאורה פארוואס האט , ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול

דער אייבערשטער געדארפט צוזאג� פאר אברה� אבינו 

  ?האט ער דע� אזוי ליב געהאט געלט, דע� רכוש גדול

נאר די גמרא זאגט אז די געלט וואס די איד� האב� 

געטראג� פו� מצרי� דאס איז געווע� דער שכר פו� ארויס

, זייער ארבעט וואס זיי האב� געארבעט פאר די מצרי�

  .או� דאס געלט איז זיי זי� געקומע� מ� הדי�

אז יעדער איד איז , בכורות' די גמרא זאגט אי� מס

ארויסגעגאנגע� פו� מצרי� מיט ניינציג אייזלע� אנגעפולט 

ואס דאס איז א געוואלדיגער ו, מיט גאלד או� זילבער

או� דאס איז לכאורה מער ווי דער שכר עבודה , סכו�

מוז זיי� אז די . וואס די איד� האב� געארבעט אי� מצרי�

איד� האב� אוי� גענומע� באצאלט דע� שכר פו� זייערע 

  .עלטער� וואס האב� געארבעט אי� מצרי�

קומט אויס אז די איד� האב� דא באקומע� דע� 

או� דאס , מצרי� בתורת ירושה פו� זייערע עלטער�ביזת 

ענט פו� די עלטער� צייגט אז זיי זענע� 'ירש'אז זיי האב� גע



או� זיי האב� זי� נישט , געווע� ערלי� או� זייער יחוס איז געווע� ריי�

  .אויסגעמישט מיט די מצרי�

איז " ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול"קומט אויס אז די הבטחה פו� 

עווע� א שטארקע הבטחה פאר אברה� אבינו אז זיינע קינדער וועל� גאר ג

  .בלייב� ערלי� אי� מצרי� או� זיי וועל� זי� נישט אויסמיש� מיט די גוי�

ת האט זי� אויסגענומע� א תנאי מיט� י� ביי "ל זאג� אז השי"חז

דאס איז אבער נאר . אז זיי זאל� זי� שפאלט� פאר די איד�, בריאת העול�

ווייל אויב זיי זענע� , די איד� זענע� נישט אויסגעמישט מיט די גוי�אויב 

  .אויסגעמישט מיט די גוי� האב� זיי מער נישט קיי� די� ישראל

דיג אז 'טענה, דער י� האט זי� נישט געוואלט שפאלט� פאר די איד�

ער דאר� זי� נאר שפאלט� פאר די איד� אויב זענע� זיי געווע� ערלי� או� 

אבער אויב האב� זיי זי� אויסגעמישט מיט די מצרי� זענע� זיי , אפגעהיט�

 'רכוש גדול'וועג� דע� ווע� ער האט געזעה� דע� . מער נישט קיי� איד�

�או� וועג� , האט ער פארשטאנע� אז די איד� זענע� געבליב� ריי� או� ערלי

  .דע� האט ער זי� געשפאלט�

í¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îô        
ÂÓÚ ÛÒÂÈ ˙ÂÓˆÚ ˙‡ ‰˘Ó Á˜ÈÂ:  

עס וואלט גענוג געווע� ווע� , איז לכאורה איבריג עמודאס ווארט 

  .ויקח משה את עצמות יוס�עס שטייט נאר 

איז מסביר לויט דע� וואס עס שטייט אז די איד�  כלי יקרדער 

וואס זיי , זענע� דעמאלט געווע� פארנומע� צו שלעפ� די גאלד או� זילבער

רבינו האט זי� נישט אפגעגעב�  אבער משה, האב� באקומע� פו� די מצריי�

  .יוס� עצמותנאר מיט די 

גאלד או� זילבער האט מע� ? זאכ� 2וואס איז דער חילוק צוויש� די 

אבער , מע� נעמט דאס נישט מיט אוי� יענע וועלט, נאר אוי� די וועלט

שה רבינו האט מיט גענומע� די מ את עצמות יוס� משה ויקחדאס איז פשט אי� פסוק . מצוות נעמט מע� יא מיט אוי� אייביג

  .עמו מיט זי� אוי� יענע וועלט) פו� מטריח זיי� מיט די עצמות יוס�(מצוה 

*  

  ?פארוואס האט מרי� הנביאה געדארפט נעמע� א פויק: ותקח מרי� הנביאה אחות אהר� את התו� בידה

אב� געזינגע� שירה האט מרי� הנביאה ענטפערט אז ווע� די איד� ה, ע"ל פרעמישלאנער זי'מאיר' הייליגער רבי רדער 

ווייל מע� טאר נישט הער� א , אבער א פרוי טאר דא� נישט זינגע� ווע� מענער הער�, באקומע� א גרויסע התלהבות צו זינגע� שירה

, ר קולוועג� דע� האט זי גענומע� א פויק או� שטארק געקלאפט דערמיט במילא האט קיינער נישט געקענט הער� אי. פרוי זינגע�

  .ת"או� זי האט געקענט אויסדריק� איר לויב צו השי

שפיר� א צווייט� פאר� עס� וועט ער באשליס� צו 

קומט אויס אז די בורא , למשל פו� א קיכ�, טע

האט מע� , פרי הע# איז געווע� א ברכה לבטלה

  ".ìëäù"שטענדיג נאר געזאגט די ברכה 

èëàîòâ èùéð èàä ïòî  : -   מע� האט בכלל

ווייל דער , נישט געמאכט קיי� שו ברכה אויפ� מ�

די קדושה  תכלית פו� א ברכה איז כדי מברר צו זיי�

או� זיי אפטייל� פו� די , וואס ליגט אינע מאכל

או� וויבאלד די מ� איז געווע� א מאכל פו� , פסולת

מלאכי וואס דאר" נישט קיי� שו בירור האט 

בני יששכר בש (. נישט אויסגעפעלט קיי� שו ברכה

  ).ל"ווילעדניק זצ'ישראל דוב מ' ק ר"הרה

íòè à êàð: טאר נישט די גמרא זאגט אז מע �

 ,)ה"ברכות ל(הנאה האב� פו� עול הזה %� א ברכה 

זעהט אויס פו� דע אז נאר א זא� וואס איז פו� 

. עול הזה טאר מע� נישט הנאה האב� א� א ברכה

איינע פו� די זיב� ) ח"סנהדרי� ק(אוי� זאגט די גמרא 

ווייל פו� דארט וועט זי� " שחקי"הימלע� הייסט 

קומט אויס אז די מ� איז , תיד לבאדי מ� צורייב� לע

וועג� , א זא� פו� עול הבא או� נישט פו� די וועלט

דע איז דאס געווע� אינגאנצ� פטור פו� צו מאכ� 

  ).פרדס יוס"(דערוי" א ברכה 

úáùá :úáù úãåòñ ìåëàì åðùã÷ øùà :

אז אינדערוואכ� האט , דער בני יששכר לייגט צו

ברכה אבער  מע� טאקע נישט געדארפט מאכ� א

שבת וואס דאס עס� פו� שבת איז א בחינה פו� 

"íéùã÷ úìéëà " וואס דאס איז א גרעסערע מדריגה

ìåëàì åðùã÷ øùà האט מע� געמאכט די ברכה 

úáù úãåòñ .)בני יששכר(  



  

  

  

געווע� איז דאס אי� די תקופה נא� די צווייטע וועלט 

מלחמה ווע� דער היימישער ציבור האט זי� אנגעהויב� צו 

באזעצ� אי� די אלע שטעט וואו עס האב� געוואוינט א גרעסערע 

ר איד מאנשי ע'איז געווע� א חשוב. קהלה פו� ערליכע איד�

או� ער , ט וואס האט זי� באזעצט אי� אנטווערפ�"שלומינו לאויש

  .האט דארט אנגעהויב� צו האנדלע� אוי" די בערזע מיט דימאנט�

 ·È·¯' Ô Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚאי� יענע צייט איז ער געקומע� צו

ÈÊ" Úקיי� אמעריקע , או� דער רבי האט זי� ביי איה

האט דער , ייט איה מיט פרנסהפאראינטערעסירט ווי אזוי עס ג

, � אז עס גייט איה שווער איבער די ווא�'איד געזאגט פאר� רבי

אז ער , אבער ביז צו די ענדע ווא� קומט ער אויס מיט פרנסה

� אז 'האט ער געבעט� דע רבי, האט גענוג אוי" צו מאכ� שבת

 �דער רבי זאל איה אנווינטש� אז ער זאל שוי� אנהויב ווא� אוי

או� ער זאל זי� נישט דארפ� אזויפיל , האב� גענוג פרנסה

  .מוטשענע� אוי" פרנסה

מע� זאגט נא� פו� "געענטפערט  ÈÊ È·¯"Úהאט איה דער 

אז עס שטייט ווע� דער שלאנג האט צוגערעדט חוה צו , צדיקי

האט איה דער אייבערשטער געזאגט , עס� פונע ע# הדעת

'�וועסט אייביג עס� זאמד או� דאס דו ', ועפר תאכל כל ימי חיי

וואס פאר א , דאר" מע� דא� פארשטיי�, וועט זיי� דיי� שפייז

אויב האט ער צו עס� זאמד וועט ער , אדרבא? עונש איז דאס

 �דא� קיינמאל נישט דארפ� זוכ� וואס צו עס� ווייל זאמד איז דא

  "?איז דא� דאס א טובה פאר� שלאנג, דא איבעראל

דער פשט איז אז דער אייבערשטער האט נאר וואס דע� "

ממילא וועסטו ', ועפר תאכל כל ימי חיי�'געזאגט פאר� שלאנג 

או� דו וועסט קיינמאל נישט , קענע� עס� זאמד פו� דער ערד

ת "אזוי אז דו וועסט מיט השי, דארפ� צוקומע� צו אייבערשט�

ז א, או� דאס איז די גרעסטע קללה, ל"נישט האב� קיי� שייכות ר

ער וועט נישט האב� קיי� שייכות או� נישט דארפ� גארנישט 

  ".ת"בעט� פו� השי

האט דער רבי אויסגעפירט פאר דע איד מיט זייער 

אדרבא מיר דארפ� דאנק� או� לויב� דע "הארציגע ווערטער 

אייבערשט� וואס ער גיט אונז נישט ברייט פרנסה א� דע וואס 

ווייל אויב ער , � מתפלל זיי�מיר זאל� צו איה האלט� אי� איי

, וואלט אונז יא געגעב� אזוי פרנסה וואלט געווע� זייער ביטער

כ "ע..." מיר וואלט� נישט אויסגעזעה� בעסער פונע שלאנג

  .המעשה

˜ "Î ווע� דער איד האט אמאל דערציילט די מעשה פאר א

Â�È·¯ Ô¯Ó ˜ÂˆÊ ‰˘Ó Í¯· ÏÚ·"Ï , צוגעלייגט אז דער רבי האט

י פרעגט "ווי רשב )א"ו ע"ד" ע(יומא ' גט די גמרא אי� מסדאס זא

ת אראפגעשיקט מ� יעד� טאג "דארט פארוואס האט השי

או� נישט געגעב� אוי" איינמאל אז עס זאל זיי� גענוג , באזונדער

א קעניג : האט ער גענטפערט מיט א משל? אוי" א גאנ# יאר

עס� איינמאל וואס האט א ב� יחיד או� ער האט איה געגעב� צו 

או� דער זו� האט נישט געהאט די , א יאר פאר� גאנצ� יאר

, מעגליכקייט אריינצוקומע� צו טאט� מער ווי איינמאל א יאר

שפעטער האט איה דער טאטע אנגעהויב� צו געב� יעד� טאג 

באזונדער או� דער קינד האט געקענט אריינגיי� צו טאט� יעד� 

  .איינציג� טאג

אז , געווע� ביי די אידישע קינדער אי� מדבר אזוי אוי� איז

קינדער איז געווע� באזארגט  5 4יעדער טאטע וואס האט געהאט 

טאמער מארג� וועט נישט זיי� צו עס� או� זיינע קינדער וועל� 

האט ער יעד� טאג מתפלל געווע� צו , שטארב� פאר הונגער

וי האב� אז, או� יעד� טאג איז עקסטער געקומע� מ�, אייבערשט�

אידישע קינדער געהאט א שטארקע נאנטקייט או� שייכות צו 

וועג� דע האט דער אייבערשטער , ת יעד� איינציג� טאג"השי

געגעב� יעד� טאג עקסטער מ� אז די איד� זאל� אייביג זיי� נאנט 

  ."צו אייבערשט�
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‰¯È˘ ˙˘¯Ù ˙‡È¯˜  

אז "פרשה ליינט מע� די פרשה פו�  ווייל אי� די" ˘È¯‰ ˘·˙"דער שבת ווערט אנגערופ� 

  .ווע� די אידישע קינדער זענע� ארויס פו� מצרי" ישיר משה ובני ישראל

צוליב די חשיבות פו� די שירה פירט מע� זי� אז ווע� מע� ליינט די שירה אי� די תורה 

 אוי� ליינט מע� די. שטעלט מע� זי� אוי" או� מע� הערט אויס די שירה שטייענדיגערהייט

  .שירה מיט א ספעציעל� נוסח אוי" די טראפ�

ביי דאווענע� מיט א גרויסע כונה או� " שירת הי"אזוי אוי� פירט מע� זי� צו זאג� די 

  .מע� זאגט דאס פסוק בפסוק מיט� שליח ציבור, התלהבות

ÍÚÏ‚ÈÈÙ È„ ¯‡Ù ÍÚÏ˜Ú¯· Ô‚ÈÈÏ  

. עס איז א מנהג ישראל ארויסצולייג� ברעקלע� פאר די פייגעלע� ערב שבת שירה

וויבאלד די טעמי פו� לייג� די ברעקלע� , אנדערע האב� זי� געפירט צו לייג� או שבת שירה

  .איז פארבינד� מיט� שבת אליי�

די  איז דא א ברייטע שמועס איבער דע עני� פו� לייג� ברעקלע� פאר ÌÈ˜ÒÂÙאי� די 

עט אז מע� טאר נישט לייג� די 'טענה )'ק ז"ד ס"שכ' סי(דער מג� אברה , פייגעלע� או שבת

, ווייל דער מענטש איז נישט מחויב צו שפייז� די פייגעלע� פו� די גאס, ברעקלע� אי� שבת

  ).ח"ע הרב ס"כ ש בשו"וכ(ממילא איז עס חילול שבת 

ברענגט אז מע� מעג יא לייג� ברעקלע� דור� א ) ו"ז ס"קס' בוטשאטש סי( ‡·¯‰Ï˘‡ Ìאי� ספר 

אז די פייגעלע� זאל� עס עס� שוי� נאכ� , אדער מע� זאל עס לייג� ממש ביי זמ�, קליי� קינד

, אדער איז דא א� עצה אז מע� לייגט דאס פאר שבת צוגעדעקטערהייט). ו"ק ט"תורת שבת ס(זמ� 

  ).דכיו� דאינו רק מסיר המונע מותר, תת נשמת שב"שו(או� או שבת דעקט מע� דאס אוי" 

, זענע� מתיר צו לייג� ברעקלע� פאר די פייגעלע� אי� שבת ÌÈ˜ÒÂÙאבער אנדערע 

אלס שכר פאר די פייגעלע� וואס האב� געזאגט שירה , וויבאלד מע� טוט דאס לש מצוה

  ).ז"ק י"תוספות שבת ס(דאר" מע� נישט מקפיד זיי� דערוי" , ביי י

, מעג לייג� אי� שבת'או� מ, שטייט אז מנהג ישראל תורה היא) ג"ס( ‰˘ÍÂ¯ÚÔÁÏÂ אי� 

וויבאלד מע� טוט דא� דאס נישט פאר די טובה פו� די פייגעלע� נאר פאר אונזער אייגענע 

איז , ווייל מיר וויל� מכיר טובה זיי� פאר די פייגעלע� וואס האב� געזאגט שירה ביי י, טובה

, לייג� די ברעקלע� אז מיר זאל� זי� דערמאנע� די שמחה פו� שירת הי דא� אונזער כונה מיט�

  .ממילא מעג מע�

אז וויבאלד שבת , �ÌÈÈÁ Á¯Â‡ È˜ÂÓÈשרייבט אי� זיי� ספר  Ê ·¯ ¯Ú˘Ë‡˜�ÂÓ"Ïˆדער 

גייט אריי� , שירה געפאלט דא� אי� ווינטער ווע� די פייגעלע� האב� נישט צו עס� אי� פעלד

, איז א מצוה רחמנות צו האב� אוי" זיי'ווייל ס, י פייגעלע� בגדר מצוהדאס געב� עס� פאר ד

בפרט שבת שירה ווע� עס איז נא� א , או� דאס איז מעורר רחמי שמי אוי" אונז אי� הימל

  .מנהג ישראל תורה

íþ−¾ ³ë¾ −èíòô  


