
די מקור פון די תקנה 
א מעטש איז מחוייב צו זאגן יעדן טאג 'מאה ברכות' צום ווייניגסטנס. די מקור פון די תקנה, וואס איז 
גע'פסק'נט געווארן להלכה אין שולחן ערוך )או"ח מו ג(, לערנען ארויס די חכמים )מנחות מג ב, און 
ָרֵאל ָמה ה' ֱאלֶֹקיָך ׁשֵֹאל  ה ִישְׂ אין רש"י דארטן( פון די פסוק וואס שטייט אין אונזער פרשה )י יב(: "ְוַעתָּ
ְך..." - זאלסט נישט ליינען 'מה', נאר 'מאה'. און אין תוספות דארטן שטייט אין נאמען פון רבנו  ֵמִעמָּ
תם, אז חז"ל לערנען דאס ארויס פון דעם וואס אין די פסוק זענען דא הונדערט אותיות ]און אפילו 
עס זענען דא פאר אונז נאר ניין און ניינציג אותיות, פונדעסוועגן די ווארט 'שֵֹׁאל' קען מען ליינען ווי 

עס וואלט געשטאנען מיט א ו' - 'ׁשֹוֵאל', אזוי איז דא הונדערט אותיות[. 

עס שטייט אין ספר 'צרור המור' ביי אונזער פרשה, אז ווער עס זאגט די מאה ברכות יעדן טאג, ווערט 
ָרָכיו ּוְלַאֲהָבה  ָכל דְּ אים גערעכנט ווי ער וואלט מקיים געווען די פסוק: "ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך ָלֶלֶכת בְּ
ָך", און מיט דעם ווערט אים גערעכנט ווי ער וואלט  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפשֶׁ אֹתוֹ ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך בְּ
מקיים געווען כל התורה כולה, און וויבאלד צו אניאגן די מאה ברכות איז נישט א גרויסער פלאג 

אויפן מעטש, וועגן דעם איז די לשון פון די פסוק: "מה ה' אלוקיך שואל מעמך?!".

'הרי  זיין ספר  אין  זצ"ל  עינים'  'מאור  פונעם  נעמיראוו א תלמיד  פון  צבי  רבי שכנא  נאך שרייבט 
די  אין  ברכות  די מאה  פון  די תקנה  געווארן  מרומז  איז  אומזיסט  נישט  אז  ויקרא(,  )פר'  בשמים' 
ווארט 'מה' וואס עס באטרעפט 'אדם', נאר צו לערנען אז מ'ווערט נישט אנגערופן אדם, נאר ווער 
עס געבט אכטונג צו זאגן די מאה ברכות ווי עס דארף צו זיין, און דאס איז מרומז אין די ווערטער 
פון חז"ל "אל תקרי מה ]זאלסט נישט רופן מה[ וואס ד.מ. אדם, אלא מאה – נאר דער וואס זאגט 

די מאה ברכות יעדן טאג. 

אין די ארטיקל וואס איז פאר אונז, וועלן מיר פראבירן אראפ ברענגען עטליכע ענינים פונעם גרויסן 
קוואל - וואס ענדיגט זיך נישט - איבער די חשוב'ע תקנה וואו עס ווערט דערמאנט אין די ווערטער 
פון חז"ל און די ראשונים און אחרונים, וואס האבן פון איין זייט זייער אנגעווארנט אויף די חשיבות 
פון עס מקיים זיין, און פון די אנדערע זייט האבן זיי ארום גערעדט איבער די סגולות וואס אין דא 

אין דעם.

וואס באשיצט אויף די אידן פון די שלעכטס?!
פון די ווערטער פון חז"ל זעהט אויס, אז די תקנה פון די מאה ברכות 
האט אוועק געשטעלט דוד המלך עליו השלום, אזוי ווי עס שטייט 
געווען  איז  דוד  פון  צייטן  די  אין  אז  כא(  יח  )במדב"ר  מדרש  אין 
זענען  טאג  יעדן  ווען  פאלק,  אידישע  דאס  ביי  מגיפה  שווערע  א 
האט  המלך  דוד  ביז  צייט,  די  פאר  מענטשן  הונדערט  געשטארבן 
יעדן טאג הונדערט ברכות און אין דעם  זאגן  געווען מ'זאל  מתקן 
זכות האט זיך די מגיפה אויפגעהערט. נאך לייגן צו חז"ל א רמז צו 
ֶבר  ַהגֶּ ּוְנֻאם  י  ִישַׁ ן  ִוד בֶּ "ְנֻאם דָּ דעם פון די פסוק )שמואל ב' כג א(: 
ֻהַקם ָעל" – די ווארט 'על' באטרעפט הונדערט, און פון דעם זעהט 
מען אז דוד המלך האט אוועק געשטעלט פאר אונז צו זאגן די מאה 

ברכות יעדן טאג.

די ווערטער פון חז"ל ווערן אויך אראפ געברענגט אין טור )או"ח מו(, 
און דער ב"ח שרייבט דארט, אז נישט אומזיסט האט דער טור אראפ 
זיך נישט באגעניגט  געברענגט די סיבה צו די תקנה, און ער האט 
מיטן ברענגען נאר די הלכה, נאר כדי אונז צו לערנען אז די סכנה 

הינטיגן  ביזן  דא  נאך  איז  טאג  יעדן  מענטשן  הונדערט  שטארבן  פון 
טאג רח"ל, און אויך אין אונזערע טעג איז די סגולה עס צו פארמיידן דורך דאס זאגן די מאה ברכות.

דאס  אויף  באשיצן  ברכות  מאה  די  אז  רמז,  בדרך  שכ(  סי'  ברכות  )הל'  'רוקח'  דער  שרייבט  נאך 
אידישע פאלק פון די הונדערט קללות וואס שטייט אין פרשת כי-תבוא ]די צ"ח קללות, מיטן צולייגן 
"גם כל חלי וכל מכה"[. און דער הר"ם די לונזאנו שרייבט אין זיין ספר 'שתי ידות' )דף קב(: "לייגט 
צו די הארץ ...צו זאגן יעדן טאג די מאה ברכות כדי ענק זאלן געבענטשט ווערן דורך דעם, ווייל דורך 

די ברכות קענען מיר אויסהאלטן אין דעם גלות".

זצ"ל: איינמאל איז  הגרש"ז אויערבאך  עס האט דערציילט איינער פון די שטוב מענטשן פון מרן 
אנגעקומען צו זיין שטוב א גרויסער תלמיד חכם וואס איז קראנק געווארן אויף א שווערן קרענק 
רח"ל, און האט געפרעגט: מיט וואס קען ער זיך מחזק זיין צו דערווייטערן פון זיך דאס שווערד וואס 
ליגט אויף זיין האלז? הגרש"ז האט געטראכט אביסל און האט געענטפערט: זעה נאר, איך בין נישט 
געוואוינט צוזאגן פאר מענטשן וואס זיי זאלן טוהן, איך קען דיר נאר זאגן וואס איך וואלט געטוהן 
אויב חלילה איך וואלט זיך געטראפן אין אזא צושטאנד. איך וואלט זיך מחזק געווען מיטן זאגן 
די מאה ברכות; און איך רעד נישט פון צו זאגן אבי געזאגט, האט צוגעלייגט הגרש"ז, נאר 

מיט א גרויסע כוונה, אזוי ווי די הלכה פאדערט.

עס איז אינטערסאנט צולייגן, האט ער צוגעלייגט און דערציילט, אז ווען הגרש"ז 
האט געזאגט די אויבנדערמאנטע ווערטער, האט זיין פנים געפלאמט ווי פייער, 

זיין גאנצן לעבן איז  ווי די זאך ברענט טיף אין זיינע איברים. כאטש אז אין  עס האט אויסגעזעהן 
געווען באקאנט אז ער איז זייער אפגעהיטן אין אלע ענינים פון ברכות, און ער פלעט זיי זאגן מיט א 
שטארקע כוונה, פונדעסוועגן האט ער געזעהן פארוויכטיג צולייגן חיזוק אין דעם ביז זיינע לעצטע 

יארן )'מצות המאה ברכות כהלכתה' עמ' כא(.

די מאה ברכות זענען אקעגן די ששים רבוא אידן
א אינטערסאנטער חשבון שרייבט דער הרמ"ע מפאנו, לויט דעם קענען מיר פארשטיין די סגולה 
פון די מאה ברכות צו ראטעווען כלל ישראל: די שכר פון א ברכה איז צעהן גאלדענע דינרים, וואס 
אין יעדע איינע זענען דא פינעף און צוואנציג זילבערנע דינרים, קומט אויס אז אין יעדע ברכה איז 
זילבערנע דינרים, און אין די הונדערט ברכות זענען דא פינעף און  דא צוויי הונדערט און פופציג 
זיי  זענען  צוזאמען  מעה,  זעקס  דא  איז  דינר  זילבערנע  א  אין  דינרים.  זילבערנע  טויזנט  צוואנציג 
הונדערט און פופציג טויזנט מעה. אין א מעה זענען דא צוויי פונדיונים, און אין א פונדיון זענען דא 

פיר איסרים, אלעס צוזאמען באטרעפט די א צאל פון זעקס הונדערט טויזנט איסרים.

פון די לשון פון די פסוק )במדבר ל ג(: "לאסור איסר על נפשו", קענען מיר לערנען בדרך רמז אז 
הונדערט  זעקס  אזוי,  אויב  ישראל,  כלל  פון  נפש  איין  ראטעווען  מען  קען  'איסר'  יעדע  אנשטאט 
טויזנט איסרים זענען א אויסלייז פאר די זעקס הונדערט טויזנט אידישע קינדער )מאמרי הרמ"ע 

מפאנו, מאמר צבאות ה', ח"ג אות ד'(. 

די מעלה פון צו זאגן די מאה ברכות
גאר א גרויסע ליבשאפט האבן געהאט אונזערע רבי'ס די באלייכטער פון אלע דורות צו די תקנה מיט 
אלע אירע סגולות און מעלות, און אין זייערע ספרים האבן זיי מאריך געווען צו שרייבן איבער דעם, 
סיי בדרך הנגלה און סיי בדרך הסוד. צ.ב.ש. אין ספר 'כל בו' )סי' א( שרייבט ער: קום און זעה, ווי 
שטארק האט הקדוש ברוך הוא אונז ליב, אז ער האט אונז באפוילן צו זאגן מאה ברכות יעדן טאג, כדי 
מיר זאלן פארדינען די שכר פון טויזנט גאלדענע מטבעות יעדן טאג. ווייל יעדע ברכה איז דאך ווערד 
צעהן גאלדענע מטבעות, אזוי ווי די חכמים האבן געזאגט )חולין פז 
א(: "...עס איז ארויס א בת קול און האט געזאגט: א כוס של ברכה 
יעדע  אויף  מטבעות  צעהן  מטבעות,  גאלדענע  פערציג  ווערד  איז 

ברכה און ברכה".

"און  אין אנהויב שרייבט ער:  פונעם רוקח  פירוש הסידור  און אין 
געווארן,  די בית המקדש איז חרוב  און  געזינדיגט  ווייל מיר האבן 
האבן מיר נישט קיין מזבח און קיין קרבן, וועגן דעם, השי"ת וואס 
זאגן פאר  צו  אונז באפוילן  זיין פאלק, האט  פון  גוט'ס  די  אין  וויל 
אים די מאה ברכות, אזוי ווי ער האט צוגעזאגט פאר אברהם אבינו, 
מ'וועט  אויב  זיין,  נישט  שוין  וועט  המקדש  בית  די  ווען  אויך  אז 
ווי  ענק  פאר  איך  רעכן  טאג,  יעדן  ברכות  מאה  די  מיר  פאר  זאגן 
ענק וואלטן מקריב געווען פאר מיר אלע קרבנות". און דער נצי"ב 
ערקלערט,  עס  האט  צ(  סי'  ח"ה  דבר'  )'משיב  וואלאזשין  פון 
זיי  מ'האט  וואס  אזעלעכע  דא  זענען  קרבנות  די  צווישן  ווי  אזוי 
זענען  וואס  דא  זענען  עס  און  זאכן,  כללות'דיגע  אויף  געברענגט 
די  געווען  אונז חז"ל מתקן  אזוי האבן  זאכן,  די פרטיות'דיגע  אלץ 
באשטימטע תפילות אזוי ווי שמונה עשרה, און אקעגן זיי די ברכות 
אראפ  וועט  דעם  דורך  וואס  ענין,  איינציגע  יעדגן  פאר  איז  וואס 
קומען אסאך שפע אויף די וועלט אויך נאך ווען די בית המקדש איז 

חרוב געווארן צוליב אונזערע עוונות.

א אינטערסאנטער פונקט שטייט אין ספר 'מאה ברכות' )מאמר הכרת טובה(: אין די פסוק שטייט 
א לשון 'שואל', די ווארט 'שואל' קען מען טייטשן 'בארגן', עס קומט צו זאגן, אז השי"ת נעמט נישט 
די ברכות צו זיך, נאר עס איז ווי ער 'בארגט' עס פון דער מענטש, און ער געבט עס אים צוריק מיט 

כפל כפליים פון גוט'ס און ברכה.

נאך רמזים איבער די ענין פון די מאה ברכות
עס זעהט אויס אז עס זענען נישטא אסאך מצוות וואס די ראשונים ברענגען אזויפיל רמזים אויף 
דעם אזוי ווי די מצוה פון מאה ברכות. אין דעם קורצן בלעטל וועלן מיר זיכער נישט קענען אלעס 

ברענגען, אבער צוליב די טייערקייט פון דעם ענין וועלן מיר ברענגען עטליכע פון זיי:

דער רבינו בחיי ביי אונזער פרשה ]און ענליך צו דעם ווערט געברענגט אין 'דעת זקנים' פון די 
בעלי התוספות[ לערנט ארויס פון די פסוק אין תהלים )קכח ד( "הנה כי כן יבורך גבר ירא 

]ברכות[  וואלט דא געשטאנען: הנה מאה  ווי עס  און  כן' באטרעפט הונדערט,  'כי  ה'": 
יברך גבר ירא ה'.

און דער בעל הטורים )דברים לג א( שרייבט אז די תקנה פון די מאה ברכות איז 

 פרשת עקב 

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל. gmail.comכ@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

די תקנה פון צו זאגן די מאה ברכות יעדן טאג
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

ארץ נחלי מים 
"כי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי 
'ארץ  פון  תיבות  ראשי  די  ז(:  ח  מים")דברים 
נחלי מים' הם 'אמן', א רמז צו די ווערטער פון 
צו  זוכה  איז  ווער עס ענטפערט אמן  אז  חז"ל 
גן עדן, וואס ווערט אויך אנגערופן 'ארץ נחלי 
מים', אלץ די פיר טייכן וואס קומען ארויס פון 
איר, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק )בראשית ב 
יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם  "ונהר  י(: 

יפרד והיה לארבעה ראשים"
 )'יושיע ציון' עקב(.

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

דער חפץ חיים האט געזעהן אויף שפעטער

רמז  א  ברענגט  און  ע"ה,  רבנו  דורך משה  געווארן  געשטעלט  אוועק  שוין 
אויף דעם, אז די ראשי תיבות פון 'משה איש האלוקים' איז די אותיות 'מאה', 

און די סופי תיבות זענען 'משה'. 

די  פון  אז  א'(  אות  ברכות  מאה  חיים',  )'ארחות  לוניל  פון  אהרן  רבינו  שרייבט  נאך 
פסוק "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום", איז דא א רמז צו דעם אז ווער עס זאגט 
די מאה ברכות יעדן טאג איז ער מובטח אז ער איז א בן העולם הבא. ווייל 'לכן' באטרעפט 
הונדערט, און פון דא זעהן מיר אז ווער עס זאגט די מאה ברכות איז זוכה צו 'בריתי שלום', ד.מ. 

חיי עולם הבא.

עס איז ראוי צו ציילן די ברכות וואס ער זאגט
פון שטענדיג אן האבן די גדולי ישראל זייער אכטונג געגעבן אויפן זאגן די מאה ברכות, ווייל אזוי 
ווי מיר האבן פריער געברענגט, איז עס נישט בלויז א מנהג, נאר עס איז א בפירוש'דיגע הלכה וואס 
מ'דארף עס איינהאלטן ווי אלע אנדערע הלכות. נאך מער פון דעם, דער גאון רבי משה שטערנבוך 
מדייק  האט  זצ"ל  בריסק  פון  גרי"ז  דער  אז  קכט(  סי'  ח"ב  והנהגות'  )'תשובות  ברענגט  שליט"א 
געווען פון די לשון פונעם רמב"ם וואס שרייבט )תפילה ז טז(: "ומונה כל הברכות עד שמשלים מאה 

כל יום", אז מ'דארף ממש ציילן די אלע ברכות.

למעשה, די פוסקים האבן אויסגערעכנט און אויסגעפונען אז ווער עס איז מדקדק אין די תפילות 
און אין די ברכות וואס ווערן געזאגט יעדן טאג, וועט גרינגערהייט צוקומען צו די צאל פון מאה 
ברכות ]זעה אין 'משנה ברורה' )מו ד( וואס רעכנט אויס די ברכות וואס ווערן געזאגט יעדן טאג[. 
און אין שבת וואס די שמונה עשרה האט אין זיך נאר זיבן ברכות, דארף מען פארענדיגן די צאל דורך 

זאגן ברכות אויף פירות און שמעקעדיגע זאכן. )שו"ע או"ח רצ א(

דער גאון רבי יעקב עמדין זצ"ל שרייבט אין זיין סידור )סידור יעב"ץ ח"א עמ' תקעט(: "און ער זאל 
רעכנען פון אנהויב נאכט וויפיל ברכות ער וועט קענען טוהן, עס זאל אים נישט פעלן פון די מאה 
ברכות וואס ער דארף זאגן א יעדן טאג ...און ער זאל זיי ציילן איינס מיט נאך איינס צו וויסן זייער 
צאל. יעדע מאל וואס ער זאגט א ברכה, איז א מצוה עס אויפשרייבן ער זאל וויסן די צאל ...ווייל 
אין א פאסט טאג, און אזוי אויך שבת צי יום טוב וואס עס פעלן פון די צאל אסאך ברכות, זאל ער 
טראכטן ווי אזוי און מיט וואס וועט ער זיי קענען משלים דורך אנדערע ברכות אנשטאט זיי, און אין 
שבת זאל ער מאכן א קעסטעלע וואו דארט זאל ער אריין לייגן פירות אדער באנדלעך לויט די צאל 
פון די ברכות, ביז עס וועט געענדיגט ווערן די צאל פון הונדערט" און דער יעב"ץ פירט אויס: "און 

דאס אויסרעכענען איז זייער באליבט פאר השי"ת".

זאגן די ברכות אויפן ריכטיג אופן
בעפאר מיר ענדיגן אונזער אטיקל, איז וויכטיג מיר זאלן געדענקען, אז כדי מיר 

זאלן קענען מקיים זיין די מצוה פון די מאה ברכות אזוי ווי עס דארף צו זיין, וועלן 
מיר זיי דארפן זאגן ווי עס דארף צו זיין, און אזוי ווי דער רמב"ם שרייבט )שו"ת, סי' רסא(: 

"דאס זאגן די מאה ברכות מיט א שנעלקייט און א איילעניש, איז א ריכטיגע טעות ...ווייל אלע 
אופנים פון עבודת ה' וואס זענען געגעבן געווארן אין א צורה פון רעדן, איז די כוונה ביי זיי אז 

מ'זאל טראכטן פון דעם ווען מ'זאגט עס מיטן מויל, און ער זאל וויסן אז ער רעדט יעצט מיט דער 
האר פון די גאנצע וועלט ...און אויב אלעס איז דאס רעדן מיט אים, וויאזוי מעג מען זיך איילן אין זיי 
און מסיח דעת זיין פון וואס ער זאגט, און ווער עס ווייסט נישט וואס ער זאגט און ער פארשטייט זיי 
נישט, איז גערעכנט זיין תפילה אזוי ווי די תפילה פונעם פאפעגיי אדער פון א נאר, וואס זאגן איבער 

די ווערטער וואס מענטשן האבן זיי אויסגעלערנט".
וואס א מענטש  'סדר היום' )מאה ברכות( אז די מאה ברכות  נאך שטייט אינעם פריערדיגן ספר 
זאגט יעדן טאג, דארפן זיין אזעלעכע ברכות וואס מ'קען זיי רעכנען, ד.מ. ברכות וואס זענען געזאגט 
געווארן מיט די ריכטיגע כוונה, ווייל אויב נישט, ווערן זיי גערעכנט פאר פסול'ע ברכות וואס קענען 
זיי  ווערן  זינד  א  ווי  פונקט פארקערט,  און  ברכות,  די מאה  פון  צאל  די  אין  גערעכנט  ווערן  נישט 

גערעכנט.
און פון די ווערטער פונעם זוהר הקדוש קענען מיר צולייגן און זיך אפלערנען די עצה וויאזוי קענען 
מיר שטערקער מאכן דעם כח פון די מאה ברכות, דאס איז דורך ענטפערן אמן. און אזוי שרייבט 
דער זוהר הקדוש )עקב רעא א, לויטן טייטש פון 'מתוק מדבש'(: ווען עס גייען ארויף די ברכות פון 
אונטן, איז נישטא קיין שום טיר פון אויבן, און קיין שום אויפזעהער פון אויבן, וואס עפענט נישט 
די אלע טירן, און זיי רופן אויס און זאגן אין די אלע הימלען, דאס איז די מתנה פארן קעניג וואס 
דער און דער האט עס געשיקט, דאס איז די מתנה בשלימות אזוי ווי עס דארף צו זיין, און וועלכע 
ברכה איז בשלימות אזוי ווי עס דארף צו זיין? דאס איז די ברכה וואס מ'האט געענטפערט אויף איר 
אמן. ווייל יעדע ברכה וואס מ'האט געענפערט אויף איר אמן, דאס איז א ברכה בשלימות אזוי ווי 

עס דארף צו זיין.

אמן אין אונזער פרשה
און יעצט צו די רמז איבער ענטפערן אמן אין די פרשה פון די וואך, פון די פסוק )דברים ח ז(: "כי 
ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים": די ראשי תיבות פון 'ארץ נחלי מים' זענען 'אמן', 
ווער עס ענטפערט אמן איז זוכה צו גן עדן, וואס ווערט אויך  א רמז צו די ווערטער פון חז"ל אז 
ווי עס שטייט אין  וואס קומען ארויס פון איר, אזוי  'ארץ נחלי מים', אלץ די פיר טייכן  אנגערופן 
פסוק )בראשית ב י(: "ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים" )'יושיע 

ציון' עקב(.
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אין די באהן וואס האט געמאכט איר וועג פונעם שטעטל ראדין 
געבויגן  געווען אראפ  איז  זיין קאפ  געזיצן דער חפץ חיים,  איז 
טומל  די  און  גרודער  די  אים.  פאר  איז  וואס  ספר  דער  איבער 
ארום אים האט אים אינגאנצן נישט בארירט. זיין ציל איז געווען 
אנקומען צו די שטאט לידא, וואו אהין איז ער גערופן געווארן צו 
מחזק עטליכע ענינים פון שמירת התורה וואס איז דארטן אין די 

לעצטע צייט זייער נאכגעלאזט געווארן.

באהן  די  זיך  האט  רייזע  אפמוטשעדיגע  א  און  לאנגע  א  נאך 
שוין  האבן  דארט  לידא,  פון  סטאנציע  די  אין  אפגעשטעלט 
געווארט הונדערטער פון די איינוואוינער פון שטאט, יונגע מיט 
אלטע, אלע אנגעטוהן יום טוב'דיג. נישט יעדן טאג ערשיינט דער 

גדול הדור ביי זיי אין שטאט.

עלטער  טיפן  זיין  באהן,  פונעם  אראפ  איז  חיים  חפץ  דער 
זיין  אויף  אנגעזעהן  זיך  האבן  וועג,  שווערן  דעם  מיט  צוזאמען 
אפגעמוטשעטן געזיכט, און אין זיינע שוואכע טריט. א געהעריגן 
באנק צו קענען זיצן אויף דעם איז נישט געווען צו טרעפן אינעם 
צוגעאיילט  זיך  די ראשי הקילה  וועגן דעם האבן  געגנט דארט, 
דער  אז  אנדערע,  די  אויף  איינס  רענצליך  עטליכע  לייגן  ארויף 
גדול הדור זאל קענען זיצן אויף זיי און זיך אביסל אפרוהען. אבער 
דער חפץ חיים האט זיך נישט געאיילט אראפ צו זעצן. אנשטאט 
דעם האט ער ארום געקוקט א לאנגע צייט צו דעם פארזאמלטן 
עולם וואס האט אים ארומגענומען. עס האט אויסגעזעהן ווי עס 
איז אים נישט באקוועם צו זיצן ווען אלע שטייען ארום אים. די 
אפגערוקט  זיך  האבן  זיי  און  פארשטאנען,  האבן  פארזאמלטע 
זיך דער צדיק  נאר דעמאלטס האט  עטליכע טריט אויף צוריק, 

אראפגעזעצט אויף דעם זיץ וואס מ'האט אים אנגעגרייט.

באקשט  לייב  אריה  רבי  גאון  באקאנטער  דער  דערציילט  האט 
דעטרויט- אין  מרדכי'  'עטרת  פון  ישיבה  ראש  דער  זצ"ל, 
די  אין  בחור'ל,  יונג  א  געווען  איך  בין  יענע טעג  אין  אמעריקע: 
ישיבה פון הגאון רבי יעקב ניימאן זצ"ל – דער דעמאלטסדיגער 
'אור  פון  ישיבה  ראש  דער  און שפעטער  לידא,  פון  ישיבה  ראש 
ישראל' אין פתח תקוה. אזוי ווי מיינע אנדערע חברים, האב איך 
זיך אויך געשטיפט צווישן די פארזאמלטע וואס האבן געווארט 

אנגעצויגענערהייט.

זיך  איך  האב  באהן,  פונעם  אראפ  איז  חיים  חפץ  דער  ווען 
אנצוקומען  געלונגען  מיר  איז  עס  ביז  געשטיפט,  שטערקער 
ממש נעבן דעם גדול הדור, אבער אויך ווען דער ציבור האט 
זיך אביסל דערווייטערט כדי ערמעגליכן פארן חפץ חיים 

צו זיצן, בין איך געבליבן שטיין נעבן אים.

און  אראפגעזעצט,  זיך  האט  חיים  חפץ  דער 
בליק.  ליבליכן  א  מיר  געוויזן פאר  ער האט 
אויף  געווארן  פארגליווערט  בין  איך 

מיין פלאץ פון גרויס התרגשות, און איך האב גארנישט געקענט 
זאגן  ארויס  געלונגען  מיר  איז  סוף  צום  מויל.  פון  זאגן  ארויס 
שנעלערהייט מיין טאטנ'ס נאמען, וואס דער חפץ חיים האט אים 
גוט געקענט פון יארן צוריק, איך בין פארוואונדערט געווארן צו 
עולם,  של  רבונו  זיך:  צו  ווי  מורמלט  צדיק  דער  ווי  גלייך  הערן 

קוק נאר צו דיינע ליבע קינדער, דא 
וואס  יונגעלע  קליין  א  זיך  געפונט 
מאמע,  און  טאטע  זיין  אפ  לאזט 
נאר  שוועסטער,  און  ברודער  זיינע 
תורה.  לערנען  קענען  זאל  ער  כדי 
פאר  געווען  איז  ווערטער  זיינע 
א  אויף  וואסער  קאלטע  ווי  מיר 
דאס  ווייל  זעהל,  אויגעמוטשעטן 
זייער  מיר  איז  שטוב  פון  ווייט  זיין 

שווער געווען.

איך האב שוין באלד געוואלט אוועק 
גיין, נאר דעמאלטס האט דער חפץ 
אין  אנגעכאפט  מיך פלוצלינג  חיים 
געזאגט:  מיר  האט  און  האנט  מיין 
"מיין קינד, געב זייער אכטונג אויף 
וועסטו  דורך דעם  און  ברכות,  זאגן 

געראטעווט ווערן פון יעדע צרה".

מיר  האט  מינוטן  יענע  אין 
פונעם  ווערטער  די  אויסגעזעהן 
פון  פארהוילן  וואו  חיים  חפץ 
נישט  האב  איך  פארשטאנד,  מיין 
דער  האט  פארוואס  פארשטאנען 
חפץ חיים אויסגעוועלט צו רעדן צו 
ברכות,  פון  ענין  די  אין  פונקט  מיר 
ווערטער האט  הייליגע  זיינע  אבער 
שטארקע  א  מיר  אויף  געמאכט 
און  טאג  יענעם  פון  און  צייכן, 
צו  זיך  איך באשלאסן  ווייטער האב 

שטארקן אין דעם ענין.

האב  איך  ווען  שפעטער,  יארן  מיט 
פונעם  חסדים  מיט  געווען  זוכה 
געראטעוועט  צו  אויבערשטן 
סכנות,  שווערע  עטליכע  פון  ווערן 
די  אין  זיי  אין  געווען  בין  איך  וואס 
שווערע מלחמה יארן, האב איך שוין 
חפץ  דער  וואס  פארשטאנען  גוט 
זיינע  אין  געהאט  אינזין  האט  חיים 
קיין  נישט  איז  עס  ווייל  ווערטער. 

דוד המלך האט  וואס   – ברכות  די  זאגן  פון  סגולה  די  אז  ספק, 
מתקן פאר די אידן זיי זאלן געראטעוועט ווערן פון יעדע צרה – 
איז זיכער בייגעשטאנען פאר מיר אין יענע שווערע שעות מיך צו 

ראטעווען פון אלעם שלעכט'ס.

 )'נוטרי אמן' עמ' קיט(

בס"ד

לכב' 
די רעדאקציע פון די בלעטל 'וכל מאמינים'

ת.ד. 102 ב"ב

איך האב נישט קיין ווערטער אין מויל צו דאנקען פאר ענק פון טיפן 
פון  די חשיבות  איינווארצלען  גרויסע פעולות  אויף ענקערע  הארץ 
די  נאך  אמן  ענטפערן  פון  ענין  דאס  ספעציעל  און  אמן,  ענטפערן 

ברכות השחר.
איך  מיר,  מיט  פאסירט  האט  עס  וואס  מיט  מיטטיילן  ענק  וויל  איך 
און  געבעטן  איך האב אסאך  ישועה,  א  צו  צוקומען  געדארפט  האב 
ווערן. דאס  זוכה געווען געהאלפן צו  נישט  געדאוונט און איך האב 
זיך  זאל  איך  אז  צוגעברענגט  מיר  האט  בלעטל,  ענקער  אין  ליינען 
אויערן  די  אין  השחר  ברכות  די  טאג  יעדן  זאגן  צו  נעמען  אונטער 
האב  איך  קען.  איך  וויפיל  אמן  ענטפערן  צו  זוכן  און  צווייטן,  א  פון 
געהאפט און געדאוונט אז די הבטחה פון חז"ל אז ווער עס ענטפערט 
אמן פארלענגערט מען אים זיינע יארן מי אלעם גוט'ס וועט מקויים 

ווערן ביי מיר.
ארום א חודש האב איך זיך געפלייסיגט אין דעם, און צו מיין פרייד 
כי  טוב  כי  ל-ה'  "הודו  ישועה  גאנצע  א  מיט  ב"ה  נושעתי'  מיד  'אני 

לעולם חסדו".

בכבוד רב
י. ו - ירושלים

אני מיד נושעתי
א בריוו וואס איז אנגעקומען צו די רעדאקציע פון בני אמונים


