
ברכה בקול רם
ווערן  שטענדיג,  דאווענען  צו  געווארן  באשטימט  אונז  פאר  איז  עס  וואס  תפילות  דריי  די  אויסער 
געזאגט דורך אונז יעדן טאג אסאך ערליי ברכות אלץ לויב פאר השי"ת אויף זיינע פיל חסדים מיט 
אונז, א טייל פון זיי איז ווי א חוב און א טייל איז ווי א רשות. כמעט אויף יעדע איינציגע זאך וואס 
מיר האבן הנאה פון דעם אויף די וועלט האבן חז"ל באשטימט דערויף א עקסטערע ברכה, און עס 
נישט אומזיסט, נאר ווייל די ברכה איז ווי א באצאלט אויף די הנאה וואס מיר האבן הנאה געהאט 
פון די חסדים פון השי"ת, אזוי ווי חז"ל האבן גע'דרש'נט (ברכות לה א) פון די סתירה פון די פסוקים 
זיך  רעדט  דא  און  ברכה,  די  פאר  זיך  רעדט  אדם" - "דא  לבני  נתן  און "הארץ  ומלואה"  הארץ  "לה' 
נאך די ברכה", אז פאר די ברכה איז "לה' הארץ ומלואה" און נאר נאך דעם איז עס געגעבן געווארן 

פאר די מענטשן.

אויב אזוי, אלץ דעם, איז זיכער פאסיג אז די ברכה זאל געזאגט ווערן אויפן בעסטן וועג. און טאקע, 
עטליכע סימנים אין שולחן ערוך איז אוועק געגעבן געווארן פאר די הלכות פון די ברכות מיט אלע 
זייערע איינצעלהייטן און זייערע פונקטן. אויך אסאך ספרים וואס זענען פארפאסט געווארן אין לויף 

פון די דורות זענען אוועק געלייגט געווארן נאר אויף דעם טעמע.

צווישן די הלכות וואס זענען געזאגט געווארן אויף דעם ענין, איז די הלכה אז מ'דארף זאגן די ברכה 
מיט א הויכע קול. די חשוב'ע הלכה איז מרומז אין די ווארט וואס מיט דעם הייבט זיך אן אונזער 
פר'  קדומים'  ('נחל  חיד"א  דער  שרייבט  עס  ווי  "בראשית",  תורה  גאנצע  די  אמת'ן  אין  און  פרשה, 
בראשית) אין נאמען פון די תלמידים פונעם אר"י, אז די ווארט "בראשית" איז ראשי תיבות 'בקול 

רם אברך שם יי תמיד'.

און די דורשי רשומות האבן געזאגט אז נישט אומזיסט האט עס די תורה מרמז געווען אין די אנהויב 
פון די פרשה פון בריאת העולם, נאר עס איז ווי א רמז צו די ווערטער פון חז"ל וואס מיר האבן זיי 
אראפ געברענגט אין אנהויב פון אונזערע ווערטער, אז כאטש אז דער אויבישטער האט באשאפן די 
וועלט - "לה' הארץ ומלואה", פון דעסוועגן, נאר נאך וואס מיר וועלן מאכן די ברכה ווי עס דארף צו 
זיין דעמאלטס "והארץ נתן לבני אדם" – איז פאר אונז געגעבן געווארן די מעגליכקייט זיך צו געניסן 

פון די בריאה ('ישמח יהודה' פר' בראשית).

אויסער דעם, איז דא א ספעציעלע ענין אין דעם וואס די תורה האט מרמז געווען די ענין פון די 
אונזערע  זיין  מחנך  מיר  דארפן  שטארק  ווי  לערנען  צו  אונז  'בראשית',  ווארט  די  אין  פונקט  ברכות 
זיך  זאלן  זיי  כדי  וועלט,  דעם  אין  וועג  זייער  פון  אנהויב  ביים  גלייך  ברכות  די  זאגן  צו  קינדער 
צוגעוואוינען מיט דעם ביז צו די עלטערע יארן, וועגן דעם איז עס מרומז אין די ערשטע ווארט וואס 

מיט דעם הייבן אן אונזערע קינדערלעך צו לערנען די תורה - בראשית.

צו  געוואוינט  געווען  איז  ישראל'  'בית  דער  רבי  גערער  דער 
פארלאנגען פון די מחנכים, אז די ערשטע זאך וואס מ'דארף אנזאגן 
די  זאגן  צו  איז  וועג  זייער  פון  אנהויב  אין  תלמידים  יונגע  די  פון 

ברכות אויפן קול (יגדיל תורה פרשת בראשית). 

ווייל  יעקב  רבי  הגאון  דערציילט  האט  ענין,  באותו  לענין  מענין 
שבת- מיין  תורה':  'שערי  ישיבת  פון  ישיבה  ראש  דער  שליט"א, 

בית  אינעם  געווארן  אפגעראכטן  איז  חתונה  מיין  פאר  אויפרוף 
שבת  ערב  אין  זצ"ל.  רבי  גערער  דער  ישראל'  'בית  פונעם  המדרש 
האט דער 'בית ישראל' געשיקט א ספעציעלע שליח מיר צו אנזאגן 
אז ווען מ'רופט מיך אויף זאל איך זאגן די ברכות אויפן קול, כדי אז 
האט  ער  אז  צוגעלייגט  האט  און  אמן,  ענטפערן  קענען  זאלן  אלע 
געדענקט  האט  ער  ווייל  דעם  אויף  דערמאנען  צו  מיר  איינגעזעהן 
אז ווען איך האב עולה געווען ביי מיין בר מצוה האט איך געזאגט 
די ברכות שטילערהייט. אזוי שטארק איז עס געווען טייער אין זיינע 

אויגן, אז עטליכע יאר שפעטער האט ער עס געדענקט.

די ברכה ווערט געענטפערט מיט א אמן
אסאך מעלות זענען דא ביי א ברכה וואס ווערט געזאגט הויעך, צום ערשט איז גרויס זיין מעלה מיט 
דעם וואס זי ווערט געענטפערט מיט א 'אמן' דורך די צוהערהער, אזוי ווי דער חיד"א שרייבט אליין 
אין זיין ספר, נאכן ברענגען די רמז פון די ווארט 'בראשית', אז דורך וואס די ברכה ווערט געזאגט 
הויעך, איז די ציבור זוכה צו ענטפערן אמן נאך דעם, און אזוי ווערט די ברכה א שלימות'דיגע ברכה. 
איז  'בראשית' -  נאך  שטייט  וואס  ווארט  די  אז  רמז,  בדרך  צולייגן  מיר  קענען  ווערטער  זיינע  אויף 

'ברא', און עס איז ראשי תיבות 'בקול רם אמן'.

אין דעם ענין איז געזאגט געווארן אין 'זוהר' הקדוש (ויצא דף קס א) אויף דעם פסוק (דברים לב 
ג) "כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו": "...אבער די סוד פון די זאך איז אזוי, אז ביי יעדע ברכה 
גיין  ס'זאל ארויף  כדי  אמן,  אויף דעם  צוויי זאלן ענטפערן  און  די ברכה  איינער זאגן  דארף 
די לויב פון השי"ת פון דריי מענטשן, אז איינער זאגט און צוויי ענטפערן אמן, און אזוי 
איז די ברכה מקויים אויבן ווי עס דארף צו זיין, און מיט דעם סוד פון דריי אזוי מיר 

האבן געזאגט".

און אזוי שרייבט דער בעל 'ספר חסידים' (תכח): דער וואס זאגט שטיל די ברכת התורה און ברכות 
גזל'ט ער די מצוות... וועגן דעם זאלן אלע זאגן די ברכות הויעך, אזוי ווי עס שטייט (דברים כ"ז י"ד) 
וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם. נאך שטייט דארט (תכט): ווען מ'ליינט אין די תורה, 
דער וואס זאגט די ברכה ווערט אנגערופן א חוטא אויב זאגט ער עס שטיל, ווייל דורך דעם וועט די 

עולם נישט קענען ענטפערן נאך אים ברוך ה' המבורך לעולם ועד מיט אמן. 

אל תמנע טוב מבעליו
אין 'ספר חסידים' (רנד) ברענגט ער אויף דעם די לשון פון די פסוק (משלי ג כו): "אל תמנע טוב 
מבעליו בהיות לאל ידך לעשות". און ער שרייבט: "ווי שטארק דארף מען אכטונג געבן צו זאגן די 
נישט  דאס  ער  זאל  ענטפערן,  ווילן  וואס  מענטשן  דא  זענען  עס  אז  ער  ווייסט  אויב  הויעך,  ברכות 
איז  וואס  דער  גרויס  איז  עס  ווייל  שכר,  גרויסע  א  דעם  אויף  האבן  וועט  ער  און  זיי,  פון  אפהאלטן 
מזכה א צווייטן... און ווער עס ברענגט צו א חבר צו א דבר מצוה רעכנט די תורה ווי ער וואלט עס 

אליין געטוהן".

אויך אין 'פלא יועץ' (ערך אמן) שרייבט ער ענליך צו דעם, און לייגט נאכדעם צו: "און אזוי דארף 
נאר  מ'זאגט  וואס  פלעצער  אנדערע  אין  זיך  מ'פירט  ווי  אזוי  ...נישט  געבן  אכטונג  זייער  ש"ץ  דער 
אפ  ער  האלט  סוד  פי  על  וואס  אויסער  וואס  שטיל,  אנדערע  די  און  הויעך,  ברכות  דריי  ערשטע  די 
און מאכט שוואך די זאכן וואס זענען עומדים ברומו של עולם, איז ברענגט ער אויך צו אפהאלטן 
וואס  דער  מיט  צוזאמען  ברכה  די  זאגט  וואס  דער  פון  ...און  מענטשן  אסאך  פון  אמן'ס  אסאך  די 

ענטפערט אמן ווערט דער אויבישטער געלויבט, און אויף זיי וועט קומען אלע גוטע ברכות." 

אין דעם ענין איז פאסיג אז מיר זאלן געדענקען אז דורך וואס די ברכה ווערט געענטפערט מיט א 
אמן, ווערט אויך געענדיגט די חוב פונעם מברך, אזוי ווי עס איז שטייט אין 'רמ"א' (או"ח קסז ב) אז 
דער וואס ענטפערט אמן זאל ענטפערן הויעך כדי דער וואס זאגט די ברכה זאל עס הערן, און דער 
וואס מאכט די ברכה זאל אינזין האבן צו הערן וואס זיי ענטפערן, און אין 'משנה ברורה' (שם ס"ק כ) 

ערקלערט ער עס, ווייל דורך דעם ענטפערן אמן ווערט די ברכה מער שלימות'דיג.

עס העלפט צום געדענקען
נאך א אויפטוה וואס איז דא מיטן זאגן די ברכה אויפן קול שרייבט דער 'פלא יועץ' אין זיין ספר 
דער  געדענקט  קול,  אויפן  הויעך  ברכה  די  טוהט  ער  וואס  דורך  אז  'אמן')  (ערך  אליעזר'  'דמשק 
מענטש צי ער האט געזאגט די ברכה צי נישט, און אויב וועט ער נישט געדענקען – וועלן אים זיין 

הויז-געזונד דערמאנען.

חכמה'  'ראשית  דער  אויך  שרייבט  ערקלערונג  און  טעם  נאך  מיט 
(שער הקדושה סוף פט"ו) ביי די ענין פון ברכת המזון: "...בענטשן 
ער  וועט   – חודש  ראש  ביי  געדענקען;  צו  ברענגט  קול  אויפן 
וואס  דער  און  א.ד.ג.  'רצה'  שבת -  אין  צי  ויבוא',  'יעלה  געדענקען 
בענטשט שטיל פארגעסט אלעס. אזוי ווי די חכמים האבן געזאגט 
אויפן לערנען אז מ'דארף ארויס זאגן די ווערטער מיטן מויל, אזוי 
אזוי  און  למוצאיהם",  הם  חיים  "כי  כב):  ד  (משלי  שטייט  עס  ווי 
שטייט אויך (שמואל ב כג ה): "ערוכה בכל ושמורה", און די חכמים 
דיינע  אין  צוגעגרייט  תורה  די  איז  "אויב  א)  נד  (עירובין  דרש'נען 
רמ"ח איברים ווערט עס אפגעהיטן, און אויב נישט, איז דיין לערנען 

נישט אפגעהיטן ".

די קול איז מעורר די כוונה
אין 'ספר חסידים' (תתס) שטייט אויף דעם פסוק (תהלים קג א) 
"ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו": "ווען ער לויבט השי"ת 
דארף ער אים לויבן מיט א הויעך קול, ווייל מיט א הויעך קול רוקן 

זיך אלע אינעווייניגסטע גלידער און ציהען זיך נאכן דעם קול".

מענטש  א  זיך  זאל  ברכות  אלע  ו): "ביי  אות  מצוה  נר  סוכה  שרייבט (מס'  הקדוש  'של"ה'  דער  און 
איינגעוואוינען זיי צו זאגן מיט א הויעך קול, ווייל די קול ערוועקט די כוונה". און נאך שרייבט ער 
ברכות  די  זאגן  זאלן  זיי  הויז-געזונד  זיין  אויסלערנען  זאל  מענטש  "א  עט):  מצוה  נר  תמיד  (מס' 
...ווייל זאגן הויעך  אגאנצן טאג מיט א הויעך קול, סיי די ברכות המצוות און סיי די ברכות הנהנין 

ברענגט צו כוונה".

עבד אברהם אנכי
אויך ווען מ'האט דערלאנגט די עסן פאר אליעזר די קנעכט פון אברהם אין די שטוב פון בתואל 

דער טאטע פון רבקה, האט ער געזאגט (בראשית כד לג-לד): "לא אכל עד אם דברתי דברי", 
ר!", האט ער צוריק געזאגט "עבד אברהם  און ווען ער האט אים געזאגט: "[ויאמר] ַדבֵּ

אנכי". און דער בעל הטורים ערקלערט די ענטפער: אז די כוונה פון אליעזר מיט זיין 
ענטפער "לא אוכל עד אם דברתי דברי", איז געווען צו זאגן אז ער קען נישט עסן 
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

בראשית ברא
"בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" 
(בראשית א א)."בראשית" איז ראשי תיבות 'בקול 
רם אברך שם יי תמיד'. פון דא איז א רמז אז א 
מעטש איז מחוייב צו זאגן די ברכות הויעך כדי 

מ'זאל ענטפערן אמן נאך זיינע ברכות.

קומענדיגע  די  אז  צולייגן  נאך  מ'קען  און 
ווארט: "ברא", איז ראשי תיבות בקול רם אמן.

זעה אין 'נחל קדומים' פונעם חיד"א פרשת בראשית

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

די ליכטיגקייט פון א ברכה 

בעפאר ער זאגט די ברכה 'על נטילת ידים' און 'המוציא'. 

אויף דעם האט דער 'אמרי אמת' צוגעלייגט צו טייטשן די המשך פון די פסוק 
אזוי: "ויאמר דבר" – אז לבן האט געזאגט צו אליעזר: דו ווילסט זאגן א ברכה, איז 

ר! זאג, אבער טוה עס שנעל – ַדבֵּ

אויף דעם האט אליעזר אים געענטפערט: "עבד אברהם אנכי" – איך כאפ נישט אפ א ברכה 
מיט א איילעניש, נאר ווי עס פאסט זיך צו די קנעכט פון אברהם וואס ער האט אויסגעלערנט 
די גאנצע וועלט צו זאגן א ברכה אויף א עסנווארג, וועגן דעם זאג איך א ברכה אויפן קול און מיט 

כוונה ('יגדיל תורה' פרשת חיי שרה).

א קרוין פון גראז
א מורא'דיגע מעשה ווערט אראפ געברענגט אין 'מטה משה' (סי' מו) אין נאמען פונעם 'אור זרוע', 
און אזוי דערציילט ער עס: "איך האב געקענט א איד פון ווארמייז"א, וואס מ'האט אים גערופן ר' 
בונים, און ער איז געווען א אלטער איד און ער פלעגט באערדיגן די טויטע. און איך האב געהערט 
אויף א אמת, אז איינמאל איז דער שמש אויפגעשטאנען פריה און איז געקומען אין שוהל, האט ער 
געטראפן א מענטש זיצט אינדרויסן פון די שוהל, און אויף זיין קאפ איז געווען א קרוין פון גראז, 
דער שמש האט זייער געציטערט פון אים, ווייל ער האט געטראכט אז דאס איז אפשר א שד. האט 
ער אים געפרעגט 'דו ביזסט נישט דער וואס איז נעכטן געשטארבן?' האט ער אים געענטפערט 'יא'. 

'און איך האב דיך נעכטן באערדיגט?' האט ער אים געענטפערט 'יא'.

האט ער אים געפרעגט וואס איז מיט דיר אין יענע וועלט? האט ער געענטפערט 'גוט'. האט ער אים 
געפרעגט 'וואספארא זכות האסטו געהאט, דו ביזסט דאך געווען א איינפאכע מענטש?' האט ער 
אים געזאגט: נאר אין זכות וואס איך פלעג זאגן די ברכות אין שוהל בא'טעמ'ט, אין דעם זכות האט 
מען מיך געברענגט אין גן עדן און מ'איז מיך מכבד. און דאס איז פאר דיר א צייכן אז איך בין דער 
וואס דו האסט נעכטן באערדיגט, ווייל דו זעהסט אז מיין ערמל איז צוריסן, ווייל דו האסט מיר עס 
צוריסן ווען דו האסט מיר אנגעטוהן די תכריכים. און ער האט אים געפרעגט וואס האסטו אויף דיין 
קאפ? און ער האט אים געענטפערט, דאס זענען גראז פון גן עדן וואס איך האב געלייגט אויף מיין 

קאפ כדי אוועק צו נעמען די שלעכטע גערוך פון די עולם הזה...".

רבי  פון  נאמען  אין  ער  ברענגט  שני)  (ליום  הגן'  'ספר  פריערדיגן  אינעם  און 
יהודה החסיד א מעשה וואס האט פאסירט מיט א געוויסער רב וואס איז געווען 

באוואוסט און באקאנט פאר אלעמען אלץ א שטארקער תלמיד חכם, און ווייל ער 
האט זיך צוגעאיילט צוריק גיין צום לערנען, האט ער יעדן טאג אנגעשריגן די אלע וואס 

פלעגן זיך פארזוימען ביים דאווענען און ביי די ברכות. די סוף פון דעם רב איז געווען אז ער 
איז געשטראפט געווארן אין עולם הבא מיט זייער א הארבן שטארף רח"ל, אויף דעם וואס ער 

האט אפגעהאלטן די מענטשן צו זאגן די ברכות שטאטערהייט און בא'טעמ'ט.

געוויסן,  זיינע  אין  ארייננעמען  עס  מענטש  יעדער  דארף  הגן,  ספר  בעל  דער  שרייבט  דעם,  וועגן 
און זאגן די ברכות מיט א הויעך און בא'טעמ'ט, און דורך דעם וועט ער זוכה זיין צו גן עדן. און נאך 
ברענגט ער אין נאמען פון די קדמונים, אז ווער עס זאגט די ברכות מיט א הויכע קול, רעכנט אים 
און  ויקרא.  פרשת  אין  שטייען  וואס  קרבנות  אלע  געווען  מקריב  וואלט  ער  ווי  אויבישטער  דער 
א רמז צו דעם איז פון דעם וואס אין פרשת ויקרא זענען דא 111 פסוקים, ווי די צאל פון די 100 
ברכות וואס א מענטש דארף זיי זאגן יעדן טאג, מיט נאך די 11 'ברוך' וואס איז דא ביי די ברכה פון 

'ברוך שאמר'.

ווי א קנעכט פאר א קעניג
אויך דער 'אור זרוע' (ח"ב הל' שבת סי' מב) ברענגט די צוויי פריערדיגע דערציילונגען, און פירט 
ווייט  ווי  ביז  אריין  טראכטן  מיר  ווען  קאפ  אונזער  פון  האר  די  רייסן  זיך  דארף  עס  "און  אויס: 
דערגרייכט די גרויסע חשיבות פון זאגן די ברכות מיט כוונה און מיט א געשמאק. אז דער וואס 
זאגט די ברכה אדער דאוונט, ווען ער זאגט ארויס די ווערטער פון זיין מויל בא'טעמ'ט, ווייזט ער מיט 
דעם אז ער איז ווי א קנעכט פארן קעניג, און אויב דורך אים האבן אנדערע געענטפערט אמן אויף 

זיין ברכה, דערהייבט ער און הייליגט דעם נאמען פון השי"ת".

"דער  טז):  יג  (שמות  'רמב"ן'  פונעם  לשון  די  ער  ברענגט  זרוע'  'אור  פונעם  פארזעצונג  די  אין 
אויבישטער וויל גארנישט פון די איינוואוינער פון די וועלט, אויסער דעם אז א מענטש זאל וויסן 
און לויבן דעם באשעפער וואס האט אים באשאפן, און דערהייבן די קול ביים דאווענען און האט 
געטראכט פון די שוהלן און די זכות פון תפילת רבים ...און דאס איז די כוונה וואס די חכמים האבן 
געזאגט (ירושלמי תענית ב א): "ויקראו אל אלוקים בחזקה" (יונה ג ח) – פון דא לערנסטו ארויס אז 

דאווענען דארף מען אויפן קול..."
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דער  פארציילן  פלעגט  דערציילונג  קומענדיגע  די 
אין  זצ"ל  ראטה  אלי'  רבי  הרה"ח  משפיע,  אומפארגעסליכער 

נאמען פון רבינו חיים בן עטר זיע"א – דער אור החיים הקדוש:
איינמאל איז אויסגעקומען פאר'ן אור החיים צו זיין אויף א סדר-

נאכט אין א שטוב פון א אלטע פאר-פאלק, גאנץ איינפאכע און 
געווענליכע מענטשן.

דער  האט  געווען  דארט  איז  ער  וואס  צייט  די  פון  לויף  אין 
א  מיט  לייכטן  אלטן  פונעם  פנים  די  אז  באמעקרט  החיים  אור 
וואונדערליכן שיין, וואס האט אויך נאך אויס געזעהן פארלאשן 
די  פון  פנים  די  פון  געשטראלט  האט  וואס  שיין  די  אנטקעגן 
גאר,  ביז  פארוואונדערט  זייער  אים  האט  זאך  די  באלעבאסטע. 
ווייל אזא ערשיינונג איז אינגאנצן נישט געוואוינט צו זעהן צווישן 

פשוט'ע מענטשן.
אים  זאל  הבית  בעל  פונעם  געבעטן  האט  החיים  אור  דער 
פארוואס  און  דעם,  צו  געווען  זוכה  האט  ער  וויאזוי  ערקלערן 

קומט ארויס אזא שטארקע הייליגע גערוך פון די שטוב.
די  ערקלערן  צו  אזוי   ווי  געוואוסט  נישט  האט  הבית  בעל  דער 
ערשיינונג, אבער דער אור החיים האט אים צוגעדרוקט ער זאל 
הבית  בעל  דער  האט  אזוי  און  היום,  סדר  זיין  פארשטעלן  אים 

דערציילט:
צו  געפירט  זיך  מיר  האבן  אנגעהויבן,  ער  האט  לאנג,  פון  שוין 
זאגן אלע ברכות און די תפילות הויעך אויפן קול, פון מיט חיות 
שטוב  אונזער  זיך  האט  דשמיא  סייעתא  מיט  בא'טעמ'קייט.  און 
צושטאנד  פרנסה  שווערע  די  מנוחות,  מי  על  געפירט  שטענדיג 
זיי  פון  קינדער,  די  פון  חינוך  די  אויף  דערקענט  נישט  זיך  האט 
האבן מיר זוכה געווען צו שעפן נחת און זיי זעהן וואקסן אויף די 

דרך התורה והיראה אזוי ווי אונזער גלוסטן איז.
צופרידן  געווען  נישט  איז  שטן  דער  אויס,  זיך  זעהט  עס  ווי  נאר 
פון דעם וואס ער האט צוגעזעהן ביי אונז אין שטוב, און ער האט 
באשלאסן אז ער וועט עס צושטערן. אין איינע פון די טעג האט 
אנגעקלאפט אויף אונזער טיר א איד וואס האט אויסגעזעהן ווי 
א רייכער איד, א לאנגע ווייסע בארד האט באצירט זיין שיינעם 

געזיכט, און עס שיינט פון אים ארויס גוט הארציגקייט.
ווי א מלאך המושיע איז ער געווען פאר אונז, אן דעם וואס אונז 
זאלן פארשטיין פארוואס, האט ער פאר אונז געשאנקען פון זיין 
זאלן  מיר  אז  געזארגט  ער  האט  חודש  ערשטן  אינעם  פארמעגן. 
שיינע  און  נייע  אויף  מעבל,  שוואכע  און  אלטע  די  טוישן  קענען 
אפגעריבענע  די  געטוישט  ער  האט  חודש  צווייטן  אינעם  מעבל. 
קליידער וואס אונזער קינדער זענען געגאנגען מיט זיי אויף נייע. 
און אינצווישן האט ער אויך געזארגט צו ערפילן מיט א ברייטע 
האנט אלעס וואס האט אונז געפעלט. אזוי, אז אין א קורצע צייט 

זענען מיר געווארן  פארקויפט און פארגלייבט אין אים.
זוכה  וואלטן  אונז  ווי  געשפירט  מיר  האבן  צייט  קורצע  א  אויף 
דעמאלטס  נאר  הימל,  פון  ליכטיגקייט  ספעציעלע  א  צו  געווען 
האט דער מענטש אנגעהויבן אונז צו אויסלערנען זיין רוחנית'דיגע 
קיין  נישט  איז  עס  ברכות:  פון  געביט  דעם  אין  ערשט  צום  וועג, 
זאגן  צו  און  דאווענען  צו  ארץ'דיג  דרך  און  אויפפירונג  איידלע 
אויבישטער  דער  געזאגט,  אונז  ער  האט  קול,  אויפן  ברכות 
האט  טעליך  טאג  אזוי  שטיל...  מ'דאוונט  ווען  אויך  הערט 
זיך פון זיין מויל געגאסן גיפט פון קלאטקייט צו יעדע 

דבר שבקדושה.
פארלאזט  זיך  איך  האב  גארדקייט  מיין  מיט 
אויסגעזעהן  האט  וואס  אויסזעהן  זיין  אויף 

ווי א שטארקער תלמיד חכם. איך האב פארמאכט איין אויג, ווען 
האט  ער  וואס  גוט'ס  אלעס  די  פון  פארבלענדט  איז  צווייטע  די 
אונז געגעבן. צוביסלעך האט אונזער הויז אנגעהויבן צו ענדערן 
זיין אויסזעהן, ווי מער עס איז בעסער געווארן די גשמיות'דיגע 

צושטאנד, אזוי האט זיך דערנידערט די רוחניות'דיגע צושטאנד.
מיינע  פארמאכן  צו  באשלאסן  איך  האב  געזאגט,  אויבן  ווי  איך, 
אויגן, אבער מיין פרוי האט זיך די ערשטע אויפגעכאפט. זי האט 
געשפירט ווי אזוי די קינדער פארלירן די געשמאק וואס זיי האבן 
געהאט ביז יעצט צו זאגן ברכות און צו דאווענען, און אנשטאט 
א  און  קאלטקייט  א  זיי  אויף  הערשן  צו  אנגעהויבן  האט  דעם 

גלייכגילטיקייט, ביז צו אינגאנצן גרינגשעצן אין די אלע ענינים.
פאר איר איז געווען קלאר ווער איז פאראנטווארטליך אויף דעם 

צושטאנד. אויף א קלארן לשון וואס 
קען נישט ווערן אפגעטייטשט אויף 
צוויי וועגן האט זי זיך געוואנדן צו 
איך  אז  מיר  פון  געבעטן  און  מיר 
דעם  לאזן  נישט  מער  שוין  זאל 
פון  שוועל  די  טרעטן  אדורך  אלטן 

אונזער טיר.
איך  בין  מינוט  ערשטע  די  אין 
האב  איך  שאקירט.  געווען 
צו  טראכטן  געקענט  נישט  אפילו 
מיר  האט  וואס  דער  פארטרייבן 
מיין  נאר  געטוהן.  גוט'ס  אזויפיל 
מיין פרוי האט מיך צוגעדריקט און 
זי  אזוי.  טוהן  צו  געשטארקט  מיך 
ערקלערן  צו  מיר  אנגעהויבן  האט 
מיט פארשטענליכע רייד ווי אזוי זי 
אז  באשלוס  די  צו  צוגעקומען  איז 
איז  אלטן  דעם  פון  ציל  גאנצע  די 
אידישן  פונעם  אפפירן  אונז  נאר 
אונז  באשלאסן  האט  ער  און  וועג, 
פון  טעמע  דעם  אין  איינצורעדן 
זאגן הויעך די ברכות, ווייל ער האט 
פארשטאנען אז ביז ווען מיר וועלן 
ערליכע  די  מיט  פירן  ווייטער  זיך 
אויפפירונג וועט ער נישט האבן די 
רעדן,  צו  איבער  אונז  מעגליכקייט 
דא  איז  וואס  שמים  יראת  די  אלץ 

אויף אונז מיט אונזערע קינדער.
איבערגעצייט  זיך  האב  איך 
אינעם  גערעכטיקייט.  איר  אין 
אלטער  דער  ווען  טאג,  מארגנדיגן 
אונז  צו  געקומען  נאכאמאל  איז 
אזוי ווי זיין געוואוינהייט יעדן טאג, 
האב איך אים צו וויסן געטוהן אויף 
האט  מער  אז  שפארך  קלארן  א 
צו  קומען  צו  וואס  נישט  שוין  ער 

אונזער שטוב.
צו  פראבירט  ער  האט  אנהויב  אין 
דערשרעקן,  צו  נאכדעם  ערקלערן, 
אבער איך האב זיך גע'עקשנ'ט. ביז 
אין ענדע האט ער גענומען פון אונז 
געגעבן,  אונז  האט  ער  וואס  אלעס 
א  מיט  אנטלאפן  זיך  איז  ער  און 

קלאפ אויפן טיר.
מיר זענען געבליבן ארים אין גשמיות, אבער רייך אין רוחניות.

שטארקן  צו  זיך  גענומען  אונטער  זיך  מיר  האבן  דעמאלטס  פון 
מער מיט אונזער גוטע אויפפירהונג, אכטונג צו געבן צו זאגן די 
ברכות און דאווענען אויף א הויעך קול  און מיט כוונה. היינט צו 
טאג, אסאך יאר נאך יענע פארסירונג, זענען מיר זוכה צו שעפן 
פיל נחת פון אונזערע קינדער וואס זיי אלע גייען אויף דעם דרך 

התורה וואס איז פאר אונז איבער געגעבן.
דעמאלטס האט דער אור החיים הקדוש פארשטאנען פארוואס 

שיינט ארויס פון זייער שטוב אזא וואונדערליכע ליכטיקייט.

('נוטרי ברכה' עמ' רסט)

טייערער איד!
אין אנהויב פון די תורה, 

ווען אונז ליינען אויף די בריאת העולם
לאמיר געדענקען און פארשטיין אז יעדן טאג 

קענען מיר מקבל זיין אויף זיך זיין מלכות
דורך ענטפערן אמן ווי עס דארף צו זיין 

אזוי  ווי חז"ל זאגן: 'מאי אמן: א-ל מלך נאמן'

לעת נעשה בחפצו כל 
אזי מלך שמו נקרא

(פון די תפילה פון 'אדון עולם')

 אויך איך געב אכטונג צו אנהויבן דעם טאג 

מיטן זאגן די ברכות השחר מיט א חברותא


