
והיה ברכה
נישט  וואס  ע"ה,  אבינו  אברהם  מיט  באקאנט  מיר  ווערן  נח  פרשת  פון  ענדע  די  אין 
אומזינסט האבן אים חז"ל אנגערופן מיטן טיטל 'ראש המאמינים'. דער אברהם וואס אלץ 
צווישן  וועג  אייגענעם  א  עפענען  כוחות  אייגענע  זיינע  מיט  געלונגען  אים  איז  קינד  יונג 
איז  עס  אויב  גא-ט.  זיין  באשעפער  דעם  אנטפלעקן  און  זרה,  עבודה  עובדי  מיליאנען  די 
זיינע  אלע  מיט  טוהונגען  זיינע  פארגעזעצט  ער  האט  דעם,  מיט  געווען  גענוג  נאכנישט 
ער  האט  טויזנטער  און  דור,  זיין  פון  מענטשן  די  צווישן  אמונה  די  פארשפרייטן  צו  כוחות 
דער  אז  מעלה  די  צו  דערגרייכט  האט  ער  ביז  השכינה,  כנפי  די  אונטער  צו  דערנעטערט 
אויבישטער אליינ'ס האט אויף אים געזאגט (בראשית יח יט): "כי ידעתיו למען אשר יצוה 

את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד'".
אויף די פעולות פון אברהם צו פארשפרייטן די אמונה ביי זיין דור, דערציילן אונז חז"ל 
אין מדרש (בראשית רבה מט ד) אז ווען אברהם אבינו האט אריינגענומען די געסט צו זיין 
געצעהלט, האט ער זיי באלד מכבד געווען מיט עסן און טרינקען, און נאך וואס זיי האבן 
געגעסן און געטרינקען לוט זייער געברויך, האט ער זיי געהייסן: 'לויבט צו דער וואס האט 
באשאפן די וועלט מיט זיין רייד'. האבן זיי אים געפרעגט, וואס זאלן מיר זאגן? האט ער 
פאר זיי געזאגט, זאגט'ס: 'ברוך א-ל עולם שאכלנו משלו. אויב האט דער גאסט אנגענומען 
צו באצאהלן  פון  אבינו באפרייט  אברהם  אים  האט  השי"ת,  האט געלויבט  און  רייד  זיינע 
אויף די מאלצייט וואס ער האט געגעסן, אבער אויב דער גאסט האט נישט געוואלט לויבן 
השי"ת, האט אים אברהם געזאגט: דו דארפסט מיר באצאהלן אויף וואס דו האסט געגעסן 
און געטרינקען, נישט לויט די געווענליכע פרייז, נאר אסאך מער ווי געווענליך, ווייל איך 
טרינקען,  און  עסן  געגעבן  נישט  דיר  וואלט  איך  אויב  און  מדבר,  פוסטן  א  אין  זיך  געפון 

וואלסטו זיכער געשטארבן פון הונגער און דארשט.
אז  פארשטאנען  ער  האט  אבינו,  אברהם  פון  רייד  די  געהערט  האט  גאסט  דער  ווען 
געווען  איז  כוונה  זיין  און  משל,  א  אלץ  אים  פאר  געווארן  געזאגט  נאר  איז  רייד  זיינע 
מענטש  א  שטארק  ווי  באווייזן  אים  און  השי"ת,  אין  אמונה  די  אים  אין  אריינצוברענגען 

אויסער  וואס  השי"ת,  פון  גוט'סקייט  די  אין  אנגעהאנגען  איז 
דעם וואלט ער געשטארבן פון הונגער, מיט די רייד איז באלד 
זיין  פון  טיפעניש  די  אין  אמונה  די  געווארן  איינגעווארצלט 
הארץ, און האט געלויבט השי"ת אויף די עסן וואס ער האט 

געגעסן.
און אזוי שרייבן די בעלי התוספות אויף די פסוק (שם יב ג) 
"והיה ברכה" וואס מיר טרעפן אין אנהויב פון אונזער פרשה, 
אז  באפעל.  א  פון  לשון  א  איז   – ברכה  והיה   " לשון:  די  מיט 
פלאץ  יעדע  אין  אז  באפוילן  אים  האט  אויבישטער  דער 
זאלן  זיי  מענטשן  די  אויסלערנען  ער  זאל  גיין,  וועט  ער  וואו 
ער  האט  אזוי  און  לויבן,  אים  און  השי"ת  אין  איינדערקענען 

טאקע געטוהן, אזוי ווי עס שטייט (שם ח) 'ויקרא בשם ה'".

שהכל נהיה בדברו
איז  ברכות,  די  פון  טעמע  די  בליקן  איבער  ווילן  מיר  ווען 
איין  אין  קאנצעטרירן  זיך  און  אנהויבן  זאלן  מיר  אז  פאסיג 

ספעציעלע ברכה, דאס איז די מערסטע צוגעוואוינטע ברכה, די 
ברכה וואס אויף איר זאגן חז"ל אין די משנה (ברכות ו ב): "על כולם אם אמר שהכל נהיה 

בדברו - יצא".
די אורזאך פארוואס די ברכה פון שהכל פטר'ט בדיעבד אלע סארטן עסנווארג, ערקלערט 
דער 'של"ה' הקדוש (שער האותיות) אין נאמען פון די ספר 'תולעת יעקב', אין די צייט וואס 
אויף  זאך  די  דעם וואקסט  דורך  וואס  מקור  זיין גשמיות'דיגע  צו  זיך  ברכה באציט  יעדע 
וואס ער לויבט יעצט, באציט זיך די ברכה פון שהכל צו דעם ערשטן יסוד וואס פון דעם 

קומט אראפ די כח צו די גאנצע בריאה – דאס איז 'די רייד פון השי"ת'.
און דער צדיק רבי משה יעקב ראביקאוו דער שוסטער זצ"ל פלעגט ממליץ אויף דעם די 
לשון פון די פסוק (דברים ח ג): "כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם", אז די ערשטע רייד וואס 
איז ארויס פון השי"ת'ס מויל אין די ששת ימי בראשית ווערט אנגערופן 'מוצא פי ה'', און 
די רוחניות'דיגע כח פון די רייד איז אריין אין יעדע איינציג'סטע זאך פון די באשעפעניש, 
און פון דעם כח איז געגעבן געווארן די חיות אין די מענטש און אין די בהמה, אין די צומח 

און אין די דומם ביזן היינטיגן טאג.
כולם  הלכה "על  די  גע'פסק'נט  חז"ל  האבן  מיר פארשטיין פארוואס  וועלן  דעם  מיט 
לייגן  ברכות  די  אז  באקאנט  דאך  איז  עס  ווייל  יצא",  בדברו  נהיה  שהכל  אמר  אם 
מרמז  איז  וואס  ברכה  די  אזוי,  אויב  עסנווארג,  די  אין  קדושה  און  רוחניות  צו 
אויף די רייד פון השי"ת וואס דורך דעם האט זיך אוועקגעשטעלט די גאנצע 
זיי  און  עסנווארג  סארטן  אלע  אין  רוחניות  לייגן  צו  קען  באשעפעניש, 

מתקן זיין פון די קלקול וואס איז געווארן דורך די חטא פון אדם הראשון ('ליקוטי רבי משה 
יעקב' פרשת עקב).

די ברכה שהכל – איז א לויב אויף אלע ניסים
וואונדערליכע ווערטער טרעפן מיר אין מדרש (דברים רבה עקב ג ח) אויפן פסוק (דברים ט 
א) "שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן": די הלכה איז, איינער וואס טרינקט וואסער 
צו שטילן זיין דארשט, זאגט ער די ברוך שהכל נהיה בדברו ...די רבנן זאגן, קום און זעה 
אז די אלע ניסים וואס השי"ת האט געטוהן פאר די אידן, האט ער עס נישט געטוהן נאר 
ביי די וואסער..." און די מדרש ברענגט עטליכע ניסים וואס איז געטוהן געווארן פאר די 
אידן ביי די וואסער פון ווען זיי זענען ארויס פון מצרים ביז ווען זיי זענען אנגעקומען צו 

די לאנד כנען.
זעהן מיר דאך אז די חז"ל האבן פארבינדן צווישן די ברכה פון שהכל צו די ניסים וואס איז 
געטוהן געווארן פאר די אידן ביי די וואסער, און טאקע אזוי, פון די רייד פון חז"ל לערנט 
ארויס דער 'ראשית חכמה' (שער האהבה פ"ז) אז חז"ל האבן פאר אונז אוועק געשטעלט די 
נוסח הברכה פון שהכל אויף וואסער, כדי מיר זאלן געדענקען די גרויסע ניסים וואס איז 
געטוהן געווארן פאר די אידן ביי די וואסער, און וועגן דעם דארפן מיר עס אינזין אין די 

צייט וואס מיר זאגן די ברכה.
איז  ער  וואס  צייט  די  אין  אז  סאלאנטער  ישראל  רבי  צדיק  אויפן  דערציילט  ווערט  עס 
געווען אין פאריז, איז ער אריין מיט זיינע תלמידים אין א שיינע אכסניא און האט געבעטן 
א גלאז קאווע. ווען מ'האט פאר אים דערלאנגט די גלאז האט מען אויך איבערגעגעבן די 

פרייז וואס עס קאסט, זייער א גרויסן סומע - פינעף פראנק...!
רבי ישראל האט זיך געוואונדערט פאר זיינע תלמידים, וויאזוי קען דער בעל הבית פון די 
אכסניא בעטן אזא גרויסע סומע אויף א גלאז וואס ענהאלט אין זיך נאר אביסל קאווע, 
צוקער און וואסער – איינפאכע זאכן וואס זייער פרייז איז נאר איינציגע פיאסטער?! נאר, 
איז  באצאהלט  די  אז  אויס  זעהט  עס  געזאגט,  און  פארגעזעט  ווייטער  ישראל  רבי  האט 
נישט נאר אויף וואס עס קאסט די גלאז קאווע, נאר אויך אויף 
ד.מ.:  צו,  טייערע האטעל שטעלט  די  וואס  אלע געברויכן  די 
אויפהאלטן דאס פלאץ און זיין ריינקייט, די אויסגעשטעלטע 
נאך,  און  טיילער'ס  די  ליכטיקייט,  די  פירהענגער,  די  מעבל, 
דאס  מענטש  פארן  איינגענעם  מאכן  זאכן  אלע  די  ווייל 
אין  קאווע  די  געטרינקען  וואלט  ער  ווי  מאל  צעהן  טרינקען 

א שמוציגע און טונקעלע פלאץ.
ישראל  רבי  האט  פארשטיין,  אויך  מיר  קענען  אזוי  אויב 
אויסגעפירט אויף זיין מוסר'דיגן וועג, פארוואס האבן חז"ל 
וואסער  טרינקען  ווי  הנאה  קליינע  אזא  אויף  געווען  מתקן 
שהכל   - אזויפיל  זיך  אין  ענהאלט  וואס  ברכה  גרויסע  אזא 
נהיה בדברו. ווייל ווען מיר טרינקען א גלאז וואסער דארפן 
אליינס,  טרינקען  דאס  אויף  נאר  נישט  זיין  טובה  מכיר  מיר 
נאר אויף די פיל גוטסקייט וואס די געגנט מאכט אונז מער 
איינגענעם צו קענען לעבן אויף די וועלט און דערקוויקן די 
פיס  אונזערע  אונטער  ערד  די  באשעפעניש,  די  פון  הארץ 
טריט, די ריינע לופט, די גערוך פון די בלומען, די שעפשן פון 

די פויגלען... ('טללי אורות' ביאורי תפילה ח"ג עמ' ל)

די ברכה 'שהכל' פארענטפערט אלע פראבלעמען
אים  צו  געקומען  איז  איינמאל  אז  דערציילט,  ווערט  קאברין  פון  משה  רבי  צדיק  אויפן 
און  צרות  זיינע  אלע  אים  פאר  אויסגערעכנט  האט  ער  און  חסידים,  זיינע  פון  איינער 
מיט  בדברו  נהיה  שהכל  פון  ברכה  די  געזאגט  צדיק  דער  האט  צווישן  אין  ווען  ווייטאגן, 

כוונה און מיט התעוררות ווי זיין שטייגער.
רבי  דער  אים  האט  פראבלעמען,  זיינע  אלע  אויסרעכעען  צו  געענדיגט  האט  ער  ווען 
געזאגט מיט א טאן פון פאראיבל: דו דערגרייכסט נישט די מדריגה פון דיין טאטע! ווייל 
ער איז אויך איינמאל געקומען צו מיר צו דערציילן זיינע צרות אין די צייט וואס איך האב 
געזאגט די ברכה פון שהכל. ווען איך האב געענדיגט צו זאגן די ברכה האב איך געזעהן 
און  גייסטו,  פארוואס  געפרעגט:  אים  האב  איך  ווען  צימער.  מיין  פון  ארויס  גייט  ער  וואו 
דו ווארסט נישט אויף א ענטפערט פון מיר? האט ער מיר געענטפערט מיט א פשטות: א 

איד וואס הערט די ברכה שהכל נהיה בדברו פונעם רבי'נס מויל טרעפט שוין אליינס א 
ענטפער אויף אלע זיינע פראבלעמען... (תורת הפרשה פר' בחקותי)

א סגולה צו ווערן געראטעוועט פון יעדן שלעטס
הרה"ק רבי מרדכי פון לעכאוויטש זצ"ל האט געזאגט: ווען עס זענען 
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די ברכה שהכל נהיה בדברו
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

גוטע השפעות 
דורך ענטפערן אמן

ספעציעלע  די  אויף  רמז  וואונדערליכן  א 
פון  גרני'  'בן  לערנט  אמן,  ענטפערן  פון  סגולה 
די פסוק אין אונזער פרשה (יד יט): "ומלכי צדק 
תיבות  סופי  די   – ויין"  לחם  הוציא  שלם  מלך 
'אמן',  איז  ויין"  לחם  "הוציא  ווערטער:  די  פון 
אמן  ענטפערט  וואס  דער  אז  לערנען  צו  דיר 
אראפ  כח  א  ער  האט  כוונה,  ריכטיגע  די  מיט 

צוברענגען גוטע השפעות אויף די אידן.

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

די ברכה שהכל וואס האט צוגעברענגט צו א תיקון

דא ח"ו דינים אויף א מענטש, איז די עצה אז ער זאל זאגן א שהכל 
און דורך דעם וועט נמתק ווערן פון אים די דינים ('ימי זכרון' י"ג שבט).

עס ווערט דערציילט אויף הרה"ק רבי אברהם דב פון אווריטש זצ"ל אז אין 
יאר תקצ"ח, אין די צייט פון 'אויפשטאנד פון די דרוז'ן', האבן באפאלן אויף 
זיין הויז א באנדע צוווילדעטע יונגען און זיי האבן אים גענומען אין געפענגעניש 
מיט א ציל אים צו הרג'ענען. צוויי פון זיינע תלמידים האבן באשלאסן נאך גיין נאך 
אים כדי צו פראבירן אים צו ראטעווען, און אט באמערקן זיי וואו די רוצחים לייגן צו 
ער  אויב  הרג'ענען  צו  אים  סטראשענען  זיי  און  רבי'ן,  פונעם  האלדז  די  צו  שווערד  זייער 
נישט  עס  האט  ער  אז  זיך  פארשטייט  ווי  וואס  געלט  סומע  ריזן  א  געבן  נישט  זיי  וועט 

געהאט.
רבי אברהם דב איז געבליבן רוהיג און ער האט פון זיי געבעטן זיי זאלן אין דערלאנגען 
אביסל וואסער צו טרינקען. ווען מ'האט אים דערלאנגט די וואסער, האט ער געמאכט די 
ברכה 'שהכל נהיה בדברו' מיט א הויעך קול און מיט כוונה, ווען ער לייגט צו אין נאמען 
פון זיין רבי'ן דער בעל שם טוב אז די ברכה איז א סגולה צו ווערן געראטעוועט אין א צייט 

פון א סכנה.
אין יענע מינוט האט פאסירט די נס. א חשובער אראבער, א אומבאקאנטער, איז אריבער 
פאר זיי, און ווען ער האט באמערקט אין וואס עס טוהט זיך דארט אפ, האט ער געשריגן 
צו זיי: "דעם הייליגן איד וועלן ענק זיך דערוואגן אנצורירן אויף שלעכטס? ענק זאלן וויסן 
אז ביטער וועט זיין ענקער ענדע!", ווען זיי האבן דאס געהערט, איז אויף זיי געפאלן א 
לשלום  גיין  אהיים  צדיק  דעם  לאזן  זיי  ווען  צולאפן  באלד  זענען  זיי  און  ציטער  גרויסער 

(ירחון 'בית יעקב' גליון 68).

נאך א ערציילונג האט פאסירט אין די הויף פונעם צדיק רבי יוחנן פון טאלנא אין זיינע 
עלטערע יארן, ווען א יונג בחור'ל איז אנגעקומען צו זיין הויז פאריאגטערהייט און האט 
געבעטן א ברכה פאר זיין ברודער וואס איז איינגעשפארט געווארן נישט וועגן זיין זינד. 
אין יענעם טאג איז דער רבי שוואך און קראנק געווען, און האט נישט אויפגענומען דעם 
נאר  וויל  ער  אז  געבעטן  האט  און  איינגע'עקשנ'ט  זיך  האט  בחור'ל  דער  אבער  עולם, 

דערמאנען די נאמען פון זיין ברודער פארן רבי'ן אויף א ברכה.

דער גבאי איז אריין מיט אים צום רבי'ן, און האט אין קורצן דערציילט 
געווארן  איינגעשפארט  איז  וואס  ברודער  זיין  פון  געשעעניש  די 

צו  נישט  זיך  הערט  רבי  דער  אז  אויסגעזעהן  האט  עס  אבער  אומשולדיג, 
אלץ זיין גרויסע שוואכקייט. אנשטאט דעם האט דער רבי אויסגעשרעקט זיין 

האנט צו די טעלער מיט די צוקערלעך וואס איז געליגן פאר אים, וואס איז איבער 
געבליבן פון די באזוך פון זיינע יונגע אייניקלעך ביי אים, ער האט גענומען פון דארט 

א הויפן צוקערלעך און עס דערלאנגט פארן בחור ווען ער זאגט עפעס שטילערהייט. דער 
בחור האט צוגעלייגט זיין אויער און האט געהערט וואס דער רבי זאגט: לויף און געב דאס 

פאר דיין ברודער, זאג אים "על כולם אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא...".
אים  זאלן  זיי  היטער'ס  פון  געבעטן  האט  און  הויז,  ארעסט  די  צו  געלאפן  איז  בחור  דער 
האט  ער  וואס  הויפן  די  פון  צוקערל  א  האנט  די  אין  אריין  זיי  לייגט  ער  ווען  אריינלאזן, 
האט  שנעל  זייער  און  טויערן  אלע  געעפנט  אים  פאר  זיך  האבן  וואונדער  זיין  צו  זיך.  ביי 
ער דערלאנגט די איבעריגע צוקערלעך פאר זיין ברודער ווען ער זאגט אים איבער דעם 

רבי'נס ווערטער.
דער איינגעשפארטער האט גענומען א צוקערל און האט אויף דעם געזאגט די ברכה פון 
שהכל מיט גרויס כוונה, און אט, ווען די צוקערל איז נאך אין זיין מויל האט זיך געעפנט די 
טיר און ער איז גערופן געווארן צום אויספארשונג'ס-צימער. נאך עטליכע מינוט איז ער 

ארויס פון דארט גליקלעך ווען די באפרייהונג'ס בריוו איז אין זיין האנט.
און  צוגעזאגט  שוין  דאך  האט  רבי  דער  וואונדער,  קיין  געווען  נישט  עס  איז  אים  ביי 
אנגעוואונטשן: על כולם אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא... ('תנחומיך ישעשעו נפשי' עמ' 15)

אמן אין די פרשה
די  אויף  רמז  וואונדערליכן  א  מיט  וועג  אונזער  אויף  ארטיקל  אונזער  שליסן  וועלן  מיר 
ספעציעלע סגולה פון ענטפערן אמן, וואס דער 'בן גרני' לערנט ארויס פון די פסוק אין 
די  פון  תיבות  סופי  די   – ויין"  לחם  הוציא  שלם  מלך  צדק  יט): "ומלכי  (יד  פרשה  אונזער 
ווערטער: "הוציא לחם ויין" איז 'אמן', דיר צו לערנען אז דער וואס ענטפערט אמן מיט די 

ריכטיגע כוונה, האט ער א כח אראפ צוברענגען גוטע השפעות אויף די אידן.
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צווישן די שמאלע וועגן אינעם געדעכטן וואלד פלעגט דער 
קדוש ישראל דער אר"י ז"ל שפאצירן מיט זיינע תלמידים, 
זענען  תלמידים  די  געגנט.  באוואוינטע  יעדע  פון  ווייט 
געווען געוואוינט צו די סארט שפאצירונגען וואו זיי הערן 
פארבלאנדזשע  פאררעכט  רבי  זייער  וויאזוי  זעהן  זיי  און 
נשמות אויף א וואונדערליכן וועג און טוהט מעלה זיין די 

ניצוצות פון די קדושה פון די טיפענישן.
דער רבי מיט זיינע תלמידים זענען אנגעקומען צו א קוואל 
וואסער וואס זיינע וואסער האבן זיך פארזאמלט אויף איין 
האט  פראש  גרויסע  א  זייער  ווי  זיי  זעהן  אט  און  פאלץ, 
זיך אוועקגעשטעלט אקעגן זיי און קרייט מיט איר גאנצן 
און  באמערקט  עס  האט  אר"י  דער  אויפהער.  קיין  אן  כח 
זיינע  אין  פארטיפט  פלאץ,  זיין  אויף  שטיין  געבליבן  איז 
הייליגע געדאנקען. פלוצלינג האט זיך דער אר"י געוואנדן 
נעבן  געשטאנען  איז  וואס  תלמידים  זיינע  פון  איינעם  צו 
א  אין  וואסער  אביסל  מיר  ברענג  געבעטן:  אים  און  אים, 
האנט,  זיין  אין  גלאז  די  אנגעכאפט  האט  אר"י  דער  גלאז. 
זיין  ווען  געדאנקען,  זיינע  אין  פארזינקען  זיך  ווייטער  און 

הייליגע געזיכט טוהט ברענען ווי א פלאם פייער.
צו  כח  גאנצן  מיטן  צוגערייט  זיך  האט  ער  וואס  נאך  נאר 
זאגן די ברכה, האט דער אר"י אנגעהויבן צו זאגן די ברכה 
כוונה,  גרויס  מיט  וואסער  די  אויף  בדברו  נהיה  שהכל 
פראש  די  האט  געענדיגט,  האט  ער  ווען  באלד  אט,  און 
די  אין  אריינגעפאלן  איז  און  קרייען  צו  אויפגעהערט 
געקוקט  האבן  תלמידים  די  טויטערהייט.  וואסער  קוואל 
זיי,  אנטקעגן  פאסירט  עס  וואס  אין  אנגעצויגענערהייט 
זייער  פון  העכער  געווען  איז  געזעהן  האבן  זיי  וואס  דאס 
פארשטאנד, און זיי האבן געבעטן פון זייער רבי'ן זאל זיי 
געוויסט  דאך  האבן  זיי  פאסירט.  האט  דא  וואס  ערקלערן 

קלאר אז עס האנדלט זיך דא אין גאר דערהויבענע זאכן.
אנשטאט זיי צו ענטפערן, האט דער אר"י זיי אנגעהויבן צו 
דערציילן א פאסירונג וואס האט פאסירט לאנג צוריק: פאר 
תלמיד  א  ישראל  ארץ  אין  געלעבט  האט  דורות  עטליכע 
אויסגעצייכנט  געווען  איז  וואס  צדיק  גרויסער  א  חכם, 
אנגעכאפט  אים  האט  איינמאל  מצוות.  אין  און  תורה  אין 
קוואל  דעם  צו  צוגעגאנגען  ער  איז  דארשט,  שטארקע  א 
האט  איילעניש  גרויס  פון  אבער  דארשט,  זיין  שטילן  צו 
ער פארגעסן צו זאגן די ברכה פון שהכל אויף די וואסער. 
א  הימל  אין  אים  אויף  געווארן  ערוועקט  איז  דעמאלטס 
גרויסער קטרוג, און וועגן דעם האט דער שטן באקומען א 

ערלויבעניש זיך צו פארטעשעפן מיט אים. 
אויפרייצן  אנגעהויבן  הרע  יצר  דער  האט  דעמאלטס  פון 
איז  עס  ביז  אויפהער,  קיין  אן  חכם  תלמיד  דעם 
איינמאל  זאל  ער  צוברענגען  אים  געלונגען  אים 
עסן.  נאכן  המזון  ברכת  בענטשן  צו  פארגעסן 
צו  איבער  אים  געלונגען  אים  איז  נאכדעם 
רעדן צו א גרעסערע עבירה פון דעם, און 
אראפ,  בארג  געגאנגען  ער  איז  אזוי 

ער האט עובר געווען איין עבירה נאכן צווייטן, ביז ער איז 
דורך געפאלן מיט די עבירה פון עריות רח"ל, און נאכדעם 

האט ער זיך גע'שמד'ט, רחמנא ליצלן.
די  פון  געזעגנט  זיך  האט  מענטש  דעם  פון  נשמה  די  ווען 
וועלט, איז ער געשטאנען אנטקעגן די בית דין של מעלה, 
עבירות,  זיינע  אלע  אויף  גע'משפט  אים  מען  האט  דארט 
און מ'האט באשלאסן ער זאל נאכאמאל אראפקומען אויף 
לעבט  זיי  וואס  פראש  א  אין  ווערן  מגולגל  און  וועלט,  די 
כנגד  מדה  געווען  איז  שטראף  די  וואסער.  אין  אייביג 
מדה, ווייל זיין ערשטע זינד איז געווען ווען ער האט נישט 
געזאגט די ברכה אויף די וואסער. יעדע נשמה האט טאקע 

א תיקון, און פאר אים האט מען 
וועט  עס  ווען  אז  געזאגט,  אויך 
קוואל  די  נעבן  איד  א  אנקומען 
געפינען  זיך  וועט  דארט  וואס 
די פראש און ער וועט טרינקען 
ער  וואס  נאך  וואסער  די  פון 
וועט זאגן די ברכה 'שהכל' מיט 
וועט  דעמאלטס  כוונה,  גרויס 
זיין נשמה זוכה זיין צו א תיקון.

פון  לויף  אין  דעמאלס  פון  נאר 
איד  קיין  איז  יארן  הונדערטער 
פלאץ,  די  אין  אריבער  נישט 
ווייל ווי אויבן דערמאנט איז עס 
פלאץ  פארשטיפטן  א  געווען 
ווייט פון וואו מענטשן וואוינען. 
וועגן דעם האט זיך די נשמה די 
אלע יארן געפייניגט און זי האט 
גיין  געקענט  נאכנישט  אפילו 
אין גיהנם צו געשטראפט ווערן 

אויף אלע אירע זינד.
דער  פארענדיגט  האט  יעצט, 
עליונה  השגחה  די  האט  אר"י, 
זיך  זאלן  מיר  צוגעפירט  אונז 
פארשטיפטע  די  אין  געפינען 
פאררעכטן  צו  כדי  פלאץ 
און  איד,  דעם  פון  נשמה  די 
טאקע אזוי, נאך וואס איך האב 
געזאגט די ברכה 'שהכל' מיט די 
וואסער  די  אויף  כוונה  ריכטיגע 
אויסגעהויכט  פראש  די  האט 
זי  האט  יעצט  ווייל  נשמה,  איר 
תיקון  א  צו  געווען  זוכה  שוין 
איר  אנגעקומען  איז  עס  און 
גיהנם  אין  גיין  צו  אראפ  צייט 
צו געשטראפט ווערן אויף אירע 
א  צו  זיין  זוכה  וועט  זי  ביז  זינד 

ריכטיגע כפרה.

דער  צדיק  הייליגער  דער  דערציילט  האט  דערציילונג  די 
בעל 'שפע חיים' פון צאנז זי"ע אין איינע פון זיינע שמועסן, 
און האט צוגעלייגט: פון דעם דארפן מיר נעמען א מוסר 
ביי  געבן  צו  אכטונג  אונז  אויף  ליגט  שטארק  ווי  השכל 
צו  פון  פארגעסן  צו  נישט  חלילה  ברכה,  און  ברכה  יעדע 
זאגן א ברכה אפילו אויף איינמאל טרינקען וואסער, ווייל 
דורך איינמאל דורכפאלן ווערט א פגם אין די נפש פון די 
מענטש, און זייער  שנעל קען ער אראפפאלן ביז צום שאול 

תחתית.

('שפע חיים', דרשות חומש רש"י פר' נשא)

בס"ד

מ נ א
"‡ין ‚˘מים יור„ים ‡ל‡ ב˘ביל בעלי ‡מנה" 

(תענית ח א)

בעפ‡ר „י ט‡‚ ז' במרח˘ון – „י ט‡‚ וו‡ס מ'הייבט ‡ן ˆו 
ט‡ר˜ן ‡ין „י  בעטן ‡ויף רע‚ן ‡ין ‡רı י˘ר‡ל, ל‡מיר זיך̆ 
ור˘ פון ‡מונה, ‡ון  ענין פון ענטפערן ‡מן וו‡ס „‡ס ‡יז „י̆ 
ו זעהן ווי עס ווערט  ‡ין „י זכו˙ וועלן מיר זיכער זוכה זיין̂ 
ערפילט „י ברכה פון 'ו˙ן טל ומטר לברכה על פני ה‡„מה'.

‡ון „י וו‡ס ז‡‚ן רמזים ה‡בן ˘וין ‚עז‡‚ט ‡ז ‡ין „י ל˘ון פון 
טובה   ıמבי‡ך ‡ל ‡ר ה' ‡לו˜יך  "כי  ז):  ח  („ברים  פסו˜  „י 
ר‡˘י  ‡יז   – מים"  נחלי   ıר‡" ווערטער  „י  מים":  נחלי   ıר‡
ט‡ר˜ן  ̇יבו˙ ‡מן, ווייל ‡ין „י זכו˙ פון ענטפערן ‡מן ‡ו ן זיך̆ 

‡ין ‡מונה ווערט „י ער„ ‚עבענט˘ט מיט רע‚ן.


