
ברכת המזון איז פון די איינציגסטע ברכות וואס מ‘איז מחויב דערויף מן התורה, אזוי ווי חז“ל 
לערנען עס ארויס אין מסכת ברכות (מח ב) פון די פסוק אין אונזער פרשה (ח י): ”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת 

ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה‘ ֱאֶהי ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלך“.
געווען  מחשיב  זייער  פוסקים  די  האבן  התורה,  מן  איז  המזון  ברכת  פון  חיוב  די  אז  וויבאלד 
האבן  זיי  אז  כך  כדי  עד  זיך,  פאסט  עס  ווי  און  כוונה  מיט  זאגן  עס  מ‘זאל  אופן  וועלכען  אויף 
צוריק  נישט  אויך  און  גריסן  נישט  דעמאלטס  מ‘טאר  וואס  עשרה  שמונה  צו  צוגעגליכן  עס 
גריסן (שו“ע או“ח קפג ח; משנ“ב שם ס“ק ל) אויך טאר מען אויך נישט מפסיק זיין צו זאגן דברים 

שבקדושה (’בן איש חי‘ פר‘ חקת אות ג).
און אזוי שרייבט דער ’בן איש חי‘ (שם אות ה): ”ברכת המזון און שמונה עשרה זענען זייער דין 
דאס זעלבע ביי די ענינים פון מפסיק זיין, און עס נישט פארהאן א אונטערשייד צווישן זיי, נאר 

ביי די איין זאך – אז שמונה עשרה זאגט מען שטייענדיג און ברכת המזון איז זיצנדיג“.
די  פון  ארויסלערנען  זיך  דארפן  מיר  וואס  ווערטער,  זיינע  צווישן  זאגט  חי‘  איש  ’בן  דער  און 
הלכה: בעוונותינו אסאך פון די עמי הארצים טוהן גרינג שעצן אין די מצוה, זיי בענטשן זייער 
שנעל, און עס זענען דא וואס זענען דעמאלטס באשעפטיגט מיט אנדערע זאכן, צי ער ווינקט 
מיט זיינע אויגן אדער מיט זיינע ליפן א.ד.ג., און מ‘דארף זיי מוסר זאגן אויף דעם, און די וואס 

וועלן צוהערן צו די ווערטער וועלן געבענטש ווערן מיט אלעם גוטן“.
בענטשן אינעווייניג 

’כלי  נאמען  מיטן  קונטרס  עקסטערן  א  פארפאסט  האט  זי“ע  נאג‘ארה  ישראל  רבי  גאון  דער 
מחזיק ברכה‘ מיטן ציל מעורר זיין אויף דעם חשיבות פון ברכת המזון, וואס אין דעם קונטרס 

המזון  ברכת  פון  מעלה  די  אויסצורעכנען  געווען  מאריך  ער  האט 
און דאס גרויסע פארזיכטיקייט וואס פעלט זיך אויס ביי דעם.

אינמיטן זיינע רייד רעדט ער זיך אפ אויף דעם וואס די המון עם 
טוהן נישט איינדערקענען אז בענטשן איז אזוי ווי שמונה עשרה 
און אין א געוויסע בחינה איז עס נאך מער הארב, און אלץ דעם 
זאגט מען עס אן קיין כוונה, און צומאל אויך מיט א גרינגשעצונג 

נישט ווי עס פאסט זיך.
ברכה‘  מחזיק  ’כלי  דער  ברענגט  ווערטער  זיינע  צו  ראיה  א  ווי 
(פ“ג) די גמרא וואס זאגט (חולין צא ב): די אידן זענען באליבט ביי 
השי“ת מער פון די מלאכים, ווייל די אידן האבן א מעגליכקייט צו 
זאגן שטענדיג שירה, אבער די מלאכים זאגן שירה נאר איינמאל 
אין א טאג, און עס זענען דא וואס זאגן נאר איינמאל אין א וואך, 
און עס זענען דא וואס זאגן נאר איינמאל אין א חודש, און עס 
זענען דא וואס זאגן נאר איינמאל אין א שנה, און עס זענען דא 

וואס זאגן נאר איינמאל אין זיבן יאר, און עס זענען דא וואס זאגן 
נאר איינמאל אין פופציג יאר, און עס זענען דא וואס זאגן נאר איינמאל אויף דעם וועלט“.

נאך וואס מיר וויסן פון דעם, שרייבט רבי ישראל נאג‘ארה, וויאזוי קען זיין אז א מענטש וועט 
קענען זאגן די דערהויבענע ברכות מיט א איילעניש, און נאר פון זיין זכרון און נישט פון א ’כתב‘ 
”און אין א קורצע וויילע האט ער עס שוין אפגעמאלן מיט זיין מויל“, עס איז דאך נישט קיין 

צווייפיל אז זיין זינד איז זייער גרויס און הארב.
וואס  יעדער  אז  פאסיג  איז  עס  טו):  פרק  הקדושה  (שער  שרייבט  חכמה‘  ’ראשית  בעל  דער  און 
בענטש ברכת המזון זאל טראכטן אז ער איז מקיים א מצות עשה, און וועגן דעם פעלט זיך 
אויס אז ער זאל נישט בענטשן מיט קיין קלות ראש אדער עס צי מורמלען אן קיין כוונה, נאר 

ער זאל זיך צוגרייטן צו בענטשן פארן אויבערשטן ווי עס פאסט.
אזוי אויך אין ’באר היטב‘ (סי‘ קפה ס“ק א) ברענגט ער אין נאמען פון ’עטרת זקנים‘, אז דעריבער 
איז נישטא די אות ף‘ ביי די ברכות פון ברכת המזון, ווייל דער וואס גיט אכטונג צו בענטשן 
מיט כוונה, איז ער פארזיכערט אז קיינמאל וועט אויף אים נישט געוועלטיגן ’אף, שצף וקצף‘ 
ברענגט  דעם  וועגן  לעבן.  אגאנץ  בכבוד  און  בשפע  פרנסה  האבן  וועט  ער  נאר  א.ד.ג.),  (צארן 
ער אין נאמען פונעם ב“ח אז דער וואס איז מדקדק זאל בענטשן דוקא פון א ספר און נישט 

אויסנווייניג, ווייל אזוי וועט ער קענען בעסער אינזין האבן.
ער האט נישט באמערקט אין זייער אנקום

א וואונדערליכע מעשה ברענגט דער ’כלי מחזיק ברכה‘ (פרק ב) אויף איינעם פון די ערליכע אידן 
אין זיין דור, א צדיק וואס האט זוכה געווען צו תורה וגדולה במקום אחד, זיין נאמען איז געווען 
אים  כדי  חכמים  גרויסע  דריי  שטוב  אין  אים  צו  געקומען  זענען  איינמאל  מסנות;  מרדכי  רבי 
צו בעהטן געלט אויף א דבר מצוה, דער פאטער פון רבי ישראל נאג‘ארה איז אויך געווען 

צווישן זיי, ווען זיי זענען אריינגעקומען צו אים, האבן זיי אים געטראפן ווי ער זיצט ביים טיש, 
ווען זיין פנים איז אויף ארויף און זיינע הענט זענען אויסגעשפרייט צום הימל, און ער בענטש 

ברכת המזון מיט א דערהויבענע כוונה.
האט  ער  וואס  נאך  נאר  אנקום,  זייער  אין  באמערקט  נישט  מרדכי  רבי  האט  כוונה  גרויס  פון 
ער זיך  האט  די חכמים וואס זענען דארט געווען,  ער באמערקט  האט  צו בענטשן  געענדיגט 
אויפגעשטעלט צו זיי און זיי געזאגט: ’בואכם לשלום! איך בעהט פון אייך, ענק זאלן מיך נישט 
באשולדיגן אז איך האב ענק נישט אויפגענומען באלד ווען ענק זענען אריינקומען, ווייל איך 
האב געהאלטן אינמיטן רעדן מיט מיין באשעפער פה אל פה‘. אזוי ווייט איז געווען זיין דביקות 

און זיין כוונה ביים בענטשן. 
און דער בעל ’יסוד ושורש העבודה‘ האט געשריבן אויף זיך - אין זיין צוואה צו זיינע קינדער 
- אז יעדן טאג, בעפאר ער האט געבענטש האט ער געדאוונט א ספעציעלע תפילה אז דער 
אויבישטער זאל אים העלפן אז קיין שום מענטש זאל נישט אריינקומען צו זיין שטוב ווען ער 
בענטש, כדי ער זאל נישט געשטערט ווערן פון זיין כוונה, און אזוי האט ער אויך געלויבט פאר 
השי“ת נאכן בענטשן אז ער האט געקענט בענטשן ווי עס דארף צו זיין (מתוך צוואתו שנדפסה 

בסוף ספרו).

עס איז נישטא אין דעם קיין איין איבעריגע ווארט צי א איבעריגע אות!
מיט גאר שארפע רייד איז דער יעב“ץ מעורר אין זיין סידור (הקדמה לברכת המזון) איבער דאס 
טייערקייט פון ברכת המזון, ווען ער איז נאר ’מגלה טפח ומכסה טפחיים‘ פון איר טיפקייט, 
פון אירע מעלות און פון אירע סודות, און אזוי שרייבט ער: איך האב געזעהן זאכן וואס זענען 
דאס  מיין  איך  זיי,  אין  גרינגשעצן  מענטשן  טוהן  דאך  און  הימל  אין  חשוב  און  טייער  זייער 
בענטשן ברכת המזון וואס מ‘האט עס קובע געווען על פי תורה, 
א נוסח וואס אזעלעכע קדושים האבן עס פארפאסט מיט גאר א 
גרויסע און א טיפע חכמה, אויב אזוי איז דאך קלאר אז אין יעדע 
ענינים  באהאלטענע  און  כוונות  טיפע  באהאלטן  זענען  ווארט 

וואס אונזער פארשטאנד אז קורץ זיי צו דערגרייכן.
אסאך  זייער  דא  איז  יעב“ץ,  דער  שרייבט  דעם,  אויסער 
איינצעלהייטן, סיי בדרך פשט און סיי בדרך סוד וואס מיט דעם 
איז עס ענליך צו שמונה עשרה, און די וואס וועלן זיך פארטיפן 
אין די ווערטער וועלן זעהן אז עס איז נישטא אין דעם קיין איין 
איבעריגע אות, און נישט קיין געדאפלטע ווארט און נישט א ענין 
וואס איז נישטא אין דעם א סעפעציעלע כוונה. דעריבער וועט 
יעדער קלוגער מענטש פארשטיין ווי ווייט עס ליגט אויף אים 

צו אכטונג געבן עס צו זאגן מיט א עקסטערע כוונה.
אז  כאטש  בענטש וויסן אז  דער וואס  דארף  דעם  צו  אין צוגאב 
עס זעהט אויס פאר די פליישיגע אויגן אז די ציל פון די ברכה איז 
נאר צו לויבן אויף וואס ער האט געגעסן, פון דעסוועגן טוהט עס אויף גאר אסאך אין הימל 

פארן כלל און פארן פרט.
עס האט דערציילט הגר“ח קייניעווסקי שליט“א: אין מיין יוגנט, אין איינע פון די מאלן וואס 
איך בין געווען אין שטוב פונעם חזון איש זצ“ל, האט איינער פון די שטוב מענטשן געהאלטן 
אינמיטן בענטשן, ווען אינמיטן א ברכה קוקט ער צום ריכטונג פון א געוויסער מענטש און ער 

ווינקט אים ווי ער וויל אים עפעס ווייזן.
אים  און  אים  צו  איש צוגעגאנגען  חזון  דער  איז  בענטשן,  צו  האט געענדיגט  נאך וואס יענער 
געזאגט: איך פארשטיי נישט, ביים דאווענען שמונה עשרה פירן זיך אלע צו פארמאכן די אויגן 
און חלילה נישט קוקן אין ערגעץ, און אוודאי נישט ווינקען פאר אנדערע – אבער ביי ברכת 
המזון געבט מען נישט אזוי אכטונג. און עס איז זייער נישט פארשטענדליך, ווייל די שמונה 
עשרה איז נאר מדרבנן, און ברכת המזון איז א חיוב מן התורה, אויב אזוי, דארף מען ביי דעם 

אכטונג געבן צום ווייניגסטנ‘ס ווי מ‘גיט אכטונג ביי שמונה עשרה (’נוטרי אמן‘ ח“א עמ‘ קעד).
ענטפערן אמן אויף די ברכות פון בענטשן – איז מן התורה

צום שלוס פון אונזער ארטיקל וועלן מיר אראפברענגען וואס דער ’פרי מגדים‘ שרייבט (’תיבת 
בענטשן  דאס  נאר  נישט  איז  טו)  העשין  שכחת  רמב“ן (ספר המצוות  דעם  אז לויט  פר‘ האזינו),  גמא‘ 
א מצוה עשה מן התורה, נאר אויך דאס ענטפערן אמן נאך דעם איז א מצוה עשה מן התורה, 
און יעדער וואס הערט א צווייטן בענטשן און ער ענטפערט נישט קיין אמן, האט ער מבטל 
”נאכן  המזון):  ברכת  (סדר  היום‘  ’סדר  בעל  דער  טאקע  שרייבט  אזוי  און  עשה.  מצוות  א  געווען 

עסן זאל ער בענטשן, און ער זאל אכטונג געבן אין די ווערטער און זיי זאגן ווארט ביי ווארט 
שטאטערהייט און הויעך כדי אז אנדערע זאלן הערן און ענטפערן אויף דעם אמן“.

פרשת  עקב

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  בנבנתיבות אמונים

מח איז

פון ם
ברכת המזון איז ווי שמונה עשרה

א‘רץ נ‘חלי מ‘ ים
”ִּכי ה‘ ֱאקֶי ְמִביֲא ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים“ (ח ז)

א  איז  דאס  אמן.  תיבות  ראשי  איז   – מים‘  נחלי  ’ארץ 
רמז אויף וואס חז“ל זאגן אז דער וואס ענטפערט אמן 
ווערט  וואס  עדן  גן  אין  חלק  א  באקומען  צו  זוכה  איז 
אנגערופן ’ארץ נחלי מים‘ אין דעם פסוק (בראשית ב י): 
והיה  יפרד  ומשם  הגן  את  להשקות  מעדן  יצא  ”ונהר 

לארבעה ראשים“.
’יושיע ציון‘

”ואכלת ושבעת וברכת“...
טייערער איד! - צי ווייסטו?!

דער ’פרי מגדים‘ שרייבט אז לויט דעם רמב“ן און נאך ראשונים, איז אזוי ווי 
בענטשן א מצות עשה דאורייתא, איז אויך ענטפערן אמן נאכדעם איז אויך א 

מצות עשה דאורייתא
 (א“א רטו ו; ’תיבת גמא‘ האזינו).

זיי מקפיד צו בענטשן ברכת המזון ווען איינער נעבן דיר ענטפערט 
אמן, און דורך דעם וועסטו זוכה זיין אז דיין ברכה וועט זיין בשלימות, 

און דו וועסט מזכה זיין דיין חבר מיט א מצות עשה מדאורייתא.
בברכה שלמה ונאמר אמן!
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שמעון איז געווען א עלעף יעריגער יונגל וואס האט געלערנט אין א תלמוד תורה אין איינס פון 
איז  זצ“ל,  שפירא  מאיר  רבי  הגאון  לובלין,  חכמי  ישיבת  ראש  דער  ווען  שטעטלעך,  פולישע  די 
געקומען פארהערן די קינדער פון זיין כיתה. די פארהער איז אדורך מיט גרויס הצלחה, און רבי 

מאיר האט באשלאסן צו שענקען פאר די תלמידים א איבערראשנדע ספעציעלע מתנה.
”איך האב זייער שטארק הנאה געהאט פון ענקערע ענטפערט‘ס“ האט רבי מאיר געזאגט פאר די 
יונגלעך ”וועגן דעם האב איך באשלאסן אז איך מוז ענק געבן אזאך וואס איז מער טייער פון אלע 
באגלייטן  ענק  וועט  וואס  אזאך  טאג,  הייניטגן  ביזן  באקומען  שוין  האבן  ענק  וואס  מתנות  ערליי 

אויף אגאנצן לעבן“ -
די יונגלעך האבן געקוקט מיט אינטערעסע, און דעמאלטס האט זיי רבי מאיר נאכגעזאגט וואס עס 

שטייט אין ’באר היטב‘ אין הלכות ברכת המזון אין נאמען פונעם ’ספר החינוך“:
”פארוואס איז נישט פארהאן די אות ף‘ ביים בענטשן? ווייל יעדער וואס בענטש מיט כוונה, קען אויף 
אים נישט געוועלטיגן קיין ’אף‘ און נישט קיין ’קצף‘ (צארן א.ד.ג) און ער וועט האבן פרנסה בהרחבה 

און בכבוד א גאנץ לעבן“.
און יעצט האט ער אויפגעהויבן זיין שטימע ווען ער האט ציטירט די ווייטערדיגע ווערטער פונעם 

באר היטב:
”און דער ערליכער מענטש זאל אכטונג געבן צו בענטשן דוקא פון אינעווייניג און נישט אויסנווייניג“.
פונעם  ווערטער  די  שפעטער,  יארן  מיט  דערציילן  שמעון  ר‘  האט  קינד,  יונג  א  געווען  בין  איך 
לובלינער רב זענען אריין טיף אין מיין הארץ, און איך האב זיך אונטער גענומען אז פון דעם טאג און 

ווייטער וועל איך אכטונג געבן צו בענטשן מיט כוונה, מיט מסירות נפש, אן נאכצולאזן.
א  מיט  האבן  נאצים  די  ווען  הימלען  מיינע קינדערישע  האבן פארטונקלט  שווארצע וואלקענעס 
שטורעם איינגענומען דעם לאנד פוילן. אזוי ווי די אנדערע איינוואוינער פון אונזער געגנט האט 
די  אונז  אויף  אריבער  איז  דארט  געטאו‘ס,  פון  איינע  צו  פאמיליע  אונזער  געפירט  אריבער  מען 
שווערע טעג אונטער די שאטן פון די גרויזאמע סעלעקציעס, וואס נאך יעדע מאל זענען פארלוירן 

געווארן פון אונז אסאך הונדערטע ריינע נפשות.
אונזער רייע איז אויך אנגעקומען. איין צופריה האט מען אונז געפירט אויף א גרויסן פלאץ וואו 
דארט האט מען אונז אוועק געשטעלט אין א רייע: די אלטע און די קינדער, וואס מ‘האט געהייסן 
געוויזן  זיי  מ‘האט  וואס  יונגע  די  און  טויט,  צום  ר“ל  געווארן  געשיקט  אוועק  זענען  ’לינקס‘,  גייט 

’רעכט‘ס‘, האבן זוכה געווען צו בלייבן לעבן.
ווייל איך בין געווען העכער פון אנדערע אין מיין עלטער, בין איך געראטעוועט געווארן ווען מ‘האט 
מיך געשיקט רעכט‘ס, און פון דארט האט מען מיך געפירט צו די ארבעט‘ס לאגערן. דארט האט 
מען מיר געפרעגט אויף מיין פאכמאנישקייט, איך בין נישט געווען גרייט צו די פראגע, אבער מיין 
קעכער,  א  ביזסט  דו  אז  ”זאג  אריינגערוימט:  מיך  האט  מיר  אונטער  געשטאנען  איז  וואס  פריינד 
און איך בין דיין העלפער“. איך האב אים געפאלגט, און אזוי האט מען אונז ביידע באשטימט צו 

ארבעטן אין די קאך.
שוין דעמאלטס האב איך געשפירט וואו אזוי עס ווערט פארווירקליכט די ברכה פון ”ער וועט האבן 
פרנסה בהרחבה און בכבוד“, דורך מיין ארבעט אין קאך האב איך געקענט עסן אסאך מער פון די 

אנדערע, און אויך מיין אויסזעהן איז געווען שענער און בעסער פון אנדערע.
זייער געשטארקט פון דעם האב ווייטער אכטונג געגעבן אויף דעם אונטערנעמונג, און איך האב 
קיינמאל נישט מוותר געווען אויף צו בענטשן געלאסן ווי עס דארף צו זיין. ווען איך האב געפילט 

אז איך וועל נישט קענען שטיין אין דעם – האב איך ענדערשט נישט געגעסן קיין ברויט.
נאך עטליכע חדשים פון ארבעטן, האט באזוכט אין אונזער קאך א שלעכטער דייטשער אפיציר, 
און ווען ער האט געזעהן א אידיש קינד וואס איז נישט געווען ’הויט און ביין‘ ווי אנדערע, האט ער 
זיך אויפגערעגט און געשריגן: ”א אידיש יונגעלע זאל ארבעטן אין קאך און זיך אנשטאפן? דאס 

וועט נישט זיין!“
ער האט מיר געווינקען מיט זיין האנט איך זאל אים נאכגיין, און אזוי האב איך געטוהן. אין דעם 
שעה,  צוויי  געזאגט: ”אין  מיר  און  האמער,  קליינע  א  געגעבן  מיר  ער  האט  קאך  דעם  ארום  הויף 
דארפסטו דא גראבן א בונקער אין א גרויסקייט פון צוויי מעטער אויף צוויי מעטער, וואו דארט 
זאלן זיך אונזערע סאלדאטן קענען באהאלטן פון די באמבאדירוגען. דו זאלסט וויסן אז דיין צוריק 

גיין ארבעטן אין קאך איז אנגעהאנגען אין די הצלחה פון די ארבעט!“.
ווען איך האב דאס געהערט בין איך אינגאנצן צובראכן געווארן, די שטיינעריגע ערד האט נישט 
אויסגעזעהן ווי ער וועט זיך לאזן גראבן אזוי גרינג, איך באלד פארשטאנען אז דער אפיציר וויל מיך 

פשוט... דאס איינציגסטע זאך וואס איך האב געקענט טוהן – איז צו דאווענען.
נאך וואס איך האב געדאוונט און געבעהטן האב איך באלד אנגעהויבן צו גראבן, פלוצלינג האב איך 
זיך דערמאנט מיט א ציטער אז בעפאר דער אפיציר איז אריינגעקומען אין קאך האב איך געענדיגט 

צו עסן און איך האב נישט אנגעיאגט צו בענטשן.
אויך יעצט האב איך נישט נאכגעלאזט. איך האב זיך באלד אראפגעזעצט אויף די ערד און איך האב 
אנגעהויבן צו בענטשן מיט גרויס דביקות און כוונה. פלוצלינג האב איך געשפירט ווי א שטארקע 
א  באמערקט  איך  ווען  דערשראקענערהייט  ערוועקט  זיך  האב  איך  קאפ,  מיין  אויף  פאלט  האגל 
לאסט-מאשין אנגעפילט מיט אסאך ערליי גרינס, און אויף דעם שטייען צוויי דייטשע סאלדאטן 
זיי  האבן  וואס,  מיט  געטראפן  נישט  האבן  זיי  ווייל  און  מיר,  פון  אפלאכן  באשלאסן  האבן  וואס 

באשלאסן אויסליידיגן דעם לאסט-מאשין ווען זיי באגיסן מיך מיט קללות און זידלערייען.
איך האב געכאפט אביסל טרוקענע קלעפ, אבער איך האב געהאט ברייט וואס צו עסן – איך בין 
ערליי  אנדערע  און  מייערן  קארטאפל,  אוגערקעס,  מיט  זייטן  מיינע  אלע  גענומען  ארום  געווען 
זענען  דארטן  וואו  לאגער,  ארבעט‘ס  דייטשע  א  אין  זיך  געפון  איך  ווען  אלעס  דאס  און  גרינצייג. 

אויסגעגאנגען יעדן טאג צעהנדליגע אידן פון הונגער.
איך דארף נאך מיט דעם קליינעם האמער גראבן א ריזיגע גרוב אין דעם הארטן ערד, אבער איך 
האב נישט אפגעלאזט מיין בטחון פון השי“ת. איך האב ווייטער געבעטן פון השי“ת אז אזוי ווי ער 

האט מיך געהאלפן ביז אהער זאל ער מיך העלפן ווייטער.
א שטיקל צייט נאכדעם זענען דארטן אריבער א גרופע פולישע ארעסטאנטן, און ווען זיי האבן 
באמערקט די גרויסע קוואנטום פון די גרינצייג ארום מיר, און באטראכט מיין פעסטע קערפערליכן 
אויסזעהן, האבן זיי געמיינט אז איך ביז א אויפזעהער אויף דעם און מיך געבעהטן אז איך זאל זיי 

געבן צו עסן פון דעם.
איך האב באשלאסן צו אנשטעלן א פנים ווי א אפיציר. איך האב זיי געזאגט, אויב ענק וועלן שוין 
יעצט דא גראבן א גרוב אין די גרויס פון צוויי מעטער, וועל איך ענק געבן פון די גרינצייג וויפיל 

ענק וועלן גלוסטן.
זיי האבן נישט געצווייפלט איין מינוט, זיי זענען צוריק צו דעם לאסט-מאשין און פון דארטן האבן 
גענומען ארבעט‘ס כלים און זיי האבן צוזאמען געגראבן דעם גרוב. איך האב זיי באצאהלט מיט די 

גרינצייג, און זיי זענען זיך געגאנגען.
דער אפיציר וואס איז אינגאנצן פארוואונדערט געווארן צו זעהן דעם גרוב האט נישט געהאלט קיין 
אנדערע מעגליכקייט נאר מיך צוריק שיקן צו מיין ארבעט, און אזוי האב איך איבערגעלעבט אלע 

שוועריקייטן פון די קריג ווען איך בין געזונט.
”אזוי ווי ענק זעהן“ האט ר‘ שמעון געענדיגט זיין ערשיטערטע ערציילונג ”ביזן היינטיגן טאג געב 
איך אכטונג אויף מיין צוזאג. און השי“ת האט מיך אויך נישט פארלאזט; עד הנה עזרוני רחמיו, און 

הלואי ער זאל זיך ווייטער פירן אזוי מיט מיר שטענדיג בחן ובחסד וברחמים“.
על פי ”אין עוד מלבדו“ עמוד 263

די גוים וועלן ליידן אנשטאט דיר
”ְוָכל ַמְדֵוי ִמְצַרִים ָהָרִעים ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת א ְיִׂשיָמם ָּב ּוְנָתָנם ְּבָכל ׂשְֹנֶאי“ (ז טו)

דעם  ’בכל שונאיך‘, איז דען נישט גענוג מיט  מ‘זאל געבן די אלע מחלות  פארוואס פעלט אויס 
וואס ’לא ישימם בך‘?

האט געזאגט הרה“ק רבי מאיר‘ל פרעמישלאנער: ווען די מידת הדין איז מקטרג אויף א איד און 
ברענגט צו ער זאל קראנק ווערן, וועט זי נישט וועלן אוועק גיין אומזינסט, נאר אויב מ‘גיט איר 
די מעגליכקייט זי זאל אריבערגיין צו א צווייטן, נאר אזוי וועט זי זיך אפטוהן פון דעם איד. וועגן 

דעם די ברכה פון ”וכל מדוי מצרים ...לא ישימם בך“, איז פארבינדן מיט ”ונתנם בכל שונאיך“.
לויט דעם האט רבי מאיר‘ל געטייטשט דעם נוסח וואס מיר זאגן ביי מוסף פון די ימים נוראים: 
נישט  און  ’מעבירין‘  דוקא  זאגן  מיר  אז   – הגזירה“  רוע  את  מעבירין  וצדקה  ותפילה  ”ותשובה 

’מרגניתא דרבי מאיר‘’מבטלין‘.

און עס איז אמאל געווען ביים הייליגן ’שוסטער‘ רבי משה יעקב ראביקאוו זצ“ל, ווען הגאון רבי 
יעקב אדלשטיין שליט“א האט זיך אפגערעדט פאר אים אז זיינ‘ס א קרובה איז ביטער קראנק און 
די דאקטורים האבן שוין אויפגעגעבן, האט אים דער ’שוסטער‘ געזאגט: ”זאג איר אז זי זאל ארויס 
גיין אויפן גאס און אפווארטן עפעס א גוי, ווען א גוי וועט אריבערגיין נעבן איר, זאל זי צוגיין צו 

אים און אים זאגן: ”נעם מיין קראנקהייט במתנה...“.
די פרוי האט געפאלגט וואס דער ’שוסטער‘ האט געזאגט און באלד איז איר צושטאנד בעסער 
געווארן ביז זי איז אינגאנצן געזונט געווארן. ווי עס זעהט אויס איז דאס קראנקהייט אריבער צו 

’לקוטי רבי משה יעקב‘ ח“א בראש הספריענעם גוי.

’ושבעת‘ וועגן ’וברכת‘
”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת“ (ח י)

דער מהרא“ל צינץ האט געטייטש: וויבאלד אז מן התורה איז א מענטש נישט מחויב מיט ברכת 
”ואכלת  באפוילן  אונז  תורה  די  האט  דעם  וועגן  זעט,  די  צו  געגעסן  האט  ער  אויב  נאר  המזון 
פון  באפעל  דעם  נישט  ווען  ”וברכת“.  זיין  מקיים  קענען  זאלסטו  דעם  דורך  אז  כדי  ושבעת“ 
”ואכלת“ וואלט א מענטש געדארפט צו עסן נאר אביסל כדי צו שטילן זיין הונגער, און נישט עסן 

מלא העומראסאך און נאכגעבן זיינע תאוות.

א סגולה אויף עשירות
עס איז באקאנט אז בענטשן הויעך אויפן קול און בשמחה איז א סגולה אויף עשירות. און דער 
חיד“א ברענגט אויף דעם א מקור פון די פסוק (משלי י כז): ”ברכת ה‘ היא תעשיר“, איז טייטש: דער 
וואס בענטש ברכת המזון בשמחה ווי עס פאסט זיך צו א מצוה וואס השי“ת האט אונז באפוילן, 

הגהות ’ניצוצי אורות‘ על הזוה“ק ויקהל ריח אוועט זוכה זיין צו ”היא תעשיר“.

אויסער ווען מ‘בעהט אויף יראת שמים
”ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה‘ ֱאֶהי ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ ִּכי ִאם ְלִיְרָאה“ (י יב)

אין ברכות (לג ב) לערנט מען פון דעם פסוק דעם באקאנטן כלל: ”הכל בידי שמים חוץ מיראת 
שמים“.

האט דער קאצקער רבי געטייטש: ”הכל“ – אלע תפילות, אויף אלע ענינים, איז ”בידי שמים“ – זיי 
שמים“ –  מיראת  נישט. ”חוץ  אמאל  און  אנגענומען  יא  זיי  ווערן  אמאל  שמים,  בידי  תלוי  זענען 

אויסער ווען מ‘דאוונט אויף יראת שמים וואס אזא תפילה ווערט זיכער אנגענומען.
’להבות קודש‘ עמ‘ קצג

און אזוי שטייט טאקע אין ’ספר חסידים‘ (רלא): ”אויב איינער וועט בעהטן פונעם אויבערשטן אזאך 
וואס איז א שבח און א כבוד פארן באשעפער, צ.ב.ש. אויף לימוד תורה אדער א אנדערע זאך פון 
חפצי שמים, און ער גיסט אויס זיין הארץ אויף דעם; הערט השי“ת זיין תפילה כאטש אז ער האט 

נישט קיין מעשים טובים“.

 די ברכה פונעם גאסט
”ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה‘ ֱאקֶי“ (שם)

”נחמיה העמסוני האט גע‘דרש‘נט אלע ’את‘ וואס שטייט אין תורה“ (פסחים כב ב); און וואס האט 
ער גע‘דרש‘נט פון דעם ’את‘? וועמען דארפן מיר נאך לויבן אויסער דעם אויבערשטן?

זאגט דער סמ“ג (עשין כז) אין נאמען פון ירושלמי, אז די ’את‘ קומט צו דרש‘ענען דעם בעל הבית, 
און אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין גמרא (ברכות מו א) אז דער גאסט האט א עקסטערע נוסח פון 

א ברכה צו וואונטשן דעם בעל הבית וואס האט אים געגעבן צו עסן.

א ’עבודה‘ וואס די הארץ גלוסט
”ֶאת ה‘ ֱאקֶי ִּתיָרא אֹתֹו ַתֲעבֹד“ (י כ)

לויט דעם ספר ’החינוך‘ (מצוה תלג), די פסוק: ”אותו תעבוד“ איז געזאגט געווארן אויף תפילה, און 
אזוי ווי חז“ל זאגן (תענית ב א): ”איזוהי עבודה שבלב? זו תפילה!“

פון  רב  דער  בנימין  רבי  הגאון  טאטן  זיין  פון  נאמען  אין  זאגן  נאך  פלעגט  דיסקין  מהרי“ל  דער 
האראדנא, א פאסיגער ערקלערונג פארוואס תפילה ווערט אנגערופן ”עבודה שבלב“:

טראכט אליין, א קנעכט וואס קומט בעהטן זיינע געברויכן פון זיין האר, און דער האר אויסער 
וואס ער גיט אים וואס ער בעהט, טוהט ער אים נאך שעצן דערפאר, און גיט אים נאך צו א באלוין 

אויף דעם בעהטן אליין – ווער וועט דען נישט זיין צופרידן פון א ארבעט?! 
גליסט  ’עבודה‘  אזא  ווייל  שבלב‘,  ’עבודה  אנגערופן  ווערט  תפילה  מיר:  פארשטייען  דעם  מיט 

’מהרי“ל דיסקין‘ על התורה דאס הארץ.

א תפילה בתמימות האט געשפאלטן דעם הימל
”ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוא ִיְהֶיה ָמָטר“(יא יז)

איינמאל, אין די ציייטן פונעם בעש“ט הקדוש, איז נישט געקומען קיין רעגן, און אויך נאך וואס 
מ‘האט שוין גוזר תענית געווען און מ‘האט געדאוונט און געבעהטן אויף דעם – זענען זיי נישט 

געהאלפן געווארן.
א  ווי  ער  באמערקט  אט  און  שוהל,  א  נעבן  אריבער  בעש“ט  דער  איז  טעג  יענע  פון  איינע  אין 
דארפסמאן האלט אינמיטן ליינען קריאת שמע, און ווען ער איז אנגעקומען צו די פסוק ”ועצר את 

השמים ולא יהיה מטר“ האט עס געזאגט מיט א גרויסע געוויין און א געשריי.
דעם  ביי  געהאט  אינזין  האסטו  וואס  איבער  געפרעגט:  אים  בעש“ט  דער  האט  דאווענען  נאכן 
אז  אויבערשטן  צום  געדאווונט  האב  איך  בתמימות:  געענטפערט  האט  דארפסמאן  דער  פסוק? 
איז  וואס  וענבים‘,  זיתים  ’עצירת  לשון  די  פון  ’ועצר‘  געטייטש  האט  אויסקוועטשן [ער  זאל  ער 
טייטש אויסקוועטשן] דעם הימל אז ס‘זאל אויבן גארנישט בלייבן פון דער רעגן, נאר אלעס זאל 

אראפ קומען אונטן...
למעשה, איז די תפילה אנגענומען געווארן און דאס טרוקעניש האט זיך אויפגעהערט, האט דער 
בעל שם טוב געזאגט וויבאלד אז ’רחמנא ליבא בעי‘, וועגן דעם איז פונקט די תפילה אנגענומען 

געווארן, ווייל השי“ת האט זייער ליב די תפילות וואס קומען ארויס פון טיפן הארץ.
’בעל שם טוב‘ החדש

פערל ווערטער איבער אמן 
און תפילה אין די פרשה פון די וואך

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

ער איז פארזיכערט מיט שפייז בכבוד א גאנץ לעבן

מעפני
וועלן גוים
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