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”אחד עשר כוכביא, שנים עשר שבטיא“
ָעָׂשר  ְוַאַחד  ְוַהָּיֵרַח  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ְוִהֵּנה  עֹוד  ֲחלֹום  ָחַלְמִּתי  ”ִהֵּנה 

ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים לִי“ (לז ט)
ווערט  וואס  יודע“  מי  ”אחד  פיוט  באקאנטן  דעם  אין 
די  פון  צאל  די  מיר  דערמאנען  ביינאכט,  פסח  געזאגט 
כוכביא“.  עשר  ”אחד  חלום:  יוסף‘ס  אין  ווי  אזוי  שבטים 
לכאורה עס זענען דאך דא: ”שנים עשר שבטיא“, אזוי ווי 
מיר זאגן אין דעם קומענדיגן שטיקל, אויב אזוי פארוואס 

דערמאנט מען נאר עלעף פון זיי?
די  דערמאנען  ווילן  מיר  סופר‘:  ’חתם  דער  ערקלערט 
אז  חלום,  דעם  אין  באהאלטן  איז  וואס  בשורה  גוטע 
צו  געטעניגט  אונטער  זיין  שבטים  עלעף  וועלן  אייביג 
שבט,  צוועלעפ‘טן  דעם  פון  זיין  וועט  וואס  קעניג  דעם 
און נישט חלילה צו א קעניג פון א פרעמדע פאלק, אזוי 
 “ַוְיכְֹנֶנ ווי רש“י טייטש דעם פסוק (דברים לב י): הּוא ָעְׂש
–“פון ענק זענען די כהנים, פון ענק זענען די נביאים און 

די קעניג‘ן“.
צינץ  מהרא“ל  דער  ערקלערט  אופן  אנדערן  א  אויף 
געבויעט אויפן מדרש (ב“ר פד טו) אז פון דעם וואס יוסף 
מיט  צוזאמען  ראובן  אריינגערעכנט  חלום  זיין  אין  האט 
נישט  האט  ראובן  אז  ראיה  א  עס  איז  ברודער,  אלע 
וועגן  אז  זאגן  מ‘קען  און  בלהה‘.  ’מעשה  ביי  געזינדיגט 
וואס  שבטים  עלעף  די  באטאנט  פייטן  דער  האט  דעם 
ווערן דערמאנט אין דעם חלום, כדי אלע זאלן וויסן אז 

ראובן האט נישט געזינדיגט.
’תורת משה‘ ; הגש“פ ’ברכת השיר‘ 

יוסף האט געדאוונט אין בית המקדש
ֶדה“ (לז טו) ”ַוִּיְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהֵּנה תֶֹעה ַּבּׂשָ

”‘וימצאהו איש‘ – זה גבריאל“ (רש“י).
וואס האט די תורה אונז געוואלט לערנען מיטן דערציילן 

ֶדה“? אז יוסף איז געווען: ”תֶֹעה ַּבּׂשָ
ערקלערט דער רבי ר‘ יהונתן אייבשיץ:

אין מסכת סנהדרין (צה ב) שטייט אז ווען יעקב איז ארויס 
אויפן וועג קיין חרן האט ער געהאט קפיצת הדרך כדי 
ער זאל דאווענען אין מקום המקדש, און מ‘קען זאגן אז 
וועגן דעם האט השי“ת געטוהן אז יוסף זאל בלאנדזשען 
ווען ער איז געווען אויפן וועג קיין מצרים, כדי ער זאל 
ֶדה“ – ד.מ. אין מקום המקדש [אזוי ווי  אריבער גיין ”ַּבּׂשָ
בית  אלא   – ’שדה‘  ”אין  ב):  טו  (ב“ר  מדרש  אין  שטייט  עס 

המקדש“] און ער זאל דארט דאווענען.
ווי  אזוי  דא:  פסוקים  די  אין  מדוקדק  אויך  איז  דאס  און 
יעקב האט געזעהן מלאכים אין מקום המקדש, אזוי 
ַמְלֲאֵכי  ְוִהֵּנה  ”ַוַּיֲחם...  יב):  כח  (לעיל  שטייט  עס  ווי 

אין  אנגעקומען  איז  ער  ווען  יוסף,  אויך  אזוי  ֱאקִים“, 
גבריאל  מלאך  דעם  געטראפן  ער  האט  המקדש  מקום 

וואס טוהט דארט די עבודה (ראה רש“י יומא עז א ד“ה לבוש).
 ’תפארת יהונתן‘

לויבן אויך אויף א קליינע רעטענונג
”ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם ַוּיֹאֶמר א ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש“ (לז כא)

דער  דייטש  ישראל  יוסף  רבי  לערנט  יסוד  וויכטיגער  א 
רב פון באלשא יארמוט, פון דער פסוק:

אויך  יוסף  זיך  האט  גרוב  אין  זייענדיג  אז  כאטש 
וואס  ועקרבים  נחשים  די  פון  סכנה  א  אין  געפינען 
וואס  דאס  תורה  די  אן  רופט  דאך  געווען,  דארט  זענען 
איז  דעם  דורך  ווייל  ’הצלה‘,  א  ווי  געטוהן  האט  ראובן 
וואס  סכנה  גרויסע  די  פון  געווארן  געראטעוועט  יוסף 
האט געהערשט אויף אים ווען זיינע ברודער האבן אים 

געוואלט הרג‘ענען.

עס  ווי  אזוי  חשמונאים,  די  געטוהן  אויך  האבן  אזוי  און 
שטייט אין ספר ’יוסיפון‘ (פ“כ) אז ווען זיי האבן געקענט 
מלחמה  די  בעפאר  נאך  המקדש  בית  דעם  אויסרייניגן 
נישט  זיך  זיי  האבן  געענדיגט,  אינגאנצן  זיך  האט 

אפגעהאלטן פון צו לויבן אויף דער נס.

הניסים‘  ’על  ביי  פארוואס  מען  פארשטייט  דעם  מיט 
ועל  התשועות  ועל  הניסים...  ”על  פריער:  מיר  לויבן 
”על  מיר:  דערמאנען  נאכדעם  נאר  און  הנפלאות...“, 
די  פון  שבח  דער  דערציילן  ווילן  מיר  ווייל  המלחמות“, 
טיילווייזע  די  אויף  געלויבט  האבן  זיי  וואס  חשמונאים, 
’ניסים‘ אויך בעפאר זיי האבן אינגאנצן געווינען די יוונים. 

’בן גרני‘

די ספעציעלקייט פון ראובן‘ס תשובה
”ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור“ (לז כט)

”אמר לו הקדוש ברוך הוא: מעולם לא חטא אדם לפני 
ועשה תשובה, ואתה פתחת בתשובה תחלה“ (ב“ר פד יט).

אסאך וואונדערן זיך אויף דעם מדרש: מיר טרעפן דאך 
איז  געטוהן,  תשובה  האבן  קין  און  הראשון  אדם  אז 
דער  געווען  איז  ראובן  אז  מדרש  דער  זאגט  פארוואס 

ערשטער וואס האט תשובה געטוהן?
עטליכע וועגן זענען געזאגט געווארן אויף דעם:

א. דער רבי ר‘ בונם פון פארשיסחא האט ערקלערט: אין 
חטא  ראובן  האומר  ”כל  חז“ל:  זאגן  ב)  (נה  שבת  מסכת 
אינו אלא טועה“. לויט דעם האט ראובן נישט געזינדיגט, 
נאר ער איז נכשל געווארן אין א נדנוד עבירה, און צוליב 
געטוהן  תשובה  ער  האט  שמים  יראת  געוואלדיגע  זיין 
כאילו ער וואלט עובר געווען א הארבע עבירה. מיט אזא 
אויפפירונג פון ”תשובה תחילה“ – נאך בעפאר ער האט 

געזינדיגט, איז ראובן טאקע געווען דער ערשטער.
דער פשט איז אויך מדוקדק אין לשון המדרש: ”מעולם 
לא חטא אדם לפני ועשה תשובה“ – עס איז נישט געווען 
ער  האט  דאך  און  מיר,  פאר  חטא‘  ’לא  וואס  איינער 

תשובה געטוהן.
אדם  ערקלערט:  האט  ראדזימין  פון  אריה  יעקב  רבי  ב. 
זיך  נאכן  נאר  געטוהן  תשובה  האבן  קין  און  הראשון 
אבער  אפ,  זיי  ווארט  וואס  שטראף  דער  פון  דערוויסן 
אנגעהויבן  האט  וואס  ערשטער  דער  געווען  איז  ראובן 
ער  אז  געוואוסט  האט  ער  בעפאר   – תחילה“  ”בתשובה 

וועט געשטראפט ווערן.
פארענטפערט  אלכסנדר  פון  משה‘  ’אמונת  בעל  דער  ג. 
סעדיה  רבי  אויף  מ‘דערציילט  וואס  מעשה  די  מיט  עס 
גאון וואס יעדן טאג האט ער עוסק געווען אין סיגופים 
ער  איז  טאג  דעם  אין  אז  ערקלערנדיג,  תעניתים,  און 
געשטיגן אין עבודת ה‘, און עס איז אים צוגעקומען נייע 
השגות אין גדלות הבורא, צוליב דעם דארף ער תשובה 
ער  האט  טעג  פריערדיגע  די  אין  וואס  דעם  אויף  טוהן 
יעצטיגע  זיינע  לויט  אויבערשטן  דעם  געדינט  נישט 

השגות.
ראובן:  אויף  מדרש  דער  זאגט  דאס  אז  זאגן  מ‘קען  און 
זיך  האט  ער  וואס  דעם  פון   – אדם“  חטא  לא  ”מעולם 
דער  געווען  איז  ראובן  ווייל  ”לפני“,  דערנענטערט 
ערשטער וואס האט געפילט אז ער דארף תשובה טוהן 

ווייל ער האט זיך דערנענטערט צום באשעפער. 
’דברי אבי“ב‘; שו“ת ’חשבה לטובה‘ סי‘ מד

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
טיא“

פע ם

געבן דעם ’הכוס‘ אויף דעם ’כף‘
ָוֶאֵּתן ֶאת ַהּכֹוס ַעל ַּכף ַּפְרעֹה: (מ יא)

 ’ַהּכֹוס‘ – איז בגימטריה ’אמן‘, ’ַּכף‘ – איז בגימטריה 
מלך  דעם  באדינען  ריכטיג  ווילן  מיר  אויב  מאה. 
”ֶאת  געבן  זיין  מקפיד  מיר  דארפן  המלכים,  מלכי 
ַהּכֹוס ַעל ּכַף“ –משלים זיין יעדע ברכה מיט א אמן. 
’תפארת צבי“ עמ‘ כט
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”די אותיות א.מ.ן זענען אין די סדר אל“ף בי“ת בעפאר די אותיות 
ב.נ.ס, אונז צו לערנען אז נאכן ענטפערן אמן קומט דער נס“

 (’נר ישראל‘ [פונעם קאזניצער מגיד] כוונת חנוכה)
אין די חנוכה טעג וואס זענען מסוגל אויף ניסים, לאמיר זיך מחזק זיין 
אין דעם ענין פון ענטפערן אמן, און דער זכות זאל אונז ביישטיין עס 

זאל שטענדיג נשפע ווערן פון הימל אויף אונז ניסים ונפלאות.

אותיות די בעפאר בי“ת אל“ף סדר די אין זענען ן מ א אותיות ”די
שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן.
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געווארן  דערציילט  איז  ערציילונג  די 
חיים  ר‘  המעשה,  בעל  דער  דורך 
שטאט  דער  פון  סלאמאן,  הערש 
זענען  אים  אויף  וואס  האלמין, 
ביי  גיהנום  מדורי  שבעה  די  אריבער 
נאר  און  קריג,  וועלט‘ס  צווייטע  די 
דורך ניסי ניסים האט ער זוכה געווען 
און  דארט,  פון  ווערן  געראטעוועט 
איז געבליבן א איינציגער צווייגל פון 
א שיינע פארצווייגטע פאמיליע וואס 
איז ליידער אויסגעמעקט געווארן אין 

יענע ביטערע יארן.
פארמאגט  האט  הערש  חיים  ר‘ 
אין  וואס  תורה  ספרי  אלטע  צוויי 
אריבער  זיי  זענען  משפחה  זיין 
דורות,  פריערדיגע  די  פון  בירושה 
זיי  אז  געווען  מייחס  זיי  מ‘האט  און 
זענען געווען פון גרויסע צדיקים פון 
סאך  די  טראץ  יארן.  פריערדיגע  די 
יארן און די שוועריקייטן וואס זענען 
אריבער אויף זיי, זענען זיי אין א גוטן 

צושטאנד און מ‘קען ליינען אין זיי.
די  אין  מען  האט  קריג  די  בעפאר 
פון  געוואוסט  ארום  געגנט  גאנצע 
די ספרי תורה, די רבנים פון שטאט, 
אהין  זענען  וואס  געסט  אויך  אזוי 
געוואלט  דוקא  האבן  אנגעקומען 
ליינען אין דעם, ווען זיי באוואונדערן 

זייער ספעציעלע שיינקייט.
הערש  חיים  ר‘  איז  געזאגט,  ווי 
איבערגעבליבן איין איינציגער צווייגל 
פאמיליע  פארצווייגטע  זיין  פון 
קידוש  אויף  אומגעקומען  איז  וואס 
וואונדערליכן  א  אויף  אבער  ה‘, 
תורה  ספרי  טייערע  די  זענען  אופן 
זיי  איז  עס  און  איבערגעבליבן  אויך 
גארנישט געשעהן. די איבערראשנדע 
א  מיט  פארבינדן  איז  פאקט 
מיט  און  ערציילונג  וואונדערליכע 
הערש  חיים  ר‘  וואס  נס  אפענעם  א 
צו  צייט  פון  דערציילן  עס  פלעגט 

צייט, דא איז די געשיכטע פאר ענק:
די  אויסגעבראכן  האט  עס  ווען 
חיים  ר‘  איז  קריג,  וועלט‘ס  צווייטע 
הערש געווען א תלמיד אין די ישיבה 
פון דער גאון רבי יהודה סג“ל רוזנער 
געזיצן  איז  ער  הי“ד.  סעקלהיד  פון 
די  איבער  איבערגעבויגן  פלייסיג 
ער  האט  פלוצלינג  וועלן  גמרא, 
דרינגנדן  א  הויז  זיין  פון  באקומען 
אונגארישע  די  אז  טעלעגראם, 
רעגירונג האט אים געשיקט א צעטל 
אז ער מוז שוין אהיים קומען און זיך 
לאגער,  ארבעט‘ס  א  אין  איינרוקן 
באלד  נישט  עס  וועט  ער  אויב  און 
אויספירן איז זיין לעבן אין א געפאר.

הערש  חיים  דערשראקענער  דער 
האט באלד געקלאפט אויפן טיר פון 
זיין רבי‘ס הויז, ער האט פארשטאנען 
וויאזוי  וועג  קיין  נישט  האט  ער  אז 
באפעל,  פונעם  ארויסדרייען  זיך 
געוואלט  פריער  זיך  האט  ער  אבער 
געזעגענען פון זיין רבי, און באקומען 
א הארציגע ברכה אויף א הצלחה אין 
אים  ווארט  וואס  וועג  מסוכנדיגע  די 

אפ.
געטוהן  וויי  אים  האט  וואס  רבי  דער 
האט  תלמיד,  זיין  פון  ווייטאג  די 
אנגעכאפט  הענט  הייליגע  זיינע  מיט 
געפרעגט:  אים  און  האנט  זיין 
זיך  גרייט  ביזסט  דו  הערש,  ”חיים 
אונטערנעמען אז דו וועסט קיינמאל 
קשר  אייביגן  דעם  אפהאקן  נישט 
באשעפער,  מיטן  האסט  דו  וואס 

אפילו אויף איין מינוט?“.
איבערראשט  איז  הערש  חיים 
צו  אן  אבער  פראגע,  די  פון  געווארן 
זיך  ער  האט  מינוט  איין  קווענקלען 
האט   – אזוי“  ”אויב  אונטערגענומען. 
דער רבי געזאגט ווען ער לייגט זיינע 
הענט אויף דער קאפ פון זיין תלמיד, 
דעם  אין  אז  אן  דיך  וואונטש  ”איך 
אויפן  אכטונג  געבסט  דו  וואס  זכות 
באשעפער,  מיטן  דיר  צווישן  קשר 
און  געבן  אכטונג  אויך  דיך  ער  זאל 

באשיצן וואו דו וועסט גיין“.
זענען  סכנות  מיט  פול  טעג  שווערע 
ברכה  די  אבער  אים,  אויף  אריבער 
צייט  אגאנצע  אים  איז  רבי‘ן  פונעם 
געשטאנען אקעגן זיינע אויגן, און ער 
האט  דעם  דורך  אז  געפיהלט  האט 
אלע  די  גיין  אריבער  געקענט  ער 
אריבער  זענען  וואס  שוועריקייטן 
מלחמה  די  פון  לויף  אין  אים  אויף 

יארן.
זיך  האט  קריג  די  תש“ה.  יאר 
בלייבט  הערש  חיים  ווען  געענדיגט 
קיין  אן  איינזאם  און  עלנד  איבער 
אויערן  זיינע  צו  מיטגליד.  משפחה 
איז אנגעקומען די ביטערע בשורה אז 
זיין גאנצע פאמיליע איז אומגעקומען 
זיינע  מיט  צוזאמען  ה‘,  קידוש  אויף 
זיין  פון  שפיץ  און  ישיבה  פון  חברים 
רבי הגה“ק מסעקלהיד זצ“ל, וואס זיי 
אויף  געווארן  פארברענט  זענען  אלע 

קידוש השם יתברך.
ער  איז  הארץ  צובראכענעם  א  מיט 
צוריק צו זיין פריערדיגע שטעטל, ער 
עלטערן‘ס  זיין  טרעפן  געוואלט  האט 
ער  האט  דעם  אנשטאט  און  הויז, 
געזעהן אז אלעס האבן די גוים חרוב 

געמאכט.
אויף  אוועקגעזעצט  זיך  האט  ער 
האט  און  שטיינער  די  פון  איינע 
ער  וויינען.  ביטערליך  אנגעהויבן 
האט געוויינט אויף זיין פארצווייגטע 
פארשניטן  איז  וואס  פאמיליע 
געווארן, אויף זיינע רבי‘ס, אויף זיינע 
זענען  וואס  באקאנטע  און  חברים 
זיך  האט  ער  ווען  און  דא,  נישט  שוין 
פלוצלינג דערמאנט פון די זעלטענע 
זענען  וואס  תורה  ספרי  הייליגע  און 
באליבט געווען ביי אים ווי די שווארץ 
אפל פון זיין אויג, האט זיך זיין געוויין 

געשטארקט...
אים  האט  הארץ  זיין  אין  עפעס 
ספרי  די  אז  גלייבן  געמאכט 
און  דא,  ערגעץ  נאך  זענען  תורה 
גלוסטעניש  אומפארשטענדליכע 
טרעפן  צו  זיי  אנגעכאפ  אים  האט 
א  האבן  און  זיי,  מיט  אפגעבן  זיך  און 
פאמיליע  זיין  אויף  אנדענק  אייביגע 

וואס איז שוין נישטא...
אין  אויסגעבראכן  ער  האט  ווידער 
איז  מאל  דאס  געוויין,  ביטערן  א 
גערירטע  א  פון  געוויין  א  געווען  עס 
זיך  ער  האט  הארץ  טיפן  פון  תפילה, 
געבעהטן צום באשעפער ער זאל אים 
ליכטיג מאכן זיינע אויגן צו טרעפן די 
אזוי  און  תורה,  ספרי  פארלוירענע 
א  פון  לויף  אין  געוויינט  ער  האט 
נישט  זיך  קען  ער  ווען  צייט  לאנגע 

בארואיגן.
געוויין  זיין  אין  פארזינקען  זייענדיג 
זיך  ער  האט  דאווענען,  זיין  אין  און 
הערנדיג  אויפגעכאפט  פלוצלינג 
הויכע בילן פון א הונט וואס האט זיך 
אויפגעהויבן  האט  ער  געשטארקט, 
דעם  באמערקט  האט  און  אויגן  זיינע 
דערנענטערט  זיך  האט  וואס  הונט 
געווען  אים  איז  הונט  דער  אים.  צו 
ער  האט  שנעל  זייער  באקאנט, 
הונט  דער  וואו;  פון  דערמאנט  זיך 
פלעגט אכטונג געבן זייער פאמיליע. 
זיך  זיי  האבן  פאמיליע  רייכע  א  אלץ 
געמוזט ארויסהעלפן מיט דעם הונט 
אנדערע  און  גנבים  פארטרייבן  זאל 
זייער  פון  געסט  אומגעוואונטשענע 
איז  זיין גרויסן וואונדער  צו  פאבריק. 

דער הונט געבליבן לעבן.
הונט  דער  האט  אויס  זעהט  עס  ווי 
שטארקן  זיין  מיט  דערקענט  אים 
אים  האט  ער  ווען  און  הריח,  חוש 
זיך  אנגעהויבן  ער  האט  באמערקט 
בילן  דאס  ווען  אים  צו  דערנענטערן 
דער  געוויין.  א  ווי  מער  אויס  זעהט 
אין  געריבן  שטארק  זיך  האט  הונט 
זיך  בעהט  איז  וואס  איינער  ווי  אים, 

ביי אים קום נאך מיר.

די  אין  וואס  הערש  חיים 
נישט  זיך  ער  האט  פארגאנגענהייט 
די  אין  איבערגעצייגט  איינמאל 
דער  פון  פארשטאנד  ספעציעלע 
געמאכט  אוועק  נישט  האט  הונט, 
אויפגעשטאנען  איז  ער  רמז.  דעם 
אנגעהויבן  האט  און  פלאץ  זיין  פון 
האט  הונט  דער  הונט.  דעם  נאכגיין 
געגנט  די  פון  דערווייטערט  זיך 
האט  און  געוואוינט  האט  ער  וואו 
חיים  פארוואונדערטן  דעם  געפירט 
פעלד.  ווייץ  פארלאזטע  א  צו  הערש 
זיך  ער  האט  פלאץ  געוויסע  א  אין 
אנגעהויבן  האט  און  אפגעשטעלט 
געוויינערייען,  זיינע  פארשטערקערן 
ווען אין די זעלבע צייט פראבירט ער 
גראבן אין די טרוקענע ערד וואס איז 

אונטער אים.
פראבירט  אים  האט  הערש  חיים 
ער  האט  וואו  ערגעץ  פון  העלפן. 
און  אייזן,  שטיקל  א  אויפגעהויבן 
גראבן  אנגעהויבן  ער  האט  דעם  מיט 
גראבן  נאכן  אויך  אבער  ערד,  די  אין 
גאנץ א גרויסן גרוב האט ער גארנישט 
געטראפן. עס זעהט אויס - האט ער 
באהעלטעניש  די  אז   - פארשטאנען 
דער  געווארן,  אויפגעדעקט  שוין  איז 
נאכגעלאזט,  נישט  אבער  האט  הונט 
זיינע  פארשטערקערט  האט  ער 
געוויינען און האט געקלאפט מיט די 
פוס ווי ער ווייזט אים – זיי דיך נישט 

מייאש, גראב ווייטער!
געגראבן  ווייטער  האט  הערש  חיים 
ביז ער איז אנגעקומען צו א טיפקייט 
און  מעטער,  האלב  א  און  צוויי  פון 
א  באגעגנט  ער  האט  פלוצלינג 
הארטע זאך. ער האט געגראבן ארום 
דעם ביז עס איז אים ענדליך געלונגען 
א  געווען  איז  דאס  נעמען.  ארויס 
פארמאכטן  האלצערנעם  גרויסע 
קאסטן. מיט ציטערדיגע הענט האט 
אין  דעקל...  דעם  אראפגענומען  ער 
טייערע  צוויי  די  געווען  זענען  דעם 
אן  גאנץ  זענען  זיי  ווען  תורה,  ספרי 
געליגן  זענען  זיי  נעבן  פעלער.  קיין 
הייליגע  אנדערע  נאך  און  קרוין  דער 

כלים.
אים  נעמט  פרייד  געוואלדיגע  א  ווען 
גיין  אוועק  געוואלט  ער  האט  ארום 
זיך  מיט  שלעפט  ער  ווען  דארט,  פון 
דעם טייערן קאסטן, אבער דער הונט 
האט  ער  נאכגעלאזט.  נישט  האט 
הערש  חיים  און  וויינען  פארגעזעצט 
נאך  דארף  ער  אז  פארשטאנען  האט 
גראבן, ער האט געגראבן נאך אביסל 
נאך  אין  אנגעהאנקערט  זיך  האט  און 
זענען  קאסטן  דעם  אין  קאסטן.  א 
געווען טייערע צירוגען און נאך אסאך 
ווערד  זייער  וואס  זאכן,  ווערדפולע 

איז צוגעקומען צו א ריזיגע סומע.
הערש  חיים  האט  פלאג  גרויס  מיט 
קאסטענעס,  טייערע  די  געשלעפט 
פארזיכערטן  א  געזוכט  האט  און 
הונט  דער  האלטן.  צו  זיי  וואו  פלאץ 
און  אים  מיט  געגאנגען  ווייטער  איז 
עטליכע  נאך  אויף  באגלייט  אים 
ער  גע‘פגר‘ט.  האט  ער  ביז  טעג, 
א  מיט  שליחות  זיין  ערפילט  האט 

געוואלדיגע געטריישאפט.
ער  וואס  פארמעגן  גרויסער  דער 
געהאלפן  אים  האט  פארמאגט  האט 
די  אויף  שטעלן  צוריק  קענען  זיך 
עטליכע  נאך  מיט  צוזאמען  און  פוס, 
האבן  קריג  די  פון  איבערגעבליבענע 
זיי צוריק אויפגעשטעלט פון דאסניי 
יאר  עטליכע  קהילה,  צובראכענע  די 
האבן זיי דארט געוואוינט, ביז ווען זיי 
ארץ  קיין  גיין  ארויף  באשלאסן  האבן 

ישראל און זיך דאט באזעצן.
אין  באזעצט  זיך  האט  הערש  חיים 
קרית אונו און די ספרי תורה האט ער 
איבער געגעבן אויף א פקדון אין דעם 
געפונען  דארט  וואו  שוהל,  דארטיגן 

זיי זיך ביזן היינטיגן טאג.
’טיב הקהילה‘ תשע“ב עמ‘ קסו

דער הונט וואס איז געקומען ווי פון הימל

פיר ברכות צוזאמען
ברכת  ערקלערן  וועלן  מיר  בעפאר 
זיך  זאלן  מיר  אז  פאסיג  איז  המזון, 
געבוי  די  אויף  אפשטעלן  אביסל 
ברכות  וויפיל  המזון,  ברכת  פון 
זענען דא אין דעם און ווער האט זיי 

פארפאסט.
ערקלערט  שוין  איז  עס  ווי  אזוי 
מקור  דער  הקדמה,  די  אין  געווארן 
השי“ת  לויבן  צו  חיוב  אונזער  פון 
ווי  אזוי  התורה,  מן  איז  עסן  נאכן 
עס  האט  א)  כא  (ברכות  חכמים  די 
אפענעם  א  פון  ארויסגעלערנט 
ְוָׂשָבְעָּת  ”ְוָאַכְלָּת  י):  ח  (דברים  פסוק 

.“קֶיּוֵבַרְכָּת ֶאת ה‘ ֱא
התורה  מן  אז  שרייבן,  ראשונים  די 
א  געווארן  באשטימט  נישט  איז 
בענטשן,  אויפן  נוסח  ספעציעלן 
האט  צייטן  פריערדיגע  די  אין  און 
נאכן  געבענטשט  איינער  יעדער 
אין  נוסח.  אייגענעם  זיין  מיט  עסן 
דורות  שפעטערדיגע  די  פון  לויף 
שלמה  דוד,  יהושע,  משה,  האבן 
מתקן  הגדולה  כנסת  אנשי  די  און 
געווען די פיר ברכות וואס מיר זאגן 
זיי היינט צו טאג, יעדע ברכה האט 
מען מתקן געווען אין איר צייט, און 
אזוי ווי עס וועט ווייטער ערקלערט 

ווערן (רשב“א ברכות מח ב).
בענטשן:  דאס  אן  רופן  מיר  כאטש 
יחיד,  לשון  א  מיט   – המזון‘  ’ברכת 
וואס  ברכות  פיר  זיך  אין  עס  האט 
זיי  האבן  לברכה  זכרונם  חכמים  די 
ב).  מח  (ברכות  געשטעלט  צוזאמען 
נאך שרייבן די פוסקים אז דער חיוב 
פון די ברכות זענען נישט די זעלבע; 
דריי פון זיי זענען מן התורה: ’ברכת 
בונה  ’ברכת  און  הארץ‘  ’ברכת  הזן‘, 
מקור  דער  ווייל  און  ירושלים‘, 
פסוק:  דער  פון  זענען  דריי  זיי  פון 
”ואכלת ושבעת וברכת“, וועגן דעם 
ברכה  איין  ווי  גערעכנט  זיי  ווערן 
(לבוש או“ח קפח ו). און נאך איין ברכה 
איז איר חיוב נאר מדרבנן – דאס איז 
(שולחן  והמטיב‘  ’הטוב  פון  ברכה  די 

ערוך או“ח קפח א).

ווען זענען פארפאסט 
געווארן די ברכות

ב)  (מח  ברכות  מס‘  אין  גמרא  אין 
ווער  און  ווען  ערקלערט  ווערט 

האבן מתקן געווען די פיר ברכות:
”רב נחמן האט געזאגט: משה האט 
מתקן געווען פאר די אידן די ’ברכת 
’מן‘.  די  געקומען  איז  עס  ווען  הזן‘ 
יהושע האט זיי מתקן געווען ’ברכת 
הארץ‘ ווען זיי זענען אריין אין ארץ 
ישראל. דוד און שלמה האבן מתקן 
האט  דוד  ירושלים‘;  ’בונה  געווען 
ועל  עמך  ישראל  ’על  געווען  מתקן 
האט  שלמה  און  עירך‘,  ירושלים 
הגדול  הבית  ’על  געווען  מתקן 
האט   – והמטיב‘  ’הטוב  והקדוש‘. 
וועגן  געווען,  מתקן  יבנה  אין  מען 
מתנא  רב  ווי  אזוי  ביתר‘.  ’הרוגי  די 
וואס  טאג  דעם  אין  געזאגט:  האט 
מ‘האט געלאזט באערדיגן די הרוגי 
מתקן  יבנה  אין  מען  האט  ביתר 
והמטיב,  הטוב  ברכה  די  געווען 
האבן  זיי  וואס  דעם  אויף   – ’הטוב‘ 

נישט געהאט א שלעכטן גערוך, און 
מ‘האט  וואס  דעם  אויף   – ’המטיב‘ 
רבנן,  תנו  באערדיגן.  געלאזט  זיי 
דער סדר פון ברכת המזון איז אזוי: 
די  הזן,  ברכת   - ברכה  ערשטע  די 
צווייטע - ברכת הארץ, די דריטע - 
הטוב   - פערטע  די  ירושלים,  בונה 

והמטיב“.
דריי  די  אז  וויסן,  צו  מ‘דארף  אבער 
ארויס  מען  לערנט  ברכות  ערשטע 
איז  עס  און  הפסוק,  לשון  דער  פון 
נאך  געזאגט  זיי  מ‘האט  אז  זיכער 
בעפאר די צייטן פון דוד און שלמה, 
אנדערן  א  געהאט  האבן  זיי  נאר, 
דורות  די  פון  לויף  אין  און  נוסח, 
האט מען זיי אויסגעברייטערט לויט 

וואס עס האט אויסגעפעלט. 

רמזים אויף 
די סדר פון די ברכות

געטראפן  האבן  רשומות  דורשי  די 
ביים  ברכות  פיר  די  אויף  רמז  א 
בענטשן, ביי דער לשון פון יעקב‘ס 
ברכה פאר זיינע זוהן (בראשית מט כה): 
”ִּבְרכֹת ָׁשַדִים ָוָרַחם“; ’שדי“ם‘ – דאס 
המזון  ברכת  פון  ברכות  די  זענען 
געווארן  פארפאסט  זענען  וואס 
משה‘,  יהושע,  דוד,  ’שלמה,  דורך 
ווערטער  רמ“ח  די  איז   – ’ורח“ם‘ 
ווייל  שמע.  קריאת  אין  איז  וואס 
שמע  קריאת  און  המזון  ברכות  פון 
די  אידן  די  באקומען  צוזאמען 
גאנצע שפע וואס זיי באקומען אויף 

דער וועלט (’בן יהוידע‘ ברכות שם).
ברכות  דריי  די  אויף  רמז  א  נאך 
מדאורייתא  איז  חיוב  זייער  וואס 
האט רבי חיים דער ברודער פונעם 
ארויסגעלערנט  מפראג  מהר“ל 
ביים  שטייט  וואס  פסוק  דער  פון 
שלחן (שמות כה כד): ”ְוִצִּפיָת אֹתֹו ָזָהב 
הארץ,  ’זן,  ר“ת:  איז  ’זה“ב‘  ָטהֹור“; 

בונה‘ (’אגרת הטיול‘ חלק הרמז אות ז).
’מטה  דער  שרייבט  קלאר  מער 
”אויב  שנא):  העבודה  (עמוד  משה‘ 
זאל  וואס  אזאך  טוהן  ווילסטו 
א  ווי  אזוי  עשירות  דיין  אפהיטן 
זאל  עס  זאך  א  צו  דעקט  מענטש 
דעמאלטס  ווערן,  געשעדיגט  נישט 
גיב  ד.מ.  טהור‘,  זהב  אותו  ’וצפית 
דאס  און  ברכות,  זאגן  ביים  אכטונג 
דיין  פארמערן  און  באשיצן  וועט 
כוונה  די  איז  דאס  און  עשירות. 
’וצפית אותו זהב טהור‘, א רמז אויף 
מן  המזון  ברכת  פון  ברכות  דריי  די 

התורה זה“ב...
יום  תוספות  דער  שרייבט  נאך 
דריי  ערשטע  די  אז  ג),  ג  (אבות  טוב 
נביאים  תורה  אקעגן  זענען  ברכות 
האט  ברכה  ערשטע  די  כתובים; 
האט  ער  וואס  געווען,  מתקן  משה 
צווייטע  די  תורה,  די  געשריבן 
וואס  געווען,  מתקן  יהושע  האט 
די  פון  ערשטער  דער  איז  ספר  זיין 
ספרי הנביאים, און די דריטע האבן 
וואס  געווען,  מתקן  שלמה  און  דוד 
און  תהילים   – ספרים  זייערע  מיט 
משלי – הייבט זיך אן דער סדר פון 

די ’כתובים‘.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
ברכת המזון – דער סדר פון ברכות המזון

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ו דער הונט
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