
פרשת תולדות

בס"ד

ווען איז ענדערשט די תפילה פון א ’צדיק בן רשע‘
”ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה‘ ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר לֹו ה‘ 

ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו“ (כה כא)
”‘ַוֵּיָעֶתר לֹו‘ – ’ויעתר להם‘ וואלט געדארפט שטיין? נאר 
ווייל א תפלה פון א צדיק בן צדיק איז נישט דאס זעלבע 
ווערט  עס  א,  סד  (יבמות  רשע!“  בן  צדיק  א  פון  תפלה  א  ווי 

געברענגט אין רש“י).

רא“ש  אויפן  מפרשים  די  זיך  וואונדערן  גמרא  די  לויט 
אויס  מ‘וועלט  ווען  אז  פסק‘נט  וואס  כב)  סי‘  ד  כלל  (שו“ת, 

אריינטראכטן  מען  דארף  ציבור,  שליח  קביעות‘דיגן  א 
אפשטאם,  זיין  אין  נישט  און  מעלות  אייגענע  זיינע  אין 
וואס  צדיק  א  אויסוועלן  מען  דארף  ענדערשט  אדרבה, 
קומט פון א שוואכע פאמיליע. אויב אזוי, פארוואס האבן 
חז“ל משבח געווען די תפילה פון יצחק ווייל ער איז א 

’צדיק בן צדיק‘?
א  פון  נאר  רעדט  גמרא  די  מהרש“ל:  דער  ערקלערט 
תפילה פון א יחיד אויף זיך אליין אזוי ווי די תפילה פון 
יצחק, אבער ווען עס האנדלט זיך פון א שליח ציבור איז 

חשובער א צדיק בן רשע.
א  דארף  מהרש“ל  פונעם  אונטערשייד  דער  לכאורה 
א  פון  אונטערשייד  דער  באמת  איז  וואס  ערקלערונג: 
שליח  א  פון  תפילה  א  צו  זיך  אויף  יחיד  א  פון  תפילה 

ציבור?
רבי יעקב עמדין ערקלערט: ריכטיג טאקע אז א תפילה 
פון א צדיק בן צדיק ווערט שנעלער אנגענומען, אבער 
דער שליח ציבור דאך זיין איינער וואס האלט זיך קליין 
און איז באוויליגט פארן ציבור (טור או“ח נג), און ווייל בדרך 
כלל דער וואס קומט פון א שוואכע פאמיליע האלט זיך 
קליין און איז באוויליגט פארן ציבור, מער פון דער וואס 
קומט פון א מיוחס‘דיגע פאמיליע, וועגן דעם איז דארף 

מען אים ענדערשט אויסועלן פאר א שליח ציבור.
אזוי:  זאגט  נחל‘  ’ערבי  בעל  אייבשיץ  שלמה  דוד  רבי 
עס איז ריכטיג אז דער זכות אבות פון א צדיק בן צדיק 
העלפט אז זיין תפילה זאל אנגענומען ווערן, אבער ווען 
דער ציבור נעמט אויף א חזן וואס קומט פון א שוואכע 
פרעמדע  די  זיין  מקרב  פון  זכות  דער  איז  פאמיליע, 

שטערקער פון זכות אבות.
שו“ת מהרש“ל סי‘ כ ; ’מור וקציעה או“ח נג; ’לבושי שרד‘ שם

רבקה איז געהאלפן געווארן אן טוישן איר נאמען
”ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה‘ ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר לֹו ה‘ 

ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו“ (כה כא)
פארוואס אין אנהויב שטייט: ”ִאְׁשּתֹו“ און עס איז נישט 
שטייט  נאכדעם  נאר  און  נאמען,  איר  ארויסגעשריבן 

קלאר: ”ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו“?
דער  אורנשטיין  משולם  יעקב  רבי  זאגט 

לעמבערגער רב:
די  זאגט  איר  אויף  וואס  אמנו,  שרה  פון  אנדערשט 
נאר  געווארן  געהאלפן  נישט  איז  זי  אז  ב)  טז  (ר“ה  גמרא 
אויף  ’שרי‘  פון  נאמען  איר  געטוישט  האט  זי  וואס  נאך 
דארפן  צו  אן  געווארן  געהאלפן  יא  רבקה  איז  ’שרה‘, 
טוישן איר נאמען. און דער חילוק איז, ווייל אברהם איז 
געווען א ’צדיק בן רשע‘ האט זיין תפילה נישט געהאלפן 
נאר צוזאמען מיט א שינוי השם, אבער יצחק וואס איז 
געווען א ’צדיק בן צדיק‘ האט זיין תפילה אויפגעטוהן אן 
א שינוי השם, אזוי ווי די גמרא (יבמות סד א) איז מדייק פון 
דעם פסוק: ”“‘ַוֵּיָעֶתר לֹו‘... לפי שאינו דומה תפלת צדיק 

בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע!“.
דאס האט דער פסוק דא מרמז געווען; ווייל: ”ַוֵּיָעֶתר לֹו 
ה‘“ – פאר יצחק וואס איז געווען א ’צדיק בן צדיק‘, וועגן 
דעם: ”ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו“ – אן מ‘זאל דארפן טוישן איר 

’ישועות יעקב‘ נאמען.

יעקב האט נישט געדארפט לויפן צו די שוהלן
”ַוִּיְתרֲֹצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה“ (כה כב)

מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  על  עומדת  שהיתה  ”בשעה 

בתי  על  עוברת  שהיתה  ובשעה  לצאת...  מפרכס  יעקב 
עבודת כוכבים עשו רץ ומפרכס לצאת“ (ב“ר סג ו).

שטייט  עשו  אויף  נאר  פארוואס  פארשטיין:  מ‘דארף 
דינען  ארויסגיין  געגלוסט  און  ’רץ‘  געווען  איז  ער  אז 
דעם  דינען  געוואלט  נישט  יעקב  דען  האט  זרה,  עבודה 
באשעפער מיט חשק און זריזות, לכל הפחות אזוי ווי זיין 

ברודער גלוסט צו די עבודה זרה‘ס?

קלמנקס  יוסף  רבי  עס  האט  אופן  וואונדערליכן  א  אויף 
פון די רבנים אין לובלין פארענטפערט:

אין שולחן ערוך (או“ח קנא א) איז גע‘פסק‘נט אויף שוהלן: 
עס  ווען  להבדיל,  אבער,  מצוה“,  בהם  ”שהישיבה 
האנדלט זיך איבער בתי עבודה זרה איז גע‘פסק‘נט (יו“ד 
קנ א) אז עס איז א מצוה זיך דערווייטערן פון זיי. פון דער 

לשון המדרש: ”עומדת על בתי כנסיות... עוברת על בתי 
עבודת כוכבים, זעהט אויס אז רבקה האט זיך טאקע אזוי 
געפירט. וועגן דעם, ווען זי איז אריבער נעבן די הייזער 
פון די עבודה זרה, און עשו האט געוואוסט אז זיין מאמע 
די צדיקת וועט זיך שנעל דערווייטרן פון דארט, האט ער 
געדארפט לויפן כדי ארויסגיין, אבער ווען זי איז אריבער 
נעבן די שוהלן, האט יעקב נישט געדארפט לויפן, ווייל 
ער האט געוואוסט אז זיין מאמע וועט זיך דארט זיכער 

אויפהאלטן.
’האשל‘ [פון זיין אייניקל רבי אשר יעקב קלמנקס, לובלין תל“ח]

מיטן כח פון כוונה שטארקט זיך יעקב אויף עשו
”ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו“ (כז כב)

זאגט דער רבי ר‘ יהונתן אייבשיץ:

דער גאנצער כח פון עשו איז וואס ער האט מכבד געווען 
זיין פאטער יצחק, אבער די תורה זאגט אויף אים עדות 
השפה  ’מן  אויסערליך  נאר  געטוהן  עס  האט  ער  אז 
ִיְצָחק  ”ַוֶּיֱאַהב  כב):  כה  (לעיל  שטייט  עס  ווי  אזוי  ולחוץ‘, 
ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו“ אבער נישט פון הארץ. וועגן דעם 
דארפן מיר וויסן, אז נאר אויב מיר וועלן דאווענען מיט 
כוונה וועלן מיר זיך קענען מתגבר זיין אויף די בני עשו 
וואס האט מכבד געווען זיין פאטער נאר מיט זיין מויל 
אפמורמלען  מיר  אויב  אבער  הארץ,  זיין  מיט  נישט  און 
זיך  מיר  וועלן  כוונה,  קיין  אן  דאווענען  פון  ווערטער  די 
אקעגן  ווייל  חלילה,  זיי  אויף  זיין  מתגבר  קענען  נישט 
אונז שטייט דער זכות פון עשו וואס האט מכבד געווען 

זיין פאטער מיט זיין מויל.

קֹול  ווען ”ַהּקֹל  געווען:  מרמז  דא  פסוק  דער  האט  דאס 
ֵעָׂשו“,  ְיֵדי  ”ְוַהָּיַדִים  דעמאלטס:  כוונה,  קיין  אן   – ַיֲעקֹב“ 

אבער ווען מ‘לייגט צו כוונה צו די ווערטער, דעמאלטס 
קענען די ידי עשו נישט געוועלטיגן.

’יערות דבש‘ ח“א דרוש ג

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
רשע‘ בן

פע ם

די גוים ווילן אונז אפרייסן
 פון ענטפערן ’אמן‘

”ַוִּיְתרֲֹצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה“ (כה כב)

די  אויף  רמז  א  ”ש“י“,  בגימטריה  איז  ”ְּבִקְרָּבּה“ 
מחלוקת צווישן יעקב און עשו ווער עס זאל זוכה 
צדיקים  די  פון  חלק  די  עולמות –  ש“י  די  אין  זיין 
איז  ’אמן‘  פון  זכות  אין  ווייל  און  הבא,  עולם  אין 
מען זוכה צו די ש“י עולמות, האט יעקב באשלאסן 
דערצו:  סימן  דער  און  מצוה,  די  אויף  זיין  מקפיד 

’יעקב‘ איז בגימטרייה צוויי מאל ’אמן‘.

ענליך צו דעם קען מען טרעפן א רמז אין תהלים 
(ב א; ג): ”ָלָּמה ָרְגׁשּו גֹוִים ּוְלֻאִּמים ֶיְהּגּו ִריק... ְנַנְּתָקה 

ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו ְוַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו ֲעבֵֹתימֹו“; ’ריק‘ איז 
ר“ת  איז  מוסרותימו“  את  ש“י, ”ננתקה  בגימטריה 
’אמן‘. די גוים ווילן אוועק נעמען פון אונז די ש“י 
עולמות, און צוליב דעם ווילן זיי אונז אפרייסן פון 
’אמן‘ וואס אין דעם זכות זענען מיר  צו ענטפערן 

זוכה צו דעם.
’בן דעת‘ תהילים ב ג 

שבת קודש פרשת תולדות איז 
דער צוואנציג‘סטער יארצייט

 פון דער משגיח 
פון ליעקוואד הגה“צ 

רבי נתן מאיר וואכטפויגל זצ“ל. 
און אזוי ווערט 

דערציילט איבער אים:

עניני  אין  אפגעהיטן  זייער  געווען  איז  משגיח  ”דער 
זאגן  ביים  געווען  מקפיד  ער  האט  ...ספעציעל  ברכות 
כוונה,  מיט  און  קול  אויפן  צוזאגן  זיי  השחר  ברכות  די 
זיך  זאל  עמיצער  אז  געזארגט  שטענדיג  אויך  האט  און 

געפונען נעבן אים וואס זאל ענטפערן אמן נאך זיי.
הרהרהרהרהרהרהרהרה’לקט רשימות בעניני תפילה‘ עמ‘ רה ‘‘‘‘‘
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ארימאן  דער  זרח  ר‘  האט  מיר!“,  העלף  ”רבי, 
צימער  אין  אריינקומענדיג  ווערטער  זיינע  אנגעהויבן 
א  אין  זיך  געפון  קאצק: ”איך  פון  שרף  פונעם הייליגן 
עטליכע  איך  האב  שטוב  אין  ענגשאפט.  שרעקליכע 
שוין  איז  האבן  חתונה  צו  צייט  זייער  וואס  טעכטער 
פון לאנג געקומען, און איך האב נישט קיין געלט אויף 
נדן, אויך מיינע קליינע קינדער בעהטן פון מיר ברויט 
טאש  מיין  ענטפערן.  צו  וואס  נישט  זיי  האב  איך  און 
איז ליידיג און איך האב נישט קיין פרוטה לפורטה...“.

דער רבי האט געקוקט אויף ר‘ זרח מיט רחמנות‘דיגע 
בליקן; אין די קאצקער וועלט האבן די סארט בקשות 
נישט פארנומען קיין פלאץ. דער רבי מיט די חסידים 
האבן זיך געפינען אין אזא וועלט וואס דארט איז נאר 
פארהאן ד‘ אמות של הלכה, חסידות און עבודת ה‘, און 
קיין  געהאט  נישט  דארט  האבן  זאכן  הזה‘דיגע  עולם 
פון  ענגשאפט  די  אז  אויס  זעהט  עס  אבער  חשיבות. 
און  שווער,  אויסטערליש  עפעס  געווען  איז  איד  דעם 
מיט  שיקן  אוועק  געוואלט  נישט  אים  האט  רבי  דער 

ליידיגע הענט.
דער רבי האט גענומען פון זיין טיש א קליינע פאפיר, 
עטליכע  אויפגעשריבן  ער  האט  פעדער  זיין  מיט  און 
ווערטער, נאכדעם האט ער איינגעקנייטש די פאפיר, 
אויפגעשריבן  און  קאנווערט  א  אין  געלייגט  אריין  עס 
עס  ראטטנבערג“,  חיים  משה  רבי  ”לכבוד  דעם:  אויף 

דערלאנגט פאר ר‘ זרח און אים געזעגנט.
ער  האט  צימער,  רבי‘נס  פון  ארויס  איז  איד  דער  ווען 
באלד געוויזן די קאנווערט פאר איינעם פון די חסידים 
געקוקט  האט  יענער  אינדרויסן,  געווארט  האט  וואס 
אויפן  אויפגעשריבן  געווען  איז  וואס  אדרעס  די  אויף 
זיין  באהאלטן  געקענט  נישט  האט  און  קאנווערט 
התפעלות; ”דו ווייסט צו וועמען איז די בריוו געשריבן 
געווארן? צום גרויסן גביר רבי משה חיים ראטטנבערג 
הרי“ם‘!  ’חידושי  פונעם  ברודער  דער  חאנטשין,  פון 
א  שוין  ביזסט  דו  רואיג,  זיין  קענסטו  בריוו  אזא  מיט 
דעם  אויף  בארגן  אויך  שוין  קענסט  דו  געהאלפענער, 
א  ווי  איז  אויס  דיר  פעהלט  וואס  סומע  די  חשבון. 
רייכטום  ריזיגע  די  אקעגן  ים  גרויסן  דעם  פון  טראפ 

פון רבי משה חיים“.
פרייליכע  מיט  הויף  רבי‘נס  פונעם  ארויס  איז  זרח  ר‘ 
אדרעס  די  צו  בריוו  מיטן  צוגיין  נאר  וועט  ער  טריט. 
שוין  וועט  ער  און  דעם,  אויף  אויפגעשריבן  איז  וואס 
חתונות  די  אויף  אויס  אים  פעהלט  וואס  אלעס  האבן 
זיינע  שפייזן  קענען  אויך  און  טעכטער  זיינע  פון 
איבעריגע  די  מיט  אפשר  ווייסט...  ווער  און  קינדער, 
געלט וועט ער קענען עפענען עפעס א געשעפט און 

פון דעם פארדינען אויך אויפן צוקונפט.
וועג  אויפן  געוואנדן  זיך  זרח  ר‘  האט  פרייליכערהייט 
גביר  דער  וואו  חאנטשין,  שטעטל  צום  פירט  וואס 
מוח  זיין  אין  וואוינט.  ראטטנבערג  חיים  משה  רבי 
אויסקוקן  וועלן  וויאזוי  פאנטאזירט  שוין  ער  האט 
זיי  ווען  פאמיליע  זיין  פון  פנימ‘ער  איבערראשנדע  די 
וואגן  זיין  ווען  צוריק  קומט  פאטער  זייער  זעהן  וועלן 
פון  טראכטן  דאס  נאר  און  גוטן,  אלעם  מיט  פול  איז 

דעם האט אים שוין צוגעגעבן א גוטע געפיהל.
געשטאנען  שוין  זרח  ר‘  איז  פארן  טעג  עטליכע  נאך 
איז  ער  הויז.  גביר‘ס  ביים  טיר  די  פון  שוועל  אויפן 
געשטאנען  איז  וואס  באדינער  דעם  צו  צוגעגאנגען 
אויפגעלייגטע  א  מיט  געזאגט  אים  און  טיר  ביים 
פונעם  בשליחות  געקומען  אהער  בין  ”איך  שטימע: 
איך  וואס  אים  פון  בריוו  א  האב  איך  רבי‘ן,  קאצקער 

דארף עס איבערגעבן פארן גביר...“.
עטליכע  און  הויז,  אין  אריין  באלד  איז  באדינער  דער 
דער  ווען  טיר  די  געעפנט  זיך  האט  נאכדעם  מינוט 
געזיכט  זיין  ווען  דארט  שטייט  ובעצמו  בכבודו  גביר 
האנט  זיין  אויסגעשטרעקט  האט  ער  שטראלט. 
אים  און  עליכם‘  ’שלום  הארציגע  א  מיט  גאסט  צום 
איינגעלאדנט אריינקומען אין הויז. אויף זיין פנים האט 
זיך דערקענט אז ער איז נישט געוואוינט צו באקומען 
אזעלעכע בריוון, און דאס האט צוגעלייגט נאך אויל צו 

די פייער פון ר‘ זרח‘ס חלומות...
ר‘ זרח איז נאכגעגאנגען נאך די פוס טריט פונעם גביר, 

ווען אין זיין מוח איז ער שוין זיכער אין זיין ישועה.
פונעם  צימער  אין  פאטעל  אויפן  באקוועם  זיצנדיג 
די  אין  קאנווערט  די  דערלאנגט  זרח  ר‘  האט  גביר, 
געעפנט  עס  האט  ער  גביר.  פונעם  הענט  ציטערדיגע 
מיט א טרייסל און פארכט, ער האט ארויסגענומען די 
געקוקט  ער  האט  צייט  לאנגע  א  און  פאפיר  שטיקל 

אין דעם.
ער  בריוו,  קורצע  די  קוקן  געענדיגט  האט  גביר  דער 
און  טאש  זיין  אין  בריללן  זיינע  צוריקגעלייגט  האט 
מיין  ווילסטו,  ”אפשר  גאסט:  זיין  צו  געוואנדן  זיך 
מאלצייט?  ווארימע  א  ברענגען  דיר  זאל  איך  פריינד, 
שוין עטליכע טעג וואס דו ביזסט אויפן וועג... אפשר 
דעם  אין  אראפלייגן,  אביסל  זיך  פריער  ווילסטו 

דערנעבנדיגן צימער איז דא א גרייטע בעט...“.
ר‘ זרח האט מיט וואונדער געקוקט אויפן גביר, ער איז 
ער  אפרוהען,  אדער  עסן  געקומען  אהער  נישט  דאך 
וויל נאר נעמען דאס געלט און זיך שנעל צוריק קערן 
זאל  ער  אים  אויף  שוין  ווארטן  וואס  פאמיליע  זיין  צו 

אהיים קומען א געהאלפענער.
”איך  רעאגירט,  ער  האט   – זייער...“  מיך  אייל  ”איך 

דארף שנעל צוריק אהיים גיין“.
גביר  דער  האט   – פראבלעם“  קיין  נישט  אזוי,  ”אויב 

געזאגט, ”איך וועל דיר שוין געבן מיין שטיצע, אזוי ווי 
דער הייליגער רבי האט געבעהטן, און דו וועסט שוין 

קענען צוריק אהיים גיין“.
וואס  שאפע  די  צו  צוגעגאנגען  איז  חיים  משה  רבי 
שטייט  זרח  ר‘  ווען  רוקן,  זיין  אונטער  געשטאנען  איז 
אינגאנצן אנגעצויגן, און זייער שנעל איז ער צוריק ווען 
ער האלט אין האנט א זילבערנעם רובל. ער האט עס 
ר‘  און  גאסט,  פארוואונדערטן  דעם  פאר  דערלאנגט 
זרח האט אנגעהויבן קוקן אויפן רובל און אויפן גביר 
אהער און אהין. ”נישט אויף דעם האב איך געווארט“ – 
האט ער געוואלט שרייען געוואלד אבער א פיפס איז 

נישט ארויס פון זיין מויל.
דער ארימאן האט זיך אונטער געמורמלט א שוואכע 
’יישר כח‘ און מיט שוואכע טריט האט ער פארלאזט 
געקוקט  נאכאמאל  האט  ער  הויז.  גביר‘ס  דעם 
א  גאנץ  געווען  איז  עס  מטבע,  אויפן  אומגלויבליך 
שיינע נתינה, אבער מיט דעם האט ער נישט געקענט 

דעקן א טויזנטסטל פון זיינע ערווארטונגען.
דארטן,  פון  געשלעפט  ארויס  זיך  ער  האט  קוים 
ביטערע  די  אראפשלינגען  געקענט  נישט  האט  ער 
אנטוישונג. נאר נאכן זיך דערווייטערן אביסל פון דעם 
זיינע  ארויסגעבן  ערלויבט  זיך  ער  האט  הויז  גביר‘ס 
שטיין  א  אויף  געזעצט  אראפ  זיך  האט  ער  געפיהלן. 
וואס איז געווען אין זייט, און אן טראכטן אסאך איז פון 
עולם,  של  ”רבונו  תפילה:  א  ארויסגעקומען  מויל  זיין 
דיך  וויאזווי  ווערטער  קיין  מויל  אין  נישט  האב  איך 
פסוק:  דעם  פארגעסן  איך  האב  וויאזוי  איבערבעהטן, 
תשועה“?  לו  שאין  אדם  בבן  בנדיבים  תבטחו  ”אל 
אינגאנצן  זיך  האב  איך  ווען  געווען  איך  בין  נאריש  ווי 
יעצט  זיך  האב  איך  ודם!  בשר  א  אויף  פארלאזט 
און  להושיע‘,  אין  ’בלתך  אז  איבערגעצייגט  נאכאמאל 
נאר אויף דיר קען מען זיך פארלאזן. איך וועל זיך שוין 
מער נישט פארלאזן אויף א בשר ודם, נאר פון יעצט 
און ווייטער וועל איך זיך ווענדן נאר צו דיר, אדון הכל, 

ווייל נאר דו קענסט מיר העלפן!“.
מענטש  דער  האט  צייט  לאנגע  א  פון  לויף  אין 
אויסגעגאסן זיין הארץ פארן באשעפער, ווען פלוצלינג 
וואגן  א  פון  גרודער  א  פון  אויפגעכאפט  זיך  ער  האט 
האט  ער  אים.  צו  נאנט  אפגעשטעלט  זיך  האט  וואס 
איבערראשט  איז  און  וואגן  אויפן  בליק  א  געגעבן 
געווארן צו זעהן ווי עס איז אנגעפולט מיט אלעם גוטן, 
און אינעווייניג זיצט דער גביר רבי משה חיים בכבודו 

ובעצמו ווען זיין געזיכט שטראל.
”רבי איד“, האט רבי משה חיים זיך געוואנדן צו ר‘ זרח, 
נדן  גאנצע  די  אייך  פאר  איינגעפאקט  איך  האב  ”דא 
פאר דיינע טעכטער, דא איז אויך דא אסאך עסנווארג 
פאר זיין פאמיליע, און אויך עפעס פאר דיר...“ – האט 
ער  ווען  הארציגקייט,  גוט  א  מיט  געזאגט  גביר  דער 
דערלאנגט פאר ר‘ זרח א אנגעפולטע קאנווערט מיט 

פאפירענע געלטער.
א  ארויסזאגן  געקענט  נישט  זרח  ר‘  האט  יעצט  אויך 
אליין  זיך  פון  ווי  האבן  אויגן  זיינע  מויל.  פון  ווארט 
באלד  האט  גביר  דער  און  ערקלערונג,  א  געבעהטן 
מיר,  ”פארשטיי  אויפפירונג:  זיין  ערקלערן  אנגעהויבן 
ביזסט  דו  געזאגט, ”ווען  אים  ער  האט   – פריינד“  מיין 
האנט  דיין  אין  און  צימער  מיין  אין  אריינגעקומען 
האב  רבי‘ן,  פונעם  בריוו  זעלטענעם  אזא  געווען  איז 
שטארק  ביזסט  דו  אז  אויגן  זיינע  אין  געזעהן  איך 
פארזיכערט אין דיין ישועה. האסט זיך פארלאזט אויף 
מיר אז איך וועל דיר געבן אלע דיינע באדערפענישן, 
און אזוי האב טאקע פלאנירט צו טוהן, דו ביזסט מיר 
ח“ו  זאל  בין  איך  ווי  חסיד  א  אז  חושד  נישט  זיכער 

מהרהר זיין נאך א באפעל פונעם רבי‘ן.
אבער דעמאלטס האב איך געטראכט צו מיר: איך גיי 
די  אין  אבער  איד,  א  מיט  חסד  א  טוהן  יעצט  טאקע 
זעלבע צייט ברענג איך אים צו צו א געוואלדיגע שאדן. 
דערווייטערן  אים  איך  טוה  הענט  אייגענע  מיינע  מיט 
ביי  ווייטער  און  יעצט  פון  עולם.  של  ריבונו  פונעם 
יעדע צרה וואס וועט קומען אויף אים וועט ער שוין 
נישט  דארף  ער  באשעפער,  פונעם  געדענקען  נישט 
בשר  א  דורך  פארזיכערט  איז  ישועה  זיין  דאווענען, 

ודם.
ערשט  צום  איך  האב  דעם  פון  פארמיידן  דיך  כדי 
געמוזט דיך אוועק שיקן מיט ליידיגע הענט. אזוי, האב 
איך געוואוסט, וועסטו זיך זייער שנעל דערמאנען פון 
דיין באשעפער, און דו וועסט זיך ווענדן צו אים מיט א 
תפילה פון טיפן הארץ און מיט א געפיהל אז נאר ער 
האב  טוהן,  אזוי  וועסט  דו  וואס  נאך  העלפן.  דיך  קען 
א  מיט  שטיצן  צו  דיך  פראבלעם  קיין  נישט  שוין  איך 

ברייטע הארץ“.
דער גביר דער צדיק האט זיך געזעגנט פון ר‘ זרח ווען 
א  מיט  און  וואגן,  פולן  א  מיט  איבער  אים  לאזט  ער 
קענען  צו  העלפן  אים  וועט  וואס  געלט  סומע  שיינע 
דעם,  פון  ווייניגער  נישט  אבער  עקזיסטירן,  ווייטער 
א  גאסט  זיין  פון  הארץ  אין  איבערגעלאזט  ער  האט 

געוואלדיגע דערהער:
ביי  תפילה!  אנשטאט  זאך  א  פארהאן  נישט  איז  ”עס 
יעדע צרה וואס קומט אויף א מענטש, זאל ער פריער 
אראפלייגן א ווארימע דאווענען, און נאר נאכדעם זאל 
ער טוהן עפעס א השתדלות וואס פעלט זיך אויס און 

בעהטן הילף פון א בשר ודם“.
’שיח שרפי קודש‘ – ענינים שונים, אמונה טו 

”השלך על ה‘ יהבך – והוא יכלכלך“

ברכת המזון איז מן התורה
ברכות  איינציגע  די  פון  איז  המזון  ברכת 
חז“ל  ווי  אזוי  התורה,  מן  זענען  וואס 
דער  פון  ארויס  עס  לערנען  ב)  מח  (ברכות 
פסוק (דברם ח י): ”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת 
ֶאת ה‘ ֱאֶהי ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן 

ָלְך“.
די  בעפאר  נאך  יארן  אסאך  אמת‘ן,  אין 
שוין  איז  געווארן,  געגעבן  איז  תורה 
איינגעפירט  האט  וואס  איינער  געווען 
נאכן  בענטשן  מ‘זאל  וועלט  דער  אויף 
אבינו  אברהם  געווען  איז  דאס  עסן. 
די ראשונים  השלום, וואס לויט ווי  עליו 
איז  ב)  יב  בראשית  התוספות  פי‘  (ראה  זאגן 
דעם  זיין  מפרסם  געווארן  באפוילן  ער 
וועלט,  דער  אויף  נאמען  אויבערשטנ‘ס 
דורך דעם וואס ער וועט אויסלערנען די 
מענטשן זיי זאלן לויבן דעם אויבערשטן 

אויף יעדע הנאה וואס זיי האבן.
רבה  (בראשית  מדרש  אין  אזוי,  טאקע  און 
מט ד) ווערט געברענגט אז אברהם אבינו 
האט אויפגעשטעלט א געצעהלט אין די 
מדבר נעבן באר שבע, ווי דארט האט ער 
מכבד  זיי  און  געסט  זיינע  אריינגענומען 
נאך  און  טרינקען,  און  עסן  מיט  געווען 
געטרינקען  און  געגעסן  האבן  זיי  וואס 
דעם  ”לויבט  געהייסן:  זיי  ער  האט 
דער  באשאפן  האט  וואס  אויבערשטן 
וואס  געפרעגט:  אים  זיי  האבן  וועלט“. 
געזאגט:  זיי  ער  האט  זאגן?  מיר  זאלן 

זאגט: ”ברוך א-ל עולם שאכלנו משלו“.
זיינע  אנגענומען  גאסט  דער  האט  אויב 
ווערטער און האט געלויבט השי“ת, האט 
אים אברהם אבינו באפרייט פון באצאהלן 
געגעסן,  האט  ער  וואס  עסן  די  אויף 
געוואלט  נישט  האט  ער  אויב  אבער 
לויבן האט ער אים געזאגט: דו דארפסט 
געגעסן  האסט  דו  וואס  אויף  באצאהלן 
און געטרינקען, און נישט די געווענליכע 
ווייל  פרייז,  טייערע  א  זייער  נאר  פרייז, 
איך וואוין דאך אין א ליידיגע מדבר, און 
ווען איך וואלט דיר נישט געגעבן עסן און 
געשטארבן  זיכער  וואלטסטו  טרינקען 

פון הונגער און דארשט.
די  געהערט  האט  גאסט  דער  ווען 
ער  האט  אבינו,  אברהם  פון  ווערטער 
פילן  זאל  ער  וויל  ער  אז  פארשטאנען 
אנגעהאנגען  איז  מענטש  דער  ווייט  ווי 
אז  ווייט  אזוי  הקב“ה,  פון  חסדים  די  אין 
ווען נישט דעם וואלט ער געשטארבן פון 
הונגער, און ווייל די ווערטער פון אברהם 
זענען געווען אנגעזאפט מיט יראת שמים 
זענען זיי אריין אין זיין הארץ און ער האט 
באלד געלויבט השי“ת אויף די עסן וואס 

ער האט געגעסן.
מצליח  אבינו  אברהם  האט  דעם  דורך 
צו  מענטשן  טויזנטער  זיין  מקרב  געווען 
יראת שמים, אזוי דער אויבישטער האט 
עדות געזאגט (בראשית יח יט): ”ִּכי ְיַדְעִּתיו 
ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו 

ְוָׁשְמרּו ֶּדֶר ד‘ ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט“.
געזאגט:  אמאל  האט  רבי  קאצקער  דער 
אז  זיין  קען  וויאזוי  נישט  פארשטיי  איך 
נישט  און  בענטשן  איינמאל  זאל  איד  א 
ווערן באלד א ירא שמים, ווייל אויב האט 
אברהם אבינו מצליח געווען מקרב זיין די 
פרעמדע דורכ‘ן בענטשן, איז דאך זיכער 
(’וילקט  נאנטע  די  זיין  מקרב  קען  עס  אז 

יוסף‘ עמוד כב).

וויאזוי עס צוזאגן – מיט כבוד און 
כוונה

צוליב דעם שרייבן די פוסקים ספעציעל 
זאל  עס  זאגן,  עס  פון  אופן  דער  איבער 
זיין מיט כוונה און מיט די ריכטיגע כבוד, 
צו  צוגעשטעלט  אויך  עס  האבן  זיי  און 
דעמאלטס  מ‘טאר  וואס  עשרה  שמונה 
או“ח  (שו“ע  גריסן  צוריק  און  גריסן  נישט 
קפג ח ומשנ“ב ס“ק ל) און מ‘טאר אויך נישט 
מפסיק זיין צו זאגן דברים שבקדושה (’בן 

איש חי‘ פר‘ חקת אות ג).

ברכה‘  מחזיק  ’כלי  קונטרס  זיין  אין 
מאריך  זי“ע  נאג‘ארה  ישראל  רבי  איז 
ברכת  פון  מעלה  די  אויסרעכענען 
וואס  זהירות  געוואלדיגע  די  און  המזון 
זיך  רעדט  ער  דעם.  ביי  אויס  פעלט  עס 
המון  דער  וואס  דעם  אויף  אפ  דארט 
נישט  איז  ברכה  די  אז  נישט  ווייסן  העם 
און  עשרה  שמונה  פון  חשוב  ווייניגער 
וועגן דעם זאגן זיי עס אן קיין כוונה, און 
וויאזוי  גרינגשעצונג.  א  מיט  אויך  אמאל 
קען זיין אז א מענטש זאל קענען זאגן די 
אפגעכאפטערהייט,  ברכה  דערהויבענע 
אינעווייניג  פון  נישט  און  אויסנווענדיג 
”און אין א קורצע צייט האט ער עס שוין 
זאגן  ביים  צונג“,  אונטערן  אפגעמורמלט 
מן  עשה  מצות  א  מקיים  דאך  ער  איז 
וואס  מדריגה  א  אין  איז  ער  און  התורה, 
אפילו מלאכים זענען נישט זוכה צו דעם, 
נאר  שירה  קיין  נישט  דאך  זאגן  זיי  ווייל 
און  ב),  צא  חולין  (זעה  צייטן  זעלטענע  אין 
ער איז זוכה צו לויבן און באשיינען דעם 

באשעפער עטליכע מאל יעדן טאג.

’ראשית  בעל  דער  אויך  שרייבט  אזוי 
חכמה‘ (שער הקדושה פרק טו) אז דער וואס 
בענטשט ברכת המזון, איז פאסיג אז ער 
זאל דעמאלטס טראכטן אז ער איז יעצט 
מקיים א מצות עשה, און דורך דעם וועט 
זאגן  עס  אדער  אפכאפן  נישט  עס  ער 
זאל  ער  נאר  כוונה,  קיין  אן  פארשלאפן 
זיך צוגרייטן ווי עס דארף צו זיין און זאל 
דער  און  זיין.  צו  דארף  עס  ווי  בענטשן 
נאמען  אין  שרייבט  א)  (קפה  היטב‘  ’באר 
זאל  מענטש  ערליכער  א  אז  ב“ח  פונעם 
פון  אינעווייניג  בענטשן  צו  געבן  אכטונג 
אזוי  און  אויסנווענדיג  נישט  און  ספר  א 

וועט ער קענען בעסער אינזין האבן.

אין  שטייט  דעם  אויף  ווערטער  קלארע 
”נאכן  המזון):  ברכת  (סדר  היום‘  ’סדר  ספר 
עסן זאל ער בענטשן ברכת המזון און עס 
און  דעם  אין  זיין  נזהר  מ‘זאל  פאסיג  איז 
און  געלאסן  ווארט  ביי  ווארט  זאגן  עס 
מיט א הויכע שטימע אז אלע זאלן הערן 

און ענטפערן אמן“.

קנייבסקי  הגר“ח  דערציילט  אזוי  און 
שליט“א:

געווען  איך  בין  יארן  יונגע  מיינע  אין 
זצ“ל  איש‘  ה‘חזון  מרן  פון  הויז  דער  אין 
מענטשן  שטוב  זיינע  פון  איינער  ווען 
האט  חזון  דער  און  געבענטשט.  האט 
קוקט  בענטשן  אינמיטן  ווי  באמערקט 
דארטן  איז  וואס  איינעם  אויף  יענער 
דורכ‘ן  מרמז  עפעס  אים  איז  און  געווען 
אויגן.  די  מיט  און  הענט  די  מיט  ווינקען 
איז  בענטשן,  געענדיגט  האט  ער  ווען 
אים,  צו  צוגעגאנגען  איש  חזון  דער 
איך  פאראיבל:  א  מיט  געזאגט  אים  און 
שמונה  דאווענען  ביים  נישט,  פארשטיי 
עשרה פארמאכן אלע די אויגן און חלילה 
קוקן נישט אין ערגעץ, און אוודאי נישט 
ביים  און   – א.ד.ג.  אנדערע  פאר  ווינקען 
אויף  מקפיד  נישט  מען  איז  בענטשן 
דעם. און עס זייער נישט ריכטיג, שמונה 
ברכת  און  מדרבנן,  נאר  דאך  איז  עשרה 
אויב  התורה,  מן  מחוייב  מען  איז  המזון 
זיין  מקפיד  דעם  אויף  מען  דארף  אזוי, 
שמונה  ביי  מקפיד  מ‘איז  ווי  אזוי  כאטש 

עשרה (’נוטרי אמן‘ ח“א עמ‘ קעד).

אמן נאכן בענטשן – איז מן התורה
פאסיג  איז  קאפיטל  דער  פון  ענדע  צום 
מיר זאלן ברענגען דעם פסק פונעם ’פרי 
אברהם  אשל  האזינו,  פר‘  גמא‘  (’תיבת  מגדים‘ 
(ספר  רמב“ן  דעם  לויט  אז  ו)  רטו  או“ח 
נאר  נישט  איז  טו)  העשין  שכחת  המצוות 
נאר  התורה,  מן  עשה  מצוה  א  בענטשן 
אויך ענטפערן אמן נאכדעם איז א מצות 
אויס  קומט  עס  און  התורה,  מן  עשה 
צווייטער  א  ווי  הערט  וואס  יעדער  אז 
בענטשט און ענטפערט נישט קיין אמן, 

איז ער מבטל א מצות עשה מן התורה.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
ברכת המזון (אריינפיר)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

”השלך על
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