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’ברכות התורה‘ – איז א סגולה אויף זיכרון
”ַוִּיֵּתן ֶאל מֶֹׁשה ְּכַכֹּלתֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת 

ֻלחֹת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱאקִים“ (לא יח)
”אין אנהויב האט משה געלערנט תורה און עס פארגעסן, 
ביז די תורה איז אים געגעבן געווארן במתנה, אזוי ווי עס 

שטייט: ’ַוִּיֵּתן ֶאל מֶֹׁשה...‘“ (נדרים לח א).
זאגן  אז  ביהודה‘  ’נודע  דער  ארויס  לערנט  גמרא  די  פון 
צו  סגולה  א  איז  זיין  צו  דארף  עס  ווי  התורה‘  ’ברכות 
דעם  ער  ערקלערט  אזוי  און  לערנען,  דאס  געדענקען 

ענין:
אין מסכת ברכות (לה א) וואונדערן זיך די חכמים: אין איין 
פסוק שטייט (תהילים כד א): ”ַלה‘ ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה“, און אין א 
צווייטע פסוק שטייט (שם קטו טז): ”ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם“. 
ענטפערן זיי: בעפאר די ברכה איז דער מאכל פון השי“ת, 

נאר נאכן ברכה איז דער מענטש זוכה אין דעם.
אויך ביי תורה איז אזוי: בעפאר דער מענטש זאגט ברכת 
התורה ווערט די תורה גערעכנט ווי ’תורת ה‘‘ און ער קען 
עס נישט געדענקען, און נאכן זאגן ברכות התורה: ”ונתן 
במתנה  עס  ער  באקומט  התורה“,  נותן  תורתו...  את  לנו 
און אזוי קען ער עס געדענקען, אזוי ווי משה וואס האט 
באקומען  עס  האט  ער  ביז  תורה  די  געדענקט  נישט 

במתנה.
סיבה  די  ביהודה‘  ’נודע  דער  אויך  ערקלערט  דעם  מיט 
אנגערופן  ווערט  ש“ס  אין  מסכת  ערשטע  די  פארוואס 
ווערן  ברכות  פון  הלכות  די  אז  כאטש  ברכות‘,  ’מסכת 
דארט נישט דערמאנט ביז צו דעם זעקסטן פרק – ’כיצד 
מברכין‘. ווייל דער תנא וויל אונז דערמאנען, אז נאר אויב 
צו  דארף  עס  ווי  התורה‘  ’ברכות  זאגן  מקפיד  וועלן  מיר 

זיין פארן לערנען, וועט די תורה זיך האלטן בי אונז.
’צל“ח‘ ברכות סד א

’עשרת הדברות‘ – איז דער 
פונדאמענט פון די גאנצע תורה

”ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ֻלחֹת ֶאֶבן“ (לא יח)
דעם  מיר  דערמאנען  אינדערפריה  שבת  דאווענען  ביים 
שבח פון משה: ”ושני לוחות אבנים הוריד בידו...“. דארף 
דווקא  לוחות  די  אן  מיר  רופן  פארוואס  פארשטיין  מען 
מיט דעם נאמען ’לוחות אבנים‘, און נישט ’לוחות העדות‘ 

אזוי ווי עס ווערט אויך דערמאנט אין דעם פסוק?
זאגט רבי ברוך עפשטיין פון פינסק:

די  שילדערן  נישט  קומט  אבנים‘  ’לוחות  נאמען  דער 
מאטעריאל וואס פון דעם איז געווען געמאכט די לוחות, 
נאר די עשרת הדיברות וואס זענען אויף דעם געשריבן, 
זיי זענען דער יסוד פון די גאנצע תורה, אזוי ווי רש“י 
טייטש דעם לשון פונעם פסוק (בראשית מט כד): ”ֶאֶבן 

ִיְׂשָרֵאל“ – ”עקרן של ישראל“, און אזוי רופן מיר אויך אן 
דעם פונדאמענט פון א געביידע: ’אבן הפינה‘. 

’ברוך שאמר‘ שחרית לשבת 

מחילת עוונות אזוי ווי ביי יציאת מצרים
ִמְצַרִים“  ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאָת  ֲאֶׁשר   ְּבַעֶּמ  ַאְּפ ֶיֱחֶרה  ה‘  ”ָלָמה 

(לב יא)

תלמיד  א  רויזנבוים  ליטש  ליב  משה  רבי  ערקלערט 
פונעם ’חתם סופר‘ אז דאס האט משה גע‘טענה‘עט ביים 

דאווענען: 
אויב ”הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים“, טראץ די אידן זענען געווען 
 ַאְּפ ֶיֱחֶרה  ה‘  ”ָלָמה  טומאה,  שערי  מ“ט  די  אין  שקוע 
ְּבַעֶּמ“ און דו קענסט זיי יעצט נישט מוחל זיין, אפילו 

זיי האבן זיך אזוי שטארק פארזינדיגט?!
’אמרות ה‘‘ ויקרא

די תשובה טוישט אויף די ’רוע‘ פון די גזירה
”ָלָּמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאמֹר ְּבָרָעה הֹוִציָאם... ַוִּיָּנֶחם ה‘ ַעל 

ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו“ (לב יב;יד)
לישראל  להם  ואמר  באצטגנינות  פרעה  שראה  ”לפי 
(לעיל י י): ’ְראּו ִּכי ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם‘ – אמר להם: אני רואה 
באצטגנינות שלי כוכב אחד עולה לקראתכם, שמו ’ָרָעה‘, 
בעגל  במדבר  ישראל  וכשחטאו  והריגה.  דם  סימן  והוא 
ְּבָרָעה  ֵלאמֹר  ִמְצַרִים  יֹאְמרּו  ’ָלָּמה  בתפלתו:  משה  אמר 
ְּפֵניֶכם‘,  ֶנֶגד  ָרָעה  ִּכי  ’ְראּו  לכם:  שאמרנו  זהו   – הֹוִציָאם‘ 
מילה  לדם  הדם  את  והפך   – ָהָרָעה‘  ַעל  ה‘  ’ַוִּיָּנֶחם  מיד: 

שמל אותם יהושע“ (ילק“ש רמז שצב).
אז  מדרש  די  פון  ארויס  לערנט  שור  חיים  אברהם  רבי 
די  געווען  מבטל  אינגאנצן  נישט  האט  אויבישטער  דער 
אויף  איבערגעדרייט  עס  האט  ער  נאר  גזירה,  שלעכטע 

’דם מילה‘, ווייל א שלעכטע גזירה קען נישט בטל ווערן, 
לטובה.  איבערדרייען  עס  מען  קען  תשובה  דורך  אבער 
און ער ערקלערט אז דעריבער זאגן מיר ביי די תפילות 
פון די ימים הנוראים: ”ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין 
את רוע הגזירה“, די כוונה פון די בקשה איז: די שלעכט‘ס 

פון די גזירה זאל זיך טוישן אויף גוט‘ס.
’תורת חיים‘ בבא קמא נה א

די לויים זענען נישט קיין 
שותפים ביי די קריאה פון ’ויחל‘

ַוֵּיָאְספּו  ֵאָלי  ַלה‘  ִמי  ַוּיֹאֶמר  ַהַּמֲחֶנה  ְּבַׁשַער  מֶֹׁשה  ”ַוַּיֲעמֹד 
ֵאָליו ָּכל ְּבֵני ֵלִוי“ (לב כו)

ווען מ‘ליינט די פרשה פון ’ויחל‘ ביי א תענית, פירט מען 
זיך אז דער ציבור זאגט איבער הויעך דעם פסוק (לעיל יב): 
”ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפ...“ – ווען דער ’כהן‘ איז עולה, אזוי אויך 
ַלֲעֹוֵננּו  ט): ”ְוָסַלְחָּת  כד  (להלן  פסוק  דער  און  מידות  י“ג  די 
ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו“ – ווען דער ’ישראל‘ איז עולה. אבער 
ווען דער ’לוי‘ איז עולה זאגט נישט דער ציבור קיין שום 
געזאגט  האט  דעם  אויף  טעם  וואונדערליכער  א  פסוק; 

רבי אליעזר לנדא אב“ד בראד:
דער טעם פארוואס חז“ל האבן קובע געווען ליינען ’ויחל‘ 
ביי די תעניתים וואס זענען נקבע געווארן אויף די צרות 
זיין  מעורר  כדי  אבות,  אונזערע  פאר  געשעהן  איז  וואס 
חטא  דעם  זיין  מוחל  אונז  זאל  השי“ת  אז  שמים  רחמי 
העגל, ווייל אין יעדע צרה פון כלל ישראל איז אין דעם 
דער  ווען  דעריבער  זינד.  דער  פון  עפעס  אויסגעמישט 
’כהן‘ און דער ’ישראל‘ זענען עולה זאגט מיט דער ציבור, 
פארמישט  געווען  זענען  אידן  די  און  הכהן  אהרן  ווייל 
ביים טוהן דעם עגל, אבער ווען דער ’לוי‘ איז עולה זאגט 
נישט דער ציבור מיט, ווייל די לויים האבן נישט געהאט 

קיין פארבינדונג מיט דער זינד.
’יד המלך‘ עבודת כוכבים א ג

’מי נח‘ און נישט ’עגל משה‘
ֲאֶׁשר   ִמִּסְפְר ָנא  ְמֵחִני  ַאִין  ְוִאם  ַחָּטאָתם  א  ִּתּׂשָ ִאם  ”ְוַעָּתה 

ָּכָתְבָּת“ (לב לב) 
טייטש רבי משה כהנא אב“ד גיביטש:

אין זהר הקדוש (נח דף סז ב) ווערט געברענגט אז אנדערשט 
פון משה רבינו וואס האט געדאוונט אויף די אידן זיי זאלן 
נישט געשטראפט ווערן צוליב דעם חטא העגל, האט נח 
פון  ווערן  ניצול  זאלן  זיי  דור  זיין  אויף  געדאוונט  נישט 
אויף  מבול אנגערופן  די  ווערט  דעם  וועגן  און  מבול,  די 
זיין נאמען (ישעיה נד ט): ”ֵמי נַֹח“. און מ‘קען זאגן אז וועגן 
דעם האט משה געבעהטן ביי זיין תפילה: ”ְוִאם ַאִין ְמֵחִני 
ָנא“ – ’מחני‘ זענען אותיות ’מי נח‘ – ד.מ.: איך וויל נישט 
אז דער חטא העגל זאל ווערן אנגערופן אויף מיין נאמען, 
אזוי ווי דער מבול ווערט אנגערופן אויפן נאמען פון נח, 

און וועגן דעם דאוון איך פאר דיר דו זאלסט מוחל זיין 
פאר די אידן.

’דרך משה‘ [אמשטרדם תנ“ט] בהקדמה 

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
זיכרון

פע ם
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תפילה און ’אמן‘ אנשטאט די קרבנות
ה ַלה‘“ (ל כ) ”ְלָׁשֵרת ְלַהְקִטיר ִאּׁשֶ

ה ַלה‘“ זענען  די ראשי תיבות: ”ְלָׁשֵרת ְלַהְקִטיר ִאּׁשֶ
בית  דער  וואס  הזה  בזמן  ווייל  ’אמן‘,  בגימטריה: 
בטל  זענען  קרבנות  די  און  חרוב  איז  המקדש 
קרבנות,  די  אנשטאט  איז  תפילה  די  און  געווארן, 
געזאגט  ווערט  עס  ווען  מעלה  עיקר  דער  איז 
בשלימות  אכן  עס  מען  קען  אזוי  ווייל  בציבור, 

’בית יעקב‘ נשאדורכ‘ן ענטפערן ’אמן‘.

רמזים פון אמן
רזי אמונים  אין די פרשה

כת 
קען 
”ונתן
ה

ז

רז
ד אנשטאט

ררררממזזיי
אאייי ים 

שב“ק י“ח אדר איז די יארצייט פונעם משגיח רבי יחזקאל לעווינשטיין זצ“ל.
אין זיינע שמועסן וואס זענען געווען געווייקט מיט אמונה האט דער משגיח אסאך מחזק 
געוואוינט  געווען  איז  ער  אמן.  ענטפערן  פון  מעלה  די  מיט  תלמידים  זיינע  געווען 
מענטש  א  פאר  זיך  לוינט  עס  אז  קעלעם  פון  אלטער  דער  רבי  זיין  פון  נאכזאגן 
אין  אז  כדי  נאר  איוב,  יסורי  גיין  אריבער  אויך  און  וועלט  דער  אויף  קומען  אראפ 
אין  איינמאל  האט  ער  ווא ס  אמן  איין  אויף  שכר  באקומען  זיין  זוכה  ער  זאל  ענדע 

זיין לעבן געענטפערט, וויל די שכר פון יעדע אמן איז אן קיין גרעניץ
 (’אור יחזקאל‘ אמונה עמ‘ רעד).
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די פאלגנדע ערציילונג איז געהערט 
האנטיגער  ערשט  א  פון  געווארן 
יצחק  רבי  גאון  פונעם  מקור, 
פון  רב  דער  שליט“א,  זילבערשטיין 
די ’רמת אלחנן‘ געגנט אין די שטאט 
בני ברק, וואס זייענדיג א יונגערמאן 
כ“ק  צו  נאנט  געוואוינט  ער  האט 
אדמו“ר רבי יחיאל יהושע פון ביאלא 
צוזעהן  געווען  זוכה  האט  און  זי“ע, 
הייליגע  זיינע  און  הנהגות  זיינע 

דרכים.
די  פון  איינס  באקאנט,  ווי 
דערהויבענע מנהגים פון דער רבי איז 
געווען, אז יעדן טאג פארן דאווענען 
יצחק  רבי  שוחט  דער  איז  שחרית 
הויף  אין  אים  צו  געקומען  וויינער 
און האט פאר אים גע‘שחט‘ן א עוף. 
אים  נעבן  געשטאנען  איז  רבי  דער 
געגרייט  זיך  האט  און  שחט‘ן  ביים 
בדחילו ורחימו מקיים זיין די מצווה 
פון ’כיסוי הדם‘ וואס אויף דעם האט 
ווען  געווען,  מקפיד  שטארק  ער 
רבי  דער  האט  שחט‘ן,  נאכן  באלד 
זיך געשאקלט מיט א ברען, און מיט 
ער  האט  פארכט  און  ציטער  גרויס 
אתה...  ”ברוך  ברכה:  די  אנגעהויבן 
אשר קדשנו... על כיסוי הדם!“, ווען 
זיך  שטארקט  ווארט  צו  ווארט  פון 
זאגן  ער  פלעגט  אזוי  שטימע.  זיין 
זעלבן  דעם  מיט  טאג  יעדן  ברכה  די 
קערפער  גאנצע  זיין  ווען  ברען, 

שאקלט זיך פון התרגשות.
רייזא  פריידא  רעביצין  די  ווען 
ע“ה,  זילבערשטיין  שושנה)  (עליזה 
אלישיב  הגרי“ש  פון  טאכטער  די 
מעגליכקייט,  די  געהאט  האט  זצ“ל, 
אירע  געשטעלט  אוועק  זי  האט 
דעם  אקעגן  קינדער  קליינע  זעקס 
פענסטער ווען דער רבי האט מקיים 
געווען די מצוה פון כיסוי הדם, כדי 
ביי  רבי‘ן  דעם  זעהן  קענען  זאלן  זיי 

די ברכה.
זאלן  קינדער  די  אז  זיך  לוינט  ”עס 
דארף  וויאזוי  לערנען  זיך  און  זעהן 
ווערט  וואס  ברכה  א  אויסזעהן 
איך  כוונה.  ריכטיגע  די  מיט  געזאגט 
זאלן  אן  קליינווייז  פון  שוין  אז  וויל 
אמת‘דיגער  א  לערנען וויאזוי  זיך  זיי 
זי  האט   – ברכה!“  א  זאגט  איד 
זיך  האט  עס  ווער  פאר  ערקלערט 

אינטערעסירט אויף איר מנהג.
גוט  זיך  האבן  וואס  קינדער  די 
אפגעלערנט  זיך  האבן  צוגעקוקט 
וויאזוי מ‘דארף זאגן א ברכה, און זיי 
דעם  אויף  געווארט  שטענדיג  האבן 
קומענדיגן געלעגנהייט ווען זיי וועלן 
עבודת  די  זעהן  זיין  זוכה  ווידער 
הקודש פון דער רבי ווען ער זאגט די 

ברכה פון כיסוי הדם.
געלעגנהייטן  די  פון  איינע  אין 
זיך  האט  זילבערשטיין  הרב  וואס 
אים  ער  האט  רבי‘ן,  מיטן  געטראפן 
דערציילט אויף די מנהג פון זיין פרוי 
ביים  קינדער  די  אוועקשטעלן  צו 
די  לערנען  זיך  זאלן  זיי  פענסטער 
און  בכוונה,  ברכה  א  פון  טייערקייט 
וויאזוי  געשילדערט  אויך  אים  האט 
דער  דעם.  אויף  ווארטן  קינדער  די 
הנאה,  מיט  געשמייכלט  האט  רבי 
אנגעהויבן  ער  האט  נאכדעם  און 
מעשה  א  זיכרון –  זיין  פון  דערציילן 
אין  פולין  אין  פאסירט  האט  וואס 
בעל  דער  זיידע  גרויסער  זיין  הויף 

’דברי בינה‘ פון ביאלא.
פון  איינער  איז  טאג  געוויסע  א  אין 
ווען  רבי‘ן  צום  אריין  חסידים  די 
זיין  זיך  דערקענט  אויגן  זיינע  פון 
רבי“,  ”הייליגער  צובראכנקייט; 

מיט  געזאגט  מענטש  דער  האט 
לייד  ”איך  שטימע,  צובראכענע  א 
’שחפת‘ קרענק  אויף די שרעקליכע 
(לייב פעהלונג). שוין א לאנגע צייט 
וואס איך לייד פון דעם; בייטאג און 
ביינאכט, שבת און אינדערוואכן, עס 
מינוט  עטליכע  אריבער  נישט  גייט 
א  אן  נישט  מיך  כאפט  עס  וואס 

שרעקליכע הוס...“.
ווירקליכקייט  די  צייגן  צו  ווי  איז 
פלוצלינג  זיך  האבן  רייד  זיינע  פון 
אפגעהאקט די ווערטער פון אים, און 
האט  וואס  הוסן  צו  אנגעהויבן  האט 
מינוטן.  לאנגע  אויף  פארצויגן  זיך 
דעם  צוקוקן  געווען  שווער  איז  עס 
צושטאנד;  ביטערן  זיין  אין  מענטש 
די הוסן זענען ארויף געקומען פון די 
עס  און  לינגען,  זיינע  פון  טיפענישן 
אים  טוט  עס  אז  אנגעזעהן  זיך  האט 
זייער וויי. זיין פנים איז רויט געווארן 
און זיין קאפ האט אים געשווינדלט. 
און ער האט נישט אויפגעהערט פון 

צו הוסן.
גאנצע  די  געווארט  האט  רבי  דער 
געדולד  מיט  און  רחמנות  מיט  צייט 
געקענט  זיך  האט  מענטש  דער  ביז 
בארואיגן פון זיין הוסן. דער מענטש 
און  בארואיגט  אביסל  זיך  האט 
נאכדעם האט ער צוגעלייגט ווען פון 

זיינע אויגן רינען טרערן:
”רבי, העלף מיר! א פרוי מיט קינדער 
איך  הויז.  מיין  אין  מיר  אויף  ווארטן 
איך  און  מענטש  יונגער  א  נאך  בין 
מיין  פון  טיפענישן  צו  ביז  ציטער 
קרענק  שרעקליכע  די  פון  נשמה 
מענטשן  אזויפיל  שוין  האט  וואס 
דאקטורים  די  אוועקגעלייגט. 
א  זיין  נישט  וועט  עס  אויב  אז  זאגן 
מיין  אין  פארבעסערונג  באלדיגע 
געזונטהייט, וועלן זיי מיר מוזן אריין 
כדי  פלאץ  פארמאכטע  א  אין  לייגן 
אנדערע,  אנשטעקן  נישט  זאל  איך 
פארברענגען  זיך  איך  וועל  דארט 
מיינע טעג און יארן מיט שרעקליכע 
טאג  די  צו  ביז  יסורים  ביטערע  און 

וואס איך וועל שטארבן...
זאל  רבי  דער  מיך!  ראטעווע  רבי, 
געזונט  זאל  איך  מיר  אויף  דאווענען 
ווערן פון די שרעקעדיגע קראנקהייט 
וואס האט איבערגעדרייט מיין לעבן 

אויף א גיהנם אויף דער וועלט!“.
רייד,  זיינע  געענדיגט  האט  ער  ווען 
האט דער איד געגעבן א בליק אויפן 
אים  אקעגן  געזיצן  איז  וואס  רבי‘ן 
שוועבנדיג  אויגן  פארמאכטע  מיט 

אין זיינע געדאנקען.
די  אנגעהאלטן  האט  צייט  אשטיקל 
רבי‘נס  אין  שטילקייט  אנגעצויגענע 
דער  האט  פלוצלינג  און  צימער. 
די  צו  אויגן  זיינע  אויפגעהויבן  רבי 
אים  און  מענטש  דער  פון  ריכטונג 

געפרעגט א קורצע פראגע:
”דו ווילסט לעבן?“.

איבערראשט,  אים  האט  פראגע  די 
געענטפערט:  באלד  האט  און 
אהער  איך  בין  דעם  אויף  ”זיכער! 
געקומען, בעהטן א עצה און א ברכה 

צו ראטעווען דיין לעבן!“.
געזאגט,  רבי  דער  האט  אזוי“,  ”אויב 
”איך האב פאר דיר א גוטע עצה; נעם 
מיט  ברכות  די  זאגן  צו  אונטער  זיך 
דו  וואס  ברכה  יעדע  בעפאר  כוונה. 
מינוט  איין  אפ  זיך  שטעל   – זאגסט 
דו  וואס  דעם  אין  אריין  טראכט  און 
מיטן  רעדן  צו  זוכה  יעצט  ביזסט 
נאכדעם  נאר  המלכים.  מלכי  מלך 
דין  פון  ברכה  די  ארויסזאגן  זאלסטו 

אינזין  אכטונג  געבסט  דו  ווען  מויל, 
טייטש  די   – כוונה  פשוטע  די  האבן 
פון די ווערטער וואס יעדער איינער 
זיך  וועסט  דו  אויב  פארשטייט. 
אונטער נעמען אזוי צו טוהן – בין איך 
זוכה  וועסטו  שנעל  זייער  אז  זיכער 

זיין אין א פרישע לעבן!“.
רייד,  זיינע  געענדיגט  האט  רבי  דער 
און דער איד האט זיך באדאנקט מיט 
פון  ארוס  איז  און  התרגשות  גרויס 

צימער.
דער  האט  טאג  יענעם  אין  נאך 
אויף  זיין  מקפיד  אנגעהויבן  מענטש 
ווי  אזוי  כוונה  מיט  ברכות  די  זאגן 
פון  געווען.  איז  עצה  רבי‘נס  דעם 
יענעם טאג איז נישט ארויס פון זיין 
כוונה.  אן  ברכה  איין  אפילו  מויל 
די  זאגן  געווען  מקפיד  האט  ער 
האט  ער  ווען  מעות‘,  ’כמונה  ברכות 
פשוטע  די  ווארט  יעדע  ביי  אינזין 
קומענדיגן  ביים  שוין  און  טייטש. 
אים  האט  דאקטער,  ביים  באזוך 
מיט  דערציילט  דאקטער  דער 
זיך  האט  צושטאנד  זיין  אז  פרייד 
דארף  ער  און  פארבעסערט  שוין 
אים  מ‘וועט  אז  ציטערן  נישט  שוין 

איינשפארן.
אין די קומענדיגע טעג האט זיך זיין 
פארבעסערט,  מער  נאך  צושטאנד 
און ביז א קורצע צייט איז ער צוריק 
צו זיין הויז, צו זיין פרוי און קינדער, 

ווען ער איז געזונט און גליקליך.
הרב  האט  כח!,  א  האט  ברכה  א 
זיין  געענדיגט  זילבערשטיין 
א  האט  ברכה  א  ערציילונג; 
ווערט  וואס  ברכה  א  שטארקייט. 
א  ברענגט  כוונה  מיט  געזאגט 
שיצונג, וואס דאס איז א זיכערע און 
נוצבארע סגולה. לאמיר זיך אונטער 
ווייל  כוונה,  מיט  ברכות  זאגן  נעמען 
א ברכה בכוונה קען אונז ראטעווען, 

גאנץ פשוט!
וואס  קראנקהייטן  שווערע  אקעגן 
אקעגן  היילן,  נישט  זיי  מ‘קען 
מיר  וואס  שוועריקייטן  אנדערע 
מיר  זוכן  טעגליך,  טאג  אן  טרעפן 
זוכה  זאלן  מיר  עצה  סארט  יעדע  א 
זיין צו א ישועה, צו א שמירה, צו א 
רפואה. און אט האבן מיר די בעסטע 
און א נוצליכע זאך צו דעם, וואס איז 
אין  און  גרייט  שטענדיג  אונז  פאר 
יעדע פלאץ – זאגן ברכות מיט כוונה, 
ווייל א ברכה מיט כוונה האט א כח 
און א שטארקייט אן קיין גרעניץ, עס 
האט די מעגליכקייט צו משפיע זיין 

א רפואה און א שפע!
און  וויסן  צו  איז  וויכטיג  ווי 
ברכה  א  מיינט  וואס  פארשטיין 
באהאלטן,  דעם  אין  ליגט  וואס  און 
ווי  זיך  אין  ארייננעמען  דארפן  מיר 
כוונה;  מיט  ברכה  א  זאגן  איז  חשוב 
פון  מינוט  איין  אויף  אפשטעלן  זיך 
אין  אריינטראכטן  און  איילעניש,  די 
זוכה  יעצט  זענען  מיר  וואס  דעם 
דעם  אויף  באשעפער  דעם  לויבן 
א  געשאנקען  אונז  האט  ער  וואס 

עסנווארג אדער א טרינק.
אבי  סתם  נישט  איז  ברכה  א  ווייל 
וואס  לויב  איז  עס  נאר  געזאגט; 
עס  לאמיר  הארץ,  די  ערוועקט 
און  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  אזוי  זאגן 
און  רפואות  צו  זיין  זוכה  וועלן  מיר 

ישועות!
’לקראת שבת מלכתא‘ - בשלח

א רוחניות‘דיגע היילונג‘ס מיטל אויף די קרענק

עסן כדי צו קענען בענטשן
הארץ‘  ’ברכת  די  ענדיגן  מיר  בעפאר 
דער  פון  מקור  דער  מיר  דערמאנען 
”ככתוב  עסן:  נאכן  לויבן  פון  חיוב 
’ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת  (דברים ח י): 
ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַהֹּטָבה  ָהָאֶרץ  ַעל   קֶיֱא ה‘ 
ָל‘“, און אזוי ווי עס שטייט אין גמרא 
אין מס‘ ברכות (כא א): ”אמר רב יהודה: 
דארף  התורה  מן  אז  מען  ווייסט  פון 
עס  ווייל   – עסן  נאכן  בענטשן  מען 

שטייט: ’ואכלת ושבעת וברכת‘“.
שם)  (דברים  הקדוש  אלשיך  דער 
וואס  פסוק  דער  אין  אז  ערקלערט, 
’ברכת  ווערט געזאגט אלץ א חלק פון 
ספעציעלע  א  נאך  מרומז  איז  הארץ‘ 
מ‘קען  אז  לאנד,  הייליגע  די  אויף  לויב 
פון  ווייניג  עסן  דורך  אויך  ווערן  זאט 
כוונה:  די  איז  דאס  און  פרוכט.  אירע 
עסן  וועסט  דו  אויב  אויך   – ”ואכלת“ 
 – ”ושבעת“  שיעור,  קלענסטן  דעם 
זאט  וועסט  דו  אז  פארזיכערט  ביזסטו 

ווערן פון דעם.
דער בעל ’מלא העומר‘ (שם) לייגט צו:

געשריבן:  דירעקט  האט  תורה  די 
מצד  אז  כאטש  ושבעת“,  ”ואכלת 
געדארפט  מענטש  דער  וואלט  הדין 
זיין  פון  הנאות  די  פארווייניגערן 
קערפער און נישט עסן אזויפיל אז ער 
זאל זאט ווערן, נאר וויבאלד מ‘קען דאך 
נישט בענטשן נאר אויב מ‘ווערט זאט, 
וועגן דעם זאל דער מענטש געדענקען 
כדי  איז  ווערן  זאט  פון  מטרה  די  אז 
על  אלוקיך  ה‘  את  זיין: ”וברכת  מקיים 

הארץ הטובה אשר נתן לך“.
שלמה  רבי  הרה“ק  טייטש  אזוי  און 

קארלינער:
”ואכלת ושבעת“ פון: ”וברכת“. ד.מ. אז 
דו זאלסט זאט ווערן פון די עצם ברכה 
וואס דו וועסט בענטשן נאכן עסן. און 
רבי  הרה“ק  תלמיד  זיין  פון  נאמען  אין 
געברענגט  ווערט  סטרעליסקער  אורי 
ושבעת“  געזאגט: ”ואכלת  האט  ער  אז 
געבן  אכטונג  וועסט  דו  אויב  נאר   –
’שביעה‘,  נישט עסן מער פון א שיעור 
אלוקיך“,  ה‘  את  ”וברכת  דעמאלטס: 
וועסטו זוכה זיין ריכטיג בענטשן דעם 

אויבערשטן (’שמע שלמה‘ שם).
ענדיגן די ברכה מיט א פסוק

איז  ה“ה)  פ“א  (ברכות  ירושלמי  אין 
גע‘פסק‘נט: ”אין אומרים ברכה פסוק“, 
און  משה‘  (’פני  מפרשים  די  ערקלערן 
א  דערמאנען  נישט  מ‘טאר  אז  נאך), 
פסוק פארן ענדיגן א ברכה. לויט דעם 
דארף מען פארשטיין וויאזוי האט מען 
דערמאנען  מ‘זאל  געווען  מתקן  פי 
נאנט  ושבעת...“  ”ואכלת  פסוק:  דעם 
טאקע  און  ברכה?  די  פון  ענדע  די  צו 
קב)  סי‘  (שו“ת,  מפאנו  הרמ“ע  דער  אזוי, 
פסוק  נאכן  אז  דעם,  צוליב  פסק‘נט 
דארף מען צולייגן די ווערטער: ”ונודה 
מיר  און  המזון“.  ועל  הארץ  על  לך 
טרעפן שוין אז רבינו אליהו מלונדריש 
ר“א  (’פירושי  התוספות  בעלי  די  פון 
מלונדריש‘ עמ‘ קג) ענטפערט: ”ווייל דאס 
גאנצע בענטשן לערנען מיר ארויס פון 
דער פסוק“, און פירט אויך אויס מיט א 
חידוש להלכה: ”און יעדער וואס האט 
נישט געזאגט ’ונודה לך על הארץ ועל 
המזונות‘ נאנט צו די ענדע פון די ברכה 

האט נישט יוצא געווען“.

למעשה פירן מיר זיך נישט צולייגן די 
אויבנדערמאנטע ווערטער, און אזוי ווי 
”מ‘דארף  קפז):  (סי‘  שרייבט  טור  דער 
לך  ’ונודה  ענדיגן:  בעפארן  זאגן  נישט 
המזונות“.  ועל  הארץ  על  באמת  סלה 
בהגהות  תורה‘,  (’טל  אריק  מאיר  רבי  און 
אונזער  אז  ערקלערט  שם)  הירושלמי  על 
די  צו  סתירה  קיין  נישט  איז  מנהג 
ירושלמי, ווייל דער ’חרדים‘ ערקלערט 
צולייגן  נישט  מ‘טאר  אז  ירושלמי  די 
אבער  ברכה,  די  ענדיגן  נאכן  פסוק  א 

בעפאר מיר ענדיגן מעג מען יא.

זאגן דברי תורה ביי די סעודה

מיר  האבן  מ“ג)  (פ“ג  אבות  מסכת  אין 
שלשה  אומר:  שמעון  ”רבי  געלערנט: 
שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו 
דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתים... 
אחד  שלחן  על  שאכלו  שלשה  אבל 
אכלו  כאילו  תורה  דברי  עליו  ואמרו 
הוא...“.  ברוך  מקום  של  משלחנו 
(און  מברטנורא  עובדיה  רבנו  שרייבט 
רש“י  פון  פירוש  די  פון  משמע  אויך  איז  אזוי 
דארטן, און זעה אויך אין רשב“ץ דארטן): ”און 
מ‘בענטשט  וואס  המזון  ברכת  מיט 
ביים טיש, איז מען יוצא, און עס ווערט 
דברי  געזאגט  מ‘וואלט  ווי  גערעכנט 
האב  אזוי  אויס:  פירט  ער  און  תורה“. 

איך געהערט.

רבי יוסף חיים זאנענפעלד (שו“ת ’שלמת 
דער  אז  ערקלערט,  קסז)  או“ח  חיים‘ 
ברטנורא מיינט צו זאגן, אז מ‘איז יוצא 
דורך  תורה  דברי  זאגן  פון  חוב  דעם 
ביים  מ‘דערמאנט  ווייל  המזון,  ברכת 
תורה:  פון  פסוק  גאנצע  א  בענטשן 
אלוקיך  ה‘  את  וברכת  ושבעת  ”ואכלת 
על הארץ הטובה אשר נתן לך“. [אבער 
זאל  לכתחילה  אז  דארט  שרייבט  ער 

מען עפעס לערנען צוזאמען].

א ברכה אויף ישוב ארץ ישראל
א אינטערסאנטער חידוש שרייבט רבי 
שרגא פייבל פראנק זצ“ל אין זיין ספר 
’תולדות זאב‘ (שבת ח“ב עמ‘ סז), אז לויט 
לסה“מ  בהשגות  רמב“ן  (ראה  ראשונים  די 
פון  מצוה  די  רעכענען  וואס  ד)  מ“ע 
וואוינען אין ארץ ישראל פאר א מצוה 
מן התורה אויך בזמן הזה, זעהט אויס 
דעם  אויף  זאגן  געדארפט  מ‘וואלט  אז 
קען  לכאורה  און  ברכה.  עקסטערע  א 
די  זאגן  מיטן  ברכה  די  זיין  יוצא  מען 
ברכה: ”על הארץ ועל המזון“. דעריבער 
די וואס וואוינען אין ארץ ישראל זאלן 
בשעת‘ן זאגן די ברכה אינזין האבן אויך 

אויף מצות ישוב ארץ ישראל.

מרדכי  רבי  אז  שוין  טרעפן  מיר  און 
עס  האט  אדא  גאב“ד  וועבער  אליעזר 
שוין דערמאנט. אזוי ווי מיר טרעפן אין 
די הקדמה פון זיין ספר ’תמורת תודה‘ 
אז  שרייבט,  ער  ווי  תרמ“ז],  [ירושלים 
זאגן  געדארפט  מען  וואלט  אמת‘ן  אין 
ארץ  ישוב  פון  מצוה  די  אויף  ברכה  א 
פוסקים  די  פון  שיטה  די  לוט  ישראל 
וואס האלטן אז די מצוה איז שייך אויך 
בזמן הזה. און מ‘קען עס יוצא זיין ביים 
דעם  וועגן  און  הארץ,  ברכת  די  זאגן 
דער  ענדע  די  ביי  דערמאנט  ווערט 
על  וברכת...  ושבעת  ”ואכלת  פסוק: 

הארץ הטובה“.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
ברכת המזון – ברכת הארץ (ז‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

חניות‘דיגע
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