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זיך קיינמאל נישט מייאש זיין
”ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא“ (כא יט)

”מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות“ (ב“ק פה א).
פון  שבחים  די  אויס  מיר  רעכענען  אינדערפריה  יעדן 
השי“ת ביי די ברכה פון ’יוצר המאורות‘: ”בורא רפואות, 
נורא תהלות, אדון הנפלאות“. זאגט רבי איציקל ווארקער 
איד,  יעדער  פאר  רמז  א  באהאלטן  איז  ווערטער  די  אין 
וויאזוי ער דארף זיך פירן אויב חלילה ער ווערט קראנק: 
גוטן  א  צו  גיין  ער  דארף  ערשט  צום   – רפואות“  ”בורא 
רשות  ”ניתן  ווייל  מעדיצינען,  די  נעמען  און  דאקטער 
לרופא לרפאות“. אויב די קראנקהייט איז נישט אריבער, 
דעמאלטס: ”נורא תהלות“ – זאל ער בעהטן פאר השי“ת 
עס  חלילה  אויב  אויך  און  כוונה.  מיט  תהלים  זאגן  און 
האט זיך נישט פארבעסערט דער מצב, זאל ער זיך נישט 
מייאש זיין פון די ישועה, נאר ווייטער האפן צו השי“ת, 

ווייל ער איז דאך דער: ”אדון הנפלאות“.
’בית יצחק‘ עמ‘ קנו

דער וואס כאפט אוועק א ברכה
 איז אזוי ווי איינער גנב‘עט א אקס

ָבָקר  ה  ֲחִמּׁשָ ְמָכרֹו  אֹו  ּוְטָבחֹו  ֶׂשה  אֹו  ׁשֹור  ִאיׁש  ִיְגנֹב  ”ִּכי 
ְיַׁשֵּלם ַּתַחת ַהּשֹׁור ְוַאְרַּבע צֹאן ַּתַחת ַהֶׂשה“ (כא לז)

מיר טרעפן אין גמרא (חולין פז א) אז ווער עס כאפט אוועק 
צעהן  באצאהלן  אים  ער  דארף  צווייטן  א  פון  ברכה  א 
’חתם  דער  ארויס  לערנט  דעם  אויף  מקור  דער  זהובים. 

סופר‘ פון אונזער פסוק:
אליעזר  פון  מתנה  די  אז  ו)  ס  (ב“ר  מדרש  אין  שטייט  עס 
פאר רבקה: ”ְׁשֵני ְצִמיִדים... ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם“ (בראשית 
כד כב), איז אקעגן די עשרת הדברות. און פון דעם קענען 
מיר זיך לערנען אז די ווערד פון יעדע מצוה איז א ”זהוב 
קודש“, וואס זיין ווערד איז דאפלט פון א פשוטע זהוב 

(בכורות ה א).

האבן  חכמים  די  ווען  פארשטיין,  מיר  קענען  דעם  לויט 
פון  אוועקגעכאפט  האט  וואס  דער  זיין  מחייב  געוואלט 
באצאהלן  זאל  ער  ברכה  א  זאגן  פון  מצוה  די  צווייטן  א 
אויף  תורה  די  אין  געפונען  מיר  וואס  קנס  גרעסטע  די 
גנב‘ענען, האבן זיי אים געהייסן באצאהלן צעהן זהובים; 
פינעף  צאהלט  אקס  א  גנב‘עט  וואס  דער  ווי  אזוי  ווייל 
מאל מער פון די ווערד פון די גניבה, אזוי אויך דער וואס 
קודש,  זהוב  א  ווערד  איז  וואס  ברכה  א  אוועק  כאפט 
צאהלט פינעף מאל די ווערד פון די גניבה – פינעף זהובי 

קודש וואס זיי זענען צעהן פשוטע זהובים.
’תורת משה‘

דער וואס דאוונט נאר צום אויבערשטן,
 ווערט זיין תפילה אנגענומען

ָׁשמַֹע  ֵאַלי  ִיְצַעק  ָצעֹק  ִאם  ִּכי  אֹתֹו  ְתַעֶּנה  ַעֵּנה  ”ִאם 

ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו“ (כב כב)
ערקלערט דער רבנו בחיי:

די תפילה פון א יתום און א אלמנה, איז אנדערשט פון 
געווענליכער  א  מענטש;  געווענליכער  א  פון  תפילה  א 
מענטש, שטענדיג פילט ער ביי זיך אין הארץ אז עמיצער 
וועט אים העלפן, און צוליב דעם פארלאזט ער זיך נישט 
די  וועט  אפשר  טראכט  ער  נאר  השי“ת,  אויף  אינגאנצן 
ישועה קומען פון א אנדערע פלאץ. אבער דער יתום און 
די אלמנה האבן נישט אויף וועמען זיך פארלאזן, און ווען 
זיי ווענדן זיך צו השי“ת, פארלאזן זיי זיך אינגאנצן אויף 

השי“ת.
וועגן דעם כאפט אן דער פסוק אויף זייער תפילה: ”ִאם 
ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי“ – ווייל זייער געשריי איז געוואנדן נאר 
ווייל  ַצֲעָקתֹו“,  ֶאְׁשַמע  ”ָׁשמַֹע  דעם:  וועגן  אליין,  מיר  צו 
א תפילה וואס ווערט געזאגט אן קיין פניות – איז מער 

מסוגל אנגענומען ווערן.
’רבינו בחיי‘, פתיחה לפרשת וישב

א ’מי שברך‘ פאר איינעם וואס פעלט אים א גליד
”ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק“ (כג ז)

רבי משה קנאל דער רב פון מיקאליטשין שרייבט, וואס 
טוהט מען ביים זאגן א ’מי שברך‘ אויף א חולה וואס איין 
גליד פעלט אים, צי מ‘זאל זאגן אויף אים די קביעות‘דיגע 
לרמ“ח  השמים  מן  שלימה  רפואה  לו  ”וישלח  נוסח: 
אבריו“, אדער קען זיין ווייל מיר זענען באפוילן געווארן: 
און  נוסח  דעם  טוישן  מען  דארף  ִּתְרָחק“,  ֶׁשֶקר  ”ִמְּדַבר 

זאגן: ”לכל אבריו“?
קנאל  הרב  בלייבט  ווערטער  זיינע  פון  אויספיר  די  אין 
גליד  א  אים  פעלט  עס  וואס  קראנקן  א  אויף  אויך  אז 
דארף מען זאגן דעם געווענליכן נוסח: ”לרמ“ח אבריו“, 
און צוליב צוויי סיבות דארף מען נישט חושש זיין וועגן 

שקר:
גלידער  גשמיות‘דיגע  רמ“ח  די  אז  באקאנט  איז  עס  א. 
די  פון  אברים  רמ“ח  די  פאר  ’לבוש‘  א  ווי  נאר  זענען 
נשמה, וועגן דעם אויך דער וואס אין זיין קערפער האט 
ער נישט קיין רמ“ח איברים – אבער אין זיין נשמה האט 

ער יא.
איז  ב‘כח‘  אבער  גליד,  א  אים  פעלט  ב‘פועל‘  כאטש  ב. 
צו  מעגליכקייט  די  דאך  האט  ער  ווייל  אזוי,  נישט  ער 
דא  פון  און  וועלט געזונטע קינדער,  דער  אויף  ברענגען 
זעהסטו אז דער ’כח‘ פון דער גליד איז געבליבן אין אים.

’פרדס יוסף‘ 

’ועבדתם‘ – ברבים, ’וברך‘ - ביחיד
”ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ה‘ ֱאקיֶכם  ּוֵבַר ֶאת ַלְחְמ ְוֶאת ֵמיֶמי“ (כג 

כה)

פארואס די ’עבודת הלב‘ – וואס דאס איז תפילה ווערט 
שכר  די  און  ”ַוֲעַבְדֶּתם“,  רבים:  לשון  א  מיט  דערמאנט 

?“ֶאת ַלְחְמ ווערט דערמאנט מיט א לשון יחיד: ”ּוֵבַר
ערקלערט דער מהרש“א:

אין מסכת ברכות (לב ב) ווערט געברענגט די הנהגה פון 
די ’חסידים הראשונים‘: ”זיי האבן פארזוימט איין שעה, 
און געדאוונט איין שעה, און נאכדעם זיך פארזוימט נאך 
יעדע  אויף  אויב  גמרא:  די  זיך  וואונדערט  שעה“.  איין 
דריי  ווידמען  הראשונים‘  ’חסידים  די  פלעגן  תפילה 
נאכדעם  שעה  איין  דאווענען,  פארן  שעה  איין  שעות; 
און איין שעה אויפן דאווענען אליין, קומט אויס אז אויף 
ניין  געבן  אוועק  געדארפט  זיי  האבן  תפילות  דריי  די 
און  לערנען  אנגעיאגט  זיי  האבן  ווען  אזוי,  אויב  שעות, 
געווען  זענען  זיי  ”ווייל  גמרא:  די  ענטפערט  האנדלען? 
חסידים – ווערט זייער תורה אפגעהיטן און זייער ארבעט 

געבענטשט“.
הייבט  פסוק  דער  אז  פארשטיין,  מיר  וועלן  דעם  לויט 
אן מיט א לשון רבים – ווייל דער חיוב פון תפילה ליגט 
א  מיט  אן  ער  כאפט  ברכה  די  אבער  אלעמען,  אויף 
לשון יחיד – אויף די יחידי סגולה, צוליב וואס זיי זענען 
פארנומען מיט דאווענען אזויפיל שעות, פעלט זיי אויס 

א ספעציעלע ברכה אין זייער ארבעט.
’מהרש“א‘ [ח“א] ברכות לב ב; 

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם
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כל ’אמן‘ אלמנה ויתומה לא תענון
”ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום א ְתַעּנּון“ (כב כא)

אנגעווארנט  אונז  האבן  א)  מז  (ברכות  חכמים  די 
נישט  זיך  ד.מ.  יתומה‘,  ’אמן  קיין  ענטפערן  נישט 
ענטפערן  ביזן  ברכה  די  ענדיגן  נאכן  פארזוימען 
עס  אז  צולייגן  מ‘קען  ח).  קכד  או“ח  שו“ע  (ראה  ’אמן‘ 
א  ווי  אנגערופן  ווערט  וואס  ’אמן‘  א  דא  אויך  איז 
געענטפערט  ווערט  וואס  אמן  א  ד.מ.   – ’אלמנה‘ 
אן קיין כוונה. ווייל עס ווערט געזאגט נאר מיט די 

ליפן אן די נשמה, ווערט עס אנגערופן: ’אלמנה‘.
געווען:  מרמז  תורה  די  האט  אמן‘ס  צוויי  די  אויף 
”ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום א ְתַעּנּון“ – געבט אכטונג נישט 

ענטפערן א ’אמן יתומה‘ און א ’אמן אלמנה‘. 
’נועם מגדים‘ [פון ר“א מטרניגראד]

רמזים פון אמן
רזי אמונים  אין די פרשה
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אנגעהויבן  זיך  האט  ערציילונג  אונזער 
ארום  צוריק,  יאר  פיר  פון  מער  פאר 
שרה  השנה.  ראש  בעפאר  וואכן  צוויי 
חנה, א טאכטער פון א חשובע פאמיליע 
א  האט  פראנקרייך,  פון  אפשטאמיגע 
צו  אנגעהויבן  פארדעם  צייט  קורצע 
געפונט  וואס  סעמינאר  א  אין  לערנען 
וואוינט.  זי  וואס  שטאט  אויסערן  זיך 
געלאפן  איז  זי  ווען  אינדערפריה,  איין 
פלוצלינג  זי  האט  סטאנציע,  באס  די  צו 
א  פון  קאפ  איר  אין  קלאפ  א  באקומען 
און  געפארן,  אריבער  איז  וואס  טענדער 
זי איז אראפגעפאלן אויפן שאסיי ווען זי 

איז באוואוסטלאז.
א  אין  אנגעקומען  זי  איז  שפיטאל  אין 
באלד  איז  זי  און  צושטאנד,  קריטישן 
גרונטליכע  פון  סעריע  א  צו  גענומען 
וואס  דאקטורים  די  ליידער,  טעסטן. 
פון  רעזולטאטן  די  איבערגעקוקט  האבן 
די טעסטן האבן נישט געהאט קיין גוטע 
טרוקענערהייט  נאר  האבן  זיי  נייעס, 
”איר  צושטאנד:  איר  געשילדערט 
קיין  נישט  ווייזט  עס  וואס  כמעט  מח 

צייכענעס פון פונקציאנירן...“.
עקסידענט  די  איבער  נייעס  די 
האבן  רעזולטאטן  שווערע  די  און 
באקאנטע.  אירע  אלע  אויפגערודערט 
די מיידלעך פון איר קלאס זענען געווען 
צובראכן איבער איר טראגישן צושטאנד, 
פון  אויפגעהערט  נישט  האבן  זיי  און 
ארגאנעזירן ”משמרות תהלים“ אויף איר 

רפואה.
פארגעקומען  זענען  סעמינאר  אין 
איין  אין  חיזוק.  פון  צוזאמקום‘ס 
די  געווארן  איינגעלאדנט  איז  צוזאמקום 
ט. בראון, וואס רעדנדיג  רעדנערין מרת 
אז  געבעהטן  זיי  זי  האט  מיידלעך  די  צו 
מחזק  זיך  אונטערנעמען  זיך  זאלן  זיי 
צו  דארף  עס  ווי  יתברך  השם  לויבן  זיין 
האט  ער  וואס  גוט‘ס  אלעס  אויף  זיין 
אונז געטוהן – א ’קבלה‘ וואס האט שוין 
עס  אז  פעלער  אסאך  אין  אויפגעוויזן 

פויעלט וואונדערליכע ישועות.
די מיידלעך האבן אנגענומען די געדאנק 
פון  פארשלאג  די  לויט  ברען.  א  מיט 
זיי  פון  איינע  יעדע  האט  רעדנערין  די 
קבלה  א  צעטל  א  אויף  אויפגעשריבן 
מיטן  אונטערנעמען  זיך  וועט  זי  וואס 
אויבערשטנ‘ס הילף ווען די ישועה וועט 
אנקומען ווען עס פאסירן דער נס, אלץ א 
לויב פאר ה‘ יתברך, און זי האט באהאלטן 
דעם צעטל אין א אפגעהיטענעם פלאץ. 
אזוי אויך, פון דער טאג און ווייטער, ביי 
יעדע מודעה וואס איז געשטאנען דארטן 
האט  רפואה,  איר  אויף  דאווענען  מ‘זאל 
שורה  איין  נאך  אונטן  צוגעלייגט  מען 
הודאה  אין  שטארקן  צו  זיך  רופט  וואס 

צו ה‘ לרפואת שרה חנה.
זאל  עס  אן  אריבער  זענען  טעג  די 
אין  פארבעסערונג  ערנסטע  א  געשעהן 
האבן  עלטערן  אירע  צושטאנד.  איר 
צום  ענדערונג  קליינע  יעדע  דערציילט 
גוטן, אבער ליידער איז איר לעבן געווען 

אין א גרויסע געפאר.
בעפאר  וואך  די  אין  געווען  איז  דאס 
ביינאכט  געזיצן  איז  מוטער  די  חנוכה. 
איז  וואס  חנה,  שרה  פון  בעט  די  נעבן 
געווען אין די אינטענסיו-קער אפטיילונג 
הדסה  די  אין  נמרץ]  טיפול  [מחלקת 
פאטער  דער  און  שפיטאל,  כרם  עין   –
אין  בעט  זיין  אויף  איינגעדרימלט  האט 
מ‘האט  וואס  צימער  דערנעבנדיגן  דעם 
טעג  עטליכע  שוין  צוגעגרייט.  זיי  פאר 
וואס זייער טאכטער ליגט אין איר בעט 
איר  ווען  צייכענעס,  לעבנ‘ס  קיין  אן 
אירע  און  נישט,  זיך  רירט  צושטאנד 
איבערגעגעבענע עלטערן רירן זיך נישט 

אוועק פון איר בעט.
האט  פינסטערניש  שטארקע  א 
שוואכע  די  וועלט.  די  ארומגענומען 
אריינגעקומען  איז  וואס  ליכטיגקייט 
צוגעלייגט  נאר  האט  קארידאר  די  פון 
שרה  פון  געזיכט  די  אויף  בלאסקייט  א 
מוטער  איבערגעגעבענע  די  און  חנה, 

האט אנגעכאפט אירע הענט מיט געפיל. 
באשלאסן  מאמע  די  האט  פלוצלינג 
צוריק  איז  אפשר  זעהן...  און  פראבירן 
אפשר  איר,  צו  באוואוסזיין  די  געקומען 
צו  איינגעבויגן  זיך  האט  זי  אביסל.  נאר 
איר  אין  אריינגעזאגט  און  טאכטער  איר 
אויער; ”שרה חנה, אויב דו הערסט מיר, 
דרוק מיר די האנט...“. אבער פונקט ווי 
אין די פריערדיגע פעלער – האט זי נישט 

רעאגירט.
פראבירט  מאמע  די  האט   – חנה“  ”שרה 
”אפשר  מאל,  צווייטן  צום  מזל  איר 
איבער  דערציילן  דיר  זאל  איך  ווילסטו 
געבורט‘ס-טאג  וואונדערליכע  די 
צוגעגרייט  האבן  מיר  וואס  פארברענג 
אויך  שוועסטער...?“.  דיין  תמר,  פאר 

דאס מאל האט זי נישט רעאגירט.
נישט  מאמע  די  האט   – חנה“  ”שרה 
ווערט  שטימע  איר  ווען  נאכגעלאזט, 
דיר  זאל  איך  ווילסטו  ”אפשר  צובראכן: 
איך  ליב...  האסט  דו  וואס  ליד  א  זינגען 
האנט...  די  מיר  קוועטש  דיר  בעהט 
שרה חנה, אפשר...“ – זי האט מער שוין 
געקענט פארזעצן, איר שטימע איז שוין 
וויפיל  טרערן,  פון  געווארן  געשטיקט 

קען מען נאך...
צייט  יענע  אין  האבן  רחמים  מלאכי  די 
אידישע  די  אויף  הימל  פון  געקוקט 
צו  פון  נאך  נישט  לאזט  וואס  מאמע 
באקומען א רעאקציע פון איר טאכטער 
זיך  אן  צייט  לאנגע  א  שוין  ליגט  וואס 

רירן.
געהערשט  האט  וואס  פינסטער  די 
די  צו  צוגעגעבן  נאר  האט  אינדרויסן 
זיך  אנגעהויבן  האבן  וואס  געפילן  יאוש 
זיך  האט  זי  הארץ.  איר  אין  צושפרייטן 
איר  איז  עס  אבער  שטארקן,  געוואלט 

אנגעקומען זייער שווער.
זענען  וואס  שטראלן  זון  ערשטע  די 
געבן  אנגעהויבן  האבן  צימער  אין  אריין 
צימער,  די  צו  קאליר  לעבעדיגע  א 
פון  מאמע  די  זיך  האט  פלוצלינג  ווען 
איר  האט  דאס  וואס  דערמאנט,  עפעס 
א  אין  אויסברעכן  זאל  זי  צוגעברענגט 

געוויין.
א  פאר  וויאזוי  דערמאנט  זיך  האט  זי 
אויסגעזעהן  האט  וואס  צייט  שטיק 
די  בעפאר  צייט  שטיק  א  אייביג,  ווי 
זייער  געטוישט  האט  וואס  עקסידענט 
לעבן, איז איר טאכטער צוריק געקומען 
פון א צוזאמקום וואס איז פארגעקומען 
פאר די מיידלעך אין סעמינאר, ווען פאר 
רעדנערין  חשובע  א  גערעדט  האט  זיין 
א  פון  חשיבות  געוואלדיגע  די  איבער 
קול,  אויפן  געזאגט  ווערט  וואס  ברכה 
און דער גרויסער ענין פון עס זאגן פאר 
איינעם וואס וועט עס משלים זיין דורך 

ענטפערן אמן.
מחזק  צו  זיך  געלעגנהייט  פאסיגע  ”א 
זיי  רעביצין  די  האט   – דעם“  מיט  זיין 
אינדערפריה  יעדן  מיר  ”האבן  געזאגט, 
השחר  ברכות  די  השחר.  ברכות  די  ביי 
זיי  אין  וואס  ברכות  סעריע  א  זענען 
לויבן מיר השי“ת אויף אן א צאל טובות 
אויב  אונז.  מיט  געטון  האט  ער  וואס 
זאגן  עס  אנשטרענגען  זיך  וועלן  מיר 
זאל  עמיצער  אז  זיין,  צו  דארף  עס  ווי 
’אמן‘,  ענטפערן  מיטן  זיין  משלים  עס 
ווען מיר וועלן ענדיגן די ברכות מיט די 
געבעהט: ’ותגמלנו חסדים טובים‘, וועלן 
אונזער  אז  פארזיכערט  זיין  קענען  מיר 
הילף  אויבערשטנ‘ס  מיטן  וועט  בקשה 

אנגענומען ווערן.
איבערגענומען  זייער  איז  טאכטער  די 
האט  זי  און  ווערטער,  די  פון  געווארן 
צו  אזוי  אונטערנעמען  זיך  באשלאסן 
געבעהטן  האט  זי  הלכה-למעשה.  טוהן, 
פון איר מאמע זי זאל זיין איר ’חברותא‘ 
יעדע  ווען  השחר,  ברכות  די  זאגן  צו 
א  מיט  ווערן  אפגעזיגלט  וועט  ברכה 
’אמן‘. כאטש זי האט נישט געוואוסט ווי 

ווייניג צייט וועט די ’קבלה‘ אנהאלטן...
געווען  איינגעקריצט  זענען  ווערטער  די 
אין די הארץ פון די מאמע ווי עס וואלט 

יעצט געזאגט געווארן, און פלוצלינג איז 
די געשריי ארויסגעקומען פון איר מויל, 

פול מיט טרערן:
איז  עס  שוין,  שיינט  זון  די  חנה!  ”שרה 
ווילסט  דו  טאג;  נייע  א  געווארן  שוין 
איך זאל זאגן די ברכות השחר אין דיינע 
אויערן און דו וועסט ענטפערן אמן נאך 

מיר??“.
יעצט  האט  מאמע  די  עולם...  של  רבונו 
דרוקט  טאכטער  איר  ווי  געשפירט 
ארויסגעלאפן  איז  זי  און  האנט,  איר 
טאטי,  ”טאטי,  דערשראקענערהייט: 
זיך,  ערוועקט  חנה  שרה  אריין!  קום 
ברכות  די  אויף  אמן  ענטפערן  וויל  זי 

השחר...“.
זיך  האט  פאטער  צוטומלטער  דער 
דרימל  זיין  פון  אויפגעכאפט  שנעל 
פון  צימער  די  אין  אריינגעלאפן  איז  און 
זיינע  מיט  נס  די  זעהן  צו  טאכטער,  זיין 
די  פון  איינער  יעדער  אויגן:  אייגענע 
השחר  ברכות  די  געזאגט  האט  עלטערן 
איז  ברכה  יעדע  און  חנה,  שרה  פאר 
געענטפערט געווארן מיט א דרוק אויפן 
האנט, א שוואכע אבער א קלארע, ווי זי 

וואלט געענטפערט: ’אמן‘.
שוין  האבן  אלע  ווען  נאכדעם,  וואך  א 
און  הערט  מיידל  די  אז  געוואוסט 
רעאגירט, מיט א בליק צי מיט א קוועטש 
אין די האנט, האט די פיסיָאטהערַאּפיסט 
געוואלט איר אנהייבן אויסלערנען רעדן 

אזויווי אמאל.
”קומט‘ס איר העלפן זי זאל צוריק קענען 
רעדן“ – האט זי געזאגט פאר די עלטערן, 
א  מיט  געענטפערט  האט  מאמע  די  און 
ריינע אמונה: ”איך האב א געדאנק וואס 
וועט זיכער העלפן אויף דעם; שרה חנה 
האט זייער ליב די ברכות השחר. זי האט 
שטענדיג אכטונג געגעבן אליין ענטפערן 
נאך  ’אמן‘  מיט  אנדערע  זיין  מזכה  און 
לויבן  ברכות  די  אין  השחר.  ברכות  די 
זענען  מיר  וואס  דעם  אויף  השי“ת  מיר 
אויפגעשטאנען געזונט און פריש, און ווי 
מיט  דאנקען  און  לויבן  וועלן  מיר  מער 
און  נאך  צו  זיין  זוכה  מיר  וועלן  כוונה, 

נאך ניסים...“.
נישט  האט  פיסיָאטהערַאּפיסט  די 
פארשטאנען די ווערטער פון די מוטער, 
און  געדולדיגע  א  געווען  איז  זי  אבער 
האט  זי  עלטערן.  די  געשעצט  האט  זי 
די  זוכט  וואס  מאמע  די  אויף  געקוקט 
נאכדעם  און  סידור,  אין  בלאט  פאסיגע 
”שרה  טאכטער:  איר  צו  זיך  זי  ווענדט 
דו  און  ברכות,  די  זאגן  וועל  איך  חנה; 
מיר  אמן.  ענטפערן  פראבירן  זאלסט 
מיר  און  ניסים,  געהאט  שוין  האבן 

דאווענען אויף נאך ניסים...“.
די טאכטער איז געליגן אין די אינטענסיו-
קער אפטיילונג [מחלקת טיפול נמרץ], 
ווען  געעפענט.  זענען  אויגן  אירע  ווען 
סידור:  פון  געשריגן  האט  מוטער  די 
האבן  כפופים“,  זוקף  עיורים...  ”פוקח 
פון  רינען  טרערן  די  אנגעזעהן  שוין  זיך 
געענדיגט  האט  זי  ווען  און  אויגן.  אירע 
חסדים  געפיהל: ”הגומל  מיט  און  הויעך 
טובים לעמו ישראל“, האט קיינער פון די 
גלייכגילטיג;  בלייבן  געקענט  אנוועזנדע 
די מיידל האט קלאר ארויסגעזאגט, מיט 

איר מויל, די ווארט ’אמן‘.
דאס איז געווען די ערשטע ווארט וואס 
פון  מויל  איר  פון  ארויסגעזאגט  האט  זי 

ווען זי איז קראנק געווארן.
דרייט  חנה  שרה  ווען  טאג,  צו  היינט 
געזונטער  א  ווי  אונז  צווישן  ארום  זיך 
איין  אויף  נישט  זי  פארגעסט  מענטש, 
נאכדעם  באלד  און  לויבן,  צו  פון  מינוט 
צו בעהטן. אנגעהויבן פון זאגן די ברכות 
ענדע  ביזן  און  חברותא,  א  מיט  השחר 
פון דער טאג, אנגעפילט מיט גוט‘ס און 
יעדע  אונז  שענקט  השי“ת  וואס  חסדים 

מינוט.
געהערט פון די רעדנערין מרת ט. בראון תחי‘ 

ערוועקט‘ אינמיטן די ברכות השחר

די תורה איז משפיע 
לעבן פארן מענטש

אלע ווייסן אז די תורה געבט לעבן 
פאר א מענטש, אזוי ווי עס שטייט 
”ִּכי  יונתן):  תרגום  וראה  כ,  ל  (דברים 
דעריבער   .“ָיֶמי  ְואֶֹר  ַחֶּיי הּוא 
געענדיגט  האבן  מיר  וואס  נאך 
תורתך  ”ועל   - תורה  די  אויף  לויבן 
שלמדתנו“, האט מען מתקן געווען 
לויב  א  נאך  צולייגן  זאלן  מיר 
וחסד  חן  חיים  ”ועל   – לעבן  אויפן 
שחוננתנו“. און ווייל דאס לעבן איז 
מיר  לויבן   – עסן  אין  אנגעהאנגען 
חיים...  ”ועל  שפייז:  די  אויף  אויך 
הגש“פ  (אבודרהם;  מזון“  אכילת  ועל 

’חיים לראש‘ [פון הגר“ח פאלאג‘י]).
צו דעם קען מען צושטעלן א משל: 
א עושר האט געגעבן א גרויסע סומע 
זיין  פאר  זוכן  זאל  ער  שדכן  א  פאר 
המעלות,  כליל  א  חתן  א  טאכטער 
א תלמיד חכם, א יחסן א.ד.ג.. דער 
געפלאגט  זייער  זיך  האט  שדכן 
חתן  מושלם‘דיגער  א  טרעפן  צו 
דעם  שטעלן  צופרידן  וועט  וואס 
האט  ענדע  און  עושר,  פונעם  ווילן 
מיט  בחור  א  געטראפן  טאקע  ער 
איין  מיט  אבער  מעלות,  אלע 
געווען  איז  פאטער  דער  פעלער; 
גאסן-יונג.  א  און  ליידיגגייער  א 
שדכן  דער  האט  דעסוועגן  פון 
דעם  ארויסלאזן  נישט  באשלאסן 
האט  ער  הענט;  זיינע  פון  שידוך 
פארן  פארשלאג  די  פארגעשלאגן 
ער  רעכנט  צוביסלעך  ווען  עושר, 
אויס אלע זיינע מעלות, און ווען ער 
האט געפרעגט אויף זיין אפשטאם, 
האט ער קוים געענטפערט: ”עס איז 
נישט קיין חילוק, זיין טאטע לעבט 

נישט“.
מעלות  ספעציעלע  די  הערנדיג 
עושר  דער  האט  חתן  פונעם 
א  פאר  נעמען  אים  באשלאסן 
האט  חתונה  די  פון  צייט  די  חתן. 
שעה,  גוטע  א  אין  באשטימט  מען 
איבעראשונג,  אלעמענ‘ס  צו  און 
איז  חופה,  די  צו  ארויסגיין  פארן 
פאטער  דער  אנגעקומען  פלוצלינג 
פארשעמטע  זיינע  מיט  חתן  פונעם 
שוואכן  זיין  מיט  און  מלבושים 
האט  דאס,  זעהנדיג  אויסזעהן. 
פארשעמט.  זייער  עושר  דער  זיך 
ער  איז  אויפגערעגטערהייט 
זיך  און  שדכן  צום  צוגעגאנגען 
מיר  דאך  האסט  ”דו  אפגערעדט: 
געזאגט אז דער פאטער פונעם חתן 
האסטו  וויאזוי  נישט.  שוין  לעבט 
זיך נישט געשעמט זאגן אזא גראבע 
ליגנט?“. אבער דער שדכן האט זיך 
איז  ענטפער  די  דערשראקן;  נישט 
”מיין  מויל:  אין  געווען  גרייט  אים 
טייערער פריינד“ – האט דער שדכן 
לעבן  אזא  דו:  מיר  ”זאג  געזאגט, 

רופסטו אן געלעבט...?“.
תורה  קיין  אן  לעבן  ווייל  דא,  אויך 
קיין  פאר  גערעכנט  נישט  וועט 
צייט  בעסטע  די  דעריבער  לעבן, 
צו לויבן אויפן לעבן איז נאכן לויבן 

אויף די תורה (הגש“פ ’שפת חיים‘).

חיים וואס זענען
 פול מיט חן וחסד

אויפן  הודאה  אונזער  דעם,  צו 
די  מיט  ארויס  מיר  ברענגען  לעבן 
וחסד“,  חן  חיים  ”ועל  ווערטער: 
א  נאך  פארהאן  איז  דעם  אין  און 
לויב, ווייל אויך אויב השי“ת וואלט 
זענען  וואס  לעבן  געשאנקען  אונז 
חלילה,  שאנד  און  בושה  מיט  פול 
אויף  לויבן  געדארפט  מיר  וואלטן 
מכל  חכם  דער  ווי  אזוי  און  דעם, 
אדם זאגט (קהלת ט ד): ”ִכּי ְלֶכֶלב ַחי 
הּוא טֹוב ִמן ָהַאְרֵיה ַהֵּמת“. איז דאך 
אונז  שענקט  השי“ת  ווען  אז  זיכער 
”חיים“ וואס זענען מיט ”חן וחסד“, 
דעם  אויף  לויבן  מיר  דארפן  וויפיל 

(’אוצר התפילות‘).

פארוואס לויבן מיר נאכאמאל 
אויף די שפייז

טראץ מיר האבן שוין געלויבט אויף 
’הזן‘,  פון  ברכה  די  ביי  שפייז  די 
ווערטער:  די  יעצט  צו  מיר  לייגן 
”ועל אכילת מזון שאתה זן ומפרנס 
אותנו בכל עת ובכל שעה“, ווייל אין 
די ערשטע ברכה האבן מיר משבח 
באשאפן  עצם  דאס  אויף  געווען 
באשעפענישן  אלע  כדי  עסן,  דאס 
זאלן האבן וואס צו עסן, און יעצט, 
אויף  לויבן  מיר  וואס  ברכה  די  אין 
אויף  לויב  א  צו  מיר  לייגן  לאנד,  די 
די  פון  ארויס  וואקסט  וואס  עסן  די 
ערד, וואס דער באשעפער שטעלט 
לויט  אונז  פון  איינעם  יעדן  פאר  צו 
זיינע פריוואטע באדערפענישן. און 
מיר ברענגען עס ארויס מער ברייט 
אויבערשטן  דעם  לויבן  מיר  ווען 
אונז  זארג  ער  וואס  דעם  אויף 
ובכל  יום,  בכל  ”תמיד,  צושטעלן: 
עת ובכל שעה“ – אין אלע טעג פון 
יאר  די  פון  סעזאנען  אלע  אין  יאר, 
די  טאג,  פונעם  שעה  יעדע  אין  און 
עסן  בא‘טעמ‘טע  און  געזונט‘סטע 
וואס איז פאסיג צו די סעזאן און צו 

דעם טאג.
דארפן  מיר  פארוואס  סיבה  די 
די  ווייל  זאכן,  אלע  די  ארויסזאגן 
זיך  קענען  מענטש  א  פון  געברויכן 
אנדערע,  א  צו  טאג  איין  פון  טוישן 
און  צווייטע  א  צו  סעזאן  איין  פון 
אין  קומענדיגע;  די  צו  יאר  איין  פון 
סארט  די  פאסיג  זענען  צייטן  די 
שפייז, און אין אנדערע צייטן זענען 
ווי  אזוי  עסן,  סארט  אנדערע  גוט 
ח):  ד  (דעות  שרייבט  רמב“ם  דער 
עסן  מען  זאל  טעג  זומער  די  ”אין 
נישט  און  עסנווארג,  קאלטע  די 
זאל  ער  נאר  תבלינים,  אסאך  לייגן 
טרינקען עסיג. אין די ווינטער טעג 
זאל מען עסן די ווארימע עסנווארג, 
עסן  און  תבלינים  די  פארמערן  און 
זיך  ער  זאל  אזוי  און  חרדל.  אביסל 
און  פלעצער  קאלטע  די  אין  פירן 
יעדע  אין  פלעצער,  ווארימע  די  אין 
פלאץ און פלאץ לויט וואס עס איז 
דארפן  דעריבער  דעם“,  צו  פאסיג 
מיר לויבן אויף דעם וואס אין יעדע 
צייט און סעזאן שטעלט אונז השי“ת 
או“ח  משה‘  (’דרכי  עסן  פאסיגע  די  צו 
קפז ג; ’נתיבות עולם‘ למהר“ל, נתיה“ע יח; 

סידור ’ויעש אברהם‘).

דער אויבישטער האט נישט קיין 
צייטן פון ’קבלת קהל‘

רבי  הגאון  ירושלים,  פון  רב  דער 
געווען  איז  זצ“ל,  סאלאנט  שמואל 
געבט  וואס  איינער  פאר  באקאנט 
אלע  מיט  יעדן  פאר  איבער  זיך 
זיינע כוחות; ער האט נישט געהאט 
נאר  קהל‘,  ’קבלת  פון  צייטן  קיין 
עס  ווער  צייט,  יעדע  אין  שטענדיג 
האט געוואלט קומען און בעהטן א 
האט  רעדן,  אדורך  זיך  אדער  עצה 
הויז  זיין  אין  אים  צו  צוגיין  געקענט 

און שמועסן מיט אים.
האט  נאנטע  זיינע  פון  איינער  ווען 
אים געפרעגט: דער רב איז דאך שוין 
נישט קיין יונגער מענטש, פארוואס 
צייט  א  באשטימען  נישט  מען  זאל 

ווען די מענטשן זאלן קומען?
די  געענטפערט:  אים  הגר“ש  האט 
זאלן  מיר  באפוילן  אונז  האט  תורה 
פון  מידות  די  צו  באהעפטן  זיך 
נאר:  מיר  זאג  הוא.  ברוך  הקדוש 
ווען  שעות  האט  אויבישטער  דער 
זאגן  מיר  מענטשן,  אויף  נעמט  ער 
המזון‘:  ’ברכת  ביי  טאג  יעדן  דאך 
בכל  יום  בכל  ומפרנס...  זן  ”שאתה 
איך  וויל  אויב  און  שעה“,  ובכל  עת 
זיך באהעפטן אין זיינע וועגן, וויאזוי 
וואס  שעות  די  באגרעניצן  איך  קען 
מ‘קען קומען צו מיר (’אוצר מרגליות‘ 

ח“ב עמ‘ תסד).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
ברכת המזון – ברכת הארץ (ד‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ערוועק
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