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דער וואס האט הנאה פון די ’הארץ‘ 
אן קיין ברכה – איז עס ווי ’חמס‘

”ִכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם“ (ו יג)
טייטש דער ’אוהב ישראל‘ פון אפטא:

די חכמים זאגן (ברכות לה א): ”כל הנהנה מן העולם הזה בלא 
ברכה – מעל“, ווייל בעפאר די ברכה זענען די עסנווארג 
שטייט:  עס  ווי  אזוי  בהנאה,  אסור  איז  וואס  ’הקדש‘  ווי 
פונעם  מענטשן  די  א).  כד  (תהילים  ּוְמלֹוָאּה“  ָהָאֶרץ  ”ַלה‘ 
זיכער  האבן  גזל  מיט  געזינדיגט  האבן  וואס  המבול  דור 
געגעסן אן קיין ברכה, און וועגן דעם: ”ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס 
ִמְּפֵניֶהם“ – ווייל ווען זיי האבן הנאה געהאט פון די ’ָהָאֶרץ‘ 

אן קיין ברכה, ווערט עס גערעכנט ווי גזל און רויב.
’מגיד תהלות‘ 

דער איסור פון ’חמס‘ ביים דאווענען און מוסר זאגן
”ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם“ (ו יג)

נישט  האט  נח  ווייל  שטייט,  ב)  סז  (נַֹח  הקדוש  זוהר  אין 
דער  ווערט  דעריבער  דור,  זיין  אויף  רחמים  געבעהטן 
מבול אנגערופן אויף זיין נאמען, אזוי ווי עס שטייט: ”ִּכי 

ֵמי נַֹח זֹאת ִלי (ישעיה נד ט).
זאגט דער ’חתם סופר‘:

אים  אדער  חבר  זיין  אויף  דאווענען  קען  איינער  ווען 
מוסר זאגן ער זאל נישט זינדיגן, און ער טוהט נישט אזוי, 
אוועק  רויבט  ער  ווייל   – ’חמס‘  ווי  גערעכנט  עס  ווערט 
פון זיין חבר די מעגליכקייט געראטעוועט ווערן פון דער 
געזאגט  האט  אמנו  שרה  אז  מ‘טרעפט  ווי  אזוי  שטראף. 
פאר אברהם (בראשית טז ה, ראה רש“י שם): ”ֲחָמִסי ָעֶלי“ ווייל 
ער האט נישט געדאוונט אויף איר זי זאל געהאלפן ווערן 
ָמְלָאה  ”ִּכי  פון:  באשולדיגונג  די  דא,  אויך  קינדער.  מיט 
דורך  ווייל  נח,  אקעגן  געוואנדן  אויך  איז  ָחָמס“  ָהָאֶרץ 
זאגן  צו  פון  און  זיי  אויף  דאווענען  צו  פון  אפהאלטן  זיך 
די  זיי  פון  צוגערויבט  ער  האט  רייד,  שטראף  זיי  פאר 
אויף  רמז  א  און  זיי.  אויף  דאווענען  צו  פון  מעגליכקייט 

דעם: ”מֵי נֹחַ“ איז בגימטריה: ’חמס‘.
’תורת משה השלם‘ הפטרת נח עמ‘ לד

די מאס פון די תיבה אקעגן די לשון
ים ַאָּמה ָרְחָּבּה ּוְׁשִׁשים  ”ְׁשׁש ֵמאֹות ַאָּמה אֶֹר ַהֵּתָבה ֲחִמּׁשִ

ַאָּמה קֹוָמָתּה“ (ו טו)
זאגט דער רבי ר‘ יהונתן אייבשיץ:

איר  אמה  ש‘  הייעך,  איר  אמה  ל‘  תיבה:  די  פון  מאס  די 
לענג און נ‘ אמה איר ברייט – זענען ר“ת ’לשן‘, א רמז אויף 
דעם  מיט  לשון,  זיין  מיט  געזינדיגט  האט  נח  וואס  דעם 

וואס ער האט נישט געדאוונט אויף זיין דור.
’תפארת יהונתן‘ 

באלייכטן די ווערטער פונעם דאווענען
”צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה“ (ו טז)

דער הייליגער מגיד פון מעזריטש האט געזאגט:

ווען די ווערטער פון דאס דאווענען ווערן געזאגט אן קיין 
כוונה, זענען זיי פארטונקלט און פארשטאפט. זאגט אונז 
די תורה: ”צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה“ – זייט מקפיד אינזין האבן 
קלאר  זיין  ווארט  יעדע  וועט  דעם  דורך  דאווענען,  ביים 

און וועט לייכטן מיט א געוואלדיגע ליכטיגקייט.
’תורי זהב‘

’יונה מצאה בו מנוח‘
”ַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהֵּנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה...; 
ַוִּיָּיֶחל עֹוד ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים ַוְיַׁשַּלח ֶאת ַהּיֹוָנה ְוא ָיְסָפה 

ׁשּוב ֵאָליו עֹוד“ (ח יא-יב)

זאגט רבי יוסף שאול נאטאנזאהן:
זינגען  מיר  וואס  לשכוח‘  אין  שבתון  ’יום  פיוט  דעם  אין 
שבת בייטאג, זאגן מיר: ”יונה מצאה בו מנוח“, ד.מ.: אין 
זי  ווען  תיבה  די  פארלאזט  טויב אינגאנצן  די  האט  שבת 
האט געטראפן א פלאץ צו רועהן. און דער יעב“ץ (’מגדל עֹז‘ 
בית ִמדֹות ַעִלָיה כה) שרייבט אז דער איינדרוק פון די קדושה 
ביזן  טויב  די  אין  געווארן  אריינגעלייגט  איז  שבת  פון 
היינטיגן טאג, און דעריבער וועט זי קיינמאל נישט עסן 

פון א געוואוקס וואס איז אפגעריסן געווארן אין שבת.
ֵאָליו  ”ַוָּתבֹא  פסוק:  דעם  ערקלערן  מען  קען  דעם  מיט 
ַזִית  ֲעֵלה  ”ְוִהֵּנה  שבת,  מוצאי  אין   – ֶעֶרב“  ְלֵעת  ַהּיֹוָנה 
צו  פון  אפגעהאלטן  זיך  האט  זי  ווייל   – ְּבִפיָה...“  ָטָרף 
רייסן אין שבת. און דערמאלטס האט ער געווארט: ”עֹוד 
ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים“, און האט איר אוועק געשיקט דעם 
קומענדיגן שבת, ווען דעמאלטס האט זי יא ’מצאה מנוח‘ 

”ְוא ָיְסָפה ׁשּוב ֵאָליו עֹוד“.
’דברי שאול‘ 

דא איז דער פלאץ אנצייכענען וואס רבי יוסף דער תלמיד 
פונעם ’תרומת הדשן‘ דערציילט, אז יעדע יאר אין שבת 
פרשת נח האט זיין רבי געזינגען דעם פיוט ’יום שבתון‘ 

וואס איז ספעציעל פארבינדן מיט דעם שבת.
’לקט יושר‘ עמ‘ לו

די יונה האט מרמז געווען פאר נח ער זאל דאווענען
ְּבִפיָה“  ָטָרף  ַזִית  ֲעֵלה  ְוִהֵּנה  ֶעֶרב  ְלֵעת  ַהּיֹוָנה  ֵאָליו  ”ַוָּתבֹא 

(ח יא)

”אמרה יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקדוש ברוך 
הוא ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם“ (רש“י).

געמיינט  טויב  די  האט  וועמען  ארום  רעדן  מפרשים  די 
מיט אירע ווערטער; צי א ענטפער פאר נח, אדער ווי א 

תפילה צו הקדוש ברוך הוא. 
רבי אליהו מזרחי האלט אז די גמרא מיט די מדרש קריגן 
דאס  אן  כאפט  ב)  יח  (עירובין  גמרא  די  דעם;  אין  ארום  זיך 
ווידער  הוא...“,  ברוך  הקדוש  לפני  יונה  ”אמרה  לשון: 
געווען;  מרמז  אים  האט  ”זי  שטייט:  ו)  לג  (ב“ר  מדרש  אין 
זי האט געזאגט פאר נח: ענדערשט מער ביטער פון דעם 

און נישט זיס זייענדיג אונטער דיר“.
אבער לויט דעם ט“ז איז נישטא קיין מחלוקת אין דעם; 
די  פון  ווערטער  די  אז  האלטן  המדרש  חכמי  די  אויך 
איז  עס  אבער  תפילה,  א  ווי  געווארן  געזאגט  איז  יונה 
זאל  זי  אויסגעפעלט  האט  פארוואס  געווען:  שווער  זיי 
האלטן אין מויל א בלעטל פון א זית בוים, דארף דען דער 
אויבישטער א רמז? דעריבער זאגן זיי אז אירע ווערטער 
איז אויך געווען געצילט אויף נח, און מיט די בלעטל פון 
האט  מויל,  איר  אין  געהאלטן  האט  זי  וואס  בוים  זית  די 

אויך  זאל  ער  אים  לוינט  עס  אז  געווען  מרמז  אים  זי 
דאווענען אויף זיין שפייז.

’רבי אליהו מזרחי‘; ’דברי דוד‘

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

פע ם
’צדיק שומר אמונים‘

”ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו“ (ו ט)
דער הרמ“ע מפאנו ברענגט אין נאמען פון זוהר הקדוש 
די  פארוואס  טעם  דער  אז  א)  קלב  דף  יח  זוהר  תיקוני  (ראה 
זיי  ווייל  ב)  כו  (ישעיה  ַצִּדיק“  ”גֹוי  אנגערופן:  ווערן  אידן 
זענען מקפיד יעדן טאג אויף די באשטימטע צאל פון 
די דברים שבקדושה וואס זענען מרומז אין דער ווארט 
’צדי“ק‘ – צ‘ אמנים, ד‘ קדושות, י‘ קדישים, ק‘ ברכות.

אבער דער רבנו בחיי שרייבט אז מיטן ענטפערן ’אמן‘ 
לשונו:  וזה  ’צדיק‘,  א  ווערן  אנגערופן  גענוג  שוין  איז 
אידן  די  ווערן  אמן  ענטפערן  פון  מדה  די  ”צוליב 
 ...’ ב):  כו  (ישעיה  שטייט  עס  ווי  אזוי  צדיקים,  אנגערופן 

ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘“.
רבי שמואל לניאדו דער ’בעל הכלים‘ איז מוסיף אויף 
דעם, אז אויך דער וואס האט נישט נאר דעם זכות פון 
ענטפערן ’אמן‘ ווערט אנגערופן ’צדיק‘, און וועגן דעם 
”אפילו  ַצִּדיק“;  ”גֹוי  לשון:  דעם  פסוק  דער  אן  כאפט 
אויב ער איז ווי א גוי אין זיין אויפפירונג, און ער האט 
נישט קיין זכותים נאר דאס אז ער איז א צדיק אין דעם 
ענין פון ענטפערן אמן בכל כוחו, איז גענוג עס זאל זיך 
עפענען פאר אים די טויערן פון גן עדן“ (ראה שבת קיט ב).
’כד הקמח‘ ערך אמונה; שו“ת הרמ“ע מפאנו קט; ’כלי פז‘ ישעיה כו ב

ראשי תיבות פון: ’ִאיׁש ַצִּדיק‘, איז בגימטריה צ“א אזוי 
ווי די גימטריה פון ’אמן‘, ווייל דער וואס איז מקפיד צו 
רבינו  דער  ווי  (אזוי  ’צדיק‘  אנגערופן  ווערט  אמן  ענטפערן 

בחיי שרייבט אין ’כד הקמח‘ ערך אמונה).

המשך  דעם  טייטשן  אויך  מען  קען  וועג  דעם  אויף 
’הא-להים‘  נַֹח“ –   ִהְתַהֶּל ָהֱאִקים  פסוק: ”ֶאת  פונעם 
האט  נח  אז  לערנען  צו  דיך  ’אמן‘,  בגימטריה  איז 
פון  מצוה  געוואלדיגע  די  פון  געטראכט  שטענדיג 
ענטפערן אמן, כדי ער זאל זאמלען יעדן טאג ניינציג 

אמנים אויף ברכות. 
נשיא ’בני אמונים‘ רבי יעקב דב מארמארשטיין

דער רבינו בחיי שרייבט: ”צוליב די מדה פון ענטפערן 
אמן ווערן די אידן אנגערופן צדיקים, אזוי ווי עס שטייט 
(ישעיה כו  ב): ’ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘“

(’כד הקמח‘ ערך אמונה)

”ועמך כולם צדיקים“
ברכות השחר: אויפן קול, 
מיט כוונה, מיט א חברותא
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געווארן  געבויעט  זענען  וואס  שוהלן  די  פון  איינע  אין 
איז  הקודש  עיר  ירושלים  אין  תשובה  בעלי  די  פאר 
אויסזעהן,  פרייע  גאנצע  א  מיט  בחור  א  אריינגעקומען 
א  אינמיטן  געהאלטן  מינוט  יענע  אין  האט  רב  דער 
בחור  דער  מגילה.  מסכת  אנהויב  אין  גמרא,  שיעור 
זיך  ארום  געקוקט  האט  ער  אראפגעזעצט,  זיך  האט 
מיט נייגעריגע בליקן, און האט באלד אנגעהויבן מיט א 
סעריע פון פראגן; ”וואס איז דער טייטש פון ’מגילה‘?“ 
דער  האט   – קלף“  א  איז  ”מגילה  געפרעגט.  ער  האט   –

רב געענטפערט.
זיך  בחור  דער  האט   – ’קלף‘“  דאס  איז  וואס  ”און 
ערקלערט:  אים  האט  רב  דער  און  אינטערעסירט, 
”‘קלף‘ איז אויסגעארבעטע הויט פון א בהמה וואס אויף 
פארבינדן  עס  איז  וויאזוי  ”און  שרייבן.  מען  קען  דעם 
נאכגעלאזט,  נישט  בחור  דער  האט   – אהער?“  דא 
די  פון  ערציילונג  גאנצע  די  מען  שרייבט  קלף  די  ”אויף 
איז  דעם  איבער  וואס  פורים  נס  דער  פון  אנטוויקלונג 
געשריבן געווארן די מסכת“ – האט דער רב געענטפערט 

מיט געדולד.
אזוי, אין לויף פון די גאנצע שיעור האט דער בחור נישט 
אויפגעהערט פון זיך אינטערעסירן און פרעגן. ער האט 
גארנישט געוואוסט, אבער זיין גלוסטעניש צו וויסן און 
דער  וואס  נאך  בארואיגט.  נישט  זיך  האט  פארשטיין 
איבערראשט  רב  דער  איז  געענדיגט  זיך  האט  שיעור 
ער  ווי  פלאץ  זיין  אויף  זיצן  בלייבן  זעהן  אים  געווארן 
חזר‘ט איבער וואס ער האט געלערנט. דאס איז געווען 
א גענצליכע קעגנזאץ צו זיין פרייען אויסזעהן, און דער 
רב האט פארשטאנען אז אונטער דעם ליגט באהאלטן א 
אינטערסאנטער ערציילונג, און האט געהאפט אז ביז א 
קורצע צייט וועט ער עס פארשטיין, און אינצווישן האט 

ער געווארט מיט געדולד.
פארגעזעצט  בחור  דער  האט  טעג  קומענדיגע  די  אין 
פון  ווען  שיעור,  דעם  צו  פלייסיגקייט  א  מיט  צוקומען 
טאג צו טאג קומט ער פריער און גייט אהיים שפעטער, 
א  מיט  איבער  ער  חזר‘ט  מינוט  פרייע  יעדע  אין  און 
געלערנט.  שוין  מ‘האט  וואס  געשמאק  געוואלדיגע 
זיין  געענדערט  צוביסלעך  ער  האט  צייט  זעלבע  די  אין 
אויסזעהן, פון א פרייע אויסזעהן צו א פרומע אויסזעהן, 
און עטליכע וואכן נאכדעם האט ער שוין אויסגעקוקט 
געווען  איז  העמד  ווייסע  זיין  ישיבה-בחור,  א  ווי 
אריינגעלייגט אין זיינע הויזן, אויף זיין קאפ איז געווען א 
שווארצע קאפל, און אויף די צוויי זייטן פון זיין געזיכט 

האבן אנגעהויבן וואקסן קליינע פאות.
ארום א חודש מיט א האלב שפעטער האט די טעלעפאון 
זייט  אנדערע  די  פון  געקלינגען,  רב  פונעם  שטוב  אין 
האט זיך געהערט די שטימע פון דער בחור וואס האט 
גייט  ער  וואס  מצוה  סעודת  א  אויף  איינגעלאדנט  אים 
אפרעכטן אין שטוב פון זיינע עלטערן, לכבוד דער סיום 
א  פאר  נאר  אומגלויבליך,  איז  עס  מגילה.  מסכת...  פון 
געקענט  נאכנישט  ער  האט  צוריק  האלב  א  און  חודש 
די  געווען  מסיים  שוין  ער  האט  יעצט  און  אות,  צורת  א 

מסכת.
רב  דער  האט   – רצון  פון  כח  דער  איז  שטארק  ווי 
געטראכט צו זיך, און מיט שמחה האט ער באשטעטיגט 

זיין אנקום.
צו די באשטימטע צייט איז דער רב אנגעקומען אין די 
שטוב פון דער בחור, און האט זיך געפריידט צוזעהן אז 
זייער א גרויסער ציבור פון די בעלי תשובה בחורים און 
אויך מענטשן פון די געגנט האבן אנגעפילט דעם טיש. 
הוילן  א  מיט  פאטער,  דער  אריינגעקומען  איז  נאכדעם 
זיך  האט  און  פרעמד,  אינגאנצן  איז  פנים  זיין  און  קאפ 

אויך אוועק ביים טיש.
אנגעהויבן  האט  רעקל,  און  הוט  א  אנגעטון  בחור,  דער 
נאכדעם  מסכת,  די  פארענדיגן  וואס  שורות  די  ליינען 
וואס  בקשות  און  תפילות  אלע  די  געזאגט  ער  האט 
נאכן  און  מסכת,  סיום  א  ביי  זאגן  צו  איינגעפירט  איז 
ער  האט  איינגעפירט,  איז  עס  ווי  אזוי  קדיש  דעם  זאגן 
אנגעהויבן זאגן א דרשה וואס האט זיך פארצויגן ארום 

פערציג מינוט.
דאס איז געווען נישט ווייניגער פון א נס. א בחור וואס 
פאר ווייניגער פון צוויי חדשים האט ער נישט געקענט 
דרשה  זיין  מיט  ער  קען  יעצט  און  אות,  א  פון  צורה  א 
זיי  צווישן  און  לומדים,  פון  ציבור  גרויסן  א  באצויבערן 

ערנסטע תלמידי חכמים.
נאך וואס דער בחור האט געענדיגט זיינע ווערטער האט 
ער מכבד געווען זיין פעטער, א ברודער פון זיין טאטע, 

זאל זאגן זיין דרשה.
דער פעטער האט אנגעהויבן זיינע ווערטער:

”מיינע עלטערן וואס זענען געווען איבערלעבער פון די 
קריג האבן חתונה געהאט אויף דער עלטער, עס איז זיי 
געבוירן געווארן צוויי זון: מיין ברודער בנימין וואס זיצט 

דא, און איך.
זיינע  פון  יונגל,  ספעציעלער  א  גאר  געווען  איז  בנימין 
ערשטע יארן אין תלמוד תורה און אויך אין ישיבה קטנה 

און אין זיינע ערשטע יארן אין די ישיבה גדולה, איז ער 
געווען דער שטאלץ פון מיינע עלטערן, ער האט מצליח 
און  אופן  ספעציעלן  א  אויף  לימודים  זיינע  אין  געווען 

האט זיי אנגעזעטיגט מיט נחת.
די  געשעהן  איז  הגדולה  ישיבה  אין  ב‘  שיעור  אינמיטן 

טויש, אן צו חלום‘ען אויף דעם. 
האט  אינדערפריה  ווינטערדיגע  טונקעלע  א  אין 
געמאלדן  זיי  און  עלטערן  מיינע  אנגעקלינגען  בנימין 
תורה‘דיגע  די  אפגעלאזט  האב  ”איך  טרוקענערהייט: 
וועג, איך לאז אפ די ישיבה און אויך די שטוב און איך גיי 

ארויס אויף א נייעם וועג“.
די  הערנדיג  געווארן  שאקירט  איז  וואס  טאטע  דער 
מעלדונג, האט אין אנהויב געוואלט רעדן און זיך בעהטן 
זיין  פון  ארויס  זענען  וואס  ווערטער  די  אבער  אים,  ביי 
בנימין  הארץ,  זיין  אין  אריין  נישט  זענען  הארץ  טיפן 
האט פארשטאפט זיינע אויערן, און שפעטער האט ער 

אינגאנצן אפגעהאקט דעם קשר מיט מיינע עלטערן.
אינגאנצן  אפגעהאקט  טאקע  בנימין  האט  זייט  זיין  פון 
געטראכט  נישט  האט  מאמע  מיין  אבער  קשר,  דעם 
איין מינוט מוותר זיין אויף אים; אין לויף פון אכצן יאר, 
פון דעמאלטס ביז צו איר פטירה, יעדן ערב שבת נאכן 
אנצינדן די ליכט, האט זי געדאוונט אויף אים מיט הייסע 
זאל  ער  אז  מינוט,  גאנצע  פערציג  פון  צי  א  אין  טרערן, 
תשובה טוהן. אבער עס זעהט אויס אז די טויערן זענען 
דער  פון  געווארן  נפטר  איז  זי  געווארן.  פארשפארט 

וועלט אן צו זעהן שכר פון איר האראוואניע.
ער  האט  יארן  ערשטע  די  אין  וואס  טאטע,  אונזער 
און  מוטיגן  איר  און  מאמע  די  בארואיגן  פראבירט 
א  ווי  געהאלטן  האט  זוהן,  אנדערן  דעם  מיט  טרייסטן 
צוואה נאך איר פטירה ווייטער פארזעצן איר מנהג, און 
אין לויף פון זיבן און א האלב יאר פון די מאמע‘ס פטירה 
מנהג  איר  ממשיך  ווייטער  ער  האט  פטירה,  זיין  צו  ביז 
אויך  ער  האט  ליכט  די  צינדן  נאכן  שבת  ערב  יעדן  און 

געדאוונט אויף בנימין ער זאל תשובה טוהן.
איך  האב  געווארן,  נפטר  איז  טאטע  דער  וואס  נאך 
באשלאסן נעמען אויף מיר די אחריות אויף די ’צוואה‘, 
פון  און  עלטערן.  מיינע  פון  מנהג  דער  זיין  ממשיך  און 
יעדן  דאווענען  צו  זיך  איך  פיר  יעצט  ביז  דעמאלטס 
פון  ווייניגער  נישט  ליכט,  די  צינדן  בשעת‘ן  פרייטאג, 
פערציג מינוט, אויף מיין ברודער בנימין ער זאל צוריק 

קומען.
האט  עס  און  תפילות,  פון  יאר  דרייסיג  העכער 
דער  רעזולטאטן,  קיין  נישט  האט  עס  אז  אויסגעזעהן 
קאנטאקט מיט בנימין איז אינגאנצן געווען אפגעהאקט, 

ביז צו נעכטן...“.
”נעכטן“ – האט דער פעטער פארגעזעצט ווען זיינע אויגן 
א  באקומען  איך  ”האב  טרערן,  מיט  פארפלייצט  זענען 
איבערראשנדע טעלעפאון; אופיר, דער זוהן פון בנימין 
אים  איך  האב  יעצט  מסכת.  סיום  א  אויף  זיך  גרייט 
מינוט,  פערציג  פון  לויף  אין  דרשה  א  האלטן  געהערט 
ווען ער ציטירט גמרות און מדרשים ווי א אלטער בעל 

דרשן.
יעצט קען איך אויסרופן הויעך מיט א פולע מויל: עס איז 
נישט פארהאן א תפילה וואס קומט צוריק ליידיג! אויך 
אויב עס זעהט אויס אז די תפילה טוהט נישט אויף, וועט 
מ‘טאר  אויפטוהן.  יא  וועט  עס  און  צייט  א  קומען  נאך 

זיך נישט מייאש זיין און אויפהערן פון צו דאווענען...“.
מער פון דעם האט דער פעטער נישט געקענט רעדן א 
ווארט. אויך אלע צוהערהער האבן אראפ געלאזט טרערן 
בנימין...  אויך  און  ווערטער.  גערירטע  זיינע  הערנדיג 
צו  אנגעהויבן  זיך  האבן  טרערן  חוצפה‘דיגע  עטליכע 
טרערן,  ריינע  אויגן,  זיינע  פון  זייט  די  אין  דערקענען 

טרערן פון תשובה.
די  פארגעקומען  איז  שפעטער  חדשים  עטליכע 
א  מיידל.  פרומע  ערליכע  א  מיט  אופיר  פון  חתונה 
חתונה;  די  ביי  אנגעזעהן  זיך  האט  בילד  איבערראשנדע 
דער פאטער מיטן זוהן האבן זיך ארום גענומען, געטאנצן 
בן  א  ווי  אנגעטוהן  אינגאנצן  איז  זון  דער  ווען  צוזאמען, 
תורה, און אויף די קאפ פון זיין פאטער שטייט פעסט א 

שווארצע קאפל. יא, ער האט ריכטיג תשובה געטוהן.
געוואלדיג;  איז   – ערציילונג  די  פון  השכל  מוסר  די 
תפילה,  א  פון  זיין  מייאש  נישט  זיך  מען  טאר  קיינמאל 
אויך ווען עס זעהט אויס אז ס‘איז שוין ליידער כלו כל 
עס  צובעהטן,  פון  אויפהערן  נישט  מען  טאר  הקיצים 
פעלט אויס א פלייסיגקייט, איבערגעגעבנהייט און אויך 
נאך  ישועה  די  וועט  ענדע  אין  אבער  געדולד,  אסאך 

אנקומען.
ענדע  אין  האבן  יאר  דרייסיג  פון  תפילות  אזוי,  טאקע 
פארלוירענעם  א  געברענגט  צוריק  האבן  און  געפויעלט 

זון צו זיין אפשטאם.
’דורש טוב‘ סוכות עמ‘ תרסו

תפילות פון דרייסיג יאר

א בליק איבער די מעלה
בלבתעתענה אמונים  פון ’השכמת בית המדרש‘ אא

ם  פון
ברכת המזון – ’הטוב והמטיב‘ (א)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

בו
תפ
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סעריע  די  מיט  הפסקה  לאנגע  די  נאך 
ארטיקלען וואס זענען געשריבן געווארן 
אין די ראם איבער דעם ענין פון השכמת 
הבוקר, קומען מיר צוריק צו די סעריע 
מיר  און  המזון,  ברכת  אויף  ארטיקלען 
זיך  האבן  מיר  וואו  פון  פארזעצן  טוהן 
’הטוב  פון  ברכה  די  ביי  אפגעשטעלט, 

והמטיב‘.
לעצטע  די  והמטיב‘,  ’הטוב  ברכה  די 
די  און  המזון,  ברכת  פון  ברכה 
נישט  איז  וואס  זיי  פון  איינציגסטע 
מדאורייתא, האבן די חכמי ישראל וואס 
חורבן  נאכן  יבנה  אין  געוואוינט  האבן 
דעם  אויף  לויב  א  אלץ  געווען,  מתקן 
פאסירט  האט  וואס  נס  וואונדערליכן 

מיט די ’קדושי ביתר‘.
קייסער  אנדריינוס  פון  צייטן  די  אין 
כוכבא  בר  פון  שפיץ  אין  אידן  די  האבן 
די  אקעגן  אויפשטאנד  א  געמאכט 
פון  הויפטן  די  הערשאפט.  רומי‘שער 
די  אין  געווען  זענען  רעוואלוציע  די 
א  זייער  געווען  איז  וואס  ביתר,  שטאט 
האבן  רומי‘ער  די  ווען  שטאט.  גרויסע 
ווידערשטאנד  די  אונטערגעדרוקט 
שטאט  די  אויסגע‘הרג‘עט  האבן  און 
ערלויבט  נישט  זיי  האבן  איינוואוינער, 
מ‘זאל זיי ברענגען צו קבר ישראל, און 
האבן  אנדריינוס  פון  באפעל  די  לויט 
איינס  קערפער  די  אויפגעשטעלט  זיי 
שרעקליכע  א  מיט  אנדערע  די  אויף 
שאנדע, עס זאל זיין ווי צוים ארום זיין 
און  גמליאל  רבן  וויין-גארטן.  ריזיגע 
און  פאסטן,  געהייסן  האבן  דין  בית  זיין 
רבן גמליאל האט אויך באצאלט א ריזן 
סומע פון די אוצרות פון זיינע עלטערן, 
האט  הערשאפט  רומישער  די  ביז 

ערלויבט מ‘זאל זיי באערדיגן.
אלץ א געדענקעניש אויף די געשעהניש 
האט מען מתקן געווען מ‘זאל שטענדיג 
זאגן ביים בענטשן א עקסטערע ברכה, 
אויף  אויבערשטן  דעם  לויבן  צו  כדי 
דעם וואס אין לויף פון די אלע איז זייער 
געווארן,  פארשטינקען  נישט  קערפער 
און אויף דעם וואס אין ענדע האט מען 
עס  מ‘האט  און  באערדיגן.  געקענט  זיי 
’הטוב  לשון  דעם  אין  געווען  מתקן 
די  וואס  דעם  אויף  ’הטוב‘   – והמטיב‘ 
געווארן,  קאליע  נישט  זענען  קערפער 
האבן  זיי  וואס  דעם  אויף  ’והמטיב‘  און 
זוכה געווען צו קבורה (ברכות מח ב; איכ“ר 

ב ד; ’אבודרהם‘ סדר ברכת המזון).

פארוואס הייבט זיך 
עס אן מיט א ’ברוך‘?

באלד  מען  זאגט  ברכה  די  וואס  טראץ 
ירושלים‘,  ’בונה  פון  ברכה  די  נאך 
עס  מ‘זאל  געווען  מתקן  מען  האט 
ווערט  עס  און  ’ברוך‘,  א  מיט  אנהייבן 
הסמוכה  ’ברכה  א  ווי  גערעכנט  נישט 
לחברתה‘ וואס הייבט זיך נישט אן מיט 
א ברוך, ווייל די ברכה האט מען מתקן 
עס  און  ברכה,  עקסטערע  א  ווי  געווען 
ווערט נישט גערעכנט ווי א פארזעצונג 
זיי  וואס  ברכות,  פריערדיגע  די  פון 
זענען מן התורה. אבער זיי האבן נישט 
ענדיגן  אויך  עס  מ‘זאל  געווען  מתקן 
דריי  ערשטע  די  ווי  אזוי  ’ברוך‘,  א  מיט 
ביי  נאר  ווייל  המזון,  ברכת  פון  ברכות 
’ברכות ארוכות‘ וואס האט אין זיך נאך 
א תפילה אדער עפעס א הוספה ענדיגט 
ווערט  ברכה  די  און  ’ברוך‘,  א  מיט  מען 
די  ווייל  קצרה‘,  ’ברכה  א  ווי  גערעכנט 
צו  נאר  איז  דעם  אין  אריכות  גאנצע 
נאמען  אויבערשטנ‘ס  דעם  דערמאנען 
ב;  מו  (ברכות  לשונות  ערליי  אסאך  מיט 
אויך,  און  הטוב).  ד“ה  ב  קד  פסחים  תוספות 
געווען  מתקן  מען  וואלט  אויב  ווייל 
זאל  והמטיב‘  ’הטוב  פון  ברכה  די  אז 
וואלט  ’ברוך‘,  א  מיט  ענדיגן  אויך  זיך 
אין  מער  איז  ברכה  די  אז  אויסגעזעהן 

ברכות  צוויי  די  פון  דרגה  גרעסערע  א 
זיך  ענדיגן  זיי  וואס  פריער  זענען  וואס 
’ברוך‘, און די חכמים האבן  נאר מיט א 
נישט געוואלט אז די ברכה מדרבנן זאל 
ברכות  די  פון  חשובער  מער  אויסזעהן 

דאורייתא (’לבוש‘ או“ח קפט א).

פארוואס האט מען עס קובע 
געווען אין ברכת המזון

א  נאר  אינגאנצן  איז  המזון  ברכת  ווייל 
די  געווען  קובע  חכמים  די  האבן  לויב, 
דארט  וואו  והמטיב‘  ’הטוב  פון  ברכה 
האט  וואס  נס  דעם  אויף  מען  לויבט 
ביים  ביתר,  קדושי  די  מיט  פאסירט 
א  נאך  און  כב).  ז  ברכות  (רא“ש  בענטשן 
די  זאגן  מ‘זאל  געוואלט  מ‘האט  טעם, 
פון  ווייל  ירושלים‘,  ’בונה  נעבן  ברכה 
נאך די חורבן פון ביתר און ווייטער איז 
די  פון  שטאלץ  די  געווארן  פארלוירן 
קומען  צוריק  נישט  וועט  עס  און  אידן 
אויפגעבויעט  וועט  ירושלים  ווען  ביז 

ווערן (רא“ש שם ע“פ מעדני יו“ט שם צ).
אין ’בעל הטורים‘ (דברים ח י) ערקלערט 
קען  עסן  ווייל  וועג,  א  נאך  אויף  ער 
פארגעסן  מ‘זאל  צוברענגען  חלילה 
שטייט  עס  ווי  אזוי  אויבערשטן,  דעם 
(שם ח יב - יד): ”ֶּפן ּתֹאַכל ְוָׂשָבְעָּת... ְוָרם 
ְלָבֶב ְוָׁשַכְחָּת ֶאת ה‘ ֱאקֶי“, דעריבער 
ביים  ברכה  די  געווען  מתקן  מען  האט 
דער  וועט  דעם  דורך  ווייל  בענטשן 
מענטש געדענקען דעם יום המיתה און 

ער וועט נישט צוקומען צו גאוה.
נאך א טעם פארוואס מ‘האט עס קובע 
ערקלערט  ירושלים‘  ’בונה  נעבן  געווען 
דער ’בן איש חי‘, לויט וואס עס שטייט 
אין מדרש (איכ“ר שם) כאטש די שטאט 
און  צוויי  איבערגעלעבט  האט  ביתר 
ירושלים,  פון  חורבן  נאכן  יאר  פופציג 
איז זי אין ענדע חרוב געווארן, ווייל די 
זיך  האבן  שטאט ביתר  די  פון  מענטשן 
ירושלים,  פון  חורבן  די  מיט  געפריידט 
האבן  ירושלים  פון  מענטשן  די  ווייל 
זייערע  בארויבט  און  געווען  מצער  זיי 
פעלדער ווען זיי האבן עולה רגל געווען.

געווארן,  חרוב  איז  ביתר  וואס  דערנאך 
זענען  וואס  ירושלים  חכמי  די  האבן 
די  מתקן  יבנה  קיין  גלות  געגאנגען 
ברכה נעבן די ברכה פון ’בונה ירושלים‘, 
זיך  טוהן  זיי  אז  זאגן  נישט  מ‘זאל  כדי 
פון  חורבן  די  מיט  חלילה  פרייען  אויך 
ביתר אזוי ווי די איינוואוינער פון ביתר 
פון  חורבן  די  מיט  געפריידט  זיך  האבן 
תפילה  די  נעבן  אדרבה,  נאר  ירושלים, 
אויף די אויפבוי פון ירושלים, האבן זיי 
און  ביתר,  פון  חורבן  דעם  דערמאנט 
דעם  אויף  אויבערשטן  דעם  געלויבט 
געווען  זוכה  זיי  האבן  ענדע  אין  וואס 
קומען צו קבורה (’בן יהוידע‘ ברכות מח ב).

דער טעם פארוואס מ‘האט מתקן 
געווען לויבן דווקא אויף דער נס

אז  ערקלערט  שם)  (ברכות  צל“ח  דער 
זאגן  צו  געווען  מתקן  דירעקט  מ‘האט 
מיר  כדי  נס,  דער  אויף  והמטיב‘  ’הטוב 
דאס  אז  האבן  טעות  א  נישט  זאלן 
ענדע  אין  זענען  ביתר  קדושי  די  וואס 
אזא  נישט  איז  געווארן  באערדיגט 
גרויסע נס, ווייל סוף כל סוף איז זייער 
צייט,  אגאנצע  געבליבן  גאנץ  קערפער 
אבער, ווייל די קבורה איז א צורך פאר 
איז  קערפער  דער  כאטש  און  נפש,  די 
גאנץ, האט עס א געוואלדיגע מעלה אז 
זמן  כל  ווייל  ישראל,  לקבר  קומט  עס 
באערדיגט  נישט  ווערט  קערפער  דער 
(ראה  מנוחה  קיין  נשמה  די  נישט  האט 
מתקן  מען  האט  דעריבער  ז),  יב  קהלת 
געווען ”המטיב“ אויף דעם וואס מ‘האט 

זיי געקענט באערדיגן.


