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דער הספד פון אברהם אויף שרה
”ַוָּיבֹא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלָׂשָרה ְוִלְבּכָֹתּה“ (כג ב)

”מהיכן בא? מהר המוריה“ (ב“ר נח ה).
מדרש  אין  אז  שרייבט  פאצאנאווסקי  יוסף  רבי 

איז מרומז דער הספד פון אברהם אויף שרה:
א ריכטיגער צדיק באגענוגט זיך נישט מיט דעם 
ער  נאר  אויבערשטן,  דעם  דינט  אליין  ער  וואס 
וועג.  זיין  אין  גיין  זאלן  קינדער  זיינע  מחנך  איז 
(שבת  חז“ל  מאמר  דער  אין  מרומז  איז  יסוד  דער 
קיט ב): ”כל העונה אמן בכל כחו – פותחין לו שערי 
גן עדן“; ”כחו“ איז א כינוי אויף קינדער [אזוי ווי 
יעקב האט אנגערופן זיין זוהן ראובן (בראשית מט ג): 
”ּכִֹחי ְוֵראִׁשית אֹוִני“], און דאס האבן חז“ל מרמז 
באגענוגט  וואס  דער  אז  מאמר,  דער  אין  געווען 
ענטפערט  אליין  ער  וואס  דעם  מיט  נישט  זיך 
ער  ד.מ.  כחו“,  ”בכל  עס  טוהט  ער  נאר  אמן, 
זיך  און  גלייבן  זאלן  קינדער  זיינע  אויס  לערנט 
לו  צו:“פותחין  זוכה  איז  הקב“ה,  אין  באהעפטן 

שערי גן עדן“.
דאס האט דער מדרש מרמז געווען: ”מהיכן בא“ 
אבינו  אברהם  זיך  האט  פונקט  וועלעכע  אויף   –
געשטעלט אין זיין הספד? ”מהר המוריה“ – אויף 
אז  זוהן  איר  געווען  מחנך  האט  שרה  וואס  דעם 
האלדז  זיין  אויסשטרעקן  גרייט  געווען  איז  ער 

אויפן באפעל פון השי“ת.
’פרדס יוסף‘ 

אליעזר האט געדאוונט אויסערן שטאט
ַהָּמִים...  ְּבֵאר  ֶאל  ָלִעיר  ִמחּוץ  ַהְּגַמִּלים   ַוַּיְבֵר”
ְלָפַני  ָנא  ַהְקֵרה  ַאְבָרָהם  ֲאֹדִני  ֱאקֵי  ה‘  ַוּיֹאַמר 

ַהּיֹום...“ ( כד יא – יב)
די  ארויסגעשריבן  תורה  די  האט  פארוואס 

פונקטליכע פלאץ פון די ברונעם-וואסער?
זאגט רבי זלמן סאראצקין:

איז  ברונעם-וואסער  די  אז  אן  צייכנט  תורה  די 
זאלן  מיר  ציל  מיטן  שטאט,  אויסערן  געווען 
נישט  געגעבן  אכטונג  האט  אליעזר  אז  וויסן 
פול  געווען  איז  עס  ווייל  שטאט,  אין  דאווענען 
משה  אז  טרעפן  מיר  ווי  אזוי  געטשקעס.  מיט 
האט געזאגט פאר פרעה (שמות ט כט): ”ְּכֵצאִתי ֶאת 
ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל ה‘“, ערקלערן די חכמים 
מצרים  לאנד  די  ווייל  ”פארוואס?  ה):  בא  (תנחומא 

איז פול געווען מיט געטשקעס“.
’אזנים לתורה‘ 

דערמאנען ביים דאווענען
 א טיטול אויף א מענטש

”ַוּיֹאַמר ה‘ ֱאֵקי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום 
ַוֲעֵׂשה ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם“ (כד יב)

רבי  האט  תפילה  הלכות  אין  יסוד  וויכטיגער  א 
יהודה החסיד אוועק געשטעלט:

מ‘טאר נישט דערמאנען א טיטול אויף א טאטע 
אדער א רבי אינמיטן דאווענען, נאר מ‘דארף זיי 
דערמאנען מיט זייער פריוואטער נאמען, אזוי ווי 
מיר טרעפן אז אלישע האט געדאוונט (מלכים-ב ב 
יד): ”ַאֵּיה ה‘ ֱאֵקי ֵאִלָּיהּו“, אן ער פון פריער זאגן 

א טיטול אויף זיין רבי.
האט  פארוואס  זיך,  ער  וואונדערט  דעם  לויט 
”אדני  תפילה:  זיין  אין  דערמאנט  אליעזר 
געווארן  געזאגט  איז  הלכה  די  נאר,  אברהם“? 
נאר פאר בני חורין און נישט פאר קיין קנעכט. 
דער  פריד  נתנאל  רבי  ברענגט  דעם  צו  ראיה  א 
אויווארושער רב פון א ירושלמי (ברכות ג ג) וואס 
זאגט אז דער סיבה פארוואס א קנעכט איז פטור 
פון קריאת שמע, איז ווייל מ‘זאגט דארט (דברים 
ד ו): ”ה‘ ֱאקֵינּו ה‘ ֶאָחד“, און דער קנעכט האט 
אז  דעם  פון  מען  זעהט  אדון.  אנדערער  א  דאך 
דער  איז  דאווענען  זיך  שטעלט  ער  ווען  אויך 
קנעכט אונטערגעטעניגט צו זיין הַאר, וועגן דעם 

קען ער יא דערמאנען א טיטול אויף זיין הַאר.
’ספר חסידים‘ תת; ’פני מבין‘ 

די תפילה פון אליעזר איז אנגענומען 
געווארן אין זיין זכות

”ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת“ (כד 
טו)

שטייט:  עס  אויב  געווען  גענוג  וואלט  לכאורה, 
שטיין  דארף  פארוואס  לדבר‘,  כלה  טרם  ’ויהי 

”הוא“?
זאגט דער ווילנער מגיד רבי יצחק אליהו לאנדא:
”יעדער  חכמים:  די  זאגן  ב)  (י  ברכות  מסכת  אין 
וואס הענגט אן זיין תפילה אין זכות פון אנדערע 
– הענגט מען עס אן אין זיין אייגענע זכות“. וועגן 
דעם, אליעזר וואס האט אנגעהאנגען זיין תפילה 
אין זכות פון אברהם, אזוי ווי עס שטייט (לעיל פס‘ 
ֲאֹדִני  ִעם  ֶחֶסד  ַוֲעֵׂשה  ַהּיֹום  ְלָפַני  ָנא  ”ַהְקֵרה  יב): 
ַאְבָרָהם“, האט מען אים געהאלפן אין זיין זכות. 

כלה  טרם  ”הוא  תורה:  די  באטאנט  דעריבער 
לדבר והנה רבקה יצאת“.

’פתשגן הדת‘ 

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם
למען יאריכון ימיך 

”ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוה‘ ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל“ (כד א)
”זקן בא בימים“ – איז סופי תיבות ’אמן‘, דיך צו לערנען אז ענטפערן אמן 
המאריך  ”כל  א):  מז  (ברכות  זאגן  חכמים  די  ווי  אזוי  יארן,  די  פארלענגערט 

באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו“.
’תוספות השלם‘ בראשית כד א

צו דעם האט צוגעלייגט האדמו“ר רבי דוד יצחק אייזיק ראבינאוויטש פון 
סקאליע:

מ‘דארף  דער שיעור וואס  אז  קצג) שרייבט  סי‘  (הלכות סעודה  זרוע‘  ’אור  דער 
די  זאגן  פון  שיעור  דער  ווי  אזוי  איז  ’אמן‘  ענטפערן  ביים  זיין  מאריך 
ווערטער: ’א-ל מלך נאמן‘, אזוי ווי די חכמים זאגן (שבת קיט ב): ”מאי אמן? 
א-ל מלך נאמן“. און די בעלי התוספות (שם ד“ה א“ר) לייגן צו אז מ‘דארף אויך 
טראכטן פון די ווערטער בשעת‘ן ענטפערן אמן. און מ‘קען זאגן אז דאס 
’א-ל  בגימטריה:  איז  בימים“  בא  ”זקן  פסוק:  אונזער  אין  מרומז  אויך  איז 
אברהם  ווייל  אז  געווען  מרמז  תורה  די  האט  דעם  מיט   .(272) נאמן‘  מלך 
אבינו האט אכטונג געגעבן צו מאריך זיין ביי ’אמן‘ און עס ענטפערן מיט 
די ריכטיגע כוונה אז דער אויבישטער איז ’א-ל מלך נאמן‘, האט ער זוכה 

’צמח דוד‘געווען צו אריכות ימים.

צו  זאגט  וואס  חז“ל  מאמר  דער  אז  אנצייכענען,  פלאץ  דער  איז  דא 
אויף  ווערט  אמן,  ענטפערן  צו  מקפיד  איז  וואס  דעם  פאר  ימים  אריכות 
אראפגעברענגט אין ירושלמי (ברכות ח ח) מיט איין ווארט לענגער: ”העונה 
אמן מאריכין לו ימיו ושנותיו בטובה“, און אויך די הבטחה איז מרומז אין 

דער המשך פון דער פסוק: ”וה‘ ברך את אברהם בכל“.

אריכות ימים אזוי ווי די צאל פון ’אמן‘
מ‘דערציילט אויף א חשובער איד, א סאטמאר‘ער חסיד מיטן נאמען רבי 
חיים הערש גאלדבערגער, וואס האט זייער מהדר געווען אויף די מצוה פון 
ענטפערן אמן. צוליב דעם איז יעדן אינדערפריה געבליבן אין שוהל אויף 
לאנגע שעות ביז ווען עס האט זיך געענדיגט דאס לעצטע מנין פון תפילת 
פלעגט  אויך,  אזוי  אמן‘ס.  מער  ווי  ענטפערן  קענען  זאל  ער  כדי  שחרית, 
ער שטענדיג צוהערן צו די ארומיגע, און אויב ער האט נאר געהערט פון 
דערווייטנ‘ס אז איינער גייט זאגן א ברכה, איז ער באלד צוגעלאפן און זיך 

אוועק געשטעלט נעבן אים כדי צו קענען ענטפערן אמן...
ר‘ חיים הערש איז נפטר געווארן אין יאר תש“ל, אין עלטער פון איין און 
אויסטערלישע  א  געהייסן  עס  האט  צייטן  יענע  אין  וואס   - יאר  ניינציג 
אריכות ימים. זיין גרויסער רבי, הרה“ק בעל ’דברי יואל‘ פון סאטמאר האט 
חיים  ר‘  וויסן,  זאלן  ענק  געזאגט:  ער  האט  אזוי  און  דעם,  צו  באצויגן  זיך 
זיין  מיט  געגעבן  אכטונג  האט  ער  ווייל  געווען,  ימים  מאריך  האט  הערש 
גאנצן כח צו ענטפערן אמן, וואס אויף דעם זאגן די חז“ל (שם): ”כל המאריך 
באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו“, און ווייל אמן איז גימטריה 91 האט ער 
זוכה געווען צו מאריך ימים זיין ביז צו די עלטער פון איין און ניינציג יאר.
דערציילט דורך הגה“ח רבי יקותיאל יצחק בראך אב“ד נאנאש

”ואברהם זקן בא בימים וה‘ ברך את אברהם בכל“
פאר דעם וואס געבט אכטונג ענטפערן אמן 

איז צוגעזאגט א לאנגע און א גוטע לעבן, 
אזוי ווי די חכמים זאגן (ירושלמי ברכות ח ח):

”העונה אמן מאריכין לו ימיו ושנותיו בטובה“. 

פאר דעם וואס געבט אכטונג ענטפערן אמן 
איז צוגעזאגט א לאנגע און א גוטע לעבן, 
אזוי ווי די חכמים זאגן (ירושלמי ברכות ח ח):

בטובה“ ושנותיו ימיו לו מאריכין אמן ”העונה
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די פאלגנדע ערציילונג איז געשיקט געווארן צו אונז דורך דער בעל המעשה אליין, א עלטערער און מכובד‘יגער 
תלמיד חכם וואס שוין אסאך יארן דינט ער אלץ א ר“מ אין איינע פון די חשובע ישיבות אין ארץ הקודש, דא 

קענען ענק עס ליינען מיט עטליכע וויכטיגע ענדערונגען.
איך וויל שרייבן א בריוו פאר די וואס שטייען אין שפיץ 
פון די ’בני אמונים‘ ענדערונג וואס נעמט ארום אלע עקן 
טויזנטער  צעהנדליגער  מחזק  איז  און  וועלט  דער  פון 
אידן איבעראל מיט די חשובע און טייערע מצוה וואס 
פון  מצוה  די  דעם,  פון  גרעסער  נישטא  איז  השי“ת  ביי 

ענטפערן אמן.
נאכן באגריסן ווי עס פאסט פאר אייך, וויל איך אנהויבן 

צו דערציילן מיין פערזעליכע געשיכטע!
אלץ איינער וואס האט זוכה געווען צו דינען אין איינע 
פון חשובע ישיבות אין צענטער פון ארץ ישראל, בין 
איך זוכה צו זעהן מיט מיינע אייגענע אויגן די חשובע 
און געבענטשטע אקטיוויטעטן אין די ישובות, און איך 
תלמידים  מיינע  זיין  מחזק  און  מוטיגן  פרובירן  טוה 
זאלן זיך צושטעלן צו ענקערע פעולות, און אנגערופן 
ווערן ’צדיקים שומרי אמונים‘ וואס זענען פארזיכערט 

אז די טויערן פון גן עדן וועלן זיך עפענען פאר זיי.
אויך איך האב זוכה געווען זיך צו מחזק זיין, שוין אין 
ענקערע  צוליב  מצוה,  גרויסע  די  אין  עלטער,  מיין 
הייליגע  אירע  וואס  אקטיוויטעטן  געבענטשטע 
ווי  אזוי  באפעסטיגט,  שטארק  זענען  פונדאמענטן 
ענק ברענגען אסאך פערל ווערטער פון די פריערדיגע 
צדיקים און ספרים אין ענקער בלעטל וואס ערשיינט 
צו  וויכטיג  מיר  איז  אינאיינוועגס  און  וואך,  יעדע 
צו  ארבעט  ענקער  איז  געוואלדיג  ווי  באצייכענען 
און  בכלל  תפילה  פון  כבוד  דעם  איבעראל  דערהייבן 
זיכער  וועלן  אקטיוויטעטן  ענקערע  בפרט,  אמן  פון 

אויפטוהן און עס וועט אריינגיין אין די הערצער.
האט  דאס  אז  וואונדער  קיין  נישט  איז  דעריבער 
אזא  צו  הילף  אויבערשטנ‘ס  מיטן  געווען  זוכה 
אויסערגעווענליכע הצלחה אין דער עולם התורה, און 
איד,  יעדער  פון  זעהל  דער  צו  באהעפטן  שטארק  זיך 
איבערהויפט אין די הערצער פון די יונגע קינדער און 
אויך  העלפן  זאל  אויבישטער  דער  בחורים.  בא‘חנ‘טע 

אויף ווייטער.
איך האב אויסגענוצט מיין שרייבן ערשט צו באשרייבן 
ענקערע מעלות און ענק מחזק זיין אויף די ספעציעלע 
איך  צוגעברענגט  מיר  האט  וואס  דאס  אבער  ארבעט. 
זאל בכלל שרייבן איז א פערזענליכע געשיכטע וואס 
האט לעצטנ‘ס פאסירט אינערהאלב מיין פאמיליע, און 
ווען איך וואלט נישט געהאלטן אז דאס פארשפרייטן 
וועט ברענגען א נוצן פאר אלעמען, וואלט איך נישט 

געהאט קיין אינטערעסע עס פארשפרייטן.
א  מיט  געהאלפן  מיך  האט  אויבישטער  דער 
אויך  מיך  האט  און  ב“ה,  פאמיליע  געבענטשטע 
געהאלפן אז פאר עטליכע יאר האב איך מיט זיין הילף 

חתונה געמאכט מיין יונגסטן זוהן.
קינדער  עלטערע  מיינע  האבן  צייט  זעלבע  די  אין 
אנגעהויבן חתונה מאכן זייערע קינדער. אזוי, אז מיטן 
איך  האב  חסדים,  זיינע  מיט  און  הילף  אויבערשטנ‘ס 
שוין זוכה געווען זיך באטייליגן ווי א גליקליכער זיידע 
אייניקלעך.  מיינע  פון  עטליכע  פון  שמחות  די  ביי 
והודאה  שבח  געוואלדיגע  די  שילדערן  נישט  מ‘קען 
איך  וואס  מאל  יעדע  אויבערשטן  צום  פיל  איך  וואס 
בין זוכה באגלייטן איינעם פון מיין איניקלעך צו זייער 

חופה.
פלוצלינג  איך  האב  ניסן,  חודש  ראש  לעצטן  דעם 
געבענטשטע  מיינע  צווישן  אז  אויפגעכאפט, 
אייניקלעך זענען פארהאן זעקס וואס געפינען זיך אין 
שוין  זענען  זיי  פון  טייל  א  שידוכים,  פון  עלטער  דער 
’אריבער די עלטער‘, אזוי ווי מענטשן זאגן, און זיי האבן 

נאכנישט זוכה געווען צו טרעפן זייער זיווג.
דעריבער,  און  געמוטשעט,  אביסל  מיך  האב  זאך  די 
פונעם  יארצייט  דער  דערנענטערט  זיך  האט  עס  ווען 
תפילה  באקאטנע  די  פון  מחבר  דער  הקדוש,  של“ה 
אויף די חינוך פון די קינדער, איז מיר ארויף געקומען 
א געדאנק איך זאל פארן צו זיין הייליגן ציון וואס איז 
בעהטן  דארטן  און  דהילולא,  יומא  זיין  אין  טבריה  אין 

אויף די ישועה פון מיינע אייניקלעך.
זיך  איך  האב  פלאץ  אויפן  געטוהן‘,  און  ’געזאגט 
האט  וואס  נסיעה  ארגאנעזירטע  א  אויף  איינגעשריבן 
ניסן  י“א  און  יארצייט,  אויפן  פארן  צו  געגרייט  זיך 
הק‘,  של“ה  פונעם  דהילולא  יומא  דער  אינדערפריה 
איז  וואס  אויטאבאס  אינעם  געטראפן  זיך  איך  האב 

געפארן קיין טבריה.

די לאנגע וועג, האט צוגעברענגט איך זאל האבן אסאך 
צייט צו טראכטן, איך האב געטראכט וויאזוי נאך וועל 
אייניקלעך,  מיינע  פאר  ישועה  א  פויעלן  קענען  איך 
א  געקומען  ארויף  הארץ  מיין  אין  איז  פלוצלינג  און 
אין  חיזוק  נאך  צולייגן  באשלאסן  האב  איך  געדאנק; 
צייט,  לאנגע  א  אכטונג  שוין  געב  איך  וואס  ענין  דער 
דעם  אויסער  און  אמן,  ענטפערן  פון  מצוה  די  אין 
וואס איך געב אכטונג צו ענטפערן אמן נאך די ברכות 
השחר פון אנדערע, האב איך זיך אונטערגענומען זיך 
צו מחזק זיין מער ביים ענטפערן אויך אין די אנדערע 
צייטן דורך דעם טאג, אויף אלע ערליי ברכות. נאך אין 
הערן  צו  אנגעיאגט  שוין  איך  האב  נסיעה  די  פון  לויף 
מזכה  אויך  און  זיי,  נאך  ענטפערן  און  ברכות  עטליכע 

זיין אנדערע צו ענטפערן אמן נאך מיינע ברכות.
ווען מיר זענען אנגעקומען צום הייליגן ציון האב איך 
תפילת  די  געזאגט  געפיהל  גרויס  מיט  און  עם  ברוב 
השל“ה, און נאכדעם האב איך זיך אראפגעזעצט אויף 
א זייטיגע בענקל, איך האב געעפנט דעם תהלים‘ל ווי 
אנגעהויבן  האב  איך  און  אויפגעמישט,  זיך  האט  עס 
זאגן דעם קאפיטל וואס איך האב געזעהן פאר מיינע 
איז  וואס  קאפיטל  דער  וואונדער,  די  זעהט  און  אויגן. 
מ“א  קאפיטל  געווען  איז  מיר  פאר  ארויפגעקומען 
ישראל  אלוקי  ה‘  פסוק: ”ברוך  מיטן  זיך  ענדיגט  וואס 

מהעולם ועד העולם אמן ואמן“.
האב  איך  געווארן,  איבערראשט  איך  בין  דעם  פון 
האב  איך  אז  הימל  פון  צייכן  א  געזעהן  דעם  אין 
זאך,  ריכטיגע  די  מיט  זיין  מחזק  צו  זיך  אויסגעוועלט 
איך  ווען  דעם;  מיט  געענדיגט  נישט  האט  עס  אבער 
 – קאפיטלעך  קומענדיגע  די  צו  פארגעזעצט  האב 
ביי  אז  באמערקט  איך  האב  מ“ג,  און  מ“ב  קאפיטל 
”הוחילי  פסוק  דער  שטייט  קאפיטלעך  ביידע  אלע 
לאלוקים כי עוד אודנו ישועות פני“ נישט ווייניגער פון 
דריי מאל, [אזוי ווי דער צאל פון די אותיות פון ’אמן‘]. 
איך האב געזעהן אין דעם אזוי ווי א הבטחה: ”הוחילי 
לאלוקים“ – אויף א ישועה, ”כי עוד אודנו“ – ווען עס 

וועט קומען.
דעם  צו  וואס  איז  אינטערסאנט  מערסטע  דאס  אבער 
פעלט אויס אביסל רעכענען: ”כי עוד אודנו“ – די ראשי 
תיבות זענען גימטריה ’אמן‘, און אויך: ”אודנו ישועות 
קומט  ’אמן‘.  בגימטריה  תיבות  ראשי  די  זענען   – פני“ 
אויס אז אין דער פסוק איז צוויי מאל מרומז ענטפערן 
געדאפלט  פסוק  דער  איז  געזאגט  ווי  ווייל  און  ’אמן‘, 
געווארן דריי מאל, איז דא ’אמן‘ מרומז נישט ווייניגער 
נישט  דען  עס  איז  עטץ אליין –  זאגט  מאל.  זעקס  פון 
א קלארער רמז אז דער אויבישטער וויל מיר זאלן זיך 
מחזק זיין אין דער ענין צוליב מיינע זעקס אייניקלעך 

וואס איך האב געדאוונט אויף זיי?!
איך  קערפער;  מיין  אין  געלאפן  אדורך  איז  ציטער  א 
האב געזעהן אין דעם א ליכטיגקייט פון הימל, ווי איך 
אנזאג:  דייטליכער  א  און  קלארער  א  באקומען  וואלט 
ענין  דעם  אין  זיין  מחזק  צו  זיך  באשלאסן  האסט  דו 
פון ענטפערן אמן, און צו דעם האסטו צוגעלייגט נאך 
חיזוק? זייער גוט! דו ביזסט פארזיכערט: ”כי עוד אודנו 

ישועות...“, בקרוב ממש.
איך בין צוריק געקומען פון טבריה ווען א געפיהל פון 
רואיגקייט צושפרייט זיך אין אלע מיינע גלידער. איך 
האב זיך מחזק געווען מיט אמונה אויף דעם, אזוי ווייט 
אז  זיכער  געווען  שוין  איך  ביך  הארץ  אין  מיר  ביי  אז 
בקרוב ממש וועל איך זעהן די שמחה פון אלע זעקס 
די  מיט  ווערן.  צו  געהאלפן  ווארטן  וואס  אייניקלעך 
עלטערן,  זייערע  געווען  מחזק  אויך  איך  האב  אמונה 

און טאקע אזוי...
געמאכט  אלע  האבן  זומער  לעצטן  דעם  פון  לויף  אין 
גוטע שידוכים, איינער נאכן צווייטן, און אין ערב ראש 
השנה איז דער לעצטער פון זיי א חתן געווארן, בשעה 

טובה ומוצלחת.
וואס  אויבישטער  פארן  לויב  מיט  פול  איז  הארץ  מיין 
האט  און  וועג  ריכטיגן  דעם  אויף  געפירט  מיך  האט 
אויסגעשטעלט די הילף זיינע אויף אזא אינטערסאנטן 
אין  וואס  דעם  אויף  אמונים‘  ’בני  ענק  פאר  און  וועג, 
ענקער זכות האב איך אנגעהויבן זיך צו מחזק זיין אין 

די מצוה.
גוטן,  אלעם  מיט  ווערן  געבענטש  זאלן  ענק  רצון  יהי 
און בקרוב לאמיר אלע זוכה זיין צו: וימלא כבודו את 

כל הארץ אמן ואמן.
”מזל טוב, מזל טוב“.

’אמן ואמן‘ און א ישועה

פערל ווערטער און ערקלערונגען
אויף 'ברכת המזון' פעעערלתעתענה אמונים 

אוווי ם 
ברכת המזון – ’הטוב והמטיב‘ (ד‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

’אמ
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מה אדיר שמך בכל הארץ
נאך א טיטול וואס מיט דעם טוהן 
מיר באטיטלען דעם באשעפער ביי 
איז:  והמטיב‘,  ’הטוב  פון  ברכה  די 
געבויעט  איז  טיטול  דער  ’אדיר‘. 
ב):  ח  (תהלים  הפסוק  לשון  אויפן 
ְּבָכל   ִׁשְמ ַאִּדיר  ָמה  ֲאדֵֹנינּו  ”ה‘ 
אז  איז,  טייטש  זיין  וואס  ָהָאֶרץ“, 
דער גרויסער כח פון השי“ת ווערט 
וועלט  גאנצע  די  אין  אנטפלעקט 
מענטשן  וואו  פלעצער  די  אין   –
וואוינען, און אויך אין ים און אין די 
תהלים  רד“ק  ל;  פרק  (אבודרהם  מדבריות 

שם).

ערקלערט  איז  עס  ווי  אזוי 
פריערדיגע  די  אין  געווארן 
ווערן  וואס  טיטלען  די  ארטיקלען, 
זענען  ברכה  די  אין  אויסגערעכנט 
אז  געווארן  אויסגעשטעלט  אזוי 
מער  און  מער  שטייגן  טיטלען  די 
’אדיר‘,  טיטול  דער  אויך  העכער. 
’מלך‘  טיטול  פונעם  גרעסער  איז 
פריער;  דערמאנט  ווערט  וואס 
איינעם  אויף  טיטול  א  איז  ’מלך‘ 
די  האט  און  געוועלטיגט  וואס 
די  פאר  טוהן  צו  מעגליכקייט 
אים,  אונטער  זענען  וואס  בירגער 
זייענדיג דער אויפזעהער און זייער 
א  איז  ’אדיר‘  אבער  געוועלטיגער. 
וואס  געוועלטיגונג  א  אויף  טיטול 
דעם  צוליב  נאר  נישט  שטאמט 
וואס ער איז אין א העכערע מדריגה 
פון די וואס זענען אונטערגעווארפן 
אונטער אים, נאר פון דעם וואס ער 
די  וואס  מאכט  שטארקן  א  האט 
דעם  צו  האבן  אונטערגעטעניגטע 
(ראה  שייכות  קיין  נישט  אינגאנצן 
רש“י תהלים ח ב), און מיט דעם כח קען 
ער טוהן מיט די אונטערגעטעניגטע 

וואס ער וויל.
די  אז  שטייט  שירה‘  ’פרק  אין 
פסוק  דער  איז  ים  פונעם  שירה 
רבים  מים  ”מקולות  א):  צג  (תהלים 
במרום  אדיר   - ים  משברי  אדירים 
מיר  אויב  אזוי,  טאקע  און  ה‘“. 
נאטור  די  אין  אריינטראכטן  וועלן 
קענען  מיר  וועלן  וואסער,  די  פון 
פארשטאנד  שטיקל  א  באקומען 
מיר  וואס  ’אדיר‘  טיטול  דעם  אין 
אויבערשטן;  דעם  באטיטלען 
כח  געוואלדיגן  א  האט  וואסער 
יעדע  פארדארבן  און  צוברעכן  פון 
וועלט.  דער  אויף  איז  וואס  זאך 
ערלויבט  אויבישטער  דער  ווען 
פארפלייצן די וועלט – אזוי ווי עס 
אזוי  און  מבול,  די  ביי  געווען  איז 
אין  צייט  צו  צייט  פון  מ‘הערט  ווי 
אונזערע צייטן ענליך צו דעם – איז 
זיך  קען  וואס  אזאך  פארהאן  נישט 
געציילטע  אין  און  שטעלן,  אקעגן 
און  פארפלייצן  זיי  קענען  מינוטן 
חרוב מאכן ריזיגע שטרעקעס. פון 
דעסוועגן, האלט זיי הקב“ה אפ, און 
דאס סימבאלעזירט פאר אונז דעם 
פונעם  כח  שטארקן  געוואלדיגן 
באשעפער אז אויך אין די שטארקע 
אזוי  און  ער.  געוועלטיגט  וואסערן 
ווי דער נביא שטראפט די אידן מיט 
א  ”ַהאֹוִתי  כב):  ה  (ירמיה  רייד  זיינע 
ָתִחילּו  א  ִמָּפַני  ִאם  ה‘  ְנֻאם  ִתיָראּו 
ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי חֹול ְּגבּול ַלָּים ָחק עֹוָלם 
יּוָכלּו  ְוא  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו  ַיַעְבֶרְנהּו  ְוא 

’כנף  (ראה  ַיַעְבֻרְנהּו“  ְוא  ַגָּליו  ְוָהמּו 
רננים‘ על פרק שירה).

דער אונטערשייד צווישן
 ’בוראנו‘ און ’יוצרנו‘

צוויי  די  פון  באדייט  די  לכאורה, 
זענען  ’יוצרנו‘  און  ’בוראנו‘  טיטלען 
’מטה משה‘ (עמוד  אייניג, אבער אין 
העבודה שלא) ערקלערט ער אז עס איז 
פארהאן א אונטערשייד צווישן זיי: 
דער לשון ’בריאה‘ באציהט זיך אויף 
די רוחניות‘דיגע טייל וואס איז אין 
דער מענטש וואס דאס איז די נפש 
’יצירה‘  לשון  דער  און  נשמה,  און 
גשמיות‘דיגן  דעם  צו  זיך  באציהט 
און  האט.  מענטש  דער  וואס  טייל 
בריאת  ביי  טרעפן  מיר  ווי  אזוי 
העולם, אז אין אנהויב שטייט אויף 
דעם רוחניות‘דיגן טייל (בראשית א כז): 
ְּבַצְלמֹו“,  ָהָאָדם  ֶאת  ֱאקִים  ”ַוִּיְבָרא 
גשמיות‘דיגע  די  אויף  נאכדעם  און 
ֶאת  ֱאִהים  ה‘  ”ַוִּייֶצר  ז):  ב  (שם  טייל 

ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה“.

’בוראנו‘ בעפאר ’יוצרנו‘
די סדר פון די שבחים דארף לכאורה 
אבינו,  ”הא-ל,  ערקלערונג:  א 
ווען  בוראנו...“  אדירנו,  מלכינו, 
געווארן  געבוירן  איז  מענטש  דער 
פארשטייט ער נישט גארנישט אין 
און  באשעפער  פונעם  מציאות  די 
נאך  נאר  און  גרויסקייט,  זיין  אין 
וואס ער איז שוין אביסל געוואקסן 
דעם  דערקענען  צו  אן  ער  הייבט 
אויבערשטן און צו וויסן אז ער איז 
אזוי  אויב  אדירנו“,  מלכינו  ”אבינו 
דערמאנען  געדארפט  מען  וואלט 
די  בעפאר  ’בוראנו‘  טיטול  דעם 

אנדערע טיטלען?
ערקלערט דער חיד“א: ווען די אידן 
אויף  געשטראפט  זיי  ווערן  זינדיגן, 
דעם, און זיי ווערן איבערגעגעבן אין 
אבער  פיינט.  זייערע  פון  הענט  די 
ווען דער אויבישטער האט רחמנות 
ראטעוועט  און  אידן  די  אויף 
ער  טוהט  פיינט,  זייערע  פון  זיי 
שטארקע  א  מיט  ראטעווען  זיי 
נייע  א  ווי  אזוי  ווערן  זיי  אז  האנט 
מען  קען  דעם  לויט  באשעפעניש. 
מיינען  ’בריאה‘  די  אז  זאגן  אפשר 
מיר דא, און דער אויסשטעל פון די 
טיטלען זענען אזוי, אין אנהויב זאגן 
אדירנו‘,  מלכנו  אבינו  ’הא-ל  מיר 
אויפפירן  זיך  וועלן  מיר  אויב  ד.מ. 
וועלן  מיר  און  זיין  צו  דארף  עס  ווי 
נישט זינדיגן וועט דער אויבישטער 
אונז   – מלכנו  אבינו  איז  ער  וואס   –
געבן כח און שטארקייט [’אדירנו‘] 
איבערגעגעבן  נישט  זאלן  מיר  כדי 
פיינט.  די  פון  הענט  די  אין  ווערן 
חלילה  האבן  מיר  אויב  אבער 
הקב“ה  פון  מיר  בעהטן  געזינדיגט, 
תשובה  וועלן  מיר  וואס  נאך  אז 
גואלנו‘,  ’בוראנו,  זיין  ער  זאל  טוהן 
ד.מ.: ער זאל אונז מאכן ווי א נייע 
אונז  וועט  ער  ווען  באשעפעניש 

אויסלייזן (הגש“פ ’שמחת הרגל‘ עמ‘ עח).


