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דאווענען אויף א קראנקן
 אן דערמאנען זיין נאמען

”ַוֵּיָרא ֵאָליו ה‘“ (יח א)
”לבקר את החולה“ (רש“י).

אז דער ציל פון דער  רש“י ארויס  פון וואו לערנט 
באזוך איז געווען מבקר חולה זיין?

ענטפערט רבי שמריה זלמן פון לייפניק:
עטליכע  אויסגערעכנט  ווערן  ב)  טז  (ר“ה  גמרא  אין 
שלעכטע  א  צורייסן  צו  מסוגל  זענען  וואס  זאכן 
’שינוי  איז:  זיי  צווישן  און  קראנקן,  א  פון  דין  גזר 
ווייניגער  ווי  אז  מען  פארשטייט  דעם  פון  השם‘, 
איז  קראנקן  פונעם  נאמען  דעם  מ‘דערמאנט 
תורה  די  ווייל  זאגן,  מען  קען  דעם  לויט  בעסער. 
האט געשריבן: ”ַוֵּיָרא ֵאָליו ה‘“, אן דערמאנען דעם 
נאמען פון אברהם, האט די תורה מרמז געווען אז 
השי“ת האט זיך באוויזן צו אים ווען ער איז קראנק 

געווען כדי אים צו באזוכן און אנוואונטשן.
’נחלת יעקב‘ – ’אבני שוהם‘ [אמשטרדם תפ“ד] אות י 

א געבעהט אויף השראת השכינה
”ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְבֶּדך“ 

(יח ג)

א  געבעהטן  אבינו  אברהם  האט  ווערטער  די  אין 
געוואלדיגע בקשה וואס דאס איז די שליסל אויף 
היינטיגן  ביזן  בקשות  און  תפילות  אונזערע  אלע 
 – “טאג; ריבונו של עולם, ”ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְבֶּד
נאר מאך רועהן שטענדיג דיין שכינה צווישן אונז, 
און קיינמאל זאלסטו זיך נישט באהאלטן פון אונז.
’היכל רחל‘ [פון ר“ר וואלפאוויטש]

ענוה ווי א תנאי אז די תפילות 
זאלו אנגענומען ווערן

ה‘  ֶאל  ְלַדֵּבר  הֹוַאְלִּתי  ָנא  ִהֵּנה  ַוּיֹאַמר  ַאְבָרָהם  ”ַוַּיַען 
ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר“ (יח כז)

דער  הויכגעלערנטער  יצחק  רבי  טייטש 
זאמושטשער רב: 

זאל  דאווענען  דאס  אז  תנאי  א  איז  רוח  שפלות 
אנגענומען ווערן, אזוי ווי די חכמים זאגן דאך (סוטה 
כן  אם  אלא  נשמעת  אדם  של  תפילתו  ”אין  ב):  ה 
עס  ווי  אזוי  ווייעך],  איז  [וואס  כבשר  לבו  משים 
שטייט (ישעיה סו כג): ’ָיבֹוא ָכל ָּבָׂשר ְלִהְׁשַּתֲחֹות‘“. און 
דאס זאגט אברהם: ”ִהֵּנה ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל ה‘“, 
און איך בין זיכער אז מיין תפילה וועט אנגענומען 

ווערן, ווייל: ”ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר“.
’זכרון יצחק‘ [זאמושטש תקפ“ב]

ווער האט מתקן געווען ’ותיקין‘?
”ַוּיֹאֶמר לֹוט ֲאֵלֶהם ַאל ָנא ֲאֹדָני; ִהֵּנה ָנָׂשאִתי ָפֶני ַּגם ַלָּדָבר 
ֶמׁש ָיָצא ַעל ָהָאֶרץ ְולֹוט ָּבא צֲֹעָרה“ (יט יח; כא; כג)  ַהֶּזה...; ַהּׁשֶ
”ְּבָבעּו ִמיָנ, ַאְמִּתין ִלי ָׁשָעה ְזִעיָרא ַעד ְדִנְתּבֹוַע ַרֲחִמין ִמן 

ֳקָדם ְיָי“ (תרגום יונתן פס‘ יח).
עס איז באקאנט וואס חז“ל זאגן (ברכות כו ב) אז די תפילות 
האבן די אבות מתקן געווען; אברהם האט מתקן געווען 
שחרית, יצחק האט מתקן מנחה און יעקב האט מתקן 
התפילות  (תיקון  ’אבודרהם‘  דער  שרייבט  מעריב.  געווען 
ועניניהם): אין די צווייטע אות פון די נעמען פון די אבות 
מתקן  האט  ער  וואס  תפילה  די  פון  צייט  די  מרומז  איז 
 - ’יעקב‘  און  צהרים,   - ’יצחק‘  בוקר,   - ’אברהם‘  געווען: 
די  אז  צוגעלייגט  האט  הרי“מ‘  ’חידושי  דער  און  ערב. 
איז  עס  און  געווען,  מתקן  לוט  האט  ’ותיקין‘  פון  צייט 
’לוט‘  נאמען:  זיין  פון  אות  צווייטע  די  אין  מרומז  אויך 

– ותיקין. 
זילבערמאן  משה  שאול  רבי  ברענגט  דעם  צו  ראיה  א 
יונתן:  תרגום  פונעם  לשון  דער  פון  וויערשאוו  אב“ד 
צו  אויף  זעירא‘  ’שעה  א  געבעהטן  האט  לוט  וואס  נאך 
דאווענען, האט השי“ת אנגענומען זיין געבעהט, און אין 
די צייט וואס ’השמש יצא על הארץ‘ איז די שטאט צוער 

געראטעוועט געווארן פון די גזירה.
הערות הגרש“מ בראש ספר ’פרדס יוסף‘ ח“ב

’דיין האמת‘ אויף די מידת הדין
”ַוַּתֵּבט ִאְׁשּתֹו ֵמַאֲחָריו ַוְּתִהי ְנִציב ֶמַלח“ (יט כו)

די  זעהט  וואס  דער  אז  שטייט,  ב)  (נד  ברכות  מסכת  אין 
פרוי פון לוט וואס איז געווארן א שטיק זאלץ זאגט צוויי 
הדין  מדת  די  האמת“ – אויף  אתה... דיין  ברכות: ”ברוך 
זוכר  אתה...  ”ברוך  און:  געשטראפט,  איר  האט  וואס 
געדענקט  האט  השי“ת  וואס  דעם  אויף   – הצדיקים“ 
אברהם‘ן און צוליב דעם האט ער געראטעוועט לוט, אזוי 
ווי עס שטייט (שפעטער פס‘ כט): ”ַוִּיְזּכֹר ֱאקִים ֶאת ַאְבָרָהם 

ַוְיַׁשַּלח ֶאת לֹוט ִמּתֹו ַהֲהֵפָכה“.
דאך  איז  עס  געוואונדערט:  זיך  חיים‘  ’חפץ  דער  האט 
’שולחן ערוך‘ (או“ח רכה ט) אז וויבאלד די  גע‘פסק‘נט אין 
אין  זאגן  צו  געווען  מתקן  מען  האט  האמת‘  ’דיין  ברכה 
צייט פון צער, זאל מען עס נישט זאגן אויף א גוי וואס 
איז געשטארבן, אויב אזוי, פארוואס זאגט מען די ברכה 

אויף די פרוי פון לוט?
ברכה  די  נישט  טאקע  זאגן  מיר  געענטפערט:  האט  און 
געשטראפט  איז  לוט  פון  פרוי  די  אז  ווייטאג  די  אויף 
געווארן, נאר אויף די שטארקייט פון די מדת הדין וואס 
האט געהערשט אין יענע צייט, אזוי ווייט, אז אויך דער 

זכות פון אברהם איז נישט בייגעשטאנען פאר די פרוי 
פון לוט, און זי איז געווארן א שטיק זאלץ.

’שער הציון‘ ריח כב

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם
ענטפערן ’אמן‘ אויך ווען 

עס האט נישט קיין אויסזיכטן...
”ַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר ַאֲחֵרי ְבִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה ַואדִֹני ָזֵקן; 

ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל ַאְבָרָהם ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה“ (יח יב-יג)
נישט  שרה  האט  אז  זיין  קען  וויאזוי  טו):  (יח  רמב“ן  דער  פרעגט 

געגלייבט די ווערטער פונעם מלאך?!
זיך  האנדלט  עס  אז  געוואוסט  נישט  האט  שרה  ער:  ערקלערט 
פשוט‘ע  זענען  זיי  אז  געמיינט  האט  זי  ווייל  און  מלאכים,  פון 
מענטשן האט זי אין איר הארץ אפגעלאכט פון זייערע ווערטער. 
נישט  האט  זי  פארוואס  געווען  נאר  איז  איר  אויף  טענה  די  און 
זיי  אויב  אפילו  ווייל  וואונטש,  זייער  אויף  אמן  געענטפערט 
וואלטן געווען פשוט‘ע מענטשן וואלט זי געדארפט זאגן: ”אמן, 

כן יעשה ה‘“.
אויף רבי משה פיינשטיין דערציילט מען, אז עטליכע יאר בעפאר 
ער איז נפטר געווארן, האט ער זיך באטייליגט ביי א ברית מילה 
האבן  דרשנים  די  ווען  אור-אייניקלעך.  זיינע  פון  איינעם  פון 
זיך  און  ימים  אריכות  צו  זיין  זוכה  זאל  ער  אנגעוואונטשן  אים 
גאון  דער  האט  הנימול,  רך  דער  פון  חתונה  די  ביי  באטייליגן 
מיט  ערקלערט  האט  און  הארץ.  טיפן  פון  אמן  געענטפערט 

טרערן אין די אויגן:
נישט  האט  הטבע  בדרך  און  קראנק,  און  אלט  בין  איך  כאטש 
איך  האב  ווערן,  ערפילט  זאל  עס  אויסזיכט  קיין  ברכה  די 
מיר  ווייל  הארץ.  גאנצע  מיין  מיט  אמן  דעם  אויף  געענטפערט 
זי  וואס  דעם  אויף  שרה  פארגעהאלטן  מ‘האט  אז  דאך  טרעפן 
הבטחה  די  געהערט  האט  זי  ווען  הארץ  איר  אין  געלאכט  האט 
איר  האט  השי“ת  און  ווערן,  געהאלפן  וועט  זי  אז  מלאך  פונעם 
אויך מוסר געזאגט אויף דעם אזוי ווי עס שטייט (פס‘ יד): ”ֲהִיָּפֵלא 
א  אויף  אויך  אז  ערקלערט  רמב“ן  דער  ווי  אזוי  און  ָּדָבר“.  ֵמה‘ 
ברכה פון א הדיוט וואלט זי געדארפט ענטפערן: ”אמן, כן יעשה 

ה‘“.
אויפן  קלאפט  ארימאן  א  צ.ב.ש.  אויב  אז  מיר,  לערנען  דא  פון 
טיר, און נאך וואס מיר געבן אים אונזער נדבה וואונטש ער אן א 
נישט נארמאלע ברכה, אויב אויף דעם וועט מען נישט ענטפערן: 
’אמן, כן יעשה ה‘‘ קען חלילה נתעורר ווערן אויף אים א קפידא, 

ווייל פון השי“ת איז גארנישט שווער צו ערפילן.
אויף  ’אמן‘  ”ענטפער  אויסגעפירט,  גאון  דער  האט  איך“,  ”אויך 
משיח  אז  איבערהויפט  הארץ,  גאנצע  מיין  מיט  ברכה  יעדע 

צדקנו קען קומען יעדע מינוט...“.
קונט‘ ’מאן מלכי רבנן‘ [נדפס בראש שו“ת ’אגרות משה‘ ח“ח] עמ‘ 34

רבי  זון  זיין  צו  אייגער  עקיבא  רבי  פון  בריוון  די  פון  איינע  אין 
זיין  צוליב  וואס  דעם  אויף  זיך  ער  אנטשולדיגט  שלמה, 
זיין  פון  חתונה  די  ביי  באטייליגן  זיך  נישט  ער  קען  שוואכקייט 
צבי  דוד  רבי  פון  רעביצין  די  הינדל  מרת  סופר‘  ’חתם  פונעם  טאכטער  (די  אייניקל 
די  ביי  דערמאנען  מיר  זאלן  ”ענק  בעהט:  ער  אבער  עהרנפעלד), 
פארזאמלונג פון ענקער שמחה, ענק זאלן מיך וואונטשן, ווייל 
עס איז חשוב אין מיינע אויגן צו געבענטשט ווערן פונעם ציבור 

וואס ענטפערט אמן“.
שו“ת וחדושי רע“א [ירושלים תש“ז] סי‘ טו

ונ‡מר ‡מן – מ'ענפערט ‡מן מיט ‡מונ‰
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יהודה  יקותיאל  רבי  צדיק,  הייליגער  דער 
 - צאנז  פון  חיים‘  ’שפע  בעל  זצ“ל  האלברשטאם 
קלויזענבורג איז באקאנט מיט א אומבאשרייבליכע 
שרעקליכע  די  אריבער  איז  ער  וויאזוי  שטארקייט 
אין  יארן.  מלחמה  ביטערע  די  אין  געשעהענישן 
זיין  פארלוירן  ער  האט  יארן  פינסטערע  יענע 
רעביצין מיט זיינע עלעף קינדער השם יקום דמם, 
נאר  זיך,  ביי  געפאלן  געווארן  נישט  איז  ער  אבער 
בערג  די  פון  און  לייב  א  ווי  געשטארקט  זיך  האט 
די  אויפגעשטעלט  דאסניי  פון  ער  האט  אַש  מיט 
אימפעריע ’צאנז‘ וואס באשיינט גאנץ כלל ישראל.
אין  געווען  זענען  וואס  אסאך  וואס  צייט  די  אין 
מענטשליכן  דעם  פארלוירן  האבן  לאנגערן,  די 
געשטאלט צוליב די שוועריקייטן וואס איז אריבער 
מיט  געגעבן  אכטונג  זי“ע  רבי  דער  האט  זיי,  אויף 
אויך  הנהגות.  הייליגע  זיינע  אויף  נפש  מסירות 
לאגערן  פארטיליגונג‘ס  די  אין  געווען  איז  ער  ווען 
אוישוויץ און דאכאו, און נאכדעם ווי א ארעסטאנט 
וואס האט געארבעט אין די מילדארף-לאגער, האט 
קלה  הנהגות  זיינע  אלע  אויף  געגעבן  אכטונג  ער 
כחמורה; מ‘האט אים געזעהן ווי ער שטרענגט זיך 
לחם  אויף  שניידט  שבת,  אין  טראגן  צו  נישט  אן 
און  דאווענען  אויף  מנינים  צוזאם  שטעלט  משנה, 
זיך  האט  ער  וואס  הנהגות  הייליגע  אזעלעכע  נאך 
דארט געפירט ווי ער וואלט נישט געווען אונטער 

א טויט געפאר.
יענע  אין  געגעבן  אכטונג  רבי  דער  האט  ספעציעל 
ביטערע יארן אויף די כשרות פון די מאכלים. יארן 
שפעטער האט ער דערציילט אויף זיך אז ווען איז 
אנגעקומען אין די לאגער - אוישוויץ האט ער זיך 
אונטער גענומען נישט צו פארלאזן אויף די היתר 
פון ’פיקוח נפש‘ און זיך פארמיידן פון צו עסן נישט 
כשר‘ע עסן, און אין לויף פון די גאנצע צייט האט 

ער איינגעהאלטן די קבלה.
פון  געפאדערט  האט  באשלוס  העלדישע  די 
מאגערע  די  ווייל  נפש,  מסירות  ריכטיגע  אים 
די  פאר  דערלאנגט  מ‘האט  וואס  זופ  טריפה‘ענע 
ארעסטאנטן פון די לאגערן איז געווען דער הויפט 
טייל אין זייער טעגליכע פארציע. די ארעסטנאטן 
וואס זענען געווען ארום אים האבן נישט געקענט 
פארשטיין וויאזוי ער האלט זיך אפ פון צו עסן די 
מאכלות אסורות, עס זענען אויך געווען אזעלעכע 
וואס האבן מיט כח אים געוואלט צווינגען ער זאל 
נישט  זיך  האט  רבי  דער  אבער  עסן,  צו  זיי  מסכים 

אונטערגעגעבן.
חומש- א  ביי  דערציילט  רבי  דער  האט  אזוי  און 

רש“י שיעור וואס ער האט געהאלטן אין ענדע יאר 
תשד“מ:

אין בין אנגעקומען צו די אוישוויצער לאגערן אום 
אינדערפריה.  אזייגער  צעהן  קודש,  שבת  ערב 
באלד ווען מיר זענען אראפ פון די באהן האבן די 
צו  זיך  אכזריות  גרויס  מיט  געטריבן  אונז  דייטשן 
איילן און אריינגיין אין די לאגער. נאך וואס זיי האבן 
געמאכט די סילעקציע צווישן די נייע אנגעקומענע 
מענטשן זעהן ווער פון זיי איז פאסיג צו ארבעטן, 
און איך צווישן זיי, האבן מען דערלאנגט פאר אונז 
זיך  האבן  הונגעריג,  טויט  זייענדיג  עסן.  פליישיגע 
וואס  עסן  די  באפאלן  זענען  און  געאיילט  אלע 
מ‘האט פאר זיי דערלאנגט, מיינע חברים האבן מיך 
איך  אבער  טוהן,  אזוי  אויך  זאל  איך  געמוטשעט 
האב זיך אקעגן געשטעלט זאגנדיג אז בשום פנים 
ואופן וועל איך נישט מסכים זיין זיך צו פארשמירן 
מיט די מאכלי איסור; וועל איך דען לאזן די רשעים 
וואס האבן שוין אלעס פון מיר אוועקגענומען, זאלן 
פון מיר אויך אוועק נעמען מיין נשמה?! – האב איך 

געזאגט מיט וואונדער.
פרייטאג,  גאנצן  יענעם  געפאסט  איך  האב  אזוי 
ווען די זון איז אונטערגעגאנגען און די שבת האט 
זייער  געווען  איך  בין  פליגל,  אירע  אויסגעשפרייט 
איך  האב  אזוי  און  אפגעשוואכט,  און  הונגעריג 

איינגעדרימלט יענעם ביטערן נאכט.
אויסרופן  געהערט  ווידער  מען  האט  בייטאג  שבת 
גיין  זאלן  ארעסטאנטן  אלע  אז  לאגער  די  אין 
פון  געווען  אויך  איז  וואס  פרישטאג,  זייער  נעמען 
באראק  די  איז  מינוט  איין  אין  פלייש.  טריפה‘ענע 
דארט  ביך  איך  און  געווארן,  אויסגעליידיגט 

איבערגעליבן איינער אליין, הונגעריג און דארשטיג.
זיך  איך  האב  יארן  פינסטערע  די  אנהויב  אין  שוין 
זיין  מקבל  שטענדיג  וועל  איך  אז  אונטערגענומען 
איך  פאסירן,  וועט  וואס  געשעהנישן  אלע  באהבה 
שבת,  איבערהויפט  געוויינט,  נישט  קיינמאל  האב 
ארויסגעקומען  טרערן  די  זענען  מאל  דאס  אבער 

פון מיינע אויגן ווען איך קען זיי נישט אפהאלטן.
פלוצלינג האב איך אויסגעבראכן אין א שרעקליכן 
די  פון  ארויסגעקומען  איז  וואס  געוויין  א  געוויין, 
אינערליכע צער און יסורים וואס איך בין דעמאלטס 
אריבער. אין די טיפעניש פון מיין הארץ האב איך 

געשריגן צום אויבערשטן אין הימל:
”רבונו של עולם, אלעס וואס איך האב פארמאגט 
בין  איך  מיר;  פון  גענומען  אוועק  האסטו 
איינזאם  וועלט,  דער  אויף  עלנד  איבערגעבליבן 
נגזר  מיר  אויף  איז  יעצט  פונקט   – גארנישט  אן 
ניין  טריפות?!  און  נבילות  עסן  זאל  איך  געווארן 
אופן  בשום  נישט!  וויל  איך  ניין!  נאכאמאל  און 
האב   – טריפות!“  און  נבילות  עסן  נישט  איך  וועל 
מיט  און  אנטשלאסנקייט  א  מיט  אויסגערופן  איך 

די ריכטיגע אמונה.
ווען איך האלט נאך אינמיטן וויינען, איז פלוצלינג 
מיט  געפרעגט  מיך  און  איד  א  אריינגעקומען 
שרעק: ”איר זענט קלויזענבורגער רב?!“. איך האב 
נישט באלד געענטפערט, עס האט מיך אנגעכאפט 
דירעקט  האבן  דייטשן  די  אז  וויסנדיג  שרעק  א 
אויפגעזוכט די רבנים און די חשובע מענטשן זיי צו 
הרג‘ענען. אבער אין די סקונדע איז אריינגעקומען 
שוין  מוזט  איר  ”רבי,  מיר:  זאגט  און  איד  א  נאך 
און  איינער  שטייט  טיר  דער  נעבן  ווייל  צוגיין, 

ווארט“.
איך האב נישט געהאט קיין אנדערע ברירה נאר צו 
געציטערט  איך  האב  הארץ  אין  טיר,  די  צו  צוגיין 
אפשר איז דאס איינער פון די ’קאפו‘, אדער אפילו 
הרג‘ענען,  מיך  וויל  וואס  עס.  עס.  א  סאלדאט  א 

אבער איך האב נישט געהאט ווי צו אנטלויפן.
איך  ווען  איבערראשונג  מיין  געווען  איז  גרויס  ווי 
א  געזעהן  האב  איך  און  טיר  די  צו  אנגעקומען  בין 
וואס  געשטאלט  שיינעם  א  מיט  איד,  עלטערער 
האט מיך געפרעגט די ווערטער: ”דער קשאנובער 
רבי איז אפשר געווען דיין פעטער...?“, איך הארץ 
האב איך זיך געוואונדערט אויף די באדייט פון די 
פראגע; פון וואו ווייסט דער איד ווער איך בין, און 
איך  אבער  יחוס?  מיין  אנטפלעקט  אים  האט  ווער 
האב אים באלד געענטפערט: ”יא, ריכטיג! הרה“צ 
ר‘ דוד‘ל קשאנובער זצ“ל איז געווען מיין פעטער“.

א  דערלאנגט  מיר  איד  דער  האט  דעס  זאגנדיג 
פרישע ברויט מיט א פלעשל דזשעם (איינגעמאכץ 
אייך  פאר  עס  האב  ”איך  זאגט:  ער  ווען  ריבה),   -

געברענגט, איר זאלט האבן וואס צו עסן...“.
אדער  רעאגירן  עפעס  אנגעיאגט  האב  איך  בעפאר 
געווארן  פארהוילן  מענטש  דער  איז  דאנקען,  צו 
אים  איך  האב  דעמאלטס  פון  און  אויגן,  מיינע  פון 

קיינמאל נישט געזעהן.
האט  אויבישטער  דער  אז  געזעהן  קלאר  האב  איך 
מיך נישט פארלאזט אויף איין מינוט, ער הערט צו 
מיינע תפילות, און איז צופרידן פון דעם וואס איך 
פון  דערווייטערן  צו  זיך  אונטערגענומען  זיך  האב 
מחזק  איך  האב  מינוטן  די  אין  עסן.  טריפה‘נע  די 
געווען די קבלה וואס איך האב זיך אונטערגענומען; 
גאנצע  די  מיט  צוגעזאגט  נאכאמאל  האב  איך 
פעסטקייט אז שטענדיג וועל איך זיך דערווייטערן 
פון צו עסן טריפה‘נע עסן. נאכדעם האב איך קידוש 
געמאכט אויף די ברויט, מיטן אויבערשטנ‘ס הילף 
מיינע  וואשן  צו  וואסער  געטראפן  אויך  איך  האב 
איך  ’המוציא‘  ברכה  די  געמאכט  האב  איך  הענט, 

האב זיך געזעצט עסן די שבת‘דיגע סעודה.
אסאך פון די וואס האבן געשפעט פון מיר און מיר 
געוואלט אפהאלטן פון אויספירן מיין קבלה, האבן 
זיך יעצט איבערגעצייגט מיט זייערע אייגענע אויגן 
אז דער אויבישטער פירט די גאנצע וועלט און זארג 

אויף די ערליכע אידן און טוהט זיי ראטעווען.
’לפיד האש‘ ח“א עמ‘ קעג

ברויט און דזשעם וואס איז געשיקט געווארן פון הימל

פערל ווערטער און ערקלערונגען
אויף 'ברכת המזון' פעערלררתעתענה אמונים 

אאווי ם 
ברכת המזון – ’הטוב והמטיב‘ (ג‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

דזשעם און
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’העשירי קודש לה‘‘
די  פון  קדושה  גרויסע  די  צוליב 
ברכה, האבן די חכמים מתקן געווען 
ביי די אנהויב פון די ברכה א סעריע 
מעלות  די  וואס  שבחים  צעהן  פון 
און  מער,  און  מער  שטייגן  זייערע 
”אבינו“;  ב.  ”הא-ל“;  א.  זענען:  דאס 
ג. ”מלכנו“; ד. ”אדירנו“; ה. ”בוראנו“; 
”קדושנו  ח.  ”יוצרנו“;  ז.  ”גואלנו“;  ו. 
רועה  ”רוענו  ט.  יעקב“;  קדוש 

ישראל“; י. ”המלך הטוב והמטיב“.
ערקלערט דער מהר“ל:

די  אז  געזאגט  שוין  האבן  מיר  ”ווייל 
דאס  איז  והמטיב‘  ’הטוב  פון  ברכה 
מיט  ברכה,  דערהויבענע  מערסטע 
דעם וואס השי“ת איז א טוב ומטיב 
לכל. און צוליב דעם גייען ארויף די 
וואס  צענטע  די  ביז  מדרגות  צעהן 
יעדע  ווייל  קודש,  אינגאנצן  איז 
די  צוליב  און  קודש,  איז  ’עשירי‘ 
הטוב  ’המלך  [ד.מ.  מדריגה  צענטע 
והמטיב‘], איז דער אויבישטער טוב 
פירט  ער  און  אלעמען“.  פאר  ומטיב 
ווערטער.  די  גוט  פארשטיי  אויס: 

(’גבורות ה‘ הגש“פ).

דער מדת החסד 
וואס איז אין די דין

ווערט  וואס  ’הא-ל‘  טיטול  דער 
ארויס  ברענגט  השי“ת  אויף  געזאגט 
ווי  אזוי  א),  יב  (במ“ר  שטארקייט  זיין 
עס שטייט (מל“ב כד טו): ”ֵאיֵלי ָהָאֶרץ“, 
און פון די צווייטע זייט ברענגט עס 
ארויס די מדת החסד והרחמים אזוי 
”ֶחֶסד  ג):  נב  (תהלים  שטייט  עס  ווי 
’שערי  ו;  לד  שמות  (רש“י  ַהּיֹום“  ָּכל  ֵא-ל 
טאקע  טרעפן  מיר  און  ז).  שער  אורה‘ 
ל  דף  צו  זוהר  (ראה  הקדוש  זוהר  אין 
נאמען  דער  אז  זאגט  וואס  א)  ב-לא 
סימבאלעזירט די גבורה וואס איז אין 
מענטש  דער  אויב  ווייל  רחמים,  די 
שטארקט  מדה  די  דורך  ווערד,  איז 
מדת  די  אויף  הרחמים  מדת  די  זיך 
הדין, אויך אין א צייט וואס די מדת 

הדין געוועלטיגט אויף דער וועלט.
ווערט  בהגה“ה)  ב  יז  (ר“ה  תוספות  אין 
ערקלערט אז די מדה ’א-ל‘ ברענגט 
פון  ענין  דער  ארויס  ספעציעל 
אויבישטער  דער  וואס  שפייז  די 
שטעלט צו פאר אלע באשעפענישן, 
”‘א- איז:  לשון  זייער  ווי  אזוי  און 
חזקה  ביד  כי  חוזק,  מידת  היא  ל‘ 
[אין  הבריות“  לכל  מזון  מכין  הוא 
איז  ’א-ל‘  אידיש:  אויף  איבערזעצונג 
די מדה פון שטארקייט, ווייל מיט א 
שפייז  צו  ער  גרייט  האנט  שטארקע 
פאר אלע באשעפענישן]. רבי יצחק 
עשרה  שלש  ערך  יצחק‘  (’פחד  למפרונטי 
וואס  תוס‘  די  צו  צו  שטעלט  מדות) 
א)  קיח  (פסחים  גמרא  אין  טרעפן  מיר 
געזאגט:  האט  עזריה  בן  אלעזר  רבי 
כקריעת  אדם  של  מזונותיו  ”קשין 
ים סוף“, און ערקלערט: ”וועגן דעם 
פון  מדה  די  דעם  אויף  מען  דארף 
אויף  שטארקן  צו  זיך  כדי  גבורה, 
די טבע און אנגרייטן עסן פאר אלע 

באשעפענישן“.
אז  זיין  קען  וויאזוי  פרעגן:  אסאך 
פארן אויבישטער איז עפעס שווער, 
ער איז דאך א כל יכול? און פארוואס 
פונקט ביי דעם ענין פון שפייז פעלט 
עס  גבורה?  ספעציעלע  א  אויס  זיך 
איז  עס  ערקלערן,  וואס  דא  זענען 
איז  גמרא  די  פון  כוונה  די  אז  קלאר 
אויף  נאר  עסן,  עצם  די  אויף  נישט 
דעם וואס אין אסאך פעלער איז דער 

נישט  מעשים  זיינע  צוליב  מענטש 
און  פרנסה,  און  עסן  האבן  צו  ראוי 
אויב מיר וועלן זיך דאס פארשטעלן 
ביי א קעניג א בשר ודם – וועט דאך 
יעדער פרעגן, וויאזוי קען זיין אז ער 
אקעגן  זינדיגן  וואס  די  שפייזן  וועט 
כח  געבן  נאך  זיי  וועט  ער  און  אים 
אים?!  אקעגן  טוהן  קענען  זאלן  זיי 
אבער נישט אזוי איז אונזער פאטער 
צוליב  וואס  באשעפער,  גוטער  דער 
די  געווען  משתף  ער  האט  דעם 
מדת הרחמים אין די מדת הדין, כדי 
מענטש  דער  פון  זינד  די  טראץ  אז 
עקזיסטירן  קענען  ווייטער  ער  זאל 
א  איז  דאס  און  וועלט,  דער  אויף 
גבורה  די  ווי  אזוי  גבורה  ספעציעלע 
קריעת  ביי  אנגעזעהן  זיך  האט  וואס 
די  זענען  דעמאלטס  וואס  סוף,  ים 
כאטש  געווארן  געהאלפן  אויך  אידן 
זייערע  מצד  ראוי  נישט  זענען  זיי 

מעשים (ראה ’לאנוש בינה‘ עמ‘ תה).

קינדער פון א קעניג
”אבינו  צוזאמען:  טיטלען  צוויי  די 
מאל  אסאך  מיר  טרעפן  מלכנו“ 
אין  איבערהויפט  תפילות,  די  אין 
אין  געזאגט  ווערן  וואס  תפילות  די 
עשרת  ווי  אזוי  זמנים,  ספעציעלע 
ימי תשובה און תעניתים. דערמאנען 
האבן  צוזאמען  טיטלען  צוויי  די 
עס  ווי  אזוי  סגולה,  געוואלדיגע  א 
ווערט דערציילט אין די גמרא (תענית 
כה ב) אז איינמאל ווען עס איז געווען 
אליעזר  רבי  האט  יאר  טרוקענע  א 
איז  און  תפילות  אסאך  געדאוונט 
נישט געהאלפן געווארן, און ווען רבי 
געדאוונט  שפעטער  האט  עקיבא 
ער  איז  מלכנו...‘  ’אבינו  געזאגט  און 

באלד געהאלפן געווארן.
זעהן  טיטלען  צוויי  די  לכאורה 
די  אקעגן  איינס  סתירה  א  ווי  אויס 
זיך  פירט  טאטע  א  ווייל  צווייטע, 
מדת  מיט  קינדער  זיינע  צו  אויף 
מדת  מיט  קעניג  א  און  הרחמים, 
אונטערשייד  דער  אבער,  הדין. 
דער  וואס  ודם,  בשר  א  ביי  נאר  איז 
אויף  איז  נאנטקייט  און  פארבינדונג 
אייביג, אנדערשט פון א פארבינדונג 
קעניג,  זיין  צו  קנעכט  א  צווישן 
ער  קען  וויל  קעניג  דער  ווען  ווייל 
אבער  פאסטן.  זיין  פון  אפזאגן  אים 
מלכנו‘,  ’אבינו  איז  באשעפער  דער 
צו  קנעכט  זענען  מיר  וואס  טראץ 
פארבינדונג  זיין  איז  קעניגרייך,  זיין 
דאס  און  אייביג.  אויף  אונז  מיט 
אז  מעלה,  ספעציעלע  אונזער  איז 
מלכנו‘,  ’אבינו  איז  באשעפער  דער 
אייביגע  א  איז  קעניגרייך  זיין  ד.מ.: 
וואס  פאטער  א  ווי  אזוי  קעניגרייך 
’פאטער‘  א  ער  בלייבט  אייביג  אויף 

צו זיין זון (’פרשת דרכים‘ דרוש כה).
נאך א פונקט וואס איז פארהאן אין 
דעם וואס מ‘האט צוזאם געשטעלט 
ערקלערט  האט  טיטלען  צוויי  די 

הגר“ש פינקוס:
קעניג  איז  קעניג  דער  ווען  אויך 
לאנד,  זיין  אין  מענטשן  אלע  אויף 
א  באקומט  זון  זיין  אז  אלע  ווייסן 
אויס  קומט  באציאונג.  עקסטערע 
געדאפלטע  זענען  מלכנו‘  ’אבינו  אז 
סימבאלעזירן  וואס  טיטלען 
די  אין  אויך  אז  רחמים,  גרעניצלאזע 
האט  הדין  מדת  די  פון  שטארקייט 
ער א כח אונז צו העלפן (’נפש שמשון‘ 

סידור התפילה עמ‘ שא).


