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פארוואס האבן יצחק מיט רבקה
 געדאוונט אין צוויי באזונדערע ווינקלעך?

”ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה‘ ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו“ (כה כא)
עומדת  וזו  ומתפלל,  זו  בזוית  עומד  זה   – ִאְׁשּתֹו‘  ”‘ְלנַֹכח 

בזוית זו ומתפללת“ (רש“י).
ערקלערט רבי דוד טעביל דער רב פון ליסא:

 – שיחכים  ”הרוצה  ב):  כה  בתרא  (בבא  זאגן  חכמים  די  ווייל 
און  יצחק  האבן  דעריבער  יצפין“,   – ושיעשיר  ידרים, 
יצחק  ווינקלעך;  אנדערע  צוויי  אין  געדאוונט  רבקה 
האט  תמימה‘,  ’עולה  א  פון  בחי‘  א  אין  געווען  איז  וואס 
ביים דאווענען נישט אינזין געהאט קיין עולם הזה‘דיגע 
אינטערעסן, נאר ער האט געוואלט האבן א זון וואס וועט 
געדאוונט  ער  האט  דעם  וועגן  אויבערשטן,  דעם  דינען 
רבקה  אבער  חכמה.  פון  זייט  די   – ווינקל  דרום  די  צו 
האט געבעהטן אז אויסער דעם זאל זייער זוהן אויך זוכה 
זיך  זי  האט  דעם  וועגן  הזה,  עולם  פון  גוט‘ס  די  צו  זיין 

געשטעלט אין די צפון ווינקל.
’נפש דוד‘

יצחק האט געדאוונט אז זיינע קינדער זאלן זיין פון רבקה
”ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה‘ ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא“ (כה כא)

אויך יצחק אבינו איז געווען א עקר (יבמות עד א), אויב אזוי, 
פארוואס שטייט: ”ִּכי ֲעָקָרה ִהוא“?

זאגט רבי אשר אנשיל איעסטא פון בישא:
יצחק האט געוואוסט אז דאס וואס ער קען נישט האבן 
קינדער איז נאר צייטווייליג, ווייל דער אויבישטער האט 
ְבִיְצָחק  ”ִּכי  יב):  כא  (לעיל  פאטער  זיין  פאר  צוגעזאט  דאך 
ִיָּקֵרא ְל ָזַרע“, נאר ער האט חושש געווען אפשר וועט 
ער האבן די קינדער פון א אנדערע פרוי, און וועגן דעם 
האט ער געדאוונט ”ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא“ – אז זיינע 
קינדער וואס וועלן געבוירן ווערן זאלן זיין פון רבקה, און 

נישט פון א אנדערע פרוי.
’בן אמונים‘ [פיורדא תקמ“ה]

א תפילה וואס איז אנגעהאנגען אין זכות אבות
”ַוֵּיָעֶתר לֹו ה‘ ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו“ (כה כא)

בן  צדיק  תפלת  דומה  שאין  לה,  ולא  ’לו‘   – לֹו‘  ”‘ַוֵּיָעֶתר 
צדיק לתפלת צדיק בן רשע“ (רש“י ע“פ יבמות סד א). 

ווערט  עס  וואס  פון  אפגעפרעגט  לכאורה  איז  כלל  דער 
געקומען  נישט  איז  איינמאל  אז  ב)  כה  (תענית  דערציילט 
און  געדאוונט  הורקנוס  בן  אליעזר  רבי  האט  רעגן,  קיין 
איז נישט געהאלפן געווארן, אבער נאך וואס רבי עקיבא 
האט געדאוונט איז ער געהאלפן געווארן, טראץ וואס 

ער איז געווען א ’בן גרים‘?

’כנסת  בעל  קאצענעלענבויגן  יחזקאל  רבי  ענטפערט 
יחזקאל‘:

די חכמים מיינען נישט צו זאגן אז א תפילה פון א ’צדיק 
בן צדיק‘ ווערט שנעלער אנגענומען, נאר אז אויף א ’צדיק 
בן צדיק‘ קען מען זאגן ”ויעתר לו“ – אז זיין תפילה איז 
אנגענומען געווארן אין זיין אייגענע זכות. ווייל די חכמים 
פארלאזט  וואס  [דער  התולה  ”כל  ב):  י  (ברכות  דאך  זאגן 
זיך אז מ‘וועט אננעמען זיין תפילה] בזכות עצמו – תולין 
לו  תולין   – אחרים  בזכות  התולה  וכל  אחרים,  בזכות  לו 
קען  וואס  צדיק  בן  צדיק  א  דעם,  לויט  עצמו“,  בזכות 
אנהענגען זיין תפילה אין זכות פון זיינע עלטערן – הענגט 
וואס  רשע  בן  צדיק  א  אבער  זכות.  זיין  אין  אן  אים  מען 
האט נישט קיין זכות אבות, דארף אנהענגען זיין תפילה 
נישט  עס  מען  הענגט  דעריבער  זכות,  איינגענע  זיין  אין 
חכמים:  די  פון  כוונה  די  איז  דאס  און  זכות.  זיין  אין  אן 
”ויעתר לו – ולא לה“, זיי מיינען צו זאגן: כאטש אז אויך 
האט  זי  ווייל  נאר,  געווארן,  אנגענומען  איז  תפילה  איר 
נישט אנגעהאנגען אין א זכות פון צווייטן האט מען נישט 

אנגעהאנגען אין איר זכות. 
’מִיָם יחזקאל‘ 

יעקב שטארקט זיך אויף עשו דורך כוונה
”ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו“ (כז כב)

זאגט דער רבי ר‘ יהונתן אייבשיץ:
ער  וואס  דאס  געווען  איז  הרשע  עשו  פון  כח  גאנצע  די 
האט מקיים געווען די מצוה פון כיבוד אב, אבער די תורה 
זאגט אויף אים אז ער האט עס נאר געטוהן אויסערליך, 
אזוי ווי עס שטייט (לעיל כה כב): ”ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי 
טיפן  פון  געווען  מקיים  נישט  עס  האט  און   – בְִּפיו“  ַצִיד 
הארץ. מיר דארפן זיך אפלערנען פון דעם, אז אויב מיר 
וועלן דאווענען מיט די ריכטיגע כוונה, וועט זיך שטארקן 
מכבד  האט  וואס  עשו  פון  זכות  די  אויף  זכות  אונזער 
געווען זיין טאטע נאר מיט די מויל און נישט פון הארץ, 
און מיר וועלן געראטעוועט ווערן פון די שלעכטע הענט 
נאר  דאווענען  וועלן  מיר  אויב  אבער  קינדער.  זיינע  פון 
מיט די ליפן, אן קיין כוונה, וויאזוי וועלן מיר זיך קענען 
שטארקן אויף די זכות פון עשו, מיר טוהן דאך אויך נאר 

אויסערליך מיט די ליפן אן קיין הארץ?! 
מרמז געווען: אויב ”ַהּקֹל  דא  דער פסוק  האט  דעריבער 
דעמאלטס:  כוונה,  קיין  אן  ’קול‘  א  נאר   – ַיֲעקֹב“  קֹול 
מיט  איז  דאווענען  דאס  ווען  אבער  ֵעָׂשו“,  ְיֵדי  ”ְוַהָּיַדִים 

כוונה, דעמאלטס קענען עשו‘ס הענט נישט געוועלטיגן 
אויף כלל ישראל.

’יערות דבש‘ ח“א דרוש ג

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

פע ם

רבקה האט געענטפערט אמן 
אויף די תפילה פון יצחק

”ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה‘ ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר לֹו 
ה‘ ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו“ (כה כא)

”‘ַוֵּיָעֶתר לֹו‘ – ’לו‘ ולא לה, שאין דומה תפלת צדיק בן 
צדיק לתפלת צדיק בן רשע“ (רש“י ע“פ יבמות סד א). 

ווערט  צדיק  בן  צדיק  א  פון  תפלה  די  אויב  לכאורה 
ענדערשט אנגענומען, פארוואס האט זיך רבקה נישט 

פארלאזט אויף די תפילה פון יצחק?
די  אויף  מאדזשיצער:  ישראל  רבי  האדמו“ר  זאגט 
ווערטער: ”ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו“ ברענגט רש“י די דרש פון די 
חכמים (ב“ר סג ה): ”זה עומד בזוית זו ומתפלל וזו עומדת 
זיך  האט  רבקה  אז  זאגן,  מ‘קען  ומתפללת“.  זו  בזוית 
טאקע אינגאנצן פארלאזט אויף די תפילה פון יצחק 
געשטאנען  איז  זי  נאר  געדאוונט,  נישט  האט  זי  און 
אין די ווינקל פון די צימער, און זיך צוגעהערט צו זיין 

תפילה און האט געענטפערט נאך אים ’אמן‘.
פון:  תיבות  ראשי  די  רמז,  א  דעם  אויף  זאגן  מ‘קען 
די  ווי  אזוי  צ“א  בגימטריה  איז  ֲעָקָרה“  ִּכי  ”ִאְׁשּתֹו 

גימטריה פון ’אמן‘.
’דברי ישראל‘ פרשת תולדות

יעקב האט אנגעכאפט די מצוות וואס טרעטן אויף זיי
”ְוָידֹו אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב“ (כה כו)

שטייט אין ’כלי יקר‘:
עשו  וועט  לעתיד  אז  סימן  א  געווען  איז  ”דאס 
פארשעמען די בכורה, אזוי ווי די זאכן וואס מענטשן 
עס,  פארשעמען  און  פוס  די  מיט  דעם  אויף  טרעטן 
און אין דעם ’עקב‘ וועט זיך יעקב אנכאפן, ד.מ.: וואס 
דעם  אין  יעקב  וועט   – פוס  זיינע  מיט  טרעט  עשו 
אנהאלטן. אזוי אויך אלע מצוות וואס מענטשן טוהן 
אויף  זיך  פארלייגט  שטן  דער  און  גרינגשעצן  זיי  אין 

זיי, וועט יעקב אכטונג געבן“.
הרמ“ע  פון  ווערטער  די  צולייגן  מען  קען  דעם  צו 
מפאנו (’עשרה מאמרות‘, חקור דין ב טו) די קשר פון צווישן 
פון  מצוה  די  צו  אמת,  איז  מדה  זיין  וואס  יעקב 
ענטפערן אמן וואס איז פון די מצוות וואס מענטשן 
טרעטן אויף דעם און טוהן גרינגשעצן אין זיי; ’יעקוב‘ 
(ווען עס איז געשריבן ’מלא‘) איז בגימטריה ’אמן ואמן‘ [אזוי 
תהילים],  אין  מאל  עטליכע  דערמאנט  ווערט  עס  ווי 
צוויי  בגימטריה  איז  ’חסר‘)  שטייט  עס  (ווען  ’יעקב‘  אבער 

מאל ’אמן‘.

ברכה  יעדע  אינזין  האט  עס  ”ווער 
אמן  ענטפערט  און  הערט  ער  וואס 
מיט כוונה אזוי ווי עס דארף צו זיין... 
איז משפיע אלע גוטע השפעות אין 
דעם  עפנט  ער  ווייל  עולמות,  אלע 

מקור העליון מקור מים חיים...“ 
(של“ה מסכת תמיד אות פ). 

ברכות השחר מיט א חברותא – עפנט די טויערן פון ברכה
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חשובער  א  זייט  איין  פון  זיך  אין  האט  וואס  ערציילונג,  דער 
דערהער אויף די געוואלדיגע כח פון תפילה, און פון די צווייטע 
זייט די חשיבות פון אויסנוצן די מעגליכקייט וואס תפילה עפנט, 
איז פון די אומגרעניצלאזע אוצר פון דער באקאטנער מגיד רבי 

שלום שוואדראן:
דאס האט פאסירט פאר אסאך יארן, אין די צייט פון צווישן די 
צוויי וועלט‘ס מלחמות. איינע פון די מכובד‘יגע און מיוחס‘דיגע 
משפחות אין ירושלים, האבן זיך אוועק געצויגן פון זייער הויז 
וואס איז געווען אין אלט-שטאט, צו איינע פון די נייע געגנטער 
וואס זענען דעמאלטס אויפגעבויעט געווארן אינדרויסן פון די 

מויערן פון אלט-שטאט.
זענען  הויז,  נייע  זייער  אין  אנגעקומען  זענען  פאמיליע  די  ווען 
אין  צימער  איין  אין  אז  טרעפן  צו  געווארן  איבערראשט  זיי 
עס  ווי  אזוי  איינוואוינער,  פרומער  א  נישט  וואוינט  הויז  זייער 
איז אמאל געווען איינגעפירט אז אין איין הויז האבן געוואוינט 

עטליכע פאמיליעס.
דער  אז  ארויסגעשטעלט  זיך  האט  נאכפרעגן,  זיך  נאכן 
אבער  וואך,  א  נאך  צימער  זיין  פארלאזן  גייט  איינוואוינער 
דאס  און  שבת,  דער  אנקומען  געדארפט  דאך  האט  אינצווישן 
האט זיי געמאכט א פראבלעם – וויאזוי קען מען זיין אפילו נאר 

איין שבת צוזאמען מיט א מחלל שבת?!
דער טאטע פון די ערליכע פאמיליע האט געקלאפט אויפן טיר 
פון דער שכן און אים געבעהטן איידעלערהייט: ”מיר היטן שבת, 
מצער“.  נישט  אונז  זיי  שבת,  מחלל  נישט  זיי  דיר  בעהט  איך 
געענטפערט  האט  און  געבעהט  די  צו  צוגעהערט  זיך  האט  ער 

פריינטליך: ”זיכער, זיכער, איך וועל נישט מחלל שבת זיין“.
ווען עס איז געווארן שבת האט אויסגעזעהן אז יענער האלט איין 
וואס ער האט צוגעזאגט, אבער פלוצלינג איז ער ארויסגעקומען 
פון זיין צימער ווען ער האלט אין האנט א העפט מיט א פעדער, 
און אקעגן די פארוואונדערטע אויגן פון זיינע שכנים, האט ער 

אנגעהויבן שרייבן אין זיין העפט.
וויאזוי קען עס זיין? ער האט דאך צוגעזאגט צו האלטן שבת...

אים  האט  ער  זאך.  די  נאכגיין  באשלאסן  האט  פאטער  דער 
אנגעהויבן  האט  און  שבת!‘,  ’גוט  פריינדליכע  א  מיט  באגריסט 
אז  געפיהלט  האט  ער  ווען  און  איידעלערהייט  אים  מיט  רעדן 
זיין הארץ איז אפן האט ער אים פארגעשטעלט זיין פראגע: ”דו 
האסט דאך צוגעזאגט אז דו וועסט נישט מחלל שבת זיין...?“. 
זיך  פרייער  דער  האט   – געווען‘  שבת  מחלל  נישט  האב  ”איך 
ערקלערט  אים  האט  פאטער  דער  ווען  און  ארויסגעדרייט, 
פון  אנטשולדיגט  זיך  ער  האט  זיך,  האנדלט  עס  וואס  איבער 
טיפן הארץ: ”איך האב נישט געוואוסט אז שרייבן שטערט אייך 
אויך, איך האב געמיינט אז נאר קאכן טאר מען נישט... אויב עס 

שטערט אייך וועל איך שוין אויפהערן“.
העפט  די  מיט  פעדער  די  אראפגעלייגט  הארט  פרייער  דער 
פון זיין האנט, אבער דער פאטער וואס האט איינגעזעהן אז די 
הארץ פון יענעם איז אפן, האט ער אויסגענוצט די געלעגנהייט 
כדי צו כאפן מיט אים א שמועס. זיי זענען צוזאמען ארויס צו 
דעם דערנעבנדיגן פעלד און זיך פארטיפט אין א לאנגע שמועס, 
זיין  פון  קאפיטלען  עטליכע  אים  דערציילט  פרייער  דער  ווען 

שטורעמישע לעבן. און אזוי האט ער פארציילט:
”זיכער טראכסטו אז איך גלייב נישט אין דעם אויבערשטן, דו 
האסט א טעות. איך גלייב אינעם אויבערשטן פונקט ווי דיר, און 
אויב דו וועסט מיר פרעגן, וויאזוי קען זיין אז איך זאל שרייבן 
שבת אן צו וויסן אז מ‘טאר נישט? דאס איז א לאנגע געשיכטע...
וואס  עלטערן  צו  אייראפא,  אין  געווארן  געבוירן  בין  אין 
האב  יוגנט  מיין  אין  ומצוות.  תורה  שומרי  געווען  נישט  זענען 
עטליכע  די  נישט  ווען  און  שולע,  גוי‘שע  א  אין  געלערנט  איך 
אין  דערמאנט  עס  מיר  האבן  וואס  סטודענדן-אנטיסעמיסטן 
פון  געוואוסט  נישט  אינגאנצן  איך  וואלט  געלעגנהייט,  יעדע 

מיין אידישקייט.
גענומען  מיך  מען  האב  מלחמה  וועלט‘ס  ערשטע  די  אינמיטן 
צו די מיליטער, און זייער שנעל האב איך זיך געטראפן אויף די 
פראנט פון די שלאכטן, צוזאמען מיט נאך סאלדאטן. מיר זענען 
געשאסן  האבן  מיר  און  גרובער  גרויסער  אין  באהאלטן  געליגן 
אויף  שיסערייען  די  געצויגן  זיך  האט  אמאל  אויפהער.  קיין  אן 

לאנגע שעות ווען פון די צוויי זייטן פאלן מענטשן ווי פליגן.
פון מאל צו מאל איז אויך געווען שטיל אויף קורצע צייטן, וואס 
מיר האבן עס אויסגענוצט זיך צו אויסרועהן. איינמאל ווען עס 
איך  און  דערוואגט  זיך  איך  האב  רואיגקייט  א  געהערשט  האט 
בין ארויס פון די גרוב וואו איך האב זיך באהאלטן, איך האב זיך 
ארום געדרייט צווישן די אלע גרובער און איך האב באמערקט 
עטליכע אידישע סאלדאטן וואס נוצן אויס די רואיגקייט אויף 
א אנדערע צוועק; איך האב זיי געזעהן זיצן אין זייערע גרובער 
ווען זיי האבן קליינע ספרים אין זייערע הענט און זיי דאווענען 

פון דעם און וויינען.
איך האב געפילט אז די געוויין און דאס דאווענען פארגרינגערט 
פאר די אידישע סאלדאטן. אין די צייט וואס איך מיט די אנדערע 
אויסגעמאטערט,  און  דערשלאגן  געווען  זענען  סאלדאטן 
אידישע  די  האבן  לעבן,  צום  טעם  דעם  פארלוירן  שיער  און 

סאלדאטן אויסגעזעהן פארזיכערט און רואיג.
א  אנגעכאפט  מיך  האט  איבערגעצייגט  דאס  זיך  האב  איך  ווען 
ער  האט  פארוואס  טאטע;  מיין  אויף  פארדרוס  שרעקליכער 
מיר נישט אויסגעלערנט אביסל אידישקייט? פון דעם בין איך 

איך  אויב  אז  געפיהלט  האב  איך  און  צוקלאפט,  זייער  געווען 
פארן  זארגן  מיינע  אויסשמועסן  און  דאווענען  געקענט  וואלט 

אויבערשטן, וואלט מיר זיכער גרינגער געווען.
האבן  וואס  סאלדאטן  הונדערטער  די  אויף  געקוקט  האב  איך 
געהאלטן  מלחמה  און  מיר  נעבן  גרובער  די  אין  באהאלטן  זיך 
אן קיין אויפהער, קיינער פון אונז האט נישט געהאט קיין שום 
אידעאלאגיע אין די מלחמה, מיר האבן געפילט אז מיר פארגיסן 
די  צוליב  נאר  גע‘הרג‘עט,  ווערן  און  הרג‘ענען  בלוט,  אנזער 
אינטערעסן פון אונזערע פירער, און דאס האט מיר צוגעברענגט 
צו א אינערליכער טרויער און א שטארקע אומפארגינערישקייט 
זייערע  ארויסגעגעבן  האבן  וואס  אידן  גלויביגע  די  אין 

שוועריקייטן בשעת‘ן דאווענען.
ווען עס האט זיך באנייט די שיסערייען, און איך טוה שנעל קריכן 
צו די ריכטונג פון מיין גרוב, זענען פלוצלינג ארויסגעקומען די 

ווערטער פון מיין מויל:
’רבונו של עולם‘, האב איך געזאגט, ’ליידער, קיינמאל האט מען 
מיך נישט אויסגעלערנט אז דו ביזסט דא, איך בין אויפגעוואקסן 
ביזסט  דו  אז  מיר  ווייז  דיר,  פון  בעהט  איך  גוי,  א  ווי  געווארן 

פארהאן!‘.
מיט געוויין האב איך פארגעזעצט צו זאגן: ’איך גיי יעצט שיסן 
אין דעם פיינט וואס איך קען אים נישט, ער פארשטייט נישט 
נישט  פארשטיי  איך  און  הרג‘ענען,  מיך  דארף  ער  פארוואס 
פארוואס איך דארף אים הרג‘ענען, ווען נישט אונזערע פירער 
וואלטן זיך געקריגט וואלטן מיר געקענט זיין גוטע פריינד. איך 
בעהט דיר, רבונו של עולם, אויב דו ביזסט דא, טוה אז א שטיקל 
פון א באמבע זאל געלונגען אין מיין פינגער און איך זאל מער 

נישט קענען שיסן‘.
איך האב נישט געגלייבט אז די ווערטער קומען ארויס פון מיין 
א  געווארן;  אנגענומען  תפילה  מיין  איז  פאקטיש  אבער  מויל, 
קורצע וויילע נאכדעם האט זיך נעבן מיר אויפגעריסן א באמבע, 
פון דער ווידער-קול איז מיין ביקס אוועקגעפלויגן און איך בין 

געפאלן באוואוסטלאז.
איך  בין  דארט  שפיטאל,  אין  אריינגעפירט  שנעל  מיר  מ‘האט 
גארנישט  מ‘האט  און  אונטערזוכונגען,  גרונטליכע  אריבער 
האט  באמבע  א  פון  שטיקל  א  זאך;  איין  אויסער  געטראפן 
טאג  היינטיגן  ביזן  דעמאלטס  פון  און  פינגער,  מיין  געשעדיגט 

קען איך עס נישט בייגן.
מיין תפילה איז אנגענומען געווארן. דער אויבישטער האט מיר 

געוויזן אז ער איז חי וקיים.
מען  האט  צייט  קורצע  א  שפיטאל  אין  אויפהאלטן  זיך  נאכן 
צוריק געשיקט אויפן שלאכט פעלד, אבער דאס מאל בין איך 
געווען ווייניגער עלנד און צוקלאפט. איך האב געוואוסט אז אין 

הימל איז דא איינער וואס געבט אכטונג אויף מיר.
קלאר  אויך  און  הארץ,  אין  מיר  ביי  באשלאסן  האב  איך 
ארויסגעזאגט, אז אויב די מלחמה וועט זיך ענדיגן און איך וועל 
ארויסקומען פון דארט געזונט אין מיין קערפער און מיין זעהל, 
וועל איך באלד צוגיין צו א שוהל און דעם ערשטן איד וואס איך 
וועל טרעפן וועל איך בעהטן ער זאל מיך אויסלערנען וויאזוי צו 

ווערן א ערליכער איד אין אלע ענינים.
איך  געענדיגט.  מלחמה  די  זיך  האט  נאכדעם  צייט  קורצע  א 
מיך  מ‘האט  ווען  וויבאלד  אבער  צוזאג,  מיין  געדענקט  האב 
פארן  קורץ  געהאלטן  איך  האב  מיליטער  די  אין  איינגערוקט 
ענדיגן צו שטודירן און עס איז נאר איבערגעבליבן דריי חדשים 
וועל  איך  אז  אפגעמאכט  מיר  ביי  איך  האב  ענדיגן,  עס  ביזן 

אויספירן מיין באשלוס נאכן ענדיגן די לערנונגען.
יעצט ווייס איך אז דאס איז געווען א גרייז פון מיין זייט וואס דאס 
צייט  יענע  אין  וועלט;  די  דערלייגן  זאל  איך  צוגעברעגט  האט 
האט  וואס  נס  די  פון  איינדרוק  די  אונטער  געווען  נאך  איך  בין 
פאסירט מיט מיר, מי ין הארץ איז געווען אפן אויף ענדערונגען, 
איז  יעצט  אז  געפייניגט  מיר  האבן  געפיהלן  אינערליכע  מיינע 
דער צייט צו ערפילן מיין צוזאג, אבער איך האב באשלאסן זיך 

פארהוילן פון דעם און צוריק גיין צו די אוניווערסיטעט.
די לערנונגען האבן זיך פארצויגן מער ווי געראכטן, און ווען איך 
איז  שטודירן,  געענדיגט  הצלחה  גרויס  מיט  ענדליך  שוין  האב 
געגאנגען  בין  איך  שטיין.  א  ווי  הארט  געווען  הארץ  מיין  שוין 
אין שוהל, איך האב גערעדט מיט מענטשן, איך האב פראבירט 
דאווענען, אבער עס איז מיר נישט געלונגען ווייעך ווערן. איך 
האב אלעס געטוהן אויסערליך, און די רעזולטאטן זענען געווען 
לויט דעם, נאך א קורצע צייט האב איך אלעס אפגעלאזט, איך 
האב זיך צוגעשטעלט צו א גרופע פון פרייע אידן און איך בין 
א  אלעס  איז  דעמאלטס  פון  און  לאנד,  די  צו  געקומען  ארויף 

היסטאריע...“.
פאמיליע  די  פון  פאטער  דער  געענדיגט.  זיך  האט  שמועס  די 
האט זיך צוריק געקערט ווען זיינע אויגן זענען פארפלייצט מיט 
טרערן. ער קען זיך נאר פארשטעלן וואס וואלט ווען פאסירט 
געלעגנהייט.  די  דערלייגט  נישט  ווען  וואלט  יענער  אויב 
האט  אויבישטער  דער  געווארן,  אנגענומען  איז  תפילה  זיין 
קיין  געהאט  נישט  האט  ער  אבער  דא,  איז  ער  אז  געוויזן  אים 

פארשטאנד אויסנוצן די געלעגנהייט.
’שאל אביך ויגדך עמ‘ קב

די תפילה איז אנגענומען געווארן, און די געלעגנהייט האט ער פארפאסט

פערל ווערטער 
און ערקלערונגען

אויף ’ברכת המזון‘
לערלתעתענה אמונים  פ
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ברכת המזון – ’הטוב והמטיב‘ (ה‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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’קדושנו קדוש יעקב‘
האבן  מיר  וואס  נאך 
שבחים:  די  דערמאנט 
איז  עס  ווי  יוצרנו“,  ”גואלנו, 
אינעם  געווארן  ערקלערט 
אז  ארטיקל  פריערדיגן 
זיך  באציהען  טיטלען  די 
העתידה  גאולה  די  אויף 
אונז  וועט  דעמאלטס  וואס 
נייע  א  ווי  באשאפן  השי“ת 
וועט  עס  באשעפעניש [ווען 
און  המתים],  תחיית  זיין 
בית  דעם  אויפבויען  וועט 
דעם  צו  מיר  לייגן  המקדש, 
שבח: ”קדושנו קדוש יעקב“, 
וועלן  נאכדעם,  נאר  ווייל 
נתקדש  און  נתעלה  מיר 
דערהויבענע  א  מיט  ווערן 
שטייט  עס  ווי  אזוי  קדושה, 
ֶאת  ”ְוָנַתִּתי  כו-כח):  לז  (יחזקאל 
ְלעֹוָלם...;  ְּבתֹוָכם  ִמְקָּדִׁשי 
ְוָיְדעּו ַהּגֹוִים ִּכי ֲאִני ה‘ ְמַקֵּדׁש 
ִמְקָּדִׁשי  ִּבְהיֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת 
ְּבתֹוָכם ְלעֹוָלם“ (’השירה הזאת‘).
’קדושנו – קדוש  דעם לשון: 
יעקב‘ ערקלערט דער ’רוקח‘, 
דורך די קדושה וואס הקב“ה 
אבינו  יעקב  געהייליגט  האט 
אויסגעקריצט  האט  ער  ווען 
די  אין  געשטאלט  זיין 
אלע  זענען  הכבוד,  כסא 
דורות  שפעטערדיגע  זיינע 
ווי  אזוי  געווארן,  געהייליגט 
(ישעיה  פסוק  אין  טרעפן  מיר 
ְקדֹוׁש  ֶאת  ”ְוִהְקִּדיׁשּו  כג):  כט 
די  פון  קדושה  די  אז  ַיֲעקֹב“, 
יעקב  צו  זיך  באציהט  אידן 

אבינו.
ערקלערט  (שם)  רד“ק  דער 
די סיבה פארוואס די קדושה 
פון כלל ישראל באציהט זיך 
ווייל  יעקב,  צו  ספעציעל 
צו  געווען  זוכה  האט  יעקב 
השי“ת  פון  קדושה  די  זעהן 
פון  הנבואה  מראה  די  ביי 
וראשו  ארצה  מוצב  ’סולם 
כח  (בראשית  השמימה‘  מגיע 
שטייט:  דארט  וואו  יב-טו), 
און  ָעָליו“.  ִנָּצב  ה‘  ”ְוִהֵּנה 
זוהר  אין  ערקלערט  איז  עס 
וראה  א,  קמב  (תולדות  הקדוש 
עמ‘  תרע“ד  שש“פ  משמואל‘  ’שם 
מעשים  אלע  ווייל  אז  קכג) 
פון יעקב זענען געווען לשם 
ער  האט  דעריבער  שמים, 
קדושה  די  אז  געווען  זוכה 
פון די שכינה האט שטענדיג 

גערוהט אויף אים.
די  פון  סדר  די  ביי  אויך 
עשרה  שמונה  פון  ברכות 
ברכה:  די  אז  מיר  טרעפן 
וקדושים  קדוש...  ”אתה 
בכל יום יהללוך“, איז אקעגן 
און  יעב“ץ).  (סידור  אבינו  יעקב 
געברענגט  אויך  ווערט  אזוי 
(’אוצר  היכלות  מדרש  אין 
המדרשים‘ עמ‘ 115) אז די צורה 
אויסגעקריצט  איז  יעקב  פון 
און  הכבוד,  כסא  די  אין 
’קדוש  זאגן:  אידן  די  ווען 
דער  געבט  קדוש‘,  קדוש 
א  דעם  אויף  אויבישטער 

קיש און נעמט עס ארום.

די קדושה פון יעקב אין 
די שפעטערדיגע דורות 

הלוי‘  ’שבט  בעל  דער 
אז  ערקלערט,  און  צו  לייגט 
אבות  די  פון  איינער  יעדער 
א  אוועקגעשטעלט  האט 
כלל  אין  יסוד  עקסטערע 
געבליבן  איז  וואס  ישראל 
און  דורות,  דורי  אויף 
אונז  אין  האט  אבינו  יעקב 
פון  מדה  די  אריינגעלייגט 
אין  געווען  איז  וואס  קדושה 
אים איינגעבאקן ווי געזאגט, 
און די הייליגקייט פון די אידן 
ביזן  פארהאן  נאך  איז  וואס 
זיין  פון  קומט  טאג  היינטיגן 
דערמאנען  דעם  וועגן  כח, 
מיר די מדה פון ’קדוש‘ אויף 

יעקב (’שבט הלוי‘ ויחי).
פון  ברוכ‘ל  ר‘  רבי  דער 
מעזיבוש האט געטייטש, אז 
דא איז אויך אריינגעשטעלט 
”קדושנו  בקשה:  א  געווארן 
דען  איז  יעקב“;  קדוש   –
אליינ‘ס  זיך  פון  אבינו  יעקב 
דו  געווארן?  געהייליגט 
געהייליגט!  אים  דאך  האסט 
אויך  אונז  טוה  אזוי,  אויב 
האסט  דו  ווי  אזוי  הייליגן, 
אבינו  יעקב  געהייליגט 

(’בוצינא דנהורא‘ נישואין א).

’רוענו רועה ישראל‘
דער טיטול ’רוענו‘ [פון דער 
פאשען]   - ’ִמְרֱעה‘  לשון 
לשון  אויפן  געבויעט  איז 
”רֵֹעה  ב):  פ  (תהלים  הפסוק 
ַּכּצֹאן  נֵֹהג  ַהֲאִזיָנה  ִיְׂשָרֵאל 
יֹוֵסף יֵֹׁשב ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה“, 
און זיין באדייט איז, אז דער 
פאר  זיך  זארגט  באשעפער 
אידן  אלע  פאר  און  אונז 
ווי  אזוי  שפייז,  האבן  זאלן 
זארג  וואס  פאסטוכער  א 
ער  וואס  שאף  די  אויף  זיך 

פאשעט זיי (רש“י שם).
ווערט  אויבישטער  דער 
ישראל‘  ’רועה  אנגערופן: 
צוליב דעם וואס ער שפייזט 
הקמח‘  (’כד  טאג  יעדן  אונז 
ווערט  אזוי  און  פרנסה)  ערך 
(ילק“ש  מדרש  אין  געברענגט 
תהלים תתכז) אויף דעם פסוק: 
יעדן  איז  גאולה  די  ווי  ”אזוי 
טאג, אזוי אויך די פרנסה איז 
גאולה  די  ווי  אזוי  טאג,  יעדן 
די  אויך  וואונדערליך,  איז 
וואונדערליך.  איז  פרנסה 
שמואל  רבי  דעם  אויף  זאגט 
איז  פרנסה  נחמני:  בר 
ווייל  גאולה,  די  פון  גרעסער 
אנגעהאנגען  איז  גאולה  די 
עס  ווי  אזוי  מלאך,  א  אין 
שטייט: ’המלאך הגואל אותי‘ 
(בראשית מח טז), און די פרנסה 
אויבישטער  דער  דורך  איז 
שטייט:  עס  ווי  אזוי  אליין, 
(שם  אותי‘  הרועה  ’האלקים 
ישראל  ’רועה  ד.מ.:  טו),  פס‘ 

האזינה‘“.


