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א תפילה וואס איז אנגעהאנגען אין קפיצת הדרך
”ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום“ (כח יא)

א   – איינס  טייטשן:  צוויי  האט  ’ויפגע‘  ווארט  די 
באגעגעניש פון צוויי מענטשן וואס גייען איינער אקעגן 
אונזער  אין  דאווענען.   – צווייטע  די  און  אנדערן,  דעם 
טייטשן  צוויי  די  מיט  געטייטש  ווארט  די  ווערט  פסוק 
איז  וואס  המוריה  הר  די  באגעגנט  האט  יעקב  צוזאמען: 
אים אקעגן געקומען, און דורך דעם וואס ער האט דארט 
געדאוונט, האט ער מתקן געווען די תפילה פון ’מעריב‘ 

פאר די קומענדיגע דורות (רש“י חולין צא ב ד“ה ויפגע).
פון די ווערטער פון רבי יעקב ריישער בעל ’שבות יעקב‘ 
קומט אויס אז די צוויי פירושים זענען אנגעהאנגען איינס 
נישט  וואלט  המוריה  הר  די  ווען  ווייל  אנדערן,  דעם  אין 
דאווענען  געקענט  נישט  יעקב  וואלט  געקומען,  אקעגן 
און מתקן זיין די תפילה פון מעריב. ווייל מיר טרעפן אין 
גמרא (עירובין סה א) אז אין די פריערדיגע צייטן דער וואס 
דאווענען  געקענט  נישט  האט  וועג  א  פון  געקומען  איז 
דריי טעג נאכדעם, צוליב דעם וואס זיין קאפ איז נישט 
די  ווייל  אבער  האבן.  אינזין  נישט  ער  קען  אויסגערוהט 
הר המוריה איז אים אקעגן געקומען, איז זיין קאפ געווען 
דעם  מיט  און  דאווענען  געקענט  באלד  האט  און  קלאר 

מתקן זיין די תפילה פון מעריב. 
’עיון יעקב‘ עירובין סה א

יעקב האט אנגעהאנגען אין דער זכות פון די פלאץ
ָנתֹו ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה‘  ”ְוִהֵּנה ה‘ ִנָּצב ָעָליו...; ַוִּייַקץ ַיֲעקֹב ִמּׁשְ

ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוָאֹנִכי א ָיָדְעִּתי“ (כח יג; טז)
רבי הערשעלע ליסקער האט ערקלערט דעם פסוק לויט 
וואס דער צל“ח טייטש דעם מאמר חז“ל (ברכות ו ב): ”כל 
וכשמת,  בעזרו.  אברהם  אלקי   – לתפלתו  מקום  הקובע 
אברהם  של  מתלמידיו  חסיד,  אי  עניו,  אי  לו:  אומרים 
אויף  פלאץ  א  באשטימען  צו  מקפיד  וואס  דער  אבינו“: 
ער  האלט  ענוה  זיין  צוליב  אז  ער  ווייזט  דאווענען,  זיין 
די  אן  ווערן,  אנגענומען  פאסיג  איז  תפילה  זיין  אז  נישט 
דעם  פון  קומט  וואס  פלאץ  די  פון  קדושה  די  פון  הילף 
וואס ער דאוונט אויף דעם מיט א קביעות, דעריבער איז 

פאסיג מ‘זאל אים אנרופן ’עניו‘.
טראץ  פסוקים:  פאלגנדע  די  אין  מרומז  איז  יסוד  דער 
אייגענע  זיין  אין  יעקב  צו  באוויזן  זיך  האט  הקב“ה  וואס 
זכות, אזוי ווי עס שטייט: ”ְוִהֵּנה ה‘ ִנָּצב ָעָליו“, האט עס 
יעקב אנגעהאנגען אין זכות פון דער פלאץ וואס ער איז 
דארט געשטאנען, זאגנדיג: ”ָאֵכן ֵיׁש ה‘ ַּבָּמקֹום ַהֶּזה“, און 
צוליב זיין געוואלדיגע ענוה, איז צו טראכטן: ”ְוָאֹנִכי“ – אז 
איז   – ָיָדְעִּתי“  ”א  זכות,  זיין  אין  געווען  איז  התגלות  די 

אים אינגאנצן נישט איינגעפאלן.
’צל“ח‘ ברכות ו ב; ’אך פרי תבואה‘ 

’לבן בן נחור‘ – טאקע אזוי?!
”ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעֶּתם ֶאת ָלָבן ֶּבן ָנחֹור ַוּיֹאְמרּו ָידָעְנוּ“ (כט ה)
פון דער פסוק ברענגט רבי ישראל אִיסֶרלְן בעל ’תרומת 
הדשן‘ א ראיה צו די ווערטער פון רבי יהודה החסיד אז 
פאטער  זיין  וואס  איינער  תורה  די  צו  אויס  מ‘רופט  ווען 
איז א רשע גמור, זאל מען אים אויפרופן מיט זיין זיידע‘ס 
נאמען (און אזוי איז אויך גע‘פסק‘נט אין שו“ע או“ח קלט ג). אויך דא, 
ווייל דער פאטער פון לבן איז געווען דער רשע בתואל, 
האט יעקב אים דערמאנט מיט זיין זיידע‘ס נאמען – ”ָלָבן 

ֶּבן ָנחֹור“.
’ספר חסידים‘ תשצא; ’תרומת הדשן‘ כא

די תפילה פון דער רבי ר‘ מאיר‘ל
”א ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה ַהְׁשקּו ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּו“ (כט ז)

דער רבי ר‘ מאיר‘ל פרעמישלאנער פלעגט צו זאגן אזוי:
ֵהָאֵסף  ֵעת  ”א  חלילה:  אויב  אויך  עולם,  של  רבונו 
די  פון  זמן  די  אנגעקומען  נאכנישט  איז  עס   – ַהִּמְקֶנה“ 
איך  בעהט  קינדער,  אידישע  די  נעמען  צוזאם  גאולה 
כאטש: ”ַהְׁשקּו ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּו“ – שיק ברייט פרנסה פאר 

דיינע הייליגע שאף – די אידן ווען זיי זענען אין גלות.
’מרגניתא דרבי מאיר‘ 

פארוואס איז לאה פריער געהאלפן געווארן?
ֲעָקָרה“  ְוָרֵחל  ַרְחָמּה  ֶאת  ַוִּיְפַּתח  ֵלָאה  ְׂשנּוָאה  ִּכי  ה‘  ”ַוַּיְרא 

(כט לא)

א),  עא  (ב“ר  רחל  ווי  אזוי  עקרה  א  געווען  נישט  איז  לאה 
אנדערשט  געווארן,  געהאלפן  פריער  זי  איז  פארוואס 
פון איר שוועסטער וואס האט געדארפט ווארטן אסאך 

צייט?
זאגט רבי לוי יצחק פון בארדיטשוב:

די סיבה פארוואס די הייליגע אמהות זענען געווען עקרות 
זייערע  צו  גלוסט  הקב“ה  וואס  דעם  צוליב  געווען  איז 
תפילות (יבמות סד א). אבער לאה וואס פון איר יוגנט האט 
זי אסאך געדאוונט זי זאל נישט דארפן חתונה האבן מיט 
עשו (רש“י לעיל פס‘ יז), האט נישט געדארפט זיין א עקרה 
כדי זי זאל דאווענען. און דאס זאגט דער פסוק: ”ַוַּיְרא ה‘ 
ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה“ – ”ששנואים מעשי עשו בעיניה“ (תנחומא 
זי  געדאוונט  אסאך  שוין  זי  האט  דעם  צוליב  און  ד),  ויצא 

דעריבער:  אים,  מיט  האבן  חתונה  דארפן  נישט  זאל 
”ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה“. אבער: ”ְוָרֵחל ֲעָקָרה“, ווייל הקדוש 

ברוך הוא האט געוואלט זי זאל דאווענען. 
’קדושת לוי‘

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאוצרות אמונים
א

מא
הדרך יצת

פע ם

אמן פון צוויי
”ְוַיֲעקֹב ָהַל ְלַדְרּכֹו ַוִּיְפְּגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאקִים“ (לב ב)

דער רמ“ע מפאנו שרייבט אז די ווערטער: ’מלאך הא-
להים‘ זענען בגימטריה ’אמן אמן‘, אזוי ווי די גימטריה 
פון ’יעקב‘. און לכתחילה זאל יעדער משתדל זיין זאגן 
ענטפערן  וועלן  וואס  מענטשן  צוויי  פאר  ברכות  די 

נאך אים ’אמן‘. 
’עשרה מאמרות‘ [פון דער רמ“ע מפאנו] מאמר חיקור דין ב טו (עס 
ווערט אראפגעברענגט אין ’מחצית השקל‘ או“ח ו ט)

די הנהגה ווערט שוין דערמאנט אין זוהר הקדוש אין 
אונזער פרשה (ד קפ א), וואו זיי ברענגען צו דעם פסוק 
(דברים לב ג): ”כי שם ה‘ אקרא הבו גודל לאלקינו“; ”כי 

שם ה‘ אקרא“ – ביי א ברכה, ”הבו גודל“ – איז א לשון 
אמן  ענטפערן  דארפן  צוויי  ווייל  ”לאלקינו“,   – רבים 

(ראה רש“י ברכות כא א ד“ה כי).

משה  רבי  מגיד  בראדער  דער  ערקלערט  דעם  מיט 
”האי  א):  ל  (ב“ק  זאגן  חכמים  די  וואס  אויסטרער, 
א  זיין  ווייל  וואס  [’איינער  חסידא  למהוי  דבעי  מאן 
אכטונג  לכאורה  דברכות“.  מילי  לקיים  חסיד‘]... 
פון  הנהגה  קיין  נישט  איז  הנהנין‘  ’ברכות  אויף  געבן 
מען  באקומט  דעם  דורך  וואס  הדין,  משורת  לפנים 
איז:  גמרא  די  פון  כוונה  די  נאר  ’חסיד‘?  טיטול  דעם 
צוויי  אז  זיין  מקפיד  זאל  ער  דברכות“  מילי  ”לקיים 
עס  ווי  אזוי  ברכות,  זיינע  נאך  אמן  ענטפערן  זאלן 
לפנים  יא  שוין  איז  אויפפירונג  אזא  זוהר.  אין  שטייט 
משורת הדין, און צוליב דעם קען ער ווערן אנגערופן 
מיטן  המלך  דוד  פון  כוונה  די  אויך  איז  דאס  ’חסיד‘. 
אמונים  חסידיו  כל  ה‘  את  ”אהבו  כד):  לא  (תהילים  זאגן 
די  צווישן  גערעכנט  וועט  ווער   – ומשלם...“  ה‘  נוצר 
’חסידיו‘? ’אמונים נוצר‘ – דער וואס געבט אכטונג אז 
מויל  זיין  פון  ארויס  זאגט  ער  וואס  ברכה  יעדע  נאך 
די  אז  כאטש  און  אמן.  ענטפערן  מענטשן  צוויי  זאלן 
ברכה,  די  נאר  זאגט  ער  און  אמן  ענטפערן  אנדערע 
פאר  אויך  ענטפערן  זייער  פון  שכר  ומשלם‘  ה‘  ’נוצר 

דער מברך.

’מקור ברוך‘  הגרא“צ מארמארשטיין דער ראש כולל 
לייגט צו, אז די ווערטער איז אויך מרומז אין די גמרא, 

ווייל ’מילי‘ (מיט די כולל) איז בגימטריה ’אמן‘. 

’דרש משה‘ תהילים לא כד

אזוי שרייבט דער געטליכער מקובל רבי צבי הירש קאיידנובער 
אין זיין ספר ’קב הישר‘ (פרק צו) איבער די וואונדערליכע כח פון 

ענטפערן אמן צו עפענען די טויערן פון ברכה“:

”דער אויבישטער, ברוב רחמיו וחסדיו איז משגיח און קוקט 
א  הימל,  פון  קדושה  שפע  א  זיין  משפיע  און  באלייכטן  צו 
רוח חכמה און בינה... דורך ענטפערן אמן מיט כוונה. ווייל 
יעדער וואס ענטפערט אמן מיט כוונה און יאגט זיך צו לויפן 
אין שוהל כדי צו ענטפערן אמן – איז זוכה צו די השפעות“.
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וואונדערליכע  טויזנטער  צעהנדליגער  די  צווישן 
געשעהנישן  די  מיט  פארבינדן  זענען  וואס  ערציילונגען 
אונז  פאר  ווייזן  וואס  קריג,  וועלט‘ס  צווייטע  די  אין 
איז  וואס  אמונה  ריינע  די  פון  בילד  וואונדערליכן  א 
געהאט  האבן  וואס  אידן  ערליכע  די  פאר  בייגעשטאנען 
נישט  זיך  און  לעבן  ביים  האלטן  צו  זיך  ווילן  שטארקע  א 
מיט  גענומען  ארום  געווען  מ‘איז  ווען  אויך  זיין,  מייאש 
ציטער און שרעק פון אלע זייטן, דערקענט זיך ספעציעל 
א  ז“ל,  מארוקו  יעקב  רבי  פון  ערציילונג  ערשיטערטע  די 
ערציילונג וואס איז נאר איין רינג פון די קייט ניסים וואס 
עס  האט  ער  וואס  רעטענונג,  זיין  צו  צוגעברענגט  האבן 
 – ספר  וואונדערליכן  זיין  אין  בלוט  מיט  אויסגעקריצט 

’שאגת מעּוֶנה‘.
אינצווישן וועט ער טוהט שילדערן זיינע איבערלעבענישן 
אין די מלחמה יארן, באטאנט רבי יעקב נישט איינמאל ווי 
שטארק ער האט זיך אנגעהאלטן אין דער ’עמוד התפילה‘, 
צייטן  שווערע  די  אין  בייגעשטאנען  אים  איז  דאס  וואס 
אסאך  הענט,  זייערע  אונטער  אונטערגעדרוקט  זייענדיג 
פאלגנדע  די  ביי  ווי  אזוי  אויסזיכטן,  אלע  אקעגן  מאל 

שילדערונג:
די  פון  יארן  די  אין  אידנטום  פולישע  די  פון  לעבן  דאס 
צו  צייט  פון  פארערגערט  זיך  האט  מלחמה  שרעקליכע 
קריג  וועלט‘ס  צווייטע  די  פון  אנהויב  אין  באלד  צייט. 
די  פון  טייל  א  אויסגע‘הרג‘עט  ימ“ש  דייטשן  די  האבן 
אידן, און די איבעריגע זענען געצווינגען געווען צו זיין אין 
צו  געווארן  געפירט  זיי  זענען  דארט  פון  און  געטא‘ס,  די 
דארט  זענען  זיי  פון  רוב  וואו  לאגערן  פארניכטיגונג‘ס  די 

אויסגע‘הרג‘עט געווארן. ה‘ יקום דמם.
די  פאר  געמאלדן  מען  האט  תש“ב,  אלול  חודש  אינמיטן 
איינוואוינער אין דער ווארשאווער געטא, און צווישן זיי די 
יונגע פאמיליע מרוקו – ר‘ יעקב, זיין ווייב און זייער בעיבי, 
דער  פון  פלאץ  דער  פארקלענערט  ווערט  מארגן  פון  אז 

געטא אויף נאר דריי גאסן.
די מעלדונג אויף דעם איז פארשפרייט געווארן אין זייער 
א שפעטע נאכט שטונדע, ווען די לעצטע טערמין אריבער 
צו גיין צו דער ’נייער‘ געטא איז געווען מארגן צופריה צעהן 
 – דייטשן  די  פון  ציל  דער  געווען  קלאר  איז  עס  אזייגער. 
און  טויט.  צו  געטא  דער  פון  איינוואוינער  אלע  אורטיילן 
צושפרייט  זיך  האבן  אינדערפריה  מארגן  אזוי,  טאקע 
גרופע‘ס פון די עס. עס.ניקעס אין דער נייער געטא, ווען 
און  געדרייט,  ארום  דארטן  זיך  האט  וואס  איינער  יעדער 
עס זענען געווען אזעלעכע אין די טויזנטער‘ס, זענען באלד 
אוועק געשיקט געווארן צו דער פלאץ וואס פון דארט איז 

קיינער נישט צוריק געקומען.
צו  געאיילט  זיך  האבן  פאמיליע  יונגע  זיין  און  יעקב  ר‘ 
זיך  האבן  זיי  געטא,  נייער  דער  אין  שיצונג  א  טרעפן 
די  פון  פינסטערניש  די  אין  דערשראקענערהייט  געדרייט 
באקאנטע  זייערע  פון  איינער  האט  ענדע  צום  ביז  נאכט, 
באהעלטעניש  די  צו  אריינגענומען  זיי  און  באמערקט,  זיי 
וואו ער האט זיך אויפגעהאלטן. דאס איז געווען נישט קיין 
צוזאמגעשטיפט  זיך  האבן  דארט  וואו  בונקער  גרויסער 
איז  אריינגאנג  דער  מענטשן.  פערציג  און  הונדערט  ארום 
אלטע  אנגעלייגטע  פון  בארג  א  מיט  געווען  פארדעקט 

אייזענעס.
זייער  אנגעהאלטן  האט  צייט  לאנגע  א  נישט  אבער 
געקענט  נישט  האבן  איינוואוינער  די  פון  עטליכע  גליק. 
זיי  דארט.  זיך  געפונט  קינד  פיצל  א  אז  אראפשלונגען 
וועט  געוויין  זיין  טאמער  טויט  ביז  געציטערט  האבן 
ערוועקן די אויפמערקזאמקייט פון די דייטשן וואס האבן 
נאכגעלאקערט די באהאלטענע, און צוליב דעם האבן זיי 

באשלאסן זיי צו פארשיקן פון די בונקער.
ר‘ יעקב האט פראבירט זיך צו בעהטן פאר זיי, אבער צוליב 
און  אויערן,  זייערע  פארשטאפט  זיי  האבן  שרעק  זייער 
אינצווישן ווען זיי שרייען אויף זיי אויף דעם וואס זיי לייגן 
אריין אין געפאר די אלע אנדערע מענטשן וואס האלטן זיך 
אויף אין די בונקער, האבן עטליכע פון זיי באשלאסן זיי צו 

ארויסטרייבן מיט געוואלד.
ר‘  געווען  איז  ווערן  צו  ארויסגעווארפן  ערשטער  דער 
ער  און  אנגעכאפט  אים  האבן  הענט  שטארקע  יעקב, 
באלד  אבער  בונקער.  פונעם  געווארן  ארויסגעפירט  איז 
ביטערע  זייערע  איינגעזעהן  זיי  האבן  ארויסטראגן  ביים 
טיר,  דעם  געעפנט  האבן  זיי  וואס  דעם  צוליב  טעות, 
וואס  שמאטעס  אנגעלייגטע  די  גערוקט  אביסל  זיך  האט 
זענען  זיי  פון  עטליכע  אריינגאנג,  דעם  פארדעקט  האט 
און  גרודער,  גרויסע  א  געמאכט  האט  און  אראפגעפאלן 
האט ערוועקט די אויפמערקזאמקייט פון די דייטשן וואס 

זענען געשטאנען נישט ווייט פון דארט.

די טיר האט זיך באלד פארקלאפט נאך אים, איבערלאזנדיג 
דעם ר‘ יעקב עלנד אינדרויסן. אסאך אפציעס איז אים נישט 
איבערגעבליבן און ער האט זיך געאיילט צו ראטעווען זיין 
זיינע  פון  עק  די  פון  ווען  הויז,  דערנעבנדיגן  א  אין  לעבן 
אויגן באמערקט ער ווי די דייטשע סאלדאטן הייבן אן זוכן 

פון וואו איז געקומען דער גרודער.
פארלאזט,  געווען  איז  אריין  איז  ער  וואו  צו  הויז  דער 
האט  יעקב  ר‘  געעפנט.  ברייט  געווען  זענען  טירן  די  און 
האט  ער  וואס  טיר  ערשטע  די  אין  אריינגיין  געאיילט  זיך 
זיין  וועט  דאס  אז  פארגעשטעלט  זיך  האט  ער  באגעגנט, 
די ערשטע טיר וואו די דייטשן וועלן קומען זוכן, אבער ווי 

געזאגט, אסאך אפציעס האט ער נישט געהאט.
וואו  באמערקט  האט  און  קאך  די  אין  אריין  באלד  איז  ער 
צו  אן  צימער.  קליינע  א  אין  אריינגיין  מען  קען  דארט  פון 
טראכטן אסאך האט ער געשלעפט א שווערע שאפע און 
ווען  צימער‘ל,  די  צו  אריינגאנג  די  פארשטעלט  דעם  מיט 
ער לאזט איבער א שמאלע שפאלט וואו פון דארט שטיפט 
ער  האט  נאכדעם  ערשט  צימער‘ל.  דעם  אין  זיך אריין  ער 
באמערקט אז אין די קליינע צימער‘ל איז אויפגעעפנט א 
ריזיגע פענסטער צו די גאס וואס ווירבלט מיט סאלדאטן, 
ער האט נישט געהאט קיין אנדערע וועג וואס צו טוהן נאר 
זיך אראפלייגן אויף די ערד האפנדיג אז די דייטשן וועלן 

אים נישט באמערקן.
אויבערשטן.  צום  געוואנדן  געווען  זענען  אויגן  יעקב‘ס  ר‘ 
וואס  פאמיליע  זיין  פון  געטראכט  ער  האט  צייט  אגאנצע 
איז איבערגעבליבן אין בונקער. ער האט געוואוסט אז זיין 
פארזיכערט,  נישט  איז  לעבן  זייער  ווי  אזוי  פונקט  לעבן 
די  פון  טומל  די  הערן  געקענט  ער  האט  אינדרויסן  פון 
סאלדאטן וואס זוכן זיי נאך, אבער ער האט זיך דערמאנט 
די ווערטער פון חז“ל: ”אפילו חרב חדה... אל יתייאש מן 
טיפן  פון  און  ננעלו“,  לא  תפילה  ”שערי  און:  הרחמים“, 
לעבן  זיין  אויף  תפילה  הייסע  א  פארגאסן  ער  האט  הארץ 

און אויף די לעבן פון זיין פאמיליע.
לאנגע שעות איז ער אזוי געליגן, ווען זיי מויל הערט נישט 
אויף איין מינוט פון צו מורמלען א תפילה פארן באשעפער 
אין הימל. אין די זעלבע צייט האט ער געהערט די קולות 
אין  הייזער  אלע  אין  אריבער  גייען  וואס  סאלדאטן  די  פון 
די געביידע, ווען זיי ברעכן אויף טירן און צוברעכן מעבל, 
זענען  זיי  ווען  געווארן  בלינד  כאילו  ווי  זענען  זיי  אבער 
אריבער דעם הויז וואו ער האט זיך באהאלטן, אין די הויז 
אריינגאנג,  די  צו  נאנט  מערסטע  דאס  געווען  איז  וואס 

זענען זיי נישט אריין.
א  געהערשט  האט  עס  און  נאכט  געווארן  איז  עס  ווען 
באהעלטעניש  זיין  פון  ארויס  שנעל  ער  איז  שטילקייט, 
ער  האט  דארט  וואו  פלאץ  דער  צו  געלאפן  איז  און 
איז  ער  שעה‘ן.  אסאך  פאר  פאמיליע  זיין  איבערגעלאזט 
האט  ער  וואס  פון  און  פינסטערניש,  די  אין  געגאנגען 
האט  ער  וואס  בילד  די  פאסירט.  טאקע  האט  געציטערט 
דארט געזעהן האבן אים דערציילט וואס דא האט פאסירט; 
עס זעהט אויס אז די דייטשן האבן דערזעהן דעם בונקער 

און האבן גע‘הרג‘עט די אלע איינוואוינער.
אבער פון דעסוועגן. ר‘ יעקב האט זיך נישט מייאש געווען, 
גלויבנדיג שטארק אין די כח פון תפילה האט ער באשלאסן 
צו פראבירן... ער איז אריין אין בונקער, און ווי גרויס איז 
געווען זיין שטוינונג זעהנדיג דער נס וואס האט פאסירט. 
זיין  באמערקט  ער  האט  בונקער  דער  פון  ווינקל  די  אין 
ווייב מיט זיין זון דער בעיבי, צוזאמגעקוועטש מיט שרעק, 

אבער געזונט און פריש.
שפעטער איז ער געוואר געווארן אז איין מינוט בעפאר די 
דייטשן האבן איינגעבראכן אין די בונקער, האט זיין ווייב 
באמערקט א קליינע לאך אין די ווינקל פון דער בונקער. 
און  בעיבי  איר  מיט  אריינגעשטיפט  דארט  זיך  האט  זי 
פארדעקט די עפענונג מיט א גרויסע פעדערנע קישן. צו 
די גרויסע וואונדער האבן די דייטשן נישט באמערקט די 
לאך, און אזוי איז די מאמע מיט איר פיצל קינד געבליבן 
ביים לעבן, די איינציגסטע פון אלע איינוואוינער פון דער 

בונקער.
אסאך פלאג און שוועריקייטן איז ר‘ יעקב אריבער ביז ער 
האט זוכה געווען מיטן אויבערשטנ‘ס הילף געראטעוועט 
אומגלויבליכע  און  וואונדערליכע  זיין  גיהנם.  די  פון  ווערן 
וואו  ספר,  זיין  אין  געדרוקט  געזאגט  ווי  איז  ערציילונג 
’כי  דורות  שפעטערדיגע  די  פאר  ער  דערציילט  דארט 
לא יטוש ה‘ את עמו‘, און אויך אין די פינסטערניש זעהט 
מען אז ’שערי דמעות לא ננעלו‘ און א תפילה וואס קומט 
ארויס פון טיפן הארץ קען צורייסן א שלעכטע גזר דין און 

ראטעווען ממוות לחיים.
’שאגת מעונֶה‘ עמ‘ 107

א דאפלטע ישועה אין די גיא צלמות

פערל ווערטער 
און ערקלערונגען

אויף ’ברכת המזון‘
פערלעתעתענה אמונים 

אוון
אוו

ם 
ברכת המזון – ’הטוב והמטיב‘ (ו‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

דאפל א

א
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’הטוב והמטיב לכל‘
דער עיקר ברכה פון ’הטוב והמטיב‘ 
הטוב  ”המלך  ווערטער:  די  זענען 
די  ווי  אזוי  און  לכל“.  והמטיב 
זייערע  וואס  ערקלערן,  ראשונים 
געברענגט  אראפ  זענען  ווערטער 
איבער  אריינפיר  די  אין  געווארן 
האט  אנהויב  פון  אז  ברכה,  די 
’הטוב  ברכה  די  געווען  מתקן  מען 
והמטיב‘ ווי א קורצע ברכה פאר זיך 
עקסטער, לזכר דער נס פון די הרוגי 
ווען  שפעטער  ערשט  און  ביתר, 
ברכת  אין  געווען  קובע  עס  מ‘האט 
אויבנדערמאנטע  די  צוליב  המזון 
צו  צוגעלייגט  מען  האט  טעמים, 
צ.ב.ש.  שבחים,  און  בקשות  דעם 
’גמולות‘  דריי  ’מלכויות‘,  דריי  די 
און דריי ’הטבות‘ (תוספות ברכות מו ב; 

’ארחות חיים‘ ברכת המזון נה).

געווענליך, די ברכה ’הטוב והמטיב‘ 
א  איז  וואס  גוט‘ס  אויף  מען  זאגט 
פאר  און  מברך  דער  פאר  טובה 
אנדערע צוזאמען (שו“ע או“ח רכב א). 
און מ‘קען ערקלערן אז אויך ביי דער 
נס פון די הרוגי ביתר איז געווען פאר 
דאס  טובה;  א  אנדערע  פאר  און  זיי 
פארשטינקען  נישט  זענען  זיי  אז 
געווארן טראץ וואס זיי זענען געליגן 
א  זיי  פאר  געווען  איז  צייט –  אסאך 
געלאזט  זיי  מ‘האט  ווען  און  טובה, 
טובה  א  געווען  עס  איז  באערדיגן 
אין  ווייל  לעבעדיגע,  די  פאר  אויך 
געליגן  זענען  זיי  וואס  צייט  דער 
פארשעמטערהייט איז עס געווען א 
(אבודרהם;  אידן  די  פאר  שאנדפלעק 

’הפשט והעיון‘ ברכות מח ב).

גוט‘ס  די  ערקלערן  צו  וועג  א  נאך 
וואס איז דא געווען מיט די אנדערע, 
רבי  האדמו“ר  ערקלערט  האט 
וואס  לויט  סאטמאר,  פון  יואל 
די  אז  אבודרהם  אין  שטייט  עס 
באערדיגן  קענען  צו  ערלובעניש 
נאך  נאר  געווען  איז  ביתר  הרוגי  די 
שפיץ  אין  ישראל  חכמי  די  וואס 
דין  בית  זיין  און  גמליאל  רבן  פון 
האבן אסאך געדאוונט און געפאסט 
איבער דעם. און ווייל עס איז זיכער 
געפויעלט  האבן  תפילות  זייערע  אז 
ווי  [אזוי  דורות  אלע  פאר  ישועות 
עס שטייט אין זוהר בראשית קלז א 
א  טוהט  צדיקים  פון  תפילות  די  אז 
געווען  אויך  דא  איז  לדורות]  רושם 
יואל‘  (’דברי  אנדערע  פאר   – ’המטיב‘ 

ויחי עמ‘ תריא).

בדרך  ערקלערן  וואס  דא  זענען  עס 
’המטיב‘  לשון  דער  אין  אז  דרוש, 
לויב,  עקסטערע  א  באהאלטן  ליגט 
מיט  טוהן  גוט‘ס  וויל  השי“ת  ווייל 
זיך  פעלט  באשעפענישן,  זיינע 
אויבישטער  דער  אז  אויס  אמאל 
זאל  ער  מענטש  דעם  אויף  זארגט 
פארבעסערן זיינע מעשים, כדי זיינע 
גוט‘ס  די  אפהאלטן  נישט  זאל  זינד 
וואס השי“ת וויל אים שענקען. דאס 
טוהט  ער   – ’המטיב‘  לשון  דער  איז 
’גוט‘, כדי ער  דעם מענטש זאל זיין 
(’בנין  זאל קענען באקומען די גוט‘ס 
שלמה‘ ליקוטים אות לז אין נאמען פון רא“י 

פון סדיגורא).

לויבן פון פריער
די משמעות פון ’הטוב והמטיב‘ איז: 
’טוב‘,  איז  אויבישטער  דער  ווייל 
אלע  פאר  ’מטיב‘  ער  איז  דעם  וועגן 
זיינע באשעפענישן. ווייל דער וואס 
אויך  גוטער,  א  באמת  נישט  איז 
ווען ער טוהט שוין יא גוט‘ס מיט א 
צווייטן, טוהט ער עס נאר פאר דעם 

התורה‘  (’באר  גלוסט  הארץ  זיין  וואס 
קונ‘ בהמ“ז).

ווען מיר לויבן דעם אויבערשטן אויף 
די גוט‘ס וואס ער האט אונז געגעבן 
פארגאנגענהייט,  די  אין  און  יעצט 
דעם  מיט  ארויס  מיר  ברענגען 
ווייטער  וועט  ער  אז  בטחון  אונזער 
גוט‘ס טוהן מיט אונז. עס איז פאסיג 
ווערטער  די  ברענגען  אראפ  דא 
ראדזימין  פון  קדישא  סבא  פונעם 
אין זיין בריוו, אז ”בטחון הוא שמשיג 
אין  יתברך  השם  של  שלטוב  האדם 
מטיב  שחטא,  פי  על  ואף  שיעור, 
שמשיג  מה  וכל  ולטובים,  לרעים 
האדם יותר הטוב – יותר יותר מושך 

האדם מה שצריך“ 
און אין א אנדערע בריוו ברענגט ער 
מגיד  קאזניצער  פונעם  נאמען  אין 
אויף דעם מאמר חז“ל (שמו“ר כג ה): 
לעתיד  שירה  לומר  ישראל  ”עתידין 
דארפן  וועלן  אידן  די  ”ווען  לבוא“: 
פארלאזן  זיך  זיי  וועלן  ישועה,  א 
זיכער  זיי  וועט  ער  אז  השי“ת  אויף 
העלפן, און זיי וועלן לויבן ה‘ יתברך 
אויף דעם וואס ער וועט זיי העלפן 
מ‘זאגט  ווי  אזוי  לבוא‘],  [’לעתיד 
אבי“ב‘  (’ביכורי  ווערן“  געהאלפן  נאכן 

במכתבי קודש שבסוף הספר).

עבר הווה און עתיד
די  מיר  דערמאנען  ברכה  די  אין 
הווה  עבר,  סדר:  די  לויט  שבחים 
דער  פון  אנדערשט  עתיד,  און 
נוסח:  באקאנטער  און  געווענליכער 
ְלעֹוָלם   ִיְמלֹו ה‘  ָמָלך,  ה‘  ֶמֶלך,  ”ה‘ 
סדר:  דער  איז  דארט  וואס  ָוֶעד“, 
’כלבו‘  הווה, עבר און עתיד. און אין 
עס  אז  טאקע  ער  ברענגט  כה)  (סי‘ 
אין  גורס  זענען  וואס  דא  זענען 
’הטיב‘,  נאכדעם  און  ’מטיב‘  אנהויב 
דעם  צוליב  איז  טעם  זייער  און 
אויבנדערמאנטן סדר (וראה עוד במשך 

חכמה במדבר כג כא).

אויף  הסבר  אינטערסאנטער  א 
נתן  רבי  שרייבט  נוסח  אונזער 
(פירוש  האראדנא  אב“ד  שפירא 
”ה‘  לויב:  דער  לגבי  אז  ברהמ“ז) 
די  אויף  זיך  באציהט  וואס  מלך...“ 
פאסיג  איז  השי“ת  פון  גרויסקייט 
הווה,  די  דערמאנען  פריער  מ‘זאל 
נישטא  איז  אויבערשטן  ביים  ווייל 
עס  ווי  אזוי  צייט,  פון  מציאות  קיין 
הּוא  ”ְוַאָּתה  כח):  קב  (תהלים  שטייט 
ּוְׁשנֹוֶתי א ִיָּתּמּו“, און אלע צייטן – 
דער עבר און הווה און עתיד – זענען 
לויב  די  אבער  הווה.  פון  בחי‘  א  אין 
ווערטער וואס מ‘זאגט ביים בענטשן 
מענטשן   – אונז  מיט  פארבינדן  איז 
גוט‘סקייט,  די  באקומען  מיר  וואס 
אויף  טיטול  א  נאר  נישט  זענען  און 
מיר:  באטאנען  אזוי  און  השי“ת, 
האבן  מענטשן  אונז  ווייל  און  ”לנו“, 
איז  עתיד,  א  און  הווה  עבר  א  מיר 
דערמאנען  פריער  זאלן  מיר  פאסיג 
פריער  איז  דאס  וואס  עבר,  לשון  א 

לויט די געשעהנישן.
משה  דוד  רבי  פון  נאמען  אין 
געברענגט  ווערט  טשארטקובער 
די  אין  אז  צחות  בדרך  טייטש  א 
א  פארהאן  אויך  איז  ווערטער 
יתברך:  ה‘  פון  בעהטן  מיר  תפילה: 
אונז  מיט  זאל  ער   – הטיב“  ”הוא 
גוט‘ס טוהן, ”הוא מטיב“ – מיר זאלן 
זיין גוט, ”הוא ייטיב“ – פון אונז זאל 
וואס  דעם  פון  גוט‘ס  ארויסקומען 
מיר וועלן גוט‘ס טוהן פאר אנדערע 

(’דברי דוד השלם‘ עמ‘ מא).


