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דאווענען – טראץ די ההבטחה
”ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵּיֶצר לֹו“ (לב ח)

דאך  אים  האט  השי“ת  געהאט,  מורא  יעקב  האט  פארוואס 
ֲאֶׁשר  ְּבכֹל   ּוְׁשַמְרִּתי  ִעָּמ ָאֹנִכי  ”ְוִהֵּנה  טו):  כח  (לעיל  צוגעזאגט 

?“ֵּתֵל
זאגט דער ’חידושי הרי“מ‘:

פון דא קען מען זעהן די גרויסקייט פון יעקב. טראץ וואס 
וואס  הבטחה  די  אויף  פארלאזט  אינגאנצן  זיך  האט  ער 
ער האט באקומען, אבער וויבאלד בדרך הטבע איז יעצט 
צו  מ‘דארף  וואס  געטוהן  יעקב  האט  צרה‘,  ’עת  א  געווען 

טוהן אין אזא צייט, און האט געדאוונט צום אויבערשטן.
זיין אייניקל דער ’שפת אמת‘ האט צו דעם צוגעלייגט: עס 
אויבישטער  דער  נישט  געבט  מלכתחילה  אז  אויס  זעהט 
פארמיידן  זיך  ער  וועט  דעם  צוליב  אויב  הבטחה  א 
פון  הבטחה  די  וואלט  אויב  יעקב,  אויך  דאווענען.  פון 
פארלאזן  דעם  אויף  זיך  זאל  ער  צוגעברענגט  ’ושמרתיך‘ 
פון  ער  וואלט  רעטענונג,  זיין  אויף  דאווענען  נישט  און 

’שפת אמת‘ תרמ“דפריער נישט באקומען די הבטחה.

בעהטן פונעם אוצר מתנת חינם
 ;...ָקֹטְנִּתי ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶּד”

ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו“ (לב יא-יב)
”‘ָקטְֹנִּתי‘ – לומר כי קטון הוא מהיותו ראוי לכל החסדים 

שעשה עמו“ (רמב“ן).
געזאגט  און  געדאוונט  האט  יעקב  אז  טייטש  גר“א  דער 
ביז  ווי  אזוי  ענוה:  געוואלדיגע  זיין  צוליב  ווערטער  די 
יעצט ”ָקטְֹנִּתי ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת 
ַעְבֶּד“, און פון דעסוועגן האסטו מיר געשאנקען חסדים 
אן א צאל, לפנים משורת הדין, אזוי אויך בעהט איך יעצט: 

”ַהִּציֵלִני ָנא“, כאטש איך האב נישט קיין שום זכות.
לייגט צו דער ראב“ד רבי משה שטערנבוך:

מיר  יעקב;  פאטער  אונזער  ווי  אזוי  זיך  פירן  מיר  אויך 
נאר  זכות,  אונזער  אין  בקשות  אונזערע  אן  נישט  הענגען 
מיר בעהטן שטענדיג פון השי“ת ער זאל זיך אויפפירן מיט 
פון  שענקען  שטענדיג  אונז  און  הדין  משורת  לפנים  אונז 
מיר  וואס  נוסח  דער  ווי  אזוי  און  חינם.  מתנת  אוצר  זיין 
בעהטן ביי די ענדע פון די ’אבינו מלכנו‘ס‘: ”חננו ועננו כי 

אין בנו מעשים עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו“.
’טעם ודעת‘

ווער איז זיך נישט מצטרף צו א ’מנחה‘?
ְרֵחִלים  ֶעְׂשִרים  ּוְתָיִׁשים  ָמאַתִים  ִעִּזים  ָאִחיו;  ְלֵעָׂשו  ”ִמְנָחה 

ָמאַתִים ְוֵאיִלים ֶעְׂשִרים“ (לב יד- טו)
מעשה שהיה מיטן ’בית הלוי‘. אמאל פארנדיג אויפן באהן 
איז געווארן דער זמן פון צו דאווענען מנחה, האט ער זיך 
אנגעשטרענגט זוכן נאך ניין אידן וואס זאלן זיך מצרף זיין 
אידן  צוויי  האבן  דעמאלטס  פונקט  אבער  דאווענען.  צום 
וואס זענען געזיצן נעבן אים באשלאסן דירעקט פארלאזן 

די וואגאן, כדי עס זאל נישט זיין א מנין.
צוגעברענגט  האט  אויפפירונג  פארדריסנדע  זייער 
פארן ’בית הלוי‘ גרויס צער. ווען ער האט געענדיגט 

דאווענען האט ער זיך אנגערופן מיט א געשפעט צוזאמען 
געוואונדערט  זיך  איך  האב  אן  אייביג  פון  ווייטאג:  מיט 
זיין  צו  געווען  מצרף  נישט  האט  אבינו  יעקב  פארוואס 
די  אויף  געבן  אכטונג  זאלן  וואס  הונט  סטאדע  א  מנחה 
אלע בהמות וואס ער האט געשיקט צו זיין ברודער? יעצט 

איז שוין פארענטפערט געווארן מיין וואונדער; עס זעהט 
אויס אז ’כלבים‘ ווילן זיך נישט מצטרף זיין צו א ’מנחה‘...
’הראשון לשושלת בריסק‘ עמ‘ 452

יעקב האט געבעהטן מ‘זאל צושפרייטן די צרות
”ְוֶרַוח ָּתִׂשימּו ֵּבין ֵעֶדר ּוֵבין ֵעֶדר“ (לב יז)

’רבונו של עולם אם  ”אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא: 
אלא  זו,  אחר  זו  אותם  תביא  לא  בני,  על  באות  יהיו צרות 

הרווח להם מצרותיהם‘“ (ב“ר עה יג).
לשון  דעם  חי‘  איש  ’בן  דער  ערקלערט  מדרש  דער  לויט 
הפסוק אין תהלים (ט י): ”ִויִהי ה‘ ִמְׂשָּגב ַלָּד ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות 
רבים?  לשון  א  מיט  ’לעתות‘  שטייט:  פארוואס  ַּבָּצָרה“, 
ווייל השי“ת האט אנגענומען די בקשה פון יעקב אבינו, אז 
אויך ווען עס קומען ח“ו צרות אויף די אידן, צושפרייט עס 
הקדוש ברוך הוא אויף אסאך ’עתות‘, און נישט זיי קומען 

’בן איש חי‘ נצביםנישט נאכאנאנד.

פונעם  לשון  דער  גוט  זייער  מען  פארשטייט  דעם  מיט 
וואס  ָאְמִרי‘  ’ִאם  סליחה  די  ביי  הבבלי  שלמה  רבי  פייטן 

מ‘זאגט אום עשרת ימי תשובה (ביי די קהילות אשכנז):
”גָשׁוֹת [עס קומען] צָרוֹת, סֵרוּג [באהאפטן] שתים שתים, 
רווח אין בינתים, מעיקות כִּנחֻשתַּיִם [אזוי ווי די קופערנע 
קייטן], דבוּקוֹת דולקות דוחקות [צוזאמען טוהן זיי אונז 

נאכיאגן און אונטערדרוקן] בלי עצלתים“.

’אשירה לה‘ בחיי אזמרה לאלקי בעודי‘
ַחר“ (לב כז) ”ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהּׁשָ

מלאך  דער  פארוואס  סיבה  די  ערקלערן  ב)  צא  (חולין  חז“ל 
האט זיך געבעהטן ביי יעקב ער זאל אים שנעל באפרייען: 
”ער האט אים געזאגט: איך בין א מלאך, און פון דער טאג 
וואס איך בין באשאפן געווארן איז נאך נישט אנגעקומען 

מיין צייט צו זאגן שירה ביז יעצט“.
געוואלדיגער  א  חיים‘  ’חפץ  דער  ארויס  לערנט  דא  פון 

מוסר דערהער:
זענען  הימל  אין  מלאכים  די  ווי  אזוי  אז  אויס  זעהט  עס 
באגרעניצט אין דער צייט וואס זיי קענען לויבן, אזוי אויך 
א גאנצע  נישט לויבן  קענען  זענען אויבן  נשמות וואס  די 
צאל  א  אן  מיר  האבן  וועלט  דער  אויף  דאקעגן,  צייט. 
באשעפער.  אונזער  דאנקען  און  לויבן  צו  געלעגנהייטן 
ווערט  וועלט  דער  אויף  לויבן  וואס  צייט  דער  אין  ווייל 
א  העליון  עולם  אין  לויבן  איז  ’עבודה‘,  א  ווי  גערעכנט 
געלעגנהייט  איין  אפילו  דערלייגן,  נישט  לאמיר  ’שכר‘. 
מיר  ווען  ווייס  ווער   – העליון  עולם  אין  ווייל  נישט,  אויך 

וועלן צו דעם זוכה זיין.
’דוגמא משיחות אבי‘ אות לז

מ‘קען צולייגן אז מיט די ווערטער פונעם ’חפץ חיים‘ קען 
מען פארשטיין וואס די חז“ל זאגן (תנחומא צו ז): ”כל העונה 
אמן בעולם הזה זוכה לענות אמן לעולם הבא“ - אנדערשט 
פון אלע נשמות וואס קענען נישט לויבן דעם אויבערשטן 
אמן  ענטפערן  צו  מקפיד  איז  וואס  דער  צייט,  יעדע  אין 

אויף דער וועלט, וועט זוכה זיין צו לויבן דעם באשעפער 
מיט ’אמן‘ אויך זייענדיג שוין אין עולם הבא.

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

פע ם
’ונפשו אותה ויעש‘ אמן

ָיכֹל  א  ִּכי  ַוַּיְרא  ִעּמֹו...;  ִאיׁש  ַוֵּיָאֵבק  ְלַבּדֹו  ַיֲעקֹב  ַוִּיָּוֵתר 
לֹו“ (לב כה-כו)

דער גאב“ד רבי משה אריה פריינד שרייבט אויף דעם 
פסוק:

עס איז באקאנט דער מאמר פונעם אר“י הקדוש (הובא 
ב‘בגדי ישע‘ או“ח קסז לג) אז אויב איינער וויל זאגן א ברכה 
די  זיין  משלים  זאל  עס  ווער  נישט  טרעפט  ער  און 
ברכה דורך ענטפערן אמן, אויב ער וועט זאגן די ברכה 
מיט גרויס חשק און מיט א געוואלדיגע ליבשאפט צו 
מלאך  א  ווערן  באשאפן  ברכה  די  פון  וועט  השי“ת, 
וואס וועט ענטפערן אמן אויף זיין ברכה. א רמז אויף 
(איוב  הפסוק  לשון  דעם  אין  טרעפן  מיר  קענען  דעם 
ַוָּיַעׂש“,  ִאּוְָתה  ְוַנְפׁשֹו  ְיִׁשיֶבּנּו  ּוִמי  ְבֶאָחד  ”ְוהּוא  יג):  כג 
באלד  מען  זאגט  השנה  ראש  פון  שחרית  ביי  וואס 
נאכדעם די ווערטער: ”נורא וקדוש“: ”והוא באחד“ – 
איז  ער  ווען  ברכה  א  זאגן  געצווינגען  איז  וואס  דער 
אליינס, ”ומי ישיבנו“ – ווער וועט ענטפערן ’אמן‘ אויף 
די  זאגן  ער  וועט  אויב   – אותה“  ”ונפשו  ברכה?  זיין 
ברכה ווי עס דארף צו זיין מיט זיין גאנצע הארץ און 
זעהל, דעמאלטס ”ויעש, נורא וקדוש“, באשאפט ער 

א הייליגער מלאך וואס ענטפערט אמן.
אויך דא קען מען אזוי טייטשן: ”ויותר יעקב לבדו – 
אמן  ענטפערן  נישט  קען  קיינער  ווען  אליין,  איינער 
[’שרו  איש  ”ויאבק  דעם  וועגן  און  ברכה,  זיין  אויף 
של עשו‘ (רש“י)] עמו“, ווייל זיינע ברכות זענען נישט 
בשלימות. פון דעסוועגן: ”וירא כי לא יכול לו“, ווייל 
די ברכה איז יא געזאגט געווארן ווי עס דארף צו זיין, 
וואס  מלאך  א  געווארן  באשאפן  איז  דעם  דורך  און 
[מ‘קען  ברכות.  זיינע  אויף  אמן  געענטפערט  האט 

צולייגן א רמז - ”לא יכל“ איז בגימטריה ’אמן‘.]
’עטרת יהושע‘

אויך דער מקובל רבי צבי הירש קאיידנובער ברענגט 
מלאכים  די  אז  צו)  (פרק  הישר‘  ’קב  ספר  זיין  אין 
שרייבט  אזוי  און  ברכות,  די  אויף  אמן  ענטפערן 
מצוה  יעדע  דורך  אז  קלאר  און  זיכער  איז  ”דאס  ער: 
און  געבוירן  דעם  פון  ווערן  טוהט  מענטש  דער  וואס 
באשאפן הייליגע מלאכים, און זיי ווערן אנגערופן די 
’מחנה‘ פון די מצוה. און ביי יעדע מצוה וואס מ‘זאגט 
א ברכה אויף דעם נעמען זיך צוזאם די מלאכים, און 
ברכה  די  הערן  זיי  און  מברך  דער  ארום  שטייען  זיי 
איז  ’מלאך‘  דעם:  אויף  רמז  א  אמן.  ענטפערן  און 

בגימטריה ’אמן‘“.

”הצילני נא מיד אחי מיד עשו"
דער 'מגלה עמוקות' אין אונזער פרשה שרייבט' אז אין זכות פון די מצוה פון אמן איז אנגענומען געווארן די תפילה פון יעקב און 
איז געראטעוועט געווארן פון זיין ברודער עשו. איבער די סגולה פון ענטפערן אמן עס זאל עפענען די טויערן פון תפילה ווערט 

געברענגט אין זוהר הקדוש (וילך רפה ב' ע"פ פירוש הסולם שם):
זיך  עפענען  ברכות  פון  טויערן  וויפיל  זיין'  צו  דארף  עס  ווי  אזוי  האבן  אינזין  און  אמן  ענטפערן  אכטונג  געבן  אונטן  אידן  די  ”ווען 
אויבן' וויפיל גוט'ס איז דא אין אלע עולמות' וויפיל שמחה געפונט זיך איבעראל. און וואס איז דער שכר פון די אידן וואס האבן 
דאס צוגעברענגט? זייער שכר איז אויך אין עולם הזה און אויך אין עולם הבא. אויף דער וועלט ווען מ'טוהט זיי עפעס א צער 
צדיק  גוי  ויבא  שערים  ”פתחו  עולמות:  אלע  אין  אויס  מען  רופט  אויבערשטן'  פארן  דאווענען  זיי  און  ווייטאג'  א  אדער 
שומר אמונים"' זאג נישט 'אמונים' נאר 'אמנים' – אזוי ווי די אידן האבן געעפענט די טויערן פון 
ברכות' אזוי אויך זאל יעצט געעפענט ווערן די טויערן' און זייער תפילה אויף זייערע קעגנער'ס 

זאל אנגענומען ווערן". 
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דאס איז פארגעקומען אין איינע פון די סאך באזוכן 
וואזנער  הלוי  שמואל  רבי  הדור  פוסק  מרן  פון 
בעל  מרן  שפיטאל.  הישועה‘  ’מעייני  די  אין  זצ“ל 
די  פון  שפיץ  אין  געשטאנען  איז  וואס  הלוי‘  ’שבט 
שפיטאל, איז געקומען אויף א באזוך צוליב עטליכע 
דעמאלטס  זיך  האט  וואס  פראגעס  הלכה‘דיגע 
געמאכט אין שפיטאל, וואס האט נאך געהאלטן אין 

זיינע ערשטע יארן.
ווען  אפטיילונגען,  אלע  אין  באזוכט  האט  רב  דער 
שפיטאל  פונעם  גרינדער  דער  אים  באגלייטן  עס 
דער  יבלח“א  און  ז“ל,  ראטשילד  משה  ד“ר  הרב 
הגאון  שפיטאל,  פונעם  רב  דעמאלטסדיגער 
אייניגע  נאך  און  שליט“א,  זיכערמאן  ישראל  רבי 

דאקטורים פון עטליכע אפטיילונגען.
געענדיגט,  זיך  האט  באזוך  דערהויבענע  די  בעפאר 
מרן  פון  ערלויבניש  געבעהטן  זיכערמאן  הרב  האט 
זצ“ל ער זאל פאר אים פארלייגן א הלכה‘דיגע פראגע 
חשובער  א  פון  געווארן  אנגעפרעגט  איז  ער  וואס 
איד, וואס ליגט קראנק אין א שווערן צושטאנד אין 

איינס פון די אפטיילונגען אין שפיטאל.
הרב  און  צוגעשטימט,  באלד  האט  וואזנער  הרב 

זיכערמאן האט אים פארגעלייגט די פראגע:
וואס  איד  עלטערער  א  איבער  זיך  האנדלט  ”עס 
שוין א לאנגע צייט פלאגט ער זיך מיט פארשידענע 
סארט קראנקייטן. ער איז צוגעבינדן צו זיין בעט אן 
צו קענען ריקן איין גליד, און איז אינגאנצן אנגעוויזן 
ער  ווען  דאקטורים,  די  פון  גוטהארציקייט  די  אין 
זאך.  גרינסטע  די  אויך  טוהן  גארנישט  קען  אליינס 
זיין הארצרייסנדע פראגע איז: צי ער קען זאגן יעדן 
די  אין  צרכי‘,  כל  לי  ’שעשה  ברכה  די  אינדערפריה 
אינגאנצן  קען  און  באגרעניצט  איז  ער  וואס  צייט 

נישט זארגן אויף זיינע אייגענע באדערפענישן?“.
פארשטעלן  געענדיגט  האט  זיכערמאן  הרב  ווען 
די  פון  קרעכץ  א  געקומען  ארויס  איז  פראגע,  די 
פראגע  די  פון  רב,  פונעם  הארץ  דערבארעמדיגע 
יסורים  שרעקליכע  די  ארויסגעהאט  גוט  ער  האט 
וואס דער קראנקער גייט אריבער טאג טעגליך, און 
דעם  פון  הערן  איך  מוז  שאלה  ”אזא  געזאגט:  האט 
עס  און  צימער  זיין  צו  גיין  לאמיר  אליין,  קראנקן 

הערן פון זיין מויל“.
מטריח  זיך  רב  דער  האט  עלטער  טיפן  זיין  פון 
געווען און איז ארויף צו דעם צימער פונעם קראנקן. 
זיך  ער  האט  צימער,  אין  אריין  איז  ער  ווען  באלד 
פונעם  לאגע  שווערן  דעם  איבערגעצייגט  שוין 
קראנקן, וואס איז געליגן אויפן בעט מאכטלאז, ווען 
זיינע  און  פלאג  זיין  ארויס  שרייט  געזיכט  זיין  פון 
צו  באהאפטן  איז  קערפער  זיין  און  מיטמאכענישן, 

עטליכע פארשידענע מאשינען.
אויפן  אנגעזעהן  זיך  האט  שמייכל  קליינע  א 
דעם  געזעהן  האט  ער  ווען  קראנקן  פונעם  געזיכט 
הויכגעשעצטן גאסט וואס איז אים געקומען באזוכן. 
ער האט פראבירט אביסל זיך אויפהויבן, אבער דער 

רב האט אים אפגעהאלטן.
”וואס טוהט איר? וויאזוי פילט מען זיך“ – האט זיך 
האט  רעאקציע  אלץ  און  אינטערעסירט.  רב  דער 
האט  ער  קרעכץ,  טיפע  א  געגעבן  קראנקער  דער 

אפילו נישט געקענט ענטפערן מיט זיין מויל.
”ווילט איר הערן א ערציילונג?“ – האט הרב וואזנער 
מיטן  צוגעשאקלט  האט  קראנקער  דער  געפרעגט, 

קאפ, און דער רב האט אנגעהויבן פארציילן:
”דאס איז געווען אין מיינע בחור‘ישע יארן, ווען איך 
האב געלערנט אין ישיבת ’חכמי לובלין‘, אונטער די 
שאטן פון מורי ורבי, דער באקאנטער גאון רבי מאיר 

שפירא זצ“ל.
איין טאג האט מיין רבי זצ“ל מיר גערופן, און האט 
מיך געבעהטן איך זאל אים באגלייטן אויף א מצוה 
פון ’ביקור חולים‘ ביי איינעם פון זיינע נאנטע, וואס 
צוליב זיין קראנקייט האט שוין יענער נישט געקענט 
עס  איך  האב  פרייד  מיט  בעט.  זיין  פון  אראפגיין 
אנגענומען, און דער רב האט אנגעטוהן זיין הוט און 

האט זיך געאיילט צו גיין מיט מיר צו דעם קראנקן.
דער  פון  הויז  דעם  צו  אנגעקומען  זענען  מיר  ווען 
קראנקן האבן מיר באלד געזעהן זיין שווערע לאגע, 
ער איז געליגן אויף זיין בעט אן צו קענען רוקן איין 
קאלעך.  ווי  בלאס  געווען  איז  פנים  זיין  און  גליד, 
אז  איבערראשונג,  מיין  געווען  איז  גרויס  ווי  אבער 

זענען  מיר  אז  באמערקט  האט  קראנקער  דער  ווען 
געשמיכלט  ער  האט  צימער,  זיין  אין  אריינגעקומען 
מיט א גרויסע שמייכל צו אונזער ריכטונג, ’פון אויער 

צו אויער‘.
געווען  נישט  אינגאנצן  איז  שמייכל  ברייטער  דער 
פארשטענדליך אקעגן זיין לאגע, און מיין רבי זצ“ל 

האט אים געפרעגט – ’לשמחה מה זו עושה?‘.
האט  קראנקן  מיטגעמאכטן  פונעם  ענטפער  דער 

אונז ביידע צעשרויפט:
באזוכן.  מיך  מענטשן  וואוילע  קומען  טאג  ’יעדן 
איך  ווי  אזוי  זיין  מכבד  זיי  איך  וויל  קומען,  זיי  ווען 
זיי  צייטן,  גוטע  מיינע  אין  געוואוינט  געווען  בין 
ווען  ספעציעל  און  טרינקען.  און  עסן  דערלאנגען 
עס קומען צו מיר אזעלעכע מכובד‘יגע מענטשן ווי 
ענק זענען, וואלט איך דאך געדארפט זיך אינגאנצן 
אויפשטעלן. אבער ליידער צו מיין ווייטאג אין מיין 

יעצטיגע לאגע קען איך גארנישט טוהן.
זיין  מכבד  קען  איך  וויאזוי  וועג  איינציגסטע  די 
קומען  וואס  די  פאר  שעצונג  מיין  ארויסווייזן  און 
זיי  טוה  איך  וואס  דעם  מיט  נאר  איז  באזוכן,  מיר 
אויך  זיי.  צו  מיך  פריי  איך  שטארק  ווי  ארויסווייזן 
דאס קען איך נישט ארויסגעבן אויף א אנדערע וועג 
אויף  ארויף  ברענג  איך  וואס  שמייכל  די  מיט  נאר 
מיין געזוכט – קומט דען נישט אז איך זאל צו ענק 

שמייכלען דאס מערסטע וואס איך קען?!‘“.
הרב וואזנער האט געענדיגט זיין ערציילונג און האט 
ווארעם געדרוקט די האנט פונעם קראנקן, ווען ער 

זאגט אים:
און  צימער  דיין  צו  אריינגעקומען  בין  איך  ”ווען 
איז  וואס  שמייכל  קליינע  די  באמערקט  האב  איך 
ארויף געקומען אויף דיינע ליפן, האב איך זיך באלד 
געהערט  האב  איך  געשיכטע.  די  אין  דערמאנט 
פונעם רב פון שפיטאל אז דו האסט אים געפרעגט 
וויאזוי דו קענסט זאגן די ברכה ’שעשה לי כל צרכי‘ 
אין די צייט וואס דו קענסט נישט טוהן פאר דיינעט 
זיך  וואונדער  איך  זאך.  קלענסטע  די  אפילו  וועגן 

אויף דיין פראגע:
אויסצופירן,  שליחות  געוואלדיגע  א  דאך  האסט  דו 
דיין  אין  אויך  זיך.  געפונסט  דו  וואס  פלאץ  דער  אין 
שווערע לאגע קענסטו שמייכלען מיט א שטראלנדן 
קומען  וואס  די  דערפרייען  דעם  מיט  און  געזוכט, 
דיך באזוכן. האלט דיך נישט צוריק פון צוטוהן אזוי! 
אנשטרענגען  זיך  זאלסטו  ווייטער  און  היינט  פון 
דיר,  צו  אריין  קומט  וואס  יעדער  צו  שמייכלען 
שמייכל צו אנדערע, און שמייכל אויך צו דיר. דאס 
איז דיין ’כל צרכי‘, און וועגן דעם קענסטו זיכער זאגן 

די ברכה...“.
צימער  פון  ארויסגיין  געוואנדן  זיך  האט  ער  בעפאר 

האט הרב וואזנער אים פריינדליך געזאגט:
שטארקן  וועסט  דו  מער  ווי  אז  וויסן  זאלסט  ”דו 
און  ווערן.  געשטארקט  אליינס  וועסטו  אנדערע 
הילף  אויבערשטנ‘ס  מיטן  אז  אן  אייך  וואונטש  איך 
די  אויך  בשמחה  זאגן  צו  זיין  זוכה  בקרוב  וועסטו 
וועט  אויבישטער  דער  ווען  אסורים‘,  ’מתיר  ברכה 
קענען  וועסט  דו  און  שלימה  רפואה  א  שיקן  דיך 
אראפ גיין פון דעם קראנקן-בעט, און צוריק קומען 

צו די כוחות ווי אמאל“.
אייגענע  זיינע  מיט  אז  זיכערמאן,  הגר“י  דערציילט 
און  טאג  יענעם  פון  וויאזוי  געזעהן  ער  האט  אויגן 
פונעם  לאגע  די  פארבעסערט  זיך  האט  ווייטער 
געפיהלט  נישט  מער  שוין  זיך  האט  ער  קראנקן. 
געווען  מקפיד  האט  ער  וועלט.  דער  אויף  איבעריג 
צו פאלגן די ווערטער פון הרב וואזנער, אויפנעמען 
מיט א שמייכל יעדן איינעם וואס איז אים געקומען 
פארווירקליכט  איז  רב  פונעם  ברכה  די  און  באזוכן, 
שוין  ער  איז  שפעטער  טעג  עטליכע  ווען  געוארן, 
זיך  ער  האט  צוביסלעך  און  בעט  זיין  פון  אראפ 

געשטארקט און צוריק געקומען צו זיינע כוחות.
’באר החיים‘ ל“ג בעומר עמ‘ קסז

’שעשה לי כל צרכי‘ – אויך ווען איך בין קראנק

פערל ווערטער 
און ערקלערונגען

אויף ’ברכת המזון‘
פערלעתעתענה אמונים 

אוון
או

ם 
ברכת המזון – ’הטוב והמטיב‘ (ז‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

עשה לי כל
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דער אונטערשייד צווישן 
’הטבה‘ און ’גמול‘

ערקלערט  איז  עס  ווי  אזוי 
פריערדיגן  אינעם  געווארן 
ארטיקל, האבן די חכמים מתקן 
געווען צו דאפלען אין די ברכה 
פון  לשון  א  מיט  לויב  אונזער 
פון  לשון  א  מיט  און  ’גמול‘ 
הוא  גמלנו...  ”הוא   – ’הטבה‘ 

הטיב...“.
מיר דאפלען אונזער לויב, ווייל 
אונטערשייד  א  דא  איז  עס 
’הטבה‘:  און  ’גמול‘  צווישן 
באצאלן  צוריק  באדייט  ’גמול‘ 
אים  האט  ער  וואס  דעם  אויף 
סיי  און  גוט‘ס  געטוהן,  פריער 
ער  גוט‘ס  מער  ווי  פארקערט; 
אזוי  באקומען,  פריער  האט 
באצאלן  צוריק  יעצט  ער  וועט 
גוט‘ס, און אזוי אויך פארקערט. 
מען  געבט  ’הטבה‘  דאקעגן 
זיינע  צו  שייכות  קיין  אן 
צוליב  נאר  מעשים,  פריערדיגע 
די גוטסקייט פון דער וואס וויל 
גוט‘ס טוהן מיט אנדערע (’ברכות 
’להודות ולבקש‘ ע“פ דברי  אבי‘ וישלח ב; 

המלבי“ם בישעיה נט יח, עי“ש).

’הוא  לשון  דעם  מיט  לענינינו, 
אלע  די  אויף  מיר  לויבן  הטיב‘ 
טובות וואס מיר האבן באקומען 
צוליב השי“ת‘ס גוט‘סקייט, און 
פעלן  וואס  זאכן  די  זענען  דאס 
עקזיסטענץ  אונזער  אויף  אויס 
מיטן  אבער  וועלט.  דער  אויף 
גמלנו‘,  ’הוא  לשון  דעם  זאגן 
גוט‘ס  אלע  די  אויף  מיר  לויבן 
געווען  זוכה  האבן  מיר  וואס 
טובים  מעשים  אונזערע  לויט 

(רוקח, ע“פ לשון הכתוב ישעיה סג ז).

’אין עוד מלבדו‘
י)  ח  (דברים  הירש  הרש“ר 
מיר  זאגן  פארוואס  ערקלערט 
ווארט  די  מאל  עטליכע  איבער 
הברכה:  נוסח  דעם  אין  ’הוא‘ 
הוא  מטיב,  הוא  הטיב,  ”הוא 
ייטיב... הוא גמלנו, הוא גומלנו, 
הוא יגמלנו“, ווייל די ברכה האט 
מען מתקן געווען לזכר די הרוגי 
ביתר, און עס איז דאך באקאנט 
צוליב  וואס  אויפשטאנד  די  אז 
געווארן  חרוב  ביתר  איז  דעם 
שטאלץ  די  צוליב  געווען  איז 
מענטשן  שטארקע  די  פון 
אויף  פארלאזט  זיך  האבן  וואס 
האבן  און  שטארקייט  זייער 
אין  ווידערשפעניגן  געוואלט 
אקעגן  קעניגרייך  רומי‘שער  די 
(ראה  ווילן  אויבערשטנ‘ס  דעם 
ה  תעניות  רמב“ם  ה;  ד  תענית  ירושלמי 
ג). און ווען די שטאט ביתר איז 
חרוב געווארן איז זייער שטאלץ 
געווארן,  דערנידערט  אינגאנצן 
זענען  ביתר  הרוגי  די  ווען 
קענען  זיי  מ‘זאל  אן  געליגן 
באערדיגן, ביז דער אויבישטער 

האט צוגעהערט די תפילות פון 
מ‘האט  און  ישראל  חכמי  די 
ערלויבט זיי באערדיגן, און דאס 
א  מיט  צוגעגאנגען  איז  אלעס 
נס אז זייער קערפער איז נישט 
עס  טראץ  געווארן  פארפוילט 
איז אריבער אסאך צייט פון ווען 

זיי זענען גע‘הרג‘עט געווארן.
חכמים  די  ווען  דעריבער, 
ברכה  די  געווען  קובע  האבן 
זיי  האבן  ביתר,  הרוגי  די  לזכר 
באטאנען  מ‘זאל  געווען  מתקן 
נישט ווייניגער פון זעקס מאל: 
אויבערשטן,  דעם  אקעגן  ’הוא‘ 
האט  עס  וואס  וויסן  זאלן  אלע 
פון  מענטשן  די  מיט  פאסירט 
ביתר, מ‘זאל זיך נישט פארלאזן 
שטארקייט,  אייגענע  די  אויף 
נאר מ‘זאל וויסן און ארייננעמען 
דער  נאר  אז  הארץ  אין 

אויבישטער טוהט אלעס.

ט“ו בקשות אקעגן 
די ט“ו סעודות

הברכה  נוסח  דעם  אין 
לשונות  פופצן  מיר  דערמאנען 
ולחסד,  ”לחן,  בקשה:  פון 
הצלה,  ולרווח,  ולרחמים, 
והצלחה, ברכה, וישועה, נחמה, 
ורחמים,  וכלכלה,  פרנסה, 

וחיים, ושלום, וכל טוב“. 
שפירא  שמשון  ב“ר  נתן  רבי 
גאוני  די  (פון  האראדנא  פון 
פולין פאר ארום פינף הונדערט 
’מגלה  פונעם  זיידע  דער  יאר, 
אויף  פירוש  זיין  אין  עמוקות‘) 
ברכת המזון ערקלערט ער אויף 
מ‘האט  פארוואס  וועגן  זיבן 
פונקט  זאגן  צו  געווען  מתקן 
בענטשן.  ביים  לשונות  פופצן 
מיר  וועלן  קענען  ראם  די  אין 
ברענגען  אראפ  קענען  נישט 
אבער  טעמים,  זיינע  אלע 
מיר  וועלן  טעם  ערשטן  דעם 

ברענגען:
געווען  מתקן  אזוי  עס  מ‘האט 
וואס  סעודות  פופצן  די  אקעגן 
וואך:  יעדע  עסט  מענטש  א 
און  טאג,  יעדן  סעודות  צוויי 
נאך איין סעודה אין שבת, וואס 
ביי יעדע איינע פון די בענטשט 
אויס  קומט  המזון,  ברכת  מען 
לויט דעם אז מיר בענטשן יעדע 
אויף  סימן  א  מאל.  פופצן  וואך 
זאגט  ברענגען -  מען  קען  דעם 
רבי נתן שפירא – פון דער לשון 
יח):  (קטו  תהלים  אין  הפסוק 
ט“ו [י-ה]   – י-ה“  נברך  ”ואנחנו 
מאל אין א וואך וועלן מיר לויבן 
אונזער  אויף  אויבערשטן  דעם 

שפייז] ”מעתה ועד עולם...“. 


