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'בעל צפן' האט געשטערט צו דאווענען
ְצפֹן...;  ַּבַעל  ִלְפֵני  ְוַיֲחנּו...  ְוָיֻׁשבּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  "ַּדֵּבר 
ְוָאַמר ַּפְרעֹה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם 

ַהִּמְדָּבר; ְוִחַּזְקִּתי ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם" (יד ב-ד)
זאגט דער ערלויער רב רבי שמעון סופר: 

צוליב דעם וואס דער 'בעל צפן' איז געווען די עבודה 
זרה פון די מצריים (רש"י), האבן די אידן נישט געקענט 
מ'טאר  ווייל  געווען,  דארט  זענען  זיי  ווען  דאווענען 
דאך נישט דאווענען אקעגן א עבודה זרה (ראה שמו"ר יב 
ה). ווען פרעה האט געזעהן אז די ישראל זענען יעצט 
"לפני בעל צפן", האט ער פון דעם פארשטאנען אז: 
דיבור,  לשון  פון  איז  ['מדבר'  המדבר"  עליהם  "סגר 
ג):  ד  השירים  (שיר  פסוק  דעם  טייטש  רש"י  ווי  אזוי 
"ומדברך נאוה" – "'ומדברך' – דיבורך"], ד.מ.: אז זיי 
זייער  אויף  דאווענען  צו  מעגליכקייט  די  נישט  האבן 
ישועה. דאס האט אים געשטארקט און געמוטיגט ער 
זאל זיי נאכלויפן, ווייל ער האט געוואוסט ווי שטארק 
כלל ישראל איז אנגעהאנגען אין דעם כח פון תפילה.

'שיר מעון' 

'סגר עליהם' דער מויל 'המדבר'
"ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר" (יד ג)

דער בוטשאטשער רב רבי אברהם דוד ווארמאן זאגט:
די  אין  אריינגעטוהן  שטארק  איז  וואס  מענטש  א 
נאך  גלוסט  זעהל  זיין  און  הזה  עולם  פון  טירדות 
געלט, קען נישט לערנען און דאווענען ווי עס דארף 
צו זיין, וויל זיין מח איז נישט פריי צו דעם. דער יסוד 
איז מרומז אין אונזער פסוק: "נבוכים הם בארץ" – די 
וועלט'ליכע  די  אין  איינגעזינקען  איז  מח  זייער  וואס 
זאכן, דעריבער: "סגר עליהם המדבר" – ד.מ. ַהְמַדֵבּר, 
ווייל זייער מח קען זיך נישט קאנצענטרירן אין תורה 

און אין תפילה.
מען  קען  ג-ד)  (קטו  תהילים  אין  פסוק  דער  פון  אויך 
וואס:  דעם  צוליב  יסוד;  דער  אויף  רמז  א  טרעפן 
"עצביהם כסף וזהב..." – זיי זענען טרויערדיג און זיי 
ולא  להם  "פה  זילבער,  און  גאלד  זייער  אויף  זארגן 
ידברו" – קענען זיי נישט לערנען און דאווענען מיט 

'מחזה אברהם' קאפ און מח.

כאילו היינט איז ער אריבער דעם ים
ַלה'  ַהּזֹאת  יָרה  ַהּׁשִ ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  מֶֹׁשה  ָיִׁשיר  "ָאז 

ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר" (טו א)
ערקלערט  לאמר"  "ויאמרו  לשון  דאפלטען  דעם 
אויף  ארויף  גייט  "'לאמר'  ב):  נד  (בשלח  הק'  זוהר  דער 
נישט  קיינמאל  זאל  עס  כדי  דורות,  קומענדיגע  די 
פארגעסן ווערן פון זיי. יעדער וואס האט זוכה געווען 
צו די שירה אין עולם הזה, איז זוכה צו זאגן אין עולם 
דעם  מיט  לויבן  צו  זיין  זוכה  אויך  וועט  און  הבא, 
כנסת  ווען  המשיח  מלך  פון  צייטן  די  אין  לויב 

ישראל וועט זיך פרייען מיט הקדוש ברוך הוא. ווייל 
דער פסוק 'לאמר' איז טייטש: 'לאמר' אין דער צייט, 
'לאמר' אין די הייליגע לאנד ווען די אידן וועלן דארט 
וואוינען, 'לאמר' אין גלות, 'לאמר' ווען די אידן וועלן 

אויסגעלייזט ווערן, 'לאמר' אין עולם הבא".
לייגט צו דער חיד"א: "ווייל דער זוהר הקדוש זאגט 
שירת  זאגט  וואס  דער  אויף  זאכן  גרויסע  אזעלעכע 
גרויסע  א  מיט  זאגן  עס  מען  זאל  דעריבער  הים, 
די  אין  פארשטעלן  זיך  מ'זאל  און  פרייד,  און  שמחה 
געדאנקען כאילו מ'שטייט אין די טרוקעניש אינמיטן 
די ים און די מצריים ווערן דערטרונקען און נאר ער 
אויף  סגולה  א  איז  דאס  און  געראטעוועט.  ווערט 

כפרת עוונות, ווי באקאנט".
רבי  הגה"צ  משגיח  פאנאוויזשער  פונעם  תלמיד  א 

יחזקאל לעווינשטיין האט דערציילט:
פון  פריער  אויפגעשטאנען  איך  בין  איינמאל 
פונעם  צימער  די  פון  איך  הער  אט  און  געווענליך, 
משגיח וואס איז געווען א שטאק העכער די שוהל, 
א שטארקע גרודער פון שלעפן מעבל. זיך זארגנדיג 
אויפן משגיח האב איך זיך געאיילט ארויף גיין אויבן 
און איך האב אריינגעקוקט דורך דעם שפאלט פונעם 
האב  איך  געווארן:  קלאר  מיר  איז  זאך  די  און  טיר, 
באמערקט וויאזוי דער משגיח האט אויסגעשטעלט 
סידור  די  גענומען  האט  און  בענק,  פון  רייע'ס  צוויי 
גיין  אריבער  אנגעהויבן  האט  און  האנט  זיין  אין 
צווישן זיי ווען ער אינגאנצן פאר'מח'ט. וויבאלד ער 
ער  האט  שמחה,  מיט  שירה  די  זאגן  געוואלט  האט 
ווי  מעגליך  ווייט  ווי  פילן  צו  כדי  שפיל  די  געמאכט 

ער גייט אריבער דעם ים.
'עבודת הקודש' - צפרן שמיר ב כד (הובא במשנ"ב נא יז); 'שיח יצחק' 
יציאת מצרים עמ' רכט

אין זכות פון די שירה ווערט אנגענומען די תפילה
ַלה' ַויֹּאְמרּו  ַהזֹּאת  ַהִשּׁיָרה  ֶאת  "ָאז ָיִשׁיר מֶֹשׁה ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל 
ֵלאמֹר ָאִשׁיָרה ַלה' ִכּי ָגאֹה ָגָּאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָיּם " (טו א)
און  ישראל,  כלל  אין  מנהג  באקאנטער  א  איז  עס 
געוויסע  זינגען  צו  טובים,  ימים  די  אין  איבערהויפט 
שטיקלעך ביים דאווענען. דער טעם פון דער מנהג האט 

ערקלערט דער 'בן איש חי':
ווען די אידן קומען בעהטן אויף זייערע געברויכן, שטעלן 
זיך אוועק די מקטרגים אקעגן זיי מיט א טענה אז צוליב 
זאל  תפילה  זייער  אז  ראוי  נישט  זיי  זענען  זינד  זייערע 
ליד,  א  זינגען  צו  מען  פירט  דעריבער  ווערן.  אנגענומען 
און די מקטרגים מיינען אז די אידן ווילן זינגען און לויבן, 
ממילא האלטן זיי זיך אפ פון צו מקטרג זיין. און די חכמים 
האבן שוין אויף דעם מרמז געווען זאגנדיג (ברכות ו א): 

'רינה'  די  דורך  ווייל  תפילה",  תהא  שם  רינה  "במקום 
האלטן די מקטרגים נישט אפ דאס דאווענען.

'בניהו' ברכות ו א 

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

פע ם
התנאה לפניו בברכות 
"ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאֵקי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהּו" (טו ב)

"'ואנוהו' – ִהְתָנֶאה לפניו במצוות, עשה לפניו סוכה נאה ולולב 
נאה ושופר נאה, ציצית נאה וספר תורה נאה" (שבת קלג ב).

"דכל  א):  רעא  עקב  מהימנא  רעיא  (זוהר,  געזאגט  האבן  חכמים  די 
יאות"  כדקא  בקיומא  איהו  דא  אמן  עליה  דאתיבו  ברכה 
[איבערגעטייטש אין אידיש: "א ברכה וואס מ'האט אויף דעם 
געענטפערט אמן איז די ברכה ווי עס דארף צו זיין]. אזוי אויך 
זידיטשויב:  פון  הירש  צבי  רבי  פון  מאמר  דער  באקאנט  איז 
"א ברכה אן קיין אמן איז עס פונקט ווי א פלג גופא (א האלבע 

קערפער)".

אויך  ווערט  ברכה,  די  משלים  איז  אמן  ענטפערן  אז  זאך  די 
ענטפערן  "ווייל  כ):  (קסז  ברורה'  'משנה  אין  להלכה  געברענגט 
מ'ענטפערט  וואס  דעם  דורך  ברכה...  די  פון  טייל  א  איז  אמן 
אויף דעם אמן איז די ברכה מער חשוב'ער". פון דעם לערנען 
מיר זיך אז אויסער וואס ענטפערן אמן איז א מצוה פאר זיך, 
איז עס אויך משלים און מחשיב די ברכה, קומט אויס, אז דער 
ווערן  געענטפערט  זאלן  ברכות  זיינע  אז  אכטונג  געבט  וואס 
מיט א אמן, איז מיט דעם מקיים די מצוה פון 'זה א-לי ואנוהו' 
– טוה באשיינען דעם אויבערשטן מיט שיינע און שלימות'דיגע 

ברכות.
דער ש"ך (חו"מ שפב ד) איז אויך מחדש אז דאס וואס די חכמים 
זאגן (חולין פו ב) אז די ווערד פון יעדע ברכה איז צעהן זהובים, 
איז געזאגט געווארן נאר אויף א ברכה וואס מ'האט אויף דעם 

געענטפערט אמן.
האדמו"ר רבי ישראל פון מאדזשיץ ערקלערט מיט דעם וואס 
מיר זאגן ביים בענטשן: "כן יברך אותנו... בברכה שלימה ונאמר 
צו  צושטעלן  זאל  ער  מיר  בעהטן  וועמען  פון  לכאורה,  אמן". 
אונז און ענטפערן אמן? נאר מיט דעם זאגן מיר, כדי די ברכה 
זאל זיין בשלימות, דארף מען מקפיד זיין אויף 'ונאמר אמן' – 

מ'זאל ענטפערן אויף דעם אמן.
ערקלערט  דעם  מיט  האט  ווילנא  פון  בלאך  דוד  אברהם  רבי 
שמר  צדיק  גוי  ויבא  שערים  "פתחו  ב):  כו  (ישעיה  פסוק:  דעם 
ב):  קיט  (שבת  חכמים  די  דרש'ענען  דעם  אויף  וואס  אמנים", 
"אל תקרי 'אמונים' אלא שאומרים אמן"; 'שמר' איז פון לשון 
טוהט  וואס  דער  צדיק?  גוי  דער  איז  ווער  שם),  (רש"י  'ווארטן' 
ס'וועט  ווער  זיין  וועט  עס  ביז  ברכה  א  זאגן  צו  פון  ווארטן 

משלים זיין זיינע ברכות דורך ענטפערן אמן.
רבי משה יקר אשכנזי זאגט אז א ברכה וואס מ'האט אויף דעם 
נישט געענטפערט אמן איז אזוי ווי א געקעכץ אן קיין זאלץ. 
אזוי ווי דער זאלץ איז א וויכטיגע זאך אין די געקעכץ טראץ 
עס איז זייער ווייניג, אזוי אויך ענטפערן אמן מאכט טייער די 

ברכה, כאטש עס איז איין קליינע ווארט.
'פתח עינים' [פון רמ"י אשכנזי] דף ז; 'פרי קודש הילולים' שער הברכות פ"ד; 'דברי 
ישראל' נח; 'ציצית הכנף' [פון רא"ד בלאך] דף כ

טייערע אידן!
עס איז באקאנט וואס די פוסקים (רמ"א או"ח קסז ב; משנ"ב שם כ) זאגן א ענטפערן אמן איז א טייל 
שטייט  הקדוש  זוהר  אין  בשלימות.  מער  און  חשוב'ער  ברכה  די  ווערט  דעם  דורך  און  ברכה  די  פון 
אויך (עקב רעא א) אז א ברכה וואס מ'האט דערויף געענטפערט אמן איז א ברכה ווי עס דארף צו זיין.

ביי יעדע מצוה זענען מיר מהדר ווי ווייט מעגליך, און מ'געבט אויס אסאך 
הדין  עיקר  א  פון  שטאמט  וואס  הידור,  א  מיר  האבן  דא  דעם,  אויף  געלט 
און מיר דארפן נישט צוליב דעם אינוועסטירן א גרויסע סומע געלט אדער 

ן?אוועק געבן טייערע צייט, פארוואס זאלן מיר עס נישט מקיים זיין? ם ז שט מק ר עס נ ט, פארוואס זאלן מ ע צ

בני אמונים – ברכות השחר בשלמות. 
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פאר  פאסירט  האט  ערציילונג  פאלגנדע  די 
תלמוד  חשוב'ע  די  פון  איינע  אין  יאר  עטליכע 
תורה'ס אין די צפון געגנט. אין דער תלמוד תורה 
יעדן  מנהג,  אינטערסאנטער  א  איינגעפירט  איז 
זיך  נעמען  גיין,  אהיים  פארן  קודש,  שבת  ערב 
צוזאם די קינדער פון כיתה א' צו זאגן עטליכע 
באקומען  ענדע  די  אין  ווען  תהלים,  קאפיטלעך 

זיי א נאש לכבוד שבת.
אונטער די גרינדונג פון די 'חברת תהלים' ליגט 
עס  וואס  ערציילונג  ערשיטערטע  א  באהאלטן 

איז דערציילט געווארן דורך די בעלי המעשה:
וואס  שמים  ירא  א  איד  ערליכער  א  אפרים, 
ארבעט  צפון,  אין  שטעטעלע  א  אין  וואוינט 
דעם  צו  בינען-שטאק.  א  אין  פרנסה  זיין  פאר 
און  ידיעות  ברייטע  האבן  צו  אויס  זיך  פעלט 
אונזער  וואס   – פארשטאנד  פונקטליכע  א 
איינגעקויפט  דאס  זיך  האט  אפרים  באקאנטער 
שוין  ארבעט  ער  וואס  יארן  אסאך  פון  לויף  אין 
אין דער פאך, אין אנהויב אלץ א העלפער פאר 
אייגענער  א  אלץ  שפעטער  און  הבית,  בעל  א 
בעל-הבית. זיין גוטער נאמען און די ספעציעלע 
קוואליטעט פון די האניג זענען ברייט באקאנט 
געווארן, און מיטן אויבערשטנ'ס הילף האט ער 
געהאט א אויסערגעווענליכע הצלחה. ער האט 
האבן  וואס  בינען-שטאקן,  אסאך  פארמאגט 
געזונטע  און  געשמאקע  פיינע  ארויסגעגעבן 

האניג.
זיינע  זיך  האבן  יאר  עטליכע  פון  לויף  אין 
שטארק  האבן  און  פארברייטערט  געשעפטן 
געבליהט, די 'דבש אפרים' האט געהאט א גוטע 
שיינע  מיט  געווארן  פארקויפט  איז  עס  נאמען, 
זייער  געווען  זענען  קונדן  די  און  פארדינסטן, 
צופרידן. די מויל פון אפרים איז געווען פול מיט 
שבח והודאה צו הקב"ה וואס מיט זיין גוט'סקייט 
האט ער אים צוגעשטעלט א מכובד'יגע ארבעט 

מיט שיינע פארדינסטן פון דער זייט.
צושטערט  איז  טעג  די  פון  איינע  אין  אבער 
מכה  די  ווען  אפרים,  פון  רואיגקייט  די  געווארן 
געליטן  האבן  צפון  אין  פארמער'ס  אסאך  וואס 
דערפון האט צו אים דערגרייכט. דאס איז די מכה 
פון גנב'ענען. די אראבער'ס פון די דערנעבנדיגע 
געטוהן  יעצט  ביז  זיך  האבן  וואס  דערפער, 
ירקות  און  פירות  אוועקשלעפן  מיט  'באגענוגן' 
פון די פעלדער פון די אידישע שטעטעלעך אין 
די געגנט, האבן זייערע אויגן געלאקערט אויף א 
נייעם תחום, און האבן אנגעהויבן טשעפענען די 

בינען-שטאקן פון אפרים.
אזוי, איינמאל אין עטליכע טעג האט אפרים זיך 
געפיהל.  גוטע  א  נישט  מיט  ערוועקן  געטוהן 
ער  האט  פעלד  זיין  צו  ארויס  איז  ער  ווען 
טאקע געזעהן ווי די גנבים האבן געהאט אוועק 
בינען-שטאקן  עטליכע  אדער  איינס  געשלעפט 
אנגעפילט מיט האניג, א האראוואניע פון אסאך 

צייט און אסאך כח.
אין אנהויב האט אפרים פראבירט זיך צו שלאגן 
מיט די ערשיינונג מיט זיינע אייגענע כוחות, ער 
פריינד  גוטע  עטליכע  מיט  אפגעשמועסט  האט 
געבן  אכטונג  געטראכט  זיי  האבן  צוזאמען  און 
א  טוהן  דורך  בינען-שטאקן,  די  אויף  ביינאכט 
רייע צווישן זיי, אבער די אראבער האבן כמעט 
די  פון  באהאלטן  זיך  געווען  מצליח  שטענדיג 
כלים  זייערע  אנפילן  און  היטער'ס  די  פון  אויגן 

מיט א גרויסע קוואנטום פון בינען-שטאקן.
אפרים און זיינע חברים האבן פראבירט בעהטן 
אויך  האבן  זיי  אבער  פאליציי,  די  פון  הילף 
גארנישט געקענט העלפן, און די ערשיינונג האט 

זיך נאר פארמערט און פארשפרייט.
פארקומען  פלעגן  גניבות  די  פון  מערהייט  די 
זיינע  און  אפרים  אז  וויסנדיג  שבת-ביינאכט. 
דאס  אראבער  די  האבן  שבת,  היטן  חברים 
בינען- די  בא'גנב'ענען  צו  כדי  אויסגענוצט 

שטאקן און צוברענגען גרויסע שאדנ'ס.
אנרופן  מען  פלעגט  שבת  מוצאי  יעדע  כמעט 
אים  און  אפרים,  צו  פאליציי-געגנט  די  פון 
אין  באזוכט  'זיי'  האבן  נאכאמאל  אז  דערציילן 

זיינע פעלדער.
וועג  אנדערע  קיין  געהאט  נישט  האט  אפרים 
נאר זיך צו ווענדן צו א פארזיכערונג'ס קאמפאני 
נעמען  אונטער  זיך  זאלן  זיי  אז  ביטוח)  (חברת 
גרויסע  די  צוליב  פארמעגן.  זיין  פארזיכערן  צו 

די  מיט  פארבינדן  געווען  איז  וואס  ריזיקע 
א  געבעהטן  קאמפאני  די  האט  פארזיכערונג, 
דעם  צוליב  אבער  סומע.  גרויסע  חודש'ליכע 
מער  נאך  געווען  זענען  בינען-שטאקן  די  וואס 
טייער, האט ער נישט געהאט קיין אנדערע וועג 

נאר צו צושטימען צו די טייערע פרייז.
אונזער  חתמ'ענען,  נאכן  צייט  אקורצע  אבער 
ערליכער  א  געווען  איז  געזאגט  ווי  וואס  פריינד 
דער  אליינ'ס:  זיך  צו  געטראכט  האטט  איד, 
דער  איז  ער  יכול,  כל  א  דאך  איז  אויבישטער 
וואס איז מוריש ומעשיר, ממית ומחיה; איז דען 
נישט בעסער איז 'פארזיכערן' די בינען-שטאקן 
חבר  א  זיינ'ס  באטייליגט  האט  ער  אים...?!  ביי 
מיט זיינע געדאנקען, אויך א שומר מצוות וואס 
און  גניבות,  די  פון  געליטן  ביטער  אויך  האט 

יענער האט באלד צוגעשטימט מיט אים.
דערמאנט  זיך  האט  ער  געטוהן,  און  געטראכט 
אלץ  דינט  וואס  פריינד  גוטער  אלטער  זיין  פון 
מנהל פון א געלונגענער תלמוד תורה אין איינע 
פון די שטעט אין צפון, און ער האט זיך פארבינדן 
מיט אים, דערציילט זיין צרה, און נאכדעם האט 
איז  וואס  געדאנק  די  ארויפגעברענגט  אים  ער 

אים איינגעפאלן:
אפמאך;  א  מיר  מאכן  אפשר  האלטסטו,  "וואס 
יעדן ערב שבת זאלן די קינדער פון די כיתה א' 
קאפיטלעך  עטליכע  זאגן  תורה  תלמוד  די  אין 
אויף  חבר,  מיין  פאר  און  מיר  פאר  תהלים 
שמירה און הצלחה, און עס זאל נישט געשעהן 
די  און  בינען-שטאקן,  אונזערע  פאר  שאדן  קיין 
פאר  באצאלן  געדארפט  האב  איך  וואס  סומע 
די 'פארזיכערונג' וועל איך געבן פאר די תלמוד 
תורה האבן א טייל אין די ריינע הבל פיהם פון 
די תינוקות של בית רבן וואס טוהט באשיצן און 
ראטעווען די גאנצע וועלט, און קען זיכער אויך 

באשיצן מיין פרנסה".
צוגעשטימט  פרייד  גרויס  מיט  האט  מנהל  דער 
אנגעהויבן  האט  אפמאך  דער  און  דעם,  צו 
ארבעטן; יעדן חודש פלעגט אונזער באקאנטער 
דער  ידיד  זיין  פאר  סומע  שיינע  א  איבערגעבן 
דעם  אנשטאט  און  תורה,  תלמוד  פונעם  מנהל 
זאגן  שבת  ערב  אום  וואך  יעדע  מען  פלעגט 
זיין  און  אפרים  פון  לזכותו  תהלים  קאפיטלעך 
חבר, זייער פארמעגן זאל נישט געשעדיגט ווערן 

דורך די אראבער.
פון  געארבעט.  וואונדערליך  האט  אפמאך  דער 
אראבער  די  האבן  ווייטער  און  פרייטאג  יענעם 
קוועלער.  פרנסה  אנדערע  געטראפן  כאילו  ווי 
פראבירן  געגאנגען  זענען  זיי  אז  זיין  קען  עס 
עס  וויאזוי  פלעצער,  אנדערע  אין  מזל  זייער 
פון  בינען-שטאקן  די  זענען  זיין,  נישט  נאר  זאל 
אפרים און זיין חבר גוט אפגעהיטן געווארן און 
די 'פארזיכערונג'ס קאמפאני' איז געשטאנען אין 

דער אפמאך.
געצויגן  זיך  האט  תקופה  לאנגע  א  פון  לויף  אין 
און  אפרים  הצלחה.  גרויס  מיט  אפמאך  דער 
שטילקייט,  צו  צוגעוואוינט  זיך  האבן  חבר  זיין 
אין  פלוצלינג  אבער  רואיג.  געווען  זענען  און 
טעלעפאון  די  האט  שבת  מוצאי  געוויסע  א 
אנדערע  די  פון  הויז.  אפרים'ס  ביי  געקלינגען 
זיכערהייט- דער  געווען  איז  ליניע  די  פון  זייט 

אפיציר פון די געגנט וואס האט טרוקענערהייט 
איז  גניבה  גרויסע  א  אז  אפרים  פאר  געמאלדן 
פארגעקומען אין לויף פון שבת, נישט א קליינע 
גע'גנב'עט  זענען  בינען-שטאקן  פון  קוואנטום 

געווארן און האט צוגעברענגט א ריזיגע שאדן.
טעלעפאון  א  אויף  מ'הייבט  מען?!  טוהט  וואס 
'פארזיכערונג'ס  די  פון  מנהל  דער  צו 
איז  תורה  תלמוד  די  פון  מנהל  דער  קאמפאני'. 
גניבה  די  פון  הערן  צו  געווארן  אויפגעציטערט 

און האט צוגעזאגט זיך נאכפרעגן...
פרייטאג,  יענעם  אז  ארויסגעוויזן  זיך  האט  עס 
געקענט  נישט  א'  כתה  פון  מלמד  דער  האט 
קומען אין תלמוד תורה, און אנשטאט אים איז 
געווען א ממלא מקום וואס האט נישט געוואוסט 
זענען  תהלים  קאפיטעלך  די  אפמאך.  דער  פון 
'פארזיכערונג'ס  די  געווארן.  געזאגט  נישט 
גנבים  די  און  געארבעט  נישט  האט  קאמפאני' 

האבן נישט פארשפעטיגט צו קומען.
'ממשנתה של תורה' תרומה תשע"ו

"מפי עוללים... להשבית אויב" ברכת המזון – הרחמן (א) 

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

עוללי מפי
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דער מקור פון זאגן 'הרחמן'
בענטשן,  ביים  ברכות  פיר  די  ענדיגן  נאכן 
פירט מען זיך, נאך אין די פריערדיגע צייטן 
צולייגן א סעריע בקשות וואס הייבן זיך אן 

מיט 'הרחמן'.
די מקור פון די 'הרחמן'ס' איז שוין פון זייער 
א פריערדיגער צייט, אזוי ווי עס שטייט אין 
'יסוד ושורש העבודה' (שער הבכורות פ"ט) אז 
כאטש די 'הרחמן'ס' ווערן נישט דערמאנט 
אז  זיכער  איז  דעסוועגן  פון  גמרא,  די  אין 
און  געווען,  מתקן  עס  האבן  קדמונים  די 
א  מיט  זאגן  זיי  מ'זאל  ראוי  איז  דעריבער 
קפט)  (סי'  טור  דער  און  כוונה.  געוואלדיגע 
מו  (ברכות  גמרא  די  דעם  אויף  צו  שטעלט 
בעל  יבוש  שלא  רצון  יהי  מברך  "אורח  א): 

הבית וכו'".

דאווענען בשעת'ן מקיים זיין די מצוה
תפילה  די  ווערט  מצוה  א  טוהן  בשעת'ן 
רבנו  דער  שרייבט  אזוי   – אנגענומען  מער 
צו,  לייגן  אחרונים  די  און  ג).  יט  (שמות  בחיי 
אז בשעת'ן מקיים זיין די מצוה דארף מען 
איבערהויפט דאווענען אויף דער שכר וואס 
'מחצית  (ראה  מצוה  די  אויף  באשטימט  איז 

השקל' או"ח רסג יא).

דאורייתא,  מצוה  א  איז  המזון  ברכת 
"ואכלת  י):  ח  (דברים  שטייט  עס  ווי  אזוי 
נתן  אשר  אלוקיך  ה'  את  וברכת  ושבעת 
האבן  מיר  וואס  נאך  יעצט,  דעריבער  לך". 
וואס  והמטיב'  'הטוב  ברכה  די  געענדיגט 
איז  בענטשן,  דאס  זיך  ענדיגט  דעם  מיט 
די  בעהטן  באלד  זאלן  מיר  פאסיג  זייער 
אז  פארזיכערט  זענען  מיר  און  הרחמן'ס, 
בקשות  אונזערע  אננעמען  וועט  השי"ת 
ביאור  עייאש]  מהר"י  [פון  ליהודה'  ('וזאת  לטובה 

ברכת המזון).

זאכן  די  אויף  מיר  בעהטן  הרחמן'ס  די  ביי 
ביים  זיי  אויף  געדאוונט  האבן  מיר  וואס 
בענטשן – השי"ת זאל ערפילן אלע אונזערע 
געברויכן, ער זאל אונז שנעל אויסלייזן און 
אויפבויען דעם בית המקדש. און לויט וואס 
אז  תל)  (מצוה  החינוך  ספר  אין  שטייט  עס 
פון  מצוה  די  אין  אפגעהיטן  איז  וואס  דער 
ברכת המזון איז זוכה אז ער האט שטענדיג 
שפייז בשפע א גאנץ לעבן, איז פאסיג ביים 
בענטשן צו דאווענען אויף דעם, ווייל דאס 
איז דאך דער שכר וואס איז צוגעזאגט אויפן 

טוהן די מצוה.

מ'קען בעהטן וואס מ'וויל...
די  ביי  מיר  טרעפן  נוסחאות  פארשידענע 
סידורים  אשכנזי'שע  די  אין  'הרחמן'ס'. 
אנדערשט  בקשות,  ווייניג  פארהאן  זענען 
המזרח'  עדות  'בני  די  פון  סידורים  די  פון 
וואו דארט זענען דא אסאך הרחמן'ס. אין די 
פירוש 'וזאת ליהודה' אויף 'ברכת המזון' פון 
רבי יהודה עייאש, ברענגט ער אז דער מנהג 
'הרחמן'ס'  אכצן  צוזאגן  ספרד  בני  די  פון 
אקעגן די שמונה עשרה. און ער איז מאריך 
זענען  'הרחמן'ס'  די  וויאזוי  אויסרעכענען 

אקעגן די שמונה עשרה.
'כף  דער  שרייבט  ענין  באותו  לענין  מענין 
החיים' (קצא ה) ווייל די בקשות פון 'הרחמן' 
בענטשן,  די  פון  חלק  א  געווארן  זענען 
מיט  און  זיצנדיג  זאגן  זיי  מ'זאל  ראוי  איז 
זאגן  ביזן  ווייניגסטנ'ס  צום  ערנסקייט,  א 
אזוי  איז  דאס  וואס  במרומיו'  שלום  'עושה 
נאך  טריט  דריי  די  אויסטרעטן  דאס  ווי 

שמונה-עשרה.
רב  רב סעדיה גאון און  אין די סידורים פון 
עמרם גאון און אין מחזור ויטרי (סי' פג) ווערן 
'הרחמן'  פון  בקשות  נאך  אראפגעברענגט 
וואס אין אונזערע צייטן פירט מען זיך נישט 
לייגט  הלחם)  (ברכת  אבודרהם  דער  זאגן.  צו 
נאך  בעהטן  און  צולייגן  קען  יעדער  אז  צו 
בקשות ביי די הרחמן'ס לויט זיין ווילן, און 
אזוי פסק'נט אויך דער 'בן איש חי' אין שו"ת 
מענטש  יעדער  אז  נא)  (סי'  לשמה'  'תורה 

קען בעהטן ביי די 'הרחמן' אלעס וואס עס 
שולדיג  איז  עס  ווער  צ.ב.ש.  אים,  פעלט 
"הרחמן  בעהטן:  קען  אנדערע  פאר  געלט 
הוא יתן לי עזר ויכולת לשלם כל חוב שאני 

חייב לבני אדם, ולא יתחלל שמו בי".

ענטפערן אמן נאך די הרחמן
'הרחמן'  יעדע  נאך  אז  שרייבן  פוסקים  די 
(מג"א  אמן  ענטפערן  צוהערהער  די  דארפן 
(שער  של"ה  דער  שרייבט  אזוי  און  ב).  קפט 
אז  צו  לייגט  און  קעט),  האכילה  קדושת  האותיות 
הרחמן'ס  די  נאך  אמן  מ'ענטפערט  ווי  אזוי 
ענטפערט מען אויך אמן נאך יעדע געבעהט 
נישט  מ'דערמאנט  אויב  אויך  בקשה  און 
דעם שם און א ברכה. און אזוי שטייט אויך 
קלאר אין 'ארחות חיים' (ח"א הל' עניית אמן אות 
ג) אין נאמען פון תשובת הגאונים, עי"ש. און 
זעה אויך אין 'כלבו' (סי' צט). דעריבער האט 
מען זיך געפירט אין די טשערנאבלער הויף 
צו זאגן די הרחמן'ס בציבור ווען דער ציבור 
('אוצר  בקשה  יעדע  נאך  אמן  ענטפערט 

ישראל' ח"א רכה).

זאגן די 'הרחמן' אין שבת
וועגן זאגן 'הרחמן' אין שבת קודש שרייבט 
דער 'אור זרוע' (ח"ב סי' פט) אז עס איז נישט 
פון  איסור  די  צוליב  זאגן  צו  פראבלעם  א 
א  איז  דאס  ווייל  שבת,  אום  צרכיו  שאילת 
באשטימטער נוסח אויף צו בעהטן. און עס 
הרחמן'ס  די  אז  ערקלערן  וואס  דא  זענען 
ווערן נישט געזאגט בדרך בקשה, נאר מיט 
ביטחון אין השי"ת וואס וועט זיכער ערפילן 
אונזערע בקשות, אזוי ווי מ'זעהט אין דער 
לשון 'הרחמן הוא ימלוך...' אד.ג. (הגש"פ אור 

ישרים בשם ר' מאיר מסערהי).

די אהבה פון ה' איז ווי די אהבה פון
 א מאמע צו איר זוהן

אליעזר  רבי  גאון  דער  פון  תלמיד  א 
האט  לאמזשא  ישיבת  ראש  זצ"ל,  גארדאן 

דערציילט:
ביי  זיין  אויסגעקומען  מיר  איז  איינמאל 
אים אין הויז ווען ער האט געבענטש נאכן 
עסן. איך האב געזעהן ווי ער בענטש מיט א 
התלהבות אויף זיין שטייגער, אבער א וויילע 
הרחמן'ס  די  געענדיגט  האט  ער  בעפאר 
עס  אפגעשטעלט.  פלוצלינג  זיך  ער  האט 
האט אויסגעזעהן אז עפעס מוטשעט אים, 
אבער עטליכע סקונדעס נאכדעם האט ער 

פארגעזעצט דאס בענטשן ווי געווענליך.
נאך וואס דער ראש ישיבה האט געענדיגט 
דערויף,  געפרעגט  איך  אים  האט  בענטשן 
און ער האט מיר ערקלערט: ווען איך האב 
זיך  איך  האב  הרחמן'ס,  די  זאגן  אנגעהויבן 
נאכן  אז  זיין  קען  וויאזוי  געוואונדערט: 
האט  ער  וואס  דעם  אויף  השי"ת  דאנקען 
מיר  דערוואגן  שפייז,  אונזער  געגעבן  אונז 

זיך צו בעהטן נאך אזויפיל בקשות?
בארואיגט,  זיך  איך  האב  שפעטער  אבער 
דער  אז  פארשטאנען  האב  איך  ווען 
א  ווי  אזוי  אונז  מיט  זיך  פירט  אויבישטער 
מוטער צו איר קליינעם קינד; ווען די מאמע 
עסן,  עפעס  זאל  זוהן  איר  איבעררעדן  וויל 
'צוקערל',  א  מיט  איינרעדן  אים  זי  טוהט 
מאדנע  זייער  אויס  זעהט  זאך  די  כאטש 
עסן  אים  שענקט  זי  וואס  גענונג  נישט   –
אויף  מתנות  נאך  אים  זי  געבט  אומזינסט, 
וואס  אויבישטער  דער  אויך  אזוי  דעם... 
שטענדיג וויל ער אונזער גוט'ס און שענקט 
הנאה  האבן  מיר  ווען  גוט'ס;  זיין  פון  אונז 
פון די שפייז וואס ער האט אונז געגעבן און 
מיר לויבן אים אויף דעם, שענקט ער אונז 
דשא'  ('בנאות  בעהטן  וועלן  מיר  וואס  אלעס 

בראשית עמ' נב).

פערל ווערטער און ערקלערונגען
אויף ’ברכת המזון‘ תעתענה אמונים 

המז רכת

פעעערל
אויייף ם 


