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'מאה ברכות' מיט צוויי
"ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו 

ֶאת ְּתרּוָמִתי" (כה ב)
אין זוהר הק' (ויקהל ר א) ווערט אויסגעטייטש די ווארט 
'תרומה' ווי צוויי ווערטער: "תרי [צוויי] ממאה". און 
פון דא איז א ראיה צו די שיעור וואס די חכמים האבן 
געזאגט 'תרומה גדולה' פאר א 'עין בינונית' איז 'אחד 

מחמישים'.
אז  טארניגראד  פון  הורוויץ  אליעזר  רבי  צו  לייגט 
ליגט  ממאה"  "תרי  ערקלערט:  זוהר  דער  ווי  לויט 
באהאלטן נאך א רמז: יעדע ברכה פון די מאה ברכות 
דורך  ווערן  געזאגט  דארף  טאג,  יעדן  מ'זאגט  וואס 
צוויי – ד.מ.: מיט די קערפער און די נשמה צוזאמען. 
מענטש  א  אז  לערנען,  זיך  מיר  דארפן  דעם  פון  און 
קיין  אן  ולחוץ,  השפה  מן  ברכות  די  זאגן  נישט  זאל 
כוונה.  ריכטיגע  די  מיט  זאגן  זיי  זאל  ער  נאר  כוונה, 
פונעם  המשך  דער  אין  מרומז  אויך  איז  יסוד  דער 
ֶאת  ִּתְקחּו  ִלּבֹו  ִיְּדֶבּנּו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ָּכל  "ֵמֵאת  פסוק: 
ְּתרּוָמִתי"; נאר דער וואס זאגט די ברכות מיט כוונה 
איז   – נשמה]  און  גוף  די  ד.מ.  צוויי  דורך   – ['בתרי' 

זוכה זיינע ברכות זאלן אנגענומען ווערן.
[לויט זיין וועג קען מען צולייגן אז דער דרש פון 'תרי 
מאה  די  פון  ברכה  יעדע  אז  מרומז  אויך  איז  ממאה' 
ברכות דארף געזאגט ווערן דורך צוויי – איינער זאגט 
ווייל  אמן.  ענטפערט  אנדערער  דער  און  ברכה  די 
ענטפערן אמן איז א טייל פון די ברכה (זעה: רמ"א או"ח 

קסז ב; משנ"ב שם כ)].

און די ווערטער זענען פאסיג צו די טייטש פון דער 
מה  (ברכות  גמרא  די  אויף  האניפאלי  פון  זושא  ר'  רבי 
המברך";  מן  יותר  קולו  יגביה  לא  אמן,  "העונה  א): 
ווייל די עיקר איז די כוונה, דעריבער זאל א מענטש 
נישט אויפהויבן זיין שטימע מער פון זיין אינערליכע 

התלהבות.
'נועם מגדים'; 'דברי יחזקאל' [שינאווא] אגדות הש"ס ברכות מה א

'ושמחנו בתיקונו' – מיטן אויפשטעלן די טירן
"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" (כה ח)

אים  וואו  הויז  א  בויען  באפוילן  אונז  האט  "השי"ת 
דארט צו דינען, דארט וועט מען מקריב זיין און צינדן 
א פייער שטענדיג, און אהין וועט מען ארויפגיין און 
דער  האט  דאס  און  יאר...  יעדע'ס  צוזאמנעמען  זיך 
המצוות  (ספר  מקדש'"  לי  'ועשו  געזאגט:  אויבישטער 

לרמב"ם מ"ע כ).

ביי מוסף פון די שלש רגלים בעהטן מיר: "בנה ביתך 
בתיקונו",  ושמחנו  בבנינו  והראנו  כבתחילה... 
דריטער  דער  פארשטיין,  מען  דארף  לכאורה 

ווען  הימל  פון  אראפקומען  דאך  גייט  המקדש  בית 
עס איז אינגאנצן גרייט (רש"י סוכה מא א), איז פארוואס 
מען  וועט  וואס   – בתיקונו"  "ושמחנו  מיר:  בעהטן 

דארט דארפן פאררעכטן?
ערקלערט דער מהרי"ל דיסקין:

ווייל בויען דעם בית המקדש איז איינס פון די מצ־
זיין  מקיים  דארפן  זיכער  עס  מען  וועט  עשה,  וות 
אויך לעתיד לבוא (ראה נדה סא ב); וויאזוי? מיר טרעפן 
צייט  שטיקל  א  אז  שם)  רש"י  ע"פ  א,  ט  (סוטה  גמרא  אין 
בעפאר דעם חורבן זענען די טירן פון בית המקדש 
איינגעזינקען געווארן אין די ערד. און מ'קען זאגן אז 
נאך וואס דער דריטער בית המקדש וועט אראפקו־
אונ־ פאר  ווערן  אנטפלעקט  טויערן  די  וועלן  מען, 
אויף  שטעלן  אוועק  עס  וועלן  מיר  און  אויגן,  זערע 
זייער ריכטיגע פלאץ, און מיט דעם וועלן מיר מקיים 
עס  ווי  אזוי  המקדש,  בית  א  בויען  פון  מצוה  די  זיין 
שטייט אין גמרא (ב"ב נג ב) אז "אריין לייגן טירן" אין 
קנין  א  פאר  גערעכענט  ווערט   – הויז  הפקר'דיגן  א 

חזקה.
און דאס בעהטן מיר: "והראנו בבנינו" – וויאזוי? עס 
קומט דאך אראפ גרייט פון הימל, "ושמחנו בתיקו־
נו" – העלף אונז אריינלייגן די טירן, וואס דורך דעם 
וועט עס גערעכנט ווערן כאילו מיר האבן עס אליין 

מהרי"ל דיסקין עה"ת, בהעלותךגעבויעט.

דער וואס הייבט אויף די הענט –
 ווייסט צו וועמען מ'בענטשט
"ְוָהיּו ַהְכֻּרִבים פְֹּרֵשׂי ְכָנַפִים ְלַמְעָלה" (כה כ)

די חכמים זאגן (ברכות מח א): "קטן היודע למי מברכין 
– מזמנין עליו", ד.מ.: א קטן וואס ווייסט צו וועמען 
מ'בענטשט, קען מען אים מצרף זיין אלץ א דריטער 
צו 'זימון' ביים בענטשן. ווי א ביישפיל אויף א "קטן 
און  אביי  אז  גמרא  די  ברענגט  מברכין"  למי  היודע 
זיי  רבה  האט  געווען,  קליין  נאך  זענען  זיי  ווען  רבא 
געפרעגט: "צו וועמען בענטשט מען?" און זיי האבן 
געענטפערט: "פארן אויבערשטן", ווען זיי ווייזן מיט 

זייער פינגער אויף ארויף.
זאגט דער 'בית ישראל' אז די מעשה איז מרומז אין 

אונזער פסוק:
העדות  ארון  די  אויף  געווען  זענען  וואס  כרובים  די 
און זייערע הענט זענען געווען אויסגעשפרייט אויף 
ארויף, האבן געהאט א געשטאלט פון א קינד (סוכה ה 
ב), דאס איז מרמז, א קינד וואס שפרייט אויס זיינע 
הענט אויף ארויף און ווייסט צו וועמען מ'בענטשט, 

וועט וואקסן א תלמיד חכם.
'בית ישראל', תשי"ט

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם
א שוהל - בית מקדש מעט

"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" (כה ח)
עס  וואס  דעס  פון  מען  דרש'נט  א)  קכו  (נשא  הקדוש  זוהר  אין 
שטייט: "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש" – סתם, אז אלע שוהלן אויף דער וועלט 
ווערן אנגערופן "מקדש". אויך אין גמרא טרעפן מיר אז א שוהל 
ווערט אנגערופן 'מקדש', אזוי ווי די חכמים דרש'ענען (מגילה כט 
ָּבֲאָרצֹות  ְמַעט  ְלִמְקָּדׁש  ָלֶהם  "ָוֱאִהי  טז):  יא  (יחזקאל  פסוק  דעם  א) 
ֲאֶׁשר ָּבאּו ָׁשֽם" – "אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל". רבי 
מרדכי הכהן פון צפת ערקלערט אז צוליב דעם שטייט "ועשו לי 
בויען  פון  דא  רעדט  תורה  די  כאטש  'משכן',  נישט  און  מקדש" 
דעם משכן? ווייל ווי געזאגט איז דא אויך מרומז געווארן א ציווי 

אויף בויען שוהלן אין די שפעטערדיגע דורות.
און טאקע אזוי, אין לויף פון אלע יארן אין גלות רוהט די שכינה 
אויף דעם אידישן פאלק אין די שוהלן. רבי דוד אבוחצירא פון 
תַּאפִילַלְתּ האט אויך געטראפן אויף דעם א רמז אין דער פסוק: 
ובתי  כנסיות  'בתי  תיבות:  ראשי  איז  'בתוכם'  בתוכם".  "ושכנתי 

מדרשות'.
אויף די השראת השכינה אין די שוהלן זאגן די חכמים (ברכות ו ב): 
"אין די צייט וואס דער אויבישטער קומט אין שוהל און טרעפט 
דארט נישט קיין צעהן מענטשן, ווערט ער באלד אויפגערעגט. 
אזוי ווי עס שטייט (ישעיהו נ ב): 'ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין 

עֹוֶנה'".
איז שווער, פון וואו לערנט די גמרא ארויס אז דער אויבישטער 
איז בכעס ווען ער טרעפט נישט קיין עשרה, די פסוק כאפט דאך 
אן 'איש' מיט א לשון יחיד? ענטפערט דער מהרש"ל (שם): 'אי"ש' 
איז ר"ת: 'אמן יהא שמיה', און ענטפערן 'אמן יהא שמיה רבא' איז 

נאר שייך ווען צעהן מענטשן קומען אין שוהל.
דער 'קדושת ציון' פון באבוב האט עס ערקלערט אויף א אנדערן 
וועג: "מדוע באתי ואין איש" – אי"ש איז ראשי תיבות: 'י' שעונים 
אמן', ווייל די ווארט 'אמן' טרעפט זיך שטענדיג אין שוהל, און 
אויך די אידן ווערן אנגערופן (ישעיה כו ב): "גוי צדיק שומר אמנים".

און דער 'חפץ חיים' שרייבט שוין אין זיין ספר 'נדחי ישראל' (פ"ה) 
איבער ענטפערן 'אמן' וואס מאכט זיך אפט אין שוהל:

נאך  פארמערן  זיך  אים  וועט  בציבור,  דאווענען  ער  וועט  "אויב 
ער  וואס  אמנים  די  פון  טאג  יעדן  מצוות  צעהנדליגע  עטליכע 
ענטפערט אויף יעדע ברכה וואס ער הערט. און דאס זענען: 16 
ברכות השחר, און נאך 4 אמנים ביז שמונה עשרה, און 19 אמנים 
די  אויף  אמנים  עטליכע  נאך  און  עשרה,  שמונה  הויכע  די  פון 
קדישים וואס איז דא ביי יעדע תפילה בציבור... וואס זענען נאנט 
אכטונג  פון  זכות  דער  און  אליין.  שחרית  פון  אמנים  זעכציג  צו 
געבן צו ענטפערן אמן אויף יעדע ברכה וואס ער הערט איז זייער 
גרויס, אזוי ווייט אז חז"ל זאגן אז צוליב דעם עפנט מען אים די 

טויערן פון גן עדן...".
'שפתי כהן'; 'פתח האוהל'; 'קדושת ציון' [באבוב] ח"ב עמ' קח

ברכות השחר מיט א חברותא – ווייל אויף א ברכה דארף מען מען צוויי!

כיצד מברכין? מיט צוויי!
יעדע ברכה וואס ווערט געזאגט דורכ'ן טאג 

 אנגעהויבן פון ברכות השחר ביז די ברכה המפיל
דארף געזאגט ווערן דורך צוויי – איינער זאגט און דער אנדערער 
ענטפערט אמן. ווייל ענטפערן אמן איז א חלק פון די ברכה. 

(ראה: רמ"א או"ח קסז ב; משנ"ב שם כ)
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אטעם-פארכאפנדע  פאלגנדע  די 
געווארן  דערציילט  איז  געשיכטע 
יצחק  רבי  גאון  באקאנטן  דעם  דורך 
'רמת  די  פון  רב  שליט"א,  זילבערשטיין 
דוד'  'בית  כולל  ראש  און  געגנט  אלחנן' 

אין די שטאט חולון.
דאנערשטאג  זיך  הייבט  ערציילונג  די 
פארמיטאג  פריה  א  אין  בהר.  פרשת 
געקלינגען  סעלפאון  די  האט  שטונדע 
באקאנטער  א  משה,  ר'  פון  טאש  די  אין 
פון  אלעד,  אין  וואוינט  וואס  איש-חינוך 
די  געהערט  זיך  האט  זייט  אנדערע  די 
ר'  ברודער  זיין  פון  שטימע  באקאנטע 
די  פון  איינע  אין  וואוינט  וואס  אליהו 
אמעריקא.  אין  שטעט  פארשטויסענע 
געווארן;  איבערראשט  איז  משה  רבי 
ברודער  זיין  אז  צוגעברענגט  האט  וואס 
העלן  א  אין  אים  מיט  פארבינדן  זיך  זאל 
טאג? און דער ברודער האט ערקלערט: 
שכן  מיין  צוליב  גערופן  דיר  האב  "איך 
זיך  נוטיגט  וואס  פריינד  גוטער  מיין  און 
אין א דרינגנדע הילף. פאר זיין טאכטער 
א  שידוך,  א  אנגעטראגן  מען  האט 
אין  לערנט  וואס  בחור  אמעריקאנער 
צדדים  צוויי  די  ירושלים.  אין  ישיבה  א 
אויפן  איינער  נאכגעפרעגט  זיך  האבן 
אויס  זעהן  פאמיליעס  די  און  אנדערן, 
פריינד  מיין  ווייל  אבער  פאסיג.  זייער 
ארץ  אין  באקאנטער  קיין  נישט  האט 
קענען  צו  העלפן  אים  זאל  וואס  ישראל 
דער  איז  בחור,  דעם  אויף  נאכפרעגן  זיך 

שידוך שוין 'פארהאקט' א לאנגע צייט.
איך  אז  געהערט  האט  פריינד  מיין  ווייל 
ארץ  אין  וואוינט  וואס  ברודער  א  האב 
ער  האט  חינוך,  אין  טוהט  און  הקודש 
א  מער  נישטא  איז  עס  אז  באשלאסן 
גוט  זיך  קען  וואס  דיר  פון  פאסיגער 
נאכפרעגן אויף דעם בחור. ער בעהט פון 
טיפן הארץ אויב דו קענסט ווי שנעלער 
ירושלים  אין  ישיבה  די  צו  אראפפארן 
און  שמועסן  לערנט,  בחור  דער  וואו 
זאלסט  דו  כדי  אים  מיט  פארברענגען 
זיינע  זענען  וואס  איבערצייגן  קענען  זיך 

מעלות.
ר' משה האט נישט געוואוסט לאכן אדער 
וויינען...; "ערקלער דיין פריינד, גערעכט 
ירושלים  פון  ווייטקייט  די  אז  טאקע 
ארץ  פון  ווייניגער  אסאך  איז  אלעד  ביז 
ישראל ביז אמעריקע, פון דעסוועגן, אזא 
האלבע  א  אוועקנעמען  מיר  וועט  רייזע 
נישט  האב  איך  וואס  צייט  די  אין  טאג, 
בכלל  און  שעה...  ליידיגע  איין  אפילו 
צו  גרינג  אזוי  אויס  נישט  מיר  זעהט  עס 
אין  און  בחור  אומבאקאנטער  א  טרעפן 
און  אים  מיט  ווערן  נאנט  צייט  קורצע  א 
האבן מיט אים א אפענע שמועס איך זאל 
עס  כאראקטער.  זיין  ארויסהאבן  קענען 

קוק טמיר נישט אויס".
"זאג פאר דיין חבר ער זאל דאווענען" – 
ברודער,  זיין  פאר  געזאגט  משה  ר'  האט 
"דער אויבישטער קען זיכער טרעפן מער 
א פראקטישע לייזונג דורך די וועג אדער 

א אנדערע".
ר'  געענדיגט.  זיך  האט  שמועס  די 
זיין  צו  פארבינדן  באלד  זיך  האט  אליהו 
אויף  געווארט  האט  וואס  פריינד  גוטער 
פאר  ערקלערט  האט  ער  ענטפער,  די 
נישט  איז  געדאנק  דער  אז  חבר  זיין 
פראקטיש, און האט אים אנגעטראגן ער 
זאל דאווענען. דער חבר האט אנגענומען 
די ווערטער מיט א תמימות. "נישט קיין 
אויף  דאווענען  וועל  איך  פראבלעם, 
האט  און  געזאגט,  ער  האט   – דעם!" 
צום  דאווענען  אנגעהויבן  באלד  טאקע 
אויבערשטן ער זאל אים העלפן טרעפן א 
וועג וויאזוי ער זאל זיך קענען נאכפרעגן 

אויף דעם בחור.
די  האט  הקודש  ארץ  אין  אינצווישן,  און 

ערציילונג זיך ווייטער געקייקלט:
יעדע  אז  איינגעפירט  איז  ישיבות  די  אין 
די  אפגעשפארט  שבת  איין  איז  חודש 
דעמאלטס  פארן  בחורים  די  און  ישיבה 
עלטערן  זייערע  וואס  בחורים  די  אהיים. 

געווענליך  לאנד,  אין  נישט  וואוינען 
זיי  און  גרופעס  ארגאנעזירן  זיך  זיי  טוהן 
שטייען איין ביי טייערע אידן בעלי חסד, 
וואו זיי טוישן אביסל די אטמאספער און 

שפירן א שבת'דיגן היימישן טעם.
אמעריקאנער  צוויי  שמעון,  און  ראובן 
ירושלים,  אין  לערנען  וואס  בחורים 
חבר  זייער  מיט  אפגעשמועסט  האבן 
אז  עילית  מודיעין  אין  וואוינט  וואס 
אויף  אים  צו  גאסט  צו  קומען  וועלן  זיי 
ארויף  פרייטאג  זענען  בחורים  די  שבת. 
ירושלים  פון  פארט  וואס  באס  א  אויף 
אינמיטן  אין  און  עילית,  מודיעין  קיין 
איינעם  פון  געבעהטן  זיי  האבן  וועג  די 
מיט  פארבינדן  זיך  און  טעלעפאון  א 
זייער חבר אים מעלדן אז זיי זענען שוין 
ווען  באלד  אבער  אים.  צו  וועג  אויפן 
שטימע  זייער  געהערט  האט  חבר  דער 
האט   – וויי"  געווארן: "אוי  בלאס  ער  איז 
פארגעסן  ענק  האב  "איך  געשריגן,  ער 
אינפארמירן אז מיינע פלענער האבן זיך 
אויפן  שוין  איך  בין  יעצט  און  געטוישט 

וועג קיין ירושלים צו מיין שווער...".
פארלוירן.  געווארן  זענען  בחורים  די 
יעצט איז שוין נישט שייך געווען זיי זאלן 
האבן  זיי  ירושלים.  קיין  קערן  צוריק  זיך 
וואוינט  ירושלים  אין  אז  דערמאנט  זיך 
שבת  אויף  אכסניות  זארג  וואס  איד  א 
האבן  זיי  בחורים.  לארץ'דיגע  חוץ  פאר 
זיך פארשאפט פון א חבר זיין נומער, זיי 
האבן זיך פארבינדן צו אים און דערציילט 
אבער  ערציילונג.  טרויערדיגן  זייער 
העלפן;  געקענט  נישט  זיי  האט  יענער 
אכסניות  טרעפן  העלפן  ענק  קען  "איך 
אין ירושלים, אבער איך קען נישט עמיצן 
אין מודיעין עילית וואס זאל ענק קענען 

ארייננעמען".
יענער  זיך  האט  וואס",  ווייסן  "ענק 
זיך  האבן  געפילן  זיינע  ווען  אנגערופן 
ערוועקט, "מיין זון, יעקב, וואוינט אין די 
שטאט אלעד. אלעד איז נישט ווייט פון 
געשאנקען  איז  וואס  זון  מיין  און  דארט, 
זיך  וועט  הארץ  ברייטע  א  מיט  געווארן 
די  ארייננעמען".  ענק  פרייען  זיכער 
טעלעפאון  זיין  גענומען  האבן  בחורים 
נומער, זיי האבן זיך פארבינדן מיט יעקב 
פרייד.  מיט  אנגענומען  זיי  האט  ער  און 
זיי  און  אדרעס  זיין  געגעבן  זיי  האט  ער 
געבעהטן זיי זאלן זיך פארבינדן מיט אים 

אנקומענדיג קיין אלעד.
געזאגט,  זיי  האט  יעקב  ווי  אזוי  פונקט 
זענען די בחורים אראפ אין 'צומת שילת', 
וואס  באס  די  דארט  טרעפן  האפנדיג 
אבער  אלעד.  קיין  ירושלים  פון  פארט 
ביים אראפגיין האבן זיי אנגעיאגט נאך צו 
זעהן די רויעך פון די באס וואס אויף דעם 
באס  לעצטער  דער  געהאפט.  זיי  האבן 

איז אויך שוין אריבער.
פון  הילף  אויסערגעווענליכע  א  מיט 
בחורים  די  פאר  געלונגען  איז  הימל 
אנקומען קיין אלעד. און ארום א האלבע 
שעה פאר די צייט פון ליכט צינדן האבן 
די בחורים אנגעקלאפט אויף די טיר פון 
יעקב וואס האט שוין געביסן זיינע נעגל 

פון גרויס אנגעצויגנקייט.
ברייט- א  געווען  טאקע  איז  יעקב 
הארציגער און א וואונדערליכער גאסט-
זייער  געווען  זענען  סעודות  די  געבער. 
איינגענעם. זיי האבן צוזאמען געזינגען די 
האבן  אינצווישן  און  זמירות,  שבת'דיגע 

זיי געשמועסט אין דברי תורה. 
גאסט-געבער  דער  האט  סעודה  די  נאך 
מיטקומען  זאלן  בחורים  די  אנגעטראגן 
דאוונט,  ער  וואו  שוהל  די  צו  אים  מיט 
יעדע  צוזאם  זיך  מען  נעמט  דארט  וואו 
קודש,  שבת  לכבוד  'באטע'  א  אויף  וואך 
געזאנגען  מיט  דארט  מ'פארברענגט  ווי 

און דברי תורה.
זיך  זיי  האבן  שוהל  אין  אנקומענדיג 
נעבן  באנק,  א  אבי  אויף  אראפגעזעצט 
איש-חינוך,  דער  משה  ר'  חבר,  יעקב'ס 
מיט  געסט  די  אויפגענומען  האט  וואס 
א פריינדליך פנים. צו זיין איבערראשונג 

די  אז  גענומען  אכט  אין  יעקב  האט 
געסט  זיינע  און  משה  ר'  צווישן  שמועס 
ווערט פארצויגן ביז צו די שפעטע נאכט 

שעה'ן.
אויפצומארגנ'ס איז יעקב צוגעגאנגען צו 
וואס  פארשטיין  געוואלט  און  משה  ר' 
האט ער געהאט אזא גרויסע אינטערעסע 
די  בחורים?  די  מיט  שמועס  די  אין 
אים  האט  משה  ר'  וואס  ערציילונג 

פארציילט איז געווען שטוינענד:
איך  געבעהטן  מיר  האט  ברודער  "מיין 
אויף  חבר  זיין  וועגן  נאכפרעגן  זיך  זאל 
אין  לערנט  וואס  בחור  אמעריקאנער  א 
קיין  נישט  האט  ער  ווייל  און  ירושלים 
וועג וויאזוי ער זאל זיך נאכפרעגן, האלט 
נישט  האב  איך  שידוך.  דער  אפ  זיך 
געהאט א מעגליכקייט צו טוהן זיין ווילן, 
האב איך אים פארגעשלאגן ער זאל זאגן 

פאר זיין פריינד ער זאל דאווענען...
די  שנעל  ווי  געוואוסט  נישט  האב  איך 
שבת  וואס  נאך  קומען;  וועט  ישועה 
איינעם  געזעצט  אוועק  האסטו  ביינאכט 
אים  האב  איך  מיר,  נעבן  בחורים  פון 
און  עליכם',  'שלום  הארציגן  א  געגעבן 
זיי  וואו  געפרעגט  זיי  איך  האב  נאכדעם 
געענטפערט  מיר  האבן  זיי  ווען  לערנען. 
מיך  האט  ירושלים,  אין  לערנען  זיי  וואו 
התרגשות,  געוואלדיגע  א  גענומען  ארום 
דאס איז פונקט די ישיבה וואו דער בחור 
האבן  בחורים  די  ווען  דארט.  לערנט 
מער  בין איך  מיר געזאגט זייערע נעמען 
זיי  פון  איינער  געווארן;  איבערראשט 
האט זיך אידענטיפיצירט פונקט מיט די 
נאמען פונעם בחור וואס אויף אים דארף 

איך זיך נאכפרעגן... 
א  אנגעהויבן  באלד  האב  אין 
איך  אן  אים,  מיט  שמועס  פריינדליכע 
מיטן  און  ציל,  מיין  אויסזאגן  אים  זאל 
אויבערשטנ'ס הילף בין איך זייער שנעל 
א  פון  זיך  רעדט  עס  אז  איבערגעצייגט 
זייער  איז  וואס  בחור,  אויסגעצייכנטער 
צד  די  וואס  זאכן  אלע  די  אויף  פאסיג 

הכלה פרעגט זיך נאך".
איינהאלטן  געקענט  נישט  האט  משה  ר' 
אפענע  א  דאך  איז  התפעלות; "דאס  זיין 
השגחה פרטית! איך האב נישט געקענט 
נאכפרעגן,  זיך  ירושלים  קיין  פארן 
דער  האט  התפילה  כח  די  דורך  און 
בחור  דעם  געשיקט  פונקט  אויבישטער 
נאך  אים  האט  און  אלעד,  אין  מיר  צו 
האט  ווער  מיר.  נעבן  אוועקגעזעצט 

געגלייבט אז אזא זאך קען פאסירן?!".
איבערראשט  מער  נאך  איז  משה  ר' 
דערציילט  אים  האט  יעקב  ווען  געווארן 
נישט  אינגאנצן  האבן  בחורים  די  אז 
"פון  אלעד.  קיין  אנקומען  געדארפט 
וועלן  זיי  אז  געהייסן  האט  אנהויב 
עילית,  מודיעין  אין  שבת  אויף  זיין 
דורך  און  תקום'  היא  ה'  'עצת  אבער 
זיי  זענען  וועגן  פארשטענדליכע  נישט 

אנגעקומען צו מיר אין אלעד".
ארום צוויי וואכן נאכדעם, רופט אן דער 
"מזל  אים:  זאגט  און  יעקב  דעם  בחור 
דו  און  געווארן,  חתן  א  בין  איך  טוב, 
ביזסט איינער פון די מחותנים...", "וואס 
מיינט?" – האט זיך יעקב געמאכט ווי ער 
האט  בחור  דער  און  נישט,  פארשטייט 

דערציילט:
מיר  צוגעפירט  האט  אויבישטער  "דער 
און  שבת,  אויף  דיר  ביי  איינשטיין  זאלן 
איד  א  טרעפן  מיר  זאל  ביינאכט  שבת 
וואס איז א קרוב מיט א באקאנטער פון 
מען  האט  יענעם  פון  און  הכלה,  צד  די 
נאכפרעגן  זיך  זאל  ער  געבעהטן  געהאט 
געהאט  נישט  האט  ער  אבער  מיר,  אויף 
אויספירן,  עס  זאל  ער  וויאזוי  וועג  א 
מיט  אים  צו  אנגעקומען  זענען  מיר  און 
השגחה פרטית. שוין זונטאג דערנאך בין 
ארויף אויפן עראפלאן, און יעצט איז דער 

שידוך געשלאסן געווארן למזל טוב". 
'ווי העמודים וחשוקיהם' חלק נו עמ' קטו

א שידוך וואס איז געשלאסן געווארן מיט השגחה פרטית בקשות הרחמן (ד)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

וואס א וך
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  'ברכה מרובה בבית הזה'
די  זאגן  ביים  וואס  דעם  צוליב 
דער  אויף  הערשט  'הרחמן'ס' 
לייגן  הרחמים,  מדת  די  וועלט 
הקדוש  צו  בקשה  א  צו  מיר 
ישלח  הוא  "הרחמן  הוא:  ברוך 
לנו ברכה מרובה בבית הזה ועל 
ער   – עליו"  שאכלנו  זה  שולחן 
זאל אונז שיקן א ברכה אין דער 
הויז וואו מיר עסן, און די ברכה 
וואס  טיש  די  אויף  רועהן  זאל 
געגעסן,  דעם  אויף  האבן  מיר 
קיינמאל  דארט  זאל  עס 

גארנישט פעהלן.
מיר  פארוואס  סיבה  די 
באטאנען: "הוא ישלח לנו" קען 
עס  וואס  לויט  ערקלערן  מען 
כהן'  'שפתי  ספר  אין  שטייט 
פארוואס  סיבה  די  ויצא)  (פרשת 
אין  באטאנט  האט  אבינו  יעקב 
זיין בקשה (בראשית כח כ): "ונתן 
ללבוש",  ובגד  לאכול  לחם  לי 
דער  אז  זיין  קען  אמאל  ווייל 
עסן  אסאך  האט  מענטש 
קען  ער  אבער  קליידער,  און 
צוליב  דעם  פון  געניסן  נישט 
דעריבער  א.ד.ג.,  קראנקייט  א 
האט ער געבעהטן עס זאל זיין 
'לאכול' און 'ללבוש'. לויט דעם 
זאגן,  אזוי  אויף  דא  מען  קען 
זאל  השי"ת  אז  בעהטן  מיר 
אין  ברכה  גרויסע  א  שיקן  אונז 
קענען  זאלן  מיר   – הויז  אונזער 
('לחם  ברכה  די  פון  האבן  הנאה 

רב', ברהמ"ז).

וואס  דא  זענען  רמז   בדרך 
'בבית  ווערטער  די  אז  טייטשן 
די  אויף  מרמז  זענען  הזה' 
בית  ד.מ.   – 'בית'  שבטים;   12
בגימטריה  איז  'זה'  און  ישראל, 
אז  מען  זאגט  דעם  לויט   .12
אויך די ווארט 'זה' ביי די בקשה: 
עליו",  שאכלנו  זה  שלחן  "ועל 
שולחן  דער  אויף  מרמז  איז 
דעם  אויף  וואס  הפנים  לחם 
איז געזאגט געווארן (יחזקאל מא 
כב): "זה השולחן אשר לפני ה'", 
און אויף דעם זענען געווען 12 

חלות אזוי ווי די צאל פון 'זה'.
איז  שולחן  דער  פון  ווייל 
פון  שפע  די  אראפגעקומען 
וועלט,  גאנצע  די  פאר  פרנסה 
אזוי ווי עס איז מרומז אין דער 
יסעדך"  "ומציון  הפסוק:  לשון 
אין  אז  אויס  קומט  ג),  כ  (תהלים 
דער 'הרחמן' בעהטן מיר פונעם 
אויפבויען  זאל  ער  אויבערשטן 
שנעלער  ווי  המקדש  בית  דעם 
די  ברענגען  צוריק  זאל  ער  און 
דורך  און  ירושלים,  אין  עבודה 
דעם וועט קיינמאל נישט פעלן 
ישראל  כלל  פון  שפע  קיין 
פר'  שטיינער]  [לר"פ  שלום'  ('בריתי 

תולדות).

'אליהו הנביא זכור לטוב'
לנו  ישלח  הוא  'הרחמן  די  אין 
את אליהו הנביא..." בעהטן מיר 
פון הקב"ה ער זאל שוין מקיים 
זיין זיין צוזאג (מלאכי ג כג): "ִהֵנּה 
ָאֹנִכי שֵֹׁלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָיּה ַהָנִּביא 
ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה' ַהָגּדֹול ְוַהּנֹוָרא", 
אליהו  שיקן  אונז  זאל  ער  און 
וועט  וואס  לטוב  זכור  הנביא 

אונז מבשר זיין די גאולה.

שטענדיג  פארוואס  סיבה  די 
נאמען  די  דערמאנען  מיר  ווען 
צו  מיר  לייגן  הנביא  אליהו  פון 
האט  לטוב'  'זכור  טיטול:  דעם 
דער רוקח ערקלערט, ווייל פון 
ווען ער האט מכפר געווען אויף 
(במדבר  מדבר  אין  ישראל  כלל 
כה יג, און פנחס זה אליהו) און ביזן 
אליהו  שטייט  טאג,  היינטיגן 
און איז מכפר די עבירות פון די 

אידן ('סידור הרוקח').
אויסער  מען,  ערקלערט  נאך 
די  געדענקען  מיר  וואס 
געוואלדיגע גוט'ס וואס השי"ת 
צייטן,  זיינע  אין  געטוהן  האט 
ווארטן מיר אויף די געוואלדיגע 
גוט'ס וואס ער וועט טוהן מיט 
אונז לעתיד לבוא, ווען ער וועט 
אונז קומען מבשר זיין אז משיח 
('אוצר  אמן  געקומען,  שוין  איז 

התפילות').

'מי שטרח בערב שבת
 יאכל בשבת...'

ערקלערן  וואס  דא  זענען  עס 
בעהטן  מיר  פארוואס  סיבה  די 
הויז  אונזער  אין  ברכה  די  אויף 
ברכה  ישלח  הוא  "הרחמן   –
די  בעפאר  בבית...",  מרובה 
בקשה אויף די גאולה, ווייל עס 
ווערן  וואס  מענטשן  דא  זענען 
די  אויף  בעהטן  צו  נתעורר 
גאולה נאר ווען זיי געפינען זיך 
אין א צרה, און זייער כוונה איז 
זיי זאלן אויסגעלייזט ווערן פון 
בעהטן  דעריבער  צרה,  זייער 
מרובה  "ברכה  פריער:  מיר 
באקומען  נאכן  און  הזה",  בבית 
בעהטן  שפע  די  און  ברכה  די 
מיר אויף ביאת המשיח (רבי צבי 
קובץ  מאנסי,  דומ"ץ  פריעדמאן  אריה 

המאור סט א עמ' כה).

איז  בריוון  זיינע  פון  איינס  אין 
דער 'חפץ חיים' מעורר:

א  אין  מאל  טויזנט  צו  נאנט 
בענטשן:  ביים  מיר  בעהטן  יאר 
את  לנו  ישלח  הוא  'הרחמן 
מיר  אויב  און  הנביא',  אליהו 
עס  כדי  איז  באמת,  עס  בעהטן 
נעמען  ארום  נישט  אונז  זאל 
בקשה  אונזער  ווען  בושה  א 
דארפן  ווערן,  ערפילט  וועט 
מעשים  אונזערע  נאכקוקן  מיר 
די  אונז  פון  אויסרוימען  און 
ווייל  כפירה,  די  און  טומאה 
גרייט  זיין  וועלן  מיר  ווען  נאר 
דער  אונז  וועט  קומען  זיין  צו 
גואל  דעם  שיקן  אויבישטער 
און  אמן.  בימינו  במהרה  צדק 
ווי  חלילה  זיין  נישט  זאל  עס 
איינגעלאדנט  האט  וואס  דער 
אסאך געסט צו זיין סעודה, און 
שוין  זענען  אלע  וואס  נאך  נאר 
אנגעקומען, האט ער אנגעהויבן 
סעודה,  די  פאר  עסן  די  גרייטן 
די  שילדערן  נישט  דאך  מ'קען 
וועט  ער  וואס  שאנד  גרויסע 
וועלן  געסט  זיינע  ווען  האבן 
זיך אפרעדן פאר אים, פארוואס 
געווען  מטריח  אונז  האסטו 
טיש...  ליידיגע  א  צו  קומען 
מהחפץ  ומכתבים'  מאמרים  ('ליקוטי 

חיים עמ' כח).

פערל ווערטער און ערקלערונגען
אויף ’ברכת המזון‘ תעתענה אמונים 

הרחמן (ד

ו פפעררל
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