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די ברכה אויף 'עסק' התורה
"ֲאֶשׁר ִקְּדָשׁנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה" 

פארוואס זאגן מיר דעם לשון: "לעסוק בדברי תורה", און 
נישט "ללמוד תורה"?

זאגט רבנו מנוח (על רמב"ם תפלה ז י):
ווייל  לשון,  דעם  געווען  מתקן  מ'האט  זיין,  קען  "עס 
אויף משניות און גמרא פעלט אויס 'עסק' – ד.מ. אסאך 
האנדלען, כדי צו פארשטיין". לייגט צו דער ב"ח (או"ח מז 
ד"ה ונוסחא), אויך די אלע ברכות וואס ווערן דערמאנט אין 

פרשת בחוקותי איז דוקא אויב מ'פלאגט זיך אויף תורה, 
אזוי ווי די חכמים דרש'ענען (ספרא בחקתי ב) "אם בחוקותי 

תלכו" – "להיות עמלים בתורה".
נאך א ערקלערונג ווערט געברענגט אין נאמען פון 'חתם 

סופר':
די חכמים האבן אויסדערוועלט דעם לשון 'לעסוק', ווייל 
עס איז פאסיג אויף די לומדי תורה און אויף די מחזיקי 
תורה; אזוי ווי אין ביזנעס איז דא ווער עס פארדינט זיין 
געלט מיט פלאג און שווייס, און עס איז דא וואס דורך 
איין גוטע השקעה נעמט ער ארויס אסאך פארדינסטן אן 
זיך פלאגן. אזוי אויך ביים לערנען; עס איז דא ווער ס'איז 
זיין  איז  וואויל  תורה,  של  באהלה  זיין  ממית  זיך  זוכה 
פלאג.  זיין  אויף  שכר  געוואלדיגע  א  באקומט  ער  חלק, 
אבער אויך ווער עס האט נישט זוכה געווען זיך צו פלאגן 
אין תורה, קען ער האבן א 'עסק' אין די תורה, דורך דעם 

וואס ער האט פארשטאנד שטיצן די לומדי תורה.
ווי  אזוי  קעלעם':  פון  'אלטער  דער  ערקלערט  האט  נאך 
אין ביזנעס, דער בעל הבית ליגט אינגאנצן אין די הצלחה 
און  מי  יעדע  דעם  אויף  משקיע  איז  און  ביזנעס  זיין  פון 
יעדע פרייע מינוט, אזוי אויך ביים לערנען זאל מען זיך 
נישט באגענוגן מיט די באשטימטע שעה'ן, נאר מ'דארף 

אויף דעם משקיע זיין לילות כימים.
אויף נאך א וועג האט געזאגט האדמו"ר רבי מנשה קליין 

פון אונגוואר:
אונזער  אז  איז  התורה'  'עסק  פון  חלק  ריכטיגער  א 
פי  על  זיין  זאל  זאכן  וועלט'ליכע  אלע  אין  אויפפירונג 
די  ווייל  'לעסוק',  לשון  דעם  מיר  זאגן  דעריבער  תורה. 
לשון טוט ארייננעמען אין זיך אויסער דאס עצם לערנען, 
אויך דער ענין אז אלע וועלט'ליכע ענינים דארף געפירט 

ווערן דורך 'דברי תורה'. 
 'פשט ועיון' [פון הגר"מ שטערנבוך] ברכות מט א; 'אור יחזקאל' תורה 
ודעת עמ' מט; 'משנה הלכות' ח"ו סי' יג 

 א ברכה אויף לערנען 'שלא לשמה'
"ֲאֶשׁר ִקְּדָשׁנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה" 

פארוואס  ערקלערן  צו  וועגן  עטליכע  דא  זענען  עס 
בדברי  "לעסוק  נוסח:  דער  זאגן  געווען  מתקן  מ'האט 

תורה", און נישט "לעסוק בתורה":
ר"י בן יקר ערקלערט אז דער לשון 'דברי' איז כולל אין 
זיך אויך תורה שבעל פה וואס ווערט אנגערופן: "דברים 
שבעל פה" (ראה גיטין ס ב), וואס אויך אויף דעם זאגט מען 

די ברכה.

ד)  מז  (או"ח  ערוך  שולחן  אין  ווייל  זאגט:  אדם'  'חיי  דער 
מותר  איז  תורה  דברי  אין  'הרהור'  אז  גע'פסק'נט  איז 
מתקן  מען  האט  דעריבער  התורה,  ברכת  בעפאר  אויך 
מיר  האבן  יעצט  ביז  ד.מ.:  בדברי',  'לעסוק  זאגן  געווען 
נאר געמעגט טראכטן אין תורה, און דורך די ברכה מעגן 

מיר אויך ארויסזאגן די תורה מיט די מויל.
דער  לובלין:  פון  הכהן  צדוק  רבי  ערקלערט  האט  נאך 
לשון 'לעסוק בתורה' מיינט לערנען תורה 'לשמה'. אבער 
תורה  אריינגערעכנט  אויך  איז  תורה'  'דברי  לשון  אין 
דאורייתא'  'פטטיא  אנגערופן  ווערט  וואס  לשמה'  'שלא 
מיט  ברכה  די  מיר  זאגן  דעריבער  ה).  ט  ברכות  ירושלמי  (ראה 
די לשון, ווייל ווער זאגט אז מיר וועלן זוכה זיין צו תורה 

'לשמה'?!
'פירוש התפילות והברכות לר"י בן יקר' ברכות השחר עמ' כב; 'נשמת אדם 
א ט ד; 'צדקת הצדיק' נט 

זיך פרייען אויך מיט מיין חבר'ס תורה
 ְּבִּפינּו ּוְבִפּיֹות ַעְמ קינּו ֶאת ִדְּבֵרי תֹוָרְתְוַהֲעֶרב ָנא ה' ֱא"

ֵבּית ִיְשָׂרֵאל" 
רבי יוסף נחמיה קארניצער דער קראקער רב זאגט:

מיר בעטן, סיי די תורה וואס מיר לערנען, און סיי וואס 
און  זיס  אונז  ביי  זיין  זאל  לערנט  ישראל  כלל  גאנץ 
באליבט, און מיר זאלן נישט זיין אזוי ווי מענטשן וואס 
לערנען  זיי  וואס  תורה  די  נאר  אז  אויג  שלעכט  א  האבן 

איז אויף זיי באליבט.
'חידושי רבנו יוסף נחמיה' ויצא

וואויל איז דער וואס איז זוכה לערנען 'לשמה'
"ֻּכָּלנּו יֹוְדֵעי ְשֶׁמ ְולֹוְמֵדי תֹוָרְת ִלְשָׁמּה"

מיר  בעטן  ִלְשָׁמּה"   תֹוָרְת "ְולֹוְמֵדי  ווערטער:  די  אין 
דער  ווי  אזוי  לשמה,  תורה  לערנען  זיין  זוכה  זאלן  מיר 
"אפשר  מח):  (עקב  ספרי  דעם  צו  דא  צייכנט  'אבודרהם' 
וועסטו זאגן איך לערן תורה כדי איך זאל אנגערופן ווערן 
א חכם, כדי איך זאל האבן אריכות ימים אין עולם הבא, 
דו   – אלקיכם'  ה'  את  'לאהבה  יג):  א  (דברים  לומר  תלמוד 

זאלסט לערנען, וסוף הכבוד לבוא".
לערנען  פון  הגדרה  די  אויף  געזאגט  זענען  שיטות  דריי 

'לשמה':
א. לערנען כדי מקיים זיין די מצוה פון השם יתברך וואס 
האט אונז באפוילן לערנען (רש"י תענית ז א ד"ה לשמה; רמב"ם 

תשובה י ה).

משנה  'מגיד  יז;  חסידים'  ('ספר  זיין  מקיים  מנת  על  לערנען  ב. 
ת"ת י ג).

ג. לערנען 'לשם די תורה' – צו קענען די תורה און עס 
פארשטיין (רא"ש נדרים סב א ד"ה ודבר בהן; 'נפש החיים' ד ג).

פערל ווערטער אויף 'ברכת התורה פעמאמאוצרות אמונים ם
'אמן' מן התורה אויף ברכות התורה

"ָּברּו ַאָּתה ה' ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשָׂרֵאל"
אין מסכת ברכות (כא א) לערנען ארויס די חכמים דער 
חיוב פון ברכת התורה פון פסוק (דברים ח י): "ִּכי ֵׁשם ה' 
ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל ֵלאקינּו". און רש"י טייטש (שם ד"ה כי): 
בעפאר משה האט אנגעהויבן די שירה פון 'האזינו' האט 
איך  בעפאר  ֶאְקָרא" –  ה'  ֵׁשם  אידן: "ִּכי  די  באפוילן  ער 
הייב אן לערנען תורה וועל איך רופן דעם אייבערשטן 
מיטן זאגן 'ברכת התורה', און ענק "ָהבּו גֶֹדל ֵלאקינּו" 

– מיטן ענטפערן אמן.
ריכטיגע  א  איז  עס  צי  ארום  זיך  קריגן  ראשונים  די 
מדאורייתא,  התורה  ברכת  איז  דעם  לויט  און  דרשה, 
אדער עס איז נאר א 'אסמכתא' און 'ברכת התורה' איז 
נאר מדרבנן. דער רמב"ן (שכחת העשין מצוה טו) האלט אז 
רעכנט  ער  און  התורה  מן  מצוה  א  איז  התורה  ברכת 
ראשונים  נאך  אויך  האלטן  אזוי  (און  המצוות  מנין  זיין  אין  עס 
און פוסקים זעה אין משנה ברורה ריש סי' מז). אבער דער רמב"ם 

האלט אז ברכת התורה איז מדרבנן (רמב"ן שם).
שרייבט דער 'פרי מגדים': לויטן רמב"ן אז דער ציווי פון 
"כי שם ה' אקרא" אויף ברכת התורה ווערט גערעכנט 
דער  אויך  אז  זאגן  מען  קען  המצוות,  מנין  די  צווישן 
וואס  לאלקינו"  גודל  "הבו  פסוק:  פון  טייל  צווייטער 
אריינגערעכנט  אויך  איז  אמן,  ענטפערן  איבער  רעדט 
התורה  ברכת  ווי  אזוי  דעם,  לויט  און  ציווי,  דער  אין 
מדאורייתא,  איז  אמן  ענטפערן  אויך  מדאורייתא,  איז 
און דער וואס הערט און ענטפערט נישט 'אמן', איז ער 
פסק'נט  דעם  לויט  מדאורייתא.  עשה  מצות  א  מבטל 
צוויי  נעבן  שטייט  וואס  איינער  אז  מגדים'  'פרי  דער 
דער  און  התורה  ברכת  זאגן  וויל  איינער  און  מענטשן, 
זאל  מדרבנן,  מ'איז  וואס  ברכה  אנדערע  א   – צווייטער 
דורך  ווייל  התורה,  ברכות  די  הערן  ענדערשט  ער 

ענטפערן 'אמן' פארדינט ער א מצות עשה דאורייתא.
'תיבת גמא' [לבעל הפמ"ג] דברים לב ג; 'פרי מגדים' א"א רטו ו

'בני אמונים' – ענטפערן אמן מיט אמונה

כדי איינווארצלען אין אונז די אמונה, וועלן מיר 
מקפיד זיין ענטפערן אמן מיט כוונה:

מען  האט  השבח  ברכות  אויף  'אמן'  ענטפערן  ביים 
מברך,  דער  פון  ווערטער  די  ריכטיג  איז  עס  אינזין: 

און איך גלייב אין דעם.
אינזין:  מען  האט  בקשות  אויף  'אמן'  ענטפערן  ביים 
הלואי עס זאל מקויים ווערן די געבעט פון דער מברך.
שבח  א  אויך  זיך  אין  האבן  וואס  ברכות  אזעלעכע 
און אויך א בקשה, איז די כוונה געדאפלט: אמת, און 

הלואי.
(שו"ע או"ח קכד ו; משנה ברורה שם כה)

טייערער איד!
אין  געווארן  באפוילן  מיר  זענען  דעם  אויף  ווא ס  מצוה  ערשטע  די 
באקאנט  ווי  איז  וואס  אמונה,  פון  מצוה  די  איז  הדברות,  עשרת  די 
כדי  געווען,  מתקן  מען  האט  אמן  ענטפערן  תמידית'.  'מצוה  א 
איינווארצלען די מצוה אין הארץ אויף א גאנצן טאג אן קיין אפשטעל 
(רבינו בחיי בשלח יד לא). יעדע מאל וואס דו ענטפערסט 'אמן' מיט 
כוונה, ביזסטו מקיים מיט דעם די מצוה פון אמונה, וואס דאס איז 
דער יסוד פון כל התורה כולה, אזוי ווי די חכמים האבן געזאגט 
חבקוק  בא  למשה...  לו  נאמרו  מצות  "תרי"ג  ב):  כג  (מכות 

והעמידן על אחת (חבקוק ב ד): 'וצדיק באמונתו יחיה'".
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טוב  יום  ערב  פון  אינדערפריה  פאסירט  האט  דאס 
שבועות, זמן מתן תורתינו. די שיינע געשטאלט פונעם 
ברעזשאן  פון  רב  דער  און  גאליציע  פון  פוסק  גרויסן 
וואס  זצ"ל,  שוואדראן  הכהן  מרדכי  שלום  רבי  הגאון 
פון  'מהרש"ם  דער  ציטער  מיט  אנגערופן  ווערט 
די  צו  פארקערטע  דאס  פונקט  געווען  איז  ברעזשאן', 
די  אין  געהערשט  האט  וואס  אטמאספער  פראסטע 

מיליטערישע באזע נעבן ברעזשאן.
וואס האט ער געזוכט דווקא אין דער פלאץ ערב יו"ט?

דערנעבנדיגע  די  פון  רב  אלץ  מרדכי,  שלום  רבי 
אויך  זארגן  די אחריות  זיך  אויף  גענומען  האט  שטאט, 
די  אין  געדינט  האבן  וואס  סאלדאטן  אידישע  די  פאר 
ארט  אויפן  אנגעקומען  איז  ער  לאגער.  מיליטערישע 
גענעראל  מיטן  טרעפן  זיך  טוב,  יום  ערב  יעדן  ווי  אזוי 
וואס איז געווען פאראנטווארטליך אויף די גרופע פון די 
דיסטריקט, און אים בעטן ער זאל באפרייען די אידישע 
זעלנער פון דינען און זיך באטייליגן אין די איבונגען אין 

די צוויי טעג יום טוב.
ארויסגעהלאפן  שטענדיג  זיך  האט  מרדכי  שלום  רבי 
געווארן  געגעבן  איז  וואס  באפעל  קעניגליכע  די  מיט 
עטליכע יאר פריער דורכן רוסישן צאר בכבודו ובעצמו, 
אידישע  די  פאר  פרייהייט  געשאנקען  האט  ער  וואו 
די  אבער  לאגערן.  מיליטערישע  אלע  פון  סאלדאטן 
נישט  אליין  זיך  פון  האבן  ארט  אויפן  קאמאנדירן 
'געדענקט' אויספאלגן די באפעל, און כמעט שטענדיג 
האט דער רב זיי געדארפט 'דערמאנען'. געווענליך איז 
די ענטפער געווען 'יא', אבער דאס מאל איז אנדערשט 

געווען.
געבעט,  זיין  געזאגט  האט  מהרש"ם  דער  בעפאר  נאך 
פונעם  געזיכט  די  אויף  דערקענט  שוין  זיך  האט 
מאל,  "דאס  אפזאג;  אנטשלאסענע  א  גענעראל 
אן  מיר  הייבן  מארגן  אוממעגליך!  דאס  איז  ראבינער, 
א לאנגע און א ברייטע איבונג וואס צו דעם פעלן זיך 
אויס די זעלנער פון אלע גרופע'ס, און מיר קענען נישט 
ערמעגליכן א פרייהייט פאר קיינעם" – האט ער שארף 
פאר  ווייזן  פרובירט  האט  מהרש"ם  דער  אויסגערופן. 
האט  קייסער  דער  וואס  באפעל  קעניגליכע  די  אים 
געגעבן, אבער יענער איז אינגאנצן נישט איבערגענומען 
געווארן: "דאס מאל איז די באפעל אין א קעגנזאץ צו די 
מיליטערישע געזעצן" – האט ער געזאגט אן ערקלערן.

מיטן  רעדן  פרובירט  מהרש"ם  דער  האט  אנהויב  אין 
זענען  וואס  ווערטער  ווארעמע  אפיציר  שטאלצן 
ארויסגעקומען פן טיפן הארץ, אבער יענער האט מיט 
חוצפה אפגעווארפן די געבעט, אזוי ווייט אז ער האט 
שוין געעפנט זיין שמוציגע מויל און גערעדט על ה' ועל 

משיחו רח"ל.
יעצט האט דער מהרש"ם שוין נישט געקענט שווייגן. 
ערנסטקייט  א  אנגעזען  זיך  האט  געשטאלט  זיין  אויף 
און האט געזאגט דעם אפיציר: "זאלסט וויסן אז השם 
יום  פון  טעג  די  אין  רוען  באפוילן  אונז  האט  יתברך 
טוב; די הימל און די ערד - איז זיינס, און אויב ער וויל 
ער  קען  טעג,  צוויי  קומענדיגע  די  אין  רוען  זאל  מיר 
אראפשיקן א שטראם רעגן און אקעגן דיין ווילן וועט 

נישט פארקומען די געפלאנטע איבונגען.
האט  רב,  פון  רייד  די  געהערט  האט  אפיציר  דער  ווען 
ער אנגעהויבן לאכן. ער האט געקוקט אויף די לויטערע 
איז  עס  פריינד,  "מיין  שפאט:  מיט  געזאגט  און  הימל 
די  צייט,  מיין  און  צייט  דיין  פארפאטשקען  צו  שאד  א 
זון וואס באקט אינמיטן טאג זאגט דאך קלאר אזוי ווי 
ווער  ווערד,  גארנישט  איז  רייד  דיינע  אז  עדים  טויזנט 

קען אראפלאזן רעגן אין אזא צייט...?!".
מאל  צאל  א  אן  שוין  האט  אידן  די  פון  גא-ט  "דער 
טבע"  די  טוישן  קען  ער  ווי  כוחות  זיינע  ארויסגעוויזן 
אים  און  ענטפערן,  פרובירט  מהרש"ם  דער  האט   –
סוף,  ים  קריעת  פון  נס  דער  פון  באוייז  א  געברענגט 
פון די זון וואס יהושע האט אפגעשטעלט, און פון נאך 
אסאך געשענישן וואס זענען געווען דורכאויס די דורות, 
אבער דער גענעראל האט אפילו נישט רעאגירט, נאר 
אויפגעשטאנען פון זיין פלאץ ווי איינער וואס זאגט: די 

באגעגעניש האט זיך געענדיגט...
דער מהרש"ם איז ארויס מיט א צובראכן הארץ פון די 
געזאגט  האט  און  לאגער,  מיליטערישע  די  פון  טויער 
און  אונזער'ס,  געטון  האבן  "מיר  באגלייטער:  זיין  פאר 
וואס  שבשמים,  אבינו  על  אלא  להישען  לנו  אין  יעצט 
קען זיכער מאכן א קידוש השם, אז אלע פעלקער זאלן 

זען השי"ת'ס כח און זאלן ציטערן פון אים".
אין לויף פון א גאנצן טאג האט די זון געשיינט מיט איר 
גאנצן שטארקייט, אזוי אויך די נאכט פון יו"ט שבועות, 
האבן  שטערן  די  און  לויטער  געווען  הימל  די  איז 

געלויכטן מיט די גרעסטע שיין. שוין געווען אזעלעכע 
האט  מהרש"ם  דער  אויך  אז  געהאלטן  האבן  וואס 
ביינאכט,  שפעט  אבער  מצב.  די  מיט  געמאכט  שלום 
'תיקון', האט דער רב פלוצלינג  נאכן ענדיגן זאגן דעם 
אין  מזרח  אויף  פלאץ  זיין  פון  אויפגעשטעלט  זיך 
'משקה'  שול, ער האט ארויסגענומען א גוטע פלעשל 
זיי  ער  האט  נאכדעם  חבורה,  זיין  פאר  אנגעגאסן  און 
אנשטרענגען  און  אנגעראטלען  זיך  זאלן  זיי  געבעטן 
מער פון זייערע כוחות דאווענען און בעטן רחמים עס 
זאל ארויסקומען א קידוש השם און די גזירה זאל בטל 

ווערן.
באלד  זיי  האבן  תהלים,  ספר  גאנצן  דעם  ענדיגן  נאכן 
מיט  און  רבי,  זייער  פון  באפעל  די  אויסגעפאלגט 
זאל  עס  השי"ת  פון  געבעטן  זיי  האבן  טרערן  הייסע 
די  און  וועלט,  דער  אויף  השם  קידוש  א  ארויסקומען 

אידישע זעלנער זאל נישט דארפן ארבעטן אום יו"ט.
בני  די  פון  צער  די  צו  אבער  טאג,  געווארן  איז  עס 
החבורה איז די הימל געבליבן לויטער ווי ביז יעצט. דער 
מהרש"ם איז געגאנגען זיך טובל'ן, און ווען ער האט זיך 
איבערגעצייגט אין די טרויער וואס איז געווען קענטיג 
זאגנדיג:  בארואיגט  זיי  ער  האט  תלמידים,  זיינע  אויף 
"ענק וועלן נאך זען אז אונזער תפילה וועט אנגענומען 
וויל  אייבערשטער  דער  אז  זיכער  דאך  איז  עס  ווערן. 
דעם  דורך  השם  חילול  א  ארויסקומען  זאל  עס  נישט 

שטאלצער רשע".
קילאמעטער  עטליכע  אפגעריקט  צייט,  זעלבע  די  אין 
פון דארט, איז דער גענעראל ארויפגעקראכן אויף זיין 
פון  ווען  באזע,  די  צו  רייטן  אנגעהויבן  האט  און  פערד 
ריכטונג  די  צו  געווינס-בליקן  ער  שיקט  מאל  צו  מאל 
צו  אנגעקומען  איז  ער  ווען  הימלען.  לויטערע  די  פון 
די לאגער פון די סאלדאטן האט ער געבלאזן מיט זיין 
זיך  דארפן  סאלדאטן  די  אז  צייכן  א  טראמפייטער, 

צוזאמקומען ביי די אריינגאנג.
עטליכע מינוט נאכדעם האט די גאנצע געגנט געטומלט 
פון אסאך סאלדאטן וואס האבן אויסגעזען גרייט אויף 
אומגלויבליך  דאס  האט  פלוצלינג  אבער  קאמף,  א 

פאסירט.
מיט א גענצליכע איבערראשונג האט אנגעהויבן בלאזן 
א שטארקע ווינט, ווען אין די זעלבע צייט איז די הימל 
שרעקעדיגע  וואלקענעס,  מיט  געווארן  פארדעקט 
ווערן,  געהערט  אנגעהויבן  האבן  דוננערן  פון  קולות 
נאכדעם  מינוטן  געציילטע  בליצן.  מיט  צוזאמען 
מיט  רעגן,  שטארקער  א  קומען  אנגעהויבן  האט 
קיינמאל  האבן  סאלדאטן  די  וואס  שטארקייט  אזא 
זענען  קליידער  זייערע  מיטגעהאלטן,  בעפאר  נישט 
האט  געווער  זייער  וואסער,  מיט  געווארן  אנגעזאפט 
גאנצער  זייער  און  פונקציאנירן,  געקענט  נישט  מער 
אנהייב  אין  קעלט.  פון  געציטערט  האט  קערפער 
אפהאלטן  פרובירט  אפיציר  הארטנעקיגער  דער  האט 
ער  דאך,  א  אונטער  באהאלטן  זיך  פון  סאלדאטן  זיינע 
האט אויסגערופן עס איז נישטא קיין ענדערונג אין די 
פארשטאנען  ער  האט  שנעל  זייער  אבער  פלענער... 
סאלדאטן  די  וועלן  בייגן,  נישט  זיך  ער  וועט  אויב 
ארויסגעבן זייער צארן אין אים, און האט באלד געהייסן 

אלע זאלן צוריק גיין צו זייערע געצעלטן.
א גרעסערער ווינק פון דעם האט דער גענעראל נישט 
ווילדערהייט,  פארגעזעצט  האט  רעגן  די  געדארפט. 
און דער אפיציר וואס האט זיך געזארגט אויף די פרידן 
פראוויזארישע  אונטער  זענען  וואס  זעלנער  זיינע  פון 
די  צו  פערד  זיין  אויף  געריטן  שנעל  איז  געצעלטן, 
ריכטונג פון די שול וואו דער מהרש"ם האט געדאוונט. 
דעם  איבערבעטן  אריין  ער  איז  דארטן  אנקומענדיג 

'געטליכן מלאך' – אזוי ווי ער האט אים אנגערופן.
דער  האט  זיין",  מוחל  מיר  זאל  רב  דער  בעט,  "איך 
זיך  האב  "איך  הכנעה,  מיט  געוואנדן  זיך  אפיציר 
כח  א  נאך  דא  נישט  איז  עס  אז  זען,  צו  איבערגעצייגט 
אזוי ווי דער גא-ט פון די אידן. איך זאג צו פארן רב אז 
פון יעצט און ווייטער וועל איך ערפילן יעדע פארלאנג 
שוין  פעלט  מער  מיר,  צו  אייך  פון  קומען  וועט  וואס 
זאג  איך  מיר,  צו  קומען  זיין  מטריח  זיך  אויס  נישט 
מיר  וועלן  שליחים  די  וואס  געבעט  יעדע  פאלגן  צו 

ברענגען".
איבערגעדרייט  קאמאנדיר  דער  איז  טאג  דער  פון 
מהרש"ם.  פונעם  'חסיד'  פייערדיגער  א  אויף  געווארן 
און ווען די ארון האלוקים איז אוועק גענומען געווארן 
אין  געגאנגען  ער  איז  מהרש"ם,  פונעם  פטירה  די  ביי 
צו  אים  מיטה  זיי  נאך  סאלדאטן  גרופע  די  פון  הויפט 
זיינע  אויף  רינען  טרערן  ווען  כבוד,  לעצטן  דעם  געבן 

'דרכי שלום' – אהל שם אות לאהארטע באקן.

רעגן אין יו"ט שבועות די ברכה 'על נטילת ידים'

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

רעג

א
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אזוי ווי די עבודה אין בית המקדש
זאלן  כהנים  די  באפוילן  האט  תורה  די 
וואשן זייערע הענט און פוס בעפאר זיי 
המקדש,  בית  אין  עבודה  די  טון  גייען 
כ): "בבואם  ל  ( שמות  שטייט  עס  ווי  אזוי 
ימותו  ולא  מים  ירחצו  מועד  אהל  אל 
און  לשרת...",  המזבח  אל  בגשתם  או 
"יקדשון",   – "ירחצו"  טייטש:  אונקלוס 
ד.מ. דורך זיך וואשן מיט די וואסער פון 
געווען  מקדש  כהן  דער  האט  כיור,  די 

זיינע הענט צו די עבודה.
ורגלים  ידים  קידוש  פון  מצוה  די  פון 
די  פון  צייטן  די  אין  געווען  איז  וואס 
ארויס  חכמים  די  האבן  המקדש,  בית 
הענט  די  וואשן  פון  מצוה  די  געלערנט 
יעדן אינדערפריה, פארן דאווענען: ווען 
עס ווערט טאג, ווערט דער מענטש ווי 
א נייע באשעפעניש און ער דארף לויבן 
אויף דעם וואס ער איז באשאפן געווארן 
צו לויבן און דאנקען דעם אויבערשטן. 
און  הייליגן  זיך  ער  דארף  דעריבער, 
וואשן די הענט פון א כלי, אזוי ווי א כהן 
וואס איז מקדש זיינע הענט פון די כיור 
סי'  ח"א  שו"ת  (רשב"א,  עבודה  זיין  בעפאר 

קצא).

די ברכה 'על נטילת ידים'
וואס  ודם,  בשר  קעניג  א  פון  קנעכט  א 
דער  אז  ווארט  קעניג,  זיין  באדינט 
און  זיין,  טובה  מכיר  אים  זאל  קעניג 
לויבן  נישט  וועט  ער  אז  זיכער  איז  עס 
יעדע  אויף  קעניג  דעם  דאנקען  און 
באפעל.  זיין  צוליב  טוט  ער  וואס  זאך 
יעדע  אין  וואס  איד,  א  איז  אנדערשט 
מצוות  די  טון  זוכה  איז  ער  וואס  צייט 
צו  מקפיד  ער  איז  באשעפער,  זיין  פון 
זאגן א ברכה און לויבן אויף דעם. מיט 
נישט  איז  ער  אז  אויס  ער  רופט  דעם 
באשעפער  דער  ווייל  מצוות  די  מקיים 
נויטיגט זיך אין זיי חלילה, נאר ווייל ער 
אז  איינערקענען  טוט  און  פארשטייט 
עררייכונג  א  אים  פאר  זענען  מצוות  די 
"דעריבער  שטייגן.  און  הייליגן  צו  אים 
ד.מ.  במצוותיו',  קדשנו  'אשר  מיר  זאגן 
האבן  מיר  און  געהייליגט  ווערן  מיר  אז 
זענען  מיר  וואס  דעם  דורך  מעלה  א 

(בית  מצוות".  די  מיט  געווארן  באפוילן 
אלקים [פון מבי"ט] שער התפילה יט). 

אזוי ווי אלע ברכות המצוות, אויך אויף 
מען  האט  ידים  נטילת  פון  מצוה  די 
קדשנו  "אשר  ברכה:  א  געווען  מתקן 
ידים".  נטילת  על  וציונו  במצוותיו 
קיין  נישט  עס  איז  געזאגט  ווי  כאטש 
האט  דעסוועגן  פון  התורה,  מן  מצוה 
'וציונו',  לשון:  דער  געווען  מתקן  מען 
אונז  האט  אייבערשטער  דער  ווייל 
הייסן,  חכמים  די  וואס  פאלגן  באפוילן 
אזוי ווי עס שטייט (דברים יז יא): "על פי 
התורה אשר יורוך... לא תסור מן הדבר 

אשר יגידו לך" (רמב"ם ברכות ו ב).

'נטילה' און נישט 'רחיצה'
לכאורה דארף מען פארשטיין, פארוואס 
האבן די חכמים מתקן געווען דער נוסח 
"על  נישט:  און  נטילת",  "על  הברכה: 
רחיצת ידים", אזוי ווי דער לשון הפסוק 
(שמות ל כא): "ורחצו ידיהם ורגליהם ולא 

ימותו"?

זיי  און  מפרשים  די  פרעגן  פראגע  די 
ערקלערן עס אויף עטליכע וועגן:

די  אין  אז  זאגט  נטל)  (ערך  ערוך  דער  א. 
געוואשן  זיך  מען  האט  חז"ל  פון  צייטן 
מיט א ספעציעלע כלי וואס זיין נאמען 
פון  נאמען  די  אויף  'נטלא'.  געווען  איז 

דער כלי, זאגט מען 'על נטילת ידים'.

ב. אין ספר הפרדס פון רש"י (עניני נטילת 
רב  פון  נאמען  אין  ער  ברענגט  ידים) 
ד  (סוטה  זאגן  חכמים  די  ווייל  גאון,  האי 
מען  דארף  הענט  די  וואשן  נאכן  אז  ב) 
טייטש  איז  'נטילה'  און  אויפהייבן,  זיי 
אויפהייבן אזוי ווי עס שטייט (ישעיה סג 

ט): "וינטלם וינשאם".

מ'האט  אז  זאגן  וואס  דא  זענען  עס  ג. 
צו  כדי  לשון,  דער  געווען  מתקן 
נישט  מען  האט  מצוה  די  אז  באטאנען 
מתקן געווען כדי אראפ נעמען די שמוץ 
זיי  און  רייניגן  צו  זיי  נאר  הענט,  די  פון 
געזאגט  ווי  און  דרגה,  א  ארויפפירן 
אוצר  ('סידור  אויפהייבן  באדייט  'נטילה' 

התפילות' – 'עיון תפילה').

געדאנקען לויט די סדר פון דאווענען תעתענה אמונים 
נ 'על רכה

געעדדדא ם 

הא  –
געברע
פוןן די בריוון פון אונזערע געטרייע ליינער בבררייוווןמכמכתבי אמונים  ם 

צו די רעדאקציע פון די בלעטל 'וכל מאמינים'
די  אויס  רעכנט  וואס  משנה  די  היומי'  'דף  פון  סדר  די  לויט  לערנענדיג 
'מכה  מלאכה  די  אז  געטראכט  איך  האב  א),  עג  (שבת  מלאכות  אבות  ל"ט 
בפטיש' איז די ריכטיגע אויסדרוק אויף די פעולה פון ענטפערן אמן. קלאפן 
מיטן האמער ווערט נישט אנגערופן א 'מלאכה', נאר ווען דורך דעם ווערט 
פארענדיגט די כלי. אזוי אויך 'אמן' – האט נישט קיין אייגענע באדייט, נאר 
'מכה  די  איז  אמן  ענטפערן  בקשה.  א  אדער  ברכה  א  נאך  קומט  עס  ווען 
בפטיש' וואס דורך דעם ווערט די ברכה געענדיגט, און אין די זעלבע צייט 

איז דאס אויך די האמער וואס קלאפט אויף די טויערן פון גן עדן.
בברכה שלימה

מ.ר - לעיקוואד ניו דזשערסי

דער  ֱאֵקינּו  אלעס  פון  הער  דער  ה'  ַאָּתה,  הברכה  מקור  דער   ָּברּו
שטארקער און ַּתִּקיף ּוַבַעל ַהְּיֹכֶלת ּוַבַעל ַהּכֹחֹות ֻּכָּלם ֶמֶל ָהעֹוָלם ֲאֶשר 
ַעל  געהייסן  אונז  האבן  וואס  חכמים  די  פאלגן  ְוִצּוָנּו  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָשׁנּו 

ְנִטיַלת ָיָדִים פון די כלי.
דעם  אויף  אייבערשטן  דעם  לויבן  דארפן  מיר  אז  אמת  איז  עס   – ָאֵמן 
וואס ער האט אונז געהייליגט מיט זיינע מצוות און אונז געהייסן וואשן 

די הענט אינדערפריה.


