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לע"נ אאמו"ר הרה"ח ר' יעקב גרשון ב"ר שלמה ז"ל

בס"ד ע״י 
הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד שליט״א

מו״ץ בשיכון סקווירא יע״א

גליון זה נתנדב

ע"י ידידנו ותומכנו היקר הנדיב הטפסר הנכבד, בונה ומקים עולמות של תורה
ומתקיימים בו דברי חז"ל 'מאן דרחים רבנן הוי ליה חתנין רבנן'

מוה"ר ישראל שיפף הי"ו
ראה"ק דקהל יטב לב סאטמאר מאנסי

לרגל השמחה במעונו באירוסי בתו הכלה החשובה תחי' למז"ט 
עב"ג החתן המהולל והמצויין כמר חיים יצחק ני"ו בן ידידנו מוה"ר יואל גראס הי"ו

זכות לימוד תורה של אלפי ישראל וזיכוי הרבים יעמוד בעדו לראות דורות ישרים ומבורכים מכל יו"ח בבריות 
גופא ונהורא מעליא, ויזכה להמשיך בפעולותיו המבורכות להגדיל תורה ולהאדירה מתוך הרחבת הדעת

הלכות ותן טל ומטר  ||  שמע קולנו

ווען א לעמאן 
קען ראטעווען דאס לעבן

דער  איבער   - תלמידים  די  פאר  שמועס  א  אין 
זצ"ל  פאם  הרב  הגאון  האט   - חסד  טון  פון  מצוה 

פאלגנדע: דאס  דערציילט 

ָאִחיָך  ָימּוְך  "ְוִכי  בהר)  (פ'  פסוק  אין  שטייט  עס 
דער  דארט  זאגט  ּבֹו".  ְוֶהֱחַזְקָּת  ִעָּמְך  ָידֹו  ּוָמָטה 
מדרש: ווען איינער גיט א פרוטה פאר אן ארעמאן, 
שווער,  דאך  איז  פרוטות.  אויך  אים  השי"ת  גיט 
ווי  גיט דאך פאר'ן ארעמאן פיל מער  דער מענטש 
א פרוטה; ער דערהאלט דאך אים ביים לעבן? צום 
ביישפיל, אן ארעמאן וויל קויפן אין מארק א ברויט 
וואס קאסט צען פרוטות, און ער האט ביי זיך נאר 
ניין. קומט א מענטש און גיט אים איין פרוטה, און 
דער ארעמאן גייט און קויפט זיך דאס ברויט, עסט 
דערפון און דערכאפט זיך דאס הארץ. קומט אויס, 
די  ווי  אז דער מענטש האט אים געגעבן פיל מער 
איינע פרוטה; ער האט געראטעוועט זיין חיות. איז 

פרוטות? נאר  השי"ת  אים  באצאלט  פארוואס 

פאר'ן  זאגט  השי"ת  מדרש:  דער  ענטפערט  נאר, 
ארויסגיין  וויל  נשמה  דיין  בשעת  דו,  אויך  מענטש, 
פון דיין גוף, גיב איך זי פאר דיר צוריק. דאס הייסט, 
השי"ת שענקט פאר'ן מענטש לעבן אלס שכר פאר'ן 

מחי' זיין דעם ארעמאן, מדה כנגד מדה.

איז דאך לכאורה א  גרויסע פלא: איז דאס דען 
די מדת החסד פון אויבערשטן, אז דער בעל צדקה 
מצב  אזא  צו  אן  קומט  ער  ביז  ווארטן  דארפן  זאל 
אז ער זאל האלטן ביים שטארבן, און דאן זאל ער 
ניצול ווערן אין זכות פון צדקה? פארוואס זאל דער 
מענטש נישט באקומען זיין שכר אויף א גוטן וועג?

זצ"ל  מגיד  דובנער  דער  שוין  פרעגט  קשיא  די 
צו  שיין  זייער  גיט דאס  ער  און  יעקב"),  "אהל  (אין 
פון  חסד  גרויסער  א  באמת  איז  דאס  פארשטיין: 
אויבערשטן - זאגט ער - ווייל עס איז דאך באקאנט 
אז השי"ת פירט זיך מיט'ן מענטש מדה כנגד מדה. 
ארעמאן,  פאר'ן  פרוטה  א  גיט  מענטש  א  ווען  און 
וואלט געשענקט פאר'ן  ווי ער  רעכנט דאס השי"ת 
אינעם  טאקע  ערקלערט  ווי  לעבן,  זיין  ארעמאן 

מדרש. אויבנדערמאנטן 

דער  דען  וועט  לאנג  ווי  אבער:  איז,  אמת  דער 
ארעמאן זיך קענען אויפהאלטן מיט'ן כח פון יענעם 
פרוטה  דער  מיט  געקויפט  האט  ער  וואס  ברויט 
וואס דער מענטש האט אים געגעבן? נישט מער ווי 
הונגעריג  ווערן  ווידער  ער  וועט  דאן  עטליכע שעה. 
און מוזן עסן. קומט אויס, אז דער בעל צדקה האט 
אויב  און  לעבן,  פון  שעה'ן  עטליכע  געשענקט  אים 

הייבט  וישלח  פ'  נאכט  זונטאג  קומענדיגן  דעם 
ומטר  טל  "ותן  עשרה  שמונה  ביי  זאגן  צו  אן  מען 
וואס  הלכות  עטליכע  זענען  פאלגנד  לברכה". 

זענען נוגע צו "טל ומטר":

וואס א]  רעגן,  אויף  תפלה  א  איז  ומטר"  טל  "ותן 
פון פרנסה. דערפאר האט  די שפע  איז דאך  דאס 
פון  ברכה  דער  ביי  זאגן  צו  דאס  געווען  קובע  מען 

"ברך עלינו", וואס איז די ברכה פון פרנסה.

בעטן אויף פרנסה

ברכה ב]  דער  ביי  אז  היום",  "סדר  אין  שטייט  עס 
פון "ברך עלינו" דארף מען אינזינען האבן צו בעטן 
און  שפייז  די  צושיקן  זאל  אויבערשטער  דער  אז 
און  באיסור,  ולא  בהיתר  בצער,  ולא  בנחת  פרנסה 
בשר  מתנת  א  צו  צוקומען  דארפן  נישט  זאל  מען 
ודם, וואס די מתנה פון א מענטש איז ווייניג און די 
נאר  גרויס,  איז  דערצו  אנקומען  דארפנדיג  חרפה 
וואס  האנט,  פולע  און  ברייטע  אויבערשטנ'ס  צום 

השי"ת שפייזט און דערהאלט די גאנצע וועלט. 

אויב מ'האט פארגעסן "ותן טל ומטר"

טל ג]  "ותן  זאגן  צו  פארגעסן  האט  איינער  אויב 
ומטר", און ער כאפט זיך פאר'ן זאגן דעם שם ביים 
סוף פון "ברך עלינו", זאל ער צוריק אנהייבן פון "ותן 
אבער  ווייטער,  און  דארט  פון  זאגן  און  ומטר"  טל 
פון  אנהייב  צום  צוריקצוגיין  בעסער  איז  לכתחלה 

"ברך עלינו".1

אויב מען האט שוין געענדיגט "ברך עלינו", און ד] 
מען האט נאכנישט אנגעהויבן "תקע בשופר", זאל 

מען זאגן דארט "ותן טל ומטר לברכה" און דערנאך 
ביי  ומטר"  טל  "ותן  זאגן  מען  קען  (אדער  בשופר"  "תקע 
אויב  ווייטער,  ערקלערט  ווי  תפלה",  "שומע  פון  ברכה  דער 

מען וועט נישט פארגעסן ווען מען וועט דארט אנקומען). 

בשופר", ה]  "תקע  אנגעהויבן  שוין  האט  מען  אויב 
"שומע  ביי  לברכה"  ומטר  טל  "ותן  זאגן  מען  זאל 
תפלה", פאר "כי אתה שומע" (פאר דער תפלה "אנא 

ה' חטאתי וכו'" און פאר דער תפלה אויף פרנסה).

נאך ו]  שוין  האלט  מען  ווען  זיך  כאפט  מען  אויב 
נאכנישט אנגעהויבן  און מען האט  "שומע תפלה", 

"רצה", זאל מען עס זאגן דארט.

אויב מען האט שוין אנגעהויבן "רצה"

זאל מען ז]  "רצה",  אויב מען האט שוין אנגעהויבן 
צוריקגיין צו "ברך עלינו" און זאגן פון דארט ווייטער 
אויפ'ן סדר. (אויב מען איז צוריקגעגאנגען צו ברכת 
שומע תפלה און עס דארט געזאגט, האט מען יוצא 

געווען.2

נצור", ח]  "אלקי  אינמיטן  זיך  דערמאנט  מען  אויב 
מעג  קדושה,  זאגט  ציבור  דער  ווי  הערט  מען  און 
צו  צוריקגיין  דערנאך  און  קדושה  מיטזאגן  מען 
זאגט  מען  אויב  אז  האלטן  אנדערע  עלינו".  "ברך 
מיט קדושה הייסט עס ווי מען האט שוין געענדיגט 
צום  צוריקגיין  מען  דארף  דעריבער  און  שמו"ע, 
שוין  האט  מען  אויב  דערפאר,  שמו"ע.  אנהייב 
קען  מען  אדער  א.ד.ג.,  קדושה  היינט  געהערט 
הערן שפעטער ביי אן אנדערן מנין, זאל מען נישט 

לחזור  שיכול  הדיעה  על  סמכינן  דבדיעבד  כ"ג  סי'  ח"י   שה"ל  בשו"ת  במקום.        2. כמבואר  ד"ה  קי"ד  סי'  בביה"ל  ועיין  ט"ו  ס"ק   1. מ"ב 
לשומע תפילה.        3. כמבואר דעד סוף יהיו לרצון השני דינו כבאמצע התפילה שיכול עוד לתקן. ואם חזר לברך עלינו לא יצא וצריך לחזור 
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עניני תפילת שמונה עשרה (ב)

תפילת שמונה עשרה - דורך די מלאכי השרת

עס שטייט אין מדרש, כאטש מיר ווייסן אז דעם נוסח פון 
געווען,  מתקן  הגדולה  כנסת  אנשי  האבן  עשרה  שמונה 
מלאכי  די  דורך  פריער  געווארן  געזאגט  שוין  דאס  איז 
די  פאר  אריינגעגעבן  מען  האט  השמים  מן  און  השרת, 
זייער  מיט  ברכות  די  צוצוטרעפן  הגדולה  כנסת  אנשי 

חכמה און עס מסדר זיין אויפ'ן ריכטיגן סדר.

אין  קאלך-אויוון  פונעם  געווארן  ניצול  איז  אברהם  ווען 
אור כשדים, האבן די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה' ָמֵגן 

ַאְבָרָהם".

אויפ'ן  געווארן  געבונדן  איז  אבינו  יצחק  וואס  נאכדעם 
און  געווארן א שטיק אש,  איז  און  ביי דער עקידה  מזבח 
לעבעדיג  צוריק  געמאכט  אים  האט  אויבערשטער  דער 
"ְּכַטל  מרמז  איז  המלך  דוד  ווי   - הימל  פון  טל  מיט'ן 
וואס דאס  ג),  (תהלים קלג,  וגו'"  ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל  ֶׁשֹּיֵרד  ֶחְרמֹון 
אויף  געלייגט  האט  השי"ת  וואס  טל  אויפ'ן  ארויף  גייט 
- האבן די  יצחק אבינו ביי דער עקידה אויפ'ן הר המורי' 

מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה' ְמַחֶּיה ַהֵּמִתים".

הייליגן  אויפ'ן  שלאפן  געלייגט  זיך  האט  אבינו  יעקב  ווען 
אין  געווען  מגלה  אים  מען  האט  השמים  מן  און  פלאץ, 
חלום די קדושה פונעם פלאץ, האבן די מלאכים געזאגט 

"ָּברּו ַאָּתה ה' ָהֵקל ַהָּקדֹוׁש".

ווען מלאך גבריאל איז געקומען צו יוסף הצדיק און אים 
מלאכים  די  האבן  שפראכן,  זיבעציג  אלע  אויסגעלערנט 

געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ חֹוֵנן ַהָּדַעת".

מעשה  דער  אויף  ראובן  געווען  מוחל  האט  השי"ת  ווען 
פון בלהה - ווי עס שטייט אין פסוק (בראשית לז, כט) "ַוָּיָׁשב 
ער  אז  מיינט  אז דאס  זאגן  חז"ל  וואס  ַהּבֹור",  ֶאל  ְראּוֵבן 
האט תשובה געטון און עס איז בטל געווארן פון אים די 
גזירה פון מיתה, ווי עס שטייט אין פסוק (דברים לג, ו) "ְיִחי 
ְראּוֵבן ְוַאל ָיֹמת" - האבן די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה 

ה‘ ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה".

ווען יהודה האט זיך מודה געווען ביי דער מעשה פון תמר 
פארגעבן  אים  איז  עס  און  ִמֶּמִּני",  "ָצְדָקה  געזאגט  און 
געווארן די עבירה, האבן די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה 

ה‘ ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלֹוַח".

פון  לעבנס  די  פארביטערט  האבן  מצריים  די  ווען 
אידישע  פאר  צוגעזאגט  השי"ת  האט  עלטערן,  אונזערע 
זיי שפעטער  ער האט  ווען  און  ֶאְתֶכם",  "ְוָגַאְלִּתי  קינדער 
ה‘  ַאָּתה   ָּברּו" געזאגט  מלאכים  די  האבן  אויסגעלייזט, 

גואל ישראל".

פון  אבינו  אברהם  אויסגעהיילט  האט  רפאל  מלאך  ווען 
די  האבן  מל'ען,  זיך  נאכ'ן  צער  און  יסורים  און  צער  זיין 
מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל". 

און  פלשתים  ארץ  אין  איינגעזייט  האט  אבינו  יצחק  ווען 
האט שטארק מצליח געווען, ווי דער פסוק זאגט (בראשית 
כו, יב) אז עס איז ארויסגעוואקסן "ֵמָאה ְׁשָעִרים", האבן די 

מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ ְמָבֵר ַהָּׁשִנים".

זיינע  אלע  מיט  געטראפן  זיך  האט  אבינו  יעקב  ווען 
קינדער אין מצרים, צוזאמען מיט יוסף און שמעון, האבן 
די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל".

"ְוֵאֶּלה  רבינו  משה  פאר  געזאגט  האט  השי"ת  ווען 
האבן  א),  כא,  (שמות  ִלְפֵניֶהם"  ָּתִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים 
ְצָדָקה  אֹוֵהב   ֶמֶל ה‘  ַאָּתה   ָּברּו" געזאגט  מלאכים  די 

ּוִמְׁשָּפט".

ווען די מצריים זענען געווארן איינגעזונקען אין ים, האבן 
די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ ַמְכִניַע ֵזִדים".

ווען עס איז מקויים געווארן דער צוזאג פון אויבערשטן צו 
וועט פארמאכן  וואס  זיין דער  וועט  יוסף  יעקב אבינו, אז 
געזאגט  מלאכים  די  האבן  פטירה,  זיין  נאך  אויגן  זיינע 

"ָּברּו ַאָּתה ה‘ ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים".

בית  דאס  געבויט  האט  המלך  שלמה  וואס  נאכדעם 
ַאָּתה ה‘ ּבֹוֵנה   ָּברּו" המקדש, האבן די מלאכים געזאגט 

ְירּוָׁשָלִים".

זיי  און  סוף  ים  דעם  אריבערגעגאנגען  זענען  אידן  ווען 
האבן  שירה,  געזאגט  און  ישועה  גרויסע  די  געזען  האבן 

די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה".

ווען דאס געשריי פון אידישע קינדער פון זייער שווערער 
עס  ווי   - אויבערשטן  צום  ארויף  איז  מצרים  אין  ארבעט 
ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  "ַוֵּיָאְנחּו  כג)  ב,  (שמות  פסוק  אין  שטייט 
ָהֲעֹבָדה" -  ִמן  ָהֱאִקים  ֶאל  ַׁשְוָעָתם  ַוַּתַעל  ַוִּיְזָעקּו  ָהֲעֹבָדה 

האבן די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה".

האט  שכינה  די  און  משכן,  די  געבויט  האבן  אידן  ווען 
צוויי כרובים, האבן די מלאכים געזאגט  די  גערוט צווישן 

"ָּברּו ַאָּתה ה‘ ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון".

דעם  אריינגעברענגען  געוואלט  האט  המלך  שלמה  ווען 
ו,  (דה"י-ב  געזאגט  האט  און  הקדשים,  קודש  אין  ארון 
האט  ער  און  וגו'"   ְמִׁשיֶח ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל  ֱאִקים  "ה'  מב) 

זאגנדיג  אויבערשטן,  פאר'ן  והודאה  שבח  א  אפגעגעבן 
ִיְׂשָרֵאל",  ְלַעּמֹו  ְמנּוָחה  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ה'   ָּברּו" נו)  ח,  (מלכים-א 

 ּוְל ַאָּתה ה‘ ַהּטֹוב ִׁשְמ האבן די מלאכים געזאגט "ָּברּו
ָנֶאה ְלהֹודֹות".

עס  און  ישראל  ארץ  אין  אריינגעקומען  זענען  אידן  ווען 
איז מקויים געווארן אויף זיי דער פסוק (ויקרא כו, ו) "ְוָנַתִּתי 
ה‘  ַאָּתה   ָּברּו" געזאגט  די מלאכים  ָּבָאֶרץ", האבן  ָׁשלֹום 

ַהְּמָבֵר ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום".

הלכות תפילה וכבוד בית המדרש   ||  דאס מורא מקדש ארויסגענומען  האט  און  שטארקייט  א  מיט 
דעם  אין  ליגן  געהאט  האט  ער  וואס  געלט  גאנצע 
אינוועסטירונג-פאנד, און ער האט דאס אוועקגעגעבן 
גרינגערהייט  קענען  זאל  ער  אז  טאטן  זיין  פאר 
דעם  אראפנעמענדיג  קינד,  דאס  מאכן  חתונה 

פלייצעס. זיינע  פון  עול  שווערן 

דער  אים  צו  אן  רופט  שפעטער,  טעג  פאר  א 
אויפזעער פונעם פאנד און פרעגט אים, פון וואו ער 
פונקט  געלט  דאס  ארויסצונעמען  געוואוסט  האט 
אז  דערציילט  האט  ער  צייט.  ריכטיגער  דער  אין 
און  דורכגעפאלן,  איז  אינוועסטירונג-פלאן  דער 
דאס  האט  געלט  דארט  געהאט  האט  וואס  יעדער 
אפגעראטעוועט  איז  געלט  זיין  בלויז  פארלוירן. 
ארויסגענומען  עס  האט  ער  וואס  נאכדעם  געווארן 
איד  דער  פריער.  וויילע  קורצע  א  בלויז  באצייטנס 
די  געגעבן  אים  האט  וואס  השי"ת  געדאנקט  האט 
אינעם  געלט  דאס  אינוועסטירן  צו  מעגליכקייט 
אייביגן פאנד, אינעם "קרן קיימת לו לעולם הבא", 
דעם  אין  פארלירן  און  איבערצולאזן  עס  אנשטאט 

אינוועסטירונג-פלאן.

אפגעשטעלט.  דא  נישט  זיך  האט  מעשה  די 
שוין  האט  טאטע  זיין  ווען  שפעטער,  יאר  עטליכע 
גוט  געענדיגט חתונה מאכן אלע קינדער, האט ער 
געדענקט דעם חסד וואס דער זון האט אים געטון 
סכום  גרויסן  מיט'ן  בשעתו  אים  ארויסהעלפנדיג 
הכרת  אלס  און  קינד,  דאס  מאכן  צו  חתונה  געלט 
א  נאמען  זיין  אויף  איבערגעשריבן  ער  האט  הטוב 
"לאט" וואס ער האט געהאט געקויפט פאר א ביליגן 
ווען עס איז געקומען  פרייז. א פאר יאר שפעטער, 
מאכן,  חתונה  אנצוהייבן  אליין  אים  פאר  צייט  די 
האט השי"ת צוגעפירט אז עס איז געגעבן געווארן 
די לעגַאלע ערלוביעניש צו בויען אויף דעם לאנד-
שטח, און די ווערט דערפון איז אזוי ארום גאר הויך 
אים  פון  אויסגעקויפט  האט  שטאט  די  געשטיגן. 
דעם שטח און אים באצאלט דערפאר גאר א גרויסע 
חתונה  געקענט  האט  ער  וואס  מיט  געלט,  סומע 

כבוד. מיט  קינדער  זיינע  אלע  מאכן 

עס האט זיך ארויסגעשטעלט, אז דער איד וואס 
האט מקיים געווען די גרויסע מצוה פון צדקה און 
כיבוד אב, טוענדיג דאס וואס האט געקענט אויסזען 
ווי דאס פארקערטע פון השתדלות מיט'ן אוועקגעבן 
געהאט  האט  ער  וואס  געלט  דאס  טאטן  זיין  פאר 
האט  קינדער,  די  מאכן  צו  חתונה  אוועקגעלייגט 
וואס  השתדלות,  אמת'ע  דאס  געטון  דערמיט  גאר 
חתונה  קענען  זאל  ער  אז  געפירט  שפעטער  האט 
ווי  פיל מער  מיט  בריווח,  קינדער  זיינע  מאכן אלע 
ער וואלט געהאט ווען די אינועוסטירונג וואלט זיך 

ערפאלג. אן  מיט  אויסגעלאזט  געהאט  אפילו 

אט דאס איז א ביישפיל פון דער גרויסער מדריגה 
פון בטחון, צו טון דעם ווילן פון אויבערשטן אפילו 
ווען עס זעט אויס ווי מען וואלט געקענט צוליב דעם 
עפעס פארלירן; און צו גלייבן און וויסן מיט'ן פולן 
בטחון און אמונה, אז פון טון דעם רצון ה' דערלייגט 

מען קיינמאל גארנישט.

כל הזכויות שמורות | הרשות נתונה לצלם הגליון ע"מ להפיצו, ואין להעתיק תוכן הגליון בלי רשות בכתב מהמערכת
הערות והארות בכתב יתקבלו ע“י מספר הפקס החדש 845-538-4625 או באימייל 4592885mhh@gmail.com | הרוצים להשיג גליון זה בתמידות נא לצלצל 845-276-3170

מדור "מורא מקדש" והפצת הגליון נתנדב

ע"י ידידנו ותומכנו היקר הנדיב הנכבד מוה"ר יוסף דוב גרינבלאט הי"ו
לרגל השמחה במעונו באירוסי בנו הבחור החתן המהולל כמר מרדכי פינחס ני"ו למז"ט 

עב"ג הכלה החשובה תחי' בת ידידנו מוה"ר מרדכי יחזקאל פרידמאן הי"ו

זכות לימוד תורה של אלפי ישראל וזיכוי הרבים יעמוד בעדו לראות דורות ישרים ומבורכים מכל יו"ח בבריות 
גופא ונהורא מעליא, ויזכה להמשיך בפעולותיו המבורכות להגדיל תורה ולהאדירה מתוך הרחבת הדעת
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הלכות ותן טל ומטר  ||  המשךשמע קולנו

ווערן מיט  וואלט ער אויך געדארפט באלוינט  אזוי 
כנגד מדה. - מדה  פון לעבן  בלויז עטליכע שעה'ן 

וואס  עס זענען אבער דא אזעלכע סארט שעה'ן 
זענען גלייך צו פיל יארן. צום ביישפיל, אז א מענטש 
איז, חלילה, קראנק געווארן און געפינט זיך אין א 
לעבנס-געפאר, און דער דאקטער זאגט: די היינטיגע 
קראנקנ'ס  דעם  און  צייט,  קריטישע  די  איז  נאכט 
מצב וועט אין איר אנטשידן ווערן - אדער צום לעבן, 
שטארקן  זיך  ער  וועט  אויב  און  ושלו'...  חס  אדער 
אויף דער קראנקהייט און אויסלעבן ביז אינדערפרי, 
דאן וועט דאס זיין דער ווענד-פונקט, ווען ער וועט 
אנהייבן זיך ערהאלן און ביסלעכווייז צוריקקומען צו 
די כוחות, און ער וועט קענען לעבן נאך אסאך גוטע 

טעג און יארן.

– זאגט דער  אויף אט-אזעלכע קריטישע מינוטן 
דובנער מגיד – לייגט השי"ת אוועק פאר'ן מענטש 
פונעם  שכר  אין  אים  זיך  קומען  וואס  שעה'ן  יענע 
געבן פאר'ן ארעמאן אייניגע שטונדן פון לעבן. און 
איז  שעה'ן  אוועקגעלייגטע  אזעלכע  פון  ערך  דער 
אזוי ווי פיל יארן. קומט אויס, אז השי"ת טוט מיט'ן 
מענטש א גרויסן חסד, באלוינענדיג אים מיט יארן, 
אים  וואלט  עס  וואס  שעה'ן  בלויז  מיט  אנשטאט 

ווערן. געשאנקען  געדארפט 

*

הרב פאם זצ"ל האט דאן דערציילט: פאלגנד איז 
א מעשה וואס האט פאסירט מיט מיר אליין.

ווען  תשל"ו,  אלול,  חודש  ראש  דאס  איז  געווען 
זיך  רופט  וואס  שטאט  דער  אין  געווען  בין  איך 
"בעטלעהעם" אין "ניו העמּפשיר" וואס איז איינער 
פון די אמעריקאנער שטַאטן. איך בין דארט ליידער 
מיט  בעט  אין  אריינגעפאלן  און  געווארן  קראנק 
גרויסע היץ. פלוצלינג האט די חולשה זיך אויף מיר 
מיין  פאר  געזאגט  האב  איך  אז  געשטארקט,  אזוי 
האט  זי  חלשות.  איך  פאל  רגע  איין  נאך  אז  פרוי, 
איך  זאל  וואס  געוואלד!  אוי,   " שרייען,  אנגעהויבן 
פָארצימער,  צום  געלאפן  שנעל  איז  און  טון?..." 
זי  איז  באלד  און  טיר,  אין  שכן  א  ביי  געקלאפט 
צוריקגעקומען מיט א לעמאן אין האנט, און זי האט 

אריין..." בייס  "נעם,  געזאגט,  מיר 

לעצטע  די  מיט  לעמאן  דעם  געביסן  האב  איך 
איין  אין  ממש  גאנצע  דאס  אויסגעזויגן  און  כוחות 
אטעם, ביז'ן לעצטן טראפן, טראץ דער שארפקייט 
און ביטערקייט. דאס איז געווען פאר מיר ווי לעבנס-
און  דערפרישט  באלד  זיך  האב  איך  און  טראפנס, 

זיך. צו  געקומען 

מיין  פאר  דערציילענדיג  שפעטער,  טעג  עטליכע 
זון וואס עס האט פאסירט מיט מיר, האב איך אים 
ווי  וואונדערט מיר אויף זיך אליין,  געזאגט, אז עס 
אזא  מיט  לעמאן  דעם  "פארצוקט"  האב  איך  אזוי 
נאך קיינמאל  וואס איך האב  משונה'דיגן אפעטיט, 
זאל  מענטש  א  אז  געזען  נישט  לעבן  מיין  אין 
איך  האב  מיטאמאל,  דאן,  פרוכט.  א  אזוי  אויפעסן 
אמאל  יא  איך  האב  אייגנטליך  אז  דערמאנט,  זיך 
געזען א מענטש עסן א פרוכט טאקע ממש אזוי ווי 

"ברך  פון  באלד  אנהייבן  זאל  מען  נאר  זיין  מפסיק 
עלינו".

אויב מ'האט שוין געזאגט דעם צווייטן "יהיו לרצון"

"יהיו ט]  צווייטן  דעם  געזאגט  שוין  האט  מען  אויב 
לרצון" - אפילו מען האט נאכנישט אויסגעטרעטן - 

זאל מען צוריקגיין צום אנהייב שמונה עשרה.3

דארף י]  אנפאנג שמו"ע,  צום  צוריק  גייט  מען  ווען 
מען נישט זאגן נאכאמאל "ה' שפתי תפתח".4

פארגעסן "ותן טל ומטר" די ערשטע נאכט

די יא]  ומטר"  טל  "ותן  פארגעסן  האט  מען  אויב 
ביי  זאגן  עס  אן  הייבט  מען  וואס  נאכט  ערשטע 
מעריב, און מען כאפט זיך נאכ'ן אויסטרעטן שמונה 
עשרה, זענען דא וואס האלטן אז מען דארף נישט 
האלטן  פוסקים  אנדערע  אבער  איבערדאוונען, 
זיך  זאל  מען  נאר  איבערדאוונען,  יא  זאל  מען  אז 
אויסנעמען א תנאי, אז אויב מען איז נישט מחוייב 
א  זיין  עס  זאל  איבערצודאוונען,  הדין  מעיקר 

"תפלת נדבה".5

מ'דערמאנט זיך אז מ'האט פארגעסן טל ומטר 
נאך זמן תפילה

טל יב]  "ותן  זאגן  צו  פארגעסן  האט  מען  אויב 
ווען  זיך  און מען דערמאנט  איין תפילה,  ביי  ומטר" 
ס'איז שוין נאך דער צייט ווען מ'קען נאך דאוונען די 
תפילה, זאל מען דאוונען א צווייטע שמונה עשרה 

ביי דער קומענדיגע תפילה פאר א תשלומין.

אויב מ'האט פארגעסן טל ומטר ערב שבת

אבער אויב מען האט פארגעסן צו זאגן "ותן טל יג] 
ומטר" ערב שבת ביי מנחה און מען דערמאנט זיך 
צוויי  נישט דאוונען  זאל מען  נאכט,  ס'איז שוין  ווען 

שמונה עשרה'ס ביי מעריב.6

ווען מ'האט א ספק צי מ'האט געזאגט טל ומטר

צי יד]  שמו"ע  נאך  באלד  ספק  א  האט  מען  אויב 
איז  עס  און  ומטר",  טל  "ותן  געזאגט  האט  מען 

האט  מען  ווען  פון  טעג  דרייסיג  קיין  נאכנישט 
אנגעהויבן זאגן "ותן טל ומטר", דארף מען דאוונען 
הסתם  מן  אז  אן  מ'נעמט  ווייל  שמו"ע,  נאכאמאל 
איז  מען  ווי  אזוי  ברכה"  "ותן  געזאגט  מען  האט 

געווען צוגעוואוינט ביז יעצט.

אנפאנג טו]  געדענקט  אבער  האט  מען  אויב 
שמו"ע אז מען דארף זאגן "ותן טל ומטר", און דער 
דארף  שמו"ע,  נאך  גלייך  געווארן  נישט  איז  ספק 
ביי  אויך  נוגע  איז  הלכה  (די  איבערדאוונען  נישט  מען 

"מוריד הטל", "ותן ברכה", "יעלה ויבא", אד"ג).7   

מען טז]  ווען  פון  טעג  דרייסיג  שוין  איז  עס  אויב 
מען  דארף  ומטר",  טל  "ותן  זאגן  אנגעהויבן  האט 
אינגאנצן נישט איבערדאוונען, ווייל מן הסתם האט 

מען אזוי געזאגט.8  

די עצה פון זאגן ניינציג מאל

ניינציג יז]  זאגן  זאל  מען  אז  עצה,  אן  דא  איז  עס 
נישט  מוז  עס  און  מאל,  איין  און  הונדערט  (לכתחלה  מאל 
זיין תיכף איין מאל נאכ'ן אנדערן) "ואת כל מיני תבואתה 

אויב  דעמאלט  און  לברכה",  ומטר  טל  ותן  לטובה 
געזאגט  האט  מען  צי  שפעטער  ספק  א  האט  מען 
זיכער  "ותן טל ומטר", נעמט מען אן אז מען האט 
ווייל מען האט זיך שוין אזוי איינגעוואוינט  געזאגט, 
(מאוד ראוי וכדאי לעשות עצה זו אף שיש פוסקים שדעתם 

שאין כדאי לומר, מ"מ כדי להימנע מהרבה ברכות לבטלה 

לחשוב  טרודים  שהראשים  בזמנינו  בפרט  ומספיקות 

לומר   מרגילים  אינם  ואם  כולו  העולם  כל  של  ממאורעות 

לעולם יש להם ספיקות ואם אומרים צ' פעמים רואים בחוש 
שזוכרים לומר הההזכרה הצריכה.)9

א שליח ציבור וואס האט פארגעסן "טל ומטר"

טל יח]  "ותן  פארגעסן  האט  וואס  ציבור  שליח  א 
ומטר" ביי שטילע שמו"ע פון שחרית אדער מנחה, 
א  מאכן  צו  נישט  כדי  איבערדאוונען,  נישט  דארף 
טירחא פאר'ן ציבור צו דארפן ווארטן ביז ער וועט 
יוצא  איז  ער  און  עשרה.  שמונה  נאכאמאל  ענדיגן 

מיט'ן זאגן חזרת הש"ץ.

זאגן יט]  צו  פארגעסן  האט  תפלה  בעל  דער  אויב 
"ותן טל ומטר" ביי מעריב, זאל ער זאגן קדיש נאך 

שמו"ע און דערנאך איבערדאוונען.10

א פרוי וואס האט פארגעסן "טל ומטר"

בקביעות כ]  טאג  יעדן  נישט  דאוונען  וואס  פרויען 
דארפן  ומטר"  "טל  זאגן  צו  פארגעסן  האבן  און 
נישט איבערדאוונען. אויב זיי דאוונען יא בקביעות, 
איז א מחלוקת הפוסקים צי זיי זאלן איבערדאוונען 

(די ערשטע נאכט זאלן זיי זיכער נישט איבערדאוונען).

ולהתפלל.        4. מ"ב סי' קי"ד ס"ק כ"א ובשע"ת סי' תכ"ב ס"ק ד' ובכה"ח כ"ט.        5. דיש פוסקים שיש לחשוב ס' ימים שלמים מהתקופה, 
הוא  יתקן מה שעוות  לא  כה"ג שכשיחזור תפילתו ממילא  סי"א דבכל  ק"ח  בסי'  דע"ת.   6. כמבואר  ובספר  ד"ה בתפילת מעריב  ביה"ל  עי' 
סי' קי"ד ס"ק ל"ח דעת הט"ז  ובשבת אין מתפללים בנדבה.        7. כמבואר במ"ב  יש להתפלל בנדבה,  וע"כ  מחלוקת הפוסקים אם חוזר 
והמו"ק דאם לאחר זמן מופלג מסופק דאי"צ לחזור, ובספרי זמנינו כתבו דאין בזה כלל והכל הוא לפי מחשבותיו ותחבולותיו, אך אם בתחילת 
ברכה זו זכר שצריך לומר אז אפי' מסופק מיד לאחר התפילה אי"צ לחזור. עיין הליכות שלמה דיני שמו"ע פ"ח ס"ד, ועיין מש"כ שו"ת שה"ל 
ח"ח סי' קס"ג.        8. ואפי' שאין בל' יום צ' תפילות של טל ומטר ג"כ מהני עיין מ"ב קי"ד ס"ק ל"ז.        9. עיין מש"כ מ"ב סי' תפ"ח ס"ק י"ב. 
[ואם הרגיל א"ע מ"ה פעמים שהם כנגד ט"ו יום משעברו אח"כ ט"ו ימים מכאן ואילך חזקה שאמר כהוגן מ"ב סי' קי"ד ס"ק מ"ב, ובשע"ת 
שם דש"ץ קבוע ומתפלל תפילת חזרה שחרית ומנחה סגי בי"ח יום, ואם אמר צ' פעמים ומ"מ מסופק אם אמר דאסור אפי' לומר ותן טו"מ 
בין ברכה לברכה מכיון שתלינן דאמרו. ואם רצה יכול לומר בשומע תפילה ועיין שו"ת חייה"ל ח"ו סי' ט"ו.]         10. דאף שעדיין לא יצא יכול 

לומר תתקבל על תפילת הציבור עיין ספר אש"י. 

מדור זה נתנדב

לזכר נשמת הרב החסיד
ר' מנחם מענדל 

ב"ר צבי ע"ה סורקיס
יא"צ ו' כסלו ת.נ.צ.ב.ה. 

הונצח ע"י
בני משפחתו

הליכות החיים  | 3 ויצא - וישלח תשפ״ג

איך, און דאס איז מיר דעמאלט געווען א וואונדער 
אויגן. די  אין 

יאר.  צוואנציג  א  מיט  צוריק  דאס  האט  פאסירט 
מיינע  פון  איינעם  ביי  באזוכט  בשעתו  האב  איך 
באקאנטע, וועלכער איז געווען ערנסט קראנק ל"ע 
אויף דער שרעקליכער מחלה. ער האט זיך געפונען 
אין אן ערהָאלונגס-היים אין ברוקלין, און איך האב 
אים דארט געברענגט ָארַאנדזשעס צו עסן. ער האט 
אז  טענה'נדיג  מיר,  פון  נעמען  געוואלט  נישט  עס 
דארף.  ער  וואס  גענוג  אלעס  האט  ער  כל",  לי  "יש 
איז  וואס  חולה  אן אנדערן  צו  צוגעגאנגען  איך  בין 
דערציילט  מיר  מען  האט  (שפעטער  דארט  געווען 
ברָאנקס"),  דער  פון  רבי  "דער  געווען  איז  דאס  אז 
וועלכער איז ליידער געווען ּפַארַאליזירט אויף דער 
האב  איך  און  קערפער,  פון  העלפט  אונטערשטער 
מכבד  און  אראנדזש  דעם  אים  פאר  אפגעשיילט 

עסן. צו  געווען 

און  מיר  פון  אראנדזש  דעם  גענומען  האט  ער 
איך קען  וואס  הנאה,  זעלטענער  אזא  מיט  געגעסן 
ממש  ווערטער.  מיט  אפמאלן  נישט  אפילו  דאס 
וואס  זאפט  דער  פון  טראפן  איינציגער  יעדער  ווי 
אים  האט  מאראנץ  פונעם  ארויסגעזויגן  האט  ער 
האבן  מעשה  בשעת  חיות.  דאס  צוריקגעברענגט 
מיר  צו  אויסגעדריקט  און  געפינקלט  אויגן  זיינע 
דאנקבארקייט. איך בין געווען זייער איבערגענומען 

זען. צו  דאס 

יעצט, דערמאנענדיג זיך צוריק פון יענעם עפיזאד 
בשעת'ן רעדן מיט מיין זון, האט מיר אויפגעבליצט 
שטארק  געווארן  בין  איך  און  מח,  אין  געדאנק  א 
באגייסטערט, אנערקענענדיג פלוצלינג די טיפקייט 
האט  השי"ת  חסדים.  גרויסע  אויבערשטנ'ס  פונעם 
פאר   - לעמאן  א  מיט  צוריקגעצאלט  יעצט  מיר 
יענעם אראנדזש פון צוויי צענדליג יארן צוריק! און 
מיט  געמאכט  האט  השי"ת   - כח"  יחליפו  ה'  "וקוי 
לעמאן  א  אויסטויש-געשעפט.  אן  "חליפין",  א  מיר 
פאר  שכר  דעם  אוועקגעלייגט  אראנדזש...  אן  פאר 
יענער מצוה אויף גאנצע צוואנציג יאר שפעטער, כדי 
אז ווען מיין נשמה וועט וועלן ארויסגיין פון מיר – 
ממש ווי די ווערטער אינעם אויבנדערמאנטן מדרש 
– זאל דאס מיר צונוץ קומען און צוריקברענגען צום 
לעבן. נו, איז דאס נישט א געוואלדיגע, געוואלדיגע 

פלא?!...

"שלח  קהלת:  אין  אדם  מכל  חכם  דער  זאגט 
תמצאנו".  הימים  ברוב  כי  המים,  פני  על  לחמך 
לויט'ן פשוט'ן פשט, מיינט דאס אז השי"ת זאגט צו 
זיין  נישט אוועקנעמען  וועט  ער  פאר'ן מענטש, אז 
שכר וואס קומט אים, און אויב ער וועט דאס נישט 
באקומען באלד אויפ'ן ארט, זאל ער זיך אבער נישט 
מייאש זיין דערפון, ווייל מיט דער צייט, מיט די פיל 

געפינען. ער דאס  וועט  טעג, 

מען  קען  מדרש,  אויבנדערמאנטן  דעם  לויט 
מיינט  הימים"  "ברוב  אז  פשט,  לערנען  אבער 
צייט  לאנגע  א  צומאל  שפעטער,  דווקא  אז  טאקע 
וועט קומען דער שכר, און אט דאס איז  שפעטער, 
א גרויסער חסד פון הימל. השי"ת וועט אוועקלייגן 

 1. כמבואר בסי' קפ"ה דאפי' גבי ברכת המזון נאמרים בכל לשון.         2. דהמצוה הוא הקשירה וכן בש"ר המצוה הוא ההידוק על הראש ולא 
ההנחה וכמבואר סי' כ"ה ס"ח דצריך לברך עובר לעשייתן ולא עובר דעובר.        3. מ"ב סי' ח' עיין שע"ת א' שבעוד הטלית בידו יברך ותיכף 
ילבשנו דרך אחריו על גופו ועל ראשו ויש שכתבו שיהא הטלית פרוס לאחריו עיין א"א דהמתעטפים בטליתות ושני הקצוות העליונים בידיו 
דזה בכלל עיטוף עיין  פס"ת ובכה"ח סי' כב ט' שיאחז רק בידו הימנית.        4. וכן הדין אם נוסע לדרך קודם הזמן ומניח טלית ותפילין שלא 
יוכל ללובשם לאח"כ יוכל לברך עליהם אח"כ וימשמש בהם קודם שמברך.        5. כמבואר בסי' רס"ג, ובקו"א שמטעם זה לא תברך להדליק 
נר של שבת רק על הדלקת נר של שבת.        6. ובסי' קע"ב יש דיעות אם הכניס מאכל או משקה לתוך פיו האם יכול לברך לאחר שבלעו, וגם 
בזה הדין דאינו מברך.        7. דדעת רע"א ועוד כמה פוסקים דמזוזה הוא מצוה נמשכת שמקיים המצוה תמיד וע"כ עדיין יכול לברך כמו טלית 
ותפילין, ודעת כמה פוסקים דאינו יכול לברך לאחר שכבר קבע כיון שאינו עוסק בעשיית מצוה , וע"כ נכון להסירן ולעשות היסח הדעת ולברך.       

הלכות ברכות (ה)  ||  ברכי נפשי

א ברכה אויף אן אנדער שפראך

אן א]  אויף  ברכה  א  געמאכט  האט  איינער  אויב 
ער  אויב  געווען  יוצא  ער  האט  שפראך,  אנדער 
מען  אויב  ביישפיל,  צום  שפראך.  די  פארשטייט 
וואס  יעדן לשון  (אדער אויף  האט געזאגט אויף אידיש 
וואס  השי"ת  זיין  זאל  געבענטשט  פארשטייט),  מען 

טון  צו  באפוילן  אדער  מאכל,  דעם  באשאפן  האט 
און מען  ברכה,  די  געווען  יוצא  מען  די מצוה, האט 
טאר נישט מאכן נאכאמאל די ברכה אויף לשה"ק.1

מאכן די ברכה "עובר לעשייתן"

"עובר ב]  מאכן  מען  דארף  המצוות  ברכות  אלע 
און  מצוה  די  טוט  מען  פאר  ממש  ד.ה.  לעשייתן", 
ברכה  די  מאכן  מען  זאל  דערפאר  פריער.  נישט 
אויף די תפילין ווען עס ליגט שוין אויפ'ן פלאץ וואו 
עס דארף ליגן אויף דער האנט אדער אויפ'ן קאפ, 
און נישט ווען מען האלט עס נאך אין האנט, ווייל די 

ברכה דארף זיין וואס נענטער צום קיום המצוה.2

מאכן ג]  מען  זאל  טלית  אויפ'ן  ברכה  די  אויך  אזוי 
וואס מען האט שוין געעפנט דעם טלית,  נאכדעם 
פאר מען לייגט עס אויפ'ן קאפ. בדיעבד האט מען 
ברכה  די  געמאכט  האט  מען  אפילו  געווען  יוצא 
אויסגערעדט  נישט  האט  מען  אויב  פריער,  אסאך 

אינצווישן.3

ווען מ'האט פארגעסן צו מאכן די ברכה 
פאר'ן טון די מצוה

אויב מען האט שוין געטון די מצוה און מען האט ד] 
נישט  מער  מען  קען  ברכה,  די  מאכן  צו  פארגעסן 
האבן  חכמים  די  וואס  מצוות  די  חוץ  (א  ברכה  די  מאכן 
מתקן צו זאגן די ברכה נאכ'ן קיום המצוה, ווי למשל, נטילת 

ידים צו דער סעודה, און אזוי אויך הדלקת נרות שבת דורך 

די נשים, וואס אויב מען וועט מאכן די ברכה פריער איז מען 

קענען  נישט  מער  וועט  מען  און  שבת  מקבל  דערמיט  שוין 

צינדן). אויב מען טוט אבער נאך אלץ די מצוה, קען 

מען נאך מאכן די ברכה. 

פארגעסן די ברכה אויף טלית ותפילין

למשל, אויב מען האט נישט געמאכט די ברכה ה] 
די  מאכן  אלץ  נאך  מען  קען  ותפילין,  טלית  אויף 
זיך, און  ווילאנג מען האט עס אנגעטון אויף  ברכה 
לכתחלה זאל מען עס טאפן פאר'ן מאכן די ברכה.4

פארגעסן די ברכה אויף ליכט-צינדן

אויף ו]  ליכט  געצונדן  האט  וואס  פרוי  א  אויך  אזוי 
שב"ק און זי האט פארגעסן צו מאכן די ברכה, און 
זי דערמאנט זיך פאר דער שקיעה (און יו"ט ווילאנג די 
ליכט ברענען נאך), קען זי נאך מאכן די ברכה, ווייל די 

מצוה איז נישט נאר דאס אנצינדן, נאר אז עס זאל 
זיין אנגעצונדן ליכט.5

פארגעסן צו מאכן ברכת הנהנין

האט ז]  מען  אויב  הנהנין,  ברכות  ביי  אויך  אזוי 
פון  נישט  מער  האט  מען  און  ברכה  א  ָאן  געגעסן 
פָאר- די  מאכן  נישט  מער  מען  קען  מאכל,  דעם 

ברכה.6 

פארגעסן די ברכה לקבוע מזוזה

האט ח]  מען  און  מזוזות  געלייגט  האט  מען  אויב 
ענדיגן  נאכ'ן  ביז  ברכה  די  מאכן  צו  פארגעסן 
ארויפלייגן אלע מזוזות, זאל מען מער נישט מאכן 
די ברכה. עס איז כדאי אין אזא פאל אראפצונעמען 
דערנאך  און  הדעת,  היסח  א  מאכן  און  מזוזה  די 
זאל מען מאכן א ברכה און עס צוריק ארויפלייגן.7 

פארגעסן די ברכה אויף הפרשת חלה

האט ט]  מען  און  גענומען  חלה  האט  מען  אויב 
שוין  האט  מען  ביז  ברכה,  א  מאכען  צו  פארגעסן 
מען  קען  האנט,  פון  חלה-טייג  דאס  אראפגעלייגט 
זיך  (אבער אויב מען פירט  די ברכה.  נישט מאכן  מער 
צו זאגן נאכ'ן חלה נעמען "הרי זה חלה", קען מען נאך מאכן 

די ברכה ווילאנג מען האט עס נאכנישט געזאגט.8)

ווען מ'האט נישט געהערט דעם שם 
ביים סוף ברכה

וואס מען י]  יעדע ברכה  ביי  ווי שוין דערמאנט, אז 
זאגט "ה' אלקינו", אויב מען האט דאס אויסגעלאזט, 
האט  מען  און  צווייטן  א  פון  יוצא  איז  מען  אדער 

מדור זה נתנדב

על ידי ידידנו הנדיב הנכבד
מוה"ר בעריש שעהנברוין הי"ו

אב"י בקרית יואל
לרגל שמחת נישואי בנו הבה"ח כמר אהרן ני"ו 

עב"ג בת ידידנו מוה"ר ישראל ניימאן הי"ו

יהי רצון שיזכה לרוות 
רוב נחת דקדושה מכל יו"ח 

מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
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הלכות ותן טל ומטר  ||  המשךשמע קולנו

ווערן מיט  וואלט ער אויך געדארפט באלוינט  אזוי 
כנגד מדה. - מדה  פון לעבן  בלויז עטליכע שעה'ן 

וואס  עס זענען אבער דא אזעלכע סארט שעה'ן 
זענען גלייך צו פיל יארן. צום ביישפיל, אז א מענטש 
איז, חלילה, קראנק געווארן און געפינט זיך אין א 
לעבנס-געפאר, און דער דאקטער זאגט: די היינטיגע 
קראנקנ'ס  דעם  און  צייט,  קריטישע  די  איז  נאכט 
מצב וועט אין איר אנטשידן ווערן - אדער צום לעבן, 
שטארקן  זיך  ער  וועט  אויב  און  ושלו'...  חס  אדער 
אויף דער קראנקהייט און אויסלעבן ביז אינדערפרי, 
דאן וועט דאס זיין דער ווענד-פונקט, ווען ער וועט 
אנהייבן זיך ערהאלן און ביסלעכווייז צוריקקומען צו 
די כוחות, און ער וועט קענען לעבן נאך אסאך גוטע 

טעג און יארן.

– זאגט דער  אויף אט-אזעלכע קריטישע מינוטן 
דובנער מגיד – לייגט השי"ת אוועק פאר'ן מענטש 
פונעם  שכר  אין  אים  זיך  קומען  וואס  שעה'ן  יענע 
געבן פאר'ן ארעמאן אייניגע שטונדן פון לעבן. און 
איז  שעה'ן  אוועקגעלייגטע  אזעלכע  פון  ערך  דער 
אזוי ווי פיל יארן. קומט אויס, אז השי"ת טוט מיט'ן 
מענטש א גרויסן חסד, באלוינענדיג אים מיט יארן, 
אים  וואלט  עס  וואס  שעה'ן  בלויז  מיט  אנשטאט 

ווערן. געשאנקען  געדארפט 

*

הרב פאם זצ"ל האט דאן דערציילט: פאלגנד איז 
א מעשה וואס האט פאסירט מיט מיר אליין.

ווען  תשל"ו,  אלול,  חודש  ראש  דאס  איז  געווען 
זיך  רופט  וואס  שטאט  דער  אין  געווען  בין  איך 
"בעטלעהעם" אין "ניו העמּפשיר" וואס איז איינער 
פון די אמעריקאנער שטַאטן. איך בין דארט ליידער 
מיט  בעט  אין  אריינגעפאלן  און  געווארן  קראנק 
גרויסע היץ. פלוצלינג האט די חולשה זיך אויף מיר 
מיין  פאר  געזאגט  האב  איך  אז  געשטארקט,  אזוי 
האט  זי  חלשות.  איך  פאל  רגע  איין  נאך  אז  פרוי, 
איך  זאל  וואס  געוואלד!  אוי,   " שרייען,  אנגעהויבן 
פָארצימער,  צום  געלאפן  שנעל  איז  און  טון?..." 
זי  איז  באלד  און  טיר,  אין  שכן  א  ביי  געקלאפט 
צוריקגעקומען מיט א לעמאן אין האנט, און זי האט 

אריין..." בייס  "נעם,  געזאגט,  מיר 

לעצטע  די  מיט  לעמאן  דעם  געביסן  האב  איך 
איין  אין  ממש  גאנצע  דאס  אויסגעזויגן  און  כוחות 
אטעם, ביז'ן לעצטן טראפן, טראץ דער שארפקייט 
און ביטערקייט. דאס איז געווען פאר מיר ווי לעבנס-
און  דערפרישט  באלד  זיך  האב  איך  און  טראפנס, 

זיך. צו  געקומען 

מיין  פאר  דערציילענדיג  שפעטער,  טעג  עטליכע 
זון וואס עס האט פאסירט מיט מיר, האב איך אים 
ווי  וואונדערט מיר אויף זיך אליין,  געזאגט, אז עס 
אזא  מיט  לעמאן  דעם  "פארצוקט"  האב  איך  אזוי 
נאך קיינמאל  וואס איך האב  משונה'דיגן אפעטיט, 
זאל  מענטש  א  אז  געזען  נישט  לעבן  מיין  אין 
איך  האב  מיטאמאל,  דאן,  פרוכט.  א  אזוי  אויפעסן 
אמאל  יא  איך  האב  אייגנטליך  אז  דערמאנט,  זיך 
געזען א מענטש עסן א פרוכט טאקע ממש אזוי ווי 

"ברך  פון  באלד  אנהייבן  זאל  מען  נאר  זיין  מפסיק 
עלינו".

אויב מ'האט שוין געזאגט דעם צווייטן "יהיו לרצון"

"יהיו ט]  צווייטן  דעם  געזאגט  שוין  האט  מען  אויב 
לרצון" - אפילו מען האט נאכנישט אויסגעטרעטן - 

זאל מען צוריקגיין צום אנהייב שמונה עשרה.3

דארף י]  אנפאנג שמו"ע,  צום  צוריק  גייט  מען  ווען 
מען נישט זאגן נאכאמאל "ה' שפתי תפתח".4

פארגעסן "ותן טל ומטר" די ערשטע נאכט

די יא]  ומטר"  טל  "ותן  פארגעסן  האט  מען  אויב 
ביי  זאגן  עס  אן  הייבט  מען  וואס  נאכט  ערשטע 
מעריב, און מען כאפט זיך נאכ'ן אויסטרעטן שמונה 
עשרה, זענען דא וואס האלטן אז מען דארף נישט 
האלטן  פוסקים  אנדערע  אבער  איבערדאוונען, 
זיך  זאל  מען  נאר  איבערדאוונען,  יא  זאל  מען  אז 
אויסנעמען א תנאי, אז אויב מען איז נישט מחוייב 
א  זיין  עס  זאל  איבערצודאוונען,  הדין  מעיקר 

"תפלת נדבה".5

מ'דערמאנט זיך אז מ'האט פארגעסן טל ומטר 
נאך זמן תפילה

טל יב]  "ותן  זאגן  צו  פארגעסן  האט  מען  אויב 
ווען  זיך  און מען דערמאנט  איין תפילה,  ביי  ומטר" 
ס'איז שוין נאך דער צייט ווען מ'קען נאך דאוונען די 
תפילה, זאל מען דאוונען א צווייטע שמונה עשרה 

ביי דער קומענדיגע תפילה פאר א תשלומין.

אויב מ'האט פארגעסן טל ומטר ערב שבת

אבער אויב מען האט פארגעסן צו זאגן "ותן טל יג] 
ומטר" ערב שבת ביי מנחה און מען דערמאנט זיך 
צוויי  נישט דאוונען  זאל מען  נאכט,  ס'איז שוין  ווען 

שמונה עשרה'ס ביי מעריב.6

ווען מ'האט א ספק צי מ'האט געזאגט טל ומטר

צי יד]  שמו"ע  נאך  באלד  ספק  א  האט  מען  אויב 
איז  עס  און  ומטר",  טל  "ותן  געזאגט  האט  מען 

האט  מען  ווען  פון  טעג  דרייסיג  קיין  נאכנישט 
אנגעהויבן זאגן "ותן טל ומטר", דארף מען דאוונען 
הסתם  מן  אז  אן  מ'נעמט  ווייל  שמו"ע,  נאכאמאל 
איז  מען  ווי  אזוי  ברכה"  "ותן  געזאגט  מען  האט 

געווען צוגעוואוינט ביז יעצט.

אנפאנג טו]  געדענקט  אבער  האט  מען  אויב 
שמו"ע אז מען דארף זאגן "ותן טל ומטר", און דער 
דארף  שמו"ע,  נאך  גלייך  געווארן  נישט  איז  ספק 
ביי  אויך  נוגע  איז  הלכה  (די  איבערדאוונען  נישט  מען 

"מוריד הטל", "ותן ברכה", "יעלה ויבא", אד"ג).7   

מען טז]  ווען  פון  טעג  דרייסיג  שוין  איז  עס  אויב 
מען  דארף  ומטר",  טל  "ותן  זאגן  אנגעהויבן  האט 
אינגאנצן נישט איבערדאוונען, ווייל מן הסתם האט 

מען אזוי געזאגט.8  

די עצה פון זאגן ניינציג מאל

ניינציג יז]  זאגן  זאל  מען  אז  עצה,  אן  דא  איז  עס 
נישט  מוז  עס  און  מאל,  איין  און  הונדערט  (לכתחלה  מאל 
זיין תיכף איין מאל נאכ'ן אנדערן) "ואת כל מיני תבואתה 

אויב  דעמאלט  און  לברכה",  ומטר  טל  ותן  לטובה 
געזאגט  האט  מען  צי  שפעטער  ספק  א  האט  מען 
זיכער  "ותן טל ומטר", נעמט מען אן אז מען האט 
ווייל מען האט זיך שוין אזוי איינגעוואוינט  געזאגט, 
(מאוד ראוי וכדאי לעשות עצה זו אף שיש פוסקים שדעתם 

שאין כדאי לומר, מ"מ כדי להימנע מהרבה ברכות לבטלה 

לחשוב  טרודים  שהראשים  בזמנינו  בפרט  ומספיקות 

לומר   מרגילים  אינם  ואם  כולו  העולם  כל  של  ממאורעות 

לעולם יש להם ספיקות ואם אומרים צ' פעמים רואים בחוש 
שזוכרים לומר הההזכרה הצריכה.)9

א שליח ציבור וואס האט פארגעסן "טל ומטר"

טל יח]  "ותן  פארגעסן  האט  וואס  ציבור  שליח  א 
ומטר" ביי שטילע שמו"ע פון שחרית אדער מנחה, 
א  מאכן  צו  נישט  כדי  איבערדאוונען,  נישט  דארף 
טירחא פאר'ן ציבור צו דארפן ווארטן ביז ער וועט 
יוצא  איז  ער  און  עשרה.  שמונה  נאכאמאל  ענדיגן 

מיט'ן זאגן חזרת הש"ץ.

זאגן יט]  צו  פארגעסן  האט  תפלה  בעל  דער  אויב 
"ותן טל ומטר" ביי מעריב, זאל ער זאגן קדיש נאך 

שמו"ע און דערנאך איבערדאוונען.10

א פרוי וואס האט פארגעסן "טל ומטר"

בקביעות כ]  טאג  יעדן  נישט  דאוונען  וואס  פרויען 
דארפן  ומטר"  "טל  זאגן  צו  פארגעסן  האבן  און 
נישט איבערדאוונען. אויב זיי דאוונען יא בקביעות, 
איז א מחלוקת הפוסקים צי זיי זאלן איבערדאוונען 

(די ערשטע נאכט זאלן זיי זיכער נישט איבערדאוונען).

ולהתפלל.        4. מ"ב סי' קי"ד ס"ק כ"א ובשע"ת סי' תכ"ב ס"ק ד' ובכה"ח כ"ט.        5. דיש פוסקים שיש לחשוב ס' ימים שלמים מהתקופה, 
הוא  יתקן מה שעוות  לא  כה"ג שכשיחזור תפילתו ממילא  דבכל  סי"א  ק"ח  בסי'  דע"ת.   6. כמבואר  ובספר  ד"ה בתפילת מעריב  ביה"ל  עי' 
סי' קי"ד ס"ק ל"ח דעת הט"ז  ובשבת אין מתפללים בנדבה.        7. כמבואר במ"ב  יש להתפלל בנדבה,  וע"כ  מחלוקת הפוסקים אם חוזר 
והמו"ק דאם לאחר זמן מופלג מסופק דאי"צ לחזור, ובספרי זמנינו כתבו דאין בזה כלל והכל הוא לפי מחשבותיו ותחבולותיו, אך אם בתחילת 
ברכה זו זכר שצריך לומר אז אפי' מסופק מיד לאחר התפילה אי"צ לחזור. עיין הליכות שלמה דיני שמו"ע פ"ח ס"ד, ועיין מש"כ שו"ת שה"ל 
ח"ח סי' קס"ג.        8. ואפי' שאין בל' יום צ' תפילות של טל ומטר ג"כ מהני עיין מ"ב קי"ד ס"ק ל"ז.        9. עיין מש"כ מ"ב סי' תפ"ח ס"ק י"ב. 
[ואם הרגיל א"ע מ"ה פעמים שהם כנגד ט"ו יום משעברו אח"כ ט"ו ימים מכאן ואילך חזקה שאמר כהוגן מ"ב סי' קי"ד ס"ק מ"ב, ובשע"ת 
שם דש"ץ קבוע ומתפלל תפילת חזרה שחרית ומנחה סגי בי"ח יום, ואם אמר צ' פעמים ומ"מ מסופק אם אמר דאסור אפי' לומר ותן טו"מ 
בין ברכה לברכה מכיון שתלינן דאמרו. ואם רצה יכול לומר בשומע תפילה ועיין שו"ת חייה"ל ח"ו סי' ט"ו.]         10. דאף שעדיין לא יצא יכול 

לומר תתקבל על תפילת הציבור עיין ספר אש"י. 

מדור זה נתנדב

לזכר נשמת הרב החסיד
ר' מנחם מענדל 

ב"ר צבי ע"ה סורקיס
יא"צ ו' כסלו ת.נ.צ.ב.ה. 

הונצח ע"י
בני משפחתו

הליכות החיים  | 3 ויצא - וישלח תשפ״ג

איך, און דאס איז מיר דעמאלט געווען א וואונדער 
אויגן. די  אין 

יאר.  צוואנציג  א  מיט  צוריק  דאס  האט  פאסירט 
מיינע  פון  איינעם  ביי  באזוכט  בשעתו  האב  איך 
באקאנטע, וועלכער איז געווען ערנסט קראנק ל"ע 
אויף דער שרעקליכער מחלה. ער האט זיך געפונען 
אין אן ערהָאלונגס-היים אין ברוקלין, און איך האב 
אים דארט געברענגט ָארַאנדזשעס צו עסן. ער האט 
אז  טענה'נדיג  מיר,  פון  נעמען  געוואלט  נישט  עס 
דארף.  ער  וואס  גענוג  אלעס  האט  ער  כל",  לי  "יש 
איז  וואס  חולה  אן אנדערן  צו  צוגעגאנגען  איך  בין 
דערציילט  מיר  מען  האט  (שפעטער  דארט  געווען 
ברָאנקס"),  דער  פון  רבי  "דער  געווען  איז  דאס  אז 
וועלכער איז ליידער געווען ּפַארַאליזירט אויף דער 
האב  איך  און  קערפער,  פון  העלפט  אונטערשטער 
מכבד  און  אראנדזש  דעם  אים  פאר  אפגעשיילט 

עסן. צו  געווען 

און  מיר  פון  אראנדזש  דעם  גענומען  האט  ער 
איך קען  וואס  הנאה,  זעלטענער  אזא  מיט  געגעסן 
ממש  ווערטער.  מיט  אפמאלן  נישט  אפילו  דאס 
וואס  זאפט  דער  פון  טראפן  איינציגער  יעדער  ווי 
אים  האט  מאראנץ  פונעם  ארויסגעזויגן  האט  ער 
האבן  מעשה  בשעת  חיות.  דאס  צוריקגעברענגט 
מיר  צו  אויסגעדריקט  און  געפינקלט  אויגן  זיינע 
דאנקבארקייט. איך בין געווען זייער איבערגענומען 

זען. צו  דאס 

יעצט, דערמאנענדיג זיך צוריק פון יענעם עפיזאד 
בשעת'ן רעדן מיט מיין זון, האט מיר אויפגעבליצט 
שטארק  געווארן  בין  איך  און  מח,  אין  געדאנק  א 
באגייסטערט, אנערקענענדיג פלוצלינג די טיפקייט 
האט  השי"ת  חסדים.  גרויסע  אויבערשטנ'ס  פונעם 
פאר   - לעמאן  א  מיט  צוריקגעצאלט  יעצט  מיר 
יענעם אראנדזש פון צוויי צענדליג יארן צוריק! און 
מיט  געמאכט  האט  השי"ת   - כח"  יחליפו  ה'  "וקוי 
לעמאן  א  אויסטויש-געשעפט.  אן  "חליפין",  א  מיר 
פאר  שכר  דעם  אוועקגעלייגט  אראנדזש...  אן  פאר 
יענער מצוה אויף גאנצע צוואנציג יאר שפעטער, כדי 
אז ווען מיין נשמה וועט וועלן ארויסגיין פון מיר – 
ממש ווי די ווערטער אינעם אויבנדערמאנטן מדרש 
– זאל דאס מיר צונוץ קומען און צוריקברענגען צום 
לעבן. נו, איז דאס נישט א געוואלדיגע, געוואלדיגע 

פלא?!...

"שלח  קהלת:  אין  אדם  מכל  חכם  דער  זאגט 
תמצאנו".  הימים  ברוב  כי  המים,  פני  על  לחמך 
לויט'ן פשוט'ן פשט, מיינט דאס אז השי"ת זאגט צו 
זיין  נישט אוועקנעמען  וועט  ער  פאר'ן מענטש, אז 
שכר וואס קומט אים, און אויב ער וועט דאס נישט 
באקומען באלד אויפ'ן ארט, זאל ער זיך אבער נישט 
מייאש זיין דערפון, ווייל מיט דער צייט, מיט די פיל 

געפינען. ער דאס  וועט  טעג, 

מען  קען  מדרש,  אויבנדערמאנטן  דעם  לויט 
מיינט  הימים"  "ברוב  אז  פשט,  לערנען  אבער 
צייט  לאנגע  א  צומאל  שפעטער,  דווקא  אז  טאקע 
וועט קומען דער שכר, און אט דאס איז  שפעטער, 
א גרויסער חסד פון הימל. השי"ת וועט אוועקלייגן 

 1. כמבואר בסי' קפ"ה דאפי' גבי ברכת המזון נאמרים בכל לשון.         2. דהמצוה הוא הקשירה וכן בש"ר המצוה הוא ההידוק על הראש ולא 
ההנחה וכמבואר סי' כ"ה ס"ח דצריך לברך עובר לעשייתן ולא עובר דעובר.        3. מ"ב סי' ח' עיין שע"ת א' שבעוד הטלית בידו יברך ותיכף 
ילבשנו דרך אחריו על גופו ועל ראשו ויש שכתבו שיהא הטלית פרוס לאחריו עיין א"א דהמתעטפים בטליתות ושני הקצוות העליונים בידיו 
דזה בכלל עיטוף עיין  פס"ת ובכה"ח סי' כב ט' שיאחז רק בידו הימנית.        4. וכן הדין אם נוסע לדרך קודם הזמן ומניח טלית ותפילין שלא 
יוכל ללובשם לאח"כ יוכל לברך עליהם אח"כ וימשמש בהם קודם שמברך.        5. כמבואר בסי' רס"ג, ובקו"א שמטעם זה לא תברך להדליק 
נר של שבת רק על הדלקת נר של שבת.        6. ובסי' קע"ב יש דיעות אם הכניס מאכל או משקה לתוך פיו האם יכול לברך לאחר שבלעו, וגם 
בזה הדין דאינו מברך.        7. דדעת רע"א ועוד כמה פוסקים דמזוזה הוא מצוה נמשכת שמקיים המצוה תמיד וע"כ עדיין יכול לברך כמו טלית 
ותפילין, ודעת כמה פוסקים דאינו יכול לברך לאחר שכבר קבע כיון שאינו עוסק בעשיית מצוה , וע"כ נכון להסירן ולעשות היסח הדעת ולברך.       

הלכות ברכות (ה)  ||  ברכי נפשי

א ברכה אויף אן אנדער שפראך

אן א]  אויף  ברכה  א  געמאכט  האט  איינער  אויב 
ער  אויב  געווען  יוצא  ער  האט  שפראך,  אנדער 
מען  אויב  ביישפיל,  צום  שפראך.  די  פארשטייט 
וואס  יעדן לשון  (אדער אויף  האט געזאגט אויף אידיש 
וואס  השי"ת  זיין  זאל  געבענטשט  פארשטייט),  מען 

טון  צו  באפוילן  אדער  מאכל,  דעם  באשאפן  האט 
און מען  ברכה,  די  געווען  יוצא  מען  די מצוה, האט 
טאר נישט מאכן נאכאמאל די ברכה אויף לשה"ק.1

מאכן די ברכה "עובר לעשייתן"

"עובר ב]  מאכן  מען  דארף  המצוות  ברכות  אלע 
און  מצוה  די  טוט  מען  פאר  ממש  ד.ה.  לעשייתן", 
ברכה  די  מאכן  מען  זאל  דערפאר  פריער.  נישט 
אויף די תפילין ווען עס ליגט שוין אויפ'ן פלאץ וואו 
עס דארף ליגן אויף דער האנט אדער אויפ'ן קאפ, 
און נישט ווען מען האלט עס נאך אין האנט, ווייל די 

ברכה דארף זיין וואס נענטער צום קיום המצוה.2

מאכן ג]  מען  זאל  טלית  אויפ'ן  ברכה  די  אויך  אזוי 
וואס מען האט שוין געעפנט דעם טלית,  נאכדעם 
פאר מען לייגט עס אויפ'ן קאפ. בדיעבד האט מען 
ברכה  די  געמאכט  האט  מען  אפילו  געווען  יוצא 
אויסגערעדט  נישט  האט  מען  אויב  פריער,  אסאך 

אינצווישן.3

ווען מ'האט פארגעסן צו מאכן די ברכה 
פאר'ן טון די מצוה

אויב מען האט שוין געטון די מצוה און מען האט ד] 
נישט  מער  מען  קען  ברכה,  די  מאכן  צו  פארגעסן 
האבן  חכמים  די  וואס  מצוות  די  חוץ  (א  ברכה  די  מאכן 
מתקן צו זאגן די ברכה נאכ'ן קיום המצוה, ווי למשל, נטילת 

ידים צו דער סעודה, און אזוי אויך הדלקת נרות שבת דורך 

די נשים, וואס אויב מען וועט מאכן די ברכה פריער איז מען 

קענען  נישט  מער  וועט  מען  און  שבת  מקבל  דערמיט  שוין 

צינדן). אויב מען טוט אבער נאך אלץ די מצוה, קען 

מען נאך מאכן די ברכה. 

פארגעסן די ברכה אויף טלית ותפילין

למשל, אויב מען האט נישט געמאכט די ברכה ה] 
די  מאכן  אלץ  נאך  מען  קען  ותפילין,  טלית  אויף 
זיך, און  ווילאנג מען האט עס אנגעטון אויף  ברכה 
לכתחלה זאל מען עס טאפן פאר'ן מאכן די ברכה.4

פארגעסן די ברכה אויף ליכט-צינדן

אויף ו]  ליכט  געצונדן  האט  וואס  פרוי  א  אויך  אזוי 
שב"ק און זי האט פארגעסן צו מאכן די ברכה, און 
זי דערמאנט זיך פאר דער שקיעה (און יו"ט ווילאנג די 
ליכט ברענען נאך), קען זי נאך מאכן די ברכה, ווייל די 

מצוה איז נישט נאר דאס אנצינדן, נאר אז עס זאל 
זיין אנגעצונדן ליכט.5

פארגעסן צו מאכן ברכת הנהנין

האט ז]  מען  אויב  הנהנין,  ברכות  ביי  אויך  אזוי 
פון  נישט  מער  האט  מען  און  ברכה  א  ָאן  געגעסן 
פָאר- די  מאכן  נישט  מער  מען  קען  מאכל,  דעם 

ברכה.6 

פארגעסן די ברכה לקבוע מזוזה

האט ח]  מען  און  מזוזות  געלייגט  האט  מען  אויב 
ענדיגן  נאכ'ן  ביז  ברכה  די  מאכן  צו  פארגעסן 
ארויפלייגן אלע מזוזות, זאל מען מער נישט מאכן 
די ברכה. עס איז כדאי אין אזא פאל אראפצונעמען 
דערנאך  און  הדעת,  היסח  א  מאכן  און  מזוזה  די 
זאל מען מאכן א ברכה און עס צוריק ארויפלייגן.7 

פארגעסן די ברכה אויף הפרשת חלה

האט ט]  מען  און  גענומען  חלה  האט  מען  אויב 
שוין  האט  מען  ביז  ברכה,  א  מאכען  צו  פארגעסן 
מען  קען  האנט,  פון  חלה-טייג  דאס  אראפגעלייגט 
זיך  (אבער אויב מען פירט  די ברכה.  נישט מאכן  מער 
צו זאגן נאכ'ן חלה נעמען "הרי זה חלה", קען מען נאך מאכן 

די ברכה ווילאנג מען האט עס נאכנישט געזאגט.8)

ווען מ'האט נישט געהערט דעם שם 
ביים סוף ברכה

וואס מען י]  יעדע ברכה  ביי  ווי שוין דערמאנט, אז 
זאגט "ה' אלקינו", אויב מען האט דאס אויסגעלאזט, 
האט  מען  און  צווייטן  א  פון  יוצא  איז  מען  אדער 

מדור זה נתנדב

על ידי ידידנו הנדיב הנכבד
מוה"ר בעריש שעהנברוין הי"ו

אב"י בקרית יואל
לרגל שמחת נישואי בנו הבה"ח כמר אהרן ני"ו 

עב"ג בת ידידנו מוה"ר ישראל ניימאן הי"ו

יהי רצון שיזכה לרוות 
רוב נחת דקדושה מכל יו"ח 

מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
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הלכות ברכות (ה)  ||  המשך ברכי נפשי

עס  ביז  ארום,  צייט  לאנגע  א  אויף  באלוינונג  דיין 
וועט זיין "תמצאנו", דו וועסט זיין העכסט אנגעוויזן 
ריכטיגער  דער  אין  דעמאלט,  און  שכר.  דעם  אויף 
וועסטו  וועסט דאס שטארק דארפן,  דו  ווען  מינוט, 
עס טרעפן און באקומען דיין שכר, און וועסט האבן 

תועלת.  אומשאצבארן  געוואלדיגן,  א  דערפון 

אין  שטייט  ענליך  אז  געזען,  איך  האב  שפעטער 
פסוק  אויפ'ן  יתרו)  (פרשת  הקדוש"  החיים  "אור 
דארט  שרייבט  ער  וואס  לאלפים",  חסד  "ועושה 
אים  צאלט  חסד,  טוט  מענטש  א  ווען  "אויך  אזוי: 
השי"ת נישט אפ זיין גאנצן חסד תיכף-ומיד, נאר ער 
קלויבט אויס פאר'ן מענטש אן אופן פון באצאלונג 
וואס זאל זיין צוגעפאסט פאר אים און אויף דורות, 
און ער באצאלט צוביסלעך פאר יעדן דור דאס וואס 
ס'פעלט אויס דאן, און דאס באשיצט און ראטעוועט 

דורות." טויזנטע  ביז 

יעדע מצוה ברענגט אונז 
השפעות פון אויבן

וועגן  פרשיות  יעצטיגע  די  אין  אלע  לערנען  מיר 
די מעשים פון עשו הרשע, ווי שלעכט ער האט זיך 
אויפגעפירט. און דאך זעען מיר, אז מיט זיין גאנצן 
אויף  געוועלטיגן  צו  געווען  זוכה  ער  האט  רשעות 
אונז אידן, וואס געפינען זיך אונטער זיין הערשאפט 
וועט  עס  ביז  גלות,  פון  יארן  אלע  פון  במשך  שוין 
עס  און  גאולה  דער  פון  טאג  גרויסער  דער  קומען 
וועט מקויים ווערן "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט 

את הר עשו".

וואס האט עשו געטון אזא גוטע זאך, אז ער האט 
איז  דאס  גדולה?  אזא  צו  געווען  זוכה  דעם  צוליב 
געווען די מצוה פון כיבוד אב ואם. כאטש עשו האט 
זיך אויסגעצייכנט אין דער מצוה מיט פארשידענע 
פרטים, איז דאס אבער געווען ווייט נישט מיט קיין 
שלימות, ווי מיר זעען אין די פסוקים. און נאכמער: 
נאר  געווען  ער האט מקיים  אז  זאגט,  דער רמב"ם 
כיבוד אב און נישט כיבוד אם, און מיט דעם אלעם 
דורות,  לאנגע  אויף  שכר  זיין  באקומען  ער  האט 
אלעס אין זכות פון דער איינער מצוה פון כיבוד אב.

קל-וחומר,  א  ארויסלערנען  דעם  פון  מיר  קענען 
וויפיל מער עס וועט זיין דער שכר אפילו פון דעם 
וואס שטרענגט זיך אן צו טון דעם  פשוט'סטן איד 
און  מצוות  הונדערטער  פילע  טוט  ער  און  ה'  רצון 
עיקר שכר  דער  טאג.  איינציגן  יעדן  טובים  מעשים 
פאר די מצוות איז אויף יענער וועלט, און אויך אויף 
איינציגע  יעדע  השי"ת.  אונז  באצאלט  וועלט  דער 
אנשטרענגונג איז שטארק אנגענומען און באליבט 

אויבערשטן. ביים 

*

אז  חכם,  תלמיד  א  איד  א  דערציילט  האט  עס 
ער האט געוואלט מקיים זיין מצות כיבוד אב ואם 
און פארן באזוכן זיינע עלטערן וועלכע האבן עולה 
געווען און זיך באזעצט אין ארץ ישראל. ווי א איד 
א מרביץ תורה וועלכער לערנט א האלבן טאג, און 
איז א  זאגט ער שיעורים,  צווייטן האלב טאג  דעם 

נישט געהערט "ה'" אדער "אלקינו", האט מען יוצא 
געווען, וויבאלד מען האט דערמאנט איין שם. דאס 
איז אבער נאר ביים אנפאנג ברכה, אבער ביים סוף 
פון דער ברכה וואס עס איז דא נאר איין שם, האט 
מען נישט יוצא געווען. דערפאר, אויב מען איז יוצא 
קידוש אדער הבדלה אדער "על המחיה", און מען 
דער  פון  סוף  ביים  שם  דעם  געהערט  נישט  האט 
ברכה, האט מען נישט יוצא געווען. מען קען אבער 
אדער  השבת",  מקדש  ה'  אתה  "ברוך  זאגן  אליין 

"ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לחול".

ווען מ'פארטוישט צווישן "על" און "ל"

האט יא]  מען  וואס  המצוות  ברכות  אלע  ביי 
צ.ב.ש.  "על",  פון  נוסח  מיט'ן  זאגן  צו  געווען  מתקן 

ביעור  "על  לולב",  נטילת  "על  ידים",  נטילת  "על 
חמץ", "על אכילת מצה", "על אכילת מרור", האט 
א  מיט  געזאגט  האט  מען  אויב  געווען  יוצא  מען 
"לספור  מצה",  "לאכול  חמץ",  "לבער  צ.ב.ש.  ל', 
עס  וואס  מצוות  די  ביי  אויך  אזוי  אד"ג.  העומר", 
"לקרוא  מזוזה",  "לקבוע  ל',  א  מיט  זאגן  צו  קומט 
בסוכה",  "לישב  שופר",  קול  "לשמוע  ההלל",  את 
אויב  געווען  יוצא  מען  האט  חנוכה",  נר  "להדליק 
"על  מזוזה",  קביעת  "על  "על":  געזאגט  האט  מען 

קריאת הלל".9 

מאכן א ברכה כדי צו מחנך זיין א קינד

צווייטן יב]  א  פאר  מאכן  נישט  טאר  מען  כאטש 
און  אליין,  נישט  עסט  מען  אויב  הנהנין  ברכות  קיין 
אפילו בדיעבד קען מען נישט יוצא זיין, און עס איז 
וויל מחנך זיין א  א ברכה לבטלה, אבער אויב מען 
דערפאר  מותר.  דאס  איז  ברכה,  א  מאכן  צו  קטן 
קען מען מאכן יעדע ברכת הנהנין פאר א קטן וואס 
נישט  איז  עס  (אפילו  אליין  ברכה  די  מאכן  נישט  קען 
צווייטנ'ס  א  פאר  עסן  צו  געבן  וויל  מען  נאר  קינד,  אייגן  זיין 

די ברכה אליין), און מען קען  נישט מאכן  וואס קען  קינד 

און  ווארט  ביי  ווארט  ברכה  די  אים  פאר  פארזאגן 
אויב  בעסער  אבער  איז  עס  שם.  דעם  ארויסזאגן 

מען זאגט נישט ארויס דעם גאנצן שם.10

 8. ועיין שו"ת שה"ל ח"י סי' קצד שאין לאשה לשאול על ההפרשת חלה כדי שתוכל עוד הפעם להפריש בברכה.       9. כמבואר בסי' תל"ב 
שועה"ר ד'.       10. כמבואר בסי' קס"ז סי"ט, ואף שמותר גם לומר השם עמהם מ"מ עדיף שלא יאמר השם כולו עיין אשל אברהם בוטשאטש. 

"זמירות שלחן השבת" אנטהאלט רוב שכיח׳דיגע הלכות שבת לויט דער היינטיגער מציאות, 
קורץ, קלאר און מסודר צו קענען לערנען מיט דער משפחה ביי די שבת סעודות!

כאפט אייך מיט, מיט די טויזנטער אידן וועלכע זענען קובע צו לערנען הלכה למעשה 
אין "זמירות שלחן השבת" יעדע שבת-סעודה, אינאיינעם מיט זייער משפחה!

צו באשטעלן מערערע דערפון - ביטע רופט 845-659-1547

לערנערס שרייבן...

פילע הלכות וואס מיר 
דערוויסן זיך דורכן לערנען 
3 הלכות אויף למעשה 
ביי יעדער שבת-סעודה

שמירת שבת - נאר דורכן לערנען לשמור ולעשות

עס זענען דא ניין-און-דרייסיג אבות מלאכות, און יעדע איינע פון די 
וואס  זייערע תולדות,  מלאכות האט אסאך תולדות, און תולדות פון 

זענען אסור מדרבנן. 

נישט  זאל  מען  אז  זהירות  און  שמירה  גרויסע  א  זיך  פאדערט  עס 
קומען עובר זיין אויף קיין איינס פון די מלאכות, און מ'איז מחוייב צו 
לערנען די הלכות כדי לשמור ולעשות ולקיים, ווייל עס זענען דא פיל 
זיי און מען פאלט דורך  אין  נזהר  נישט  וואס דער עולם איז  עניינים 
מיט איסורים, ווי צ.ב.ש. זאגן פאר א גוי צו טון א מלאכה, וואס איז א 

"שבות" (איסור דרבנן), און די דיני מוקצה וואס זענען גאר פיל. 

און מען רעדט נישט דא פון נאראנים אדער רשעים, ווייל יענע נעמען 
די  אויך  אבער  ווארפן.  און  שטיינער  און  העלצער  האנט  אין  אויך 
קיין אכט  נישט  לייגן  די הלכות,  ווייסן  וואס  די  און  גאטספארכטיגע 
מוקצה,  דיני  אין  אריינקוקן  וועסט  אז  און  העניינים.  פרטי  די  אויף 
וועסטו טרעפן אז אפילו א "כלי שמלאכתו להיתר" מעג מען מטלטל 

זיין נאר אויב עס פעלט אויס פאר א געברויך. 

(של"ה מסכת שבת פרק נר מצוה, אותיות סה-סז)

מדור זה נתנדב

לזכר נשמת האשה החשובה
מרת שרה יוטא בת ר' יוסף ע"ה 

מאשקאוויטש
יא"צ י' כסלו ת.נ.צ.ב.ה. 

הונצחה ע"י
בני משפחתה
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איך, און דאס איז מיר דעמאלט געווען א וואונדער 
אויגן. די  אין 

יאר.  צוואנציג  א  מיט  צוריק  דאס  האט  פאסירט 
מיינע  פון  איינעם  ביי  באזוכט  בשעתו  האב  איך 
באקאנטע, וועלכער איז געווען ערנסט קראנק ל"ע 
אויף דער שרעקליכער מחלה. ער האט זיך געפונען 
אין אן ערהָאלונגס-היים אין ברוקלין, און איך האב 
אים דארט געברענגט ָארַאנדזשעס צו עסן. ער האט 
אז  טענה'נדיג  מיר,  פון  נעמען  געוואלט  נישט  עס 
דארף.  ער  וואס  גענוג  אלעס  האט  ער  כל",  לי  "יש 
איז  וואס  חולה  אן אנדערן  צו  צוגעגאנגען  איך  בין 
דערציילט  מיר  מען  האט  (שפעטער  דארט  געווען 
ברָאנקס"),  דער  פון  רבי  "דער  געווען  איז  דאס  אז 
וועלכער איז ליידער געווען ּפַארַאליזירט אויף דער 
האב  איך  און  קערפער,  פון  העלפט  אונטערשטער 
מכבד  און  אראנדזש  דעם  אים  פאר  אפגעשיילט 

עסן. צו  געווען 

און  מיר  פון  אראנדזש  דעם  גענומען  האט  ער 
איך קען  וואס  הנאה,  זעלטענער  אזא  מיט  געגעסן 
ממש  ווערטער.  מיט  אפמאלן  נישט  אפילו  דאס 
וואס  זאפט  דער  פון  טראפן  איינציגער  יעדער  ווי 
אים  האט  מאראנץ  פונעם  ארויסגעזויגן  האט  ער 
האבן  מעשה  בשעת  חיות.  דאס  צוריקגעברענגט 
מיר  צו  אויסגעדריקט  און  געפינקלט  אויגן  זיינע 
דאנקבארקייט. איך בין געווען זייער איבערגענומען 

זען. צו  דאס 

יעצט, דערמאנענדיג זיך צוריק פון יענעם עפיזאד 
בשעת'ן רעדן מיט מיין זון, האט מיר אויפגעבליצט 
שטארק  געווארן  בין  איך  און  מח,  אין  געדאנק  א 
באגייסטערט, אנערקענענדיג פלוצלינג די טיפקייט 
האט  השי"ת  חסדים.  גרויסע  אויבערשטנ'ס  פונעם 
פאר   - לעמאן  א  מיט  צוריקגעצאלט  יעצט  מיר 
יענעם אראנדזש פון צוויי צענדליג יארן צוריק! און 
מיט  געמאכט  האט  השי"ת   - כח"  יחליפו  ה'  "וקוי 
לעמאן  א  אויסטויש-געשעפט.  אן  "חליפין",  א  מיר 
פאר  שכר  דעם  אוועקגעלייגט  אראנדזש...  אן  פאר 
יענער מצוה אויף גאנצע צוואנציג יאר שפעטער, כדי 
אז ווען מיין נשמה וועט וועלן ארויסגיין פון מיר – 
ממש ווי די ווערטער אינעם אויבנדערמאנטן מדרש 
– זאל דאס מיר צונוץ קומען און צוריקברענגען צום 
לעבן. נו, איז דאס נישט א געוואלדיגע, געוואלדיגע 

פלא?!...

"שלח  קהלת:  אין  אדם  מכל  חכם  דער  זאגט 
תמצאנו".  הימים  ברוב  כי  המים,  פני  על  לחמך 
לויט'ן פשוט'ן פשט, מיינט דאס אז השי"ת זאגט צו 
זיין  נישט אוועקנעמען  וועט  ער  פאר'ן מענטש, אז 
שכר וואס קומט אים, און אויב ער וועט דאס נישט 
באקומען באלד אויפ'ן ארט, זאל ער זיך אבער נישט 
מייאש זיין דערפון, ווייל מיט דער צייט, מיט די פיל 

געפינען. ער דאס  וועט  טעג, 

מען  קען  מדרש,  אויבנדערמאנטן  דעם  לויט 
מיינט  הימים"  "ברוב  אז  פשט,  לערנען  אבער 
צייט  לאנגע  א  צומאל  שפעטער,  דווקא  אז  טאקע 
וועט קומען דער שכר, און אט דאס איז  שפעטער, 
א גרויסער חסד פון הימל. השי"ת וועט אוועקלייגן 

 1. כמבואר בסי' קפ"ה דאפי' גבי ברכת המזון נאמרים בכל לשון.         2. דהמצוה הוא הקשירה וכן בש"ר המצוה הוא ההידוק על הראש ולא 
ההנחה וכמבואר סי' כ"ה ס"ח דצריך לברך עובר לעשייתן ולא עובר דעובר.        3. מ"ב סי' ח' עיין שע"ת א' שבעוד הטלית בידו יברך ותיכף 
ילבשנו דרך אחריו על גופו ועל ראשו ויש שכתבו שיהא הטלית פרוס לאחריו עיין א"א דהמתעטפים בטליתות ושני הקצוות העליונים בידיו 
דזה בכלל עיטוף עיין  פס"ת ובכה"ח סי' כב ט' שיאחז רק בידו הימנית.        4. וכן הדין אם נוסע לדרך קודם הזמן ומניח טלית ותפילין שלא 
יוכל ללובשם לאח"כ יוכל לברך עליהם אח"כ וימשמש בהם קודם שמברך.        5. כמבואר בסי' רס"ג, ובקו"א שמטעם זה לא תברך להדליק 
נר של שבת רק על הדלקת נר של שבת.        6. ובסי' קע"ב יש דיעות אם הכניס מאכל או משקה לתוך פיו האם יכול לברך לאחר שבלעו, וגם 
בזה הדין דאינו מברך.        7. דדעת רע"א ועוד כמה פוסקים דמזוזה הוא מצוה נמשכת שמקיים המצוה תמיד וע"כ עדיין יכול לברך כמו טלית 
ותפילין, ודעת כמה פוסקים דאינו יכול לברך לאחר שכבר קבע כיון שאינו עוסק בעשיית מצוה , וע"כ נכון להסירן ולעשות היסח הדעת ולברך.       

הלכות ברכות (ה)  ||  ברכי נפשי

א ברכה אויף אן אנדער שפראך

אן א]  אויף  ברכה  א  געמאכט  האט  איינער  אויב 
ער  אויב  געווען  יוצא  ער  האט  שפראך,  אנדער 
מען  אויב  ביישפיל,  צום  שפראך.  די  פארשטייט 
וואס  יעדן לשון  (אדער אויף  האט געזאגט אויף אידיש 
וואס  השי"ת  זיין  זאל  געבענטשט  פארשטייט),  מען 

טון  צו  באפוילן  אדער  מאכל,  דעם  באשאפן  האט 
און מען  ברכה,  די  געווען  יוצא  מען  די מצוה, האט 
טאר נישט מאכן נאכאמאל די ברכה אויף לשה"ק.1

מאכן די ברכה "עובר לעשייתן"

"עובר ב]  מאכן  מען  דארף  המצוות  ברכות  אלע 
און  מצוה  די  טוט  מען  פאר  ממש  ד.ה.  לעשייתן", 
ברכה  די  מאכן  מען  זאל  דערפאר  פריער.  נישט 
אויף די תפילין ווען עס ליגט שוין אויפ'ן פלאץ וואו 
עס דארף ליגן אויף דער האנט אדער אויפ'ן קאפ, 
און נישט ווען מען האלט עס נאך אין האנט, ווייל די 

ברכה דארף זיין וואס נענטער צום קיום המצוה.2

מאכן ג]  מען  זאל  טלית  אויפ'ן  ברכה  די  אויך  אזוי 
וואס מען האט שוין געעפנט דעם טלית,  נאכדעם 
פאר מען לייגט עס אויפ'ן קאפ. בדיעבד האט מען 
ברכה  די  געמאכט  האט  מען  אפילו  געווען  יוצא 
אויסגערעדט  נישט  האט  מען  אויב  פריער,  אסאך 

אינצווישן.3

ווען מ'האט פארגעסן צו מאכן די ברכה 
פאר'ן טון די מצוה

אויב מען האט שוין געטון די מצוה און מען האט ד] 
נישט  מער  מען  קען  ברכה,  די  מאכן  צו  פארגעסן 
האבן  חכמים  די  וואס  מצוות  די  חוץ  (א  ברכה  די  מאכן 
מתקן צו זאגן די ברכה נאכ'ן קיום המצוה, ווי למשל, נטילת 

ידים צו דער סעודה, און אזוי אויך הדלקת נרות שבת דורך 

די נשים, וואס אויב מען וועט מאכן די ברכה פריער איז מען 

קענען  נישט  מער  וועט  מען  און  שבת  מקבל  דערמיט  שוין 

צינדן). אויב מען טוט אבער נאך אלץ די מצוה, קען 

מען נאך מאכן די ברכה. 

פארגעסן די ברכה אויף טלית ותפילין

למשל, אויב מען האט נישט געמאכט די ברכה ה] 
די  מאכן  אלץ  נאך  מען  קען  ותפילין,  טלית  אויף 
זיך, און  ווילאנג מען האט עס אנגעטון אויף  ברכה 
לכתחלה זאל מען עס טאפן פאר'ן מאכן די ברכה.4

פארגעסן די ברכה אויף ליכט-צינדן

אויף ו]  ליכט  געצונדן  האט  וואס  פרוי  א  אויך  אזוי 
שב"ק און זי האט פארגעסן צו מאכן די ברכה, און 
זי דערמאנט זיך פאר דער שקיעה (און יו"ט ווילאנג די 
ליכט ברענען נאך), קען זי נאך מאכן די ברכה, ווייל די 

מצוה איז נישט נאר דאס אנצינדן, נאר אז עס זאל 
זיין אנגעצונדן ליכט.5

פארגעסן צו מאכן ברכת הנהנין

האט ז]  מען  אויב  הנהנין,  ברכות  ביי  אויך  אזוי 
פון  נישט  מער  האט  מען  און  ברכה  א  ָאן  געגעסן 
פָאר- די  מאכן  נישט  מער  מען  קען  מאכל,  דעם 

ברכה.6 

פארגעסן די ברכה לקבוע מזוזה

האט ח]  מען  און  מזוזות  געלייגט  האט  מען  אויב 
ענדיגן  נאכ'ן  ביז  ברכה  די  מאכן  צו  פארגעסן 
ארויפלייגן אלע מזוזות, זאל מען מער נישט מאכן 
די ברכה. עס איז כדאי אין אזא פאל אראפצונעמען 
דערנאך  און  הדעת,  היסח  א  מאכן  און  מזוזה  די 
זאל מען מאכן א ברכה און עס צוריק ארויפלייגן.7 

פארגעסן די ברכה אויף הפרשת חלה

האט ט]  מען  און  גענומען  חלה  האט  מען  אויב 
שוין  האט  מען  ביז  ברכה,  א  מאכען  צו  פארגעסן 
מען  קען  האנט,  פון  חלה-טייג  דאס  אראפגעלייגט 
זיך  (אבער אויב מען פירט  די ברכה.  נישט מאכן  מער 
צו זאגן נאכ'ן חלה נעמען "הרי זה חלה", קען מען נאך מאכן 

די ברכה ווילאנג מען האט עס נאכנישט געזאגט.8)

ווען מ'האט נישט געהערט דעם שם 
ביים סוף ברכה

וואס מען י]  יעדע ברכה  ביי  ווי שוין דערמאנט, אז 
זאגט "ה' אלקינו", אויב מען האט דאס אויסגעלאזט, 
האט  מען  און  צווייטן  א  פון  יוצא  איז  מען  אדער 

מדור זה נתנדב

על ידי ידידנו הנדיב הנכבד
מוה"ר בעריש שעהנברוין הי"ו

אב"י בקרית יואל
לרגל שמחת נישואי בנו הבה"ח כמר אהרן ני"ו 

עב"ג בת ידידנו מוה"ר ישראל ניימאן הי"ו

יהי רצון שיזכה לרוות 
רוב נחת דקדושה מכל יו"ח 

מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
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הלכות ברכות (ה)  ||  המשך ברכי נפשי

עס  ביז  ארום,  צייט  לאנגע  א  אויף  באלוינונג  דיין 
וועט זיין "תמצאנו", דו וועסט זיין העכסט אנגעוויזן 
ריכטיגער  דער  אין  דעמאלט,  און  שכר.  דעם  אויף 
וועסטו  וועסט דאס שטארק דארפן,  דו  ווען  מינוט, 
עס טרעפן און באקומען דיין שכר, און וועסט האבן 

תועלת.  אומשאצבארן  געוואלדיגן,  א  דערפון 

אין  שטייט  ענליך  אז  געזען,  איך  האב  שפעטער 
פסוק  אויפ'ן  יתרו)  (פרשת  הקדוש"  החיים  "אור 
דארט  שרייבט  ער  וואס  לאלפים",  חסד  "ועושה 
אים  צאלט  חסד,  טוט  מענטש  א  ווען  "אויך  אזוי: 
השי"ת נישט אפ זיין גאנצן חסד תיכף-ומיד, נאר ער 
קלויבט אויס פאר'ן מענטש אן אופן פון באצאלונג 
וואס זאל זיין צוגעפאסט פאר אים און אויף דורות, 
און ער באצאלט צוביסלעך פאר יעדן דור דאס וואס 
ס'פעלט אויס דאן, און דאס באשיצט און ראטעוועט 

דורות." טויזנטע  ביז 

יעדע מצוה ברענגט אונז 
השפעות פון אויבן

וועגן  פרשיות  יעצטיגע  די  אין  אלע  לערנען  מיר 
די מעשים פון עשו הרשע, ווי שלעכט ער האט זיך 
אויפגעפירט. און דאך זעען מיר, אז מיט זיין גאנצן 
אויף  געוועלטיגן  צו  געווען  זוכה  ער  האט  רשעות 
אונז אידן, וואס געפינען זיך אונטער זיין הערשאפט 
וועט  עס  ביז  גלות,  פון  יארן  אלע  פון  במשך  שוין 
עס  און  גאולה  דער  פון  טאג  גרויסער  דער  קומען 
וועט מקויים ווערן "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט 

את הר עשו".

וואס האט עשו געטון אזא גוטע זאך, אז ער האט 
איז  דאס  גדולה?  אזא  צו  געווען  זוכה  דעם  צוליב 
געווען די מצוה פון כיבוד אב ואם. כאטש עשו האט 
זיך אויסגעצייכנט אין דער מצוה מיט פארשידענע 
פרטים, איז דאס אבער געווען ווייט נישט מיט קיין 
שלימות, ווי מיר זעען אין די פסוקים. און נאכמער: 
נאר  געווען  ער האט מקיים  אז  זאגט,  דער רמב"ם 
כיבוד אב און נישט כיבוד אם, און מיט דעם אלעם 
דורות,  לאנגע  אויף  שכר  זיין  באקומען  ער  האט 
אלעס אין זכות פון דער איינער מצוה פון כיבוד אב.

קל-וחומר,  א  ארויסלערנען  דעם  פון  מיר  קענען 
וויפיל מער עס וועט זיין דער שכר אפילו פון דעם 
וואס שטרענגט זיך אן צו טון דעם  פשוט'סטן איד 
און  מצוות  הונדערטער  פילע  טוט  ער  און  ה'  רצון 
עיקר שכר  דער  טאג.  איינציגן  יעדן  טובים  מעשים 
פאר די מצוות איז אויף יענער וועלט, און אויך אויף 
איינציגע  יעדע  השי"ת.  אונז  באצאלט  וועלט  דער 
אנשטרענגונג איז שטארק אנגענומען און באליבט 

אויבערשטן. ביים 

*

אז  חכם,  תלמיד  א  איד  א  דערציילט  האט  עס 
ער האט געוואלט מקיים זיין מצות כיבוד אב ואם 
און פארן באזוכן זיינע עלטערן וועלכע האבן עולה 
געווען און זיך באזעצט אין ארץ ישראל. ווי א איד 
א מרביץ תורה וועלכער לערנט א האלבן טאג, און 
איז א  זאגט ער שיעורים,  צווייטן האלב טאג  דעם 

נישט געהערט "ה'" אדער "אלקינו", האט מען יוצא 
געווען, וויבאלד מען האט דערמאנט איין שם. דאס 
איז אבער נאר ביים אנפאנג ברכה, אבער ביים סוף 
פון דער ברכה וואס עס איז דא נאר איין שם, האט 
מען נישט יוצא געווען. דערפאר, אויב מען איז יוצא 
קידוש אדער הבדלה אדער "על המחיה", און מען 
דער  פון  סוף  ביים  שם  דעם  געהערט  נישט  האט 
ברכה, האט מען נישט יוצא געווען. מען קען אבער 
אדער  השבת",  מקדש  ה'  אתה  "ברוך  זאגן  אליין 

"ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לחול".

ווען מ'פארטוישט צווישן "על" און "ל"

האט יא]  מען  וואס  המצוות  ברכות  אלע  ביי 
צ.ב.ש.  "על",  פון  נוסח  מיט'ן  זאגן  צו  געווען  מתקן 

ביעור  "על  לולב",  נטילת  "על  ידים",  נטילת  "על 
חמץ", "על אכילת מצה", "על אכילת מרור", האט 
א  מיט  געזאגט  האט  מען  אויב  געווען  יוצא  מען 
"לספור  מצה",  "לאכול  חמץ",  "לבער  צ.ב.ש.  ל', 
עס  וואס  מצוות  די  ביי  אויך  אזוי  אד"ג.  העומר", 
"לקרוא  מזוזה",  "לקבוע  ל',  א  מיט  זאגן  צו  קומט 
בסוכה",  "לישב  שופר",  קול  "לשמוע  ההלל",  את 
אויב  געווען  יוצא  מען  האט  חנוכה",  נר  "להדליק 
"על  מזוזה",  קביעת  "על  "על":  געזאגט  האט  מען 

קריאת הלל".9 

מאכן א ברכה כדי צו מחנך זיין א קינד

צווייטן יב]  א  פאר  מאכן  נישט  טאר  מען  כאטש 
און  אליין,  נישט  עסט  מען  אויב  הנהנין  ברכות  קיין 
אפילו בדיעבד קען מען נישט יוצא זיין, און עס איז 
וויל מחנך זיין א  א ברכה לבטלה, אבער אויב מען 
דערפאר  מותר.  דאס  איז  ברכה,  א  מאכן  צו  קטן 
קען מען מאכן יעדע ברכת הנהנין פאר א קטן וואס 
נישט  איז  עס  (אפילו  אליין  ברכה  די  מאכן  נישט  קען 
צווייטנ'ס  א  פאר  עסן  צו  געבן  וויל  מען  נאר  קינד,  אייגן  זיין 

די ברכה אליין), און מען קען  נישט מאכן  וואס קען  קינד 

און  ווארט  ביי  ווארט  ברכה  די  אים  פאר  פארזאגן 
אויב  בעסער  אבער  איז  עס  שם.  דעם  ארויסזאגן 

מען זאגט נישט ארויס דעם גאנצן שם.10

 8. ועיין שו"ת שה"ל ח"י סי' קצד שאין לאשה לשאול על ההפרשת חלה כדי שתוכל עוד הפעם להפריש בברכה.       9. כמבואר בסי' תל"ב 
שועה"ר ד'.       10. כמבואר בסי' קס"ז סי"ט, ואף שמותר גם לומר השם עמהם מ"מ עדיף שלא יאמר השם כולו עיין אשל אברהם בוטשאטש. 

"זמירות שלחן השבת" אנטהאלט רוב שכיח׳דיגע הלכות שבת לויט דער היינטיגער מציאות, 
קורץ, קלאר און מסודר צו קענען לערנען מיט דער משפחה ביי די שבת סעודות!

כאפט אייך מיט, מיט די טויזנטער אידן וועלכע זענען קובע צו לערנען הלכה למעשה 
אין "זמירות שלחן השבת" יעדע שבת-סעודה, אינאיינעם מיט זייער משפחה!

צו באשטעלן מערערע דערפון - ביטע רופט 845-659-1547

לערנערס שרייבן...

פילע הלכות וואס מיר 
דערוויסן זיך דורכן לערנען 
3 הלכות אויף למעשה 
ביי יעדער שבת-סעודה

שמירת שבת - נאר דורכן לערנען לשמור ולעשות

עס זענען דא ניין-און-דרייסיג אבות מלאכות, און יעדע איינע פון די 
וואס  זייערע תולדות,  מלאכות האט אסאך תולדות, און תולדות פון 

זענען אסור מדרבנן. 

נישט  זאל  מען  אז  זהירות  און  שמירה  גרויסע  א  זיך  פאדערט  עס 
קומען עובר זיין אויף קיין איינס פון די מלאכות, און מ'איז מחוייב צו 
לערנען די הלכות כדי לשמור ולעשות ולקיים, ווייל עס זענען דא פיל 
זיי און מען פאלט דורך  אין  נזהר  נישט  וואס דער עולם איז  עניינים 
מיט איסורים, ווי צ.ב.ש. זאגן פאר א גוי צו טון א מלאכה, וואס איז א 

"שבות" (איסור דרבנן), און די דיני מוקצה וואס זענען גאר פיל. 

און מען רעדט נישט דא פון נאראנים אדער רשעים, ווייל יענע נעמען 
די  אויך  אבער  ווארפן.  און  שטיינער  און  העלצער  האנט  אין  אויך 
קיין אכט  נישט  לייגן  די הלכות,  ווייסן  וואס  די  און  גאטספארכטיגע 
מוקצה,  דיני  אין  אריינקוקן  וועסט  אז  און  העניינים.  פרטי  די  אויף 
וועסטו טרעפן אז אפילו א "כלי שמלאכתו להיתר" מעג מען מטלטל 

זיין נאר אויב עס פעלט אויס פאר א געברויך. 

(של"ה מסכת שבת פרק נר מצוה, אותיות סה-סז)

מדור זה נתנדב

לזכר נשמת האשה החשובה
מרת שרה יוטא בת ר' יוסף ע"ה 

מאשקאוויטש
יא"צ י' כסלו ת.נ.צ.ב.ה. 

הונצחה ע"י
בני משפחתה
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שו"ת בין אדם לחבירו   ||  א ממונם של ישראל פרוי  זיין  און  אים  פאר  ישראל  ארץ  קיין  נסיעה 
רייזע- דעם  אנגערופן  האט  ער  הוצאה.  היפשע 
אגענט, וועלכער האט אים געזאגט אז דער בעסטער 
פרייז וואס ער קען באקומען פאר צוויי עראפלאן-
טיקעטס יענע צייט אין יאר איז קרוב צו פיר טויזנט 
דאלער, אויסער אויב ער וויל מאכן א "סטַאּפ ָאווער", 
וואס דאס וועט אים אויסקומען מיט פינף הונדערט 

ביליגער. דאלער 

מיט'ן  טיקעטס  די  קויפן  צו  באשלאסן  האט  ער 
פאר  א  אבער  געלט,  שפארן  צו  זיך  כדי  אפשטעל 
שעה שפעטער האט ער זיך געכאפט, אז צוליב דעם 
אפשטעל אינמיטן וועג וועט ער פארפעלן צו דאוונען 
און אזוי אויך  יענעם אינדערפרי מיט מנין,  שחרית 
וועט זיין גאנצער צופרי-סדר צעשטערט ווערן. האט 
ער זיך געמאכט א חשבון, אז עס לוינט זיך נישט צו 
פארלירן תפלה בציבור און לימוד התורה צוליב די 
דעם  צוריקגערופן  האט  ער  דאלער.  הונדערט  פינף 
טיקעט  דעם  טוישן  צו  געבעטן  און  רייזע-אגענט 

אויף א דירעקטער רייזע.

דער  האט  ישראל,  ארץ  פון  אהיים  וועג  אויפ'ן 
געמוזט  פראבלעמען  טעכנישע  צוליב  עראפלאן 
האט  דעם  צוליב  און  לאנד,  אנדער  אן  אין  לאנדן 
צוריק  אנגעקומען  איז  און  פארשפעטיגט  ער 
יענעם טאג פארפעלט  און האט  נאכמיטאג  ערשט 
דער  פאר  פארגיטיגונג  אלס  צופרי-סדר.  דעם 
אים  לופט-ליניע  די  האט  אומבאקוועמליכקייט, 
האלב  א  און  צוויי  ארום  פון  סומע  די  באצאלט 
טויזנט דאלער. האט דער איד שפעטער דערציילט, 
אז וואס עס זאל נאר זיין די סיבה צוליב וואס ער 
האט געמוזט פארשפעטיגן יענעם טאג און אנקומען 
צוריק ערשט נאכמיטאג, האט ער אבער געטון זיינס 
לימוד  און  בציבור  תפלה  אויסגעקליבן  האט  און 
און  דאלער,  הונדערט  פינף  די  אנשטאט  התורה 
השי"ת האט אים דערפאר צוריקגעצאלט מיט צוויי 

דאלער. טויזנט  האלב  א  און 

*

א איד וועלכער האט א גאנץ לעבן עוסק געווען 
אין לימוד התורה און הרבצת התורה, האט דערציילט 
ווי אזוי ער האט  וואונדעליכע מעשה,  די פאלגנדע 
זוכה געווען חתונה צו מאכן אלע זיינע קינדער בדרך 

כבוד.

אנגעהויבן  ער  האט  חתונה,  זיין  נאך  באלד  שוין 
זאל  ער  כדי  חודש  יעדן  געלט  אביסל  אוועקלייגן 
קינדער.  די  מאכן  חתונה  ארום  יארן  אין  קענען 
ביסל  דאס  גענומען  ער  האט  חודש  איינציגן  יעדן 
אן  אין  אריינגעלייגט  עס  און  געלט  אפגעשפארטע 
די  אז  האפענונג  דער  מיט  אינוועסטירונגס-פאנד, 
רווחים וואס דאס וועט ברענגען וועלן אים שפעטער 

קומען. צונוץ 

זיין  און  יאר,  עטליכע  דורכגעגאנגען  זענען  עס 
טאטע האט זיך דעמאלט שטארק געמוטשעט ביים 
חתונה מאכן איינס פון זיינע קינדער. זעענדיג דעם 
גייט  זיין טאטע  וואס  גרויסן צער און שוועריגקייט 
אדורך צו שאפן די נויטיגע ריזיגע געלט סומעס צו 
אנגענומען  זיך  ער  האט  חתונה-קאסטן,  די  דעקן 

תשלום קציצת אילנו המפסיד לחבירו

אבקש  הנכבדה.  החיים  הליכות  מערכת  לכבוד 

ממעלתכם להשיב על השאלה שאירעה אצלי.

שאלה: לפני חג הסוכות, כאשר שמעון אחד מן 

השכנים שלי, גמר לבנות את סוכתו, נשא עיניו 

למרום, והנה הבחין כי ענף מלא עלים היוצא מן 

אחד האילנות שבחצרי, מתארך ומכסה על חלק 

מסוכתו, וגורם שיפסל מדין אילן על גבי סוכה1, 

וכמובן שהסכמתי מיד שיקצץ הענף כולו, למען 

לאחר  אך  כהלכתה.  סוכה  מצות  לקיים  יזכה 

בירורן של דברים, הודיע לי שכני כי קציצת ענף 

עצמו,  בידיו  להיעשות  אפשר  אי  כזה,  שבגובה 

אלא צריך לקרוא לאומן שיחתכנו, ומלאכה כזו 

עולה במחיר של כמה מאות דאלער.

את  להזמין  מסכים  שהנני  לו  אמרתי  אז  או 

לדעתי  הנראה  כפי  אך  המקצצים,  חברת 

לכאורה אין עלי חיוב לשלם על המלאכה, שהרי 

אני לא עשיתי כאן שום היזק כנגדך, ולא פעלתי 

כלום בגידול האילן וענפיו, ולכן כיון שרק לך זה 

מפריע לכשרות סוכתך, עליך לשלם כל הוצאות 

עומד  שהאילן  דכיון  טען,  שמעון  אך  המלאכה. 

הפסד  לו  גורם  וזה  רשותי,  תחת  והוא  בחצרי 

שאני  הנכון  אולי  חצירו,  בהשתמשות  וגרעון 

ראובן הוא החייב לשלם בעבור זה. הדין עם מי?

בתודה מראש, בכל הכבוד

מבלי  אחד  דין  לבעל  לפסוק  שאין  כיון  תשובה: 

בזה  הנראה  אציע  לכן  השני,  דין  בעל  נוכחות 

תוספת  גם  יש  אם  להיכנס  (מבלי  ההלכה  מעיקר 

נידונים במציאות זו). נראה שהדין הוא שראובן אין 

לתיקון  הקציצה  מלאכת  על  כלום  לשלם  צריך 

הסוכה, כיון שהוא היזק הבא ממילא, ולא נעשה 

חיוב תשלומין  אין עליו  דיליה',  'גירא  ואינו  מכחו 

בזה2. וגם לאידך גיסא, שמעון אינו צריך לשאול 

אותו  לו לקצוץ  ומותר  רשות מראובן על הדבר, 

החלק של הענף המפריע לו3. 

הענף  וגדל  צמח  הזמן  בהמשך  כאשר  זה  וכל 

המפריע לכשרות הסוכה, אבל מה שמצוי בימינו 

ונוטעים  וגמורות,  גדולות  אילנות  שמביאים 

את  שנטעו  בשעה  אם  אזי  הבית,  בחצר  אותם 

האילן בחצר ראובן, כבר היה בו אותו ענף הרחב 

ראובן  על  מוטל  החיוב  אזי   - לסוכה  המפריע 

להוציא הוצאות מכיסו על מנת לקוץ את הענף 

המפסיד לשמעון.

כאשר  אופנים  בשאר  להקל  מכאן  ללמוד  ואין 

כי  מאליו,  לחבירו  היזק  ונגרם  בשלו  משתמש 

וצריך  פטור,  ההיזק  בעל  אין  פעמים  בהרבה 

ויעשה  לעצמו,  נידון  נושא  וכל  הכל,  את  לשלם 

שאלת חכם4.

 1. כמ"ש המחבר (או"ח תרכו ס"א) בשיטה השניה שהיא להלכה (ביה"ל שם), "שאפילו אם הסוכה צלתה מרובה מחמתה בלא האילן, והאילן חמתו מרובה 
מצלתו, אם ענפי האילן מכוונים כנגד סכך הכשר פסולה בין שהאילן קודם בין שהסוכה קדמה, כיון שענפי האילן מכוונים כנגד סכך הכשר".        2. כמבואר 
'הרי שרשי  לו:  ולומר  יכול לעכב עליו  [וברמ"א:] או בא לנטוע, אין בעל הבור  לו אילן בתוך שדהו קרוב לבור חבירו,  "מי שהיה  סי' קנ"ה סעי' ל"ב  בחו"מ 
האילן נכנסים לבור שלי ומפסידים אותי', שזה נזק הבא מאליו לאחר זמן, ובעת שנטע אינו מזיקו, וכשם שזה חופר בתוך שלו כך זה נוטע בתוך שלו", ע"כ. 
והטעם דלא אמרינן דכיון שבא ממנו אותו היזק של האילן יהא חייב לקוצצו, דקיי"ל כר' יוסי (מו"ק כה:) שבכל אלה שאינן גיריו של המזיק, על הניזק הוא 
שמוטל להרחיק את עצמו, וכדמבאר הסמ"ע (ס"ק עג) 'שמהאילן זה שנוטע אינו ניזק הבור, אלא מהשרשים המסתעפים ממנו, ואותם שרשים באים לאחר 
זמן ממילא, והוא לא עשה ההיזק בידים', יעו"ש, ומקורו בשו"ת הריב"ש סי' ק"ל. וכך שמעתי מכמה גדולי המורים שי' [וכבר כתבנו דהוא רק בהיזק יחיד, 
אבל אם נוטה לרשות הרבים ומפריע את הרבים, אזי עליו לסלקו].        3. כמבואר שם באמצע סעי' ל', "יצאו השרשים של שמעון בתוך שדהו, הרי מעמיק ג' 
טפחים כדי שלא יעכב המחרישה, וכל שורש שמצא בתוך ג' טפחים קוצצו, ואינו חושש שמא ייבש אילן של חבירו, שזה בתוך שלו הוא חופר". וכעי"ז בסעי' 
כ"ו, מי שהיה אילן חבירו נוטה לתוך שדהו, קוצץ כמלא מרדע ע"ג המחרישה וכו', וכן בסעי' כ"ח, ראובן יש לו תאנה והנוף נוטה על עלייתו של לוי ומעכבו 
וכן הדין כשענפי האילן של ראובן, גורמים לו הפסד שמחשיכים את חלונו, או שמפריעים לו בשאר דברים,  מלהטיח גגו, יכול לוי לקוץ הנוף המעכבו.      
עי' אמרי יעקב על שועה"ר חו"מ סי' ח סעי' יח ד"ה וכן.        4. דיש הרבה אופנים דכיון שאין הניזק יכול בקל להרחיק א"ע ותשמישו קבוע והזיקו מרובה אז 
הדין הוא שעל המזיק לסלק ההיזק משם, עיין שם סעיף כ', ובנתיה"מ סי' קנ"ה סק"ג, ובחזו"א ב"ב סי' י"ד אות י"ג הביאור בזה דענין 'גירי דיליה' עיקרו הוא 
בשיקול הדעת על מי מוטל למנוע ההיזק. וכתבו הראשונים דמ"מ ראוי לכל יר"ש לעשות לפנים משורת הדין ולהרחיק גם מהזיקות כאלו, שאינן מכח גירא 

דילי'. וע"ע בספר משפטי החושן על הל' נזקי שכנים אות ר"ו שמאריך בזה. 

מדור זה נתנדב

לזכר נשמת הרב החסיד
ר' משה ב"ר אברהם 

אשר אנשיל ע"ה פעדער
יא"צ י"ג כסלו ת.נ.צ.ב.ה. 

הונצח ע"י חתנו, אחי היקר
מוה"ר אהרן יוסף ראזנפעלד הי"ו
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עניני תפילת שמונה עשרה (ב)

תפילת שמונה עשרה - דורך די מלאכי השרת

עס שטייט אין מדרש, כאטש מיר ווייסן אז דעם נוסח פון 
געווען,  מתקן  הגדולה  כנסת  אנשי  האבן  עשרה  שמונה 
מלאכי  די  דורך  פריער  געווארן  געזאגט  שוין  דאס  איז 
די  פאר  אריינגעגעבן  מען  האט  השמים  מן  און  השרת, 
זייער  מיט  ברכות  די  צוצוטרעפן  הגדולה  כנסת  אנשי 

חכמה און עס מסדר זיין אויפ'ן ריכטיגן סדר.

אין  קאלך-אויוון  פונעם  געווארן  ניצול  איז  אברהם  ווען 
אור כשדים, האבן די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה' ָמֵגן 

ַאְבָרָהם".

אויפ'ן  געווארן  געבונדן  איז  אבינו  יצחק  וואס  נאכדעם 
און  געווארן א שטיק אש,  איז  און  ביי דער עקידה  מזבח 
לעבעדיג  צוריק  געמאכט  אים  האט  אויבערשטער  דער 
"ְּכַטל  מרמז  איז  המלך  דוד  ווי   - הימל  פון  טל  מיט'ן 
וואס דאס  ג),  (תהלים קלג,  וגו'"  ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל  ֶׁשֹּיֵרד  ֶחְרמֹון 
אויף  געלייגט  האט  השי"ת  וואס  טל  אויפ'ן  ארויף  גייט 
- האבן די  יצחק אבינו ביי דער עקידה אויפ'ן הר המורי' 

מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה' ְמַחֶּיה ַהֵּמִתים".

הייליגן  אויפ'ן  שלאפן  געלייגט  זיך  האט  אבינו  יעקב  ווען 
אין  געווען  מגלה  אים  מען  האט  השמים  מן  און  פלאץ, 
חלום די קדושה פונעם פלאץ, האבן די מלאכים געזאגט 

"ָּברּו ַאָּתה ה' ָהֵקל ַהָּקדֹוׁש".

ווען מלאך גבריאל איז געקומען צו יוסף הצדיק און אים 
מלאכים  די  האבן  שפראכן,  זיבעציג  אלע  אויסגעלערנט 

געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ חֹוֵנן ַהָּדַעת".

מעשה  דער  אויף  ראובן  געווען  מוחל  האט  השי"ת  ווען 
פון בלהה - ווי עס שטייט אין פסוק (בראשית לז, כט) "ַוָּיָׁשב 
ער  אז  מיינט  אז דאס  זאגן  חז"ל  וואס  ַהּבֹור",  ֶאל  ְראּוֵבן 
האט תשובה געטון און עס איז בטל געווארן פון אים די 
גזירה פון מיתה, ווי עס שטייט אין פסוק (דברים לג, ו) "ְיִחי 
ְראּוֵבן ְוַאל ָיֹמת" - האבן די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה 

ה‘ ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה".

ווען יהודה האט זיך מודה געווען ביי דער מעשה פון תמר 
פארגעבן  אים  איז  עס  און  ִמֶּמִּני",  "ָצְדָקה  געזאגט  און 
געווארן די עבירה, האבן די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה 

ה‘ ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלֹוַח".

פון  לעבנס  די  פארביטערט  האבן  מצריים  די  ווען 
אידישע  פאר  צוגעזאגט  השי"ת  האט  עלטערן,  אונזערע 
זיי שפעטער  ער האט  ווען  און  ֶאְתֶכם",  "ְוָגַאְלִּתי  קינדער 
ה‘  ַאָּתה   ָּברּו" געזאגט  מלאכים  די  האבן  אויסגעלייזט, 

גואל ישראל".

פון  אבינו  אברהם  אויסגעהיילט  האט  רפאל  מלאך  ווען 
די  האבן  מל'ען,  זיך  נאכ'ן  צער  און  יסורים  און  צער  זיין 
מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל". 

און  פלשתים  ארץ  אין  איינגעזייט  האט  אבינו  יצחק  ווען 
האט שטארק מצליח געווען, ווי דער פסוק זאגט (בראשית 
כו, יב) אז עס איז ארויסגעוואקסן "ֵמָאה ְׁשָעִרים", האבן די 

מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ ְמָבֵר ַהָּׁשִנים".

זיינע  אלע  מיט  געטראפן  זיך  האט  אבינו  יעקב  ווען 
קינדער אין מצרים, צוזאמען מיט יוסף און שמעון, האבן 
די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל".

"ְוֵאֶּלה  רבינו  משה  פאר  געזאגט  האט  השי"ת  ווען 
האבן  א),  כא,  (שמות  ִלְפֵניֶהם"  ָּתִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים 
ְצָדָקה  אֹוֵהב   ֶמֶל ה‘  ַאָּתה   ָּברּו" געזאגט  מלאכים  די 

ּוִמְׁשָּפט".

ווען די מצריים זענען געווארן איינגעזונקען אין ים, האבן 
די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ ַמְכִניַע ֵזִדים".

ווען עס איז מקויים געווארן דער צוזאג פון אויבערשטן צו 
וועט פארמאכן  וואס  זיין דער  וועט  יוסף  יעקב אבינו, אז 
געזאגט  מלאכים  די  האבן  פטירה,  זיין  נאך  אויגן  זיינע 

"ָּברּו ַאָּתה ה‘ ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים".

בית  דאס  געבויט  האט  המלך  שלמה  וואס  נאכדעם 
ַאָּתה ה‘ ּבֹוֵנה   ָּברּו" המקדש, האבן די מלאכים געזאגט 

ְירּוָׁשָלִים".

זיי  און  סוף  ים  דעם  אריבערגעגאנגען  זענען  אידן  ווען 
האבן  שירה,  געזאגט  און  ישועה  גרויסע  די  געזען  האבן 

די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה".

ווען דאס געשריי פון אידישע קינדער פון זייער שווערער 
עס  ווי   - אויבערשטן  צום  ארויף  איז  מצרים  אין  ארבעט 
ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  "ַוֵּיָאְנחּו  כג)  ב,  (שמות  פסוק  אין  שטייט 
ָהֲעֹבָדה" -  ִמן  ָהֱאִקים  ֶאל  ַׁשְוָעָתם  ַוַּתַעל  ַוִּיְזָעקּו  ָהֲעֹבָדה 

האבן די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה".

האט  שכינה  די  און  משכן,  די  געבויט  האבן  אידן  ווען 
צוויי כרובים, האבן די מלאכים געזאגט  די  גערוט צווישן 

"ָּברּו ַאָּתה ה‘ ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון".

דעם  אריינגעברענגען  געוואלט  האט  המלך  שלמה  ווען 
ו,  (דה"י-ב  געזאגט  האט  און  הקדשים,  קודש  אין  ארון 
האט  ער  און  וגו'"   ְמִׁשיֶח ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל  ֱאִקים  "ה'  מב) 

זאגנדיג  אויבערשטן,  פאר'ן  והודאה  שבח  א  אפגעגעבן 
ִיְׂשָרֵאל",  ְלַעּמֹו  ְמנּוָחה  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ה'   ָּברּו" נו)  ח,  (מלכים-א 

 ּוְל ַאָּתה ה‘ ַהּטֹוב ִׁשְמ האבן די מלאכים געזאגט "ָּברּו
ָנֶאה ְלהֹודֹות".

עס  און  ישראל  ארץ  אין  אריינגעקומען  זענען  אידן  ווען 
איז מקויים געווארן אויף זיי דער פסוק (ויקרא כו, ו) "ְוָנַתִּתי 
ה‘  ַאָּתה   ָּברּו" געזאגט  די מלאכים  ָּבָאֶרץ", האבן  ָׁשלֹום 

ַהְּמָבֵר ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום".

הלכות תפילה וכבוד בית המדרש   ||  דאס מורא מקדש ארויסגענומען  האט  און  שטארקייט  א  מיט 
דעם  אין  ליגן  געהאט  האט  ער  וואס  געלט  גאנצע 
אינוועסטירונג-פאנד, און ער האט דאס אוועקגעגעבן 
גרינגערהייט  קענען  זאל  ער  אז  טאטן  זיין  פאר 
דעם  אראפנעמענדיג  קינד,  דאס  מאכן  חתונה 

פלייצעס. זיינע  פון  עול  שווערן 

דער  אים  צו  אן  רופט  שפעטער,  טעג  פאר  א 
אויפזעער פונעם פאנד און פרעגט אים, פון וואו ער 
פונקט  געלט  דאס  ארויסצונעמען  געוואוסט  האט 
אז  דערציילט  האט  ער  צייט.  ריכטיגער  דער  אין 
און  דורכגעפאלן,  איז  אינוועסטירונג-פלאן  דער 
דאס  האט  געלט  דארט  געהאט  האט  וואס  יעדער 
אפגעראטעוועט  איז  געלט  זיין  בלויז  פארלוירן. 
ארויסגענומען  עס  האט  ער  וואס  נאכדעם  געווארן 
איד  דער  פריער.  וויילע  קורצע  א  בלויז  באצייטנס 
די  געגעבן  אים  האט  וואס  השי"ת  געדאנקט  האט 
אינעם  געלט  דאס  אינוועסטירן  צו  מעגליכקייט 
אייביגן פאנד, אינעם "קרן קיימת לו לעולם הבא", 
דעם  אין  פארלירן  און  איבערצולאזן  עס  אנשטאט 

אינוועסטירונג-פלאן.

אפגעשטעלט.  דא  נישט  זיך  האט  מעשה  די 
שוין  האט  טאטע  זיין  ווען  שפעטער,  יאר  עטליכע 
גוט  געענדיגט חתונה מאכן אלע קינדער, האט ער 
געדענקט דעם חסד וואס דער זון האט אים געטון 
סכום  גרויסן  מיט'ן  בשעתו  אים  ארויסהעלפנדיג 
הכרת  אלס  און  קינד,  דאס  מאכן  צו  חתונה  געלט 
א  נאמען  זיין  אויף  איבערגעשריבן  ער  האט  הטוב 
"לאט" וואס ער האט געהאט געקויפט פאר א ביליגן 
ווען עס איז געקומען  פרייז. א פאר יאר שפעטער, 
מאכן,  חתונה  אנצוהייבן  אליין  אים  פאר  צייט  די 
האט השי"ת צוגעפירט אז עס איז געגעבן געווארן 
די לעגַאלע ערלוביעניש צו בויען אויף דעם לאנד-
שטח, און די ווערט דערפון איז אזוי ארום גאר הויך 
אים  פון  אויסגעקויפט  האט  שטאט  די  געשטיגן. 
דעם שטח און אים באצאלט דערפאר גאר א גרויסע 
חתונה  געקענט  האט  ער  וואס  מיט  געלט,  סומע 

כבוד. מיט  קינדער  זיינע  אלע  מאכן 

עס האט זיך ארויסגעשטעלט, אז דער איד וואס 
האט מקיים געווען די גרויסע מצוה פון צדקה און 
כיבוד אב, טוענדיג דאס וואס האט געקענט אויסזען 
ווי דאס פארקערטע פון השתדלות מיט'ן אוועקגעבן 
געהאט  האט  ער  וואס  געלט  דאס  טאטן  זיין  פאר 
האט  קינדער,  די  מאכן  צו  חתונה  אוועקגעלייגט 
וואס  השתדלות,  אמת'ע  דאס  געטון  דערמיט  גאר 
חתונה  קענען  זאל  ער  אז  געפירט  שפעטער  האט 
ווי  פיל מער  מיט  בריווח,  קינדער  זיינע  מאכן אלע 
ער וואלט געהאט ווען די אינועוסטירונג וואלט זיך 

ערפאלג. אן  מיט  אויסגעלאזט  געהאט  אפילו 

אט דאס איז א ביישפיל פון דער גרויסער מדריגה 
פון בטחון, צו טון דעם ווילן פון אויבערשטן אפילו 
ווען עס זעט אויס ווי מען וואלט געקענט צוליב דעם 
עפעס פארלירן; און צו גלייבן און וויסן מיט'ן פולן 
בטחון און אמונה, אז פון טון דעם רצון ה' דערלייגט 

מען קיינמאל גארנישט.

כל הזכויות שמורות | הרשות נתונה לצלם הגליון ע"מ להפיצו, ואין להעתיק תוכן הגליון בלי רשות בכתב מהמערכת
הערות והארות בכתב יתקבלו ע“י מספר הפקס החדש 845-538-4625 או באימייל 4592885mhh@gmail.com | הרוצים להשיג גליון זה בתמידות נא לצלצל 845-276-3170

מדור "מורא מקדש" והפצת הגליון נתנדב

ע"י ידידנו ותומכנו היקר הנדיב הנכבד מוה"ר יוסף דוב גרינבלאט הי"ו
לרגל השמחה במעונו באירוסי בנו הבחור החתן המהולל כמר מרדכי פינחס ני"ו למז"ט 

עב"ג הכלה החשובה תחי' בת ידידנו מוה"ר מרדכי יחזקאל פרידמאן הי"ו

זכות לימוד תורה של אלפי ישראל וזיכוי הרבים יעמוד בעדו לראות דורות ישרים ומבורכים מכל יו"ח בבריות 
גופא ונהורא מעליא, ויזכה להמשיך בפעולותיו המבורכות להגדיל תורה ולהאדירה מתוך הרחבת הדעת
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לע"נ אאמו"ר הרה"ח ר' יעקב גרשון ב"ר שלמה ז"ל

בס"ד ע״י 
הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד שליט״א

מו״ץ בשיכון סקווירא יע״א

גליון זה נתנדב

ע"י ידידנו ותומכנו היקר הנדיב הטפסר הנכבד, בונה ומקים עולמות של תורה
ומתקיימים בו דברי חז"ל 'מאן דרחים רבנן הוי ליה חתנין רבנן'

מוה"ר ישראל שיפף הי"ו
ראה"ק דקהל יטב לב סאטמאר מאנסי

לרגל השמחה במעונו באירוסי בתו הכלה החשובה תחי' למז"ט 
עב"ג החתן המהולל והמצויין כמר חיים יצחק ני"ו בן ידידנו מוה"ר יואל גראס הי"ו

זכות לימוד תורה של אלפי ישראל וזיכוי הרבים יעמוד בעדו לראות דורות ישרים ומבורכים מכל יו"ח בבריות 
גופא ונהורא מעליא, ויזכה להמשיך בפעולותיו המבורכות להגדיל תורה ולהאדירה מתוך הרחבת הדעת

הלכות ותן טל ומטר  ||  שמע קולנו

ווען א לעמאן 
קען ראטעווען דאס לעבן

דער  איבער   - תלמידים  די  פאר  שמועס  א  אין 
זצ"ל  פאם  הרב  הגאון  האט   - חסד  טון  פון  מצוה 

פאלגנדע: דאס  דערציילט 

ָאִחיָך  ָימּוְך  "ְוִכי  בהר)  (פ'  פסוק  אין  שטייט  עס 
דער  דארט  זאגט  ּבֹו".  ְוֶהֱחַזְקָּת  ִעָּמְך  ָידֹו  ּוָמָטה 
מדרש: ווען איינער גיט א פרוטה פאר אן ארעמאן, 
שווער,  דאך  איז  פרוטות.  אויך  אים  השי"ת  גיט 
ווי  גיט דאך פאר'ן ארעמאן פיל מער  דער מענטש 
א פרוטה; ער דערהאלט דאך אים ביים לעבן? צום 
ביישפיל, אן ארעמאן וויל קויפן אין מארק א ברויט 
וואס קאסט צען פרוטות, און ער האט ביי זיך נאר 
ניין. קומט א מענטש און גיט אים איין פרוטה, און 
דער ארעמאן גייט און קויפט זיך דאס ברויט, עסט 
דערפון און דערכאפט זיך דאס הארץ. קומט אויס, 
די  ווי  אז דער מענטש האט אים געגעבן פיל מער 
איינע פרוטה; ער האט געראטעוועט זיין חיות. איז 

פרוטות? נאר  השי"ת  אים  באצאלט  פארוואס 

פאר'ן  זאגט  השי"ת  מדרש:  דער  ענטפערט  נאר, 
ארויסגיין  וויל  נשמה  דיין  בשעת  דו,  אויך  מענטש, 
פון דיין גוף, גיב איך זי פאר דיר צוריק. דאס הייסט, 
השי"ת שענקט פאר'ן מענטש לעבן אלס שכר פאר'ן 

מחי' זיין דעם ארעמאן, מדה כנגד מדה.

איז דאך לכאורה א  גרויסע פלא: איז דאס דען 
די מדת החסד פון אויבערשטן, אז דער בעל צדקה 
מצב  אזא  צו  אן  קומט  ער  ביז  ווארטן  דארפן  זאל 
אז ער זאל האלטן ביים שטארבן, און דאן זאל ער 
ניצול ווערן אין זכות פון צדקה? פארוואס זאל דער 
מענטש נישט באקומען זיין שכר אויף א גוטן וועג?

זצ"ל  מגיד  דובנער  דער  שוין  פרעגט  קשיא  די 
צו  שיין  זייער  גיט דאס  ער  און  יעקב"),  "אהל  (אין 
פון  חסד  גרויסער  א  באמת  איז  דאס  פארשטיין: 
אויבערשטן - זאגט ער - ווייל עס איז דאך באקאנט 
אז השי"ת פירט זיך מיט'ן מענטש מדה כנגד מדה. 
ארעמאן,  פאר'ן  פרוטה  א  גיט  מענטש  א  ווען  און 
וואלט געשענקט פאר'ן  ווי ער  רעכנט דאס השי"ת 
אינעם  טאקע  ערקלערט  ווי  לעבן,  זיין  ארעמאן 

מדרש. אויבנדערמאנטן 

דער  דען  וועט  לאנג  ווי  אבער:  איז,  אמת  דער 
ארעמאן זיך קענען אויפהאלטן מיט'ן כח פון יענעם 
פרוטה  דער  מיט  געקויפט  האט  ער  וואס  ברויט 
וואס דער מענטש האט אים געגעבן? נישט מער ווי 
הונגעריג  ווערן  ווידער  ער  וועט  דאן  עטליכע שעה. 
און מוזן עסן. קומט אויס, אז דער בעל צדקה האט 
אויב  און  לעבן,  פון  שעה'ן  עטליכע  געשענקט  אים 

הייבט  וישלח  פ'  נאכט  זונטאג  קומענדיגן  דעם 
ומטר  טל  "ותן  עשרה  שמונה  ביי  זאגן  צו  אן  מען 
וואס  הלכות  עטליכע  זענען  פאלגנד  לברכה". 

זענען נוגע צו "טל ומטר":

וואס א]  רעגן,  אויף  תפלה  א  איז  ומטר"  טל  "ותן 
פון פרנסה. דערפאר האט  די שפע  איז דאך  דאס 
פון  ברכה  דער  ביי  זאגן  צו  דאס  געווען  קובע  מען 

"ברך עלינו", וואס איז די ברכה פון פרנסה.

בעטן אויף פרנסה

ברכה ב]  דער  ביי  אז  היום",  "סדר  אין  שטייט  עס 
פון "ברך עלינו" דארף מען אינזינען האבן צו בעטן 
און  שפייז  די  צושיקן  זאל  אויבערשטער  דער  אז 
און  באיסור,  ולא  בהיתר  בצער,  ולא  בנחת  פרנסה 
בשר  מתנת  א  צו  צוקומען  דארפן  נישט  זאל  מען 
ודם, וואס די מתנה פון א מענטש איז ווייניג און די 
נאר  גרויס,  איז  דערצו  אנקומען  דארפנדיג  חרפה 
וואס  האנט,  פולע  און  ברייטע  אויבערשטנ'ס  צום 

השי"ת שפייזט און דערהאלט די גאנצע וועלט. 

אויב מ'האט פארגעסן "ותן טל ומטר"

טל ג]  "ותן  זאגן  צו  פארגעסן  האט  איינער  אויב 
ומטר", און ער כאפט זיך פאר'ן זאגן דעם שם ביים 
סוף פון "ברך עלינו", זאל ער צוריק אנהייבן פון "ותן 
אבער  ווייטער,  און  דארט  פון  זאגן  און  ומטר"  טל 
פון  אנהייב  צום  צוריקצוגיין  בעסער  איז  לכתחלה 

"ברך עלינו".1

אויב מען האט שוין געענדיגט "ברך עלינו", און ד] 
מען האט נאכנישט אנגעהויבן "תקע בשופר", זאל 

מען זאגן דארט "ותן טל ומטר לברכה" און דערנאך 
ביי  ומטר"  טל  "ותן  זאגן  מען  קען  (אדער  בשופר"  "תקע 
אויב  ווייטער,  ערקלערט  ווי  תפלה",  "שומע  פון  ברכה  דער 

מען וועט נישט פארגעסן ווען מען וועט דארט אנקומען). 

בשופר", ה]  "תקע  אנגעהויבן  שוין  האט  מען  אויב 
"שומע  ביי  לברכה"  ומטר  טל  "ותן  זאגן  מען  זאל 
תפלה", פאר "כי אתה שומע" (פאר דער תפלה "אנא 

ה' חטאתי וכו'" און פאר דער תפלה אויף פרנסה).

נאך ו]  שוין  האלט  מען  ווען  זיך  כאפט  מען  אויב 
נאכנישט אנגעהויבן  און מען האט  "שומע תפלה", 

"רצה", זאל מען עס זאגן דארט.

אויב מען האט שוין אנגעהויבן "רצה"

זאל מען ז]  "רצה",  אויב מען האט שוין אנגעהויבן 
צוריקגיין צו "ברך עלינו" און זאגן פון דארט ווייטער 
אויפ'ן סדר. (אויב מען איז צוריקגעגאנגען צו ברכת 
שומע תפלה און עס דארט געזאגט, האט מען יוצא 

געווען.2

נצור", ח]  "אלקי  אינמיטן  זיך  דערמאנט  מען  אויב 
מעג  קדושה,  זאגט  ציבור  דער  ווי  הערט  מען  און 
צו  צוריקגיין  דערנאך  און  קדושה  מיטזאגן  מען 
זאגט  מען  אויב  אז  האלטן  אנדערע  עלינו".  "ברך 
מיט קדושה הייסט עס ווי מען האט שוין געענדיגט 
צום  צוריקגיין  מען  דארף  דעריבער  און  שמו"ע, 
שוין  האט  מען  אויב  דערפאר,  שמו"ע.  אנהייב 
קען  מען  אדער  א.ד.ג.,  קדושה  היינט  געהערט 
הערן שפעטער ביי אן אנדערן מנין, זאל מען נישט 

לחזור  שיכול  הדיעה  על  סמכינן  דבדיעבד  כ"ג  סי'  ח"י   שה"ל  בשו"ת  במקום.        2. כמבואר  ד"ה  קי"ד  סי'  בביה"ל  ועיין  ט"ו  ס"ק   1. מ"ב 
לשומע תפילה.        3. כמבואר דעד סוף יהיו לרצון השני דינו כבאמצע התפילה שיכול עוד לתקן. ואם חזר לברך עלינו לא יצא וצריך לחזור 

ויצא - וישלח ׀ שנת תשפ"ג לפ"ק ׀ גליון תכ"ד
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שו"ת בין אדם לחבירו   ||  א ממונם של ישראל פרוי  זיין  און  אים  פאר  ישראל  ארץ  קיין  נסיעה 
רייזע- דעם  אנגערופן  האט  ער  הוצאה.  היפשע 
אגענט, וועלכער האט אים געזאגט אז דער בעסטער 
פרייז וואס ער קען באקומען פאר צוויי עראפלאן-
טיקעטס יענע צייט אין יאר איז קרוב צו פיר טויזנט 
דאלער, אויסער אויב ער וויל מאכן א "סטַאּפ ָאווער", 
וואס דאס וועט אים אויסקומען מיט פינף הונדערט 

ביליגער. דאלער 

מיט'ן  טיקעטס  די  קויפן  צו  באשלאסן  האט  ער 
פאר  א  אבער  געלט,  שפארן  צו  זיך  כדי  אפשטעל 
שעה שפעטער האט ער זיך געכאפט, אז צוליב דעם 
אפשטעל אינמיטן וועג וועט ער פארפעלן צו דאוונען 
און אזוי אויך  יענעם אינדערפרי מיט מנין,  שחרית 
וועט זיין גאנצער צופרי-סדר צעשטערט ווערן. האט 
ער זיך געמאכט א חשבון, אז עס לוינט זיך נישט צו 
פארלירן תפלה בציבור און לימוד התורה צוליב די 
דעם  צוריקגערופן  האט  ער  דאלער.  הונדערט  פינף 
טיקעט  דעם  טוישן  צו  געבעטן  און  רייזע-אגענט 

אויף א דירעקטער רייזע.

דער  האט  ישראל,  ארץ  פון  אהיים  וועג  אויפ'ן 
געמוזט  פראבלעמען  טעכנישע  צוליב  עראפלאן 
האט  דעם  צוליב  און  לאנד,  אנדער  אן  אין  לאנדן 
צוריק  אנגעקומען  איז  און  פארשפעטיגט  ער 
יענעם טאג פארפעלט  און האט  נאכמיטאג  ערשט 
דער  פאר  פארגיטיגונג  אלס  צופרי-סדר.  דעם 
אים  לופט-ליניע  די  האט  אומבאקוועמליכקייט, 
האלב  א  און  צוויי  ארום  פון  סומע  די  באצאלט 
טויזנט דאלער. האט דער איד שפעטער דערציילט, 
אז וואס עס זאל נאר זיין די סיבה צוליב וואס ער 
האט געמוזט פארשפעטיגן יענעם טאג און אנקומען 
צוריק ערשט נאכמיטאג, האט ער אבער געטון זיינס 
לימוד  און  בציבור  תפלה  אויסגעקליבן  האט  און 
און  דאלער,  הונדערט  פינף  די  אנשטאט  התורה 
השי"ת האט אים דערפאר צוריקגעצאלט מיט צוויי 

דאלער. טויזנט  האלב  א  און 

*

א איד וועלכער האט א גאנץ לעבן עוסק געווען 
אין לימוד התורה און הרבצת התורה, האט דערציילט 
ווי אזוי ער האט  וואונדעליכע מעשה,  די פאלגנדע 
זוכה געווען חתונה צו מאכן אלע זיינע קינדער בדרך 

כבוד.

אנגעהויבן  ער  האט  חתונה,  זיין  נאך  באלד  שוין 
זאל  ער  כדי  חודש  יעדן  געלט  אביסל  אוועקלייגן 
קינדער.  די  מאכן  חתונה  ארום  יארן  אין  קענען 
ביסל  דאס  גענומען  ער  האט  חודש  איינציגן  יעדן 
אן  אין  אריינגעלייגט  עס  און  געלט  אפגעשפארטע 
די  אז  האפענונג  דער  מיט  אינוועסטירונגס-פאנד, 
רווחים וואס דאס וועט ברענגען וועלן אים שפעטער 

קומען. צונוץ 

זיין  און  יאר,  עטליכע  דורכגעגאנגען  זענען  עס 
טאטע האט זיך דעמאלט שטארק געמוטשעט ביים 
חתונה מאכן איינס פון זיינע קינדער. זעענדיג דעם 
גייט  זיין טאטע  וואס  גרויסן צער און שוועריגקייט 
אדורך צו שאפן די נויטיגע ריזיגע געלט סומעס צו 
אנגענומען  זיך  ער  האט  חתונה-קאסטן,  די  דעקן 

תשלום קציצת אילנו המפסיד לחבירו

אבקש  הנכבדה.  החיים  הליכות  מערכת  לכבוד 

ממעלתכם להשיב על השאלה שאירעה אצלי.

שאלה: לפני חג הסוכות, כאשר שמעון אחד מן 

השכנים שלי, גמר לבנות את סוכתו, נשא עיניו 

למרום, והנה הבחין כי ענף מלא עלים היוצא מן 

אחד האילנות שבחצרי, מתארך ומכסה על חלק 

מסוכתו, וגורם שיפסל מדין אילן על גבי סוכה1, 

וכמובן שהסכמתי מיד שיקצץ הענף כולו, למען 

לאחר  אך  כהלכתה.  סוכה  מצות  לקיים  יזכה 

בירורן של דברים, הודיע לי שכני כי קציצת ענף 

עצמו,  בידיו  להיעשות  אפשר  אי  כזה,  שבגובה 

אלא צריך לקרוא לאומן שיחתכנו, ומלאכה כזו 

עולה במחיר של כמה מאות דאלער.

את  להזמין  מסכים  שהנני  לו  אמרתי  אז  או 

לדעתי  הנראה  כפי  אך  המקצצים,  חברת 

לכאורה אין עלי חיוב לשלם על המלאכה, שהרי 

אני לא עשיתי כאן שום היזק כנגדך, ולא פעלתי 

כלום בגידול האילן וענפיו, ולכן כיון שרק לך זה 

מפריע לכשרות סוכתך, עליך לשלם כל הוצאות 

עומד  שהאילן  דכיון  טען,  שמעון  אך  המלאכה. 

הפסד  לו  גורם  וזה  רשותי,  תחת  והוא  בחצרי 

שאני  הנכון  אולי  חצירו,  בהשתמשות  וגרעון 

ראובן הוא החייב לשלם בעבור זה. הדין עם מי?

בתודה מראש, בכל הכבוד

מבלי  אחד  דין  לבעל  לפסוק  שאין  כיון  תשובה: 

בזה  הנראה  אציע  לכן  השני,  דין  בעל  נוכחות 

תוספת  גם  יש  אם  להיכנס  (מבלי  ההלכה  מעיקר 

נידונים במציאות זו). נראה שהדין הוא שראובן אין 

לתיקון  הקציצה  מלאכת  על  כלום  לשלם  צריך 

הסוכה, כיון שהוא היזק הבא ממילא, ולא נעשה 

חיוב תשלומין  אין עליו  דיליה',  'גירא  ואינו  מכחו 

בזה2. וגם לאידך גיסא, שמעון אינו צריך לשאול 

אותו  לו לקצוץ  ומותר  רשות מראובן על הדבר, 

החלק של הענף המפריע לו3. 

הענף  וגדל  צמח  הזמן  בהמשך  כאשר  זה  וכל 

המפריע לכשרות הסוכה, אבל מה שמצוי בימינו 

ונוטעים  וגמורות,  גדולות  אילנות  שמביאים 

את  שנטעו  בשעה  אם  אזי  הבית,  בחצר  אותם 

האילן בחצר ראובן, כבר היה בו אותו ענף הרחב 

ראובן  על  מוטל  החיוב  אזי   - לסוכה  המפריע 

להוציא הוצאות מכיסו על מנת לקוץ את הענף 

המפסיד לשמעון.

כאשר  אופנים  בשאר  להקל  מכאן  ללמוד  ואין 

כי  מאליו,  לחבירו  היזק  ונגרם  בשלו  משתמש 

וצריך  פטור,  ההיזק  בעל  אין  פעמים  בהרבה 

ויעשה  לעצמו,  נידון  נושא  וכל  הכל,  את  לשלם 

שאלת חכם4.

 1. כמ"ש המחבר (או"ח תרכו ס"א) בשיטה השניה שהיא להלכה (ביה"ל שם), "שאפילו אם הסוכה צלתה מרובה מחמתה בלא האילן, והאילן חמתו מרובה 
מצלתו, אם ענפי האילן מכוונים כנגד סכך הכשר פסולה בין שהאילן קודם בין שהסוכה קדמה, כיון שענפי האילן מכוונים כנגד סכך הכשר".        2. כמבואר 
'הרי שרשי  לו:  ולומר  יכול לעכב עליו  [וברמ"א:] או בא לנטוע, אין בעל הבור  לו אילן בתוך שדהו קרוב לבור חבירו,  "מי שהיה  סי' קנ"ה סעי' ל"ב  בחו"מ 
האילן נכנסים לבור שלי ומפסידים אותי', שזה נזק הבא מאליו לאחר זמן, ובעת שנטע אינו מזיקו, וכשם שזה חופר בתוך שלו כך זה נוטע בתוך שלו", ע"כ. 
והטעם דלא אמרינן דכיון שבא ממנו אותו היזק של האילן יהא חייב לקוצצו, דקיי"ל כר' יוסי (מו"ק כה:) שבכל אלה שאינן גיריו של המזיק, על הניזק הוא 
שמוטל להרחיק את עצמו, וכדמבאר הסמ"ע (ס"ק עג) 'שמהאילן זה שנוטע אינו ניזק הבור, אלא מהשרשים המסתעפים ממנו, ואותם שרשים באים לאחר 
זמן ממילא, והוא לא עשה ההיזק בידים', יעו"ש, ומקורו בשו"ת הריב"ש סי' ק"ל. וכך שמעתי מכמה גדולי המורים שי' [וכבר כתבנו דהוא רק בהיזק יחיד, 
אבל אם נוטה לרשות הרבים ומפריע את הרבים, אזי עליו לסלקו].        3. כמבואר שם באמצע סעי' ל', "יצאו השרשים של שמעון בתוך שדהו, הרי מעמיק ג' 
טפחים כדי שלא יעכב המחרישה, וכל שורש שמצא בתוך ג' טפחים קוצצו, ואינו חושש שמא ייבש אילן של חבירו, שזה בתוך שלו הוא חופר". וכעי"ז בסעי' 
כ"ו, מי שהיה אילן חבירו נוטה לתוך שדהו, קוצץ כמלא מרדע ע"ג המחרישה וכו', וכן בסעי' כ"ח, ראובן יש לו תאנה והנוף נוטה על עלייתו של לוי ומעכבו 
וכן הדין כשענפי האילן של ראובן, גורמים לו הפסד שמחשיכים את חלונו, או שמפריעים לו בשאר דברים,  מלהטיח גגו, יכול לוי לקוץ הנוף המעכבו.      
עי' אמרי יעקב על שועה"ר חו"מ סי' ח סעי' יח ד"ה וכן.        4. דיש הרבה אופנים דכיון שאין הניזק יכול בקל להרחיק א"ע ותשמישו קבוע והזיקו מרובה אז 
הדין הוא שעל המזיק לסלק ההיזק משם, עיין שם סעיף כ', ובנתיה"מ סי' קנ"ה סק"ג, ובחזו"א ב"ב סי' י"ד אות י"ג הביאור בזה דענין 'גירי דיליה' עיקרו הוא 
בשיקול הדעת על מי מוטל למנוע ההיזק. וכתבו הראשונים דמ"מ ראוי לכל יר"ש לעשות לפנים משורת הדין ולהרחיק גם מהזיקות כאלו, שאינן מכח גירא 

דילי'. וע"ע בספר משפטי החושן על הל' נזקי שכנים אות ר"ו שמאריך בזה. 

מדור זה נתנדב

לזכר נשמת הרב החסיד
ר' משה ב"ר אברהם 

אשר אנשיל ע"ה פעדער
יא"צ י"ג כסלו ת.נ.צ.ב.ה. 

הונצח ע"י חתנו, אחי היקר
מוה"ר אהרן יוסף ראזנפעלד הי"ו
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עניני תפילת שמונה עשרה (ב)

תפילת שמונה עשרה - דורך די מלאכי השרת

עס שטייט אין מדרש, כאטש מיר ווייסן אז דעם נוסח פון 
געווען,  מתקן  הגדולה  כנסת  אנשי  האבן  עשרה  שמונה 
מלאכי  די  דורך  פריער  געווארן  געזאגט  שוין  דאס  איז 
די  פאר  אריינגעגעבן  מען  האט  השמים  מן  און  השרת, 
זייער  מיט  ברכות  די  צוצוטרעפן  הגדולה  כנסת  אנשי 

חכמה און עס מסדר זיין אויפ'ן ריכטיגן סדר.

אין  קאלך-אויוון  פונעם  געווארן  ניצול  איז  אברהם  ווען 
אור כשדים, האבן די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה' ָמֵגן 

ַאְבָרָהם".

אויפ'ן  געווארן  געבונדן  איז  אבינו  יצחק  וואס  נאכדעם 
און  געווארן א שטיק אש,  איז  און  ביי דער עקידה  מזבח 
לעבעדיג  צוריק  געמאכט  אים  האט  אויבערשטער  דער 
"ְּכַטל  מרמז  איז  המלך  דוד  ווי   - הימל  פון  טל  מיט'ן 
וואס דאס  ג),  (תהלים קלג,  וגו'"  ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל  ֶׁשֹּיֵרד  ֶחְרמֹון 
אויף  געלייגט  האט  השי"ת  וואס  טל  אויפ'ן  ארויף  גייט 
- האבן די  יצחק אבינו ביי דער עקידה אויפ'ן הר המורי' 

מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה' ְמַחֶּיה ַהֵּמִתים".

הייליגן  אויפ'ן  שלאפן  געלייגט  זיך  האט  אבינו  יעקב  ווען 
אין  געווען  מגלה  אים  מען  האט  השמים  מן  און  פלאץ, 
חלום די קדושה פונעם פלאץ, האבן די מלאכים געזאגט 

"ָּברּו ַאָּתה ה' ָהֵקל ַהָּקדֹוׁש".

ווען מלאך גבריאל איז געקומען צו יוסף הצדיק און אים 
מלאכים  די  האבן  שפראכן,  זיבעציג  אלע  אויסגעלערנט 

געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ חֹוֵנן ַהָּדַעת".

מעשה  דער  אויף  ראובן  געווען  מוחל  האט  השי"ת  ווען 
פון בלהה - ווי עס שטייט אין פסוק (בראשית לז, כט) "ַוָּיָׁשב 
ער  אז  מיינט  אז דאס  זאגן  חז"ל  וואס  ַהּבֹור",  ֶאל  ְראּוֵבן 
האט תשובה געטון און עס איז בטל געווארן פון אים די 
גזירה פון מיתה, ווי עס שטייט אין פסוק (דברים לג, ו) "ְיִחי 
ְראּוֵבן ְוַאל ָיֹמת" - האבן די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה 

ה‘ ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה".

ווען יהודה האט זיך מודה געווען ביי דער מעשה פון תמר 
פארגעבן  אים  איז  עס  און  ִמֶּמִּני",  "ָצְדָקה  געזאגט  און 
געווארן די עבירה, האבן די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה 

ה‘ ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלֹוַח".

פון  לעבנס  די  פארביטערט  האבן  מצריים  די  ווען 
אידישע  פאר  צוגעזאגט  השי"ת  האט  עלטערן,  אונזערע 
זיי שפעטער  ער האט  ווען  און  ֶאְתֶכם",  "ְוָגַאְלִּתי  קינדער 
ה‘  ַאָּתה   ָּברּו" געזאגט  מלאכים  די  האבן  אויסגעלייזט, 

גואל ישראל".

פון  אבינו  אברהם  אויסגעהיילט  האט  רפאל  מלאך  ווען 
די  האבן  מל'ען,  זיך  נאכ'ן  צער  און  יסורים  און  צער  זיין 
מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל". 

און  פלשתים  ארץ  אין  איינגעזייט  האט  אבינו  יצחק  ווען 
האט שטארק מצליח געווען, ווי דער פסוק זאגט (בראשית 
כו, יב) אז עס איז ארויסגעוואקסן "ֵמָאה ְׁשָעִרים", האבן די 

מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ ְמָבֵר ַהָּׁשִנים".

זיינע  אלע  מיט  געטראפן  זיך  האט  אבינו  יעקב  ווען 
קינדער אין מצרים, צוזאמען מיט יוסף און שמעון, האבן 
די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל".

"ְוֵאֶּלה  רבינו  משה  פאר  געזאגט  האט  השי"ת  ווען 
האבן  א),  כא,  (שמות  ִלְפֵניֶהם"  ָּתִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים 
ְצָדָקה  אֹוֵהב   ֶמֶל ה‘  ַאָּתה   ָּברּו" געזאגט  מלאכים  די 

ּוִמְׁשָּפט".

ווען די מצריים זענען געווארן איינגעזונקען אין ים, האבן 
די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ ַמְכִניַע ֵזִדים".

ווען עס איז מקויים געווארן דער צוזאג פון אויבערשטן צו 
וועט פארמאכן  וואס  זיין דער  וועט  יוסף  יעקב אבינו, אז 
געזאגט  מלאכים  די  האבן  פטירה,  זיין  נאך  אויגן  זיינע 

"ָּברּו ַאָּתה ה‘ ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים".

בית  דאס  געבויט  האט  המלך  שלמה  וואס  נאכדעם 
ַאָּתה ה‘ ּבֹוֵנה   ָּברּו" המקדש, האבן די מלאכים געזאגט 

ְירּוָׁשָלִים".

זיי  און  סוף  ים  דעם  אריבערגעגאנגען  זענען  אידן  ווען 
האבן  שירה,  געזאגט  און  ישועה  גרויסע  די  געזען  האבן 

די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה".

ווען דאס געשריי פון אידישע קינדער פון זייער שווערער 
עס  ווי   - אויבערשטן  צום  ארויף  איז  מצרים  אין  ארבעט 
ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  "ַוֵּיָאְנחּו  כג)  ב,  (שמות  פסוק  אין  שטייט 
ָהֲעֹבָדה" -  ִמן  ָהֱאִקים  ֶאל  ַׁשְוָעָתם  ַוַּתַעל  ַוִּיְזָעקּו  ָהֲעֹבָדה 

האבן די מלאכים געזאגט "ָּברּו ַאָּתה ה‘ ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה".

האט  שכינה  די  און  משכן,  די  געבויט  האבן  אידן  ווען 
צוויי כרובים, האבן די מלאכים געזאגט  די  גערוט צווישן 

"ָּברּו ַאָּתה ה‘ ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון".

דעם  אריינגעברענגען  געוואלט  האט  המלך  שלמה  ווען 
ו,  (דה"י-ב  געזאגט  האט  און  הקדשים,  קודש  אין  ארון 
האט  ער  און  וגו'"   ְמִׁשיֶח ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל  ֱאִקים  "ה'  מב) 

זאגנדיג  אויבערשטן,  פאר'ן  והודאה  שבח  א  אפגעגעבן 
ִיְׂשָרֵאל",  ְלַעּמֹו  ְמנּוָחה  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ה'   ָּברּו" נו)  ח,  (מלכים-א 

 ּוְל ַאָּתה ה‘ ַהּטֹוב ִׁשְמ האבן די מלאכים געזאגט "ָּברּו
ָנֶאה ְלהֹודֹות".

עס  און  ישראל  ארץ  אין  אריינגעקומען  זענען  אידן  ווען 
איז מקויים געווארן אויף זיי דער פסוק (ויקרא כו, ו) "ְוָנַתִּתי 
ה‘  ַאָּתה   ָּברּו" געזאגט  די מלאכים  ָּבָאֶרץ", האבן  ָׁשלֹום 

ַהְּמָבֵר ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום".

הלכות תפילה וכבוד בית המדרש   ||  דאס מורא מקדש ארויסגענומען  האט  און  שטארקייט  א  מיט 
דעם  אין  ליגן  געהאט  האט  ער  וואס  געלט  גאנצע 
אינוועסטירונג-פאנד, און ער האט דאס אוועקגעגעבן 
גרינגערהייט  קענען  זאל  ער  אז  טאטן  זיין  פאר 
דעם  אראפנעמענדיג  קינד,  דאס  מאכן  חתונה 

פלייצעס. זיינע  פון  עול  שווערן 

דער  אים  צו  אן  רופט  שפעטער,  טעג  פאר  א 
אויפזעער פונעם פאנד און פרעגט אים, פון וואו ער 
פונקט  געלט  דאס  ארויסצונעמען  געוואוסט  האט 
אז  דערציילט  האט  ער  צייט.  ריכטיגער  דער  אין 
און  דורכגעפאלן,  איז  אינוועסטירונג-פלאן  דער 
דאס  האט  געלט  דארט  געהאט  האט  וואס  יעדער 
אפגעראטעוועט  איז  געלט  זיין  בלויז  פארלוירן. 
ארויסגענומען  עס  האט  ער  וואס  נאכדעם  געווארן 
איד  דער  פריער.  וויילע  קורצע  א  בלויז  באצייטנס 
די  געגעבן  אים  האט  וואס  השי"ת  געדאנקט  האט 
אינעם  געלט  דאס  אינוועסטירן  צו  מעגליכקייט 
אייביגן פאנד, אינעם "קרן קיימת לו לעולם הבא", 
דעם  אין  פארלירן  און  איבערצולאזן  עס  אנשטאט 

אינוועסטירונג-פלאן.

אפגעשטעלט.  דא  נישט  זיך  האט  מעשה  די 
שוין  האט  טאטע  זיין  ווען  שפעטער,  יאר  עטליכע 
גוט  געענדיגט חתונה מאכן אלע קינדער, האט ער 
געדענקט דעם חסד וואס דער זון האט אים געטון 
סכום  גרויסן  מיט'ן  בשעתו  אים  ארויסהעלפנדיג 
הכרת  אלס  און  קינד,  דאס  מאכן  צו  חתונה  געלט 
א  נאמען  זיין  אויף  איבערגעשריבן  ער  האט  הטוב 
"לאט" וואס ער האט געהאט געקויפט פאר א ביליגן 
ווען עס איז געקומען  פרייז. א פאר יאר שפעטער, 
מאכן,  חתונה  אנצוהייבן  אליין  אים  פאר  צייט  די 
האט השי"ת צוגעפירט אז עס איז געגעבן געווארן 
די לעגַאלע ערלוביעניש צו בויען אויף דעם לאנד-
שטח, און די ווערט דערפון איז אזוי ארום גאר הויך 
אים  פון  אויסגעקויפט  האט  שטאט  די  געשטיגן. 
דעם שטח און אים באצאלט דערפאר גאר א גרויסע 
חתונה  געקענט  האט  ער  וואס  מיט  געלט,  סומע 

כבוד. מיט  קינדער  זיינע  אלע  מאכן 

עס האט זיך ארויסגעשטעלט, אז דער איד וואס 
האט מקיים געווען די גרויסע מצוה פון צדקה און 
כיבוד אב, טוענדיג דאס וואס האט געקענט אויסזען 
ווי דאס פארקערטע פון השתדלות מיט'ן אוועקגעבן 
געהאט  האט  ער  וואס  געלט  דאס  טאטן  זיין  פאר 
האט  קינדער,  די  מאכן  צו  חתונה  אוועקגעלייגט 
וואס  השתדלות,  אמת'ע  דאס  געטון  דערמיט  גאר 
חתונה  קענען  זאל  ער  אז  געפירט  שפעטער  האט 
ווי  פיל מער  מיט  בריווח,  קינדער  זיינע  מאכן אלע 
ער וואלט געהאט ווען די אינועוסטירונג וואלט זיך 

ערפאלג. אן  מיט  אויסגעלאזט  געהאט  אפילו 

אט דאס איז א ביישפיל פון דער גרויסער מדריגה 
פון בטחון, צו טון דעם ווילן פון אויבערשטן אפילו 
ווען עס זעט אויס ווי מען וואלט געקענט צוליב דעם 
עפעס פארלירן; און צו גלייבן און וויסן מיט'ן פולן 
בטחון און אמונה, אז פון טון דעם רצון ה' דערלייגט 

מען קיינמאל גארנישט.
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