
ער גלוסט צו די תפילה פון די צדיקים
אין ענדע פונעם ערשטן טייל פון אונזער פרשה, די טייל וואס רעדט פון הלכות 
שמיטה און יובל מיט אלע זייערע כללים און פרטים, ברענגט די תורה א פראגע - 
ִביִעת  ָנה ַהשְּׁ שָּׁ מיט איר ענטפער אין זייט )ויקרא כה כ-כב(: "ְוִכי תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל בַּ

ית...". שִּׁ ָנה ַהשִּׁ שָּׁ ְרָכִתי ָלֶכם בַּ יִתי ֶאת בִּ ...ְוִצוִּ

לויט דעם פשוט'ן פשט אינעם פסוק, קען די לאגישע פראגע געפרעגט ווערן דורך 
יעדן איד בעפאר עס קומט די יאר פון שמיטה: אויב איך וועל נישט ארבעטן אין 
מיין פעלד אין די יאר פון שמיטה – ווי אזוי וועל איך האבן וואס צו עסן? און אויף 
את  "וצויתי  אליין:  השי"ת  פון  צוזאג  שטארקע  א  מיט  תורה  די  ענטפערט  דעם 

ברכתי לכם בשנה הששית...!".

נאר, עטליכע מפרשים פרעגן אז עס איז שווער צו פארשטיין: עס איז דאך נישט 
אזוי די וועג פון די תורה צו שרייבן אירע ווערטער אויף א וועג פון א פראגע און 
א ענטפער, אויב אזוי, פארוואס איז נישט גענוג אז די תורה זאל שרייבן נאר די 

צוזאג אליינ'ס - "וצויתי את ברכתי", און דורך דעם וועט 
עסן  מיר  וועלן  וואס  פראגע  די  זיין  שווער  נישט  שוין 

אין די יאר?

עטליכע וועגן עס צו פארענטפערן איז געזאגט געווארן 
אין די ספרים פון די מפרשים, אבער אין אונזער ארטיקל 
וועלן מיר זיך קאנצעטרירן אינעם וואונדערליכן הסבר 
פונעם 'דעת משה' פון קאזשניץ זצ"ל, וואס אין אנהויב 
פון זיינע ווערטער ברענגט ער די ווערטער פון אונזערע 
חכמים זיכרונם לברכה )יבמות סד א( פארוואס זענען די 
אבות הקדושים באשאפן געווארן מיט די נאטור נישט 
דאווענען  מוזן  זיי  וועלן  אזוי  ווייל  קינדער,  האבן  צו 
געהאלפן צו ווערן מיט קינדער, און השי"ת גלוסט צו די 

תפילות פון די צדיקים.

פון די ווערטער לערנען מיר ארויס, שרייבט דער 'דעת 
אויף  צרה  א  ברענגט  ווען השי"ת  דא  ס'איז  אז  משה', 
די צדיקים, נאר כדי זיי צו דערוועקן זיי זאלן דאווענען 
זיך דערנענטערן צו  זיי  וועלן  דערוועגן, און דורך דעם 
השי"ת. לויט דעם קען מען זאגן אז די לשון פון די פסוק 
"וכי תאמרו מה נאכל" קומט נישט דא מיט א לשון פון 

א פראגע, נאר די פסוק זאגט פאר אונז, אז אין יעדן צייט 
וואס ענק וועלן זיך מוטשען מיט פרנסה, און ענק וועלן זיך דערנענטערן צו השי"ת 
און זיך שטעלן דאווענען פאר אים, וועט ער באלד צוהערן ענקער געבעהט, און 
ער וועט באפעלן זיין ברכה פאר ענק פון זיין גוט'סקייט און פון זיינע חסדים, ווייל 

אויף דעם ציל האט ער געברענגט פאר ענק די שווערעקייט און די צער.

מיט דעם יסוד געבט דער מהר"ם שיק )על התורה, ואתחנן( צו פארשטיין די פסוק 
)דברים ד ז(: "כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, כה' אלוקינו בכל קראנו 
וואונדערן, אויב השי"ת איז אזוי נאנט צו אונז,  זיך  אליו". און אויך דא קען מען 
וואלט ער אונז געדארפט געבן אלע אונזערע געברויכן פריער וואס אונז בעטן פון 
אים, און פארוואס לויבט זיך די תורה מיט דעם וואס השי"ת ענטפערט פאר אונז 
נאר ווען מיר רופן צו אים? אבער לויט וואס מיר האבן פריער געזאגט, קענען מיר 
פארשטיין, נאר ווייל השי"ת איז נאנט צו אונז, גלוסט ער אז מיר זאלן אים רופן, און 
וועגן דעם ברענגט ער אויף אונז די שווערעקייט, און ווארט אז מיר זאלן צו אים 

רופן, און באלד וואס מיר וועלן אזוי טוהן – וועלן מיר געהאלפן ווערן! 

הגה"ק רבי צדוק הכהן פון לובלין געגעבן צו פארשטיין די  אין דעם וועג האט 
די  פעדערן  מענטש  א  זאל  "שטענדיג  ב(:  )מד  סנהדרין  מסכת  אין  חז"ל  מאמר 
תפילה צו די צרה" וכו', ווייל די תפילה איז די ציל, און די צרה איז נאר א מיטל פאר 
אונז כדי אנצוקומען צום ציל, קומט אויס, אז אויב א מענטש וועט זיך צוגעוואוינען 
שטענדיג צו דאווענען צו השי"ת, פריער וואו די צרה טרעפט אים אן ח"ו, וועט ער 
נישט דארפן צוקומען צו די צרה וואס וועט אים ערוועקן אויף דעם... )'רסיסי 

לילה' אות יא(. 

א ציל אדער א מיטל?!
ענליך צו דעם, טרעפן מיר אין מדרש )שמות רבה כא ה( ווען די אידן 

זענען ארויס פון מצרים, האבן די מצריים זיי נאכגעיאגט ביז זיי זענען אנגעקומען 
צום ים סוף, און די אידן זענען געווען ארום גערינגלט פון אלע זייערע זייטן מיטן 
ים און דעם פיינט, אין גאר א שווערן צושטאנד, האבן די אידן געשריגן צו השי"ת 
פון טיפן הארץ, אין די מינוט האט השי"ת צוגעהערט זייער געשריי און פאר זיי 

געשפאלטן דעם ים.

און  מדרש,  דער  פרעגט  צרה,  די  זיי  פאר  געברענגט  השי"ת  האט  פארוואס  איז 
געבט צו פארשטיין: ווייל השי"ת האט געגלוסט צו זייערע תפילות! זאגט ווייטער 
דער מדרש: צו וואס איז עס גלייך, צו א קעניג וואס האט אויסגעלייזט א טאכטער 
פון קעניגן פון איר געפענגעניש פון רויבער'ס, און ער האט איר געוואלט נעמען 
צו א פרוי, אבער זי האט נישט געוואלט רעדן מיט אים. וואס האט ער געטוהן? 
אין  געווען  איז  זי  ווען  און  רויבער'ס,  די  צו  געגעבן  איבער  צוריק  איר  האט  ער 
דיך  בעהט  איך  קעניג,  דער  הער  מיין  ציטער:  מיט  געשריגן  זי  האט  ענגשאפט, 
העלף מיר! גלייך איז דער קעניג צוריק געקומען און האט איר אויסגעלייזט פון 
די געפענגעניש, ווען ער האט איר געזאגט: "צו דעם האב איך געגלוסט – צו הערן 

דיין שטימע!

זצ"ל,  שמואלעוויץ  הגר"ח  באשטימט  דעם  פון  האט 
איז  תפילה  די  אז  יעצט  ביז  געמיינט  האבן  מיר  אויב 
א מיטל צו צושטערן די גזירה, וועלן מיר יעצט קענען 
די  וואס  זיך,  פאר  ציל  א  איז  תפילה  די  אז  פארשטיין 
גזירה איז געשיקט געווארן צו דעם מענטש כדי ער זאל 
באשאפן  האט  השי"ת  זאגן:  צו  מיינט  דאס  דאווענען. 
מיר  וועלן  זיי  וועגן  וואס  געברויכן,  צוויי  אונז  פאר 
געבעהט  און  תפילה  א  מיט  שטיין  אים  פאר  דארפן 
זיי ערפילן. לויט דעם קען מען זאגן, אז דאס  ער זאל 
וואס דער איד איז געהאלפן עווארן איז נישט געקומען 
אלץ דעם וואס ער האט געדאוונט, נאר וויבאלד די ציל 
זיך דערנענטערן צו  פון די צרה איז אונז צו דערוועקן 
השי"ת, אין די צייט וואס מיר האבן זיך ערוועקט, איז 
שוין נישטא די אורזאך פון די צרה, ממילא גייט אוועק 

די צרה פון זיך אליינ'ס )שיחות מוסר תשל"ג מאמר כח(. 

האט צוגעלייגט דער משגיח רבי יחזקאל לעווינשטיין 
זצ"ל און געזאגט: אויב השי"ת גלוסט אזוי שטארק צו 
זיך פון דעם אפלערנען,  אונזערע תפילות, קענען מיר 
אז די דאווענען טאר נישט ווערן געטוהן אזוי ווי איינער 
וואס צאלט אפ א חוב, נאר מיר דארפן שפירן און פילן אז מיר שטייען און רעדן צו 
השי"ת אליין, אין די בחינה פון 'שכינה כנגדו', און דורך דעם זיך צו דערנענטערן 
צו אים מיט אונזער גאנצע זעהל, ווייל צו דעם האט השי"ת געגלוסט ווען ער האט 

געברענגט אויף אונז די צרה. )'אור יחזקאל', אמונה עמ' קעז(

איינגערעטע רוהיגקייט אנטקעגן נאנטקייט צו ה'
אויף הגרי"ז פון בריסק זצ"ל ווערט דערציילט: איינמאל איז אנגעקומען צו אים אין 
שטוב איינער פון די חשוב'ע עסקנים און א גוטע בשורה האט ער געהאט צו זאגן: 
ער קען דערגרייכן פאר'ן רב גאר א גרויסע סומע געלט, זייער א אויסטערלישע 
קענען  רב  דער  וועט  סומע  די  מיט  לירות!  טויזנט  פינעף  צייט,  יענע  אין  סומע 
אויסהאלטן די כולל יונגעלייט אויף די קומענדיגע האלבע יאר, אן ער זאל דארפן 

אוועק געבן פון זיין טייערע צייט זיך צו זארגן און איבעריגע נאכלויפענישן.

ווען  וואו גרויס איז אבער געווען דאס איבערראשונג פון דעם געשעצטן עסקן, 
זיין  און  פלאץ,  אויפן  פארשלאנג  די  געשטיפט  אוועק  האט  רב  בריסקער  דער 
דער  האט  יונגעלייט,  די  צו  חוב  מיין  אלץ  פארשטיין:  צו  געגעבן  ער  האט  טעם 
רב אנגעהויבן צו זאגן, דארף איך צו זארגן אויף זייער געהאלט א יעדן חודש, און 
איך האב נישט קיין חיוב זיך צו אנשטרענגען מער ווי דעם. אלץ מיין פלאג און 
מוטשעניש, בין איך זיכער אז אויב די געלט איז באשטימט אנצוקומען צו מיר, 

וועט עס אנקומען צו מיר פונקט אין דעם ריכטיגן צייט, איז פארוואס דארף 
איך עס שוין יעצט האלטן ביי מיר?!

אבער דאס מערסטע פון אלעס, האט צוגעלייגט דער בריסקער רב, 
דאווענען  ביים  בעטן  צו  געוואוינט  איך  בין  חודש  גאנצן  אינעם 

צו השי"ת אז ער זאל מיך העלפן צו דערגרייכן די סומע וואס 
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

פון  חוב  די  אויף  רמז  וואונדערליכער  א 
איז  ברכה,  יעדע  אויף  אמן  ענטפערן 
באהאלטן אין די לשון פון די פסוק וואס 
אונזער  אנגעהויבן  מיר  האבן  דעם  מיט 
ארטיקל: "וצויתי את ברכתי לכם" - 'לכם' 

)מיטן כולל( באטרעפט 'אמן'. 

פסוק  די  טייטשן  מען  קען  דעם  לויט 
ענק  פאר   – נאכל"  מה  תאמרו  "וכי  אזוי: 
דעמאלטס  שפייז,  ענקער  עסן  גיין  וועלן 
השי"ת   – לכם"   - ברכתי  את  "וצויתי: 
באפעלט אויף ענק אז מ'זאל מאכן פריער 
ברכה  די  נאך  און  עסן,  די  אויף  ברכה  א 
)ראה  אמן  ענטפערן  צוהערהער'ס  די  זאלן 

ציצים ופרחים בהר(.

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

וואס האט געוואלט דער קאזשניצער מגיד...

פעלט זיך אויס צום אויסהאלטן דעם כולל, דאס דאווענען איז 
פאר מיר א אויסערגעווענליכע געלעגנהייט צו זיך דערנענטערן 
צו השי"ת. אויב איך וועל נעמען יעצט פון דיר די סומע געלט פארן 
כולל, וועל איך דערלייגן א האלב יאר פון תפילה, עס קען דען זיין אז 
אין  האבן  שאדן  איך  זאל  רוהיגקייט  איינגערעטע  א  פארדינען  צו  וועגן 
צו  באהאפטן  זיין  צו  און  נאנטקייט  פון  געלעגנהייטן  טייערע  יאר  האלב  די 

השי"ת?! )'קריאה בקריה' ח"ג עמ' סה(.

די אורזאך פון די רוהיגקייט פון די רשעים
אנטקעגן די צדיקים וואס השי"ת גלוסט צו זייערע תפילות און וועגן דעם ברענגט 
ער אויף זיי א צרה, איז צו די תפילה פון די רשעים גלוסט ער נישט, און וועגן דעם 
ערפילט ער פאר זיי זייערע געברויכן פאר ווען זיי דאווענען צו אים. אזוי ווי מען 
האט נאכגעזאגט אינעם נאמען פון רבי ר' בונם פון פאשיסחא וועגן די שלאנג, 
אז די אורזאך וואס זי איז געשאלטן געווארן מיט די קללה "ועפר תאכל כל ימי 
חייך" איז, וויבאלד אויף אזא וועג וועט זיין אנגעגרייט זיין עסן פאר אים אין יעדן 
פלאץ וואו זיינע פוס וועלן אים טראגן, וועט ער נישט דארפן דאווענען צו השי"ת, 
טאג  יעדן  אויגן  זייערע  אויף  הייבן  וואס  באשעפענישן  אלע  פון  אנדערשט  און 
און בעטן זייער שפייז, אזוי ווי עס שטייט "הכפירים שואגים לטרף ולבקש מא-ל 
אכלם )תהלים קד כא(, אבער די שטימע פונעם שלאנג וויל ער נישט הערן, וועגן דעם 
זאגט אים השי"ת אין יעדן פלאץ "דא האסטו דיינס פאר דיר – נעם דיר און גיי" 

)שם משמואל פרשת ויקרא(.

אויך ווען די תורה לויבט די אויסער-געווענליכע דערהויבנקייט פון ארץ ישראל 
ה  מָּ ה ָבא שָׁ ר ַאתָּ י ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ מער ווי די לאנד מצרים, זאגט די תורה )דברים יא י-יא(: "כִּ
ַהיָָּרק.  ַגן  ְבַרְגְלָך כְּ ִקיָת  ְוִהשְׁ ַזְרֲעָך  ְזַרע ֶאת  ר תִּ ...ֲאשֶׁ ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא  ּה לֹא  תָּ ְלִרשְׁ
ווען מיר  ִים".  מָּ ה  תֶּ שְׁ תִּ ַמִים  ַהשָּׁ ...ִלְמַטר  ּה  תָּ ְלִרשְׁ ה  מָּ עְֹבִרים שָׁ ם  ַאתֶּ ר  ֲאשֶׁ ְוָהָאֶרץ 

קוקן מיט א פשוט'ן בליק זעהט אויס אז דאס זיין אנגעהאנגען 
די  פאר  געווען שלעכט  דען  איז  וואס  פעלער,  א  איז  רעגן  די  אין 

א באשטימטן  אויף  יאר  יעדעס  וואס  לאנד מצרים,  פון  איינוואוינער 
האט  און  ברעג  זיין  ווי  העכער  ארויפגעקומען  נילוס  טייך  די  איז  וועג 

אנגעטרינקען זייערע פעלדער?!

אבער לויט וואס מיר האבן פריער דערמאנט, קענען מיר פארשטיין, אז פונקט 
אין דעם ליגט באהאלטן די פעלער פון לאנד מצרים. ווייל דאס האט צוגעברענגט 
פאר די איינוואוינער פון לאנד מצרים, אז זיי האבן נישט געהאט קיין שום זאך 
וואס וועגן דעם זאלן זיי דאווענען צו השי"ת ער זאל זיי שיקן רעגן, און דורך דעם 
זענען זיי געווארן ווייט און אוועקגעשטויסן פון השי"ת. אבער די איינוואוינער פון 
זייער שפייז איז אנגעהעאנגען אינעם רעגן פון הימל, דארפן  וואס  ארץ ישראל 
זיי שטענדיג אויפהייבן זייערע אויגן צו השי"ת מיט תפילה, און דורך דעם ווערן 
זיי מער און מער נענטער צו השי"ת, אזוי ווי די פסוק ענדיגט דארט אינעם לויב 
ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹקיָך  ּדֵֹרׁש אָֹתּה תָּ ר ה' ֱאלֶֹקיָך  פון ארץ ישראל )שם יא יב( "ֶאֶרץ ֲאשֶׁ

ָנה". )אויפן וועג פון חתם סופר לך לך; קריאה בקריה שם( ָנה ְוַעד ַאֲחִרית שָׁ ית ַהשָּׁ ּה ֵמֵרשִׁ בָּ

אמן בפרשה
איז  ברכה,  יעדע  אויף  אמן  ענטפערן  פון  חוב  די  אויף  רמז  וואונדערליכער  א 
באהאלטן אין די לשון פון די פסוק וואס מיט דעם האבן מיר אנגעהויבן אונזער 

ארטיקל: "וצויתי את ברכתי לכם" - 'לכם' )מיטן כולל( באטרעפט 'אמן'. 

לויט דעם קען מען טייטשן די פסוק אזוי: "וכי תאמרו מה נאכל" – פאר ענק וועלן 
גיין עסן ענקער שפייז, דעמאלטס "וצויתי: את ברכתי - לכם" – השי"ת באפעלט 
אויף ענק אז מ'זאל מאכן פריער א ברכה אויף די עסן, און נאך די ברכה זאלן די 

צוהערהער'ס ענטפערן אמן )ראה ציצים ופרחים בהר(.
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אין די מיטאג שעה'ן. דערשראקענע קלאפן איז געהערט געווארן 
אויף דעם טיר פונעם הייליגן קאזשניצער מגיד. יעצט איז נישט 
געווען די געווענליכע שעות וואס דער צדיק פלעגט אויפנעמען 
די  צו  צוגעוואוינט  געווען  איז  וואס  גבאי  דער  און  ציבור,  דעם 
נישט.  הערט  ער  ווי  געמאכט  זיך  האט  קלאפערייען,  סארט 
עטליכע מינוט פון שטילקייט זענען אריבער, און די אומבאקאנטע 
האנט האט נאכאמאל אנגעהויבן צו קלאפן אינעם טיר, יעצט מיט 
מער א שטארקייט. ווער ווייסט, האבן זיך געווארפן די געדאנקען 
אינעם הארץ פונעם איבערגעגעבענעם גבאי, ס'קען זיין אז עס 

האנדלט זיך יעצט אין א ענין פון פיקוח נפש.

אבער דער גבאי וואס איז געטריי אין זיין ארבעט, האט באשלאסן 
ווייטער זיך צו פארהוילן פון די קלאפערייען, אויך די מאל, אבער 
זיך אויס  נישט אויפגעהערט. עס זעהט  זיך  זיי  דאס מאל האבן 
זיך יעצט פון א ערנסטן ענין. מיט א ציטער האט  אז עס רעדט 
קליינע  א  אויף  נאר  רבי'ן  פונעם  טיר  דעם  געעפנט  גבאי  דער 
שפאלט, אין א בליק אין די אויגן פונעם רבי'ן, האט אים געגעבן 
צו פארשטיין, אז דער רבי געבט אים יעצט א ערלויבעניש אריין 

צוברענגען דעם וואס געפינט זיך יעצט ביים טיר.

א  געשטאנען  איז  אריינגאנג  ביים  געעפנט.  זיך  האט  טיר  די 
עלטערע אידענע, איר געזיכט איז געווען ארום גענומען מיט א 
שווארצע שאל, און זי בעהט זיך פאר'ן גבאי זאל איר אריינלאזן 
צום רבי'ן, ווען זי געבט צו פארשטיין אז עס האנדלט זיך דא אין 
א ענין פון פיקוח נפש. אזוי ווי ס'איז געווען ערווארטעט זי זאל 

אזוי זאגן.

ביים טיר פונעם רבי'נס צימער האט די פרוי אנגעהויבן ביטערליך 
ביים  שוין  שטייט  קינד  טייער  מיין  מיך,  העלף  רבי,  וויינען:  צו 
שוועל פון די טויערן פון טויט. די פראפעסארן זאגן אז עס איז 
איז  און עס  געציילטע טעג,  נאר  לעבן  צום  אים איבערגעבליבן 
א  ברענגען  קענען  אים  וועט  וואס  מעדעצין  שום  קיין  נישטא 
רפואה אויף זיין שווערן קרענק. נאר דער רבי קען אים העלפן – 

האט די פרוי געשריגן מיט א ווייטאג.

דער רבי האט צוגעהערט מיט א ערנסטן געזיכט, א קנייטש האט 
זיך נישט באמערקט אויף זיין געזיכט, אבער דער גבאי וואס איז 
גייסט  שטראמישן  אינעם  באמערקט  האט  געוואוינט,  געווען 
וואס איז אינעווייניג ביים רבי'ן אין הארץ. דאס שוועריקייט פון 
יעדן איד האט בארירט דעם הארץ פונעם רבי'ן ביז ס'זאל אים 

וויי טוהן, ער האט געוואוסט פון דעם.

זיך  האט  רבי  דער  ווען  וואונדער  דאס  געווען  איז  גרויס  וואו 
געוואנדן צו די פרוי און צו איר געזאגט: איך בין גרייט צו געבן 
פאר ענק מיין ברכה, אבער איך טייל נישט קיין מתנות אומזינסט. 
איך בין א גבאי צדקה, נאר אויב איר וועט מיר ברענגען הונדערט 
ארימעלייט,  פאר  פארטיילן  וועל  איך  וואס  רענדלעך  גאלדענע 

וועט איר זוכה זיין צו מיין ברכה.

וואונדער.  מיט  געעפנט  זיך  האט  פרוי  די  פון  אויגן  די 
הונדערט גאלדענע רענדלעך, פאר אזא פארפלאגטע 
ברענגען  נישט  דאך  קען  איך  בין?!  איך  ווי  פרוי 
אפילו א צענטל פון די סומע! אבער דער רבי 
האט זיך פארשפארט אוןיף זיינע ווערטער, 

די  איז  שעה  עטליכע  נאך  וועג.  אויפן  ארויס  גייט  פרוי  די  און 
איז  הענט  אירע  אין  ווען  אפגעמוטשעט  געקומען  צוריק  פרוי 
איז  אינעווייניג  געווען  זענען  וואס  מטבעות  די  בייטל.  א  דא 
אויסגעגאסן געווארן אויפן טיש, און דער רבי הייבט אן צו ציילן 
- איינס, צוויי, דריי, ...צעהן, צוואנציג, ...זיבעציג, אכציג, איין און 

אכציג. דאס איז דאס.

די  געלייגט  צוריק  רבי  דער  האט  געזיכט  פארמאכטן  א  מיט 
רענדלעך אינעם בייטל. מיר האבן אפגעשמועסט אויף הונדערט 
רענדלעך, האט ער געזאגט מיט א שארפקייט, עס פעלן דא נאך 
אייך  איך  וועל   - פעלט  עס  וואס  אנפילן  וועט  איר  ווען  ניינצן, 
אנוואונטשן! די אויגן פון די פרוי איז געווארן נאכאמאל געעפנט 
מיט וואונדער, און זי האט פראבירט צו טענה'ען, איך קען נישט 
די אלע  צווישן  געגאנגען  שוין ארום  בין  איך  די סומע,  ווי  מער 

שוין  כ'האב  שטאט,  פון  הייזער 
אפגעשפארטע  מיינע  אויסגעלייזט 
געלט, דאס אלעס איז מיר געלונגען 
צו זאמלען. אבער דער רבי האט זיך 
ווערטער,  זיינע  אויף  פארשפארט 
מיינונג  מיין  געזאגט  שוין  כ'האב 
צוויי מאל, עס איז א שאד אויף יעדע 

מינוט.

געדולד  די  געבראכן  זיך  האט  דא 
איז  איר  פרוי,  נעבעכדיגע  די  פון 
אזא  פארשטיין,  צו  געלונגען  נישט 
וואס  מענטש,  חשובער  גרויסער 
די  אין  באקאנט  איז  ערליכקייט  זיין 
איז  פלוצלינג  דא  און  וועלט,  גאנצע 
זאכן,  קליינע  אויף  פארשפארט  ער 
מיין  מיט  רעכענען  זיך  זאל  ער  אן 
אזוי  אינמיטן  צושטאנד...  ביטערן 
אוועק  זיך  זי  האט  זיך,  צו  טראכטן 
געדרייט פונעם טיש פונעם רבי'ן, און 
זי האט זיך אנגערופן: רבי, איר ווילט 
זיך  וועל  איך  אנוואונטשן,  נישט  מיך 
אליין א עצה געבן, אן דעם רבי'ן! איך 
האב א גרויסן פאטער אין הימל, איך 
וועט  ער  און  אים,  צו  וועל דאווענען 
זיכער נישט פארשטאפן זיינע אויערן 

פון מיין וויי געשריי!

ווערטער,  דער רבי האט געהערט די 
אנגעמערקט  זיך  האט  פלוצלינג  און 
מיט  געזיכט.  זיין  אויף  ענדערונג  א 
צוריק  ער  האט  שמייכל  ווייכע  א 
צימער,  אין  זיך  צו  פרוי  די  גערופן 
די  אויף  געזאגט:  איר  האט  ער  און 
יעצט  געווארט!  איך  האב  ווערטער 
צו  געבן  קענען  אייך  פאר  איך  וועל 
ווען  אויפפירונג.  מיין  פארשטיין 
דאס  מיר  צו  אנגעקומען  זענט  איר 

ערשטע מאל, האב איך געשפירט אז איר פארלאזט זיך אינגאנצן 
נאר אויף מיר. צו דעם האב איך נישט געקענט צושטימען, ווייל א 
איד דארף צו וויסן אז דער באשעפער איז די אמת'דיגע מקור פון 
אלע ישועות, און ווען עס קומט אויף א מענטש א שווערעקייט, 
דארף ער אנהענגען זיין האפענונג נאר אין אים, דאווענען פאר 

אים און זיך בעטן צו אים.

קיינמאל האב איך נישט געוואלט געלט פון אייך, האט פארענדיגט 
דער רבי זיינע ווערטער, איך האב געפאדערט פון אייך אזאך וואס 
איר וועט נישט קענען באווייזן, כדי דאס וועט אייך צוברענגען צו 
טראכטן אנדערשט, יעצט ווען איר האט זיך שוין איבערגעצייגט 
אויף וועמען מ'דארף ארויף ווארפן די האפענונג, בין אין גרייט צו 

געבן פאר אייך מיין ברכה... 

)אוצרות התורה שמות עמ' סט(

"שחר אקדמך"
א ספעציעלע מעלדונג צו די בני הישיבות 

די ארגאניזאציע 'בני אמונים', ווענדט זיך יעצט מיט א ספעציעלע 
אונטערנעמונג צו די בני הישיבות וואס ווילן זיך באהעפטן צום מיליטער 

פונעם מלך, וואס זאגן די 
ברכות השחר צוזאמען מיט א חברותא

 א יעדן טאג אינדערפריה. 
אין די פארמעסט וועט מען אריינגיין אין הגרלות אויף שיינע טייערע מתנות, 

אלץ א שעצונג צו די בני הישיבות וואס וועלן זוכה זיין זיך צו פלייסיגן אים דעם.

בחורים וואס זענען אינטערסירט עס צו אנפירן אין זייערע ישיבות,
 ווערן געבעטן זיך צו ווענדן צום טעלעפאן פון בני אמונים 

פאר די בני הישיבות וואס זיין נומער איז 03-91-7-91-91 
און איבער לאזן א מעלדונג אינעם וואויז מעיל.

להנהיג  טוב  ...מה  יום  מידי  ברכות  על  אמנים  צ'  להשלים  "וכדי 
שש"ץ יברך ברכות השחר בקול רם, והעונים יכוונו שלא 

לצאת ידי חובת ברכה, ולא זו בלבד, אלא חברים הישנים 
בחדר אחד ...ישכימו לברך כל אחד לעצמו, וחבריו יענו 

אמן, ואחר כך אל בית אלקים יהלכו ברגש"
                                                )שו"ת רמ"ע מפאנו סימן קט(. 


