
טוה פאר דיינעט וועגן – אויב נישט צוליב אונז
ְקֵצה  ם ֵאׁש ה' ַוּתֹאַכל בִּ ְבַער בָּ ַחר ַאּפוֹ ַותִּ ַמע ה' ַויִּ שְׁ ָאְזֵני ה' ַויִּ ִמְתאְֹנִנים ַרע בְּ "ַוְיִהי ָהָעם כְּ

ַקע ָהֵאׁש". )יא א-ב( שְׁ ה ֶאל ה' ַותִּ ל מֹשֶׁ לֵּ ְתפַּ ה ַויִּ ְצַעק ָהָעם ֶאל מֹשֶׁ ֲחֶנה. ַויִּ ַהמַּ

באשעפער  דעם  דינען  זאלן  זיי  אז  אנשטאט  און  געזינדיגט,  האבן  אידן  די  וואס  נאך 
מיט שמחה, האבן זיי אויסגעוועלט זיך אפצורעדן אויף זייער מצב, זענען זיי וועגן דעם 
געשטראפט געווארן מיט א ביטערן שטראף, א פייער איז ארויס פון השי"ת און עס האט 
אנגעהויבן צו פארברענען ביים עק פונעם מחנה – ד.מ. ביי די שוואכע פון צווישן די אידן. 
וואס האבן  ריכטיגע סכנה העכער אידישע קינדער,  יענע מינוטן האט געשוועבט א  אין 
געשריגן מיט א ציטער צו משה רבינו, דער געטרייער פאסטעכער, און נאכדעם וואס ער 
האט געשריגן צו השי"ת מיט א געבעהט, האט השי"ת אנגענומען זיין תפילה, און די פייער 

איז אייינגעזיקען געווארן אין איר פלאץ.

ה  ל מֹשֶׁ לֵּ ְתפַּ ה ַויִּ ְצַעק ָהָעם ֶאל מֹשֶׁ אויף דעם לשון פון די פסוק ביי די געבעהט פון משה: "ַויִּ
ַקע ָהֵאׁש", דרש'ענען חז"ל )ברכות לב א(: "רבי אלעזר האט געזאגט: משה האט  שְׁ ֶאל ה' ַותִּ
גערעדט שטרענג אנטקעגן השי"ת, ווייל עס שטייט "ויתפלל משה אל ה'", ליין נישט די 

ווארט 'אל ה'' ד.מ. צו ה', נאר ליין די ווארט 'על ה' ד.מ. אויף ה'".

האט  וואס  וואונדערליך,  זייער  גמרא  די  איז  לכאורה 
צוגעברענגט פאר רבי אלעזר צו טייטשן די פסוק נישט לויט 
דעם פשוט'ן פשט, נאר עס צו טייטשן אויף אזא וועג וואס עס 

זעהט אויס ווי א שאנד פאר משה?

גדולי  די  פון  אסאך  געמוטשעט  זיך  האבן  פראגע  די  אין 
)נפש  זצוק"ל  וואלאזשין  פון  חיים  רבי  זיי  צווישן  ישראל, 
אין  ווערטער  זיינע  אויף  ערקלערונג  א  זעה  און  פי"ב,  ש"ב  החיים 

'אסופת מערכות' פר' בהעלותך( וואס כדי צו פארענטפערן האט 
ער פון פריער געגעבן צו פארשטיין א וואונדערליכן יסוד אין 

די ענין פון תפילה:

אינעם נידעריגסטן שטאפל פון פארשטאנד - שרייבט דער 
'נפש החיים' - זעהט אויס אז די געדאנק פון דאווענען – איז 

צו בעטן רחמים פון השי"ת ער זאל אוועק נעמען פון אונז די 
געפאר. אבער ווער עס האט אין זיך א געט'ליכן גייסט, וועט זיך קליגן צו פארטיפן און 
פארשטיין אז די צעטראלע ענין פון דאווענען וואס אויף דעם פארלאזט זיך דער מענטש 
ביים דאווענען, און אויף דעם קוקט ער ארויס, איז דאס וואס השי"ת אליינ'ס האט צער און 
ווייטאג פון דעם וואס זיינע קינדערלעך זענען אין א געפאר, אזוי ווי חז"ל זאגן )סנהדרין מו 
א(: "אין די צייט ווען פאר א מענטש ווייטאג'ט עפעס, וואס זאגט די שכינה? קלני מראשי, 
קלני מזרועי, ד.מ. עס איז מיר שווער אויף מיין קאפ, עס איז מיר שווער אויף מיין ארעם".

נישט  זיך  מען  קען  ענגשאפט,  א  זיך  אויף  ברענגט  ער  און  רח"ל,  זינדיגט  איד  א  ווען 
א  צו  ענדליך?  איז עס  וואס  צו  אויף דעם.  פון השי"ת  ווייטאג  גרויסע  פארשטעלן דאס 
קינד וואס איז אראפ געפאלן און איז שטארק צוקלאפט געווארן, אז זיין גאנצע קערפער 
זיך  ער  האט  באמערקט,  עס  האט  פאטער  זיין  ווען  געפאר.  שווערן  א  אין  געווען  איז 
צוגעאיילט צו גיין מיט אים צום דאקטער וואס האט געהייסן פארן פאטער ער זאל געבן 
צו טרינקען פאר זיין קינד די ביטערע רפואה געטראנקען. דער פאטער וואס האט שטארק 
דער דאקטער האט  וואס  טוהן  צו  צוגעאיילט  זיך  האט  קינד,  זיין  אויף  געהאט  רחמנות 
טאטן,  אויפן  אויפגערעגט  זיך  האט  קינד  דער  אז  צוגעברענגט  האט  עס  וואס  געהייסן, 
געווען אביסל מער קלוג,  קינד  וואלט דער  אויב  ביטערליך.  אים  געשריגן אנטקעגן  און 
וואלט ער פארשטאנען אז די ווייטאג פון זיין טאטן איז מער פון זיין ווייטאג, ווייל נאר ער 
איז באקאנט צו דעם שווערן צושטאנד וואס ער געפונט זיך, און נאר צוליב זיין ווילן אים 
צו ראטעווען פון די שווערעקייט, איז ער געצוואונגען אים אנצוטרינקען מיט די ביטערע 

געטראנקען.

ווען חלילה עס ווערט פול  החיים',  'נפש  ווי יענער קינד, ערקלערט דער  אויך אונז אזוי 
מדריגה,  רוחניות'דיגע  אונזער  פון  אראפ  פאלן  אונז  און  עבירות,  די  פון  מאס  אונזער 
טוהן  צו  תשובה  דערוועקן  צו  געטראנקען  שארפע  די  מיט  אנטרינקען  אונז  השי"ת  מוז 
דורך שווערע און ביטערע צרות רחמנא ליצלן. אבער וויבאלד די אויסהיילונג מיטל איז 
ווייטאגליך, און עס ברענט אונזער קערפער, נעמען מיר באלד אין  זייער שארף און 
אונזערע הענט די פאך פון אונזערע עלטערן, און מיר שרייען צו השי"ת ער זאל 

אונז ראטעווען פון די עגשאפט. 

אויב מיר וואלטן אוועק געריקט אונזער בליק פון אונזער אייגענע ווייטאג, 
וועגן  השי"ת  פון  ווייטאג  דעם  אז  איינדערקענט  וואלטן  מיר  און 

אונזערע עבירות איז מער ווי אונזער ווייטאג, און נאר כדי די זינד זאל פארגעבן ווערן מוז 
השי"ת ברענגען אויף אונז די יסורים, וואלטן מיר אינזין געהאט ביים דאווענען אויף די 
ווייטאג פון די שכינה, און דורך דעם וואלט איר כח געווען אסאך שטערקער, אזוי ווי חז"ל 
האבן אונז געזאגט )ברכות סג א(: "ווער עס נעמט אריין דעם אויבערשטנ'ס נאמען אין זיין 

ווייטאג, דאפלט מען אים זיין פרנסה".

די זאך איז געזאגט געווארן, סיי ווען עס האנדלט זיך וועגן א צרה פון כלל ישראל, וואס 
דאס ברענגט זיכער א ווייטאג פאר השי"ת, אז זיין נאמען ווערט פארשוועכט צווישן די 
פעלקער, וואס זאגן 'וואו איז ענקער גא-ט?!', און סיי ווען עס האנדלט זיך איבער א צרה 
פון א איינציגן איד, אזוי ווי פריער דערמאנט, וואס דאס ברענגט אויך צו א ווייטאג אויבן 

פאר השי"ת.

קומט דער 'נפש החיים' צוריק צו אונזער ענין, און געבט צו פארשטיין, עס איז זיכער אז 
אויף משה רבינו איז זיכער נישטא קיין פארדאכט אז ער האט גערעדט עפעס נישט וואו עס 
פאסט צו רעדן פאר השי"ת, און ווען חז"ל האבן געזאגט אז משה האט גערעדט שטרענג 
אנטקעגן דעם אויבערשטן, האבן זיי אינזין געהאט צו זאגן דאס גרויסקייט פון משה, און 
אים צו לויבן איבער דעם וואס ער האט אוועק גערוקט די תפילה פון א פריוואטע געבעהט 
אויף די צער פון די אידן, צו א געבעהט 'על ה'' – אויפן צער 
השכינה, און צוליב דעם האט ער זוכה געווען אז זיין געבעהט 

איז באלד אנגענומען געווארן.

רחמים און תחנונים פארן באשעפער
מתפלל  "וכשאתה  חז"ל:  זאגן  יג(  )ב  אבות  מסכת  אין  אויך 
אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום", 
טיישט עס דער 'שפת אמת' )שם( מיט דעם אויבנדערמאנטע 
דאס  אויסלערנען  געוואלט  אונז  האט  תנא  דער  אז  וועג, 
בעטן  ביים  האבן  צו  אינזין   – דאווענען  ביים  וועג  ריכטיגע 

אויף דעם צער און די ווייטאג פון השי"ת.

אמת'  'אמרי  דער  זוהן  זיין  געטייטשט  אויך  האט  אזוי  און 
שמות  פרשת  אין  ס'שטייט  וואס  פסוק  דעם  תרע"ז(  )שמות 

)ב כג(: "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שוועתם 
אל האלוקים מן העבודה", לכאורה איז די פסוק נישט געשריבן געווארן לויט דעם פשוט'ן 
טייטש, ווייל עס דארף ווען שטיין אזוי "ויזעקו בני ישראל מן העבודה ותעל שוועתם אל 
האלוקים", נאר דאס איז געשריבן געווארן אויף דעם סדר, אונז צו לערנען אז די תפילה 
פון די אידן איז אנגענומען געווארן נאר צוליב וואס זי געוואנדן געווארן 'אל האלוקים'. 
זייער  אויף  השי"ת  פון  ווייטאג  די  אז  איינדערקענט  האבן  קינדער  אידישע  די  אז  ד.מ. 
אונטערטענונג אין מצרים איז מער גרעסער ווי זייער אייגענע ווייטאג, און וויבאלד אז די 
ווייטאג האט בארירט צו זייער הארץ מער ווי זייער אייגענע ווייטאג, האט עס צוגעברענגט 

צו דאווענען מער מיט כוונה אויפן צער השכינה, און אזוי זענען זיי געהאלפן געווארן.

און אין ספר 'אמרי מ"י' פון הרה"ק מחעלעם דער זוהן פונעם טריסקער מגיד, טייטשט 
ער אויף דעם וועג, דעם פסוק אין תהלים )סט יד(: "ואני תפלתי לך ה' עת רצון", אויב איך 
וועל אינזין האבן ביי מיין דאווענען 'לך ה'' – וועגן די כבוד פון ה' און וועגן די ווייטאג פון 
די שכינה, בין איך פארזיכערט אז עס וועט זיין א 'עת רצון', און מיט זיין גרויסע גוטסקייט 

וועט ער מיך העלפן.

)'דברי  לובלין'  פון  'רבי'ן  פונעם  די ספרים  אין  אין  אויך  מיר  געדאנק טרעפן  ענליכע  א 
אמת' נשא( אויף דעם לשון פונעם פסוק אין פרשת נשא )במדבר ו כז(, "ושמו את שמי על 
בני ישראל ואני אברכם", אויב די אידישע קינדער וועלן שטעלן מיין נאמען איז שפיץ פון 
זייערע בקשות, זאג איך פאר אייך צו, אז איך וועל ענק בענטשן און אויסהערן ענקערע 

תפילות.

וויאזוי פארלעשט מען א פייער
השנה  ראש  פון  די תפילות  צו  פארווארט  די  אין  יצחק'  - שיח  ישראל  'אשי  סידור  אין 
רבי חיים וואלאזשינער, וואס אין אנהויב פון זיינע  ברענגט ער א טייל פון א דרשה פון 

גע'דרש'נט  האבן  ב(  ה  רבה  )שה"ש  חז"ל  וואס  געברענגט  אראפ  ער  האט  ווערטער 
אויפן פסוק אין שיר השירים )שם( "אחת היא יונתי תמתי", אז 'תמתי' איז פון די 

ווי ביי א צווילינג איז  לשון 'תאומתי', ד.מ. א צווילינג, אונז צו לערנען אז אזוי 
פארהאנען א וואונדערליכן פארבינדונג אין די בלוט, וואס ס'ווערט אנגעזעהן 

ווען פאר איינעם טוהט וויי די קאפ פילט עס אויך דער אנדערער, אזוי איז 
אויך איבער אונזער פארבינדונג מיט השי"ת, וואס ווען עס טוהט אונז 

 פרשת בהעלותך
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אינזין האבן ביים דאווענען אויפן צער פון די שכינה 
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

אותו אתן לכם 
אויף די פסוק )י כט( "ויאמר משה לחובב בן רעואל 
המדיני חותן משה נוסעים אנחנו אל המקום אשר 
"פרי  דער  געזאגט  האט  לכם",  אתן  אותו  ה'  אמר 

יצחק" )מערכת א(:

'אמן',  איז  אנחנו"  נוסעים  "משה  תיבות  ראשי  די 
עס  ווער  אז  חז"ל  מאמר  די  צו  רמז  א  איז  דאס 
ענטפערט אמן מיט זיין גאנצן כח און כוונה, עפנט 
מען פאר אים די טויערן פון גן עדן – דאס איז די 
עס  צוגעזאגט  האט  אויבישטער  דער  וואס  פלאץ 

געבן פאר אונז. 

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

אזוי האב איך באקומען א ״גרין קארד״

עפעס וויי - טוהט עס אים וויי, און ער פילט מיט אונז יעדן ווייטאג.

אויבן  דעם  לויט  וואלאזשינער,  חיים  רבי  דעם  אויף  געזאגט  האט 
דערמאנטע וועג וואס ער האט אויסגעטראטן אין זיין ספר 'נפש החיים', 
ווען מיר וואלטן געקענט וויסן און שאצן דאס גרויסע צער און ווייטאג וואס 
די שכינה האט פון אונזער ווייטאג, איז זיכער אז מיר וואלטן נישט אינזין געהאט 
ביים דאווענען נאר אויף די צער פון די שכינה. אבער מיר זענען שולדיג, אויף דעם 
וואס מיר טראכטן נישט אריין אין דעם גרויסן צער פון די שכינה, און אנשטאט אז מיר 
זאלן בעטן אויף די גרויסע געבעהט, בעטן מיר אויף קלייניקייטן – אויף ווייטאגן און אויף 
פרנסה פון טאג טעגליך, און וועגן דעם איז נישט קיין וואונדער אז מיר ווערן אויך נישט 

געהאלפן נאר מיט אביסל פרנסה וויפיל עס פעלט זיך אויס צום לעבן.

אין די פארזעצונג פון די רייד, ברענגט דער 'שיח יצחק' דעם שטארקן משל פונעם דובנער 
מגיד, וואס מיט דעם קען מען שטעקער ערקלערן די אויבן דערמאנטע ווערטער: אין די 
אמאליגע צייטן זענען די הייזער געווען געבויעט פון האלץ און שטרוי, וואס דאס האט 
צוגעברענגט אז זיי זאלן זיין זייער שעדליך צו א פייער אויסברוך, וואס זענען געווען זייער 
טרעפליך אין יענע געגנטער. דאס בויען אזוי צוזאם געשטופט איין הויז נעבן צווייטן, און 
דערצו אז צווישן די הייזער זענען געווען פעלדער פון דערנער, האט עס צוגעברענגט אז 
אנדערע  די  צו  אויך  צושפרייט  זיך שנעל  זי  פייער, האט  א  אויסגעבראכן  ווען עס האט 
הייזער. וועגן דעם האט מען געזארגט אין יעדן שטעטל אויפצושטעלן א גרויסער גלאק 
וואס זאל אויפרודערן דעם געגנט, און אין א פאל וואס א פייער האט אויסגעבראכן, האט 
מען דורך דעם גלאק צוזאם גערופן אלע איינוואוינער פונעם שטעטל, און מיט די הילף 

פון אלע צוזאמען האבן זיי געקענט פארלעשן די פייער.

געווענליך אין אזא פאל זענען די אנווייזונגען געווען קלאר, ווען עס איז געהערט געווארן 
דעם קלינג, האבן אלע צוגעאיילט זייערע פוס טריט צום ברינעם, ווען זיין טראגן עעמער'ס 
אין זייערע הענט, זיי פילן עס אן מיט וואסער, לויפן צו די פלאץ וואו עס ברענט, כדי צו 
פארלעשן די פייער, און אזוי נאכאמאל. אויף דעם וועג האבן די מערסנטנס פון די פייער'ס 
זיך פארלאשן נאך בעפאר זיי האבן צוגעברענגט צו ערנסטע שאדנ'ס. נאר ביי אונזער פאל, 

איז די פאסירונג אנדערשט געווען.

זאלן  וואס  איינוואוינער  געפעלט  נישט  האבן  שטעטל,  דעם  אין 
וואס האט אויסגעבראכן אינעם עק פונעם  קענען פארלעשן די פייער 

שלום   – זאך  וויכטיגע  א  זייער  אויסגעפעלט  האט  דארט  אבער  שטעטל, 
איינוואוינער  די  צווישן  געווען  איז  קריג  שטארקע  א  איינוואוינער.  די  צווישן 

פונעם שטעטל שוין א לאנגע צייט, א שטארקע פיינדשאפט האט געהערשט צווישן 
די צוויי פארטייען. אין יענעם נאכט ווען עס האט זיך געהערט דעם אויפציטערדיגן 

קלינג, זענען אלע אויפגעשטאנען פון זייערע זיסע שלאף, און זענען געלאפן צום ברינעם, 
און אנגעפילט די עמער'ס מיט וואסער... אבער דאס מאל, אנשטאט צו לויפן צו די פלאץ 
וואו די פיייער האט אויסגעבראכן, האט יעדער איינער אויסגעוועלט צו באשיצן נאר זיין 

אייגענעם הויז.
די פייער איז געגאנגען און זיך פארשפרייט, און די איינוואוינער זענען געשטאנען גרייט 
זייער  איבער  ביז  אנגעפילט  עמער'ס  מיט  אנגעוואפנט  הייזער,  זייערע  פון  טיר  די  נעבן 
שטארקן  צו  זיך  האפענונג  איין  קיין  געהאט  נישט  האבן  זיי  אבער  וואסער...  מיט  ברעג 

איבערן פייער. דאס גאנצע שטעטל איז געווארן אינגאנצן פארברענט.
די זעלבע איז אויך געזאגט געווארן וועגן דאווענען, אויב וועט א מענטש טראכטן נאר 
אויף זיך, וועט זיין כח פון דאווענען זיין באגרעניצט, אבער אויב וועט ער זיך קלוגן אינזין 
צו האבן ביים דאווענען אויף די ווייטאג פון די שכינה, איז זיכער אז זיין כח וועט ווערן 
ווייל דאס איז דאך די גרויסער כח פון תפילה – אוועק צו  געדאפלט צענדליגער מאל. 
ווארפן ווייט פון זיך די אייגענע ווייטאג און ענגשאפט, און נאר אינזין האבן צו צולייגן כח 

אין די פמליא של מעלה און צו פארמערן כבוד שמים אויף דעם וועלט.

אמן אין די פרשה פון די וואך
אויף די פסוק )י כט( "ויאמר משה לחובב בן רעואל המדיני חותן משה נוסעים אנחנו אל 

המקום אשר אמר ה' אותו אתן לכם", האט געזאגט דער "פרי יצחק" )מערכת א(:

די ראשי תיבות "משה נוסעים אנחנו" איז 'אמן', דאס איז א רמז צו די מאמר חז"ל אז ווער 
עס ענטפערט אמן מיט זיין גאנצן כח און כוונה, עפנט מען פאר אים די טויערן פון גן עדן 

– דאס איז די פלאץ וואס דער אויבישטער האט צוגעזאגט עס געבן פאר אונז. 
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'פון דאווענען מיט מנין דערלייגט מען נישט!' צו דעם פשוט'ן 
גרינגערהייט צוקומען, אויב ענק  אויספיר, קענען ענק אויך 
וועלן צו לייגן א אויער צו די אינטערסאנטער געשיכטע פון 

ר' י. ב. פון פתח תקווה:
יענע צייט בין איך  יאר. אין  דאס האט פאסירט פאר דרייסיג 
שיקאגא  אין  חדרים,  אידישע  די  פון  איינע  אין  רבי  א  געווען 
געדאוונט  האב  איך  וואו  שוהל  די  פון  רב  דער  אמעריקא.   –
די  צו  ווענדן  צו  זיך  אנגעטראגן  מיך  האט  געלערנט,  און 
ארגאניזאציע 'היא"ס', א ארגעניזעשן וואס איז אויפגעשטעלט 
געווארן מיטן ציל צו העלפן פאר די אידן וואס זענען געקומען 
דעם  אנגעפילט  האבן  זיי  און  אייראפא,  פון  יארן  יענע  אין 
אמעריקאנעם באדן. אין יענע יארן האבן זיי געוואלט באקומען 
וואס דורך דעם   – 'גרין קארד'  פונעם פעדעראלי רעגירונג א 
אין  אויפהאלטן  קענען  צו  זיך  ווערן  ערמעגליכט  זיי  וועלן 
אמעריקא, ביז ווען זיי וועלן באקומען די עמטליכע בירגער - 

שריפטן.
האב  איך  און  רב,  פונעם  עצה  די  צו  צוגעהערט  האב  איך 
גוט  זיך  האט  וואס  לויער  א  מיט  באגעגעניש  א  באשטימט 
אויסגעקענט אין ערלעדיגן די סארט זאכן. נאכן אריבער גיין 
עטליכע חדשים, האט זיך פארבינדן דער לויער און דערציילט 
א  ערלעדיגן  צו  געלונגען  אים  איז  ענדליך  אז  פרייד,  מיט 
אפטיילונג  די  פון  אגענט  פעדעראלישער  א  מיט  באגעגעניש 
דעם  צו  צייט  די  אין  קומען  מוזסט  'דו  געקומענע.  ניי  די  פון 
באגעגעניש' - האט מיר דערמאנט דער לויער - 'דו דארפט זיך 
אויך אנטוהן וואו עס פאסט צו א באגעגעניש מיט א עמטליכער 
פעדעראלישער אגענט פונעם אמעריקאנער רעגירונג' האט ער 
וועט  באגעגעניש  די  'ביי  געמאכט,  מיר קלאר  און  צוגעלייגט 
ווערן באשטימט דיין גורל איבער דעם גרין קארד – יא צי ניין!'.
זון  די  פון  שקיעה  די  טעג,  ווינטער  געווען  זענען  טעג,  יענע 
ווען  נאכמיטאג,  זייגער  א  פינעף  אום  זיין  געדארפט  האט 
זייגער  פיר  אויף  געווארן  באשטימט  איז  באגעגעניש  די 
ביי  געהאט  איך  האב  אונטערנעמונג  שטארקע  א  פונקטליך. 
מיר באשלאסן, פון די טאג וואס איך האב אראפגעטרויטן אויף 
דעם אמעריקאנעם באדן, אז איך וועל קיינמאל נישט נאכלאזן 
פון צו דאווענען מיט א מנין, דריי מאל א טאג! וועגן דעם האב 
וועט  באגעגעניש  די  אויב  לויער  ביים  געמאכט  קלאר  איך 
'יא'.  געווארן  געענטפערט  בין  איך  און  פונקליך,  פארקומען 
בלייבט  נישט-לאנגע באגעגעניש  נאך דעם  לויט דעם חשבון 
וואס דאס איז גענוג  ווי דרייסיג מינוט,  מיר נאך איבער מער 
צייט אויף צו גיין אין שוהל און צו דאווענען מנחה מיט א מנין.

פיר  פונקט  לויער  פונעם  אפיס  צום  אנגעקומען  בין  איך 
בין אנגעזאגט  ווי איך  ווי עס פאסט, אזוי  אזייגער, אנגעטוהן 
געווארן. נאר גלייך ווען איך בין אריינגעקומען האט דער לויער 
זיך  וועט  באגעגעניש  די  אז  גלאטקייט,  א  מיט  געזאגט  מיר 
פארשפעטיגן מיט עטליכע מינוט, און איך האב צוגעווארט 

מיט א אנגעצויגנקייט.
בין  דרייסיג,  מיט  פיר  געוויזן  האט  זייגער  די  ווען 
איך אויפגעשטאנען פון מיין פלאץ און איך האב 
פארן  רעקל.  די  מיט  הוט  די  אנגעטוהן  זיך 
לויער וואס האט מיך אנגעקוקט מיט א 

פארוואונדערטן געזיכט, האב איך געגעבן צו פארשטיין, אז איך 
גיי יעצט אין שוהל דאווענען מנחה. ער פון זיין זייט האט מיך 
פראבירט געבן צו פארשטיין וואו נאריש איז עס צוטוהן, האסט 
שוין געווארט אויף דעם באגעגעניש חדשים, און יעצט אויב דו 
וועסט נישט זיין, איז דיין האפענונג צו באקומען א 'גרין קארד' 
איך  האב  שוואך.  זייער  זענען  שפעטער  צייט  א  מיט  אפילו 
אים געענטפערט, די גרין קארד איז מיר זייער וויכטיג, אבער 
דאווענען מיט א מנין איז פאר מיר מער וויכטיגער. ער האט זיך 
פראבירט צו טענה'ען מיט מיר, אבער ווען ער האט געזעהן אז 
איך בין פעסט מיט מיין מיינונג, האט ער מיך געבעטן אז איך 

זאל דאווענען אויך אויף אים...
אין  געענדיגט  מ'האט  וואס  נאך 
שוהל צו דאווענען מנחה, האב איך 
אויף  אויך  בליייבן  צו  באשלאסן 
מעריב, ווייל איך האב פארשטאנען 
אז עס איז שוין נישטא אויף וואס 
ביינאכט  אפיס.  צום  צוגיין  צוריק 
מיט  שלאפן  געגאנגען  איך  בין 
די  איז  עס  אויב  אז  רוהיגקייט  א 
ווילן פון השי"ת אז איך זאל נישט 
גרין קארד, האב איך  באקומען א 
דאך נישט קיין מיטל עס צו טוישן.
אינדערפריה  אויפצומארגן 
אין  מיר  בי  טעלעפאן  די  קלינגט 
דער  געווען  איז  ליין  אויפן  שטוב, 
מיט  מיר  דערציילט  וואס  לויער 
באקומען  'האסט  איבערראשונג, 
נישט  האב  איך  קארד!'.  גרין  א 
ביז  הער,  איך  וואס  געגלייבט 
די  אים  פון  געהערט  האב  איך 
איז  אגענט  דער  ווען  דערציילונג: 
האט  און  אפיס,  צום  אנגעקומען 
נישטא,  בין  איך  אז  באמערקט 
אויפגערעגט,  זייער  זיך  ער  האט 
געהערט  האט  ער  ווען  אבער 
זיך  האט  ער  און  דערציילונג  די 
עס  שטארק  וואו  איבערגעצייגט 
דאווענען  צו  טייער  מיר  ביי  איז 
באלד  ער  האט  מנין,  א  מיט 
ווען  געבעהט,  מיין  באשטעטיגט 
א  מיט  פארשטיין  צו  געבט  ער 
אמעריקא  אין  אז  ערנסקייט, 
אזעלעכע  אויס  זייער  זיך  פעלט 

אויסלערנער-טיטשער'ס...
צו  געוואוינט  נישט  בין  'איך 
האט   – קונדן'  מיינע  צו  קלינגען 
א  מיט  לויער  דער  געזאגט  מיר 
ווייס די  ווייל איך  'אבער  שעצונג, 
פעדעראלישע  די  פון  הארטקייט 
געקענט  נישט  איך  האב  אגענטן, 
נישט איבערראשט צו ווערן פון די 

נס וואס האט פאסירט אנטקעגן מיינע אויגן, וועגן דעם האב 
פריהע  די  אין  דיר  מיט  פארבינדן  צו  זיך  צוגעאיילט  זיך  איך 

שעה'ן פונעם טאג'.
'איך בין דוקא נישט איבערראשט געווארן' – האב איך געזאגט 
פארן לויער, 'אלץ די איינפאכע אורזאך, אין אלע יארן וואס עס 
איז אריבער אויף מיר פון ווען איך האב זיך אונטער גענומען 
די אויבן דערמאנטע באשלוס, האב איך קיינמאל נישט שאדן 

געהאט דורך דעם!'

)'מאורות הדף היומי' חלק ו עמ' רפז(

יאמר כל בר ישראל ברכות השחר

דווקא בבית המדרש

כדי לזכות את ישראל בעניית אמן

וכך נהג מרן הבעל שם טוב זיע"א 
הנהגות צדיקים ח"ב עמ' תרנג 

האי מאן דבעי למהוי חסידא 
לקיים מילי דברכות

בס"ד


