
איז געווען א מעגליכקייט צו צושטערן די גזירה?
ביי אונזער פרשה ליינען מיר איבער די שווערע גזירה וואס איז ארויף געלייגט געווארן 
אויף משה מיט אהרן אין מדבר נאך די פאסירונג פון די 'מי מריבה'. די גזירה וואס איז 
געזאגט געווארן פון השי"ת'ס מויל, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק )כ יב(: "ַוּיֹאֶמר ה'... ַיַען 
ר  ָהל ַהזֶּה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ָרֵאל ָלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאת ַהקָּ ֵני ִישְׂ ִני ְלֵעיֵני בְּ ישֵׁ י ְלַהְקדִּ ם בִּ לֹא ֶהֱאַמְנתֶּ
י ָלֶהם", איז געווען א ביטערע און שווערע גזירה פאר די צוויי קדושי עליון, אבער נישט  ָנַתתִּ

ווייניגער פון דעם, אויך פאר אונז.

אונזערע חכמים זיכרונם לברכה האבן פאר אונז אנטפלעקט אין מדרש )הובא ב'פרשת 
ווען אריינגעפירט די אידן אין ארץ ישראל,  וואלט  דרכים' דרוש ח( אז אויב משה רבינו 
נישט  וואלט  פאלק  שום  קיין  און  געווארן,  חרוב  נישט  קיינמאל  המקדש  בית  די  וואלט 

געקענט געוועלטיגן אויף די אידן.

האט מען געקענט טוישן די גזירה? ס'זעהט אויס אז נישט. אין 
געדאוונט  האט  רבינו  משה  אז  אויך  שטייט  ואתחנן  פרשת 
זייער אסאך תפילות צו טוישן די גזירה, אבער אן קיין נוצן. 
אבער אויב מיר וועלן אריינקוקן אין מדרש )דברים רבה יא י( 
זעהט אויס אז ס'קען זיין אז ס'איז יא געווען א וועג צו טוישן 
תורה  אין  מאל  צעהן  מדרש:  אין  ליינט  אזוי  און  גזירה.  די 
טרעפן מיר אז ס'איז נגזר געווארן אויף משה רבינו ער זאל 
נישט אריינגיין אין ארץ ישראל, און עס איז נאך אלץ נישט 
פארזיגלט געווארן די גזירה, ביז ס'האט זיך באוויזן צו אים די 
בית דין הגדול, און השי"ת האט אים געזאגט: עס איז א גזירה 
פון מיר אז דו זאלסט נישט אריבער גיין קיין ארץ ישראל, אזוי 

ווי עס שטייט )דברים ג כז( "כי לא תעבור את הירדן הזה".

און  ווערטער:  מורא'דיגע  מדרש  די  ווייטער  דארט  זאגט 
האט  וואס  משה,  פון  אויגן  די  אין  גרינג  געווען  איז  זאך  די 
גע'דרש'ט אליינ'ס א קל וחומר, און ער האט געזאגט: אויב 
די אידן וואס האבן געזינדיגט זייער גרויסע זינד - עטליכע 
מאל - דאך ווען איך האב זיך געשטעלט בעטן רחמים אויף 
וואס  איך  תפילה;  מיין  געהערט  צו  באלד  השי"ת  האט  זיי, 
זיכער אז אויב איך  יוגנט, איז  איך נישט געזינדיגט פון מיין 
וועל דאווענען פארן באשעפער אויף מיר, וועט ער אננעמען 
מיין תפילה! וויבאלד השי"ת האט געזעהן אז עס איז גרינג 
נישט  זיך  שטעלט  ער  און  משה,  פון  אויגן  די  אין  גזירה  די 
דאווענען, האט דער אויבישטער שנעל געשוואוירן מיט זיין 
וועט נישט אריין גיין אין ארץ  גרויסן נאמען אז משה רבינו 
ישראל, אזוי ווי עס שטייט )במדבר כ יב(: "לכן לא תביאו את 
הקהל הזה...", און די ווארט 'לכן' איז א לשון פון א שבועה, 
אזוי ווי עס שטייט )שמואל א' ג יד(: "ולכן נשבעתי לבית עלי" 

וואס ד.מ. א שבועה.

אויף די ווערטער פון די מדרש שרייבט רבי אליהו הצרפתי, 
שטארקע  און  גרויסע  די  פון  און  פאס,  חכמי  גדולי  די  פון 
תלמידים פונעם 'אור החיים' הקדוש )'קול אליהו', ואתחנן(, 

אז מ'קען טרעפן א ראיה פון די לשון פון די פסוק וואס איז אין אנהויב פון פרשת 'ואתחנן': 
"ואתחנן אל ה' בעת ההיא". ד.מ. ווייל איך האב זיך געבעטן צו השי"ת נאר 'בעת ההיא', 
און נישט פריער – באלד נאך ווען ס'איז נגזר געווארן די גזירה, וועגן דעם "ויתעבר ה' בי 

למענכם ולא שמע אלי".

דאווענען פריער העלפט זי זאל ווערן אנגענומען
א גרויסער יסוד אין די ענין פון תפילה האט דער משגיח הגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל 
)'שביבי לב' עמ' קעה( זיך ארויס געלערנט פון דא: קיינמאל זאל א מענטש נישט אפשטיפן 
די צייט פון צו בעטן, נאר גלייך ווען די צרה קומט אויף אים, דארף ער גלייך בעטן און 
וואלט  געדאוונט,  באלד  וואלט  רבינו  משה  ווען  ווייל  ווערן.  בטל  ס'זאל  דאווענען 
זיכער צושטערט געווארן די גזירה, און ער וואלט זוכה געווען אריין צו גיין אין 
ארץ ישראל, און נאר ווייל ער האט זיך פארלאזט אויף זיין גרויסקייט, און ער 
האט געטראכט אז זיינע תפילות וועלן זיכער אנגענומען ווערן, אויך ווען 
ער וועט זיך פארזוימען פון צו דאווענען, האט ער פארשפעטיגט צו 

דאווענען, און די גזירה איז אויף אים נגזר געווארן.

אין ילקוט שמעוני )תהלים רמז תתפג( ווערט געברענגט איבער די גלות בבל: ווען ירמיה 
מיר  מיט  קומען  ווילסטו  נבוזראדן:  געפרעגט  אים  האט  פרת,  נהר  צו  אנגעקומען  איז 
קיין בבל, אדער דו ווילסט זיך צוריק קערן קיין ארץ ישראל? האט ירמיה געטראכט אין 
זיין הארץ, אויב איך וועל גיין מיט זיי קיין בבל – וועט נישט זיין ווער ס'זאל טרייסטן די 
פארבליבענע אידן אין ארץ ישראל, וועגן דעם האט ער געוואלט זיך צוריק קערן קיין ארץ 
ישראל. ווען די אידן וואס זענען געגאנגען אין גלות קיין בבל האבן אויפגעהויבן זייערע 
אויגן און געזעהן ווי אזוי ירמיה הנביא שיידט זיך אפ פון זיי, האבן זיי גלייך אויסגעבראכן 
ווי  אזוי  אפ?!  אונז  לאזסט  דו  ירמיה,  רבי,  אונזער  געשריגן:  האבן  זיי  און  געוויין  א  אין 
זיי  עס שטייט )תהילים קלז א(: "על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו". האט ירמיה פאר 
וואלטן ענק  די ערד פאר עדות אויף מיר, אז אויב  די הימל מיט  נעם  געענטפערט: איך 
וואלטן ענק   – ירושלים  אין  געווען  נאך  זענען  ווען ענק  געוויין  איין  נאר  געוויינט אפילו 

נישט געגאנגען אין גלות!

וואס  אידן  די  פון  כוונה  די  געווען  איז  דאס  אז  זיין,  ס'קען 
"על  געזאגט:  האבן  זיי  ווען  בבל  גלות  אין  געגאנגען  זענען 
נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון", ד.מ. וויי איז 
פאר אונז אז נאר זייענדיג דארט - נעבן די טייכן פון בבל – 
האבן מיר געטראכט צו זיצן און וויינען, און נישט נאך זייענדיג 
ווען מיר וואלטן דעמאלטס  ווייל  וירושלים,  אין שטאט ציון 
אונז אסאך טרערן  פון  וואלטן מיר איינגעשפארט  געוויינט, 

און געוויין פון שפעטער. )'הסכת ושמע' - תפילה, עמ' קנו(

פארוואס האט מרדכי מבטל געווען דעם יו"ט פסח?

זיך  פון  חשיבות  די  אויף  ערקלערונג  וואונדערליכער  א 
פעדערן צו א תפילה, האט געזאגט דער משגיח פון לעיקוואד, 
הגאון רבי מתתיהו סאלאמאן שליט"א: ווען השי"ת ברענגט 
אויף אונז חלילה א צרה, איז עס צוגעגלעכנט אזוי ווי השי"ת 
שטייט און ער שרייט צו אונז מיט א הויכן שטימע: דאוונט 
צו מיר! אויב אזוי, איז דאך זיכער אז מיר קענען אים נישט 
וועלן  מיר  ביז  טעג,  עטליכע  צוווארטן  זאל  ער  ענטפערן 
צוטרעפן דעם באשטימטן צייט, ווייל אויב וואלט אזוי געווען 
זיין ווילן, וואלט ער זיך נישט צוגעאיילט צו ברענגען די גזירה 

שוין אין דעם טאג.

לויט די ערקלערונג קענען מיר פארשטיין וואס מיר טרעפן 
איז  וואס  המן  פון  גזירה  די  נאך  אז  אסתר,  מגילת  אין 
גע'חתמ'עט געווארן אין טאג י"ג בניסן, ווען אסתר המלכה 
כל  כנוס  "לך  געזאגט:  אים  און  מרדכי  צו  געשיקט  האט 
געווארט אפילו  נישט  ד טז(, האט מרדכי  היהודים" )אסתר 
איין מינוט, נאר באלד "ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר צותה 
עליו אסתר" )שם יז(, און די גמרא )מגילה טו א( ערקלערט 
'ויעבור מרדכי', אז מרדכי האט עובר  די פסוק  פון  די לשון 
געהייסן  האט  ער  וואס  דעם  מיט  הלכה,  די  אויף  געווען 
פאסטן דעם ערשטן טאג יו"ט פסח, אנשטאט צו מקיים זיין 

די מצוות פון דעם טאג פון עסן מצה, און נאך.

לכאורה וואלט מען זיך געקענט וואונדערן, ביז צו די צייט וואס די גזירה האט געדארפט 
מקויים ווערן, איז דאך נאך געווען אסאך צייט, איז פארוואס איז געווען אזוי וויכטיג פאר 
מרדכי גלייך צו פאסטן און דאווענען, אז ער האט געמוזט מבטל זיין די מצוות פון יו"ט 

פסח?

אבער לויט די אויבנדערמאנטע ערקלערונג, וועט עס קלאר ווערן אויף א וואונדערליכן 
וועג: מרדכי הצדיק האט ביי זיך געמאכט א חשבון, אויב די ווילן פון השי"ת וואלט געווען 

ער זאל נישט צושטערן דעם יו"ט פסח, וואלט ער זיכער געווארט צו ברענגען די גזירה 
ביז אויפצומארגנ'ס פון יו"ט, און אויב השי"ת האט יא געברענגט די גזירה אין טאג 

פון י"ג ניסן, זעהט מען דאך אז זיין ווילן איז געווען אז מיר זאלן באלד דאווענען 
צו אים, אפילו אויב מ'וועט דארפן צושטערן דעם יו"ט פסח. אלץ דעם, האט 

ער זיך צוגעאיילט צוזאם נעמען אלע אידן מ'זאל פאסטן און דאווענען, 
צו דאווענען, האט  צוגעאיילט  זיך  זיי האבן  וואס  זכות  אין דעם  און 
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

אמן באמונה 
לֹא  "ַיַען  יב(:  )כ  פסוק  די  פון  לשון  די  פון 
ָרֵאל",  ִישְׂ ֵני  בְּ ְלֵעיֵני  ִני  ישֵׁ ְלַהְקדִּ י  בִּ ם  ֶהֱאַמְנתֶּ
זעהט זיך אויס, אז די עיקר טענה אנטקעגן 
דעם  דורך  אז  געווען  איז  אהרן  און  משה 
וואס זיי האבן נישט גערעדט צו די שטיין, 
נאר זיי האבן אים געשלאגן, איז געווען אין 

דעם א פעלער אין אמונה.

און אין פרשת ואתחנן שרייבט דער 'מגלה 
איז  אמונה  פון  עיקר  די  אז  עמוקות', 
אנגעהאנגען אין ענטפערן אמן. אויב אזוי 
פונקט  אז  באמערקן  צו  אינטערסאנט  איז 
מרומז  איז  מריבה'  'מי  פון  פרשה  די  אין 
דערנעבנדיגע  צוויי  אין  'אמן'  ווארט  די 
אונזער  לויט  וויבאלד  ]ריכטיג,  פסוקים 
ווייניג דערגרייכן איז געווען אין דעם גאר 
די  עס  האט  אמונה,  פון  פעלער  קליינע  א 
תורה מרמז געווען אין די סופי תיבות און 
ַהּמִֹרים  ָנא  ְמעּו  "שִׁ אנהויב[:  די  אין  נישט 
י(;  )כ  ָמִים"  ָלֶכם  נֹוִציא  ַהזֶּה  ַלע  ַהסֶּ ֲהִמן 
ֵני  בְּ ְלֵעיֵני  ִני  ישֵׁ ְלַהְקדִּ י  בִּ ם  ֶהֱאַמְנתֶּ לֹא  "ַיַען 
ָרֵאל" )שם יב(. )באארבעט דורך 'נפלאות מתורתך',  ִישְׂ

ערך אמן(

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

די טרערן וואס האבן נישט געניצט

השי"ת צוגעהערט זייערע תפילות און זיי געהאלפן. )'מתנת חיים' 
עמ' קסה(

וויאזוי וועלן מיר זוכה זיין צו די ריכטיגע גוט'ס?
דער ראש ישיבה פון ליעקוואד און איר מייסד הגאון רבי אהרן קאטלער זצ"ל, 
לייגט צו און טוהט באלייכטן נאך א נקודה אין דעם ענין, און אנהויב ערקלערט ער אז 
ווייל די מדה פון השי"ת איז צו טוהן גוט'ס, איז זיכער אז שטענדיג וויל ער גוט'ס טוהן 
איינמאל,  נישט  נאר  גוטן.  צום  זייערע באדערפענישן  און ערפילן  די באשעפענישן  פאר 
מיט  פירן  זיך  און  האלטן  גרויס  צו  זיך  מענטש  דעם  ברענגען  צו  גוטסקייט  דאס  קען 
שטאלצקייט, ביזע ס'ווערט איבערגעדרייט צו אים אויף שלעכטס, ווייל דורך דעם ווערט 
ער דערווייטערט פון השי"ת, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק )דברים לב טו(: "וישמן ישורון 

ויבעט".

אויסער דעם, אזוי ווי שלמה המלך דער חכם מכל אדם האט געזאגט )קהלת ה יב(: "עושר 
וואס עס קען צוברענגען צו דעם  נאך עטליכע סיבות  זענען דא  שמור לבעליו לרעתו", 

וואס די גוט'ס ווערט איבערגעדרייט אויפן מענטש צו שלעכט'ס.

אבער אויב א מענטש איז מקדים א תפילה אויף זיין געבעהט צום באשעפער פון טיפן 
הארץ, איז אויסער וואס די מדת הרחמים ווערט ערוועקט דורך די תפילה, טוהט די תפילה 
אים צוגרייטן צו זיין א ריכטיגע כלי צו קענען באקומען דאס גוט'ס פון השי"ת, און דורך 
דעם וועט ער עס קענען אויסנוצן לויט די ווילן פון השי"ת, צו די ריכטיגע און דערהויבענע 
ווערן  נישט  קיינמאל  וועט  וואס  גוט'סקייט  אייביגע  א  אים  פאר  זיין  ס'וועט  און  ציל, 

איבערגעדרייט אויף שלעכט'ס. )'משנת רבי אהרן' - מאמרים, ח"א עמ' פח(

ענליך צו די ווערטער טרעפן מיר אין די ווערטער פון רבנו הרמח"ל 
זי"ע )'דרך ה'' ח"ד פ"ה(: ווי פריער א מענטש וועט זיך דערנענטערן און 

שטיין פאר אים מיט א תפילה, פון אים וועט ער בעטן זיינע געברויכן און 
אויף אים וועט ער ארויף ווארפן זיין האפענונג; און די תפילה וועט זיין ביי 

אים די אנהויב און די עיקר פון זיין השתדלות, און נישט צו טוהן די השתדלות 
ממש; אזוי וועט ער זוכה זיין אז אויך ווען ער וועט זיך ווייטער באשעפטיגן מיט די 

וועגן פון השתדלות, וועט ער נישט אריינגעדרייט און איינזינקען ווערן אין די גשמיות, 
וועט ער נישט  זיך פארלאזט אויף א השי"ת, און דורך דעם  ווייל ער האט פון פריער 

אסאך אראפ פאלן.

אמן אין די פרשה פון די וואך
ָרֵאל",  ֵני ִישְׂ ִני ְלֵעיֵני בְּ ישֵׁ י ְלַהְקדִּ ם בִּ פון די לשון פון די פסוק )כ יב(: "ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנתֶּ
זעהט זיך אויס, אז די עיקר טענה אנטקעגן משה און אהרן איז געווען אז דורך 
דעם וואס זיי האבן נישט גערעדט צו די שטיין, נאר זיי האבן אים געשלאגן, איז 

געווען אין דעם א פעלער אין אמונה.

און אין פרשת ואתחנן שרייבט דער 'מגלה עמוקות', אז די עיקר פון אמונה איז 
אנגעהאנגען אין ענטפערן אמן. אויב אזוי איז אינטערסאנט צו באמערקן אז פונקט 
'אמן' אין צוויי דערנעבנדיגע  'מי מריבה' איז מרומז די ווארט  אין די פרשה פון 
פסוקים ]ריכטיג, וויבאלד לויט אונזער ווייניג דערגרייכן איז געווען אין דעם גאר 
א קליינע פעלער פון אמונה, האט עס די תורה מרמז געווען אין די סופי תיבות 
ַלע ַהזֶּה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים" )כ י(;  ְמעּו ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהסֶּ און נישט אין די אנהויב[: "שִׁ
ָרֵאל" )שם יב(. )באארבעט דורך 'נפלאות  ֵני ִישְׂ ִני ְלֵעיֵני בְּ ישֵׁ י ְלַהְקדִּ ם בִּ "ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנתֶּ

מתורתך', ערך אמן(
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ביים ענדע פונעם ערשטע וועלט'ס קריג. די מלחמה ווינטן האבן 
אנגעהויבן צו איינגיין, די קריגער'ס פון די זייטן האבן אנגעהויבן 
צו  צוגעברענגט  האבן  וואס  באגעגענישן,  פון  רייע  א  אין 
חתמ'ענען א 'שלום אפמאך', און צו פארצייכענען נייע שטרייכן 
פון די גרעניצן, אזעלעכע גרעניצן וואס האבן זיך בעיקר גערעכנט 
מיט דאס גוט'סקייט און אין די כבוד פון די געוועלטיגער, און עס 
מוז נישט זיין לויט דאס ווילן פון די איינוואוינער פון דעם לאנד. 
די נייע גרעניצן האבן צוגעברענגט אז נישט אין איין פאל זענען 
בירגער פון איין לאנד געווארן איבערגעדרייט צו בירגער פון א 
צווייטע לאנד. און אמאל האט די גרעניץ צוטיילט א שטעטל אויף 

צוויי טיילן.

איבער  שטעטל  דעם  אין  פאסירונג  דאס  געווען  אויך  איז  דאס 
געווארן  זענען  מלחמה  די  צוליב  דערציילן.  ווילן  מיר  וואס 
די  אין  אזוי.  ממש  יא,  לעבעדיגע.  די  פון  טויטע  די  אפגעטיילט 
צייט וואס די שטעטל מיט אירע הייזער און גאסן זענען געבליבן 
הקברות  בית  די  איז  לאנד,  איין  פון  הערשאפט  דאס  אונטער 
צווייטן  א  צו  אריבער  שטעטל  עק  אינעם  געווען  איז  עס  וואס 

הערשאפט.

פראבלעם  שווערע  א  צו  צוגעברענגט  זיי  האט  מצב  מאדנע  די 
זיין  וועט  וואס  ענטפער.  שנעלן  א  האבן  געדארפט  האט  וואס 
אויב איינער וועט חלילה שטארבן פלוצלינג, וואו וועלן זיי אים 
געפרעגט  איז  פראגע  די  פירן?  אים  זיי  וועלן  וואו  באערדיגן? 
עס  איז  דארט  פון  און  שטאט,  די  פון  פירער  די  צו  געווארן 
די  צו  דארט  פון  און  געגענט,  יענע  פון  די הערשער  צו  אריבער 
צווישן  פארבינדונג  די  אויף  פאראנטווארטלעך  איז  וואס  אפיס 
זענען  שתדלנים  איבערגעגעבענע  לענדער.  דערנעבנדיגע  די 
און  געשריגן,  ערקלערט,  האבן  זיי  דארט,  צו  דא  פון  געלאפן 
גערעדט, און אויך געגעבן שוחד וואו עס האט זיך אויסגעפעלט...

נאך די גאנצע האראוואניע איז געווארן אזוי באשטימט. די בית 
וואס  לאנד  די  פון  הערשאפט  די  אונטער  בלייבן  וועט  הקברות 
האט עס איינגענומען, און די צייט וואס די שטעטל וועט איבער 
בלייבן אונטער די  פריערדיגע הערשאפט, אבער וויבאלד מ'וועט 
זיך רעכענען מיט די געברויכן פון די אידישע איינוואוינער, וועט 
עס וועט פארקומען חלילה א לויה, וועט אויפגעעפנט ווערן די 
דורך גאנג צווישן די גרעניצן, אן עס זאל אויספעלן צו ווייזן די 
באגלייטער.  צעהן  נאך  און  טויטן  דעם  פירן  אריבער  צו  פאסן, 
אויף  באגרעניצט  געווען  איז  גרעניצן  די  געעפנט  לאזן  דאס 
געווארן  איבערגעגעבן  איז  באפעל  פאסיגע  די  שעה'ן.  עטליכע 
פאר אלע גרופע'ס וואס זענען פאראנטווארטלעך געווען אויפן 

די זיכערהייט פון די גרעניצן.

פון יענעם טאג און ווייטער, איז ווי א 'מגיפה' האט אנגעהויבן צו 
שטראם,  שוואכע  א  אין  אנהויב  אין  שטעטל.  אינעם  בוזשעווען 
ארויס  אנגעהויבן  האבן  שטראם  שטארקע  א  אין  שפעטער  און 
צו גיין די לוויות פונעם שטעטל אריבער דעם גרעניץ. אן צו וויסן 
ווער די טויטע זענען, זענען זיי איינגעהילט געווארן אין א שיינעם 
ווייסן טלית, און אזוי זענען זיי אריבער געפירט געווארן יעדן טאג 
אונטער די נאז פון די גרעניץ-סאלדאטן, אן איינער זאל רעדן א 

ווארט. א באפעל איז א באפעל!

אינאיינעם, זענען די פארבינדונגען פון האנדלען – און פארקויפן 
אנדערע  די  און  שטעטל  די  צווישן  געווען  אמאל  איז  וואס 
דעם  אין  געווען  יעצט  זענען  וואס   – איר  ארום  שטעטלעך 
צווייטן זייט פון די גרעניץ – זענען באנייט געווארן גאר 
נאך  בליהען  צו  אנגעהויבן  האט  עס  און  שטארק, 
שטערקער. וועט עס האט זיך אויסגעפעלט, זענען 
מענטשן  שטארקע  עטליכע  געווארן  גערופן 
טייערע  די  וויינען...  געקענט  האבן  וואס 
די  אויף  געלאדנט  ארויף  איז  סחורה 

מטה פון די חברא-קדישא. קיין הספדים זענען נישט געהאלטן 
געווארן. און די טרויערדיגע לוויה... איז געגאנגען אויף איר וועג 
רוהיג צו די פארזיכערטע הענט פון די סוחרים וואס האבן שוין 

געווארט מיט א צייט פאראויס אין בית הקברות.

אויך אין דעם טאג וואס די געשיכטע וואס מיר פארציילן יעצט 
איז געווען, האט מען פלאנירט אזא פאלטשע לויה. גאר פריה איז 
אנגעלאדנט געווארן די שווערע סחורה אויף די מיטה, און די לויה 
איז ארויס אויפן וועג. נאר דאס מאל האט עפעס פאסירט נישט 
ווי געווענליך. עס קען זיין אז עס געשעהן דורך די פארדאכט פון 
די רעגירונג וואס איז געווארן מער שטערקער, אדער קען זיין, אז 
דאס געוואוינהייט האט געטוהן איר'ס, ווי אזוי ס'זאל נישט זיין, 
עפעס אין די רוהיגע געזיכט פון די באגלייטער'ס האט ערוועקט 
די פארדאכט פון די היטער'ס ביי די גרעניץ, און ווען די מיטה איז 
אנגעקומען ביי די דורכגאנג פון די גרעניץ, האט דער אויפזעהער 

אפגעהאלטן פון צו גיין ווייטער.

ביטע אראפ נעמען די דעק פון דעם 
די  געווארן  געהערט  איז  טויטן! 

שטרענגע באפעל.

געווארן  זענען  באגלייטער  די 
איבערראשט. – וואס עפעס?!

- דאס איז די באפעל!

מיר  טויטן!  דעם  מ'פארשעמט   -
וועלן זיך אפרעדן אויף דעם ביי די 
הויכע פענסטער! האבן זיי פראבירט 

צו טענה'ען פארצווייפלטערהייט.

אבער די באפעל איז געבליבן שטיין 
א  מיט  מאל  דאס  פלאץ,  איר  אויף 

צוגעלייגטן שטארקע סטראשע.

נישט  עס  וועלן  ענק  אויב   -
דארפן  עס  איך  וועל  טוהן,  אליינ'ס 
דער  געשריגן  האט  טוהן!  אליין 

אויפזעהער.

זיי האבן נישט געהאט קיין אנדערן 
הענט  ציטערדיגע  מיט  אויסוועג. 
גאנצע  די  גענומען  אראפ  זיי  האבן 
זיך  האט  דעם  אונטער  און  דעק, 
אנטפלעקט נאך א צודעק, און ווען 
איז  גענומען,  אראפ  אויך  איז  דאס 
גאנצע  דאס  געווארן  אויפגעדעקט 
פאפעריי מיט איר גאנצע שיינקייט. 
אויסגע'שורה'עט  געווען  זענען  עס 
רייע'ס רייע'ס איינעם נעבן צווייטן 
קעז,  פעטע  וויין,  פלעשער  טייערע 
פראדוקטן  אזעלעכע  נאך  און 
זענען  מארק  שווארצן  אינעם  וואס 

זייערע פרייזן געווען זייער טייער.

די ציטער וואס האט זיך דערקענט 
אין די אויגן פון די 'באגלייטער' איז 
גלייך איבערגעטיישט געווארן אויף 
קאכעדיגע טרערן, און שפעטער צו 
א שטראמישן געוויין. זיי האבן גוט 
ווארט  וואס  שטראף  די  געוואוסט 
זינד.  גרויסן  זייער  וועגן  זיי  אויף 
דאס מאל איז שוין די געוויין געווען 

אינגאנצן אמת'דיג.

זיי האבן פראבירט זיך צו בעטן, צו ערקלערן און זיך בעטן אויף 
זייער זעהל, אבער זיי האבן זיך אנגעשטויסן אין א פארשטאפטע 
מויער. זיי זענען געטראגן געווארן צום ארעסט הויז, דארט האבן 

זיי זיך געראכטן אויף א לאנגע ארעסט שטראף.

דער  האט   – צייט'  ריכטיגע  די  אין  געוויינט  ענק  'וואלטן 
ווערן  זיי  ווען  געבעהטן  זייערע  הערנדיג  געלאכט  אויפזעהער 
געפריידט  זיך  אלע  יעצט  אלע  מיר  'וואלטן  אפגעמידעט,  נישט 

צוזאמען'.

אפקלאנג-דערהער,  דעם  פון  צייכן  אונטערן  נאך  זייענדיג 
פאסירנוג  זייער  אבער  ארעסט.  אין  אריין  סוחרים  די  זענען 
וועלן פארשטיין די  ווען מיר  ווי א משל.  קען פאר אונז דינען 
וואלט עס פון אונז  וויינען און צו בעטן אין די ריכטיגע צייט, 

איינגעשפארט אסאך געוויינען פון שפעטער.

 )באארבעט דורך 'שאל אביך ויגדך' ח"ב עמ' רמז(

אויפן פסוק "בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו ה'" )שופטים פרק ה ב(,
דרש'ענען חז"ל אין תנא דבי אליהו )רבא פי"א(:

"דורך וועמען באצאהלט השי"ת פאר די אידן פון די פעלקער?
דורך די מענטשן וואס זיי קומען פריה אין שוהל 

און גייען אהיים שפעט פון שוהל 
און זיי ענטפערן אמן, 

און זיי לויבן השי"ת מיטן זאגן אמן,
 אויף זיי זאגט די פסוק )תהלים נט יט(:

"פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי".
טייערער איד!

נעם זיך אונטער זיך צו שטארקן מיטן זאגן ברכות השחר
מיט א חברותא יעדן אינדערפריה אין שוהל!

ס'קען זיין אז דיין 'אמן' וועט אראפ וועגן די וואג-שאהל
אויסצולייזן און צו די באלדיגע באפרייהונג

פון אונזערע טייערע ברודער וואס זענען אונטער געדרוקט אין 
ענגשאפט און אין געפענגעניש

אייל בן איריס תשורה
גיל–עד מיכאל בן בת גלים

נפתלי בן רחל דבורה
 ויה"ר אז מיר אלע זאלן זוכה זיין – צוזאמען מיט זיי –

 צו זאגן די ברוך מתיר אסורים... אמן!

פדה בשלום נפשי  בס"ד


