
דאס ספעציעלקייט פון מלחמת מדין 

אנדערשט פון אלע מלחמות איז געווען די מלחמה מיט מדין, וואס איז נישט געווען באשטימט 
איינצונעמען דאס לאנד, נאר עס איז געווען צו נעמען נקמה - אלץ די באפעל פון השי"ת - פון 
די רשעים וואס האבן געוואלט אז די אידן זאלן ווערן אומריין דורך די ארגסטע עבירות. און 
אין  אויך געווען אנדערשט  זי  איז  איר ציל, אזוי  אין  איז געווען אנדערשט  די מלחמה  ווי  אזוי 
די וועגן פון די מלחמה אליינ'ס. ביי די מלחמה האט זיך אויך אויסגעפעלט שבט לוי, די וואס 
שרייבט  רמב"ם  דער  ווי  אזוי  שבטים,  אנדערע  די  פון  געווארן  אפגעשיידט  זענען  געווענליך 
(שמיטה יג יב) אז זיי האבן געדארפט דינען השי"ת און געווענליך זענען זיי נישט ארויס צו א 

מלחמה.

אויסער דעם, ביי די מלחמה זענען די אידן באפוילן געווארן ארויס צו גיין אויף א ספעציעלן 
וועג, אזוי ווי חז"ל דרש'ענען (במדבר רבה כב) פון די ווערטער פון משה רבינו צו די אידן ווען 
ְלחּו  שְׁ ָרֵאל תִּ ה ְלכֹל ַמּטֹות ִישְׂ טֶּ ה ֶאֶלף ַלמַּ טֶּ ער האט באפוילן אויף די מלחמה (לא ד): "ֶאֶלף ַלמַּ

ָבא", פון די דאפלטקייט פון די לשון פון די פסוק "אלף למטה  ַלצָּ
טויזנט  יעדע  אנטקעגן  אז  ארויס,  מיר  לערנען  למטה"  אלף 
די  צו  שבט  יעדע  פון  געווארן  געשיקט  זענען  וואס  סאלדאטן 
מלחמה, זענען אויך געשיקט געווארן נאך טויזנט סאלדאטן צו 

בעטן און דאווענען.

פארוואס זענען צוגעגלעכנט געווארן די קריגע'ס 
צו די דאווענער'ס?

מיט זיין קלארן כח צו ערקלערן, האט דער משגיח הגה"צ רבי 
פונקטן  דריי  אויף  געשטעלט  זיך  זצ"ל  לעווינשטיין  יחזקאל 
א.  באפעל:  די  ביי  קלארקייט  א  זיי  אין  אויס  זיך  פעלט  וואס 
אידן  די  וואס  מצוה  מלחמת  א  געווען  דאך  איז  מדין  מלחמת 
וואס  השי"ת,  פון  באפעל  דעם  דורך  געווארן  געשיקט  זענען 
איז  פאראויס,  פון  זיכער  שוין  געווינס  די  איז  מלחמה  אזא  אין 
אויב אזוי, פארוואס האט זיך אויסגעפעלט אריינצולייגן אזויפיל 
געוויכט אויף די ענין פון תפילה? ב. פארוואס האט די תורה אזוי 
די  פון  צאל  זעלבע  די  זיין  זאל  עס  אז  געווען  מקפיד  שטארק 
דאווענער'ס ווי די סאלדאטן וואס גייען אין פראנט צו קעמפן? 
ג. פון די לשון פון די פסוק זעהט אויס אז די וואס זענען גערופן 
געווארן צום דאווענען, זענען נישט איבער געבליבן אין שטוב צו 
דאווענען, נאר זיי זענען אויך ארויס געגאנגען צוזאמען מיט די 

אנדערע סאלדאטן צום שלאכט פעלד, און די פונקט דארף אויך 
א ספעציעלע ערקלערונג.

צו פארשטיין די זאכן, לייגט פאר דער משגיח זצ"ל א שטארקער יסוד אין די טיפקייט פון די 
איז  משגיח,  דער  זאגט  געווארן,  באשאפן  איז  ער  אזוי  ווי  נאטור  זיין  פון  מענטש:  א  פון  נפש 
א מענטש געבויגן צו שלעטס און צו ליגנט. די כפירה'דיגע געדאנק פון 'כוחי ועוצם ידי' איז 
איינגעווארצלט טיף אין זיין הארץ, און אויב ער וועט זיך נישט פלאגן אויף דעם ביז גאר, וועט 
אים זיין זייער שווער זיך צו ראטעווען פון איר. צוליב דעם דארף די וויכטיגע יסוד שטיין פאר 
זיינע אויגן אין אלע אומשטענדן פון זיין לעבן, איבערהויפט ווען ער וויל טוהן מיט זיינע אייגענע 
הענט עפעס א אקציע, וואס דעמאלטס דארף ער מער זארגן טאמער וועט ער אנהענגען זיין 

הצלחה אין זיין השתדלות און נישט אין סייעתא דשמיא.

עס איז טאקע ריכטיג, ווי עס זעהט אויס פון די ווערטער פון חז"ל, אז צו אלע מלחמות מצוה 
זענען  צדיקים'],  ד.מ.  'אנשים  ג)  רש"י (לא  אין  מדין [זעה  מיט  מלחמה  די  צו  איבעהויפט  און 
זייער  מיט  בארימט  געווען  זענען  וואס  אזעלכע  פעלד  שלאכט  די  צו  געווארן  געשיקט  נישט 
שטארקייט, נאר די וואס זענען געאיינציגט געווארן מיט זייער חשיבות און זייער ערליכקייט. 
רעדן  צו  ווי  זינד  שוואכע  אזא  אויף  אפילו  אז  ב)  מד  (סוטה  גמרא  אין  שטייט  עס  ווי  אזוי  און 

צווישן די תפילין של יד צו די תפילין של ראש, האט מען צוריק געשיקט פון די מלחמה.

נאר וויבאלד, ווי אויבן דערמאנט, איז די געפיהל שטארק אינעם טיפקייט פונעם זעהל פון א 
א מלחמה, וואס דעמאלטס דארף מען מער  מענטש בכלל; און איבערהויפט אין די צייט פון 
זארגן טאמער די הצלחה וועט בלינד מאכן די אויגן פון די שלעגער'ס, און כאטש אז זיי זענען 
ועוצם  'כוחי  אין  געווינס  זיער  אנצוהענגען  צורעדן  זיי  הרע  יצר  דער  וועט  ערליך,  אזוי 
מיט  קריגער'ס  די  אייניג  זיין  זאל  עס  אז  באפוילן  רבינו  משה  האט  דעם  וועגן  ידי'. 
צום  גיין  ארויס  זאלן  שלעגער'ס  די  ווי  פונקט  דאווענער'ס  די  אז  דאווענער'ס,  די 
שלאכט פעלד, און אויך זייער צאל זאל זיין אייניג, כדי אינעם לויף פון די צייט 
פון די מלחמה זאלן די שלעגער'ס זיך איבערצייגן אנטקעגן זייערע אויגן, אז 

נישט זייער שטארקייט איז זיי בייגעשטאנען צו געווינען אין זייער קאמף, נאר די תפילות וואס 
זייערע חברים האבן געדאוונט אינעם שלאכט פעלד. 

דאס חשיבות פון דאווענען אין יעדן צושטאנד

און  מלחמות  פון  צייטן  אין  נאר  געענדיגט  נישט  ווערט  דאווענען  צו  פון  חיוב  די  באמת,  און 
מיר  ווי  אזוי  'גלאט',  גייט  אלעס  אז  אויס  זעהט  עס  וואס  צייטן  אין  אויך  נאר  געשלעגערייען, 
קענען זיך לערנען פון אליעזר עבד אברהם, וואס אויך ווען ער איז געגאנגען מיט די שליחות 
צו  פארוויכטיג  פארשטאנען  ער  האט  יצחק,  זוהן  זיין  צו  פרוי  א  זוכן  צו  האר  זיין  אברהם  פון 
דאווענען און צו בעטן פון השי"ת: "הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם" (בראשית 
כד ב), כאטש וואס ער האט געוואוסט אז ער גייט מיט א הייליגע שליחות – צו טרעפן א פרוי 
וואס זי וועט זיין די מאמע פון אונזער גאנצע פאלק, און אויסער דעם, האט ער עס געטוהן מיט 
די באפעל פון אברהם דער באליבטער ביים באשעפער. אויב אזוי איז נישט קיין וואונדער אז 
באלד האט מען אים געוויזן פון הימל אז ער האט ריכטיג צוגעטראפן מיט זיין דאווענען, און 
אלעס וואס ער האט געבעטן איז פאר אים באלד ערפילט געווארן.

אויך יעדער מענטש קען עדות זאגן אויף זיך, ווי עס זענען דא 
פעלער וואס ער גייט פון איין פלאץ צום צווייטן צו עררייכן וואס 
עס פעלט אים, זאל עס זיין די גרינגסטע זאך צו דערגרייכן, און 
פאר  שטיין  וועט  גרינגערהייט,  געפינען  עס  זאל  ער  אנשטאט 
אים אפהאלט'ס אן קיין צאל. דאס איז נאר ווייל אויסער צו די 
חוב פון זיך אליינ'ס פלאגן, פעלט זיך אויס אויך תפילה, וואס אן 

איר וועט דאס אנשטרענגען גארנישט קענען אויפטוהן!

פון  סליחות  פון  נוסח  די  ביי  אינזין  מיר  האבן  דעם  אויף  און 
עשרה בטבת: "אבותי כי בטחו בשם אלוקי צורי - גדלו והצליחו 
וגם עשו פרי", וואס איז טייטש, אונזער עלטערן ווען זיי האבן זיך 
געווען,  מצליח  זיי  האבן  השי"ת,  פון  נאמען  אינעם  פארזיכערט 
אבער "מעת הודחו והלכו עמו קרי - היו הלוך וחסור..." ד.מ. אז 
פון ווען זיי האבן זיך דערווייטערט פון השי"ת, האבן זיי אלעס 
פארלוירן. (רבי ראובן דוב דעסלער, 'בית קעלעם' עבודת התפילה 

עמ' קיג)

ענליך צו דעם זאגן חז"ל אין מסכת פסחים (קיז א), אז ווען די 
אידן זענען געשטאנען נעבן דעם ים, האבן זיי געזאגט: "לא לנו 
האבן  אידן  די  אז  טייטש  (דארטן)  רשב"ם  דער  און  לנו".  לא  ה' 
דאס געדאוונט נאך ווען האבן זענען שוין אריבער דעם ים, און 
נישט  זאל  ער  אויבערשטן  פונעם  געבעטן  זיי  האבן  דעמאלטס 
לאזן פאר פרעה און זיין מיליטער זאלן נאכגיין זיי. זעהט מען פון דעם, אז אויך נאך וואס עס 
איז שוין געטוהן געווארן פאר זיי די נס, און זיי זענען שוין ארויס פון ים, און די מצריים זענען 
געדארפט  אלץ  נאך  זיי  האבן  וואסערן,  רוישיגע  די  אין  דערטרענקען  צו  זיך  געבליבן  דארט 

צוקומען צו א תפילה.

ב  (ב  ברכות  אין  יונה  רבינו  פון  ווערטער  די  מיט  פארשטיין  מען  קען  דעם,  אין  הסבר  די  און 
מדה"ר) אז די וועג פון די צדיקים איז, אז זיי ציטערן שטענדיג אויב די זינד ברענגט נישט צו אז 
זיי זאלן ח"ו פארלירן די גוט'ס וואס השי"ת האט זיי צוגעזאגט, און וועגן דעם אויך נאך אלע 
ניסים, ביזן לעצטן מינוט, האבן נאך זייערע ליפן געשעפשעט א תפילה. (הגש"פ 'כנסת ישראל' 

עמ' קסג, אין נאמען פון הגר"י לנדא)

ווי אזוי זעהט אויס די פאסיגע השתדלות

עס איז ריכטיג וואס אונזערע רבי'ס האבן אונז געלערנט אז די אמונה און די ביטחון און אזוי 
אונזער  צו  און  השתדלות,  טוהן  צו  פון  קעגנזאץ  א  אין  נישט  שטייט  תפילה,  פון  ענין  די  אויך 
שמועס, די אמונה און די איינדערקענערונג אז די מלחמה – וואס צו איר זענען מיר געשיקט 
נישט  טוהט  זיג,  פולסטן  מיטן  זיין  ענדע  אין  ווען   – השי"ת  פון  באפעל  דעם  דורך  געווארן 
אפווענדן דאס וואס מ'דארף ארויס גיין צו איר מיט א שווערד און א שפיז. אויב אזוי, וועלן מיר 

זיכער וועלן וויסן ווי אזוי דארף געטוהן ווערן די השתדלות.

אין אנהויב וועלן מיר זאגן, אז די בטחון אין השי"ת פעלט זיך אויס אויך נאך וואס עס זעהט 
אויס אז מיר האבן שוין אלעס דערגרייכט. דער פארשטאנדיגער מענטש דארף צו וויסן 

און איינדערקענען ביי זיך, אז אויך ווען די טעלער ליגט אנקעגן אים אויפן טיש, דארף 
ער נאך צוקומען צו חסדים פון השי"ת אז ער זאל קענען געניסן פון דעם, דאס איז 

ווייל אין יעדע צייט איז אלעס אין די הענט פון השי"ת, סיי צום גוטן און סיי 
אויף די פארקערטע. אזוי ווי עס שטייט אין זוהר הקדוש (ויצא קצג א) אויף 
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דאס דאווענען איז ווי א תנאי עס זאל געלונגען וואס מ'טוהט
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

אמן באשיצט און ראטעוועט

אין 'תנא דבי אליהו' (רבא, יא) ווערט געברענגט: 
"דורך וועמען באצאהלט השי"ת פאר די אידן פון 
קומען  זיי  וואס  מענטשן  די  דורך  פעלקער?  די 
פריה אין שוהל און גייען אהיים שפעט פון שוהל 
מיטן  השי"ת  לויבן  זיי  און  אמן,  ענטפערן  זיי  און 
זאגן אמן, אויף זיי זאגט די פסוק (תהלים נט יט): 
"פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי".

א רמז צו די אויבנדערמאנטע ווערטער פון חז"ל 
קענען מיר טרעפן אין די פסוק וואס איז געזאגט 
אּו  נָּשְׂ "ֲעָבֶדיָך  נ)  (לא  פרשה  אונזער  ביי  געווארן 
ִנְפַקד  ְולֹא  ָיֵדנּו  בְּ ר  ֲאשֶׁ ְלָחָמה  ַהמִּ י  ַאְנשֵׁ רֹאׁש  ֶאת 
נּו ִאיׁש", די ראשי תיבות 'נפקד ממנו איש' איז  ִממֶּ
'אמן', א רמז אז אין דעם זכות פון ענטפערן אמן 
('אמונת  מלחמה.  די  ביי  געווינען  אידן  די  האבן 

יצחק', מטות)

אא וועככנטלייכעע בללעטטל ארויסס געגעבן דורךך בני אאמונים
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

פארוואס איז רבי הירש פארגעסן געווארן?

די פסוק (משלי כח כ) "איש אמונות רב ברכות", אז עס גייט ארויף אויף 
אזא מענטש וואס פירט זיך אזוי ווי רבי ייסא סבא, וואס וויבאלד די אמונה 
אין השי"ת איז געווען אריינגעקריצט אין זיין הארץ, האט ער זיך געפירט אז 
כאטש זיין שפייז אין פאר אים געווען שטענדיג מיט א ברייטקייט, האט ער נישט 
אנגעהויבן די סעודה בעפאר ער האט געבעטן רשות פון דעם באשעפער, און ווען 
מ'האט געלייגט פאר אים דאס עסן, האט ער געזאגט פאר זיין הויז געזונד: 'מיר וועלן 

נישט עסן, ביז מיר וועלן באקומען אונזער שפייז פונעם קעניג'ס פאלאץ'.

נאר אזוי ווי ביי מלחמת מדין, אויך ווען א מענטש טוהט השתדלות, דארף ער צוטוהן נאך א 
השתדלות וואס וועט אים דערמאנען אז דאס ריכטיגע סיבה צו די הצלחה איז דורך די השגחה 
פון השי"ת, און אזוי וועט ער נישט אפגעשוואכט ווערן אין זיין אמונה און צו פילן 'כוחי ועוצם 

ידי'. ('אמרי פנחס' השלם, תורת האדם קלח)

ארוֹן זצ"ל, דער משגיח פון ישיבת  און עס האט שוין פאסירט א מעשה מיט רבי אשר קלמן בַּ
און  קרענק,  שווערע  א  אויף  געווארן  קראנק  איז  פרוי  זיין  ווען  וואס  ליטא,  אין  פאנאוויזש 
געווען  זענען  וואס  פראפעסארן  גרויסע  די  צו  וויען  קיין  איר  מיט  פארן  געדארפט  האט  ער 
גרעסער  דער  נישט פונקט  א דאקטער  נאך  ביים אנקומען נאכגעזוכט  ער באלד  האט  דארט, 
א  מיט  געענטפערט  ער  האט  דעם,  אויף  געווארן  געפרעגט  איז  ער  ווען  און  ספעציאליסט, 
תמימות: איך דארף זיך אויך פארלאזן אויפן באשעפער, איך קען נישט אנהענגען מיין גאנצע 

האפענונג נאר אינעם דאקטער וואס איז א בשר ודם!

אויך אויפן בעש"ט הק' ווערט דערציילט, אז איינמאל האט ער געשיקט זיין באגלייבטן תלמיד 
רבי דוד לייקעס זאל אנגרייטן פאר אים וויין מיט א שטארקע אויפזוכט, פון די גוטע טרויבן 
גוט  האט  ער  און  ארבעט,  זיין  צו  געגעבן  איבער  זיך  האט  דוד  רבי  סעראביא.  לאנד  די  פון 
נאכגעקוקט אז דאס גאנצע וועג פון אנגרייטן די וויין זאל געטוהן ווערן אויפן העכסטן וועג 

פון כשרות.

האט  ער  וואס  וויין  מיט  פאס  א  אנגעפילט  דוד  רבי  האט  ארבעט,  די  געענדיגט  מ'האט  ווען 
איבער  עס   - אויפגעלייגט  גוט  איז  ער  ווען   - וועג  זיין  צו  געגאנגען  איז  ער  און  צוגעגרייט, 
אויפגעהערט  נישט  דוד  רבי  האט  וועג,  אויפן  געווען  איז  ער  ווען  אויך  רבי'ן.  זיין  צו  צוגעבן 
צו טראכטן פון די פאס און די וויין וואס איז אינעווייניג, און ספעציעל האט ער עס שטארק 

טייערן  דעם  צו  דערנענטערן  נישט  זיך  זאל  גוי  קיין  אז  געגעבן  אכטונג 
מסירות  מיט  חדשים  לאנגע  געפלאגט  זיך  ער  האט  דעם  אויף  וואס  וויין, 

נפש ממש.

די  געשטעלט  אוועק  האט  ער  מעזיבוש,  קיין  אנגעקומען  דוד  רבי  איז  אלעם  נאך 
וואגן אינעם חצר פון זיין רבי'נס הויז, און ער איז געלאפן מיט פרייד צו וויסן טוהן אז 

פון  איינער  אריבער  דארט  איז  דעמאלטס  פונקט  נאר  שליחות.  די  אויסגעפירט  האט  ער 
די הערשער פון דעם געגנט ווען ער רייט אויף זיין פערד, און ווייל ס'האט אים אויסגעזעהן 
פארדעכטיגט, אז דא ליגט אפשר באהאלטן גע'אסר'טע סחורה, האט ער באשלאסן צו עפענען 
האט  ער  געבעטן,  זיינע  געהאלפן  נישט  האבן  עס  אינהאלט.  איר  קוקן  איבער  און  פאס  דעם 
וויין  פאס  טייערע  די  איז  מיטאמאל  און  אינהאלט,  איר  פון  פארזוכט  און  פאס  דעם  געעפנט 

געווארן איבערגעדרייט אויף יין-נסך וואס מ'טאר נישט טרינקען.

דעם צער פון רבי דוד קען מען זיך נישט פארשטעלן, די פלאג פון לאנגע חדשים איז געגאנגען 
א  אין  אויסגעבראכן  האט  ער  און  געטוהן,  וויי  זייער  אים  האט  עס  מינוט,  איין  אין  צוגרונד 

ביטערן געוויין.

טאקע אכטונג  האסט  ריכטיג,  אים געזאגט:  האט  און  צער,  זיין  אין  האט צוגעקוקט  בעש"ט  דער 
געגעבן אויף די וויין מיט מסירות נפש, אבער ווי עס זעהט זיך אויס האסטו פארגעסן צו דאווענען 

אויף דעם , און 'אם ה' לא ישמור ...שוא שקד שומר'. ('מסוד שיח חסידים' ח"א עמ' 236)

אמן אין די פרשה

אין 'תנא דבי אליהו' (רבא, יא) ווערט געברענגט: "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".

איז  וואס  פסוק  די  אין  טרעפן  מיר  קענען  חז"ל  פון  ווערטער  אויבנדערמאנטע  די  צו  רמז  א 
ָיֵדנּו  ר בְּ ְלָחָמה ֲאשֶׁ י ַהמִּ אּו ֶאת רֹאׁש ַאְנשֵׁ געזאגט געווארן ביי אונזער פרשה (לא נ) "ֲעָבֶדיָך נָּשְׂ
נּו ִאיׁש", די ראשי תיבות 'נפקד ממנו איש' איז 'אמן', א רמז אז אין דעם זכות פון  ְולֹא ִנְפַקד ִממֶּ

ענטפערן אמן האבן די אידן געווינען ביי די מלחמה. ('אמונת יצחק', מטות) 
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זענען  אפטא  פון  ישראל'  'אוהב  דער  הגה"ק  פון  חצר  אינעם 
האבן  וואס  יונגעלייט  דערהויבענע  גאר  געווען  שטענדיג 
צו  געגליסט  האט  זעהל  זייער  אויפגעהאלטן,  דארטן  זיך 
רבי'ן,  גרויסער  זייער  פון  שאטן  אונטערן  פארברענגען 
געטרינקען  זיי  האבן  פרוכט  זיינע  און  וואסער  זיין  פון  וואס 
געגעבן  זיי  פאר  איז  געברויכן  זייערע  אלע  און  געגעסן,  און 

געווארן חודש'ליך פונעם רבי'נס הייליגע הענט.
איינער פון די אויסדערוועלטע יונגעלייט איז געווען ר' הירש, 
דבר,  שם  א  געווען  זענען  עבודה  זיין  אויך  אזוי  תורה  זיין 
איינע  אין  געהאט.  ליב  שטארק  גאר  אים  האט  רבי  דער  און 
דאווענען  אינמיטן  געהאלטן  האט  הירש  ר'  ווען  טעג,  די  פון 
שמע  פון  ברכה  די  צו  אנגעקומען  איז  און  עשרה,  שמונה 
דער  וואס  התפילה  נוסח  די  זאגן  געוואלט  ער  האט  קולנו, 
אר"י הק' האט אוועק געשטעלט אויף פרנסה, אזוי ווי ער איז 
געווען געוואוינט עס צו זאגן ביי יעדע שמונה עשרה. אבער 
דעמאלטס איז אים פלוצלינג אדורך געלאפן א געדאנק אין 
געווארן  באשטימט  זיכער  איז  הבקשה  נוסח  די  קאפ:  זיין 
נאר פאר די וואס פלאגן זיך אויף זייער פרנסה, אזוי ווי דער 
געשעפט'ס מאן וואס ווארט אויף די קונדן, און דער פאכמאן 
וואס ווארט מ'זאל אים דינגען צום ארבעט, אבער איך – מיין 
רבי'נס  פונעם  באשטימט  און  ערלעדיגט  דאך  איז  פרנסה 

האנט, איז פארוואס דארף איך בעטן אויף דעם?
פונעם  צייט  די  און  טעג,  עטליכע  געלאפן  דורך  זענען  עס 
זיך  האבן  יונגעלייט  די  אנגעקומען.  איז  טיילן  חודש'ליכן 
איז  וואס  רבי'ן,  פונעם  טיר  אונטערן  רייע  א  אין  געשטעלט 
געשטאנען אין זיין צימער אזוי ווי א יעדן חודש און די בינטל 
געלט איז געווען אין זיין האנט. יעדער יונגערמאן אין זיין רייע 
קומט  עס  וויפיל  רבי'ן  פונעם  באקומען  האט  און  אריין  איז 
זיך אים. דאס בינטל איז געווארן מער און מער ליידיגער, און 
רבי  דער  איז  הירש  ר'  פון  רייע  די  אנגעקומען  איז  עס  ווען 
פארבליבן  נישט  איז  עס  אז  זעהן  צו  געווארן  פארוואונדערט 

אפילו איין מטבע אינעם בינטל.
און  צימער,  אינעווייניגסטן  צום  געקערט  זיך  האט  רבי  דער 
בינטל,  א  נאך  געווען  איז  הענט  זיינע  אין  ווען  צוריק  איז  ער 
נאר אנשטאט ער זאל ווייטער טיילן פון וואו ער האט פריער 
אים  ער  האט  הירש,  ר'  באקאנטן  אונזער  פון  אויפגעהערט, 
צו  אריבער  איז  ער  און  דירעקט,  וואו  געשפרינגען,  אריבער 

דעם וואס איז געשטאנען נאך אים אין די רייע.
ר' הירש האט זיך געוואונדערט, זיין פניו איז בלאס און רויט 
צדיק  דער  ווי  געשפירט  האט  ער  צוריק,  און  אהער  געווארן 
וואלט אים געגעבן א פאטש אויף זיינע באקן. אינצווישן האט 
דער רבי שוין אויפגעהערט צו טיילן, ער האט איינגעוויקלט 
דאס בינטל געלט ביי זיך, און ער האט זיך געקערט צוריק 
צו זיין צימער. ר' הירש האט זיך אנגעגארטלט מיט א 
שטארקייט און מיט א דרייסט האט ער גערופן צו 
זיין רבי'ן וואס האט זיך דערווייטערט פון אים: 
מיין  באקומען  נאכנישט  האב  איך  "רבי, 

סומע וואס איך באקום שטענדיג"...

דער רבי האט נישט געענטפערט, נאר ער האט געקוקט אויף 
געזאגט: "קום  אים  און  אדורך,  און  אדורך  בליק  א  מיט  אים 

נאר אריין צו מיין צימער!"
אלע זענען געווען דערשראקן. זיי האבן געקענט דעם ר' הירש 
אלץ א ירא שמים, א פלייסיגער און א בעל מדות טובות. האט 
דען דער רבי געטראפן אין אים עפעס א שלעכטע זאך וואס 
די  צווישן  פון  אפזאגן  אים  באשלאסן  ער  האט  דעם  וועגן 
אין  געוואונדערט  זיך  זיי  האבן  יונגעלייט,  חשובע  אנדערע 

זייער הארץ מיט א זארג?

אליין  הירש  ר'  איז  זיי  פון  מער 
געווען צומישט ביי זיך. וואספארא 
שלעכטס האט דער רבי געטראפן 
אים  ער  האט  פארוואס  אים,  אין 

פארשעמט אנטקעגן אלעמען?!

צימער  אינעם  אריין  איז  ער  ווען 
זארגן,  זיינע  צוגאנגען  זיך  זענען 
זיין  אויף  געזיצן  איז  רבי  דער 
אויגן  זיינע  רוהיג,  בענקל 
א  אים  צו  ארויסגעשיינט  האבן 
לעכטיגן  א  מיט  און  ליבשאפט, 
זיך  געהייסן  אים  ער  האט  פנים 

אראפזעצן.

זיין  אויף  געזיצן  איז  הירש  ר' 
רבי  דער  און  אנגעצויגן,  בענקל 
מיט  ווערטער  זיינע  אן  הייבט 
איך  טייערער,  "מיין  ווייעכקייט: 
צו  כדי  אהער  גערופן  דיך  האב 
עס  ערקלערונג:  א  דיר  פון  הערן 
האט נאך קיינמאל נישט פאסירט, 
איך  וואס  געלט  די  אז  אהער,  ביז 
נישט  איז  מיר  ביי  געהאט  האב 
אלע  פאר  טיילן  צו  גענוג  געוווען 
נאך  אויך  האט  עס  און  יונגעלייט, 
איך  אז  פאסירט  נישט  קיינמאל 
די  פון  עמיצער  פארגעסן  האב 
איבערהויפט  און   – יונגעלייט 
ביזן   – זיי  פון  חשוב'ע  די  פון 
היינטיגן טאג. קענסטו מיר אפשר 
היינט  ס'האט  וואס  ערקלערן, 

פאסירט?!"

ר' הירש האט נישט געטראפן קיין 
האט  ער  מויל,  זיין  אין  ווערטער 
אינגאנצן נישט פארשטאנען אויף 
דער  אבער  רבי,  דער  רעדט  וואס 
רבי האט אים צוגעדרוקט: "עפעס 
זיך  שטארק  פאסירט,  זיכער  האט 

צו דערמאנען".

איז  וואס  מחשבה  די  אין  דערמאנט  זיך  ער  האט  פלוצלינג 
דאווענען  אינמיטן  געדאנקען  זיינע  אין  געלאפן  אדורך 
שמונה עשרה, ער האט טאקע געמיינט אז בעטן אויף פרנסה 
אין  געווארן  געוואר  ער  איז  יעצט  אים.  צו  נישט  געהערט 
שוין  האט  ער  אז  יעצט  וואוילזיין.  זיין  ליגט  הענט  וועמענס 
א  מיט  דערלאנגט  אים  רבי  דער  האט  פארשטאנען,  ריכטיג 

שמייכל וואס עס קומט זיך פאר אים. 
('מעיין השבוע' פנחס)

יבּו,  ַמע ֵהׁשִ ה ְוִנׁשְ ר ַנֲעׂשֶ "ָזְכָרה ְזַמן ֲאׁשֶ
ה ֲענֹות ָאֵמן לֹא ָאבּו..."  ְוַעּתָ

(מתוך הקינות לתשעה באב)

אויף די פסוק וואס שטייט אין מגילת איכה (ב ז) איבער די חורבן: 
ׁשֹו", האבן די בעלי התוספות  חֹו ִנֵאר ִמְקּדָ "ָזַנח א-דָֹני ִמְזּבְ

עס געטייטשט אזוי: די ווארט 'זנח' זענען די אותיות 'חזן', 
און די ראשי תיבות פון 'אא-דני ממזבחו ננאר' איז 'אמן', 

אונז צו לערנען אז איינס פון די סיבות צו דעם חורבן איז 
געווען ווייל די אידן האבן זיך נאכגעלאזט פון צו ענטפערן 

אמן אויף די ברכות פונעם חזן.  
('תוספות השלם', וראה ספרי דברים שכ).

לאמיר זיך אלע שטארקן 
מיטן ענטפערן אמן אויף 

יעדע תפילה און ברכה, און 
מיר וועלן אנהויבן די טאג 

מיטן זאגן ברכות בחברותא, 
און אזוי וועלן מיר זוכה 
זיין צו זעהן ווי שנעלער 
די ענדע פונעם גלות, און 

דאס אויפבויען פונעם בית 
המקדש במהרה בימינו, אמן. 

בס"ד


