
א מענטש ווייסט נישט וואס איז גוט פאר אים
ין  ֲעָרָבה מוֹל סּוף בֵּ ר בָּ ְדבָּ מִּ ן בַּ ֵעֶבר ַהיְַּרדֵּ ָרֵאל בְּ ל ִישְׂ ה ֶאל כָּ ר מֹשֶׁ בֶּ ר דִּ ָבִרים ֲאשֶׁ ה ַהדְּ "ֵאלֶּ
אָרן ּוֵבין ּתֶֹפל ְוָלָבן ַוֲחֵצרֹת ְוִדי ָזָהב" (א א). די פסוק וואס מיט דעם הייבט זיך אן אונזער  פָּ
פרשה, זעהט אויס אז ער קומט אונז זאגן וואו איז געווען די פלאץ וואס משה רבינו האט 
וואס  חז"ל  פון  ווערטער  די  פון  אבער  רייד.  קומענדיגע  די  אידן  אלע  צו  גערעדט  דארט 
שטראף  נאר  איז  פסוק  גאנצע  די  אז  אויס  זעהט  פירוש,  זיין  אין  אראפ  זיי  ברענגט  רש"י 
רייד וואס איז געזאגט געווארן צו די אידן בדרך רמז. ווען משה רבינו האט דערמאנט די 
פלעצער האט ער מרמז געווען פאר די אידן אויף די עבירות וואס זיי האבן דערצערנט דעם 

אויבערשטן ווען זיי זענען געווען אין מדבר.
צווישן די פלעצער וואס ווערן דא אויסגערעכנט דערמאנט די תורה "ודי זהב", און אויף 
דעם ברענגט רש"י די ווערטער פון חז"ל, אז מיט די ווערטער האט משה דערמאנט פאר זיי 

די זינד פון די עגל וואס זיי האבן עס געטוהן ווייל זיי האבן געהאט אסאך גאלד.
אסאך גאלד, איז אזאך וואס כמעט יעדער מענטש גלוסט צו דעם, אבער ווי עס זעהט אויס 
דא, פונקט דאס אז זיי האבן געהאט אסאך גאלד האט צוגעברענגט אז זיי האבן געזינדיגט 

מיט דעם גרויסן זינד, וואס די שלעכטע פירות פון דעם עסן 
מיר נאך ביזן היינטיגן טאג, דאס איז דאך באקאנט מיט דעם 

נאמען 'חטא העגל'.
א געווענליכער מענטש קען נישט וויסן צו עס איז טאקע גוט 
פאר אים. דאס בארירט נישט נאר דעם דור המדבר, נאר אויך 
יעדער איינער פון אונז וואס טראכט אז ער קען זיך אויסוועלן 
זיין גורל און באשליסן וואס וועט אים צו ברענגען ס'זאל אים 
אין  אנטפלעקט  ווערט  מאל  אסאך  לעבן.  זיין  אין  גוט  זיין 
איז  אויגן,  אונזערע  אין  גוט  איז  וואס  אלעס  נישט  אז  ענדע 
טאקע גוט, און דער איינציגער וואס ווייסט וואס איז טאקע 

גוט פאר אונז, איז נאר דער אויבישטער.

וויאזוי דארפן מיר בעטן ביים דאווענען
אויף דעם וועג האט אונז געלערנט רבי יוסף אלבו אין 'ספר 
ביים  זאגן  ארויס  נישט  זאל  מענטש  א  אז  כד)  (ד  העיקרים' 
דאווענען אלע זיינע גלוסטענישן, און זיך ווי אויסשטעלן פאר 
השי"ת די ריכטיגע וועג צו ערפילן זיינע באדערפענישן, ווייל 
דעם  באגרעניצן  טוהט  ער  וואו  אויס  זעהט  וועג  דעם  אויף 
אים  פעלט  עס  וואס  ערפילן  אים  קענען  צו  השי"ת  פון  כח 
אויס אויף א געוויסן וועג. נאר עס איז מער פאסיג צו בעטן 
פון אים א אלגעמיינע בקשה, אזוי ווי די קורצע תפילה וואס 
חז"ל (ברכות כט ב) האבן מתקן געווען צו זאגן פאר די וואס 
ותן  ממעל,  בשמים  רצונך  "עשה  סכנה:  מקום  א  אין  זענען 

נחת רוח ליראיך מתחת, והטוב בעיניך עשה".
וועט  בקשה  זיין  אז  רוהיג  זיין  מענטש  א  קען  אלבו,  ר"י  דער  ערקלערט  וועג,  אזא  אויף 
ערפילט ווערן צום גוטן, ווייל ער דערקענט איין אז נאר השי"ת ווייסט וואס פאר אים איז 
טאקע גוט, כאטש אז זיין באגער וועט נישט ערפילט ווערן אזוי ווי ער וויל, וועט ער אבער 
ריכטיג פארשטיין אז דאס איז נאר ווייל השי"ת ווייסט אז נאכגעבן פאר אים די פארלאנג 

וועט פאר אים נישט גוט זיין.

הנסתרות לה' אלוקינו
און דאס איז ערקלערט אין די ווערטער פון חז"ל אין מדרש (תנחומא, תרומה ט) וועגן די 
בקשה פון שלמה המלך פון השי"ת ער זאל צוהערן צו אלע תפילות וואס מ'וועט דאווענען 
פאר אים אין בית המקדש. וואס אויף די גוים האט ער געבעטן (מלכים א' ח מג): "ועשית 
ככל אשר יקרא אליך הנכרי", וואס ד.מ. אז דו זאלסט טוהן אלעס וואס דער גוי וועט פון 
דיר בעטן, און אויף די תפילות פון די אידן האט ער געבעטן (דארטן פס' לט): "ונתת לאיש 
ככל דרכיו אשר תדע את לבבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם", וואס די כוונה 
איז אז דו ווייסט דאך וואס ער וויל אין הארץ, און לויט דעם זאלסטו אים געבן וואס ער 

דארף.
און חז"ל ערקלערן דארטן, אז אויב א איד בעהט פון השי"ת זאל אים געבן קינדער, אבער 
השי"ת ווייסט אז די קינדער וועלן זיך נישט ריכטיג אויפירן, דארף דאך זיין געבעהט נישט 
ערפילט ווערן. און אזוי אויך, אויב בעהט ער פארמעגן, אויב ווייסט השי"ת אז דורך דעם 
וועט ער זיך נישט גוט אויפפירן, איז בעסער אז זיין געבעהט זאל ווערן אוועק געשטויסן. 
אייביגע  זייער  ווייל  השי"ת  וואס  אידן  די  פאר  נאר  געווארן  געזאגט  נישט  איז  דאס 
גוט'סקייט, אבער ביי די גויים וואס וואס זיי באקומען זייער שכר אויף די וועלט, איז 
נישטא קיין אפהאלט פון צו ערפילן זייער געבעהט, אויך ווען אין ענדע איז עס 

נישט גוט פאר זיי.
האט  פארשטיין,  עס  דעם  מיט  מ'קען  וואס  משל  וואונדערליכן  א 
דערציילט דער 'חפץ חיים' זצ"ל: אין איין שטאט האבן געוואוינט צוויי 

האט  צווייטער  דער  און  נאשערייען,  פון  געשעפט  א  געהאט  האט  זיי  פון  איינער  שכנים, 
צום  קינד  פונעם  פאטער  דער  צוגעגאנגען  איז  איינמאל  מפונק.  א  קינד  קליין  א  געהאט 
געשעפטסמאן, און אים געבעטן אז יעדעס מאל ווען זיין זוהן וועט אריינגיין צו אים בעטן 
אבער  דערפאר.  באצאהלן  אים  וועט  ער  און  נאש,  קליינע  א  געבן  אים  ער  זאל  נאש,  א 
דער געשעפטסמאן האט זיך נישט אויפגעפירט מיט קלוגשאפט און מיט ערליכקייט, און 
זיינע  אנצופילן  באשלאסן  אליין  ער  האט  געמוטשעט,  שטארק  אים  האט  קינד  דער  ווען 
טאשן מיט צוקערלעך, וואס עס האט זייער שנעל צוגעברעגט א ענדערונג אין זיין געזונט 

צושטאנד, ביז אין ענדע אין ער קראנק געווארן.
האט  געזוכט  תמימות'דיגן  א  מיט  געשעפטסמאן  דער  און  אריבער,  זענען  טעג  עטליכע 
ער  געבעטן  אים  פון  און  קינד,  פונעם  פאטער  דער  שכן,  פונעם  טיר  אויפן  אנגעקלאפט 
און  געשריי,  מיט  אויסגעבראכן  האט  קינד  פונעם  פאטער  דער  חוב...  זיין  באצאהלן  זאל 
געזאגט: עס איז דען נישט גענוג אז דו האסט צוגעברענגט אז מיין קינד זאל קראנק ווערן, 
שעמסטו זיך נישט צו פאדערן איך זאל דיר באצאהלן אויף דעם?! ווען די טענה'רייען האבן 
טענות,  זייערע  אויסהערן  נאכן  וואס  רב,  א  צו  געגאנגען  ביידע  זיי  זענען  געשטארק,  זיך 
האט  ער  און  קינד,  פונעם  פאטער  פארן  גערעכט  געגעבן  האט 
מענטש  פארשטענדליכער  אלץ  פארשטיין,  צו  געגעבן  עס 
געפאר  די  פארשטיין  געדארפט  געשעפטסמאן  דער  וואלט 

וואס קען צוקומען צום קינד דורך עסן אזויפיל נאשעריי.
'חפץ  דער  האט  זאכן,  וועלט'ליכע  די  ביי  אויך  עס  איז  אזוי 
חיים' געזאגט, דער מענטש אין זיין איינרעדעניש טראכט אז 
די  ווערן  ערפילט  וועט  עס  אויב  אנגעהאנגען  איז  גליק  זיין 
טאג,  יעדן  הארץ  זיין  אין  ארויף  קומען  וואס  זאכן  עטליכע 
און אויב עס געלונגט אים נישט צו דערגרייכן זיין ווילן גלייך, 
אפגעהאלטן  האט  וואס  השי"ת  אויף  אפ  שוין  זיך  ער  רעדט 
פון אים דאס גוט'סקייט. אבער ווען ער וועט אנקומען צום 
עולם האמת, און ער וועט זעהן אז פונקט דורך די זאכן וואס 
ער האט געבעטן איז אים צוגעקומען א שאדן חלילה, וועט 
מיר  האסטו  פארוואס  באשעפער,  טענה'ען:  קומען  דאך  ער 
נאכגעגעבן וואס איך האב געבעטן, דו האסט דאך געוואוסט 
בנתיבות  חיים  ('החפץ  מיר...  פאר  גוט  נישט  איז  עס  אז 

התפילה' עמ' קכ).
אליינ'ס,  חיים'  'חפץ  אויפן  דערציילט  ווערט  דעם  צו  ענליך 
פאר  פרעגט  איינער  וואו  געהערט  ער  האט  איינמאל  וואס 
אים  האט  יענער  און  ענק?'  ביי  זיך  הערט  'וואס  חבר:  זיין 
עס  אבער  גוט,  ה'  ברוך  ה',  'ברוך  אלע:  ווי  אזוי  געענטפערט 
וואלט ווען נישט געשאדט אויב עס וואלט געווען בעסער...'. 
אים  צו  געוואנדן  זיך  און  אריינגעמישט  חיים  חפץ  זיך  האט 
נישט  דיר  וואלט  עס  אז  ווייסטו  וואו  'פון  פראגע:  א  מיט 
געשאדט ווען דו האסט ווען מער בעסער?! דער אויבישטער 
איז דאך א רחום וחנון, און אויב ער וואלט ווען געטראכט אז עס 
קומט דיר מער, וואלט ער דיר זיכער געגעבן! און אויב פונדעסוועגן האט ער באשלאסן 
דיר נישט צוגעבן מער, מוז זיין אז דאס איז ווייל ער ווייסט אז דאס איז דאס בעסטע פאר 

דיר' ('חפץ חיים עה"ת' האזינו).

ער ברענגט זיך צו א הארץ ווייטאג
דער באקאנטער גאון רבי יעקב פון ליסא זצ"ל האט ערקלערט לויט דעם יסוד די גמרא 
אין ברכות (לב ב): "כל המאריך בתפילתו ומעיין בה סופו שבא לידי כאב לב", אז די כוונה 
צו  אריין  זיך  לייגט  און  זיך  פארטיפט  ער  אז  מיינט  בה'  'מעיין  לשון  די  מיט  גמרא  די  פון 
זייער  טאקע  קען  מענטש  אזא  גוט.  אים  איז  וואס  און  בעטן,  ער  זאל  וואס  אויף  טראכטן 
שנעל צוקומען צו הארץ ווייטאג, וויבאלד נאר דער אויבישטער אליינ'ס ווייסט וואס פאר 
אים, וועט ער דאך נאר דאס טוהן, און אויב עס איז נישט פאסיג צו די געבעהט פון דער 

וואס דאוונט, וועט עס אים זיכער צוברענגען צו א הארץ ווייטאג.
וועגן דעם, זאגט ווייטער רבי יעקב פון ליסא, איז פאסיג פאר א מענטש זאל בעטן אלע 
זיינע בקשות אין סידור, לויט די נוסח וואס די אנשי כנסת הגדולה האבן פאר אונז מתקן 
געווען, און אויב דארף ער א עקסטערע בקשה זאל ער בעטן 'והטוב בעיניך עשה', אזוי וועט 
ער זיכער אננעמען מיט ליבשאפט וואס עס וועט אים אנקומען אין ענדע, ווייל ער ווייסט 
און טוהט איינדערקענען אז דאס איז פאר אים דאס בעסטע, און לויט אזא אויפפירהונג 

וועט ער נישט צוקומען צו א הארץ ווייטאג... ('אמת ליעקב' ברכות פרק אין עומדין)
שליט"א,  היילפרין  אלחנן  רבי  גאון  דער  ערקלערט  האט  וועג  וואונדערליכן  א  אויף 

אב"ד גאלדערס גרין, די נוסח התפילה פון 'אנא בכח': "שוועתנו קבל ושמע צעקתנו 
יודע תעלומות", כאטש מיר שרייען און מיר בעטן אז מיר זאלן געהאלפן ווערן, 

ווייל מיר טוהן איינדערקענען אז נאר ער איז דער 'יודע תעלומות' – איז אויך 
אויב אונזער בקשה וועט נישט ערפילט ווערן, וועלן מיר וויסן אז וויבאלד 

דער אויבישטער איז יודע תעלומות און ער ווייסט וואס איז פאר אונז 
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

ותשחק ליום אחרון
זוהר:  פונעם  ווערטער  די  צו  רמז  שיינע  א 
גאנצן  זיין  מיט  אמן  ענטפערט  וואס  "יעדער 
כח עפנט מען פאר אים די טויערן פון גן עדן" 
קענען מיר טרעפן אין די ווערטער פון משה צו 
די אידן: "ָואַֹמר ֲאֵלֶכם לֹא ַתַעְרצּון ְולֹא ִתיְראּון 

ֵמֶהם" (א כט).

'אמן',  איז  מהם"  תיראון  "ולא  תיבות  סופי  די 
און די ראשי תיבות זענען 'ָמֶות', אונז צו לערנען, 
אז ווער עס געבט אכטונג צו ענטפערן אמן ווי 
עס פאסט, דארף נישט מורא האבן פונעם יום 
עס  אז  פארזיכערט  שוין  איז  ער  ווייל  המיתה, 
גן  פון  טויערן  די  אים  פאר  עפענען  זיך  וועלן 
אפטיילונג  די  אין  זיין  וועט  טייל  זיין  און  עדן 

פון די צדיקים 

('יושיע ציון' דברים אות כד).

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

די פעלער וואס האט אים צוגעברענגט צו די וועג ארויף...

טאקע גוט, האט ער באשלאסן נישט ערפילן אונזער בקשה – פאר 
אונזער גוט'סקייט ('יפה שיחתן' עמ' קעו).

צו פויעלן דאס בעסטע וואס קען זיין
א איינגארטיגן ערקלערונג צו די מנהג צו וואונטשן איינער דעם צווייטן אין די 
ספעציעלע עת רצון'ס מיט די וואונטש: "זאלסט האבן געפויעלט אלעס גוט", האט 
געזאגט דער אלכסנדר רבי דער 'ישמח ישראל' זצ"ל: אונז בעטן נישט אז אלע אונזערע 
בקשות זאל ערפילט ווערן צום גוטן, נאר מיר זאלן פויעלן צום גוטן, וויבאלד מיר ווייסן 
נישט וואס איז פאר אונז טאקע גוט, איז נישט זיכער אז עס לוינט זיך אז אונזערע בקשות 
דאס  פויעלן  צו  זיין  זוכה  זאלן  מיר  אז  איז  ברכה  פאסיגע  די  אבער  ווערן;  ערפילט  זאל 

בעסטע וואס קען זיין פאר אונז ('חיים שיש בהם' - מועדי השנה, עמ' קכו).
איז  מלחמה,  וועלט'ס  צווייטע  שרעקליכע  די  פון  צייט  די  אין  אז  דערציילט  ווערט  עס 
רוסי'שע  די  אז  דאווענען  מ'דארף  אז  אידן,  אסאך  ביי  געפיהל  אינערליכע  א  געווארן 
הגרי"ז  גאון  דער  ווען  דייטשן.  פארשאלטענע  די  געווינען  צו  זיין  מצליח  זאל  מיליטער 
האט  און  פאראיבל  א  דעם  אויף  געהאט  זיך  ער  האט  דעם,  פון  געהערט  האט  מבריסק 
דאך  האבן  זיי  רשעים,  די  פון  הצלחה  די  אויף  דאווענען  מען  קען  וויאזוי  געזאגט: 
אויף  דאווענען  מיר  וועלן  וויאזוי  און  תורה,  אויסצורייסן  פאן  זייער  אויף  אויסגעקריצט 
זיי?! נאר עס איז ליגט אויף אונז צו דאווענען אז די הילף זאל קומען צו אונז דורך השי"ת, 
אויף וועלכן וועג ער זעהט פאר ריכטיג איר צו ברענגען! ('טללי אורות' - באורי תפילה, 

ח"ג עמ' שפט)

צושטערן דעם 'איך' איז ווי א תנאי עס זאל ווערן אנגענומען דאס דאווענען
דער 'חזון איש' זיע"א האט אינעם לעצטן טאג פון זיין לעבן דערציילט פאר רבי בנימין 
קינד  א  פאר  שידוך  א  אנגעטראגן  מען  האט  אמאל  קוממיות:  גאב"ד  זצ"ל  מענדלזאהן 
פון הגאון רבי חיים פון וואלאזשין זצ"ל, נאר דורך אומפארשטענדליכע סיבות האט זיך 

ביז  געווארן.  אויסגעפירט  נישט  עס  און  שידוך,  די  אפגעהאלטן  אלץ 
און  משפחה  זיין  צו  געוואנדן  זיך  חיים  רבי  האט  טעג  די  פון  איינע  אין 

געזאגט צו זיי: יעצט איז אנגעקומען די ריכטיגע צייט צו ענדיגן די שידוך! 
און טאקע אזוי, אין דעם טאג זענען אוועק גענומען געווארן אלע שטערונגען, 

און די שידוך איז פארענדיגט געווארן צו די פרייד פון אלע ביידע זייטן.
אלע האבן זיך געוואונדערט, און געפרעגט פון רבי חיים, צי האט ער דען עס געוואוסט 

האט  און  ניין,  אויף  קאפ  זיין  מיט  געשאקלט  האט  חיים  רבי  אבער  הקודש?  רוח  דורך 
געזאגט: עס איז זייער קלאר, א יעדן טאג האב איך געדאוונט אויף דעם שידוך, אבער איך 
האב געפילט אז מיין תפילה קומט פון מיין אייגענעם געפיל און אינטערעס. היינט צופריה 
האב איך געשפירט אז מיין תפילה איז באפרייט פון די אלע זאכן, און עס קומט נאר פון א 
ריכטיגע ביטול צום אויבערשטן, אז ער וועט זיכער טוהן וויאזוי עס איז גוט אין זיינע אויגן, 
און אזוי ווי חז"ל זאגן "עשה רצונו כרצונך". האב איך געוואוסט קלאר אז עס וועט אויך 
מקויים ווערן די ענדע פון די ווערטער פון חז"ל - "כדי שיעשה רצון אחרים כרצונך", און 
די מחותנים פון די צוויי זייטן האבן טאקע געשלאסן דעם שידוך צווישן זיך לחיים ולשלום 

('מסוד שיח חסידים' שער שישי).

אמן אין די פרשה
א שיינע רמז צו די ווערטער פונעם זוהר: "יעדער וואס ענטפערט אמן מיט זיין גאנצן כח 
עפנט מען פאר אים די טויערן פון גן עדן" קענען מיר טרעפן אין די ווערטער פון משה צו 

די אידן: "ָואַֹמר ֲאֵלֶכם לֹא ַתַעְרצּון ְולֹא ִתיְראּון ֵמֶהם" (א כט).
צו  אונז  'ָמֶות',  זענען  תיבות  ראשי  די  און  'אמן',  איז  מהם"  תיראון  "ולא  תיבות  סופי  די 
מורא  נישט  דארף  פאסט,  עס  ווי  אמן  ענטפערן  צו  אכטונג  געבט  עס  ווער  אז  לערנען, 
האבן פונעם יום המיתה, ווייל ער איז שוין פארזיכערט אז עס וועלן זיך עפענען פאר אים 
די טויערן פון גן עדן און זיין טייל וועט זיין אין די אפטיילונג פון די צדיקים ('יושיע ציון' 

דברים אות כד).

ות
רכ

 ב
נע

דיי
ף 

אוי
מן 

 א
רן

פע
נט

 ע
אל

ר ז
צע

מי
 ע

אז
ג 

אר
, ז

חר
ש

 ה
ות

רכ
 ב

די
ט 

גס
זא

דו 
ען 

וו
 ! 

יד
 א

ער
ער

טיי

שטעטלעך  קליינע  די  פון  איינס  אין  פאסירט  האט  פאסירונג  די 
וואס זענען געווען צושפרייט אין די הונדערטער אין דעם גאנצן 
שטעטל,  די  פון  הייזער  די  פון  רוב  ווי  אזוי  געגנט.  גאליציאנער 
געווען  אויך  איז  געווען  דארט  איז  וואס  המדרש  בית  דער  איז 
וואס  אידן  דארטיגע  די  פון  בערזלעך  די  אין  ארום.  און  קליין 
האבן זיך געפלאגט א יעדן טאג אויף זייער ברויט, איז קיינמאל 
פיאסטער,  אפגעריבענע  איבעריגע  קיין  געווארן  געפינען  נישט 
וואס זאל קענען צו געבן אביסל כבוד צו דעם בית-מקדש-מעט. 
די  פון  איינער  געווארן  אויסגעוועלט  איז  שוהל  פון  שמש  אלץ 
שטארק ארימע איינוואוינער פונעם שטעטל, א עלטערער בחור, 
זיין געהאלט וואס איז אנגעקומען צו עטליכע פיאסטער א יעדן 
חודש, און עס איז באצאהלט געווארן קוים מיט א שווערעקייטן 
דורך די דאווענער'ס, איז אים קוים גענוג געווען צו קענען דעקן 

זיינע קליינע אויסגאבן.
א  שטעטל.  אינעם  טויש  א  געווארן  איז  טעג  די  פון  איינע  אין 
הויפט וועג וואס איז אויסגעטרויטן געווארן נישט ווייט פון איר, 
ציל-פונקט,  געוואונטשענעם  א  פאר  איבערגעדרייט  איר  האט 
האבן  זיי  וואוינען,  צו  דארט  געגלוסט  האבן  סוחרים  רייכע 
זענען  וואס  פעלדער  ליידיגע  די  פרייזן  גוטע  פאר  אפגעקויפט 
הייזער,  גרויסע  אויפגעבויעט  זיי  אויף  און  אסאך,  דארט  געווען 
און דורך דעם האט די פרנסה אנגעהויבן דארט צו בליעהן זייער 

שטארק, אז עס האט זיך דערקענט אויך צווישן די ארימעלייט.
ווערן  צו  געווען  זוכה  האט  שוהל  ארימע  און  אלטע  די  אויך 
איבערגעפרישט, אין אנהויב האט מען עס אנגעהויבן איבער צו 
צוווארפן  אינגאנצן  מ'זאל  באשלאסן  מען  האט  שפעטער  בויען, 
פלאץ  דעם  אויף  און  אפגרונד,  פונעם  המדרש  בית  אלטן  דעם 
אויפבויען א נייע און שיינע געביידע, אז עס זאל פאסטן צו דעם 

דערהויבענעם צושטאנד פון די וואס דאווענען אין איר.
איינוואוינער  די  האבן  צייט,  שטיקל  א  אריבער  איז  עס  ווען  נאך 
געשפירט אז דער שמש וואס האט זיי געטריי באדינט די לעצטע 
יארן, איז שוין נישט פאסיג צו זיין ארבעט. ביז יעצט איז אים נאך 
מי  על  המדרש  בית  דאס  פירן  קענען  צו  ווי  נישט  ווי  געלונגען 
מנוחות. אבער אז עס זענען צוגעקומען אסאך נייע איינוואוינער, 
האט עס צוגעברענגט אז זיין פראבלעם וואס האט אים באגלייט 
פון זיין יוגנט האט אים געשטערט. דער נעבעכדיגער שמש האט 
נישט געקענט שרייבן און ליינען, און פון טאג צו טאג האט מען 
זיך אפגערעדט מער און מער אויף דעם וואס ער פארגעסט, און 
א.ד.ג. פון די סארט פראבלעמען וואס עס קומען ארויף א יעדן 

טאג אויף דעם טיש פון די גבאים פון די שוהל'ן.
שמש,  צובראכענעם  דעם  אויף  געהאט  רחמנות  האבן  זיי  ווייל 
געבן  אים  מ'וועט  אז  באשלאסן  שטעטל  פון  פירער'ס  די  האבן 
א צייט פון זעקס חדשים וואס אין זיי זאל ער זיך קענען לערנען 
די וויכטיגע יסודות פון שרייבן און ליינען. דער שמש האט נישט 
וואס  עלטער  זיין  אלץ  הויפט  איבער  האפענונג,  אסאך  געהאט 
האט זיך שוין גערוקט פאראויס, און ווען עס איז אריבער די צייט 
וואס מען האט פאר אים באשטימט, האט ער געמוזט הערן מיט 
א טרויער אז ער דארף אפלאזן זיין ארבעט, ווען מען ערקלערט 
אויס  זיך  פעלט  צושטאנד  יעצטיגן  זיין  לויט  שוהל  די  איז  אים 
מ'זאל עס אנדערשט פירן, מ'מוז אויפשרייבן די כיבודים, צו פירן 
א בוך פון פארדינסטן און אויסגאבן, און ארויסגעבן קבלות ווען 
עס פעלט זיך אויס. אין קורצן, די ארבעט איז גרעסער פון זיין 

מעגליכקייט.
ער  פארשטאנען.  האט  און  צוגעהערט  האט  שמש  דער 
ער  און  אויסוואל,  אנדערע  קיין  געהאט  נישט  האט 
צובראכענערהייט,  שטעטל  די  פארלאזט  האט 
ווען אין זיין בערזל איז געווען א שיינע סומע 
געלט אלץ איבערבעטונג אויף זיין געטרייע 

געווען  גענוג  אים  איז  חדשים  ערשטע  די  אין  יעצט.  ביז  ארבעט 
געענדיגט,  זיך  האט  געלט  די  ווען  אבער  לעבן,  צון  געלט  דאס 
אונטער,  קומט  וואס  ארבעט  געוויסע  נאכזוכן  געמוזט  ער  האט 

וואס דורך דעם האט ער זיך געקענט שפייזן זייער ענג.
באגעגנט  שמש  געוועזענער  דער  האט  טעג  די  פון  איינע  אין 
דעם אלטן האלץ סוחר. ער האט זיך פארגעשלאגן פאר אים צו 
סוחר  דער  אויספעלן,  זיך  עסוועט  ארבעט  וואספארא  ארבעטן 
געווארן  קלאר  איז  צוביסלעך  פראבע.  א  צו  גענומען  אים  האט 
א  אריינגעפאלן  אין  הענט  זיינע  אין  אז  סוחר  האלץ  דעם  פאר 
אוצר. ליינען און שרייבן האט ער טאקע נישט געקענט, אבער ער 
פארשטענדליכער  א  און  געשיקטער  אלץ  אויפגעוויזן  זיך  האט 
האלץ  די  אין  וועגן  נייע  אויפטוהן  צו  געקליגט  זיך  האט  וואס 
האנדלונג, וואס האט צוגעברענגט אז דאס ביזנעס זאל אנהויבן 

ארויף גיין און בליהען.
נאך עטליכע יאר איז דער אלטער סוחר געשטארבן, און אונזער 

א  געווארן  איז  שמש  באקאנטער 
האט  ער  סוחר.  זעלבסשטענדיגער 
פריצים  די  פון  וועלדער  געקויפט 
די  האבן  געדארפט  האבן  זיי  וואס 
באצאהלט  האט  ער  גרייט,  געלט 
און  פרייז,  ביליגן  א  גאר  זיי  אויף 
א  פאר  פארקויפט  זיי  האט  ער 
וואס  סוחרים  פאר  פרייז  דאפלטן 
די  אפשטופן  געוואלט  נאר  האבן 
געשעפטן  די  באצאלן.  פונעם  צייט 
און  געוואקסן  און  געבליהט  האבן 
געווארן  ער  איז  צייט  קורצע  א  ביז 
פון  רייכע  גרעסע  די  פון  איינער 

גאנץ איירופא.
ער  איז  טעג  די  פון  איינע  אין 
אויפזעער  דעם  צו  געווארן  גערופן 
האט  דארט  וואו  באנק  פונעם 
זאל  ער  קאנטע,  זיין  געפירט  זיך 
אונטערשרייבן אויף עפעס א צעטל. 
צעטל,  דאס  דערלאנג  אים  מ'האט 
געווארן  איז  אויפזעער  דער  און 
אים  פון  הערן  צו  פארוואונדערט 
אז ער קען נישט אונטערשרייבן זיין 
אים  זאל  אים  בעט  ער  און  נאמען, 
געבן א קישעלע-טינט און ער וועט 
אין דעם איינטינקען זיין פינגער, און 
די שטריכן פון זיין פינגער וועט זיין 

אונטער שריפט... 
'וויאזוי איז מעגליך אז אזא קולגער 
דיר  וואו  מענטש  מוצלח'דיגער  און 
שרייבן  אונטער  קענען  נישט  זאל 
מיט א פעדער?' איז דער אויפזעער 
דער  און  אויפגעציטערט,  געווארן 
א  מיט  געשמייכלט  האט  סוחר 
אים  האט  ער  און  פארלעגנהייט, 
דאך  איז  דאס  'אוי,  געענטפערט: 
איך  אויב  ווייל  מזל,  גאנצע  מיין 
וואלט  שרייבן,  געקענט  ווען  וואלט 
ביזן  שמש  א  געבליבן  דאך  איך 

היינטיגן טאג...'.
זיך  מיר  קענען  ערציילונג  די  פון 
אפלערנען א מוסר השכל, קיינמאל 

וועט א מענטש נישט קענען וויסן וואס איז טאקע גוט פאר אים. 
עס איז קלאר אן קיין שום צווייפיל, אז אין די מינוטן וואס דער 
שמש האט געהערט אז ער איז אפגעזאגט פון זיין ארבעט, זענען 
ווער   – פארלוירנקייט  פון  געדאנקען  מח  זיין  אין  געלאפן  דורך 
ווייסט וואס וועט זיין מיט זיין פרנסה... ער האט זיכער געדאוונט 
שטילערהייט אין זיין הארץ, אז השי"ת זאל אים עפענען זיין קאפ 
ער  וועט  אזוי  און  שרייבן  און  ליינען  צו  אויסלערנען  זיך  זאל  ער 

ווייטער קענען ארבטן אלץ שמש.
און ווען עס איז אים נישט געלונגען, איז ער זיכער געווען צובראכן 
הילף  גרויסע  וואספארא  געוואוסט  נישט  דאך  האט  ער  זיך,  אין 
וועט פאר אים ארויסקומען פונקט פון די צרה. אין אמת'ן האט 
ער נישט געהאט קיין שום האפענונג צו טראכטן אויף דעם, ווייל 
טאקע  איז  וואס  ווייסט  וואס  דער  ער  איז  באשעפער  דער  נאר 

גוט פאר א מענטש, און וואס איז די ריכטיגע וועג אין זיין לעבן.
('הסכת ושמע' – תפילה עמ' מו) 

התגבר כארי 
יום  בכל  לשמוע  היה  נוהג  ז"ל  האר"י  רבנו 
אפילו  לעתים   - רבים  מפי  השחר  ברכות  את 
ברכותיהם  אחר  אמן  לענות  מנת  על  מאה, 
('שערי תשובה' או"ח ו ד)

שרייבט אויף דעם הרה"ק דער 'בית אהרן' פון קארלין:

"כאטש אז דער אר"י הקדוש האט געקענט מייחד זיין אלע עולמות 
אין איין רגע, איז ער נישט געווען פויל צו הערן אויך הונדערט מאל 

די ברכה פון 'הנותן לשכוי בינה' און די אלע ברכות..."  
(סדר היום ואזהרות קודש).  

לכבוד דער יארצייט פונעם אר"י הקדוש, וואס קומט אויס אין עש"ק, ה' מנ"א, 
לאמיר זיך אונטערנעמען צו גיין אין זיינע וועגן, און זיין מנהג זאל זיין אונזער וועג ווייזער:

מיר זאלן אכט געבן צו זאגן א יעדן אינדערפריה די ברכות מיר זאלן אכט געבן צו זאגן א יעדן אינדערפריה די ברכות 
השחר פאר א צווייטן, אזוי וועלן מיר מזכה זיין דעם השחר פאר א צווייטן, אזוי וועלן מיר מזכה זיין דעם 

אנדערן מיטן ענטפערן אמן אויף  אונזערע ברכות, און אויך אנדערן מיטן ענטפערן אמן אויף  אונזערע ברכות, און אויך 
אונז וועלן ענטפערן אמן נאך זיינע ברכות. און דורך דעם אונז וועלן ענטפערן אמן נאך זיינע ברכות. און דורך דעם 
וועלן מיר זוכה זיין צו פארמערן כבוד שמים אין די וועלט.וועלן מיר זוכה זיין צו פארמערן כבוד שמים אין די וועלט.


