
ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני (שמות כב כו)

דער  ווי  אזוי  און  ארימעלייט,  די  פון  געשריי  די  פון  כח  די  גרויס  זייער  איז  עס 
וואס  מענטשן  רוב  פון  אנדערשט  אז  כב),  (כב  פרשה  אונזער  אין  שרייבט  רמב"ן 
רעדן זיך איין אז זיי האבן ווער עס זאל זיי העלפן, און זיי ווענדן זיך צו זיי ווען 
זיי זענען אין א ענגשאפט, ווייסט אבער דער ארימאן אז ער האט נישט ווער עס 
זאל אים העלפן אויסער דער אויבישטער, וועגן דעם יעדעס מאל ווען ער האט 
דעם  וועגן  און  דאווענען,  זיין  אין  האפענונג  גאנצע  זיין  אריין  ער  לייגט  צרה,  א 

העלפט אים דער אויבישטער.

דער  דל"ת):  (אות  עקיבא  דרבי  אותיות  מדרש  אין  מיר  טרעפן  דעם  צו  ענליך 
אויבישטער האט געזאגט, ווייל מענטשן האבן פיינט דעם ארימאן, און עס זענען 
איז  דעס  ...וועגן  אליין  איך  נאר  האבן  ליב  אים  זאל  עס  ווער  פארהאנען  נישט 
זיס פאר מיר די קול פון זיינע רייד מער וואו די רייד פון אלע מענטשן אויף די 

וועלט".

די תפילה פונעם ארימאן טראגט ארויף מיט זיך 
אלע תפילות

ארימאן  דעם  פון  תפילה  די  איבער  מעלה  א  נאך 
טרעפן מיר אין זוהר הקדוש (בלק קצה א, און זעה תיקו"ז כא) 
וואס שרייבט אז ווען דער ארימאן דאוונט, עפנט אויף 
ווערט  עס  און  הימל,  די  פון  טויערן  אלע  תפילה  זיין 
אנגענומען פריער פון די אנדערע תפילות וואס גייען 
תפילות  אלע  נאר  דאס,  נאר  נישט  און  אויבן.  ארויף 
עס  ביז  אנגענומען  ווערן  צו  פון  אפגעשטיפט  ווערן 
עס  און  ארימאן  דער  פון  תפילה  די  אנקומען  וועט 
זעהט  עס  ווי  אזוי  טויערן,  די  זיי  פאר  עפענען  וועט 
אויס פון די לשון פון די פסוק "תפילה לעני כי יעטוף" 
עס  ווי  אזוי  פארפעטיגן,  פון  לשון  א  איז  [-'יעטוף' 

שטייט: "ּוְבַהֲעִטיף ַהּצֹאן" וגו' (בראשית ל מב)].

און  צו  לייגט  סוף)  אין  אחת',  'שפ"ה  (קונטרס  חיד"א  דער  און 
עס  וואס  לשון  דאפאלטע  די  פון  ארויס  עס  לערנט 
שטייט אין אונזער פרשה "אם צעק יצעק אלי שמוע 
אשמע צעקתו", פון דא זעהן מיר אז השי"ת איילט זיך 
פריער  ארימאן  דעם  פון  תפילה  א  אויף  ענטפערן  צו 

וואו פון די אנדערע.

די תפילה פון דער ארימאן אויף דעם וואס טוהט 
אים גוט'ס

א עקסטערע סגולה האט די תפילה פון דעם ארימאן 
ווען ער בעהט אויף דער וואס האט אים גוט'ס געטוהן, 

פסוקים  די  פון  לערנען  ארויס  עס  קענען  מיר  ווי  אזוי 
און אונזער פרשה וואס רעדן איבער די מצוה פון צוריק געבן דעם משכון פארן 
לווה וואס דארף עס האבן (כב כה-כו): "ִאם ָחבֹל ַּתְחּבֹל ַׂשְלַמת ֵרֶע ַעד ּבֹא ַהֶּׁשֶמׁש 
ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו. ִּכי ִהוא ְכסּותֹו ְלַבָּדּה ִהוא ִׂשְמָלתֹו ְלעֹרֹו ַּבֶּמה ִיְׁשָּכב ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק 

ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני".

עס  געשריי.  די  פון  באדייט  די  פארשטיין  צו  שוין  זיך  שטעלן  מפרשים  די  און 
זענען דא וואס טייטשן אז די געשריי פונעם ארימאן קומט פון ביטערקייט אויף 
דעם עושר וואס גיט אים נישט צוריק דעם משכון אין די צייט וואס ער נוטיגט 
זיך אין דעם, און אזוי איז די לשון פון די ראשונים: "ווייל ער רעדט זיך אפ פאר 
מיר, און ער זאגט, דו האסט דאך מיך באשאפן פונקט ווי אים, און ער שלאפט זיך 

רוהיג אויף זיין בעט און איך האב נישט מיט וואס זיך צולייגן אין בעט".

אנטקעגן דעם טייטשן די בעלי התוספות, אז די געשריי באציהט זיך דוקא אויף 
וואס עס שטייט אין דעם פריערדיגן פסוק "עד בוא השמש תשיבנו לו", און די 
דעם  אויף  האבן  רחמנות  יא  וועט  עושר  דער  אויב  אז  צוהערן,  אונז  גיט  תורה 
וועט  ער  וואס  צייט  די  אין  משכון  דעם  געבן  צוריק  אים  וועט  ער  און  ארימאן 
טובה  די  איינדערקענען  וועט  ארימאן  דער  וואס  דורך  איז  דעם,  אין  נוטיגן  זיך 
וואס דער עושר האט מיט אים געטוהן, וועט ער דאווענען 
פאר השי"ת און בעטן אז השי"ת זאל צוריק געבן גוט'ס 
פארן עושר וואס האט אים גוט'ס געטוהן, און די פסוק 
דערציילט אונז אז השי"ת וועט אננעמען זיין געשריי, 
און אזוי וואו ער האט רחמנות געהאט אויף זיין פריינד 
לפנים  משכון  זיין  געגעבן  צוריק  אים  האט  ער  און 
משורת הדין, אזוי וועט השי"ת רחמנות האבן אויף אים 
טוהט  ער  וואס  אלעס  אין  בענטשן  אים  וועט  ער  און 

('דעת זקנים').

עס איז ליגט אויף אים א חוב צו דאווענען אויף 
דער וואס טוהט מיט אים גוט'ס 

עס זעהט אויס אז צו די תפילה פון דער ארימאן אויף 
אזא  פארהאנען  איז  גוט'ס  אים  פאר  טוהט  וואס  דעם 
רעז)  פ'  דברים  (ספרי  חז"ל  אז  ווייט  אזוי  מעלה,  גרויסע 
לערנען ארויס פון די לשון פון די פסוק אין פרשת כי 
תצא (דברים כד יג): "ושכב בשלמתו וברכך", אז עס איז א 
מצוה אויפן ארימאן צו בענטשן דעם עושר אויף דעם 
צוריק  אים  און  געטוהן  גוט'ס  אים  מיט  האט  ער  וואס 
געגעבן דעם משכון לפנים משורת הדין ווען די זון איז 

אונטער געגאנגען.

אויך אין 'ספר חסידים' שרייבט רבי יהודה החסיד: "דער 
וואס האט הנאה פון איינעם דארף דאווענען אויף אים, 
ְׁשָבא  ִמְּזַהב  לֹו  "ְוִיֶּתן  טו):  עב  (תהלים  שטייט  עס  ווי  אזוי 
ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו ָתִמיד ָּכל ַהּיֹום ְיָבֲרֶכְנהּו", און עס שטייט 

"ושכב בשלמתו וברכך"".

ח):  לד  (ויק"ר  חז"ל  פון  רייד  די  פון  ערקלערונג  די  אין  און 
"מער פון וואס דער בעל הבית טוהט מיט דעם ארימאן, טוהט דער ארימאן מיט 
מהר"ל  פונעם  ברודער  דער  בצלאל,  ב"ר  חיים  רבי  שרייבט  הבית",  בעל  דעם 

מפראג, אין 'ספר החיים' (פ"ה) אז די טובה וואס דער ארימאן טוהט פארן עושר 

פרשת משפטים

די זכות פון ענטפערן אמן
ִאם ְּבַגּפֹו ָיבֹא ְּבַגּפֹו ֵיֵצא (כא ג)

באטרעפט  עס  וויפיל   91 באטרעפט  'בגפו' 
בראשית  (אגדת  זאגן  חז"ל  וואס  צו  רמז  א  'אמן', 
עט) אז אויך א מענטש וואס האט נאר די זכות 

דעם  אלץ  זיין  זוכה  וועט  אמן,  ענטפערן  פון 
פון  שטראף  די  פון  ווערן  צו  געראטעוועט 
בגפו'  'אם  מרמז:  עס  איז  פסוק  די  און  הימל, 
– אין די זכות פון ענטפערן אמן אליין, 'יבא' – 
וועט ער קומען צו די משפט, 'בגפו' – אין זכות 
פון ענטפערן אמן, 'יצא' – וועט ער ארויס גיין 

גערעכט פונעם משפט.
'ליקוטים מפרדס' עמ' שלא

א אמן יתומה
ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום א ְתַעּנּון (כב כא)

"ויתום לא תענון" – איז די סופי תיבות 'אמן', 
א רמז אויף די איסור פון צו ענטפערן א אמן 
יתומה, ד.מ. זיך צו פארזוימען מיטן ענטפערן 
אמן נאך וואס דער וואס זאגט די ברכה האט 

עס שוין געענדיגט צו זאגן.
פרפראות לתורה פרשת משפטים (עס ווערט געברענגט פון 
א אלטן כת"י אין קובץ פעמי יעקב נב)

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  בנבנתיבות אמונים

כו כב

פון ם
צעקת הדל תקשיב ותושיע

פארזעצונג אויפן קומענדיגן זייט

אני מאמין באמונה שלימה...
צו ווייסטו?!

אז ענטפערן אמן איז א טייל וואס ווערט נישט 
אפגעטיילט פון די ברכה, וועגן דעם דארף מען 

עס ענטפערן באלד נאכן ענדיגן די ברכה.
פון די הלכות פון 'אמן יתומה':

• מ'זאל נישט ענטפערן אמן אויב מ'ווייסט נישט וועלעכע 
ברכה האט מען יעצט געענדיגט צו זאגן.

• מ'זאל נישט ענטפערן אמן אויב עס איז אריבער די צייט פון 
'תוך כדי דיבור' פון נאך די ענדע ברכה.

                                           (שו"ע ורמ"א או"ח קכד ח).
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פפופופופוןןןן ן  טט טט

איסור פון 'אמן יתומה'.געשטרויכלט ווערן מיט די און דו וועסט חלילה נישט צו ענטפערן א ריכטיגע אמן, ענדיגן, אזוי וועסטו זוכה זיין צו ענטפערן 'אמן' באלד ביים צו דיין אויער און גיב אכטונג ווען דו הערסט א ברכה, לייג טייערער איד!
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יעדן אינדערפריה פלעגן צוויי תלמידים פון רבי חנינא גיין אויף זייער באשטימטן 
וועג צו די וואלד צו זייער שווערע ארבעט, אויס האקן די ביימער, עס שניידן אויף 
געווען  איז  דאס  שטאט.  אין  פארקויפן  עס  און  צובינדן  עס  שטיקלעך,  קליינע 
יעדע  אבער  ווייניג,  געווען  איז  דעם  פון  פארדינסטן  די  וואס  ארבעט  שווערע  א 
אנשטרענגונג איז פאר זיי ווערד געווען אלץ די אינהאלטס רייכע שעה'ן וואס האט 
די  דארשט  מיט  שלינגען  און  זיצן  זיי  פלעגן  דעמאלטס  אפגעווארט,  נאכדעם  זיי 
קיין  נישט  האט  וואס  וואסער  וואו  געווען  איז  וואס  רבי,  גרויסער  זייער  פון  תורה 

ענדע.
אויך אין דעם אינדערפריה האבן זיך די צוויי ארויס אויף זייער וועג אזוי וואו יעדן 
טאג. אין זייער קליינעם טעשל אין געווען אריינגעלייגט א שטיקל ברויט וואס איז 
געווען געאייגנט זיי צו שפייזן מיט א ענגשאפט אויף די קומענדיגע שעה'ן, זייערע 
מיילער האבן געמורמול'ט דברי תורה וואס האבן דערפרישט זייער הארץ און די 

זעהל.
די צוויי זענען ארויס פון די שטאט, ווען זיי שפירן נישט די ברענדיגע אויגן וואס 
שטאטישער  די   – אסטראלאג  פונעם  אויגן  די  געווען  זענען  דאס  נאך.  זיי  קוקן 
שטערן זעהער, וואס א צייט פריער האט ער געזאגט צו זיינע נאנטע די ביטערע 
געשעהניש וואס ער זעהט אויף די צוויי צדיקים די האלץ העקער: "לעבעדיג זענען 

זיי ארויס פון שטאט – טויט וועלן זיי זיין ביים צוריק קומען צום שטאט".
וואס  צרה  די  איבער  וויסן  זאלן  זיי  אן  וועג  זייער  אין  פארגעזעצט  האבן  צוויי  די 
שוועבט העכער זייער קאפ, פלוצלינג האבן זיי באמערקט א אלטער מענטש מיט 
צוריסענע קליידער ליגט אין די זייט פון די וועג ווען זיינע אויגן שרייען נאך הילף. 
ווען זיי זענען צוגעקומען צו אים מיט א ציטער זענען זיי פארוואונדערט געווארן 
צו הערן פון אים אז שוין דריי טעג וואס עס איז נישט אריין קיין עסן אין זיין מויל...
עס  ברויט,  שטיקל  די  גענומען  ארויס  זיי  האבן  מאל  צוויי  איבערטראכטן  צו  אן 
דעם  מיט  זאל  ער  ארימאן  פארן  געגעבן  זיי  האבן  טייל  איין  צוויי,  אויף  צוטיילט 
איבעריגע  די  מיט  באגענוגן  געמוזט  זיך  זיי  האבן  טאג  דעם  הונגער.  זיין  שטילן 

העלפט.
נאך וואס דער ארימאן האט געגעסן און זיינע אויגן זענען אים ליכטיג געווארן, האט 
ער אויפגעהויבן זיינע אויגן צום הימל מיט א געבעהט פון טיפן הארץ אויף די צוויי 
תלמידים וואס האבן מיט אים גוט'ס געטוהן, און אזוי איז געווען די נוסח התפילה 
פון דעם ארימאן: יהי רצון אז ענק זאלן אויפלעבן אין דעם טאג, אזוי ווי ענק האבן 

אויפגעלעבט מיין זעהל אין דעם טאג.
ווען זיי האבן געענדיגט זייער ארבעט זענען זיי ביידע אריבער נעבן די וואוין ארט 
פון דעם אסטראלאג, און זיינע פריינד זענען זייער איבערראשט געווארן זיי צו זעהן 
אינדערפריה  ליגנער!  א  ביזסט  דו  געזאגט:  אים  צו  זיי  האבן  שטארק,  און  געזונט 
האסטו אונז געזאגט אז די האלץ העקער וועלן זיך נישט צוריק קערן לעבעדיג צו 

זייערע הייזער?!
'איך האב נישט קיין ענטפער!' – האט דער אסטראלאג געמוזט זיך מודה זיין, 'אויב 
איך האב געהאט א דורכפאל מיטן זאגן פון פאראויס, בין איך גרייט צו מודה זיין אז 
די גאנצע חכמה פון אסטראלאגיע איז ליגנט, אבער פראבירט אפשר איבער צוקוקן 
זייערע פעקלעך, ס'קען זיין אז ענק וועלן טרעפן עפעס וואס וועט קענען ערקלערן 

דאס מיספרשטענדעניש'.
זענען זיי צוגעגאנגען און האבן איבער געקוקט די בינטלעך האלץ וואס זיי האבן 
געטראגן מיט זיך, און זיי זענען אויפגעציטערט געווארן צו זעהן א גיפטיגע שלאנג 
וואס איז צושניטן אויף צוויי טיילן, איין טייל ביי זיין פעקל, און איין טייל אינעם 

פעקל פונעם צווייטן...
דעמאלטס האבן די גערירטע האלץ העקער דערציילט פארן  אסטראלאג וואס עס 
האט פאסירט מיט זיי דעם אינדערפריה. יענער האט צוגעהערט צו דעם, און האט 
איך  קען  וואס  אבער  שטארבן,  געדארפט  וואלטן  ענק  אזוי,  "טאקע  צוגעענדיגט: 
טוהן צו ענקער גאט וואס האט זיך איבערגעבעטן מיט זיי דורך א האלבע שטיקל 

ברויט...".
ירושלמי שבת ו ט

די וועג צו אהבת ה'

ְוִאם ָאמֹר יֹאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבִּתי ֶאת ֲאֹדִני ...ַוֲעָבדֹו ְלֹעָלם (כא ה-ו)
דער 'שפת אמת' זאגט אז מ'קען זיך אפלערנען פון די פרשה א אינטערסאנטע 
א  צו  צוקומען  קנעכט  דער  קען  ודם  בשר  א  פון  קנעכט  א  ביי  אויב  זאך: 
צושטאנד פון 'ועבדו לעולם' אויב רופט ער אויס: 'אהבתי את אדוני'; איז דאך 
זיכער אזוי ביי עבודת הבורא, דער וואס רופט אויס יעדן טאג די קאפיטל פון 
"ואהבת את ה' אלוקיך" מיט זיין גאנצן הארץ, וועט אים עס זיכער צוהעלפן זיך 

צו פארבינדן צום באשעפער אויף אייביג. 
('שפת אמת' תרמ"ה)

דער דאקטער האט נישט קיין ערלויבעניש צו מייאש זיין

ַרק ִׁשְבּתֹו ִיֵּתן ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא (כא יט)
חז"ל דרש'נען (ברכות ס א): "ורפא ירפא – פון דא לערנען מיר ארויס אז די תורה 
האט געגעבן א ערלויבעניש פארן דאקטער צו היילן", האט געזאגט אויף דעם 
שטייענדיג  מענטש  דער  זיך  טרעפט  איינמאל  נישט  זצ"ל:  לובלין  פון  חוזה 
איז  שטייגער  נאטורליכן  לויטן  אז  זאגן  וואס  פראפעסארן  אסאך  אנטקעגן 

נישטא קיין מיטל אים צו היילן רח"ל. 
אבער אויף אים ליגט ער זאל ריכטיג אפלערנען די רייד פון חז"ל וואס האבן 
געזאגט: פארן דאקטער איז געגעבן געווארן א ערלויבעניש צו היילן – אבער 
נישט צו מייאש זיין! וועגן דעם אויך ווען עס ליגט חלילה א שארפן שווערד 
אויף זיין האלדז, זאל ער זיך נישט מייאש פון די מדת הרחמים, נאר ער זאל 
פארמערן צו בעטן פארן אויבערשטן, ווייל נאר אין זיינע הענט ליגט דאס לעבן.
אבני זכרון עמ' קפח

די תפילה פון יום או יומיים

ַא ִאם יֹום אֹו יֹוַמִים ַיֲעמֹד א ֻיַּקם ִּכי ַכְסּפֹו הּוא (כא כא)
'נודע ביהודה': אויב אין  האט געזאגט רבי יוסף פון פוזנא דער איידעם פונעם 
לויף פון א גאנץ יאר איילט זיך א מענטש ביים דאווענען און ער כאפא עס אפ, 
אויב אזוי, אויך ווען "יום או יומיים יעמוד" אז איין טאג צי צוויי טעג וועט ער 
דאווענען ווי עס דארף צו זיין – אין יום כיפור און אין די צוויי טעג ראש השנה, 
"לא יקם" – וועט זיין תפילה נישט אנגענומען ווערן, "כי כספו הוא" – ווייל מיט 
זיין אופפירהונג האט ער אויפגעוויזן אז ער האט נישט אינזין פאר כבוד שמים, 

נאר וועגן זיין כבוד, צו פארמערן זיין פארמעגן.
'נחל קדומים' [פון דער חיד"א]

די תפילה פון דעם ארימאן ווערט אנגענומען אויף שלעכט'ס

ַאִּפי  ְוָחָרה  ַצֲעָקתֹו.  ֶאְׁשַמע  ָׁשמַֹע  ֵאַלי  ִיְצַעק  ָצעֹק  ִאם  ִּכי  אֹתֹו  ְתַעֶּנה  ַעֵּנה  ִאם 
ְוָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם... (כב כב-כג)

סומע  גרויסע  א  געלייגט  ארויף  ירושלים  פון  געוועלטיגער  די  האבן  אמאל 
שטייער אויף די אידישע איינוואוינער, און זיי האבן זיך געפינען אין א גרויסע 
פאר  גע'עצה'ט  האט  מיטגלידער  קהילה  די  פון  איינער  דעם.  וועגן  ענגשאפט 
די ראשי הקהילה זיי זאלן אויפהערן צו געבן פאר די יתומים און אלמנות זייער 
זייערע  דורך  און  אויבערשטן  צום  דאווענען  זאלן  זיי  כדי  סומע,  באשטימטע 
תפילות וועלן אלע זוכה זיין צו א ישועה. אן קיין געהעריגע באראטונגען האבן 
די ראשי הקהילה אנגענומען יענעמ'ס פארשלאג, אבער נישט נאר אז זיי זענען 
גרויסע  א  דארטן  אויסגעבראכן  אויך  האט  עס  נאר  געווארן  געהאלפן  נישט 

מגיפה.
חכמי  די  פון  פרימו  יהודה  שמואל  רבי  אויפגעשטעלט  דעמאלטס  זיך  האט 
ענה  "אם  אונז:  פאר  איז  וואס  פסוק  די  גע'דרש'נט  אזוי  האט  ער  און  טערקיי 
תענה אותו" אויב דו וועסט אים פייניגן, ווייל דו ווילסט אז "צעק יצעק אלי", 
ער זאל שרייען צו מיר, זאלסטו וויסן אז "שמע אשמע צעקתו" אויף דעם וואס 
אפי  מיט "וחרה  ווערן  געשטראפט  אויך  נאך  וועסט  דו  און  אים,  פייניגסט  דו 

והרגתי אתכם בחרב" רח"ל.
(שער בת רבים)

פון די אוצרות פון אונזערע רבי'ס 
אויף אמן און תפילה 

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

פערל ווערטער פון די טיש פון גדולי ישראל 
איבער דאס גרויסקייט פון ענטפערן אמן משולחן אמונים

די תפילה וואס האט צוריסן די שלעכטע גזירה

חז"ל זאגן (ברכות נג ב): "גדול העונה אמן יותר מן המברך", און די מפרשים 
איז  אמן  ענטפערן  פון  זכות  די  אז  מעגליך  איז  וויאזוי  זיך,  וואונדערן 
גרעסער פון די ברכה אליינ'ס, ווי עס קוקט דאך אויס איז דער וואס האט 
געזאגט די ברכה האט געטוהן די עיקר, און אן דעם וואלט דאך אינגאנצן 

נישט מעגליך געווען צו ענטפערן אמן?
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וואס האט

די וואך וועלן מיר ברענגען די ערקלערונג פון רבי צבי אלימלך פון דינוב צו די פראגע: 
'אמן' מיט זיין מילוי [=אל"ף מ"ם נו"ן] באטרעפט 297, וויפיל עס באטרעפט 
'נדר גדול', אבער די לשון פון די ברכה - 'ברוך הוי"ה' באטרעפט 254 אזוי וואו 
'נדר' [די ווארט 'אתה' איז נישט קיין טייל פון די ברכה, נאר א וועג וויאזוי צו 
רעדן צו השי"ת]. קומט אויס אז די צווישנשייד צווישן זיי איז 43 – וויפיל עס 
מן  יותר  אמן  העונה  'גדול  לשון  די  אין  מרומז  איז  דאס  און  'גדול',  באטרעפט 
המברך', אז די ווארט 'גדול' איז די צווישנשייד פון צו ענטערן אמן צו די ברכה 

אליינ'ס.
                 'רגל ישרה' [פון הרה"ק רצ"א פון דינוב] מערכת א אות צח

פון  הנאה  האט  עושר  דער  וואס  דעם  מיט  ערשטע,  די  וועגן:  צוויי  אויף  איז 
דער  און  וועלט,  די  אויף  באקומען  געדארפט  האט  ארימאן  דער  וואס  טייל  די 
באשעפער האט וואו אוועק גענומען פון דעם ארימאן זיין טייל און עס אריבער 

געפירט צו דעם עושר.

אויסער דעם, זאגט רבי חיים, טוהט דער ארימאן גוטס מיט דעם עושר מיט דעם 
וואס ער דאוונט פארן אויבירשטן אויף די הצלחה פון דעם עושר, א תפילה וואס 
אין איר זכות איז השי"ת טאקע משפיע אויף אים א שפע פון ברכה, אזוי ווי די 
תורה זאגט עדות (דברים טו י): "נתון תתן לו ...כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך 
בכל מעשך ובכל משלח ידך", און אנטקעגן דעם, דער וואס פארמאכט זיין האנט 
פון צו געבן צדקה שטייט (שם טו ט): "השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך ...ורעה 

עיניך באחיך האביון ולא תתן לו, וקרא עליך אל ה'".

פארזעצונג פון בנתיבות אמונים


