
”אין די וועג וואס א מענטש וויל גיין – פירט מען אים“! אזוי לערנט ארויס די גמרא (מכות י ב) פון 
וואס עס ווערט דערציילט אויף בלעם, אין אנהויב האט אים השי“ת געזאגט ”זאלסט נישט גיין מיט 
זיי“ (כב יב), און ווייל ער האט זייער שטארק געוואלט גיין, האט ער שפעטער באקומען ערלויבעניש 

צו גיין, ”קום לך איתם“ (כב כ).
ענליך צו דעם איז די באקאנטע אויסדרוק: ”אין דבר העומד בפני הרצון!“ וואס איר טייטש איז, עס 
איז נישט פארהאן קיין זאך וואס קען אפהאלטן פון די ווילן, וואו עס זעהט אויס איז די מקור אין 
זוהר הקדוש וואס שרייבט (תרומה קסב ב, וכעי“ז בהרחבה במקץ קצה ב): ”אלע זאכן פון די וועלט זענען 

אנגעהאנגען אין די ווילן“.
וועט מען דאך פרעגן: מיר זעהן דאך אסאך מענטשן וואס זיי זענען נישט מקיים די מצוות ווי עס 

דארף צו זיין, קען מען דען זאגן אז זיי ווילן נישט דינען דעם אויבערשטן?
דערצערנט  זיך  האט  קעניג  א  משל:  וואונדערליכער  א  דעם  אויף  געזאגט  האט  מגיד  דובנער  דער 
צו  אים  באשלאסן  האט  און  אים,  אין  ווידערגעשפעניגט  האט  וואס  הארן  זיינע  פון  איינעם  אויף 
קעניג,  דעם  בארוהיגן  צו  וויאזוי  געוואוסט  האט  האר  דער  נאר  שטראף,  גרויסע  א  מיט  שטראפן 
האט דער קעניג געטראכט אויב דער האר וועט אריינקומען צו אים אין פאלאץ בעפאר ער וועט 
באשטראפט ווערן, וועט אין געלונגען מיט זיין שארפע צינגל טרעפן א וועג וויאזוי אראפנעמען פון 

זיך דעם שטראף.
דער קעניג האט געטראכט א עצה: צו שטעלן שומרים ביי אלע טויערן פון דער פאלאץ וואס וועלן 
אפהאלטן דעם האר פון אריינקומען צום קעניג. נאר וויבאלד דער פאלאץ האט געהאט זייער אסאך 

טויערן, האט דער קעניג געמוזט צוקומען צו הונדערטער שטארקע 
אלע  ביי  געבן  אכטונג  זאלן  זיי  וואס  מענטשן,  באגלייבטע  און 

טויערן, אזאך וואס איז זייער שווער געווען צו אויספירן.
האט זיך אויפגעשטעלט איינער פון די גרויסע ראט-געבער‘ס און 
האט געזאגט: אדוני המלך, אנשטאט צו לייגן אזויפיל היטער‘ס ביי 
יעדע טיר, קען מען זיך באגענוגן מיט איין היטער ביי דעם טיר פון 
די וואוינונג פון דעם האר וואס וועט אים אפהאלטן ארויס צו גיין 

פון זיין הויז, אזוי וועט ער נישט קענען אריינקומען אין פאלאץ.
הרע,  יצר  דער  איז  ראט-געבער,  יענער  ווי  אזוי  איז:  נמשל  די 
גרינגערהייט  געלונגען  נישט  אים  וועט  עס  אז  פארשטייט  ער 
צו  ווילן  שטארקע  זיין  אויספירן  צו  פון  מענטש  דעם  אפהאלטן 
זענען  וואס  וועגן  סאך  די  פון  איינס  אויף  אויבישטער  דעם  דינען 
פאר אים. וועגן דעם, אנשטאט דעם שטעלט ער זיך אוועק נעבן 
א  פון  ווילן –  דעם  בייגן  ער  וויל  אזוי  און  הארץ  פונעם  טויערן  די 
א  צו  קדושה,  און  תפילה  אין  שטייגן  קענען  צו  ווילן  אמת‘דיגע 
נארישע ווילן וואס זיין ציל איז פארברענגען און גלוסטן, און אזוי 
וועט ער שוין נישט דארפן שטעלן ’היטער‘ס‘ ביי יעדן טיר און טיר 
כדי אפהאלטן דעם מענטש פון צו זיך דערהויבן אין רוחניות (אהל 

יעקב, דרוש לערב ר“ה).

דער כח פון ווילן – איז דער כח פון דעם  אינערליכער שטופ
וועלן  דורות  די  פון  געשעהנישן  די  אין  נאכקוקן  וועלן  מיר  אויב 
מיר זעהן אז די כח פון ’רצון‘ איז געווען און איז נאכאלץ די הויפט 
כח וואס שטופט יעדן מבקש ה‘ ער זאל קענען ארויס געבן זיינע 

כוחות הנפש.
יחיא  אבן  גדליה  רבי  מחבר  דער  ווי  והרלב“ג)  (הרא“ש  הקבלה‘  ’שלשלת  ספר  אין  מיר  טרעפן  אזוי 
ספר  די  און  תורה  אויף  פירוש  באקאנטן  דעם  פון  מחבר  דער  ריקאנטי,  מנחם  רבנו  אויף  ברענגט 
נישט  האט  ער  אבער  תורה,  צולערנען  געהאט  ליב  זייער  האט  גאון  ”דער  רקאנטי‘:  ’פסקי  הלכות 
פארשטאנען אזוי גרינג, האט ער פארמערט מיט תעניתים און תפילות אז פון הימל זאל מען רחמנות 
שוהל  אין  געדאוונט  האט  ער  ווען  איינמאל  תורה.  די  פארשטיין  קענען  זאל  ער  אים,  אויף  האבן 
פאסטנ‘דיגערהייט, האט ער איינגעדרימלט, און ער זעהט א מענטש שטייט נעבן אים מיט א כלי 
אנגעפולט מיט וואסער, און ער וועקט אים אויף, און זאגט אים: טרינק! און ער האט געטרינקען, 
און ווען ער האט נאכנישט געענדיגט צו טרינקען דאס גאנצע, איז דער מענטש אוועק געגאנגען. 
געווארן  איז  שכל  זיין  אז  געזעהן  האט  ער  און  שטייגער  זיין  ווי  לערנען  געגאנגען  ער  איז  נאכדעם 
קלאר און פארשטנעליך ווי א אנדערער מענטש, און דעמאלטס האט ער מחבר געווען זיין פירוש 

אויף תורה און די ספר טעמי המצוות...“.
אין דעם ענין, האט דער רבי פון קאצק ערקלערט די נס וואס האט פאסירט מיט די טאכטער פון 
פרעה, ווען זי האט געוואלט ארויסנעמען די קאסטן פון משה פון די וואסער האט זיך איר האנט 
אויסגעצויגן פופציג איילן. יעדער וועט זיך וואונדערן, פארוואס האט זי אויסגעשטרעקט איר האנט 
צו די קאסטן וואס איז געווען ווייט פון איר פופציג איילן? נאר אויב א מענטש גלוסט א געוויסע 

זאל  ער  נאר  אפהאלטן,  אים  קען  וואס  פראבלעם  שום  קיין  פארשטעלן  נישט  זיך  ער  זאל  ציל, 
אויסשטרעקן זיין האנט, און עס וועט זיך אויסציעהן אפילן עטליכע איילן...“ (’אמת ואמונה‘ עמ‘ צב)

אויב איך וועל וועלן – וועל איך עס קענען טוהן
זאגן:  צו  געוואוינט  געווען  איז  זצ“ל  הורוויץ  יוזל  יוסף  רבי  הגה“צ  נובהארדוק  פון  אלטער  דער 
קיינמאל וועל איך נישט פרעגן פאר מיר צי איך קען צי איך קען נישט, נאר אויב איך בין מחוייב 
צי נישט, ווייל אויב איך בין מחוייב עס צו טוהן – וויל איך וועלן, און אויב איך וויל – וועל איך עס 

קענען טוהן!
אגאנץ לעבן האט זיך דער אלטער זצ“ל געפירט אויף דעם צוגאנג, און ספעציעל אין די יארן פון די 
ערשטע וועלט‘ס קריג, ווען צעהנדליגע ישיבות האבן זיך פארמאכט אלץ די שוועריקייטן פון יענע 
מיט  באהאלטן  זיך  און  וועגן  אין  געוואנדערט  האבן  בחורים  טויזנטער  און  הונדערטער  און  צייטן, 
ציטער און שרעק מ‘זאל זיי נישט איינריקן אין די מיליטער וואס האבן זיך זייער גענויטיגט אין נאך 
סאלדאטן צו שיקן צו די בלוטיגע פראנט און באשליסן און זיכער מאכן, די מלחמה - אפשר, אבער 

דאס לעבן פון זיינע סאלדאטן – מער זיכער...
אין יענע שווערע צייטן האט דער אלטער פון נובהארדוק פארשפרייט א ’קול קורא‘ וואו ער זאגט צו 
אז יעדער וואס וועט קומען צו איינס פון זיינע ישיבות וועט געראטעוועט ווערן פון מיליטער. אסאך 
פון זיינע צעהנדליגע  אין איינס  א שיצונג  האבן געטראפן  זיי  און  רוף  זיין  צו  זיך צוגעהערט  האבן 

ישיבות וואס ער האט דעמאלטס געעפנט.
צו  הנפש  כוחות  די  ער  שעפט  וואו  פון  געפרעגט  אים  האבן  וואס  די 
זייערע  אלע  מיט  אויסהאלטן  זיי  און  ישיבות  אזויפיל  אויפשטעלן 
בוזשעווען  ווינטן  מלחמה  די  וואס  צייט  די  אין  פונקט  געברויכן 
איינוואוינער  אירע  פון  טייל  גרויסער  א  און  אייראפא,  גאנץ  אין 
הונגערן נאך א רעפטל ברויט? האט ער געענטפערט: שטעלט אייך 
א  מיט  געווארן  קראנק  איז  קינד  איינציג  זיין  וואס  פאטער  א  פאר 
געפאר,  לעבנ‘ס  א  אין  זיך  געפינט  און  קראנקהייט  אויסטערלישע 
וואס וואלט ער נישט געטוהן צו ראטעווען זיין לעבן? ער איז גרייט 
און  פארמעגן  גאנצע  זיין  געבן  אוועק  נעכט,  און  טעג  פאסטן  צו 

ארבעטן בייטאג און ביינאכט אים צו ראטעווען!
וואלט  אויב  געזאגט,  אלטער  דער  האט  ענק,  פון  איינעם  יעדן  ביי 
די  ווי  אים  ביי  חשוב  געווען  וועלט  ישיבישע  די  פון  רעטענונג  די 
די  זיך  אין  געטראפן  זיכער  ער  וואלט  קינד,  איינציג  זיין  פון  הצלה 
אמביציע צו עפענען נאך הונדערטער ישיבות! ווייל ווען א מענטש 
וויל עפעס, וועט ער זיכער טרעפן די ריכטיגע כוחות צו עס ברענגען 

לכלל מעשה! (’שאיפות‘ עמ‘ קלב).
האט  וואס  ישראל‘,  ’בית  דער  רבי  גערער  הייליגער  דער  אויך 
און  שטאפל,  נידריגן  איר  פון  קריג  די  נאך  הויף  זיין  אויפגעבויעט 
און  תורה  פון  אימפעריע  גרויסע  א  אלץ  געשטעלט  אוועק  עס 
געוויזן  האט  אבינו  יעקב  ויהי):  ד“ה  תשכ“ז  (ויצא  געזאגט  האט  חסד, 
און אויסגעטרויטן די וועג אויף אלע דורות, אז א מענטש קען זיך 
שטארקן אויף אלעם, און די עיקר איז – די רצון און דאס גלוסטעניש!

רצון יראיו יעשה
געשעהנישן  און  ציטאטן  מיט  שיעור  א  אן  זיין  מאריך  קענעען  מיר 
איבער דעם כח פון א אמת‘דיגע רצון צו צוברעכן יעדע וואנט און יעדע 
שטרויכל אויפן וועג צו דינען דעם באשעפער, אבער עס זעהט אויס אז עס איז גענוג מיט די ביסל 
וואס מיר האבן געברענגט צו קענען זעהן ווי ווייט איז וויכטיג פאר יעדן איינעם דאס צו וויסן ווען 

ער וויל גיין אויף די וועג וואס פירט צו עבודת ה‘.
קענען  זיך  זאלן  מיר  צוהעלפן,  זיכער  עס  וועט  געדאנק,  די  אונז  אין  ארייננעמען  וועלן  מיר  אויב 
פארמעסטן און קענען ביישטיין יעדע נסיון. אזוי איז, צ.ב.ש. ביים דאווענען וואס נעמט אריין אין 
זיך אזויפיל איינצעלהייטן, ווי אויפשטיין פריה, אינזין האבן, זיך אפהאלטן פון צו רעדן נארישקייטן, 
און נאך אסאך זאכן וואס דא איז נישט די פלאץ זיי אויסרעכנען – דורך א אמת‘דיגע ריינע ווילן קען 

יעדער זיך שטארקן און ביישטיין מיט גרויס הצלחה.
און ספעציעל ווען מיר רעדן איבער דאס ענין פון זאגן ברכות און ענטפערן אמן מיט כוונה, אזאך 
וואס נישט איינמאל פאדערט עס מ‘זאל זיך אנשטרענגען און זיך שטארקן – אויב מיר וועלן שטעלן 
אקעגן אונזערע אויגן די סאך מאמרי חז“ל וואס רעדן איבער די מעלה און דער שכר פון דער וואס 
ענטפערט אמן מיט כוונה, און אויף די ספעציעלע מעלה פון א ברכה וואס מ‘ענטפערט אויף איר 
אויבן  ווי  און   – דעם  אים  שטארקן  צו  זיך  ווילן  שטארקער  א  ערוועקן  אונז  אין  דאס  וועט  אמן, 

ס‘וועט  וואס  הצלחה  די  מיט  פארזיכערט  זיין  מען  קען   – ווילן  א  דא  איז  עס  ווען  דערמאנט, 
אנקומען!

פרשת בלק

בס"ד

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

ם“! אז

פון ם
אין דבר העומד בפני הרצון

די גאולה אין די זכות פון אמן 
ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים א ִיְתַחָּׁשב (כג ט)

’אמן‘,  תיבות  סופי  די  איז   – לא‘  ובגויים  ’ישכון 
דאס לערנט אונז אז אין זכות פון אכטונג געבן צו 
ענטפערן אמן וועט קומען די גאולה און די אידן 
מקויים  וועט  עס  וואס  צייט  די  דערגרייכן  וועלן 

ווערן ”בגוים לא יתחשב“.
חלק יעקב פרשת בלק

אמן אויף יעדע ברכה
ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל (כד ד)

געזאגט:  האט  קאמארנא  פון  מהרי“מ  הרה“ק 
א  אז  רמז  א  דאס  ’אמן‘.  אותיות  די  זענען  ’נאם‘ 
מענטש דארף ענטפערן אמן וועט ער איז ”שמע 
אמרי אל“ – וויאזוי מ‘לויבט השי“ת מיט א ברכה.
שלשלת קאמארנא עמ‘ שעד

הן עם כלביא יקום צו ענטפערן אמן
ווען בלעם האט געזעהן וויאזוי די אידן היטן אפ 

אויך די לייכטע מצוות, האט ער געזאגט:
(במדבר רבה כג כד)איך קען זיי נישט שעלטן!

די ווערטער פון די מדרש זענען זייער פאסיג צו וואס דער גאון הקדמון 
רבי יעקב אלבה שרייבט אויף די פסוק אין אונזער פרשה (כג כד): ”הן עם 
כלביא יקום, אז די סופי תיבות ’הן עם כלביא‘ - איז ’אמן‘, דיך צו לערנען 
אז די לייכטע מצוה פון ענטפערן ’אמן‘ וואס די אידן האבן געענטפערט, 

(תולדות יעקב)דאס האט אפגעהאלטן בלעם פון צו שעלטן.

טייערע ‡י„ן!

לאמיר זיך מחזק זיין אין די מנהג 

יעדן  אויפשטיין 
הקדמונים, 

שטארקייט 
א  מיט  נדערפריה 

אי

פאר  השחר  ברכות  די  זאגן 

ענטפערן 
וועט  וואס  איינעם 

נאכדעם אמן.

זכות  די  אין  אז  זיכער  איז  עס  און 

זוכה  מיר  וועלן  אמן  ענטפערן 
פון 

יצול ווערן פון אלעס שלעכטס 
זיין נ

אויף  טראכטן  פיינט  אונזערע  וואס 

אונז יעדן טאג
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אין ירושלים האט געוואוינט א איד א צדיק, דער גאון רבי משה אהרן שטערן זצ“ל, דער 
מנהל רוחני פון די בארימטע ישיבה ’קאמעניץ‘.

שוין  האט  עס  און  געווארן  קראנק  שטארק  ער  איז  יאר  אכט  געווען  אלט  איז  ער  ווען 
אויסגעזעהן ווי ער גייט זיך געזעגענען פון די וועלט רח“ל. זיין פאטער רבי יוסף זצ“ל, 
דער איידעם פון דעם באקאנטן צדיק רבי יעקב יוסף הערמאן זצ“ל, האט נישט געשוינט 

קיין פלאג צו ברענגען א רפואה צו זיין זוהן.
ער איז ארום געלאפן פון צופריה ביז ביינאכט צווישן די הייזער פון די גרויסע פראפעסארן 
און באקאנטע עסקנים, ער האט געהאלטן אין איין בעטן א ברכה פון די גדולי ישראל, 
ער האט ארגעניזירט מנינים צו זאגן תהילים, און טראץ דעם האט ער פארברענגט טאג 
און נאכט נעבן די בעט פון זיין זוהן מיט א זארג און א איבערגעגעבנקייט וואס עס איז 

נישט פארהאן אין איר גלייכן.
אין איינס פון די טעג האט זיך דער פאטער געוואנדן צו זיין קינד און האט אים געזאגט: 
אויך  וועסטו  ווען  געזונט,  דיין  אויף  ארומיגע  די  זיך  פלאגן  וויפיל  קינד  מיין  נאר  זעה 

עפעס טוהן צו דעם?!
וואס קען איך טוהן? – האט דער קינד זיך געווינדערט מיט א שוואכן שטימע.

’נעם זיך אונטער עפעס א גוטע קבלה וואס אויף דעם וועסטו אכטונג געבן מיט דיין 
גאנצן כח אויף אייביג‘ – האט דער פאטער פארגעשלאגן ווייעכערהייט; ’די זכות וועט 

דיר זיכער העלפן דו זאלסט געזונט ווערן‘ – האט ער געזאגט מיט א האפענונג.
דער יונג קינד האט געטראכט צו זיך אביסל און האט באשלאסן: איך נעם זיך אונטער 

אכטונג צו געבן פון דעם היינט‘יגדיגן טאג צו דאווענען נאר מיט מנין, חוק ולא יעבור!
ער האט געוואוסט אז ער האט זיך אונטער גענומען נישט קיין גרינגע זאך, אבער ער איז 

געווען גרייט צו טוהן אלעם כדי ער זאל שוין געזונט ווערן.
און  האפענונג  זייער  געווארן  פארווירקליכט  איז  נאכדעם  טעג  געציילטע  ניסים!  ניסי 
דער קינד משה אהרן האט זיך אנגעהויבן צו שטארקן ביז ווען ער איז אינגאנצן געזונט 

געווארן.
שוין  איז  אהרן  משה  קליינער  דער  דעמאלטס.  פון  אריבער  שוין  זענען  יארן  אסאך 
גרויס געווארן, און ער איז אויסגעשטיגן דער מנהל פון די קאמעניצער ישיבה, אבער די 
איין  קיין  פארפעלט  נישט  האט  ער  פארגעסן,  נישט  קיינמאל  ער  האט  אונטערנעמונג 

תפילה פון צו דאוווענען מיט מנין.
אין איינע פון די טעג האבן זיך געוואנדן צו אים די ראשי הישיבה, און אים געבעטן, ער 
זאל מסכים זיין צו פארן קיין אמעריקע און ארויס העלפן די עקזיסטענץ פון די ישיבה. 
ווייל ער האט געהאט א גוטן שפראך, און האט געקענט די ענגלישע שפראך, איז נישט 
געווען קיין פאסיגער פון אים צו די שליחות, און ער האט פארשטאנען אז ער וועט זיך 

נישט קענען ארויסדרייען פון דעם.
באשלוס,  זיין  איבערגעגעבן  האט  ער  בעפאר  אז  וואונדער,  קיין  געווען  נישט  איז  עס 
האט ער זיך פארבינדן צו א טרעוול אגענט, און זיך נאכגעפרעגט אויף די חשוב‘סטע פון 

אלעם – אויב אויפן עראפלאן קען מען דאווענען מיט מנין?
ער האט נישט באקומען קיין גלאטע ענטפער. עס ווענדט זיך אין די צאל פון די אידן 
וואס פארן מיט, אין די וועטער און אין נאך געוויסע איינצעלהייטן, אסאך מאל מאכט 

זיך דארט א מנין, אבער מען קען עס נישט פארזיכערן פון פאראויס.
די פארוואונדערטע  פאר  געמאלדן  אהרן  משה  רבי  האט  נישט!  מען  פארט  אזוי,  אויב 

מנהלים פון די ישיבה.
זיי האבן אים פראבירט אפצורעדן פון זיין באשלוס מיט די טענה פון ”עת לעשות לה‘“, 
די רייזע איז דאך פארן אויבערשטנ‘ס וועגן... אבער דער משגיח האלט זיך ביי זיינס – 

מיט די קבלה גייט ער ביזן סוף, און ער ריקט זיך נישט אוועק פון דעם!
די מנהלים וואס האבן פארשטאנען אז דער משגיח וועט נישט טוישן זיין מיינונג, און זיי 
האבן געוואוסט ווי שטארק עס וועט ווירקן דאס פארן פון דער משגיח אויף די הצלחה 
פון די ישיבה, האבן באשלאסן זיך אנשטרענגען מער. און אזוי, האט מען פארשאפט א 
פלאץ וואס אויף א עראפלאן וואס אינמיטן וועג קיין אמעריקע שטעלט זי זיך אפ אויף 
א קורצע סטאפ אין האלאנד, אויף אזויפיל צייט ער זאל אניאגן צו פארן צו די שוהל אין 

אמסטערדאם צו דאווענען שחרית.
האבן  דאך  צייט,  די  מיט  אויסגערעכנט  שטארק  זייער  איז  עס  אז  געוואוסט  האבן  זיי 
אים  וועט  האבן  מצוה  שלוחי  די  וואס  דשמיא  סיעתא  ספעציעלע  די  אז  געהאפט  זיי 

באגלייטן.
נאך עטליכע טעג איז דער משגיח פון קאמעניץ שוין געזיצן אויפן עראפלאן וואס פארט 
קיין אמעריקע דורך האלאנד, ווען די עראפלאן האט געלאנדעט אין האלאנד האט ער 

זיך צוגעאיילט ארויסגיין פון די עירפארט.
א  יארן.  יענע  אין  האלאנד  אין  געזעהניש  געווענליכע  קיין  געווען  נישט  איז  דאס 
בייטל  טלית  זיין  הוט,  ברייטע  א  מיט  אנגעטוהן  פנים,  הדרת  א  מיט  איד  ירושלימ‘ער 
טראגט ער אונטער זיין ארעם, און גייט אין די גאסן פון די שטאט ווי אין איינע פון די 

ירושלימ‘ע גאסן.
האבן  וואס  גוים  טויזנטער  די  ביי  אינטערעסירן  זיך  פראבירט  האט  אהרן  משה  רבי 
אים ארום גענומען, אפשר ווייסט איינער פון זיי ווי ער קען טרעפן א מנין שחרית ווי 
שנעלער... אבער פארשטייט זיך ער האט נישט אנגעטראפן די ריכטיגע אדרעס וועמען 

צו פרעגן.
פלוצלינג, ווי פון הימל האט זיך נעבן אים אפגעשטעלט א שיינע מאשין. איר דרייווער, 
מיט א פרומע געשטאלט, האט געעפנט די פענסטער און געפרעגט מיט יראת הכבוד 

פארן משגיח - ”וואו וויל דער רב אנקומען?“
”איך זיך א מנין צו דאווענען שחרית!“ – האט דער משגיח געענטפערט מיט פעסטקייט.
”איך בין אויך אויפן וועג אהין“ – האט דער דרייווער געזאגט מיט א איבעראאשונג, און 

האט באלד פארבעטן דעם רב ער זאל מיטקומען מיט אים.
א קורצע צייט נאכדעם האט דער משגיח זיך געזעהן ביי א אריינגאנג פון א שיינע הויז, 
דארטן האבן שוין געווארט אכט אידן, זיי האבן דארטן געדאוונט צוזאמען שחרית, און 
זאל  ער  כדי  צום עירפארט  רב  דעם  פון זיי צוגעפירט  האט איינער  באלד נאכן ענדיגן 

אניאגן, אין דאס לעצטע מינוט, צו פארזעצן זיין וועג קיין אמעריקע.
משגיח  דער  האט  עליונה“  השגחה  די  פון  וועגן  וואונדערליכע  די  זעה‘ט  און  ”קוק‘ט 
געזאגט צו זיינע תלמידים אסאך יארן שפעטער, ”אכט מענטשן נעמען זיך צוזאם פון 
אלע זייערע וואוין ערטער צו דאווענען בציבור, דער ניינטער דארף זיך מצרף זיין פון 
זיין פארווארפענעם וואוין ארט, און וויאזוי וועט מען טרעפן דעם צענטן? אזוי ווי איר 
הערט, פון ארץ ישראל האט מען זיי צוגעברענגט ’ביזן שטוב‘ א איד וואס וועט משלים 

זיין די מנין צו קענען דאווענען בציבור“.
האב  ”איך  געענדיגט,  משגיח  דער  האט   – אותו“  מוליכים  ללכת  רוצה  שאדם  ”בדרך 
דער  און  בציבור,  דאווענען  געוואלט  אויך  האבן  זיי  בציבור,  דאווענען  געוואלט 
פון  פלאץ.  איין  אויף  געברענגט  אלע  אונז  האט  חסדים  גרויסע  זיינע  מיט  אויבישטער 
דברים  מיט  פארבינדונג  א  האט  וואס  זאך  יעדע  ביי  אז  אפלערנען  זיך  ענק  זאלן  דעם 

שבקדושה - איז פארהאן די כלל פון ’אין דבר העומד בפני הרצון‘!“.
טיב הקהילה פרשת בלק תשע“ג

די כח פון די מויל געהערט נאר פאר די אידן
ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַא ה‘ ִנָּצב ַּבֶּדֶר ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו (כב כג)

געגעבן  איז  מויל  דאס  בלעם:  פאר  געזאגט  האט  מלאך  דער  יג):  כ  (במ“ר  מדרש  אין  זאגן  חז“ל 
געווארן פאר יעקב, אזוי ווי עס שטייט ”הקול קול יעקב“ ...און אלע פעלקער לעבן אויף זייער 
שווערד, און אז דו טוישט אויף דיין פאך און דו קומט מיט זייער פאך, וועל איך אויך קומען אקעגן 

דיר מיט דיין פאך! וועגן דעם שטייט ”וחרבו שלופה בידו“.
א  מיט  ’שלופה‘  דא  שטייט  עס  וואס  פון  עס  דרש‘ענען  חז“ל  אז  (שם)  יוסף‘  ’עץ  דער  ערקלערט 
’שלפה‘ אן א וא“ו, איז עס ווי עס וואלט  וא“ו, אנדערשט ווי שפעטער (פס‘ לא) וואס עס שטייט 
געשטאנען ’שלו-פה‘, ד.מ. אז די כח פון די מויל געהערט פאר די אידן און נישט פאר די אנדערע 

פעלקער.

זיך באלד מתוודה זיין אויף יעדע זינד
ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ַמְלַא ה‘ ָחָטאִתי (כב לד)

מיר טרעפן אז די חכמים דרש‘ענען (במ“ר כ טו) די פסוק אלץ א שאנד פון בלעם: ער איז געווען א 
רשע א פאפער און האט געוואוסט אז נאר די כח פון תשובה קען אפהאלטן די שלעכט‘ס, ווייל 
ווער עס איז זיך מתוודה און זאגט ’חטאתי‘ האט נישט קיין מלאך קיין כח אים שלעכטס טוהן. איז 

טייטש, אז בלעם האט זיך מתוודה געווען נאר כדי אז זיינע קללות זאלן יא מקוים זיין.
פון די אנדערע זייט, האט געזאגט דער משגיח רבי ירוחם פון מיר, טרעפן מיר ביי אדם הראשון, 
אז ווען ער האט געזינדיגט און געגעסן פון די עץ הדעת, כאטש וואס שפעטער האט ער תשובה 
געטוהן מיט גרויסע סיגופים (זעה עירובין יח ב), אבער ווייל ער האט נישט באלד געזאגט ’חטאתי‘ – 

איז ער געשטראפט געווארן.
פון דא קען זיך יעדער לערנען, אז אויב ער איז חלילה נכשל געווארן מיט א עבירה במחשבה, 
בדיבור צי במעשה, זאל ער אכטונג געבן באלד צוריק חרטה האבן און זאגן: רבונו של עולם, איך 
האב געזינדיגט, איך האב חרטה געפילן אויף וואס איך האב געטוהן, און איך נעם מיך פאר אז פון 

תפארת שמשון בראשית היינט און ווייטער וועל איך שוין נישט אזוי טוהן!

תפילה בציבור ראטעוועט פון קטרוגים
ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים א ִיְתַחָּׁשב (כג ט)

בדרך רמז קען מען אזוי טייטשן די פסוק: ”הן עם לבדד“ – ווען צעהן מענטשן דאווענען צוזאמען 
און  זיי  צווישן  רועהן  השי“ת  ”ישכון“  וועט  דעמאלטס  ’בדד‘,  ווארט  די  באטרעפט  עס  וויפיל 
אננעמען זייער תפילות, און אויך אויב אלע פעלקער וועלן זיי וועלן שלעכטס טוהן, ”לא יתחשב“ 

– זענען זיי ווי גארנישט, ווייל השי“ת איז צווישן די אידן.
ויאסוף דוד

שטיין ביים ענטפערן אויף דברים שבקדושה
ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר קּום ָּבָלק ּוֲׁשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצּפֹר (כג יח)

פון די פסוק ברענגט דער גאון רבי ישעיה וויינער זצ“ל א ראיה צו די פסק פון דעם רמ“א (או“ח נו 
א): מ‘דארף שטיין ווען מ‘ענטפערט אויף א קדיש און אזוי אויך אויף יעדע דבר שבקדושה, ווייל 
אויך בלעם האט געזאגט פאר בלק: שטיי אויף, און אויב בלעם האט אזוי פארשטאנען – איז דאך 

בגדי ישע ח“א סי‘ נוזיכער אז אונז דארפן זיך אזוי פירן!

א ווארענונג פאר די מסטינים און די מקטרגים
ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתי ִיְׂשָרֵאל (כד ה)

ס‘איז א מנהג ישראל צו זאגן די פסוק מיט נאך פסוקים ווען מ‘הייבט אן צו דאווענען.
און טאקע, אסאך פרעגן, פארוואס דארפן מיר אנהויבן דאס סדר פון דאס דאווענען, פונקט מיט 

די פסוק וואס דער פארשאלטענער רשע האט געזאגט?
אבער, א גרויסע מוסר השכל ליגט דא באהאלטן, יעדער איד ווען ער קומט דאווענען שטויסט 

זיך אן אין אסאך מסטינים און מקטרגים וואס ווילן אים פארדרייען און שטערן דאס דאווענען.
וועגן דעם, מיטן זאגן ’מה טובו‘ איז מען זיי מרמז – עס וועט ענק גארנישט העלפן! בלעם האט 
געוואלט שעלטן די אידן, און וואס האט שפעטער פאסירט מיט אים...?! אויך ענק, הייבט נישט 

אן צו שעלטן, ווייל ווער ווייסט וואספארא ברכה וועט פון דעם ארויס קומען...
יגדיל תורה

פארוואס איז השי“ת נישט געווען אין כעס
אין גמרא (סנהדרין קה ב) שטייט אז אין דעם פסוק האט בלעם אינזין געהאט אויף די בתי כנסיות 
און די בתי מדרשות פון די אידן. לכאורה דארף מען פארשטיין, וואס האט בלעם געוואלט מיט 

דעם זאגן?!
א וואונדערליכער פשט אויף דעם האט געזאגט דער גאון מהר“י איטינגא זצ“ל, אב“ד זולצבאך, 
ווען ער איז געווען אין עלטער פון זיבן יאר, און שרייבט אז זיין פאטער האט עס זייער געלויבט:

אין מסכת ברכות (ז א) ווערט געברענגט אז בלעם האט געוואוסט צוטרעפן די צייט וואס השי“ת 
איז אויפגערעגט, נאר השי“ת האט זיך אין די טעג נישט גערעגט. און דארט (ו ב) זאגט אויך די 
גמרא, אז ווען השי“ת קומט אין שוהל און ער טרעפט נישט דארט קיין צעהן מענטשן, ווערט 

ער באלד אין כעס.
און  בלק  פאר  פארענטפערן  געוואלט  בלעם  זיך  האט  דעם  מיט  אז  מען  פארשטייט  דעם  לויט 
האט אים געזאגט: דו זאלסט וויסן מה טובו אוהלך יעקב, אז זיי קומען אין שוהל נאך בעפאר די 
צייט, און וועגן דעם האט השי“ת זיך נישט אויפגערעגט אין די טעג און איך קען זיי נישט שעלטן.
’עדות ביהוסף‘ שמא

אויך שיין אינעווייניג
און דער בעל ’תולדות יעקב יוסף‘ האט געטייטש די פסוק בדרך צחות:

’מה טובו אהליך יעקב‘ – דאס זענען די שיינע שוהלן, אבער נאר בתנאי אז ’משכנותיך ישראל‘ – אז 
אינעווייניג איז פונקט ווי אינדרויסן, ד.מ. אז עס דארטן זיצן תלמידי חכמים.

א קל וחומר אויף גוט‘ס
ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵא-ל ְויֵֹדַע ַּדַעת ֶעְליֹון (כד טז)

רש“י ברענגט וואס חז“ל זאגן (ברכות ז) אויף דעם וואס ס‘שטייט ’יודע דעת עליון‘ אז בלעם האט 
געוואוסט פונקטליך ווען איז די מינוט וואס השי“ת ווערט אין כעס, כדי אז אין די מינוט וועט ער 
שעלטן די אידן און אזוי וועט עס חל זיין. און אין תוספות (שם ד“ה שאלמלי) שטייט אז כאטש אז אין 
די צייט וועט ער נישט אניאגן צו שעלטן, פון דעסוועגן אויב וואלט ער אנגעהויבן צו שעלטן אין 

יענע מינוט, וואלט ער געקענט ווייטער שעלטן און עס וואלט ח“ו מקויים געווארן.
פון דעם ברענגט דער קאזשיגלאבער גאון זצ“ל אין נאמען פונעם יהודי הקדוש פון פארשיסחא 
א וואונדערליכער לימוד זכות אויף די אידן וואס הייבן אן צו דאווענען פאר זמן תפילה, אבער זיי 
ענדיגן אסאך שפעטער: ווייל אויב ביי א קללה נוצט עס ווייל מ‘האט אנגעהויבן אין די זמן וואס 
איז פאסיג צו שעלטן, אויב אזוי איז דאך מידה טובה מרובה, אז ווען מ‘דאוונט – אויב מ‘האט עס 

אנגעהויבן פארן צייט, קען עס אנגענומען ווערן כאטש וואס מ‘האט עס געענדיגט נאך די זמן.
 שו“ת ארץ צבי קכא

פערל ווערטער איבער אמן 
און תפילה אין די פרשה פון די וואך

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו

מעפני
די מויל פון

פער
או ם

צ

א
א ניםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
שאדם רוצ


