
פרשת בחקותי

בס"ד

ווען ווערט אנגענומען די תפילה פון די צדיקים?
"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו... ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" (כו ג-ד)

בן  חנינא  רבי  אויף  דערציילט  ווערט  ב)  (כד  תענית  מסכת  אין 
אנגעהויבן  האט  אינמיטן  וועג,  אויפן  געגאנגען  איז  וואס  דוסא 
מיט  פול  געווארן  איז  ערד  די  רעגן,  שטארקע  א  אראפגיין 
רבי  האט  גיין.  דאס  שווער  זייער  געווארן  איז  עס  און  בלאטע 
געזאגט:  האט  און  הימל  צום  אויגן  זיינע  אויפגעהויבן  חנינא 
חנינא  און  גוט  איז  וועלט  גאנצע  די  "פאר  אז  זיין  קען  וויאזוי 

געפינט זיך אין צער?!" און באלד האט אויפגעהערט די רעגן.
דעם  מעזריטש  פון  מגיד  דער  טייטש  מעשה  די  מיט 
ִגְׁשֵמיֶכם  ְוָנַתִּתי  ֵּתֵלכּו...  ְּבֻחּקַֹתי  "ִאם  פסוק:  אויבנדערמאנטן 
ְּבִעָּתם" – ווען כלל ישראל פירט זיך אויף ווי עס דארף צו זיין און 
זענען מקיים די רצון ה', וועט אראפ קומען די רעגן אין זייער 
נישט  וועלן  זיי  שטערט  עס  וואס  צדיקים  די  אויך  און  צייט, 
מ'וועט  אויב  אבער  אפהאלטן,  עס  תפילה  זייער  מיט  קענען 
זיך נישט אויפפירן ווי עס דארף צו זיין, וועט דער אויבישטער 
צוהערן צו די תפילה פון די צדיקים און ער וועט אפשטעלן די 

'אור תורה' עמ' מגרעגן ווען זיי וועלן בעהטן.

שלום העלפט פאר די נשמה פונעם נפטר
"ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד" (כו ו)

מחלוקת  ביטערע  א  האט אויסגעבראכן  טעג  די  פון  איינע  אין 
אלע  ווען  אבלים,  עטליכע  צווישן  קהילה  שאמלוי'ער  די  אין 

האבן געוואלט צוגיין צום עמוד דאווענען לעילוי נשמת.
דער  רב  באליבטער  זייער  צו  צוגעגאנגען  איז  זיי  פון  איינער 
זאל  ער  אז  געבעהטן  אים  און  עהרנרייך  זלמן  שלמה  רבי  גאון 
אים  רב  דער  האט  צדדים.  די  פון  איינע  לטובת  אננעמען  זיך 
דאווענען  אז  אויך  ווייס  איך  פיקחות:  זיין  מיט  געענטפערט 
פארן עמוד איז א טובה פאר די נשמה פון א נפטר, אבער איך 
דעם,  אויף  קריגן  זיך  זאל  ער  אז  צורעדן  נישט  קיינעם  וועל 
נאר  מחלוקת,  ווי  זאך  ערגערע  א  פארהאן  נישט  איז  עס  ווייל 
די  פאר  טובה  גרויסע  א  איז  קריג  די  אפהאלטן  פארקערט, 
אין  דא  מיר  האבן  דעם  אויף  רמז  א  און  נפטר.  פונעם  נשמה 
פסוק: "ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ" – ווען עס הערשט שלום צווישן די 
קינדער וואס לעבן דא אויף די וועלט, "ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד" – 

וועלן די טויטע רועהן בכבוד אן קיין שום שטערונגען.
'אגרות לחם שלמה' קלו

די מאה ברכות איז א קעגן די מזיקים
ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו (כו ח)

חז"ל זאגן (במדב"ר יח כא) אז דוד המלך האט מתקן געווען צו זאגן 
מאה ברכות יעדן טאג, און דורך דעם האט זיך אויפגעהערט די 

מגיפה וואס האט געהערשט אין כלל ישראל רח"ל.
א וואונדערליכער רמז אויף דעם קען מען טרעפן אין דעם פסוק: 
"ּוֵמָאה ִמֶּכם" – ד.מ. אז די מאה ברכות וואס ענק זאגן יעדן טאג, 
"ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו" – וועלן נאכיאגן די צעהנדליגע טויזנטער מזיקים 
וואס רינגלען שטענדיג ארום דעם מענטש, אזוי ווי עס שטייט 

(תהלים צא ז) "ִיּפֹל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ ֵאֶלי א יִגָּשׁ".
אור החיים; עיון יעקב מנחות מג ב

צוברעכן די 'עול' – איז דער סימבאל פון די גאולה שלימה
"ָוֶאְׁשּבֹר מֹטֹת ֻעְּלֶכם ָואֹוֵל ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות" (כו יג)

ביים ענדע בענטשן בעהטן מיר: "הרחמן הוא ישבור עול 

לכאורה  לארצנו".  קוממיות  יוליכנו  והוא  צווארנו  מעל  הגוים 
איז  תפילה  די  פון  נוסח  די  וויבאלד  לשון,  דאס  שווער  איז 
אזוי  נישט  מיר  בעהטן  פארוואס  פסוק,  אונזער  אויף  געבויעט 
מוטות  ישבור  הוא  "הרחמן  פסוק:  די  אין  לשון  די  איז  עס  ווי 

עול הגוים"?
נאר ערקלערט דער גאון רבי שלמה זלמן אולמאן דער רב פון 

ביסטריץ:
די  אין  אקערן  צו  מ'ענדיגט  וואס  צייט  די  קומט  עס  ווען 
די  צוברעכן  צו  פעלד-ארבייטער  די  פון  מנהג  די  איז  פעלדער 
לאנגע שטאנגען פון די אקער אייזן וואס ליגט אויף די האלדז 
נייע  צו  מען  גרייט  יאר  קומענדיגע  די  און  בהמות,  די  פון 
צוברעכן  וואס  ארבייטער  פארהאן  זענען  עס  אבער  שטאנגען. 
אויך די אקער אייזן אליינ'ס, די זענען וואס ווילן שוין אינגאנצן 

אויפהערן צו ארבעטן אויפן פעלד.
שטייט  גלות  ערשטע  די  איבער  זיך  באציהט  תורה  די  ווען 
השי"ת  וועט  שטאנגען  די  נאר  אז  ֻעְּלֶכם",  מֹטֹת  "ָוֶאְׁשּבֹר 
בלייבן  איבער  יא  וועט  אליין  אייזן  אקער  די  אבער  צוברעכן, 
אויף דעם קומענדיגן גלות. אבער מיר וואס געפינען זיך אינעם 
לעצטן גלות בעהטן מיר פון השי"ת אז ער זאל צוברעכן דעם 
'עול' אליינ'ס, אזוי וועלן מיר אויסגעלייזט ווערן אינגאנצן און 

'צל העדה'נישט ווייטער גיין אין גלות.

מ'טאר נישט דאווענען בדרך ארעי
"ְוִאם ֵּתְלכּו ִעִּמי ֶקִרי" (כו כא)

דער ט"ז שרייבט (או"ח קצא א):
אין די פסוק זענען מיר אנגעווארנט געווארן אז בשעת ווען מיר 

זאכן,  אנדערע  אין  זיין  דעת  מסיח  נישט  מיר  טארן  דאווענען 
נאר מיר דארפן זיך קאנצעטרירן אינעם דאווענען אליין. ווייל 
ווער עס דאוונט אדער זאגט א ברכה און זיין מח איז דעמאלטס 
באשעפטיגט מיט אנדערע זאכן, קומט אויס אז זיין דאווענען 
ֵּתְלכּו  אויף "ְוִאם  עובר  איז  ער  און  ארעי,  בדרך  געטוהן  ווערט 
ברכות  זאגן  און  דאווענען  ביים   – עמי'  'תלכו  ד.מ.  ֶקִרי",  ִעִּמי 

פאר מיר, וועלן ענק עס טוהן בדרך ארעי.

דארט  שרייבט  ט"ז  דער  וואס  פארצייכענען  מ'דארף  און 
ווייטער, אז נישט נאר דער וואס איז באשעפטיגט מיט דברים 
בטלים בשעת'ן דאווענען איז עובר אויף דעם איסור, נאר אויך 
דער וואס פארטראכט זיך אין דברי תורה איז עובר אויף דעם. 
און אין 'ספר חסידים' שטייט שוין (תקמו): "און אויב דו וועסט 
אוועק נעמען פון דיין הארץ די דברי תורה ווען דו דאוונסט... 
האסט  דו  וואס  איינס  אנשטאט  באצאהלן;  דיר  השי"ת  וועט 

פארגעסן וועסטו געדענקען אסאך אסאך".

אנהענגען אין א 'מקרה' – איז דער שורש פון די צרות
"ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ְּבֶקִרי: ְוָהַלְכִּתי ִעָּמֶכם ַּבֲחַמת ֶקִרי" (כו כז-כח)

יעדע  אין  אז  רמב"ם  דער  פסק'נט  תעניות  הלכות  אנהויב  אין 
צייט ווען עס פאסירט א אומגליק ביים ציבור אדער ביי א יחיד, 
דארף מען זיך אויפוועקן און תשובה טוהן, און חלילה מיר זאלן 
טראכטן אז עס איז געשעהן פארצופאל, ווייל די ציהל פון די 
צרה איז – צו נתעורר ווערן צו תשובה. און דער רמב"ם צייכנט 
אן דעם פסוק: "ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ְּבֶקִרי" – אויב ענק וועלן זאגן אז 
די צרה איז געקומען אויף ענק פארצופאל, דעמאלטס "ְוָהַלְכִּתי 
ִעָּמֶכם ַּבֲחַמת ֶקִרי " – אז נישט נאר אז די צרה וועט נישט אוועק 

גיין, נאר זי וועט נאך מער ערגער ווערן.
נוסח  די  צו  אן  ער  צייכנט  עמ' 443)  (ח"א  מועד'  'פעמי  ספר  אין 
'סליחות' וואס מיר זאגן עשרה בטבת, וואס איז אוועק  פון די 
"ֲאבֹוַתי  יסוד:  אויבנדערמאנטן  דעם  לויט  געווארן  געשטעלט 
ִּכי ָבְטחּו ְּבֵׁשם ֱאקֵי צּוִרי - ָּגְדלּו ְוִהְצִליחּו ְוַגם ָעׂשּו ֶפִרי. ּוֵמֵעת 

ֻהָּדחּו ְוָהְלכּו ִעּמֹו ֶקִרי - ָהיּו ָהלֹו ְוָחסֹור ַעד ַהחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי"
און אין ספר 'מזכרת שם הגדולים' (עמ' כט) ברענגט ער אין נאמען 
פון דער מקובל רבי עמנואל חי ריקי וואס האט געטייטש אויף 
דעם וועג דעם פסוק (שמואל א' כ כו) "ִּכי ָאַמר ִמְקֶרה הּוא ִּבְלתִּי 
ָטהֹור הּוא ִּכי א ָטהֹור" – אויב זעהסטו א מענטש וואס יעדע 
זאך וואס פאסירט זאגט ער אז עס איז א 'מקרה', זאלסטו וויסן 

אז ער איז 'לא טהור'.

שלא ברכו בתורה תחילה
"ְוָנַתִּתי ֶאת ָעֵריֶכם ָחְרָּבה" (כו לא)

ִנְּצָתה  ָהָאֶרץ  ָאְבָדה  ָמה  יא-יב) "ַעל  (ט  מקונן  איז  הנביא  ירמיהו 
ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ּתֹוָרִתי  ֶאת  ָעְזָבם  ַעל  ה'  ַוּיֹאֶמר  עֵֹבר:  ִמְּבִלי  ַכִּמְדָּבר 
בתורה  ברכו  "שלא  א):  פא  (נדרים  חז"ל  דרש'ענען  ִלְפֵניֶהם", 
געווען  מזלזל  האבן  אידן  די  וואס  דעם  אויף  אז  ד.מ.  תחילה", 
אין די ברכת התורה, איז חרוב געווארן די בית המקדש און מיר 
זענען געגאנגען אין גלות. און זייער אסאך פרעגן שוין אויף די 

פשט פון דעם.
בדרך  עס  ערקלערט  לפידות  משה  אלכסנדר  רבי  גאון  דער 
משל: א מענטש וואס וויל זאגן אז ער האט געפאסט א גאנצן 
"איך  זאגן:  נישט  וועט  איבערגעביסן,  גארנישט  האט  און  טאג 
האט  ער  אז  טייטש  איז  דאס  ווייל  געגעסן",  נישט  היינט  האב 
נישט געגעסן א געהעריגע סעודה, אבער אפשר האט ער עפעס 
ער  אויב  אבער  עפעס.  געטרינקען  צי  מויל  אין  אריינגענומען 
וועט זאגן "איך האב היינט נישט געמאכט קיין ברכת הנהנין", 

דאס מיינט אז ער האט היינט באמת גארנישט געגעסן.
לויט דעם קען מען זאגן אז חז"ל האבן געוואלט ארויסברענגען 
האבן  ישראל  כלל  ווייל  געווען  איז  חורבן  פונעם  סיבה  די  אז 
"שלא  געזאגט  זיי  האבן  דעם  וועגן  געלערנט,  נישט  אינגאנצן 
נישט  אינגאנצן  האבן  זיי  אז  ד.מ.  תחילה",  בתורה  ברכו 

שולט  זיי  אויף  האט  דעריבער  צייטן  יענע  אין  געלערנט 
'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה' עמ' רעטגעווען די מדת הדין.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
צדיקים? די

פע ם

'אמן ואמן' צו מקרב זיין די גאולה
ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב (כו מב)

טו):  ב  ח"ד  מאמרות  (עשרה  שרייבט  מפאנו  הרמ"ע  דער 
"ַיֲעקֹוב" – איז בגימטריה 'אמן ואמן', און ווייל יעקב איז 
נעבן  אז  גוט  זייער  איז  "דעריבער  הברכה,  מקור  דער 
יעדער מענטש זאלן זיין צוויי חברים וואס הערן צו צו 
זיינע ברכות און ענטפערן אמן", כדי אז דורך דעם זאל 

די ברכה חל זיין בשלימות.

זאגט  כאן)  רש"י  ע"פ  משה'  ('תורת  סופר'  'חתם  דער  און 
'יעקב' אן א ו',  אז אין לויף פון די גלות איז די נאמען 
אבער לעתיד לבוא וועט עס זיין - 'יעקוב'. לויט דעם 
שטייט אין 'אגרא דצבי' (על אגרא דפרקא רמז נט) אז ווען 
צוויי ענטפערן צוזאמען אמן, זענען זיי גורם אז עס זאל 
זיי  ווי  עס  איז  בשלימות,  'יעקוב'  פון  נאמען  די  ווערן 
וואלטן געבעהטן אז דער אויבישטער זאל שוין מקרב 

זיין די גאולה שלימה.

„י טויערן פון הימל ווערן 
‚עעפנט ‡ון „י ˙פילו˙ פון „י 
‡י„ן ווערן ‡נ‚ענומען (וילך רפה ב).

‡ ‚עוו‡ל„י‚ע פריי„ ‡יז 
פ‡רה‡ן ‡ין ‡לע וועלטן (˘ם).

Œו ‡רי מ'‡יז זוכה̂ 
̇ ימים (˘לח ˜סב ‡). כו ).ם).))).ם).ם).ם).ם).ם).

ממממממממממממ
כככככככככ ....

מירה ‡זוי ווי  ו ‡ ע˜סטערע̆  מ'‡יז זוכה̂ 
ר ה'" (וילך רפו ‡) ≈̂ ים נֹ ƒמּונ טייט (˙הילים ל‡ כ„) "‡¡ עס̆ 

לעכטן ‚זר  מ'ˆורייסט „עם̆ 
„ין פון זיבעˆי‚ י‡ר (˙˜ו"ז מ ‡).

ןןןןןן

רררררר

‡ ‡ ‡ ‡‡‡ננ‚נ‚נ‚נ‚נ‚נ‚ ו וו וועועעועעעוערררןררןןרןרן ן„„ן„ןןן ןןןן‡י‡יי עעעעע ן„„ן„ןן

‡ין זוהר ה˜' ‡יז רבי ˘מעון בר יוח‡י ‡ונז מ‚לה ‡ביסל פון „י סו„ו˙ ‡ון „י „ערהויבענע ז‡כן וו‡ס ווערן „ורך „י 
מˆוה פון ענטפערן ‡מן, וו‡ס ‡יז זייער ‡ ‚רויסער ‡ון ‡ וו‡ונ„ערליכער לויב פ‡רן בור‡ כל עולמים.

פונעם היילי‚ן מויל פון רבי ˘מעון זענען מיר ˆו‚עז‡‚ט ‚עוו‡רן ‡ז ‡ין „י זכו˙ פון ענטפערן ‡מן -

‡ין „עם ט‡‚ ל"‚ בעומר – „י הילול‡ ˜„י˘‡ פון ר˘ב"י, וועלן מיר זיך מ˜בל זיין ˆו טוהן זיין רˆון – ‡כטונ‚ ‚עבן  ˆו ב‡˘יינען „עם מלך מלכי המלכים „ורכ'ן 
ענטפערן ‡מן מיט כוונה נ‡ך „י ברכו˙ ה˘חר ‡ון נ‡ך יע„ע ˙פילה ‡ון ברכה, ‡ון „ורך „עם וועט מען זיכער זוכה זיין ˆו ‡לע י˘ועו˙ ‡ון ˆו ‡לע ברכו˙.
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ערב שבת קודש. יענק'ל דער בעל עגלה ווארט ווי יעדן חודש אויף זיינע שטענדיגע און ערליכע 
קונדן.

אה, ווי פיין, אזעלעכע קונדן. הלוואי וואלטן אלע געווען אזוי ווי זיי – האט ער געטראכט צו זיך. ווי 
שטארק פרייליך וואלט ער געווען ווען ער איז ווען אזוי ווי זיי. אט קומען זיי אן. דער ערשטער האט 
זיך שוין אוועק געזעצט אויף זיין פלאץ און האט באגריסט דעם יענק'ל מיט א ליבליכן 'גוט מארגן', 

זייער שנעל האבן זיך אלע אוועק געזעצט אויף זייערע פלעצער און די רייזע האט זיך אנגעהויבן.
שבת- ערב  יעדן  חסידים,  די  מיט  עגלה  בעל  דער  צוזאמען,  פארן  זיי  וואס  סעזאן  לאנגע  א  שוין 

מברכים. אויף די אלע זאכן וואס זעהט זיך אן אינדרויסן פון די וואגן וואס טוישט זיך זייער שנעל, 
זיי  קאפ.  קיין  צוגעלייגט  נישט  זיי  האבן  טשערנאבל,  קיין  ביז  דערפל  זייער  פון  וועג  לאנגן  אויפן 
זענען געווען פארנומען א גאנצע צייט מיט דברי תורה און חסידות, ווען פון מאל צו מאל צוזינגען 

זיי זיך א חסידי'שע ניגון וואס דערקוויקט זייערע הערצער.
באלד ווען זיי זענען אנגעקומען קיין טשערנאבל האט זיך יענק'ל געאיילט צוריק פארן אהיים צו 
פארברענגען דעם שבת מיט זיין פאמיליע, און זונטאג פארטאג'ס איז ער נאכאמאל געפארן דעם 

זעלבן וועג כדי אהיים צו ברענגען די חסידים.
די חסידים זענען געווען דבוק בלב ונפש צו זייער גרויסער רבי, רבי מרדכי טשערנאבלער זיע"א, 
נישט  זיי  האבן  שעה'ן,  עטליכע  פון  וועג  א  טשערנאבל,  פון  ווייט  געוואוינט  האבן  זיי  ווייל  אבער 

געקענט זיין ביים רבי'ן זייער אפט.
א  געמאכט  זיך  זיי  האבן  אזוי  און  געווען,  מוותר  נישט  זיי  האבן  נסיעה  חודש'ליכע  א  אויף  אבער 
און  רבי,  זייער  ביי  שבת  דעם  פארברענגען  צו  שבת-מברכים,  יעדע  פארן  צו  מנהג  קביעות'דיגער 

זונטאג צופריה צוריק אהיים פארן.
יענק'ל איז געווען א ערליכער און א גראדער מענטש, אבער ווייט פון די דרך החסידות. אין זיינע 
יארן האט ער שוין נישט געוואלט טוישן א וועג, דעריבער די ברען פון די חסידים ווען זיי זענען 
געפארן ערב שבת, און אויך די שטראלנדע געזיכט וואס מיט דעם זענען זיי צוריק געקומען זונטאג, 

האט נישט צוגעברענגט אז ער זאל זיך דערנענטערן צו זיי גאר נאנט.
די חסידים האבן זיך זייער געוואונדערט אויף דעם. וויאזוי קען זיין אז שוין עטליכע יאר וואס דער 
מענטש גייט אריבער יעדן חודש נעבן די שטוב פון זייער הייליגער רבי, און קיינמאל איז ער נישט 
אריין אויף עטליכע מינוט, צו באקומען א ברכה אדער צום ווייניגסטנ'ס קוקן אין די שיין פון די 

הייליגע געזוכט פונען רבי'ן... זיי זענען עס נישט געווען מסוגל צו פארשטיין.
יעדן חודש פון דאסניי האבן זיי פראבירט אים איבער צורעדן, אבער זייערע ווערטער זענען געפאלן 
אויף פארשטאפטע אויערן. "וואס וועל איך האבן אויב איך וועל זעהן דעם רבי'ן, צי וועט עס דעם 
מיר העלפן אז מיין שלעכטן צושטאנד וועט זיך פארבעסערן? צי דער רבי וועט מיר קענען געבן 
עסן פאר מיינע הונגעריגע קינדער? און אויב ער וועט לייגן זיינע הענט אויף מיין קאפ – וועל איך 

פון דעם געהאלפן ווערן?!"
מיט א הארטקייט פון א בעל עגלה לאזט זיך נישט יענק'ל פון זיי, און די חסידים פון זייער זייט האבן 
נישט אויפגעהערט אים צו מוטשען, ביז אין ענדע האט ער זיך געבראכן; "דעם קומענדיגן זונטאג" 
– האט ער צוגעזאגט, "וועל איך קומען פריער קיין טשערנאבל, און אויב ענק וועלן מיר אריין פירן 

צום רבי'נס שטוב – וועל איך זיך נישט אקעגן שטעלן!"
עס איז אנגעקומען דעם זונטאג טאג. דער בעל עגלה האט געהאלטן ווארט און מ'האט אים שוין 
געזעהן אין די גאסן פון טשערנאבל פריער ווי געווענליך. שחרית האט ער געדאוונט צוזאמען מיט 

די חסידים, און באלד נאכן דאווענען האט מען אים אריינגעפירט צום רבי'ן.
די חסידים האבן געטראכט אז ביז עטליכע מינוט וועט ער ארויס קומען, אבער צו זייער גרויסער 
איז  ער  ווען  געקומען  ארויס  איז  עגלה  בעל  דער  פארצויגן.  שמועס  דער  זיך  האט  איבערראשונג 
איינגעהילט אין שטילקייט. עס האט זיך דערקענט אז דער רבי איז אריין אין די טיפענישן פון זיין 

נשמה. די חסידים האבן אים פארשטאנען און זיי האבן אים נישט געמוטשעט צו דערציילן.
אין די ערשטע טייל וועג האט ער ווייטער געשוויגן, אבער אין לויף פון די וועג, ווען די חסידים האבן 
אנגעהויבן איבער שמועסן וואס איז אריבער אויף זיי זייענדיג ביים רבי'ן, האט זיך פלוצלינג דער 
בעל עגלה אריינגעמישט און האט געזאגט מיט א ערנסטע פנים: "איך טראכט נישט אז עמיצער פון 

ענק איז דאס מאל געשטיגן מער פון מיר!"
די ווערטער האט אויפגערייצט די נייגעריקייט פון די חסידים, און דער בעל עגלה האט אנגעהויבן 
צו דערציילן: "ווען איך בין אריין אין צימער האט מיר דער רבי געבעהטן אז איך זאל אים אראפלייגן 
מיין גאנצן סדר היום. איך בין געקומען בעהטן א ברכה און נישט דערציילן קיין מעשיות, אבער 
אלץ כבוד האב איך אנגעהויבן צו דערציילן וויאזוי איך שטיי אויף אינדערפריה, איך שמיר אן די 
רעדער פון די וואגן, איך גיב צו עסן שטרוי פאר די פערד, און איך אייל מיך צום דאווענען. נאכן 
דעם קביעות'דיגן שיעור, און באלד נאכדעם גיי איך עסן מיין מאגערן  דאווענען בלייב איך הערן 
פרישטאג און איך אייל מיך שנעל ארויס גיין אויפן הויפט גאס ווען איך ווארט עס זאל מיר אונטער 

קומען א ארבעט..."
"דאס טוהסטו ווען דו האסט נישט קיין ארבעט" – האט דער רבי מיר אפגעהאקט מיינע ווערטער, 

און האט באלד געפרעגט - "און וויאזוי איז דיין סדר היום אין א טאג וואס דו האסט יא ארבעט?"
איך האב זיך געשעמט צו ענטפערן, אבער דער רבי האט מיך געמוטשעט און האב פארציילט: "אין 
אזעלעכע טעג גיי איך ארויס פריה אויפן וועג, דעריבער בין איך געצווינגען צולייגן תפילין און צו 
דאווענען אפגעכאפטערהייט אין איינע פון די סטאנציע'ס, און אויב איך האב אויך נישט צייט אויף 

דעם, וועל איך עס טוהן נאכן ארבעט..."
נישט  זאלסטו  "פארוואס  געפרעגט:  ווייטער  האט  און  נאכגעלאזט,  נישט  מיר  האט  רבי  דער 

שטענדיג אנהויבן די ארבעט ערשט נאכן דאווענען?"
איך  האב   – יא!"  האב  איך  וואס  ארבעט  ביסל  די  אויך  דערלייגן  איך  וועל  דעמאלטס  "ווייל 

געענטפערט.
"איך וויל דיר דערציילן א קליינע מעשה" – האט דער רבי מיר געזאגט: "אמאל האט איינער וואס 
האט זיך זייער געפלאגט אויף פרנסה, אוועק פון שטוב אויף לאנגע חדשים, און לויף פון די צייט 

האט ער זיך איינגעזאמלט א גרויסע סומע געלט.
אויפן וועג צוריק האט ער געהאט מיט זיך דריי קליינע בייטלעך; איינס אנגעהאפנט מיט גאלדענע 
קאפיקעס.  קופערנע  מיט  דריטע  דאס  און  מטבעות  זילבערענע  מיט  צווייטע  דאס  רענדלעך, 
געאיילט  זיך  האט  ער  קודש.  שבת  אן  שוין  קומט  אט  און  וועג,  די  געדויערט  האט  טעג  עטליכע 
בעפאר  צייט  קורצע  א  און  איינוואוינער,  אידישע  פארהאן  זענען  עס  ווי  שטאט  א  צו  אנצוקומען 
שבת האט ער אנגעקלאפט אויפן טיר פונעם דארטיגן רב, און האט געבעהטן אז ער וויל האלטן 

ביי אים זיינע בינטלעך געלט.
באלד מוצאי שבת האט ער זיך נאכאמאל געאיילט צו גיין צום רב'ס הויז, און מיט ציטער און שרעק 
האט ער געבעהטן זיין געלט, אבער דער רב האט זיך נישט געאיילט; "איך וועל נישט אנרירן קיין 
געלט ביז נאך מעריב און הבדלה" – האט ער געזאגט מיט א רוהיגקייט, און אזוי האט ער געמוזט 

צו ווארטן מיט געדולד.
נאך הבדלה איז דער רב אריין אין א זייטיגן צימער, און איז צוריק געקומען פון דארט ווען ער האלט 
אין זיינע הענט די דריי באקאנטע בינטלעך. אבער דער מענטש האט זיך נישט געאיילט צו גיין, 
מיט ציטערדיגע הענט האט ער אויסגעגאסן דעם ערשטן בינטל און האט אנגעהויבן צו ציילן די 

גאלדענע רענדלעך, איינס נאך איינס – אלעס איז אריבער בשלום.
נאכדעם האט ער אנגעהויבן צו ציילן די זילבערנע מטבעות, און דא האט אויך די חשבון געשטימט. 
ווען דער מענטש האט געוואלט אויסגיסן דעם דריטן בינטל, האט דער רב זיך שוין נישט געקענט 
איינהאלטן און האט אים געזאגט מיט א פאראיבל: "נאר וואס דו ביזסט, ביז אהער!", נאך וואס דו 
האסט שוין געזעהן אז איך האב נישט צוגערירט צו די גאלדענע און זילבערנע מטבעות, וועסטו מיר 

חושד זיין אז איך האב גע'גנב'עט פון דיינע ארימע קאפיקעס?!"
מיט דעם האט דער רבי געענדיגט זיין משל און האט מיר געזאגט: "מיין טייערער פריינד! יעדע 
נאכט גיבסטו איבער דיין נשמה צום אויבערשטן, און אינדערפריה עפנסטו דיינע אויגן – און אלעס 
אין  אלעס  איז  ווייטער  און   – גלידער  דיינע  אלע  אויף  באוועגן  דיך  קענסט  דו  ארדענונג,  אין  איז 
ארדענונג, וועסטו דען אים חושד זיין אז פונקט ביי דעם גרינגסטן זאך – ווי פרנסה, וועט ער דיר 

נישט קענען פארזארגן?!"
"זאגט מיר נאר יעצט" – האט דער בעל עגלה געענדיגט" - "בין איך דען נישט געשטיגן מער פון 

ענק אלע ביי די יעצטיגע רייזע...?!"
'ברכת דוד' בהר

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
השלך על ה' יהבך - והוא יכלכלך
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ה' יהבך על

מיט וואס קענען מיר זיך גרויס האלטן
אין די ערשטער טייל פון די תפילה פון 'לעולם יהא אדם' האבן מיר דערמאנט אז דער מענטש האט נישט 
קיין סיבה זיך צו גרויס האלטן אלץ זיין קערפער, ווייל "מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו... הלא כל הגיבורים 
ערקלערונג  די  מיט  פארזעצן  מיר  טוהן  יעצט  וכו',  מדע"  כבלי  וחכמים  היו  כלא  השם  ואנשי  לפניך  כאין 

פארוואס דאך זענען מיר מער דערהויבן פון אלע באשעפענישן.
א  ווי  מער  זיין  זאל  זי  קערפער  אונזער  פאר  העלפן  נישט  טאקע  מיר  קענען  טייל  גשמיות'דיגן  דעם  אין 
בהמה, און דער סוף פון יעדן, אויך דער עושר, צי דער קלוגער און דער גאר חשובער – צו ליגן אין די ערד. 
אבער ווען מיר האנדלען אין דעם רוחניות'דיגע וועלט דארט האבן מיר יא א מעגליכקייט אנצוקומען גאר 
הויעך, אזוי ווי מיר זאגן ביי די תפילה: "אבל אנחנו עמך בני בריתך, בני אברהם אוהבך שנשבעת לו בהר 
המוריה" וכו'. ווייל מיר זענען קינדער און אייניקלעך פון אברהם יצחק און יעקב, האבן מיר די מעגליכקייט 
צו טוהן פאר אונזער נשמה זי זאל נתעלה ווערן אזוי ווי די מדריגה פון די אבות הקדושים, וואס זיי האבן 

איבער געלאזט זייער וואונדערליכער צייכן אויף די שפעטערדיגע דורות (רמב"ן דרשה על קהלת).
אויסער דעם, אין די צייט וואס א מענטש רעדט זיך איין אז ער האט אליין די מעגליכקייט זיך צו שלעכט'ס 
טוהן אדער גוט'ס טוהן אן דעם רצון ה', קען ער נישט זאגן ווייטער די ווערטער "אשרינו מה טוב חלקנו, 
ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו", נאר נאך וואס ער האט שוין געזאגט פריער אז ער דערקענט איין א דער 
מענטש איז גארנישט, און האט אויסגערופן אז אונזער גאנצער כח און זכות איז נאר ווייל מיר זענען דעם 
אויבירשטנ'ס פאלק, קינדער פון די אבות הקדושים אברהם יצחק און יעקב, דעמאלטס קען ער זיך ריכטיג 
פרייען אין זיין חלק און זאגן מיט א פולן מויל: "אשרינו מה טוב חלקנו", ווייל עס איז נישט פארהאן אויף 
די וועלט אזאך וואס קען צוברענגען גליק און צופרידנהייט פאר א מענטש אויסער פון תורה און מצוות 

(הגרמ"ד הלוי סאלאווייציק, 'אוצרות ירושלים יא עמ' תשעח).

ווער איז דער אמת'דיגער גליקליכער?!
'אלטער פון נובהארדוק' זי"ע שפאצירט אויפן גאס צוזאמען מיט זיין תלמיד, און צוויי  אמאל האט דער 
יונגטליכע זענען אריבער נעבן זיי ווען א גליק און א פרייד זעהט זיך אן אויף זייער געזיכט. דער אלטער 
האט זיך געוואנדן צו זיין תלמיד און אים געזאגט: "קוק נאר אן די צוויי יונגטליכע, זענען זיי דען פרייליך? 

ניין! דו זאלסט וויסן אז זיי זענען זייער אומגליקליך!"
"שטעל זיך פאר" האט דער אלטער פארגעזעצט זיינע ווערטער און האט ערקלערט, "א מענטש וואס איז 
געווען א גרויסער עושר און האט געהאט א גרויסע פאזיציע, אינמיטן א העלן טאג האט ער פארלוירן זיין 
גאנצע פארמעגן אין א שלעכטע געשעפט, די בענק האבן אים אויפגעהערט צו פארבארגן, און זיין פאמיליע 
האבן זיך אוועק געדרייט פון אים. אויב עס איז נישט גענוג געווען מיט דעם האט ער נאך אויך געמוזט 
אנטלויפן פון שטאט צו שטאט איינער אליין אן קיין געלט, אלץ זיין פחד פון זיינע בעלי חובות וואס האבן 

אים נאכגעיאגט.
אין איינע פון די טעג האט אויף אים איינער רחמנות געהאט און האט אים אריינגעלאדנט צו קומען עסן 
אין א טייערע רעסטוראנט אויף זיין קאסטן. דער מענטש איז אריין אינעם רעסטוראנט און נאך וואס ער 
האט זיך דערקוויקט מיטן גוטן גערוך פון די עסן האט ער זיך אוועק געזעצט עסן, און ער איז טאקע נישט 
אנטוישט געווארן... די עסנווארג איז געווען גוט אין טעם, און צוזאמען מיט די איידעלע מוזיק קלאנגען 
וואס האט זיך געהערט דארט איז אים זייער גוט געווען דאס פארברענגען דארטן, אזוי האט ער ענדליך, 

נאך עטליכע חודשים פון צער באקומען א פולע פארציע פון גליק...
אבער אויב מיר וועלן אים באטראכטן – קען מען דעם אים אנרופן ווי א גליקליכער? ס'קען זיין אז ער האט 
זוכה געוען אויף א קורצע צייט פון רוהיגקייט, אבער אלע ווייסן אז זיינע שוועריקייטן נעמען אים נאך אלץ 
ארום פון אלע זייטן און ווינקלעך. אזוי ווי דער מענטש, זענען אויך די יונגטליכע, זיי האבן יעצט הנאה פון 
די איינגענעמע שפאציר אין די גאס, אבער אויב זיי וועלן אויף איין מינוט זיך דערמאנען די טאג טעגליכע 

דאגות וואס נעמט זיי ארום פון אלע ריכטונגען, וועט די גליק זייערע אויסוועפן אין א סקונדע"
מיט דעם האט דער אלטער געענדיגט זיינע שטארקע מוסר רייד: "איך האב געקענט איין מענטש וואס 
ער איז געווען אמת'דיג פרייליך, דאס איז געווען מיין רבי דער צדיק רבי ישראל סאלאנטער, זיין פרייד איז 
געקומען פון זיין גרויסע ענווה. ווייל ער האט איינערקענט אין זיין נישטיגקייט אקעגן דעם באשעפער און 
גארנישט  פאסירונגען  וועלט'ליכע  די  האבן  השגחה,  אויבערשטנ'ס  דעם  אונטער  געגעבן  איבער  זייענדיג 
געווירקט אויף זיין נשמה, און יעדע מצוה צי יעדע גוטע מעשה וואס ער האט זוכה געווען צו טוהן האט 
אים צוגעגעבן מער שמחה און מער צופרידנהייט, און אזוי איז ער געווען א גאנץ לעבן פרייליך ('פניני חן' 

חביבים ישראל שנקראו בנים למקוםראה).
און  'ישראל'  אבינו  יעקב  פאר  געגעבן  נאמען  א  האט  אויבישטער  דער  וואס  נעמען  צוויי  די  פון  כוונה  די 
'ישורון', ערקלערט דער 'ברוך טעם' (מרגניתא דר"ב לקוטים עמ' קצח): בדרך הטבע, ווער עס האט א בן יחיד 
האט אים זייער ליב מער ווי אויב ער האט אסאך קינדער, ווייל די ליבשאפט געפיהלן פון א טאטע צוטיילט 
זיך צווישן אלע קינדער. אבער פון די צווייטע זייט די שמחה וואס ער האט פון זיין בן יחיד איז ווייניגער 
פון די שמחה פון דער וואס האט אסאך קינדער, ווייל די אהבה צו דעם בן יחיד איז שטענדיג פארמישט 
מיט זארג און ציטער איבער זיין יעצטיגן און אויך איבער זיין שפעטערדיגן צושטאנד, מער פון דעם וואס 

האט עטליכע קינדער.
קומט אויס אז 'אהבה' איז מער שייך צו א בן יחיד, אבער 'שמחה' איז מער פאסיג צו אסאך קינדער, און 
דאס איז די כוונה פון די לויב וואס מ'איז משבח דא דעם אויבערשטן: אלץ די "אהבתך שאהבת אותו" – ווי 
אסאך  ווי  בו"-  ששמחת  "שמחתך  די  אלץ  און   , יחיד  לשון  א  מיט   – 'ישראל'  שמו  את  קראת  יחיד,  בן  א 
יחיד  בן  א  ווי  גערעכנט  ווערט  יעקב  וואס  כאטש  רבים,  לשון  א  מיט   – 'ישורון'  שמו  את  קראת  קינדער, 
פונעם באשעפער וואס זיין ליבשאפט צו אים איז זייער שטארק, פון דעסוועגן פריידט ער זיך מיט אים ווי 

א טאטע וואס האט טויזנטער קינדער.
מה יפה ירושתנו

מיר וועלן ענדיגן מיט דעם וואונדערליכן ערקלערונג פון דער משך חכמה (פר' האזינו) אין די טייטש פון די 
ווערטער וואס זעהן אויס ווי געדאפלט: "מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו": 'חלק' – איז 
א זאך וואס א מענטש באקומט לויט זיין מעלה און לויט זיין אנשטרענגונג, אבער א 'גורל' קען אנקומען 
צו א מענטש פארצופאל, אויב ער האט געווינען דעם גורל. אזוי איז אויך געווען ביי די אבות הקדושים; 
אויף יצחק פאסט די לשון 'חלק', ווייל מן הדין האט ער זוכה געווען צו זיין גרויסקייט, ווייל ער איז געווען 
פאסט  יעקב  אויף  אבער  שפחה,  די  פון  זוהן  דער  געווען  איז  ישמעאל  און  צדיקת,  די  שרה  זוהן פון  דער 
ענדערשט די לשון 'גורל', ווייל ער מיט עשו זענען געווען קינדער פון רבקה, און ער האט באקומען זיין 

גרויסקייט נאר ווי א גורל.
און דאס לויבן מיר: ביז ווען די שבטים זענען געבוירן געווארן איז די טוב מיט די רע געווען צוזאמען, אבער 
יעצט "אשרינו מה טוב חלקנו" – אז יצחק האט גענומען זיין חלק וואס פאסט אים, "ומה נעים גורלנו" – אז 
יעקב האט אויסגעוועלט דעם גוטן טייל אזוי ווי א גורל, "ומה יפה ירושתנו" – וואס נאך וואס די שבטים 
האבן אויסגעקליבן דעם טוב פון די רע, זענען מיר זוכה אין דעם ווי א 'ירושה', אזוי ווי מיר זעהן אז אלע 

קינדער פון יעקב זענען געווען צדיקים.

א בליק לויטן סדר פון דאווענען א בלתעתענה אמונים  ם 
לעולם יהא אדם (ג)

מע


