
פרשת בלק

בס"ד

בלק האט זיך מתבונן געווען אין די מלחמה פון יעקב מיט שכם
"ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי" (כב ב-ג)

לכאורה איז שווער: פארוואס שטייט 'וירא בלק' און נישט 'וישמע 
כל  'את  נישט  שטייט  פארוואס  פארשטיין:  מען  דארף  נאך  בלק'? 

אשר עשו בני ישראל לאמורי'?

שטענדיג  האבן  צו  פלעגן  מלכים  די  יקר':  'כלי  דער  ערקלערט 
זענען  דארט  וואו  הימים'  דברי  'ספר  דעם  טיש  אויפן  זיך  פאר 
און  צייטן.  פריערדיגע  די  פון  געשעהנישן  אלע  די  אויפגעשריבן 
ער  וואס  הימים  דברי  ספר  די  אין   – ָּבָלק"  "ַוַּיְרא  דא:  שטייט  דאס 
האט געהאט פאר זיך, "ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי" – די וועג 
פון די מלחמה פון יעקב [וואס ווערט אנגערופן ישראל] אקעגן די 
זייער  געווען  זענען  קינדער  זיינע  מיט  ער  כאטש  וואס  שכם,  בני 
ווייניג, האבן זיי געפירט א קאמף א קעגן א גאנצע פאלק, און זיי 

האבן געווינען.

ער  האט  געשעהניש  די  אין  אריינגעטראכט  האט  בלק  ווען 
פארשטאנען אז די הצלחה פון יעקב און זיינע קינדער, איז נישט 
פון  כח  די  דורך  נאר  שטארקייט,  אייגענע  זייער  צוליב  געווען 
תפילה, אזוי ווי די גמרא דרש'נט (ב"ב קכג א) אויפן פסוק (בראשית 
מט מח): "ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי" - "'חרבי' דאס 
איז תפילה, 'קשתי' איז בקשה". דעריבער האט ער באשלאסן אז ער 
וועט זיך אויך נוצן מיט די געווער אקעגן זיי, און וועגן דעם האט ער 

געשיקט רופן בלעם הרשע וואס זיין כח איז געווען מיט זיין מויל.

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

"אזוי האט אים דער מלאך געזאגט: די מויל איז געגעבן געווארן פאר 
יעקב, אזוי ווי עס שטייט "הקול קול יעקב" ...און אלע פעלקער – 
און  פאך  דיין  טוישן  ווילסט  דו  און  שווערד,  אויפן  חיות  זייער  איז 
קומען אויף זיי מיט זייער פאך, אויב אזוי וועל איך אויך קומען אויף 
דיר מיט דיין כח! דעריבער שטייט "וחרבו שלופה בידו" (במ"ר כ יג)

דער מקור פון די מדרש ערקלערט דער 'עץ יוסף' (שם): אנדערשט 
חסר  "ְׁשֻלָפה"  ווארט  די  שטייט  דארט  ווי  לא)  (פס'  ווייטער  פון 
מדרש  דער  האט  פון  "ְׁשלּוָפה",  מלא:  דא  עס  שטייט  ווא"ו,  א  אן 
ארויסגעלערנט אז דער מלאך האט געזאגט פאר בלעם 'שֶלוֹ-פֶה' – 
ד.מ. אז די כח פון די מויל געהערט פאר יעקב און דו האסט נישט 

קיין רשות זיך צו באנוצן מיט די כח אקעגן אים.

זיך דערהויבן ביים דאווענען ווי א נייע באשעפעניש
"ַוִּיְפַּתח ה' ֶאת ִּפי ָהָאתֹון" (כב כח)

"השי"ת האט אין איר אריינגעגעבן א כח צו רעדן אזוי ווי די ענין פון 
"ה' ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח (תהלים נא יז), און דאס אלעס איז געווען כדי בלעם 

זאל נתעורר ווערן צו תשובה" (ספורנו)

תורה'  ('דעת  זצ"ל  לייבאוויץ  הלוי  ירוחם  רבי  מיר  פון  משגיח  דער 
מען  קען  וויאזוי  דעם:  אויף  געוואונדערט  זיך  האט  ואתחנן) 
ער  השי"ת  פון  געבעהטן  האט  וואס  דוד  פון  בקשה  די  פארגלייכן 
זאל אים שיקן סיעתא דשמיא כדי ער זאל קענען ריכטיג דאווענען 
צו אים, צו דעם גרויסן נס אז דער אייזל האט גערעדט וואס ווערט 
גערעכנט צווישן די אלע ניסים וואס זענען באשאפן געווארן ערב 

שבת בין השמשות?

ערקלערט דער גאון רבי חיים קמיל דער ראש ישיבה אין אופקים: 
זיך  דורך  אז  געוואר  מיר  ווערן  ספורנו  דעם  פון  אזוי!  טאקע 
ריכטיג צוגרייטן צום דאווענען, קען יעדער איינער מאכן ביי 

זיך יעדן טאג אזא נס מעין די נס פון דער אייזל וואס האט גערעדט 
– זיך צו דערהויבן פון א מצב פון א מענטש וואס איז נישט ראוי 
א  באקומען  האט  וואס  מענטש  א  צו  דאווענען,  צו  מויל  זיין  מיט 
כח צו רעדן מיטן מלך מלכי המלכים אליין. און דערפאר האט מען 
צוגעגלעכנט די נס פון די רייד פונעם אייזל צו די בקשה וואס מיר 

בעהטן פארן דאווענען: 'ה' שפתי תפתח'.

'עבודת חיים' עמ' קנד

קדיש יתום מן התורה - מנין?
"ָּתמֹת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים" (כג י)

מהר"ל  פונעם  ברודער  דער  מפרידבורג  חיים  רבי  געטייטש  האט 
צו  געגלוסט  האט  בלעם   - ְיָׁשִרים"  מֹות  ַנְפִׁשי  "ָּתמֹת  מפראג: 
שטארבן ווי א איד, וואס זייערע קינדער זענען מעלה זייער נשמה 
נאך זייער פטירה דורכ'ן זאגן א קדיש וואס נאך אים ענטפערן צעהן 

מענטשן דעם דערהויבעננעם לויב: 'יהא שמיה רבא מברך".

דער ענין איז מרומז אין די ווארט 'ְיָׁשִרים' – וואס איז ראשי תיבות 
'י' [=עשרה] יהא שמיה רבא מברך'.

'אגרת הטיול' ע"פ 'טיול בפרדס'

תשובה איז מבטל די שלעכטע גזירות 
"א ִאיׁש ֵא-ל ִויַכֵּזב ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ַההּוא ָאַמר ְוא ַיֲעֶׂשה ְוִדֶּבר ְוא 

ְיִקיֶמָּנה" (כג יט)

מגיד  דער  הערצל  אבא  אברהם  רבי  געטייטש  האט  רמז  בדרך 
מישרים פון פרעשבורג: "א ִאיׁש ֵא-ל ִויַכֵּזב" – לויט די סיסטעם 
פון  הנהגה  די  געשטעלט  אוועק  האט  אויבישטער  דער  וויאזוי 
ציעהן  צוריק  זאל  אויבישטער  דער  אז  שייך  נישט  איז  וועלט  די 
ָאָדם  "ּוֶבן  אויב  אבער  געווען,  גוזר  פריער  פון  האט  ער  וואס  פון 
ְוִיְתֶנָחם" – דער מענטש האט חרטה און טוהט תשובה, האט דער 
אויבישטער רחמנות אויף אים און ער צורייסט דעם שלעכטן גזר 

דין, און עס ווערט מקויים ביי אים וואס עס שטייט: "ַההּוא ָאַמר ְוא 
'אלף כתב' ח"ב סי' תתסַיֲעֶׂשה ְוִדֶּבר ְוא ְיִקיֶמָּנה".

תקיעת שופר – איז א ספעציעלע תפילה פון די אידן
"ה' ֱאקָיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו " (כג כא)

פון די גמרא אין מסכת ראש השנה (לב א) זעהט אויס אז דער פסוק: 
"ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" גייט ארויף אויף די מצוה פון שופר. דארף מען 
פארשטיין פארוואס האט בלעם משבח געווען די אידן דוקא מיט 

די מצוה?

ערקלערט דער גרי"ז פון בריסק:

ביי די נוסח פון מוסף אין ראש השנה זאגן אונז: "מבין ומאזין מביט 
ומקשיב לקול תקיעתנו", ד.מ. א ספעציעלע לויב פאר השי"ת אויף 
דעם וואס ער הערט צו די קול פון אונזערע תקיעות. פון דא זעהן 
מיר אז די עיקר באדייט פון די מצוה פון תקיעת שופר איז א תפילה 
און בקשה, נאר אנדערשט פון א געווענליך וואו מיר דאווענען מיט 

די ליפן, די תפילה ווערט געזאגט דורך תקיעת שופר. 

געווען  משבח  האט  בלעם  וואס  פארשטיין  מיר  קענען  דעם  לויט 
די אידן; אנדערשט פון די אנדערע פעלקער וואס קענען דאווענען 
נאר מיט זייער מויל, האבן די אידן א כח אז השי"ת הערט צו אויך 

ווען זיי דאווענען דורך די שופר.
'ברכת אברהם' מגילה יח א

מכבד זיין שוהל - לכל הפחות ווי א שטוב
"ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתי ִיְׂשָרֵאל" (כד ה)

באניהאדער  דער  פאללאק  משה  רבי  געטייטש  האט  צחות  בדרך 
רב:

'אהל' איז א כינוי אויף א בית מדרש, אזוי ווי עס שטייט (בראשית כה 
כז): "ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִלים", לויט דעם קען מען אזוי טייטשן 
דעם פסוק: 'מה טובו' – ווי גוט וואלט געווען ווען 'אהליך יעקב' – 
די שוהלן, וואלטן געווען אזוי שיין צוגעשטעלט ווי די 'משכנותיך 

ישראל' – די וואוינונג פון א מענטש. 
'וידבר משה'

די פארבינדונג פון קריאת שמע צו די פרשה
"ְוֵהָּמה בִֹכים ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד" (כה ו)

געליינט  און  געוויינט  האבן  אידן  די  אז  שטייט  יונתן  תרגום  אין 
די  און  מועד.  אוהל  פון  אריינגאנג  ביים  שטייענדיג  שמע  קריאת 
דא  שמע  קריאת  פון  ענין  די  איז  וואס  זיך  וואונדערן  מפרשים 

אהער?

ערקלערט דער 'חתם סופר': פנחס האט געווארט אז די אידן זאלן 
ליינען קריאת שמע און זאלן מסמיך זיין גאולה לתפילה, ווייל חז"ל 
זאגן (ברכות ט ב) אז יעדער וואס איז מסמיך גאולה לתפילה ווערט 
נישט געשעדיגט דעם טאג. און אויף דעם איז דא א רמז אין דעם 
קומענדיגן פסוק: "ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹו" - 'רמח' איז א רמז אויף די רמ"ח 

ווערטער פון קריאת שמע.

*

רש"י  אין  צדיק':  'שפתי  דער  ערקלערט  וועג  אנדערער  א  אויף 
רבינו  משה  פון  געווארן  פארהוילן  איז  מינוט  יענע  אין  אז  שטייט 
האט  פנחס  ביז  בו",  פוגעים  קנאים  ארמית  "הבועל  פון  הלכה  די 

עס אים דערמאנט.

וואס  שמע  קריאת  געליינט  דעמאלטס  אידן  די  האבן  דעריבער 
ביי די ברכות קריאת שמע בעהט מען: "והאר עינינו בתורתך", 

כדי אז דורך די תפילה וועלן זיי וויסן וויאזוי זיך צו פירן.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאוצרות אמונים
בלק

מא
יעקב מיט שכ

(

פע ם

אמן דרייט איבער די קללה אויף ברכה
"ה' ֱאקָיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" (כג כא)

ער  "ווען  יא):  (ליום  משה'  ודרך  'הגן  ספר  אין  שטייט  עס 
זאגט א ברכה... איז ער מחויב עס צו זאגן הויעך כדי אז זיין 
חבר זאל ענטפערן אמן, אויב ער וועט אזוי טוהן, איז אויב 
ס'איז אויף אים חס ושלום נגזר געווארן א קללה, ווערט 

עס איבערגעדרייט אויף א ברכה".

א רמז צו דעם קען מען טרעפן אין דעם פסוק:

ס'איז באקאנט אז בלעם האט געוואלט שעלטן די אידן אין 
די קורצע צייט וואס השי"ת רעגט זיך יעדן טאג. וויבאלד 
אז אין די קורצע צייט קען מען ארויס זאגן נאר איין ווארט, 
אויבישטער  דער  נאר  'ַּכֵלם',  זאגן:  געוואלט  בלעם  האט 
שטייט:  עס  ווי  אזוי  'מלך'  אויף  איבערגעדרייט  עס  האט 

"ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" (ע"ז ד ב, ובתוס' ד"ה רגע).

'אמן'  בגימטריה  זענען  'מלך'  און  'כלם'  ווערטער  צוויי  די 
דרייט  אמן  ענטפערן  אז  מיר  זעהן  דא  פון  כולל),  די  (מיט 
איבער די קללה אויף א ברכה, אזוי ווי עס שטייט אין 'ספר 

הגן'.
'אראנו נפלאות' עמ' נד

"ווען ער ז‡‚ט ‡ ברכה... ‡יז ער מחויב עס ˆו ז‡‚ן הויעך כ„י ‡ז זיין חבר ז‡ל 
ענטפערן ‡מן, ‡ון ‡ויב ער וועט ‡זוי טוהן, ‡ויב ס'‡יז ‡ויף ‡ים חס ו˘לום נ‚זר 

‚עוו‡רן ‡ ˜ללה, ווערט עס ‡יבער‚ע„רייט ‡ויף ‡ ברכה".
 (ספר 'ה‚ן ו„רך מ˘ה' ליום י‡)

   מיר ‡לע הייבן ‡ן „עם ט‡‚ מיטן ז‡‚ן „י ברכו˙ ה˘חר בחברו˙‡ פ‡ר ‡יינעם וו‡ס וועט 
ענטפערן ‡מן נ‡ך זיי, ויהי רˆון ‡ז ‡ין „עם זכו˙ ז‡לן זיך ‡יבער„רייען ‡לע 

̇. ונ‡מר ‡מן. ˘לעכטע ‚זירו˙ ˆו ברכו



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

אזוי ווי צעהנדליגע טויזנטער אידן פון אונגארן, איז דער בחור זעליג לייב, דער מתמיד און ירא שמים, געפירט געווארן 
צו די באקאנטע 'מונקא טאבור' לאגערן, דארט האט ער זיך געדארפט אויפהאלטן די קומענדיגע חדשים אין די אום-

מענטשליכע צוואנגס ארבעט, אונטער די שטארקע אויפזיכט פון אונגארישע זשאנדארן.

אויף די לאגער ווי זעליג לייב איז געווען איז געווען געשטעלט גאר א שלעכטער אפיציר, וואס האט נישט נאכגעזלאזט 
קיין איין מעגליכקייט זיי צו דערנידערן. יעדן אינדערפריה נאך די קורצע נאכט-שלאף, האט דער אפיציר אויסגערופן - 

'אלע זאלן אויפשטיין אויף איינמאל!', און אלע האבן אים געמוזט פאלגן.

אויב איינער איז אויפגעשטאנען פאר די אנדערע, אפילו מיט א סקונדע, האבן זיך אלע געמוזט צוריק לייגן און פראבירן 
אויך  איבער'חזר'ן  געקענט  עס  זיך  האט  אום-מעגליך,  כמעט  איז  עס  וויבאלד  אבער  באפעל.  די  נאכאמאל  אויספירן 

צוואנציג מאל, ביז דער אפיציר האט אנגעזעטיגט זיין אכזריות'דיגע תאוה און ער האט זיי צורוה געלאזט.

באלד נאכדעם, זענען אלע זיך געגאנגען באדן, וואס דאס איז געווען א ברייטע גרוב מיט וואסער וואס איז געווען געגראבן 
אין די וואלד. איינער נאכן צווייטן האבן זיי געדארפט אריינגיין אין דעם גרוב פון איין זייט און ארויס גיין פון די צווייטע 
זייט. פארשטייט זיך אליין אז אין די קאלטע ווינטער טעג איז עס געווען כמעט אום-מעגליך, וואס דאס האט צוגעברענגט 

אז זייער אסאך פון זיי האבן געזוכט עצות ווי אזוי זיך ארויס דרייען פון דעם 'תענוג' מיט פארשידענע אויסרייד.

נאכדעם האבן זיי זיך אוועק געשטעלט צו דעם 'אפעל', וואו אלע זענען געשטאנען אין איין לאנגע רייע, און דער אפיציר 
איז אריבער און געציילט זעהן אויב חלילה קיינער פעהלט נישט.

*

זיך  האבן  אלע  ווען  מינוטן  קורצע  די  אין  הצלה.  א  ממש  געווען  צייט  די  איז  לייב  זעליג  באקאנטן  אונזער  פאר 
'אפעל', האט ער זיך געאיילט צו א זייטיגע ווינקל, און האט ארויס גענומען פון א באהאלטענע  אויסגעשטעלט צו די 
טאש זיינע תפילין, ער האט זיי שנעל אנגעטוהן, געליינט די ערשטע קאפיטל פון קריאת שמע, און באלד אויסגעטוהן 

און זיך געאיילט זיך צו שטעלן צוזאמען מיט די אנדערע.

דעם  אין  וואשן  צו  זיך  פון  געדרייט  ארויס  לייב  זעליג  זיך  האט  אנדערע  אסאך  ווי  אזוי  טאג,  ווינטער  פראסטיגן  א  אין 
שמוציגן גרוב, און ווייל ער האט געזעהן אז יעצט האט ער מער צייט ווי א געווענליכן טאג, האט זיך אין אים ערוועקט א 

ברען זיך צו אויפהאלטן נאך אביסל מיט די תפילין, כדי צו זאגן אויך די צווייטע קאפיטל פון קריאת שמע.

'אפעל' זענען שוין כמעט אלע געשטאנען אויף זייער פלאץ, און דער אכזר'ישער  אבער ווען ער איז אנגעקומען צו די 
אפיציר האט געקוקט אויף אים ווי א לייב וואס ווארט אויף איינעם צו פארצוקן.

'שטרעק אויס דיין האנט!' – האט דער אפיציר באפוילן, און זעליג לייב האט שנעל געפאלגט.

די צייכענעס פון די רצועות האבן זיך גוט דערקענט אויף די מאגערע האנט. נאכן באטראכטן די האנט האט ער געגעבן 
א בליק אויף זיין קאפ וואס איז געווען אינגאנצן טרוקן און האט געשריגן:

"שמוציגע אידן וואס ענק זענען! אויב עס איז נישט גענוג אז ענק רייניגן זיך נישט ווי מענטשן, בינדן ענק זיך נאך אן מיט 
רצועות פון הויט פון א בהמה און זיך אונטער מורמלען אום קלארע ווערטער פון צופריה ביז ביינאכט"

"איך האב באשלאסן צו טוהן א ענדע צו די זאכן" – האט דער אפיציר פארגעזעצט זיינע  ווערטער, "דעריבער באפעל איך 
ענק, מארגן אינדערפריה זאלן ענק אלע ברענגען ענקער תפילין צו מיר, איך וועל עס פארברענען אקעגן אלעמען, אזוי 

וועל איך ענק מחנך זיין צו ווערן ווי מענטשן"

היינט  שוין  אז  וויסן  זאלסט  "דו  שרעק,  פון  ציטער'ט  וואס  לייב  זעליג  צו  געוואנדן  זיך  אפיציר  דער  האט   – דו"  "און 
נאכמיטאג וועט פארקומען דיין משפט ביים ריכטער פון די לאגער וואס וועט דיך אורטיילן לויט וואס עס קומט דיר!"

*

ס'איז גרינג זיך פארשטעלן ווי שטארק האט וויי געטוהן פאר זעליג לייב אין יענע מינוטן, נישט נאר אלץ די שטראף 
וואס ווארט אים אפ, אדער אלץ די תפילין וואס מ'וועט אים צונעמען, נאר אויך אויף דער גרויסער חילול השם וואס 
די  פון  דערווייטערט  זיך  האבן  וואס  אידן  געווען  אויך  זענען  זיי  צווישן  אז  איבערהויפט  דעם.  דורך  ארויסקומען  וועט 
פון  דערווייטערן  נאכמער  זיי  דאס  וועט  פארברענט  ווערט  תפילין  די  וויאזוי  צוזעהן  וועלן  זיי  ווען  וואס  וועג,  אידישע 

תורה און מצוות.

ער האט אנגעהויבן צו דאווענען צו השי"ת, זיך אויסגיסן זיין ביטער הארץ פארן באשעפער ער זאל אים ראטעווען פון 
די נעגל פון די רשעים, און אזוי וועט געהייליגט ווערן דעם אויבערשטנ'ס נאמען אין די וועלט, און אלע וועלן זעהן און 
זיך אפלערנען אז פון זיך איינשטעלן דאס לעבן צו מקיים זיין די מצוה פון תפילין און קריאת שמע דערלייגט מען נישט.

*

עטליכע שעות נאכדעם איז זעליג לייב געפירט געווארן צום משפט ווען זיינע פריינד האבן אויף אים שטארקע רחמנות 
געפיהלן. בדרך הטבע האט ער נישט געהאט קיין גרויסע אויסזוכטן צו ארויסגיין ריין, זיי אלע האבן געוואוסט אז די 

שנאה צו די אידן וואס דער ריכטער האט פארמאגט אין זיך איז נאך גרעסער געווען ווי פון דער אפיציר.

פון דעסוועגן האט זעליג לייב נישט נאכגעלאזט זיין אמונה, און גייענדיג האט ער זיך אונטער געמורמלט פסוקים פון 
אמונה און ביטחון און אין הארץ האט ער געדאוונט א שטילע געבעהט, אולי יחוס אולי ירחם.

*

דער בחור גייט אריין אין די געריכט זאל און זיינע אויגן זענען פארטונקלט געווארן. אנדערשט פון וואס עס איז אנגענומען 
אין די פרייע וועלט האט מען אים נישט צוגעגרייט קיין אדוואקאט וואס זאל אים פארטיידיגן, און עס האט אויסגעזעהן 

אז ער האט נישט קיין אויסזוכטן אקעגן דעם ריכטער און דער אפיציר וואס זענען געווען אקעגן אים.

מען  האט  וואס  'צוליב  געפרעגט:  האט  ריכטער  דער  און  האמער,  פונעם  קלאפ  א  מיט  אנגעהויבן  זיך  האט  געריכט  ד 
גערופן דעם בחור אין געריכט?'

'ווייל ער האט פארשפעטיגט זיך צו שטעלן צום 'אפעל' אינדערפריה' – האט דער אפיציר געענטפערט מיט א שטאלץ.

אינמיטן  געהאלטן  האב  איך  'ווייל  בחור.  צום  געוואנדן  זיך  ריכטער  דער  האט   – פארשפעטיגט?'  האסטו  'פארוואס 
דאווענען' – האט ער געענטפערט מיט א תמימות.

ווי איבערראשנד איז געווען ווען דער ריכטעיר האט אנגענומען די רייד פונעם בחור מיט פארשטאנד און האט געזאגט 
פארן אפיציר מיט א פארדרוס: 'וואס האסטו געטראכט, נישט לאזן פאר די אידן דאווענען? דאס דאווענען איז דאך א 

וויכטיגע זאך פון די ערשטע קלאס, און עס איז בארעכטיגט אין די געזעצן פון אונזער לאנד'

'האסט נאך באשולדיגונגען אויף דעם בחור?' – האט דער ריכטער פארגעזעצט צו פרעגן, און דער אפיציר וואס האט 
האבן  מיר  כאטש  און  נישט,  זיך  וואשט  בחור  'דער  רעאגירט:  האט  געשעהניש  אום-געראכטענע  די  פון  צומישט  זיך 
באשטימט אויף דעם א צייט, דרייט ער זיך ארויס פון דעם און עס איז אים בעסער צו בלייבן פארשמירט און שמוציג, און 

א באווייז צו דעם ווייל ביים אפעל אינדערפריה איז אים די האר געווען אינגאנצן טרוקן'.

'וואס ענטפערסטו אויף דעם?' – האט דער ריכטיער געפרעגט פארן בחור, 'זייער איינפאך' – האט ער געענטפערט, 'אין 
די צייט וואס איך האב געדאונט איז די האר טרוקן געווארן'.

דער אפיציר וואס האט זיך אינגאנצן פארשעמט האט נאך איינמאל פראבירט: 'מיין האר דער ריכטער, עס קען נישט זיין 
אז א גאנצן טאג זאלן די אידן זיך אונטער מורמלען אום קלארע ווערטער...'

'כ'פארשטיי' – האט דער ריכטער איבערגעהאקט זיינע רייד, 'אז דאס קומט צוליב דעם וואס ענק לאזן זיי נישט דאווענען 
אין א באשטימטן צייט ווי עס דארף צו זיין. אויב אזוי באשטים איך יעצט אז ענק זאלן געבן פאר אלע ערליכע אידן א 
געהעריגע צייט צו דאווענען יעדן אינדערפריה, מיטאג און ביינאכט כדי זיי זאלן קענען איינהאלטן זייער מנהג ווי ביז 

יעצט.
*

דער בחור פון זיין זייט און דער אפיציר פון זיין זייט האבן אנגעקוקט דעם ריכטער מיט גרויסע אויגן. אלע ביידע צוזאמען 
האבן נישט געקענט פארשטיין דעם אום-געראכטענע אויפפירונג פונעם ריכטער.

נישט  אויך  האט  וואס  ריכטער,  פארן  אום-באקוועמליכקייט  א  געמאכט  האט  בליקן  די  אז  אנגעמערקט  זיך  האט  עס 
געקענט ערקלערן וואס איז אריבער אויף אים. אזוי צומישטערהייט האט ער אדורך געבליקט דעם בחור פון קאפ ביז 

פוס, ביז זיינע אויגן האבן אויפגעכאפט אז... איין קנעפל פעלט אין זיין העמעד.

אין די מינוט האט אויסגעפלאצט די גאנצע פיינדשאפט וואס איז אין אים און ער האט אויסגערופן מיט גרויסן צארן: 'אזא 
חוצפה! צו שטיין אויף אזא פארשעמטן אויפן פאר א ריכטער! איך באפעל אז מארגן זאל דער בחור נישט באקומען זיין 

פרישטאג אלץ א שטראף אויפן פארשעמען דעם כבוד פון דעם בית המשפט!'

זייער שווער איז אנגעקומען פארן בחור צו קענען באהאלטן זיין שמייכל. און נאך וואס ער האט זיך אביסל געבויגן פארן 
ריכטער האט ער זיך געאיילט ארויס לויפן פון דארט מיט גרויס פרייד.

ער האט זיך יעצט געלערנט אויף זיין אייגענע קערפער ווי ווייט דערגרייכט די כח פון תפילה, אנדערשט ווי א בליק פון 
א בשר ודם, אזוי ווי ביי בלעם הרשע בשעתו האט זיך יעצט איבערגעדרייט די קללה פונעם ריכטער לברכה, און פון 
די צרה איז געקומען די ישועה ווייל פון יענעם טאג און ווייטער האבן אלע אידן אין לאגער געקענט דאווענען אין דער 

עפנטליכקייט אנגעטוהן מיט די תפילין, אקעגן דעם ווילן פון דער אכזר'ישער אפיציר.
'בפקודיך אשיחה' ח"א עמ' קצב

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

מתוך צרה המציאם פדות ורווחה
פו
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נאכן זאגן די סדר פונעם קרבן תמיד, האבן מען פאר אונז מתקן געווען צו זאגן דעם הייליגן פיוט 'אנא בכח', וואס 
איז נתחבר געווארן דורך דעם הייליגן תנא רבי נחוניה בן הקנה (שו"ת הרשב"א ח"א סי' רכ). געוואלדיגע סודות 
זענען מרומז אין דעם פיוט, און לויט וואס איז באקאנט זענען זיינע צוויי און פערציג ווערטער א רמז אויף דעם 

שם המפורש פון מ"ב אותיות וואס מיט דעם איז די וועלט באשאפן געווארן.

די טעם פארוואס מ'האט עס מתקן געווען צו זאגן נאכן פרשת התמיד און די סדר המערכה ערקלערט דער 'סדר 
היום' (סדר קרבנות) אויף צוויי וועגן:

יעדן  המקדש  בית  אין  געזאגט  האבן  כהנים  די  וואס  כהנים  ברכת  די  נישט  דערמאנען  מיר  ווייל  איינס, 
אינדערפריה, וואו דארט האבן זיי געבענטש די אידן מיט דעם שם המפורש פון מ"ב אותיות, דעריבער זאגן מיר 

די תפילה כדי עס צו דערמאנען ברמז.

אונז  און  צרות  אונזערע  צוזעהן  שוין  זאל  ער  אז  באשעפער  צום  תפילה  א  מעין  איז  פיוט  דער  טעם:  א  נאך 
אויסלייזן פונעם לאנגן גלות, און עס נישט פארהאן קיין בעסערע צייט און פלאץ ווי צו דאווענען אויף דעם 
שווערן גלות, ווי יעצט נאכן דערמאנען די דערהויבענע עבודה פון די קרבנות וואס מיר האבן זוכה געווען ווען 
מיר האבן געהאט די בית המקדש געבויעט מיט איר פראכט, און אונזער הארץ גייט אויס פון גלוסטעניש צום 

נייעם בית המקדש.

תתיר צרורה
אינעם ערשטן שטיקל פונעם פיוט בעהטן מיר: 'אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה', ד.מ.; בינד אויף די אידן 

פון די גלות שטריקן וואס זיי זענען צוגעבינדן מיט דעם.

אין מסכת בכורות (ח ב) ווערט געברענגט די פראגע וואס די אלטע לייט פון אתונא האבן געפרעגט פון רבי 
יהושע בן חנניה: "מילחא כי סריא במאי מלחי לה", ד.מ.: די נאטור פון זאלץ איז צו האלטן די פלייש ס'זאל 

בלייבן פריש, וויאזוי קען מען האלטן פריש די זאלץ אליין?

זענען  חנניה  בן  יהושע  רבי  פון  ענטפער'ס  די  און  אתונא  פון  לייט  אלטע  די  פון  שאלות  די  אין  באקאנט,  ווי 
באהאלטן גאר טיפע סודות. די פראגע ערקלערט הגר"ח וואלאזשינער (דרשות, לר"ה) אז די אלטע לייט פון 
אתונא האבן אינזין געהאט צו פרעגן: די יסורים פונעם גלות איז כדי צו רייניגן די עבירות פון די אידן אזוי ווי 
זאלץ וואס רייניגט אויס די פלייש, אבער וויבאלד די יסורים אליין ברענגען צו אז די אידן זאלן זינדיגן, קומט 
אויס אז דער מצב וועט זיך קיינמאל נישט ענדיגן. וויאזוי וועלן די עבירות האבן א כפרה אויב די יסורים אליין 

ברענגען צו די עבירות?

לויט דעם קען מען טייטשן אז דאס בעהטן מיר פון השי"ת: "אנא בכח... תתיר צרורה", נאר מיט דיין גרויסן כח 
וועסטו אונז קענען אויפבינדן פון די שטארקע קניפ פונעם גלות, ווייל לויט וואס זי ווערט פארלענגערט ווערן 

אויך פארמערט אונזערע עבירות און מיר דערווייטערן זיך פון די גאולה ('רנת יצחק' קבלת שבת).

עס האט פארציילט דער צדיק רבי יצחק זילבער זצ"ל: עס איז געווען אין די תקופה נאך די צווייטע וועלט'ס 
מלחמה ווען די קאמעניסטן האבן שווער געמאכט דאס לעבן אויף די פארבליבענע ערליכע אידן אין רוסלאנד.

קאמעניסטן  די  האבן  בירגער  אידישע  די  צווישן  פון  אידישקייט  פון  געדענקעניש  יעדע  אויסרייסן  וועלנדיג 
אויסגערופן אז די ארבעט'ס טעג פון א וואך וועט זיין נאר זעקס טעג, אבער די טאג וואס מ'האט נישט געארבעט 

איז חלילה נישט געווען שבת אדער זונטאג.

יענעם יאר איז אויסגעקומען יום כיפור אין דעם טאג וואס מ'האט נישט געדארפט ארבעטן. די אידן האבן זיך 
געכאפט  זיך  האבן  רשעים  די  ווען  אבער  כיפור,  יום  אום  ארבעטן  דארפן  נישט  וועלן  זיי  אז  געפריידט  זייער 
איבער דעם האבן זיי געשיקט א דרינגדן בריוו וואו דארט האבן זיי געשריבן אז דאס איינציגסטע מאל זאל מען 
יא ארבעטן אין דעם טאג, און די וואס וועלן זיך אפהאלטן וועלן אפגעזאגט ווערן פון די ארבעט. וואס אין יענע 

יארן האט עס געמיינט – שטארבן פון הונגער.

אינעם גרויסן שוהל אין מאסקאווע האבן זיך יענעם יום כיפור פארזאמלט ארום א מנין אידן וואס האבן געהאט 
מסירות נפש און זענען גרייט געווען צו פארלירן זייער ארבעט צוליב כבוד שמים. אויסער זיי איז די שוהל פול 

געווען מיט נישט קיין קליינע צאל פון מסור'ס און שפיאן.

מיט א זעלטענע שטארקייט האט זיך אויפגעשטעלט דער רב פון די שוהל, הרב קלמנס זצ"ל און האט געזאגט 
א דרשה וואס האט ענהאלטן אין זיך נאר א קורצע ערציילונג וואס האט געהאט אין זיך א שארפער דערהער:

אויף  געזארגט  האט  ער  איבערגעגעבנהייט,  גרויס  מיט  אפרוח  קליינעם  א  אויפגעוואקסן  אמאל  האט  איד  א 
אלעס, אים געגעבן צו עסן און צו טרינקען, און ווען ער איז גרויס געווארן און איז געווארן א גרויסער האן, איז 
ער פלוצלינג, אין א העלן טאג, פארשווינדן געווארן פונעם שטייג. ער האט פארשטאנען אז איינער האט עס 

גע'גנב'עט כדי עס צו עסן, האט ער זיך געאיילט צום שוחט'ס הויז ווען ער האפט דארט צו טרעפן דעם גנב.

ווען ער איז אנגעקומען צום שוחט האט ער באמערקט ווי דער גנב שטייט דארט מיט זיין האן אין די האנט, איין 
מינוט פארן שחט'ן, באלד האט ער זיך גענומען שרייען: 'גנב, גיב מיר צוריק דעם האן!', אבער דער גנב האט זיך 
נישט דערשראקן און האט גע'טענה'עט אז ביי אים אין הויז איז אויפגעוואקסן דער האן. אזוי האבן זיך די צוויי 
גע'טענה'עט ביז א קלוגער מענטש האט זיי געראטן: באפרייט דעם האן נעבן דעם חצר פון דער וואס זאגט אז 
פון אים האט מען עס גע'גנב'עט, און קוקט אויב ער וועט פון זיך אליין צוריק גיין צו יענעם'ס חצר, אויב אזוי 

געהערט עס טאקע צו אים.

דער רב האט געענדיגט זיין דרשה און האט געזאגט: "אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה", ריבונו של עולם, בינד 
אויף די שטריק וואס דיינע קינדער זענען צוגעבינדן, און קוק ווי אלע וועלן לויפן.

נאכמיטאג ווען עס האט זיך דערנענטערט די צייט פון נעילה האבן אלע פארשטאנען דעם שארפן מוסר וואס 
ארבעט'ס- די  פון  אויפבינדן  זיך  נאכן  אידן  צובראכענע  הונדערטער  ווען  ווערטער,  זיינע  אין  באהאלטן  ליגט 
שטריקן האבן זיי זיך געאיילט אריינכאפן כאטש דעם ענדע פונעם הייליגן טאג (מוסף שב"ק תולדות תשס"א).

דורשי יחודך כבבת שמרם
אין די פארזעצונג פון די תפילה בעהטן מיר: "נא גיבור, דורשי יחודך כבבת שמרם", ד.מ., די וואס לערנען די 
סתרי תורה כדי צו מייחד זיין יחודים, היט זיי אפ פון יעדן צער וואס קען זיי שטערן פון זייער הייליגער לימוד 

('עץ יוסף').

די סארט בקשה איז זייער וויכטיג פאר די וואס זענען עוסק אין פנימיות התורה, אזוי ווי חז"ל דערציילן (חגיגה 
יד ב) אויף פיר הייליגע תנאים וואס האבן זיך פארטיפט אין חכמת הנסתר און נאר איינער פון זיי איז ארויס 
בשלום. דעריבער בעהטן מיר אויף זיי אז זיי זאלן זיך נישט אוועק רוקן פונעם אמת'דיגן וועג און זיי זאלן נישט 

געשעדיגט ווערן צוליב זייער לערנען (הגאון רבי אליעזר משה הורביץ, סידור 'התהלה והתפארת').

אויסער דעם ליגט דא אויך א בקשה אויף די חכמים וואס לערנען די תורה; 'ברכם' מיט געלט עס זאל זיי נישט 
זיין ענג, 'טהרם' פון שלעכטע הרהורים, טוה מיט זיי שטענדיג נאר גוט'ס און העלף זיי.

דער שכר פון 'צדקתך תמיד גמלם', איז מדה כנגד מדה: אזוי ווי די צדיקים זענען נישט מפסיק אפילו אויף איין 
מנוט פון צו לערנען די הייליגע תורה און פון צו דינען דעם אויבערשטן, אזוי בעהטן מיר אז דעם אויבערשטנ'ס 
רחמנות זאל זיין אויף זיי תמיד, און השי"ת זאל נישט אויפהערן פון צו זארגן אויף אלע זייערע געברויכן ('לחם 

רב' תפילת המנחה).

שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות
בדרך הטבע קען נישט א מענטש ארויס זאגן מיט זיינע ליפן די אלע שוועריקייטן וואס גייען אריבער אויף אים 
טאג טעגליך, אבער ווען ער שרייט פון טיפן הארץ, קען מען הערן אין זיין געשריי אלע זיינע שוועריקייטן וואס 

גייען אריבער אויף אים. 

און דאס בעהטן מיר פונעם באשעפער: שמע צעקתנו, ווייל נאר דו ביזסט דער - יודע תעלומות – וואס קען פון 
די געשריי פארשטיין די אלע שוועריקייטן וואס מיר מאכן מיט אין גלות ('לחם רב' שם).

יודע  אויבישטער  דער  איז  אויב  סתירה,  א  ווי  ווערטער  די  זענען  לכאורה  פראגע:  א  מיט  ענדיגן  וועלן  מיר 
שמונה  די  הויעך  דאווענען  נישט  מען  טאר  פארוואס  נאר  אים?  צו  שרייען  מיר  דארפן  פארוואס  תעלומות, 
דעריבער  הארץ.  אין  טראכט  מענטש  דער  וואס  אויך  ווייסט  אויבישטער  דער  אז  גלייבן  מ'דארף  ווייל  עשרה 
מיר  וואס  דאס  אז  ד.מ.  תעלומות',  'יודע  נאכדעם:  באלד  מיר  זאגן  צעקתנו',  'ושמע  דא  בעהטן  מיר  וואס  נאך 
שרייען אלץ די שוועריקייטן פון די גלות איז נישט קיין סתירה צו אונזער אמונה וואס מיר גלייבן אז דו ביזסט 
'יודע תעלומות', און וועגן דעם בעהטן מיר אז דו זאלסט אויסהערן אונזער געשריי און דו זאלסט אונז העלפן 

(סידור 'התהלה והתפארת').

א בליק לויטן סדר פון דאווענען בבבתעתענה אמונים  אא ם 
אנא בכח

עעעעעמעעעעע ען


