
פרשת בחקותי

בס"ד

תפילה איז נישט אנשטאט זיך פלאגן
”ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו“ (כו ג)

”שתהיו עמלים בתורה“ (רש“י)
א  געווען  איז  סאכטשאב  פון  נזר‘  ’אבני  דער  ווען 
 – קאצק  פון  שרף  דער  שווער  זיין  האט  יונגערמאן, 

געזאגט פאר זיין פאטער רבי זאב נחום פון ביאלא:
געוואלדיגן  א  צו  געווען  זוכה  האט  עילוי  דער  זון  ”דיין 
כח אין תפילה, איך האב מורא עס זאל אים נישט שאדן 

פאר זיין שכל...“
די ווערטער זענען געווען אומקלאר פאר זיין פאטער, ביז 
יארן שפעטער האט דער ’אבני נזר‘ אליין עס ערקלערט:

האט  דאס  וואס  זייגער,  טייערע  א  געהאט  האב  איך 
און  לערנען  –אויף  זמנים  מיינע  פירן  צו  געהאלפן  מיך 
אויפגעהערט  זייגער  דער  האט  איינמאל  דאווענען. 
עס  געלט  קיין  געהאט  נישט  האב  איך  ווייל  און  צוגיין, 
צו פאררעכטן, האב איך געוויינט צו השי“ת ער זאל מיך 
דער  און  געווארן  אנגענומען  איז  תפילה  מיין  העלפן, 

זייגער האט צוריק אנגעהויבן צוגיין.
ווען איך האב געזעהן אז מיין תפילה ווערט אנגענומען, 
האב איך אנגעהויבן אזוי צו טוהן אויך ביים לערנען; ווען 
האט  לערנען,  ביים  געווען  שווער  עפעס  מיר  איז  עס 
איך געוויינט צו השי“ת, און אלעס איז מיר באלד קלאר 
געווארן אזוי ווי ווען מ‘איז געשטאנען אויפן בארג סיני. 
מורא  ער  האט  באמערקט,  עס  האט  שווער  מיין  ווען 
אין  פלאג  מיין  אפשוואכן  וועט  דאס  טאמער  געהאט 
תורה, ווייל ער האט געהאלטן אז דער עיקר איז נישט די 
ידיעת התורה, נאר די פלאג און די עיון. וועגן דעם האט 

ער ארויסגעברענגט זיין זארג פאר מיין פאטער.
’סיפורי חסידים‘

”ונירש טובה... לימות המשיח“
”ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו... ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" (כו ג-ד)

וואונדערליכע  די  אז  שרייבט  יב)  פס‘  (להלן  רמב“ן  דער 
ברכות וואס זענען צוגעזאגט אין די פרשה פאר די וואס 
פירן זיך אין די תורה‘דיגע וועג, וועלן מקויים ווערן נאר 

לעתיד לבוא.
גרי“ז  דער  פון  זון  דער  חיים  רבי  ערקלערט  דעם,  לויט 
’ובא לציון‘:  הלוי פון בריסק דעם נוסח ביי די ענדע פון 
טובה  ונירש  הזה...  בעולם  חקיך  שנשמור  רצון...  ”יהי 
וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא“; פארוואס 
דערמאנט מען ימות המשיח? ווייל לויט דעם רמב“ן, די 
ברכה וואס איז צוגעזאגט אויף ”אם בחקתי תלכו“ וועלן 

מיר זוכה זיין ערשט אין די ימות המשיח.
’שי לתורה‘ ח“ג עמ‘ צו

’ונתתי שלום‘ אויך אין א צייט פון ’שובע‘
”ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע...; ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ" (כו ה-ו)

”שמא תאמרו הרי מאכל והרי משתה, אם אין שלום 

אין כלום, תלמוד לומר אחר כל זאת ונתתי שלום בארץ“ 
(רש“י)

איז  אויבישטער  דער  אז  שטייט  ב)  (כ  ברכות  מסכת  אין 
ה‘  ”ִיָּׂשא  שטייט:  עס  ווי  אזוי  אידן,  די  פאר  פנים  נושא 
ָּפָניו ֵאֶלי ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום“ (במדבר ו כו), צוליב דעם וואס 
געהייסן  האט  ער  הקב“ה;  פאר  פנים‘  ’נושא  זענען  זיי 
בענטשן ’ברכת המזון‘ נאר ווען מ‘איז זאט געווארן, אזוי 
ווי עס שטייט (דברים ח י): ”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת“, און זיי 

בענטשן אויך ווען זיי האבן געגעסן נאר א שיעור פון א 
’כזית‘ אדער א ’כביצה‘ און זענען נישט זאט. 

בעל  דער  הורוויץ  הלוי  פנחס  רבי  ערקלערט  דעם  לויט 
ה‘הפלאה‘ די ווערטער פון רש“י:

”ַוֲאַכְלֶּתם  פון  ברכה  די  ווערן  מקויים  וועט  עס  ווען 
ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע“ וואס דאס מיינט: ”אוכל קמעא ומתברך 
במעיו“ (רש“י), וועלן מיר זאט ווערן און מחוייב ווערן מיט 
ברכת המזון מדאורייתא אויך אויף ווייניגער פון א כזית, 
וועט אונז פעלן דעם זכות וואס דורך דעם האבן מיר די 
תורה  די  האט  דעם  וועגן  ָׁשלֹום“,   ְל ”ְוָיֵׂשם  פון:  ברכה 
עקסטער צוגעזאגט אז דעמאלטס וועלן מיר אויך האבן 

די ברכה פון: ”ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ“.
פון די ’הפלאה‘ זעהט מען אז אנדערשט פון אלע מצוות 
אנדערשט,  בענטשן  איז  כזית,  א  איז  שיעור  זייער  וואס 
און מעיקר הדין דארף מען בענטשן אויך אויף ווייניגער 
שרייבט  דעסוועגן  פון  זאט,  איז  ער  אויב   – כזית  א  פון 

זיין תלמיד דער ’חתם סופר‘ אז כדי זיך ארויסדרייען פון 
א חשש ברכה לבטלה דארף מען מקפיד זיין נישט עסן 

ברויט ווייניגער פון א כזית.
בלזם  רפאל  רבי  ברענגט  סופר‘  ’חתם  דעם  צו  רמז  א 
ווייל   – ָלׂשַֹבע“  ַלְחְמֶכם  ”ַוֲאַכְלֶּתם  הפסוק:  לשון  פונעם 
ענק וועלן זאט ווערן אויך ביים עסן ווייניגער פון א כזית, 
’לשובע‘ [זייענדיג זאט] ביז  דאך וועלן ענק דארפן עסן 
’אכילה‘ וואס דאס  ענק וועלן צוקומען צו א שיעור פון 

איז א ’כזית‘, כדי ניצול ווערן פון א ספק ברכה לבטלה.
’פנים יפות‘; שו“ת ’חתם סופר‘ או“ח מט; ’נחלי אפרסמון‘

דער קרבן פסח זאל זיין לריח ניחוח
”ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם ְוא ָאִריַח ְּבֵריַח ִניחֲֹחֶכם“ (כו לא)

דער  וואס  זמן  כל  אז  נצי“ב  דער  לערנט  פסוק  דעם  פון 
בית המקדש איז חרוב, אויך אויב דער מזבח וועט שטיין 
אויף זיין פלאץ וועלן מיר נישט קענען דארט מקריב זיין 
נאר דעם קרבן פסח. ווייל ביי אלע קרבנות אויסער דעם 
קרבן פסח שטייט: ”לריח ניחוח“, און אויף נאכן חורבן 

שטייט: ”ְוא ָאִריַח ְּבֵריַח ִניחֲֹחֶכם“.
’עמק  בעל  פאמארנצ‘יק  אריה  רבי  טייטש  דעם  מיט 
וואס  גאלנו‘  ’אשר  פון  ברכה  די  פון  נוסח  דעם  ברכה‘ 
ומן  הזבחים,  מן  שם  ”ונאכל  ביינאכט:  פסח  מ‘זאגט 
הפסחים אשר יגיע דמם אל קיר מזבחך לרצון“; כאטש 
מקריב  מען  קען  חרוב  איז  המקדש  בית  דער  ווען  אויך 
שוין  זאל  השי“ת  אז  מיר  בעהטן  פסח,  קרבן  דעם  זיין 
אויפבויען דעם בית המקדש כדי אז די פסחים זאלן אויך 

זיין ’לרצון‘ – לריח ניחוח אשה לה‘.
’העמק דבר‘; ’עמק ברכה‘ עמ‘ עח

דריי בקשות אויף דריי גלות‘ן
”ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים“ (כו לג)

רבי אברהם בן הגר“א שרייבט:
איז האב בקבלה אז ביי גלות סנחריב זענען כלל ישראל 
השבטים  עשרת  די  טיילן:  דריי  אויף  געווארן  צוטיילט 
זענען צוטיילט געווארן – א טייל פון זיי זענען פארטריבן 
געווארן אויף די אנדערע זייט פון די הרי החושך און א 
טייל פון זיי צו די אנדערע זייט פון די נהר סמבטיון, און 
שבט יהודה און בנימין זענען צושפרייט געווארן אין די 

גאנצע וועלט.
מיט דעם וועלן מיר פארשטיין פארוואס מיר בעהטן דריי 

מאל די זעלבע בקשה ביי די ברכה פון ’תקע בשופר‘:
זענען  וואס  די  אויף   – לחרותנו“  גדול  בשופר  ”תקע 
פארטריבן געווארן נאך די הרי החושך, ”ושא נס לקבץ 
גלות  אין  געגאנגען  זענען  וואס  די  אויף   – גלויותנו“ 
כנפות  מארבע  יחד  ”וקבצנו  סמבטיון,  נהר  אונטערן 
עקן  אלע  אין  צושפרייט  זענען  וואס  די  אויף  הארץ“ – 

פון דער וועלט.
סידור ’אשי ישראל‘ – ’אבני אליהו‘, ברכת ’תקע בשופר‘

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
לאגן

פע ם
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די סגולה פון מאה ברכות און אמן
”ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם“ (כו ד)

לברכה  זכרונם  חכמים  די  וואס  באקאנט  איז  עס 
זאגן אז מקפיד זיין אויף די מאה ברכות און אויך 
זאל  עס  סגולה  די  איז  דעם,  אויף  אמן  ענטפערן 
מ‘קען  גוט‘ס;  אלעס  מענטש  אויפן  ווערן  נשפע 
זאגן אז די ברכה: ”ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם“, איז דער 
טז):  (קמה  תהלים  אין  שטייט  עס  וואס  פון  מקור 
ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו   ֵאֶלי כֹל  ”ֵעיֵני 
ְּבִעּתֹו“ וואס אין דעם זענען מרומז די מאה ברכות 

און אמן:

זענען   ,“ֵאֶלי ֹכל  ”ֵעיֵני  פון:  תיבות  ראשי  די 
דעם  פון  תיבות  ראשי  די  און  ’אמן‘,  בגימטריה 
פסוק ווייטער: ”ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם 

ְּבִעּתֹו“ זענען צוזאמען גימטריה ’מאה‘.
’ברית איתנים‘ עמ‘ קד

רזי אמונים  ביז 
רט:

וו

רזי
מאה ברכות

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה
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איז  וואס  געשיכטע  אינטערסאנטע  די 
דורך  געווארן  פארציילט  איז  אייך  פאר 
חשובע  פון  מנהל  א  המעשה,  בעל  דער 
איז  און  הקודש,  ארץ  אין  החינוך  מוסדות 
זיין  דורך  אויערן  אונזערע  צו  אנגעקומען 
’גבאי  באקאנטער  דער  מיטגליד  משפחה 
דוד  אלתר  הרב  וויזניץ‘,  ’שיכון  פון  אמן‘ 

ראטה שליט“א פון בני ברק. 
בריוו  א  מיט  אנגעהויבן  זיך  האט  אלעס 
האט  אינדערפריה  געוויסע  א  אין  וואס 
פאסט-קעסטל  אינעם  ’געלאנדט‘  עס 
האט  קאנווערט  אויפן  מוסד.  אונזער  פון 
פון  סימבאל  באקאטנע  די  אנגעזעהן  זיך 
פון  הכנסה)  מס  (רשויות  איי.אר.עס.  די 
דעם  געעפענט  האב  איך  ישראל.  מדינת 
געווען  איז  דארט  ציטער,  מיט  קאנווערט 
געשריבן איבער א אונטערזוכנג וואס האט 
זיך געעפענט אין זייער אפיס אויף אונזער 

מוסד.
ווייסן  מוסדות  פירן  וואס  די  פון  אסאך 
’אונטערזוכונג‘.  אזא  פון  באדייט  די  שוין 
זיך  עפענט  וואס  פראצעדור  א  איז  דאס 
גרייז  קליינע  א  עפעס  צוליב  מאל  אסאך 
וואס האט ערוועקט די פארשטייער פון די 
געפערליכע  אן  מאכט  דאס  און  שטייערן, 

קאפ-ווייטאג.
פאפירן  אלע  ווייזן  געדארפט  האבן  מיר 
אונזער  פון  אקטיוויטעטן  די  צייגן  וואס 
מוסד פון ווען ס‘האט זיך געגרינדערט, ווען 
יעדע צעטל קוקן זיי איבער מיט זיבן אויגן.
די  פון  געהאט  מורא  זייער  האבן  מיר 
כאטש  אונטערזוכונג.  די  פון  רעזולטאטן 
קיין  געטוהן  נישט  קיינמאל  האבן  מיר 
די  פון  ראם  די  אין  זאכן  אומלעגאלע 
צעטל  איין  אז  גענוג  איז  עס  אבער  מוסד, 
זאל פארלוירן ווערן צי פעלן, כדי אונז צו 

קנס‘ענען מיט גרויסע געלטער.
בוך- גרויסער  א  געדונגען  האבן  מיר 
גרייטן  זיך  העלפן  אונז  זאל  ער  האלטער 
צו די אונטערזוכונג, מיט ציטער און זארג 
באגעגעניש  די  צו  געגרייט  זיך  מיר  האבן 
ווי  געגנט,  די  פון  באאמטער  מיטן 
די  באשליסן  געדארפט  מען  האט  דארט 
גוטן  צום  מוסד,  אונזער  פון  עקזיסטענץ 

אדער פארקערט.
ווי מער ס‘האט זיך דערנענטערט די צייט 
נאך  מיט  רענצל  די  אנגעפילט  זיך  האט 
געדארפט  האבן  מיר  וואס  דאקומענטן 
צוגעגרייט,  גוט  זיך  האבן  מיר  מיטנעמען. 
פון דעסוועגן איז די פרעשע געווען זייער 
האבן  זיי  מיט  וואס  מענטשן  די  גרויס. 
אז  געווארנט  אונז  האבן  גערעדט  מיר 
קאמפלעצירטן  א  פון  זיך  האנדלט  עס 

פראצעדור.
פארצופאל  מיר  איז  פריער,  נאכט  א 
א  מיינס  מיט  שמועסן  צו  אויסגעקומען 
וואס  איד  חשובער  א  מיטגליד,  משפחה 
פארשפרייטן  אין  יארן  אסאך  שוין  טוט 
און מחזק זיין די מצוה פון ענטפערן אמן. 
קורצע  א  געווען  עס  וואלט  געווענליך 
שמועס, אבער וויסנדיג אז איך בין א מחנך 
און א רעדנער, האט ער באשלאסן מיר צו 
זאגן זיינע געוואלדיגע געדאנקען איבער די 
מצוה פון ענטפערן אמן, כדי איך זאל עס 

איבערזאגן פאר מיינע תלמידים.
געדעדט  ער  האט  שעה  האלבע  א  ארום 
באמת  זענען  ווערטער  זיינע  ווען  מיר,  צו 
פרעשע  די  כאטש  אינטערסאנט,  געווען 
האב  געפונען  דעם  אין  זיך  האב  איך  וואס 
אינטערעסע.  גרויס  מיט  צוגעהערט  איך 
דער אמת איז – איך אליין האב געהאט פון 
אזויפיל  שוין  טוה  איך  כאטש  חיזוק.  דעם 
איבערראשט  איך  בין  חינוך  אין  יארן 
די  אין  ידיעות  וויפיל  זעהן  צו  געווארן 
איך  האב  מצוה  חשובע  און  באקאנטע 

נישט געוואוסט.
אינמיטן די שמועס האב איך אויפגעשריבן 
ציל  מיטן  שמועס  די  פון  פונקטן  עטליכע 
צו מחזק זיין מיט דעם אנדערע אידן, מיר 
ברכות  מיט  שמועס  די  געענדיגט  האבן 

איינער פארן צווייטן.
פריה  איך  בין  אינדערפריה  מארגן 
דאווענען  נאכן  באלד  און  אויפגעשטאנען 
דארט  אשקלון,  קיין  געפארן  איך  בין 
אונזער  וואס  אפיס  דער  זיך  געפונט 
מוסד איז אונטער זיי. איך בין אנגעקומען 
און  אפיס  די  עפענען  נאכן  מינוט  עטליכע 
איך האב געזעהן אז פאר מיר שלענגלט זיך 

א רייע פון אסאך מענטשן.
פון יענע מינוט האט זיך אנגעהויבן מיינע 
אנגעקומען  ענדליך  שוין  עס  ווען  יסורים: 
אז  געווארן  געוואר  איך  בין  רייע  מיין 
דער  אומזינסט,  געווארט  דא  האב  איך 
א  צו  געשיקט  מיר  האט  באאמטער 
איך  האב  דארט  באאמטער.  צווייטן 
ווען  אבער  ווארטן,  געדארפט  נאכאמאל 
עס איז אנגעקומען מיין רייע בין איך צום 

צווייטן מאל אנטוישט געווארן... כדי דער 
איך  האב  אויפנעמען  מיך  זאל  באאמטער 
עס  און  צעטל  א  אנפילן  געדארפט  פריער 
איך  באאמטער...  אנדערער  א  פאר  געבן 
נאר  צייט  לאנגע  א  נאך  געווארט  האב 
הויכגעשעצטער  דער  ווי  זעהן  צו  כדי 
פון  גיין  ארויס  פלוצלינג  דארף  באאמטער 

אפיס...
איך  האבן  דורכפעלער  דריי  די  נאך 

באשלאסן צו גיין צום דירעקטאר.
האב  צימער  זיין  צו  אריינגיין  ביים  אויך 
דאס  אבער  ווארטן...  געדארפט  איך 
נאכלאזן;  נישט  באשלאסן  איך  האב  מאל 
אקעגן  אראפגעזעצט  זיך  האב  איך  ווען 
מיין  אנגעזעהן  זיך  האט  דירעקטאר  דעם 
שעות  דא  שוין  ווארט  ”איך  נערוועזקייט: 
און יעדער איינער שיקט מיך צו א צווייטן 
דער  גע‘טעה‘עט.  איך  האב   – באאמטער“ 
דירעקטאר האט צוגעהערט מיינע רייד און 
ווערטער  מיינע  ווי  אויסגעזעהן  האט  עס 

בארירן אים.
געוויזן  ער  האט   – זייט“  אין  דא  ”ווארט 
דערנעבענדיגן  דעם  אויף  האנט  זיין  מיט 
אפגעבן  זיך  וועל  אליין  ”איך  קארידאר, 

מיט דיר“.
זיכער  בין  איך  געפריידט.  זיך  האב  איך 
געווען אז יעצט בין איך שוין געהאלפן, און 
ביסל  די  מיט  אנגעגארטלט  זיך  האב  איך 

געדולד וואס איז נאך געבליבן אין מיר.
א  געזעהן  איך  האב  ווארטן  אינמיטן 
האב  איך  עפיזאד;  אומגעווענליכע 
פרייער  א  מיט  מענטש  א  ווי  באמערקט 
דערנעבנדיגן  א  פון  ארויס  גייט  אויסזעהן 
און  הענט,  די  זיך  וואשט  הכסא,  בית 
נאכדעם נעמט ער ארויס א קאפל פון זיין 
טאש און זאגט די ברכה פון ’אשר יצר‘ מיט 

כוונה.
געוואוינט  געווען  נישט  בין  איך  ווייל 
איד  פרייער  א  זאכן;  אזעלעכע  צוזעהן 
זאגט א ברכה, און דערצו מיט אזא כוונה... 
א  מיט  ברכה  זיין  צוגעהערט  איך  האב 
איך  און  אויפמערקזאמקייט,  ספעציעלע 
כוונה  מיט  ’אמן‘  הויעך  געענפערט  האב 
פונעם  ברען  די  נאך  ליגט  מיר  אין  ווען   –

נעכטיגן שמועס.
א  מיט  מיר  צו  געקוקט  האט  יענער 
איבערראשנדן בליק, עס האט אויסגעזעהן 
איך  וואס  פארשטאנען  נישט  האט  ער  אז 
צו  נייגעריג  געווען  בין  איך  געזאגט,  האב 
וויסן וואס ליגט באהאלטן אונטער זיין זאגן 
’אשר יצר‘, איך האב אים געוואלט פרעגן, 
געווארן  פארשווינדן  באלד  איז  ער  אבער 

אין איינע פון צימערן.
האב  נאכדעם  שעה  האלבע  א  ארום 
דעם  פון  צימער  אין  אריינגעקוקט  איך 
לאנגע  א  גערעדט  האט  ער  דירעקטאר, 
געדולד  מיין  טעלעפאן...  אויפן  צייט 
האט געהאלטן ביים פלאצן, די צייט וואס 
זיך  דערנענטערט  אפיס  די  מ‘פארשפארט 
פריה,  גאר  פון  דא  שוין  ווארט  איך  שוין, 
און  צוקומען  געגרייט  אזוי  זיך  האב  איך 
ווי  אזוי  אהיים  גיי  איך  אז  זעה  איך  אט... 

איך בין געקומען.
געוואגטערהייט האב איך געעפענט די טיר 
האב  איך  און  אפיס  דירעקטאר‘ס  פונעם 
האט  עס  אויגן,  זיינע  אין  אריינגעקוקט 
נישט אויסגעזען אז עס האט אים בארירט, 
ווייל ער האט מיר געווינקען מיט זיין האנט 

איך זאל ווייטער ווארטן...
געוואנדן  זיך  איך  האב   – ”אנטשולדיגט“ 
אין  רעכנען  צו  זיך  אן  דירעקטאר,  צום 
געהאלטן  האט  ער  וואס  טעלעפאן  דעם 
נעבן זיין אויער, ”איך מוז היינט ענדיגן מיין 

פעקל!“.
א  מיט  מיר  אויף  געקוקט  האט  ער 
מיר  האט  און  בליק.  אויפגערעגטן 
אנגעשריגן, ווען ער לייגט ארויף זיין האנט 

אויפן מויל פונעם טעלעפאן:
פארנומען?!  בין  איך  אז  נישט  זעהסט  ”דו 
אליין  איך  אז  געזאגט  שוין  דיר  האב  איך 
וועל זיך באשעפטיגן מיט דיר...!“ – אבער 
ער  האט  נאכדעם  אז  אויס  זעהט  עס 
פארשטאנען אז עס שוין זייער שפעט ער 
ער  איז  מיר,  מיט  אפגעבן  קענען  זיך  זאל 
און  צימער  זיין  פון  ארויס  מינוט  איין  נאך 
האט מיר געוויזן אויף א אפגעשיילטע טיר 
דא,  ”ווארט  קארידאר:  די  פון  עק  די  אין 
שוין וועט קומען א באאמטער וואס וועט 

זיך אפגעבן מיט דיר“.
אבער  טיר  אויפן  געקלאפט  האב  איך 
קיינער האט נישט געענטפערט. איך האב 
ווארטן...  נאכאמאל  געפלאצט,  שיער 
אויפרעגן  געהאט  מורא  האב  איך  אבער 
נאכאמאל דעם דירעקטאר וועגן דעם האב 
מיר  ביי  ווען  שטילערהייט,  געווארט  איך 
אין הארץ טראכט איך, ווי עס זעהט אויס 

וועל דארפן צוריק קומען א צווייטן מאל.
האט  אומזינסט  אז  אויסגעזעהן  האט  עס 
געשיקט...  אהער  מיך  דירעקטאר  דער 
מיך  האט  באאמטער  דער  ווען  ענדליך 
געהאלטן  שוין  ער  האט  אריינגערופן, 
און  גיין  אהיים  ארגאנעזירן  זיך  אינמיטן 
געמאכט  וויסנדיג  זיך  ער  האט  קוים 
האב  איך  ווען  אבער  אריין.  בין  איך  אז 
איך  האב  אויגן  זיינע  אין  אנגעקוקט  אים 
באמערקט אז דאס איז דער מענטש וואס 
מיט  יצר‘  ’אשר  געזאגט  ער  האט  פריער 

גרויס כוונה...
געווען  שוין  איז  מיר  ביי  געזאגט,  ווי 
נישט  היינט  וועל  איך  אז  אפגעמאכט 
אבער  דארף,  איך  וואס  ערלעדיגן  אניאגן 
איינהאלטן  געקענט  נישט  האב  איך 
אים  האב  איך  און  נייגעריגקייט  מיין 
האב  ”איך  געפרעגט:  איידעלערהייט 
מיט  יצר‘  ’אשר  זאגן  געזעהן  פריער  דיך 
שומר  א  ווי  אויס  נישט  זעהסט  דו  כוונה, 
תורה ומצוות, וואס האט דיך צוגעברענגט 

זאלסט דיך אזוי פירן?“
איבערראשט  געווען  איז  מענטש  דער 
באלד  האט  ער  אבער  פראגע,  די  פון 
יאר  עטליכע  פאר  ”אהה...  געענטפערט: 
האב איך זיך עס אונטערגענומען, אינמיטן 
זיצן ’שבעה‘ נאך מיין מאמע עליה השלום, 
און פון דעמאלטס אן גיב איך אכטונג אויף 
און  סקונדע  א  געווארט  האט  ער  דעם“, 
מיך צוריק געפרעגט: ”אויב מיר רעדן שוין, 
איך האב געזעהן אז דו האסט געענטפערט 
פארשטאנען  נישט  האב  איך  און  ’אמן‘, 
איך  וואס  ברכה  די  צו  פארבינדונג  די 
מיט  געפרעגט  ער  האט   – געזאגט“  האב 

תמימות.
איך האב זיך געפריידט אויף די געלעגנהייט 
נעכטן  האב  איך  וואס  נאכזאגן  קענען  צו 
אנגעהויבן  באלד  האב  איך  און  געהערט, 
פון  באדייט  די  איבער  ערקלערונגען  מיט 
ענטפערן אמן, וויאזוי דורך דעם ווערט די 
ברכה בשלימות, און דער גרויסער שכר פון 

איינער וואס איז מקפיד אויף דעם.
איך האב מאריך געווען צו ערקלערן די אלע 
אויסגעזעהן  נישט  האט  עס  אבער  ענינים, 
אז יענער פארלירט זיין געדולד, פארקערט 
גרויס  מיט  אויסגעהערט  מיך  האט  ער 
זיין  באהאלטן  נישט  און  אינטערעסע 
אזא  מיט  ווארט  קליינע  אזא   – התפעלות 

גרויסע באדייט...
ווערטער  מיינע  געענדיגט  האב  איך  ווען 
און איך האב זיך געוואלט אויפשטעלן פון 
מיין פלאץ האט ער מיר אפגעשטעלט: ”א 
מינוט, פארוואס ביזסטו אהער געקומען?“

איך האב שוין כמעט פארגעסן פארוואס... 
איך האב שנעל דערציילט דעם באאמטער 
ער  געקומען,  אהער  בין  איך  פארוואס 
איך  ווען  געדולד,  מיט  צוגעהערט  האט 
”אין  געזאגט:  ער  האט  געעענדיגט  האב 
אמת‘ן, ווייס איך נישט פארוואס דו ביזסט 
געקומען צו מיר, דיינע זאכן האט אינגאנצן 
נישט מיט מיר, אבער איך האב זיך פון דיר 
שטארק באיינדרוקט... ווארט דא עטליכע 
מינוט, לאמיר זעהן, אפשר וועל איך קענען 
עפעס טוהן פאר דיינעט וועגן... איך וועל 

פראבירן רעדן מיטן דירעקטאר“
אפיס  פונעם  ארויס  איז  באאמטער  דער 
בארג  די  הענט  זיינע  אין  האלט  ער  ווען 
געגעבן... אים  האב  איך  וואס  דאקומענטן 
ווען  צוריק  ער  איז  מינוט  עטליכע  נאך 
פאפיר,  איין  נאר  האנט  זיין  אין  האט  ער 

געזיגלט מיטן זיגל און עס שטייט:
האב  איך  אז  באשטעטיגן  וויל  ”איך 
און  די  פון  אויפפירונג  די  איבערגעקוקט 
די מוסד, און איך האב נישט געטראפן קיין 
אלע  אקטיוויטעטן,  אירע  אין  שולד  שום 
באשולדיגונגען זענען אינגאנצן בטל...“ און 

עס איז געווען גע‘חתמ‘עט און געזיגל‘ט.
דאקומענט  אויפן  געקוקט  האב  איך 
אזאך  איבערקוקן?  אן  אזוי?  אומגלויבליך, 
האט  וואכן  עטליכע  געדויערן  דארף  וואס 

זיך געענדיגט אין עטליכע מינוט.
איך בין אויפגעשטא נען פון מיין פלאץ און 
דעם  פארלאזן  צו  געאיילט  זיך  האב  איך 
אפיס נישט בעפאר איך באדאנק זיך פאר 

דעם איבערגעגעבענער באאמטער.
האב  ”איך  פארשטאנען...  נישט  האט  ער 
נאר געענפערט ’אמן‘...“ – האט ער געזאגט 
ווען ער פינקלט מיט זיינע אויגן, און האט 

זיך געאיילט ארויס גיין פון אפיס.

א ’אמן‘ וואס האט געעפענט די טויערן 

’וחרה אף‘ – קומט פון מדת הרחמים
עס איז זייער שווער פארוואס כאפט 
אף  ”וחרה  לשון  דעם  פסוק  דער  אן 
הוי“ה“ וואס איז דער שם פון רחמים 
– לכאורה דער צארן קומט דאך מצד 

מדת הדין?
האט דער משגיח רבי אליהו לאפיאן 

געזאגט:
עס איז קלאר און זיכער אז דער צארן 
א  אלץ  נישט  קומען  שטראף  די  און 
נקמה חלילה, נאר אזוי ווי עס שטייט 
(דברים ח ה): ”ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיַיֵּסר ִאיׁש ֶאת 
וואס  קינד  א  ְמַיְּסֶרָּך“;   קֶיֱא ה‘  ְּבנֹו 
דער  אויב  פאטער,  זיין  צו  זינדיגט 
א  דא  נאך  איז  עס  אז  זעהט  פאטער 
זיין  פארבעסערן  זאל  ער  האפענונג 
אים  ער  שטראפט  דעמאלטס  וועג, 
צוליב זיין רחמנות אויף אים כדי ער 
וועג.  ערליכן  צום  קומען  צוריק  זאל 
האט  ער  אז  זעהט  ער  ווען  אבער 
וואס   – האפענונג  קיין  נישט  שוין 
שטראפן?!  צו  אים  פון  ער  האט 
איז  עס  זמן  כל  אידן,  די  אויך  אזוי 
נאך דא א האפענונג אז זיי וועלן זיך 
זיין  צוליב  דעמאלטס  פארבעסערן, 
רחמנות: ”וחרה... ועצר את השמים“ 
אבער  טוהן,  תשובה  זאלן  זיי  כדי 
נידריגן  א  אין  גאר  זענען  זיי  אויב 
דעמאלטס  צושטאנד,  רוחניות‘דיגן 
שטראפט ער זיי נישט, נאר זיי וועלן 

באקומען גיהנם.
האט  ווערטער  דערמאנטע  אויבן  די 
א  פאר  געהאלטן  זצ“ל  משגיח  דער 
ישיבה,  פון  תלמידים  די  פון  גרופע 
אמעריקאנער געבוירענע, וואס האבן 
קענען  זיך  פארן  צוריק  געוואלט 
אוניווערסיטעט,  די  אין  זיין  משלים 
אזוי ווי ס‘איז געווען איינגעפירט אין 

יענע צייטן.
שטארק  האט  וואס  משגיח  דער 
זיי  האט  דעם,  פון  געציטערט 
געוואלט ערוועקן אויף די הארבקייט 
פון די טריט וואס זיי האלטן ביים טון, 
און האט פארגעזעצט זיינע ווערטער 

מיט א געוואלדיגע התרגשות:
ענקערע  מקנא  זיכער  זענען  ”ענק 
אויס  זענען  וואס  חברים  אלטע 
האבן  און  צופרידן  און  פרייליך 
אין  הצלחה  מיט  שטודירט 
זאלן  ענק  אבער  אוניווערסיטעט, 
ליידער  איז  שמחה  זייער  אז  וויסן 
דעם  צוליב  קומט  דאס  ווייטאג,  א 
זייער  פארלוירן  שוין  האבן  זיי  וואס 
האבן  וואס  ענק  אבער  האפענונג, 
די  פון  זיסקייט  די  געקאסט  שוין 
חלילה  עס  וועלן  ענק  אויב  תורה, 
גליקן,  אנדערע  זוכן  גיין  און  אפלאזן 
ווערן  איבערראשט  נישט  ענק  זאלן 
זיין  מיט  אויבישטער  דער  אויב 
רחמנות וועט ענק שטראפן כדי ענק 
גראדן  אויפן  קערן  צוריק  זיך  זאלן 

וועג“ (’לב אליהו‘ בראשית עמ‘ 65).
אויך אין צייט פון א חרון אף – רוהט 

הקדוש ברוך הוא צווישן אונז
ר‘  החסיד  הרב  דערציילט  האט  עס 

מענדל בראכפעלד זצ“ל:
וועלט‘ס  צווייטע  די  פון  ענדע  אין 
פארשפארט  געווען  איך  בין  קריג 
אונטער  אידן  טויזנטער  נאך  מיט 
דער גרויזאמער האנט פון די דייטשן 
לאגערן,  די  פון  איינע  אין  שמם  ימח 
שרעקליכע  און  שווערע  גאר  אין 
איז  טאג  יעדן  ווען  באדינגונגען, 
פריערדיגער,  דער  פון  שווערער 

רחמנא ליצלן.
איך  האב  אינדערפריה  איין 
באבובער  א  לצרה,  אח  א  באגעגענט 
איינוואוינער  קראקעווער  א  חסיד, 
איינהורן  יעקב  רבי  נאמען  מיטן 
מיט  דערצילט  מיר  האט  וואס  הי“ד, 
געווען  זוכה  האט  ער  אז  התרגשות 
בעל  רבי‘ן  דעם  חלום  אין  זעהן  צו 
ווען  הי“ד,  באבוב  פון  ציון‘  ’קדושת 
עליון,  קדושי  שטייען  אים  ארום 
חסידים ואנשי מעשה הי“ד און זייער 
הימלישן  א  מיט  שטראלט  פנים 

ליכטיגקייט.
דערציילט  יעקב  רבי  האט  חלום  אין 
פאר זיין רבי דעם שווערן צושטאנד 

מיט  צוזאמען  זיך  געפונט  ער  וואס 
אידן,  טויזנטער  צענהדליגער  נאך 
וואס יעדן טאג ווערן פון זיי גע‘שחט‘ן 
אכזריות,  מיט  טויזנטער  די  אין 
געפונען  לעבן  וואס  די  אויך  און 
און  פיינונגען  שווערע  אונטער  זיך 

ביטערע גזירות.

נישט  האט  רבי‘ן  פונעם  ענטפער  די 
פארשפעטיגט צו קומען:

פסוק:  דעם  געדענק  קינד,  ”מיין 
’וחרה אף - ה‘ בכם‘, אויך ווען א חרון 
אויך  וועלט,  דער  אויף  הערשט  אף 
געפינט  צייטן,  שווערע  גאר  די  אין 
בחי‘  די  אין  אונז,  צווישן  השי“ת  זיך 

פון: ”עמו אנכי בצרה“.

האט ר‘ מענדל ווייטער דערציילט:

חלום  דער  איז  שנעל  זייער 
די  צווישן  געווארן  פארשפרייט 
אין  געווען  זענען  וואס  אידן  ערליכע 
דאס  און  ובשביה,  בצרה  לאגער  די 
לעבעדיגע  א  אריינגעבלאזן  זיי  האט 
האט  השי“ת  זאגן:  זאלן  זיי  גייסט, 
אונז חלילה נישט פארלאזט אויך אין 
צוזאמען  איז  ער  צייטן,  שווערע  די 
זיך  האט  רחמנות  זיין  און  אונז,  מיט 
נישט קיינמאל אויפגעהערט פון אונז 
תש“ס  מנ“א  באבוב,   – הכרם‘  ’פרי  (קובץ 

עמ‘ ג).

דער כח פון תמימות

האט  מעשה  וואונדערליכע  א 
פאסירט אין די צייטן פונעם בעל שם 

טוב הקדוש זי“ע:

שטארקע  א  געווען  איז  יאר  איין 
דאס  פוילן,  לאנד  די  אין  טרוקעניש 
פאר  שאדנ‘ס  גרויסע  געמאכט  האט 
טויזנטער אידן וואס זייער פרנסה איז 
געווען פון די פעלד-ארבעט, אויסער 
הונגער  די  פון  זארג  גרויסער  דער 
וואס וועט זיין א קורצע צייט ארום. 
גענומען  צוזאם  זיך  האבן  אידן  די 
אויסגעגאסן  האבן  און  שוהלן  די  אין 
זייער הארץ צו השי“ת, אבער די רעגן 

איז נאכנישט געקומען.

טוב  שם  בעל  דער  האט  טאג  איין 
באמערקט ווי א פשוטער איד א עם 
שמע,  קריאת  ליינען  אינמיטן  הארץ 
ביטערליך  וויינען  אנגעהויבן  האט 
דעם  צו  אנגעקומען  איז  ער  ווען 
יהיה  ולא  השמים  את  ”ועצר  פסוק: 
מטר“, און אין לויף פון א לאנגע צייט 
האט ער זיך נישט געקענט בארואיגן.

שם  בעל  דער  האט  דאווענען  נאכן 
זיך  און  אים  צו  געוואנדן  זיך  טוב 
ער  האט  וואס  צוליב  אינטערסירט 
איד  דער  און  געוויינט,  שטארק  אזוי 

האט מיט א תמימות ערקלערט:

טייטש  די  אז  פארשטאנען  האב  איך 
את  ”ועצר  אזוי:  איז  פסוק  דער  פון 
דער   – מטר“  יהיה  ולא  השמים 
אויסקוועטשן  וועט  אויבישטער 
אונקלוס  ווי  [אזוי  הימל  די 
 – ”ואסחט  יא):  מ  (בראשית  טייטש 
נישט  דארט  וועט  עס  ביז  ועצרית“] 
אלעס  ווייל  רעגן,  קיין  איבערבלייבן 
וועט אראפקומען אויף די ערד... און 
איך האב געבעהטן צו השי“ת עס זאל 

ווי שנעלער מקויים ווערן.

ווען דער בעל שם טוב האט געהערט 
אנגערופן:  זיך  ער  האט  ווערטער  די 
איך בין זיכער אז די ישועה איז שוין 
וואס  אויבישטער  דער  ווייל  נאנט, 
פון  הערצער  די  אין  אריין  קוקט 
מענטשן האט זיכער ליב געהאט זיין 
געווארן  געזאגט  איז  וואס  געבעהט 
אינערליכע  א  מיט  הארץ  טיפן  פון 
און אמת‘דיגע כוונה. און טאקע אזוי, 
פול  הימל  די  איז  אויפצומארגנ‘ס 
געווארן מיט וואלקענעס און א רעגן 
דער  אויף  אראפגעלאזט  זיך  האט 

ערד (’כתר שם טוב השלם‘ עמ‘ מח).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
קריאת שמע – די צווייטע קאפיטל ’והיה אם שמוע‘ (ח)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

’אמן‘ א

א
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