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קריאת שמע איז מכניע די פיינט
ַוִּיְטְמֵנהּו  ַהִּמְצִרי  ֶאת   ַוַּי ִאיׁש  ֵאין  ִּכי  ַוַּיְרא  ָוכֹה  ּכֹה   ”ַוִּיֶפן 

ַּבחֹול“ (ב יב)
רבי יוסף חיים פון באגדאד זאגט:

אין דעם פסוק קען מען טרעפן א רמז אויף די ווערטער 
הקדוש  להן  ”אמר  א):  מב  (סוטה  יוחאי  בן  שמעון  רבי  פון 
קריאת  אלא  קיימתם  לא  אפילו  לישראל:  הוא  ברוך 
די  [פון  בידם  נמסרין  אתם  אי   – וערבית  שחרית  שמע 
”ַוִּיֶפן  געווען:  מרמז  דא  תורה  די  האט  דאס  פעלקער]“. 
זענען  וואס  אותיות  כ“ה  די  פון  זכות  אין   – ָוֹכ“ה“  ֹּכ“ה 
מ‘זאגט  וואס  ישראל‘  ’שמע  פון  פסוק  דער  אין  דא 
אינדערפריה, און די כ“ה אותיות וואס מ‘זאגט ביינאכט, 
”ַוַּי ֶאת ַהִּמְצִרי“ – האט משה רבינו זיך געשטארקט אויף 

דעם מצרי.
’בן יהוידע‘ סוטה מב ב

וימת מלך מצרים – 
איז די פאסיגע צייט צו דאווענען

ְבֵני  ַוֵּיָאְנחּו  ִמְצַרִים   ֶמֶל ַוָּיָמת  ָהֵהם  ָהַרִּבים  ַבָּיִמים  ”ַוְיִהי 
ִמן  ָהֱאקים  ֶאל  ַׁשְוָעָתם  ַוַּתַעל  ַוִּיְזָעקּו  ָהֲעבָֹדה  ִמן  ִיְׂשָרֵאל 

ָהֲעבָֹדה“ (ב כג)
נאך  נאר  אז  זיין  קען  וויאזוי  קשיא:  די  באקאנט  איז  עס 
ווען דער קעניג איז געשטארבן האבן די אידן אנגעהויבן 
איז  יעצט  פונקט  פארוואס  און  ארבעט,  די  פון  קרעכצן 

ארויף זייער געשריי צום אויבערשטן?
ענטפערט רבי פנחס הלוי הורוויץ דער בעל ’הפלאה‘:

אין מסכת סנהדרין (מד ב) זאגן די חכמים: ”שטענדיג זאל 
א מענטש מקדים זיין א תפילה בעפאר די צרה, ווייל אין 
אנגענומען,  נישט  תפילה  די  ווערט  צרה  א  פון  צייט  א 
אזוי ווי עס שטייט (איכה ג ח): ”ַּגם ִּכי ֶאְזַעק ַוֲאַׁשּוֵַע ָׂשַתם 
ְּתִפָּלִתי“. ווייל דער צער ברענגט צו מ‘זאל נישט קענען 
אינזין האבן ביים דאווענען ווי עס דארף צו זיין, און נאך, 
אמאל צוליב דעם גרויסן צער וואס ער האט שפירט ער 
נישט זיין ווייטאג, אזוי ווי איינער וואס איז שטערבערליך 
קראנק וואס קען נישט ווייזן פונקט וואס און וואו טוהט 

אים וויי.
פסוק:  דעם  אויף  שטייט  א)  יט  (שמות  הקדוש  זוהר  און 
”וימת מלך מצרים“ – אז דער שר וואס איז ממונה אויף 
אראפ  מען  האט  העליונים  עולמות  די  אין  מצריים  די 
געשטעלט פון זיין גרויסקייט. און ווייל מיט דעם האט 
איז  שיעבוד  די  און  גאולה  די  צו  טיר  א  געעפנט  זיך 
צער  זייער  געשפירט  באלד  זיי  האבן  געווארן,  גרינגער 

און זיי האבן געקענט מכוון זיין.
’פנים יפות‘

א געשריי פון א ווייטאג איז אזוי ווי דאווענען
ְוֶאת  ְּבִמְצָרִים  ֲאֶׁשר  ַעִּמי  ֳעִני  ֶאת  ָרִאיִתי  ָראֹה  ה‘  ”ַוּיֹאֶמר 
ַצֲעָקָתם ָׁשַמְעִּתי ִמְּפֵני נְֹגָׂשיו ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַמְכאָֹביו“ (ג ז)

טייטש רבי איצעל‘ע פון וואלאזשין:
זייער  וואס  טראץ  נְֹגָׂשיו“ –  ִמְּפֵני  ָׁשַמְעִּתי  ַצֲעָקָתם  ”ְוֶאת 
און  ווייטאג  זייער  פון  געקומען  איז  געשריי  און  קרעכץ 
שווערע שיעבוד, פון דעסוועגן האט השי“ת צוגעהערט 
זייער געשריי און איז זיי געקומען העלפן, ווייל ”ִּכי ָיַדְעִּתי 
ֶאת ַמְכאָֹביו“ – איך ווייס די ווייטאג וואס האלט זיי צוריק 

פון צו דאווענען ווי עס דארף צו זיין.
’פה קדוש‘

צוויי כוונות ביים דאווענען
ֶאל  ֱאקים  ַוּיֹאֶמר  ֲאֵלֶהם;  אַֹמר  ָמה  מֹו  ּׁשְ ַמה  ִלי  ”ְוָאְמרּו 
מֶׁשה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה... ַוּיֹאֶמר עֹוד ֱאקִים ֶאל מֶׁשה ּכֹה 
תֹאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ה‘ ֱאקֵי ֲאבֵֹתיֶכם... ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם“ 

(ג יג –טו)

נישט  דען  אידן  די  האבן  יעצט  ביז  שווער,  איז  לכאורה 
געוואוסט דעם אויבערשטנ‘ס נאמען?

ענטפערט דער ’חתם סופר‘:
מֹו“ האבן די אידן געמיינט צו פרעגן  אין די פראגע: ”ַמה ּׁשְ
ביים  אויס  זיך  פעלט  וואס  כוונה  ריכטיגע  די  איז  וואס 
דאווענען צו השי“ת? אויף דעם האט מען געענטפערט 

מן השמים אז עס זענען פארהאן אין דעם צוויי כוונות:

זיך  דרוקט  רמב“ם  דער  ווי  און   – ֶאְהֶיה‘  ֲאֶׁשר  ’ֶאְהֶיה  א. 
אויס אין זיין ספר ’מורה נבוכים‘ (א סג) מיט זיין זיסן לשון: 
”הנמצא אשר הוא נמצא“; ד.מ. ענק דארפן אינזין האבן 
איז  און  זיך  געפונט  וואס  השי“ת  פאר  שטייען  ענק  אז 
שטענדיג גרייט צו הערן תפילת כל פה, און אזוי ווי דער 
מקינון,  שמשון  רבינו  אויף  שרייבט  קנז)  סי‘  (שו“ת,  ריב“ש 
קבלה,  פון  סודות  אלע  אין  בקי  געווען  איז  ער  כאטש 
פשוט‘ע  די  נאר  געהאט  אינזין  דאווענען  ביים  ער  האט 
כוונה אזוי ווי די כוונה וואס די קליינע קינדער האבן – אז 

ער שטייט אקעגן השי“ת.
האבן  אינזין  אויך  קענען  ענק   – ֲאבֵֹתיֶכם“  ֱאֵקי  ”ה‘  ב. 
אבות  די  דעת  על  געזאגט  ווערט  תפילה  ענקער  אז 
הקדושים, וויבאלד זיי האבן מתקן די דריי תפילות האבן 

זיי זיכער געוואוסט די טיפקייט פון די כוונה. 
’חתם סופר‘ 

דער טעם פון צודעקן די פנים ביי ברכת כהנים
”ַוַּיְסֵּתר מֶׁשה ָּפָניו ִּכי ָיֵרא ֵמַהִּביט ֶאל ָהֱאקִים“ (ו ו)

אין מדרש (שמו“ר ג א) ווערט געברענגט: אין שכר פון ”ִּכי 
ָיֵרא“ האט משה זוכה געווען אז עס איז מקויים געווארן 
שכר  אין  און  ל),  לד  (שמות  ֵאָליו“  ִמֶּגֶׁשת  ”ַוִּייְראּו  אים:  אין 
פון ”ֵמַהִּביט“ האט ער זוכה געווען צו: ”ּוְתֻמַנת ה‘ ַיִּביט“ 
ָיֵרא  ”ִּכי  פארשטיין,  מען  דארף  לכאורה  ח).  יב  (במדבר 
אין  פארוואס  איז  פעולה,  איין  נאר  דאך  איז  ֵמַהִּביט“   –
מדרש איז עס צוטיילט געווארן אויף צוויי פעולות וואס 

זייער שכר איז געדאפלט?
פון  ראזענבוים  ליטש  לייב  משה  רבי  ענטפערט 
פרעשבורג, א תלמיד פונעם ’חתם סופר‘: ווען משה האט 
געזעהן אז דער סנה ברענט, האט ער באלד פארשטאנען 
קוקן  צו  פון  אפגעהאלטן  זיך  האט  און  איז,  דאס  וואס 
געשטרויכלט  נישט  זאל  ער  כדי  און  שכינה,  די  אויף 
ווערן, האט ער צוגעדעקט זיין פנים אין זיין קלייד. קומט 
אויס אז זיין מעשה האט זיך צוטיילט אין צוויי פעולות: 
א. דאס עצם אפהאלאטן פון צו קוקן, ב. דאס באהאלטן 
וועגן  ווערן.  געשטרויכלט  נישט  זאל  ער  כדי  פנים  זיין 
 – ירא‘  ’כי  אויף  שכר;  דאפלטן  א  צו  זוכה  ער  האט  דען 
וואס צוליב זיין יראת שמים האט ער געטוהן א פעולה 
ער זאל זיך נישט געשרויכלט ווערן אין א עבירה, האט 
ער זוכה געווען צו ’ויראו מגשת אליו‘, און אויף ’מהביט‘ 
– דאס עצם אפהאלטן פון קוקן, האט ער זוכה געווען צו 

’ותמונת ה‘ יביט‘.
די אויפפירונג פון משה איז אויך א מקור אויפן מנהג פון 
צודעקן די קאפ מיטן טלית ביי ברכת כהנים, אלץ א גדר 
שכינה  די  אויף  קוקן  נישט  זאלן  מיר  דערמאנונג  א  און 

וואס רוהט אויף די הענט פון די כהנים ווען זיי בענטשן 
דאס פאלק (ראה חגיגה טז א). 

’אמרות ה‘‘ 

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

פע ם

’פקד פקדתי‘ אין זכות פון ’אמן‘
”לֵךְ ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ה‘ ֱאקי 
ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֱאקי  ֵאַלי  ִנְרָאה  ֲאבֵֹתיֶכם 
ֵלאמֹר ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם ... ְוָׁשְמעּו ְלקֶֹל“ (ג טז-יח)
רש“י זאגט: ”‘ְוָׁשְמעּו ְלקֶֹל‘ – פון זיך אליינ‘ס, ווען 
צוהערן  זיי  וועלן  לשון,  דעם  זאגן  זיי  וועסט  דו 
דיינע רייד. ווייל זיי האבן דער סימן פון יעקב און 
פון יוסף אז מיט דעם לשון ווערן זיי אויסגעלייזט. 
יעקב האט זיי געזאגט (בראשית נ כד): ’ֵואקִים ָּפקֹד 
כה):  (שם  געזאגט  זיי  האט  יוסף  און  ֶאְתֶכם‘,  ִיְפקֹד 

’ָּפקֹד ִיְפקֹד ֱאקִים ֶאְתֶכם‘“.
די אותיות פ.ק.ד. זענען בעפאר די אותיות: צ.ר.ה., 
אויך, די ווארט ’פקד‘ איז גימטריה צוויי מאל ’אמן‘ 
(מיטן כולל); מיט דעם האט די תורה מרמז געווען אז 
מיטן אכטונג געבן צו ענטפערן אמן, איז א מענטש 
מקדים די רפואה צו זיין קלאפ, און אזוי ווי חז“ל 
האבן צוגעזאגט (תיקו“ז מ א): ”העונה אמן בכל כוחו 

קורעין לו גזר דין של שבעים שנה“.
’ציצית כנף‘ עמ‘ קח
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צייטונגען  אידישע  די  פון  ליינער  די 
ערב  פון  דאטום  די  אין  אמעריקע,  אין 
זענען  תשי“ג,  משפטים  פר‘  שב“ק 
די  ליינען  צו  געווארן  איבערראשט 

פאלגנדע נייעס:
”די פריערדיגע וואך האט זיך געענדיגט 
א  פילידעלפיע  אין  הויז  געריכט  אין 
געריכט וואס האט זיך אנגעהויבן פאר 
האבן  תש“י  יאר  אין  צוריק.  יאר  דריי 
פילידעלפיע  אין  שול  א  פון  גבאים  די 
נאמען  מיטן  איד  פרומער  א  געדינגען 
דאווענען  זאל  ער  פישער  הערשל 
און  נוראים,  ימים  די  אין  עמוד  פארן 
כאטש זיי האבן אונטערגעשריבן אויף 
נישט  פישער  האט  קאנטראקט  א 
געדאוונט אין דעם שול אין לויף פון די 

ימים נוראים...
נישט  אים  האבן  שול  פון  גבאים  די 
וואס  געהאלט  די  באצאלן  געוואלט 
אפגעשמועסט,  פריער  פון  מ‘האט 
האט  הערשל  יונגער  דער  אבער 
די  אז  פעסטקייט  א  מיט  געפאדערט 
אויפן  פאראנטווארטליך  זענען  גבאים 
האט  ער  קאנטראקט...  דעם  צוברעכן 
צו  שול  פון  גבאים  די  רופן  באשלאסן 
א דין תורה, און דערנאך וואס זיי האבן 
די  אויף  געמאכט  וויסנדיג  נישט  זיך 
בית  פון  איינלאדענונגען  נאכאנאנדיגע 
דין  בית  פון  רשות  מיט  ער  האט  דין 
אריינגעגעבן זיין פאדערוג אין געריכט 
הויז, וואס ווי געזאגט איז דער געריכט 

געענדיגט געווארן פאריגע וואך.
ריכטער  א  וואס  אורטייל  קלארן  דעם 
געווען  איז  ארויסגעגעבן  האט  גוי  א 
לטובת הערשל פישער, און דאס האט 
אידן  די  צווישן  שטורעם  א  ערוועקט 

אין אמעריקע...“.
שטייט  וואס  ערציילונג  שפאנענדע  די 
אונטער די באשרייבונג האט באשריבן 
הרב משה שרר, דער נשיא פון אגודת 
צווייטע  די  אין  אמעריקע,  אין  ישראל 
מאנאטליכן  דעם  פון  אויסגאבע 
צייטונג ’דאס אידישע ווארט‘, וואס איז 
ארויסגעקומען אין חודש שבט תשי“ד. 
דא איז עס פאר אייך גרייט צום ליינען:

הערשל פישער איז נישט געווען א רב 
מענטש,  איינפאכע  א  נאר  גאון,  א  צי 
א געווענליכער מיטגלידער אין ’אגודת 
קיינמאל  פארק.  בארא  אין  ישראל‘ 
ער  ווי  געזעהן  נישט  אים  מען  האט 
שטעלע,  א  עפעס  צו  זיך  שטופט 
באהאלטן  זיך  ער  האט  שטענדיג 
איז  עס  ווען  אבער  ווינקל,  זיין  אין 
ר‘  האט  צייט  ריכטיגע  די  געקומען 
שטארקע  א  געטוהן  פישער  הערשל 
מעשה פון קידוש ה‘ וואס איז געווען 
א  אויף  מוסטער  אויסגערופענע  א 

אידישע מסירות נפש.
אין  אידישקייט  פון  אויסזעהן  דאס 
תש“י  פון  יארן  די  אין  אמעריקע 
פון  געווען  אנדערשט  אינגאנצן  איז 
אבער  אויס.  היינט  קוקט  עס  וואס 
און  פארגרעבטע  יענע  אין  דווקא 
גשמיות‘דיגע צייט, ווען דער ’דאללער‘ 
און  נשמה  די  אויף  געוועלטיגט  האט 
אין  לייקענען  מ‘זאל  צוגערעדט  האט 
דעם אמת‘דיגן פליכט פון א איד, האט 
מעשה  און  געשיכטע.  די  פאסירט 

שהיה כך היה:
ר‘  תש“י,  זומער  אין  געווען  איז  דאס 
יענע  אין  זיך  האט  פישער  הערשל 
און  ארבעט,  קיין  אן  געטראפן  יארן 
מיט  געשאנקען  געווען  איז  ער  ווייל 
געוואלט  ער  האט  שטימע,  שיינע  א 
דעם  פון  און  טאלאנט  זיין  אויסנוצן 
גוט  אים  האט  מזל  דאס  פארדינען. 
האט  זומער  אינמיטן  און  געשפילט 
קאנטראקט  א  אונטערגעשריבן  ער 
זיין  צו  פילידעלפיע  אין  שול  א  מיט 
דארט דער חזן אין די קומענדיגע ימים 
נוראים, פאר די סומע פון צוויי טויזנט 

ריזיגע  א   – דאללער  הונדערט  מיט 
סומע אין יענע צייטן.

אז  אליינ‘ס  זיך  פון  זיך  פארשטייט 
פון  ער  האט  איד  פרומער  א  זייענדיג 
עס  אז  געמאכט  קלאר  זיך  פריער 
ארטאדאקסישע  א  פון  זיך  האנדלט 
די  ווי  אזוי  זיך  פירט  וואס  שוהל 
נאכן  חודש  א  אמאל.  פון  מנהגים 
ר‘  איז  קאנטראקט  אויפן  חתמ‘ענען 
געוואר  פלוצלינג  פישער  הערשל 
שול  פונעם  גבאים  די  אז  געווארן 
די  נאך  געווארן  נאכגעשלעפט  זענען 
מאדערעניזעם  פון  געיעג  קראנקע 
וואס האט זיך דעמאלטס פארשפרייט 
באשלאסן  האבן  און  אמעריקע,  אין 
איז  וואס  מחיצה  די  נעמען  אראפ 
געווען אין שול ביז דעמאלטס, אזוי אז 
די  האבן  השנה  ראש  קומענדיגן  דעם 
מענער מיט די פרויען געדארפט זיצן 

צוזאמען.
אינגאנצן  איז  פישער  הערשל  ר‘ 
ער  אבער  געווארן,  אויפגעשטורמעט 
היתרים,  קיין  זוכן  געלאפן  נישט  איז 
נישט  אפגעהאלטן  אויך  זיך  האט  און 
געדאנקען  די  פון  ווערן  נשפע  צו 
טאמער ער וועט פארלירן די פרנסה. 
איבערגערעדט  נישט  אויך  איז  ער 
געווארן פון די נארישע טענות פונעם 
צו  גע‘טענה‘עט  האט  וואס  הרע  יצר 
מצוה  א  אים  אויף  ליגט  עס  אז  אים 
זיין  מקרב  צו  כדי  דארט,  דאווענען 
קלאר  האט  ער  אידן.  שוואכע  די 
געוואוסט וואס ער האט צוטוהן; אלץ 
פרומער איד טאר ער נישט דינען אלץ 

א חזן אין אזא שול.
זיך  פראבירט  ער  האט  אנהויב  אין 
פארבינדן  זיך  האט  ער  שלאגן,  צו 
פראבירט  און  שול  פון  גבאים  די  מיט 
ווירקן אויף זיי, זיי זאלן ענדערן זייער 
זיי  צו  טענות  זיינע  אויסער  באשלוס; 
אויף די עצם טוישן די אויסקוק פונעם 
שול, האט ער אויך ארויפגעברענגט א 
געלט טענה, טוישן א אויסזעהן פון א 
שול מיינט צושטערן דעם קאנטראקט 
מיט אים. און איבערהויפט אז ער איז 
צו  הארט  דעם  פון  געווארן  געוואר 
ראש השנה, ווען ער האט שוין נישט 
פלאץ  אנדערע  א  טרעפן  שאנסן  קיין 

צו דאווענען פאר א גוטע באצאהלט.
געפאלן  זענען  ווערטער  זיינע  ווען 
ער  האט  אויערן,  פארשטאפטע  אויף 
תורה,  דין  א  צו  רופן  זיי  פראבירט 
זיך  האבן  שול  די  פון  גבאים  די  אבער 
אפגעזאגט פון צו גיין צום בית דין, און 
באשלאסן  זיי  האבן  דעם  אנשטאט 

אויספירן זייער פלאן.
וואס  פארשטעלן  זיך  גרינג  איז  עס 
אין  הערשל  ר‘  אויף  אריבער  איז 
איבערגעבליבן  זענען  עס  טעג;  יענע 
השנה,  ראש  ביז  טעג  געציילטע  נאר 
און  געדרוקט  אים  האבן  חובות  זיינע 
געקוועטש, אויף אים ליגט צו שפייזן 
ווינטער  די  און  קינדער  מיט  פרוי  א 
זייענדיג  אבער  זיך...  דערנענטערט 
האט  פשוטה  אמונה  מיט  שטארק 
ער זיך מחזק געווען און איינגע‘חזר‘ט 
 דעם פסוק אין תהלים (נה כג): ”ַהְׁשֵל

.“ְוהּוא ְיַכְלְּכֶל ַעל ה‘ ְיָהְב
צו  געלונגען  אים  איז  נאכדעם 
א  אין  פאסטן  חזנות  א  באקומען 
פון  געהאלט  די  פאר  שול,  קליינע 

הונדערט דאללער...
ר‘  פאר  איז  נוראים  ימים  די  נאך  אויך 
אנגעקומען  שווער  פישער  הערשל 
איז  ער  היום.  סדר  זיין  פארזעצן 
האנדלט  עס  אז  קלאר  זיך  ביי  געווען 
זיך אין אזא ענין וואס אויף דעם טאר 
געלט  די  אויסער  שווייגן;  נישט  מען 
שאדן, איז דא געווען א פרינציפ, אויב 
עס  קען  זיי,  פון  לאזן  דא  זיך  מ‘וועט 
אמאל  פון  אלעס  אז  צוברענגען  ח“ו 

זאל חרוב ווערן: דער שול, אויך נאכן 
איינפירן צו זיצן אויסגעמישט מענער 
עס  האט  דאווענען,  ביים  פרויען  און 
א  ווי  פארגעשטעלט  ווייטער  זיך 
סכנה  די  און  שוהל,  ארטאדאקסישע 
איז  נאכטון  אזוי  וועלן  שולן  נאך  אז 

געווען זייער גרויס.
פארדרייען  פון  וועג  מסוכנ‘דיגע  די 
דעם  פון  אויסזעהן  אמת‘דיגן  דעם 
א  ערוועקט  האט  אידנטום  ערליכן 
נשמה  איידעלע  די  אין  ווייטאג  טיפע 
האט  ער  און  פישער  הערשל  ר‘  פון 

באשלאסן טון צום זאך:
פון  גבאים  די  וואס  נאך  געזאגט,  ווי 
וויסנדיג  נישט  זיך  האבן  שול  דער 
צו  איינלאדענונגען  אלע  פון  געמאכט 
דין תורה, האט ער מיט רשות פון זינע 
רבי‘ס זיי גערופן צו דעם גוישן געריכט 

הויז.
פארצויגן  זיך  האט  וואס  געריכט  דער 
אויף צוויי גאנצע יאר, האט געהאנדלט 
וואס   – פישער  פון  טענה  די  איבער 
חשוב‘ע  געברענגט  אויך  האט 
א  אז   – דעם  אויף  עדים  אלץ  רבנים 
ארטאדאקסישע שוהל וואס פירט איין 
גע‘אסר‘טע מנהגים פארלירט זיין זכות 
צו ווערן אנגערופן א ’ארטאדאקסישע 
שול  דער  האט  דעם  לויט  און  שוהל‘, 
איז  וואס  קאנטראקט  די  צושטערט 

אונטערגעשריבן געווארן מיט אים.
די גבאים האבן גע‘טענה‘עט אז כאטש 
זיי האבן איינגעפירט דעם ניעם מנהג 
שול  דער  איז  צוזאמען,  זיצן  פון 
שוהל‘;  ’ארטאדאקסישע  א  געבליבן 
און  מענער  צווישן  פון  אפטיילן  דאס 
גבאים  לומד‘ישע  די  האבן   – פרויען 
קיין  נישט  האט   – טענה‘ען  געוואלט 
האט  דעם  לויט  און  תורה,  אין  יסוד 
קאנטראקט  דעם  צובראכן  פישער 
מיטן נישט וועלן קומען דאווענען אין 

דעם ארטאדאקסישן שוהל.
פון  מער  געצויגן  זיך  האט  געריכט  די 
דער  האט  ענדע  איר  און  יאר  צוויי 
אפגעשריבן  ריכטער  קריסטליכער 
עס  נאכן  וואס  באשלוס,  קלארן  זיין 
האט  גוי  דער  אז  מען  זעהט  ליינען 
דעם  פארשטאנען  קאפ  זיין  מיט 
פשוט‘ן פרינציפ וואס די גבאים האבן 

פראבירט פארדרייען.
פישער  אז  געווען  איז  באשלוס  זיין 
וועלן  נישט  מיטן  געווען  גערעכט  איז 
דאווענען דארט, און די גבאים פון שול 
פישער  פאר  באצאלן  מחוייב  זענען 
ער  וואס  דאללער  טויזנט  צוויי  די 
אויסער  דעם.  צוליב  דערלייגט  האט 
באשלאסן  ריכטער  דער  האט  דעם 
אויף  סיבות  די  קלאר  ארויסשרייבן 
וואס ער האט געשטעלט זיין אורטייל, 
ער  האט  ווערטער  זיינע  אינמיטן  ווען 

געשריבן זיין פעסטע מיינונג:
”דאס ארטאדאקסישן אידנטום הייסט 
און  מענער  צווישן  מחיצה  א  שטעלן 
פון  מקור  דער  שולן.  די  אין  פרויען 
רמב“ם  אין  תורה,  אין  איז  חיוב  דער 
און אין די הלכות פון הרב יוסף קארו. 
נישט  קען  חזן  ארטאדאקסישער  א 
צוליב זיין אינערליכע געפיל דאווענען 
שול  אזא  ד.מ.  שול,  ’טריפה‘נע‘  א  אין 
וואס פארשוועכט די אידישע הלכה“.

איז  אורטייל  די  און  געריכט  דער 
געווען דער געשפרעך צווישן די אידן 
אין אמעריקע און אויף דער וועלט, און 
השפעה  גרויסע  א  געהאט  האט  עס 
אידישקייט  פון  צוקונפט  דעם  אויף 
איבערראשט  איז  וואס  אמעריקע,  אין 
ריכטער  א  אויך  אז  זעהן  צו  געווארן 
פשוט‘ן  זיין  מיט  פארשטייט  גוי  א 
לייקענען  טוט  וואס  שול  א  אז  שכל 
ווערט  הלכה  קלארע  און  אפענע  די 

איבערגעדרייט אויף ’טרף‘.
’מוסף שב“ק‘ מקץ תשנ“ח

דער כבוד בית הכנסת האט געזיגט אין געריכט הויז

’כאמור פותח את ידך‘
’הזן‘  ברכה  די  ענדיגן  פארן 
לייגט מען צו לויט נוסח ספרד 
(קמה  תהלים  ספר  פון  פסוק  א 
ברכה:  די  ערקלערט  וואס  טז) 
אשר  בריותיו  לכל  מזון  ”ומכין 
את  ’פותח  ”כאמור:   – ברא“ 
די  רצון‘“.  חי  לכל  ומשביע  ידך 
שוין  ווערט  פסוק  צוגעלייגטע 
ראשונים  די  אין  געברענגט 
ברכות  ’מרדכי‘  עמרם;  רב  סידור  (ראה 
אויך  עס  ווערט  אזוי  און  ריז), 
’בית  אין  להלכה  דערמאנט 

יוסף‘ (סי‘ קפז).
משה‘  (’דרכי  רמ“א  דער  אבער 
עס  מ‘זאל  שרייבט  ב)  ס“ק  שם 
טעם  דער  ווי  אזוי  זאגן,  נישט 
וואס  כה)  (סי‘  ’כלבו‘  דער  פון 
עס  ערקלערט  ’דרישה‘  דער 
האט  ברכה  די  ווייל  א),  (קפז 
הנביאים  אדון  רבנו  משה 
פון  איינס  וואס  געווען,  מתקן 
איז  אמונה  עיקרי  דרייצן  די 
וויאזוי  נבואה,  זיין  אין  גלייבן 
קען זיין אז נאך וואס ער האט 
אויבישטער  דער  אז  געזאגט 
שפייזט די גאנצע וועלט, וועט 
ער דארפן ברענגען א ראיה פון 
אויס  פירט  ער  און  המלך,  דוד 
נישט  מען  זאל  דעם  צוליב  אז 

צולייגן דעם פסוק.
פירן  וואס  די  אויף  ענטפער  א 
זיך עס צוזאגן איז מחדש דער 
אין  איז  פסוק  דער  אז  מבי“ט, 
דורך  געווארן  געזאגט  אמת‘ן 
האט  ער  און  ע“ה,  רבנו  משה 
ברכת  אין  אריינגעלייגט  עס 
עס  האט  שפעטער  און  המזון, 
דוד המלך אריינגעשטעלט אין 
מיר  כאטש  און  תהילים.  ספר 
זאגן  מען  קען  ’כאמור‘,  זאגן: 
איז  שפעטער  יארן  די  אין  אז 
ווארט.  די  געווארן  צוגעלייגט 
אז  צו  לייגט  מבי“ט  דער  און 
וואונדער  קיין  נישט  איז  עס 
וואס  הברכות  נוסח  די  אין  אז 
געווארן  פארפאסט  זענען 
די  וואס  צייט  די  פון  פריער 
זענען  כתובים  די  און  נביאים 
פארפאסט געווארן זענען שוין 
דארט אריינגעשטעלט געוויסע 
ספרים,  זייערע  פון  פסוקים 
זיכער  האט  רבינו  משה  ווייל 
אלע  פון  שורש  די  געוואוסט 
וואס  די  און  פסוקים,  זייערע 
האבן  שפעטער  געווען  זענען 
פון  תורה  זייער  געווען  מקבל 
אים (’בית אלוקים‘ שער היסודות סא).

זאגן דעם פסוק מיט א 
געוואלדיגע כוונה

אין ’יסוד ושורש העבודה‘ (שער 
הבכורות פ“ט) שטייט אז אויך די 
וואס פירן זיך נישט דערמאנען 
’הזן‘ נאר  דעם פסוק ביי ברכת 
המזון,  ברכת  פון  ענדע  ביים 
ה‘  את  ’יראו  פון  תפילה  די  ביי 
זיי  אויף  ליגט  זיכער  קדושיו‘, 
דעם  זאגן  חוב  געוואלדיגע  א 
כוונה,  שטארקע  א  מיט  פסוק 
הויפט  די  פון  איז  דאס  ווייל 

כוונות ביי ברכת המזון.
אדם‘  ’הנהגות  ספר  אין 
ו]  דף  האר“י,  ע“פ  [הנהגות 
שטייט אז ביים זאגן ”פותח את 
ידך“ דארף מען אינזין האבן אז 
די ראשי תיבות ”פותח את ידך“ 
זענען בגימטריה צ“א אזוי ווי די 
גמטריה פון ’אמן‘. אזוי אויך אין 
האר“י  פונעם  הכוונות‘  ’שער 
ז“ל (דף יח א) שטייט אז די ראשי 
איז  ידך‘  את  ’פותח  פון  תיבות 
איז  תיבות  סופי  די  און  ’פא“י‘, 
דעם  זאגן  ביים  און  ’חת“ך‘, 
פסוק דארף מען אינזין האבן די 

צוויי שמות וואס זענען מסוגל 
צו פרנסה.

די טייטש פון דער פסוק
פון  ערקלערונג  פשוט‘ע  די 
דער פסוק איז, אז הקדוש ברוך 
הוא עפנט זיין גוטע האנט און 
געבט אליין דאס עסן פאר יעדן 
באשעפענישן  די  פון  איינציגן 
גמרא  אין  שטייט  עס  ווי  [אזוי 
דער  אז  תענית  מס‘  אנהויב 
געפונט  פרנסה  פון  שליסל 
הקדוש  פון  הענט  די  אין  זיך 
און  ווילן  זיין  לויט  הוא],  ברוך 
גלוסטעניש, מיט א ברייטקייט 
קארגשאפט  א  מיט  נישט  און 
הגש“פ  טז,  קמה  תהלים  דוד‘  (’מצודת 

’ערבי פסחים‘ – קרבן פסח). 
ב)  ד  (ברכות  צל“ח  דער 
דעם  אויף  זיך  וואונדערט 
וואס  רצון“,  חי  ”לכל  נוסח 
געדארפט  וואלט  לכאורה 
מזון“.  חי  לכל  שטיין ”ומשביע 
אין  אזוי,  ער  ערקלערט  נאר 
א  באהאלטן  ליגט  לשון  דעם 
דעם  אויף  לויב  ספעציעלע 
האט  אויבישטער  דער  וואס 
מענטשן  די  אין  אריינגעלייגט 
’השמח  זיין  צו  פון  מדה  די 
אז  זעהן  מיר  ווי  אזוי  בחלקו‘, 
וואס  אזעלעכע  דא  זענען  עס 
צו  וואס  ווייניג  זייער  האבן 
זיך  זיי  פרייען  דאך  און  עסן, 
ווי  אזוי  האבן.  זיי  וואס  מיט 
עס ווערט דערציילט אויף רבי 
חנינא בן דוסא וואס די בת קול 
אויסגערופן:  אים  אויף  האט 
חרובין“  בקב  לו  די  בני  ”חנינא 
דער  אז  מען  זעהט  פון   –
א  איין  פלאנצט  אויבישטער 
די  אין  צופרידנהייט  א   – ’רצון‘ 
הארץ פון זיינע באשעפענישן.

ערקלערן  מען  קען  דעם  לויט 
וועג  וואונדערליכן  א  אויף 
די  אנהויב  אין  זאגן  מיר  וואס 
תמיד  הגדול  ”ובטובו  ברכה: 
וואלט  לכאורה  לנו“,  חסר  לא 
איז  וואו  פרעגן,  געקענט  מען 
קען  וואס  מענטש  א  פארהאן 
אים  האט  קיינמאל  אז  זאגן 
אבער  געפעלט?!  גארנישט 
פריער  האבן  מיר  וואס  לויט 
געזאגט איז עס פארשטענדליך, 
זיין  מיט  האט  השי“ת 
אריינגעלייגט  גוט‘סקייט 
די  הערצער  אונזערע  אין 
זיין  זאלן  מיר  מעגליכקייט 
האבן,  מיר  וואס  מיט  צופרידן 
קען  אזוי,  לעבט  עס  ווער  און 
האט  קיינמאל  אז  זאגן  זיכער 
און  געפעלט.  גארנישט  אים 
ערקלערט  ווערט  עס  ווי  אזוי 
אין זוהר (פנחס רכו א): ”ומשביע 
די  מיינט  דאס   – רצון“  חי  לכל 
וואס  ארימעלייט  די  פון  שפייז 
זענען זאט פון זייער אייגענעם 

ווילן און נישט פון עסן אסאך.
א  אויך  ליגט  ווערטער  די  אין 
דעם  אויף  לויב  ספעציעלע 
געבט  אויבישטער  דער  וואס 
אונז נישט די עסן נאר כדי מיר 
אויף  עקזיסטירן  קענען  זאלן 
דער וועלט [אזוי ווי - להבדיל 
א  אין  בענזין  אריין  מ‘לייגט   -
אויטא כדי עס זאל פארן], נאר 
זאל  עס  אונז  אויף  זארגט  ער 
און  מויל  אונזער  אין  זיס  זיין 
אונזער  מיט  עסן  עס  זאלן  מיר 
(הגש“פ  גלוסטעניש  א  און  ווילן 

’ערבי פסחים‘ – ’קרבן פסח‘). 

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
ברכת המזון – ברכת הזן (ד‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

כבוד בי ער
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