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די צרה פון יוסף האט 
אים פלוצלינג אנגעטראפן

”ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב“ (לז א)
”ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו 

של יוסף“ (רש“י).
וואס באדייט דער לשון ’קפץ‘?

ערקלערט אדמו“ר רבי פנחס מנחם אליעזר 
יוסטמאן פון פילץ:

פאר יעקב אבינו איז אנטפלעקט געווען די 
אלע צרות וואס ער וועט דארפן אדורכגיין 
(זעה אין זוהר ויצא קנח ב), אויסער די געשעהעניש 
פון יוסף, וואס האט פאסירט אן ער זאל פון 
פריער וויסן. די סיבה פארוואס די צרה האט 
די  אויף  ווייל  אויסגעזאגט,  נישט  אים  מען 
געוואוסט  האט  ער  כאטש  צרות  אנדערע 
פון פריער האט ער זיי מקבל געווען באהבה 
און נישט געדאוונט זיי זאלן נישט געשעהן, 
באליבט  זיין  פון  צרה  די  אויף  אבער 
געקענט  נישט  זיך  ער  וואלט  יוסף  קינד 
עס  געדאוונט  יא  וואלט  ער  און  איינהאלטן 

’שפתי צדיק‘זאל בטל ווערן.

את אחי אנכי מבקש
ַוּיֹאֶמר  ְּתַבֵּקׁש;  ַמה  ֵלאמֹר  ָהִאיׁש  ”ַוִּיְׁשָאֵלהּו 
ֵהם  ֵאיפֹה  ִלי  ָּנא  ַהִּגיָדה  ְמַבֵּקׁש  ָאֹנִכי  ַאַחי  ֶאת 

רִֹעים“ (לז טו-טז)
הייליגן  פונעם  זוהן  דער  יעקב  רבי  טייטש 
”ַוִּיְׁשָאֵלהּו  ליזענסק:  פון  אלימלך  ר‘  רבי 
א  וועט  אויב   – ְּתַבֵּקׁש“  ַמה  ֵלאמֹר  ָהִאיׁש 
פאסיגסטע  די  איז  וואס  פרעגן  מענטש 
ָאֹנִכי  ַאַחי  ֶאת  ”ַוּיֹאֶמר  השי“ת,  פאר  תפילה 
איז  בעסטע  דאס  אים:  ענטפער   – ְמַבֵּקׁש“ 
צו דאווענען אויף די אידישע ברודער וואס 

געפונען זיך אין א צרה.
לייגט צו רבי לייבוש בערזשאנער:

אין  אנגענומען  זיכער  ווערט  תפילה  אזא 
הימל, אז אויך די מקטריגים ענטפערן אויף 
דעם ’אמן‘ אקעגן זייער ווילן, אזוי ווי עס איז 
מרומז אין דער לשון הפסוק: ”ַהִּגיָדה ָּנא ִלי“ 

– ”נא לי“ איז בגימטריה ’אמן‘.
’בית יעקב‘ (יאנאווסקי) עמ‘ צח; ’אמרי יהודה‘ [בערזשאן]

יוסף איז געראטעועט געווארן
אין זכות פון ’המוציא‘

ֶאת  ְוִכִּסינּו  ָאִחינּו  ֶאת  ַנֲהרֹג  ִּכי  ֶּבַצע  ַמה 

ָּדמֹו“ (לז כו)
א  געברענגט  אראפ  ווערט  ספרים  די  אין 
ו): ”אם  עקב  תנחומא  מדרש  (ראה  פליאה‘  ’מדרש 

נהרוג את אחינו, איך נברך המוציא?“
ערקלערט רבי שמואל אבא האראדאצקי: 

די סיבה פארוואס מיר זאגן: ”המוציא לחם 
ארויס  געבט  ערד  די  כאטש  הארץ“,  מן 
ערקלערט  האט  ברויט,  נישט  און  זאנגען 
געווען  מתקן  מ‘האט  אז  קארו,  יצחק  רבי 
אזוי צוזאגן על שם העתיד, ווייל די חכמים 
זאגן (שבת ל ב): ”עתידה ארץ ישראל שתוציא 
מילת  וכלי  געבעקסן]  [=גרייטע  גלוסקאות 
מיט  וואל]“.  פון  קליידער  טייערע  [=און 
די  מדרש,  דעם  טייטשן  מען  קען  דעם 
פארוואס  סיבה  די  געזאגט:  האבן  ברודער 
מיר זאגן דער לשון ’המוציא לחם‘ איז ווייל 
’גלוסקאות  אסאך  זיין  וועט  לבוא  לעתיד 
הרג‘ענען  מיר  ווילן  וויאזוי  איז  מילת‘,  וכלי 
’מילת‘  פון  כתונת  א  צוליב  ברודער  אונזער 
(שבת י ב) וואס ער האט באקומען פון אונזער 

פאטער?!
’תולדות יצחק‘ בהר; ’פעלים לתורה‘ (נדפס בסוף ספר 
’בית האוצר‘) דף ז; 

טשעפענען א צווייטן 
האלט אפ די תפילות

”ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ֶאָחיו ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת 
ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו“ (לז כו)

’בצ“ע‘  ווארט  די  אז  שרייבט  אפרים  רבינו 
איז ראשי תיבות פון די דריי תפילות: ’בוקר 
געזאגט  יהודה  האט  אזוי  און  ערב‘.  צהרים 
הרג‘ענען  וועלן  מיר  אויב  ברודער:  זיינע  צו 
אונזערע  אויפטוהן  שוין  וועט  וואס  יוסף, 
צהרים  בוקר,  דאווענען  מיר  וואס  תפילות 
געשריבן  קלאר  דאך  שטייט  עס  ערב,  און 
ׁשֵֹמַע  ֵאיֶנִּני  ְתִפָּלה  ַתְרּבּו  ִּכי  טו): ”ַּגם  א  (ישעיה 

ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו“.
אין ’פרדס יוסף‘ ברענגט ער די ווארט ווי א 
זאגן  מ‘זאל  אר“י  פונעם  תקנה  די  צו  ראיה 
מצות  עלי  מקבל  ”הריני  דאווענען:  פארן 
סי‘  ריש  (מג“א  כמוך‘“  לרעך  ’ואהבת  של  עשה 
וועלן  ווערד  וואספארא   – בצ“ע“  ”מה  מו); 
את  נהרוג  ”כי  תפילות,  אונזערע  האבן 
אחינו“ – אויב מיר געבן נישט אכטונג אויף 

א צוויטנ‘ס כבוד. 
פירוש רבינו אפרים על התורה; ’פרדס יוסף‘ 

קדושים 

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם
’וימאן‘ – ’וי אמן‘

”ַוְיָמֵאן...; ְוֵאי ֶאֱעֶׂשה ָהָרָעה ַהְּגֹדָלה ַהּזֹאת ְוָחָטאִתי ֵלאקִים“ (לט ח-ט)
זאגט רבי שלמה זלמן עהרנרייך דער שאמלויער רב:

אזוי ווי חז“ל דרש‘ענען (ביצה טז א) די ווארט ”ַוִּיָּנַפׁש“ וואס שטייט ביי שבת (שמות 
לא יז), ווי א קיצור פון די ווערטער: ”ווי אבדה נפש“ [ווען עס גייט אוועק דער 
שבת קלאגט דער מענטש אויף די נשמה יתירה וואס איז אוועקגענומען געווארן 
פון אים], קען מען דא אויך אזוי זאגן: ”וימאן“ – ’ווי אמן‘. אזוי האט יוסף געזאגט: 
וויאזוי קען איך טוהן די זינד, דורך דעם וועל איך דאך מאכן א פגם אין די יחוד 

פון די שמות הקדושים וואס זענען מרומז אין די ווארט ’אמן‘.
נאך קען מען מרמז זיין אין די כוונה פון יוסף הצדיק וואס האט דערמאנט די 
ווארט ’אמן‘, מיט דעם האט ער מרמז געווען אויף די תפילה פון ’אין כאלוקינו‘ 
”אין  ’אמן‘:  אותיות  די  פון  סדר  דער  ווי  אזוי  געווארן  אויסגעשטעלט  איז  וואס 
זיך  ער  האט  דעם  דורך  ווייל  לאלוקינו...“,  נודה  כאלוקינו...  מי  כאלוקינו... 
דערמאנט די גרויסקייט פונעם באשעפער און פון דער חוב אים צו דינען, און 

’אבן שלמה‘ אות כדדורך דעם האט ער זיך אפגעהאלטן פון זינדיגן.

’אמן‘  אותיות  די  לויט  זענען  וואס  כאלוקינו‘  ’אין  פון  שבחים  די  פון  סדר  דער 
ערקלערט,  רמב“ן  פונעם  רבי  דער  יקר  ברבי  יהודה  רבי  פארצופאל;  נישט  איז 
כאטש וואס מ‘וואלט געדארפט אנהויבן מיט די פראגע: ”מי כאלוקינו?“, און נאר 
נאכדעם צוריק ענטפערן: ”אין כאלוקינו“, פון דעסוועגן: ”זאגט מען דער סדר, 

ווייל לויט דעם סדר איז מרומז ’אמן‘“.
דער מהר“י צאלח פון די גדולי חכמי תימן ברענגט אין זיין פירוש ’עץ חיים‘ אויפן 
סידור, אז די חכמי תימן האבן געהאט בקבלה פון פריערדיגע, אז די תפילה: ”אין 
כאלוקינו... מי כאלוקינו... נודה לאלוקינו... האט מען מתקן געווען לויט די סדר 
פון די אותיות ’אמן‘, ווייל: ”איינמאל האט די מלכות הרשעה גוזר געווען אויף 
מתקן  האבן  זיי  געטוהן?  זיי  האבן  וואס  אמן.  ענטפערן  נישט  זאלן  זיי  אידן  די 
געווען עס צו דערמאנען ברמז אין די ראשי תיבות: אין, מי, נודה, כדי זיי זאלן 
נישט פארשטיין. און אויך שפעטער ווען די גזירה איז בטל געווארן, איז געבליבן 

’פירוש התפילות והברכות‘ עמ‘ קכו; ’עץ חיים‘ תפילת ’אין כאלוקינו‘די תקנה“.

מ‘קען צולייגן צו דעם, אז דער רמז פון ’אמן‘ ביי די תפילה פון ’אין... מי... נודה 
די  אויף  מרמז  זענען  וואס  שבחים  די  צו  געווען  מקדים  מען  האט  לאלוקינו‘, 
די  געווען  מרמז  מען  האט  דעם  מיט  און  אלוקינו...‘.  הוא  אתה  ’ברוך...  ברכה: 
געוואלדיגע מעלה פון ענטפערן ’אמן‘ אויף א ברכה, אזוי ווי די חכמים זאגן (ברכות 

נג ב): ”גדול העונה אמן יותר מן המברך“ (ברכות נג ב).

מאריך  מיר  זענען  תפילה  די  אין  אז  זאך  עצם  דער  פון  אז  זאגן,  מען  קען  נאך 
’מלכנו‘,  ’אדוננו‘,  [’אלוקינו‘,  וועגן  אסאך  אויף  שמים  שם  דעם  דערמאנען  צו 
פון  טייערקייט  און  מעלה  געוואלדיגע  די  לערנען  זיך  מען  קען  ’מושיענו‘], 
ענטפערן ’אמן‘, אזוי ווי דער מקובל הקדמון רבי אהרן הזקן פון קארדינא בעל 
’קרניים‘ [ער האט געלעבט פאר ארום טויזנט יאר] שרייבט אין זיין ספר  ספר 
מעלה  ואחור  פנים  גדותיו,  כל  על  מלא  אמן  תיבת  ”כי  יב):  (דף  הטעמים‘  ’אגרת 
ומטה, דכולא ביה, לא יחסר כל בו, מנגלה ומנסתר, פנימי וחצון, פלא פלאות, 
מופלאים נעלמים, סודות גדולות הערך באורך וברוחב, שהן כבשונו של עולם 

מסתרי תורה עמוק עמוק מי ימצאנו, מי ימלל גבורת ה‘ והמשכיל יבין“.
יו“ר בני אמונים רבי יעקב דב מארמארשטיין הי“ו

זיין  אין  ברענגט  תימן  חכמי  גדולי  די  פון  צאלח  מהר“י  דער 
געהאט  האבן  תימן  חכמי  די  אז  סידור,  אויפן  חיים‘  ’עץ  פירוש 
געווען  מתקן  מען  האט  דעם  וועגן  אז  פריערדיגע,  פון  בקבלה 
די תפילה: ”אין כאלוקינו... מי כאלוקינו... נודה לאלוקינו... לויט 
מלכות  די  האט  ”איינמאל  ווייל:  ’אמן‘,  אותיות  די  פון  סדר  די 
הרשעה גוזר געווען אויף די אידן זיי זאלן נישט ענטפערן אמן. 
וואס האבן זיי געטוהן? זיי האבן מתקן געווען עס צו זאגן ברמז, 
אין די ראשי תיבות: אין, מי, נודה, כדי זיי זאלן נישט פארשטיין“
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אין  אנגעהויבן  זיך  האט  ערציילונג  פאלגנדע  די 
האט  עס  וואס  תקופה  די  אין  תשמ“ט,  שנת  יאר 
פארהאנג‘  ’אייזענער  די  צוזאמפאלן  אנגעהויבן 
האט  קאמעניזעם  יאר  זיבעציג  פון  לויף  אין  וואס 
אויף  טויערן  די  פארשפארט  פארבאנד  סאוויעט  די 
איינוואוינער  אידישע  טויזנטער  הונדערטער  די 
זענען  זיי  ווען  איבערגעבליבן,  דארטן  זענען  וואס 
אינגאנצן אפגעריסן פון זייערע ברודער, אונטער די 
האט  וואס  הערשאפט,  קאמעניסטישע  גרויזאמער 

אלעס געטוהן זיי אפרייסן פון אידישקייט.
גרופע  א  געווארן  איינגעלאדנט  זענען  יאר  יענע  אין 
און  אייראפא  ישראל,  ארץ  פון  רבנים  זעקס  פון 
רעגירונג‘ס  די  מיט  באגעגעניש  א  אויף  אמעריקע, 
באאמטע אין די ’קרעמלין‘. נאכן זיך באגעגענען און 
שמועסן מיט די רעגירונג זענען די רבנים ערלויבט 
צוויי  פון  קהילות  אידישע  די  אין  באזוכן  צו  געווען 
שטעט, אין מאסקווע און אין לענינגראד – דאס איז 
הרב  דערציילט  אזוי  און  פעטערבורג.  סענט  דאך 
ישראל מאיר לאו שליט“א, וואס האט זיך באטייליגט 

אין די דעלעגאציע:
דעם  אין  געווען  אין  מאסקווע  אין  באזוך  ”אונזער 
’ערשטן אין מאי‘, דער חאגע פון די קאמעניסטן. די 
די   – רויט  אין  פארדעקט  געווען  איז  שטאט  גאנצע 
פענער  רויטע  טויש.  קאמעניסטישע  די  פון  קאליר 
זענען ארויסגעשטעלט געווארן העכער אלע הייזער, 
און אין דער אטמאספער האב איך מיט מיינע חברים 
די רבנים געדארפט מקיים זיין דעם פסוק: ”את אחי 
אנכי מבקש“, און אויפזוכן די רעשטע פון די אידישע 
קהילה, די וואס נאך געבליבן געטריי צו אידישקייט.
איינע  צו  אנגעקומען  מיר  זענען  אייר  חודש  ראש 
’מַארינַא  מאסקווע,  פון  געגנטער  ארימע  די  פון 
איר  געווען  איז  רושצ‘ה)  (מרינה  רָאשטשַא‘ 
אלטע  א  שטיין  געטראפן  מיר  האבן  דארט  נאמען, 
יאר  די  תרע“ח,  יאר  אין  וואס  שוהל,  האלצערנעם 
אנפירער  די  האבן  טויש,  קאמעניסטישע  די  פון 
צו  נישט  שוהל  דעם  באשלאסן  קאמעניסטן  די  פון 
האבן  וואס  אידן  ארימע  עלטערע  די  און  פארמאכן, 

דארט געוואוינט זאלן דארט מעגן דאווענען.
דער שוהל איז געבליבן אקטיוויטעט אין א קליינעם 
מיר  ווען  און  יארן,  אלע  די  פון  לויף  אין  פארמאט 
זענען דארט אנגעקומען האבן מיר דארט געטראפן 
אלטע  גאר  פון  איינס  אידן;  גרופעס  קליינע  צוויי 
זייער  צו  געטריי  געבליבן  זענען  וואס  מענטשן, 
איז  וואס  שוועריקייט  גרויסע  די  טראץ  אידישקייט 
געווען פארבינדן אין דעם, און די צווייטע פון יונגע 
בעלי תשובה, אנגעטוהן מיט ציצית און מיט בערד, 
וואס נאך העכער זיבעציג יאר כפירה‘דיגע חינוך, איז 

עס געווען א אפענער נס.
געווען  מכבד  מיך  האבן  שוהל  די  אין  מתפללים  די 
איך זאל צוגיין צום עמוד דאווענען הלל לכבוד ראש 
חזן  פונעם  עמוד  צום  צוגעגאנגען  בין  איך  חודש. 
זענען  וואס  ווערטער  די  אין  געווען  מתבונן  זיך  און 
אויפן  געווענליך  מיר;  אקעגן  געווען  אויפגעשריבן 
עמוד פון דער בעל תפילה איז אויסגעקריצט: ”שויתי 
עומד“,  אתה  מי  לפני  ”דע  אדער:  תמיד“,  לנגדי  ה‘ 
און דא איז מיר צוגעגרייט געווען א איבערראשונג; 
רָאשטשַא‘  ’מַארינַא  אין  שוהל  דער  אין  עמוד  אויפן 
זענען אויסגעריקצט געווען אנדערע ווערטער – פיר 

ווערטער פון הלל: ”אנא ה‘ מלטה נפשי“.
דורכאויס דאס גאנצע דאווענען, האב איך זיך מתבונן 
ווערטער,  תמימות‘דיגע  און  פשוט‘ע  די  אין  געווען 
אן  ווארעמען  זיי  וויאזוי  געפיהלט  האב  איך  און 
נאכן  באלד  קעלט.  שטארקע  די  צווישן  הארץ  מיין 
ענדיגן דאווענען בין איך צוגעגאנגען צו איינעם פון 
דער  איז  וואס  געפרעגט  און  מתפללים  עלטערע  די 
דער  דווקא  אויסגעקריצט  מען  האט  דא  אז  סיבה 
פסוק אנדערשט ווי געווענליך. און יענער האט מיר 

דערציילט פון זיין פערזענליכע עדות:
האבן  קאמעניסטן  די  פון  אנפירער  די  ווען 
יאר  אין  שוהל,  דעם  איבערלאזן  באשטעטיגט 
וואס  פארשטאנען  שנעל  זייער  מיר  האבן  תרע“ח, 

זענען די פלענער פון די רשעים און וואו אהין ווילן 
זיי דערגרייכן. האבן מיר געזוכט א וועג וויאזוי מיר 
זאלן אויסקריצן און אויפשרייבן פאר די קומענדיגע 
דורות אונזער ריינע אמונה, אז אויך ווען די רשעים 
אונזערע  אויף  געוועלטיגן  מעגליכקייט  די  האבן 
און  געטריי  בלייבן  נשמה  אונזער  זאל  קערפער, 
האבן  דעריבער  הוא.  ברוך  הקדוש  צו  באהאפטן 
מיר אויסדערוועלט דעם פסוק וואס דערמאנט אונז 
מיר  וועלן  אמצא‘  ויגון  ’צרה  איז:  עס  ווען  אויך  אז 
שטענדיג קענען רופן השי“ת: ’אנא ה‘ מלטה נפשי‘.

האבן  מיר  וואס  נאך  חדשים  געציילטע 
מיר  זענען  רוסלאנד,  אין  באזוך  אונזער  געענדיגט 
אויפגעטרייסלט געווארן צו הערן אז דער שוהל פון 
מַארינַא רָאשטשַא איז אונטערגעצינדן געווארן דורך 
פארברענט  אינגאנצן  איז  עס  און  אנטיסעמיסטן, 
פון  זענען  וואס  תורה  ספרי  די  אויסער  געווארן, 

דארט ארויסגעראטעוועט געווארן.
איינגעלאדנט  נאכאמאל  איך  בין  תשנ“ו,  יאר  אין 
א  לייגן  צו  און  טהרה  מקוה  א  באנייען  צו  געווארן 
’אבן פינה‘ אויף א נייע שוהל אין מַארינַא רָאשטשַא. 
גרויסע  א  אויפשטעלן  פלאנירט  מען  האט  יעצט 
געשטאנען  איז  עס  וואו  פלאץ  דעם  אויף  געביידע 

דער אלטע האלצערנעם שוהל.
וואס  נאך  צייט  לאנגע  א  געווען  שוין  איז  דאס 
מעמד  דער  צו  און  צוזאמגעפאלן,  איז  קאמעניזעם 
זענען צוזאמגעקומען מענטשן פון אלע עקן פון דער 
אנדערע  צווישן  געווען  אנוועזנד  איז  אויך  וועלט. 
דער מעיאר פון די שטאט מאסקווע, און אויך דער 

אמעריקאנער אמבאסאדער אין רוסלאנד.
רעדע.  א  האלטן  צו  געווארן  געבעהטן  בין  איך 
זענען  מייק  צום  צוגעגאנגען  בין  איך  בעפאר  אבער 
הקהילה  ראשי  די  פון  דריי  מיר  צו  צוגעקומען 
זיי  ווי  לויט  האלץ.  שטיקל  א  געוויזן  מיר  און 
וואס  תורה  ספרי  די  אויסער  דערציילט,  האבן 
דער  האלץ  דער  איז  געווארן,  געראטעוועט  זענען 
איינציגסטער געדענקעניש פון דער שוהל. איך האב 
געקוקט אויף דעם שטיקל האלץ און איך האב נישט 
געגלייבט וואס איך זעה; דאס איז נישט קיין אנדערע 
זאך ווי די אפגעריבענע שילד וואס אויף דעם זענען 
מלטה  ה‘  ”אנא  ווערטער:  די  אויפגעשריבן  געווען 
נפשי“, וואס איז מיר נאך געליגן אין די געדענקעניש 

פון מיין באזוך אין מאסקווע זיבן יאר פריער.
געקענט  נישט  איך  האב  טאוול  דעם  זעהנדיג 
שוין  מיר  איז  עס  און  טרערן,  מיינע  איינהאלטן 
איך  וואס  רעדע  די  האלטן  צו  אנגעקומען  שווער 
האב פלאנירט צו רעדן. פון דעמאלטס ביזן היינטיגן 
טאג, ווען איך קום אן ביי ’הלל‘, אום ראש חודש, אין 
ווערטער:  די  צו  ביינאכט,  פסח  און  טובים  ימים  די 
זיך  זאל  איך  זיין  נישט  קען  נפשי‘,  מלטה  ה‘  ’אנא 
אקעגן  געשעהניש.  יענעם  פון  דערמאנען  נישט 
מיינע אויגן שטייט יענע אלטע שוהל, ארעם אין איר 
וואס  רייך,  אינערליך  אבער  אויסזעהן  אויסערליכע 
וואס  נפש  מסירות  געוואלדיגע  די  ארויס  ברענגט 
כלל ישראל האט ארויסגעוויזן אין לויף פון די צוויי 
טויזנט יאר אין גלות, ווען אויך אין די טיפעניש פון די 
צרה און ענגשאפט, האבן מיר שטענדיג אויפגעהויבן 

אונזערע אויגן צו השי“ת: ”אנא ה‘ מלטה נפשי“.
די קלוגשאפט פון די עלטערע אידן פון יענעם דור, 
זיי  געהאלפן  זיי  האט  יארן,  יענע  פון  מאסקווע  אין 
זאלן פארשטיין אז דאס איז די וויכטיגסטע דערהער 
קומענדיגע  די  פאר  איבערגעבן  קענען  זיי  וואס 
בלייבט  שוועריקייטן,  אלע  די  טראץ  אז  דורות, 
און  הענט,  השי“ת‘ס  אין  נשמה  אונזער  איבער 
קיינמאל וועלן מיר נישט אויפהערן פון צו דאווענען 
רחמיו  ברוב  אויסלייזן  אונז  וועט  ער  ביז  אים  צו 

וחסדיו.
הגדה של פסח ’יחל ישראל‘ עמ‘ קנג

אנא מלטה נפשי

פערל ווערטער 
און ערקלערונגען

אויף ’ברכת המזון‘
פפערלתעתענה אמונים 

אאון
אאו

ם 
ברכת המזון – ’הטוב והמטיב‘ (ח‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  אמעשה אמונים
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פופצן בקשות
מיר  ענדיגן  והמטיב‘  ’הטוב  ברכה  די 
מיט פופצן בקשות וואס יעדע איינס 
פון זיי איז א גאנצע וועלט, און אזוי ווי 
דערציילט  האט  פינקוס  שמשון  רבי 

אין איינע פון זיינע דרשות:
דעם  נעבן  געווען  איד  א  איז  ”אמאל 
געזאגט  שנעל  האט  און  חיים‘  ’חפץ 
ער  ווען  והמטיב‘.  ’הטוב  ברכה  די 
’חפץ  דער  האט  געענדיגט  האט 
אז  ווייסט  ”דו  געפרעגט:  אים  חיים‘ 
נישט  געבעהטן  יעצט  האסט  דו 
יענער  זאכן?“  פופצן  פון  ווייניגער 
די  הערן  צו  געוואונדערט  זיך  האט 
האט  חיים‘  ’חפץ  דער  און  ווערטער, 
אים אויסגערעכנט, אלץ א ביישפיל:

’לחן‘  געבעהטן:  האסטו  אנהויב  ”אין 
– דו זאלסט טרעפן חן אין מענטשן‘ס 
געבעהטן:  האסטו  נאכדעם  אויגן. 
זאלסט  דו   – ורווח‘  ורחמים  ’חסד 
לעבן  נישט  און  פלאץ  ברייט  האבן 
אריין,  טראכט   – ’הצלה‘  צושטיפט. 
וויפיל מאל אין א טאג גייען אריבער 
דיינע קינדער די גאס...?! ’הצלה‘ איז 
אין  יעדן,  פאר  זאך  וויכטיגע  א  דאך 
יעדע צייט. ’והצלחה‘ – ווען דו גייסט 
אזוי  זיין.  מצליח  זאלסטו  לערנען, 
אויך אין די פארזעצונג פון די ברכה: 
’ברכה וישועה נחמה פרנסה וכלכלה 
ורחמים וחיים ושלום וכל טוב‘ – אין 
זייער  באהאלטן  ליגט  ווארט  יעדע 

וויכטיגע בקשות“.
חיים  חפץ  דער  האט  אזוי“,  ”אויב 
אז  פאר  דיך  ”שטעל  אויסגעפירט: 
דארף  ’איך  דיר:  פון  בעהט  זון  דיין 
שנעל  דעס...‘,  און  דעס  און  דעס 
מען  בעהט  אזוי   – הארץ  צולייגן  אן 

דען?!“ (’נפש שמשון‘ אמונה עמ‘ סז).

’רווח‘ בעפאר ’הצלה‘
”ולרווח,  בקשות:  די  פון  סדר  די 
דער  אויף  געבויעט  איז  הצלה“, 
לשון הפסוק אין מגילת אסתר (ד יד): 
און  ליהודים“,  יעמוד  והצלה  ”רוח 
זיך  וואונדערט  קלוגער  שלמה  רבי 
קומט  אנהויב  אין  געווענליך  טאקע, 
’רווח‘,  די  נאכדעם  און  ’הצלה‘  די 
רווח?  פריער  שטייט  פארוואס  איז 
זאגן  חז“ל  וואס  לויט  ער  ענטפערט 
איז  הוא  ברוך  הקדוש  אז  ב)  יג  (מגילה 
דעם,  די רפואה למכה. לויט  מקדים 
ביז ווען די מכה קומט נישט, ווייסט 
נישט דער מענטש וואספארא רפואה 
איז אנגעגרייט צו דעם, און נאר נאכן 
ער  פארשטייט  ווערן  אויסגעהיילט 
פריער  פון  שוין  האט  השי“ת  אז 
דעריבער  רפואה,  די  צוגעגרייט 
דארף מען מקדים זיין ’רווח‘ בעפאר 
איז  עס  וואס  נאך  נאר  ווייל  ’הצלה‘, 
פארשטייט  געווארן  גרינגער  אים 
האט  הצלה  וועלעכע  מענטש  דער 
(הובא  פריער  פון  צוגעגרייט  השי“ת 

בספר ’ענינו של יום‘ ח“ג עמ‘ עב).

ערקלערן  מען  קען  וועג  א  נאך  אויף 
לויט וואס מיר טרעפן אין מדרש (ב“ר 
עה יג) אז יעקב אבינו האט געבעהטן 
קומען  עס  ווען  אויך  אז  הקב“ה  פון 
נישט  עס  זאלן  אידן,  אויף  צרות  ח“ו 
זאלן  זיי  נאר  איינמאל,  אויף  קומען 
זאל  עס  כדי  צושפרייט  קומען 
דעריבער  אידן.  די  פאר  זיין  גרינגער 
דערמאנען מיר ’רווח‘ בעפאר ’הצלה‘, 
בעהטן  ’הצלה‘,  די  בעפאר  נאך  ווייל 

מיר אז די צרות וואס זענען אויף אונז 
נגזר געווארן זאלן נישט קומען אויף 
איינמאל נאר דורך ’רווח‘ (’תפוחי ח יים‘ 

אסתר שם; מקדשי השם ח“ב בפתיחה).

די וויכטיגקייט פון ’הצלחה‘ 
נאך די ’הצלה‘

נאכן  ’הצלחה‘  אויף  דא  בעהטן  מיר 
דער  איז  אזוי  ’הצלה‘,  אויף  בעהטן 
נוסח פון ’הלל‘ ווי מיר בעהטן פריער: 
נאכדעם:  און  נא‘,  הושיעה  ה‘  ’אנא 
פארוואס  לכאורה,  נא‘.  ’הצליחה 
אויף  בעהטן  און  צולייגן  מען  דארף 
שוין  מ‘האט  וואס  נאך  הצלחה 

געבעהטן אויף הצלה?
וואס  הודאה  מסיבת  געוויסע  א  אין 
רבי יחזקאל סרנא זצ“ל, ראש ישיבת 
’חברון‘ האט זיך באטייליגט, האט ער 
האט  און  דרשה,  א  געהאלטן  דארט 
א  מיט  ווערטער  זיינע  אנגעהויבן 

ערציילונג פון זיינע בחור‘ישע יארן:
האב  איך  וואס  תקופה  די  ”אין 
פון  ישיבה  די  אין  געלערנט 
איז  ליטא,  אין  איז  וואס  סלבאדקא 
צווישן די תלמידי הישיבה געווען א 
בחור מיטן נאמען גדליה. דער בחור 
איז געווען א ספעציעלער בחור, פול 
ביי  באליבט  זייער  כשרונות,  מיט 
הישיבה.  ראשי  די  און  בחורים  אלע 
אויף  געווארן  קראנק  איז  ער  ווען 
ער  האט  קראנקייט,  שווערע  א 
וויען  שטאט  די  צו  פארן  געדארפט 
זיך היילן, און האט זיך אויפגעהאלטן 
אין די שפיטאל ארום זעקס חדשים 

ביז ער איז געזונט געווארן.
די נייעס אז גדליה איז געזונט געווארן 
אויערן,  אונזערע  צו  אנגעקומען  איז 
און אלע בחורים האבן שוין געווארט 
צוריק  קומט  ער  ווי  זעהן  צו  אים 
המדרש,  בית  כותלי  די  צווישן  זיצן 
אונזער  געווען  איז  גרויס  ווי  אבער 
אנטוישונג אז גדליה איז נישט צוריק 
שטיקל  א  נאך  ישיבה.  אין  געקומען 
געווארן,  געוואר  מיר  זענען  צייט 
זיך  האט  ער  וואס  תקופה  די  אין  אז 
איז  שפיטאל,  אין  אויפגעהאלטן 
די  פון  געווארן  באאיינפלוסט  ער 
מיט  געהאט  האט  ער  וואס  שמועסן 
וואס  דאקטורים,  פרייע  עטליכע 
זאל  ער  איבערגערעדט  אים  האבן 
אזוי  און  וועג,  אידישע  דאס  אפלאזן 
דערלייגט  התורה  עולם  דער  האט 
געקענט  וואלט  וואס  עליה  בן  א 
באלייכטן דער וועלט מיט זיין תורה. 
גדליה האט טאקע זוכה געווען צו א 
ער  האט  ’הצלחה‘  צו  אבער  ’הצלה‘, 

נישט דערגרייכט.
האט רבי יחזקאל אויסגעפירט:

און  ווארטן  מיר  טוהן  מאל  אסאך 
האפן אויף א ישועה, אבער ווען מיר 
זענען זוכה צו דעם, דארפן מיר וויסן 
שטייגן  צו  אויף  אויסנוצן  עס  וויאזוי 
נאך  חלילה  אויב  ווייל  רוחניות.  אין 
אין  איבער  מיר  בלייבן  ישועה  די 
אונזער פריערדיגער מצב, האבן מיר 
טאקע געהאט א ’הצלה‘, אבער נישט 
עמ‘  שבת  זמירות  (’להאיר‘,  ’הצלחה‘.  קיין 

תקמט).


