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א משפט איז ווי א תפילה
"ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניהֶם" (כא א)

לך:  לומר  מזבח?  לפרשת  דינין  פרשת  נסמכה  "למה 
מס'  יתרו  מכילתא  ע"פ  (רש"י  המזבח"  אצל  סנהדרין  שתשים 

דבחדש יא). 

רבי יחיאל יעקב וויינבערג בעל 'שרידי אש' האט געזאגט: 
די  אין  פארבינדן  נישט  איז  אידן  די  ביי  משפטים  די 
פארשטאנד פון מענטשן אדער אין דער מהלך המחשבה 
מיר  וואס  תורה  די  פון  חלק  א  איז  עס  נאר  דיין,  פונעם 
שטייט  עס  ווי  אזוי  סיני,  בארג  אויפן  באקומען  האבן 
דעם וואס  הוא". דורך  המשפט לאלקים  יז): "כי  א  (דברים 
א מענטש טוהט זיך פירן לויט די דיינים ווערט ער נאנט 
געזיצן  זענען  סנהדרין  די  דעריבער  אויבערשטן.  צום 
הארט נעבן די מזבח, ווייל די משפטים ביי כלל ישראל 
איז פונקט ווי די קרבנות, און אזוי ווי דאווענען אין שוהל 

וואס מ'האט מתקן געווען אנשטאט דעם.
א  פאר  געענטפערט  וויינבערג  הרב  האט  ווערטער  די 
געלערנטער גוי אין בערלין וואס האט אים פארגעהאלטן: 
פון  פראבלעם  די  צו  צוגעברענגט  האבן  אידן  "די 
קייסער  דער  ווען  פאר:  דיך  שטעל  אנטיסימעטיזעם. 
פון דייטשלאנד קומט עדות זאגן פאר ענקער בית-דין – 
וועט זיין עדות נישט אנגענומען ווערן, און אויב עס וועט 
קומען א אידישער שניידער אדער א בעל עגלה – וועט 

ער אנגענומען ווערן מיט ברייטע ארעמעס!".
אויף  געענטפערט  צוריק  אים  האט  וויינבערג  הרב  און 
אונז  טענה:  דיין  פארשטערקערן  וועל  "איך  נוסח:  אזא 
אין  ווארטן  אידן  ניין  וועלן  אויב  מנין,  א  מיט  דאווענען 
שוהל אויף א צענטן וואס זאל משלים זיין דעם מנין, און 
דער דייטשער קייסער וועט בכבודו ובעצמו אריינקומען 
אין שוהל – וועט מען אים נישט מצרף זיין צו מנין. און 
אין די סקונדע וואס עס וועט אנקומען דער פשוט'סטער 

איד, וועלן זיך אלע פרייען מיט אים".
דער געלערנטער גוי איז פארלוירן געווארן און האט זיך 
אנגערופן: "דווקא דאווענען פארשטיי איך יא. דאס איז 
א רעליגיע זאך, און נאר ווער עס געהערט צו די גלויבונג 

קען זיך מצרף זיין...".
ווי  פונקט  רעליגיע,  א  אויך  געריכט  די  אין  אונז  "ביי 
זיינע  אריינגעהאקט  וויינבערג  הרב  האט   – דאווענען..." 

ווערטער.
'חידושי בעל שרידי אש' עמ' תקכט 

'בעליו עמו' ביי ברכת כהנים
"ִאם ְּבָעָליו ִעּמֹו א ְיַׁשֵּלם ִאם ָׂשִכיר הּוא ָּבא ִּבְׂשָכרֹו" (כב יד)
שהוא  בין  מלאכה  באותה  שהוא  בין  עמו' –  בעליו  "'אם 

במלאכה אחרת" (רש"י). 
איינעם  פון  געבעהטן  האט  דוכנ'ען  גיין  פארן  כהן  א 
שיך.  זיינע  געבן  אכטונג  זאל  מתפללים  די  פון 

נאכן דוכנ'ען האט דער כהן געזעהן אז זיינע שיך זענען 
צי  שאלה  די  געווארן  געפרעגט  איז  געווארן,  גע'גנב'עט 
דער שומר איז פטור צוליב די הלכה פון 'בעליו עמו' ווייל 
דער כהן גייט דאך יעצט בענטשן דעם גאנצן ציבור און 

צווישן זיי דעם שומר, איז ער ווי משועבד צו אים.
שומר  דער  איז  לכאורה  אז  שטייט  חמד'  'כרם  ספר  אין 
ווייל  עמו',  'בעליו  פון  הלכה  די  צוליב  פטור  טאקע 
אוועקגעבארגט  געווען  כהן  דער  איז  גנב'ענען  בשעת'ן 
פארן עולם זיי צו בענטשן. אבער אין ספר 'בינת המשפט' 
שטייט אז ווייל דער כהן בענטש די אידן צוליב די מצוה, 
פארן  פארבארגט  איז  ער  ווי  גערעכנט  נישט  ער  ווערט 

'כרם חמד'; 'בינת המשפט' סי' רעהציבור.

מ'טאר אויך נישט מצער זיין 'לשם שמים'
ֶאְׁשַמע  ָׁשמַֹע  ֵאַלי  ִיְצַעק  ָצעֹק  ִאם  ִּכי  אֹתֹו  ְתַעֶּנה  ַעֵּנה  "ִאם 

ַצֲעָקתֹו; ְוָחָרה ַאִּפי ְוָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם"...(כב כב-כג)
אֹתֹו  ְתַעֶּנה  ַעֵּנה  שרייבן: "ִאם  געדארפט  וואלט  תורה  די 

ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי...", וואס איז די כוונה פון "ִּכי ִאם"?
אין מסכת בבא בתרא (טו א) זאגן די חכמים: "פנינה לשם 
האט  זי  פארוואס  סיבה  די  אז  ד.מ.  נתכוונה",  שמים 
זיך  ביי  זיין  זאל  זי  כדי  געווען  איז  חנה  געווען  מצער 
צו  דאווענען  זי  וועט  דעם  דורך  און  צובראכן  שטארק 
לכאורה  קינדער.  צו  זיין  זוכה  זי  וועט  אזוי  און  השי"ת, 
וואלט מען געקענט פרעגן: אויב האט זי געמיינט לשם 
שמים, פארוואס איז זי אזוי הארב באשטראפט געווארן 
אז אכט פון אירע צעהן קינדער זענען געשטארבן (מדרש 
"ְוַרַּבת  ה):  ב  א'  (שמואל  זאגט  פסוק  דער  ווי  אזוי  ה),  שמואל 

ָּבִנים ֻאְמָלָלה"?
נאר, פון דא דארפן מיר לערנען, אז דער הארבער איסור 
עס  מ'טוט  וועט  דא  אויך  איז  צווייטן  א  טשעפענען  פון 
'לשם שמים', און לויט דעם איז דער שטראף. דער יסוד 
אויך  ְתַעֶּנה...",  ַעֵּנה  "ִאם  פסוק:  אונזער  אין  מרומז  איז 
אויב דו וועסט עס טוהן: "ִּכי ִאם ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי" – צוליב 
וויסן:  זאלסטו  מיר,  צו  שרייען  זאל  יענער  וואס  דעם 
"ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו" און איך וועל זיך אפרעכענען פון 

דיר.
אידישע  די  פון  איינע  אין  פאסירט  האט  עס  ווי  אזוי 
ארויף  האבן  שטאט  די  אויף  געוועלטיגער  די  קהילות. 
פון  איינער  און  אידן,  די  אויף  שטייערן  גרויסע  געלייגט 
די מיטגלידער פון די קהילה האט געראטן פאר די ראשי 
הקהילה מ'זאל אויפהערן פון צו געבן פאר די יתומים און 
אלמנות זייער באשטימטע תמיכה כדי זיי זאלן שרייען 
צום אויבערשטן, און דורך זייער תפילה וועלן אלע זוכה 
זיין צו א ישועה. אן אריין צו טראכטן אין די פארשלאג 
האבן די ראשי הקהילה אנגענומען זיינע ווערטער, אבער 
נישט נאר אז זיי זענען נישט געהאלפן געווארן, נאר עס 

האט דארט אויך אויסגעבראכן א גרויסע מגיפה.
'ארוחת תמיד' [לר"ש מודיליאנו] פר' צו; 'קהלת יצחק' [לר"י ראטבארד]

דער איסור פון עסן פארן דאווענען
 ֵמיֶמי ְוֶאת   ַלְחְמ ֶאת   ּוֵבַר ֱאֵקיֶכם  ה'  ֵאת  "ַוֲעַבְדֶּתם 

ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּב" (כג כה)
דער  פסוק  דער  פון  ארויס  לערנט  המאירי  מנחם  רבי 
אזוי  ווייל  דאווענען.  פארן  עסן  צו  איסור  די  אויף  מקור 
 – אלקיכם"  ה'  את  "ועבדתם  נאך:  נאר  תורה:  די  זאגט 
דאס איז תפילה, דעמאלטס: "וברך את לחמך" – קענסטו 

עסן דיין שפייז.
לייגט צו רבי ישראל אלנקווה, אז אין דער פסוק ליגט א 
הבטחה: "דער וואס עסט נישט און טרינקט נישט ביז ער 
דאוונט פון פריער, וועט הקדוש ברוך הוא בענטשן זיין 
עסן און טרינקען, און נישט נאר דאס, נאר ער ווערט אויך 
אויסגעהיילט פון זיין קרענק"; אין זכות וואס ענק וועלן 
מקדים זיין: "ועבדתם את ה'" צו ענקער עסן, וועלן ענק 

זוכה צו: "וברך את לחמך... והסירותי מחלה...". 
'מאירי' ב"ק צא ב; 'מנורת המאור' [פון ר"י אלנקווה] פ"ב

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם
איין 'אמן' ראטעוועט פון גיהנם

"ִאם ְּבַגּפֹו ָיבֹא ְּבַגּפֹו ֵיֵצא" (כא ג)
רבי יצחק שֵרים פון די חכמי ארם צובה זאגט:

 ִׂשְפתַֹתִי ִני  ַהּׁשָ :"ְּכחּוט  ג)  ד  (שה"ש  פסוק  אויפן 
אגדת  (מדרש  חכמים  די  דרש'ענען  ָנאֶוה",   ּוִמְדָּבֵרי
און  מיר...  פאר  שיין  איז  מדבר  "ענקער  עט):  בראשית 
וואס איז דער מדבר? דאס זענען די עמי הארץ וואס 
דארט  וואו  מדבר  א  ווי  אזוי  לערנען,  נישט  קענען 
וואקסן נישט קיין פירות, און זיי גייען אריין אין די 
שוהלן, און זאגן די ברכה פון 'ברוך יוצר המאורות' 
און 'מחיה מתים', אז דער אויבישטער האט באשאפן 
און איז מחיה מתים, און זיי ענטפערן נאך אים אמן, 
און זיי זאגן מיר גלייבן אז ער איז מחיה מתים, און 
נישט  האבן  זיי  אפילו  וועלט,  די  באשאפן  האט  ער 

קיין שכר נאר פון די איין אמן, איז גענוג".
איז  "ְּבַגּפֹו"  פסוק:  אונזער  אין  מרומז  איז  דאס 
בגימטריה 'אמן'. "ִאם ְּבַגּפֹו" – אויב אין דער זכות פון 
ענטפערן אמן אליין, "ָיבֹא" צום משפט, "בגפו" – אין 
זכות פון די אמן, "ֵיֵצא" גערעכט פונעם משפט. אויך 
דעם:  אויף  מרמז  איז  כג-כד)  (לג  איוב  אין  פסוק  דער 
"אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם 
ישרו... פדעהו מרדת שחת" – 'מלאך' איז בגימטריה 
איין  די  נאר  מענטש  דער  האט  אויב  אפילו  'אמן'. 
ער  כח  א  עס  האט  אליין,  'אמן'  ענטפערן  פון  זכות 
מעלה  של  דין  בית  פונעם  גערעכט  גיין  ארויס  זאל 

און אים ראטעווען פון גיהנם. 
'ליקוטים מפרדס' ח"א ערך אמן אות ב

'אמן יתומה'
ענטפערן אן צו 
הערן די ברכה, 

אדער זיך פארזוימען 
און נישט באלד 
ענטפערן ביי די 

ענדע פון די ברכה. אין מסכת ברכות (מז א) 
ווארענען אן די חכמים אויף 

דריי ערליי אמן'ס וואס זענען 
נישט ווי עס דארף צו זיין:

'אמן חטופה'
נישט גוט זאגן די 

פינטלען, אדער 
ענטפערן שנעל 
בעפאר מ'האט 

געענדיגט די 
ברכה.

'אמן 
קטופה' 
אפהאקן די 
ווארט און 

שלינגען איין 
א אות.

'
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(שו"ע או"ח קכד ח)

אמן ווי 
עס דארף 

צו זיין

אמן, ווי עס דארף צו זיין – מיט איר ארויסזאגן, מיט איר פינטלען, און איר צייט!
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מרדכי  רבי  גאון  דער  אז  באקאנט  ברייט  איז  עס 
צעהן  זיינע  אנגערופן  האט  הלבושים'  'בעל  יפה 
די  מיט  אן  זיך  הייבן  וואס  נעמען  מיט  ספרים 
ווארט 'לבוש' צוליב א מעשה שהיה, און אזוי ווי 
ספר  זיין  אין  אראפ  עס  ברענגט  חיים  חפץ  דער 

'נדחי ישראל' (פכ"ג):
הקדושים  ספרים  די  אין  דערציילט  ווערט  "עס 
אויף דעם גאון בעל הלבוש רבי מרדכי יפה, אז ער 
האט זוכה געווען מן השמים ארויסגעבן די טייערע 
אין  ווייל  ה'לבוש',  ספרי  די  זענען  דאס  חיבורים 
זיינע יונגע יארן האט ער געהאט א גרויסן נסיון, 
הערנטע  א  פון  הויז  א  צו  געקומען  איז  ער  ווען 
האנדלען מיט איר, און זי האט אים צוגערעדט צו 
טוהן א עבירה, און ער האט נישט געהאט א וועג 
זיך ראטעווען פון איר – ווייל איר הויף איז געווען 
פארשפארט – נאר פון א אונטער די בית הכסא. 
אנטלאפן  איז  און  געווען  מבזה  זיך  האט  ער  און 
אויבנדערמאנטע  די  דורך  געראטעוועט  זיך  און 
געווען  דעמאלטס  איז  ער  און  פלאץ,  נידריגן 
אנגעטוהן מיט עטליכע שיינע קליידער און אלע 
האט  דעריבער  געווארן,  שמוציג  זענען  קליידער 
ער שפעטער זוכה געווען מן השמים צו מחבר זיין 

די ספרים און האט זיי א נאמען געגעבן 'לבוש'".
וואונדערליכע  די  צו  טייל  אומבאקאנטע  א 
פאר  נאר  געווארן  אויפגעדעקט  איז  ערציילונג 
עטליכע יאר אין די ביכל וואו עס ווערט באשריבן 
יצחק  לוי  ר'  הרה"צ  פון  לעבנ'ס-געשיכטע  די 
חסידים,  ברעסלעבער  גרויסע  די  פון  בענדער 
וואס האט עס געהערט פאר העכער הונדערט יאר 
פונעם בעל המעשה אליין, זיינס א חבר אין ישיבת 

מאקוב, א אור אייניקל פונעם בעל ה'לבוש'.
און אזוי האט רבי לוי יצחק דערציילט:

איז אריינגעקומען  תרע"ד  יאר  פון  זומער  אנהויב 
יאר  זעכצן  בחור'ל,  יונגער  א  ישיבה  אונזער  אין 
יצחק  אלץ  אידענטיפיצירט  זיך  האט  וואס  אלט, 
יארן  און  לאדזש,  שטאט  די  פון  קארקאווסקי 
די  צווישן  געווארן  באקאנט  ער  איז  שפעטער 
ברעסלעבער חסידים אין פולין אלץ דער משפיע 
ער  וואס  דעם  צוליב  אטוואצקער',  יצחק'ל  'רבי 
האט זיך אויפגעהאלטן אסאך יארן אין די שטעטל 
'אטוואצק' צוליב זיין שווערע קראנקייט אויף די 

לונגען, ווי דארט האט ער זיך געהיילט.
די  אקעגן  יונג  זייער  געווען  איז  יצחק'ל  דער 
ער  אבער  ישיבה,  די  אין  בחורים  אנדערע 
זיינע  מיט  איבערגעשטיגן  אלעמען  זיי  איז 
א  געווען  איז  ער  כשרונות.  אויסערגעווענליכע 
אין  און  מח,  שארפער  א  און  עילוי  געוואלדיגער 
זיינע יונגע יארן האט ער שוין אנגעיאגט צו האבן 
ברייטע ידיעות אין גאנץ ש"ס און אין די פוסקים.

עס שיין געווען צו זעהן וויאזוי דער יונגער יצחק'ל 
שיעורים  טיפזיניגע  די  מיט  האלט  און  זיצט 
חריף  א  גאון,  באקאנטער  א  ישיבה,  ראש  פונעם 
זיך  האט  שיעור  אנהויב  ביים  שוין  למדן,  א  און 
די  באלד  פארשטייט  יצחק'ל  אז  דערקענט  שוין 
א  ארויסגעוויזן  האט  ער  שיעור.  די  פון  ריכטונג 
שיעור,  די  פון  וועגן  אלע  די  אין  באקאנטשאפט 
ראש  פונעם  ראיות  און  קושיות  סברות,  אלע 
ישיבה, כאילו יעצט איז נישט דאס ערשטע מאל 
הרואה  חכם  א  ווי  ווערטער.  די  הערט  ער  וואס 
די  צו  צוגעטראפן  שטענדיג  ער  האט  הנולד  את 
דער  אז  ווייט  אזוי  ישיבה,  ראש  פונעם  סברא'ס 
ראש ישיבה האט זיך אויסגעדרוקט אז עס זעהט 
זיין  מחדש  צו  וואס  נישט  האט  ער  אז  אויס  אים 

פאר דעם יונגן בחור'ל.
זיין  און  כשרונות  געבענטשטע  זיינע  אויסער 
געווארן  געבענטשט  אויך  יצחק'ל  איז  חריפות, 
פנים  זיין  געשטאלט,  שיינעם  ספעציעלן  א  מיט 
האט שטענדיג געלויכטן און געשיינט, א גרויסע 
פוס  איידעלע  זיינע  און  שטערן,  גלאנצעדיגע 

טריט.
שטריכן  כאראקטער  וואונדערליכע  אלע  די  מיט 

הימל,  פון  געווארן  געבענטשט  איז  יצחק'ל  וואס 
ער  אז  וואונדער  קיין  געווען  נישט  אינגאנצן  איז 
וואס  בחורים,  ישיבה  אסאך  זיך  צו  געצויגן  האט 
און  ווערטער,  זיינע  פון  געהאט  הנאה  האבן 
זייער  האבן  און  חכמה  זיין  פון  נחת  געקוועלט 

הנאה געהאט צו פארברענגען מיט אים.
בעפאר  הארט  תקופה  די  געווען  איז  דעמאלטס 
אויסגעבראכן,  האט  קריג  וועלט'ס  ערשטע  די 
און אזוי ווי אין נאך אסאך ישיבות, האט מען אין 
אסאך  ווי  זעהן  געקענט  מאקוב  אין  ישיבה  די 
אין  געקומען  זענען  עלטערן  דערשראקענע 
וועלנדיג  קינדער,  זייערע  נעמען  אהיים  ישיבה 
אז אין די שווערע מלחמה טעג זאלן זיי זיין נאנט 
א  אין  איז  יצחק'ל  פון  פאטער  דער  אויך  זיי.  צו 
די  אין  געקומען  אריין  פלוצלינג  טאג  געוויסע 
היכל הישיבה, און געוואלט צוריק אהיים נעמען 

זיין זוהן.
געצויגן  באלד  האט  פאטער  פונעם  אויסזעהן  די 
בחורים.  ישיבה  די  פון  אויפמערקזאמקייט  די 
פאטער  דער  פון  בליקן  די  געטוישט  האבן  זיי 
זייערע  געריבן  האבן  און  צוריק  און  זוהן  זיין  צו 
אויגן נישט גלויבנדיג צו די גרויסע ענדערונג אין 
אויסזעהן צווישן זיי: אין די צייט וואס יצחק'ל איז 
געווען א הויכער געשטאלט, מיט שיינע איידעלע 
א  געווען  פאטער  זיין  איז  פנים,  אויפן  שטריכן 
פארב  זיין  און  מענטש,  נידריגער  א  און  ברייטער 
איז זייער  עס  ווי קוילן.  איז געווען שווארץ  פנים 
דער  איז  גאסט  דער  אז  גלייבן  צו  געווען  שווער 

פאטער פון יצחק'ל.
רבי לוי יצחק האט זיך נישט געקענט איינהאלטן 
פון צו אויסדרוקן זיין וואונדער פאר זיין חבר, און 
האט יענער האט אים מיט א שמייכל געענטפערט, 
וואונדערליכע  א  און  מורא'דיגע  א  ריכטיג, 
צווישן  אונטערשייד  די  אונטער  ליגט  ערציילונג 

אים און זיין טאטן.
דער אנהויב פון די ערציילונג איז פארבינדן מיט 
צעהן דורות אויף צוריק. די פאמיליע פון יצחק'ל 
פונעם  אייניקלעך  אלץ  יחוס  איר  געצויגן  האט 
סיבה  די  ה'לבושים',  בעל  יפה  מרדכי  רבי  גאון 
פאר  געגעבן  נאמען  א  האט  גאון  דער  פארוואס 
פארציילט  פריער  שוין  איז  'לבוש'  ספרים  זיינע 
געווארן אין נאמען פונעם חפץ חיים, איבער דעם 
שווערן ניסיון וואס רבי מרדכי איז בייגעשטאנען 
מיט א זעלטענע שטארקייט. אבער די ערציילונג 

האט נאך א טייל.
זייער  מיט  געווארן  געבענטשט  איז  מרדכי  רבי 
צוליב  אז  זיין  קען  עס  אויסזעהן,  שיינעם  א 
'יפה'.   – געווען  נאמען  פאמיליע  זייער  איז  דעם 
אים  איז  נסיון  שווערע  די  וואס  מינוט  יענע  אין 
אונטערגעקומען, וואס כדי ער זאל געראטעוועט 
נפש  מסירות  מיט  ער  איז  דעם  פון  ווערן 
אריינגעשפרינגען אין די שמוציגע ארט און האט 
איז  ער  וואס  קליידער  צעהן  זיינע  פארשמירט 
זיין  וואס  צייט  די  אין  זיי,  מיט  אנגעטוהן  געווען 
און  הייליג  איבער  בלייבן  פנימיות  זיין  און  נשמה 
ריין פון יעדן פלעק, האט רבי מרדכי אויפגעהויבן 

זיינע אויגן צום הימל און האט געדאוונט:
וואס  דורות  צעהן  קומענדיגע  די  אז  רצון,  "יהי 
וועלן ארויסקומען פון מיר, זאלן נישט אויסזעהן 
נישט  זיך  זאל  שיינקייט  אינערליכער  זייער  שיין, 
דערקענען אינדרויסן, כדי זיי זאלן קיינמאל נישט 

צוקומען צו א ניסיון".
מיין  ביי  געענדיגט  זיך  האבן  דורות  צעהן  "די 
מורא'דיגע  זיין  געענדיגט  יצחק'ל  האט  טאטן", 
דור,  עלעפטער  דער   – מיר  ביי  "און  ערציילונג, 
וואונדערליכע  שיינע  די  געקומען  צוריק  איז 
די  וואס  נאך  זיידע,  הייליגע  מיין  פון  געשטאלט 
געבעהט פון מיין זיידע אז צעהן דורות נאך אים 
זאלן נישט שיין אויסזעהן, איז ערפילט געווארן".

'איש חסידיך' [תולדות רל"י בענדער] עמ' יג

א אינטערסאנטער תפילה אויף צעהן דורות בקשות 'הרחמן' (ג)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ינטערסאנ

א
א ניםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם מע

 בכבוד ולא בביזיון
געבעהטן:  האבן  מיר  וואס  נאך 
בנו...  יתהדר  הוא...  "הרחמן 
פאסיג  זייער  איז  בנו",  ויתפאר 
בעהטן:  נאכדעם  באלד  זאלן  מיר 
"הרחמן הוא יפרנסנו בכבוד", ווייל 
בכבוד  פרנסה  האבן  אידן  די  ווען 
בתורה  זיין  עוסק  קענען  זיי  און 
ארויס  קומט  הדעת,  הרחבת  מיט 
שיינקייט  א  און  כבוד  א  דעם  פון 
פאר הקדוש ברוך הוא ('תפארת שלמה' 

ליוה"כ).

באפוילן  איז  מענטש  יעדער 
אויף  השתדלות  טוהן  צו  געווארן 
שוין  האבן  חז"ל  און  פרנסה,  זיין 
געזאגט (פסחים קיג א): "פשוט נבלתא 
און  לבריות";  תצטרך  ואל  בשוקא 
ווייל עס זענען דא אזעלעכע וואס 
אויף זיי איז נגזר געווארן אז זייער 
נישט  אויף  אנקומען  זאל  פרנסה 
דעריבער  וועג,  מכובד'יגע  אזא 
יפרנסנו  הוא  "הרחמן  מיר:  בעהטן 
האבן  זאלן  מיר  אז  ד.מ.  בכבוד", 
פרנסה אויף א מכובד'יגע וועג און 
די  ווי  אזוי  שאנדע,  א  דורך  נישט 
חכמים זאגן (קידושין פב ב): "אי אפשר 
קען  וועלט  [די  בסם  בלא  לעולם 
וואס  איינער  אן  עקזיסטירן  נישט 
בורסקי  ובלא  בשמים]  פארקויפט 
אויס  ארבעט  וואס  איינער  אן  [און 
די פעל], וואויל איז פאר דעם וואס 
געווירצן,  שמעקעדיגע  פארקויפט 
וויי איז פאר דער וואס זיין ארבעט 
איז מיט פעל ('הגדה כפשוטה' עמ' 141).

עמ'  ושה"ש  הגש"פ  (פירוש  'רוקח'  דער 
קלג) לייגט צו און שמועסט אויס די 
אין  בעהטן  מיר  וואס  בקשות  אלע 
למתנת  נצטרך  "שלא  הרחמן:  די 
בשר ודם, וישלח ברכה בכל מעשי 
ולא  לחם  לחכמים  לא  כי  ידינו, 
לנבונים עושר, וישלח מלאכו אתנו 
עניות  קשה  כי  העניות,  מן  ויצילנו 
דעת  על  האדם  את  שמעבירה 

שמים".

בהיתר ולא באיסור 
אין 'מחזור ויטרי' (סי' פג) ברענגט ער 
אויף  נוסח  אויסגעברייטערטע  א 
יפרנסנו  הוא  "הרחמן  בקשה:  די 
ולא  בנחת  בביזוי,  ולא  בכבוד 
דער  באיסור".  ולא  בהיתר  במנוד, 
חקת)  פרשת  ראשונה  (שנה  חי'  איש  'בן 
וואונדערט זיך אויף דעם נוסח, עס 
אויבישטער  דער  אז  זיין  דען  קען 
מיר  אז  באיסור,  שפייזן  אונז  וועט 
הוא  "הרחמן  בעהטן:  דארפן  זאלן 
באיסור"?  ולא  בהיתר  יפרנסנו... 
אז  אויס  ער  פירט  דעם  וועגן  און 

מ'זאל נישט זאגן די בקשה.
או"ח  (שו"ת,  סופר'  'חתם  דער  אבער 
נישט  מ'מיינט  אז  ערקלערט  נט), 
מיר  נאר  איסור,  העכטע  א  דורך 
זאל  אויבישטער  דער  אז  בעהטן 
וואס  אזאך  מיט  שפייזן  נישט  אונז 
א  אדער  בדיעבד'יגע  א  נאר  איז 

דוחק'דיגע היתר.

צו ברעכן די שטאנגען 
פון די גלות

גלות  עול  ישבור  "הוא  בקשה:  די 
געבויעט   איז  צווארנו"  מעל 

יג)  כו  (ויקרא  הפסוק  לשון  אויפן 
ֶאְתֶכם   ָואֹוֵל ֻעְלֶּכם  מֹטֹת  "ָוֶאְשׁבֹּר 
מיר  בעהטן  דארט  ווי  קֹוְמִמּיּות". 
דעם  צוברעכן  זאל  ער  השי"ת  פון 
אונזער  העכער  פון  הגלות  עול 
מיר  וועלן  דעם  דורך  און  האלדז 
אייביגע  א  ווערן  אויסגעלייזט 
גיין  קענען  וועלן  מיר  און  גאולה 
ארץ  קיין  געשטעל  גלייכע  א  מיט 

ישראל.
יאך'  דעם  'צוברעכן  לשון  דער 
גענצליכע  א  סימבאלעזירט 
ווי  אזוי  שעבוד,  א  פון  אפהאקונג 
('העמק  וואלאזשין  פון  נצי"ב  דער 
דבר' שם) ערקלערט, ווייל דער אקס 
איז שטענדיג געוואוינט צו שלעפן 
פארשטייט  זיך,  העכער  'יאך'  דעם 
באשאפן  ער  איז  דעם  אויף  אז  ער 
דעם  שלעפן  און  דינען   – געווארן 
דעריבער  הבית,  בעל  זיין  פון  יאך 
איז זיין קאפ שטענדיג איינגעבויגן, 
דעם  אראפ  מ'נעמט  ווען  אויך  און 
ווייל  צייט,  שטיקל  א  אויף  עול 
מען  וועט  באלד  אז  ווייסט  ער 
זיין  בלייבט  עול  דעם  לייגן  צוריק 
לאמיר  אבער,  אראפגעבויגן.  קאפ 
טראכטן, אויב דער אקס זעהט מיט 
זיינע אויגן ווי דער יאך איז צובראכן, 
זיין  אויפגעהויבן  באלד  ער  וואלט 
גלייכע  א  מיט  געגאנגען  און  קאפ 
אויפגעהויבענע  א  און  געשטעל 
קאפ, ווייל ער פארשטייט אז מער 
וועט מען נישט ארבעטן מיט אים.

אין  מיר  טרעפן  דעם  צו  ענליך 
א  תרעב):  רמז  בחקותי  (ילק"ש  מדרש 
משל צו איינער וואס האט געהאט 
פארבארגט  עס  האט  און  קוה  א 
מיט  אקערן  זאל  ער  חבר  זיין  פאר 
געהאט  האט  'שואל'  דער  איר. 
האט  זיי  פון  יעדער  און  זון,  צעהן 
ער  ביז  קוה  די  מיט  געאקערט 
און  געווארן,  אפגעמוטשעט  איז 
איבערגעגעבן  עס  האט  דעמאלטס 
פאר זיין ברודער. אזוי האט די קוה 
אין  ביז  טאג  אגאנצן  געאקערט 
די  אויף  אראפגעפאלן  זי  איז  ענדע 
יענע  אין  פונקט  מאכטלאז.  ערד 
די  פון  הבית  בעל  דער  איז  מינוט 
קוה אריבער נעבן די פעלד, און אט 
זעהט ער ווי זיין קוה איז אינגאנצן 
ליגט  יאך  די  ווען  צוזאמגעבראכן 
הבית  בעל  דער  האלדז.  איר  אויף 
דעם  אויף  אויפגערעגט  זיך  האט 
נאך  אבער  שואל,  נאכגעלאזענעם 
פארגעלייגט  אים  האט  ער  בעפאר 
פריער  ער  האט  טענות,  זיינע 
די  העכער  פון  יאך  דעם  צובראכן 

האלדז פון זיין קוה.
זענען  זיי  ווען  אידן;  די  אויך  אזוי 
זיי  פעלקער  די  טוהן  גלות  אין 
צייט  אגאנצע  און  אונטערטעניגן 
ווען  לעבן,  זייער  שווער  זיי  מאכן 
די  פון  צייט  די  אנקומען  וועט  עס 
הוא  ברוך  הקדוש  וועט  גאולה, 
נישט צום ערשט צוגיין שטראפן די 
גויים, נאר פריער וועט ער צוברעכן 
די  העכער  פון  הגלות  עול  דעם 
ער  וועט  נאכדעם  נאר  און  אידן, 
אזוי  גויים,  די  פון  אפרעכענען  זיך 
ווי עס שטייט: "ָוֶאְשׁבֹּר מֹטֹת ֻעְלֶּכם 

ָואֹוֵל ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות".

פערל ווערטער און ערקלערונגען
אויף ’ברכת המזון‘ תעתענה אמונים 

'הרח שות

פעערל
אוויף ם 


