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צעהן 'כשרים' אויסער די 'חלבנה'
"ַקח ְל ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה" (ל לד)

"'ְוֶחְלְּבָנה' – ּבֹשם שריחו רע... ומנאה הכתוב בין סממני 
הקטורת, ללמדנו שלא ֵיַקל בעינינו לצרף ִעמנו באגודת 
נמנין  שיהיו  ישראל  פושעי  את  ותפלתנו  תעניותינו 

עמנו" (רש"י, ע"פ כריתות ו ב).
די  אויף  געדאנק  טייערע  א  צו  לייגט  מהרש"א  דער 
אויסער  אז  געדענקען  דארפן  מיר  רש"י:  פון  ווערטער 
וואס די 'חלבנה' האט א שלעכטן גערוך, איז געווען אין 
די קטורת צעהן פארשידענע געווירצן וואס האבן א גוטן 
נישט  מיר  זאלן  דאווענען,  ביים  אויך  דעריבער  גערוך. 
צעהן  דא  זענען  עס  בעפאר  עבירה  בעל  א  זיין  מצרף 

ערליכע אידן.
נאכמער פון דעם, זאגט דער מקובל רבי אברהם אזולאי 
פון חברון: פון דעם וואס אקעגן די חלבנה זענען געווען 
זיך  מיר  דארפן  גערוך,  גוטן  א  מיט  געווירצן  צעהן 
לערנען אז אקעגן יעדער רשע וואס באטייליגט זיך ביים 
זענען  עס  אויב  און  צדיקים,  צעהן  זיין  דארף  דאווענען, 
דא צוויי רשעים, דארף זיין אקעגן זיי צוואנציג צדיקים.

 לויט דעם וואונדערט זיך דער 'שערי תשובה' (או"ח צ יא) 
'באר היטב' וואס שרייבט (שם יא): "און אפילו  אויף דער 
אויב אין דעם ציבור זענען דא אסאך זינדיגע, זאל ער זיך 
זעהט   – זיי"  מיט  דאווענען  צו  פון  צוריקהאלטן  נישט 
זינדיגע  וויפיל  אונטערשייד  קיין  נישט  איז  עס  אז  מען 
האט  דעם  צוליב  אז  שרייבט  ער  און  מיט?  דאווענען 
דער רמב"ם (תפילה ח א) דירעקט געשריבן אין זיין לשון: 
"די תפלה פון א ציבור ווערט שטענדיג אנגענומען, און 
הקדוש  איז  דאך  'חוטאים',  דא  זענען  זיי  צווישן  אפילו 
ברוך הוא נישט מואס די תפילה פון א רבים" – און ער 
שרייבט נישט 'הרבה חוטאים', נאר 'חוטאים' – לויט די 

צאל פון די צדיקים. 
אמאל האט רבי פנחס הורוויץ בעל ה'הפלאה' באמערקט 
אז צווישן די צעהן מענטשן וואס האבן זיך פארזאמלט 
פראסטער  א  געווען  איז  דאווענען,  צום  הויז  זיין  אין 
מענטש און א קל דעת. האט דער גאון געווינקען פאר 
זיין מקורב ער זאל ברענגען פון אינדרויסן נאך א מענטש 

כדי עס זאל זיין צעהן מענטשן אן יענעם פורק עול.
ווען יענער האט עס באמערקט, האט ער זיך געבייזערט 
און געזאגט: "די חלבנה ווערט דאך אויך אריינגערעכנט 
צווישן די סממנים פון די קטורת, איך בין עפעס ערגער?"
צעהן  דעם  אויסער  געברענגט  מען  האט  דעם  "וועגן 
גוטע סממנים..." – האט דער 'הפלאה' אים באלד צוריק 

געזאגט.
מהרש"א כריתות ו א; 'חסד לאברהם' מעין השני נהר מו; 
 'שיחת חולין של ת"ח' [לר"צ שלעז] פ"ד

די תפילה פון די פושעים טוהט פארבעסערן די 
תפילה פון די צדיקים

ְוֶחְלְּבָנה"  ּוְׁשֵחֶלת  ָנָטף  ַסִּמים   ְל ַקח  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר 
(ל לד)

סמני  בין  הכתוב  ומנאה  רע...  שריחו  ּבֶֹׂשם   – "'ְוֶחְלְּבָנה' 
הקטורת. ללמדנו, שלא יקל בעינינו לצרף עמנו באגודת 
נמנין  שיהיו  ישראל  פושעי  את  ותפילותינו  תעניותינו 

עמנו" (רש"י ע"פ כריתות ו ב).
פון  תפילה  די  אז  אויס  זעהט  רש"י  פון  לשון  דער  פון 
דער רשע העלפט גאר צו צו די תפילה פון די ערליכע 

מענטשן. וויאזוי קען דאס זיין?
ווען  חברון,  פון  אזולאי  אברהם  רבי  מקובל  דער  זאגט 
די תפילה פון דער רשע איז זיך מצטרף און גייט ארויף 
אין הימל מיט די תפילות פון די צדיקים, דערקענט זיך 
תפילה  זייער  ווערט  דעם  דורך  און  ערליכקייט,  זייער 

אנגענומען ברצון.
דעם  צו  האט  בעלזא  פון  יהושע'לע  רבי  האדמו"ר 
צוגעלייגט און ערקלערט מיט א מעשה שהיה ביים 'בעל 

שם טוב הק'':
איינמאל יום כיפור איז דער 'בעל שם טוב' זייער שפעט 
אנגעהויבן  האט  ער  ווען  און  נעילה,  צו  אריינגעקומען 
ברען.  אויסטערלישע  א  מיט  געווען  עס  איז  דאווענען 
נאך יום כיפור האט ער דערציילט פאר זיינע תלמידים: 
א  וואוינט  פלעצער  פארווארפענע  די  פון  איינע  "אין 
איז  עס  ווען  פארזינדיגט.  זייער  זיך  האט  וואס  איד 
זיך  האט  נעילה,  דאווענען  פון  צייט  די  אנגעקומען 
פלוצלינג ערוועקט אין זיין הארץ תשובה געפילן וואס 
זיינע  אויף  האבן  חרטה  זאל  ער  צוגעברענגט  האבן 
האט  ער  ווען  און  טוהן.  תשובה  און  מעשים  שלעכטע 
אזא  צו  צוגעקומען  ער  איז  נעילה  דאווענען  אנגעהויבן 
געוואלדיגע דביקות, אזוי ווייט אז אסאך תפילות וואס 
אנגענומען  זענען  יארן,  אסאך  פארווארפן  געווען  זענען 
געווארן צוזאמען מיט זיין תפילה. וועגן דעם האב איך 
צוגעווארט פון צו דאווענען ביז דער בעל תשובה האט 
אנגעהויבן זיין תפילה, ווייל איך האב שטארק געוואלט 
דאווענען צוזאמען מיט אים, כדי אז דורך דעם זאל מיין 

תפילה אויך אנגענומען ווערן".
ישראל  פושעי  די  מיטנעמען  אז  מען,  זעהט  דעם  פון 
נאר  נישט  העלפט  תפילות  אונזערע  מיט  צוזאמען 
ווערן  תפילות  אונזערע  אויך  נאר  תפילה,  זייער  אויף 

פארבעסערט דורך דעם.
'חסד לאברהם' מעין השני נהר מו; 'דברי יואל' תזריע עמ' שעג

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
בנה'

פע ם
אמן צורייסט דעם שלעכטן גזר דין

ֲאֶׁשר   ִמִּסְפְר ָנא  ְמֵחִני  ַאִין  ְוִאם  ַחָּטאָתם  א  ִּתּׂשָ ִאם  "ְוַעָּתה 
ָּכָתְבָּת" (לב לב)

האט  טארנא  ישיבת  ראש  ריינהאלד  אביש  אברהם  רבי 
געזאגט:

לערנען  צו  דיך  'אמן'.  תיבות  ראשי  איז   – ָנא"  ְמֵחִני  "ַאִין 
אז אין זכות פון מקפיד זיין אויף ענטפערן אמן בכל כוחו 
ווערט די שלעכטע גזר דין צוריסן, און זיין נאמען ווערט 
אויסגעמעקט פון די בוך פון די רשעים, אזוי ווי עס ווערט 
אמן  "העונה  א):  מ  דף  יט  (תיקון  זוהר  תיקוני  אין  געברענגט 

בכל כוחו קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה".
האט דערציילט רבי גבריאל ריקליס אז זיין רבי רבי ירוחם 
פון  כח  די  געשילדערט  אזוי  האט  מיר  פון  משגיח  דער 

אמן:
פאר א הארץ קראנקער – געבט מען א ּפיל, אבער ווער 
נישט  איז  אטאקע',  הארץ  'א  באקומען  חלילה  האט  עס 

גענוג א ּפיל – ער דארף שאקס!
'הארץ- א  ווי  איז  שנה'  שבעים  של  דין  'גזר  שלעכטע  א 
און  'שאקס',  אויס  זיך  פעלן  צוצורייסן  עס  כדי  אטאקע', 
דאס איז די כח פון 'אמן', ווי 'שאקס' וואס קען ענדערן און 

צורייסן און צושטערן אזא שווערע גזר דין.
אדר  חודש  אין  געווארן  געשריבן  איז  וואס  בריוו  א  אין 
לופיאן  אליהו  רבי  משגיח  דער  טוהט  תשי"ב  יאר  אין 
ערוועקן מ'זאל מער מקפיד זיין אויף ענטפערן אמן, לויט 
די ווערטער פון די חכמים וואס זאגן אז אמן האט א כח 
צו צורייסן א גזר דין פון א מענטש. און דאס זענען זיינע 

ווערטער:
"...ער האט א עצה וואס עס שטייט אין די תורה שבעל 
פה: "העונה אמן בכל כוחו קורעין לו גזר דינו של שבעים 
שנה" – און אויב ער גלייבט אין תורה שבעל פה פארוואס 
צייט  די  אין  איבערהויפט  און  אזוי?!  טוהן  נישט  ער  זאל 
וואס מיר לעבן יעצט, ווען די מדת הדין איז אויסגעשפרייט 
אויף די גאנצע וועלט, אויפן צוקונפט הענגען שווארצע 
וועט  ער  אויב  ציטערן  מענטש  א  זאל  ח״ו,  וואלקענעס 
נישט טוהן די גרינגע עצה וואס נעמט נישט צו קיין צייט, 
און נישט געלט און נישט קיין פלאג, נאר צולייגן גוט זיין 
אויער און ענטפערן ווי עס דארף צו זיין. אויב נישט, וועט 
וואס  די  פון  גרופע  די  אין  ווערן  אריינגערעכנט  ח״ו  ער 
גלייבן נישט, אזוי ווי חז״ל זאגן אין ספרי (פיסקא שכ) אויפן 
פסוק אין פרשת האזינו (דברים לב כ): ״ויאמר אסתירה פני 
מהם כו׳ בנים לא אמן בם״ – "אל תיקרי 'לא אמון בם' אלא 

'לא אמן בם' שלא היו רוצים לענות אמן..."
'חידושי אבר"ח'; קונטרס שומר אמונים [ברוקלין תשי"ג] עמ' 42; ספר 'בני 
אמונים' עמ' 298 

ושורש  'יסוד  בעל  זצ"ל  האראדנא  פון  זיסקינד  אלכסנדר  רבי  הגה"ק  פון  יארצייט  די  אויס  קומט  קודש  שבת 
העבודה'. אין די פתיחה צו זיין ספר (מהד' ווילנא תרפ"ט) ווערט געברענגט אז ווען מ'האט דעם גאראף פאטאצקי 

פארברענט אויף קידוש השם, האט ער זיך מוסר נפש געווען און זיך פארשטעלט ווי א גוי, כדי ער זאל קענען הערן די 
ברכה פון 'לקדש שם שמים', און ענטפערן אויף דעם אמן. אין זיין וואונדערליכע צוואה שרייבט ער פאר זיינע קינדער 

(סי' טו): "ָהִייִתי ִנְזַהר ְמאֹד ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ָּכל ְמָבֵר, ַּבַּכָּוָנה ֶׁשָּכַתְבִּתי ְּבִחּבּוִרי, ַהְינּו ֶׁשִּכַּוְנִּתי ְּב'ָאֵמן' ַהֶּׁשַבח ֵמֵעין ַהְּבָרָכה, 
ְוא ָזַרְקִּתי ִמִּפי ֵּתַבת 'ָאֵמן' ְּבא ַּכָּוָנה, ְוִתָּזֲהרּו ָּבֶזה ְמאֹד ּוְמאֹד".

אין זיין ספר שרייבט ער זייער גרויס איבער די מעלה פון ענטפערן אמן נאך די 'ברכת השחר', 
און ער שרייבט (שער ב פרק י):

ַאַחר  ָאֵמן  ֲאֵחִרים  ֶׁשַּיֲענּו  ְּכֵדי  ַהְּתִפָּלה,  ְׁשַאר  ִעם  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלַסְּדָרם  טֹוב  ַהַּׁשַחר...  "ִּבְרכֹות 
ִּבְרכֹוָתיו. ִּכי ָמה ְמאֹד ְּגדֹוָלה ַמֲעַלת ַהְּבָרָכה ְּכֶׁשעֹוִנים ֲאֵחִרים... ַעל ֵּכן ִמן ַהָּנכֹון ֶׁשִּיָּזֵהר ָהָאָדם 

ְלַהְׁשִמיַע ִּבְרכֹוָתיו ָּכל ָמה ְּדֶאְפָׁשר ִּבְפֵני ֲאֵחִרים, ְּכֵדי ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן ַאַחר ַהְּבָרָכה".

ַצִּדיק
ֶּבֱאמּוָנתֹו
ִיְחֶיה 
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דערציילט  האט  ערציילונג  וואונדערליכע  פאלגנדע  די 
הגאון הצדיק רבי אלימלך בידערמאן שליט"א, וואס האט 

עס געהערט הערשטהאנטיג פונעם בעל המעשה:
"אלוקינו ואלוקי אבותינו, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו, 
לך  ואומר  חיי,  בדמייך  לך  ואומר  בישראל...  שמו  ויקרא 
נאך  ברכות  די  זאגן  געענדיגט  נאר  מ'האט  חיי...";  בדמייך 
וואו  געהערט  שוין  מען  האט  זייטן  אלע  פון  און  ברית,  די 

מ'וואונטשט 'מזל טוב!'.
ולמעשים  לחופה  לתורה,  יכנס  כן  לברית  שנכנס  "כשם 
צייט  אגאנצע  איז  פאטער  פונעם  האנט  דער   – טובים" 
וואס  איינגעלאדנטע  די  פאר  געווארן  אויסגעשטרעקט 
זענען זיך געקומען פרייען מיט זיין גרויסע שמחה און אים 
וואונטשן לכבוד די ברית וואס ער האט זוכה געווען צו דעם 

נאך עטליכע יארן פון ווארטן.
זאל  אין  געהערשט  האט  וואס  אטמאספער  פרייליכע  די 
גייט  וואס  דראמא  די  אויף  דערציילט  גארנישט  האט 

פארקומען א קורצע צייט שפעטער.
סעודת  די  צו  הענט  די  געוואשן  זיך  האבן  געסט  די  ווען 
מצוה, פון די אנדערע זייט פון די מחיצה האט די שטימונג 
אנגעהויבן צו זיין אביסל אנגעצויגן; "דאס קינד קוקט נישט 
אנגעצויגענע  די  און  געזאגט,  באבע  די  האט   – גוט"  אויס 

אויגן פון ארום האבן ווי באשטעטיגט אירע ווערטער.
ווען די פארב פנים פונעם קינד איז שוין געווארן אביסל בלוי 
און האט זיך געפלאגט צו אטעמען, איז שוין נישט געווען 
קיין צייט צו טראכטן... א שטאב-דאקטורים זענען גערופן 
דאס  אריינגעפירט  האבן  און  אומשנעלסטן  ווי  געווארן 
מיטאמאל  מיט.  פארן  עלטערן  די  ווען  שפיטאל  אין  קינד 
האט זיך די פרייליכע אטמאספער איבערגעטוישט אויף א 
ערנסטע זארג. עטליכע פון די באטייליגטע אין די שמחה 
האבן אנגעהויבן צו זאגן תהילים, ווען די אנדערע שטעלן 

זיך צו צו זיי.
א קורצע צייט נאכדעם איז אנגעקומען א טעלעפאון פון די 
שפיטאל. די עלטערן האבן געוואלט איבערגעבן די באריכט 
דאס  ליידט  אויס  קוקט  עס  וואס  לויט  דאקטורים,  די  פון 
קינד פון א זעלטען שווערע רפואה פראבלעם וואס מ'איז 
געוואר געווארן דורך די ברית. ער וועט דארפן אריבערגיין 
וואס  אפעראציע  פארפלאנטערטע  און  קאמפליצירטע  א 

וועט ווירקן אויף זיין צוקונפט. מ'בעט מ'זאל דאווענען...
די סעודת מצוה האט זיך שנעל געענדיגט, די באטייליגטע 
זענען זיך צוגאנגען צו זייערע הייזער, אבער ביי די עלטערן 
– די רייזע צו ראטעווען דאס לעבן פון זייער זוהן האט זיך 

נאר אנגעהויבן.
צום ערשט האט זיך דער פאטער געוואנדן צו איינעם פון 
האט  האנט  זיין  אין  ווען  עסקנים  דאקטערישע  גרויסע  די 
ער די דאקומענטן פון שפיטאל וואס שילדערן דאס מצב 
פון זיין קינד. דער עסקן האט א לאנגע צייט איבערגעקוקט 
די פאפירן און נאכן זיך פארטראכטן אביסל צייט האט ער 

זיך אנגערופן צום טאטן:
זענען  לאנד  אין  דא  אז  ריכטיג  פריינד,  מיין  צו,  נאר  "הער 
באהאנדלונג,  נויטיגע  די  טוהן  קענען  וואס  דאקטורים  דא 
אבער אויב דו ווילסט הערן מיין מיינונג, אין אזא האקעלע 
אין  ריזיקע;  א  דיר  אויף  נעמען  נישט  זאלסטו  טעמע 
אמעריקע איז דא א דאקטער וואס איז ספעציעל באקאנט 
אין די זעלטענע פראבלעם, ווי עס קוקט אויס איז ער דער 
גרעסטער ספעציאליסט אויף דער וועלט אין די פראבלעם. 
אויגן,  דיינע  אין  טייער  איז  זון  דיין  פון  צוקונפט  די  אויב 

לוינט זיך דיר פארן צו אים ער זאל מאכן די אפעראציע".
דער  האט   – אפעארציע"  אזא  קאסטן  מיך  וועט  "וויפיל 
פארשטעלן  מיך  קען  "איך  שרעק.  מיט  געפרעגט  פאטער 
די  אריינגערעכנט  דאללער,  טויזנט  הונדערט  צוויי  ארום 
 – שפיטאל"  אין  אויפהאלטן  זיך  און  פארן  די  פון  קאסטן 
אויגן,  אראפגעלאזטע  מיט  געענטפערט  עסקן  דער  האט 
פון  זיך  רעדט  "עס  טרוקענערהייט:  צוגעלייגט  האט  און 
אסאך געלט, און ווייל עס איז דא א מעגליכקייט צו טוהן 
די אפעראציע דא אין לאנד וועט די קופת חולים (העלט-

אינשורנס) זיך נישט באטייליגן אין די קאסטן אויב מ'טוהט 
עס אין חו"ל, אבער לויט מיין מיינוג רעדט זיך דא איבער 
א ענין פון פיקוח נפש, און דו דארפסט גוט איבערטראכטן 

וואס צו טוהן...".
ער  וואס  סומע  ריזיגע  די  געהערט  האט  פאטער  דער  ווען 
פונעם  געפאלן  אראפ  שיער  ער  איז  צוזאמשטעלן,  דארף 
בענקל; כדי צו האבן די סומע דארף ער פארקויפן די הויז 
וואו ער וואוינט יעצט, אבער פון די צווייטע זייט עס רעדט 
זיך דאך יעצט פון א ענין פון פיקוח נפש, און וואס טוהט 

נישט א טאטע פאר זיין זונ'ס רפואה...
מיט  כולל  אין  געגאנגען  פאטער  דער  איז  דארט  פון 
באמערקט  באלד  האט  'חברותא'  דער  טריט.  וואקלדיגע 
זיך  האט  און  אים,  אויף  אריבער  גייט  גוט  נישט  עפעס  אז 

גייט  וואס  אויס,  גוט  נישט  זעהסט  "דו  אינטערעסירט: 
אריבער אויף דיר...".

אין אנהויב האט דער פאטער נישט געוואלט מיטטיילן זיין 
גוטן פריינד; א יונגערמאן פונקט ווי ער, וואס קען ער אים 
דערציילט  אים  ער  האט  מוטשענען,  נאכן  אבער  העלפן?! 
"פון  עסקן.  מעדיצינישן  דעם  מיט  שמועס  גורל'דיגע  זיין 
דער  האט   – סומע?"  ריזיגע  אזא  דערגרייכן  איך  וועל  וואו 
האט  'חברותא'  זיין  און  זארג,  מיט  געענדיגט  פאטער 

מיטגעפילט זיין צער.
פלוצלינג  ווען  אדורך,  איז  שווייגעניש  פון  מינוט  עטליכע 
א  מיט  פרינד  זיין  צו  געוואנדן  חברותא  דער  זיך  האט 
אנהויב  אין  געדאוונט?".  שוין  האסטו  מיר,  "זאג  פראגע: 
האט דער פאטער נישט פארשטאנען די פראגע; "שחרית 
האב איך שוין געדאוונט, און נאך אביסל וועל איך דאווענען 
מנחה..." – האט ער געזאגט, אבער א סקונדע נאכדעם איז 
די פראגע אריין אין די טיפענישן פון זיין הארץ און ער האט 

אראפגעלאזט זיינע אויגן און געזאגט:
דאקטורים  צו  געוואנדן  זיך  האב  איך  גערעכט,  "ביזסט 
זיך  איך  האב  'עסקן'  גרעסטן  דעם  צו  אבער  עסקנים,  און 
נאכנישט געוואנדן... אין די אנגעצויגענע טעג האב איך זיך 
אדרעס  ריכטיגע  די  צו  ווענדן  צו  זיך  צייט  געמאכט  נישט 
אפילו  און   – הארץ  טיפן  פון  אייבערשטן  צום  דאווענען   –

איינמאל אויך נישט...".
דעם  "אין  חברותא,  זיין  אים  זאגט  צו",  נאר  "הער 
דערנעבנדיגן שוהל גייט מען דאווענען מנחה אין א קורצע 
מיר  וועלן  צוזאמען  און  דארט,  גיין  לאמיר  ארום,  צייט 
אלע  וואס  בשר,  כל  רופא  דער  באשעפער,  צום  דאווענען 
אין  זענען  רפואה  א  האבן  זאל  זוהן  דיין  אז  מעגליכקייטן 

זיינע הענט".
דערציילט ווייטער דער יונגערמאן:

איך  וואס  אזאנס  מנחה,  געדאוונט  איך  האב  טאג  "יענעם 
פון  לויף  אין  געדאוונט.  נישט  בעפאר  קיינמאל  נאך  האב 
א דריי-פערטל שעה האב איך אויסגעגאסן מיין הארץ אין 
די ווערטער פון די שמונה עשרה, איך האב אראפ געלייגט 
די  און  צער  די  פון  פעקל  גאנצע  די  אייבערשטן  פארן 
זארג וואס איך האב געטראגן אויף מיר, און ווען איך האב 
גוטער  מיין  אז  באמערקט  איך  האב  דאווענען,  געענדיגט 
פריינד האלט נאך אינמיטן דאווענען... איך האב געשפירט 

אז מיר איז לייכטער געווארן...
צייט  אקורצע  אומגלויבליך:  געווען  איז  פארזעצונג  די 
איך  און  סעלעפאון  מיין  אויף  בליק  א  איך  כאפ  נאכדעם 
האב געזעהן אז דער עסקן וואס מיט אים האב איך היינט 
צוריק  האב  איך  געזוכט.  מיך  האט  גערעדט  אינדערפריה 
געקלינגען און ער האט מיר באלד געפרעגט: 'האסט שוין 
האב  איך  ווען  נסיעה?'.  די  אויף  טוהן  אנגעהויבן  עפעס 
געענטפערט 'ניין' האט ער מיר געזאגט: 'ביז דערווייל טוה 
גארנישט, עס קען זייער מעגליך זיין אז היינט נאכט אדער 

מארגן וועל איך דיר קענען דערציילן גוטע בשורות'.
ביז מארגן אינדערפריה בין איך געווען שטארק אנגעצויגן. 
און  עסקן  דער  מיר  קלינגט  אינדערפריה  אויפצומארגנ'ס 

זאגט מיר:
דער  פרטית.  השגחה  ספעציעלע  א  גאר  האסט  'דו 
אייבערשטער האט דיך ליב... דער גרויסער דאקטער וואס 
האט געדארפט אדורך פירן די אפעראציע ביי דיין זון, וועט 
אין די קומענדיגע טעג אנקומען אין ארץ ישראל. אין לויף 
פון אסאך צייט האבן זיך די גרויסע דאקטורים געבעטן ער 
קענען  זיך  זאלן  זיי  אפעראציע,  אזא  מאכן  דא  קומען  זאל 
זעלטענע  א  געמאכט  זיך  האט  יעצט  אים.  ביי  לערנען 
וועט  און  ישראל  ארץ  קיין  קומען  גייט  ער  געלעגנהייט, 
אין  דא  פאר  קומט  אפעראציע  די  ווען  זון.  דיין  אפערירן 
(העלט- חולים  קופת  די  גארנישט,  דיר  עס  קאסט  לאנד 
דארפן  נישט  וועסט  דו  אויסגאבן.  אלע  צאלט  אינשורנס) 

באצאלן אפילו א פיאסטער אויך נישט'.
זיך  האב  איך  ביז  מינוט  עטליכע  גענומען  מיר  האט  עס 
נישט  זיך  איך  האב  ישועה  אזא  אויף  אויפגעכאפט... 

געראכטן...
איך האב זיך באלד פארבינדן מיט דעם דאקטער וואס האט 
געדארפט באגלייטן די גאנצע פראצעדור דא אין לאנד, און 
מיר  האט  ער  ווען  געווארן  איבערראשט  נאכמער  בין  איך 
זאלן  דאקטורים  עטליכע  אז  מסכים  בין  איך  צי  געפרעגט 
די  לערנען  קענען  צו  זיך  אפעראציע  די  ביי  זיין  אנוועזנד 
פאך, און זענען גרייט צו צאלן אויף דעם... מיט פרייד האב 

איך מסכים געווען.
דאקטער  גרויסער  דער  האט  שפעטער  טעג  עטליכע 
הצלחה,  געוואלדיגע  א  מיט  אפעראציע  די  אדורכגעפירט 

ווען עס בלייבט נאך איבער אין מיין טאש א שיינע סומע.
"קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת".

'ווי העמודים וחשוקיהם' – יא, עמ' צא

א תפילה וואס האט געטוישט פון 'מיינוס' אויף 'פלאס' בקשות 'הרחמן' (ו)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ה וואס לה
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 ברכה און שלום זענען 
אנגעבינדן צוזאמען

בקשות  די  צו  פארזעצונג  א  ווי 
האבן  מיר  וואו  'הרחמן'  פון 
און  גוט'ס  אונזער  אויף  געבעטן 
פאמיליע,  אונזער  פון  גוט'ס  די 
בכל  אבותינו...  שנתברכו  "כמו 
מכל כל", לייגן מיר צו א בקשה: 
ועלינו  עליהם  ילמדו  "במרום 
שלום,  למשמרת  שתהא  זכות 
תהילים  (ע"פ  ה'  מאת  ברכה  ונשא 
כד ה), ונמצא חן ושכל טוב בעיני 

אלוקים ואדם (ע"פ משלי ג ד)".
נישט  אז  מפרשים  די  שרייבן 
פון  ברכה  די  איז  אומזינסט 
געווארן  אריינגעשטעלט  שלום 
צווישן די אנדערע בקשות, ווייל 
ברכה און שלום זענען פארבינדן 

איינס מיט די צווייטע:
שלום  קיין  נישטא  איז  עס  אויב 
קיום,  קיין  ברכה  די  נישט  האט 
ג  (עוקצין  זאגן  חכמים  די  ווי  אזוי 
יב): "לא מצא הקדוש ברוך הוא 
כלי מחזיק ברכה לישראל אלא 
וואס  נאך  דעריבער  השלום". 
מיר האבן געבעטן אז מיר ווילן 
זוכה זיין צו די ברכה פון השי"ת, 
עס  בעטן  זאלן  מיר  פאסיג  איז 
אונז,  צווישן  שלום  הערשן  זאל 
ווייל דורך דעם וועלן מיר האבן 
זיך  וועט  דעם  אין  וואס  'כלי'  א 
און  ברכה,  די  האלטן  קענען 
מיר זאלן קיינמאל נישט דארפן 
ודם  בשר  מתנת  א  צו  צוקומען 

(הגש"פ 'ילקוט שמעוני').

איז  עס  אויב  זעלבע,  דאס 
נישטא קיין פרנסה – איז נישטא 
שטייט  עס  ווי  אזוי  שלום,  קיין 
די  ווען  א)  נט  (ב"מ  גמרא  אין 
פרנסה ענדיגט זיך – קלאפט אן 
די מחלוקת אין שטוב. דעריבער 
נאך וואס מיר האבן געבעטן מיר 
זאלן האבן ברייט פרנסה, בעטן 
מיר עקסטער אז די אלע ברכות 
עס  שלום',  'למשמרת  זיין  זאלן 
אונז  צווישן  שלום  הערשן  זאל 

('שיח צבי' [לרצ"ה פערבער] עמ' פב).

א זכות וואס איז 
אוועקגעלייגט לנצח נצחים

דא  זענען  וועג  א  נאך  אויף 
בעטן  מיר  ערקלערן,  וואס 
מיר  וואס  ברכות  אלע  די  אז 
זאלן  יעצט  ביז  געבעטן  האבן 
אונז  פאר  אוועקגעלייגט  זיין 
אויף   – שלום'  'למשמרת 
חכמים  די  ווייל  שפעטער. 
דער  בעפאר  ב)  יג  (מגילה  זאגן 
עונש  א  ברענגט  אייבערשטער 
אויף די אידן, גרייט ער שוין אן 
דער  און  רפואה.  די  פריער  פון 
טעם איז, נאך וואס די מכה איז 
שוין געקומען און ער דאוונט צו 
דעם,  פון  ווערן  געראטעוועט 
טויזנטער  צעהנדליגער  שטייען 
מקטרגים אפהאלטן זיין תפילה. 
אייבערשטער  דער  אויב  אבער 
האט שוין פון פריער צוגעגרייט 
די  נישט  זיי  האבן  רפואה,  א 
מעגליכקייט זיך אקעגן שטעלן.

קיין  נישט  האט  מענטש  דער 
אנונג וועלעכע צרות קען חלילה 
קומען.  טאג  קומענדיגע  די 
זאגן  חכמים  די  ווייל  דעריבער, 
יקדים  "לעולם  א):  מד  (סנהדרין 

בעטן  לצרה",  תפילה  אדם 
אויף  וואס  ברכות  די  אז  מיר 
געבעטן,  יעצט  מען  האט  זיי 
'למשמרת  אונז  פאר  זיין  זאל 
שלום' – אז אויך אויב מיר האבן 
חלילה געזינדיגט און מיר וועלן 
די  זאלן  ווערן,  געשטראפט 
ברכות שוין זיין גרייט פאר אונז 
מכה,  די  בעפאר  רפואה  א  ווי 
בעיני  חן  "נמצא  דעם  דורך  און 
אלוקים" – די מדת הדין, "ואדם" 
אויך  אונז  וועט  מענטש  א  אז   –
נישט קענען שעדיגן (הגש"פ 'דברי 
ח"ב  השילוח'  'מי  קליין];  [למהר"י  יוסף' 

בענייני ברהמ"ז).

געזאגט  האט  דעם  צו  ענליך 
א  ערלוי,  פון  סופר  שמעון  רבי 

אייניקל פון חתם סופר:
בעפאר  שטייט  מענטש  א  ווען 
מעשים,  זיינע  אויף  משפט  א 
אקעגן  הדין  מדת  די  שטייט 
אים,  אויף  זיין  מקטרג  צו  אים 
די  וויל  זייט  צווייטע  די  פון  און 
ראטעווען.  אים  הרחמים  מדת 
און אפילו ווען עס געלונגט פאר 
די מדת הרחמים און מ'פסקנ'ט 
וברכה,  טובה  מענטש  פארן 
וועט  אפשר  ציטערן  מען  דארף 
די מדת הדין נאכאמאל מקטרג 
מיר,  בעטן  דעם  וועגן  זיין. 
ועלינו  עליהם  ילמדו  במרום 
שלום,  למשמרת  שתהא  זכות 
עס  זאל  הדין  מדת  די  אז  ד.מ. 
א  עס  וועט  אזוי  און  אננעמען, 
אייביג  אויף  'למשמרת'  זכות 
משה  'תורת  בתוך  [נד'  מעון'  ('שיר 

השלם' דברים] בסוף הספר).

'זכות אבות' אויף עולם הבא 
און 'צדקה' אויף דער וועלט

ווערטער:  געדאפלטע  די 
דער  טייטש  וצדקה",  "ברכה... 
'ברכה'  שם):  (תהילים  מלבי"ם 
מיינט עס זאל זיך פארברייטערן 
שוין  האבן  מיר  וואס  גוט'ס  די 
באדייט  'צדקה'  און  באקומען, 
א  שענקען  אונז  זאל  השי"ת  אז 
הייליגע גייסט, ווי א 'צדקה', אן 
קיין שייכות צו אונזער יעצטיגן 

צושטאנד.
אויף נאך א וועג זענען דא וואס 
ערקלערן לויט וואס עס שטייט 
מה  "כל  ד):  ג  (דב"ר  מדרש  אין 
הזה  בעולם  אוכלים  שישראל 
בלעם  שברכם  הברכות  מכח   –
הרשע, אבל ברכות שברכו אותן 
לעתיד  הן  משומרין  האבות 
זייט  אנדערע  די  פון  לבא". 
ב):  יז  (ברכות  גמרא  אין  שטייט 
"כל העולם כולו נזונין בצדקה". 
האבן  מיר  וואס  נאך  דעריבער, 
זאלן  מיר  אנהויב  אין  געבעטן 
"כמו   – ווערן  געבענטשט 
בע טן  אבותינו...",  שנתברכו 
פארמינערט  נישט  זאל  עס  מיר 
ווערן פון אונזער חלק אין עולם 
זאל  אבות  זכות  די  נאר   – הבא 
שלום'  'למשמרת  אונז  פאר  זיין 
– אויף עולם הבא, און אין עולם 
ווערן  געשפייזט  מיר  זאלן  הזה 
דורך 'צדקה' – "וצדקה מאלוקי 
ר"י  [פון  יצחק  באר  (הגש"פ  ישענו" 

דאנציג]).

פערל ווערטער און ערקלערונגען
אויף ’ברכת המזון‘ תעתענה אמונים 

'הרחמן' ת

ו פפערל
’ אאויף ם 


