
די טעם פארוואס דער כהן גדול דאוונט פריער
די פרשה אין די וואך באשעפטיגט זיך א גרויסער טייל מיט די סדר פון די עבודה 
טאג  הייליגן  דעם  אין  האט  גדול  כהן  דער  המקדש.  בית  אין  הכיפורים  יום  פון 
געדארפט אריינגיין פיר מאל אין קודש הקדשים: איינס צו מקטיר זיין די קטורת, 
איינס צו שפריצן די בלוט פון די פר, איינס צו שפריצן די בלוט פון די שעיר און 

איינס ארויסצונעמען די כף און די מחתה.

אין משנה )יומא פ"ה מ"א( שטייט, אז נאכן מקטיר זיין די קטורת, איז דער כהן 
נצי"ב  גדול ארויסגעגאנגען און האט געדאוונט א קורצע תפילה אין היכל. דער 
פון וואלאזשין זצ"ל האט זיך געוואונדערט: עס איז טאקע ריכטיג אז דאס וואס 
מ'האט אויסגעוועלט די היכל פאר א פלאץ צו דאווענען איז פארשטענדליך, סיי 
אלץ די ספעציעלקייט פון די טאג, און סיי אלץ די ספעציעלקייט פון די פלאץ, 

איבערהויפט אז יעצט האט דער כהן מכפר געווען אויף 
די אידן דורכ'ן מקריב זיין די קטורת. אבער דאך דארף 
מען פארשטיין, פארוואס האט זיך דער כהן צוגעאיילט 
צו דאווענען שוין יעצט, וואלט דען נישט בעסער געווען 
זיין  מכפר  וועט  ער  וואס  נאך  ביז  צו  ווארט  ער  אויב 
אויף די אידן דורך שפריצן די בלוט פון די פר און פון 
די שעיר, דעמאלטס וואלט דאך זיכער מער אנגענומען 

געווארן זיין תפילה?

איז מסביר דער נצי"ב: אז לויט די באקאנטע הלכה אז 
מ'טאר נישט האלטן א זאך אין די הענט ווען מ'דאוונט, 
איז עס אינגאנצן נישט שווער, ווייל דעמאלטס איז די 
גייט  כהן  דער  וואס  טאג  דעם  אין  מאל  איינציגסטע 
ווען ער קומט ארויס פון  אריבער אין אוהל מועד נאך 
קודש הקדשים, אן צוהאלטן א כלי אין די האנט! ביי די 
אנדערע פעלער ווען ער איז ארויס פון קודש הקדשים, 
האט ער אנגעכאפט אין זיינע הענט פארשידענע כלים, 
צי די כף און די מחתה, צי די בלוט פון די קרבנות פון 
דעם טאג, אבער די מאל האט ער איבער געלאזט די כף 
וועגן דעם האט ער געזעהן  די מחתה אינעווייניג,  און 
פאר זיך די יעצטיגע געלעגנהייט ווען זיינע הענט זענען 

ליידיג וואו עס איז די מערסטע פאסיג צום דאווענען.

וויבאלד מ'טאר נישט דאווענען ווען מ'האט עפעס אין 
די האנט, איז בעסער געווען פארן כהן צו דאווענען פריער, 

ווי צו  און נישט צו ווארטן אויף שפעטער אפילו אז דעמאלטס איז מער מסוגל, 
דאווענען ווען ער האלט עפעס אין די האנט! )'העמק דבר' ויקרא טז כג(.

ישוב הדעת ביים דאווענען
אויף די חשיבות פון די הלכה וואס איז ווי א תנאי צום דאווענען ווי עס דארף צו 
זיין, וועט עדות זאגן דאס וואס דער מחבר אין שולחן ערוך האט געשריבן א גאנצן 
סימן )צו( אויף די הלכות, וואס איר ענין איז: 'א מענטש זאל אפטוהן פון זיך אלע 

זאכן וואס שטערן פון דאווענען'.

די מקור פון דעם טרעפן מיר אין די גמרא )ברכות כג ב(: א מענטש זאל נישט 
האלטן תפילין אין זיין האנט, אדער א ספר תורה אין זיין ארעם, און ער זאל אזוי 
דאווענען, און שמואל לייגט צו אז אויך א מסער אדער געלט אדער א טעלער טאר 

מען נישט האלטן אין די הענט ווען מ'דאוונט.

און די טעם פון דעם זאגט דארט רש"י, וויבאלד ווען א מענטש שטייט פאר השי"ת 
און ער דאוונט פאר אים, דארף ער עס צוטוהן מיט קלארקייט און ריכטיגע כוונה, 
און ווען ער האלט אין זיין האנט תפילין אדער א ספר תורה, איז ער נישט רוהיג, 
ווייל ער זארגט זיך און טראכט א גאנצע צייט ס'זאל נישט אראפ פאלן פון אים. 
דאס זעלבע, ווען ער האלט א מעסער אדער א טעלער, טראכט ער אז ס'זאל נישט 
אראפ פאלן פון אים און ער זאל ווערן געשעדיגט, אדער די טעלער וועט צו 
בראכן ווערן און די ברויט וועט ווערן פארשמירט, דאס האלט אים אפ פון 

זיך קאנצעטרירן ווי עס דארף צו זיין.

ווער  'ב"ח',  פונעם  ווערטער  די  לויט  אז  אנצייכענען,  מ'דארף 
די האנט,  ווען ער האט געהאלטן עפעס אין  ס'האט געדאוונט 

ווי ער האט שוין געדאוונט, נאר ער דארף נאכאמאל  ווערט עס נישט גערעכנט 
דאווענען! ריכטיג, אז להלכה פסקנ'ט מען נישט אזוי, און בדיעבד האט ער יוצא 
געווען. )משנ"ב צו ב ושעה"צ שם א( ]אבער אין שער הציון )שם ב'( שטייט אז פון 
דעסוועגן, אויב וועגן דעם האט ער נישט אינזין געהאט ביי די ערשטע ברכה פון 

שמו"ע, דארף ער איבער דאווענען[.

אזוי ווי ער שטייט פאר א קעניג
אין די לשון פון די גמרא ווערן געברענט עטליכע ביישפילן פון זאכן וואס מ'טאר 
נישט האלטן אין האנט ביים דאווענען, ווייל דער מענטש זארגט זיך אז זיי זאלן 
נישט אראפפאלן, אבער רבינו יונה )ברכות יד ב ד"ה סכין( לייגט צו און שרייבט, 
נישט  מען  טאר  להלכה  און  ביישפיל,  אלץ  נאר  זאכן  די  דערמאנט  גמרא  די  אז 
האלטן קיין שום זאך אין האנט ווען מ'דאוונט. זאגט דער 'פרי מגדים' )או"ח צו 
די  איז  יונה  רבינו  פון  ווערטער  די  לויט  אז  ב(  משב"ז 
וועט  ציטערט טאמער  דער מענטש  ווייל  נישט  איסור 
ווי  די זאך אראפפאלן, נאר עס איז איינס פון די זאכן 
אזוי א מענטש דארף זיך אויפפירן ווען ער דאוונט, אזוי 
ווי ער וואלט זיך געפירט ווען ער שטייט פאר א קעניג.

די  מגדים'  'פרי  דער  ברענגט  דעם,  צו  ביישפיל  אלץ 
איסור פון צו דאווענען מיט אויפגעדעקטע פוס )אזוי 
או"ח  אין שולחן ערוך  ווערט אראפ געברענגט  ווי עס 
צא ה(, וואס די טעם פון דעם איז ווייל עס פאסט נישט 
צו שטיין אזוי פאר א קעניג, אזוי איז אויך מיט די ענין 
פון אנכאפן א זאך ביים דאווענען – עס איז דאך זיכער, 
אז ווער ס'שטייט פאר א קעניג און בעהט זיך פאר אים, 
די האנט,  אין  זאך  זעלבע ציט האלט ער א  די  אין  און 
וועט עס גערעכנט ווערן ווי א ביליגקייט און א חוצפה! 
פאר'ן  מ'דאוונט  און  מ'שטייט  ווען  אוודאי  און  אוודאי 

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

אנכאפן א לולב אדער א סידור ווען מ'דאוונט
אין גמרא )סוכה מא ב( ווערט געברענגט אז די מנהג פון 
די חכמי ישראל אין יו"ט הסוכות, איז געווען צו האלטן 
די לולב אין די הענט אויך ווען מ'האט געדאוונט. און די 
גמרא פרעגט אויף דעם פון די גמרא אין מס' ברכות - 
וואס איז פריער דערמאנט געווארן - אז מ'טאר נישט 
מ'קען  אז  גמרא,  די  ענטפערט  מ'דאוונט,  ווען  תורה  ספר  א  צי  תפילין  האלטן 
אפטיילן צווישן א לולב מיט די אנדערע זאכן, ווייל ביי לולב, וויבאלד ס'איז דא א 
מצוה עס צו נעמען אין יו"ט סוכות, וועגן די ליבשאפט צו די מצוה וועט ער נישט 

זיין פארנומען צו טראכטן פון דעם.

געבט עס דער ריטב"א )שם( צו פארשטיין, כאשט אז ווייל ער נעמט די לולב אין 
זיין פונקט פארקערט,  די האנט טראכט ער אביסל פון דעם, פון דעסוועגן, קען 
ביים  צו האבן  אינזין  ערוועקן מער  זיך  ער  וועט  די מצוה  צו  ליבשאפט  די  דורך 
דאווענען, נישט אזוי ווי ביי תפילין און א ספר תורה, וואס כאטש אז זיי זענען אויך 

א מצוה, איז נישטא א ספעציעלע ענין זיי צו האלטן אין האנט.

ענדליך צו דעם ווערט גע'פסק'נט אין 'שולחן ערוך' )או"ח צו ב( לויט די ראשונים 
)זעה תרומת הדשן יז( אז דער וואס דאוונט מעג אנהאלטן א סידור אין די הענט, 
די  נישט אפ  וועגן דאס דאווענען אליינ'ס, האלט עס  אן  וויבאלד ער כאפט עס 

כוונה. 

פארן  פאסיג  איז  עס  אז  ח(  שם  ומשנ"ב  ג  שם  )ט"ז  פוסקים  די  שרייבן  דאך, 
דאווענען אנצוצייכענען פאר זיך די אלע פלעצער וואס ער דארף דאווענען אינעם 
ווען ער  סידור, כדי ער זאל נישט דארפן בלעטר'ן אינעם סידור אהער און אהין 

דאוונט, און ס'זאל ווערן געשטערט זיין כוונה.

זיך  ווייט עס פעלט  ווי  די פוסקים  פון  זיך לערנען  בדרך אגב, קענען מיר 
אויס ביים דאווענען מ'זאל קאנצעטרירן אלע חושים אינגאנצן, אז אפילו 

וועט אים שטערן! און מיר  ווי בלערט'ן אינעם סידור  א קליינע זאך 
האבן שוין געטראפן אין די ווערטער פונעם רמב"ם )מו"נ פרק נא( 

אז א מענטש דארף זיך צו געוואוינען אסאך יארן ביז ער וועט 
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

אמן פארענדיגט די צאל 
פון די מאה ברכות

אין אונזער פרשה שטייט אין אויף יום הכיפורים 
די  לכם".  היא  שבתון  "שבת  לא(  טז  )ויקרא 
היא  "שבתון  ווערטער  די  פון  תיבות  סופי 
)מערכה  יצחק'  'פרי  ספר  אין  אמן.  איז  לכם" 
א( געבט ער עס צו פארשטיין, אז פון דעם איז 
א רמז, צו די שיטה פון דעם רא"ש )ברכות ט 
כד( אז אין שבת און ימים טובים ]וואס ווערן 
אנגערופן 'שבתון'[ וואס אין זיי פעלן עטליכע 
ברכות צו ענדיגן די צאל פון הונדערט ברכות 
וואס מ'דארף זאגן א יעדן טאג, ]און ספעציעל 
אין יום כיפור – וואס די פסוק רעדט פון אים – 
וואס אין דעם טאג פעלט 47 ברכות )זעה אין  
מגן אברהם מז ח([ קענען מען זיי פארענדיגן 
די  אויף  אמן  מ'ענטפערט  וואס  דעם  דורך 
ברכות פון די וואס זענען עולה צום תורה און 

דורך די ברכות פון די הפטרה.

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

פארוואס איז דער 'אלטער' אויפגעשטאנען פון זיין פלאץ

צוקומען צו דעם אז זיין מחשבה וועט זיין פריי פון יעדע זאך 
צום ווייניגסטנ'ס ביי די ערשטע ברכה פון שמונה עשרה...

דאס חשיבות פון דאווענען אין א סידור
פון ענין צו ענין אין דעם ענין, וועגן דאווענען אין א סידור, איז באקאנט 
די ווערטער פונעם גאון פון ווילנא זצ"ל אז ווער ס'דאוונט אין א סידור האט 
מער אינזין ווי איינער וואס דאוונט אויסנווייניג, ווייל ווען מ'דאוונט אויסנווייניג 
זענען דא די מחשבות זרות וואס מוטשענען אים פון צו אינזין האבן. א רמז צו 
וואס שטייט אין מגילת אסתר )אסתר  דעם האט געברענט דער גר"א פון דעס 
ט כה(: "ובבאה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב...". 
"אסתר" – איז א רמז צו כנסת ישראל, "המלך" – איז א רמז צו הקב"ה, ווען מיר 
"ישוב  – אינעווייניג אין ספר, דעמאלטס  וועלן דאווענען פאר אים "עם הספר" 
מחשבתו הרעה אשר חשב" – וועלן זיך אומקערן אלע מחשבות וואס שטערן אים 

פון צו דאווענען. )אבן שלמה פ"ט הערה ד(

אויך אין 'משנה ברורה' )צג ב( ברענגט ער אז דער אר"י ז"ל האט מקפיד געווען 
צו דאווענען אין די סידור כדי אזוי וועט ער קענען דאווענען מיט מער כוונה. נאך 
ברענגט ער )צו ט( אינעם נאמען פון של"ה הקדוש אז אויך ביי חזרת הש"ץ איז 

פאסיג אז די צוהערער'עס זאלן אריינקוקן אין סידור.

און אזוי האט פארציילט דער באקאנטער פוסק דער מהר"ש ענגיל: אין מיינע 
יונגע יארן האט מיין מאמע מיך גענומען און געברענגט צו הגה"ק בעל ה'דברי 
חיים' מצאנז זיע"א, נאך וואס ער האט מיר פארהערט אויף מיינע לימודים, האט 
ער מיך געזאגט אז ער וועט מיר אויס לערנען דריי זאכן. איינס פון זיי איז געווען, 

צו דאווענען שטענדיג אין א סידור! 

און טאקע אזוי, פון דעמאלטס האט דער מהר"ש ענגיל אכטונג געגעבן אויף דעם 
ביי אלע תפילות אן קיין אויסנאם, און אפילו ביים זאגן ברכות, און אפילו אזוי ווי 
די ברכה פון 'אשר יצר'. אין די שפעטערדיגע יארן , האט ער געגעבן צו פארשטיין 
די באפעל פונעם צאנזער רב – אז דאס איז א סגולה אנטקעגן מחשבות זרות! 

)שיחתן של עבדי אבות ח"א עמ' שיב(

נאך ווערט דערציילט אויף א אייניקל פונעם דברי חיים, דער 
אכטונג  זייער  אויך  האט  ער  וואס  צאנז,  פון  חיים'  'שפע  בעל 

געגעבן אויף די געוואוינהייט, און ער האט שטענדיג אכטונג געגעבן 
האט  עס  ווען  סידור.  פון  נישט  ווארט  איין  אפילו  דאווענען  צו  נישט 

פאסירט אז א יונגערמאן פון די עדות המזרח, וואס פלעגט דאווענען ביי 
זיין מאמען, האט  אים אין בית המדרש האט אנגעהויבן צו זאגן קדיש אויף 

זיין משמש בקודש זאל אים אנגרייטן א צעטל מיט דעם  דער רבי געבעטן פון 
די צעטל  איז  יאר  גאנצע  די  דורך  אין  עדות המזרח,  בני  די  פון  נוסח  ספעציעל 
ווען ער ענטפערט אמן אויף דעם  געווען אריינגעלייגט אין סידור, כדי אז אויך 

קדיש זאל ער קענען אריינקוקן אין דעם נוסח. )'לפיד האש' עמ' תרז(

רבי  פאנאוויזש  פון  משגיח  באקאנטער  דער  געזאגט  עדות  שוין  האט  עס  און 
יחזקאל לעווינשטיין זצ"ל אין א שמועס צו זיינע תלמידים: "די ערשטע ברכה פון 
שמונה עשרה, איז זיכער זייער שווער עס צו זאגן מיט כוונה. און ענק זאלן נישט 
טראכטן אז דאס איז פון די גרינגע זאכן, איך בין שוין ברוך ד' אויספראבירט מיט 
דעם, און אן זיך שטארק אנשטרענגען ווייס איך אז נאכן זאגן עטליכע זאצן פון 
דעם בין אין שוין ווייט פון צו אינזין האבן... און די עצה צו דעם איז צו דאווענען 

אין א סידור!"

אמן אין די פרשה די וואך
אין אונזער פרשה שטייט אין אויף יום הכיפורים )ויקרא טז לא( "שבת שבתון היא 
לכם". די סופי תיבות פון די ווערטער "שבתון היא לכם" איז אמן. אין ספר 'פרי 
יצחק' )מערכה א( געבט ער עס צו פארשטיין, אז פון דעם איז א רמז, צו די שיטה 
פון דעם רא"ש )ברכות ט כד( אז אין שבת און ימים טובים ]וואס ווערן אנגערופן 
'שבתון'[ וואס אין זיי פעלן עטליכע ברכות צו ענדיגן די צאל פון הונדערט ברכות 
וואס די פסוק   – יום כיפור  יעדן טאג, ]און ספעציעל אין  זאגן א  וואס מ'דארף 
רעדט פון אים – וואס אין דעם טאג פעלט 47 ברכות )זעה אין מגן אברהם מז ח([ 
קענען מען זיי פארענדיגן דורך דעם וואס מ'ענטפערט אמן אויף די ברכות פון די 

וואס זענען עולה צום תורה און דורך די ברכות פון די הפטרה.
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ֶקעְלעם. ווי גרויס איז די כח פון די קליינע ווארט, וואס 
אין  ציטער  א  אריבער  גייט  איר,  מ'דערמאנט  ווען  נאר 
ער  וועלעכן צושטאנד  אין  בן תורה  יעדער  א  פון  הארץ 
פון  קאלעך-אויוון  אינעם  אומזינסט.  נישט  און  איז, 
קעלעם זענען געוואקסן אסאך פון די גדולי המוסר אין 
די ישיבה'שע וועלט פונעם לעצטן דור, אין דעם הייליגן 
רוחנית'דיגע  זייער  געווארן  אוועק געשטעלט  איז  היכל 
פארעם, און דארט האבן זיי איינגעזאפט די יראת שמים 
אגאנצן  פירונגעהן  זייערע  גענומען  ארום  האט  וואס 

לעבן.
געשטאנען  איז  ליכטיג  מאכט  וואס  לייכט-טארעם  א  ווי 
ווער  זצ"ל,  זיוו  זיסל  שמחה  רבי  פון  צורה  די  זיי  פאר 
ס'ווערט אנגערופן מיט ליבשאפט און מיט א שעצונג 'דער 
אלטער פון קעלעם'. דער אלטער האט אין זיך ענטהאלטן 
נישט  קיינמאל  האט  ער  השלם,  אדם  א  פון  פארעם  די 
געפאדערט פון זיינע תלמידים אזאך וואס ער האט נישט 
געפאדערט פון זיך, עס איז נישט א וואונדער, אויב אזוי, אז 
זיין איינפלוס אויף זיינע תלמידים איז געווען אזוי שטארק.
וואס   - זצ"ל  זיו  זיסל  שמחה  רבי  איז  יארן  זיינע  אלע 
ווערט אנגערופן 'דער אלטער פון קעלעם' – געווען זייער 
מער  נאך  ער  איז  יארן  עלטערע  זיינע  אין  אבער  שוואך, 
אפגעשוואכט געווארן. אזוי שטארק איז ער שוואך געווען 
גרינסטע  די  אפילו  שלעפן  געקענט  נישט  האט  ער  אז 
תלמידים  זיינע  אז  צוגעברענגט  האט  דאס  וואס  לאסט, 
קליינער  א  סוכות  יו"ט  פאר  קויפן  געמוזט  אים  האבן 
אתרוג וואס האט געהאט נאר א פונקטליכע שיעור, לויט 
עס  וואלט  גרעסער,  אביסל  ווען  מ'קויפט  ווען  הלכה,  די 

אים געקענט צוברענגען צו א שוואכקייט.
גרויסע  זיין  כאטש  אז  געווען  איז  וואונדערליך  ווי 
שוואכקייט, האט ער זיך נישט אפגעהאלטן פון צו פארזעצן 
זיין רוחניות'דיגע סדר היום אזוי אין די פריערדיגע יארן. 
ווי א סימבאל און א מוסטער צו קעלעם האט ער קיינמאל 
נישט נאכגעלאזט פון איינס פון די אלע זאכן וואס ער האט 
פרייז  שום  קיין  אויף  לעבן,  זיין  אין  גענומען  אונטער  זיך 
אלטער  דער  האט  תפילות  לויטרע  זיינע  וועלט!  די  אין 
פארגעזעצט צו דאווענען שטאט אזוי זיין געוואוינהייט, מיט 
א דערהויבנקייט. און אויך פון זיין ספעציעלן געואוינהייט 
וואס ער האט זיך אונטערגענומען צו דאווענען נאר אין א 
סידור, האט ער זיך נישט אויפגעהערט, כאטש ס'איז אים 

זייער שווער אנגעקומען צו אנהאלטן א סידור.
דריי מאל א טאג האבן זיינע נאנטע תלמידים זיך 
געווען  איז  דאס  אים,  אויף  געזארגט  שטארק 
ווען ער האט געדאוונט שמונה עשרה. ווען 
ארויף  ער  פלעגט  געדאוונט  האט  ער 
רוחניות'דיגע  הויכע  גאר  צו  גיין 

אינגאנצן  האט  רוהיגקיט  דרויסנדיגע  זיין  מדריגות, 
האט  וואס  פייער  אינעווייניגסטע  די  אויסגעזאגט  נישט 
די  אויסגעשעפט  אים  פון  האט  און  אים,  אין  געברענט 
אלטער  דער  ווען  יעצט,  זעהל.  און  גייסט  זיין  פון  כוחות 
איז געווארן שוואך, האבן די תלמידים געציטערט ער זאל 
נישט חלש'ן פון דעם וואס ער שטרענגט זיך אן, וועגן דעם 
אים  אנטקעגן  אראפצולייגן  געזארגט  תלמידים  די  האבן 
א טעלער מיט עטליכע קליינע קוכן, וואס מיט דעם וועט 

ער זיך קענען אויפכאפן אויב ער 
וועט חלילה חלש'ן.

אינמיטן  טעג,  די  פון  איינע  אין 
פאר  זיך  האט  שחרית,  דאווענען 
זיי אנטפלעקט אזא אומגלויבליכן 
מיט  וואס  אלטער,  דער  זאך, 
געריקט  ער  האט  שוועריקייט 
זיך  האט  קערפער,  שוואכן  זיין 
פלוצלינג אויפגעשטעלט פון זיין 
שטאט  געגאנגען  איז  און  פלאץ, 
אנדערע  די  ביז  בענק  די  צווישן 
געעפנט  האט  ער  שוהל,  פון  עק 
אויף  געווען  איז  וואס  סידור  א 
ער  סטענדער'ס,  די  פון  איינע 
א  איר  אין  אריינגעקוקט  האט 
קורצע צייט און איז גלייך צוריק 
זיין פלאץ, ווען עס דערקענט  צו 
יעדן  אויף  אנשטרענגען  זיין  זיך 

טריט און טריט.
צו  געענדיגט  מ'האט  ווען 
געוואר  מען  איז  דאווענען 
אמת  וואונדערליכע  די  געווארן 
אינעם  גלאנץ.  גאנצע  איר  מיט 
וואס  סידור  אפגעריבענעם 
זענען  'אלטן'  פארן  געווען  איז 
עטליכע  אפגעריסן  געווען 
פונעם  עק  אינעם  ווערטער 
נישט  האט  ער  ווייל  און  בלאט, 
גוטע  זיין  נאכלאזן  געוואלט 
געוואוינהייט צו דאווענען יעדעס 
זיך  ווארט אין א סידור, האט ער 
כח  גאנצן  מיטן  אנגעשטרענגט 
ווי דארט איז  גיין צו א פלאץ  צו 
און  סידור,  איבעריגע  א  געווען 
די  איר  אין  געדאוונט  האט  ער 
האבן  וואס  ווערטער  עטליכע 
איז  און  סידור,  זיין  אין  געפעלט 

צוריק צו זיין פלאץ פארצוזעצן זיין דאווענען.
נאר  געבליבן  נישט  איז  תלמידים  גרויסע  זיינע  פאר 
נאכאמאל זיך צו וואונדערן אויף די שטארקייט פון זייער 
ער  האט  טאג  לעצטן  זיין  צו  ביז  וואס  רבי'ן,  געשעצטן 
זיין גייסט  זיך די כח פון געוועלטיגן מיט  אנטהאלטן אין 

אויף זיין לויטערן קערפער.
 )שבילי התורה בראשית עמ' 351(

"דורך וועמען באצאלט הקב"ה פאר די אידן פון די גויים? 
דורך די מענטשן וואס קומען פריה אין שוהל, 
און גייען אהיים שפעט פון שוהל, 
און זיי ענטפערן אמן, און זיי לויבן הקב"ה 
מיטן זאגן אמן... אויף זיי איז געזאגט
 געווארן די פסוק )תהלים נה יט(:
 "פדה בשלום נפשי 
מקרב לי כי 
ברבים היו עמדי".

תנא דבי אליהו, 
רבא פרק יג 

ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו, 
ֶׁשֹּלא ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, 
ָעֵלינּו  עֹוְמִדים  ָודֹור  ּדֹור  ֶׁשְּבָכל  ֶאָּלא 
ְלַכלֹוֵתנּו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם.


