
 מיט א נבואה פון אויבן
דריי מאל אין א טאג דאווענען מיר די תפילה פון 'שמונה עשרה', די דערהויבענע תפילה 
וואס איז איינגעפירט געווארן דורך די 'אנשי כנסת הגדולה' וואס זיי זענען געווען הונדערט 
און צוואנציג זקנים, וואס פון זיי זענען געווען העכער אכציג נביאים )מגילה יז ב; ירושלמי 
ברכות ב ד(, און לויט די מדרש וואס ווערט געברענגט אין ספר 'שבלי הלקט' )ענין תפילה 
יח( איז די פונדאמענט פון די תפילה נאך פון די צייט פון די פריערדיגע אבות פון דאס 

אידישע פאלק.
די ספעציעלע תפילה איז באקאנט מיט איר גרויסע טייערקייט, ווייל די חכמי ישראל מיט 
זייער ברייטע פארשטאנד האבן זיכער געמאסטן מיט זייער הייליגע וואגשאל יעדע ווארט 
פאר ווען זיי האבן עס אריינגעלייגט אין די נוסח אויף זייער צייט און אויף די שפעטערדיגע 
נאר  איז אוממעגליך,  עס  "און  יג(:  )ב  החיים'  'נפש  דער  שרייבט  עס  ווי  אזוי  און  דורות. 
א  מיט  געקומען  איז  וואס  פון השי"ת  גייסט  הייליגע  א  און  נבואה,  א דערהויבענע  דורך 

די  געשטעלט  אוועק  האבן  זיי  ווען  און  זיי,  אויף  שטארקייט 
]השי"ת[  ער  האט  ברכות,  די  און  דאווענען  דאס  פון  נוסח 
אריינגעלייגט אין זייער מויל די געציילטע ווערטער, וואס אין 

זיי זענען באהאלטן אלע תיקונים".
זיך  זאלן  מיר  אז  זיך  פאסט  עס  אז  זיכער  איז  אזוי,  אויב 
באציהען מיט א ערנסקייט צו די דאווענען, מיר זאלן עס זאגן 
מיט כוונה, און זיך אנשטרענגען מיט אלע כוחות פראבירן צו 

פארשטיין אפילו נאר עפעס פון די טיפע סודות.
אנטקעגן די אכצן באפעלונגען

די  כא(  )מ  הטורים  בעל  דער  ברענגט  פרשה  אונזער  אין 
ווערטער פון חז"ל )ירושלמי ברכות ד ג; ויקרא רבה א ח( אז 
זאגן  זאלן  אז מיר  איינגעפירט  כנסת הגדולה האבן  די אנשי 
אכצן ברכות ביים דאווענען, אנטקעגן די אכצן באפעלונגען 
די  אויף  פרשה  אונזער  ביי  דערמאנט  האט  תורה  די  וואס 
את  ה'  צוה  "כאשר  אויסדרוק  מיטן  משכן  פונעם  ארבעט 

משה".
אבער אין אמת'ן דארף מען צו פארשטיין די פארבינדונג פון 
די באפעל אויף די ארבעט פונעם משכן, צו די שמונה עשרה.

אויף  תואר'  'יפה  ספר  זיין  אין  אשכנזי,  יפה  שמואל  רבי 
ערקלערונגען:  צוויי  דעם  אויף  ברענגט  )שם(,  רבה  מדרש 
)'מדרש  זאגן  חז"ל  וואס  אויף  געבויעט  איז  ערשטע  דאס 
שוחר טוב' שמואל לא( אז אין די צייטן פון דוד המלך זענען 
זייער  פון  נישט  האבן  זיי  ווייל  געווארן  געשטראפט  אידן  די 
ווילן געבעטן צו בויען דעם בית המקדש. כדי דאס  אייגענע 
דאווענען  אונזער  אז  צוברענגען  מיר  דארפן  פארעכטן,  צו 
זעהן  צו  ווילן  שטארקער  אונזער  ברענגען  ארויס  גוט  זאל 
מתקן  חז"ל  האבן  דעם  וועגן  המקדש,  בית  פונעם  בוי  די 
אנטקעגן  ברכות,  אכצן  פון  תפילה  א  דאווענען  צו  געווען 
א  נאך  המשכן.  מלאכת  אין  איז  וואס  באפעלונגען  אכצן  די 
ערקלערונג שרייבט דער 'יפה תואר': וויבאלד דאס דאווענען 
אין  געווען  איז  וואס  קרבנות  די  פון  עבודה  די  אנטקעגן  איז 
בית המקדש )זעה ברכות כו ב(, וועגן דעם איז פאסיג אז די 
צאל ברכות זאל זיין אזוי ווי די באפעלונגען וואס איז דא ביי 

מלאכת המשכן.
ווען האט מען איינגעפירט די תפילה "שמונה עשרה"

די  פארשטיין,  צו  פראבירן  נאר  לאמיר  מדרש,  פונעם  טיפקייט  די  אין  גיין  צו  אריין  אן 
ארבעט פונעם משכן איז דאך ארויס געזאגט געווארן אין די תורה אין צוויי פלעצער, אין 
פרשת תרומה און אין די פרשיות ויקהל-פקודי. פארוואס, אויב אזוי, פארוואס האט מען 
איינגעפירט צו דאווענען פונקט אכצן ברכות, אנטקעגן די אכצן באפעלן וואס איז אין די 

צווייטע פרשה פון די ארבעט פונעם משכן?
דער אבודרהם )תקון התפילות ד"ה גרסינן( געבט עס אונז פארשטיין: וויבאלד אז די נוסח 
פונעם שמונה עשרה, האט מען איינגעפירט אין די צייט פונעם בית שני, וועגן דעם האט 
מען עס אוועקגעשטעלט לויט די פסוקים פון די צווייטע פרשה וואס רעדט וועגן די בויען 

די משכן.
און פון יעצט וועלן מיר ארום רעדן, ווען איז באמת געגרינדערט געווארן די תפילה פון 

שמונה עשרה?
אזוי ווי מיר האבן פריער געשמועסט אין אנהויב פון אונזערע ווערטער, אז פון 
זענען  זיי  די אנשי כנסת הגדולה  יח א( איז געדרונגען אז  )מגילה  די גמרא 
געווען די וואס האבן עס אוועק געשטעלט. אבער אין 'שבלי הלקט' )עניין 

האבן  השרת  מלאכי  די  אז  זאגט  וואס  מדרש  א  פון  נאמען  אין  ער  ברענגט  יח(  תפילה 
אוועק געשטעלט די אויספיר פון די ברכות וואס מיר האבן, לויט די פאסירונגען וואס איז 
געווען אין די פארשידענע געשעהענישן מיט די אבות הק'. אזוי צ.ב.ש.: ווען אברהם אבינו 
איז געווארן געראטעוועט פון אור כשדים, האט מען געזאגט: ברוך אתה ה' מגן אברהם; 
ווען אברהם אבינו איז אויסגעהיילט געווארן פונעם ווייטאג פון די ברית מילה, האט מען 
געזאגט: ברוך אתה ה' רופא חולים; ווען די מצרים זענען דערטראנקען געווארן אין ים סוף, 
האט מען געזאגט: ברוך אתה ה' שובר אויבים ומכניע זדים; נאכן שפאלטענען דעם ים סוף, 

האבן זיי געזאגט: ברוך אתה ה' מצמיח קרן ישועה.
נישט  זיך  'פרישה' )או"ח קיב( געבט ער צופארשטיין אז די צוויי רמזים טוהן  אבער אין 
ארום קריגן, ווייל מ'קען זאגן אז די אויספיר פון די ברכות איז טאקע געזאגט געווארן דורך 
די מלאכים אזוי ווי עס ווערט געברענגט אין מדרש, אבער די נוסח פון די ברכה אליינ'ס, 
און די סדר פון די ברכות, איז אוועק געשטעלט געווארן דורך די אנשי כנסת הגדולה, אזוי 

ווי עס זעהט זיך אויס פון די גמרא.
די אויספיר פון די ברכות

אין די ווערטער פונעם בעל הטורים וואס מיט זיי האבן מיר 
אנגעעהויבן, זעעהן מיר אז ער באנעמט זיך ספעציעל צו די 
די ברכות פון שמונה עשרה, און אזוי שרייבט  פון  אויספיר 
ער: אין די אכצן פסוקים ביי אונז אין די פרשה וואס אנטקעגן 
זיי איז געווארן אוועק געשטעלט די תפילה פון שמונה עשרה 
איז דא 113 ווערטער, אזוי אויך, ביי די אויספיר פון די ברכות 
פון די שמונה עשרה – פון 'ברוך אתה' ביזן אויספיר פון די 
די צאל  אויך  איז  און-113  ווערטער,   113 דא  זענען   – ברכה 
פון די מאל וואס עס ווערט דערמאנט די ווארט 'לב' ]אויף 
ַהם יקר' אויפן  אלע אירע וועגן[ אין די תורה ]אין פירוש 'שֹׁ
'בעל הטורים' געבט ער צופארשטיין קלאר די חשבון, קוק 

נאך דארטן[.
פון דעם קענען מיר זיך לערנען - שרייבט דער בעל הטורים 
און אזוי ווערט אראפגעברענגט להלכה אין טור )או"ח קא( - 
ווייניג'סטנס  צו  זיך צוגעוואוינען אינזין צו האבן  אז מ'דארף 
ביי די אויספיר פון די ברכות. און אויפן וועג פון פשט געבט 
דער ב"ח אונז צו פארשטיין )שם( אז וויבאלד די אויספיר פון 
די ברכה רעדט זיך דאך פונעם לויב פון השי"ת, נישט אזוי ווי 
די ברכה אליינ'ס וואס איז א געבעהט, פאסט זיך אז מיר זאלן 

ביי זיי מער אינזין האבן.
פונעם  ווערטער  די  צולייגן  קענען  מיר  אז  זיין  קען  דעם,  צו 
בעל הטורים, וואס שרייבט אויך ביי אונזער פרשה )לח כז(, 
אז די תקנה מ'זאל זאגן מאה ברכות א יעדן טאג איז אנטקעגן 
די הונדערט שוועלן וואס איז געווען אין משכן, און עס קען 
דעם  לויט  ספעציעל  פארבינדן,  זענען  זאכן  צוויי  די  אז  זיין 
וואס די רוב פון די הונדערט ברכות ווערט צוזאם געשטעלט 

דורך די ברכות פון די דריי שמונה עשרה'ס א טאג.

וויאזוי איז געבויעט געווארן די שמונה עשרה
די  אז  מיר  טרעפן  א(  לד  )ברכות  חז"ל  פון  ווערטער  די  אין 
שמונה עשרה איז איינגעטיילט אויף דריי טיילן: די ערשטע 
פון  לויב  די  אנגרייטן  זאל  מענטש  א  כדי  איז  ברכות  דריי 
השי"ת. און דער מבי"ט )'בית אלקים' שער התפילה כ( געבט 
עס צו פארשטיין, אז פאר ווען א מענטש בעהט אויף זיינע געברויכן דארף ער זיך פעדערן 
מיט א לויב פאר השי"ת, כדי ער זאל איינווארצלען אין די טיפעניש פון זיין הארץ די אמונה 

אינעם גרויסקייט און אין די שטארקייט פון השי"ת, אז נאר ער אליינ'ס קען העלפן.
די מיטל'סטע 13 ברכות זענען אויף די פארשידענע געברויכן פון א מענטש, וואס נעמט 
ארום די אלע זאכן וואס עס פעלט זיך אויס כדי צו לעבן אויף די וועלט, און אזוי שרייבט 
דער מאירי )ברכות לב ב( אז דאס גאנצע לעבן פון א מענטש און אלע זיינע געברויכן זענען 

אנגעהאנגען אין די ברכות פון די שמונה עשרה.
די 3 לעצטע ברכות זענען א דאנק פאר השי"ת אויף די גוט'ס וואס ער האט געטוהן מיט 
אונז, טאקע אז ביי די ברכות 'רצה' און 'שים שלום' בעטן מיר אויך, שרייבט דער רדב"ז 
)שו"ת, ח"ח סי' טו( אז וויבאלד די ברכה פון 'מודים' – וואס דאס איז די חשוב'סטע פון די 

דריי לעצטע ברכות – איז נאר לויב אליין, וועגן דעם ווערן אלע דריי אנגערופן ברכות 
פון לויב.

די אונטערשייד צווישן די ערשטע טייל פונעם דאווענען, צו די לעצטע טייל, 
די ערשטע  צו פארשטיין מיט א משל:  א(  לד  )ברכות  גמרא  די  געבט עס 

דריי ברכות זענען אזוי ווי א קנעכט וואס שטעלט פאר זיין לויב ווערטער 
פאר זיין האר, די מיטלסטע ברכות זענען גלייך צו א קנעכט וואס האט 
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

זאגן  נא(  )פר'  פרשה  די  אנהויב  רבה  מדרש  אין 
חז"ל אויף משה רבינו די פסוק )משלי כח כ(: "ִאיׁש 
פארשטיין  צו  עס  אונז  געבט  ָרכֹות",  ּבְ ַרב  ֱאמּונֹות 
האבן  חז"ל  זצ"ל:  מקאזמיר  יחזקאל  רבי  הרה"ק 
המברך",  מן  יותר  אמן  העונה  "גדול  באשטימט 
עס איז מער גרעסער דער וואס ענטפערט אמן ווי 
דער וואס זאגט די ברכה, און די טעם פון דעם, ווייל 
ער  אז  דעם  מיט  ווייזט  אמן,  ענטפערט  וואס  דער 
זיך, נאר  נישט אינזין צו טוהן גוט'ס נאר מיט  האט 
ווייל מיט  וויל טוהן גוט'ס אויך מיט א אנדערן,  ער 
דעם וואס ער ענטפערט אמן אויף זיין חבר'ס ברכה, 
ווערן פארענדיגט,  זאל  די ברכה  אז  צו  ברענגט ער 
זיין חבר, און  איז מיט דעם טוהט ער א גוט'ס מיט 
האט צוגעברענגט צו דעם אז די ברכה זאל האבן א 
קיום, אבער דער וואס זאגט א ברכה מאכט גוט נאר 

מיט זיך. 
טיטול  מיטן  רבנו  משה  חז"ל  אן  רופן  דעם  וועגן 
וואס  דעם  דורך  ווייל  ברכות",  רב  אמונות  "איש 
משה רבינו האט זיך געהאלטן קליין, האט ער אייביג 
געזארגט אויף די גוט'ס פון די אידן, וועגן דעם האט 
ער געזארגט אז אלע אידן זאלן זאגן זייערע ברכות, 
און ער האט גענטפערט אויף זיי אמן )נחמד מזהב 

פרשת פקודי(. 
ווערטער  די  צולייגן  דא  אינטערסאנט  איז  עס  און 
פונעם 'חסד לאברהם' פון ראדאמסק )פר' תצווה( 
פון  נאמען  די  אויך  אז  ארויס,  קומט  זיי  פון  וואס 
משה איז מרמז אויף די ווארט 'אמן', ווייל די סופי 
שי"ן  מ"ם  איז   – ]במילואו[  נאמען  זיין  פון  תיבות 

ה"א, וואס זיי זענען – אמן.
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

דאס דאווענען פונעם בריסקער רב

באקומען א מתנה פון זיין האר, און די לעצטע איז גלייך צו א קנעכט 
וואס נאך וואס ער האט באקומען א מתנה פונעם האר לויבט ער אים 
אויף דעם. און אזוי געבט עס דער רמב"ם צו פארשטיין )תפילה ד א(: "די 
ערשטע דריי איז א לויב פאר ה', די לעצטע דריי איז א דאנק, און די מיטלסטע 
איז צו בעטן אויף אלע געברויכן וואס זיי זענען די עיקר געברויכן פון א מענטש, 

און די געברויכן פונעם גאנצן ציבור".
נישט דאווענען מיט א הויעך קול

"מ'טאר נישט אויפהויבן די קול ביים דאווענען". די הלכה לערנט ארויס די גמרא )ברכות 
לא א( פון די תפילה פון חנה די מאמע פון שמואל, אויף איר זאגט די פסוק )שמואל א' א 
ֵמַע". אבער אין די פוסקים זעהן מיר אז די הלכה איז  ּ יג(: "רק שפתיה נעות וקולה לא ִיָשׁ

געזאגט געווארן וועגן נאר אויף די שמונה עשרה.
די טעם פון דעם שרייבט דער משנה ברורה )קא ס"ק ו( - געבויעט אויף די ווערטער פון די 
ראשונים )ברכות כד ב( - אז ווער עס דאוונט הויעך, ווייזט מיט דעם אז ער גלייבט נישט 
אז השי"ת הערט אויך ווען ער דאוונט שטיל, און ער איז אזוי ווי די פאלטשע און ליגנדיגע 

נביאים וואס זיי זענען געווען געוואוינט צו שרייען מיט א קול צו זייערע אפגעטער.
לאמיר נישט טראכטן און זאגן, אז ווייל השי"ת ווייסט וואס א מענטש טראכט, וועגן דעם 
זאלן מיר קענען דאווענען נאר מיטן טראכטן, ווייל ס'איז דא א ספעציעלע ענין ארויס צו 
זאגן די ווערטער מיט די ליפן, אזוי ווי עס שטייט אין זוהר )אדרא זוטא ח"ג פר' האזינו( 
אז דאס דאווענען פון א מענטש ווערט נישט גערעכנט ביז ער וועט עס ארויס זאגן מיט 
די ליפן, ווייל דעמאלטס גייען ארויף די ווערטער צום עולם העליון און זיי ווערן איבער 
געדרייט צו א קול, וואס פון דעם ווערט געטוהן א קרוין פארן קעניג, וועגן דעם ביי יעדע 
תפילה און תפילה וואס א מענטש בעהט פון השי"ת, דארף ער ארויס זאגן די ווערטער 

מיט זיינע ליפן, ווייל אויב נישט איז די דאווענען גארנישט גערעכנט.                        
דער ש"ץ דאוונט נאכאמאל

אזוי ווי מיר האבן פריער געזאגט, אין יעדן טאג דאווענען מיר דריי מאל די תפילה פון 
שמונה עשרה, אבער פאר די וואס דאווענען מיט א מנין, האבן נאך צוויי געלעגנהייטן צו 
דעם, ביים דאווענען שחרית און מנחה וואס דער בעל תפילה דאוונעט איבער די שמונה 

עשרה, און ער איז מוציא דעם ציבור וואס זיי זענען מחוייב.

עס זעהט אויס אין די אויגן פון די מענטשן אז די שמונה עשרה פונעם 
זיך,  פאר  דאוונט  יעדער  וואס  תפילה  די  פון  חשוב  ווייניגער  איז  ש"ץ 

אבער נישט אזוי שרייבט דער 'דברי שמואל' פון סלאנים )פרשת וישלח(. 
ס'איז  ווען  עשרה  שמונה  די  צווישן  פון  אונטערשייד  די  ווערטער  זיינע  לויט 

ביחידות, צו דעם וואס מ'הערט עס פונעם בעל תפילה, איז אזוי ווי די אונטערשייד 
צווישן איינער וואס שיסט א פייל, צו איינער וואס שיסט א באמבע. ווייל ווען עס 

נעמט זיך צוזאם די כח פונעם ציבור צום כח פונעם שליח ציבור דורך דאס ענטפערן 
אמן, אויף דעם איז געזאגט אין זוהר )תיקו"ז מ א( אז דער וואס ענטפערט אמן מיט זיין 
גאנצן כח, צורייסט מען פון אים דעם שלעכטן גזר דין פון די זיבעציג יאר, איז די כח פון 
תפילה געווארן געדאפלט צעהנדליגע מאל, און מיט דעם כח קען מען שפאלטן הימלען.

אמן אין די פרשה פון די וואך
קאזמיר  פון  יחזקאל  רבי  הרה"ק  פון  ווערטער  וואונדערליכע  די  מיט  ענדיגן  וועלן  מיר 
פסוק  די  רבינו  משה  אויף  חז"ל  זאגן  נא(  )פר'  פרשה  די  אנהויב  רבה  מדרש  אין  זי"ע, 
ָרכֹות", געבט אונז עס צו פארשטיין הרה"ק רבי יחזקאל  )משלי כח כ(: "ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב ּבְ
פון קאזמיר זצ"ל: חז"ל האבן געזאגט "גדול העונה אמן יותר מן המברך", עס איז מער 
חשובער דער וואס ענטפערט אמן ווי דער וואס זאגט די ברכה, און די טעם פון דעם, ווייל 
דער וואס ענטפערט אמן, ווייזט מיט דעם אז ער האט נישט אינזין גוט'ס צו טוהן נאר מיט 
זיך, נאר ער וויל טוהן גוט'ס אויך מיט א אנדערן, ווייל מיט דעם וואס ער ענטפערט אמן 
אויף זיין חבר'ס ברכה, ברענגט ער צו אז די ברכה זאל ווערן פארענדיגט, איז מיט דעם 
טוהט ער א גוט'ס מיט זיין חבר, און האט צוגעברענגט צו דעם אז די ברכה זאל האבן א 

קיום, אבער דער וואס זאגט א ברכה מאכט גוט נאר מיט זיך. 
וועגן דעם רופן אן חז"ל משה רבנו מיטן טיטול "איש אמונות רב ברכות", ווייל דורך דעם 
וואס משה רבינו האט זיך געהאלטן קליין, האט ער אייביג געזארגט אויף די גוט'ס פון די 
אידן, וועגן דעם האט ער געזארגט אז אלע אידן זאלן זאגן זייערע ברכות, און ער האט 

גענטפערט אויף זיי אמן )נחמד מזהב פרשת פקודי(. 
און עס איז אינטערסאנט דא צולייגן די ווערטער פונעם 'חסד לאברהם' פון ראדאמסק 
די  איז מרמז אויף  פון משה  נאמען  די  זיי קומט ארויס, אז אויך  פון  וואס  )פר' תצווה( 
ווארט 'אמן', ווייל די סופי תיבות פון זיין נאמען ]במילואו[ – איז מ"ם שי"ן ה"א, וואס 

זיי זענען – אמן.
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פון  עירפארט  אונטערנאציאנאלע  אינעם  דורכגייער  די 
נישט  וואונדער.  מיט  אויגן  די  געריבן  זיך  האבן  איטאליע, 
זייערע  פאר  אנטפלעקט  זיך  האט  זאך  געווענליכע  קיין 
פארוואונדערטע אויגן, א מנין אידן שטייען אין איינע פון די 
פריער  מינוט'ן  געציילטע  מנחה.  דאווענען  זיי  און  ווינקלעך 
פון  געברענגט  זיי  האט  וואס  עראפלאן  די  געלאנדעט  האט 
די  אין  סטאפ  א  צו   - ישראל  ארץ  קיין  וועג  אויפן   – שווייץ 
עירפארט. פאר'ן לאנדן האט אויסגערופן דער פילאט: "דאס 
אפשטעלן איז נאר אויף א קורצע צייט, און מיר וועלן נישט 

ווארטן אויף די וואס שפעטיגן!".
די  פאר  ספעציעל  און  געדרוקט,  זייער  האט  צייט  קורצע  די 
עראפלאן,  דעם  מיט  געקומען  זענען  וואס  אידן  געציילטע 
זיי וועלן דאווענען  וואס נאך פריער האבן זיי אפגעמאכט אז 
צוזאמען מיט א מנין. גלייך ווען עס האט זיך געעפנט די טירן 
צו  טריט  פוס  זייערע  צוגעאיילט  זיי  האבן  עראפלאן  פונעם 
איינע פון די ווינקלעך פון די עירפארט, איינער פון זיי איז גלייך 
צו געגאנגען צום פראוואזארישן 'עמוד', און אנגעהויבן צו זאגן 
אשרי און שמונה עשרה, נאכדעם האבן זיך אלע געשטעלט 
צו א שנעלע 'שמונה עשרה', א טייל פון זיי, דארף מען טאקע 
באטאנען, האבן עס נישט געמאכט דירעקט. נאר פאר זייערע 
אויגן איז געווען די קלארע רייד פונעם שווייצער פילאט, און 
זיי האבן נישט געוואלט פארפאסן די וועג ווייטער, וואס דאס 
וואלט זיי זיכער צוגעברעגט צו ווערן ערגעץ וואו פארשטעקט 
אין א אומבאקאנטן פלאץ, אן קיין שום באקאנטער מענטש, 
און אויף א אומבאוויסטע צייט. נישט אויף צו רעדן אויף די 
גרויסע געלטער וואס עס וועט זיך אויספעלן – אויב זיי וועלן 
א  אויף  גיין  צו  ארויף  כדי   – פליגער  יעצטיגע  די  פארלירן 

אנדערע עראפלאן וואס קומט אן קיין ארץ ישראל.
אלע  זיך  האבן  דאווענען,  צו  געענדיגט  מ'האט  ווען  גלייך 
זיך  האט  וואס  עראפלאן,  אויפן  גיין  צו  ארויף  צוגעאיילט 
שוין געגרייט צו פליהען. מער ריכטיג איז צו זאגן אז "כמעט" 
געווען  איז  וואס  מענטש  איין  אויסער  געלאפן,  איז  יעדער 

פארטיפט אינעם דאווענען...
זאב  יצחק  רבי  בריסק,  פון  רב  דער  געווען  איז  דער 
סאלאווייטשיק וואס איז געשטאנען ביים דאווענען, כאילו די 
זיינע גרויסע זוהן וואס זענען  גאנצע צייט איז נאך פאר אים. 
געשטאנען מיט אים, און זיי האבן זיך אויך געאיילט אזוי ווי די 
אנדערע, האבן נישט געוואוסט וואס צו טוהן. זיי האבן אויך 
באשטימען  וועט  מינוטן  גורל'דיגע  די  אז  פארשטאנען  שוין 
אויב זיי – דריי – בלייבן איבער דא אין א פרעמדע לאנד, און 
נאנטע  די  אין  ישראל  ארץ  קיין  קומען  צוריק  קענען  נישט 
טעג, אבער זיי האבן געוואוסט ווי שטארק זייער טאטע געבט 
ווען  אכטונג אז מ'זאל אים נישט שטערן פון צו דאווענען 
עס פעלט זיך נישט אויס. טייערע מינוטן זענען אריבער 
געלאפן, ענדליך זענען זיי צוגעגאנגען צו אים מיט א 
ציטער, און פראבירט אים צו זאגן - אין אויער - 
ער זאל זיך צואיילן, ער קען פארענדיגן דאס 

דאווענען אינעם עראפלאן...

הערט  ער  ווי  אזוי  ווייטער  דאוונט  רב  בריסקער  דער  אבער 
דאווענען  זיין  פאר  זעצט  ער  זאך  האלבע  א  צי  זאך  א  נישט 
אום  שוהל  אין  השי"ת  פאר  שטייט  ער  ווי  אזוי  כוונה,  מיט 
וואס  עראפלאן  פונעם  מאטאר  פונעם  דונער  די  כיפור.  יום 
די  שטארקייט,  א  מיט  געהערט  זיך  האט  זיך  ווארעמען 
זיך  און  גארטל  דעם  מיט  פארמאכט  זיך  האבן  מיטפארנדע 
באזעצט באקוועם, און אינדרויסן שטייען די צוויי קינדער און 
זיי קוקן מיט פארלוירנקייט אויפן עראפלאן, וויאזוי ער איילט 
זיך, און זיי גרייטן זיך אז שוין פארט ער אוועק, אזוי האבן זיי 

האבן  זיי  און  זיך,  ביי  געטראכט 
זיך שוין גענומען טראכטן ווי אזוי 
פארזוימעהן  זיך  קענען  זיי  וועלן 

אין א פרעמדן פלאץ...
פארביי,  איז  מינוט  איין  נאר 
האט  עראפלאן  די  ניין!  אבער... 

זיך נאכנישט געהויבן! 
זעהט  עס  פאסירט?!  האט  וואס 
אויס אז איינער פון די מיטרייזנדע 
געעהרטער  א  עראפלאן,  אינעם 
פונעם  געקוקט  ארויס  האט  גלח, 
וואס  געזעהן  האט  ער  פענסטער, 
גוט  האט  און  געזעהן  האט  ער 
האט  וואונדער  א  פארשטאנען. 
דעם  זעהן  צו  ארומגענומען  אים 
וואו  ראבינער  פונעם  געשטאלט 
מיט  און  כוונה  מיט  דאוונט  ער 
ער  ווי  אויס  קוקט  עס  דביקות, 
און  גא-ט  זיין  אנטקעגן  שטייט 
רעדט צו אים אליינ'ס. דאס זעעהן 
אזא זאך האט אינגאנצן צורודערט 
זיין הארץ, און אים נישט געלאזט 
צוגעאיילט  זיך  האט  ער  שווייגן, 
עראפלאן,  דעם  פירן  וואס  די  צו 
שטעלע,  זיין  אויסגעניצט  און 
מ'זאל  אז  זיי  פון  געפאדערט  און 
וואס  ראבינער  דעם  אויף  ווארטן 
דאוונט צו זיין גא-ט, מ'מוז - האט 
ער פאר זיי געזאגט, עס איז נישטא 

קיין אנדערע וועג...
אנטקעגן אלע אנווייזונגען, די וואס 
שטיל  זענען  עראפלאן  דעם  פירן 
געווען. זיי האבן אויפגעהערט זיך 
האבן  און  פליעהן,  צום  גרייטן  צו 

אנגעצויגנערהייט געווארט.
רבי  אינדרויסן,  אינצווישן,  און 
פונעם  נישט  ווייסט  זאב  יצחק 
איז  וואס  טומל  גאנצן  פונעם 
זיין  און  מוח  זיי  אים,  ארום 

זענען  מינוטן  געציילטע  השי"ת,  צו  באהאפטן  זענען  הארץ 
צו דאווענען שמונה עשרה.  געענדיגט  ער האט  און  פארביי, 
טריט,  אויסגערעכנטע  צוריק  אויף  אויסגעטרויטן  האט  ער 
'עושה שלום במרומיו...  רוהיגקייט  א  און אויסגעלאזט מיט 
'עלינו  זאגן  צו  געענדיגט  זיך  האט  ער  ווען  נאך  אמן',  ואמרו 
איז ער ארויף  געוואוינהייט,  זיין  ווי  אזוי  ווארט  יעדע  לשבח' 
אויפן עראפלאן. יעצט האט זיכער די עראפלאן זיך געקענט 

הייבן מיט א רוהיגקייט... )פניני רבינו הגרי"ז עמ' יח(

און זיין גארטל וואס ווערט 
אנגערופן 'חשב האפוד' לערנט 
אונז, אז ענטפערן אמן ווי עס 

דארף צו זיין, איז דורך די מחשבה 
און כוונה פון טיפן הארץ.

דברי שמואל ]פון הרה"ק ר"ש מניקלעשבורג[ 
פרשת תצוה 

אפוד
באטרעפט

אמן


