
די תפילה איז א וועג צו אהבת ד'
אלעמען  פאר  איז  פרשה,  אונזער  אן  זיך  הייבט  דעם  מיט  וואס  הדשן  תרומת  פון  פרשה  די 
באקאנט, ווייל עס איז א טייל פון די קאפיטלעך פון די קרבנות וואס זיי פירן מיר זיך צו זאגן א 
יעדן אינדערפריה. יעדער איינער וואס ליינט די קאפיטל וועט זיכער באמערקן א וואונדערליכע 
זאך, וואס די חכמים האבן עס שוין אנגעמערקט )זעה אין יומא מה א(, אז אין די זעקס פסוקים 
פון די קאפיטל האט די תורה דערמאנט נישט ווייניגער ווי דריי מאל אז די פייער זאל ברענען 
אויפן מזבח, אזוי ווי מיר וועלן עס אויסרעכענען: א. "ואש המזבח תוקד בו" )ויקרא ו ב(; ב. 
ג. "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"  ה(;  בו לא תכבה" )שם  "והאש על המזבח תוקד 

)שם ו(.
אין די גמרא אין יומא )שם( לערנען די חכמים פון דעם ארויס עטליכע הלכות, אבער אין אונזער 
באשרייבונג וועלן מיר זיך קאנצעטרירן אינעם איינגארטיגן געדאנק פון רבינו יצחק אברבנאל 
וואס האט פון דעם אפגעלערנט א מוסר השכל וואס האט א פארבינדונג מיט אונז טאג טעגליך. 
אין אנהויב, זאגט דער אברבנאל, די דריי פסוקים טוהען זיך באציעהן צו די דריי תפילות וואס 
אין  וואס  פסוק  ערשטע  די  מעריב.  און  מנחה  שחרית  טאג,  יעדן  א  אונז  דורך  געזאגט  ווערן 
איר שטייט "כל הלילה עד הבוקר", באציהט זיך צו די תפילה פון מעריב וואס דעמאלטס איז 

די צייט וואס מיר דארפן צו דאווענען די תפילה; די צווייטע פסוק 
בבוקר"  בבוקר  עצים  הכהן  עליה  "ובער  שטייט  איר  אין  וואס 
באציהט זיך צו די תפילה פון שחרית וואס איר צייט איז גלייך 
אינדערפריה; און די דריטע פסוק וואס נעבן אים שטייט "וזאת 

תורת המנחה", באציהט זיך צו די תפילה פון מנחה. 
זאגט ווייטער דער אברבנאל, עס זעהט אויס אז נישט אומזיסט 
פון  לשון  א  מיט  תפילות  דריי  די  געווען  מרמז  תורה  די  האט 
יקידה ]וואס איר טייטש איז 'ברענען'[, נאר וועגן אונז צו לערנען 
און אריינלייגן אין אונזערע געוויסן אז מיר טארן נישט אריבער 
אנשים  מצוות  ווי  אזוי  געוואוינהייט,  א  ווי  דאווענען  דאס  פירן 
אויסגעשמועסט  שוין  האט  )מ"ג(  כוזרי  דער  ווי  אזוי  מלומדה. 
מיט א אריכות, אז די תפילה איז די רוחניות'דיגע שפייז פאר די 
זעהל פונעם מענטש, און דורך איר קען ער באהעפטן זיין הארץ 
צו ליב האבן השי"ת, אויב אזוי איז זיכער אז עס דארף געזאגט 
ווערן אויף אזא וועג אז עס זאל אים אויפלאמען די ליבשאפט צו 

השי"ת אויף א לאנגע צייט.
צו  יקר'  'כלי  דער  צו  לייגט  אברבנאל,  פונעם  ווערטער  די  צו 
לבי  "חם  ד(:  )לט  תהלים  אין  פסוק  די  פון  לשון  די  פארשטיין 
בקרבי בהגיגי תבער אש", וואס פון דעם קענען מיר זיך לערנען 
אז די ווערטער פונעם דאווענען דארפן מיר ארויס צו זאגן מיט א 

ברען פאר השי"ת, מיט א אינעווייניגסטע פלאם.
'אהבת שלום'  א וואונדערליכע זאך אין דעם ענין שרייבט דער 

און  תורה  גאנצע  די  פון  שורש  די  און  עיקר  די  פרשה:  אונזער  אין 
תפילה און דינען דעם באשעפער, איז דאס פייער און די ברען וואס ברענט אינעם הארץ פון 
א מענטש, פון א אמת'דיגע ליבשאפט צו השי"ת, אזוי ווי עס איז מרומז אין דעם לשון פון די 
פסוק "ואש המזבח תוקד בו". די ברען העלפט צו פאר א מענטש זיך צו באהעפטן צום פייער 
וואס עס איז געשיקט געווארן צו אים פון הימל, און עס קען זיין אז דאס האבן די חכמים מרמז 
געווען אין זייער אויסדרוק )עירובין סג א(: "אף על פי שהאש יורדת מן השמים, מצוה להביאה 
מן ההדיוט – אפילו עס קומט שוין אראפ א פייער פון הימל, איז א מצוה עס צו ברענגען פון א 

מענטש פון אונטן".

דאווענען מיט א ווארעמקייט און א ברען
אזוי ווי מיר האבן פריער געשמועסט, איינס פון די וועגן וואס דורך זיי קענען מיר אנקומען צו 
ווארעמקייט  וואס מיר דאווענען מיט א  ליבשאפט צו השי"ת ביים דאווענען, איז דורך דעם 
און א ברען. ביי זייער אסאך פון די וואס דאווענען זעהט זיך ארויס די ברען דורך דרויסנדיגע 
באוועגונגען, אבער נישט אזוי האט געהאלטן דער רבי פון קאצק זי"ע, וואס זאגט אז די קליינע 
אות מ"ם וואס די תורה האט געשריבן אין די ווארט 'מוקדה', איז צו ווייזן פאר אונז אז דער 
ווייזן  נישט ארויס  די טיפענישן פונעם הארץ, און עס  זיין ברען אין  מענטש דארף באהאלטן 

אינדרויסן )ראש גולת אריאל ח"א עמ' כח(.
וואס איז אויב אזוי די וועג אנצוקומען דורך איר צו א ברען ביים דאווענען?!

א וואונדערליכע משל וואס ווערט געברענגט אינעם נאמען פונעם מגיד פון קעלם 
אין  געעפנט  זיך  האבן  טאג  ליכטיגן  א  אין  ערקלערן:  גוט  אונז  פאר  עס  וועט 
די  צווייטע.  דאס  נעבן  איינס  שטאף,  פארקויפן  צו  געשעפטן  צוויי  מארק, 
צוויי געשעפטן האבן פארגעשטעלט זייער אסאך סחורה פאר די וואס 

אריין  קומען  געשעפטן  ביידע  אלע  צו  אז  אויסגעזעהן  נאך  עס  האט  אנהויב  און  קויפן,  ווילן 
מענטשן מיט דעם זעלבן צאל. אבער מיט די צייט איז געווארן צווישן זיי א אונטערשייד וואס 
איז געווארן גרעסער פון צייט צו צייט, און ווען איין געשעפט האט אנגעהויבן צו פארלירן די 

וואס קומען קויפן, איז ביי די צווייטע געווארן מער און מער דאס האנדלען.
עס האט זיך נישט דערקענט די סיבה פונעם אונטערשייד, ווייל ווי געזאגט, אלע ביידע האבן 
פארקויפט די זעלבע מאטריאל, און מיט וואס איז איינס שטערקער ווי דאס צווייטע, אבער א 
זייער  קלוגער מענטש וואס מ'האט אים געבעטן ער זאל געוואר ווערן די אונטערשייד, האט 
שנעל געטראפן די הסבר צו דעם וואונדערליכן ערשיינונג: טאקע, האט דער חכם געזאגט, אין 
די צוויי געשעפטן פארקויפט מען שטאף, אבער אין די צייט וואס דער בעל הבית פונעם ערשטן 
געשעפט זיצט נישט רוהיג, נאר זיכט אגאנצן צייט עס צו באנייען און עס גוט אויסשטעלן, כדי 
ס'זאל ציעהן די וואס ווילן קויפן, זיי זאלן אריינגעקומען און קויפן. אבער דער בעל הבית פון 
דעם צווייטן געשעפט, האט ענדערשט געוואלט האנדלען מיט די אלטע סחורה וואס איז שוין 
וואס ער האט שוין פארקויפט פאר צוויי און פאר  באקאנט, און פארקויפן די זעלבע שטאף 

דריי יאר...
מיט אנדערע ווערטער, האט דער חכם געענדיגט זיינע ווערטער, איין געשעפט קען מען אנרופן 

'אלעבעדיגע געשעפט' און די צווייטע 'א טויטע געשעפט'...
צו אונז, איז די נמשל קלאר: צוויי מענטשן שטייען איינער נעבן 
ביי  ווען  אבער  ווערטער,  זעלבע  די  זאגן  ביידע  אנדערן,  דען 
'א  חבר  דער  פירט  געשעפט',  'לעבעדיגע  א  זיך  פירט  איינעם 
נאר  פראבירט  איינער  ווייל  פארוואס?!  און  געשעפט'.  טויטע 
געדאנק,  זיין  אין  תפילה  די  פון  ווערטער  די  טייטשן  צו  איבער 
אבער דער צווייטער פראבירט א גאנצע צייט זיך צו באהעפטן 
מער און מער צו די ווערטער, צו טרעפן אין זיי נייע פוינטן וואס 
וועלן ליכטיג מאכן זיין לעבן, און דורך דעם זיך מער דערנענטערן 

צו השי"ת.
אזוי איז די אונטערשייד צווישן א דאווענען וואס ווערט געזאגט 
מיט א פרישקייט און א ברען טאג טעגליך, צו א דאווענען וואס 
אזוי  זאך,  געשריבענע  א  אויף  ליינט  איינער  ווי  געזאגט  ווערט 
זיך  ווי ער וואלט געזאגט צוזאמגענומענע ווערטער וואס חזר'ן 
כה;  ח"ה  ומוסר'  )'חכמה  ח"ו.  טאג,  א  אין   מאל  דריי  איבער 

'הארת התפילה' עמ' ה(

חם ליבי בקרבי
ווען  זצ"ל,  מאפטא  מאיר  רבי  הרה"ק  אויף  דערציילן  חסידים 
עס האט אמאל פאסירט אז דורך א בליגע מסירה איז געשיקט 
זיין  נאכצוקוקן  רעגירונג  פולישע  די  פון  דעלעגאט  א  געווארן 
גאר  ביז  געווארן  אויפגעציטערט  זייער  גוי  דער  איז  דאווענען, 
ווען ער האט געזעהן ווי אזוי רבי מאיר מאכט זיך נישט צוטוהן אז 
ער איז דא, און אנשטאט אז ער זאל זיך באנעמען צו אים אזוי ווי עס פאסט זיך צו זיין גרויסע 
שטעלע, האט ער ווייטער געדאוונט, מיט א ברען פון הייליקייט אזוי ווי ער איז געווען געוואוינט.
פארשטיין  וויל  ער  אז  געבעטן  און  מאיר  רבי  צום  גוי  דער  צוגעגאנגען  איז  דאווענען  נאכן 
וואס ער האט געזעהן, אזאך וואס לאזט זיך נישט פארשטיין לויט זיין פארשטאנד. מיט זיינע 
פארגרעבטע אויגן האט עס אויסגעזעהן ווי דער רבי איז פארנומען מיט כישוף ח"ו, אזוי ווי די 
מוסרים און די מלשינים האבן געזאגט אויף אים... אבער ווי גרויס איז געווען זיין וואונדער ווען 
דער רבי האט אים געזאגט מיט א ברען: ווי אזוי זאל איך קענען דאווענען נישט אזוי, עס זענען 
ביי מיר באגלייבט די ווערטער פון דוד המלך ע"ה וואס האט געזאגט: "חם לבי בקרבי בהגיגי 
תבער אש...". די ווערטער וואס זענען ארויס פון א ריינע הארץ האט געמאכט א צייכן אויף דעם 

גוי, און ער האט געזעגנט לחיים ולשלום. )'החסידות' ]מרכוס[ עמוד 125(.

א סגולה צו מבטל זיין מחשבות זרות
צו די ווערטער "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" איז באקאנט א ספעציעלע סגולה וואס 
נאמען  אינעם  ברענגט  ל(  אות  )אותיות,  של"ה  דער  ווי  אזוי  דאווענען,  מיטן  שייכות  א  האט 
פונעם רמ"ק וואס האט געהערט פון אליהו הנביא זכור לטוב, אז זאגן די פסוק אפאר מאל מיט 

התעוררות, העלפט צו מבטל זיין פון די הארץ א יעדע שלעכטע מחשבה.
איז  עס  פשט:  פון  וועג  אויפן  הסבר  א  זיידע  שפאלער  דער  פאר  לייגט  סגולה,  די  צו 

'בן איש חי'  באוואוסט אז די הארץ פון א מענטש אז צוגעגלעכנט צו א מזבח ]זעה 
אין אונזער פרשה וואס איז עס מרמז מיט דעם וואס די ברייט ביי די אונטערשטע 

ווי  אזוי  ווייל  ל"ב[  ווארט  די  אזוי  אמות   32 געווען  איז  מזבח  פונעם  טייל 
הארץ  די  אין  אויך  אזוי  פייער,  א  געברענט  שטענדיג  האט  מזבח  אויפן 

 פרשת צו
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 דאווענען מיט א הארץ גלוסטעניש צו השי"ת

ם )חגיגה יד ב(  
ה מקיי

ש ונא
דור

שה )אבות א יז(       נאה 
המע

ר אלא 
ש עיק

לא המדר
ן(

ב"
רמ

 ה
רת

אג
ו )

ימ
קי

 ל
כל

תו
ש

ר 
דב

בו 
ש 

ם י
 א

דת
למ

ר 
ש

בא
ש 

חפ
 ת

פר
הס

מן 
ם 

קו
 ת

ר
ש

כא
ו

אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

שבת זכור
באשאפן  ווערט  כוונה  מיט  אמן  ענטפערן  דורך 
זיין  מיט  עמלק  דעם  צו  בינדט  וואס  שטריק  א 
מיליטער און האלט זיי אפ פון אונז צו שעדיגן, און 
"יעקב  ח(  קמט  )תהילים  פסוק  די  מרמז  איז  דאס 
'אמן'(.  מאל  צוויי  באטרעפט  )יעקב  נחלתו"  חבל 
 – מוסרותימו"  את  "ננתקה  עמלק  וויל  דעם  וועגן 
אפרייסן  וויל  ער  און  אמן,  ר"ת  די  איז  דאס  וואס 
דעם  וועגן  שטריק[,  א   = ]מוסרה  שטריק  דעם 
וויל ער אונז שטרויכלען מיט רעדן אזעלעכע זאכן 
וואס מ'טאר נישט, וואס דאס צוברעכט די כח פון 

ענטפערן אמן.
אויב מיר וועלן זיך שטארקן אויף דעם, און אכטונג 
געבן נישט צו פארלירן אפילו איין אמן, וועט שנעל 
וועט  השי"ת  און  עמלק,  פון  כח  די  ווערן  צובראכן 
אויף  שטייען  וואס  אלע  די  אויף  ציטער  א  ווארפן 

אונז צו שעדיגן, אמן כי"ר.' 
)'שומר אמונים' מאמר פתחו שערים פרק טו(.



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

א 'סגולה' זיך צו דערווארעמען

וואס   – גשמיות'דיגע  די  סיי  פייער,  א  שטענדיג  ברענט  מענטש  א  פון 
טוהט אויפארבעטן די אפטיילונג פון די בלוט אין די קערפער, און סיי די 
וואס האט א איינפלוס אויף דאס גלוסטן פון א מענטש און   – רוחניות'דיגע 

זיינע מחשבות.
מיטן זאגן די פסוק, דערמאנט א מענטש פאר זיך, אז פון איין זייט דארף ער צו זארגן 
צייט  זאל ברענען שטענדיג אגאנצן  וואס ער האט אין הארץ  פייער  די רוחניות'דיגע  אז 
וואס ער דאוונט מיט א ברען און א הייליגע פייער, און פון די  וואס ער דאוונט, דורך דעם 
זיין געווארנט אז עס זאל זיך חלילה נישט אויסלעשן דורך מחשבות  אנדערע זייט דארף ער 
זרות. אויב די ווערטער וועלן אים ליגן אנטקעגן זיינע אויגן, איז ער פארזיכערט אז די מחשבות 

זרות וועלן אים נישט פארדרייען. )איש הפלא עמ' קפג(
דער 'יד הקטנה' לייגט צו און שרייבט אין זיין ספר 'חיי עולם' )אות סה( אז פון די ווערטער 'לא 
תכבה' דארפן מיר לערנען, אז די פיייער וואס איז אויפגעפלאמט געווארן אינעם הארץ ווען 
מ'דאוונט, דארף ווייטער ברענען אויך נאכן דאווענען, און ליכטיג מאכן די וועג אויף א גאנצן 

טאג, אפילו ווען מ'איז באשעפטיגט מיט זיינע געשעפטן.

מ'קען אויפטוהן צעהן מאל מער
געזאגט  נישט  איז  עס  אז  וויסן  מיר  דארפן  ענין,  געהויבענעם  דעם  איבער  רעדן  מיר  אז  און 
געווארן נאר אויפן דאווענען, אזוי ווי הגאון רבי יהודה סגל זצ"ל, ראש ישיבת מאנטשעסטער 
האט אמאל געזאגט פאר זיינע נאנטע: לאמיר אונז פרעגן פאר אונז אליינ'ס, איז דען ווייניג די 
ווען מ'איז נאך פארשלאפן, און  זאגן ברכות התורה,  זיך נאכן  ווען מיר טרעפן  עטליכע מאל 
מיר  דארפן  פאסירט,  אזוי  אונז  ביי  טאקע  האט  עס  אויב  און  געטראכט?!  גארנישט  מ'האט 
דאך טראכטן, איז דען פאסיג און שיין אזוי צו לויבן אויף קבלת התורה?! מיר דארפן זיך דאך 
אפשטעלן אויף א מינוט פאר די ברכה, טראכטן אביסל ווי אזוי מיר וואלטן אויסגעזעהן חלילה 

אן די תורה, מיט א לעבן אן קיין ציל, אינגאנצן ווי א בהמה!
אנטקעגן דעם, דורך די תורה קען א מענטש זיך צוגלייכן צו די מלאכים, זיך דערנענטערן צום 

באשעפער און אויך זוכה זיין צו חיי העולם הבא!
ווען א מענטש וועט שטיין און אריינטראכטן עפעס מער ווי די טייטש פון די ווערטער, מיט 
א אינעווייניגסטע געפיל און א ברען, קען ער אויספויעלן מיט זיין דאווענען צעהן מאל מער, 
לעבן.  גאנץ  א  אויף  דשמיא  סייעתא  צו  זיין  זוכה  און  דערגרייכונגען  הויכע  צו  אנצוקומען 

)'אוצרות התפילה' מו ג(

ענטפערן אמן מיט א ברען
אסאך  גערעדט  ארום  הקדושים  ספרים  די  שוין  האבן  אמן  ענטפערן  וועגן 

וויפיל עס איז א טייל פונעם דאווענען, אויב אזוי, איז זיכער אז מיר דארפן איר 
אויך ענטפערן מיט א ברען און א לעבעדיקייט, און אזוי ווי עס שרייב דער בעל 'יסוד 

ושורש העבודה' )ש"ה פ"ו( מיט זיין ספעציעלן לשון: "די עיקר פון ענטפערן אמן איז די 
כוונה, און נישט נאר דאס ארויסזאגן די ווארט. און די עיקר כוונה פון ענטפערן אמן, איז די 

שמחה און די פרייד אין זיין מחשבה, אויף זיין גרויסער געטליכקייט, וואס הערט א ריכטיגע 
לויב פון מויל פון דער וואס זאגט עס ארויס. אויך פון די ווערטער פון חז"ל וואס האבן גערעדט 
מיט א גרויסקייט פון ענטפערן אמן, זאל זיך אויפלאמען די הארץ פון א מענטש זיך צו שטארקן 
צו הערן די ברכה פון מויל וואס זאגט עס ארויס, כדי צו קענען ענטפערן אויף איר אמן, און צו 

געבן מיט דעם א נחת רוח פארן באשעפער ברוך הוא וברוך שמו!"

ענטפערן אמן צוברעכט די כח פון עמלק
אין דעם שבת וועלן מיר ליינען אין די תורה די פרשה פון 'זכור'. יעדע יאר זענען מיר באפוילן 
צו געדענקען וואס עמלק האט געטוהן, ער האט קאלט געמאכט די קאכעדיגע וואנע וואס אלע 
פעלקער האבן געציטערט אריינצוגיין אין איר, נאך וואס זיי האבן געזעהן מיט זייערע אויגן וואו 
אזוי השי"ת קוקט אויף די אידן, און האט געטוהן וועגן זיי די ניסים אין מצרים און ביי קריעת ים 
סוף. פון דעמאלטס ביזן היינטיגן טאג, גרייט צו עמלק מיט זיין מיליטער א מלחמה, וואס איר 

איינציגע ציל איז צו שוואך מאכן די אמונה וואס די אידן האבן אין השי"ת.
צו  צוזאם  זיך  נעמען  פאלק,  הייליגע  די  אידן,  די  ווען  ט(,  לב  )דברים  נחלתו"  חבל  "יעקב 
ענטפערן אמן מיט כוונה, ווערט פון דעם א שטארקע 'שטריק' וואס מיט דעם 'בינד' מען דעם 
עמלק מיט זיין מיליטער, אזוי ווי עס שטייט )תהילים קמט ח( "לאסור מלכיהם בזיקים". אבער 
די כוחות פון די טומאה, וואס ווילן אפהאלטן די אידן פון דעם, זארגן אפצוהאלטן די אידן פון 
דעם, וועגן דעם שרייען זיי "ננתקה את מוסרותימו" – וואס איז ראשי תיבות אמן, ד. מ. אז זיי 

ווילן אויפבינדן דעם שטריק ]מוסרה = א שטריק[, וואס ווערט דורך ענטפערן אמן. 
זיי, דורך דעם וואס ער געבט אכטונג נישט  אבער ווען א איד זארגט זיך צו שטארקן איבער 
אונז  ווילן  וואס  אלע  די  אויף  פארכט  און  ציטער  א  פאלן  וועט  אמן,  איין  אפילו  דערלייגן  צו 
שלעכטס טוהן, און עס וועט בטל ווערן די שטארקייט פון עמלק אין אונזערע צייטן אמן כן יהי 

רצון )'שומר אמונים' מאמר פתחו שערים פרק טו(.
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אין א ווינטערדיגע נאכט ווען עס איז אויך געפאלן שניי, און עס 
בלאזן שטארקע ווינטן אין זיין פנים, איז ער אנגעקומען מיט 
זיין שטעקן און זיין טארבע, ווען ער ציטערט פון קעלט מיט 
פארפרוירענע גלידער, צו די שטאט האראדנא. דער מענטש 
גיין פון שטאט צו שטאט צווישן די  איז געווען געוואוינט צו 
הייזער צוזאם נעמען א פרוטה צו א פרוטה ער זאל האבן מיט 
וואס צו שפייזן זיין פאמיליע. אין זומער און אין ווינטער, אין 
רעגן און ווען די זון באקט העכער זיין קאפ, פלעגט ער גיין א 
גאנצן טאג אין די בערג און אין די טאלן, אריבער שפרינגען 
ווען עס פלעגט אנגעקומען די  וועלדער און די טייכן, און  די 
נאכט, פלעגט ער צו זוכן א אידישע אכסניא, וואו דארט וועט 
ער קענען אראפ לייגן זיינע ווייענדיגע ביינער צו א אפרוה פון 
עטליכע שעות, כדי ער זאל זיך אנזאמלען כח צו פארזעצן זיין 

וועג.
ער האט זיך אזוי געפירט עטליכע יאר, אבער דאס מאל איז 
נישט געווען אזוי. די צייט איז שוין געווען נאנט צו חצות, און 
געהערשט  האט  וואס  וועטער  שטארעמישן  מיטן  צוזאמען 
אינדרויסן, איז געשטאנען דער ארימאן פאר א אוממעגליכע 
די  מעגליך  געווען  נישט  איז  גאס  אין  שלאפן  צו  פאסירונג. 
הייזער  אידישע  אלע  צווישן  שפאציר  שנעלע  א  און  נאכט, 
און פענסטער  צו פארשטיין אז אלע טירן  געגעבן  האט אים 

זענען פארמאכט און פארטינקלט. 
האט  ער  נאר  געווען,  מייאש  כמעט  שוין  זיך  וואלט  ער 
אנטפלעקט אין עק שטאט א איינגעפאלענע הייזקע וואס פון 
אירע שפאלטן האט זיך ארויס געוויזן א שוואכע ליכטיקייט. 
וואס קען שוין זיין ערגער פון צו שלאפן אינדרויסן, האט דער 
א  מיט  געקלאפט  האט  ער  ווען  זיך,  פאר  געטראכט  מעטש 

שטארקייט אויפן שווארן טיר...
א  מיט  איד  עלטערער  א  געעפנט.  גלייך  זיך  האט  טיר  די 
וואס איז  זיין פנים  זיך באוויזן ביים טיר,  ליכטיגע אויגן האט 
ווייסע בארד האט אים צוגעשטעלט  א  געווען באצירט מיט 
א פארצייטישע שיינקייט, און מיט א שמייכל וואס שטראלט 
אינעווייניג  אים  צו  דורכגייער  דעם  אריינגערופן  ער  האט 
זיין ארעמע שטוב. ווען ער זיצט אויפן בענקל וואס גייט  אין 
מעבל,  ביליגע  ארום,  אלעס  באטראכט  ער  האט  אינפאלן 
האט  וויכטיג  עפעס  אבער  טיש,  אויפן  געשיר  איינציגע 
נישט  איז  צימער  גאנצן  אינעם  שטוב...  דעם  אין  געפעלט 

געווען א אויוון זיך צו דערווארעמען...
די שטוב איז נישט געווען אנגעהייצט. ווי אזוי קען מען לעבן 
אין אזא שטארקע קעלט?! א שנעלן בליק אויפן געשטאלט 
פונעם אלטן, האט אים קלאר געשטעלט אן קיין צווייפיל 
עס  פארקערט,  קעלט,  די  פון  גארנישט  ליידט  ער  אז 
זעהט  עס  ווארעם.  אים  ס'איז  אז  אויס  נאך  זעהט 
האט  מלאך,  א  מיט  דא  מ'האנדלט  אז  אויס 
פראבירט  ער  ווען  זיך,  צו  געמורמולט  ער 
א  מיט  ביינער  זיינע  רייבן  צו  אינצווישן 

ציל צו נאכלאזן פון זיי די קעלט.
עס האט אים אבער נישט געהאלפן. זיין גאנצע קערפער האט 
געציטערט פון ווי שטארקע קעלט, און ער האט זיך געוואנדן 
צום אלטן מיט איידלקייט: אפשר האט איר עפעס מיט וואס 
צו דערווארעמען מיין קערפער? זיכער! האט ער געענטפערט 
זיין  טיש  פון  אויפגעהויבן  ער  האט  גלייך  און  ברען,  א  מיט 
ער  נוצן,  אזויפיל  פון  אפגעריבן  געווען  שוין  איז  וואס  סידור 

האט עס געעפנט ביי די תפילה פון 
'נשמת כל חי' און עס דערלאנגט 
פארן ארימאן וואס האט געעפנט 
אזא  אויף  אויגן,  וואונדער  פאר  א 
נישט  זיכער  ער  האט  ענטפער 

געווארט...
איז  זיך,  פארזוימסטו  פארוואס 
שטימע  די  געווען  ווידער  עס 
די  זאגן  צו  אן  הייב  אלטן,  פונעם 
תפילה מיט כוונה! אהה, ער האט 
פארשטאנען אז אין די תפילה איז 
דערווארעמען  צו  סגולה  א  דא 
האט  קעלט  דאס  קערפער.  דאס 
און  געשטערט,  שטארקט  אים 
די  אפגעכאפט  שנעל  האט  ער 
תפילה, און האט געווארט אויף די 
ווארעמקייט וואס וועט אים ארום 

נעמען דעם גאנצן קערפער.
נישט  האט  גארנישט  אבער 
פראבירט  ער  האט  פאסירט. 
אבער  מאל,  צווייטן  צום  מזל  זיין 
אויפגעהויבן  האט  ער  אומזיסט. 
צום  וואונדער  מיט  אויגן  זיינע 
וואס  הבית  בעל  פונעם  ריכטונג 
מיט  אנגעקוקט  אויך  אים  האט 
נישט,  פארשטיי  איך  וואונדער, 
האב  סגולה  די  געזאגט,  ער  האט 
אפאר  אויספראבירט  שוין  איך 
וואס  מאל  יעדע  מאל,  הונדערט 
מיין  ווערט  תפילה  די  זאג  איך 
אנגעווארעמט  קערפער  גאנצע 
אזוי  ווי  שווייס;  מיט  פול  און 
נישט  ווערסט  דו  אז  זיין  קען 

אנגעווארעמט פון איר...?!
פעלט  פאסירונג,  שיינע  די  צו 
צו  קלייניקייט  איין  נאר  אויס 
פארענדיגן,  צו  עס  כדי  צולייגן 
איז  אלטער  וואונדערליכער  דער 
געווען נישט קיין אנדערער ווי רבי 

איז ער באקאנט  צייט  די  וואס מיט  זצ"ל,  זיסקינד  אלכסנדר 
געווארן מיטן נאמען פון זיין ספר 'יסוד ושורש העבודה'. און 
ספר  זיין  אין  אריינגעקוקט  איינמאל  נאר  אויך  ס'האט  ווער 
וועט קענען זייער שנעל און גרינג פארשטיין ווי אזוי דאס זאגן 
'נשמת' קען דערווארעמען אפילו אין א פארפרוירענעם טאג. 

)'כרם הצבי', הגדה של פסח עמ' פא(

"ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת 
ז( - הכתוב מלמדנו  ב  )אסתר  דודו" 
הצדיק  מרדכי  מטפל  היה  כיצד 
שהיה  ילדותה,  מימי  באסתר 
מגדלה ומחנכה בדרכי ה', ומיד 
לימדה  לדבר  כשהתחילה 
מחוייבים  שזה  אמן,  לענות 
לבניהם  ללמד  והאם  האב 
מקטנותם, וכרמז לכך נכתבה 
ו',  חסרה  'אומן'  המילה 
מילדותה  שלימדה  לרמוז 

לענות אמן.
)ילקוט מעם לועז שם(

קיימו וקיבלו היהודים 


