
ווי אזוי זענען די קינדער פון אהרן געראטעוועט געווארן
ו(. מיט די באפעל וואס דרינגט  י  "וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'" )ויקרא 
אריין אין טיפן הארץ, טוהט די תורה פארענדיגן איינס פון די שווערע טראגעדיע'ס וואס כלל 
נדב און אביהוא, די צוויי קינדער פון  ישראל איז אריבער אין מדבר סיני, מיט די פטירה פון 
אהרן, וואס אויף זייער גרויסקייט האט השי"ת אליינס עדות געזאגט ווען ער האט געזאגט )שם 

י ג(: "בקרובי אקדש" ד.מ. דורך מיינע נאנטע וועל איך ווערן געהייליגט.
מיר דארפן עס דערמענען אין אנהויב, אז מיר האבן אינגאנצן נישט קיין באגריף אין זיי, אפילו 
נאר אין די שפיץ פון די מדרגות פון די הייליגע קינדער פון אהרן ווייסן מיר נישט, וועגן דעם, 
ווען מיר ווילן עוסק זיין אין די פרשה פון זייער פטירה, קענען מיר נאר איבער זאגן די ווערטער 
ֵני ַאֲהרֹן ַהּנֹוָתִרם":  ְקצֹף ַעל ֶאְלָעָזר ְוַעל ִאיָתָמר ּבְ פון רש"י אין אונזער פרשה אויפן פסוק )י טז( "ַוּיִ
צו  געווארן  גע'קנס'עט  איז  ואיתמר[  ]=אלעזר  זיי  אויף  אויך  אז  לערנען,  צו  אונז  קומט  "דאס 
וואס ס'שטייט אין פסוק )דברים ט כ(: "ובאהרן  זינד פון די עגל, דאס איז  וועגן די  שטארבן 

פארלענדן  טייטש  איז  השמדה   - להשמידו"  מאד  ה'  התאנף 
אינגאנצן די קינדער, און די תפילה פון משה האט בטל געמאכט 
ווי עס שטייט )שם(: "ואתפלל גם בעד אהרן בעת  האלב, אזוי 

ההיא"".
מדרש  אין  געווארן  געברענגט  שוין  איז  רש"י  פון  ווערטער  די 
)ויק"ר ז א; י ה( אלץ ראיה צו די ווערטער פון רבי יהושע בן לוי 
תפילה  אז  ד.מ.  הכל',  עושה  ותשובה  מחצה  עושה  'תפילה  אז 
טוהט אויף האלב, און תשובה טוהט אויף אינגאנצן, נישט ווי די 
ווערטער פון רבי יהודה )שם( וואס האלט אז תשובה טוהט אויף 

האלב, און תפילה טוהט אינגאנצן.
אן  מיר  טרעפן  מחצה',  עושה  'תפילה  פון  כלל  דעם  אין 
אינטערסאנטן אויסדרוק ביי די ענין פון די מסעות פון די אידן 
אין מדבר, אזוי ווי דער 'פנים יפות' שרייבט אויפן פסוק )דברים 
א מו(: "ותשבו בקדש ימים רבים – כימים אשר ישבתם", אז די 
פסוק קומט אונז זאגן, אז וויבאלד כלל ישראל האט געבעטן פון 
השי"ת אז זיי זאלן נישט וואנדערן אין מדבר פון איין פלאץ צו א 
אז אנטקעגן  האלב,  א  אויפגעטוהן  תפילה  זייער  האט  צווייטע, 
די 19 יאר וואס זיי האבן זיך געצויגן פון איין פלאץ צום צווייטן, 

זענען זיי אויך געווען 19 יאר רוהיג אויף איין פלאץ – אין ָקֵדׁש.

פארוואס טוהט אויף די תפילה נאר האלב
אזוי  השי"ת  האט  פארוואס  פארשטיין,  צו  מען  דארף  באמת 
אוועק געשטעלט אזא סדר אז תפילה העלפט און עס נוצט נאר 

א האלב?
זמירות  'נעים  אין  געברענגט  ווערט  )עס  משה'  'דרש  ספר  אין 
טעמים,  צוויי  דעם  אויף  ער  ברענגט  ב(  סא  תהלים  ישראל', 
אין תהלים )שם(  פונעם פסוק  די לשון  זיי  און ער טייטש מיט 

"שמעה אלקים רנתי הקשיבה תפילתי": 
א. וויבאלד אז ביי די וועג פון פירן די וועלט, האט השי"ת אויסגעשטעלט עס צו פירן דורך די 
מדת הדין און דורך די מדת הרחמים צוזאמען, און די תפילה העלפט דאך נאר אלץ די מדת 
הרחמים, ממילא נוצט עס נאר האלב. לויט דעם טייטש מען די פסוק אזוי, וויבאלד אז די מדת 
הדין ]=אלקים[ הערט יעצט אויך אויס מיין געבעהט, בין איך פארזיכערט אז מיין תפילה וועט 
ב. ווען מיר זענען אין גלות דארפן מיר צוקומען צו די וואס זענען  ווערן אנגענומען אינגאנצן. 
ווערט איר כח  וועגן דעם  זיי זאלן ארויף טראגן אונזערע תפילות ביז אויבן,  געשטעלט אויבן 
ווייניגער און עס טוהט אויף נאר האלב. לויט דעם טעם קענען מיר טייטשן אז דוד המלך בעהט 
ווערן  וועט  זי  זיין תפילה, אזוי איז ער פארזיכערט אז  פון השי"ת אז ער אליינ'ס זאל צוהערן 

אנגענומען אינגאנצן.
נאך א הסבר האט געזאגט דער ראש ישיבה פון לאמזשא הגאון רבי י. מ. גארדאן זצ"ל )'נתיב 
די  ערפילט  ווערן  זאל  עס  אז  אויפטוהן  תפילה  די  קען  אמת  אין  המחבר(:  תולדות  ח"ב  ים', 
גאנצע בקשה, נאר וויבאלד אז די טבע פון א מענטש איז צו בעטן דאפלט פון וואס עס פעלט 
זיך אויס פאר אים, ]אזוי ווי חז"ל זאגן )קהלת רבה א יג( 'מי שיש לו מנה רוצה מאתיים'[, איז 
וואס ער דארף טאקע  נוצט האלב, ממילא באקומט ער דאס גאנצע  וואס תפילה  דורך דעם 

פאר זיינע געברויכן. 
אויף דעם וועג האט הרה"ק רבי אברהם המגיד מטריסק זצ"ל געגעבן צו פארשטיין פאר 
די אויבנדערמאנטע  צו פארשטיין  געווען  איז שווער  וואס פאר אים  א דארפסמאן 
ווערטער פון חז"ל: ווער עס איז נישט צו געוואוינט צו דאווענען, האט דער מגיד 
וויל ער  וועגן דעם  וואס צו בעטן,  ווי אזוי און אויף  נישט  ווייסט ער  געזאגט, 
'תפילה  אז  וויבאלד  אבער  דאוונט.  ער  ווען  וועלט'  'גאנצע  די  באקומען 

עושה מחצה' – ווי מער ער וועט זיך איינגעוואוינען צו דאווענען, אזוי וועט ווייניגער ווערן זיינע 
ווילן, און ער וועט זיך אויסלערנען צו בעטן נאר אויף וואס ער דארף טאקע האבן, אזוי וועט ער 

זיין פארזיכערט אז זיין תפילה וועט ווערן אנגענומען. )'חסידים מספרים' ח"ג עמ' 266(

פארענדיגן די צווייטע העלפט
נאך וואס מיר האבן שוין זוכה געווען צו פארשטיין אביסל די ווערטער פון חז"ל, דארפן מיר 
פראבירן צו וויסן ווי אזוי קען מען יא זוכה זיין אויפצוטוהן אז די תפילה זאל אנגענומען ווערן 

אינגאנצן?
די ערשטע עצה ווערט געברענגט אין ספר 'לב אריה' )פרשת וארא( אינעם נאמען פונעם 'פני 
אויף א ספעציעלן  'למנצח על השמינית'  די פסוק  פון  די לשון  געטייטש  וואס האט  יהושע', 
וועג: א יעדן טאג בעהט א מענטש דריי מאל ביי די דריי תפילות 'סלח לנו', און לויט די כלל 
אז 'תפילה עושה מחצה', דארף מען זאגן אז נאכן דאווענען שחרית, איז אים שוין פארגעבן 
האלב  געבליבן  אים  איז  עס  און  עבירות,  זיינע  פון  האלב  געווארן 
א  נאך  פארגעבן  שוין  אים  ווערט  מנחה  דאווענען  נאכן  זיי.  פון 
נאכן  און  האלב[,  פריערדיגע  די  פון  האלב  ]=א  טייל  פערטל 
דאווענען מעריב איז געבליבן ביי אים א אכטל טייל ]=א האלב 
פון א פערטל[. אויב אזוי קען מען זאגן, אז אויף די אכטל טייל 
האט דוד המלך געבעטן מיט א ספעציעלן געבעהט - "למנצח 

על השמינית".
וועט  מענטש  א  מער  ווי  אז  אויס,  קומט  ווערטער  די  לויט 
פארמערן צו דאווענען, אזוי וועט די ישועה זיין גרעסער, ביז זיין 
ווערטער  די  פון  יסוד  די  אינגאנצן.  ווערן  ערפילט  וועט  בקשה 
שטייט אויך 'פנים יפות' אין פרשת תזריע )ויקרא יג ו( אז משה 
רבנו ע"ה האט געדאפלט זיין געבעהט אויף זיין שוועסער מרים 
ווען זי איז געווארן קרעציג, און ער האט געזאגט: א-ל נא רפא נא 
ווערן אינגאנצן אנגענומען,  זאל  לה, דאס אלעס כדי די תפילה 

אפילו אז געווענליך ווייסן מיר אז תפילה עושה מחצה.
אין דעם ענין ווערט פארציילט, אז ווען דער צדיק רבי צבי הירש 
חיים  אברהם  רבי  הרה"ק  באגעגנט  אמאל  האט  זידיטשויב  פון 
פון זלאטשוב, האט ער געוואלט פארשטיין, פארוואס ער געבט 
סגולות פאר די וואס בעטן פון אים א ברכה און א ישועה, איז 
דען נישט גענוג וואס ער דאוונט פאר זיי? האט אים געענטפערט 
'תפילה  אז  געזאגט  דאך  האבן  חז"ל  מגיד:  זלאטשובער  דער 
עושה מחצה', אויב אזוי די סגולות וואס איך טייל פאר זיי, איז 

כדי צו פארענדיגן די צווייטע העלפט וואס פעלט.
אבער רבי צבי הירש איז אים נישט געבליבן שולדיג א ענטפער, 
און ער האט אים געזאגט: איך פיר זיך צו דאווענען דאפלט אויף 
די וואס בעטן פון מיר א ברכה, און ממילא טוהט אויף די תפילה 

אינגאנצן... )בני שלשים תולדות(.
פון  נפתלי  רבי  הרה"ק  פארשטיין  צו  געגעבן  אויך  האט  אזוי 
וואס  ואדם",  אלוקים  בעיני  טוב  ושכל  חן  "ונמצא  בענטשן  ביים  בעטן  מיר  וואס  ראפשיץ, 
אז  יז א(  )ברכות  זאגן דאך  וואונדערן אויף דעם לשון, חז"ל  זיך געקענט  וואלט מען  לכאורה 
די  פון  אויגן  די  אין  אויך אנגענומען  איז  פון השי"ת,  אויגן  די  אין  איז אנגענומען  וואס  איינער 
השי"ת,  פון  אויגן  די  אין  חן  טרעפן  זאלן  מיר  אז  געבעטן  שוין  האבן  מיר  אויב  איז  מענטשן, 
דארף מען נישט נאכאמאל בעטן אז מיר זאלן טרעפן חן אין די אויגן פון מענטשן. נאר לויט 
דעם כלל אז 'תפילה עושה מחצה', קענען מיר זאגן, אז דאס וואס מיר בעטן אויף חן אין די 
די  וועט  ווייניגסטנס  צום  אז  כדי  געבעהט,  זעלבע  די  דאפלען  צו  כדי  איז  מענטשן,  פון  אויגן 
ערשטע העלפט ערפילט ווערן, און אויב די האלב וועט ערפילט ווערן, און מיר וועלן האבן חן 
אין השי"ת'ס אויגן, ממילא וועלן מיר האבן חן אויך אין די אויגן פון די מענטשן. )'זכרון אבות' 

על זמירות לש"ק, עמ' רח(
אין  אויך  געברענגט  ווערט  אנגענומען,  ווערן  אינגאנצן  זאל  די תפילה  אזוי  ווי  געדאנק  א  נאך 
'פנים יפות' פונעם הפלאה )פרשת תולדות( געבויעט אויף די ווערטער פון חז"ל )ברכות ל א( 
אז איינער וואס דאוונט אויף א קראנקן, זאל אים דערמאנען צווישן אנדערע קראנקע, אזוי ווי 
די נוסח "בתוך שאר חולי ישראל". איז ער מסביר, אז ווען ער דאוונט אויף א קראנקן, צוזאמען 

מיט אנדערע קראנקע, ווען דאך זיין תפילה אויפטוהן האלב, אבער ער זאל אינזין האבן אז די 
האלב זאל זיין דעם קראנקן וואס וועגן אים דאוונט ער, און אזוי וועט דער קראנקער האבן 

א רפואה שלימה.

תשובה און תפילה צוזאמען
מרן החיד"א )'צוארי שלל', וילך( ברענגט אין נאמען פון ספר 'שכחת לקט', 

אז וויבאלד אז די ענין פון 'תפילה עושה מחצה' ווערט אראפ געבענגט 
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

שבת פרה
אויפן פסוק "ואסף איש טהור את אפר הפרה" 
)במדבר יט ט( ברענגט דער 'בעל הטורים' נאך 
שטייט  זיי  איז  וואס  תנ"ך  פון  פסוקים  צוויי 
יא(;  ה  ב'  )מלכים  המצורע"  "ואסף  'ואסף': 
איז  עס  יב(,  יא  )ישעיה  ישראל"  נדחי  "ואסף 
באקאנט אז ס'איז דא א פארבינדונג צווישן די 
און  צוזאמען,  טייטשן  צו  עס  ווערטער  זעלבע 
אזוי טייטש דער 'בעל הטורים' די פסוקים: אונז 
נעמען  זיך צוזאם  וועלן  ווען עס  צו לערנען אז 
די אידן וואס זענען פארשטויסן געווען אינעם 
גלות ]="ואסף נדחי ישראל"[, וועט שוין נישט 
זיין מער דאס טויט ]="ואסף המצורע", ווייל א 
ווי א מת[ און מער וועט  מצורע איז גערעכנט 
מען שוין נישט דארפן די אפר פרה ]="ואסף... 

את אפר הפרה"[. 

די ראשי תיבות פון 'אפר' 'מצורע' 'נדחי' זענען 
'אמן', א רמז צו דעם, אז אין זכות פון ענטפערן 
אמן, וועלן מיר זוכה זיין צו זעהן די ישועה פון 
פסוקים,  דריי  די  אין  מרומז  איז  וואס  אידן  די 

אזוי ווי דער בעל הטורים זאגט.
)דברי מאיר חקת(



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

תפילה עושה מחצה

ווי מיר האבן עס אראפ געברענגט אין  אין מדרש אלץ מחלוקת, אזוי 
אנהויב פון אונזערע ווערטער, אז לויט רבי יהושע בן לוי תפילה טוהט אויף 
טוהט  תשובה  יהודה  רבי  לויט  און  גאנצע,  די  אויף  טוהט  תשובה  און  האלב 
אויף האלב און תפילה טוהט אויף די גאנצע, אויב אזוי, ווער עס טוהט תשובה 
אויסער זיין דאווענען, האט ער יוצא געווען אלע שיטות, און ער איז פארזיכערט אז 

וואס ער האט געבעטן וועט ערפילט ווערן אינגאנצן.
לויט דעם טייטש דער חיד"א די פסוק וואס שטייט אין די הפטרה פון 'שבת שובה' )הושע 
יד ג(: "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'", אז אויב ענק וועלן נעמען מיט ענק דברים ]=תפילה[, 
און צו דעם וועלן ענק אויך תשובה טוהן, וועט ערפילט ווערן די המשך פון די פסוק "כל תשא 

עוון...", און ענקער געבעהט וועט ערפילט ווערן אינגאנצן.
אין ספר 'בן אורי' )לפרשת מסעי( לייגט ער צו, און געבט מיט דעם צו פארשטיין וואס מ'זאגט 
וואס  דורך דעם  רוע הגזירה", אז  וצדקה מעבירין את  ותפילה  "ותשובה  ימי הרחמים  די  אין 
מ'לייגט די תפילה צו תשובה וועט זיכער השי"ת צו שטערן די שלעכטע גזירה, סיי לויט דער 
וואס האלט אז דאווענען טוהט אויף די גאנצע, און סיי לויט דער וואס האלט אז תשובה טוהט 
אויף די גאנצע. און עס לייגט צו דער 'בן אורי', אז וועגן דעם זאגט מען 'ותשובה' 'ותפילה' מיט 
א אות ו' וואס באהעפט, אונז צו לערנען אז יעדע זאך נוצט צוזאמען וואו עס באהעפט זיך צו 

די אנדערע.
ס'איז אינטערסאנט צו צולייגן דא די ווערטער פון רבינו חיים פאלאג'י אין זיין ספר 'ימצא חיים' 
)עג ה( אז כאטשיג אז אינמיטן יאר זאגט מען אז תפילה טוהט אויף האלב, אום יום כיפור איז 
זיכער אז די תפילה טוהט אויף די גאנצע. און לויט דעס וואס מיר האבן פריער געזאגט קען מען 
אפשר עס געבן צו פארשטיין, ווייל אום יום כיפור באהעפט זיך די תשובה צו די תפילה וועגן 

דעם טוהט עס אויף אינגאנצן.
אמאל האט הרה"ק רבי פנחס'ל פון קאריץ געזאגט: די וועלט זאגט 'תפילה – העלפט'. צו די 
ווארט 'ֶהעלפט' אויף אידיש איז דא צוויי באדייטן - 'העלפט' און 'הילף', לויט דעם קען מען 
זאגן אויף א ווערטל, אז טאקע געווענליך זאגט מען 'תפילה עושה מחצה', אבער עס קען אויך 

פויעלן און אויפטוהן אינגאנצן. )'אמרי פנחס' ח"ב, שער התפילה אות יא(

תפילה מביאה המחצית לשלימות
צו  געגעבן  האט  וואס  געברענגט,  ווערט  זצ"ל  טשארטקוב  פון  ישראל  רבי  פון  נאמען  אין 
אין  אנגעהאנגען  איז  באשעפער,  פארן  אנגענומען  ווערט  דאוווענען  די  אז  דעס  פארשטיין, 

צוויי: האלב אין השי"ת – דער וואס געבט, און האלב אין דער מענטש 
– וואס באקומט. עס איז זיכער אז השי"ת פון זיין זייט וויל שטענדיג געבן 

פון זיין ברייטע האנט פאר יעדן איד ווי אזוי ער זאל זיך אויפפירן. אויב עס איז 
יא דא א אפהאלט אז די גוט'ס זאל נישט קומען, איז עס נאר ווייל דער וואס דארף 

באקומען איז נישט ראוי צו דעם. וועגן דעם איז באשטימט געווארן דאס דאווענען, 
וואס זי 'פארעכט' ]-פון די לשון "ועשתה את ציפרניה"[, ד.מ. אז דאס דאווענען פארעכט 

און פארענדיגט דאס זעהל פון דער וואס דאוונט ]-וואס דאס איז די צווייטע העלפט[, כדי 
ער זאל זיין א כלי וואס פאסט אויפצו נעמען די שפע, און דעמאלטס באקומט ער די גאנצע! 

)'זכרונם לברכה' פערלוב, ח"א עמ' תפב(
דוד',  )'דברי  טשארטקוב  פון  רד"מ  פאטער  זיין  פארשטיין  צו  געגעבן  האט  דעם  צו  ענליך 
ליקוטים עמ' קה( אז דער וואס דאוונט דארף זיך צו פארעכטן דורך די תפילה, כדי ער זאל זיין 
א כלי וואס איז ראוי צו באקומען די גוטע השפעה פון השי"ת, און נאר אזוי איז ער פארזיכערט 

אז די תפילה וועט ווערן אנגענומען.
און חסידים האבן שוין פארציילט אויף דעם בעל גאוה וואס אין יעדע מעגליכקייט פלעגט ער 
בעטן ער זאל זוכה זיין אז ס'זאל רועהן אויף אים רוח הקודש. ווען רבי פנחס'ל פון קאריץ האט 
געהערט פון דעם, האט ער געזאגט: די גאוה פון דעם האט אים צו געברענגט ער זאל טראכטן 
אז ער איז פאסיג צו האבן רוח הקודש, אבער וויבאלד ער איז נישט ראוי צו דעם, האט דעס 

דאווענען אויפגעטוהן האלב און ער איז פארבליבן נאר מיט דעם 'רוח' אן דעם 'קודש'... 

א רמז צו 'אמן' אין פרשת פרה
אויפן פסוק "ואסף איש טהור את אפר הפרה" )במדבר יט ט( ברענגט דער 'בעל הטורים' נאך 
צוויי פסוקים פון תנ"ך וואס אין זיי שטייט 'ואסף': "ואסף המצורע" )מלכים ב' ה יא(; "ואסף 
זעלבע  די  יב(, עס איז באקאנט אז ס'איז דא א פארבינדונג צווישן  יא  )ישעיה  נדחי ישראל" 
ווערטער עס צו טייטשן צוזאמען, און אזוי טייטש דער 'בעל הטורים' די פסוקים: ס'קומט אונז 
צו לערנען, אז ווען עס וועלן זיך צוזאם נעמען די אידן וואס זענען פארשטויסן געווען אינעם 
גלות ]="ואסף נדחי ישראל"[, וועט שוין נישט זיין מער דאס טויט ]="ואסף המצורע", ווייל א 
מצורע איז גערעכנט ווי א מת[ און מער וועט מען שוין נישט דארפן די אפר פרה ]="ואסף ... 

את אפר הפרה"[. 
די ראשי תיבות פון 'אפר' 'מצורע' 'נדחי' זענען 'אמן', א רמז צו דעם, אז אין זכות פון ענטפערן 
אמן, וועלן מיר זוכה זיין צו זעהן די ישועה פון די אידן וואס איז מרומז אין די דריי פסוקים, אזוי 

ווי דער בעל הטורים זאגט. )דברי מאיר חקת(
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רבי בנימין זאב יאקאבזאהן זצ"ל, וואס שפעטער איז ער געווען 
אהין  זיך  וואו  געוואוסט  נישט  האט  קאפנהאגן,  פון  רב  דער 
צוטוהן. נישט ווייניג יארן זענען אריבער אויף אים מיט זיין ווייב 
האבן  צו  געווען  זוכה  נאכנישט  האבן  זיי  און  חתונה,  זייער  פון 
א קינד. אין די צייט וואס זיי האבן געווארט צו געהאלפן ווערן, 
האבן זיי ביידע פארגאסן טייכן טרערן ביים דאווענען, זיי האבן 
די  אבער  פראפעסארן,  בעסטע  די  ביי  מזל  זייער  פראבירט 

ישועה איז נישט געקומען.
אין ענדע זומער פון שנת תרפ"א. אינעם אפרוה דערפל נעבן די 
גרעניץ פון די שטאט האמבורג האט רבי בנימין זאב זיך ארום 
געדרייט פארקלעמט. די ווייטע וועג ביז אהער האט ער געטוהן 
דורך די עצה פון זיין נאנטער ידיד וואס זיין ווייטאג האט אים 
בארירט ביז צום הארץ. 'דא האסטו א ספעציעלע מעגליכקייט' 
ידיד איבערגערעדט, 'דער צדיק רבי ישראל  – האט אים דער 
פון טשארטקוב, וואס איז געווען באקאנט אלץ פועל ישועות 
אויף די וועלט, קומט זיך אפרוהען אין האמבורג, אויף עטליכע 
זיין  דורך  ווערן  געהאלפן  וועסטו  דארט  אז  זיין  ס'קען  טעג, 

ברכה'.
זייער שנעל  צוויי מאל,  געטראכט  נישט  זאב האט  בנימין  רבי 
איז ער ארויף אויפן באהן וואס פארט קיין האמבורג, און נאך 
א לאנגע וועג האט ער זיך געטראפן שטיין אונטערן טיר פונעם 
טיר,  פונעם  שוועל  ביים  שטייט  ער  ווען  יעצט,  פונקט  רבי'ן. 
האט אים אנגעכאפט א צווייפל, ער איז דאך פון א אשכנזי'שער 
פון  וועלט  די  געקענט  נישט  בכלל  נאך  האט  ער  אפשטאם, 
צו א רבי,  צו רעדן  ווי אזוי  געוואוסט  נישט  חסידות, ער האט 
און אין טיפן הארץ האט ער אויך געטראכט וואס וועט דער רבי 

רעאגירן אויף זיין בקשה.
שפעטער האט ער זיך געשטארקט און האט געקלאפט אויפן 

טיר...
א  מיט  אויפגענומען  רבי  דער  אים  האט  וואונדער  זיין  צו 
טיש,  נעבן  געזעצט  אוועק  אים  האט  ער  בליק,  שמייכלדיגען 
און ער האט מיט זיין ליכטיגן פנים געווארט אויף וואס ער וועט 
ארויס זאגן פון מויל. מיט קורצע ווערטער האט רבי בנימין זאב 
אויסגערעדט איבער זיין צרה, און ווען ער האט געענדיגט זיינע 
ווערטער, האט ער אנגעהאנגען זיינע אויגן אין דעם רבי'ן וואס 
און  טיפע  זיינע  אין  איינגעזינקען  בענקל  זיין  אויף  געזיצן  איז 

הייליגע געדאנקען.
ווארטנדיגערהייט,  אים  אויף  אריבער  זענען  מינוטן  געציילטע 
און פלוצים האט זיך דער רבי ווי אויפגעכאפט און געפרעגט – 

'און וואס ווילסטו?...'.
רבי  – האט  י-ה'  צוועלעף שבטי  די  ווי  אזוי  קינדער  'צוועלעף 
אליינס  ער  און  צווייפיל,  קיין  אן  געענטפערט  זאב  בנימין 
די  אים  צו  יעצט  קומט  וואו  פון  געוואוסט  נישט  האט 

ווערטער.
'אויב ס'איז דעם באשעפערע'ס ווילן אזוי, וועט 
ער זיכער ערפילן דיין געבעהט' – האט דער 

רבי אים געזאגט.

צופרידן  נישט  אים  האט  ענטפער  די  וואס  זאב,  בנימין  רבי 
'איך  נאכלאזן.  נישט  וועט  ער  אז  באשלאסן  האט  געשטעלט, 
געהאלפן  איך  וועל  וועלן  וועט  באשעפער  דער  ווען  אז  ווייס 
ווערן, אבער איך בעהט פונעם רבי, אז ער זאל משפיע זיין אויף 
אים  האט  רבי  דער  תפילות'.  די  פון  כח  די  אין  געבעהט  מיין 
נישט געעטפערט, נאר ער האט איבער געזאגט, 'אויב דאס איז 

די ווילן פון השי"ת, זאל ער דיך ערפילן דעם געבעהט'.
בקשה  זיין  רבי'ן  פארן  זאגן  איבער  געוואלט  האט  בנימין  רבי 

גבאי  דער  אבער  מאל,  דריטן  צום 
האט אים אפגעהאלטן, און געזאגט 
אז דער רבי האט אים שוין געזאגט 

זיינ'ס'...
געלאפן  אדורך  שוין  זענען  יארן 
זאב  בנימין  רבי  דעמאלטס.  פון 
האט אנגעהויבן צו ארבעטן אינעם 
ישראל  אגודת  ארגאניזאציע 
אויך  האט  ער  און  איירופא  אין 
איז  וואס  התורה'  'קרן  די  געפירט 
זיי.  דורך  געווארן  געגרינדערט 
א  געווארן  איז  יארן  די  אינמיטן 
צווישן  פארבינדונג  ספעציעלע 
אים מיטן זוהן פונעם רבי'ן – וואס 
 – בערני'ו  רבי  גערופן  מ'האט 
ער  פלעגט  צייט  צו  צייט  פון  וואס 
אויערן:  זיינע  אין  וואונדערן  זיך 
נישט  איר  קומט  'פארוואס 
טאטע?',  מיין  באזוכן  קיינמאל 
אים  האט  זאב  בנימין  רבי  אבער 
וויבאלד ער האט  געענטפערט, אז 
מיטן  ציל  ספעציעלע  קיין  נישט 
נישט  זיך  ער  דערוואגט  באזוך, 
גדולי  די  אומזיסט  אפמוטשען  צו 

ישראל.
איז  טעג,  די  פון  איינע  אין 
רבי  צו  בערני'ו  רבי  צוגעגאנגען 
אז  אים,  זאגט  ער  און  זאב,  בנימין 
טאטן,  זיין  ביי  באזוך  לעצטן  ביי 
ער  באפוילן  טאטע  זיין  אים  האט 
די  צו  אים.  צו  ברענגען  אים  זאל 
האט  איינלאדענונג  פריוואטע 
און  אפזאגן,  געקענט  נישט  ער 
געפארן  זיי  זענען  צייט  קורצע  א 

צוזאמען קיין טשארטקוב.
גלייך ווען רבי בנימין זאב איז אריין 
אין צימער, נאך אזויפיל יארן וואס 
ער האט נישט זוכה געווען צו זעהן, 
האט דער רבי אים געזאגט: 'נו?'...

געווארן  נישט  איז  בנימין  רבי 

זיכרון איז אים באלד ארויף געקומען  זיין  פארוואונדערט, אין 
וואס ער האט געבעטן פונעם רבי'ן ביי יענע באגעגעניש וואס 
ער וועט נישט פארגעסן - 'צוועלעף קינדער אזוי ווי די צוועלעף 
שבטי י-ה', און ער האט גלייך געענטפערט: 'זעקס זוהן, ב"ה!'.

'טאקע אזוי, פונקט אזוי ווי איך האט דעמאלטס געהאלטן, אז 
תפילה עושה מחצה!' האט דער רבי אויסגעפירט, און ער האט 

באפוילן: 'בערני'ו, ברענג לעקעך און משקה'...
)'אשא דעי למרחוק' עמ' קפה(

עס איז פאר 
אלעמען באקאנט

"איך וויל ענק מעורר זיין אויף דעם ענין פון נישט צו רעדן בשעת'ן 
דאווענען. אסאך מאל שטיי איך און איך וואונדער זיך ווען איך זעה 
אז מ'שמועסט דווקא אינמיטן חזרת הש"ץ אדער אינמיטן ענטפערן 
נאכן  ביז  איינהאלטן  נישט  זיך  דען  מען  קען  רבא.  יהא שמיא  אמן 

דאווענען אדער ביז נאכן ענדיגן דעם קדיש?!

אין דעם גרויסן ענין פון ענטפערן 'אמן' דארף 
מען נישט מאריך זיין, וויבאלד עס איז פאר 
אלעמען באקאנט. 
פון איין זייט דעם גרויסן שכר אויף יעדן 
'אמן', און פון די אנדערע 
זייט דעם גרויסן 
שטראף אויף ווער 
ס'ענטפערט נישט.

)קונטרס דברי מוסר
 ]הדרכות ממרן בעל 
ה"ישועות משה" מוויזשניץ[  
שנים תשמ"ו – תש"נ עמ' פה(  

לכבוד דעם יארצייט

מיני
וואס געפאלט שבת קודש פרשת ש


