
די מקור צו די תפילה פון נפילת אפים
פון  תפילה  די  איז  דאווענען  ביים  אנמערקבאר  די מערסטע  איז  עס  וואס  טיילן  די  פון 
'נפילת אפים', וואס ווערט אויך אנגערופן 'תחנון'. צו דעם ספעציעלן מנהג וואס עס האט 
גאר א שטארקער מקור, נאך פון די צייטן פון די אבות הקדושים, און עס ציהט זיך פון איין 
דור צום קומענדיגן דור ביז אונזערע צייטן, איז דא צו דעם אסאך טעמים און געוויסע 
מנהגים, סיי אויפן דרך הסוד און סיי אויפן דרך הפשט. אין די ווערטער פון חז"ל ווי אויך 
אין די ספרים פון די ראשונים און די אחרונים, קענען מיר טרעפן אן א צאל באציהונגען 
צו דעם מנהג פון זאגן תחנון, זיינע סגולות און זיינע הלכות, אבער אין דעם קורצן מאמר 
די  פון  אביסל  נאר  קאסטן  און  ענין,  דעם  פון  עק  אינעם  נאר  אנרירן  קענען  מיר  וועלן 
זיסקייט פון די ווערטער פון אונזערע רבי'ס וואס האבן געזאגט איבער דעם, אז מיר זאלן 

קענען אפצושאצן אביסל מער די טייערקייט פון די דערהויבענע תפילה. 

אין אונזער פרשה ווערט דערמאנט די ענין פון נפילת אפים עטליכע מאל, צווישן זיי אין 
די פסוק וואס שטעלט אונז פאר דאס דאווענען פון משה און אהרן נאכן גרויסן קטרוג 

זיין  די אידן אלץ די קריג פון קרח און  וואס איז געווען אויף 
ֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו ֵא-ל ֱאלֵֹקי ָהרּוחֹת  לּו ַעל פְּ פְּ געמיינדע )טז כב(: "ַויִּ

ְקצֹף". ל ָהֵעָדה תִּ ר ָהִאיׁש ֶאָחד ֶיֱחָטא ְוַעל כָּ שָׂ ְלָכל בָּ

רבינו בחיי ביי אונזער פרשה אלץ  די פסוק צייכנט צו דער 
ער  און  דאווענען,  ביים  אפים  נפילת  פון  מנהג  די  צו  מקור 
ערקלערט אז צו דעם מנהג איז דא דריי שטארקע צילן: א. 
ווייזן  צו  ב.  שכינה;  מורא  די  אונז  אויף  רוהען  מאכן  צו  כדי 
סימבאליזירן  ס'טוהט  ג.  השי"ת;  צו  אונטערטעניגקייט  א 
אויך  און  חושים  אונזערע  פון  אונטערטעניגקייט  אונזער 
נאכלאזן אונזערע פריוואטע געפילן אנטקעגן די טייערקייט 

און די שיינקייט פון דעם בערשטן.

די יסודות פון די תפילה פון נפילת אפים
אין די פארזעצונג פון זיינע ווערטער באציהט זיך דער רבינו 
אין  ערקלערונג,  גרעסערע  א  מיט  יסודות  דריי  די  צו  בחיי 
וואס דאוונט דארף  צו פארשטיין אז דער  אנהויב געבט ער 
שפירן כאילו די שכינה וואלט געווען אנטקעגן אים, אזוי ווי 
עס שטייט )תהלים טז ח(: "שויתי ה' לנגדי תמיד", און וועגן 
דעם פעלט זיך אויס פארן מענטש א עקסטערע יראת שמים. 
אפים,  נפילת  ביי  פנים  אונזער  מיר  באהאלטן  דעם  וועגן 
און  באשיידנהייט  ארויס  ווייזן  מיר  וואס  דעם  דורך  ווייל 
פארשעמונג, וועט רוהען אויף אונז די יראת שמים וואס דאס 
איז ווי א תנאי צו א דאווענען ווי עס פאסט. און אזוי האבן 
מיר שוין געפונען ביי משה רבינו ע"ה וואס ער האט זיך אזוי 
געפירט, אזוי ווי עס שטייט )שמות ג ו( "ויסתר משה פניו כי 

ירא מהביט אל האלקים".

נאך שרייבט דער רבינו בחיי, אז די ענין פון נפילת אפים ווייזט 
און  זיך מצער  איז  ווען א מענטש  און  און אונטערטעניגן,  ווייטאג  פון  ענין  די  אויך אויף 
ער טעניגט זיך אונטער ווערט זיין דאווענען שנעלער אנגענומען, אזוי ווערט אויך אראפ 
הגדול,  אליעזר  רבי  ביי  מעשה  א  געווען  ס'איז  ב(:  נט  מציעא  )בבא  גמרא  אין  געברענגט 
ווען אלע גדולי ישראל אין שפיץ פון רבן גמליאל האבן אים  וואס אין די אלע יארן פון 
אריינגעלייגט אין א ח... ]ווייל ער האט נישט אנגענומען די מיינונג פון די אנדערע חכמים 
ביי די באקאנטע מחלוקת איבער די הלכה פון 'תנורו של עכנאי'[, האט אים זיין פרוי - 
'אימא שלום' וואס איז אויך געווען די שוועסטער פון רבן גמליאל - אפגעהאלטן ער זאל 
נישט פאלן אויף זיין פנים ביים דאווענען, כדי ער זאל זיך נישט אפרעדן ביי די תפילה פון 

נפילת אפים אויף די ח... וואס זיי האבן אים אריינגעלייגט.

אין איינע פון די טעג האט זיין פרוי אימא שלום זיך פארגרייזט אינעם חשבון פונעם עיבור 
החודש ]ד.מ. ווען עס געפאלט ר"ח[, און ווייל זי האט געמיינט אז דעם דרייסיגסטן טאג 
אין חודש וועט שוין זיין ראש חודש, האט זי נישט אכטונג געגעבן אויף איר מאן יענעם 
טאג, ווייל זי האט געוואוסט מיט א קלארקייט אז אין דעם טאג וועט ער נישט פאלן נפילת 
אפים. ]עס איז דא וואס זאגן אז זי האט געוואוסט אז עס איז נישט ראש חודש, נאר אין 
זייער טיר, און געבעטן פון איר א שטיקל  יענע מינוט האט א ארימאן געקלאפט אויף 
רבי  איז  טאג  יענעם  אין  אויפגאבע[.  איר  פון  פארגעסן  זי  האט  דעם  צוליב  ברויט, 
אליעזר יא געפאלן נפילת אפים, און ווען זיין פרוי האט עס באמערקט, איז איר 
נישט איבערגעבליבן נאר צו זאגן מיט א קלארקייט: 'שטיי אויף, האסט שוין 
אוועק גענומען די נשמה פון מיין גרויסער ברודער', אינצווישן זענען ארויס 
די הויכהילכער פון די שטוב פון רבן גמליאל אז ער איז אוועק פון דעם 
וועלט. אויך דער 'ערוך השלחן' )או"ח קלא ב( ברענגט די פאסירונג, 

כדי זיך צו לערנען אויף דעם גרויסן כח פון די תפילת תחנון.

אונזער  ווייזן  צו  איז  אפים  נפילת  ביים  ציל  דריטע  די  בחיי:  רבינו  דער  ווייטער  זאגט 
גרויסקייט  באגרעניצטע  אום  די  אנטקעגן  כוחות  באגרעניצטע  אונזערע  און  קליינקייט 
ער  פארדעקט  דעם  מיט  און  פנים  זיין  אויף  פאלט  איינער  אז  ווייל  באשעפער.  פונעם 
זיינע אויגן און ער פארמאכט זיין מויל, און זיינע הענט און פוס זענען ווי צוגעבינדן מיט 
אייזערנע קייטן, ווייזט ער מיט דעם אז ער שטימט צו ביי זיין געדאנק אז ער קען נישט 
פארזעהן פון פאראויס זיין שאדן אזוי אויך זיין נוצן, און ער ווייסט אויך נישט די וועגן פון 
השי"ת און זיינע ענינים, און ער קען נישט ערפילן זיין אייגענעם ווילן אויב השי"ת וועט 
נישט צושטימען צו אים. וועגן דעם האט אויך געזאגט רבינו האי גאון, אז עס איז פאסיג 
פאר א מענטש צו פאלן אויף די לינקע האנט, ווייל דאס פאלן אויפן פנים איז א מוסטר פון 
זיך אונטערטעניגן, איז פאסיג מיר זאלן אונטערטעניגן די לינקע האנט וואס ווייזט אויף 

פרייהייט, ווייל אויף איר לאנען מיר זיך אן אינעם נאכט פון יו"ט פסח זמן חרותנו. 

ריכטיגע מסירות נפש
די  ברענגט  און  צו  ער  לייגט  קלא(  )או"ח  יוסף'  'בית  אין 
ווערטער פון זוהר הקדוש )במדבר קכ ב( אז די ענין פון נפילת 
אפים איז א תפילה אויף א וועג פון א ריכטיגע מסירות נפש, 
אזוי ווי א מענטש פאלט אראפ מאכט-לאז, וועגן דעם דארף 
א מענטש אינזין מיט א ריכטיגע כוונה ווען ער פאלט אויף 
וועגן דעם אויבערשטנ'ס  זיין  נפש  צו מוסר  זיך   – זיין פנים 

כבוד.

חסידים דערציילן אויף הרה"ק רבי צבי הירש פון זידיטשוב 
זצ"ל, אז ער האט זיך נישט געפירט צו זאגן תחנון אום ערב 
שבת און אין זונטאג. און ער האט עס געגעבן צו פארשטיין 
און ער האט אזוי געזאגט, אז וועגן דעם גרויסן קדושה פון 
די תפילה פון נפילת אפים, דארף ער אנגרייטן זיין זעהל צו 
דעם איין טאג פריער, און ווייל ער ווייסט אז שבת קען ער זיך 
נישט צו גרייטן צו דעם, וועגן דעם זאגט ער נישט קיין תחנון 
אום זונטאג. און אזוי אויך ערב שבת פלעגט ער עס נישט צו 
זאגן, ווייל ער איז געווען געוואוינט עס צו זאגן מיט א גרויסע 
כוונה און מיט א ריכטיגע מסירות נפש אזוי ווי עס שטייט אין 
זוהר, האט ער געציטערט אז ס'קען זיין אז ער וועט נסתלק 
וועלן  מענטשן  נאנטע  זיינע  און  תחנון,  זאגן  אינמיטן  ווערן 
וועגן  שבת,  ערב  אין  באערדיגן  זיין  מיט  פלאגן  דארפן  זיך 
דעם האט ער נישט געזאגט קיין תחנון אום ערב שבת )דברי 

יחזקאל החדש, הליכות, תחנון(.

באהעפטן נפילת אפים צו שמונה עשרה
אויף די פאסירונג וואס איז פריער דערמאנט געווארן וועגן 
נאך  און  ב(  נט  )ב"מ  ריטב"א  דער  זיך  האט  שלום,  אימא 
ראשונים געוואונדערט: עס קען דאך נישט זיין אז די פרוי פון 
זי  האט  וואו  פון  איז  טאג,  אגאנצן  אים  פון  געריקט  אוועק  נישט  זיך  האט  אליעזר  רבי 

געוואוסט אז ער וועט נישט פאלן אויף זיין פנים ווען זי וועט נישט זיין נעבן אים?

צו  נאנט  ווערן  געטוהן  דארף  אפים  נפילת  אז  ריטב"א  דער  אויס  פירט  קשיא  די  אלץ 
לויט  און  נישט מיט רעדן,  זיי אפילו  צווישן  זיין  נישט מפסיק  און מ'טאר  שמונה עשרה, 
דעם האט ער פארענטפערט, אז אימא שלום האט געוואוסט ווען איר מאן איז געוואוינט 
צו ענדיגן זיין דאווענען, און אויף די צייט האט זי אכטונג געגעבן צו זיין נעבן אים און אים 
אפהאלטן פון צו פאלן נפילת אפים. אזוי האט אויך גע'פסנק'נט דער לבוש )קלא א( אז די 
תחנון ווערט נישט אזוי שטארק אנגענומען, נאר ווען ער איז נאנט צום שמונה עשרה וואס 

דעמאלטס ווערט עס גערעכנט ווי א לאנגע תפילה.

טאג  דעם  זאל  עשרה,  שמונה  נאכן  אויסגערעדט  ס'האט  ווער  אז  זאגן  וואס  דא  ס'איז 
נישט פאלן אויפן פנים, און ער זאל נאר זאגן די תחנון אליינ'ס )שלחן הטהור פון הרה"ק פון 
קאמרנא, קלא ב(. אבער די פוסקים שרייבן שוין נישט ווי די מיינונג, נאר אפילו אז לכתחילה 
טאר מען נישט רעדן צווישן די שמונה עשרה צו די תחנון, דאך, אויב ער האט יא גערעדט, 
דארף ער יא פאלן נפילת אפים )זעה מ"ב ס"ק ב(. און באמת פון די הלכה האבן די מקובלים 

גד'  אל  דוד  'ויאמר  פסוק  די  אפים  נפילת  די  פאר  זאגן  נישט  מ'זאל  אז  גע'פסק'נט 
)זעה כה"ח קלא לד(. און פון דעסוועגן, וועגן ענטפערן אמן, אפילו אמן אויף ברכות, 

זיין צווישן די  מגדים' )אין משב"ז ס"ק א( אז מ'מעג מפסיק  'פרי  שרייבט דער 
שמונה עשרה צו נפילת אפים.

רבי  גאון  דער  צוגעלייגט  האט  הלכה  די  צו  טעם  שיינע  אספעציעלע 
נפתלי בומבאך )הקדמה לשו"ת 'גבעת הלבונה'(: פארן דאווענען פעלט 
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די גרויסע מעלה פון די תפילה פון נפילת אפים
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

איש אמונות רב ברכות
ַרב  ֱאמּונֹות  "ִאיׁש  שטייט:  כ(  כח  )משלי  פסוק  אין 
יר לֹא ִינֶָּקה", די חכמים האבן עס  ָרכֹות ְוָאץ ְלַהֲעשִׁ בְּ
ברכות'  רב  'איש אמונות  א(:  נא  )שמו"ר  גע'דרש'נט 
געווארן  געזאגט  איז  אים  אויף  וואס  ד.מ. משה,   –
"בכל ביתי נאמן הוא", און ער האט זוכה געווען אז 
ס'זאל רוהען די ברכה אין אלע זיינע טוהונגען; 'ואץ 
געווען א  וואס איז  ד.מ. קרח   – ינקה'  להעשיר לא 
לוי, און ער האט געוואלט זיין א כהן גדול, און זיין 
סוף איז געווען אז ער איינגעשלינגען געווארן אין 
די ערד, ער מיט אלעס וואס האט געהערט צו אים.

האט דער צדיק רבי יחזקאל פון קאזמיר זיע"א עס 
אנגערופן  ווערט  רבנו  צו פארשטיין: משה  געגעבן 
צוליב  ווייל  אמונות',  'איש  טיטול  מיטן  פסוק  אין 
פון  זיין  געוואלט  נישט  ער  האט  ענוה  גרויסע  זיין 
האט  ער  נאר  אידן,  די  בענטשן  זיי  וואס  כהנים  די 
געוואלט זיין פון די לווים וואס ענטפערן אויף דעם 
דער  גרעסער  מער  איז  עס  אז  וויבאלד  און  אמן, 
די ברכה,  זאגט  וואס  ווי דער  וואס ענטפערט אמן 
האט ער זוכה געווען צו זיין 'רב ברכות'. אבער קרח 
האט געוואלט נעמען פאר זיך די כהונה גדולה, און 
דורך דעם זיין דער וואס בענטשט, אויב אזוי, האט 

ער באקומען גיהנם. )'נחמד מזהב' פקודי(

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

די תפילה פון די קדושי 'בורדיל'

"אז  א(  לא  )ברכות  זאגן  חז"ל  ווי  אזוי  בשמחה,  זיין  צו  אויס  זיך 
וועגן  טרויער",  א  אין  מ'איז  ווען  דאווענען  שטעלן  נישט  זיך  מ'טאר 
גרויסקייט פון  דעם פאר שמונה עשרה דערציילן מיר נאר איבער דאס 
אונזער  פון  טראכטן  שוין  מיר  דארפן  דאווענען  נאכן  באלד  אבער  השי"ת, 
וועגן דעם, באלד  נידריקייט אנטקעגן דאס אום באגרעניצטע כח פון השי"ת, 
נאכן דאווענען פאלן מיר אויף אונזער פנים, וואס איר גאנצע ציל איז אז א מענטש 
נישט  מען  טאר  דעם  וועגן  און  נידעריקייט.  אייגענעם  זיין  אין  איינדערקענען  זאל 
מפסיק זיין צווישן שמונה עשרה צו נפילת אפים, ווייל א מענטש טאר נישט אוועק גיין 
פונעם דערהויבנקייט פונעם דאווענען, פאר ווען ער וועט קלאר וויסן זיין ריכטיגע ווערד. 

ואנחנו לא נדע מה נעשה
אין די פארזעצונג פון זיינע ווערטער, ערקלערט דער 'לבוש' א טעם פארוואס נאכן נפילת 
אפים זאגן מיר די פסוק )דה"י ב' כ יב(: "ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו", ווייל פון 
די ווערטער פון משה רבינו איבער זיין דאווענען אויפן בארג: "ואשב בהר" וואס דאס איז 
טייטש זיצנדיג, )דברים ט ט(; "ואנכי עמדתי בהר" וואס דאס מיינט שטייענדיג, )שם י י(; 
"ואתנפל לפני ה'" וואס דאס מיינט געפאלן צו ה' )שם ט כה(, לערנען מיר ארויס אז משה 
רבינו האט געדאוונט זיצנדיג, און שטייענדיג און אויך ווען ער איז געפאלן אויף זיין פנים. 
זיך צו דערנעטערן צו אזא שטאפל פון דאווענען, דאווענען  זיין  זוכה  זאלן  און כדי מיר 
מיר אויך אויף דעם וועג: בעפאר שמונה עשרה דאווענען מיר זיצנדיג, ביי שמונה עשרה 
- שטייענדיג, און באלד נאכדעם פאלן מיר אויף אונזער פנים. אויסער די דריי וועגן פון 
דאווענען ווייסן מיר נישט וואס נאך צו טוהן, וועגן דעם זאגן מיר נאכן תחנון "ואנחנו לא 

נדע מה נעשה".

אין ספר 'תולדת יצחק' פון הרה"ק פון נעשכיז )פרשת שופטים( האט ער זיך געשטעלט 
פארוואס זאגן מיר ביי די תפילה 'כי 'עליך עינינו', וואס ד.מ. 'אויף דיר', און נישט 'כי אליך 
עינינו', וואס איז טייטש 'צו דיר'. האט ער עס געגעבן צו פארשטיין בדרך דרש, אז אונזער 
כוונה ביי די תפילה איז צו זאגן צו השי"ת: רבש"ע, אונזער ציל ביים דאווענען איז נישט 
וועגן אונז, נאר עליך עינינו, אונזער געבעהט איז אויף דיר, ווייל ווען מיר זענען אין גלות 
איז אויך די שכינה מיט אונז אין גלות, און דורך דעם וואס דו וועסט אונז העלפן, וועסטו 

אויך ארויס נעמען די שכינה פון איר גלות.

א צדיק אנשטאט א ספר תורה
ס'איז א באקאנטע הלכה אז מ'פאלט נישט נפילת אפים נאר אין א פלאץ וואס עס איז דא 
א ספר תורה ]זעה אין רמ"א או"ח קלא ב[. און די טעם פון דעם שרייבט רבי אהרן ברכיה 

נפילת  ביי  אז  וויבאלד  א(,  הקטורת  ענן  עתר,  יבק',  )'מעבר  ממודינא 
אפים דארף מען האבן א גרויסע כוונה, טאמער עס וועט ערוועקט ווערן 

די מדת הדין און זיך אקעגן שטעלן די מדת הרחמים, וועגן דעם איז פאסיג 
מ'זאל נישט אזוי טוהן נאר אנטקעגן א ספר תורה, וואס זיין זכות וועט באשיצן 

- די וואס דאווענען - פון די דינים.
א איינגארטיגן חידוש אין דעם ענין טרעפן מיר אין די ווערטער פון הרמ"ע מפאנו 

)'עשרה מאמרות', חיקור דין, ח"א פכ"ג; ס'ווערט געברענגט אין קורצן אין הג' חתם סופר אויפן 
שו"ע( אז עס זענען דא צדיקים וואס קענען ריכטיג אינזין האבן אזוי ווי עס דארף צו זיין, 
און וועגן דעם ווערן זיי גערעכנט ביי די ענין ווי זיי וואלטן געווען א ספר תורה. די הלכה 
לערנען מיר ארויס פון יוסף הצדיק וואס וויבאלד ער איז געווען אין א בחינה פון א ספר 
תורה, וועגן דעם איז יעקב אבינו געפאלן אויף זיין פנים ווען ער האט זיך געטראפן מיט 
אים. אבער לייגט צו הרמ"ע מפאנו, אז עס איז זיכער אז נישט יעדער איינער קען קומען 
זאגן אויף זיך אז ער איז אין די מדריגה, נאר איינציגע מענטשן וואס זענען טאקע פאסיג 

צו דעם, זיי קענען ערזעצן דאס חשיבות פון א ספר תורה.
א אינטערסאנטע ערציילונג ווערט געברענגט אין ספר 'נר ישראל' )ח"ד עמ' לד( אויף דעם 
צדיק רבי ישראל פון ריזשין זיע"א, אז איינמאל ווען ער איז געווען אונטערוועגנס מיט 
זיינע באגלייטער'ס אין א וואלד, איז נאך דעם וואס דער שליח ציבור האט איבער געזאגט 
די שמונה עשרה, האבן זיי נישט געוואוסט צי זיי זאלן זאגן תחנון צי נישט, האט ער זיי 

געזאגט: נו, איך בין דאך דא... ד.מ. איך בין דאך ווי א  ספר תורה.

אמן אין די פרשה
יר לֹא ִינֶָּקה", די חכמים  ָרכֹות ְוָאץ ְלַהֲעשִׁ אין פסוק )משלי כח כ( שטייט: "ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב בְּ
האבן עס גע'דרש'נט )שמו"ר נא א(: 'איש אמונות רב ברכות' – ד.מ. משה, וואס אויף אים 
איז געזאגט געווארן "בכל ביתי נאמן הוא", און ער האט זוכה געווען אז ס'זאל רוהען די 
א  געווען  איז  וואס  ד.מ. קרח   – ינקה'  לא  'ואץ להעשיר  זיינע טוהונגען;  אין אלע  ברכה 
לוי, און ער האט געוואלט זיין א כהן גדול, און זיין סוף איז געווען אז ער איינגעשלינגען 

געווארן אין די ערד, ער מיט אלעס וואס האט געהערט צו אים.
רבנו  משה  פארשטיין:  צו  געגעבן  עס  זיע"א  קאזמיר  פון  יחזקאל  רבי  צדיק  דער  האט 
ווערט אנגערופן אין פסוק מיטן טיטול 'איש אמונות', ווייל צוליב זיין גרויסע ענוה האט 
ער נישט געוואלט זיין פון די כהנים וואס זיי בענטשן די אידן, נאר ער האט געוואלט זיין 
פון די לווים וואס ענטפערן אויף דעם אמן, און וויבאלד אז עס איז מער גרעסער דער וואס 
ענטפערט אמן ווי דער וואס זאגט די ברכה, האט ער זוכה געווען צו זיין 'רב ברכות'. אבער 
קרח האט געוואלט נעמען פאר זיך די כהונה גדולה, און דורך דעם זיין דער וואס בענטשט, 

אויב אזוי, האט ער באקומען גיהנם. )'נחמד מזהב' פקודי(
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א מורא'דיגע ערציילונג וואס אנטפעלקט פאר אונז די פריעדריגע 
ווערט  'תחנון',  ביים  איז  וואס  רחום'  'והוא  די תפילה  פון  מקור 

געברענגט נאך אין די ספרים פון די ראשונים:

ארויף  איז  לאנג  פון  נישט  חורבן.  פונעם  טעג  מורא'דיגע  די 
אויף  האלטן  מלחמה  מיליטער  זיין  מיט  רשע  דער  אספסיינוס 
אירע  מיט  שני  בית  דעם  אינגאנצן  צובראכן  האט  ער  ירושלים, 
און  ירושלים  שטאט  די  געמאכט  חרוב  האט  ער  פונדאמענטן, 
פון  פארבליבענע  די  און  איינוואוינער,  אירע  גע'הרג'ט  האט  ער 
עס  אויב  לאנד.  פרעמדע  א  צו  פארטריבן  ער  האט  רעטונג  די 
זיי  פון  טייל  א  נאך  ער  האט  דעם,  מיט  געווען  גענוג  נישט  איז 
נישט געווען  וואס איז  וועג  גרויזאמען  זייער א  פארטריבן אויף 

נאך אזוי ווי דעם.

– האבן אפגעווארט  א שיף  פון  אויסזעהן   א  אן   – אסאך שיפן 
אינעם פארט, וואו צו זיי זענען געפירט געווארן טויזנטער אידן 
פון די חשובע איינוואוינער פון איינגעבראכענע שטאט ירושלים, 
צו וואנדערן צו א אומבאקאנטן ארט. איינער נאכן צווייטן זענען 
די אידן אריינגעפירט געווארן צו די שיפן, צוקלאפט און צובראכן, 
די טירן האט מען פארמאכט נאך זיי, און זיי האבן געווארט אויף 
דער קאפיטאן זאל זיי פירן ערגעץ וואו, מיט א האפענונג אז אין 

די ענדע פון די רייזע וועלן זיי אנקומען אין א רוהיגע לאנד.

עטליכע שעה'ן נאכדעם, זענען זיי געוואר געווארן דעם ביטערן 
אמת. אספסיינוס האט אינגאנצן נישט געקלערט זיי צו לאזן גיין 
זיין  צו א פארזיכערטע לאנד,  צו שיקן  זיי  ווילן, אדער  זייער  צו 
גרויזאמע פלאן איז געווען א נעץ פון א אכזרית'דיגע טויט פאר 
קאפיטאן  קיין  אן  אזוי,  געווען.  דארט  זענען  וואס  טויזנטער  די 
זענען די שיפן אריינגעשלעפט געווארן אינמיטן די ים, וואו דארט 
האט מען זיי פארזלאזט אליינס, און זיי זענען געגעבן געווארן צו 

די גוטסקייט פון די רוישיגע כוואליעס.

צום  פלאץ  איין  פון  געווארפן  שיפן  די  זיך  האבן  טעג  לאנגע 
כוחות  שוואכע  זייערע  מיט  פראבירט  האבן  אידן  די  צווייטן, 
עס צו פירן, אבער פון טאג צו טאג איז זייער צושטאנד געווארן 
ערגער ביז צו ווערן אינגאנצן פארצווייפלט. זיי האבן געדאוונט 
צוגעהרעט  האט  השי"ת  און  הארצן,  טיפן  פון  אויבערשטן  צום 
זאל  זי  ווינט,  די  אויף  באפוילן  האט  ער  און  געשריי,  וויי  זייער 
בלאזן שטארק, און זי האט געפירט די שיפן צו א פארזיכערטע 

פארט, צו די לענדער 'ליידון', 'ארלדו', און 'בורדיל'.

די וואס זענען געפארן אויף דעם שיף וואס האט גערוהט נעבן 
בורדיל זענען אראפ פונעם שיף, און זיך אנגעהויבן זיך צו באזעצן 
א  בורדיל  אין  געוועלטיגט  האט  צייט  יענע  אין  שטאט.  די  אין 
גוט-הארציגער הערשער, וואס האט זיי אויפגענומען מיט א 
שיינע אויפנאמע, ער האט געזארגט פאר זיי צו א פאסיגע 
און  פעלדער  געגעבן  אויך  זיי  האט  ער  און  וואוינונג, 

וויין-גערטנער זיך צו שפייזן.

אויפגעהאלטן  אידן  די  זיך  האבן  יארן  אסאך 
דער  ביז  רויהיגקייט,  א  מיט  בורדיל  אין 

א  געווארן  איז  אים  אנשטאט  און  געשטארבן,  איז  הערשער 
אנדערער הערשער, א רשע און א אכזר נישטא נאך אין זיין גלייכן. 
מיט זיין גרויסע שלעכטקייט האט ער געזארגט צו איבערדרייען 
פון  געטוהן,  האט  פריערדיגער  דער  וואס  זאך  גוטע  יעדע  א 
איבערהויפט  געפילט  זיך  האט  אכזריות  זיין  שלעכט.  אויף  גוט 

טאג  יעדן  א  אידן,  די  אנטקעגן 
און  שלעכטע  נייע  באנייט  ער  האט 
זייער  אין  וואס  גזירות,  שווערע 
צו  צוגעברענגט  עס  האט  קורצן 
ביז  צושטאנד,  ביטערן  א  זייער 
א  דורך  שטארבן  פון  געפאר  א  צו 

משונה'דיגן טויט רח"ל.

צווישן די פארטריבענע פון ירושלים 
בורדיל,  אין  געווען  זענען  וואס 
וואס  ברודער  צוויי  געווען  זענען 
און  יוסף  געווען  איז  נעמען  זייערע 
בנימין, און מיט זיי איז געווען זייער 
נאמען  זיין  וואס  שוועסטער-קינד 
זענען  דריי  זיי  שמואל.  געווען  איז 
תורה  אין  אויסגעצייכנט  געווען 
זיי  אויך  און  ערליכקייט,  אין  און 
געשריגן  ברודער  זייערע  ווי  האבן 
צום אויבערשטן, זיי האבן געפאסט 
זייערע  אויף  זעק  אנגעטוהן  און 
הילף  אויפן  געווארט  און  קערפער 

פון השי"ת.

מיט זייער גרויסע ערליכקייט האבן 
ספעציעלע  א  פארפאסט  אויך  זיי 
איז  וואס  תפילה,  דערהויבענע 
רחום'.  'והוא  נאמען  מיטן  באקאנט 
יוסף האט געשריבן פון 'והוא רחום' 
ביז 'כי א-ל מלך חנון ורחום אתה'; 
מלך  'אנא  פון  ברודער  זיין  בנימין 
און  כמוך',  'אין  ביז  וחנון'  רחום 
שוועסטער-קינד  זייער  שמואל 
ה'  ישראל  'שמע  ביז  כמוך'  'אין  פון 

אלקינו ה' אחד'.

האט  תפילה  ספעציעלע  זייערע 
נישט  זענען  עס  און  אויפגעטוהן, 
א  אויף  און  צייט  אסאך  דורך 
השי"ת  האט  וועג  וואונדערליכן 
לרווחה  מצרה  אויסגעלייזט  זיי 
ביטערן  א  פון  לאורה,  ומאפילה 
טויט צו א גוטע און גליקליכע לעבן. 
דעמאלטס האבן זיי דריי באשלאסן 
צו שרייבן די סדר פון די תפילה פון 

'והוא רחום', און עס שיקן צו אלע אידישע קהילות וואס האבן 
מאנטאג  א יעדן  שטענדיג,  זאגן  צו  עס  גענומען  אונטער  זיך 
זיי דעמאלטס  ווי השי"ת האט  אזוי  רצון  ויהי  און דאנערשטאג. 
געהאלפן, זאל ער אונז אויך העלפן פון אלע אונזערע צרות. אמן.

)כלבו סימן יח; פירוש התפילה לרוקח סז(

בס"ד

אין עש"ק פרשת בהעלותך איז פארגעקומען 
אין שטוב פון מרן הגאון רבי יצחק זילבערשטיין שליט"א 

דער רב פון רמת אלחנן,
 די חודש'ליכע הגרלה פאר די וואס נעמען א טייל אין די 

פראיעקט 'שחר אקדמך' צו שטארקן דאס זאגן ברכות השחר
 מיט א חברותא ביי די בני הישיבות.

אינמיטן דעם איבערראשנ'דיגער מעמד האט דער רב געבעטן איבערגעבן  
צו  זיך  געווען  זוכה  האבן  וואס  הישיבות  בני  די  צו  געבעהט  פריוואטע  א 
אינעם  חברותא  א  מיט  השחר  ברכות  די  זאגן  פון  ענין  דעם  אין  שטארקן 

פאריגן חודש:

זיך צו אנשליסן אין דעם 
פריאיעקט 'שחר אקדמך' 

פאר די בני הישיבות
 פארבינדט זיך נאך היינט 

צום נומער טעל:

אחד מלאך נברא

די ראשי תיבות פון 'אמן' איז 'א'חד מ'לאך נ'וצר'; 
און די אפטייטש פון ענטפערן אמן איז די קבלת מלכות שמים און 

זאגן אז ער גלייבט אין די ברכה וואס איז געזאגט געווארן.
וואויל איז פאר ענק בני תורה וואס ענק זענען זוכה צו זאגן די 

ברכות השחר מיט א חברותא א יעדן טאג!
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