
די מנהג פון השתטחות אין די ווערטער פון חז"ל 

און  גיין  פון  ענין  דעם  איבער  ישראל  כלל  ביי  דא  איז  חשיבות  געווענליכע  אויסער  א 
די  געפירט  זיך  האבן  צייטן,  פריערדיגע  די  אין  נאך  צדיקים.  פון  קברים  אויף  דאווענען 
פון  קברים  די  אויף  זיין  משתטח  זיך  און  גיין  צו  ארויף  אונז  פון  חשובע  די  און  ערליכע 
פון  ביכער  פריערדיגע  די  אין  גוטס.  אלעס  דארטן  אויסבעטן  און  קדושים,  און  צדיקים 
די רייזעס, אויך אין די באשרייבונגען פון די אמאליגע צייטן, וועלן מיר שטענדיג קענען 
טרעפן א דערמאנונג איבער דעם אלטן מנהג, וואס דורך אריינטראכטן אין אונזער פרשה 
און אין נאך עטליכע פלעצער וואס וועלן געברענגט ווערן אין די פארזעצונג פון אונזערע 

ווערטער, וועלן מיר אויך געוואר ווערן ווי טיף און ווי שטארק איז עס אויסגעבויעט.
באהאלטן  איז  דעם,  איבער  באקאנטע מקורות  מער  די  פון  איינס  דערמאנט,  פריער  ווי 
פון  וועג  די  אונז  פאר  פארשטעלן  ביים  פרשה,  אונזער  אין  ס'שטייט  וואס  פסוק  די  אין 
חז"ל  האבן  דעם  אויף  ֶחְברוֹן",  ַעד  ַויָּבֹא  ַבנֶֶּגב  "ַויֲַּעלּו  כב(:  )יג  כנען  לאנד  אין  מרגלים  די 
וואלט  זענען געקומען'  'זיי   – 'ויבאו'   - "'ויבא עד חברון'  ב(:  )סוטה לד  געוואונדערט  זיך 

צוועלעף  די  פון  דאך  זיך  רעדט  עס  ווייל  שטיין!  געדארפט 
לערנט  דא  פון  געזאגט:  רבא  "האט  זיי:  ענטפערן  מרגלים", 
מען, אז כלב האט זיך אפגעשיידט פון די עצה פון די אנדערע 
מרגלים און ער איז געגאנגען צו די קברים פון די אבות, און 
ער האט זיי געבעטן: מיינע עלטערן, בעט'ס אויף מיר רחמים, 

אז איך זאל ווערן געראטעוועט פון די עצה פון די מרגלים".
קבר  די  איבער  געזאגט  אונז  חכמים  די  האבן  אויך  אזוי 
יעקב  האט  "פארוואס  פב(:  וישלח  רבה  )בראשית  רחל  פון 
קיין  פירט  וואס  וועג  אויפן  רחל  באערדיגן  צו  באשלאסן 
גיין  וועלן  וואס  די אידן  געזעהן אז  יעקב האט  נאר  אפרת? 
אין גלות וועלן דארטן אריבער גיין, וועגן דעם האט ער איר 
רחמים".  אידן  די  אויף  בעטן  זאל  זי  כדי  באערדיגט  דארטן 
אין 'ספר הישר' )פרשת וישב( ווערט נאך געברענגט, אז ווען 
יוסף איז געטראגן געווארן קיין מצרים, האט ער געבעטן פון 
וועג  די  נייטן  זאלן  זיי  געפירט,  אים  האבן  וואס  מדינים  די 
אריבער צו גיין אין בית לחם, די פלאץ וואו עס איז באערדיגט 
זיך  און  געשטאנען  ער  איז  דארט  רחל,  מאמע  זיין  געווארן 
אויסגעשפרייט אויף איר קבר מיט א געוויין און א געבעהט, 
און געבעטן פון איר אז זי זאל בעטן אויף אים ער זאל זוכה 
זיין צו סיעתא דשמיא אין דעם שווערן וועג וואס ווארט אויף 

אים.
גאר וואונדערליכע ווערטער זאגן אונז חז"ל איבער די אורזאך 
פון דאס פארהוילנקייט פון די קבר פון משה רבינו )'עין יעקב' 
איז  "פארוואס  נישטא(:  עס  איז  גמרא  אונזער  ביי  א,  יד  סוטה 
באהאלטן געווארן די קבר פון משה פון די אויגן פון מענטשן? 
ווייל פאר השי"ת איז שוין געווען אנטפלעקט אז דאס בית 
המקדש וועט חרוב ווערן, און די אידן וועלן גיין אין גלות. און 

ס'קען זיין אז זיי וועלן דעמאלטס קומען צו די קבר פון משה 
רבינו, און זיך אוועק שטעלן דארטן מיט א געוויין, און בעטן פאר משה רבינו און אים אזוי 
זאגן: "משה רבינו שטיי אויף און דאוון פאר אונז". און משה רבינו וועט אויפשטיין און וועט 
צושטערן די גזירה, ווייל צדיקים זענען באליבט נאך זייער טויט מער ווי ביים זייער לעבן...".

די סגולה פון די קברים פון די צדיקים

אין דעם קורצע בלעטל, וועלן מיר נישט קענען ארום נעמען די פולע זאכן וואס עס זענען 
געשריבן געווארן אין די ספרים הקדושים איבער די סגולה פון די קברים, אז די תפילות 
ווערן דארטן מער אנגענומען, אבער מיר וועלן פראבירן נאר אנצורירן אינעם עק פון דעם 
וואס זענען געזאגט  ווערטער  גרויסן פארצווייגטן ענין, און ארויס ציעהן עטליכע פערל 

געווארן דורך די באלייכטער'ס פון כלל ישראל.
בית  די  צו  גיין  צו  צוגעוואוינט  מ'איז  "וואס   : יח(  אות  תענית  )הל'  שרייבט  מהרי"ל  דער 
וואו עס ליגן  ווייל אין די בית הקברות איז די פלאץ  ווען מען פאסט... איז עס  הקברות 
דאס  און  פלאץ,  טהור'דיגע  און  הייליגע  א  עס  איז  דעם  דורך  און  צדיקים,  די  דארטן 

דאווענען דארט אויף די הייליגע ערד ווערט מער אנגענומען".
אין 'דרשות הר"ן' )הדרוש השמיני( פארמערט ער צו ערקלערקן, אז וויבאלד ווען די צדיקים 
האבן געלעבט איז די שפע אראפ פון הימל דורך זיי, וועגן דעם, אויך נאך זייער טויט 
פאסט זיך אז די שפע זאל זיך געפונען נעבן וואו זיי זענען באערדיגט; ווייל זייערע 
ביינער וואס זענען געווען די כלים פארן געטליכן שפע ווען זיי האבן געלעבט, 
איז עס געבליבן ווייטער גענוג פאסיג און חשוב עס זאל קענען באקומען די 
שפע אויך נאך זייער אוועק גיין פון די וועלט. ענליך צו די ווערטער פונעם 
ר"ן שרייבט אויך דער מבי"ט )שער התפילה פ"ה(, און לייגט צו, אז וועגן 

דעם, דער וואס דאוונט נעבן די קברים פון צדיקים, פאסט זיך אז זיין דאווענען זאל ווערן 
ווען עס איז געדאווונט געווארן אליינ'ס, אדער אויב ער האט חלילה  אנגענומען – אויך 

נישט געדאונט מיט כוונה ווי עס דארף צו זיין.
הגלעדי  ברזילי  פון  געבעהט  אויפן  )תנ(  חסידים'  'ספר  אין  שטייט  ערקלערונג  א  נאך 
פון דוד המלך 'איך וויל שטארבן אין מיין שטאט' )שמואל ב' יט לח(, אז ברזילי האט דאס 
געבעטן, ווייל ער האט געוואלט אז זיינע פריינד זאל קענען קומען צו זיין קבר, ווייל עס 
איז דא א ספעציעלע הנאה פאר די טויטע ווען זייערע באליבטע און נאנטע גייען צו זייערע 
קברים. און נאך לייגט צו דער 'ספר חסידים', וועגן דעם אין די צייט ווען די לעבעדיגע 
זיי  זיי אן די געבעהט און  זיי זאלן דאווענען אויף די לעבעדיגע, נעמען  זיי אז  בעטן פון 
דאווענען, אזוי ווי מיר טרעפן ביי כלב בן יפונה, אז ווען ער האט זיך גענויטיגט אין א ישועה 

איז ער געגאנגען צו די קברי אבות. 

וואס מעג מען דאווענען ביי די קברים פון די צדיקים?

מיר האבן געלערנט, אז צו א תפילה ביי א קבר פון א צדיק איז דא א ספעציעלע מעלה. 
אופן  וועלעכן  אויף  צו קלאר מאכן  אונז  אויף  ליגט  אזוי  אויב 
איז פאסיג עס זאל געטוהן ווערן. אין דעם ענין טרעפן מיר 

עטליכע מיינונגען אין די פוסקים:
צום ערשט וועלן מיר אנצייכענען די ווערטער פונעם מהר"ם 
צו  איסור  זיכערער  א  איז  עס  אז  רצג(,  או"ח  )שו"ת,  שיק 
דאווענען צום נפטר, און פון אים בעטן, ווייל אין דעם איז דא 
די לאו פון "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" )שמות כ ג(, 
וואס די לאו איז אז מ'טאר נישט גלייבן אז עס איז פארהאנען 

נאך א כח אין דעם וועלט, אויסער השי"ת.
חז"ל  פון  ווערטער  די  אין  אויס  זעהט  עס  וואו  לויט  אבער 
אסאך  נאך  אין  ]און  געווארן  דערמאנט  פריער  זענען  וואס 
פלעצער – זעה אין שו"ת 'מנחת אלעזר' ח"א סי' סח[ זעהט 
אויס, און אזוי פירט אויס דער 'פרי מגדים' )או"ח תקפא, בא"א 
טז( להלכה פונעם לשון פון דעם פריערדיגן ספר התפילות 
'מענה לשון', אז עס טאקע ריכטיג אז מ'טאר זיך אויסבעטן 
ביי דעם נפטר זעלבסט, אבער מ'מעג און עס איז פאסיג אים 
צו בעטן אז ער זאל זיין א שליח און א מליץ יושר צו דאווענען 

וועגן אונז פארן אויבירשטן.
זעהט  אזוי  און  פסק'נט,  )שם(  שיק  מהר"ם  דער  אבער 
אויבן  איז  וואס  מהרי"ל  פונעם  ווערטער  די  פון  אויס  אויך 
דערמאנט געווארן, אז מ'טאר אויך נישט בעטן פון די טויטע 
ווען מיר שטייען נעבן  זיי זאלן דאווענען פאר אונז, נאר  אז 
אונזער  זיי  אנטקעגן  אויסשמועסן  מיר  קענען  קבר,  זייער 
אונז  אויף  בעטן  אליינס  זיך  פון  שוין  וועלן  זיי  און  ווייטאג, 
רחמים. און כדי צו פארענטפערן די ווערטער וואס חז"ל זאגן 
וועגן כלב בן יפונה, שרייבט דער מהר"ם שיק אז ס'קען זיין 
ֵלב האט זיך נישט געוואנדן צו די קברי אבות כדי צו  אז אויך כָּ

בעטן דארטן רחמים, נאר ער איז געגאנגען דארטן זיך אויסשמועסן זיין ווייטאג.
און עס איז דא וואס האלטן אז אויך רעדן צו די טויטע זעלבסט, איז אויך א חשש פון די 
איסור פון "ודורש אל המתים", און וועגן דעם שרייבן זיי, אז מ'טאר גארנישט זאגן אדער 
א  איז  געווארן  איז באערדיגט  וואו דער צדיק  ווייל דאס פלאץ  נאר  נפטר,  פונעם  בעטן 
הייליגע פלאץ, איז עס דארט מסוגל אז די תפילות זאל אנגענומען, וועגן דעם איז פאסיג 
און עס לוינט זיך צו גיין ביי די קברים און צו בעטן דארטן רחמים פון השם יתברך ער זאל 

אונז העלפן. )זעה אין ב"ח יור"ד ריז אין נאמען פון תשובות ר"ח פלטיאל(.
די  וואו  פלאץ  די  איז  הקברות  בית  "א  כז(:  )תקפא  ברורה'  'משנה  דער  שרייבט  להלכה 
נישט  זאל  ער  אבער  אנגענומען,  זייער  דארט  ווערט  דאווענען  דאס  און  רוהען,  צדיקים 
שטעלן זיין ציל צו די טויטע, נאר ער זאל בעטן פון השי"ת זאל געבן אויף אים רחמים, אין 

זכות פון די צדיקים וואס רוהען דארט".

צדיקים במיתתם קרואים...

זיי  אין  וואס  קוויטלעך  קברים  די  אויף  לייגן  צו  זיך  פירט  מען  וואס  מנהג  דעם  איבער 
איז אויפגעשריבן די באדערפענישן, דערציילן חסידים, אז ווען הרה"ק רבי מנחם מנדל 

ווי  געזעהן  ער  האט  צדיק,  א  פון  קבר  א  ביי  געווען  אמאל  איז  זי"ע  אמשינאוו  פון 
אסאך לייגן אראפ זייערע קוויטלעך אויפן קבר, האט ער געזאגט בדרך צחות: חז"ל 

זאגן 'צדיקים במיתתם קרואים חיים', די ווארט קרואים טייטשט מען 'זיי ווערן 
אנגערופן', און מ'קען עס טייטשן 'ליינען', ד.מ. אז די צדיקים ליינען וואס די 

לעבעדיגע שרייבן און לייגן אראפ אויף זייערע קברים... )שיח שרפי קודש 
החדש ח"ג עמ' קס(

 פרשת שלח
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דאווענען ביי די קברים פון די צדיקים
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

אמן ברענגט צו סליחה און מחילה
לקיש'  'ריש  פון  ווערטער  באקאנטע  די  אויף 
)שבת קיט ב(: "כל העונה אמן בכל כוחו פותחים 
קארלין  פון  אהרן  רבי  האט  עדן",  גן  שערי  לו 
עניא'(  לחמא  'הא  הגש"פ,  על  אהרן'  )'בית  זיע"א 
חז"ל  האבן  אומזיסנט  נישט  אז  געזאגט, 
אנגעכאפט די לשון 'פותחין' וואס דאס מיינט 
שטענדיג, נאר כדי אונז צו לערנען, אז שוין דא 
אין די וועלט עפנט מען די טויערן פון תשובה 
אין  אז  כדי  אמן,  ענטפערט  וואס  דעם  פאר 

עולם הבא זאל ער זוכה זיין צו גן עדן.
אונזער  ביי  צו דעם קענען מיר טרעפן  רמז  א 
די  נאך  רבינו  משה  פון  תפילה  די  ביי  פרשה, 
מיר  טרעפן  יט(  יד  )במדבר  מרגלים  די  פון  זינד 
אז ער האט געבעטן: "סלח נא לעון העם הזה 
כגודל חסדך"; די סופי תיבות פון די ווערטער 
'נא לעוון העם' איז - אמן, א רמז צו די סגולה 
ער  אז  צו  ברענגט  וואס  אמן  ענטפערן  פון 
ווערט ערוועקט צו תשובה און השי"ת איז אים 
מוחל אויף זיינע עבירות. )'ברכת אברהם' עמוד עה(

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

פיר טויזנט מאל

דאס דאווענען פון רבי חיים

עס איז אינטערסאנט צוצייכענען דא וואס עס שטייט אין ספר 'מח ולב' 
)עמ' קח( איבער דעם גאון רבי חיים שמואלעוויץ זצ"ל, דער ראש ישיבה פון 
מיר: א עקסטערן טייל אין זיין לעבן איז געווען זיין געוואוינהייט צו גיין באזוכן 
מיט א שטענדיגע סדר די ציונים פון די גדולי הדורות. ער האט געהאט ספעציעלע 
תפילות פאר יעדן קבר און קבר, און ווען ער האט זיך ארויפגעלייגט אויף די קברים 
האט ער גערעדט צו די נפטרים מיט זיין שפראך, אזוי ווי א מענטש רעדט צו זיין פריינד. 
ער איז געווען געוואוינט צו זאגן, ווי מער דער נפטר איז נענטער צו אונזער דור, פילט מען 
און  איז דארט שטערקער,  דארטן  דאווענען  און דאס  זיי,  מיט  גרעסערע פארבינדונג  א 
אנטקעגן דעם, ווי מער די דורות דערווייטערן זיך, ווערט מער גרעסער די אונטערשייד 

און עס איז שווער דארט צו דאווענען...
אבער א ספעציעלע ליבשאפט האט ער געהאט צו די קבר פון רחל אמנו ע"ה, ער פלעגט 
זיך פירן שטענדיג צו גיין צו איר קבר, און יעדע מאל האט ער פון איר געבעטן מיט זיין 
אויבישטער  דער  רחל,  "מאמע  טרערן:  רינען  אויגן  זיינע  פון  ווען  שפראך,  איינגארטיגן 
בעהט פון דיר: 'האלט אפ דיין שטימע פון צו וויינען און דיינע אויגן זאלן אויפהערן פון צו 
טרערן', דער טאטע בעהט דו זאלסט אויפהערן צו וויינען, אבער דיין זוהן - חיים – בעהט 
פון דיר, מאמע, הער נישט אויף פון צו בעטן! גיי ארויף צום כסא הכבוד און בעהט רחמים 

אויף דיינע קינדער וואס געפונען זיך אין א ענגשאפט. 

די צוזאג פון מהר"ם בנעט
אויפן גאון רבי מרדכי בנעט זצ"ל, דער רב פון ניקלעשבורג ווערט דערציילט, אז ווען ער 
איז נסתלק געווארן זייענדיג אין א קור-ארט וואס איז נאנט צו די שטאט ליכטענשטאט, 
די  אבער  שטעטל.  זייער  אין  באערדיגן  געוואלט  אים  ליכטענשטאט  פון  אידן  די  האבן 
מענטשן פון ניקלעשבורג האבן זיך קעגן געשטעלט מיט שטארקייט, און גע'טענה'עט אז 
דער גאון רבי מרדכי האט געשריבן אין זיין צוואה אז ער וויל באערדיגט ווערן דוקא אין 
ביז  געריכט,  רעגירונג'ס  די  אין  טענה'רייען  די  אנגעקומען  איז  אינצווישן,  ניקלעשבורג. 

דער צדיק איז טאקע באערדיגט געווארן אין ליכטענשטאט.
אבער די מענטשן פון ניקלעשבורג האבן נישט געטראכט נאכצולאזן, דאס מקיים זיין די 
צוואה פון זייער רב איז געווען זייער טייער אין זייערע אויגן, און זיי האבן זיך געוואונדן 
זיי לאזן  זאל  זיי בעטן פון אים אז ער  ווען   – זצ"ל  'חתם סופר'  – דער  צום פוסק הדור 
זיין קבר, און אים אריבער  ארויסנעמען דעם הייליגן קערפער פונעם מהר"ם בנעט פון 

פירן צו זיין אייביגן רוה ביי זייער שטאט, אזוי ווי עס איז געווען זיין הייליגע ווילן.

ניקלעשבורג  פון  חכמים  תלמידי  די  האבן  שאלה  לאנגע  א  זייער 
געשיקט צום 'חתם סופר', וואס אין איר האבן זיי ארויפגעברענגט זייער 

אסאך סיבות אז מ'זאל מעגן אריבער פירן דעם קבר צו זייער שטאט. אין 
חתם  פונעם  תשובה  לאנגע  א  צו  געווען  זוכה  זיי  האבן  דעם  צו  ריאקציע  א 

סופר, וואס אין איר האט ער געשריבן אין דעם ענין אויף עטליכע וועגן. צווישן 
דאס איבעריגע האט ער זיי געשריבן די קומענדיגע ווערטער: אויב וואלט פאר אונז 

געווען קלאר אז דער גאון זצ"ל האט באפוילן מ'זאל אים פירן קיין ניקלעשבורג, כאטש 
ער האט נישט געזאגט זיין מיינונג אז מ'זאל אים ארויס נעמען פון זיין קבר, וואלט מען 
ווען אים זיכער געמעגט ארויס נעמען. אבער ווער זאל פאר אונז עדות זאגן אויף זיין ווילן? 
די מענטשן פון ניקלעשבורג האבן דאך א אייגענע אינטערעסע אין דעם, זיכער איז פאר 
זיי גוט צו קענען גיין דאווענען אויף דעם קבר פון דעם געטליכן מענטש, זייער פאטער 
און זייער רבי, איבערהויפט אז איך האב געזעהן ערגעץ געשריבן אז ער האט געזאגט מיט 
א שטארקייט פאר ווען ער האט זיך געזגנט פון די וועלט, אז אויב זיי וועלן זיך אין עפעס 

געברויכן זאלן זיי קומען אויף זיין קבר.
וועלן נאר אנמערקן, אז אין ענדע איז אנגענומען געווארן די גערעכטיקייט פון די  מיר 
ניקלעשבורג קהילה, און נאך א האלב יאר וואס דער מהר"ם בנעט איז געווען באערדיגט אין 
ליכטענשטאט, האט מען אריבער געפירט זיין קבר אויף זיין אייביגע רוה אין ניקלעשבורג, 
וואו דארט איז עס געווארן זייער שנעל א פארזאמלונג פלאץ פאר די מיטגלידער פון די 
קהילה און פאר אלע איינוואוינער פון די לאנד. )'פאר מרדכי' פי"ט; תשובות חתם סופר ח"ו לז(

אמן אין די פרשה פון די וואך

כוחו  בכל  אמן  העונה  "כל  ב(:  קיט  )שבת  לקיש'  'ריש  פון  ווערטער  באקאנטע  די  אויף 
'הא  )'בית אהרן' על הגש"פ,  זיע"א  רבי אהרן פון קארלין  גן עדן", האט  לו שערי  פותחים 
לחמא עניא'( געזאגט, אז נישט אומזיסנט האבן חז"ל אנגעכאפט די לשון 'פותחין' וואס 
וועלט עפנט מען די  די  דאס מיינט שטענדיג, נאר כדי אונז צו לערנען, אז שוין דא אין 
זוכה  וואס ענטפערט אמן, כדי אז אין עולם הבא זאל ער  טויערן פון תשובה פאר דעם 

זיין צו גן עדן.
א רמז צו דעם קענען מיר טרעפן ביי אונזער פרשה, ביי די תפילה פון משה רבינו נאך די 
זינד פון די מרגלים )במדבר יד יט( טרעפן מיר אז ער האט געבעטן: "סלח נא לעון העם 
הזה כגודל חסדך"; די סופי תיבות פון די ווערטער 'נא לעוון העם' איז - אמן, א רמז צו די 
סגולה פון ענטפערן אמן וואס ברענגט צו אז ער ווערט ערוועקט צו תשובה און השי"ת איז 

אים מוחל אויף זיינע עבירות. )'ברכת אברהם' עמוד עה(
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געווארן  זענען  געפילן  זיינע  און  געקוקט  האט  יוסף  ר' 
אנהויב  צופריה,  אזייגער  ניין  געווען  איז  צייט  די  דערבארעמט. 
סדר א', ווייניג בחורים זענען שוין געזיצן אויף זייערע פלעצער, 
פרייכליכקייט  א  מיט  געגאנגען  ארום  נאך  זענען  זיי  פון  רוב 
אינעם חצר פון בנין, אבער חיים אלטער איז שוין געזיצן אויף זיין 
פלאץ, זיין גמרא איז פאר אים געווען געעפנט און זיין בליק איז 

געווען פארטראכט אין נישט קיין פונקטליכע ארט.

איז  שווער  מער  נאך  צוזעהן.  אזוי  אים  געווען  איז  טרויערדיג 
פון  פלאץ  די  ווען  צייטן  נישט-ווייטע  די  פארגעסן  צו  געווען 
חיים אלטער האט געצויגן אלע בחורים פון די ישיבה, זיי זענען 
צו  שמעטערלינג  א  ווי  אזוי  אים  צו  געווארן  נאכגעשלעפט 
ליכטיקייט, זיי פלעגן הנאה האבן פון זיינע געדאנקען און זיינע 

קלארע ערקלערונגען.

אים  וואס האט מיט  צו ערקלערן  געוואוסט  נישט  קיינער האט 
וואו  חדשים.  לעצטע  די  אין  פאסירט   – אלטער  חיים  מיט   -
א  וואו  געווענליך,  ווי  געווען  אלעס  איז  אויסגעזעהן,  האט  עס 
ווייטער געווען פון די ערשטע צעהן  געטרייע סאלדאט איז ער 
ביים דאווענען און אין בית המדרש, אבער ביי זיין לערנען האט 
ער  איז  שעות  לאנגע  הצלחה.  זיין  האבן  צו  אויפגעהערט  ער 
געזיצן אויף זיין פלאץ, פראבירט איינמאל נאכן צווייטן צו זינגען 
דעם גמרא-ניגון וואס איז פול מיט בענקעניש, אביסל אריינקוקן 
אין די הייליגע אותיות, אבער אן קיין נוצן. זיין הארץ האט אים 
צו  אן  נישט  זיך  זעהט  וואס  שטריק  מיט  געווארן  געשלעפט 
נישט  אויך  האט  אליין  ער  וואס  פלעצער  צו  געגנטער,  אנדערע 
געוואוסט זיי צו באגרעניצן. א דיקע פארהאנג האט פארשטעלט 
האט  ער  און  אים,  פאר  איז  וואס  גמרא  די  מיט  אים  צווישן 

געטראכט זיך צו ברעכן און זיך אונטער בייגן...

געקענט  נישט  עס  האט  משגיח,  דער  יוסף,  ר'  פון  הארץ  די 
אויסהאלטן. ער האט געשפירט אז אויף אים ליגט עפעס צו טוהן 
האט  ער  אבער  תלמיד,  באליבטן  זיין  פון  וואוילזיין  דעם  וועגן 
נישט געהאט קיין באגריף וואס און ווי אזוי. אויף עטליכע מינוט 
איז ער איינגעזינקען אין זיינע געדאנקען, און פלוצלינג האט ער 
האנט  זיין  געלייגט  האט  ער  פלאץ,  זיין  פון  אויפגעשטעלט  זיך 
אויפן אקסל פונעם בחור, און איז ארויס מיט אים צו דעם רוישיגן 
גאס. זיינע פוס האבן אים געפירט צו דעם דערנעבענדיגן באס 
סטאנציע, א לאנגע צייט איז אריבער ביז ווען זיי ביידע האבן זיך 
געטראפן שטיין אין די חלקת הרבנים אין הר המנוחות, אנטקעגן 

די מציבה פונעם הייליגן צדיק רבי אהרן פון בעלזא זיע"א. 

יוסף  ר'  האט  פארשלאסן,  נישט  זענען  דאווענען  פון  טויערן  די 
געשטארקט זיין תלמיד. ביים קבר פונעם הייליגן בעלזער רבי'ן 
געזאגט  ער  האט  ישועות,  אויספויעלן  קענען  זיכער  מיר  וועלן 
דער  געשטעלט  אוועק  זיך  האבן  אזוי  און  זיכערקייט,  א  מיט 
זיי  און  ציון,  פונעם  זייטן  צוויי  די  ביי  תלמיד  מיטן  משגיח 

זענען איינגעזינקען געווארן אין א לויטערע תפילה.

א שטיקל צייט איז אריבער, ר' יוסף הייבט אויף זיינע 
אויגן פונעם תהילים, ער קוקט צום צווייטן זייט 
פונעם ציון, און חיים אלטער איז נישטא. 'אויך 
ביים דאווענען שפירט ער שוין נישט קיין 

זיך מיט א ביטערקייט,  צו  יוסף געטראכט  ר'  געשמאק' – האט 
און ער האט אנגעהויבן צו גיין צווישן די פארשטויבטע מציבות, 
אלטער.  חיים  פון  געשטאלט  צובראכענעם  דעם  נאך  זוכט  ער 
אויערן  זיינע  זיין קערפער,  אין  ציטער  א  אריבער  איז  פלוצלינג 
האבן אויפגעכאפט א שטילע געוויין, ער איז נאכגעגאנגען נאך 
דעם באקאנטן שטימע, און ער האט אנדעקט דעם בחור'ל ליגט 
אקסלען  זיינע  ווען  מציבה,  פרעמדע  א  אויף  אויסגעשפרייט 

ציטערן.

וואס  טריט  פוס  די  פון  קול  די 
האט  דערנעטערט  זיך  האבן 
צוגעברענגט אז חיים אלטער האט 
ציטער,  א  מיט  אויפגעהויבן  זיך 
זיך  האבן  אויגן  פארוויינטע  זיינע 
פונעם  אויגן  די  מיט  באגעגנט 
משגיח, און די טרערן זענען צוריק 
'פיר  באקן.  זיינע  אויף  געקומען 
געזאגט  ער  האט   – מאל!'  טויזנט 
יוסף.  ר'  פאר  איבערראשונג  מיט 
'פיר טויזנט מאל האט דער מענטש 
מסכתות  די  אויף  גע'חזר'ט  איבער 
ער האט  און  ראש השנה  און  ביצה 
אין  געשמאק  א  פארלוירן  נישט 
שוין  גיי  איך  און  לערנען,  זיין 

אויפגעבן?!'.

צוריק  זיך  האט  אלטר  חיים 
און  קבר,  די  אויף  אויסגעלייגט 
האבן  משגיח  פונעם  אויגן  די 
געשריבן  איז  עס  וואס  אפגעליינט 

געווארן אויפן מציבה:

"פ"נ הרה"ח ר' אליעזר יוסף בהר"ר 
הרביץ  לדרברג.  זצ"ל  הלוי  יצחק 
תורה ברבים, למד וחזר בע"פ יותר 
מסכתות  פעם  אלפים  מארבעת 
ביום  נלב"ע  וראש-השנה.  ביצה 
די  ביי  אונטן  סיון תשי"ד".  כ"ג  ה' 
מציבה איז צוגעלייגט געווארן נאך 
כתב:  בצואתו  ווערטער:  עטליכע 
אולי כדאי לחרות זאת על המצבה, 
עליו  יקבל  הקורא  גם  שאולי  כדי 

לעשות ככה".

האט  ווייטער  און  טאג  יענעם  פון 
פירן  צו  אנגעהויבן  אלטער  חיים 
און  טעג  לייב,  א  ווי  אזוי  קאמף  א 
וואכן זענען פארביי, און מיט חסדי 
דאס  אים  אין  געשעהן  איז  שמים 
געווארטענע טויש. דער שטארקער 
ארויסגעגעבן  האט  קאמף, 
זיין  צו  צוריק  איז  ער  און  פירות, 
פונעם  פרייד  די  צו  וועג,  אלטן 

איבערגעגעבענעם משגיח.

איז  וואס  נס  פונעם  ווערן  איבערראשט  נישט  נישט  מ'קען 
אנטפלעקט געווארן אנטקעגן די אויגן – וועט ר' יוסף דערציילן 
הייליגן  פונעם  קבר  אויפן  דאווענען  דאס   – שפעטער  צייט  א 
רבי'ן, וועט ער זאגן מיט א זיכערהייט, דאס האט געברענגט דאס 
צוגעברענגט  דאס האט  וואס  מציבה,  פונעם ספעציעלן  טרעפן 

דעם געוואונטשענעם טויש.
)היא שיחתי ח"א עמ' תקכג(

אויף רבי חיים וואלאזשינער 
זיע"א האט מען עדות געזאגט, 
אז ער האט זייער אכטונג געגעבן 
נישט צו זאגן א ברכה אויב עס 
איז נישט געווען ווער ס'זאל 
ענטפערן אויף דעם אמן. און עס 
ווערט דערציילט אז אין איינע פון 
די נעכט ווען ער איז געווען זייער 
דארשטיג אויף וואסער, האט ער 
זיך אפגעהאלטן פון צו טרינקען, 
וויבאלד עס איז נישט געווען 
דארט ווערט ס'זאל ענטפערן 
אמן, ביז ווען מ'האט צוגעזעהן 
פון הימל צו זיין צער, און מ'האט 
געשיקט צו אים א מלאך אין א 
געשטאלט פון איינער פון זיינע 
תלמידים וואס האט צוגעהערט 
צו זיין ברכה, און ער האט 
געענטפערט אמן אויף איר...

)'שאל אביך ויגדך' ח"א עמ' פז(

ענטפערן אמן 
איז א טייל 
פון די ברכה

)משנה ברורה קסז כ(

בברכה 
שלימה

 ונאמר אמן 


