
ער האט נישט געבעטן... 
ביי אונזער פרשה לערנען מיר איבער די באפעל פון השי"ת צו די אידישע קינדער אפצושיידן 
די 'ערי מקלט' אין אלע גרעניצן פון די לאנד, וואו צו זיי וועלן קענען לויפן די אלע וואס האבן 
פון  קרוב  דער  [ד.מ.  הדם'  'גואל  פונעם  באהאלטן  זיך  דארטן  און  אומוועלנדיג,  גע'הרג'עט 
האט  ער  וואס  דעם  אויף  נקמה  אלץ  הרג'ענען  צוריק  אים  וויל  וואס  בלוט]  פארגאסענע  די 
גע'הרג'עט זיין קרוב. אין איינס פון די ערי המקלט זיצט דער רוצח ביז ווען דער כהן גדול וועט 

שטארבן, נאר דעמאלטס קען ער צוריק גיין צו זיין פאמיליע.

אין די משנה אין 'מסכת מכות' (יא א) דערציילן אונז חז"ל, אז די מאמע פונעם כהן גדול איז 
געווען געוואוינט צו שטיין ביים טיר פון די עיר המקלט, און צו טיילן פאר אירע איינוואוינער 
מתנות, שפייז און קליידער, כדי אז כאטש זיי ווילן דאך שוין באפרייט ווערן פון די עיר מקלט, 
ווערט  גמרא  אין  דארט  און  שטארבן.  שוין  זאל  זוהן  איר  אויף  דאווענען  נישט  זיי  זאלן  דאך 
ערקלערט, אז ווען זיי וואלטן געדאוונט אויף דעם, קען זיין אז זייער תפילה וואלט אנגענומען 
געווארן, ווייל דער רוצח האט א געוויסע באשולדיגונג אויף דעם כהן גדול, אויף דעם וואס ער 

האט נישט געבעטן רחמים פון השי"ת אויף די מענטשן אין זיין 
צייט אז זיי זאלן חלילה נישט שטארבן, און עס קען זיין אז וועגן 

דעם האט דאס פאסירט אז ער האט גע'הרג'עט אומוועלנדיג.

און די גמרא לייגט צו און דערציילט, אז אזוי איז אויך געווען מיט 
רבי יהושע בן לוי, אז ווען עס האט פאסירט אז אין די געגנט וואו 
ער האט געוואוינט ווייט דריי פרסאות איז א מענטש פארציקט 
געוארן דורך א לייב, האט זיך אליהו הנביא אפגעשיידט פון אים 
אויף דריי טעג, כדי אים צו ווייזן, אז די פאסירונג איז פארבינדן 
מיט אים אומדירעקט, ווייל ער האט געדארפט דאווענען אז עס 

זאל נישט פאסירן אזא אומגליק אין זיין געגנט.

די מקור אז מען דארף דאווענען אויף א צווייטן
פון די ווערטער פון חז"ל האט ארויס געלערנט דער רבנו בחיי 
און  מענטש,  יעדן  אויף  ליגט  וואס  חוב  די  אויף  א)  טז  (במדבר 
ספעציעל אויף די חשוב'ע פון דאס אידישע פאלק, צו דאווענען 
יעצט  לאמיר  אנדערן.  א  פון  וואוילזיין  דאס  אויף  בעטן  צו  און 
אזוי  ווי  און  אזא דאווענען,  פון  מקור  די  פארשטיין  צו  פראבירן 

דארף עס ווערן געטוהן.

פון די ווערטער פון חז"ל זעהט אויס אז דער וואס האט באנייט 
די באגריף אז עס איז דא א מעגליכקייט צו בעטן אויף א אנדערן, 
איז געווען אברהם אבינו ע"ה, אזוי ווי עס שטייט אין מדרש רבה 
את  אלוקים  וירפא  אברהם...  "ויתפלל  פסוק  די  אויף  יג)  (נב 

אבימלך" (בראשית כ יז), פון אנהויב די תורה ביז צו די פסוק, איז נאכנישט געווען פארהאנען א 
מענטש זאל דאווענען אויף א צווייטן [לויט רש"י דארטן].

פון  פעלער  ווייניג  נישט  תנ"ך  אין  טרעפן  מיר  קענען  ווייטער  און  דעמאלטס  פון  טאקע,  און 
דאווענען אויף א אנדערן. אזוי צ.ב.ש. האט זיך געפירט דער געטרייער פאסטיכער משה וואס 
האט שטענדיג געדאוונט אויף דאס אידישע פאלק, און אזוי אויך אויף זיין שוועסטער האט ער 
געבעטן "א-ל נא רפא נא לה". ענדליך צו דעם ברענגט די גמרא אין מסכת בבא בתרא (צא ב) 
אויף אלימלך מיט זיין הויז געזונד, וואס זיי זענען געשטראפט ווייל זיי האבן געדארפט בעטן 

אויף זייער דור, און זיי האבן נישט געבעטן אויף זיי.

די כח פון די צדיקים מיט זייער דאווענען אויף זייער דור
דאווענען  צו  פון  אפגעהאלטן  זיך  האט  וואס  דעם  אויף  ליגט  וואס  פאדערונג  די  פון  אויסער 
אויף זיין דור, אזוי ווי מ'זעהט ביי דעם כהן גדול, זעהט זיך אויס אז עס איז דא א עקסטערע 
סגולה צו א תפילה פון א חכם אויף די מענטשן פון זיין דור. אזוי טרעפן מיר אין גמרא (בבא 
אין  זיך  ביי  קראנקן  א  האט  וואס  יעדער  גע'דרש'נט:  האט  חמא  בר  פנחס  א): "רב  קטז  בתרא 
שטוב, זאל גיין צו א חכם און ער זאל דאווענען אויף אים, ווייל עס שטייט (משלי טז יד): "ֲחַמת 
אז  שרייבט  מדה"ר)  א  נג  (דארטן  יוסף'  'נימוקי  אין  און  ֶרנָּה".  ְיַכפְּ ָחָכם  ְוִאיׁש  ָמֶות  ַמְלֲאֵכי  ֶמֶלְך 

אזוי פירט מען זיך אין צרפת, אז יעדער וואס האט א קראנקן, גייט צום רב זאל אים בענטשן.

דערציילט  מגיד,  דובנער  דער  פארפאסט  האט  וואס  המדות'  'ספר  די  צו  הקדמה  די  אין 
זיין תלמיד רבי אברהם בער פלאם: זיין שטייגער איז געווען אז יעדן איינציגן טאג פון 
יאר, פלעגט ער אינמיטן זיין לערנען אויפשטיין פון זיין פלאץ, און צו גיין צום עמוד, 
נאכדעם  באלד  און  געוויין,  גרויסע  א  מיט  תהלים  קאפיטלעך  עטליכע  זאגן  און 
פלעגט צוריק גיין צו זיין פלאץ. ביי זיין לעבן האט קיינער נישט פארשטאנען 

די ערקלערונג פון זיין אויפפירהונג, אבער נאך ווען ער איז אוועק פון דעם וועלט, האט דער 
שמש פון די שוהל עס אנטפלעקט, אז דער מגיד זצ"ל האט אים באפוילן מיט א באהאלטענעם 
סוד, אז יעדעס מאל וואס ער הערט אויף עפעס א צרה אויף איינער פון די איינוואוינער פון 

שטאט, זאל ער אים צו וויסן טוהן כדי ער זאל קענען דאווענען אויף אים.

וויבאלד די שטאט זאמושטש וואס אין איר האט געוואוינט דער מגיד איז אין יענע צייט געווען 
א גרויסע שטאט, איז אויסגעקומען אז יעדן טאג האט דער שמש אים צו געלאזט וויסן אויף 
עטליכע פעלער וואס עס האט זיך אויסגעפעלט אויף זיי צו דאווענען; דער דארף א ישועה, דער 
צווייטער – ווארט אין שטוב צו געהאלפן ווערן מיט א געזונט קינד און א אנדערער שטייט פאר 
א שווערער אורטייל. נאך א לאנגע צייט האט זיך דער מגיד געמאכט א באשטימטן צייט צו די 
תפילות, און ווען עס איז געקומען די באשטימטע צייט, איז ער אויפגעשטאנען פון זיין פלאץ 

און געדאוונט מיט הייסע טרערן.

ער פילט מיט א צווייטן
אויף  נאר  נישט  ליגט  מצוה  די  אז  וויסן  צו  פליכט  אונזער  איז  עס 
די גרויסע און די ערליכע פונעם דור, נאר אויף יעדן איינעם פון 
אונז אין וועלעכן צושטאנד ער איז, דארף ער צוזעהן אז פאר זיין 
פרינד זאל זיין גוט, און בעטן אויף זיין פרידן. א ביישפיל צו דעם 
אין די מנהג וואס מ'האט זיך געפירט אין די צייטן פון חז"ל (זעה 
שבת סז א) אז אלץ א סגולה צו א בוים וואס אירע פירות פאלן 
אראפ פון איר בעפאר די צייט, האט מען עס אפגעפארט מיט א 
רויטע פארב, אז דורך דעם וועלן די דורכגייער זעהן זיין צרה און 

וועלן דאווענען אויף דעם. 

זצ"ל  לייבאוויטץ  ירוחם  רבי  מיר,  פון  משגיח  באקאנטער  דער 
הויכע  די  זעהן  מיר  קענען  דא  פון  דעם:  אויף  געזאגט  האט 
זעהט  גמרא  די  פון  ווייל  דורות,  פריעדדיגע  די  פון  מדריגה 
געווארן  איז  וואס  בוים  א  ווי  צרה  'קליינע'  אזא  אויך  אז  מען 
די  ערווועקט  האט  אראפ,  פאלן  פירות  אירע  און  ווערעמיג, 
די  פונקט  געווען  נישט  ווארשיינליך  זענען  וואס   – דורכגייער 
גדולי הדור – זאלן מיטפילן מיט די ווייטאג פון זייער פריינד, און 
צו דאווענען אויפן בוים ס'זאל זיך אויסהיילן פון זיין קראנקייט. 

('לקט רשימות' תפילה עמ' מח)

און עס ווערט דערציילט אויף דעם אלטן פון קעלעם, אז ווען 
עס האט איינמאל פאסירט אז זיין בן יחיד'ל האט זיך צובראכן 
ווען  ווייטאג  א  פילט  טאטע  יעדער  געזאגט:  ער  האט  פוס,  זיין 
זיין זוהן צוברעכט זיך א פוס, אבער עס מיינט נישט אז ער פילט 
טאקע די צער וואס גייט אריבער אויף זיין זוהן! וועגן דעם האט 
דער אלטער זיך אראפגעזעצט און אריינגעטראכט עטליכע מינוט – וואספארא צער פילט זיין 
זוהן, זיך צו ברעכן א פוס איז נישט קיין גרינגע זאך, דא טוהט אים וויי ווען ער שטייט און דא 
טוהט אים וויי ווען ער זיצט, וואספארא יסורים... נאר ווען דער משגיח האט איינגעזעהן אז ער 

פילט טאקע דעם צער פון זיין זוהן, האט ער זיך געשטעלט דאווענען. (שם עמ' קצב)

דאס  בלוט,  אונזער  אין  נאטורליך  איז  צווייטן,  א  פון  צער  אינעם  טייל  א  נעמען  פון  געפיל  די 
אידישע פאלק איז געאיינציגט מיט דעם וואס איין הארץ קלאפט אין איר, און אויף דעם איז 
ווערט  געפיל  די  אז  אויס  זיך  זעהט  אמאל  נאר  לזה".  זה  ערבים  ישראל  געווארן "כל  געזאגט 
שוואכער אין די לויף פון די דורות, און די וועג זיך צוריק שטארקן אין דעם, איז דורך דעם וואס 
מ'ערוועקט זיך צו דאווענען אויף א צווייטן, אזוי ווי דער חזון איש שרייבט אין א בריוו צו זיין 
תלמיד (קוב"א ח"א קכג): "עס פעלט דיך די געפיל פון מיטפילן דעם צער פון א אנדערן ...און 
די עצה צו דעם: זיך זארגן אים גוט צו טוהן, און אים ראטעווען פונעם צער, און דאס וואס ער 
טוהט וועט אויפטוהן אויף די הארץ, און אזוי אויך צו דאווענען אויף א צרה פון א צווייטן, כאטש 
אז עס קומט נישט ארויס פון הארץ, און אפילו דער וואס איז זיך מצטער אויף דעם צווייטן איז 

א פשוטער איד, א פראסטער און א נידעריגער".

די זינד פון דער וואס האלט זיך אפ פון צו דאווענען אויף זיין חבר
אויסער די עצם חוב פון א מענטש צו דאווענען אויף א צווייטן, זעהט אויס פון די גמרא אז 

דער וואס האלט זיך אפ פון דעם ווערט אויך אנגערופן א 'חוטא', ווייל אזוי לערנט ארויס 
די גמרא (ברכות יב ב) פון די רייד פון שמואל צו כלל ישראל (שמואל א' יב כג): "גַּם ָאנִֹכי 

ַעְדֶכם", אז יעדער וואס האט א מעגליכקייט  ל בַּ לֵּ י ֵמֲחטֹא ַלה' ֵמֲחדֹל ְלִהְתפַּ ָחִליָלה לִּ
צו דאווענען אויף א צווייטן, און דאוונט נישט, ווערט אנגערופן א זינדיגער, און 

אזוי שרייבט דער מאירי אויף די גמרא דארטן: "פון די מדות פון די חכמים 
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דאס חשיבות פון דאווענען אויף א צווייטן

חגיגה יד ב)  
ם (

ה מקיי
ש ונא

דור
א יז)       נאה 

ת 
אבו

שה (
המע

ר אלא 
ש עיק

לא המדר
ן)

ב"
מ

הר
ת 

גר
א

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

אמן באשיצט און ראטעוועט

דעם  און  שטארקייט  דעם  אויף  רמז  שיינע  א 
רבי  הרה"צ  האט  אמן,  ענטפערן  פון  גרויסקייט 
פון  צדיק  'דער   - זצ"ל  הובערמאן  הכהן  יצחק 
הייבט  וואס  פסוק  די  פון  געלערנט  ארויס  רעננה' 
ר ָיְצאּו  ָרֵאל ֲאשֶׁ ה ַמְסֵעי ְבֵני ִישְׂ אן אונזער פרשה: "ֵאלֶּ

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים":

מארץ  יצאו  'אשר  ווערטער  די  פון  תיבות  ראשי  די 
'אמן',  מצרים' באטרעפט 91 וויפיל עס באטרעפט 
און די סופי תיבות פון די ווערטער ווערט צוזאמען 
א  שטארקייט].  זייער  ד.מ.  [וואס  'צּוָרם'  ווארט  די 
רמז צו דעם אז די מצוה פון ענטפערן אמן ערוועקט 
ווערט  עס  ווי  [אזוי  חסדים  און  רחמים  אונז  אויף 
דערמאנט אין זוהר הקדוש (וילך רפה ב)], און דאס 

איז די שטארקייט פון דאס אידישע פאלק 

('בן לאשרי' מסעי).
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

פארוואס איז פארברענט געווארן דעם רבי'נס הויז

אראפ  וועט  וואס  איינער  זיין  נישט  זאל  עס  אז  עצות,  זייערע  פון  און 
נעמען פון זיך דעם עול און ווערן פארצווייפלט פון די געברויכן פון זיין 
חבר, און וועגן דעם האבן חז"ל געזאגט, אז ווער עס קען בעטן רחמים פון 

השי"ת אויף זיין חבר, און ער בעהט נישט, ווערט אנגערופן א זינדיגער...".

ווערט  מבול  די  פארוואס  טעם  די  א)  טו  (ויקרא  הקדוש  זוהר  אין  מיר  טרעפן  נאך 
אנגערופן אין פסוק (ישעיה נד ט) "ֵמי נַֹח", ווייל מיט א געוויסע מאס האט נח געהאט א 
טייל אין דעם וואס די מבול איז געקומען, ווייל אויב וואלט ער געדאוונט אויף זיין דור, קען 

זיין אז די שטראף וואלט ווען נישט געקומען אויף זיי.

די חוב צו דאווענען אויף די רוחניות פון א צווייטן
אין מסכת ברכות (י א) דערציילט די גמרא אז אין די געגנט פונעם הייליגן תנא רבי מאיר האבן 
געוואוינט שלעכטע מענטשן וואס זיי האבן אים זייער געטשעפעט, ביז ער האט געדאוונט צום 
האט  געהערט,  דעם  פון  האט  ברוריה  פרוי  זיין  ווען  שטארבן.  זאלן  רשעים  די  אז  אויבערשטן 
מן  חטאים  שטייט "יתמו  עס  ווייל  שטארבן –  זאלן  זיי  אז  ווילסטו  פארוואס  געזאגט:  אים  זי 
הארץ ורשעים עוד אינם"? אין די פסוק שטייט דאך נישט 'יתמו חוטאים' וואס ד.מ. עס זאלן 
זיך ענדיגן די זינדיגער, נאר עס שטייט חטאים, וואס ד.מ. די זינד; און פון דעם זעהט מען אז 
די כוונה פון די פסוק איז נישט אז א מענטש זאל דאווענען אויף די בעלי עבירה זאלן שטארבן, 
נאר ער דארף דאווענען אויף זיי אז זיי זאלן תשובה טוהן, און דורך דעם וועט שוין ממילא נישט 
זיין קיין זינדיגער. און טאקע אזוי, רבי מאיר האט געבעטן פונעם אויבערשטן אויף די רשעים 

זאלן תשובה טוהן, און זיי האבן טאקע תשובה געטוהן.

צו  מענטש  יעדן  אויף  מצוה  א  עס  אז  א),  קה  (וירא  הקדוש  זוהר  אין  שטייט  דעם  צו  ענדליך 
דאווענען אויף די רשעים אז זיי זאלן זיך צוריק קערן צום גוטן וועג, און דורך דעם וועלן זיי 
ק  י שָׂ ֲחלֹוָתם ְלבּושִׁ נישט געשטראפט ווערן אין גיהנם, אזוי ווי עס שטייט (תהלים לה יג): "ַוֲאִני בַּ

ִתי ַעל ֵחיִקי ָתׁשּוב". י ּוְתִפלָּ ִענֵּיִתי ַבּצֹום ַנְפשִׁ

וויי  דארף  מענטש  א  פאר  אז  האהבה)  (שער  ספר  זיין  אין  שרייבט  חכמה'  'ראשית  דער  און 
צוטוהן אויף יעדע זאך וואס ברענגט צו אז השי"ת'ס רצון ווערט נישט ערפילט, און אפילו אויף 
זיין פיינט איז פאסיג אז ער זאל דאווענען אז ער זאל תשובה טוהן. און דער 'ראשית חכמה' 

רעכנט אויס, אז ביי די ברכות פון די שמונה עשרה, אזוי ווי די ברכה פון 
'אתה חונן', 'השיבנו', 'סלח לנו' און נאך, דארף א מענטש נישט אינזין האבן 

נאר אויף זיך, נאר אויף דעם כלל ישראל – זיינע ליב האבער און זיינע פיינט. 
ווייל ווי אזוי קען דען זיין אז ער זאל זיך אריינרעכענען אינעם ציבור ביי די ברכות 

אויך  זאל  פריינד  זיין  אז  נישט  וויל  ער  און  רבים],  לשון  א  מיט  געזאגט  ווערן  [וואס 
געהאלפן ווערן?! ('ראשית חכמה' שער האהבה, י מא)

איינער  קען  אזוי  ווי  פרעגט,  דארטן)  ברכות  (ח"א  מהרש"א  דער  וואס  ריכטיג  טאקע  איז  עס 
דאווענען אויפן צווייטן אז ער זאל נישט געשטרויכלט ווערן מיט א עבירה, אונז האבן דאך א 
כלל: "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים", טאקע אויף זיך קען זיין תפילה נוצן, ווייל ער ווייזט 
מיט זיין דאווענען אז ער וויל זיין א ירא שמים, און ווי אזוי א מענטש וויל זיך פירן, העלפט מען 
אים פון הימל צו דעם ער זאל זיך קענען טאקע אזוי פירן. אבער ווען ער דאוונט אויף א צווייטן, 

ווי אזוי קען עס אויפטוהן? 

פאקטיש שרייבט דער מהרש"א אויף די קשיא אז די תירוץ איז זייער גרינג, אבער ער האט 
עס נישט געגעבן צו פארשטיין, און אין פירוש 'אהבת איתן' אויפן 'עין יעקב' דארטן האט ער 
ערקלערט זיין כוונה, ריכטיג אז אויף די שכלית'דיגע יראה קען מען נישט בעטן אויף א צווייטן, 
ווייל עס איז אנגעהאנגען אין די אייגענע בחירה. אבער צו בעטן אויף א צווייטן ער זאל האבן 
די  מ'בעט  ווען  האבן  אינזין  מען  דארף  דעם  אויף  און  בעטן,  יא  זיכער  מען  קען  העונש  יראת 

תפילה פון תשובה.

אמן אין די פרשה
א שיינע רמז אויף דעם שטארקייט און דעם גרויסקייט פון ענטפערן אמן, האט הרה"צ רבי 
יצחק הכהן הובערמאן זצ"ל - 'דער צדיק פון רעננה' ארויס געלערנט פון די פסוק וואס הייבט 

ר ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים": ָרֵאל ֲאשֶׁ ה ַמְסֵעי ְבֵני ִישְׂ אן אונזער פרשה: "ֵאלֶּ

די ראשי תיבות פון די ווערטער 'אשר יצאו מארץ מצרים' באטרעפט 91 וויפיל עס באטרעפט 
זייער  ד.מ.  'צּוָרם' [וואס  ווארט  די  צוזאמען  ווערט  ווערטער  די  פון  תיבות  סופי  די  און  'אמן', 
און  רחמים  אונז  אויף  ערוועקט  אמן  ענטפערן  פון  מצוה  די  אז  דעם  צו  רמז  א  שטארקייט]. 
חסדים [אזוי ווי עס ווערט דערמאנט אין זוהר הקדוש (וילך רפה ב)], און דאס איז די שטארקייט 

פון דאס אידישע פאלק ('בן לאשרי' מסעי).
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הימל.  לויטערן  דעם  אפגעברענט  האט  פייער  פלאמען  רויטע 
די גרודער פון די ביימער וויאזוי זיי ווערן פארברענט האט זיך 
ברענעדיגע  און  שטעטל,  שכינות'דיגן  צום  ביז  געהערט  באלד 
פונקען פייער האבן אנגעהויבן צו פליעהן אינעם גאנצן געגנט.

דאס האט פאסירט אום איסרו חג פון יו"ט סוכות. אין א שטעטל 
פדיון  א  פארגעקומען  איז  'ווישניצא'  שטאט  די  נעבן  איז  וואס 
הבן פאר א ניי געבוירענעם אייניקל פונעם גרעסטן עושר פונעם 
גאנצן געגנט, און ווי עס פאסט זיך צו אזא געשעעניש האט ער 
צוזאמען גערופן צו די שמחה אלע זיינע נאנטע און גוטע פריינד 
פון די דערנעבנדיגע שטעטלעך. אויך פון 'ווישניצא' איז געקומען 
הויפט  אין  און  שטאט,  פון  חשוב'ע  די  פון  דעלעגאציע  שיינע  א 
פון די דעלעגאציע איז געווען דער רב פונעם שטעטל אין יענע 
דער  זיע"א,  מבאבוב  שלמה  רבי  הגה"ק  געווען  איז  דאס  צייט, 
אויסדערוועלטער פון די אייניקלעך פונעם 'דברי חיים' פון צאנז, 

וואס האט אויך אליינס אויפגעשטעלט א שיינע קייט ישראל.

די  צושטערט  פלוצלינג  האט  גאסט  אומגערופענער  א 
א  מיט  נאכגעלאזט,  אנגעטוהן  געווען  איז  ער  סעודה.  גאנצע 
אויבן-אן  צום  צוגעגאנגען  ער  איז  לויפעניש  דערשראקענע 
ביטע  רבי,  רבי'ן:  פונען  ריכטונג  צום  אנגערופן  גלייך  זיך  און 
אונזער  אין  אויסגעבראכן  האט  פייער  גרויסע  א  ראטעוועט, 
שטעטל, אינעם אידישן געגנט, נאך עטליכע מינוטן ווערט אלעס 

א שטיק פייער!

הויכגעשעצטע  די  טומל,  א  געווארן  איז  פאלאץ  שיינעם  אינעם 
געסט זענען מיטאמאל אויפגעשטאנען פון זייערע זיץ פלעצער 
מען  האט  איר  פון  וואס  טאראסע,  די  צו  געקערט  זיך  און 
געזעהן זייער שטאט מיט איר פולן שיינקייט. די אויגן האבן זיך 
אידישן  אינעם  הייזער  צוזאמגעשטופטע  די  אין  קאנצעטרירט 
אנשטרענגען  ספעציעל  געדארפט  נישט  זיך  מ'האט  קווארטל, 
צו באמערקן אין די ריזיגע פלאמען וואס האבן אפגעברענט די 

הימל.

א שארפער גערוך פון א פייער האט אנגעפולט דעם גאנצן לופט, 
עס איז כמעט נישט איבער געבליבן קיין ריינע לופט צו אטעמען. 
צוקלאפטערהייט האבן די איינוואוינער פון ווישניצא צוגעקוקט 
שמחה  גרויסע  די  פארברענט.  ווערט  פארמעגן  זייער  אזוי  ווי 
און  געווען,  נישט  קיינמאל  וואלט  עס  ווי  געווארן  פארגעסן  איז 
טיפע  א  מיט  אויפגעטוישט  זיך  האט  אטמאספער  פרייליכע  די 
פארגעסן  געוואלט  ענדערשט  יעדער  האט  מינוטן  די  אין  זארג. 
פון זיין הויז געזונד, קיינער האט נישט געוואלט טראכטן וואס עס 
קען פאסירן אויב די פייער וועט זיך ווייטער צושפרייטן. יעדער 
מיין  זיין  נישט  נאר  זאל  עס  געדאוונט,  הארצן  אין  האט  איינער 

הויז...

אונטן.  פון  שושקעריי  שטילע  א  געווארן  געהערט  איז  פלוצלינג 
וואס  פארזאמלטע  די  צו  געקערט  זיך  האט  אליינ'ס  רבי  דער 
האבן געקוקט מיט זארג, און געזאגט מיט א רוהיגן שטימע: 
ענק  פון  קיינער  רוהיג,  זיין  קענען  ענק  טייערע,  מיינע 
איך  פייער,  די  וועגן  הויז  זיין  פארלירן  נישט  וועט 
איז  הויז  וועמענ'ס  קלאר  ווייס  איך  און  זעה 
און  געזאגט  ער  האט  געווארן.  פארברענט 

נישט פארמערט.

די אנוועזנדע האבן זיך געריבן די אויגן מיט וואונדער, אבער זיי 
זענען געווען געוואוינט מיט די כח פון זייער רבי'ן, האבן זיי זיך 
צוגעאיילט צו ענדיגן די סעודה, און זיי האבן זיך געזעגנט מיט א 
מזל טוב פונעם גאסטגעבער, און זיך צוגעאיילט צו די וואגן וואס 

וועט זיי אהיים נעמען צו זייער שטאט.

גערוך  די  איז  שטעטל  צום  דערנענטערט  זיך  האבן  זיי  מער  ווי 
געווארן ווייניגער, און דאס האט זיי אביסל בארוהיגט, די פייער, 
נאר  איז  יעצט  פארלאשן.  שוין  זיך  האט  אויס  זיך  זעהט  עס  ווי 
נעבעך  עס  האט  וועם  ביי  ווערן  געוואר  צו  געבליבן  איבער 

פאסירט. ווען זיי זענען אנגעקומען 
אין שטאט אריין, איז קלאר געווארן 
הייזער  אלע  אמת.  ביטערן  דעם 
איבער  זענען  שטעטל  פונעם 
נאר  שאדן,  שום  קיין  אן  געבליבן 
איין הויז האט די פייער פארברענט 
די  געווען  איז  דאס  רחמנות,  אן 
שטוב פונעם רב וואס איז אינגאנצן 

פארברענט געווארן.

טייערע  און  ספרים  זיינע  אלע  פון 
געבליבן.  איבער  גארנישט  איז  זאכן 
די שטוב איז ארויף אין די פלאמען, 
ציבור  קרבן  א  געווען  וואלט  עס  ווי 
זאך  די  שטאט,  גאנצע  די  פאר 
אלע  ביי  געשפרעך  די  געווען  איז 
און  אידן  שטאט,  אין  איינוואוינער 

להבדיל גויים דאס זעלבע.

שוין  זיך  האבן  עס  וואס  נאך 
רבי  דער  האט  לופט,  די  בארוהיגט 
פאר  און  הקהילה  ראשי  די  גערופן 
פאר  וויסן,  זאלן  ענק  געזאגט:  זיי 
דא  זיצן  צו  געקומען  בין  איך  ווען 
אויף דעם רבנות בענקל אין ענקער 
שטאט, בין איך געפארן קיין 'בריגל', 
צו זיין אויף די קבר פון הגה"ק דער 
'אריה דבי עילאי' זצ"ל, וואס ווען ער 
איז נאך געווען רב דא אין ווישניצא 
געליטן  שטארק  זייער  ער  האט 
איינוואוינער  די  פון  אסאך  פון 
געמוזט  האט  ער  ביז  שטאט,  פון 
מיט  פאסטן  רבנות  זיין  פארלאזן 
פון  ארויס  איז  ער  ווען  און  ווייטאג. 
און  ווייטאג  גרויס  פון  האט  שטאט, 
זי  שטאט  די  געשאלטן  ביטערקייט 

זאל פארברענט ווערן.

וועגן דעם בין איך געגאנגען צו זיין 
קבר צו בעטן און זיך מתחנן זיין אז 
אויף  ענק  פאר  זיין  מוחל  זאל  ער 
אים  האבן  ענק  וואס  ווייטאג  די 
אליין  מיר  אויף  אבער  ווייגעטוהן. 

האב איך פארגעסן צו בעטן, ווייל איך האב דאך נישט געוואוינט 
אין ענקער שטאט ווען ער איז דארט געווען דער רב, און עס איז 
אים  האבן  וואס  די  צווישן  געווען  נישט  בין  איך  אז  זיכער  דאך 
האט  עס  אז  געזאגט  מיר  מ'האט  ווען  דעם  וועגן  געווען.  מצער 
איז  פייער  די  אז  פארשטאנען  איך  האב  פייער,  א  אויסגעבראכן 
געראטעוועט  איך  האב  שטאט  גאנצן  דעם  ווייל  הויז,  מיין  ביי 
דורך מיין תפילה, נאר מיך אליינ'ס  האב איך נישט געראטעווועט. 

('ארי שבחבורה' עמ' נד)

"אמר ריש לקיש: כל העונה אמן בכל כוחו 
פותחים לו שערי גן עדן, שנאמר (ישעיה כו ב): 
יק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים" ָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצּדִ ְתחּו ׁשְ "ּפִ

(שבת קיט ב)

בס"ד

האט געזאגט אויף דעם 
הגאון הגדול רבי שמואל ראזאווסקי זצ"ל 

דער ראש ישיבה פון פאנאוויזש, 
וואס זיין יארצייט געפאלט אום פרייטאג עש"ק מסעי - כ"ז תמוז:

עס זעהט אויס אז נישט אומזיסט האט ריש לקיש געזאגט 'שערי גן עדן' 
מיט א לשון רבים, כאטש וואס מ'רעדט דא פון א יחיד וואס ענטפערט 
אמן, נאר, כדי אונז צו לערנען אז ווער עס געבט אכטונג אויף ענטפערן אמן 
ווי עס דארף צו זיין, איז אויסער וואס ער אליין איז זוכה מ'זאל עפענען 
פאר אים די טויערן פון גן עדן, זענען צו דעם אויך זוכה די גאנצע דור.

פון  וואס  פסוק  די  פון  לשון  די  פון  האבן  אויך  מיר  קענען  דעם  צו  ראיה  א 
דעם האט ריש לקיש ארויס געלערנט זיינע ווערטער: "ויבוא גוי צדיק",  'גוי' 
איז טייטש 'א פאלק', פון דא זעהט מען אז דאס גאנצע פאלק איז זוכה אז 
מ'זאל פאר זיי עפענען די טויערן אין זכות פון דער יחיד וואס געבט אכטונג 
('נוטרי אמן' ח"א עמ' נ) אויף ענטפערן אמן.  


