
ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה ַלה' (ב א)
 - טאג  יעדן  דאווענען  צו  געווען  מתקן  הקדושים  אבות  די  האבן  תפילות  דריי 
שחרית מנחה און מעריב. די תפילה פון שחרית ווערט אזוי אנגערופן, ווייל איר 
צייט איז נאנט צום 'עלות השחר', די תפילה פון מעריב – ווייל איר צייט איז אין 
פון  תפילה  די  פון  נאמען  די  אבער  'ערב'.  אנגערופן  ווערט  וואס  נאכט  אנהויב 
מנחה, איז וואונדערליך, פארוואס ווערט ווערט זי אנגערופן פונקט מיט די נאמען.
די פראגע פרעגט שוין תוספות (פסחים קז א ד"ה סמוך) און זיי ערקלערן אז עס 
ווערט אנגערופן אויף די נאמען פון די 'מנחת התמיד' וואס מ'האט מקריב געווען 
די  געווען  מקריב  מען  האט  צופריה  אויך  אז  כאטש  און  פארנאכט'ס,  טאג  יעדן 
מנחת החביתין מיט די מנחת התמיד, פונדעסוועגן איז דא א ספעציעלע סגולה צו 
די מנחה פון פארנאכט'ס, ווייל מיר זעהן אז אליהו'ס תפילה איז אויך אנגענומען 
געווארן נאר אין די צייט פונעם מקריב זיין די מנחה פון פארנאכט'ס, אזוי ווי עס 
שטייט (מלכים א' יח לו-לז): "ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר ...ענני 

ה' ענני וידעו העם הזה כי אתה ה' הוא האלוקים" (זעה ברכות ו ב).
נישט  אז  שרייבט  ו)  יב  שמות  (עה"ת  רמב"ן  דער  אבער 
אויף די נאמען פון די קרבן ווערט זי אזוי אנגערופן, נאר 
אלץ דעם וואס די זון רוהט אין די ענדע טאג, וואס איר 

ליכטיקייט ווערט רוהיג און שטיל. 

מנחה לעולה תמימה...
מהר"ל  פונעם  ברודער  דער  חיים  רבי  גאון  דער  אויך 
באציהט זיך צו די פראגע, און ער ענטפערט בדרך סוד, 
אז טאקע אז מצד הדין וואלט מען געדארפט אנרופן די 
תפילה 'תפילת הצהרים', אבער וויבאלד אז יצחק אבינו 
עולה  א  ווי  געווען  איז  תפילה  די  פארפאסט  האט  וואס 
אויפן מזבח, און ער האט געזעהן אז עס פעלט אויך אויס 
א מנחה צו זיין קרבן, וועגן דעם האט ער מתקן געווען 
די תפילה אז דאס זאל זיין ווי א מנחה צו זיין קרבן ('ספר 

החיים' סליחה ומחילה פ"ח).
(פר'  הקדוש  של"ה  דער  אויך  שרייבט  דעם  צו  ענליך 
אויך  מען  קען  דעם  לויט  אז  צו,  לייגט  ער  און  וירא) 
פארשטיין וואס חז"ל זאגן (מנחות קד ב, ער ווערט דא 
ביי  זאגט  תורה  די  אז  רש"י)  אין  אראפגעברענגט  אויך 
דער  אז  לערנען  צו  דיך  תקריב...",  כי  "ונפש  מנחה:  א 

אז  ארימאן,  פונעם  מנחה  די  ליב  זייער  האט  אויבישטער 
עס ווערט גערעכנט פאר אים ווי ער וואלט מקריב געווען פאר'ן אויבערשטן זיין 
יצחק  אז  ווערטער  אויבנדערמאנטע  די  צו  זייער  פאסטן  ווערטער  די  און  זעהל, 
אבינו האט מתקן געווען די תפילה פון מנחה נאך וואס ער האט זוכה געווען צו 

מקריב זיין זעהל פארן אויבישטער.
אויף א אנדערן וועג איז דא וואס טוהן עס ערקלערן, לויט דעם וואס חז"ל (ברכות 
כו ב) לערנען ארויס פון די פסוק "ויצא יצחק לשוח בשדה" אז יצחק אבינו האט 
מתקן געווען צו דאווענען מנחה, ווייל 'אין שיחה אלא תפילה', אזוי ווי עס שטייט 

"תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו" (תהלים קב א).
ווערט  יצחק  פון  תפילה  די  פונקט  פארוואס  פארשטיין  מיר  וועלן  דעם  לויט 
און  ארימאן,  פונעם  קרבן  די  איז  'מנחה'  די  ווייל  'מנחה',  נאמען  מיטן  אנגערופן 
פסוק  די  פון  ארויס  מיר  לערנען  תפילה  די  געווען  מתקן  האט  יצחק  וואס  דאס 

וואס רעדט פון די תפילה פון דעם ארימאן ('מרבה ישיבה' עמ' קו).

די שכר אלץ די באמיאונג אדער די צייט איז מסוגל
אין מסכת ברכות (ו ב) זאגן חז"ל: "רבי חלבו האט געזאגט אין נאמען פון רב הונא: 
אז א מענטש זאל אייביג זיין געווארנט אין די תפלה פון מנחה, ווייל אליהו איז 
נישט געהאלפן געווארן נאר דורך די תפילה פון מנחה...". די מפרשים פראבירן 
צו ערקלערן די ספעציעלע חשיבות פון מנחה מער פון די אנדערע תפילות, אזוי 
ווייט אז אליהו הנביא איז נישט געהאלפן געוארן נאר דעמאלטס, און דאס זענען 

די הויפט געדאנקען וואס זענען געזאגט געווארן אויף דעם:
די  פון  העכער  תפילה  די  פון  מעלה  די  אז  ערקלערט  רלב)  (או"ח  טור  דער 
אנדערע תפילות איז ווייל צופריה איז דער מענטש נאכנישט פארנומען מיט זיינע 
געשעפטן, אזוי אויך ביינאכט האט ער שוין געענדיגט זיינע געשעפטן, דעריבער 
דאווענען  ביים  אבער  איז  אנדערשט  דאווענען,  דאס  אן  גרינג  זייער  אים  קומט 
מנחה וואס איר צייט איז ווען דער מענטש איז פארנומען מיט זיינע געשעפטן, און 
עס ליגט אים אויפן קאפ די עול ער זאל זיך אוועק טוהן פון די געשעפטן, וועגן 

דעם איז זיין שכר זייער גרויס און ער ווערט געהאלפן דורכן די תפילה.
וואס  א)  סי'  (ח"ה  הרשב"א'  'שו"ת  אין  שטייט  אנדערש 
זאגט אז די צייט פון מנחה איז פאר זיך א ספעציעלע עת 
רצון, אזוי ווי די עשרת ימי תשובה זענען מער מסוגל ווי 
די אנדערע טעג פון די יאר, אזוי אויך די צייט פון מנחה 
איז מער מסוגל ווי אגאנצן טאג, און צוליב דעם ווערט די 

תפילה דעמאלטס מער אנגענומען.
דאס ריכטיגע זהירות וואס פעלט זיך אויס צו מנחה

האט,  המנחה  תפילת  די  וואס  חשיבות  גרויסע  די  אלץ 
'חתם  דער  און  געבן,  אכטונג  מער  דעמאלטס  מען  דארף 
סופר' האט געגעבן א סימן אויף דעם, אז די אותיות פאר די 
ווארט מנחה זענען 'למזד' און עס באטרעפט 'אף', און די 
אותיות וואס זענען נאך איר זענען 'סוטן', אונז צו לערנען 
אסאך  דא  זענען  דערהויבן  אזוי  איז  מנחה  די  ווייל  אז 
געבן  אכטונג  זייער  מען  דארף  דעם  וועגן  און  מקטריגים, 
אויף דעם. און לויט דעם פארשטייט מען פארוואס אליהו 
וואס זיין תפילה איז אנגענומען געווארן אין די צייט האט 

געבעטן צוויי מאל 'ענני ה' ענני' ('ספר הזכרון' עמ' קיג).
און עס שטייט שוין אין זוהר (אחרי מות סד ע"ב) אז אין 
טויזנט  צעהנדליגע  ערוועקט  ווערן  מנחה  פון  צייט  די 
שלעכטע מלאכים און דעמאלטס טוהט השי"ת משפט'ן די 
רשעים. אזוי אויך אין פרשת ויחי (רל ע"א) שטייט אין זוהר אז די כח אקעגן די 
מדת הדין וואס איז דעמאלטס פארהאן, איז די תפילה פון מנחה, וואס אויף דעם 
זאגט דוד המלך ע"ה "תכון תפלתי קטורת לפניך משאת כפי מנחת ערב" (תהלים 
קמא ב), און ער האט אינזין געהאט מיט דעם צו זאגן, אז די תפילה קען אוועק 
נעמען די מידת הדין וואס געווועלטיגט דעמאלטס. און ס'שטייט נאך אין זוהר, 
אז וועגן דעם, כאטש וואס ביי אלע תפילות דארף מען אינזין האבן, דארף מען ביי 

די תפילה פון מנחה מער אינזין האבן.
עס איז פאסיג צו ענדיגן מיט די דערהויבענע ווערטער פון רבי משה מכיר זי"ע 
דער בעל 'סדר היום' (סדר תפילת מנחה): "א מענטש דארף זייער געווארנט זיין 
איבער דאס גרויסקייט פון מנחה ...און דער טעם איז- ווייל אין יענע צייט הויבט 
אן די מדת הדין צו געוועלטיגן ...וועגן דעם דארף מען ריכטיג אינזין האבן, כדי 

מ'זאל קענען צוברעכן די שלעסער און צו מבטל זיין די אלע כוחות הטומאה 
וואס הויבן אן ערוועקט צו ווערן אין יענע צייט".

פרשת ויקרא

ענטפערן אמן איז ווי מקריב זיין א קרבן
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)

מיר  טרעפן  קרבנות  די  פון  פרשה  די  אין 
מנחה  אשה,  קרבנות:  סארטן  הויפט  דריי 
געווען  מרמז  האט  דעם  אין  און  ונסכים. 
ראשי  די  אז  זצ"ל  וואלי  רמ"ד  קדוש  דער 
'אמן',  איז  נסך'  מנחה,  'אשה,  פון  תיבות 
די  און  יחוד  די  וואס  דעם  אויף  רמז  א 
ביהמ"ק  אין  געטוהן  ווערט  וואס  תיקון 
יחוד  די  ווי  אזוי  אין  קרבנות  דריי  די  דורך 
'אמן'  ענטפערן  דעם  דורך  ווערט  וואס 
פונעם  נעמען  די  זיך  אין  ענהאלט  וואס 
הוי"ה  בגימטריה  איז  [-וואס  אויבערשטן 

און אד-ני].
'שבטי י-ה' (לרמ"ד וואלי) במדבר כח יא

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  פוןבנבנתיבות אמונים ם
ויהי בעלות המנחה...

ה ה', ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ "ּבָ
ָבר,  עֹוָלמֹו ָדּ ר ּבְ ּלא ִחּסֵ ָהעֹוָלם, ׁשֶ
ִרּיֹות טֹובֹות  ְוִאיָלנֹות  ּוָבָרא בֹו ּבְ

ֵני ָאָדם'' ֶהם ּבְ טֹוִבים, ֵלָהנֹות ּבָ
         ָאֵמן

טייערער ‡י„!
די ברכת האילנות קומט פאר איינמאל אין א יאר – 

ווי פאסיג איז אז דו זאלסט עס זאגן בשלימות!
אויך ווען דו זאגסט די ברכת האילנות, זעה אז איינער 

זאל זיין נעבן דיר, וואס וועט ענטפערן אמן.
    און די סימן צו דעם : אמ"ן (91) = איל"ן (91)

אילן אילן במה אברכך…אילן אילן במה אברכך…בס"ד
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יענקעלע,  גערופן  אים  מען  האט  אמאל 
מאמע  זיין  פון  געהערט  ער  האט  דאס 
טאטן  זיין  איינמאל.  נישט  אלמנה  די 
דעם  אין  אבער  נישט...  ער  געדענקט 
רוישיגן גאס וואס איז געווען זיין 'צווייטע 

הויז', האבן אים אלע גערופן יאנקו. 
געווען  איז  באקאנטער,  אונזער  יאנקו, 
אין  סייד  איסט  די  אין  יונגל  אידיש  א 
אמעריקע,  אמאליגע  די  אין  מאנהעטן, 
וואס  די  באזעצט  זיך  האבן  דארטן  וואו 

זענען יעצט ארויפגעקומען.
געוואוינט  האט  ער  וואו  גאס  די  אין 
צוזאמען מיט זיין מאמע האבן געוואוינט 
סארטן  אלע  פון   – גוים  מערסטנס 
זיי  האבן  פרייד  מיט  וואס   – פעלקער 
זייער  אין  זיין  צו  אויפגענומען  אים 
געזעלשאפט. די הארץ פון די מאמע איז 
זיך  זעהן  צו  אים  געווארן  פארקלעמט 
חבר'ן מיט אזעלעכע חבירים, אבער אסאך 
האט זי נישט געקענט טוהן. א געהעריגע 
אידישע חדר איז נישט געווען אין זייערע 
זי  האט  ווייניגסטנ'ס  צום  אבער  געגנט, 
אכטונג געגעבן אז ער זאל גיין יעדן שבת 
קודש אין שוהל, ער זאל ארייננעמען אין 

זיך אביסל ווארעמקייט אין אידישקייט.
אים  האט  יאנקו  פון  זעהל  איידעלע  די 
זיין  ענטוישן  זאל  ער  צוגעלאזט  נישט 
מיט  זיך משתדל געווען  האט  ער  מאמע, 
די  שטעלן,  צופרידן  איר  כח  גאנצן  זיין 
קורצע צייט וואס ער איז געווען אין שוהל 
דאווענען.  צום  אויסגענוצט  ער  האט 
ער  וואס  אויף  געוואוסט  נישט  האט  ער 
פון  געטוהן  עס  האט  ער  אבער  בעהט, 

טיפן הארץ.
דאס טראכטן אז די טאג פון זיין בר מצוה 
געפירט  אריבער  האט  זיך,  דערנענטערט 
א  יאנקו  פון  מאמע  די  פון  הארץ  די  אין 
דאס  ציטער.  א  מיט  צוזאמען  געפיהל 
וועט זיין א געלעגנהייט וואס קומט נישט 
זי  און  זיך  צו  געטראכט  זי  האט  צוריק, 
האט באשלאסן עפעס צוטוהן דערוועגן. 
צוגעגאנגען  זי  איז  פוס  ציטערדיגע  מיט 
צו דעם רב פון די שוהל, א יונגער און א 
טיכטיגער מענטש, און געבעטן זיין הילף.
וועט  ער  פראבלעם,  קיין  נישט  איז  "עס 
 – מצוה"  בר  די  צו  צוגעגרייט  גוט  זיין 
געווענליכע  זיין  געזאגט  רב  דער  האט 
ענטפער... "תפילין האט ער שוין"? – האט 

ער זיך אינטערעסירט.
ז"ל,  מאן  מיין  פון  תפילין  די  האט  "ער 
אבער נישט וועגן דעם בין איך געקומען. 
מיין  העלפן  זאלסט  דיר  פון  בעהט  איך 
מקום  א  צו  אנקומען  זאל  זוהן  איינציג 
ווען  געזאגט  מאמע  די  האט   – תורה" 

טרערן זענען אין אירע אויגן.
באהאלטן  געקענט  נישט  האט  רב  דער 
אז  זיכער  ביזסט  "דו  איבערראשונג.  זיין 
ער וועט צושטימען צו דעם?" – האט ער 
זיך געוואונדערט. "נאך מער פון זיכער" – 

האט די מאמע געענטפערט.
שוין  האט  וואס  יאנקו  אזוי,  טאקע  און 
גוי'שע  זיינע  צו  פיינדשאפט  א  באקומען 
אבער  צוגעשטימט,  באלד  האט  חברים 
שווערע  א  אפגעווארט  זיי  נאך  האט  עס 
געווען  גרינג  נישט  איז  עס  ארבעט. 
וועלן  אים  זאל  מנהל  א  איבערצורעדן 
צושטאנד,  יעצטיגן  זיין  אין  אננעמען 
און  גע'עקשנ'ט,  זיך  האט  רב  דער  אבער 
צו  זיך  באשלאסן  שוין  האט  וואס  יאנקו, 
האט  ער  וואס  געטוהן  האט  יעקב,  רופן 

געקענט דאס בעסטע – דאווענען...
איינער פון די מנהלים האט מסכים געווען 
איז  יעקב  שמועס.  א  אויף  רופן  צו  אים 
אבער  מנהל,  דעם  איבער  אקעגן  געזיצן 
זענען  ענטפער'ס  די  וואס  מינוט  די  פון 
האט  מויל,  יעקב'ס  פון  געקומען  ארויס 
געזיכט  מנהל'ס  אויפן  אז  באמערקט  ער 
פון  צייכנ'ס  שטארקע  אן  זיך  זעעהן 
איבערראשט  איז  ער  אומצופרידנהייט. 

ער  וואו  געגנט  די  אויף  הערן  צו  געווארן 
וואוינט, אויף זיינע שלעכטע חברים, און 
אין  וויסנשאפטן  זיינע  אז  איבערהויפט 

רוחניות זענען גאר נידריג.
קענסטו  משניות  נישט,  קענסטו  "גמרא 
נישט, אפילו חומש אויך נישט, איז וואס 
קענסטו יא?" - האט דער מנהל געפרעגט, 
"דאווענען  געענטפערט:  האט  יעקב  און 

קען איך גוט!".
דער  האט   – וויי"  זייער  מיר  טוהט  "עס 
דו  "אבער  טרוקנערהייט,  געזאגט  מנהל 
אין  אריינפאסן  קענען  נישט  זיך  וועסט 
דיך  שטייגן  חברים  אלע  וואס  קלאס  א 

איבער צעהנדליגע מאל אין לערנען".
וואס  קלאסן  קיין  נישט  האבן  ענק  "און 
זיך  ער  האט  דאווענען?"  נאר  קענען 
דא,  זענען  עס  אז  "זיכער  געוואונדערט. 
זיי  קלאסן,  נידריגע  גאר  זענען  די  אבער 
יאר"-   7-8 מיט  דיר  פון  קלענער  זענען 

נענה.
"עס גייט מיך נישט אן" - האט יעקב נישט 

נאכגעלאזט.
האט   – פול"  אינגאנצן  זענען  זיי  "אבער 

דער מנהל זיך פראבירט ארויסצודרייען.
און  גיין  ארום  צוזאמען  מיר  זאלן  "אפשר 
גוט נאכקוקן" - האט יעקב פארגעשלאגן.
דו  קינדער,  די  שטערן  נישט  וויל  "איך 
האט   – מיר"  אויף  פארלאזן  זיך  קענסט 
דער מנהל געזאגט און איז אויפגעשטאנען 

פון זיין פלאץ.
ער  אויפגעשטאנען,  אויך  איז  יעקב 
האב  "איך  נאר...  קיין  געווען  נישט  איז 
קיין  נישט  האבן  ענק  אז  פארשטאנען 
פלאץ פאר מיר, ריכטיג? וועל איך אהיים 
גיין. אבער אויף איין זאך וועל איך נישט 
דו  אז  דיר  פון  פאדער  איך  נאכלאזן- 
זאלסט מיר שרייבן א צעטל אז דו האסט 
נישט קיין פלאץ פאר מיר אין דיין ישיבה!
"אויף וואס דארפסטו האבן אזא צעטל?" 
האט דער מנהל געפרעגט ווען ער זעהט 
קליינער  קיין  נישט  שטייט  אים  פאר  אז 

עקשן.
"איך דארף האבן די צעטל, ווייל ווען איך 
וועט  מען  און  הימל  אין  גיין  ארויף  וועל 
נישט  איך  האב  פארוואס  פרעגן  מיר 
עלטערן,  מיינע  ווי  אזוי  תורה  געלערנט 
האב  איך  ענטפערן:  קענען  איך  וועל 
אבער  פראבירט  האב  איך  און  געוואלט, 
עס איז נישט געווען קיין פלאץ פאר מיר, 
און דא האבן ענק די צעטל א באווייז אויף 

דעם" – האט ער געענדיגט מיט געפיל.
זיך  געקענט  נישט  מנהל  דער  האט  מער 
פיל  זענען  אויגן  זיינע  זיינעם.  ביי  האלטן 
 " זאגט:  ער  ווען  טרערן  מיט  געווארן 
נישט  שוין  דארפסט  דו  יעקב,  טייערער 
דו  זארגן  שוין  וועל  איך  צעטל,  קיין 

זאלסט האבן א פלאץ".
יעקב איז אריין אין די קלאס פון די קליינע 
קינדער, און דער מנהל האט געטוהן וואס 
העלפן.  צו  אים  געווען  מעגליך  נאר  איז 
אין אנהויב איז ער פארנומען געווען מיט 
די איין זאך וואס ער האט געקענט – מיט 
תפילה  זיין  האט  צייט  די  מיט  דאווענען. 
א  אויסגעוואקסן  איז  ער  און  אויפגעטוהן 
אליינ'ס  ער  וואו  חכם  תלמיד  ריכטיגער 

האט אויפג עשטעלט תלמידים.
פון  כח  די  און  גרינגשעצן  נישט  "טוהט 
זיינע  פאר  זאגן  ער  פלעגט  תפילה", 
יארן,  שפעטערדיגע  די  אין  תלמידים 
"ווייל ווען איך בין אריין לערנען תורה, איז 
וואס  זאך  איינציגסטע  דאס  געווען  דאס 
איך האב געקענט, און נאר דורך דעם בין 

איך אויסגעוואקסן וואס איך בין היינט".
'ניצוצות' פר' צו

די קרבן פון מיכאל דער שר פון די אידן
ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה' (א ב)

'רצה' ביי די שמונה עשרה זאגן מיר: "ואשי ישראל ותפילתם (מהרה)  ביי די ברכה פון 
באהבה תקבל ברצון". לכאורה איז שווער, היינטיגע צייטן איז מען דאך נישט מקריב 

קיין קרבנות, אויב אזוי וואס איז די בקשה - 'ואשי ישראל ...תקבל ברצון'?
טייטש  איז  וואס  ֵאש  פון  לשון  די  פון  נישט  איז  ישראל'  'אשי  אז  אזוי,  זאגן  מען  קען 
אויף  איז  כוונה  אונזער  און  מענטשן,  טייטש  איז  וואס  ִאיׁש  לשון  די  פון  נאר  פייער, 
וואס חז"ל זאגן (זעה חגיגה יב ב) אז דער מלאך מיכאל איז מקריב יעדן טאג פאר השי"ת 
די נשמות פון די צדיקים וואס זענען אוועק פון דעם וועלט, און אויף דעם בעטן מיר 
אז די נשמות פון די 'אישי ישראל' וואס מיכאל איז מקריב פאר השי"ת זאל אנגענומען 

ווערן לרצון.
טור או"ח קכ; בית יוסף שם

מכם [קרבן]  יקריב  כי  פסוק "אדם  די  אין  מרומז  אויך  איז  דאס  אז  מ'קען צולייגן,  און 
לה'", וואו דא איז מרומז דער מלאך 'מיכאל' און די ווארט 'קרבן', דאס איז א רמז צו די 

אויבנדערמאנטע ווערטער.
'דברי צדיקים' [לרבי דב בעריש מאושפיצין]

דער באשעפער וויל מזכה זיין די אידן
אויף די פסוק שרייבט רש"י: "בקרבנות נדבה דיבר הענין". לכאורה דארף מען פארשטיין, 
האט  פארוואס  איז  השי"ת,  עבודת  צו  אויס  פעלט  וואס  אזאך  איז  נדבה  קרבן  א  אויב 
מען אונז נישט באפוילן אויף דעם, און אויב עס איז נישט וויכטיג פאר אונז, פארוואס 

דערמאנט עס די תורה?
ערקלערט דער סטייפעלער אין זיין ספר 'ברכת פרץ':

ווען א מענטש איז מקיים א מצוה וואס ער איז נישט באפוילן געווארן דערויף, ברענגט 
ער ארויס מיט דעם זיין ווילן צו זיין נאנט צו השי"ת און אים דינען מאהבה, און ווייל 
השי"ת האט אונז געוואלט מזכה זיין מיט דעם, האט ער אונז געגעבן מצוות און הלכות 
וואס זענען נישט קיין חיוב, נאר פון די אייגענע ווילן, אזוי ווי די קרבן נדבה, און פון דעם 

קענען מיר פארשטיין ווי טייער און חשוב איז עס ביים אויבערשטן.
און מ'קען צולייגן צו דעם, אז אין די סארט מצוות איז אויך אריינגערעכנט די מצוה פון 
זאגן די ברכות בקול רם און ענטפערן אמן נאך דעם, וואס דאס קומט אויך פון די ווילן 
א  מענטש  דעם  אין  ערוועקן  צו  כח  שטארקן  א  עס  האט  דעם  אלץ  און  הארץ,  די  פון 

ליבשאפט און א התקשרות צום בורא ברוך הוא.

די מאה ברכות איז ווי א קרבן
נאך אלץ איז שווער אויף די פסוק, פארוואס שטייט 'מכם', און עס שטייט נישט: 'אדם 
כי יקריב קרבן לה''? נאר מ'קען זאגן אז עס קומט אונז לערנען, אז ווער עס זאגט די מאה 
ברכות יעדן טאג – וויפיל עס באטרעפט 'מכם' – איז עס גערעכנט ווי ער וואלט מקריב 

געווען א קרבן אויפן מזבח.
'תורה שלימה' ויקרא פ"א אות נב אין נאמען פון מדרש 'מעון גנים'

און ענליך צו דעם שטייט אין 'ספר הגן' (ליום שני) אז יעדער וואס זאגט די ברכות הויעך 
ווערט עס גערעכנט ווי ער וואלט מקריב געווען אלע קרבנות וואס ווערן אויסגערעכנט 
אין פרשת ויקרא, ווייל אונז זאגן יעדן טאג די מאה ברכות וואס מ'דערמאנט אין זיי דעם 
אויבערשטנ'ס נאמען, און נאך עלעף ברכות וואס מ'דערמאנט נישט דעם 'שם', ביי די 
ברכה פון "ברוך שאמר", איז עס צוזאמען קי"א ברכות, אקעגן די קי"א פסוקים וואס איז 

פארהאנען אין פרשת ויקרא.

מפני שהתורה אמרה...
ִּכי ָכל ְׂשאֹר ְוָכל ְּדַבׁש א ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה' (ב יא)

אין אנהויב פון די הנהגה פונעם 'אמרי אמת' האט ער געהייסן אז אין אלע שטיבלעך פון 
די חסידים זאל מען אכטונג געבן אויף תפילה בזמנה. א צייט נאכדעם איז געקומען צום 
רבי'ן איינער פון די חסידים, א באקאנטער עובד ה', און ער האט זיך אויסגערעדט, אז 
ווייל מ'דאוונט פריה, האט ער נישט גענוג צייט זיך צוגרייטן צו דאווענען, און ער שפירט 

נישט קיין זיסקייט ביים דאווענען.
ברייתא  די  אין  שוין  זאגן  חז"ל  שארפקייט:  א  מיט  געענטפערט  אים  רבי  דער  האט 
(ירושלמי יומא ד ה) "אילו היה נותן בה קורטוב של דבש אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה, 

ולמה אין מערבין בה דבש? מפני שהתורה אמרה...".
'טללי אורות' ביאורי תפילה ח"א עמ' של

'אשמנו' יעדן טאג
ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא ָעֶליָה (ה ה)

אין א יום כיפור טאג איז צוגעגאנגען א חשוב'ער מענטש צום רמב"ם, און ער האט זיך 
אפגערעדט אז ער קען נישט זאגן די סדר הוידוי פון יוה"כ, ווייל עס איז אים קלאר אז 
זייער אסאך פון די עבירות וואס ווערן דארט אויסגערעכנט האט ער נישט עובר געווען, 
יום  אין  מויל  זיין  פון  ליגנט  א  זאגן  ארויס  זאל  ער  אז  פאסיג  נישט  דאך  איז  אזוי  אויב 

כיפור...
באלד  רמב"ם  דער  אים  האט   – רייד!  די  אויף  וחשבון  דין  א  אפגעבן  נאך  וועסט  דו 
פונעם  גרויסקייט  דעם  דערגרייכן  צו  געווען  זוכה  ווען  וואלסט  דו  ווען  געענטפערט – 
וואלסטו  דינען,  צו  אים  חוב  אונדער  דערגרייכט  ווייט  ווי  פארשטאנען  און  באשעפער 
ווען פארשטאנען אז יעדן טאג קענסטו עובר זיין יעדע עבירה פון די עבירות וואס ווערן 

אויסגערכנט ביי די וידוי.
מדבר קדמות [לחיד"א] מערכת ו' אות יא

פון די אוצרות פון אונזערע רבי'ס 
אויף אמן און תפילה 

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

א תפילה וואס האט געעפנט פאשלאסענע טויערן

מעפני
פון מיכא בן

פון
או

ן ם

על

א
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