
זֹאת ּתֹוַרת ַהַחָּטאת ...ְוזֹאת ּתֹוַרת ָהָאָׁשם (ו יח;א ז)

דער מקור פון די מנהג צו זאגן די פרשיות פון קרבנות יעדן טאג וואס ווערט געברענגט 
להלכה אין 'טור' און אין 'שולחן ערוך' (או"ח סי' א), האבן חז"ל ארויס געלערנט אין מסכת 
מנחות (קי א) פון די פסוק אין אונזער פרשה: "רבי יצחק האט געזאגט, וואס איז טייטש: 
"זאת 'תורת' החטאת ...וזאת 'תורת' האשם"? יעדער וואס לערנט די פרשה פון חטאת איז 
עס גערעכנט ווי ער וואלט ווען מקריב געווען א חטאת, און יעדער וואס לערנט די פרשה 

פון אשם איז עס גערעכנט ווי ער וואלט ווען מקריב געווען א אשם".

נאך ברענגען חז"ל אין מסכת מגילה (לא ב) אז ווען אברהם אבינו האט זיך געוואונדערט 
און געפרעגט פון השי"ת: וואס וועט זיין ווען די אידן וועלן זינדיגן אין די צייט וואס עס 
וועט שוין נישט קיין בית המקדש און זיי וועלן נישט קענען מקריב זיין די קרבנות אזוי ווי 
ביז דעמאלטס? האט השי"ת אים געענטפערט: "איך האב שוין צוגעגרייט פאר זיי א סדר 
פון קרבנות. ווען זיי וועלן עס ליינען פאר מיר – וועל איך עס אננעמען ווי זיי וואלטן ווען 

מקריב געווען פאר מיר, און איך בין זיי מוחל אויף זייערע עבירות".

אלץ די מעלה פון לערנען די סדר פון די פרשיות פון די קרבנות, האבן די 'מסדרי התפילה' 
צודעם  און  דאווענען,  פארן  טאג  יעדן  קרבנות  די  פון  פרשיות  די  זאגן  צו  געווען  מתקן 
אויך די נוסח פון די 'יהי רצון' נאך זיי, וואס מיר בעטן אז דאס זאגן זאל זיין באוויליגט און 

חשוב פאר השי"ת ווי מיר וואלטן זיי טאקע מקריב געווען פאר 
השי"ת. אבער מ'דארף אנצייכענען די ווערטער פון דעם 'של"ה' 
(מסכת תענית נר מצוה אות לג) אז די סגולה פון זאגן די קרבנות קען 
נישט אויפטוהן ווען מ'זאגט עס אן צו פארשטיין וואס מ'זאגט, 
נאר עס ליגט א חיוב צו פארשטיין וואס מ'זאגט, אזוי ווי עס 
זעהט אויס פון די לשון אין די גמרא 'כל העוסק' וואס דאס איז 

א לשון פון פארשטיין.

וואו פאסיג זענען די ווערטער צו די אויפפירונג פון הגה"ק בעל 
ספר  אין  געברענגט  ווערט  עס  ווי  זצ"ל  צאנז  פון  חיים'  'שפע 
רבי,  דער  פירן  צו  זיך  פלעגט  "אזוי  קסט):  (עמ'  חיים'  'הליכות 
געלאסן,  געזאגט  ער  האט  קרבנות  די  פון  סדר  גאנצע  די  אז 
האט  עס  געלערנט,  ווי  נאר  געזאגט,  ווי  געווען  נישט  איז  עס 
ער  ווען  וקדשיו,  מקדש  הלכות  אין  שיעור  א  ווי  אויסגעזעהן 
קלארקייט  א  מיט  עס  ערקלערט  ער  און  ווארט  יעדע  טייטש 
די  זאגן  אויך  ער  פלעגט  אזוי  צייט.  לאנגע  א  פון  לויף  אין 
משניות פון 'איזהו מקומן' מיט די ניגון פון משניות ווי א ניגון 
אריינקומען  ער  פלעגט  צייט  געוויסע  א  אין  און  לערנען,  פון 
צום דאווענען ווען ער האלט אין די האנט א באנד משניות, און 

פון דעם פלעגט ער זאגן די פרק איזהו מקומן".

עס איז מכפר אויך אויף א מזיד
א וואונדערליכן דיוק אין די גמרא וואס מיר האבן מיט דעם אנגעהויבן, שרייבט הרה"ק 
וואס  לשון  די  מיט  געפרעגט  אבינו  אברהם  האט  אנהויב  אין  זיע"א:  יששכר'  'בני  בעל 
'חטא' אין א כינוי אויף א  'חוטאים' לפני המקום, און א  וועט זיין ווען די אידן וועלן זיין 
עבירה בשוגג, וואס צוליב דעם איז באשטימט געווארן די קרבנות וואס זענען מכפר נאר 
פרשיות  די  ליינען  דאס  דורך  אז  געענטפערט,  אים  האט  השי"ת  אבער  שגגות,  די  אויף 
פון די קרבנות איז ער מוחל אויף אלע זייערע עבירות, און ווי דאס לשון איז 'הוא מוחל 
את כל עוונותיהם', וואס 'עוון' איז טייטש א עבירה וואס איז געטוהן געווארן במזיד. פון 
דעם קענען מיר זיך ארויס לערנען, שרייבט דער 'בני יששכר', אז זאגן די פרשיות פון די 
קרבנות איז גרעסער פון די קרבנות אליין, ווייל דאס זאגן איז מכפר אויך אויף א מזיד ('דרך 

פיקודיך' הקדמה ה אות ח).

א גרויסער חידוש האט אויך ארויס געלערנט מרן ה'חפץ חיים' (עה"ת עמ' קמו) פון די 

נאכן  נאר  געווארן  נישט  איז  קרבנות  די  פון  פרשיות  די  ליינען  פון  מעלה  די  אז  מדרש, 
חורבן, נאר אויך אין די צייט וואס די בית המקדש איז געשטאנען האט דער וואס האט 
מקריב  האט  ער  וואס  קרבן  די  פון  פרשה  די  ליינען  געדארפט  קרבן  א  געווען  מקריב 

געווען, און דאס ליינען איז געווען א טייל פון די סדר פון זיין כפרה.

יהי רצון נאכן זאגן די פרשה פון חטאת
כאילו  רצון  'יהי  זאגן  מען  דארף  קרבנות  די  פון  קאפיטל  יעדע  נאך  דערמאנט,  אויבן  ווי 
פון  קאפיטל  די  נאך  אז  דארטן)  ב"ח  אין  זעה  און  א'  (סי'  שרייבט  'טור'  דער  אבער  הקרבתי...', 
די חטאת זאל ער נישט זאגן אזוי, ווייל א מענטש קען נישט ברענגען א חטאת פון זיין 
אייגענעם ווילן, נאר אויב ער האט עובר געווען אויף א עבירה וואס אויף דעם דארף מען 
ברענגען א חטאת, דעריבער קען ער נישט זאגן נאך די פרשה פון די חטאת - 'יהי רצון 
פון  איסור  די  ווי  עס  איז   – געזינדיגט  נישט  ער  האט  אויב  ווייל  חטאת',  הקרבתי  כאילו 

ברענגען חולין אין די עזרה.

און דער 'בית יוסף' לייגט צו, אז כאטש וואס מ'זאגט נישט דעם 'יהי רצון', פון דעסוועגן 
זאל מען זאגן די פרשה פון חטאת, ווייל אויך אן דעם 'יהי רצון' איז דאס זאגן עפעס מכפר.

אבער הגרצ"פ פראנק זצ"ל האט זיך געוואונדערט אויף דעם (שו"ת הר צבי או"ח ח"א סי' א) ווייל 
פון דעם זעהט אויס אז דאס עצם זאגן די פרשה איז נישט מכפר 
אזוי ווי דאס זאגן די 'יהי רצון', און דאס שטימט דאך נישט מיט 
די גמרא וואס מיר האבן אראפ געברענגט אין אנהויב פון אונזער 
די  זאגן  דורכ'ן  אז  ערקלערט  קלאר  איז  דארט  וואס  ארטיקל, 

פרשיות פון די קרבנות איז השי"ת מכפר אויף די זינד.

נאר האט הגרצ"פ עס ערקלערט געבויעט אויף א וואונדערליכן 
צדיק  א  ווען  אז  ספרים,  די  אין  געברענגט  ווערט  וואס  יסוד 
דאוונט אויף א זאך וואס זעהט אים אויס אז ס'לוינט אים, הערט 
צו השי"ת צו זיין תפילה, כאטש אז אין אמת'ן וועט דורך דעם 
מיר  וועלן  דעם  לויט  און  שלעכט'ס.  א  אים  פאר  קומען  ארויס 
אן  אויך  מכפר  טאקע  איז  פרשה  די  ליינען  דאס  אז  פארשטיין 
ווערט  פרשה  די  לערנען  דאס  אז  וויבאלד  אבער  רצון',  'יהי  די 
ווען  נאר  עס  פויעלט  דעם  וועגן  תפילה,  א  ווי  גערעכנט  נישט 
רצון'  'יהי  די  זאגן  דאס  אבער  כפרה,  א  דארף  מענטש  דער 
ווערט גערעכנט ווי א תפילה וואס קען זיכער פויעלן, און ווען 
א מענטש איז נישט מחויב מיט א קרבן, קען עס צוברענגען אז 

ס'זאל ווערן גערעכנט ווי חולין אין די עזרה.

און להלכה שרייבט טאקע דער 'משנה ברורה' (א יח) אז אויב עס 
ווייסט אינגאנצן נישט אז ער האט עובר געווען אויף א עבירה וואס 
ער איז חייב אויף דעם א חטאת זאל ער נישט זאגן די 'יהי רצון' נאכן ליינען די פרשה פון 
חטאת, אבער אויב איז מעגליך אז ער איז יא נכשל געווארן, זאל ער יא זאגן די 'יהי רצון', 
אבער ער זאל זיך אויסנעמען אז ער וויל ס'זאל גערעכנט זיין ווי א חטאת נאר אויב ער איז 

טאקע מחויב צו ברענגען א חטאת. 

זאגן די פרשה פון שלמים אין א צייט פון א מלחמה
דא איז די פלאץ צו דערמאנען וואס ווערט דערציילט אויף הרה"ק רבי פנחס פון קאריץ 
וועלט,  די  אויף  מלחמה  א  פון  גייסט  א  געפילט  זיך  האט  עס  וואס  מאל  יעדע  אז  זצ"ל, 
פלעגט ער זאגן עטליכע מאל די פרשה פון די קרבן שלמים, און ער האט עס געגעבן צו 
פארשטיין לויט דאס וואס עס שטייט אין תורת כהנים (דבורא דנדבה פי"ג): "רבי יהודה זאגט, 
יעדער וואס ברענגט א שלמים ברענגט שלום אויף די וועלט", און פון דעם קענען מיר זיך 

לערנען אז אויך דאס זאגן די פרשה פון שלמים קען ברענגען שלום אויף די וועלט און 
איינשטילן די קריגערייען ('אמרי פנחס' סדר היום אות קלא).

פרשת צו

ווי א עולה וואס איז אינגאנצן פאר השי"ת

ְוָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן ָּכִליל ִּתְהֶיה א ֵתָאֵכל (ו טז)
באטרעפט  ווארט]  די  [מיט  'כליל'  ווארט  די 
מרמז  דעם  מיט  האט  תורה  די  און  אמן, 
ווערט  וואס  יחוד  די  אז  אונז,  פאר  געווען 
כח,  גאנצן  מיטן  אמן  ענטפערן  דורך 
אויבערשטנ'ס  דעם  פון  כוונה  מיט  ד.מ. 
חשוב  עס  איז  אדנ"י,  און  י-ה-ו-ה  נאמען 
ווי מקריב זיין א עולה וואס איז אינגאנצן 
פארן אויבערשטן, און וועגן דעם צורייסט 

מען די שלעכטע גזר דין פון א מענטש.
'תולדות יצחק' עמ' קסח אין די הערה און זעה 
'ויקרא יעקב' פר' צו

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  פוןבנבנתיבות אמונים ם
זאגן די פרשיות פון די קרבנות

בס"ד

ווער וועט זיין אזוי הארט ביי זיך 

אין הארץ צו זעהן די ווערטער פון 

חז"ל איבער דאס גרויסקייט פון 
ענטפערן 'אמן'

און זיין הארץ וועט נישט צוגיין 

אכטונג צו געבן צו ענטפערן אמן ?!

די געשריי 
וואס הערט זיך 

פונעם בעל
 ה"שומר 
אמונים"

 אין זיין 
הייליגן ספר 

עלתה נשמתו השמימה סוף פרק ג'): (מאמר פתחו שערים
 ו' ניסן תש"ז 
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לעבן און טויט דורך 'אמן'
די אוטו האט זיך געשאקלט אהער אין אהין אויף די שווערע דרום וועגן.

די טרוקענע האריזאנט האט אנגעפולט דעם גאנצע אויגן בליק. דא און דארט האט מען 
געזעהן קעמלען גייען אין די זייטן, ווען אונטער זיי שלעפן זיך נאך זייערע פירער, ווען 

די פארשטויבטע מדבר ווינט קלאפט אויף די טיכל וואס איז אויף זייערע קעפ.
עס איז יעצט נישט דאס ערשטע מאל וואס דער איבערגעגעבענער דרייווער איז זוכה 
צו פירן דעם צדיק רבי ישראל אבוחצירא - דער בבא סאלי - צו פארשידענע פלעצער 
אין די לאנד זיך משתטח זיין אויף די קברי צדיקים און אפרעכטן באהאלטענע תיקונים.

דער צדיק איז געזיצן פארזינקען אין זיינע געדאנקען.
און  אינמיטן  געהערט  זיך  האט  לאסט-אוטו  א  פון  מאטאר  א  פון  גרודער  שטארקע  א 
עס האט זיך דערנענטערט מיט א גערויש נאנט צו די אוטו וואס דארט איז געזיצן דער 
צדיק. פון אינדרויסן פון די פענסטער האט מען געזעהן א לאסט-אוטו אנגעלאדנט מיט 
קאסטענעס פול מיט פרישע מאראנצן וואס זענען נאר יעצט אפגעריסן געווארן און זיי 

זענען געווען אויפן וועג צו די מארק צו דערקוויקן די מענטשן...
"שטעל אפ"! האט דער צדיק באפוילן פארן דרייווער.

דער דרייווער האט מיטאמאל אפגעשטעלט זיין אוטו, און האט זיך געוואנדן אויסהערן 
די געבעהט פון דעם צדיק.

"ווענד זיך צו דער דרייווער פון די לאסט-אוטו און בעהט פון אים איין מאראנץ פאר 
מיר". האט דער צדיק געבעטן.

וועלט'ליכע  אז  געוואוסט  קלאר  דאך  האט  ער  געוואונדערט,  זיך  האט  דרייווער  דער 
גלוסטענישן פארנעמען נישט קיין ארט ביים צדיק, אבער ער האט זיך צוגעאיילט צו 

ווינקען פארן דרייווער ער זאל זיך אפשטעלן ווייל ער דארף עפעס פון אים.
פון די לאסט-אוטו איז אראפ א יונגער געבויטער מענטש.

"וואס ווילסטו"? האט ער געדונערט מיט זיין ברייטע שטימע.
אים  קענסט  דו  אויב  בעהט  ער  צדיק...  גרויסער  א  אוטו  די  אין  זיצט  מיר  מיט  "דא 
געבן איין מאראנץ פון דיין לאסט-אוטו"... האט דער דרייווער געבעטן פון דעם גרויסן 

פארשוין וואס איז געשטאנען אקעגן אים.
"ניין"! האט דער דרייווער פון די לאסט-אוטו געזאגט שארף. "עס איז נישטא קיין עסן 

אומזיסט"!.... "ווער ס'באצאהלט באקומט"!...
ער  און  זיך,  נאך  טיר  שווערע  די  צוגעקלאפט  האט  לאסט-אוטו  פונעם  דרייווער  דער 

האט ווידער אנגעצינדן די מאטאר פון זיין לאסט-אוטו.
דער דרייווער פון דעם צדיק איז צוריק צו זיין אוטו און האט געשוויגן.

די אוטו האט ווייטער פארגעזעצט איר וועג שטאטערהייט, ווען די לאסט-אוטו ווערט 
לאזט  ער  ווען  דריי,  קומענדיגן  דעם  ביי  בליק  אויגן  זייער  פון  פארהוילן  שנעל  זייער 

איבער נאך זיך פול שטויב.
נאך א קורצע צייט פון פארן איז אנגעקומען די אוטו פונעם צדיק צו א וועג וואו דארטן 

האבן פאליציאנטן עס פארמאכט.
"וואס האט פאסירט"? האט זיך אינטערסירט דער דרייווער פונעם צדיק.

"פאר עטליכע מינוט איז דא דורך געפארן א לאסט-אוטו פיל מיט מאראנצן, זי האט 
פלאץ  די  עלעקטער,  פון  זויל  א  אין  אריינגעקלאפט  האט  און  ברעקסן,  די  פארלוירן 
פונעם דרייווער איז אינגאנצן צוקוועשט געווארן, און יעצט פראבירט מען ארויסנעמען 

זיין קערפער"... האט ערקלערט דער פאליציאנט.
דער דרייווער איז אויפגעשוידערט געווארן. ער האט זיך געוואנדן צום צדיק און געבעטן 

פון אים א ערקלערונג אויף וואס ער האט צוגעזעהן אין די לעצטע צייט.
האט דער צדיק אזוי געזאגט: "ווען די לאסט-אוטו איז דורך געפארן נעבן אונז, האב איך 
געזעהן דעם מלאך המוות שטייט העכער איר מיט א אויסגעשטרעקטן שווערד, האב 
איך באלד פארשטאנען אז די מידת הדין שוועבט העכער דעם דרייווער און זי פאדערט 
געהייסן  דיר  איך  האב  דעם  וועגן  און  ראטעווען,  געוואלט  אים  האב  איך  נשמה.  זיין 
זאלסט גיין בעטן פון אים איין מאראנץ, כדי אז נאכדעם וואס איך וועל זאגן די ברכה 
'בורא פרי העץ' מיט כוונה, וועט דער דרייווער ענטפערן 'אמן' מיט כוונה, און די זכות 

פון ענטפערן אמן וועט אים ביישטיין געראטעוועט ווערן פון די מדת הדין".
"אבער יענער דרייווער האט נישט צוגעשטימט. ער האט שאדן געהאט די זכות, און זעה 

נאר וואס האט מיט אים פאסירט"... האט דער צדיק געזאגט שטילערהייט.
ווידער איז דער דרייווער איבערגעצייגט געווארן צו זעהן דאס הייליגקייט פון זיין רבי, 
אבער דאס מאל האט ער אויך זוכה געווען אריינצונעמען אין זיך דאס גרויסע מעלה פון 
ענטפערן אמן און איר געוואלדיגע סגולה וואס קען ראטעווען פון יעדע צרה און פון 
יעדע גזירה. ער האט געלערנט פונעם צדיק א וואונדערליכן לערנונג צו שאצן די ווערד 

פון ענטפערן אמן וואס ער וועט קיינמאל נישט פארגעסן.

אשר קדשנו במצוותיו

זֹאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה (ו ב)
עס איז באקאנט די וואונדער: פארוואס ביי אלע ברכת המצוות זאגן מיר די לשון 'אשר 
קדשנו במצוותיו' – וואס איז א לשון רבים, און מיר באציעהן זיך נישט ספעציעל צו די 
מצוה וואס מיר טוהן יעצט. האט דער מקובל רבי מרדכי הכהן פון צפת פארענטפערט, 
ווייל אין יעדע מצוה איז אריינגערעכנט אלע תרי"ג מצוות, און דורכ'ן טוהן איין מצוה 
ווי עס דארף צו זיין, ווערט עס גערעכנט פאר דעם מענטש ווי ער וואלט מקיים געווען 

די אלע תרי"ג מצוות.
א רמז צו דעם קענען מיר זעהן אין די לשון פון די פסוק: "זאת תורת העולה" – כאטש 
וואס די מצוה פון מקריב זיין א עולה איז נאר איינס פון די תרי"ג מצוות, פון דעסוועגן 

דרוש שמואלדי גאנצע תורה איז אין דעם אריינגערעכנט.

דאווענען מיט א פלאם פייער

ִהוא ָהֹעָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר (ו ב)
די  פון  פסוקים  זעקס  די  ביי  אז  מ'זעהט  וואס  דעם  אויף  זיך  שטעלט  'אברבנאל'  דער 
נישט  מזבח  אויפן  ברענט  וואס  פייער  די  פון  ענין  דאס  תורה  די  דערמאנט  קאפיטל, 

ווייניגער פון דריי מאל!
ערקלערט דער אברבנאל, אז די דריי פייער'ס זענען אקעגן די דריי תפילות וואס מיר 

דאווענען יעדן טאג:
די ערשטע פסוק (ב): "על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר" – איז אקעגן מעריב 
וואס איר צייט איז ביינאכט. די צווייטע פסוק (ה): "והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, 
ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר" – איז אקעגן שחרית וואס איר צייט איז בייטאג. 
און די דריטע פסוק (ו): "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" וואס נעבן דעם שטייט 

"וזאת תורת המנחה" – איז אקעגן מנחה.
א וואונדערליכע לערנונג קומט אונז די תורה דא לערנען – זאגט ווייטער דער אברבנאל 
– אז מ'טאר נישט דאווענען ווי איינער וואס איז געוואוינט, ווי מצות אנשים מלומדה, 

נאר מיט א ברען – מיט א פייער פון ליבשאפט וואס ברענט צום בורא כל עולמים.

אקעגן די תרומת הדשן האט מען נישט באשטימט א תפילה

ְוֵהִרים ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָהֵאׁש (ו ג)
אין מסכת ברכות (ג א) ברענגט די גמרא: "דריי טיילן איז די נאכט, און ביי יעדע טייל 
שרייט דער אויבישטער ווי א לייב: וויי איז צו מיינע קינדער וואס צוליב זייערע עבירות 
האב איך חרוב געמאכט מיין שטוב און פארברענט מיין היכל און זיי פארטריבן צווישן 

די פעלקער".
פארוואס פונקט אין די צייטן זאגט אזוי השי"ת, ערקלערט דער 'תוספות הרא"ש', ווייל 
מיר טרעפן אז אין די צייטן האט מען מקיים געווען די מצוה פון תרומת הדשן ווען די 
בית המקדש איז געשטאנען, אזוי ווי זיי ווערן דא אויסגערעכנט: יעדן טאג איז געווען די 
צייט פון תרומת הדשן ווען די האן האט געטוהן קרייען, אין יום הכיפורים ביי חצות, און 
אין די שלש רגלים פון סוף פון די ערשטע טייל פון אנהויב נאכט (יומא כ א), וועגן דעם 

פונקט אין די דריי צייטן קלאגט דער באשעפער אויפן חורבן הבית.
אבער מ'דארף נאך אלץ פארשטיין, לכאורה, פארוואס קלאגט נישט דער אויבישטער 
אויך בייטאג אין די צייט ווען מ'האט מקריב געווען די אנדערע קרבנות, וואס נאכן חורבן 

בית המקדש האבן מיר זיי אויך פארלוירן?
ווייל  געגענט,  משה'  'זכרון  די  פון  רב  דער  זצ"ל  זק"ש  מרדכי  רבי  הגאון  ענטפערט 
תמיד  די  אקעגן  שחרית  תפילה:  א  געווען  מתקן  דאך  מען  האט  קרבן  יעדע  אנשטאט 
של שחר, מנחה אקעגן די תמיד של בין הערבים און  מוסף אקעגן די קרבן מוסף, אבער 
אקעגן די תרומת הדשן האט מען נישט מתקן געווען קיין תפילה, דעריבער איז אין די 

'מילי דמרדכי' עמ' תקכ"וצייטן השי"ת זיך מצטער.

וכל החיי"ם

ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו (ז יב)
די כוונה פון די פסוק האט רש"י ערקלערט מיט די גמרא (ברכות נד ב): "אויב וועגן א לויב 
אויף א נס וואס איז אים געשעהן, צ.ב.ש. די פארן אויפן ים, און די וואס גייען אין די 
מדבריות און די וואס זענען געווען איינגעשפארט אין ארעסט הייזער און א קראנקער 

וואס איז אויסגעהיילט געווארן". 
תודה  א  געברענגט  מענטש  א  האט  המקדש,  בית  פון  צייט  די  אין  אזוי,  טאקע  און 
אויף יעדע נס פון די אויבנדערמאנטע ניסים וואס האט מיט אים פאסירט, אבער אויף 
אונזערע צייטן שרייבן שוין די ראשונים (רא"ש ברכות ט ג) אז מ'האט מתקן געווען צו זאגן 

די ברכה פון 'הגומל' אנשטאט די קרבן תודה.
א סימן צו דעם האבן געגעבן די ראשונים אין די ווערטער ביים דאווענען "וכל החיים 

טור או"ח ריטיודוך סלה" - 'חיים' איז ר"ת חבוש יסורים ים מדבר.

די ברכה פון הגומל

פיר  די  אויף  נאר  פארוואס  חי':  איש  'בן  דער  זיך געוואונדערט  האט  זאך  עצם  די  אויף 
פאסירונגען דארפן מיר לויבן און זאגן א ברכה אויף א עקסטערן וועג?

זיין  אז  איינרעדן  מענטש  א  זיך  קען  פעלער  פיר  די  אין  אזוי:  ערקלערט  ער  האט 
שיף  גוטע  א  מיט  פארן  ים,  אויפן  פארן  וואס  די  הטבע:  בדרך  געקומען  איז  ישועה 
מדבריות  די  אין  גייען  וואס  די  קאפיטאן,  שיף  געלערנטן  א  דורך  געפירט  ווערט  וואס 
טוהן זיך ארגאנעזירן צו גיין מיט א באשיצטע גרופע, דער קראנקער ווערט געווענליך 
איינגעשפארט  איז  וואס  דער  אויך  אזוי  רעצעפטן,  און  דאקטורים  דורך  אויסגעהיילט 

גייט ארויס דורך די השתדלות פון די עסקנים וואס געבן זיך אפ מיט אים.
חכמים  די  האבן  הטבע,  בדרך  הצלחה  זייער  אנהענגען  נישט  זאלן  זיי  כדי  דעריבער, 
דורך  נאר  איז  אלעס  אז  אויסצורופן  כדי  'הגומל'  פון  ברכה  די  זאגן  זאלן  זיי  אז  מתקן 

השי"ת, און דורך דעם וועט איינגעווארצלט ווערן די אמונה אין זייערע הערצער.
'בן איש חי' הלכות פרשת עקב

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים
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 אמן – א באווייז אויף די אמונה 
די חכמים זכרונם לברכה האבן זייער שטארק גערעדט איבער די גרויסע מעלה פון ענטפערן 
אמן, אז זיי האבן צוגעזאגט (תיקו"ז מ א) אז דער וואס ענטפערט אמן מיט זיין גאנצן כח צורייסט 
מען פון אים זיין שלעכטן גזר דין פון 70 יאר. קומט אויס – אויב אזוי – אז ענטפערן אמן איז א 
וועג צו וויסן ווי ווייט גלויבט דער מענטש אין די ווערטער פון די חכמים. און ספעציעל אין די 
יעצטיגע צייט וואס די מדת הדין איז אזוי שטארק. דער וואס גלויבט אין די רייד פון די חכמים 
א  מיט  פארבינדן  נישט  דאך  איז  עס  ווייל  אמן,  ענטפערן  צו  געבן  אכטונג  זייער  זיכער  וועט 
ספעציעלן פלאג אדער מיט א גרעסערע קאסטן, און אויב ער גיבט נישט אכטונג אויף דעם אזוי 
שטארק, איז עס א באווייז אז זיין אמונה אין די חכמים איז נישט בשלימות. און עס קען זיין אז 
צוליב דעם ווערט אנגערופן 'אמן' פון די לשון 'אמונה', ווייל דורך דעם ווייסט מען ווי שטארק 

איז די אמונה אין די הארץ פון דעם מענטש.
פון א בריוו פון דער משגיח הגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצ"ל, קונטרס 'שומר אמונים', ברוקלין תשי"ג


