
איינס פון די גאר שטארק יסודות'דיגע מצוות אין דעם אידישן לעבן איז די מצוה פון 
"ונקדשתי בתוך בני ישראל" (כב לב), וואס אויף דעם זענען מיר באפוילן געווארן אין 
אונזער פרשה. די מצוה איז אונז מחייב זיך איבער געבן אינגאנצן פארן אויבערשטנ'ס 
נאמען, מיר דערמאנען עס מיט גרויס כוונה עטליכע מאל יעדן טאג ביי 'קריאת שמע' 

: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך".
עס  האבן  אידן  טויזנטער  צעהנדליגע  אז  געווען  זוכה  האט  'ונקדשתי'  פון  מצוה  די 
זיך  האבן  זיי  וואס  דעם  דורך  אלע דורות –  די  פון  לויף  אין  'למעשה'  געווען  מקיים 
מוסר נפש געווען צו טויט כדי זיי זאלן נישט עובר זיין אויף די רצון ה', אבער אין 
אמת'ן, האט געזאגט דער גאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל ('תפארת שמשון'), קען מען 

עס אויך שטענדיג מקיים זיין במחשבה.
יעדן  צו  שייך  טאקע  איז  עס  צי  און  במחשבה?  זיין  נפש  מוסר  זיך  מען  קען  וויאזוי 
פון אונז, אדער נאר צו די יחידי סגולה? זאגט ווייטער הגר"ש און דערלייכט אונזערע 

אויגן:
אנגערופן  ווערט  תפילה  די  התפילה;  עבודת  די  ביישפיל  א  נעמען  וועלן  מיר  אויב 

'עבודה' – אזוי ווי מיר זעהן אז דער רמב"ם (תפילה א א) 
לערנט ארויס די חיוב פון תפילה יעדן טאג פון די פסוק 
(שמות כג כה) "ועבדתם את ה' אלקיכם", און די באדייט 
פארן  געבן  איבער  אינגאנצן  זיך  מ'זאל  איז  'עבדות'  פון 
אויבערשטנ'ס נאמען, ווי א קנעכט וואס ווערט אינגאנצן 

אינס מיט די ווילן פון זיין האר.
די  אנשטאט  געווען  מתקן  מען  האט  דאווענען  דאס 
קרבנות, און אויב אין די צייט וואס די בית המקדש איז 
געשטאנען האט יעדער געקענט דינען דעם אויבערשטן 
פון  עבודה  די  דורך  נפש  מסירות  פשוט'ע  א  מיט 
מקריב  מ'האט  ווען  אז  זאגן  חז"ל  ווי  אזוי  קרבנות,  די 
טראכטן  געדארפט  מענטש  דער  האט  קרבן  א  געווען 
אויך  אזוי  מזבח,  אויפן  געווען  מקריב  אים  מ'וואלט  ווי 
בזמן הזה, קען מען זיך מוסר נפש זיין דורך די עבודת 
התפילה, וואס אויסער אז עס איז פארהאן אין איר אסאך 
'למען שמו באהבה',  לשונות פון מסירות נפש, אזוי ווי 
איז  נאך,  און  שמך'  מקדשי  'ישראל  שמך',  את  'נקדש 
מ'ווייזט ארויס אז  א וועג ווי  דאס דאווענען אליין אויך 
דער אויבישטער איז דער 'מלך העולם', און תקיף ובעל 

היכולת ובעל הכוחות כולם.
די מצוה פון 'ונקדשתי' אין יעדע צייט וואס ער ליידיג

פון  אלימלך  רבי  הרה"ק  אן  הויבט  געדאנק  דעם  מיט 
דעם  אין  וואס  קטן',  'צעטיל  באקאנטן  דעם  ליזענסק 

וויכטיגע  די  אויסרעכענען  און  אויסשטעלן  ער  טוהט 
הנהגות וואס פעלן זיך אויס אינעם לעבן פון יעדן איד אין וועלעכן צושטאנד ער איז, 
ווען אין די ערשטע דריי סעיפים שטעלט ער פאר די וועג וויאזוי מקיים צו זיין די 
מצוה פון 'ונקדשתי' דורך די כח המחשבה, און מיר וועלן דא ציטירן פון זיין הייליגן 

לשון (הנהגות א-ג):
"און יעדע צייט וואס ער איז נישט פארנומען מיט תורה, און ספעציעל ווען ער זיצט 
איינשלאפן,  נישט  קען  און  בעט  אין  ליגט  ער  ווען  אדער  צימער,  א  אין  ליידיג 

זאל ער טראכטן פון די מצות עשה פון 'ונקדשתי בתוך בני ישראל', און ער זאל זיך 
פארשטעלן וואו נעבן אים אין פארהאן א גרויסע פייער ביזן הימל, און צוליב די מצוה 
אויף  פייער  די  אין  אריין  זיך  ווארפט  און  נאטור  זיין  ער  צוברעכט  השם  קידוש  פון 

קידוש ה'...
ביי די ערשטע פסוק פון קריאת שמע און ביי די ערשטע ברכה פון שמונה עשרה זאל 
ער טראכטן אזוי ווי עס ווערט אויבן דערמאנט, אויך זאל ער אינזין האבן אז אויך אויב 
יסורים  די  ליידן  ער  ...וועט  פיינונגען  סארטן  שווערע  אלע  מיט  פייניגן  אים  מ'וועט 
און ער וועט חלילה נישט איינדערקענען אין קיין עבודה זרה ...אויך אין די צייט פון 
עסן זאל ער אזוי טראכטן, און אין יעדע צייט וואס ער וועט שפירן א גשמיות'דיגע 
זאגן  אויך  זאל  ער  און  געדאנקען,  זיינע  אין  פארשטעלן  אזוי  זיך  ער  זאל  פארגעניגן 
מיט זיין מויל און אין זיין הארץ אז ער וואלט זיך געפריידט און הנאה געהאט ווען 
גשמיות'דיגע  אלע  פון  וואו  מער  'ונקדשתי'  פון  מצוה  די  געווען  מקיים  וואלט  ער 

פארגעניגנ'ס".
קידוש ה' ביים זאגן 'שמע ישראל'

ענליך צו דעם שרייבט אויך דער בעל 'יסוד ושורש העבודה' 
(שער א' פי"א), נאך וואס ער שטעלט פאר די גרויסע און 
וואונדערליכע תיקונים וואס טוהן זיך אפ אין די עולמות 
פון  מצוה  די  זיין  מקיים  פון  זכות  די  דורך  העליונים 
פון  כח  די  דורך  מקויים  ווערט  עס  ווען  אויך  'ונקדשתי', 
זיך פארשטעלן און טראכטן, ברענגט ער (בפרקים הבאים) 
פון ספרי קבלה און פון נאך ספרים, עטליכע פלעצער אין 
דעם  הייליגן  מען  קען  דארט  וואו  דאווענען  פונעם  לויף 

באשעפער'ס נאמען במחשבה.
צ.ב.ש. ברענגט ער (בשער ד פרק ה) פונעם לשון פון זוהר 
איבער  רעדט  ער  וואו  ב)  קכד  שרה  חיי  הנעלם  (מדרש 
לנוטרים  שמע: " "ומאתים  קריאת  פון  פרשה  ערשטע  די 
[וועלטן]  הונדערט  צוויי  און   - יב)  ח  (שה"ש  פריו"  את 
זיי  כאילו  טאג  יעדן  נפש  מוסר  זיך  מ'איז  וואס  דעם  אויף 
ווער  ווייל  השם,  קידוש  אויף  געווארן  גע'הרג'עט  זענען 
עס האט אינזין אין דעם פסוק זיך מוסר נפש זיין, רעכנט 
וועגן  גע'הרג'עט  טאג  יעדן  זיך  וואלט  ער  ווי  השי"ת  עס 
דעם אויבערשטן, אזוי ווי עס שטייט (תהלים מד כג): "כי 
עליך הורגנו כל היום". און נאך האט רב נחמן געזאגט, אז 
ווער עס איז זיך מוסר נפש ביי דעם פסוק, באקומט פיר 

הונדערט וועלטן אין עולם הבא".
תפילה אויף די מחשבה

און ווי א המשך צו די אויבנדערמאנטע ווערטער שטעלט 
זיך הגר"ש פינקוס אויף נאך א נקודה וואס רירט אן דעם ענין: 
אזוי ווי די כח המחשבה קען ווירקן אויף די גאנצע צוגאנג פון דאווענען, אזוי קען 
זאגן,  עדות  יעדער  אויך  קען  דאס  און  מחשבה.  די  אויף  ווירקן  דאווענען  דאס  אויך 
אז אין די צייט וואס אויף זיינע מעשים זעהט אויס אז ער קען שולט זיין, אבער אויף 
זיין מחשבה קען ער כמעט נישט שולט זיין, כאטש וואס א שלעכטע מחשבה קען 

חלילה צוברענגען א הארבע פגם אין די נשמה נישט ווייניגער פון א מעשה.
די איינציגסטע געווער וואס קען זיך קעגן שטעלן אקעגן די שלעכטע מחשבות, 

פרשת אמור

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  בנבנתיבות אמונים
אין ד ת

פון ם
ונקדשתי בתוך בני ישראל

פארזעצונג אויפן קומענדיגן זייט

ניינציג אמן'ס אקעגן די ניינציג פעלער'ס 
ִאיׁש ...ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום א ִיְקַרב ְלַהְקִריב (כא יז)

רעכנט  א)  (ח  מקדש  ביאת  הל'  אין  רמב"ם  דער 
וואס  קערפער  די  אין  פעלער'ס  ניינציג  די  אויס 
די  טוהן  קענען  נישט  זאלן  זיי  כהנים  ביי  פסל'ט 
עבודה. האט געזאגט אויף דעם דער גאון רבי יצחק 
די  אז  באקאנט  איז  עס  אז  שליט"א:  זילבערשטיין 
געווען  מתקן  מען  האט  ברכות  מאה  פון  תקנה 
כדי מ'זאל געראטעוועט ווערן פון די קללות וואס 
שטייען ביי די תוכחה. אויב אזוי, קען מען צולייגן 
איז  אמן'ס  ניינציג  די  ענטפערן  פון  תקנה  די  אז 
באשטימט געווארן כדי צו געראטעוועט ווערן פון 
פסל'ט  וואס  קערפער  די  אין  פעלער'ס  ניינציג  די 

ביי כהנים. 
און עס איז דא וואס האבן צוגעלייגט בדרך רמז, אז 

די ווארט 'המום' באטרעפט 'אמן' -91
'עלינו לשבח' ח"ג, שו"ת תשובה ע"ח  
'מאורות הדף היומי' בכורות מג א

‡ין זוהר ה˜' ‡יז רבי ˘מעון בר יוח‡י פ‡ר ‡ונז מ‚לה ‡ביסל פון „י סו„ו˙ ‡ון פון „י „ערהויבענע ז‡כן וו‡ס ‚ע˘עהן „ורך 
„י מˆוה פון ענטפערן ‡מן, וו‡ס ‡יז זייער ‡ ‚רויסער ‡ון ‡ וו‡ונ„ערליכער לויב פ‡רן בור‡ כל עולמים.

פונעם היילי‚ן מויל פון רבי ˘מעון זענען מיר ˆו‚עז‡‚ט ‚עוו‡רן ‡ז ‡ין „י זכו˙ פון ענטפערן ‡מן :

„י טויערן פון הימל ווערן 
‚עעפנט ‡ון „י ˙פילו˙ פון „י 

‡י„ן ווערן ‡נ‚ענומען 
(וילך רפה ב)

‡ ‚עוו‡ל„י‚ע פריי„ ‡יז 
פ‡רה‡ן ‡ין ‡לע וועלטן 

(˘ם)

מ'‡יז זוכה ˆו 
‡ריכו˙ ימים

 (˘לח ˜סב ‡)

מ'‡יז זוכה ˆו ‡ ע˜סטערע ˘מירה 
‡זוי ווי עס ˘טייט "‡מונים נוˆר ה'" 

(וילך רפו ‡)

מ'ˆורייסט „עם ˘לעכטן 
‚זר „ין פון זיבעˆי‚ י‡ר 

(˙˜ו"ז מ ‡)
‡‡‡

‡ין „עם ט‡‚ ל"‚ בעומר – „י הילול‡ ˜„י˘‡ פון ר˘ב"י, וועלן מיר זיך מ˜בל זיין ˆו טוהן זיין רˆון 
 ‡כטונ‚ ‚עבן ˆו „ערהויבן ‡ון ב‡˘יינען „עם מלך מלכי המלכים „ורכ'ן ענטפערן ‡מן מיט כוונה 

נ‡ך „י ברכו˙ ה˘חר ‡ון נ‡ך יע„ע ˙פילה ‡ון ברכה, ‡ון „ורך „עם וועט מען זיכער זוכה זיין ˆו ‡לע 
י˘ועו˙ ‡ון ˆו ‡לע ברכו˙.                                   י˘ועו˙ ‡ון ˆו ‡לע ברכו˙.                                   ה‡ט'ס ‚עפויעל'ט ‡לעס ‚וט 

נ‡נ‡
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די געטאו בראנאוויץ, די צייט פונעם שרעקליכן חורבן. דארטן אינמיטן די טונקלקייט און די 
נעפל, ווען איבעראל שפירט זיך די ציטער, קיינער ווייסט נישט וואס וועט מארגן געשעהן, 

און די מארגנדיגן טאג איז אנגעהאנגען אויף א האר.
"ובכל זאת שמך לא שכחנו...", דווקא אין די שווערע צייטן האט זיך ארויס געוויזן די אידישע 
גלאנץ  איר  פארשפרייט  האט  עס  און  איד,  יעדן  פון  נשמה  די  אין  באהאלטן  איז  וואס  פינק 

איבעראל.
קיינער וועט נישט פארשטיין וויאזוי האט עס געקענט פארקומען, אבער אויך אין יענע טעג 
איז דאס איינציגסטע גלוסטעניש פון די אידן אין די געטא איז געווען צו פארזעצן און פירן 
און  יסורים  ביטערע  מיט  גענומען  ארום  מ'איז  ווען  אויך  נפש,  מסירות  מיט  לעבן  אידישן  א 

געוואלדיגע שוועריקייטן וואס עס לאזט זיך נישט גלייבן.
עס  איז  טאג  צו  טאג  פון  אז  כאטש  דאווענען,  דאס  נאכלאזן  געטראכט  נישט  אויך  האבן  זיי 
זיין  מקיים  געקענט  עס  מ'האט  וואס  דעם  מיט  שבלב",  "עבודה  א  מער  און  מער  געווארן 
נאר אין די באהעלטעניש, אבער די פארבינדונג צווישן זיי און דער אויבישטער איז געווארן 

פנימיות'דיגער און שטערקער וואו ביז יעצט.
א  און  טיכטיגער  א   – קריידיץ  ניסן  אנגעקומען  פלוצלינג  איז  מושיע'  'מלאך  א  ווי  ווען  און 
טויגליכער ישיבה מאן, פון די תלמידים פונעם חפץ חיים זי"ע – האט די פרייד געשפאלטן 

די הימלען.
בסודי סודות, פון מויל צו אויער איז אריבער די קלאנג אז דער ניסן האט מצליח געווען מיט 
ערליכע  די  פאר  דאווענען  צום  פלאץ  פארזיכערטע  א  אויפשטעלן  נפש,  מסירות  אמת'דיגע 
אידן אין די געטא. אין געווענליכע צייטן וואלט עס נישט גערעכנט געווען ווי א 'בית המדרש', 

אבער אין יענע שווערע צייטן – וועמען האט עס אינטערסירט?!.
פארוואנדלט  שנעל  זייער  איז  וואס  גרוב  דעם  באמערקט  ניסן  האט  געטא  די  פון  עק  די  אין 
געווארן צו א קליין בית המדרש. די פארשימלטע ברעט וואס האט צוגעדעקט דעם אריינגאנג 
אויפגעהויבן  עס  מ'האט  ווען  אבער  אינעווייניג,  פאר  קומט  עס  וואס  דערציילט  נישט  האט 
האט מען געזעהן א שמאלע רייע טרעפ וואס דרייט זיך אריין אין די טיפענישן פונעם גרוב, 
זעכציג - זיבעציג טרעפ האט מען געדארפט אראפ גיין ביז מ'איז אנגעקומען אונטן, און פון 
דארט איז געווען א קורצע וועג ביז מ'איז אנגעקומען ביז צו די פארבארגענע גרוב'עלע וואס 

איז געווען די קליינע שוהל.
פון צווישן די געדעכטע פינסטערנישט האט שטענדיג ארויסגעשיינט די ליכטיקייט פונעם 'נר 
תמיד' וואס ר' ניסן האט זיך געפארעט מיט דעם יעדן טאג און האט עס אנגעפולט מיט איר 
באשטימטע מאס אויל. אויפן קליינעם טיש איז געליגן טליתים, תפילין און סידורים, און אויף 
א קליינע פאליצע וואס איז באהאפטן געווארן צו די וואנט זענען געווען עטליכע תהלים'ס, א 

קליינע ש"ס און די ספרים פון זיין רבי דער 'חפץ חיים'.
שמאל און פארשטיקט איז געווען די פלאץ, אבער די גליק וואס האט ארויס געשיינט פון די 
פנימ'ער פון די אידן וואס זענען דארט געווען, האט נישט איבער געלאזט קיין צווייפל – עס 

איז געווען א ריכטיגע בית מדרש...
אין די געווענליכע טעג האט די גרוב קוים געקענט ענהאלטן אין זיך די קביעות'דיגע מתפללים, 
אבער אום שבת, און ספעציעל אין די ימים טובים האט די גרוב אינגאנצן איבערגעפולט מיט 

צעהנדליגע אידן וואס האבן געוואלט שפירן נאך איינמאל די טעם פון א אידישע תפילה.
מתפללים  די  פון  געדענקעניש  די  פון  ווערן  פארגעסן  נישט  וועט  יאר  יענעם  פורים  יו"ט  די 
וואס  אידן  צעהנדליגע  געקוועטש  צוזאם  זיך  האבן  טרעפ  שוואכע  די  אויף  'מערה',  די  פון 
האבן געוואלט נאך איינמאל אויסמעקן דעם המן מיט זיינע קינדער... די קלינגעדיגע שטימע 
פון ניסן האט זיך אויך געהערט ביז צו די וואס זענען געשטאנען אויבן ביי די טרעפ, און ווען 

מ'ה אט געקלאפט ביי המן, האט עס אויסגעזעהן ווי די גאנצע געטא רודערט אויף...
דעם  פון  ווערן'  'פארשווינדן  דאס  איבער  קלאנג  די  צושפרייט  זיך  האט  נאכדעם  וואכן  צוויי 
טייערער ניסן. די געשרייען פון זיין מאמע האט נישט איבערגעלאזט קיין צווייפל ביי קיינעם 

איבער זיין שרעקליכן צוקונפט.
צוביסלעך האט זיך אויסגעליידיגט די גרוב, ווען נאר די צובראכנע מאמע פילט ווייטער אן 

יעדן טאג די אויל און פאררעכט די קנויט, להעלות נר תמיד...
די  פארבליבן  נאר  איז  ליכטיקייט,  לעצטע  דאס  פארלאשן  שוין  אויך  זיך  האט  עס  ווען  און 
נישטא,  שוין  זענען  עס  און  געווען  זענען  וואס  באגריפן  צו  געדענקעניש  א  גלעזל,  קליינע 
באגריפן פון מסירות נפש וואס האט נישט צו איר קיין גלייכן, א מסירות נפש וואס איז 'כולו 

קודש' פאר דאווענען און דינען השי"ת אויך אין דעם טיפן גיהנם. 
('בקדושה ובגבורה' ח"ב עמ' 253)

א תפילה אן קיין פעלער 

ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִריב ֶזַבח ְׁשָלִמים ַלה' ...ָּתִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון ָּכל מּום א ִיְהֶיה ּבֹו (כב כא)
וואס  דער  אין  ד.מ.   – "בו"  ערקלערט:  האט  זי"ע  קאלאמייא  פון  הלל  רבי  הרה"ק 
און  טוהן  תשובה  זאל  ער  אז  מיינט  יהיה",  לא  מום  "כל  און  קרבן,  דעם  ברענגט 
אזוי וועט ער זיך רייניגן פון יעדע פעלער און עבירה. און פון דעם וועלן מיר זיך 
אויסלערנען אז דער וואס דאוונט דארף תשובה טוהן פון פריער, ווייל דאס איז דאך 

'מקרי דרדקי' פר' אחרי מותאנשטאט די קרבנות.

וויל דען השי"ת די קרבנות?!

ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ּתֹוָדה ַלה' ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבחהו (כב כט)
'לרצונכם',  ווערן  געטוהן  דארף  הקרבנות,  עבודת  די  ווי  אזוי  התפילה,  עבודת  די 
די  ווי  אזוי  געצווינגענערהייט.  חלילה  נישט  און  שמחה  מיט  און  חשק  מיט  ד.מ. 
מיט  ווערן  געטוהן  דארף  עס  אז  קרבנות  די  אויף  א)  קי  (מנחות  דרש'ענען  חכמים 
השי"ת,  פון  באפעל  די  זיין  מקיים  צו  כדי  נאר  נישט  און  מענטש  פונעם  ווילן  די 
רחמים  אלא  קבע,  תפילתך  תעש  "אל  תפילה:  איבער  יג)  ב  (אבות  אויך  שטייט  אזוי 

ותחנונים לפני המקום".
זעהן מיר: השי"ת וויל נישט קיין קרבן צי א מנחה און דאס זעלבע מיטן מורמלען 
די ווערטער פונעם דאווענען, נאר זיין עיקר הנאה איז ווען ער זעהט די ווילן און 
דאס גליסטן פון א מענטש וואו ער וויל מאכן פאר אים א נחת רוח, און דאס איז די 

'צדקת הצדיק' אות מב כוונה פון "לרצונכם תזבחהו".

אשר קדשנו ...על קידוש ה'!

ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל (כב לב)
רבי  הקדוש  פון  נאמען  אין  זצ"ל,  אשרי  אפרים  רבי  גאון  דער  דערציילט  האט  עס 
אליהו פון ווארשא הי"ד: בעפאר די צוויי קדושים דער פאטער הגאון רבי אלחנן 
וואסערמאן און זיין זוהן דער עילוי רבי נפתלי הי"ד זענען אוםגעקומען אויף קידוש 
השם, האט דער גאון געזאגט פאר זיין זוהן אז ער האט געהערט פון זיין רבי'ן מרן 
אויף  זיין  נפש  מוסר  זיך  זוכה  איז  איינער  וואס  צייט  די  אין  אז  זי"ע,  חיים'  ה'חפץ 
קידוש ה', דארף ער זאגן די נוסח הברכה וואס דער של"ה הק' ברענגט (שער האותיות 

אות א): "ברוך אתה ה' ...אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקדש שמו ברבים".

און דער בעל 'יוסף אומץ' (אות תפג) ברענגט די נוסח פון די ברכה ווי פאלגנד: "בא"י 
אמ"ו אקב"ו לאהוב שם הנכבד והנורא - ההיה וההוה והעתיד להיות - בכל לבבנו 

ובכל נפשנו ולקדש שמו ברבים, בא"י מקדש שמך ברבים".
(שו"ת 'ממעמקים' ח"ב סי' ד)

ושורש  'יסוד  בעל  אויפן  ערציילונג  וואונדערליכע  די  באקאנט  שוין  איז  עס  און 
א  ווי  פארשטעלט  זיך  האט  ער  ווען  געווען  נפש  מוסר  זיך  האט  וואס  העבודה', 
גוי און אריינגעשטיפט צווישן די פארזאמלטע בלוט דארשטיגע גוים, נאר כדי צו 
איז  וואס  הי"ד  מארבלאוו  אליעזר  רבי  הקדוש  פון  ברכה  די  נאך  'אמן'  ענטפערן 
געאורטיילט געווארן צום טויט דורך א פאלטשע בלבול, און ער האט זוכה געווען 
געלערנט  פריער  האט  ער  וואס  נאך  יתברך,  שמו  קדושת  על  זיין  נפש  מוסר  זיך 
פונעם בעל 'יסוד ושורש העבודה' די סדר פון ווידוי און די ספעציעלע ברכות צו 

דעם געהויבענעם געשעהניש.
פתח דבר – 'יסוד ושורש העבודה' מהדורת וילנא תרפ"ט

די ברכה פון שהחיינו אויף ספירת העומר

ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת (כג טו)
'ספירת העומר' איז אנדערשט פון אנדערע מצוות שהזמן גרמא, ווי  די מצוה פון 
פאלגנד  'שהחיינו'.  א  פריער  פון  נישט  מ'זאגט  אז  דעם  מיט  וכו',  לולב  און  שופר 

וועלן מיר ברענגען עטליכע ערקלערונגען אויף דעם:
די  פון  הנאה  האט  מענטש  דער  ווען  נאר  מען  זאגט  'שהחיינו'  פון  ברכה  די  א. 
מצוה, אזוי ווי די שמחה ביים נעמען די לולב, די זיכרון ביי תקיעת שופר א.א. וו. 
הנאה  קיין  נישט  ברענגט  וואס  העומר  ספירת  פון  מצוה  די  אבער  איז  אנדערשט 
פאר דעם מענטש, נאר פארקערט, ער האט א ווייטאג ווען ער דערמאנט זיך דעם 
(בעל  'שהחיינו'  קיין  מצוה  די  אויף  נישט  מען  זאגט  דעם  וועגן  און  ביהמ"ק,  חורבן 

המאור סוף פסחים).

יו"ט  פון  צייט  די  אין  אנגעהאנגען  איז  ציילן  צו  אן  מ'הויבט  וואס  צייט  די  ווייל  ב. 
פסח אזוי ווי עס שטייט "וספרתם לכם ממחרת השבת" (ויקרא כג טו), וועגן דעם די 
שהחיינו פון יו"ט פסח גייט אויך ארויף אויף די מצוה פון ספירה ('שבלי הלקט' סי' רלד).
ג. די ברכה שהחיינו זאגט מען נאר אויף א מצוה וואס ווערט 'געענדיגט', אזוי ווי 
ביי א פדיון הבן וואס מ'זאגט די ברכה ערשט נאך דרייסיג פון ווען דאס קינד איז 
געבוירן, וואס דעמאלטס איז דער קינד ארויס פון א ספק 'נפל', אבער די מצוה פון 
ספירת העומר ווערט פארענדיגט נאר נאכן ציילן די זיבן וואכן, וועגן דעם מאכט 

מען נישט דערויף קיין 'שהחיינו' (שו"ת מהרלב"ח סי' סב בשם הר"ן).
ד. עס זענען דא נאך וואס זאגן, אז די נוסח 'והגיענו לזמן הזה' איז נישט צוגעפאסט 
צו די מצוה פון ספירת העומר, ווייל מיר גלוסטן נישט די צייט פון די ספירה, נאר 
אין דעם יו"ט שבועות וואס קומט נאכדעם, וועגן דעם קען מען נישט זאגן אויף די 
מצוה די ברכה פון 'שהחיינו' ('בני יששכר' מאמרי ניסן יב). און עס זענען דא וואס שרייבן 
אז מיט די ברכה פון 'שהחיינו' אום יו"ט שבועות איז מען אויך יוצא די מצוה פון 

ספירה ('פחד יצחק' ערך 'עומר').

פערל ווערטער איבער אמן 
און תפילה אין די פרשה פון די וואך

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

מסירות נפש צום דאווענען אין דעם ביטערן חורבן
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פארזעצונג פון בנתיבות אמונים

איז די געווער פון תפילה. יעדער מענטש קען לויט זיין דרגא בעטן פון השי"ת זאל 
אים העלפן צו מקדש זיין זיינע מחשבות און זאל אפהאלטן פון מחשבות זרות צו 

פארפלייצן זיין מח און פוגם זיין אין זיין נשמה.
למעשה האט מען שוין מתקן געווען אויף דעם א עקסטערע תפילה צו זאגן יעדן 
ממני  ליטלה  עתיד  ...ואתה  היא  טהורה  בי  שנתת  נשמה  "אלוקי,  אינדערפריה: 
ולהחזירה בי לעתיד לבוא". און די קדמונים זאגן אז ביים זאגן די ווערטער דארף 
א מענטש גרייט זיין אין זיין מחשבה, אז כדי ער זאל קענען צוריק געבן זיין נשמה 
ריין אזוי ווי ער האט עס באקומען, איז ער מוכן ומזומן זיך מוסר נפש זיין אויף 

קדושת שמו יתברך.
גשמיות'דיגע  זיינע  אויסער  אז  דעת  מגלה  מענטש  א  איז  תפילה  סארט  אזא  ביי 
ענינים וואס ער בעהט אויף זיי יעדן טאג, האט ער א אינערליכן רצון וואס געפינט 
זיך אין די שפיץ פון זיינע זארגן; צו טוהן דאס ווילן פון ה', אויך אין די פרייז פון 

מסירות נפש! איז דען פארהאן א גרעסערע מצוה פון 'ונקדשתי' ווי פון דעם?!
'נפש  פון  ווערטער  די  דערמאנען  מיר  וועלן  רייד  אונזערע  ענדיגן  מיר  בעפאר 
החיים' (ש"ב סוף פי"ד) איבער די ענין פון מקיים זיין די מצוה פון "ובכל נפשך" 
ביים דאווענען: "אזוי שטארק וועט זיך ביי אים אין זעהל פארמערן די ליבשאפט 
די  ארויס  יעצט  זאגט  ער  ווען  גלוסטן  טאקע  אים  זיך  וועט  עס  ביז  השי"ת,  צו 
הייליגע ווערטער פון די נוסח התפילה זאל זיין נשמה ארויס גיין פון זיין קערפער, 
און ארויף גיין זיך מתדבק זיין צו השי"ת. און דאס איז די כוונה פון "ולעבדו ...בכל 

נפשכם" ...ד.מ. אז ביים דאווענען זאל ער באהעפטן זיין נשמה אויבן...".


