
פרשת וילך

בס"ד

דער כח פון תפילה איז נישט 
נאר געגעבן געווארן פארן צדיק

"א אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא... ה' ֱאקֶי הּוא עֵֹבר ְלָפֶני" (לא ב-ג)

צו  רבינו  משה  פון  ווערטער  די  ערקלערט  ושמש'  'מאור  דער 
די אידן, לויט דעם וואונדערליכן משל וואס ווערט געברענגט 
 - חיות  די  פון  קעניג  דער   - לייב  אויפן  ז)  עח  (ב"ר  מדרש  אין 
וואס האט זיך אויפגערעגט אויף די חיות פון וואלד וואס זענען 
האבן  זיי  באשטראפן.  געוואלט  זיי  האט  ער  און  אים,  אונטער 
באשלאסן  זיי  האבן  געבן,  עצה  א  זיך  וויאזוי  געוואוסט  נישט 
זיכער  וועט  ער  אז  האפענונג  א  מיט  פוקס  קלוגן  דעם  רופן 
צו  קעניג.  דעם  בארוהיגן  צו  קלוגשאפט  זיין  מיט  זיין  מצליח 
געזאגט  האט  און  אנגענומען  עס  פוקס  דער  האט  פרייד  זייער 
אז ער האט דריי הונדערט וואונדערליכע משלים וואס מיט זיי 
וועט ער קענען בארוהיגן דעם קעניג, אבער ער האט געבעהטן 
צו  ארגאניזירן  זיך  וועט  ער  ביז  טעג  דריי  צוווארטן  מ'זאל  אז 

קענען שטיין פארן קעניג ווי עס פאסט זיך.
אנטוישט  זיי  זענען  טאג  א  אדורך  איז  עס  ווען  נאך  אבער 
געווארן ווען דער פוקס האט זיי געמאלדן מיט ווייטאג אז ער 
האט פארגעסן הונדערט משלים. פון דעסוועגן האבן די חיות 
זיך פארלאזט אויף די איבערגעבליבענע צוויי הונדערט משלים, 
געמאלדן  פוקס  דער  האט  טאג  א  נאך  אריבערגיין  נאכן  אבער 
זענען  משלים  הונדערט  נאך  אז  געזיכט  צובראכענע  א  מיט 
די  זיך  האבן  מאל  דאס  אויך  זכרון.  זיין  פון  געווארן  פארגעסן 
משלים.  הונדערט  איבערגעבליבענע  די  אויף  פארלאזט  חיות 
אז  דערציילט  זיי  פוקס  דער  האט  לייב  צום  וועג  אויפן  אבער 
ער געדענק'ט נישט אפילו איין משל, און זיי דארפן אליין צוגיין 

צום קעניג און אים איבער בעהטן.
מיט דעם משל קענען מיר פארשטיין וואס משה האט געזאגט 
געווען  פארזיכערט  ענק  זענען  היינט  ביז  אויב  אידן:  די  פאר 
איך  און  ענק  אויף  דאווענען  איך  וועל  צרה  עת  יעדע  אין  אז 
וועל ענק העלפן, אבער היינט זעהן ענק אז איך בין שוין נישט 
אזוי ווי אמאל, זאלן ענק נישט פארלוירן ווערן, נאר שטארקט 
זיך און ענק זאלן וויסן אז "ה' ֱאֶקי הּוא עֵֹבר ְלָפֶני", און ער 
טוהט  בקשות,  ענקערע  הערן  צו  ענק  פאר  שטענדיג  שטייט 
תשובה און פארבעסערט ענקערע מעשים, און דעמאלטס וועט 

ער אננעמען ענקערע תפילות באהבה וברצון.

נאכלאזן – איז דער שורש פון א דורכפאל
"ִּכי ה' ֱאקֶי הּוא ַהֹהֵל ִעָּמ א ַיְרְּפ ְוא ַיַעְזֶבּך א ִתיָרא ְוא 

ֵתָחת" (לא ו)
"לא יתן לך רפיון להיות נעזב ממנו" (רש"י)

א וואונדערליכער פשט אין די ווערטער פון רש"י האט געזאגט 
הרה"ק בעל 'מנחת אלעזר' פון מונקאטש:

אויך לויט די מיינונגען פון די חכמי הטבע, ווערן אין יאוש און 
זיך נאכלאזן איז דער שורש פון דער דורכפאל. דאס דערקענט 
דאקטער  דער  אויב  קראנק,  חלילה  ווערט  מענטש  א  ווען  זיך 
איז מיואש פון זיין צושטאנד, ברענגט דאס אריין א שוואכקייט 
קערפער  זיין  ווערט  צייט  זעלבע  די  און  קראנקן,  דעם  אין 
אפגעשוואכט ביז צום ענדע זעהט מען אז וואס דער דאקטער 
האט געזאגט אין טאקע פארווירקליכט געווארן. אבער אויב 
דער קראנקער וואלט זיך נישט צוטוהן געמאכט צו די רייד 

פונעם דאקטער, און אנשטאט דעם וואלט ער זיך געשטארקט 
מיט תפילה, און מיט אמונה און ביטחון אין זיין באשעפער, אין 

אסאך פעלער וואלט ער געזונט געווארן.
אידן  די  געבענטשט  האט  רבינו  משה  וואס  ברכה  די  איז  דאס 
אין דער פסוק וואס איז פאר אונז: ווייל דער אויבישטער וועט 
נישט אריין לאזן א שוואכקייט אין דיין הארץ, ממילא וועסט 
זיך שטארקן מיט תפילה און דו וועסט זיך פארלאזן אין אים, 

און דעמאלטס וועט דיר דער באשעפער נישט פארלאזן.
'אמרי דבש' עמ' קמט

די ישועה איז אנגעהאנגען אין תפילה
בדרך רמז האט געטייטש רבי מרדכי הכהן פון צפת דער 'שפתי 

כהן' על התורה:
אויב מיר וועלן אריינטראכטן אין דער פסוק וועלן מיר זעהן אז 
צוויי מאל שטייט די ווארט 'לא', און צוויי מאל די ווארט 'ולא', 
די פיר ווערטער זענען בגימטריה 'קול'. מיט דעם האט די תורה 
מרמז געווען אז דורך די זכות פון דער קול פון דאווענען זענען 
זיי פארזיכערט אז עס וועט מקויים ווערן דער פסוק: "לא ירפך 

ולא יעזבך לא תירא ולא תחת".
אויף די וועג האט ערקלערט רבי שלמה לייב סטיטשינער אין 
זיין ספר 'הכנת לב לתפילה' (אין אונזער פרשה) דער פסוק וואס 
מיר זאגן ביי די פסוקי דזמרה (תהלים קמח יד): "וירם קרן לעמו 
תהלה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו": די ראשי תיבות פון 

"וירם קרן לעמו" איז 'קול', מיר זאלן זיך לערנען פון דעם אז אין 
זכות פון דער קול פון תפילה ווערט דערהויבן דער כבוד פון די 

אידן און זיי קענען זיך שטארקן איבער זייערע פיינט.

ווען מעג מען ברענגען קליינע קינדער אין שוהל
"ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף" (לא יב)

"והטף למה באו? לתת שכר למביאיהם" (רש"י).
פאפער  דער  גרינוואלד  יוסף  רבי  ערקלערט  האט  צחות  בדרך 
רב אז רש"י וויל דא פרעגן: "והטף למה באו?" – צו וואס דארף 
די  אויב  קינדער,  די  ברענגען  זאלן  מיר  אז  זאגן  אונז  תורה  די 
מענער מיט די פרויען זענען באפוילן געווארן צוקומען, וועלן 

דאך די קינדער זיכער נישט בלייבן אליינ'ס אין שטוב?
אויף דעם ענטפערט רש"י: "לתת שכר למביאיהם" – די פסוק 
ברענגען  מען  מעג  קינדער  קליינע  די  אז  לערנען  אונז  וויל 
מען  וועט  ברענגען  אויפן  וואס  אופן  אזא  אויף  נאר  שוהל  אין 
אמן  ענטפערן  צו  זיי  מ'ברענגט  אז  צ.ב.ש.  שכר,  באקומען 
קומען  זייער  אויב  אבער  שבקדושה.  דברים  אנדערע  זאגן  און 
בעסער  איז  דאווענען,  צו  אנדערע  די  פאר  שטערט  שוהל  אין 
די  אז  זיכער  איז  עס  און  שטוב,  אין  איבערלאזן  זיי  מ'זאל  אז 

ברענגען.  זיי  אויפן  שכר  קיין  באקומען  נישט  וועלן  עלטערן 
[זעה די שארפע ווערטער פון דער של"ה הקדוש (זיי ווערן אראפ 
געברענגט אין משנה ברורה צח ג) וואס רעדט זיך אפ אויף די וואס 
ברענגען זייערע קליינע קינדער אין שוהל און זיי שטערן פאר 

'ויחי יוסף' שבת שובהאלע מתפללים].

א רמז אויף דעם קען מען צולייגן פון דעם וואס די ווארט 'טף' 
מיט די חשבון פון די צוויי אותיות באטרעפט צ"א אזוי ווי 'אמן'.

'בצל יהודה'

לישועתך קיויתי ה'
"ֵהן ָקְרבּו ָיֶמי ָלמּות" (לא יד)

די ראשי תיבות: "קרבו ימיך למות" איז לק"י אזוי ווי די ראשי 
רמז  א  איז  דא  פון  יי',  קויתי  'לישועתך  פסוק:  דער  פון  תיבות 
אז  המלך,  חזקיהו  איבער  א)  י  (ברכות  ברענגען  חז"ל  וואס  אויף 
אויך ווען דער נביא האט אים געזאגט (מלכים ב' כ א): "צו לביתך 
פון  ווערטער  לעצטע  דיינע  באפעל  תחיה",  ולא  אתה  מת  כי 
דיין הויזגעזונד ווייל דו גייסט שטארבן, פון דעסוועגן האט ער 
זיך נישט מתייאש געווען און האט אויסגערופן אז: "אפילו חרב 
חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים", 
און דורך די אמונה און בטחון אינעם באשעפער האט ער זוכה 

געווען אז ער איז געראטעוועט געווארן פון די שטראף.
'ילקוט מעם לועז'

די קללה איז באהאלטן אין די הסתר  פנים
"ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא" (לא יח)

עס איז א באקאנטער כלל פאר יעדער איד וואס איז א מאמין, 
אז ווען עס טרעפט אים אן חלילה א צרה, דארף ער וויסן אז די 
צרה איז געקומען דורך דער אויבישטער, און אויב ער וועט זיך 
געהאלפן  ממילא  ער  ווערט  השי"ת  צו  תפילה  מיט  זיין  מחזק 
איז  צרה  די  אז  טראכטן  חלילה  וועט  ער  אויב  אבער  ווערן. 
געקומען צו נאר אלץ די טבע, און צוליב דעם וועט ער נישט 

דאווענען, וועט ער זיך נישט ארויס דרייען פון די צרה.
ליגט  וואס  קללה  די  גאון  ווילנער  דער  טייטש  דעם  לויט 

באהאלטן אין דער פסוק:
זיך  השי"ת  וועט  אידן,  די  אויף  צרות  די  קומען  וועלן  עס  ווען 
באהאלטן פון זיי, און דורך דעם וואס זיי וועלן נישט כאפן ווער 
האט עס זיי געברענגט, און זיי וועלן אנהענגען זייער צרה אין 

די טבע, וועלן זיי נישט דאווענען און נישט געהאלפן ווערן.
'דברי אליהו'

ביז זיי זענען אנגעקומען צו שלימות
"ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ְּבָאְזֵני ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַעד 

ֻּתָּמם" (לא ל)
דער גאון רבי שלמה קלוגער האט זיך געוואונדערט: פארוואס 
דארף די תורה שרייבן אז משה רבינו האט געזאגט "את דברי 
דער  אז  טראכטן  איינער  דען  וועט  תומם",  עד  הזאת  השירה 

אדון הנביאים וועט עפעס פארפעלן פון השי"ת'ס רייד?
נאר ערקלערט ער: 'עד תמם' איז פון לשון 'תמים', און די תורה 
קומט אונז לערנען אז משה האט נישט אויפגעהערט צו רעדן 
צו די אידן, ביז ווען די ווערטער זענען אריין אין זייער הארץ 

און זיי האבן אויפגעטוהן אז זיין האבן תשובה געטוהן און 
'אמרי שפר'זיי זענען געווארן גאנץ מיטן אויבישטער.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
ט

פע ם

'אמן' אין די עשרת ימי תשובה
פון  גימטריה  די  ווי  אזוי   – בגימטריה 910  איז  'תשרי' 
צעהן מאל 'אמן', דאס איז א רמז אז אין די עשרת ימי 
תשובה דארף דער מענטש גאר שטארק אכטונג געבן 
גרויס  זייער  איז  סגולה  איר  וואס  אמן,  ענטפערן  אויף 

ער זאל דורך דעם ארויס גיין זכאי בדין.
'בת עין' פרשת כי תבא, וראה 'חמדת ימים' יוה"כ ג עה

לקראת יום כיפור הבעל"ט ווען מיר אלע ווילן גע'חתמ'עט ווערן 
בספרן של צדיקים גמורים לחיים טובים ולשלום, לאמיר זיך מקבל 
זיין צו מקפיד זיין מיט מער שטארקייט אויף ענטפערן 'אמן' וואס 
צוליב דעם ווערן די אידן אנגערופן 'צדיקים', אזוי ווי דער רבינו 

בחיי שרייבט אין זיין ספר 'כד הקמח' (ערך אמונה):
"צוליב די מדה פון ענטפערן אמן ווערן די אידן 
אנגערופן צדיקים, אזוי ווי עס שטייט (ישעיה כו ב) 

"פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים".

'אמן' – א אנגעפילטע וואג-שאל מיט זכויות
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דער  געווען  איז  תקופה  זיין  אין  רבנים  גרויסע  די  פון 
דער  זצ"ל  אויערבאך  בנימין  צבי  רבי  גאון  באקאנטער 
מיט  גערופן  אים  האבן  אלע  וואס  אשכול',  'נחל  בעל 
ווי  אזוי  הצב"א',  'הרב  נאמען:  זיין  פון  תיבות  ראשי  די 
ער אליין איז געווען געוואוינט צו חתמ'ענען זיין נאמען 

אין זיינע ספרים.
אלע  געווען,  טאקע  ער  איז  איז,  נאמען  זיין  ווי  אזוי 
גדר  גודרי  די  פון  געווען  הצב"א  הרב  איז  יארן  זיינע 
מיט  באקאנט  געווען  ער  איז  בעיקר  בפרץ,  ועומדי 
זיין מלחמה מיט די רעפארמער וואס האבן פראבירט 
מיט אלע זייערע כוחות אויסרייסן דאס אלטע אידישע 
השכלה  פון  גייסט  די  מיט  פארטוישן  עס  און  מסורת 
וואס האט זיך דעמאלטס צושפרייט ווי א אנשטעקיגע 
צוריק  נישט  זיך  האבן  זיי  ישראל.  כלל  צווישן  קרענק 
געהאלטן פון יעדע מיטל אנצוקומען צו זייער וועג, און 
ווער ס'האט פראבירט ארויסצוגיין אקעגן זיי האבן זיי 
זיך פאררעכנט מיט אים אויף א אכזריות'דיגן וועג. פון 
דעסוועגן האט דאס אלעס נישט דערשראקן דעם הרב 
קיין  אן  זיי  מיט  געהאלטן  מלחמה  האט  וואס  הצב"א 
מורא, כאטש וואס נישט איינמאל האט ער געצאהלט 

אויף דעם א טייערער פרייז.
פון  מלחמה  די  געווען  איז  מלחמה  די  צו  ביישפיל  א 
נדרי'.  'כל  פון  תפילה  די  צושטערן  צו  רעפארמער  די 
אין די האלבערשטאטער קהילה וואו הרב הצב"א איז 
זאגן  ביים  אז  איינגעפירט  געווען  איז  רב,  דער  געווען 
'כל נדרי' זענען געשטאנען נעבן דעם חזן, דער רב פון 
דער  זייט  צווייטע  די  פון  און  זייט,  איין  פון  קהילה  די 
אלטער דיין רבי וואלף. יענעם יאר איז דער דיין נפטר 
רבי  דיין  דער  אז  באשלאסן  האט  רב  דער  און  געווארן 
אפרים - זיין ממלא מקום - זאל שטיין אנשטאט אים. 
אבער נאך בעפאר ער האט עס אנגעיאגט צוטוהן האבן 
די רעפארמער אויסגענוצט די געלעגנהייט און זיי האבן 
די  פון  איד  פרייער  א  אים  אנטאט  געשטעלט  אוועק 

פירער פון זייער גרופע.
הצב"א  הרב  האט  וועג  אנדערע  קיין  האבנדיג  נישט 
רעגירונג  די  ביי  רעפארמער  די  פאדערן  צו  באשלאסן 
די  אז  וויסן  צו  אן  גבול,  השגת  אויף  טענה  א  מיט 
רעפארמער האבן זיך שוין צוגעגרייט צו דעם א לאנגע 
פאדערונג  א  אריינגעשיקט  שוין  האבן  זיי  און  צייט 
זיין  מבטל  אינגאנצן  מ'זאל  אז  ערליכע  די  אקעגן 
דאס  דורך  אז  טענה  א  מיט  נדרי'  'כל  פון  מנהג  דער 
האבן  זיי  וואס  איינהאלטן  נישט  אידן  די  דארפן  זאגן 
זייערע  אלע  פון  אפ  זיך  שאקלען  זיי  און  צוגעזאגט 
הבטחות, צווישן אנדערע אויך אזעלעכע זאכן וואס איז 

פארבינדן מיט די רעגירונג.
מ'מוז  אז  גע'פסק'נט  רעגירונג  די  האט  געראכטן  ווי 
האט  הצב"א  הרב  אבער  מנהג,  דער  זיין  מבטל  שוין 
נישט געטראכט אויף איין מינוט זיי צופאלגן, ער האט 
אויסדרוקליך געמאלדן אז די תפילה פון 'כל נדרי' וועט 
דער  ווייל  און  געווענליך,  ווי  פארקומען  אויך  יאר  די 
חזן האט געציטערט נישט צו פאלגן די רעגירונג, האט 
ער צוגעלייגט אז דאס יאר וועט ער אליינ'ס צוגיין צום 

עמוד.
די  צו  געווארן  גערופן  רב  דער  איז  כיפור  יום  נאך 
אויפן  שטראפן  געוואלט  אים  האבן  וואס  רעגירונג 
נישט פאלגן זייער באפעל, אבער מיט סיעתא דשמיא 
האט ער מיט זיין חכמה מצליח געווען זיי צו ערקלערן 
פון  ווערטער  די  זענען  לעכערליך  ווי  רעדן  איבער  און 
בטל  טאקע  באפעל  דער  איז  צום  און  רעפארמער,  די 
געווארן. מיט יארן שפעטער האט דער רב פארצייכנט 
די געשיכטע לזכרון אויף די קומענדיגע דורות אין זיין 
אז  אפלערנען  זיך  זאלן  אלע  אז  הקנאות',  'תורת  ספר 
מ'דארף זיך קיינמאל נישט דערשרעקן פון צו אכטונג 

געבן אויף די אידישע מסורת.
*

א  דערציילן  צו  ווייסן  הצב"א  הרב  פון  אייניקלעך  די 
די  שילדערן  קען  וואס  געשיכטע,  וואונדערליכער 
געוואלדיגע הייליגקייט פון דער מנהג פון 'כל נדרי' און 
ווי שטארק עס ווערט אריינגעקריצט אין די טיפענישן 

פון די אידישע זעהל, ומעשה שהיה כך היה:
א מורא'דיגע טראגעדיע האט פאסירט ביי איינס פון די 
האלבערשטאט.  פון  קהילה  די  אין  משפחות  חשוב'ע 
קינד  יונג  זייער  איז  געשעהניש  טראגישע  א  צוליב 
פארכאפט געווארן צו א קלויסטער. ווען זיינע עלטערן 
נאך  געווען  עס  איז  געווארן,  געוואר  דעם  פון  זענען 
עטליכע יאר וואס ער איז שוין דארט ערצויגן געווארן 

ווי א יונגער גלח.
זיי  און  געשריי  מאכן  צו  פראבירט  האבן  עלטערן  די 
האבן גענומען די בעסטע שתדלנים, אבער די קריסטן 
א  איז  קינד  דער  אז  איינגע'עקשנ'ט  שטארק  זיך  האבן 

געהעריגער קריסט.
מער  קינד  דער  זיך  האט  אריבער  ס'איז  יארן  מער  ווי 
די  פון  מענטשן  די  פלאץ,  נייער  זיין  צו  צוגעוואוינט 
קלויסטער האבן אים צוגערעדט מיט אלע ערליי וועגן 
און ס'איז זיי געלונגען אז ער האט ליב באקומען דעם 
פלאץ, און אזוי האט ער צוביסלעך פארגעסן אויך דאס 
ביסל וואס ער האט געדענקט פון זיין פארגאנגענהייט 
די  פון  טייל  א  איז  ער  אז  באשלאסן  האט  ער  און 

קריסטליכע קלויסטער.
נישט  עלטערן  די  האבן  מצב,  ביטערן  דעם  כאטש 
פעולות  זייערע  פון  מינוט  איין  אויף  אויפגעהערט 
און  וועג,  אידישן  דעם  צו  קינד  זייער  ברענגען  צוריק 

זייער  אין  ריכטער  נייער  א  אויפגענומען  מ'האט  ווען 
ליב- אידן  א  אלץ  באקאנט  געווען  איז  וואס  שטאט 

ווענדן  צו  זיך  געאיילט  זיך  עלטערן  די  האבן  האבער, 
צו  טוהן  עפעס  זאל  ער  אז  געבעהט  א  מיט  אים  צו 

ראטעווען זייער זוהן.
און  רייד  זייערע  אויסגעהערט  האט  ריכטער  דער 
צו  קלויסטער  דער  פון  פארשטייער  די  גערופן  האט 
איין  אין  געהאלטן  האבן  זיי  אבער  אויספארשונג,  א 
טענה'ען אז די עלטערן זאגן ליגנט און דער קינד איז א 

קריסט פון זיין געבוירן.
צו  וועמען  געוואוסט  נישט  האט  ריכטער  דער  ווייל 
די  פאר  געבן  צו  באשלאסן  ער  האט  גערעכט,  געבן 
עלטערן נאך איין געלעגנהייט זיי זאלן אויפווייזן זייער 

גערעכטיקייט:
דער  אין  אריינגיין  ערלויבן  צו  ענק  גרייט  בין  "איך 
ריכטער  דער  האט   – מינוט"  פינף  אויף  קלויסטער 
געזאגט פאר די עטלערן, "אין די פינף מינוט וועלן ענק 
קענען אלעס טוהן אז דער קינד זאל פון זיין ווילן צוריק 
גיין צו ענק, אויב ענק וועלן עס נישט קענען טוהן, איז 
זענען  קלויסטער  די  פון  פארשטייער  די  אז  באווייז  א 
אויף  זיי  ביי  בלייבן  שוין  וועט  קינד  דער  און  גערעכט 

אייביג ".
זייער  ווען  ריכטער  פונעם  ארויס  זענען  עלטערן  די 
הארץ איז צוטיילט צווישן א זארג און א האפענונג, זיי 
האבן נישט געהאט קיין שום געדאנק וויאזוי זיי וועלן 
קענען אין פינף מינוט אים ערוועקן דעם אידישן פינק, 
אלע  די  פון  לויף  אין  אז  ספק  קיין  נישט  דאך  איז  עס 
פארשטאפן  צו  געווען  מצליח  רשעים  די  האבן  יארן 
זיין  פון  פארגעסן  אינגאנצן  האט  ער  ביז  הארץ  זיין 

פארגאנגענהייט...
זייענדיג געדרוקט האבן זיי באשלאסן זיך צו ווענדן צו 
הרב הצב"א וואס איז געווען דער רב אין זייער שטאט. 
און  רייד,  זייערע  צו  צוגעהערט  גוט  זיך  האט  רב  דער 

נאכן טראכטן האט ער זיי געזאגט:
"טייערע עלטערן שטארקט זיך מיט אמונה אז ענקער 
ווען  צייט  א  באשטימט  קומען,  גיכן  אין  וועט  ישועה 
מיטן  און  מיטגיין  ענק  מיט  וועל  איך  און  גיין,  צו  אהין 
אויבערשטנ'ס הילף וועל איך אין די קורצע צייט קענען 
צום  קערן  צוריק  זיך  זאל  ער  זוהן  ענקער  איבעררעדן 

אידישן פאלק"
די  האבן  טאג  באשטימטע  די  אנגעקומען  איז  עס  ווען 
און  הצב"א,  הרב  פון  טיר  אויפן  אנגעקלאפט  עלטערן 
צו זייער איבערראשונג האט דער רב געעפנט דעם טיר 
מיט  און  קיטל  ווייסע  די  מיט  אנגעטוהן  איז  ער  ווען 
א ווייסע קאפל ווי עס וואלט יעצט געווען יום כיפור, 
און ווען ער נעמט זיך ארום מיט זיין טלית איז דער רב 

ארויס מיט די עלטערן צו דעם קלויסטער.
די  ווען  צימער  אין  געהערשט  האט  שטילקייט  א 
זיי  ווען  אריין  זענען  קלויסטער  דער  פון  פארשטייער 
האט  וואס  יונג  דערוואקסענער  א  מיט  באגלייט  ווערן 
אויסגעזעהן ווי א פערטיגער קריסט. די עלטערן זענען 
געשטאנען אינגאנצן צוטומלט און האבן נישט געקענט 
ארויס זאגן א ווארט, אבער הרב הצב"א האט זיך באלד 
געשטארקט, ער האט ארויף געצויגן זיין טלית אויף זיין 
וואנט,  די  נעבן  געשטעלט  אוועק  זיך  האט  ער  קאפ, 
ער  האט  שטימע  שטילע  א  און  קלארער  א  מיט  און 

אנגעהויבן די הארציגע ליד:
"אהה.... אהייי.... אהה.... אהה... כל נדרי...."

האט  עס  און  יונג  דער  געשטאנען  איז  זייט  דער  פון 
קומט  עס  וואס  מיט  נישט  האלט  ער  ווי  אויסגעזעהן 
האבן  זייגער  אלטער  דער  פון  ווייזער'ס  די  פאר.  דא 
געווען  איז  עלטערן  די  פון  הארץ  די  געדרייט,  זיך 
מיט  פארגעזעצט  האט  רב  דער  אבער  פארגליווערט, 
זיך:  שטארקט  שטימע  זיין  ווען  אויגן  פארמאכטע 
ביז  אהה..."  אהה...  דנדרנא,  וכינויי...  וקונמי  "וחרמי 

צום ענדע פון דער ליד.
האט  רב  דער  ווען  און  אריבער,  שוין  איז  מינוט  דריי 
אנגעהויבן נאכאמאל דעם ניגון, האט די געדולד פון די 
עלטערן שיער געפלאצט, זיי האבן נישט פארשטאנען 
אפילו  שוין  האבן  זיי  צוקומען,  וויל  רב  דער  וואס  צו 
געוואלט שרייען, אבער דעמאלטס האבן זיי באמערקט 
א  אויגן,  זיינע  פון  אראפ  פאלט  וואס  טרער  קליינע  א 

טרער וואס האט נאכגעשלעפט נאך א טרער...
און פלוצלינג ווי פון א חלום האט דער קינד א שפרינג 
אויף געגעבן פון זיין פלאץ און איז אריינגעפאלן אין די 
ארעמ'עס פון די עלטערן ווען ער שרייט הויעך: "נעמט 
מיך ארויס פון דא! איך וויל נישט דא בלייבן איין מינוט! 
פון  וואו  פלאץ  דער  צו  שוהל,  אין  גיין  צוריק  וויל  איך 
דארט געדענק איך די הייליגע ליד, איך בענק זיך אזוי 

שטארק צו דעם!"
פרייד  די  אראפצולייגן  באגרעניצט  זענען  ווערטער  די 
ווען  אידן  דארטיגע  די  צווישן  געהערשט  האט  וואס 
פארלוירענער  דער  אז  צושפרייט  זיך  האט  נייעס  די 
קינד איז צוריק געקומען. נאכאמאל איז פאר אלעמען 
א  פון  כח  דער  איז  גרויס  ווי  געווארן  איבערגעצייגט 
מנהג ישראל וואס קען צוריק ברענגען פארשטויסענע 
ווייט  ווי  און  תהום.  דער  פון  טיפענישן  די  פון  נשמות 
עס דערגרייכט דאס וואס זייער געשעצטער רב שטייט 
מנהג  יעדער  אויף  געבן  צו  אכטונג  פעלזן-שטיין  א  ווי 

ביז צו א קוצו של יו"ד.
'מוסף שב"ק' וילך תשע"ג

כל נדחי

עס איז אנגענומען געווארן דער מנהג צווישן גאנץ כלל ישראל, אז ווען דער ציבור נעמט 
זיך צוזאם אין שוהל יום הקדוש פארנאכט'ס, הייבט אן דער שליח ציבור מיט א ציטער 
די סדר פון די תפילות פון יום כיפור מיט 'כל נדרי', מיט א אלטע ליד וואס טרייסלט אויף 
און  שטיל  אנהויב  אין  מיט,  זאגט  ציבור  גאנצער  דער  ווען  הארץ,  דער  פון  סטרונעס  די 

צוביסלעך העכער און שטערקער.

די תפילה, כאטש וואס עס קוקט אויס נאר ווי א הלכה'דיגע התרת נדרים, דאך ברענגט 
עס  האבן  צדיקים  די  טרערן.  צו  אפילו  און  ציבור,  די  צווישן  התרגשות  גרויסע  א  עס 
ערקלערט, ווייל יום כיפור האט נישט דער שטן קיין רשות צו מקטרג זיין אויף די אידן, 
דעריבער ווען עס קומט אריין די הייליגע טאג שטארקט ער מיט זיך מיט א געוואלדיגער 
כח צו מקטרג זיין וויפל עס געלונגט אים ביז ווען דער הייליגער טאג קומט אן. און כאטש 
וואס מיר זעהן עס נישט מיט די אויגן, דאך שפירט עס די נשמה און צוליב דעם ווערן מיר 

ערוועקט צו א געוויין ('אלף המגן' תרי יט בשם הבעש"ט).

פון  תפילה  די  זי"ע:  בעלזא  פון  שלום'  'שר  דער  הרה"ק  אויף  דערציילט  ווערט  אזוי  און 
'כל נדרי' פלעגט ער זאגן מיט א געוואלדיגע התרגשות און מיט א גרויסע געוויין אז אויך 
ערוועקט  איז  ער  און  צוגאנגען  עס  איז  הארץ  שטיינער'דיגע  א  געהאט  האט  עס  ווער 
דעם  זאגן  צו  דעמאלטס  פלעגט  ער  דאווענען.  זיין  הערנדיג  שלימה  תשובה  צו  געווארן 
חשיכה:  עם  שבת  ערב  ביתו  בתוך  לומר  אדם  צריך  דברים  "שלושה  משנה:  באקאנטן 

עשרתם ערבתם הדליקו את הנר":

"'עשרתם' – עס זענען שוין אריבער די עשרת ימי תשובה, 'ערבתם' – עס איז שוין אדורך 
ערב יום הקדוש, 'הדליקו את הנר' – מ'האט שוין אנגעצינדן אין שוהל די ליכט פון יום 

כיפור, און מיר האבן נאכנישט תשובה טוהן, ביז ווען נאך וועלן מיר ווארטן?!"

האבן  אלע  און  תשובה  צו  געווארן  ערוועקט  אלע  זענען  ווערטער  ווארימע  די  הערנדיג 
צוזאמען געזאגט דער וידוי: 'אנא ה' חטאתי' ('זכות אבות' יוה"כ עמ' ע)

דער מקור פון דער מנהג
דער מקור פון דער מנהג פון זאגן 'כל נדרי' איז גאר א פריערדיגער מקור. עס זענען דא 
ראשונים וואס זאגן אז עס שטאמט נאך פון די אנשי כנסת הגדולה (שיטמ"ק נדרים כג ב), 
און אויך אין זוהר הקדוש טרעפן מיר אז דער מנהג ווערט דארט דערמאנט (ח"ב קטז א, און 

מער קלאר אין ח"ג רנה א).

אין ביאור הגר"א אויפן שולחן ערוך (אורח חיים תריט ב) ברענגט ער א ראי' פון א פסוק אין 
תורה ביי די פרשה פון נדרים (במדבר ל ו): "וה' יסלח לה", דער יום הסליחה איז יום כיפור, 

פון דא זעהן מיר אז מ'דארף מתיר זיין די נדרים אין דעם טאג.

דער נוסח פון 'כל נדרי'
דער עיקר פון דער נוסח וואס מיר האבן, טרעפן מיר צום ערשט אין סדור רב עמרם גאון, 
אין  נאכגעשריבן  עס  תריט)  (סי'  טור  דער  און  כח)  אות  פ"ח  (יומא  רא"ש  דער  האט  אזוי  און 
נאמען פון רב סעדיה גאון. אבער, אסאך פון די ראשונים (עי"ש) האבן זיך געקריגט אויף 
דער מנהג מיט דעם אלטן נוסח אז 'כל נדרי' גייט ארויף נאר אויף די נדרים ביז יעצט, און 
זייער עיקר טענה איז געווען וויאזוי קען מען מתיר זיין א נדר אן קיין חרטה און אן דריי 

דיינים, איבערהויפט אז דורך דעם קענען מענטשן גרינגשעצן אין נדרים און שבועות.

דעריבער האט רבי מאיר מרומרוג, דער איידעם פון רש"י הקדוש זיך אריינגעלייגט אין 
די לענג און די ברייט, און ער האט פארראכטן דעם נוסח אז דער הויפט נוסח זאל זיין 
געציהלט אויף די קומענדיגע נדרים און נישט אויף די פריערדיגע, זיינע ווערטער זענען 
פארשפרייט געווארן דורך זיין זוהן רבינו תם פון די בעלי התוספות וואס האט געשריבן 
אין זיין ספר 'ספר הישר' (חידושים סי' ק) אז מ'דארף גורס זיין: "מיום כיפורים זה עד יום 

כיפורים הבא עלינו לטובה".

עס זאגן דריי מאל
מיר פירן זיך צו זאגן די תפילה דריי מאל, אזוי ווי ביי יעדע התרת נדרים וואס די וואס 
זענען מתיר זאגן דריי מאל 'מותר לך' פאר דער וואס וויל מ'זאל אים מתיר זיין. די דריי 
מאל זאגן מיט עס א שטימע וואס שטארקט זיך מער און מער, אין אנהויב מיט א שטילן 
טאן און נאכדעם מיט מער א שטערעקערער שטימער, און דעם דריטן מאל מיט א הויכן 
טאן. די סיבה איז ווייל מיר ווילן ערוועקן אז דער ציבור זאל עס מיטהאלטן, אזוי אז פון 
דעם ערשטן מאל ביזן צווייטן מאל און ביזן דריטן מאל וועלן זיי אלע אינזין האבן צו מתיר 

זיין זייערע נדרים ('ליקוטי פרדס' לרש"י יב).

'מחזור ויטרי' ווערט ערקלערט אז דאס איז אזוי ווי א אריינפיר צו יום כיפור, ווייל  אין 
עס פאסט אז מיר זאלן אריינגיין אין דעם הייליגן טאג אזוי ווי איינער גייט אריין אין דער 
נאכדעם  און  שטימע,  שטילע  א  מיט  און  ציטער  א  מיט  אנהויב  אין  פאלאץ,  קעניגליכן 
וועט  קעניג  דער  אז  זיכערקייט  מיט  שוין  ער  בעהט  ענדע  צום  און  זיך  ער  שטארקט 

צוהערן זיין געבעהט.

על דעת המקום ועל דעת הקהל
בעפאר מיר זאגן 'כל נדרי' רופן מיר אויס: "על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים 
מהר"ם  דער  דורך  געווארן  געשטעלט  אוועק  איז  תקנה  די  העבריינים".  עם  להתפלל 
מרוטנבורג (שו"ת, ח"א תרנג, וראה מרדכי יומא פ"ח רמז תשכה) געבויעט אויף די גמרא (כריתות ו 

א): "כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית".

עס זענען דא וואס שרייבן אז דער מנהג איז איינגעפירט געווארן אין די צייט פון גלות 
פחד  פון  גוים  ווי  גאס  אין  פירן  צו  זיך  געווען  געצווינגען  זענען  אידן  אסאך  ווען  ספרד, 
טוב  יום  יעדן  נפש  מסירות  מיט  נעמען  צוזאם  זיך  פלעגן  אידן  די  אינקוויזיציע.  די  פון 
אין די באהאלטענע קעלער'ס כדי צו אפהיטן אויף זייער אידישן פינק. איבערהויפט אין 
יום כיפור פלעגן זיך אלע צוזאם נעמען פון גרויס ביז קליין אין די שוהלן וואס זיי האבן 
אויפגעשטעלט אין די באהעלטעניש, און דארטן האבן זיי אנגעהויבן די תפילות פון יום 
כיפור מיטן אויסרופן: "על דעת המקום... אנו מתירים להתפלל עם העבריינים", כדי צו 
אויסרופן פאר אלעמען אז זייער טאג טעגליכער אויפפירונג איז נאר אויסערליך, אבער 
אין די טיפענישן פון זייער הארץ זענען זיי געבליבן ערליך צו זייער אידישקייט ('חיים שיש 

בהם' מועדי השנה יום הכיפורים). 

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בבתעתענה אמונים  ם 
די תפילה פון כל נדרי

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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