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די תפילה פונעם צדיק איז מגין אויף כלל ישראל
”ַוְיַדֵּבר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני 

ה‘ ַוָּיֻמתּו“ (טז א)
מיתתן  מזכיר  הוא  ולמה  מתו,  בניסן  באחד  אהרן  ”בני 
מכפר  כיפורים  שיום  שכשם  ללמדך,  הכיפורים?  ביום 
ישראל“  על  מכפרת  צדיקים  של  מיתתן  כך  ישראל,  על 

(ירושלמי יומא א א)

טייטש דער שוראנער רב רבי חיים חזקיה פלויט:
אין גמרא (סנהדרין לז א) ווערט דערציילט, אז נאך די פטירה 
פון רבי זירא האבן די בריונים וואס האבן געוואוינט אין 
האבן  מיר  ווען  יעצט,  ’ביז  אפגערעדט:  זיך  געגענט  זיין 
געזינדיגט האט רבי זירא געדאוונט אויף אונז מיר זאלן 
וועלן  מיר  אויב  יעצט  אבער  ווערן,  געשטראפט  נישט 
און  אונז?!‘  אויף  דאווענען  וועט  ווער  זינדיגן,  ווייטער 

צוליב דעם האבן זיי תשובה געטוהן.
מיט דעם קען מען מפרש זיין די כוונה פון די ירושלמי: 
”כשם שיום הכיפורים מכפר“ – דורך תשובה און וידוי, 
זיי  ווייל   – ישראל“  על  מכפרת  צדיקים  של  מיתתן  ”כך 
ווער  האבן  נישט  שוין  זיי  וועלן  יעצט  אז  פארשטייען 
ס‘זאל דאווענען אויף זיי, און וועגן דעם טוהן זיי תשובה 

און זיי האבן א כפרה.
’ליקוטי חבר בן חיים‘ ח“ב עמ‘ פח

ענטפערן ’אמן‘ ביים ארייגאנג צום הר הבית
”ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש“ (טז ג)

ספרד,  פון  פארטריבענע  די  פון  וירגא  אבן  שלמה  רבי 
ברענגט אין זיין ספר ’שבט יהודה‘ א אלטע באשרייבונג 
ווירשוריש,  נאמען  מיטן  איינוואוינער  רוימ‘ער  א  פון 
גדול  כהן  דער  ווען  אויסגעזעהן  האט  עס  אזוי  וואו 
די  אין  המקדש  בית  צום  הויז  זיין  פון  געקומען  איז 
אינמיטן  כיפור,  יום  פון  עבודה  די  צו  פארברייטונגען 

ווערט דארט געשילדערט:
הר  די  פון  אריינגאנג  די  צו  אנגעקומען  זענען  זיי  ”ווען 
הבית, האבן זיי דארט געדאוונט אויף די עקזיסטענץ פון 
מלכות בית דוד, און נאכדעם אויף די כהנים און אויף די 
בית המקדש, און די גרודער איז געווען אזוי שטארק פון 
די  אז  ’אמן‘  געענטפערט  האבן  זיי  ווען  פארזאמלטע  די 
אויפן  געפאלן  אראפ  זענען  געפלויגן  זענען  וואס  עופות 

ערד“.
די  אז  ערקלערט  מונקאטש  פון  אלעזר‘  ’מנחת  דער 
אין  שטייט  עס  וואס  צו  סתירה  קיין  נישט  איז  עדות 
נישט  מען  האט  המקדש  בית  אין  אז  א)  סג  (ברכות  גמרא 
לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ’ברוך  נאר:  ’אמן‘,  געענפערט 
און  גדול  כהן  דער  אז  נישט  שטייט  עס  ווייל  ועד‘, 
המקדש,  בית  אין  געשטאנען  זענען  פארזאמלטע  אלע 
שטייען  וואס  די  און  הבית,  הר  פון  אריינגאנג  ביים  נאר 
ארויס  מ‘האט  אויב  אויך  ’אמן‘  ענטפערן  מעגן  דארט 
געהערט א ברכה פון בית המקדש, און זיכער ביי די 
ברכה  די  אויך  וואס  שילדערונג  פריערדערמאנטע 

איז געזאגט אינדרויסן פון בית המקדש.
’שבט יהודה‘ (מהד‘ לעווין-עפשטיין) עמ‘ קנ; ’‘דברי תורה‘ מהד‘ ה‘ אות נח

’על כיסוי דם בעפר‘
”ְוָׁשַפ ֶאת ָּדמֹו ְוִכָּסהּו ֶּבָעָפר“ (יז יג)

’אשר  ברכה:  א  זאגן  מען  דארף  צו  מ‘דעקט  ”בעפאר 
קדשנו במצותיו וצונו על כיסוי דם בעפר‘“ (שו“ע יור“ד כח ב)
אנדערשט פון אנדערע ברכות המצוות וואס מ‘דערמאנט 
נישט ביי די ברכה וויאזוי מ‘טוט די מצוה, ביי די ברכה 
זאגט מען יא ארויס ”על כיסוי הדם – בעפר“, פארוואס?

ענטפערט דער ט“ז (שם ג):
די גמרא (חולין פג ב) דרש‘נט פונעם פסוק: ”ְוִכָּסהּו ֶּבָעָפר“ – 
אין די זאמד, אז מ‘דארף צודעקן די בלוט מיט זאמד פון 
אויבן און פון אונטן, ד.מ. אז מ‘דארף שחט‘ן דעם בעל חיי 
העכער זאמד, און נאכדעם צודעקן אויבן מיט נאך זאמד. 
לויט דעם פארשטייט מען פארוואס דערמאנט מען ביי די 
נוסח הברכה ’בעפר‘, כדי מ‘זאל אינזין האבן ביי די ברכה 
אויך אויף די זאמד וואס מ‘האט צוגעגרייט פארן שחט‘ן, 

וואס דאס איז אויך אריינגערעכנט אין די מצוה.
וואס  דעם  מיט  ערקלערט  ח)  (שם  שור‘  ’תבואות  דער 
ברודער  זיינע  פאר  געזאגט  האט  יהודה  אז  טרעפן  מיר 
ֶאת  ְוִכִּסינּו  אִָחינּו  ֶאת  ַנֲהרֹג  ִּכי  ֶּבַצע  ”ַמה  כו):  לז  (בראשית 
ווייל  איז  מיתתו";  את  "ונעלים  רש"י:  ערקלערט  ָּדמֹו", 
מיר טרעפן אין פסוק 'כיסוי דם' מיט א אנדערע באדייט, 
זאגן מיר: 'על כיסוי דם בעפר‘, ארויסברענגען די מצוה – 

צודעקן די בלוט מיט זאמד. 

 פארוואס עס האט זיך נישט געדאוונט
”ּוֶבֶגד ִּכְלַאִים ַׁשַעְטֵנז א ַיֲעֶלה ָעֶלי“ (יט יט)

פון  ציוני  מנחם  רבי  ברענגט  התורה  על  פירוש  זיין  אין 
שפיירא אין נאמען פון די קדמונים: ”דער וואס טוהט אן 
א בגד פון שעטנז ביים דאווענען, דער מלאך סנדלפו“ן 

וואס איז קושר כתרים פארן באשעפער נעמט נישט אן 
זיין תפילה צוזאמען מיט די אנדערע תפילות, ווייל עס 
זעהט אים אויס ווי ער דינט עבודה זרה וואס גיט כח פאר 

די רוח הטומאה...“
א אינטערסאנטער מעשה האט פאסירט אין ישיבת מיר 
ווען זי איז געווען אין גלות יאפאן אין די שווערע יארן: 
אין דעם הייליגן טאג יום כיפור האט מען באמערקט ווי 
איינער פון די חשוב‘ע תלמידים גייט פלוצלינג ארויס פון 
צוריק  ער  קומט  מינוט  עטליכע  נאך  און  המדרש,  בית 
ווען ער איז אנגעטוהן מיט זיין פשוט‘ע און אפגעריבענע 

וואכעדיגע רעקל.
פאר זיינע חברים וואס האבן זיך געוואונדערט האט דער 
פלוצינג  איך  האב  דאווענען  ”אינמיטן  דערציילט:  בחור 
אייביג.  ווי  נישט  עפעס  גייט  דאווענען  דאס  אז  געפילט 
האב  איך  קאנצענטרירן,  מער  זיך  פראבירט  האב  איך 
געטוישט מיין פלאץ, איך האב אריינגעקוקט אין א מוסר 

ספר – אבער גארנישט האט נישט געהאלפן.
מיטאמאל האב איך זיך דערמאנט אין די אויבנדערמאטע 
ווערטער פון דער ’ציוני‘ און מיינע אויגן איז מיר ליכטיג 
מיין  אויסגעטון  און  שול  פון  ארויס  בין  איך  געווארן; 
שבת‘דיגע רעקל און אנשטאט דעם האב איך אנגעטוהן 
פון  איבערגעקוקט  איז  וואס  רעקל  וואכעדיגע  מיין 
האב  איך  און  שול,  אין  צוריק  איך  בין  נאכדעם  שעטנז. 

באלד געשפירט אז עס דאוונט זיך אזוי ווי ביז היינט“.
א  צו  רעקל  דעם  געשיקט  מען  האט  כיפור  יום  נאך 
מומחה עס איבערקוקן, און מ‘האט טאקע געטראפן אין 

דעם שעטנז, ויהי לפלא.
’ספר ציוני‘; ’נס ההצלה של ישיבת מיר‘ פכ“ח

ברכת האילנות אויף ביימער פון ערלה
”ָׁשׁש ָׁשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים א ֵיָאֵכל“ (יט כג)

רבי עקיבא אייגער האט א ספק צי חודש ניסן מעג מען 
ווייל  ערלה,  פון  בוים  א  אויך  האילנות‘  ’ברכת  די  זאגן 
דער נוסח פון דער ברכה איז: ”וברא בו... ואילנות טובות 
ליהנות בהם בני אדם“, און פירות פון ערלה זענען אסור 

בהנאה.
דער טשעבינער רב וויל עס מתיר זיין, און זיין טעם איז, 
ווייל די ברכה באציהט זיך אויף די באנייאונג וואס השי“ת 
זאלן  מענטשן  כדי  ביימער  אלע  אין  אריינגעלייגט  האט 
אויך  מען  וועט  בוים  דעם  פון  נאך,  און  געניסן,  דעם  פון 

הנאה האבן ווען עס וועלן זיך ענדיגן די יארן פון ערלה.
משנה  די  ער  ברענגט  ווערטער  זיינע  צו  ראיה  א  און 
 – פירות  אלע  ווען  יאר  שמיטה  א  אין  אז  א)  ה  שני  (מעשר 
וואס  ביימער  די  אנצייכענען  מען  דארף  הפקר,  זענען 
געשטרויכלט  נישט  זאלן  מענטשן  כדי  ערלה  זענען 
ווערן מיטן עס עסן; און אויב מיר וועלן זאגן אז מ‘טאר 
נישט זאגן א ברכה אויף ערלה-ביימער, וואלט מען אלע 
די  כדי  ערלה-ביימער,  די  אנצייכענען  געדארפט  יארן 

פון  איסור  א  מיט  ווערן  נכשל  נישט  זאלן  דורכגייער 
א ברכה לבטלה.

הגהות רעק“א או“ח רכו א; שו“ת ’דובב מישרים‘ ח“ג סי‘ ה

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאוצרות אמונים
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די ציל פון די ביימער און די עסנווארג
”ְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל“ (יט כג)

די ווארט ’מאכל‘ און די ווארט ’אילן‘ זענען ביידע 
וואס  דער  אז  לערנען  צו  אונז  ’אמן‘,  בגימטריה 
וועט  עס  אז  זוכה  איז  אמן,  ענטפערן  מקפיד  איז 
פרוכט-בוים  א  ד.מ.  מאכל‘  של  ’אילן  א  וואקסן 
אין זיין פעלד – ער וועט האבן ברייט פרנסה. נאך 
קען מען זיך לערנען פון דעם, אז דער עיקר ציל 
כדי  איז  עסנווארג,  די  און  פירות  די  באשאפן  פון 
מיר זאלן דורך דעם קענען פארמערן ברכות און 

ענטפערן ’אמן‘.
’ברכת אברהם‘ כא

רזי אמונים 
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צודע

רזי
ביימער און ד
ל

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

”דער וואס הערט ווי א איד זאגט א ברכה, אפילו ער האט נישט 
געהערט די גאנצע ברכה נאר די ענדע, דארף ענטפערן אמן... 
אזוי אויך ווען מ‘הערט אז מ‘זאגט א ’מי שבירך‘ פאר איינעם, 
איז ריכטיג מ‘זאל ענטפערן אמן, און מיט דעם איז מען מקיים 
די מצוה פון ’ואהבת לרעך כמוך‘ אזוי אויך זאל מען ענטפערן 

אמן נאך די הרחמן‘ס“ (’ערוך השלחן רטו א)

אמן. אהבת ה‘ און אהבת ישראל. 
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דער הייליגער רבי ר‘ מענדעלע פון רימאנוב איז געווען 
זיין  מיט  און  צדקות  געוואלדיגע  זיין  מיט  באקאנט 
אומבאשרייבליכע דביקות צום באשעפער. צווישן זיינע 
מיט  באקאנט  געווען  ספעציעל  ער  איז  מעלות  גרויסע 
זיין כח התפילה. אויך וויאזוי ער איז נתקרב געווארן צו 
זיין הייליגער רבי דער רבי ר‘ אלימלך פון ליזענסק האט 
האט  ער  וואס  תפילה  ווארימע  א  מיט  אנגעהויבן  זיך 
ביים  געווען  שווער  אים  איז  עפעס  ווען  נאך  געדאוונט, 
דאווענען  געשטעלט  דעמאלטס  זיך  האט  ער  לערנען. 
ביז  אויגן,  זיינע  באלייכטן  אים  זאל  ער  באשעפער  צום 
זיין  אין  און  דאווענען  אינמיטן  איינגעדרימלט  האט  ער 
אלימלך  ר‘  רבי  אויפן  אנגעצייכנט  אים  מען  האט  חלום 
זיינע  אלע  אויף  ענטפער  א  טרעפן  ער  וועט  דארט  ווי 
פראגן. פון יענעם טאג און ווייטער האט זיך דער רבי ר‘ 
מענדעלע מדבק געווען אין דעם הייליגן רבי ר‘ אלימלך 
זיין  צו  ביז  הויף  זיין  פון  געריקט  אוועק  נישט  זיך  און 

פטירה.
שפעטער  יארן  מיט  ער  האט  זאך  וואונדערליכע  א 
זיין  פון  התפילה  כח  געוואלדיגן  דעם  אויף  דערציילט 
’אונטער די אויער איז פארהאן א געוויסע  גרויסן רבי‘ן: 
ציטערט  מענטש  א  פון  פטירה  די  פאר  וואס  אדער 
מיין  ביי  אז  ענק  דערצייל  איך  זיך;  שאקל  און  אויף  ער 
הייליגער רבי האב איך געזעהן ווי די אדער ציטערט דריי 
מאל יעדן טאג, ווען ער האט געדאוונט ’שמונה עשרה‘...

’עמוד  דער  אנגערופן  מען  האט  מענדעלע  ר‘  רבי  דעם 
התפילה‘, צוליב וואס ביי זיינע שמועסן און דרשות האט 
ער זייער אסאך געפאדערט איבער דעם ענין, און ער איז 
געווען א ’נאה דורש ונאה מקיים‘, ווען זיין וואונדערליכן 
כח התפילה איז באקאנט צווישן אלע מענטשן, אידן און 
להבדיל אויך גוים, ווען זיי קומען צו אים בעהטן א ברכה 
ווערן  געהאלפן  זאלן  זיי  זיי  אויף  דאווענען  זאל  ער  און 

פון זייערע שוועריקייטן.
ראש  ערב  געוויסע  א  אין  פטירה,  זיין  נאך  יארן  אסאך 
ציון  זיין  אויף  ארויס  איז  וואס  ציבור  דער  איז  השנה, 
שיינע  א  ווי  פלוצלינג  זעהן  צו  געווארן  איבערראשט 
וואגן קומט צו פארן צום קבר, און פון דארט איז ארויס 
פולישער  באקאנטער  דער  טריט  געמאסטענע  מיט 

גראף דאראווסקי.
באקאנטער  א  געווען  איז  דאראווסקי,  גראף  דער 
געווען  שוין  ער  איז  דעמאלטס  העלד,  א  און  שרייבער 
האב  פארזאמלטע  די  און  יארן,  אכציג  זיינע  העכער 
געקוקט מיט וואונדער אויף אים ווען ער איז אריין מיט 
באגלייטונג  די  מיט  ציון,  הייליגן  צום  טריט  שטאטע 
אוועק  זיך  האט  ער  אנהענגער,  און  פאמיליע  זיין  פון 
געשטעלט נעבן די ציון און האט ארויסגענומען פון זיין 
טאש א צעטל און עס געלייגט אויפן קבר, נאכדעם האט 

ער עטליכע מינוט געדאוונט א שטילע תפילה.
זיין  צו  צוריק  געוואנדן  זיך  און  געענדיגט  האט  ער  ווען 
געקענט  נישט  הקהל  ראש  דער  לייב  רבי  האט  וואגן, 
צוגעגאנגען  איז  ער  און  נייגעריגקייט,  זיין  איינהאלטן 
גראף  אלטער  דער  האט  פארוואס  פרעגנדיג  אים  צו 
אידישן  דעם  פון  קבר  צום  קומען  געווען  מטריח  זיך 

ראבינער.
הערנדיג די פראגע האט דער גראף זיך צושמייכלט און 

האט אנגעהויבן דערציילן:
אכט יאר בין איך געווען, א איינציג און א באליבט קינד 
צו מיינע עלטערן, ווען איך בין פלוצלינג קראנק געווארן 
האט  עס  אז  א געפערליכע קראנקהייט אזוי ווייט  אויף 
לעבט  וואס  מאמע  מיין  ארגסטן.  ביים  געהאלטן  שוין 
טראגן  אהין  זיך  וואו  געוואוסט  נישט  האט  נישט  שוין 
געוואלט  אלעס  האט  זי  און  ווייטאג  און  צער  גרויס  פון 
פון  ווערן  געזונט  זאל  איך  מעגליכקייט  איר  לויט  טוהן 
מיין קראנקהייט, און אויף דעם האט זי נישט געשפארט 
קיין געלט אויף דער וועלט; די בעסטע דאקטורים פון 
בעט  צו מיין  זענען גערופן געווארן  אין פולין  עקן  אלע 
און מיך אונטערגעזוכט אויף די לענג און די ברייט, אבער 
קיין האפענונג האבן זיי נישט געהאט וואס צו זאגן, מיין 
קראנקהייט האט זיך געשטארקט פון טאג צו טאג און 

איך בין געווען אין א לעבנ‘ס-געפאר.
מיין מוטער איז ארויס אויפן גאס און געוויינט ביטערליך 
וועט  אפשר  פארצווייפלונג,  גרויס  מיט  געשריגן  און 
מיין  אויף  רפואה  א  טרעפן  דורכגייער  די  פון  איינער 

קראנקהייט.
די געשרייען האבן דערגרייכט צו די אויערן פון איינע פון 
אונזערע שכינות, די טאכטער פון איינעם פון די רייכע 
פון פולין, און זי האט זיך שנעל געוואנדן צו מיין מוטער 

ווען זי האט צו זאגן א נייע געדאנק:
מענדעלע  ר‘  רבי  דער  (וואו  פריסטיק  שטעטל  די  ’אין 
א  זיך  געפונט  יארן)  ערשטע  זיינע  אין  געוואוינט  האט 
אלץ  באקאנט  איז  וואס  רבי  הייליגער  א  און  גרויסער 
דיך  ער  וועט  אפשר  ווייסט  ווער  ראבינער,  וואונדער  א 

קענען העלפן און ראטעווען דאס לעבן פון דיין זון...‘
וויילע,  א  געווארט  נישט  האט  מאמע  טייערע  מיין 
די  צו  פערד  די  איינשפאנען  באפוילן  באלד  האט  זי 

וועג  די  פריסטיק.  קיין  ארויסגעפארן  איז  זי  און  וואגן 
שטורעמדיגע  די  און  שעה,  אכט  ארום  געדויערט  האט 
ווינטער נאכט האט נישט גרינגער געמאכט די וועג, און 
אין פינעף אזייגער פארטאגס איז מיין מאמע געשטאנען 

ביי די אריינגאנג פונעם הויז פון דעם רבי ר‘ מענדעלע.
הויז  רבי‘נס  דעם  שוטין  האט  שעה  פריע  די  כאטש 
ביים  באדינער  די  האבן  וואך  יעדע  ווי  אזוי  גערוישט; 
די  פאר  חלות  באקן  אויפן  געזארגט  הויז  אין  רבי‘ן 
זיך  האט  וואס  וואגן  שיינע  די  שטאט‘ס-לייט.  ארימע 
אלע  האט  הויף  פונעם  אריינגאנג  ביים  אפגעשטעלט 
זיי  פון  איינער  און  געמאכט,  אויפמערקזאם  באדינער‘ס 
מיין  איז  וואס  ווערן  געוואר  און  רעדן  אראפ  באלד  איז 

מאמע‘ס ווילן.
צום  אריינגיין  וויל  זי  איז  געענפערט  האט  מאמע  מיין 
האט  באדינער  דער  זאך,  געוויסע  א  בעהטן  און  רבי‘ן 
שנעל איבערגעגעבן די געבעהט פארן רבי‘ן, אבער דער 
רבי האט געענטפערט אז ער וועט איר קענען אויפנעמען 

נאך ניין אזייגער, נאכן דאווענען שחרית.
זי  ווען  און  אומגעדולדיג,  געווארט  האט  מאמע  מיין 
באלד  זי  האט  צימער  רבי‘נס  צום  אריין  ענדליך  איז 
אויסגעבראכן אין א שטורעמישן געוויין. דער רבי וואס 
בארואיג  איר  האט  שפראך  פולישע  די  געקענט  האט 
איר  דרוקט  עס  וואס  דערציילן  זאל  זי  געבעטן  און 
געשילדערט  האט  מעמע  מיין  וואס  נאך  הארץ,  אויפן 
געקלאפט  צוזאם  ער  האט  צושטאנד,  שווערן  מיין 
זיינע הענט ווי איינער וואס פארשטייט נישט און האט 
איך  ביך  מיר?  צו  געקומען  מען  איז  ’פארוואס  געזאגט: 
דען א קינצלער וואס קען אויסהיילן ענקער זון נאך וואס 
די גרויסע פראפעסארן האט זיך שוין מייאש געווען פון 

זיין לעבן?‘
האט  און  אויפגעגעבן  נישט  האט  מוטער  מיין  אבער 
’איך בין געקומען צום רבי‘ן ווייל איך ווייס אז  געזאגט: 
דער רבי איז דער נאנסטער מענטש צום גא-ט מיט זיין 
ער  וועט  דעם  צוליב  אז  זיכער  בין  איך  און  אויפפירונג, 
בעסער צוהערן דיין תפילה ווי פון א צווייטן מענטש...‘.

רבי‘נס  דעם  איז  ענטפער  תמימות‘דיגע  די  הערנדיג 
אוועק  זיך  האט  ער  געווארן,  ערנסט  געשטאלט 
צו  אנגעהויבן  האט  און  ווינקל  א  אין  געשטעלט 
שטייגער,  זיין  ווי  אזוי  ברען  הייליגע  א  מיט  דאווענען 
שווייס.  פון  נאס  געווארן  איז  קערפער  גאנצע  זיין  אז 
אין די זייט איז געשטאנען מיין מאמע און געקוקט מיט 

איבערגענומענקייט.
ווען  דאווענען,  רבי‘נס  דעם  געדויערט  האט  שעה  דריי 
געוויזן  האט  זייגער  פונעם  קלונג  דער  ווען  ענדע,  ביים 
צו  געוואנדן  זיך  רבי  דער  האט  מיטאג,  צוועלעף  אויף 
’פונקט אין די צייט איז  מיין מוטער, און האט געזאגט: 
נאנטע  די  אין  צושטאנד,  קינד‘ס  דיין  געווארן  בעסער 
וועט  ער  ווען  און  ווערן,  בעסער  מער  אים  וועט  טעג 
אינגאנצן געזונט ווערן ברענג אים צו מיר איך זאל אים 

בענטשן‘.
מיין מאמע האט זיך געאיילט אהיים צו גיין און איז נישט 
פונעם  ווערטער  די  אז  הערנדיג  געווארן  איבערראשט 
געווארן;  פארווירקליכט  אינגאנצן  איז  רבי‘ן  הייליגן 
די  געזאגט  האבן  אזוי  אזייגער,  צוועלעף  פונקטליך 
אנגעהויבן  פנים  מיין  פון  פארב  די  האט  דאקטורים, 
צוריק קומען, און פלוצלינג האב איך געעפנט מיין מויל 

און איך האב געבעהטן וואסער צו טרינקען.
מיין צושטאנד האט זיך מער און מער פארבעסערט, ביז 
איך בין אינגאנצן געזונט געווארן. אשטיק צייט נאכדעם 
האט  זי  און  צוזאג  איר  איינגעהאלטן  מאמע  מיין  האט 
געוואונטשן  מיך  האט  וואס  רבי‘ן  צום  געברענגט  מיך 
אגאנץ  אז  געבעהטן  מיך  האט  און  ימים,  אריכות  מיט 
גוט  א  מיט  אידן  די  צו  באציעהן  זיך  איך  זאל  לעבן 

הארציגקייט.
גארף  דער  האט  טאג,  היינטיגן  ביז  דעמאלטס  פון 
אידן  פולישע  די  העלפן  צו  איך  פרוביר  אויסגעפירט, 
לויט מיין מעגליכקייט, און איך זעה אויך איך זאל קומען 
און  רבי  הייליגן  פונעם  קבר  אויפן  מאל  צו  מאל  פון 

דאווענען דארט.
האט  פארשער  חסידישע  באקאנטע  די  פון  איינער 
וואס  צעטל  דער  אנגעקומען  איז  אים  צו  אז  דערציילט 
דעם  אויף  ארויפגעלייגט  האט  דאראווסקי  גראף  דער 
עס  זיך  האט  אזוי  און  רימאנוב,  אין  צדיק  פונעם  קבר 
זאלן  יעקב  און  יצחק  אברהם  פון  נשמות  ”די  געליינט: 
דאווענען אויף די נשמה פון דעם נפטר מענדל טארעם. 
פארן  געשטאנען  שוין  ביזסט  דו  אויב  מענדל,  דו  און 
כסא הכבוד, דאוון אויף די אונטערגעדרוקטע פעלקער 
און  קינד  מיין  פאר  מיר,  פאר  דאוון  פולין.  און  אידן  די 

אייניקל. מיטשיסלעוו בן וויקטאריע.
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פארוואס איז דער פולישער גראף געווען אויפן הייליגן ציון?

תפילה מיט מסירות נפש
אויסער וואס דעם וואס 'תפילה' גייט 
הלב',  'עבודת  פון  גדר  די  אין  אריין 
געווארן  ערקלערט  איז  עס  ווי  אזוי 
אז  ארטיקל  פריערדיגן  דעם  אין 
נישט  איז  דאווענען  פון  עיקר  דער 
נאר ארויס זאגן די ווערטער מיט די 
מויל, נאר עס פעלט אויס כוונה, איז 
פארהאן אין דעם נאך א מדריגה פון 
'עבודת הנפש'. און אזוי טרעפן מיר 
מ'רופט  וואס  פלעצער  אסאך  אין 
אן דאווענען מיטן אויסדרוק 'נפש', 
(שמואל  געזאגט  האט  חנה  ווי  אזוי 
ִלְפֵני  ַנְפִׁשי  ֶאת   ָֹוֶאְׁשּפ" טו):  א  א' 
ה‘“, און אזוי אויך רופט עס אן דוד 
המלך ע“ה אין תהלים: ”ָּבֲרִכי ַנְפִׁשי 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ”ַהְלִלי  ועוד),  א  (קג  ה‘“  ֶאת 

ה‘“ (קמו א).
ערקלערט דער ’נפש החיים‘ (ב טו): 
קרבנות,  די  אנשטאט  איז  תפילה 
און אזוי ווי ביי די קרבנות – די נפש 
פון דער קרבן וואס גייט ארויף איז 
אויך  אזוי  מענטש,  אויפן  מכפר 
די  פון  הבל  די   – דאווענען  מיטן 
ווערטער [וואס קומט פון די שורש 
אונקלוס  ווי  אזוי  נפש,  זיין  פון 
ָהָאָדם  ”ַוְיִהי  ז)  ב  (בראשית  טייטש 
ְלֶנֶפׁש ַחָּיה“ – ”לרוח ממללא“] גייט 
זאל  ער  גורם  איז  דאס  און  ארויף 
זעהל  זיין  און  קערפער  זיין  מדבק 

צום באשעפער.
עבודה,  גרויסע  א  איז  עבודה,  די 
דער  דערהייבט  דעם  דורך  ווייל 
א  איז  וואס  ’נפש‘,  זיין  מענטש 
באהעפט  וואס  כח  גשמיות‘דיגן 
צווישן זיין נשמה און זיין קערפער, 
און איז אים מדבק צום באשעפער. 
דעם:  אויף  שטייט  דעם  וועגן  און 
מ‘זאל  כדי  ווייל  נפשכם‘,  ’ובכל 
פון  מדריגה  די  זיין  משיג  קענען 
שלימות דארף דער מענטש אוועק 
גשמיות‘דיגע  יעדע  זיך  פון  ווארפן 
זיין  מייחד  און  תענוג,  און  תאוה 
אויף  נאר  והנפש  הגוף  כוחות  זיינע 

עבודת ה‘.

אפילו הוא נוטל את נפשכם
’ובכל  ציווי  די  פון  משמעות  די 
די  אין  שטייט  עס  וואס  נפשך‘ 
די  ערקלערן  קאפיטל  ערשטע 
חכמים (ברכות נד א): ”אפילו הוא נוטל 
את נפשך“, ריכטיג טאקע אז מ‘קען 
נישט צוזאמשטעלן דאס דאווענען 
עבירות  הארבע  דריי  די  מיט 
גע‘פסק‘נט:  איז  זיי  אויף  וואס 
די  לויט  אבער  יעבור“,  ואל  ”יהרג 
פונעם  ווערטער  אויבנדערמאנטע 
דאווענען  ביים  איז  החיים‘  ’נפש 
’מסירות  פון  מדריגה  די  שייך  אויך 
נפש‘ – מיט דעם וואס דער מענטש 
באהעפט זיין זעהל צום באשעפער. 
אסאך  אויף  מיר  טרעפן  אזוי  און 
דאווענען  ביים  וואס  אמת  צדיקי 
האט זיך זייער ליבשאפט צו השי“ת 
הערצער,  זייערע  אין  צופלאקערט 
האט  זעהל  זייער  אז  ווייט  אזוי 
אינעם  זיין  מדבק  געוואלט  זיך 
צוגעקומען  זענען  און  באשעפער, 
זייער  און  הגשמיות  התפשטות  צו 
ארויסגעפלויגן  כמעט  איז  נשמה 

פון זייער קערפער.
פון די באקאנטע צדיקים איז געווען 
צאנז  פון  חיים‘  ’דברי  דער  הרה“ק 
וואס האט געדינט דעם באשעפער 
נפש  מסירות  מיט  דאווענען  ביים 
ממש, און אויך אויף זיין מציבה איז 
אויסגעקריצט ווי פאלגנד: ”עבודתו 
לה‘,  נפש  במסירות  היתה  ותפילתו 
כחד  ממש  ליוצרו  דבוק  ונפשו 
פון  איינער  ווען  מעלה“.  משרפי 

געפרעגט  אים  האבן  נאנטע  זיינע 
אויף אזאך וואס ער האט געדארפט 
זיך  ער  האט  דאווענען,  נאכן  טוהן 
געוואונדערט: ’איך פארשטיי נישט 
וויאזוי קען מען פלאנירן אויף נאכן 
ביים  צי  ווייסט  ווער  דאווענען, 
דאווענען וועט אונזער זעהל בלייבן 

אין אונזער קערפער...‘

אני מוסר נפשי
אנצייכענען  פלאץ  דאס  איז  דא 
(’ספר  שרייבן  קדמונים  די  וואס 
הערט  וואס  ”יעדער  י“א):  ליום  הגן‘ 
צו  מחויב  איז  איד  א  פון  ברכה  א 
ענטפערן אמן, אויך ווען ער הערט 
פון א פרוי אדער פון א יונג קינד... 
און דער סימן אויף דעם: ’אמ“ן‘ איז 
ר“ת: ’אני מוסר נפשי‘ – ווייל יעדער 
אויף  נפש  מוסר  זיך  מחויב  איז  איד 
איז  איד  יעדער  און  אמן,  ענטפערן 
מחויב צו זאגן הויעך די ברכות כדי 
אנדערע  די  צי  שטוב-מענטשן  די 
הערן  זאלן  אים  נעבן  שטייען  וואס 
די  ווייל  אמן,  ענטפערן  קענען  און 
די  אויף  עדות  א  איז  אמן  ווארט 
ער  אויב  און  אמת,  ס‘איז  אז  ברכה 
איינער  ווי  ער  איז  שטיל  זאגן  וועט 

וואס וויל פארהוילן זיין עדות“.
ענין  דעם  אין  מעשה  מורא‘דיגע  א 
הקדוש  זוהר  אין  געברענגט  ווערט 
(תרומה קסו א) אויף איינעם וואס האט 
מיט  טאכטער  זיין  געמאכט  חתונה 
א אומבאקאנטן יונגער בחור‘ל, ווייל 
ער האט געזעהן ווי ער איז זיך מוסר 
דאך  פון  אראפ  שפרינגט  און  נפש 
כדי צו ענטפערן ’אמן‘ אויף א קדיש, 
אז  ארויסגעוויזן  זיך  האט  נאכדעם 
לערנען.  קיין  נישט  קען  חתן  דער 
האט  פאטער  איר  און  כלה  די  פאר 
רבי  ווען  און  געטוהן,  וויי  זייער  עס 
און  הויז  זייער  ביי  געווען  איז  יוסי 
האט צוגעזעהן זייער ווייטאג, האט 
ער אנגעקוקט די אויגן פונעם חתן 
און האט געזאגט: ’איך בין זיכער אז 
אור  זיין  פון  שיינען  וועט  וועלט  די 
צייט  א  אזוי,  טאקע  און  התורה‘, 
שפעטער האט זיך ארויסגעוויזן אז 
דער יונגער בחור‘ל האט באהאלטן 
זיינע ידיעות אין תורה, און נאכדעם 
גדול  א  געוואקסן  טאקע  ער  איז 

בישראל.
מארמארשטיין  דב  יעקב  הרב 
שליט“א, דער נשיא פון ’בני אמונים‘, 
וואס  נפש  מסירות  די  אז  צו,  לייגט 
ביים  טאג  יעדן  אויס  זיך  פעלט  עס 
ביי  ספעציעל  איז  ’אמן‘  ענטפערן 
מנהג  דעם  אנהאלטן  ווילן  וואס 
זאגן  הדורות  ומאורי  גדולי  די  פון 
חברותא,  א  מיט  השחר  ברכות  די 
מיט  פארבינדן  עס  איז  אמאל  און 
און  ווייסט  וואס  דער  אבער  בושה, 
די  און  מעלה  די  איינערקענען  טוט 
וועט  ’אמן‘,  ענטפערן  פון  סגולה 
צו  זיך  פון  קווענקלען  נישט  זיכער 
חשוב‘ע  די  אויף  זיין  נפש‘  ’מוסר 

מצוה.
א  דעם  אויף  ברענגט  ער 
לשון  דעם  פון  רמז  וואונדערליכן 
ֵמרֹאׁש  ”ָּתׁשּוִרי  ח):  ד  (שה“ש  הפסוק 
ֲאָמָנה ֵמרֹאׁש ְׂשִניר ְוֶחְרמֹון ִמְּמעֹנֹות 
ראשי  די  ְנֵמִרים“:  ֵמַהְרֵרי  ֲאָריֹות 
איז  נמרים‘  מהררי  ’אריות  תיבות 
מענטש  א  זיך  שעמט  אמאל  ’אמן‘; 
אדער  הויעך  ברכה  א  זאגן  צו 
מיר  אבער  הויעך,  אמן  ענטפערן 
דעמאלטס  דוקא  אז  וויסן  דארפן 
און  כארי  גיבור  א  זיין  מען  דארף 
אבינו  רצון  לעשות   - כנמר  עז  א 

שבשמים.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען א בללתעתענה אמונים 

סדדר ם 
קריאת שמע – די צווייטע קאפיטל ’והיה אם שמוע‘ (ה)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

דער פול ז
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