
פרשת וילך

בס"ד

פארוואס האט אהרן נישט געדאוונט אזוי ווי משה?
א אּוַכל  ַהּיֹום  ָאֹנִכי  ָׁשָנה  ֲאֵלֶהם ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים  ”ַוּיֹאֶמר 
עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא וַה‘ ָאַמר ֵאַלי א ַתֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה...; 

ְיהֹוֻׁשַע הּוא עֵֹבר ְלָפֶני" (לא ב-ג)

א וואונדערליכער פשט אין דעם פסוק זאגט רבי יהודה 
אסאד:

פאר  ערקלערן  געוואלט  משה  האט  ווערטער  די  אין 
זאל  ער  געדאוונט  האט  ער  נאר  פארוואס  אידן  די 
אהרן  פון  אנדערשט  ישראל,  ארץ  אין  אריינגיין  קענען 
די  געווארן  נגזר  אויך  איז  אים  אויף  וואס  ברודער,  זיין 
דריי  דעם,  אויף  געדאוונט  נישט  האט  ער  אבער  גזירה 

ערקלערונגען זענען פארהאן אויף דעם:

א. ”ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאֹנִכי ַהּיֹום“ – משה רבנו, דער 
ווי  געווען  איז  מענטשהייט,  די  פון  אויסדערוועלטער 
געלעבט  ער  האט  דעם  וועגן  און  עולם‘,  של  ’תרומתו 
הונדערט און צוואנציג יאר, וואס דאס איז א פופציג‘סטל 
פון די זעקס טויזנט יאר וואס די וועלט שטייט, אזוי ווי די 
מיטל שיעור פון תרומה (בכורות יא א). און ווייל די תרומה 
איז איינס פון די מצוות התלויות בארץ, וועגן דעם האט 
ער געוואלט פארענדיגן זיינע יארן דוקא אין ארץ ישראל.

ב. ”א אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא“ – די נשמה פון אהרן וועט 
שפעטער מגולגל ווערן אין עזרא הסופר וואס האט זוכה 
נישט  וועט  משה  אבער  ישראל,  ארץ  אין  זיין  צו  געווען 
צוריק קומען בגלגול אויף דער וועלט, וועגן דעם האט 

ער יעצט געוואלט אריינגיין.

ג. ”ְיהֹוֻׁשַע הּוא עֵֹבר ְלָפֶני“ – אהרן קען זיך טרייסטן אז 
משה‘ס  אבער  פלאץ,  זיין  ערפילן  וועלן  קינדער  זיינע 
קינדער האבן נישט ערפילט די פלאץ פון זייער פאטער, 
געוואלט  ער  האט  דעם  וועגן  יהושע,  תלמיד  זיין  נאר 

אריינגיין.
’דברי מהרי“א‘

ברענגען די קליינע קינדער כדי צו ערוועקן רחמים
”ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף“ (לא יב)

”‘והטף‘ – למה בא? לתת שכר למביאיהם“ (רש“י)

אויך נאך די הסבר פון רש“י דארף מען פארשטיין וואס 
איז די ספעציעלע נוצן פון ברענגען די קליינע קינדער; 
צו  געווארן  באפוילן  נישט  אידן  די  זענען  פארוואס 

ברענגען א אנדערע זאך צו באקומען אויף דעם שכר?

ערקלערט רבי שלמה אפרים פון לונטשיץ דער פראגער 
רב:

צו  כדי  געווארן  געגעבן  איז  הקהל  מצות  פון  עיקר  די 
האט  דעם  צוליב  און  תשובה,  צו  פאלק  דאס  ערוועקן 
קינדער  קליינע  די  ברענגען  מ‘זאל  באפוילן  תורה  די 
וואס דאס טוהט ערוועקן דעם פאלק צו דאווענען 

בעהטן  מיר  ווי  אזוי  זכות,  זייער  אין  טוהן  תשובה  און 
וטפינו“,  עוללינו  ועל  עלינו  ”חמול  מלכנו‘:  ’אבינו  ביי 
און דאס אליין איז דער שכר וואס מ‘באקומט אויפן זיי 

ברענגען, אז מ‘וועט נתעורר ווערן צו תשובה צוליב זיי.
’כלי יקר‘

הסתר פנים – איז די סיבה פון די צרות
ֵמֶהם  ָפַני  ְוִהְסַּתְרִּתי  ַוֲעַזְבִּתים  ַההּוא  ַבּיֹום  בֹו  ַאִּפי  ”ְוָחָרה 

ְוָהָיה ֶלֱאכֹל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות“ (לא יז)
פירש רבי יעקב דוד ווילאווסקי, דער רידב“ז:

אליין  זיי  מענטש  א  פון  עבירות  די  אז  ידוע  איז  עס 
ברענגען אים זיינע צרות, אזוי ווי עס איז מרומז אין דעם 
לשון הפסוק אין תהלים (פט לג): ”ּוָפַקְדִּתי ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם 
ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם“, ד.מ.: די ’פשע‘ אליין איז דער ’שבט‘ וואס 

מיט שלאגט מען, און דער ’עון‘ אליין איז דער ’נגע‘.
זינד  זיינע  ווערן  תשובה  ריכטיג  טוהט  וואס  דער 
אויסגעמעקט, אבער איינער וואס זיין תשובה איז נישט 
אויסגעמעקט,  נישט  עבירות  זיינע  ווערן  בשלימות, 
אים  באשיצט  און  זיי  באהאלט  אויבישטער  דער  נאר 
פון זיי, וועגן דעם בעהטן מיר ביי מעריב: ”ובצל כנפיך 
והסליחות  הרחמים  ימי  די  אין  אויך  און  תסתירנו“, 

בעהטן מיר: ”יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה“.
ָפַני  ”ְוִהְסַּתְרִּתי  ווייל  מרמז:  דא  תורה  די  איז  דעם  אויף 
ֵמֶהם“ און איך האב זיי נישט באשיצט, איז פון זיך אליינס 

געווארן: ”ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות“.
’חזון יחזקאל‘ עה“ת עמ‘ רנב

’ביום ההוא‘ – איז די סיבה פון די הסתר פנים
ְמָצאּוִני  ְּבִקְרִּבי  ֱאקַי  ֵאין  ִּכי  ַעל  ֲהא  ַההּוא  ַּבּיֹום  ”ְוָאַמר 
ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה; ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ָּכל 

ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּכי ָפָנה ֶאל ֱאִהים ֲאֵחִרים" (לא יז- יח)

פון  סיבה  די  אין  איינערקענט  שוין  האבן  אידן  די  אויב 
וועט  ְּבִקְרִּבי“, פארוואס  ֱאקַי  ֵאין  ִּכי  צרות: ”ַעל  זייערע 

דער אויבישטער זיך ווייטער באהאלטן פון זיי?

ערקלערט דער מהרש“ם פון בערזשאן:

זייער  אז  ַההּוא“,  ַּבּיֹום  תורה: ”ְוָאַמר  די  זאגט  דעם  וועגן 
וועלן  נאכדעם  און  טאג,  דעם  אין  נאר  זיין  וועט  חרטה 
וועלן  זיי  און  יעצט  ב יז  ווי  אזוי  פירן  ווייטער  זיך  זיי 
אויבשטער  דער  וועט  דעם  וועגן  דעם,  פון  פארגעסן 
די  נישט  איז  דאס  ווייל  זיי,  פון  באהאלטן  ווייטער  זיך 
ריכטיגע תשובה וואס עס שטייט אין רמב“ם (תשובה ב ב) 
ויסירו  חטאו  החוטא  שיעזוב  היא  התשובה?  היא  ”ומה 
עליו  ויעיד  עוד...  יעשהו  שלא  בליבו  ויגמור  ממחשבתו 

יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם“.
’תכלת מרדכי‘

תשובה צורייסט די גזר דין
”ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם“ (לא יט)

זאגט רבי יעקב צבי יאליש בעל ’מלא הרועים‘:

תשובה“.  אלא  ’ועתה‘  ”אין  שטייט:  ו)  כא  (ב“ר  מדרש  אין 
אויך דא קען מען אזוי טייטשן: ’ועתה‘ – ווען ענק וועלן 
ריכטיג תשובה טוהן, זענען ענק פארזיכערט אז: ”כתבו 
לכם“ – אין דעם יום הדין וועלן ענק קענען שרייבן אויף 
ענק אלעס גוט‘ס, און אלעס וואס ענק וועלן בעהטן וועט 

געטוהן ווערן.
’קול יעקב‘

זינגען אויך אין א עת צרה
ַהִּׁשיָרה  ְוָעְנָתה  ְוָצרֹות  ַרּבֹות  ָרעֹות  אֹתֹו  ִתְמֶצאןָ  ִּכי  ”ְוָהָיה 

ַהּזֹאת ְלָפָניו ְלֵעד“ (לא כא)
פון  שלמה‘  ’תפארת  פונעם  איידעם  דער  ליפמאן  רבי 
דער   – רבי‘ן  זיין  צו  אנגעקומען  אמאל  איז  ראדאמסק, 
קאצקער רבי. ווען דער רבי האט אים געבעהטן ער זאל 
נאכזאגן א דבר תורה פון זיין שווער, האט רבי ליפמאן 

געזאגט:
תורה  די  האט  געווארן  נסתלק  זענען  ואביהוא  נדב  ווען 
”ַוִּיּדֹם  ג):  י  (ויקרא  אהרן  פון  התנהגות  די  געווען  משבח 
ַאֲהרֹן“, מער פון דעם טרעפן מיר ביי דוד המלך ע“ה, אזוי 
ווי עס שטייט (תהלים ל יג): ”ְלַמַען ְיַזֶּמְר ָכבֹוד ְוא ִיּדֹם...“, 
ד.מ. אויך אין זיינע שווערע צייטן האט זיין מויל נישט 
אויפגעהערט פון צו לויבן און דאנקען דעם אויבערשטן.
איז  דוד  פון  הנהגה  די  אז  גינזבורג  שמאי  רבי  צו  לייגט 

מרומז אין דער פסוק:
אויך אין די צייט וואס ”ִתְמֶצאןָ אֹתֹו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות“, 

האבן זיי פארגעזעצט צו לויבן: ”ְוָעְנָתה ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת 
ְלָפָניו ְלֵעד“.

’ליקוטי יהודה‘ שמיני; ’אמרי שמאי‘

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאוצרות אמונים
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צוזאמם נעמען די קליינע קינדער 
ענטפערן אמן

”ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף“ (לא יב)

איז  דא  ’אמן‘.  בגימטריה  איז  כולל)  (מיטן  ’טף‘ 
”און  ז):  קכד  (או“ח  שרייבט  רמ“א  דער  וואס  מרומז 
זיי  קינדער  קליינע  זיינע  אויסלערנען  זאל  ער 
קינד  קלין  א  ווען  פון  ווייל  אמן,  ענטפערן  זאלן 
עולם  אין  חלק  א  שוין  ער  האט  אמן,  ענטפערט 

הבא.“ 

רזי אמונים 
ה

פאר 
אל

רזי
קליינע די
מן

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

ר זיין מ‡כן „עם טפל – פ‡ר ‡ ע̃י
עס  ווי  ענטפערן ‡מן  מ˜פי„  זענען  וו‡ס  פון „י  מעל‰  ווערטער ‡יבער „י ‚רויסע  פייער„י‚ע  פל‡ם 
„‡רף ˆו זיין, וו‡ס ‡יז פ‡רבינ„ן מיט „י ˙פילו˙ פון „י ימים ‰נור‡ים, ˘רייבט „ער בעל ’חמ„˙ 

ימים‘ (ח"‚ יו‰"כ פ"‚): 
"מיין זע‰ל ˜ען זיך ב‡רו‡י‚ן ‡ויף „י נ‡רי˘ע מענט˘ן וו‡ס „י ‚‡נˆע ˘ו‰ל ˆיטערט ‡ויף ווען 
זיי ענטפערן ‡מן ווען „ער ˘ליח ˆיבור ז‡‚ט ‡ין „י טע‚... '‰יום ˙‡מˆנו'... ‡ון ז‡‚ן ‡ן פ‡ר 
זיי  כח,  מיטן ‚‡נˆן  ענטפערן ‡מן ‰ויעך ‡ון  ז‡לן  מיט „י ‚רויסע  זייערע ˜ינ„ער „י ˜ליינע 

ווערן ני˘ט מי„ ‡ון ‡פ‚עמוט˘עט. ‡ון ווען זיי ‰ערן ˜„י˘ ‡ון ברכו˙ – ‰ערט מען ני˘ט 
‚‡רני˘ט פון זיי! זיי מ‡כן „עם טפל פ‡ר ‡ עי˜ר ‡ון „עם עי˜ר ‡ טפל".

ל‡מיר ‡כטונ‚ ‚עבן ˆו ענטפערן ‡מן ווי עס „‡רף ˆו זיין ‡ון מיר וועלן 
זוכ‰ זיין ‡ז ‡ונזערע ˙פילו˙ וועלן ‡נ‚ענומען ווערן – ‰יום ˙‡מˆנו... 

א גמר חתימה טובה. אמן.‡מן, ברחמים וברˆון.

ר זיין מ‡כן „עם טפל – פ‡ר ‡ ע̃י



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

הרה"ק  ישראל  של  סניגורן  דער  זיצט 
זיע"א,  בארדיטשוב  פון  יצחק  לוי  רבי 
רבי  הרה"ק  מגיד  קאזניצער  דער  נעבן 
שמועס  די  אינמיטן  און  זיע"א,  ישראל 
פראגע  א  געברענגט  ארויף  ער  האט 
געמוטשעט:  שטארק  אים  האט  וואס 
שבתי  רבי  פאטער  ענקער  האט  וויאזוי 
עפשטיין דער בינדער, וואס איז געווען 
איד,  תמימות'דיגער  א  און  פשוטער  א 
זוכה געווען צו אזא גרויסן זוהן ווי איר 

זענט וואס באלייכט די גאנצע וועלט.

דער מגיד האט צוגעהערט צו די פראגע 
און א שמייכל האט זיך צושפרייט אויף 
זיינע ליפן; "ריכטג טאקע, מיין פאטער 
איז געווען א פשוטער איד" – האט ער 
געזאגט, "אבער מיט דעם אלעם איז ער 
געווען זייער א ערליכער און א מדקדק 
במצוות, פון דעסוועגן, אויב ווילט איר 
קען  דעם  מיט  וואס  מעשה  א  הערן 
גרויסקייט,  זיין  ערקלערן  אביסל  מען 
פאלגנדע  די  אויף  אנווייזן  איך  קען 

געשיכטע:

די שטאט אפטא איז געווען איינגעהילט 
אין א טרויער; 'דער חזן פון שטאט', איז 
פריה צייטיג אוועק פון דער עולם, ווען 
איז  דאס  ליידיג.  בלייבט  פאזיציע  זיין 
השנה  ראש  צווישן  טעג  די  אין  געווען 
די  בעפאר  נאך  און  כיפור,  יום  אין 
האט  געענדיגט  זיך  האבן  טעג  'שבעה' 
פאסיגער  א  זוכן  אנגעהויבן  קהילה  די 
דעם  ערפילן  קענען  וועט  וואס  חזן 
די  ביי  חזן  פריערדיגן  דעם  פון  פלאץ 

תפילות פון יום הקדוש.

עס  שווער,  געווען  איז  ארבעט  די 
א  טרעפן  צו  געווען  גרינג  נישט  איז 
קענען  זאל  וואס  מענטש  פאסיגער 
ערפילן די פלאץ פונעם פריערדיגן חזן 
נעמען  יעצט,  ביז  געדינט  האט  וואס 
מ'האט  און  אראפ,  און  ארויף  זענען 
פאסיגן  דעם  געטראפן  נאכנישט 

קאנדידאט.

איינער  האט  פאסטן  גרויסן  דעם  אויף 
קיין  נישט  אויגן,  זיינע  געלייגט 

אנדערער פון מאניש דער שניידער.

אויפגעוואקסן  איז  מאניש  דער 
ערשטע  זיינע  פון  אפטא  אין  געווארן 
קינדערישע יארן, אזוי ווי אלע יונגלעך 
אין  לערנען  געשיקט  אים  מען  האט 
זיינע  האבן  שנעל  זייער  אבער  'חדר', 
איז  זוהן  זייער  אז  איינגעזעהן  עלטערן 
נישט מסוגל זיצן און לערנען א לאנגע 
שטארק  זיך  האבן  מחנכים  זיינע  צייט, 
נישט  און  אים,  מיט  געמוטשעט 
זיינע  האבן  וועג  אנדערע  א  האבנדיג 
עלטערן באשלאסן ענדערשט זאל מען 
ער  פאכמאן  א  פאר  איבערגעבן  אים 
זאל אים אויסלערנען א פאך ער זאל זיך 

כאטש נישט דרייען ליידיג.

אים  מען  האט  הארץ  שווערע  א  מיט 
האט  וואס  שניידער  צום  גענומען 
די  אויסלערנען  אים  געווען  מסכים 
מאניש  האט  יעצט  פאך.  די  פון  סודות 
מצליח  האט  ער  און  אנטוישט,  נישט 
שניידעריי.  פון  ארבעט  די  אין  געווען 
געדינט  ער  האט  יארן  ערשטע  די  אין 
אבער  שניידער,  פארן  העלפער  א  ווי 
גוט  שוין  אליין  ער  האט  צוביסלעך 
געקענט די אלע סודות פון די פאך ביז 
אליין  זיין  צו  אנגעהויבן  שוין  האט  ער 

א שניידער.

אין עלטער פון אכצן יאר איז שוין זיין 
די  אין  ביז  געווארן  פארשפרייט  נאמען 
שניידער  געלונגענער  א  אלץ  פרעמד 
קאנקורענץ.  קיין  נישט  האט  וואס 
מענטשן  בעסערע  און  לייט  רייכע 
ליסטע  די  און  אים,  צו  געקומען  זענען 
טאג  פון  געוואקסן  איז  קונדן  זיינע  פון 
צו טאג. מאניש איז זייער רייך געווארן, 
און אין די זעלבע צייט איז זיין גאוה און 
אים  איז  עס  געוואקסן.  אויך  שטאלץ 
שוין מער נישט פאסיג געווען וואוינען 
זיך  האט  ער  און  אידן,  די  צווישן 
געגנט,  גוי'שע  די  אין  הויז  א  געקויפט 
וואס  קונדן  באגלייבטע  זיינע  נעבן 
ווי  הויז  זיין  ביי  ארויס  און  אריין  זענען 

אין זייערע אייגענע הייזער.

אויך  זיך  האט  ליידער,  מאניש, 
אידישע  זיינע  פון  דערווייטערט 
האט  ער  אויפפירונג,  זיין  מיט  ברודער 
זיינע  און  אויפפירונג  זיין  צוגעפאסט 
קליידער צו די גוי'שע געגנט וואו דארט 
כמעט  האט  און  געוואוינט  ער  האט 
אינגאנצן אפגעלאזט זיין אידישן לעבן.

*

מאניש איז געבוירן מיט א טאלאנט, און 
זייער  דעם  מיט  באנוצט  זיך  האט  ער 

אפט.

האט  און  געהאט  ליב  האט  מאניש 
זיין  אין  אויך  זינגען.  געקענט  גוט  אויך 
געוואוסט  אלע  האבן  געגנט  גוי'שע 
האט  שטענדיג  ווען  טאלאנט,  זיין  פון 
און  לידער  אונטערגעזינגען  זיך  ער 
געזאנגען. אינמיטן זיין ארבעט, ווען די 
געווען  אריינגעשטופט  זענען  נאדלען 
מיט  געדרייט  ער  האט  מויל,  זיין  אין 
זיין שטימע און איינגענעם געמאכט די 

צוהערהער.

וואס  די  געווען  זענען  צוהערהער  די 
זיין  צוליב  אים  צו  געקומען  זענען 
ארבעט, אבער אסאך מאל זענען דארט 
געסט,  אומגערופענע  געווען  אויך 
שטילערהייט  האבן  וואס  דורכגייער 
פענסטער  די  אונטער  פון  צוגעהערט 
זענען  זיי  וואס  נאך  הויז,  זיין  פון 
שיינע  זיין  צו  געווארן  צוגעצויגן 
די  פון  געקוועלט  האבן  און  שטימע, 

שיינע געזאנגען.

*

ווי געזאגט, אינמיטן עשרת ימי תשובה 
מעלדונג  די  אנגעקומען  איז  עס  ווען 
פונעם  פטירה  פלוצימדיגע  די  איבער 
שליח ציבור, און די קהילה מיטגלידער 
א  טרעפן  צוזאמגענומען  זיך  האבן 
אינצווישן,  איז  מקום,  ממלא  פאסיגן 
געזיצן מאניש אין זיין צימער און האט 

פלאנירט וואס צוטוהן.

ער  וואס  באשלאסן  ער  האט  ענדע  אין 
זיינע  צוגעאיילט  האט  ער  טוהן.  זאל 
וואס  פריץ  פונעם  הויז  די  צו  טריט 
יענע  אויף  אויפזעהער  דער  געווען  איז 
געגנט, זיין גוטער פריינד פון יארן לאנג. 
מאניש האט געוואוסט אז בדרכי שלום 
וועט די קהילה אים נישט וועלן שטעלן 
בשום פנים ואופן, צוליב דעם האט ער 

באשלאסן צו פירן א קאמף אויף דעם.

מאניש  האט  וויאזוי  וויסן  נישט  מ'קען 
די  אבער  פריץ,  דעם  איבערגערעדט 
טעג  געציילטע  אז  געווען  איז  פאקט 
ראשי  די  האבן  כיפור  יום  בעפאר 
בריוו  עמטליכע  א  באקומען  הקהילה 
פונעם פריץ, וואו דארט איז געשטאנען 
א קלארע באפעל: מאניש זאל דינען ווי 
א שליח ציבור ווען ער וויל, אנגעהויבן 
ביז  אריין  טרעט  כיפור  יום  ווען  פון 

מוצאי יום כיפור.

קהילה  די  אויף  געפאלן  איז  ידיעה  די 
טאג,  אינמיטן  דונער  א  ווי  מיטגלידער 
זיי  האבן  דעם  פון  חזן  ערגערן  א  אויף 
נישט געקענט וואונטשן. ריכטיג טאקע 
שטימע,  שיינע  א  געהאט  האט  ער  אז 
געטראכט  נישט  מינוט  איין  זיי  האבן 
אז פונקט מאניש, דער פארדארבענער 
יונג, וועט ערפילן די פאזיציע פון דעם 

פריערדיגן ערליכן חזן.

נישט  געקענט  נישט  האבן  זיי  כאטש 
דאך  פריץ,  פונעם  באפעל  דעם  פאלגן 
באשלאסן  הארץ  אין  זיך  ביי  זיי  האבן 
נישט  זאל  דאס  אז  אלעס  צוטוהן 
זאל  מאניש  פון  שטימע  די  געשעהן; 
המדרש  בית  אין  ווערן  געהערט  נישט 

אין דעם הייליג'סטן טאג פון יאר.

שוהל  אין  עולם  דער  נאכט,  נדרי'  'כל 
אויף  אויגן  זייערע  אראפגעלאזט  האט 
די ערד ווען מאניש איז מיט שטאלצע 
ווען  'עמוד'  צום  צוגעגאנגען  טריט 
אראפ  הענגט  טלית  ווייסע  שניי  זיין 
האבן  מתפללים  די  פנים.  זיין  אויף 
צווייטן  דעם  איינעם  אנגעקוקט  זיך 

מאניש  און  אנגעצויגנקייט,  א  מיט 
אליין  זיך  האט  און  אויפגעהוסט  האט 
האט  און  עמוד  ביים  געשטעלט 
דעת  "על  שטימע:  זיין  מיט  געדרייט 
מתירין  אנו  הקהל  דעת  ועל  המקום 

להתפלל עם העבריינים".

נדרי'...  'כל  ביי  געהאלטן  האט  מאניש 
פון  זיך  זיי  האבן  מינוט  די  אויף  און 
אינאיינעם  אלע  געגרייט;  פריער 
הויעך,  ווערטער  די  מיטגעזאגט  האבן 
קלאפן  זיי  ווען  חזן,  מיטן  צוזאמען 
דער  שטענדער'ס.  זייערע  אויף  אויך 
איבערראשנדער מאניש האט פראבירט 
אויפהייבן זיין שטימע, אבער דער עולם 
שטימע  זייער  אויפגעהויבן  מער  האט 
ווערטער  די  מיטגעשריגן  צוזאמען  און 

פון 'כל נדרי'.

זיך  האט  נדרי'  'כל  פון  תפילה  די 
א  עפעס  הערן  מ'זאל  אן  געענדיגט 
ברים פון מאניש'ס שטימע. ביי מעריב 
זיין  פראבירט  נאכאמאל  מאניש  האט 
נישט  האט  עולם  דער  אבער  מזל, 
די  און  געשרייען  די  נאכגעלאזט, 
ווייט  געהערט  זיך  האט  קלאפערייען 
האט  דאווענען  ענדע  ביים  אוועק, 
שוהל  די  פארלאזן  געמוזט  מאניש 
נישט  ציל  מיטן  פארשעמטערהייט, 

צוריקקומען.

דעקלעך  די  מען  האט  צייטן  יענע  אין 
האלץ,  פון  געמאכט  מחזורים  די  פון 
מאכן  צו  צוגעהאלפן  האט  דאס  וואס 
געקלאפט  האבן  זיי  טומל,  גרויסן  א 
גרויסער  א  מיט  מחזורים  די  מיט 
דאווענען  ענדיגן  נאכן  אבער  גרודער, 
די  פון  אז  באמערקט  מען  האט 
פון  אסאך  זענען  קלאפערייען  גרויסע 
עס  און  געווארן  צוריסן  מחזורים  די 
פון  בינדן  זיי  מ'זאל  אויסגעפעלט  האט 

דאסניי.

שוהל,  פון  ווינקל  א  אין  דארט,  ערגעץ 
עפשטיין  שבתי  רבי  געשטאנען  איז 
דער בינדער וואס האט נאר וואס יעצט 
עטליכע  און  דאווענען,  זיין  געענדיגט 
אים  צו  זענען  מתפללים  יונגע  די  פון 
צוגעגאנגען מיט א שמייכל אויף זייערע 
"רבי  געזאגט:  אים  האבן  און  ליפן 
שבתי, עס זעהט אויס אז דו האסט גוט 
שוין  איז  פרנסה  דיין  ווייל  געדאוונט, 

גרייט אויף די קומענדיגע חדשים...".

שבתי  רבי  זיי  האט  וואונדער  זייער  צו 
אנגעקוקט מיט אינטערעסאנטע בליקן, 
פארשטאנען  נישט  אינגאנצן  האט  ער 
וואס זיי זאגן... זיי האבן אים פראבירט 
שטארקע  די  צוליב  אז  ערקלערן  צו 
געווארן  צוריסן  זענען  קלאפערייען 
און  מחזורים  די  פון  דעקלעך  אסאך 
איבערבינדן,  דארפן  יעצט  זיי  מ'וועט 
אבער רבי שבתי האט נישט געוואוסט 

פון וועלעכע קלאפערייען זיי רעדן.

די  געוואר  מען  איז  שנעל  זייער 
איז  שבתי  רבי  פאקט;  אומגלויבליכע 
אין  געווען  פארטיפט  שטארק  אזוי 
אינגאנצן  האט  ער  אז  דאווענען,  זיין 
איז  וואס  טומל  די  אויפגעכאפט  נישט 
אזוי  געשרייען,  די  שוהל.  אין  געווען 
אינגאנצן  זענען  קלאפערייען  די  אויך 
נישט אנגעקומען צו זיינע אויערן, אזוי 
אין  פארטיפט  געווען  ער  איז  שטארק 
זיין פלאם פייערדיגן דאווענען און האט 

גארנישט מיטגעהאלטן.

רבי  פאטער  מין  האט  צייט  יענע  "אין 
קינדער,  קיין  געהאט  נישט  שבתי 
געבוירן  איך  ביך  יאר  ענדע  צום  און 
מגיד  קאזניצער  דער  האט   – געווארן" 
לוי  רבי  און  ערציילונג,  זיין  געענדיגט 
באלד  זיך  האט  בארדיטשוב  פון  יצחק 

אנגערופן מיט התפעלות:

פון  מדריגה  הויכע  אזא  אין  איד  "א 
דאווענען... עס איז נישט קיין וואונדער 
וויאזוי האט ער אויף דער עלטער זוכה 

געווען צו אזא גרויסן זוהן".

’תולדות המגיד מקאזניץ‘ עמ‘ ר

די תפילות פון רבי שבתי דער בינדער

די מקור פון די געבעהט
 'אבינו מלכנו'

די תפילות פון 'אבינו מלכנו' זענען כולל 
וואס  בקשות  פערציג  פון  מער  זיך  אין 
ווערן געזאגט דורך אונז אין איין צו, און 
ערוועקן אין אונז הייליגע געפיהלן אין די 
ימי הרחמים והסליחות, תעניתים און אין 
עשרת ימי תשובה. די בקשות וואס זייער 
הייליגע  פון  צייט  די  פון  שוין  איז  מקור 
געווארן  אריינגעשטעלט  זענען  תנאים, 
אין סידור נאך אין די צייט פון ראשונים 
אויסגעברייטערט  איז  נוסח  זייער  און 

געווארן אין עטליכע קהילות.
מיר  וועלן  ארטיקל  קורצן  דעם  אין 
פראבירן צו לערנען איבער זייער מקור, 
ברענגען  און  נוסח,  זייער  פארשטיין 
זייער  איבער  פערל-ווערטער  עטליכע 

גרויסע מעלה.
תפילה  די  פון  מקור  די  געזאגט,  ווי 
'אבינו מלכנו' איז שוין פון די אור אלטע 
שמז)  ויטרי  (מחזור  ראשונים  די  צייטן, 
וואס  עקיבא,  רבי  צו  מייחס  דאס  זענען 
ער איז געווען דער ערשטער וואס האט 
עס  ווי  אזוי  מלכנו',  'אבינו  געבעהטן 
כה  (תענית  גמרא  אין  געברענגט  ווערט 
צוגעגאנגען  אמאל  איז  אליעזר  "רבי  ב): 
און  פיר  געדאוונט  האט  און  עמוד,  צום 
צוואנציג ברכות און איז נישט געהאלפן 
איז  עקיבא  רבי  ווען  נאכדעם  געווארן. 
צוגעגאנגען צום עמוד, און האט געזאגט: 
אתה.  אלא  מלך  לנו  אין  מלכנו  אבינו 
איז  עלינו,  רחם  למענך  מלכנו  אבינו 

געקומען רעגן".
שם)  ויטרי  (מחזור  ראשונים  די  שרייבן 
רבי  אז  געזעהן  האבן  חכמים  די  ווען  אז 
די  דורך  געווארן  געהאלפן  איז  עקיבא 
תפילה, האבן זיי צוגעלייגט צו דעם נאך 
בקשות און געהייסן מ'זאל אזוי דאווענען 

אין די ימי הרחמים.
אין 'מטה משה' (תתא) ברענגט ער א רמז 
האט  וואס  דער  פון  נאמען  דעם  אויף 
פארפאסט די בקשות, פון דעם וואס די 
לפניך"  חטאנו  מלכנו  "אבינו  ווערטער: 
זענען גימטריה 'עקיבא בן יוסף יסדו בו' 
וויאזוי  וועגן  נאך  ברענגט  ער  ווי  דארט  (זעה 
די  אין  מרומז  עקיבא  רבי  פון  נאמען  דער  איז 

סדר פון 'אבינו מלכנו').

אות  תי"ז,  ונציה  (דפוס  שמות'  'ספר  אין 
האט  דאס  אז  שטייט,  'עקיבה')  ערך  ע' 
סיבה  די  אז  זאגנדיג  געמיינט  גמרא  די 
איז  עקיבא  רבי  פון  תפילה  די  פארוואס 
געווען  איז  ער  ווייל  געווארן  אנגענומען 
א 'מעביר על מידותיו', ד.מ. אז עס האט 
זיין  אין  דערמאנען  געארט  נישט  אים 
תפילה דער נאמען פון זיין פאטער 'יוסף' 
כאטש ער איז געווען א גר, און אויך אז 
'חטאנו  ארויסגעזאגט:  קלאר  האט  ער 

לפניך'.
אקעגן די שמונה עשרה

די  אז  דעם  אויף  זיך  שטעלן  פוסקים  די 
סדר פון די בקשות זענען אויסגעשטעלט 
פון  ברכות  מיטלסטע  פון  סדר  די  לויט 
דער  שרייבט  אזוי  און  עשרה,  שמונה 

של"ה אין זיין סידור:
וואונדערליך  און  גרויס  איז  תפילה  "די 
אזוי ווי די תפילת שמונה עשרה, און רבי 
די  דורך  געווארן  געהאלפן  איז  עקיבא 
דעם  אין  מען  דארף  דעם  וועגן  תפילה, 
זייער מכוון זיין... וויבאלד אז השי"ת איז 
נשמות...  אונזערע  מצד  מלכנו'  'אבינו 
זיין  צו  זיין  זוכה  מיר  וועלן  דעם  דורך 
זיך  וועט  עס  און  יתברך,  ה'  אין  דבוק 
נישט אנקלעבן אין אונז קיין שום קליפה 
וועט  ער  און  מקטרג,  און  משטין  און 
אונזערע  אלע  אונז  פון  נעמען  אוועק 
זינד, און וועט אונז רייניגן, און דאס וועט 
זיין דורך דעם וואס ער וועט אונז מחזיר 
אוועק  וועט  און  שלימה  בתשובה  זיין 
נעמען פון אונז אלעס שלעכט'ס כדי מיר 
זאלן אים קענען דינען אגאנצע צייט, און 
קרן  און  ישראל  קרן  אויפהויבן  זאל  ער 
טוהן  ער  וועט  אלעס  דאס  און  משיח, 
פון  טייל  א  זענען  מיר  ווייל  זיך  צוליב 
השי"ת מצד די נשמה... און צוליב דעם 
סוד [וואס מיר ווערן אנגערופן 'חלק ה''] 
הגדול  שמך  למען  'עשה  מען:  ענדיגט 

הגבור והנורא שנקרא עלינו'".
לבוש (או"ח  דער  מער ברייטער שרייבט 

תקפד ל):

"'אבינו מלכנו חננו ועננו' איז אקעגן 'חונן 
הדעת', 'החזירנו בתשובה' אקעגן 'הרוצה 
'סלח  אקעגן  ומחל'  'סלח  בתשובה', 
'גואל  אקעגן  גאולה'  בספר  'כתבנו  לנו', 
'רפאנו',  קעגן  רפואה'  'שלח  ישראל', 
'חדש עלינו' קעגן 'ברך עלינו', 'הרם קרן' 
קעגן  מעלינו'  'בטל  בשופר',  'תקע  קעגן 
'השיבה וכו' והסר ממנו יגון ואנחה' וכו', 
'כלה כל צר' קעגן 'שובר אויבים', 'מחוק 
רחמיך',  'יהמו  קעגן  הרבים'  ברחמיך 
תרום',  'וקרנו  קעגן  משיחך'  קרן  'הרם 
ישועה',  קרן  'מצמיח  קעגן  לנו'  'הצמח 
און  תפלה',  'שומע  קעגן  קולנו'  'שמע 
די  אויף  בקשות  נאך  צוגעלייגט  מ'האט 

געברויכן פון אלעמען".

עס זענען דא וואס שרייבן אין צוגאב צו 
מלכנו': "חננו  'אבינו  לעצטע  די  אז  דעם 
מען  זאגט  מעשים..."  בנו  אין  כי  ועננו 
אקעגן  איז  'חננו'  לשון  דער  ווייל  שטיל, 
עשרה  שמונה  נאך  מ'זאגט  וואס  'תחנון' 

('אליה רבה' תקפד ה).

ערקלערט  עס  האט  מגיד  דובנער  דער 
האט  וואס  איינעם  צו  משל,  בדרך 
מיטן  בארג  אויף  סחורה  קויפן  געוואלט 
פארדינען  און  האנדלען  נאכן  אז  חשבון 
וועט ער האבן צו באצאהלן פארן סוחר. 
אויס  רעכנט  און  סוחר  צום  צו  גייט  ער 
וויל  ער  וואס  זאכן  די  פון  ליסטע  די 
איז  עס  ווען  ענדע,  אין  אבער  איינקויפן, 
האט  באצאהלן,  פון  צייט  די  געקומען 
ער זיך אראפגעבויבן צום געשעפטסמאן 
מיט  און  שטילערהייט  געזאגט  אים  און 
קיין  נישט  איך  האבן  "יעצט  תחנונים: 
גיב  דיר  בעהט  איך  באצאהלן,  צו  געלט 
איך  ווען  און  בארג,  אויף  סחורה  די  מיר 
וועל פארדינען וועל איך דיר באצאהלן". 

האבן  מיר  וואס  נאך  מיר,  אויך  אזוי 
בקשות,  אונזערע  בעהטן  געענדיגט 
רבונו  צום  שטילערהייט  זיך  מיר  ווענדן 
אין  "כי  כאטש  ועננו",  "חננו  עולם:  של 
"עשה  דעסוועגן  פון  מעשים",  בידינו 
עמנו צדקה וחסד והושיענו" ('כתבי המגיד 

מדובנא' ח"א עמ' 382).

דער לשון ’אבינו מלכנו‘
די  איבער  מיר  טרעפן  וועגן  עטליכע 
ספעציעלע מעלה פון די געבעהט 'אבינו 
מלכנו' וואס רבי עקיבא האט פארפאסט:

 א. דער מוכיח רבי ברכיה פון קלימאנטוב 
האט ערקלערט:

עס איז אנדערשט די באציאונגען צווישן 
א טאטע און א זוהן, צו א באציאונג פון 
פון  רחמנות  די  קנעכט;  זיין  צו  קעניג  א 
נאטורליכע  זענען  קינד  זיין  צו  טאטע  א 
ערוועקט,  אליין  ווערן  וואס  געפיהלן 
דארף  וואס  קנעכט  דער  איז  אנדערשט 
ער  האר  זיין  פון  רחמנות  די  ערוועקן 
זאל אויף אים רחמנות האבן. וועגן דעם 
אויב   – 'אבינו'  בעהטן:  צו  אן  מיר  הייבן 
האב  קינדער,  ווי  אזוי  דיר  צו  זענען  מיר 
רחמנות אויף אונז ווייל מיר זענען דיינע 
אז   – "מלכנו"  אויב  אויך  אבער  קינדער, 
מיר זענען אין דיינע אויגן נאר ווי קנעכט, 
האבן  רחמנות  וועסט  דו  אז  מיר  האפן 
[פראנקפורט  שלישי'  ברך  ('זרע  אונז  אויף 

תפ"ז] ח"א עמ' כז).

זיינע  צו  שמועס  לעצטע  זיין  אין   ב. 
דער  האט  תרצ"ו)  (עשי"ת  תלמידים 

משגיח רבי לייב חאסמאן ערקלערט:

א טאטע וויל געבן פאר זיין זוהן, אבער 
נישט שטענדיג האט ער די מעגליכקייט 
צו דעם. דאקעגן דער קעניג קען אייביג 
זיי  וואס  אלעס  פאלק  זיין  פאר  געבן 
ער  איז  שטענדיג  נישט  אבער  ווילן, 
דעריבער  דעם.  אין  אינטערעסירט 
זייט  איין  פון  מלכנו';  'אבינו  מיר  בעהטן 
ביזסטו אונזער טאטע און עס איז זיכער 
אז דו ווילסט אונז געבן אלעס גוט'ס, און 
פון די צווייטע זייט ביזסטו אונזער קעניג 
געהערט  וועלט  דער  אויף  אלעם  וואס 
דו  אז  מיר  בעהטן  דעם  וועגן  דיר,  פאר 
עמ'  ח"א  יהל'  ('אור  העלפן  אונז  זאלסט 

רצו).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
די געבעהט ’אבינו מלכנו‘

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

תפילות די
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