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די סגולה פון תפילה איז אין אלע דורות
"ַוְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (כה יג)

(קו  פינחס  פון  שבח  דער  דערציילט  ווערט  תהלים  אין 
לֹו  ַוֵּתָחֶׁשב  ַהַּמֵּגָפה;  ַוֵּתָעַצר  ַוְיַפֵּלל  ִּפיְנָחס  "ַוַּיֲעמֹד  ל-לא): 
ִלְצָדָקה ְלדֹר ָודֹר ַעד עֹוָלם". וואס איז די גרויסקייט פון 
די מעשה פון די פינחס אז עס ווערט גערעכנט פאר אים 
פאר א אייביגע צדקה, מער פון די מעשה פון אהרן וואס 
קטורת,  די  דורך  מגפה  די  אפגעשטעלט  אויך  האט  ער 
ּוֵבין  ַהֵּמִתים  ֵּבין  יג): "ַוַּיֲעמֹד  (יז  אויבן  שטייט  עס  ווי  אזוי 

ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה"?
ערקלערט דער 'תפארת שלמה':

אהרן האט אפגעשטעלט די מגיפה דורך א געוויסע זאך 
ווען  המקדש,  בית  פון  צייט  די  אין  נאר  שייך  איז  וואס 
פינחס  דאקעגן  קטורת.  זיין  מקטיר  געקענט  מ'האט 
פון  מעגליכקייט  א  ישראל  כלל  אויסגעלערנט  האט 
אפשטעלן א מגיפה אין אלע דורות, מיט דעם וואס ער 
האט אפגעשטעלט די מגיפה מיטן כח התפילה וואס איז 
שייך אין אלע דורות. דעריבער האט עס די תורה מחשיב 

געווען: "ִלְצָדָקה ְלדֹר ָודֹר ַעד עֹוָלם".
'תפארת שלמה' תהלים

די נייע ברכה פון די בני קרח
"ּוְבֵני קַֹרח א ֵמתּו" (כו יא)

ובשעת  תחלה,  בעצה  היו  הם   – מתו'  לא  קרח  "'ובני 
להם  נתבצר  לפיכך  בלבם,  תשובה  הרהרו  המחלוקת 

מקום גבוה בגיהנם וישבו שם" (רש"י, ע"פ סנהדרין קי א).
דער חיד"א שרייבט אז עס איז אנטפלעקט געווארן אין 
אז  ירושלים,  חכמי  די  פון  גואקיל  משה  רבי  פאר  חלום 
קאפיטל מ' אין תהלים האט דוד המלך געזאגט אקעגן 
ווייל  יחיד,  בלשון  געשריבן  עס  האט  און  קרח,  בני  די 
אזוי  און  געווארן.  געראטעוועט  אויפאיינמאל  זענען  זיי 
ֵאַלי  ַוֵּיט  ה'  ִקּוִיִתי  "'ַקּוֹה  קאפיטל:  די  פארטיישט  ווערט 
האט  געטון  תשובה  האבן  זיי  ווען   – ַׁשְוָעִתי"  ַוִּיְׁשַמע 
ָׁשאֹון  ִמּבֹור  "ַוַּיֲעֵלִני  געשריי,  זייער  צוגעהערט  השי"ת 
זיי  און   – ֲאֻׁשָרי"  ּכֹוֵנן  ַרְגַלי  ֶסַלע  ַעל  ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט 
דארט  זענען  קרח  עדת  וואו  גרוב  די  פון  געראטעוועט 
זיי  האט  ער  וואס  דעם  דורך  געווארן,  איינגעשלינגען 
זיי  ער  האט  דארט  און  זויל  שטיינערדיגן  א  צוגעבויעט 
אין  ווערן  דערנידערט  נישט  זאלן  זיי  געשטעלט  אוועק 
 – ֵלאקֵינּו"  ְּתִהָּלה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ְּבִפי  "ַוִּיֵּתן  תחתית.  שאול 
דערנאך וואס זיי זענען געראטעוועט געווארן, האבן זיי 
עס  האט  פריער  פון  קיינער  וואס  ברכה  נייע  א  געזאגט 
נישט געזאגט: "ברוך מוריד שאול ַוָיַעל" (ראה שמואל א' ב ו).
'נחל קדומים' אות י

קוקן אויף די חכמים איז ווי קוקן אויף די שכינה
"ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְד ָעָליו" (כז כ)

פון דער פסוק לערנען די חכמים (חגיגה טז א) אז אויף דער 
פנים פון א נשיא דערקענט זיך די זיו השכינה, און דער 
אפגעשוואכט.  אויגן  זיינע  ווערן  אים  אויף  קוקט  וואס 
ווייל מיר זעהן ווען הקב"ה האט באפוילן משה ער זאל 
ָעָליו",   ֵמהֹוְד "ְוָנַתָּתה  נשיא:  א  פאר  יהושע  אויפנעמען 
און די שיינקייט פון משה רבנו איז דאך געווען פון די זיו 

השכינה (שמות לד כט).
מיר  האט  איינמאל  דערציילט:  האט  וויטאל  חיים  רבי 
זייער וויי געטוהן מיינע אויגן, ווען איך בין געקומען צו 
פון  אז  געזאגט  מיר  ער  האט  הקדוש,  האר"י  ורבי  מורי 
אין  אים  אויף  קוקן  נישט  געבן  אכטונג  איך  זאל  יעצט 
דריי געוויסע צייטן ביים דאווענען: א. ווען ער זאגט דעם 
ערשטן פסוק פון קריאת שמע. ב. ווען ער ביקט זיך ביי 
'מודים'. ג. ווען ער זאגט 'קדושה'. איך האב געפאלגט די 
ווערטער פון מיין רבי'ן, און באלד זענען ווייטאגן אוועק 

ווי קיינמאל נישט געווען.
'שער המצוות' ריש פרשת עקב 

אויס'משל'ן די געבעט 
"ִיְפקֹד ה'... ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה;... ְוא ִתְהֶיה ֲעַדת ה' ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר 

ֵאין ָלֶהם רֶֹעה" (כז טז-יז) 
א  הוא  ברוך  הקדוש  דען  דארף  גרויס:  איז  וואונדער  די 
ער  פארוואס  'פארשטיין'  צו  משל  א  אדער  ערקלערונג 
דארף שטעלן א מנהיג; פארוואס האט משה צוגעלייגט: 

"ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה"?
געוואלט  נישט  האט  משה  אז  זאגט  אמת'  'אמרי  דער 
א  נאך  צוגעלייגט  האט  ער  נאר  בקשה,  זיין  ערקלערן 
חלילה  וועט  משה  פון  תפילה  די  אויב  אויך  אז  בקשה, 
נישט אנגענומען ווערן און די אידן וועלן נישט זוכה זיין 
אין  אשר  "כצאן  זיין  נישט  חלילה  זיי  זאלן  מנהיג,  א  צו 
פירן,  זיי  זאל  אליין  הוא  ברוך  הקדוש  נאר  רועה",  להם 

אזוי ווי עס שטייט (תהילים כג א): "ה' רועי לא אחסר".
לאפיאן  אליהו  רבי  משגיח  דער  האט  וועג  א  נאך  אויף 
געוואלט  נישט  משל  די  מיט  האט  משה  ערקלערט: 
האט  ער  נאר  אייבערשטן,  פארן  געבעט  זיין  ערקלערן 
געוואלט ביי זיך אפשפילן זיין געבעט ווי שווער וועט זיין 
דער מצב פון כלל ישראל אן קיין מנהיג, ווייל דורך דעם 

וועט זיין תפילה ארויסקומען פון טיפן הארץ.
'לב שמחה' תשמ"ד; 'שלמי שמחה' ח"א עמ' רכט 

תפילה בזמנה אזוי ווי ה' האט באפוילן
ְּבמֹוֲעדֹו"  ִלי  ְלַהְקִריב  ִּתְׁשְמרּו  י...  ְלִאּׁשַ ַלְחִמי  ָקְרָּבִני  "ֶאת 

(כח ב)

זאגט האדמו"ר רבי יחיאל מאיר פון גאסטינין:
חז"ל זאגן (ברכות כו ב): "תפלות כנגד תמידין תקנום", לויט 
אייבערשטער  דער  כביכול  אז  טייטשן  מען  קען  דעם 
שטייט און בעט פון אידן: "את קרבני... תשמרו להקריב 
אין  תפילה  יעדע  דאווענען  מקפיד  זייט   – במועדו"  לי 
איר צייט, ווייל איך געב אויך אלע ענקערע געברויכן אין 
(תהלים קמה טו):  די באשטימטע צייט, אזוי ווי עס שטייט 

"ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו".
'מי הים' אות מט

דער קרבן תמיד איז איבערגעבליבן אויף 'תמיד'
"עַֹלת ָּתִמיד ָהֲעֻׂשָיה ְּבַהר ִסיַני" (כח ו)

דער 'אמרי אמת' האט געזאגט: 
דער קרבן 'תמיד' ווערט אזוי אנגערופן, נישט נאר ווייל 
האט  געשטאנען  איז  המקדש  בית  דער  וואס  צייט  אין 
מען עס מקריב געווען בתמידיות יעדן טאג צופריה און 
נאכמיטאג, נאר אויך ווייל עס איז איבערגעבליבן 'תמיד' 
– אויך נאכן חורבן, דורך די תפילות וואס מ'האט מתקן 

געווען אקעגן דעם קרבן תמיד (ברכות כו ב).
'אמרי אמת' תרס"ה

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

פע ם
אמן עפנט די טויערן פון חכמה

"ְלֻפָוה ִמְׁשַּפַחת ַהּפּוִני" (כו כג)
שכל  לומר  'הפוני',  וכתב:  'הֻפוָהִי'  לומר  לו  "היה 

ישראל פונים אליו ללמוד מתורתו" ('בעל הטורים').
זאגט רבי עקיבא יוסף שלעזינגער: 

אז  מרמז  איז  פסוק  דער  'אמן'.  בגימטריה  איז  'ֻפָוה' 
זיין  מקפיד  ספעציעל  דארף  תורה  לערנט  וואס  דער 
אויף די יחוד פון הוי"ה און אדנ"י, וואס ווי באוואוסט 
וואס  דער  און  'אמן',  ווארט  די  אין  מרומז  זיי  זענען 
טוט אזוי, עפענען זיך פאר אים די טויערן פון חכמה, 
און איז זוכה "אז אלע אידן ווענדן זיך צו אים לערנען 

זיין תורה".
רבי  רב  טשימפער  דער  צוגעלייגט  האט  דעם  אויף 

משה דוד עסטרייכער:
אנחנו  התורה: "ונהיה  ברכת  ביי  מיר  זאגן  דעם  וועגן 
א  איז  שמך"  "יודעי  שמך".  יודעי  כולנו  וצאצאינו... 
יחוד  זייער  וואס  הקדושים  שמות  צוויי  די  אויף  רמז 
איז אין 'אמן'. פון דא זען מיר אז אויף די לומדי תורה 
ליגט א ספעציעלע חוב מקפיד זיין אויף דעם הייליגן 
יחוד, כדי זיי זאלן זוכה זיין צו די ברכה פון: "לומדי 

תורתך לשמה".
'תורת יחיאל' אות סג; 'תפארת אדם' מטות 

בני אמונים – מיר שטייען אויף פריה צו ברכות השחר

"מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל האט מקפיד געווען קומען אין שול צום 
פאר  געהייסן  אויך  האט  ער  דאווענען.  פארן  מינוט  צען  ווייניגסטנ'ס 
אנדערע אזוי טון, ערקלערנדיג: ווען מ'קומט צו א אוידיענץ צו א קעניג 
קומט מען נישט אין די לעצטע מינוט, און פארשפעטיגן זיכער נישט..." 

('שלמי שמחה' ח"א עמ' רכא).
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פאר  פאסירט  האט  ערציילונג  וואונדערליכער  פאלגנדע  די 
דורך  געווארן  דערציילט  איז  עס  און  איראן.  אין  יארן  אסאך 
א כלי ראשון, רבי יהודה אזרחיאן, פון די איראנער רבנים אין 

יענע צייטן.
אברהם  רבי  המפורסם  הגאון  געווען  איז  המעשה  בעל  דער 
הגאון  פון  תלמיד  באליבטער  דער  זצ"ל,  הערשבערג  מרדכי 
דער  שפעטער  יארן  און  לובלין,  פון  זצ"ל  שפירא  מאיר  רבי 
געווען  איז  מרדכי  אברהם  רבי  מעקסיקא.  פון  הויפט-רב 
דעם  אויסער  חכם,  תלמיד  געוואלדיגער  א  אלץ  באוואוסט 
איז ער געווען א טעטיגער מענטש מיט ברייט פארצווייגטע 

באציאונגען מיט רייכע לייט און פירער פון לענדער.
האט  עס  ווען  תשל"ט,  יאר  אין  פאסירט  האט  דאס 
וואס  דערנאך  רעוואלוציע,  איסלאמישער  די  אויסגעבראכן 
דער איראנער קעניג איז אפגעזאגט געווארן פון זיין פאסטן 
און זיין פלאץ האט איבערגענומען דער באקאנטער רשע, דער 
צייט  יענע  ביז  שמו.  ימח  חומעני  פירער  דער  ישראל,  שונא 
האבן געהערשט גוטע באציאונגען צווישן איראן אין די מערב 
רעוואלוציע,  די  פון  אויסברוך  ביים  באלד  אבער  לענדער, 

האבן זיך די באציאונגען מיט אמאל אפגעהאקט.
אין טעהאראן איז דעמאלטס געווען די אמעריקאנער קאנסול. 
און ווען עס האט אויסגעבראכן די רעוואלוציע זענען שנעל 
נייע  די  דורך  געשיקט  זענען  וואס  געקומען פראטעסטירער 
מערב-לענדער,  די  פאר  פיינטשאפט  זייער  וואס  רעגירונג, 
און איבערהויפט פאר אמעריקע, האט געברענט אין זיי, און 
האבן איינגעבראכן אין די אמעריקאנער קאנסול געביידע און 
אלע אנוועזנדע זענען פארכאפט געווארן, ווען זיי לייגן פאר 
א ליסטע פאדערונגען פון די אמעריאקאנער רעגירונג אלץ א 

פארלאנג אויף זייער באפרייאונג.
די  פון  דעלעגאטן  די  האבן  האלב  א  און  יאר  א  פון  לויף  אין 
פון  דעלעגאטן  די  מיט  געהאנדלט  רעגירונג  אמעריקאנער 
די  אין  זיך  געפונען  אינצווישן  ווען  רעזשים,  איראנער  די 
פארכאפטע,  פופציג  העכער  קאנסול  די  פון  קאמפלעקס 
די  באדינגונגען.  שווערע  זייער  אין  אידן,  זיי  צווישן 
פארהאדלונג האט זיך געצויגן און געצויגן אן מ'זאל זען עס 
די  אין  איינגעשפארטע  די  פון  ווייטאג  די  ווען  עק,  א  נעמט 

קאמפלעקס פון די אמבאסאדער איז נישט פארצושטעלן.
אין לויף פון די תקופה איז געלונגען פאר די אמעריקאנער אז 
אריינגיין  ערלויבעניש  באקומען  זאלן  דעלעגאטן  נייטראלע 
די  באזוכן  צו  כדי  קאנסול,  די  צו  דארט  פון  און  איראן  אין 
האבן  איראנער  די  גייסט.  זייער  מוטיגן  און  איינגעשפארטע 

געגעבן זייער ערלויבניש אויף פיר פערזענליכקייטן.
געווארן  אויסדערוועלט  זענען  גלחים  הויכגעשעצטע  דריי 
רבי  הגאון  צוגעשטעלט  זיך  האט  זיי  צו  צוועק,  דעם  פאר 
אברהם מרדכי הערשבערג זצ"ל – לטובת די אידן וואס זענען 

צווישן די איינגעשפארטע.
די  באזוכן  אריין  הערשבערג  הרב  איז  טעג  חנוכה  די  אין 
חנוכה  די  אנגעצינדן  זיי  מיט  האט  און  געפאנגענע  אידישע 
ליכט, ווען דאס צינדן די מנורה אין יענע שווערע באדינגונגען, 
געזאגט,  זיי  האט  ער  וואס  חיזוק-ווערטער  די  מיט  צוזאמען 
און אויך דערציילט די פאסירונגען פון יו"ט, ווען ווייניג אידן 
א  אריינגעגעבן  זיי  אין  האט  גויים,  סאך  די  געוואונען  האבן 
האפענונג, און אויך זייער געווירקט אויף זייערע הערצער און 

זיי האבן זיך דערנענטערט צו אידישקייט.
ווען עס האט זיך געענדיגט די באזוך פון הרב הערשבערג אין 
קערן  אהיים  צוריק  זיך  געדארפט  שוין  האט  ער  ווען  לאנד, 
דעלעגאציע,  די  פון  מיטגלידער  אנדערע  די  מיט  צוזאמען 
נישט  זענען  זיי  אז  זען  צו  געווארן  איבערראשט  זיי  זענען 
רשע  דער  אז  אויס  זעט  עס  לאנד.  פון  ארויסגיין  ערלויבט 
חומעני ימח שמו, וועלנדיג דערנידערן די אמעריקאנער און 
זאלן  זיי  זיי  פון  געפאדערט  האט  הצלחה,  זיין  פאראייביגן 
צערמאניע  מוסלעמענישער  ריזיגע  א  אין  באטייליגן  זיך 
די  מיט  טעהאראן,  פון  צענטער  אין  פארקומען  דארף  וואס 

באטיילונגונג פון מיליאנען.
עס איז אויפגעשטעלט געווארן א הויכע פלאטפארמע וואס 
אויף דעם זענען געשטאנען די הויכראגנינקע פון די רעגירונג 
געשטעלט  אוועק  זענען  זיי  נעבן  חומעני,  פון  שפיץ  אין 
ווי  זיי,  צווישן  וואס  שליחים,  אמעריקאנער  פיר  די  געווארן 

געזאגט, איז געווען רבי אברהם מרדכי הערשבערג.
איז  וואס  געשעעניש  די  שילדערן  צו  שווער  איז  עס 
פארגעקומען אין יענע מינוטן. מיליאנען האבן אנגעפילט די 
גאסן, און ווען עס איז געגעבן געווארן דער צייכן, אלע וואס 
אנגעהויבן  האבן  פלאטפארמע  די  אויף  געשטאנען  זענען 
געבוקט  און  געקניט  זיך  און  שפראך  זייער  אויף  מורמלען 
אזוי ווי זייער מנהג איז, צווישן זיי אויך די גלחים די קריסטן, 
אלע  די  געבוקט  זיך  האבן  אויפאיינמאל  זיי,  נאך  באלד  און 

מיליאנען פארזאמלטע.
אזוי ווי חנניה מישאל און עזריה אין זייער צייט, פון צווישן די 
אלע מיליאנען, איז איין מענטש געבליבן שטיין גלייך. דאס 
שטיין  געבליבן  איז  וואס  זצ"ל,  הערשבערג  הרב  געווען  איז 
אויף זיין פלאץ אן זיך צו רירן, ווען עס מערקט זיך אן צווישן 

די באפעלקערונג.

איז  געווען,  אנוועזנד  דארט  איז  וואס  הערשער  דער  חומעני 
אנגעפילט געווארן מיט צארן. ער האט באלד געשיקט רופן 
א  פון  הילף  די  מיט  געפרעגט  אים  און  מרדכי'ן,  אברהם  רבי 
אין  געבוקט,  נישט  זיך  ער  האט  פארוואס   – דאלמעטשער 
יא  זיך  האבן  פריינד  אמעריקאנער  דריי  זיינע  וואס  צייט  די 

געבוקט צוזאמען מיט אלעמען?
אים  איז  וואס  שרעק  גרויסע  די  טראץ  מרדכי,  אברהם  רבי 
טיילט  טריט  א  נאר  אז  אויסגעזען  האט  עס  און  באפאלן, 
אפ צווישן אים און די טויט, האט נישט ארויסגעוויזן אפילו 
צום  געוואנדן  זיך  האט  ער  ציטער.  פון  צייכן  קליינע  א 
פארן  ערקלערן  זאל  ער  געבעטן  אים  און  דאלמעטשער 
פארבאטן  איז  תורה  אונזער  אין  אז  הערשער,  גרויזאמער 
די  נישט  פארשטייט  ער  ווייל  און  זרה,  עבודה  צו  בוקן  זיך 
זיי  וועמען  פאר  געוואוסט  נישט  ער  האט  שפראך  איראנער 
בוקן זיך, דעריבער האט ער נישט געמעגט זיך בוקן מיט זיי. 
עס איז מעגליך אז די גלחים וואס האבן זיך געבוקט קענען די 
פארסישע שפראך און האבן געוואוסט פאר וועמען זיי בוקן 
געמוזט  ער  האט  געוואוסט,  נישט  האט  וואס  ער  אבער  זיך, 

שטיין בלייבן.
ארויס  זענען  וואס  ווערטער  אמת'דיגע  און  תמימות'דיגע  די 
דעם  איבערראשט  האבן  הערשבערג,  הרב  פון  מויל  די  פון 
זאל  ער  אנשטאט  און  געווארן,  אנגענומען  זענען  און  רשע 
דעם  באפוילן  ער  האט  חלילה,  שטראפן  צי  הרג'ענען  אים 
הנאה  זייער  האט  ער  אז  איבערגעבן  אים  זאל  דאלמעטשער 
געהאט פון זיין ענטפער, און איז באגייסטערט געווארן פון די 
פאקט אז ער טוט זיך נישט שיינשטעלן אזוי ווי די אנדערע 

וואס זענען געקומען מיט אים.
די זאך איז געווען זייער אינטערעסאנט. דער רשע חומעני איז 
געווען באקאנט מיט זיין געוואלדיגע שנאה צו אידן, און פון 
וואס  רב  אידישן  דעם  געשעצט  שטארק  ער  האט  דעסוועגן 

איז געשטאנען פעסט אויף זיין רעליגיע.
פונעם  פארשטאנען  האט  מרדכי  אברהם  רבי  ווען 
דאלמעטשער ווי שטארק זיינע ווערטער האבן באאיינפלוסט 
דעם הערשער, האט ער באשלאסן אויסנוצן די געלעגנהייט 
העלפן זיינע ברודער די איראנער אידן און געבעטן אז ער וויל 

באשטעלן א אפוינמענט ביי חומעני.
קומען  זאל  ער  ווען  צייט  א  באשטימט  האט  הערשער  דער 
הרב  איז  צייט,  זיין  אנגעקומען  איז  עס  ווען  הויז.  זיין  צו 
הערשבערג אריין צו די צימער פון דער רשע און זיך געוואנדן 

צו אים ווען טרערן זענען אין זיינע אויגן:
"איך וויל בעטן פאר מיינע אידישע ברודער וואס וואוינען דא. 
איך בין געוואר געווארן אז די פארבליבענע אידן וואס וואוינען 
דא ליידן אין די טעג געפערליכע צרות פון זייערע שכנים און 
פיינט. אפשר זאל דער הערשער מיט זיין דערבארעמקייט זיי 

ראטעווען און זען מ'זאל זיי מער נישט רודפ'ן".
אין אנהויב האט דער הערשער זיך געדינגען מיט אים אז די 
אידן העלפן צו זיינע פיינט, אבער הרב הערשבערג מיט זיין 
איידלקייט האט אויפגעוויזן אז זיי האבן אינגאנצן נישט קיין 
פיינטשאפט צום הערשער און צו די רעוואלוציע, פארקערט, 
זיי האפן און ווארטן אז די נייע הערשאפט זאל זיי באשיצן פון 

די וואס ווילן זיי שלעכט'ס טון.
די  אנגענומען  רשע  דער  האט  איבעראשונג  גרויסע  די  צו 
נאך  בעטן  באשלאסן  האט  מרדכי  אברהם  רבי  און  געבעט, 
איז  דעם  פון  וויכטיגיקייט  דער  וואס  געבעט,  איינציגע  איין 
ער געוואר געווארן רעדנדיג מיט עטליכע מיטגלידער פון די 

אידישע קהילה אין טעהאראן:
אויסגעבראכן  האט  רעוואלוציע  די  ווען  פון  צייט  יענע  אין 
גאנץ  איבער  (עוצר)  קורפיו  שטענדיגע  א  געהערשט  האט 
דאס  שעה'ן.  מארגן  פריה  די  צו  ביז  נאכט,  יעדע  איראן, 
געווען  זענען  וואס  אידן,  אסאך  פאר  געשטערט  זייער  האט 
געוואוינט ארויסגיין פארטאג'ס דאווענען אין די שולן כדי זיי 
יעצט  און  ארבעט,  זייער  צו  ארויסגיין  קענען  נאכדעם  זאלן 

צוליב די קורפיו קענען זיי נישט ארויסגיין.
געבעט,  די  ביי  אויך  באגלייט  אים  האט  דשמיא  סיעתא  די 
פארלאנג  זיין  צו  צוגעשטימט  האט  אנטיסעמיט  דער  ווען 
דעם  פון  אז  פאליציי-אפיציר  די  פאר  באפעל  א  געגעבן  און 
אין  גאס  אין  גייט  איינער  זען  מ'וועט  אויב  ווייטער  און  טאג 
די צייט פון די קורפיו ווען ער טראגט אין האנט א טלית און 
תפילין, איז דאס א באווייז אז ער איז נישט פון די פיינט פון 
די נייע רעגירונג, נאר א איד וואס וויל נישט אויפגעבן אויף 
זיינע געבאטן און שטייט אויף אינדערפריה צו גיין דאווענען 

אין שול.
און  אפגעקלינגען  ווייט  האט  געשיכטע  וואונדערליכע  די 
זיך  האבן  אלע  ווען  חיזוק,  געוואלדיגע  א  צוגעברענגט 
איבערגעצייגט וויאזוי א איד וואס איז מקיים זיין באפעל מיט 
פון  שפעטן  וואס  די  פון  נישט  זיך  דערשרעקט  און  שטאלץ 
אים און דערשרעקן אים, איז אין ענדע זוכה צו א ספעציעלע 

חן, אנדערשט פון די שטייגער און טבע.
'בפקודיך אשיחה' ח"ב עמ' ריד

'ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה' די ברכה 'אלוקי נשמה' (ב)
באשאפן, אויספארעמען, 

אריינבלאזן און אפהיטן
פון דער נוסח הברכה: "אתה בראתה, 
אתה יצרתה, ואתה נפחתה בי" קומט 
אריינגעגעבן  איז  נשמה  די  אז  אויס 
פון  קערפער  דער  אין  געווארן 
אין דריי שטאפלען: בריאה,  מענטש 
יצירה און נפיחה, און אזוי ערקלערט 

עס דער 'נודע ביהודה':
דאס  אויף  מיר  לויבן  'בראתה'  ביי 
איז  וואס  נשמה,  די  באשאפן  עצם 
נאך  יש-מאין  א  געווארן  באשאפן 
באשאפן  איז  מענטש  דער  בעפאר 
אויף  לויב  א  איז  'יצרתה'  געווארן. 
דעם וואס הקדוש ברוך הוא האט אין 
פון  פארעם  א  אויסגעשטעלט  דעם 
זאל  עס  כדי  גלידער,  רוחניות'דיגע 
קערפער.  גאנצן  אויפן  ווירקן  קענען 
פארן  מיר  לויבן  'נפחתה'  ביי  און 
האט  ער  וואס  דעם  אויף  באשעפער 
אריינגעבלאזן אין אונזער קערפער די 
נשמה וואס ער האט באשאפן (צל"ח 

ברכות ס ב).

ברכה  די  פון  פארזעצונג  די  אין 
וואס  דעם  אויסער  אז  צו  מיר  לייגן 
די  אונז  אין  אריינגעבלאזן  האט  ער 
אויך  הוא  ברוך  הקדוש  איז  נשמה, 
נשמה,  די  ווייל  אונז.  אין  "ְמַׁשְּמָרּה" 
גלוסט  זאך,  א רוחניות'דיגע  זייענדיג 
דער  פון  אפשיידן  זיך  שטענדיג  זי 
קערפער און זיך צוריק קערן צו איר 
נישט  ווען  און  אפשטאם,  און  מקור 
הקדוש ברוך הוא 'משמרה' אין דער 
ארויסגעפלויגן.  זי  וואלט  קערפער, 
זאגן  ענין  דעם  אין  ווערטער  קלארע 
ג):  (סב  תהלים  מדרש  אין  חכמים  די 
שהיא  שעה  כל  שבאדם,  "הנשמה 
לצאת  היא  מבקשת  ויורדת  עולה 
ממנו. והיאך היא עומדת בגופו? אלא 
הארץ  כל  מלוא  הוא  ברוך  הקדוש 
כבודו, כשהיא באה לצאת ורואה את 

יוצרה חוזרת לאחוריה".

אדון על כל המעשים 
שבח  א  מיט  זיך  ענדיגט  ברכה  די 
אויפן באשעפער: "רבון כל המעשים, 
דארף  לכאורה  הנשמות".  כל  אדון 
וועלעכע  אויף  פארשטיין,  מען 
הקדוש  אז  אויס  מיר  רופן  מעשים 
זיי?  אויף  'אדון'  דער  איז  הוא  ברוך 
צווישן  פארבינדונג  די  איז  וואס  און 

'מעשים' און 'נשמות'?
די חכמים זאגן (ברכות ז ב): מיום שברא 
הקדוש ברוך הוא את העולם לא היה 
הוא  ברוך  להקדוש  שקראו  אדם 
אדון, עד שבא אברהם וקראו אדון"; 
אין די ערשטע דורות האבן מענטשן 
מחשבה  נארישע  א  מיט  געלעבט 
נישט  פאסט  באשעפער  פארן  אז 
עולם  דעם  זיין  פירן  אליינ'ס  זאל  ער 
עולמות  די  וואס  טראץ  און  השפל, 
ער  האט  אליין,  ער  פירט  העליונים 
די  פון  ווירטשאפט  די  איבערגעגעבן 
 – באדינער  זיינע  פאר  השפל  עולם 
(זעה  מזלות  און  לבנה  זון,  די  צ.ב.ש. 
אברהם  התשיעי).  הדרוש  הר"ן'  'דרשות 

איז געווען דער ערשטער וואס האט 
זייער  פון  געדאנק  די  אויסגעריסן 
אז  געלערנט  זיי  האט  ער  ווען  הארץ 
פון  הער  דער  איז  הוא  ברוך  הקדוש 
עס,  פירט  אליין  ער  און  וועלט  דער 

בכל עת ובכל שעה.
זאל  אמונה  פון  יסוד  דער  כדי 
אין  ווערן  איינגעווארצלט 
חכמים  די  האבן  הארץ,  אונזער 
דער  ברכה  די  אין  אריינגעשטעלט 
אראמי'ש,  אין  [='אדון'  "ריבון  לויב: 
כל  ב]  יח  בראשית  אונקלוס  זעה 
המעשים, אדון כל הנשמות", כדי אז 
דורך דעם וועלן מיר ארייננעמען אין 
איז  אייבערשטער  דער  ווי  אזוי  אונז 
דער 'אדון' אין די עולם הנשמות, אזוי 
זיך  טוט  וואס  אלעס  אליין  ער  פירט 

אויף דער וועלט (צל"ח ברכות ז ב).

המחזיר נשמות לפגרים מתים 
אין די ערקלערונג פון די אויספיר פון 
לפגרים  נשמות  "המחזיר  ברכה:  די 

מתים", קריגן זיך די מפרשים:
חול  של  שחרית  (סדר  אבודרהם  דער 
ופירושה, ברכות השחר) טייטש, אז מיר 
די  באקומען  צוריק  אויפן  דא  לויבן 
נשמה יעדן אינדערפריה נאכן נאכט-
שלאף. און דער טעם פארוואס דער 
'פגר'  אנגערופן  ווערט  קערפער 
איז  שלאפן  ווייל  שלאפן,  בשעת'ן 
חכמים  די  ווי  אזוי  שטארבן,  ווי  אזוי 
אחד   – "שינה  ב):  נז  (ברכות  זאגן 

משישים למיתה".
טייטש,  ג)  ז  (תפילה  מנוח  רבנו  אבער 
'תחיית  אויף  דא  לויבן  מיר  אז 
לעתיד  זיין  וועט  וואס  המתים' 
לבוא, און מ'האט מתקן געווען דאס 
ווייל  אינדערפריה,  דערמאנען  צו 
משל  א  איז  שלאף,  פון  אויפשטיין 
אויף תחיית המתים. לויט דער פשט 
מתים'  'פגרים  פון  באדייט  די  איז 

זייער פשוט.
די  אין  הראשונים  מחלוקת  די  פון 
א  ארויס  קומט  ברכה  די  פון  פירוש 
מחלוקת להלכה, וואס טוט מען אויב 
ער  בעפאר  געדאוונט  האט  איינער 

האט געזאגט די ברכה:
אויב מ'האט געדאוונט פארן זאגן די 
וואס  דא  זענען  נשמה'  'אלוקי  ברכה 
האלטן אז מ'זאל עס נישט זאגן נאכן 
לויבן  פון  חוב  דער  ווייל  דאווענען, 
יוצא  מען  האט  המתים  תחיית  אויף 
המתים'.  'מחיה  ברכה  די  אין  געווען 
זיך  קריגן  וואס  דא  זענען  עס  אבער 
מען  האט  ברכה  די  אז  האלטן  און 
'תחיית  אויף  געווען  מתקן  נישט 
באקומען  צוריק  אויפן  נאכן  המתים' 
דעריבער  שלאפן,  נאכן  נשמה  די 
אויך ווער ס'האט געדאוונט פארן עס 
נאכן  ברכה  די  זאגן  ער  דארף  זאגן, 
אין  אריינפאלן  נישט  כדי  דאווענען. 
שאלות זאל מען אכטונג געבן זאגן די 
דאווענען  פארן  נשמה'  'אלוקי  ברכה 
'ביאור  ט;  נב  או"ח  ברורה'  'משנה  (זעה: 

הלכה' שם ד"ה ומכל מקום).

געדאנקען לויט די סדר פון דאווענען תעתענה אמונים 
נש 'אלוקי

גגגעדדא ם 

ַאָּתה  מאין,  יש  א  ְבָראָתּה  ַאָּתה  ִהיא.  ְטהֹוָרה  ִּבי  ֶשָּׁנַתָּת  ְנָשָׁמה  ֱא-ַהי, 
ְיַצְרָּתּה – דו האסט איר געפארעמט א פארעם פון רוחניות'דיגע אברים 
איר  האסט   – ִּבי  ְנַפְחָּתּה  ַאָתּה  קערפער,  צום  צופאסן  זיך  זאל  עס  כדי 
ארויסגיין  נישט  זאל  עס  ְבִּקְרִבּי  ְמַשְׁמָּרּה  ְוַאָתּה  מיר,  אין  אריינגעבלאזן 
יארן,  מיינע  פון  ענדע  די  אין  ִמֶּמִנּי  ִלְּטָלּה  ָעִתיד  ְוַאָּתה  צייט,  די  בעפאר 

ּוְלַהֲחִזיָרּה ִּבי ֶלָעִתיד ָלבֹ א ביי תחיית המתים.
ָּכל ְזַמן ֶשַׁהְנָּשָׁמה איז אריינגעשטעלט ְּבִקְרִּבי, מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶני ה' ֱא-ַהי 
אויף  פאסירן  וואס  ַהַמֲּעִשׂים  ָּכל  אויף  הער  דער   – ִרּבֹון  ֲאבֹוַתי,  ֵוא-ֵהי 
הבא.  עולם  אין  שכר  זייער  באצאלן  צו  ַהְנָּשׁמֹות  ָּכל  ֲאדֹון  וועלט,  דער 
ָּברּו ַאָּתה, ה', ַהַמֲחִזיר יעדן אינדערפריה ְנָשׁמֹות ִל די וואס שלאפן וואס 

זענען ווי ְפָגִרים ֵמִתים.
ָאֵמן – עס איז אמת אז אויף אונז ליגט א חוב לויבן ה' אויף דעם וואס ער 
געבט צוריק די ריינע נשמה פאר די וואס שלאפן וואס זענען ווי טויטע 

קערפער. 

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

א
'ומרד
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