
פרשת חקת

זוכה זיין ביים משפט אן קיין טעם

”זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה‘ ֵלאמֹר“ (יט ב)
ערקלערט דער ’בני יששכר‘:

א  אידן  די  אויף  נתעורר  ווערט  עס  ווען 
געוויסע קטרוג, און זיי זענען טאקע שולדיג; 
פאר  אויבישטער  דער  טענה‘עט  דעמאלטס 
זענען  טענות  ענקערע  כאטש  מקטרגים:  די 
גערעכט און עס איז נישטא קיין שום טעם זיי 
זאלן נישט באקומען א שטראף, פון דעסוועגן 
איז ראוי איך זאל זיי פטר‘ן אן קיין טעם, אזוי 
ווי זיי זענען מקיים מיינע חוקים אן פארשטיין 

די טעמים, מדה כנגד מדה.

”זֹאת  פסוק:  אונזער  אין  זיין  מרמז  עס  מ‘קען 
דער   – ֵלאמֹר"  ה‘  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ֻחַּקת 
זיין  מקיים  מ'זאל  באפוילן  האט  אויבישטער 
א  האבן  זאל  אויבישטער  דער  כדי  חוקים,  די 
ענטפער 'לאמר', ענטפערן פאר די מקטרגים.

מיר  וואס  פארשטיין  מען  קען  דעם  מיט 
נוראים:  ימים  די  פון  תפילות  די  אין  בעהטן 
כאטש   – פשע"  מגיד  מול  יושר  מליץ  "באין 
עס איז נישט פארהאן א טעם וואס קען אונז 
פטר'ן, בעהטן מיר, רבונו של עולם: "תגיד" – 
פאר די מקטרגים די אויבנדערמאנטע טענה: 
דאך  האב  איך   – ומשפט“  חוק  דבר  "ליעקב, 
וואס  חוקים  אזעלעכע  אידן  די  פאר  געגעבן 
פון  און  טעם,  זייער  נישט  פארשטייען  זיי 
און  בשמחה,  מקיים  עס  זיי  זענען  דעסוועגן 
וועגן דעם: ”וצדקנו במשפט המלך המשפט“, 
אויך ווען זיי האבן נישט קיין גערעכטע סיבה.

’בני יששכר‘ מאמרי חודש תשרי מאמר ג דרוש ד

נסתלק ווערן אינמיטן לערנען
”זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבאֶֹהל (יט יד)

את  אדם  ימנע  אל  לעולם  יונתן:  רבי  ”אמר 
ואפילו  תורה  ומדברי  המדרש  מבית  עצמו 
כי  אדם  התורה  ’זאת  שנאמר:  מיתה,  בשעת 
ימות באהל‘ – אפילו בשעת מיתה תהא עוסק 

בתורה“ (שבת פג ב).

מיט דעם ערקלערט רבי משה שמואל שפירא 
ראש ישיבת באר יעקב, די מנהג צו זאגן ביים 
שטארבן דעם פסוק ”שמע ישראל“, ווייל מיט 
דעם איז דער מענטש מקיים וואס די חכמים 
זאגן ”אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורה“. 
און דער טעם פארוואס מ‘האט אויסדערוועלט 
מיט  ווייל  ישראל‘,  ’שמע  פסוק  דעם  דווקא 
מצוה  די  מענטש  דער  אן  הייבט  פסוק  דער 
פון לימוד התורה, אזוי ווי חז“ל זאגן (סוכה מב 
א) ’קטן היודע לדבר אביו מלמדו פסוק ’שמע 
מיט  זאל  ער  פאסיג  איז  דעם  וועגן  ישראל‘‘, 

דעם אויך ענדיגן.

’ובתורתו יהגה‘ ח“א עמ‘ קפד

וינוח בשלום על משכבו
”ַוָּיֵרעּו ָלנּו ִמְצַרִים ְוַלֲאבֵֹתינּו“ (כ טו)

”מכאן שהאבות מצטערים בקבר, כשפורענות 
באה על ישראל“ (רש“י).

פראנק  פסק  צבי  רבי  ערקלערט  דעם  מיט 
מזכיר  ביי  בעהטן  מיר  וואס  ירושלים,  אב“ד 
די  אז  משכבו“;  על  בשלום  ”וינוח  נשמות: 
און  צרות  קיין  האבן  נישט  זאלן  קינדער 
וועט  קבר  אין  מנוחה  זיין  און  שוועריקייטן, 

נישט געשטערט ווערן.

’הגדת חכמי ירושלים‘ עמ‘ עח

מ‘טאר זיך נישט גרויס האלטן מיטן כח התפילה
”ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום א ַתֲעבֹר ִּבי ֶּפן ַּבֶחֶרב ֵאֵצא 

ִלְקָראֶת" (כ יח)

וואס  ’קול‘  דעם  מיט  זיך  שטאלצירן  ”ענק 
בירושה;  געגעבן  ענק  האט  פאטער  ענקער 
ענק האבן געזאגט (לעיל פס‘ טז): ’ַוִּנְצַעק ֶאל ה‘ 
מיט  האלטן  מלחמה  וועל  איך  קֵֹלנּו‘,  ַוִּיְׁשַמע 
ענק מיט דעם כח וואס איך האב באקומען פון 
ִתְחֶיה‘“   ַחְרְּב ’ְוַעל  מ):  כז  (בראשית  טאטן  מיין 

(רש“י).

אדום  בני  די  זיך  דערוואגן  וויאזוי  שווער:  איז 
זיך גרויס האלטן, מיר האבן דאך באקומען א 
הבטחה (ב“ר סה כ) פון ”בזמן שקולו של יעקב 

מצוי בבתי כנסיות אין הידים ידי עשו“?

זאגט האדמו“ר רבי הערשעלע זידיטשובער:

דער כח התפילה וואס די אידן האבן באקומען 
איז בתנאי אז זיי טון איינערקענען אז זיי האבן 
זיי  און  אבות,  די  בזכות  במתנה  באקומען  עס 
האלטן זיך נישט גרויס, אבער אויב זיי האלטן 
פארלירן  תפילה,  זייער  מיט  גרויס  חלילה  זיך 

זיי באלד דעם כח.

”אתם  אם  זאגן:  געשיקט  אדום  האט  דאס 
מתגאים בקול שהורישכם אביכם“, זענען ענק 
אזוי  אויב  התפילה,  כח  דעם  צו  ראוי  נישט 

”ואני אצא אליכם במה שהורישני אבי“.

’דבר השדה‘ אות לו

אהרן האט נישט געדאוונט ער זאל
 אריינגיין אין ארץ ישראל

הֹר  אָֹתם  ְוַהַעל  ְּבנֹו  ֶאְלָעָזר  ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ֶאת  ”ַקח 
ָהָהר“ (כ כה)

אסאך  האט  רבינו  משה  אז  טרעפן  מיר 
געבעהטן ער זאל זוכה זיין אריינגיין אין ארץ 
ישראל, אבער אויף זיין ברודער אהרן האט ער 
טרעפן  אויך  אזוי  געבעהטן,  נישט  אינגאנצן 
מיר נישט אז אהרן אליין האט געדאוונט אויף 

דעם, פארוואס?
בעל  ראפאפארט  מנחם  אברהם  רבי  זאגט 
ווערט  א)  יד  (סוטה  גמרא  אין  בלולה‘:  ’מנחה 
רבינו  משה  האט  ”פארוואס  געברענגט: 
ער  האט  ישראל;  ארץ  אין  אריינגיין  געגלוסט 
דען געוואלט עסן פון אירע פרוכט? נאר, אזוי 
די  זענען  מצ וות  אסאך  געזאגט:  משה  האט 
מקיים  זיי  מ‘קען  און  געווארן,  באפוילן  אידן 
אריינגיין  וויל  איך  ישראל,  ארץ  אין  נאר  זיין 

כדי עס קענען מקיים זיין“.
געקענט  יא  דאך  מען  האט  אהרן  אויף  אבער 
רעדן, אז זיין כוונה ביים אריינגיין איז באקומען 
פון די מתנות כהונה פון די פירות ארץ ישראל, 
זוכה  זאל  ער  געדאוונט  ער  האט  דעם  צוליב 

זיין אריינגיין אין ארץ ישראל.
פנחס  רבי  ערקלערט  וועג  אנדערע  א  אויף 

הלוי הורוויץ בעל ההפלאה:
אז  באשטימט  שוין  האט  אויבישטער  דער 
זיין  זאל  הכהן  אהרן  פון  זון  דער  אלעזר 
וועט  דעם  וועגן  און  פאטער,  זיין  אנשטאט 
מיר  ווייל  אהרן,  פון  תפילה  די  העלפן  נישט 
האבן דאך דעם כלל אז א ’גדולה‘ וואס השי“ת 
עס  מען  נעמט  איינעם,  פאר  באשטימט  האט 
נישט צו פון אים (רש“י שמואל א טו כט), אבער 
פאר משה האט מען נישט אנגעגרייט א ממלא 
מקום ביז ער אליין האט געבעהטן (להלן כז טז) 
האט  דעם  וועגן  העדה“,  על  איש  ה‘...  ”יפקד 
אויפטון  וועט  תפילה  זיין  אז  געמיינט  ער 

מבטל זיין די גזירה.
’מנחה בלולה‘ דברים ג כג; ’ספר המקנה‘ קידושין לט ב

זאגן ’חטאנו‘ בעפאר די וידוי
ִדַּבְרנּו  ִּכי  ָחָטאנּו  ַוּיֹאְמרּו  מֶֹׁשה  ֶאל  ָהָעם  ”ַוָּיבֹא 

ַבה‘ ָוָב“ (כא ז)
חטאנו  שאמרו  כיון  התשובה  כח  ”להודיעך 

מיד נתרצה להם“ (במדב“ר יט כג). 
אבודרהם  דער  ערקלערט  מדרש  דעם  לויט 
אנחנו  ”אבל  וידוי:  די  בעפאר  זאגן  מיר  וואס 
זענען  מיר  ווען  פארוואס  חטאנו“,  ואבותינו 
אויסרעכענען  און  זיין  מתודה  זיך  גרייט 

אונזערע זינד זאגן מיר פריער ’חטאנו‘?
מען,  פארשטייט  מדרש  דעם  לויט  אבער 
דער  אז  גורם  איז  ’חטאנו‘  זאגן  עצם  דאס 
אויבישטער זאל אננעמען אונזער תשובה און 

תפילה, וועגן דעם זאגן מיר פריער ’חטאנו‘.
’אבודרהם‘ תפילת יום הכיפורים סדר הוידוי

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

פע ם
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הייסן ענטפערן אמן
ָלֶכם  נֹוִציא  ַהֶּסַלע  ֲהִמן  ַהּמִֹרים  ָנא  ”ִׁשְמעּו 

ָמִים“ (כ י)
זענען  ֲהִמן“  ַהּמִֹרים  ”ָנא  תיבות:  סופי  די 
’אמן‘ – פון דא איז א רמז אויף דעם חוב 
וואס ליגט אויף די מורי הוראה אין יעדן 
פלאץ זיי זאלן מעורר זיין אויף די מצוה 
ווערט  עס  ווי  אזוי  אמן,  ענטפערן  פון 

געברענט אין ספר ’דרך משה‘ (ליום יא).
’חלק יעקב‘ חוקת

רזי אמונים 
ן

רזיאת
טפערן

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה



אריכות ימים אין שול
געפרעגט  ”מ‘האט  געברענגט:  ווערט  א)  (ח  ברכות  מסכת  אין 
פאר רבי יוחנן: ’עס זענען דא אלטע לייט אין בבל!‘ האט ער זיך 
’למען ירבו ימיכם וימי בניכם  ’עס שטייט דאך  געוואונדערט: 
על האדמה‘, איז פון דעם משמע – אז אין חוץ לארץ נישט?‘ 
אז  כנישתא‘ –  לבי  ומחשכי  ’דמקדמי  געזאגט:  אים  מען  האט 
זיי קומען פריה און בלייבן ביז שפעט אין בית המדרש, האט 
מאריך  זיי  האבן  דעם  צוליב   - להו‘  דאהני  ’היינו  געזאגט:  ער 

ימים געווען“.
ערקלערט דער ’כלי יקר‘ (עקב, און ענליך צו דעם ערקלערט דער מהרש“א 
אין די ח“א אויף ברכות שם): כאטש די הבטחה איז נאר ’על האדמה‘, 
א  ווי  גערעכנט  ווערן  לארץ  חוץ  אין  שולן  די  דעסוועגן  פון 
חלק פון ארץ ישראל, ווייל ”עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות 
שבבבל שיקבעו בארץ ישראל“ (מגילה כט א), און ווייל זיי זענען 
געווען געוואוינט צוקומען פריה אין שול, ווערט עס גערעכנט 
ווי זיי וואלטן געוואוינט אין ארץ ישראל, און וועגן דעם האבן 

זיי זוכה געווען צו אריכות ימים.
משל,  בדרך  ערקלערט  גוט  עס  האט  בריסק  פון  גרי“ז  דער 
א  אז  לענדער,  אלע  אין  באקאנט  איז  וואס  געזעץ  די  לויט 
ראטעווען  זיך  וויל  וואס  לאנד  פרעמדע  א  פון  איינוואוינער 
פון א געוויסע שטראף אין די לאנד ווי ער געפונט זיך יעצט, 
אין  אריין  גייט  ער  וואס  דעם  דורך  ראטעווען  זיך  ער  קען 
ער  ווערט  אינעווייניג  ווייל  לאנד,  זיין  פון  ’אמבאסאדע‘  די 
דארט  ווי  לאנד  אנדערע  א  אין  זיך  געפונט  ער  ווי  גערעכנט 

זענען דא אנדערע געזעצן.
און מיר טרעפן אין גמרא (ברכות ח א): ”מיום שחרב בית המקדש 
הלכה  של  אמות  ד‘  אלא  בעולמו  הוא  ברוך  להקדוש  לו  אין 
בלבד“, קומט אויס אז אויך אין חוץ לארץ זענען די שולן ווי 
זיך  געפונט  וואס  דער  און  אויבישטן,  פונעם  ’אמבאסאדע‘  די 
דארט איז ווי ער געפונט זיך אין ארץ ישראל, און וועגן דעם 
האט מען אין בבל מאריך ימים געווען (’מצווה ועושה‘, מורא מקדש 

פ“ד).

פארוואס ’ירבו ימיכם‘?
אין גמרא (שבת לב ב) קריגן זיך רבי חייא בר אבא און רבי יוסי 
איינער  ימיכם“,  ירבו  ”למען  פון:  שכר  דער  איז  וואס  אויף 
האלט אז דער פסוק באציהט זיך אויף די מצוה פון מזוזה וואס 
שטייט נעבן דעם, וועגן דעם דרש‘נט ער אז די אריכות ימים 
אנדערער  דער  און  מזוזה,  פון  מצוה  די  אין  אנגעהאנגען  איז 
לימוד  פון  מצוה  די  אויף  זיך  באציהט  פסוק  דער  אז  לערנט 
תורה וואס עס שטייט אין א פסוק פריער: ”ולמדתם אותם את 

בניכם לדבר בם“.
עטליכע וועגן טרעפן מיר צו פארשטיין די שייכות פון לערנען 

תורה מיט די קינדער צו דעם שכר פון אריכות ימים:
א. הרה“ק רבי אהרן מבעלזא האט נאכגעזאגט אין נאמען פון 
דעם  אין  הטהור  שולחן  ביים  זיע“א  מהרי“ד  דער  פאטער  זיין 

לעצטן שבת אין זיין לעבן (פרשת עקב תשי“ז):
עס איז באקאנט אז אין עולם העליון קען מען שוין נישט טון 
י):  ט  (קהלת  שטייט  עס  ווי  אזוי  טובים,  מעשים  און  מצוות  נאך 
 הֵֹל ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ִּבְׁשאֹול  ְוָחְכָמה  ְוַדַעת  ְוֶחְׁשּבֹון  ַמֲעֶׂשה  ֵאין  ”ִּכי 
איבער  לאזט  איינער  ווען  אז  זאגן,  צדיקים  די  אבער  ָׁשָּמה“, 
געלערנט  האט  ער  וואס  תלמיד  א  צי  זון  א  וועלט  דער  אויף 
מיט אים תורה, וויבאלד זיי לערנען ווייטער תורה אין זיין זכות, 
קען דער טאטע צי דער רבי ווייטער שטייגן אין עולם העליון.

אותם  ”ולמדתם  פסוק:  דעם  טייטשן  מען  קען  דעם  מיט 
הארץ“  על  השמים  כימי  ימיכם...  ירבו  למען  בניכם...  את 
אותם“,  ”ולמדתם  פון  מצוה  די  זיין  מקיים  וועלן  ענק  אויב   –
ענקערע  וועלן  ’בשמים‘,  זיין  וועלן  ענק  ווען  אויך  דעמאלטס 
’ימיכם‘ ווייטער פול ווערן מיט מעשים טובים, אזוי ווי עס איז 
געווען ווען ענק האבן געלעבט ’על הארץ‘ (דערציילט דורך הגרי“ש 

אונגאר וואס איז אנוועזנד געווען, ’תורת איש‘ ח“ב עמ‘ תעד).

(’לב דוד‘ סי‘ כב) ברענגט אין נאמען פון רבי חיים  ב. דער חיד“א 
פון  צאל  א  באשטימט  איז  מענטש  יעדן  פאר  אז  וויטאל 
יארן,  זיינע  אלע  פון  לויף  אין  רעדן  קען  ער  וואס  ווערטער 
ער  טוט  בטלים  דברים  אויף  דעם  מיט  זיך  באנוצט  ער  אויב 
פארקירצן זיין לעבן, אבער אויב ער באנוצט זיך מיט דעם אויף 
דברי תורה, איז ער זוכה צו אריכות ימים, און דאס זאגט דער 
פסוק: אויב ענק וועלן אכטונג געבן דעם כח הדיבור וואס ענק 
וועלן  ממילא  תורה,  דברי  אין   – בם“  ”לדבר  באקומען,  האבן 

ענק זוכה זיין צו ”ירבו ימיכם“ (’סידור עיון תפילה‘).
דעם  מיט  דאס  ערקלערן  וואס  דא  איז  וועג  א  נאך  אויף  ג. 
באקאנטן טייטש פון מרן ה‘חתם סופר‘ (’תורת משה‘ כי תבוא) אויפן 
פסוק (דברים כח יא): ”ְוהֹוִתְר ה‘ ְלטֹוָבה ִּבְפִרי ִבְטְנ“, אז פאר יעדן 
מענטש איז באשטימט געוויסע זאכן וואס ער דארף מתקן זיין 
גייט  משלים  עס  איז  ער  ווען  און  וועלט,  דער  אויף  זייענדיג 
ער צוריק ארויף. אבער ווער עס האט קינדער אדער תלמידים 
וואס ער דארף זיי מחנך זיין, גיט מען אים אריכות ימים כדי ער 
זאל קענען אויספירן דעם תפקיד. און אויף דעם איז מרמז דער 
פסוק: ”והותירך ה‘“ – אויף דער וועלט, ”בפרי בטנך“ – צוליב 

דעם וואס דו געבסט זיך אפ מיט די חינוך פון דיינע קינדער.
לויט דעם קען מען אויך טייטשן דעם פסוק: ווייל ענק וועלן 
מקיים זיין: ”ולמדתם אותם את בניכם“, וועלן ענק זוכה זיין אז 

עס וועט מקויים ווערן: ”למען ירבו ימיכם“ (’חיי צבי‘ עקב).

וואס איז די טייטש: ’כימי השמים על הארץ‘?
אין ספרי (עקב פי‘ מז) שטייט: ”אז די פנים פון די צדיקים וועלן 
כצאת  ”ואוהביו  שטייט:  עס  ווי  אזוי  זון,  די  ווי  אזוי  שיינען 
על  השמים  ”כימי  טייטש  די  איז  דאס  און  בגבורתו“.  השמש 
הארץ“, ווייל מיר טרעפן (ראה ע“ז ג ב) אז די זון ווערט אנגערופן 

’יום‘ (’טל חיים‘ [לרי“ח סופר] סי‘ לו).
ווערטער:  די  אויף  וועגן  עטליכע  ספרים  אין  מיר  טרעפן  נאך 

”כימי השמים על הארץ“:
א. רבי עזריה פיגו דער בעל ’גידולי תרומה‘ טייטש: אויב ענק 
בחייכם“,  ”עולמכם  זעהן  ענק  וועלן  מצוות  די  אפהיטן  וועלן 
’כימי  און דורך דעם וועלן ענק זוכה זיין אז ענק וועלן האבן: 
השמים‘ – מעין עולם הבא, ווען ענק זענען נאך ’על הארץ‘ (’בינה 

לעתים‘, עת תשובת השנה דרוש יג).

די  איז  ברכה  די  לאפיאן:  אלי‘  רבי  משגיח  דער  צו  לייגט 
גרעסטע ברכה, עס איז נישטא קיין גערעסערע ברכה פון דעם 
אין  לעבן  רוחניות‘דיגע  א  לעבן  צו  זוכה  איז  מענטש  א  וואס 
דעם גשמיות‘דיגן וועלט, און אויב די תורה זאגט צו אז מ‘קען 
אנשטרענגען  זיך  דארפן  מיר  אז  זיכער  איז  זיין,  זוכה  דעם  צו 
ווי ווייט מעגליך זוכה זיין צו די גרויסע מעלה (קובץ ’קול התורה‘ 

פה עמ‘ תכח).

ערקלערט:  פרעשבורג  פון  פרוסטיץ  דניאל  רבי  מגיד  דער  ב. 
”כימי השמים על הארץ“, איז נאך א ברכה, ד.מ. עס וועט נישט 
זיין א אריכות ימים אזוי ווי די שטייגער פון דער וועלט וואס 
איז פארבינדן מיט שוואכקייט און יסורים, נאר: ”כימי השמים 
און  שטארקהייט,  זייער  אין  נאך  זענען  זיי  וואס  הארץ“  על 
כאטש זיי זענען באשאפן געווארן פאר טויזנטער יארן זענען 
זיי גארנישט אפגעשוואכט געווארן, אזוי וועלן ענק אויך זוכה 
זיין צו אריכות ימים ווען ענק זענען פריש און געזונט ווי אין 

ענקערע יונגע יארן (’דן מדניאל‘ פר‘ עקב).
אזוי  וועלן  ענק  טייטש,  חת“ס)  בסידור  (הובא  סופר‘  ’חתם  דער  ג. 
אלע  ווערן  גערעכנט  וועט  עס  אז  ה‘,  עבודת  אין  שטייגן 
ענקערע טעג אזוי ווי דער טאג פון מתן תורה וואס אין דעם 
טאג האט דער אויבישטער אראפגעבויגן אלע הימלען אויף די 

ערד (מכילתא יתרו ד).

א בליק לויטן  סדר פון דאווענען אתעתענה אמונים  ם 
קריאת שמע – די צווייטע קאפיטל ’והיה אם שמוע‘ (יג)
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פון  פאמיליע  גאנצע  א  אריינשלעפן  עס  קען  מיטאמאל  נישט.  עס  זיך  וואונטש  קיינער  וואס  זאך  א  איז  קריזיס  עקאנאמישער  א 
קענען  זיך  כדי  ביטחון  און  אמונה  אסאך  אויס  פעלט  עס  מאכטלאז.  און  צומישעניש  ים,  שטורעמישער  א  צו  לעבן  רואיגע  א 
געוואלדיגע  א  צו  צוברענגען  דאס  קען  מוח  און  קאפ  צולייגן  מיט  אז  אויס  זעהט  עס  אבער  קריזיס,  אזא  מיט  פארמעסטן 
איז  וואס  ערציילונג  אמת‘דיגע  א  איז  וואס  בריוו  א  ענק.  פאר  איז  וואס  בריוו  די  אין  ליינען  וועלן  ענק  ווי  אזוי  רוחניות,  אין  עליה 
ענדערונגען. וויכטיגע  עטליכע  מיט  ענק  פאר  עס  איז  דא  אמונים‘.  ’בני  פון  אפיס  די  צו  המעשה  בעל  דער  דורך  געווארן  געשיקט 

צו די ארגאניזאציע ’בני אמונים‘

שלום וברכה.

איך  וואס  יאר  עטליכע  אז  באטאנען  איך  וויל  בריוו  מיין  פון  אנהייב  אין 
שלינג מיט דארשט יעדע וואך עקסטער ענקער אינטערסאנטע בלעטל 
’וכל מאמינים‘, איך מיט מיינע קינדער קענען קוים ווארטן אויף דעם. אויב 
איך וועל עס וועלן אראפלייגן מיט קורצע ווערטער, וועל איך נאר זאגן 
אז דאס איז א קליינע קאנצענטרירטע בלעטל וואס האט אין זיך א רייכע 
געלונגענע  א  תפילה,  איבער  ערקלערונגען  ווערטער,  שיינע  אינהאלט, 

מודעה און א אינטערסאנטע ערציילונג, אין א בחי‘ פון ’קב ונקי‘.

איך וויל ענק מיטטיילן מיט מיין פרעזענליכן ערציילונג און א עקסטערע 
סייעתא דשמיא וואס איך האב זוכה געווען אין זכות פון אכטונג געבן אויף 
ענטפערן אמן, אפשר וועלן ענק מפרסם זיין דעם בריוו עס זאל זיין לזיכוי 

הרבים, והיה זה שכרי.
איך  בין  צייט  יענע  אין  יאר.  א  ארום  פאר  פאסירט  האט  געשיכטע  די 
אריבער א נישט פשוט‘ע עקאנאמישער קריזיס, פון א מענטש וואס האט 
פארדינט א מכובד‘יגע און א קביעות‘דיגע געהאלט בין איך געווארן א בעל 

חוב וואס מ‘לויפט אים נאך איבעראל.
א  מיט  מענטש  א  אויס  זעהט  וויאזוי  שילדערן  נישט  ענק  קען  איך 
געבענטשטע פאמיליע, וואס האט ביז יעצט געלעבט א רואיגע לעבן, און 
ווי  ארימאן,  בלוטיגער  א  ווי  זיך  ער  זעהט  לעבן  דעם  אינמיטן  פלוצלינג 

איינער וואס האט נישט ביי זיך אביסל געלט צו שפייזן זיינע קינדער.
סטאנדארט.  געווענליכע  א  לעהן  געוואוינט  געווען  זענען  קינדער  מיינע 
פון  אבער  לעבן,  מותרות‘דיגע  א  געלעבט  נישט  מיר  האבן  קיינמאל 
האבן  זיי  וואס  נאכגעבן  געווען  משתדל  זיך  איך  האב  זייט  צווייטע  די 
פארלאנגט. יעצט האב איך זיי געמוזט אפזאגן אפילו זייערע מינימאלישע 
נישט  בין  איך  זאך.  שווערע  א  זייער  געווען  עס  איז  מיר  פאר  און  זאכן, 
כמעט  איך  האב   – בייטאג  אומשטענדן.  אזעלעכע  צו  געוואוינט  געווען 
ווי נישט געגעסן, און ביינאכט האב איך זיך אויפגעוועקט פון שרעק און 
”עני  חז“ל:  מאמר  דעם  קערפער  מיין  אויף  געשפירט  האב  איך  ציטער. 

חשוב כמת“.
אין איינע פון די טעג, נאך א לאנגע וויכוח מיט מיינע בני בית וואס האבן 
מיך  פוס  מיינע  האבן  מצב,  שווערן  דעם  אויסהאלטן  געקענט  נישט 
געווען  בין  איך  דאווענען.  איך  זאל  דארט  המערבי  כותל  צום  געטראגן 
צובראכן ביז צו די טיפענישן פון מיין זעהל און איך האב דארט פארגאסן 

טייכן טרערן.
איך האב געפילט אז איך דארף זיך מיט עפעס מחזק זיין, אבער איך האב 
זיך  זאל  איך  כדאי  איז  וואס  זאך  ריכטיגע  די  איז  וואס  געוואוסט  נישט 
עס  און  מוח  מיין  אדורך  זענען  געדאנקען  אסאך  זיין.  מחזק  דעם  מיט 
צו  באשלאסן  איך  האב  ענדע,  צום  באשליסן.  צו  געווען  שווער  מיר  איז 
זאגן גאנץ ספר תהילים פסוק בפסוק, נעבן שריד בית מקדשנו. איך האב 
געהאפט אז אין לויף פון זאגן תהילים וועט ארויף קומען אין מיין מוח א 

געלונגענעם געדאנק.
די פסוקים  ווען  נאכן צווייטן,  זאגן איין קאפיטל  צו  האב אנגעהויבן  איך 

וואס שילדערן א מצב פון ארימקייט און א עקאנאמישע ענגשאפט האב 
איך געזאגט מיט מער כוונה, צוגעלייגט הארץ און מיט מער מחשבה.

צוליב דעם, אין קאפיטל ט‘, ווען איך בין אנגעקומען צום פסוק: ”כי לא 
לנצח ישכח אביון“, נאכן אינזין האבן די טייטש פון די ווערטער מער ווי 
די  פונקט  זענען  תיבות  ראשי  די  אז  אויפגעכאפט  איך  האב  געווענליך, 
בלעטל,  ענקער  פון  ליינער  געשוואוירענער  א  אלץ  ’אמן‘.  פון  גימטריה 
איז די טעמע פון ענטפערן אמן זייער נאנט צו מיין הארץ, און ווען איך 
האב באמערקט די ראשי תיבות האב איך געזאגט צו מיר: ’אט האב איך 
באקומען א ענטפער: איך דארף זיך מחזק זיין אין דעם ענין פון אמן, און 

דעמאלטס וועט דער אויבישטער נישט פארגעסן פון מיר חס ושלום‘.
אט,  און  געפיל.  גרויס  מיט  תהילים  זאגן  צו  געווען  ממשיך  האב  איך 
בעפארן ענדיגן האב איך באקומען א צווייטע קלארע באווייז; ווען איך זאג 
מיט כוונה דעם פסוק (תהילים קט לא): ”כי יעמוד לימין אביון להושיע...“ 
האב איך באמערקט מיט גרויס וואונדער אז אויך די ראשי תיבות פון דער 
פסוק איז אמן! פריער איז עס געווען ביי דעם פסוק: ”כי לא לנצח ישכח 
אביון“ און באלד נאכן זיך אונטערנעמען זיך צו מחזק זיין מיט ’אמן‘ איז 

אנגעקומען די הבטחה: ”כי יעמוד לימין אביון להושיע“.
יעצט האב איך שוין קלאר פארשטאנען! פון הימל וויל מען איך זאל זיך 
די  זאגן  זיין  מקפיד  באשלאסן  האב  איך  אמן!  ענטפערן  מיט  זיין  מחזק 
ברכות השחר מיט א חברותא יעדן טאג איך און מיין גאנצע פאמיליע, און 

אויך צו זאגן אמן אין יעדע געלעגנהייט.
וואס זאל איך ענק דערציילן, נאך אופן וועג צוריק פונעם כותל המערבי 
האט מיר א חבר פון מיין יוגנט געקלינגען, וואס יארן האב איך שוין נישט 
גערעדט מיט אים. איך האב אים אויפגעהויבן און נאכן פרעגן וואס טוסטו 
און וואס מאכסטו, ווי עס פאסט, האט ער מיר דערציילט אז ער פירט אן 
געשעפט  אזא  עפעננען  זאל  וואס  איינער  זוכט  ער  און  געשעפטן,  אסאך 

אין די שטאט ווי איך וואוין.
פיאסטער  איין  מיר  ביי  נישט  האב  איך  אז  געזאגט  אים  האב  איך  ווען 
מיר  וועט  ער  אז  בארואיגט  מיך  ער  האט  ביזנעס,  זיין  אין  אינוועסטירן 
געבן סחורה און איך וועל אים באצאלן ערשט ווען איך וועל פארקויפן, 
פרוי  מיין  מיט  איך  ווען  געשעפט.  אזא  געעפענט  טאקע  האב  איך  און 
ארבעטן דארט איינגעטיילט פון צופריה ביז ביינאכט, און מיר האבן ברוך 
ה‘ געזעהן א געוואלדיגע ברכה אין אונזער ארבעט, א שיינע געבענטשע 

פרנסה.
אין די זעלבע צייט האבן מיר געעפענט אין שטוב א ביזנעס פון אמן. אלע 
ברכות: פון ’ברכות השחר‘ ביז די ברכה פון ’המפיל‘ זאגט מען הויעך אן 
קיין תירוצים! א ברכה ווערט געזאגט נאר הויעך אויפן קול!!! א ברכה אן 
קיין אמן איז נישט פארהאן ביי אונז, און די צוויי ’געשעפטן‘ בליעהן אין 

די זעלבע צייט.
געוואלדיגע  די  אויף  הארץ  טיפן  פון  ענק  פאר  באדאנקען  זיך  טוה  איך 
איז  זכות  ענקער  טעמע.  די  אויפלעבן  אריין  לייגן  ענק  וואס  ארבעט 
געוואלדיג גרויס. השי“ת זאל געבן כח פאר הרב מארמארשטיין און זיין 

משפחה צו פארזעצן זיינע געוואלדיגע פעולות לטובה.
בברכה נאמנה
ש.י.

א ביזנעס פון אמן

ברכות השחר. אויפן קול. מיט כוונה. און א חברותא

ניינציג 
אמן‘ס
דורך די

ברכות השחר

המקובל  הקדוש,  רבינו  פון  יארצייט  דער  איז  (תקצ“א)  תמוז  י“א  זונטאג 
האלוקי, דער ’עטרת צבי‘ פון זידיטשוב. אין זיין נאמען ווערט געברענגט 
א גרויסער חידוש בנוגע די תקנת חכמים ענטפערן צדי“ק אמנים יעדן טאג:

די צאל פון די ניינציג אמנים דארף מען ענטפערן אויף ברכות וואס 
מ‘זאגט בעפאר שמונה עשרה פון שחרית. און צו דעם קען זוכה זיין 
נאר דער וואס איז מקפיד צו ענטפערן אמן נאך ברכות השחר פון 

עטליכע מענטשן, אזוי ווי דער אריז“ל האט געטון.
הערות ’בני אבא‘ על ’פתורא דאבא‘ עניין ברכות השחר אות ו 


