
די מקור אז מיר דארף דאווענען יעדן טאג

את  וברך  אלקיכם  ה'  את  "ועבדתם  כה(:  כג  )שמות  שטייט  פרשה  אונזער  אין 
לחמך ואת מימך והסירותי מחלה מקרבך". פון די פסוק לערנט ארויס דער רמב"ם 
)תפילה א א, וראה ספר המצוות עשה ה( אז מן התורה איז א יעדער מענטש מחוייב 
צו דאווענען א יעדן טאג. ]נישט וואו די שיטה פונעם רמב"ן וואס האלט אז נאר ווען 
מ'געפינט זיך אין א צרה איז מען מחוייב צו דאווענען[, לויטן רמב"ם די ווערטער 
ה' אין  דינען  ד.מ.  'עבודה שבלב',  די  גייט ארויף אויף  ה' אלקיכם",  "ועבדתם את 

הארץ, וואס דאס איז תפילה.
צו, אז די מקור פונעם רמב"ם אז מ'איז  לייגט ער  'קרית ספר' )שם(  און אין ספר 
מחוייב צו דאווענען א יעדן טאג, איז פון די ווערטער "וברך את לחמך ואת מימך", 
טאג  יעדן  א  לעבן  צום  וואסער  מיט  ברויט  האבן  דארף  מענטש  א  ווי  אזוי  ווייל 

עקסטער, אז אויך איז דאס דאווענען א חוב א יעדן טאג עקסטער.

דאווענען בציבור – איז א סגולה צו האבן אלע באדערפענישן 

רבינו יעקב דער 'בעל הטורים', גיט צו פארשטיין פארוואס די ווארט 'ועבדתם' איז 
געזאגט געווארן בלשון רבים, ענק זאלן דינען, נישט אזוי ווי די פסוקים פון פריער 
וועג  דעם  לויט  נאר  יחיד?  בלשון  געווארן  געשריבן  זענען  וואס  שפעטער  פון  און 
פונעם רמב"ם אז פון דעם פסוק לערנען מיר ארויס די חוב צו דאווענען, האט עס 
די תורה געשריבן בלשון רבים, כדי צו לערנען, אז דאס בעסטע וועג פון דאווענען, 

איז צו דאווענען בציבור, אזוי ווי די גמרא זאגט )ברכות ח א( 
אז א תפילה בציבור ווערט קיינמאל נישט אוועק געשטויסן.

נאך שרייבט דער 'מאור ושמש' ביי אונז אין די פרשה אז פון 
די פסוק קענען מיר זיך לערנען אז איינער וואס גיט אכטונג 
צו דאווענען בציבור, איז אים פארזיכערט א גוטע און ברייטע 
פרנסה מיט געזונט, און ער טייטש אזוי דעם פסוק, אין דעם 
תפילה  דאך  ד.מ.   – אלוקיכם"  ה'  את  "ועבדתם  וואס  זכות 
ואת  לחמך  את  "וברך  פארזיכערט:  ענק  פאר  איז  בציבור, 

מימך והסירותי מחלה מקרבך".
תורה  די  אז  באקאנט  איז  עס  ושמש':  'מאור  דער  צו  לייגט 
און  לחם  אויסדרוק  מיטן  חז"ל  די  אין  אנגערופן  ווערט 
אויך  איז  ברכה  די  אין  אז  זאגן,  מען  קען  דעם  לויט  מים, 
וואס  זכות  אין  אז  תורה,  אויף  ברכה  א  אריינגערעכנט 
"ועבדתם" – ד.מ. דאך תפילה בציבור, וועט א מענטש זוכה 
זיין צו "וברך את לחמך ואת מימך", אז ער וועט מצליח זיין 

אין די תורה.
ענליך צו דעם שרייבט דער גאון בעל ה'כתב סופר' אין פרשת 

עקב, אויפן פסוק )דברים יא יג(: "והיה אם שמוע תשמעו אל 
מצוותי אשר אנכי מצוה אתכם היום, לאהבה את ה' אלוקיכם ולעבדו בכל לבבכם 

ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם בעתו...".
אז אויך אין די פסוק קענען מיר זעהן אז די תורה האט געשריבן "ולעבדו בכל לבבכם" 
מיט א לשון רבים, אונז צו לערנען אז דורך תפילה בציבור קען א מענטש זוכה זיין 
צו האבן א ברייטע פרנסה און אלע זיינע באדערפענישן, אזוי ווי עס שטייט ווייטער 
אין פסוק "ונתתי מטר ארצכם בעתו". לייגט צו דער כתב סופר: אז ספעציעל ביים 
ענין פון תפילה בציבור דארף א מענטש א ספעציעלע ברכה אויף פרנסה, ווייל ס'איז 
דא געוויסע מענטשן וואס טראכטן אז אויב זיי זאלן דאווענען אליינ'ס, נישט מיט 
א ציבור, וועלן זיי קענען בעסער אוישטעלן זייער טאג, און זיי זאלן נישט האבן א 
אפהאלט צו גיין צו די זייערע געשעפטן אין צייט א.א.וו., אבער פון די פסוק לערנען 
מיר דאס פארקערטע, אז נאר דורך דעם וואס מ'דאוונט בציבור איז מען זוכה צו א 

גוטע פרנסה.

די כח פון תפילה בציבור

דאס  מיר  ווילן  אויב  בציבור?  תפילה  פון  כח  די  פון  סוד  די  איז  וואס 
פארשטיין, דארפן מיר ארין טראכטן אין די ווערטער פון רבי שמעון בר 
יוחאי וואס זאגט )ברכות ח א(: "וואס איז פשט אינעם פסוק )תהילים 
סט יא(: "ואני תפלתי לך ה' עת רצון", ווען איז א 'עת רצון'? אין 

די צייט וואס די ציבור דאוונט", גיט דאס צו פארשטיין רבי יוסף חיים פון באגדאד 
אין זיין ספר 'בניהו' )שם( אז די ווארט 'תפלתי' קען מען צוטיילן אויף צוויי ווערטער 
- תפלת י', וואס ד.מ. א תפילה פון צעהן מענטשן, לויט דעם דאס איז טייטש אין 

פסוק אז וען א ציבור דאוונט איז א צייט פון רצון'.
אין  יוחאי  בר  שמעון  רבי  שרייבט  ב(  )רלד  ויחי  פרשת  אין  הקדוש  זוהר  אין  אויך 
די גרויסקייט פון תפילה בציבור, און גיט אונז צו לערנען די צווישן שייד צווישן א 
תפילה בציבור צו א תפילה ביחיד, און דא האבן אונז די וועטער פון זוהר הק' איבער 

געטיישט אויף אונזער שפראך:
שטארקן  א  מיט  נאר  קעניג,  הייליגן  פארן  אריין  נישט  גייט  יחיד  א  פון  תפילה  "א 
קוקט  פלאץ,  איר  אויף  באקרוינט  ווערן  צו  אריין  גייט  תפילה  א  בעפאר  ווייל  כח, 
זיך אום דער אויבישטער אין איר, און קוקט אויף די עבירות און די מצוות פון דעם 
מענטש. אנדערשט איז אבער א תפילה פון א ציבור, וואס וויפיל פון זיי זענען נישט 
פון צדיקים, און זיי גייען אלע אריין פארן אויבישטער, און קוקט נישט אויף זייערע 

עבירות".
א וואונדערליכע רמז צו דעם זוהר, ברענגט דער זמיגראדער רבי זצ"ל אין זיין ספר 
"וייקץ יעקב משנתו  'אריה שאג' )ח"ב עמ' תכט( פון די פסוק )בראשית כח טז(: 
איז  ויאמר"  משנתו  יעקב  "וייקץ  ידעתי",  לא  ואנכי  הזה  במקום  ה'  יש  אכן  ויאמר 
הזה"  במקום  ה'  "יש  בציבור,  מ'דאוונט  ווען  אז  וויסן,  צו  'ציבור',  תיבות  סופי  די 
דעמאלטס ווערט אנגענומען די תפילה פאר השי"ת'. אבער, אויב "ואנכי" – אז די 
נישט  מען  איז   – ידעתי"  "לא  דעמאלטס  ביחידות,  געווארן  געדאוונט  איז  תפילה 
פארזיכערט אז די תפילה ווערט אנגענומען, אזוי ווי עס שטייט 

איז זוהר אז א תפילה פון א יחיד קוקט מען פריער איבער. 
בציבור,  מ'דאוונט  ווען  דא  איז  זאך  ספעציעלע  א  נאך 
לויטן  פרשה,  די  אין  אונז  ביי  ושמש'  'מאור  דער  שרייבט 
פסוק אין משלי )יד כח(: "ברוב עם הדרת מלך", וואס מ'קען 
"ברוב   - בציבור  מ'דאוונט  ווען  אז  רמז:  בדרך  טייטשן  עס 
כביכול  אויבישטער  דער   – מלך"  "הדרת  דעמאלטס  עם", 
ציט צוריק פון די שלעכטע גזירות וואס מ'האט פארשריבן 
'צוריק  טייטש  די  איז  'הדרת'  ווארט  די  ווייל  אידן,  די  אויף 

ציעהן' בארמית. 

וואס פארלירט מען אז מ'דאוונט ביחידות

אמאל האט געזאגט הרה"ק רבי אהרן פון קארלין: דאווענען 
חוצפה.  א  אויך  נאר  עבירה,  א  נאר  נישט  איז  שטוב,  אין 
וועמען איז אזא  צו  ווערטל,  און האט צוגעלייגט צו דעם א 
מענטש גלייך? צו א ארימאן וואס וויל אז דער רייכער זאל 
אים פארבארגן א סומע געלט, און אנשטאט אז ער זאל גיין 
צום רייכן אין שטוב, רופט ער אים צו זיך אין שטוב, אין דען דא 

א גרעסערע חוצפה פון דאס?! 
נאך האט ער צוגעלייגט און געזאגט: ווען מ'וויל עפעס דערגרייכן פון א מלך בשר 
וואס איז א געוועלטיגער אויף  ווילן עפעס פון איינעם  ווען מיר  ודם, אדער אפילו 
זיך צוזאם א גרופע און אזוי  גייט מען נישט אליין, נאר עס נעמען  א געוויסע זאך, 
ערשיינען זיי פאר אים, איז ווי אזוי קען זיין אז פארן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך 

הוא וועלן מיר אליין ערשיינען?! )עולמו של אבא עמוד שצ(.
אויסער דעם, ווערט געברענגט אין ספר 'אריה שאג' )שם עמ' תל( אז ווער ס'וועט 
נישט בציבור, איז  ווער עס דאוונט  זיך איבער צייגן אז  וועט  אריינטראכטן ריכטיג 
נישט עובר אויף די הלכה וואס ס'שטייט אין שולחן ערוך, נאר ער האט אויסגעריסן 
א גרויסער טייל פון שולחן ערוך, ווייל א טייל פון הלכות תפילה אין שולחן ערוך 
וו.צ.ב.ש. ענטפערן אמן, ברכת כהנים און חזרת  וועגן דאס דאווענען בציבור,  איז 

הש"ץ, און נאך.
דער גאון האדר"ת האט געזאגט אויף זיך )''נפש דוד' אות יג(: "אויף צו דאווענען 

איך  האב  מאל  יעדעס  און  ה',  ברוך  פארזיכטיג,  זייער  געווען  איך  ביך  בציבור 
זיך שטארק געפלאגט און געמוטשעט אויף דעם, און פון די יוגנט האב איך 

געפילט אז אויב איך וועל דאווענען אליינס, איז עס אזוי ווי כ'האב נישט 
געדאוונט".
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דאס גרויסקייט פון דאווענען בציבור
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

"אם בגפו יבא בגפו יצא". )שמות כא ג(
ווארט  די  ווי  אזוי   91 באטרעפט  "בגפו"   
מענטש  א  אויך  אז  לערנען  צו  דיר  "אמן", 
אמן,  ענטפערן  פון  זכות  די  נאר  האט  וואס 
אזוי  שטראפן,  די  פון  געראטעוועט  ווערט 
געזאגט  האבן  לברכה  זכרונם  חכמים  די  ווי 
עמי  די  אויך  אז  עט(  פרק  בראשית  )אגדת 
הארץ וואס זיי האבן נישט נאר די איין זכות 
פון ענטפערן אמן – איז פאר זיי דאס גענוג. 
און דאס איז מרומז אין די פסוק, אז אפילו 
אויב נאר "בגפו יבא" – אז ער קומט נאר מיט 
"בגפו  אליינס,  אמן  ענטפערן  פון  זכות  די 
יצא" – וועט ער דורך דעם אליינס ארויס גיין 

און געראטעוועט ווערן פון די דין שמים 
)ליקוטים מפרד"ס עמוד שלא(.



דעם  איבערראשט  האט  וואס  פרעמדער  דער  איז  ווער 
וואס האט  האמבורגער רב אין די פארטאג'ס שעה'ן? און 
זלמן אנגענומען  ער געהאט צו פארלייגן, און צי האט רבי 
זיין פארשלאג וואס רעדט אזוי צו? אויף דעם אלעם קענט 
איר ליינען אין די ספעציעלע פאסירונג וואס איז פאר אונז, 
איינעם  אויף  חיים'  'חפץ  דער  דערציילט  האט  דאס  וואס 
זלמן  רבי  דורות,  פריערדיגדע  די  אין  ישראל  גדולי  די  פון 
מירל'ש, דער רב פון די שטאט האמבורג, און דער שווער 

פונעם באקאנטן גאון דער 'חכם צבי'.
וואס  די  פריילעך,  זייער  געווען  זלמן  רבי  איז  טאג  יענעם 
צו  נישט  געקענט  נישט  האבן  שטוב  אים  צו  אריין  זענען 
זיין  וואס איז געווען אויף  באמערקן די ספעציעלע פרייד 
געזיכט, זיכער האט ער היינט פארדינט גאר א גרויסן סומע 

געלט – האבן זיי געטראכט צו זיך...
אזוי  געווען,  ריכטיג  נישט  אינגאנצן  איז  דאס  למעשה, 
האט  טאג  יענעם  געשיכטע,  די  פון  זעהן  שוין  וועלן  מיר 
רבי זלמן נישט פארדינט, נאר פונקט פארקערט, ער האט 
אפשר  און  געשטערט,  נישט  האט  דאס  וואס  דערלייגט, 

נאך מער פארשטארקט דע גרויסע פרייד...
זיכער  וועלן ענק  גרויסע פרייד?  די  געווען  וואס איז  אויף 
פרעגן; לאמיר צוריק גיין אפאר שעה'ן אויף צוריק, און די 
פארטאגטס שעה'ן פון דעם טאג גייט רבי זלמן אויפן וועג 
צום שוהל צו תפילת שחרית, ווען ער איז שוין אנגעטוהן 
מיט טלית און תפילין, אזוי ווי ער האט זיך געפירט א יעדן 
נעמען מיטן  זיך ארום  אויפשטיין פריה,  ער פלעגט  טאג, 
טלית, און אנטוהן די תפילין אין שטוב, און אזוי ארויס גיין 
זיין  פלעגט  געווענליך  שוהל.  פון  ריכטונג  צום  שטוב  פון 
אפילו  שטערונגען,  קיין  אן  שוהל  צום  שטוב  פון  וועג  די 
די ווייניג אדורך-גייער וואס האבן אים אנגעטראפן אויפן 
וועג, האבן אים געמאכט פלאץ ער זאל קענען גיין ווייטער, 
אלץ דרך ארץ צו זיין שיינעם געשטאלט, ווען די טלית און 
אים  האבן  באקרוינט  געווען  איז  ער  מיט  וואס  תפילין  די 
צוגעגעבן א ספעציעלע קדושה, אפילו די גוים פלעגן אים 
מאכן פלאץ מיט             דרך ארץ, אזוי ווי עס שטייט "וראו 

כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך". 
זיך  האט  איד  א  פאסירט,  עפעס  האט  טאג  יענעם  אין 
דער  געדאנקען,  זיינע  פון  רב  דעם  שטערן  צו  געוואגט 
– ענק  ווייל  נאך געטראכט אז ער איז גערעכט,  איד האט 
זאלן וויסן - אז רבי זלמן האט נעבן זיין לערנען תורה וואס 
אויך  טאג  אגאנצן  באשעפטיגט  געווען  ער  איז  דעם  אין 
געהאנדלט מיט דיאמאנטן, מיט וואס ער האט געשפייזט 
זיין הויז געזונט, דער איד וואס ער האט יעצט דא באגעגנט 
איז אויך געווען א סוחר פון דיאמאנטן, און יעצט האט ער 
איז ער  וועגן דעם  געלט,  אין א סומע  גענוטיגט  זייער  זיך 
אויפגעשטאנען און איז געקומען צו רבי זלמן ווען אין זיין 

האנט איז דא א בינטל מיט טייערע דיאמאנטן.
"איך בין גרייט דיר צו פארקויפן די דיאמאנטן פאר זייער 
זלמן,  רבי  פאר  געזאגט  סוחר  דער  האט  פרייז"  ביליגן  א 
בליק  קורצע  א  מיט  גלייך".  געלט  די  מיר  געב  "אבער 
צו  זלמן  רבי  פאר  גענוג  געווען  שוין  איז  בינטל  אויפן 
א  וועגן  דא  יעצט  זיך  האנדלט  עס  אז  פארשטיין 
גרויסע געשעפט, די סומע וואס דער סוחר האט 
געבעטן פאר זיי איז געווען אסאך ווייניגער פון 
וואלט  סומע  די  מיט  פרייז,  אמת'דיגע  די 
רבי זלמן געקענט שפייזן זיין הויז געזונט 
וועט  ער  און  צייט,  לאנגע  א  אויף 

נישט דארפן האנדלען, נאר ער וועט קענען זיצן און לערנען 
א גאנצע צייט, אן קיין שום שטער... 

צוויי  דא  אים  פאר  זענען  עס  ווי  געזעהן  אויס  ס'האט 
– צוריק קערן אהיים און געבן פארן  מעגליכקייטן, איינס 
סוחר די סומע וואס ער האט געבעטן פאר די דיאמאנטן, 
אבער וועגן דעם דערלייגן דאס דאווענען מיט א מנין. דאס 
– נישט אננעמען די פארשלאג פונעם סוחר, און  צווייטע 
דערלייגן א גרויסע סומע געלט, אבער נישט צו פארלירן 

די תפילה בציבור.
אבער פון רבי זלמן'ס זייט איז נישט געווען פאר אים צוויי 
מעגליכקייטן, אן צו טראכטן צוויי מאל, האט ער געזאגט 
פארן סוחר: דאס געשעפט געפעלט מיר זייער, אבער אזוי 
ווי דו זעהסט בין איך יעצט אויפן וועג צו דאווענען שחרית, 

טוה א טובה און ווארט ביז נאכן 
איך  וועל  דעמאלטס  דאווענען, 
מיט  גיין  צו  אהיים  פרייען  זיך 
געשעפט  דאס  ענדיגן  און  דיר, 

מיט דיר".
געגאנגען  איז  סוחר  דער  אבער 
זיין וועג, און האט נישט געוואלט 
וועט  זלמן  רבי  ווען  ביז  ווארטן 
האט  און  דאווענען,  זיין  ענדיגן 
אנדערן  א  זוכן  צו  אנגעהויבן 
סוחר, מיר קענען זיך פארשטעלן 
צווייטן  א  געטראפן  אז ער האט 
האט  ער  וועמען  מיט  סוחר 
ווייל  געשעפט,  דאס  געשלאסן 
נישט  מער  ער  איז  זלמן  רבי  צו 

צוריק געקומען. 
פון  אהיים  איז  זלמן  רבי  ווען 
האט  און  דאווענען,  נאכן  שוהל 
וואס  סוחר  אויפן  געווארט 
קומען,  צו  געשפעטיגט  האט 
די  אז  פארשטאנען  ער  האט 
האט  געשעפט  געוואונטשענע 
ער דערלייגט... אבער א שטראל 
פון פרייד איז געווארן אנגעזעהן 
שטראל  א  געזיכט,  זיין  אויף 
און  גרעסער  געווארן  איז  וואס 
שטערקער, ווען ער האט מיט די 
נישט  זיין  פון  צייט פארשטאנען 
אנקומען, אז מער וועט ער שוין 

נישט קומען. 
געזאגט,  ווי  איז  טאג,  יענעם  אין 
זייער גליקלעך,  זלמן געווען  רבי 
נישט  ס'איז  געזאגט,  בעסער 
ער,  ווי  גליכליכער  אזא  געווען 
האט  ער  סיבות;  אפאר  וועגן 
נישט  זיך געפריידט אז ער האט 
א  מיט  תפילה  געהאט  שאדן 
מנין, אויף די גרויסע סומע וואס 
געמאכט  בלינד  נישט  אים  האט 
זיינע אויגן, אז ער האט געקענט 
אוועק שטויסן דעם סוחר פון זיך 
מיט צוויי הענט אן קיין צווייפל...

זיין  אויף  אז  געפריידט,  זיך  ער  האט  אלעס,  פון  מער  און 
וואגשאל וואס איז פאר אים, זענען געליגן אויף איין זייט 
די דיאמאנטן מיט אסאך געלט, און אויף די אנדערע זייט 
איז געווען א מנין וואס האבן געדאוונט, פארשטייט זיך אז 

דאס ריכטיגע זייט האט אראפ געוואויגן...
יארן שפעטער, אינעם שטעטיל ראדין וואס איז אין מערב 
אייראפא, איז געווארן די געשעהניש פון רבי זלמן א טייל 
וועלט,  אידישע  דאס  באלויכטן  האט  וואס  ספר  פונעם 
אינמיטן הלכות תפילה )סימן צ ס"ק כט( האט דער 'משנה 
אלץ  געשריבן,  קורץ  געשעהניש  די  געברענגט  ברורה' 
מקור פאר די קומענדיגע דורות אויף דאס גרויסקייט צו 

תפילה בציבור.
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

פארוואס האט זיך רבי זלמן געפריידט?

דאס שאדן האבן פון ענטפערן אמן

אויסער די אייגענע גרויסקייט פון דאווענען מיט א מנין, איז א מענטש 
וואס דאוונט אליינס, האט שאדן זייער אסאך אמן'ס א יעדן טאג, און אזוי 

שרייבט דער "חפץ חיים" אין זיין ספר 'נצח ישראל' )פרק ה(:
אויב וועט ער דאווענען בציבור וועט אים ווערן פארמערט צעהנדליגע מצוות א 
וואס ער  און ברכה  יעדע ברכה  אויף  וואס ער ענטפערט אמן  פון דאס  יעדן טאג, 
הערט, און דאס זענען די זעכצן ברכות השחר, און נאך פיר מאל ענטפערן אמן ביז 
שמונה עשרה ]אויף ברוך שאמר, ישתבח, יוצר אור און אהבה רבה[ און נאך ניינצן 

פון חזרת הש"ץ...".
און אויך דער מבי"ט אין זיין ספר 'בית אלהים' )פרק יא( רעכנט אויס די סיבה פון 

ענטפערן אמן, אלץ די ערשטע סיבה צו דאווענען בציבור.
אויפן  ציון':  'קדושת  דער  רבי  באבובער  דער  פארשטיין  צו  געגעבן  האט  אזוי  און 
פסוק "מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה" )ישעיה נ ב(, ווערט געברענגט אין די 
גמרא )ברכות ו ב(: האט רבי יוחנן געזאגט: "ווען הקדוש ברוך הוא קומט אריין אין 
א שוהל, און ער טרעפט דארט נישט קיין צעהן מענטשן, גלייך ווער ער אין צארן 
כביכול, אזוי ווי עס שטייט אז השי"ת זאגט 'פארוואס בין איך געקומען און עס איז 

נישט דא דארט א מענטש'".
אבער עס איז נישט פארשטענליך די ווערטער פון רבי יוחנן, פון וואו האט ער ארויס 

גלייך  מענטשן,  צעהן  קיין  נישט  דארט  טרעפט  ער  אז  געלענט 
ווערט ער אין צארן, אין פסוק שטייט דאך נאר דאס לשון "איש", 

וואס דאס מיינט אז אפילו איינער איז אויך נישט אין שוהל? נאר אזוי איז 
די כוונה: "אי"ש"' איז ראשי תיבות י' שעונים אמן, און פון דעם האט רבי 

יוחנן געלערנט אז ווען הקדוש ברוך הוא קומט אריין אין שוהל, און ער טרעפט 
מענטשן, גלייך ווערט ער אין צארן )קדושת ציון חלק ב  צעהן  דארט נישט קיין 

עמוד קח. וראה מעם לועז שמות כה ח(.

'אמן' אין די וואכעדיגע פרשה

אזוי ווי אונז ענדיגן יעדע וואך אונזער באשרייבונג מיט א רמז פון די פרשה אויף די 
גרויסקייט צו ענפערן אמן, וועלן די וואך אויך ענדיגן מיט די פסוק וואס ס'שטייט 
ווארט  די  ווי  91 אזוי  יצא". "בגפו" באטרעפט  יבא בגפו  ג(: "אם בגפו  )שמות כא 
"אמן", דיר צו לערנען אז אויך א מענטש וואס האט נאר די זכות פון ענטפערן אמן, 
ווערט געראטעוועט פון די שטראפן, אזוי ווי די חכמים זכרונם לברכה האבן געזאגט 
זיי האבן נישט נאר די איין  )אגדת בראשית פרק עט( אז אויך די עמי הארץ וואס 
זכות פון ענטפערן אמן – איז פאר זיי דאס גענוג. און דאס איז מרומז אין די פסוק, 
אז אפילו אויב נאר "בגפו יבא" – אז ער קומט נאר מיט די זכות פון ענטפערן אמן 
אליינס, "בגפו יצא" – וועט ער דורך דעם אליינס ארויס גיין און געראטעוועט ווערן 

פון די דין שמים )ליקוטים מפרד"ס עמוד שלא(.

ניתן לשמוע שיעור זה מפי הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן במוקד 'קול אמונים'03-9139191

טייערער איד !
ווילסטו זוכה זיין מיט א גאנצע ברכה פון הימל ?

זעה אז דיינע ברכות זאלן זיין בשלימות
"נאר א ברכה וואס ווערט געזאגט דערויף אמן, 
איז א ברכה בשלימות אזוי ווי עס דארף צו זיין".

) זוהר עקב רעא א(
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     בברכה שלימה 
ונאמר אמן


