
אפוד באטרעפט אמן
אין אונזער פרשה באפעלט די תורה פאר משה רבינו אויפן צוגרייטן די קליידער פון די 
כהונה, די קליידער וואס מיט זיי זענען באצירט געווארן אהרן און זיינע קינדער ווען זיי 
קומען אריין אין בית המקדש. די ספעציעלע קליידער, אויסער וואס זיי האבן באשיינט 
וואס  הייליקייט,  א ספעציעלע  אין דעם  געווען  אויך  איז  וואס האבן עס אנגעטוהן,  די 
האט צוגעברענט אז אויב מ'האט געמאכט די ארבעט אן זיי, איז די עבודה געווען פסול. 
לאמיר נישט טראכטן, חלילה, אז עפעס א קלייניקייט פון די ארבעט פון די קליידער איז 
נישט געווען וויכטיג, ווייל לויט וואס מיר זעעהן אין די ווערטער פון אונזערע חכמים, איז 
יעדע קליינע זאך געטוהן געווארן מיט א ספעציעלע באפעל פון אויבן, און יעדע פאדים 
און פאדים פון זיי איז געווען געוועבט מיט באהאלטענע און פארהוילענע סודות וואס 

מיר האבן אין זיי נישט קיין באגריף.
בערג'עלעך  פולע  אומזיסט,  זיי  פאר  געווארן  געגעבן  נישט  איז  נעמען  זייערע  אפילו 
פון סודות און רמזים איז געזאגט געווארן און געשריבן געווארן נאר אויף די נעמען פון 
יעדע קלייד פאר זיך. אינצווישן די זאכן קענען מיר טרעפן די וואונדערליכע ווערטער 
וועגן  וואס שרייבט  רבינו יעקב בעל הטורים   – פון איינעם פון די פריערדיגע ראשונים 
אזוי  געווען אנגעטוהן מיט דעם  איז  ווייל ער   ,)91( "אפוד באטרעפט מלאך  די אפוד: 

ווי א מלאך". ד.מ. אז אויך די נאמען פון די אפוד איז אים 
נישט געגעבן געווארן אומזיסט, נאר כדי אונז צו לערנען אז 
דער כהן וואס טוהט עס אן איז געווען אנגעטוהן אזוי ווי א 

מלאך.

חשב האפוד
האבן  זיי  אז  שוין  מיר  טרעפן  ספרים  פריערדיגע  די  אין 
ווערטער  די  פון  פארבינדונג  די  אויף  אריינגעטראכט 
'מלאך' און 'אמן' וואס זיי באטרעפן דאס זעלבע )91(, און 
זיי האבן פון דעם ארויס געלערנט, אז פון יעדע מאל וואס 
מ'ענטפערט אמן ווערט באשאפן א מלאך. אויך אין אונזער 
רבי שמעלקא מניקלעשבורג זי"ע,   פרשה לייגט צו הרה"ק 
אז 'אפוד' באטרעפט אויך 'אמן', און זיין גארטל וואס ווערט 
ווי  'חשב האפוד' לערנט אונז, אז ענטפערן אמן  אנגערופן 
זיין, איז דורך די מחשבה און כוונה פון טיפן  עס דארף צו 
הארץ. אויב אזוי פאסירט טאקע, קענען מיר זאגן אויף די 
ענטפערן אמן, די לשון פון די פסוק 'מעיל האפוד', 'מעיל' 
ווי  'עולה', און אפוד באטרעפט דאך אזוי  איז פון די לשון 
אמן, אז ענטפערן אמן מיט כוונה פון טיפן הארץ, איז עס 
ווי א קרבן עולה תמימה – וואס איז אינגאנצן פאר השי"ת 

)דברי שמואל תצווה(. 
און עס איז אינטערסאנט צו צולייגן נאך א רמז פון אונזער 

פרשה איבער די ענין פון ענטפערן אמן, וואס עס שרייבט 
געווען  איז  וואס  גלעקלעך  די  ביי  זאגט  פסוק  די  פרשה:  אונזער  ביי  חיים'  'אשל  דער 
אונטן ביי די מעיל האפוד: "ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני ה' ובצאתו ולא ימות" 
ווערטער פון די חז"ל )שבת קיט ב( אויף דער  )שמות כח לה(, דאס איז א רמז צו די 
וואס ענטפערט 'אמן' מיט זיין גאנצן כח, עפנט מען פאר אים די טויערן פון גן עדן, און 
מ'צורייסט זיין שלעכטן גזר דין. און דאס זאגט די פסוק "ונשמע קולו בבואו אל הקודש" 
ווען ער זאגט אמן, איז "ובצאתו  זיין שטימע אין שוהל  – אויב א מענטש מאכט הערן 
ולא ימות" – די זכות פון די מצוה וועט אויף אים באשיצן ווען ער וועט ארויס גיין פון די 
וועלט, אז ער וועט זוכה זיין צו א אייביגע לעבן אין עולם הבא, און נישט חלילה אראפ 

גיין לבאר שחת.

אמן אן כוונה ווערט נישט גערעכנט ווי געענטפערט אמן
די כוונה ביים ענטפערן אמן, איז א תנאי וואס עס טיילט זיך נישט אפ פון די עיקר חיוב 
ו(,  פון צו ענטפערן. אזוי שטייט ארויס געשריבן קלאר אין שולחן ערוך )או"ח קכד 
וואס נאכן שרייבן די הלכה פון ענטפערן אמן נאך יעדע ברכה, האט ער צוגעלייגט 
איין ווארט "ובכוונה". מער פון דעם שרייבט דעם מהר"ל )'נתיבות עולם', נתיב 
עס  ווערט  כוונה,  קיין  אן  אמן  ענטפערט  וואס  דער  אז  יא(  פרק  העבודה 
נישט גערעכנט ווי ער האט געענפערט אמן, און ער לייגט צו, אז אלעס 

וואס חז"ל זאגן צו אויף ווער עס ענטפערט אמן ווי עס דארף צו זיין, איז נאר אויב ער 
ענטפערט אמן מיט כוונה, ווייל ענטפערן אמן אזוי ווי עס דארף צו זיין, איז מעגליך נאר 

דורך אמונה אין הארץ וואס דאס איז אנגעהאנגען אין די כוונה.
וואס האט  וואלאזשין  הגר"ח פון  'כתר ראש' )אות כה( ברענגט ער אין נאמען פון  אין 
געזאגט: "אויף די וואס ענטפערן אמן אן כוונה האב איך נישט געטראפן קיין שום וועג 
צו לערנען אויף זיי א זכות". זייער שארפע ווערטער אין דעם ענין שרייבט דער רבנו בחיי 
)שמות יד לא(: "און יעדער איינער וואס איז נישט געווארנט ביים ענטפערן אמן צו אינזין 
האבן מיט זיין גאנצן כח און כוונה, פארשעמט ער השם יתברך, און אויף אים זאגט די 
פסוק "ובוזי יקלו", וואס ד.מ. אז די וואס פארשעמען מיר, וועלן ווערן גרינג געשעצט, 
און פון די זיבן וואוינונגען פון די גיהנם טוהט מען אין אראפנידערן צו די אונטערשטע פון 

אלעם... וואס עס ווערט אנגערופן "ארץ עיפתה".

וואס איז די ספעציעלקייט פון ענטפערן אמן
זיין  זיך וואונדערן אין  יעדער וואס ליינט די אויבערדערמאנטע ווערטער, וועט אוודאי 
הארץ, פארוואס איז אנדערשט דאס ענטפערן אמן אז עס מוז זיין מיט כוונה, וואס מיר 

טרעפן נישט אזוי ביי אלע ברכות און בקשות?
)ענייני  זבולון'  'שערי  עניין שטייט אין ספר  די  צו פארשטיין 
שליח ציבור, שער ט פ"י( אז ענטפערן אמן איז בכלל נישט 
גלייך צו אנדערע זאכן וואס מיר ענטפערן ביים דאווענען, 
די  ביי  ווייל  א.ד.ג.  רבא  שמיה  יהא  אמן  קדושה,  ווי  אזוי 
וואס  ווערטער  די  אין  באדייט  פשוט'ע  א  דא  איז  זאכן 
נישט  האט  ער  אויב  אפילו  איז  אונז,  דורך  געזאגט  ווערן 
אינזין געהאט, איז עס אויך גוט, אבער ביים ענטפערן אמן, 
פאר זיך אליינ'ס האט נישט די ווארט קיין באדייט, און עס 
איז אינגאנצן אנגעהאנגען אין די אפטייטש פון דער וואס 

ענטפערט אויף די ברכה – יעדע ברכה לויט איר ענין.
און ספר 'שומר אמת' )סימן קכד ב( לייגט ער צו, אז ס'קען 
זיין אז וויבאלד די כוונה ביים ענטפערן אמן קומט אן מער 
גרינג ווי די כוונה ביים זאגן די ברכה אליינס, סיי ווייל ס'איז 
נאר איין ווארט, און סיי ווייל מיטן צוהערן צו די אינהאלט 
דאס  פון  כוונה  די  פארשטיין  מען  קען  ברכה  די  פון 
ענטפערן, וועגן דעם פאדערט מען אין הימל פון אים מער 
פון וואס מ'פאדערט פון דער וואס איז נישט אפגעהיטן צו 

זאגן ברכות מיט כוונה.
מיט דעם זעלבן געדאנק פון די פריערדיגע ווערטער, געבט 
באקאנטע  די  ב(  סו  )נזיר  'מאירי'  דער  פארשטיין  צו  אונז 
מאמר חז"ל: "גדול העונה אמן יותר מן המברך", די טעם 
פארוואס איז מער חשוב דער וואס ענטפערט ווי דער וואס 
זאגט די ברכה?, ווייל געווענליך דער וואס ענטפערט אמן 
קען גרינגער אינזין האבן, ווי דער וואס זאגט די ברכה אליינ'ס 

קען אינזין האבן.

אמן אלמנה
אויב ביז יעצט האבן מיר געוואוסט פון אפאר סארטן אמן וואס מ'טאר נישט ענטפערן, 
אזוי ווי 'אמן יתומה', 'אמן חטופה' א.ד.ג., איז אין ספר 'נועם מגדים' )פרשת משפטים( 
פון הרה"ק רבי אליעזר הלוי הורוויץ זצ"ל לייגט ער צו צו זיי נאך א אמן – וואס דאס איז 
'אמן אלמנה'. מיט די טיטול  רופט אן דער 'נועם מגדים' די אמן וואס ווערט געזאגט אן 
כוונה, פארוואס? ווייל וויבאלד אז עס איז באקאנט אז א תפילה אן כוונה ווערט גערעכנט 
אזוי ווי א קערפער אן א נשמה, ווייל די ווערטער אליינ'ס איז א גשמיות'דיגע זאך, און 
די לעבן וואס ווערט געגעבן אין זיי, איז דורך די כוונה וואס עס קומט פון די נשמה. אזוי 
אויך אז איינער ענטפערט אמן אן קיין כוונה פון הארץ, פעלט די נפש און די נשמה וואס 
אן  געווארן  געזאגט  איז  וואס  אז א אמן  'אמן', קומט אויס  די  אין  געבן דאס לעבן  זיי 

כוונה איז אזוי ווי א אלמנה וואס זיצט אליינ'ס אן איר מאן, וואס דאס איז איר נפש 
און נשמה וואס איז אין איר. און מיט דעם טייטש ער די פסוק )שמות כ בכא( 

"יתום ואלמנה לא תענון", אז די תורה קומט דיר צו לערנען אז מ'טאר נישט 
ענטפערן ]ד.מ. 'לא תענון'[ סיי א אמן יתומה און סיי א אמן אלמנה. 
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ענטפערן אמן מיט כוונה
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

ה'  לפני  הקודש  אל  בבואו  קולו  ונשמע 
ובצאתו ולא ימות" )שמות כח לה(, דאס 
חז"ל  די  פון  ווערטער  די  צו  רמז  א  איז 
)שבת קיט ב( אויף דער וואס ענטפערט 
'אמן' מיט זיין גאנצן כח, עפנט מען פאר 
אים די טויערן פון גן עדן, און מ'צורייסט 
די  זאגט  דאס  און  דין.  גזר  שלעכטן  זיין 
פסוק "ונשמע קולו בבואו אל הקודש" – 
זיין שטימע  אויב א מענטש מאכט הערן 
אין שוהל ווען ער זאגט אמן, איז "ובצאתו 
וועט  מצוה  די  פון  זכות  די   – ימות"  ולא 
ארויס  וועט  ער  ווען  באשיצן  אים  אויף 
גיין פון די וועלט, אז ער וועט זוכה זיין צו 
א אייביגע לעבן אין עולם הבא, און נישט 

חלילה אראפ גיין לבאר שחת.
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

דא טיילט מען בריליאנטן

אמן לכל ברכה
מיר וועלן ענדיגן מיט דאס וואס מיר האבן אנגעהויבן, מיט א מורא'דיגע 
דערציילט  האט  עס  וואס  אמן,  ענטפערן  פון  גרויסקייט  דאס  איבער  מעשה 
אויף זיך הגה"ק דער רבי ר' שמעלקא פון ניקלעשבורג זי"ע א קורצע צייט פאר זיין 
הסתלקות ]אזוי ווי עס ווערט אראפגעברענגט אינעם בריוו פון הגאון רבי צבי יחזקאל 
מיכלזאהן זצ"ל אבד"ק פלונסק )עס איז געדוקט אין ספר 'אהל יצחק' עמ' 70([: אזוי ווי 
עס איז באקאנט פאר ענק - האט אנגעהויבן דער צדיק צו דערציילן פאר זיינע תלמידים - 
איז מיין וועג פון אייביג אן, זיין געווארנט נישט צו זאגן קיין ברכה סיי פון ברכות המצוות 
און סיי פון ברכות הנהנין, נאר ביי אזא פלאץ וואו עס איז דא איינער וואס הערט די ברכה, 
און קען ענטפערן אויף דעם 'אמן', ווייל פון די ברכה ווערט באשאפן א מלאך, און עס 

ווערט נישט געענדיגט זיין באשאפן נאר דורכ'ן ענטפערן אמן.
איינמאל בין איך איינגעלאדנט געווארן צו איינע פון די שטעט דורך א גביר צו זיין דער 
סנדק ביי די ברית וואס ער האט געדארפט טוהן פאר זיין זוהן וואס איז אים געבוירן. דער 
גביר האט צו מיר געשיקט א וואגן וואס איז געווען איינגעשפאנט צו צוויי פערד, און עס 
פראסטער,  א  זייער  געווען  איז  וואס  עגלה,  בעל  אידישער  א  דורך  געפירט  געווען  איז 
אינמיטן וועג ווען כ'האב געדארפט זאגן די ברכה 'אשר יצר', האב איך פארשטאנען צו 
מיין גרויסן צער אז עס איז נישטא ווער עס זאל מיר דא קענען ענטפערן אויף די ברכה 
'אמן'. צו מיין גרויסער ווייטאג איז דער בעל עגלה געווען אין אזא נידעריגן צושטאנד אז 

עס איז נישט געווען צו קלערן אז מ'זאל אים קענען אריינרעכענען צו 
א דבר שבקדושה ווען עס פעלט זיך אויס א מנין.

איך האב זיך נישט געקענט א עצה געבן, ביז פלוצים, זענען פון ערגעץ וואו 
אוועק  זיך  האבן  זיי  און  געשטאלט,  מאדנעם  א  מיט  אידן  צוויי  אנגעקומען 

יצר'  'אשר  ברכה  די  געזאגט  האב  איך  וואס  נאך  און  מיר,  צו  נאנט  געשטעלט 
הויעך אז זיי זאלן עס הערן, האבן זיי געענטפערט אמן מיט א אויסער ווי געווענליכע 

זיסקייט און א ברען, און נאכדעם זענען זיי גלייך פארשווינדן געווארן. איך בין געשטאנען 
אויפגעציטערט און דערשראקן, ביז איך האב פארשטאנען אז מלאכים זענען געשיקט 

געווארן צו מיר פון הימל זיי זאלן ענטפערן אמן אויף מיין ברכה.
ונפשו  ישיבנו  ומי  באחד  "והוא  יג(:  כג  )איוב  פסוק  די  צחות  בדרך  געטייטש  איך  האב 
אותה ויעש", וואס ביי די תפילות פון ראש השנה ווערט עס אויסגעפירט מיט די ווערטער 
'נורא וקדוש': עס איז באקאנט אז דער וואס ענטפערט אמן, פארענדיגט די ווערטער פון 
דער וואס זאגט די ברכה, אויב אזוי, וואס זאל טוהן א מענטש וואס מוז אליינס זיין אין 
א שטוב, און האט נישט ווער ס'זאל אים ענטפערן אמן? אויף דעם שטייט: 'והוא באחד' 
– ווען א מענטש זאגט א ברכה אליינס, 'ומי ישיבנו' - און עס איז נישטא ווער עס זאל 
אים ענטפערן אמן, 'ונפשו אותה ויעש - נורא וקדוש' – אויב זיינע ברכות ווערן געזאגט 
מיט א גלוסטעניש צו השי"ת און א דערהויבנקייט, ווערט פון זיי באשאפן א מלאך 'נורא 

וקדוש', וואס ער וועט ענטפערן אמן אויף זיין ברכה.
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ׁשּו מֹוְסֵדי ָאֶרץ
ְִרֲע חּו ַוּי

ָ ִנְפּת רֹום 
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ֲאֻרּבֹות 
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ן ִאין ִזיְך ַסיי  ָרכֹות ֶוועְלֶכע ָהאּבְ יי ּבְ ּבַ
ה ָהאט ֶמען ִאיְנִזין: ׁשָ ּקָ ַבח אּון ַסיי ּבַ ׁשְ

ָרָכה ֶזעֶנען ֶאֶמת אּון  י ּבְ י ֶוועְרֶטער פּון ּדִ ּדִ
ַהְלַואי ַאז ֶעס ָזאל ְמקּוָים ֶוועְרן

ָרָכה י ּבְ ָוָנהּדִ י ּכַ ָרָכהּדִ י ּבְ ָוָנהּדִ י ּכַ ּדִ
ְנִטיַלת ָיַדִים, ִציִצית 

ין ִפּלִ ָרכֹות פּון ֱאֶמתּתְ ֶטע ּבְ 3 ֶעְרׁשְ
ת מֹוִדים ְרּכַ ֱאֶמתשמו"ע אּון ּבִ

ָרכֹות ֱאֶמת אּון ַהְלַואיְוַהֲעֶרב ָנא ֲאֶלע ַאְנֶדעֶרע ּבְ
ֱאֶמת אּון ַהְלַואיפּון שמו"ע

ת ֱאֶמתנֹוֵתן ַהּתֹוָרה ְרּכַ ָרָכה ַפאר ּבִ י ּבְ ּדִ
ֲהִנים ֱאֶמתכֹּ

ָמה ר ָיַצר, ֱאלַֹקי ְנׁשָ ת ּכֲֹהִניםֱאֶמתֲאׁשֶ ְרּכַ ַהְלַואיּבִ

יז  יָנה ּבִ ְכִוי ּבִ ֶ ַהּנֹוֵתן ַלׂשּ
ֵעף ּכַֹח ַהּנֹוֵתן ַלּיָ

ֲעִריב ֲעָרִבים ֱאֶמת ַהּמַ
ָרֵאל ַאל ִיְשׂ ֱאֶמתָגּ

ָרֵאל ֱאֶמת אּון ַהְלַואיַהּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים אֹוֵהב ַעּמֹו ִיְשׂ
יֵבנּו ּכִ ֱאֶמת אּון ַהְלַואיַהׁשְ

ח ּבַ ּתַ ָאַמר, ִיְשׁ רּוְך ׁשֶ יׁשֱאֶמתּבָ ַהְלַואיַקּדִ

אֹורֹות  ת - שמו"עֱאֶמת אּון ַהְלַואייֹוֵצר ַהּמְ ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ֱאֶמת אּון ַהְלַואיְמַקּדֵ

ה ת – ִקידּוׁשֱאֶמת אּון ַהְלַואיַאֲהָבה ַרּבָ ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ֱאֶמתְמַקּדֵ

יִקים"  עם ֵסֶפר "אֹור ַצּדִ ם ּדֶ ׁשֵ ה ּבְ ִפיּלָ ֶרעְנְגט ַא ּתְ ֶבט מּוָסר" ֶוועְרט ֶגעּבְ ִאין ֵסֶפר "ׁשֵ
יים ֶעְנְטֶפעְרן ָאֵמן: ן ִריְכִטיג ּבַ וער ִאיְנִזין צּו ָהאּבְ ּוֶ ַפאר ִדי ֶוועְלֶכע ֶעס ִאיז ֵזיי ׁשְ

ַנת  ּוָ ּכַ ן  ְלַכּוֵ ּכַֹח  י  ּבִ ְוֵאין  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ֲאִני  ׁשֶ ְלָפֶניָך  ְוָידּוַע  לּוי  ּגָ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ִעם  י,  ִלּ ׁשֶ ָאֵמן  ַנת  ּוָ ּכַ עֹוָלה  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי  ָלֵכן,  ָראּוי,  ּכָ ָאֵמן 
ָראּוי. ּכָ ָאֵמן  ת  ֲעִנּיַ ַנת  ּוָ ּכַ ן  ְלַכּוֵ ַהּיֹוְדִעים  ִֹריִדים  ַהְשּ ֵמאֹוָתם  ָאֵמן  ַנת  ּוָ ּכַ

ָרכֹות פּוֶנעם ַדאֶוועֶנען י ּבְ יים ָזאְגן ָאֵמן אֹויף ּדִ ָוָנה ּבַ י ִריְכִטיֶגע ּכַ ּדִ

ַבח  ָרכֹות פּון ׁשֶ י ּבְ יי ּדִ ּבַ
ָהאט ֶמען ִאיְנִזין:

י ֶוועְרֶטער ֶזעֶנען ֶאֶמת  ּדִ
אּון ִאיך ְגֵלייּב ֶדעִרין

ה  ׁשָ ּקָ ָרכֹות פּון ּבַ י ּבְ יי ּדִ ּבַ
ָהאט ֶמען ִאיְנִזין:

ה ָזאל  ׁשָ ּקָ י ּבַ ַהְלַואי ַאז ּדִ
ְמקּוָים ֶוועְרן

אּור ֲהָלָכה ָשם;   רּוָרה קכד כה, ּוְרֵאה ּבֵ ָנה ּבְ ִמיד אֹות נט-סא; ִמׁשְ ֶכת ּתָ ְמקֹורֹות:  שו"ע או"ח קכד ו; ָמֵגן ַאְבָרָהם ָשם י;  של"ה ַמּסֶ
ֶרק ג ְסִעיף ח. ֶרק כג;  נֹוְטֵרי ָאֵמן ח"ב ּפֶ ִמיד ּפֶ עֹוַלת ּתָ

ווי טייער איז די ווערד פון יעדע 'אמן'! 
שטעלט אייך פאר, א איד זיצט ביי זיך אין שטוב, און 
גלוסט זייער שטארק צו ענטפערן 'אמן' מיט א ציבור, 
אבער ער קען עס נישט טוהן, ווייל אין די געגנט איז 

נישטא קיין מנין... 
און וואס וועט פאסירן ווען אין איינע פון די טעג וועט 
ער יא קענען ענטפערן 'אמן' אזוי ווי ער גלוסט? לאמיר 

ליינען די פאסירונג וואס איז פאר אונז:
אויפגעציטערט  האט  זייגער  פונעם  קלינגען  שווערע  צעהן  די 
דאס שטילקייט פונעם קליינעם שטוב, און ס'האט אויפמערקזיין 
געמאכט די באלעבאסטע, די פרוי ברוד. זי איז געווארן אנגעצויגן, 
זי קניישט איין איר שטערן, און גיבט נאכאמאל א שנעלע בליק 

אויפן גרויסער זייגער: האט נישט פאסירט דא א טעות?
אזייגער  צעהן  צייט,  פונקטליכע  דאס  געוויזן  האט  זייגער  די 

אינדערפרי! 
אום זעקס מיט דרייסיג, ווען די גאסן זענען נאך אפגעוואשן מיט 
זיך ערגעץ איז  זון באהאלט  די  פון אינדערפרי, און  ]טל[  די טוי 
די מזרח זייט, איז איר מאן ר' חיים בנימין ארויס פון שטוב צום 

שוהל, און פון דעמאלטס האט ער זיך נישט באוויזן! 
'איך וועל צו ווארטן נאך אביסל', האט די פרוי באשלאסן, און זיך 

גענומען צו די שטוב באשעפטיגונג.
נאך  און  גערוקט,  ווייטער  זיך  האבן  זייגער  פונעם  ווייזער'ס  די 
הויכע  מיט  אויסגערופן  זייגער  די  האט  מינוט  זעכציג  פונקט 

קלינגען אויף די עלעפטע שעה. 
די פרישטיג ווארט אויפן טיש פארשעמט, און דער בעל הבית... 

איז נישטא! 
ווער ווייסט וואס עס האט פאסירט מיט אים?

ביטערע זכרונות קומען איר ארויף אין איר מוח, בילדער פון די 
אין  קאמעניסטן;  די  אונטער  געלעבט  מ'האט  וואס  יארן  לאנגע 
אין  שטאט טאשקענט...  אין  סוף  צום  און  אומן,  אין  מעז'יבוש, 
יעדע פלאץ זענען געווען די אויגן פון די וואס האבן פאר'מסר'ט. 
פארטרייבן  און  תפיסה  אין  איינשפרן  פון  ציטער  שטענדיגע  א 
צו  געברויך  א  און  גענומען,  זיי שטענדיג ארום  סיביר האט  קיין 
באהאלטן א יעדע זאך וואס ס'האט געשמעקט פון אידישקייט. 

אבער ר' חיים בנימין, וואס איז געווען א ברעסלעב'ער חסיד מיט 
אלע סטרונעס פון זיין הארץ, האט נישט נאכגעלאזט אויף א קוצו 
של יו"ד. ער האט זיך איבער געגעבן צו די חינוך פון זיינע קינדער, 
עס  אז  ווערד,  און  טייערקייט  ריכטיגע  דאס  זיי  אין  אריין  לייגט 
איז נישטא קיין ווערד צו קיין שום זאך, אויסער די תורה מיט די 
זיין. מיט גרויס  זיך מוסר נפש  זיי דארף מען  וואס אויף  מצוות, 
חכמה איז אים געלונגען צו אפהאלטן זיינע קינדער פון צו דארפן 

גיין אין די רעגירונג'ס שולע.
און ס'איז געווען ווען ער פלעגט פארשווינדן ווערן אויף א פאר 
טעג, און נאכדעם צוריק קומען מיט א שמייכל אויפן פנים, נאך 
וואס ס'איז אים געלונגען צו זיין אויף דעם ציון הק' פון זיין רבי'ן 

אין אומאן. 
אפגעהאלטן  ער  איז  איינמאל  ווען  געדענקט  גוט  האט  זי 
געוןוארן אין מאסקאווע, און איז גענומען געווארן צו די פאליציי 
באשלאסן  זיי  האבן  אויספארשונג  לאנגע  א  נאך  אן  סטאנציע, 
כדי  און  שבת,  געווען  איז  טאג  יענע  אבער  באפרייען,  צו  אים 
ווערן באפרייט האט ער געדארפט חתמ'נען אויף דאס  ער זאל 

באפרייאונג צעטל. 
"שבת איז היינט, איך וועל נישט קענען חתמ'ענען!" האט ער 
געענטפערט פאר די אויספארשער, און ער האט ענדערשט 
באשלאסן צו בלייבן אין תפיסה ביז מוצאי שבת, ווען ער 
טאנצט פון שמחה אז ער איז בייגעשטאנען די נסיון. 
זיך געוואונדערט די  וואס איז יעצט?' האט  'און 
איבערגעגעבענע ווייב, 'נאך אלעם זענען מיר 
קען  דא  לאנד!  הייליגן  אינעם  שוין  דאך 

יעדער איד ארויס גיין דאווענען, ווען מ'דארף נישט ציטערן פון 
א מסירה, אדער פון איינשפארן אין ארעסט הויז. און וויפיל צייט 
נעמט צו דאווענען שחרית אין א וואכן טאג? איין שעה? צי איין 

שעה מיט א האלב?'
זיך  האט  ברק  בני  אין  געסל  די  פענסטער.  פון  ארויס  בליקט  זי 
שוין אנגעווארעמט מיט א איינגענעמען זון, צוויי יונגע מענטשן 
– זעהט זי – וויאזוי זיי רעדן, א בחור'ל איילט זיך אין בית המדרש 
אריין, אבער אויפן גאנצן לענג פונעם געסל האט זיך נישט באוויזן 

דאס געשטאלט פון איר מאן ר' חיים בנימין. 
איז  טיר  ביים  טיר,  אויפן  קלאפן  געהערט  זיך  האט  אינצווישן 
האט  זי  וואס  גאלינסקי,  רעביצין  די  טאכטער  איר  געשטאנען 
געקומען  איז  זי  און  עלטערן,  אירע  פון  ווייט  נישט  געוואוינט 
באגריסן אירע עלטערן, וואס האבן שוין זוכה געווען סוף כל סוף 

ארויס צו גיין פון אונטער די הערשאפט פון די קאמעניסטן.
האט  דאווענען!"  די  פון  געקומען  אהיים  נאכנישט  איז  "טאטי 

געזאגט די מאמע ווען עס הערט זיך א ציטער אין איר שטימע. 
"אויב אזוי, וועלן מיר ארויס גיין אים צו זוכן!" האט געזאגט די 
טאכטער, און זי האט זיך געוואנדן צו איר מאן, הגאון רבי יעקב 

ארויס  זיי  זאל  ער  זצ"ל,  גאלינסקי 
העלפן אין דעם. 

אין  צופריה  געגאנגען  איז  "ער 
הרב  געזאגט  האט  שוהל?" 
לאמיר  אזוי,  "אויב  גאלינסקי, 
אויפזוכן  צו   אים  אנהויבן 
געגנט!".  די  פון  שוהל   אינעם 
זיך  געגנט האט  די  אינעם שוהל פון 
מנין  לעצטע  דאס  געענדיגט  יעצט 
שחרית, די פארבליבענע וואס זענען 
שוהל,  אין  יעצט  ביז  געווען  נאך 
ווען  האבן עס שוין אויך פארלאזט, 
איז  בייטל  תפילין  און  טלית  זייערע 

אין זייערע הענט.
הרב גאלינסקי איז אריין אינעווייניג, 
אויפן  קוק  א  ער  גיט  בליק  זיין  מיט 
גאנצן שוהל, אה, דא אין ווינקל נעבן 
די ספרים שאנק, האט ער אנטדעקט 
א באקאנטע געשטאלט: זיין שווער, 
פון  שטראל'ט  וואס  פנים  א  מיט 
צוזאם  לייגט  פרייד,  און  שמחה 
ליפן  זיינע  און  שטאט,  תפילין  זיינע 

טשעפשען ווערטער.
ער האט זיך דערנעטערט צו אים. 

געוואלט  ער  האט  "טאטע", 
אויפמערקזאמקייט,  זיין  אויפוועקן 
מאמע  די  שפעט...  שוין  "ס'איז 

זארגט זיך שוין...".
ר' חיים בנימין קוקט אים אן, און עס 
דערקענט זיך אז זיין גייסט שוועבט 

נאך אין די עולמות העליונים.
וואספארא  "וואספארא פארגעניגן! 
צו  פראבירט  ער  האט  זכות!" 
איידעם,  זיין  פאר  געבן  פארשטיין 
אהיים,  באגלייט  אים  האט  וואס 
געווען  מיר  זענען  יארן  "אזויפיל 
זייער  קאמעניסטן!  די  אונטער 
נישט  מיר  האבו  תפילות  אסאך 
זוכה געווען צו דאווענען מיט א מנין, 
און  'ברכו'  געהאט  מיר האבן שאדן 
...'אמן'!  און  'קדיש'  און  'קדושה' 
וואלט  וואס  אמן'ס  אסאך  זייער 
ס'איז  און  ווערן  געזאגט  געקענט 

פון  לאנד,  הייליגן  אינעם  דא,  יעצט  און  געווארן!  געזאגט  נישט 
זעקס און א האלב צופריה, איז דא איין מנין נאכן צווייטן, און אידן 
זאגן דא ברכות און איך קען ענטפערן 'אמן', און נאך א 'אמן' און 
נאך איינס... קענסטו דען פארשטיין די גלוסטעניש פון די זעהל 
וואס גליסט יעצט אנצופילן וואס עס פעלט איר, אריין צו כאפן 

נאך און נאך 'אמן' וואס ווערט דא געזאגט פאר יעדן איד?!"
טרערן האבן זיך פארזאמלט אין די אויגן פון הרב גאלינסקי. ער 
האט גוט געשפירט וויאזוי זיין שווער, ר' חיים בנימין, ווייסט און 
און  'אמן',  יעדע  פון  ווערד  ריכטיגע  דאס  איינדערקענען  טוהט 
צוקוקן  נישט  קען  דיאמאנטן  פון  בארג  א  זעהט  איינער  ווי  אזוי 
ווי אזוי זיי וואלגערן זיך אויף די ערד אן קיין שום באדייט, וועגן 
דעם איז ער איבער געבליבן אין שוהל, כדי אריינצוכאפן פון זיי 

מער און מער...
ער לאזט  ווען  כ"א כסלו תשל"א,  געווארן  נפטר  איז  ברוד  הרב 
איבער נאך זיך א דור ישרים מבורך, חסידים און אנשי מעשה, 

וואס גייען בדרך התורה.
)נוטרי אמן ח"ב עמוד שיז(


