
ושכנתי בתוכם – איז געזאגט געווארן לדורות

פון אייביג אן איז געווען אין יעדע אידיש הארץ א ספעציעלע כבוד צו א שוהל, אין יעדן 
פלאץ. פון ווען ס'איז חרוב געווארן די בית המקדש, דורך אונזער זינד, איז געווען דאס 

שוהל פאר אונז צו א באשיץ און באהעלטעניש אין יעדע צייט פון ענגשאפט.
פון וואו האבן די שוהלן אזא הייליקייט, מיט וואס איז גרוס זייער כח, וויאזוי איז די וועג 
מיר זאלן זיך אויפפירן ווען מ'איז אין זיי? לאמיר פראבירן אביסל צו לערנען אויף דעם 

אין אונזער באשרייבונג:
מיר וועלן אנהויבן מיט צוויי באקאנטע קושיות אויף די לשון פון די פסוק ביי אונזער 
דא  שטייט  פארוואס  איינס.  בתוכם":  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  ח(  כה  )שמות  פרשה 
"ועשו לי מקדש", דא רעדט מען דאך נאר פונעם משכן? צווייטנס. די משכן דארף דאך 
"ושכנתי  פסוק  אין  שטיין  געדארפט  וואלט  אזוי,  אויב  שכינה,  די  פאר  וואוינונג  א  זיין 

בתוכו"?
נאר צו פארשטיין דעם ענין, לאמיר אריינטראכטן אין די ווערטער פון זוהר הק' )נשא קכו 
א(: "ועשו לי מקדש - סתם, דכל בי כנישתא דעלמא מקדש איקרי, ושכינתא אקדמת 
לבי כנישתא". ]און דא האבן אונז די וועטער פון זוהר הק' איבער געטיישט אויף אונזער 
שפראך: עס שטייט ועשו לי מקדש סתם, ווייל יעדע שוהל ווערט אנגערופן 'מקדש', 

און די שכינה פעדערט זיך צו קומען אין שוהל[.
זוהר איז ארויסגעברענגט די סיבה  ווערטער פונעם  אין די 
צו  'מקדש', דאס איז אונז  פארוואס עס שטייט אין פסוק 
אויף  נאר  געווארן  געגעבן  נישט  איז  מצוה  די  אז  לערנען, 
פלאץ  יעדע  אין  ווייל  לדורות,  אויף  אויך  נאר  דעמאלטס, 
בויען  דארפן  זיי  וועלן  באזעצן,  דארטן  זיך  ועלן  אידן  וואו 
דארטן א שוהל – א משכן פאר די שכינה, און אויב זיי וועלן 
קומען  וועט  השי"ת  אז  פארזיכערט  זיי  זענען  טוהן,  אזוי 

דארטן רועהן.
צום  צו  לייגט  פרשה,  אונזער  אין  האהל'  'פתח  ספר  אין 
זוהר, וועגן דעם איז די לשון פון די פסוק "ושכנתי בתוכם" 
מיט א לשון רבים, אונז צו לערנען, אז השי"ת האט נישט 
די  אויף  נאר  'ושכנתי בתוכם'  פון  צוזאג  די  די  באגרעניצט 
יעדע  אין  נאר  אליינס,  המקדש  בית  די  אויף  אדער  משכן 
די  דורות.  קומענדיגע  די  אין  בויען  וועט  מען  וואס  שוהל 
זאך איז אויך מרומז אין די ווארט "בתוכם" וואס איז ראשי 

התיבות "בתי כנסיות ובתי מדרשות".

בית מקדש מעט

ביי אלעמען איז באקאנט דעם אויסדרוק אז א שוהל ווערט 
אנגערופן 'בית מקדש מעט'. די מקור פון די אויסדרוק איז 
כה  "לכן  טז(:  יא  )יחזקאל  נביא  דעם  פון  ווערטער  די  אין 
ָוֱאִהי  בארצות  הפיצותים  וכי  בגויים  הרחקתים  כי  ה'  אמר 

להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם", וואס אויף דעם זאגן חז"ל )מגילה כט א(: 
"דאס זענען די בתי כנסיות און די בתי מדרשות וואס זענען אין בבל". 

דאס צוגלייכן די קדושה פון א שוהל צו די בית המקדש, טרעפן מיר אין אסאך פלעצער, 
צ.ב.ש. רבי יהונתן אייבשיץ שריבט אין זיין ספר 'יערות דבש' )חלק א דרשה ז(: "אז די 

קדושה פון א בית הכנסת איז ממש אזוי ווי די קדושה פון די היכל".
גאר א אינטערסאנטער ענין שרייבט רבי אליהו הכהן האיתמרי ]בעל 'שבט מוסר'[ אין זיין 
ספר 'אגדת אליהו' אויפן ירושלמי )ברכות פ"ה ה"ו(: "איך האב געזעהן אין די מפרשים 
אין נאמען פון א מדרש, אז די שטיינער פונעם בית המקדש האט השי"ת צושפרייט - 
ביים חורבן - אין די גאנצע וועלט, אזוי ווי עס שטייט )איכה ד א(: "תשתפכנה אבני קודש 
בראש כל חוצות", און אין יעדע פלאץ וואו עס איז געפאלן דארטן א שטיין, איז געבויעט 

געווארן אויף די פלאץ א בית הכנסת אדער א בית המדרש".
וועט  השלישי  המקדש  בית  די  אז  א(  כט  מגילה  )ח"א  המהרש"א  דער  שרייבט  נאך 
צוזאמען געשטעלט ווערן פון אלע שוהלן וואס איז געווען אויף די וועלט. לויט דעם, 
יעצט אין גלות, ווער עס שטייט אין א שוהל, איז אזוי ווי ער שטייט אין בית המקדש 

ממש.
די  פון  מקור  זייער  איז  שוהל  א  אין  זיך  מ'פירט  וואס  מנהגים  ווייניג  נישט 
הלכות וואס מ'האט זיך געפירט אין בית המקדש. צ.ב.ש.: די מנהג פון 
אנצינדן ליכט אין שוהל איז גענומען געווארן פון די מצוה פון אנצינדן 

)'כלבו' הלכות תפילה(. אזוי אויך, די הלכה אז די בנין פון  די מנורה אין בית המקדש 
די שוהל דארף זיין העכער פון די הייזער פון די שטאט, קומט פון דעם וואס דער בית 
המקדש איז געווען געבויעט אויף א בארג )'כד הקמח' ערך בית הכנסת(. אויך די הלכה 
אז ווען מ'גייט ארויס פון א שוהל דארף מען זיך ביקן, איז ווייל אזוי האט מען געטוהן ווען 

מ'איז ארויס פון בית המקדש )משנה ברורה סי' קלב ס"ק יח(.

כי ביתי בית תפילה

די תפילות וואס ווערן געזאגט אין שוהל, האבן א ספעציעלע סגולה צו ווערן אנגענומען, 
אזוי ווי חז"ל זאגן )ברכות ו א(: "א תפילה פון א מענטש ווערט נישט געהערט, נאר אין 
שוהל", נאך זאגן חז"ל דארטן: "רבין בר רב אדא האט געזאגט אין נאמען פון רבי יצחק: 
פון וואו ווייסט מען אז דער אויבישטער געפונט זיך אין שוהל, ווייל עס שטייט )תהלים 
פב א(: "אלוקים נצב בעדת א-ל". איז עס מסביר אין 'ילקוט מעם לועז' ביי אונזער פרשה 
)כה ח(, ווייל אזוי ווי די עבודה פון די קרבנות איז געטוהן געווארן נאר אין בית המקדש, 

אזוי אויך, דאס דאווענען וואס ווערט אנגערופן 'עבודה שבלב' איז נאר אין שוהל.

מה טובו אהליך יעקב

יעדן טאג אינדערפרי ווען מיר גייען אריין אין שוהל, זאגן מיר 
די פסוק )במדבר כד ה(: "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך 
שוהלן  די  אויף  השי"ת  מיר  לויבן  פסוק  די  אין  ישראל". 
וואס ער האט איינגעפלאנצט אין אונז, אזוי ווי דער ספורנו 
ספעציעלע  א  איז  הכנסת  בית  די  "אז  פסוק  די  טייטש 
וועט אננעמען די  וואו דארט רוהט השי"ת, און ער  פלאץ 
געבעהט פון די וואס דאווענען צו אים" און לייגט צו: "און 
ער האט געזאגט "מה טובו" ווייל נישט נאר פאר די וואס 
גוט'ס, נאר אויך פאר די  זיי טוהט השי"ת  דאווענען, פאר 

גאנצע וועלט".
קרוצן  אין  שטייט  געברענגט,  דא  ווערט  וואס  משל  די 
'נועם המצוות' )מצווה קנב(, דאס וועט אונז גוט  אין ספר 
איבערצייגן אויף אונזער גרוסער זכות וואס מיר האבן מיט 
וואס מיר האבן די מעגליכקייט צו קומען אין שוהל  דעם 

אין וועלעכן צייט מיר ווילן:
וואוינט  פלאץ  א  עפעס  אין  אז  פאר,  אייך  שטעלט 
באגרעניצט,  אום  זענען  כוחות  זיינע  וואס  מענטש  א 
גלייך  ווערט  אים,  צו  אריינצוגיין  ס'געלונגט  וועם  פאר 
רייך מאכן,  זיינע שוועריקייטן, ער קען אים  פון  געהאלפן 
זיינע  ער קען אים אויסהיילן, ער קען אים צושטעלן אלע 
דא,  איז  שוועריקייט  קליינע  איין  אבער  באדערפענישן. 
ער נעמט אויף די מענטשן נאר איין מאל אין א וואך, און 
אויך נאר אויף איין שעה... מיליאנען מענטשן פון די גאנצע 
וועלט ווילן אריינגין צו אים, אבער ער נעמט אויף נאר איין 
שעה אין א וואך. קענען מיר זיך פארשטעלן דעם גרויסן גליק 
פון א מענטש וואס האט באקומען א 'אריינגאנג קארטל' צו דעם ספעציעלן מענטש, 

אפילו ווען ער קען אריינגיין נאר אויף איין מינוט?!
ווייל אין די מינוט וועט ער אים קענען ארויס העלפן פון זייער אסאך שווערע פראבלעמען 
וואס ער פלאגט זיך שוין מיט זיי אסאך יארן, און ער וועט קענען אנהויבן א נייעם לעבן 

אן קיין שוועריקייטן!
יעדן  אויף  'אריינגאנג קארטל'  א  א מענטש האט באקומען  אייך פאר,  יעצט, שטעלט 
טאג, ד.מ. אז אז אין יעדן טאג און אין יעדע שעה קען ער אריינגיין און רעדן מיט דעם 
ספעציעלן מענטש, אום באגעניצט. קענען מיר דען בכלל שאצן די גרויסע זכות וואס 
דער מענטש האט פארדינט?! פון יעצט און ווייטער ווערט זיין לעבן 'מעין עולם הבא' – 
ער האט שוין נישט מער קיין צרות מיט דאגות, ער קען זיצן אין שטוב א גאנצן צייט, אן 

צו דארפן ארבעטן, אויף פרנסה וועט שוין א אנדערער זארגן...
מיר האבן אויך צו דעם זוכה געווען! מיר האבן זוכה געווען צו א 'אריינגאנג קארטל' א 

יעדן טאג צום היכל פונעם מלך מלכי המלכים – וואס קען אלעס טוהן, נישט נאר 
איין שעה און איינמאל אינעם לעבן, נאר יעדן טאג, אין יעדע צייט און אין יעדע 

מיר  קענען  אונז  און  אונז,  פאר  געעפנט  היכל  פונעם  טירן  די  זענען  מינוט, 
בעטן פון אים אלעס וואס מיר ווילן. איז דען דאס נישט קיין סיבה אז מיר 

זאלן זיך פרייען און לויבן השי"ת אויף דעם?!
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

ישועות אין זכות פון ענטפערן אמן 
די  געווען  מסביר  אזוי  האט  מסלאנים  ר"א  הרה"ק 
פסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם": אין די צייט 
זיין  רוהען  געמאכט  השי"ת  האט  המקדש,  בית  פון 
נאמען אין זיין וואוינונג, און דורך די קרבנות האט מען 
זוכה געווען צו א ליכטיקייט און א שפע. אבער אויך 
קענען  גלות,  אין  זענען  מיר  ווען  צייטן  היינטיגע  אין 
זכות פון דאווענען  זיין צו די שפע, אין די  זוכה  מיר 
אנשטאט  איז  תפילה  דאס  ווייל  שוהל.  אין  בציבור 
דאווענען  וואס  די  און  קרבנות,  די  פון  עבודה  די 
בציבור זענען זוכה צו ענטפערן 'אמן' וואס טוהט אין 
די צוויי נעמען פון השי"ת,  זיך ענהאלטן בגימטריה 
צ"א  צוזאמען  באטרעפט  עס  וואס  אדנ"י,  ]הוי"ה- 
אזוי ווי 'אמן'[, און דורך ענטפערן 'אמן' ברענגט מען 
צו אז די נאמען פון השי"ת זאל רוהען צווישן אונז, 

און פאר אונז משפיע זיין ברכות און ישועות.
א רמז צו דעם, קענען מיר טרעפן אין די ראשי תיבות 
פון די ווערטער 'פועל ישועות אתה' וואס מ'זאגט ביי 
די ברכה פון 'אהבה רבה', וואס דעס באטרעפט אויך 

צ"א, אזוי ווי די גימטריה פון אמן. 
)'נחל איתן' פרשת תרומה( 



א גרויסער צדיק און א דערהויבערנער איד איז געווען רבי יעקב יוסף הערמאן, וואס מ'האט אים גערופן דער "חפץ חיים" פון אמעריקא. ער איז באוואוסט געווען מיט זיין אויסטערלישע 
ערליכקייט, און מיט זיין אויסערגעווענליכע הקפדה צו דאווענען מיט א מנין. און דאס זאל נישט זיין גרינג אין ענקערע אויגן, ער איז געווען א גרויסער סוחר, און איז געפארן מיט די 
באהן און מיט די שיף אויף זייער ווייטע פלעצער, און פון דעסוועגן קענען מיר רעכענן אויף די פינגער פון איין האנט וויפיל מאל ער האט געצווינגענערהייט – אן קיין ברירה – געדאוונט 
ביחידות. איינמאל, איז ער צוריק געקומען פון א ווייטע רייזע אין איירופא, ווען ער איז גליקליך און צופרידן, נישט אויף זיין הצלחה אין די ביזנעס, נאר אויף א אנדערע גרויסע הצלחה, 
און ער האט אזוי געזאגט: "אין דבר העומד בפני הרצון, ס'איז נישטא אזאך וואס קען זיך אקעגן שטעלן דאס ווילן" – אין מיין לאנגע רייזע, האב איך נאר צוויי מאל שאדן געהאט דאס 

דאווענען מיט א מנין!'.
ער האט אריינגעלייגט זייער אסאך פלאג און מח אויסצורעכענן די וועג פון זיין רייזע, כדי ער זאל זיך נישט טרעפן אין א פלאץ וואו ס'איז נישטא דארט א מנין, א גאנצע צייט איז ער 
געווען פארטראכט אז עס זאל אים נישט אנטרעפן די גרויסע אומגליק פון וואס ער האט אזוי שטארק געציטערט, אז ער וועט דאענען ביחידות אן א מנין. און איין טאג האט עס כמעט 

פאסירט... 
ר' יעקב יוסף האט זיך דעמאלטס אויפגעהאלטן אין די שטאט לייפציג וואס איז אין דייטשלאנד, 
און האט געוואלט ארויפגיין אויפן באהן, און דורך איר אנקומען קיין לאנדאן. אבער ער האט 
גלייך אויסגערעכנט אז אויב וועט ער פארן מיט די באהן, וועט ער שאדן דאס דאווענען מעריב 
מיט א מנין – און די זאך קומט זיכער נישט אין באטראכט! ער האט אויסגעוועלט די אנדערע 
מעגליכקייט, וואס איז מער טייער און מער א סכנה – וואס דאס איז צו פליעהן מיט א עראפלאן. 
– נאר אויך  זייער טייער  נישט נאר   – יענע יארן איז דאס פליעהן מיט א עראפלאן געווען  אין 
ערלויבט  זיך  האבן  מענטשן  ווייניג  נאר  צייטן.  היינטיגע  אין  ווי  מער  אסאך  סכנה,  גרויסע  א 
געווען  נישט  איז  יוסף  יעקב  רבי  און  פליהען,  צו  זיין  גרייט  און  סכנה  די  אויף  קוקן  צו  אוועק 
אריינגערעכנט צווישן די מענטשן. אבער, יעצט האט זיך געמאכט פאר אים אזא פארלעגנהייט: 

קען מען דען שאדן האבן דאס דאווענען מיט א ציבור???
ער איז טאקע געפליהען מיטן עראפלאן, און געלאנדעט אין לאנדאן, ער האט זיך צוגעאיילט 
צום הויז פון רבי אליהו אליעזר דסלר ]וואס איז שפעטער באקאנט געווארן מיטן נאמען פון 
איז  ער  ווען  הויז  אין  אים  ביי  איינגעשטאנען  ער  איז  פריער  וואס  מאליהו'[,  'מכתב  ספר  זיין 
געווען אין אמעריקא. ער האט אים געבעטן אז ער זאל פאר אים צושטעלן א מנין צו דאווענען 
מעריב. די זייגער איז שוין געווען שפעט, אבער הרב דסלר וואס האט געפילט א הכרת הטוב 
צו ר' יעקב יוסף'ן, האט נישט אפגעזאגט זיין בקשה. ער האט זיך אנגעטוהן, ארויס פון שטוב, 
און האט אנגעהויבן צו קלאפן אויף די טיר'ן פון שכנים, איין טיר נאכן צווייטן, ביז עס האט זיך 

פארזאמלט א מנין, און רבי יעקב יוסף האט געאטעמט אויף פריי...
זיין  פאר  געדאנקט  יוסף  יעקב  רבי  האט  אורחים",  הכנסת  ריכטיגע  א  געווען  איז  "דאס 
גאסטגעבער מיט א ווארעמקייט, ווי ער וואלט אים מיטן צושטעלן די מנין געראטעוועט זיין 

לעבן.
האט  ער  וואס  פרייז  טייערע  די  פליעהן?  דאס  וועגן  דערלייגט  טאקע  יוסף  יעקב  רבי  האט 
אויסגעגעבן וועגן 'דאווענען בציבור'? מיט די צייט, איז מען געוואר געווארן, אז נישט נאר אז ער 

האט נישט דערלייגט, נאר ער האט אויך פארדינט! 
ערשטנ'ס, אויב וואלט ער געפארן מיטן באהן, וואס עס פארט נישט אזוי שנעל ווי א עראפלאן, 
אים  האט  וואס  ביזנעס  א  אין  הצלחה  א  פון  געלעגנהייט  ספעציעלע  א  דערלייגט  ער  וואלט 
אפגעווארט אין לאנדאן, און ער האט צו דעם דערגרייכט נאר דורך זיין שנעלען אנקומען מיטן 

עראפלאן. 
ערלויבט  נישט  אים  מען  וואלט   – באהן  די  מיט  אנגעקומען  ער  וואלט  אויב  צווייטנ'ס, 
אריינצוקומען אין לאנדאן, ווייל ער האט נישט געהאט מיט זיך א 'וויזע' אריינצוגיין אין לאנדאן, 

)אין די פריערדיגע יארן, כדי אריינצוגיין אין לאנדאן, האט מען געמוזט האבן א וויזע(. 
און זייענדיג אויפן עראפלאן, איז דער באאמטער געווארן זייער באגייסטערט פונעם רבי יעקב 
יוסף, נאכן הערן פון אים פארוואס ער איז געקומען מיטן עראפלאן, וועגן דעם האט ער אים 
ערמעגליכט אריינצוגיין אן קיין וויזע, וואס דאס האט אים אויך איינגעשפארט דאס באצאהלן 
די אונטערשייד  ווי  זעלבע  די  געווען  וויזע איז  א  צו באקומען  פון  די סומע  וואס  וויזע.  די  פון 
צווישן א טיקעט מיט די באהן און א טיקעט אינעם עראפלאן. איז אויסגעקומען אז דורך דעם 
וואס ס'האט אים נישט געקאסט דאס מאכן וויזע, איז דאס פרייז פון פליהען מיטן עראפלאן 
געווען דאס זעלבע ווי עס וואלט אים געקאסט ווען ער פארט מיטן באהן, אזוי האט רבי 

יעקב יוסף נישט דערלייגט אפילו איין סענט...
דאווענען  צו  אויף  זארגן  מ'טוהט  וואס  פון  נישט  מען  דערלייגט  קיינמאל  ווייל 

בציבור! 
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

דאס דאווענען בציבור לוינט זיך 

די כבוד וואס פאסט זיך אינעם פאלאץ פונעם קעניג

א וואונדערליכער חידוש שטייט אין ספר "נועם המצוות" )שם( אז די חיוב 
צו אכטונג געבן אין די כבוד פון א שוהל, איז מער גרויס פון דעם חיוב אין בית 
המקדש, ווייל אין בית המקדש איז געווען א נאטורליכע ציטער און מורא, וואס 
זיך  זיכער אז אין דעם דארפן מיר  וועגן דעם איז  דאס איז נישטא אין בית הכנסת, 

מער שטארקן.
אויסער וואס די ציבור איז מחוייב צו מכבד זיין א שוהל מיט כבוד און מיט מורא, איז דא 
א ספעציעלן ענין פאר א יעדן יחיד און יחיד צו זארגן אין דעם כבוד פונעם שוהל. דער 
אינעם  וואנט  איין  בויעט  "ווער עס  בית הכנסת(:  )'כד הקמח' ערך  רבינו בחיי שרייבט 
שוהל, אדער עפעס וואס, אפילו א קלייניקייט, און אפילו אויב ער האט אריינגעלייגט אין 

די וואנט א נעגל וועגן די געברויך פון די שוהל, איז עס א גרויסער זכות".
און עס ווערט דערציילט אויף דער זיידע פון רש"י וואס ער איז געווען א שמש אין שוהל, 
און ער פלעגט רייניגן די ערד פארן ארון הקודש מיט זיין לאנגע בארד, און וועגן דעם האט 
ער זוכה געווען אז ס'איז פון אים ארויס געקומען רש"י וואס האט באלויכטן די אויגן פון 

די אידן )ראה ספר חסידים קכח, וראשית חכמה שער היראה טו(.
חסידים דערציילן אויף הרה"ק דער שר שלום פון בעלזא וואס אין איינע פון זיינע נסיעות 
איז ער געווען אין די שטאט ברענזא, ווען ער איז אריין אין די שוהל, האט ער אין אכט 
גענומען אז די איינוואוינער פון שטאט האבן נישט געמאכט א אויסגעפלאסטערנעם ערד 
פארן שוהל, כדי צו שפארן די קאסטן פון די שוהל, און זיי האבן זיך באגענוגט מיטן בויען 

פיר ווענט און א דאך.
שוהל,  די  פון  בזיון  די  אויף  אנגעווייטיגט  געווארן  איז  זיין הארץ  וואס  שלום'  'שר  דער 
האט ער זיי געוואלט אויפמערקזאם מאכן אויף דעם, האט ער זיי געזאגט אויף א ווערטל: 
אוודאי ווייסן ענק אז אי"ה בקרוב ממש וועט קומען משיח צדקנו, און אונז אלע וועלן 
מיר ארויף גיין קיין ארץ ישראל. אזוי ווי די גמרא זאגט )מגילה כט א( אז עס וועלן ווערן 
אויסגעריסן אלע שוהלן פון חוץ לארץ פון זייערע פלעצער, און זיי וועלן ארויף גיין קיין 

ארץ ישראל.
דעמאלטס וועלן אלע אידן אריין גיין אין שוהל וואס איז אין זייער געגנט 

וואו זיי וואוינען, און משיח צדקנו וועט אויפהויבן די שוהל, און פליעהן מיט 
זיי קיין ארץ ישראל, אזוי ווי מיט פליגלען פון א אדלער, צוזאמען מיט אלע אידן 

אבער  שוהלן,  אלע  אין  גוט  זייער  איז  דאס  שוהל.  די  אין  געפונען  זיך  וועלן  וואס 
וועג ארויפצוגיין  א אנדערע  פון  וועלן דארפן טראכטן  פון ברענזא,  איינוואוינער  ענק 

און  פלאץ  זיין  פון  אויפהייבן  טאקע  זיך  וועט  שוהל  ענקער  ווייל  ישראל,  ארץ  קיין 
פליעהן אין די הויעך, אבער ענק וועלן בלייבן אונטן, ווייל ענקער שוהל האט נישט קיין 

אויסגעפלאסטערנעם ערד...
עס איז איבעריג צו פארצייכענען, אז די איינוואוינער פון די שטאט האבן באלד אנגענומען 
די רייד פונעם שר שלום, און זיי האבן גלייך צוגעזאגט שיינע סומעס געלט כדי צו קענען 

מאכן א שיינעם ערד פארן שוהל. )מרגליות הש"ס מגילה שם(.
די חשיבות פון ענפערן אמן אין א בית הכנסת

פון  מצוה  די  צווישן  פארבינדן  טוהט  וואס  רמזים  צוויי  ברענגען  מיר  וועלן  יעצט  און 
ענטפערן אמן צו א שוהל:

איינס. די ר"ת פון די פסוק נורא אלקים ממקדשיך )תהילים סח לו( איז אמן, דיר צו לערנען 
אז אין א שוהל ]דאס איז 'מקדשך'[ דארף מען מקפיד זיין ספעציעל אויף ענטפערן אמן. 
ווייל דער וואס הערט אז מ'לויבט דעם קעניג, און איילט זיך נישט אנצונעמען די לויב, 
טוהט ער פארשוועכן דעם כבוד פונעם מלך, און אויב עס איז אזוי אין יעדן פלאץ, איז 
אוודאי ווען ער הערט די לויב פונעם קעניג אינעם קעניגליכן פאלאץ, און ער ווייזט נישט 

ארויס אז ער טוהט באשטעטיגן דעם לויב, ווי הארב איז דאס )'קודש הלולים' שם(.
צווייטנס. נאך ווערט געברענגט אין ספר 'לחמי תודה' )דף פט( אז די פריערדיגע תקנה 
אז אין שוהל דארף זיין עשרה בטלנים – וואס זענען בטל פון זייער ארבעט און זיי לערנען 
דארטן תורה, איז געווען כדי עס זאל זיין שטענדיג אין שוהל צעהן מענטשן וואס ענטפערן 

אמן. א רמז צו דעם: בטלן איז בגימטריה צ"א, אזוי ווי גימטרייה פון אמן.
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די  נישט  האט  מענטש  א  אז  אויס,  זעהט  "עס 
שכר פון א ברכה, וואס דאס איז צעהן זהובים*, 
]אין מסכת חולין )דף פז א( ווערט געברענגט אז דאס ווערד פון א ברכה 
איז צעהן זהובים, און ווער עס נעמט עס אוועק פון זיין חבר דארף אים 
באצאהלן די סומע[, נאר אויף א ברכה וואס ער זאגט 
אקעגן אנדערע, און זיי ענטפערן אויף די ברכה 
'אמן', אבער אויף א ברכה וואס ער זאגט עס נאר 
פאר זיך, איז נישטא די שכר", )ש"ך חו"מ סי' שפב ס"ק ד(.

וועלעכע ברכה 
איז ווערד 

צעהן זהובים?

די יארצייט 
פון דעם 

רבן של ישראל 
בעל הש"ך

איז א' אדר ה' תכ"ז, 
ער ליגט אין 

העלישוי טשעכיי

זוז,   250 זענען  זהובים  *צעהן 
וואס אין די צייטן פון די גמרא 
איז עס געווען גענוג צו שפייזן 
מיט  יאר  איין  מענטש  א 
פאה  רע"ב  )זעה  אפערטל, 

פרק ח משנה ח(.


