
איש צדיק
אין די גאנצע תורה טרעפן מיר נישט איינער וואס ווערט אנגערופן מיט דעם טיטול 'צדיק', 
איש  "נח  ט):  (ו  עדות  תורה  די  זאגט  אים  אויף  וואס  נח,  איז  דאס  אליין,  איינער  אויסער 
צדיק תמים היה בדורותיו", און אויך דער אויבישטער אליינ'ס האט אים געזאגט: "כי אותך 

ראיתי צדיק לפני בדור הזה" (ז א).

סיבה  די  איבער  מפרשים  די  און  חז"ל  פון  ווערטער  די  אין  מיר  טרעפן  וועגן  עטליכע 
פארוואס נח איז אנגערופן געווארן מיט די איינגארטיגן טיטול. אין די ארטיקל וועלן מיר 
זיך קאנצעטרירן אין א אינטערסאנטער פשט וואס דער 'דברי ישראל' פון מאדזשיץ זצ"ל 
האט ערקלערקט, און הייבט אן זיינע ווערטער מיט די ווערטער פון די קדמונים (רבנו בחיי, 
כד הקמח ערך ברכה; ספר הגן - דרך משה ליום י"א; מהרח"ו אין די הקדמה צו 'עץ חיים') אז א 
איז  עס  וואס  טאג  יעדן  מקיים  איז  ער  אויב  נאר  'צדיק'  אנגערופן  נישט  ווערט  מענטש 
מרומז אין די אותיות פון די ווארט 'צדי"ק': ענטפערן צ' אמנים, ד' קדושות און י' קדישים, 

און זאגן די ק' ברכות, וואס די אלע זאכן זענען די יסודות פון אמונה.

אויב השי"ת אליין רופט אן נח 'צדיק', זאגט ווייטער דער 'דברי ישראל', איז זיכער אז ער 
האט אכטונג געגעבן אויף די פיר זאכן וואס זענען מרומז אין די ווארט צדיק, די זאכן וואס 

לויט די ראשונים קען א מענטש נישט אנגערופן ווערן צדיק אויב עס פעלט אים די זאכן.

א רמז צו דעם קענען מיר לערנען פון די לשון פון די פסוק וואס שטייט ביי נח (בראשית ח 
טז): "צא מן התיבה": די ווארט 'צא' באטרעפט אמן, און צו דעם, אויב מ'וועט צולייגן די 
אות א' פון די ווארט 'צא' צו די ווארט וואס איז נאך איר 'מן', וועלן מיר האבן די אויסשטעל 
געב  צא –  לנח"  אלוקים  אזוי: "ויאמר  פסוק  די  טייטשן  מען  קען  דעם  לויט  אמן'.  'צ  פון 
אכטונג צו ענטפערן אמן, און ווי אזוי וועסטו עס ריכטיג ערפילן? דורך ענטפערן צ' א-מן 

יעדן טאג.

צדק"ה תרומם גוי
טאג  יעדן  אמן'ס  ניינציג  די  ענטפערן  פון  תקנה  די  למעשה, 
שוין  זענען  יסודות  אירע  און  תקנה,  פריערדיגע  א  שוין  איז 
געבויעט אין 'זוהר הקדוש' (תיקוני זוהר תקונא תמני סרי דף לג 
א) וואו דארט רעדן חז"ל איבער די ספעציעלע פארטיידיגונג 
וואס די מלאכי רחמים זאגן אויף די אידן ווען די מקטריגים 
ווילן עפעס זאגן אויף די אידן, און אזוי זאגן די מלאכים פארן 
אויבערשטן: רבון העולמים, זיי בינדן זיך יעדן טאג אן מיט די 
תפילין אויף זייער האנט און אויף זייער קאפ, און זיי ברענגען 
געטוהן  ווערט  וואס  צדק"ה,  פון  מתנה  די  טאג  יעדן  דיר 
אמנים,  צ'  ענטפערן  אויף  אכטונג  געבן  זיי  וואס  דעם  דורך 
און  התורה.  חומשי  ה'  די  לערנען  און  ברכות  ק'  קדושות,  ד' 
די  פון  מתנה  די  איבער  מלאכים  די  נעמען  עס,  זאגן  זיי  ווען 
אידן, און געבן עס איבער פארן באשעפער דער קעניג פון די 

וועלט, און ער נעמט עס אן און ער ערפילט זייערע געבעטן.

פון  תשובה  דרכי  דער  הרה"ק  רואי' [פון  לחי  'באר  ספר  אין 
מונקאטש זי"ע] אויפן זוהר הקדוש (דארטן) ערקלערט ער, אז 
ענטפערן די ניינציג אמן'ס און די אנדערע דברים שבקדושה 
ווערט אנגערופן אין זוהר הקדוש מיטן נאמען "צדקה", ווייל 
עס ליגט אויף דעם מענטש צו טוהן די אלע זאכן, נישט כדי 
צדקה  מ'געבט  ווי  אזוי  נאר  שכר,  דעם  אויף  באקומען  צו 

פאר ארימעלייט, אויף א וועג אז עס זאל זיך דערקענען אז זיין 
גאנצע גלוסטן איז נאר צו טוהן א נחת רוח פארן באשעפער, און וועגן דעם זענען זיי מלמד 
זיין רעכטע האנט וואס  אויך אננעמען זיינע תפילות מיט  השי"ת זאל  אז  אים  זכות אויף 

ווערט אנגערופן ימין צדק.

די  פאר  התעוררות  א  מיט  געזאגט  אמאל  האט  זצ"ל  פינקוס  שמשון  רבי  הגאון  און 
וואס  סכום  די  פון  איינס  מענטש  א  פאר  פעלט  עס  אויב  וויסן,  זאלן  ענק  צוהערהער'ס: 
חז"ל האבן באשטימט ער זאל זאגן פון די דברים שבקדושה – די צ' אמנים, ד' קדושות, י' 
קדישים, ק' ברכות, איז ער שוין נישט קיין צדיק! עס איז נישט נאר עפעס א ענין פון נאך 
א אמן אדער ווייניגער, נאר פון די גאנצע געבוי פון א 'צדיק' – אויב פעלט אים איין 
אמן, די גאנצע געבוי פון דער צדיק פעלט! אזוי ווי א מענטש וואס פעלט אים איין 
פינגער, איז ער נישט א מענטש ווייניגער א פינגער – נאר עס פעלט שוין פון 
די שלימות פון דעם מענטש! אויך דא איז דא פאר אונז א מענטש א 'בעל 

מום' ('נפש שמשון' על סידור התפילה עמ' קלח).

ענטפערן אמן נאך די ברכות השחר
זיך  האט  ז"ל  רבי  זיין  אז  ברענגט  וויטאל  חיים  רבי  אר"י,  פונעם  תלמיד  גרויסער  דער 
געזארגט צו ענטפערן אויף די ברכות השחר פון עטליכע מענטשן יעדן טאג, און ער האט 
זיך אפגעשטעלט אויך אינמיטן די פסוקי דזמרה כדי צו ענטפערן אויף זיי, און דאס אלעס 
איז געווען כדי צו מקיים זיין די תקנה פון ענטפערן ניינציג אמן'ס (זעה 'פתורא דאבא' ענין 

ברכות השחר ה).

ניינציג  די  זאגן  פון  הלכה  די  געברענגט  האבן  יג)  ו  ברורה  משנה  אין  פוסקים (זעה  די  אויך 
אין  חברותא  א  מיט  השחר  ברכות  די  זאגן  צו  מנהג  די  צו  מקור  א  אלץ  טאג  יעדן  אמן'ס 
ניינציג  פון  סומע  די  צו  אנקומען  גרינג  מען  קען  מנהג  די  איינהאלטן  דורך  וואס  שוהל, 
אמן'ס. און קלארע רייד אין דעם שרייבט דער 'שולחן ערוך הרב' (או"ח ו ט): "עס איז דא 
וואס פירן זיך, אז נאך וואס איינער האט געזאגט די ברכות השחר און מ'האט געענטפערט 
אויף זיי אמן, איז איינער פון די וואס האבן געענטפערט אמן זאגט איבער די ברכות השחר 
און מ'ענטפערט אויף זיי אמן, און אזוי טוהן די אלע וואס האבן פריער געענטפערט אמן, 

און זיי טוהען אזוי כדי צו ענטפערן ניינציג אמן'ס א טאג".

די אויפפירהונג באקומט א שטארקייט לויט די ווערטער פונעם הרמ"ע מפאנו (שו"ת סימן 
קט) אז צו די צאל פון ניינציג אמן'ס קענען מיר רעכענן נאר וואס עס זענען געענטפערט 

געווארן אויף די ברכות, און נישט נאך קדישים, 'הרחמן' א.ד.ג..

ענליך צו זיינע ווערטער שרייבט אויך רבינו משה זכות אין זיין פירוש אויפן זוהר (פר' וילך 
רפה ב ): די קדושות און די קדישים האט פון זיך אליין'ס יעדער וואס דאוונט אין שוהל. 
און  זארגן  זיך  ער  דארף  אמן'ס  ניינציג  די  זיין  מקיים  צו  אבער 
הערן די ברכות פון אנדערע, אזוי ווי אונז פירן זיך, און דאס 
איז אויך א אלטע מנהג פון ארץ ישראל. וועגן דעם זאגט די 
פסוק: (ישעיה כו ב) "גוי צדיק שומר אמנים" און נישט 'שומר 
קדושות', ווייל נאר ביים ענטפערן אמן דארף ער זיין א שומר 
און ווארטן כדי צו קענען זאמלען די סומע פון ניינציג אמן'ס 

יעדן טאג. 

פארן דאווענען שמונה עשרה
די  ענטפערן  צו  פאסיג  איז  עס  אז  האלטן  וואס  דא  איז  עס 
זיי  און  עשרה,  שמונה  דאווענען  פאר'ן  נאך  אמן'ס  ניינציג 
כרך  (תיקונים  חדש'  'זוהר  אין  וואס  דעם  פון  ראיה  א  האבן 
ב פד א) ווערט געברענגט אז ווער ס'האט נישט געענטפערט 
די ניינציג אמן'ס, זאל ער אינזין האבן ביי די פופצן ווי"ן פון 
צוזאמען  באטרעפן  זיי  וואס  וכו'  וקיים'  ונכון  ויציב  'אמת 
ניינציג. פון די ווערטער פונעם זוהר זעהט אויס אז מ'דארף 
דאווענען  פארן  אמן'ס  ניינציג  די  ענטפערן  אניאגן  טאקע 
קענען  זיי  ער  וועט  אזוי  ווי  נישט,  אויב  ווייל  עשרה,  שמונה 
געזאגט  ווערט  וואס  ויציב'  'אמת  פון  תפילה  די  ביי  משלים 
ספר  אויפן  אבא'  'בני  (הגהות  עשרה?  שמונה  דאווענען  פארן 

'פתורא דאבא' אין נאמען פון 'עטרת צבי פון זידיטשוב').

זאגן די צ' אמנים באשיצט און ראטעוועט
זכות  אין  אז  געברענגט  ווערט  א)  פג  שם  חדש  (זוהר  'זוהר'  אין 
וואס מ'גיט אכטונג צו מקיים זיין די תקנה פון 'צדק"ה', האט השי"ת רחמנות אויף זיינע 
באשעפענישן, און באשיצט די אידן פון יעדן שלעכטס, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק (משלי 

יד לד): "צדקה תרומם גוי", און נאך שטייט (ישעיה נט יז): "וילבש צדקה כשריון".

א מורא'דיגע מעשה ברענגט דער חיד"א אין זיין ספר 'מדבר קדמות' (מערכה א אות לג), 
קליקע  די  פון  פרוי  א  וועגן  שם,  בעל  יואל  רבנו  פון  אדם'  'תולדות  ספר  פון  נאמען  אין 
זי  געשיקט  איר  האבן  חבר'טעס  אירע  וואס  ברוש"א  געהייסן  האט  וואס  מזיקים  די  פון 

איז  זיך  ווען  ברכה,  געוויסע  א  פון  זוהן  דער  קינד,  קליין  א  פון  נשמה  די  צונעמען  זאל 
געשלאפן אויף איר בעט.

טשעפן  נישט  קען  זי  אז  געענטפערט,  זי  האט  וואונדער  גרויסער  די  צו  אבער 
מיט דעם קינד, וויל זיין מאמע האט געענטפערט אין דעם טאג די ניינציג 

אמנים. די ערציילונג איז פאר אלעמען באוויסט געווארן, ווייל אינצווישן 

פרשת נח
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די חשיבות פון ענטפערן ניינציג אמן'ס יעדן טאג
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

נח האט אכטונג געגעבן 
צו ענטפערן אמן 

ווערט  מענטש  א  אז  שטייט  קדמונים  די  אין 
געבט  ער  אויב  נאר  'צדיק'  אנגערופן  נישט 
טאג,  יעדן  אמן'ס  ניינציג  ענטפערן  צו  אכטונג 
לויט דעם זעהט אויס אז אויך נח וואס ווערט 
אנגערופן 'איש צדיק' האט זיכער איינגעהאלטן 

די תקנה.
א רמז צו דעם קענען מיר לערנען פון די לשון 
פון די פסוק וואס שטייט ביי נח (בראשית ח טז): 
"צא מן התיבה": די ווארט 'צא' באטרעפט אמן, 
א'  אות  די  צולייגן  מ'וועט  אויב  דעם,  צו  און 
נאך  איז  וואס  ווארט  די  צו  'צא'  ווארט  די  פון 
איר 'מן', וועלן מיר האבן די אויסשטעל פון 'צ 
אמן'. לויט דעם קען מען טייטשן די פסוק אזוי: 
צו  אכטונג  געב   – צא  לנח"  אלוקים  "ויאמר 
ענטפערן אמן, און ווי אזוי וועסטו עס ריכטיג 

ערפילן? דורך ענטפערן צ' א-מן יעדן טאג.

דברי ישראל [מאדזשיץ] פרשת נח

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

"ח"י ח"י יודך..."

האט זיך די פרוי אויפגעוועקט פון איר שלאף, און זי האט אנגעיאגט 
צו הערן די טענה'ריי צווישן ברוש"א מיט די וואס האבן איר געשיקט.

און עס זענען געווען וואס האבן געזאגט אויף דעם בדרך מליצה די לשון 
פון די פסוק (תהלים צא ז) "יפול מצדך אלף ורבבה מימינך", ד.מ. אז אין זכות 
(ד')  פיר  און  אמן'ס  "(צ')  ניינציג  די  זאגסט  דו  וואס  ד',  די  און  צ'  די   – צ'ד'ך  פון 

קדושות, יפלו מצדך אלף מזיקין ורבבה מימינך ('עוללות יהודה' תהלים שם).

נאך זענען געווען וואס האבן געברענגט אויף דעם די פסוק "כף אחת עשרה זהב מלאה 
קטורת" (במדבר ז יא) - 'זהב מלאה' באטרעפט ניינציג, און פון דא זעהט מען אז אויב א 
מענטש ענטפערט די ניינציג אמן'ס יעדן טאג, וועט אים באשיצן די זכות פונקט ווי די זכות 
פון קטורת וואס איר כח איז שטארק צו ראטעווען פון יעדע שלעכטע זאך (זעה 'תולדות 

יצחק - אלף המגן' עמ' נ)

און דער גאון רבי יצחק זילבערשטיין שליט"א דער רב פון רמת אלחנן האט געזאגט: ווי 
עס איז באקאנט, די מאה ברכות האט מען מתקן געווען כדי מ'זאל געראטעוועט ווערן 
פון די קללות וואס שטייען ביי די תוכחה. אויב אזוי, קען מען צולייגן אז דאס ענטפערן 
די ניינציג אמן'ס איז באשטימט געווארן כדי צו ראטעווען פון די ניינציג פעלער'ס אין די 
קערפער וואס פסל'ט ביי כהנים וואס דער רמב"ם רעכנט זיי אויס (הל' ביאת מקדש ח א). 
און עס איז דא וואס האבן געטראפן א ראיה צו דעם אז די ווארט 'המום' וואס באטרעפט 
'אמן' - 91 (קובץ שו"ת וואס איז געדרוקט אין סוף ספר עלינו לשבח ח"ג תשובה ע"ח ; מאורות 

הדף היומי בכורות מג א).

ער איז זוכה צו חיי עולם הבא
די חכמי האמת שרייבן אז לעתיד לבוא וועט מען פרעגן פאר יעדער מענטש אויב ער איז 
געווען א צדיק, וואס ד.מ. אויב ער האט איינגעהאלטן יעדן טאג די אותיות צדי"ק, וואס 
דרך  הגן -  ('ספר  טאג  יעדן  אמן'ס  ניינציג  ענטפערן  דאס  אריינגערעכנט  ווערט  זיי  צווישן 

משה' ליום יא).

און אזוי ווערט געברענגט אין ספר 'ואמרו אמן' (ח"ב אות כח) אין נאמען 
פון א פריערדיגן ספר: "וועגן דעם זאל א מענטש זעהן צו דאווענען יעדן 

טאג אין שוהל דוקא מיט בציבור, אזוי וועט ער זיין פארזיכערט אז ער וועט 
אויך ענטפערן די ניינציג אמן'ס, און עס וועט ביי אים מקויים ווערן בפשטות די 

פסוק "צדיק באמונתו יחיה" – אז אין די זכות פון די צ' אמן'ס וועט ער זוכה זיין צו 
א לאנגע און גוטע לעבן בזה ובבא, און זיצן אויבן ביי די וואוינונג פון די צדיקים וואס 

אויך נאך זייער פטירה ווערן זיי אנגערופן ווי לעבעדיג, און ער וועט לעבן א אייביגע לעבן".

און אין נאמען פון הרה"ק רבי נטע פון שינאווע ווערט געברענגט אז ער האט געזאגט, אז 
דער וואס ענטפערט אמן באהעפט די צוויי שמות צוזאמען [ד.מ. די שם הוי"ה און אדנ"י, 
וואס צוזאמען באטרעפן זיי 'אמן'] און ער בעהט אז השי"ת זאל איינהאלטן זיין צוזאג אונז 
אויסצולייזן פון די גלות, און דורך דעם וואס ער ווייזט ארויס זיין אמונה אין אלע מצוות 
זענען  וואס  שמות  צוויי  די  פון  די ליכטיגקייט  נשמה  זיין  צו  צו  לייגט  ער  און  השי"ת  פון 
מרומז אין די ווארט אמן, וועט ער אויך זוכה זיין צו ענטפערן אמן אין עולם הבא. וועגן 
דעם דארף מען זייער אכטונג געבן אויף די מצוה, ווייל די שכר פון דער וואס געבט אכטונג 
צו ענטפערן די ניינציג אמן'ס איז זייער גרויס אין עולם הזה און אין עולם הבא: אין עולם 
הזה – אז ער האט אריכות ימים, און אין עולם הבא – אז ער איז זוכה צו פארשטיין די תורה 

שבכתב און די תורה שבעל פה (הנהגות צדיקים ח"א עמוד רעא).

מיר קענען נישט ענדיגן אנזער באשרייבונג אן צו ברענגען די התעוררות'דיגע ווערטער 
פונעם צדיק רבי אליהו מני זצ"ל דער רב פון חברון: "עס זאל נישט זיין גרינג אין דיינע 
אויגן די ענין פון ענטפערן אמן, ווייל א מענטש ווערט נישט אנגערופן צדיק נאר אויב ער 
האט געענטפערט יעדן טאג ניינציג אמן'ס. אויב אזוי, ווער איז דער וואס זעהט די אלע 
זאכן און עס וועט אים נישט רייסן די האר פון די קאפ, און ווי א לייב וועט ער אכטונג געבן 

נישט צו פארלירן אפילו אין אמן אויך נישט ('שיח יצחק' עמ' רעט).
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די ערציילונג וואס איז פאר אונז איז דערציילט געווארן פון א 
ערשט-האנטיגע  מקור דורך דער גאון רבי זושא האראוויטץ 
שליט"א דער רב פון קהילות החסידים אין שטאט אלעד, אין 
א צוזאמקום וואס איז פארגעקומען פאר די ארגאניזירער פון 

בני אמונים אין די ישיבות הק' אין חודש מנחם אב תשע''ד:

די ביטערע צושטאנד אין די שטעטל וואס אונזער ערציילונג 
די  פון  אסאך  מיט  אנדערשט  געווען  נישט  איז  זיך,  רעדט 
צושטאנד פון אסאך שטעטלעך אין יענע געגנט. אין די צייט 
אפגעשניטן  האט  וואס  מלחמה  וועלט'ס  ביטערע  די  בעפאר 
די  צושפרייט  זיך  האט  איירופא,  אין  לעבן  אידישע  דאס 
מגיפה פון פרייהייט אין די לענדער אין איירופא און עס האט 
געקאסט זייער אסאך קרבנות צווישן די ערליכע אידן. זייער 
וואס  זיידעס  און  עלטערן  וואו  געווען,  זענען  פעלער  אסאך 
צוזאמען  האבן  תמימות,  א  מיט  אמונה  מיט  געלעבט  האבן 
געוואוינט מיט זייערע קינדער און אייניקלעך וואס האבן זיך 
עס  אויגן זעהען  זייערע  ווען  וועג,  אפגעריקט פונעם ערליכן 

און גייען אויס.

גאנץ  אין  צושפרייט  זיך  האט  רשעים  די  פון  מאכט  די  ווען 
ווען  אומזעהנבאר,  געווארן  צווישנשייד  די  איז  איירופא, 
אין  איז   - איז  ער  וואס  צווישנשייד  קיין  נישט   - איד  יעדער 
הרג'ענען.  און  פייניגן  רודפ'ן,  פון  ציל  א  געווארן  מינוט  א 
זייער  פון  וואנדערן  צו  אנגעהויבן  האבן  אידן  מיליאנען 
פלאץ צו דעם אומוויסנדן, ווען די גרויסע טייל פון זיי זענען 
זיינע  און  שונא  דער  דורך  אכזריות  מיט  געווארן  גע'רצח'עט 
צוריק  זיך  האבן  אידן  פארבלאנדשע  די  פון  אסאך  שלוחים, 
זיי  ווען  און  טעג,  שווערע  יענע  אין  אמונה  זייער  צו  געקערט 
האבן צוריק געגעבן זייער נשמה פארן באשעפער איז זי שוין 
געווען אויסגעלויטערט און ריין דורך די מיטמאכענישן מיט 

די גוף און די נפש.

נאך וואס עס איז שוין אריבער פינעף יאר פון ווען עס האט 
געקענט  נישט  שוין  מען  האט  מלחמה,  די  אנגעהויבן  זיך 
אידישע  וועלט'ליכע  די  געווען  אמאל  איז  וואס  דערקענען 
זענען  קהילות  שיינע  הונדערטער  די  צווישן  פון  צענטער. 
האבן  איבערגעבליבענע  די  איינציגע.  נאר  געבליבן  איבער 
זייער  אויפבויען  צוריק  און  צוזאמנעמען  זיך  פראבירט 
האבן  עלטערן  זייערע  וואו  לענדער  די  אין  דאסניי  פון  לעבן 
אז  געווארן  קלאר  זיי  פאר  איז  שנעל  זייער  אבער  געוואוינט, 
נישט  זיי  וויל  בלוט  אידיש  מיט  אנגעזאפט  איז  וואס  ערד  די 
גע'רצח'ט  זענען  זיי  אין  וואס  פאגראמען  שטענדיגע  מער, 
געווארן הונדערטער אידן פון די פארבליבענע פון די מלחמה, 
האט קלאר געמאכט פאר די איבער געבליבענע – ענק האבן 
יאר  עטליכע  פון  לויף  אין  דא!  זוכן  צו  וואס  מער  נישט 
אידישע  רוב  פון  געווארן  פארלאזט  לאנד  די  איז 
פארגעזעצט  האבן  זיי  פון  טייל  א  איינוואוינער, 
לארץ,  חוץ  אין  לענדער  אנדערע  צו  זייער 
געפלאגט  זיך  האבן  זיי  פון  טייל  א  און 

אנצוקומען אין ארץ הקודש.

דארט  האט  ערציילונג  אונזער  וואס  שטעטל  די  אין  אויך 
פאסירט האבן די רוצחים גע'הרג'ט אן רחמנות, און פון אירע 
הונדערטער אידן זענען איבער געבליבן נאר ווייניג, זעקס און 

דרייסיג אידן, אלע זענען געווען פון איין משפחה.

וואונדער.  א  געווען  איז  און  געשטורעמט  האט  פאסירונג  די 
האט  זכות  וועלעכע  מיט  פארשטיין  געוואלט  האבן  אסאך 
איז  פארהוילעניש  דאס  אבער  משפחה,  די  געווען  זוכה 

געבליבן אן קיין ענטפער.

נאר נאך אסאך יארן איז מען געוואר געווארן די ערקלערונג 
פון  איינע  פארהוילעניש.  די  פון 
שטעטל  פונעם  געראטעוועטע 
וואס איז געווען א קליינע מיידל 
וועלט'ס  די  פון  צייט  די  אין 
מלחמה  נאכן  איז  מלחמה, 
א  אין  געווארן  אויפגעוואקסן 
ישראל,  ארץ  אין  'קיבוץ'  פרייע 
אנגעקומען  איז  עס  ווען  אבער 
האט  האבן,  חתונה  צו  צייט  איר 
זי געבעטן אז נאר א רב א תלמיד 
די  ביי  זיין  אנוועזנד  זאל  חכם 
די  פון  מעמד  די  ביי  און  חופה. 
סוד  די  דערציילט  זי  האט  חופה 
משפחה  איר  פון  רעטונג  די  פון 

מיטגלידער:

יארן,  קינדערישע  מיינע  אין 
האב  פארציילט,  פרוי  די  האט 
באבע  מיין  ביי  באזוכט  איך 
ערליכע  א  געווען  איז  וואס 
האבן  פלוצלינג  און  אידענע, 
אלטע  א  באמערקט  אויגן  מיינע 
ליגט  וואס  צעטל  אפגעריבענע 
אויף די ספרים פאליצע. מיט מיין 
איך  האב  קינדערישקייט  ווילדע 
האב  איך  און  צעטל  די  גענומען 
געליינט איר אינהאלט וואס האט 
זאצן:  צוויי  אין  קאנצעטרירט  זיך 
און  קינדער  טייערע  מיינע  "צו 
אויב  וויסן,  זאלן  ענק  אייניקלעך, 
ווערן  געראטעוועט  ענק  ווילן 
פון יעדן צרה און ענגשאפט, זאל 
טאג  יעדן  זאגן  צו  זארגן  זיך  ענק 
אכטונג  און  השחר,  ברכות  די 
ס'זאל  ווער  זיין  זאל  עס  אז  געבן 

ענטפערן אויף דעם אמן".

די צעטל איז אין אמת'ן געווען די 

אונזער  פון  אלע  פאמיליע.  אונזער  פון  געהיימניס  פריוואטע 
מיידל  די  האט  געווארן,  געראטעוועט  זענען  וואס  משפחה 
פון דעמאלטס געענדיגט איר ערציילונג, זענען געווען פון די 
פון  ווערטער  די  ערפילן  צו  גענומען  אונטער  זיך  האבן  וואס 
תורה  שומרי  קיין  געווען  נישט  אינגאנצן  זענען  זיי  באבע.  די 
ומצוות, אבער די זכות פון זאגן די ברכות השחר און ענטפערן 
אמן נאך זיי, איז זיי בייגעשטאנען צו הילף אין די שפעטערע 
יארן צו ווערן געראטעוועט, פונקט אזוי ווי די באבע די צדיקת 
האט זיי צוגעזאגט. און א באווייז צו דעם, האט זי צוגעלייגט: 
השחר  ברכות  (ח"י)  אכצן  די  באטרעפט  דרייסיג  און  זעקס 

מיט די אכצן (ח"י) אמן'ס וואס מ'ענטפערט נא ך זיי.

אויף הרה"ק בעל 'מקור ברוך' פון סערעט וויזשניץ זי"ע
וואס דעם קומענדיגן זונטאג איז זיין יארצייט, ווערט דערציילט:

ער האט זיך געפירט צו דאווענען יעדן שבת אינדערפריה אין א אנדערע שוהל, 
אין די שטאט סערעט וואו דארט איז ער געווען דער רב. איינמאל ווען ער איז 
אריין אין איינע פון די שוהלן, האט ער באמערקט אז מ'האלט שוין נאכן זאגן 
אים  זענען  גבאים  די  ווען  דארט.  פון  ארויס  באלד  ער  איז  השחר,  ברכות  די 
אז  אים,  זאגן  זיי  ווען  קומען,  צוריק  זאל  ער  אז  געבעטן  אים  און  נאכגעלאפן 
וויבאלד ער איז שוין אריין דארטן פאסט זיך נישט אז ער זאל ארויס גיין, אבער 
ער האט זיך געהאלטן ביי זיינ'ס, און ער האט נישט געוואלט צוריק קומען, עשו 
פון  שטאם  איך  ערקלערט, "און  ער  האט  ברכות...  די  נאך  אריין געקומען  איז 
(נועם הברכה עמ' פד) יעקב".  

מה טובו ‡הליך יע˜ב…

מיר וועלן אויך 
אכטונג געבן צו 
קומען פריה און זאגן 
די ברכות השחר
 מיט א חברותא 
אין "אהלי יעקב".

מיר וועלן אויך 
אכטונג געבן צו 
קומען פריה און זאגן 
די ברכות השחר
 מיט א חברותא 
אין "אהלי יעקב".

בס"ד


