
ענטפערן אמן דאס באשטעטיגט די ברכה! דאס ווערט ביי אונז ארויסגעברענגט יעדן 
טאג, ווען מיר זענען זיך משתדל אכטונג צו געבן אז אונזערע ברכות צו השי"ת זאל 
פארענדיגט ווערן דורך ענטפערן אמן נאך זיי. אבער האבן מיר שוין אמאל געטראכט 
'סתם' א ברכה אדער א וואונטש  ווי חשוב איז אז מיר זאלן ענטפערן אמן אויך נאך 
וואס א פרעמדער וואונטש, סיי אויב ער וואונטש פאר מיר, און סיי אויב ער וואונטש 

פאר א אנדערן.

ווען חז"ל (ברכות ז א) האבן פאר אונז באשטימט "אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך", 
האבן זיי אויך אינזין געהאט אונז צו לערנען ווי ווייט איז חשוב אז מיר זאלן ענטפערן 
אמן אויך נאך א וואונטש פון יעדן מענטש, און אויך נאך א געווענליכע ברכה, אזוי ווי 
רש"י טייטשט דארט אז דער מלאך האט צוגעשאקלט מיט זיין קאפ אויף די ברכה פון 

רבי ישמעאל ווי איינער וואס ענטפערט אמן נאך א ברכה. 

ענטפערן אמן ברענגט ארויס די אמונה

און אונזער פרשה ליינען מיר איבער די טענה'ריי וואס איז כאילו פארגעקומען צווישן 
השי"ת מיט אברהם און שרה נאך וואס זיי האבן באקומען די גוטע בשורה אויף יצחק'ס 
געבוירן ווערן. צווישן די זאכן פרעגט השי"ת (יח יג): "למה זה צחקה שרה לאמור האף 

אמנם אלד ואני זקנתי", און שרה האט געלייקנט און האט געזאגט "לא צחקתי". 

דער 'רמב"ן' אין זיין פירוש על התורה (שם פס' טו) פלאגט ער זיך עס צו פארשטיין, 
אויך  און  מלאך,  פונעם  רייד  די  אין  געגלייבט  נישט  האט  שרה  אז  זיין  קען  וויאזוי 

פארוואס האט שרה געלייקנט די רייד וואס זי האט פריער געזאגט.

נאר ערקלערט דער 'רמב"ן' אז שרה האט נישט איינדערקענט אין די הייליגקיט פון 
די מלאכים, און וויבאלד זי האט זיי גערעכנט פאר פראסטע מענטשן, האט זי געלאכט 
פון זייערע רייד. און טאקע השי"ת איז נישט געקומען צו איר מיט א פאראיבל אויף 

האט  זי  וואס  דעם  אויף  נאר  געלאכט,  האט  זי  וואס  דעם 
ווען  אויך  ווייל  רייד.  זייערע  אויף  אמן  געענטפערט  נישט 
געדארפט  זי  וואלט  מענטשן,  פראסטע  געווען  וואלטן  זיי 
זאל  אזוי  אמן  זאגן:  און  וואונטש  זייער  נאך  ענטפערן 

השי"ת טוהן.

ד.מ., לויט די ערקלערונג פונעם רמב"ן איז די פאדערונג 
אויף שרה געווען אויף דעם וואס אין די צייט וואס זי איז 
"שוב  י)  (שם  מויל  מלאך'ס  פונעם  געווארן  אנגעוואונטשן 
אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך", וואלט זי צום 
ווייניג'סטנס געדארפט ענטפערן אמן אויף זיין ברכה, אויך 

ווען ער וואלט טאקע געווען א פראסטער מענטש.

[ס'זענען דא וואס האבן געטראפן א רמז צו די ערקלערונג 
שרה  "ותצחק  פסוק  די  פון  לשון  די  פון  רמב"ן  פונעם 
ווארט  די  זקנתי",  ואני  אלד  אמנם  האף  לאמור  בקרבה 
'אמנם' איז א רמז אויף 'אמן' (גליון 'פנינים' פר' וירא תשע"ד)].

א גרויסער יסוד אין תורת הביטחון האט דער משגיח רבי ירוחם הלוי פון מיר זצ"ל 
ארויס געלערנט פון די ווערטער פון דעם רמב"ן: לאמיר טראכטן צו אונז אליין, האט 
טיר  די  אויף  דורכגייער  ארימער  א  געקלאפט  ווען  וואלט  אויב  געזאגט,  משגיח  דער 
פון א אלטע פרוי וואס זי האט נישט קיין קינדער, און ער בעהט פון איר א נדבה, און 
ווען זי געבט אים זיין באדערפעניש מיט א ברייטע האנט, איז פון זיינע טיפע געפילן 
וואלט ער איר געוואונטשן – צווישן אנדערע ברכות – אז אין די קומענדיגע יאר זאל 
זיין  נאך  אמן  ענטפערן  נישט  וועט  פרוי  די  אויב  איז  קינדער,  מיט  ווערן  געהאלפן  זי 
וואונטש וואס זעהט אויס ווי א געלעכטער, וועט זי דען גערעכנט ווערן ווי א כופר'טע 

חלילה?!

און אויך ביי שרה האט דאך די תורה עדות געזאגט (שם יא): "חדל להיות לשרה אורח 
כנשים", ד.מ. – אז בדרך הטבע האט א פרוי אין איר צושטאנד נישט געקענט געבוירן 
קיין קינד, אויב אזוי פארוואס האט זי געדארפט ענטפערן אמן נאך א אפגעפרעגטע 

וואונטש פון א דורכגייער וואס זעהט אויס ווי נארישער ישמעאלי?

נאר דא ליגט באהאלטן א גרויסער יסוד: א אמת'דיגער גלויביגער טאר נישט 
רעכענען און פלאנירן לויט דעם יעצטיגן צושטאנד וואס ער זעהט מיט זיינע 
"היפלא  פון  מחשבה  די  מיט  גיין  ארום  שטענדיג  דארף  ער  נאר  אויגן, 
מה' דבר?!" און צו גלייבן אז די גאנצע טבע איז איבער געגעבן אין 

די האנט פון השי"ת צו טוהן אזוי ווי זיין ווילן. וועגן דעם איז שרה אויפגעפאדערט 
געווארן אויף דעם וואס זי האט נישט געענטפערט אמן אויף די ברכה פונעם מלאך, 
יעצטיגן  איר  לויט  שאצן  געדארפט  נישט  זיך  זי  וואלט  גרויסקייט  איר  לויט  ווייל 

צושטאנד, נאר צו גלייבן און ענטפערן אמן מיט א תמימות ('דעת תורה' וירא).

אויף א ברכה פון א גוי

רבי  אז  סו):  תולדות  (ב"ר  מדרש  אין  חז"ל  אונז  זאגן  גוי  א  פון  וואונטש  א  אויף  אויך 
תנחומא האט געזאגט, אויב א גוי האט דיך געוואונטשן, ענטפער נאך אים אמן, ווייל 
ס'שטייט שוין (דברים ז יד): "ברוך תהיה מכל העמים". און חז"ל דערציילן אז איינמאל 
האט א גוי באגעגנט רבי ישמעאל'ן און האט אים געוואונטשן, האט אים רבי ישמעאל 
געזאגט: וואס דו האסט יעצט געטוהן פאר מיר שטייט שוין אין די תורה "ברוך תהיה 

מכל העמים".

ריכטיגע  א  חז"ל  פון  ווערטער  די  פון  ארויס  ער  לערנט  (תכז)  חסידים'  'ספר  אין  און 
וועג זיך צו פירן אזוי: "אויב א גוי וועט דיר זאגן דיין גא-ט אדער דיין האר זאל דיך 

ראטעווען, ענטפער אויף דעם אמן".

אמן נאך א 'מי שברך'

אין  להלכה  געברענגט  ווערט  ברכה,  יעדע  נאך  אמן  ענטפערן  מ'דארף  אז  ענין  די 
די  דעם  אויף  ער  ברענגט  ט)  (רטו  ברורה'  'משנה  אין  און  פוסקים.  די  פון  ספרים  די 
ווערטער פון די מדרש וואס זאגט, ווער עס הערט ווי איינער דאוונט אדער ער וואונטש 
אן א איד, אויך ווען ער דערמאנט נישט אין די וואונטש דעם נאמען פון השי"ת, דארף 
ער ענטפערן אויף דעם אמן. לייגט צו דער משנה ברורה אז וועגן דעם איז פארשפרייט 

געווארן די מנהג אז מ'ענטפערט אמן נאך די הרחמן'ס ביים בענטשן.

וואס  דער  אז  צו,  ער  לייגט  א)  (רטו  השולחן'  'ערוך  אין 
וואס  ברכה  א  אדער  שברך'  'מי  א  נאך  אמן  ענטפערט 
מיט  מקיים  ער  איז  פריינד,  זיין  פאר  וואונטש  איינער 
נאנטע  די  און  כמוך'.  לרעך  'ואהבת  פון  מצוה  די  דעם 
שטענדיג  אז  דערציילן  זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז  מרן  פון 
אויף  געבן  אכטונג  זאלן  זיי  אויפגעפאדערט  זיי  ער  האט 
פי"ב  תפילה  שלמה'  ('הליכות  אויפפירהונג  ספעציעלע  די 
הגרש"ז  פון  נאמען  אין  געברענגט  ווערט  נאך   .(86 הערה 
נאכן  אז  זיין  מעורר  שטענדיג  פלעגט  ער  אז  אויערבאך 
זאגן תהלים אויף א קראנקן, זאל מען זאגן דעם 'מי שברך' 
מיט א הויכע שטימע און די עולם זאל ווארטן ביז מ'וועט 
ענדיגן דעם 'מי שברך' כדי מ'זאל ענטפערן דערויף 'אמן' 

(שם פ"ח הערה 16).

און עס ווערט דערציילט אויף רבי חיים הלוי פון בריסק 
האט  וואס  איינער  אים  צו  געקומען  איז  עס  ווען  אז  זצ"ל, 
געדארפט א גרויסע ישועה נאך וואס זיין ווייב איז זייער קראנק געווארן, און עס האט 
רבי  גאון  דער  אים  האט  טויט,  פון  טויערן  די  צו  זיך  דערנענטערט  זי  אז  אויסגעזעהן 
חיים געוואונטשן פון טיפן הארץ, און האט אים צוגעלייגט און געזאגט: איך קען דיר 
געבן א גוטע עצה, אין דעם קומענדיגן ערב שבת, אין די צייט וואס אסאך מענטשן 
בעהט  און  אריינגאנג  ביים  אוועק  זיך  שטעל  שבת,  לכבוד  מקוה  אין  וואשן  זיך  גייען 
זאלסט  און  שלימה,  רפואה  א  מיט  ווייב  דיין  וואונטשן  זאלן  זיי  דורכגייער  אלע  פון 
נישט פארגעסן צו ענטפערן נאך זיי אמן, און עס איז זיכער אז אין די כח פון די עצה 

קענסטו מיט דיין שטוב געהאלפן ווערן פון יעדע צרה (נוטרי אמן ח"ב פ"ב הערה יז). 

אין  תצד)  (עמ'  ברכה'  'גשמי  ספר  אין  געברענגט  ווערט  דערציילונג  וואונדערליכע  א 
נאמען פון הגאון רבי דוד מאשקאוויטש אב"ד באניהאד, וואס האט עס געהערט פון 
דער גאון רבי שמואל ענגיל פון ראדעמישלא אז ווען ער איז אמאל געווען אין צאנז 
אויף א שבת ביי זיין רבי'ן דער 'דברי חיים', האט זיין רבי באמערקט ווי אזוי ער קוקט 

אריין אין א ספר בשעת'ן ליינען בין גברא לגברא.

נאכן דאווענען האט דער 'דברי חיים' אים גערופן און געזאגט: כאטש אז איך 
ווייס אז דו ביזסט א בקי אין הלכה און דו ווייסט אז מ'מעג לערנען בשעת'ן 

ליינען בין גברא לגברא, פון דעסוועגן אויף איין זאך וויל איך דיך מעורר 
א  אויף  שברך'  'מי  א  מען  זאגט  דעמאלטס  אז  זיין  דאך  קען  עס  זיין, 

קראנקן, און דיין ענטפערן 'אמן' קען צולייגן און העלפן אויף זיין 

פרשת וירא

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל. gmail.comכ@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

ענטפערן אמן אויף ברכות און וואונטשן
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

אמן אויף יעדע ברכה
"ויאמר אדנ-י אם נא מצאתי חן בעיניך" (יח ג)

די ראשי תיבות 'אם נא מצאתי' איז 'אמן', אוב 
'ויאמר  אזוי:  פסוק  די  טייטשן  מען  קען  אזוי, 
אדנ-י' – ד.מ. ווען דו הערסט איינער וואונטש 
 – מצאתי'  נא  'אם  איז  ה',  פון  נאמען  מיט  אן 

ענטפער נאך אים אמן
 ('ויתילדו על משפחותם' עמוד רצה)

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

א גורל'דיגע אמן

רפואה. וועגן דעם, וויל איך דיך בעטן, אז דו זאלסט זיך ווייטער 
צו  שטענדיג  צוגעוואוינען  זיך  זאלסט  דו  נאר  פירן,  אזוי  נישט 
אויסהערן צו די ברכות פון די 'מי שברך'ס' און ענטפערן אמן אויף זיי 

ווי עס פעלט זיך אויס.

ונאמר אמן

ווערט  (עס  זצ"ל  יערוסלאבער  שמעון  רבי  צדיק  דער  געזאגט  האט  צחות  בדרך 
געברענגט אין 'אוצר אפרים' פרשת בא): ביי די 'ברכת החודש' וואס ווערט געזאגט אין א 
שבת בעפאר ראש חודש, בעטן מיר: "יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית 
ישראל לחיים ולשלום, לששון ולשמחה ...ונאמר אמן". בפשטות דאס ענדיגן 'ונאמר 
און  ספעציעלע  די  נאך  אמן  ענטפערן  זאלן  זיי  ציבור  פארן  באפעל  א  ווי  איז  אמן' 
חשוב'ע ברכות וואס מ'האט געבעטן. אבער מ'קען אויך טייטשן אז עס ליגט אין דעם 
א עקסטערע ברכה פאר זיך, אז אין דעם חודש זאלן מיר זוכה זיין אסאך מאל צו זאגן 

די ווארט 'אמן'.

ד.מ., אז מיר בעטן פון השי"ת אז די קומענדיגע חודש זאל זיין זייער א געבענשטער 
חודש, עס זאלן זיך פארמערן די שמחות וואס דעמאלטס וואונטש יעדער דעם בעל 
שמחה אזוי ווי עס איז איינגעפירט, און מ'וועט ענטפערן אויף דעם אמן, און אויך זיין 
חבר וועט אים אנוואונטשן אויף זיין שמחה און ער וועט צוריק ענטפערן, אזוי וועט די 

ווארט 'אמן' געהערט ווערן אין דעם חודש נאך און נאך.

עס האט דערציילט כ"ק האדמו"ר מוויזשניץ שליט"א: צו הרה"ק דער 'דברי יואל' 
חתונה  די  ברכה  בעפאר  א  בעטן  צו  איד  טייערער  א  אנגעקומען  איז  סאטמאר  פון 
אין  חתונה.  זיין  פון  יאר  אכצן  נאך  געווארן  געבוירן  אים  איז  וואס  יחיד'ל  בן  זיין  פון 
די געלעגנהייט האט דער פאטער פונעם חתן געפרעגט פון דעם רבי'ן: וואס איז די 
גלייכסטע זאך פאר אים צו טוהן אין די יום החופה, כדי אויסצונוצן דעם הייליגן טאג 

ווי עס דארף צו זיין?

דער מענטש איז געווען זיכער ביי זיך אז דער רבי וועט אים הייסן פאסטן, צו גיין אויף 
די קברים פון צדיקים אדער צו ענדיגן גאנץ ספר תהלים... אבער ווי גרויס איז געווען 

זיין איבערראשונג ווען דער רבי האט אים געהייסן: דו דארפסט 
זיך אראפ לייגן צום ווייניג'סטנס דריי שעה, און דער רבי האט אים 

עולם  גרויסער  א  קומען  זיכער  דאך  וועט  חתונה  די  ביי  ערקלערט: 
ברכות  די  אז  כדי  שמחה,  די  לכבוד  וואונטשן  צו  דיך  און  צובאטייליגן  זיך 

זאלן מקויים ווערן דארפסטו ענטפערן אמן נאך זיי מיט כוונה, די עבודה איז 
חשוב'ער פון אנדערע עבודות, און כדי דו זאלסט עס קענען טוהן ווי עס דארף צו 

זיין, דארפסטו זיין וואך או קאנצעטרירט, וועגן דעם איז פאסיג דו זאלסט זיך אראפ 
לייגן פריער... ('דער וויז'ניצר הויף' גיליון קסג - קסד)

רבקה האט געענטפערט אמן אויף די ברכה פון יצחק

אויך ווייטער אין פרשת חיי שרה טרעפן מיר א רמז צו די הלכה: אין די לשון פון פסוק 
(כז ל): "ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב, ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק 
יצא'.  'יצא  לשון  דאפלטן  דעם  אויף  מפרשים  אסאך  זייער  זיך  וואונדערן  וגו',  אביו" 
האט געזאגט אויף דעם רבי חיים יצחק יוסטמאן זצ"ל, דער גרויסער תלמיד פונעם 
געבענטשט  האט  יצחק  ווען  רמז:  בדרך  יצחק'  'חיי  ספר  זיין  אין  הרי"ם',  'חידושי 
אמן  געענטפערט  האט  זי  און  טיר  אונטערן  פון  אמנו  רבקה  געשטאנען  איז  יעקב'ן 
נאך יעדע ברכה וואס יצחק האט געוואונטשן כדי די ברכה זאל זיין מושלם'דיג, און 
צוויי  געענטפערט  רבקה  האט  פסוקים  צוויי  אין  שטייט  יצחק  פון  ברכה  די  וויבאלד 
צ"א   - יצא'  'יצא  ווערטער  די  ביי  געווען  מרמז  תורה  די  האט  דעם  וועגן  אמן.  מאל 

באטרעפט 'אמן', א רמז צו די צוויי אמן'ס וואס רבקה האט געענטפערט.
וואס  פסוק  אויפן  מאדזשיץ  פון  ישראל'  'דברי  דער  געזאגט  האט  דעם  צו  ענליך 
ס'שטייט אין אנהויב פון יענע פרשה (כה כא): "ויעתר יצחק לד' לנוכח אשתו", אויף 
אז  ומתפללת",  זו  בזוית  עומדת  וזו  ומתפלל  זו  בזוית  עומד  רש"י: "זה  טייטשט  דעם 
עקרה"  כי  ווערטער "אשתו  די  פון  תיבות  ראשי  די  אז  רמז  בדרך  טייטשן  עס  מ'קען 
און  געגלייבט  האט  וואס  רבקה  אז  לערנען  צו  דיך  אמן,  צאל  די  ווי  צ"א  באטרעפט 
האט  ער  ווען  אים  נעבן  געשטאנען  זי  איז  יצחק,  פון  תפילה  די  אויף  פארלאזט  זיך 
געדאוונט און זי האט געענטפערט נאך אים אמן, און אין זכות פון ענטפערן אמן איז 

די ברכה געווען בשלימות און זייערע תפילות זענען נתקבל געווארן.
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געווען  איז  כיפור  יום  דעם  אין  אויך  יאר,  יעדע  ווי  אזוי 
באקאנטע  די  פון  דאווענער  די  פון  איינער  פארזיכערט 
'זכרון משה' שוהל אז די 'מפטיר יונה' ליגט ביי אים אין 
דעם  וועגן  ערקלערונגען...  ביידע  אלע  מיט   – טאש  די 
אז  דערציילן  וועלן  מיר  אויב  וואונדערליך  נישט  איז 
ווען איינער פון די דאווענער האט עס פראבירט ארויס 
גאר  געווארן,  שאקירט  ער  איז  חזקה,  זיין  פון  נעמען 

שטארק שאקירט.
באקאנטער  אונזער  האט  יארן  לאנגע  פון  'חזקה'  א 
פול  איז  און  חשוב  איז  וואס  עליה  די  אויף  געהאט 
פראבירט  נישט  קיינער  האט  יעצט  ביז  סגולות,  מיט 
האט  יאר  דאס  אבער  קרוין,  די  אים  פון  נעמען  אוועק 
נייער  א  גאנץ  איד,  אומבאקאנטער  א  פאסירט.  עס 
דאווענער אין די שוהל האט עס באשלאסן צו קויפן, די 
פרייזן זענען ארויף געפלויגן צו אזעלעכע נומערן וואס 
אונזער באקאנטער האט נישט געקענט טראכטן אז ער 

וועט קענען שטיין אין זייער באצאהלן.
דעם  אויסרופן  ביים  געהאלטן  שוין  האט  גבאי  דער 
געהאט  האט  וואס  דער  אבער  געווינער,  גליקליכן 
חזקה אלע יארן עס צו קויפן וואס האט גוט געוואוסט 
האט  יונה'  'מפטיר  פון  עליה  די  פון  ווערד  די  שאצן  צו 
וואס  לופט  ערנסטע  די  נאכצולאזן.  נישט  באשלאסן 
יום  פון  טאג  די  אין  שוהל'ן  די  אין  געווענליך  הערשט 
שטארקע  אויף  פארטוישט  באלד  זיך  האט  כיפור 
געשרייען פון א ביטערן וויכוח, וואס צו דעם האבן זיך 

צוגעשטעלט נאך עטליכע פון די דאווענער.
האט   – פרייז'  די  ציהען  ארויף  נישט  טארסט  'דו 
איז  שוהל  די  פון  קאסע  'די  מוחזק,  דער  גע'טענה'ט 
נייער  דער  רעאגירט  האט   – אלעס'  פון  חשובער 
פארמעסטן  צו  זיך  באשלאסן  האט  וואס  דאווענער 
מיט אים, 'איך האב חזקה פון צעהנדליגע יארן' – האט 
די  אריבער  גייט  יעצט  פון  'און  גע'טענה'ט,  ווייטער  ער 

חזקה צו מיר' – האט דער אנדערער געענטפערט.
די טענה'ריי האט זיך געקענט ציהען אן קיין ענדע, נאר 
אין דעם בית המדרש איז געווען אנוועזנד דער גאון רבי 
און  ירושלים  ראב"ד  דער  זצ"ל,  פישער  יעקב  ישראל 
פוסק  אלץ  און  משה',  'זכרון  געגנט  די  פון  רב  דער 
די  אראפגעוואויגן  ער  האט  כח  גרויסן  זיין  מיט 
פארמערט  וואס  דער  איז  גערעכט  וויכוח: 
דארף  שלום  אלץ  אבער  פרייז!  די  מיט 
ער זיך ווענדן צו דעם מוחזק און אים 

בעטן ער זאל מוותר זיין אויף זיין חזקה.
באקאנטע  די  אויף  זיין  מוותר  קענען  איך  זאל  אזוי  'ווי 
סגולה צו אריכות ימים' – האט ער זיך אפגערעדט. האט 
הרב פישער אים געזאגט 'איך וואונטש דיר אן פון טיפן 
גוטע  א  און  לאנגע  א  צו  זיין  זוכה  זאלסט  דו  אז  הארץ 
לעבן אויך אן די סגולה', און ער האט עס איבער געזאגט 

עטליכע מאל צו די וואונדער פון די פארזאמלטע.
זיך  וואלט  ערציילונג  די 
נאר  דא,  ענדיגן  געקענט 
אין  נאך  ווייטאג  גרויס  צום 
געווארן  נפטר  איז  יאר  יענעם 
האט  וואס  דער  יונגערהייט 
געהאט די חזקה אלע יארן צו 
האט  יאר  די  וואס  זיין,  עולה 

ער נישט עולה געווען רח"ל...
ווען הרב פישער איז געקומען 
האבן  פאמיליע,  די  טרייסטן 
באהאלטן  געקענט  נישט  זיי 
און  ווייטאג  זייער  אים  פון 
זיין,  ס'קען  אז  געפיהל,  זייער 
אויב זייער פאטער וואלט ווען 

נישט מוותר געווען...
עס  האט  וואס  פישער  הרב 
מיט  פארשטאנען  באלד 
זיך  האט  קלוגשאפט,  זיין 
געזאגט:  און  זיי  צו  געוואנדן 
ברכה  מיין  אז  וויסן  זאלן  ענק 
ווען  וואלט  ימים  אריכות  פון 
ווערן  ערפילט  געדארפט 
אינגאנצן, אבער וואס זאל איך 
נישט  האט  קיינער  אז  טוהן 
אינטערעסע  קיין  געהאט 
מיין  נאך  אמן  ענטפערן  צו 
אריינגערעכנט  וואונטש, 

ענקער פאטער.
האט  געלעגנהייט  יענעם  אין 
 – דעם  אין  געשפירט  איך 
גאון  דער  צוגעלייגט  האט 
דעם  וועגן  יעקב,  ישראל  רבי 
די  געזאגט  איבער  איך  האב 
א  מיט  מאל  עטליכע  ברכה 

האפענונג אז איינער וועט ענטפערן אמן נאך איר, אבער 
צו מיין באדויער האב איך נישט געהערט פון איינעם זאל 
ענטפערן אמן. און א ברכה וואס מ'ענטפערט נישט אויף 
שלימות'דיגע  קיין  נישט  זיכער  עס  איז  אמן  קיין  איר 
אויך  זיין  משפיע  צו  כח  איר  איז  דעם  וועגן  און  ברכה, 
באגרעניצט, האט הרב פישער געענדיגט זיינע שטארקע 

רייד.
(נוטרי אמן ח"ב עמ' שיג)

בס"דבס"ד

און אזוי האבן עדות געזאגט זיינע תלמידים:

בשעת'ן זאגן די קדיש פלעגט דער חזון איש שטיין – אנגעלאנט אויף 
איז  ער  און  אויגן  זיינע  פארדעקן  הענט  זיינע  ווען  סטענדער,  דעם 
מ'האט  ווען  איינמאל  אמן...  ענטפערן  מיטן  קאנצעטרירט  אינגאנצן 
געענדיגט צו דאווענען און עס איז נישט געווען דארט ווען ס'זאל זאגן 
קדיש, האט דער חזון איש זיך געוואנדן ארויסצוגיין פונעם צימער, נאר 
חזון  דער  קדיש,  זאגן  צו  אנגעהויבן  איינער  האט  ארויסגיין  אינמיטן 
איש איז נישט געבליבן שטיין אינמיטן וועג, נאר ער איז צוריק צו זיין 
אויגן  זיינע  פארדעקט  האט  ער  סטענדער,  די  נעבן  פלאץ,  באשטימטן 

און האט זיך צוגעהערט צ ו די קדיש מיט די גרעסטע מאס כוונה. 
('נוטרי אמן' ח"א עמ' פו)  

טייערער בן תורה!
לכבוד די שבת יארצייט 
פון מרן החזון איש זי"ע, 
נעם אריין אין דיינע 
געוויסן די גאר גרויסע 
פארזיכטיגקייט פונעם 
חזון איש ביי די מצוה 
פון ענטפערן אמן, איר צו 
ענטפערן מיט די גאנצע 
כוונה, אזוי ווי חז"ל זאגן 
(שבת קיט ב וברש"י שם): "העונה 

אמן בכל כוחו - בכל 
כוונתו, פותחים לו 
שערי גן עדן".


