
די פטירה פון יעקב אבינו 
אין חז"ל (פסחים נו א) ווערט אראפגעלייגט די לעצטע מינוטן פאר די פטירה פון 
מט  (בראשית  פרשה  אונזער  אין  שטייט  עס  ווי  אזוי  דעמאלטס,  וואס  אבינו,  יעקב 
א) האט ער איינגעזאמלט זיינע קינדער און ער האט געוואלט אויסזאגן פאר זיי 
האבן  זיי  און  געקומען  צוזאם  זיך  זענען  זיי  ווען  און  גלות,  ענדע  די  פון  צייט  די 
געווארט אנגעצויגענערהייט אויף די היסטארישע אויסרוף, וואס ס'וועט זיין אין 
אלעס  מען  האט  פלוצלינג  אבער  פאלק,  אידישע  גאנצע  דאס  פון  צוקונפט  די 

פארלוירן, ווען די שכינה איז אוועק פון זייער טאטע.
אין די פארכטיגע מינוטן זענען די קינדער נאך מער אויפגעציטערט צו הערן זייער 
טאטע יעקב פרעגט מיט א ווייטאג: מיינע קינדער, ס'קען מעגליך זיין, אז חלילה 
איז דא צווישן ענק איינער וואס גלויבט נישט אין השי"ת, אזוי ווי עשו וואס איז 
געווארן  געבוירן  איז  וואס  ישמעאל  ווי  אזוי  און  טאטע,  מיין  צו  געווארן  געבוירן 
צו מיין זיידע אברהם, אזוי איז אויך ביי מיינע קינדער?! האבן זיי אלע אינאיינעם 
וויסן  זאלסט  טאטע!  טייערער  אחד!"  ד'  אלוקינו  ד'  ישראל,  "שמע  אויסגערופן: 
אזוי ווי אין דיין הארץ איז פארהאנען נאר ד' אחד, אזוי אויך אין זענען אונזערע 
יעקב  זיך  האט  ווערטער  די  הערענדיג  אחד.  ד'  צו  אמונה  פארהאנען  הערצער 
בארוהיגט און ער האט געלויבט דעם באשעפער: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 

ועד".
אויף די גמרא לייגט צו רבי יהודה בר יקר, פון די גרויסע מפרשים אויף תפילה און 

דער רבי פונעם רמב"ן, אז פאר ווען זיי האבן געזאגט "שמע 
נישט  וועלן  זיי  אז  פארשטאנען  האבן  זיי  ווען  ישראל", 
קענען וויסן די צייט פון ענדע גלות, האבן זיי צוגעלייגט 
ווייסן  מיר  כאטש  ד.מ.  נאמן!"  מלך  געזאגט: "א-ל  און 
נישט דעם צייט, זענען מיר פארזיכערט און מיר גלייבן 
צו  באגלייבט  איז  השי"ת  אז  הארץ  גאנצע  אונזער  מיט 
וועט  ער  ווען  אויסלייזן  אונז  וועט  ער  און  צוזאג  זיין 

וועלן (פירוש התפילות והברכות עמ' ט).

פארענדיגן די רמ"ח ווערטער
ביזן  ווייטער,  און  טאג  יענעם  פון  נאמן!  מלך  א-ל 
פון  מויל  די  פון  רוף  אייביגע  די  קלינגט  טאג  היינטיגן 
מיליאנען אידן, וואס רופן אויס זייער אמונה מיטן גאנצן 
הארץ אין השי"ת און אין זיין צוזאגט זיי אויסצולייזן פון 
דעם פינסטערן גלות. אויב אזוי לאמיר פראבירן אביסל 
פון  אפטייטש  די  און  דעם,  פון  מקור  די  פארשטיין  צו 

דעם וואונדערליכן לויב.
אין 'מדרש תנחומא' (קדושים ו) ווערט געברענגט: "רבי 
נישט  זאל  שמע  קריאת  ליינען  דאס  געזאגט,  האט  מני 
דעם  אין  דא  איז  עס  ווייל  אויגן,  דיינע  אין  גרינג  זיין 
רמ"ח ווערטער ווי די צאל גלידער וואס איז פארהאנען 
פון  ווערטער  די  ציילן  וועלן  מיר  אויב  מענטש".  א  אין 
קריאת שמע וועלן מיר טרעפן אז עס פעלן ניין ווערטער 

"ברוך  זאגן  מיר  און  צו  מיר  לייגן  דעם  וועגן  רמ"ח,  צאל  די  צו  אנצוקומען  כדי 
די  און  ווערטער,  זעקס  זיי  זענען  צוזאמען  וואס  ועד"  לעולם  מלכותו  כבוד  שם 
פארענדיגן  עס  מיר  טוהן  בציבור  דאווענען  מיר  ווען   – ווערטער  איבעריגע  דריי 
דורך דעם וואס דער ש"ץ זאגט איבער די ווערטער "ה' אלוקיכם אמת", און ווען 
(הרוקח  ישראל'.  'שמע  בעפאר  נאמן"  מלך  "א-ל  זאגן  דורכן  ביחידות  מ'דאוונט 

ברכות שכ; שלחן ערוך או"ח סא ג).

א  דא  איז  עס  אז  שרייבן  ד)  ו  דברים  זקנים'  ('דעת  התוספות  בעלי  רבותינו  די  און 
יעדער  ווייל  שמע,  קריאת  ביי  ווערטער  רמ"ח  די  פארענדיגן  צו  ענין  עקסטערע 
וואס זאגט די רמ"ח ווערטער פון קריאת שמע ווי עס דארף צו זיין, היט אים אפ 
מֹר ִמְצֹוַתי ֶוְחֵיה", און חז"ל  השי"ת זיינע גלידער, אזוי ווי עס שטייט (משלי ד ד) "שְׁ
טייטשן עס אויס: אז השי"ת זאגט געב אכטונג מיין רמ"ח, און איך וועל אכטונג 

געבן דיינע רמ"ח גלידער. 
פון  ווערטער  רמ"ח  די  אז  וארא)  (פר'  חי'  איש  'בן  דער  שרייבט  אויך  אזוי 
קריאת שמע זענען ווי א 'רומח' [ד.מ. שווערד] אין אונזערע הענט זיך 
צו ראטעווען פון די פיינד וואס ווילן מלחמה אלטן מיט אונז, אזוי 
ווי חז"ל זאגן אויף וואס ס'שטייט אויף פנחס (במדבר כה ז) "ויקח 

רַֹמח בידו", אז ער האט מצליח געווען אין די זכות פון די רמ"ח ווערטער וואס איז 
אין קריאת שמע, און די ענין איז אויך מרומז אין די פסוק (שמות ח יט) "ושמתי פדות 
בין עמי ובין עמך למחר...", אז אין זכות פון מח"ר ווערטער פון קריאת שמע לייזט 

השי"ת אויס די אידן פון די פעלקער.
ער איז באגלייבט צו ערפילן זיין צוזאג

די טיפקייט פון די לויב, וואס ביי דעם ווערט השי"ת טיטולירט מיט צוויי טיטלען: 
רופן  יאר  גאנץ  א  ב):  קיט  שבת  (ח"א  'מהרש"א'  דער  ערקלערקט  'מלך'  און  'א-ל' 
ווערט  השי"ת  וואס  הנוראים  ימים  די  אקעגן  'א-ל',  טיטול  מיטן  השי"ת  אן  מיר 
הקדוש  'הא-ל  פון  ברכה  די  ביי  דעם  [וועגן  'מלך'  מויל  אונזער  אין  אנגערופן 
ענדיגן מיר אין די טעג מיט 'המלך הקדוש']. וועגן דעם ווען מיר טוהען אויסרופן 
זיין  איינהאלטן  וועט  ער  אז  השי"ת  אין  אמונה  אונזער  איבער  נאמן'  מלך  'א-ל 
ווערט  עס  ווער  נאר  ווייל  צוזאמען.  טיטלען  צוויי  די  מיט  זיך  מיר  באניצן  צוזאג, 
אנגערופן אויך 'א-ל' און אויך 'מלך' האט די מעגליכקייט איינצוהאלטן וואס ער 
האט געזאגט, להבדיל אלפי הבדלות פון א מלך בשר ודם וואס ווערט אנגערופן 
נאר 'מלך', און פון א עבודה זרה וואס ווערט נאר אנגערופן 'אל' [אזוי ווי די לשון 
איז  שטארקייט  זייער  וואס  אחר"]  לאל  תשתחוה  יד): "לא  לד  פסוק (שמות  די  פון 

באגרעניצט און איינגעצוימט.
און אין מסכת סנהדרין (קי ב) שרייבט דער מהרש"א אז די אפטייטש פון 'א-ל מלך 
אויף  'מלך'  א  און  וועלט,  די  אויף  'א-ל'  דער  איז  אויבישטער  דער  אז  איז,  נאמן' 
ער וועט משפט'ן אלע מענטשן אינעם  די קומענדיגע וועלט – אין די צייט וואס 
יום הדין הגדול והנורא, און ער איז 'נאמן' צו באצאהלן 
שכר און א עונש צו יעדן מענטש לויט וואס ער האט זיך 

אויפגעפירט און וואס ער האט געטוהן.
אויף א אנדערן וועג האט דער ווילקאמירער מגיד רבי 
טיטול  די  אז  ערקלערט,  זצ"ל  ראפאפארט  יצחק  חיים 
א-ל איז מרמז אויף מידת החסד, אזוי ווי עס שטייט אין 
'מלך'  א-ל כל היום". אקעגן דעם  ג): "חסד  תהלים (נב 
איז א רמז אויף די מידת הדין, ווי עס שטייט (משלי כט 
ד): "מלך במשפט יעמיד ארץ". קומט אויס אז מיטן זאגן 
'א-ל מלך נאמן' רופן מיר אויס אז סיי ווען השי"ת פירט 
זיך מיט אונז מיט די מידת החסד און סיי אויב מיט די 
מידת הדין, איז פאר אונז קלאר אז זיין כוונה איז נאר 

פאר אונזער גוט'ס ('עיני יצחק' שבת שם).
ענליך צו דעם האט געזאגט דער 'פני מנחם' דער גערער 
רבי (ויחי תשנ"ו ד"ה המלאך): די ראשי תיבות פון א-ל מלך 
'אפרים  פון  תיבות  ראשי  די  אויך  זענען  'אמן',   – נאמן 
מנשה', און עס איז באקאנט אז אפרים איז מרמז אויף 
אין  [זעה  הדין  מדת  די  אויף  מנשה  און  החסד,  מדת 
רמ"ד וואלי בראשית מח טו] אונז צולערנען אז סיי ווען 
השי"ת פירט זיך מיט אונז מיט די מדת החסד און סיי 
מיט די מדת הרחמים, שטענדיג דארפן מיר גלייבן און 

גערעכט געבן צו זיין אויפפירהונג מיט אונז.

אמ"ן = 'א-ל מלך נאמן'
די  פון  מעלה  די  און  טייערקייט  די  איבער  געלערנט  שוין  האבן  מיר  וואס  נאך 
איז  וואס  פארבינדונג  טיפע  די  דערגיין  צו  אונז  אויף  ליגט  נאמן',  מלך  'אל  לויב 
איז  וואס  פארבינדונג  א  אמן,  ענטפערן  פון  מצוה  די  און  איר  צווישן  פארהאנען 
האט  לקיש  "ריש  ב):  (קיט  שבת  מסכת  אין  גמרא  באקאנטע  די  אין  אנגעהאנגען 
געזאגט: יעדער וואס ענטפערט אמן מיט זיין גאנצן כח – עפענט מען פאר אים די 
טויערן פון גן עדן, אזוי ווי עס שטייט "פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר אמנים" 
– ליין נישט די ווארט 'שמר אמנים', נאר 'שאומרים אמן'. וואס איז די באדייט פון 

אמן? האט רבי חנינא געזאגט: 'א-ל מלך נאמן'.
די ערקלערונג איז אזוי, אויסער פון די איינפאכע אפטייטש פון די ווארט 'אמן' 

ווי ער שטימט צו צו דעם וואס האט געזאגט די ברכה, איז דא אין דעם נאך 
א אפטייטש וואס איז באהאלטן אין די ראשי תיבות 'א-ל מלך נאמן', און 

אזוי ווי רש"י טייטש דארט (שם ובסנהדרין קיא א) אז דער וואס ענטפערט 
אמן זאגט עדות אויפן באשעפער אז ער איז 'א-ל מלך נאמן' און 

א  מיט  שמים  מלכות  עול  דעם  זיך  אויף  ער  נעמט  דעם  מיט 

פרשת ויחי

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

א-ל מלך נאמן
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

ש"י עולמות 
טרעפן  מיר  וואס  רמז  וואונדערליכער  א 
פון  טייערקייט  די  אויף  פרשה  אונזער  אין 
ספר  אין  געברענגט  ווערט  אמן  ענטפערן 
שטייט  פסוק  אין  שכ):  (עמ'  משה'  'ויבחר 
למות,  ישראל  ימי  "ויקרבו  כט):  מז  (בראשית 

ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי 
די  ירכי".  תחת  ידך  נא  שים  בעיניך  חן 
ווערטער 'שים נא' זענען די אותיות 'אמן-

געבט  וואס  דער  אז  לערנען  צו  דיר  ש"י', 
צו  דארף  עס  ווי  אמן  ענטפערן  צו  אכטונג 
זיין, וועט באקומען א אייביגע ארבטייל פון 

ש"י עולמות אין עולם הבא 

(ראה מסכת עוקצין ג יב).

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים
א מלאך אין יעדע הויז

גאנצע הארץ.
פון  צייט  די  אין  אז  דארטן  תוספות  אין  ערקלערט  ווערט  נאך 
מלך  'א-ל  ווערטער  די  אין  מען אריינטראכטן  דארף  אמן  ענטפערן 
נאמן', און דער 'אור זרוע' (הל' סעודה קצג) לייגט צו אז ווען חז"ל האבן 
געזאגט (ברכות מז א): "יעדער וואס איז מאריך ביים זאגן אמן איז זוכה צו 
אריכות ימים ושנים", האבן זיי אינזין געהאט אז מ'דארף עס זאגן אזוי ווי די 

לענג פון די דריי ווערטער.
זאגן 'אמן' וואס איר אפטייטש איז 'א-ל מלך נאמן' איז א קלארע אויפווייזונג אז 
מיר טוהן איינדערקענען אין השי"ת'ס השגחה אויף אונז, און אונז פארלאזן זיך 
די פירוש  ביי  ב"ר יקר  די לשון פון רבי יהודה  און דאס איז  אים.  אינגאנצן אויף 
התפילות (שם): "די ווארט אמן איז ראשי תיבות א-ל מלך נאמן, ד.מ. אז מ'טאר 
נישט טראכטן אויף וואס ער האט צוגעזאגט צו טוהן אז ער וועט עס נישט טוהן, 
ווייל ער איז א באגלייבטער קעניג צו ערפילן זיין צוזאג, ווייל עס שטייט: "לא איש 
א-ל ויכזב ובן אדם ויתנחם". נאך לייגן צו די ראשונים אז 'נאמן' איז א טיטול אויף 
א שטארקע זאך וואס איז אריינגעשטעקט אין זיין פלאץ, ווי א נאגל וואס פאלט 

נישט אזוי שנעל ארויס (ראה רשב"ם עה"ת במדבר יב ז).
און דא איז די פלאץ צולייגן וואס די ראשונים (ראב"ן ברכות קפד; מאירי (ברכות 
נאמן'  מלך  'א-ל  זאגן  דאס  אז  געשריבן  האבן  ראשונים)  די  פון  נאך  און  ב)  מה 
בעפאר קריאת שמע איז ווי א אמן נאך די ברכה פון 'אהבה רבה', און אזוי ווי די 
גמרא זאגט אז די ווארט אמן איז ראשי תיבות פון 'א-ל מלך נאמן' [און זעה נאך 

אין רמב"ן (ברכות יא א)]. 

איין ווארט – דריי באדייטן
עיקר,  די  ווארט  די  איז  זיי  ביי  וואס  תיבות,  ראשי  באקאנטע  אלע  ביי  ווי  נישט 
א  אדער  זאץ  געוויסע  א  פון  תיבות  ראשי  די  מרומז  זענען  אותיות  אירע  אין  און 

פסוק, איז די ווארט 'אמן', וואס איר גאנצע אפטייטש איז נאר 
די ראשי תיבות - 'א-ל מלך נאמן', ווייל די ווערטער זענען מרמז 

אויף די דריי יסודות: 'א-ל' איז די בחינה פון חסד וואס אויף דעם איז 
אוועק געשטעלט די וועלט, 'מלך' איז די בחינה פון יראה און קבלת עול 

'נאמן' איז די בחינה פון אמונה וואס דאס איז די יסוד  מלכות שמים, און 
פון אלעם.

וועגן דעם האבן חז"ל אויך געזאגט 'גדול העונה אמן יותר מן המברך', ווייל ביי 
די נוסח פון די ברכה איז דא נאר די בחינה פון חסד און מלכות [=הוי"ה און מלך], 
אבער ביים ענטפערן אמן קומט אויך צו די יסוד פון אמונה אין די איייביגע לעבן 

– וואס דאס איז די חיי העולם הבא ('בת עין' ויחי).

אחד יחיד ונאמן
א שיינע משל וואס ווייזט אויף די פארבינדונג צווישן דאס זאגן 'א-ל מלך נאמן' 
געווענליך  כח):  (עמ'  אשר'  'קרבן  ספר  אין  געברענגט  ווערט  ישראל'  'שמע  צו 
גלייבט מען פאר צוויי מענטשן מער פון פאר איינעם, און די ראיה צו דעם איז פון 
פארבארגט  איינער  ווען  זעלבע  דאס  מענטשן,  צוויי  דורך  נאר  איז  וואס  עדות  א 
געלט פאר זיין חבר, געווענליך בעהט ער פון דער וואס בארגט זאל ברענגען מיט 
זיך נאך איינער וואס זאל 'ערב' פאר אים אויף די געלט. אבער אויב דער מענטש 
איז זייער א חשובער, גלייבט מען אים אויך ווען ער קומט אליין, ווייל אלע קענען 
פאר  רייד  זיינע  פון  ציעהן  צוריק  נישט  וועט  מענטש  חשובער  דער  אז  ווייסן  און 

קיין שום סומע אויף די וועלט.
ישראל'  'שמע  זאגן  מיטן  אויס  רופן  אונז  וואס  פאר  אז  זאגן  מען  קען  דעם  לויט 
אז דער אויבישטער איז אחד יחיד ומיוחד, זאגן מיר פון פריער 'א-ל מלך נאמן', 
אז זיין איינצוקייט איז נישט חלילה קיין קעגנזאץ צו אונזער אמונה אין אים, נאר 
פארקערט דאס ברענגט צו אז מיר זאלן גלייבן אין אים מיט א אמת'דיגע הארץ 

און זיך פארלאזן אויף אים מיט אונזער גאנצע כח.
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טעלעפאן  געווענליכע  א  נאך  ווי  אויסגעזעהן  האט  דאס 
ארגאניזאציע  די  פון  אפיס  די  פון  ארויס  איז  וואס  קלינג 
האט  ליניע  די  פון  זייט  אנדערע  די  פון  אמונים'.  'בני  פון 
געענטפערט א מאמע פון איינער פון די יונגלעך וואס האט 
אין  פארגעקומען  איז  וואס  הגרלה  לעצטע  די  ביי  געווינען 
האט  מאמע'ס  פריערדיגע  די  ווי  אזוי  זי  אוך  און  אפיס,  די 
שיינע  א  געווינען  האט  זוהן  איר  אז  הערן  צו  גפריידט  זיך 

באלוינונג.

די  פון  אפיס  די  אין  פאר  קומען  געשפרעכן  סארט  די 
געלערנטע  די  טאג,  אין  מאל  ווייניג  נישט  ארגאניזאציע 
ארבייטער זענען שוין צוגעוואוינט צו הערן פון די אנדערע 
ווערטער  אויך  אזוי  פרייד,  פון  לאזונגען  ליניע  די  פון  זייט 
דאס  אויך  געווינער.  גליקליכן  פונעם  לויב  און  דאנק  פון 
שנעל  זייער  שמועס  די  ענדיגן  געדארפט  זיך  האט  מאל 
אין  קומענדיגן  דעם  צו  קלינגען  צו  פארזעצן  ווייטער  און 
מאמע  איבערגענומענע  די  האט  דעמאלטס  נאר  רייע,  די 
ערציילונג,  איר  פארציילן  קענען  צו  ערלויבעניש  געבעטן 

און דאס איז געווען אירע רייד:

חודש,  פריערדיגן  אינעם  נעכט,  קאלטע  די  פון  איינע  "אין 
גיין  צו  געוואנדן  זיך  האט  זוהן  יעריגער  צעהן  מיין  בעפאר 
שבת- א  באהעפטן  צו  באשלאסן  אליינס  ער  האט  שלאפן, 

און  בעט,  זיין  נעבן  געשטאנען  איז  וואס  אויוון  די  צו  זייגער 
עס אנשטעלן אז עס זאל אנהויבן צו הייצן פון זעקס אזייגער 
פונעם  וואעמקייט  די  אז  געוואלט  האט  ער  אינדערפריה. 
אויוון זאל אים צושטיפן אויפצושטיין אין גאר א פריה שעה 
גרויסע  די  אין  אריין  מ'טראכט  ווען  זאך  שווערע  א  גאר   –
אונטערשייד צווישן די ווארעמקייט אין די בעט, צו די קעלט 

וואס הערשט אינדרויסן.

זיין  אין  געקומען  ארויף  געדאנק  די  איז  אויס  זעהט  עס  ווי 
קאפ שוין א נאכט פריער, דעמאלטס האט ער געבעטן פון מיר 
דעם שבת-זייגער, ער האט מיר פראבירט צו ערקלערן וועגן 
געווען  בין  איך  אבער  זייגער,  דעם  אין  זיך  נויטיגט  ער  וואס 
וואס  פארשטאנען  פונקט  נישט  האב  איך  און  באשעפטיגט 
ער זאגט, פון דעסוועגן האט ער געהאט ביי זיך די זייגער ווי 
אויבן דערמאנט – ער האט זיך באנוצט מיט דעם אויסצופירן 

זיין פלאן. 

געווענליך בין איך צוגעוואוינט זיך אויפוועקן פון מיין שלאף 
יעדן אינדערפריה אין זיבן א זייגער, אבער אין דעם טאג האט 
אויפצושטיין  צוגעברענגט  מיך  פארשטענליך  נישט  עפעס 
מער פריה, זעקס א זייגער. איך האב געטראכט צו מיר צי איך 
זאל ווייטער שלאפן נאך איין שעה, אדער שוין אויפשטיין און 
אנהויבן דעם סדר היום, אבער דעמאלטס האב איך געפילט 
אין מיין נאז א פארברענטן גערוך, א שטארקע גערוך אן קיין 

צווייפיל. א פייער האט אויסגעברעכן אין שטוב!

איך בין אראפגעשפרינגען פון מיין בעט דערשראקענערהייט 
און איך האב אנגעהויבן צו זוכן פון קומט די גערוך. די ערשטע 
צו  געטראכט  איך  האב  קאך,  די  איז  צוקוקן  איבער  פלאץ 
מיר, אבער די קאך איז געווען ריין און שטיל אזוי ווי איך 
מיידלעך- די  אויך  נעכטן.  איבערגעלאזט  עס  האב 

ווען  אבער  רוהיג.  און  שטיל  געווען  איז  צימער 
איז  יונגלעך-צימער  די  צו  אנגעקומען  בין  איך 

ארויס געקומען פון מויל א וויי געשריי.

האב  איך  וואס  אומגלויבליך  איז  עס 

רוהיג  זיך  שלאפט  זוהן  יעריגער  צעהן  מיין  געזעהן:  דארטן 
ברענט,  בעט  זיין  נעבן  איז  וואס  אויוון  די  און  בעט,  זיין  אויף 
ווען די פייער ברענט שוין אפ די קושן וואס אויף דעם ליגט 
זיין קאפ, נאך איין מינוט קומען שוין אן די פלאמען צו די האר 
אויפגעציטערט  האט  געשריי  מורא'דיגע  מיין  קינד!  פונעם 
באלד  זאל  עס  ווער  געווען  שוין  איז  עס  שטוב,  גאנצן  דעם 
אויף  שטוב צוריק  די  איז  און צוביסלעך  פייער,  די  פארלעשן 

איר געווענליך שטייגער.

בארוהיגט  שוין  זיך  האט  עס  ווען  שעה,  עטליכע  נאך  נאר 
וואס  אריינצוטראכטן  צייט  געטראפן  איך  האב  שטורעם,  די 
מינוט  צו  מינוט  פון  און  אינדערפריה,  פאסירט  האט  עס 
האב איך פארשטאנען וואו גרויס איז געווען די נס וואס איז 

פארגעקומען מיט אונז.

זיי  איך  האט  "קינדערלעך", 
שעה'ן,  מיטאג  די  אין  געפרעגט 
זאל  וואס  געדאנק  א  ענק  "האבן 
מיר  האבן  פארוואס  ערקלערן 
אפענעם  אזא  צו  געווען  זוכה 
האט  זכות  וואספארא  נס? 
פון  לעבן  דאס  געראטעוועט 

ענקער טייערער ברודער?"

די קינדער האבן ארויף געברענגט 
ווען  באמערקונגען,  פארשידענע 
איינער  אויף  שפרינגט  פלוצלינג 
ריכטונג  די  צו  לופט  און  זיי,  פון 
פון די פריזשידער. ער האט אראפ 
קאלירטע  די  דארט  פון  גענומען 
אויף  געהאנגען  איז  וואס  צעטל 
אונז:  צו  געלאפן  איר  און  אים, 
האט  צעטל  די  פון  זכות  די  "אין 
איז  צעטל'  'די  נס!".  די  פאסירט 
צו  פארמעסט-צעטל  די  געווען 
ענטפערן  פון  ענין  די  זיין  מחזק 
וואונדערבארן  ענקער  פון  אמן 
אמונים",  "בני  ארגאניזאציע: 
אויפגעשריבן  געווען  איז  אויבן 
די נאמען פון די פארמעסט: "אמן 
לעצטע  די  אין  שטוב".  יעדע  אין 
צייט איז די צעטל געווארן זייער 
מיין  ביי  ספעציעל  פאפולער, 
האט  וואס  יונגל  יעריגער  צעהן 
באשלאסן זיך אוועק געבן איבער 
ספעציעלקייט,  א  מיט  ענין  די 
א  צוגעשטיפט  אלעמען  האט  ער 
פארמעסט,  די  אין  נעמען  טייל 
איינער  וואס  מאל  יעדע  אין  און 
פון די משפחה האט געענטפערט 
עס  געלאפן  ער  איז  אמן 
איז  עס  צעטל.  אויפן  אנצייכענען 
מיר  האבן  צווייפיל,  קיין  נישט 
גרויסע  די  אז  באשלאסן,  אלע 
פארבעסערונג האט צוגעברענגט 
די  צו  זיין  זוכה  זאלן  מיר  אז 

וואונדערליכע רעטענונג-נס. 

זוהן,  יעריגער  צעהן  דער  מיר  צו  געוואנדן  זיך  האט  "מאמי", 
"לאמיר טוישן די נאמען פון די פארמעסט".

"מיר זאלן טוישן די נאמען פון די פארמעסט? פארוואס? צו 
וואס?" האבן מיר זיך געוואונדערט.

מיר  און  מלאך,  באטרעפט  אמן  אז  באוואוסט  דאך  איז  "עס 
האט  קלארערהייט",  זעהן  צו  געווען  זוכה  טאקע  עס  האבן 
די  טוישן  מיר  דארפן  אזוי  "אויב  ערקלערט,  יונגעלע  דער 
נאמען פון די פארמעסט פון "אמן אין יעדע הויז" צו "א מלאך 
אין יעדע הויז!". עס איז נישט וואונדערליך אז די געדאנק איז 
אויפגענומען געווארן מיט א פרייד ביי אלעמען, און עס האט 
ענטפערן  אויף  געבן  צו  אכטונג  מאטיוואציע   נאך  צוגעגעבן 
און  טאג  די  פון  וואס  הידור,  א  מיט  און  הלכה  די  לויט  אמן 

ווייטער וועט עס האבן ביי אונז א עקסטערע אפטייטש".
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אמן, ווייל אויך איך גלייב

"א חסיד האט אמאל געפאסט ווייל ער האט געוואלט מ'זאל אים אויסזאגן 
געווארן  אנטפלעקט  אזוי  אים  ס'איז  און  לאנג,  אזוי  איז  גלות  די  פארוואס 
אין חלום: 'ווי אזוי זאל קומען די גאולה ווען די וועלט געבט נישט אכטונג 
צו ענטפערן אמן אויף די ברכות פון די גאולה' [- די ברכה פון "המחזיר שכינתו לציון", 
ווייל די עולם הייבט באלד אן "מודים דרבנן", און אויך ביי די ברכה פון "ופרוש עלינו", ווייל מ'הייבט 

באלד אן צו זאגן "ושמרו"].

און יעצט בעוונותינו הרבים אויך נאך די ברכה פון מחיה המתים געבט מען 
נישט אכטונג צו ענטפערן אמן, און מ'הייבט באלד אן צו זאגן קדושה, און 
זיי זענען דריי חשוב'ע אמן'ס וואס אין זיי איז אנגעהאנגען די גאולה, וועגן 

דעם זאל יעדער זיין זייער געווארנט אין דעם...". 
('דרך משה' ליום יא)

לגאולה קרובה ונאמר אמן


