
מאימתי זוכה הקטן לעולם הבא

די חכמים זכרונם לברכה האבן געלייגט א ספעציעלן געוויכט מחנך צו זיין די קליינע זיי זאלן 
ענטפערן אמן. און ס'איז שוין באקאנט די ווערטער פון רבי מאיר (סנהדרין קי ב): מאימתי 
זוכה הקטן לחיי העולם הבא, טייטש, פון ווען איז דער קליין קינד זוכה צו חיי העולם הבא, 
א  פון  ראיה  א  דעם  אויף  דא  עס  און  אמן,  ענטפערן  וועט  ער  ווען  פון  אמן,  שיאמר  משעה 
פסוק (ישעיה כו ב): "פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אֻמנים" – זאלסט נישט ליינען 'שומר 

אמנים' נאר 'שאומר אמנים'.

אין די פוס טריט פון די ווערטער פון רבי מאיר פסק'נט דער רמ"א (או"ח קכד ז): "און ער 
זאל אויסלערנען זיינע קליינע קינדער זיי זאלן ענטפערן אמן, ווייל באלד ווען א קליין קינד 
ענטפערט אמן האט ער א חלק אין עולם הבא". און אין ספר 'עבודת דוד' (סנהדרין קיא א) 
איז ער מדייק פון די לשון פון דער רמ"א 'מיד שהתינוק עונה', אז דאס מיינט אז אויך ווען 
דער קינד קען נאכנישט אינזין ביים ענטפערן, פון דעסוועגן איז ער זוכה צו חיי העולם הבא.

אויך פון די ווערטער פונעם רמב"ם זעהט אויס אז ער האט געלייגט א ספעציעלן חשיבות צו 
דעם ענין, אזוי ווי דער רבינו מנוח איז מדייק פון זיין לשון אין הלכות תפילה (טו ט): "א שוהל 
וואס אלע זענען כהנים ...ווער ענטפערט אמן נאך זיי – די פרויען מיט די קליינע קינדער" - 
"זעהט מען פון דעם אז יעדער ירא שמים דארף אויסלערנען זיין פרוי מיט זיינע קינדער און 

אויך די ארומיגע זיי זאלן ענטפערן אמן נאך אלע ברכות".

א וואונדערליכע רמז צו די הלכה האט ארויס געלערנט הרה"ק רבי יהוסף פון קאסאן פון 
אלי  תביאו  הקטן  אחיכם  "ואת  כ):  מב  (בראשית  פרשה  אונזער  ביי  פסוק  די  פון  לשון  די 

ויאמנו דבריכם", ווי עס וואלט דא געשטאנען אז אין זכות וואס 
ברכות,  אלע  אויף  אמן  ענטפערן  צו  קליינע  די  אויס  מ'לערנט 
איז מען זוכה צו חיי העולם הבא [ד.מ. 'את אחיכם הקטן תביאו 

אלי'] ('ליקוטי בני שלשים' מקץ).

מרדכי האט ערצויגן אסתר צו ענטפערן אמן

אויך  זיך  האט  אזוי  אז  אנטפלעקן  צו  וואונדערליך  איז  עס 
אין  איינקריצן  געוואלט  האט  ער  ווען  הצדיק  מרדכי  געפירט 
שטייט  עס  ווי  אזוי  השי"ת,  אין  אמונה  די  אסתר  פון  הארץ  די 
אין 'ילקוט מעם לועז' אויפן פסוק (אסתר ב ז): "ויהי אמן את 
הדסה", אז די פסוק קומט אונז צו לערנען מט דעם לשון וויאזוי 
מרדכי האט איר ערצויגן פון קינדווייז אן צו גיין אין די וועגן פון 
השי"ת, אז באלד ווען זי האט אנגעהויבן צו רעדן האט ער איר 
לערנען  צו  עס  אונז  כדי  און  'אמן',  ענטפערן  צו  אויסגעלערנט 
אז אזוי האט ער געטוהן שטייט די ווארט 'אֹומן' ווען עס פעלט 

א ווא"ו.

און דער 'ילקוט' לייגט דארט צו אז אויך יעדער פאטער דארף 
ווערן  זיי  וואס  צייט  די  אין  און  קינדער,  זיינע  אויף  זארגן  אזוי 
שוין אביסל גרויס, איז פאסיג אז ער זאל זיי ברענגען אין שוהל 
און ער זאל זיי אוסלערנען צו ענטפערן אמן הויעך, ווייל אויב 
דער קינד וועט חס ושלום שטארבן, וועט די זכות פון ענטפערן 

אמן אים ביישטיין ער זאל אויפשטיין ביי תחיית המתים.

מעשה  מורא'דיגע  א  געברענגט  ווערט  זייט,  אנדערע  די  פון 
אין 'תנא דבי אליהו' (תדב"ר יג) אויף איינער וואס איז געווען 
די  אין  און  סוכות,  יו"ט  אין  שוהל  אין  זוהן  זיין  מיט  צוזאמען 

צייט וואס אלע האבן געענטפערט 'אמן' נאכן חזן, האט זיין זוהן 
נאכגעזאגט נישט קיין שיינע ווערטער. און ווען די פארזאמלטע האבן געשריגן אויפן פאטער 
און זיי האבן אים געבעטן ער זאל אנשרייען זיין זוהן, האט זיך דער פאטער געמאכט ווי ער 
פארשטייט נישט וואס איז די פאראיבל, און האט געזאגט: וואס זאל איך אים טוהן, ער איז א 

קינד, זאל ער זיך שפילן אזוי ווי עס גלוסט אים.

אזוי איז ווייטער געווען אין לויף פון אלע טעג פון יו"ט סוכות, ווען דער זוהן ענטפערט נאכן 
חזן נישט קיין שיינע ווערטער און דער פאטער לאזט אים צו. שפעטער, דערציילט דער 'תנא 
דבי אליהו', איז דער פאטער געשטראפט געווארן מיט א שווערן שטראף, ווען אין געציילטע 
יארן איז געשטארבן זיין פרוי, קינדער און א אייניקל, סך הכל האט ער פארלוירן פופצן נפשות 
פון זיין פאמיליע, און עס איז אים איבער געבליבן נאר צוויי זוהן, איינער א הינקעדיגער, און 

דער צווייטער א נער און א רשע רח"ל.

איינפלאנצן די אמונה צווישן די קינדער

ראש  דער  זצ"ל  זאליבינסקי  חיים  רבי  גאון  דער  האט  ווערטער  שטארקע  מיט 
זאלן  ענק  מחנכים:  פאר  שמועס  א  ביי  ערוועקט  התלמוד'  'מאור  פון  ישיבה 
'לעבן אמונה', אבער  וויסן אז די ציל פון יעדן איד אויף די וועלט איז צו 

דאס קומט נישט פון זיך אליינ'ס, נאר עס ליגט א חוב אויפן מענטש זיך צו פלאגן כדי ער זאל 
אנקומען צו דעם, און צו בויען די אמונה אין טיפן הארץ.

אויב ווילן מיר איינווארצלן צווישן די קינדער די אמונה, ליגט אויף אונז זיי צו ערציעהן ווען 
זיי זענען נאך גאר יונג, און דאס קענען מיר טוהן דורך דעם וואס מיר וועלן זיי איינגעוואוינען 
צו זאגן די ברכות מיט כוונה און ענטפערן אמן נאך זיי. עס איז נישט נאר ווי א ענין, נאר א 

קלארע הלכה וואס ס'איז גע'פסק'נט אין רמ"א.

און מ'קען עס ערקלערן, האט צוגעלייגט רבי חיים, ווייל א קליין קינד איז ווי א 'נייר חלק – א 
ריינע פאפיר' וואס יעדע צייכן וואס ווערט אריינגעקריצט אין זיין זעהל בלייבט ביי אים אויף 
אסאך יארן, דעריבער אויב וועט ער זיך איינגעוואוינען צו קעניגן אין זיין הארץ השי"ת טאג- 
טעגליך דורך ענטפערן אמן נאך יעדע ברכה, איז זיכער אז די צייכן וועט אריינגעקריצט ווערן 

אין די טיפענישן פון זיין זעהל.

אלץ דעם ליגט א חוב אויף יעדע טאטע און מאמע איינצוווארצלען אין זייערע קינדער – אויך 
א מאמע וואס זענען זוכה צו  א טאטע און  די גאר קליינע – די חשיבות פון ענטפערן אמן. 
דעם זאלן וויסן אז זיי האבן זוכה געווען צו געבן פאר זייערע קינדער די בעסטע מתנה וואס 
איז פארהאנען, א מתנה וואס דורך דעם וועט זיך עפענען פאר זיי די טויערן פון גן עדן, האט 

געענדיגט הגר"ח זאליבינסקי (קונטרס שיחות חיזוק עמוד כה).

אזוי האט זיך געפירט דער צאנזער רבי בעל 'שפע חיים' זי"ע, ביי שלוש סעודות האט מען 
געלייגט פאר אים א טיש פול מיט פרוכט און האט צוזאמען גענומען די קינדער פון די קהילה, 
האט  רבי  דער  און  רייע,  לאנגע  א  אין  געשטאנען  זענען  קינדער  די  קליינע.  גאר  זיי  צווישן 
געטיילט פאר יעדן קינד אין זיין רייע א פרוכט און האט געווארט 

צו הערן פון אים די ברכה און ענטפערן אמן נאכדעם.

אז  מנהג,  דעם  אין  פארקאכט  געווען  ער  איז  שטארק  אזוי 
איינמאל אין איינע פון די שבתים, ווען ער איז געווען שטארק 
פארפלאגט מיט יסורים, און ער האט נישט געהאט קיין כח צו 
טיילן די שיריים פאר די חסידים, אבער אויף טיילן די פרוכט 
מיט  און  אויפגעגעבן  נישט  ער  האט  קינדער  קליינע  די  פאר 
און  צייט  לאנגע  א  געזיצן  ער  איז  כוחות  פארבליבענע  זיינע 
געענטפערט נאך זיי אמן (דרכי הלכה [פון הגר"ח שמערלער] 

ברכות הנהנין כה) .

א אייגענע מוסטער

בריוו  די  פון  לשון  די  אלעמען  פאר  באקאנט  שוין  איז  עס 
ס'איז  וואס  שליט"א  שעכטער  מאיר  יעקב  רבי  הרה"צ  פון 
א  אריין  "ברענגט  מחנכים:  און  עלטערן  צו  געווארן  געשריבן 
ברכה אין ענקערע הייזער, און געוואוינט איין ענקערע זוהן און 
געוואוינט  און  ריכטיג,  און  קלאר  ברכות  די  זאגן  צו  טעכטער 
איין די גאנצע הויזגעזינד צו ענטפערן נאך זיי אמן אויפן קול, 
פון  איינער  אז  אינדערפריה  יעדן  פירן  זיך  מען  זאל  אזוי  און 
און  קול  אויפן  השחר  ברכות  אלע  די  זאגן  זאל  הויזגעזינד  די 
אלע זאלן ענטפערן נאך אים אמן, און דורך דעם וועט רועהן די 

ברכה אין ענקער הויז.

מחנכים  די  און  עלטערן  די  אז  איז  פאסיג  און  שיין  וואו  און 
וועלן זיין א 'אייגענע מוסטער' צו דעם ...און זיי וועלן דורך 
זייער  ביי  פרידן  און  לעבן  פון  שפע  א  ברענגען  אראפ  דעם 

וואוינונג" ('המברך יתברך' עמ' ז).

ווי נישט איבערראשנדיג איז געווען די ענטפער פון דער יונגל וואס האט געענטפערט פאר 
זיין מאמע פארוואס זאגט ער אזוי שטיל א ברכה: איך וויל זאגן א ברכה פונקט ווי די גרויסע, 
נאר קליינע קינדער זאגן הויעך...! די זאכן ברענגען אונז צו מיר זאלן דארפן מער צולייגן קאפ 
און מח צו דעם, און בעפאר מיר וועלן צוגיין צו די חינוך פון אונזערע קינדער צו די מצוה, 

דארפן מיר ארויס ווייזן פאר זיי א 'אייגענע מוסטער' אויף דעם ('נוטרי אמן' עמ' שדמ).

ענטפערן אמן נאך א ברכה פון א קטן

אלץ א טייל פון די חוב צו ערציעהן די קליינע זיי זאלן ענטפערן אמן, דארף מען אכטונג געבן 
צו ענטפערן אמן אויך אויף זייערע ברכות, אזוי ווי ס'איז גע'פסק'נט אין שולחן ערוך (או"ח 

רטו ג) אז פון ווען דער קטן איז אנגעקומען צו די צייט פון חינוך, אויב זאגט ער א ברכה 
אויף א עסנווארג א.ד.ג. דארף מען ענטפערן נאך זיי אמן.

דער  ווען  פון  איז  ענין  דעם  אויף  חינוך  פון  צייט  די  אז  שרייבן  וואס  דא  ס'איז 
קליינער האט אנגעהויבן צו רעדן (שו"ת אבן ישראל סי' יד). און מ'האט עדות 

געזאגט אויפן סטייפעלער זצ"ל אז ער האט געענטפערט אמן אויך אויף א 
ברכה פון א קינד אין עלטער פון איינ'ס און האלב-צוויי יאר כדי אים צו 

מחנך זיין מיט די מצוה פון ענטפערן אמן ('ארחות רבנו' ח"ג עמ' רכג).

פרשת מקץ

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

ערציעהן די קליינע קינדער צו ענטפערן אמן
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

אמן פון א קליין קינד 
די  געברענגט  ווערט  ב)  (קי  סנהדרין  מסכת  אין 
"פון  ב):  קי  (סנהדרין  מאיר  רבי  פון  ווערטער 
ווען איז א קליין קינד זוכה צו חיי העולם הבא 
רמז  א  אמן".  ענטפערן  ער  וועט  ער  ווען  פון   -
לשון  די  פון  לערנען  זיך  מיר  קענען  דעם  צו 
אחיכם  "ואת  כ):  מב  (בראשית  פסוק  די  פון 
הקטן תביאו אלי" – אין וועלעכן זכות איז דער 
קטן זוכה צו עולם הבא? אין זכות פון "ויאמנו 
אויס  אים  לערנט  טאטע  דער  וואס  דבריכם", 
ער  וואס  ברכות  אלע  אויף  אמן  ענטפערן  צו 

הערט.

('ליקוטי בני שלשים' פרשת מקץ).

די  פון  דעם  צו  רמז  א  נאך  צולייגן  מ'קען  און 
(מב  פריער  ס'שטייט  וואס  פסוק  די  פון  לשון 
טו): "כי אם בבוא אחיכם הקטן הנה" - 'בבוא 

אחיכם הקטן' איז די סופי תיבות 'אמן'. 

('ארצות השלום' ברכות כ א).

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

 דער זיידע האט פארלאנגט א באצאהלט פונעם אייניקל

אויך דער רב פון ירושלים, רבי יוסף חיים זאנענפעלד זצ"ל שרייבט 
אז עס איז זיכער אז מ'מעג און עס איז פאסיג צו ענטפערן אמן אויך נאך 
גאר קליינע קינדער פון ווען זיי זענען איינגעוואוינט צו זאגן א ברכה אויף 
זייערע עסן, און עס איז דא ביי דעם די מצוה פון חינוך וואס מ'לערנט עס ארויס 
ענטפערן  פון  מצוה  די  אנטקעגן  ווייל  בניכם",  את  אותם  "ולמדתם  פסוק  די  פון 
אמן ווערן זיי שוין גערעכנט אז זיי זענען אנגעקומען צו די יארגאנג פון חינוך (שו"ת 

'שלמת חיים' סי' קצד).

ווערט  קינד,  קליין  א  נאך  אמן  ענטפערן  פון  טייערקייט  די  איבער  ערציילונג  מורא'דיגע  א 
איז  ה'לבוש'  בעל  יפה  מרדכי  רבי  גאון  דער  י"א):  (ליום  משה'  'דרך  ספר  אין  געברענגט 
אמאל געפארן קיין ווענציא, צום באקאנטן חכם רבי יצחק אבוהב, כדי צו לערנען פון אים די 
'חכמת התכונה'. נאך וואס ער האט זיך אויפגעהאלטן בי אים אין שטוב א שטיקל צייט, האט 
פאסירט אז ווען זיי האבן געהאלטן אינמיטן שמועסן צוזאמען האט זיך אוועק געשטעלט 
דער קליינער זוהן פון דעם חכם און האט הויעך געזאגט א ברכה אויף די פרוכט וואס ער 
האט געהאלטן אין זיין האנט, ווען אלע האבן געענטפערט נאך אים 'אמן', אבער רבי מרדכי 
צוגעלייגט  נישט  האט  פשט'ל,  די  מיט  געדאנקען  זיינע  אין  איינגעזינקען  געווען  איז  וואס 
זיינע געדאנקען צו די ברכה און האט פארגעסן צו ענטפערן, אלץ דעם האט דער חכם זיך 

געבייזערט אויף אים און האט גוזר געווען אויף א נידוי.

נאך א שטיק צייט ווען רבי מרדכי איז געקומען בעטן פונעם חכם ער זאל אראפנעמען פון 
אים די נידוי, האט אים דער חכם געזאגט: דו זאלסט וויסן אז איך בין געצווינגען געווען דיר 
אריין לייגן אין א נידוי, כאטש מיין ליבשאפט צו דיר, ווייל איך האב געוואוסט אז וויבאלד דו 
האסט נישט געענטפערט אמן אויף די ברכה פונעם קינד ביזסטו באשולדיגט געווארן מיט 
טויט שטראף. יעצט בין איך גרייט דיר מוחל צו זיין, מיט איין פארלאנג: זאג מיר צו אז אין 
דער  פון  זינד  גרויסע  די  ברבים  זיין  מפרסם  זאלסטו  אנקומען  וועסט  דו  וואו  קהילה  יעדע 
וואס פארמיידט זיך פון צו ענטפערן אמן נאך א ברכה, און כדי עס צו פארשטארקן זאלסטו 

זיי דערציילן די פאלגנדע געשעהניש וואס האט פאסירט פאר יארן צוריק אין לאנד ספרד:

איינמאל האט דער קעניג גוזר געווען א גזירה צו פארטרייבן די אידן פון זיין לאנד, די אידן 
זענען געווארן אויפגעציטערט, און זיי האבן געשיקט א ערליכער מענטש וואס איז געווען 

נאנט מיטן קעניג אז ער זאל רעדן מיט אים ער זאל צוריק ציעהן פון די 
גזירה. דער קעניג האט אויפגענומען דעם ערליכן מענטש ווי זיין שטייגער 

מיט א פריינדליכן געזיכט און געשמועסט מיט אים זייער איינגענעם. נאך א 
שטיק ציט, ווען אין צימער איז אריין דער הויפט פון די גלחים וואס איז געווען 

די  אויסגענוצט  מענטש  ערליכער  דער  האט  ישראל,  שונא  גרויסער  אלץ  באקאנט 
געלעגנהייט און זיך געשטעלט דאווענען מנחה, אינצווישן האט דער גלח געוואונטשן 

דעם קעניג און אלע האבן אויף דעם געענטפערט אמן, אויסער דער איד וואס איז געווען 
איינגעזינקען אין זיין דאווענען.

ווען דער גלח דער רשע האט עס באמערקט, האט ער אויסגענוצט די געלעגנהייט, און האט 
געזאגט פארן קעניג: דער קעניג זאל וויסן, אז די וואונטש וועט נישט ערפילט ווערן, נאר ווייל 
דער איד האט נישט געענטפערט אמן נאך די וואונטש. ווען דער קעניג האט דאס געהערט, 
ביטערן  א  צדיק  דעם  אויף  באפוילן  האט  און  גאר,  ביז  אים  אין  געברענט  צארן  זיין  האט 
שטראף פון טויט דורך שווערע יסורים, און האט אויך באנייט די באפעל באלד צו פארטרייבן 

אלע אידישע איינוואוינער פון די לאנד.

נאך א שטיק צייט האט ער זיך באוויזן צו זיין פריינד אין חלום און אים געזאגט: דו זאלסט 
וויסן, אלע מיינע יארן האב איך שטארק אכטונג געגעבן אויף די מצוות, אבער איינמאל ווען 
צו  פון  אפגעהאלטן  זיך  איך  האט  ברויט  די  אויף  ברכה  א  געזאגט  האט  זוהן  קליינער  מיין 
ענטפערן אמן אויף דעם, און וויבאלד דער אויבישטער קוקט נאך די מעשים פון די צדיקים 
הארבן  א  מיר  אויף  געווען  גוזר  ער  האט  השערה  חוט  א  ווי  אויף  אויך  זיי  שטראפט  ער  און 
איך  פריינד:  זיין  פאר  געבעהט  זיין  געזאגט  מענטש  ערליכער  דער  האט  דא  און  שטראף. 
בעהט דיר, זארג צו פארשפרייטן די געשיכטע פאר אלעמען, ווייל נאר אזוי וועל איך זוכה 

זיין ריין צו ווערן! 

לאמיר זיך אלע שטארקן ערציעהן אונזערע קינדער מיט דעם חשוב'ן ענין, אזוי ווי די גדולי 
וועלן  אזוי  און  געלעגנהייטן,  פארשידענע  אין  ערוועקט  מאל  אסאך  שוין  עס  האבן  ישראל 
מיר זיכער זוכה זיין צו שעפן אידיש נחת פון אלע אונזערע קינדער, און זיי געבן א אייביגע 

לעבן בזה ובבא.
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גאר א גרויסער אויפטוהער פאר תורה איז געווען דער צדיק 
רבי רפאל ברוך טולידאנו זצ"ל, ווער ס'איז געווען אסאך יארן 
דער הויכגעשעצטער רב פון די שטאט מקנאס אין מאראקא, 

און אין זיינע עלטערע יארן איז ער ארויף קיין ארץ ישראל.
ווען ער האט געדינט אלץ רב אין מקנאס האט ער געארבעט 
קהילה  באקרוינטע  זיין  אויף  באשיצן  צו  מידעקייט  קיין  אן 
פון די שווערד פון די 'השכלה' וואס אין יענע יארן האט זיך 
אפצושניידן  אירופא  פון  לענדער  די  פון  פארשפרייט  עס 
אפריקא  צפון  אין  אידישקייט  דאס  פון  שיינקייט  דאס 
טיפן  ביזן  צושטאנד  רוחניות'דיגן  איר  דערנידערן  צו  און 
נישט  זאל  עס  קהילה  די  אפצוהאלטן  כדי  רח"ל.  אפגרונד 
רפאל  רבי  האט  ווירקונג,  שלעכטע  די  איר  צו  אריינקומען 
ברוך אויפגעשטעלט פארצווייגטע מוסדות חינוך וואס האבן 
אין זיך אריינגערעכנט א תלמוד תורה, א מיידל שולע און א 
פון  ארגאניזאציעס  גערינדעט  ער  האט  זעלבע  דאס  ישיבה, 
קהילה  די  פאר  אויס  זיך  פעלט  וואס  געביט  יעדע  אין  הילף 

מיטגלידער.
ספעציעל איז ער געווען באקאנט מיט זיין אויסערגעווענליכע 
ווי  אזוי  זיך,  אין  געהאט  האט  ער  וואס  תורה  צו  ליבשאפט 
"אשורר  פיוט  באקאנטן  זיין  דעם  אויף  עדות  זאגט  עס 
אז  זעהט  עס  זעהט  עס  ווער  וואס  התורה...",  לכבוד  שירה 
וואס  הארץ  ריינע  א  פון  געקומען  ארויס  זענען  ווערטער  די 
האט  דעם  אלץ  תורה.  פאר  ליבשאפט  מיט  אנגעזאפט  איז 
צוהערהער  זיינע  צווישן  מידעקייט  קיין  אן  געארבעט  ער 
הייליגע  צו  קינדער  זייערע  שיקן  זאלן  זיי  צורעדן  איבער  זיי 
ישיבות, און דורך דעם האט ער מצליח געווען צו ראטעווען 

זייער אסאך נשמות פון צו גיין אין טיפן אפגרונד.
פון  וועג  דעם  אויף  געפירט  ער  האט  קינדער  זיינע  אויך 
ער  האט  יוגנט  זייער  און  נאכלאזן,  צו  אן  תורה  האבן  ליב 
אויסגעוועלט פאר זיי די בעסטע מלמדים, און נאכדעם האט 
ער געזארגט זיי שיקן אויסער די גרעניצן פון די לאנד צו די 
גוטע ישיבות אין ארץ ישראל, און ספעציעל צו די געקרוינטע 

ישיבת פאנאוויזש.
אין  שליט"א:  אייניקלעך  זיינע  פון  איינער  דערציילט  עס 
געוואלט  אויך  איך  האט  יארן  בחור'ישע  מיינע  פון  אנהויב 
ישיבה'ס  ראשי  די  אבער  פאנאוויזש,  אין  ווערן  אנגענומען 
זענען געצווינגען געווען מיך אפצוזאגן, ווען זיי זאגן מיר אז 
נישט  אויך  מיר  קענען  זיי  און  פול,  זענען  דארמיטארי'ס  די 
נאך  אננעמען  נישט  זיי  קענען  דעם  אלץ  עסן,  אויף  זארגן 

בחורים.
זיידנ'ס  מיין  צו  געוואנדן  זיך  איך  האב  צוקלאפטערהייט 
דארטן  מיר  מ'האט  וואס  דערציילט  אים  האב  איך  און  הויז, 
באלד  און  געהערט  האט  זיידע  דער  פארשטיין.  צו  געגעבן 
שטוב  צום  ארויס  איז  און  פלאץ  זיין  פון  אויפגעשטאנען 

פונעם פאנאוויזשער רב זצ"ל.
צו  פלאץ  פעלט  עס  ווייל  איז  פראבלעם  די  'אויב 
אויף  נעמען  צו  גרייט  איך  בין  עסן,  און  שלאפן 
שלאפן,  בחור  דער  וועט  מיר  ביי  זארג,  די  מיר 
מיין  פון  און  עסן  ער  וועט  ברויט  מיין  פון 
איז  עיקר  די  טרינקען,  ער  וועט  וואסער 

שטייגן  און  לערענונגען  זיינע  אין  פלייסן  זיך  קענען  זאל  ער 
ראש  פארן  זיידע  דער  געזאגט  האט   – ישיבה!'  ענקער  אין 

ישיבה מיט א שטארקייט.
ווען דער זיידע איז צוריק צו זיין שטוב האב איך זיך געפרייד 
האט  זצ"ל  רב  פאנאוויזשער  דער  אז  מויל  זיין  פון  הערן  צו 
מיינע  אלע  אז  באדינגונג  די  מיט  געבעהט  זיין  אנגענומען 

גשמיות'דיגע געברויכן וועט ער זארגן פאר מיר.
איך בין צוריק צו די הויז פון מיינע עלטערן מיט פרייד, איך 
האב צוזאמען געפאקט מיינע זאכן, און איך האב זיך ארויס 
ווען  נאך  באלד  אט,  און  ברק.  בני  קיין  וועג  אויפן  געלאזט 
א  מיט  אויפגענומען  מיך  האבן  באבע  מיין  און  זיידע  מיין 

פון  געזיכט  די  איז  פריינדשאפט, 
און  געווארן  ערנסט  זיידע  מיין 
זאלסט  געזאגט:  מיר  האט  ער 
אין  אייניקל,  טייערער  מיין  וויסן 
עסן  קיין  נישטא  איז  שטוב  די 
דארפן  וועסט  דו  אומזינסט, 

באצאהלן א טייערן פרייז!
פארוואונדערט  זייער  בין  איך 
אבער  רייד,  די  הערן  צו  געווארן 
פארגעזעצט  האט  זיידע  מיין 
אין  עסן  דאס  ערקלערט:  און 
אין  אנגעהאנגען  אין  שטוב  די 
שטענדיג  וועסט  דו  וואס  דעם 
א  זאגן  צו  נישט  געבן  אכטונג 
ברכה אויב ס'וועט נישט זיין ווער 
אמן,  דעם  אויף  ענטפערן  ס'זאל 
צו  געבן  אכטונג  דארפסטו  אויך 
ענטפערן אמן אויף מיינע ברכות.

האב  איך  אז  זיך,  פארשטייט 
מיט  דעם  צו  צוגעשטימט  באלד 
און  טאג  יענעם  פון  און  פרייד, 
ווייטער האב איך זוכה געווען צו 
צעהנדליגע  טאג  יעדן  ענטפערן 
דער  פון  ברכות  די  נאך  אמן'ס 
זיידע און די באבע, און איך האב 
אויך זוכה געווען אז מיינע ברכות 
זענען געענטפערט געווארן דורך 

זיי.
לייגט  שליט"א  אייניקל  דער  און 
צו: אויך די באבע ע"ה וואס האט 
זוכה געווען צו אריכות ימים האט 
אכטונג געגעבן אויף דעם מנהג, 
און אויך אין אירע עלטערע יארן 
ווען זי איז זייער שוואך געווארן, 
יעדן  אז  געגעבן  אכטונג  זי  האט 
טאג זאלן קומען צו איר עטליכע 
ווען  פאר  און  אייניקלעך,  די  פון 
ישיבה  די  צו  ארויס  זענען  זיי 
זאלן זיי זאגן פאר איר די ברכות 
אויף  עטפערן  זאל  זי  כדי  השחר 

אויף  אמן  ענטפערן  און  צוהערן  זאלן  זיי  אויך  און  אמן,  זיי 
אירע ברכות.

נישט  ווי  כמעט  שוין  האט  זי  ווען  טעג,  לעצטע  אירע  אין 
געקענט רעדן, האט זי געבעטן פון אירע אייניקלעך זיי זאלן 
האט  זי  ווען  אויך  און  מנהג,  דעם  אין  פלייסן  ווייטער  זיך 
געהאט ביטערע יסורים האט זי אכטונג געגעבן צו ענטפערן 

אמן נאך זייערע ברכות שטיל.
אזוי איז געווען די וועג פון די גרויסע מענטשן צו מחנך זיין 
אויך  זאלן  מיר  אז  הלואי  אמונה,  ריינע  א  צו  קינדער  זייערע 

זוכה זיין זיך אפצולערנען פון זייערע וועגן.

אויך איך, מיטן ענטפערן אמן בין איך זוכה געהאלפן צו ווערן

לויט די סדר פון די אלף בית, 
די אותיות נאך א.מ.ן. זענען ב.נ.ס.

צו מרמז זיין אז נאכן ענטפערן 
אמן קומט די נס.

נר ישראל {פון דער קאזניצער מגיד} עניני חנוכה 


