
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵל: ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ...א ֵכן ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו ֶאת 
ה'" (י ט-יא)

פאר אונז איז פארגעלייגט א שטארקע טענה'ריי וואס איז פארגעקומען צווישן פרעה 
הבדלות  אלפי  אלף  להבדיל   - צווישן  קעניגרייך,  טמא'נע  די  פון  ראש  דער  הרשע, 
פרעה  האט  זייט,  איין  פון  קדושה:  און  טהרה  פון  סימבאל  דער  ע"ה,  רבינו  משה   -
גע'טענה'ט, איך בין גרייט ארויס צו שיקן די אידן זיי זאלן דינען דעם אויבערשטן אין 
מדבר, זיי זאלן דארטן טוהן אלעס וואס זיי ווילן, אבער פארוואס דארף איך אלעמען 
השי"ת?  דינען  צו  אליין  מענער  די  נאר  שיקן  צו  גענוג  נישט  דען  איז  שיקן,  ארויס 

די עבודת ה' דארף דאך געטוהן ווערן באהאלטערנערהייט, 
און זייענדיג אפגעזינדערט פון מענטשן, אן עס זאל ווערן 

געשטערט דורך די באפעלקערונג! 

די סארט בליק איז נישט נאר געווען די בליק פון פרעה, 
נאר אויך אלע גרויסע פילאזאפ'ן וואס זענען געווען ביי די 
פעלקער, וואס זיי זענען געווען געוואוינט צו טוהן זייער 
עבודה נאר זייענדיג אפגעשיידט, אוועק צו לויפן אין די 
דינען  צו  כדי  היילן  די  אין  באהאלטן  זיך  און  וועלדער 
דעם גאט לויט זייער פארשטאנד אן קיין שטערונגען און 

אפהאלטן.

נאר  תורה,  הייליגע  די  פון  קוק  די  איז  אזוי  נישט  אבער 
וואס  די  פארמערן  זיך  וועלן  עס  מער  ווי  פארקערט, 
אויף  כבוד  זיין  ווערן  גרעסער  וועט  אזוי  השי"ת,  דינען 
די וועלט, אזוי ווי חז"ל זאגן (תו"כ בחוקותי כו ח) אז עס איז 
יחיד  א  דורך  געטוהן  ווערט  וואס  מצוה  א  ענליך  נישט 
צו א מצוה וואס ווערט געטוהן דורך א רבים. וועגן דעם 
ובזקנינו  "בנערינו  פרעה:  פאר  געענטפערט  משה  האט 
נלך!" – נישט נאר די מענער וועלן גיין, נאר עס וועלן מיט 
גיין די עלטערע, די יונגע פון די קינדער און די פרויען, 
ווייל נאר אזוי וועלן מיר קענען דינען דעם אויבערשטן 
ווי עס פאסט, ברוב עם הדרת מלך! ('חתם סופר' פסחים עא ב 

ד"ה ובזה י"ל).

דער אויבישטער גלוסט אין די תפילה פון א רבים

די ווערטער זענען זייער פאסיג צו די באקאנטע ווערטער 
פונעם רמב"ן אין ענדע פון אונזער פרשה (יג טז): "...דער 
די  פון  איינוואוינער  די  פון  נישט  גלוסט  אויבישטער 
וועלט נאר אז דער מענטש זאל אים איינדערקענען און 

די  און  באשאפן,  אים  האט  ער  וואס  דעם  אויף  לויבן  אים 
כוונה פון לויבן ביים דאווענען און אויך די שוהלן און די זכות פון תפילת רבים, איז 
כדי אז די מענטשן זאלן האבן א פלאץ וואו זיי זאלן זיך צוזאמנעמען און לויבן דעם 
גא-ט וואס האט זיי באשאפן און זיי זאלן עס פארשפרייטן, און זאלן זאגן פאר אים מיר 

זענען דיינע באשעפענישן".

א  פארהאנען  איז  עס  אז  לערנען  זיך  מיר  קענען  רמב"ן  דעם  פון  ווערטער  די  פון 
געוואלדיגע צווישנשייד צווישן א תפילה וואס ווערט געזאגט באהאלטערנערהייט צי 
אפילו אויך ביי א ענגע מנין, אנטקעגן א תפילה וואס ווערט אפגעראכטן אין דער 

עפנטליכקייט, וואס אויסער איר מעלה אלץ די תפילה, האט עס אין זיך נאך א מעלה 
פון קידוש שם שמים ברבים, און אזוי ווי דער רמב"ן שרייבט, אז דאס איז די עיקר 
אנטקעגן  אויסרופונג  קלארע  א  מיט  בציבור  צוזאמנעמען  זיך  עבודה,  אונזער  פון 

אלעמען: "מיר זענען זיינע באשעפענישן!". ('מחשבת מוסר' ח"א עמ' תסד)

און ענליך צו דעם שרייבט דער מבי"ט אין זיין ספר 'בית אלוקים' (שער התפילה פי"א): 
"עס זעהט אויס אז עס איז פארהאנען א גרעסערע מעלה ביי א פארזאמלטע ציבור 
פון הונדערט מענטשן אויף איין פלאץ, ווי צעהן וואס דאווענען אויף איין פלאץ, ווייל 
יעדער איינער פון די הונדערט האט א מעלה אז נאך הונדערט באהעפטן זיך צו אים, 
צו  זיך  באהעפטן  עס  וואס  צעהן  פון  איינער  ביי  אנדערשט 
דברים  זאגן  פון  ענין  די  ביי  נאר  און  צעהן,  נאך  נאר  אים 
שבקדושה איז נישט קיין אונטערשייד פון צעהן צי צעהן 
טויזנט, אבער ביים אננעמען די תפילות, איז א תפילה פון 

א רבים מער אנגענומען ווייל ברוב עם הדרת מלך".

די תפילה פון א רבים

פארהאנען  איז  רבים  די  פון  כח  די  צו  אז  אויס  זעהט  עס 
א עקסעטערע באדייט אין אלע ענינים פון תפילה, ווייל 
פון  תפילה  א  צו  רבים  תפילת  א  צווישן  אונטערשייד  די 
בחינה,  יעדע  אין  שטארק  און  גרויס  זייער  איז  איינציגע 
רבי  ב):  קסז  (וישלח  הקדוש  זוהר  אין  שטיט  עס  ווי  אזוי 
ארויף  גייט  רבים  א  פון  תפילה  די  געזאגט:  האט  שמעון 
די  מיט  זיך  באקרוינט  ער  און  הוא,  ברוך  הקדוש  פאר 
תפילה, ווייל זי גייט ארויף פאר אים אויף עטליכע וועגן, 
און וועגן דעם ווערט פון דעם א קרוין וואס ליגט אויף די 
יחיד  א  פון  תפילה  א  אבער  אויבערשטן,  דעם  פון  קאפ 
נישט  זי  ווערט  וועגן  וועג,  איין  נאר  זיך  אין  נישט  האט 

אנגענומען ווי א תפילה פון א רבים.

דעם  אויף  געברענגט  ווערט  פ"ג)  רבה  (איכה  מדרש  אין  און 
פארן  קרוין  א  געטוהן  האבן  וואס  מענטשן  צו  משל,  א 
קעניג, איז געקומען א ארימאן און געגעבן זיין ארימע טייל 
צווישן די אנדערע, האט דער קעניג געזאגט: וועגן די טייל 
קרוין?!  דעם  אננעמען  נישט  איך  וועל  ארימאן  דעם  פון 
זיין  אויף  ארויף געלייגט  און  גענומען  באלד  עס  ער  האט 
אויב  תפילה,  פון  ענין  די  ביי  אויך  איז  זעלבע  דאס  קאפ. 
א ציבור שטייט און דאווענען און צווישן זיי איז אויך דא 
נישט  רשע  דעם  וועגן  השי"ת  דען  וועט  רשע,  א  איינער 

אננעמען די תפילה?!

אויך ביי די תפילה פון נשמת זאגן מיר: "ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל, ברנה 
יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור, שכן חובת כל היצורים לפניך ה' אלוקינו ואלוקי 
אבותינו...", האט דער משגיח רבי ירוחם הלוי פון מיר זצ"ל ערקלערט, אז די מעלה 
פון א תפילה ברבים איז נישט נאר אין חיצוניות, אז דורך דעם דאווענען אלע מיט 
מער געפיהל, נאר אויך אין די פנימיות פון די נפש ווערט דער מענטש מער דערהויבן 
און עס ברענגט אים ער זאל העכער גיין אין זיינע רוחניות'דיגע מדריגות (דעת חכמה 

ומוסר ח"א מאמר לח).

פרשת בא

משה האט מיטגענומען די כוחות הקדושה

"ַוִּיֶפן ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרעֹה" (י ו)

פון  אמן.  תיבות  סופי  די  איז   – מעם'  ויצא  'ויפן 
פון  ארויס  איז  משה  ווען  אז  מען  לערנט  דא 
מצרים  פון  מיטגענומען  ער  האט  הויז  פרעה'ס 
די  אין  מרומז  זענען  וואס  הקדושה  כוחות  אלע 
ווארט 'אמן' וואס עס באטרעפט הוי"ה אדנ-י ('לב 

שמח' פר' בא; 'ויקח משה' שם; 'יושיע ציון' פר' וארא).

מ'ווערט געראטעוועט פון טונקל און 
פינסטערניש

"ֵצא ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶלי" (יא ח)

די ווארט 'צא' באטרעפט 'אמן', עס קען זיין, אז 
פון  מכה  די  נאך  געווארן  געזאגט  איז  פסוק  די 
חושך, כדי מרמז צו זיין, אז דורך ענטפערן אמן 
מיט כוונה ווערט א מענטש געראטעוועט פון די 
דעם  אין  וואס  פינסטערניש  די  און  טונקלקייט 
ווערט געשטראפט דער וואס טוהט גרינג שעצן 
אינעם ענטפערן אמן, אזוי ווי עס איז געברענגט 
אין זוהר הקדוש (פר' וילך רפה ב–רפו א) און אין ספר 
פרשת  נועם'  ('אמרי  פ"ג)  אמן  כוונת  (שער  חיים'  עץ  'פרי 

בא).

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  בנבנתיבות אמונים

להם

פון ם
ברוב עם הדרת מלך

אום זונטאג ה' שבט וועט געפאלן די יארצייט פונעם קדוש ישראל

 מרן השפת אמת פון גער זי"ע:
אויף דעם לויב פון ענטפערן אמן שרייבט ער אין זיין ספר אויף פרשת כי תבוא (תרמ"א):

ענטפערן אמן זאגט ארויס די ריכטיגע אמונה אינעם ריבון העולמים, א אמונה וואס איז איינגעפלאנצט אין אונז 
פון דורי דורות און עס איז אינגאנצן נישט באגרעניצט צו וואס א מענטשליכן פארשטאנד דערגרייכט. אזא אמונה 
וואס איז זייער באליבט פארן באשעפער, אזוי ווי חז"ל זאגן (מכות כד א): "חבקוק איז געקומען און ער האט אוועק 

געשטעלט די גאנצע תורה אויף איין זאך - צדיק באמונתו יחיה" און דאס איז די גרויסקייט פון ענטפערן אמן.

אמן –
 א אויפווייזונג 

פון אמונה 
וואס עס איז 

נישטא נאך 
אין איר 

גלייכן
טייערע ‡י„ן! מיר זענען מ‡מינים בני מ‡מינים!

 א גאנצע צייט האבן מיר די מעגליכקייט זיך צו באהעפטן צו די קייט פון די דורות וואס הויבט 
זיך אן ביי אונזערע אבות - קדושי עליון, דורך ענטפערן אמן,

 וועלן מיר דען לאזן פאר אונז צו שאדן האבן אפילו איין אזא געלעגהייט?!

פארזעצונג אויפן קומעדיגן זייט
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 א שוידערליכע ערציילונג איבער די כח פון א תפילה ברבים איז געהערט געווארן פאר 
אסאך יארן אין לויף פון די 'שבעה' נאך די פטירה פון טייערער בני ברק'ער איינוואוינער, 
צו  געווען  עוסק  אסאך  זייער  האט  וואס  ד.  עזריאל  הרב  נאמען  מיטן  חכם,  תלמיד  א 

מקרב זיין אידישע קינדער צו לערנען תורה, און ער איז אוועק אין די יונגע יארן.

א  באקומען  טאטע  אונזער  האט  אבלים,  די  פארציילט  האבן  יאר,  האלבע  א  פאר 
א  צו  אמעריקא  קיין  געפירט  איילעניש  מיט  אים  מ'האט  און  הארץ-אטאקע  שווערע 
קאמפליצירטע אפאראציע וואס האט אים געדארפט ראטעווען זיין לעבן. אבער, נאר די 
אפאראציע האט ער געליטן פון נאך א שטארקע אטאקע וואס זיין צושטאנד האט זיך 

וועגן דעם זייער דערנידערט, אז די דאקטורים האבן שוין אויפגעגעבן.

עטליכע טעג איז אונזער טאטע געווען בין חיים למוות, ווען אין בני ברק האט מען אין 
די טעג אפגעראכטן אסאך תפילות אין די שוהלן וועגן זיין הילף, און אט האט פאסירט 
די נס, אויף נישט א נאטורליכן וועג און אנטקעגן וואס די דאקטורים האבן פארגעזאגט, 
אנגעהויבן  זיך  האט  עס  און  צושטאנד  זיין  אין  פארבעסערונג  א  געווארן  פלוצלינג  איז 

צו פארבעסערן.

באלד ווען ער האט געעפנט זיינע אויגן איז געהערט געווארן פון זיין מויל א געשריי: 
'לא אמות כי אחיה!', און דעמאלטס האט ער פארציילט פאר זיין פאמיליע - וואס האבן 
ארום גענומען זיין בעט מיט א זארג - וואס עס איז אריבער אויף אים אין די שעה'ן וואס 

זיין צושטאנד איז געווען זייער קריטיש:

א  און  גרויסע  א  וואו  געשפירט  איך  האב  עזריאל,  רבי  דערציילט  האט  אנהויב,  אין 
איך  האב  נאכדעם  און  פארציילט,  ער  האט  ארום,  מיך  נעמט  ליכטיקייט  איינגענעמע 
געשפירט וויאזוי מיין נשמה גייט ארויס פון מיין קערפער, ווען איך קוק פון אויבן אויף 
מיין קערפער וואס ליגט אויפן אפאראציע טיש און אויף ענק – מיין פאמיליע – וואס 

ענק האבן זיך געדרייט ארום מיר מיט א זארג.

איך  בין  דארט  מעלה,  של  דין  בית  די  פאר  שטיין  געטראפן  זיך  איך  האב  נאכדעם 
האב  איך  וועלט.  די  אויף  אויפפירהונג  מיין  אויף  שאלות  שווערע  געווארן  געפרעגט 
קליינע  מיינע  און  ווייב  מיין  אויף  און  נשמה  מיין  אויף  האבן  רחמנות  מ'זאל  געבעטן 
קינדער וואס וועלן נעבעך איבערבלייבן אליינ'ס, אבער מ'האט אפגעזאגט מיין געבעהט. 

איך האב געשפירט אז איך האב שוין אלעס פארלוירן.

אין א געוויסע צייט האט מען פאר מיר צו וויסן געטוהן אז אין די יעצטיגע שעה דאווענען 
פאר מיר הונדערטער מענטשן אויף די וועלט, און מ'האט מיר אויך געטוישט די נאמען 
אלץ א סגולה. האב איך באשלאסן נאכאמאל צו פראבירן, און איך האב צוגעזאגט פארן 
בית דין של מעלה מער טוהן צו פארשפרייטן תורה און יראת שמים און צו טוהן אלעס 
וואס איך קען צו גרויס מאכן דעם אויבערשטנס נאמען אויף די וועלט, און פלוצלינג איז 
ארויס געקומען די פסק אז אין די זכות פון די תפילת הרבים און אין די זכות פון מיין 
צוזאג וועט מען מיר צוגעבן נאך א שטיק צייט צום לעבן, דעמאלס האב איך געעפנט 
מיינע אויגן און איך האב געשריגן מיט גרויס פרייד 'לא אמות כי אחיה' אזוי ווי ענק האבן 

געזעהן מיט ענקערע אויגן.

ווען ער איז צוריק געקומען צו די לאנד האט ער איינגעהאלטן זיין צוזאג און ער האט 
אויפגעשריבן די ערציילונג אין א בריוו וואס ער האט עס פארשפרייט צו מזכה זיין די 
רבים, א בריוו וואס האט טאקע אסאך צוגעגעבן צו א גרויסע פארשטערקערונג צווישן 

זיינע שכנים און זיינע נאנטע און דורך דעם האט ער געלעבט נאך א שטיק צייט. 

('לשכנו תדרשו' ח"א עמ' מט; 'האיגוד' שנה י"ב גיליון 32)

דאווענען מיט א ווארעמקייט און א ברען
"ַאל ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא ...ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש" (שמות יב ט)

'צלי' איז אויף ארמי'ש טייטש 'דאווענען', אזוי ווי מיר זאגן ביי קדיש: "תתקבל צלותהון", 
און בדרך רמז קען מען זאגן אז די פסוק איז א באפעל וויאזוי א דאווענען דארף זיין – 

נישט פארטריקנט נאר מיט א פלאם פייער ('נועם אלימלך').

און עס זענען דא וואס לייגן צו: 'צלי אש' – איז ר"ת צ"א וויפיל עס באטרעפט אמן, צו 
לערנען אז מ'דארף אויך ענטפערן אמן מיט א ברען אזוי ווי א טייל פון דעם דאווענען, 

אזוי ווי חז"ל האבן געזאגט: "כל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן".

און א רמז צו דעם איז דא אין די לשון פון די זמר אויף שבת חנוכה פון ר"א אבן עזרא: 
"ַר ְוטֹוב ְוָׁשַמן, ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות, ֲענּו ְוִאְמרּו ָאֵמן ְוִאְכלּו ְּבִדיצֹות".

די ברכה אויף די גאולה ציהט זיך 
"ְוא ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית ָלבֹא ֶאל ָּבֵּתיֶכם ִלְנּגֹף" (יב כג)

אין מסכת ברכות (ד ב) ווערט געברענגט די ווערטער פון רבי יוחנן: "ווער איז א בן העולם 
הבא, דער וואס באהעפט גאולה לתפילה", וואונדערט זיך די גמרא: אויב אזוי, פארוואס 
זאגן מיר די ברכה פון 'השכיבנו' נאר די ברכה פון 'גאל ישראל' פארן זיך שטעלן שמונה 
עשרה? ענטפערט די גמרא: די ברכה פון 'השכיבנו' ווערט גערעכנט ווי א טייל פון די 
צווישנשייד  א  אלץ  גערעכנט  נישט  עס  ווערט  דעם  אלץ  און  ישראל',  'גאל  פון  ברכה 

צווישן גאולה לתפילה.

די  צו  השכיבנו  פון  ברכה  די  פון  פארבינדונג  די  ערקלערט  שם)  (ברכות  יונה  רבינו  דער 
ברכה פון גאל ישראל: אינעם נאכט ט"ו בניסן, אין די צייט וואס השי"ת האט גע'הרג'עט 
אלע בכורים אין לאנד מצרים, כאטש וואס די אידן זענען געווען פארזיכערט פון השי"ת: 
"ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף", האבן זיי נאך אלץ געציטערט אז ס'קען זיין 
אז דורך זייערע זינד וועלן זיי נישט געראטעוועט ווערן, וועגן דעם האבן זיי געדאוונט 
די  אנטקעגן  נאכט.  די  אין  שלעכטן  אלעם  פון  ראטעווען  זיי  זאל  ער  באשעפער  צום 
תפילה האט מען מתקן געווען די ברכה פון 'השכיבנו' וואס אין דעם דאווענען מיר צו 
השי"ת ער זאל אונז ראטעווען פון אלעם שלעכטס, וועגן ווערט די ברכה גערעכנט ווי 

א טייל פון די ברכה פון 'גאל ישראל'.

לויבן ביים דאווענען אויך אויף די באהאלטענע ניסים
"ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַלה' ...ַוִּיּקֹד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו" (יב כז)

די סיבה פארוואס די אידן האבן זיך גביקט, זאגט רש"י: "אויף די בשורה פון די גאולה, 
דארף  לכאורה  קינדער".  די  פון  בשורה  די  אויף  און  לאנד  די  פון  בשורה  די  אויף 
קינדער,  די  פון  בשורה  די  אויף  געלויבט  יעצט  מען  האט  פארוואס  פארשטיין,  מען 
איבערהויפט אז זייענדיג אין מצרים האבן די אידן שוין געהאט די ברכה, ווען זייערע 

ווייבער האבן געבוירן זעקס קינדער אויפאמאל?

עס  אור'  'תורה  פון  ישיבה  ראשי  די  פון  זצ"ל,  אלטאווסקי  דב  חיים  רבי  הגאון  האט 
ערקלערט: די נאטור פון א מענטש איז, אז ער שפירט נישט די באהאלטענע ניסים וואס 
קומען פאר מיט אים יעדע מינוט, נאר ווען עס פאסירט א ספעציעלע געשעהעניש וואס 
ערוועקט זיין הארץ צו טראכן. אויך דא, ווען די אידן האבן געזעהן די נישט געווענליכע 
ניסים וואס השי"ת האט מיט זיי געטוהן אין די צייט וואס זיי זענען ארויס פון מצרים, 
האט עס זיי ערוועקט צו לויבן אויך אויף די נס פון די קינדער וואס איז געווען אין די 

לויף פון די גאנצע צייט וואס זיי זענען געווען אין מצרים.

א וואונדערליכע ערציילונג האט פארציילט דער משגיח רבי זיידל עפשטיין זצ"ל איבער 
זיינע יארן וואס ער האט געלערנט אין ישיבת מיר: עס האט אמאל פאסירט אז איינער 
פון די בחורים האט געליטן אויף א א שווערע מאגן פראבלעם, ער האט נישט געקענט 
ארויס גיין, און מ'איז געווען געצווינגען אים אריבער צו פירן שנעל צו די הויפט שטאט 
אין  אנגעקומען  אין  צייט  שטיקל  א  נאך  וויכטיג.  קריטיש  אפערירן  אים  כדי  ווארשא 
ישיבה א טעלעגראם פון געציילטע ווערטער: "ברוך השם, די אפאראציע איז געלונגען!". 
ווען דער משגיח רבי ירוחם הלוי זי"ע האט פון דעם געהערט, האט ער געזאגט מיט א 
התעוררות: ווען מיר וואלטן געהאט פארשטאנד צו וויסן די טיפקייט פון די נס וואס 
געזאגט  יצר'  'אשר  יעדע  ווען  וואלט  קערפער,  אונזער  אין  יעדן  אונז  מיט  פאסירט 
די  פון  ווייניגער  נישט  געפיהל  מיט  און  שמחה  געוואלדיגע  א  מיט  אונז  דורך  געווארן 
דערשראקענדע בריוו וואס איז געשיקט געווארן צו אונז פון ווארשא... ('לתתך עליון' בא).

פון די אוצרות פון אונזערע רבי'ס 
אויף אמן און תפילה 

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

פערל ווערטער פון די טיש פון גדולי ישראל 
איבער דאס גרויסקייט פון ענטפערן אמן משולחן אמונים

א עדות פון הימל איבער די כח פון א תפילת רבים

די  און  המברך",  מן  יותר  אמן  העונה  "גדול  ב):  נג  (ברכות  זאגן  חז"ל 
מפרשים וואונדערן זיך, וויאזוי איז מעגליך אז די זכות פון ענטפערן אמן 
איז גרעסער פון די ברכה אליינ'ס, ווי עס קוקט דאך אויס איז דער וואס 
דאך  וואלט  דעם  אן  און  עיקר,  די  געטוהן  האט  ברכה  די  געזאגט  האט 

אינגאנצן נישט מעגליך געווען צו ענטפערן אמן?

די וואך וועלן מיר ברענגען די ענטפער פון רבי יעקב בעל הטורים און פון דער מבי"ט:

'אמן באטרעפט צ"א וויפיל עס באטרעפט די שם הוי"ה אזוי ווי ער איז 
געשריבן און אזוי ווי מ'זאגט עס [ד.מ. הוי"ה און אדנ-י], אבער די ברכה 
ענהאלט אין זיך נאר די לשון פון אדנות [אזוי ווי מ'זאגט עס], אלץ דעם 

איז מער דער וואס ענטפערט.
 בעל הטורים דברים כז כו

ווען דער וואס זאגט די ברכה האט אינזין יענעם מוציא צו זיין, דעמאלטס 
איז גרעסער די מעלה פון דער וואס ענטפערט אמן, ווייל אויסער וואס 
ער  'שומע כעונה', איז  ער זאגט די ברכה ווייל  עס ווערט גערעכנט ווי 
אויך גרעסער פון אים, ווייל דער וואס זאגט די ברכה קען נישט ענטפערן 

אמן נאך זיין ברכה, אנטקעגן דער וואס הערט קען ענטפערן אמן.

                                      שו"ת המבי"ט ח"א סי' קיז
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איבע ימל

א תפילה ברבים איז א וועג צו דערגרייכן אמונה

אמן  ענטפערט  יעדער  וואס  דעם  מיט  הרבים  תפילת  ביי  דא  איז  מעלה  א  נאך 
ווייל  שמים,  כבוד  די  פארמערט  מער  ווערט  אזוי  און  ברכה,  צווייטנ'ס  דעם  אויף 
(דרשות מהר"ם שיק ח"ב דרוש  דורך דעם ווערט פארשפרייט די אמונה צווישן אנדערע 
קמג). דאס איז געזאגט געווארן אויפן גאנצן דאווענען, אבער ספעציעל האט עס א 

פארבינדונג צו די ברכות השחר וואס מיט זיי הויבן מיר אן די טאג מיטן אויסרופן 
'מיר זענען דיינע באשעפענישן!', דורך א עקסטערע לויב אויף אלעס גוט'ס וואס 
מיר האבן זוכה געווען צו באקומען פון השי"ת'ס האנד, אז אויב מיר וועלן עס זאגן 
ברבים אויף אזא וועג וואס מ'וועט ענטפערן אויף זיי אמן אזוי ווי די גדולי ישראל 
האבן זיך געפירט פון לאנג, ווי גרויס און דערהויבן וועט ווערן דעם אויבערשטנ'ס 

נאמען דורך אונז?!.

פארזעצונג פון בנתיבות אמונים


