
אין אונזער פרשה, בעפאר די אנהויב די שירה פון 'אז ישיר' שטייט: "וירא ישראל את 
היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים ויראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (יד 
לא), שרייבט אויף דעם דער רבינו בחיי – פון די גרויסע מפרשים אויף די תורה – זיינע 
באקאנטע וועטער: "...וויבאלד אז די אמונה איז די יסוד פון די גאנצע תורה, האבן 
חז"ל אוועק געשטעלט פאר אונז צו ענטפערן אמן ביים דאווענען און אויף די ברכות, 
וואס דאס איז פון די לשון פון אמונה און פון די לשון פון לויבן, אז ער נעמט אן אויף 

זיך די רייד פון דער וואס זאגט די ברכה, און ער טוהט איינערקענען אין דעם".

פון דעם קומט ארויס זייער קלאר, אז די באדייט פון ענטפערן אמן איז א אויסרופונג 
פון אמונה אין ה' יתברך, אזוי ווי דער בעל 'מגלה עמוקות' 

האט שוין געשריבן (פרשת ואתחנן) אז די עיקר פון אמונה 
איז אנגעהאנגען אינעם ענטפערן אמן.

מיר קענען עס אויך טרעפן אין די הלכה אין 'שולחן ערוך' 
כוונה  די  איבער  דערמאנט  ווערט  עס  וואו  ו)  קכד  (או"ח 
פון ענטפערן אמן: "מ'זאל ענטפערן אמן נאך יעדע ברכה 
...און מיט כוונה וואס ער זאל אינזין האבן אין הארץ: עס 
גלויב  איך  און  געזאגט,  מ'האט  וואס  ברכה  די  אמת  איז 

אין דעם.

און אזוי שרייבט דער 'ערוך השולחן' (או"ח קכד יא): "עס 
ענטפערן  ברכה  א  הערט  וואס  יעדער  אויף  חיוב  א  איז 
דערויף אמן... און ווער עס ענטפערט נישט קיין אמן – 
איז  אמן  די  אין  ...און  זיך  ביי  עבירה  גרויסע  א  ער  האט 
ער  זאל  דעם  וועגן  אמונה,  די  פון  עיקר  די  אנגעהאנגען 
אויסלערנען זיינע קליינע קינדער זאלן אכטונג געבן צו 
ענטפערן אמן, און באלד ווען דער קליין קינד ענטפערט 

אמן האט ער שוין א טייל אין עולם הבא.

בנים לא אמן בם
וויבאלד די מצוה פון ענטפערן אמן האט א פארבינדונג 
מיט אזא וויכטיגע יסוד אין די וועלט – דאס איז די יסוד 
חכמים  די  האבן  פארוואס  מען  פארשטייט  האמונה, 
וואס  דער  פון  שטראף  די  איבער  געווען  מחמיר  אזוי 
ענטפערט נישט קיין אמן, אזוי ווייט אז זיי האבן געזאגט 
אז די ביטערע גלות וואס מיר געפונען זיך נאך יעצט אין 
דעם איז געקומען אלץ א שטראף אויף גרינגשעצן אינעם 
ענטפערן אמן, אזוי ווי חז"ל דרש'ענען (ספרי האזינו פיסקא 

כ):  לב  (דברים  בם"  אמן  לא  ...בנים  מהם  פני  אסתירה  "ויאמר  פסוק:  דעם  פון  שכ) 
'לא אמן בם',  'לא אמון בם', נאר  "זאגט רבי דוסתאי בן יהודה: זאלסט נישט ליינען 
דיר צולערנען אז זיי האבן נישט געוואלט ענטפערן אמן אויף די רייד פון די נביאים, 
וועגן דעם האט השי"ת באהאלטן זיין פנים פון זיי און זיי זענען פארטריבן געווארן 

פון זייער לאנד". 

לכאורה דארף מען פארשטיין, פארוואס דאס וואס זיי האבן נישט געענטפערט אמן 
ווערט פאר זיי גערעכנט פאר אזא גרויסע זינד וואס וועגן דעם זענען זיין פארטריבן 
געווארן פון זייער לאנד? אבער לויט דעם אויבן דערמאנטן ערקלערונג קענען מיר 
די  געברענגט  ארויס  שטארק  ווערט  אמן  ענטפערן  דאס  דורך  ווייל  פארשטיין, 
די  פון  רייד  די  נאך  אמן  געענטפערט  נישט  האבן  זיי  ווען  דעם  וועגן  אמונה, 

גלייבט  מען  ווען  און  אמונה,  אין  פעלער  א  ווי  זיי  פאר  גערעכנט  עס  ווערט  נביאים 
נישט ווערט מען געשטראפט מיט א הסתר פנים וואס די ענדע פון דעם איז די חורבן 

בית המקדש און גיין אין גלות ('ודרשת וחקרת' בשלח תשמ"ג).

א טיפע אמונה
ווייל די יסוד פון די מצוה פון ענטפערן אמן איז אמונה, איז דאס אויך די סיבה אויף 
די גרויסע שכר וואס איז צוגעזאגט געווארן פאר די וואס געבן אכטונג עס צו ערפילן:

וואונדערליכע ווערטער שרייבט דער מהר"ל אין זיין ספר 'נתיבות עולם' (נתיב האמונה 
-"כל  ב)  קיט  (שבת  לקיש  ריש  פון  ווערטער  די  אויף  פ"א) 
וויבאלד  עדן":  גן  שערי  לו  פותחין  כחו  בכל  אמן  העונה 
אז די הויפט כוונה פון ענטפערן אמן איז אמונה, דעריבער 
דארף עס א מענטש זאגן מיטן גאנצן כח. ווייל די גאנצע 
השי"ת  אין  גלויבן  זאל  מענטש  א  אז  איז  אמונה  פון  ענין 
וועלט  די  פון  ווינטן  אלע  אפילו  און  שטארקייט,  א  מיט 
און  אמונה  זיין  פון  ריקן  אוועק  קענען  נישט  אים  זאלן 
פון זיין דביקות אין השי"ת. וועגן דעם איז ער אויך זוכה 
אלץ באלוין מ'זאל עפענען פאר אים די טויערן פון גן עדן, 
ווייל די גן עדן איז די פלאץ וואו דארט זענען די צדיקים 
וואס  דער  און  אייביג,  אויף  השי"ת  אין  דבוק  זענען  וואס 
צו  אמונה  מיט  באהאפטן  זיך  האט  וואס  אמן  ענטפערט 
איז  וואס  עדן  גן  אין  פארזיכערט  פלאץ  זיין  איז  השי"ת 

געצילט אויף דביקות אין השי"ת. 

אנטקעגן דעם, דער 'שפת אמת' (כי תבא תרמ"א) ערקלערט 
'מידה  איז  אמן  ענטפערט  וואס  דעם  פון  שכר  די  אז 
טיפע  א  ארויס  זאגט  אמן  ענטפערן  דאס  מידה':  כנגד 
מיט  צו  שטימט  'אמן'  ענטפערט  וואס  דער  ווייל  אמונה, 
א  אין  אויך  ברכה,  די  זאגט  וואס  דער  פון  ווערטער  די 
פאל וואס ער דערגרייכט נישט און פארשטייט נישט די 
טיפקייט פון יענעמ'ס רייד, דעריבער איז ער זוכה צו עולם 
הבא אויך ווען אלץ זיין מדריגה האט ער נישט קיין אנונג 

אין דעם. 

וואס  די  פאר  ראטן  יעקב'  'קהילות  דער  פלעגט  אזוי  און 
זאלן  זיי  רח"ל,  אמונה  אין  ספיקות  זיי  אין  אריין  זענען 
אכטונג געבן צו ענטפערן אמן און אויך יהש"ר מיט כוונה 
און מיט א קול, ווייל מיט דעם וועלן זיי צוריק איינווארצלען 
די אמונה אין זייערע הערצער און עס וועלן זיך אפטוהן פון אים די שלעכטע מחשבות 
וואס צומישן אים, אזוי ווייט אז חז"ל האבן געזאגט אז אויך א מענטש וואס עס איז 
פארהאנען אין אים געדאנקען פון מינות איז מען אים מוחל ('קריינא דאגרתא' מהדו"ח, 

ח"א אגרת פ).

אין אונזער דור, די דור פון עקבתא דמשיחא, וואס אין דעם – לויט וואס די חכמים 
זאגן – וועט זיין די נסיון פון אמונה זייער שווער ביז גאר, איז זייער פאסיג אז מיר זאלן 
זיך שטארקן אין דעם דורך ענטפערן אמן מיט די ריכטיגע כוונה, און דורך דעם וועט 

אונזער אמונה זיין שטארק און מיט דעם וועלן מיר קענען דורך ברעכן די נסיונות 
פון אונזערע צייט, און זוכה זיין צו זיצן מיט די צדיקים אין עולם הבא.

פרשת בשלח

שפע פון הימל
"ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא ָהָעם 

ְוָלְקטּו..." (טז ד)

"מן השמים ויצא" – איז סופי תיבות 'אמן'. א 
זוהר  אין  געברענגט  ווערט  וואס  דאס  צו  רמז 
הקדוש (וילך רפה ב) אז אין זכות פון ענטפערן 
אמן ברענגט אראפ השי"ת די שפע פון הימל 

פאר די אידן.
'קרן לדוד ולזרעו' פרשת בשלח

שומר אמונים
ַלֻּגְלֹּגֶלת  עֶֹמר  ָאְכלֹו  ְלִפי  ִאיׁש  ִמֶּמּנּו  "ִלְקטּו 
ִּתָּקחּו"  ְּבָאֳהלֹו  ַלֲאֶׁשר  ִאיׁש  ַנְפׁשֵֹתיֶכם  ִמְסַּפר 

(שמות טז טז).

תיבות  ראשי  איז   – איש'  נפשתיכם  'מספר 
לערנען  צו  אונז  'שמר'.  תיבות  סופי  און  'אמן' 
"שומר  א  זיין  צו  דארף  מענטש  דער  אז 
אמונים" (ישעיה כו ב), ד.מ. אפהיטן צו ענטפערן 
אמן וואו עס דארף צו זיין, און אין דעם זכות 

וועט ער זוכה זיין צו א שמירה.
'תפארת אבות' פרשת בשלח

בס"ד

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

'א פון

פון ם
אמן מיט אמונה

פרשת בשלח, וואס אין איר האבן די אידן דערגרייכט צו הויכע מדריגות אין אמונה, אזוי ווי עס שטייט 
"ויאמינו בה' ובמשה עבדו", ליינט מען אייביג בעפאר ט"ו בשבט – וואס איז דער ראש השנה לאילן.

צו  דיך  'אמן',  באטרעפט  'אילן'  רמז:  בדרך  געזאגט  האט  סיגעט  פון  לב  ייטב  דער  און 
לערנען אז די טאג איז ספעציעל מסוגל אויף זיך צו שטארקן אין אמונה, און אין דעם טאג 

ווערט מער ערוועקט יעדעס יאר די חוב פון יעדן מענטש זיך צו מחזק זיין אין יעדע צייט 
אין די שטארקע אמונה אין השי"ת ('ייטב פנים' ח"ב לימי שובבים).

טייערער איד! 
אין טאג ט"ו בשבט – דער ראש השנה פון אמונה

געב אכטונג צו פארמערן צו ענטפערן אמן  וואס דאס  איז די
 יסוד פון אמונה, א גוט געבענטש יאר – אמן!
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עס  און  געוואוינהייט,  וואכעדיגע  אירע  אויסגעטוהן  שטעטל  די  זיך  האט  נאכט  יענע 
האט איר ארום גענומען א הייליגע אטמאספער. אין א דערהויבענע און פרייליכע גייסט 
צוזאמען מיט א ערנסקייט זענען געגאנגען די קינדער וואס האלטן שיינע פענער, און 
הענט,  זייערע  אין  פאקלען  מיט  קינדער  דערוואקסענע  די  געגאנגען  זענען  זיי  בעפאר 
ווען אין פראנט גייען אלע איינוואוינער פונעם שטעטל אין שפיץ פון די מנהיגי הקהילה 

ווען זיי האבן ספרי תורה אין זייערע הענט.
באצירטן  פונעם  בענק  די  לאנג.  פון  פארענדיגט  שוין  זיך  האט  פנים  קבלת  מעמד  די 
בית המדרש לכבודה של תורה האט זיך שוין איבער געפילט מיט אסאך הונדערטער 
ארבייטער,  פראסטע  די  צו  ביז  למדנים  שארפע  די  פון  שטעטל,  פונעם  איינוואוינער 

אלע האבן זיך איינגעזאמלט און געקומען הערן די ערשטע דרשה פון זייער נייעם רב.
צוזאמגעפלאכטן  דרשה  די  ביי  האט  רב  דער  געווארן.  ענטוישט  נישט  זענען  זיי  און 
דברי תורה ואגדה מיט חריפות און א טיפקייט וואס עס איז נישטא אין זיין גלייכן, וואס 
האט ליכטיג געמאכט די אויגן פון די צוהערהער און עס האט זיי איבער געלאזט מיט 

אויפגעעפנטע מיילער.
רב,  דעם  פון  פלאץ  די  צו  געוואנדן  אלע  זיך  האבן  געענדיגט  זיך  האט  דרשה  די  ווען 
עס זענען געווען וואס זענען געגאנגען שלום נעמען, און עס זענען געווען וואס זענען 
געשטיפט  אויך  זיך  האט  זיי  צווישן  חידושים.  טיפע  זיינע  אין  טענה'ען  געגאנגען  זיך 
יעדנ'ס  צו  אבער  געלערנט,  נישט  קיינמאל  האט  וואס  מענשט  פראסטער  א  שמער'ל, 
וואונדער האט ער זיך נישט באגענוגט מט א ברכה אליינ'ס, נאר ער האט צוגעלייגט זיך 
צו באדאנקען פארן רב מיט ווארעמע ווערטער אויף די וואונדערליכע דרשה, וואס איז 

געווען זייער איינגענעם און זיס צום אויער און צום הארץ!
די וואונטש איז נישט געפעלן פאר דעם וואס איז געשטאנען אונטער אים אין די רייע, 
א פרישער יונגערמאן. מיט א פאראיבל האט ער געצויגן שמער'לן אין א זייט און זיך 
די  פון  זיסקייט  די  אויף  זאגן  עדות  קענסטו  אזוי  ווי  שמער'ל,  אים:  פאר  אפגערעדט 
איז  וואס  נישט  אינגאנצן  ווייסט  וואס  איינער  ווי  גוט  זייער  דאך  דיך  קען  איך  דרשה, 

דאס א פשט'ל?!
די אמת איז – האט שמער'ל געענטפערט צוזאמען מיט א ווייטאג – אז איך האב נישט 
פארשטאנען איין ווארט, אויך נישט פון די דברי אגדה וואס עס זענען אריין געפלאכטן 
פארשטיי  איך  ווייל  צי  פריינד,  מיין  נאר  זאג  אבער  רב!  פונעם  דרשה  די  אין  געווען 
נישט די דרשה ווערט דען די ווערד און די אמת'דיגקייט פון די דרשה עפעס ווייניגער, 
און  למדן  טיפער  א  אלץ  יארן  לאנגע  פון  שוין  באקאנט  איבעראל  דאך  איז  רב  אונזער 
א וואונדערליכער רעדנער, פארוואס זאל איך טראכטן אז יעצט האט ער ענטוישט די 

צוהערהער?!
די צוויי האבן נישט באמערקט אז איינער אין זייט איז געשטאנען און האט צוגעהערט 
די שמועס ווען זיין געזיכט שטראלט פון איבערראשונג, דאס איז געווען דער רב אליין...
ר' איד - האט דער רב זיך געוואנדן צו שמער'ל וואס איז רויט געווארן פון בושה – איך 
בין זייער פארוואונדערט פון דיין ריינע הארץ, און איך טוה דיך איינלאדענען אויף מארגן 
צו מיר אין הויז, אין די צייט, און איך וועלן זיך פרייען צו זיצן מיט דיר און איבער זאגן 
מיין דרשה ביז ווען דו וועסט עס ריכטיג פארשטיין, אויך אויב עס וועט נעמען עטליכע 

שעה'ן.
אויפצומארגנ'ס האט זיך שמער'ל נאכאמאל באדאנקט פארן רב אויף די וואונדערליכע 
געזאגט  ווערט  עס  ווי  אזוי  לויב,  ריכטיגע  א  געווען  שוין  עס  איז  יעצט  אבער  דרשה, 

פאסיגערהייט...
חז"ל  פון  ווערטער  באקאנטע  די  אויף  משל  א  ווי  נאר  איז  ערציילונג  ואונדערליכע  די 
(תנחומא צו ט): "יעדער וואס ענטפערט אמן אויף די וועלט, וועט זוכה זיין צו ענטפערן 
אמן אין עולם הבא". ווייל ווען ער ענטפערט 'אמן' מיט כוונה זאגט ער ארויס זיין אמונה 
אין השי"ת'ס פירן די וועלט, כאטש אז אין די וועלט איז עס זייער טיפ און ער פארשטייט 
וועט  ער  ווען  דעם  וועגן  ימצאנו".  מי  עמוק  "עמוק  פון  בחי'  א  אין  איז  עס  און  נישט, 
אים  וועט  אליינ'ס  השי"ת  אז  זיין  זוכה  דעמאלטס  ער  וועט  הבא,  עולם  אין  אנקומען 
אלעס ערקלערן, און דעמאלטס וועט ער קענען ענטפערן אמן ריכטיגערהייט, מיט א 
('דרש אב', פר' עקב דרוש לא) ריכטיגע פארשטאנד.  

עס איז פארשפארט די כח ַהְמַדֵבּר 
"ְוָאַמר ַּפְרעֹה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר (יד ג)

בדרך רמז האט געטייטש הרה"ק בעל 'חסד לאברהם' פון ראדאמסק: 
אין די צייט וואס די אידן זענען געווען "נבוכים הם בארץ", ד.מ. איינגעזינקען 
אין ארציות און אין גשמיות, איז "סגר עליהם המדבר" - ַהְמַדֵבּר, ד.מ., עס איז 
פון  ווערטער  זאגן  ארויס  נישט  קענען  זיי  און  מויל  זייער  געווארן  פארמאכט 

תורה און תפילה.
(חסד לאברהם, פר וארא)

שווייגן ביים דאווענען
"ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון" (יד יד)

שיחת  קיין  רעדן  נישט  ז): "מ'טאר  קכד  (או"ח  גע'פסק'נט  איז  ערוך'  'שולחן  אין 
חולין ווען דער ש"צ זאגט איבער די שמונה עשרה, און אויב ער האט גערעדט, 

איז ער א חוטא, און זיין עבירה איז גאר הארב, און מ'דארף אים אנשרייען". 
א וואונדערליכן רמז איבער די גרויסע מעלה פון די וואס פארמיידן זיך פון צו 
יוסף  יעקב  רבי  הרה"ק  האט  דאווענען,  פון  צייט  די  אין  חולין  שיחת  א  רעדן 
וועט  השי"ת   – לכם"  ילחם  "ה'  פסוק:  די  פון  געלערנט  ארויס  אויסטרהא  פון 
אז  פארלאנג  די  מיט  אבער  שונאים,  ענקערע  אין  ענק  פאר  האלטן  מלחמה 
ביים  בטלים  דברים  רעדן  צו  פון  פארמיידן  זיך  זאלן  ענק   – תחרישון"  "ואתם 

דאווענען.
('רב ייבי', מאמר מורא מקדש)

ריינע הענט פון גזל
"ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶֹׁשה ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק" (יז יא)

דאס אננעמען די געבעהט פון משה רבינו איז אנגעהאנגען אין "ירים ידו" אדער 
"יניח ידו", א רמז אז די תפילה פון א מענטש איז אנגעהאנגען אין זיינע הענט, 
אויב ער הייבט אויף זיינע הענט פון גזל – ווערט עס אנגענומען, און אויב חלילה 
לייגט ער זיין האנט אויף געלט וואס איז נישט זיינס – האט שוין דער נביא עדות 
געזאגט אויף אים די פסוק (ישעיהו א יג): "גם כי תרבו תפילה איני שומע ידיכם 

דמים מלאו".
('גבעות עולם' חלק הדרוש דרוש א)

וועלעכע ברכה האט מען געזאגט אויף די מן
"ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִּכי א ָיְדעּו ַמה הּוא" (טז ד)

עס האבן שוין געזאגט די דורשי רשומות: "ויאמרו איש אל אחיו מן הוא", 'מ"ן' 
איז ראשי תיבות - 'מה נברך' וואס איז טייטש וואספארא ברכה וועלן מיר טוהן, 
"כי לא ידעו מה הוא", ווייל די אידן האבן נישט געוואוסט וואספארא סארט עסן 
איז עס ('זקן אהרן' בשלח). אין אמת'ן האבן שוין אסאך פון די מפרשים גערעדט 
איבער די פראגע וואספארא ברכה האט מען געזאגט פארן עסן די מן. פאר ענק 

זענען דא עטליכע מיינונגען וואס זענען געזאגט געווארן אין דעם:
א. "הנותן לחם מן השמים" (ספר חסידים הוצ' מ"מ, סי' תתתתמ); ב. "המוציא לחם 
מן השמים" (רמ"ע מפאנו, 'מאמר שבתות ה'' ח"ו); ג. "הממטיר לחם מן השמים" (דער 
בא"ח בשו"ת תורה לשמה סי' סג); ד. "המוציא לחם מן הארץ" ('שפתי צדיק' בשלח אות 
סז); ה. "בורא פרי האדמה" ('חמדת ישראל' ח"ב סי' יד); ו. אינמיטן די וואך האט מען 
אינגאנצן  געווארן  איינגעזאפט  איז  עס  ווייל  ברכה  א  געזאגט  נישט  אינגאנצן 
וציונו  במצוותיו  קדשנו  "אשר  געזאגט  מען  האט  שבת  און  גלידער,  די  אין 
לאכול סעודת שבת" (בני יששכר מאמרי השבתות ג ג); ז. עס האט נישט געהאט א 
באשטימטע ברכה, נאר יעדער איינער האט געזאגט די ברכה לויט די טעם וואס 

ער האט געפילט אין דעם ('מרכבת המשנה' אויף די מכילתא בשלח עמ' סח).

התנאה לפניו בברכות
"ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאֵקי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהּו" (טו ב)

פון דא לערנען ארויס חז"ל (שבת קלג ב): "מאכט דיך שיין פאר השי"ת מיט די 
מצוות, טוה א שיינע סוכה און א שיינע לולב און א שיינע שופר, א שיינע ציצית 

און א שיינע ספר תורה"...
זענען  טאג  יעדן  זאגן  צו  זיי  געווארן  באפוילן  זענען  מיר  וואס  ברכות  די  אויך 
מצוות וואס איז פאסיג אז מיר זאלן אכטונג געבן אז עס זאל זיין שיין, און עס 
איז דאך גע'פסק'נט להלכה (זעה אין רמ"א או"ח קסז ב און אין משנ"ב דארטן כ) אז נאר 
אזוי  אויב  ברכה,  גאנצע  א  איז  אמן  א  מיט  געענטפערט  ווערט  וואס  ברכה  א 
אלץ 'זה אלי ואנוהו' זענען מיר מחוייב זיך משתדל צו זיין אז אונזערע ברכות 
זאלן זיין שיין און גאנץ דורך דעם וואס מיר וועלן עס זאגן נעבן איינער וואס 

קען ענטפערן נאך זיי.
(אמונת יצחק)

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 אונטערשייד צווישן די אמן און די אמן

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

נישט מעגליך געווען צו ענטפערן אמן?

די וואך וועלן מיר ברענגען די ערקלערונגען פון דעם 'צמח צדק' זי"ע:

 פון יעדע מצוה וואס א איד טוהט ווערט באשאפן א מלאך וואס זיין גוף 
ווערט באשאפן פון טוהן די מצוה, און זיין נפש ווערט באשאפן דורך די 
כוונה. ווען א מענטש זאגט די ברכה באשאפט ער די גוף פון דעם מלאך, 
די  וואס  נאך  נאר  מלאך  דעם  אין  געגעבן  נישט  ווערט  נפש  די  אבער 
ברכה ווערט געענטפערט מיט א אמן, וואס אין דעם ליגט באהאלטן די 
טיפע כוונות פון די ברכה, וועגן דעם איז גרעסער דער וואס ענטפערט 

ווי דער וואס זאגט די ברכה.
מכת"י בעל ה'צמח צדק', מובא ב'עדן ציון' עמ' קצו
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