
"ַוּיֹאֶמר ֵאָליו מֶֹׁשה ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל ה'" (שמות ט כט)
משה  פון  געבעטן  האט  פרעה  ווען  געענדיגט,  זיך  האט  ברד  פון  מכה  די  פאר 
די  ווערן  אפגעטוהן  ס'זאל  פאלק,  זיין  אויף  און  אים  אויף  דאווענען  זאל  רבינו 
זיי  פון  אנדערע  די  פון  און  זיי  פון  אסאך  גע'הרג'עט  האט  וואס  מכה  שווערע 
האט עס אפגעהאלטן ארויס צו גיין פון זייער הויז, האט משה באשלאסן אז ער 
וועט נישט דאווענען אויף דעם נאך זייענדיג אין שטאט, נאר ער וועט ארויסגיין 
אויסערן שטאט און דארט וועט ער דאווענען, אזוי ווי עס שטייט: "כצאתי את 

העיר אפרוש את כפי אל ה'".
משה  האט  פארוואס  ערקלערן  צו  וועגן  עטליכע  מיר  טרעפן  מפרשים  די  אין 
באקאנטע  די  דאווענען,  צו  כדי  שטאט  אויסערן  ארויסגיין  געדארפט  רבינו 
ענטפער אויף דעם שרייבט רש"י הקדוש געבויעט אויף די מדרש (שמו"ר יב ה), אז 
מיט  פול  געווען  איז  עס  ווייל  מצרים,  אין  דאווענען  געוואלט  נישט  האט  משה 

די עבודה זרה'ס, און אין אזא טמא'נע פלאץ ווערט נישט די תפילה אנגענומען.
און עס איז ריכטיג אז די מפרשים וואונדערן זיך אויף דעם, ווייל אויך ביי די מכה 
נישט  ווערט  דארט  און  השי"ת,  צו  געדאוונט  משה  האט  ערוב  און  צפרדע  פון 
דערמאנט אז ער איז ארויס פון די שטאט. עס זענען דא וואס ערקלערן אז ביי די 

מכה פון ברד איז געווען מצרים מער פול מיט די עבודה 
זרה'ס, וויבאלד די וואס ווערן אנגערופן אין די פסוק 
"הירא את דבר ה'" האבן אריינגעברענגט זייערע שאף 
– וואס איז געווען זייער עבודה זרה – פון די פעלדער 

צו די הייזער (פנים יפות שם).
און דער נצי"ב פון וואלאזשין האט ערקלערט, אז ביי 
די מכה פון צפרדע און ערוב האט משה געדאוונט אין 
מצרים,  אין  געהאט  האט  ער  וואס  שול  אייגענעם  א 
גיין  ארויס  געדארפט  נישט  ער  האט  דעם  וועגן  און 
געדאוונט  האט  ער  ווען  אבער  שטאט,  די  אויסערן 
אויף די מכה פון ברד וואס ער האט געדארפט שטיין 
צום  הענט  זיינע  אויפהייבן  זאל  ער  כדי  אינדרויסן 
הימל, אזוי ווי עס שטייט: "אפרוש כפי אל ה'", האט 
דעם  וועגן  שוהל,  א  אין  דאווענען  געקענט  נישט  ער 
האט ער געמוזט ארויס גיין אינדרויסן פון די שטאט 

(ברכת הנצי"ב הקדמה למכילתא בא).

דאווענען אין א פלאץ וואו עס איז פארהאנען מינות און אפיקורסות
די הלכה אז מ'זאל נישט דאווענען אין א פלאץ וואס עס זענען דארט פארהאנען 
עבודה זרה'ס איז גע'פסק'נט אין רמ"א (או"ח צד ט, און זעה אין מ"ב שם כט) און איר מקור 
איז פון 'תרומת הדשן' (סי' ו) וואס רעדט לגבי איינער וואס געפינט זיך אויפן וועג 
און ער האט א ספק צי ער זאל דאווענען ביי די פלאץ וואו ער געפינט זיך, אפילו 
וועט  ער  ביז  ווארטן  זאל  ער  צי  שטערן,  אים  וועלן  די דורכגייער  אז  זיין  ס'קען 
אריינגיין אין א דערנעבנדיגע שטאט וואס רוב פון די איינוואוינער זענען גוים און 
דארט וועט ער קענען דאווענען רוהיג אין א האטעל. און ער נעמט אן, אז אויב 
ער קען דאווענען אינמיטן וועג אויף אזא פלאץ וואס ער דארף נישט טראכטן 
אז מ'וועט אים שטערן, איז ענדערשט ער זאל דאווענען אויף די וועג ווי ער זאל 
דאווענען אין די האטעל, ווייל אויב ער וועט דאווענען אינעם האטעל, דארף ער 
טראכטן אז עס וועלן זיין ארום אים צלמים און עבודה זרה'ס, און אפשר אויך 
טמא'נע געצייכנטע בילדער אויף די ווענט, און דאס קען אפהאלטן די תפילה 

פון אנגענומען צו ווערן. און ווי א ראיה צו זיינע ווערטער ברענגט דער 'תרומת 
הדשן' די פסוק וואס מיט דעם האבן מיר אנגעהויבן די ארטיקל, וואס פון דעם 

זעהן מיר אז משה איז ארויס פון די שטאט כדי צו קענען דאווענען.
נישט  מ'זאל  אז  געבן  אכטונג  מ'דארף  אז  אחרונים  די  שרייבן  דעם  צו  ענליך 
דאווענען אין א פלאץ וואס עס געפינען זיך דארט ביכער וואס זענען פול מיט 
מינות און אפיקורסות אדער אנדערע שמוציגע ביכער א.ד.ג., וואס דאס האלט 
נאך  פד).  ח"ב  החכמה  בצל  שו"ת  עד;  קנד  או"ח  החיים  (כף  גיין  צו  ארויף  פון  תפילות  די  אפ 
שטיייט אין ספר 'דרך פקודיך' פון הרה"ק רבי צבי אלימלך פון דינוב (ל"ת יא) אז ער 
האט בקבלה פון פריערדיגע קדושי עליון, אז ווען עס איז פארהאנען אין א הויז 
א בוך פון די מינים טאר מען דארט נישט דאווענען און לערנען, ווייל עס איז ווי 

א עבודה זרה ממש.

א פאסיגע פלאץ צו השראת השכינה
איז  וואס  פלאץ  א  פון  סגולה  די  איז  גרויס  ווי  מיר  טרעפן  זייט  אנדערע  די  פון 
געווארן געהייליגט מיט א אויסערגעוונליכע קדושה, אזוי ווי דער רבי ר' אלימלך 
פון ליזענסק זי"ע האט געזאגט אז ווען א מענטש איז זוכה צו דאווענען פון טיפן 
הארץ, זאל ער עס נישט אנהענגען אין זיין זכות, נאר ער זאל טראכטן אז עס איז 
זיכער אז אין די פלאץ איז געזיצן פון פריער א צדיק וואס 
האט דא געדאוונט ווי עס דארף צו זיין, און דורך דעם 
האב איך אויך זוכה געווען צו דאווענען ווי עס דארף צו 

זיין ('פניני יחזקאל' על הגש"פ עמ' תצג).
'ישמח  הייליגן  דעם  אויף  דערציילט  ווערט  עס  און 
פון  איינע  אין  צוגאסט  געווען  איז  ער  ווען  אז  משה', 
פלאץ  ריינע  א  נאכגעזוכט  האט  ער  און  דערפער  די 
אים  הבית  בעל  דער  האט  דאווענען,  דארט  קענען  צו 
הויז.  זיין  נעבן  איז  וואס  פלאץ  ליידיגע  א  אויף  געוויזן 
דער ישמח משה האט זיך דארט געשטעלט דאווענען 
האט  ער  אבער  כוונה,  גרויס  מיט  שטייגער  זיין  ווי 
מיט  מאל איז זיין דאווענען געווען  אז דאס  געשפירט 
געענדיגט  ער  ווען  געווענליך.  ווי  ברען  גרעסערע  א 
הבית  בעל  דעם  געפרעגט  ער  האט  דאווענען  צו 
די  אין  געדאוונט  עימיצער  שוין  האט  באגייסטערט: 

פארגאנגענהייט אויף די פלאץ?
ווען דער בעל הבית האט אים געענטפערט אז פאר אסאך יארן האט דא געדאוונט 
טאקע  איז  עס  אנגערופן:  באלד  זיך  ער  האט  ליז'עסק,  פון  אלימלך  ר'  רבי  דער 
א פלאץ וואס  א ספעציעלע הייליגקייט, ווייל אין  אזוי, איך האב דא געשפירט 
('הרבי  א צדיק דאווענט בלייבט איבער א צייכן פון הייליגקייט אויף לאנגע יארן 

ר' אלימלך' עמ' סז).

נאך איז באקאנט וואס דער משגיח הגה"צ רבי אלי' לופיאן האט נאכגעזאגט אין 
נאמען פונעם גר"א, אויב מ'וואלט געבויעט א שוהל מיט מאטעריאל וואס איז 
אינגאנצן געטוהן געווארן לשם קדושת בית כנסת, און אויסער דעם, אויך דאס 
לשם  כוונה  ריינע  א  מיט  מענטשן  ערליכע  דורך  געווען  אינגאנצן  וואלט  בויען 
דעם  אין  דאווענען  מ'וועט  וואס  תפילות  אלע  אז  ספק  קיין  נישט  איז  קדושה, 

אנגענומען  וועלן  זיי  און  כוונה,  ריכטיגע  א  מיט  ווערן  געדאוונט  וועלן  שוהל 
ווערן ('לקח טוב' - חיים של תורה, ח"א עמ' ק).

פרשת וארא

צו פארשטערקערן די אמונה
ַהָּׁשַמִים"  ַעל   ָיְד ֶאת  ְנֵטה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר 

(ט כב)

אמן.  תיבות  ראשי  איז   – נטה"  משה  "אל 
מרמז צו זיין אז די ציל פון די אלע מכות אין 
מצרים איז געווען צו פארשטארקן די אמונה 
אין די הערצער פון די אידן, אזוי ווי עס שטייט 
ווען די ניסים האבן זיך געענדיגט (שמות יד לא): 

"ויאמינו בה' במשה עבדו". 

('נפלאות מתורתך' ערך אמן)

בס"ד

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

ּכ ת

פון ם
א פאסיגע פלאץ אויפן דאווענען

פון די הייליגע ווערטער פון דער גאון דער מהר"ם שיק זי"ע 
וואס זיין יארצייט געפאלט א' חודש שבט:

דאס ענטפערן אמן איז א צייכן צו אהבת ה' און צו אהבת ישראל; צו אהבת ה' – ווייל ער לויבט 
אים, כאטש ער איז נישט מחויב געווארן מיט די ברכה, און מיט דעם פארשפרייט ער די אמונה 
אין השי"ת פאר אנדערע; און עס ברענגט צו אהבת חברים מיט דעם וואס ער פריידט זיך מיט 
די פרייד פון זיין חבר און ער וויל פארענדיגן יענעמ'ס ברכה. וועגן דעם, דער וואס ווארט און 
גלוסט צו ענטפערן אמן מיט זיין גאנצע כח, האבן חז"ל צוגעזאגט, אז מ'וועט פאר אים עפענען 
די טויערן פון גן עדן, ווייל אהבת ה' און אהבת ישראל זענען די שליסלען צו זוכה זיין צו גן עדן.

(מהר"ם שיק עה"ת כי תצא און אין א דרוש קמג-קמד לנצבים)
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זייער אלט איז געווען דער הייליגער צדיק רבי נחמן האראדענקער – א תלמיד פונעם 
האט  ער  לאנד.  הייליגע  די  צו  קדישא  חבריא  זיין  מיט  ארויף  איז  ער  ווען   – בעש"ט 
זייער  אויפגענומען  אים  האבן  דארט  טבריה,  שטאט  די  אין  באזעצן  צו  זיך  באשלאסן 
פריינדליך די ספרד'ישע געמיינדע וואס זייער מנהיג איז געווען רבי חיים אבולעפיא און 

זיי האבן זיי צוגעהאלפן זיך קענען דארט גרינג באזעצן.
נאר אין די אויגן פון עטליכע פון די נאנטע מענטשן פונעם דעמאלטסדיגער געוועלטיגער 
פון טבריה, דער מושל וואס איז באקאנט מיטן נאמען דאהאר אלעומער, איז עס נישט 
געפעלן, ספעציעל האט זיי דערצערנט צו זעהן די געוואלדיגע ברען יעדע מאל ווען זיי 
האבן געדאוונט און געדינט דעם אויבערשטן, און זיי האבן געזוכט עפעס א מעגליכקייט 

זיי צו קענען פארטרייבן פון שטאט.
שוין  זענען  וכסלו  חשון  לאנד,  גאנצע  די  אין  יאר  טרוקענע  א  געווען  איז  יאר  יענע 
אריבער, און די ערד איז געווען טרוקן ווי א מדבר און געדארשט נאך וואסער, און די 
הילף איז נישט געזעהן געווארן אין די נאנט. ווען דאס מאנגל אין וואסער איז שוין נישט 
צום אויסהאלטן, האט דער געוועלטיגער פון טבריה פאררופן זיינע נאנטע מיט א ציל 

צו זוכן א לעזונג וואס וועט ראטעווען די שטאט פון די שווערע לאגע.
וואס  מושל  פונעם  נאנטע  די  צווישן  ישראל  שנאת  די  ערוועקט  זיך  האט  דעמאלטס 
האבן אנגעהויבן צו טענה'ען צו אים: זעה נאר, שוין פון לאנג האבן מיר זיך אפגערעדט 
פאר דיר איבער די חסידים וואס זענען אנגעקומען וואוינען אין אונזער שטאט, זייערע 
פון  כוחות  די  מיט  זיך  באנוצן  זיי  אז  באווייז  א  זענען  אויפפירהונגען  אויפפאלנד'יגע 
זיי  האבן  פאלק  אונזער  צו  פיינדשאפט  זייער  אלס  אז  זיכער  זענען  אונז  און  כישוף, 

פאר'כישופ'ט די שטאט און האבן אפגעהאלטן עס זאל אראפ קומען רעגן.
ווען דער מושל האט געהערט זייערע רייד האט געברענט זיין צארן אין אים ביז גאר, 
און ער האט געשיקט זיין שליח צו דער הויפט פון די חסיד'ישע געמיינדע – דער צדיק 
רבי נחמן פון האראדענקא, וואס דורך אים האט ער געפאדערט פון די אידן זאלן אראפ 
אז  סטראשע,  א  צוגעלייגט  אויך  האט  און  טבריה,  שטאט  די  פון  כישוף  זייער  נעמען 
אידישע  אלע  פארטרייבן  צו  באלד  באפעלן  ער  וועט  טוהן  אזוי  נישט  וועלן  זיי  אויב 

איינוואוינער פון די שטאט.
רבי נחמן האט זיך נישט דערשראקן, ער האט בארוהיגט דעם שליח און אים געבעטן 
איבער געבן פארן האר אז עס איז נישט ריכטיג אז די אידן באנוצן זיך מיט כישוף, אבער 
ער איז גרייט צו דאווענען אויף רעגן וואס צו דעם ווארטן אלע – אידן ווי די אראבער, 

און מיטן אויבערשטנ'ס גוטסקייט האפט ער צו א ישועה.
רופן  צוזאמען  זאל  ער  משמש  זיין  פאר  באפוילן  נחמן  רבי  האט  רעדן  אינמיטן  נאך 
ווינטערדיגע  ווארעמע  מיט  אנטוהן  זיך  זאלן  וואס  חסידים  חשוב'ע  די  פון  עטליכע 
ווארעמט  זין  די  ווען  שטאט  די  פון  ארויס  זיי  זענען  אים  מיט  צוזאמען  און  קליידער, 

העכער זיי צו די ריכטונג פון די מערה פון 'רבי חייא ובניו'.
אין לויף פון לאנגע שעה'ן האבן זיי זיך אויפגעהעלטן אין די מערה, אבער פארנאכט'ס, 
ווען זיי זענען געווען גרייט ארויס צו גיין פון די מערה, זענען זיי אויפגעציטערט געווארן 
פארלאזט  ווייטער  זיך  האבן  דאך  פריער.  ווי  טרוקן  געבליבן  איז  הימל  די  אז  זעהן  צו 
אויף השי"ת, און זיי האבן אנגעהויבן אראפ צוגיין דעם בארג ווען די געזאנג "בך בטחו 

אבותינו" איז געווען אויף זייערע ליפן.
נאך בעפאר זיי זענען אנגעקומען צו די האלבע וועג האט שוין אנגעהויבן די ווינט צו 
בלאזן מיט א שטארקייט, און זייער שנעל האט די רעגן אנגעהויבן צו קומען אויף די 
ערד. ביי די אריינגאנג צום שטאט האבן זיי שוין אפגעווארט דער מושל און זיין סוויטע 
ווען זיי בעטן זיי איבער פארשעמטערהייט, נאכדעם האט מען זיי אויפגעהויבן אויף די 

אקסלען און זיי אריינגעפירט אין שטאט מיט גרויס כבוד.
מ'האט געזאגט, אז פון יענעם טאג און ווייטער, האט זיך שוין קיינער נישט דערוואגט 
צו שטיין אין וועג פון די חסיד'ישע געמיינדע אין טבריה, וואס איז געווארן גרעסער ביזן 
(ירחון 'בית יעקב' 42). היינט'גן טאג  

דאווענען היינט אז מארגן זאלן זיי זיך אפטוהן
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלַפְרעֹה ... ְלָמַתי ַאְעִּתיר ְל ...ַוּיֹאֶמר ְלָמָחר ַוּיֹאֶמר ִּכְדָבְר ְלַמַען 

ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה' ֱאֵקינּו" (ח ה-ו)
היינט  שוין  זאל  משה  פון  געבעטן  פרעה  האט  פארוואס  פארשטיין  מ'דארף 
דאווענען אז די פרעש זאלן אפטוהן אויף מארגן? ערקלערט דער 'אור החיים' 
אויבערשטן,  דעם  אויספראבירן  דעם  מיט  געוואלט  האט  פרעה  אז  הקדוש, 
ווייל ער האט דאך געגלייבט אין די עבודה זרה'ס, האט ער געהאלטן אז מ'קען 
נישט אוועק שטעלן קיין תנאי ביים דאווענען אז עס זאל אנגענומען ווערן אין 
א שפעטער'דיגע צייט. און משה האט טאקע געענטפערט: "כדברך, למען תדע 

כי אין כה' אלוקינו".

א האלבע תפילה ווערט נישט אנגענומען
"ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה' ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים ֲאֶׁשר ָׂשם ְלַפְרעֹה" (ח ח)

וויבאלד  געשריי?  עקסטערע  א  משה  פאר  אויסגעפעלט  דא  האט  פארוואס 
אז ביי זיין דאווענען האט ער געבעטן אז נאר די פרעש וואס האבן געשעדיגט 
ביי די מצרים זאלן זיך אפטוהן, אבער די פרעש וואס זענען געווען טויט זאלן 
דארטן איבערבלייבן כדי זייער שלעכטע גערוך זאל זיך שפירן אין דאס גאנצע 
לאנד, און אזוי אויך, די פרעש זאלן בלייבן אין די טייך כדי אין די שפעטערדיגע 
דורות זאלן זיי ווייטער שעדיגן פאר זיי. און וויבאלד אז געווענליך ווערט נישט 
אנגענומען א האלבע תפילה [זעה יומא סט ב], האט משה געדארפט שרייען צו 

השי"ת אז דאס מאל זאל יא אנגענומען ווערן אזא סארט תפילה (ספורנו).

פון הימל געבט מען און מ'נעמט נישט צוריק
"ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה'" (ח כו) 

די לשון 'ויעתר' ערקלערט רש"י אז דאס איז מרמז אז משה האט זיך ספעציעל 
מיר  טרעפן  דעם  צו  ענליך  ערוב.  פון  מכה  די  אויף  דאווענען  צו  געשטארקט 
אויך שפעטער (י יח) ביי די מכה פון ארבה וואס די תורה שרייבט די לשון. און 
מ'דארף פארשטיין פארוואס פונקט ביי די מכה פון ערוב און ארבה האט משה 

רבינו זיך געדארפט שטארקן צו דאווענען.
מס'  אין  גמרא  אין  טרעפן  מיר  וויבאלד  מברטנורא  עובדיה  רבינו  ענטפערט 
וואס  אזאך  געבן  צוריק  נישט  מ'קען  אז  געזאגט  האבן  חז"ל  אז  א)  (כה  תענית 
איז געגעבן געווארן פון הימל, האט משה זיך געדארפט שטארקן צו בעטן אז 
די  אויך  און  ערוב,  מכת  ביי  געווען  זענען  וואס  חיות  די  פון  קערפער  די  אויך 
גענומען  אוועק  זאל  עסן,  צום  געזאלצן  עס  האבן  מצריים  די  וואס  היישעריק 
נישט  רשעים  די  וועלן  אזוי  געגעבן,  זיי  פאר  פריער  עס  מ'האט  כאטש  ווערן, 

קענען געניסן אפילו אביסל פון די מכות (פירוש רע"ב על התורה).

א עקסטערע הויז צום דאווענען און צו זיין אפגעזונדערט
"ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר" (ט כט)

ברד?  פון  מכה  די  ביי  פונקט  שטאט  פון  ארויס  רבינו  משה  איז  פארוואס 
ערקלערט דער אברבנאל: "די אמת איז ...אז משה רבינו האט געהאט אויסער 
פון  אפשיידן  קענען  זיך  און  דאווענען  דארט  זאל  ער  הויז  א  גרייט  מצרים 
א  איז  עס  און  מצרים,  אין  הויז  דאס  נאך  שטייט  יעצט  די  ביז  און  מענטשן, 
הייליגע הויז, און די אידן פון יענע לענדער נעמען זיך דארט צוזאם... וועגן דעם 

האט משה געזאגט כצאתי את העיר אפרוש כפי אל ה'".

א געבעהט אין די פלאץ פון די צרה ווערט מער אנגענומען
דער 'כלי יקר' ערקלערט, אז משה איז ארויס פון שטאט צו די פעלד כדי צו 
דאווענען אויף די מכה פון ברד, ווייל די מכה איז געווען נאר אין פעלדער און 
נישט אין די הייזער, אזוי ווי עס שטייט: "כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה 
ולא יאסף הביתה וירד עליהם הברד ומתו", וועגן דעם איז משה ארויס צו די 
פעלד – אזא פלאץ וואו דארט האט געהערשט די מכה, ווייל דארט ווערט די 

תפילה מער אנגענומען.
אין  געברענגט  אראפ  ווערט  וואס  מעשה  די  ביי  מיר  טרעפן  דעם  צו  ענליך 
גמרא (חולין מו א) אז איינמאל זענען אנגעקומען די סאלדאטן פונעם קייסער צו 
די שטאט פומבדיתא כדי צו הרג'ענען די איינווואוינער, ווען די צוויי אמוראים 
שטאט.  פון  אנטלאפן  באלד  זיי  זענען  באמערקט  עס  האבן  יוסף  רב  און  רבה 
אויפן וועג האט רבי זירא זיי באגעגענט און ער האט זיי געזאגט: "איינטלויפער, 
לערנט פון מיר די הלכה, אז די כזית וואס די חכמים האבן געזאגט [אז אויב 
עס בלייבט פון די לעבער איז עס נישט קיין טריפה] איז עס אין די פלאץ פון 
די מרה [גאל נעבן די לעבער ]". ערקלערן די מפרשים אז רבי זירא האט אינזין 
די  פון  אנטלאפן  זענען  זיי  וואס  דעם  אויף  אויפקלערן  זיי  דעם  מיט  געהאט 
שטאט אין א צייט פון א צרה [='כזית', איז א רמז אויף א צדיק; 'מרה', איז א רמז 
אויף א צרה], ווען זיי וואלטן איבער געבליבן אין די פלאץ פון די צרה וואלטן 
זיי געקענט באשיצן אויף די פלאץ דורך זייערע תפילות, ווייל רבי זירא האט 
פארשטאנען אז א תפילה אין די פלאץ פון די צרה ווערט ענדערשט אנגענומען 

(בעל 'חתם סופר', ספר זכרון עמ' 27).

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

די תפילה פון די חסידים אין טבריה

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 דער רבנו בחיי צו די פראגע:

איז  אויבישטער  דער  אז  עדות  טאקע  זאגט  ברכה  די  זאגט  וואס  דער 
וואס  דער  ווען  און  עד,  איין  ווי  נאר  איז  ער  אבער  הברכה,  מקור  דער 
ענטפערט אמן באהעפט זיך מיט אים ווערן זיי צוזאמען ווי צוויי עדים, 
און אזוי ווי א שטר ווערט באשטעטיגט נאר דורך צוויי עדים, אזוי אויך 
דא, דער וואס ענטפערט אמן באשטעטיגט די עדות פון דער ערשטער 

וואס האט געזאגט די ברכה, וועגן דעם איז ער מער פון אים.

רבינו בחיי שמות יד א

מעפני
מ אז ינט
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