
"ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאִקים ִמן ָהֲעבָֹדה: 
ַוִּיְׁשַמע ֱאִקים ֶאת ַנֲאָקָתם" (ב כג-כד)

צווישן די צעהן לשונות פון תפילה וואס חז"ל האבן צוזאמען געקליבן פון גאנץ 
תנ"ך אין 'ספרי' אויף פרשת ואתחנן (פרק כ"ו), האבן זיי אויך דערמאנט די לשון פון 
'נאקה' – נישט א געווענליכע לשון וואס טרעפט זיך נישט אזוי אפט, וואס מיט 
דעם ערקלערט אונז די תורה אין אונזער פרשה די תפילות פון די אידן, אזוי ווי 

עס שטייט: "וישמע אלוקים את נאקתם".

די אפטייטש פון די ווארט נאקה ערקלערט רש"י אין אונזער פרשה ווי א ענליכע 
אז  ערקלערט  און  צוגעלייגט  האבן  מפרשים  די  און  צעקה,  ווארט  די  צו  ווארט 
ווען די תורה שרייבט די לשון 'נאקה' קומט עס פארשטעלן א הימל געשריי, פון 

א שרעקליכן ווייטאג וואס מ'קען עס נישט באגרייפן און 
 - זאגט  וואס  געשריי  א  פארנעמען,  נישט  עס  מ'קען 
פאר יעדער וואס הערט עס - אז אויב מיר ווערן יעצט 
נישט געהאלפן זענען מיר ח"ו פארלוירן אינגאנצן. און 
טאקע אזוי, די טייטש פאסט זייער צו די צושטאנד פון 
וואס  צושטאנד  שרעקליכן  א  צייט,  יענע  אין  אידן  די 
חז"ל,  פון  מדרשים  די  אין  אסאך  ערקלערט  ווערט 
צעהנדליגע  גע'שחט'ן  האט  פרעה  וואס  דאס  צ.ב.ש. 
אין  געוואשן  זיך  און  קינדערלעך  אידישע  טויזנטער 
אדער  לייב,  זיין  פון  קרעץ  די  אויסהיילן  בלוט  זייער 
די  צווישן  קינדער  קליינע  אריינלייגן  אכזריות'דיגע  די 
ציגל וואס מ'האט געבויעט, און נאך גאר שווערע צרות 

(זעה אין פי' רש"ר הירש און מלבי"ם).

א געשריי פון טיפן ווייטאג
שטעלט  בתפילה'  'שערים  ספר  וואונדערליכן  אינעם 
פראגע  די  אויף  זצ"ל  פינקוס  שמשון  רבי  הגאון  זיך 
די  וואלט  לכאורה  פסוק:  די  פון  ארויף  קומט  וואס 
תורה געדארפט שרייבן צום ערשט "ויאנחו בני ישראל 
מן העבודה ויאנקו", און נאר נאכדעם "וישמע אלוקים 
עס  האט  תורה  די  וואס  וועג  די  פון  און  נאקתם",  את 
געשריבן, זעהט אויס אז די אידן האבן 'געשריגן' צו זיך 
זייער  צו  צוגעהערט  האט  באשעפער  דער  נאר  אליין, 

געשריי און זיי געהאלפן.

וועגן די וואונדערליכע זאך, ערקלערט הגר"ש פינקוס, 
אז די געווענליכע טייטש פון 'נאקה' מיינט נישט תפילה, 

נאר א נאטורליכן צושטאנד פון קרעכצן און שרייען פון אסאך יסורים, אזוי ווי 
די נאטור פון א מענטש אז ווען עס קומט אים אן יסורים און ווייטאגן, שרייט ער 

און קרעכצט, אפילו נאר צו זיך.

דא לייגט צו הרב פינקוס און איז מחדש א וואונדערליכן יסוד: ווען חז"ל האבן 
פאר אונז אפגעטייטש די 'נאקתם' פון די אידן ווי איינס פון די לשונות פון תפילה, 
נאטורליכע  א  איז  'נאקה'  וואס  כאטש  אז  אויסלערנען,  אונז  געקומען  זיי  זענען 

רעאקציע צו א ווייטאג, פון דעסוועגן אויב אין די צייט וואס ער קרעכצט וועט 
ער אינזין האבן צו דאווענען און בעטן פון השי"ת, איז נישטא א בעסערע תפילה 
שטייט  פארוואס  מען  פארשטייט  דעם  לויט  דעם,  פון  אנגענומען  ווערט  וואס 
נישט דא "וישמע אלוקים את זעקתם", נאר "את נאקתם", ווייל נאר די געשריי 
די  פון  צייט  די  צוגעאיילט  און  זכות  די  אראפגעוואויגן  האט  ווייטאג  זייער  פון 

גאולה.

ווענדן אונזער ווייטאג צו השי"ת
אז מיר טראכטן אריין זעהן אונז די גרויסע חסדים פון השי"ת, אז מיט זיין גרויסע 
פארשטאנד האט ער אריינגעלייגט אין די נאטור פון די באשעפעניש אז ווען א 
מענטש שפירט א ווייטאג באלד שרייט ער, און דורך דעם 
האבן  רחמנות  זאלן  צוהערער'ס  די  אז  צו  ער  ברענגט 
זיין  פון  ראטעווען  צו  אים  צואיילן  זיך  און  אים  אויף 
צרה. נאר אויב מיר וועלן זיך פארטיפן אין דעם וועלן 
אויף  ארויס  ברענגט  געשריי  יעדע  אז  פארשטיין  מיר 
איז  וואס  דאווענען  פון  אקט  ריכטיגע  די  צוגאנג  איר 
געצילט צו השי"ת, און נישט צו די צוהערהער'ס, און 
דאס איז א חסד וואס איז נישטא נאך אין זיין גלייכן, אז 
יעדע געשריי ווערט באלד ווי א תפילה און א געבעהט 
צו השי"ת, כאטש דער מענטש ווייסט נישט צו וועמען 
א  אז  לערנען  אונז  קומען  חז"ל  אבער  שרייט.  ער 
מענטש האט א מעגליכקייט צו שטארקן זיין געשריי, 

אויב ער וועט אויך אינזין ביים שרייען צו ה' יתברך.

און מ'האט שוין דערציילט אויף מרן הגאון רבי ברוך 
א  זייענדיג  אז  קאמעניץ,  פון  זצ"ל  לייבאוויץ  בער 
זיין  פון  פאטש  א  באקומען  אמאל  ער  האט  קינד  יונג 
וואס  זאך  קינד'ערישע  ווילדע  א  עפעס  אויף  פאטער 
וויינען  צו  אנגעהויבן  האט  ער  און  געטוהן,  האט  ער 
פון גרויס ווייטאג. און אט באמערקט דער פאטער אז 
די  פון  סידור  א  יונגל  דער  נעמט  געוויין  די  אינמיטן 

שאפע און ער עפנט עס צו דאווענען מנחה.

פאטער  דער  האט   – יעצט?"  פונקט  "פארוואס 
געענטפערט  ער  האט  זוהן,  קליינעם  דעם  געפרעגט 
מיט א ריינע תמימות: "אויב איך וויין שוין, פארוואס 
דאווענען  צו  געלעגנהייט  די  אויסנוצן  נישט  איך  זאל 

מיט א געוויין...?!" (שערים בתפילה עמ' מד).

פאר יעדן מענטש דורכ'ן לעבן טרעפט זיך אזעלעכע מינוטן פון ווייטאג און א 
טיפן קלעם וואס ברענגען אים צו ער זאל שרייען פון טיפן הארץ. צו די געשריי, 
אזוי ווי מיר האבן געלערנט, איז דא א געוואלדיגע כח! אויב מיר וועלן נאר האבן 
פארשטאנד אויסצונוצן די עת רצון און צו ווענדן אונזער ווייטאג צו השי"ת, איז 

נישט קיין ספק אז ער וועט צואיילן אונזער הילף.

פרשת שמות

א הצלה פון א צרה אין זכות פון אמן
"ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה" (א א)

אותיות  צווייטע  די  צוזאמנעמען  מ'וועט  אז 
שמות  "ואלה  פסוק  די  אין  ווערטער  די  פון 
בני" וועט עס באטרעפן 'אמן'. דיך צו לערנען 
אז פון יעדע צרה וואס קומט אויף א מענטש 
[='מצרימה' איז א לשון צרה - א ענגשאפט], 
פון  זכות  אין  געראטעוועט  ווערן  ער  קען 
ענטפערן אמן, אזוי ווי עס איז ערקלערט אין 

זוהר הקדוש (וילך רפה ב). 

זעה: 'יכהן פאר' און 'בן לאשרי' פר' שמות כד. 

זאגן אמן געלאסן 
"ַוָּתבֹאָנה ֶאל ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן ַוּיֹאֶמר ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן 

ּבֹא ַהּיֹום" (ב יח)

 "מהרתן בא היום" איז די סופי תיבות 'אמן'. א 
אזוי  געלאסן,  אמן  ענטפערן  מ'דארף  אז  רמז 
באמן  המאריך  "כל  א)  מז  (ברכות  זאגן  חז"ל  ווי 

מאריכין לו ימיו ושנותיו".
תורה מסיני שמות ב יח.

אום זונטאג כ' טבת וועט ווערן הונדערט און פינעף און דרייסיג יאר פון די הסתלקות פון 
דער 'אביר יעקב' רבי יעקב אבוחצירא זי"ע. 

אין זיינע הייליגע ספרים שרייבט ער זייער אסאך איבער די טייערקייט פון די מצוה פון ענטפערן אמן.
און אזוי שרייבט ער אויפן פסוק "חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם" (תהלים לד ח)

"אמן" באטרעפט מלאך, און די פסוק איז מרמז אז דורך וואס די ערליכע אידן געבן אכטונג צו ענטפערן אמן, רוהט 
ארום זיי די שכינה און עס באשיצט אויף זיי צו אפהיטן און זיי ראטעווען פון יעדן שלעכטס אויף די וועלט און אויף די 

קומענדיגע וועלט ('אלף בינה' תהילים לד ח).

בס"ד

אמן – איז א סגולה צו א שמירה

לאמיר זיך אלע שטארקן מיט ענטפערן אמן 
און אזוי וועלן מיר זוכה זיין צו זיין אפגעהיטן פון יעדע ענגשאפט

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

ׁש

פון ם
איבערדרייען יעדע געשריי צו א געבעהט
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מיט  באקאנט,  אלעמען  פאר  איז  ז"ל  הק'  אר"י  פונעם  הייליגקייט  און  גרויסקייט  דאס 
זיינע אויגן וואס זעעהן אויף וויייט האט ער אגאנצע צייט נאכגעזוכט די נשמות פון אידן 
וואס ווארטן אויף א תיקון, און מיט זיין רוח הקודש האט ער געשפירט יעדע צרה וואס 
איז ח"ו גרייט געווען צוקומען אויף די אידן, ער האט פארשטאנען די אורזאך פון דעם, 

און געפויעלט עס זאל צושטערט ווערן.

צו  נאנט  פעלד  א  אין  תלמידים  הייליגע  זיינע  מיט  געזיצן  הק'  אר"י  דער  איז  איינמאל 
די  האבן  דארט  בארי,  בן  הושע  נביא  פונעם  קבר  די  פון  ווייט  נישט  צפת,  שטאט  די 
אויפגעכאפט  רבי  דער  זיך  האט  פלוצלינג  און  תורה.  סתרי  צוזאמען  געלערנט  חבריא 
צו  געוואנדן  זיך  ער  האט  ציטער  א  ארויס  ווייזט  געזיכט  זיין  ווען  און  לערנען,  פונעם 
צו  זיך  איילט  און  אויף  שוין  זיך  שטעלט  ענק,  בעהט  איך  געזאגט:  און  תלמידים  זיינע 
צוזאמנעמען צווישן ענק א גרויסע סומע געלט אויף צדקה. די געלט זאל מען באלד 
יעקב  רבי  נאמען  מיטן  איד  א  צפת,  פון  ארימעלייט  די  פון  איינער  צו  טראגן  אריבער 

אלטרוץ וואס וואוינט אין עק פון די שטאט.

דער ארימאן, האט צוגעליייגט דער אר"י, און פארציילט, זיצט יעצט ביי זיך אין שטוב 
און  אויפגעשטורעמט  האט  געוויין  זיין  ענגשאפט,  און  ווייטאג  טיפן  פון  וויינט  און 
האט  און  געשריי,  זיין  צו  צוגעהערט  שוין  האט  באשעפער  דער  הימלען,  געשפאלטן 
א פאראיבל אויף די איינוואוינער פון די שטאט אויף דעם וואס זיי העלפן נישט זייער 

אייגענע ברודער.

יעצט, לייגט צו דער אר"י, הער איך א בת קול וואס רופט אויס און זאגט, אז א גרויסע 
סטאדדע פון היישעריק וועט באלד ארויף קומען אויף די שטאט צפת און וועט אויפעסן 
אלע געוויקסן, און גארנישט איבערלאזן. וועגן דעם דארפן ענק זיך צואיילן און אריבער 
טראגן די צדקה געלט צו די הויז פון ר' יעקב אלטרוץ, עס איז מעגליך אז עס וועט אונז 

געלונגען צושטערן די שווערע גזירה.

זייענדיג באגלייבט אויף די באפעל פון זייער רבי האבן זיי זיך צוגעאיילט צו טוהן וואס 
נאמען,  זיין  געווען  איז  הכהן  יצחק  רבי  תלמידים,  די  פון  איינער  באפוילן.  האט  ער 
האט באוויליגט אריבער צו טראגן די צדקה געלט צום הויז פון דעם ארימאן, דארטן, 
ער  און  שטייט  ער  ווי  יעקב  ר'  דעם  געזעהן  שוין  ער  האט  הויז  די  פון  אריינגאנג  ביים 
שרייט און באוויינט זיין שווערן צושטאנד, אזוי ווי דער אר"י האט עס פאר די תלמידים 

פארגעשטעלט.

רבי יצחק האט זיך אינטערסירט צו הערן וואספארא גרויסע צרה האט אים באטראפן, 
פון  דאך  מיין  העכער  שטייט  וואס  וואסער  פאס  די  האט פארציילט:  ארימאן  דער  און 
די הויז איז מיר פלוצלינג צובראכן געווארן, און איך האב נישט איין גרייצער צו קויפן 
פון  אויסגיין  הויזגעזונד  מיין  מיט  איך  וועל  דעם  דורך  און  דעם,  אנשטאט  אנדערע  א 

דארשט, איך זעה נישט פון וועט קומען מיין הילף?!

רבי יצחק האט אים באלד איבערגעגעבן דאס געלט, ער האט זיך זייער געפריידט צו 
דעם און האט אים געוואונטשן פון טיפן הארץ. פון דארט האט ער זיך געוואנדן צוריק 
צוגיין צו זיין רבי דער אר"י, און ער האט זיך געפריידט צו הערן פון אים אז געלויבט 

השי"ת און די גזירה צושטערט געווארן און מ'דארף שוין נישט ציטערן פון דעם.

זייער שנעל איז מען געוואר געווארן דאס גרויסקייט פון די נס, פון די הויכקייט פון די 
בארג האבן די תלמידים געקענט באמערקן אין די ריזיגע סטאדעס פון די היישעריקן 
וואס האבן פארדעקט די הימל וואו א שוארצע וואלקן, און פלוצלינג האבן זיי זיך צוריק 
אויסגעדרייט צו די ריכטונג פון די ים הגדול דארט זענען זיי דערטראנקען געווארן צום 

טויט און עס איז נישט געבליבן פון זיי איינס אויך נישט.

 ('קב הישר'  פ"ט)

די תפילה פון די מילדות
ַוְּתַחֶּייןָ  ִמְצָרִים   ֶמֶל ֲאֵליֶהן  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ָעׂשּו  ְוא  ָהֱאִקים  ֶאת  ַהְמַיְּלדֹת  "ַוִּתיֶראןָ 

ֶאת ַהְיָלִדים" (א יח)
אויף די לשון פון די פסוק "ותחיין את הילדים" האבן זיך חז"ל געוואונדערט: 
פארוואס האט די תורה געדארפט זאגן "ותחיין את הילדים", עס שטייט דאך 
זיי  האט  קעניג  דער  וואס  געפאלגט  נישט  האבן  מילדות  די  אז  פריער  שוין 

באפוילן?
נאר, ערקלערן זיי, אז עס איז דא פארהאנען א לויב אין א לויב, אז נישט נאר 
נאך  האבן  זיי  נאר  געזאגט,  זיי  האט  פרעה  וואס  ערפילט  נישט  האבן  זיי  אז 
צוגעלייגט צו טוהן גוט'ס מיט זיי, וויאזוי: "עס זענען געווען קינדער וואס האבן 
געדארפט אוועק גיין פון די וועלט באלד ביים געבוירן ווערן, אדער אריינלייגן 
זייער מאמע אין א געפאר נאכן געבוירן ווערן, האבן זיי געדאוונט און געבעטן 
לעבן,  צו  זיי  געב  און  נאך  יעצט  זיי  לאז  עולם  של  ריבונו  אויבערשטן:  פארן 
כדי די אידן זאלן נישט זאגן אז זיי האבן זיי גע'הרג'עט. און דער אויבעשטער 
האט צוגעהערט צו זייערע תפילות, אזוי ווי עס שטייט: "ותחיין את הילדים" - 

"ותחיין" ד.מ. די מאמע'ס, "הילדים" – ד.מ. די קינדער. (שמות רבה א טו) 

א תפילה אין א צרה ווערט צוגעהערט
"ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאִקים ִמן ָהֲעבָֹדה" (ב כג)

מ'דארף פארשטיין פארוואס זאגט איבער די תורה די ווערטער "מן העבודה" 
עס  נאר  העבודה".  מן  ישראל  בני  "ויאנחו  פריער  שוין  שטייט  עס  וואס  נאך 
זעהט אויס אז די תורה וויל אונז לערנען אז עס איז נישטא מער א בעסערע און 
א אנגענומענע תפילה פאר השי"ת, מער ווי די תפילה וואס מ'דאוונט פון די 
טיפענישן פון א צרה און א ענגשאפט וואס מ'געפינט זיך. און לויט דעם איז די 
פשט אין די פסוק אזוי: "ותעל שועתם אל האלוקים" פארוואס? "מן העבודה" 
– ווייל עס איז געווען א תפילה וואס איז געזאגט געווארן פון טיפעניש פון די 
ווייטאג און די צער וואס די אידן זענען דעמאלטס געווען אין יענע צייט. (רבנו 

בחיי)

די הויפט ווייטאג פון די אידן איז געווען אויף גלות השכינה
אויף נאך א וועג קען מען ערקלערן, אז די תורה קומט זאגן די לויב פון די אידן 
זייענדיג אין מצרים, כאטש זיי זענען געווען אין א גרויסע צרה, פון דעסוועגן 
האבן זיי זיך נישט אומגעקוקט אויף די אייגענע צרה, נאר זייער הויפט ווייטאג 
און געשריי איז געווען "אל האלוקים" – אויף די גלות השכינה. און דאס שטייט: 
צער  די  אויף  מער  געווען  איז  תפילה  זייער  אז  האלוקים"  אל  שועתם  "ותעל 
פונעם אויבערשטן, ווי וואס זיי האבן געדאוונט אויף זיך "מן העבודה" וואס איז 

פאר זיי שווער געווען. ('דברי שמואל' [פון דער רר"ש פון ניקלעשבורג] ליקוטים)

דאס שטארקייט פון א געשריי
"ַוַּיְרא ֱאִקים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאֽקים" (ב כה)

צו  אידן  די  פון  זכות  די  אויף  טעמים  אסאך  שרייבט  פסוק  די  אז  זאגן  מ'קען 
ווערן אויסגעלייזט, צ.ב.ש. וואס עס שטייט אין די פסוק: "וישמע אלוקים את 
נאקתם, ויזכור אלוקים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב וירא אלוקים 
את בני ישראל וידע אלוקים", און אזוי נאך אין די שפעטערדיגע פסוקים, אונז 
פאסיג  געווען  נישט  אידן  די  זענען  מעשים  אלץ זייערע  כאטש  אז  לערנען  צו 
תפילות  זייערע  אנגענומען  השי"ת  האט  דעסוועגן  פון  ווערן,  צו  אויסגעלייזט 

אלץ די געשריי וואס זיי האבן געשריגן. (רמב"ן)

אננעמען די תפילות – איז א באווייז אז עס איז דא א גאט
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהֱאִקים ִהֵּנה ָאֹנִכי ָבא ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ...ְוָאְמרּו ִלי ַמה ְּׁשמֹו ָמה 

אַֹמר ֲאֵלֶהם. ַוּיֹאֶמר ֱאִקים ֶאל מֶֹׁשה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה" (ג יג-יד)
מ'קען ערקלערן די פראגע פון משה: "ואמרו לי מה שמו", אז ער האט געוואלט 
בעטן פונעם באשעפער אין נאמען פון די אידן, אז ער זאל זיי ווייזן עפעס א 
צייכן אז ער קוקט זיך אום א גאנצע צייט אויף די אידן, האט דער אויבישטער 
אים געענטפערט: "אהיה אשר אהיה", ד.מ.: זיי דארפן נישט קיין באווייז אויף 
דעם, דאס אליין אז אין יעדן דור און דור ווען זיי דאווענען צו מיר פון זייער 
ענגשאפט, טוה איך זיי באלד ענטפערן, דאס איז די גרעסטע באווייז אז עס איז 
פארהאנען א גאט ביי די אידן און ער האט רחמנות אויף אונז ווען מיר רופן צו 

אים. (רמב"ן)

משה האט נישט געבעטן צו ווערן אויסגעהיילט
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה' ...א ִאיׁש ְּדָבִרים ָאֹנִכי ...ַּגם ֵמָאז ַּדֶּבְר ֶאל ַעְבֶּד ִּכי ְכַבד ֶּפה 

ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאֹנִכי. ַוּיֹאֶמר ה' ֵאָליו ִמי ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם ...ֲהא ָאֹנִכי ה'" (ד י-יא)
מ'קען טייטשן די לשון פון די פסוק אז משה האט גע'טענה'עט פארן באשעפער: 
פון  געדארפט  ווען  וואלסטו  פרעה,  צו  צוגיין  געווען  פאסיג  איך  וואלט  אויב 
פריער אויסהיילן די שווערעקייט פון מיין רעדן אז איך זאל קענען רעדן מיט 
ה'",  אנוכי  ...הלא  לאדם  פה  שם  "מי  געענטפערט  אים  האט  השי"ת  און  אים. 
ד.מ., אז די סיבה פארוואס איך האב דיך נישט אויסגעהיילט איז ווייל דו האסט 

געדארפט דאווענען אויף דעם און דו האסט נישט געדאוונט. (רמב"ן)

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה 

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

מעשה אמוניםפניני אמונים

משולחן אמונים

די שטארקייט פון טרערן 

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

מעגליך צו ענטפערן אמן?

אין די קומענדיגע בלעטל'עך ווען מיר אי"ה ברענגען פון די פול תירוצים וואס איז 
געזאגט געווארן אויף די שאלה אין די רייד פון די ראשונים און אחרונים, די בעלי 

המוסר און ספרי חסידות:

דער רא"ש ערקלערט דאס מיט די ווערטער פון חז"ל (תנחומא עקב ו): "רבי יוחנן 
האט געזאגט, יעדער וואס האט אנגעהויבן צוטוהן א מצוה און שפעטער האט 
וואס  דער  פון  נאמען  אויפן  אנגערופן  עס  ווערט  פארענדיגט,  אנדערער  א  עס 
האט עס פארענדיגט", אזוי אויך ביי אונז, ווייל דאס ענטפערן אמן פארענדיגט 
די ברכה, וועגן דעם איז גדול העונה אמן יותר מן המברך, ווייל דער מברך הא 

נאר אנגעהויבן די מצוה און דער וואס ענטפערט אמן האט עס פארענדיגט.

'תוספות הרא"ש' ברכות נג ב

מעפני
תפילה די
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