
ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל (יט ג)
עס איז באקאנט די דרש פון חז"ל אויף דעם פסוק וואס איז געזאגט געווארן ווי א 
דאס   – יעקב  לבית  תאמר  "כה  ב):  כח  (שמו"ר  התורה  קבלת  פון  מעמד  די  צו  הקדמה 
זענען די פרויען ...ותגיד לבני ישראל – דאס זענען די מענער". אסאך פון די גרויסע 
מפרשים שטעלן זיך אויף די וואונדערליכע זאך וואס קומט ארויס פון די ווערטער 
פון חז"ל, לכאורה די מצוה פון לימוד התורה איז געגעבן געווארן פאר די מענער, אויב 

אזוי פארוואס האט די תורה פריער דערמאנט די פרויען בעפאר די מענער?
ער  און  בחיי,  רבינו  דער  געשטעלט  אויך  זיך  האט  קשיא  וואונדערליכע  די  אויף 
ערקלערט עס אויף זיין איינגארטיגן וועג, וויבאלד די פרוי איז די וואס ברענגט אירע 
קינדער אין בית המדרש אריין, ווייל די געפינט זיך שטענדיג אין שטוב און זי רעדט צו 
אים ווייעך מיט חסד און רחמים כדי צו ציעהן זיין הארץ צו לימוד התורה, אזוי ווייט 
אז ווען ער וועט עלטער ווערן וועט ער זיך אויך נישט אוועק רירן פונעם תורה'דיגן 
וועג, אלץ דעם איז פאסיג איר צו דערמאנען פריער פון די מענער ביי קבלת התורה.

ענליך צו זיינע ווערטער טרעפן מיר אין די באקאנטע ווערטער פון חז"ל (ברכות יז א) אז 
די פרויען זענען זוכה צו חיי העולם הבא אלץ באלוין וואס זיי פלאגן זיך און העלפן צו 
פאר זייערע מענער און זייערע קינדער וואס זיצן אין בית המדרש און לערנען תורה.

וזכני לגדל...
דער  זיך  באציהט  ווערטער  זיינע  פון  פארזעצונג  די  אין 
וואס  וויכטיגע  א  גאר  אבער  טייל  א  נאך  צו  בחיי  רבינו 
די אידישע פרויען האבן אין די לימוד התורה פון זייערע 
קינדער – דאס איז די חלק פון תפילה – און אזוי שרייבט 
צו  דאווענען  זאל  פרוי  די  אז  פאסיג  איז  "דעריבער  ער: 
השם יתברך אין די צייט פון צינדן די שבת ליכט – וואס 
איר  זאל  השי"ת  אז   – איר  אויף  ליגט  וואס  מצוה  א  איז 
תפילה  די  ווייל  תורה.  אין  לייכטן  וואס  קינדער  געבן 
ווערט מער אנגענומען אין די צייט וואס מ'איז מקיים א 
מצוה, און אין זכות פון שבת ליכט וואס ווערט אנגערופן 
אור, וועט זי זוכה זיין צו קינדער וואס לערנען תורה וואס 
ווערט אנגערופן אור, אזוי ווי עס שטייט (משלי ו כג): "כי נר 
מצוה ותורה אור", און אזוי דרש'ענען חז"ל (שבת כג ב) אז 
ווער עס איז געוואוינט צו צינדן ליכט איז זוכה צו קינדער 

תלמידי חכמים".
די ווערטער פונעם רבינו בחיי ברענגט דער מגן אברהם 
פרויען  די  אז  מנהג  די  צו  מקור  א  אלץ  להלכה,  אראפ 

בעהטן אין די צייט פון צינדן די שבת ליכט אויף די הצלחה 
געפילן  הייליגע  מיט  געזאגט  ווערט  וואס  תפילה  א  תורה,  אין  קינדער  זייערע  פון 
דורך די ערליכע אידישע פרויען אין אלע דורות, ריינע לויטערע ווערטער: "ְיִהי ָרצֹון 
ִמְּלָפֶני ֶׁשְּתחֹוֵנן אֹוִתי ְוֶאת ִאיִׁשי ְוֶאת ָּבַני ...ְוַזֵּכִני ְלַגֵּדל ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים 
אֹוֲהֵבי ה' ִיְרֵאי ֱאִהים, ַאְנֵׁשי ֱאֶמת, ֶזַרע קֶֹדׁש, ַּבה' ְּדֵבִקים, ּוְמִאיִרים ֶאת ָהעֹוָלם ְּבתֹוָרה 

ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים ּוְבָכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא...". 
זיין  פון  נאמען  אין  תרומה)  (פר'  משה'  'דעת  דער  ברענגט  ערציילונג  וואונדערליכע  א 
טאטן דער הייליגער קאזניצער מגיד: "אין די צייט וואס די פרוי צינדט די ליכט לכבוד 
שבת, דארף זי דאווענען אויף קינדער צדיקים און תלמידי חכמים, און די צייט איז 
מסוגל צו דעם ...און דאס האט מיך פארציילט מיין פאטער זצלה"ה אויף די מוטער 
פון הגה"ק רבי שמואל קיידאנויבער זצ"ל, דער 'תפארת שמואל' אויף ש"ס, אז זי 

האט נישט געקענט דאווענען, אבער אין די צייט וואס זי פלעגט צינדן די שבת ליכט 
האט זי געבעטן אויף די רוסישע שפראך: יהי רצון אז מיין זוהן שמואל זאל זיין א 

תלמיד חכם...".

די תפילה פון לאה אמינו ע"ה
זיי  אז  מיר  טרעפן  פרשה  אונזער  ביי  זקנים'  'מושב  אין  התוספות  בעלי  די  אין  אויך 
און אזוי  דעם אנגעהויבן,  מיט  האבן  מיר  די שוועריקייט וואס  צו  זיך באצויגן  האבן 
צום  געווען  זוכה  זיי  האבן  לאה  פון  זכות  די  אין   " פארענטפערן:  צו  עס  זיי  שרייבן 
ערשט צו די באפעל, ווייל זי פלעגט אויפהענגען אויף איר הארץ א גאלדענע בלעך 
וואס אין דעם איז געווען אריינגעקריצט "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב", 
און זי האט עס איבערגעזאגט בייטאג און ביינאכט. און אויף דעם זאגט די תורה "ועיני 
לאה רכות" – פון די גאלד וואס האט געבליטשקעט, וועגן דעם האבן די פרויען זוכה 

געווען צו דערמאנט ווערן פריער אין די תורה.
ד.מ. אז לאה אמינו ע"ה, וואס האט זוכה געווען צו זיין די מאמע פון די העלפט פון 
די שבטי י-ה, פון איר יוגנט האט זי געדאוונט און געבעטן אויף אירע קינדער זיי זאלן 
זוכה זיין אין א חלק אין די תורה, וועגן דעם האט די תורה דערמאנט פריער די פרויען 

בעפאר די מענער.
די ווערטער פון די בעלי התוספות באקומען א ספעציעלע באדייט לויט די ווערטער 
גולת  ראשי  די  פון  זי"ע,  סבע  אברהם  רבי  הקדוש  פון 
ספרד און דער זיידע פונעם 'בית יוסף', אין די ערקלערונג 
זוהן  א  צו  געווען  זוכה  ע"ה  אמנו  לאה  האט  פארוואס 
דער  געווארן  יארן  די  פון  לויף  אין  איז  וואס  יששכר,  ווי 
סימבאל פון די וואס לערנען די תורה אין אלע דורות, און 
קענען  בלעטל  אינעם  פלאץ  ווייניג  נאר  דא  איז  עס  ווייל 
ווערטער  דערהויבענע  די  פון  טייל  א  נאר  ברענגען  מיר 
אויף  המור'  'צרור  ספר  זיין  אין  געשריבן  האט  ער  וואס 
יהודה'ן  געבוירן  האט  זי  ווען  אנהויב  ...אין  ויצא:"  פרשת 
וואס ער איז דער קעניג, האט זי זיך געפילט גליקליך, נאך 
וואס זי האט שוין געהאט פיר זין און צווישן זיי דער קעניג 
האט  זי  און  געטראכט  איבער  זיך  זי  האט  ...שפעטער 
וואלט  זי  וואו  איז  עס  און  אלעס,  איר  פעלט  אז  געזעהן 
גארנישט דערגרייכט, עס איז נישט געווען טייער אין אירע 
אויגן די קעניגרייך, ווייל זי האט געוואוסט אז דער קעניג 
תורה  זיין  און  אויבערשטן  דעם  דורך  געהאלפן  ווערט 
...און וועגן דעם איז זי צוריק געגאנגען בעטן פון השי"ת 
און  בתורה,  עוסק  איז  וואס  זוהן  א  געבן  איר  זאל  ער  אז 
דאס איז מרומז אין פסוק 'וישמע אלקים אל לאה ותהר ותלד 

ליעקב בן חמישי' – איינער וואס לערנט די חמשה חומשי תורה".
זייער אסאך קען מען מאריך זיין מיטן אראפלייגן די תפילות פון די ערליכע מאמעס, 
דורות  אויפצושטעלן  תפילות  זייערע  פון  כח  די  מיט  געווען  זוכה  האבן  זיי  וואס 
אראפ  כאטש  זאלן  מיר  אן  פארענדיגן  נישט  קענען  מיר  אבער  חכמים,  תלמידי  פון 
ברענגען די ערקלערונג פון רש"י אויף די משנה וואס זאגט אויף די מאמע פון רבי 
יהושע (אבות ב ח) "אשרי יולדתו": "ווייל זיין מאמע האט צוגעברענגט אז ער זאל זיין א 
חכם, ווייל די גאנצע צייט וואס איז געווען טראגעדיג פון אים, איז זי ארום געגאנגען 
יעדן טאג אין אלע שוהלן וואס זענען געווען אין שטאט, און זי האט געזאגט: איך 

בעהט פון ענק, דאוונט אויף דעם קינד, ער זאל זיין א חכם".

פרשת יתרו

נאך די עשרת הדברות האבן זיי 
געענטפערט אמן

ווארט  די  יתרו  פרשת  אין  שטייט  מאל  צעהן 
'הא-להים', וואס עס באטרעפט 91 וויפיל עס 
די  צו  רמז  א  איז  דאס  וואס  'אמן',  באטרעפט 
יעדע  נאך  אז  זאגן  וואס  מפרשים  די  פון  רייד 
איינציגע באפעל פון די עשרת הדברות האבן 
האבן  זיי  ווי  אזוי  אמן,  געענטפערט  אידן  די 
קללות  די  און  ברכות  די  נאך  געענטפערט 
און  גריזים  הר  אין  געווארן  געזאגט  איז  וואס 

אין הר עיבל.
'אמונת יצחק' פרק יז

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  פוןבנבנתיבות אמונים ם
אל תיטוש תורת אמך

אמן, ווייל אויך איך גלייב...

אז מסיני נצטוו = אמן
(פירוש התפילות לר"י בר יקר)

די שורש פון ענטפערן אמן איז איינגעבאקן אין די מצוה פון אמונה וואס אויף איר 
זענען מיר באפוילן געווארן שטייענדיג ביי די בארג סיני – ביי די עשרת הדברות. 

און אזוי ווי דעמאלטס איז אויך היינט... וועלן מיר אלע אכטונג געבן צו ענטפערן צ' 
אמנים יעדן טאג אזוי ווי די תקנה פון זוהר (זעה אין משנ"ב ו יג) און אזוי וועלן מיר קענען 

פארשטארקן די אמונה אין אונזערע הערצער אויף אייביג.
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אין יענעם טאג האבן די שטוב מענטשן פונעם חפץ חיים זוכה געווען צו זעהן א זעלטענע 
ערשיינונג. זייער גרויסער רבי, דער גאון הדור, זיצט נעבן זיין טיש אין פארגיסט טייכן 
טרערן, אין די צייט וואס ער בלעטערט אהער און אהין אין דעם אפגעריבענעם תהלים'ל 

וואס ליגט פאר אים, און פון זיינע אויגן פליסן ארויס קאכעדיגע טרערן.
די  מאמע  זיין  פון  פטירה  די  נאך  יאר  דרייסיג  ארום  תרפ"ד,  יאר  אין  געווען  איז  דאס 
צדקנית מרת דאברושא ע"ה. רבי מרדכי דב, א איידעם פון זיין שוועסער, האט געטראפן 
דעם אלטן תהלים' צופעליג ביי זיין שוויגער'ס הויז און ער האט עס געברענגט צו זיין 

פעטער.
אלט און אפגעריבן איז געווען די תהלים'ל, יעדע בלאט איז געווען באצירט מיט ברוינע 
פלעקן, א צייכן צו די טרערן וואס איז פארגאסן געווארן אין לויף פון אסאך יארן, וואס 
איז זיי איז עס געווען אין באניץ פון די מאמע פון רבי ישראל מאיר הכהן, דער גרויסער 

לייב אין תורה און אין מוסר.
האט  אינצווישן  זעהן,  זיי  וואס  צוקוקן  צו  פארזאמלט  זיך  האבן  מענטשן  שטוב  די 
דער צדיק באמערקט וואס עס קומט פאר, האט ער פארמאכט דעם תהילם'ל און עס 
געקישט מיט א בענקעניש און ער האט געוואלט ערקלערן פאר די אנוועזנדע וואס האט 

אים צוגעברענגט אז ער זאל ווערן אזוי שטארק איבערגענומען.
די תהלים האט באלאנגט פאר מיין מאמע ע"ה, האט דער חפץ חיים געזאגט און האט 
פלעקן  די  פארפלעקט.  געווען  עס  איז  זיי  מיט  וואס  פלעקן  ברוינע  די  אויף  געוויזן 
זענען א באהאלטענע עדות אויף די סאך טרערן וואס מיין מאמע זכרונה לברכה האט 

פארגאסן ווען זי האט געזאגט אין דעם.
קיינמאל וועל איך נישט פארגעסן וויאזוי יעדן טאג, נאך בעפאר עס איז געווארן ליכטיג, 
האט זיך געגאסן פון איר מויל קאפיטלעך תהלים מיט א אלטע ווארעמע געזאנג, ווען 
נאכדעם האט זי געזאגט א תפילה אויף מיר, איר איינציג זוהן: יהי רצון אז מיין ישראל 
בעיני  חן  האבן  זאל  ער  און  איד  ערליכער  א  זיין  זאל  ער  תורה,  אין  וואקסן  זאל  מאיר 

אלוקים ואדם.
יעצט, ווען איך באמערקט אין אירע טרערן וואס האבן פארפלעקט יעדע שורה אינעם 

תהלים, קען איך דען זיך איינהאלטן פון צו וויינען?!
*

האט  און  חיים  חפץ  פונעם  טאכטער  די  צוגעלייגט  האט  געלעגנהייט  יענע  אין 
דערציילט: אין די לעצטע יארן פון מיין באבע ע"ה, ווען דער נאמען פון איר זוהן איז 
שוין פארשפרייט געווארן אין דעם אידישן וועלט, זענען צוגעגאנגען צו איר עטליכע פון 

אירע נאנטע און זיך אינטערעסירט, פארוואס האסטו זוכה געווען צו אזא גרויסן זוהן.
אנהויב  אין  זי  האט  באשיידנקייט  איר  מיט  אבער  פראגע,  די  געהערט  האט  באבע  די 
קיין  נישט  געדענק  'איך  ענטפער.  א  געבן  צו  פון  דרייען  צו  ארויס  זיך  פראבירט 
ספעציעלע זאך וואס אין דעם זאל איך עס קענען אנהענגען – האט זי געזאגט. אבער די 
נאנטע האבן נישט געוואלט נאכלאזן און זיי האבן איר שטארק געבעטן: 'עס איז מעגליך 

מיט דעם אלעם אז דו געדענקס עפעס, אויך א קליינע זאך...
איז  חתונה  מיין  בעפאר  דערציילט:  האט  זי  און  נאכגעגעבן  זיי  פאר  זי  האט  ענדע  אין 
אויער  מיין  אין  הערן  צו  געגעבן  מיט  האט  זי  און  ע"ה  מאמע  מיין  מיר  צו  צוגעקומען 
קורצע ווערטער: מיין טייערע טאכטער, הער ביטע אויס צו די רייד וואס איך וועל דיר 
זאגן אין די גרויסע צייט: אונזערע גרויסע אויפגאבע אלץ אידישע מאמעס איז צו זארגן 
אז אונזערע קינדער זאלן אויסוואקסן אין תורה און אין יראת שמים, נעם דיר יעצט א 
מתנה די תהלים, און אין יעדן טאג בעהט אין דעם צום באשעפער אז דו זאלסט זוכה 

זיין אויפצווואקסן דיינע קינדער אויף תורה און אויף יראה.
זאלסט נישט פארגעסן אראפ צולאזן טרערן אין די צייט וואס דו דאוונסט, האט מיין 
מאמע צוגעלייגט ווען זי לייגט אריין די נייע תהלים'ל - וואס איז געווען געבינדן אין א 

שיינע לעדער - אין מיין האנט.
יעדע  אין  באפוילן.  מיר  האט  מאמע  מיין  וואס  אפגעהיטן  איך  האט  יארן  מיינע  אלע 
ליידיגע מינוט וואס איך האב געהאט, צי ביים ענדיגן די שטוב-ארבעט, אדער ווען איך 
האב צוגעווארט אז די טאפ מיט די קארטאפל זאל אויפקאכן, פלעג איך נעמען דעם 
הייליגן ספר וואס איך האב באקומען פון מיין מאמע, און אין דעם געבעטן מיט טרערן 

אויף מיין ישראל מאיר'קע אז ער זאל אויסוואקסן א תלמיד חכם און א ירא שמים.
אירע  געענדיגט  ע"ה  באבע  מיין  האט  דעם,  אויף  געהאלפן  האט  דאס  אז  זיין  ס'קען 
געציילטע ווערטער, די רייד וואס איז ארויס געקומען פון א הארץ פון א מאמע און עס 

האט נישט איבערגעלאזט א צווייפל צווישן די צוהערהער.
(החפץ חיים חייו ופעלו ח"א עמ' כו; אוצרות התורה פר' יתרו)

א תפילה אויף גשמיות'דיגע ענינים
"ַוּיֹאֶמר ה' ...ִהֵּנה ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶלי ְּבַעב ֶהָעָנן" (יט ט)

א  זיך  טרעפט  מאל  אסאך  אויסטראווצא:  פון  ירחמיאל  רבי  הרה"ק  געזאגט  האט 
מענטש ווי ער דאוונט אויף גאר גשמיות'דיגע זאכן, און עס זעהט אים אויס אז דער 
אויבישטער וועט עס נישט אננעמען, אבער השי"ת זאגט אים צו: "הנה אנוכי בא 
אליך בעב הענן", ד.מ. אז אויך ווען דו וועסט בעטן ביים דאווענן אויף פארגרעבטע 
און גשמיות'דיגע זאכן וואס זענען צוגעגלעכנט צו א וואלקן, וועל איך אראפ קומען 

און צוהערן דיין געבעהט און ערפילן דיין וואונטש.
'אמרי שפר'

ופתחו וענו - אמן
"ַוְיַדֵּבר ֱאִקים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר" (כ א)

די דאפלטע לשון צו זאגן נאכאמאל 'לאמר' ערקלערט רש"י: "פון דא לערנען מיר 
אז זיי האבן געענטפערט אויף יא יא, און אויף ניין ניין". און אין מדרש (ילק"ש ירמיה 
רש"י  לויט  און  צוזאמען',  געווארן  געזאגט  איז  לך  יהיה  ולא  'אנכי  אז  שטייט  רסו) 

דארף מען צו פארשטיין וואס האבן די אידן געענטפערט אויף די דיבור וואס עס 
איז פארהאנען אין דעם אויפאמאל יא און ניין.

קען מען ענטפערן אז די אידן האבן נישט געעענטפערט אויף די עשרת הדברות 
שטימען  זיי  אז  טייטש  איז  וואס  'אמן'  געענטפערט  האבן  זיי  נאר  'ניין',  אדער  'יא' 
צו און נעמען אן די עשרת הדברות, און דורך דעם ווערט גערעכנט ווי זיי וואלטן 
געענטפערט 'אויף יא יא, און אויף ניין ניין', און אויף 'אנכי ולא יהיה לך' האבן זיי 

אויך געענטפערט אמן.
פיוט  די  ביי  הלוי  יהודה  רבי  של  לשון  די  פארשטיין  אויך  מיר  קענען  דעם  לויט 
'יונה מצאה': "ופתחו וענו ה' אחד', וואס לכאורה וואו טרעפן מיר אז די אידן האבן 
מען  קען  פריער  געווארן  דערמאנט  איז  וואס  לויט  אבער  אחד',  'ה'  געענטפערט 
ה'  אחדות  דעם  זיך  אין  סימבאליזירן  טוהט  אמן  ענטפערן  דאס  ווייל  פארשטיין, 
דורך דעם וואס עס באטרעפט 91 וויפיל עס באטרעפט די שמות הוי"ה און אדנ"י 

צוזאמען, דעריבער ווערט עס גערעכנט ווי זיי וואלטן געענטפערט 'ה' אחד'.
'בית אברהם' פון סלאנים, מכתבי קודש יב

השי"ת ענטפערט אויף יעדע תפילה
"א ִיְהֶיה ְל ֱאִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני" (כ ג)

וואס  די  צו  פרעמד  זענען  זיי  "אז  רש"י:  טייטש  אחרים'  'אלהים  פון  באדייט  די 
דינען זיי, זיי שרייען צו זיי און זיי ענטפערן נישט, און ער זעהט אויס ווי ער איז א 

פרעמדער וואס דערקענט אים נישט פון קיינמאל".
האט געזאגט אויף דעם דער 'אמרי אמת' זי"ע: מכלל לאו אתה שומע הן – אויב די 
אפגאט פון די גוים זענען מיט דעם באצייכנט אז זיי זענען פרעמד צו די וואס דינען 
צו זיי און זיי ענטפערן נישט, להבדיל אלף-אלפי הבדלות וועלן מיר קענען וויסן 
ווי ווייט איז השי"ת געאיינציגט מיט דעם – מיט גאר אסאך מער – מיט דעם וואס 
קעגן אים איז נישט פארהאנען קיין פאל פון א געבעהט וואס בלייבט איבער אן א 
נאכאמאל  און  דאווענען  "זאלסט  יב):  ב  (דב"ר  געזאגט  האבן  חז"ל  ווי  אזוי  ענטפער, 

דאווענען און עס וועט אנקומען א צייט וואס מ'וועט דיך עס נאכגעבן".
'אמרי אמת' שבועות תרע"ו

גאלד און זילבער אין צייט פון דאווענען
"א ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱאֵהי ֶכֶסף ֵואֵהי ָזָהב א ַתֲעׂשּו ָלֶכם" (כ כ)

"מ'קען טייטשן: "לא תעשון אתי" – ווען ענק שטייען און דאווענען פאר מיר, זאלן 
וועל  יא,  אויב  ווייל  האבן,  ענק  וואס  גאלד  און  זילבער  די  פון  טראכטן  נישט  ענק 
איך עס רעכענען פאר ענק ווי ענק וואלטן געדינט עבודה זרה וואס איז אלהי כסף 

ואלהי זהב".
רבנו בחיי

די מויל וואס פארלענגערט דאס לעבן
"ִּכי ַחְרְּב ֵהַנְפָּת ָעֶליָה ַוְּתַחְלֶלָה" (כ כב)

מזבח?  די  אויף  העכער  אייזן  א  אויפהייבן  גע'אסר'ט  תורה  די  האט  פארוואס 
ערקלערט רש"י: "ווייל די מזבח איז באשאפן געווארן צו פארלענגערן די יארן פון 
א מענטש, און די אייזן איז באשאפן געווארן צו פארקורצערן די יארן פון א מענטש, 
וועגן דעם פאסט נישט אז דעם וואס פארקורצערט זאל מען אויפהויבן אויף דעם 

וואס פארלענגערט".
און דער משגיח רבי אלי' לופיאן זצללה"ה האט געפאדערט, אז אויף דעם זעלבן וועג 
קען מען אויך זאגן אויפן דאווענען וואס איז פאר אונז אוועק געשטעלט געווארן 
ווי  אזוי  עס  איז  רכילות,  און  הרע  לשון  רעדט  וואס  מויל  א  קרבנות:  די  אנשטאט 
די אייזן וואס פארקורצערט די יארן פון א מענטש, איז ווי אזוי וועט דער מענטש 
די  פארלענגערט  וואס  דאווענען  פון  ווערטער  די  מויל  די  מיט  זאגן  ארויס  קענען 

יארן פון א מענטש?!
לב אליהו ח"א עמ' רלד

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 ספר תהלים וואס איז אנגעזאפט מיט טרערן

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?

מעפני
אויף לה
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די וואך וועלן מיר ברענגען די ערקלערונג פון רבנו מנחם ריקנאטי אויף די פראגע:

'אמן' (מיט די כולל) באטרעפן 'היה וה וה ויהיה אחד', קומט אויס אז דער 
וואס ענטפערט אמן זאגט עדות אויף יחוד ה', אויף די באנייאונג פון די 
וועגן  און  שטענדיג,  ה'  מציאות  אויף  און  העולם  קיום  די  אויף  וועלט, 
נישט  רעכנט  ער  וואס  ברכה,  די  זאגט  וואס  דער  ווי  מער  ער  איז  דעם 

אריין אין די ברכה די אלע פונקטן.
                                         ריקנאטי פר' בשלח


