
ָהָעם  ָּכל  ”ְוָאַמר  פסוק  דעם  אויף  חז“ל  ברענגען  א)  ז  (דב“ר  פרשה  אונזער  אין  מדרש  אין 
ָאֵמן“ עטליכע פון די באקאנטע הלכות און דברי אגדה איבער די מצוה פון ענטפערן אמן. 
איז  אויף: ”עס  טרייסלט  עס  אבער  אויסדרוק  באקאנטע  די  געברענגט  ווערט  זיי  צווישן 

נישט פארהאן פאר השי“ת מער א גרעסערע ווי די ’אמן‘ וואס אידן ענטפערן!“
ענטפערן אמן איז א קליינע און א גרינגע מצוה, אבער עס נישט פארהאנען קיין שאצן 
אויף איר גרויסקייט און איר שטארקייט! ס‘איז נישט קיין וואונדער פארוואס האבן חז“ל 
צוגעזאגט דעם וואונדערליכן שכר: ’מ‘עפענט פאר אים די טויערן פון גן עדן‘. אזוי ווי עס 
ווערט געברענגט אין גמרא (שבת קיט ב): ריש לקיש האט געזאגט: יעדער וואס ענטפערט 
פאר  מען  עפנט  הויעך]  תוס‘:  לויט  כוונה,  גאנצע  זיין  מיט  רש“י:  [לויט  כוחו‘  ’בכל  אמן 
אים די טויערן פון גן עדן, אזוי ווי עס שטייט: ”פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שמר אמנים“ 

(ישעיה כו ב), ליין נישט די ווערטער ’שומר אמונים‘, נאר ’שאומרים אמן‘.

אויך  זיך  מיר  קענען  דאס  הבא.  העולם  חיי  צו  זיין  צו  זוכה  שליסל  א  איז  אמן  ענטפערן 
איבערצייגן פונעם מאמר חז“ל אין גמרא (סנהדרין קי ב): ” פון ווען איז א קליין קינד זוכה צו 
עולם הבא? ...האבן מיר געלערנט אין נאמען פון רבי מאיר: פון ווען ער ענטפערט אמן... 
און אזוי ווערט אויך געברענגט אין מדרש (תנחומא צו ז): ”רבי יהודה בן גדיא האט געזאגט: 
יעדער וואס ענטפערט אמן אויף די וועלט איז זוכה צו ענטפערן אמן אין עולם הבא, אזוי 
ווי עס שטייט: ”ברוך ה‘ אלקי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן“ (תהילים מא יד), אמן 

אין עולם הזה און אמן אין עולם הבא“.
דער מהרש“א (ח“א שבת קיט ב) פארברייטערט דאס ענין און ערקלערט: געווענליך באקומט 
יעדער צדיק זיין פלאץ אין גן עדן לויט זיינע מדריגות, אזוי ווי חז“ל זאגן: ”יעדער צדיק 

און צדיק באקומט א וואוינונג לויט זיין כבוד“ (שבת קנב א), אבער 
דער וואס ענטפערט ’אמן‘ מיט זיין גאנצן כח עפענען זיך פאר 
אים די טויערן פון אלע וואוינונגען, און וועגן דעם זאגן חז“ל: 
”יעדער וואס ענטפערט אמן מיט זיין גאנצן כח עפענט מען 
פאר אים די ’טויערן‘ פון גן עדן“. ’שערי‘ – איז א לשון רבים, 
פון  טויערן  די  אים  פאר  געעפנט  ווערן  עס  אז  וויסן  זאלסט 

אלע וואוינונגען.
גור  פון  אמת‘  ’אמרי  בעל  הרה“ק  געזאגט  האט  רמז  בדרך 
בכל  אמן  העונה  ”כל  איז  הגמרא  לשון  די  קטו):  עמ‘  (ליקוטים 
כוחו - פותחין לו שערי גן עדן ...מאי אמן? א-ל מלך נאמן!“, 
צוויי  די  געשטעלט  צוזאמען  חז“ל  האבן  אומזיסט  נישט 
מאמרים, נאר ווייל דער שכר פון דער וואס ענטפערט אמן 
איז מרומז אין די ווארט ’נאמן‘ וואס איז צוזאמגעשטעלט פון 
די אות נ‘ און פון ’אמן‘, ווען דער אות נ‘ איז א רמז אויף די 

פופציג טויערן פון גן עדן, נאכדעם איז די ווארט אמן, און פון 
דעם לערנען מיר אז דער וואס ענטפערט אמן עפנט מען פאר אים אלע טויערן פון גן עדן.

אין זכות פון ’אמן‘ ווערט מען געראטעוועט פון גיהנום
אויך די פושעי ישראל קענען זוכה זיין דורך דעם כח פון ’אמן‘ צו עולם הבא, אזוי ווי עס 
ווערט געברענגט אין תנא דבי אליהו (זוטא כ): לעתיד לבוא וועט השי“ת צוגרייטן א סעודה 
פאר די צדיקים, און דוד המלך וועט זאגן א קדיש נאך די דברי אגדה, און די פושעי ישראל 
פון גיהינום וועלן ענטפערן אמן. דעמאלטס ”זאגט הקדוש ברוך הוא צו די מלאכים: ווער 
זענען די וואס ענטפערן אמן זייענדיג אין גיהינום? און זיי ענטפערן: ריבונו של עולם דאס 
זענען די פושעי ישראל וואס כאטש זיי זענען אין גיהינום אין א גרויסע צרה, שטארקן 
זיי זיך און זאגן פאר דיר אמן! זאגט הקדוש ברוך הוא צו די מלאכי השרת: עפנט אויף 
די טויערן פון גן עדן און זיי זאלן קומען און לויבן פאר מיר, אזוי ווי עס שטייט: ”פתחו 
אמונים‘,  ’שומר  ווערטער  די  נישט  ליין  כ),  כי  (ישעיה  אמנים“  שמר  צדיק  גוי  ויבא  שערים 

נאר ’שאומרים אמן‘“.
פארוואס פונקט די שכר?

אין זוהר הקדוש (וילך רפה ב) זאגן חז“ל: ”וואס איז דער שכר פון דער וואס ענטפערט אמן? 
זיין נשמה גייט ארויף און רופט אויס מ‘זאל עפענען די טויערן פאר אים, אזוי ווי ער האט 
ערקלערט  אמן“.  ענטפערן  אויפן  געבן  אכטונג  מיטן  טאג  יעדן  טויערן  די  געעפנט 

דער רבינו בחיי (שמות יד לא) אז דער שכר איז ’מידה כנגד מידה‘: ”אזוי ווי דער וואס האט 
געענטפערט אמן האט אראפ געברענגט די ברכה אזוי ווי איינער וואס עפנט דעם קוואל 
אנטרינקען וואס עס פעלט אויס, אזוי וועט ער באקומען זיין שכר אז פאר אים וועט מען 

עפענען די טויערן גן עדן...“
האבן  אומזיסט  נישט  ערקלערט:  און  צו  לייגט  פ“א)  העבודה  נתיב  עולם‘  (’נתיבות  מהר“ל  דער 
די  איז  ’עפענען‘  ווייל  עדן,  גן  פון  טויערן  די  אויף  ’עפענען‘  לשון  דער  אנגעכאפט  חז“ל 
טייטש אוועק נעמען א אפהאלט, און טאקע אזוי, די טויערן פון גן עדן אלץ זייער גרויסע 
קדושה זענען זיי פארשפארט פאר מענטשן און כדי עס צו קענען עפענען פעהלט זיך 
זיי  זענען  כח  גאנצע  זיין  מיט  ’אמן‘  ענטפערט  וואס  דער  פאר  אבער  כח.  אסאך  אויס 
געעפענט, ווייל ער האט זיך אפגעריסן פון די גשמיות‘דיגע וועלט און האט זיך מדבק צו 
הקדוש ברוך הוא, וועגן דעם איז פאסיג אז עס זאלן זיך עפענען פאר אים די טויערן פון 

גן עדן וואס איז א רוחניות‘דיגע פלאץ.
נאך האט געזאגט דער משגיח הגה“צ רבי שלמה וואלבה זצ“ל (’עלי שור‘ פט“ז): פון אייביג 
אן זענען חז“ל געוואוינט צו ווייזן וויאזוי גאר גרויסע זאכן זענען אנגעהאנגען פונקט אין א 
קליינע פעולה פון א מענטש, און אויך דא זענען מיר זוכה צו זעהן וויאזוי א קליינע טאט 

פון אמונה קען עפענען פארן מענטש אלע טויערן פון גן עדן.
און דער הסבר פון דעם איז: ווייל דער גן עדן איז געווען דער וואוין ארט פון אדם הראשון, 
ביז מ‘האט אים פארשיקט פון דארט וועגן זיין זינד, און דעמאלטס האט זיך דער וועלט 
געטוישט; ווייל אין דער וועלט נאכן זינד הערשט שוין א ’הסתר פנים‘ און מחשבות זרות 
יעדע  אנהענגען  מ‘זאל  צו  ברענגען  און  מענטשן  פון  הערצער  די  שטענדיג  פארדרייען 
פאסירונג אין די טבע, ביז עס ווערט ווי א ’מחיצה של ברזל‘ 

צווישן דער מעטש און דער אויבישטער אין הימל.
אבער דער וואס ענטפערט אמן מיט זיין גאנצע כח, צוברעכט 
ער מיט זיין תמימות‘דיגע אמונה דעם מחיצה, און אזוי עפנט 
זיך פאר אים די טויערן פון גן עדן, און עס איז ווי ער געפינט 
זיך אין די מדריגה פון ’גילוי פנים‘ ווי אדם הראשון בעפארן 
ער  וויאזוי  געוויזן  ער  האט  מעשים  זיינע  מיט  ווייל  חטא, 
אויבערשטנ‘ס  דעם  אז  געדאנק  דעם  מיט  שטענדיג  לעבט 

השגחה באגלייט אים אין זיינע מצבים פון זיין לעבן.

ער קען אריינקוקן אין גן עדן
צו  געווען  זוכה  האבן  אמת  צדיקי  די  אז  געזעהן  האבן  מיר 
רבי  הרה“ק  ביי  געווען  אמאל  האט  עס  ווי  אזוי  מדריגה,  די 
פינחס קאריצער ווען אינמיטן פירן טיש האט ער דערציילט אז 
ער האט געזעהן איינעם פון די צדיקים זייענדיג אין גן עדן, האט זיך געוואגט איינער פון 

די חסידים און געפרעגט: ”מיר האבן דאך דא געזעהן דעם רבי‘ן?“
האט רבי פינחס געזאגט: ”די חכמים זאגן: ’כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן 
עדן‘ (שבת קיט ב), און די כוונה איז: ווער עס איז זוכה און ענטפערט אמן מיט זיין גאנצע 
כח, איז זוכה אז מ‘עפנט פאר אים די טויערן פון גן עדן און ער קען אריינקוקן, ווייל די 
חכמים האבן נישט גערעדט קיין גוזמאות, נאר ווייניג מענטשן זענען זוכה דערצו“ (’שומר 

אמונים‘ מאמר פתחו שערים פרק ב).

די טויערן פון תשובה
שטייענדיג אין די ימי הרחמים והסליחות, וועלן מיר דערמאנען וואס הרה“ק רבי שלמה 
קארלינער זצ“ל האט נאכגעזאגט אין נאמען פון רבי אהרן הגדול פון קארלין  זצ“ל: חז“ל 
זאגן ”כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן“, עס שטייט נישט מיט א לשון 
עתיד ’יפתחו לו‘ וואס איז טייטש אז מ‘וועט אים עפענען, נאר מיט א לשון הווה ’פותחין 
לו‘, וואס איז טייטש אז שוין עפנט מען פאר אים די טויערן פון גן עדן, און מ‘קען זאגן אז 
די טויערן זענען די טויערן פון תשובה, אלץ א באלוין אויף זיינע מעשים עפנט מען פאר 

אים די טויערן פון תשובה (הגש“פ ’בית אהרן‘ - הא לחמא עניא).

פרשת  כי תבוא

בס"ד

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

חז“ל

פון ם
”כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן“ 

מ'ווערט דערהויבן 'ממטה למעלה'
”ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְוא ִתְהֶיה ְלָמָּטה“ (כח יג)

די  צו  ’מעלה‘  פון  גימטריה  די  פון  צווישנשייד  די 
’אמן‘,  פון  צאל  די  ווי   91 איז  ’מטה‘  פון  גימטריה 
ווען  אמן  מ‘ענטפערט  וואס  דעם  דורך  אז  רמז  א 
מ‘האט אינזין די יחוד פון די צוויי נעמען פון השם 

יתברך, ווערט ער דערהויבן פון ’מטה‘ צו ’מעלה‘.

ראה בן איש חי הלכות הקדמת כי תבוא

א וואונדערליכע 
עצה וויאזוי זוכה צו 

זיין ביים משפט
א טייל פונעם ספעציעלן בריוו 

וואס דער משגיח מרן הגאון 
רבי אליהו לאפיאן זצ"ל 

(נלב"ע כ' באלול תש"ל) 
האט געשריבן ווען מ'האט 

רויסגעגעבן דעם 
קונטרס 'שומר אמונים'

וואס איז ארויס געקומען 
אין ניו יארק אין יאר תשי"ג

אליהו לאפיאן
ר"מ ומנהל רוחני דישיבת 'עץ חיים' בלונדון

ר"מ ישיבת קמניץ בירושלים עיה"ק

ב"ה יום ג' לסדר תצוה ה' לחודש אדר תשי"ב שנת השמיטה.
כבוד הרב הג'...

אויך איך וועל אייך צושטיין צו זיין פון די מזכי הרבים צו ראטעווען די אידישע קינדער פון דעם גרויסן און שווערן שטראף 
אויפן נישט ענטפערן אמן... און דער גרויסער שכר פון דער וואס לייגט צו זיין הארץ צו הערן ריכטיג וואס מ'זאגט כדי ער זאל 

קענען ענטפערן ווי עס דארף צו זיין, אזוי ווי חז"ל זאגן העונה אמן... צורייסט מען אים זיין שלעכטן אורטייל וואס מ'האט 
געאורטיילט אין ראש השנה און אין יום כיפור אויף אים צי אויף איינעם פון זיין פאמיליע ח״ו.

ער האט דאך א עצה וואס ס'שטייט קלאר אין די תורה בעל פה, 
און אויב גלייבט ער אין  תורה שבעל פה – פארוואס זאל ער עס נישט טוהן?!

און ספעציעל אין די צייט... דער מענטש זאל ציטערן אויב ער וועט נישט טוהן די גרינגע עצה וואס פארנעמט נישט קיין צייט 
און עס קאסט נישט קיין געלט און עס איז אן קיין פלאגעניש, נאר מ'דארף אויסהערן גוט כדי מ'זאל קענען ריכטיג ענטפערן...

וועגן דעם איז עס א גרויסער זכות צו מעורר זיין דעם ציבור 
מ'זאל אכטונג געבן אויף דעם, ומגלגלין זכות על ידי זכאי.

 (איבערגעטייטש אויף אידיש)
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דער גאון רבי יעקב מוצאפי זצ“ל, דער ראב“ד העדה הספרדית בירושלים, איז געווען באקאנט 
מיט זיין שטארקע אמונה אין השי“ת. פון זיינע יונגע יארן ביז אויף די עלטערע יארן איז ער 
געווען געוואוינט צוזאגן די ווערטער וואס איז געווען זיין וועג ווייזער: ”די עיקר איז אמונה!“.

פון מאל צו מאל, ווען ער האט געוואלט מחזק זיין א צווייטן מיט די מעלה פון אמונה, פלעגט 
מיט  אליין  האט  ער  וואס  ישועה  אינטערסאנטע  א  פון  מעשה  א וואונדערליכע  דערציילן  ער 

געהאלטן:
דאס האט פאסירט נאך וואס מיט גרויס פרייד און אין א גוטע שעה איז געבוירן געווארן א 

יונגל צו איינע פון די חשוב‘ע משפחות פון די אידישע קהילה אין באגדאד.
דאס קינד האט אויסגעזעהן זייער שיין, און פון די ערשטע מינוט האט ער געצויגן צו זיך די 
אויפמערקזאמקייט פון זיינע עלטערן און זיינע פאמיליע מיטגלידער. ביי די אכט טעג האט 
מען אים גע‘מל‘ט בבריתו של אברהם אבינו ע“ה, און ווי די שטייגער האט ער געוויינט נאכן 

ברית -
אבער אנדערשט פון אנדערע, האט דער קינד נישט אויפגעהערט צו וויינען. פון דעם טאג און 
ווייטער האט זיך אנגעהויבן א נייע לעבן פאר אים און פאר זיינע עלטערן: ער האט געוויינט 
אן קיין אויפהער – בייטאג און ביינאכט, בעפארן עסן און נאכדעם, שבת און אינמיטן וואך, 
אין שטוב און אינדרויסן... אין קורצן – דאס לעבן אין זיין געגנווארט איז געווארן פאר זיינע 

עלטערן און זיין פאמיליע א אפקומעניש.
און ענק זאלן זיך נישט איינרעדן אז עס האט זיך גערעדט פון א שטילע געוויין... דער קינד 
עטליכע  אויסער  און  אויפגעציטערט,  יעדן  האט  וואס  קולות  אזעלעכע  מיט  געוויינט  האט 

רוהיגע שלאף שטונדע‘ס, האבן די עלטערן נישט געהאט קיין מינוט רוהיגקייט.
דאקטורים  גרויסע  די  צו  געגאנגען  זענען  זיי  טוהן,  צו  פראבירט  נישט  זיי  האבן  וואס  און 
וואס זענען געווען אין זייער געגנט – פראפעסארן ספעציאליסטן וואס האבן געהאט אסאך 
הענט  זייערע  געבראכן  צוזאם  האבן  אלע  די  אבער  קינדער,  אויסהיילן  אין  וויסנשאפט 
שום  קיין  אנגעזעהן  נישט  זיך  עס  און  גוט  געווען  זענען  אונטערזוכונגען  אלע  מאכטלאז. 

קראנקייט וואס קען צוברענגען פאר דעם קינד זאל אזוי וויינען.
די עלטערן האבן פראבירט אלע סארט וואונדערליכע עצות, זיי האבן אויסגעגעבן פון זייער 
געלט אויף אינטערסאנטע ’קמיעות‘, און אויף אויסטערלישע סגולות וואס א מענטש האט 

נישט קיין באגריף עס פארשטיין וויאזוי עס קען אויפטוהן.
נישט  שוין  האבן  זיי  און  געווארן,  פארדרייט  אינגאנצן  איז  שטוב  אין  היום  סדר  דער 
אויסגעהאלטן. זיי האבן נישט געהאט קיין טאג און נישט קיין נאכט, נישט קיין צייט צו עסן 
און צו טרינקען, נישט צו לאכן און נישט נישט צו וויינען... אלעס האט זיך געדרייט ארום 

דעם מאדנע קינד וואס האט גארנישט געקענט טוהן נאר צו וויינען.
* * * *

און אט, אין איינע פון די טעג ווען זיין מאמע איז געגאנגען אין מארק, נאך וואס עס איז איר 
געלונגען אים איבערלאזן ביי איר מאמע, האט זי אינמיטן גיין באמערקט ווי עס ליגט אויף די 

ערד א בלעטל וואס איז געשריבן מיט לשון קודש‘דיגע אותיות.
נישט  אויך  מאמע  די  האט  צייטן,  יענע  אין  חשוב‘ע -  אפילו  און  פרויען -  אסאך  ווי  פונקט 
געקענט ליינען, אבער זי האט יא פארשטאנען לויט דעם אויסזעהן אז עס איז ארויס געריסן 
געווארן פון א ’חומש‘. זי האט אויפגעהויבן דעם צעטל מיט א כוונה עס אוועק לייגן, אבער 

פלוצלינג האט אריינגעבליצט אין איר מוח א מאדנע געדאנק:
”מיר זענען שוין מיד געווארן פון צו זוכן א רפואה פאר אונזער באליבטן זוהן, מיר האבן שוין 
איז  אפשר  ווייסט,  ווער  הצלחה;  קיין  אן  אבער  סגולה,  און  קמיע  מעדיצין,  יעדע  פראבירט 
פון הימל געשיקט געווארן צו מיר די הייליגע בלאט כדי אז פון דעם וועט קומען די ישועה 

פאר מיין זוהן...“
גערייניגט  ציטער  הייליגע  א  מיט  זי  האט  געקומען  אהיים  איז  זי  ווען  געטוהן.  און  געזאגט 
דעם צעטל פון די שטויב וואס האט זיך אנגעקלעבט אויף דעם, נאכדעם האט זי עס געלייגט 
אונטער דעם קאפ פון איר זוהן, ווען זי לייגט צו א שטילע געבעהט: רבון העולמים! איך קען 
טאקע נישט ליינען, אבער איך ווייס אז דעם צעטל וואס איך האב געטראפן אויפן גאס – איז 
זייער הייליג; וועגן דעם בעהט איך, יהי רצון מלפניך ה‘ אלוקי מלך רחמן, האב רחמנות אויף 
מיין קינד און אויף מיין פאמיליע און שיק א רפואה שלימה צו מיין טייער קינד, די געוויין זאל 

זיך אויפהערן, און פון היינט און ווייטער זאל מען הערן אין מיין הויז נאר א קול פון פרייד!
א  אין  צימער  פונעם  ארויס  איז  זי  ווען  טרערן  מיט  פארפלייצט  געווען  זענען  אויגן  אירע 
שפעטע נאכט שטונדע. זי האט אפילו נישט אין אכט גענומען אז אין יענע מינוט האט דער 

קינד פארמאכט זיינע אויגן און איז זיך רוהיג איינגעשלאפן.
א  און  מאדנע  א  ארבעט,  זיין  פון  געקומען  אהיים  מאן  איר  איז  נאכדעם  צייט  קורצע  א 
איבערראשנדע שטילקייט האט אים ענטפאנגען, ער איז צוגעגאנגען מיט א שטיקל ציטער 
צו דעם צימער פון זיין זוהן און ער האט געזעהן ווי ער שלאפט זיך רוהיג. ברוך ה‘, האט ער 

געטראכט צו זיך און איז אויך געגאנגען שלאפן.
דאס  ציטער,  א  מיט  אויגן  זיינע  געריבן  האט  און  אויפגעוועקט  זיך  ער  האט  אינדערפריה 
געלונגען  אים  איז  עס  ווי   - נעכט  שלאפלאזע  אסאך  נאך   - נאכט  ערשטער  זיין  געווען  איז 
געווען  אויך  איז  וואס  פרוי  זיין  צו  געוואנדן  זיך  האט  ער  זיין.  צו  דארף  עס  ווי  שלאפן  צו 
נס?  א  אפשר  פאסירט?  האט  וואס  געפרעגט:  איר  האט  און  ער,  ווי  פונקט  איבערראשנד 

האסט עפעס געטוהן נעכטן נאכט?!
טאג,  נעכטיגן  פונעם  געשעהנישן  די  דערציילט  האט  און  געענטפערט,  פרוי  די  האט  יא! 
וויאזוי זי האט געטראפן א הייליגע צעטל גייענדיג אין מארק, זי האט עס אראפגעלייגט ווי 
א קמיע צוקאפ‘נס פון דעם קינד און געדאוונט. עס זעהט אויס אז די תפילה האט געהאלפן 

– האט זי געענדיגט צו זאגן.
אים  האט  וואס  זוהן  זיין  פון  בעטל  צום  צוגעגאנגען  איז  און  געהערט  עס  האט  מאן  דער 
ענטפאנגען מיט א רוהיגע שמייכל. ער האט ארויס גענומען די בלאט פון אונטערן קישן און 

געליינט זיין אינהאלט...
אוי! איז ארויס געקומען פון זיין מויל א געשריי, וואס האסטו געטוהן?!

דו מעגסט וויסן אז דאס איז א בלאט פון פרשת כי תבוא, און וואס שטייט אין דעם – האט 
ער אויפגעליינט פון דעם: ”יככה ה‘ בשגעון! ופחדת לילה ויומם... בבוקר תאמר מי יתן ערב 

ובערב תאמר מי יתן בוקר...“
יעצט אז דו האסט עס געלייגט אונטער זיין קאפ, ווער ווייסט וואס וועט מיט אים פאסירן – 

האט דער מאן געזאגט מיט דערשראקענע אויגן.
אבער די פרוי איז אינגאנצן נישט דערשראקן געווארן, און זי האט געענטפערט: מיין טייערער 
מאן, פון וואו האב איך געקענט וויסן וואס שטייט אין דעם צעטל, איך האב נאר געוואוסט 
אז דאס איז א הייליגע צעטל פון די תורה און איך האב געבעהטן פונעם אויבערשטן אז אין 
די זכות פון די תורה הקדושה און אין זכות פון די שמות הקדושים וואס זענען געשריבן אין 

דעם בלאט זאל השי“ת שיקן א רפואה שלימה צו אונזער קינד.
דו זעהסט דאך אז מיין געבעהט האט געהאלפן... האט די פרוי געענדיגט מיט תמימות.

פלעגט רבי יעקב מוצאפי ענדיגן זיין ערצייילונג און זאגן: זעהט נאר ווי גרויס איז דער כח פון 
א תפילה וואס קומט ארויס פון אמונה שלימה, אזא תפילה קען מהפך זיין דעם מידת הדין 

צו מידת רחמים, און איבערדרייען אפילו די שווערסטע קללות אויף דערהויבענע ברכות.
’ארי עלה מבבל‘ עמ‘ מח

די פארבינדונג צווישן דאווענען און ביכורים
”ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה“ (כו ב)

שטייט אין מדרש (תנחומא כי תבוא א): ”משה האט געזעהן מיט רוח הקודש אז דער בית 
המקדש וועט חרוב ווערן און מ‘וועט שוין נישט ברענגען ביכורים, האט ער מתקן געווען 

מ‘זאל דאווענען יעדן טאג דריי מאל“.
לכאורה דארף מען פארשטיין: וואס איז דער צושטעל צווישן תפילה און ביכורים, אז 

חז“ל זאגן אז משה האט מתקן געווען די תפילות אנשטאט די ביכורים?
ביי  ווי  אזוי  ערקלערט:  ליעקוואד  ישיבת  ראש  זצ“ל  קאטלער  שניאור  רבי  הגאון  האט 
ביכורים, ווען מיר געבן פון דעם ערשטן וואקסונג פארן כהן, מיט דעם רופט ער אויס 
’לה‘ הארץ ומלואה‘, אזוי אויך ביי די תפילות וואס מיר דאווענען דריי מאל יעדן טאג, 
אז   – צוקונפט  אויפן  אויסרופן  טוהן  מיר  און  פארגאנגענהייט,  אויפן  השי“ת  מיר  לויבן 
אונזער גאנצע לעבן איז אנגעהאנגען נאר אין השי“ת‘ס הענט, און אויב מיר דארפן לעבן, 
פרנסה צי אנדערע זאכן, האבן מיר נישט אויף וועם זיך צו פארלאזן, נאר אויפן השי“ת 

אז ער וועט אונז געבן אלעס וואס עס פעהלט אונז אויס.
נועם שיח-אלול מאמר נט

בעהטן נאכן טוהן א מצוה
”ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁש ִמן ַהָּׁשַמִים ּוָבֵר ֶאת ַעְּמ ֶאת ִיְׂשָרֵאל“ (כו טו)

פון דעם וואס די תורה האט געשריבן די תפילה פון ’השקיפה‘ נעבן די מצוה פון ברענגען 
ביכורים, האט דער ’חפץ חיים‘ (על התורה) פון דעם ארויס געלערנט אז באלד נאכן מקיים זיין 

א מצוה איז די צייט מסוגל און פאסיג צו דאווענען און בעהטן אויפן כלל און אויפן פרט.
מיט דעם ערקלערט דער ’חפץ חיים‘ די נאנטקייט פון די בקשות ’הרחמן‘ צום בענטשן, 
ווייל נאך וואס מיר האבן מקיים געווען א מצות עשה דאורייתא פון ברכת המזון, איז 
דעמאלטס די צייט זייער פאסיג צו בעהטן אויף נאך זאכן וואס פעהלן זיך אויס פאר אונז.

א לויב אויף די וועלט
”ֶאת ה‘ ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום... ַוה‘ ֶהֱאִמיְר ַהּיֹום“ (כו יז-יח)

אין מסכת ברכות (ו א) דרש‘ענען חז“ל דעם לשון פון דעם פסוק: ”ֶאת ה‘ ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום... 
ַוה‘ ֶהֱאִמיְר ַהּיֹום“: ”הקב“ה זאגט צו די אידן: ענק האבן מיך געמאכט א לויב אויף דעם 
וועלט [מיטן ליינען קריאת שמע]... איך וועל ענק אויך מאכן פאר א לויב אויף די וועלט, 

אזוי ווי עס שטייט (שמואל ב‘ ז כג): ”ּוִמי ְכַעְּמ ְּכִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ“.
איז  ַהּיֹום“  ֶהֱאַמְרָּת  ה‘  ”ֶאת  רמז:  בדרך  צוגעלייגט  הטורים‘  ’בעל  דער  יעקב  רבי  האט 

בגימטריה: ’זו קריאת שמע‘.

די ערשטע צו לויבן
דער ’אור זרוע‘ (הל‘ שבת מב ד) ברענגט אין נאמען פון א מדרש: אין לויף פון די זעקס טעג 
פון די וואך זענען די מלאכים זיך מקדים צו לויבן השי“ת, אבער ווען עס קומט אן שבת, 

דעמאלטס וויל השי“ת אז דווקא די אידן זאלן זינגען פאר אים.
לויט דעם - שרייבט דער ’אור זרוע‘ – קענען מיר אזוי טייטשן דעם פסוק: ”את ה‘ האמרת 
’היום‘“ – פארוואס אין דעם ספעציעלן טאג ד.מ. שבת זענען די אידן מקדים צו לויבן? 
ווייל ’וה‘ האמירך היום‘ – ווייל השי“ת בכבודו ובעצמו וויל אין דעם טאג אז די אידן זאלן 

אים לויבן מער פון די מלאכי השרת.
’אור זרוע‘, פארשטייען מיר פארוואס לייגן מיר צו שבת  מיט דעם, זאגט ווייטער דער 
אויך  און  דזמרה,  פסוקי  די  בעפאר  לויב  פון  קאפיטלעך  אסאך  דאווענען  ביים  בייטאג 
’נשמת‘, ווייל אין דעם טאג זענען מיר אויסדערוועלט געווארן פון אלע באשעפענישן צו 

זינגען און לויבן פאר השי“ת.
און בדרך רמז האט געזאגט דער ’באר משה‘ פון אוז‘רוב (כי תבוא עמ‘ תשעג) אז ”האמרת 

היום“ איז בגימטריה ”השבת“.

ארויס זאגן די ווערטער בשלימות
”ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה ֶאת ִמְזַּבח ה‘ ֱאקֶי“ (כז ו)

אין ’ילקוט מעם לועז‘ ווערט געברענגט אז די פסוק איז א רמז אויף די חוב וואס ליגט 
די  זאגן  ארויס  זאלן  זיי  ציבור,  שליחי  די  אויף  איבערהויפט  און  מענטש,  יעדן  אויף 

ווערטער גאנצערהייט:
’מזבח‘ איז בגימטריה 57 וויפיל עס איז די צאל פון די ברכות וואס מיר זאגן יעדן טאג 
ביי די דריי תפילות פון שמונה עשרה [יעדע מאל שמו“ע איז 19 ברכות] און די תורה 
איז מרמז אין די פסוק ”אבנים שלימות תבנה את מזבח“ – מיט גאנצע ווערטער זאלסטו 
אויפבויען די 57 ברכות וואס איז ביי די תפילות פון שמונה עשרה וואס זענען מרומז אין 
די ווארט ’מזבח‘, און עס איז דא צווישן זיי א פארגלייך, ווייל דער עיקר פון די תפילות 

האט מען מתקן געווען אקעגן די קרבנות.

א ברכה ביים אריינקומען און ביים ארויסגיין
”ָּברּו ַאָּתה ְּבבֶֹא ּוָברּו ַאָּתה ְּבֵצאֶת“ (כח ו)

’בבואך‘ ד.מ. ווען דו קומסט אויף דער וועלט און  אין מדרש (דב“ר ז ו) דרש‘ענען חז“ל: 
’בצאתך‘ מיינט ווען דו גייסט אוועק פון דער וועלט. ערקלערט דער ’חידושי הרד“ל‘ (שם) 
מיט די באקאנטע הלכה אז ווען עס ווערט געבוירן א זוהן צי א טאכטער זאגן די עלטערן 
’שהחיינו‘, און להבדיל, ווען א מענטש געזעגנט זיך פון  ’הטוב והמטיב‘ אדער  א ברכה 
דער וועלט זאגן זיינע נאנטע די ברכה ’דיין האמת‘, לויט דעם קומט אויס אז די פסוק 

רעדט פון די ברכות וואס מ‘זאגט ווען מ‘קומט און ווען מ‘גייט פון דער וועלט.

דו וועסט נישט טראכטן פון אויבן
”ָּבֶני ּוְבנֶֹתי ְנֻתִנים ְלַעם ַאֵחר ְוֵעיֶני רֹאֹות ְוָכלֹות ֲאֵליֶהם ָּכל ַהּיֹום ְוֵאין ְלֵאל ָיֶד“ (כח לב)

דער גאון רבי שלמה קלוגער זצ“ל האט ערקלערט די פסוק: אין די געווענליכע צייטן – 
אויב עס פאסירט חלילה אז איינער האט צער פון זיינע קינדער, דארף ער זיך אפלערנען 
ווי ווייט דערגרייכט דער צער און ווייטאג פונעם טאטע אין הימל מיט די צער פון זיינע 

קינדער – דאס אידישע פאלק.
אבער אין די שווערע צייטן וואס איבער זיי איז געזאגט די פסוקים פון די קללות, זאגט 
די תורה: ”בניך ובנותיך נתונים לעם אחר ועיניך רואות...“, אבער אנשטאט אז דו זאלסט 
אויפהייבן דיינע אויגן צום הימל און זיך אפלערנען א מוסר השכל אויף די צער וואס די 
שכינה הק‘ האט פון די צער פון די אידן אין גלות, אין יענע שווערע טעג וועט מקויים 
ווערן: ”ואין לא-ל ידך“ – דיין שכל וועט נישט טראכטן פון די צער השכינה וואס זי איז 

זיך מצער אין די צער פון אירע קינדער.
אמרי שפר

פערל ווערטער איבער אמן 
און תפילה אין די פרשה פון די וואך

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

ויהפוך ה‘ אלקיך לך את הקללה לברכה

מעפני
בינדונג צוו

פער
או ם

א

א
א ניםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם

ה‘ אלקיך


