
פרשת וירא

בס"ד

אברהם האט געבעהטן אויף השראת השכינה
"ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְבֶּד" (יח ג)

מיט די ווערטער האט אברהם אבינו געבעהטן א דערהויבענע 
און  תפילות  אלע  אויף  שליסל  דער  איז  דאס  וואס  בקשה 
טאג:  היינטיגן  ביזן  דעמאלטס  פון  בעהטן  מיר  וואס  בקשות 
רבונו של עולם, "ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְבֶּד" – נאר אייביג זאלסטו 
זיין צווישן אונז און קיינמאל זאלסטו נישט באהאלטן דיין פנים 

פון אונז.

באלד  איז  און  געווען  זוכה  האט  אבינו  אברהם  ווי  אזוי  און 
געהאלפן געווארן, אזוי ווי עס שטייט דא ווייטער (פס' יז): "ַוה' 
ָאָמר ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה", דאס זעלבע האפן 
מאכן  זאל  אויבישטער  דער  אז  בקשות  אונזערע  אלע  ביי  מיר 
תפילות  אונזערע  אננעמען  און  שכינה  זיין  אונז  אויף  רועהן 

'היכל רחל'ברחמים.

'אחר תעבורו' – אן קיין ברכת המזון
"ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעבֹרּו" (יח ה)

עס איז באקאנט די שיטה פונעם יראים (ח"ב סימן רנג) אז דער 
משקה  קיין  נישט  טרינקט  ער  און  ברויט  כזית  א  עסט  וואס 

כאטש ער איז דארשטיג, איז נישט מחוייב מיט ברכת המזון.

צחות;  בדרך  הלכה  די  אריין  דא  טייטש  חכמה'  'משך  דער 
אברהם האט געזאגט פאר די מלאכים: "ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו 
וואסער  קיין  אן  ברויט  נאר  געבן  ענק  וועל  איך  ווייל  ִלְּבֶכם" – 
ַּתֲעבֹרּו" –  דעם "ַאַחר  וועגן  דארשטיג,  זענען  ענק  וואס  כאטש 
ענק  און  ווילן  ענק  וואו  ווייטער  גיין  באלד  קענען  ענק  וועלן 

וועלן זיך נישט דארפן אויפהאלטן אויף צו בענטשן פריער.

די תפילה פון אברהם האט גענוצט פאר זיינע קינדער
"ַוה' ָאָמר ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה: ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה 

ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום" (יח יז-יח)

דער וואס קלערט אריין אין די פסוקים וועט זיך וואונדערן אויף 
א  קומען  ארויס  גייט  אברהם  פון  ווייל  זיי,  צווישן  שייכות  די 
אויבישטער  דער  אז  דערציילן  אים  מען  דארף  פאלק  גרויסער 
וויל איבערדרייען סדום? נאך איז שווער: פארן אויבישטער איז 
דאך באקאנט אז אין סדום איז נישטא קיין צעהן צדיקים, און 
ער וועט נישט אננעמען די תפילה פון אברהם אבינו, אויב אזוי 

וואס האט מען פון דעם וואס מ'האט אים עס אנטפלעקט?

די  אז  ערקלערט  ווערטער  זיסע  זיינע  מיט  מגיד  דובנער  דער 
צוויי קושיות ווערן פארענטפערט איינס מיטן צווייטן, און אויף 
פאסיגן  א  מיט  ערקלערט  עס  ער  האט  וועג  אייגנגארטיגן  זיין 

משל:

איינער  שטאט,  גרויסע  א  צו  אנגעקומען  זענען  סוחרים  צוויי 
א עלטערער און איינער א יונגער. די צוויי קוקן זיך ארום, זיי 
זענען פארגאפט פון די שיינע געשעפטן וואס זענען אנגעפילט 
ער  ווען  יונגערער,  פארן  עלטערער  דער  זאגט  סחורה,  מיט 
באטראכט די שיינע קליידער וואס ער זעהט אין איינע פון די 
געשעפטן: 'אוי ווי שטארק וויל איך קויפן די שיינע סעט פאר 
טוהן,  נישט  עס  קען  איך  אבער  זוהן,  יונגסטן  באליבטן  מיין 
ווייל איך ווייס נישט אויב ס'איז זיין פונקליכע מאס, און איך 
וויל נישט ארויסווארפן געלט אומזינסט'. דער יונגער איז 

די  איינגעקויפט  האט  און  געשעפט  אין  געגאנגען  אריין  באלד 
שיינע סעט קליידער, ווען ער זאגט פארן עלטערער: 'איך דארף 
געבענטשטע  א  האב  איך  ווייל  דעם,  אויף  האבן  מורא  נישט 
שטוב מיט קינדער, און אויב ס'וועט נישט פאסטן פאר איינעם, 
וועט עס קענען זיין גוט פאר א צווייטן, און אויב נישט די יאר 

– וועט עס זיין גוט אין די קומענדיגדע יארן'.

תפילה  די  אז  טאקע  ריכטיג  אויבישטער:  דער  זאגט  דא  אויך 
פון אברהם וועט נישט העלפן פאר די מענטשן פון סדום, דאך 
וועל איך אים דערציילן וואס איך וויל טוהן, ווייל ער גייט דאך 
זיין "ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום", און אויב ס'וועט נישט העלפן זיין תפילה 
פאר די מענטשן פון סדום, וועט עס העלפן פאר די קומענדיגע 
דורות וואס גייען ארויס קומען פון אים, זיי זאלן געראטעוועט 

'אהל יעקב' לך לךווערן פון יעדע צרה וצוקה.

תפילה איז גרעסער פון נבואה
"ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו עֵֹמד ִלְפֵני ה': ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר" (יח כב-כג)

האט געזאגט מרן הגראי"ל שטיינמאן שליט"א:

פון דער פסוק איז פארהאן א שטארקע ראיה אויף דעם יסוד 
די  אז  יג)  יא  (דברים  אראפגעלייגט  האט  בחיי  רבינו  דער  וואס 
מדריגה פון תפילה איז העכער פון די מדריגה פון נבואה. ווייל 
מצב  א  ביי  ה'" –  געשטאנען "לְִפֵני  אבינו  אברהם  שוין  איז  דא 
די  אויף  דאווענען  געקומען  איז  ער  ווען  דאך  און  נבואה,  פון 
מענטשן פון סדום שטייט: "ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר" - 'ויגש' דאס 
תפילה  הלכות  רוקח  (ראה  דערנענטערן  מער  זיך  פון  לשון  א  איז 
סימן שכב), זעהן מיר פון דעם אז תפילה איז גרעסער פון נבואה.

'אילת השחר'; 'תפארת שמשון'

תפילה לעני כי יעטוף
ָעָפר  ְוָאֹנִכי  ֲאֹדָני  ֶאל  ְלַדֵּבר  הֹוַאְלִּתי  ָנא  ִהֵּנה  ַוּיֹאַמר  ַאְבָרָהם  "ַוַּיַען 

ָוֵאֶפר" (יח כז)

זיך  דארף  דאוונט  וואס  דער  אז  ב)  י  ברכות  (ראה  הלכה  א  ס'איז 
טרערן  מיט  טיר,  ביים  שטייט  וואס  ארימאן  א  ווי  פארשטעלן 
געזאגט  המלך  דוד  האט  אזוי  און  הארץ,  צובראכן  א  מיט  און 

(תהלים קב א): "ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ה' ִיְׁשּפֹ ִׂשיחֹו".

דאווענען:  פארן  אויסגערופן  אבינו  אברהם  האט  דעריבער 
"ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר", ווייל מיט דעם וואס ער האט זיך געהאלטן 
קליין ווי א ארימאן, האט ער געוואלט מעורר זיין די רחמנות 

'דרושים ולקחי מוסר' (לתלמיד מהר"ם בנט)פון השי"ת.

אברהם איז געבליבן אויף זיין פלאץ
"ְוַאְבָרָהם ָׁשב ִלְמקֹמֹו" (יט לג)

איבער א וואונדערליכער דערהער וואס ליגט דא באהאלטן אין 
דעם פסוק האט זיך געשטעלט דער צדיק רבי יחזקאל שרגא 

פון שינאווא:
נישט  האט  אבינו  אברהם  פון  געבהט  די  וואס  כאטש 
אויפגעטוהן, און פון די שטאט סדום איז געווארן שוועבל און 
זאלץ, פון דעסוועגן איז ער ביי זיך נישט געפאלן, נאר ער איז 
אז  אמונה  לויטערע  און  ריינע  זיין  מיט  שטארק  געשטאנען 
וואס דער אויבישטער טוהט איז ריכטיג, און ער האט ווייטער 

געדינט דעם אויבערשטן פרייליכערהייט.
שום  קיין  אן   – ִלְמקֹמֹו"  ָׁשב  "ְוַאְבָרָהם  דא:  שטייט  דאס  און 
זיין  צו  צוריק  ער  איז  נאכגעלאזקייט,  און  הדעת  חלישות 
האט  ער  בעפאר  געווען  איז  ער  וואס  מדריגה  פריערדיגע 

'דברי יחזקאל'אנגעהויבן צו בעהטן אויף סדום.

אברהם האט מתקן געווען שחרית
"ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָעַמד ָׁשם" (יט כז)

פון די ווערטער "ֲאֶׁשר ָעַמד ָׁשם" דרש'ענען די חכמים (ברכות ו 
ב) אז אברהם אבינו האט מתקן געווען תפילת שחרית, ווייל מיר 
ווייסן אז 'אין עמידה אלא תפילה' אזוי ווי עס שטייט (תהלים קו 
ל): "ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל". און די מפרשים וואונדערן זיך, אז פון 
דער לשון 'עמד' איז לכאורה א באווייז אז ער האט מתקן געווען 

נאך א תפילה בעפאר ער איז אויפגעשטאנען אינדערפריה?

א שארפער פשט, אויף זיין שטייגער, האט געזאגט רבי יהונתן 
אייבשיץ: 

עס איז באקאנט וואס דער רמב"ם (תפלה א א) האלט אז מעיקר 
הדין איז יעדער מענטש מחוייב צו דאווענען איינמאל א יעדן 
טאג, און די אבות האבן עס אוועק געשטעלט אויף דריי מאל 
אז  דערמאנט  נאר  וואלט  תורה  די  ווען  אזוי,  אויב  טאג.  יעדן 
אברהם האט געדאוונט, וואלט מען געקענט זאגן אז מיט דעם 
האט ער גארנישט צוגעלייגט אויף די עיקר פון דער חוייב וואס 
איז דא, דעריבער שטייט: "ֲאֶׁשר ָעַמד ָׁשם" – מיט א לשון עבר, 
שוין  ער  האט  תפילה  פון  חוב  עיקר  דער  אז  לערנען  צו  זיך 
ווען  [ביינאכט,  דאווענען  פריערדיגן  דעם  מיט  געווען  מקיים 

די מלאכים זענען געגאנגען קיין סדום (לעיל יט א)], און יעצט 
האט ער צוגעלייגט און מתקן געווען שחרית.

'יערות דבש' ח"ב דרוש יח

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
השכינה

פע ם

אין זכות פון ענטפערן אמן 
ווערט די תפילה אנגענומען 

"ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן" (יח ג)

"אם נא מצאתי" איז ר"ת 'אמ"ן'. אויסער דעם, אין די 
'אמן'.  ווארט  די  באהאלטן  ליגט  נא",  "אם  ווערטער 
וואס  דער  אז  געווען  מרמז  תורה  די  האט  דעם  מיט 
גיט אכטונג צו ענטפערן אמן איז זוכה צו באקומען חן 
אין  געברענגט  ווערט  עס  ווי  אזוי  אויגן,  השי"ת'ס  אין 
תיקוני זוהר (מ א) אז דער פסוק "ָאז ִּתְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה" 
איז  וואס  דער  אויף  געווארן  געזאגט  איז  י)  נח  (ישעיה 

מקפיד צו ענטפערן אמן.
'נועם חן' (לרנ"ג וויינטרויב] עמ' ה

אמן איז מציל פון שווערע גזירות
"ְוכֹל ֲאֶׁשר ְל ָּבִעיר הֹוֵצא ִמן ַהָּמקֹום" (יט יב)

דא  פון  'אמן',  תיבות  סופי  איז   – המקום"  מן  "הוצא 
ווערט  אמן  ענטפערן  פון  זכות  דעם  אין  אז  מיר  זעהן 
דער מענטש ניצול פון אלע שלעכטע גזירות, אזוי ווי 
חז"ל זאגן (תיקו"ז מ א) "העונה אמן בכל כחו קורעין לו 

גזר דין של שבעים שנה".
'ויקח משה'

אין זוהר הקדוש שטייט אז 'צדיק' איז ראשי תיבות: צ' אמנים, ד' קדושות, י' קדישים, ק' ברכות, 
און א מענטש ווערט נישט אנגערופן א צדיק נאר אויב ער איז מקפיד אויף די פיר זאכן יעדן טאג.

שטייט דא א געוואלדיגע זאך – אויב פעהלט איינס פון די זאכן, איז ער שוין נישט קיין צדיק! עס 
האנדלט זיך נישט איבער נאך איין 'אמן' צי ווייניגער איין 'אמן'... מיר רעדן דא איבער די געבוי 
פון א 'צדיק', און אויב עס פעהלט איין אמן, אז די גאנצע געבוי פונעם 'צדיק' פעלערדיג! מיר האבן 

דא א 'בעל מום'...
פון די רייד פון הגר"ש פינקוס זצ"ל, 'נפש שמשון'- סידור התפילה עמ' קלח

זאגן ברכות השחר מיט א חברותא איז די גריגנסטע און בעסטע 
וועג צו קענען צוקומען צו ניינציג אמן'ס יעדן טאג (משנ"ב ו כג).
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דער  פון  שכר  דער  און  מעלה  דער  איבער 
וואס איז מקפיד אויף תפילה בציבור איז שוין 
געהערט געווארן נישט ווייניג ערציילונגען, סיי 
אונזער  פון  סיי  און  דורות  פריערדיגע  די  פון 
דור. אין די ערציילונג וואס מיר האבן דא קענען 
גערירטע  און  אוטענטישע  א  באקומען  מיר 
דורך  געווארן  דערציילט  איז  וואס  געשיכטע 
דער בעל המעשה, א איד וואס האט זיך מוסר 
נפש געווען אויף תפילה בציבור, און האט זוכה 
לעבן  זיין  באקומען  צוריק  האט  ער  אז  געווען 
וואס  פרטית  השגחה  וואונדערליכע  א  דורך 

מ'האט געקענט טאפן.
וואוינט  וואס  יונגערמאן  טייערער  א  יעקב,  ר' 
אין  וואס  שטעטלעך,  דרום  די  פון  איינע  אין 
זיין  פאר  אביסל  ער  ארבעט  צייט  זייטיגע  די 
וואס  דעם  צוליב  סת"ם.  סופר  א  אלץ  פרנסה 
אין זיין געגנט האט ער באקומען א נאמען פון 
א מומחה און איז באקאנט מיט זיין געוואלדיגע 
מענטשן  אסאך  זייער  האבן  שמים  יראת 
אבער  ארבעט,  אים  ביי  באשטעלן  געוואלט 
די  אלץ  שנעל,  אזוי  אנגענומען  נישט  האט  ער 
האט  טאג  פון  שעות  רוב  ווייל  סיבה,  פשוט'ע 
ער מקדיש געווען אויף לערנען תורה, און נאר 

איינציגע שעות האט ער געשריבן.
יעקב  ר'  האט  שרייבן  פון  שעה'ן  ווייניג  די 
און  שעה'ן,  נאכט  שפעטע  די  אויף  באשטימט 
לויטער  איז  מח  דער  ווען  שעה'ן  שטילע  די 
ער  האט  שטיל  און  ריין  איז  לופט  דער  און 
טאג.  אינמיטן  ווי  מער  אסאך  אניאגן  געקענט 
און אזוי, יעדן טאג, נאכן דאווענען מעריב, איז 
ער  וואס  צימער'ל  קליינע  זיין  צו  געגאנגען  ער 
האט געהאט געדינגען אין די עק פון זיין געגנט, 
תפילין  תורה,  ספרי  געשריבן  ער  האט  דארט 
דעמאלטס  און  חצות,  צו  נאנט  ביז  מזוזות  און 

איז ער צוריק אהיים צו זיין נאכט שלאף.
די  פון  נאכט  איין  אין  פאסירט  האט  דאס 
מבצע  דער  פון  אנהויב  דער  אין  נעכט,  זומער 
איז  געגנט  דרום  גאנצע  די  יצוקה'.  'עופרת 
איז  הארץ  יעדנ'ס  און  איבערגעדרייט  געווען 
געווען פול מיט ציטער און שרעק. יענע נאכט 
דערלייגט  אומשולדיגערהייט  יעקב  ר'  האט 
ער  האט  מעריב,  פון  מנין  באשטימטע  זיין 
באשלאסן ביי זיך אז ער וועט פריער גיין צו זיך 
עלעף  האלב  ביז  דארט  שרייבן  און  צימער  אין 
לעצטער  דער  געווען  איז  דעמאלטס  ביינאכט, 

מנין אויף מעריב.
אזאך  פאסירט  אים  האט  נאכט  יענע  פונקט 
נישט  אים  האט  צייט  לאנגע  א  שוין  וואס 
פאסירט, עטליכע מינוט נאכן אנהייבן שרייבן, 
אויף  איינגעדרימלט  ער  האט  פילן  צו  אן 
אויפגעוועקט  זיך  האט  ער  ווען  און  טיש,  זיין 
געוויזן...  זייגער  די  האט  דערשראקענערהייט 

איינס אזייגער נאך חצות.
ארויף  אים  איז  וואס  געדאנק  ערשטע  די 
געקומען אויפן מח איז געווען – שרייבן ווייטער 
ביז אינדערפריה, ער האט נישט קיין ברירה, ער 
מוז אניאגן וואס מער כדי צו ענדיגן די זאכן אין 
גענומען  נאר  האט  ער  ווען  אבער  צייט,  זייער 
נאך  זיך  ער  האט  הענט  די  אין  פעדער  דער 
עפעס דערמאנט; ער האט נאכנישט געדאוונט 

מעריב...
אכטונג  גיט  יעקב  ר'  וואס  יארן  לאנגע  שוין 
נישט צו פארפאסן איין תפילה אויך נישט פון 
צו דאווענען מיט א מנין, ער האט זיך אונטער 
בחור'ישע  זיינע  אין  נאך  קבלה  די  גענומען 
א  צו  צוקומען  געדארפט  האט  ער  ווען  יארן, 
גרויסע ישועה און נאכן זיך דורך רעדן מיט זיין 
מקפיד  צו  גענומען  אונטער  זיך  ער  האט  רבי 
טאקע  איז  ער  און  מנין,  מיט  תפילה  אויף  זיין 

געהאלפן געווארן אויף א וואונדערליכן וועג.
יעצט האט ער נישט געהאט קיין צוויי אפציעס, 
אפילו ער איז געשטאנען פאר א שווערע נסיון, 
זיין  צו  טריט  פעסטע  מיט  צוגעגאנגען  ער  איז 
ער  געשטאנען,  נאנט  דארט  איז  וואס  אויטא 
האט עס אנגעצינדן און האט זיך ארויסגעלאזט 
ער  האט   - דארט  ברק,  בני  קיין  וועג  אויפן 
געוואוסט - וועט ער זיכער טרעפן א מנין אויך 

אין אזא שפעטע שעה.
גרויסע  די  פארשטעלן  זיך  ווילן  מיר  אויב 
צו  כדי  געווען  מקריב  האט  ער  וואס  הקרבה 
קענען שטיין אין זיין אונטערנעמונג, איז גענוג 
אויב מיר וועלן אנצייכענען אז עס האנדלט זיך 
אויף  פערטל  א  מיט  שעה  א  פון  רייזע  א  אין 
א  קאסטן  לאזן  זיך  מיינט  וואס  זייט  יעדע 
ערנסטע סומע אויף די געזעלין, און ווען ער גיט 
קומען  וואס  שרייבן  פון  שעות  טייערע  אוועק 
נישט צוריק, וואס דאס וועט אים צוברענגען צו 

זיין א גרויסער לאך.
טראכטן  צו  סיבות  אלע  געהאט  האט  יעקב  ר' 
אז דאס מאל דארף ער נאכלאזן, אבער ער האט 
צו  זיך  באשלאסן  האט  ער  אויפגעגעבן,  נישט 

האלטן פעסט אין זיין אונטערנעמונג אויף יעדן 
פרייז, און אין זיין הארץ איז ער געווען זיכער אז 

ער וועט נישט דערלייגן צוליב דעם.
אויף  געפלויגן  זענען  אויטא  זיין  פון  רעדער  די 
די ליידיגע גאסן און נאך א לאנגע צייט איז ער 
שוין געשטאנען אויפן שוועל פון איינע פון די 
צענטראלע שוהלן אין בני ברק, דארט האט זיך 

פונקט יעצט געשטעלט א מנין אויף מעריב.
יעקב  ר'  געענדיגט.  זיך  האט  דאווענען  דאס 
אים  איז אריבער אויף  דאס  אז  האט געשפירט 
מיט גאר א דערהויבענע גייסט, און ער האט זיך 
נישט געוואונדערט דערויף, נישט יעדן טאג איז 
א מענטש זוכה צו דאווענען מיט אזא מסירות 
געאיילט  זיך  ער  האט  שוהל  פון  גראד  נפש. 
א  נאך  ער  האט  הארץ  אין  ווען  אויטא  זיין  צו 
קליינע האפענונג אז ער וועט נאך אניאגן עפעס 

צו שרייבן ביז עס וועט ווערן טאג.
צוליב די שפעטע שעה האט ער נישט געוואלט 
בעפאר  רייזע  זיין  אויף  מעלדן  קלינגען  אהיים 
יעצט,  פונקט  אבער  געפארן,  ארויס  איז  ער 
זיין  האט  צוריק  אויף  וועג  די  פון  לויף  אין 
סעלעפאון געקלינגען ביי אים אין זיין טאש, ר' 
אויפן  זעהן  צו  געווארן  איבערראשט  איז  יעקב 
שטוב  זיין  פון  נומער  באקאנטע  די  סעלעפאון 

אן ער האט שנעל אויפגעהויבן.
די  געהערט  זיך  האט  זייט  אנדערער  דער  פון 
צוזאמען  פרוי,  זיין  פון  שטימע  דערשראקענע 

מיט די קולות פון זיינע קינדער וואס וויינען.
נישט  עפעס  אז  פארשטאנען  האט  יעקב  ר' 
ווי  געווען,  דאך  איז  דאס  פאסירט,  האט  גוט 
א  טעג,  מלחמה  די  אינמיטן  אויבנדערמאנט 
ציטער און א שרעק האט איבעראל געהערשט, 
ער  פאסירט...  האט  וואס  ווייסט  ווער  און 
אין  אויטא  זיין  אפגעשטעלט  שנעל  האט 
דעם  איבער  אינטערעסירט  זיך  האט  און  זייט 

דערשראקענעם טעלעפאון.
פרוי  זיין  האט  שטימע  געשטיקטע  א  מיט 
וואס  מיסל  א  אז  קורץ  גאנץ  דערציילט  אים 
נידריגע  די  דורך  געווארן  געשיקט  ארויס  איז 
אויף  געפאלן  איז  עזה-פאס,  די  פון  רוצחים 
די  געגנט,  זייער  אין  הייזער  די  פון  איינס 
זענען  געשעהניש  די  פון  איינצעלהייטן  אלע 
נאכנישט באקאנט, אבער וויבאלד דער גרודער 
פון דער אויפרייס איז געהערט געווארן פון די 
ריכטונג פון דער צימער וואו ער שרייבט, האט 
זי אים שנעל גערופן כדי צו קלאר מאכן וואס 

ער טוהט. יעצט האט זי זיך בארוהיגט.
די גרויסע איבערראשונג האט אים אפגעווארט 
ער  ווי  געגנט  די  צו  אנגעקומען  איז  ער  ווען 
איז  דארט  וואו  געסל  רוהיגע  די  אין  וואוינט. 
געהערשט  האט  ארבעט'ס-צימער  זיין  געווען 
א גרויסער טומל. אסאך פאליציאנטן האבן זיך 
דארט אנגעזעהן און די שרעק איז געווען זייער 
איז  דערנענטערט  אביסל  האט  ער  ווען  גרויס. 

ער געוואר געווארן פון דעם גרויסן נס.
יעדע  זיצן  ער  פלעגט  דארט  וואו  צימער  דער 
בלייבן  צו  פלאנירט  ער  האט  דארט  און  נאכט, 
א גאנצע נאכט צו שרייבן, האט אריינגעכאפט 
א קלאפ פון א גראד-מיסל וואס זיין שפיץ איז 
אייזן  שטיקלעך  טויזנטער  מיט  פול  געווען 
גאנצן  דעם  אין  צושפרייט  זיך  האבן  וואס 
סיסטעם  ראדאר  פארגעשריטענע  די  געגנט. 
דעם  באמערקן  צו  געווען  מצליח  נישט  האט 
מיסל, די אלארעם און אויך דער 'כיפת הברזל' 
נישט  האבן  מיסל'ן)  די  צופלאצט  האט  (וואס 
געארבעט, און דער מיסל איז אראפגעפאלן אן 

עס זאל זיין פון פריער א פייף.
האבן  געקענט  גוט  אים  האבן  וואס  שכנים  די 
זייערע  אין  וואונדער,  מיט  אים  אויף  געקוקט 
געווען,  מספיד  שוין  אים  זיי  האבן  הערצער 
זיי  נעבן  שטייט  ער  ווי  אים  זיי  זעהן  יעצט  און 
געזונטערהייט. אין זייערע אויגן איז עס געווען 

ממש ווי תחיית המתים.
רבי יעקב פון זיין זייט האט זייער גוט געוואוסט 
געראטעוועט  ער  איז  זכות  וועמענ'ס  אין 
נישט  האט  נס  אפענער  דער  געווארן, 
איבערגעלאזט קיין שום ספק. ער האט געקוקט 
אויף דעם צובראכענעם צימער און עס איז אים 
אריבער א סקורך אין זיינע ביינער טראכטנדיג 
זיין  אויפגעגעבן  יא  וואלט  אויב  הארץ;  זיין  אין 

אונטערנעמונג, וואו וואלט ער יעצט געווען...
'אמונה שלמה' וילך

אין פגיעה אלא תפילה

די ענדע פון די 'פסוקי דזמרה'
'פסוקי דזמרה' האבן מיר געלויבט און געדאנקט דעם באשעפער  אין דער ערשטער טייל פון די 
דורך זאגן די פסוקים פון 'הודו' און 'יהי כבוד' און די קאפיטלעך פון 'הללוי-ה' וואס ברענגען ארויס 
דער  פון  לויף  אין  מינוט  און  מינוט  יעדע  אנטפלעקט  ווערט  וואס  גרויסקייט  אויבירשטנ'ס  דעם 

עקזיסטענץ פון דער וועלט און זיינע באשעפענישן.
דער ענדע פון דער טייל וואס איז צוזאמען געשטעלט – כמעט אלעס – פון פסוקים און קאפיטלעך 
תהלים:  ספר  פון  אבודרהם)  (ראה  פסוקים  עטליכע  זאגן  מיטן  באצייכנען  מיר  טוהן  תהלים,  פונעם 
ים ַהְללּוָי-ּה (קלה כא): ָּברּו ה' ֱאקִים  "ָּברּו ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן (פט נג): ָּברּו ה' ִמִּצּיֹון ׁשֵֹכן ְירּוָׁשלִָ
ֱאקֵי ִיְׂשָרֵאל עֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. ּוָברּו ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן" 

(עב יח-יט).

די  פון  נאמען  אין  עי"ש)  נד  העבודה  (עמוד  משה'  'מטה  דער  ברענגט  פסוקים  די  זאגן  פון  טעם  דער 
אחרונים אז זיי זענען מרמז אויף דריי צענטראלע חלקים אין תפילה: אין דער ערשטער פסוק: 'ברוך 
ה' לעולם' זענען פארהאן פינעף ווערטער, אקעגן די פינעף ווערטער וואס זענען דא ביים ענטפערן 
'ברוך ה' המבורך לעולם ועד', דער צווייטער פסוק: 'ברוך ה' מציון' איז פון זעקס ווערטער, אקעגן 
די פסוקים פון 'שמע ישראל' און 'ברוך שם' וואס אין יעדע פון זיי זענען דא זעקס ווערטער, און די 
לעצטע פסוקים: 'ברוך ה' מציון' 'וברוך שם כבודו' זענען צוזאמען ניינצן ווערטער, אזוי ווי דער צאל 

פון די ברכות פון די שמונה עשרה (צוזאמען מיט די ברכה פון 'ולמלשינים').
נאך ברענגען די אחרונים ('צלותא דאברהם' - 'עמק ברכה' ע"פ ספר הפרדס לרש"י) אז די פסוקים האבן אין 
זיך א לשון פון ברכה און מלכות וואס דאס איז אזוי ווי א 'ברכה שלאחריה' [א נאך ברכה] אויף 
'ישתבח'  די ברכה  'הללוי-ה' (אזוי ווי  פון  די קאפיטלעך  איז  די פסוקי דזמרה וואס דאס  פון  די עיקר 
האך די גאנצע פסוקי דזמרה). און נאך ברענגען זיי אז עטליכע פון די ראשונים האבן זיך טאקע אזוי 
די  געזאגט  זיי  האבן  דזמרה  פסוקי  די  אינמיטן  זיין  מפסיק  געדארפט  האבן  זיי  אויב  אז  געפירט, 

אויבנדערמאנטע פסוקים וואס דאס איז אזוי ווי א 'ברכה שלאחריה'.
אמן אין עולם הזה און אמן אין די עולם הבא

האט  וואס  גדיא  בן  יהודה  רבי  פון  ווערטער  די  געברענגט  אראפ  ווערן  ט)  ַצו  (תנחומא  מדרש  אין 
גע'דרש'נט פון די פסוקים: "יעדער וואס ענטפערט אמן אויף דער וועלט, איז זוכה צו ענטפערן 
אמן אין עולם הבא, פון וואו לערנט מען עס ארויס? פון דעם וואס עס שטייט 'ברוך ה' אלקי ישראל 
מהעולם ועד העולם אמן ואמן', וואס איז די כוונה פון 'אמן ואמן'? אמן אין עולם הזה און אמן אין 

עולם הבא!".
אויף די אמן וואס מ'וועט ענטפערן אין עולם הבא ווערט געברענגט אין מדרש (תנדב"א זוטא פ"כ) 
"נאך  לבוא:  לעתיד  צדיקים  די  פאר  אנגעגרייט  איז  וואס  לויתן  פונעם  סעודה  די  שילדערן  נאכן 
ווען זיי וועלן עסן און טרינקען און זיי וועלן בענטשן, ברענגט דער אויבישטער די תורה און לייגט 
עס אין זיין שויס, און לערנט אין די תורה די הלכות טומאה וטהרה און פון איסור והיתר, און דוד 
המלך זאגט קדיש פאר השי"ת, און די צדיקים וואס זענען אין גן עדן ענטפערן: 'יהא שמו הגדול 
מבורך לעולם ולעולמי עולמים', און די פושעי ישראל פון גיהנם ענטפערן אויך אמן. פרעגט דער 
רבונו  זיי:  ענטפערן  גיהנם?  פון  אמן  ענטפערן  וואס  די  זענען  ווער  מלאכים:  די  פאר  אויבישטער 
של עולם: דאס זענען די פושעי ישראל, וואס כאטש זיי געפינען זיך אין גיהנם אין א גרויסע צרה 
שטארקן זיי זיך און זאגן פאר דיר אמן. דעמאלטס זאגט דער אויבישטער פאר די מלאכי השרת: 
עפנט פאר זיי דעם גן עדן און זיי זאלן קומען און לויבן פאר מיר, אזוי ווי עס שטייט (ישעיה כו ב): 

'פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים' – ליין נישט 'שומר אמונים' נאר 'שאומר-אמן'".
ווייל  ואמן',  'אמן  ענטפערן  מיטן  דזמרה  פסוקי  די  זיך  ענדיגן  אומזינסט  נישט  אז  אויס  זעהט  עס 
האבן  מיר  וואס  שבחים  די  און  ברכות  אלע  די  פארווירקליכן  און  פארענדיגן  מיר  טוהן  דעם  מיט 
דער  אויף  לעבן  דעם  פון  לויף  אין  טעגליך  טאג  אפן  זעהן  מיר  וואס  די  סיי  יעצט,  ביז  דערמאנט 
וועלט, און סיי די וואס זענען פארהוילן פון אונז אויף דער וועלט, אבער זיי וועלן אנטפלעקט ווערן 
פאר אלעמען לעתיד לבוא ווען דעם אויבערשטנ'ס כבוד וועט אנטפלעקט ווערן פאר אלעמען (ע"פ 

'נפש שמשון' סידור התפילה, 'לבקר רנה').

פארוואס איז דער וועלט באשאפן געווארן מיט א בי"ת
רעדנדיג איבער דער גרויסער לויב וואס מיר ברענגען ארויס אין די פסוקים, איז פאסיג מיר זאלן דא 
דערמאנען א וואונדערליכן מדרש וואס ווערט געברענגט אין 'ילקוט שמעוני' (בראשית ֶרֶמז א) אויפן 

פסוק (תהלים לג ו): "ִּבְדַבר ה' ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו":
"רבי עקיבא האט געזאגט, די צוויי און צוואנציג אותיות וואס דורך זיי האט מען געגעבן די גאנצע 
תורה... און ווען דער אויבישטער האט געוואלט באשאפן די וועלט האבן זיי זיך געשטעלט פאר 
השי"ת, ווען יעדער בעהט 'מיט מיר זאל דער אויבישטער באשאפן דער וועלט', און נאך אלע איז 
אריין דער אות בי"ת און געזאגט פאר השי"ת: רבונו של עולם, דו ווילסט מיט מיר באשאפן דעם 
וועלט, ווייל מיט מיין אות זאגט מען יעדן טאג: 'ברוך ה' לעולם אמן ואמן'. האט דער אויבישטער 
געענטפערט: יא, ברוך הבא בשם ה'! דער אויבישטער האט אים באלד אנגענומען און באשאפן דער 

וועלט מיט א בי"ת, אזוי ווי עס שטייט (בראשית א א): 'בראשית ברא'".
'אמן ואמן' אנשטאט די ניינציג אמן'ס

צום ענדע וועלן מיר ברענגען די וואונדערליכע עצה וואס דער 'בן איש חי' (פר' וישב אות טו) ברענגט 
אין נאמען פון ספר 'כתר מלכות' פון א כתב יד, וואס דורך דעם קען יעדער מענטש דערגרייכן יעדן 
טאג צו מקיים זיין די תקנה פון חז"ל (ראה תיקו"ז י"ט, דף מ ב) צו ענטפערן יעדן טאג ניינציג אמן'ס 

אויך ווען ער איז א אונס:
"עס איז א שיינע מנהג צו זאגן יעדן טאג דעם פסוק "ברוך ה' לעולם אמן ואמן" פינעף און פערציג 
און  הוי"ה  שם  די  פון  צוזאמשטעל  דעם  האבן  אינזין  ער  זאל  ואמן'  'אמן  זאגט  ער  ווען  און  מאל, 
אדנ"י, און דער פסוק וועט זיין אנשטאט די ניינציג אמן'ס וואס ער דארף זאגן יעדן טאג, ווען ער 
איז א אונס און ער קען נישט ענטפערן, צ.ב.ש. ווען ער זיצט אליין אין שטוב און גייט נישט אין 

שוהל צוליב א אונס".
אויף די ווערטער פון דער 'כתר מלכות' איז מוסיף דער 'בן איש חי': "עס זעהט מיר אויס אז ס'איז 
א גוטע מנהג, און איך האב זיך איינגעפירט צו זאגן יעדן טאג דעם פסוק מיט דעם אויבנדערמאנטן 
צאל נאך די פסוקים פון ברכת כהנים וואס מיר זאגן יעדן טאג נאך די ברכות השחר, און איך האב 
אזוי געטוהן, כדי איך זאל נישט פארגעסן עס צוזאגן, ווייל איך האב א באשטימטע צייט אויף דעם".
דא איז דער פלאץ צו אנצייכענען נאך א עצה וואס דער הרמ"ע מפאנו שרייבט (שו"ת, סי' קט) וואס 
דורך דעם וועט דער מענטש גרינגערהייט קענען משלים זיין די צאל פון ניינציג אמנים יעדן טאג 

און אזוי ווערן אנגערופן א 'צדיק גמור' (כדברי הזוהר שם):
דעס,  נאר  נישט  און  רם...  בקול  השחר  ברכות  די  זאגן  זאל  חזן  דער  אז  איינפירן  צו  איז  גוט  "ווי 
נאך אויך אלע גוטע פריינד וואס נעכטיגן אין איין צימער צ.ב.ש. די תלמידים וואס לערנען אין די 
ישיבות זאל יעדער פון זיי זאגן די ברכות און די אנדערע זאלן ענטפערן אמן, און נאכדעם זאל זיי 
גיין אין בית המדרש. און דער וואס זאגט אליין די ברכות, און נאכדעם זיין פרוי און זיינע קינדער, 
'עס זענען נישט פארהאן קיין נענטערע פריינד פון  גרויסע און קליינע, זאגן פאר אים די ברכות, 
זיי', און דאס זעלבע איז אויך די וואס זאגן די ברכות אין שוהל איינער פארן צווייטן צו מזכה זיין די 

רבים אז זיי זאלן ענטפערן אמן בציבור".

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בתעתענה אמונים  ם 
ברוך ה' לעולם אמן ואמן

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

אין פגיע
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