
פרשת אמור

בס"ד

לָאדן אונז אן מיט די ברכת מועדיך
"ְוִהִּׂשיאּו אֹוָתם ֲעוֹן ַאְׁשָמה ְּבָאְכָלם ֶאת ָקְדֵׁשיֶהם" (כב טז)

קדשיהם"  את  באכלם  ֲעוֹן  יטענו  עצמם  את   - אֹוָתם"  "ְוִהִּׂשיאּו 
(רש"י)

פון  לשון  א  ס'איז  אז  "ְוִהִּׂשיאּו"  טייטש:  וואס  רש"י  לויט 
אנלאדענען, ערקלערט רבי יחיאל מיכל פיינשטיין די נוסח וואס 
מיר בעהטן ביי מוסף פון די שלוש רגלים: "והשיאנו ה' אלוקינו 
את ברכת מועדיך לחיים ולשלום..." - רבונו של עולם: העלף 
אונז אז מיר זאלן זיך אנזאפן די קדושה פון די ימים טובים מיט 
גאר א גרויסע מאס, אזוי ווייט אז די ברכה זאל זיין אויף אונז 

ווי א שווערע לאסט.
'שר התורה' עמ' שנו

דער טאג פון שבת בענטש די קרבנות
"ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז... ּוִמּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה 

ַלה'" (כב כז)

"דער אויבישטער זאגט: ברענגט נישט קיין קרבן פאר מיר ביז 
עס וועט אריבער גיין א שבת אויף דעם קרבן" (ויק"ר כז י)

לויט דעם מדרש טייטש דער בעל 'שבולי הלקט' (מוסף של שבת) 
טראכט  וואס  דער  פאר  שווער  איז  וואס  קשיא  געוואלדיגע  א 
רצית  שבת  "תקנת  שבת:  אום  מוסף  פון  נוסח  דער  אין  אריין 
אויבישטער?  דער  וויל  שבת  פון  קרבנות  די  נאר  קרבנותיה"; 
נאר, דא איז מרומז די ווערטער פון מדרש אז דער קרבן ווערט 
אויף  גיין  אריבער  וועט  עס  ביז  השי"ת  פאר  אנגענומען  נישט 

דעם א שבת.

לויבן אויף די גוטע און אויך אויף די נישט גוטע
"ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ּתֹוָדה ַלה' ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבחּו" (כב כט)

טייטשט דער 'כתב סופר':

געווענליך, דער בעל הנס וואס לויבט אויף זיין ישועה, פיהלט 
די  ווען  געווען  וואלט  בעסער  אז  הארץ  זיין  פון  טיפענישן  אין 
צרה וואלט אינגאנצן נישט געקומען און דערנאך זאל ער נישט 
תודה  קרבן  א  ביי  דעם  וועגן  ישועה.  די  צו  צוקומען  דארפן 
ז  לעיל  רש"י  (ראה  נס  א  אויף  דאנק  א  אלץ  מקריב  מ'איז  וואס 
יב), באפעלט אונז די תורה: "ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבחּו" – ענק זאלן וויסן 
פאר  געווען  איז  געהאט  האבן  ענק  וואס  ווייטאג  דער  אויך  אז 
אדם  ב): "חייב  לג  זאגן (ברכות  חכמים  די  ווי  טובה, אזוי  ענקער 
זיי  האבן  אזוי  און  הטובה",  על  שמברך  כשם  הרעה  על  לברך 

מקריב געווען זייער קרבן מיט א ווילן.

מיט דעם יסוד ערקלערט דער 'כתב סופר' דעם נוסח הברכה: 
נישט  איז  פארוואס  טוב";  כל  שגמלני  טובות  לחייבים  "הגומל 
אין  אז  לערנען  צו  אונז  נאר  טוב'?  'שגמלני  נוסח:  דער  גענוג 
לויבט  וואס  דער  דארף  ישועה  א  אויף  מ'לויבט  וואס  צייט  די 
איינערקענען אז די צרה איז אויך געווען פאר אים א טובה, און 

לויבן צוזאמען אויף די גוטע און דאס נישט גוטע.
'כתב סופר החדש' עמ' קמה

'קהל עם' ביי א סעודת הודאה
"ַּבּיֹום ַההּוא ֵיָאֵכל א תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר" (כב ל)

ולילה'  'יום  א  נאר  עסן  מען  מעג  תודה  קרבן  א  פארוואס 
אין  זיי  מ'עסט  וואס  קלים  קדשים  אנדערע  די  פון  אנדערשט 

לויף פון צוויי טעג?

רבי  געזאגט  האט  דעם  אויף  ערקלערונג  וואונדערליכער  א 
יצחק פון וואלאזשין:

ווייל א קרבן תודה קומט ווי א הודאה אויף א נס, האט די תורה 
באפוילן מ'זאל עס עסן אין א קורצע צייט, אזוי אז דער וואס 
איז מקריב דעם קרבן וועט מוזן איינלאדענען אסאך מענטשן 
פלייש  די  פון  איבערבלייבן  נישט  זאל  עס  כדי  סעודה  זיין  צו 
נאכן צייט, און דורך דעם וועט מפורסם ווערן זיין נס צווישן א 
גרויסער ציבור, אזוי ווי עס שטייט אין תהלים (קז ל-יא): "יֹודּו 

ַלה' ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: ִוירְֹממּוהּו ִּבְקַהל ָעם".

'פה קדוש'

ארויסווייזן אז מיר זענען אנדערשט פון די צדוקים
"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת" (כג טו)

אסאך וואונדערן זיך פארוואס ווען מ'ציילט דעם ערשטן טאג 
פארוואס  בעומר",  אחד  יום  "היום  מען:  זאגט  העומר  ספירת 
א  מער  איז  וואס  בעומר",  ראשון  יום  "היום  נישט:  מען  זאגט 
התורה  על  רש"י  פון  משמע  איז  עס  ווי  אזוי  לשון,  פאסיגע 
תורה  די  האט  פרשה  אונזער  אין  אויך  און  ה),  א  (בראשית 

דערמאנט עטליכע מאל: "ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון"?

חכמים  די  נאטאנזאהן:  שאול  יוסף  רבי  גאון  דער  ערקלערט 
ווייזן  צו  זאגן  אזוי  מ'זאל  געווען  מתקן  האבן  לברכה  זכרונם 
די  פון  מיינונג  פארקרומטע  די  פון  אנדערשט  האלטן  מיר  אז 
(ראה  זונטאג  דווקא  אן  זיך  הייבט  העומר  ספירת  אז  צדוקים 
מנחות סה א); אויב וואלטן מיר געציילט 'יום ראשון' וואלט מען 
געקענט חלילה א טעות האבן אז זיי זענען גערעכט, וועגן דעם 
דווקא  נישט  עס  אז   – אחד'  'יום  ציילן:  צו  מקפיד  מיר  זענען 
דער ערשטן טאג פון די וואך, נאר עס איז דער ערשטער טאג 

פון די ספירה.
'דברי שאול'

כדי לטהרנו מקליפותנו
האט געזאגט האדמו"ר רבי חיים קאסובער:

'ָלֶכם' – איז ראשי תיבות: "כדי לטהרנו מקליפותנו". דאס איז א 
רמז אויף דער נוסח התפילה וואס מיר זאגן נאך ספירת העומר: 

כדי  העומר...  ספירת  לספור  צויתנו...  אתה  עולם  של  "רבונו 
לטהרנו מקליפותינו ומטומאותינו".

'תורת חיים'

אם כבנים אם כעבדים
ְמֶלאֶכת  ָּכל  ָלֶכם  ִיְהֶיה  קֶֹדׁש  ִמְקָרא  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  "ּוְקָראֶתם 

ֲעבָֹדה א ַתֲעׂשּו" (כג כא)

דעם  אין  מ'זאגט  וואס  עולם'  הרת  'היום  פון  תפילה  די  ביי 
בנים,  על  אב  כרחם  רחמנו  כבנים  "אם  מיר:  בעהטן  הדין  יום 
כאור  ותוציא  שתחננו  עד  תלויות  לך  עינינו  כעבדים  ואם 
פארלאזט  וואס  זוהן  פונעם  מדריגה  די  אז  ד.מ.  משפטינו...", 
זיך אויף זיין טאטנ'ס רחמנות איז בעסער פון די מדריגה פונעם 
קנעכט וואס איז שטענדיג אנגעהאנגען אין זיין האר, ווען אמאל 

וועט ער אננעמען זיין בקשה און אמאל נישט.

ווערן  טובים  ימים  אלע  אז  מיר  זעהן  א)  טז  (ר"ה  גמרא  אין  און 
אייבשיץ  יהונתן  רבי  ערקלערט  דעם  לויט  דין,  ימי  אנגערופן 

דעם לשון הפסוק בדרך דרוש:

טובים  ימים  די  אין  קֶֹדׁש" –  ִמְקָרא  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  "ּוְקָראֶתם 
וואס זענען פאר ענק ווי ימי דין: "ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה א ַתֲעׂשּו" 
קנעכט  א  ווי  באשעפער  דעם  דינען  צו  נישט  אכטונג  גיט   –
ענק  נאר  געצווינגען,  איז  וואס  איינער  ווי  האר  זיין  דינט  וואס 
זאלן אים דינען מיט א אהבה און מיט שמחה ווי א זוהן וואס 
באדינט זיין טאטע, און דורך דעם וועלן ענק זוכה זיין צו זיין 
וואס  זוהן  א  ווי  רחמנות,  אויבערשטנ'ס  דעם  אין  אנגעהאנגען 
פארלאזט זיך אויף זיין טאטע, און נישט ווי א קנעכט וואס איז 

שטענדיג אנגעהאנגען אין זיין האר.
'תפארת יהונתן'

א ברכה אויפן עסן ערב יום כיפור
"ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְּבִתְׁשָעה ַלחֶֹדׁש ָּבֶעֶרב" (כג לב)

פון דער פסוק לערנען די חכמים ארויס (ברכות ח ב) די מצוה פון 
עסן אום ערב יום כיפור, און אסאך פרעגן פארוואס האט מען 

נישט מתקן געווען א ברכה אויף די מצוה?

דער נצי"ב פון וואלאזשין ערקלערט עס אויף צוויי וועגן:

מצוה  די  טוהן  מיטן  וואס  מצוה  "יעדע  כלל:  א  האבן  מיר  א. 
וועט געענדיגט די חיוב פון די מצוה זאגט ער א ברכה אויפן עס 
מקיים זיין, און יעדע מצוה וואס נאכן עס טוהן איז פארהאן נאך 
א טייל וואס מ'דארף טוהן, זאגט ער נישט קיין ברכה נאר ווען 
ער טוהט דעם לעצטן טייל" (רמב"ם ברכות יא ח). לויט דעם איז 
פארשטענדליך, ווייל די מצוה פון עסן אין ערב יום כיפור איז 
כדי מיר זאלן קענען פאסטן אין יום כיפור (טור או"ח תרד) וועגן 

דעם זאגן מיר נישט קיין ברכה אויף דעם.

ב. פון דער בעל ה'שאילתות' (קסז) איז געדרונגען אז דער וואס 
צוליב א געוויסע סיבה דארף נישט פאסטן אום יום כיפור, האט 
זאגן  דעם  וועגן  כיפור,  יום  אין  עסן  צו  פון  מצוה  די  נישט  ער 
מיר נישט א ברכה אויף די מצוה, ווייל טאמער וועט ער קראנק 
ווערן און ער וועט נישט פאסטן אגאנצן טאג, וועט אויף צוריק 
ס'וועט  און  כיפור  יום  ערב  אין  עסן  פון  מצוה  די  ווערן  בטל 

אויסקומען אז די ברכה איז א ברכה לבטלה.

'העמק שאלה' שאילתא קסז יב

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

פע ם

די אויסדערוועלטע נדבה
"ְלַפֵּלא ֶנֶדר אֹו ִלְנָדָבה" (כב כא)

זיך  מיר  קענען  דא  פון  'אמן',  גימטריה  איז  "ִלְנָדָבה" 
די  מיט  נאר  באגענוגן  נישט  זיך  זאלן  מיר  אז  לערנען 
צ.ב.ש.  מענטש,  דער  אויף  חוב  א  זענען  וואס  'אמן'ס' 
נאר  דאווענען,  ביים  קדיש  אדער  ברכה  א  הערן  נאכן 
מ'דארף נאכגיין און זוכן די מצוה פון ענטפערן אמן, אזוי 

ווי עס שטייט (ישעיהו כו ב): "ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים".

קובץ 'ויזרע יצחק' טו עמ' 34

ה' ַיֲעֶנה" (ישעיה נח ט), 
"ָאז ִּתְקָרא ַו

אותיות  שמונה  אלו  'אז'?  מהו 

הוי"ה  שמות  של  בגימטרייה 8)  ('אז' 

כאחד  שמתייחדים  ואדנ"י 

בגימטרייה של 'אמן'. העונה 'אמן' 

של  כוחם  את  מעורר  כוחו,  בכל 

שתתקבל  לו  ומובטח  אלו,  שמות 

של  דין  גזר  לו  וייקרע  תפילתו 

קוני זוהר' דף מ א
שבעים שנה.     'תי

„ר˘ב"י  „הילול‡  ביומ‡ 
ה˜„ו˘, נ˘ים מול עינינו ‡˙ 
מעל˙ה  על  ה˜„ו˘ים  „בריו 
עניי˙  מˆוו˙  ˘ל  הנ˘‚ב˙ 
‡מן, ויהי רˆון ˘נזכה וזכו˙ו 
˙‚ן עלינו לה˙ברך בכל מילי 

„מיטב. ‡מן.
‰‡ט'ס ‚יפועל'ט ‡לעס ‚וט. ‡מן!
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א זומער'דיגע פרייטאג צונאכט'ס אין יאר תשמ"ט, 
אינמיטן די 'אינטיפאדא די ערשטע' (א אויפשטאנד 
זיינע  צוגעאיילט  האט  ש.  הרב  אראבער).  די  פון 
כותל  דער  פון  גייט  וואס  וועג  די  אויף  טריט 
המערבי אויפן וועג צו שער שכם. אין אזא שפעטע 
גאנץ  געווען  מארק  אראבישע  די  שוין  איז  צייט 
ליידיג- יוגנטליכע  עטליכע  אויסער  און  ליידיג, 
אויגן  ברענעדיגע  מיט  געקוקט  האבן  וואס  גייער 
די  אריבער  שנעל  גייט  וואס  יונגערמאן  דעם  אויף 
לעבעדיגע  קיין  אנגעזעהן  נישט  זיך  האט  מארק, 

באשעפעניש אין די גאנצע געגנט.
הרב ש. איז געווען געוואוינט צו גיין יעדן ערב שבת 
די  צו  געגנט  'גאולה'  די  אין  איז  וואס  הויז  זיין  פון 
אלט-שטאט, דארט האט געוואוינט אין די לעצטע 
זיך  האט  ער  וואס  נאך  מאמע.  אלטע  זיין  יארן 
שבת  פון  זמן  דער  ווען  ביז  איר  ביי  אויפגעהאלטן 
גיין  צו  געאיילט  זיך  ער  האט  געקומען,  איז  קודש 
צום כותל המערבי וואו דארט האט ער געדאוונט 
באלד  און  מנינים,  ערשטע  די  פון  איינס  אין 
נאכדעם איז ער שנעל אהיים ווען ער גייט אריבער 
געווירבלט  האט  וואס  קווארטל  מוסלעמענער  די 
מיט אסאך אידן וואס זענען אין די צייט צוריק צו 

זייערע הייזער.
גוט  נישט  מאמע  זיין  זיך  האט  שבת  די  פונקט 
געמוזט  זיך  ער  האט  דעם  צוליב  און  געפיהלט 
אויפהאלטן ביי איר מער ווי געווענליך, און ווען ער 
האט שוין ענדליך געקענט פארלאזן איר הויז איז 
אין  מנין  א  טרעפן  קענען  צו  געווען  שפעט  שוין 
מינוט  א  אויף  שוהלן.  דערנעבנדיגע  די  פון  איינס 
איז אדורך א געדאנק אין זיין הארץ, אפשר זאל ער 
ביחידות,  דאווענען  ער  זאל  דארט  און  גיין  אהיים 
גיין  יא  באשלאסן  ער  האט  נאכדעם  באלד  אבער 
צום כותל המערבי, דארט, אזוי האט ער געהאפט, 
שפעטע  אזא  אין  אויך  מנין  א  טרעפן  ער  וועט 

מאמענט.
געמוזט  ער  האט  המערבי  כותל  ביים  זייענדיג 
ווארטן נאך א לאנגע צייט ביז עס האט זיך צוזאם 
גענומען א מנין, און נאכן ענדיגן צו דאווענען האט 
ער זיך געאיילט אהיים צו גיין. איין מינוט האט ער 
זיך געקווענקלט צי ער זאל גיין די לאנגע און מער 
צייט  שפעטע  די  צוליב  אבער  וועג,  פארזיכערטע 
געווענליכע  די  אויף  גיין  צו  באשלאסן  ער  האט 
די  איז  ווייט  ווי  געוואוסט  נישט  האט  ער  וועג. 
השגחה עליונה געווען פארמישט אין זיין באשלוס.

טונקלקייט  די  מיט  צוזאמען  געסלעך,  ליידיגע  די 
וואס האט געהערשט ארום האבן נישט צוגעגעבן 
האבן  ליפן  זיינע  ש.,  הרב  פון  רואיגקייט  די  צו 
ווערן  אפגעהיטן  זאל  ער  תפילה  א  געטשעפשעט 
גיין  צו  פראבירט  האבן  פוס  זיינע  ווען  וועג,  אויפן 

דאס שנעלסטע ווי ווייט מעגליך.
צו  שכם  שער  פון  דערווייטערן  זיך  נאכן  אביסל 
די ריכטונג פון די 'שבטי ישראל' גאס איז הרב ש. 
און  געשריי  א  הערנדיג  געווארן  אויפגעציטערט 
באלד נאכדעם א קול פון פוס טריט וואס אנטלויפן 
שנעל, ער האט געגעבן א קוק אויף די ריכטונג פון 
דער גרודער און צו זיין ציטער האט ער באמערקט 
איז  ער  וואס  יונגערמאן  באקאנטער  א  דוד,  ר' 
געוואוינט אים צו טרעפן יעדן פרייטאג צונאכט'ס 
ווי  המערבי,  כותל  פון  צוזאמען  גייענדיג  אהיים 
טריט  שוואכע  מיט  אקעגן  אים  ער  קומט  יעצט 
ווען א רויטע פרישע פלעק צושפרייט אויף זיינע 

שבת'דיגע קליידער.
א  דורך  געווארן  צושטאכן  איך  בין  יעצט  'ממש 
'אראבישער טעראריסט', האט ר' דוד אנגעיאגט צו 
זאגן שטילערהייט בעפאר ער איז צוזאם געפאלן, 
'איך בעהט דיך, רוף שנעל נאך הילף!' – האט ער 

געבעהטן ווען זיין באוויסזיין ווערט פארנעפלט.
אין דעם דערנעבנדיגן גאס זענען פון מאל צו מאל 
אדורך געפארן אראבישע מאשינען, אבער הרב ש. 
ציטערנדיג  אפצושטעלן,  זיי  געהאט  מורא  האט 
מינוט  איין  אויף  דערלייגן.  ביידע  זיי  וועלן  אפשר 
זיין  פאר  אנטראגן  זאל  ער  געטראכט  ער  האט 
אביסל,  נאך  גיין  צו  אנשטרענגען  זיך  זאל  פריינד 
קען  דאס  אז  פארשטאנען  באלד  האט  ער  אבער 
פארערגערן זיין צושטאנד וואס איז אזוי אויך שוין 

שווער געווען.
דוד'ן  ר'  איבערלאזן  געהאט  מורא  אויך  האט  ער 
רופן  פראבירן  און  גאס  מסוכנ'דיגן  דעם  אין  אליין 
קומען  צוריק  מערדער  דער  וועט  טאמער  הילף, 
זענען  וואס  מינוטן  די  פלאן,  שלעכטן  זיין  ענדיגן 
אריבער אויף אים האט אים אויסגעזעהן ווי אייביג.
קיין  אן  אליין  איינער  געזעהן  זיך  האט  ש.  הרב 
טראכטן  צו  אן  און  העלפן,  צו  אים  מעגליכקייט 
האט ער פארמאכט זיינע אויגן און פון זיינע ליפן 
מיט  אבער  תפילה  קורצע  א  ארויסגעקומען  איז 
זיי  קען  ער  וואס  אויבישטער  צום  פייער  פלאם  א 

העלפן אין די דאזיגע שווערע מינוט.
שרעק  א  מיט  אויפגעמאכט  זיך  האבן  אויגן  זיינע 
פון  גרודער  א  געהערט  פלוצלינג  האט  ער  ווען 
א  אפ.  פלוצלינג  זיך  שטעלט  וואס  מאשין  א 

פאליציי'שן מאשין וואס איז דארט אדורך געפארן 
איינציגע  און  זיי,  נעבן  אפגעשטעלט  זיך  האט 
פאליציאנטן  די  פאר  געווען  גענוג  איז  סקונדעס 
וואס זענען דארט געווען צו פארשטיין וואס דארט 

קומט פאר.
אויסגעזעהן  פלאץ  דאס  האט  מינוט  עטליכע  ביז 
פראדזשעקטער  גרויסער  א  פעלד.  שלאכט  א  ווי 
עטליכע  ווען  פלאץ  דאס  געמאכט  ליכטיג  האט 
'הצלה' מאשינען זענען ארום זיי. א דאקטער האט 
דעם  פאר  פולס  הארץ  די  געברענגט  שנעל צוריק 
פארוואונדערטן, און ווען עס האט אויסגעזעהן אז 
אים  מען  האט  בעסער  עפעס  וועט  צושטאנד  זיין 
ארויף געלייגט אויף א בעטל און אריינגעפירט אין 
דעם אמבולאנס אויפן וועג צום שפיטאל אריין ווען 

די ליארעם פון די סירענע פארטויבט די אויערן.
נאר דעמאלטס האט הרב ש. פארלאזט דאס פלאץ 
ווען זיין הארץ איז פול מיט זארג און הערט נישט 
אויף צו דאווענען, אין אנהויב איז ער אריבער נעבן 
האבן  וואס  פאמיליע  זיין  בארואיגן  צו  הויז  זיין 
געזארגט אויף אים נאכן זיך פארשפעטיגן אזויפיל 
צייט, און נאך וואס ער האט געבעהטן פון זיי רשות, 
פון  הויז  דער  צו  לויפן  צו  פארגעזעצט  ער  האט 
דעם באקאנטן גאון רבי ישראל יעקב פישער זצ"ל. 
הגרי"י האט צוגעהערט צו די געשעהניש און האט 
זיך געאיילט צו רופן א דאקטערישער עסקן וואס 
האט געוואוינט דערנעבן און האט אים באפוילן ער 
זאל רופן צו דעם שפיטאל איינער פון די בעסטע 
כירורג'ן ער זאל זיך אריינלייגן אין די באהאנדלונג 
הרב  איז  נאכדעם  נאר  פארוואונדערטן.  דעם  פון 
די  צו  און  קידוש  מאכן  צו  הויז  זיין  צו  צוריק  ש. 

שבת'דיגע סעודה.
ציטער  מיט  ש.  הרב  אויף  אדורך  איז  שבת  דער 
זיך  ער  האט  הכוכבים  צאת  ביים  באלד  זארג,  און 
געאיילט צו פארבינדן מיט די פאמיליע פון ר' דוד. 
עס איז אים גוט געווארן אויפן הארץ ווען ער האט 
דער  וואס  אפעראציע  באלדיגע  די  אז  געהערט 
אנגעקומען  איז  וואס  ספעציאליסט  דער  כירורג 
אין שפיטאל מיט די הילף פון הגרי"י פישער האט 
פון  לעבן  דאס  געראטעוועט  האט  אפערירט  אים 
זיין פריינד און זיין צושטאנד ווערט פארבעסערט 

מיטן אויבערשטנ'ס הילף.
די  פון  געשטוינט  און  געשטאנען  איז  ש.  הרב 
האט  ער  וואס  פרטית  השגחה  וואונדערליכע 
דאפלט  איז  ער  אבער  זעהן,  צו  געווען  זוכה 
די  געהערט  האט  ער  ווען  געווארן  פארוואונדערט 
פארזעצונג פון די געשיכטע פון דער כירורג אליין, 
אויף  געקומען  איז  ער  ווען  נאכדעם  טעג  עטליכע 
צייט  די  אין  פונקט  פריינד  זיין  ביי  חולים  ביקור 

וואס דער כירורג איז געקומען אויף א דיאגנאז:
דעם  דוד  ר'  פאר  געשילדערט  האט  כירורג  דער 
אויך  אים  האט  און  אפאראציע,  דער  פון  צוגאנג 
געזאגט אז אויב וואלט די הילף אנגעקומען אביסל 
שפעטער  מינוט  צוויי  מיט  נאר  אפילו  שפעטער, 

וואלט שוין נישט געווען וואס צו ראטעווען...
און  פארגעזעצט  כירורג  דער  האט  דעמאלטס  און 
אריינגעשטאכן  איז  וואס  מעסער  'די  דערציילט: 
געווארן אין דיין בויך האט זיך טאקע אפגעשטעלט 
איז  אזוי  און  הארץ,  דער  פון  אדערן  די  נעבן 
געראטעוועט געווארן דיין לעבן, אבער עס איז יא 
אריבער אין די פלאץ פון די קישקעס. אינמיטן די 
אפאראציע זענען מיר אויפגעשוידערט געווארן עס 
האט  עס  אויב  געציטערט  האבן  מיר  און  זעהן  צו 
וואס  שאדן  אייביגע  א  פאראורזאכט  נישט  דיר 
וועט זיך דערקענען אויף דיין גאנצע לעבן, אבער 
דעמאלטס האב איך באמערקט א אינטערסאנטער 

זאך:
וועג,  וואונדערליכן  א  אויף  דיינע,  קישקעס  די 
זענען נישט געווען אויפן פלאץ, לויט ווי עס זעהט 
אויס האסטו געהאט א בראך וואס דו האסט נישט 
צוגעברענגט  האט  בראך  דער  דעם,  פון  געוואוסט 
אוועק  זיך  האט  קישקעס  דיינע  פון  טייל  א  אז 
גערוקט צו די אונטערשטע טייל פון דיין בויך, און 
זאל  עס  אן  זיי  נעבן  אריבער  מעסער  די  איז  אזוי 

ווערן א ערנסטע שאדן'.
א  מיט  ווערטער  די  געהערט  האט  דוד  ר' 
אביסל  זיך  האט  ער  וואס  נאך  און  באגייסטערונג, 

פארטראכט האט ער געזאגט:
'דער אמת, שוין דריי יאר וואס איך ווייס פון דער 
בראך, זייענדיג ביי א דאקטער נאכן פילן ווייטאגן 
צוגערעדט  מיר  האט  דאקטער  דער  בויך.  די  אין 
געגאנגען  בין  איך  ווען  אבער  אפאראציע,  א  אויף 
מיין  מיט  באראטן  צו  זיך  שטייגער  מיין  ווי  אזוי 
איך  בין  זי"ע,  לעלוב  פון  מרדכי  משה  רבי  רבי, 
מיר  האט  רבי  דער  ווען  געווארן  איבערראשט 
געהייסן צו ווארטן מיט די אפאראציע, אן צו רעדן 
מיר  האט  ער  וואס  געפאלגט  איך  האב  ווארט  א 
געהייסן, און יעצט שטעלט זיך ארויס אז די עצה 
לעבן  א  פון  געראטעוועט  מיר  האט  רבי  דער  פון 

מיט פיין און לייד.
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א ישועה זייענדיג הילפסלאז

בר  שמעון  רבי  תנא  געטליכער  דער  פון  באציאונג  ספעציעלע  די  איז  זאכן  באוואוסטע  די  פון 
יוחאי אין 'ספר הזוהר' צו די מצוה פון ענטפערן אמן. אויב מיר וועלן קומען ציטירן אלע זיינע 
ווערטער פון אלע פלעצער וואו ער דערמאנט די גרויסקייט און די הייליגקייט פון אט די מצוה, 

וועלן מיר דארפן האבן אסאך א גרעסערער ארטיקל.
לכבוד ל"ג בעומר, וועלן מיר ברענגען פאר די ליינער אביסל פון זיינע ווערטער, און כאטש מיר 
ט  אדם (משלי  מכל  החכם  מאמר  דער  באקאנט  שוין  איז  זיין,  מאריך  צו  אנשטאט  מקצר  זענען 
ט): 'תן לחכם ויחכם עוד', און יעדער וואס וועט וועלן וויסן נאך, וועט קענען נאכקוקן די אלע 

ווערטער אין זייערע מקורות.
אין זכות פון אמן ווערן אנגענומען די תפילות

עס  ווי  כוונה  ריכטיגע  די  מיט  אמן  ענטפערן  צו  אכטונג  געבן  וועלט  דער  אויף  אידן  די  ווען 
דארף צו זיין, וויפל טויערן פון ברכה עפענען זיך אויבן, און וויפל גוט'ס קומט אראפ אין אלע 

עולמות! וויפל פרייד געפינט זיך אין יעדע פלאץ!
עולם  אין  שכר  באקומען  זיי  צוגעברענגט?  עס  האבן  וואס  אידן  די  פון  באלוין  דער  איז  וואס 

הזה און אין עולם הבא:
אין עולם הזה: אין די צייט וואס זייערע פיינט טשעפענען זיי און זיי דאווענען צו השי"ת ער זאל 
זיי העלפן, הערט זיך א קול וואס רופט אויס אין אלע עולמות: "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק 
ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים" (ישעיה כו ב), ליין נישט די ווארט ווי עס וואלט געשטאנען 'ֱאֻמִנים' נאר 'ָאֵמִנים'; 
אזוי ווי די אידן האבן געעפענט די טויערן פון די ברכה אראפברענגען שפע אויף דער וועלט, 
אזוי זאל מען יעצט עפענען די טויערן אנצונעמען זייערע תפילות און זיי זאלן געראטעוועט 

ווערן פון זייערע פיינט.
האט  ער  אז  ד.מ.,  אמן,  ענטפערן  צו  'שומר'  א  געווען  איז  וואס  מענטש  דער  הבא:  עולם  אין 
געווארט ביזן ענדע פון די ברכה כדי ער זאל ענטפערן אמן ווי עס דארף צו זיין; נאך זיין  פטירה 
ווען זיין נשמה גייט ארויס פון דער וועלט, רופט מען אויס פאר איר: 'עפנט פאר איר די טויערן 
פון גן עדן', אזוי ווי ער האט געעפנט די טויערן פון ברכה יעדן טאג ווען ער איז געווען 'שומר 

'זוהר' וילך רפה באמונים'.
דער חיוב פון צדי"ק אמנים יעדן טאג

דער וואס גיבט אכטונג צו ענטפערן ניינציג אמן'ס בכל כוחו, טוהט באהעפטן צו דער יחוד 
'אמן' (וואס איז בגימ' הוי"ה און אדנ"י) דעם יחוד 'בכל כחו' (וואס איז בגימ' 'א-לה ים'), און דורך דעם גיבט 

ער כח פאר די שרפי מעלה, און זיי צורייסן זיין שלעכטן גזר דין פון זיבעציג יאר.
'תיקוני זוהר חדש' קלב א

א מושלם'דיגע ברכה עפנט די טויערן 
ווען די ברכות וואס מ'האט אויף זיי געענטפערט אמן גייען ארויף אויבן, עפענען אלע ממונים 
די אלע טירן און זיי רופן אויס אין אלע הימלען: דאס איז דער געשאנק וואס דער און דער האט 
געשיקט פארן קעניג, דאס איז א געשאנק וואס איז געטוהן געווארן בשלימות ווי עס דארף צו 

זיין. און וואס איז דער געשאנק? דאס איז די ברכה וואס מ'האט אויף דעם געענטפערט אמן.
די ברכה וואס גייט ארויף אויבן, גיבט כח אין די עולמות העליונים. און אוודאי אויב די ברכה 
איז געזאגט געווארן דורך א רבים, וואס איר הייליגקייט איז גאר דערהויבן, און מ'קרוינט איר 
דאס  און  יחודים,  אלע  פון  סוד  דער  איז  'אמן'  'אמן'.  פון  סוד  דער  אין  קרוינען  הייליגע  מיט 

באקרוינט די ברכה מיט הייליגע צירונגען אזוי ווי עס דארף צו זיין.
און נישט נאר דאס, נאר דער אויבישטער פריידט זיך, ער וויל און גלוסט צו די ברכות וואס 
'אמן', וואס זיי געבן א שטארקהייט אין די עולמות העליונים. און אויף  מ'ענטפערט אויף זיי 
דעם  לויבן  וואס  די  ֲאַכֵּבד" –  ְמַכְּבַדי  ל), "ִּכי  ב  (ש"א  ֵיָקּלּו"  וּבַֹזי  ֲאַכֵּבד  ְמַכְּבַדי  שטייט: "ִּכי  דעם 
אויבערשטן ווי עס דארף צו זיין, "וּבַֹזי ֵיָקּלּו" – די וואס לויבן נישט דעם אויבערשטן ווי עס 

'זוהר' עקב (רע"מ) רעא אדארף צו זיין, און דורך דעם פארמיידן זיי די ברכות.
איינער זאגט די ברכה און צוויי ענטפערן אמן

רבי יהודה און רבי חזקיה זענען געגאנגען פון קפוטקיא קיין לוד, און רבי יהודה האט געריטן 
אויף א אייזל און רבי חזקיה איז געגאנגען מיט זיינע פוס. אינמיטן וועג איז רבי יהודה אראפ 

פונעם אייזל און האט געזאגט: פון יעצט און ווייטער וועלן מיר לערנען צוזאמען.
גֶֹדל  ָהבּו  ֶאְקָרא  ה'  ֵׁשם  "ִּכי  ג):  לב  (דברים  הפסוק  לשון  דעם  אויף  געשטעלט  זיך  זיי  האבן 
ֵלאקֵינּו", וואס פון דא איז געדרינגען אז די ברכות דארפן געזאגט ווערן דורך דריי (איינער זאגט 

און צוויי ענטפערן אויף אים).
האט רבי חזקיה אים געזאגט: פארוואס דארף מען האבן דריי מענטשן ביי די ברכות? האט ער 
אים געענטפערט: די חכמים האבן דאך געזאגט: ווייל עס שטייט 'הבו גודל לאלוקינו', און עס 
איז פארהאן א גרויסער סוד אין דעם, אז דעם אויבערשטנ'ס לויב זאל זיין דורך דריי, איינער 
זאגט די ברכה און צוויי וואס שטייען דארט ענטפערן אמן, און דאס איז דער קיום פון די ברכות 
אין דעם סוד העליון אזוי ווי עס דארף צו זיין און דער סוד פון דריי וואס וועלן עס באפעסטיגן.
'זוהר' ויצא קס א מ'צורייסט דעם שלעכטן גזר דין
"ָאז ִּתְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה" (ישעיה נח ט); וואס איז די כוונה פון 'אז'? דאס זענען די אכט אותיות - הוי"ה 
און אדנ"י - וואס באטרעפן צוזאמען 'אמן'. דאס איז די כוונה פון די חכמי המשנה וואס האבן 
געזאגט: "העונה אמן בכל כוחו" – מיט דער כח פון דער הייליגער יחוד, "קורעין לו גזר דינו של 

שבעים שנה", אז די שלעכטע גזר דין פון זיבעציג יאר ווערט צוריסן.
'תיקוני זהר' מ א

דער חיוב פון אינזין האבן ביים ענטפערן אמן
"ּובַֹזי ֵיָקּלּו" (ש"א ב ל) – דאס איז איינער וואס האט נישט אינזין ביים ענטפערן אמן צו מייחד 
זיין דעם הייליגן נאמען און זיך מקשר זיין מיט די קשר פון אמונה און דורך דעם צוברענגען 
די ברכות אויף זייער ריכטיגן פלאץ און מכבד זיין דעם נאמען פון דער אויבישטער. ווייל אויף 
דעם האבן מיר געלערנט "גדול העונה אמן יותר מהמברך" (ווייל דער מברך דערמאנט נאר דעם שם 

הוי"ה, און דער וואס ענטפערט אמן איז מייחד דעם שם הוי"ה צוזאמען מיט שם אדנ"י).
ענטפערן  ביים  געהאט  אינזין  נישט  האט  און  ברכה  א  געהערט  האט  וואס  יעדער  דעם  וועגן 
די  אויבן  געעפנט  נישט  האט  ער  ווי  אזוי  ֵיָקּלּו" –  געווארן: "ּובַֹזי  געזאגט  איז  אים  אויף  'אמן', 
טויער פון די ברכות, אזוי עפנט מען אים אויך נישט. און נישט נאר דאס, נאר ווען זיין נשמה 
גייט ארויס פון דער וועלט ווערן פארשפארט פאר אים אלע ברכות, וויי איז צו אים און וויי 

איז צו זיין נשמה.
זיי  האבן  דעם  דורך  און  אמן,  ענטפערן  דאס  פארשעמען  וואס  מענטשן  די  זענען  נאריש  ווי 
פארלוירן אסאך אמן'ס וואס זיי האבן נישט געענטפערט צוליב דעם וואס זיי האבן עס נישט 
אין  שטראפן  זיי  מען  טוהט  וועלט  דער  פון  ארויס  גייט  נשמה  זייער  ווען  טייער.  געהאלטן 
גיהנום, און זיי גייען אראפ אין דעם אונטערשטן וואוינונג און קומען קיינמאל נישט ארויף פון 

דארט, נאר אויב זיי האבן תשובה געטוהן בעפאר זייער טויט.
אנדערשט זענען די וואס טוהן הייליגן דעם אויבערשטנ'ס נאמען אינזין צו האבן ביים ענטפערן 
'אמן' ווי עס דארף צו זיין, אויף זיי איז געזאגט געווארן (שם): "ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד", און זיי גייען 
ארויף איין מדריגה נאך די צווייטע און זיי זענען זוכה זיך צו דערקוויקן פון דעם עולם וואס פון 

דארט ווערט קומט דער שפע אן קיין אויפהער.
און אויף דעם איז געזאגט געווארן אין תהלים (לא כד): "ֱאמּוִנים נֵֹצר ה'" – די וואס געבן אכטונג 
אויף 'אמן' זענען זוכה צו א תענוג אין עולם הבא, "ּוְמַׁשֵּלם ַעל ֶיֶתר עֵֹׂשה ַגֲאָוה" – די וואס טוהן 

גרינג שעצן די 'אמן' וואס זיי גייען אראפ אין דעם אונטערשטן וואוינונג אין גיהנום.
'זוהר' וילך רפה א - רפו א

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
תורתו מגן לנו 

ענטפערן אמן אין די וועג פון דער תנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ישועה א
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