
פרשת שלח

בס"ד

טראכטן פון דברי תורה בעפאר ברכת התורה 
"ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת ָהָהר" (יג יז)

דצניעותא',  'ספרא  אויף  הגר"א  פירוש  אויפן  הקדמה  די  אין 
וואונדערליכער  א  וואלאזשינער  חיים  רבי  תלמיד  זיין  ברענגט 
ערציילונג וואס פון דעם קענען מיר זיך לערנען די געוואלדיגע 
זהירות וואס מיר דארפן האבן איבער נישט צו לערנען בעפאר 

ברכת התורה.

דאס איז פארגעקומען דעם ערשטן טאג יום טוב פסח, אקעגן 
תלמידים.  גרויסע  זיינע  פון  צוויי  געזיצן  זענען  גר"א  דער 
אין  יו"ט  יעדן  רבי  זייער  זעהן  צו  געוואוינט  געווען  זענען  זיי 
טובים,  ימים  פאר  זיך  פאסט  עס  ווי  אזוי  שטימונג  פרייליכע 
אז  זעהן  צו  געווארן  איבערראשט  זיי  זענען  מאל  דאס  אבער 

אויף זיין געזיכט איז אויסגעשפרייט א וואלקן פון צער.

נאר נאכדעם וואס זיי האבן שטארק געמוטשעט האט דער גר"א 
מסכים געווען צו דערציילן פאר זיינע תלמידים די סיבה פון זיין 
ווייטאג: 'אין די פריערדיגע נאכט האב איך זוכה געווען אז עס 
מתיבתא  די  פון  חידושים  מורא'דיגע  געווארן  נתגלה  מיר  איז 
דרקיעא אויף די באהאלטענע סודות וואס ליגן אין דער פסוק: 
אינדערפריה,  אויפגעוועקט  זיך  האב  איך  ווען  ַּבֶּנֶגב".  ֶזה  "ֲעלּו 
פון גרויס שמחה איבער וואס מ'האט מיר געוויזן, האב איך זיך 
נישט געקענט איינהאלטן פון צו טראכטן פון דעם בעפאר איך 
האב געזאגט ברכת התורה, און איך בין געשטראפט געווארן אז 

איך האב זיי אלעס פארגעסן'.

זייער  פון  ווערטער  די  צוגעהערט  האט  וואס  תלמידים  די 
מויל  אין  ווערטער  קיין  געהאט  נישט  האבן  רבי  געשעצטער 
אים צו טרייסטן, און ווען זיי האבן זיך געזעגנט פון אים האבן 
זיי אים געוואונטשן אז ער זאל זוכה זיין אז די חידושים זאלן צו 

אים נאכאמאל אנטפלעקט ווערן.

א צייט נאכדעם האט זיך איינער פון די תלמידים געוואגט און 
יענע  מיט  אויסגעלאזט  זיך  האט  וואס  רבי'ן  זיין  פון  געפרעגט 
חידושים. צו זיין פרייד האט דער גר"א אים דערציילט אז מיט 
אים  זענען  חידושים  די  אז  געווען  זוכה  ער  האט  שמים  חסדי 
צום צווייטן מאל נתגלה געווארן, און יעצט קען ער דערציילן 
אז זיי זענען געווען צוויי טויזנט מיט צוויי הונדערט און זעכציג 
איינס  יעדע  אין  וואס  פסוק,  אויבנדערמאנטן  דעם  אויף  וועגן 
פון זיי איז געווען באהאלטן טיפע סודות וואס מ'קען זיך נישט 

פארשטעלן און אויסרעכענען.

קנין 'חזקה' דורך די ברכה
"ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ" (יג כ)

סתירה  א  לוי  רבי  תנא  דער  פרעגט  א)  (לה  ברכות  מסכת  אין 
(כד  שטייט  פסוק  איין  אין  תהלים;  אין  פסוקים  צוויי  צווישן 
א): "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה", און אין דער אנדערער פסוק (קטו טז) 
שטייט: "ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם"? און ער ענטפערט: "דא – איז 

בעפאר די ברכה, און דא – איז נאך די ברכה".

האט  ָהָאֶרץ"  ִמְּפִרי  ּוְלַקְחֶּתם  "ְוִהְתַחַּזְקֶּתם  פסוק:  דער  פון 
אויף  סמך  א  געהאט  ביאלא  פון  יהושע  יחיאל  רבי  האדמו"ר 
דעם, אזוי ווי עס שטייט אין תרגום יונתן: "ְוַתַעְבדּון ֶחְזָקָתא 
ְוִתְסּבּון ֵמִאָּבא ְדַאְרָעא"; ווייל די ערד באלאנגט צו השי"ת 

האבן מיר נישט קיין רשות צו הנאה האבן פון אירע פרוכט, ביז 
מ'וועט מאכן אין איר א קנין 'חזקה' דורך זאגן א ברכת הנהנין.
'חלקת יהושע'

ולעולמי עד תמלוך בכבוד
"ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה" (יג ל)

"'ַוַּיַהס ָּכֵלב' – ער האט געשריגן צו די אידן און זיי געזאגט: 'נאר 
דאס האט דען בן עמרם געטוהן פאר אונז?!' די וואס האבן עס 
געהערט האבן פארשטאנען אז ער קומט דערציילן זיין שאנד, 
און ווייל זיי האבן געהאט אין הארץ אקעגן משה צוליב וואס 
געשוויגן  שטיל  אלע  זענען  מרגלים.  די  פון  געהערט  האבן  זיי 
'ער האט דאך פאר  כדי צו הערן זיין שאנד, האט ער געזאגט: 
אונז געשפאלטן דעם ים און אראפ געברענגט מן און די שליו!'" 

(רש"י)

האט  כלב  פון  רייד  די  געהערט  האט  וואס  דער  פארוואס 
פארשטאנען אז כלב קומט דערציילן די שאנד פון משה?

די  פון   – יעקב'  'נחלת  דער  סאלניק  יעקב  רבי  ערקלערט 
מפרשים אויף רש"י:

ִלְכִלָּמה"  ְכבֹוִדי  ֶמה  "ַעד  ג):  (ד  תהלים  אין  פסוק  דעם  אויף 
ערקלערט רש"י, אז די פיינט פון דוד האבן פארשעמט דוד און 
האבן גרינגגעשעצט מיט דעם וואס זיי האבן אים נישט גערופן 
מיט זיין פריוואטן נאמען, נאר מיט א כינוי: 'בן ישי'. אויך דא, 
כדי אז די צוהערהער זאלן מיינען אז כלב וויל גרינג שעצן אין 
משה'ס כבוד, האט ער זיך געקלוגט און האט אים אנגערופן: 'בן 
עמרם', און ווי געראכטן האבן אלע באלד צוגעלייגט א אויער 

צו זיינע רייד.

גאוני  די  פון  שחור  לייב  משה  רבי  טייטש  דעם  צו  ענליך 
די  פון  סוף  דער  ביי  צו  לייגן  מיר  פארוואס  סיבה  די  ירושלים 
'והיה ה' למלך על כל הארץ ביום  'עלינו': "ונאמר:  תפילה פון 
ההוא יהיה ה' אחד'", כאטש מיר האבן שוין פריער דערמאנט 
א פסוק וואס דריקט זיך אויס איבער די מלכות פון השי"ת: "ה' 

ימלוך לעולם ועד".

פארשטיין:  מיר  קענען  יסוד  אויבנדערמאנטן  דעם  לויט  נאר 
נישט  אים  מ'רופט  ווען  פארשעמט  ווערט  מענטש  א  ווי  אזוי 
מיט זיין פולן נאמען, אזוי - להבדיל אלף אלפי הבדלות – פעלט 
פון דעם אויבערשטנ'ס כבוד כל זמן ער ווערט נישט אנגערופן 
ביים  בעהטן  מיר  וואס  נאך  דעם  וועגן  נאמען.  פולן  זיין  מיט 

זיך  מיר  טוהן  בכבוד',  תמלוך  עד  "ולעולמי  'עלינו':  פון  ענדע 
לעולם  ימלוך  "ה'  פסוק:  דעם  ציטירן  מיטן  באגענוגן  נישט 
דעם  ארויס  ברענגט  וואס  פסוק  דעם  צו  מ'לייגט  נאר  ועד", 
אויבערשטנ'ס כבוד: "והיה ה' למלך... ביום ההוא יהיה ה' אחד 
ושמו אחד", ווייל נאר ווען זיין נאמען וועט זיין בשלימות וועט 

'כרם חמד'זיין קעניגרייך זיין בכבוד.

דאווענען אויף כבוד שמים ברענגט כפרת עוונות
"ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר" (יד כ)

"בשביל מה שאמרת: 'פן יאמרו מבלתי יכולת ה''" (רש"י)

אין ספר 'אור לשמים' ברענגט רבי מאיר'ל אפטער אין נאמען פון 
דער חוזה פון לובלין אז אין דעם פסוק זעהן מיר אז משה רבינו 
האט באקומען א הבטחה אז יעדער איד וואס וועט דאווענען 
'ִּכְדָבֶר' – אזוי ווי דו האסט געדאוונט אויף  אויף כבוד שמים, 
כבוד שמים און דו האסט געזאגט (פס' טו-טז): "ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים... 
ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ה'", איז ער פארזיכערט אז ער וועט זוכה זיין צו 

כפרת עוונות.

לייגט צו רבי משה יחיאל פון אוז'רוב אז מיט דעם פארשטייט 
העונה  "כל  ב):  (קיט  שבת  מסכת  אין  זאגט  גמרא  די  וואס  מען 
דינו";  גזר  לו  קורעין   - כחו  בכל  מברך  רבא  שמיה  יהא  אמן 
וויבאלד אז 'אמן יהא שמיה רבא מברך' איז א תפילה אויף כבוד 
שמים, וועגן דעם איז מען מוחל די עבירות פאר דער וואס זאגט 

'באר משה'עס, און דורך דעם ווערן בטל די גזירות.

נאר דער קעניג פון דער וועלט 
קען מוחל זיין אויף זיין כבוד

ָּכל  ֶאת  ה'  ְכבֹוד  ְוִיָּמֵלא  ָאִני  ַחי  ְואּוָלם   :ִּכְדָבֶר ָסַלְחִּתי  ה'  "ַוּיֹאֶמר 
ָהָאֶרץ" (יד כ-כא)

אסאך וואונדערן זיך: וויאזוי נוצט תשובה פאר א זינדיגער, עס 
איז דאך א קלארע גמרא (כתובות יז א) 'מלך שמחל על כבודו - 

אין כבודו מחול'?

עס  אז  פארשטיין  מיר  קענען  פסוק  דער  פון  לשון  דעם  לויט 
איז פארהאן א גרויסער אונטערשייד צווישן א מלך בשר ודם 
ביז צו דעם מלך מלכי המלכים: דער כבוד פון א מלך בשר ודם 
ער  וועמען  אויף  פאלק  דעם  צו  נאר  אים,  צו  נישט  געהערט 
קעניגט, און לויט דעם איז ער נישט קיין 'בעל הבית' מוחל צו 
זיין אויף זיין כבוד. אבער אויף דעם מלך מלכי המלכים שטייט: 
"ְוִיָּמֵלא ְכבֹוד ה' ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ" – זיין כבוד איז נישט אנגעהאנגען 

."אין א מענטש, און צוליב דעם קען ער זאגן: "ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר

פון  נוסח  דער  אין  מ'זאגט  וואס  ערקלערן  מען  קען  דעם  מיט 
לישראל...  סלחן  אתה  "כי  כיפור:  יום  פון  עשרה  שמונה  די 
ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח" – נאר דו – דער קעניג פון 
דער וועלט – וואס דיין כבוד איז נישט אנגעהאנגען אין אנדערע 
קענסטו מוחל זיין פאר די אידן, אבער 'מבלעדיך אין לנו מלך 

מוחל וסולח', ווייל דער כבוד פון א בשר ודם געהערט נישט 
צו זיי.

'קרן לדוד' (פון רא"ד גרינוואלד) - יום כיפור; 'קרית ארבע' (לר"ר חורי)

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

פע ם

די אכט בענדליך פון די ציצית איז אקעגן אמן
"ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת" (טו לח)

די אכט בענדליך פון די ציצית זענען אקעגן די אכט מאל 
וואס מ'ענטפערט 'אמן' ביי יעדע קדיש (לויט נוסח ספרד). 
די  בגימטריה  איז  'אמן'  ווארט  די  אז  באקאנט  איז  עס 
שמות הוי"ה און א-ד-נ-י, וואס צוזאמען האבן זיי אכט 

אותיות – אקעגן די אכט בענדליך פון די ציצית.

'בנפש דוד' [פון ר"ד הכהן סקלי] אות נו

טייערער איד!
מצוות,  הונדערטער  טאג  יעדן  זיין  מקיים  צו  מעגליכקייט  די  האסט  דו 
גרינגערהייט און אן קיין גרויסע פלאג, און צו דעם אויך זוכה זיין צו די הבטחה 
פון "כל המזכה את הרבים – אין חטא בא על ידו" (אבות ה כא). שליסט אייך נאך 
היינט אן צו די הונדערטער 'גבאי אמן' פון גאנץ לאנד וואס זענען מזכה דעם 
רבים יעדן טאג מיטן זאגן מושלם'דיגע ברכות פון לויבן און דאנקען (ראה משנ"ב 
די  פון  אויך  זיי  און  כבוד,  אויבערשטנ'ס  פארן  ובנעימה  ברורה  בשפה  כ),  קסז 

וואס אויף זיי שרייבט דער הרמ"ע מפאנו (שו"ת סי' קט):

        "אין לך רעים אהובים יותר מאלה"
   אויף איינצעלהייטן און זיך איינשרייבן, ביטע קליגט: 058-325-91-91

פד  דף  ח"ב  הקדוש (תיקוז"ח  זוהר  און א) ווערט געברענגט אז א מענטש דארף אין  טאג,  יעדן  אמן'ס  ניינציג  ראוי ענטפערן  איז  עס  אז  אויס  דארט  זעהט  מ'דאוונט עס  בעפאר  זיין  משלים  צו  ה) זיך פון די גדולים אין אלע דורות, און שפיץ שמונה עשרה. צוליב דעם האבן אסאך זיי  ו  או"ח  הקדוש (שע"ת  אר"י  דער  מען מענטשן די ברכות השחר און ענטפערן געפירט צו הערן יעדן טאג פון עטליכע פון  קען  אזוי  נאר  ווייל  אמן,  זיי  נאך 
בני אמונים. מרבים אמונה בעולםצוקומען צו די מעלה.
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דער רבי דער מהר"ש, דער זוהן פון דער 'צמח צדק' איז געווען געוואוינט צו דערציילן פאר זיינע חסידים 
א וואונדערליכע מעשה וואס ער האט עס געהערט פון זיין גרויסן פאטער, איבער דער כח פון תפילה 
ווען עס קומט ארויס פון טיפן הארץ, מיט א פשטות און א תמימות. טרערן פון התרגשות זענען גערינען 

פון דעם רבי'נס אויגן יעדעס מאל ווען ער האט דערציילט די געשיכטע:

פשוטער  א  האט געוואוינט  ירושלים  נעבן  דארף  קליינער  א  אין  יארן.  אסאך  פאר  פאסירט  האט  דאס 
און א תמימות'דיגער דארפסמאן. זייענדיג א קליין יונגל האט אים זיין פאטער גענומען צו העלפן אין די 
פעלד ארבייט, און אזוי איז ער אויפגעוואקסן געווארן אן קיין תורה און אן קיין חכמה, און אויך דאווענען 

ווי עס דארף צו זיין האט ער נישט געוואוסט.

געפירט  זיך  ער  האט  טאג,  יעדן  דאווענען  פון  סדר  דעם  געוואוסט  נישט  האט  דארפסמאן  דער  ווייל 
יעדע וואך, ווען ער איז געווען אין ירושלים צוליב זיינע געשעפטן, צו גיין צו איינער פון די רבנים כדי 
ער זאל אים אנצייכענען אויף א פאפיר דעם ריכטיגן סדר פון דאווענען אויף דעם קומענדיגן וואך, און 
אזוי האט ער געוואוסט אין לויף פון דער וואך, וואס ער דארף איבערלאזן און וואס ער דארף צולייגן 

שטיקלעך צו זיין דאווענען.

דאס איז געווען אין איינע פון די יארן, ראש חודש חשון, די הימלען זענען געווען שטארק פארטונקלט 
פון גרויסע וואלקענעס, און דער דארפסמאן וואס האט געציטערט אז צוליב דעם רעגן וועט ער נישט 
קענען קומען קיין ירושלים ווי געווענליך, האט ער געטוישט פון זיין געוואוינהייט און האט געבעהטן 
פון דעם רב ער זאל שרייבן פאר אים דער סדר פון דאווענען אויף עטליכע וואכן ביז ענדע חודש כסלו.

דארף  ער  וואס  סדר  דעם  געשריבן  קלאר  אים  פאר  האט  און  פארלאנג  זיין  צו  מסכים  האט  רב  דער 
און  אהיים צופרידן,  איז  דער דארפסמאן  וואכן.  אכט קומענדיגע  די  אין  עקסטער  טאג  יעדן  דאווענען 

כאטש וואס קיין רעגן איז נישט געקומען, האט ער שוין נישט געהאט אויף וואס צוקומען.

אלעס וואלט ווייטער געקענט פארן רואיגערהייט, ווען דער דארפסמאן וואלט ווען נישט אנגעקומען 
קיין ירושלים, אביסל בעפאר ראש חודש כסלו, און צו זיין איבערראשונג האט ער באמערקט אז אלע 
אידישע געשעפטן זענען פארשלאסן מיט די שלעסער און די גאסן זענען שטיל און ליידיג פון מענטשן.

אויף איין סקונדע האט זיך דער דארפסמאן דערשראקן, ציטערנדיג אויב ער האט זיך נישט פארגרייזט 
אין די חשבון פון די טעג און היינט איז גאר א יום טוב, אבער פלוצלינג האט ער באמערקט ווי א איד גייט 
אין גאס אנגעטוהן מיט טלית און תפילין, און זיינע אויגן האבן אויפגעלאכטן. ער האט נישט קיין טעות 
געהאט. פון דעסוועגן איז ער נישט געווען רואיג, קענענדיג די נאטור פון די אידן אין ירושלים, האט ער 

פארשטאנען אז עפעס ליגט דא באהאלטן און ער האט באשלאסן עס צו מברר זיין.

ער האט געאיילט זיינע טריט צו דעם איד וואס איז געגאנגען שטאט מיט שוואכע טריט, און האט זיך 
אינטערעסירט אויף וואס עס קומט היינט פאר.

'מ'האט דאך באשטימט דעם היינטיגן טאג  'וואס, דו ווייסט נישט?', האט זיך דער איד געוואונדערט, 
אויף א אלגעמיינער תענית ציבור!'

נישט  עס  אים  האט  רב  דער  אז  זיין  קען  וויאזוי  געווארן:  שאקירט  אינגאנצן  איז  דארפסמאן  דער 
אויפגעשריבן אויפן פאפיר, און אזוי איז ער געשטרויכלט געווארן צו עסן אין א פאסט-טאג, און האט 

אויך נישט געדאוונט ווי עס דארף צו זיין לויט דעם סדר התפילה וואס עס קומט ביי א תענית ציבור.

צוליב זיין גרויסער ווייטאג האט דער דארפסמאן אפגעלאזט זיין אייזל און זיין וואגן אין צענטער פון די 
מארק און איז שנעל געלאפן צו דעם הויז פון דער רב, אבער דער רב איז נישט געווען אין זיין הויז, אויף 
זיין פראגע האבן אים די שטוב מענטשן געענטפערט אז דער רב געפינט זיך יעצט אין שוהל און וועט 

נישט אהיים קומען ביז ביינאכט.

דער מענטש איז געלאפן אין שוהל און איז פארוואונדערט געווארן צו זעהן דעם שוהל פול פון איין עק 
ביז די צווייטע, ער האט זיך אריינגעשטופט צווישן דער עולם און האט זיך באלד געוואנדן צו דעם פלאץ 
געטוהן?',  אזאנס  מיר  איר  האט  וואס  'רבי,  טרערן;  מיט  פארפלייצט  איז  געזיכט  זיין  ווען  רב  דער  פון 
האט דער דארפסמאן געוויינט, אבער דער רב האט נישט פארשטאנען וואס ער רעדט, 'איך, האב דיר 

געטוהן? וואס האט פאסירט?'

קוים האט ער זיך געקענט בארואיגן פון זיין געוויין און ערקלערן זיין ווייטאג: 'פארוואס האט דער רבי 
נישט אויפגעשריבן אז היינט איז א תענית ציבור, אויב וואלט מען מיר עס אנגעצייכנט וואלט איך נישט 

נכשל געווארן מיט עסן, און אויך נישט מיטן איבערלאזן דעם סדר התפילה פון א תענית ציבור'.

ווען דער רב האט געהערט דער ענטפער פון דעם דארפסמאן האט ער געשמייכלט און האט געזאגט 
ווייעכערהייט: 'בארואיג דיך מיין קינד, דאס איז נישט קיין שטענדיגע תענית ציבור, נאר א עקסטערע 
תענית וואס די חכמי ירושלים האבן באשלאסן צוליב די טרוקעניש וואס ציהט זיך און די גרובער וואס 

זענען ליידיג פון וואסער'.

ווען דער דארפסמאן האט דאס געהערט האט ער אויפגעעפענט זיינע אויערן מיט וואונדער און האט 
געקוקט אויף דעם רב מיט שטוינונג: 'וואס, ווייל עס איז נישט געקומען קיין רעגן דארף מען גוזר זיין 

א אלגעמיינער תענית ציבור? עס איז דען נישט גענוג צו טוהן וואס איך טוה אין אזעלעכע פעלער:

איך גיי ארויס אויפן פעלד, איך הייב אויף מיינע אויגן צו די לויטערע הימל און איך שריי צום אויבערשטן 
מיט מיין גאנצע הארץ: 'טאטע! איך דארף וויכטיג רעגן!' אין ביז א קורצע צייט הייבט אן צוקומען רעגן.

ער  איז  הארץ,  תמימות'דיגע  ריינע  א  פון  ארויס  קומען  וואס  ווערטער  די  געהערט  האט  רב  דער  ווען 
אינגאנצן אויפגעציטערט געווארן און האט געזאגט: 'אזוי? אזוי פירסטו זיך צו טוהן ווען עס קומט נישט 

קיין רעגן? אויב אזוי פארוואס זאלסטו יעצט נישט אזוי טוהן?!'

געציילטע מינוטן נאכדעם איז דער דארפסמאן שוין געשטאנען אין דער חצר פון דעם שוהל, זיינע אויגן 
אויסגעשריגן:  האט  און  הימל  צום  אויפגעהויבן  ער  האט  טרערן  מיט  פארפלייצט  געווען  זענען  וואס 
'טאטע! קוק זיך אום אויף דיינע קינדער וואס וואוינען אין דעם הייליגן שטאט, עס קען דען זיין אז דווקא 
די ערליכע אידן זאלן ליידן פון הונגער?! איך בעהט, שיק זיי דיין הילף און בענטש זיי מיט גשמי ברכה!'

עס איז טאקע געווען א קורצע תפילה, אבער ווייל עס איז געקומען פון טיפן הארץ און פון א ריכטיגע 
התבטלות פארן באשעפער, זענען אלע ביז אקורצע צייט געוואר געווארן איר נוצן; עס איז נישט אדורך 

אסאך צייט פון יענע תפילה, און שטארקע רעגנ'ס האבן אנגעהויבן אראפגין אין ירושלים.

זייער  ווען  דארשט  זייער  געשטילט  האבן  מענטשן  די  און  געווארן  פול  שנעל  זייער  זענען  גרובער  די 
מיילער זענען פול מיט שבח והודאה צום באשעפער.

א ריכטיגע מוסר השכל האבן זיי זיך אפגעלערנט פון די תפילה פון דעם דארפסמאן, אמאל קען זיין אז 
דאס גאנצע וואס פאדערט זיך פון דעם מענטש כדי אז זיין תפילה זאל ווערן אנגענומען, איז פשטות, 
תמימות און זיך אינגאנצן מבטל זיין פארן באשעפער. וואס הערט שטענדיג אויס די תפילות פון די אידן.
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א איינפאכע תמימות'דיגע תפילה

א גרויסע הצלחה צו דער אונטערנעמונג 'גבאי אמן' אין די שוהלן
אין דעם ארטיקל האבן מיר באשלאסן אוועק גיין אביסל פון די קייט פון די ארטיקלען וואס רעדן 
איבערבליק  קורצע  א  ציבור  פארן  דערלאנגען  און  התפילה,  נוסח  דער  פון  ערקלערונגען  די  איבער 
איבער דער וואונדערליכער אונטרנעמונג פון 'גבאי אמן' אין די שוהלן, וואס אין דער קורצער צייט פון 
ווען מ'האט עס אויפגעשטעלט האט עס שוין זוכה געווען מיט סייעתא דשמיא צו א אומגלויבליכע 

הצלחה.

זיך  האבן  וואס  שוהלן  הונדערטער  די  פון  איינע  אין  יאר  לעצטע  די  אין  אריין  איז  וואס  יעדער 
אנגעשלאסן צו די פראיעקט 'גבאי אמן', איז זיכער איבערראשט געווארן פון וואס ער האט געזעהן: 
מתפללים,  עטליכע  פון  רייע  א  זיך  שלענגלט  שוהל  פון  אריינגאנג  ביים  אדער  טיש  זייטיגן  א  אין 
דעם  פאר  השחר  ברכות  די  זאגן  צו  ווארטן  זיי  און  הענט  זייערע  אין  זיי  האלטן  סידור  געעפנטע  א 

אנגעזענער יונגערמאן וואס זיצט פון דער אנדערער זייט פון דער טיש.

דער אונטערנעמונג 'גבאי אמן' איז א אייגענע אויפטוה פון דער גרינדערער און דער פארזיצער פון די 
ארגאניזאציע 'בני אמונים' הרב יעקב דב מארמארשטיין שליט"א, וואס איז אין די בחי' פון 'נאה דורש 
ונאה מקיים', אין לויף פון אסאך יארן גיט ער אוועק פון זיין טייערע און אויסגערעכנטע צייט, און יעדן 
אינדערפריה הערט ער אויס א לאנגע צייט צענהדליגער אידן וואס זאגן די ברכות השחר, כדי ער זאל 

משלים זיין זייערע ברכות דורכן ענטפערן אמן.

אין די ראם פון דער אונטערנעמונג האבן זיך הונדערטער טייערע יונגעלייט אנגעטראגן זיך אוועק 
געבן פון זייערע טייערע צייט כדי צו דינען אלץ א 'גבאי אמן' אין די שוהל וואו זיי דאווענען כדי צו 

מזכה זיין דעם רבים מיטן משלים זיין זייערע ברכות דורכן ענטפערן אמן נאך זיי.

וואס  ברכה  א  נאר  אז  הקדוש  זוהר  פון  ווערטער  די  באקאנט  און  באוואוסט  אלעמען  פאר  איז  עס 
מ'האט אויף איר געענטפערט 'אמן' ווערט גערעכנט ווי א גאנצע ברכה וואס איז פאסיג צו שיקן ווי 
א טייערע מתנה פארן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. און אויב ביי אלע ברכות איז אזוי, איז 
דאך זיכער אז די ברכות השחר וואס איז אינגאנצן א הודאה און א שבח פארן בורא כל עולמים וואס 
גיט אונז יעדן טאג טובות און חסדים אן א צאל, איז פאסיג אז מיר זאלן אים לויבן און דאנקען אויפן 

בעסטן וועג וואס עס קען זיין.

נאך א פונקט וואס באנעמט נאר די ברכות השחר, דאס איז די צייט וואס מ'זאגט זיי. אין די פריערדיגע 
יארן, און אויך היינט צו טאג פירט מען זיך אין אסאך קהילות אנהייבן דאס דאווענען אין שוהל מיטן 
זאגן די ברכות השחר. ליידער, אין די לעצטע יארן, האט זיך געטוישט די באציאונג צו די ברכות פון 
איין זייט ביז צו די פארקערטע זייט. דאס דאווענען הייבט זיך אן ביי 'הודו' אדער ביי 'ברוך שאמר', 

און דער ציבור האט זיך איינגעפירט צוזאגן די ברכות אויפן וועג ביזן שוהל.

דער געוואוינהייט האט צוגעברענגט אז דווקא די הייליגע און דערהויבענע ברכות ווערן געזאגט דורך 
אסאך מענטשן אפגעכאפטערהייט אן צולייגן הארץ און קאפ, און עס איז שוין באקאנט דער מאמר 

החכם אז 'תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה'.

דער אונטערנעמונג 'גבאי אמן' וויל צוריק ברענגען די חשיבות פון די ברכות צו איר אמת'דיגן פלאץ, 
אויסער וואס דורך דעם זענען די ברכות בשלימות דורך ענטפערן אמן, האט עס צוגעברענגט אז די 
ברכות זאלן געזאגט ווערן אין שוהל, געלאסן און מיט כוונה ווי עס פאסט פאר ברכות וואס מ'זאגט 

פאר אנדערע.

דאס אלעס איז אויסער דער גרויסער זכות וואס דער וואס ענטפערט האט אליין, אויסער וואס חז"ל 
זאגן אויף אים: "גדול העונה אמן יותר מהמברך", האבן זיי דאך אויך צוגעזאגט אויף אזא איינער (אבות 

ה יח): "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

און דא איז דער פלאץ צו מאריך זיין איבער די געוואלדיגע מעלה פון די מצוה פון ענטפערן אמן, וואס 
אויף דעם זאגן די חכמים: "עס איז נישט פארהאן א גרעסערע זאך פאר השי"ת ווי די אמן'ס וואס די 
אידן ענטפערן", און נאך שטייט אין די ספרי הקדמונים אז ענטפערן 'אמן' איז דער יסוד פון אמונה. 
און אויך דער שכר פון דער וואס ענטפערט אמן איז זייער גרויס, אזוי ווייט אז די חכמים האבן פאר 

אים צוגעזאגט: 'פותחים לו שערי גן עדן'.

היינט צו טאג, עטליכע חדשים נאכן אנהייבן דעם פלאן קען מען עדות זאגן מיט א פולן מויל איבער 
די שטארקע הצלחה מיט סייעתא דשמיא וואס באגלייט עס, ווען אין הונדערטער שוהלן זענען שוין 
געשטעלט געווארן 'גבאי אמן' וואס זענען גרייט יעדן אינדערפריה צו מזכה זיין דעם רבים און אליינס 

זוכה זיין.

מעלה  די  איבער  אינהאלט  פולן  א  און  מאטעריאל  רייכן  א  מיט  גבאים  די  פאר  העלפן  אמונים'  'בני 
פון די מצוה פון ענטפערן אמן בכלל, און איבער די גרויסע חשיבות פון ענטפערן אמן נאך די ברכות 
'גבאי אמן' אין די שוהלן און זיי זארגן צו  השחר בפרט. דער מאטעריאל ווערט פארטיילט פאר די 

מזכה זיין דעם ציבור מיט דעם.

דאס איז דאס פלאץ צו משבח זיין די איבערגעגעבענע גבאים וואס טוהן זייער ארבעט שלא על מנת 
לקבל פרס, און יעדן אינדערפריה געבן זיי אוועק פון זייערע טייערע צייט, נאר צוליב דער שטארקן 

ווילן וואס קאכט אין זייערע הערצער צו פארמערן כבוד שמים און מזכה זיין דעם רבים.

נוצן  דאס  און  וויכטיגקייט  דער  איבער  עדות  אויך  זאגן  מתפללים  די  פון  ריאקציעס  ווארעמע  די 
פון דער אונטערנעמונג. אסאך פון זיי זאגן אז שוין א לאנגע צייט האבן זיי געוואלט זאגן די ברכות 
ענדליך  זיי  פאר  איז  יעצט  דעם.  פון  אפגעהאלטן  זיך  זיי  האבן  בושה  די  צוליב  נאר  אנדערע,  פאר 

ערמעגליכט געווארן ארויסצוברענגען זייער ווילן לכלל מעשה.

מ'דארף פארצייכענען אז די גוטע גריסן איבער די  הצלחה פון דער אונטערנעמונג קומען אויך פון 
די גבאים אליין וואס דערציילן זייערע איינדרוקן איבער די הצלחה פון דער אונטערנעמונג און פון 
אנהויב,  אין  מתפללים;  די  צווישן  געווארן  אנגענומען  איז  געדאנק  דער  וואס  התלהבות  גרויסע  די 
דערציילן די גבאים, האבן א טייל פון די מתפללים געקווענקלט הערנדיג דעם געדאנק, אבער ווי מער 
מיר האבן נישט אויפגעגעבן, האט דער געדאנק איינגענומען די הערצער פון די מתפללים, אזוי ווייט 
אז פון נאך א קורצער צייט נאכדעם שלענגלט זיך יעדן אינדערפריה א לאנגע 'רייע' פון די וואס ווילן 
זאגן פאר אונז די ברכות און דורך דעם זיך אנשליסן אין דעם קעניג'ס ארמיי, וואס מאכן א קידוש 

השם מיטן זאגן די ברכות השחר בחברותא.

אין די אונטערשטע שורה, פירן אויס די גבאים זייערע ווערטער, דאס וואס מיר ווייסן אז דורך אונז 
זענען אסאך מענטשן זוכה צו זאגן די ברכות בשלימות פילט אונז אן יעדן טאג פון דאסניי מיט א 
רוחניות'דיגע באפרידיגונג און מיט א שמחה של מצוה, דאס איז אויסער אסאך דאנק ווערטער וואס 

מיר באקומען פון די וואס זאגן די ברכות, ווערטער וואס גיט אונז כח צו פארזעצן ווייטער.

מיט די אקטיוויטעטן זעצט פאר די ארגאניזאציע אירע פריערדיגע פעולות צו מחזק זיין אלע ערליי 
ענינים פון תפילה צווישן אלע שיכטן פונעם ציבור, ווען פון איין זייט לאזט מען נישט נאך פון אמאל 
צו  כדי  איז  אלעס  דאס  און  געדאנקען,  פרישע  מיט  באנייען  זיך  מען  טוהט  זייט  צווייטע  די  פון  און 
מרבה זיין כבוד שמים אויף דער וועלט ביז ווען עס פארווירקליכט ווערן די נבואה "וימלא כבודו את 

כל הארץ אמן ואמן".

דער  אויף  שמים  כבוד  פארמערן  וויל  וואס  יעדן  צו  זיך  ווענדט  ארגאניזאציע  די  פון  פירערשאפט  די 
איז  וואס  אמן'  'גבאי  די  צו  אנשליסן  זיך  ישועה,  א  אין  זיין  זוכה  און  שלימה  גאולה  די  צואיילן  וועלט, 

אונטער 'בני אמונים' אין דעם טעלעפאון 058-325-91-91

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
דער פראיעקט 'גבאי אמן'

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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