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מדוע באתי ואין ’איש‘ ד.מ. דער חשובער?
”ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי“ (כה ב)

רבי יוסף פאצאנאווסקי פון לאדזש ערקלערט:
דער פסוק כאפט אן דעם לשון ’איש‘ וואס סימבאלעזירט 
חשיבות [אזוי ווי עס שטייט (מלכים א‘ ב ב): ”ְוָחַזְקָּת ְוָהִייָת 
ְלִאיׁש“, טייטש רש“י (שמות טו ג): ”‘לאיש‘ – לגיבור“], ווייל 
אויב די חשובע אידן וועלן געבן זייער נדבה, וועט דאס 
צוברענגען אז די אנדערע אידן וועלן אויך געבן פון זייער 

פארמעגן פאר די משכן.
ב):  (ו  אין ברכות  גמרא  די  מען ערקלערן  קען  דעם  לויט 
מצא  ולא  הכנסת  בבית  בא  הוא  ברוך  שהקדוש  ”בשעה 
’ַמּדּוַע  ב):  נ  (ישעיהו  שנאמר  כועס,  הוא  מיד   – עשרה  בה 
כאפט  פארוואס  עֹוֶנה‘“.  ְוֵאין  ָקָראִתי  ִאיׁש  ְוֵאין  ָּבאִתי 
צעהן  די  אויף  דאך  איז  טענה  די  ’איש‘,  פסוק  דער  אן 
מענטשן? און לויט וואס מיר האבן פריער געזאגט קען 
מען פארשטיין, ווייל דער עיקר צארן איז אויף דער ’איש‘ 
– דעם חשוב‘סטן פון זיי, ווייל אויב וואלט ער געקומען 

פריה, וואלטן זיך אלע פון אים געלערנט.
’פרדס יוסף‘ 

נישט אין יעדע שוהל רוהט די שכינה
”ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם“ (כה ח)

עס איז באקאנט די וואונדער, די תורה וואלט געדארפט 
שרייבן: ’ושכנתי בתוכו‘, פארוואס כאפט אן די תורה דער 

לשון ’בתוכם‘?
ענטפערט רבי יוסף פאצאנוואסקי פון לאדזש:

אריינגערעכנט  אויך  איז  מקדש“  לי  ”ועשו  ציווי:  די  אין 
די ציווי אויף אלע דורות, ד.מ. בויען שוהלן, אזוי ווי מיר 
טרעפן אז די חז“ל רופן אן א שוהל – ’מקדש מעט‘ (מגילה כט 
א). דעריבער כאפט נישט אן דער פסוק ’בתוכו‘, ווייל דעם 
עצם  די  אין  אנגעהאנגען  נישט  איז  כבוד  אויבערשטן‘ס 
עקזיסטענץ פון דער שוהל, נאר ’בתוכם‘ דורך דעם וואס 
די אידן דאווענען דארט. און דער פסוק קומט אונז זאגן, 
אז אויך אויב מ‘וועט בויען א פראכטיגע שוהל, הויעך און 
שיין, אויב די מתפללים וועלן זיך נישט צוזאמנעמען יעדן 
טאג דאווענען דארט צופריה און ביינאכט, תמידין כסדרן, 

’פרדס יוסף‘ וועט דארט נישט רוהען די שכינה.

די חשיבות פון די משלים אלץ א חלק פון די תורה
ֶאת  ָלֵׂשאת  ָזָהב...;  אָֹתם  ְוִצִּפיָת  ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ַבֵּדי  ”ְוָעִׂשיָת 
ָהָארֹן ָּבֶהם; ְּבַטְּבעֹת ָהָארֹן ִיְהיּו ַהַּבִּדים א ָיֻסרּו ִמֶּמּנּו“ (כה 

יג-טו)

מוסר‘  ’שבט  בעל  דער  איזמיר  פון  הכהן  אליהו  רבי 
שרייבט: פון די פסוקים קענען מיר לערנען די חשיבות 
ערקלערן  דעם  דורך  וואס  משלים  די  פון  מעלה  די  און 
די חכמים די תורה פאר די פשוטי העם, און אזוי איז 
עס  ווי  אזוי  און  שבשמים.  לאביהם  מקרב  זיי  מען 

איז געזאגט געווארן אויף שלמה המלך (קהלת יב ט): ”ְויֵֹתר 
ְוִחֵּקר  ְוִאֵּזן  ָהָעם  ֶאת  ַּדַעת  ִלַּמד  עֹוד  ָחָכם  קֶֹהֶלת  ֶׁשָהָיה 
ִּתֵּקן ְמָׁשִלים ַהְרֵּבה“, טייטשן חז“ל אין מדרש (שה“ש רבה א 
ח): ”שעשה אְֹזַנִים לתורה [=הענטלעך צו קענען אנכאפן 

די תורה].
און אזוי טייטש רבי אליהו הכהן דעם פסוק: 

”ְוָעִׂשיָת ַבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּטים... ָלֵׂשאת ֶאת ָהָארֹן ָּבֶהם“ – זאלסט 
מאכן משלים [וואס זענען אזוי ווי פשוט‘ע ’האלץ‘ אקעגן 
די גרויסקייט פון די תורה] וואס דורך זיי וועסטו קענען 
דערנענטערן די טיפע דברי תורה [ד.מ. די ארון] צו די 
הערצער פון די פשוט‘ע אידן; ”ְוִצִּפיָת אָֹתם ָזָהב“ – טראץ 
טייער,  האלטן  זיי  דארפסטו  פשוט‘ע,  זענען  משלים  די 
ווייל: ”ְּבַטְּבעֹת ָהָארֹן ִיְהיּו ַהַּבִּדים א ָיֻסרּו ִמֶּמּנוּ“ – צוליב 
וואס דורך זיי קען מען אריבערפירן די תורה פאר יעדן, 

באקומען זיי די הייליגקייט פון די תורה.
אין דעם ענין טייטש דער האר“י הקדוש דעם נוסח פון 

די ברכה פון ’אתה חונן‘:
”אתה חונן לאדם דעת“ – דו באשעפער געבט חכמה אין 
זאלן  זיי  [=‘אדם‘]  מענטשן  חשוב‘ע  די  פון  הערצער  די 
קענען ערקלערן זייערע ווערטער מיט א משל, ”ומלמד 
לאנוש בינה“ – און דורך דעם קענען אויך די פשוטי העם 

[=‘אנוש‘] פארשטיין די תורה.
’מדרש תלפיות‘ ערך ארון; ’שער בת רבים‘ 

’שנים עשר אני יודע‘
ְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד“ (כה ל) ”ְוָנַתָּת ַעל ַהּׁשֻ

לחם  צוועלעף  די  אז  שטייט  ד)  מ  (להלן  יונתן  תרגום  אין 
הפנים, זענען געווען אקעגן די צוועלעף שבטים. לייגט 
מרמז  האט  דעם  אויף  אז  מלובלין,  הכהן  צדוק  רבי  צו 
וואס  אלוקינו‘  ’אחד  פיוט  דער  אין  פייטן  דער  געווען 

עשר  ”שנים  הגדה:  די  פון  סדר  די  אין  געזאגט  ווערט 
מי יודע... שנים עשר שבטיא“. ד.מ.: איבעראל וואו עס 
די  ביי  ווי  אזוי  צוועלעף,  נומער  דער  דערמאנט  ווערט 

לחם הפנים א.ד.ג., איז עס אקעגן די צוועלעף שבטים.
’פרי צדיק‘ אמור אות יא 

’אל תצריכנו‘ כדי ’שלא נבוש‘ 
ְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד“ (כה ל) ”ְוָנַתָּת ַעל ַהּׁשֻ

א ארגינעלע ערקלערונג אויף דער נאמען: ’לחם הפנים‘ 
זאגט רבי חיים ירמיהו פלענסבערג אב“ד שאקי:

געזאגט  אים  אויף  איז  אנדערע  פון  עסט  איינער  ווען 
ָּבֵהית   – חבריה  מן  ”דאכיל  ג):  א  ערלה  (ירושלמי  געווארן 
פנים  די  אין  קוקן  זיך  שעמט  ער  ד.מ.:  ביה“,  מסתכל 
איז  אנדערשט  געטוהן.  גוט‘ס  אים  האט  וואס  דער  פון 
שעמט  טיש  אויבערשטן‘ס  ביים  עסט  וואס  דער  אבער 
זיך נישט, און מ‘קען זאגן אז וועגן דעם ווערט אנגערופן 
השי“ת‘ס ברויט: ”לחם פנים“, ווייל עס ברענגט נישט צו 

קיין בושה אויפן פנים פון דער וואס עסט פון דעם.
אל  ”ונא  המזון:  ברכת  ביי  מיר  בעהטן  דעם  אויף  אויך 
תצריכנו... לידי מתנת בשר ודם... כי אם לידך המלאה... 
שלא נבוש ולא נכלם“; אויב אונזער פרנסה וועט געגעבן 
ודם,  בשר  א  דורך  נישט  און  האנט  השי“ת‘ס  פון  ווערן 
לעולם  נכלם...  ולא  נבוש  ”שלא  זיין:  ממילא  שוין  וועט 

’דברי ירמיהו‘ועד“.

אנצינדן די מנורה בזמן הזה
ְיֵרָכּה  ַהְּמנֹוָרה  ֵּתיָעֶׂשה  ִמְקָׁשה  ָטהֹור  ָזָהב  ְמנַֹרת  ”ְוָעִׂשיָת 

ְוָקָנּה ְּגִביֶעיָה ַּכְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיָה ִמֶּמָּנה ִיְהיּו“ (כה לא)
א חידוש ברענגט דער אבודרהם: 

ְיָחֵּננּו  ֱאקִים  ”ַלְמַנֵּצַח...  תהילים:  אין  ס“ז  קאפיטל 
עס  ווייל  המנורה‘,  ’מזמור  אנגערופן:  ווערט  ִויָבְרֵכנּו“, 
זענען דא אין דעם זיבן פסוקים [אויסער דער ערשטער 
זיי  אין  און  מנורה,  די  פון  רערן  זיבן  די  אקעגן  פסוק] 
איז דא ניין און פערציג ווערטער אזוי ווי די צאל פון די 
עטליכע  אין  ”און  נרות.  און  פרחים  כפתורים,  גביעים, 
מקומות זאגט מען עס יעדן טאג... און דער וואס זאגט 
אנגעצינדן  וואלט  ער  ווי  גערעכנט  ווערט  טאג  יעדן  עס 
די מנורה אין בית המקדש און כאילו ער איז מקבל פני 

שכינה“.
ענליך צו דעם ברענגט רבי ישראל יעקב אלגאזי:

”איך האב געטראפן ווי איינער שרייבט אין נאמען פון א 
אגרת הרמב“ן: עס איז גוט מ‘זאל עס זאגן יעדן טאג. און 
יעדער וואס זאגט עס אין א צורה פון א מנורה יעדן טאג 
פאסירן  נישט  אים  וועט  החמה,  נץ  די  פון  צייט  די  ביי 
וואלט  ער  ווי  גערעכנט  ווערט  עס  און  שלעכט‘ס,  קיין 

אנגעצינדן די מנורה אין בית המקדש“.
’אבודרהם‘ שיר של יום; ’שלמי חגיגה‘ ספירת העומר אות לו

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
בער?

פע ם
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’אמן‘ – איז די חשוב‘סטע תרומה
”ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש 

ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו“ (כה ב)
די סופי תיבות: ”ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה“ 
זענען בגימטריה ’אמן‘, דאס איז רמז אז ענטפערן 
עס  ווי  אזוי  ’תרומה‘,  חשוב‘סטע  די  איז  ’אמן‘ 
שטייט אין מדרש (דב“ר ז א): ”אין גדול לפני הקב“ה 
פעלט  עס  אבער  עונין“,  שישראל  מ‘אמן‘  יותר 
ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ָּכל  ”ֵמֵאת  ווערן  געזאגט  זאל  עס  אויס 

ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו“, ד.מ. מיט כוונה. 
’בני שלמה‘ 

רמזים פון אמן
רזי אמונים  אין די פרשה

ט
ער 

רז
חשוב‘סטע
ּומ

רררממזזיי
אאיי ים 

מען  דארף  תפילה  יעדע  ”בעפאר 
ענטפערן ניינציג מאל ’אמן‘ בכוונה... 
עפנט  אמנים  צ‘  ענטפערן  מיטן  ווייל 

זיי  דורך  וואס  טויערן  דריי  די  מען  
דורך  און  תפילה,  די  אריבער  גייט 

זיי ווערט נשפע שפע און ברכה פון 
אלע עולמות ביזן עולם התחתון“.

’תולדות אהרן‘ [פון הרה“ק רבי אהרן פון זיטאמיר] שופטים
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איז  ענק  פאר  איז  וואס  ערציילונג  די 
א  דורך  געווארן  געשיקט  לעצטנ‘ס 
געווען  זוכה  האט  וואס  מיידל  חשובע 
זיך און אויך אנדערע מחזק זיין אין דעם 
פון  ראם  די  אין  ’אמן‘  ענטפערן  פון  ענין 
אין  אמונים‘  ’בני  פון  אקטיוויטעטן  די 
פון  האט  זי  לערנט.  זי  וואו  שולע  די 
פארבינדונג  טיפע  א  געפילט  אן  אייביג 
וואס  דעם  צוליב  מצוה,  חשובע  די  צו 
א  געהאט  האט  זיידע  חשובער  איר 
ספעציעלע געפיל און כבוד צו די מצוה. 
אבער נאר נאכן הערן די אינטערסאנטע 
אונטער  באהאלטן  ליגט  וואס  געשיכטע 
אזוי  האט  זיידע  איר  פארוואס  סיבה  די 
זי  האט  מצוה,  די  געשעצט  שטארק 
און  דאנק  געוואלדיגע  די  פארשטאנען 
מצוה,  די  פאר  שולדיג  איז  זי  וואס  לויב 
אויף דעם וואס די מצוה האט געטוישט 
אזוי  און  פאמיליע.  איר  פון  לעבן  די 

דערציילט זי:
איך  האב  יארן,  יונגע  מיינע  פון  נאך 
מיין  ווי  אזוי  זיין  געוואלט  שטענדיג 
איז  ’אמן‘  יעדע  וואס  זיידע,  טייערע 
א  מיט  געווארן  געענטפערט  שטענדיג 
האב  איך  אבער  פארכט,  א  און  ציטער 
מורא געהאט זיך צו פירן אזוי. איך האב 
אנדערשט  אויפפירן  זיך  געשעמט  זיך 
וואס  מיר,  ארום  געלעזשאפט  די  פון 
צו מיין ווייטאג האבן זיי זיך דעמאלטס 
מיין  ווי  אזוי  כבוד  מיט  באצויגן  נישט 
ענק,  ביז  דעם.  צו  געפילט  האט  זיידע 
’בני אמונים‘, זענען אנגעקומען, און ענק 
פאסיגן  דעם  געשטעלט  צוריק  האבן 
היינט,  אז  ’אמן‘,  ענטפערן  אויף  כבוד 
אויף  אכטונג  נישט  געבט  עס  ווער 
דעם ווי עס דארף צו זיין, דארף ער זיך 
ענק  אז  ענק  פאר  איז  וואויל  שעמען... 
כבוד  פארמערן  צו  געווען  זוכה  האבן 

שמים.
געווען  זוכה  איך  האב  זכות  ענקער  אין 
פון  מצוה  די  אין  שטארקן  צו  זיך 
ענטפערן אמן אזוי ווי מיין שטרעבן איז, 
דארף  איך  וואס  ’יישר-כח‘  די  נעבן  און 
מיט  מיטטיילן  ענק  איך  וויל  געבן,  ענק 
געשיכטע  פערזענליכע  ספעציעלע  א 
פארציילט  מיר  האט  באבע  מיין  וואס 
איך  וואס  נאך  שבת,  פריערדיגן  דעם 
’אמן‘  ענטפערן  זאל  געבעטן  איר  האב 
און  געפיל  מיט  השחר.  ברכות  די  נאך 
ווארעמקייט האט זי עס אנגענומען, און 
אויגן  אירע  פון  געקומען  זענען  טרערן 
ביים ענטפערן אויף די ברכות. און ווען 
איך האב געענדיגט האט זי מיר געזאזט:
”דו ווייסט זיכער אז דיין זיידע האט זייער 
מקפיד געווען אויף ענטפערן אמן“. איך 
ווייס  איך  קאפ,  מיטן  געשאקלט  האב 
”עס  פארגעזעצט:  האט  באבי  דעם.  פון 
סיבה,  ספעציעלע  א  צוליב  געווען  איז 
”זיכער!“  ערציילונג?“.  די  הערן  ווילסט 
– האב איך געענטפערט, און מיין באבע 

האט פארציילט:
ישראל  ארץ  קיין  אנגעקומען  איז  ”זיידי 
עלנד  קריג  וועלט‘ס  צווייטע  די  נאכן 
אליין פון זיין גאנצע פאמיליע, נאך וואס 
גע‘הרג‘עט  זענען  קרובים  זיינע  אלע 
צייטן  די  קריג.  די  פון  לויף  אין  געווארן 
זיידי,  שווערע.  זייער  געווען  זענען 
און  הונדערטער  נאך  מיט  צוזאמען 
צוזאם  מען  האט  קינדער  טויזנטער 
זענען  וואס  לאגערן  אין  גענומען 
אנגעפירט געווארן דורך די ציוני‘סטישע 
האט  דארט  ווי  לאגערן  באוועגונגען, 
פריקת  פון  אטמאספער  א  געהערשט 
צוזאמען  מען  איז  דארט  פון  וואס  עול, 
אלטע  די  ישראל.  ארץ  קיין  ארויף 
אים  מיט  מיטגעגאנגען  איז  וואס  סידור 
פון  לויף  אין  וועג,  שווערן  לאנגן  דעם 
פון  שוועריקייטן  די  אין  און  מלחמה  די 
נאכדעם, איז פארגעסן געווארן פון אים 
טיף  באהאלטן  איבערגעבליבן  איז  און 

אין זיין רענצל.
פון מאל צו מאל האט זיך זיידי דערמאנט 
פון  געפיל  א  און  סידור  אלטן  פונעם 
בושה האט אים ארומגענומען. זייענדיג 
א יונגער בחור‘ל און א עלנד קינד האט 
ווידערשפעניגן  דערוואגט  נישט  זיך  ער 

וואס  (אנפירער),  מדריכים  פרייע  די 
און  געשטארקט  זיך  האט  ער  ווען 
ענין  די  איבער  זיי  מיט  גערעדט  האט 
האבן  געדרוקט,  אזוי  אים  האט  וואס 
און  פעסטקייט  א  מיט  געזאגט  אים  זיי 

אנטשלאסנקייט:
די  אין  געווען  וויכטיג  איז  סידור  ’דיין 
מקיים  מען  האט  דארט  לענדער.  גלות 
מ‘זאל  כדי  מצוות  אלע  די  געווען 
דא  פאלק.  עקסטערע  א  איבערבלייבן 
גאולה  די  היימלאנד,  אידישע  די  אין 
קומט שוין אן, און עס פעלט שוין נישט 

קיין אינדרויסנדיגע צייכענעס‘.
די  צו  אנגעקומען  איז  שיף  די  ווען 
זיידי  איז  לאנד,  הייליגע  די  פון  בארטן 
 – רענצל  די  ורחימו,  בדחילו  אראפ 
האט   – פארמעגן  איינציגסטע  זיין 
א  און  האנט,  זיין  אין  געהאלטן  ער 
צושפרייט  זיך  האט  געפיל  געהויבענע 

אין זיין גאנצע קערפער.
זיך  זיידי  האט  צייט  די  מיט 
וואס  ’גאולה‘  די  אז  איבערגעצייגט 
לאנד  די  אין  אפגעווארט  אים  האט 
די  פון  געווען  אנדערשט  אינגאנצן  איז 
זיין  פון  געהערט  האט  ער  וואס  גאולה 
קינדערישע  זיינע  אין  חדר  אין  מלמד 
יארן. די גאולה איז אינגאנצן אנדערשט 
אירע  אויף  וואס  גאולה  די  פון  געווען 
געווארן  ערצויגן  ער  איז  בענקענישן 
און  עלטערן  זיינע  פון  הויז  די  אין 
געהערט  זיך  האבן  אפט  זייער  זיידעס. 
פארגעקומען  זענען  עס  אלארעמ‘ס, 
האבן  וואס  שלאכטן  פארשידענע 
און  קרבנות.  הונדערטער  אפגעקאסט 
פון  אטמאספער  א  געהערשט  האט  עס 
המצוות.  עול  דער  זיך  פון  אראפווארפן 

רחמנא ליצלן.
איז  ’קיבוץ‘  אין  לעבן  נייע  די  צו  אויך 
צוגעוואוינען;  זיך  געווען  שווער  אים 
פריקת-עול‘דיגע  איזראעלע  די 
געווען.  פרעמד  אים  איז  אטמאספער 
ער האט געזוכט א וועג ארויסגיין פון די 
געטראפן.  נישט  האט  ער  אבער  זומפ, 
פון  געפרעגט  ער  האט  איינמאל  נישט 
אויף  וואס  גאולה  די  דאס  דען  ’איז  זיך: 
דעם האבן מיר אזוי שטארק געווארט?‘ 
קיין  געהאט  נישט  האט  ער  אבער 

ענטפער אויף דעם.
דער טויש האט פאסירט אין א געוויסע 
פון  מדריכים  די  ווען  אינדערפריה, 
היינט  אז  געמאלדן  האבן  קיבוץ  די 
אין  שפאציר  א  אויף  ארויס  מען  גייט 
ערשטע  ’די  אביב‘;  ’תל  שטאט  די 
פון  איינער  האט  שטאט!‘ –  העברעישע 
שטאלץ,  מיט  אויסגערופן  מדריכים  די 
געווארן  פול  איז  זיידי  פון  הארץ  די  און 
מיט האפענונג; ווער ווייסט, אפשר וועט 
פון די שפאציר ארויסקומען די ישועה, 
די  איינזעהן  שוין  ער  וועט  דא  אפשר 
גאולה אויף וואס ער האט געווארט מיט 

זיין גאנצע הארץ.
דער באס האט זיך אפגעשטעלט נעבן די 
ים און אלע קינדער זענען באלד אראפ 
זיך  האט  אבער,  זיידי,  בארטן.  די  צו 
אויסגענוצט  האט  ער  געאיילט...  נישט 
א מינוט וואס מ‘האט נישט באמערקט, 
פון  און  גרופע  די  פון  אנטלאפן  איז  און 

די מדריכים.
די  אין  אליין  איינער  שפאנען  אינמיטן 
פלוצלינג  ער  האט  אביב,  תל  פון  גאסן 
שיינע  א  און  הויכע  א  באמערקט 
געביידע, מיט שיינע גרויסע פענסטער. 
דאס איז געווען דער ’גרויסער שול‘ פון 
איז  זיידי  אביב.  תל  אין  געגנט  צפון  די 
די  און  שול,  אין  אריין  שטילערהייט 
מיט  אויפגענומען  אים  האבן  מתפללים 
אים  האט  איינער  פנים.  פריינדליך  א 
אנגעטוהן  אים  און  זיצן,  געווען  מכבד 
געוויזן  אים  און  קאפ  זיין  אויף  קאפל  א 
ביים  יעצט  מ‘האלט  וואו  סידור  אין 

דאווענען.
דעמאלטס האט מען געהאלטן אינמיטן 
עשרה.  שמונה  שטילע  די  דאווענען 
האט  און  געקוקט  ארום  זיך  האט  זיידי 
זיך,  שאקלען  מענטשן  אלע  ווי  געזעהן 

און מורמלען זיך אונטער שטילערהייט, 
פון  דערמאנען  פראבירט  זיך  האט  ער 
וואו קען ער די בילד, אבער ער האט זיך 

נישט דערמאנט.
אנגעהויבן  האט  תפילה  בעל  דער 
האט  זיידי  עשרה,  שמונה  הויכע  די 
צוגעהערט אבער עס האט אים נאכנישט 
בארירט, אבער, פלוצלינג, ווען ער האט 
ענטפערט  ציבור  דער  ווי  געהערט 
גערירט  עפעס  זיך  האט  ’אמן‘,  הויעך 
פלוצלינג  זיך  האט  ער  הארץ.  זיין  אין 
פון  צייטן,  אמאליגע  די  פון  דערמאנט 
ווייטאג  מיט  פול  זכרונות  אלטע  יענע 
איז  וואס  וועלט  א  אויף  בענקעניש  און 
געווען און עס איז שוין נישטא, וואס ער 
אין  דערווייטערן  דאס  פראבירט  האט 
לויף פון די לעצטע יארן אן קיין הצלחה, 
אינגאנצן  אים  האבן  געפילן  די  און 

ארומגענומען.
שוין  ער  האט  ’אמן‘  קומענדיגן  ביים 
איז  וואס  איינער  ווי  געענטפערט 
און  קול  אויפן  ענטפערן,  צו  געוואוינט 
געווען  איז  ער  ווי  אזוי  געפיהל,  מיט 
געוואוינט ענטפערן אין שוהל אין זיינע 
זענען  אויגן  זיינע  יארן.  קינדערישע 
געווען פארמאכט, אבער די טרערן האבן 
ווי  אינדרויסן,  ארויסגיין  געווען  מצליח 
ווייטאג  גאנצע  די  אויס  שווענקען  זיי 
האט  ער  וואס  דערווייטערונג  און 
געפילט אין לויף פון די געציילטע יארן 
אים  מען  האט  ווילן  זיין  אקעגן  וואס 

אפגעריסן פון דעם אלטן וועג.
דאווענען,  געענדיגט  שוין  מ‘האט 
זיך  געווען  שווער  איז  זיידי  פאר  אבער 
וואס  פראגע  די  שול.  די  פון  געזעגענען 
יארן,  לעצטע  די  אין  געארט  אים  האט 
אקעגן  געקומען  ארויף  נאכאמאל  איז 

זיינע אויגן.
פון  מ‘רעדט  וואס  גאולה  די  איז  ’וואו 
דעם?‘ – איז ער פלוצלינג צוגעגאנגען צו 
הדרת  שיינעם  א  מיט  איד  עלטערער  א 
פון  ארויסגיין  געוואלט  האט  וואס  פנים 
מ‘האט  וואס  גאולה  די  איז  ’וואו  שול. 
לאגערן  די  אין  זייענדיג  צוגעזאגט  אונז 
און  אר“י  קיין  קומען  ארויף  פארן 

פארנדיג אויפן שיף?‘.
דער עלטערער איד האט אים אנגעקוקט 
אים  האט  און  בליקן  רחמנות‘דיגע  מיט 

געזאגט:
געפונט  גאולה  די  קינד!  טייער  ’מיין 
זענען  מיר  כאטש  יעצט.  שוין  דא,  זיך 
מיר  וואס  טראץ  און  גלות,  אין  נאך 
דעם  פון  אויפגעשטאנען  יעצט  זענען 
פון  אידנטום  די  פון  חורבן  שרעקליכן 
גאולה  די  זיך  געפונט  דאך  אייראפא, 
גלויביגער  יעדער  פון  הארץ  די  איז 
און  שול  אין  שטייט  וואס  דער  איד, 
ענטפערט ’אמן‘ מיט א ברען. נישט דאס 
ארבעטן און אויפבויען דאס לאנד וועט 
ברענגען די גאולה, נאר די ריינע אמונה 
ווען  העולם.  והיה  שאמר  הקב“ה  אין 
מ‘ענטפערט אמן און מיט דעם באהעפט 
אויף  עתיד  די  און  הוה  די  עבר,  די  מען 
באהאפטן  מיר  ווערן  דעמאלטס  איינס, 
צו די קייט פון אמונה וואס ציט זיך צו 
מיר  און  דורות,  פריערדיגע  די  פון  אונז 
מיר  וועלן  בקרוב  אז  פארזיכערט  זענען 

זוכה זיין צו זעהן די טריט פון משיח‘.
זיידי איז יענעם טאג נישט צוריק צו זיין 
קומענדיגע  די  אין  נישט  אויך  קיבוץ. 
און  לאנגע  א  אריבער  איז  ער  טעג. 
איז  ענדע  אין  וואס  רייזע  שווערע  א 
פון  שטייגער  אלטן  צום  צוריק  ער 
אויך  האט  און  והמצוות,  התורה  קיום 

אויפגעשטעלט א שיינע משפחה.
צוריק  אים  האט  וואס  מצוה  די 
געברענגט – די מצוה פון ענטפערן אמן 
פארגעסן.  נישט  קיינמאל  ער  האט   –
אלע זיינע יארן האט ער מקפיד געווען 
געווען  מחזק  האט  און  ענטפערן  צו 

אנדערע טוהן אזוי ווי ער.
וואויל איז מיר אז איך האב זוכה געווען 

גיין אין זיין וועג!

אמן ברענגט צוריק א אידישע נשמה

א הודאה וואס איז כולל אין 
זיך אלע טובות

נאך וואס מיר האבן אויסגערעכנט 
אויף  לויב  אונזער  ברכה  די  אין 
השי“ת  וואס  גוט‘ס  ערליי  אסאך 
האט אונז געגעבן, און אין די טעג 
פון חנוכה און פורים לייגן מיר צו 
נאך אסאך ברכות והודאות לכבוד 
מיט  ברכה  די  מיר  ענדיגן  טאג,  די 
”ועל   – הודאה  כלליות‘דיגע  א 
הכל ה‘ אלוקינו אנחנו מודים לך“, 
(ברכות  חז“ל  אונז  זאגן  אזוי  ווייל 
מ‘דארף  זאגט:  אבא  ”רבי  א):  מט 
אין  לויב  א  דעם  אין  דערמאנען 
אין   – ענדע“  די  אין  און  אנהויב  די 
די  אין  און  לך“,  ”נודה  אנהויב: 
מודים  אנחנו  הכל...  ”ועל  ענדע: 

לך“.
האבן  לויב  כלליות‘דיגע  די  אין 
געלעגנהייט,  עקסטערע  א  מיר 
געוואלדיגע  די  פילן  און  טראכטן 
זענען  מיר  וואס  הטוב  הכרת 
אלעס  אויף  השי“ת  פאר  שולדיג 
יעדן  אונז  שענקט  ער  וואס  גוט‘ס 
טאג, כדי מיר זאלן קענען לעבן אין 

זיין וועלט מיט א רואיגקייט.

’ועל הכל‘ – א לויב וואס איז 
’העכער אלע‘ לויבן

שמשון  יעקב  רבי  הרה“ק  ווען 
קיין  ארויף  איז  שפיטיווקא  פון 
און  תקנ“ט,  יאר  אין  הקודש,  ארץ 
פון  ארימקייט  די  געזעהן  האט 
האט  אידן,  ישראל‘דיגע  ארץ  די 
קיין  ארויספארן  באוויליגט  ער 
זיי.  פאר  געלט  שאפן  לארץ  חוץ 
איז  עיראק  לאנד  די  אין  זייענדיג 
פון  איינעם  ביי  איינגעשטאנען  ער 
הערנדיג  וואס  צדיקים,  גרויסע  די 
אז זיין אפשטאם איז פון פולין און 
ער איז פון די תלמידים פון הגה“ק 
מעזיבוש,  פון  ברוך  ר‘  רבי  דער 
זאל  ער  געבעהטן  אים  ער  האט 
נאכזאגן א דבר תורה פון זיין רבי‘ן.
איבערראשונג,  גרויסע  זיין  צו 
זיין  פון  תורה  דברי  די  כאטש 
געווען  שטענדיג  זענען  רבי 
הארץ,  זיין  אויף  אויסגעקריצט 
געקענט  נישט  זיך  ער  האט  יעצט 
ספעציעלע  שום  קיין  דערמאנען 
ענדע  אין  רבי.  זיין  פון  חידוש 
דערמאנט,  עפעס  זיך  ער  האט 
זיין  פאר  אנגערופן  זיך  האט  און 
זאגן  דיר  וועל  איך  גאסט-געבער: 
האב  איך  וואס  קלייניקייט  א 
האט  רבי  מיין  דערמאנט:  זיך 
געפרעגט, פארוואס נאך וואס מיר 
אויסגערעכנט  אלעס  שוין  האבן 
דארפן  לך‘  ’נודה  פון  ברכה  די  אין 
”ועל  דאנקען:  נאכאמאל  מיר 

הכל... אנחנו מודים לך“.
דעם  געטייטש  אזוי  ער  האט  נאר, 
פון  מער  און   – הכל“  ”ועל  נוסח: 
אלעם פון אלע ברכות און הודאות 
ביז  געלויבט  דיר  האב  איך  וואס 
אהער; ”ה‘ אלוקינו“ – אויף די עצם 
זאך אז דו ביזסט ’ה‘ אלוקינו‘ וואס 
מיט א השגחה פרטית קוקסטו זיך 
אונז,  פון  איינעם  יעדן  אויף  אום 
”אנחנו מודים לך ומברכים אותך“.

ווען יענער צדיק האט געהערט די 
ווארט, איז ער אויפגעשפרינגען פון 
זיין פלאץ מיט א ציטער און האט 
זיך אנגערופן: ”דאס רופסטו אן א 
דיין  פון  ווערטער  די  קלייניקייט? 
רבי זענען דאך אזוי געוואלדיג און 
טייער“, און האט באלד אנגעהויבן 
סודות  געוואלדיגע  די  דרש‘ענען 
וואס קומען ארויס פון דער פשט, 

און אין לויף פון די דריי טעג וואס 
דארט  זיך  האט  שמשון  יעקב  רבי 
נישט  ער  האט  אויפגעהאלטן 
אין  רעדן  צו  פון  אויפגעהערט 
ראובן  רבי  ברוך‘ [פון  (’מקור  ענין  דעם 
מרגליות] אות יב; ’בוצינא דנהורא‘ – ענייני 
’מלך  ספר  אין  [און  י)  אות  אכילה 
געברענגט  ווערט   (864 (עמ‘  ביפיו‘ 
זייער  געווען  איז  טייטש  דער  אז 
באליבט ביי מרן הגר“י אברהמסקי 

זצ“ל].

’מודים אנחנו לך... על שאנו 
מודים לך‘

דער  פון  משה‘  ’באר  ספר  אין 
אוזורוב‘ער רבי (שמות ח“ב עמ‘ תמד) 
וואס  לויט  זאגט  און  צו  ער  לייגט 
רש“י (סוטה מ א ד“ה על) ערקלערט 
די לעצטע ווערטער אין די תפילה 
אנחנו  ”מודים  דרבנן‘:  ’מודים  פון 
אז  לך“,  מודים  שאנו  על  לך... 
”על  לויב:  עקסטערע  א  איז  דאס 
בך  דבוקים  להיות  בלבנו  שנתת 
ומודים לך [אויף אידיש: אויף דעם 
אין  אריינגעגעבן  האסט  דו  וואס 
אונזערע הערצער צו זיין דבוק אין 

דיר און מיר לויבן דיר]“.
אויך דא, די לויב איז א פארזעצונג 
זאכן  אלע  די  אויף  ענדע  א  און 
אויסגערעכנט  האבן  מיר  וואס 
מיר  און  ברכה,  די  אנהויב  פון 
זאגן ”ועל הכל“ – אז די לויב וואס 
גרעסער  איז  זאגן  יעצט  גייען  מיר 
האבן  מיר  וואס  שבחים  אלע  פון 
איז  דאס  יעצט,  ביז  אויסגערעכנט 
האבן  מיר  וואס  זכות  גרויסע  די 
לך  מודים  ”אנחנו  ווען:  טאג  יעדן 

ומברכים אותך“. 

מיטן זעהן ’אלעס‘ ווערט 
שטערקער די לויב

אויף  פשט  וואונדערליכע  א  נאך 
שאול  רבי  האדמו“ר  זאגט  דעם 
דער  לויט  מאדזשיץ,  פון  ידידיה 
אין  ערקלערט  ווערט  וואס  יסוד 
פסוק (בראשית א לא): ”ַוַּיְרא ֱאקִים 
ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה טֹוב ְמאֹד“; 
אויב מיר קוקן מיט א באגרעניצטע 
קלייניקייט  א  עפעס  אויף  בליק 
א  מיר  קענען  לעבן,  אונזער  אין 
עס  אז  טראכטן  און  האבן  טעות 
אונז,  פאר  געווען  שלעכט  איז 
אבער לעתיד לבוא ווען מיר וועלן 
א  געווען  איז  דאס  אז  פארשטיין 
פון  סיסטעם  גאנצע  די  פון  טייל 
אונז  האט  השי“ת  וואס  גוט‘ס  די 
פארשטיין  מיר  וועלן  געשאנקען, 
געווען  איז  קלייניקייט  די  אויך  אז 

’טוב מאוד‘ פאר אונז.
די  אין  מיר  טרעפן  דעם  צו  ענליך 
ווערטער פון בלק צו בלעם (במדבר 
ְוֻכּלֹו  ִתְרֶאה  ָקֵצהּו  ”ֶאֶפס  יג):  כג 
ווייל   – ם“  ִמּׁשָ ִלי  ְוָקְבנֹו  ִתְרֶאה  א 
’כולו‘  אויף  קוקן  וועסט  דו  ווען 
שעלטן,  קענען  נישט  זיי  וועסטו 
באטראכטן  וועסט  דו  ווען  נאר 
אין  טרעפן  קענען  וועסטו  ’קצהו‘, 
זיי עפעס א חיסרון און דורך דעם 

זיי שעלטן.
חכמים  די  האבן  דעם  וועגן 
ברכה:  עקסטערע  א  צוגעלייגט 
”ועל הכל... אנחנו מודים לך“, ווייל 
זאכן  ספעציפישע  אלע  אויסער 
אויף וואס מיר האבן געלויבט, ווען 
טובות  אלע  אויף  קוקן  וועלן  מיר 
פול  זיין  לויב  די  וועט  צוזאמען, 

שטערקער (’ישא ברכה‘ בחקותי).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
ברכת המזון – ברכת הארץ (ה‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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