
פרשת נצבים

בס"ד

 אלע זענען געווען נישט נאר ’רובו ככולו‘
ִאיׁש  ּכֹל  ֱאקֵיֶכם...  ה‘  ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום  ִנָּצִבים  ”ַאֶּתם 

ִיְׂשָרֵאל“ (כט ט)
פארוואס דארף די תורה איבער זאגן: ”ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל“, 

נאך וואס עס שטייט שוין: ”ֻּכְּלֶכם“?
זאגט דער פרעשבורגער רב רבי שמחה בונם סופר, לויט 
וואס דער ט“ז (או“ח תקפב ג) האט פארענטפערט א ענליכע 
שאלה אויפן נוסח וואס מ‘דאוונט אום ראש השנה: ”מלוך 
על כל העולם כולו בכבודך“; אויך דא איז די ווארט ’כולו‘ 
לכאורה ווי איבעריג, נאך וואס מיר האבן שוין געבעהטן: 
מיר  ווייל  ט“ז,  דער  זאגט  נאר,  העולם“?  כל  על  ”מלוך 
ווייסן פון דעם כלל ’רובו ככולו‘ (הוריות ג ב), דעריבער טוהן 
גאנצע  די  אויף   – כולו“  העולם  כל  ”על  באטאנען:  מיר 

וועלט און נישט נאר אויף רוב וועלט.
לויט דעם קען מען דא אויך אזוי טייטשן: די תורה וויל 
און  געשטאנען,  דארט  זענען  ישראל‘  ’כל  אז  באטאנען 
איבערגעזאגט:  תורה  די  האט  דעריבער  רוב,  נאר  נישט 

’שערי שמחה‘”ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל“.

’ארץ אחרת‘ אין די שוהלן
”ַוִּיְּתֵׁשם ה‘ ֵמַעל ַאְדָמָתם ְּבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול ַוַּיְׁשִלֵכם 

ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַּכּיֹום ַהֶּזה“ (כט כז)
מ‘האט  ווען  אז  געברענגט,  ווערט  א)  ח  (ברכות  גמרא  אין 
עלטערע  דא  זענען  בבל  אין  אז  יוחנן  רבי  פאר  דערציילט 
(דברים  הבטחה  די  געוואונדערט:  זיך  ער  האט  מענטשן, 
געגעבן  דאך  איז  ְבֵניֶכם“,  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ”ְלַמַען  כא):  יא 
געווארן נאר: ”ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה‘ ַלֲאבֵֹתיֶכם“? אבער 
ווען ער האט געהערט אז די עלטערע מענטשן פארזוימען 
פארשטאנען.  שוין  ער  האט  שוהל,  אין  צייט  אסאך  זיך 
(מגילה  גמרא  אין  ווייל  שם),  (ח“א  מהרש“א  דער  ערקלערט 
שבבבל  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  שטייט: ”עתידין  א)  כט 
שוהלן  די  אין  אז  אויס  קומט  ישראל“,  בארץ  שיקבעו 
וואס  די  דעם  וועגן  און  ישראל,  ארץ  פון  בחינה  א  דא  איז 
פארזוימען זיך אסאך צייט זענען זוכה צו אריכות ימים אזוי 

ווי די וואס זענען ’על האדמה‘.
א רמז אויף דעם זאגט רבי צבי יצחק אבראמאוויטש דער 

רב פון חצור הגלילית קען מען טרעפן אין דער פסוק:
”ַוִּיְּתֵׁשם ה‘ ֵמַעל ַאְדָמָתם... ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַּכּיֹום ַהֶּזה“; אויך 
נאך וואס די אידן זענען פארטריבן געווארן פון זייער לאנד, 
האט דער אויבישטער נאך איבערגעלאזט א ”ארץ אחרת“, 
בבל,  אין  שוהלן  די  ד.מ.  ישראל,  ארץ  סארט  אנדערע  א 
וואס דאס  איז דער סוד פון אונזער עקזיסטענץ אין גלות. 
’טעם הצבי‘ 

’ומודה ועוזב ירחם‘
”ַהִּנְסָּתרֹת ַלה‘ ֱאקֵינּו ְוַהִּנְגת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם“ (כט כח)
רבי יוסף ִדי ַאִּביַלה ערקלערט, אז דא איז מרומז וואס 

עס שטייט אין זוהר הקדוש (בלק קצה א) אז ווען א מענטש 
איז זיך מתוודה אויף אלע זינד וואס ער געדענקט, איז די 
זינד וואס ער האט פון זיי פארגעסן האלטן נישט אפ די 
מחילה – ווען איז: ”ַהִּנְסָּתרֹת ַלה‘ ֱאקֵינּו“ און ווערן נישט 
דערמאנט אויף שלעכט‘ס? ווען עס איז: ”ְוַהִּנְגת ָלנּו...“ – 
ווען מיר פארהוילן זיך נישט פון זיי, נאר מיר האבן חרטה 

און מיר זענען זיך מתוודה אויף זיי. 
’ויבא יוסף‘ 

’מה‘ מענה לשון‘
 ְמַצְּו ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ְּככֹל  ְבקֹלֹו  ְוָׁשַמְעָּת   קֶיֱא ה‘  ַעד  ”ְוַׁשְבָּת 

ַהּיֹום“ (ל ב) 

טייטש דער ’חתם סופר‘:
תשובה  וועלן  ענק  אויב  אידן:  די  פאר  זאגט  רבינו  משה 
האבן  זאלן  ענק  העלפן  הימל  פון  ענק  מען  וועט  טוהן 
קענען  ענק  וועלן  זיי  דורך  וואס  ווערטער  ריכטיגע  די 
א):  טז  (משלי  שטייט  עס  ווי  אזוי  בעהטן,  און  דאווענען 
”ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּוֵמה‘ ַמֲעֵנה ָלׁשֹון“; אויב: ”ְוַׁשְבָּת ַעד ה‘ 
ֱאקֶי“, דעמאלטס: ”ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו“ – וועסטו הערן דעם 
קול פון השי“ת רעדט ארויס פון דיין מויל, און דיין תפילה 
וועט געזאגט ווערן ווי עס דארף צו זיין, ”ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 
ְמַצּוְ ַהּיֹום“ – אזוי ווי ענק זעהן ביי מיר, אז ווען איך רעד 
צו די אידן, בין איך זוכה צו די מדריגה פון ”שכינה מדברת 

’חתם סופר‘ מתוך גרונו“.

’ברכת המצוות‘ אויף די מצוה פון תשובה
 ְמַצְּו ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ְּככֹל  ְבקֹלֹו  ְוָׁשַמְעָּת   קֶיֱא ה‘  ַעד  ”ְוַׁשְבָּת 

ַהּיֹום“ (ל ב) 
(ראה  עשה  מצות  א  מקיים  איז  תשובה  טוהט  וואס  דער 
רמב“ן לקמן פס‘ יא), אויב אזוי, פארוואס האבן די חכמים נישט 

מתקן געווען מ‘זאל זאגן אויף דעם א ברכה?
רבי אהרן לעווין, דער ריישער רב, ערקלערט עס אויף צוויי 

וועגן:
א. דער טור (או“ח תלו) ערקלערט פארוואס זאגט מען נישט 
עיקר  דער  ווייל  חמץ‘,  ’ביטול  פון  מצוה  די  אויף  ברכה  א 
וואס  מצוה  א  אויף  און  במחשבה,  געטוהן  ווערט  ביטול 
מ‘איז מקיים במחשבה זאגט מען נישט א ברכה. לויט דעם 
נישט  מ‘זאגט  פארוואס  סיבה  די  ערקלערן  אויך  מען  קען 
א ברכה אויף די מצוה פון תשובה, ווייל די מצוה איז מען 
אויך מקיים במחשבה, אזוי ווי עס שטייט אין גמרא (קידושין 
מט ב), איינער וואס איז מקדש א פרוי ”על מנת שאני צדיק“, 
אפילו ער איז א רשע גמור – איז זי מקודשת, ווייל עס קען 

זיין אז ער האט דעמאלטס מהרהר געווען בתשובה.
ב. מיר האבן א כלל, אז מ‘זאגט נישט א ברכה אויף א מצוה 
וואס כדי עס צו קענען אויספירן דארף מען צוקומען צו א 
צווייטן, צ.ב.ש. די מצוה פון צדקה, אויב דער ארימאן וועט 
נישט וועלן נעמען די צדקה, וועט מען נישט קענען מקיים 
זיין די מצוה. לויט דעם קען מען אזוי זאגן אויף די מצוה 
וועט  אייבישטער  דער  אז  זיין  קען  עס  ווייל  תשובה,  פון 
מען  זאל  דעריבער  תשובה,  אונזער  אננעמען  וועלן  נישט 

אויף דעם נישט זאגן א ברכה.
אבער אין ספר ’פרדס יוסף‘ איז ער דוחה דער טעם, ווייל 
דער  אויב  זיין  חושש  נישט  מען  דארף  מיינונג  זיין  לויט 
אויבישטער וועט נישט וועלן אננעמען די תשובה, אזוי ווי 
תחפוץ  לא  תוקף‘: ”כי  ’ונתנה  פון  תפילה  די  ביי  זאגן  מיר 
מותו  יום  ועד  וחיה,  מדרכו  בשובו  אם  כי  המת,  במות 

תחכה לו – אם ישוב מיד תקבלו“.
’ברכת אהרן‘ ברכות מאמר שח; ’פרדס יוסף‘ אחרי מות טז א

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
ככולו‘
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’אשמנו‘ אויף דעם וואס מיר האבן נישט 
געענטפערט אמן

”ְוַׁשְבָּת ַעד ה‘ ֱאקֶי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 
ְמַצְּו ַהּיֹום...“ (ל ב)

אויף  דארף  אמן  קיין  נישט  ענטפערט  ”דער וואס 
איינמאל  נאר  אויב  אפילו  טוהן,  תשובה  דעם 
האט ער נישט געענטפערט, צ.ב.ש. ווען ער האט 
געהערט עפעס א ברכה אויף א פרוכט, אדער ווען 
און  מצוה,  א  אויף  ברכה  א  געזאגט  האט  איינער 
אוודאי אויף א ברכה פונעם ש“ץ... און יעדן טאג 
ביים זאגן ’אשמנו‘ זאל ער אראפלאזן טרערן אויף 

די אמנים וואס ער האט נישט געענטפערט“.
’אור הישר‘ [פון דער מהר“ם פאפירש] ז יח –יט 

’אמן בקול‘ אויף א זינד וואס איז געטוהן 
געווארן ’בקול‘

”ְוַׁשְבָּת ַעד ה‘ ֱאקֶי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 
ְמַצְּו ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבֶני ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁש“ (ל ב)

מיר טרעפן אין גמרא (יומא פו ב) אז כדי די תשובה 
די  האבן  מענטש  דער  דארף  בשלימות,  זיין  זאל 
נסיון פון די זעלבע עבירה, אויף דעם זעלבן פלאץ 
געזינדיגט,  האט  ער  וואס  צייט  זעלבע  די  אין  און 
אמת‘דיג  ער  האט  מתגבר,  זיך  איז  ער  ווען  און 
תשובה געטוהן. און מ‘קען זאגן אז דער וואס האט 
עזות  מיט  און  חוצפה‘דיג  רעדן  מיט  געזינדיגט 
תקנה  זיין  ער  האט  מענטשן,  פון  געגנווארט  אין 
ענטפערן  און  דאווענען  וועט  ער  וואס  דעם  דורך 
די  פון  שעמען  צו  זיך  אן  שוהל,  אין  ’אמן‘  הויעך 
וואס לאכן און שפעטן פון אים, און אזוי וועט זיין 

תשובה זיכער אנגענומען ווערן באהבה וברצון.
’דרשות לחם שלמה‘ [פון רש“ז עהרנרייך פון שאמלוי] לשבת שובה

מקורות אין גודל 
מעלת עניית אמן מבאר אמונים ִאיׁש 

ע

מב
וואס מיר הא ם

אמן

ממקקקורר
ממעעעלל

קקק ונים

צוזאגן  אכטונג  געבט  איד!  טייערער 
אין  חברותא  א  מיט  השחר  ברכות  די 
אנהייבן  איר  וועט  אזוי  און  טעג,  די 
איז  וואס  עדות  א  מיט  טאג  דעם 
אז   – טעג  די  צו  פארבינדן  ספעציעל 
נאמן‘. מלך  ’א-ל  איז:  אויבישטער  דער 

אמן?  ”מאי  חכמים:  די  זאגן  ב)  (קיט  שבת  מסכת  אין 
שם)  (ח“א  מהרש“א  דער  ערקלערט  נאמן‘“.  מלך  ’א-ל 
נאמען  דער  ”אז  עדות:  זאגט  אמן  ענטפערט  וואס  דער 
יאר,  אגאנץ  אנגערופן  אזוי  ווערט  השי“ת  וואס  ’א-ל‘ 
אין  אנגערופן  ווערט  ער  וואס  ’מלך‘  נאמען  דער  און 
ריכטיג“. און  באגלייבט  איז   – כיפור  יום  און  השנה  ראש 
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דא  וועלן  ענק  וואס  ערציילונג  אויסטערלישע  די 
פון  האנט,  ערשטע  א  פון  געהערט  מיר  האבן  ליינען 
וואס  יארק,  ניו  פון  פריינד  גוטער  חשובער  אונזער 
וויל נישט מפרסם זיין זיין נאמען, וואס שוין יארן איז 
ברכות  די  נאך  איבערהויפט  אמן,  ענטפערן  זוכה  ער 
השחר, צוזאמען מיטן יו“ר ’בני אמונים‘, הרב יעקב דב 

מארמארשטיין שליט“א.
הרב   – אנרופן  אים  מיר  וועלן  ערציילונג  אונזער  אין 
בירגער  איירופא‘ישער  א  איז  שולמאן,  הרב  שולמאן. 
וואס וואוינט שוין אין אמעריקע לאנגע יארן, און אזוי 
ווי נאך אנדערע הונדערטער טויזנטער אמעריקאנער 
א  באקומען  זאל  ער  געדולד  מיט  ער  ווארט  בירגער, 

אמעריקאנער בירגערשאפט.
אמעריקע, ווי פאר אלעמען באקאנט, געבט נישט אזוי 
בעהטן.  וואס  אלע  פאר  בירגער-שריפטן  קיין  גרינג 
’אמעריקאנער  טיטול  דעם  באקומען  ווילן  וואס  די 
פון  קייט  לאנגע  א  גיין  אריבער  דארפן  בירגער‘ 
וואס  יאר,  עטליכע  זיך  ציהט  וואס  ביוראקראטיע 
אין די ענדע, אויב זיין בקשה איז אנגענומען געווארן 
דארף דער בירגער אריבער א אינטערוויו, ווי מ‘פרעגט 
אמעריקאנער  די  איבער  פראגן  עטליכע  אויס  אים 
אויך  זיך  דארף  און  געזעצן,  אירע  און  היסטאריע 
אמעריקאנער  די  צו  באגלייבט  זיין  נעמען  אונטער 

רעגירונג.
שולמאן  הרב  האט  יארן  אסאך  פון  לויף  אין 
אמעריקאנער  די  צו  פארלאנג  א  אריינגעשיקט 
זייערע  אויף  געווארט  האט  ער  אפיס,  אימיגרעשן 
נויטיגע  די  מיט  אפגעגעבן  זיך  האט  ער  ענטפער‘ס, 
דאקומענטן, און ווען עס האט זיך אויסגעפעלט האט 
די  אונטערגעשריבן  האט  ער  אנדערע.  געשיקט  ער 
אלע צעטלען, ביז ער האט ענדליך באקומען א צייט 

אויף א אינטערוויו אין די אימיגרעשן אפיס.
זיך  ער  האט  זיי  מיט  וואס  פריינד  גוטע  זיינע 
א  דינגען  זאל  ער  געראטן  אים  האבן  אדורכגערעדט 
אדוואקאט וואס זאל באגלייטן דעם גאנצן פראצעדור, 
אבער צוליב עפעס א סיבה האט ער באשלאסן נישט 

טוהן אזוי ווי זיי האבן אים געזאגט.
שולמאן  הרב  איז  אינטערוויו  דער  פון  טאג  דעם  אין 
ברכות  די  געזאגט  האט  ער  אויפגעשטאנען,  פריה 
ער  זיין געוואוינהייט,  ווי  אזוי  חברותא  א  מיט  השחר 
ארויסגעלאזט  באלד  זיך  און  שחרית  געדאוונט  האט 
אויפן וועג וואס פירט צו די אמעריקאנער אימיגרעשן 

אפיס וואס געפונט זיך אין די גרויסע ניו יארק.
ווי געזאגט, האט הרב שולמאן באשלאסן נישט נעמען 
הילף פון א אדוואקאט ביים אריינגעבן זיין פארלאנג, 
דערנאך וואס ער האט זיך גוט פארגעזעהן די טעמע 
האט ער זיך געפילט גאנץ פארזיכערט אין די הצלחה 
פון די פראצעדור, און אזוי האט ער זיך ארויסגעלאזט 
מיט  געווען  פול  שוין  זענען  וועגן  די  וועג.  אויפן 
פארן  שעה  א  ארום  נאך  אזוי,  און  מאשינען,  אסאך 
פון  אריינגאנג  ביים  ווארטן  געטראפן  זיך  ער  האט 
צייט  קורצע  א  אפיס  אימיגרעשן  אמעריאקנער  די 

בעפאר זיין רייע קומט אן.
דאקומענטן  אלע  איבערגעקוקט  ער  האט  אינצווישן 
אלע  זיך,  מיט  מיטגענומען  געהאט  האט  ער  וואס 
פאפירן האט ער געהאט ביי זיך, אט זענען די בילדער, 

און דער פאספארט...
ניין! ווי איז דער פאספארט???

ער איז שאקירט געווארן זעהנדיג אז זיין איירופא‘ישער 
פאספארט וואס ער האט געהאט, האט ער פארגעסן 

אין שטוב.
פאספארט,  דעם  ברענגען  צו  כדי  פארן  אהיים  צוריק 
נישט  מען  קומט  אויב  באטראכט;  אין  נישט  קומט 
לאנג- די  מען  פארלירט  טאג  באשטימטע  די  אין  אן 
קען  צוריק  און  אהיים  וועג  די  רייע.  ערווארטעטע 
זיין  נישט  שוין  וועט  ער  און  צייט,  אסאך  געדויערן 

גרייט פאר די צייט וואס מ‘שפארט אפ די אפיס.
צומישט.  און  פארקלעמט  געווען  איז  שולמאן  הרב 
וואס  אדוואקאט  א  זיך  נעבן  געהאט  נישט  האט  ער 
האט  ער  באראטן,  קענען  זיך  ער  זאל  אים  מיט 
צעהנדליגע  עטליכע  אויסער  און  זיך  ארום  געקוקט 
אימיגרירער, פון אסאך פעלקער, טונקעלע און רויטע, 
א  געזעהן  נישט  ער  האט  אויגן,  רונדיגע  און  שמאלע 
קענען  זיך  זאל  ער  וועמען  מיט  מענטש  פאסיגן 

באראטן.
דעם  געטוהן  כמעט  ער  האט  פארצווייפלט  זייענדיג 
אינטערוויו  די  צו  צוגיין  טאג,  דעם  אין  טעות  צווייטן 
ווי  אזוי,  ענדערשט  פאספארט;  איירופא‘ישן  זיין  אן 
זיך  ביי  ער  האט   – רייע  ערוואטעטע  די  דערלייגן  צו 

געטראכט...
און  יצר‘,  ’אשר  א  זאגן  געדארפט  ער  האט  אינצווישן 
אויף  ברכה  די  פון  סגולה  די  אין  דערמאנט  זיך  האט 
א שמירה און הצלחה. געווענליך, אין אנדערע צייטן 
צו  אן  זיך  ער  שטרענגט  פלעצער  אנדערע  א  אין  און 
טרעפן איינער וואס זאל ענטפערן אמן אויף זיין ברכה, 
כדי זיין ברכה זאל זיין בשלימות, אבער יעצט, לויט די 
באגרעניצונגען פון דער פלאץ, האט ער זיך באגענוגט 

מיטן זאגן די ברכה הויעך און מיט כוונה.
ספעציעל  האט  ער  ווען  ברכה  די  געענדיגט  האט  ער 
אינזין אין די ווערטער: ’ומפליא לעשות‘, און פלוצלינג 
וואס  איינעם  פון  שטימע  א  געהערט  ער  האט 

ענטפערט: ”אמן“.
ער געבט א קוק אויף צוריק און צו זיין איבערראשונג 
אין  וואס  געקליידערט,  שיין  איד,  א  ער  באמערקט 
’אשר  זאגן  צו  געגרייט  אויך  זיך  ער  האט  מינוט  יענע 

יצר‘.
מיין  נאך  ’אמן‘  ענטפערן  אויך  אפשר  קענסט  ”דו 
הרב  און  געפרעגט,  מענטש  דער  האט   – ברכה?“ 
האט  מענטש  דער  צוגעשטימט,  האט  שולמאן 
געזאגט די ברכה, און הרב שולמאן האט געענטפערט 

נאך אים ’אמן‘.
”וואס טוהסטו דא“, האט דער ליבליכער מענטש זיך 
געענטפערט  האט  שולמאן  הרב  און  אינטערעסירט, 
מיט קורצע ווערטער, מיט א טרויערדיגן געזיכט: ”איך 
בין אהער געקומען אויף א אינטערוויו וואס איך ווארט 
איך  האב  באדויער  מיין  צו  און  צייט,  לאנגע  א  שוין 

באמערקט אז דער פאספארט איז נישט ביי מיר...“.
איד  דער  האט   – טוהן?“  צו  טראכסטו  וואס  ”און 
”ווייל  פראגע.  א  מיט  ווערטער  זיינע  איבערגעהאקט 
איך  טראכט  אויסוועג,  אנדערע  קיין  נישט  האב  איך 
דער  און  דעם פאספארט,  אן  די אינטערוויו  צו  צוגיין 
אויבישטער וועט מיך העלפן...“ – האט הרב שולמאן 
געענטפערט ווען פון זיינע אויגן דערקענט זיך א זארג 

אויסגעמישט מיט האפענונג.
”עס איז מיר זייער איינגענעם זיך באקאנט מאכן מיט 
בין  איך  און  סטיען,  דזשעקאב  איז  נאמען  מיין  אייך; 
דעם  אין  טאקע  זיך  באשעפטיגט  וואס  אדוואקאט  א 
געביט“ – האט דער מענטש זיך פארגעשטעלט אן צו 
בעהטן, און האט באלד פארגעזעצט מיט א שטרענגען 
טאן: ”הער מיך גוט צו, מיין פריינד, זאלסט דיך נישט 
וואס  דעם  אן  אינטערוויו  דעם  צו  גיין  צו  דערוואגן 
מיין  פון  הענט.  דיינע  אין  פאספארט  דעם  האסט  דו 
דיר  איך  קען  געביט  דעם  אין  יארן  אסאך  פראקטיק 
א  צו  צוגיין  וועסט  דו  אויב  קלארקייט,  א  מיט  זאגן 
אינטערוויו אן דיין פאספארט, וועט מען דיין פארלאנג 
באלד אוועק שטויסן, און ווער ווייסט ווען דו וועסט 

עס צום צווייטן מאל קענען דערלאנגען...!“.
”און וואס זאל איך יעצט טוהן?“ – האט הרב שולמאן 
פראבירן  זאלסטו  אפשר  נישט,  ווייס  געפרעגט, ”איך 
די  שיקן  דיר  זאלן  זיי  הויזגעזונד  זיין  פון  בעהטן 
מיט  אפ  זיך  געבן  וואס  פירמע  א  מיט  פאספארט 
שיקן זאכן, עס איז נאך דא דריי שעה ביז דער אפיס 
פארשפארט אירע טירן, אויב עס וועט דיך געלונגען 
שאנס  גוטע  א  נאך  האסטו  שליח,  שנעלן  א  טרעפן 
דעם  מיט  דא  פון  גיין  אהיים  היינט  קענען  זאלסט  דו 
אדוואקאט  דער  האט   – דאקומענט“  ערווארטעטן 
געענטפערט, און האט באלד צוגעלייגט מיט זיין גוט-

הארציגקייט: ”אין יעדן פאל, איך מוז דא הינט בלייבן 
ביז ווען דער אפיס ווערט אפגעשפארט, און איך וועל 

זיך פרייען דיך צו העלפן לויט מיין מעגליכקייט“.
מינוט,  איין  פארזוימט  נישט  זיך  האט  שולמאן  הרב 
ער האט זיך באלד אינטערעסירט אויף א מעגליכקייט 
זיין  ברענגען  קענען  אים  וועט  וואס  שליח  א  פון 

פאספארט ביז א קורצע צייט.
באלד  ער  האט  שליח,  אזא  געטראפן  האט  ער  ווען 
דער  איז  מינוט  עטליכע  ביז  און  געקלינגען,  אהיים 
זיך  מיט  נעמענדיג  הויז  זיין  פון  ארויס  שוין  שליח 
דער  איז  נאכדעם  שעה  א  ארום  פאספארט.  דעם 
האט  ער  און  הענט,  זיינע  אין  געווען  שוין  פאספארט 
האט  וואס  אדוואקאט  דעם  צו  צוגיין  געאיילט  זיך 
געווארט אויף אים מיט געדולד, ער האט אים געוויזן 
באגלייט  געטריי  אים  האט  ער  און  פאספארט,  דעם 
דעם גאנצן פראצעס ביז זיין געבעהט איז אנגענומען 

געווארן אויפן בעסטן וועג.
אמעריקאנער  א  צוטאג,  היינט  איז  שולמאן  הרב 
בריגער, אבער מער פון אלעם, איז ער א ’צדיק שומר 
האט  ער  וואס  נאך  ספעציעל  שטארק,  גאר  אמונים‘, 
דער  פון  זעהט  אנדערע,  אסאך  ווי  אזוי  געווען,  זוכה 

נאנט א אפענער נס, אין זכות פון ענטפערן אמן.

אשר יצר, אמן און א בירגערשאפט

א בליק איבער די מעלה
לבלבתעתענה אמונים  פון ’השכמת בית המדרש‘ אא

ם  פפוןן
ברכות השחר מיט א  חברותא (א)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

אשר יצר
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שכחום וחזרו ויסדום
איבער  ארטיקלען  סעריע  די  ענדיגן  נאכן 
מיר  האבן  הבוקר‘,  ’השכמת  פון  טעמע  די 
באשרייבן  מיטן  פארענדיגן  עס  באשלאסן 
די פארצייטישע מנהג וואס איז שוין לאנג 
און  ישראל,  כלל  אין  געווארן  איינגעפירט 
השכמת  פון  סדר  די  פון  חלק  א  איז  עס 
הבוקר, זאגן די ברכות השחר צוזאמען אין 
שוהל, ווען איינער זאגט די ברכות און דער 
צווייטער ענטפערט, און אזוי חזר‘ט זיך עס 

איבער צווישן אלע מתפללים.
צוריק  מנהג  דער  איז  יארן  לעצטע  די  אין 
צעהנדליגער  ווען  געווארן,  באנייט 
דער  פון  עקן  אלע  אין  אידן  טויזנטער 
דעם  און  דעם,  אין  זיך  שטארקן  וועלט 
אויבערשטנ‘ס נאמען ווערט געהייליגט אין 
עטליכע  אינדערפריה,  יעדן  עולמות.  אלע 
מינוט פארן דאווענען, קען מען זעהן אין די 
שוהלן ווי אסאך ’חברותות‘ זאגן די ברכות 
מנהג  דעם  מקיים  זענען  וואס  די  השחר. 
פארן דאווענען, זענען גרינגערהייט זוכה צו 
און  שוהל,  אין  ראשונים  עשרה  די  פון  זיין 
דאס דאווענען ווערט געזאגט דורך זיי מיט 
געוואלדיג  איז  סגולה  איר  און  כוונה,  מער 
גרויס אז די תפילות זאל אנגענומען ווערן.

בריוו  זיין  אין  זצ“ל  הלוי‘  ’שבט  בעל  מרן 
גוט  האט  אמונים‘,  ’בני  פון  גרינדן  ביים 
תקנה  די  אז  ערקלערט  און  אראפגעלייגט 
א  איז  בחברותא  השחר  ברכות  זאגן  פון 
אויב  ויסדום‘.  וחזרו  ’שכחום  פון  בחינה 
די  אויספארשטן  און  נאכגיין  וועלן  מיר 
זעהן  מיר  וועלן  מנהג,  דער  פון  ווארצלען 
אז עס האט א הייליגע מקור און שטארקע 
פונדאמענטן אין די ראשונים און אחרונים, 
און אזוי האבן זיך געפירט די גדולי התורה 
ענק  וועלן  דא  הקבלה.  חכמי  די  אויך  און 
פון די קלארע און אפענע  א קיצור  ליינען 
די  אין  געברענגט  ווערן  וואס  ווערטער 

ספרים פון אונזערע רבי‘ס:
ניינציג אמנים

ועוד)  א.  לג  יח,  (תיקו“ז  הקדוש  זוהר  דער 
דארף  מענטש  יעדער  אז  באשטימט 
אויף  טאג.  יעדן  אמנים  ניינציג  ענטפערן 
די תקנה וואס ווערט אראפ געברענגט אין 
די פוסקים (משנ“ב ו יג) שרייבן די ראשונים 
קיימה“  לא  אם  צדיק  נקרא  אדם  ”אין  אז 
עס  מ‘קען  ווייל  און  ברכה).  ערך  הקמח‘  (’כד 
מקיים זיין נאר דורך די אמן‘ס וואס ווערן 
שווער  עס  איז  ברכות,  אויף  געענטפערט 
אויף  אמן  ענטפערן  צו  אן  זיין  מקיים  צו 
רמ“ע  (שו“ת  אנדערע  פון  השחר  ברכות  די 

מפאנו קט). 

מנהג רבותינו בידינו 
געפירט  זיך  האבן  ישראל  גדולי  אסאך 
זאגן  מיטן  דאווענען  זייער  אנהויבן 
האבן  וואס  אנדערע  פאר  השחר  ברכות 
געענטפערט אמן. דער הויפט פון די וואס 
האבן אנגעהאלטן די תקנה אין די לעצטיגע 
אריז“ל.  הייליגער  דער  געווען  איז  דורות 
טאג  יעדן  אז  דערציילן  תלמידים  זיינע 
ברכות  די  נאך  אמן  געענטפערט  ער  האט 
אפילו  צומאל  מענטשן,  אסאך  פון  השחר 
נאך הונדערט, און אויך אינמיטן די פסוקי 
כדי  אפגעשטעלט  זיך  ער  האט  דזמרה 
אויך  ה).  ו  או“ח  תשובה‘  (’שערי  ענטפערן  צו 
באקאנט  ”ווי  אונז:  דערציילט  חיד“א  דער 
די  אין  געווארן  צושפרייט  מנהג  דער  איז 

גרויסע שטעט“ (’ברכי יוסף‘ או“ח תרעז ב)
אין זכות פון ענטפערן אמן ווערט 

אנגענומען דאס דאווענען
אז  שטייט  א)  רפה  (וילך  הקדוש  זוהר  אין 
ענטפערן אמן עפנט אויף די טויערן אז די 
אזוי  און  ווערן,  אנגענומען  זאלן  תפילות 
שטייט דארט: ”ווען די אידן האבן עפעס א 
צער און זיי דאווענען צו הקב“ה, רופט אויס 
דער קול אין אלע עולמות: ”פתחו שערים 
תקרי  אל   – אמנים“  שמר  צדיק  גוי  ויבא 
טויערן  די  עפנט  ’אמנים‘.  אלא  ’אמונים‘ 
די  אויבן  געעפנט  האבן  אידן  די  ווי  אזוי   –

טויערן פון ברכה, אזוי זאל יעצט געעפנט 
זאל  תפילה  זייער  כדי  טויערן  די  ווערן 
אנגענומען ווערן און זיי זאלן געראטעוועט 
ווערן פון זייערע צרות“. דורך זאגן ברכות 
דאווענען  פארן  חברותא  א  מיט  השחר 
קען מען זאמלען אסאך אמן‘ס וואס וועלן 

זיכער עפענען די טויערן אין הימל.
געבן  אכטונג  דאס  אז  דערמאנען  מ‘דארף 
קומען  מ‘זאל  צו  ברענגט  מנהג  דעם  אויף 
דאווענען  דעם  דורך  און  שוהל,  אין  פריה 
געלאסן און רואיג. וואס דאס אליין ברענגט 
צו אז די תפילה זאל ענדערשט אנגענומען 

ווערן. 
בברכה שלימה ונאמר אמן 

זאגן  פוסקים  די  וואס  באקאנט  איז  עס 
א  איז  אמן  ענטפערן  אז  ב)  קסז  או“ח  (רמ“א 
חלק פון די ברכה און דורך דעם ווערט די 
ברכה בשלימות. און עס ווערט געברענגט 
די  ווען  אז  א)  רעא  (עקב  הקדוש  זוהר  אין 
מיט  געווארן  געענטפערט  איז  וואס  ברכה 
א אמן גייט ארויף אויבן, זענען די מלאכים 
אויבן איר מקבל פנים, און רופן אויס: ”דאס 
ווי  געווארן  געזאגט  איז  וואס  ברכה  א  איז 
מען  מאכט  זיי  פון  און  זיין“  צו  דארף  עס 

קרוינען פארן באשעפער.
ווייט  ווי  מהדר  מיר  זענען  מצוה  יעדע  ביי 
דעם  אויף  אויס  געבן  מיר  און  מעגליך, 
א  איבער  מיר  רעדן  דא  אט  געלט.  אסאך 
א  פון  נישט  שטאמט  וואס  מצווה  הידור 
א  איז  עס  נאר  פוסקים,  ווייניג  פון  מיינונג 
די  פון  תקנה  די  פון  עיקר  דער  פון  טייל 
אונז  פון  נישט  פאדערט  עס  און  חכמים, 
אדער  געלט  סומע  א  איינשטעקן  מ‘זאל 
זיכער  דאך  איז  צייט;  טייערע  זיין  מקדיש 
אז מיר וועלן עס מקיים זיין מיט די גאנצע 

כח און דאפלט פארדינען.
אויך ביי אלע אונזערע תפילות און בקשות 
בעהטן מיר עס זאל זיין בשלימות; ”גאולה 
שלמה“, ”תשובה שלמה“, ”רפואה שלמה“. 
אויב אזוי, איז פאסיג מידה כנגד מידה מיר 
זאלן לויבן בשלימות, דורך דעם וואס מיר 
דעם  אויף  ענטפערן  מ‘זאל  מקפיד  וועלן 
אמן. און עס איז קלאר אז די ברכות וואס 
מיט  זאלן  מיר  באשלאסן  האבן  חכמים  די 
די  היום;  עבודת  סדר  דעם  אנהייבן  דעם 
דערהויבענע ברכות השחר דארפן געזאגט 
ברכות  די  אין  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  ווערן 
אלעס  אויף  אויבערשטן  דעם  מיר  לויבן 
טאג  יעדן  אונז  שענקט  ער  וואס  גוט‘ס 
אונזער  געשטארקט  ווערט  דעם  דורך  און 

אמונה אין השי“ת.
מקיים זיין בשלימות 
די תקנה פון דוד המלך

עליו  המלך  דוד  האט  ברכות,  מאה  די 
די  אפשטעלן  כדי  געווען  מתקן  השלום 
יח  (במ“ר  אומגליקן  פארמיידן  און  מגיפה 
צולייגן  פון  פאסיג  מער  דען  איז  וואס  כא). 
אלע  די  עפענט  וואס  אמן  די  דעם  צו 
ב):  כו  (ישעיה  שטייט  עס  ווי  אזוי  טויערן: 
”פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר אמנים“.
אידן!  אלע  צו  רוף  א  ארויס  גייט  דא  פון 
א  מיט  השחר  ברכות  זאגן  פון  מנהג  דער 
און  אויסצופירן.  גרינג  זייער  איז  חברותא, 
זיין  מקיים  עס  געלעגנהייט  די  האבן  מיר 
יעדן אינדערפריה, אנהויבן דעם טאג מיט א 
רוף פון אמונה וואס איז נישטא נאך אין איר 
וועלט  דער  אויף  אמונה  פארמערן  גלייכן, 
און צוגעבן א חשיבות צו אונזערע תפילות.

צעהנדליגע  די  צו  מצטרף  אייך  זייט 
זיך  געווען  זוכה  שוין  האבן  וואס  טויזנטער 
און  מנהג,  הייליגן  דעם  מיט  זיין  מחזק  צו 
געוואלדיגן  דעם  צו  זיין  זוכה  וועלן  ענק 
שכר וואס איז אוועקגעלייגט פאר די וואס 
זענען מקפיד צו ענטפערן אמן, און ענקערע 
לרחמים  ווערן  אנגענומען  זאלן  תפילות 

ולרצון לפני אדון כל.


