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א תפילה דורך 'החודש הזה'
"ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים..." (יב ב) 

רבי משה לייב ליטש רויזענבוים פון פרעשבורג זאגט:
אהרן:  און  משה  פאר  געזאגט  האט  אויבישטער  דער 
"החודש הזה" וואס ענק זענען ארויס פון מצרים, זאל 
זיין "לכם" – פאר ענק, "ראש חדשים" – א 'ראש' אויף 
אויך  ענק.  אויף  ווערן  באנייט  וועלן  וואס  זאכן  אלע 
אויב די אידן וועלן חלילה זינדיגן פאר מיר, וועלן ענק 
שטענדיג קענען דאווענען פאר זיי און מלמד זכות זיין 
און זיי וועלן ארויסגיין זכאי בדין, אזוי ווי אין מצרים, 
טראץ וואס די אידן זענען געווען איינגעזינקען אין די 
מ"ט שערי טומאה און זיי האבן נישט געהאט קיין שום 
זכות, פון דעסוועגן האבן זיי זוכה געווען צו ניסים און 
טרעפן  מיר  אזוי,  טאקע  און  גרעניץ.  קיין  אן  נפלאות 
אז נאכן חטא העגל האט משה געדאוונט (שמות לב יא): 
"ָלָמה ה' ֶיֱחֶרה ַאְפּ ְבַּעֶמּ ֲאֶשׁר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים".
'אמרות ה'' ויקרא

די סגולות פון 'קידוש לבנה'
"ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי 

ָנה" (יב ב) ַהּׁשָ
לו:  ואמר  בחידושה,  לבנה  משה]  פאר  [ה'  "הראהו 
כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש" (רש"י ע"פ מכילתא 

מס' דפסחא א).

די  זעהט  וואס  דער  אז  געווען  מתקן  האבן  חכמים   די 
פון  ברכה  די  זאגן  זאל  באנייט  ווערט  עס  ווען  לבנה 
יששכר'  'בני  דער  און  א).  מב  (סנהדרין  לבנה'  'קידוש 
שרייבט אז די תקנה פון די חכמים איז אריינגערעכנט 
אין די מצוה פון קידוש החודש. אזוי ווי אסאך רופן עס 

אן 'קידוש לבנה' (ראה רמ"א או"ח תכו ב).
זענען  וואס  די  אויף  געברענגט  ווערן  סגולות  אסאך 
מקיים די תקנה ווי עס דארף צו זיין, מיר וועלן אראפ 

ברענגען עטליכע פון זיי:
רבי אליה שפירא פון פראג ברענגט אין זיין באקאנטן 
באגעגנט  רויבער'ס  האבן  אמאל  רבה':  'אליה  חיבור 
געוואלט  אים  האבן  און  נאכט  די  אינמיטן  איינעם 
לאזן  אים  זאלן  זיי  געבעהטן  זיי  ער  האט  הרג'ענען. 
מקיים זיין איין מצוה בעפאר זיי וועלן אויספירן זייער 
דעמאלטס  ווייל  און  צוגעשטימט.  האבן  זיי  און  ווילן, 
איז געווען אנהויב חודש, ווען די לבנה ווערט באנייט, 
די  אויף  ברכה  די  זאגן  געשטעלט  זיך  איד  דער  האט 
אים  איז  עס  און  כוונה,  געוואלדיגע  א  מיט  לבנה 
געשעהן א נס, אז ווען זיך געהויבן און געטאנצן דריי 
"כשם  זאגן:  ביים  איינגעפירט  איז  עס  ווי  אזוי  מאל 
שאני רוקד כנגדך... כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע 

בי לרעה", האט אים דער ווינט אויפגעהויבן און ער איז 
געראטעוועט געווארן פון די וואס האבן אים געוואלט 
שלעכט'ס טוהן. פון דעם פירט אויס דער 'אליה רבה' 
אז דער וואס זאגט די ברכה פון קידוש לבנה זאל נישט 

זארגן אז ער וועט שטארבן אין דעם חודש.
אין סידור 'בית יעקב' ווערט געברענגט א סגולה אויף 
כל  יוכלו  לא  "כך  זאגן:  נאכן  ציין-ווייטאג:  אויסהיילן 
יהיה  "ולא  צולייגן  מען  זאל   – לרעה"  בי  לנגוע  אויבי 

לי כאב שינים".
רבי אליעזר פאפו לייגט צו אז זאגן די ברכה פון קידוש 
דעם  טרעפן  אויף  סגולה  א  איז  כוונה,  מיט  לבנה 
'לבנה'  ריכטיגן זיווג. און א סימן אויף דעם: די ווארט 
מסכת  אין  משנה  ערשטע  די  פון  תיבות  ראשי  איז 

כתובות (ב א): "בתולה נשאת ליום הרביעי". 
'אליה רבה' או"ח תרב ז; סידור 'בית יעקב' ברכת הלבנה; 
'דמשק אליעזר' [פון ר"א פאפו] ל ד; 'דרך פקודיך' מ"ע ד
 חלק המעשה אות יג

'פדיון הבן' – בייטאג אדער אפילו ביינאכט?
"ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַוה' ִהָּכה ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים" (יב 

כט)

פון דער פסוק ברענגט דער יעב"ץ א ראיה צו זיין שיטה 
אז מ'מעג מאכן א 'פדיון הבן' ביינאכט, ווייל די מצוה 
פון פדיון הבן זענען מיר באפוילן געווארן אלץ א זכר 
פאר  געטוהן  האט  השי"ת  וואס  נס  גרויסן  דעם  אויף 
די אידן מיטן הרג'ענען די בכורים אין מצרים און מיר 
זענען געראטעוועט געווארן פון זייערע הענט, אזוי ווי 
עס שטייט (להלן יג טו): "ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו 
ויהרג ה' כל בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד בכור 
וכל  הזכרים  רחם  פטר  כל  לה'  זבח  אני  כן  על  בהמה 
בכור בני אפדה", און די מכת בכורות איז דאך געווען 

"בחצי הלילה"...
אבער דער מהרש"ם ווענדט אפ די ראיה פונעם יעב"ץ 
פון דעם וואס די חכמים זאגן (פתיחה למס' שמחות): "אף 
הייתה  הלילה,  בחצי  מוות  מכת  אותם  שהכה  פי  על 
מיר  וויבאלד  און  הבוקר".  עד  בהם  מפרפרת  נפשם 
לויבן נישט בעפאר די צרה גייט אינגאנצן אוועק, אזוי 
מ'זאגט  אז  ב)  ריט  (או"ח  פסק'נט  זקנים'  'עטרת  דער  ווי 
אינגאנצן  איז  צרה  די  בעפאר  'הגומל'  קיין  נישט 
אזוי:  דאך  איז  הברכה  לשון  דער  ווייל   – אריבער 
'שגמלני כל טוב' און 'טוב' מיינט אינגאנצן גוט – אזוי 
אויך די מצוה פון 'פדיון הבן' וואס דורך דעם לויבן מיר 
מקיים  נישט  מען  קען  בכורות,  מכת  פון  נס  די  אויף 
זיין נאר בייטאג, ווייל נאר דעמאלטס איז פארענדיגט 
א  צו  געווען  זוכה  האבן  מיר  און  נס  דער  געווארן 

זיכערער גוט'ס. 
'מגדל עוז' ברכת הורי פ"ג אות ז; שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' מג

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם
'אמן' ציהט ארויס פון חושך ואפלה

"ַוְיִהי חֶֹׁש ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים" (י כב)
מורא'דיגע ווערטער טרעפן מיר אין זוהר הקדוש (וילך רפו א) איבער 
דעם שטראף פון דער וואס טוהט גרינגשעצן אין ענטפערן אמן. נאכן 
שילדערן דעם אונטערשטן וואוינונג אין גיהנום, וואס אויף דעם זאגט 
שלמה המלך (משלי יא יא): "שאול ואבדון נגד ה'", שרייבט דער זוהר: 
"לההיא אתר נחתין להנהו גברי דמבזי לאתבא אמן, ועל אמן סגיאין 
אונטערשטע  (די  פלאץ  יענע  ["צו  להו..."  חשיב  דלא  מניה,  דאתאבידו 
די  אראפ  מען  פירט  ואבדון')  'שאול  אנגערופן  ווערט  וואס  גיהנום  אין  וואוינונג 
זיי  מ'שטראפט  און  אמן,  ענטפערן  דאס  פארשעמען  וואס  מענטשן 
זיי  פון  געווארן  פארלוירן  זענען  וואס  אמן'ס  אסאך  אויף  גיהנום  אין 
צוליב דעם וואס מ'האט אין זיי גרינגגעשעצט...] (קוק אויך אין רבינו בחיי 

שמות יד א).

איז  'אמן'  ווארט  די  אין  אות  ערשטע  די  וויטאל:  חיים  רבי  צו  לייגט 
אל"ף. 'אל"ף' איז אותיות 'אפל', ד.מ.: א געדאפלטע טונקלקייט אזוי 
ווי די טונקלקייט וואס איז געווען אין מצרים (ראה רש"י כאן). ווייל דער 
וואס טוהט גרינגשעצן אין ענטפערן אמן וועט אין ענדע געשטראפט 
ווערן אין די זיבעטע שטאק אין גיהנום, וואס פון דארט איז געקומען 

די טונקלקייט אין מצרים.
נאך  דעריבער  דזשיקובער:  מאיר'ל  רבי  האדמו"ר  טייטש  דעם  מיט 
מכת חושך (יא ח) שטייט: "ֵצא ַאָּתה ְוָכל ָהָעם..." – 'צא' איז בגימטריה 
אמן  ענטפערן  צו  אכטונג  געבט  וואס  דער  אויף  רמז  א  'אמן', 
ווערט  זיי  אין  וואס  ואפלה  חושך  די  פון  ווערן  געראטעוועט  וועט 

געשטראפט דער וואס טוהט גרינגשעצן אין אמן.
טייער  האלטן  אז  ווייסן  מיר  וואס  דעם  אויסער  צולייגן,  מ'קען 
חושך  פון  פלאץ  די  צו  אריינפאלן  צו  פון  פארמיידט  אמן  ענטפערן 
ואפלה, האט עס אויך א כח ארויסנעמען פון גיהנום דער וואס ווערט 
דארט געשטראפט, אזוי ווי אליהו הנביא זכור לטוב האט אנטפלעקט 
(תנד"א זוטא כ): "אומר דוד [דער קדיש פון] אגדה לפני הקדוש ברוך 
הוא... ופושעי ישראל עונין אמן מתוך גיהנם. אומר להן הקדוש ברוך 
הוא למלאכים: מי הן הללו שעונין אמן מתוך גיהנם? אומרים לפניו: 
רבונו של עולם, הללו פושעי ישראל שאף על פי שהן בגיהנום בעקה 
הקדוש  אומר  אמן.  לפניך  ואומרים  מתחזקים  גדולה  צרה]  א  [אין 
לפני,  ויזמרו  ויבאו  עדן  גן  להן  פתחו  השרת:  למלאכי  הוא  ברוך 
שנאמר: 'פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר אמונים' (ישעיה כו ב) – אל 

תקרי אמונים' אלא 'שאומרים אמן'".
מיר וועלן ענדיגן מיט די ווערטער פון דער מקובל רבי מאיר שווארץ 
פון פודהייץ, וואס אין זיין צוואה ברענגט ער אראפ די אויבנדערמאנטע 
טייערע  קינדער: "מיינע  זיינע  אן  ער  ווארנט  נאכדעם  און  ווערטער, 
זוהר  אין  ווערטער  די  געזעהן  האב  איך  ווען  מיר,  גלייבט'ס  קינדער, 
האר  די  אויפגעשטעלט  זיך  האבן  זוהר-חדש,  אין  נאך  און  הקדוש, 
פון מיין קאפ, וויי צו מיר און וויי צו מיין זעהל, עטליכע מאל זענען 
השם!  למען  דעריבער,  אמנים.  עטליכע  מיר  פון  געווארן  פארלוירן 
למען השם! זאלן ענק זייער אכטונג געבן צו הערן יעדע ברכה כדי צו 

וויסן אויף וואס צו ענטפערן אמן ווי עס דארף צו זיין...".
'פרי עץ חיים' שער כוונת אמן ג; 'אמרי נועם'; 'הנהגות צדיקים' ח"ה עמ' תמה
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מיטן זאגן די ברכות השחר מיט א חברותא פארדינסטו דאפלט:

דיינע ברכות זענען בשלימות דורך 
ענטפערן אמן, און אויסער דעם 
ביזסטו זוכה צו ענטפערן אסאך 

ותאמן'ס פארן דאווענען.
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מיר האבן דא פאר אונז א ערציילונג פון יארן 
ארויס  קומט  וואס  דערהער  דער  וואס  צוריק, 
וואס  דערהער  דער  צו  ענליך  איז  דעם  פון 
מיר  וואס  ערציילונגען  אלע  פון  ארויס  קומט 
א  האט  דאווענען  ראם:  די  אין  דא  ברענגען 
ספעציעלן כח; אויך אזעלעכע זאכן וואס בדרך 
הטבע וואלטן נישט געקענט פאסירן, האבן אין 

ענדע פאסירט, דורכ'ן כח התפילה.
די פאלגענדע געשיכטע איז איבער דער צדיק 
ז'  טאג  דעם  אין  וואס  לעלוב  פון  דוד'ל  רבי 
בשבט וועט זיין צוויי הונדערט און זעקס יאר 
זינט זיין הסתלקות, און איז דערציילט געווארן 
רבי  דער  הרה"ק  ברודער,  הייליגע  די  דורך 
פון  זושא  ר'  רבי  דער  הרה"ק  און  אלימלך  ר' 

האניפאלי זי"ע.
דער  ברודער  הייליגע  די  האבן  באוואוסט  ווי 
אונטער  אלימלך  ר'  רבי  דער  און  זושא  ר'  רבי 
גענומען אויף זיך דעם עול הגלות, אזוי ווי עס 
איז געווען איינגעפירט אין די פריערדיגע צייטן 
האבן  וואס  עליון,  וצדיקי  קדושים  די  צווישן 
זייער  אויסלייטערן  מער  און  מער  געוואלט 
קערפער  הייליגן  זייער  אויסרייניגן  און  זעהל, 
מיט  הייבן  זיך  און  שטייגן  קענען  זאלן  זיי  כדי 

מער דערהויבענע רוחניות'דיגע השגות.
די הייליגע ברודער האבן זיך אנגעטוהן פשוטע 
דעם  גענומען  און  קליידער,  אפגעריבענע  און 
אויף  ארויסגעלאזט  זיך  און  שטעקן  וואנדער 
זיך  האט  וואס  וועג  לאנגע  בשותפות'דיגע  א 

געצויגן אויף א לאנגע תקופה.
זיך  געווען  מקפיד  האבן  זיי  וואס  דעם  צוליב 
צייט,  צופיל  פלאץ  איין  אין  פארזוימען  נישט 
צו  שטאט  פון  געגאנגען  ברודער  די  זענען 
זענען  זיי  וואס  פלאץ  יעדע  אין  ווען  שטאט, 
וואס  הויז  א  אויפגעזוכט  זיי  האבן  אנגעקומען 
זיי  כדי  מזוזה  א  פארהאן  איז  טיר  זיין  אויף 
ווען  אינצווישן,  נעכטיגן.  קענען  דארט  זאלן 
שטאט  פון  וואנדערן  און  זיך  באהאלטן  זיי 
האבן  דארף,  צו  דארף  פון  און  שטאט  צו 
קלוגשאפט  זייער  מיט  ברודער  הייליגע  די 
תורה  צו  נשמות  פארווארפענע  דערנענטערט 
און חסידות, זיי האבן מחזק געווען צובראכענע 
הערצער און גע'פויעל'ט ישועות פאר קראנקע 

און צוקלאפטע מענטשן.
האבן  וואס  יסורים  די  און  הונגער  די  אויסער 
גאנצע  די  אויף  ברודער  די  באגלייט  שטענדיג 
זיי  ווען  סיי  געוואנדערט,  האבן  זיי  וואו  וועג 
און  הייזער,  גוי'שע  אין  נעכטיגן  געמוזט  האבן 
אין  גענעכטיגט  האבן  ווען  אויך  מאל  אסאך 
האבן  זיי  וואס  דעם  צוליב  הייזער,  אידישע 
נישט  זיי  זענען  גרויסקייט  זייער  באהאלטן 
אויך  און  דערנידערונגען  אריבער  איינמאל 
געווען  מקבל  אלעס  האבן  זיי  אבער  קלעפ, 
און  מכפר  זענען  וואס  יסורים  אלץ  באהבה, 

טוהן אויסוואשן זייער זעהל.
ברודער  די  זענען  טאג  געוויסע  א  אין 
איז  וואס  ביאלא  שטעטל  די  צו  אנגעקומען 
נאנט צו די שטעטל לעלוב, און ווען זיי זענען 
אריין אין די קרעטשמע וואס זיי האבן געהערט 
אז דער אייגנטומער פון דעם איז א איד, האבן 
זיי עס געטראפן ליידיג פון מענטשן, אויסער א 
קליין יונגעלע מיט ריינע אויגן וואס איז געזיצן 
האט  זיסקייט  א  מיט  און  טיש  אלטע  די  נעבן 
ער איבערגע'חזר'ט פסוקים פון ספר בראשית 

פון די 'חומש' וואס איז געווען אפן פאר אים.
מיט זייער גרויסקייט און הייליגקייט האבן די 
הייליגע ברודער אויפגעכאפט אז דא האנדלט 
און  הויכע  נשמה,  ספעציעלע  א  איבער  זיך 
א  אויגן  זייערע  אין  געווען  איז  דאס  און  ריינע, 
צווישן  אז  זיין  קען  וויאזוי  וואונדער;  גרויסע 
א  אן  פירן  וואס  עלטערן  איינפאכע  אזעלעכע 
קרעטשמע וואו די גוי'שע שיכורים פרעסן און 
זויפן דארט יעדע נאכט, זאל דארט זיך געפינען 

אזא הויכע נשמה.
זיינע  אז  זאגן  מ'מוז  אז  אויס  זעהט  עס 
צוליב  וואס  נסתרים  צדיקים  זענען  עלטערן 
זייערע  און  באשיידנקייט  געוואלדיגע  זייער 
געווען  זוכה  זיי  האבן  מעשים  וואונדערליכע 

צו אזא זוהן – האבן די ברודער געטראכט אין 
זייער הארץ.

"וואו זענען דיינע עלטערן?" – האבן די הייליגע 
ברודער געפרעגט דעם יונג קינד, וואס האט זיי 
געגאנגען  ארויס  איז  מאמע  "די  געענטפערט: 
אין מארק עפעס קויפן און זי האט געזאגט אז 
דער  און  צייט,  קורצע  א  ביז  צוריק  קומט  זי 
ביר  די  צוגרייטן  מיטן  פארנומען  איז  טאטע 
און ער וועט צוריק קומען נאר אין די שפעטע 

נאכט שעה'ן".
נסתרים  צדיקים  די  אויף  ארויפגיין  וועלנדיג 
און אויך הערן פון זייער מויל וויאזוי זיי האבן 
די  האבן  זוהן,  ספעציעלן  אזא  צו  געווען  זוכה 
די  ביז  ווארטן  באשלאסן  ברודער  הייליגע 

עלטערן וועלן זיך צוריק אהיים קערן.
דער  איז  שטונדע  נאכט  שפעטע  א  אין  נאר 
פאטער אהיים געקומען צו זיין הויז, פון זיינע 
און  אנגעטוהן,  געווען  איז  ער  וואס  קליידער 
פון זיין גיין און רעדן האט אויסגעזעהן אז ער 
איז אינגאנצן א פשוט'ער מענטש. דער רבי ר' 
אלימלך און דער רבי ר' זושא האבן פראבירט 
איז  עס  אויב  מויל  זיין  פון  ארויסבאקומען 
וואס  הנהגה  ספעציעלע  א  עפעס  פארהאן 
צוליב דעם האבן זיי זוכה געווען צו אזא זוהן, 
טייטלען  צו  געוואוסט  נישט  האט  ער  אבער 
דעם  צוליב  וואס  הנהגה  ספעציעלע  א  אויף 
האט ער זוכה געווען צו דעם. אדרבה, עס האט 
אויסגעזעהן אז זיי זענען טאקע פשוטע אידן, 

וואס פירן זייער א פשוטע לעבן.
טיף  מער  אביסל  פראבירט  האבן  ברודער  די 
די  פון  געבעהטן  האבן  זיי  אויספארשטן, 
עלטערן זיי זאלן שילדערן זייער טאג-טעגליכע 
א  עפעס  אויפכאפן  זיי  וועלן  אפשר  לעבן, 
ספעציעלע מעשה אדער א ספעציעלע הנהגה 
וואס צוליב דעם האבן זיי זוכה געווען צו דעם. 
אויסגערעכנט  האבן  זיי  וואס  נאך  אויך  אבער 
די  זענען  טאג,  יעדן  פון  מעשים  זייערע  אלע 
זיי  געווען,  צופרידן  נישט  ברודער  הייליגע 
פון  צייכן  שום  קיין  באמערקט  נישט  האבן 
מען  קען  דעם  אויף  וואס  זאך  ספעציעלע  א 
שטארק  אזוי  עס  מען  האט  הימל  אין  אז  זאגן 
זיי  האבן  דעם  צוליב  אז  ווייט  אזוי  געשעצט, 

זוכה געווען צו אזא הויכע נשמה.
און  דערמאנט  פרוי  די  זיך  האט  ענדע  אין 
פארגעסן  איך  האב  זאך  "איין  געזאגט:  האט 
ביי  שבת,  יעדן  אז  איז:  דאס  און  אנצייכענען, 
די געהויבענע צייט פון 'רעוא דרעוין', ווען מיין 
און  יום',  יום  אדנ-י  'ברוך  זמר  דעם  זינגט  מאן 
ער קומט אן צו די תפילה וואו דארט ענדיגט 
עמו...  את  יברך  הוא  'הרחמן  זמר:  דער  זיך 
בתורה  עוסקים  בנים  ובני  בנים  לראות  ויזכו 
זאגט  און  אפ  זיך  ער  שטעלט  ובמצוות...', 
איבער די תפילה נאכאמאל און נאכאמאל און 
ווען  געוויין,  און  טרערן  מיט  כוונה,  מער  מיט 
אראפ  פאלט  ער  ביז  זיך,  שטארקט  קול  זיין 

אויף די ערד פאר'חלש'ט.
די  איז  דאס  און  וואך,  יעדע  זיך  ער  פירט  אזוי 
איינציגסטע הנהגה וואס איך קען אנצייכענען, 

אויסער דאס קען איך גארנישט צולייגן.
ווערטער  די  געהערט  האבן  ברודער  די  ווען 
גוט  זיי  האבן  יעצט  בארוהיגט,  זיך  זיי  האבן 
צו  געווען  זוכה  זיי  האבן  וויאזוי  פארשטאנען 
א קינד מיט אזא הויכע נשמה, ווייל אנטקעגן 
אין  טויער  א  נישטא  איז  טרערן  און  געוויין  א 
שפעטער  פארשפארט.  בלייבט  וואס  הימל 
זענען  ברודער  די  ווען  יאר,  עטליכע  מיט 
דארט ווידער אנגעקומען, איז שוין דער נאמען 
זיין  מיט  ווייט  זייער  געגאנגען  קינד  פונעם 
און  חכמה  זיין  מיט  קדושה,  אויסטערלישע 
געווארן  ער  איז  שפעטער  מידות,  איידעלע 
געווארן  באקאנט  איז  און  תלמיד  א  זייער'ס 
אלץ הרה"ק רבי דוד'ל פון לעלוב זצ"ל – דער 

ערשטער פון די שיינע לעלוב'ער שושלת.
'בפקודיך אשיחה' ח"ב עמ' מז

'ויזכו לראות בנים... עוסקים בתורה' ברכות השחר און דף היומי...

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

לראות בני
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איבער  ארטיקלען  סעריע  די  פון  ענדע  די  צו 
מיר  ווילן  אמן',  ענטפערן  מיט  הרבים  'זיכוי 
לעצטנ'ס  איז  וואס  בריוו  א  אראפברעגען 
סיום  דעם  צוליב  אונז,  צו  געווארן  געשיקט 
'דף  די  פון  ראם  די  אין  בבלי  תלמוד  פון  הש"ס 
איז  וואס  מגיד-שיעור  חשובער  א  דורך  היומי', 
זוכה יעדן אינדערפריה איבערגעבן א שיעור אין 

'דף היומי' פארן דאווענען:
אמונים'  'בני  פון  שטאב  געהערטע  די  לכבוד 
דב  יעקב  הרב  הרבים  מזכה  דער  פון  שפיץ  אין 

מארמארשטיין שליט"א.
אין לויף פון די לעצטע צעהן יאר האב איך זוכה 
געווען צו דינען אלץ א מגיד שיעור אין די ראם 
שוהלן  גרויסע  די  פון  איינע  אין  היומי'  'דף  פון 
אין די געגנט וואו איך וואוין. יעדן אינדערפריה 
פונקט זעקס אזייגער זיצן שוין די באטייליגטע 
אויף זייער פלעצער און דער שיעור הייבט זיך, 
און  פינעף  גאנצע  אויף  זיך  ציהט  עס  און  אן 
פערציג פונקטליכע מינוטן, אנגעפיהלט מיט א 

'ריתחא דאורייתא' מיט סייעתא דשמיא.
אין די בעפארברייטונגען אויף די סיום הש"ס און 
אויך פונעם אנהייבן פון דאסניי, האב איך לויט 
פאר  אויסגעטיילט  פריינד  א  פון  פארשלאג  די 
זאלן  דארט  וואו  צעטל  א  השיעור  משתתפי  די 
וואס  געדאנקען  פארשידענע  אנצייכענען  זיי 
קען העלפן און נוצן פאר אלע משתתפים זאלן 

צולייגן כוחות צו די טעגליכע שיעור.
בין  ענטפער'ס  אלע  די  געליינט  האב  איך  ווען 
עטליכע  אז  זעהנדיג  געווארן  איבערראשט  איך 
האבן געשריבן אויף די זעלבע טעמע. זיי האבן 
גע'טענה'עט, יעדער לויט זיין שפראך, אז אין די 
צום  צוקומען  אן  זיך  שטרענגען  זיי  וואס  צייט 
נפש,  מסירות  מיט  אינדערפריה  יעדן  שיעור 
זייער  צו  אויסהערן,  גוט  משתדל  זיך  זענען  און 
גרויסע אנטוישונג געדענקען זיי דעם בלאט נאר 
טעג.  עטליכע  מערסטע  די  און  שעה  עטליכע 
בלייבט  עס  ווען  געפריידט  זיך  וואלטן  "מיר 
איבער עפעס מער אין אונזער קאפ" – האבן זיי 
שיעור  מגיד  זייער  אלץ  איך  און  גע'טענה'עט, 

האב איך זיי גוט פארשטאנען.
האב  שיעור  מארגנ'דיגע  די  פון  לויף  אין 
איך  ווערטער,  זייערע  צו  באצויגן  זיך  איך 
יעדן  זאלן  זיי  אנטראגן  פראבירט  זיי  האב 
געלערנט,  מ'האט  וואס  איבער'חזר'ן  טאג 
האט  עס  אבער  שבת,  אין  ווייניג'סטנס  צום 
נישט  זיי  האט  פארשלאג  די  אז  אויסגעזעהן 
וואס  אזעלעכע  געווען  זענען  עס  בארואיגט; 
האבן גע'טענה'עט אז זיי טוהן שוין אזוי און עס 
אזעלכע  געווען  זענען  עס  און  נישט,  העלפט 
אויף  נישט  טרעפן  אז  גע'טענה'עט  האבן  וואס 

דעם קיין צייט.
מסכת  אין  שיעור  דעם  אנגעהויבן  האבן  מיר 
נדה דף ע' ע"א, און ווען מיר זענען אנגעקומען 
צו עמוד ב' האבן מיר צו אונזער איבערראשונג 
און  פראגע,  אונזער  אויף  ענטפער  די  באקומען 
תלמידיו  "שאלו  גמרא:  אין  דארט  שטייט  אזוי 
את רבי אליעזר...: מה יעשה אדם ויחכם? אמר 
להן: ירבה בישיבה וימעט בסחורה. אמרו: הרבה 
רחמים  יבקש  אלא:  להם!  הועיל  ולא  כן  עשו 
ממי שהחכמה שלו", שנאמר: "כי ה' יתן חכמה 

מפיו דעת ותבונה".
די  פון  ווערטער  די  אויפגעליינט  האב  איך 
עס  און  ניגון,  ספעציעלען  א  מיט  גמרא 
האבן  צוהערהער  די  אז  אויסגעזעהן  האט 
לימוד  אין  זיין  מצליח  צו  כדי  פארשטאנען; 
בישיבה',  'להרבות  מיט  גענוג  נישט  איז  התורה 

נאר מ'דארף אויך דאווענען צום אויבערשטן.
אין לויף פונעם טאג האב איך ווייטער געטראכט 
געדאנק  א  געזוכט  האב  איך  און  דעם,  איבער 
וואס וועט אונז דערמאנען יעדן אינדערפריה צו 
דאווענען אויף די הצלחה אין די לערנונגען, און 
פונקט מיט א השגחה פרטית, ווען איך טראכט 
ענקער  אונטערגעקומען  מיר  איז  דעם  פון 

בלעטל.
א  'איינגעפאלן'  קאפ  מיין  אין  איז  פלוצלינג  און 
א  ארום  זיך  פארענדיגט  שיעור  דער  געדאנק; 
מיר  זאלן  אפשר  דאווענען,  פארן  שעה  פערטל 

זיך צוזאם נעמען יעדן אינדערפריה נאכן שיעור 
די  זאגן  זאלן  אלע  מיר  און  מינוט  פינעף  אויף 

ברכות השחר מיט א חברותא.
דאך  לערנען  מיר  מיר:  צו  געטראכט  האב  איך 
דאווענען  נישט  מיר  זאלן  פארוואס  צוזאמען, 
ברכות  די  ביי  סיי  לערנען?!  אויפן  צוזאמען 
רחמים'  'בקשות  עטליכע  דא  זענען  השחר 
אויף די חכמה; "הנותן לשכוי בינה", "שתרגילנו 
צוזאמען  זאגן  וועלן  מיר  אויב  וכו',  בתורתך", 
א  "אויף  שרייבן:  ענק  ווי  אזוי  און  ברכות,  די 
תפילה  די  זיכער  וועט  וועג...",  שלימות'דיגע 

מער אנגענומען ווערן.
די  פארגעשלאגן  איך  האב  אויפצומארגנ'ס 
האבן  אלע  און  השיעור  חברי  די  פאר  געדאנק 
עס אנגענומען בשמחה. עס זענען געווען פון זיי 
שוין  זיך  האבן  וואס  זיי)  צווישן  בין  איך  (אויך 
יעצט  אבער  געפירט,  אזוי  זיך  צייט  לאנגע  א 
א  דעם  אויף  אפמאכן  געפריידט  זיך  מיר  האבן 

'קביעות'דיגן שותפות'.
איז  געדאנק  דער  אז  געזעהן  האב  איך  ווען 
איך  האב  געווארן,  אנגענומען  התלהבות  מיט 
האב  איך  וואס  דרשה  די  ביי  אז  באשלאסן 
הש"ס  סיום  מעמד  די  ביי  רעדן  צו  געטראכט 
לערנען  וואס  אלע  פאר  פארקומען  וועט  וואס 
איך  וועל  המדרש  בית  אונזער  אין  שיעורים  די 
נאכאמאל רעדן איבער דעם. איך האב פראבירט 
וואס  רמזים  עטליכע  דרשה  די  אין  צושטעלן 
מיט סייעתא  און  ענין,  דעם  צו  זענען פארבינדן 
זיך  פריי  איך  געווען.  מצליח  איך  האב  דשמיא 
ענק צו באטייליגן מיט דער טייל פון די דרשה 
וואס איז פארבינדן מיט ענקערע אקטיוויטעטן:

א מאמר וואס מיר  מסכת נדה ענדיגט זיך מיט 
דבי  "תנא   :(!) דאווענען  ביים  טאג  יעדן  זאגן 
אליהו: כל השונה הלכות בכל יום – מובטח לו 
העולם  'בן  צוזאג:  דער  הבא...";  עולם  בן  שהוא 
סיי  'אמן',  מיט  פארבינדן  ספעציעל  איז  הבא' 
מיט דעם וואס די חכמים זאגן (סנהדרין קי ב): 
"קטן מאימתי בא לעולם הבא...? משעה שיענה 
ווערט  ש"ס  אין  פרק  לעצטער  דער  און   – אמן" 
וואס  דעם  מיט  סיי  און  'תינוקת'...,  אנגערופן 
בכל  אמן  העונה  "כל  ב):  קיט  (שבת  זאגן  חז"ל 
כוחו פותחין לו שערי גן עדן". אויסער דעם די 
און  'אמן',  איז  הבא"  העולם  "בן  תיבות:  סופי 
'הבא' – איז ראשי תיבות 'ברכות השחר' און 'בני 

אמונים'.
עס  'ברכות'.  איז  ש"ס  אין  מסכת  ערשטע  די 
הלכות  די  וואס  טראץ  אנגערופן  אזוי  ווערט 
ברכות ווערן דארט אראפ געברענגט נאר פון די 
זעקסטע פרק און ווייטער, ווייל די חכמים האבן 
אונז געוואלט מרמז זיין: אויב ווילן ענק אנהויבן 
לערנען,  דאס  געדענקען  זיין  מצליח  און  ש"ס 
עס  ווי  'ברכות'  זאגן  איז  דעם  אויף  רעצעפט  די 

דארף צו זיין, מיט 'אמן' נאך זיי...
ווי געזאגט, דער ש"ס – אזוי ווי יעדע גוטע זאך 
– הייבט זיך אן מיט א ברכה און ענדיגט זיך מיט 
'אמן'. אבער עס זעהט אויס אז אויך אין אנהויב 
פיר  ערשטע  די   – 'אמן'  דער  דא  איז  'ברכות' 
בגימטריה  זענען  'מאימ(תי)'  ש"ס –  אין  אותיות 
דער  פון  תיבות  ראשי  די  דעם:  צו  און  'אמן', 
נתעורר  מיר  זענען  דעם  צוליב  וואס  פסוק 
געווארן דאווענען אויף חכמה: "כי י' יתן חכמה 
(מיטן  'אמן'  בגימטריה  איז  ותבונה",  דעת  מפיו 

כולל). 
ליינען  צו  געווען  מטריח  אביסל  ענק  האב  איך 
דעם לאנגן בריוו, אבער אויסער וואס איך האף 
הרבים,  זיכוי  א  ארויסקומען  וועט  דעם  פון  אז 
איז עס וויכטיג געווען איך זאל עס שרייבן אויך 
וועגן מיר, איך זאל שטענדיג געדענקען וואס איז 

דער מקור הברכות... דאווענען און 'אמן'.
וואויל איז פאר אייך, און אסאך ברכות וויל איך 
אייך וואונטשן אויף אלע ענקערע אקטיוויטעטן.
די  צו  ביז  אז  ברכה  א  מיט  ענדיגן  וועל  איך 
קומענדיגע סיום הש"ס זאל שוין פארווירקליכט 

ווערן 'ימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן', 
י.ב.
א מגיד שיעור פון אינמיטן ארץ ישראל

ברכות השחר 
מיט א חברותא תעתענה אמונים 

הש כות

בברכ
ממי ם 


