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די תפילה פון די מילדות איז אנגענומען געווארן 
ָהָעם  ַוִּיֶרב  ַלְמַיְּלדֹת  ֱאקים  ַוֵּייֶטב  ַהְיָלִדים...;  ֶאת  "ַוְּתַחֶּייןָ 

ַוַּיַעְצמּו ְמאֹד" (א יח-כ)
פון דער לשון הפסוק זעהט אויס אז פאר די מילדות האט 
ה' גוט'ס געטוהן מיט דעם וואס: "וירב העם ויעצמו מאד", 
גוט  זיי  פאר  איז  וויאזוי  פארשטיין  מען  דארף  לכאורה 

געווארן דורך דעם?
ערקלערט רבי משה אֶלפַלַס דער רב פון סאלוניקי:

די  דרש'ענען  הילדים"  את  "ותחיין  הפסוק  לשון  דער  פון 
חכמים (שמו"ר א טו) אז אויסער וואס די מילדות האבן נישט 
קינדער,  די  הרג'ענען  פרעה  פון  באפעל  די  אויסגעפירט 
האבן זיי געהאלפן זיי זאלן בלייבן ביים לעבן. וויאזוי: "עס 
זענען געווען קינדער וואס וואלטן געדארפט געבוירן ווערן 
וואס  פעלער...  אנדערע  מיט  אדער  בלינד  אדער  הונקעדיג 
און  דאווענען  געשטעלט  זיך  האבן  זיי  געטוהן?  זיי  האבן 
נישט  האבן  מיר  אז  ווייסט  דו  אויבערשטן:  פארן  געזאגט 
ווילן  באפעל  דיין  נאר  פרעה,  פון  באפעל  די  אויסגעפירט 
מיר פאלגן! רבון העולמים, העלף אז דאס קינד זאל געבוירן 
ווערן געזונטערהייט, כדי די אידן זאלן נישט זאגן אויף אונז: 
זיי זענען געבוירן געווארן מיט פעלער'ס ווייל מיר האבן זיי 
געוואלט הרג'ענען. דער אויבישטער האט באלד צוגעהערט 
קיין  אן  גאנץ  געווארן  געבוירן  זענען  זיי  און  תפילה  זייער 

פעלער".
קינדער  געווען  זענען  "עס  לוי:  רבי  זאגט  דעם  פון  מער 
וואס האבן געדארפט געבוירן ווערן טויט, אדער אריינלייגן 
זייערע מאמע'ס אין א געפאר נאכן געבוירן ווערן, האבן זיי 
געדאוונט צו השי"ת: רבונו של עולם, ווארט יעצט צו, און 
האבן  מיר  אז  זאגן  נישט  זאלן  אידן  די  כדי  לעבן,  זיי  געב 
גע'הרג'עט די קינדער. און דער אויבישטער האט אנגענומען 
הילדים';  את  'ותחיין  שטייט:  עס  ווי  אזוי  תפילה,  זייער 

'ותחיין' – ד.מ. די מאמע'ס, 'הילדים' – ד.מ. די קינדער".
אלקים  "וייטב  פסוק:  דעם  טייטשן  מען  קען  דעם  מיט 
למילדות" דער אויבישטער האט אנגענומען זייערע תפילות, 
וויאזוי?: "וירב העם" – עס האט קיינער נישט געפעלט פון 
די אידן, סיי פון די מאמע'ס און סיי פון די געבוירענע, און 
נאר  געווען,  נישט  זענען  פעלעריגע  קיין  אפילו  נאכמער: 
פארקערט: "ויעצמו מאד" – די קינדער זענען געווען געזונט 

און שטארק אין אלע זייערע גלידער.
'ויקהל משה' [ווינעציע שנ"ז] דרוש ד

ווען דער קעניג איז געשטארבן 
איז אגענומען געווארן זייער תפילה

"ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶל ִמְצַרִים ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאקים ִמן ָהֲעבָֹדה" (ב 

כג)

עס איז באקאנט די קושיא: עס איז דאך זיכער אז די אידן 
האבן אסאך מאל געקרעכצט און געשריגן אין לויף פון די 
ביטערע יארן, פארוואס דווקא זייער געשריי ווען דער קעניג 

פון מצרים איז געשטארבן איז אנגענומען געווארן?
פאלגנד זענען דא עטליכע תירוצים אויף דעם:

א. רבי יצחק עראמה זאגט:
צוזאם  מצריים  אלע  זיך  האבן  געשטארבן  איז  פרעה  ווען 
און  איינגעפירט,  איז  עס  ווי  אזוי  זיין  מספיד  אים  גענומען 
אויך די אידן זענען געצווינגען געווען אים מספיד זיין אזוי ווי 
עס פאסיג פאר קנעכט צו טוהן ווען זייער הער שטארבט. 
און די אידן האבן זיך צוזאמען גענומען, זיי, זייערע ווייבער 
און די קינדער און אנגעהויבן וויינען און קלאגן, אבער נישט 
די  האבן  קעניג,  אויפן  האבן געקלאגט  וואס  די מצרִיים  ווי 
אידן געשריגן און געדאוונט צום אויבערשטן, און דורך דעם 
כח פון די תפילת הרבים זענען געעפנט געווארן די טויערן 

אין הימל און זייער תפילה איז אנגענומען געווארן.
ב. נאך ערקלערט רבי פנחס הלוי הורוויץ בעל ה'הפלאה': 

יקדים  "לעולם  חז"ל:  די  זאגן  ב)  (מד  סנהדרין  מסכת  אין 
אדם תפילה לצרה". ווייל אין א צייט פון א צרה ווערט די 
תפילה נישט אנגענומען, אזוי ווי עס שטייט (איכה ג ח): 'ַּגם 
צו  ברענגט  צער  דער  ווייל  ְּתִפָּלִתי',  ָׂשַתם  ַוֲאַׁשּוֵַע  ֶאְזַעק  ִּכי 
און  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  האבן  אינזין  קענען  נישט  מ'זאל 
נאך, אמאל פון גרויס צער ווערט דער הארץ פונעם מענטש 

פארשטיינערט אז ער פילט נישט זיין ווייטאג.
פסוק:  אויפן  א)  יט  (שמות  הקדוש  זוהר  אין  טרעפן  מיר  און 
די  אין  מצריים  די  פון  שר  דער  אז   – מצרים"  מלך  "וימת 
זיין  פון  געווארן  דערנידערט  איז  העליונים  עולמות 
א  געווארן  געעפענט  איז  דעם  דורך  ווייל  און  גרויסקייט. 
וועג צו די גאולה און דער שעבוד פון די אידן איז גרינגער 
האבן  און  צרה  זייער  געפילט  באלד  זיי  האבן  געווארן, 

געקענט אינזין האבן ביים דאווענען.
ג. אויף נאך א אופן ערקלערט רבי מנחם סג"ל פאללאק דער 

סערענטשער רב:
כלל  א  חכמים  די  אוועק  שטעלן  א)  (לא  ברכות  מסכת  אין 
אין הלכות תפילה: "אין מתפללין לא מתוך קלות ראש ולא 
מתוך עצבות... אלא מתוך שמחה". לויט דעם קען מען זאגן 
שווערן  דעם  אונטער  געווען  אידן  די  זענען  יעצט  ביז  אז 
עול פון די שעבוד, און צוליב דעם איז זייער תפילה נישט 
אנגענומען געווארן. אבער ווען זייער פיינט איז געשטארבן 
די  דורך  און  שמחה,  מיט  געווארן  פול  הארץ  זייער  איז 

שמחה איז זייער געשריי ארויף צום אויבערשטן.
ד. נאך ערקלערט דער ראב"ד רבי משה שטערנבוך:

אין די ערשטע יארן פון די שעבוד האבן די אידן געהאפט 
ווען  און  צייטווייליג,  איז   – שעבוד  די  פון  גזירה  די  אז 
פרעה הרשע וועט שטארבן וועט דער קומענדיגער קעניג 
אפשטעלן די גזירה פון דעם פריערדיגן. אבער ווען זיי האבן 
זיך איבערגעצייגט אז אויך נאך זיין טויט איז פרעה ווייטער 
גיין  פלאנירט  קעניג  נייער  דער  און  מצרים',  'מלך  געבליבן 
אין זיין וועג, האבן זיי פארשטאנען אז דאס איז א גזירה פון 
הימל, און נאר דער אויבישטער קען זיי העלפן, צוליב דעם 
האבן זיי געדאוונט מיט מער כוונה, און זייער געשריי איז 

ארויף צום אויבערשטן.
'עקידת יצחק' שער לד; 'פנים יפות'; קונטרס 'חסד לאברהם' 

הנדפס בראש שו"ת 'חלק לוי'; 'טעם ודעת'

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאוצרות אמונים
ד

מא
געווארן  ן

פע ם
'מדוע מהרתן' צו ענטפערן 'אמן'?!

"ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן ּבֹא ַהּיֹום" (ב יב)
נישט  מ'טאר  אז  ח)  קכד  (או"ח  ערוך  שולחן  אין  גע'פסק'נט  איז  עס 
ענטפערן 'אמן' בעפאר דער מברך האט געענדיגט די ברכה ביזן ענדע, 
ווייל אזא אמן ווערט גערעכנט פאר א 'אמן חטופה' וואס מ'טאר נישט 
ענטפערן. לייגט צו דער 'משנה ברורה' (שם ל): "עס זענען דא מענטשן 
וואס הייבן אן ענטפערן ווען דער שליח ציבור האלט נאך אינמיטן די 

לעצטע ווארט, און דאס איז אסור".
אונזער  אין  מרומז  איז  הלכה  די  אז  געזאגט  האבן  רשומות  דורשי  די 
פסוק: "מדוע מהרתן בא היום" – איז די סופי תיבות 'אמן', און ווי גלייך 
דער פסוק וואונדערט זיך: פארוואס האבן ענק זיך געאיילט ענטפערן 
וועט  מברך  דער  ביז  געווארט  נישט  האבן  ענק  און  חטופה"  "אמן  א 

ענדיגן זיין ברכה און ענק וועלן ענטפערן אמן ווי די הלכה איז?!
לייגט צו האדמו"ר רבי ישראל פון מאדזשיץ, אז אויף דעם זענען מיר 
מרמז מיטן זאגן ביים בענטשן: "בברכה שלימה – ונאמר אמן". ד.מ. 
מ'דארף ווארטן ביז ווען די ברכה וועט אינגאנצן געזאגט ווערן, און נאר 

'דברי ישראל' נח; 'תורה לשמה' דעמאלטס ענטפערן אמן.

'אמן' – קדש קדשים
ָלֶהם  ְוָאַמְרִּתי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ָבא  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ָהֱאקִים  ֶאל  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר 

מֹו ָמה אַֹמר ֲאֵלֶהם" (ג יג) ֱאקֵי ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ְוָאְמרּו ִלי ַמה ּׁשְ
די חז"ל זאגן (תיקו"ז מ א) אז די גרויסקייט פון 'אמן' שטאמט פון דעם 
און  'הוי"ה'   – הקדושים  שמות  צוויי  די  פון  גימטריה  די  איז  דאס  אז 
פארוואס  סיבה  די  הטורים'  'בעל  דער  ערקלערט  דעם  מיט  'אדנ"י'. 
אין  המברך";  מן  יותר  אמן  העונה  "גדול  ב):  נג  (ברכות  זאגן  חכמים  די 
וואס  דער  'אדנ"י',  שם  דעם  נאר  דערמאנט  מברך  דער  וואס  צייט  די 

ענטפערט 'אמן' זאגט ארויס מיט זיין מויל די צוויי שמות. 
פון  הזקן  אהרן  רבי  האלוקי  מקובל  דער  שרייבט  דעם  פון  מער  נאך 
טויזנט  העכער  פאר  געלעבט  האט  [ער  'קרניים'  ספר  בעל  קרדינא 

יאר] אין זיין ספר 'אגרת הטעמים':
און  אריינגערעכנט  זענען  צוזאמען  הקדושים  שמות  אלע  "אז 
אויסגעמישט באהאלטן און פארדעקט אין די ווארט אמן... און אויף 
אמנים",  שומר  צדיק  גוי  "יבא  ב):  כו  (ישעיהו  פסוק  דער  זאגט  דעם 
אזוי ווי איינער וואס געבט אכטונג דעם אוצר וואס איז לפני ולפנים 
באהאלטן אין די אינעווייניגסטע צימערן, אזוי אויך די ווארט 'אמן' איז 
ריין און הייליג... טראכט אריין וויפיל פארבארגענע רמזים און סודות 
זענען אוועק געשטעלט געווארן אויף דעם... און ווי איז דער פלאץ פון 

'אמן' – אין 'קדש קדשים'".
אין דעם פריערדיגער סידור 'סדר נהורא השלם' ווערט געברענגט אין 
אינזין  מען  דארף  אמן  ענטפערן  בשעת'ן  אז  קדמונים  די  פון  נאמען 
האבן דעם צירוף פון די שמות הוי"ה און אדנ"י וואס זיי זענען גימטריה 
'אמן', און ער ערקלערט אז דאס איז אויך מרומז אין דעם פסוק וואס 
העם  כל  "ויאמרו  לו):  טז  (דה"א  'הודו'  ביי  אינדערפריה  יעדן  זאגן  מיר 
ענטפערן  געבן  אכטונג  דארף  פאלק  גאנצער  דער   – לה'"  והלל  אמן 
דעם  זיין  מצרף  ד.מ.  לה'",  "והלל  אינזין?  מען  האט  וואס  און  'אמן', 
שם אדנ"י וואס איז בגימטריה 'הלל', 'לה'' – צו דעם שם 'הוי"ה', וואס 
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אין 'שולחן ערוך' איז גע'פסק'נט (או"ח קכד ח): ווען  נאר ביי די ענ
מ'ענטפערט 'אמן' דארף מען ווארטן ביז דער מברך 

וועט ענדיגן, און דער וואס איילט זיך ענטפערן אמן 
בעפאר דער מברך ענדיגט די לעצטע ווארט פון די 

ברכה איז עס א 'אמן חטופה'. 

לייגט צו דער 'משנה ברורה' (שם ל): "עס זענען דא 
מענטשן וואס הייבן אן ענטפערן ווען דער שליח ציבור 

האלט נאך אינמיטן די לעצטע ווארט, און דאס איז אסור". 

אמן.
אין די 
ריכטיגע 
מינוט.
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געווארן  גענומען  איז  ערציילונג  פאלגנדע  די  אויך 
מארוקו  יעקב  רבי  פון  ביכל  וואונדערליכע  די  פון 
צווישן  וואס  קריג,  די  פון  געבליבענער  לעבן  א  זצ"ל 
גיהנם,  די  פון  רעטענונג  זיין  פון  קאפיטלעך  די 
השגחה,  און  אמונה  מיט  דורכגעווייקט  זענען  ואס 
צוזאמגעפלאכטן מיט די סאך תפילות וואס ער האט 
געדאונט אין די שווערע אומשטענדן, און וואס נישט 
איינמאל האט ער זוכה געווען צו זעהן וויאזוי זיי ווערן 
פארווירקליכט אויף א וואונדערליכן וועג, אזוי ווי אין 

די פאלגנדע ערציילונג:
אין די ענדע פון די מלחמה יארן, אויף א וואונדערליכן 
וועג, איז רבי יעקב אוועקגעפירט געווארן פון די טויט 
קראנק  שטערבערליך  איז  ער  ווען  פלאץ-מיידאנעק, 
שלעפן  חברים  זיינע  ווען  הרג'ענען,  צום  גרייט  און 
ארבעטער  א  אלץ  דינען  זאל  ער  אקסל,  אויפן  אים 
געארבעט  האבן  וואס  ארבעטער  טויזנטער  די  צווישן 
אין די דייטשע געווער-פאבריק וואס האט געארבעט 
שטאט  די  פון  עק  די  אין  טעמפא  פולסטן  דעם  אין 
צוגעשטעלט  טאג  יעדן  האט  און  טשענסטחויב, 
דייטשע  די  פאר  באמבעס  טויזנטער  צעהנדליגער 
זיי  האבן  צייט  יענע  אין  וואס  טראץ  סאלדאטן, 
ווייטער  זיי  האבן  פארלירן,  איין  אין  געהאלטן  שוין 

געקעמפט מיטן גרעסטן מאס שטארקייט.
אין  אפגעווארט  נישט  אים  האט  עדן  גן  א  טאקע, 
טויט-געפאר  די  פון  אנדערשט  אבער  טשענסטחויב, 
האט  מיידאנעק,  אין  אים  אויף  געשוועבט  האט  וואס 
וועט  עס  וואס  צייט  די  אין  אז  געהאפט  דארט  ער 
אויספעלן זיין כח אין די דייטשע מלחמה, איז קלענער 

די שאנס מ'זאל אים אבי סתם הרג'ענען.
געדארפט  האבן  טשענסטחויב  אין  ארבעטער  די 
צושטעלן אסאך ארבעט מער פון מענטשליכע כוחות, 
אזאך וואס איז געווען אינגאנצן אין די קעגנזאץ צו די 
צום  באקומען  האבן  זיי  וואס  עסן  מאגערע  טעגליכע 
אנגעהאנגען  איז  לעבן  זייער  אז  וויסנדיג  אבער  לעבן, 
זאלן  זיי  געטוהן  אלעס  זי י  האבן  ארבעט,  זייער  אין 

קענען שטיין אין דעם.
ער  איז  נסים  אפענע  פון  קייט  א  אין  וואס  יעקב  רבי 
אוועק  מען  האט  כוחות,  זיינע  צו  געקומען  צוריק 
די  פון  איינע  נעבן  מעכאניקער  דער  אלץ  געשטעלט 
ריזיגע מאשינען וואס האבן פאבריצירט די באמבעס. 
די  אז  פארטראגן  געקענט  נישט  האבן  דייטשן  די 
אחריות  די  און  רועהן,  מינוט  איין  אויף  זאל  פאבריק 
אויף דעם איז געווען אויף זיינע מאגערע אקסלען. ווען 
עס האט פאסירט א פראבלעם אין די מאשין, האט ער 
עס שוין געדארפט פאררעכטן, אויב נישט, וואלט ער 
דייטשע  די  פון  קלעפ  ביטערע  פארציע  א  באקומען 

עס. עס.ניקע'ס.
שטענדיג  דארט  זיך  האט  פראבלעמען  פון  קייט  א 
פון  איינער  פון  נאכגעלאזנקייט  די  צוליב  געמאכט 
די ארבעטער, א מאגערער און א שוואכער איד וואס 
און  איינגעדרימלט,  שטענדיג  ער  האט  אומוועלנדיג 
שולדיג  איז  ווער  אויסזאגן  וועלנדיג  נישט  יעקב  רבי 
אין דעם, האט באקומען די ביטערע קלעפ אנשטאט 
יענעם איד. און ווען די זאך האט זיך איבערגע'חזר'ט, 
האט דער פארוואלטער פון די פאבריק באשלאסן אים 

שטרענגער באשטראפן.
שוין  איז  לאגער  די  אין  ארעסטאנטן  די  צווישן 
דייטשן,  די  פון  דורכפעלער  די  געווארן  באקאנט 
צו  שטארקן  זיך  זאלן  זיי  צוגעברענגט  האט  דאס  און 
קענען אויסהאלטן די שווערע ארבעט'ס באדינגונגען, 
וויסנדיג אז ביז א קורצע צייט וועט קומען א ענדע צו 
זייערע ליידן. אויך דער פארוואלטער פון די פאבריק 
האט געוואוסט פון דעם, און וועלנדיג שטראפן דעם 
ווען  אז  געמאלדן  אים  ער  האט  ארבעטער,  שלעכטן 
פאבריק  וויכטיגע  די  וואס  טאג  דער  קומען  וועט  עס 
וועט אריבערגעפירט ווערן טיף אין דייטשלאנד, ווייט 
פון די פראנט, וועט ער אליינס זארגן אז אים זאל מען 
מען  וועט  דארט  וואו  פלאץ  נייע  די  צו  מיטנעמען 
אינמיטן  דייטשלאנד.  אין  פאבריק,  דעם  אויפשטעלן 
רעדן האט ער שוין אויפגעשריבן דעם נאמען פון רבי 
יעקב אויף זיין טיש, אלץ א שטענדיגע דערמאנונג צו 

זיין צוזאג.
די שרעקליכע ווערטער האט שאקירט דעם רבי יעקב. 
די וואס האבן געברענגט די נייעס האבן געוואוסט צו 
א  ביז  שוין  גייען  מיליטער  רוסישע  די  אז  דערציילן 

די  אין  אויך  טשענסטחויב,  אייננעמען  צייט  קורצע 
פאבריק האט זיך שוין דערקענט אז דייטשלאנד דארף 
חברים  זיינע  וואס  צייט  די  אין  און  אפרוקן,  שוין  זיך 
פרייען זיך שוין אין די חלום פון זייער באפרייאונג, מוז 
אין  אז  שיקזאל  ביטערן  זיין  מיט  פארמעסטן  זיך  ער 
באדייטן  גארנישט  באפרייען  דאס  וועט  פאל  יעדנ'ס 
ווערן  אוועקגעפירט  דאך  וועט  ער  ווייל  אים,  פאר 

צוזאמען מיטן פאבריק.
דעם  קענען  צו  אנגעיאגט  שוין  האט  וואס  יעקב  רבי 
איז  ער  אז  געוואוסט  האט  פארוואלטער,  גרויזאמער 
אים  איז  עס  מויל.  פון  ארויס  זאגט  ער  וואס  מקיים 
האט  ער  און  דאווענען,  צו  נאר  איבערגעבליבן  נישט 
שטייגער.  זיין  אויף  הארץ  גאנצן  מיטן  געטוהן  עס 
גראד פון דעם טיש פונעם פארוואלטער האט ער זיך 
געוואנדן צו א זייטיגע צימער און דארט אין לויף פון א 
לאנגע צייט האט ער אויסגעגאסן זיין הארץ צוזאמען 
מיט טרערן פארן באשעפער אז די ווערטער פון דער 
רשע זאל נישט פארווירקליכט ווערן און אינגיכן זאל 

ער געראטעוועט ווערן פון זיינע הענט.
געווארן  געהערט  שוין  זענען  נאכדעם  טעג  עטליכע 
פון  קאנאנען  די  פון  קול  ווידער  די  דערווייטנ'ס  פון 
דערנענטערט  זיך  האט  פראנט  די  ארמיי.  רויטע  די 
האבן  פארוואלטער  דייטשע  די  און  פאבריק,  די  צו 
גרויסע  די  פלענער;  זייערע  אויספירן  געאיילט  זיך 
מאשינען האט מען אין די איילעניש צונומען און זענען 
לאסט-מאשינען,  ריזיגע  אויף  געווארן  ארויפגעלייגט 
א  גענומען  מען  האט  ארבעטער  די טויזנטער  פון  און 
פון  איינע  אין  אריינגעשטעלט  זיי  און  גרופע  גרויסע 
צו  זיי  גרייט  זיין  פאבריק  די  אין  צימערן  גרויסע  די 
פארשיקן קיין דייטשלאנד, צו דער פלאץ וואו דארט 

וועט מען אויפשטעלן דעם פאבריק.
נישט  האט  פאבריק  די  פון  פארוואלטער  דער 
פארגעסן זיין צוזאג. צווישן די הונדערטער ארבעטער 
וואס האבן זיך צוזאם געקוועטש אין די זאל איז אויך 
אטמאספער  פארצווייפלטע  א  יעקב.  רבי  געווען 
האבן  וואס  ארבעטער  די  אים.  ארום  געהערשט  האט 
דייטשלאנד  קיין  אוועקשיקן  זייער  אז  געוואוסט 
שטילערהייט  האבן  טויט,  זיכערער  א  כמעט  איז 
יעקב  רבי  אבער  שיקזאל.  ביטערן  זייערע  באוויינט 
"אפילו  מאמר:  דעם  אויגן  זיינע  פאר  געהאלטן  האט 
חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו 
אויפהער  קיין  אן  האבן  ליפן  זיינע  און  הרחמים",  מן 

געשעפשעט א תפילה.
לאסט-מאשינען  די  פון  מאטאר  די  פון  גרודער  די 
וואס זענען גרייט געווען זיי צו פארשיקן האט זיך גוט 
געהערט, און רבי יעקב פאלט נישט אריין אין א יאוש. 
ער ווייסט אז איין רעטענונג איז אים איבערגעבליבן – 
איין  דעם  פון  אפ  נישט  לאזט  ער  און  דאווענען,  דאס 

מינוט.
און אינצווישן, א ווידער קול פון א ערנסטע שרייעדיגע 
דערנעבנדיגע  די  פון  געווארן  געהערט  איז  קריגעריי 
צוואנס- די  פון  אפיציר  דער  געווען  איז  דאס  צימער. 
לאגער, וואס האט זיך גע'טענה'עט מיטן פארוואלטער 
ארבעטער  פון  גרופע  גרויסע  אזא  אז  פאבריק  פונעם 
וועט נאר זיין א לאסט פאר די דייטשע מיליטער וואס 

האלט יעצט אינמיטן אנטלויפן.
אין ענדע איז מען צוגעקומען צו א פארגלייכונג. די טיר 
סאלדאטן  גרופע  א  געעפנט,  זיך  האט  צימער  די  פון 
טייל  גרויסע  א  אויסדערוועלט  האבן  זיי  אריין,  זענען 
פון די אנוועזנדע אויפן פלאץ, און זיי צוריק געשיקט 
באלד  זענען  ארעסטאנטן  איבעריגע  די  לאגער.  די  צו 
ארויפגעשטעלט געווארן אויף די לאסט מאשינען און 

אוועק געשיקט געווארן קיין דייטשלאנד.
פארשיקן,  צו  אנגעצייכנט  געווען  איז  וואס  יעקב  רבי 
האט יעצט אויף א וואונדערליכן אופן צוריק באקומען 

זיין לעבן.
אין די לעצטע מינוט איז רבי יעקב ווידער געראטעוועט 
געווארן פון טויט צום לעבן דורך דעם כח פון תפילה.
סאלדאטן  רוסישע  די  האבן  נאכדעם  צייט  קורצע  א 
די  און  לאגער,  די  אין  מארשירן  אריין  געטוהן 
ארעסטאנטן, און צווישן זיי רבי יעקב, זענען באפרייט 

געווארן.
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א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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די ברכות וואס זענען משלים 
די 'מאה ברכות'

סעריע  די  צו  פארזעצונג  א  אלץ 
זיך  פון  מעלה  די  איבער  ארטיקלען 
משתדל זיין מזכה זיין דעם רבים מיט 
ענטפערן אמן, ווילן מיר אנרירן נאך א 
איז  וואס  פונקט  חשובע  און  וויכטיגע 
אקטועל איבער די עצם ברכות השחר, 
די  ערוועקן  קען  וויסנשאפט  דאס  און 
איר  אויף  מתפללים  די  פון  הערצער 
זיך  פון  חיוב  אויפן  און  סגולה,  גרויסע 
משתדל זיין זיי צו זאגן מיט די ריכטיגע 

שלימות ווי עס דארף צו זיין.
די ברכות השחר וואס מיט דעם לויבן 
וואס  זאכן  וועלט'ליכע  די  אויף  מיר 
אוועק  אזוי  האט  אויבישטער  דער 
געשטעלט אין די טבע, ווערן אנגערופן 
(ראה  ברכות'  'מאה  קדמונים  די  אין 
נטרונאי  רב  'תשובות  שלח;  פר'  פסיקתא 
און  הקדמונים)  מספרי  ובעוד  ט  או"ח  גאון' 
אויסער  ווייל  נאר  אומזינסט,  נישט 
ברכות  סעריע  א  אלץ  זאגן  זייער  וואס 
אויף  לויב  א  ארויס  ברענגען  וואס 
אונז  האט  השי"ת  וואס  גוט'ס  אלעס 
תקנה  הויפט  זייער  איז  געשאנקען, 
פון  תקנה  באקאנטע  די  צוליב  געווען 
'מאה  דוד המלך עליו השלום, זאגן די 
מ'האט  ווי  אזוי  טאג.  יעדן  ברכות' 
יעקב  רבי  פאר  הימל  פון  אנטפלעקט 
התוספות  בעלי  די  פון  ַמארִוויש,  פון 
פסק'נט  אזוי  און  יב),  השמים'  'מן  (שו"ת 

דער טור (או"ח מו).
מאה  זאגן  צו  המלך  דוד  פון  תקנה  די 
ברכות יעדן טאג איז געקומען צוליב א 
קייט פון שווערע אומגליקן וואס האבן 
פאסירט אין דעם אידישן פאלק, ווען א 
געבוזשעוועט  האט  מארד  שרעקליכע 
געשטארבן  זענען  טאג  יעדן  און 
הונדערט מענטשן. די אידן האבן נישט 
געוואוסט צוליב וואס איז געקומען די 
זיין  מיט  האט  המלך  דוד  ביז  מארד, 
ענין  דעם  אויסגעפארשט  הקודש  רוח 
ליגט  אים  אויף  וואס  פארשטאנען  און 
פאר  איבערגעגעבן  ער  האט  טוהן.  צו 
די סנהדרין די סוד פון די מאה ברכות 
זייער  לויט  מתקן  עס  זאלן  זיי  כדי 
פארשטאנד, און זיי האבן מתקן געווען 
פאר כלל ישראל די סדר פון די ברכות 
השחר וואס מ'דארף זאגן כדי צו קענען 
מאה  די  פון  סומע  די  צו  אנקומען 
געטוהן  אזוי  האבן  זיי  ווען  און  ברכות, 
אפגעשטעלט  מגיפה  די  זיך  האט 

(במדב"ר יח כא; טור או"ח מו; פרישה שם).

די מאה ברכות
 ראטעווען פון מגיפות

שרייבט  ברכות)  (דיני  הרוקח  בעל  דער 
אז דער סוד פון די סגולה פון די מאה 
די  זענען אנטקעגן  זיי  איז ווייל  ברכות 
מאה קללות פון פרשת כי תבוא; צ"ח 
אין  ארויסגעשריבן  שטייען  וואס   (98)
תורה, און נאך צוויי וואס זענען מרומז 
אין פסוק (דברים כח לא): "גם כל חלי וכל 

מכה".
ליזענסק  פון  אלימלך  ר'  רבי  הרה"ק 
די  פון  פארבינדונג  דעם  ערקלערט 
פון  ראטעווען  זאל  עס  ברכות  מאה 
טייטש  ער  וואס  דעם  מיט  מגיפות  די 
דעם פסוק (בראשית כו יב): "ויזרע יצחק 
מאה  ההיא  בשנה  וימצא  ההיא  בארץ 
אנגעפלאנצט  ער   – "'ויזרע'   – שערים" 
קדושה.  און  יראה  מענטשן  די  אין 
'וימצא בשנה ההיא מאה שערים' – דיך 
זאגן  דארף  מענטש  א  אז  לערנען  צו 
מאה ברכות יעדן טאג (מנחות מג ב). און 

זיי זענען אנטקעגן די הונדערט נפשות 
און  טאג,  יעדן  געשטארבן  זענען  וואס 
ע"ה  המלך  דוד  האט  דעם  אנטקעגן 

מתקן געווען די מאה ברכות".
אלימלך:  ר'  רבי  דער  שרייבט  אזוי  און 
אנפלאנצן  טוהט  וואס  צדיק  דער  "און 
איז  מענטשן,  די  אין  יראה  און  קדושה 
דערלעבט,  זיי  וואלט  ער  גלייך  ווי  עס 
תיקון  א  ער  ברענגט  דעם  דורך  און 
ווייל  שערים,  מאה  באקאנטע  די  אויף 
ספעציעלן  א  האט  מענטש  יעדער 
אים  פאר  געאיינציגט  איז  וואס  טויער 
און דער וואס איז עס מקיים טוהט ער 
טויער...  ספעציעלן  דעם  פאררעכטן 
זאגט  ער  וואס  ברכה  יעדע  דורך  ווייל 
עפענט ער איין טויער פון די הונדערט 
ווערן  וואס  טויערן  אויבערשטע 
בריכות  ד.מ.  ברכות,  מאה  אנגערופן 

העליונים..." ('נועם אלימלך' תולדות).

הונדערט מושלם'דיגע היטער'ס 
אקעגן די צרות

אין  צוגערירט  אביסל  נאר  האבן  מיר 
די  פון  גרויסקייט  געוואלדיגע  די 
תקנה פון די 'מאה ברכות', אבער דער 
אן  בשלימות  זיין  נישט  וועט  ארטיקל 
וויכטיגע  א  ברענגען  אראפ  זאלן  מיר 
דערמאנונג; ענטפערן אמן איז משלים 
די ברכה (זוה"ק עקב רעא א), 'אמן' איז א 
טייל פון די ברכה, און דורך דעם איז די 
ברכה חשוב'ער (רמ"א או"ח קסז ב; משנ"ב 
ברכה,  די  פון  זיגל  די  איז  'אמן'  כ),  שם 
האט  וואס  דאקומענט  א  ווי  אזוי  און 
קיין  נישט  עס  האט  זיגל  קיין  נישט 
זיגל'ט  אמן  ענטפערן  אויך  אזוי  ווערד, 
שטארקייט  א  איר  געבט  און  ברכה  די 

(רבנו בחיי שמות יד לא).

כח  די  אז  געלערנט  האבן  מיר  אויב 
ספעציעל  און  ברכות,  מאה  די  פון 
פון  באשיצן  צו  איז  השחר,  ברכות  די 
צרות, וועט דאך זיכער אסאך גרעסער 
סגולה  זייער  ווערן  שטערקער  און 
א  אויף  ווערן  געזאגט  וועלן  זיי  ווען 
א  מיט  געזיגלט   – אופן  שלימות'דיגע 

'אמן'.
וואס  ברענגען  אראפ  פאסיג  איז  אויך 
דער חיד"א ברענגט אין זיין ספר 'מדבר 
ניינציג  די  אויך  אז  אמן),  (ערך  קדמות' 
חכמים  די  ווי  אזוי  טאג  יעדן  אמן'ס 
א  האט  יח)  (תיקו"ז  געווען  מתקן  האבן 
און  שמירה  אויף  סגולה  ספעציעלע 
ערציילונג  די  ווי  אזוי  און  באשיצונג, 
פרוי  א  פון  דארט  ברענגט  ער  וואס 
געוואלט  איר  האבן  מזיקים  די  וואס 
געראטעוועט  איז  זי  און  שעדיגן, 
יענעם  אין  האט  זי  ווייל  נאר  געווארן 
פון  תקנה  די  אויף  געווען  מקפיד  טאג 

די ניינציג אמנים.

טייערער איד!
ווען דו ביזסט מזכה דיין חבר מיט זאגן 
ברכות השחר ווי עס דארף צו זיין, עס 
פארן  לויב  שלימות'דיגע  א  זיין  זאל 
עס  ווי  אזוי  און  וועלט,  דער  פון  קעניג 
אמן  קיין  אן  ברכה  א  אז  באקאנט  איז 
איז ווי א אורטייל אן קיין זיגל, זאלסטו 
פארמערן  טוהסטו  דעם  מיט  אז  וויסן 
לעבן,  אים  פאר  אויך  און  דיר  פאר 

שמירה און באשיצונג.
ברכה  שלימות'דיגע  א  געדענק, 
א  אויף  סגולה  שלימות'דיגע  א  איז 

שלימות'דיגע באשיצונג!

ברכות השחר 
מיט א חברותא תעתענה אמונים 

מיט ענ

בבררכ
מיממ ם 


