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לויבן ה‘ אויף די גוט‘ס פון דער קעניג
”ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהִמָּטּה" (מז לא)

פאר  [אויף  ליה"  סגיד  בעידניה  תעלא   – ִיְׂשָרֵאל‘  ”‘ַוִּיְׁשַּתחּו 
’ַעל  קעניג];  איז  ער  ווען  בוקן  זיך  מען  דארף  פוקס  די 
רֹאׁש ַהִמָּטּה‘ – ער האט זיך אויסגעדר ייט צו די זייט פון די 

שכינה" (רש"י).
פון אנהויב רש"י זעהט אויס אז יעקב האט זיך געבוקט צו 
ער  אויס  זעהט  ווייטער  ווערטער  רש"י‘ס  פון  אבער  יוסף, 
האט געוואלט זיך בוקן צו די שכינה, פארוועמען האט זיך 

יעקב געבוקט?
זאגט רבי שלמה קלוגער:

דארף   – מענטש  א  סתם  פון  טובה  א  באקומט  וואס  דער 
די  האט  ער  ווייל  דעם,  אויף  זיין  טובה  מכיר  אים  ער 
מעגליכקייט באשליסן צי ער זאל אים גוט‘ס טוהן צי נישט. 
אבער דער וואס באקומט א טובה פונעם קעניג, דארף ער 
אים נישט מכיר טובה זיין דערויף, ווייל דאס קומט פונעם 
 אויבערשטן אליין, אזוי ווי עס שטייט (משלי כא א): ”ֶלב ֶמֶל

ְּבַיד ה‘ ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ַיְחּפֹץ ַיֶּטּנּו".
מיט דעם קען מען טייטשן די ווערטער פון רש"י: ווען יוסף 
האט אנגענומען די געבעהט פון זיין פאטער אים באערדיגן 
אין ארץ כנען, האט יעקב געוואלט לויבן ה‘ אויף דעם, און 
צוליב דעם האט ער זיך אויסגעדרייט צו די ריכטונג פון די 
שכינה און האט געדאנקט. און פארוואס נישט פאר יוסף? 
”תעלא  און  קעניג,  א  פאר  געהאלטן  אים  האט  ער  ווייל 
בעידניה סגיד ליה", און אויב ער איז א קעניג – האט דאך 
השי"ת איבערגערעדט זיין הארץ ער זאל אים וועלן גוט‘ס 

’אמרי שפר‘ טוהן. 

וויאזוי בענטשט מען די קינדער?
”ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיִמינֹו ַוָּיֶׁשת ַעל רֹאׁש ֶאְפַרִים ְוהּוא ַהָּצִעיר 

ה" (מח יד) ְוֶאת ְׂשמֹאלֹו ַעל רֹאׁש ְמַנּׁשֶ
רבי יעקב עמדין ברענגט דעם באקאנטן מנהג צו בענטשן 
די  בשעת  אז  צו,  לייגט  ער  און  שבת-ביינאכט,  קינדער  די 
ברכה זאל דער פאטער לייגן זיינע צוויי הענט אויף די קאפ 
פון זיין זון, אזוי ווי די כהנים הייבן אויף זייערע צוויי הענט 
ביי ברכת כהנים. און פרעג נישט א קשיא פון דעם וואס מיר 
טרעפן אז יעקב אבינו האט געלייגט נאר איין האנט אויף די 
קעפ פון זיינע אייניקלעך, ווייל ער האט נישט געהאט קיין 
אנדערע וועג, צוליב דעם וואס ער האט געוואלט בענטשן 
זיי צוויי צוזאמען, כדי עס זאל זיך נישט שטארק אנמערקן 
אז ער מאכט חשובער אפרים פון מנשה דעם בכור, אזוי ווי 
עס וואלט זיך באמערקט ווען ער בענטש פריער אפרים און 

נאר נאכדעם מנשה.
ער  אז  געברענגט  ווערט  גר"א  פונעם  נאמען  אין  דאקעגן 
האט זיך געפירט צו וואונטשן מיט איין האנט אליין, ווייל 
כפיו  את  הנושא  ’זר  ב)  כד  (כתובות  גמרא  די  אין  שטייט  עס 
עובר בעשה‘. און אזוי דערציילט אויך רבי ברוך עפשטיין 
אז  מענטש  באגלייבטער  א  פון  געהערט  האט  וואס 

מו"ץ  דער  לנדא,  הגרי"ח  געבענטשט  האט  גר"א  דער  ווען 
פון ווילנא, ביי זיין חופה, האט ער ארויף געלייגט נאר איין 
מיט  מנהג  זיין  ערקלערט  האט  און  קאפ,  זיין  אויף  האנט 
דעם וואס מיר טרעפן נישט א ברכה מיט צוויי הענט נאר 

ביי כהנים אין בית המקדש.
’בית יעקב‘ הנהגת סידור ליל שבת אות ז; סידור הגר"א 
סדר ליל שבת; ’תורה תמימה‘ נשא אות קלא 

קינדער,  די  בענטשן  פון  מנהג  דעם  איבער  רעדן  מיר  ווען 
איז פאסיג אראפברענגען די ווערטער פון רבי אליעזר פאפו 

בנוגע די ברכה פון די עלטערן:
צו  אנשטרענגן  און  באמיעהן  זייער  זיך  דארף  מענטש  ”א 
ווייל  מאמע,  זיין  און  טאטע  זיין  פון  ברכה  א  באקומען 
זאל  עס  מסוגל  שטארק  איז  ברכה  זייער  וואס  אויסער 
מיטן  און  ליבשאפט  מיט  וואונטשן  זיי  ווייל  ווערן  מקויים 
פון  מצוה  די  מקיים  אויך  דעם  מיט  ער  איז  הארץ,  גאנצן 
כיבוד אב ואם. און חז"ל זאגן (ראה זוהר תולדות קמו ב) אז אלעס 
גוט‘ס און די קעניגרייך וואס עשו‘ס קינדער האבן אויף דער 
וועלט, איז ווייל עשו האט געהאלן טייער די ברכה פון זיין 
אוועק  האבן  יעקב  וואס  נאך  טרעפן  מיר  ווי  אזוי  טאטע, 
ְצָעָקה  ”ַוִּיְצַעק  לד):  כז  (בראשית  שטייט  ברכות,  די  גענומען 

ְּגדָֹלה ּוָמָרה ַעד ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו ָּבֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִבי".
’פלא יועץ‘ ערך ברכות

דערמאנען א מענטש‘ס נאמען ביי א מצוה
”ְּבסָֹדם ַאל ָּתבֹא ַנְפִׁשי ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכבִֹדי" (מט ו)

יעקב  אז  ה)  צח  (ב"ר  חז"ל  פון  ווערטער  די  ברענגט  רש"י 
די  ביי  נאמען  זיין  דערמאנען  נישט  מ‘זאל  געבעהטן  האט 
מחלוקת פון זיין אייניקל קרח ווען ער וועט זיך קריגן אויף 
משה און אהרן. נאר ווען דער פסוק איז מייחס די קינדער 
פון קרח אז זיי האבן געזינגען אין בית המקדש (דה"י א‘ ו כב-

כג), דארט ווערט דערמאנט יעקב‘ס נאמען אויף זיי.
ווערט  וואס  מנהג  דעם  ברענגט  ב)  קלט  (או"ח  רמ"א  דער 
תורה  די  צו  אויפרופן  מ‘זאל  ראשונים  די  אין  דערמאנט 
דעם מענטש מיט זיין נאמען און מיט זיין פאטער‘ס נאמען. 
אבער דער חיד"א שרייבט אז דער מנהג פון די בני ירושלים 
שמש  דער  נאר  נאמען,  א  מיט  אויפרופן  נישט  געווען  איז 
נישט  יענער  וועט  טאמער  שטילערהייט,  מעלדן  קומט 
דעם  אז  א)  נה  (ברכות  זאגן  חכמים  די  און  זיין,  עולה  וועלן 
ווערן  נישט  גייט  ער  און  תורה  די  צו  אויף  מ‘רופט  וואס 

פאר‘קורצ‘ערט זיינע יארן.
שרייבט  טשענסטחויב  פון  רב  דער  וויינגאט  ישכר  רבי 
די  אויסגערעכנט  ווערן  פסוקים  די  אין  וואס  דעם  פון  אז 
אז  כאטש  אבינו,  יעקב  פון  יחוס  די  מיט  קרח  פון  קינדער 
מען  קען  יעקב,  פון  אפשטאמיגע  זענען  זיי  אז  ווייסן  אלע 
זיך ארויס לערנען אז עס איז דא א ענין און א חשיבות יא 
דערמאנען דעם נאמען פון א מענטש ביי א דבר מצוה, און 

דאס איז דער מקור פון די בני אשכנז וואס רופן אויף צו די 
תורה מיטן נאמען און מיטן טאטנ‘ס נאמען.

שו"ת ’חיים שאל‘ סי‘ יג; ’פתחו שערים‘, שו"ת סי‘ יח

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

פע ם
"אמן" - דער רוף פון אמונה פון דורי דורות

ְּבַאֲחִרית  ֶאְתֶכם  ִיְקָרא  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָלֶכם  ְוַאִּגיָדה  ”ֵהָאְספּו 
ַהָּיִמים" (מט א)

ממנו  ונסתלקה  הימין,  קץ  לבניו  לגלות  יעקב  ”ביקש 
שכינה. אמר: ’שמא חס ושלום יש במטתי פסול, כאברהם 
שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק, שיצא ממנו עשו?‘ אמרו 
שעה  באותה  אחד‘...  ה‘  אלהינו  ה‘  ישראל  ’שמע  בניו:  לו 
לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ’ברוך  ואמר:  אבינו  יעקב  פתח 

ועד‘" (פסחים נו א). 
א  יקר  ברבי  יהודה  רבינו  צו  לייגט  גמרא  די  אויף 

וואונדעליכער אויפדעקונג:
ווען די קינדער פון יעקב האבן זיך איבערגעצייגט אז זייער 
פאטער וועט זיי נישט קענען אנטפלעקן דעם קץ, בעפאר 
זיי האבן געזאגט: ”שמע ישראל", האבן זיי צוגעלייגט און 
געזאגט: ”א-ל מלך נאמן!". ד.מ.: טראץ מיר וויסן נישט 
אונזער  מיט  גלייבן  מיר  און  זיך  מיר  פארלאזן  קץ,  דעם 
זיין  צו  באגלייבט  איז  אויבישטער  דער  אז  הארץ  גאנצע 

צוזאג און וועט אונז אויסלייזן ווען ער וועט וועלן.
קומט אויס אז דער מנהג פון זאגן ”א-ל מלך נאמן" פאר 
קריאת שמע (ראה טור ושו"ע או"ח סא ג), איז זיין יסוד ביי דער 
קינדער,  זיינע  פון  געזעגנט  זיך  האט  יעקב  וואס  מעמד 
וואס דאס איז אויך דער מקור פון זאגן ”ברוך שם..." נאך 
קריאת שמע. (אבער זעה אין טור (או"ח סא) וואס ברענגט 
אין נאמען פון דער רמ"ה וואס שרייבט אויף דעם מנהג 
פון זאגן ’א-ל מלך נאמן‘ פאר קריאת שמע: ”נישט יעקב 
האט עס געזאגט, און נישט זיינע קינדער, און נישט משה 

האט עס געזאגט...").
איז  קינדער  יעקב‘ס  פון  ’אמונה‘  פון  רוף  שטארקע  די 
בעצם דער סוד פון די ווארט אמן‘. ווייל אזוי שטייט אין 
’א-ל מלך  גמרא (שבת קיט ב): ”מאי אמן? אמר רבי חנינא: 
’אמן‘ זענען אקעגן  נאמן‘". די דריי אותיות פון די ווארט 
רש"י  ווי  אזוי  און  נאמן",  מלך  ”א-ל  ווערטער:  דריי  די 
ערקלערט (שם) אז דער וואס ענטפערט אמן ”זאגט עדות 
און  נאמן‘",  מלך  ’א-ל  א  איז  ער  אז  באשעפער  זיין  אויף 
תוספות (שם ד"ה א"ר) לייגט צו אז מ‘דארף טראכטן פון די 

ווערטער בשעת‘ן ענטפערן אמן.
אווריטש  פון  דב  אברהם  רבי  געטייטש  האט  דעם  מיט 
מן  יותר  אמן  העונה  ”גדול  ב):  נג  (ברכות  חז"ל  מאמר  דעם 
העולם‘,  מלך  ’אלוקינו  הברכה  לשון  דעם  ביי  המברך": 
נעמט זיך אונטער דער מברך דעם עול מלכות שמים, און 
רופט אויס אז דער אויבישטער איז דער ’א-ל‘ און ’מלך‘, 
אבער דער וואס ענטפערט לייגט צו און דערקלערט אז 
גערעסער  ער  איז  דעם  צוליב  און  ’נאמן‘,  א  אויך  איז  ער 

פון דער מברך. 
’פירוש התפילות והברכות‘ עמ‘ ט; מהרש"א ח"א שבת קיט ב, סנהדרין קי ב; 
’בת עין‘ פר‘ ויקהל; ’אבני שלמה‘ ח"ב עמ‘ יט

אויף  זיין  מקפיד  'אמן'.  בגימטריה  איז  'מלאך' 
ענטפערן אמן פארזיכערט א שמירה און א שיצונג 
פון אלעם שלעכטן, אזוי ווי עס שטייט (תהילים לד 

ה): ”חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם".
('אלף בינה' [פון ר"י אבוחצירא] תהילים לד ה)

נלב"ע כ' בטבת תר"ם.
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אשר  הרב  דערציילט  האט  ערציילונג  פאלגנדע  די 
אנשיל כ"ץ שליט"א גאב"ד ’חרדים‘, וואס טוהט שוין 
צושטעלן  פון  אויפגאבע  הייליגע  די  אין  יארן  אסאך 

כשר‘ע עסן פאר די אידישע הייזער.
שטאב  די  ענטפאנגען  האט  קאנג‘  ’האנג  גרויסע  די 
איר  מיט  כ"ץ,  הרב  פון  שפיץ  אין  משגיחים  די  פון 
גרויסע טרעפיק. עטליכע לאנגע רייע‘ס פון מאשינען 
די  ווען  גאסן,  רוישיגע  די  אין  געשלענגלט  זיך  האבן 
דרייווער‘ס פייפן אן קיין אויפהער און עס הערט זיך 

שטארק אינצווישן די ריזיגע הייזער.
פאר  געווען  באקאנט  איז  קאנג‘  ’האנג  געגנט  די 
דארטן  זענען  וואס  משגיחים,  די  פון  שטאב  די 
אנגעקומען כדי צו קענען פראדוצירן אין די דארטיגע 
יו"ט  אויף  פראדוקטן  כשר‘ע  וויכטיגע  פארבריקן 
זיי  וואס  יארן  שוין  זיך.  דערנענטערט  וואס  פסח 
עס  וואס  ’געדולד‘  פון  מדה  די  צו  צוגעוואוינט  זענען 
פעלט זיך אויס דארטן זייער וויכטיג צוליב די לאנגע 
טרעפיק‘ס וואס שלענגלען זיך דארט שטענדיג. אבער 
דאס מאל האבן זיי נישט געהאט קיין געדולד, און א 
גאנצע צייט האבן זיי געקוקט אויף די ווייזער‘ס פון די 
זייגער וואס האבן זיך קוים געדרייט, ווען זיי האפן אז 

דער לאנגער טרעפיק וועט זיך שנעל עפענען.
איז  פראדוקטן  פסח‘דיגע  כשר‘ע  די  צוגרייטן  דאס 
טעג  עטליכע  פון  ארבעט  א  מיט  פארבינדן  געווען 
אין א צי, א פראצעדור וואס מ‘קען נישט אפשטעלן 
זעלבער  דער  אין  האט  פאבריק  דער  ווייל  אינמיטן. 
האט  פראדוקטן,  חמץ‘דיגע  ארויסגעגעבן  אויך  צייט 
מען צוליב דעם געמוזט דארט אכטונג געבן פיר און 
צוואנציג שעה אן קיין אויפהער, כדי זיין פארזיכערט 
אז קיין שום ברעקל חמץ אדער א נישט כשר‘ע שפייז 
די  מיט  ווערן  אויסגעמישט  נישט  אומוועלנדיג  זאל 

פסח‘דיגע פראדוקטן.
זיין,  צו  דארף  עס  ווי  געגאנגען  וואלט  אלעס  אויב 
ווערן  געענדיגט  געדארפט  פראצעדור  די  וואלט 
משגיחים  די  אז  צייט  גענוג  אינדערפריה,  פרייטאג 
באוואוינטע  א  צו  פארן  אניאגן  קענען  נאך  זאלן 
איבער  זיין  פלאנירט  זיי  האבן  דארט  געגנט,  אידישע 
זיי  פאר  ספעציעל  מ‘האט  וואס  אכסניה  די  אין  שבת 
באשטעלט. אויב נישט – וועלן זיי זיך מוזן אויפהאלטן 
גויים  די  צווישן  פארבריק,  ריזן  דעם  אין  שבת  דעם 
קאנזערוון  די  פון  פיש  עסן  אויגן,  שמאלע  די  מיט 
קיין  נישט  אינגאנצן  מצות.  אויף  ’המוציא‘  זאגן  און 

בא‘טעמ‘טע זאך.
קיין  געווען  נישט  איז  שבת  צו  שייך  ס‘איז  וואס 
מאכן  זיין  געצווינגען  זיי  וועלן  הכל‘  ’סך  פראבלעם, 
די  צווישן  ’נשמת‘  דאווענען  און  וויין  אויף  קידוש 
ריזיגע פייפ‘ס און פעסער און אנדערע מאשינען... און 
זיך דארטן באווייזן אויך אין לויף שבת, כדי אז חלילה 
עסנווארג  פסח‘דיגע  די  אין  אריינקומען  נישט  זאל 

עפעס א משהו חמץ. 
יעצט זענען זיי ’סטאק‘ אינמיטן דעם לאנגן טרעפיק, 
זיך  וועט  ארבעט  די  וואס  דעם  איבער  טראכטן  זיי 
זיין  וועט  וואס  און  געראכטן,  ווי  שפעטער  אנהויבן 
וועלן  זיי  וואו  שבת,  קומענדיגן  דעם  אין  דעם  צוליב 
די  זיך  דערקענט  עס  געפינען...  זיך  דעמאלטס 
האבן  זיי  אבער  פנימ‘ער,  זייער  אויף  אנגעצויגנקייט 
זייער  אויפהויבן  אויסער  טוהן,  געקענט  גארנישט 
זאל  טרעפיק  די  אז  געבעהט  א  מיט  הימל  צום  אויגן 
ענדיגן  קענען  זאלן  זיי  און  עפענען  שנעלער  ווי  זיך 

זייער אויפגאבע ביז ווען די שבת קומט אן.
שעה‘ן  עטליכע  נאך  הילף,  אויבערשטנ‘ס  מיטן 
אויטא  זייער  און  טרעפיק,  דער  געעפנט  זיך  האט 
דער  פון  ריכטונג  די  צו  שנעל  פארן  אנגעהויבן  האט 
באלד  זיי  האבן  אנגעקומען,  זענען  זיי  ווען  פאבריק. 
האבן  זיי  צוגרייטונגען,  ריכטיגע  די  מיט  אנגעהויבן 
ריין געמאכט די אלע מאשינען, מ‘האט אויסגעלערנט 
אלעס  היטן  פון  וויכטיגקייט  די  ארבעטער  די  פאר 
ריין א.א.וו., און ביז א קורצע צייט האבן די מאשינען 

אנגעהויבן ארבעטן.
פון  וואלקן  א  האט  טעג  קומענדיגע  די  פון  לויף  אין 
די  פון  באציאונג  אין  משגיחים  די  באגלייט  זארג 
געגרייט  זיך  האבן  זיי  וואס  טראץ  שבת.  קומענדיגע 
זיי  אויב  אראפשלינגען  נישט  זיי  האבן  דעם,  אויף 
צווישן  שבת  אויף  איבערבלייבן  דארפן  טאקע  וועלן 

די גרויסע מאשינען אין פאבריק.
האבן  משגיחים  די  פון  שטאב  די  און  כ"ץ  הרב 
געדאוונט אז זייער ארבעט זאל זיך פארענדיגן בעפאר 
די שבת קומט צו גיין, און זייער תפילה איז אגענומען 
זיך  האט  שבת  בעפאר  שעות  געציילטע  געווארן. 
פעסער  די  ווען  נאר  אבער  ארבעט.  זייער  געענדיגט 
זענען געווען פאר‘זיגל‘ט וואו עס דארף צו זיין, האט 

די  האבן  ענדליך  אנגעצויגנקייט,  זייער  נאכגעלאזט 
משגיחים געקענט צופרידענערהייט שמייכלען.

אין אזא שפעטע שעה איז נישט איבערגעבליבן פאר 
הרב כ"ץ א אנדערער וועג ווי צו זיך פארבינדן מיטן רב 
זאל  ער  בעהטן  אים  און  קהילה  די דערנעבנדיגע  פון 
מסכים זיין זיי צו רופן אלץ געסט ביי אים אויף שבת.

אויפן  געענטפערט  פריינטליך  האט  רב  דער 
עס  ווער  געהערט  האט  ער  ווען  און  טעלעפאון, 
קומט, איז שיער זיין נשמה ארויסגעפלויגן פון גרויס 
התרגשות; ”איך גלייב נישט! איך גלייב נישט!" – האט 
דער רב אויסגערופן מיט באגייסטערונג. ”זיכער זאלן 
ענק קומען!" – האט ער געזאגט מיט א אפענע פרייד, 
און הרב כ"ץ וואס האט נישט פארשטאנען וואס איז 

די גרויסע שמחה, האט געוואלט פארשטיין.
”יעצט איז נישט קיין צייט פון צו רעדן. די שבת קומט 
שוין באלד צו גיין, אונז ווארטן מיר אויף ענק, קומט‘ס 
שנעל דא אהער און מיר וועלן שמועסן!" – האט דער 
דארטיגער רב פארענדיגט דעם שמועס, און די שטאב 

האט זיך ארויסגעלאזט אויפן וועג.
משגיחים  די  און  כ"ץ  הרב  איז  אנקומען  ביים  באלד 
דער  און  פרייד,  גרויס  מיט  געווארן  ענטפאנגען 
וואונדערליכע  זיין  דערציילט  זיי  האט  רב  דארטיגער 
ערציילונג וואס זיי זענען געווען אין דעם שותפים אן 

זיי זאלן וויסן פון דעם:
”פאר א חודש צוריק איז געבוירן געווארן א יונגעלע 
א בכור ביי איינס פון די פאמיליע‘ס פון די קהילה. די 
אין  געווען  מחזק  זייער  לעצטנ‘ס  זיך  האט  פאמיליע 
אידישקייט, און דער פאטער וויל טוהן פאר זיין זוהן 
א ’פדיון הבן‘ ווי עס דארף צו זיין. אין אונזער קליינע 
קהילה, וואס איז צוזאמגעשטעלט פון אידן וואס האבן 
זיך נאר לעצטנ‘ס צוריק געקערט צו אידישקייט, איז 
’האב  רב,  דארטיגער  אלץ  איך,  און  כהן,  קיין  נישטא 

איך מיך געבראכן קאפ‘ צו קענען טרעפן א כהן.
דעם קומענדיגן מוצאי שבת וועט דער קינד אלט ווערן 
דרייסיג טעג. און אזוי, אין לויף פון דער לעצטע וואך 
האב איך אלעס געטוהן וואס איך האב געקענט; איך 
האב  איך  טעלעפאנען,  צענדליגער  אויפגעהויבן  האב 
געסט  די  צווישן  פון  כהן  א  פארשאפן  צו  פראבירט 
נאנט  פון  פראבירט  האב  איך  דא,  זיך  געפונען  וואס 
און פון ווייט, אבער עס איז גארנישט געווארן. קיינער 
פון די כהנים וואס מיט זיי האב איך געשמועסט האט 

נישט מסכים געווען צו קומען אויף שבת.
געוואוסט  נישט  האב  איך  פארלוירן,  געווען  בין  איך 
וואס צו טוהן; א פאמיליע וואס הייבט יעצט אן אירע 
ערשטע שפאנען אין די אידישע וועלט וויל אפרעכטן 
נאנט,  זייער  איז  צייט  דער  הבן,  פדיון  פון  מצוה  די 

אבער א כהן איז נישטא.
ווען עס האבן זיך געענדיגט די אלע באמיאונגען איז 
אנגעקומען די פלאץ און דער צייט פון דאווענען. איך 
האב אויפגעהויבן מיינע הענט צום באשעפער און איך 
האב געבעהטן מיט די מערסטע איינפאכע ווערטער: 
האב  איך  כהן.  א  טרעפן  מוז  איך  עולם,  של  ’ריבונו 
געטוהן אלעס וואס איך האב געקענט טוהן, אבער עס 
איז גארנישט געווארן. איך בעהט פון דיר, ריבונו של 
עולם דו זאלסט מיר שיקן א כהן, איך האב נישט קיין 

אנונג וויאזוי, אבער דו ביזסט דאך דער כל יכול...‘.
האב  איך  נאר  ווי  פאסירט!  האט  אומגלויבליכע  דאס 
געענדיגט דאווענען האב איך באקומען א טעלעפאון 
רוף פון דיר; איך האב אויפגעהויבן, און פון די אנדערע 
זייט פון די ליין... א כהן! איך האב נישט קיין ספק אז 
האט  ער  מיר,  צו  געשיקט  דיך  האט  באשעפער  דער 

צוגעהערט מיין תפילה און מיר ערלעדיגט א כהן.
אין מוצאי שבת, ווען דו וועסט דינען אלץ כהן ביי די 
נישט  ביזסט  דו  אז  וויסן  זאלסטו  פדיון-הבן,  שמחת 
געווארן  געשיקט  איז  וואס  מלאך  א  נאר  כהן,  א  נאר 
גערירטע  זיינע  געענדיגט  רב  דער  האט   – הימל"  פון 

ווערטער.
הבן‘,  ’פדיון  די  געווארן  אפגעראכטן  איז  שבת  מוצאי 
ווען אלע אנוועזנדע אויפן פלאץ זענען באגייסטערט 
אויסער  נס.  וואונדערליכן  דעם  הערן  צו  געווארן 
האט  כהן,  אלץ  געדינט  האט  כ"ץ  הרב  וואס  דעם 
א  צו  צוגעברענגט  פלאץ  דער  אויף  אנוועזנהייט  זיין 
דעם  מיט  לעבן  צו  חיזוק  פאקטישע  און  לעבעדיגע 
כח פון תפילה, וויאזוי עס קען אקעגן אלע אויסזוכטן 
צושטעלן, א מיוחס‘דיגער כהן, פונקט אין די פאסיגע 

צייט, אין א פארווארפענע אידישע קהילה.

’פניני פרשת השבוע‘ נח תש"פ

וואס זוכט א כהן אין ’האנג קאנג‘?! זיכוי הרבים מיט ענטפערן אמן

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

א זוכט אס
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’מהמברך ומהעונה יתקלס עילאה‘
ווען מיר קומען אראפשטעלן און ערקלערן 
אויס  זעהט  ’אמן-גבאי‘  א  פון  תפקיד  דעם 
א  מיט  קאנצענטרירן  עס  קענען  מיר  אז 
קורצע אויסדרוק: ’מזכה הרבים‘. אויף דעם 
מזכה הרבים זאגן די חכמים (ב"ב ט א): ”גדול 
המעשה יותר מהעושה", און אויף ענטפערן 
אמן  העונה  ”גדול  ב):  נג  (ברכות  שטייט  אמן 
יותר מהמברך", אויב אזוי ווי גרויס איז דער 

’המעשה‘ ביים ענטפערן ’אמן‘...
און אזוי ווי דער ’פלא יועץ‘ שרייבט איבער 
די  מיט  רבים  דעם  זיין  מזכה  פון  ענין  דעם 

מצוה פון ענטפערן ’אמן‘:
”און ווייל עס שטייט: ’אל תמנע טוב מבעליו 
בהיות לאל ידך לעשות‘, ווי שטארק דארף 
ברכות  די  זאגן  געבן  אכטונג  מענטש  דער 
דא  זענען  עס  אויב  קול,  אויפן  הויעך 
פארמייד  ענטפערן,  ווילן  וואס  מענטשן 
עס  וועט  אים  פאר  און  דעם,  פון  נישט  זיי 
מצוה  געוואלדיגע  א  פאר  ווערן  גערעכנט 
יעדער  און  המזכה‘,  ’גדול  ווייל  צדקה,  פון 
מצוה,  דבר  א  צו  חבר  זיין  צו  ברענגט  וואס 
עס  האט  ער  כאילו  תורה  די  אים  רעכנט 
יתקלס  ומהעונה  ’מהמברך  און  געטוהן... 
עילאה‘, ד.מ. דורך דעם מברך און דער עונה 
זיי  און  געלויבט,  אויבישטער  דער  ווערט 
וועלן געבענטשט ווערן מיט גוטע ברכות..."

דער וואס איז מזכה א צווייטן – 
כאילו ער מאכט אים לעבעדיג

די  איבער  זיין  מאריך  אסאך  קענען  מיר 
מעלה פון די מזכי הרבים, אבער עס קוקט 
אויס אז עס איז נישט פארהאן גרעסער פון 
”כל  יח):  ה  (אבות  חכמים  די  פון  הבטחה  די 

המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".
שטייט,  א)  קכט  דף  (שמות  הקדוש  זוהר  אין 
גרויס  ווי  געוואוסט  מענטש  א  וואלט  אויב 
איז  וואס  דער  פון  נוצן  די  און  זכות  די  איז 
מזכה זיינ‘ס א חבר מיט א מצוה, וואלט ער 
נאכגעלאפן יעדע געלעגנהייט צו מזכה זיין 
נאך  לויפט  וואס  איינער  ווי  אזוי  חבר,  זיין 

דאס לעבן.
(ערך  יועץ‘  ’פלא  דער  שרייבט  אזוי  און 
מצוה  די  גרויס  אזוי  איז  עס  ”אויב  הצלה): 
כמה  אחת  על  דאך  איז  נפשות,  הצלת  פון 
וכמה... איינער וואס איז מזכה זיין חבר אויף 
געזאגט  האבן  חז"ל  די  ווייל  מצוה.  דבר  א 
עס  איז  זינדיגן  איינעם  מאכט  וואס  דער  אז 
דער  אויך  אזוי  אים,  הרג‘עט  ער  ווי  מער 
וואס איז מזכה א צווייטן איז עס מער ווי ער 

ראטעוועט זיין לעבן".

אוועק געבן פון זיין צייט 
פאר אנדערע

עס זענען באקאנט די ווערטער פונעם ’אור 
החיים‘ הקדוש (דברים כב א):

אויפן  גיי  איך  זאגן,  נישט  זאל  מענטש  ”א 
דרך התורה והמצוות, און גענוג, מיין זעהל 
יעדער  נאר  ניין,  געראטעוועט,  איך  האב 
מענטש איז מחויב מזכה זיין דעם רבים מיט 
אלע ענינים פון די תורה און צוריק ברענגען 
אידן צו די שויס פון זייער פאטער אין הימל. 
און דאס לערנט מען ארויס פון די מצוה פון 
השבת אבידה, אויב עס איז דא א חיוב צוריק 
אז  זיכער  איז  איד,  א  פון  פארמעגן  די  געבן 
עס איז דא א חיוב צוריק ברענגען א איד צום 

אויבערשטן".
ספר  באקאנטער  זיין  אויף  הקדמה  די  אין 
’שערי יושר‘ איז דער גאון רבי שמעון יהודה 
הכהן שקאפ מאריך אין דעם חוב וואס ליגט 
צווייטן,  א  אויף  זארגן  זאל  איד  יעדן  אויף 
און אינמיטן זיינע ווערטער שרייבט ער: עס 
ליגט א חוב אויפן מענטש זאל אוועק געבן 
פון זיין צייט אויף די גוט‘ס פון אנדערע, און 
ציל  דער  פון  שורש  און  יסוד  גאנצער  דער 
פון אונזער לעבן, אז אונזער גאנצע ארבעט 
און פלאג זאל זיין געווידמעט פאר די גוט‘ס 

פונעם ציבור.
עפעס  מיט  זיך  מיר  וועלן  דעם  מיט  און 

זיין  וואס  הוא  ברוך  הקדוש  צו  צוגלייכן 
גאנצע מי ביי די בריאה, און אין יעדע מינוט 
וואס ער האלט אונטער דער וועלט, אלעס 
איז געווידמעט לטובת די באשעפענישן. און 
אז  אונז  פון  באשעפער  דער  אויך  וויל  דאס 
זיין  שטענדיג  זאלן  מעשים  אונזערע  אלע 

געווידמעט לטובת דעם כלל.

אלעס ווערט גערעכנט 
אויפן זכות פון דער מזכה

אזוי ווי עס איז אראפ געברענגט געווארן אין 
ספעציעל  איז  אריינפיר,  די  ביי  ארטיקל  די 
גרויס די מעלה פון א מזכה את הרבים מיט 
עס  וואלט   – אים  נישט  ווען  וואס  מצוה  א 
פון  מער  נאך  און  געווארן.  געטוהן  נישט 
די  מזכה  נאר  נישט  איז  גבאי‘  ’אמן  א  דעם: 
וואס זאגן די ברכות מיטן משלים זיין זייערע 
ברכות, ווייל אסאך וואוילע מענטשן זאגן אז 
זיי  האבן  גבאים‘  ’אמן  די  פון  זכות  אין  נאר 
זוכה געווען זיך צו מחזק זיין אין די גאנצע 
ענין פון ענטפערן אמן, און אלע זכויות וואס 
קומען ארויס פון דעם, באציעהן זיך צו דעם 

וואס האט אנגעהויבן מיט די מצוה.
ענין  דעם  אין  ווערטער  פייערדיגע  פלאם 
שטייט אין ספר חובות הלבבות (שער אהבת 

השם פרק ו):

געווען  זוכה  האט  וואס  מענטש  א  אויך 
איז  ער  אז  ווייט  אזוי  זיין  צו  מתקן  זיך 
די  פון  מעלה  די  צו  נאנט  צוגעקומען  שוין 
צו  זכויות  זיינע  צו  נישט  קומען  נביאים, 
אנדערע  מחזק  און  מזכה  איז  וואס  איינער 
נאר  איז  וואס  דער  ווייל  השם.  עבודת  אין 
ווייניג,  זכויות  זיינע  זענען  מתקן,  אליין  זיך 
וואס  טובים  מעשים  די  נאר  מ‘רעכנט  ווייל 
וואס  דער  אבער  געטוהן.  האט  אליין  ער 
זכויות  זיינע  זענען  אנדערע  געהאלפן  האט 
אסאך אן קיין גרעניץ און קיין שיעור, ווייל 
וואס  די  פון  מעשים  אלע  די  אים  מ‘רעכנט 

האבן זיך מחזק געווען צוליב אים.

אלעס האט זיך געלוינט כדי צו 
מחזק זיין איין איד מיט אמונה

האט  שוואדראן  שלום  רבי  גאון   דער 
עד  א  פון  געהערט  האט  וואס  דערציילט 
מרן  פון  יארן  עלטערע  די  אין  אז  ראיה, 
ארויס  נישט  ווי  כמעט  ער  איז  חיים  החפץ 
איז  ער  ווען  דעסוועגן,  פון  הויז.  זיין  פון 
גאון  דעם  דורך  געווארן  געבעהטן  אמאל 
רבי חיים עוזר גראדזענסקי זצ"ל צו קומען 
כדי  ווילנא,  קיין  ראדין  וואוין-ארט  זיין  פון 
א  גאר  אין  עולם  דעם  מחזק  און  רעדן  צו 
וויכטיגע ענין פון די יסודות פון אידישקייט, 

האט דער חפץ חיים עס אנגענומען.
מיט גרויס מי און פלאג האט ער געמאכט די 
אוממענטשליכע  מיט  און  ווילנא,  קיין  וועג 
שבת- גע‘דרש‘נט  דארט  ער  האט  כוחות 

ביינאכט און אין שבת-אינדערפריה, אויסער 
דעם האט ער מוצאי שבת אויפגענומען דעם 

עולם.
געשטיפט  זיך  האבן  מענטשן  טויזנטער 
און  ברכה,  א  זיינ‘ס  צו  זיין  צו  זוכה  כדי 
איז  וואס  איינער  געווען  איז  זיי  צווישן 
חפץ  דער  אמונה.  אין  אפגעשוואכט  געווען 
האט  און  געווען  מרגיש  עס  האט  חיים 
אוועקגעגעבן פאר דעם עטליכע מינוטן ווען 
ער שמועסט מיט אים און אים מחזק געווען 
אין אמונה, ביז ער האט געשפירט אז זיינע 

ווערטער האבן אויפגעטוהן.
צימער  פון  ארויס  איז  מענטש  דער  ווען 
חפץ  דער  ווי  געהערט  אנוועזנדע  די  האבן 
”ישראל  שטילערהייט:  זיך  צו  זאגט  חיים 
פון  פארן  צו  געלוינט  זיך  האט  עס  מאיר, 
איין  זיין  מחזק  צו  כדי  ווילנא  ביז  ראדין 
זייער  איז  זאך  די  און  אמונה...".  מיט  איד 
טויזנטער  די  צווישן  פון  אינטערעסאנט: 
האט  חיים  חפץ  דער  וואס  מענטשן 
פונקט  ער  איז  ווילנא,  אין  געווען  מחזק 
וואס  איד  איין  פון  געווארן  איבערראשט 
ער האט זוכה געווען מחזק זיין מיט אמונה 

(’להגיד‘ ח"ג עמ‘ 209).

ברכות השחר 
מיט א חברותא תעתענה אמונים 

מי בים

בבררכ
מיממ ם 


