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וואו זעהן מיר אז יהודה האט געדאוונט?
ָדָבר   ַעְבְּד ָנא  ְיַדֶּבר  ֲאֹדִני  ִּבי  ַוּיֹאֶמר  ְיהּוָדה  ֵאָליו  ”ַוִּיַּגׁש 
ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני ְוַאל ִיַחר ַאְּפ ְּבַעְבֶּד ִּכי ָכמֹו ְּכַפְרעֹה“ (מד יח) 
זיך  האט  יהודה  ווען  ו):  צג  (ב“ר  מדרש  אין  טרעפן  מיר 
מיט  צוגעגרייט  זיך  ער  האט  יוסף  צו  דערנענטערט 
די  לכאורה,  תפילה.  און  מלחמה  פיוס,  זאכן:  דריי 
ערשטע צוויי זאכן טרעפן מיר אין פסוק, אזוי ווי רש“י 
ערקלערט דא אויפן פלאץ. אבער וואו טרעפן מיר אז 

ער האט געדאוונט?
זאגט רבי אלעזר אזכרי: 

אין אנהויב זיינע ווערטער האט ער צוויי מאל געזאגט 
ְּבָאְזֵני  ָדָבר   ַעְבְּד ָנא  ְיַדֶּבר  ֲאֹדִני  ”ִּבי   – ’ֲאֹדִני‘  ווארט  די 
ֲאֹדִני“, און מ‘קען זאגן אז ביים ערשטן ’ֲאֹדִני‘ האט ער 
ער  האט  אזוי  און  אויבערשטן,  אויפן  געהאט  אינזין 
האר  דער  דיר  פון  בעהט  איך   – ֲאֹדִני“  ”ִּבי  געדאוונט: 
עס  ָדָבר“   ַעְבְּד ָנא  ”ְיַדֶּבר  וועלט,  גאנצער  דער  פון 
דער  יוסף  ד.מ.   – ֲאֹדִני“  ”ְּבָאְזֵני  ווערן  אנגענומען  זאל 
געוועלטיגער אין מצרים, ווייל: ”ֶלב ֶמֶל ְּבַיד ה‘ ַעל ָּכל 

ֲאֶׁשר ַיְחּפֹץ ַיֶּטּנּו“ (משלי כא א).
אויך ווען עס האט אויסגעזעהן אז יהודה רעדט צו יוסף, 
האט ער אין זיין הארץ געדאוונט צום אויבערשטן, אזוי 
פסוק  אויפן  ב)  ג  ר“ה  (ח“א,  מהרש“א  אין  טרעפן  מיר  ווי 
 “ָמִים; ָואַֹמר ַלֶּמֶל (נחמיה ב ד-ה): ”ָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל ֱאֵקי ַהּׁשָ
הארץ  אין  אבער  קעניג  צום  גערעדט  האט  נחמיה  אז 

האט ער אינזין געהאט צום אויבערשטן.
’חרדים על התורה‘ 

דאווענען מ‘זאל מצליח זיין צו דאווענען
”ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּד ָדָבר ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני ְוַאל ִיַחר ַאְּפ ְּבַעְבֶּד ִּכי 

ָכמֹו ְּכַפְרעֹה“ (מד יח) 
זאגט רבי שלום פערלאוו פון בראהין: 

דער פסוק איז אונז מרמז, אז ווען מיר גייען דאווענען 
”ְיַדֶּבר  בעהטן:  פריער  מיר  דארפן  אויבערשטן,  צום 
ָנא ַעְבְּד ָדָבר“ – העלף מיר איך זאל קענען דאווענען 
אנגענומען  זאל  ווערטער  די  כדי  זיין,  צו  דארף  עס  ווי 

ווערן: ”ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני“.
נוסח  דעם  ערקלערט  אויך  שלום  רבי  האט  דעם  מיט 
פון די ברכה ’ברוך שאמר‘: ”נהללך ה‘ אלוקינו בשבחות 
ובזמירות, נגדלך ונשבחך ונפארך ונמליכך...“, לכאורה 
איז שווער: מיר קומען דען דערציילן פאר השי“ת וואס 
פריער  האבן  מיר  וואס  לויט  אבער  טוהן?  גייען  מיר 
מיר  בעהטן  דעם  מיט  אז  טייטשן  מען  קען  געזאגט 
פון השי“ת מיר זאלן אים קענען לויבן מיט די שירות 

ותשבחות וואס דוד האט געלויבט...
’דברי שלום‘ 

תשובה טוהן בשמחה
”ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו“ (מה ה)

זאגט האדמו“ר רבי שמואל סלאנימער:
אז  אפילו  און  שמחה.  מיט  זיין  דארף  טוהן  תשובה 
די  פון  איינס  איז  פארגאנגענהייט  די  אויף  חרטה  די 
תנאים פון תשובה, זאל דער מענטש נישט אריינפאלן 
אין עצבות, ווייל עצבות איז א גרויסער שטרויכל אין 
עבודת ה‘. דאס האט יוסף אינזין געהאט זאגנדיג פאר 
זיינע ברודער: ”ְוַעָּתה“ – ווען ענק קומען תשובה טוהן 
אלא  ’ועתה‘  [”אין  מצרים  קיין  פארקויפן  מיך  אויפן 
תשובה“ (ב“ר כא ו)], ”ַאל ֵּתָעְצבּו“ – זאלן ענק עס נישט 

טוהן מיט א צובראכנקייט, נאר מתוך שמחה. 
’דברי שמואל‘ 

די בשורה פון יוסף פאר זיין פאטער
יֹוֵסף   ִּבְנ ָאַמר  ּכֹה  ֵאָליו  ַוֲאַמְרֶּתם  ָאִבי  ֶאל  ַוֲעלּו  ”ַמֲהרּו 

ָׂשַמִני ֱאִקים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים“ (מה ט)
זוהן  זיין  אז  יעקב  פאר  בשורה  א  דאס  איז  וואס 

געוועלטיגט אויף גאנץ מצרים?
א. ערקלערט רבי ישראל פון רוזשין:

צוויי  ווי  אזוי  טייטשן  מען  קען  ”ָׂשַמִני“  ווארט  די 
זיין  פאר  דערציילט  האט  יוסף  אני‘.  ’שם   – ווערטער 
פאטער אז אויך זייענדיג אין מצרים האט ער גארנישט 
”שם“  פארקערט:  נאר  אמונה,  זיין  פון  נאכגעלאזט 
ארבעטן  איך  טוהן  ”אני“  מצרים,  טומאת  די  אין   –
אז: ”אלוקים  די אמונה  און אויסלערנען  פארשפרייטן 

לאדון לכל מצרים“.
פון  חיים  יוסף  רבי  ערקלערט  וועג  א  נאך  אויף  ב. 

באגדאד:
זכות  דער  אז  פאטער,  זיין  פאר  דערציילט  האט  יוסף 
אלקינו  ה‘  ישראל  ”שמע  פון:  אותיות  ”ּכֹ“ה“  די  פון 
אים  איז  יֹוֵסף“,   ִּבְנ ”ָאַמר  טאג  יעדן  וואס  אחד“  ה‘ 
קליפות  די  אויף  שטארקן  זיך  זאל  ער  בייגעשטאנען 
פון מצרים און פרעה ביז מ‘האט זוכה געווען צו: ”ָׂשַמִני 

ֱאִקים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים“.
ניימאן  יעקב  רבי  געזאגט  האט  ערקלערונג  א  נאך  ג. 

ראש ישיבת ’אור ישראל‘:
זיין  פאר  געשילדערט  יוסף  האט  ווערטער  די  אין 
אויבערשטן.  אינעם  אמונה  שטארקע  זיין  פאטער 
האלטן  גרויס  געקענט  זיך  האט  ער  וואס  כאטש 
און  חכמה  זיין  אין  גרויסקייט  זיין  אנהענגען  און 
זאגט  און  אויס  ער  רופט  דעסוועגן  פון  פארשטאנד, 
מיט א פולע מויל: ”ָׂשַמִני ֱאִקים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים“ 

– דער אויבישטער האט מיך אויסדערוועלט צו זיין 
דער קעניג אין מצרים.

’ישמח ישראל‘; ’בן יהוידע‘ סוטה מב א; ’דרכי מוסר‘ 

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

פע ם
ענטפערן אמן אין די ’שנות השובע‘ 

”ְוֶלֶחם ֵאין ְּבָכל ָהָאֶרץ ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְמאֹד ַוֵּתַלּה ֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְוֶאֶרץ ְּכַנַען ִמְּפֵני ָהָרָעב“ (מז יג)

דער משגיח רבי אליהו לופיאן האט געזאגט: 
אונזערע יארן אויף דער וועלט זענען אין די בחי‘ פון ’שנות 
צאל  א  אן  מיר  באגעגענען  טאג  און  טאג  יעדן  השובע‘; 
זאלן  וואס  מצוות  זאמלען  קענען  מיר  וואס  געלעגנהייטן 
אונז באגלייטן אויף די ’שנות הרעב‘ – אין עולם הבא, וואס 
החכם  מצוות.  נאך  צולייגן  נישט  שוין  מיר  קענען  דארטן 
עיניו בראשו, אויסנוצן יעדע מינוט, אריינכאפן נאך א בלאט 
גמרא, נאך א מצוה, נאך א ברכה און נאך א אמן. ווייל אין 
די ’שנות הרעב‘ – אין עולם הבא, אויך אויב ער וועט וועלן 
צאלן מיליאנען צו קענען ענטפערן נאך איין אמן, וועט ער 
נישט קענען, דעמאלטס וועט ער זיך בענקען אויף די יארן 
זאגן:  וועט  און  וועלט  דער  אויף  געלעבט  האט  ער  וואס 

פארוואס האב איך נישט אריינגעכאפט נאך מצוות...
פסוק  דעם  צושטעלן  דעם  צו  פלעגט  חיים‘  ’חפץ  דער 
ַנְפִׁשי  ֶׁשָאֲהָבה  ֵאת  ִּבַּקְׁשִּתי  ַּבֵּלילֹות  ִמְׁשָּכִבי  ”ַעל  א):  ג  (שה“ש 
ִּבַּקְׁשִּתיו ְוא ְמָצאִתיו“; ’על משכבי‘ – נאך די הונדערט און 
וואס  מצוות  די  זוכן  אנהויבן  מענטש  דער  וועט  צוואנציג, 
זיין נשמה האט אזוי שטארק ליב געהאט, אבער אויך אויב 
ער וועט זוכן און זוכן, וועט ער גארנישט געפינען. דעריבער 
א חכם הרואה את הנולד, וועט זיכער  א מענטש וואס איז 

נישט וועלן דערלייגן אפילו איין אמן אויף דער וועלט...
ספר הזכרון ’חסדי אברהם‘ עמ‘ קלב

דער חוסטער דיין רבי יעקב קטינא האט געזאגט, אז אין בית 
דין של מעלה וועט מען עקסטער פאדערן א מענטש וואס 
האט געטוהן גרינגשעצן אין די מצוה פון ענטפערן אמן, און 
וואס  האב‘  ’רחמי  ספר  באקאנטע  זיין  אין  ער  שרייבט  אזוי 

איז שוין געדרוקט געווארן אין צעהנדליגע אויסגאבע‘ס:
”מ‘זאל זייער אכטונג געבן אויף ענטפערן אמן... ווייל וואס 
וועט ער ענטפערן ווען מ‘וועט אים פרעגן: ’פארוואס האסטו 
נישט געענטפערט אמן – ווי שווער איז דאס?‘ און אויף דעם 
סופי  איז   – קלון‘  פניהם  ’מלא  יז):  פג  (תהלים  רמז  דער  קומט 

’רחמי האב‘ אות נותיבות אמ“ן“.

גערשענאוויץ  יוסף  ראובן  רבי  נתיבות  פון  צדיק  אויפן 
יציאת  זיין  בעפאר  מינוטן  ”געציילטע  מען:  דערציילט 
האט  און  השחר,  ברכות  הערן  געוואלט  ער  האט  נשמה 
כוחות  פארבליבענע  לעצטע  זיינע  מיט  געשטארקט  זיך 
ענטפערן אמן אויף אלע ברכות השחר, ווען ביי יעדע ברכה 
כוחות  זיינע  ביז  אפגעשוואכט,  מער  און  מער  ער  ווערט 

זענען אויסגעגאנגען...“
’ניצוצי אש‘ עמ‘ קפה

טייערער איד!
דו ווייסט דאך די געוואלדיגע גרויסקייט פון ענטפערן אמן, דו ביזסט דאך מקפיד צו ברענגען פארן 

אויבערשטן ברכות וואס זענען בשלימות – ווער נאך ווי דיר וואס ווייסט די טייערקייט פון א 
ברכה וואס מ‘האט אויף דעם געענטפערט ’אמן‘!

דו האסט די וואונדערליכע מעגליכקייט ראטעווען יעדן טאג אסאך ברכות וואס אן 
דיר וואלטן זיי נישט געווען בשלימות און זאמלען יעדן טאג נאך אסאך אמן‘ס.

שוין היינט זאלסטו זיך אנשליסן מיט די מזכי הרבים, די 
’אמן גבאים‘ אין די שוהל‘ן, און טויזנטער שלימות‘דיגע 

ברכות וועלן יעדן טאג גערעכנט ווערן אויף דיין זכות.
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דאס איז געווען אין די סוף צייטן פון דער בריטישער מאנדאט 
און  יונגער  א  יוסף,  ישראל.  ארץ  אין  געהערשט  האט  וואס 
די  פון  איינע  אין  אנגעשלאסן  זיך  האט  בחור,  טעטיגער  א 
אונטערערדישע גרופע‘ס וואס האבן דעמאלטס פראבירט שיצן 
די אידישע איינוואוינער אין ארץ ישראל פון די ווילדע אראבער 
אידישע  נייע  די  אין  רחמנות  קיין  אן  גע‘הרג‘עט  האבן  וואס 
שטעטלעך וואס האבן זיך דעמאלטס באנייט אין ארץ הקודש, 

ווען דער בריטישער מאנדאט מאכט זיך ווי זיי זעהן נישט.
לאקערן  מערדער  אראבישע  די  פלעגן  צווייטן  נאכן  איינמאל 
פון  ריכטונג  די  צו  גיין  פלעגן  וואס  שיירות  אידישע  די  נאך 
און  עסן  זיי  פאר  טראגן  זיי  ווען  שטעטלעך,  פארווארפענע  די 
געדארפט  האבן  זיי  וואס  זאכן  אנדערע  נאך  און  מעדיצינען 
איינוואוינער  אירע  גע‘הרג‘עט  לעבן,  טעגליכן  טאג  זייער  אויף 
זענען  צוועק  דעם  אויף  פארמעגן.  זייער  גערויבט  אוועק  און 
אויפגעשטעלט געווארן גרופעס וואס האבן באגלייט די שיירות 
די  אויף  שמירה  געווענליכע  די  אויסער  געגעבן,  אכטונג  און 
די  דורך  געווארן  פארלאזט  זענען  וואס  שטעטלעך  אידישע 

בריטישע מיליטער.
מאל  צו  מאל  פון  זיי  האבן  ארבעט,  געווענליכע  די  אויסער 
אראבישע  די  אין  באהאלטערנערהייט  אריינגיין  געדארפט 
איבערלאזן  ווי  אקציע‘ס  געוויסע  פירן  צו  אדורך  און  דערפער 
דארטן באמבעס א.ד.ג.. כדי עס זאל נישט זיין קיין געשעדיגטע 
פון די אידן האט פון פריער אויסגעפעלט א גרויסע הארעוואניע 
פון נאכקוקן די לעבנ‘ס שטייגער פון די אראבער, אויסער דעם 
וואס מ‘האט זיך געדארפט אכטונג געבן פון די סאלדאטן פון די 
מאנדאט, וואס האבן א גאנצע צייט געארבעט איינזייטיג לטובת 
זיי  וואס  געטוהן  אלעס  זיי  האבן  דעם  צוליב  און  אראבער,  די 
אויסצופירן  פון  גרופעס  אידישע  די  אפהאלטן  געקענט  האבן 

זייערע פלענער.
איז  בחור,  געלונגענער  א  און  יונגער  א  געווען  איז  וואס  יוסף 
זיין  אקטיוויטעטן.  סארט  אלע  די  אין  אקטיוו  זייער  געווען 
פון  חסידים  גרויסע  די  פון  געווען  איז  וואס  יהודה  ר‘  פאטער 
געווען  איז  סאדיגורא  פון  יוסף  שלום  מרדכי  רבי  האדמו“ר 
אזא  יעדע  בעפאר  דעם,  צוליב  און  אים,  אויף  באזארגט  זייער 
אמאל  רבי‘ן,  גרויסן  זיין  צו  פריער  געגאנגען  ער  איז  אקציע 
בעהטן  און  אליין,  אמאל  און  זוהן  זיין  פון  באגלייטונג  די  אין 
פונעם רבי‘ן זאל אנוואונטשן זיין זוהן זאל צוריק אהיים קומען 

געזונטערהייט.
זיין  דארף  מארגן  אז  געווארן  געוואר  יהודה  ר‘  איז  טאג  איין 
גאר  אבער  אקציע  איינגעשטעלטע  א  אין  נעמען  טייל  א  זון 
א וויכטיגע, וואס צו דעם האבן זיי זיך שוין געגרייט א לאנגע 
רבי‘ן  זיין  צו  אריין  יהודה  ר‘  איז  שטייגער  זיין  ווי  אזוי  צייט. 
אומגעשעדיגט  בשלום  קומען  צוריק  זאל  ער  ברכה  א  בעהטן 

פון די שעדליכע אקציע.
אנדערשט פון די פריערדיגע פעלער וואס דער רבי האט נאר 
אנגעוואונטשן, דאס מאל, ווען ער איז אריין אל הקודש פנימה 
אין די באגלייטונג פון זיין זון, האט דער רבי באפוילן פאר יוסף: 
”בעפאר ענק גייען ארויס אויף ענקער וועג זאלסטו מיט דיינע 
חברים דאווענען מעריב בציבור, און נאר נאכדעם זאלן ענק זיך 

ארויסלאזן אויפן וועג“.
זיינע  פון  רוב  די  ווייל  ארויסדרייען,  זיך  פראבירט  האט  יוסף 
ומצוות,  תורה  שומרי  קיין  געווען  נישט  ליידער  זענען  חברים 
דער  אבער  זיין,  מסכים  נישט  זיי  וועלן  אויס  זעהט  עס  ווי  און 
רבי האט אים אויף דעם גארנישט געענטפערט, נאר נאכאמאל 
זאלן  זיי  ”זאג  געזאגט:  אים  און  ווערטער  זיינע  איבערגעזאגט 
זיך  זיי  זאלן  נאכדעם  נאר  און  בציבור  צוזאמען  דאווענען 
ארויסלאזן אויפן וועג“. יוסף האט נאכאמאל פראבירט זאגן אז 
דער  אבער  ווערטער,  זיינע  אננעמען  נישט  וועלן  חברים  זיינע 
רבי האט אים בארואיגט און האט אים געזאגט: ”דו וועסט נאך 

זעהן אז זיי וועלן מסכים זיין“.
אנגעוואונטשן  ווארעם  רבי  דער  האט  ארויס  איז  ער  בעפאר 
אים צוזאמען מיט זיינע חברים זיי זאלן זוכה זיין צוריק קומען 
לחיים ולשלום. יוסף וואס איז געווען אויסגעצייכנט מיט אמונת 
חכמים האט אויף דעם געענטפערט ’אמן‘ און זיך באלד געוואנדן 
צו דעם פלאץ וואו זיינע חברים האבן זיך אפגעשמועסט זיך צו 

טרעפן בעפאר זיי גייען ארויס צו די אקציע.
אוועקגעשטעלט  האבן  אפיצירן  די  וואס  נאך  זיצונג,  בשעת‘ן 
וואס  צייט  די  אין  אקציע,  די  פון  דעטאלן  פונקטליכע  די 
און  געשפאנט  געווען  זענען  גרופע  די  פון  מיטגלידער  די 
איבערגענומען, האט יוסף געבעהטן ערלויבעניש צו רעדן און 

האט אזוי געזאגט:
די  איז  געפארפול  ווי  ווייסן  ענק  ווי  נאך  ווער  פריינד,  ”גוטע 
דאס  טוהן  מיר  ריכטיג,  טוהן.  צו  זיך  גרייטן  מיר  וואס  אקציע 
דארפן  מיר  אבער  לאנד,  אין  דא  וואוינען  וואס  אידן  די  צוליב 
האלטן  וואס  בשלום.  גיין  אריבער  זאל  עס  כדי  זכותים  אסאך 
מיר  זאלן  ארויסגיין  וועלן  מיר  בעפאר  אז  דעם  אויף  ענק 
האט  דאווענען“,  ביים  בציבור?  מעריב  דאווענען  צוזאמען 
לשלום  ’השכיבנו...  בעהטן:  מיר  ”וועלן  ערקלערט,  זיי  יוסף 
והגן  מלפניך...  טובה  בעצה  ותקננו  לחיים...  מלכנו  והעמידנו 

ומאחרינו...  מלפנינו  שטן  והסר  אויב...  מעלינו  והסר  בעדנו 
דער  אז  זיכער  בין  איך  ולשלום‘.  לחיים  ובואנו  צאתנו  ושמור 
וויכטיגע  די  אין  זיין  מצליח  זאלן  מיר  העלפן  אונז  וועט  זכות 
מיר  און  אונז,  פאר  ליגט  וואס  אויפגאבע  איינגעשטעלטע  און 

אלע זאלן זוכה זיין צוריק קומען פון דארט געזונט און גאנץ“.
אזוי ווי דער רבי האט געזאגט איז טאקע געווען, די ווערטער 
פון יוסף וואס זענען געזאגט געווארן פון די טיפעניש פון זיין 
הארץ און מיט א ריינע אמונה האבן געווירקט אויף זיינע חברים, 
ווערטער.  זייערע  צו  געווען  מסכים  ברען  א  מיט  האבן  זיי  און 
יוסף האט אין דעם געזעהן א ערשטער באווייז ווי דעם רבי‘נס 
ווערטער ווערן מקוים, און ער איז געווען פארזיכערט אז אויך 
פארווירקליכט  וועט  געוואונטשן  זיי  האט  ער  וואס  ברכה  די 

ווערן.
מ‘האט  בעפאר  מינוט  עטליכע  נאכט,  געווארן  איז  עס  ווען 
אלץ  צוגעגאנגען  יוסף  איז  וועג  אויפן  ארויסגיין  געדארפט 
’שליח ציבור‘ אויף מעריב, פאר עטליכע פון די מיטגלידער, איז 
דאס אפשר געווען דאס ערשטע מאל וואס זיי האבן געדאוונט 
זיך  האט  גרופע  די  און  דאווענען,  געענדיגט  מ‘האט  מנין.  מיט 

ארויסגעלאזט אויפן וועג.
אין א דיקע פינסטערניש האט די גרופע זיך דערנענטערט צו די 
ריכטונג פון א קליינע בערגל וואו פון דארט האט מען געקענט 
אראפקוקן צו די פלאץ וואו זיי האבן געדארפט אנקומען, זייער 
שנעל האבן זיי פארשטאנען אז די אינפארמאציע וואס זיי האבן 
געהאט באקומען אז אין אזא צייט שלאפן שוין אלע אראבער 
ריכטיג.  געווען  נישט  איז  בעטן,  זייערע  אויף  אויסגעצויגן  טיף 

אין פאקט זענען עטליכע הייזער געווען ליכטיג.
אויס  זעהט  עס  ווי  האט  אראבער  די  פון  איינער  דעם,  אויסער 
אויך באמערקט א מאדנע באוועגונג, און ער האט שנעל גערופן 
און  גרופע  די  איבערראשט  זייער  האט  זאך  די  חברים.  זיינע 
אבער  געפארפול,  דאפלט  געווארן  איז  אקט  פלאנירטע  זייער 
איז  עס  אז  באשלאסן  חברים  די  האבן  שמועס  קורצע  א  נאך 
שוין נישטא א וועג אויף צוריק, און אנשטאט צוריק גיין וועלן 

זיי אויספירן זייער אקציע אין יעדן פרייז.
עס  און  געפאר,  א  אין  איז  לעבן  זייער  אז  געוואוסט  האבן  זיי 
האבן  זיי  אבער  נפשות,  קאסטן  אויך  גייט  עס  אז  אויס  זעהט 
פארשטאנען אז נאך וואס מ‘האט זיי אנדעקט איז נישט מעגליך 

צוריק גיין, און זיי האבן באלד אנגעהויבן זייער אקציע.
ווי פלאנירט האבן זיי זיך צוטיילט אין קליינע גרופעס און מיט 
העלדישקייט האבן זיי אנגעהויבן באפאלן דעם ציל. די אראבער 
האבן זיך זייער שנעל אויפגעכאפט פון די אומגערישטע קאמף 
און האבן אנגעהויבן צוריק שיסן פייער, אבער צו דעם גרויסן 
זענען  וואס  באמבעס  הונדערטער  די  פון  איינס  וואונדער, 
אראבער  די  וויפיל  געשעדיגט,  נישט  האבן  זיי  ארום  געפלויגן 
האבן פראבירט זיי שיסן איז זיי נישט געלונגען, און נאכן ענדיגן 

די אקציע זענען אלע אהיים געקומען געזונט און גאנץ.
דאס איז געווען א אפענער נס אן צו עס קענען ערקלערן אויף 
באשיצט  זיי  האט  וואס  תפילה  די  אויסער  וועג,  אנדערע  א 
און אכטונג געגעבן פון אלעם שלעכטן אזוי ווי דער רבי האט 
זיך  נס  דעם  צוליב  האבן  חברים  די  פון  עטליכע  צוגעזאגט. 
מחזק געווען זעהנדיג דעם גרויסן כח פון תפילה אז עס איז דא 
און   , קוראיו  לכל  ה‘  קרוב  און  וועלט,  דער  אויף  באשעפער  א 
ווערן  ווערטער  זייערע  וואס  דורות  צדיקי  די  צו  איבערהויפט 
שטענדיג פארווירקליכט. און שפעטער האט דאס צוגעברענגט 

זיי זאלן זיך שטארקן אין אמונה און אין קיום המצוות.
סאדיגורער  א  תש“ס,  יאר  אין  שפעטער,  יאר  פופציג  העכער 
רבי  זיין  פון  קבר  אויפן  דאווענען  געקומען  איז  וואס  חסיד 
א  געטראפן  דארט  האט  סאדיגורא  פון  יעקב‘  ’אביר  בעל  דער 
עלטערער איד וואס זיין אויסזעהן איז נישט געווען ווי א חסיד 
דרייט זיך צווישן די קברים ווי איינער וואס זוכט עפעס. דער 
חסיד האט זיך אינטערעסירט וואס דער עלטערער איד זוכט, 
רבי  פון  ציון  דעם  זוכט  ער  אז  געזאגט  אים  האט  יענער  און 

מרדכי שלום יוסף פון סאדיגורא.
וועג.  דעם  געוויזן  אים  און  איד  דעם  באגלייט  האט  חסיד  דער 
ווען זיי גייען צוזאמען האט דער חסיד געפרעגט דעם עלטערן 
דער  האט  רעאקציע  אלץ  רבי‘ן?  דעם  איר  קענט  וואו  פון  איד 
ווען  ערציילונג,  אויבנדערמאנטן  דעם  דערציילט  מענטש 
באטייליגטע  די  צווישן  געווען  איז  אליין  ער  אז  צו  לייגט  ער 
ווערט  ברכה  רבי‘נס  דעם  ווי  איינזעהן  נאכן  און  אקט,  די  אין 
פארווירקליכט און די געוואלדיגע כח פון תפילה וואס האט זיי 
זיכערער  א  כמעט  פון  לעבן  זייער  געראטעוועט  און  באשיצט 

טויט האט ער זיך אביסל מחזק געווען אין אידישקייט.
”יעדע מאל ווען איך דארף א ישועה“, האט דער עלטערער איד 
געזאגט, ”דאוון איך פון פריער אזוי ווי דער רבי האט געהייסן. 
דאס מאל נוטיג איך זיך אין א ספעציעלע ישועה, און איך האב 
באשלאסן צו קומען צום דעם ציון פונעם רבי‘ן מיט א האפענונג 
אז ער וועט זיכער אויספויעלן פאר מיר א ישועה...“ – האט דער 

מענטש ערקלערט, און האט באלד אנגעהויבן דאווענען.
’קרית מלך‘ קובץ ח עמ‘ צח

’ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום‘ זיכוי הרבים מיט ענטפערן אמן

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ר
צ ’ושמור

א
א ניםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם מע

טייערע ליינער!
און  געהערט  זיכער  שוין  האבן  ענק 
אויך געזעהן מיט ענקערע אויגן דער 
בליאונג  און  וואוקס  וואונדערליכער 
ארגאניזאצע  אמונים‘  ’בני  די  פון 
מצוה  א  פון  יארן.  לעצטערע  די  אין 
’קלה‘ וואס מענטשן טוהן גרינגשעצן 
געווארן  מצוה  די  איז  דעם,  אין 
ישראל,  כלל  צווישן  קרוין  א  ווי 
אמונים‘  ’בני  די  פון  זכות  אין  וואס 
צעהנדליגער  זענען  אקטיוויטעטן 
געווארן  באקאנט  מענטשן  טויזנטער 
פון איר געוואלדיגע חשיבות און אירע 
האבן  זיי  און  סגולות,  וואונדערליכע 
שטארקן  צו  זיך  אונטערגענומען  זיך 

אין דעם מיט זייער גאנצער כח.
אמונים‘  ’בני  די  פון  הויכפונקט  דער 
צייט  לאנגע  א  שוין  אקטיוויטעטן 
צוריק, איז ’זאגן ברכות השחר מיט א 
חברותא‘, ווען איינער זאגט די ברכות, 
אמן  ענטפערט  צווייטער  דער  און 
אויף זיינע ברכות. די הנהגה איז שוין 
דערמאנט אין די קדמונים, עס ווערט 
און  פוסקים,  די  אין  אראפגעברענגט 
גדולי ישראל פון די פריערדיגע דורת 
אזוי  אזוי,  זיך  פירן  טאג  היינטיגן  ביזן 
געברענגט  אראפ  שוין  איז  עס  ווי 
אריכות  געוואלדיגע  א  מיט  געווארן 
אין די ראם פון דעם ’בלעטל‘ אין לויף 

פון די יארן.
מעלה  ספעציעלע  איר  טראץ  אבער, 
מקיים  עס  פון  גרינגקייט  די  און 
צו  פון  צוריק  זיך  האלטן  אסאך  זיין, 
צוליב  מנהג,  הייליגן  דעם  זיין  מקיים 
א  צוליב  צי  סיבות;  פארשידענע 
זיך  שעמען  זיי  ווייל  צי  געוואוינהייט, 
צו ווענדן צו א צווייטן און אים ’מטריח‘ 
זיין ענטפערן אמן נאך זייערע ברכות, 
דאווענען  צום  אן  קומען  זיי  ווייל  צי 
אין אזא צייט וואס מ‘קען שוין נישט 
זאגן די ברכות געלאסן. און עס זענען 
אויך דא – אינטערעסאנט – אזעלעכע 
פארשטאנען  נאכנישט  האבן  וואס 

איר טייערקייט.
צוליב דעם האבן מיר אין ’בני אמונים‘ 
די  יאר  עטליכע  פאר  אויפגעשטעלט 
שוהלן,  די  אין  סיסטעם  גבאים‘  ’אמן 
צייט  לאנגע  א  אן  שוין  גייט  וואס 
לאנד  גאנץ  אין  הצלחה  גרויס  מיט 
ספעציעלע  ווען  וועלט,  דער  אין  און 
’גבאים‘ אין אסאך שוהלן געבן אוועק 
קענען  צו  צייט  טייערע  זייער  פון 
”וימלא  צוועק:  הייליגע  די  אויספירן 
ווען  ואמן“,  אמן  הארץ  כל  את  כבודו 
שוהלן,  די  אין  שטענדיג  געפינען  זיי 
און הערן צו די ברכות פון מתפללים 
און זענען משלים זייערע ברכות דורך 

ענטפערן ’אמן‘.
דשמיא  סייעתא  די  אין  געזאגט,  ווי 
אמונים‘  ’בני  די  באגלייט  וואס 
גאנצע  די  דורכאויס  אקטיוויטעטן 
זוכה  אויך  סיסטעם  דער  האט  צייט, 
הצלחה.  ספעציעלע  א  צו  געווען 
טאג  היינטיגן  ביזן  אן  דעמאלטס  פון 
’טעמו  צו  געווען  זוכה  אסאך  האבן 
וראו כי טוב‘ און זיך צוגעשטעלט צו 
אויבערשטנ‘ס מיליטער, וואס שטייען 
השחר  ברכות  זאגן  פריה,  אויף 
פארן  דערלאנגען  חברותא,  א  מיט 
אויבערשטן א שלימות‘דיגע געשאנק, 

באהבה וברצון למען שמו באהבה.
א  אויף  מעלדן  אליין  ’גבאים‘  די  אויך 
צופרידנקייט  פון  געפיל  ספעציעלע 
וואס זיי זענען זוכה אדאנק דעם, און 
זיי  וואס  ישועות  גרויסע  אויף  אויך 
פון  אויגן  זייערע  מיט  געזעהן  האבן 
ווען זיי האבן אנגעהויבן צו דינען אין 

די הייליגע ארבעט פון זיכוי הרבים.
•

תורה  דברי  פון  זאך  יעדע  ווי  אזוי 
געבעהטן  מיר  זענען  חיזוק,  הצריכים 
די  אין  זיין  מעורר  ווידער  געווארן 
מחזק  און  דעם,  איבער  ראם  חשובע 
וואס  אמונים‘  ’בני  פון  ציבור  די  זיין 
די  פארשטיין  צו  געווען  זוכה  האבן 
זיך  מצוה,  די  פון  מעלה  געוואלדיגע 
די   – הרבים  מצדיקי  די  צו  צושטעלן 
עס  ווייל  שוהלן,  די  אין  גבאים‘  ’אמן 
זענען נאך פארהאן שוהלן וואו דארט 
קביעות‘דיגע  דא  נאכנישט  זענען 
קיין  אן  טאג-טעגליך  ’גבאים‘ 

אויפהער.

טייערע ברודער!
עס איז איבעריג צו פארברייטערן און 
פון  מעלה  די  איז  גרויס  ווי  ערקלערן 
מצוה  די  איבערהויפט  הרבים,  זיכוי 
קיין  פארהאן  נישט  איז  עס  וואס 
גרעסער‘ס פון דעם פארן אויבערשטן 
(דב“ר ז א). אויך צוליב דעם וואס די 
א  ווי  גערעכנט  נישט  ווערט  מצוה 
’מצוה שיכולה להיעשות בידי אחרים‘, 
הונדערטער  וויפיל  ווייסט  ווער  ווייל 
’אמנים‘ ווערן פארלוירן יעדן טאג אין 
די שוהל וואס דו דאוונסט דארט, און 
געזאגט  דארט  ווערן  ברכות  וויפיל 
נישט בשלימות, נאר צוליב דעם וואס 
אנגעטראגן  נישט  זיך  האט  קיינער 
און  ברכות  די  זאגן  אים  פאר  מ‘זאל 

וועט ענטפערן אמן נאך זיי?!
אמת  דעם  ווייסן  מיר  טאקע,  ריכטיג 
זאך  גרינגע  קיין  נישט  איז  עס  אז 
א  אויס  פעלט  דעם  צו  אויסצופירן. 
די  ווי  אזוי  נפש,  מסירות  געוואלדיגע 
מוסר  ”אני   – ’אמן‘  פון  תיבות  ראשי 
געוואלדיגער  דער  אבער  נפשי“, 
האבן  וועסט  דו  וואס  פארדינסט 
אונזער  לויט  זיך  לוינט  דעם,  פון 

פארשטאנד.
’אמנים‘  הונדערטער  געזאגט,  ווי 
ווערט  זיי  פון  איינעם  יעדן  פון  וואס 
וואך  יעדע  וועלן  מלאך,  באשאפן 
געענטפערט ווערן נאר אין דיין זכות. 
דיין  אין  וועלן  ברכות  הונדערטער 
זכות געזאגט ווערן אזוי ווי עס דארף 
אין  וועלן  אידן  הונדערטער  זיין,  צו 
די  מיט  ברכות  זייערע  זאגן  זכות  דיין 
ווייסט  יעדער  ווייל  כוונה,  ריכטיגע 
ברכה  א  פון  אונטערשייד  דער  דאך 
וואס מ‘זאגט פאר אנדערע צו א ברכה 

וואס א מענטש זאגט פאר זיך.
(סנהדרין  דאך  זאגן  חכמים  די  און 
צט א): ”כל המְעשה את חבירו לדבר 
כאילו  הכתוב  עליו  מעלה   – מצוה 
מצוה  די  ספעציעל  און  עשאה“, 
מקיים  איז  אליין  ’ְמעשה‘  דער  וואס 
עס  און  ’אמן‘,  ענטפערן  פון  מצוה  די 
כפול  איז  שכר  זיין  אז  אויס  קומט 
ומכופל מן השמים, סיי אויף זיינס און 

סיי אויף זיין חבר‘ס.
•

וועלן  ארטיקלען  קומענדיגע  די  אין 
די  פון  אויסשמועסן  אביסל  מיר 
סגולות און די מעלות פון די הייליגע 
ברענגען  אויך  וועלן  מיר  און  מצוה, 
עדות‘ן  פארשידענע  און  ערציילונגען 
צו  געווען  זוכה  האבן  וואס  די  פון 
האבן  און  גבאים‘  ’אמן  אלץ  דינען 

געזעהן אסאך ישועות אדאנק דעם.
די  אז  שטארק  זייער  האפן  מיר 
עס  ווי  אויפטוהן  וועלן  ווערטער 
דארף צו זיין, און מיר וועלן זוכה זיין 
גבאי  א  זיין  וועט  שוהל  יעדע  אין  אז 
צייט  זיין  פון  געבן  אוועק  וועט  וואס 
פארן ציבור און זיי ערוועקן אויף דעם 

ענין פון ענטפערן אמן...

ברכות השחר 
מיט א חברותא תעתענה אמונים 

ענט מיט

בבברכ
מממי ם 


