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עס איז נישטא א געוועלטיגער 
אויסער דער אויבישטער

ְלָמַתי  ָעַלי  ִהְתָּפֵאר  ְלַפְרעֹה  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר 
ַאְעִּתיר ְל...;  ַוּיֹאֶמר ְלָמָחר ַוּיֹאֶמר ִּכְדָבְר ְלַמַען 

ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה' ֱאקֵינּו" (ח ה-ו)
"'למחר' – התפלל היום שיכרתו למחר" (רש"י)
אז  באוואוסט  איז  "עס  רמב"ן:  דער  פרעגט 
זיך  זאל  שלעכטס  די  בעהט  מענטש  יעדער 
האט פרעה  שוין אפטוהן פון אים" פארוואס 
אויפצומארגנ'ס?  ביז  מכה  די  אויפגעהאלטן 
למחר",  "שיכרתו  פרעה  וויל  אויב  נאך:  און 
זאל  משה  אז  געבעהטן  ער  האט  פארוואס 

שוין היינט דאווענען אויף דעם?
דער בעל 'שמן רוקח' ברענגט אין נאמען פון 
זיין פעטער רבי אברהם הכהן וואס האט אזוי 

ערקלערט:
פון  כח  די  אין  געגלויבט  האט  פרעה  ווייל 
זיך  ביי  געווען  ער  איז  מזלות,  און  כוכבים  די 
זיכער אז יעדער טאג פון די וואך געוועלטיגט 
שטערן  דער  ווייל  און  אליין.  שטערן  איין 
געוועלטיגן  צו  כח  קיין  נישט  אינגאנצן  האט 
אינגאנצן  קומט  טאג,  קומענדיגן  דעם  אויף 
אויף  דאווענען  היינט  מ'זאל  אריין  נישט 
פרעה  האט  דעריבער  טאג.  מארגנ'דיגן  דעם 
אויפווייזן  ווילסטו  אויב  משה:  פאר  געזאגט 
וועלט,  דער  אליין  פירט  אויבישטער  דער  אז 
"התפלל היום שיכרתו למחר". און משה האט 
זיין, "למען  וועט  געענטפערט: "כדברך"  אים 
תדע כי אין כה' אלקינו", ווייל ער געוועלטיגט 
אויף אלעם, און זיין כח איז נישט באגרעניצט 

אויף א געוויסע טאג.
מיט דעם האט רבי בצלאל שטערן בעל 'בצל 
תהילים  אין  פסוק  דעם  ערקלערט  החכמה' 
מיום  בשרו  שמו  ברכו  לה'  "שירו  ב-ג):  (צו 
ליום ישועתו; ספרו בגוים כבודו בכל העמים 
ליום  "מיום  וואס:  דעם  פון  ד.מ.:  נפלאותיו". 
ישועתו" ווערט זיין כבוד באקאנט צווישן די 
גוים, אז ער אליין געוועלטיגט אויף אלעס און 

אין יעדע צייט.
'יבין שמועה' אות קסב; 'באר שרים' בלק דרוש א

די טבע איז אונטער די תפילה 
פונעם צדיק 

"ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה'" (ח כו)
משה  האט  פארוואס  שווער:  זייער  איז  עס 
זאלן  מכות  די  אז  צייט  גאנצע  א  געדאוונט 
דאך  איז  ער  מצריים,  די  פון  אפטוהן  זיך 
געשיקט געווארן ארויסציעהן די אידן פון 

ארויסגעוויזן  ער  האט  פארוואס  איז  דארט, 
אינטערעסע אויף די פיין פון די מצריים?

ערקלערט דער רבי ר' בונם פון פאשיסחא:
דער אויבישטער האט געוואלט אז די גאנצע 
טבע פון דער וועלט זאלן צוריק גיין צו זייער 
תפילות  די  דורך  דווקא  ארבעט  געווענליכע 
אויף  אוועקשטעלן  דעם  מיט  און  משה,  פון 
איז  טבע  די  אז  דורות  שפעטערדיגע  די 
זאלן  זיי  כדי  צדיקים,  די  אונטערגעטעניגט 
שטענדיג קענען גוט'ס טוהן מיט די אידן אויך 
אקעגן די דרך הטבע, וואס דאס וואלט ווען 
זייער  צו  צוריק  גייען  זיי  אויב  געווען  נישט 
באשעפער.  פונעם  באפעל  א  דורך  סיסטעם 
פסוק  דער  פון  טיפקייט  דער  איז  דאס  און 
אין תהלים (קיא ד): "ֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלאָֹתיו ַחּנּון 
ברוך  הקדוש  פון  רחמנות  די  אז  ה'",  וְַרחּום 
האט  ער  וואס  דעם  דורך  זיך  דערקענט  הוא 
וואס  דעם  מיט  לנפלאותיו",  "זכר  א  געטוהן 
די מכות האבן זיך אפגעטוהן פון די מצריים 

דורך די תפילה פון משה.
'קול שמחה'

ווען האט זיך משה אנגעשטרענגט 
ביים דאווענען

ַוָּיַסר  ה'...;  ֶאל  ַוֶּיְעַּתר  ַּפְרעֹה  ֵמִעם  מֶֹׁשה  "ַוֵּיֵצא 
ֶהָערֹב ִמַּפְרעֹה" (ח כו - כז) 

דעם לשון 'ויעתר' טייטש רש"י אז משה האט 
דאווענען  צו  אנגעשטרענגט  ספעציעל  זיך 
(י  שפעטער  אויך  ערוב.  פון  מכה  די  אויף 
תורה  די  האט  ארבה  פון  מכה  די  ביי  יח) 
געשריבן אז משה 'העתיר' צו ה', און מ'דארף 
מכות  די  ביי  דווקא  פארוואס  פארשטיין 
געדארפט  זיך  ער  האט  ארבה  און  ערוב  פון 

אנשטרענגען צו דאווענען.
ערקלערט רבי עובדיה מברטנורא:

די צוויי מכות זענען אנדערשט פון די אנדערע 
מיט דעם וואס די מצריים האבן פון די מכות 
געוואלט פארדינען; פון די פעל פון די חיות 
וואס  היישעריק  די  פון  און  'ערוב',  מכת  ביי 
מכה  די  ביי  עסן  צו  אויף  געזאלצן  האבן  זיי 
(תענית  זאגן  חכמים  די  ווייל  און  'ארבה'.  פון 
כה א) אז מ'נעמט נישט צוריק אין הימל אזאך 
וואס איז שוין געגעבן געווארן פאר מענטשן, 
כדי  אנשטרענגען  געדארפט  זיך  משה  האט 
וועלן  אזוי  אפטוהן,  אינגאנצן  זיך  זאלן  זיי 

מכות  די  פון  האבן  הנאה  נישט  רשעים  די 
אפילו אביסל אויך נישט.

'עמר נקא' 

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם
דער טעם פון די אריכות הגלות

"ָּכֵבד ֵלב ַּפְרעֹה ֵמֵאן ְלַׁשַּלח ָהָעם" (ז יד)
אסאך  פלעגט  משה',  'דרך  בעל  גיביטש  פון  כהנא  משה  רבי  מוכיח  פריערדיגער  דער 
מוסר זאגן אויף דער ענין פון אכטונג געבן אויף דעם ענין פון ענטפערן אמן נאך יעדע 
ברכה. ספעציעל האט ער מעורר געוען אויף צוויי אמן'ס, וואס טראץ זייער ספעציעלע 
מעלה, טוהן אסאך גרינגשעצן אין דעם אן צו כאפן, און דאס איז: 'אמן' נאך די ברכה 
פון 'המחזיר שכינתו לציון' – ווייל דער ציבור איילט זיך זאגן 'מודים דרבנן'. און 'אמן' 
נאך די ברכה פון 'הפורש סוכת שלום... ועל ירושלים' פון שבת-ביינאכט – ווייל דער 
ציבור יאגט זיך זאגן נאכדעם 'ושמרו'. און ער האט דערציילט אויף א חסיד וואס האט 
געוואלט וויסן פארוואס די גלות איז אזוי לאנג, און נאך וואס ער האט געפאסט אויף 
דער  ווען  גאולה  די  קומען  זאל  "וויאזוי  געענטפערט:  הימל  פון  אים  מען  האט  דעם 
עולם געבט נישט אכטונג ענטפערן אמן אויף די ברכות וואס מ'בעהט אויף די גאולה 
זיי  נאך  אמן  ענטפערן  דאס  און  שלום',  סוכת  'הפורש  און  לציון'  שכינתו  'המחזיר   –

ברענגט ארויס די האפענונג פונעם ציבור אויף די גאולה".
לייגט צו דער 'דרך משה': "דעריבער האב איך מתקן געווען אין אלע קהילות און אין 
יעדע פלאץ וואו איך פאר, אז בעפאר מ'הייבט אן 'מודים' און בעפאר מ'זאגט 'ושמרו' 
זאל מען אביסל ווארטן, און געבן א קלאפ אויף עמוד פונעם חזן, כדי דער ציבור זאל 

האבן צייט ענטפערן אמן ווי עס דארף צו זיין".
אין 'ספר הפנים' לייגט ער צו א ווארענונג אויף נאך א 'אמן' וואס ברענגט אויך ארויס א 
בענקעניש אויף די גאולה, דאס איז די 'אמן' וואס איז נאך די ברכה פון 'מחיה המתים', 

וואס אסאך הייבן אן באלד זאגן 'קדושה' און פארגעסן עס צו ענטפערן.
אויסער די סגולה פון די אמן'ס צו צואיילן די גאולה, ווערט געברענגט אין נאמען פון 
אמן  ענטפערן  אכטונג  געבט  וואס  דער  אז  בארדיטשוב,  פון  ליבער  רבי  גרויסער  דער 
צו  זיין  זוכה  וועט  שלום'  סוכת  'הפורש  און  לציון'  שכינתו  'המחזיר  פון  ברכה  די  נאך 

אריכות ימים ושנים.
אויפן צדיק רבי חיים משה מאנדל זצ"ל ווערט דערציילט: איינמאל איז געקומען צו אים 
א איד וואס האט זיך גענוטיגט אין א ישועה, האט הרב מאנדל אים ממליץ געווען ער 
זאל ערוועקן זיינע גוטע פריינד זאלן ענטפערן אמן נאך די ברכות. ווען דער מענטש 

האט געטוהן אזוי ווי ער האט אים געהייסן, האט ער זוכה געווען צו א ישועה.
רבי ציון הכהן זצ"ל שרייבט אז דער ענין איז אויך מרומז אין אונזער פסוק: "כבד לב 
פרעה מאן לשלח העם", 'מאן' איז אותיות 'אמן', פון זעהן מיר אז דער אפהאלט פון די 

גאולה איז צוליב די סיבה פון נישט ענטפערן אמן נאך די ברכות פון די גאולה.
אין נאמען פונעם 'בית הלוי' ווערט געברענגט אז ער האט אויף דעם צוגעשטעלט דעם 
פסוק אין ישעיה (סב א): "למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט"; צוליב דעם 
וואס דער עולם געבט נישט אכטונג ענטפערן אמן נאך די ברכה פון 'המחזיר שכינתו 
לציון' און נאך 'הפורש סוכת שלום... ועל ירושלים', איילט נישט דער אויבישטער צו 

די גאולה.
רבי יהושע אלטער ווילדמאן אב"ד קאנסקאוואלע האט צוגעשטעלט אויף דעם וואס 
מיר זאגן ביי די תפילה פון 'נחם': "על כן ציון במר תבכה וירושלים תתן קולה"; "על כן 
ציון במר תבכה" – איז א רמז אויף די ברכה 'המחזיר שכינתו לציון' וואס 'במר תבכה' 
תתן  "וירושלים  ברכה,  די  נאך  אמן  ענטפערן  אכטונג  נישט  מ'געבט  וואס  דעם  אויף 
זי  וואס  ירושלים',  ועל  שלום...  סוכת  'הפורש  פון  ברכה  די  אויף  רמז  א  איז   – קולה" 
וויינט אויך אויף דעם וואס מ'ענטפערט נישט קיין אמן אויף דעם. די דורשי רשומות 
לייגן צו אז די קומענדיגע ווערטער: "לבי לבי על חלליהם", זענען א רמז אויף די ברכה 
פון 'מחיה המתים [חללים = טויטע]', וואס זי וויינט אויך מיט א ביטערע הארץ אויף 

דעם מ'געבט נישט אכטונג ענטפערן אויף דעם אמן.
'דרך משה' ליום יא; 'ספר הפנים' אות מז; צרור החיים [פון ר"י ליבערזאהן] אות פט; 'עולם עשיה' דף קה ע"ב; 
'יושיע ציון' אות ח; 'ואמרו אמן ח"ב אות כד; 'נוטרי אמן' ח"ב עמ' כא

די קדמונים שרייבן אז די גאולה האלט זיך אפ ווייל אן זיך צו כאפן 
פארגעסט מען ענטפערן אמן אויף די דריי ברכות פון די גאולה

"מיר אלע וועלן מקפיד זיין ענטפערן אמן אויף יעדע ברכה וואס ווערט געזאגט, 
אויך נאך אזעלעכע וואס מיר איילן זיך זאגן נאכדעם 

נאך זאכן פון דער סדר התפילה, אזוי ווי די ברכות הגאולה"

מחיה מתים 
(ווייל מ'יאגט זיך 

זאגן קדושה)

המחזיר שכינתו לציון 
(ווייל מ'איילט זיך 
זאגן מודים דרבנן)

עלינו...  שלום  סוכת  הפורס 
ועל ירושלים (ווייל מ'הייבט 

באלד אן זאגן ושמרו)
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מלמד  א  דערציילט  האט  ערציילונג  פאלגנדע  די 
אליין  עס  האט  וואס  ישראל,  ארץ  צענטער  די  פון 

געהערט פון דער בעל המעשה.
בין  איך  וואו  תלמוד-תורה  די  פון  אפיס  דער  אין 
ארבעט  וואס  איד  טייערער  א  דא  איז  מלמד,  דער 
פארשידענע  ערלעדיגן  צו  ליגט  אים  אויף  דארט. 
אויך  און  תורה  תלמוד  די  אין   – שליחות'ן  סארטן 
אינדרויסן, מאכן קאפי'עס, דרוקן צעטלען פאר די 
די  וואס  ארבעט,  סארט  אזעלעכע  נ.  א.  מחנכים, 
ארבעט פון זיי איז גאנץ שווער אקעגן די געהאלט 

וואס איז גאנץ ווייניג.
וויאזוי  געוואונדערט,  זיך  איך  האב  אן  אייביג  פון 
בכבודו  ער  וואוינט  געהאלט,  מאגערע  זיין  טראץ 
אין  געגנטער  טייערע  די  פון  איינע  אין  עולם  של 
ירושלים, אין א טייערע געביידע וואס די מערהייט 
אויסלענדישע  רייכע  זענען  איינוואוינער  די  פון 

בירגער.
אז  זיכער  איז  עס  אז  פארגעשטעלט  זיך  האב  איך 
ארבעט  זיין  און  פאמיליע,  רייכע  א  פון  קומט  ער 
ליידיגע  זיינע  אנצופילן  כדי  איז  תורה  תלמוד  אין 
גרויס  ווי  אבער  שמים...  לשם  אויך  אפשר  שעה'ן, 
די  פון  איינע  אין  ווען  וואונדער  מיין  געווען  איז 
האנט  זיין  אין  מיר,  צו  צוגעקומען  יענער  איז  טעג 
האט ער געהאלטן א שטר הלוואה, און ער בעהט 
מיר זיין א ערב פאר אים אויף א קליינע הלוואה... 
די  דעקן  'צו  כדי  הלוואה  א  וויכטיג  דארף  "איך 
מינוס' אין באנק..." – האט דער מענטש ערקלערט 
פארוואונדערט;  שטיי  איך  און  פארשעמטערהייט, 

עס פעלט דען געלט פאר דעם מענטש?!
האט  מחשבות,  מיינע  ליינט  וואס  איינער  ווי  און 

דער מענטש פארגעזעצט און מיר ערקלערט:
איך  וואס  דעם  אויף  זיכער  זיך  וואונדערסט  "דו 
די  אין  דאך  וואוין  איך  געלט,  צו  צוקומען  דארף 
ביזסט  דו  ירושלים...  אין  הויז  טייער'סטע  כמעט 
ערקלערן;  עס  מוז  איך  וואס  ערשטער  דער  נישט 
די  אבער  געגנט,  רייכע  א  אין  טאקע  וואוין  איך 
רייכקייט שטעלט זיך אפ ביי די שוועל פון די טיר... 

אין מיין הויז הערשט א ארעמקייט.
אויב דו וועסט פרעגן פון וואו האב איך אזא הויז, 
אבער  נישט גלייבן,  מיר  וועסט  דו  אז  זיין  קען  עס 

דאס איז די ערציילונג:
אין  געוואוינט  איך  האב  פארגאנגענהייט  די  אין 
א  אין  ירושלים,  אין  געגנטער  אלטע  די  פון  איינס 
שטאק,  ערשטע  די  צימערן,  צוויי  פון  הויז  אלטע 
איך  נאר  מיינס,  געווען  נישט  אויך  איז  דאס  וואס 

האב דארט געוואוינט אין 'שליסל געלט'.
זיך  האט  הויז  מיין  און  גערוקט  זיך  האבן  יארן  די 
האט  עס  און  בליעה"ר,  קינדער  מיט  אנגעפילט 
זיך  האט  טאג  איין  אין  ענגשאפט.  די  געפילט  זיך 
געוואנדן צו מיר איינער פון מיינע קליינע קינדער 
'טאטי,  פעסטקייט:  א  מיט  געזאגט  מיר  האט  און 
איז  עס  הויז.  אנדערע  א  צו  גיין  אריבער  מוזן  מיר 

זייער צושטיפט דא!'.
ביטערניש  א  מיט  אים  צו  געשמייכלט  האב  איך 
קענען  וויאזוי  חודש,  דעם  מיר  ענדיגן  'קוים   –
אבער  הויז...',  נייע  א  אויף  חלומ'ען  אפילו  מיר 
האט  און  זיך,  ביי  פעסט  געווען  איז  קינד  דער 
א  צו  גיין  אריבער  מוזן  'מיר  געזאגט:  נאכאמאל 
מיט  צוגעלייגט  אויך  האט  און  דירה!',  גרעסערע 
דעם,  אויף  דאווענען  וועל  'איך  תמימות:  ריינע  א 
און איך וועל אויך זארגן אז די גאנצע פאמיליע זאל 

דאווענען אויף דעם'.
פון  און  צוזאג  זיין  איינגעהאלטן  האט  קינד  דער 
געגעבן  אכטונג  ער  האט  ווייטער  און  טאג  יענעם 
אויך  האט  און  טאג,  יעדן  דעם  אויף  דאווענען 
דאווענען  אויך  זאלן  זיי  ברידער  זיינע  דערמאנט 

אויף דעם.
אשטיקל צייט נאכדעם, ביים סדר-נאכט, ווען מיר 
אלע האבן געזינגען: 'לשנה הבאה בירושלים', האט 

זיך מיין קליינער אויפגעשטעלט אויפן בענקל און 
געשריגן: 'און אין א נייע הויז!'. אויך ביי די צווייטע 
און דריטע מאל וואס מיר האבן געזינגען האט ער 
מאל  פערטע  די  אין  און  פריער,  ווי  אריינגעשריגן 

האבן מיר אלע צוזאמען שוין געענטפערט 'אמן!'.
ביז  אויב   – אמת  דעם  זאגן  דער  וועל  איך 
ווי  ענין  דעם  צו  באצויגן  זיך  איך  האב  דעמאלטס 
זיך  האט  סדר  ביים  ווילדקייט,  קינדערישע  א  צו 
שוין  אויך  האב  איך  און  מיר,  אין  געטוישט  עפעס 

אנגעהויבן האפן און דאווענען אויף דעם.
מיין  אויף  האבן  נאכט  איין  אייר,  חודש  אנהויב 
מיך  און  אידן  מכובד'יגע  צוויי  אנגעקלאפט  טיר 
אין  מיר  צו  אריינקומען  קענען  זיי  אויב  געבעהטן 
שטוב און רעדן מיט מיר. איך האב געמיינט אז זיי 
באלד  זיי  איך  האב  צוועק,  צדקה  א  צוליב  קומען 
קענען  נישט  זיי  וועל  איך  אז  געשטעלט  קלאר 
האבן  זיי  אבער  שקל...  איין  מיט  ווי  מער  העלפן 

ווייטער געזאגט אז זיי ווילן רעדן מיט מיר.
האב  איך  הויז,  מיין  אין  אריינגענומען  זיי  האב  איך 
זיי  און  טיש,  ארעמע  מיין  נעבן  אוועקגעזעצט  זיי 
א  פון  תלמידים  זענען  זיי  אז  דערציילט  מיר  האבן 
באקאנטער רב אין חו"ל וואס וויל זיך באזעצן אין 
ארץ הקודש, און ער האט אנגעוויזן מיט זיין פינגער 
פלאץ  פאסיגסטע  די  איז  דאס  אז  הויז  מיין  אויף 

אויפשטעלן דארט זיין בית המדרש.
פאר  הויז  דיין  דיר  פון  אפקויפן  גרייט  זענען  'מיר 
בעל  מיטן  גערעדט  שוין  האבן  מיר  פרייז.  יעדן 
צו  צוגעשטימט  האט  ער  און  הויז  דעם  פון  הבית 
אויך  מיר  דארפן  געזעץ,  דעם  צוליב  אבער  דעם, 
באקומען פון דיר – וואס וואוינט אין די הויז - דיין 

ערלויבעניש'.
נאר  איז  הויז  די  ווייל  אז  ערקלערט  זיי  האב  איך 
צאלן  מיר  וועלן  זיי  אויב  אויך  געלט',  'שליסל 
קענען  נישט  איך  וועל  ווערד  איר  פון  דאפלט 
זיי  אבער  דעם.  אנשטאט  הויז  אנדערע  א  טרעפן 
ווילסטו  'וואס  זייער'ס:  ביי  איינגעשפארט  זענען 

אנשטאט דעם?' – האבן זיי געפרעגט.
מיין  פון  'חלום'  דעם  אין  דערמאנט  זיך  האב  איך 
אויף  אפן  געווען  איז  וואס  צייטונג  די  אין  זון, 
א  וועגן  אדווערטייזמענט  א  געווען  איז  טיש  מיין 
די  אויף  געבויט  ווערט  וואס  פראיעקט  לוקסוס 
האט  גלייכגילטיקייט  א  ירושלים,  פון  בערג  הויכע 
אויף  פינגער  מיין  מיט  ווייז  איך  אנגעכאפט,  מיך 
חשובע  די  פאר  זאג  איך  און  אדווערטייזמענט,  די 

געסט: 'וויל איך א הויז אין דער פראיעקט!'.
מיין  צו  געזאגט  זיי  האבן   – פראבלעם'  קיין  'נישט 
איבערראשונג, 'מיר וועלן פאר דיר קויפן א הויז פון 

פיר צימערן אין דער פראיעקט'.
האבן  צוויי  די  ווען  שאקירט  געווען  בין  איך 
פון  דאקומענט  גרייטע  א  גענומען  ארויס  באלד 
עטליכע  דעם  צו  צוגעלייגט  האבן  זיי  טאש,  זייער 
ווערטער, מיך פאר'חתמ'עט, און דער ענין האט זיך 

געענדיגט לחיים ולשלום.
דעם קומענדיגן יאר האבן מיר שוין געפייערט דעם 
האבן  מיר  ווען  און  הויז,  נייע  די  אין  סדר-נאכט 
האב  בירושלים'  הבאה  'לשנה  געזינגען:  צוזאמען 
איך געקוקט אויפן געזיכט פון מיין קליינער יונגל 

וואס האבן געגלאנצט פון גליק...".
דערציילט ווייטער דער מלמד:

ווען איך האב געהערט די ערציילונג, האט איך עס 
פארצופאל  האב  איך  ווען  אבער  געגלייבט,  נישט 
פון  מיטגליד  משפחה  א  געטראפן  שפעטער 
איינער פון די אייגנטומער, און ער האט מיר איבער 
דערציילט די אויבנדערמאנטע ערציילונג מיט אלע 
פון  טיפעניש  די  אין  אריין  עס  איז  פיטשעווקעס, 

מין הארץ.
ריכטיג טאקע, עס איז נישט דא א גרעסערער כח 

פון תפילה.
'ממשנתה של תורה', במדבר תשע"ו

לשנה הבאה אין א נייע הויז... זיכוי הרבים מיט ענטפערן אמן (ד)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ל
ה לשנה
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 "אוי לאותה בושה..."
פון די גרויסע שטערער'ס אין עבודת 
ה' בכלל, און אין דער מנהג פון זאגן די 
בפרט  חברותא  א  מיט  השחר  ברכות 
איז 'בושה'. און אויב דאס איז געזאגט 
איז  איינציגע,  וועגן  אפילו  געווארן 
די  איבער  רעדן  מיר  ווען  זיכער  דאך 
גבורי החיל וואס האבן גענומען אויף 
זיך די מצוה פון מזכה זיין דעם רבים 

אין דעם ענין.
איז  עס  וואס  מיט  אנהויבן  וועלן  מיר 
נארט  איינמאל  נישט  אז  באקאנט, 
זיך דער מענטש אליין ווען ער מיינט 
מיט  אים  אויף  קוקט  וועלט  דער  אז 
א קרומע אויג, אבער באמת רעדן זיי 

איבער אים מיט קנאה און שעצונג.
טאקע  פעלט  עס  אמת'ן,  אין  אבער 
'מסירות  פון  מאס  גרויסע  א  אויס 
חשובע  די  אין  זיין  צו  זוכה  כדי  נפש' 
אסאך  דא  נאך  זענען  עס  ווייל  מצוה, 
פארשטאנען  נאכנישט  האבן  וואס 
כדי  און  מצוה,  די  פון  טייערקייט  די 
זיי מעורר זיין און זיי מוטיגן זיי זאלן 
און  בשלימות  ברכות  זייערע  זאגן 
זיך  פעלט  זיי,  נאך  'אמן'  ענטפערן 
פון  מאס  גרויסע  א  דעם  אויף  אויס 
זענען  דעם  אויף  און  דקדושה,  עזות 

מיר דא מיט אונזער ארטיקל.
איז  אמ"ן  אז  שוין  זאגן  קדמונים  די 
נפשי",  מוסר  "אני  תיבות:  ראשי  די 
פון  איינער  "יעדער  וואס  דעם  צוליב 
כלל ישראל איז מחויב זיך מוסר נפש 
יעדער  און  אמן,  ענטפערן  אויף  זיין 
איז מחויב זאגן די ברכות הויעך, כדי 
וואס  אנדערע  די  און  הויזגעזונד  די 
און  הערן  זאלן  אים  נעבן  שטייען 
קענען ענטפערן אמן, ווייל די ווארט 
אז  ברכה  די  אויף  עדות  א  איז  אמן 
זאגן  וועט  ער  אויב  און  אמת,  איז  עס 
וואס  איינער  ווי  אזוי  ער  איז  שטיל 
דעם  אויף  מ'זאל  זאך  די  פארהוילט 

עדות זאגן..." ('דרך משה' ליום י"א).
און אזוי שרייבט דער בעל 'פלא יועץ':
'כל העונה  "חז"ל האבן דאך געזאגט: 
שערי  לו  פותחין  כוחו  בכל  אמן 
מיר  וועלן  שכר  די  פון  און  עדן',  גן 
עס  טוהט  רוח  נחת  וויפל  פארשטיין 
פאר  איז  וואויל  אויבערשטן.  פארן 
א  טוהן  צו  זוכה  איז  וואס  מענטש  א 
עס  באשעפער,  זיין  פאר  רוח  נחת 
גרעסערער  קיין  פארהאן  נישט  איז 
פאר  ראוי  איז  עס  און  דעם,  פון  שכר 
יעדן מענטש זיך מוסר נפש זיין טוהן 
('חסד  באשעפער"  פארן  רוח  נחת  א 

לאלפים' נו).

'ולא יתבייש... בעבודת ה' יתברך'
הייליגער  דער  האט  אומזינסט  נישט 
דעם  אין  געשטעלט  אוועק  רמ"א 
א  ערוך'  'שולחן  אין  סימן  ערשטן 
"ולא  ה':  עבודת  אין  יסוד  שטארקער 
יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו 
א  פאר  ווייל  יתברך",  השם  בעבודת 
צו  ווייסט  וואס  ה'  עובד  אמת'דיגער 
שאצן די טייערקייט פון יעדע מצוה, 
זאל  ער  אויס  מאל  אסאך  זיך  פעלט 
זיך   – דקדושה  עזות  האבן  דארפן 
נישט דערשרעקן פון אויפגעהויבענע 
פון  נאכמער  אמאל  און  ברעמען, 
דעם... און פון דעסוועגן פארזעצן די 

ארבעט בשלימות.

און אזוי ווי דער טור (או"ח א) ערקלערט 
אז צוליב דעם האט דער תנא (אבות פ"ה 
כנמר",  עז  "הוי  מיט:  אנגעהויבן  מ"כ) 
אין  כלל  וויכטיגער  איז  דאס  "ווייל 
אמאל  ווייל  יתברך,  הבורא  עבודת 
און  מצוה  א  טוהן  מענטש  א  וויל 
צוליב  טוהן  צו  עס  זיך  פארמייד  ער 
אים,  פון  שפעטן  וואס  מענטשן  די 
דעריבער ווארנט דער תנא דו זאלסט 
דיך שטארקן אקעגן די וואס שפעטן 
פון  פארמיידן  נישט  דיך  זאלסט  און 
טוהן די מצוה... און אזוי איז אויך ביי 
דעם ענין פון בושה, אמאל שעמט זיך 
א מענטש פון זיין חבר מער פון וואס 
אויבערשטן,  פונעם  זיך  שעמט  ער 
דעריבער ווארנט דער תנא דו זאלסט 

זיך שטארקן און זיך נישט שעמען".
אויף די ווערטער פונעם טור ברענגט 
דער ב"ח אין נאמען פונעם מהרש"ל, 
וואס ער אז מדייק אז נישט אומזינסט 
"שתעיז  אנגעכאפט:  טור  דער  האט 
איז  ער  ווייל  תבוש",  ולא  פניך... 
אקעגן  ענינים,  צוויי  אויף  מרמז  דא 
זיך  מען  דארף  אפ  שפעטן  וואס  די 
זיך  שעמט  ער  אויב  אפילו  שטארקן 
איבער  רעדנדיג  אבער  זיי.  פון  נישט 
זיך  שעמט  מענטש  א  וואס  בושה 
מענטשן  חשובע  אקעגן  זאכן  טוהן 
אים,  פון  נישט  לאכן  זיי  אויב  אויך 
"ולא  געווארנט:  עקסטער  ער  האט 

תבוש".
זיינע  נעמט  טור  דער  געזאגט,  ווי 
תנא:  פונעם  לשון  דעם  פון  ווערטער 
יעדע  ביי  אויב  און  כנמר",  עז  "הוי 
איז  געווארן,  געזאגט  דאס  איז  מצוה 
דאך זיכער אזוי ביי ענטפערן אמן, און 
אזוי ווי עס איז מרומז אין דער לשון 
מראש  "תשורי  ח):  ד  (שה"ש  הפסוק 
מהררי  אריות  ממעונות  אמנה... 
דיך  'מאמ"ן',  ר"ת  איז  וואס   – נמרים" 
זיך  האנדלט  עס  ווען  אז  לערנען  צו 
אמן  ענטפערן  פון  מצוה  די  איבער 
פעלט זיך אויס פאר א מענטש צו זיין 
דרייסט ווי א לעמפערט און שטארק 
דב  יעקב  הרב  אמונים  בני  (יו"ר  לייב  א  ווי 

מארמארשטיין). 

'הרגל נעשה טבע'
אזוי  חסידות)  (הל'  שרייבט  רוקח  דער 
איז דער וועג אין עבודת ה'; דער וואס 
גלוסט זיין א חסיד, אין אנהויב שעמט 
ער זיך צו פירן מיט די הנהגות פון א 
געוואוינט  ער  וואס  נאך  אבער  חסיד, 
זיך צו, אויך אויב מ'וואלט אים געגעבן 
אסאך געלט ער זאל אפלאזן זיין וועג, 
פאר  דעם  אויף  מוותר  נישט  ער  איז 

קיין שום געלט אויף דער וועלט.
זוכה  האבן  וואס  די  אזוי,  טאקע  און 
הרבים  מזכי  די  פון  זיין  צו  געווען 
מיטן ענטפערן אמן, דערציילן איבער 
וואס  בושה  די  און  שוועריקייט  די 
האט זיי באגלייט נאר אין אנהויב פון 
זענען  טאג  צו  היינט  און  וועג,  זייער 
קיין  פאר  דעם  אויף  מוותר  נישט  זיי 
געלט. איבערהויפט נאך די ווארעמע 
רעאקציעס וואס זיי באקומען פונעם 
האבן  זיי  פון  אסאך  וואס  ציבור, 
ברכות  די  זאגן  געוואלט  שטענדיג 
מזכי  די  פון  זכות  אין  און  בשלימות, 
זייער  אויספירן  זיי  קענען  הרבים 

ווילן.

ברכות השחר 
מיט א חברותא תעתענה אמונים 

מיט ענ

בבברכ
מממי ם 


