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'נר למאור' – מן התורה
"ְלַהֲעת ֵנר ָּתִמיד" (כז כ)

אז  הבטחה  א  ווי  אויס  זעהט  תָּמִיד"  "נֵר  לשון  דער 
אייביג וועט ברענען די ליכט אין בית המקדש. לכאורה, 
די בית המקדש איז דאך חרוב געווארן צוליב אונזערע 
תורה  די  אז  הקדוש  של"ה  דער  ערקלערט  עבירות? 
האט דא מרמז געווען אויף די מצוה פון צינדן ליכט אין 
די שוהלן וואס זענען אנגערופן "מקדש מעט" בשעת'ן 
בית  אין  עבודה  די  אקעגן  איז  דאס  וואס   – דאווענען 

המקדש (ברכות כו ב).
עס איז פאסיג צו צוטירן וואס דער ראבי"ה ברענגט דא 
אראפ פון די חכמים זכרונם לברכה (ראה ירושלמי שביעית 

ג ז):
ֶאת  הֹוִליד  'ְוֵנר  לג):  ח  א  הימים  (דברי  שטייט  פסוק  "איין 
ֶּבן  'ִקיׁש  א):  ט  א'  (שמואל  שטייט  פסוק  איין  און  ִקיׁש', 
ֲאִביֵאל'; האט ער דען געהייסן 'נר', זיין נאמען איז דאך 
צו  געוואוינט  געווען  איז  אביאל  נאר,  'אביאל'?  געווען 
צינדן ליכט אין די שוהלן און אין די טונקעלע גאסן, און 
אין דעם זכות האט זיין אייניקל שאול זוכה געווען צו 

די קעניגרייך, און דערפאר ווערט ער אנגערופן 'נר'".
ראבי"ה סי' ר; 'של"ה' דרך חיים תוכחת מוסר

'מחשבה טובה' איז נישט קיין 'הפסק'
"ְוֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתֹו ֲאֶׁשר ָעָליו ְּכַמֲעֵׂשהּו" (כח ח)

בדרך רמז זאגט רבנו אפרים:
"ְוֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתֹו" – דער וואס טראכט צו טוהן א מצוה, 
"ֲאֶׁשר ָעָליו ְּכַמֲעֵׂשהּו" – רעכנט אים השי"ת כאילו ער 
האט עס געטוהן. אזוי ווי די חכמים זאגן (קידושין מ א): 
למעשה,  מצרפה  הוא  ברוך  הקדוש   – טובה  מחשבה 
מחשבה רעה – אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה.
דער  שיק  אליהו  רבי  ערקלערט  האט  יסוד  דער  מיט 
(סוכה לח ב ד"ה הוא אומר  רב פון לידא די שיטה פון רש"י 
און  עשרה  שמונה  אינמיטן  האלט  וואס  דער  אז  ברוך) 
זאל  ציבור,  שליח  פונעם  קדושה  צי  קדיש  הערט  ער 
ציבור  שליח  דער  וואס  צו  זיין  מכוון  און  שווייגן  ער 
פון  חוב  די  געווען  יוצא  ער  האט  דעם  מיט  און  זאגט, 
פון  דין  דער  אלץ  רבא',  שמה  יהא  'אמן  און  'קדושה' 

'שומע כעונה'.
די בעלי התוספות (ברכות כא ב ד"ה עד) וואונדערן זיך אויף 
די רש"י, אויב ווערט עס גערעכנט ווי א עונה, פארוואס 
די  אינמיטן  'הפסק'  א  ווי  גערעכנט  נישט  עס  ווערט 
שמונה עשרה? אבער לויט וואס מ'האט געזאגט קען 
מען פארענטפערן, די אינזין האבן ווערט גערעכנט ווי 
עס  איז  אויבערשטער  דער  וואס  טובה'  'מחשבה  א 
ווערן  גערעכנט  זאל  עס  אבער  למעשה,  מצרף 

שווייגן  דאס  ווערט  אסור,  איז  וואס   – 'הפסק'  א  ווי 
גערעכנט ווי א 'מחשבה רעה' וואס איז זיך נישט מצרף 
ווי  גערעכנט  נישט  עס  ווערט  דעריבער  און  למעשה, 

'נחל קדומים'; 'עין אליהו' שבת קנא אא הפסק.

געדענקען דעם אויבערשטן דורך די מאה ברכות
"ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹוָתם ִלְפֵני ה' ַעל ְׁשֵּתי ְכֵתָפיו ְלִזָּכרֹן" 

(כח יב)

"'לזכרון' – שיראה הקב"ה את השבטים כתובים לפניו 
ויזכור צדקתם" (רש"י). 

פארוואס פעלט אויס צו דערמאנען, חלילה צו טראכטן 
אז ביים אויבערשטן איז פארהאן שכחה?

ערקלערט דער משגיח רבי יחזקאל לעווינשטיין:
די  אויסלערנען  דעם  מיט  וויל  אויבערשטער  דער 
פון  נעמען  די  שרייבן  באפוילן  האט  ער  ווי  אזוי  אידן, 
געדענקען,  זיי  זאל  ער  כדי  חושן  די  אויף  שבטים  די 
קיין  פארהאן  נישט  איז  אויבערשטן  ביים  כאטש 
זאלן  זיי  געווארן  באפוילן  אידן  די  זענען  אזוי  שכחה, 
די  געדענקען  זאלן  זיי  כדי  פעולות  פארשידענע  טוהן 
באקאנטע און באוואוסטע זאך פאר יעדן – אז עס איז 
דא באשעפער און א מנהיג אויף דער וועלט. וועגן דעם 
האבן די חכמים מתקן געווען צו זאגן יעדן טאג מאה 
ווער  געדענקען  צייט  גאנצע  א  זאלן  מיר  כדי  ברכות, 
איז דער וואס שפייזט אונז שטענדיג, און שטעלט אונז 

צו אלע אונזערע באדערפענישן.
'אור יחזקאל' ח"ה עמ' רפא

קרבנות דורך 'דיבור'
"ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלַקֵּדׁש אָֹתם ְלַכֵהן ִלי ְלַקח 

ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ְוֵאיִלם ְׁשַנִים ְּתִמיִמם" (כט א)
איבעריג,  ווי  לכאורה  אויס  זעהט  "ַהָּדָבר"  ווארט:  די 
ֲאֶׁשר  "ְוֶזה  שרייבן:  געקענט  וואלט  תורה  די  ווייל 

ַּתֲעֶׂשה"?
מרמז  תורה  די  האט  דעם  מיט  בחיי  רבנו  דער  זאגט 
האבן  נישט  וועלן  אידן  די  וואס  צייטן  די  אויף  געווען 
מען  וועט  דארט  וואו  המקדש  בית  א  אדער  משכן  א 
זיין  וועט  כפרה  זייער  און  קרבנות,  זיין  מקריב  קענען 
וועט  וואס  רעדן  דורך   – ַּתֲעֶׂשה"  ֲאֶׁשר  "ַהָּדָבר  דורך 
גערעכנט ווערן כאילו זיי האבן מקריב געווען א קרבן, 
אזוי  קרבן,  א  ווי  גערעכנט  ווערט  וואס  וידוי  די  ד.מ. 
ווי עס שטייט (הושע יד ג): "ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל 
ָפִרים  ּוְנַׁשְּלָמה  טֹוב  ְוַקח  ָעֹון  א  ִּתּׂשָ ָּכל  ֵאָליו  ִאְמרּו  ה' 
"די  חרדים:  ספר  אין  אויך  שטייט  אזוי  און  ְׂשָפֵתינּו". 
שטייט:  עס  ווי  אזוי  קרבן  א  אנגערופן  ווערט  וידוי 

'ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו'".
'כד הקמח' ערך וידוי; רבינו בחיי; 'חרדים' מצות התשובה פרק ב

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם
'אמן' – דער 'יהלום' פונעם קרוין פון תפילה

ִני נֶֹפ ַסִּפיר ְוָיֲהם" (כח יח) "ְוַהּטּור ַהּׁשֵ
די דורשי רשומות זאגן: 'יהלום' איז בגימטריה 'אמן'. א רמז 
(דב"ר  זאגן  חכמים  די  ווי  אזוי  'אמן'  פון  טייערקייט  די  אויף 
עונים".  שישראל  מאמן  יותר  הקב"ה  לפני  גדול  "אין  א):  ז 
די  אין  געווארן  ארייגעשטעלט  איז  'יהלום'  דער  ווי  אזוי 
'אמן' אזוי ווי א בריליאנט וואס ווערט  חושן, אזוי אויך איז 
ישראל  כלל  וואס  תפילה  פון  קרוין  די  אין  אריינגעשטעלט 
דערלאנגט יעדן טאג פארן באשעפער דער קעניג פון דער 
וועלט, אזוי ווי מ'זאגט ביי מוסף פון שבת "כתר יתנו לך ה' 

אלוקינו..."
און אזוי האט געזאגט דער 'אוהב ישראל' פון אפטא:

די  ריכטיג  שאצן  מענטש  א  נישט  קען  וועלט  דער  אויף 
טייערקייט פון ענטפערן אמן; ער הערט אסאך ברכות, און 
אמאל לייגט ער נישט צו זיין הארץ צו ענטפערן אמן. ווען ער 
וועט אנקומען אין עולם העליון, און ער וועט איבערגעצייגט 
ווערן ווי טייער איז געווען יעדע 'אמן' פאר השי"ת, וועט ער 
זיכער זייער שטארק חרטה האבן אויף די גרינגשעצונג וואס 
וועט  דעמאלטס  אבער  דעם,  אויף  ארויסגעוויזן  האט  ער 
וואס  מענטש  דער  ווי  אויס  זעהן  מיר  שפעט.  צו  זיין  שוין 
איז אנגעקומען צו א פלאץ וואו דארט וואלגערן זיך טייערע 
שטיינער ווי זאמד אויפן ברעג ים, און מיט זיין נארישקייט 
פאלט אים נישט איין זיך אראפבייגן און אויפהויבן עטליכע 
פון זיי, און זיי טראגן צו די פלאץ וואו ער וואוינט וואו דארט 
דער  אז  וויסן  צו  דארפן  מיר  אסאך.  זייער  ווערד  זיי  זענען 
צו  צוריק  זיך  קערט  ער  ווען  פילט  מענטש  דער  וואס  צער 
צוריק  זיך  וועלן  מיר  ווען  פילן  אויך  מיר  וועלן  שטוב,  זיין 
ווי  איבערצייגן  זיך  וועלן  מיר  און  העליון,  עולם  צום  קערן 

טייער איז יעדע ענטפערן אמן.
אויף דעם איז מרמז דער פסוק אין תהילים (קכו ו): "הלוך ילך 
ובכה נשא משך הזרע בא יבא ברנה נושא אלומותיו". דער 
וואס טוהט גרינגשעצן אין ענטפערן אמן אויף דער וועלט, 
וויינען  וועט  און  וועלט, "ובכה" –  יענע  צו  ילך"  וועט "הלך 
און חרטה האבן אויף דעם וואס ער האט נישט געהאט שכל 
צו זאמלען נאך און אמן'ס. אבער דער וואס איז "נושא משך 
געווען  זוכה  ער  האט  וועלט  דער  אויף  זייענדיג   – הזרע" 
'אמן' איז א קליינע ווארט, איז עס  איינערקענען אז כאטש 
ריזיגע  א  ארויס  וואקסט  דעם  פון  וואס  'זרע'  קליינע  א  ווי 
בוים, און צוליב דעם האט ער זייער אכטונג געגעבן צוהערן 
"בא  דעמאלטס  זיי,  נאך  אמן  ענטפערן  און  ברכה  יעדע  צו 
יבא ברינה" צום עולם העליון, ווען ער איז "נושא אלמותיו" 
– די צעהנדליגער טויזנטער אמנים וואס זענען געוואקסן און 

געווארן ווי גרויסע בינטלעך.
'ספר הפנים' [לר"י מאויסטרהא] אות לא; 'שערי נסים' ח"א עמ' רפא

משנכנס
אדר
מרבין
באמן

דער רמ"א פסק'נט (או"ח קכד ז): "וילמד בניו הקטנים שיענו אמן, 
כי מיד שהתינוק עונה: אמן, יש לו חלק לעולם הבא".

די  פון  אז  שרייבט,  מוסר'  'שבט  בעל  האיתמרי  הכהן  אליהו  רבי  און 
מגילה לערנען מיר אז מרדכי האט זיך אזוי געפירט  מיט אסתר, וואס ער 
איז איר געווען ווי א פאטער, און אויף דעם איז דער פסוק מרמז (אסתר ד 
י ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם", עס שטייט: 'אֵֹמן' – אן קיין  ר ּכִ ז): "ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת... ֶאְסּתֵ
לערנען,  דאס  איר  זאל  וואס  טאטע  א  געהאט  נישט  האט  זי  ווייל  וא"ו, 

האט איר מרדכי אויסגעלערנט צו ענטפערן 'אמן' ('מנחת אליהו' לא).
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וואס  איש-חינוך  באקאנטער  א  שלום,  רבי 
ירושלים,  אין  געגנט  'רוממה'  די  אין  וואוינט 
צייט  זייער  וואס  אידן  סארט  די  פון  זענען 
אויף  אויספלאנירט  און  אויסגערעכנט  איז 
א  אלץ  ער  דינט  אמט  זיין  אין  סקונדעס.  די 
און  החינוך,  מוסדות  עטליכע  אין  אויפזעהער 
'עצה- א  אלץ  באקאנט  ער  איז  דעם  אויסער 
געבער' וואס אסאך געניסן פון זיינע עצות און 

הדרכות.
נישט  אים  האלט  היום,  סדר  אנגעפילטע  זיין 
א  צייט  טייערע  זיין  פון  ווידמען  צו  פון  אפ 
פארט  ער  ווען  וואך,  יעדע  אין  טאג  גאנצן 
וואוינען  וואס  עלטערן  עלטערע  זיינע  באזוכן 
ערגעץ וואו אין צפון געגנט, און דארט האלט 
ער זיך אויף פון אינדערפריה ביז ביינאכט וואו 
און  אויס  פעלט  עס  וואס  צו  זיי  העלפט  ער 

מאכט זיי איינגענעם ווי ווייט מעגליך.
כדי צו קענען אנקומען צו זיין עלטערנ'ס הויז 
דארף ער פארן מיט א באס וואס פארט ארויס 
פון ירושלים צו די צפון געגנט, און דארט האט 
שטאט.  געבורט'ס  זיין  נעבן  סטאנציע  א  ער 
אינדערפריה  יעדן  ארויס  פארט  באס  דער 
הויפט  די  פון  אזייגער  ניין  פונקט  איינמאל, 
סטאנציע נעבן וואו ער וואוינט. אויב ער וועט 
עס נישט אניאגן, וועט ער זיך דארפן וואלגערן 
אנקומען  וועט  ער  ביז  באסעס  עטליכע  מיט 
אנקומען  ער  וועט  אויך  ווי  עלטערן,  זיינע  צו 
זייער אין א שפעטע צייט, נאך א לאנגע און א 

שווערע רייזע.
דערציילט רבי שלום:

די  אין  זיין  צו  אכטונג  איך  געב  "געווענליך 
סטאנציע עטליכע מינוט בעפאר די צייט, כדי 
איך זאל קענען ארויפגיין אויף די באס רואיג. 
אבער איין טאג האט פאסירט עפעס א סיבה 
געווען  געצווינגען  איך  בין  דעם  צוליב  וואס 
ארויס גיין פון שטוב שפעטער ווי געווענליך, 
איך בין געלאפן מיט מיין נשמה צו די הויפט 
אהין  בין  איך  בעפאר  נאך  אבער  סטאנציע, 
אנגעקומען האב איך פארשטאנען אז פון וואס 
איך האב מורא געהאט האט טאקע פאסירט, 
א בליק אויפן זייגער איז מיר גענוג געווען כדי 
אוועק  שוין  איז  באס  דער  אז  פארשטיין  צו 

געפארן.
אריבער  זענען  שאק  פון  סקונדעס  עטליכע 
אויף מיר ביז איך האב זיך אויפגעכאפט. איך 
אז  געוואוסט  האב  איך  פארלוירן.  געווען  בין 
מיינע עלטערן ווארטן אויף מיר און פון זייער 
זיי  זאל  איך  באטראכט  אין  נישט  קומט  זייט 
האב  פלוצלינג  וואך.  די  באזוכן  קומען  נישט 
וואס  ווערטער  די  אין  דערמאנט  זיך  איך 
פאר  געזאגט  מאל  אזויפיל  שוין  האב  איך 
'בעפאר  עלטערן:  די  פאר  און  תלמידים  די 
פריער  מען  זאל  טוהן,  ענק  וואס  זאך  יעדע 

דאווענען'.
האב  הארץ  טיפן  פון  געטוהן;  און  געטראכט 
מיר  זאל  ער  יתברך  השם  צו  געדאוונט  איך 
ליכטיג מאכן מיינע אויגן וויאזוי איך זאל קענען 
אנקומען צו מיינע עלטערן אין די געווענליכע 
צייט, און מיין תפילה איז אנגענומען געווארן: 
א  שמואל,  ר'  אין  דערמאנט  זיך  האב  איך 
גוטער פריינד פון די יונגע יארן וואס איך האב 
זיך מיט אים לעצטנ'ס באגעגענט אין אונזער 
געבורט'ס שטאט. דער ר' שמואל וואוינט אין 
שמועס  אונזער  אינמיטן  געגנט,  'רמות'  די 
אויך  פארט  ער  אז  דערציילט  מיר  ער  האט 
איך  עלטערן.  זיינע  באזוכן  מאל  צו  מאל  פון 
זיך  און  מזל  מיין  פראבירן  צו  באשלאסן  האב 
געהאט  נישט  האב  איך   – אים  צו  פארבינדן 

וואס צו דערלייגן.
מיר  שמואל  ר'  האט  שמחה  גרויסע  מיין  צו 
מינוט  די  אין  פונקט  אז  געענטפערט  באלד 
צינדט ער אן זיין אויטא צו פארן באזוכן זיינע 
פרייד  גרויס  מיט  גרייט  איז  ער  און  עלטערן, 
מיר נעמען פון מיין הויז; 'ניין דרייסיג פונקליך 
ווען איך בעזרת ה' זיין נעבן דיין הויז' – האט 

ער געזאגט.
מיין  אויף  געווארט  איך  האב  דרייסיג'  'ניין 
אפגעמאכט,  פריער  מ'האט  וואו  פריינד 
גרויס  געווען  איז  איבערראשונג  מיין  אבער 
נאכן  קומען.  צו  פארשפעטיגט  האט  ער  ווען 
זיך  פראבירט  איך  האב  מינוט  צעהן  ווארטן 
נישט  האט  ער  אבער  אים,  מיט  פארבינדן  צו 
אויפגעהויבן. איך האב פראבירט נאך עטליכע 
אויפגעהויבן,  נישט  האט  ער  אבער  מאל 
צוריק  באשלאסן  איך  האב  צובראכענערהייט 

אהיים גיין.
שמואל  ר'  מיר  קלינג  צעהן  נאך  מינוט  איין 
הויז,  דיין  אונטער  מיר  'ווארט  מיר:  זאגט  און 
איך בין אויפן וועג צו דיר. איך וועל דיר אלעס 

ערקלערן אויפן וועג...'.
מיר  האט  שמואל  ר'  וואס  ערציילונג  די 
מיין  'אין  איבערראשט;  מיר  האט  דערציילט 
דערציילט,  מיר  שמואל  ר'  האט  צייט',  פרייע 
מאל  פון  'הצלה'.  אין  וואלאנטיר  א  איך  'בין 
פון  לעבן  דאס  ראטעווען  איך  לויף  מאל  צו 
זיך  איך  בין  נאנט  בין  איך  אויב  מענטשן, 
איך  ווען  דרייסיג  ניין  העלפן.  גיין  צו  משתדל 
האט  הויז  דיין  נעבן  כמעט  געווען  שוין  בין 
די  געקלינגען.  טעלעפאון  מיין  פלוצלינג 
אנגעצויגן  זייער  געהערט  זיך  האט  שטימע 
ווען ער האט געמאלדן אויף א פיצל קינד וואס 
מוטשעט זיך צו אטעמען און געפינט זיך אין א 
דערנעבנדיגע גאס. איך האב נישט געטראכט 
מיין  אויסגעדרייט  האב  איך  און  מינוט  איין 
איז  טיר  די  ריכטונג.  נויטיגע  די  צו  מאשין 
דערשראקענע  די  דורך  געווארן  געעפענט 
פון  קינד  פיצל  א  קינד,  זייער  וואס  עלטערן 
פינעף חדשים, האבן זיי געהאלטן אין זייערע 
הענט נאכן איינשלינגען עפעס אזאך און האט 
זיך דערשטיקט. איך בין געווען דער ערשטער 
האב  איך  אנגעקומען.  איז  וואס  וואלאנטיר 
געקוקט אויף אים, ער האט נישט געאטעמט, 
און זיין פארב פנים איז געווען כמעט טונקל. 
ווען  תפילה  א  געשעפשעט  האבן  ליפן  מיינע 
טאט  וויכטיגע  קריטיש  די  געטוהן  האב  איך 
מיטן  צייט.  אזא  אין  טוהן  צו  מ'דארף  וואס 
געדויערט  האט  עס  הילף  אויבערשטנ'ס 
קליינטשיגער  דער  ביז  סקונדעס  עטליכע 
פון  אויסגעשפיגן  האט  און  צוהוסט  זיך  האט 

זיין האלדז א קליינע שפילצייג.
און  אטעמען,  אנגעהויבן  ער  האט  צוביסלעך 
דער  האט  אנגעקומען  איז  אמבולאנס  די  ווען 
קליינטשיגער שוין געאטעמט ווי עס דארף צו 

זיין.
צייט  געהאט  איך  האב  דעמאלטס  ערשט 
טראכטן פון דעם גרויסן נס; ניין גאנצע מינוטן 
א  ווי  אויסגעזעהן  האבן  אויגן  מיינע  אין  וואס 
דעם  מיט  אליין  געווען  איך  בין  זאך  אייביגע 
איז  מיר  אויסער  ווען  הויז,  זייער  אין  קינד 
שום  קיין  הצלה-מאן.  שום  קיין  געווען  נישט 
אמבולאנס האט זיך נישט געאיילט צוקומען, 
טראץ וואס ממש אין געגנט איז דא א גרויסע 
נאר  זיך  האב  איך  אמבולאנס'ן.  פון  סטאנציע 
געקענט פארשטעלן וואס וואלט ווען פאסירט 
געווען.  דא  נישט  וואלט  איך  אויב  קינד  פארן 
ניין מינוטן אין אזא צושטאנד זענען קריטישע 

מינוטן, לעבן אדער טויט, חלילה'.
איך האב צוגעהערט צו די ערציילונג פון מיין 
געווארן  איבערראשט  בין  איך  און  פריינד 
האט  וואס  הפרטית  השגחה  אפענע  די  פון 
האב  איך  אזוי,  טאקע  באוויזן.  דא  יעצט  זיך 
זיך  האב  איך  און  אויבערשטן  צום  געדאוונט 
פונקט דערמאנט פון מיין פריינד אין די מינוטן 
ארויספארן.  ביים  געהאלטן  האט  ער  וואס 
א  טוהן  צו  געפריידט  זיך  האט  פריינד  מיין 
נאך  נאכגעשלעפט  האט  מצוה  די  און  חסד, 
פון  לעבן  א  ראטעווען  פון  מצוה  זעלטענע  א 
טעם  שלא  קינד  אידיש  א   – מישראל  נפש  א 

טעם חטא.
'ווי העמודים וחשוקיהם' נז עמ' קיט

תפילה גוררת 'מצוה גוררת מצוה' בקשות 'הרחמן' (ה)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

פילה גורר
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 די וואונטש פון די קינדער
 פאר די עלטערן

האט  'הרחמן'ס'  די  פון  ענדע  די  ביי 
מען מתקן געווען א עקסטערע בקשה 
זיין  פון  וואס  הבית  בעל  דעם  אויף 
שפייז האבן מיר געגעסן, און אין דעם 
ברכה  א  געווארן  צוגעשטעלט  איז 
פאר  אויך  און  עלטערן  אונזערע  פאר 
אונז אליין – אזוי ווי דער אויבערשטער 
הקדושים  אבות  די  געבענטש  האט 
אין  שטייען  וואס  ברכות  אלע  מיט 
יחד  כולנו  אותנו  יברך  "כן  תורה, 

בברכה שלימה ונאמר אמן".
ספעציעל  ווערט  'הרחמן'  דער  אין 
באטאנט די מצוה פון כיבוד אב ואם, 
ער  השי"ת  פון  בעהטן  מיר  ווען  ווייל 
מיט  עלטערן,  אונזערע  בענטשן  זאל 
פון  מצוה  די  מקיים  מיר  זענען  דעם 
דער  אויך  דעריבער  ואם.  אב  כיבוד 
וואס עסט ביי א צווייטן אדער ביי זיך 
טאטע  זיין  דערמאנען  עקסטער  זאל 

און זיין מאמע ('עולת תמיד' פ"ל).

דערמאנען א טיטול פון כבוד ווען 
מ'רעדט צו השי"ת

ווען  שטייט,  (תת)  חסידים  ספר  אין 
וואס  טאטע  זיין  אויף  דאוונט  איינער 
איז קראנק, זאל ער נישט בעהטן מיט 
מארי",  אבא  את  "תרפא  לשון:  דעם 
פארן  דערמאנען  נישט  מ'טאר  ווייל 
אויבערשטן א טיטול אויף א צווייטן. 
בעהטן  וויאזוי  שווער,  איז  דעם  לויט 
מיר דא מיט דעם לשון: "הרחמן הוא 

יברך את אבי מורי"?
ספר  אויפן  חסד'  'מקור  פירוש  אין 
איז  איסור  דער  שטייט,  (שם)  חסידים 
תפילה  א  אין  נאר  געווארן  געזאגט 
מזל  די  ווען  געזאגט  ווערט  וואס 
געווארן,  שלעכט  איז  טאטן  זיין  פון 
צ.ב.ש. ער איז קראנק געווארן, אבער 
דארף  ושלוה  שלום  פון  צייט  די  אין 
אויף  טיטול  א  דערמאנען  יא  מען 
עלטערן. אויף נאך א אופן ענטפערט 
דער ליקוטי מהרי"ח (סדר ברהמ"ז) אז די 
טיטול  א  דערמאנען  צו  נישט  קפידא 
אויף א טאטע ביים דאווענען, איז נאר 
תפילה  א  אין  עס  מ'דערמאנט  ווען 
השי"ת'ס  מען  דערמאנט  דארט  וואו 
פון  בקשות  די  פון  אנדערשט  נאמען, 
מען  דערמאנט  דארט  וואו  'הרחמן', 
נישט דעם אויבערשטנ'ס נאמען. נאך 
('שלמת  זאנענפעלד  הגרי"ח  שרייבט 
חיים' סי' קלג) אז אין ספר חסידים אסר'ט 
'מארי'  טיטול  די  דערמאנען  נאר  ער 
אבער  הער,  א  פון  לשון  א  איז  וואס 
קפידא,  קיין  נישטא  איז  'מורי'  זאגן 
אז  זאגן  צו  נאר  איז  כוונה  זיין  ווייל 
אים  מיט  געלערנט  האט  פאטער  זיין 

תורה, אדער געהאלפן צו לערנען.

'כולנו יחד' אלע דריי דורות
נישט  זיך  מיר  טוהן  'הרחמן'  דער  אין 
נאר  בעהטן,  מיט  נאר  באגענוגן 
מ'ערקלערט: "כמו שנתברכו אבותינו 
כל".  מכל  בכל  ויעקב  יצחק  אברהם 
זענען  ווי  פארשטיין:  מ'דארף  און 
די  מיט  געווארן  געבענטש  אבות  די 
ברכה פון 'בכל מכל כל', און וואס איז 

די באדייט פון די ברכה?
געווארן  געבענטש  איז  אבינו  אברהם 
מיט 'בכל', אזוי ווי עס שטייט (בראשית 
בכל";  אברהם  את  ברך  "וה'  א):  כד 
ווייל  'מכל'  פון  ברכה  די  מיט  יצחק 
"ָואֹוַכל  לג):  כז  (שם  אים  ביי  שטייט  עס 
געווארן  געבענטש  איז  יעקב  מכל"; 

האט  ער  ווייל  'כל'  פון  ברכה  די  מיט 
געזאגט (שם לג יא): "כי חנני אלוקים וכי 
יש לי כל" (ב"ר מג ח). דעריבער בעהטן 
מיר אז מיר זיינע קינד'ס קינדער זאלן 
מכל  "בכל  זיי  ווי  אזוי  זיין  זוכה  אויך 

כל" (פירוש מהר"נ שפירא).
דער  בראך  שאול  רבי  צו   לייגט 
און  יצחק  אברהם  רב:  קאשוי'ער 
לעבן  צו  געווען  זוכה  האבן  יעקב 
צוזאמען אויף דער וועלט פופצן יאר 
יארן  די  אין  און  קכג)  ב"א  הדורות'  ('סדר 
די  געווארן  פארווירקליכט  זיי  ביי  איז 
ברכה פון "בכל מכל כל". דאס איז די 
זוכה  איז  מענטש  א  ברכה,  גרעסטע 
צו א גוטע לעבן, און אויך זעהן זיינע 
אלעס  האבן  אייניקלעך  און  קינדער 
די  ביי  מיר  בעהטן  דעריבער  גוט'ס. 
זוכה  אויך  זאלן  מיר  אז  הרחמן'ס, 
אזוי ווי אונזערע אבות צו געבענטשט 
גוט'ס  די  זעהן  און  זיי  ווי  אזוי  ווערן 
פון אונזערע קינדער – "כן יברך אותנו 
כולנו יחד", און אזוי וועט דאס זיין א 

'ברכה שלימה' (הגש"פ 'טוב דברך').

'ברכה שלמה' אז מ'האט 
געענטפערט 'אמן'

די  מיט  זיך  ענדיגן  הרחמנ'ס  די 
ווערטער "ונאמר אמן", און שפעטער 
"ואמרו  מיר  זאגן  שלום'  'עושה  ביי 
אברהם'  'מגן  דער  ערקלערט  אמן". 
(או"ח קפט א, וראה מחצה"ש שם): דא בעהט 
מען אז די ברכה זאל רועהן אויף אים 
און אויף זיין פאמיליע, דעריבער קען 
זאלן  צוהערהער  די  הייסן  נישט  ער 
בעהטן:  קען  ער  נאר  אמן,  ענטפערן 
"ונאמר אמן". אבער די תפילה 'עושה 
שלום במרומיו' איז אויף כבוד שמים, 
הייסן  מברך  דער  קען  דעם  אויף  און 

פאר די צוהערהער: "ואמרו אמן".
שלימה  'בברכה  ווערטער  די  אין 
'דברי  דער  זאגט  אמן'  ונאמר 
דריי  נח)  (פר'  מאדזשיץ  פון  ישראל' 
אינטערעסאנטע רמזים איבער די ענין 

פון ענטפערן אמן:
א. דער זוהר הקדוש (וילך רפה א) זאגט 
מיט  אמן  ענטפערן  פון  זכות  אין  אז 
כוונה עפענען זיך אויבן די טויערן פון 
גרויסע  א  אראפ  קומט  עס  און  ברכה 
שפע אין אלע עולמות, אויב אזוי קען 
מיר  דא  בעהטן  מיר  אז  טייטשן  מען 
שלימה"  "ברכה  א  צו  זיין  זוכה  זאלן 
אין דעם שכר וואס מיר געבן אכטונג 

צו ענטפערן אמן אויף יעדע ברכה.
(עקב  זוהר  דער  אונז  לערנט  נאך  ב.  
ווערט  וואס  ברכה  א  נאר  אז  א)  רעא 
ווערט  'אמן'  מיט  געענטפערט 
'שלימות'דיגע  א  פאר  גערעכענט 
דא  זענען  ווערטער  די  אויך  ברכה'. 
ווערט  אמן"  "ונאמר  דורך  מרומז; 
'ברכה  א  פאר  ברכה  די  גערעכנט 

שלימה'.
אויף  אמן  ענטפערט  וואס  דער  ג.  
און  איילן  נישט  זיך  טאר  ברכה,  א 
האט  מברך  דער  בעפאר  ענטפערן 
יא,  אויב  און  ברכה,  זיין  געענדיגט 
חטופה',  'אמן  א  אנגערופן  עס  ווערט 
מברך  דער  ביז  ווארטן  דארף  ער  נאר 
די  פון  ווארט  לעצטע  די  זאגן  וועט 
הלכה  די  אויך  ח).  קכד  או"ח  (שו"ע  ברכה 
דער  אריינטייטשן:  דא  מען  קען 
וועט  עס  ביז  ווארטן  דארף  מענטש 
דער  ד.מ.   – שלימה'  'ברכה  א  זיין 
נאר  און  ברכה,  די  ענדיגן  וועט  מברך 

דעמאלטס: 'ונאמר אמן'.

פערל ווערטער און ערקלערונגען
אויף ’ברכת המזון‘ תעתענה אמונים 
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