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די הגדה – א דערהויבענע תפילה
"ּוְרַחץ" – "נֹוֵטל ֶאת ָיָדיו ַלֲאִכיַלת ַהַּכְרַּפס ַהָּטבּול ְּבֵמי ֶמַלח 

ְוֵאינֹו ְמָבֵר ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים" (שו"ע או"ח תעג ו)
דעם  ביי  פונקט  פארוואס  פראגע:  די  באקאנט  איז  עס 
פארן  הענט  די  וואשן  צו  מקפיד  מיר  זענען  סדר-נאכט 
נישט  זיך  מיר  פירן  יאר  גאנץ  א  כאטש  כרפס,  די  עסן 
וואשן די הענט פארן עסן א 'דבר שטיבולו במשקה' ווען 
שם  ומ"ב  ד,  קנח  או"ח  שו"ע  (ראה  כזית  א  פון  ווייניגער  איז  עס 

ס"ק כ)?

דער  ברענגט  דעם  אויף  ערקלערונג  וואונדערליכער  א 
רמ"א (דרכי משה תעג יב): "מ'קען זאגן אז די הגדה איז אזוי 
פונעם  כבוד  דעם  דארט  דערציילן  מיר  וואו  תפילה,  ווי 
אייבערשטן און זיינע שבחים, דעריבער אזוי ווי מ'דארף 
יעצט  זיך  מען  דארף  דאווענען,  פארן  הענט  די  וואשן 

וואשן".
פון  יוסף  רבי  מקובל  געטליכער  דער  שרייבט  אזוי  און 
בעל  קיידנאווער  הירש  צבי  רבי  פון  רבי  דער  דובנא 
די  איבער  פה)  (פרק  יוסף'  'יסוד  ספר  זיין  אין  הישר',  'קב 
געוואלדיגע קדושה פון תפילה וואס איז אריינגעפלאכטן 

אין די הגדה:
"אין יעדע דור און דור פסח ביינאכט, יעדער וואס זאגט 
די  פון  ערציילונג  די  און  מצרים  יציאת  פון  שבח  דער 
פויעלקייט  און  אויפרעגונג  קיין  אן  פרייד,  א  מיט  הגדה 
ושלום,  חס  לאסט  א  ווי  אים  פאר  געווען  וואלט  עס  ווי 
נאר מיט כוונה און מיט א אינערליכע שמחה, דאס איז 
שטענדיג  זענען  השכינה  כנפי  די  וואס  מענטש  דער 
אויסגעשפרייט אויף אים צו ראטעווען אין אלע פלעצער 
און אין אלע וועגן, און איז זוכה אז עס זאלן אים געטון 
א  ווי  אים  איז  הגדה  די  וואס  דער  אבער  ניסים.  ווערן 
שמחה,  קיין  אן  פויעלקייט  א  מיט  עס  זאגט  ער  לאסט, 
איז ער נישט זוכה עס זאל אים געטון ווערן א נס ווען ער 

געפינט זיך אין א געפאר".

הלילה הזה – ל"ב ברכות 
"ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶזּה"

רבי שמואל הומינער שרייבט:
וויפיל  אריין  טראכט  און  ברודער,  טייערער  מיין  "קום 
נאכט:  הייליגן  דעם  אין  זאגן  צו  זוכה  מיר  זענען  ברכות 
שמונה  פון  ברכות  זיבן  שמע,  קריאת  פון  ברכות  פיר 
קידוש,  פון  ברכות  דריי  הלל,  פון  ברכות  צוויי  עשרה, 
מאל  דריי  גאלנו',  'אשר  כרפס,  פון  האדמה'  פרי  'בורא 
פון  כוס  דער  אויסער  כוסות  דריי  נאך  אויף   – 'הגפן' 
קידוש, 'על נטילת ידים', 'המוציא', 'על אכילת מצה', 

'מלך  המזון,  ברכת  פון  ברכות  פיר  מרור',  אכילת  'על 
מהולל בתשבחות', ברכה מעין שלוש, די ברכה 'המפיל', 
סך הכל ל"ב ברכות. און ווען מיר וועלן בקרוב זוכה זיין 
צו בנין בית המקדש השלישי וועלן מיר זאגן נאך צוויי 
ברכות: 'על אכילת הזבח' – אויף די קרבן חגיגת ארבעה 

עשר, און 'על אכילת הפסח' – אויף די קרבן פסח".
האט  נאכט  דעם  אין  ברכות  סאך  די  אויף  סיבה  די 
פון  פאללמאן  נפתלי  אהרן  רבי  משפיע  דער  ערקלערט 

ניו יארק:
איז  מענטש  א  ווען  שרייבט,  י)  ח  (עקב  בחיי  רבינו  דער 
מקפיד צו זאגן די ברכות ווי עס דארף צו זיין, איז מען 
משפיע אויף אים פון הימל א שפע פון ברכה, און אויך 
די "התבואה והפירות מתברכים ומתרבים". א רמז אויף 
(משלי  פסוק  אין  שנא)  (סי'  משה'  'מטה  דער  זאגט  דעם 
ברכות  די  ד.מ.:  תעשיר",  היא  ה'  "ברכת  שטייט:  כב)  י 

וואס ווערן געזאגט ווי עס דארף צו זיין זענען א סגולה 
כדי  צו,  לייגט  היום'  'סדר  ספר  דער  [און  עשירות  אויף 
מקפיד  מען  דארף  בשלימות  אנקומען  זאל  שפע  דער 
תקנה  די  ווי  אזוי  טאג  יעדן  ברכות'  'מאה  די  זאגן  זיין 
יז  (ר"ה  זאגן  חכמים  די  ווייל  דעם,  לויט  חכמים].  די  פון 

מיר  טוהן  תבואה,  די  משפט'ן  מען  טוט  פסח  אין  אז  א) 
פארמערן צו זאגן ברכות פסח-ביינאכט, כדי דורך דעם 
זאל אריינקומען א ברכה אין אונזער תבואה און פרנסה.

'סדר היום' סדר מאה ברכות; 'מצוות בליל הסדר' [פון ר"ש הומינער] אות 
עג; 'מאמרי יו"ט וחג הפסח' עמ' כד

איז  בלעטל  דעם  פון  ליינער  די  פאר  אז  אויס,  זעהט  עס 
איבעריג צולייגן, אז לויט די ווערטער פון זוהר הק' (עקב 
רעא א) אז ענטפערן אמן איז משלים די ברכה, דער וואס 

וויל זוכה זיין צו א שלימות'דיגע ברכה, זאל מקפיד זיין אז 
זיינע ברכות זאלן געענטפערט ווערן מיט א אמן.

דער אונטערשייד צווישן 'כולנו' און 'כולנו'
ָשָׁנה,  ִשְׁבִעים  ְכֶבן  ֲאִני  ֲהֵרי  ֲעַזְרָיה:  ֶבּן  ֶאְלָעָזר  ַרִבּי  "ָאַמר 
ֶשְׁדָּרָשּׁה  ַעד  ַבֵּלּילֹות  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֶשֵׁתָּאֵמר  ָזִכיִתי  ְוא 
 ֵצאְת יֹום  ֶאת  ִתְּזכֹּר  'ְלַמַען  ג):  טז  (דברים  ֶשֶׁנֱּאַמר  זֹוָמא,  ֶבּן 
 ַהָיִמים, ָכּל ְיֵמי ַחֶיּי – ְיֵמי ַחֶיּי ,'ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים כֹּל ְיֵמי ַחֶיּי
– ַהֵלּילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחֶיּי – ָהעֹוָלם ַהֶזּה, כֹּל ְיֵמי 

ַחֶיּי – ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִשׁיַח"
בן  אלעזר  רבי  פון  מחלוקת  די  פון  ערקלערונג  די  אין 

עזריה און חכמים, שרייבט דער גר"א:
אלע  באהעפטן  א.  באדייטן:  צוויי  האט  'כל'  ווארט  די 
"כל  ז):  א  (קהלת  ווי  אזוי  אויסנאם,  קיין  אן   – דעטאלן 
איז  וואס  כלל  געוויסע  א  ב.  הים".  אל  הלכים  הנחלים 
ווי  אזוי  פעלן,  עפעס  דעם  פון  זאל  עס  אן  בשלימות, 
ואמן".  אמן  הארץ  כל  את  כבודו  וימלא  יט):  עב  (תהילים 

לשון  דעם  טייטש  זומא  בן  זאגן:  מען  קען  דעם  לויט 
עס  ווען   – טאג  גאנצן  דעם  אויף  חייך"  ימי  "כל  הפסוק 
איז ליכטיג און ווען עס טונקל. דאקעגן די חכמים קריגן 
אלע  פון  באדייט  די  אין  'כל'  ווארט  די  טייטשן  און  זיך 
איינצעלהייטן, ד.מ. אלע טעג, און דעריבער לערנען זיי 

ארויס די ימות המשיח.
לויט דעם טייטש רבי מרדכי ראטטענבערג דער רב פון 
אנטווערפן דעם נוסח וואס מיר בעטן ביי א סיום מסכת: 
וצאצאי  צאצאינו  וצאצאי  וצאצאינו  אנחנו  כולנו  "ונהיה 
תורתך  ולומדי  שמך  יודעי  כולנו  ישראל  בית  עמך 
לשמה"; פארוואס דאפלען מיר די ווארט "כולנו"? ווייל 
מיר בעטן אויף צוויי עקסטערע זאכן: אין דעם ערשטן 
'כולנו' בעטן מיר אז די גאנצע פאלגנדע ליסטע: "אנחנו 
די  און  וכו',  תורתך"  "לומדי  זיין  זאלן  וכו',  וצאצאינו" 
עקסטערע  א  ווי  אויסגעטייטש  ווערט  'כולנו'  צווייטע 
א  זיין  זאל  לעבן  גאנצע  אונזער   – 'כולנו'  אז  בקשה: 

שטיק דביקות צו די תורה.
'ביאור הגר"א להגדה של פסח'; 'משנה שכיר' פרשת נצבים 

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

פע ם

יציאת מצרים ווארצלט איין אמונה
ֶבּן  ֶאְלָעָזר  ְוַרִבּי  ְיהֹוֻשַע  ְוַרִבּי  ֱאִליֶעֶזר  ְבַּרִבּי  "ַמֲעֶשׂה 
ִבְּבֵני  ְמֻסִבּין  ֶשָהיּו  ַטְרפֹון  ְוַרִבּי  ֲעִקיָבא  ְוַרְבּי  ֲעַזְרָיה 
ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסְפִּרים ִבּיִציַאת ִמְצַרִים ָכּל אֹותֹו ַהַלְּיָלה" 

אז  ערקלערט  ווערט  כא)  (מצוה  החינוך'  'ספר  אין 
פון  נסים  די  דערציילן  געהייסן  האט  תורה  די 
כח  א  האט  נסים  די  דערציילן  ווייל  מצרים,  יציאת 
איינווארצלען די אמונה אין די הארץ פון א מענטש, 
ווייל די ניסים ונפלאות וואס זענען דעמאלטס געטון 
אלעמען,  פאר  געוויזן  האבן  אידן  די  פאר  געווארן 
אלעמען  פאר  איז  עס  און  האלקים'.  הוא  'ה'  אז 
כ  (שמות  שרייבט  בחיי  רבינו  דער  וואס  באוואוסט 
געווען  מתקן  מען  האט  אמן  ענטפערן  אויך  אז  יד) 

הערצער.  אידישע  די  אין  אמונה  די  איינווארצלען 
דער פארבינדונג צווישן יציאת מצרים און ענטפערן 
דער  וואס  רמז  דער  אין  פארשטיין  מען  קען  אמן, 
חיד"א ברענגט אז די ראשי תיבות פון די נעמען פון 
די תנאים וואס האבן עוסק געווען אין יציאת מצרים 
זענען   – טרפון  עקיבא;  אלעזר;  יהושע;  אליעזר;   –

בגימטריה צ"א אזוי ווי די גימטריה פון אמן.
'פה אחד' [פירוש אויף די הגדה פונעם חיד"א]

די סדר-נאכט, איז א ליל שמרים, אזוי ווי עס 
בתיכם  אל  לבוא  המשחית  יתן  "ולא  שטייט 
טז  (ר"ה  חכמים  די  זאגן  אויך  אזוי  לנגוף", און 
אלע  מיר  התבואה'.  על  נידונים  'בפסח  אז  א) 
נישט  זאלן  מיר  פרנסה.  און  געזונט  יעצט  ווילן 

אונזער  און  משחית,  די  פון  ווערן  געשעדיגט 
פרנסה זאל נישט פארווייניגערט ווערן. יעצט איז 
דער צייט מיר זאלן זיך מקבל זיין מקפיד זיין זאגן 

יעדן טאג די מאה ברכות.
אין זכות פון 'מאה ברכות' וועלן מיר זוכה זיין צו 

געזונט און אויך צו פרנסה
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לתושייה
אויך געזונט

צו און אויך פרנסה

  געזונט
שתקנם  כיון  ברכות,  מאה  לישראל  תקן  המלך  "דוד 

נעצרה המגפה" (במ"ר יח כא).

  פרנסה
וואס  ברכות   - כב)  י  (משלי  תעשיר"  היא  ה'  ברכת 
סגולה  א  זענען  זיין  צו  דארף  עס  ווי  געזאגט  ווערן 
אויף עשירות. ווייל ווען דער מענטש איז מקפיד צו 
אויף  מען  איז  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  ברכות  די  זאגן 
אויך  און  ברכה  פון  שפע  א  השמים  מן  משפיע  אים 
בחיי  (רבנו  ומתרבים"  מתברכים  והפירות  "התבואה 

דברים ח י 'מטה משה' סי' שנא) מ‡ה ברכו˙
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מיט  מיר  האלטן  וואכן  לעצטע  די  אין  ליינער,  טייערע 
אין  וואס  ליצלן,  רחמנא  אונטערגאנג,  וועלט'ליכע  די 
שוין  עס  האט  שורות,  די  שרייבן  מיר  וואס  צייט  די 
אנגעיאגט צו צוברענגען צו אסאך טויטע אין די גאנצע 

וועלט, און צווישן זיי אויך פון שלומי אמוני ישראל.
אלע שרעקן זיך פון די עפידעמיע, מ'איז זיך מחזק און 
מ'זוכט סגולות און רפואות, און מיר וועלן אויך שרייבן 

דערוועגן.
ווען  הבעל"ט  פסח  יו"ט  צום  בעפארברייטונג  אין 
די  אויף  געהיפערט  אריבער  האט  הוא  ברוך  הקדוש 
אידישע הייזער אין מצרים און זיי געראטעוועט פון די 
טעג  לעצטע  די  אין  געגאנגען  ארום  מיר  זענען  מארד, 
צווישן טייערע אידן, גבאי-אמן וואס געבן זיך אוועק צו 
פארשפרייטן די מצוה פון ענטפערן אמן אין די גאנצע 
עטליכע  מיט  ארויסגעקומען  זענען  מיר  און  וועלט 
מיט  באטייליגן  ענק  זיך  פרייען  מיר  חיזוק-געדאנקען. 

דעם.
בית  אין  גבאי-אמן  א  אלץ  דינט  וואס  לעווין  משה  הרב 

שמש זאגט אונז:
אויב א גרויסער רב וואלט ממליץ געווען אויף א זיכערע 
סגולה געראטעוועט צו ווערן פון די מגיפה, ווער וואלט 
שטיין  געדארפט  מ'וואלט  אויב  אויך  געפאלגט?!  נישט 
מיר  געטון.  עס  מיר  וואלטן  טעג,  אסאך  רייע  א  אין 
וואלטן געווען גרייט צו טון יעדע זאך אויף דער וועלט 
וואספארא  נאר  זעהט  סגולה.  די  צו  זיין  צו  זוכה  כדי 
די  פון  מנהיגים  אלע  אריין  יעצט  לייגן  כוחות  גרויסע 
די  אקעגן  וואקסין  א  ערפינדן  קענען  צו  וועלט  גארער 
קאראנע, די גרויסע געלערנטע שלאפן נישט קיין נעכט, 

און מיר ווארטן אומגעדולדיג אויף די רעזולטאטן...
און יעצט, אז עס איז פארהאן אזא הבטחה, נישט פון א 
וואס  איינער  שבגדולים,  גדול  דער  פון  נאר  גדול,  אדם 
מינוט,  יעדע  טאג,  יעדן  ספר  זיין  אין  לערנען  אלע  מיר 
אזוי  ווייל  השלום.  עליו  המלך  דוד  סקונדע.  יעדע  און 
שרייבט רבינו יעקב דער בעל הטורים אין זיין גרויסער 
תיקן  ע"ה  המלך  "דוד  מו):  (או"ח  טורים'  'ארבעה  ספר 
מאה ברכות... בכל יום היו מתים מאה נפשות מישראל, 
ולא היו יודעין על מה היו מתים עד שחקר והבין ברוח 
מקור  דער  ברכות".  מאה  לישראל  להם  ותקן  הקודש, 
פון דער מאמר איז אין מדרש רבה פרשת קרח (במ"ר 

יח כא).
א  געטראפן  הקודש  רוח  זיין  מיט  האט  המלך  דוד 
פאסיג  איז  וואס  וואקסין  א  מגיפה,  די  אויף  וואקסין 
דאס  ברכות.  מאה   – פאלק  הייליגע  די  אונז  פאר  נאר 
איז  עס  און  גאס  די  פון  קומט  וואס  נייעס  א  נישט  איז 
נישט זיכער ריכטיג, דאס איז א וואקסין וואס דוד המלך 
אליין האט עס צוגעגרייט, און עס איז זיכער אז די תקנה 
האט דוד המלך נישט אויפגעטון נאר פאר זיין דור, ער 
מגיפות  זיין  וועלן  דורות  אלע  אין  אז  געוואוסט  האט 
זיין  אנהייבן  וועט  איד  א  ווען  דור  יעדע  אין  און  רח"ל, 
טאג מיט די צוואנציג ברכות השחר וואס זענען באזירט 
אויף די תקנה, און אין לויף פונעם טאג וועט ער משלים 
זיין די צאל פון די מאה ברכות, וועט דאס זיין פאר אים 
ערליי  אלע  פון  ראטעווען  אים  וועט  וואס  וואקסין  א 

מגיפות (ב"ח או"ח מו).
אין  שטאפלען  עטליכע  פארהאן  זענען  עס  ווי  אזוי  און 
'אונזער'  אז  ווילן  מיר  אויב  וואקסין,  די  פון  נוצן  דאס 
דאס  אויפטון  זאל  און  גוט  ספעציעל  זיין  זאל  וואקסין 
בעסטע, ד.מ.: אז די קראנקייט זאל אונז אינגאנצן נישט 
אנרירן, און קיין שום איד אויף דער וועלט זאל חלילה 
נישט געשעדיגט ווערן, דארף מען טון די וואקסין אויף 
וועלן  מיר  וואס  דעם  דורך  אזוי?  ווי  וועג.  בעסטע  די 
זארגן אז יעדע ברכה זאל געענטפערט ווערן מיט א אמן. 
דער זוהר הקודש (עקב רעא א) זאגט אז א שלימות'דיגע 
אמן,  א  מיט  געענטפערט  ווערט  עס  אויב  איז  ברכה 
א  באדייט  ברכה  שלימות'דיגע  א   – אונז  פאר  און 

שלימות'דיגע וואקסין!!
זעצט  עפידעמיע,  די  אויסגעבראכן  האט  עס  ווען  פון 
ענדיג  איך  וואס  נאך  ווערטער,  זיינע  לעווין  הרב  פאר 
ברכות  די  אינדערפריה  יעדן  אידן  אסאך  פון  אויסהערן 
צ"א,  קאפיטל  זאג  איך  תהילים,  א  איך  נעם  השחר, 
אויך  און  פגעים'  של  'שיר  א  אויף  באוואוסט  איז  וואס 
איך  וויל  דעם  מיט  און  'אמן',  איז  צ"א  פון  גימטריה  די 
האט  וואס  משיחא  מלכא  דוד  פון  זכות  דעם  ערוועקן 
מתקן געווען מ'זאל זאגן מאה ברכות אז די מגיפה זאל 
זיך אפשטעלן. איך גלייב אז 'דוד מלך ישראל חי וקיים' 
'חי  איז  אפשטעלן  זיך  זאל  מגיפה  די  אז  תקנה  זיין  און 
וקיים', און וועט אונז אלע באשיצן מיר זאלן אריבער גיין 

די תקופה געזונטערהייט.
 אלץ מאמינים בני מאמינים, דערקענט זיך א געוואלדיגע 

די  אויף  זיין  מקפיד  ציבור  ברייטן  דעם  אין  התחזקות 
ראטה  אלתר  דוד  רבי  לו.  שככה  העם  אשרי  סגולה, 
אויף  עסקנים  גרויסע  די  פון  ברק,  בני  פון  שליט"א 
זיין  געמוזט  האט  וואס  אמן,  ענטפערן  פון  מצוה  די 
פארשפארט אליין אין זיין הויז (בידוד), צוליב וואס ער 
איז געווען נעבן א קראנקער מיט די וויירוס, דערציילט 
אונז אויף זיין אייגנארטיגן וועג וויאזוי ער פארמעסט זיך 

מיט די יעצטיגע צושטאנד:
ער  ענטפערט  אינדערפריה  יעדן  וואס  חברותא  מיין 
א  פון  היתר  א  באקומען  האט  ברכות,  מיינע  נאך  אמן 
מיר  נאך  אמן  ענטפערן  מו"צ  באקאנטער  און  חשובער 
שוין  אז  געווארן  איבערראשט  בין  איך  טעלעפאון.  אין 
טעלעפאון  א  באקומען  איך  האב  טאג  ערשטן  דעם 
זאל  איך  געבעטן  מיר  האט  וואס  אליין  מו"צ  דער  פון 

ענטפערן אמן נאך זיינע ברכות.
האבן  וואוין  איך  וואו  הויז  דער  אין  איינוואוינער  די 
אפגעמאכט צווישן זיי טון א מנין אין די טרעפן-צימער, 
איך וואוין אויף די ערשטע שטאק, איך בין איבערראשט 
איך  גערופן  מיר  זיי  האבן  דאווענען  פארן  ווען  געווארן 
אחד  כאיש  אלע,  טעראסע.  די  אויף  ארויסקומען  זאל 
נאכן  איינער  ברכות  די  זאגן  געוואלט  מיר  פאר  האבן 
צווייטן, כדי איך זאל ענטפערן נאך זיי אמן. און נאכמער 
טייערע  צוויי  דא  זענען  געגנט  מיין  אין  אינטערעסאנט: 
אידן וואס שוין א לאנגע צייט טוה איך זיי מוטשען זיי 
די  זאגן  וואס  קדישא,  קהלא  די  צו  זיין  מצרף  זיך  זאלן 
ברכות השחר מיט א חברותא, אבער אן ערפאלג. היינט, 

אן איך זאל זיי בעטן האבן זיי באשלאסן צו קומען.
המלך  דוד  פון  שטאמט  וואס  סגולה,  פארזיכערטע  די 
אויסער  מיר,  צו  געטראכט  האב  איך  ווייטער.  זיך  ציט 
דאך  ברענגט  אליין  'אמן'  די  ברכות,  מאה  פון  ענין  דער 
אסאך  אפרעכטן  נישט  טאקע  קענען  מיר  שמחה. 
וואס  באקאנט  דאך  איז  עס  אבער  טעג,  די  אין  שמחות 
אמן  ענטפערן  אז  ב)  רמה  (וילך  זוהר  אין  שטייט  עס 
די  עפענט  און  עולמות,  אלע  אין  שמחה  פארמערט 

טויערן פון ברכה פאר כלל ישראל.
ריכטיג, מיר לעבן יעצט אין א שווערע צייט, אבער מיר 
האבן די כוחות צו זיין בשמחה, ווען א איד דאוונט מיט 
אמן און איז מאחד די צוויי שמות פון הקדוש ברוך הוא, 
פארמערט ער דורך דעם א שמחה אין אלע עולמות, און 
עס איז זיכער אז מדה כנגד מדה וועלן מיר אלע בקרוב 
צדקנו  משיח  בביאת  שמחה  גרויסע  די  צו  זיין  זוכה 

במהרה בימינו אמן.
 דער מחנך הרב מאיר פאנעט פון אלעד וואס טוט אסאך 
צו פארשפרייטן אמן צווישן די קינדער, שיקט אריבער 
דורך אונז א דערהער פאר די טייערע קינדער וואס מוזן 

איבערבלייבן אין זייערע הייזער אין די טעג:
דאס  פון  רעטער  די  זיין  קענען  ענק  קינדער!  טייערע 
אידישע פאלק, זיין די 'נטורי קרתא' – די היטער פון די 
שטאט, די לאנד און די וועלט. זאגט ברכות השחר מיט 
פערזענליכע  א  ווייזט  דאווענען,  ענק  וואו  חברותא  א 
דער  צרה.  עת  א  אין  זיך  פירט  איד  א  וויאזוי  ביישפיל 
כח פון די ברכות און פון אמן וואס איז מצטרף צו דעם, 
פון  ווייסן  אלע  ענק  ווי  אזוי  באשיצט,  אליין  דאס  וואס 

דעם, איז געוואלדיג!
ח):  כו  (ויקרא  פסוק  דעם  טייטש  הק'  החיים  אור  דער 
וועלן  ברכות  מאה  די  אז  ירדופו"  רבבה  מכם  "ומאה 
נאכיאגן די צענדליגער טויזנטער מזיקים, און אויב מיר 
אלע וועלן מקפיד זיין אויף שלימות'דיגע מאה ברכות, 
שטארקע  און  ריזיגע  א  באשאפן  דעם  מיט  מיר  וועלן 
מיט  מזיקים,  אלע  די  נאכלויפן  וועט  וואס  מיליטער 

סייעתא דשמיא.
•

דוב  יעקב  הרב  אמונים  בני  פון  פארזיצער  דער 
אינטערעסאנטע  א  ארויס  ברענגט  מארמארשטיין 
געזונטהייט  'וועלט  די  וואס  נאמען  דער  פונקט: 
ארגאניזאציע' האט געגעבן אויף דעם שרעקליכן וויירוס 
אויף: 91  איבערדרייען  עס  קענען  מיר  'קוביד 19'.  איז: 
אין  זיין  מדבק  זיך  וועלן  מיר  וואס  דעם  דורך  דיבוק, 
זיין  מקפיד  וועלן  מיר   ,(91 (בגימטריה  אמן  ענטפערן 
און  צייט,  יעדע  אין  און  פלאץ  יעדע  אין  אמן  ענטפערן 
דורך דעם וועלן מיר אפשוואכן דעם שרעקליכן 'קוביד', 
ורבבה  אלף  מצדך  "יפול  ווערן:  מקויים  וועט  עס  און 

מימנך אליך לא ייגש".

געדאנקען איבער די וואקסין אקעגן די 'קאראנע' עפידעמיע ל"ע בקשות 'הרחמן' (ט)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ו איבער די

א
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 הרחמן ביים סדר-נאכט
א  פארהאן  איז  המזון  ברכת  ביי 
ווערט  וואס  'הרחמן'  ספעציעלע 
יאר,  אין  איינמאל  נאר  געזאגט 
ביים   – נאכט  הייליגע  די  אין 
שוין  איז  בקשה  די  סדר-נאכט. 
שטאמט  עס  און  פריערדיגע,  א 
עניני  של"ה  (קיצור  מהרי"ל  דער  פון 
זאל  נעכט  סדר  די  "ביי  הסדר): 
הרחמן  בענטשן:  ביים  זאגן  מען 
טוב  שכולו  ליום  ינחילנו  הוא 
שצדיקים  יום  ארוך  שכולו  יום 
בראשיהם  ועטרותיהם  יושבים 
ויהיה  השכינה  מזיו  ונהנים 
הגרש"ז  אויף  עמהם".  חלקנו 
אויערבאך דערציילט מען אז ער 
א  מיט  הרחמן  דער  זאגן  פלעגט 
א  מיט  און  געשמאק  ספעציעלע 
('הליכות  התרגשות  געוואלדיגע 

שלמה' מועדי השנה עמ' שיא).

יום שכולו טוב
אין  גמרא  די  באקאנט  איז  עס 
רבי  "אמר  א):  (נ  פסחים  מסכת 
הזה  כעולם  לא  חנינא:  בר  אחא 
על   – הזה  העולם  הבא;  העולם 
בשורות טובות אומר ברוך הטוב 
והמטיב, ועל בשורות רעות אומר 
 – הבא  לעולם  האמת.  דיין  ברוך 
צל"ח  דער  והמטיב".  הטוב  כולו 
(פסחים נ א) ברענגט אין נאמען פון 
רבי אפרים ריישער דער בראדער 
מגיד, אז די חכמים האבן דירעקט 
הבא  "לעולם  אנגעכאפט:  נישט 
נאר:  טובות",  בשורות  כולו   –
ווייל  והמטיב".  הטוב  "כולו 
מיר  כאטש  וועלט,  דער  אויף 
פון  לטובה,  איז  אלעס  אז  גלייבן 
וואס  זאכן  דא  זענען  דעסוועגן 
ווייל  שלעכט'ס  ווי  אויס  זעהן 
נישט,  זיך  דערקענט  גוט'ס  די 
אלע  וועלן  הבא  עולם  אין  אבער 
איז  וואס  גוט'ס  די  האבן  ארויס 
און  דעם,  אין  באהאלטן  געווען 
געוואר  מען  וועט  דעמאלטס 
האבן  וואס  זאכן  די  אין  אויך  אז 
ווי  וועלט  דער  אויף  אויסגעזען 
שלעכט'ס, זענען אין דעם געווען 

באהאלטן נאר גוט'ס.
הוא  "הרחמן  מיר:  בעטן  דאס 
אז   – טוב"  שכולו  ליום  ינחילנו 
און  איינערקענען  זאלן  אלע 
איז  וואס  גוט'ס  די  פארשטיין 
דער  אויף  כאטש  באהאלטן 
נישט  ווי  אויס  עס  זעהט  וועלט 
גוט, און ממילא וועלן די צדיקים 
אויך  אז  השכינה,  מזיו  זיין  נהנה 
אין די טיפענישן פון זייער הארץ 
וועלן זיי נישט האבן א טענה און 
אייבערשטן,  אויפן  פאראיבל  א 
ווייל זיי וועלן פארשטיין אז מפי 
(הגש"פ  הרעות  תצא  לא  עליון 

'מעשי למלך')

ועטרותיהם בראשיהם
"ועטרות  נישט:  זאגן  מיר 
"ועטרותיהם",  נאר  בראשיהם", 
ווייל אין דער עולם האמת – דער 
צדיקים  די  ווערן  הבא,  עולם 
מעשים  זייערע  לויט  באלוינט 
חז"ל  ווי  אזוי  וועלט,  דער  אויף 
וועט  הקב"ה  א)  עה  (ב"ב  זאגן 

צוגרייטן פאר יעדן צדיק א חופה 
לויט זיין כבוד – ד.מ. לויט וואס 
די  אין  צוגעגרייט  זיך  האט  ער 
פארן  הזה,  עולם  אין  'פרוזדור', 
וועט  אזוי  וועגן,  אייבערשטנ'ס 
אין  טרקלין,  די  צו  אריינגיין  ער 
טייטש  איז  דאס  און  הבא.  עולם 
"ועטרותיהם"  ווערטער:  די  פון 
זיך  האבן  זיי  וואס  קרוינען  די   –
דער  אויף  צוגעגרייט  אליינס 
וועלט, לויט די ווערד פון זייערע 

גוטע מעשים ('חתן סופר').
די  באקאנט  איז  ענין  דעם  אין 
הטורים  בעל  פונעם  ווערטער 
מענטש  א  ווען  יט):  כו  (דברים 
דאוונט ווי עס דארף צו זיין טוט 
ער א שיינער קרוין פאר הקדוש 
ברוך הוא, און לעתיד לבוא וועט 
די  געבן  אים  הוא  ברוך  הקדוש 
קאפ.  זיין  באשיינען  זאל  קרוין 
נאר  אז  וויסן  צו  מ'דארף  אבער 
דארף  עס  ווי  דאוונט  עס  ווער 
זיין,  זוכה  דעם  צו  וועט  זיין  צו 
סתם  רעדט  וואס  דער  אבער 
בשעת'ן  שול  אין  נארישקייטן 
ער  אז  נאר  נישט  דאווענען, 
דעם,  צו  זיין  זוכה  נישט  וועט 
געשטראפט  אויך  וועט  ער  נאר 
וועט  דעם  אנשטאט  און  ווערן 
מען באקרוינען מיט א קרוין פון 

דערנער.

ויהי חלקנו עמהם
פארשטיין  מען  דארף  לכאורה 
"ויהי  ווערטער  צוגעלייגטע  די 
זעהט  וואס  עמהם",  חלקנו 
א  בעטן  מיר  ווי  אויס  לכאורה 
מעשים  אונזערע  אויף  באלוין 
דער  אויף  געטון  האבן  מיר  וואס 
'מנחת  דער  ערקלערט  וועלט? 
א  מיט  מונקאטש  פון  אלעזר' 
א  געטון  האט  קעניג  א  משל, 
איז  עס  וואס  סעודה,  גרויסע 
ער  אז  צווייפיל  קיין  אן  זיכער 
און  הארן  זיינע  איין  לאדנט 
קנעכט צו די סעודה, צוליב דעם 
וואס א גאנץ יאר ארבעטן זיי פאר 
זיינעט וועגן, און דאס איז א חלק 
אויב  אבער  געהאלט.  זייער  פון 
סעודה  זיין  צו  איין  ער  לאדנט 
זכות  זייער  וואס  ארימעלייט 
האבן  עלטערן  זייערע  אז  איז 
דעם  דורך  קעניג,  דעם  באדינט 
און  געהערט  קעניג  דער  ווערט 

געשעצט.
די  אז  דאס  נמשל:  דער  און 
צדיקים זענען זוכה צו גן עדן איז 
פארן  לויב  גרויסער  קיין  נישט 
באשעפער ווייל זיי זענען צו דעם 
בארעכטיגט אין זכות פון זייערע 
וועט  עס  ווען  אבער  מעשים, 
ד.מ.  עמהם",  חלקנו  "ויהי  זיין 
אויך אונז וועלן מיר זוכה זיין צו 
שכר אין עולם הבא אין זכות פון 
ווייל  צדיקים,  די  אבות  אונזערע 
יצחק  אברהם  בני  זענען  מיר 
זיכער  וועט  דעם  דורך  ויעקב, 
ווערן  גרויס  און  פארהייליגט 
דעם  אויף  און  נאמען,  השי"ת'ס 

דאווענען מיר ('שער יששכר' שם).

פערל ווערטער און ערקלערונגען
אויף ’ברכת המזון‘ תעתענה אמונים 

'הרחמן ת

ו פפערל
’ אאויף ם 


