
פרשת תרומה

בס"ד

בלתי לה' לבדו

"ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה" (כה ב)
זאגט  לשמי",   - לי  "ויקחו  פסוק:  די  ערקלערט  רש"י  ווי  לויט 
דער גאון רבי חיים שמואלעוויץ זצ"ל: לערנען מיר פון דא אז 
דעם אויבערשטנ'ס וואוינונג דארפן מיר בויען לשם שמים, אן 
קיין שום אנדערע פניות און מחשבות – ווי ריין ס'זאל נאר נישט 

זיין.
פון  המלך  דוד  אפגעהאלטן  אויבישטער  דער  האט  דעם  וועגן 
צו בויען די בית המקדש, ווייל דוד המלך האט דאך אנגעפירט 
דעמאלטס  המקדש  בית  די  וואלט  אויב  און  מלחמות,  אסאך 
דארטן  וואלטן  תפילות  זיינע  אז  זיכער  דאך  איז  געשטאנען 
יג)  ז  אסת"ר  (ראה  געווינען  זאל  ער  אז  געווארן  אנגענומען 
פון  כוונה  די  בויען  ביים  געפעהלט  וואלט  עס  אז  אויס  קומט 

'לי - לשמי'.
א רמז אויף דעם קענען מיר טרעפן אין די פסוק (דה"י א' כח 
ַבִית  ִתְבֶנה  א   - ָעִׂשיָת  ְּגדֹלֹות  ּוִמְלָחמֹות  ָׁשַפְכָּת  ָלרֹב  "ָּדם  ח): 
מלחמות,  אסאך  אנגעפירט  האסט  דו  ווייל  אז  ד.מ.  ִלְׁשִמי", 
וועגן דעם וועט נישט זיין די הויז וואס דו וועסט בויען 'לשמי', 
זאל  תפילות  דיינע  אז  בויען  ביים  האבן  אינזין  וועסט  דו  ווייל 

אנגענומען ווערן צו קענען געווינען די פיינט.
'שיחות מוסר' תשל"א מאמר ט 

א רמז אויף די טעג וואס מ'ליינט אין די תורה

"ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמִאָּתם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶֹׁשת" (כה ג)
די  אין  אז  סופר',  'חתם  פונעם  נאמען  אין  געברענגט  ס'ווערט 
צעהן אותיות וואס זיי שטעלן צוזאם די ווערטער: 'זהב', 'כסף' 
מיר  וואס  טעג  די  אויף  רמז  א  טרעפן  מיר  קענען  ו'נחשת', 

לייינען אין די תורה:
ז' – איז שבת קודש; ה' ב' – איז מאנטאג און דאנערשטאג; כ' 
– איז יום הכיפורים; ס' – איז סוכות; פ' – איז פורים און פסח; 
די  איז   – ח'  חנוכה;  נרות  די  אן  צינדן  מיר  וואס  טעג  די   – נ' 
ראשי חדשים [אין זיי איז אריינגערעכנט ראש השנה]; ש' – איז 
שבועות, שמיני עצרת און שמחת תורה; ת' – זענען די טעג פון 

די תעניתים.
פסוק  אנהויב  אין  גענוט:  מרדכי  רבי  הגה"ח  צו  לייגט  דעם  צו 
די  אויף  רמז  אז  ֵמִאָּתם"  ִּתְקחּו  ֲאֶׁשר  ַהְּתרּוָמה  "ְוזֹאת  שטייט: 
מנהג ישראל צו מנדב זיין צדקה ווען מ'איז עולה צו די תורה 

אין די טעג פון "ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶֹׁשת".
'אוצר אפרים'

די תשובה ווערט שטענדיג אנגענומען

פון  ענין  די  מיט  צוטוהן  האט  וואס  לערע  וואונדערליכער  א 
בַּנֶעט  מרדכי  רבי  גאון  פונעם  תלמיד  א  ארויס  לערנט  תשובה, 
פון די פסוק: אין לויף פון א מענטש'ס לעבן זענען פארהאן דריי 
צייטן פון תשובה טוהן, דאס בעסטע צייט איז אין די יונגע יארן, 
חשוב  ווייניגסטע  דאס  און  יארן,  עלטערע  די  אין  איז  נאכדעם 
איז דער וואס טוהט תשובה אין די לעצטע מינוטן פון זיין לעבן.
און  'כסף'  'זהב',  ווערטער  די  אין  מרומז  זענען  צייטן  דריי  די 
'נחושת': 'זהב' איז א רמז אויף די יונגע יארן, ווען דער מענטש 
גאלד;  ווי  נאך  שיינט  געזיכט  זיין  און  כוחות  זיינע  אין  נאך  איז 
'כסף' איז א רמז אויף די עלטערע יארן ווען זיין געזיכט ווערט 
שוין ווייס; 'נחושת' – איז פון די לשון 'נחש' – דאס איז א רמז 
געווען  איז  וואס  דער  וואס  לעבן  די  פון  טעג  לעצטע  די  אויף 
ביז יעצט אונטער די הערשאפט פונעם יצר הרע וואס ווערט 

אנגערופן 'נחש הקדמוני'.
דאך, לערנט מען פון דא, אזוי ווי ביי די משכן האט מען 

גענומען די נדבות פון יעדן איינעם, אזוי ווי עס שטייט אין די 
ֶאת  ִּתְקחּו  ִלּבֹו  ִיְּדֶבּנּו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ָּכל  "ֵמֵאת  פסוק:  פריערדיגע 
ְּתרּוָמִתי", אזוי אויך ביים תשובה טוהן – עס איז נישט פארהאן 
מאל  יעדעס  און  טוהן,  תשובה  פון  אפ  האלט  וואס  זאך  א 
וואס עס וועקט זיך אויף א אמת'דיגע רצון אין די הארץ פון א 

מענטש צו תשובה טוהן ווערט עס אנגענומען.
'דרושים ולקחי מוסר' מכת"י של אחד מתלמידי ר"מ בנעט

די כוונה פון די בקשה 'ושמחנו בתיקונו'

"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" (כה ח)
ביי מוסף אין די שלוש רגלים בעהטן מיר: "בנה ביתך כבתחילה 
בתיקונו",  ושמחנו  בבנינו  והראנו  מכונו  על  מקדשך  וכונן 
וועט  המקדש  בית  דריטע  די  פארשטיין,  מען  דארף  לכאורה 
וואס  איז  א)  מא  (סוכה  הימל  פון  גענצליך  קומען  אראפ  דאך 

פעהלט אויס צו פאררעכטן?
ערקלערט דער מהרי"ל דיסקין:

מצות  די  פון  איינס  איז  המקדש  בית  דעם  בויען  אז  וויבאלד 
זאגן  נישט  מ'קען  אז  זיכער  איז  כ)  מ"ע  המצוות  (ספר  עשה 
אז לעתיד לבוא וועט בטל ווערן די מצוה, וועגן דעם קען מען 
אינעם  לאזן  איבער  וועט  אויבישטער  דער  אז  פארשטעלן  זיך 
פאררעכטן,  זיי  מ'זאל  וואס  זאכן  עטליכע  המקדש  בית  דריטן 
כדי אז די אידן זאלן קענען מקיים זיין די מצוה, און דאס בעהטן 
מיר ביים דאווענען: "והראנו בבניינו", אבער מיט דעם "ושמחנו 
מיר  ווי  אונז  פאר  אביסל  איבערלאזן  זאל  השי"ת   – בתיקונו" 

וועלן קענען א טייל נעמען אין די מצוה.
מהרי"ל דיסקין עה"ת, בהעלותך

אויך דער דומם זאל בלייבן די זעלבע הייליג

"ַוֲהֵקמָֹת ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְּכִמְׁשָּפטֹו ֲאֶׁשר ָהְרֵאיָת ָּבָהר" (כו ל)

"איז  פסוק:  די  אויף  ג)  יב  (שבת  ירושלמי  אין  פרעגן  חז"ל  די 
דען דא א משפט פאר די עצים? נאר, א ברעט וואס האט זוכה 
געווען צו זיין אין צפון [נאנט צום שולחן] זאל אייביג בלייבן אין 
צפון, א ברעט וואס האט זוכה געווען צו זיין אין דרום [נאנט צו 

די מנורה] זאל אייביג בלייבן אין דרום".
פון דא לערנט ארויס דער של"ה הקדוש (מס' חולין כא, הובא 
במג"א ח ו) אז מ'דארף אכטונג געבן אנצייכענען ביי די טלית 
די אויבערשטע טייל וואס ליגט אויף די קאפ, כדי אז די ציצית 
וואס זענען אויף די אויבערשטע זייט זאל אייביג דארט בלייבן, 

און מ'זאל נישט פארטוישן זייער פלאץ.
* * *

ערקלערט  זצ"ל  פראנק  פסח  צבי  רבי  הגאון  האט  דעם  מיט 
ובתי  כנסיות  בתי  "עתידים  א):  כט  (מגילה  חז"ל  מאמר  די 
לכאורה  און  ישראל",  בארץ  שיקבעו  לארץ  שבחוץ  מדרשות 
דא איז אויך שווער: פארוואס דארף מען זיי אריבער פירן קיין 
ארץ ישראל, וואס וואלט ווען געשעהן ווען מ'בויעט אויף נייע 

שוהלן אנשטאט זיי?
מען  דארף  'דומם'  א  אויף  אויך  אז  מיר  לערנען  דא  פון  נאר, 
איז  דעם  וועגן  מדריגה,  זיין  אין  בלייבן  זאל  ער  געבן  אכטונג 
דארט  האבן  אידן  די  וואס  שוהלן  אלע  די  אז  פאסיג  נישט 
ליידיג  און  פוסט  בלייבן  זאלן  דאווענען  ביים  טרערן  פארגאסן 

און זיי זאלן פארלירן זייער קדושה.
'שביבי אור' עמ' קצח

די מזבח הפנימי און די מזבח החיצון

"ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֲעֵצי ִׁשִּטים" (כז א)
דער וואס קוקט אריין אין די פסוקים וועט זעהן אז עס זענען 
איז  'הפנימי'  מזבח  די  המקדש:  בית  אין  מזבחות  צוויי  געווען 
די  געווען  מקריב  האט  דעם  אויף  און  גאלד,  ריין  פון  געווען 
גערוך,  גוטער  וואונדערליכער  א  געהאט  האט  וואס  קטורת 
'החיצון' איז געווען פון שטיינער און קופער, און  און די מזבח 
אויף דעם האט מקריב געווען די פעטנ'ס און די איברים פון די 
א  זיי  האבן  נאטור  זייער  אלץ  וואס  זאכן  אזעלעכע   – קרבנות 

שלעכטן גערוך.
א וואונדערליכער מוסר השכל לערנט ארויס פון דעם הגה"צ 

רבי שמשון פינקוס זצ"ל:
עבודת  טעגליכן  טאג  זייער  וואס  מענטשן  פארהאן  זענען  עס 
'קרבן' – זיי שטייען אויף צום  ה' ווערט געטוהן דורך זיי ווי א 
מיט  מנין  א  מיט  דאווענען  זיי  נפש',  'מסירות  מיט  דאווענען 
מיט  דאווענען  ענדע  ביזן  שוהל  אין  בלייבן  זיי  נפש',  'מסירות 

'מסירות נפש', און אזוי ווייטער...
אלע  די  טוהן  וואס  אזעלעכע  אויך  פארהאן  זענען  עס  אבער 
זאכן מיט חשק און מיט שמחה, זיי שפירן נישט אינגאנצן אז 
זענען  מעשים  זייערע  נאר  'קרבן',  א  געווען  מקריב  האבן  זיי 
בעסערע  קיין  נישט  האבן  זיי  קטורת.  ווי  זיי  פאר  איינגענעם 
זיך  און  מנין  א  מיט  דאווענען  צום  צופריה  אויפשטיין  ווי  זאך 

פארזוימען אין שוהל ווי מער זיי קענען.
כאטש וואס זיי ביידע דינען דעם אויבערשטן, אבער אין די צייט 
וואס די ערשטע גרופע קען מען צוגלייכן צו די 'מזבח החיצון', 
מיט דעם וואס זיי זענען ארום גענומען מיט גשמיות און זייערע 
מעשים ווערן געטוהן נאר חיצוניות אן א אינעווייניגסטע רצון, 

קען מען צוגלייכן די צווייטע גרופע צו די 'מזבח הפנימי' – די 
מזבח הזהב, ווייל זיי טוהן די מצוות מיט א פנימיות – וויי 

ריין גאלד.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם

אמן איז משפיע ישועות
ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם (כה ח)

בית  די  ווען  זאגט:  סלאנים  פון  אברהם  רבי  הרה"ק 
מ'האט  און  פלאץ  איר  אויף  געשטאנען  איז  המקדש 
שכינה  די  האט  קרבנות,  די  געווען  מקריב  דארט 
זיי  פאר  געווען  משפיע  און  אידן  די  צווישן  גערוהט 
ווען  היינט  אויך  אבער  ישועות.  און  השפעות  גוטע 
הרבים,  בעוונותינו  פארלוירן  ליידער  עס  האבן  מיר 
די  וואס  זכות  די  אין  דעם  צו  זיין  זוכה  מיר  קענען 
אין  דאוענען  וואס  די  ווייל  שוהל,  אין  דאוונט  ציבור 
אין  נעמט  וואס  'אמן'  ענטפערן  צו  זוכה  זענען  שוהל 
זיך אריין [בגימטריה] די צוויי שמות הק' די שם הוי"ה 
און די שם אדנ"י, און מיט דעם זענען זיי גורם אז דעם 
זאל  און  זיי,  צווישן  רוהען  זאל  נאמען  אויבערשטנ'ס 

משפיע זיין אויף זיי א שפע פון ברכות און ישועות.

א רמז אויף דעם קענען מיר טרעפן אין די תפילה פון 
אתה'  ישועות  'פועל  פון  תיבות  ראשי  די  רבה:  אהבה 
זעהן  דעם  פון  און  'אמן',  פון  גימטריה  די  באטרעפט 

מיר אז ענטפערן אמן איז משפיע ישועות.
'נחל איתן' פרשת תרומה

""כמעט ְּכֶטַבכמעט ְּכֶטַבע הוא לי..."ע הוא לי..."

אמן! א קליינע השקעה – א גרויסע תוצאה 

                                                                                     'נפש דוד' כגמקיים זיין הונדערטער מצוות יעדן טאג, גרינג אן קיין שוועריקייט"און אויף דעם גרינגן וועג קען יעדער זיך איינקויפן עולם הבא, האט מען גרינגגעשעצט אין דעם, און מ'האט עס נישט געהאלטן פאר טייער...אפלערנען פון מיר אזוי צוטוהן ליב האבן צו ענטפערן 'אמן' און 'אמן יהא שמיה רבא', וואס אמאל געוואוינט צו הערן יעדן טאג די ברכות השחר פון עטליכע מענטשן. און יעדער וואס זעהט זאל זיך לויף מיט א אויסערגעוונליכע ליבשאפט צו די מצוה, אז עס איז כמעט ווי מיין נאטור, אז איך בין " נאך פון מיין יוגנט בין איך געווען געוואוינט צו ענטפערן אמן, און איך האב עס ליב, און איך אזוי שרייבט אויף זיך דער גאון רבי אליהו דוד תאומים זצ"ל – דער אדר"ת (נפ' ג' אדר א' תרס"ה):
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האנטיגער  ערשט  א  פון  געהערט  מיר  האבן  דא  האבן  מיר  וואס  ערציילונג  די 
פון  ישיבה  ראש  דער  שליט"א,  באקערמאן  אברהם  רבי  הגאון  פון  מקור 

טשעכנוב-לצעירים און א איידעם פון הגאון הגדול רבי אשר ווייס שליט"א:
וואונדערליכן  דעם  אונז  פון  געריסן  אוועק  איז  טעג  חנוכה  די  אינמיטן 
געשטאלט פון הגה"ח רבי משה ווייס זצ"ל, א תלמיד חכם, און א ירא שמים 
מרבים און א געוואלדיגער איש חסד, וואס האט איבער געלעבט די ביטערע 

און שווערע מלחמה יארן ווען ער איז געווען אין די לאגערן פון אוישוויץ.
דארט, זייענדיג אין די לאגערן האט ער זיך מדבק געווען צו דעם קלויזענבורגער 
יענעם  פון  מחותן.  זיין  געווארן  ער  איז  שפעטער  יארן  מיט  וואס  זצ"ל,  רבי 
טאג וואס זיי האבן זיך באגעגנט זענען זיי געווארן צוגעבינדן מיט א שטארקע 

ליבשאפט.
א ספעציעלן טייל אין זייער נאנטשאפט האט זיך אנגעזעהן אין ענדע פון די 
מלחמה, ווען ביידע צוזאמען האבן מיט מסירות נפש באערדיגט די פיל טויטע, 
די וואס זענען אוועק אינמיטן די טויט-מארשן און האבן זיך געוואלגערט אין 

די מאסן.
אין איינע פון יענע שווערע טעג, ווען רבי משה האט געשפירט אז זיינע כוחות 
לאזן זיך אויס און זיין קערפער ברעכט אונטער פון די שווערע ארבעט, האט 
דער רבי זצ"ל אים געזאגט אלץ א שעצונג צו זיין ארבעט: וואס דו וועסט פון 

מיר יעצט בעהטן – וועל איך דיר צוזאגן!
עס איז נישט וואונדערליך געווען ווען רבי משה האט געזאגט: איך בעהט נישט 
קיין לעבן אדער כבוד, איך בעהט נאר אז דער רבי זאל מיר צוזאגן אז די קינדער 
וואס איך וועל אי"ה האבן וועלן קענען אלע תוספות'ן אין ש"ס. דער רבי האט 
געווארן  ערפילט  אינגאנצן  טאקע  איז  צוזאג  די  און  צוגעזאגט,  ווארעם  אים 
אין  חכמים  תלמידי  גרויסע  די  פון  היינט  זענען  שליט"א  זוהן  זיבן  זיינע  ווען 

אונזער דור.
פונעם  האנט  רעכטן  דעם  צו  געשטאנען  זצ"ל  משה  רבי  איז  שפעטער  אויך 
סיי  אידישקייט,  צוריק  אויפשטעלן  פעולות  גרויסע  זיינע  אלע  אין  רבי'ן 
מיטן כסדר'דיגן זארג אויף די אידישקייט פון די פארבליבענע אידן נאך דעם 
קענען  זיך  מיטן  קשיות,  מיט  פול  געדרייט  דעמאלטס  זיך  האבן  וואס  קריג 
פארמעסטן מיט די רוחניות'דיגע און אויך גשמיות'דיגע שוועריקייטן, און סיי 
מיטן אויפשטעלן די געקרוינטע קרית צאנז און די מוסדות וואס שטייען דארט 

לשם ולתפארת.
לויף  אין  משה  רבי  דעם  באגלייט  האבן  וואס  מצוות  באליבטע  די  פון  איינס 
די  נאך  ספעציעל  און  בכלל,  אמן  ענטפערן  פון  מצוה  די  איז  לעבן,  זיין  פון 
האט  טאג  יעדן  ווען  מצוה,  די  נאך  נאכגיין  פלעגט  משה  רבי  השחר.  ברכות 
השחר  ברכות   (!) הונדערטער  נאך  'אמן'  געענטפערט  און  צוגעהערט  זיך  ער 
וואס מ'האט אים פארגעזאגט. אין זיינע עלטערע יארן זענען זיינע קינדער און 
אייניקלעך געקומען צו אים זאגן די ברכות, און ער האט געענטפערט אמן נאך 

זיי מיט שמחה.
אין די לעצטע נאכט פון זיין לעבן, אלע דאקטעריי מאשינען האבן געוויזן אז 
דאס זענען זיינע לעצטע מינוטן, און זיין משפחה, זיינע קינדער און אייניקלעך, 
די  אויף  געקוקט  זיי  האבן  ציטער  מיט  בעט.  זיין  צו  געווארן  גערופן  זענען 
מאשינען וואס האבן געוויזן אויף א דראסטישע ענדערונג אין די בלוט-דרוק, 

און זיי האבן אנגעהויבן צו זאגן ווידוי און שמע ישראל.
איז  שמע,  קריאת  זאגן  צו  געענדיגט  האבן  זיי  ווען  וואונדער,  זייער  צו  נאר 
ער  אז  געוויזן  האבן  מאשינען  די  און  ענדערונג  געוויסע  א  געווארן  פלוצלינג 
לעבט נאך. געציילטע מינוטן נאכדעם האבן די מאשינען נאכאמאל אנגעהויבן 
שמע,  קריאת  און  ווידוי  זאגן  צו  אנגעהויבן  ווידער  האבן  זיי  און  גיין,  אראפ 
אבער די ריינע נשמה פון זייער זיידע האט ווי נישט געוואלט ארויס גיין פון 

זיין קערפער.
אזוי, אין לויף פון א גאנצע נאכט האט זיך די וואונדערליכע ערשיינונג איבער 
אויף  ווארט  משה  רבי  אז  דערקענט  זיך  האט  עס  מאל,  עטליכע  געשפילט 
עפעס מער טיף, זיין נשמה ווארט אויף עפעס א זאך וואס זאל צוברענגען זי 

זאל פארלאזן זיין קערפער און אריבער גיין לעולם שכולו טוב.
איינצינגע פון די זעכציג אייניקלעך וואס זענען געשטאנען נעבן זיין בעט מיט 
די  פון  ערקלערונג  די  הארץ  אין  זיך  ביי  געטראכט  האבן  איבערגעגעבנהייט 
ערשייניונג, אבער זיי האבן זיך נישט געוואגט עס ארויס זאגן אויף זייערע ליפן.

אינצווישן איז געווארן טאג. ס'איז אנגעקומען די צייט פון זאגן ברכות השחר, 
פלוצלינג האט איינער פון די איניקלעך ארויף געברענגט א געדאנק: 'מיר אלע 
געדענקען דאך ווי שטארק האט זיך דער זיידע אפגעגעבן מיטן ענטפערן אמן 
די  אויסנוצן  מיר  זאלן  אפשר  טאג,  יעדן  מאל  אסאך  השחר  ברכות  די  אויף 

געלעגנהייט, כל זמן דער נשמה פון דער זיידע איז נאך מיט אונז'.
די  געשטעלט  אוועק  זיך  האבן  צווייטן  נאכן  איינער  געטוהן:  און  געזאגט 
משפחה פון רבי משה צו זאגן די ברכות איינער פארן צווייטן, רבי משה ליגט 
אויפן בעט אן זיך צו רירן, אבער די ארומיגע זענען געווען זיכער – אז ער הערט 

צו יעדע ווארט.
געציילטע מינוטן, אנגעזאפט מיט געפילן פון הייליגקיט זענען פארלאפן, און 
טאקע ביים ענדיגן צו זאגן די ברכות האבן די ארומיגע געליינט קריאת שמע 

מיט כוונה און ער האט אויסגעהויכט זיין נשמה בטהרה.
ווי  באגלייט  האבן  שפיטאל  די  אנגעפילט  האבן  וואס  אמן'ס  הונדערטער  די 
ווייסע מלאכים די ריינע און לויטערע נשמה פון דעם איד וואס האט זיך אזוי 
אפגעגעבן מיט דעם א גאנצן לעבן, ווען די מלאכים אין הימל רופן אויס פאר 

זיי: 'פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים'.
אין די 'שבעה' טעג זענען אסאך נתעורר געווארן נאכן הערן די וואונדערליכע 
ערציילונג, און עס איז נישט געווען קיין וואונדער ווען איינער פון זיי האט זיך 
משה  רבי  האט  אומזינסט  נישט  אז  אויס  זעהט  'עס  באגייסטערט:  אנגערופן 
מאריך ימים געווען ביז צו די ניינציג, ווייל א גאנץ לעבן האט ער מיט מסירות 

נפש אכטו נג געגעבן צו ענטפערן די ניינציג אמן'ס יעדן טאג'.

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
פתחו שערים ויבוא... שומר אמונים
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ויבוא ם
שוין אסאך יארן וואס איז איינגעפירט ביי כלל ישראל די מנהג פון זאגן די ברכות השחר פאר איינער וואס וועט 
ענטפערן אויף זיי אמן, דער מנהג ווערט אראפ געברענגט להלכה אין שולחן ערוך(או"ח ו ד): "עס זענען דא וואס 
פירן זיך אז נאך וואס איינער האט געזאגט די ברכות השחר און מ'האט געענטפערט נאך אים אמן, איז איינער 
פון די וואס האבן פריער געענטפערט אמן זאגט איבער די ברכות, און מ'ענטפערט נאך אים אמן, און לויט די 
סיסטעם טוהן אזוי די אלע וואס האבן פריער געענטפערט אמן".. און אין ספר 'ברכי יוסף' פונעם חיד"א (או"ח 
תרעז ב) שרייבט ער אויף דעם: "און ווי עס איז באקאנט איז דער מנהג צושפרייט געווארן אין די גרויסע שטעט".

אמונים'  'בני  דורך  געווארן  אנגעפירט  איז  וואס  פארזאמלונג  מנהלים  א  (ביי  געזאגט  האט  זצ"ל  וואזנער  הגר"ש  מרן  ווי  אזוי 
י"ג אלול תש"ע) אז דער וואונדערליכער מנהג איז פארגעסן געווארן אין די לעצטערע יארן און אין לויף פון אסאך 
יארן איז עס געווען ווי א 'מת מצוה', ביז ווען הר"ר יעקב דב מארמארשטיין איז געקומען און האט זוכה געווען 
עס אויפלעבן און עס צוריק שטעלן פון דאסניי אין די ראמען פון די ארגאניזאציע 'בני אמונים', אין א בחי' פון 

"שכחום וחזרו ויסדום".
אין די ארטיקל וועלן מיר פראבירן צו קאנצענטרירן די טעם פון די מנהג, זיינע מעלות און זיינע סגולות.

צו משלים זיין יעדן טאג די צ' אמנים
עס איז באקאנט די תקנה וואס ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש (תיקו"ז ִתְּשְׁסֵרי דף מ ב) מ'זאל ענטפערן צ' אמנים 
יעדן טאג, און עס שטייט שוין אין די פריערדיגע ספרים ('תפלה למשה' לרמ"ק או"ח ו כא ועוד) אז "א מענטש ווערט 

נישט אנגערופן צדיק נאר אויב ער האט געענטפערט ניינציג אמן'ס יעדן טאג".
וויבאלד אז צו די צאל פון די ניינציג אמן'ס קען מען רעכענען נאר וואס מ'ענטפערט אויף ברכות [און נישט אויף 
קדיש א.ד.ג.] (שו"ת רמ"ע מפאנו סי' קט, וביתר ביאור בפירוש מהר"ם לזוה"ק וילך רפה ב) און עס זענען דא וואס האלטן 
אז מ'דארף מקפיד זיין עס צו זאגן בעפאר מ'דאוונט שמונה עשרה (בעל 'עטרת צבי' מזידיטשויב הובא בהג' בני אבא על 
'פתורא דאבא' ברכה"ש) וועגן דעם האבן אסאך מקפיד געווען צו זאגן די ברכות השחר אין שוהל און ענטפערן אמן 
נאך אנדערע וואס זאגן די ברכות, מיט דעם קען מען גרינגערהייט אנקומען צו די סומע פון ניינציג אמן'ס יעדן 

טאג.
רבי חיים וויטאל, דער גרויסער תלמיד פונעם אר"י ז"ל, ברענגט אויף זיין הייליגן רבי'ן אז ער האט אכטונג געגעבן 
צו הערן די ברכות השחר פון אסאך מענטשן יעדן אינדערפריה, און ער האט זיך צוליב דעם אויך אפגעשטעלט 
אינמיטן די פסוקי דזמרה ('פרי עץ חיים', הברכות ד; און עס ווערט געברענגט להלכה אין 'שערי תשובה' וואו דארט שטייט אז דער 
אר"י האט זיך געפירט צו ענטפערן אפילו נאך הונדערט מענטשן או"ח ו ו) און ער האט אזוי געטוהן כדי צו מקיים זיין די תקנה 

פון ענטפערן צ' אמנים נאך בעפאר שמונה עשרה.
און הרה"ק רבי אהרן הגדול פון קארלין זי"ע שרייבט אויף דעם מיט באגייסטערונג: "דער אריז"ל האט געהערט 
די ברכות השחר אפילו פון הונדערט מענטשן – כאטש וואס ער האט געקענט אין איין מינוט מייחד זיין אלע 
עולמות, פון דעסוועגן האט ער נישט געקוקט אויף דעם, און ער האט זיך נישט געפוילט צו הערן אפילו הונדערט 

מאל 'הנותן לשכוי בינה' און אלע ברכות" (הנהגות ואזהרות, תחילת ספר 'בית אהרן').
אזוי אויך אין שו"ע הרב (או"ח ו ט) און אין משנה ברורה (ו יג) ברענגען זיי להלכה דעם מנהג פון זאגן ברכות השחר 

בחברותא אלץ א גוטע וועג צו האבן די סומע פון ניינציג אמנים יעדן טאג.
די מנהג פון גדולי עולם

די  זאגן  און  הערן  צו  געווען  מקפיד  האבן  וואס  ישראל  גדולי  די  פון  אסאך  אויף  באקאנט  זענען  עדות'ן  אסאך 
ברכות השחר בחברותא; אזוי דערציילט מען אויף דעם גאון רבי מרדכי בנעט זצ"ל, אז שטענדיג איז ער געווען 
פון די עשרה ראשונים אין שוהל, און האט צוגעהערט צו יעדן איינעם וואס האט געזאגט די ברכות השחר כדי 
צו ענטפערן אמן נאך זיי, און נאכדעם האט ער געזאגט די ברכות מיט כוונה בעפאר דער שליח ציבור האט זיך 

געשטעלט דאווענען" (ספר תולדותיו עמ' 16).
ענליך צו דעם דערציילט מען אויפן משגיח הגה"צ רבי יחזקאל לעווינשטיין זצ"ל אז ער איז געווען געוואוינט 
אויפשטיין פריה יעדן טאג און קומען אין היכל הישיבה א לאנגע צייט פארן אנהויב דאווענען, דארט האט אים 
אפגעווארט א בחור וואס פלעגט אים פארזאגן די ברכות השחר כדי דער משגיח זאל זוכה זיין צו ענטפערן אמן 

נאך זיינע ברכות ('עמוד היראה והעבודה' עמ' 67).
און אזוי שרייבט דער הייליגער קאמארנער זי"ע אין זיינע הנהגות: "יעדער הייליגער אידיש קינד, איבערהויפט א 
בעל נפש יקרה, זאל זאגן די ברכות השחר, פון 'הנותן לשכוי בינה' ביז 'הנותן ליעף כח' דווקא אין בית המדרש, 
כדי צו מזכה זיין די אידן מיט ענטפערן אמן, און אויך ווייל דאס איז דער אנהויב פון קבלת מלכות שמים, און אזוי 

האט זיך געפירט מרן הבעל שם טוב זלה"ה" (הקדמת ספרו 'אור עינים').
סגולות און ישועות

א וואונדערליכע ברכה פאר די וואס געבן אכטונג אויף דעם הייליגן מנהג שרייבט דער מהרש"א (ח"א ברכות ו א) 
געבויעט אויף די פסוק (ישעיהו מח יח): "לּוא ִהְקַׁשְבָּת ְלִמְצוָֹתי ַוְיִהי ַכָּנָהר ְׁשלֹוֶמ ְוִצְדָקְת ְּכַגֵּלי ַהָּים": "למצותי – איז 
פון די לשון צוות און חבורה, און די פסוק טייטש מען אזוי: 'לו הקשבת', אויב דו האסט געווארט און צוגעהערט 
צו ענטפערן אמן אויף יעדע ברכה וואס דו הערסט פון דיין חבר אין שוהל, וועט זיין דיין שכר "כנהר שלומך 

וצדקתך כגלי הים".
עס ווערט אויך דערציילט אויף הרה"ק דער 'דברי חיים' פון צאנז אז ווען ער האט אמאל באמערקט ווי איינער 
זאגט די ברכות השחר צו זיך אן מ'זאל ענטפערן אמן אויף זיינע ברכות, האט ער זיך געוואנדן צו אים און געזאגט: 
אין אנהויב פרשת ראה (יא כז) שטייט: "ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוֹת ה' ֱאקֵיֶכם", אין דעם איז דא א רמז, 
'את הברכה' אז די ברכה דארף מען זאגן אויף אזא וועג פון 'אשר תשמעו' – אז די ארומיגע זאלן הערן און זאלן 
זאגן אמן, און מען טאר נישט גרינגשעצן אין דעם, ווייל דאס איז אריינגערעכנט צווישן אלע אנדערע 'מצוות ה' 

אלוקיכם'... ('עטרת חיים' עמ' קג).
און ס'איז דא וואס לייגן צו א רמז אין די לשון 'את הברכה': 'את' איז ר"ת - 'אמן תענה', און דורך דעם וועסטו זוכה 
זיין אין די ברכה, אזוי ווי עס שטייט אין זוהר הקדוש (וילך רפה ע"ב) אז דורך ענטפערן אמן ווערט נשפע אסאך 

ברכות און טובות, ע"ש (הרה"ג גמליאל ראבינאוויץ שליט"א, מח"ס 'גם אני אודך').
אויך דער הייליגער נעשכיזער זצ"ל האט עדות געזאגט אז ווען אידן נעמען זיך צוזאם אין שוהל און זיי זאגן די 
ברכות השחר פאר אנדערע וואס ענטפערן אויף דעם אמן, ווערן דעמאלטס בטל אסאך כוחות פון די חיצונים און 

אסאך גזירות פון די אידן ווערן צושטערט ('זכרון טוב' מאמר סיום בטוב אות יב).
כארי יתנשא

א וואונדערליכער רמז טרעפן מיר אין די לשון פון די פסוק "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא" וואס רבי יעקב 
די-אלבה, פון די גרויסע חכמי איטאליע האט געזאגט:

די סופי תיבות פון די ווערטער 'הן עם כלביא', איז 'אמן' – א רמז אויף די 'אמן' וואס מ'ענטפערט אין סוף פון יעדע 
ברכה. און אויך די ווארט 'יקום' איז די אותיות 'ק' יום' – א רמז אויף די מאה ברכות וואס מ'מוז זאגן יעדן טאג. 
אין מיט די ווערטער 'וכארי יתנשא' האט בלעם געוואלט זאגן, אז די זכות פון די גרינגע מצוה פון ענטפערן אמן 
און פון זאגן מאה ברכות, איז בייגעשטאנען פאר די אידן זיך צו שטארקן ווי א לייב אקעגן מיר, אז איך זאל נישט 

קענען שעלטן ('תולדות יעקב' פר' בלק).
און מ'קען אפשר צולייגן און זאגן, אז פון דעם וואס בלעם האט אויסגעוועלט די מצוה פון 'אמן' צו מרמז זיין 
דווקא אין די פסוק וואס רעדט איבער די זריזות פון די אידן אויפשטיין אינדערפריה, קענען מיר זיך אפלערנען 

איבער די גרויסע מעלה פון ענטפערן אמן נאך די ברכות השחר וואס מיר זאגן אינדערפריה.
אמ"ן - אני מוסר נפשי

צום ענדע וועלן מיר ברענגען וואס הר"ר יעקב דב מארמארשטיין שליט"א, דער נשיא און דער מייסד פון 'בני 
אמונים' האט גע'דרש'נט איבער דעם:

פון  מצוה  די  איז  דקדושה',  'עזות  פון  מידה  די  מיט  נוצן  זיך  אויס  פעלט  זיי  אין  וואס  מצוות  די  פון  איינס  אין 
ענטפערן אמן, און זאגן די ברכות השחר בחברותא. אמאל שעמט זיך דער מענטש זיך צו ווענדן צו אנדערע זיי 
זאלן ענטפערן אמן נאך זיינע ברכות, אדער צו ענטפערן אמן הויעך לויט די הלכה. אבער אונזערע רבי'ס האבן 
זיך  ער  זאל  דעם  וועגן  מידות,  זיינע  מיט  מענטש  דער  זיך  דערקענט  דעמאלטס  דווקא  אז  אויסגעלערנט  אונז 
אנגארטלען מיט דרייסטקייט און אוועק שטעלן פאר זיינע אויגן דעם לשון פונעם בעל הטורים אין אנהויב זיין 
גרויסן חיבור (טור או"ח סי' א) "יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר... דאס איז א גרויסער כלל אין עבודת הבורא 
יתברך, ווייל אמאל וויל א מענטש טוהן א מצוה און ער האלט זיך אפ עס צוטוהן ווייל מענטשן לאכן אים אפ, 
וועגן דעם ווארנט ער אן אז דו זאלסט זיך שטארקן אקעגן די וואס לאכן אפ און דו זאלסט זיך נישט אפהאלטן 

פון צו טוהן די מצוה" וכו'. 
און אין 'ספר הגן ודרך משה' (ליום יא) האט ער שוין געזאגט א רמז אז די ווארט 'אמן' איז ראשי תיבות 'אני מוסר 

נפשי', און פון דעם זעהן מיר אז יעדער איד דארף זיך מוסר נפש זיין צו ענטפערן אמן.

געדאנקען לויט די סדר פון דאווענען  געדתעתענה אמונים  ם 
די מעלה פון זאגן די ברכות השחר בחברותא

מע


