
די סדר פון בעטן רחמים

נאך ווען כלל ישראל איז געשטרויכלט געווארן מיט די עבירה פונעם עגל, אום שבעה 
עשר בתמוז, האט השי"ת זיי געוואלט באשטראפן, און האט געזאגט פאר משה )שמות 
לב יא(: "ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם". האט משה גלייך אנגעהויבן צו בעטן – 
"ויחל משה את פני ד' אלוקיו", ווען ער דערמאנט ביי זיין געבעהט די זכות פון די אבות 
- "זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך...", און השי"ת האט אים געזאגט: "ויאמר אני 

אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ד' לפניך" וכו'.
די ווערטער פון השי"ת צו משה, גיט אונז רש"י צו פארשטיין )לג יט( לויט די ווערטער 
פון חז"ל: "עס איז געקומען די צייט וואס דו זאלסט זעהן אין מיין כבוד וואס איך וועל 
דיך ערמעגליכן צו זעהן, ווייל איך וויל און איך דארף דיך אויסלערנען די סדר פון תפילה. 
ווייל ווען דו האסט געדארפט בעטן רחמים אויף די אידן, האסטו מיר דערמאנט די זכות 
פון די אבות, מיינסטו דען אז אויב ס'ענדיגט זיך די זכות פון די אבות איז שוין נישטא 

אויף וואס האפן, און אויף וואס זיך צו פארלאזן? אני אעביר 
כל מדת טובי לפניך... דיר צו לערנען די סדר פון בעטן ביי 
זיך ענדיגן די זכות פון די  מיר רחמים, אפילו אויב ס'וועט 
אבות. און לויט די וועג וואס דו זעהסט מיר אנגעטוהן מיט 
א טלית, און איך זאג די י"ג מדות, זאלסט עס אויסלערנען 
אידן  די  וואס  דעם  דורך  און  אזוי,  טוהן  צו  אידן  די  פאר 
ווערן  זיי  וועלן  וחנון',  'רחום  מיר  פאר  דערמאנען  וועלן 

געענטפערט, ווייל מיין רחמנות ענדיגט זיך נישט".

י"ג מדות – איז אויך אויף די 
קומענדיגע דורות

מדות  י"ג  די  אז  רש"י  פון  ווערטער  די  אין  קלאר  איז  עס 
הרחמים האט השי"ת געזאגט וועגן אונז, כדי ער זאל אונז 
פון א  צייט  יעדע  אין  זאגן  צו  - עס אויסלערנען  די אידן   –
דעם  פון  ווערן  צו  זיין  זוכה  מיר  וועלן  אזוי  און  ענגשאפט, 

באפרייט.
די  געווארן  איז  טאג  היינטיגן  דעם  ביז  דעמאלטס  פון 
איד,  יעדן  א  פון  תפילה  די  פון  טייל  א  תפילה  ספעציעלע 
ספעציעל  און  איז,  ער  חשוב  וואו  אונטערשייד  קיין  נישט 
אין א צייט פון א צרה און א שווערעקייט רח"ל. די כח פון די 
תפילה וואס עס איז אונז געגעבן געווארן פון השי"ת אליין, 
לג  זאגן )מדרש לקח טוב, שמות  גרויס, אז חז"ל  אזוי  איז 
יט( ווען אידן טוהן אזוי ווי די וועג וואס השי"ת האט געוויזן 
פאר משה, ווערן זיי גלייך געהאלפן. נאך זאגן אונז די חז"ל 

יז ב(: "ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות  )ר"ה 
ריקם", ד.מ. אז ס'איז דא א בונד אז ווען מ'דערמאנט די י"ג מדות גייען זיי נישט צוריק 

ליידיג, נאר עס טוהט אויף.
מלבי"ם  דער  ווי  אזוי  רצון,  עת  ספעציעלע  א  איז  מדות,  י"ג  די  מ'זאגט  וואס  צייט  די 
שרייבט ביי אונזער פרשה )לג יט( "אז מיטן ליינען די שמות און די י"ג מדות, וועלן זיך 
עפענען די טויערן פון גענאדע און פון רחמים מיט א גוט'סקייט און מיט א ווילן, און עס 

ווערט ערפילט ווערן מיט חן און חסד און רחמים".
מיט זיין ספעציעלן וועג, גיט אונז צו פארשטיין רבי שמשון פינקוס זצ"ל )שיחות אלול 
עמ' רלב(: דאס זאגן די י"ג מדות ענטהאלט אין זיך א לויב און אויך א געבעהט. צו וואס 
איז עס גלייך, צו א ארימאן וואס גייט אנגעטוהן מיט אלטע צוריסענע קליידער, וואס 
גייט צו מיט א גרויסער פארכט און ציטער צום רייכער, ווען די איינציגע ווערטער וואס 
דאך  האסט  דו  רייכער,  דער  הער  "מיין  אזוי:  זענען  מויל  פון  זאגן  ארויס  געלונגט  אים 
נויט  יעדן  געעפנט פאר  איז  דיין האנט  און  ברייט  איז  דיין הארץ  געלט,  דיר אסאך  ביי 
באדערפיגער...", מער פון דעם דארף ער נישט צולייגן, ווייל ווען דער רייכער הערט די 

ווערטער פארשטייט ער שוין אליינ'ס וואס עס ליגט אויף אים צוטוהן.
אויך אונז, ווען מיר דערמאנען פאר השי"ת זיין גרויסע גוט'סקייט און זיינע מדות 
איז  געבעהט  אונזער  און  מער,  צולייגן  נישט  שוין  מיר  דארפן  רחמנות,  פון 

פארשטענליך פון זיך.

והלכת בדרכיו – זאלסט גיין אין השי"ת'ס וועגן

נאך וואס מיר האבן געזעהן אין אזויפיל פלעצער די וואונדערליכע מעלה און די סגולה 
פון זאגן די י"ג מדות, קומט אליין ארויף אויפן געדאנק די וואונדער: אויב האט טאקע 
השי"ת געמאכט א בונד אז ווען מיר דערמאנען די י"ג מדות ווערט מען געהאלפן, איז 
פארוואס אין די טעג פון סליחות זאגן מיר עס אפאר מאל, איז דען נישט גענוג אז מיר 
אונז  און  באשיצן  אונז  זאל  בונד  די  און  צוזאג  די  אז  כדי  איינמאל,  נאר  זאגן  עס  זאלן 

ארויסהעלפן פון יעדע צרה?
די ענטפער אויף דעם איז באהאלטן אין די ווערטער פון די גמרא )ר"ה יז א( וואס רעדט 
וועגן די מידה פון 'נושא עוון ועובר על פשע': "פאר וועמען איז השי"ת נושא עוון? פאר 
דעם וואס איז עובר על פשע!". השי"ת האט אונז נישט געגעבן די י"ג מדות אז מיר זאלן 
עס נאר זאגן, נאר כדי מיר זאלן פון דעם זיך לערנען וויאזוי צופירן אונזער לעבן, און זיך 
ווי ה' איז א רחום  יז(: "אזוי  ווי חז"ל זאגן אין 'מסכת סופרים' )ג  פירן דורך דעם, אזוי 
שהם'  )'אבני  וחנון".  רחום  א  זיין  אויך  זאלסטו  אזוי  וחנון, 

לרמ"ל שחור, כי תשא(
משה  רבי  מקובל  און  גאון  דער  האט  צוועק  דעם  אויף 
קורדובירו זי"ע, וואס ווערט אנגערופן הרמ"ק, פארפאסט 
זיין ספר 'תומר דבורה', ווי דארט ווערט ערקלערט ווי אזוי 
דורך  'והלכת בדרכיו'  פון  מצוה  די  זיין  מקיים  קענען  מיר 
מדות  י"ג  די  פון  זיך  דערקענען  וואס  השי"ת  פון  וועגן  די 

פון רחמים.

צו וואס איז עס גלייך?

געבן  צו  עס  געוואוינט  געווען  איז  זצ"ל  חיים  החפץ  מרן 
גרויסער  א  געווען  איז  עס  משל:  א  מיט  פארשטיין  צו 
עושר, וואס האט געהאט אסאך פארמעגנ'ס, וואס צווישן 
אנדערע האט ער פארמאגט א פאבריק פון שיך, וואס עס 

האט באשעפטיגט צעהנדליגע ארבייטער טאג טעגליך.
זיין  אים  צו  געוואנדן  זיך  האט  טעג  די  פון  איינע  אין 
פון  געבעטן  און  פרנסה,  געדארפט  האט  פלומעניקוואס 
די  צווישן  פאבריק  אינעם  ארייננעמען  אים  זאל  ער  אים 
אנדערע ארבייטער. דער עושר האט זיך געפריידט ארויס 
וויבאלד  און  מיטגליד,  משפחה  א  זיינ'ס  פאר  העלפן  צו 
באגלייבטער  א  און  גענויטיגט  זיך  דעמאלטס  האט  ער 
זיין פלומעניק.  ער עס אנגעכראגן פאר  אויפזעהער, האט 
"דו דארפסט נישט ארבעטן זייער שווער" האט דער עושר 
גיין  צו  אריבער  נאר  ליגט  דיר  "אויף  פארשטיין,  צו  געגעבן 
צווישן די אפטיילונגען פון די פאבריק, לייגן א אויג אז די ארבעט ווערט געטוהן אזוי ווי 
עס דארפט צו זיין, און סוף חודש זאלסטו מיר דערלאנגען א פונקליכע באריכט, און דו 

וועסט באקומען דיין געהאלט מיט א ברייטע האנט".
ער  פארשלאג,  דעם  צו  צוגעשטימט  גלייך  האט  פלומעניק  דער  אז  זיך  פארשטייט 
שוין  אים  ער  וועט  מינוט  ערשטן  אינעם  גלייך  אז  געראכטן  נישט  וודאי  א  זיך  האט 
זיין טיש,  אננעמען... אויב אזוי, האט דער עושר גענומען א פאפיר מיט א פעדער פון 
און האט אנגעהויבן צו שרייבן פארן נייעם אויפזעהער די סדר פון די טעגליכע ארבעט 
וואס עס פעלט זיך אויס: אין דעם טאג און אין די שעה דארפסטו זיך אוועק שטעלן אין 
די ערשטע אפטיילונג, און אין די שעה אין די צווייטע אפטיילונג, א.א.וו. נאך א חודש 
פונקטליך, האט דער עושר פארענדיגט, קום דא צוריק, און איך וועל הערן פון דיר ווי 

אזוי דו האסט ערפילט זיין ארבעט אויפן בעסטן וועג וואס עס קען זיין.
דער פלומעניק האט גענומען מיט גרויס פרייד דעם צעטל, און נאכן אריבער גיין א חודש, 
איז ער צוריק געקומען צו זיין פעטער מיט א פנים וואס שטראלט פון צופרידנהייט. "נו, 
ווי אזוי האסטו זיך איבערגעצייגט דעם ערשטן חודש?" האט דער עושר געפרעגט מיט 

א האפענונג. אויף דעם האט דער פלומעניק אנגעהויבן איבער צו זאגן אויסנווייניג די 
גאנצע ליסטע וואס דער פעטער האט אים געשריבן א חודש צוריק.

אבער דער עושר האט נישט פונקט פארשטאנען. "אבער וואס טוהט זיך אין 
די אלע אפטיילונגען פון די פאבריק וואס דו האסט דא אויסגערעכנט?" 

 פרשת כי תשא
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די י"ג מדות של רחמים
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

אין  ואם  חטאתם  תשא  אם  "ועתה   
מחני נא מספרך אשר כתבת" 

)שמות לב לב(.
די  אויך  אזוי  'אמן'.  ר"ת  איז  נא"  מחני  "אין   
סופי תיבות פון די ווערטער "תשא חטאתם 
"ואם-אין"  וועטער  ]די  'אמן'.  איז  ואם-אין" 
רעכענען  עס  מ'קען  און  באהאפטן,  זענען 
פאר איין ווארט[. דאס קומט דיר צו לערנען 
אויף  אכטונג  מ'געבט  וואס  זכות  די  אין  אז 
ענטפערן אמן מיט כוונה, איז א מענטש זוכה 
ס'זאל ווערן צוריסן זיין שלעכטע גזר דין, און 
פון  נאמען  זיין  אויסגעמעקט  ווערן  זאל  עס 
יעדע גזירה וואס ס'איז גע'חתמ'עט געווארן 
אין  געברענגט  ווערט  עס  ווי  אזוי  חלילה, 
ענטפערט  וואס  "יעדער  א(  )מ  זוהר  תיקוני 
אמן מיט זיין גאנצן כח, צורייסט מען אים זיין 

שלעטן גזר דין פון זיבעציג יאר 
)שבט מיהודה פרשת כי תשא;
 חידושי אבר"ח שם(. 
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

א צייכן פון הימל 

זיך געוואונדערט... כמעט האט ער אנגעהויבן נאכאמאל  – האט ער 
פארשטאנען  שוין  ער  האט  פלוצים  נאר  ליסטע,  גאנצע  די  אויפליינען 
אפטיילונג  שום  קיין  ביי  באזוכט  נישט  האט  ער  אמת.  ביטערן  דאס 
זיין גרויסן נארישקייט האט ער גוט  פונעם פאבריק אינעם גאנצן חודש, מיט 
איינגע'חזר'ט די גאנצע ליסטע, אבער ער האט זיך נישט באניצט מיט דעם אויף די 

ציל וואס אויף דעם איז עס אנגעגרייט געווארן.
גוט  וועלן  מיר  ווען  חיים,  חפץ  דער  געזאגט  האט  פארשטענליך,  איז  נמשל  דאס 
אריינקלערן אין די ווערטער פון חז"ל ]וואס ווערט אראפ געברענגט אין רש"י[ וועט מען 
לפני כסדר הזה", דאס מיינט  יעשו  זעהן אז השי"ת האט געזאגט פאר משה "שישראל 
מען צו זאגן, אז די הייליגע י"ג מדות איז נישט געגעבן געווארן פאר אונז נאר כדי מיר זאלן 
עס קענען גוט איינ'חזר'ן און עס איבער זאגן פון מאל צו מאל, אזוי ווי די מעשה מיט דעם 
נער, נאר עס איז געגעבן געווארן פאר אונז אז מיר זאלן זיך לערנען פון דעם וויאזוי מיר 

קענען זיך צו גלייכן צו השי"ת, און צו וויסן פון דעם די וועג וויאזוי זיך צו פירן.

אז מיר זאלן זיין פארזיכערט אז מיר פירן זיך טאקע אזוי ווי די י"ג מדות זענען, כדי אז די 
הבטחה זאל אויף אונז באשיצן, דארפן מיר גוט איינ'חזר'ן נאכאמאל און נאכאמאל די 
י"ג מידות פון השי"ת, און די וועג וויאזוי מיר דארפן זיך פירן, אזוי ווי דער רמ"ק האט 
עס פארגעשריבן אין זיין ספר 'תומר דבורה', נאר דעמאלטס - האט געענדיגט דער חפץ 
חיים - וועלן מיר קענען זיין פארזיכערט אז אונזערע תפילות און אונזערע בקשות וועלן 
אויפטוהן אזוי עס דארף צו זיין. )פון א עדות פון זיין איידעם רבי אהרן הכהן זצ"ל אין זיין 

ספר 'חסד לאברהם' דרוש ב בהערה(.

י"ג מדות מיט כוונה

וואס  – אבער  נאר דערמאנען א קורצע הלכה  וועלן מיר  רייד,  פון אונזערע  צום שלוס 
פון  נאמען  אין  ד(  תקפא  )או"ח  יוסף'  'ברכי  דער  ברענגט  דאס  וואס  גאר,  ביז  חשוב 
מהר"ש אריה: "אסור להזכיר י"ג מדות שלא בכוונה", ד.מ. אז מ'טאר נישט דערמאנען 

די י"ג מדות אן צו אינזין האבן. די הלכה איז זייער פאסיג מיטן לשון 
פון רבנו בחיי ביי אונזער פרשה )לד ו( וואס שרייבט: "ווייל יעדער וואס 

פארשטייט די י"ג מדות און ער ווייסט די טייטש פון זיי, און ער דאוונט מיט 
האט  ער  אויב  נאר  ליידיג,  קומען  צוריק  נישט  תפילה  זיין  וועט  בכוונה,  דעם 

געהאט ביי זיך עבירות וואס האלטן עס אפ".
אין 'ראשית חכמה' )תוצאות חיים ריב( שטייט אז צום ווייניגסטנ'ס דארף מען צו לייגן די 

הארץ בשעת ווען מיר זאגן זיי, צו וויסן אפטיילן די י"ג מדות און אויך צו וויסן זייער צאל. 
וועגן דעם איז געווען וואס האבן זיך געפירט צו ציילן די י"ג מדות אויף די פינגער פונעם 
האנט, אזוי ווי מ'האט זיך געפירט ביים זאגן די סממני הקטורת, ווייל ס'איז דא אין דעם א 

גרויסע נוצן צו די כוונה )בן איש חי, כי תשא ד(.

אמן אין די פרשה פון די וואך

ביי די תפילה פון משה רבינו אויף די אידן נאך די חטא העגל, שטייט )שמות לב לב(: 
"ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת". "אין מחני נא" איז ר"ת 
'אמן'. אזוי אויך די סופי תיבות פון די ווערטער "תשא חטאתם ואם-אין" איז 'אמן'. ]די 
וועטער "ואם-אין" זענען באהאפטן, און מ'קען עס רעכענען פאר איין ווארט[. דאס קומט 
דיר צו לערנען אז אין די זכות וואס מ'געבט אכטונג אויף ענטפערן אמן מיט כוונה, איז א 
מענטש זוכה ס'זאל ווערן צוריסן זיין שלעכטע גזר דין, און עס זאל ווערן אויסגעמעקט 
ווערט  עס  ווי  אזוי  חלילה,  געווארן  גע'חתמ'עט  ס'איז  וואס  גזירה  יעדע  פון  נאמען  זיין 
געברענגט אין תיקוני זוהר )מ א( "יעדער וואס ענטפערט אמן מיט זיין גאנצן כח, צורייסט 
חידושי  תשא;  כי  פרשת  מיהודה  )שבט  יאר  זיבעציג  פון  דין  גזר  שלעטן  זיין  אים  מען 

אבר"ח שם(. 
)ישעיה  פסוק  די  אין  מרומז  אויך  איז  עס  אז  אונז:  לערנט  און  צו,  לייגט  )שם(  זוהר  די 
נח ט( "אז תקרא וה' יענה". "אז" באטרעפט אכט, דאס איז א רמז צו 'אמן' וואס דאס 
באטרעפט די צוויי נעמען פון השי"ת, די נאמען 'הוי"ה' און די נאמען 'אדנ-י', וואס זיי 

זענען צוזאמען אכט אותיות, "אז" – אין זכות פון ענטפערן אמן – "תקרא וה' יענה". 
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שווערער  אזא  עס!  איז  פארכטיג  ווי 
אומגליק!

שרעקליכע  די  פון  נייעס  ביטערע  די 
פאסירונג האט זיך צושפרייט צווישן די אידן 
אין ניו-דזשערזי וואס איז אין אמעריקא, אזוי 

ווי א פייער אין א דערנער פעלד.
א  תשל"ט.  יאר  אין  פאסירט  האט  דאס 
א  שמים,  ירא  א  און  צדיק  א  יונגערמאן 
תלמיד חכם און א פאטער פאר א משפחה, 
זיין  פארלוירן  האט  אהרן,  ר'  נאמען  מיטן 
האט  וואס  עקסידענט  שווערע  א  ביי  לעבן 
אלעמען אויפגעטרייסלט. ער איז נאך געווען 
גאר יונג, און ער האט איבער געלאזט נאך זיך 

א אלמנה און אפאר קליינע יתומים.
געווען  איז  אומגליק  פונעם  געשעעניש  די 
דאס נייעס אין יענע טעג, א גרויסער טרויער 
איז אראפ אויף די צאנזער קהילה, וואו צו זיי 
האט ער געקערט, און אויך אויף זיינע שכנים 

און באקאנטע.
חסידים  נאנטע  די  פון  געווען  איז  אהרן  ר' 
פון כ"ק אדמו"ר רבי יקותיאל יהודה מצאנז 
האט  רבי  דער  אויך  און  זיע"א.  קלויזענבורג 

זייער געקלאגט אויף אים.
נאך בעפאר וואס מ'האט זיך צוריק געכאפט 
דעם  און  אומגליק  די  פון  אפגעאטעמט  און 
זיי,  אויף  געקומען  איז  וואס  קלאפ  גרויסן 
האט זיך צושפרייט נאך א ביטערע בשורה, 
נאך א יונגערמאן פון די צאנזער קהילה, מיטן 
אוועק,  פלוצים  איז  נחמיה,  משה  ר'  נאמען 
א  געווען  איז  ער  אויך  נישטא...  איז  ער  און 
גרויסער תלמיד חכם, און ער איז אויך געווען 
זייער יונג, און האט איבער געלאזט נאך זיך א 

אלמנה און יתומים צובראכן און צוקלאפט.
אלע האבן געשפירט אז עס ליגט א חוב אויף 
יעדן צו איבער קוקן די מעשים, און צו זעהן 
אומזיסט  נישט  פאררעכטן,  מ'קען  וואס 
זיך  כדי  נאר  געטוהן,  דאס  השי"ת  האט 
די  פארבעסרן  צו  און  ערוועקן  צו 
האט  עולם  די  אבער  מעשים. 
נישט געוואוסט מיט וואס און 
צו שטארקן,  זיך  אזוי  וואו 
האבן  אלע  און 

געווארט צו וואס דער רבי זצ"ל וועט זאגן. 
שיעור  באשטימטן  ביים  'שבעה',  די  נאך 
געווען  המדרש  בית  דאס  איז  רבי'ן,  פונעם 
פול פון איין עק צום צווייטן, די פארזאמלטע 
זענען געווען אנגעצויגן, און געווארט צו הערן 
די ווערטער פונעם רבי, די וועג וואס ער וועט 
געווארן  געשלאגן  מ'איז  וואס  נאך  פירן,  זיי 

אזוי ביטער דורך די שווערע מדת הדין.
די  מיט  שיעור  די  אנגעהויבן  האט  רבי  דער 
פסוק אין פר' האזינו )דברים לב כ(: 'וירא ה' 
אסתירה  ויאמר,  ובנותיו,  בניו  מכעס  וינאץ 
דור  כי  אחריתם,  מה  אראה  מהם,  פני 
תהפוכות המה, בנים לא אמון בם'. דער רבי 
האט נאכגעזאגט אויך די ווערטער פון חז"ל 
תתקמה(:  רמז  ילקוט  שכ,  דברים  )ספרי 
אמר רב דוסתאי בן יהודה, אל תקרי 'לא ֵאֻמן 
בם', זאלסט נישט ליינען ֵאֻמן', נאר 'לא ָאֵמן 
ענטפערן  געוואלט  נישט  האבן  זיי  אז  בם', 

אמן'.
'אמן', האט דער רבי ווייטער געזאגט, 'איז די 

ראשי תיבות אהרן משה נחמיה'.
דעם  אויף  אונז,  פון  הימל  אין  'מ'פאדערט 
צו  אפגעהיטן  ריכטיג  נישט  מ'האט  וואס 
אונז  ביי  איז  עבירה  די  וועגן  אמן.  ענטפערן 
מקויים געווארן ביי אונז די פסוק "אסתירה 
געריסן  אוועק  זענען  עס  און  מהם",  פני 

געווארן פון אונז די צוויי ערליכע אידן'.
ענטפערן  מיטן  שטארקן  אלע  זיך  'לאמיר 
כוונה,  ריכטיגע  די  מיט  און  קול  אויפן  אמן 
אזוי וועט השי"ת צוריק ציעהן זיין צארן פון 

אונז'.
איבער  האט  רבי  דער  פון  ווערטער  די 
אלע  די  אויף  צייכן  גרויסער  א  געזלאזט 
די  ווערטער.  די  צו  צוגעהערט  האבן  וואס 
ווערטער האבן צו געברענגט א געוואלדיגע 
די  אין  חיזוק  ספעציעלן  א  און  התעוררות 
ענין פון ענטפערן אמן, און נאך א לאנגע צייט 
שפעטער, האט זיך עס נאך דערקענט צווישן 

די צוהערער'ס.
)כתר מלוכה עמוד שע"ב(
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אמן 
כל יום  תענה שחרית 

כל  יום  תשעים אמנים

טייערער איד!!!
אין זוהר הקדוש )תיק"ז יח לג( איז גע'פסק'נט, 

אז יעדער איד איז מחוייב זיך צו זארגן 
ער זאל קענען ענטפערן צום ווייניגסטנ'ס 

ניינציג מאל 'אמן' א יעדן טאג. 

לויט די ווערטער פונעם רמ"ע מפאנו )שו"ת, סימן קט(
 איז אוממעגליך צו האבן געענטפערט 

די ניינציג מאל 'אמן', אויב מ'האלט נישט 
איין די מנהג צו זאגן די ברכות השחר 

מיט א חבר.

זעה אז דו זאלסט אויך זיין 
צווישן די טויזנטער אידן 

וואס זאגן די ברכות השחר 
יעדן טאג מיט א חבר.

אזוי וועסטו זוכה זיין צו איינזאמלען די 
ניינציג אמן'ס יעדן טאג, און זוכה זיין 

צו חיי עולם הבא.


