
ירח האיתנים
מיר געפינען זיך יעצט אינמיטן חודש תשרי, די חודש וואס ווערט אנגערופן אין די לשון פון פסוק 
אז  (שם)  דוד'  'מצודת  דער  ערקלערט  באגריף  די  פון  באדייט  די  האיתנים'.  'ירח  ב)  ח  א'  (מלכים 
'איתן' איז טייטש שטארקייט, און וועגן דעם ווערט אנגערופן חודש תשרי מיט די נאמען, ווייל אין 

די חודש זענען די ימים טובים וואס שטארקן און גראדן אויס דעם מענטש אויף די גראדע וועג.

צו  טרעפל  פון  ארויף  גייען  מיר  וויאזוי  אלע  מיר  פילן  חודש  ספעציעלן  דעם  אין  אזוי,  טאקע  און 
טרעפל. אנגעהויבן פון די הייליגע טעג צווישן ראש השנה און יום כיפור – טעג פון תשובה מיט א 
זיי  אין  וואס  סוכות  יו"ט  בעפאר  טעג  די  אין  ווייטער  זיך  ציהט  וואס  דערהויבנקייט,  רוחניות'דיגע 
ד'  מהודר'דיגע  פארזארגן  זיך  מיטן  און  סוכה  די  בויען  מיטן  הנפש  כלות  ביז  פארנומען  מיר  זענען 
מינים, און באלד אינעם נאכט פון יו"ט סוכות זיצן מיר בקדושה וטהרה אין די צייטויליגע וואוינונג. 

אין די שאטן פון אמונה.

בצילא דמהימנותא
דאס זיצן אין די סוכה ווערט אנגערופן אין חז"ל 'בצילא דמהימנותא' – אין די שאטן פון אמונה, אזוי 
ווי עס שטייט אין זוהר הקדוש אין עטליכע פלעצער (תצוה קפו ב; אמור קג א): אז יעדער איד און 
איד וואס זיצט אין די סוכה, איז עס ווי ער זיצט אונטער די שאטן פון אמונה, און אין די צייט וואס ער 
זיצט אין סוכה שפרייט אויס די שכינה אירע פליגלען פון אויבן אויף אים, און באשיצט אויף אים אין 

יעדע צייט וואס עס פעלט זיך אויס פאר אים, און אויך די מקטריגים גייען אוועק פון אים.

די  פון  ענין  די  אז  אויס  קומט  זוהר  הייליגע  די  פון  ווערטער  די  פון 
סוכה איז די אמונה אינעם באשעפער און זיך באשיצן אין זיין שאטן, 
כדי  אז  צוגעלייגט  האט  מינסק  פון  טעביל  דוד  רבי  גאון  דער  און 
א  גע'פסל'ט  א)  ב  (סוכה  חז"ל  האבן  געדענקען,  דאס  זאלן  מיר 
זון  די  פון  שיין  דאס  ווייל  שאטן,  די  ווי  מער  איז  זון  די  וואס  סוכה 
ווייזט אויף די כוחות פון די טבע און די הנהגה וואס עס איז אוועק 
סוכה  פון  מצוה  די  וויבאלד  און  השמים,  צבא  די  דורך  געשטעלט 
איז געגעבן געווארן פאר אונז אז מיר זאלן איינקריצן אין אונזערע 
די  אין  נאר  איבערגעגעבן  איז  וועלט  די  פון  הנהגה  די  אז  הערצער 
מזלות  די  דורך  נישט  און  פרטית  השגחה  א  מיט  השי"ת  פון  האנט 
און די שטערן, האבן די חכמים גע'פסל'ט א סוכה וואס די זון שיינט 

דארט שטארק אריין (דרשות 'נחלת דוד' דרוש א).

כי יצפנני בסוכו
אויך דוד המלך ע"ה האט געבעטן (תהילים כז ה) "כי יצפנני בסוכו 
ביום רעה יסתירני בסתר אהלו". און דער אבן עזרא ערקלערט דארט 
אז דוד המלך לויט זיין גרויסקייט האט געוואוסט און פארשטאנען 
אז די איינציגסטע וועג וואס קען אים ראטעווען פון יעדן פיינט איז 
דורך דעם וואס השי"ת וועט אים באהאלטן אין זיין סוכה און אין די 

שאטן פון זיינע פליגלען.

נאר לכאורה דארף מען פארשטיין, פארוואס פונקט אין די סוכה?! 
מיך  זאל  'ער  בעטן  צו  געווען  פאסיג  מער  נישט  דעם  וואלט  עס 
אנדערע  יעדע  אין  אדער  וואוינונג',  באפעסטיגטע  זיין  אין  באשיצן 

שטארקע הויז?

האט געזאגט אויף דעם דער משגיח רבי חיים פרידלענדער זצ"ל: 
דאס אמת איז, אז עס איז נישטא אזא באפעסטיגונג אין די וועלט 
וואס קען זיך פארמעסטן מיט די שטארקייט פון די סוכה, ווייל די 
אפטייטש פון סוכה איז ארגינעל "אמונה!", ווען א מענטש גלייבט 
אז  אים  אויף  זיך  פארלאזט  און  אמונה  ריכטיגע  א  מיט  השי"ת  אין 

וואלט  ער  ווי  גלייך  ער  איז  שלעכטס,  יעדן  פון  באשיצן  אים  וועט  ער 
נישט  אים  קען  קיינער  אז  זיכער  איז  דארט  און  שכינה,  די  פון  פליגלען  די  אונטער  ממש  געווען 

שלעכטס טוהן.

און אז מיר וועלן אריינקלערן וועלן מיר זעהן אז דאס איז די טיפע דערהער פון די מצוה פון סוכה. 
אינעם יו"ט סוכות ברענגען מיר אריין אין דעם סוכה אין לויף פון זיבן טעג אונזער גאנצע לעבנ'ס 
שטייגער, דורך דעם וואס אונז עסן, טרינקען, לערנען, זיצן און שלאפן אין די סוכה, און מיט דעם 
ווייזן מיר אונזער אמונה אין השי"ת אז ער האלט אונז אויס און ער שפייזט אונז אין אונזער גאנצע 

לעבן און נאר אין זיין זכות קענען מיר זיך אויפהאלטן ('שפתי חיים' - מועדים א עמ' שלג).

זאלסט געדענקען דעם באשעפער
רשב"ם  דער  פון  באקומען  מיר  קענען  ווערטער  דערמאנטע  אויבן  די  צו  דערהער  א  נאך 
(ויקרא כג מג) וואס ערקלערט פארוואס די מצוה פון זיצן אין די סוכה איז פונקט אוועק 
געשטעלט געווארן אין די צייט פון "באספך מגרנך ומיקבך": דירעקט האט די תורה 
אונז באפוילן צו זיצן אין די סוכה אין די צייט וואס אונזערע הייזער זענען פול מיט 

אלעם גוטן פון ווייץ און וויין און אויל – נאך וואס מיר האבן צוזאמען גענומען די תבואה פון אונזער 
פלאג פון די פעלד, ווייל די תורה האט געוואוסט אז דעמאלטס קען אריינקומען אין די הארץ פון א 
מענטש א געפערליכע געפיהל פון 'כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה', וואס קען אים זייער שנעל 

צוברענגען צו כפירה ח"ו.

די  צו  הויז  באשיצטע  און  ווארעמע  די  פון  גיין  צו  ארויס  געווארן  באפוילן  מיר  זענען  דעם  וועגן 
צייטווייליגע וואוינונג, וואס דורך דעם וועלן מיר געדענקען די צייטן וואס אונזערע עלטערן זענען 
זאלן  מיר  און  וואוינען,  צו  הויז  א  אדער  אייגנטום  א  זיך  פאר  האבן  זאלן  זיי  אן  מדבר  אין  געווען 
האט  אויבישטער  דער  אז  קלאר  געווען  אלעמען  פאר  איז  דעמאלטס  ווי  אזוי  אז  אריינטראכטן 
צו  כח  די  אונז  פאר  ער  גיבט  צייטן  היינט'יגע  אויך  אזוי  באדערפענישן,  אלע  די  אויף  געזארגט 

פארדינען און זארגט צו ערפילן אלע אונזערע באדערפענישן.

פיוט  די  פון  לשון  די  געטייטש  גער  פון  אמת'  'אמרי  דער  האט  יסוד  דערמאנטן  פריער  דעם  מיט 
וואס ווערט געזאגט אין די יוצרות פון יו"ט סוכות: "בל תהי מצות סוכה בעיניך קלה, כי כנגד כל 
אין  אמונה  אונזער  פון  פראבע  די  איז  סוכה  פון  מצוה  די  וויבאלד  שקולה".  חוקותיה  דת  מצוות 
א) "בא  כד  געזאגט (מכות  האבן  חז"ל  ווי  אזוי  מצוות,  אלע  ווי  אזוי  טייער  עס  איז  ממילא  השי"ת, 
חבקוק והעמידן [חבקוק האט אוועק געשטעלט די אלע מצוות] על אחת [אויף איין יסוד] - וצדיק 

באמונתו יחיה" ('אמרי שמאי' תשרי אות קפד).

אמן – איז אמונה
דער באקאנטער גאון רבי יעקב יוקב עטלינגער זצ"ל, דער בעל 'ערוך לנר', האט באשלאסן אנהויבן 
"ישמחו  ווערטער:  קומענדיגע  די  מיט  סוכה  הלכות  אויף  ספר  זיין 
הישרים ויגילו האשורים, אף דלי נחלת ישראל, בחג הקדוש הזה", 
וואס אויסער פון די חיוב פון זיך פרייען אין דעם יו"ט אזוי ווי אלע 
ימים טובים, ווערט עס אויך ספעציעל אנגערופן 'יום שמחתנו' און 
איז  שמחה  זיין  ווי  אזוי  און  געדאפלט.  שמחה  זיין  איז  דעם  וועגן 
פון  גימטריא  די  ווייל  געדאפלט,  אויך  קדושה  זיין  איז  געדאפלט 
'סוכה' איז 91 אזוי ווי עס איז די צאל פון די צוויי שמות הקדושים 

וואס זענען אריינגערעכנט אין די ווארט 'אמן'.

זיין  און  שמחה  זיין  איז  יו"ט  די  ווייל  לנר':  'ערוך  דער  צו  ענדיגט 
הייליגקייט געדאפלט, וועגן דעם דארף מען זייער אכטונג צו מקיים 
די מצוה פון סוכה ווי עס דארף צו זיין, און ווער עס איז מקיים די 
מצוה ווי עס דארף צו זיין, וועט זיכער זוכה זיין - מדה כנגד מדה – 

צו א דאפלטן שכר פון הימל.

אויך מיר וועלן זאגן: אזוי ווי די קדושה פון די סוכה איז געדאפלט, 
אזוי אויך איז די קדושה פון אמן געדאפלט, און אזוי ווי די מצוה פון 
אמן  ענטפערן  אויך  אזוי  אמונה,  זיך  אין  סימבאליזירן  טוהט  סוכה 
סימבאליזירט אין זיך אמונה. אויך די גימטריא פון די צוויי מצות - 
'א-ל מלך  'אמן' – זענען גלייך 91. אויך די סופי תיבות  'סוכה' און 
נאמן' באטרעפט 100 ווי 'סכך' (הרה"ק רבי אליהו פון וויסקיט זצ"ל 
אליהו'  'אזור  ספר  זיין  אין  קאצק  פון  שרף  פונעם  תלמידים  די  פון 

– סוכות).

א-ל מלך נאמן
אויף די פארבינדונג פון צווישן אמן מיט אמונה, זעהט זיך אויס אז 
עס פעלט זיך נישט אויס צו פארברייטערן. ווייל אויך אויסער וואס 
די ווארט 'אמן' איז די שורש פון די ווארט 'אמונה', אויך די גאנצע 
צוגאנג פון די מצוה סימבאלאזירט אמונה, און ווי חז"ל האבן שוין 
געזאגט (שבת קיט א) אז די אפטייטש פון די ווארט אמן איז 'א-ל 
מלך נאמן', און רש"י (שם) ערקלערט, אז דער וואס ענטפערט אמן 

זאגט עדות אויף זיין באשעפער אז ער איז 'א-ל מלך נאמן'.

אין די ערקלערונג פון די גמרא שרייבט דער מהר"ל ('נתיבות עולם' נתיב העבודה פי"א): אז די אות 
א' פון די ווארט 'אמן' ווייזט אויף א אנהויב, און לערנט אונז אז דער אויבישטער איז געווען פריער 
פון אלע באשעפענישן און ער האט באשאפן די גאנצע וועלט; די אות מ' וואס איר פלאץ איז אינמיטן 
די אותיות א' ב', ווייזט אויף השי"ת'ס קעניגרייך אויף די וועלט, אזוי ווי די משכן – די וואוינונג פון 
א קעניג פון אלע וועלטן אין די וועלט – איז געווען אינמיטן די מחנה ישראל, און להבדיל, אזוי איז 
די סיסטעם פון א מלך בשר ודם וואס זיין פאלאץ איז אינמיטן די לאנד; די אות ן' ציהט זיך אראפ 
ווי עס האט נישט קיין ענדע, און עס ווייזט אויף די באגלייבטקייט פון השי"ת וואס האט נישט קיין 
ענדע, און אונז גלייבן אז ער וועט איינהאלטן אלעס וואס ער האט צוגעזאגט, צו מחיה מתים זיין 

און ברענגען די גאולה שלימה. 

מ'גלייגט און מ'ענטפערט אמן
ה'"  נוצר  "אמונים  כד)  לא  (תהילים  פסוק  דעם  אויף  שטייט  תהילים'  'מדרש  אין 

אמונה  מיט  און  המתים'  מחיה  'ברוך  זאגן  זיי  וואס  אידן  די  זענען  דאס  אזוי:   -

סוכות

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל. gmail.comכ@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

אמן מיט אמונה
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

כי יצפנני בסוכו
'סוכה' איז גימטריא 'אמן' [=91]

סוכה,  פון  מצוה  די  אויך  און  'אמן'  ענטפערן 
אויבערשטן.  אינעם  אמונה  די  סימבאליזירן 
פון  איז  עס  און  אמונה,  לשון  די  פון  איז  'אמן' 
די יסודות פון אמונה (רבנו בחיי שמות יד א), און 
אמונה  סימבאליזירט  סוכה  פון  מצוה  די  אויך 
באשיצטע  זיין  פון  ארויס  גייט  מענטש  א  ווען 
וואוינונג אונטער די שאטן פון די שכינה, אין די 

צייטווייליגע וואוינונג.
די ספעציעלע פארבינדונג איז אויך מרומז אין 
די לשון פון די פסוק (שיר השירים א ד): "משכני 
נגילה  חדריו  המלך  הביאני  נרוצה  אחריך 

ונשמחה בך":
משכני אחריך נרוצה – איז ר"ת אמן, ווייל אין 
צו  זוכה  מענטש  א  איז  אמונה  די  פון  זכות  די 
די  אין  שיצן  צו  זיך   – חדריו"  המלך  "הביאני 
"כי  שטייט  עס  ווי  [אזוי  סוכה,  די  פון  שאטן 
אינעם  אהלו"]  בסתר  ...יסתירני  בסוכו  יצפנני 
דעמאלטס   וואס  שמחתנו  זמן   - סוכות  יו"ט 

"נגילה ונשמחה בך".
חסד לאברהם [ראדאמסק] לחג הסוכות

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

 פארוואס האט דער צדיק נישט געקענט גיין שלאפן

ענטפערן זיי אויף דעם אמן – ווייל זיי גלייבן מיט זייער גאנצע כח אין השי"ת 
אז ער וועט לעבעדיג מאכן די טויטע, כאטש אז עס איז נאכנישט געווען די צייט 
אויסגעלייזט  נאכנישט  זענען  זיי  ווען  ישראל'  'גואל  זאגן  זיי  המתים;  תחיית  פון 
געווארן; זיי זאגן 'בונה ירושלים' און עס איז נאכנישט אופגעבויעט געווארן. זאגט דער 
זענען  זיי  און  צייט  קורצע  א  אויף  נאר  געווארן  אויסגעלייזט  זענען  אידן  די  אויבישטער: 
צוריק אונטער געטעניגט געווארן, און זיי גלייבן נאך אלץ אין מיר אז איך וועל זיי אוסלייזן, 
דאס זאגט די פסוק אויף זיי "אמונים נוצר ה'", ד.מ. די וואס גלייבן און ענטפערן אמן – זיי גיט 

אכטונג השי"ת (און זעה אין 'סדר רב עמרם' הלכות סעודה).

נאך שרייבט דער רבינו בחיי אין זיין ספר 'כד הקמח' (ערך אמונה): וויבאלד די ענין פון אמונה איז 
פארבינדן מיטן ענטפערן אמן, וועגן דעם דארף א מענטש אכטונג געבן ביים דאווענען און ביי די 
יעדער  און  אמונה.  ווארט  די  פון  איז  אמן  ווארט  די  ווייל  אמן,  זיי  נאך  ענטפערן  זאל  ער  אז  ברכות 
מענטש וואס זיינע עלטערן זענען געשטאנען ביי די בארג סיני און האבן מקבל געווען די תורה וואס 
ווערט אנגערופן אמונה, און ער שטאמט פון אברהם אבינו וואס ער איז געווען דער הויפט פון אמונה 
וואס די תורה זאגט אויף אים עדות (בראשית טו ו): "והאמין בה'"; דארף ער צוגרייטן זיין הארץ און 
זיין מחשבה ביים ענטפערן אמן. און חלילה אויב דער שליח ציבור וועט זאגן די ברכות, און ער וועט 
זיין ווי א טויבער וואס הערט נישט און ווי א שטימער וואס רעדט נישט, אדער אז ער וועט שמועסן 
מיט זיין חבר ווי ער וואלט יעצט געשטאנען אין די גאס... ווייל דאס איז א געפערליכע זינד, ווייל א 
קנעכט וואס הערט די לויב פון זיין האר – איז פארשטענדליך אז ער דארף ענטפערן אויף דעם אמן, 
איז ווער עס הערט ווי איינער לויבט השי"ת וואס אין זיינע הענט איז יעדע באשעפעניש, דארף ער 

זיכער ענטפערן אויף דעם אמן.

אויף די ווערטער פון חז"ל (שבת קיט ב) אין די ערקלערונג פון די פסוק "פתחו שערים ויבוא גוי 
צדיק שומר אמונים" - "זאלסט נישט ליינען 'שומר אמונים', נאר די וואס זאגן אמן", שרייבט דער 
'מגלה עמוקות' (פר' האזינו): עס זעהט אויס אז אין די פאל קען מען דרש'ענען אויך די 'קרי' ד.מ. 
ווי מ'ליינט עס - אמונים, און אויך די 'כתיב' ד.מ. ווי עס שטייט - אמנים. ווייל די עיקר פון אמונה איז 
אנגעהאנגען אין דעם ענטפערן אמן, ווייל דער וואס ענטפערט אמן באהעפט די צוויי שמות - הוי"ה 

און אדנ"י, און מיט דעם שטארקט ער די אמונה אין די וועלט.

די  אנגעהאנגען  איז  אמן  די  אין  יד):  קכד  דעם (או"ח  צו  ענליך  שרייבט  השולחן'  'ערוך  דער  אויך 

זיי  קינדער  קליינע  זיינע  אויסלערנען  מענטש  א  זאל  דעם  וועגן  אמונה,  עיקר 
זאלן ענטפערן אמן, ווייל גלייך ווען ער ענטפערט אמן, האט ער שוין א חלק אין 

עולם הבא.

א'ני מ'וסר נ'פשי
א אינטערסאנטער חידוש וואס לערנט אונז איבער די גרויסע קדושה פון די מצוה פון ענטפערן 

אמן, טרעפן מיר אינעם פריערדיגן 'ספר הגן' (ליום יא): "און דאס איז די סוד פון אמן, וואס איך 
האב געשריבן פאר די וואס פארשטייען ...און זיין טייטש בפשטות איז, אמן ד.מ. אז עס זאל ריכטיג 
זיין די רייד און עס זאל מקוים ווערן די ברכה. וועגן דעם יעדער איד וואס הערט א ברכה פון א איד 
דארף ענטפערן אמן, אפילו אויב ער הערט פון א פרוי אדער פון א קליין קינד. און אויב ער הערט און 
ענטפערט נישט איז ער חייב מיתה; און די סימן איז: אמן איז ר"ת 'אני מוסר נפשי' – פון דא זעהן 
מיר אז יעדער איינער איז זיך מחויב מוסר נפש זיין אויף ענטפערן אמן ...ווייל דאס איז א עדות 

אויף די ברכה אז עס איז טאקע אמת".

זוהר  די  פון  ווערטער  די  פון  דרשות  זיינע  פון  איינע  אין  געברענגט  האט  שיף  מהר"ם  דער  אויך 
הקדוש, אז ווער עס איז מבטל פון צו ענטפערן אמן, טוהט ער א פגם אין זיין אמונה, און ער ברענגט 
צו דעם א ראיה, אויב די פסוק רופט אן דעם וואס ענטפערט אמן 'שומר אמונים', קומט אויס אז ווער 

עס גיט נישט אכטונג אויף דעם מאכט ער ח"ו קלענער די אמונה ('ספר הפנים' אות ע).

עס זאל זיין בשלימות 
יו"ט  אין  מען  זוכט  אומזיסט  נישט  זצ"ל:  אלקוש  פון  העשיל  יהושע  ר'  הרה"ק  געזאגט  האט  עס 
תיבות  ראשי  איז  'אתר"ג'  ווייל  זייטן,  זיינע  אלע  פון  גאנץ  און  שיין  זיין  זאל  אתרוג  די  אז  סוכות 
'א'מונה ת'שובה ר'פואה ג'אולה' – די פיר זאכן וואס אויף זיי בעטן מיר אז זיי זאלן זיין בשלימות: 
אמונה – אני מאמין באמונה שלימה, תשובה – החזירנו בתשובה שלימה, רפואה - רפואה שלימה 

לכל מכותינו, גאולה – גאלנו גאולה שלמה ('בלבת אש' ח"א עמ' רצד). 

אויף דעם קען מען צולייגן בדרך רמז פון די אויסשטעל פון די אותיות את-רג, אז עס איז אזוי ווי 
השי"ת וואלט אונז געזאגט: אויב ענק וועלן מקיים זיין מיינע צוויי זאכן – ד.מ. די אמונה און תשובה 
- בשלימות, וועל איך אויך געבן פאר ענק רפואה און גאולה - בשלימות ('יקרה מפנינים' פר' אמור).
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די ערציילונג וואס איז פאר אונז האט פאסירט אין בני ברק, פאר 
סוכות.  יו"ט  פון  נאכט  ערשטן  אינעם  צוריק,  יארן  אסאך  נישט 
די צייט איז געווען זייער א שפעטע נאכט שעה, אין זיין קליינע 
סוכה זיצט דער 'צדיק פון פתח תקווה' דאס איז דאך רבי וועלוול 
אידלמאן זצ"ל. די יראת שמים וואס האט גערוהט אויף אים האט 
שיינט,  וואס  געזיכט  זיין  אויף  אנגעמערקט  ספעציעל  יעצט  זיך 
די  ווי  מצוה  ספעציעלע  אזא  פאר  אים  קומט  טאג  יעדן  נישט 

מצוה פון צו זיצן אין סוכה.

די סעודה האט זיך שוין געענדיגט פון לאנג, די שעה'ן ריקן זיך 
איז  בעט  די  מיד,  זייער  שוין  איז  וועלוול  רבי  אלטער  דער  און 
אנגעגרייט פאר אים, ער האט שוין געענדיגט אלע צוגרייטונגען 
זיך  זאלן  זיי  אויגן  זיינע  אויף  אכטונג  גיט  ער  אבער  שלאף,  צום 
חלילה נישט פארמאכן, ער איז נאך אלץ נישט גרייט צום שלאפן 
און מקיים צו זיין די מצוה פון שלאפן אין סוכה. פון מאל צו מאל 
גאס  טונקל'ן  דעם  אדורך  קוקט  ער  פענסטער,  צום  צו  ער  גייט 
און קערט זיך צוריק צו זיין פלאץ. עס זעהט אויס אז ער ווארט 

אויף איינעם.

סוכה  זיין  נעבן  אריבער  גייט  צייט  שפעטע  א  זייער  אין  אט,  און 
איינער פון זיינע נאנטע, ווי נאר דער צדיק האט אים באמערקט, 
זייער  זיך  האט  ער  סוכה.  די  צו  אריינגערופן  אים  ער  האט 
לאנג  פון  שוין  האט  וועלוול  רבי  אלטער  דער  געוואונדערט, 
געדארפט שלאפן, וואס האט אים צוגעברענגט אז ער זאל אים 
רופן צו זיין סוכה אין אזא שפעטע צייט, ס'קען זיין אז ער נויטיגט 

זיך אין זיין הילף?!

מער  נאך  ער  איז  סוכה,  די  אין  אריין  איז  ער  וואס  מינוט  די  אין 
וועלוול  רבי  ווי  געזעהן  האט  ער  ווען  געווארן,  פארוואונדערט 
נעמט א קליינע קוכעלע פון טיש, און מאכט אויף דעם מיט כוונה 

און מיט דביקות א ברכה 'בורא מיני מזונות' און 'לישב בסוכה'...

וואס  נאך  געווארן.  קלאר  באלד  איז  זאך  אומפארשטענליכע  די 
צדיק  דער  זיך  האט  כוונה,  מיט  'אמן'  געענטפערט  האט  ער 

געוואנדן צו אים און ערקלערט:

פון אייביג אן האב איך מקפיד געווען צו מאכן די ברכה פון 'לישב 
בסוכה' אויף עסן מזונות פארן שלאפן אין די סוכה, כדי צו יוצא 
פון  ברכה  די  זאגן  נישט  מ'זאל  אז  האלטן  וואס  שיטות  אלע  זיין 
אנדערע  די  פון  אבער  סוכה.  אין  שלאפן  אויפן  בסוכה'  'לישב 
רבי  פון  מנהג  די  ווי  זיך  פיר  איך  וואס  יארן  עטליכע  שוין  זייט, 
ברכה  א  זאגן  צו  נישט  אכטונג  געב  איך  אז  וואלאזשינער  חיים 
ווען איך האב נישט ווער עס זאל ענטפערן אויף דעם אמן. וועגן 
דעם, כאטש אז עס איז שוין אריבער עטליכע שעה'ן פון ווען איך 
האב זיך געוואלט גיין אראפלייגן, האב איך צו געווארט ביז ווען 
דו ביזסט געקומען ווי א מלאך פון הימל צו ענטפערן אמן אויף 

מיין ברכה.

זיין  פאר  דערציילט  וועלעל  רבי  האט  דעמאלטס  אין 
תלמיד די אפענע נס וואס האט פאסירט מיט רבי חיים 
די  אויף  געבן  אכטונג  פון  זכות  די  אין  וואלאזשינער 

חשוב'ע הלכה:

חיים  רבי  האט  דערמאנט,  אויבן  ווי 

וואלאזשינער זצ"ל זייער אכטונג געגעבן נישט צו זאגן א ברכה, 
נאר ווען עס איז געווען נעבן אים איינער וואס זאל ענטפערן אמן 
אויף די ברכה. איינמאל, אינמיטן נאכט האט רבי חיים געשפירט 
א שטארקע דארשט, ער האט געוואלט טרינקען, אבער וויבאלד 
עס איז נישט געווען ווער עס זאל ענטפערן אמן נאך אים, האט 

ער זיך אפגעהאלטן פון צו טרינקען.

די צייט האט זיך גערוקט, די דארשט האט זיך געשטארקט, אבער 
רבי חיים האט נישט נאכגעלאזט פאר זיך, ער איז געווען פעסט 
מיט זיין באשלוס אכטונג צו געבן אויף דעם מיט זיין גאנצן זעהל.

און אט, פלוצלינג הערט זיך קלאפן אויפן טיר. ביים אריינגאנגאנג 
די  פון  איינער  געשטאנען  איז 
א  בחור  א  ישיבה,  די  פון  תלמידים 
האט  און  חשוב'ער,  א  גאר  מתמיד 
די  אויף  שאלה  שווערע  א  געהאט 
סוגיא וואס מ'לערנט אין די ישיבה. 
פארמאכן  געקענט  נישט  האב  איך 
קלאר  מיר  וועט  עס  פאר  אויג  א 
געזאגט  ער  האט  סוגיא –  די  ווערן 
ווי איינער וואס אנטשולדיגט זיך – 
וואס  דעם  אויף  איבער  בעהט  איך 
אין  ישיבה  ראש  דעם  מוטשע  איך 

אזא שפעטע צייט...

רבי חיים האט געשמייכלט, און אים 
געבעטן ער זאל ווארטן אביסל, ער 
האט גענומען די גלאז וואסער אין 
כוונה  מיט  געזאגט  און  האנט  זיין 
בדברו",  נהיה  "שהכל  ברכה  די 
געענטפערט  האט  תלמיד  דער 
האט  חיים  רבי  כוונה,  מיט  'אמן' 
געשטילט זיין דארשט, און האט זיך 

געוואנדן אויסצוהערן די שאלה.

חיים  רבי  האט  שנעל  זייער 
זיינע  אלע  געמאכט  קלאר  אים 
ארויס  איז  תלמיד  דער  ספיקות. 
אויף  איז  פרייד  א  ווען  שטוב  פון 
האט  חיים  רבי  און  געשטאלט,  זיין 
צו  צימער,  זיין  צו  געוואנדן  זיך 
זאמלען כח אויף די עבודה פון דעם 

מארגנ'דיגן טאג.

איז  חיים  רבי  ווען  אויפצומארגנס, 
געקומען אין בית המדרש, האט ער 
זיך צום ערשט געוואנדן צום פלאץ 
געדאנקט  זיך  און  בחור,  דעם  פון 
וואס  דעם  אויף  הארציג  אים  פאר 
ער איז געקומען צו אים אין שטוב 
א  ווי  געווען  ביזסט  'דו  ביינאכט. 
חיים  רבי  האט  הימל'  פון  מלאך 
פארן  דערציילט  ער  ווען  געזאגט, 

תלמיד וואס עס איז אריבער אויף אים די נאכט.

נאר דער תלמיד האט נישט פארשטאנען. 'אויף וואס רעדט דער 
רבי, נעכטן ביינאכט, אין די צייט בין איך געשלאפן אויף מיין בעט 

און איך בין אינגאנצן נישט געווען ביים רבי'ן אין שטוב' - - - 

נאר דעמאלטס איז קלאר געווארן אז פון הימל האט מען זייער 
אים  איז  עס  ווען  און  חיים,  רבי  פון  ערליכקייט  די  געשאצט 
געווען ענג, איז צו אים געשיקט געווארן א מלאך פון אויבן אין 
נאך  אמן  ענטפערן  זאל  ער  כדי  תלמיד  דעם  פון  געשטאלט  די 

זיין ברכה.

(נוטרי אמן ח"א עמ' שלה; 'רבי וועלוול דער אידלמאן' עמ' 153).
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