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דיינע תפילין זאלן נישט זיין פסול
"הֹוַׁשע ָנא ְלַמַען ְּפֵאָר"

געווען  געוואוינט  איז  בארדיטשוב  פון  יצחק  לוי  רבי 
מלמד זכות זיין אויף אידן, און אזוי פלעגט ער זאגן:

אין  א),  ו  (ברכות  דאך  זאגן  חכמים  די  עולם,  של  רבונו 
 ְכַעְּמ "ּוִמי  כא):  יז  א'  (דה"י  פסוק  דער  שטייט  תפילין  דיין 
ְּכִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ". אויב אזוי, אויב דו וועסט נישט 
מוחל זיין זייערע זינד, וועלן די אידן נישט זיין ראוי צו 
א  ווערן  וועט  עס  און  אחד',  'גוי  טיטול  דעם  באקומען 

שאלה צי דיינע תפילין זענען כשר...
איז  דאס  צוגעלייגט,  האט  רוזשינער  הייליגער  דער 
אונזער כוונה ווען מיר בעטן "הושע נא למען פארך"; זיי 
דיינע  די "פארך" –  כדי  אידן,  די  פון  זינד  די  אויף  מוחל 
שטייט  עס  ווי  אזוי  'פאר',  אנגערופן  ווערן  וואס  תפילין 

(יחזקאל כד יז): "פארך חבוש עליך", זאלן נישט זיין פסול.
'רביד הזהב' לקוטים עמ' פא 

'מתי יבוא לידי ואקיימנו'
"הֹוַׁשע ָנא ַהֲהרּוָגה ָעֶלי; הֹוַׁשע ָנא ְוֶנֱחֶׁשֶבת ְּכצֹאן ִטְבָחה"

האדמו"ר רבי שמואל פון סלאנים ערקלערט:
זיי  אז  נאר  נישט  איז  אידן  די  פון  מעלה  באזונדערע  די 
זענען גרייט זיך מוסר נפש זיין אויף זיין הייליגן נאמען. 
נאר אז די מסירות נפש איז ביי זיי טייער און חשוב, זיי 
וועג,  אנדערע  קיין  נישט  האבן  זיי  ווייל  נישט  עס  טון 
נאר פארקערט, 'ונחשבת' - זיי שעצן עס שטארק, אזוי 
ווען  תלמידים  זיינע  פאר  געזאגט  האט  עקיבא  רבי  ווי 
מ'האט געקעמט זיין לייב מיט אייזן (ברכות סא ב): "כל ימי 
הייתי מצטער על פסוק זה 'בכל נפשך' – אפילו נוטל את 

נשמתך, אמרתי: 'מתי יבא לידי ואקיימנו'".
'ברכת אברהם' חנוכה עמ' פה 

הושע נא אין זכות פון מאה ברכות 
"הֹוַׁשע ָנא טֹוֶעֶנת ֻעָל"

רבי אורי לאנדמאן דער ווישנאוויצער רב טייטש:
ַהֶּגֶבר  ּוְנֻאם  ִיַׁשי  ֶּבן  ָּדִוד  "ְנֻאם  א):  כג  ב'  (שמואל  פסוק  דעם 
ֻהַקם ָעל", דרש'ענען די חכמים (במ"ר יח כא) אויף די תקנה 
פון דוד המלך צו זאגן יעדן טאג מאה ברכות, ווייל "על" 
איז בגימטריה 100. אויך דא בעטן מיר: "הושע נא טוענת 
עלך" – העלף די אידן וואס זאגן די 'על' ברכות יעדן טאג.

'אור יצהר' ימים נוראים פתח דבר עמ' כז 

ווערן גע'רודפ'ט צוליב די תורה
"הֹוַׁשע ָנא סֹוֶבֶלת ִסְבָל"

רבי נפתלי פון ראפשיץ זאגט: 

אין די לשון 'סובלת סבלך' איז מרומז וואס מיר טענה'ען 
פאר הקב"ה, אז נאר צוליב אונזער דביקות אין אים און 
אין זיין תורה, און מיר דערווייטערן זיך פון די פעלקער 

ליידן מיר אין גלות.
'זרע קודש' ליקוטים להו"ר עמ' עד

בהלה שעדיגט די כוחות הנפש
"הֹוַׁשע ָנא בהמה ממשכלת; הושע נא גורן מגזם...הושע 

נא ֶנֶפׁש ִמֶּבָהָלה"
רבי חיים שמואלעוויץ ראש ישיבת מיר זאגט:

די  ביי  אויסגערעכנט  דא  ווערן  וואס  זאכן  די  פון 
אזוי  פארשטיין,  מען  קען  צווייטן  נעבן  איינס  'הושענא' 
קען  אויסגערעכנט  דא  איז  וואס  שאדן  געלט  די  ווי 
די  פון  טויט  די  צ.ב.ש.  שאדן,  גענצליכע  א  צוברענגען 
די  אויך  אזוי  שייער,  אין  ['גזם']  היישעריק  אדער  שאף, 
'בהלה' – יאגעניש איז דער גרעסטער מזיק פאר די נפש 
פונעם מענטש, ווייל עס שעדיגט און טוט פארלענדן די 

געוואלדיגע כוחות הנפש.
'מראש צורים' פרשת יתרו

'למען דעת' אין די ענדע פון די הושענות
"ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ה' הּוא ָהֱאקים ֵאין עֹוד"

די הושענות ענדיגט מען מיטן זאגן דעם פסוק (מלכים-א 
ח ס): "למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלוקים אין 
עוד", און מ'דארף פארשטיין וואס איז די שייכות אהער?

דער 'בני יששכר' ערקלערט: ווען מיר נעמען די ד' מינים, 
און מיט ליבשאפט רינגלען מיר ארום מיט זיי די בימה 
אין שול, און עס זענען אויך דא וואס קושן זיי, קען עס 
די  פון  איינעם  פאר  כבוד  געבן  מיר  ווי  אויסזען  חלילה 
באשעפענישן, און דער רמב"ם שרייבט דאך (ע"ז א א) אז 
די נארישקייט פון דינען עבודה זרה האט זיך אנגעהויבן 
פאלשע  א  מיט  באשעפענישן  געוויסע  זיין  מכבד  דורך 
אז  שטעלן  צו  קלאר  כדי  ה'.  רצון  איז  דאס  אז  מחשבה 
מיר זענען מכבד די ד' מינים נאר ווייל מיר זענען זוכה צו 
מקיים זיין מיט זיי די ציווי ה', און נישט חלילה ווייל מיר 
געבן כבוד פאר זיינע באשעפענישן, דעריבער באלד ווען 
מיר לייגן זיי אראפ רופן מיר אויס: "למען דעת כל עמי 

הארץ כי ה' הוא האלוקים אין עוד".

נאך ערקלערט דער 'דרכי תשובה' פון מונקאטש: יעדע 
געוויקס האט א שר העכער זיך, אזוי ווי די חכמים זאגן 
(ב"ר י ו): "אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה 
אותו ואומר לו גדל". אבער די ד' מינים וואס מיר שאקלען 
געוועלטיגער,  א  און  שר  א  אונטער  נישט  זענען  סוכות 
נאר זיי וואקסן דורך השגחה פרטית פונעם באשעפער 
אליין ('סדר היום' סדר חג הסוכות). מיטן שאקלען דוקא די ד' 
מינים רופן מיר אויס, אזוי ווי די מינים וואקסן אונטער 
גאנצער  דער  אויך  אזוי  פרטית,  השגחה  ספעציעלע  א 
וועלט, אויך די באשעפענישן וואס העכער זיי זענען דא 
ממונים, ווערן געפירט נאר דורך די השגחה פרטית פון 
באשעפער. וועגן דעם שרייען מיר אויס "הושע נא" ווען 
מיר כאפן אן די ד' מינים, ווייל פון זיי איז דא א באווייז אז 
ער אליין פירט אלעס און נאר ער קען העלפן. וועגן דעם 
ענדיגן מיר די הושענות, מיטן אויסרוף וואס די ד' מינים 
ער   – עוד"  אין  האלוקים  הוא  "ה'  לערנען:  אונז  קומען 
אליין געוועלטיגט מיט א השגחה פרטית אויף די גאנצע 

באשעפעניש.

צאל  די  יוסף':  'פרדס  דער  ערקלערט  וועג  א  נאך  אויף 
פון אלע פרים וואס מ'האט מקריב געווען אין די טעג פון 
סוכות איז זיבציג, מכפר זיין אויף די זיבציג פעלקער (סוכה 
נה ב). דעריבער ווענדן מיר זיך צו זיי נאכן דאווענען מיט 
האלוקים  הוא  ה'  כי  הארץ  עמי  כל  דעת  "למען  רוף:  א 

אין עוד".
'בני יששכר' מאמרי תשרי מאמר יא אות טו; 

'תפארת בנים' לסוכות; 'פרדס יוסף' אמור

פערל ווערטער אויף תפילה און אמן לויט די סדר פון הושענות מאמאוצרות אמונים
סול

פע ם
מאה ברכות גע'חתמ'עט מיט אמן

תלמיד  א  מגיד,  סטאנובער  דער  בלאך  יוסף  רבי 
'סכך'  אז  שרייבט  מעזריטש,  פון  מגיד  גרויסן  פונעם 
איז בגימטריה 'מאה' א רמז אויף די מאה ברכות. דער 
זיין  ערקלערט  לאנדמאן  אורי  רבי  רב  ווישנאוויצער 
כוונה, חז"ל זאגן (במ"ר יח כא) אז דוד האט מתקן געווען 
צו זאגן מאה ברכות כדי צו ראטעווען די אידן פון א 
מגיפה וואס איז געווען אין זיינע צייטן, און דאס איז 
דער רמז, 'סכך' איז גימטריה 100, אז די מאה ברכות 
באשיצן און היטן אפ דעם מענטש, אזוי ווי עס שטייט 
ּוְלַמְחֶסה  ֵמחֶֹרב  יֹוָמם  ְלֵצל  ִּתְהֶיה  ְוֻסָּכה  ו):  ד  (ישעיה 

ּוְלִמְסּתֹור ִמֶּזֶרם ּוִמָּמטר".
און דעריבער די סכך וואס איז בגימטריה 'מאה' ברכות 
'אמן', ווייל  ליגט העכער די סוכה וואס איז גימטריה 
דער קיום פון די ברכה איז דורך ענטפערן אמן, אזוי 
וואס  "דער  לא):  יד  (שמות  שרייבט  בחיי  רבינו  דער  ווי 
הקדוש  אויף  ברכה  זיין  אין  מעיד  איז  ברכה  א  זאגט 
ברוך הוא אז ער איז דער מקור הברכה, און דער וואס 
עדות,  די  באשטעטיגט  ער  ווי  איז  אמן  ענטפערט 
נישט  ווערט  עדות  א  ווייל  עיקר,  דער  איז  ער  און 
צווייטן  דעם  דורך  נאר  עד,  איין  דורך  באשטעטיגט 
עד, ווייל דורך אים ווערט געענדיגט די עדות, און דער 
ער  און  עד,  צווייטער  דער  איז  אמן  ענטפערט  וואס 
מברך,  דער   – עד  ערשטן  מיטן  צושטעלן  זיך  דארף 

ווייל צוזאמען איז דא א גאנצע עדות".
'גנזי יוסף' דרוש לסוכות; 'אור יצהר' ימים נוראים פתח דבר עמ' כד

ִהְתָנֵאה ְלָפָניו... ִּבְבָרכֹות 
ְּבַחג ַהֻּסּכֹות, ֵעת ֻּכָּלנּו ְמַהְּדִרים ְּבִקּיּום ִמְצוֹות 

ַהַחג, ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (ַׁשָּבת קלג ב):
"'ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו' (ְׁשמֹות טו ב) – ִהְתָנֵאה ְלָפָניו 
ְּבִמְצוֹות; ֲעֵׂשה ְלָפָניו ֻסָּכה ָנָאה, ְולּוָלב ָנֶאה...", 

ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ַאף ְלָבֵר ֶאת ִּבְרכֹוֵתינּו 
ְּבִהּדּור – ְּבָאְזֵני ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן. 

'סּוָּכה' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'.
'ְסָכ' ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה, (ְּבָרכֹות)

ַהֻּסָּכה,  ָּדְפנֹות  ַעל  ִנְׁשָען   ֶׁשַהְּסָכ ְּכֵׁשם 
ָּכ ַהְּבָרָכה ִמְתַקֶּיֶמת  ַרק 

ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן 
    ('אֹור ִיְצָהר' ָיִמים נֹוָרִאים ֶּפַתח ָּדָבר עמ' כד). 
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פון  געווארן  געהערט  איז  ערציילונג  שטוינענדע  די  אויך 
פון  שליט"א,  גאלד  יואל  הרב  מרגליות  מפיק  פה  דעם 
און  געהערט  האט  וואס  אנדזשעלעס,  לאס  אין  רבנים  די 
נאכגעפרעגט די פונקטליכע דעטאלן פונעם בעל המעשה, 

ר' סטיווארט [ישראל אליעזר] מינץ שיחי'.
סטיווארט מינץ איז געבוירן געווארן אין די תש"י יארן צו 
גרויסע  די  צו  אוהיו.  קליוולאנד  אין  פאמיליע  אידישע  א 
אידישע  א  צו  געווען  זוכה  נישט  סטיווארט  האט  ווייטאג, 
פון  יאר  דרייסיג  און  פינף  ערשטע  די  אין  אז  אזוי  חינוך, 
זיין לעבן, אויסער פראווען זיין 'בר מצוה', האט ער כמעט 
נישט געפילט א פארבינדונג צו זיין אידישן אפשטאם. פון 
זיין זייט איז ער געווען א ריכטיגער 'אמעריקאנער בירגער'.

תשמ"ח,  יאר  אין  פאסירט  האט  לעבן  זיין  אין  טויש  דער 
דעמאלטס האט מען אנגעטראגן פאר סטיווארט און זיינע 
דורך  אנגעפירט  ישראל  ארץ  קיין  רייזע  ביליגע  א  פריינד 
האבן  זיי  און  אינטערעס,  געוויסע  א  מיט  ארגאניזאציע  א 

באשלאסן אויסנוצן די געלעגנהייט און פארן.
פרייטאג  ישראל  ארץ  אין  געלאנדעט  האבן  זיי 
אינדערפריה, אבער ביז זיי האבן אנגעיאגט זיך ארגאניזירן 
און זיך באקוועם מאכן אין זייער צימער אין האטעל האט 
הייליגע  די  אין  פליגל  די  אויסגעשפרייט  שוין  שבת  די 
שטאט ירושלים. סטיווארט און זיינע פריינד זענען געווען 
אפגעמוטשעט פון די וועג, זיי האבן געגעסן די מאלצייט 
פון ביינאכט, און זייער פריה האבן זיי זיך געלייגט שלאפן.

א  גאר  אין  ירושלים.  הקודש  עיר  אין  אינדערפריה  שבת 
און  אויגן  זיינע  געעפנט  סטיווארט  האט  שטונדע  פריה 
מ'האט  וואס  האריזאנט  ירושלימ'ער  די  אויף  געקוקט 
געקענט זען פון די פענסטער פון זיין צימער. דער זון וואס 
איז ארויפגעקומען פון די מזרח זייט האט צוגעברענגט אז 
די שטאט ירושלים איז געווען ווי געפארבט מיט א שיינע 
און  רואיג,  און  שטיל  געווען  איז  אלעס  גאלד,  פון  קאליר 
באטראכטן  צו  אויסער  אז  פארשטאנען  האט  סטיווארט 
דעם  אין  טון  צו  וואס  נישט  ער  האט  האריזאנט  שיינע  די 

טאג...
אין ירושלים אין יענע יארן איז אלעס געווען פארשפארט. 
עס איז נישטא קיין מעגליכקייט צו באשטעלן א טעקסי, 
די באסעס פארן נישט, אלע פארוויילונג'ס צענטערן זענען 
פארשלאסן. סטיווארט, צוזאמען מיט זיינע זעקס פריינד, 
ארעסטירט  ווי  געפילט  זיך  האבן  שנשבו',  'תינוקות  אלע 

אין צימער.
זיי האבן שוין געוואלט אנהייבן די געוואונטשענע שפאציר, 
אבער זיי האבן נישט געוואוסט וויאזוי זיי וועלן עס קענען 
היינט טון. פלוצלינג איז אויפגעשטאנען איינער פון חברים 
מאכן  נישט  מיר  זאלן  "פארוואס  פארגעשלאגן:  האט  און 
שבת...  אין  אפן  זענען  שולן  די  שולן?!  די  אין  שפאציר  א 
לאמיר ארויסגיין, זיך דרייען אין עטליכע שולן, מיר וועלן 

'קאסטן' די אטמאספער און צוריק קומען..."
אין  "גיין  שטעלן:  אקעגן  זיך  פרובירט  האט  סטיווארט 
שול,  אין  מען  גייט  כיפור  יום  שול?  א  עפעס  וואס  שול? 
אפשר אויך ראש השנה, ווי איז געהערט געווארן צו גיין אין 
שול אין א 'געווענליכע' שבת...?". אבער זיינע חברים האבן 
אנגעהויבן גיין, און סטיווארט האט זיך נאכגעשלעפט נאך 

זיי.
זיי זענען ארויס פון 'לאבי' און אנגעהויבן שפאצירן אין די 
ירושלים'ער גאסן. ארום א שעה זענען זיי געגאנגען, אדורך 
אריינגיין...  נישט  זיך  דערוואגן  זיי  ווען  שולן  צענדליגער 
א  מיט  געביידע  א  צו  אנגעקומען  זיי  זענען  פלוצלינג 
ווייסע אויסזען, דאס איז געווען א גרויסער שול וואס זיינע 
פענסטער זענען געווען אפן און די קולות פון אינעווייניג 

איז ארויסגעהערט געווארן.
אן צו וויסן פארוואס, האט סטיווארט זיך געוואנדן צו זיינע 
חברים און זיי אנגעטראגן: "לאמיר אריינגיין אין דער שול 
נישט  זיך  האבן  זיי  אינעווייניג".  פון  באטראכטן  עס  און 
אז  זיכער  געווען  זענען  זיי  שול,  אין  אריינצוגיין  געוואגט 
צוציען  וועט  געווען  אנדערשט  איז  וואס  קליידונג  זייער 
זיי  זענען  דעריבער  אויפמערקזאמקייט.  נעגאטיווע  זיי  צו 
געווען  איז  דאס  שול.  ווייבער  די  פון  שטאק  די  צו  ארויף 
טרעט  פיס  זייער  ווען  לעבן  זייער  אין  מאל  ערשטע  דאס 

אריבער די שוועל פון א ארטאדאקסישער שול.
און  ליידיג,  געווען  איז  שול  ווייבער  די  ארויף.  זענען  זיי 
האט  וואס  שול  די  צו  אראפגעקוקט  האט  סטיווארט 
האבן  אויגן  זיינע  וואס  דאס  מתפללים.  פון  געווירבלט 
א  געלאזט  איבער  אים  אין  האט  געזען  דעמאלטס 
געוואלדיגן איינדרוק וואס וועט קיינמאל נישט פארגעסן 

ווערן פון אים אגאנץ לעבן.
מענטשן  זעט  ער  וואס  לעבן  זיין  אין  מאל  ערשטע  דאס 
מיט ווייסע בערד שטייען ארום די בלעמער, אנגעטון מיט 
תורה  ספר  אלטע  א  פון  צוזאמען  ליינען  זיי  און  טליתים, 

וואס איז געליגן אויפן בלעמער.
באגייסטערונג:  זיין  איינהאלטן  נישט  האט  סטיווארט 
התפעלות  פון  געשריי  א  געווארן  געהערט  איז   – "וואאו" 
פון זיין מויל, "איך בין זיכער אז אויב איך וואלט געקענט 
געזען  איך  וואלט  צוריק,  יאר  טויזנט  צוויי  צו  צוריקגיין 
פונקט דאס זעלבע זאך... עלטערע אידן ליינען די זעלבע 
די  איז  דאס  אז  זיין  קען  ספר...  זעלבן  דעם  פון  ווערטער, 

סיבה וואס מיר אלץ אידן געפינען זיך היינט דא?!
זיין פראגע האט נישט באקומען קיין ענטפער, אבער אין 
אמת'ן, דער מינוט איז געווען דער פונקט פון זיין טויש אין 
לעבן. פלוצלינג האט ער פארשטאנען ווי ווייניג ער ווייסט 

אין  האט  צייט  זעלבער  דער  אין  און  אפשטאם,  זיין  אויף 
אים אנגעהויבן פלאקערן א פייער פון נייגעריקייט צו וויסן 

מער אויף זיין אפשטאם, און זיך באהעפטן...
*

געהיטן  שוין  האט  וואס  סטיווארט  שפעטער,  יאר  צען 
תורה און מצוות האט צוזאמען מיט זיינע עלטערן געגעסן 
א שבת'דיגע סעודה ביי אים אין הויז. די לויטערע שיין פון 
הערצער  די  און  נשמה,  די  האבן באלויכטן  ליכט  שבת  די 

האבן זיך געעפנט...
זיך  ווענדט  סטיווארט  פון  פאטער  דער  פלוצלינג,  און 
דיר  האב  איך  אז  מיין  איך  "סטיווארט,  זאגט:  און  אים  צו 
דיין  מיט  פאסירט  האט  וואס  דערציילט  נישט  קיינמאל 
באבע, ווען דו ביזסט געווען אין שפיטאל, אלץ פיצל קינד 

באלד נאכן געבוירן ווערן.
וואס  דערנאך  שפיטאל,  אין  געווען  ביזסטו  וואכן  לאנגע 
מ'האט אנטפלעקט אז דו ביזסט קראנק אויף א זעלטענע 

קראנקייט אין די בלוט און זיין לעבן איז אין א געפאר.
אין  הויז  איר  אין  געווען  צייט  יענע  אין  איז  באבע  דיין 
איידעלע  א  געווארן  געהערט  איז  עס  ווען  קליוולאנד, 
א  געשטאנען  איז  טיר  ביים  הויז.  פון  טיר  די  אויף  קלאפ 
נאמען:  מיטן  אידענטיפיצירט  זיך  האט  וואס  רב  יונגער 
האט  וואס   – רבי  קאליבער  דער   – טאוב'  מענדל  'מנחם 
איבערגעלעבט די צווייטע וועלט'ס קריג נאכן זיין אונטער 
די דייטשן אין אוישוויץ, און איז אריבער קיין אמעריקא און 

זיך באזעצט אין קליוולאנד.
מיט זײן שטארקן כאראקטער האט ער באלד אריינגעלייגט 
אים  האט  וואס  זאך  איין  און  שול,  א  גרינדן  צו  כוחות 
דעמאלטס אויסגעפעלט איז געווען א ספר תורה. ער האט 
געוואלט קויפן א ספר תורה, אבער צוליב זיין ארעמקייט 
ער  וועט  וואו  פון  חלומען  געקענט  נישט  אפילו  ער  האט 
געטראכט  נישט  האט  ער  אבער  סומע.  נויטיגע  די  האבן 

אויפגעבן.
צו דערגרייכן זיין ציל, האט ער באשלאסן ארום גיין אין די 
הייזער פון די אידן אין קליוולאנד, נאנטע און ווייטע, און 

אזוי איז ער אנגעקומען צו די הויז פון באבי.
קאסט  'וויפיל  אינטערעסירט:  זיך  האט  און  הערט  באבי 
דער ספר תורה?', און דער רבי ענטפערט: 'דריי טויזנט און 
איז  באגריפן  אמאליגע  די  לויט  דאללער'.  הונדערט  פינף 

עס געווען א ריזיגע סומע.
הויז  אידישער  ערליכער  א  פון  געקומען  איז  וואס  באבי 
האט אים געזאגט: 'אויב דו וועסט מיר צוזאגן אז אין דעם 
ערשטן שבת וואס מ'וועט ליינען אין די ספר תורה וועסטו 
'ישראל  אייניקל  קראנקן  מיין  פאר  שברך'  'מי  א  מאכן 
 – סטיווארט  פון  נאמען  אידישער  דער   – זאב'  בן  אליעזר 
וועל איך דיר געבן די פולע סומע וואס פעלט זיך אויס צו 

קויפן די ספר תורה'.
דער רבי האט צוגעשטימט, און באבי האט באלד געשריבן 
א טשעק אויף די סומע פון דריי טויזנט און פינף הונדערט 
געשטאנען  איז  וואס  רבי'ן  פארן  געגעבן  עס  און  דאללער 

שאקירט.
דעם  געזאגט  האט  רבי  דער  אז  ספק  קיין  נישט  איז  עס 
כמעט  יעצט,  און  מאל,  פון איין  מער  דיר  פאר  שברך'  'מי 

פופציג יאר שפעטער, ביזסטו געזונט און שטארק".
ערציילונג,  שטוינענדע  זיין  געענדיגט  האט  פאטער  דער 
און אין סטיווארט'ס מח האבן אנגעהויבן זיך באהעפטן די 
ספר  די  מיט  היינט  וואס  ווייסטו  אפשר  "טאטי,  'פאזעל'; 

תורה?" – פרעגט סטיווארט פון זיין פאטער.
יארן  "געציילטע  פאטער,  דער  ענטפערט  ווייס",  איך  "יא, 
ישראל,  ארץ  קיין  ארויף  רבי  יונגער  דער  איז  נאכדעם 
קהילה,  אונזער  פון  בתים'  'בעלי  עטליכע  מיט  צוזאמען 
ער  האט  רשות  אונז באקומען  פון  האט  ער  נאך וואס  און 
אינהאלט  די  מיט  צוזאמען  תורה,  ספר  דעם  מיטגענומען 

פון שול, מיט אים".
הערט.  ער  וואס  גלייבן  געקענט  נישט  האט  סטיווארט 
ער האט געטראכט צו זיך: איין מינוט, פאר צען יאר האט 
א  צו  צוגעברענגט  ישראל  ארץ  אין  תורה  ספר  א  עפעס 
תורה  ספר  א  אויף  איך  הער  יעצט  לעבן,  מיין  אין  טויש 
זיין  מעגליך  קען  עס  לעבן,  מיין  געראטעוועט  האט  וואס 
אז די זעלבע ספר תורה וואס האט צוגעברענגט איך זאל 
אנהייבן זיך צוריק קערן צו די אידישע וועג איז געווען דאס 

וואס מיין באבע האט באצאלט?
סטיווארט האט באשלאסן דאס נאכגיין, און די רעזולטאט 
עס  אומגלויבליך,  געווען  איז  צוגעקומען  איז  ער  וואס  צו 

זעט אויס אז דאס איז געווען די זעלבע ספר תורה...
אירע  פון  באצאלט  האט  באבע  די  וואס  תורה  ספר  די 
אפגעשפארטע געלט און געראטעוועט זיין לעבן אין זיינע 
קינדערישע יארן, האט נאכאמאל געראטעוועט זיין לעבן, 
דאס מאל זיין רוחניות'דיגע לעבן, אין זיינע גרעסערע יארן.
דער פסוק "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" 
באדייט;  ספעציעלע  און  נייע  א  באקומען  יעצט  האט 
טויזנט  דריי  באצאלט  באבע  זיין  האט  יארן  אסאך  פאר 
און פינף הונדערט דאללער פארן קאליבער רבי'ן ער זאל 
קענען קויפן א ספר תורה פאר זיין בית המדרש, און מאכן 
רפואה.  א  האבן  זאל  ער  אייניקל,  איר  פאר  שברך'  'מי  א 
דאס  אבער  דעם,  פון  געוואוסט  נישט  זי  האט  דעמאלטס 
האט צוויי מאל געראטעוועט דאס לעבן פון איר אייניקל 

סטיווארט – איינמאל פיזיש, און איינמאל גייסטיש.

כי ברוב הימים תמצאנו... 'מה טובו' (א)
די זיבן אושפיזין אין דער סוד פון אמן

רבי יעקב עטלינגר בעל 'ערוך לנר', הייבט 
הלכות  אויף  יעקב'  'ביכורי  ספר  זיין  אן 
סוכה און לולב מיט די ווערטער: "ישמחו 
נחלת  דלי  אף  האשורים,  ויגילו  הישרים 
'יום  הנקרא  הזה  הקדוש  בחג  ישראל, 
שמחתנו' ושמחתו מכופלת. ויזהרו מאוד 
צ"א,  שמה  שמספר  סוכה  מצות  לקיים 
שכוללם  הקדושים  שמות  שני  כמספר 
והמקיימה  מכופלת  וקדושתה  'אמן', 

כהלכתה יכפלו שכרו מן השמים". 
אויף  געווארן  געשריבן  שוין  איז  אסאך 
ווערט  וואס   – סוכה  צווישן  קשר  די 
א)  קג  (אמור  הקדוש  זוהר  אין  אנגערופן 
פון  מצוה  די  מיט  דמהימנותא",  "צלא 
זיין  מלקט  וועלן  מיר  אמן.  ענטפערן 
די  פון  אביסל  קוים  ווערטער,  עטליכע 
הדורות,  מאורי  די  פון  ווערטער  הייליגע 
איבער די סודות פון די הייליגע אושפיזין 
פון  שאטן  די  אין  אונז  מיט  זענען  וואס 
וואס  סוכה,  הייליגע  אונזער  אין   – אמונה 
זאגן  פון  ענינים  די  מיט  פארבינדן  זענען 

ברכות און ענטפערן אמן נאך זיי.

'אברהם אושפיזין עילאי' 
ראש  דער  השלום,  עליו  אבינו  אברהם 
באפוילן  איז  מאמינים,  די  פון  וראשון 
געווארן פון הקב"ה (בראשית יב ב): "ֶוְהֵיה 
גייט  ער  וואו  פלאץ  יעדע  אין   – ְּבָרָכה" 
עס  אז  מענטשן  די  מיט  לערנען  ער  זאל 
אים  מ'דארף  און  באשעפער  א  דא  איז 
ווי  אזוי  געטון,  אזוי  האט  ער  און  לויבן. 
עס שטייט (שם ח): "ויקרא בשם ה'" ('דעת 
ברית  די  ביי  שם).  התוספות'  מבעלי  זקנים 
בין הבתרים זאגט די תורה אויף אים (שם 
לשון  א  [איז  'האמין'  ַבּה'",  "ְוֶהֱאִמן  ו):  טו 
הפעיל, ד.מ. געמאכט א צווייטן], ער האט 
אריינגעברענגט אין די קומענדיגע דורות 
די מצוה פון ענטפערן אמן אויף א ברכה 

('בית אברהם' לך לך).

'יצחק אושפיזין עילאי'
אויף יצחק אבינו שטייט (בראשית כה כא): 
ֲעָקָרה  ִּכי  ִאְׁשּתֹו  ְלנַֹכח  ַלה'  ִיְצָחק  "ַוֶּיְעַּתר 
ִהוא", און די חכמים דרש'ענען (ב"ר סג ה): 
עומדת  וזו  ומתפלל  זו  בזוית  עומד  "זה 
האט  רבקה  ווייל  ומתפללת".  זו  בזוית 
יצחק  פון  תפילה  די  אויף  פארלאזט  זיך 
זי  נאר  געדאוונט,  נישט  אליין  זי  האט 
ווינקל  די  אין  אוועקגעשטעלט  זיך  האט 
זיין  צו  צוגעהערט  זיך  און  צימער,  פון 
מיט  און  'אמן',  געענטפערט  און  תפילה 
דעם איז עס גערעכנט ווי זי אליין וואלט 
געדאוונט. א רמז אויף דעם קען מען זאגן, 
די ראשי תיבות פון: "ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה" איז 
פון  גימטריה  די  ווי  אזוי  צ"א  בגימטריה 

'אמן' ('דברי ישראל' תולדות).

'יעקב אושפיזין עילאי' 
(שם  שטייט  יעקב  פון  געבורט'ס  די  ביי 
אֶֹחֶזת  ְוָידֹו  ָאִחיו  ָיָצא  ֵכן  "ְוַאֲחֵרי  כו):  כה 
ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב". ערקלערן 
סימן  א  געווען  איז  דאס  אז  מפרשים  די 
אז יעקב וועט מדקדק זיין און זיך אנכאפן 
מענטשן  געווענליך  וואס  מצוות  די  אין 
ווען  שם).  יקר'  ('כלי  דעם  אויף  טרעטן 
איז  המוריה  הר  אין  געשלאפן  איז  ער 
סוד  דער  געווארן  אנטפלעקט  אים  פאר 
ער  ווען  דעריבער  אמן.  ענטפערן  פון 
געזאגט  ער  האט  אויפגעוועקט  זיך  האט 
די  ווייל  השמים",  שער  "וזה  יז):  כח  (שם 
חכמים זאגן דאך (שבת קיט ב) "כל העונה 
עדן"  גן  שערי  לו  פותחין  כוחו  בכל  אמן 
('מגלה עמוקות' וישב). אויך זיין נאמען איז 
א באווייז אויף דעם: "יעקב איז גימטריה 
צוויי מאל 'אמן', און אמאל שטייט 'יעקוב' 
מלא מיט א וא"ו, און ס'איז גימטריה 'אמן 
דין  חיקור  מאמר  מאמרות'  ('עשרה  ואמן'" 
צו  געדאוונט  האט  ער  ווען  אויך  טו).  ב 
הקדוש ברוך הוא ער זאל אים ראטעווען 
מעורר  ער  האט  עשו,  ברודער  זיין  פון 
געווען די זכות פון ענטפערן אמן, און איז 
אויך געהאלפן געווארן אין דעם זכות, אזוי 
"הצילני   :( יב  לב  (בראשית  שטייט  עס  ווי 
אחי"  מיד  "נא   – עשיו"  מיד  אחי  מיד  נא 
('מגלה עמוקות' וישלח). אויך  איז ר"ת אמן 

די גאנצע אויפפירונג פון יעקב אבינו איז 
אמן  ענטפערן  פון  סוד  דער  אין  געווען 
מרומז  אויך  איז  דאס  ויגש),  ושמש'  ('מאור 
אין פסוק (שם לג יז): "ויעקב נסע סכתה", 
'אמן' ('סוכה  'סוכה' איז דאך גימטריה  און 

נאה' סוכה לח ב).

'משה אושפיזין עלאי'
פון דער לשון הפסוק (דברים לג א): "ְוזֹאת 
ָהֱאִהים"  ִאיׁש  מֶֹׁשה   ֵּבַר ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה 
זענען  ווערטער  לעצטע  דריי  די  וואס   –
ראשי תיבות 'מאה' – האט רבי יעקב בעל 
פון  תקנה  די  אז  ארויסגעלערנט  הטורים 
'מאה ברכות' האט משה רבנו עליו השלום 
אוועק געשטעלט. אין לויף פון די דורות 
דוד  און  תקנה,  די  געווארן  פארגעסן  איז 
(ראה  געגרינדערט  צוריק  עס  האט  המלך 
אויך  ברכה).  ערך  הקמח'  'כד  כא;  יח  במ"ר 
אנגעזאגט  מיר  זענען  אמן  ענטפערן  צו 
דרש'ענען  אזוי  ווייל  משה,  דורך  געווארן 
די חכמים דעם פסוק (שם לב ג)."ִּכי ֵׁשם ה' 
שמעוני'  ('ילקוט  ֵלאקינּו"  גֶֹדל  ֶאְקָרא  ָהבּו 
האזינו רמז תתקמב) אזוי האט משה געזאגט 
דעם  רופן  וועל  איך  ווען  אידן:  די  פאר 
זאלן  לויבן,  צו  אים  נאמען  אייבערשטנ'ס 
ענק די צוהערהער "ָהבּו גֶֹדל ֵלאקינּו" – 
דורך ענטפערן אמן. אויך די סופי אותיות 
פון די מילוי פון זיין נאמען 'משה' – 'מ"ם 

שי"ן ה"א' איז אמן ('חסד לאברהם' תצוה).

'אהרן אושפיזין עילאי' 
באפוילן  זענען  קינדער  זיינע  און  אהרן 
טאג  יעדן  אידן  די  בענטשן  געווארן 
באפוילן  זענען  מיר  און  כג)  ו  (במדבר 
ברכה.  זייער  נאך  אמן  ענטפערן  געווארן 
ענטפערן  אויף  רמז  וואונדערליכער  א 
פונעם  קליידער  די  אין  מיר  טרעפן  אמן 
'אפוד' איז  כהן גדול דאס איז דער אפוד. 
גימטריה אמן. אויף דער אפוד איז געווען 
אז  מרמז  איז  וואס  האפוד'  'חשב  דער 
ד.מ.  כוונה,  מיט  אמן  ענטפערן  מ'דארף 
פון  [רר"ש  שמואל'  ('דברי  מחשבה  מיט 

ניקלשבורג] תצוה).

'יוסף אושפיזין עילאי'
יוסף  פאר  אנטפלעקט  האט  אבינו  יעקב 
הצדיק דעם סוד פון אמן, אזוי ווי עס איז 
מרומז אין די סופי תיבות פון דער פסוק 
דעריבער  הּוא".  ְזֻקִנים  ג): "ֶבן  לז  (בראשית 
ווען  שנים  צ"א  געווען  אלט  יעקב  איז 
יוסף איז געבוירן. יוסף הצדיק איז געווען 
געשטעלט אויף די טויערן פון גן עדן, אזוי 
(שבת  געווען  מגלה  האבן  חכמים  די  ווי 
וואס  דער  פאר  געעפנט  זיי  ווערן  ב)  קיט 

ענטפערט אמן ('מגלה עמוקות' וישב).

'דוד אושפיזין עילאי' 
"ְוֵאֶּלה  א):  כו  ב'  (שמואל  זאגט  פסוק  דער 
ִּדְבֵרי ָדִוד ָהַאֲחרִֹנים ְנֻאם ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ּוְנֻאם 
ַהֶּגֶבר ֻהַקם ָעל". 'על' איז בגימטריה מאה, 
פון דעם קען מען זיך לערנען: אין די צייטן 
פון דוד המלך זענען יעדן טאג געשטארבן 
הונדערט מענטשן. האט דוד מיט זיין רוח 
מאה  זאגן  מ'זאל  געווען  מתקן  הקודש 
זיך  האט  מגפה  די  און  טאג  יעדן  ברכות 
ברכות  די  כא).  יח  (במ"ר  אפגעשטעלט 
מתקן  צייטן  יענע  אין  מען  האט  השחר 
מאה  צו  צוקומען  קענען  מ'זאל  געווען 
ספר  אין  מו).  או"ח  (טור  טאג  יעדן  ברכות 
נֵֹצר  כד): "ֱאמּוִנים  (לא  פסוק  אין  תהילים, 
ה' ּוְמַׁשֵּלם ַעל ֶיֶתר עֵֹׂשה ַגֲאָוה", זאגט דוד 
אז דער וואס איז מקפיד צו ענטפערן אמן, 
מיט  וואס  דער  און  הקב"ה,  אפ  אים  היט 
זיין שטאלצקייט טוט ער גרינג שעצן אין 
ענטפערן אמן, וועט אים הקב"ה שטראפן 
אין  דעם,  צו  ב).  רסו  וילך  (זוהר  דעם  אויף 
אסאך  דא  זענען  תהילים  אין  פסוקים  די 
רמזים איבער די מעלה פון ענטפערן אמן 
אין  אפטיילונג  עקסטערע  א  דעם  אויף  (זעה 
ספר 'בני אמונים'). אזוי אויך, דער תהילים'ל 
אלע  די  ספרים.  פינף  אויף  צוטיילט  איז 
דוד  ענדיגט  חמישי  ספר  אויסער  ספרים 
'אמן' (תוספות קידושין לג א  מיט די ווארט 

ד"ה שני).

געדאנקען לויט די סדר
תעתענה אמונים  פון דאווענען

טובו 'מה

אדדדא עגגעע
א וועכנטליכע ערציילונג ם  פפופוןן

אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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