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טעמים אויף זאגן הושענות אין יו"ט סוכות
"הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנ ֱאקֵינּו"

זאגן  צו  געווען  מתקן  חכמים  די  האבן  פארוואס 
אנדערע  די  פון  מער  סוכות,  יו"ט  אין  'הושענות' 

ימים טובים?
זאגט דער 'שפת אמת':

זאל  מענטש  דעם  באפעלט  סוכות  פון  מצוה  די 
פארלאזן זיין שטענדיגע וואוינונג און אריבער גיין 
פון  טעג  זיבן  די  אויף  ארעי  דירת  א  אין  וואוינען 
סוכות, דאס דערמאנט דעם מענטש זאל קיינמאל 
זיך נישט פארלאזן אויף זיין רייכטום און פארמעגן, 
שאמר  הקב"ה  אויפן  פארלאזן  שטענדיג  זיך  נאר 
והיה העולם. כדי צו באטאנען אז דער מענטש איז 
חכמים  די  האבן  באשעפער  זיין  אין  אנגעהאנגען 
אויסער  'הושענות'  די  צולייגן  מ'זאל  געווען  מתקן 
די געווענליכע תפילות פון יו"ט סוכות; דווקא אין 
די טעג וואס דער מענטש נעמט צוזאם די תבואה 
און ברענגט זיי אריין אין זיין הויז, האט מען מתקן 
הצלחה,  און  פרנסה  אויף  דאווענען  מ'זאל  געווען 
ווייל דורך דעם וועט ער איינערקענען אז די ברכה 
פון א גאנץ יאר איז אנגעהאנגען אין באשעפער, און 
הצלחה,  זיין  און  כח  זיין  אויף  פארלאזן  נישט  זיך 
אים  געבט  וואס  יתברך  ה'  אויף  פארלאזן  זיך  נאר 

כח צו מצליח זיין.
דער 'אמרי אמת' ערקלערט:

פון  פארע  די  איז  הכיפורים  יום  נאך  טעג  די  אין 
איז  דעריבער  זינד,  יעדע  פון  ריין  מויל  אונזער 
פאסיג מיר זאלן אויסנוצן די צייט אויף תפילות און 
א  פון  ארויס  קומט  וואס  תפילה  א  ווייל  בקשות, 
אויף  רמז  א  אנגענומען.  זיכער  ווערט  מויל  ריינע 
פון  פסוקים  די  אין  טרעפן  זיך  מיר  קענען  דעם 
ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ָרב;  ִמֶּפַׁשע  "ְוִנֵּקיִתי  יד-טו):  (יט  תהילים 
ִאְמֵרי ִפי" – ווען איך וועל זיך רייניגן פון יעדע זינד, 
דעמאלטס וועט אנגענומען ווערן די רייד פון מיין 

'שפת אמת' סוכות תרמ"א, תרמ"ה; 'אמרי אמת' סוכות תרע"דמויל.

צוגעגרייט א ענטפער אויף יעדע טענה
ֵאין   ִּבְלְּת ָנא  הֹוַׁשע  ַהּמֹוִׁשיַע;  ָאדֹון  ָנא  "הֹוַׁשע 
ָנא  הֹוַׁשע  ְלהֹוִׁשיַע;  ְוַרב  ִּגּבֹור  ָנא  הֹוַׁשע  ְלהֹוִׁשיַע; 

ַּדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע"
רבה,  הושענא  טאג  גרויסן  דעם  אין  דרשה  א  אין 
די  ערקלערט  מונקאטש  פון  שלמה  שם  דער  האט 

שטיקל געבויעט אויף א הערליכן משל:
א ארימאן וואס האט געהאט א גרויסע פאמיליע 

ארום  און  הויז  זיין  פון  וואנדערן  געמוזט  האט 
כדי  מענטשן  רייכע  די  פון  הייזער  די  צווישן  גיין 
יונגע  זיינע  פאר  שפייז  שיקן  אהיים  קענען  צו 
א  אין  אנגעקומען  ער  איז  איינמאל  קינדערלעך. 
קהילה.  אידישע  א  געווען  איז  דארט  וואו  שטאט 
אבער ווען ער האט געקלאפט אויף די ערשטע טיר 
הילף,  געבעטן  און  אונטערגעקומען  אים  איז  וואס 
העלפן  אז  געענטפערט  אים  הבית  בעל  דער  האט 
זאל  ענדערשט  תפקיד,  זיין  נישט  איז  ארימעלייט 

ער זיך ווענדן צום אויפזעהער וואס איז געשטעלט 
געווארן פון די קהילה אויף דעם. מיט וואקלדיגע 
די  צו  געוואנדן  זיך  ארימאן  דער  האט  טריט  פוס 
האט  ער  אויך  אבער  הקהילה,  פרנס  פונעם  הויז 
ער  ווען  הענט,  ליידיגע  מיט  געשיקט  אוועק  אים 
ערקלערט אים מיט זיינע שיינע ווערטער אז נישט 
דעריבער  עול,  גאנצן  דעם  ליגט  אליין  אים  אויף 
איז ענדערשט ער זאל זיך ווענדן צו דעם גביר פון 
שיינע  א  געבן  זיכער  אים  וועט  ער  און  שטעטל 

סומע.
ארימאן  דער  האט  אפגעמוטשעט  און  מיד 
גביר,  דער  פון  הויז  די  פון  טיר  די  אויף  געקלאפט 
אבער דאס מאל האט ער אפילו נישט זוכה געווען 
צו זען די פנים פונעם בעל הבית. ווי עס זעט אויס, 
געקומען  צוריק  גביר  דער  איז  צייט  די  אין  פונקט 
נישט  איז  ער  און  רייזע  שווערע  און  לאנגע  א  פון 
מסוגל געווען זיך צו טרעפן און רעדן מיט מענטשן. 
אוועק  אים  געוואלט  נישט  האט  ער  ווייל  אבער 
זאגן  געשיקט  ער  האט  הענט,  ליידיגע  מיט  שיקן 
מיט זיין באדינער, ער זאל זיך ווענדן צו זיין פריינד 
פארמעגליכער  א  און  רייכער  א  אויך  איז  וואס 
און  פארשעמט  העלפן.  זיכער  אים  וועט  ער  און 
אויף  געקלאפט  ארימאן  דער  האט  אנגעווייטאגט 
ענטפער  די  אבער  עושר,  צווייטן  דעם  פון  טיר  די 
איבערגעשטיגן  איז  באקומען  יעצט  האט  ער  וואס 
אלעס ביז יעצט; דער בעל הבית איז אים באפאלן 
בעטן  נישט  זיך  שעמסטו  "וויאזוי  געשרייען:  מיט 
דו  און  מענטש,  געזונטער  א  ביזסט  דו  נדבות?! 

קענסט גיין ארבעטן און פארדינען...!".
אויך מיר בעטן פון אונזער פאטער אין הימל ער זאל 
אונז העלפן ווייל מיר זענען ארים און מיר האלטן 
שוין מער נישט אויס. און מיר ערקלערן, פארוואס 
אננעמען  וועט  ער  אז  פארזיכערט  מיר  זענען 
אוועק  נישט  אונז  קען  ער  ווייל  בקשות:  אונזערע 
איז  ארימעלייט  העלפן  אז  טענה  די  מיט  שטויסן 
דער "אדון  דאך  איז  ער  ווייל  אויפגאבע,  זיין  נישט 
המושיע". און עס איז זיכער אז ער וועט אונז נישט 
ער  להושיע".  אין  ווייל "בלתך  צווייטן,  א  צו  שיקן 
וועט אונז אויך נישט אוועקשטופן און זאגן אז ער 
קען אונז נישט העלפן, ווייל ער איז דאך דער "גבור 
ורב להושיע", און וועט אונז אויך נישט אנשרייען 
אויף דעם וואס מיר דערוואגן זיך בעטן זיין הילף, 
בין  איך  אז  אנטפלעקט  דאך  איז  אים  פאר  ווייל 
פארזיכערט  מיר  זענען  דעריבער  באמת.  "דלותי" 

אז: "ולי יהושיע".
'אמרי דבש' [פון רד"ב שווארץ] עמ' קמד

זאגן הושענות אין יו"ט סוכות פנפניני אמונים
"ט סוכות

זאג

די מאה ברכות ברענגט צו דביקות
טֹוֶעֶנת  ָנא  הֹוַׁשע   ;ָּב ּוְדבּוָקה  ֲחבּוָקה  ָנא  "הֹוַׁשע 

"ֻעָּל
דער וואס איז מקפיד צו זאגן יעדן טאג די מאה 
אין  באהעפטן  זיך  זוכה  איז  כוונה,  מיט  ברכות 
דער  ווי  אזוי  אים,  פון  האבן  מורא  און  הקב"ה 
אלע  אז  אויס  "קומט  ד):  א  (ברכות  זאגט  רמב"ם 
סארטן:  ערליי  דריי  אין  צוטיילט  זענען  ברכות 
ברכות  און  המצוות,  ברכות  הנהנין,  ברכות 
דעם  געדענקען  צו  שטענדיג  כדי  הודאה... 
ספר  אין  אים".  פון  האבן  מורא  און  באשעפער 
'שמן ראש' (ימים נוראים ח"א שבת שובה דרוש ד) שטייט 
אז אויך דער באקאנטער מאמר חז"ל (שבת קכב א): 
"נר לאחד נר למאה" איז אויף דעם מרמז; דער 
אנגערופן  ווערט  נשמה [וואס  זיין  אז  וויל  וואס 
 – 'אחד'  אין  באהאפטן  זיין  זאל  כז)]  כ  (משלי  'נר' 
מאה  די  באלייכטן  זאל  עולם,  של  יחידו  ד.מ. 
ברכות דורכ'ן זיי זאגן מיט כוונה און התלהבות. 
נאך טייטש ער אויף דעם וועג דעם באקאנטער 
בעל  דער  איז  המאה  בעל  'דער  העולם:  מאמר 
הדעה' – דער וואס זאגט יעדן טאג די מאה ברכות 
ווי עס דארף צו זיין, וועט זוכה זיין צו באקומען 
חכמה  "ראשית  ווייל:  חכמה,  און  דעת  ריכטיגע 

יראת ה'" (תהלים קיא י).
די  פון  שייכות  די  טייטשן  מען  קען  דעם  לויט 
פאלגענדע בקשות: פון דער פסוק (שמואל ב' כג א): 
"ְנֻאם ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ֻהַקם ָעל", דרש'ענען 
חכמים (במ"ר יח כא) א רמז אויף די תקנה פון דוד 
ווייל  ברכות,  מאה  די  טאג  יעדן  זאגן  צו  המלך 
מיר:  בעטן  דא  אויך  מאה.  בגימטריה  איז  "על" 
מקפיד  זענען  וואס  די   –  "ֻעָּל טֹוֶעֶנת  "הֹוַׁשעָנא 
צו זאגן די 'על' ברכות יעדן טאג, און זענען זוכה 
נתעלה ווערן צו די בחינה פון: "ֲחבּוָקה ּוְדבּוָקה 

."ָּב
'אור יצהר' ימים נוראים, בפתח דבר [נכד המחבר הר"א שפירא] עמ' כז 

אזוי ווי ער שרייבט אין זיין ספר 'פלא יועץ' (ערך 'עניה'):
ענטפערן  צו  פון  זיך  פארמיידן  וואס  די  "אויב 
אויף  שכר  גרויסע  די  געוואוסט  וואלטן  אמן 
און  הערן  געלאפן  זיי  וואלטן  אמן...  ענטפערן 
אויף  געפריידט  זיך  וואלטן  און  ענטפערן... 

יעדע ענטפער כמוצא שלל רב"

דעם קומענדיגן זונטאג הבעל"ט כ' תשרי דעם 
פינפטן טאג חול המועד סוכות, געפאלט אויס 
די הונדערט און פיר און ניינציג'סטע יארצייט 
פון דער באקאנטער צדיק רבי אליעזר בן רבי 
אין  איז  וואס  סיליסטרה  ראב"ד  פאפו  יצחק 
נפטר  איז  ער  יועץ'.  'פלא  בעל  און  בולגאריע, 

עלטער  יונגן  אין  געווארן 
כ'  יאר,  פערציג  און  פיר  פון 

תשרי תקפ"ח.

ה'פלא יועץ' 
כ' תשרי תקפ"ח
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אויך די יאר, אין ענדע זומער, האבן זיינע פריינט געווארט מיט 
געדולד אויף זיין קומען. אזוי ווי יעדע'ס יאר איז ער געקומען 
זיי באזוכן. אבער דאס מאל איז געווען א אנדערע סארט באזוך. 
זייער  מיט  אים  אקעגן  געשיינט  נישט  זיי  האבן  מאל  דאס 
אן  אינגאנצן  פארשטויבט  צווייגן,  איינגעבויגענע  שיינקייט. 
זייער  פון  פארשעמט  אים,  פאר  געשטאנען  זיי  זענען  חן,  קיין 

אויסזען.
די  פון  מענטש  'דער  בועז  פאר  אז  געוואוסט  נישט  האבן  זיי 
די  דערפרייט.  זייער  אים  האט  אויסזען  זייער  דוקא  אתרוגים', 
מצוה פון שמיטה וואס ער האט מקפיד געווען צו מקיים זיין 
א  אריינגעגאסן  אים  אין  האט  דקדוקים,  און  פרטים  אלע  מיט 

ספעציעלע שטאלץ און אויפגעהויבן זיין אידישן געשטאלט.
'בועז'ס  פון  געהיימניס  די  געוואוסט  נישט  האט  קיינער 
אזעלעכע  ביימער  זיינע  פון  ארויס  קומען  וויאזוי  אתרוגים'. 
אנדערע  פון  דאפעלט  פלעק,  יעדע  פון  ריין  פרוכט,  שיינע 
אתרוגים-פעלדער. און ענק זאלן נישט האבן א גרייז; בועז האט 
גוטע  זיין  מיט  אדרבה,  חברים,  זיינע  פון  באהאלטן  גארנישט 
זיין  פון  פרוכט  די   – עצות  זיינע  מיטגעטיילט  ער  האט  הארץ 
געוואלט  נאר  האט  וואס  יעדן  מיט   – יארן  אזויפיל  ערפארונג 
וויסן. אבער דער סוד פון זיין הצלחה קען מען נישט ארויסזאגן 
זיינע  געהאט  ליב  האט  בועז  'אמונה'.  ווארט:  איין  מיט  נאר 
עס  זעל.  און  הארץ  גאנצע  זיין  מיט  פרוכט  זייער  און  ביימער 
איז זיכער אויב וואלט דאס נישט געווען זיין פרנסה, וואלט ער 
נישט פארקויפט פון זיי אפילו איין אתרוג, ווייל וויאזוי וועט א 
מענטש פארקויפן אזאך וואס ער האט אין דעם אריינגעלייגט 

זיין גאנצע נשמה.
צוריק  אים  האבן  זיי  און  ביימער,  זיינע  געהאט  ליב  האט  בועז 

געצאלט מיט די שיינע פרוכט וואס זיי האבן ארויסגעגעבן.
פון דעסוועגן, אין די יאר פון שמיטה האט זיין ליבשאפט צום 
האט  ער  וואס  ליבשאפט  די  אויף  געשטארקט  זיך  באשעפער 
אנגעקומען  איז  שמיטה  בעפאר  ביימער.  זיינע  צו  פארמאגט 
אנטשולדיגט  זיך  ביימער,  זיינע  פון  געזעגענט  בועז  זיך  האט 
פאר זיי אן קיין ווערטער, און נאכדעם איז ער ארויס פון פעלד 
די  פון  לויף  אין  אים.  אונטער  טויער  די  פארשפארן  צו  אן 
קומענדיגע יאר וועט ער זיך אינגאנצן פארהוילן פון זיי, און נאר 
אין בעפארברייטונג צו די ענדע יאר וועט ער זיי קומען באזוכן.
דאס יאר האט בועז געדארפט זיין ווי א געווענליכער מענטש. 
איינער וואס יעדע יאר איז געוואוינט צו נעמען איינס-צוויי פון 
די בעסטע פרוכט וואס איז געוואקסן אין זיין פעלד, וואס האט 
חדשים.  עטליכע  איבערגעגעבנקייט  א  מיט  געהאדעוועט  זיי 
איינער וואס ווען ער איז געקומען אין שול האט זיך געשלענגלט 
א לאנגע רייע פון חסידים ואנשי מעשה וואס האבן זיך געבעטן 
צו קענען געבן א שאקל מיט זיין אתרוג, האט דאס יאר געמוזט 

זיך פלאגן און הארעווען כדי צו האבן א מהודר'דיגן אתרוג.
האט  יאר  דאזיגע  שמיטות,  פריערדיגע  די  פון  אנדערשט 
די  אין  ווענדן.  זיך  זאל  ער  וואו  אדרעס  די  געוואוסט  בועז 
לעצטע זעקס יאר האט די השגחה עליונה צוגעשיקט צו אים 
א  פון  דור  צענטער  א  אראבער,  עלטערער  א  מאכמוד,  דעם 
אז  געהאלטן  האט  בועז  האט  וואס  פארמער'ס,  פון  משפחה 
מאכמוד  דער  העולם'.  אומות  'חסיד  בא'טיטל'ען  אים  מ'דארף 
זיי  האט  בועז  וואס  אנדערע  אסאך  פון  געווען  אנדערשט  איז 
יארן  צענדליגער  לעצטע  די  אין  אפגעזאגט  און  באשעפטיגט 
וואס ער האט געארבעט אין זיין פאך, ער האט ארויסגעוויזן א 

אויסערגעווענליכן געשטריישאפט און פאכמאנישקייט.
זיך  האט  בועז  ווען  ארבעטן,  אנהייבן  נאכן  צייט  שטיקל  א 
האט  מאכמוד  וואס  וויסנשאפט  די  אויף  געוואונדערט 
אים  ער  האט  אתרוגים,  באהאנדלען  וויאזוי  ארויסגעוויזן 
א  האט  משפחה  זיין  וואס  דורות  עטליכע  שוין  אז  דערציילט 
קליינע אתרוגים פעלד. ביז פאר אסאך יארן צוריק זענען אסאך 
אידן געקומען צו זיין דארף און איינגעקויפט אתרוגים פון זיין 
פעלד, שיינע און ריינע אתרוגים פאר גאנץ א ביליגן פרייז, אבער 
אין די לעצטע יארן, פון ווען די אינטיפאדע האט אויסגעברויכן 
און די פאלעסטינע אויטאריטעט האט זיך אויפגעשטעלט, איז 
די וועג צו זייער דארף פארמאכט געווארן פאר אידן. די פרנסה 
געמוזט  האט  ער  און  געווארן  פארשניטן  איז  משפחה  זיין  פון 
די  אין  ארבערטער  א  געווארן  איז  און  פלאץ,  ארבעט'ס  א  זוכן 

פעלד וואס ער איז געווען באקאנט אין דעם.
פון  לעמפלעך  די  האבן  שטונדע  נאכט  שפעטע  א  אין 
אונטער  געפינקלט  מאכמוד  פון  מאשין  צוקלאפטע  די 
די  אויף  באצייטנ'ס  געווארט  האט  וואס  בועז  חצר.  בועז'ס 
די  אויף  אראפזעצן  געאיילט  זיך  האט  צייכן,  אפגעשמועסטע 
אונטערשטע באנק, און בעפאר עמיצער פון זיין פאמיליע האט 
עפעס געקענט באמערקן, האט מאכמוד שוין אנגעהויבן אוועק 

צו פארן שנעל פון דארט.
שוואכע  א  און  לעמפלעך  פארלאשענע  מיט  נאכדעם,  שעה  א 
אין  געשלעפט  מאשין  די  זיך  האט  מאטאר,  די  פון  גרודער 
אונטערערדישע וועגן צו די ריכטונג פון זיין פעלד. בועז וואס 
זיין  אבער  שרעק,  פון  געלעמט  כמעט  אונטן,  פון  געזיצן  איז 
הארץ פריידט זיך וויסנדיג אז אין די שמיטה יאר וועט ער זוכה 
זיין אתרוג בענטשן אויף א שיינע מהודער'דיגע אתרוג אזוי ווי 

אלע יארן.
ביי די טויער פון די פעלד האט מאכמוד פארלאשן די מאטאר, 
די טונקלקייט איז געווען א געדעכטע און בועז איז געצווינגען 
הענט.  זיינע  מיט  טאפן  דורך  ביימער  די  צווישן  גיין  צו  געווען 
האט  ער  אבער  הענט  זיינע  געשפאלטן  האבן  שטעכער'ס  די 
גלאטקייט  די  געפילט  האט  ער  ביז  אפגעהאלטן  נישט  זיך 
א  מיר  "ברענג  געבעטן,  בועז  האט  "מאכמוד",  פירות.  די  פון 

פלעשלייט".
"ביזסט  געוואונדערט,  זיך  מאכמוד  האט  פלעשלייט?!",  "א 
שלעכטע  אלע  קומען  דא  וועלן  מינוט  איין  אין  נאריש? 
אונז  וועלן  און  דזשיהאד,  איסלאמיק  און  כאמאס  די  מענטשן, 
ערלעדיגן...". אבער בועז האט זיך גע'עקשנ'ט: "אן א פלעשלייט 

קען איך נישט טרעפן דא אפילו איין אתרוג".

דארט  פון  און  אויטא  זיין  צו  צוגעגאנגען  איז  מאכמוד 
ארויסגעגעבן  האט  וואס  פלעשלייט  קליינע  א  ארויסגענומען 
עס  האט  טאפן  פון  הילף  די  מיט  און  ליכטיגקייט  שוואכע  א 
אבער  אתרוגים.  צען  אויסוועלן  קענען  צו  בועז  פאר  געהאלפן 
מאכמוד  פראבלעם,  נייע  א  מיט  בועז  זיך  דערזעט  דעמאלטס 
וועט  דארט  וואו  קארטאן-פושקע  א  ברענגען  פארגעסן  האט 
ער קענען אריינלייגן די אויסדערוועלטע אתרוגים. אין אנהויב 
האט בועז פרובירט זיך צו העלפן מיט זיינע טאשן, אבער ווען 
פלאץ,  גענוג  געווען  נישט  איז  עס  און  אנגעפילט  זיך  האבן  די 
ברענגען  און  גיין  אהיים  זאל  מאכמוד'ן  געמוטשעט  ער  האט 
דערשראקענער  דער  האט  יעצט  אויך  קארטאן-פושקע.  א 
איז  וואס  בועז  אבער  שטעלן  אקעגן  זיך  פרובירט  מאכמוד 
אים  האט  וויין-קעלער  א  אין  שיכור  א  ווי  געווען  דעמאלטס 

נישט געגעבן די מעגליכקייט אזוי צו טון.
א פערטל שעה וואס האט אויסגעזען פאר בועז'ן ווי שטענדיג, 
האט געדויערט פאר מאכמוד צוריק קומען ווען א קארטאן איז 
אין זיינע הענט, אין זיינע אויגן האבן זיך דערקענט א שרעק, און 

צוויי אומגערופענע געסט אונטער אים...
א  אנצינדן  נישט  לוינט  עס  אז  געזאגט  דיר  האב  "איך 
איז  און  אונטערגעמורמולט,  זיך  מאכמוד  האט  פלעשלייט...", 
באלד שטיל געווארן מיט א פראסק וואס ער האט געכאפט פון 
אונטער  געווען  זענען  וואס  יונגן  אנגעוואפנטע  די  פון  איינעם 
אים, ווען דער צווייטער רופט זיך אן אויף די אראבישע שפראך: 

"מיר וועלן דיר נאך גוט אנלערנען!".
איז  פאר,  גייט  עס  וואס  אויפגעכאפט  האט  בועז  בעפאר  נאך 
געצילט  איז  רעוואלווער  א  ווען  ערד,  די  אויף  געליגן  שוין  ער 

אקעגן אים.
און אינצווישן, אין הויז פון בועז איז געזיצן אליעזר, זיין זון דער 
מאכן  טרערן  זיינע  תהילים'ל,  אלטע  א  הענט  זיינע  אין  בכור, 
נאס די אפגעגעלטע בלעטער, און זיין מויל הערט נישט אויף 

פון צו מורמלען קאפיטלעך תהלים.
פארזארגט,  זיין  צו  סיבה  גוטע  א  געהאט  האט  אליעזר 
פאטער  זיין  אז  געווארן  געוואר  ער  איז  צייט  קורצע  א  פאר 
באלד  האט  ער  און  שטוב,  פון  געווארן  פארשוואונדן  איז 
פארשטאנען וואו אהין ער קען פארשוואונדן ווערן. די נאנטע 
באציאונג פון זיין טאטע מיט דעם אראבישן ארבערטער האט 
האט  הארץ  זיין  אין  עפעס  און  באשעפטיגט,  לאנג  שוין  אים 
פארבינדונג  א  דא  איז  עס  אז  טראכטן  זאל  ער  צוגעברענגט 
צווישן די נאנטשאפט און זיין פלוצימדיגע פארשוואונדן ווערן.
אליעזר האט אנגעקלינגען צו די פאליציי, אבער דער וואס האט 
מיד  איז  וואס  זייט  אנדערע  די  פון  טרייבל  דעם  אויפגעהויבן 
גענוג  אריבער  נאכנישט  איז  עס  אז  גע'טענה'עט  האט  געווען 
און  געווארן,  פארשוואונדן  איז  ער  אז  אנרופן  קענען  צו  צייט 
האט געבעטן פון אליעזר ער זאל אים נאכאמאל רופן אויב זיין 
אינצווישן  אינדערפריה.  ביז  קומען  אהיים  נישט  וועט  טאטע 
איז אים נישט איבערגעבליבן נאר צו דאווענען, און ער האט עס 

געטון מיטן גאנצן הארץ און זעל.
זיינע  ערד,  די  צו  איז  פנים  זיין  ווען  בועז  ליגט  פעלד  אין  און 
יונגע  די  פון  פלענער  מערדערישע  די  צו  זיך  הערן  אויערן 
שווימען  מח  אין  און  אים,  העכער  שטייען  וואס  אנגעוואפנטע 
זיינע  אין  צייטן  אמאליגע  די  פון  זכרונות  שרעקעדיגע  ארויף 
יונגע יארן ווען ער איז כמעט גע'רצח'עט געווארן דורך נאצים 

וואס האבן אויסגעה'הרג'עט זיין גאנצע פאמיליע...
זיך  האט  און  נאנט,  שוין  איז  סוף  זיין  אז  געפילט  האט  בועז 
די  אין  שטארבן  זיין  זוכה  הפחות  לכל  וועט  ער  אז  געטרייסט 
ער  וואס  מצוה  די  מיט  באשעפטיגט  זייענדיג  לאנד,  הייליגע 
האט אזוי ליב געהאט, זיינע ליפן האבן געמורמלט די פסוקים 

פון קריאת שמע...
האט  טראכטן  אן  ארגסטן...  דעם  אויף  געגרייט  זיך  האט  בועז 
ער מיט ליבשאפט געטאפט די מצוה-פרוכט וואס זענען געווען 
די  אויף  געווארט  האט  און  טאשן  אנגעשוואלענע  זיינע  אין 
זיך  האט  מינוט  די  אין  לעבן.  זיין  פארענדיגן  וועט  וואס  שאס 
אראביש,  אויף  געשריי  א  הערנדיג  אטעם  זיין  אפגעשטעלט 

וואס האט צוגעברענגט א שנעלע אנטלויפעניש.
אין  שטילקייט  א  געהערשט  האט  סקונדעס  עטליכע  אויף 
פון  ליכטיגקייט  שוואכע  א  האט  נאכדעם  באלד  און  פעלד. 
געווען  איז  דאס  בועז.  פון  פנים  די  באלויכטן  פלעשלייט  די 
מאכמוד וואס האט זיך איבערגעבויגן איבער אים, און האט אים 
געטריבן ער זאל שנעל לויפן צו זיין מאשין וואס שטייט ביים 

אריינגאנג פון זיין פעלד.
קען  וואס  שטרויכלונגען  אלע  געוואוסט  גוט  האט  מאכמוד 
אויטא  זיין  איז  צייט  קורצע  א  ביז  און  וועג,  אויפן  מאכן  זיך 
איז  עס  וואו  פונקט  בועז,  פון  הויז  די  נעבן  געשטאנען  שוין 

געשטאנען פאר עטליכע שעה'ן...
זאל  ער  געבעטן  אים  ער  האט  געזעגנט  זיך  האבן  זיי  בעפאר 
די  פון  פלענער  די  אין  ענדערונג  פלוצימ'דיגע  די  ערקלערן 
זיין  פארשטאנען  נישט  האט  אנדערער  דער  און  טעראריסטן, 
וואונדער; "דו ווייסט נישט? זיי האבן באמערקט אז דו האסט 
גרויס  מיט  אנטלאפן  באלד  זענען  און  גראנאטן  טאש  דיין  אין 
נישט  בועז  האט  "גראנאטן?",  לעבן!",  זייער  ראטעווען  שרעק 
פארשטאנען, אבער אין די מינוט וואס ער האט אריינגעשטעקט 
זיין האנט אין זיין טאש האט ער אויסגעבראכן אין א געלעכטער 

און נאכדעם האט ער ארויסגענומען צוויי שיינע אתרוגים.
א  אין  פארטיפט  זון  זיין  געטראפן  האט  ער  ווען  הויז,  אין  נאר 
הייסע תפילה, האט בועז פארשטאנען אין וואספארא זכות איז 

ער געראטעוועט געווארן פון א זיכערער טויט.
לזכותו  געווארן  געזאגט  זענען  וו אס  תהילים  קאפיטלעך  די 
די  אין  נארישקייט  די  אריינגעגעבן  און  באשיצט  אים  האבן 
הערצער פון די רוצחים וואס צוליב דעם האבן זיי אים צורוה 

געלאזט.
'סיפור לחג' ח"ב עמ' 89

א תפילה אין שטוב וואס האט געברענגט פרוכט אין פעלד... א אוצר פון ווערטער פון אמן אויף יו"ט סוכות

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

השמים".
געשריבן  שוין  איז  אסאך 
פון  קשר  די  אויף  געווארן 
אנגערופן  ווערט  וואס   – סוכה 
א)  קג  (אמור  הקדוש  זוהר  אין 
"צלא דמהימנותא", צו די מצוה 
לאמיר  אמן.  ענטפערן  פון 
עטליכע  נעמען  צוזאם  אויך 
הייליגע  די  פון  געדאנקען 
ווערטער פון די מאורי הדורות 

וואס רעדן פון דער ענין:

די 'סוכה' איז בשלימות נאר 
נאכן אויסמעקן עמלק

(חג  חיים'  עץ  'פרי  ספר  אין 
געברענגט  ווערט  ד)  פרק  הסוכות 
איז  'סוכה'  ווארט  די  אז 
די  ווי  אזוי  צ"א  בגימטריה 
שמות  צוויי  די  פון  גימטריה 
הוי"ה און אדנ"י, און אזוי ווי די 
שלמה  רבי  'אמן'.  פון  גימטריה 
הכהן פון ווילנא וואונדערט זיך 
אז די גימטריה איז ריכטיג נאר 
געשריבן  איז  ווארט  די  אויב 
די  אין  'סוכה',   – ו'  א  מיט  מלא 
איז  תנ"ך  גאנץ  אין  וואס  צייט 

עס געשריבן חסר – 'סכה'?
תנ"ך  גאנץ  אין  אז  ריכטיג  נאר, 
חסר,  'סכה'  ווארט  די  שטייט 
אבער אין ספר תהילים (עו ג) איז 
פסוק:  אין  מלא,  געשריבן  עס 
ּוְמעֹוָנתֹו  סּוּכֹו  ְבָׁשֵלם  "ַוְיִהי 
ְבִצּיֹון" [און כאטש אז אין אסאך 
אויפלאגע'ס שטייט 'סכו' חסר, 
איז  וואס  תהילים  די  אין  אבער 
געשריבן געווארן אויף קלף אין 
די שטאט ווילנא און דער גר"א 
שטייט  געווען,  מגיה  עס  האט 

געשריבן 'סוכו' מלא].
קענען  הפסוק  לשון  דער  פון 
סיבה  די  פארשטיין  אויך  מיר 
פארוואס אין גאנץ תנ"ך שטייט 
נישט 'סוכה' מלא; "ַוְיִהי ְבָׁשֵלם 
 – 'סוכה'  די  וועט  ווען   – סּוּכֹו" 
שמות  די  אויף  מרמז  איז  וואס 
בשלימות?  זיין   – הקדושים 
ווערן  מקוים  וועט  עס  ווען 
דער סיפא פון פסוק: "ּוְמעֹוָנתֹו 
וואס  צייט  די  אין   – ְבִצּיֹון" 
קערן  צוריק  זיך  וועט  השי"ת 
קיין ירושלים, וואס דעמאלטס 
זיין  הוי"ה  שם  די  וועט 
בשלימות, און אזוי ווי די חז"ל 
זאגן (תנחומא כי תצא יא): "כל זמן 
אין  בעולם,  עמלק  של  שזרעו 

השם שלם ולא הכסא שלם".
הגהות 'חשק שלמה' ריש מס' סוכה

די מצוה פון סוכה איז 'קלה' 
אין זכות פון 'אמן'

די  אן  רופן  א)  ג  (ע"ז  חכמים  די 
קלה'  'מצוה  סוכה  פון  מצוה 
קיין  נישט  האט  עס  ווייל 
דארף  לכאורה  כיס.  חסרון 
אויב  אויך  פארשטיין:  מען 
די  אויפשטעלן  מעגליך  איז 
איז  קאסטן,  זאל  עס  אן  סוכה 
ביים  פלאג  די  גרויס  אבער 

קען  אזוי  ווי  איז  אויפשטעלן, 
מען עס אנרופן: 'מצוה קלה'?

הורוויץ  הירש  צבי  רבי  זאגט 
דער רב פון פראנקפורט:

טרעפן  ב)  נג  (ברכות  גמרא  אין 
יותר  אמן  העונה  "גדול  מיר: 
דער  ערקלערט  המברך".  מן 
רוקח (הל' סעודה סי' של) די סיבה, 
ברכה  די  זאגט  וואס  דער  ווייל 
אדנ"י,  שם  די  נאר  דערמאנט 
אמן  ענטפערן  ביים  אבער 
הוי"ה.  שם  די  אויך  צו  קומט 
צ"א,  בגימטריה  איז  'אמן'  ווייל 
שם  פון  גימטריה  די  ווי  אזוי 
צוזאמען.  אדנ"י  שם  און  הוי"ה 
און מ'קען ערקלערן אז די שם 
דערמאנט  ווערט  וואס  אדנ"י 
פון  הנהגה  די  איז  ברכה  די  אין 
שם  די  דאקעגן  הדין,  מידת 
צוגעקומען  איז  וואס  הוי"ה 
די  איז  אמן  אין  מרומז  איז  און 
הרחמים,  מידת  פון  הנהגה 
ענטפערן  דורך  אז  אויס  קומט 
מען  איז  ברכה  א  אויף  אמן 
די  דורך  הדין  מידת  די  ממתיק 
דעם  מיט  און  הרחמים,  מידת 

שטילט מען אפ די מקטרגים.
מיט דעם קענען מיר פארשטיין 
פארוואס סוכה ווערט אנגערופן 
איז  'סוכה'  ווייל  קלה'.  'מצוה 
'אמן',  ווי  אזוי  בגימטריה  אויך 
אנדערשט  דעם,  וועגן  און 
די  וואס  מצוות  אנדערע  פון 
אפהאלטן  פרובירן  מקטרגים 
פון צו מקיים זיין, די נאמען פון 
געזאגט  ווי  וואס  סוכה  מצות 
איז מרמז אויף המתקת הדינים, 
וואס  מקטרגים  די  מבטל  איז 
שטערן  צו  איז  שטייגער  זייער 
קומט  מצוות,  די  זיין  מקיים 
אינזין  האט  וואס  דער  אז  אויס 
די כוונה בשעת'ן מקיים זיין די 
מצוה, איז אים גרינג עס מקיים 
זיין. דאס איז אויך מרומז אין די 
קלה  'מצוה  (שם):  הגמרא  לשון 
נאמען  די  שמה",  וסוכה  לי  יש 
פון די מצוה פון סוכה, ברענגט 
צו עס זאל ווערן א 'מצוה קלה'.

מבאבוב  שלמה  רבי  האדמו"ר 
פון  רמז  א  צוגעלייגט  האט 
דער לשון הפסוק (תהילים לד ט): 
ַאְׁשֵרי  ה'  טֹוב  ִּכי  ּוְראּו  "ַטֲעמּו 
ווערטער  די  ּבֹו";  ֶיֱחֶסה  ַהֶּגֶבר 
בגימטריה  זענען  ּבֹו"  "ֶיֱחֶסה 
צ"א. אונז צו לערנען אז אין די 
צייט וואס מ'זיצט אין די סוכה 
און מ'באשיצט זיך אין די שאטן 
זיין  מייחד  מען  דארף  ה',  פון 
די  וואס  הקדושים  שמות  די 
דעם  אויף  איז  'סוכה'  נאמען 

מרמז.
דערציילט  ווערט  עס  און 
דער  צ.ב.ש.  עולם  גדולי  אז 
דער  און  רב  ראפשיצער 
האבן  צאנז  פון  חיים'  'דברי 
אין  אנצינדן  געווען  מקפיד 
ווערט  אזוי  ליכט.   91 סוכה 
'דברי  אויפן  דערציילט  אויך 
האט  וואס  סאטמאר  פון  יואל' 
זיין  אין  אויפהענגען  געהייסן 
סוכה 91 לעמפלעך אלס א רמז 
מרומז  איז  וואס  יחוד  די  אויף 

אין די נאמען 'סוכה'.
'לחמי תודה' דף רי ע"ב; 'מילין יקירין' 
תהילים לד ט; 'פרי הכרם' עמ' ג'; מחזור 
'דברי יואל' מנהגי קודש אות ג

אמן אין לויף פון די 
יארגאנג – יו"ט סוכות אוצאוצרות אמונים 

אויף אמן פון

אמממן
יאררר א וועכנטליכע ערציילונג נים 

אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
אין ש פילה
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