
פרשת נצבים וילך

בס"ד

די מאה ברכות באשיצן פון די מאה קללות
"ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱאקֵיֶכם" (כט ט).

"פארוואס שטייט די פרשה נאנט צו די פרשה פון די קללות? 
ווען די אידן האבן געהערט די אכט און ניינציג קללות, אויסער 
די ניין און פערציג וואס זענען אין ספר ויקרא, זענען זיי בלאס 
די  ביישטיין  קענען  וועט  ווער  געזאגט  האבן  זיי  און  געווארן, 
זיינע  מיט  בארואיגט  זיי  האט  און  גערופן  משה  זיי  האט  אלע, 

רייד" (תנחומא א).
א וואונדערליכער חידוש שרייבט דער חיד"א:

משה האט בארואיגט די אידן מיט דעם וואס ער האט פאר זיי 
וואס  בפתיחה),  המנהיג'  'ספר  (ראה  ברכות  מאה  די  געווען  מתקן 
דאס האט א כח צו ראטעווען דעם מענטש פון די קללות, אזוי 
ווי דער רוקח שרייבט (סי' שכ) אז דער וואס זאגט די מאה ברכות 
ניינציג  און  אכט  די  תוכחות;  מאה  די  פון  געראטעוועט  ווערט 
וואס שטיין אין פרשת כי תבוא, און נאך צוויי וואס זענען מרומז 

אין דער פסוק (לעיל כח סא): "ַּגם ָּכל ֳחִלי ְוָכל ַמָּכה" וגו'.
תהלים  אין  פסוק  א  אין  טרעפן  מען  קען  דעם  אויף  רמז  א 
אין  ָלֶבַטח";  ִיְׁשּכֹן  ְּבָׂשִרי  ַאף  ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח  "ָלֵכן  ט):  (טז 
זכות פון "ָלֵכן" [וואס זיין גימטריה איז 100] ברכות וועל איך 
געראטעוועט ווערן פון די קללות וואס זענען אין די תוכחה, און 
ממילא וועט מיין הארץ זיין פרייליך און מיין קערפער וועט זיין 

רואיג אן קיין קראנקהייט.
'רוח חיים' דרוש א'; 'חמת אנך' תהלים טז

אלע אידן זענען דארט געווען
"ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱאקֵיֶכם... ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל" (כט ט)

"ּכֹל  נאכאמאל:  שטייט  פארוואס  "ֻּכְּלֶכם",  שוין  שטייט  עס  אז 
ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל"?

טייטש דער רב פון ירושלים רבי צבי פסח פראנק:
כל  על  "מלוך  מיר:  בעהטן  השנה  ראש  אין  תפילות  די  ביי 
העולם כולו בכבודך", אויך דא זעהט אויס איז די ווארט 'כולו' 
כל  על  'מלוך  געבעהטן:  שוין  מ'האט  וואס  נאך  איבעריג,  איז 
העולם'? זאגט דער ט"ז (או"ח תקפב ג) ווייל אסאך מאל ווען מיר 
זאגן 'כל' איז די כוונה נאר אויף א 'רוב', ווייל מיר ווייסן דאך פון 
קלאר  מיר  זאגן  דעם  וועגן  ב),  ג  (הוריות  ככולו'  'רובו  כלל  דער 
'כל  אויף  קעניגן  זאל  אויבישטער  דער  אז  ווילן  מיר  אז  ארויס 

העולם כולו'.
וויל  תורה  די  טייטשן,  אזוי  אויך  דא  מען  קען  דעם  לויט 
ארויסברענגען אז אלע אידן זענען געווען ביי די בונד און ביי די 

'הר צבי'שבועה, און נישט נאר רוב פון כלל ישראל.

די מתים זענען זיך מצטרף צו די תפילות 
פון די לעבעדיגע

"ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹה... ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעָּמנּו ַהּיֹום" (כט יד)
קומענדיגע  די  אויך  און   – ַהּיֹום'  ִעָּמנּו  ּפֹה  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶׁשר  "'ְוֵאת 

דורות" (רש"י)
האט געזאגט דער 'חתם סופר':

אין די צייט וואס מ'האט געמאכט די בונד, זענען אויך אנוועזנד 
די  אין  ווערן  געבוירן  וועלן  וואס  נשמות  אלע  די  געווען 
קומענדיגע דורות, און עס איז נישט קיין וואונדער, ווייל 

ראש  יאר  יעדע  אז  רבי'ס  אונזערע  פון  בקבלה  מיר  האבן  אזוי 
השנה און יום כיפור קומען די נשמות פון אונזערע עלטערן פון 

גן עדן צו אונז און זיי דאווענען מיט אונז אין שוהל.
מיט דעם קען מען טייטשן וואס עס ווערט געברענגט אין גמרא 
(ר"ה לב ב): "די מלאכי השרת האבן געזאגט פאר הקדוש ברוך 
הוא: 'רבונו של עולם, פארוואס זאגן נישט די אידן שירה פאר 
געזאגט:  זיי  ער  האט  כפור?'  יום  אין  און  השנה  ראש  אום  דיר 
'קען דען זיין אז דער קעניג זיצט אויפן 'כסא דין' און די 'ספרי 
חיים וספרי מתים' זענען געעפנט פאר אים – און די אידן זאלן 
זאגן שירה?'"; און לויט וואס מיר האבן פריער געזאגט קען מען 
טייטשן אז די 'ספרי מתים' מיינט מען די מתים וואס דאווענען 
מיט אונז אין דעם יום הדין, כאטש וואס זיי מעגן דאווענען און 
זייער תפילה טוהט אויף, דאך מעגן זיי נישט זאגן קיין שירה ביז 
די צייט פון תחיית המתים וואס דעמאלטס וועט מקויים ווערן 

(ישעיה כו יט): "ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ׁשְֹכֵני ָעָפר".

'דרשות חתם סופר' ח"ב, דרוש לפרשת נצבים עמ' 700 עמ' קסח

די תכלית פון תשובה – 'עד ה' אלוקיך'
"ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאקֶי" (ל ב)

אז  תשובה?  איז  וואס  "און  שרייבט:  ב)  ב  (תשובה  רמב"ם  דער 
זיינע  פון  אפטוהן  עס  און  זינד  זיין  אפלאזן  זאל  זינדיגער  דער 
געדאנקען און באשליסן ביי זיך אין הארץ אז ער וועט עס מער 
נישט טוהן... און דער וואס ווייסט די פארבארגענע זאכן וועט 
זינדיגן  נישט  מער  קיינמאל  וועט  ער  אז  זאגן  עדות  אים  אויף 

די זינד".
לייגט צו דער חיד"א אז דאס איז מרומז אין דער פסוק:

"ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאקֶי"; 'עד' איז פון לשון עדות, ווייל א אמת'דיגע 
תשובה איז אזא תשובה וואס דער אויבישטער זאגט עדות אויף 

דעם מענטש אז ער וועט מער נישט זינדיגן.
'נחל קדומים'

א מקור צו דער מנהג פון זיך טובל'ן פארן דאווענען
"ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאקֶי" (ל ב)

יום  ערב  טובל'ן  זיך  וועגן  שרייבט  ח)  (תרו  אברהם'  'מגן  דער 
איז  טבילה  די  פון  טעם  די  אז  זאגן  וואס  דא  זענען  עס  כיפור: 

צוליב די תשובה...".

אברהם  מגן  דעם  פון  דב:  ישכר  רבי  רב  בעלזער  דער  זאגט 
קענען מיר ארויס לערנען א סמך אויף דער מנהג פון זיך טובל'ן 

יעדן טאג, ווייל עס שטייט אין משנה (אבות ב י): "ושוב יום אחד 
לפני מיתתך", ווייל א מענטש ווייסט נישט ווען איז זיין צייט, 
דארף ער יעדן טאג תשובה טוהן, און ממילא דארף ער זיך אויך 

טובל'ן יעדן טאג – בעפאר ער טוהט תשובה.
שו"ת 'משפטיך ליעקב' או"ח סי' י

פארוואס זאגט מען נישט קיין ברכה 
אויף שרייבן א ספר תורה?

"ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת" (לא יט)
פון  מצוה  די  אויף  מיר באפוילן געווארן  זענען  פסוק  דעם  אין 
א  נישט  מיר  זאגן  פארוואס  שווער  איז  תורה.  ספר  א  שרייבן 
מצוות  אנדערע  אויף  זאגן  מיר  ווי  אזוי  מצוה,  די  אויף  ברכה 

עשה?
זאגט דער 'חתם סופר':

די חכמים זאגן קלאר (קדושין ל א) אז מיר זענען נישט באקאנט 
מען  שרייבט  ווארט  וועלעכע  ד.מ.  ויתירות,  חסירות  די  אין 
פעלעריג צ.ב.ש. אן קיין יו"ד צי א ווא"ו, צי פארקערט, מיט א 
יו"ד א.א.וו., און ווייל אז א ספר תורה וואס עס פעלט פון דעם 
אפילו איין אות ווערט נישט גערעכנט א ספר תורה (מנחות לא 
א), וועגן דעם קענען מיר נישט זאגן א ברכה אויפן עס שרייבן.

פרעגט דער 'שדי חמד': אויב איז דער תירוץ ריכטיג אז די ספר 
תורה וואס מיר האבן ווערט נישט גערעכנט ווי א 'ספר תורה', 

איז וויאזוי קענען מיר זאגן א ברכה ביים עולה זיין?
ענטפערט דער גאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א:

מ'קען מחלק זיין צווישן א ברכה אויף די תורה און א ברכה אויף 
די מצוה; צו קענען זאגן ברכת התורה פעלט נישט אויס אז די 
ספר תורה זאל זיין כשר, אזוי ווי מיר זעהן אז צווישן די ברכות 
זיין,  עולה  צו  אן  ברכה  די  אינדערפריה  יעדן  מיר  זאגן  השחר 
אבער לגבי ברכת המצוות וויאזוי קען מען זאגן א ברכה אויף א 

מצוה וואס ווערט נישט געטוהן ווי עס דארף צו זיין?
שו"ת 'חתם סופר' או"ח נד; 'שדי חמד ח"ד מע' ברכות א טז; 'שיח התורה' 
ח"א עמ' לט

'ביום ההוא' – איז די סיבה פון די הסתר פנים
ֵאין  ִּכי  ַעל  ֲהא  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְוָאַמר  ְוָצרֹות  ַרּבֹות  ָרעֹות  "ּוְמָצֻאהּו 
ֱאקַי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה: ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום 

ַההּוא" (לא יז-יח)
אויב די אידן האבן שוין איינערקענט אז די סיבה פון די צרות 
איז "ַעל ִּכי ֵאין ֱאקַי ְּבִקְרִּבי", איז פארוואס וועט השי"ת ווייטער 

באהאלטן זיין פנים?
זאגט רבי יצחק ידידיה פרענקל דער רב פון תל-אביב:

הארץ  זיין  ווערט  צרה,  א  אין  זיך  געפינט  מענטש  א  ווען 
זיי  מיט  צו  זאגט  ער  און  באשעפער  פארן  אונטערגעטעניגט 
גאנצע הארץ צו פארבעסערן זיין אויפפירונג, אבער א שטיקל 
וואס  ער  פארגעסט  געווארן  געהאלפן  איז  ער  וואס  נאך  צייט 
ער האט צוגעזאגט און זיך אונטערגענומען... וועגן דעם זאגט 
די תורה קלאר: "ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ֲהא ַעל ִּכי ֵאין ֱאקַי ְּבִקְרִּבי 
ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה"; ווייל ענק וועלן איינערקענען די סיבה 
פון ענקערע צרות נאר 'ביום ההוא', און אויפצומארגנ'ס וועלן 

ענק פארגעסן פון דעם, דעריבער וועט השי"ת זיך ווייטער 
'ספר הזכרון להגר"י פרנקל' עמ' קכאבאהאלטן.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
קללות

פע ם

די הארבקייט פון גרינגשעצן אין 'אמן'
"ֲהא ַעל  ִּכי ֵאין ֱאקַי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה" (לא יז)

די ווארט 'ַעל' איז בגימטריה הונדערט, און די ווערטער 
די  ווי  אזוי  ניינציג  און  איין  גימטריה  זענען  ֵאין'  'ִּכי 
גימטריה פון 'אמן'. פון דא קענען מיר לערנען אז דאס 
גרינג  דאס  און  ברכות  מאה  די  זאגן  צו  פון  פארמיידן 
שעצן אין ענטפערן אמן, זיי ברענגען צו: "ְמָצאּוִני ָהָרעֹות 

ָהֵאֶּלה", רחמנא ליצלן (ראה רוקח סי' שכ; זוהר וילך רפה ב).

'נוטרי אמן' ח"ב עמ' רצה

די חכמים זכרונם לברכה זאגן (ברכות מז א; ירושלמי ברכות ח ח): 
"כל המאריך באמן – מאריכין לו ימיו ושנותיו בטובה".

סעודה  (הל'  זרוע'  'אור  דער  ערקלערט  'אריכות'  די  פון  באדייט  די 
געדויערט  עס  צייט  וויפיל  געלאסן,  'אמן'  ענטפערן  מ'דארף  אז  קצג): 
לייגט  א"ר)  ד"ה  ב  קיט  (שבת  תוספות  און  נאמן',  מלך  'א-ל  זאגן  צו 
אמן. ענטפערן  בשעת'ן  ווערטער  די  פון  טראכטן  אויך  מ'זאל  צו 

לאמיר זיך מקבל זיין צו מאריך זיין ביים
ענטפערן אמן און מיר אלע וועלן זוכה זיין צו 

פארשריבן ווערן לאלתר לחיים טובים ארוכים. אמן.
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ס'איז א אנגענומענער אלטער און באקאנטער מנהג אין די אידישע קהילות, אז מ'איז מכבד דעם 
די  אין  געפירט  אויך  זיך  מען  האט  אזוי  כיפור.  יום  אין  עמוד  פאר ן  נעילה  דאווענען  זאל  ער  רב 
פריערדיגע צייטן אין די באקאנטע פראג'ער קהילה, און אויך ווען דער גאון רבי יחזקאל לנדא דער 
'נודע ביהודה' איז ארויף אויף די רבנות שטעלע האבן די ראשי הקהילה פון פראג געוואלט ווייטער 

פארזעצן דעם מנהג.
אבער, דער נייער רב וואס איז געווען געבענטש מיט זייער אסאך מעלות און זיין נאמען איז באקאנט 
די  אין  אויסגעצייכנט  נישט  אינגאנצן  זיך  האט  פוסק,  וואונדערליכער  א  און  גאון  א  אלץ  געווען 
פון  יאר  ערשטע  דאס  אלול  חודש  אין  טעג  די  פון  איינע  אין  ווען  דעם  וועגן  זינגען.  פון  טאלאנט 
זיין רבנות, האט א חשובע דעלעגאציע פון די ראשי הקהילה און די חשוב'ע אידן פון די פראג'ער 
קהילה, אנגעקלאפט אויף זיין טיר אים צו מעלדן אויף דעם פריערדיגן מנהג וואס איז איינגעפירט 
אין זייער קהילה, זענען זיי איבערראש געווארן ווען דער רב האט עס נישט געוואלט אננעמען, ווען 
ער זאגט זיי אז ער האט קיינמאל נישט געטראכט צו נעמען אויף זיך א חזנות פאסטן און בעסער 

וואלט געווען ווען זיי זוכן ווען א בעסערער און א פאסיגער קאנדידאט...
אים  זיי  האבן  דעם  וועגן  ענוה,  גרויסע  זיין  צוליב  קומט  אפזאגן  רב'ס  דעם  אז  געמיינט  האבן  זיי 
שטערקער געבעהטן, און זיי האבן אויך דערמאנט אין זייערע ווערטער אז דער ציבור וועט נישט 

זיין גרייט צו מוותר זיין אויף דעם אור-אלטן מנהג.
אזוי, נישט האבנדיג קיין ברירה האט דער 'נודע ביהודה' צוגעשטימט.

אויסער די סיבה פון כבוד הציבור, איז געווען נאך א סיבה באהאלטן אונטער די הסכמה פון דער 
'השכלה'  די  ווי  אנגעזעהן  שוין  זיך  האט  צייטן  יענע  אין  מנהג;  דעם  איינצוהאלטן  ביהודה'  'נודע 
צושפרייט זיך צווישן די ערליכע אידן. אין יענע צייטן האבן די 'משכילים' אויסגעזעהן אויסערליך 
ווי ערליכע מענטשן, ווען זיי ווילן נאר 'פארבעסערן' דא און דארט עטליכע אידישע מנהגים וואס אין 
זייערע אויגן האט עס אויסגעזעהן ווי אלט-מאדיש און עס פאסט אינגאנצן נישט לויט די היינטיגע 

צייטן.
די גדולי ישראל, וואס האבן געהאט א ווייטן בליק און האבן פארשטאנען די גרויסע געפאר וואס 
ליגט באהאלטן אין די וועג פון די 'משכילים', האבן זיך געשטארקט אקעגן זיי, און צוליב דעם האבן 
כדי  מנהגים,  אלטע אידישע  די  און פארשטארקן  צו באליבן  כדי  זיי פארלייגט געוואלדיגע כוחות 

דאס זאל זיין ווי א פעסטע געבויטע מויער וואס זאל באשיצן די ערליכע אידן.
איבערהויפט האבן די גדולי ישראל זיך פארלייגט צווישן די איינפאכע מענטשן, די וואס האבן נישט 
פארשטאנען מיט זייער שכל די חשיבות פון די אור-אלטע מנהגים; אויף די סארט אידן איז געווען 
א גרויסער ציטער אויב זיי וועלן נאכלאזן אפילו נאר א קלייניקייט אין די מנהגים, וועט דאס זייער 
שנעל צוברענגען אז זיי וועלן נאכלאזן די הארבע הלכות ביז זיי וועלן אינגאנצן אראפ ווארפן פון זיך 
דעם עול התורה, אזוי ווי ס'האט טאקע ליידער פאסירט פאר אסאך מענטשן אין יענעם דור וואס 

זענען פארלוירן געווארן פון כלל ישראל.
ווי געזאגט, די זארג איז אויך געשטאנען פארן 'נודע ביהודה' ווען אין ענדע האט ער צוגעשטימט 

נאכגעבן די פארלאג פון די ראשי הקהלה ער זאל צוגיין צום עמוד אלץ א שליח ציבור צו 'נעילה'.
*

ביהודה'  'נודע  דער  איז  נאכמיטאג,  כיפור  יום  ביימער,  שפיץ  די  אויף  באוויזן  זיך  האט  זון  די  ווען 
צוגעגאנגען צום עמוד אויף 'נעילה'. ער האט זיך אנגעשטרענגט וויפיל ער האט געקענט צופאסן 
אין דעם דאווענען פאסיגע ניגונים אזוי ווי ס'איז איינגעפירט, אבער למעשה זענען די ניגונים געווען 
זייער שוואך און אן קיין טעם. ווען נישט דעם גרויסן כבוד וואס אלע האבן געהאט פארן רב, און 
די נאטורליכע ערנסקייט וואס פאסט צו די הייליגע זמן, קען זיין אז דער גאנצער עולם וואלט זיך 

צושמייכלט.
אויף זיין פלאץ אונטן אין בית המדרש איז געזיצן 'יענק'ל דער קבצן' און אזוי ווי אלע האט ער אויך 
נאכגעקוקט דעם רב'ס דאווענען. ער האט זיך אויך איינגעהאלטן פון צו לאכן, אבער אין זיין מח 

האט זיך שוין אנגעבויבן צו וועבן א מערקווירדיגע פלאן צום מאכן דערפון פרנסה...
דער יענק'ל וואס איז געווען א בלוטיגער ארימאן, איז געווען באקאנט מיט זיין ספעציעלן טאלאנט 
פון 'נאכמאכן'. ער פלעגט ארום גיין צווישן די הייזער פון די רייכע מענטשן, ווען ער דערפריידט 
אים  האבן  זיי  וואס  עטליכע גרייצער  די  פון  און  קונצן,  זיינע אינטערסאנטע  מיט  הערצער  זייערע 

געגעבן האבן געהאט עפעס פרנסה.
יענק'ל האט 'אויפגעכאפט' דעם געוואלדיגן געלעגנהייט וואס האט זיך יעצט געמאכט פאר אים, ער 
האט גוט צוגעלייגט קאפ צו די ניגונים פון דער רב און ער האט זיך אנגעשטרענגט עס צוגעדענקען 

מיט אלע פיטשיווקעס.
דער יענק'ל האט נאכנישט געהאט אזעלעכע גוטע טעג ווי די טעג צווישן יום כיפור און סוכות פון 
יענע יאר. יענק'ל האט זיך ארום געדרייט צווישן די הייזער פון די פראג'ער עשירים און ער האט 
'מכלכל חיים' פון דער רב, ווען ער מאכט פונקט נאך יעדע נאט  אגאנצע צייט נאכגעמאכט דעם 

און יעדע קנייטש.
זיין פונקטליכע ארבעט האט צוגעברענגט צו א גרויסע געלעכטער צווישן די צוהערהער וואס האבן 
אים גוט באצאהלט אויף דעם. אין א קורצע צייט האט יענק'ל מצליח געווען צו זאמלען פאר זיך 
פאמיליע  געבענטשע  זיין  ברייטערהייט  שפייזן  געקענט  ער  האט  דעם  מיט  וואס  סומע  שיינע  א 
דורכאויס גאנץ חודש תשרי. זיין הארץ איז געווען פול מיט שבח והודאה פאר השי"ת אויף דעם 

וואס ער האט 'געשאנקען' דעם רב מיט אזא טאלאנט פון זינגען...
לכבוד די חול המועד טעג האט יענק'ל געוואלט צוריק באנייען זיינע 'פארשטעלונגען' ביי די רייכע 
אידן. אבער די ראשי הקהלה האבן זיך אויפגערעגט זעענדיג אין דעם א גרינגשעצונג אין דעם כבוד 

פון זייער הויכגעשעצטער רב.
יענק'ל וואס האט געציטערט ער זאל נישט פארלירן זיין פרנסה, איז שנעל אריבער צו דעם הויז 
ער  האט  תמימות  גרויסע  זיין  מיט  ציטערט.  ער  וואס  פון  אויסרעדן  זיך  ביהודה',  'נודע  דער  פון 
דערציילט פארן רב אז זיין גאנצע פאמיליע וואלט ווען געהונגערט אגאנץ יו"ט ווען פון הימל וואלט 
מען אים נישט צוגעשיקט דעם 'מכלכל חיים' פון דער רב, און יעצט ווילן די ראשי הקהלה אוועק 

נעמען זיין פרנסה...
דער רב האט מיט געדולד צוגעהערט די מאדנע געבעהט, און נאכדעם האט ער ארויסגענומען פון 
זיין טאש א שטיקל פאפיר, אויפגעשריבן אויף דעם עטליכע ווערטער און עס אריין געלייגט אין 
יענק'לס ציטערדיגע הענט, ווען ער זאגט אים אן אז אין יעדע פלאץ וואו ער וועט גיין זינגען זיין 

'מכלכל חיים' זאל ער ווייזן דעם צעטיל.
"אין די צעטיל", האט דער רב אים ערקלערט, "שטייט געשריבן אז דו מעגסט ווייטער זינגען מיין 

'מכלכל חיים' וואו און ווען דו ווילסט".
יענק'ל האט זיך באדאנקט פאר דעם רב פון טיפן הארץ. אויפן וועג ארויס האט ער אריינגעבליקט 
אין דעם צעטיל וואס ער האט געהאלטן אין זיין האנט, ווען ער איז נייגעריג צו וויסן וואס האט דער 

רב דארט געשריבן...
נישט מער פון זיבן ווערטער זענען געווען אויפגעשריבן אויף דעם:

"יכול יענק'ל לכלכל חייו ב'מכלכל חיים' שלי...", וואס איז טייטש, אז יענק'ל קען שפייזן זיין לעבן 
מיט מיין 'מכלכל חיים'.

'מקור ברוך [לגר"ב עפשטיין] ח"ג פרק כב 

א 'מכלכל חיים' וואס האט געשפייזט

די סיבות וואס צוליב זיי זענען מיר ראוי אויסגעלייזט ווערן
אין דעם פריערדיגן ארטיקל איז ערקלערט געווארן אז די גאולה איז א תנאי צו קענען מקיים זיין 
די תורה בשלימות, וועגן דעם ביים ענדע פון 'אהבה רבה' לייגן מיר צו א געבעהט אויף די גאולה: 

"מהר והבא עלינו ברכה ושלום מהרה, מארבע כנפות כל הארץ".

יעצט דארפן מיר ערקלערן פארוואס מיר זענען ראוי צו דעם, און צוויי סיבות דערמאנען מיר אויף 
דעם: א. "כי א-ל פועל ישועות אתה", ב. "ובנו בחרת מכל עם ולשון" וכו'.

איבער די קשר צווישן די צוויי סיבות צו די גאולה טרעפן מיר עטליכע וועגן אין די מפרשים:

כי א-ל פועל ישועות אתה
אונזערע  צוליב  אז  זיין  קען  עס  אז  ער,  ערקלערט  ישראל')  'אשי  בסידור  (הובא  יצחק'  'שיח  אין  א. 
מעשים זענען מיר נישט ראוי צו די גאולה, אבער דער אויבישטער ווערט אנגערופן 'א-ל' – וואס 
ד. מ. אז אלע כוחות ליגן אין זיין האנט, און צו דעם איז ער א 'פועל ישועות', ד.מ. אז ער אליין 
טוהט די ישועה און ער דארף נישט מ'זאל אים צוהעלפן (ראה ישעיה נט טז), וועגן דעם בעהטן מיר 
פון אים ער זאל אונז העלפן און אויסלייזן כאטש מיר 'העלפן' אים נישט צו מיט אונזערע מעשים.

ב. בדרך דרש ערקלערט דער בעל 'עטרת משה' פון מאקאווא (ענייני שבועות, עמ' קלז):

'פועל' לגבי אונז, אזוי ווי דער לשון אין תהלים (מד ב): "ּפַֹעל  דער אויבישטער איז כביכול ווי א 
ָּפַעְלָּת... ִּביֵמי ֶקֶדם", און אזוי ווי מיר זאגן ר"ה ביים דאווענען "וידע כל פעול כי אתה פעלתו"; און 
כאטש וואס מיר טרעפן אין הלכות פועלים אז א פועל קען צוריק ציעהן פון זיין ארבעט אינמיטן 
טאג (ב"מ י א), פון דעסוועגן ביי א 'דבר האבד' ד.מ. אזאך וואס ווערט שאדן און פארלוירן קען ער 
נישט חרטה האבן (שו"ע חו"מ שלג ג-ה), אזוי איז אויך לגבי אונז; אויב דער אויבישטער וועט חלילה 
דעם  וועגן  און  ווערן,  פארלוירן  באלד  מיר  וועלן  אויסלייזן,  אונז  הבטחה  זיין  פון  ציעהן  צוריק 

בעהטן מיר: העלף אונז "כי פועל ישועות אתה" – און מיר זענען ווי א 'דבר האבד'...

ג. נאך א וועג, בדרך רמז, שרייבט רבי חיים פלאג'י: עס איז גע'פסק'נט אז מ'טאר נישט ארויס גיין 
פון ארץ ישראל קיין חוץ לארץ, נאר אויב איינער מוטשעט זיך אין א"י מיט פרנסה – מעג ער יא 

(ראה רמב"ם מלכים ה ט).

דעריבער, נאך וואס מיר האבן געבעהטן: "ותוליכנו קוממיות לארצנו", לייגן מיר שוין צו א בקשה 
אויף די פרנסה: 'כי א-ל פועל ישועות אתה' – די ראשי תיבות פון 'פועל ישועות אתה' איז דער 
שם 'פא"י' וואס איז מרמז אויף דער פסוק "פותח את ידך", ווייל מיט דעם וואס דער אויבישטער 
וועט אונז צוגרייטן די פרנסה ברווח, וועלן מיר קיינמאל נישט דארפן פארלאזן דאס לאנד ('ארצות 

החיים', שער ח אות לג).

דא איז דאס פלאץ אנצייכענען אז די ראשי תיבות פון 'פועל ישועות אתה' זענען בגימטריה צ"א 
אזוי ווי די גימטריה פון 'אמן', דאס איז א רמז אז ענטפערן אמן מיט כוונה איז משפיע ישועות 

('נחל איתן' תרומה).

ובנו בחרת מכל עם ולשון
נאך א סיבה צו די גאולה איז: "ובנו בחרת מכל עם ולשון". מיר קענען דאס פארשטיין לויט וואס 
דער  פון  הרחמים  מדות  די  פון  איינס  אז  הי"ג)  המדה  (פ"א  דבורה'  'תומר  אין  שרייבט  רמ"ק  דער 
אויבישטער איז 'מימי קדם', און די טייטש פון די מידה, אז אויך אין די צייט וואס די אידן האבן 
געהאט  ליב  האט  ער  וואס  ליבשאפט  די  אויבישטער  דער  געדענקט  חלילה,  זכותים  קיין  נישט 
די אבות אין די פריערדיגע צייטן און אין זכות פון די אהבה העלפט ער זיי. און דאס בעהטן מיר 
דא: 'ובנו בחרת מכל עם ולשון' – געדענק די צייטן ווען דו האסט אונז אויסדערוועלט פון אלע 
אנדערע פעלקער, און צוליב דעם לייז אונז יעצט אויס כאטש מיר האבן נישט גענוג זכותים ('שיח 

יצחק' – 'אשי ישראל').

נאך א פשט שרייבט דער 'לחם רב': מיר דערמאנען וואס דער אויבישטער איז א פועל ישועות 
יעדע מינוט פאר אלע באשעפענישן, און פון דעסוועגן, פון צווישן די אלע פעלקער, זענען נאר 
מיר אויסדערוועלט געווארן אז מיר זאלן אים לויבן אויף דעם, און אין דעם זכות זאל אונז דער 

אויבישטער העלפן און אונז אויסלייזן.

כמים הפנים לפנים
א הארץ, איז  א געפיהל וואס ווערט ערוועקט אין  'אהבה' איז דאך  עס איז באקאנט די פראגע: 

וויאזוי קען מען צווינגען א מענטש ער זאל ליב האבן זיין באשעפער?

ַהָּפִנים  "ַּכַּמִים  יט):  (כז  משלי  אין  שטייט  עס  וואס  לויט  אייגער  עקיבא  רבי  גאון  דער  ענטפערט 
ַלָּפִנים ֵּכן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם", און רש"י ערקלערט (שם): "לפי מה שאדם יודע שחברו אוהבו כן הוא 

מראה לו פנים".

וויבאלד מיר ווייסן די געוואלדיגע ליבשאפט וואס דער אויבישטער האט אונז ליב, דעריבער קען 
מען אונז באפעלן מיר זאלן אים ליב האבן, ווייל 'כמים הפנים לפנים'. וועגן דעם זאגן מיר בעפאר 
קריאת שמע די ברכה 'הבוחר בעמו ישראל באהבה' – ביי שחרית, און 'אוהב עמו ישראל' – ביי 
מעריב, ווייל דורך דעם וואס מיר טוהן איינערקענען אז השי"ת האט אונז ליב, ווערט ערוועקט 

אין אונז הארץ א ליבשאפט צו אים 'כמים הפנים לפנים' ('מלין חדתין'- ואתחנן)

'הבוחר' איז א לשון הווה
דער טעם פארוואס מיר ענדיגן די ברכה מיט דעם נוסח: "הבוחר בעמו ישראל באהבה" מיט א 
די  ערוועקט  דאסניי  פון  ווערט  טאג  יעדן  תרמ"ג):  (בלק  אמת'  'שפת  דער  ערקלערט  הווה,  לשון 
זיין  מייחד  זענען  זיי  וואס  צייט  די  אין  ווען –  אידן,  די  צו  האט  באשעפער  דער  וואס  ליבשאפט 
אידן  די  ווי  אזוי  שמע.  קריאת  ליינען  ביים  שמים  מלכות  עול  דעם  זיך  אויף  נעמען  און  נאמען 
זענען יעדן טאג מקבל אויף זיך פון דאסניי זיין קעניגרייך, אזוי ווערט אויך יעדן טאג ערוועקט פון 

דאסניי די ליבשאפט פון השי"ת און אויך דאס וואס ער האט זיי אויסדערוועלט.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
די ברכה פון אהבה רבה (י')

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

לכל חיים'
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