
פרשת עקב

בס"ד

ענטפערן אמן פארווירקליכט די ברכה פונעם גוי
"ָּברּו ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים" (ז יד)

אין ירושלמי (ברכות ח ח) דרש'נט מען פון דער פסוק: "אמר רבי 
דעם  אויף  ענטפער   – געוואונטשן  דיר  האט  גוי  א  אויב  תנחום: 
מען  דארף  ָהַעִּמים'",  ִמָּכל  ִּתְהֶיה   ָּברּו' שטייט:  עס  ווייל  אמן, 

פארשטיין: ווי איז מרומז דאס ענטפערן אמן אין דעם פסוק?

זאגט רבינו יצחק הלוי פון די גדולי הראשונים אין זיין ספר 'פענח 
רזא': פון דעם וואס עס שטייט: 'ָּברּו ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים", און עס 
שטייט נישט 'תתברך מכל העמים', לערנען מיר אז דער קיום פון 
די ברכה איז אנגעהאנגען אין אונז – מיט דעם וואס מיר וועלן עס 

פארווירקליכן מיטן ענטפערן אמן.

מיט דעם יסוד קענען מיר פארשטיין וואס דער מדרש זאגט (ב"ר 
ס יג): "פארוואס איז רבקה נישט געהאלפן געווארן מיט קינדער 
זאלן  פעלקער  די  כדי  איר?  אויף  האט געדאוונט  יצחק  ווען  ביז 
האבן  זיי  [=וואס  אויפגעטוהן"  האט  תפילה  אונזער  זאגן:  נישט 
איר געוואונטשן (בראשית כד ס): "ֲאחֵֹתנּו ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה"]. 
לכאורה, דער מדרש איז אזויווי א סתירה צו דאס וואס עס שטייט 
אין ירושלמי אז מ'דארף ענטפערן 'אמן' אויף א ברכה פון א גוי. 
אבער לויט די ערקלערונג פונעם 'פענח רזא' איז פארענטפערט: 
דעם  פון  אמן  די  אין  אנגעהאנגען  אין  גוי  פונעם  ברכה  די  ווייל 
איד, און עס איז באקאנט 'גדול העונה אמן יותר מהמברך' (ברכות 
"תפילתי  זאגן:  קענען  נישט  וועט  גוי  דער  אז  אויס  קומט  ב),  נג 

עשתה פרות".

וואס  דעם  פון  לערנען  זיך  מיר  קענען  יסוד  דער  אויף  רמז  א 
ָעָקר   ְב ִיְהֶיה  א  ָהַעִּמים -  ִמָּכל  ִּתְהֶיה   נאנט: "ָּברּו שטייט  עס 
טוהן  וואס  די  זענען  מיר  אז  אפלערנען  זיך  זאלן  מיר  ַוֲעָקָרה"; 
מיר  וואס  דעם  דורך  פעלקער  די  פון  ברכה  די  פארווירקליכן 
אזוי  ועקרה –  עקר  בך  יהיה  לא  דעם,  צוליב  און  אמן,  ענטפערן 
ווי עס איז געווען ביי רבקה, אז יצחק האט געדארפט דאווענען 
האט  תפילה  'אונזער  זאגן:  נישט  זאלן  גוים  די  אז  כדי  איר  אויף 

'כסף נבחר'; 'נחלת יעקב יהושע'אויפגעטוהן'.

לא יהיה בך עקר – 
וואס האט קיינמאל נישט קיין קינדער

"א ִיְהֶיה ְב ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוִבְבֶהְמֶּת" (ז יד)

יצחק:  רבי  "אמר  געברענגט:  ווערט  א)  (סד  יבמות  מסכת  אין 
דער  ווייל  קינדערלאז?  געווען  אבות  די  זענען  פארוואס 
איז  לכאורה  צדיקים",  די  פון  תפילה  די  צו  גלוסט  איבישטער 
צדיקים  די  פאר  צוגעזאגט  דא  שוין  דאך  האט  השי"ת  שווער: 
וואס זענען מקיים די תורה אז עס וועט נישט זיין צווישן זיי א 

עקר צי א עקרה?

נאר כדי דאס צו פארענטפערן האט רש"י דא געטייטש: "א ִיְהֶיה 
ְב ָעָקר - שאינו מוליד", ד.מ.: עס וועט נישט צווישן כלל ישראל 
אזא איינער וואס וועט קיינמאל נישט האבן קיין קינדער, אבער 
די  ווי  זיין  וועלן  וואס  אזעלעכע  אידן  די  צווישן  זיין  וועלן  עס 
אבות הק' וואס השי"ת האט געגלוסט צו זייערע תפילות און נאכן 

דאווענען זענען זיי געהאלפן געווארן מיט קינדער.
'ילקוט האורים'

די מאה ברכות ראטעוועט פון קראנקהייטן
"ְוֵהִסיר ה' ִמְּמ ָּכל חִֹלי" (ז טו)

דוד  אז  שרייבט  מו)  (או"ח  טור  דער  וואס  באקאנט  איז  עס 

טאג,  יעדן  ברכות  מאה  זאגן  צו  געווען  מתקן  האט  ע"ה  המלך 
אין  געווען  איז  וואס  מגיפה  די  אפגעשטעלט  ער  האט  אזוי  און 
הונדערט  געשטארבן  טאג  יעדן  זענען  דעם  צוליב  און  צייט  זיין 

יונגע מענטשן.

א רמז אויף דעם קען מען זיך לערנען פון דער פסוק: "ְוֵהִסיר ה'... 
ָּכל חִֹלי" – אין זכות פון "ִמְּמ" (וואס איז בגימטריה 100) ברכות וואס 

'זכרון שמואל'ענק וועלן זאגן יעדן טאג.

מצוה גוררת מצוה
"ָּכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות" (ח א)

טייטש רבי מרדכי הכהן פון צפת דער בעל 'שפתי כהן':

כאטש וואס מיר זענען נצטווה געווארן אויף תרי"ג מצוות דאך 
לערנען  צו  אונז  יחיד,  בלשון  ַהִּמְצָוה" -  תורה "ָּכל  די  אן  כאפט 
די  נאר  מקיים  צו  מענטש  א  פון  בעהט  אויבישטער  דער  אז 
ער  איז  אזוי  און  זיין,  מקיים  יעצט  דארף  ער  וואס  מצוה  איין 
פארזיכערט אז נאכדעם וועט ער מקיים זיין אלע מצוות, אזוי ווי 

חז"ל זאגן (אבות ד ב): "מצוה גוררת מצוה".

לויט דעם יסוד ערקלערט דער 'שפתי כהן' דער טעם פארוואס 
מ'האט קובע געווען ביי די נוסח פון די ברכות המצוות צו זאגן: 
ברכה  די  וואס  כאטש  רבים,  בלשון   - במצוותיו"  קדשנו  "אשר 
לערנען  זיך  זאלן  מיר  כדי  מצוה;  איין  אויף  נאר  זיך  באציהט 
קען  זיין  צו  דארף  עס  ווי  געטוהן  ווערט  וואס  מצוה  איין  אז 

צוברענגען דעם מענטש צו מקיים זיין אלע מצוות.

דאס באקומען איז אנגעהאנגען אין די ברכה
ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַהֹּטָבה  ָהָאֶרץ  ַעל   ֶהיֱא ה'  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת  "ְוָאַכְלָּת 

ָל" (ח י)

די  צווישן  סתירה  א  חכמים  די  פרעגן  א)  (לה  ברכות  מסכת  אין 
ּוְמלֹוָאּה",  ָהָאֶרץ  "ַלה'  א):  כד  (תהלים  שטייט  איינמאל  פסוקים: 
ָאָדם".  ִלְבֵני  ָנַתן  "ְוָהָאֶרץ  טז):  קטו  (תהלים  שטייט  איינמאל  און 
ענטפערן זיי: "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה" – ביז ווען דער מענטש זאגט 
זאגן  נאכן  איז   – ָאָדם"  ִלְבֵני  ָנַתן  "ְוָהָאֶרץ  עסן,  די  אויף  ברכה  א 

די ברכה.

גדולי  די  פון  פיגו  עזריה  רבי  הגאון  זאגט  גמרא  די  אויף  רמז  א 
"ּוֵבַרְכָּת  וועסטו:  ְוָׂשָבְעָּת"  "ְוָאַכְלָּת  פאר:  אויב  איטאליע:  חכמי 
ֶאת ה' ֱאֶהי", אויב אזוי וועסטו זוכה זיין אז עס ווערט ביי דיר 

."מקויים ווערן: "ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל
'בינה לעתים' סוף דרוש לד

דער אויבישטער איז ווי א 'שואל' אויף די ברכות
"ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאקֶי ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ" (י יב)

עס איז באקאנט די וואונדער פון דער גאון בעל "נודע ביהודה" 
"ׁשֵֹאל  לשון  דאס  תורה  די  זאגט  פארוואס  ב):  לג  ברכות  (צל"ח 

ֵמִעָּמ", און נישט 'דורש' אדער 'מצוה'?
ענטפערט אויף דעם דער גאון רבי אליעזר בן דוד ראש מוסדות 

'אור האמת' אין אלעד א וואונדערליכער תירוץ:
אז  פסוק  דער  פון  מאיר  רבי  דרש'נט  ב)  (מג  מנחות  מסכת  אין 
מ'דארף זאגן יעדן טאג מאה ברכות, ווי עס וואלט ווען געשטאנען 
אין פסוק: "מאה ה' אלוקיך שואל מעמך". און עס איז באקאנט 
אז די געוואלדיגע שפע וואס קומט אראפ יעדן טאג פון הימל איז 
אין זכות פון זאגן די ברכות און ענטפערן אויף זיי אמן (ראה זוהר 

וילך רפה ב; 'כד הקמח' ערך ברכה ועוד).

קומט אויס אז דער אויבישטער איז ווי א 'שואל' אקעגן די ברכות 
וואס מיר לויבן אים; אזוי ווי א 'שואל' גיט צוריק פאר'ן באלעבאס 
וואס ער האט געבארגט, אזוי אויך דער אויבישטער – אויף יעדע 
א  צוריק  אונז  ער  גיט  אים,  פאר  זאגן  מיר  וואס  אמן  און  ברכה 

שפע פון ברכה און הצלחה.

דעם אויבערשטנ'ס גרויסקייט אין אן קיין ענדע
"ִּכי ה' ֱאקֵיֶכם הּוא ֱאקֵי ָהֱאקִים ַוֲאֹדֵני ָהֲאדִֹנים ָהֵא-ל ַהָּגדֹל ַהִּגּבֹר 

ְוַהּנֹוָרא" (י יז)

פנחס  רבי  פון  קערפער  הייליגע  די  אריינגעלייגט  מ'האט  ווען 
פון  משה  רבי  זוהן  זיין  פלוצלינג  האט  קבר,  אין  קאריצער 
סלאוויטא אנגעהויבן צו וויינען זייער ביטערליך, ווען זיין ברודער 
אים  ער  האט  געזעהן  עס  האט  זאסלעב  פון  שמשון  יעקב  רבי 
געפרעגט וואס איז די באדייט פון די ביטערע געוויין. האט רבי 
וואס  דעם  אויף  ציטער  פון  וויין  'איך  געענטפערט:  אים  משה 
מלך  פארן  וחשבון  דין  א  אפגעבן  יעצט  דארף  טאטע  אונזער 

מלכי המלכים'.

זיך  שמשון  יעקב  רבי  האט   – זיך?!'  זארגסטו  אים  'אויף 
געוואונדערט, 'ער איז דאך געווען גאר גרויס!'

אויבישטער  דער  'אבער  געזאגט,  משה  רבי  האט  אזוי' –  'טאקע 
איז מער גרעסער, אויב אזוי וויאזוי וועל איך נישט ציטערן?!'

'רבי פנחס מקוריץ' עמ' 19

קרבת ה' ברענגט צו אים צו לויבן
"הּוא ְתִהָּלְת ְוהּוא ֱאקֶי" (י כא)

דער רבי ר' ברוך פון מעזיבוש טייטש דעם פסוק אהין און צוריק:

וועסטו  אויבירשטן,  דעם  לויב'טס  דו  מער  ווי   –  "ְתִהָּלְת "הּוא 
זוכה זיין צו: "ְוהּוא ֱאקֶי" – צו משיג זיין אלוקותו יתברך. און 
פארקערט; ווי מער ס'וועט זיין "ְוהּוא ֱאקֶי" – אז דו וועסט זיך 
דערנענטערן צום באשעפער, אזוי וועט זיין "הּוא ְתִהָּלְת" – עס 

וועט נתעורר ווערן אין דיר דער רצון אים צו לויבן שטענדיג.
'בוצינא דנהורא'

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
פונעם גוי ה

פע ם

מאה ברכות און אמן
"ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאקֶי ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ" (י יב)

מאיר  רבי  דא  פון  דרש'נט  ב)  (מג  מנחות  מסכת  אין 
 - ('מה'  ברכות  מאה  די  טאג  יעדן  זאגן  צו  חיוב  דעם 
געברענגט  ווערט  הקדושים  ספרים  אין  און  'מאה'). 
דעם  אויף  געענטפערט  מ'האט  וואס  ברכה  א  נאר  אז 
און  ברכה,  מושלם'דיגע  א  ווי  גערעכנט  ווערט  'אמן' 
ס'איז אינטערעסאנט אז אויך די ענין פון ענטפערן אמן 
אויף די ברכות איז מרומז אין דער פסוק, ווייל עס איז 
שמות  צוויי  די  פון  בגימטריה  איז  'אמן'  אז  באקאנט 
'הוי"ה' און 'אדנ"י', און ביי אונזער פסוק שטייט די צוויי 
שמות 'הוי"ה אלה-יך' וואס אויך זיי זענען גימטריה 'אמן' 
א  זאגט  וואס  דער  אז  ראי'  א  דא  פון  איז  הכולל),  (עם 
ברכה זאל זארגן שיענו אמן לברכותיו [מ'זאל ענטפערן 

אמן אויף זיינע ברכות] – די ראשי תיבות פון "ׁשֵֹאל".

'ספר הגימטריאות הישן' עמ' מח

א ערליכער איד אין די סאטמארער קהילה אין אמעריקא 
האט זייער מהדר געווען צו ענטפערן אמן  און ער פלעגט זיך אויך אויפהאלטן

 אין שוהל א לענגערע צייט כדי צו קענען ענטפערן אמן אויף די ברכות.
ווען ער איז נפטר געווארן אין די עלטער פון איין און ניינציג יאר 
(וואס אין יענע יארן האט עס געהייסן גאר א גרויסע אריכות ימים)

האט זיין רבי הרה"ק רבי יואל פון סאטמאר געזאגט אויף אים:
ענק זאלן וויסן אז דער נפטר האט מאריך ימים געווען 

ביז צו די עלטער פון איין און ניינציג – וואס איז גימטריה אמן
וויל ער האט מקפיד געווען צו ענטפערן אמן, און חז"ל זאגן (ברכות מז א):

"כל המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו"
(דערציילט דורך איינער פון די צוהערהער).

זקן בא בימים
אריכות ימים

אין זכות פון אמן
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יאר  אין  ווינטער  אום  פאסירט  האט  דאס 
די  אז  געראכטן  נישט  זיך  האט  קיינער  תשמ"ו. 
געווענליכע טעלעפאן רוף וואס איז אנגעקומען 
אין  ישיבה  ראש  א  ש.  הרב  צו  אוונט  יענעם 
ברוקלין,  אין  ישיבות  חשוב'ע  די  פון  איינע 
גאנצע  א  פון  עתיד  דעם  טוישן  אינגאנצן  וועט 

משפחה.
'אין די הויז א קעגן מיין שטוב', האט דערציילט 
ביז  'האבן  ש.,  הרב  פאר  פריינד  גוטער  דער 
יעצט געוואוינט א יונגע פאר-פאלק וואס זייער 
באליבטע  און  טייערע  פ.,  איז  נאמען  פאמיליע 
זיי  זענען  אויס  זעהט  עס  ווי  וואס  מענטשן 
און  שנשבו'  'תינוקות  ווי  געווארן  ערצויגן 
די  קאסטן  צו  געווען  זוכה  נישט  ליידער  האבן 

ליכטיגקייט פון די תורה.
זיך  זיי  ציעהן  געהערט  האב  איך  וואס  לויט 
דיר  ביי  וואוינען  צו  טעג  נאנטע  די  אין  אריבער 
אין געגנט, אפשר קענסטו זיך פארבינדן מיט זיי 

און זיי מקרב זיין צו די דרך התורה?!'
אזעלעכע  צו  געוואוינט  געווען  איז  ש.  הרב 
ער  וואס  יאר  עטליכע  שוין  קאל'ס.  טעלעפאן 
טוהט אסאך אין דעם תחום פון קירוב רחוקים. 
אויך יעצט האט ער עס אנגענומען, און אין דעם 
באמערקט  האט  ער  וואס  געלעגנהייט  ערשטן 
דעם יונגן מיסטער פ. האט ער שנעל אנגעהויבן 
פריינדליכע  א  און  קורצע  א  אים  צו  רעדן  צו 
איינגעלאדנט  ער  האט  ענדע  אין  וואס  שמועס, 
די פאר-פאלק צו זיך אויף די סעודה פון פרייטיג 

צו נאכט'ס.
צו  אן  אנגענומען  זיי  האבן  איינלאדענונג  די 
די  האבן  לאנג  פון  שוין  מאל.  צוויי  טראכטן 
פון  טעם  דעם  קאסטן  געוואלט  פ.  פאר-פאלק 

א אמת'דיגע שבת.
אין דעם קומענדיגן פרייטיג צו נאכט'ס זענען די 
ש.  הרב  פון  הויז  די  צו  אנגעקומען  פאר-פאלק 
שטארקע  א  ארויס  שרייט  פנים  זייער  פון  ווען 
סעודה  די  פון  לויף  אין  איבערגענומענקייט. 
זיך  האנדלט  עס  אז  איינגעזעהן  ש.  הרב  האט 
שטארקע  א  מיט  מענטשן,  אינטעליגענטע  פון 
דארשט  שטארקע  א  און  געפיהל  אידישע 
זענען  אזוי  און  ידיעות.  זייערע  פארמערן  צו 
צווישן  באציאונגען  נאנטע  געווארן  געוועבט 
פאמיליע ש. מיט די יונגע פאמיליע פ., און אויך 
פון  הויז  די  אין  פאר-פאלק  די  פון  באזוכן  די 

פאמיליע ש. איז געווארן מער און מער.
זיך  ש.  הרב  האט  באזוכן  די  פון  איינס  אין 
פארשלאג:  א  מיט  פאר-פאלק  די  צו  געוואנדן 
געדאנק  דעם  אויף  מיינונג  ענקער  איז  'וואס 
א  אין  טעג  עטליכע  א  אויף  גיין  זאלן  ענק  אז 
שמח'  'אור  ישיבה  די  וואס  'קעמפ'  ספעציעלן 
א  פון  זיך  רעדט  עס  מאנסי?!  אין  צו  שטעלט 
קעמפ וואס איז ספעציעל פאר די וואס פעהלט 
זיי וויסנשאפט אין אידישקייט, איך בין זיכער אז 
ענק וועלן הנאה האבן פון די סארט שיעורים און 
וועט  עס  און  דא,  איז  דארט  וואס  גייסט  די  פון 

ענק רייך מאכן ענקערע גייסטישע אוצרות'.
די פאר-פאלק האבן באלד צוגעשטימט.

דער וואונדערליכער וואך וואס איז שנעל אדורך 
האט אויף זיי איבער געלאזט א אומפארגעסליכן 
זיך  האט  עס  אז  געשפירט  האבן  זיי  רושם. 
געעפענט פאר זיי די טויערן פון פארשטאנד, און 
ווי  באשלאסן  ביידע  זיי  האבן  אהיים  וועג  אויפן 
שנעלער צוריק גיין צו די ווארימע היכל פון די 
ישיבה 'אור שמח', דאס מאל אויף אביסל מער א 

לענגערע תקופה.
פ.  מיסטער  האט  נאכדעם  צייט  שטיקל  א 
גיין  ארויס  וויל  ער  אז  הבית  בעל  זיין  געמאלדן 
פון זיין ארבעט ביי אים. ביז א קורצע צייט האבן 
די פאר-פאלק זיך אריבער געצויגן קיין מאנסי, 
דארט האבן זיי זיך זייער שנעל איינגעארדנט אין 
די דארטיגע קהילה, ווען מארק פ. וואס איז שוין 
געווען א געהעריגער תלמיד אין 'אור שמח', איז 
אים  מ'האט  וואס  נאמען  אידישן  דיין  צו  צוריק 
גערופן ביים ברית - 'משה דוד', און אויך זיין פרוי 
מ'האט  וואס  נאמען  אידישע  איר  צו  צוריק  איז 

איר א נאמען געגעבן נאך איר באבע.
*

צוויי יאר נאכדעם האט משה דוד אנגעקלאפט 
אויפן טיר פון הרב ש. אין ברוקלין און געבעהטן 

אז ער וויל זיך אויסגיסן זיין הארץ פאר אים:
וואס  עלטערן  מיינע  ווייסט,  רב  דער  ווי  'אזוי 
געגנט  ארטאדאקסיטשן  א  פון  געקומען  זענען 
האבן געוואלט אויסמעקן זייער פארגאנגענהייט, 
דעריבער פון מיין יוגנט האבן זיי אריין געגבן אין 
זייערע  קרובים,  אונזערע  אז  געפיהל  די  מיר 
מאדנע  זענען  שוועסטער'ס  און  ברודער'ס 
אויפגעואקסן  איך  בין  אזוי  און  פארשוינען. 
געווארן מיט א שלעכטע בליק צו מיינע אידישע 

קרובים אן איך זאל זוכה זיין זיי צו קענען.
געווען  זוכה  האב  איך  וואס  נאך  טאג,  צו  היינט 
צו אנטפלעקן מיין אידישקייט פון דאסניי, וויל 
מיינע  פון  עטליכע  טרעפן  שטארק  זייער  איך 
קיין  נישט  אינגאנצן  האב  איך  אבער  קרובים, 
אנונג ווער זיי זענען און ווי זיי וואוינען. וואס איך 
חשובער  א  פארהאן  איז  זיי  צווישן  אז  יא,  ווייס 
זיין  וואס  פארק  בארא  אין  וואוינט  וואס  רבי 
צווישן  פארבינדן  קענסטו  אפשר  איז...  נאמען 

אונז כדי מיר זאלן זיך קענען טרעפן?!'
הרב ש. ווי אייביג האט זיך געפריידט צו העלפן. 
אלטן  דעם  צו  אנגערופן  ער  האט  פלאץ  אויפן 
רבי'ן, וואס פון זיין זייט האט ער באלד געזאגט 
הויז,  זיין  אין  אויפנעמען  זיי  גרייט  איז  ער  אז 
פארשטאנען  קלאר  נאכנישט  האט  ער  כאטש 

וויאזוי זיי זענען קרובים.

פאר-פאלק  די  זענען  סוכות  המועד  חול  אום 
וואוינונג.  רבי'נס  דעם  צו  געווארן  איינגעלאדנט 
ווי געראכטן איז די באגעגעניש געווען פול מיט 
זיך  האט  רבי  דער  ווארעמקייט,  און  געפיהל 
זייער געפריידט צו הערן אז זיינע ווייטע קרובים 
און  לעבן,  אידישן  א  צו  געקומען  צוריק  זענען 
זייער  זיך  האבן  זייט  זייער  פון  פאר-פאלק  די 
חשוב'ן  און  ספעציעלן  אזא  האבן  צו  געפריידט 

רב אין זייער משפחה.
אין לויף פון די שמועס האט דער רבי דערציילט 
זייער  פון  אפשטאם  די  איבער  דוד  משה  פאר 
חשובע  א  פון  געשטאמט  האבן  וואס  משפחה 

רבני'שע משפחה אין אונגארן.
משה  איז  שמועס  די  אינמיטן  פלוצלינג, 
דער  ווי  זעהן  צו  געווארן  איבערראשט  דוד 
געדאנקען,  זיינע  אין  איין  זינקט  רבי  עלטערער 
ווען טרערן רינען פון זיינע אויגן אויף זיין שיינע 
וואס  שווייגעניש  געדעכטע  די  בארד.  ווייסע 
עטליכע  נאך  איז  צימער  אין  געהערשט  האט 
האט  רבי  דער  ווען  געווארן  געשטערט  מינוט 
ביזסט  'דו  התרגשות:  מיט  געפרעגט  מיטאמאל 

דער משה דוד וואס איז געבוירן אין בראנקס?'
'יא' – האט געענטפערט דער פארוואונדערטער 
איז  וואו  פון  נישט  פארשטייט  ער  גאסט, 

געקומען צו אים אזא פראגע.
יארן  אסאך  צו  צוריק  רבי  דער  איז  מיטאמאל 
פריער, פון קליינע חלקים אין זיינע זכרונות איז 
געווארן א גאנצע בילד, און ער האט אנגעהויבן 

צו דערציילן:
טאטע  דיין  האט  ברית,  דיין  פאר  נאכט  'א 
זיין  זאל  איך  אז  געבעהטן  און  געקלינגען  מיך 
האט  יארן  יענע  אין  ברית.  דיין  ביי  סנדק  דער 
קיין  אנגעהאלטן  נישט  משפחה  די  פון  קיינער 
זיך  האט  וואס  טאטע  דיין  מיט  פארבינדונגען 
שטארק דערווייטערט פון די תורה'דיגע וועלט. 
אונז  פון  קיינעם  ער  האט  חתונה  זיין  צו  אויך 
האב  איך  ווען  דעם  וועגן  איינגעלאדנט.  נישט 
קאל  טעלעפאון  איבערראשנדן  דעם  באקומען 
אז  געזאגט  מיר  געפיהל  אינערליכער  מיין  האט 
איך זאל עס אפזאגן. וואספארא נוצן וועט ארויס 

קומען אז איך וועל דארט ערשיינען...
מיר,  צו  געטראכט  איך  האב  דעמאלטס  אבער 
אז אויך אויב דער פאטער פונעם קינד איז נישט 
איך  וועל  קומען,  אים  צוליב  זאל  איך  אז  ווערד 
ווייסט  ווער  קינד.  געבוירן  ניי  דעם  צוליב  גיין 
אפשר די תפילה וואס איך וועל דאווענען אויף 
אים ווען ער וועט זיין אויף מיין שויס ביים ברית 
וועט אים ביישטיין אז אין לויף פון די יארן וועט 

ער אויסוואקסן א ערליכער איד.
אהין  בין  איך  געטוהן.  אזוי  טאקע  האב  איך 
געגאנגען צוליב דיר, משה דוד, און ווען איך האב 
דיך געהאלטן אויף מיינע הענט האב איך נישט 
מיינע  פון  געפיהלן:  מיינע  איינהאלטן  געקענט 
אויפהער,  קיין  אן  טרערן  גערינען  זענען  אויגן 
גאנצע  מיין  מיט  דיר  פאר  געדאוונט  האב  איך 
הארץ אז דו זאלסט זוכה זיין צו אויסוואקסן א 

ערליכער איד.
די  דעמאלטס.  פון  אדורך  זענען  יארן  אסאך 
מיר,  פון  געווארן  פארגעסן  איז  מעשה  גאנצע 
אבער ווען דו ביזסט געקומען צו מיר ווי אין א 
פארגעשטעלט  זיך  האסט  דו  ווען  באלד  חלום, 
אויפגעוועקט  עפעס  זיך  האט  דוד'  'משה  אלץ 
אין מיינע זכרונות, און צוביסלעך זעה איך טאקע 
אז דו ביזסט דער יונגל וואס אויף אים האב איך 
צוואנציג  און  אכט  פאר  טרערן  מיט  געדאוונט 

יאר.
פון  אויפגעשטאנען  רבי  דער  איז  רעדן  אינמיטן 
ספרים  דער  צו  צוגעגאנגען  איז  ער  פלאץ,  זיין 
א  דארט  פון  ארויסגענומען  האט  און  שאפע 
אלטע באנד מסכת שבת, ער האט אויפגעמישט 
משה  פאר  אויפליינען  צו  אנגעהויבן  האט  און 
פון  הגהות  די  פון  אותיות  קליינע  די  פון  דוד 
(שבת  גריידיץ  פון  גוטמאכער  אליהו  רבי  הגאון 

קל א):

דעם  גוטמאכער  הרב  ברענגט  אנהויב  אין 
וואונדערליכע סגולה פונעם 'עוללות אפרים' (סי' 
תטו) אז אויב א מענטש וואס איז אנוועזנד ביים 
ברית וועט דאווענען אין די צייט וואס דאס קינד 
וויינט פון די ווייטאג פון די ברית – א הייליגע און 
ריינע געוויין וואס גייט ארויף אין הימל אן קיין 
שטערונגען, וועט זיין תפילה ארויף גיין צוזאמען 
מיט די געוויין פונעם קינד אן קיין אפהאלט און 

עס וועט אנגענומען ווערן לרחמים ולרצון.
ברענגט  ווערטער  זיינע  פון  פארזעצונג  די  אין 
די  פון  דעם  אויף  רמז  א  גריידיץ  פון  רב  דער 
געזאגט  איז  וואס  קאפיטל  פונעם  פסוקים 
ָׁשַמע  "ִּכי  ט-י):  ו  (תהלים  ברית  א  אויף  געווארן 
ה' קֹול ִּבְכִיי - ָׁשַמע ה' ְּתִחָּנִתי ה' ְּתִפָּלִתי ִיָּקח" – 
ווען דער אויבישטער הערט צו די געוויין פונעם 
די  פון  געבעהט  די  צו  אויך  ער  הערט  קינד, 

אנוועזנדע און נעמט אן זייערע תפילות.
תפילה  מיין  האט  יאר  צוואנציג  און  'אכט 
געענדיגט  רבי  דער  האט   – הימל'  אין  געווארט 
טאג  היינטיגן  'ביזן  התרגשות,  מיט  רייד  זיינע 
עס  וויאזוי  זעהן  צו  געווען  זוכה  האב  איך  וואס 
שטייט  מיר  פאר  ווען  פארווירקליכט,  ווערט 
יענער קינד אלץ א בן תורה און האט א אידישע 

משפחה צו באוואונדערן'.
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א תפילה וואס האט אויפגעטוהן נאך אכט און צוואנציג יאר

ווערן,  בטל  וועלן  'שירות'  אלע  ווייל  געזאנג,  א  מיט  זאגן  מען  דארף  לתודה  מזמור  קאפיטל  "דער 
אויסער דער קאפיטל מזמור לתודה" (שולחן ערוך או"ח נא ט)

בעפאר 'יהי כבוד' זאגן מיר דעם קאפיטל 'מזמור לתודה' (תהלים ק). דער קאפיטל איז מיוחס צו משה 
רבינו ע"ה, אזוי ווי עס שטייט אין ירושלמי (שבועות א ח): רבי תנחומא זאגט אין נאמען פון ריש לקיש: 
צו  אנגעהויבן  ער  האט  כא)  טז  (ויקרא  ָעָליו"  משה: "ְוִהְתַוָּדה  פאר  געזאגט  האט  אויבישטער  דער  ווען 
זאגן: "מזמור לתודה" ['תודה' איז א לשון וידוי, און משה רבינו האט געלויבט אויף דעם וואס דער 

אויבישטער נעמט אן די וידוי ('פני משה' שם)].
אין 'מזמור לתודה' זענען פארהאן פערציג ווערטער אקעגן די פערציג חלות וואס מ'ברענגט צוזאמען 
מיטן קרבן תודה. דעריבער פירט מען זיך עס צוזאגן נאר אינמיטן וואך און נישט אום שבת און יום 

טוב, ווייל א קרבן תודה איז נישט דוחה שבת און יום טוב.
אקעגן די קרבן תודה

דער לבוש שרייבט (או"ח נא ז): מזמור לתודה דארף מען צוזאגן מיט א געזאנג, ווייל עס איז א שיינע 
לויב וואס מ'האט עס געזאגט ביי אלע קרבנות תודה ווען מ'האט זיי מקריב געווען, כדי צו לויבן און 

דאנקען דעם אויבערשטן אויף אלעס גוטס וואס ער האט מיט אונז געטוהן.
כאטש וואס דער עיקר תקנה פון זאגן 'מזמור לתודה' איז אקעגן דעם קרבן תודה האט מען עס מתקן 
געווען צוזאגן יעדן טאג – אויך ווען דער מענטש איז נישט מחויב מיט א קרבן תודה. און דער טעם 
פון דעם שרייבן די מפרשים (קב הישר פ"ח וראה עוד באבודרהם) ווייל חז"ל זאגן דאך (נדה לא א): 'אין בעל 
הנס מכיר בניסו', יעדן טאג פאסירט מיט אונז אסאך געוואלדיגע ניסים וואס מיר כאפן נישט אויף, און 

אויף דעם ליגט אויף אונז א חוב צו ברענגען א קרבן תודה.
און עס שטייט שוין אין מדרש אויף דעם ענין (מדרש תהלים קו עי"ש עוד): 'ַרּבֹות ָעִׂשיָת ַאָּתה ה' ֱאקַי 
ונפלאות  נסים  אסאך  עשית?  רבות  פון:  כוונה  די  איז  וואס  ו);  מ  (תהלים  ֵאֵלינּו'   ּוַמְחְׁשבֶֹתי  ִנְפְלאֶֹתי

טוהסטו מיט אונז יעדן טאג, און דער מענטש ווייסט נישט".
עבדו את ה' בשמחה

א חשובער חלק פון עבודת ה' איז דער חיוב עס צוטוהן שמחה, אזוי ווי דער רמב"ם שרייבט (לולב ח 
טו): "די שמחה וואס דער מענטש פריידט זיך ביים טוהן א מצוה און ליב האבן דעם באשעפער וואס 
האט זיי באפוילן, איז א גרויסע עבודה. און ווער עס האלט זיך אפ פון די שמחה איז ראוי אז ער זאל 
בשמחה  אלקיך  ה'  את  עבדת  לא  אשר  'תחת  מז):  כח  (דברים  שטייט  עס  ווי  אזוי  ווערן,  געשטראפט 

ובטוב לבב'".
און דער רבינו בחיי שרייבט (עה"ת פר' נשא): "די פרייד ביים טוהן די מצוות איז א מצוה פאר זיך, און 
אנגערופן  ווערט  מצוה  די  אויף  שמחה  די  אויך  אזוי  יתברך,  השם  צו  עבודה  א  איז  מצוה  די  ווי  אזוי 
'עבודה', און דאס איז וואס עס שטייט: 'עבדו את ה' בשמחה'... ווייל די שמחה איז די שלימות פון די 
עבודה. און דאס איז די ענין פון זינגען אין בית המקדש און אין משכן מיט די מויל און מיט א כלי, ווייל 

דאס ברענגט צו דעם מענטש צו שמחה".
אין דעם ענין דערציילט מען א וואונדערליכער מעשה אויף רבי לייב פון טעלז, א גאר דערהויבענער 
צדיק פון די תלמידי הגר"א וואס זיין גרויסער רבי האט אויף אים געזאגט אז 'ער איז נישט בגדר אדם 

נאר בגדר מלאך':
פון מאל צו מאל פלעגן אריבער גיין גרופעס פון זעלנער דורך די שטאט טעלז, דעמאלטס האבן זיך 
די איינוואוינער באהאלטן כדי די סאלדאטן זאלן זיי נישט נעמען אלץ 'וועג ווייזער'ס'. אין איינס פון די 
פעלער זענען די סאלדאטן אריין אין בית המדרש זוכנדיג א וועג ווייזער, און זיי האבן געטראפן דעם 
רבי לייב ווען ער איז אנגעטוהן מיט טלית און תפילין און לערנט פלייסיג. זיי האבן אים מיטגענומען, 
און רבי לייב איז טאקע מיט זיי מיטגעגאנגען ווען ער טראגט מיט א ספר אונטער זיין ארעם און זיין 

מויל הערט נישט אויף פון צו חזר'ן.
לאנגע שעה'ן זענען די זעלנער נאכגעגאנגען דעם רבי לייב, און ווען עס איז אנגעקומען די צייט פון 
די  פון  אוועק  גייט  לייב  רבי  אזוי  ווי  זעהן  צו  געווארן  פארוואונדערט  זיי  זענען  מנחה  דאווענען  צו 
אויסגעטרויטענע וועג און גייט אריין צווישן די ביימער אין וואלד אריין. זעהנדיג אז ער איז א הייליגער 
מענטש זענען די סאלדאטן אים נאכגעגאנגען, אויך דער אפיציר וואס האט זיי באגלייט פון די אנדערע 

זייט איז זיי נאכגעגאנגען, וועלנדיג זעהן וואס וויל רבי לייב טוהן אינמיטן די וואלד.
אט האט זיך רבי לייב אפגעשטעלט נעבן א קוואל וואסער וואס האט געשטראמט אונטער א ברייטער 
אויך  געפיהל.  גרויס  מיט  מנחה  דאווענען  געשטעלט  זיך  און  הענט  די  געוואשן  זיך  האט  ער  בוים, 
יעצט זענען די סאלדאטן מיטן אפיציר שטיל געווען און זיי האבן אים נישט געשטערט; זיי האבן אים 
באטראכט מיט וואונדער זיין פנים וואס שיינט פון שמחה של מצוה און זיין קערפער וואס ברענט 

מיט א פייער פון א אהבת ה'.
נאך עטליכע מינוט האט רבי לייב געענדיגט צו דאווענען און ער האט ווייטער געפירט דעם שר און 
זיינע זעלנער ביז ווען זיי זענען אנגעקומען צו די פלאץ וואו זיי האבן געדארפט אנקומען. ווען זיי זענען 
אהין אנגעקומען האט דער אפיציר צוגעזעהן דעם גרויסן כבוד וואס די דארטיגע אייינוואוינער האבן 
געזאגט  האט  ער  און  באגייסטערונג  זיין  איינהאלטן  געקענט  נישט  ער  האט  לייב,  רבי  אויפגענומען 

פאר די אנוועזנדע:
נישט  וועל  איך  אז  דאך  ווייס  איך  זיין,  מקנא  נישט  אפילו  איך  קען  לייב  רבי  פון  עולם-הבא  "דעם 
קיינמאל נישט אנקומען צו זיין מדריגה אין קדושה. אבער איך ערלויב מיך צו מקנא זיין אין זיין עולם-

הזה; איך בין דאך א גענעראל, א רייכער און טויזנטער סאלדאטן זענען אונטער מיין הערשאפט, און 
נישט  איך  וועל  נאכאנאנד,  הצלחות  א  פון  יאר  זיבעציג  נאך  אויך  אז  אויס  מיר  זעהט  דעסוועגן,  פון 
אנקומען צו די מדריגה פון די דערהויבענע שמחה אזוי ווי ער שפירט ווען ער דאוונט, דריי מאל יעדן 

טאג" ('עליות אליהו', לוין הע' כא).
דער סדר פון דער קאפיטל איז לויט דער סדר פון דאס דאווענען

לויט דער 'מגלה עמוקות' (אופן רלט) קען מען אין דעם קאפיטל טרעפן א רמז אויף די סדר פון תפילת 
שחרית, און מיר וועלן דא אראפ ברענגען א איבערבליק פון זיינע טיפע ווערטער:

"הריעו לה' כל הארץ" – איז ראשי תיבות 'הלכה', פון דא איז א רמז אויף וואס חז"ל זאגן (ברכות לא א): 
"אין עומדים להתפלל אלא מתוך דבר הלכה"; "עבדו את ה' בשמחה" – איז א רמז אויף די עבודה פון 
די קרבנות וואס ווערט געטוהן בשמחה; "בואו לפניו ברננה" – איז א רמז אויף די פסוקי דזמרה, פון 

'ברוך שאמר' ביז 'ישתבח'.
"דעו כי ה' הוא אלקים" – איז א רמז אויף די ערשטע קאפיטל פון קריאת שמע, וואו דארט רופן מיר 
אין  איז  וואס  ווערטער  רמ"ח  די  אויף  רמז  א  איז   – אנחנו"  ולו  עשנו  "הוא  ה'';  'אחדות  איבער  אויס 
קריאת שמע, וואס זענען א רמז אויף דעם מאמר ה': "ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו" (בראשית א כו) וואס באציהט 
זיך אויף די אידן וואס זיי ווערן אנגערופן 'אדם' ווייל זיי טוהן געוועלטיגן אויף זייערע רמ"ח איברים 
(אנדערשט פון די גוים וואס געוועלטיגן נאר אויף רמ"ג איברים, ראה נדרים לב ב); "עמו וצאן מרעיתו" – איז א רמז 
אויף מסירות נפש וואס דער מענטש דארף זיך אונטערנעמען ביי קריאת שמע, מקיים צו זיין וואס עס 

שטייט (תהלים מד כג): "כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה".
"בואו שעריו בתודה" – איז א קעגן דער 'שער התפילה', ד.מ. די דריי ערשטע ברכות פון שמונה עשרה, 
ווי דארטן לויבן מיר דעם אויבירשטן; "חצרותיו בתהילה" – איז אקעגן די מיטלסטע דרייצן ברכות פון 
שמונה עשרה, וואס זיי זענען אקעגן די דרייצן פרצות וואס די יוונים האבן צובראכן אין חצר פון בית 
המקדש (ראה מדות פ"ב מ"ב); "הודו לו ברכו שמו" – איז אקעגן די ברכה פון 'המחזיר שכינתו לציון', ווייל 
דאס צוריק קערן פון די שכינה קיין ירושלים וועט זיין דורך דעם יחוד פון שם הוי"ה ('לו') און אדנ"י 
('שמו'); "כי טוב ה' לעולם חסדו" – אקעגן די ברכה פון 'מודים' ווי מיר לויבן 'על ניסיך שבכל יום עמנו'; 

"ועד דור ודור אמונתו" – איז אקעגן די ברכה פון 'שים שלום' (עיין שם בדבריו).
עס איז דא פאסיג אראפ ברענגען וואס דער גאון רבי אברהם פאלאג'י שרייבט ('פדה את אברהם' מערכת 

ת') איבער די אויבנדערמאנטע ווערטער פונעם 'מגלה עמוקות':
דעם  מען  זינגט  פארוואס  אויסגעפארשט;  האב  איך  וואס  ליפן  מיינע  מיט  ארויסברענגען  וועל  "איך 
קאפיטל 'מזמור לתודה' בקול רם אנדערשט פון אנדערע קאפיטלעך... וואס מיר זאגן בעפאר שמונה 
גאנצן  דעם  קאפיטל  דעם  אין  געווען  מרמז  האט  עמוקות'  'מגלה  דער  אז  וויבאלד  נאר  עשרה... 
דאווענען פון אנהויב ביז די ענדע... איז פאסיג אז דער קאפיטל זאלן מיר זאגן צוזאמען דער גאנצע 

עולם בקול רם און מיט א געזאנג". 

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בבתעתענה אמונים  ם 
מזמור לתודה

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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