
פרשת במדבר

בס"ד

דער סוד פארוואס שבט יהודה און דן 
זענען געווען די מערסטע

"ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ַאְרָּבָעה ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות" (א כז)

אויב מיר וועלן אריינטראכטן וועלן מיר זיך איבערצייגן אז די 
צאל פון שבט יהודה און פון שבט דן זענען געווען די מערסטע 
זאגט  דעם  אויף  הסבר  וואונדערליכער  א  שבטים.  אלע  פון 
אין  ירושלים'  'תפארת  ישיבת  אין  ר"מ  שליט"א  שיין  הגרא"י 

סטעטן איילענד:

די סברא זאגט אז יהודה וואס זיינע צוויי זוהן פון זיין ערשטע 
נאך  האט  ער  ווען  געווארן  נפטר  זענען   – אונן  און  ער   - פרוי 
געלעבט און איז געבליבן נאר מיט איין זוהן - 'ֵׁשָלה', און אויך 
נישט  אויך  האט  (וואס  'ֻחִׁשים'   - איין  נאר  געהאט  האט  וואס  דן 
פארגאסן  און  געדאוונט  אסאך  האבן  ביידע  זיי  געהערט),  גוט 
טייכן טרערן זוכה צו זיין צו זרע של קיימא. די תפילות האבן 
אויפגעטוהן אז שפעטער האבן זיי אויפגעשטעלט די גרעסטע 

שבטים.
'ברכת איש'

די תפילה פונעם צדיק איז נאר דורך
 א ריכטיגע אחדות

"ַוִּיְהיּו ָּכל ְּפקּוֵדי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֲאבָֹתם" (א מה)

"כי הבא לפני אבי הנביאים (=משה) ואחיו קדוש ה' (=אהרן) והוא 
ישימו  כי  וחיים...  זכות  הזה  בדבר  לו  יהיה  בשמו  אליהם  נודע 
רבה  ובבמדבר  רחמים...  עליהם  יבקשו  לטובה,  עינם  עליהם 
מונה  ואתה  ובכבוד  באימה  לפניך  עוברין  יהיו  'כולם  ראיתי...: 

אותם'" (רמב"ן)

אליהו  רבי  משגיח  דער  האט  רמב"ן  דער  פון  ווערטער  די  פון 
ברכה  א  און  תפילה  א  אז  ראיה,  א  געברענגט  דעסלער  אלעזר 
פון א צדיק העלפן נאר אויב דער וואס וויל געהאלפן ווערן איז 
זיך אינגאנצן מבטל צום צדיק. ווייל זיינע ווערטער אז משה און 
אהרן האבן געדאוונט אויף די אלע וואס זענען אריבער פאר זיי, 
ענדיגט ער מיט די ווערטער פון דער מדרש: "כולן יהיו עוברין 

לפניך באימה ובכבוד".

דער טעם פון דעם ערקלערט הרב דעסלער: די סיבה פארוואס 
אנגענומען  מער  ווערט  צווייטן  א  אויף  צדיק  א  פון  תפילה  א 
ווי אנדערע תפילות, דאס איז צוליב דעם וואס דער צדיק איז 
זיך מבטל און פאראייניגט זיך מיט דעם אנדערן אזוי ווייט אז 
עס זעהט אויס אז ער דאוונט אויף זיך אליין, און ווייל אז אזא 
מוז  דעם  וועגן  זייט,  איין  פון  נאר  קומען  נישט  קען  אחדות 
אזוי  נאר  און  צדיק,  צום  זיין  מבטל  אויך  זיך  אנדערער  דער 
וועט  דעם  דורך  וואס  אחדות  ריכטיגע  א  ווערן  געשאפן  וועט 

אנגענומען ווערן די תפילה.
'שיחות ומאמרים' עמ' ע

די שייכות פון משה און אהרן צו שמונה עשרה
"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר" (ב א)

פלעצער  אכצן  "אין  געברענגט:  ווערט  א)  ב  (במ"ר  מדרש  אין 
טרעפן מיר אז משה און אהרן זענען געווען אייניג (ד.מ. אז דער 
אויבישטער האט גערעדט צו זיי ביידע צוזאמען) אקעגן די אכצן 

ברכות", לכאורה דארף מען פארשטיין די שייכות פון די שמונה 
עשרה צו דעם ענין?

רבי שלמה באבובער האט עס ערקלערט:

משה רבנו איז געווען אין די בחי' פון יראה (ראה ברכות לג ב) און 
אהרן איז געווען אין די בחי' פון אהבה (ראה אבות א יב). ווייל דער 
וואס דאוונט דארף שטיין פארן באשעפער מיט יראה און אהבה 
צוזאמען, וועגן דעם האט מען מסדר געווען די שמונה עשרה 
צו  גערעדט  האט  אויבישטער  דער  וואס  מאל  אכצן  די  אקעגן 

משה און אהרן צוזאמען.
קובץ 'כרם שלמה' ש"א קובץ ו עמ' לב

דער עיקר תפילה – אקעגן דעם ארון
"ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲחנּו" (ב ב)

יהושע  "ווען  געברענגט:  ווערט  ט)  (במדבר  תנחומא  מדרש  אין 
איז געגאנגען אייננעמען די שטאט יריחו, האט ער געזאגט פאר 
שבת,  פון  לויף  אין  אויפהאלטן  דארט  זיך  גייען  ענק  אידן:  די 
ארון  דער  פון  דערווייטערן  נישט  זיך  געבן  אכטונג  ענק  זאלן 
מער פון צוויי טויזנט איילן פון יעדע זייט, פארוואס? כדי ענק 

זאלן קענען קומען דאווענען נעבן דעם ארון אום שבת".

דווקא  דאווענען  זאלן  זיי  אז  געוואלט  יהושע  האט  פארוואס 
א  אויף  מ'דאוונט  אויב  שלעכט  איז  וואס  ארון,  דעם  נעבן 

אנדערע פלאץ?

האט ערקלערט רבי חיים אלעזר וואקס דער רב פון פיעטרקוב:

אין ספר המצוות (עשה ה) רעדנדיג איבער די מצוה פון תפילה 
דעם  אויף  ראה)  הגדול  (מדרש  מדרש  דער  רמב"ם  דער  ברענגט 
דער  און  במקדשו",  "עבדהו   - יג)  ו  (דברים  ַתֲעבֹד"  "ְואֹתֹו  פסוק 
פון  דארט".  דאווענען  און  אהין  גיין  "ד.מ.  ערקלערט:  רמב"ם 
דעם רמב"ם איז געדרינגען אז די הלכה איז א טייל פון די מצוה 
דאווענען  געדארפט  מען  וואלט  הדין  מעיקר  און  תפילה,  פון 
אין בית מקדש, און לויט דעם פארשטייט מען פארוואס יהושע 
האט באפוילן די אידן זיי זאלן זיך נישט דערווייטערן פון דער 

ארון.
'נפש חיה' או"ח תצ ג

"ָלַקְחִּתי ֶאת ַהְלִוִּים" אין זכות פון לאה
"ַוֲאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת ַהְלִוִּים ִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ג יב)

טייטש רבינו אפרים:

געזאגט:  לאה  מאמע  זיין  האט  געווארן  געבוירן  איז  לוי  ווען 
איז  ווערטער  די  אין  לד);  כט  (בראשית  ֵאַלי"  ִאיִׁשי  ִיָּלֶוה  "ַהַּפַעם 
אויבישטער  דער  זאל  אים  אז  תפילה  א  באהאלטן  געווען 
אויך  מרמז  איז  'ִאיִׁשי'  ווארט  די  ווייל  חלק,  זיין  צו  אויסוועלן 
"ְוָהָיה  יח):  ב  (הושע  שטייט  עס  ווי  אזוי  אויבישטער,  דער  אויף 

ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה' ִּתְקְרִאי ִאיִׁשי".

האבן  בכורים  די  ווען  געווארן  פארווירקליכט  איז  תפילה  די 
דינען  צו  געווארן  אויסדערוועלט  איז  לוי  שבט  און  געזינדיגט 
דער  אין  פארהאן  איז  דעם  אויף  רמז  א  און  אויבערשטן,  דעם 

פסוק; די ראשי תיבות פון: "ָלַקְחִּתי ֶאת ַהְלִוִּים" איז: 'לאה'.

עלי זבחי תמידיה ופדיוני בכוריה
"ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלי ֲאִני ה' ַּתַחת ָּכל ְּבכֹר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ג מא)

אום  געזאגט  ווערט  וואס  ועריה"  ציון  "אלי  פון  קינה  די  אין 
תשעה באב, קלאגן מיר: "עלי זבחי תמידיה ופדיוני בכוריה...", 
בזמן  אויך  נוהג  דאך  איז  הבן  פדיון  פון  מצוה  די  לכאורה,  און 

הזה, איז וואס איז די באדייט פון די קינה?

ערקלערט דער גרי"ז פון בריסק: מיר קלאגן דא אויף די עבודה 
פון די לויים וואס מיר האבן נישט אין די יעצטיגע צייטן, ווייל 
די לויים זענען דאך געווען "פדיוני בכוריה", אזוי ווי עס ווערט 
ערקלערט אין אונזער פרשה אז די קדושה פון די בכורים איז 

אריבער צו די לויים.
'תורת זאב' עמ' פב

די ברכות התורה – איז א 'גוטע' ענדע אויפן ליינען
"ְוא ָיבֹאּו ִלְראֹות ְּכַבַּלע ֶאת ַהּקֶֹדׁש ָוֵמתּו" (ד כ)

אסאך וואונדערן זיך: עס איז דאך פארהאן די הלכה אז מ'דארף 
ענדיגן דאס ליינען מיט א גוטע זאך (רמ"א או"ח קלח א), און ווי 
אזוי קענען מיר ענדיגן די פרשה מיט דער פסוק וואס זאגט א 

שטראף?

ערקלערט רבי יוסף חיים פון באגדאד:

ווייל מ'האט מתקן געווען אז דער וואס איז עולה צו די תורה 
ווערט  דעם  וועגן  ליינען,  זיין  פון  ענדע  ביים  ברכה  א  זאגט 
א  מיט  געענדיגט  זיך  האט  ליינען  דאס  אז  גערעכנט  שטענדיג 
גוטע זאך, וואס דאס איז די ברכה. און כאטש דער בעל קורא 
אליין זאגט נישט קיין ברכה, פון דעסוועגן מיט דעם וואס ער 
ענטפערט 'אמן' נאך די ברכה פון דער וואס האט עולה געווען, 

איז עס ווי ער אליין האט געזאגט די ברכה.

ואחד  מקרא  'שנים  פרשה  די  ליינט  וואס  דער  טאקע,  און 
די  פון  פסוק  איין  נאך  ליינען  זאל  ער  אז  ראוי  איז  תרגום', 

קומענדיגע פרשה, אדער זאל ער איבערזאגן דעם פריערדיגן 
פסוק, כדי ער זאל נישט ענדיגן מיט דעם פסוק.

שו"ת 'רב פעלים' ח"ד או"ח מב

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
דן ן

פע ם

צוזאמען מיט די ראשי אלפי ישראל
ַאְלֵפי  ָראֵׁשי  ֲאבֹוָתם  ַמּטֹות  ְנִׂשיֵאי  ָהֵעָדה  ְקרּוֵאי  "ֵאֶּלה 

ִיְׂשָרֵאל ֵהם" (א טז)

'ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם' – איז ראשי תיבות אמן. דא איז א 
רמז אויף וואס חז"ל זאגן אז דער וואס ענטפערט אמן 
איז  ער  און  עדן  גן  פון  טויערן  די  אים  פאר  מען  עפנט 
זוכה צו זיין צוזאמען מיט די צדיקים – וואס זיי זענען די 

'ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל'.
'חתם סופר'; כרם ד"ל

תורה  די  זיין  מקבל  צו  זיך  גרייטן  מיר  ווען 
אחד  כאיש  אלע  לאמיר  אמונה,  אונזער   –
הארץ  צולייגן  געבן  אכטונג  מער  אחד  בלב 
השחר  ברכות  די  זאגן  פון  ענין  דעם  אויף 
צו  זיין  זוכה  מיר  וועלן  אזוי  בחברותא, 
"יודעי   - די  מיט  צוזאמען  ווערן  גערעכנט 
מקבל  דורך  לשמה",  תורתך  ולומדי  שמך 

זיין די תורה באהבה וברצון. אמן.

בני אמונים. מ'גלייבט און מ'ענטפערט.

ביים  געבן  אכטונג  דארף  מענטש  "א 

מ'זאל  אז  ברכות  די  ביי  און  דאווענען 

איז  ווארט  די  וואס  אמן  זיי  נאך  ענטפערן 

'אמונה', און יעדער וואס זיינע  פון די לשון 

בארג  די  נעבן  געשטאנען  זענען  עלטערן 

תורה  די  געווען  מקבל  האבן  זיי  און  סיני 

וואס ווערט אנגערופן 'אמונה', און ער איז א 

אייניקל פון אברהם אבינו וואס איז געווען 

שטייט  עס  ווי  אזוי  אמונה,  פון  הויפט  דער 

טו ו): "ְוֶהֱאִמן ַּבה'", דארף 
אויף אים (בראשית 

ער אינזין האבן ביים ענטפערן אמן".

       'כד הקמח' [לרבינו בחיי] ערך 'אמונה' 
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די וואס זענען געפארן מיט דעם באהן וואס איז געפארן 
דעם לאנגן וועג פון ירושלים ביז צו אלכסנדריה וואס איז 
אין מצרים, זענען שטארק איבערראשט געווארן צו זעהן 
דעם רב מיט דעם הערליכן געשטאלט בלייבט אליין אין 
נאך  באהן  די  וואלט  אויב  סטאנציע.  פארווארפענע  די 
איבערראשט  מער  אסאך  זיי  וואלטן  געווארט,  אביסל 
שינעס  די  אריבער  גייט  רב  דער  וואו  זעהן  צו  געווארן 
און ווארט דארט אויף דעם קומענדיגן באהן וואס קומט 
קיין  צוריק  וועג  איר  אויף  ריכטונג  פארקערטע  די  פון 

ירושלים.

פארוואס האט זיך דער רב צוריק געקערט קיין ירושלים 
די  אין  פוס  זיינע  אראפגעלייגט  האט  ער  בעפאר  נאך 
וועמען  אנקומען,  געוואלט  האט  ער  אהין  וואו  פלאץ 
האט דער רב געטראפן אומגעראכטן, און וואס האט ער 
דעם  אויף  ארויסגעלאזט  זיך  האט  ער  בעפאר  געבעהטן 
אין  ליינען  מיר  וועלן  נאך  און  אלעם  דעם  איבער  וועג. 

די ערציילונג.

דער גרויסער גאון און קדוש, רבי יעקב חיים סופר זי"ע, 
וואס מיט די יארן האט מען אים גערופן אויף דעם נאמען 
געבוירן  איז  החיים',  'כף  דער  ספר:  גרויסער  זיין  פון 
אין  באגדאד  שטאט  די  אין  תר"ל  ה"א  יאר  אין  געווארן 
די  אין  האבן  תקופה  וואונדערליכע  יענע  אין  בבל.  ארץ 
חכמים  הונדערטער  אסאך  געוואוינט  באגדאד  שטאט 
וסופרים, געהויבענע צדיקים, וואס האבן געלערנט תורה 
פאר טויזנטער תלמידים אין די שוהלן וואס זענען דארט 

געווען אסאך.

זוכה  חיים  יעקב  רבי  האט  אטמאספער  הייליגע  די  אין 
דער  טאטע  זיין  פון  הויז  די  אין  אויפוואקסן  צו  געווען 
תורה  געלערנט  ער  האט  נאכדעם  ברוך,  יצחק  רבי  גאון 
ביי דעם גאון רבי עבדאללה סומך דער ראש ישיבה פון 
'בית זילכה', און אין לויף פון די צייט איז ער אויך געווארן 
'בן  בעל  דער  חיים,  יוסף  רבי  פון  תלמיד  חשובער  דער 

איש חי' זי"ע.

די  איבער  הערן  נאכן  תרס"ד  ה"א  יאר  סיון  חודש  אין 
'בית א-ל' וואס איז געווען  באקאנטע ישיבת המקובלים 
צוזאם  חיים  יעקב  רבי  האט  הקודש,  עיר  ירושלים  אין 
יונגע  זיין  מיט  ארויף  איז  און  פארמעגן  זיין  גענומען 
פאמיליע קיין ירושלים עיר הקודש, וואו דארט האט ער 
געוואלט זיך מער אריינלייגן אין די תורת הנגלה און אין 

תורת הנסתר אזוי ווי זיין הייליגע געהל האט געגלוסט.

נעבן  דאך  אויפן  געווען  איז  וואס  צימער  ארימע  זיין  אין 
צוואנציג  ארום  איינגעשפארט  געווען  ער  איז  ישיבה  די 
תענוגי  די  פון  איין  זיך  האלט  ער  ווען  טאג,  יעדן  שעה'ן 
עולם הזה און ער צוטיילט פונקטליך זיינע שעה'ן צווישן 
זיינע  שרייבן  און  נגלה  און  נסתר  לערנען  און  תפילה, 
די  באלויכטן  זיי  האבן  צייט  די  מיט  וואס  תורה  חידושי 

וועלט, דאס זענען די ספרים 'כף החיים'.

א גרויסער טייל פון זיין טאג האט רבי יעקב חיים אוועק 
פלעגט  ער  וואס  ברכות,  אויף  און  תפילה  אויף  געגעבן 
האט  ער  ווען  סידור,  א  פון  זאגן  עס  זיין  מקפיד  זייער 
געוואלדיגע  א  מיט  מקובלים  פון  כוונות  אלע  די  אינזין 

מאס פון קדושה און מיט א ציטער און א פארכט.

נאמען  זיין  אז  סיבה  הויפט  דער  אויבנדערמאנט,  ווי 
'כף  ספר:  חשוב'ן  זיין  צוליב  איז  געווארן  באוואוסט  איז 
אייגנטום  די  געווארן  עס  איז  צייט  די  מיט  וואס  החיים', 
פון כלל ישראל און א וועג ווייזער פאר אסאך מענטשן 
אין די עולם התורה און הלכה. אין די צעהן חלקים פון 
זיין ספר האט צוזאמגענומען אויף איין פלאץ פסקים און 
הלכות פון די ראשונים און אחרונים לויט דער סדר פון 
'שולחן ערוך' אויף אורח חיים, און אביסל אויף יורה דעה, 
ווען ער לייגט צו וויכטיגע הנהגות לויט דעם תורת הסוד.

ער  ווען  ירושלים,  קיין  גיין  ארויף  נאכן  צייט  שטיק  א 
האט געהאלטן ביים ענדיגן צו שרייבן דעם ערשטן טייל 
פון זיין גרויסער חיבור נאך יארן פון פלאג, האט ער עס 
וועלט,  דער  אויף  פארשפרייטן  און  ארויסגעבן  געוואלט 
שטארק  געלעבט  זיינע  יארן  אלע  האט  ער  ווייל  אבער 
באגרעניצט און ארעם, האט זיך זייער געפלאגט צו קענען 
דערגרייכן די סומע וואס עס האט זיך אויסגעפעהלט צו 

דרוקן אויך דעם ערשטן באנד פון זיין חיבור.

געהערשט  האט  וואס  ארעמקייט  גרויסע  די  צוליב 
געקענט  נישט  ער  האט  צייטן  יענע  אין  ירושלים  אין 
צו  געלט  דאס  איינוואוינער   אירע  פון  צוזאמשטעלן 

קענען דעקן די געוואלדיגע אויסגאבע פון דאס דרוקן.

צו  פארן  ארום  זאל  ער  געראטן  אים  האבן  נאנטע  זיינע 
א  מיט  אבער  לענדער,  דרויסנדיגע  די  אין  עם  נדיבי  די 
זייערע  אננעמען  געוואלט  נישט  ער  האט  שטארקייט 
ווערטער צו פארלאזן ירושלים אפילו אויף איין טאג. א 
לאנגע תקופה האט ער נישט אויפגעגעבן זיין באשלוס, 
אבער נאך א שטיק צייט, זעהנדיג אז דאס דרוקן האלט 
זיך אויף נאך און נאך, האט ער אקעגן זיין ווילן געמוזט 

טוישן זיין מנהג און ארויס גיין אינדרויסן פון ירושלים.

א לאנגע וועג האט ער געהאט פאר זיך, אין אנהויב האט 
וואס  אלכסנדריה  קיין  באהן  א  מיט  פארן  געדארפט  ער 
איז אין מצרים, און פון דארט פארזעצן צו איינע פון די 
שעצן  וואס  אידן  געוואונט  האבן  דארט  וואו  לענדער 
ער  וועט  צייט  קורצע  א  אין  אז  האפענונג  א  מיט  תורה, 

זיינע  דרוקן  צו  אויס  אים  פעהלט  וואס  סומע  די  האבן 
ספרים.

דער בעל עגלה וואס האט אים געדארפט נעמען אין גאר א 
פריה שעה צו די באהן סטאנציע האט שוין ארויסגעוויזן 
זיין אנגעצויגנקייט, אבער דער 'כף החיים' האט זיך נאך 
שטייענדיג  דארט  צימער.  זיין  אין  אויפגעהאלטן  אלץ 
תפילה,  קאכעדיגע  א  געדאוונט  ער  האט  וואנט  די  נעבן 
שטייגער.  זיין  ווי  אזוי  טרערן,  מיט  אדורכגעווייקט 
די  אויף  געוואונדערט  זיך  האבן  וואס  נאנטע  זיינע  צו 
א  מיט  ערקלערט  ער  האט  תפילה,  די  פון  וויכטיגקייט 

תמימות:

איך  העלפן  מיר  זאל  ער  השי"ת  צו  געדאוונט  האב  איך 
ווי  ירושלים  פון  אינדרויסן  אויפהאלטן  דארפן  זיך  זאל 

ווייניגער צייט.

וועג.  לאנגן  איר  אויף  ארויסגעלאזט  זיך  האט  באהן  די 
נעבן די פענסטער איז דער רב געזיצן, פארטיפט אין זיין 
לערנען ווען זיין ארימע טאשקע ליגט צופוס'נס, און ווען 
די ארומיגע אין זיין וואגאן קוקן ארויס אויף דעם מדבר, 
האבן זיינע אויגן נישט ארויס געקוקט פון דעם ספר וואס 

ער האט געהאלטן אין זיין האנט.

האט  וועג  אויפן  ארויסלאזן  זיך  נאכן  שעה'ן  עטליכע 
פאר  געמאלדן  האט  וואס  פייפ  לאנגע  א  געהערט  זיך 
זיך  שטעלט  באהן  די  אז  רייזנדע  אפגעמיטשעטע  די 
פארווארפענע  די  פון  איינס  אין  צייט  קורצע  א  אויף 
קיין  וועג  אויפן  איז  וואס  שטעט  מדבריות'דיגע 
אראפגיין  געאיילט  זיך  האבן  רייזנדע  אלע  אלכסנדריה. 
און  עסן  איינקויפן  און  אויסלופטערן  זיך  באהן  די  פון 
טרינקען אויף די איבעריגע טייל פון די וועג. אויך דער רב 
איז אראפ צוזאמען מיט אלע און האט זיך אראפגעזעצט 
אויף א באנק אין די עק פון די סטאנציע ווען ער לערנט 
זיין  אין  געהאלטן  האט  ער  וואס  ספר  דער  אין  ווייטער 
האנט ווען זיין רבני'שע קלייד שאקלט זיך דורך א מדבר 

ווינט וואס האט געבלאזן אין די געגנט.

זיין  אויף  געווארן  געלייגט  פלוצלינג  איז  וואס  האנט  די 
אוועק  זאל  החיים  כף  דער  אז  צוגעברענגט  האט  אקסל 
דער  געווען  איז  דאס  ספר.  די  פון  אויגן  זיינע  רוקן 
באקאנטער גביר רבי יוסף סמוכה וואס איז יעצט ארויס 
פון די וואגאן פון די ערשטע קלאס און איז איבערראשט 
אזא  אין  גאון  ירושלימ'דיגער  דעם  זעהן  צו  געווארן 

אומגעראכטענעם פלאץ.

גביר  דער  זיך  האט  רבי?",  דער  דא  טוהט  "וואס 
האט  סיבה  וויכטיגע  "וואספארא  אינטערעסירט, 
א  און  חכם  תלמיד  גרויסער  אזא  פאר  צוגעברענגט 
געוואלדיגער מתמיד ווי איר זענט זיך ארויס לאזן אויף די 

ווייטע לענדער?", האט ער זיך געוואונדערט.

"איך בין געצווינגען געווען ארויס גיין קיין חוץ לארץ צו 
בעהטן פון די נדיבים זיי זאלן מיר העלפן איך זאל קענען 
ארויסגעבן מיין ארבעט", האט דער כף החיים ערקלערט 

מיט ענווה.

א  ארויסגענומען  גביר  דער  האט  ווארט  א  זאגן  צו  אן 
שווערן בינטל און עס ארראפגעלייגט; "די צוויי הונדערט 
מצרי'שע לירות וואס זענען דא וועלן זיכער קענען דעקן 
דאס גאנצע קאסטן פונעם דרוקן", האט ער זיך אנגערופן, 
ווען ער יאגט צו דעם כף החיים ער זאל צוריק גיין צום 

באהן וואס האט שוין געהאלטן ביים ווייטער פארן.

האט  ער  פלאץ,  זיין  פון  אויפגעהויבן  זיך  האט  רב  דער 
ווארעם  אים  און  גביר  דעם  פאר  האנט  זיין  געגעבן 
באדאנקט און אים געוואונטשן מיט א גערירטע שטימע, 
די  פון  טיר  די  צו  ביז  באגלייט  אים  ער  האט  נאכדעם 

וואגאן און האט זיך געזעגנט פון אים.

די  אקעגן  געהערט.  זיך  האט  פייפ  שטארקע  א 
פארוואונדערטע אויגן פון דער גביר איז דער רב געבליבן 
זאל  באהן  דעם  לאזט  ער  סטאנציע,  ליידיגע  די  אין 

פארזעצן זיין וועג אן אים.

זיין  פון  ציל  די  צו  אנגעקומען  שוין  איז  ער  ווייל 
געזעהן  נישט  שוין  החיים  כף  דער  האט  אונטערנעמונג 
פאר וויכטיג צו פארזעצן זיין רייזע. ער האט זיך געאיילט 
אריבער גיין די שינעס און ווארטן אויף דעם באהן וואס 
אין די קומענדיגע שעה'ן דארף ער זיך אפשטעלן אין די 

פארקערטע ריכטונג.

ווייניגער  געווארן.  אנגענומען  איז  זיינע  תפילה  די 
און  רייזע,  קורצע  זיין  געדויערט  האט  שעה  צעהן  פון 
פארנאכט'ס איז ער שוין געווען צוריק אין די טויערן פון 

די באליבטע שטאט ירושלים.

די צוויי הונדערט מצרי'שע לירות וואס ער האט געהאט 
ביי זיך האבן אין יענע יארן געקענט דעקן ברייטערהייט 
ספר  זיין  פון  חלק  ערשטן  דעם  דרוקן  פון  קאסטן  דאס 
דער  האט  ווייטער  און  טאג  יענעם  פון  און  החיים'.  'כף 
רב זיך נישט אוועק געריקט פון בית המדרש וואו דארט 
ועל  התורה  על  זיצן  צו  פארגעזעצט  ווייטער  ער  האט 
ספרים  געוואלדיגע  זיינע  ארויס  גיבט  ער  ווען  העבודה, 
איז  וואונטש  הייליגע  זיין  ווי  אזוי  צווייטן  נאכן  איינס 

געווען, צום באנוץ פון גאנץ כלל ישראל.
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א באהן אהין - צוריק

פון די גאר ערנסטע מינוטן אין דעם יו"ט שבועות איז די צייט וואס מ'זאגט דעם פיוט 'אקדמות'. 
פיוט  באקאנטן  דעם  חזן  דער  אן  הייבט  זעהל  אידישן  דעם  ערוועקט  וואס  נוסח,  אלטן  א  מיט 
דעם  דערציילן  צו  קודש  כולו  איז  וואס  שותא...',  ושריות  מילין  'אקדמות  ש"ץ:  מאיר  רבי  פון 
באשעפער'ס לויב און זיין גרויסקייט און די לויב פון די אידן זיין אויסדערוועלטע פאלק, ווען דער 

ציבור נעמט א טייל מיט א בענקעניש און ענטפערט נאך א שטיקל נאך א שטיקל.

דער מחבר
דער פיוט 'אקדמות' איז פארפאסט געווארן דורך דעם באקאנטן פייטן רבי מאיר הלוי ברבי יצחק 

ש"ץ פון ווארמייזא, איינער פון די רבי'ס פון רש"י (ראה 'עמודי העבודה' עמ' 162).

עס איז ברייט באקאנט די געשעהניש וואס צוליב דעם האט ער פארפאסט דעם פיוט:

דאס האט פאסירט אין די צייט וואס די גלחים ימח שמם פלעגן זיך אסאך ארום טענה'ן מיט די 
דער  איז  טאג  איין  אמונה.  אידישע  די  פון  ריכטיגקייט  די  איבער  קהילות  אידישע  די  פון  רבנים 
נייער גלח פון ווארמייזא צוגעגאנגען צו דער קעניג און אים געזאגט אז ער פאדערט אז די אידן 
זאלן ברענגען איינער פון זייערע חכמים וואס זאל זיך טענה'ן מיט אים איבער די גלויבונג, און 
דעם  געווינען  וועט  גלח  דער  אויב  אז  אויסרופן  זאל  ער  קעניג  דעם  איבערגערעדט  אויך  האט 

אידישן חכם, וועט דער קעניג צוינגען אלע אידן וואס זענען אונטער אים זיי זאלן זיך שמד'ן.

די רבנים און די מנהיגים פון די שטאט ווארמייזא האבן זיך צוזאמען גענומען צו א דרינגנדע זיצונג 
וואס אין איר ענדע האט מען באשלאסן אז מ'וועט שיקן רבי מאיר ש"ץ צו די עשרת השבטים 
וואס וואוינען אונטער דעם טייך סמבטיון, מיט א ציל זיי צו בעהטן אז זיי זאלן שיקן איינער פון 

זייערע חכמים וואס ער וועט קענען געווינען דעם גלח גרינגערהייט.

א לאנגע וועג פול מיט שוועריקייטן איז אריבער אויף דעם רבי מאיר ביז ער איז געשטאנען נעבן 
געווארן  איז  עס  ביז  ווארטן  געמוזט  ער  האט  דארט  סמבטיון,  טייך  רוישיגן  דעם  פון  בארטן  די 

שבת, נאר דעמאלטס האט זיך דער טייך בארוהיגט פון זיין שטורעם און ער איז עס אריבער.

רבי מאיר איז אנגעקומען צו די לאנד פון די עשרת השבטים, און ווען ער האט זיך באגעגנט מיט 
זייער רב האט ער באלד צוגעשטימט צו זייער בקשה און האט באפוילן פאר איינער פון זייערע 
גרויסע חכמים ער זאל זיך ארויס לאזן אויפן וועג צו די שטאט ווארמייזא כדי צו קענען גוט צוריק 

געבן פארן גלח.

וויל דער טייך איז געווען מער פון א תחום שבת, האט רבי מאיר נישט געמעגט צוריק גיין, ווייל 
ביים קומען האט זיך עס געהאנדלט איבער פיקוח נפש, אנדערשט ווי ביים צוריק גיין. וועגן דעם 
האט ער געמוזט בלייבן ביז סוף ימיו אין די לאנד פון די עשרת השבטים, אבער בעפאר דער שליח 
איז ארויס קיין ווארמייזא, האט רבי מאיר נאך אנגעיאגט צו שרייבן דעם געזאנג פון די 'אקדמות' 
און עס געבן פארן שליח ער זאל עס איבער געבן פאר די ראשי הקהילה אין ווארמייזא און פון 

דארט זאל עס צושפרייט ווערן אין אלע אידישע שטעט.

דער שליח איז ארויס אויף זיין וועג און דורך קפיצת הדרך איז ער אנגעקומען קיין ווארמייזא צו 
די באשטימטע צייט, דארט האט ער געפירט א קורצע וויכוח מיט דעם גלח און זייער שנעל האט 
פון  פיוט  דעם  פריי.  אפגעאטעמט  האבן  אידן  די  און  אלעמען  אקעגן  שאנד  זיין  אויפגעוויזן  ער 
'אקדמות' האט ער איבערגעגעבן אזוי ווי מ'האט אים געבעהטן, און ביז א קורצע צייט איז דער 
שבועות  יו"ט  עס  זאגן  וואס  קהילות  אידישע  אלע  אין  געווארן  צושפרייט  פיוט  וואונדערליכער 
ביזן היינטיגן טאג (זעה אין קובץ 'בית אהרן וישראל' קעג וואו דארט ווערט געברענגט דער ערשטער מקור 

איבער די געשיכטע).

וויאזוי איז עס צוזאמגעשטעלט
דער פיוט 'אקדמות' איז צוזאמען געשטעלט פון ניינציג שטיקלעך גראמען, ווען די ערשטע פיר 
און פערציג זענען אויסגעשטעלט לויט א דאפלטע סדר פון א-ב, און פון די ראשי תיבות פון די 
איבעריגע שטיקלעך שטעלן זיך ארויס די ווערטער: 'מאיר ביר רבי יצחק, יגדל בתורה ובמעשים 

טובים, אמן וחזק ואמץ'.

די אלע שטיקלעך ענדיגן זיך מיט די אותיות 'תא', אלץ א רמז אויף די תורה וואס האט נישט קיין 
ענדע, און אויך ווען דער מענטש מיינט אז ער איז שוין אנגעקומען צו איר ענדע – די אות ת', דארף 

ער באלד אנהייבן פון בראשית – פון די אות א' ('לב שמחה', שבועות תדש"ם).

פארוואס עס איז געשריבן אויף אראמיש
די טעם פארוואס די 'אקדמות' איז געשריבן געווארן אויף אראמיש, איז דא וואס ערקלערן: ווייל 
א  דעם  אין  זעהענדיג  אידן  די  האבן  פיינט  מער  זאלן  פעלקער  די  אז  צוברענגען  קען  פיוט  דער 
שפאס איבער זייער גלויבונג, ווייל דארט ווערט דאך געשילדערט די נסיונות פון די פעלקער וואס 
זיי ווילן אז די אידן זאלן אפלאזן זייער גלויבונג, און די פעסט אנטשלאסנקייט פון די אידן זיך צו 
בייגן צו זיי. און עס איז טאקע אינטערסאנט צו פארצייכענען אז אין ווארמייזא, דער שטאט פון 
דער מחבר פון דער פיוט, האט מען זיך נישט געפירט עס צו זאגן, כדי נישט צו ערוועקן די צארן 
פון די גויים וואס האבן געהאט א דורכפאל, ווי אויבן איז באשריבן ('מנחת אהרן', חג השבועות פי"א).

דער אינהאלט פון דער פיוט
דער פיוט 'אקדמות' איז צוטיילט אויף דריי:

דער ערשטער טייל הייבט זיך אן מיטן בעהטן רשות פון דער עולם אנצוהויבן צו דערציילן דעם 
אויבערשטנ'ס לויב, נאכדעם דערציילט ער אויף דעם אויבערשטנ'ס שטארקהייט אז א בשר ודם 
אלע ביימער  און  קלף,  פון  אלע הימלען וואלטן געווען יריעות  כאטש  נישט שילדערן.  עס  קען 
פון די וועלדער וואלטן געווען פעדער'ס, און די ים וואסערן טינט, און אלע מענטשן שרייבער'ס, 
וואלטן מיר נישט געקענט אראפלייגן אפילו אביסל פון דעם אויבערשטנ'ס גרויסקייט. און אויך 
פאר די צבא השמים, די שרפים, די חיות און אופני הקודש, כאפט אן א ציטער און א טרייסל ווען 

זיי ווילן לויבן דעם אויבערשטן, און זיי טוהן דאס אויך נישט טאג טעגליך.

ער  האט  זיי  זיי,  אין  נאר  גלוסט  אויבישטער  דער  אז  באליבט  אידן  די  זענען  שטארק  ווי 
זיך  טוהט  און  אויבן  פון  מלאכים  אלע  די  אפ  לאזט  ער  און  טייל,  זיין  פאר  אויסדערוועלט 
טשאטשקען נאר מיט זיי, וואס זיי טוהן אים הייליגן יעדן טאג צוויי מאל, זיי לערנען זיין תורה 

און דאווענען פאר אים, וועגן דעם איז פאסיג אז מיר זאלן דערציילן זייער לויב און גרויסקייט.

און  איבעררעדן  פעלקער  די  פון  ניסיונות  די  פייטן  דער  שילדערט  טייל  צווייטן  דעם  אין 
די  אבער  גלויבונג,  זייער  אפלאזן  זאלן  זיי  איינרעדענישן  ערליי  אלע  מיט  אידן  די  באאיינפלוסן 
אידן ווארפן אלעס אפ, ווייל קיין שום הנאה אויף דער וועלט קען נישט קומען אין פארגלייך צו 
די הנאה וואס ווארט זיי אפ לעתיד לבוא, אין די צייט וואס די צדיקים וועלן הנאה האבן פון די זיו 

השכינה און זיי וועלן געניסן פון די סעודת עורו של לויתן.

דער דריטער טייל פון דער פיוט ווענדט ער זיך צו די פארזאמלטע זיי זאלן זיך אפלערנען פון די 
אויבנדערמאנטע ווערטער, זיך צו מחזק זיין אין אמונת ה' און אין קיום המצוות, ווייל דורך דעם 
וועלן זיי זוכה זיין צו זיצן אין די אפטיילונג פון די צדיקים אין עולם הבא. וואויל איז פאר אונז אז 
מיר האבן זוכה געווען אז אונזער גרויסער גא-ט האט אין אונז אויסדערוועלט מער פון די אנדערע 

פעלקער און מיט זיין ליבשאפט האט ער אונז געגעבן זיין הייליגע תורה.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
דער פיוט 'אקדמות'

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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