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ברכת המזון איז הכרת הטוב
ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ְלָפָניו  ֲאבַֹתי  ִהְתַהְּלכּו  ֲאֶׁשר  "ָהֱאקִים 

ָהֱאקִים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה" (מח טו)
אז  גמרא  די  פון  געווען  מדייק  האט  רבי  קאצקער  דער 
די אידן זענען פארבינדן מיט 'ברכת המזון' מער ווי מיט 
(עירובין סה א) אז רבי  'תפילה'. ווייל עס שטייט אין גמרא 
אלע  פטר'ן  קען  ער  אז  געזאגט  האט  עזריה  בן  אלעזר 
אידן זייענדיג אין גלות פון די חיוב פון תפילה, צוליב די 
הלכה אז א 'שיכור' איז פטור פון תפילה, ווייל אזוי רופט 
זיי אן דער נביא (ישעיהו נא כא): "ושכרת ולא מיין". אבער, 
אפילו  ווייל  המזון,  ברכת  פון  נישט  זיי  פטר'ט  טענה  די 
א שיכור איז מחוייב מיט ברכת המזון (ירושלמי תרומות א ד; 
וואס  צייט  א  אין  אפילו  אז  אויס  קומט  ד).  קפח  או"ח  שו"ע 
מ'קען זאגן אז מיר זענען פטור פון תפילה, איז מען נישט 

פטור פון ברכת המזון.
דער אונטערשייד פון דאווענען און ברכת המזון אין דעם 
ענין, ערקלערט רבי מרדכי חברוני פון די ראשי הישיבה 

אין ישיבת חברון:
די גדר פון תפילה איז 'שטיין פארן קעניג', און א שיכור 
האט נישט קיין דעת צו קענען צוקומען צו די מדריגה. 
דאקעגן די גדר פון ברכת המזון איז 'הכרת הטוב', און צו 

דעם קען אויך א שיכור צוקומען (זעה אין זוהר תרומה קנג ב).
די אונטערשייד האט יעקב אויך דערמאנט אויף זיך מיט 
ְלָפָניו"  ֲאבַֹתי  ִהְתַהְּלכּו  ֲאֶׁשר  "ָהֱאקִים  ענוה:  גרויסע  זיין 
'שטיין  פון  מדריגה  די  אין  געווען  זענען  אבות  מיינע   –
די  צו  געווען  זוכה  נישט  האב  איך  אבער  קעניג',  פארן 
מדרגה, נאר: "ָהֱאקִים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה" 
הטוב  הכרת  מיין  צוליב  נאר  איז  ארבעט  גאנצע  מיין   –

צו השי"ת. 
'שלשה ספרים נפתחים' [פון ר"י מענדלקארן] יד יוסף אות ט; 'משאת מרדכי' 

די תפילה פון א צדיק ווערט געזאגט 
זייענדיג אין א צרה

"ַהַּמְלָא ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע" (מח טז) 
זאגט דער 'חתם סופר':

ביים זאגן: "ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע", האט יעקב מרמז געווען 
אויף דעם וואס די חכמים זאגן (תענית כה ב) אז עס איז א 
שבח פאר א מענטש וואס הקב"ה שיקט אים א צרה און 
ער לייזט אים נישט אויס פון דעם ביז ער דאוונט אויף 
זיין  צוהערן  וויל  הקב"ה  אז  אונז  ווייזט  דאס  ווייל  דעם, 
תפילה. אנדערשט פון א זינדיגער וואס אמאל ווערט ער 
אייבערשטער  דער  ווייל  דאוונט,  ער  בעפאר  געהאלפן 

וויל נישט הערן זיין שטימע.
דאס האט יעקב געזאגט: "ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע" – הקדוש 
די  פון  'אויסגעלייזט'  שטענדיג  מיך  האט  הוא  ברוך 

שוועריקייטן וואס ער האט געברענגט אויף מיר, ווייל ער 
האט געוואלט איך זאל דאווענען צו אים.

'חתם סופר' 

א 'עת צרה' לויט שיטת הגרי"ז
"ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי ה'" (מט יח)

אויף הגרי"ז פון בריסק דערציילט מען אז ווען מענטשן 
אינמיטן  אים,  מיט  זיין  עצה  שואל  זיך  געקומען  זענען 
תפילה,  פון  פסוקים  מורמלען  ער  פלעגט  זיי  מיט  רעדן 
איבערהויפט איז ער געווען געוואוינט צו זאגן דער פסוק: 

"לישועתך קויתי ה'".

האט רבי שמשון פינקוס געזאגט אויף דעם:
עס איז ריכטיג די פשוט'ע טעם אז צוליב די געוואלדיגע 
די  גע'חזר'ט  זיך  ער  האט  ה'  אין  הגרי"ז  פון  דביקות 
האט  סיבה  א  נאך  אז  אויס  זעט  עס  אבער  פסוקים. 
די  באקאנט  איז  עס  אזוי;  פירן  צו  זיך  צוגעברענגט  אים 
מענטש  א  ווען  אז  ה)  עשה  לסה"מ  (בהשגותיו  שיטה  רמב"ן'ס 
צו  מדאורייתא  מחוייב  ער  איז  צרה  א  אין  זיך  געפונט 
דאווענען. די פונקטליכע גדר פון א 'עת צרה' איז נישט 
קלאר, און עס קען זיין אז הגרי"ז האט געהאלטן אז יעדע 
מאל וואס מ'פרעגט פון אים א עצה, צוליב זיין אחריות 
עס  איז  אמת,  די  פון  רירן  אוועק  זיך  נישט  מורא  און 
רמב"ן  לויטן  ווייל  און  צרה',  'עת  א  ווי  אים  פאר  געווען 
צייט,  אזא  אין  דאווענען  צו  מחוייב  מענטש  דער  איז 

דעריבער האט ער געבעטן: "לישועתך קויתי ה'".
'שערים בתפילה' עמ' לא

יוסף האט תולה געווען אין זכות אבות
"ֵמֵא-ל ָאִבי ְוַיְעְזֶרָּך ְוֵאת ַׁשַּדי ִויָבְרֶכָּך" (מט כה)

דער 'אור החיים' הקדוש טייטש:
אין דער פסוק איז מרומז די מאמר פון חכמים (ברכות י ב): 
וכל  אחרים,  בזכות  לו  תולין  עצמו –  בזכות  התולה  "כל 
התולה בזכות אחרים – תולין לו בזכות עצמו"; ווייל יוסף 
געווען:  משיג  האט  ער  וואס  אלעס  אנגעהאנגען  האט 
"ֵמֵא-ל ָאִבי" – אין זכות פון זיינע אבות, דעריבער האט 

מען אנגעהאנגען אין זיין זכות – "ְוַיְעְזֶרָּך".
'אור החיים' 

דאווענען – איז א ראי' אויף א גאנצע מחילה
ִּכי  ְוַחָּטאָתם   ַאֶחי ֶּפַׁשע  ָנא  ָׂשא  ָאָּנא  ְליֹוֵסף  תֹאְמרּו  "ּכֹה 

ָרָעה ְגָמלּו ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ְלֶפַׁשע ַעְבֵדי ֱאקֵי ָאִבי" (נ יז)
זייער  געדאפלט  האבן  ברודער  די  פארוואס  סיבה  די 
רבי  ערקלערט  נא",  שא  ועתה  נא...  שא  "אנא  בקשה: 

שלמה קלוגער:
פון דער פסוק (לעיל כ ז): "ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ָהִאיׁש ִּכי ָנִביא הּוא 
ע"פ  א,  צב  (ב"ק  חכמים  די  ארויס  לערנען   ,"ַּבַעְד ְוִיְתַּפֵּלל 
מאירי שם) אז עס איז נישט גענוג געווען פאר אבימלך דאס 
וואס ער האט צוריק געגעבן שרה פאר אברהם, נאר ער 
האט אים אויך געדארפט איבערבעטן ביז אברהם האט 

אים מוחל געווען און אויך געדאוונט אויף אים.
דאס איז אויך געווען די באפעל פון יעקב פאר יוסף, אזוי 
ווי זיינע ברודער האבן אים איבערגעגעבן: "אנא שא נא 
פשע אחיך" – זיי מוחל פאר דיינע ברידער, ביז עס וועט 
טיפן  דיין  פון  תפילה  א  זיי  פאר   – נא"  שא  "ועתה  זיין: 
הארץ. אזוי ווי מיר טרעפן אז 'שא' באדייט תפילה, אזוי 

ווי עס שטייט (ירמיהו ז טז): "ְוַאָּתה ַאל ִּתְתַּפֵּלל ְּבַעד ָהָעם 
א ַבֲעָדם ִרָּנה ּוְתִפָּלה". ַהֶּזה ְוַאל ִּתּׂשָ

'אמרי שפר'

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

פע ם
די מלאכים ענטפערן 'אמן' אויף אונזער תפילה

ְוִיָּקֵרא  ַהְּנָעִרים  ֶאת   ְיָבֵר ָרע  ִמָּכל  אִֹתי  ַהּגֵֹאל   ַהַּמְלָא"
ְּבֶקֶרב  ָלרֹב  ְוִיְדּגּו  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבַֹתי  ְוֵׁשם  ְׁשִמי  ָבֶהם 

ָהָאֶרץ" (מח טז) 
שלום  "עושה  מיר:  בעטן  עשרה  שמונה  ענדיגן  ביים 
ישראל,  כל  ועל  עלינו  שלום  יעשה  הוא  במרומיו 
ואמרו אמן". לכאורה, די תפילה ווערט דאך געזאגט 
די  מיט  זיך  מיר  ווענדן  וועמען  צו  איז  שטילערהייט, 

בקשה: "ואמרו אמן"?
צוויי  די  צו  זיך  ווענדן  מיר  החסיד:  יהודה  רבי  זאגט 
אפהיטן  אונז  שטענדיג  אונז  באגלייטן  וואס  מלאכים 
אויף  אמן  ענטפערן  זאלן  זיי   – שלעכטן  אלעם  פון 

אונזערע בקשות.
אז  הומינער,  שמואל  רבי  צוגעלייגט  האט  דעם  אויף 
מלאכים  די  דורך  געענטפערט  ווערט  וואס  'אמן'  די 
איז נישט נאר אויף די בקשה 'עושה שלום', נאר אויף 
אלע גרויסע און וויכטיגע זאכן וואס מיר בעטן ביי די 

תפילה 'אלוקי נצור'.
'מטה משה' ח"א אות קנד; 'עצה ותושיה' פרק כג 

באשיצט און ראטעוועט אין זכות פון אמן 
ְוִיָּקֵרא  ַהְּנָעִרים  ֶאת   ְיָבֵר ָרע  ִמָּכל  אִֹתי  ַהּגֵֹאל   ַהַּמְלָא"
ְּבֶקֶרב  ָלרֹב  ְוִיְדּגּו  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבַֹתי  ְוֵׁשם  ְׁשִמי  ָבֶהם 

ָהָאֶרץ" (מח טז) 
ִליֵרָאיו  ָסִביב  ה'   ַמְלַא "חֶֹנה  ח)  לד  (תהלים  פסוק  דער 

ַוְיַחְּלֵצם", טייטש אזוי רבי יעקב אבוחצירה:
ראשי  די  אויך  און  'אמן',  בגימטריה  איז  "מלאך" 
ווי  אזוי  צ"א,  באטרעפן  ליראיו"  סביב  "א-דני  תיבות: 
די גימטריה פון 'אמן', דאס איז א רמז אז אין זכות פון 
אלע  די  הקדושה  שכינה  די  אפ  היט  אמן  ענטפערן 
יראי ה', און באשיצט זיי אין עולם הזה און אין עולם 

'אלף בינה' תהילים לדהבא.

בני אמונים. אמן אויף יעדע ברכה.

ענטפערן אמן אויף יעדע ברכה – איז א ריכטיגער חיוב
טבת,  כ'  הבעל"ט  מאנטאג  קומענדיגן  דעם 

הנשר  פון  דהילולא  יומא  די  אויס  געפאלט 
מימון.  בן  משה  רבינו  הדורות  פאר  הגדול 

אזוי פסק'נט ער אין זיין ספר 'משנה תורה' 
פון  חיוב  די  איבער  רעדנדיג  יג),  א  (ברכות 

ענטפערן אמן:

אחד  השומע  "כל 
מישראל מברך ברכה 
כולן...  הברכות  מכל 
שאינו  פי  על  ואף 
הברכה  באותה  חייב 

– חייב לענות אמן".
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צוויי  ארום  פאר  פאסירט  האט  ערציילונג  פאלגנדע  די 
דער  דורך  דערציילט  איז  עס  און  יאר,  אכציג  און  הונדערט 
בעל המעשה הגאון רבי מרדכי ב"ר שמואל, אב"ד ווילקאטש 
און בעל מחבר פון די באקאטנע ספר 'שער המלך'. אין דער 
ערציילונג איז אויך דא עפעס וואס איז אקטועל אין אונזערע 

צייטן.
רבי מרדכי האט געהאט א אייגנארטיגן מנהג. יעדע יאר אום 
ראש חודש אלול האט ער פארזאמלט די גאנצע קהילה און 
מעורר  האבן  וואס  וכיבושין  מוסר  דברי  זיי  פאר  גערעדט 
בעפארברייטונג  אין  המעשים  תיקון  און  תשובה  צו  געווען 

צו די ימים הנוראים.
ערשטע  זיינע  אין  איינגעפירט  מרדכי  רבי  האט  מנהג  דער 
יארן פון זיין רבנות אין די שטאט ווילקאטש, צו וואו ער איז 
גערופן געווארן אין א יונגן עלטער צו דינען אלץ רב ואב"ד, 

און אונטער דעם ליגט באהאלטן א ספעציעלע ערציילונג.
דאס האט פאסירט אין די אנהויב יארן פון די הנהגה פון רבי 
מרדכי אין ווילקאטש. א שטיקל צייט בעפאר יו"ט שבועות, 
אן קיין פארשטענדליכע סיבה, ווי א דונער אינמיטן א העלן 
טאג האבן די אידן אין ווילקאטש באקומען א מעלדונג אויף 
א שווערע און ביטערע גזירה וואס דער 'בישאף' – דער הויפט 
פארשליסן  באפוילן,  האט   – געגנט  יענע  אין  גלחים  די  פון 
אלע שולן אין די געגנט וואס איז אונטער זיין אויטאריטעט.

צוגעשפארט,  געווען  שול  דער  איז  זומער  גאנץ  דורכאויס 
אידן  די  זענען  אנהויב  אין  ווען  בישאף,  פון  באפעל  די  לויט 
גרופעס  קליינע  אין  צוזאמנעמען  זיך  געווען  געצווינגען 
האבן  זיי  ווען  שפעטער,  און  פלעצער,  באהאלטעאנע  אין 
אנדעקט אז א זייטיגע און באהאלטענע טיר פון די ווייבער 
שול איז אפן געבליבן, האבן זיי אנגעהויבן דאווענען אין די 
ווייבער-שול, ווען זיי געבן אכטונג צו דאווענען שטיל דער 

בישאף זאל זיך נישט דערוויסן פון דעם.
פון טאג צו טאג איז די געוואוינהייט געווארן ווי א געווענליכע 
זאך. עס האט אויסגעזען אז די אידן אין ווילקאטש האבן זיך 
'צוגעוואוינט' צו די נישט נארמאלע ערשיינונג אז די שיינע 
און גרויסע שול איז פארשפארט, און זיי זענען געצווינגען צו 

דאווענען שטיל און צוזאמגעקוועשט אין די ווייבער-שול.
מאכן  שלום  געוואלט  נישט  האט  זיי  צווישן  מענטש  איין 
ווי  מרדכי.  רבי  רב,  יונגער  דער  געווען  איז  דאס  מצב.  מיטן 
אויב  אז  פארשטאנען  מרדכי  רבי  האט  שפעטער,  טאג  א 
עפעס וועט נישט געטון ווערן, וועלן די אידן מוזן אפרעכטן 
אזעלעכע  אין  תשרי  חודש  פון  תפילות  געהויבענע  די 
אויף  געווארט  האט  ער  באדינגונגען.  געווענליכע  נישט 
ציבור  דעם  ערוועקן  קענען  וועט  ער  וואו  געלעגנהייט  א 
פאסיגע  די  געווען  איז  אלול  חודש  ראש  שלאף.  זייער  פון 

געלעגנהייט.
יענעם טאג האט זיך פארזאמלט גאר א גרויסער ציבור אין 
די ווייבער-שול וואס איז שיער נישט צובראכן געווארן פון 
און  אויסצוהאלטן,  געווען  נישט  איז  עס  ציבור,  גרויסן  אזא 
דער רב האט פארשטאנען אז יעצט האט זיך אים געמאכט 

די פאסיגע געלעגנהייט מעורר זיין די מתפללים אויף דעם.
אויף  ארויפגעקראכן  רב  דער  איז  התורה  קריאת  בעפאר 
און  דאך  די  צו  ווייבער-שול  די  פון  פירן  וואס  טרעפ  די 
צווישן דער עולם האט געהערשט א שטילקייט. צענדליגע 
אין  געקוקט.  אים  אויף  האבן  אויגן  פארוואונדערטע  פָּאר 
זיין  ארויסגעברענגט  רב  דער  האט  געוויין  יאמערליכן  א 
לאנגע  פון  לויף  אין  וואס  דעם  אויף  ווייטאג  געוואלדיגע 
בארירט  עס  ווען  ליידיג  און  פוסט  שול  די  שטייט  חדשים 

נישט קיינעם.
רב  דער  האט  הדין?",  יום  ביים  ענטפערן  מיר  וועלן  "וואס 
דעם  שטעלן  אקעגן  קענען  זיך  מיר  וועלן  געשריגן, "וויאזוי 
קיין  נישט  האבן  מיר  אויב  אונז  אויף  מקטרג  איז  וואס  שטן 
געהעריגע פלאץ צו דאווענען און אוועקנעמען די מדת הדין 
מיר  ווען  פון  צייט  אסאך  אריבער  שוין  איז  עס  אונז?  פון 
האבן געדאוונט א געהעריגע תפילה אין שול, די שכינה וואס 
זענען  'ווי  טאג:  יעדן  שרייט  פלאץ  דער  אויף  ווייטער  רוהט 
די  צו  צו  זיך  מיר געוואוינען  און  מיינע באליבטע קינדער?', 
אין  ווייטער  דאווענען  מיר  און  סיטואציע,  אומנארמאלע 
באהעלטעניש אן צו טון עפעס עס זאל זיך ענדערן די מצב".

"איך ציטער", האט דער רב צוגעלייגט, "אויב מיר וועלן יעצט 
נישט טון אז די שול זאל געעפענט ווערן אויף די תפילות פון 
אויף  אונז  פון  פאדערן  ח"ו  מען  קען  והרחמים,  הדין  ימי  די 
דעם וואס די כבוד בית הכנסת איז ליידער פארשוועכט און 
מיר זיצן רואיג אין אונזערע הייזער, דאס איז אויסער די עצם 
זאך אז די הייליגע תפילות אין די טעג, וועלן נישט געדאוונט 

ווערן ווי עס דארף צו זיין".
ביז  פאלק  גאנצן  דעם  געווען  מעורר  רב  דער  האט  אזוי  און 
אלע האבן אויסגעבראכן אין א געוויין און ער האט געפילט 

אז זיינע ווערטער האבן געעפענט די הערצער.
די  האבן  קודש  ארון  פון  תורה  ספר  די  ארויסנעמען  פארן 
גבאים לויט די באפעל פון רב אויסגערופן אויף א דרינגנדע 
זיין  לויט  יעדער  מתפללים,  אלע  שול.  די  לטובת  'מגבית' 
סומע  געוויסע  א  אונטערגענומען  זיך  האט  מעגליכקייט, 
שול,  די  ראטעווען  צו  אויף  זיין  מנדב  ער  וועט  דאס  וואס 
א  אין  געלטער  אלע  די  אויפגעשריבן  האבן  גבאים  די  און 
רב,  דער  פון  פרוי  די  רעביצין,  די  אויך  ביכל.  עקסטערע 
האט פארשאפט שיינע סומעס פון אלע מיטגלידערן פון די 
געלט  זייערע  פון  באשטייערן  געוואלט  האבן  וואס  קהילה 

לטובת די שול.
די  צווישן  ארום  גבאים  די  זענען  טאג  דער  פון  לויף  אין 
מתפללים און אפגענומען די סומע וואס זיי האבן צוגעזאגט, 
און אין ענדע פון די טאג האט זיך פארזאמלט זייער א שיינע 
סומע. מיט די געלט אין די הענט האבן די גבאים זיך געאיילט 

צום בישאף, און איבערגעגעבן די געלט אין זיינע הענט.

אלע  קאפ  זיין  פון  געווארן  פארגעסן  איז  מינוט  דער  אין 
געהייסן  כאילו  ער  האט  זיי  צוליב  וואס  בלאף  און  טענות 
אויגן  זיינע  פארבלענדט  האט  שוחד  די  שול,  די  אפשפארן 
און אויפן פלאץ האט ער גע'חתמ'עט אויף א 'באפעל' וואס 
ערלויבט שוין עפענען די טויערן פון די שולן אין ווילקאטש.
געווען  זוכה  ווילקאטש  אין  אידן  די  האבן  השנה  ראש 
דאווענען אין שול אזוי ווי יאר יערליך, ווען עס ווערט מקויים 

דער פסוק: "שאו שערים ראשיכם... ויבוא מלך הכבוד".
**

אינגאנצן  ערציילונג  דראמאטישער  די  איז  דערנאך  יאר  א 
מתפללים  פון  געווירבלט  האט  שול  די  געווארן.  פארגעסן 
אזוי ווי אמאל, און צוליב דעם האט דער רב נישט געפלאנט 

דאס יאר רעדן אום ראש חודש אלול.
א  אין  שלאפן  געלייגט  זיך  רב  דער  האט  אלול  א'  ליום  אור 
דעקלעך  אויגן  זיינע  נאר  ווי  און  נאכט-שטונדע,  שפעטע 
מענטש,  אלטער  א  חלום  אין  ער  פארמאכט,  זעט  זיך  האבן 
מיט א שיינע געשטאלט, וואס זיין אויסזעהן איז געווען ווי 
א  דערקענט  זיך  האט  פנים  זיין  פון  אבער  אלקים,  מלאך  א 

אומצופרידנקייט.
אלטער  דער  האט  באגריסט,  זיך  האבן  זיי  וואס  דערנאך 
אנגעהויבן זאגן: "עס דאכט זיך מיר אז איר דינט געווענליך 
אלץ שליח ציבור ביי די תפילה פון מוסף אין יום כיפור...", 
האט  אלטער  דער  און  יא,  געענטפערט  האט  מרדכי  רבי 
פארגעזעצט צו רעדן ווי איינער וואס טוט זיך אינטערעסירן:

"זאגט מיר נאר: וויאזוי זענט איר געוואוינט צו זאגן: 'ומעביר 
שנה  כל  אשמותינו  'ומעביר  או  ושנה',  שנה  בכל  אשמותינו 

ושנה'?".
רבי מרדכי האט זיך געוואונדערט אויף די פראגע און האט 
אונטערשייד  דער  איז  וואונדער: "וואס  א  מיט  געענטפערט 

צווישן 'כל' און 'בכל'?".
אלטער  דער  האט  דא",  איז  אונטערשייד  גרויסער  "א 
נאכגעזאגט  ער  האט  ערקלערן  אנשטאט  און  געענטפערט, 
(ראה  מדרש  אין  געברענגט  ווערט  וואס  משל  די  רב  פארן 

תנחומא אמור כב):
געוויסע  א  אין  אנגעקומען  איז  וואס  קעניג  א  צו  משל  א 
שטאט איינמאנען די שטייערן וואס קומט אים פון די שטאט 
אים  אקעגן  ארויסגעגאנגען  זענען  ערשט  צום  איינוואוינער; 
די זקנים – די הויפטן – זיך בעטן ביי אים, און ער האט פאר 
זיי מוותר געווען א דריטל. נאכדעם זענען ארויסגעקומען די 
בינונים זיך בעטן ביי אים, און אויך פאר זיי האט ער מוותר 
געווען א דריטל, און ווען ער איז אריין אין די טויערן פון די 
קינדער,  און  פרויען  מענער  פארבליבענע,  אלע  און  שטאט 
זענען ארויסגעקומען אים מקבל פנים זיין, האט ער זיי מוותר 

געווען די לעצטע דריטל.
אזוי אויך, ווען עס קומט חודש אלול, קומען די צדיקים און 
פון  זכות  די  דערמאנען  און  אייבערשטן  צום  אידן  ערליכע 
די  פאר  מוותר  איז  ה'  און  טובים,  מעשים  און  תורה  זייער 
אידן א דריטל פון זייערע זינד. אין ראש השנה טון די בינונים 
תשובה און זיי דאווענען צו השי"ת, און ער איז מוותר אויף 
נאך א דריטל. און ווען עס קומט אן יום כיפור און די פשוטי 
העם טון זיך אן ווייסע קליידער און פאסטן, איז ער זיי מוותר 

די לעצטע דריטל".
"קומט אויס", האט דער אלטער געזאגט, "אז עס איז פארהאן 
דריי צייטן אויף כפרה: אנהויב חודש אלול, ראש השנה און 
אשמותינו  'ומעביר  זאגן:  מען  דארף  דעריבער  כיפור.  יום 
בכל שנה ושנה', ד.מ. עטליכע מאל יעדע יאר עקסטער, און 

נישט: "כל שנה ושנה", וואס ד.מ. איינמאל יעדע יאר".
דער אלטער האט געענדיגט זיינע ווערטער, אבער רבי מרדכי 
וואס האט נישט פארשטאנען זיין כוונה, האט געבעטן פונעם 
אלטן ער זאל אים ערקלערן וואס זיינע רייד זענען מרמז, און 

אזוי האט דער אלטער געזאגט:
"אויב דער גאנצער חודש איז געגעבן געווארן אויף צו מכפר 
זיין, פארוואס פאר א יאר אין ראש חודש אלול האט דער רב 
געהאלטן א דרשה אין ראש חודש און ערוועקט דעם ציבור, 

און די יאר אין ראש חודש אלול נישט?!".
האט  יאר  פאריגע  אז  ערקלערן  פרובירט  האט  מרדכי  רבי 
די  עפענען  צו  התעוררות  ספעציעלע  א  אויסגעפעלט  זיך 
האט  אלטער  דער  אבער  שול,  פון  טויערן  פארשלאסענע 
אוועקגעמאכט זיין ענטפער און געזאגט, פונקט פארקערט, 
דו דארפסט דאך טון א קל וחומר: אויב פאריגע יאר, ווען די 
דרשה  די  האט  פארשלאסן,  געווען  זענען  שול  פון  טויערן 
טויערן  די  וואס  יאר  דאס  וכמה  כמה  אחת  על  אויפגעטון, 
פון שול זענען געעפענט, זיכער דארף מען מעורר זיין דאס 

פאלק צו תשובה און תפילה.
אינמיטן  שלאף  פון  אויפגעוועקט  זיך  האט  מרדכי  רבי 
נאכט, נאך דעם וואונדערליכן חלום, און האט באלד ליכטיג 
פאסיגע  א  אנגרייטן  געגאנגען  איז  און  צימער  זין  געמאכט 
דרשה אויף דעם מארגנדיגן טאג. פון יענע יאר און ווייטער, 

האט ער שטענדיג איינגעהאלטן דער מנהג.
'שער המלך' [פון ר"מ אב"ד ווילקאטש] שער א' פרק ח

די דרשה וואס האט געעפענט די טויערן פון שול די ברכה 'עוטר ישראל בתפארה'
א הודאה אויף די שיינקייט 
און טייערקייט פון די הוט

די ברכה 'עוטר ישראל בתפארה' ווערט 
"כי  ב):  ס  (ברכות  גמרא  אין  געברענגט 
דער  [ווען  רישיה"  על  סודרא  פריס 
אויף  'סודר'  דעם  אויס  שפרייט  מענטש 
'עוטר  זיין קאפ], "לימא [זאל ער זאגן]: 
הברכה:  לשון  דער  בתפארה'".  ישראל 
אויפן  געבויעט  איז  בתפארה"  "עוטר... 
לשון הפסוק (ישעיה סב ג): "והיית עטרת 

תפארת ביד ה'" (בית יוסף או"ח מו).
אויף  זיך  דרינגט  א)  (מו  חדש'  'פרי  דער 
מען  האט  הודאה  די  אז  גמרא  די  פון 
דעם  אנטון  אויפן  דווקא  געווען  מתקן 
קאפ  אויפן  ליגט  וואס  קלייד  [א  'סודר' 
אקסלען]  די  העכער  אראפ  הענגט  און 
די  זענען  יארן  פריערדיגע  די  אין  וואס 
אנגעטון,  געווען  אזוי  מענטשן  חשובע 
די מלבוש האט סימבאלעזירט חשיבות 
אנגערופן  ווערט  עס  און  גרויסקייט,  און 
יד):  כה  (תהילים  לשון  דעם  צוליב  'סודר' 

'סוד ה' ליראיו' (שבת עז ב).
הלקט'  'שיבולי  דער  ברענגט  דעריבער 
(סי' ד) אז רב עמרם גאון און רב נטרונאי 
גאון האבן נישט דערמאנט די ברכה אין 
די צאל פון אלע ברכות, ווייל אין זייערע 
צייטן איז מען שוין נישט געגאנגען מיט 

א 'סודר'.
די  אז  אויס  זעט  אבודרהם  אין  אויך 
א  אויף  געווען  מתקן  מען  האט  ברכה 
ספעציעלע הוט, אזוי ווי די הוט וואס איז 
געווען איינגעפירט אין די לענדער פון די 
בני ישמעאל צו גיין מיט דעם, דעריבער 
ישמעאל  ארץ  גאנץ  "אין  ער:  שרייבט 
זיי  ווייל  זאגן  צו  עס  זיך  מען  פירט 
אין  אבער  קאפ,  אויפן  הוט  א  מיט  גייען 
נישט  זיך  מען  פירט  לענדער  אונזערע 
אזא  מיט  נישט  מ'גייט  ווייל  זאגן  צו  עס 
סארט הוט" (זעה אין בית יוסף או"ח מו א).

א הודאה אויף די צודעק 
פון קאפ

פון די אנדערע זייט, זענען דא ראשונים 
וואס האלטן אז די ברכה האט מען מתקן 
וואס  צודעק  סארט  יעדע  אויף  געווען 
נאר  נישט  און  קאפ,  די  אויף  מ'לייגט 
אויף א חשובע צודעק. (תוספות ברכות ס 
'פרי  דער  מדייק  איז  אזוי  און  פריס.  כי  ד"ה  ב 
חדש' שם פון לשון הרמב"ם). און דער 'בית 
יוסף' ערקלערט (או"ח סי' מו ד"ה כי פריס) 
מתקן  מען  האט  שיטה,  זייער  לויט  אז 
געווען די ברכה אויף די אפגעהיטנקייט 
פון די אידן נישט גיין מיט א הוילן קאפ, 
כדי זיי זאלן זיין ערליכן אידן און יראי ה'.
גאוה  אויף  קאפ ווייזט  הוילן  א  מיט  גיין 
קאפ  די  צודעקן  און  מצח,  עזות  און 
ווייזט און לערנט אויס דעם מענטש זיין 
א ירא ה' וואס איז מקבל אויף זיך די עול 
המצוות (ראה לבוש או"ח ב ו), אזוי ווי עס 
לא  (קידושין  גמרא  אין  געברענגט  ווערט 
א): "רב הונא בריה דרב יהושע איז נישט 
קאפ,  הוילן  א  מיט  אמות  פיר  געגאנגען 
ער האט געזאגט: 'די שכינה איז העכער 

מיין קאפ'".
איבער די מעלה פון צודעקן די קאפ אז 
מיר  קענען  שמים  יראת  צו  ברענגט  עס 
ווערט  וואס  מעשה  די  פון  לערנען  זיך 
אויף  ב)  קנו  (שבת  גמרא  אין  געברענגט 
שטערנ- די  אמוראים:  די  פון  איינעם 
זעהער'ס האבן געזאגט נביאות פאר זיין 
מאמע אז איר זון וועט אויסוואקסן א גנב 
דעריבער  ווערן,  גרעסער  וועט  ער  ווען 
דערמאנט:  שטענדיג  אים  זי  האט 
שמים  יראת  די  כדי  קאפ  דיין  צו  "דעק 
האט  קינד  דאס  דיר".  אויף  רוהען  זאל 
פון  טיפקייט  די  פארשטאנען  נישט 
איינמאל  ביז  ווערטער,  מאמע'ס  זיין 
געלערנט  און  געזיצן  איז  ער  ווען 
פלוצלינג  און  טייטלבוים  א  אונטער 
די  פון  קאפל  זיין  אראפגעפאלן  איז 
הרע  יצר  דער  זיך  האט  באלד  קאפ, 
געשטארקט אויף אים און צוגערעדט ער 
זאל גנב'ענען טייטלען פון די טייטלבוים. 

קאפ  זיין  אויף  צודעק  די  אן  זייענדיג 
האט ער נישט געהאט די ריכטיגע יראת 
אויף  שטארקן  קענען  צו  זיך  שמים 
געאיילט  זיך  האט  און  הרע,  יצר  זיין 
ער  ווייל  און  בוים,  די  אויף  ארויפקריכן 
האט נישט פארמאגט א מעסער ביי זיך 
שטרענגעל  די  אראפגעריסן  ער  האט 
דעמאלטס  ציינער.  זיינע  מיט  טייטלען 
האט דאס פארשטאנען די ווערטער פון 
צו  ברענגט  קאפ  די  צודעקן  מאמע;  זיין 
קענען  זיך  דעם  דורך  און  שמים,  יראת 
די  אין  און  הרע,  יצר  אויפן  זיין  מתגבר 
מינוט וואס די צודעק איז אראפגעפאלן 
פון זיין קאפ האט זיך באלד געשטארקט 

אויף אים דער יצר הרע.

דער טעם פון דערמאנען 
'ישראל' ביי די ברכה

דערמאנט  האבן  מיר  וואס  דעם  מיט 
מ'דערמאנט  פארוואס  מען  פארשטייט 
אין די ברכה די ווארט 'ישראל', ווייל די 
מצוה פון כיסוי הראש איז א ספעציעלע 
פאר  געווארן  געגעבן  איז  וואס  מצוה 
יראת  צו  זיין  זוכה  זאלן  זיי  כדי  אידן  די 
שמים. אנדערשט פון די פעלקער וואס 
צו  איז  הוט  א  אנטון  ביים  כוונה  זייער 
היץ,  אדער  קעלט  פון  קאפ  זייער  שיצן 
די אידן האבן אינזין ביים אנטון זיי זאלן 
זוכה זיין צו יראת שמים ('בית יוסף' או"ח 

מו; לבוש שם ס"ק ב).

לייגט  ט)  (פרק  תמיד'  'עולת  ספר  אין 
אויך  מען  דארף  ברכה  די  ביי  אז  צו  ער 
לויבן אויף דעם וואס דער אייבערשטער 
אונז  מיט  זיך  באשיינט  און  זיך  באצירט 
שטייט  עס  ווי  אזוי  קינדער,  אידישע   –
תפארת  עטרת  "והיית  ג):  סב  (ישעיה 
אלקיך".  בכף  מלוכה  וצניף  ה'  ביד 
דער  דארף  ברכה  די  זאגן  בשעת'ן  און 
זיין  מקבל  און  זיין  מתבונן  זיך  מענטש 
זיך אופפירן ווי עס דארף צו זיין ער זאל 
זיין ראוי צו זיין: "עטרת תפארת ביד ה'".

א הודאה אויף די מצוות
לייגן  צו  געפירט  זיך  האט  רא"ש  דער 
האט  ער  ווייל  ברכה,  די  בעפאר  תפילין 
שבח  א  אויך  איז  ברכה  די  אז  געהאלטן 
אנגערופן  ווערן  וואס  תפילין  די  אויף 
'פאר', אזוי ווי עס שטייט (יחזקאל כד יז): 
"ְּפֵאְר ֲחבֹוׁש ָעֶלי". דעריבער זענען דא 
וואס פירן זיך אנכאפן די תפילין בשעת'ן 
זאגן די ברכה (שו"ע או"ח כה ג; משנ"ב שם 

ס"ק יב).

דער בעל 'סדר היום' לייגט צו אז ביי די 
ברכה לויבן מיר אויף דעם וואס השי"ת 
של  כתרה  די  מיט  אידן  די  באקרוינט 
די  מצוות,  די  פון  קרוין  די  ד.מ.  תורה, 
אונז  באצירן  וואס  משפטים  און  חוקים 
שטייט  עס  ווי  פעלקער,  אלע  פון  מער 
ליעקב  דבריו  "מגיד  יט-כ):  קמז  (תהילים 
כן  עשה  לא  לישראל;  ומשפטיו  חוקיו 

לכל גוי ומשפטים בל ידעום".
עס זענען דא וואס טייטשן אז די ברכות 
ישראל  'עוטר  און  בגבורה'  ישראל  'אוזר 
בתפארה' האט מען מתקן געווען אקעגן 
מקבל  האבן  מיר  וואס  מצוות  תרי"ג  די 
ברכה  די  ביי  סיני.  בארג  אויפן  געווען 
אויף  מיר  לויבן  בגבורה'  ישראל  'אוזר 
כדי  וואס  לא-תעשה,  מצוות  שס"ה  די 
עובר  נישט  געבן  אכטונג  קענען  צו  זיך 
און  שטארקייט  א  אויס  פעלט  זיין 
ביי  און  הרע,  יצר  דעם  אונטערטעניגן 
לויבן  בתפארה'  ישראל  'עוטר  ברכה  די 
מיר אויף די רמ"ח מצוות עשה וואס מיר 
ווערן באשיינט דורך זיי מקיים זיין ('זכרון 

משה' [פון ר"מ טארשענסקי] עמ' פח).

געדאנקען לויט די סדר
תעתענה אמונים  פון דאווענען

ישר עוטר

גגגעעדאא
ם  פפוון

וואס  דעם  אויף   – ְּבִתְפָאָרה  ָרֵאל  ִיֹשְ עֹוֵטר  ָהעֹוָלם   ֶמֶל ֱאֵקינּו  ה'  ַאָתּה   ָבּרּו
האסט באקרוינט אונזער קאפ מיט א צודעק וואס באשיינט אונזער קאפ, און 

דורך דעם האבן מיר יראת שמים.
אונז  האט  ער  וואס  דעם  אויף  ה'  לויבן  צו  ליגט  אונז  אויף  אז  אמת   – ָאֵמן 

באקרוינט מיט א צודעק אויפן קאפ וואס איז פאר אונז לכבוד ולתפארת. 

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

פ
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