
פרשת בא

בס"ד

פרעה איז פון זיין נאטור נישט געווען קיין עקשן
"ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו" (י א)

דער צדיק רבי יחיאל מאיר פון גאסטינין זצ"ל האט ערקלערט:
נישט  עקשנות  פרעה'ס  איז  שטארק  ווי  געזעהן  האט  משה  ווען 
וואס  קלעפ  ביטערע  די  כאטש  מצרים,  פון  אידן  די  שיקן  ארויס 
דורך  אז  זיין  ס'קען  אז  געהאט  מורא  ער  האט  באקומען,  האט  ער 
דעם וועט ערוועקט ווערן א קטרוג אויף די אידן: פארוואס האבן 
נישט די אידן די מדה פון עקשנות ווען ס'קומט צו מלחמה האלטן 

מיטן יצר הרע?
האט דער אויבישטער אים געענטפערט: קענסט זיין רוהיג, "כי אני 
הכבדתי את לבו" – די עקשנות איז נישט פון זיין אייגענע נאטור, 
פון  שוין  איך  האב  איך  ווי  אזוי  געוואלט,  אזוי  האב  איך  ווייל  נאר 
ִמְצַרִים  ְוָיְדעּו  ַּפְרעֹה...  ֵלב  ֶאת  ַאְקֶׁשה  "ַוֲאִני  ג;ה):  (ז  געזאגט  פריער 

'יגדיל תורה'ִּכי ֲאִני ה'".

זיך שטארקן אויף די געפיהלן פון נקמה
"ָחָטאִתי ַלה' ֱאֵהיֶכם ְוָלֶכם" (י טז)

וואס איז די כוונה פון די ווארט 'ולכם'?
שפירט  מענטש  ריכטיגער  דער  אייבשיץ:  יהונתן  רבנו  ערקלערט 
אים  האט  וואס  דעם  אויף  דווקא  דאווענען  צו  חוב  א  שטענדיג 
געדאנק  שלעכטע  יעדע  זיך  פון  אויסרייסן  כדי  געטוהן,  שלעכטס 
פון כעס און נקמה, אזוי ווי חז"ל זאגן (ב"מ לב ב) ביי די מצוה פון 
און  בהמה,  א  פון  לאסט  שווערע  די  [אראפנעמען  וטעינה  פריקה 
צוריק אנלאדענען אויף איר], אז מ'דארף ענדערשט העלפן פאר א 

פיינט וואו פאר א פריינד, כדי צו ברעכן דעם שלעכטן יצר.
וועגן דעם ווען פרעה האט געוואלט אז משה און אהרן זאלן שטארק 
דאווענען אויף אים אז די מכה זאל אוועק גיין, האט ער צוגעלייגט 
און געזאגט 'ולכם', ד.מ. אז אויסער וואס איך האב געזינדיגט פארן 
דארפן  אזוי  אויב  ענק,  פאר  געזינדיגט  אויך  איך  האב  אויבערשטן, 
ענק זיך שטארקן אויפן שלעכטן ווילן פון נקמה און דאווענען אויף 

מיר, כדי ענק זאל מיט דעם אויס איידלען ענקערע מידות. 
'תפארת יהונתן'

די עבודה וואס איז אנגענומען אין עולם העליון
"ַוֲאַנְחנּו א ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ה' ַעד ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה" (שם)

געווארן  נפטר  איז  ה'תשס"א  יאר  אין  ביינאכט  שבועות  יו"ט 
יונגערהייט הרה"ג ר' משה הורוויץ זצ"ל, גאר א חשובער יונגערמאן 
אין  איש'  'חזון  כולל  אין  לומדים  חשובע  די  פון  שמים  ירא  א  און 

בני ברק.
אין איינע פון די נעכט נאך זיין פטירה איז ער געקומען אין חלום 
צו זיין חברותא וואס מיט אים האט ער געלערנט לאנגע יארן; האט 
וואס  מיט  זאגן  אפשר  מיר  קענסטו  געפרעגט:  אים  חברותא  דער 

דארפן מיר זיך ספעציעל מחזק זיין?
ענטפערן  אויפן  געבן  'אכטונג  געענטפערט:  אים  משה  רבי  האט 
אמן!', און האט צוגעלייגט: 'אין הימל איז מען זייער מקפיד אויף די 

וואס טוהן גרינגשעצן אין די ענין פון ענטפערן אמן'.
מנהלות  פון  צוזאמקום  א  ביי  שפעטער,  יאר  צעהן  ארום  מיט 
האט  אמונים'  'בני  ארגאניזאציע  די  דורך  פארגעקומען  איז  וואס 
די  פאר  ערציילונג  די  דערציילט  ע"ה  קייניעווסקי  רעביצין  די 
איר  פון  פארציילן  צו  צו  לייגט  זי  ווען  אנוועזענדע,  הונדערטע 
אייגענעם לעבן: 'וועגן די ערציילונג האבן מיר אנגעהויבן, איך מיט 

מיין מאן, צו זאגן יעדן טאג צוזאמען די ברכות השחר בחברותא'.

א רמז אויף תפילה בקול
ַּדֶּבר ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם (יא ב)

האט געזאגט הרה"ק רבי משה'לע קאזניצער:

עס איז א קלארע הלכה אין שולחן ערוך (או"ח קא ב): "מ'זאל נישט 
דאווענען נאר אין הארץ, נאר מ'דארף ארויס זאגן די ווערטער מיט 
די ליפן און עס אליין הערן שטילערהייט". א רמז אויף דעם קענען 
מיר האבן פון דעם פסוק: "דבר נא" – ווען דו רעדט פון 'נא' - אין 
'נא' אלא תפילה, גיב אכטונג ס'זאל זיין "באזני העם', אז דו זאלסט 

הערן די ווערטער וואס דו זאגסט.
'דעת משה'

זיך לערנען הכרת הטוב פון א הונט
"ּוְלכֹל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל א ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹנֹו" (יא ז)

די  ווייל  אז  קפז)  רמז  שמות  (ילק"ש  זאגן  לברכה  זכרונם  חכמים  די 
הונט האבן נישט געבילט אין מצרים, האבן זיי זוכה געווען צו זאגן 
ְוִנְכָרָעה  ִנְׁשַּתֲחֶוה  "ּבֹאּו  ו):  צה  (תהלים  פסוק  דעם  שירה  זייער  ביי 

ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה' עֵֹׂשנּו".
פארוואס האט די הונט זוכה געווען דווקא די פסוק?

ערקלערט רבי משה לייב סאסובער זצ"ל: פון די אויפירונג פונעם 
הונט קען יעדער מענטש נתעורר ווערן ער זאל זיך בוקן און לויבן 
פונעם  האר  דער  ווייל  באשעפער;  פארן  זיין  צו  דארף  עס  וואו 
ער  נאר  שפייז,  און  עסן  זיין  וועגן  אסאך  נישט  זיך  זארגט  הונט 
ביינער  זיי  צווישן  עסן,  זיין  פון  איבערגעבליבענע  די  אים  ווארפט 
און פארדארבענע עסנווארג, און אויך אלץ דעם ביסל איז ער פול 
מיט הכרת הטוב צו זיין האר, אז ער לויפט און שפרינג ארום אים 

א גאנצן טאג.
איז דאך זיכער אז מיר וואס באקומען פונעם באשעפער פון אלעם 
גוטן אויף די וועלט מיט א גרויסע שפע – וויפיל ליגט אויף אונז צו 
מכיר טובה זיין, דאווענען צו אים מיט כוונה און זיין דבוק אין זיין 

תורה און אין די מצוות וואס ער האט באפוילן.
'בשם מרדכי' ח"ב עמ' קנד

ִּבְרַּכת ַהחֶֹדׁש
"ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה" (יב ב)
"הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי" – איז ר"ת 'הלל', דא איז א רמז אויף די מצוה פון 

זאגן הלל יעדן ראש חודש.
'תוספות השלם' בשם ר"א מגרמייזא

*   *   *
ברוך  הקדוש  "יחדשהו  מיר:  בעהטן  בענטשן  חודש  ראש  ביים 
יעדע  נאך  און  וכו',  ולשמחה"  לששון  ולברכה,  לטובה  הוא... 
אז  אינטערסאנט  ס'איז  נאר  'אמן',  עולם  דער  ענטפערט  געבעהט 
און  אמן",  "ונאמר  נאכאמאל:  מיר  זאגן  תפילה  די  פון  ענדע  ביים 
יעדע  נאך  אמן  געענטפערט  שוין  דאך  האבן  מיר  שווער,  איז  עס 

בקשה?
אין  אראפגעברענגט  ווערט  דעם,  אויף  תירוץ  וואונדערליכער  א 

ספר 'דבש השדה' אין נאמען פון רבי שמעון יערוסלאבער:

די ווערטער 'ונאמר אמן' איז א עקסטערע תפילה, אז עס זאל זיין 
א געבענטשע חודש, און ביי אידישע הייזער זאל זיין נאר שמחות 
פריינד  זיינע  וואס  ברכות  די  אויף  'אמן'  ענטפערן  זאל  יעדער  און 

וועלן אים וואונטשן.

ראבינאוויץ  גמליאל  רבי  הרה"ג  ערקלערט  האט  וועג  א  נאך  אויף 
די  צו  אויספיר  א  ווי  זענען  אמן'  'ונאמר  ווערטער  די  שליט"א: 
ברכה 'ולגאולה קרובה' וואס מיר זאגן פריער, און מיט דעם זענען 
וואו  אמן  ענטפערן  צו  געבן  אכטונג  וועלן  מיר  אויב  אז  מרמז  מיר 
אזוי  קרובה',  'גאולה  א  צו  זיין  זוכה  מיר  וועלן  זיין,  צו  דארף  עס 
א  פון  נאמען  אין  געברענגט  ווערט  יא)  (ליום  משה'  'דרך  אין  ווי 
פריערדיגער חכם, אז מ'האט אים מגלה געווען פון הימל אז עס איז 
נאכנישט געקומען די צייט פון די גאולה ווייל מ'גיט נישט אכטונג 
צו ענטפערן אמן אויף די ברכות וואס מיר בעהטן אין זיי אויף די 

גאולה.

און ער ברענגט דארט א שיינער רמז אויף די יאר שנת תשע"ו: די 
ווערטער "ולגאולה קרובה ונאמר אמן" באטרעפן תשע"ו, וואס איז 

אויך ראשי תיבות 'תהא שנת עונים ונגאלים'.
פון זיין הקדמה אויפן קונטרס 'גם אני אודך' אויף עניני השעה

דאווענען מיט א ווארעמקייט און א ברען

"ַאל ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא ...ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש" (שמות יב ט)

ביי  זאגן  מיר  ווי  אזוי  'דאווענען',  טייטש  ארמי'ש  אויף  איז  'צלי' 
קדיש: "תתקבל צלותהון", און בדרך רמז קען מען זאגן אז די פסוק 
איז א ציווי וויאזוי א דאווענען דארף זיין – נישט פארטרוקנט נאר 

מיט א פלאם פייער. (נועם אלימלך)

און עס זענען דא וואס לייגן צו: 'צלי אש' – איז ר"ת צ"א וויפיל עס 
באטרעפט אמן, צו לערנען אז מ'דארף אויך ענטפערן אמן מיט א 
ברען אזוי ווי א טייל פון דאווענען, אזוי ווי חז"ל האבן געזאגט: "כל 

העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן".

און א רמז צו דעם איז דא אין די לשון פון די זמר אויף שבת חנוכה 
פון ר"א אבן עזרא: "ַר ְוטֹוב ְוָׁשַמן, ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות, ֲענּו ְוִאְמרּו ָאֵמן 

ְוִאְכלּו ְּבִדיצֹות".

די אנהויב פון די מכה איז געווען ביי חצות און 

עס האט זיך געענדיגט אינדערפריה

"ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַוה' ִהָּכה ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים" (יב כט)

סתירה  די  אויף  חז"ל  זיך  וואונדערן  רבתי  אבל  מסכת  אנהויב  אין 
פון די לשונות פון די פסוקים: דא שטייט אז די מכת בכורות איז 
ג)  (ג  במדבר  פרשת  אין  וואו  אנדערשט  הלילה,  חצות  ביי  געווען 
וואו עס שטייט דארט: "ְּביֹום ַהּכִֹתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים"? נאר: 
ביי  געשלאגן  זיי  האט  השי"ת  וואס  כאטש  יוחנן,  רבי  "ענטפערט 
חצות, דאך האט זייער זעהל זיך געווארפן אין זיי ביז אינדערפריה".

מיט דעם האט הגרש"ז אויערבאך זצ"ל פארענטפערט די נוסח וואס 
מיר זאגן ביי מעריב, ווען מיר דערמאנען די מכת בכורות פריער פון 
יציאת מצרים, אזוי ווי מיר זאגן: "המכה בעברתו כל בכורי מצרים 
וואס  שחרית  פון  נוסח  די  ביי  וואו  אנדערשט  עמו...",  את  ויוצא 
דעמאלטס דערמאנען מיר יציאת מצרים פריער פון מכת בכורות 

ווען מיר זאגן: "ממצרים גאלתנו... כל בכוריהם הרגת".

מעריב  ביי  ערקלערט:  ער  האט  חז"ל  אויבנדערמאנטן  לויטן  נאר 
חצות  ביי  געווען  איז  וואס  מכה  די  פון  אנהויב  די  מען  דערמאנט 
הלילה, בעפאר יציאת מצרים. אבער ביי שחרית רעדט מען אויף די 

ענדע מכה – די טייל פון די טויט וואס איז געווען אינדערפריה, 
נאך וואס די מצרים האבן ארויס געשיקט די אידן.

'אמרי פי' סי' לב

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
עקשן קיין

פע ם

ער ווערט געראטעוועט פון פינסטער 
און טונקלקייט

"ֵצא ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶלי" (יא ח)
'צֵא' – איז בגימטריה 'אמן', און מ'קען זאגן בדרך רמז, אז 
דער פסוק איז געזאגט געווארן נאך די מכה פון חושך, צו 
מרמז זיין אויף וואס עס שטייט אין זוהר (וילך רפה ב-רפו 
א, וכן ב'פרי עץ חיים' כוונת אמן ג) אז דער וואס טוהט גרינג 
שעצן אין די מעלה פון ענטפערן אמן ווערט געשטראפט 
גיט  וואס  דער  און  פינסטערניש,  און  טונקלקייט  מיט 

אכטונג אויף דעם ווערט געראטעוועט פון די אלע זאכן.
'אמרי נועם' פרשת בא

דער 'שפת אמת' זיע"א
האט געזאגט 

(יא"צ ה' שבט תרס"ה):

ווען א מענטש ענטפערט אמן מיט 
אמונה, כאטש אז ער איז נישט אויפן 

העכסטן שטאפל, אבער וויבאלד אז ער 
האט אויפגעוויזן זיין אינעווייניגסטן ווילן 

צו זיין באהאפטן צו די קדושה אן קיין שום 
אנדערע אינדרויסנדיגע פרעמדע געדאנקען, 

וועגן דעם איז ער זוכה צו חיי העולם הבא 
אויך אויב ער איז נישט ראוי צו דעם 

אלץ זיין מדריגה.
כי תבוא תרל"ח

יעדן טאג האבן מיר די געלעגנהייט 
צו מקדש זיין אונזער נשמה מיטן 
אויסרופן אונזער אמונה, 
לאמיר מקפיד זיין צו ענטפערן אמן 
וואו עס דארף צו זיין 
און דורך דעם ועלן 
מיר זוכה זיין צו 
חיי העולם הבא.
אמן, ווייל אויך איך גלייב!

נה 

ונההאמן – איז א אויסרופונג פון אונזער אמו
אאמ אאווננזעערר פפווןןןןןןןןןןןןןןןן ססססררררווופפפפווווננננגגגג אאאווו אא אאיזז – מןןןןןןןןןןן

יכן!
איר גלי

וואס איז נישטא אין 
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דער  זיע"א,  עטר  בן  חיים  רבי  געהאט  האט  תפילין  הייליגע  און  חשוב'ע 
זיין  פון  נאמען  אויפן  אייביג  אויף  אנגערופן  ווערט  וואס  קדוש  און  צדיק 

ספר, דער 'אור החיים' הקדוש.
מיט די תפילין פלעגט דער אור החיים זיין אנגעטוהן א גאנצן טאג, ווען ער 
גיט זיי אכטונג מיט א ספעציעלע קדושה און טהרה, אזוי ווייט אז מ'האט 
דערציילט אז יעדער וואס האט אים זוכה געווען צו זעהן אנגעטוהן מיט 
די תפילין האט אים אנגעכאפט א ציטער און איז באלד ערוועקט געווארן 

מיט הרהורי תשובה.
זייענדיג אין עלטער פון זעקס און פערציג יאר, איז דער אור החיים קראנק 
געווארן אויף א קורצע צייט וואס פון דעם איז ער נישט געזונט געווארן. 
בעפאר זיין פטירה איז זיין רעביצין די צדיקת אריין צו זיין צימער און זיך 

געוואנדן צו איר גרויסן מאן ווען טרערן זענען אין אירע אויגן:
דיין  נאך  אפ  מיך  ווארט  ער  וואס  פון  זיך  זארג  איך  מאן,  הייליגער  'מיין 
פטירה, ווער וועט מיך העלפן און שפייזן, ווען דו וועסט גיין פון די וועלט 

וועל איך איבערבלייבן אן גארנישט'.
זיין  פון  ווערטער  די  פון  געווארן  גערירט  איז  החיים  אור  דער 
איבערגעגעבענע רעביצין, און האט איר בארוהיגט ווען ער ווייזט אויף די 
תפילין וואס איז געווען אויף זיין האנט און זיין קאפ, און האט איר געזאגט: 
רייכער  א  דיר  צו  קומען  וועט  פטירה  מיין  נאך  ווייל  רוהיג,  זיין  'קענסט 
איד פון די שטאט קושטא און וועט זיך אנטראגן אפקויפן די תפילין פאר 
זיי  קענסט  דו  רענדלעך.  גאלדענע  הונדערט  דרייי  פון  סומע  ריזיגע  א 
פארקויפן מיט א רוהיגע הארץ, נאר נעם זיך אויס מיט אים א תנאי אז ער 
זאל שטארק אכטונג אויף זייער הייליגקייט און חלילה נישט שמועסן מיט 
זיי קיין שום שיחת חולין, ווייל אויב ער וועט נישט אכטונג געבן אויף דעם, 

וועלן זיי פארלירן זייער הייליגקייט און זייער חשיבות'.
געציילטע טעג נאכדעם איז רבי חיים בן עטר נפטר געווארן. נאך די טעג 
און  צימער  זיין  צו  אלמנה  צובראכענע  די  צוגעגאנגען  איז  'שבעה'  די  פון 
מאן  הייליגן  איר  פון  נבואה  די  אז  האפנדיג  תפילין,  הייליגע  די  גענומען 

וועט פארווירקליכט ווערן.
און טאקע אזוי, ווי ער האט איר צוגעזאגט, אין איינע פון טעג איז געקומען 
צו איר שטוב א רייכער איד פון איסטאנבול און האט זיך אנגעטראגן אז 
גאלדענע  הונדערט  דריי  פון  סומע  די  פאר  תפילין  די  אפקויפן  וויל  ער 
די  וויאזוי  זעהן  צו  געווארן  באגייסטערט  איז  וואס  רעביצין  די  רענדלעך. 
די  נעמען  ארויס  געאיילט  זיך  האט  מקוים,  וועט  מאן  איר  פון  ווערטער 
אים  פאר  געבן  איבער  עס  בעפארן  נאר  באהעלטעניש,  זייער  פון  תפילין 

האט זי איינגעהאלטן וואס איר מאן האט געבעהטן פון איר:
תפילין  די  פון  קדושה  ספעציעלע  די  גאסט  פארן  אראפגעלייגט  האט  זי 
וואס ער גייט יעצט באקומען, זי האט אים פארצלייט ווי ווייט האט דער 
אור החיים אכטונג געגעבן אויף זייער קדושה און אים געזאגט ווי שטארק 
ער האט געבעהטן מ'זאל אנווארענען דעם וואס קויפט עס ער זאל אויך 
אכטונג געבן אויף זייער קדושה, און חלילה נישט שמועסן וועט ער איז 

אנגעטוהן מיט זיי.
און  אינטערעסע  גרויס  מיט  רייד  אירע  אויסגעהערט  האט  מענטש  דער 
האט  ער  איינהאלטן,  עס  הארץ  גאנצן  מיטן  גענומען  אונטער  זיך  האט 

גענומען די תפילין און איז זיך געגאנגען צו זיין וועג.
בדחילו  תפילין  די  מיט  אנגעטוהן  זיך  ער  האט  אהיים  אנקומענדיג 
ורחימו, און וואו ערווארטערט האט ער באלד געשפירט א וואונדערליכע 
זיין  האט  פלוצלינג  גענומען,  ארום  אינגאנצן  אים  האט  וואס  התעוררות 
האבן  תשובה  פון  געפיהלן  און  קדושה  צו  גלוסטן  צו  אנגעהויבן  הארץ 
וואס  דאווענען  אזא  צו  געווען  זוכה  ער  האט  טאג  יענעם  באנומען.  אים 
ער האט נאכנישט זוכה געווען אין זיין לעבן, אסאך צייט האט געדויערט 
זיין דאווענען ווען ער איז אנגעטוהן מיט די הייליגע תפילין, און קוים מיט 
שוועריקייטן איז געלונגען פאר זיין הויזגעזינד אים אפהאקן ווען עס איז 

שוין געווען די מיטאג שעה'ן.
אויך אין זיינע אויפפירונגען דורכ'ן טאג איז געווארן א ערנסטע טויש, זיינע 
האט  דא  וואס  טויש  די  פארשטאנען  נישט  האבן  נאנטע  און  באקאנטע 
פאסירט מיט אים, וויאזוי פון א איינפאכער מענטש איז ער איבערגדרייט 
געווארן צו א מענטש וואס אלע זיינע הנהגות זענען פול מיט דערהויבנקייט 

און גלוסטענישן צום באשעפער.
אזוי, אין לויף פון א לאנגע צייט איז ער מער געשטיגן אין זיינע מדריגות, 
די אלמנה  פאר  האט צוגעזאגט  ער  גיט זייער אכטונג אויף וואס  ער  ווען 
פונעם אור החיים איבער די הייליגקייט פון די תפילין. נאר אין איינע פון 
די טעג ווען ער איז שוין געווען אנגעטוהן מיט די תפילין און זיך געגרייט 
זיין  אין  איינגעשטעלטע  די  פון  איינער  אים  צו  אריין  איז  דאווענען,  צום 
וויילע  קורצע  א  אויף  זאך.  וויכטיגע  א  איבער  איבערפרעגן  אים  ביזנעס 
האט ער פארגעסן פון זיין צוזאג און האט געענטפערט אויף דעם א קורצע 

ענטפער.
אין יענע מינוט האט ער געשפירט ווי די הייליגקייט ווערט אפגעשוואכט 
און אויסגעוועפט, ער האט פראבירט אנהויבן צו דאווענען אבער ער האט 
געשפירט אז עס איז נישט ווי די פריערדיגע טעג. עס האט אים געפעלט 

דעם ספעציעלן טעם וואס ער איז געווען געוואוינט צו שפירן.
ער האט אויסגעטוהן די תפילין ווען ער איז אינגאנצן דערשראקן, און זיך 
געאיילט רופן א סופר ער זאל זיי איבערקוקן. ווען דער סופר איז געקומען 
אינגאנצן  קלף  די  געטראפן  ער  האט  תפילין  די  אויפגעעפענט  האט  און 
ליידיג. די אותיות זענען אוועק געפלויגן און פארהוילן געווארן אויף אייביג.
באלד  האט  ער  געדארפט,  נישט  שוין  ער  האט  דעם  פון  מער  אויף 
אכטונג  נישט  האט  ער  ווייל  פאסירט,  האט  עס  פארוואס  פארשטאנען 
אנגעטוהן  זייענדיג  געשפרעך  א  געפירט  האט  ער  און  צוזאג  זיין  געגעבן 

 מיט די הייליגע תפילין. ויהי לפלא.
'מצווה ועושה', תפילין

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
די אותיות זענען אוועק געפלויגן
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זענען א
עס איז דא א חיוב מן התורה צו זאגן ברכות התורה, אזוי ווי די חכמים לערנען עס ארויס (ברכות כא א) פון וואס 
משה רבינו האט געזאגט ביי שירת האזינו (דברים לב ג): "ִּכי ֵׁשם ד' ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל ֵלאֵקינּו" – בעפאר איך וועל 
אנהויבן די שירה, וועל איך זאגן א ברכה, און ענק "ָהבּו גֶֹדל ֵלאֵקינּו" זאלן אפגעבן די כבוד מיטן ענטפערן 
אמן. אויך שטייט אין מדרש (דב"ר ח) אז מ'לערנט עס ארויס פון די פסוק אין תהלים (קיט יב): "ָּברּו ַאָּתה ד' 

ַלְּמֵדִני ֻחֶּקי" – פריער וועל איך דיך לויבן מיט 'ברוך אתה...' און נאר נאכדעם 'למדני חוקיך'.
די ברכות התורה זענען אנדערשט פון די אנדערע ברכות, מיט דעם אז עס איז פארהאן א ספעציעלע ענין 
זיי צו זאגן מיט שמחה, ווייל מיט דעם ווייזן מיר ארויס ווי ווייט איז די תורה חשוב אין אונזערע אויגן און 
ווי שטארק מיר האבן הנאה פון דעם, און מיר זאגן די ברכה מיט א פרייד אזוי ווי אויף אנדערע וועלט'ליכע 
פארגעניגנ'ס (לבוש או"ח מז א; מ"ב מז ב). צו דעם, איז אויך צוגעזאגט געווארן פאר די וואס געבן אכטונג אויף דעם 
אז מ'וועט זוכה זיין צו אלע ברכות וואס זענען צוגעזאגט געווארן צו די לומדי התורה, אזוי ווי מיר בעהטן ביי 
די ברכה: "ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ...ֻּכָּלנּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמ ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶת ִלְׁשָמּה" (ראה נדרים פא א, ור"ן שם בשם ה"ר יונה).

ווען מיר קומען זאגן די ברכות התורה מיט שמחה, איז וויכטיג אז מיר זאלן אביסל גיין אויף צוריק, געציילטע 
טעג בעפאר קבלת התורה, ווען דער אויבישטער איז אריבער צווישן אלע פעלקער און זיי אנגעטראגן צו 
נעמען די תורה, אבער יעדער פון זיי האט געטראפן א אויסרייד זיך ארויס דרייען פון די פארשלאג. אנדערשט 
פון זיי זענען געווען די אידן וואס האבן באלד געזאגט צוזאמען: "נעשה ונשמע", און אלץ דעם האט דער 
אויבישטער אין זיי אויסדערוועלט פון די אנדערע פעלקער, און זיי געגעבן די טייערסטע מתנה פון אלעם, 

די הייליגע תורה (ילק"ש רמז תתקנא).
פון יענעם טאג און ווייטער, אין די צייט וואס אלע פעלקער האבן פארגעזעצט צו גיין בארג אראפ אין זייער 
פראסטע אויפפירונג, איז כלל ישראל געשטיגן א טרעפל נאך א טרעפל אין זייערע רוחניות'דיגע מדריגות. 
עס איז נישט קיין וואונדער, זייער גרינג קען מען באמערקן די גרויסע אונטערשייד צווישן איינער וואס האט 
זוכה געווען צו לערנען תורה צו איינער וואס האט נישט זוכה געווען צו דעם, ווייל אויסער די עצם הייליגקייט 
וואס נעמט ארום די וואס לערנען אז זיי ווערן דערהויבן, האבן זיי א עקסטערע מעלה אז זיי זענען זוכה צו 
פארשטיין פון די תורה די וועג וואו זיי זאלן גיין און וואס זיי זאלן טוהן, אזוי ווי עס איז די לשון פון די משנה 
אין אבות (ו א): "רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה... נקרא רֵעַ, אהוב, אוהב את 
המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענוה ויראה, ומכשרתו להיות 

צדיק וחסיד וישר ונאמן... ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים."
אויב אזוי, אויב ווען מיר נעמען אין די האנט א זיסע עסנווארג, איז זיכער אז מיר דארפן 'באצאהלן' אויף דעם 
מיט א ברכה, איז דאך זיכער אזוי אז מיר דארפן זאגן א ברכה ווען מיר קומען לערנען די תורה, וואס די הנאה 
פון דעם איז נישט נאר א קורצע הנאה, נאר דאס לערנען געבט א גוטע געפיהל אויף די וועלט און אויך א 

אייביגע הנאה פארן נשמה אין עולם הבא (ע"פ לשון הרמב"ן השגות לסה"מ טו).

לעסוק בדברי תורה
ביי די ערשטע ברכה פון די ברכות התורה זאגן מיר 'לעסוק בדברי תורה', פארוואס זאגט מען נישט 'ללמוד 
נאך  א).  מז  או"ח  (ט"ז  דעם  אין  פלאג  די  און  באשעפטיגונג  די  איז  תורה  די  פון  מעלה  עיקר  די  ווייל  תורה'? 
צום  צוגעטראפן  און  פארשטאנען  ריכטיג  מ'האט  אויב  נאר  איז  'ללמוד'  פון  טייטש  די  אז  מען,  ערקלערט 
אמת'דיגן פשט, און אין אמת'ן אויך ווען דער מענטש האט נישט זוכה געווען צו די ריכטיגע פארשטאנד, פון 

דעסוועגן באקומט ער שכר אויפן עצם לערנען תורה (מהר"ל בהקדמה ל'תפארת ישראל').
א שטארקער מוסר השכל האט געזאגט דער אלטער פון קעלעם זצ"ל (הובא ב'אור יחזקאל' ח"ו עמ' קצד): כדי צו 
זוכה זיין אין א חלק אין תורה, איז נישט גענונג מיט דעם וואס מיר וועלן לערנען, נאר מיר דארפן זיין ווי א 
זיינע  אויב  און נאכקוקן  שטענדיג אויסרעכענען  דארף  סוחר  א  ווי  אזוי  תורה.  די  מיט  האנדלט  וואס  סוחר 
געשעפטן ווערן געפירט אויפן וועג צו פארדינען, און זיין אגאנצע צייט אונטער די אויג פונעם בוך-האלטער 
צייט  גאנצע  א  מענטש  א  דארף  לערנען  ביי  אויך  אזוי  שאדנ'ס.  די  אקעגן  פארדינסטן  די  נאך  קוקט  וואס 
קיין  נישט  זעהט  ער  אדער  כוחות,  זיינע  לויט  און  וועג  בעסטן  אויפן  זיך  פירט  לערנען  זיין  צי  איבערקוקן 

הצלחה אין דעם וועג פון זיין לערנען, און ער דארף טוהן אלעס כדי צו פארבעסערן זיין צושטאנד.
דאס זעלבע אויך, אזוי ווי דער קלוגער סוחר לייגט אריין ראשו ורובו אין זיינע געשעפטן און ער פארברענגט 
נישט קיין צייט מיט אזעלעכע זאכן וואס זענען נישט פארבינדן מיט זיין ביזנעס, אזוי אויך דער וואס לערנט 
תורה דארף אריינלייגן אין דעם אלע זיינע כוחות, לערנען בייטאג און ביינאכט און נישט אינזין האבן די עולם 

הזה'דיגע זאכן, וואס זענען נאר ווי א טפל אנטקעגן זיין עיקר ציל.

הערב נא
אנגעהויבן  האבן  מיר  ווי  אזוי  נא'.  'והערב  געבעהט  די  פארנעמט  התורה  ברכות  די  אין  טייל  עקסטערע  א 
איז  זי  וואס  דעם  מיט  מצוות  אנדערע  די  פון  אנדערשט  איז  התורה  לימוד  פון  מצוה  די  ארטיקל,  אונזער 
משפיע אויפן גאנצן לעבן פון א מענטש, וועגן דעם האט מען מתקן געווען אויף דעם א עקסטערע געבעהט 

וואס מיר טרעפן נישט ביי אנדערע מצוות.
ביי די געבעהט פון 'והערב נא' בעהטן מיר פונעם באשעפער אז ער זאל אונז זיס מאכן די תורה, אז מיר זאלן 
א פלאג.  א געפיהל פון מידעקייט און  א פרייד ביים לערנען און נישט חלילה  א איינגענעמקיייט און  פילן 
אזוי ווי דוד המלך ע"ה זאגט אין תהלים (קיט קסב): "ָׂשׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶת ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב", ווייל אויב דאס 
וואלט ווען געווען, וואלטן מיר זוכה געווען צו זיין מער באהאפטן און פארבינדן צו די תורה און אזוי זוכה זיין 
צו אלע מעלות וואס זענען פארהאן אין איר, און מיר וועלן זוכה זיין עס איבער צו געבן ווייטער צו אונזערע 

קינדער (ט"ז מז ה; הקדמת ה'אגלי טל').
פסוק  אויפן  הקדוש  החיים'  'אור  פונעם  ווערטער  וואונדערליכע  די  איינ'חזר'ן  זאל  יעדער  אז  כדאי  איז  עס 
(דברים כו יא): "ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב": "אין טוב אלא תורה. אויב די מענטשן וואלטן געפילט די זיסקייט און די 
איינגענעמקייט פון די גוט'ס פון די תורה, וואלטן זיי משוגע געווארן נאך איר, און אויך די גאנצע וועלט פול 
מיט גאלד און זילבער וואלט ווען נישט חשוב געווען אין זייערע אויגן, ווייל די תורה איז כולל אין זיך אלע 

גוט'ס פון די וועלט."

אמן נאך די ברכות התורה
צו ענדע פון אונזער ארטיקל וועלן מיר דא אראפ ברענגען די פסק פונעם 'פרי מגדים' (רטו א; 'ֵּתַבת גֶֹמא' האזינו) 
אין נאמען פונעם רמב"ן אז ענטפערן אמן נאך די ברכות התורה איז א חיוב מן התורה. דעריבער איז פאסיג 
אז מיר זאלן זארגן זיי צו זאגן פאר איינעם וואס וועט ענטפערן אויף זיי אמן, און אויך ענטפערן אמן אויף די 

ברכות התורה פון אנדערע.
דב  יעקב  הרב  אמונים'  'בני  פון  יו"ר  פארן  געזאגט  אמאל  האט  שליט"א  אבוחצירא  דוד  רבי  צדיק  דער 
אנחנו  'ונהיה  התורה  ברכות  די  פון  נוסח  די  געשטעלט  אוועק  אזוי  איז  אומזינסט  נישט  אז  מארמארשטיין 
די  דערמאנט  דא  ווערט  מאל   6 וואו  לשמה',  תורתך  ולומדי  שמך  יודעי  כולנו  צאצאנו  וצאצאי  וצאצאנו 
גימטריה פון 'אמן' - צ"א, כדי אז די זכות פון ענטפערן אמן זאל אונז ביישטיין אז עס זאל אנגענומען ווערן 

אונזער תפילה לטובה ולברכה.

געדאנקען לויט די סדר פון דאווענען  געדתעתענה אמונים  ם 
ברכות התורה

מע


