
פרשת וארא

בס"ד

שומע תפילה ברחמים
”ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (ו ה)

איבעראל אין די תורה איז די ווארט ’גם‘ א ריבוי, וואס פארמערט 
עפעס, אויב אזוי וואס איז דא די כוונה פון ’וגם‘?

אין  טבריה:  פון  אבואלעפיא  חיים  רבי  צדיק  דער  ערקלערט 
פון  צייט  די  אין  אז  גמרא  די  דערציילט  ב)  (כה  תענית  מסכת 
דער אמורא שמואל הקטן איז געווען א גרויסע טרוקעניש, און 
הקטן  שמואל  האט  אויסהאלטן,  געקענט  נישט  שוין  מ‘האט 
האבן  עולם  דער  בעפאר  נאך  נאר  פאסטן,  מ‘זאל  געווען  גוזר 

אנגעהויבן צו פאסטן, איז שוין אראפ געקומען רעגן.
די מענטשן האבן געמיינט אז וועגן זייערע זכותים האט זיי זוכה 
ווי  אזוי  זענען  ענק  געזאגט:  שמואל  זיי  האט  דעם,  צו  געווען 
ער  נאך בעפאר  און  האר,  פון זיין  בעהט אזאך  א קנעכט וואס 
הויבט אן צו בעהטן זאגט ער צו זיינע באדינער: ’גיבט אים וואס 

ער בעהט, ווייל איך וויל נישט הערן זיין געבעהט...‘
לויט דעם קען מען פארשטיין פארוואס האט די תורה געשריבן 
די ווארט ’וגם אני שמעתי‘, ווייל דאס איז א לויב פאר די אידן 
אז אויסער וואס ער האט צוגעאיילט די ישועה פאר זיי, האט 

ער אויך געוואלט הערן זייער געבעהט.
’עץ החיים‘

די שירה פון די צפרדע
”ְוָׁשַרץ ַהְיאֹר ְצַפְרְּדִעים ְוָעלּו ּוָבאּו... ּוְבַתּנּוֶרי ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתי“ (ז כח)

(פרק  ועד‘“  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ’ברוך  זאגט:  צפרדע  ”די 
שירה סוף פ“ד)

פארוואס האט פונקט די צפרדע זוכה געווען צו זינגען די שירה 
וואס דאס איז די שירה פון די מלאכים (ראה דב“ר ב כה)?

אין גמרא (פסחים נג ב) שטייט אז ביי די מכת צפרדע האבן זיך 
קאכעדיגע  די  אין  אריינגיין  געווען  נפש  מוסר  צפרדעים  די 
אויווענ‘עס, און אזוי געוואלדיג איז געווען זייער מסירות נפש, 
אז פון דעם האבן חנניה, מישאל און עזריה זיך ארויס געלערנט 

א קל וחומר זיי זאלן אויך אזוי טוהן אין די צייט פון א נסיון.
פארמערט  איז  צפרדעים  די  פון  זכות  די  אין  אז  אויס,  קומט 
געווארן כבוד שמים אויף די וועלט, וועגן דעם איז די שירה זייער 
פאסיג פאר זיי, ווייל מיט זייערע מעשים האבן זיי צוגעברענגט 
אז דעם אויבערשטנ‘ס נאמען זאל ווערן געהייליגט לעולם ועד.

’פרק שירה‘ השלם עמ‘ עה בשם ספר ’שם משמעון‘
קייניעווסקי  חיים  רבי  גאון  דער  ערקלערט  נקודה  א  נאך 

שליט“א:
ועד‘,  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ’ברוך  צפרדע:  די  פון  שירה  די 
איז א רמז אויף איר עקסטערן נאטור וואס זי הערט נישט אויף 
די קרייען א גאנצע צייט, בייטאג און ביינאכט, אזוי ווי די גמרא 
זאגט (עירובין נד א): ”‘וָעֶד‘ – איז טייטש: עס הערט זיך קיינמאל 

נישט אפ“.
לייגט צו דער גר“ח: אין דעם ליגט א רמז צו יעדן איינעם, אז 
אויבערשטן  דעם  דאנקען  און  לויבן  ער  דארף  נאכט  און  טאג 

אויף אלעס גוט‘ס וואס ער טוהט מיט אים.
’פרק בשיר‘ על פרק שירה סוף פ“ד

א לעבעדיגער און קלארער לימוד 
”ַוַּתַעל ַהְּצַפְרֵּדַע ַוְּתַכס ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים“ (ח ב)

דער גאון רבי חיים יצחק חייקין - דער תלמיד פונעם ’חפץ חיים‘ 
– וואס שפעטער איז ער געווען דער ראש ישיבה אין עקסלעבן 
אין פראנקרייך האט דערציילט: אין איינע פון די יארן וואס איך 
גרויסן  פונעם  שאטן  אונטערן  שיצן  צו  זיך  געווען  זוכה  האב 
צדיק דער חפץ חיים, בין איך אדורך שבת ביינאכט פר‘ וארא 
אונטער זיין הויז און איך האב געהערט ווי ער איז מעביר 

סדרה ’שנים מקרא ואחד תרגום‘ מיט א אנגענעמע שטימע פול 
מיט געפיהל ווען ער טייטש איבער יעדע‘ס ווארט אויף אידיש.
ווען ער איז אנגעקומען צו די פסוק ”ותעל הצפרדע ותכס את 
ברענגט  רש“י  וואס  לויט  געטייטש  עס  ער  האט  מצרים“  ארץ 
צפרדע,  איין  נאר  געקומען  ארויס  איז  אנהויב  אין  חז“ל:  פון 
און ווען זיי האבן איר געשלאגן מיט גרויס כעס מיטן ציל איר 
הרג‘ענען, זענען ארויס פון איר נאך אסאך צפרדעים, און וואו 
מער מ‘האט איר געשלאגן זענען ארויס נאך און נאך צפרדעים 

ביז די גאנצע לאנד איז פול געווארן פון זיי.
אינטערסאנט  געווען  איז  עס  חייקין:  הרב  דערציילט 
ער  ווען  געקוועלט  האט  חיים  חפץ  דער  וויאזוי  צוהערן 
זיך  קענען  מצרים  די  וויאזוי  בילד  די  אראפגעשטעלט  האט 
די  געווען  איז  לעבעדיג  אזוי  צארן,  זייער  אויף  הערשן  נישט 
וואלט  זיי  ווי  געדאכט  זיך  האבן  צוהערהער  די  אז  געשיכטע, 
פאסירט  אלעס  און  צפרדע  פון  מכה  די  מיטגעהאלטן  יעצט 

יעצט אקעגן זייערע אויגן.
מ‘דארף  אזוי  ווי  לימוד,  קלארע  א  מיר  פאר  געווען  איז  דאס 
לערנען און אויך פארלערנען די תורה, אויף א לעבעדיגן בילד, 
אמונה  פון  יסודות  די  איינווארצלען  ריכטיג  וועט  וואס  אזאנס 

אין די טיפענישן פונעם הארץ.
’לתתך עליון‘ ח“ב עמ‘ קלד

דורך די כח פון תפילה זעהן מיר אז אין כה‘ אלוקינו
ַוּיֹאֶמר   ...ְל ַאְעִּתיר  ְלָמַתי  ָעַלי  ִהְתָּפֵאר  ְלַפְרעֹה  מֶֹׁשה  ”ַוּיֹאֶמר 

ְלָמָחר“ (ח ה-ו)
אסאך מפרשים פרעגן: פארוואס האט פרעה אויפגעהאלטן די 

מכה אויף נאך איין טאג?
ערקלערט רבינו עובדיה מברטנורא דער מפרש פון די משניות:
שטערנ‘ס  די  פון  כח  די  אין  געגלייבט  האט  וואס  פרעה 
א  האט  טאג  יעדער  אז  זיך  ביי  זיכער  געווען  איז  מזלות,  און 

עקסטערע מזל, און די מזל פון היינט האט נישט קיין כח דעם 
העכער  אז  געוואוסט  האט  רבנו  משה  אבער  טאג.  קומענדיגן 
אלעס איז דער אויבישטער וואס ער איז דער האר פון די וועלט 

און ער געוועלטיגט אויף אלעס.
וועגן דעם ווען משה רבנו האט אנגעטראגן פאר פרעה אז ער 
וועט דאווענען אויף אים אז די מכה זאל זיך אפטוהן, האט אים 
זאל  מכה  די  אז  דאווענען  היינט  זאל  ער  אז  געבעהטן  פרעה 
זיך מארגן אפטוהן (רש“י), ווייל לויט זיין נארישע גלויבונג קען 
עס נישט זיין. אבער משה האט אים דעמאלטס געענטפערט: 
טאקע  וועל  איך  ד.מ.  ֱאקֵינּו“,  ַּכה‘  ֵאין  ִּכי  ֵּתַדע  ְלַמַען   ִּכְדָבְר”
דו  ווען  און  אפטוהן,  זיך  זיי  זאלן  מארגן  אז  דאווענען  היינט 
וועסטו  געווארן,  אנגענומען  איז  תפילה  מיין  אז  זעהן  וועסט 
זעהן ’כי אין כה‘ אלקינו‘ וואס ער געוועלטיגט אויף די גאנצע 
באגרענגיצט  נישט  איז  ישועה  אויבערשטנ‘ס  דעם  און  וועלט 

אין א געוויסע טאג.
’ֲעַמּר ְנֵקא‘

משה‘ס געשריי ביי די מכה פון צפרדע
”ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה‘ ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים“ (ח ח)

ביי  פארוואס  פרעגט:  וועלט  ”די  שרייבט:  חכמים‘  ’שפתי  דער 
די  ביי  און  ה‘‘,  אל  משה  ’ויצעק  שטייט  צפרדעים  פון  מכה  די 
אין  אז  ער  זאגט  ה‘?  אל  משה  ’ויעתר  שטייט  מכות  אנדערע 
דאוונט  וואס  דער  אז  גע‘פסק‘נט  איז  ג)  סב  (או“ח  ערוך  שולחן 
דעם,  וועגן  ליפן.  זיינע  מיט  ארויס  זאגט  ער  וואס  הערן  דארף 
זיין  כדי  שרייען  געדארפט  משה  האט  צפרדע  פון  מכה  די  ביי 

שטימע זאל זיין העכער פון די געשריי פון די צפרדעים.
רבינו  דער  וואס  צבי‘  ’נחלת  דער  פארענטפערט  דעם  מיט 
תורה  די  האט  דא  פארוואס  פסוק:  דעם  אויף  פרעגט  בחיי 
דבר  ”על  משה  פון  תפילה  די  פון  צוועק  די  ארויסגעשריבן 
געוואלט  האט  תורה  די  אז  זאגן  מ‘קען  נאר  הצפרדעים“? 
מרמז זיין דעם אויבנדערמאנטן ענטפער: פארוואס האט משה 
געדארפט שרייען ביים דאווענען, ”על דבר הצפרדעים“ - כדי 

צו דאווענען העכער פון די געשריי פון די צפרדעים. 

”העתירו בעדי“ - פארוואס?
”ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי“ (ח כד)

די  פון  איינער  האט  יארן  פריערדיגע  די  אין  אז  מ‘דערציילט, 
פארביטערט  זיי  און  אידן  די  געפייניגט  שטארק  זייער  קעניגן 
אויסגעהאלטן  נישט  שוין  עס  האבן  אידן  די  ווען  לעבן,  דאס 
שטארבן.  זאל  ער  אז  אויבערשטן  צום  געדאוונט  זיי  האבן 
איז  ער  און  געווארן  אנגענומען  איז  תפילה  זייער  ווען  נאך 
האט  וואס  זוהן  זיין  אז  געווארן  געוואר  זיי  זענען  געשטארבן, 

געקעניגט נאך אים איז אסאך ערגער פון זיין פאטער.
אין איינע פון די טעג האט דער נייער קעניג זיך באגעגנט מיט 
איינעם פון די חשוב‘ע אידן פון שטאט און אים באפוילן: זאג 
האט  הארץ?  דיין  אין  מיר  וואונטש‘סטו  וואס  אמת!  דעם  מיר 
דער איד געענטפערט מיטן גאנצן אמת: איך דאוון אויף דיר אז 

דו זאלסט האבן אריכות ימים!
ענק  צו  דאך  בין  איך  געוואונדערט:  זיך  האט  קעניג  דער  ווען 
מער שלעכט פון מיין טאטן?! האט דער איד אים געענטפערט: 
איך וועל פון דיר נישט פארהוילן אז מיר האבן טאקע געדאוונט 
אויף דיין טאטע אז ער זאל שטארבן, ווייל מיר האבן געהאפט 
אז דער קומענדיגער נאך אים וועט זיין בעסער פון אים, אבער 
דעם  וועגן  אזוי,  נישט  עס  איז   – דאך  ווייסט  אליין  דו  ווי  אזוי 
דאווענען מיר יעצט אז דו זאלסט מאריך ימים אויף דיין מלוכה, 
וועט  דיר  נאך  קומען  וועט  וואס  דער  אויב  ווייסט  ווער  ווייל 

נישט זיין ערגער פון דיר...
די  בשלח)  (פר‘  יעקב‘  ’משכנות  ספר  אין  ער  טייטש  דעם  מיט 
בקשה פון פרעה פון משה און אהרן ”העתירו בעדי“ – ווייל ווער 
ווייסט אויב דער קעניג נאך מיר וועט נישט זיין ערגער פון מיר.
 ילקוט מעם לועז

די תפילה פונעם צדיק קען טוישן די טבע
”ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה‘“ (ח כו)

עס איז שווער, פארוואס האט משה געהאלטן אין איין דאווענען 
און בעהטן אז די מכות זאלן זיך אפטוהן פון די מצריים, האט 
קענען  נישט  שוין  זאלן  מצריים  די  אז  געוואלט  נישט  דען  ער 

מער אויסהאלטן ביז זיי וועלן מוזן ארויס שיקן די אידן?
ענטפערט דער רבי ר‘ בונם פון פאשיסחא:

א פארבארגענע כוונה האט משה געהאט מיטן בעהטן: וויבאלד 
אז ער האט צוגעברענגט מיט זיין כח התפילה אז די טבע זאל 
צוריק גיין אויף זיין סיסטעם, איז געווארן לדורות עולם די כח 
מיט  טוהן  גוט‘ס  צו  כדי  טבע  די  טוישן  קען  צדיק  יעדער  אז 

אידן, און דאס איז די כוונה פון די פסוק אין תהלים (קיא ב): 
”ֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלֹאָתיו ַחּנּון ְוַרחּום ה‘“.

’קול שמחה‘

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם

צו פארשטארקן די אמונה
”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ֶאת ָיְד ַעל ַהָּׁשַמִים ִויִהי ָבָרד 

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים“ (ט כב)
”אל משה נטה" – איז ראשי תיבות אמן. מרמז צו 
זיין אז די ציל פון די אלע מכות אין מצרים איז גע־
ווען צו פארשטארקן די אמונה אין די הערצער פון 
די אידן, אזוי ווי עס שטייט ביי די ענדע פון די ניסים 

(שמות יד לא): "ויאמינו בה' במשה עבדו".

’נפלאות מתורתך‘ ערך אמן

ערב שבת מברכין שנשמע ונברך ברכות טובות.

חיים של ברכה… אמן!
”ס‘שטייט אין ספרים אז די עלעף מאל וואס מיר בעהטן ’חיים של...‘

ביים ראש חודש בענטשן, זענען אקעגן די עלעף חודשים
 וואס מ‘בענטש אין זיי ראש חודש ...און לויט דעם חשבון 

קומט אויס אז ’חיים של ברכה‘ איז אקעגן חודש שבט“ 
(ספר המועדים לרצ“ה פרבר עמ‘ לט).

אין חודש שבט הבא עלינו לטובה, א חודש וואס איז מסוגל אויף ברכה, 
לאמיר מקבל זיין צו לעבן א ”חיים של ברכה“ צו לויבן און דאנקען דעם 

באשעפער ריכטיגערהייט, מיט דעם וואס מיר וועלן זיכער מאכן אז 
מ‘ענטפערט ’אמן‘ אויף אונזערע ברכות, און דורך דעם וועלן מיר זוכה זיין

אז די חודש וועט קומען צו אונז לטובה ולברכה, ונאמר אמן.

איד!טייערער
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געקוקט  האט  עגלה  בעל  אראבישער  דער  תרפ“ט.  יאר  אין  זמן  זומער  די  אנהויב 
געזעגענען  געקענט  שווער  זיך  האבן  וואס  בחורים  גרופע  די  אויף  אומגעדולדיגט 
פון זייער חבר. די צייט איז שוין שמאל, די באהן דארף שוין אט ארויספארן און די 

קומענדיגע נאך איר פארט נאר ארויס ביינאכט – פארוואס זוימען זיי זיך דארטן?!
דער גוי איז נישט מסוגל געווען צו פארשטיין דעם טיפן קשר און די ליבשאפט וואס 
הערשט צווישן די וואס לערנען צוזאמען אין בית המדרש, זיי האבן נישט געוואוסט 
די  זיין  דאס  וועט  זיי  פון  טייל  פאר  אז  געשפירט  זיכער  האט  הארץ  זייער  אבער 
לעצטע באגעגעניש. ווער האט געגלייבט אז נאך עטליכע חדשים וועט פארשניטן 
ווערן די שיינע חברונ‘ער קהילה צוזאמען מיט די הייליגע ישיבה וואס איז דארט 

געווען.
*

 - הערמאן  דוד  נחום  בחור  חשובער  דער   - דעווי  האט  פריער  וואכן  עטליכע 
באקומען א דרינגנדן טעלגראם פון זיין פאטער, דער באקאנטער צדיק רבי יעקב 

יוסף הערמאן, וואו דארט פאדערט ער פון אים ער זאל שוין אהיים קומען.
די אינהאלט פונעם בריוו האט אים אינגאנצן איבערראשט, ער האט גוט געדענקט 
ווי שווער איז געווען פאר פיר יאר פאר זיינע עלטערן זיך צוגעזעגענען פון אים, ווען 
דער ראש ישיבה דער גאון רבי משה מרדכי אפשטיין וואס האט באזוכט ביי זיי אין 
שטוב האט זיי איבערגערעדט זיי זאלן אוועק שיקן זייער באליבטן קינד צו א מקום 
תורה אין די נייע ישיבה וואס איז נאר געגרינדערט געווארן מיט איין יאר פריער, ווי 

א סניף צו די סלאבאדקא ישיבה אין ליטא.
ער איז צוגעגאנגען מיט דעם בריוו צום ראש ישיבה וואס ער איז אויך איבערראשט 
געווארן, אבער קענענדיג דעם צדיק רבי יעקב יוסף האט ער פארשטאנען אז אויב 
א  דעם  צו  פארהאן  איז  עס  אז  סימן  א  עס  איז  בריוו,  דרינגנדן  אזא  א  ער  שיקט 
וויכטיגע סיבה. אזאך וואס שפעטער האט זיך עס אויפגעוויזן צו זיין זייער ריכטיג.

*
זיך  וואגן  די  האט  חבר,  זייער  פון  געזעגנט  ענליך  שוין  זיך  האבן  בחורים  די  ווען 
געאיילט אויף איר וועג צום באהן שטאציאן. אבער ווען דעווי איז אנגעקומען אין די 
טויערן פון די שטאציאן האט ער שוין געהערט די פייף פונעם באהן וואס האט זיך 
דערווייטערט, און ער האט געמוזט ווארטן נאך עטליכע שעה‘ן ביזן אנקום פונעם 

קומענדיגן באהן.
אין א שפעטע נאכט שטונדע, איז די ערווארטענע באהן אנגעקומען, נחום דוד האט 
זיך געאיילט צו זוכן אין איר א גוטן פלאץ וואו דארט זאל אים זיין אביסל איינגענעם 
אין דעם לאנגן וועג מיט די סאך סטאנציעס, פון ירושלים ביזן ’פארט סעיד‘ וואס 
אהיים  געדארפט  אים  האט  וואס  שיף  די  אפגעווארט  האט  דארט  מצרים,  אין  איז 

פירן קיין אמעריקא.
ווען די באהן האט זיך שוין ענדליך אפגעשטעלט מארגן אין די מיטאג שעה‘ן, האט 
אים די ביטערע מציאות נאכאמאל געפאטש אין זיין פנים. מיט א טרוקענע שטימע 
האט מען אים געמאלדן אז די שיף וואס ער זוכט האט שוין פארלאזט דעם פארט 

אויפן וועגן קיין אמעריקא.
צו  פארט  פרעמדן  אינעם  דעווי אוועקגעשטעלט  זיך  האט  צוקלאפט  און  איינזאם 
דאווענען א גערירטע מנחה , ער האט נישט געהאט קיין אנהונג וויאזוי ער וועט זיך 
ארויסדרייען פון זיין פראבלעם, וואו אהין זאל ער גיין, אבער ער האט געדאוונט פון 

טיפן הארץ אז דער אויבישטער זאל אים ארויס נעמען פון די פלאנטער.
כינעזער  גרופע  א  באמערקט  ער  האט  דאווענען  צו  געענדיגט  האט  ער  ווען 
שלעפער‘ס וואס זענען געווען פארנומען אנלאדענען פעקלעך אויף א ריזיגן שיף. 
אן צו טראכטן איז ער צוגעגאנגען צום שיפ‘ס קאפיטאן און האט זיך אינטערעסירט 

וואו אהין פארט די שיף.
’קיין פאריז!‘ האט יענער געענטפערט מיט א צובראכנעם ענגליש, און דעווי האט 
א  פאר  אז  זיך  פארשטייט  אייך,  מיט  מיטפארן  קענען  וועל  ’איך  געפרעגט:  באלד 
’אבער זאלסט  ’זיכער !‘ – האט דער שיפ‘ס קאפיטאן געענטפערט,  סומע געלט?‘, 
נאר וויסן אז דאס איז א לאסט-שיף, און די באדינגונגען זענען נישט אזוי באקוועם 

ווי א שיף פון פאסאזשירן‘.
אסאך מעגליכקייטן האט דעווי נישט געהאט, ער איז ארויף אויפן שיף מיט א קלער 
אז אינעם פארט אין פאריז וועט ער גרינגער טרעפן א שיף וואס מיט איר וועט ער 
קענען אריבער פארן דעם אטלאנטישן אוקיינוס אויפן וועג צו זיין לאנד. אלץ איין 
וואסער מענטש צווישן הונדערטער בלאנדע כינעזער, האט ער געצויגן אלעמענ‘ס 

אויפמערקזאמקייט.
מיט פארוואונדערטע בליקן האבן זיי געקוקט אויף אים אין די צייט וואס ער האט 
ארויסגענומען פון זיין סאמעטענעם תפילין בייטל די שווארצע קעסטעלעך וואס 
פון זיי הענגען אראפ מאדענע בענדלעך, און האבן ווייטער געקוקט ווי ער לייגט זיי 
אויף זיין האנט און אויף זיין קאפ און שטעלט זיך אונטן ביים שיף דאווענען מיט 

גרויס גרירטקייט.
צו  געלונגען  זיי  איז  עס  אבער  זיי,  מיט  געהאט  נישט  ער  האט  שפראך  קלארע  א 
זיך  מען  קען  דעם  דורך  וואס  זאכן  אזעלעכע  מיט  זיך  האנדלט  עס  אז  פארשטיין 

פארבינדן מיטן באשעפער אין הימל און בעהטן פון אים וואס מ‘וויל.
ערב שבת נאכמיטאג, דעווי איז געווען באשעפטיגט מיט די לעצטע צוגרייטונגען 
צום שבת, ווען פלוצלינג האט א שווערע שטורעם באפאלן דעם שיף און עס האט 
ער  בעפאר  נאך  ערד.  האלצערנעם  אויפן  שטארקייט  א  מיט  אראפגעווארפן  אים 
צימער  זיין  פון  טיר  די  געעפנט  שוין  זיך  האט  אויפשטעלן  זיך  אנגעיאגט  האט 
הילפער‘ס.  זיינע  אים  נעבן  און  געשטאנען  דארט  איז  קאפיאטן  שיפ‘ס  דער  און 
דערשראקענערהייט האט ער געשריגן פאר דעווי: ’אייל דיך צו, נעם דיינע שווארצע 

קעסטעלך און גיי ארויף אויבן. מיר גייען זיך דערטרינקען!‘
דעווי האט נישט געקענט אויפשטיין, אבער די שטארקע גוים האבן נישט געווארט, 
אויבן  אים  מיט  געלאפן  ארויף  און  פוס  זיינע  און  הענט  זיינע  אנגעכאפט  האבן  זיי 
געווארפן  אינגאנצן  זיך  האט  און  כוואליעס  מיט  פארפלייצט  געווען  איז  עס  וואו 

און געשאקלט.
יראת  א  מיט  אים  פון  דערווייטערט  זיך  און  געלייגט  אראפ  דארטן  אים  האבן  זיי 
קוים  האט  וואס  דעווי  דערשראקענעם  דעם  אויף  געקוקט  האבן  אלע  הכבוד. 
געקענט אנטוהן די תפילין אויף זיין האנט און קאפ, און באלד האט ער אנגעהויבן 
אפהיטן  געהייסן  אונז  האסט  דו  עולם,  של  ’רבונו  הארץ:  טיפן  זיין  פון  שרייען  צו 
דעם שבת וואס קומט אלץ א טאג פון רוה, באפעל פארן ים זאל זיך בארוהיגן פון 

זיין ווילדקייט‘.
ער האט נישט געוואוסט פון ווי האט ער גענומען די דרייסט ארויסזאגן פון מויל 
אזא תפילה, אבער ווען די ים האט זיך פלוצלינג בארוהיגט פון זיין שטורעם זענען 
גענומען,  ארום  אים  און  העלפער  זיינער  מיט  קאפיטאן  שיפ‘ס  דער  באפאלן  אים 

פול מיט דאנקבאר.
דאס  באקומען  דעווי  האט  רייזע  דעם  פון  ענדע  ביזן  טעג  פארבליבענע  די  אין 
מערסטע כבוד וואס איז נאר מעגליך געווען. מ‘האט אים אריבער געפירט פון זיין 
’דער  נעבעכ‘דיגן צימער צו זיין נעבן דעם שיפ‘ס קאפיטאן ווען אלע רופן אים אן 

הייליגער‘.

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך
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הארץ כי
יעדן טאג, ווען מיר גייען אריין אין שוהל שטעלן מיר זיך אפ אויף א מינוט צו זאגן 'מה טובו'. אין אנהויב 
 ִמְׁשְּכנֶֹתי ַיֲעקֹב   אָֹהֶלי ּטֹבּו  "ַמה  ה):  כד  (במדבר  הרשע  בלעם  פון  ברכות  די  פון  פסוק  די  מיר  דערמאנען 
ִיְׂשָרֵאל", און נאכדעם זאגן מיר פסוקים פון תהילים, וואס ברענגען ארויס אונזער גלוסטעניש צו באזוכן 
אינעם פאלאץ פונעם קעניג און זיך בוקן צו אים, און אונזער וואונטש אז די תפילות וואס מיר בעהטן זאלן 

ווערן אנגענומען לרצון פארן אויבערשטן.
די תפילה ’מה טובו‘ אזוי ווי מיר האבן עס איז אוועק געשטעלט געווארן דורך די ראשונים (ראה סידור ר“ע 
גאון - ברכות ובקשות, מחזור ויטרי צט, סידור רש“י תיז) אבער די מקור פון דעם ווערט שוין דערמאנט אין זוהר (ויקרא 
ח ב) וואו דארט שטייט אז ווען מ‘גייט אריין אין שוהל זאל מען זאגן די פסוק ”ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּד“ וגו‘, כדי צו 
דערמאנען בעפארן דאווענען די זכות פון אברהם, יצחק און יעקב וואס זייער נאמען איז מרומז אין דעם 

פסוק.

מיר שטייען פארן קעניג יעדן טאג
ביים זאגן ’מה טובו‘ לויבן מיר דעם אויבערשטן אויף דעם וואס מיט זיין רחמים און חסדים האט ער אונז 
געגעבן די מעגליכקייט צו רעדן מיט אים אין יעדע צייט און צו בעהטן פון אים וואס מיר ווילן. די זכות 
איינמאליגע  א  באקומען  האבן  מיר  אז  פארשטעלן  זיך  וועלן  מיר  אויב  ווייל  קלייניקייט,  קיין  נישט  איז 
געלעגנהייט אריינגיין צו דעם צימער פונעם צדיק דער פועל ישועות וואס מיליארדן מענטשן פון די גארער 
וועלט בעהטן זיך אריינגיין צו אים אפילו אויף א האלבע מינוט, און בעהטן פון אים איין בקשה וואס ער 

וועט עס ערפילן – וואלטן מיר דען געקענט ארויסברענגען אונזער גליק מיט ווערטער?!
און מיר קענען דאך קומען אין יעדע צייט וואס מיר ווילן און זיך שטעלן אקעגן דעם אויבערשטן, דער 
קעניג פון די וועלט, וואס קען ערפילן יעדע זאך וואס מיר ווילן, ווי גרויס דארף זיין אונזער גליק און וויפיל 

וואלטן מיר געדארפט לויבן אויף דעם!
אויסער דעם איז דא אין די תפילה נאך א ציל, צו ערוועקן אונזער הארץ ביים טיר פון שוהל מיר זאלן וויסן 
וואלטן  מיר  אויב  ווייל  ערנסקייט.  א  מיט  שוהל  אין  אריינגיין  זאלן  מיר  כדי  מיר,  שטייען  וועמען  אקעגן 
יעצט געשטאנען פאר א קעניג בשר ודם, וואלט דאך אונז אנגעכאפט א ציטער און פארכט אז מיר זאלן 
זיך אויפפירן ווי עס דארף צו זיין. און אויב אזוי איז שטייענדיג פאר א קעניג בשר ודם, איז דאך זיכער ביים 

מלך מלכי המלכים הקב“ה (ראה ’מלמד התלמידים‘ שמיני; משנה ברורה ריש סי‘ מו; ’תוצאות חיים‘ נב).
שטיין  צו  געווען  זוכה  יא  דאך  האבן  מיר  אויב  און  געוואלדיג,  איז  הקב“ה  צו  אונז  צווישן  צווישנשייד  די 
אקעגן אים און דאווענען צו אים, מיט וויפיל פארכט דארפן מיר עס טוהן! (’נפש שמשון‘ על סידור התפילה עמ‘ 

לד).

די ברכה ’מה טובו‘ איז איבערגעבליבן
ווי אויבנדערמאנט, דער ערשטער פסוק פון מה טובו איז פון די ברכה וואס בלעם האט געבענטש די אידן 
אוועק  אונז  פאר  ער  האט  רחמנות  זיין  מיט  אז  השי“ת  א  פאר  לויב  פאר  דאס  נוצן  מיר  און  ווילן,  זיין  אן 
פון  שפע  א  אראפ  קומט  דעם  דורך  און  און דאווענען,  לערנען  מיר  קענען  דארט  וואו  שוהלן  געשטעלט 

ברכה פאר אונז און פאר אלע אידן (ראה ספורנו במדבר שם).
שטייט אין גמרא (סנהדרין קה ב ורש“י שם) אז אלע ברכות פון בלעם הרשע זענען געווארן קללות, אויסער די 
ברכה וואס איז געבליבן, ווייל די קיום פון די בתי כנסיות און די בתי מדרשות וועט זיך האלטן אויף אייביג 
ביי כלל ישראל. און דער ’תורת חיים‘ (שם) איז מסביר די סיבה פארוואס פונקט די ברכה איז געבליבן ווייל 
די ברכה האט שוין כלל ישראל באקומען פון יצחק אבינו ע“ה, ווען ער האט געזאגט (בראשית כז כב): ”ַהּקֹל 
קֹול ַיֲעקֹב“, און חז“ל זאגן (ב“ר סה כ) אז מיט דעם האט ער מרמז פאר זיינע קינדער אז אין די צייט וואס עס 
וועט זיך הערן זייער קול אין די שוהלן, וועלן עשו‘ס הענט נישט קענען געוועלטיגן אויף זיי, און ווייל די 

אידן האבן אכטונג געגעבן אויף דעם, זענען די שוהלן טאקע געבליבן.
אויך האט געזאגט הרה“ק בעל ’תפארת שלמה‘ פון ראדאמסק (פר‘ לך לך): אין אמת‘ן האט בלעם געמיינט אז 
’מה טובו‘ איז א קללה פאר כלל ישראל, ווייל דורך דעם וואס זיי דארפן זיצן א גאנצן לעבן אין בית המדרש 
וועלן זיי נישט קענען צוקומען צו אלע תאוות פון די וועלט. אבער ער האט נישט געוואוסט אז ביי אידן איז 
דאס זייער אמת‘דיגע ווילן, אזוי ווי דוד המלך ע“ה האט עס גוט ארויסגעברענגט אין תהלים (כז ד): ”ַאַחת 

ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת ה‘ אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה‘ ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ה‘ ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו“.
און דאס זאגן חז“ל אז אלע ברכות פון בלעם הרשע זענען געווארן קללות, אויסער די ברכה, ווייל מיט די 
ברכה האט השי“ת איבערגעדרייט די נאטור פון די אידן פון עס זאל זיי ציעהן די תאוות פון די נידריגע 

וועלט, אז עס זאל זיי גלוסטן צו זיצן אין בית המדרש א גאנץ לעבן (ממעיינות הנצח, ’בית יעקב‘ 88).
עס ווערט דערציילט אז ווען דער גאון רבי שמעון סופר איז אויפגענומען געווארן צו זיין דער רב אין די 
שטאט קראקא, איז ער פארוואונדערט געווארן צו הערן אז אין די שטאט זענען פארהאן נישט ווייניגער 
ווי הונדערט שוהלן און מנינים, וואס אין א טייל פון זיי האבן געדאוונט צו מערסטנ‘ס נאר צעהן מענטשן.

ווען רבי שמעון האט זיך נאכגעפרעגט אויף די סיבה פון די ערשיינונג, האט אים וויי געטוהן צו הערן אז 
עס הערשט שטענדיג מחלוקת און קריגערייען אין שטאט, און פון מאל צו מאל האט דאס צוגעברענגט 

אז נאך א גרופע האבן זיך אפגעטיילט פונעם פריערדיגן מנין און זיך געעפענט א אייגענעם בית מדרש.
שוין ביי די ערשטע דרשה וואס ער האט געהאלטן אין שבת קודש האט ער געזעהן פאר וויכטיג מעורר זיין 
דעם ציבור אויף דעם, און אינמיטן זיינע ווערטער האט ער געזאגט אזוי ברמז מיט א מליצה: רבותי, ווען 
איך בין אנגעקומען צו ענק אין שטאט האב איך פארשטאנען פארוואס חז“ל זאגן אז די ברכה פון בלעם 

’מה טובו אהליך‘ איז די איינציגסטע ברכה וואס איז געבליבן: 
געהאט  אינזין  ער  האט  יעקב‘,  אהליך  טובו  ’מה  פון  ברכה  די  מיט  אידן  די  געבענטש  האט  בלעם  ווען 
וועלן  עס  מער  ווי  אז  פארשטאנען  ער  האט  רשעות  גרויסע  זיין  מיט  ווייל  קללה,  א  דעם  אין  אריינלייגן 
זיך פארמערן שוהלן אין כלל ישראל, וועט גרעסער ווערן די סכנה פון קריגערייען צווישן זיי, און זיינע 

ווערטער זעהט מען נאך ביז היינט – אזוי ווי עס האט פאסירט דא אין שטאט (’אמרות חכמה‘ בלק).

ווען איז א עת רצון?
די תפילה פון ’מה טובו‘ ענדיגט זיך מיט די פסוק ”ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ד‘ ֵעת ָרצֹון ֱאִקים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת 
ִיְׁשֶע“ (תהלים סט יד). אין דעם פסוק בעהטן מיר אז די צייט וואס מיר דאווענען זאל זיין א ’ֵעת ָרצֹון‘ וואס די 
תפילות ווערן דעמאלטס אנגענומען, אזוי ווי עס שטייט (ישעיה מט ח): ”ְּבֵעת ָרצֹון ֲעִניִתי“, אזוי ווי חז“ל זאגן 

אין מסכת ברכות (ח א): ”ווען איז א עת רצון? ווען די ציבור דאוונט“ (ע“פ רש“י לתהלים שם).
אבער נאך מער פון דעם בעהטן מיר דא: ”ֱאִקים, ְּבָרב ַחְסֶּד“ – אפילו אויב די מדת הדין [וואס איז מרומז 

אין ’אלקים‘] איז שולט אין די צייט, דאך מיט דיין גרויסע חסדים נעם אן מיין תפילה.
א  ”ווען  פי“ב):  ח“א  ג  כלל  ג  (נר  המאור‘  ’מנורת  פונעם  ווערטער  די  מיט  יעצט  ענדיגן  צו  איז  פאסיג  ווי  און 
מענטש דאוונט מיט כוונה, איז עס א עת רצון און זיין תפילה ווערט אנגענומען“. ד.מ. אז דורך דעם וואס 
דער מענטש דאוונט מיט כוונה דרייט ער איבער אז די צייט וואס ער דאוונט זאל ווערן א ’עת רצון‘ וואס 

דעמאלטס ענטפערט אים דער אויבישטער.

געדאנקען לויט די סדר פון דאווענען  געדתעתענה אמונים  ם 
מה טובו

מע


