
פרשת יתרו

בס"ד

די מצוה פון 'סיפור' – נאר פאר יתרו אליין
"ַוְיַסֵּפר מֶֹׁשה ְלחְֹתנֹו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְלַפְרעֹה ּוְלִמְצַרִים" (יח ח)

זאגט דער גרי"ז הלוי פון בריסק זצ"ל: פון די לשון 'ויספר' קענען 
מיר אפלערנען אז עס איז דא א ספעציעלע חיוב צו דערציילן די 
ניסים וואס דער אויבישטער טוהט, אזוי ווי עס שטייט (תהלים קז 

כב): "ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה".
משה  האט  געקומען  איז  יתרו  ווען  ביז  זאגן:  מען  קען  אזוי  אויב 
נישט געקענט מקיים זיין די חיוב, ווייל גאנץ כלל ישראל האבן 
ער  האט  זיי  פאר  און  ניסים  אלע  די  אויגן  זייערע  מיט  געזעהן 
נישט געקענט דערציילן "את כל אשר עשה ה' לפרעה ולמצרים". 
אבער ווען יתרו וואס ער איז נישט אנוועזנד געווען ביי די ניסים 
די  אים  מיט  זיין  מקיים  געאיילט  זיך  משה  האט  געקומען,  איז 

מצוה פון דערציילן די ניסים.
חידושי רבינו הגרי"ז (סֶטענִסיל) על התורה אות נז 

יתרו האט געלויבט אויף די נסים פון א צווייטן
"ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּו ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד ַּפְרעֹה" (יח י)

די  פאר  שאנד  א  איז  "עס  א):  (צד  סנהדרין  מסכת  אין  זאגן  חז"ל 
אידן אז זיי האבן נישט געזאגט 'ברוך' ביז יתרו איז געקומען און 

האט געזאגט 'ברוך'".
לכאורה איז עס נישט פארשטענליך: וואס איז אז די אידן האבן 
נישט געזאגט 'ברוך', איז דען נישט גענוג די לאנגע דערהויבענע 

שירה וואס זיי האבן געזאגט נאך די נס פון קריעת ים סוף?
איז  אידן  די  פון  שירה  די  ריכטיג,  סופר':  'כתב  דער  ערקלערט 
'ברוך' וואס יתרו האט געזאגט,  געווען צעהן מאל מער פון דער 
יתרו,  מיט  זיי  צווישן  אונטערשייד  דער  איז  דאס  נישט  אבער 
נאר מיט דעם אז יעדער איד האט נאר געלויבט אויף די נס וואס 
האט  וואס  ערשטער  דער  געווען  איז  יתרו  אים,  מיט  געווען  איז 
אנדערע,  פאר  געווארן  געטוהן  איז  עס  וואס  אויף  אויך  געלויבט 

אזוי ווי עס שטייט: "ברוך ה' אשר הציל אתכם".

אנשטאט דערמאנען 'מלכות'
רבי  וואס  גמרא  די  ברענגט  א)  נד  (ברכות  הרואה  פרק  אנהויב  אין 
אתכם",  הציל  אשר  ה'  "ברוך  יתרו:  פון  ברכה  די  אז  זאגט  יוחנן 
איז דער מקור צו וואס עס שטייט אין די משנה (שם): "דער וואס 
זעהט א פלאץ וואס דארט זענען געטוהן געווארן ניסים פאר די 

אידן זאגט א ברכה: 'ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה'".
פרעגט דער מהרש"א (ח"א שם): רבי יוחנן זאגט דאך ווייטער אין 
די מסכת (סב א) אז יעדע ברכה וואס עס ווערט נישט דערמאנט 
אין איר א לשון פון 'מלכות' - 'מלך העולם', איז נישט גערעכנט 
ווי א ברכה, איז וויאזוי קען זיין אז ער דרש'נט די רייד פון יתרו 

אלץ א מקור צו א ברכה?
ענטפערט דער מהרש"א: די לשון פון די ברכה פון יתרו: "אשר 
הציל אתכם מיד מצרים" איז אנשטאט דערמאנען 'מלכות', ווייל 
אין איר טיפן באדייט ליגט א אנערקענונג אז דעם אויבערשטנ'ס 
אלע  איבער  געוועלטיגט  ער  און  ארום  אלעס  נעמט  הערשאפט 
כוחות פון די טבע, אזאך וואס האט זיך ארויסגעזעהן ביי די צעהן 

מכות.
אין די ענין פון די ברכה פון יתרו ווערט דערציילט, אז איינמאל 
גר  דער   – תלמיד  הייליגן  זיין  איבער  גערעדט  גר"א  דער  האט 
צדק דער גרף פאטאצקי, האט ער געזאגט: ענק זאלן וויסן אז די 
מעלה פון די גרים איז גרעסער פון די מעלה פון די אידן, ווייל מיר 
טרעפן אין פרשת יתרו אז ער האט דערמאנט אין זיין ברכה דעם 
נאמען פון השי"ת נאך איין ווארט: "ברוך ה'", אקעגן די אידן וואס 
זיי האבן די ערלויבעניש צו זאגן דעם אויבערשטנ'ס נאמען ביי א 

ברכה נאר נאך צוויי ווערטער: "ברוך אתה".
'נחלת צבי'

די ווייטאג פון די אידן האט בארירט משה'ס הארץ
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלחְֹתנֹו ִּכי ָיבֹא ֵאַלי ָהָעם ִלְדרֹׁש ֱאקִים. ִּכי ִיְהֶיה ָלֶהם 

ָּדָבר ָּבא ֵאַלי" (יח טו-טז)
די לשון פון משה: "לדרוש אלוקים" ערקלערט דער רמב"ן: 

"צו דאווענען אויף זייערע קראנקע".
פונעם  אייניקל  דער  עהרנפעלד  שמואל  רבי  גאון  דער  פרעגט 
ווענדן  געדארפט  זיך  קראנקע  די  האבן  פארוואס  סופר:  חתם 
פונקט צו משה, איז דען נישט געווען אין זייער געגנט אנדערע 
זייערע  מיט  אויפטוהן  געקענט  וואלטן  וואס  לייט  דערהויבענע 

תפילה?
נאר ערקלערט ער: ריכטיג, צווישן זיי זענען זיכער געווען גרויסע 
דעם  מיט  אויסגעצייכנט  זיך  האט  רבינו  משה  אבער  צדיקים, 
אז א ווייטאג פון יעדן איד האט אים בארירט ביזן טיפעניש פון 
זיין הארץ, אזוי ווי מיר קענען זיך עס איבערצייגן פון זיין לשון: 
"כי יהיה להם דבר - בא אלי", די ווייטאג פון כלל ישראל האט 
ווייטאג,  אייגענע  מיין  געווען  וואלט  עס  ווי  הארץ  מיין  בארירט 
געקומען  מען  איז  פארוואס  פארשטענליך  שוין  איז  דעם  לויט 

פונקט צו אים.
'חתן סופר'

דאס דאווענען איז ווי א תנאי צו די מצוה פון ביקור חולים
ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶר ֵיְלכּו ָבּה" (יח כ)

אסמכתא  א  איז  פסוק  די  אז  ב)  ל  (ב"מ  גמרא  אין  זאגן  חכמים  די 
(יו"ד  'פרישה'  דער  ערקלערט  חולים',  'ביקור  פון  מצוה  די  אויף 
שלה ג) אז עס איז מדוייק פון די לשון פון די פסוק 'ילכו בה', ווייל 

די מצוה פון ביקור חולים איז מען מקיים דורך גיין.
די  פון  טעמים  די  פון  איינס  אז  דערמאנען,  צו  פלאץ  די  איז  דא 
מצוה פון ביקור חולים, איז אז דער וואס באזוכט זאל זעהן וויאזוי 
דער קראנקער ליידט און דורך דעם זאל ער ערוועקט ווערן צו 
דעם  וועגן  און  ו),  יד  אבל  רמב"ם  (ראה  רפואה  זיין  אויף  דאווענען 
פסק'נט דער רמ"א (יו"ד שלה ד) אז דער וואס האט באזוכט דעם 
האט  רפואה  זיין  אויף  געדאוונט  נישט  האט  ער  אויב  קראנקן, 
ער נישט מקיים געווען די מצוה פון ביקור חולים ווי עס דארף 

צו זיין.

אזוי ווי ער האט געהערט די עשרת הדברות פון השי"ת'ס מויל
"ַוְיַדֵּבר אֱקִים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר" (שמות כ א)

חז"ל:  פון  התוספות  בעלי  די  ברענגען  זקנים'  'הדר  ספר  אין 

ווי  ווערט  מברך',  רבא  שמיה  יהא  'אמן  ענטפערט  וואס  "יעדער 
א שותף צום אויבערשטן ביי די מעשה בראשית, און אזוי ווי ער 

האט געהערט די עשרת הדברות פון השי"ת'ס מויל".
די  אין  וואס  דעם  פון  התוספות  בעלי  די  זאגן  דעם  אויף  רמז  א 
זענען  עלמיא'  לעלמי  לעלם  מברך  רבא  שמיה  'יהא  ווערטער 
פארהאן 7 ווערטער און 28 אותיות – אזוי ווי עס איז דא אין די 
ערשטע פסוק פון די מעשה בראשית: "בראשית ברא אלקים את 
השמים ואת הארץ", און אויך אין די ערשטע פסוק פון די עשרת 

הדברות: "וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר".

פארוואס שטייט נישט 'אשר בראתיך'?
"ָאֹנִכי ה' ֱאקֶי ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים" (כ ב)

"בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא: 'אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך 

מלך  אלוקינו  ה'  אתה  'ברוך  ואמר:  משה  פתח  מצרים',  מארץ 
העולם שלא עשני גוי'" (מדרש פליאה).

געבויעט  פליאה,  מדרש  די  ערקלערט  אסאד  יהודה  רבי  הגאון 
די  ביי  זאגן  מיר  פארוואס  ב)  מו  (או"ח  ט"ז  פונעם  הסבר  אויפן 
'שעשני ישראל', ווייל  'שלא עשני גוי', און נישט  ברכות השחר: 
חז"ל זאגן (עירובין יג ב): "נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא", 
נישט  ווערט  מענטש  דער  ווען  געווען  בעסער  וואלט  עס  ד.מ. 

באשאפן, וועגן דעם זאגט מען נישט 'שעשני'.
מיט דעם וועט מען פארשטיין די מדרש, חז"ל ווילן פארענטפערן 
'אנכי ה' אלוקיך אשר בראתיך', לכאורה  פארוואס שטייט נישט 

די בריאה פונעם מענטש איז דאך געווען פריער?
משה:  פון  ווערטער  די  אין  מיר  טרעפן  דעם  אויף  ענטפער  די 
'ברוך אתה... שלא עשני גוי' – אזוי ווי ביי די ברכה זאגן מיר נישט 
'שעשני ישראל', ווייל 'נוח לו לאדם שלא נברא', אזוי אויך שטייט 

נישט דא 'אשר בראתיך', ווייל נוח לו לאדם שלא נברא.
'דברי מהרי"א'

לעתיד לבוא וועט זיין 'רואים את הקולות'
"ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹות" (כ טו)

האדמו"ר רבי יואל פון סאטמאר האט זיך געוואונדערט אויף די 
ישמיענו  "והוא  'כתר':  ביי  בעהטן  מיר  וואס  לשון  די  פון  כוונה 
אחרית  אתכם  גאלתי  הן  לאמור  חי  כל  לעיני  שנית  ברחמיו 

כראשית" – פארוואס בעהטן מיר נישט: "לאזני כל חי".
די  זעהן'  'צו  געווען  זוכה  אידן  די  האבן  סיני  הר  מעמד  ביי  נאר: 
קולות מיט זייערע אויגן, אזוי ווי חז"ל דרש'ענען (מכילתא יתרו ט) 
פון די פסוק "ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹות", אז יעדע ווארט וואס 
איז ארויס געקומען פון השי"ת'ס מויל, איז געווען טאפעדיג אז 

מ'האט עס געקענט זעהן מיט די אויגן.
חי...  כל  לעיני  ישמיענו...  'כתר': "והוא  ביי  מיר  בעהטן  דאס  און 
אחרית כראשית", אז אויך לעתיד לבוא זאלן מיר זוכה זיין אז די 
בשורה פון די גאולה זאלן מיר הערן פון השי"ת'ס מויל, אזוי אז 

מיר וועלן עס זעהן מיט די אויגן.
'דברי יואל' ואתחנן

זאגן ריכטיג די ווערטער און די אותיות
"ְוִאם ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה ִּלי א ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָּגִזית ִּכי ַחְרְּב ֵהַנְפָּת 

ָעֶליָה ַוְּתַחְלֶלָה" (כ כב)
קיין  נישט  מיר  האבן  בעוונותינו  וואס  גלות  פון  תקופה  די  אויף 
בית מקדש, דרש'ענען חז"ל (במ"ר יח כא) פון די פסוק "ּוְנַׁשְּלָמה 
ָפִרים ְׂשָפֵתינּו" אז א מויל פון א מענטש איז אזוי ווי א מזבח, און 
די תפילות זענען אזוי ווי קרבנות. נאר עס איז פארהאן צו דעם א 
תנאי: ארויס זאגן די ווערטער ריכטיג און צוטיילן די אותיות, ווייל 
אויב נישט קען זיין אז אנשטאט עס זאל זאגן ווערטער פון תפילה 
וועלן ארויסקומען פון זיין מויל כפירה רייד, צ.ב.ש. אויב ער וועט 

פארטוישן 'בעל גבורות' צו 'בל גבורות', א.א.וו..
א רמז אויף דעם קענען מיר האבן אין די פסוק: "ואם מזבח אבנים 
תעשה לי לא תבנה אתהן גזית... כי חרבך הנפת עליה - ותחללה" 
ריכטיג,  נישט  ווערטער  די  צושניידן  חלילה  וועסט  דו  אויב   –

קענסטו גורם זיין צו א חילול השם.
'בן איש חי' ש"א הקדמת יתרו

חז"ל  וואס  חומרא  שטארקע  די  פארצייכענען  מען  דארף  דא 
פון  מצוה  די  ביי  געווען  מחמיר  האבן  שם)  ורש"י  א  מז  (ברכות 
ענטפערן אמן, נישט צו ענטפערן 'חטופה' אדער 'קטופה' – ד.מ. 

איבערלאזן  און  איינשלונגען  אדער  ריכטיג  געפינטל'ט  נישט 
אותיות, ווייל עס קען אמאל אויסזעהן ווי כפירה רח"ל (ראה 

רבנו בחיי לעיל יד לא).

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
אליין רו

(יח "

פע ם

נאך די דברות האט מען געענטפערט אמן
צעהן מאל שטייט אין פרשת יתרו די ווארט 'הא-להים', 
וואס איז בגימטריה 91 וויפיל עס איז די גימטריה פון 
'אמן' – דאס איז א רמז אויף וואס די קדמונים זאגן אז 
נאך יעדע איינס פון די עשרת הדברות האבן די אידן 
געענטפערט אמן, אזוי ווי זיי האבן געענטפערט נאך די 
ברכות און די קללות וואס זענען געזאגט געווארן אויפן 

הר גריזים און הר עיבל.
'אמונת יצחק' פרק יז

קקקקקןןזיך שטארקן מיט 'אמן' – זיך שטארקן מיט אמונה! ךךךךךך ןןןןןן קקקקקקקןןןןן ךךךךך

צטוו = איז ר"ת  סיני ז 
פון דא לערנען מיר אז אויך די מצוה איז געזאגט געווארן אויפן בארג סיני

(פירוש רבנו יהודה בר יקר, מוסף שב"ק; 'מעט דבש' סי' מז אות ת)

טייערער איד!
פון מעמד הר סיני ביזן היינטיגן טאג, איז די מצוה פון ענטפערן אמן א שטארקער יסוד צו
 אונזער אמונה. דורך זיך שטארקן מיטן ענטפערן אמן, און בפרט נאך די ברכות השחר, 
קענען מיר שטארקן די אמונה אין אונזערע הערצער, און צוזאמען מיט דעם זוכה זיין 

צו די וואונדערליכע ברכות וואס די חז"ל האבן צוגעזאגט פאר די 
וואס ענטפערן אמן מיט כוונה.
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מאיר  יחיאל  רבי  הרה"ק  ישראל'  של  'אוהבן  דעם  פון  דהילולא  יומא  די  לכבוד 
זיע"א - 'דער גוטער איד' פון גאסטינין נלב"ע כ"א בשבט תרמ"ח

פארטאג'ס שעה'ן פון די מארק-טאג אין די שטעטל גאסטינין. אין די געסלעך 
פונעם שטעטל ווארטן שוין אין א לאנגע רייע די לאסט-וועגענער אנגעלאדנט 
עגלות,  בעלי  פעסט-געבויטע  די  שמועסן  זייטן  די  אין  און  גוט'ס,  אלעס  מיט 
זיי ווארטן שוין אומגעדולדיג אויף די סוחרים זאלן קומען אראפנעמען זייער 

סחורה.
אין א קורצע צייט ארום וועט זיך הערן א פייף, די טויערן פון די מארק וועלן 
דאס  דערכאפן  זיך  קענען  עגלות  בעלי  די  שוין  וועלן  ענליך  און  עפענען  זיך 
הארץ מיט א ווארעמע פת שחרית און זיך אהיים קערן מיט עטליכע מטבעות 

אין די טאש.
די קליינע וואגן פון אברהמ'עלע שטופט זיך אריין צווישן אנדערע צעהנדליגע 
גרויסע וועגענער. אזוי איז אויך געווען די אויסזעהן פון זיין מאגערע און דארע 
פערדל, וואס האט געגעסן די ביסל שטרוי פון א אמפער וואס זיין בעלעבאס 
האט אים דערלאנגט פריינדליך. אברהמ'עלע האט געוואוסט אז דאס איז נאר 
א קליין טייל פון די געהאלט וואס קומט זיך פארן פערדל וואס שטרענגט זיך 

אן אזוי שטארק צו שלעפן זיין צובראכענע וואגן.
א נידריגע באשעפעניש, טראכט זיך אברהמ'עלע ווען ער איז פארטראכט אין 
זיין פערדל... טאקע א נידריגע באשעפעניש אבער זי ערפילט די ווילן פון איר 

באלעבאס בשלימות. זי איז באשאפן געווארן צו ארבעטן – און זי ארבעט...
און וואס איז מיט מיר?! פארפלייצן אים פארשידענע געדאנקען אין זיין מח, 
עס  וואו  אויפגאבע  מיין  דען  איך  טוה  געווארן?  באשאפן  איך  בין  וואס  וועגן 

דארף צו זיין?!
די פייף האקט אפ זיינע געדאנקען. זייער שנעל שפרינגט ער ארויף אויף זיין 
נעמט  בודקע'ס  פון  איינע  נעבן  דארט,  מארק.  צום  זיך  ווענדט  ער  און  וואגן 
אראפ זיין סחורה און פון דארט ווענדט ער זיך צו די הויפט גאס וואס לויפט 

אויף די לענג פון די גאנצע שטעטל.
און  צוריק  זענען  געפילן  תשובה  די  אבער  פארן,  צו  אן  הויבט  אברהמ'עלע 
פארפלייצט זיין מח, זיין הארץ האט געגלוסט צו זיין גאט און האט באשלאסן 
געהעריגע  א  מיט  טאג  דעם  אנהויבן  ער  וועט  היינט  כאטש  קערן.  צוריק  זיך 

דאווענען.
א  האבן  ער געוואוסט, דארף ער  האט  צו זיין,  עס דארף  צו דאווענען ווי  כדי 
און  טלית  זיין  פארבארגן  צו  זיין  מסכים  וועט  ווער  אבער  תפילין,  און  טלית 

תפילין פאר אזא פשוטער מענטש ווי איך בין.
פלוצלינג האט ער זיך דערמאנט: דער 'גוטער איד', דער צדיק רבי יחיאל מאיר 

פון גאסטינין וואוינט דא. זיכער וועט זיך דער צדיק פרייען מיר צו העלפן.
אברהמ'עלע האט צוגעאיילט זיינע טריט צום ריכטונג פונעם צדיק'ס הויז. די 
פונעם  טרעפן  די  אין  געהערט  שוין  זיך  האט  וואס  לערנען  פון  שטימע  זיסע 
אריינגאנג  ביים  צימער.  צדיק'ס  צום  ליבשאפט  מיט  געצויגן  אים  האט  הויז, 
זייער  פון  טיש  דעם  ארום  זיצן  תלמידים  די  ווי  באמערקט  שוין  ער  האט 

גרויסער רבי, פארטיפט אין לערנען.
ער האט אביסל געקווענקלט צי ער זאל אריינגיין, ער טראכט ביי זיך וויאזוי 
וועט מען אויפנעמען מיט זיין פראסטע אויסזעהן, אבער זייער שנעל האט אים 
געכאפט די ליבליכע בליק פונעם רבי'ן, און זיינע פריינדליכע אויגן האבן אים 

געהייסן אריינקומען אינעווייניג.
און  אינטערעסירט,  רבי  דער  זיך  האט   – איד?'  טייערער  א  זוכט  'וואס 
אברהמ'עלע האט געעענטפערט: 'איך זוך א טלית און תפילין! אפשר קען מיר 
דער רבי פארבארגן זיין טלית און תפילין אויף עטליכע מינוט, איך וויל זייער 

שטארק דאווענען צום באשעפער'.
האבן  זיי  שאקירט,  אינגאנצן  צווייטן  צום  איינער  געקוקט  האבן  תלמידים  די 
אזאנס  בעהטן  צו  דערוואגן  זיך  וועט  עמיצער  אז  געטראכט  נישט  קיינמאל 
פון זייער הייליגער רבי, אבער דער רבי האט אים באלד געענטפערט מיט א 
שטראלנדיגן געזיכט: 'מיט גרויס שמחה, טייערער איד! קענסט עס נעמען און 

זיך באנוצן מיט זיי און עס צוריק געבן ווען דו ווילסט'.
אברהמ'עלע טוהט זיך אן מיטן טלית און נאכדעם מיט די תפילין, און נאכדעם 
ווענדט ער זיך צו די פענסטער אין עק צימער. דארט שטעלט ער זיך אוועק אן 
צו זאגן א ווארט, זיין קערפער ציטערט אינגאנצן אבער א ווארט קומט נישט 

ארויס פון זיין מויל.
נישט  זאגט  וואס  דארפסמאן  דעם  שמייכל  א  מיט  באטראכטן  תלמידים  די 
אינגאנצן  אן  אים  קוקט  רבי  זייער  אז  נישט  באמערקן  זיי  ווארט,  קיין  ארויס 
האט  ער  'דאווענען',  זיין  געענדיגט  שוין  ער  האט  אינצווישן  קאנציטרירט. 

אויסגעטוהן די טלית און עס דערלאנגט פארן  רבי'ן.
דער רבי נעמט צו די טלית און טאפט עס אויס מיט גערירקייט פארמישט מיט 
ציטער. עטליכע פון די תלמידים שטרעקן אויך אויס א ציטערדיגע האנט און 
רירן אן די הייליגע טלית, זיי וואונדערן זיך צו פילן אז די טלית איז אינגאנצן 

אנגעזאפט מיט שווייס, ווי עסו ואלט יעצט ארויף געקומען פון די וואסער.
'זאג מיר נאר טייערער איד'- האט דער רבי זיך געוואנדן צום גאסט וואס וואו 
עס זעהט אויס האט נישט פארשטאנען אויף וואס איז די טומל, 'שוין אסאך 
יארן וואס איך דאוון מיט די טלית, וויאזוי האסטו געקענט אין עטליכע מינוטן 

עס אינגאנצן נאס מאכן מיט שווייס?'
'איך בעהט איבער דעם רבי'ן, האט ער זיך אנטשולדיגט, איך האב נאר געוואלט 
איך  האב  דאווענען  געשטעלט  זיך  האב  איך  ווען  אבער  דעם,  מיט  דאווענען 
באמערקט דורכ'ן פענסטער א מיליטערישע אויסשטעל וואס איז אפגעראכטן 
אינעם נעבנדיגן ארט, איך האב געזעהן וויאזוי די סאלדאטן פאלגן די באפעלן 
א  און  ציטער  א  מיט  פונקטליכקייט,  געוואלדיגע  א  מיט  אפיציר  זייער  פון 
שרעק, האב איך באלד געמאכט צו מיר א קל וחומר: אויב פאר א בשר ודם 

שטייען זיי אזוי, וויאזוי דארף איך שטיין פארן מלך מלכי המלכים.
ווען איך האב אריינגעטראכט אין דעם איז געפאלן אויף מיר א ציטער און א 
שרעק, מיין קערפער איז נאס געווארן פון שווייס און מער האב איך שוין נישט 
געקענט ארויסרעדן א ווארט, איך האב פראבירט צו מורמלען דאס דאווענען 
אבער איך האב נישט געקענט, וועגן דעם האב איך געמוזט צוריק געבן פארן 

רבי'ן דעם טלית אזוי ווי עס איז'.
'אלץ די טלית' – זאגט ווייטער אברהמ'עלע מיט א תמימות, 'זאל דער רבי נישט 

זארגן, ביז עטליכע שעה'ן וועט עס טרוקן ווערן...'.
זיינע לעצטע ווערטער האבן צוגעברענגט אז דער רבי איז אויפגעשטאנען פון 

זיין פלאץ און האט אויסגערופן מיט געפיל:
בלייבן  אייביג  ס'זאל  הלוואי  פארקערט,  חלילה!  ווערן?  טרוקן  זאל  טלית  'די 
אייביגע  א  אלץ  נאס,  בלייבן  שטענדיג  ס'זאל  הלוואי  שווייס!  מיט   אנגעזאפט 
דארף  איד  א  פון  תפילה  א  וויאזוי  ישראל,  כלל  פאר  און  מיר  פאר  אנדענק 

אויסקוקן!'.
'אל המקורות' ח"ג עמ' 46

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

א טלית אנגעזאפט מיט שווייס

א
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נגעזאפט

"יעדער וואס האט אינזין ביים זאגן די פיוט 'אדון עולם', איז ער פארזיכערט אז זיין תפילה ווערט אנגענומען און דער 
שטן קען נישט מקטרג זין אויף דעם, און נישט נאר דאס, נאר זיינע פיינט האבן א מפלה, און עס זענען דא וואס זאגן, 

אז אויך דער יצר הרע שטעלט זיך צו צו אים"
די וואונדערליכע צוזאג ברענגט דער תלמיד פונעם מהרש"ל אין זיין ספר 'מטה משה' (ח"א סי' לא) אין נאמען פון רבי 
יהודה החסיד וואס האט עס נאכגעזאגט אין נאמען פון רב שרירא גאון און זיין זוהן – רב האי גאון. באמת דארף 
מען פארשטיין: וואס איז די ספעציעלע מעלה פון די פיוט 'אדון עולם' מער ווי די אנדערע פיוטים וואס מיר זאגן 
ביים דאווענען, אזוי ווייט אז די גאונים די קדושי עליון האבן צוגעזאגט אזא דערהויבענע צוזאג פאר דעם וואס גיט 

אכטונג עס צו זאגן מיט כוונה?
בעפאר מיר וועלן עס ערקלערן, וועלן מיר פריער נאכגיין דער מקור פון די הייליגע פיוט:

אין ספר 'ליקוטי מהרי"ח' (סדר הנהגת התפילה) ברענגט ער אין נאמען פון אלטע 'סידורי אשכנז' וואס ציטירן פון 'ספר 
התחיה', אז דער מחבר פון 'אדון עולם' איז דער הייליגער תנא רבי יוחנן בן זכאי, אבער אין סידור 'אוצר התפילות' 
('תיקון תפילה' עמ' נ) און אין נאך ספרים שטייט אז די פיוט האט פארפאסט דער באקאנטער פייטן רבי שלמה אבן 

גבירול זצ"ל וואס האט געלעבט פאר ארום טויזנט יאר אין שטאט ֲמַּלאַגּא וואס איז אין ספרד.

די סיבה פון עס זאגן פארן דאווענען
די סיבה פארוואס מ'האט מתקן געווען צו זאגן 'אדון עולם' פארן דאווענען, ערקלערט דער 'מטה משה' געבויעט 
אויף די ווערטער פון די גאונים, אז דאס זאגן 'אדון עולם' האט א עקסטערע סגולה וואס העלפט אז די תפילות זאלן 

אנגענומען ווערן און אפהאלטן דעם שטן פון צו מקטרג זיין.
נאך א סיבה אויף דעם ברענגט דער ָפּאָלאְצקֶער מגיד אין זיין סידור 'שער הרחמים - מגיד צדק', געבויעט אויף די 
גמרא (ברכות ז ב) אז אברהם אבינו ע"ה איז געווען דער ערשטער וואס האט אנגערופן דעם אויבערשטן מיטן טיטול 
'אדון' וואס איז טייטש 'האר', און וועגן דעם, כדי צו דערמאנען דער זכות פון אברהם אבינו בעפאר תפילת שחרית 

וואס ער האט פארפאסט, זאגן מיר פריער דעם פיוט 'אדון עולם'. 
עס ווערט דערציילט, אז ווען רבי זלמנ'לע פון ווילנא האט דערציילט פאר זיין רבי דער גר"א וועגן די נייע סידור 
וואס דער פאלאצקער מגיד האט ארויסגעגעבן, און אלץ א ביישפיל האט ער איבער געזאגט דעם אויבנדערמאנטן 
אן באגייסטערט:  זיך  רופט  ער  ווען  ער אזוי איבערגענומען געווארן,  איז  געהערט  עס  האט  גאון  דער  ווען  טייטש. 
וועגן די טייטש אליין איז ווערד אז יעדער זאל קויפן דעם סידור (שו"ת 'כנפי יונה' בהקדמה; סידור 'שיח יצחק - אשי ישראל').

אויף א אנדערע וועג ערקלערט דער 'אוהב ישראל' פון אפטא זצ"ל ('טעמי המנהגים' כט, עי"ש), וויבאלד ביי דעם פיוט 
דאווענען  ביים  הקדושים  שמות  די  זאגן  ביים  האבן  אינזין  מ'דארף  וואס  כוונות  אלע  די  מרומז  זענען  עולם'  'אדון 
[צ.ב.ש. 'אדון הכל', 'היה הוה ויהיה' א.א.וו.], דעריבער זאגן מיר עס פארן דאווענען, כדי דאס זאל זיין ווי א 'גילוי 
דעת', אז אויב מיר וועלן חלילה פארגעסן אין לויף פונעם דאווענען אינזין האבן ביי איינס פון די שמות, זאגן שוין 

מיר פון פריער אז עס זאל זיין על דעת וואס מ'האב פריער דערמאנט.

דער האר אויפן טבע
ווי אויבנדערמאנט, טרעפן מיר אין גמרא אז חז"ל צייכענען אן די מעלה פון אברהם אבינו ע"ה אז ער איז געווען 
דער ערשטער פון אלע באשעפענישן וואס האט אנגערופן דעם באשעפער מיטן 'אדון', ערקלערט דער נצי"ב פון 
'אדון'  טיטול  די  וואס  אויסער  אז  מו)  או"ח  חיה'  'נפש  שו"ת  וראה  א,  אות  דבר'  ב'הרחב  ח  טו  בראשית  דבר'  ('העמק  וואלאזשין 
ברענגט ארויס אז דער אויבישטער איז דער בעל הבית איף די וועלט, ברענגט עס אויך ספעציעל ארויס די כח פון 

דעם אויבערשטן עס צו טוישן לויט ווי ער וויל.
בדרך משל קען מען עס צוגלייכן צו א לאנד ווי אלע לענדער, וואס אין איר זענען פארהאן געוויסע געזעצן וואס אלע 

בירגער דארפן עס פאלגן און אזוי זיך פירן.
אויב איז דא א בירגער וואס אלץ א געוויסע סיבה, ווי גערעכט ס'זאל נאר נישט זיין, וויל זיך ארויסדרייען פונעם 

געזעץ, קען ער נישט באקומען קיין ערלויבעניש אויף דעם נאר פונעם קעניג אליין.
אזוי אויך ביי אונז: ביז ווען אברהם אבינו איז געקומען האבן אסאך איינערקענט אין די גרויסקייט פונעם באשעפער 
און אז ער איז דער געוועלטיגער אויף די גאנצע וועלט, אבער זיי האבן געהאט א טעות מיטן טראכטן אז האט ער 
איבערגעגעבן די השגחה אין די האנט פון זיינע באדינער, אויף דעם איז געקומען אברהם אבינו און האט אנגערופן 
דעם אויבערשטן אז ער איז דער 'אדון העולם' און ער גיט יעדע מינוט לעבן פאר יעדע באשעפעניש, און אלץ דעם 

קענען מיר דאווענען צו אים אויך אויף זאכן וואס זענען נישט נאטורליך.

והוא היה והוא הוה
נאך א ענין אין השי"ת גרויסקייט טרעפן מיר אינעם פיוט: "והוא היה והוא הוה והוא יהיה בתפארה", ד.מ. אז דער 

אויבישטער איז געווען אין עבר און איז אין הוה און אין עתיד, און שטענדיג איז ער מיט די זעלבע שיינקייט.
מיר קענען עס פארשטיין דורך א משל: א גרויסער קעניג האט געבויעט א שיינע פאלאץ, ביים ענדע פונעם בויען 
זיין  פון  געבעהטן  ער  האט  דעם  וועגן  אויסזעהן,  ספעציעלע  א  גאר  מיט  פאלאץ  דעם  באצירן  געוואלט  ער  האט 
באדינער זאל נאכזוכן פאר אים דעם בעסטן צייכענער אין זיין קעניגרייך וואס זאל צייכענען אויף זיינע ווענט גאר א 

וואונדערליכער בילד, אזאנס וואס מ'האט נאך קיינמאל נישט געזעהן.
זייער שנעל איז ארויס די מעלדונג פונעם קעניג, און באלד האבן זיך צוזאמגענומען די בעסטע צייכענער'ס פון אלע 
עקן פון די קעניגרייך, ווען יעדער איינער ברענגט מיט זיך דאס שענסטע בילד וואס ער האט שוין געצייכנט, און מיט 

דעם וויל ער אויפווייזן אז ער איז דער פאסיגסטער צו די ארבעט.
צו  סיבות  גוטע  געהאט  האט  ער  טריט.  זיכערע  און  שטאלצע  זיינע  מיט  איינער  אנגעמערקט  זיך  האט  זיי  צווישן 
טראכטן ביי זיך אז אים וועט דער קעניג אויסוועלן, ווייל אין האנט האט ער געהאלטן גאר א ספעציעלע בילד, א 
שיינע האריזאנט וואס איז געצייכנט געווארן אויף א שטיין אזוי ווי אויף ווענט פון די פאלאץ, מיט ספעציעלע וועגן 

וואס נאר פאר אים איז עס געווען באקאנט.
די  געבן  מען  וועט  אים  פאר  נאר  אויסוועלן,  קעניג  דער  וועט  אים  אז  צווייפל  שום  קיין  געהאט  נישט  האט  ער 
זיך  ער  האט  אריינגיין  פארן  פלוצלינג,  נאר  ארבעט.  זיין  ווייזן  און  קעניג  צום  אריינגיין  זאל  ער  מעגליכקייט 
פארהאנקערט אין א שטיין און האט זיך אויסגעשטרעקט אויף די ערד. פון זיין שיינע ארבעט איז געווארן א קליין 

בערג'ל פון קליינע שטיינער און זיין האפענונג האט זיך געענדיגט מיט גארנישט.
אינגאנצן צובראכן מיט א איינגעפאלענע געזיכט האט ער געמוזט צוריק גיין, דער טייערער בילד האט זיך צובראכן 
און צוזאמען מיט דעם האבן זיך צופלאצט אלע זיינע האפענונגען. ווייל אויך דער גרעסטער צייכענער – אויב האט 

ער נישט קיין באווייזונגען אויף זיין טאלאנט, איז ער גארנישט ווערד.
להבדיל אלף אלפי הבדלות זאגן מיר עדות אויפן אויבערשטן, אז די שיינקייט וואס ער האט שוין בעפאר ער האט 
באשאפן די וועלט, איז אויך נאכן עס באשאפן און עס וועט זיך אזוי ציעהן לעתיד לבוא, ווייל דער מלך מלכי המלכים 

דארף נישט קיין באווייזונגען אויף זיין גרויסקייט (סידור 'באר חיים').

והוא א-לי וחי גואלי
עס ווערט דערציילט אז אמאל האט רבי שמעון סופר פון קראקא באגעגנט זיין גוטער פריינד רבי שלמה זלמן ברויאר 
פון פראנקפורט, און האט געוואלט הערן פון אים א חידוש אין נאמען פון זיין גרויסער שווער רש"ר הירש. האט 
הגרש"ז אים געזאגט: מיין שווער האט שוין פון לאנג מדייק געווען אין די לשון פון די פיוט 'אדון עולם', וואס דארט 
זעהן מיר א וואונדערליכער זאך: באלד נאך וואס מיר ענדיגן צו זאגן אונזער קליינע השגה אין השי"ת גרויסקייט, 
מיטן זאגן: 'והוא אחד... והוא יהיה בתפארה', זאגן מיר שוין 'והוא א-לי...', ד.מ. אז כאטש ער איז דער האר און דער 
געוועלטיגער פון די וועלט, קוקט ער אויף מיר, דער גאר קליינער, פרעזענליך, ער הערט אויס מיינע בקשות און 

טוהט מיך ראטעווען פון יעדע שלעכט ('טללי אורות', וראה ליקוטי מהרי"ח – הנהגת התפילה). 
וואס  רוהיגקייט,  פון  צייט  א  אין  סיי  אונז,  אויף  שטענדיג  זיך  דערקענט  השי"ת  פון  השגחה  וואונדערליכע  די 
דעמאלטס איז ער אין א בחינה פון 'וחי גואלי' – ער גיט מיר לעבן און העלפט מיר יעדע מינוט, און אויך חלילה אין 
א צייט פון א צרה וואס דעמאלטס איז ער 'וצור חבלי' – איז ער פאר מיר ווי א פעלזן שטיין וואס וועט זיך קיינמאל 

נישט אוועק רוקן ('אור החמה').
מיר וועלן ענדיגן אונזער ארטיקל מיט צוויי אומבאקאנטע 'בתים' וואס אזוי ענדיגט זיך די פיוט אין עטליכע אלטע 

סידורים:
"במקדשו תגל נפשי, משיחנו ישלח מהרה – ואז נשיר בבית קדשי, אמן אמן שם הנורא".אמן כן יהי רצון.

געדאנקען לויט די סדר פון דאווענען  געדתעתענה אמונים  ם 
די פיוט 'אדון עולם'

מע


