
פרשת יתרו

בס"ד

אשרי שא-ל יעקב בעזרו
ָהֶאָחד  ְוֵׁשם  ָנְכִרָּיה.  ְּבֶאֶרץ  ָהִייִתי  ֵּגר  ָאַמר  ִּכי  ֵּגְרׁשֹם  ָהֶאָחד  "ֵׁשם 

ֱאִליֶעֶזר ִּכי ֱאקֵי ָאִבי ְּבֶעְזִרי" (יח ג-ד)

ארויסגעשריבן: "ִּכי  נישט  תורה  די  האט  אליעזר  ביי  פארוואס 
ָאַמר" אזוי ווי עס שטייט ביי גרשום?

זאגט רבינו יצחק בן אשר הלוי, פון די בעלי התוספות:

"ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה" האט משה רבינו געזאגט נאר דעמאלטס 
ווען זיין זוהן איז געבוירן, אבער די ווערטער "ֱאקֵי ָאִבי ְּבֶעְזִרי" 
איז ער געווען געוואוינט צו זאגן, נישט נאר ווען ער איז געבוירן, 

דעריבער פאסט נישט צו שרייבן ביי דעם: "ִּכי ָאַמר".

'פירוש הריב"א על התורה'

די אידן האבן געענטפערט 'אמן' נאך די ברכה פון יתרו
"ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּו ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד ַּפְרעֹה" 

(יח י)

"עס איז א שאנד פאר משה און פאר די זעקס הונדערט טויזנט 
אידן וואס האבן נישט געזאגט 'ברוך' ביז ווען יתרו איז געקומען 

און האט געזאגט 'ברוך ה''" (סנהדרין צד א)
פון די לשון הגמרא איז משמע אז נאך וואס יתרו האט געזאגט 

'ברוך' האבן די אידן אויך געזאגט 'ברוך', ווען איז דאס געווען?
ערקלערט רבי אברהם חיים שור: מ'קען זאגן אז ווען יתרו האט 
געלויבט דעם אויבערשטן האבן די אידן אינזין געהאט צו יוצא 
זיין דעם חוב פון לויבן, אזוי ווי עס איז גע'פסק'נט אין שולחן 
ערוך (או"ח ריט ד), אז דער וואס איז אים געשעהן א נס קען יוצא 
און  זאגט,  חבר  זיין  וואס  הגומל  די  מיט  'הגומל'  ברכה  די  זיין 
צוליב דעם דארף ער ענטפערן 'אמן' אויף די ברכה פון זיין חבר, 
און חז"ל זאגן דאך 'גדול העונה אמן יותר מהמברך', קומט אויס 

אז עס איז גערעכנט ווי זיי וואלטן אליין געזאגט 'ברוך'.
'תורת חיים' סנהדרין צד א

תשובה טוהן בעפאר לערנען
"ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוָּיבֹאּו ִמְדַּבר ִסיַני" (יט ב)

ביאתן  מה  סיני,  למדבר  לביאתן  מרפידים  נסיעתן  "להקיש 
למדבר סיני בתשובה אף נסיעתן מרפידים בתשובה" (רש"י)

פון דעם וואס מיר זעהן אז די אידן האבן תשובה געטוהן פאר 
מוסר  תוכחת   - חיים  (דרך  הקדוש  של"ה  דער  האט  התורה  קבלת 
אז  זאגן,  מקובלים  די  וואס  דאס  צו  ראי'  א  ארויסגעלערנט  לז) 
די סיבה פארוואס עס פאסירט אמאל פאר איינעם אז ער קען 
נישט פארשטיין עפעס א ענין אין די תורה, דאס איז צוליב די 
א  אז  ראוי  איז  דעם  וועגן  און  געטוהן,  האט  ער  וואס  עבירות 

מענטש זאל תשובה טוהן בעפאר ער לערנט. 
ברכה  די  געשטעלט  התפילה  מסדרי  די  האבן  דעם  אלץ 
'השיבנו' נאנט צו 'אתה חונן', זיך אפלערנען אז די ברכה 'אתה 

חונן' איז אנגעהאנגען אין די ברכה 'השיבנו'.
פונעם  תלמיד  דער  דערציילט  לד)  (עמ'  אש'  'עמוד  ספר  אין 
מיט  לערנדיג  געזעהן  אפטמאל  האט  ער  וואס  דיסקין  מהרי"ל 

זיין גרויסן רבי:
אנגעשטויסן  זיך  לערנען  אינמיטן  האט  מהרי"ל  דער  ווען 
געלונגען  נישט  אים  איז  עס  און  סוגיא  שווערע  א  אין 

וואס  תלמיד  זיין  פון  געבעהטן  ער  האט  פארענטפערן,  צו 
לשון  דעם  פארזאגן  הויעך  אים  זאל  ער  אים  פאר  געזיצן  איז 
הגמרא, ווארט ביי ווארט, און אינצווישן פלעגט ער שפאצירן 
זיינע  אין  פארזינקען  איז  ער  ווען  אראפ  און  ארויף  צימער  אין 
טיפע געדאנקען, ביז ווען עס האט געעפנט די קוואל פון זיינע 

טרערן.
דעמאלטס איז ער צוגעגאנגען צו א ווינקל און האט געדאוונט 
צום אויבערשטן מיט א צובראכענעם הארץ אז ער זאל ליכטיג 
מאכן זיינע אויגן אין די תורה, און נאך וואס ער האט געזאגט 
וידוי און אפגעשיידט געלט פאר צדקה, האט דער אויבישטער 
אים באלויכטן די אויגן, און די גאנצע סוגיא איז אים גענצליך 

קלאר געווען.

טרם יקראו ואני אענה
"ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה" (יט ח)

"כתפוח  ג):  ב  (שה"ש  דכתיב  מאי  חנינא:  ברבי  חמא  רבי  "אמר 
לתפוח?  ישראל  נמשלו  למה  הבנים",  בין  דודי  כן  היער  בעצי 
לומר לך: מה תפוח זה פריו קודם לעליו, אף ישראל הקדימו 

נעשה לנשמע" (שבת פח א). 
די  צו  נישט  דאך  גלייכט  פסוק  די  פריו):  ד"ה  (שם  תוס'  פרעגט 
אידן צו א עפל, נאר דעם אויבערשטן, אזוי ווי עס שטייט: "כן 

דודי בין הבנים"?
הרה"ק  געזאגט  האט  קשיא  די  אויף  תירוץ  וואונדערליכער  א 

רבי יהושע פון בעלזא:
אויפגעפירט  זיך  אידן  די  האבן  ונשמע'  'נעשה  אויסרופן  מיטן 
אין דעם אויבערשטנ'ס וועגן, ווייל ער ענטפערט דאך אויך פאר 
די אידן (=נעשה) בעפאר זיי בעהטן פאר אים (=נשמע), אזוי ווי עס 
שטייט (ישעיה סה כד): "והיה טרם יקראו ואני אענה". און דאס 
צוגעגלעכנט  האט  פסוק  דער  ווען  געמיינט:  חכמים  די  האבן 
אין  איז  לעליו',  קודם  'פריו  וואס  עפל  א  צו  אויבערשטן  דעם 
דעם אויך אריינגערעכנט די אידן וואס האבן זיך אזוי געפירט, 
און אויף דעם זאגט דער פסוק : "כן דודי" – ד.מ. הקדוש ברוך 

הוא, "בין הבנים" – צוזאמען מיט די אידן.
אין דעם ענין האט דער בעלזער רב זצ"ל אויך געטייטשט וואס 
מיר זינגען ביי די זמירות פון שבת בייטאג: "ובאו כולם בברית 
יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד" – די אידן האבן געזאגט 'נעשה 
ונשמע' אזוי ווי דער 'אחד' – ד.מ. דער יחידו של עולם, וואס ער 

איז אויך מקדים 'נעשה' צו 'נשמע'.
'ישורון' ח"ב עמ' קצ

שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא
"מֶֹׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאקִים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול" (יט יט)

פון דער פסוק האט הרה"ק רבי יעקב יצחק דער 'חוזה מלובלין' 
געברענגט  ווערט  וואס  הלכה  די  אויף  רמז  א  געלערנט  ארויס 
אין שולחן ערוך (או"ח רפז א) ווען איינער גייט באזוכן א קראנקן 
אין שבת, זאל ער אים זאגן: "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה 

לבוא".

תיבות  ראשי  איז   – 'משה'  געזאגט  לובלין  פון  רבי  דער  האט 
פארן  זאגן  דאס  מ'וועט  ווען   - 'ידבר'  מלזעוק',  היא  'שבת 
'האלוקים יעננו' מיט די ראשי תיבות פון  קראנקן, דעמאלטס 

'קול', וואס דאס איז 'ורפואה קרובה לבוא'.

שו"ת 'ערוגות הבושם' או"ח סי' כג

און אין דעם ענין: אין סידור 'לב שמח' (נדפס תרל"ג, עמ' צו) ווערט 
געברענגט א שיינער רמז אויף די וואונטש: "שבת היא מלזעוק 

ורפואה קרובה לבוא":

נישט  מען  טאר  שבת  קומט  עס  ווען   – מלזעוק"  היא  "שבת 
בעהטן און שרייען אויף די אלע בקשות וואס מ'בעהט א גאנצע 
דעמאלטס  עשרה,  שמונה  פון  ברכות  מיטלסטע  די  אין  וואך 
"רפואה קרובה לבוא", קען מען שוין אויספויעלן די רפואה ביי 
די צווייטע ברכה וואו דארט דערמאנט מען דעם אויבערשטנ'ס 
לויב אז ער איז א "רופא חולים". (דאס איז די כוונה פון 'קרובה' לויט 

די סדר פון די ברכות ביי די 'שמונה עשרה').

א ברכה אויף די מצוה פון מכבד זיין די עלטערן
"ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ" (כ יב)

מתקן  נישט  חכמים  די  האבן  פארוואס  זיך  וואונדערן  אסאך 
זיי  ווי  אזוי  ואם,  אב  כיבוד  פון  מצוה  די  אויף  ברכה  א  געווען 

האבן מתקן געווען אויף אנדערע מצוות עשה?

א וואונדערליכן תירוץ אויף דעם האט געזאגט רבי יעקב ישראל 
צוריק,  יארן  הונדערטער  פאר  ירושלים  פון  רב  דער  אלגאזי, 
אויף  א)  א  (פאה  ירושלמי  אין  דערציילט  ווערט  עס  וואס  לויט 
דעם תנא רבי טרפון, איינמאל איז זיין מאמע ארויס געגאנגען 
שפאצירן אין שבת אין חצר, און פלוצלינג האט זיך צוריסן די 
בענדל פון איר שיך אויף אזא וועג וואס איז נישט מותר געווען 
צו פאררעכטן אין שבת. ווען רבי טרפון האט עס געזעהן האט 
זיינע  אונטערגעלייגט  באלד  האט  און  געקווענקלט,  נישט  ער 
געפירט  איר  ער  האט  אזוי  און  פיס  איר  אונטער  הענט  צוויי 
האבן  חכמים  די  ווען  בעט.  איר  צו  אנגעקומען  איז  זי  ווען  ביז 
ער  וואלט  אויב  'אפילו  געזאגט:  זיי  האבן  דעם,  פון  געהערט 
נישט  אויך  ער  וואלט  מאל,  טויזנטער  טויזנטער  געטוהן  אזוי 
די  וואס  ואם  אב  כיבוד  פון  חיוב  די  פון  האלב  צו  צוגעקומען 

תורה האט באפוילן.

מתקן  נישט  מ'האט  פארוואס  פארשטיין  מען  קען  דעם  לויט 
געווען א ברכה אויף די מצוה, ווייל לויט ווי חז"ל זאגן – איז עס 
זייער שווער מקיים זיין ווי עס דארף צו זיין, און אויב אזוי, אויב 
וועט ער זאגן א ברכה ווען עס בדרך כלל זיין א ברכה לבטלה, 

דעריבער האבן די חכמים נישט מתקן געווען א ברכה אויף 
די מצוה.

'שפע יעקב' פרשת לך לך

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

די אידן האבן געענטפערט 
אמן נאך די צעהן דברות

"ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה" (יט ח)

די ראשי תיבות: "ַוּיֹאְמרּו ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר יי ַנֲעֶׂשה" זענען 
די  וואס  דעם  צו  רמז  א  איז  דא  פון  'אמן',  גימטריה 
קדמונים זאגן אז נאך יעדע איינס פון די עשרת הדברות 

האבן די אידן געענטפערט 'אמן'. 

'אמ"ן ואמ"ן' רמז קל

עש"ק יתרו (כ"א שבט) וועט אויסקומען די 35'סטע יומא דהילולא פון כ"ק הרה"ק רבי יחיאל יהושע פון ביאלא זיע"א, 
וואס האט זייער שטארק מקפיד געווען צוזאגן די ברכות השחר מיט א חברותא, אזוי ווי עס ווערט געברענגט אין זיינע הנהגות ('סדר היום' אות נ):

"...און זאגן די ברכות השחר פאר עטליכע מענטשן וואס זיי זאלן ענטפערן אמן, 
אזוי ווי עס איז באקאנט פון קדושי עליון אז א ברכה אן קיין אמן 

ַלג גופא (א האלבער קערפער)" איז פונקט ווי ּפְ
און זיין הייליגן ספר 'חלקת יהושע' (פר' האזינו) לייגט ער צו און ערקלערט:

אויסער וואס זאגן די ברכות בקול רם ערוועקט די כוונה פון דער וואס זאגט די ברכה, ברענגט עס אויך צו אז אנדערע זאלן זוכה 
זיין צו ענטפערן אמן נאך דעם, און אין דעם זכות הערט מען צו אין הימל צו די תפילה פון דער וואס זאגט די ברכה, און א רמז אויף דעם: 
"האזינו השמים ואדברה" – ווען הערט מען צו אין הימל צו די תפילה פון א מענטש, ווען דער וואס זאגט די ברכה זאגט עס הויעך אויף 

אזא וועג וואס: "ותשמע הארץ אמרי פי".

לללללללללללל ללללללללללללל

‡מן. ענטפערט מען ‡ון מ'ווערט ‚עה‡לפן.
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לאגער,  פרומער  דעם  פון  מענטשן  אסאך 
טרעפן  פרנסה  זייער  אלץ  וואס  די  איבערהויפט 
ליידער  זענען  וואס  מענטשן  אזעלעכע  מיט  זיך 
ווייט פון די דרך התורה והמצוות, אדער אזעלעכע 
ברענט  שמים  יראת  און  תורה  פון  פייער  די  וואס 
נישט גענוג אין זייער הארץ וואו עס דארף צו זיין, 
נסיונות  שווערע  מיט  מאל  צו  מאל  פון  זיך  טרעפן 
ווען זיי דארפן מקיים זיין מצוות. אמאל דארפן זיי 
זיך נאכאמאל און נאכאמאל ראנגלען אויף געוויסע 
וואס  זאכן  אזעלעכע  אויף  אויך  שבקדושה,  ענינים 
זייענדיג צווישן ערליכע אידן זעהט עס אויס ווי גאר 

גרינג.
אזא סארט געשיכטע, וואס אין דעם ליגט באהאלטן 
א וואונדערליכן מוסר השכל, האט דערציילט דער 

גאון רבי בן ציון לופס:
א איד וואס האט געדינט אלץ דער אויפזעהער פון א 
באנק אין די שטאט וואו ער האט געוואוינט, איז אין 
לויף פון אסאך יארן נעבעך אויפגעוואקסן ווייט פון 
דעם דרך התורה, אבער ווען ער איז אנגעקומען צו 
די מיטעלע יארן האבן זיך ערוועקט אין זיין הארץ 
א  אריבער  איז  ער  וואס  נאך  און  געפיהלן,  הייליגע 
לאנגע וועג פון חיזוק, האט ער באשלאסן ביי זיך אין 
מקבל  און  אויבערשטן  צום  קערן  צוריק  זיך  הארץ 

זיין אויף זיך דעם עול התורה והמצוות.
פריה,  אויפשטיין  ער  פלעגט  אינדערפריה  יעדן 
געגעסן  האט  נאכדעם  דאווענען,  און  תפילין  לייגן 
הלכות  אלע  אויף  אכטונג  גיט  ער  ווען  פרישטאג, 
נטילת  צ.ב.ש.  סעודה,  א  ביי  פארהאן  זענען  וואס 
ער  ווען  און  המזון,  ברכת  און  הנהנין  ברכות  ידים, 
האט געענדיגט האט ער זיך געאיילט ארויס צו גיין 

צו זיין ארבעט.
געשטיגן  ער  איז  טאג  צו  טאג  פון  וואס  כאטש 
מער און מער, און זיך מער מחזק געווען אין קיום 
המצוות, אבער ביזדערווייל האט ער אלעס געטוהן 
נאר זייענדיג צווישן די ווענט פון זיין הויז. די בושה 
האט אים אפגעהאלטן, און דאס האט צוגעברענגט 
אז אויסערליך האט ער זיך ווייטער געפירט ווי ביז 
יעצט, ער האט חלילה נישט עובר געווען אויף קיין 
שום מצוה, אבער פון די אנדערע זייט האט ער אויך 
צווישן  זייענדיג  זיי  פון  איינס  געווען  מקיים  נישט 

מענטשן.
דעם,  אין  ביישטיין  געקענט  ער  האט  געווענליך 
אבער נישט איינמאל האט ער זיך אנגעשטויסן אין 
א פראבלעם, ווען ער האט געדארפט זיצן מיט זיינע 
מ'פלעגט  און  קליענטן  זיינע  מיט  אדער  ארבייטער 
דערלאנגען פאר זיי עסן מיט טרינקען, האט ער זיך 
האט  זייט  איין  פון  געמוטשעט:  זייער  דעמאלטס 
די  פון  און  ברכה,  קיין  אן  עסן  געוואלט  נישט  ער 
צווייטע זייט האט ער זיך געשעמט צו זאגן א ברכה 

אקעגן זיינע ארבייטער צי זיינע קליענטן.
אויב וואלט ער באשלאסן אין העלן טאג אויפצוהערן 
אדער  מענטשן,  מיט  פארברענגט  ער  ווען  עסן  צו 
אויב וואלט ער אנגעהויבן צו זאגן א ברכה בעפאר 
און  שפאט  א  געווארן  זיכער  ער  וואלט  עסט,  ער 
געלעכטער אין די אויגן פון זיינע ארבייטער – אזוי 
מסוגל  נישט  איז  ער  זיך,  ביי  געטראכט  ער  האט 
געווען עס צו פארטראגן. דער ניסיון איז אים געווען 

זייער שווער.
אזוי איז אויך געווען אין איינע פון די טעג, ווען צו 
עושר,  גרויסער  א  געקומען  אריין  איז  צימער  זיין 
האלט  האנט  זיין  אין  ווען  קליענטן,  גוטע  זיינע  פון 
האט  ער  וואס  שטרות  פון  פעקל  גרויסע  א  ער 
(חשבון).  קאנטע  זיין  אין  אריינלייגן  געוואלט  זיי 
זיינע  מיט  באקאנט  געווען  אויך  איז  מענטש  דער 
מכובד'יגע אויפפירונגען וואס ער האט זיך געפירט 
זייענדיג צווישן מענטשן, זיין שיינע אויסזעהן האט 
א  און  מכובד'יגער  א  פון  געשטעהל  געמאכט  אים 

אנגעזענער מענטש.
איינער פון די ארבייטער האט ארויף געלייגט אויפן 
טיש א קאנטשע מיט הייסע קאווע און א טאץ פיל 
מיט פיינע געבעקסן, און דער קביעות'דיגער ניסיון 
אויך  עס  ער  וועט  יעצט  צי  אנגעהויבן,  זיך  האט 

נישט קענען ביישטיין?!
ווען ער שטייט און פראבירט צו שטארקן דעם יצר 
טוב אויף דעם יצר רע, הערט מען פלוצלינג א קול 

פון א זעץ.
איז  עושר  דעם  פון  מזל  שלעכטן  דעם  צו 
זיינע  פון  געלט  סומע  גרויסע  די  ארויסגעפאלן 
הענט, און די אלע פאפירן האבן זיך צושפרייט אין 

דעם צימער און אויך אינדרויסן.
א ווילדער געשריי האט זיך געהערט פון דעם עושר, 
אויף  געקוועטש  שנעל  האט  אויפזעהער  דער  און 
דעם קנעפל און האט באפוילן פאר די ארבייטער זיי 
זאלן פארשליסן די טירן פון די באנק, און צוזאמען 
מיט זיי האט ער באלד אנגעהויבן אויפהייבן די אלע 
האט  ער  ווען  צושפרייט,  זיך  האבן  וואס  שטרות 
געענדיגט צוזאמנעמען די געלט וואס זענען געווען 
דאס  און  אויפגעשטעלט  זיך  ער  האט  אים,  ארום 

אומגלויבליך האט ער באמערקט:

דער הויכגעשעצטער עושר איז געווען אויסגעצויגן 
אויף די ערד פון צימער, זיין רעקל איז פארשטויבט 
אונטער  אהין  און  אהער  זיך  רוקן  הענט  זיינע  און 
ווי  ווינקל,  דעם  אין  געשטאנען  איז  וואס  סאפע  די 
אפשר  געקלערט  עושר  דער  האט  אויס  זעהט  עס 
באהאלטן זיך דארטן עטליכע פון די שטרות, און ער 
האט נישט געקוקט אויף זיין כבוד, און מיט א ברען 

האט ער זיי אויפגעזוכט.

עס ווייזט זיך אויף אז ווען עס האנדלט זיך איבער 
א געלט שאדן, האט דער עושר נישט געקוקט אויף 
זיינע טייערע קליידער וואס זענען פארשטויבט און 
צוקנייטשט געווארן, און אויך נישט אויף זיין כבוד 

און זיין שטעלע וואס איז דערנידערט געווארן.

צוגעקוקט  האבן  וואס  באאמטע  די  דעם,  פון  מער 
פון די זייט, האבן נישט געלאכט צי געשפעט אויף 
דעם אויפפירונג פון דעם עושר, פונקט פארקערט, 
די  אז  אויסגעזעהן  האט  פנימ'ער  זייערע  פון 
געשעהניש טוהט זיי וויי נישט ווייניגער ווי פון אים 

אליין.

באנק  פונעם  אויפזעהער  דער  האט  פלוצלינג  און 
די  נישט  שפעטן  פארוואס  טראכטן:  צו  אנגעהויבן 
אים  זיי  לאכן  פארוואס  עושר?  דעם  פון  באאמטע 
נישט אפ אין הארץ? עס מוז זיין ווייל זיי געבן אויך 
אפ גרויס כבוד פאר די געלט אזוי ווי ער אליין, און 
צוליב דעם פארשטייען זיי אז ווען עס האנדלט זיך 
איבער א מעגליכקייט פון א געלט שאדן דארף מען 
לייגן אין זייט אלע כבוד פראבלעמען און פראבירן 

צו ראטעווען וואס מער מ'קען.

אויפזעהער  דער  טראכט  איך,  אזוי,  אויב  פארוואס 
צו זיך, דארף טראכטן און ציטערן ווען עס האנדלט 
איך  וואס  צייט  די  אין  ברכות,  פון  שאדן  א  אין  זיך 
דעם  אין  איינערקענען  געווען  זוכה  שוין  דאך  האב 
און  גאלד  ווי  חשוב  און  טייער  מער  זענען  זיי  אז 
איך  ווען  שעמען  זיך  איך  דארף  פארוואס  זילבער? 
טוה אזאך וואס איז אזוי שטארק טייער און חשוב 

אין מיינע אויגן?!

פון   – הארץ  אין  באשלאסן  ער  האט  פלאץ  אויפן 
דעם טאג און ווייטער וועל איך נישט מוותר אפילו 
אויף איין ברכה פון עס צו זאגן מיט א פולן מויל, ווי 
עס דארף צו זיין, עס קען זיין אז דאס וועט ערוועקן 
די וואונדער פון די ארומיגע, אבער בין איך דען מער 

מכובד'יג פון יענעם עושר און מכובד'יגן מענטש?!

געזאגט און געטוהן, ווען עס איז נאר אביסל שטיל 
אים,  ארום  געווען  איז  וואס  שטורעם  די  געווארן 
האט ער שנעל גענומען פון די טיש א קוכן, ער האט 
נאך  און  ברכה,  א  געזאגט  און  קאפ  זיין  צוגעדעקט 
א  געזאגט  אויך  ער  האט  געענדיגט  האט  ער  וואס 

נאך-ברכה.

ווי  באמערקט  ער  האט  אויגן  זיינע  פון  עק  די  פון 
עטליכע פון די באאמטע האבן זיך געוואונדערט און 
אויך אפגעלאכט, אבער ער האט נישט געזעהן פאר 
וויכטיג זיך פארענטפערן, און זיין רוקן איז געבליבן 

גראד ווי ס'איז געווען פריער.

אלע  שוין  האבן  צוויי  טאג  א  ביז  געראכטן,  ווי 
באקאנטע זיך צוגעוואוינט צו זיין אויפפירונג. פאר 
שיין  ער  האט  פארשטיין  געוואלט  האבן  וואס  די 
ערקלערט, און עס האט אויסגעזעהן אז דאס האט 

אים צוגעברענגט נאר כבוד.

אין  דאס  האט  געווען,  גענוג  נישט  איז  דאס  אויב 
אים אריינגעגעבן פרישע כוחות צו גיין נאך א טרעפ 
שמירת  אין  זיין  מחזק  מער  זיך  און  ה',  עבודת  אין 
ער  איז  צייט  קורצע  א  ביז  אז  ווייט  אזוי  המצוות, 
געווארן א ערליכער פרומער איד וואס איז מדקדק 
די  אין  אויך  און  הויז  זיין  אין  כבחמורה  קלה  אויף 

פרעמד.

זיך  מיר  קענען  ערציילונג  וואונדערליכן  דעם  פון 
וואס  דער  פאר  עצה  וואונדערליכע  א  אפלערנען 
עס  אבער  אויבערשטן,  דעם  דינען  אמת'דיג  וויל 
גייט אים שווער צוליב די בושה – זאל ער שטענדיג 
געדענקען און חזר'ן אז די ווערד פון די מצוות איז 
אויב  און  זילבער,  און  גאלד  פון  ווי  ווייניגער  נישט 
צוליב  ווערן  פארשעמט  צו  גרייט  זענען  מענטשן 
עס  ווען  זיין  דארף  אזוי  אז  זיכער  איז  פארמעגן, 

האנדלט זיך איבער תורה און מצוות.

אזוי  איינערקענען,  דאס  וועט  מענטש  א  מער  ווי 
וועט ער שטייגן מער צווישן די בני עליה, און פון דא 
און ווייטער וועט שוין זיין קורץ די וועג צו נתעלה 
והקדושה  התורה  במעלות  מער  און  מער  ווערן 

לאורך ימים.

'ומתוק האור' פר' עקב

אם תחפשנה ככסף וכמטמונים תבקשנה

מי כמוכה באלים ה'
דעם פסוק "מי כמוכה באלים ה'" דרש'ענען חז"ל (גיטין נו ב): "מי כמוכה באלמים ה'" אז דער 

אויבישטער הערט וויאזוי די רשעים שפעטן און לאכן פון אים און ער שווייגט.

ערקלערט עס דער 'כלי יקר' (פר' בשלח) לויט דעם פסוק (תהלים יט ב): "ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד 
ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע". דער לויב פון השי"ת ווערט נישט ארויסגעברענגט נאר דורך 
מענטשן וואס האבן דעם כח פון רעדן, נאר אויך אלע חלקים פון די דומם וואס איז פארהאן 
אין די בריאה לויבן דעם אויבערשטן, ווייל די עצם ארבעט'ס סיסטעם פון די גאנצע בריאה 
וואס ארבעט אן קיין אויפהער און מיט אזא פארבינדונג, איז א עדות אויף השי"ת'ס הנהגה 

און אויף זיין שטארקייט.

אין  געברענגט  ווערט  וואס  משל  דעם  יקר'  'כלי  דער  ברענגט  ערקלערן  מער  עס  צו  כדי 
אנהויב  אין  פאלאץ,  שיינער  א  און  גרויסער  א  געבויעט  האט  קעניג  א  צו  א)  ה  (ב"ר  מדרש 
און  אויפגעשטאנען  זענען  טאג  יעדן  און  מענטשן  שטימע  אריינגעזעצט  דארט  ער  האט 
האבן באגריסט דעם קעניג לויט זייער מעגליכקייט, נאכדעם האט ער דארט אוועקגעזעצט 
דעם  צוריקגעשטעלט  ער  האט  אים,  אין  ווידערגעשפעניגט  האבן  זיי  און  מענטשן  קלוגע 
פאלאץ אויף זיין פריערדיגן שטייגער. אזוי אויך דער אויבישטער, אין אנהויב די בריאה איז 
זיין הויפט לויב געווען פון די וואסער, אזוי ווי עס שטייט (תהלים צג ד): "ִמּקֹלֹות ַמִים ַרִּבים 
ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה'", און נאכדעם האבן די מענטשן אים אנגעהויבן צו לויבן, 
ווען די מצריים האבן ווידערגעשפעניגט אין אים, האט דער אויבישטער נאכאמאל געוויזן 

זיין שטארקייט ביי די וואסער.

די דריי עמודי עולם
דער רבנו בחיי אין זיין פירוש על התורה (שמות טו יג) ברענגט צו אז אין די זכות פון דריי 
זאכן זענען די אידן אויסגעלייזט געווארן פון מצרים: אין זכות פון תורה, אין זכות פון עבודה 
חז"ל  די  ברענגען  עוד)  עי"ש  יב  יב  (במדב"ר  מדרש  אין  און  חסדים.  גמילות  פון  זכות  אין  און 
"על שלשה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, און די דריי 
'נהלת  'חסד',  'נחית בחסדך עם זו גאלת' – דאס איז  האט משה דערמאנט אין איין פסוק; 
בעזך' – דאס איז 'תורה' (ראה זבחים קטז א), 'אל נוה קדשך' – דאס איז די עבודה אין משכן 

און אין בית המקדש".

א וואונדערליכער זאך ווערט געברענגט אין 'תנא דבי אליהו' (רבה כג): "אויך דוד המלך האט 
משבח געווען די אידן וואס זענען ארויס פון מצרים... וואס זיי האבן זיך צוזאמגעזאמלט און 
פארברענגט צוזאמען ביז זיי זענען געווארן צוזאמען געבינדן, און האבן געמאכט א בונד צו 

טוהן גמילות חסדים איינער מיטן צווייטן..."

דער וועג פונעם יצר הרע - אחלק שלל
עס ווערט דערציילט אז כדי דער ש"ך זאל האבן הרחבת הדעת ביים לערנען פלעגט זיין 
א  לערנען  בשעת'ן  טיש  זיין  אויף  לייגן  טויב  וואלף  בנימין  רבי  שווער  איבערגעגעבענער 
שיסל אנגעהויפנט מיט גאלדענע רענדלעך. איין טאג איז זיין שווער אריין אין צימער וואו 
דארט איז דער ש"ך געזיצן און האט מחדש געווען זיינע חידושים, און האט גענומען פון 
טיש צוויי גאלדענע רענדלעך און געזאגט פאר זיין איידעם: איך האב זיך איבערגעצייגט אז 
דיין הצלחה אין לערנען איז אסאך מער ווי די שטייגער, איך וויל זעהן אויב דו וועסט אויך 
אזוי שטארק מצליח זיין אין האנדלען, גיי ביטע ארויס אויפן גאס און פראביר צו האנדלען 

מיט די צוויי מטבעות.

דער ש"ך האט געפאלגט וואס זיין שווער האט געהייסן און איז ארויס אויפן מארק, און ווי 
געראכטן, זיינע ספעציעלע כשרונות האט אים דא אויך געהאלפן, און ביז א קורצע צייט 
האט ער געטראפן גוטע סחורה פאר א ביליגן פרייז, נאכדעם האט ער עס פארקויפט און 
אנשטאט דעם האט ער שוין געקויפט בעסערע סחורה, אזוי אז ביז נאך עטליכע שעה איז 
ער צוריק צו זיין שווער'ס הויז ווען ער האלט אין זיינע הענט א שיינע סומע געלט, וואס ער 

האט פארדינט אין זיינע געשעפטן.

ווען זיין שווער האט זיך געוואנדן צו אים אויך דעם צווייטן טאג און אים פארגעשלאגן ער 
זאל נאכמאכן דעם נעכטיגן הצלחה, האט ער שוין געהאט אין מויל גרייט א ענטפער: "עס 
דאכט זיך מיר אז אויף דעם האט די תורה געמיינט אין דעם פסוק: "אמר אויב" – דער שטן - 
וואס איז דער פיינט פון דעם מענטש - זאגט, "ארדוף אשיג" – אויב וויל איך אריינכאפן דעם 
מענטש אין די נעץ פון די זינד, דעמאלטס "אחלק שלל" – איך וועל צוברענגען אז ער זאל 
פארדינען מער ווי געווענליך, כדי אז דורך דעם זאל ער פארגעסן זיין לערנען און אזוי וועל 
איך זיין צופרידן ווען "תמלאמו נפשי" – זיין מח וועט אויסגעליידיגט ווערן פון דברי תורה 

און וועט פיל ווערן מיט נארישקייטן.

אבער טייערער שווער, הער אויך גוט צו דעם אויספיר פון פסוק: "אריק חרבי תורישמו ידי" 
– נאך וואס דער שטן ענדיגט זיין ארבעט, נעמט ער זיין שלעכטע שווערד און מאכט דעם 
מענטש ארעם פון זיין פארמעגן, און דער מענטש איז אויסגעשפילט פון אלע ביידע זייטן.

מ'האט נאכגעזאגט, אז די שפיציגע ענטפער פון דעם ש"ך איז אנגענומען געווארן ביי זיין 
שווער, און אלץ דעם האבן מיר זוכה געווען צו זעהן זיינע גרויסע און וואונדערליכע חיבורים 

וואס באלייכטן אונזע אויגן ביזן היינטיגן טאג ('סדר הליכות היום' עמ' קפד).

כי לה' המלוכה ומושל בגוים
אנדערשט  פון  איז  'מלך'  גאון:  ווילנער  דער  ערקלערט  כז)  (כז  משלי  אויף  פירוש  זיין  אין 
'מושל'; 'מלך' איז איינער וואס די פאלק האט אים אויפגענומען מיט זייער ווילן, און 'מושל' 
איז איינער וואס האט מיט כח און גבורה זיך ארויף געשטעלט אן די הסכמה פון דער פאלק. 
די צוויי בחינות ווערן ארויסגעברענגט ביים חלום פון יוסף הצדיק (בראשית לז ז): פון איין זייט 
שטייט: "ְוִהֵּנה ָקָמה ֲאֻלָּמִתי ְוַגם ִנָּצָבה" – פון זיך אליין, דאס איז א בחינה פון א 'מושל', און 
פון די צווייטע זייט שטייט: "ְוִהֵּנה ְתֻסֶּביָנה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָּמִתי" – פון זייער ווילן, 
 אין א בחינה פון א 'מלך'. וועגן דעם האבן זיינע ברודער דערמאנט די צוויי לשונות: "ֲהָמ

ִּתְמ ָעֵלינּו ִאם ָמׁשֹול ִּתְמׁשֹל ָּבנּו".

לויט דעם יסוד טוהט דער גר"א ערקלערן ווייטער די סיבה וואס מיר פירן זיך צולייגן ביי 
שחרית נאך 'אז ישיר' פסוקים פון גאולה: "ִּכי ַלה' ַהְּמלּוָכה ּומֵֹׁשל ַּבּגֹוִים" (תהלים כב כט), "ְוָעלּו 
מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה ַלה' ַהְּמלּוָכה" (עובדיה א כא), אונז צו לערנען 
אז בזמן הזה זענען נאר מיר מקבל אויף זיך מיט אונזער אייגענעם ווילן דעם אויבערשטנ'ס 
קעניגרייך, אבער אויף די פעלקער געוועלטיגט ער מיט כח, אבער לעתיד לבוא ווען אלע 
מענטשן פון דער וועלט וועלן אננעמען זיין קעניגרייך, דעמאלטס "ְוָהְיָתה ַלה' ַהְּמלּוָכה" – 

וועט זיין קעניגרייך דערהויבן ווערן אויף די גאנצע וועלט.

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בבתעתענה אמונים  ם 
שירת הים (ג)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

חפשנה ככ
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