
פרשת יתרו

בס"ד

מען זאגט נישט קיין שירה אויף א נס אין חוץ לארץ
ֱאקִים  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  מֶֹׁשה  חֵֹתן  ִמְדָין  כֵֹהן  ִיְתרֹו  ”ַוִּיְׁשַמע 

ְלמֶֹׁשה ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ִּכי הֹוִציא ה‘ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים" (יח א)

צוזאמען: ”ֵאת  דערמאנט  אלעס  שוין  האט  תורה  די  וואס  נאך 
ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאקִים...“, פארוואס דערמאנט מען עקסטער ”ִּכי 

הֹוִציא ה‘ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים“?

זאגט רבי שלמה באכנער דער פינטשויבער רב: 

נס  על  שירה  אומרים  ”אין  ב)  י  (ערכין  גמרא  אין  טרעפן  מיר 
ארץ  אין  שם):  (ח“א  מהרש“א  דער  ערקלערט  לארץ“,  שבחוצה 
ישראל קומען די נסים פון השי“ת אליינ‘ס (דברים יא יב), און וועגן 
דעם איז ראוי מ‘זאל זאגן אויף זיי הלל, אבער אין די אנדערע 

לענדער ווערן די נסים דורך א שליח אדער א מלאך.

ניסים  די  אויף  שירה  זאגן  געוואלט  האט  יתרו  ווייל  דא,  אויך 
עס  ווי  אזוי  לארץ,  חוץ  אין  אידן  די  פאר  געשעהן  איז  וואס 
ִמְצַרִים  ִמַּיד  ֶאְתֶכם  ִהִּציל  ֲאֶׁשר  ה‘   ָּברּו” י):  פס‘  (להלן  שטייט 
ּוִמַּיד ַּפְרעֹה ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאת ָהָעם ִמַּתַחת ַיד ִמְצָרִים...“, האט ער 
צוגעלייגט: ”ִּכי הֹוִציא ה‘ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים“ – און ווייל דער 
אויבישטער אליין האט געמאכט די ניסים, איז עס אזוי ווי ארץ 

ישראל‘דיגע נסים וואס מ‘זאגט אויף דעם שירה.
’יקהל שלמה‘

’ועונה לעמו ישראל בעת שועם אליו‘
ַוְיַסֵּפר מֶֹׁשה ְלחְֹתנֹו... ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאַתם ַּבֶּדֶר ַוַּיִּצֵלם 

ה‘; ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּו ה‘ ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים" (יח ח; י)

מ‘דארף פארשטיין: נאך וואס יתרו האט שוין פריער געהערט 
פון די נסים פון יציאת מצרים (אויבן פס‘ א‘), פארוואס האט ער 
נאכאמאל  אים  האט  משה  ווען  ביז  זיי  אויף  געלויבט  נישט 

געשילדערט די נסים?

ערקלערט דער ’חתם סופר‘:

אין מסכת תענית (כה ב) שטייט, אז איינער וואס דאוונט אויף א 
צרה און איז באלד געהאלפן געווארן, איז עס א צייכן אז די צרה 
דער  און  ליב,  אים  האט  השי“ת  וואס  צוליב  געקומען  נאר  איז 
נאך  אויך  דא,  אויך  תפילה.  זיין  צו  געגלוסט  האט  אויבישטער 
וואס יתרו האט שוין געהערט די ניסים וואס איז געשעהן פאר 
געוואלט  משה  אים  האט  מצרים,  פון  ארויסגייענדיג  אידן  די 
ביי  האבן  אידן  די  וואס  ליבשאפט  ספעציעלע  די  צולייגן 
השי“ת. וועגן דעם האט ער אים פארציילט: ”ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר 
וואס  צוליב  געקומען  נישט  זיכער  איז  וואס   ,“ַּבֶּדֶר ְמָצָאַתם 
דער אויבישטער וויל זיי שטראפן, נאר ווייל ער האט געגלוסט 
צו זייער תפילה. און א ראיה צו דעם: ”ַוַּיִּצֵלם ה‘“ – באלד נאך 
וואס זיי האבן געענדיגט צו דאווענען, אזוי ווי עס שטייט (לעיל 
האט  דאס  ְוִיָּסעּו“.  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵאָלי  ִּתְצַעק  ”ַמה  טו)  יד 

צוגעברענגט אז יתרו זאל לויבן דעם אויבערשטן.

מיט דעם וועלן מיר פארשטיין וואס מיר לויבן ביי שחרית, נאכן 
שילדערן די נס פון קריעת ים סוף: ”ועונה לעמו ישראל בעת 
שועם אליו“, ד.מ., די ליבשאפט פון דער אויבישטער צו די אידן 
האט זיך אנטפלעקט בשעת קריעת ים סוף, מיט דעם וואס דער 
אויבישטער האט זיי באלד געענטפערט ”בעת שועם אליו“. 
’חתם סופר‘

’אשר בחר בנו מכל העמים‘
”ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים“ (יט ה)

יעדן אינדערפריה לויבן מיר: ”אשר בחר בנו מכל העמים ונתן 
לנו את תורתו“, אבער עס איז שווער צו פארשטיין, מיר זעהן 
דאך אין די גמרא (ע“ז ב ב) אז דער אויבישטער האט פארגעשלאגן 
פאר אלע פעלקער צו נעמען די תורה, איז פון דעם א ראיה אז 
פון אנהויב האט השי“ת אונז נישט אויסדערוועלט, נאר פאר זיי 

האט ער געוואלט געבן די תורה?

פון  יצחק  לוי  רבי  ישראל  של  סניגורן  דער  ענטפערט 
בארדיטשוב:

האט אנגעטראגן  די וועג וויאזוי דער אויבישטער  פון  אדרבה, 
נאר  יא  האט  ער  אז  ראיה  א  איז  פעלקער,  אלע  פאר  תורה  די 
אונז אויסדערוועלט, ווייל מיר טרעפן אין מדרש (ילק“ש דברים 
רמז תתקנא) אז דער אויבישטער האט געזאגט פאר יעדן פאלק 
דוקא די מצוה וואס איז פארקערט צו איר אויפפירונג, און נאר 
כדי  תורה,  די  פון  חשיבות  די  אנטפלעקט  ער  האט  אונז  פאר 
מיר זאלן עס אננעמען באהבה. זעהט מען אז דאס וואס מ‘האט 
אנגעטראגן די תורה פאר די אומות העולם איז געווען נאר כדי 
געווען  זוכה  יא  האבן  מיר  פארוואס  זיין  מקנא  נישט  זאלן  זיי 

צו דעם. 
’קדושת לוי‘ אבות ב ו 

א מקור צו שטעלן א ’בעל מקריא‘ ביי די תקיעות
ַיֲעֶנּנּו  ְוָהֱאקִים  ְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ְמאֹד  ְוָחֵזק   הֹוֵל ַהֹּׁשָפר  קֹול  ”ַוְיִהי 

ְבקֹול" (יט יט)

וואס  אויף  רמז  א  קלוגער  שלמה  רבי  ברענגט  פסוק  דער  פון 
אז  ד)  תקפה  (או“ח  השנה  ראש  הלכות  אין  שרייבט  רמ“א  דער 
מ‘דארף שטעלן א בעל מקריא פארן בעל תוקע וואס זאל אים 

פארזאגן די סדר פון די תקיעות:

עס זענען באקאנט די ווערטער פון רבי סעדיה גאון (’אבודרהם‘, 
טעמי התקיעות) אז די תקיעות אין ראש השנה, זענען לזכר מעמד 
הר סיני וואו דארט איז געווען א שופר, כדי מיר זאלן נתעורר 
אונזערע  וואס  אונז  אויף  זיין  מקבל  הדין  יום  דעם  אין  ווערן 

ביי  ווי  אזוי  און  ונשמע“,  ”נעשה  אויסגערופן:  האבן  עלטערן 
מעמד הר סיני האט דער אויבישטער מיטגעטיילט משה רבינו 
מיט די תקיעות, אזוי ווי עס שטייט: ”מֶֹׁשה ְיַדֵּבר“ – און האט 
אונז,  אויך  אזוי  ְבקֹול“,  ַיֲעֶנּנּו  ”ְוָהֱאקִים  תקיעות,  פארגעזאגט 
עס  מיר  דארפן  לרצון,  גיין  ארויף  זאלן  תקיעות  אונזערע  כדי 
דער  און  פארזאגן,  זאל  מקריא‘  ’בעל  דער   – צוויי  דורך  טוהן 

תוקע זאל נאכדעם בלאזן.
’חכמת שלמה‘ או“ח תקפה ד

לויפן ביים ארויסגיין פון שוהל
”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה ֵרד ָהֵעד ָּבָעם... ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה‘ א יּוַכל 
ָהָעם ַלֲעת... ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ה' ֶל ֵרד ְוָעִליָת... ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה" (יט כא-

כה)

פארוואס איז משה רבינו נישט אראפ פון בארג ביז ווען ער איז 
באפוילן אויף דעם א צווייטן מאל?

ערקלערט דער מקובל רבי שמשון חיים נחמני פון מאדינא:

אין שלחן ערוך (או“ח צ יב) איז גע‘פסק‘נט: ”עס איז א מצוה צו 
טאר  שוהל  פון  ארויס  גייט  ער  ווען  אבער  שוהל...  צום  לויפן 
’מגן אברהם‘ (ס“ק כו): ”אבער  מען נישט לויפן“, לייגט צו דער 
אויב ער גייט ארויס מיט א צוועק צוריק קומען איז א מצוה צו 

לויפן כדי ער זאל שנעלער צוריק קומען“.

לויט דעם איז פארשטענדליך: נאך דעם ערשטן באפעל האט 
משה מורא געהאט אראפ גיין פון בארג, אפשר ווייל ער דארף 
גיין געלאסן אזוי ווי איינער וואס גייט ארויס פון א שול, וועט 
וועט  עס  ביז  בארג  אויפן  גיין  ארויף  אניאגן  צוריק  נישט  ער 
זיין קבלת התורה, נאר נאך וואס ער איז באפוילן געווארן צום 
צווייטן מאל: ”ֵרד ְוָעִליָת“, און דורך דעם האט ער געהאט א דין 
אזוי ווי איינער וואס גייט ארויס מיט א ווילן צוריק קומען וואס 
ער מעג לויפן ביים ארויסגיין, האט ער שוין נישט מורא געהאט 

’זרע שמשון‘טאמער ער וועט פארשפעטיגן צוריק קומען.

’ברוך שלא עשני גוי‘ ביי די עשרת הדברות
”ָאֹנִכי ה‘ ֱאקֶי" (כ ב)

הקדוש  שאמר  ”בשעה  פליאה:  מדרש  דער  באקאנט  איז  עס 
ברוך הוא ’אנכי ה‘ אלקיך‘ מיד אמר משה: ’ברוך שלא עשני גוי‘.

דער ווייצענער רב, רבי צבי הירש מייזליש, טייטש דעם מדרש 
זיך  האט  סאסובער  לייב  משה  ר‘  רבי  דער  ווען  צחות:  בדרך 
געווייקט ביים הייליגן מעזריטשער מגיד, האט ער דארט אמאל 
באגעגנט זיין פריינד דער ’קדושת לוי‘ וואס איז געווען שוואך 
אומזינסט  נישט  געזאגט:  אים  האט  און  אויסגעדארט,  און 
און  שמחה  מער  מיט  גוי‘  עשני  ’שלא  פון  ברכה  די  איך  זאג 
התלהבות ווי איר זאגט עס, ווייל אויב איך וואלט געווען א גוי, 
וואלט איך כאטש געווען א שטארקער און הויכער, אבער איר, 
א  געווען  דאך  איר  וואלט  גוי,  א  געווען  וואלט  איר  אויב  אויך 

אויסגעדארטער און א מאגערער גוי...

אויסגעהיילט  קראנקע  אלע  זענען  תורה  מתן  ביי  אז  וויבאלד 
געווארן (במדב“ר ז א), האט משה צוזאמען מיט די אידן געזאגט 
מיט א געוואלדיגע שמחה: ’שלא עשני גוי‘, ווייל עס איז נישט 

קיין פארגלייך א ’שלא עשני גוי‘ פון א קראנקן, צו א ’שלא 
עשני גוי‘ פון א געזונטן.

שו“ת ’מקדשי השם‘ ח“ב, ’זר זהב‘ עמ‘ עא

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאוצרות אמונים
מע

מא
לארץ חוץ



פע ם

ענטפערן ’אמן‘ – מיינט ממליך זיין דעם 
אויבערשטן

”ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה‘ ַנֲעֶׂשה“ (יט ח)

ַנֲעֶׂשה“  יי  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ”ַוּיֹאְמרּו  פון:  תיבות  ראשי  די 
’אמן‘.  פון  גימטריה  די  ווי  אזוי  צ“א  בגימטריה  זענען 
אזוי ווי בשעת מתן תורה האבן מיר ממליך געווען דעם 
אויבערשטן אויף אונז מיטן מקבל זיין די עול פון זיינע 
מצוות, אזוי אויך מיטן ענטפערן אמן טוהן מיר קעניגן 
דעם אויבערשטן, אזוי ווי עס שטייט אין גמרא (שבת קיט 
ב): ”מאי ’אמן‘? אמר רבי חנינא: ’א-ל מלך נאמן‘, טייטש 

רש“י (שם): ”כך מעיד על בוראו שהוא א-ל מלך נאמן“.

’שמן המאור‘ ; בינת נבונים‘

זונטאג י"ט שבט, איז די יארצייט פון כ"ק אדמו"ר רבי שמואל פון סלאנים, 
און אזוי שרייבט ער איבער דעם כח פון ענטפערן אמן, 

אין זיין ספר 'דברי שמואל' (וישלח):

"דער וואס ענטפערט אמן בכל כוחו איז עס זייער חשוב, אזוי 
ווייט אז מ'צורייסט זיין שלעכטן גזר דין (שבת קיט ב), ווייל עס 
איז קיין פארגלייך א קליינע פייל וואס מ'שיסט מיט א בויגן צו 
א גרויסע באמבע וואס ווערט געשאסן פון א גרויסן קאנאן "

לל לל
דאס שטארקייט פון ענטפערן אמן 

ברכות השחר! אויפן קול! מיט כוונה! מיט א חברותא !
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פון די חשובע ירושלים‘ער איינוואוינער איז געווען הרב 
החסיד רבי נתנאל הלוי רייזמאן זצ“ל, דער פאטער פון 
זצ“ל,  רייזמאן  הלוי  יצחק  ישראל  רבי  וצדיק,  גאון  דער 
חבר  א  אלץ  געדינט  ער  האט  שפעטער  יארן  מיט  וואס 

הבד“ץ פון די עדה החרדית אין ירושלים עיה“ק.
ער  האט  יארן  בחור‘ישע  זיינע  אין  וואס  נתנאל  רבי 
האט  און  זי“ע  הרי“ם  חידושי  הייליגן  דעם  משמש 
חסידות,  און  תורה  אים  ביי  זיין  קונה  צו  געווען  זוכה 
זיין  פון  חסידים  גרויסע  די  צווישן  געווען  שפעטער  איז 
אייניקל דער הייליגער ’שפת אמת‘ זי“ע. אין זיינע יונגע 
ווארשא,  שטאט  הויפט  די  אין  געוואוינט  ער  האט  יארן 
דארט האט ער געהאט א גוטן נאמען אלץ איינער פון די 
חשוב‘ע חסידים און אסאך פלעגן פארברענגען מיט אים 

מיט דברי תורה וחסידות.
א שטיקל צייט נאך די פטירה פון זיין רבי דער ’חידושי 
הרי“ם‘, איז די פרוי פון רבי נתנאל שטערבעליך קראנק 
געווארן. ווי א געטרייער חסיד איז רבי נתנאל געגאנגען 
פרעגן א עצה פון זיין גרויסן רבי‘ן דער ’שפת אמת‘, און 
דער רבי האט אים געהייסן ארויף גיין קיין ארץ ישראל, 
א  האבן  זי  וועט  צוגעזאגט,  אים  ער  האט  אזוי  דארט, 

רפואה.
האט  ער  מינוט,  איין  געווארט  נישט  האט  נתנאל  רבי 
ארץ  קיין  ארויף  איז  און  זאכן  זיינע  איינגעפאקט  שנעל 
זיין  און  פרוי  קראנקע  יונגע  זיינע  מיט  צוזאמען  ישראל 
טאקע  פרוי  זיין  איז  ישראל  ארץ  אין  טאכטער.  קליינע 
אריכות  צו  געווען  זוכה  אויך  האט  און  געווארן  געזונט 

ימים.
געווען  ירושלים  אין  וואוינען  דאס  איז  יארן  יענע  אין 
רבי  דעם  געקענט  נישט  האט  קיינער  שווער.  זייער 
נתנאל ווען ער איז ארויף, און אויך די הויז וואס מ‘האט 
געגעבן צו וואוינען איז געווען נאר א קליינע קעלער, א 
פארטונקלטע און א פייכטע וואס איז געווען אונטער די 

ערד.
איז  הויז,  אין  אים  ביי  געווען  איז  וואס  הונגער  די  טראץ 
ער  וואס  דעם  אויף  מורא‘דיג  געווען  גליק  נתנאל‘ס  רבי 
האט זוכה געווען צו וואוינען אין דעם פלטרין של מלך, 
און זיין גאנצע שטרעבן איז נאר געווען זיצן על התורה 
רבי  איז  אינדערפריה  זונטאג  וואך  יעדע  העבודה.  ועל 
דעם  צו  געגאנגען  איז  און  שטוב  זיין  פון  ארויס  נתנאל 
דארט  גאס,  דערנעבנדיגן  א  אין  געווען  איז  וואס  שוהל 
גאנצע  פון  לויף  אין  אויבירשטן  דעם  געדינט  ער  האט 
וואך, און איז נישט אהיים נאר פרייטאג ביי חצות, ווען 
עסן,  מאגערע  זיין  אים  ברענגט  צדיקת  די  פרוי  זיין 

איינמאל אין טאג.
נתנאל  רבי  האט  יוגנט  דער  פון  חבר  נאנטער  א  גאר 
פריוואס.  ישעיה  רבי  געווען  איז  נאמען  זיין  און  געהאט 
ווען ער האט נאך געוואוינט אין ווארשא, פלעגן די צוויי 
בעפאר  און  חסידות,  און  תורה  דברי  אין  פארברענגען 
רבי נתנאל איז ארויף קיין ארץ ישראל און זיי האבן זיך 
ווי  אים  זאל  ער  געבעהטן  אים  ישעיה  ר‘  האט  געזגנט, 
אין  לעבן  זיין  שילדערן  אים  און  בריוו  א  שיקן  שנעלער 

דעם הייליגן לאנד.
ארום א האלבע יאר נאכן ארויף גיין האט רבי נתנאל זיך 
געמאכט צייט צו שרייבן דעם בריוו. און עטליכע וואכן 
נאכדעם איז אנגעקומען דער בריוו צו רבי ישעיה‘ס הויז. 
רבי ישעיה וואס האט שוין שטארק געווארט אויף דעם 

בריוו האט עס באלד אנגעהויבן צו ליינען מיט דארשט.
אויסגעמאלן  שיין  נתנאל  רבי  האט  בריוו  לאנגן  זיין  אין 
דאס שיינע לעבן וואס ער האט זוכה געווען זייט ער איז 
ארויף קיין ארץ ישראל, די ספעציעלע תפילות וואס ער 
סאך  די  געפיהלן,  הייליגע  מיט  דאווענען  צו  זוכה  איז 
שעה‘ן וואס ער לערנט, און די גרויסע מענטשן וואס ער 
האט זוכה געווען זיך צו באקענען מיט זיי. און ענדע פון 
זיין בריוו האט ער צוגעלייגט עטליכע חידושי תורה וואס 

איז אים לעצטנס נתחדש געווארן.
ישעיה‘ן  רבי  האט צוגעברענגט  בריוו  דעם  פון  זאץ  איין 
האט  ער  אומבאקוועם.  פלאץ  זיין  אויף  רוקן  זיך  זאל 
נישט  האט  און  מאל  דריי  צוויי  שורות  די  געליינט 

געקענט גלייבן.
א  ”איז  נתנאל,  רבי  שרייבט  ירושלים“,  אין  דירה  ”מיין 
עס,  האט  צימערן  גרויסע  צוויי  ברייטע.  א  און  גרויסע 
איר דאך איז הויעך און איז באצירט מיט שיינע בלומען, 
און אויך צוועלעף גרויסע פענסטער, ארום דריי מעטער 
קומט  זיי  דורך  ווענט,  אירע  אין  פארהאן  זענען  הויעך, 
קען  זיי  דורך  און  לופט,  פיינע  א  און  ליכטיגקייט  אריין 

מען זעהן די שיינע בערג ארום ירושלים...“.
רבי ישעיה וואס האט גוט געוואוסט דאס שווערע לעבן 
אין ירושלים, האט זייער שווער געקענט גלייבן. אויך אין 
ווארשא האבן נאר די עשירים זיך ערלויבט צו וואוינען 
אין  נאך  רעדט  ווער  און  הייזער,  גרויסע  אזעלעכע  אין 

ירושלים...
אויגן,  זיינע  אין  רעטעניש  א  ווי  געווען  איז  ווערטער  די 
א  אלץ  פריינד  זיין  קענענדיג  דעסוועגן,  פון  אבער 
מיט  געווען  חושד  נישט  אים  ער  האט  איד,  ערליכער 
ווען  געווארט  און  ארויסגעקוקט  נאר  האט  ער  ליגנט. 
אין  באזוכן  און  גיין  ארויף  ערמעגליכן  אים  זיך  וועט 
אייגענע  זיינע  מיט  זעהן  קענען  צו  עס  כדי  ירושלים, 
אין  געטראכט  ישעיה  רבי  האט  ווייסט‘,  ’ווער  אויגן. 
ברענגען  ארויף  אויך  איך  וועל  נאכדעם  ’אפשר  חלום, 

מיין פאמיליע קיין ירושלים‘.

זיך  ישעיה  רבי  האט  תקופה  נאנטע  די  פון  לויף  אין 
די  אנגעזאמלט  זיך  האט  עס  ווען  און  געלט,  געשפארט 
נויטיגע סומע, האט ער באלד געקויפט א קארט אויף די 
רייזע, ער האט גענומען זיינע זאכן און זיך ארויסגעלאזט 

אויפן וועג.

פוס  זיינע  ווען  קאפ  זיין  העכער  געבאקן  האט  זון  די 
זענען געשטאנען ביי די אריינגאנג פון אלט שטאט. זיין 
אפגעשוואכטן קערפער פון דעם שווערן און לאנגן וועג 
האט געפאדערט מנוחה, ער האט געהאפט אז ער וועט 
פריינד,  זיין  פון  הויז  שיינעם  דעם  טרעפן  שנעל  זייער 
דארט וועט ער זיכער טרעפן א גרייטן בעט און א זעטיגן 

מאלצייט...

רבי  פון  הויז  די  צו  וועג  די  ווייזן  אפשר  מיר  ”קענסט 
א  צו  געוואנדן  זיך  ישעיה  רבי  האט   – רייזמאן?“  נתנאל 
בחנ‘טער ירושלימער יונגל וואס ער האט געטראפן אויפן 
וועג. דער קינד, אנגעטוהן מיט א ווייסן יארמולקע און 
מיט  האט  זייטן,  צוויי  די  אין  זיך  שאקלען  פאות  זיינע 
איז  און  ישעיה  רבי  פון  געבעהט  די  אנגענומען  פרייד 
אים  האט  ער  ביז  געסעלעך,  קליינע  די  צווישן  געלאפן 
טרעפ  געדרייטע  און  שמאלע  פון  רייע  א  אויף  געוויזן 
וואס איז זיין ענדע איז געווען א שוואכע טיר; ”דארט, ביי 
די טיר אונטן, איז דער הויז פון רבי נתנאל“ – האט דער 
זייער  איז  און  טרעפ  אונטערשטע  די  אויף  געוויזן  קינד 

שנעל אנטלאפן פון דארטן.

האט  ער  געווארן.  פארגליווערט  איז  הארץ  ישעיה‘ס  ר‘ 
מיט  און  אויסגעפאפט,  אים  מ‘האט  אז  פארשטאנעען 
וואקלדיגע פוס איז ער אראפ די צובראכענע טרעפ, ווען 
ער איז אנגעקומען אונטן האט ער געקלאפט אויפן טיר, 
און די קליינע טאכטער פון רבי נתנאל האט געעפנט ווען 

זי איז אנגעטוהן מיט אפגעריסענע קליידער.

”ווי איז רבי נתנאל?“ – האט ר‘ ישעיה געפרעגט, און די 
פראגע  די  איז  ”וואס  געענטפערט:  באלד  האט  קליינע 

’וואו‘? אין שוהל!“.

די טיר האט זיך פארמאכט און רבי ישעיה איז געגאנגען 
אין שול. אין הארץ האט ער זיך געבייזערט אויף זיין חבר, 
און האט שוין געטראכט וואס ער וועט אים זאגן ווען ער 
וועט אים טרעפן, אבער ווען ער האט זיך דערנענטערט 
צום שול און די באקאנטע זיסע שטימע פון רבי נתנאל 
אביסל  זיך  ער  האט  אויערן,  זיינע  אין  געקלינגען  האט 
בארואיגט פון זיין צארן. ער איז געווען זיכער אז ער וועט 

צופרידן געשטעלט ווערן מיט א אמת‘דיגן ענטפער.

א  נאך  דאווענען  זיין  פארגעזעצט  האט  נתנאל  רבי 
זייט  די  אין  געווארט  האט  ישעיה  ר‘  און  צייט,  שטיקל 
ער  איז  געענדיגט  האט  ער  וואס  נאכדעם  געדולד.  מיט 
צוגעגאנגען צו אים און געלייגט א ווייכע האנט אויף זיין 

אקסל.

אויסגעדרייט  און  אויפגעכאפט  ווי  זיך  האט  נתנאל  רבי 
גוטער  זיין  באמערקט  האט  ער  ווען  און  אויגן,  זיינע 
געקענט  נישט  ער  האט  יארן  פריערדיגע  די  פון  פריינד 
”ברוך...  געזאגט;  האט  און  התרגשות,  זיין  איינהאלטן 
מחיה המתים“ – מיט א ברען אזוי ווי די הלכה, נאכדעם 
איז ער ארויס פון שול און האט אנגעהויבן צו שמועסן 

מיט זיין גוטן פריינד.

אויסגעפאפט?“  מיך  האסטו  פארוואס  נתנאל,  ”רבי 
מויל  ישעיה‘ס  ר‘  פון  שאלה  די  ארויסגעקומען  איז   –
די  אויסגעפאפט?“,  דיך  האב  ”איך  טראכטן.  צו  אן 
רבי  פון  אויגן  די  אויף  דערקענט  זיך  האט  וואונדער 
האב  איך  ווען  אמאל  עפעס  געדענקסט  ”דו  נתנאל, 
געוואונדערט,  זיך  ער  האט   – אויסגעפאפט?“  דיך 
גרויסע  די  געשילדערט  באלד  אים  האט  ישעיה  ר‘  און 
האפענונגען וואס ער האט געהאט צוליב זיין בריוו, און 
די גרויסע אנטוישונג וואס ער האט געהאט זעהנדיג זיין 

הויז וואס פאלט איין.

נתנאל  רבי  האט  נישט...“ –  דו פארשטייסט  ישעיה,  ”ר‘ 
”די  פנים,  זיין  אויף  אים  ליגט  שמייכל  א  ווען  רעאגירט 
נישט  אינגאנצן  איז  געזעהן  האסט  דו  וואס  הויז  ארימע 
מיין הויז. מיין הויז אין דא, אין שול! דא געפין איך זיך אין 
לויף פון א גאנצע וואך, אריינגעטוהן אין די וועלט תורה 
און תפילה, דא זיץ איך על התורה ועל העבודה. גיי נאר 
אריין ר‘ ישעיה, און נעם מיט א ’מעטער‘ און קוק צי די 
פענסטער זענען נישט הויעך ארום דריי שלוש מעטער, 
הייב נאר אויף דיינע אויגן צום דאך, איז דאס נידריג? איז 

עס נישט באצירט מיט בלומען...?!“.

רבי ישעיה וואס איז געווארן איבערראשט פון די ריינע 
מויל,  נתנאל‘ס  רבי  פון  ארויסגעקומען  איז  וואס  אמת 

האט געשאקלט מיט זיין קאפ אויף א הסכמה.

ה‘...  בבית  שבתי  חיי,  ימי  כל  ה‘  מאת  שאלתי  ”אחת 
לחזות בנועם ה‘ ולבקר בהיכלו“.

אוצרותיהם אמלא‘ וישלח; ’אוצרות ירושלים‘ ח“ו עמ‘ תתקז; 
’דורות‘ תרומה תש“ע

כי ביתי – בית תפילה יקרא

מחזק זיין די יסודות פון אמונה
דעם  געווען  מקבל  האבן  מיר  וואס  נאך 
קאפיטל  די  ביי  שמים  מלכות  עול 
זיך  האבן  מיר  און  שמע,  קריאת  פון 
אונטערגענומען זיך צו משעבד זיין צום 
אויבערשטן בכל לבבך ובכל נפשך ובכל 
באפוילן  אונז  תורה  די  האט  מאודך, 
אפהיטן וואס מיר האבן זיך מקבל געווען 
דורך די מצוה פון תפילין של יד און של 
ראש און די מצוה פון מזוזה, כדי אז מיט 
די  פון  דערווייטערן  זיך  מיר  זאלן  דעם 
עבירות און מיר זאלן מכוון זיין אין אלע 
אונזערע מעשים לשם שמים; און נאך, די 
מצוות זענען אויך אריינגערעכנט אין די 
כלל פון 'קבלת עול מלכות שמים' ('שערי 
מצוה  די  דורך  ווייל  כב),  אות  ש"ג  תשובה' 
פון תפילין של יד זענען מיר משעבד די 
תאוות הגוף – אקעגן 'בכל נפשך', ביי די 
אקעגן   – מחשבות  די  ראש  של  תפילין 
אונזער  מזוזה  די  מיט  און  לבבך'  'בכל 
'ובכל  אקעגן   – פארמעגן  און  געלט 

מאדך' (ע"פ מלבי"ם דברים ו ח).

די באדייט פון די מצוה פון תפילין
די  צווישן  פון  ערשטע  די 
מצוה  די  איז  מצוות  אויבנדערמאנטע 
פון תפילין. מיר זענען באפוילן געווארן 
תפילין  די  פון  בתים  די  אין  אריינלייגן 
וואס  שמע  קריאת  פון  פרשיות  צוויי  די 
ברענגען ארויס די אמונה אין אחדותו ית‘ 
און מקבל זיין אויף זיך דעם עול מלכות 
שמים, און צו דעם די צוויי קאפיטלעך - 
’קדש‘ און ’והיה כי יביאך‘ (שמות יג א-טז) 
וואס ברענגען ארויס די אמונה אין יציאת 
מצרים פון צו זיין קנעכט פאר פרעה צו 

ווערן דעם אויבערשטנ‘ס קנעכט.

וואס  יסודות  די  זענען  אמונות  צוויי  די 
אויף זיי איז געשטעלט די גאנצע תורה. 
קאפ,  אויפן  און  האנט  אויפן  בינדן  דאס 
די  ווי  פון  פלעצער  צוויי  די  אקעגן 
דער  און  מוח  דער   – קומען  מחשבות 
וועלן  דעם  דורך  אז  ’אות‘  א  איז  הארץ, 
זיין  מקיים  צו  געדענקען  שטענדיג  מיר 
די מצוות, זיך אינגאנצן משעבד זיין מיט 
און  מחשבות  און  מעשים  אלע אונזערע 
רמב“ן  (ע“פ  עבירות  פון  דערווייטערן  זיך 
תכא- החינוך  ספר  טז;  יג  שמות  שור  בכור  ור“י 

תכב).

און אזוי ברענגט עס ארויס דער רמב“ם 
אין ’יד החזקה‘ (תפילין ד כה): ”די קדושה 
א  ווייל  גרויס,  זייער  איז  תפילין  די  פון 
אויף  זענען  תפילין  די  וואס  צייט  גאנצע 
דעם קאפ פון דער מענטש און אויף זיין 
שמים,  ירא  א  און  עניו  א  ער  איז  האנט, 
נאך  נאכגעשלעפט  נישט  ווערט  ער  און 
און  בטילה,  שיחה  א  און  געלעכטער  א 
מחשבות,  שלעכטע  קיין  נישט  טראכט 
און  ריכטיגע  פון  טראכט  הארץ  זיין  נאר 
זיך  דארף  דעם  וועגן  זאכן.  אמת‘דיגע 
יעדער משתדל זיין עס זאל זיין אויף אים 

א גאנצן טאג, ווייל אזוי איז די מצוה“.

דאס צובינדן איז ווי א אות אויף 
אונזער האנט און צווישן די אויגן

ווערט  ואתחנן)  [ליברמן]  (דב“ר  מדרש  אין 
ארויסגעברענגט די מצוה פון צובינדן די 
תפילין בדרך משל: א מענטש וואס גייט 
ארויס מיט סחורה צו האנדלען, ציטערט 
די  בעהטן  וואס  די  פון  שטענדיג  ער 
פון  נעמען  וועלן  זיי  טאמער  שטייער 
קעניג.  פארן  שטייער  גרויסן  א  אים 
איז  זיגל  קעניג‘ס  דעם  וואס  דער  אבער 
האט  סחורה,  זיין  אויף  געקריצט  ארויף 
וועט  קיינער  ווייל  זיי,  פון  מורא  נישט 
קעניג.  פונעם  שטייער  איינמאנען  נישט 
זענען  תפילין  די  זמן  כל  אונז,  אויך  אזוי 
פון  מורא  נישט  מיר  האבן  אונז,  אויף 
א  ווי  איז  תפילין  די  ווייל  מקטריגים,  די 
זיגל פונעם קעניג וואס איז א באווייז אז 

אונזערע מעשים זענען לשם שמים.

דאס ווערט שטארק ארויסגעברענגט ביי 
דער נוסח פון די ’יהי רצון‘ וואס מ‘זאגט 
מצות  ”ומשפע  תפילין:  מ‘לייגט  בעפאר 
חיים  לי  להיות  עלי  יתמשך  תפילין 
ארוכים ושפע קודש ומחשבות קדושות 
בלי הרהור חטא ועוון בלל ושלא יפתנו 
לעבוד  ויניחנו  הרע  יצר  בנו  יתגרה  ולא 

את ה‘ כאשר עם לבבנו“.

אז  צו  לייגט  ואתחנן)  (פר‘  אברבנאל  דער 
א  נאר  נישט  איז  תפילין  פון  קשר  דער 
ענין פון א סגולה, נאר אזוי ווי א מענטש 
די  אין  אנגעהאנגען  איז  לעבן  זיין  וואס 
געוויסע מעדיצינען וואס ער נעמט, וועט 
געדענקען  זאל  ער  סימן  א  טוהן  זיכער 
מענטש  דער  אויך  אזוי  צונעמען,  עס 
אהבת  און  ידיעת  אז  פארשטייט  וואס 
איז  אים  צו  זיין  משעבד  זיך  און  הבורא, 
זיין  אין  הצלחה  זיין  פון  שליסל  דער 
צובינדן  ער  דארף  לעבן,  רוחניות‘דיגע 
אויף זיין האנט און אויף זיין קאפ כדי ער 

זאל עס שטענדיג געדענקען.

די מעלה און די קדושה פון די 
תפילין

אזוי  איז  תפילין  די  פון  קדושה  די 
ו  (ברכות  גמרא  אין  שטייט  עס  אז  גרויס 
לייגט  אויבישטער  דער  כביכול  אז  א) 
דעם  אויף  סימבאל  א  ווי  תפילין,  אויך 
פארהאן  איז  עס  וואס  קשר  ספעציעלן 
אויך  ישראל.  כנסת  און  אים  צווישן 
אויבישטער  דער  האט  העגל  חטא  נאכן 
זיין  פון  קשר  דעם  משה  פאר  געוויזן 
און  בונד  דער  אז  ווייזן  צו  אים  תפילין, 
די  און  אים  צווישן  פריינדשאפט  דער 
אידן קען מען נישט צורייסן (ראה ’ראשית 
חכמה‘, שער הקדושה פ“ו אות מט; ’תורת משה‘ 

לחת“ס פר‘ בא).

אידן,  די  פאר  ’פאר‘  א  זענען  תפילין  די 
אזוי ווי די גמרא דרש‘נט (ברכות יא א) פון 
ֲחבֹוׁש   ְּפֵאְר” יז):  כד  (יחזקאל  פסוק  דער 
איז   – ’טוטפות‘  נאמען:  די  אויך   .“ָעֶלי
דאס  א)  נז  (שבת  תכשיט  א  פון  לשון  א 
ווייזט, אז די תפילין זענען ווי א תכשיט 

פאר די אידן (’הכתב והקבלה‘ שמות לג).

א  צו  צוברענגען  אונז  דארף  דאס 
אזוי  לייגן,  עס  ביים  שמחה  געוואלדיגע 
ווי מ‘דערציילט אויף הגה“ק רבי אברהם 
אים  האט  איינמאל  אז  טשעכנאווער, 
זיין נאנטער פריינד - וואס איז געווען א 
געפרעגט:   - חכם  תלמיד  געוואלדיגער 
אויבערשטן  דעם  דאך  דינען  ביידע  מיר 
צייטן,  אלע  אין  תורה  זיין  לערנען  און 
געווען  זוכה  האסט  דו  נאר  פארוואס 
’רבי‘?  א  אלץ  ווערן  מפורסם  זאלסט 
אברהם  רבי  האט  ענטפער  א  אנשטאט 
אפשר  זיך  קענסט  דו  געפרעגט:  אים 
דערמאנען א געשעהניש וואס האט דיר 
שטארק דערפריידט אין דיין לעבן? האט 
דער פריינד אריינגעטראכט און נאכדעם 
ווען  געווען  איז  דאס  יא,  אנגערופן:  זיך 
צעהן  איינמאל  אויף  פארדינט  האב  איך 
האט  וויסן‘,  זאלסט  ’דו  רובל.  טויזנט 
טאג,  ’יעדן  געזאגט,  אברהם  רבי  אים 
צו  האנט  מיין  אויס  שטרעק  איך  ווען 
אין  אריין  טראכט  איך  און  תפילין  לייגן 
אין  פארהאן  איז  וואס  זכות  גרויסן  דעם 
געלייגט  זיי  האב  איך  בעפאר  נאך  דעם, 
שמחה  געוואלדיגע  א  ארום  מיך  נעמט 
דו  וואס  פרייד  די  ווי  מער  מאל  טויזנט 
האסט געשילדערט...‘. האט דער פריינד 
פארשטאנען די ענטפער, און פון יענעם 
טאג האט ער אים אויך אנגערופן ’רבי‘... 

(’בישישים חכמה‘ עמ‘ לה).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען א בבללתעתענה אמונים 

סדדרר ם 
 קריאת שמע – די ערשטע קאפיטל ’ואהבת‘ (ז)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

כי בית
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