
פרשת בשלח

בס"ד

'שעשה נסים לאבותינו במקום הזה'
ֲאֶׁשר  ִּכי  ַהּיֹום  ָלֶכם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ה‘  ְיׁשּוַעת  ֶאת  ּוְראּו  ”ִהְתַיְּצבּו 
ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום א תִֹספּו ִלְראָֹתם עֹוד ַעד עֹוָלם: ה‘ ִיָּלֵחם 

ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון“ (יד יג-יד)

א וואונדערליכער פשט זאגט דער ’חתם סופר‘:

דער  האט  פארוואס  פרעגן:  געקענט  מען  וואלט  לכאורה 
די  דערטראנקען  און  ים  דעם  געשפאלטן  נישט  אויבישטער 
ער  סוף,  ים  די  צו  אנגעקומען  זענען  אידן  די  ווען  ביז  מצריים 
נילוס  טייך  די  ביי  נס  זעלבן  דעם  מאכן  געקענט  דאך  וואלט 
וואס איז אין מצרים? נאר מיר טרעפן אין גמרא (ברכות נד א) אז 
דער וואס זעהט דעם פלאץ פון קריעת ים סוף זאגט די ברכה: 
נס  די  וואלט  אויב  און  הזה“,  במקום  לאבותינו  נסים  ”שעשה 
געווען ביי די נילוס וואלטן די אידן נישט געקענט זאגן די ברכה, 
ווייל מ‘טאר דאך נישט צוריק גיין קיין מצרים (זעה דברים יז טז).

ֶאת  ּוְראּו  ”ִהְתַיְּצבּו  אידן:  די  פאר  געזאגט  משה  האט  דאס  און 
קומען  ענק  ווען   – דווקא ”ַהּיֹום“  ָלֶכם“,  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ה‘  ְיׁשּוַעת 
אן צום ים סוף, וויבאלד ענק זענען באפוילן געווארן: ”א תִֹספּו 
ִלְראָֹתם עֹוד ַעד עֹוָלם“ אין מצרים, און עס קען דאך נישט זיין 
אז: ”ה‘ ִיָּלֵחם ָלֶכם“ און וועט ענק העלפן, ”ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון“ – פון 

צו זאגן א ברכה און לויבן אויף דעם?!

”ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה - ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו“
ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה‘ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום... ה‘ ִיָּלֵחם ָלֶכם 

ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון“ (יד יג-יד)

זאגט הרה“ק רבי צבי אלימלך פון דינוב:

צרה  א  אין  איז  איינער  אויב  אז  כלל,  באקאנטער  א  איז  עס 
חלילה און וויל דאווענען, זאל ער בעהטן אויף די צער השכינה 
און  א)  מו  (סנהדרין  צער  האט  איד  א  ווען  מצטער  זיך  איז  וואס 
נישט אויף זיין אייגענעם צער, און אזוי וועלן די מקטרגים נישט 
ווערן  אנגענומען  וועט  עס  און  תפילה  זיין  אויף  זיין  מקטרג 

לרחמים ולרצון.

ווען  פסוקים:  פאלגנדע  די  אין  מרומז  אויך  איז  יסוד  דער 
שרייען  צו  געוואוינט  זענען  אידן  די  אז  געזעהן  האט  משה 
צער  אויף  האבן  אינזין  אן  צער,  זייער  אויף  אויבערשטן  צום 
וויאזוי  וועג  ריכטיגן  דעם  אויסגעלערנט  זיי  ער  האט  השכינה, 
נישט  זאל  ענק  און  שטיין,  בלייבט   – ”ִהְתַיְּצבּו“  דאווענען:  צו 
וועלן ארויסגיין פון ענקער שווערן מצב, ”ּוְראּו“ אקעגן ענקערע 
ווייטאג,  ענקער  מיט  פילט  וואס  ה‘“  ְיׁשּוַעת  ”ֶאת  נאר  אויגן 
וועט  אויבישטער  דער  אז  פארזיכערט  איך  בין  דעם  דורך  און 
צוהערן ענקערע תפילות: און ”ַיֲעֶׂשה ָלֶכם“ – וועגן ענק, און ער 
וועט ענק ראטעווען פון די מצריים; און דער כלל זאל שטענדיג 
צוהערן  וועט  און  ָלֶכם“ –  ִיָּלֵחם  אויגן: ”ה‘  ענקערע  אקעגן  זיין 
ענקערע תפילות, בתנאי אז ”ַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון“ פון צו בעהטן אויף 

ענק אליין.

’בני יששכר‘ מאמרי כסלו טבת מאמר ב‘ אות לז

דער אויבישטער פריידט זיך נישט
 מיט די מפלה פון די רשעים

”ְוא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה“ (יד כ)

”רבי יוחנן זאגט, די מלאכי השרת האבן געוואלט זאגן שירה, 
ואתם  בים  טובעין  ידי  ’מעשי  געזאגט:  אויבישטער  דער  האט 

אומרים שירה?‘“ (מגילה י ב)

אויב אזוי, פארוואס האט דער אויבישטער יא געלאזט פאר די 
אידן זיי זאלן זאגן שירה?

ערקלערט רבי צבי הירש כהנא פון די ווארשאווער רבנים :

האבן  מלאכים  די  וואס  שירה  די  פארגלייך  קיין  נישט  איז  עס 
וואס  מלאכים  די  אידן;  די  פון  שירה  די  צו  זאגן,  געוואלט 
געוואלט  האבן  מצריים  די  ביי  געווארן  געפייניגט  נישט  זענען 
דער  האט  דאס  און  מצרים,  די  פון  מפלה  די  אויף  שירה  זאגן 
מיט  נישט  זיך  פריידט  ער  ווייל  געוואלט,  נישט  אויבישטער 
שירה  געזינגען  האבן  אידן  די  אבער  רשעים.  די  פון  מפלה  די 
איז  דאס  און  געווארן,  אויסגעלייזט  זענען  זיי  וואס  דעם  אויף 
אין  מדוייק  טאקע  איז  דאס  און  ווילן.  אויבישטערנ‘ס  דעם  יא 
דער נוסח פון די שירה (להלן טו ב): ”ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה“ – פארוואס 
מעגן די אידן יא זאגן שירה? ”ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה“ – ווייל זיי האבן 
אינזין געהאט אויף זייער ישועה און נישט אויף די מפלה פון 

די מצריים.

’לקוטי רצב“א‘

’הללו עבדי ה‘‘ – און נישט ’עבדי פרעה‘
”ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (טו א)

האט  געשעהניש  וואספארא   – ”ָאז“  פון:  פשט  דער  איז  וואס 
צוגעברענגט אז די אידן זאלן זאגן שירה?

זאגט רבי יוסף שאול נאטאנזאהן, דער לעמבערגער רב:

פארוואס  טעם  דער  חכמים  די  זאגן  א)  (יב  מגילה  מסכת  אין 
מ‘זאגט נישט הלל אין פורים אזוי ווי יו“ט פסח, ווייל אין הלל 
טאקע  מיר  זענען  פסח  אין  און  ה‘“,  עבדי  ”הללו  מען:  זאגט 
אויסגעלייזט געווארן פון די קענכטשאפט פון פרעה, און מיר 

זענען געווארן דעם אויבערשטנ‘ס קנעכט, אבער פורים זענען 
זענען  מיר  אבער  המן,  פון  געווארן  געראטעוועט  טאקע  מיר 

געבליבן אחשורוש‘ס קנעכט.

ים  קריעת  נאך  אז  מען  זעהט  א)  (טו  ערכין  אין  גמרא  אין  און 
קומען  מיר  ווי  ”אזוי  אפשר:  געהאט  מורא  אידן  די  האבן  סוף 
ארויף פון דעם ים סוף פון דער זייט קומען די מצריים ארויף 
אויבישטער  דער  וואס  נאך  נאר  און  זייט“,  צווייטער  דער  פון 
האט געהייסן פארן שר פונעם ים: ”שפיי זיי אויס צו די יבשה“, 
האבן זיי זיך בארואיגט. מיט דעם וועלן מיר פארשטיין, כל זמן 
צוריק  זיי  וועלן  מצריים  די  טאמער  געציטערט  האבן  אידן  די 
פירן קיין מצרים און זיי אונטערטעניגן, האבן זיי נישט געזאגט 
קיין שירה, נאר נאך וואס זיי האבן געזעהן ”ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל 
ְׂשַפת ַהָּים“ (אויבן יד ל), ”ָאז“ – דעמאלטס האבן זיי זיך געשטעלט 

זאגן שירה.
’דברי שאול‘

ו‘הוא‘ יושיענו ויגאלנו
”ַוּיֹאֶמר ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה ִמְלָחָמה ַלה‘ ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר“ (יז טז)

”נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם, ואין כיסאו שלם עד 
שימחה שמו של עמלק“ (רש“י)

רבי אליהו די וידאש דער בעל ’ראשית חכמה‘ שרייבט:

אין די ערשטע ברכה פון שמונה עשרה זאגן מיר: ”ומביא גואל 
די  אין  ווייל  בעהטן,  מיר  און  באהבה“,  שמו  למען  בניהם  לבני 
אויבערשטנ‘ס  דעם  פון  פעלט  גלות  אין  זענען  מי ר  וואס  צייט 
נאמען, זאל ער צואיילן די גאולה און הרג‘ענען די קינדער פון 
עמלק, און דעמאלטס וועט זיין נאמען זיין בשלימות. ענליך צו 
דעם טייטש מען דעם נוסח פון קדיש: ”יתגדל ויתקדש שמיה 
רבא“ – דורך דעם וואס דער אויבישטער וועט צואיילן די גאולה, 
נאמען,  אויבערשטנ‘ס  דעם  ווערן  פארענדיגט  און  גרויס  וועט 

ווייל ווען מיר זענען נאך אין גלות איז עס נישט בשלימות.

א וואונדערליכער רמז, אויף דעם וועג, זאגט רבנו יצחק הלוי, 
פון די גדולי הראשונים:

די אות וואס פעהלט פון די ’כסא‘ איז די אל“ף [”ֵּכס“] און פון די 
שם הוי“ה - ה“א ווא“ו [”ָי-ּה“]; פון די אותיות ווערט צוזאמען די 
ווארט ’הוא‘, און אויף דעם בעהטן מיר ביי ’כתר‘: ”והוא יושיענו 
ויגאלנו שנית, וישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי“, ווען דער 
אויבישטער וועט אונז אויסלייזן, וועט צוקומען די ווארט ’הוא‘ 
צו זיין נאמען און צו זיין בענקל און עס וועט אנטפלעקט ווערן 

פאר אלעמען זיין כבוד.

האט  ירושלים,  גדולי  די  פון  שחור,  לייב  משה  רבי  גאון  דער 
צוגעלייגט און געטייטש אז דאס בעהטן מיר נאך קריאת שמע 
נכון“;  וכסאו  קיים  ושמו  קיים  הוא  ודור  ”לדור  שחרית:  של 
”לדור ודור“ – ווען עס וועט פארענדיגט ווערן די מלחמה פון 
השי“ת און ער וועט אויסמעקן די נאמען פון עמלק ”ִמּדֹר ּדֹר“, 
וואס  ’הו“א‘  אותיות  די  צוקומען  וועט  קיים“  דעמאלטס: ”הוא 
וועט  דעם  דורך  און  ’הוי“ה‘,  שם  די  אין  און  ’כסא‘  אין  פעהלן 

זיין: ”שמו קיים וכסאו נכון“.

’תוצאות חיים‘ אות קצו ; ’פענח רזא‘; ’אבני שהם‘

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
הזה'

פע ם

מאה ברכות און אמן –
 זענען א סגולה אויף פרנסה

ִמְסַּפר  ַלֻּגְלֹּגֶלת  עֶֹמר  ָאְכלֹו  ְלִפי  ִאיׁש  ִמֶּמּנּו  ”ִלְקטּו 
ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש“ (טז טז)

די ראשי תיבות פון ”ֹעֶמר ַלֻּגְלֹּגֶלת“ איז בגימטריה 100 – 
א רמז אויף די מאה ברכות, די ראשי תיבות פון: ”ִמְסַּפר 
ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש“ איז ’אמן, און זייער סוף איז: ’שמר‘; צו 
לערנען אז יעדער וואס איז א ’שומר אמונים‘ מיט דעם 
ברכות,  די  אויף  אמן  ענטפערן  צו  מקפיד  איז  ער  וואס 
וועט דורך דעם זוכה זיין אז עס וועט זיך עפענען פאר 

אים די טויערן פון פרנסה.
’תפארת אבות‘ 

'‡מן' עפנט „י טויערן פון ברכ‰
‡זוי ˘רייבט רבינו מנחם רי˜‡נטי ‡ין ‡ונזער פר˘‰:

”ˆוליב „עם ז‡‚ן „י חכמים זכרונם לברכ‰ (ברכו˙ נ‚ ב): '‚„ול ‰עונ‰ 
‡מן יו˙ר מן ‰מברך', ווייל „ער וו‡ס ענטפערט עפנט „ער מ˜ור 

פון ‡נ‰ייב ˆו מ˘פיע זיין „י ברכ‰..."
ברכו˙ ‰˘חר! ‡ויפן ˜ול! מיט כוונ‰! מיט ‡ חברו˙‡!
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דער פאנאוויזשער  ווען  יארן,  יונגע  אין זיינע  נאך 
געדינט  האט  זצ“ל,  כהנמאן  שלמה  יוסף  רבי  רב, 
אין  פאנאוויזש  שטאט  די  אין  ישיבה  ראש  אלץ 
פון  נעמען  צו  געוואוינט  געווען  ער  איז  ליטא, 
מאל צו מאל ארויסגיין צו די ארומיגע לענדער צו 

שאפן געלט פאר זיין ישיבה.

אין איינס פון זיינע רייזעס איז ער אנגעקומען קיין 
פראנקפורט וואס איז אין דייטשלאנד, דארט איז 
יעקב  רבי  פון  הויז  די  אין  איינגעשטאנען  איז  ער 
ישראל‘.  ’אגודת  ראשי  די  פון  זצ“ל,  ראזנהיים 
אלץ  באקאנט  געווען  איז  וואס  גאסטגעבער  דער 
באלד  האט  רבנן,  מוקיר  א  און  חכם  תלמיד  א 
הויכגעשעצטן  דעם  פון  חשיבות  די  פארשטאנען 
און  כבוד  זיין  אויף  רחמנות  האבנדיג  און  גאסט, 
איז  ביזיונות  איבריגע  איינשפארן  אים  וועלנדיג 
אים איינגעפאלן א געדאנק וויאזוי אים צו העלפן.

וואספארא  רב  ביים  אינטערעסירט  זיך  האט  ער 
פראנקפורט.  אין  דא  מאכן  צו  ער  טראכט  סומע 
דער רב האט זיך אביסל פארטראכט און געזאגט 
א געוויסע סומע. ’אויב אזוי‘, האט אים רבי יעקב 
געזאגט, ’זאל דער רב בלייבן זיצן ביי מיר אין הויז 
זיך  און  רואיגערהייט,  העבודה  ועל  התורה  על 
וועל  איך  נאר  אידן,  רייכע  די  צו  גיין  ארום  סתם 
פראבירן רעדן מיט די פארמעגליכע איינוואוינער 
א  זיי  האבן  הארץ  אין  וואס  פראנקפורט  אין 
מיטן  מיר  וועלן  אזוי  און  תורה,  צו  געפיהל 
אויבערשטנ‘ס הילף קענען דערגרייכן צו די סומע 
וואס דער רב האט דערמאנט, און די כבוד התורה 
און  ווערן  פארשעמט  חלילה  דארפן  נישט  זאל 

אויספאטשקען די טייערע צייט אויף אומזינסט.

דער פאנאוויזשער רב האט זיך געפריידט צו הערן 
צו  צוגעשטימט  האט  און  ווערטער,  די  אים  פון 
לויף  אין  אזוי,  טאקע  און  ווילן.  גאנצן  מיטן  דעם 
התורה  על  געזיצן  ער  איז  טעג  קומענדיג  די  פון 
דער  האט  מאל,  צו  מאל  פון  און  העבודה,  ועל 
א  מיט  געטראפן  זיך  יעקב,  רבי  אכסניא,  בעל 
געוויסער גביר, און ווען יענער האט צוגעשטימט 
צו געבן א חשוב‘ע סומע פאר די ישיבה, האט רבי 
יעקב גענומען דעם רב זיך צו טרעפן מיט יענעם 
געווען  זענען  צדדים  ביידע  אלע  ווען  מענטש, 

צופרידן.

אין א געוויסע טאג איז רבי יעקב געוואר געווארן 
צו  געטראכט  האט  ער  וואס  גביר  א  עפעס  אויף 
אז  רב,  פאנאוויזשער  דעם  איבער  אים  מיט  רעדן 
שטיקל  א  אויף  שטאט  די  ער  פארלאזט  מארגן 
צייט צוליב זיינע ביזנעס. וועגן דעם האט ער זיך 
געאיילט זיך צו טרעפן מיט אים, כדי ער זאל נאך 
קענען אניאגן זיך צו טרעפן מיטן רב און אים געבן 
אוועק  פארט  ער  בעפאר  נאך  ביישטייערונג  זיין 

פון שטאט.

אבער  פרייד,  מיט  אנגענומען  עס  האט  גביר  דער 
ווארט  עס  ווייל  אז  אנטשולדיגט  זיך  האט  ער 
די  אין  זאכן  אסאך  ערלעדיגן  צו  אפ  נאך  אים 
געציילטע שעה‘ן בעפאר זיין רייזע, האט ער נישט 
די מעגליכקייט זיך צו קענען טרעפן מיטן רב אין 

זיין הויז.

פון  אז  געמוטשעט  אים  האט  יעקב  רבי  ווען 
צייט  טרעפן  צו  פראבירן  ער  זאל  דעסוועגן 
גביר  דער  האט  רב,  מיטן  טרעפן  קענען  צו  זיך 
אביסל אריינגעטראכט, און נאכדעם האט ער זיך 
באהן  די  מיט  פארן  ער  וויל  מארגן  אז  אנגערופן, 
אינדערפריה,  אזייגער  אכט  ארויס  פארט  וואס 
באהן  די  צו  פריער  אביסל  קומען  קען  ער  אבער 
וועלן  אויך  וועט  רב  דער  אויב  און  סטאנציע, 
קומען אין די פריה שעה, וועט ער זיך פרייען צו 
שמועסן מיט אים רואיגערהייט און אויך געבן זיין 

נדבה לויט זיינע מעגליכקייטן.

ער  האט  הויז  זיין  צו  צוריק  איז  יעקב  רבי  ווען 
אפמאך,  די  אויף  רב  פארן  פרייד  מיט  דערציילט 
ווען ער לייגט צו, אז דער גביר איז מפורסם אלץ א 
אוהב תורה, און עס לוינט זיך זייער שטארק פארן 
טרעפן,  צו  אים  מעגליכקייט  יעדע  טוהן  צו  רב 

ווייל ער וועט אים זיכער געבן א שיינע סומע.

פרייד,  גרויס  מיט  אנגענומען  עס  האט  רב  דער 
ער  וועט  מארגן  אז  אפגעשמועסט  האט  און 
און  געווענליך,  ווי  פריער  דאווענען  אויפשטיין 
באלד נאכדעם וועט ער גיין צו די באהן סטאנציע 
מארגן  אבער,  נדיב.  יענעם  מיט  טרעפן  צו  זיך 
זיינע  געעפענט  האט  רב  דער  וועט  אינדערפריה, 
אויגן און האט געקוקט אויף זיין זייגער, האט ער 

זיך דערשראקן צו זעהן אז ער איז אויפגעשטאנען 
שפעטער ווי זיין פלאן, די זייגער איז שוין געווען 
אז  קלאר  געווען  אים  איז  עס  אינדערפריה.  זיבן 
אויב וועט ער יעצט גיין דאווענען אין שוהל מיט 
א מנין וועט ער זיכער נישט טרעפן יענעם גביר, 
שטענדיג  איז  ער  כאטש  אז  זיין  קען  עס  אבער 
די  דאך  בציבור,  תפילה  אויף  מקפיד  שטארק 
תלמידים  סאך  זיינע  פון  תורה  תלמוד  פון  מצוה 
ארויספארן  זיין  אז  ארויס  שטארק  ווארטן  וואס 

זאל אויפטוהן איז חשוב‘ער פון תפילה בציבור?!

עטליכע  דעם  אין  אריינגעטראכט  האט  רב  דער 
מינוטן, און צום ענדע האט ער באשלאסן אז ער 
אויף  בציבור  תפילה  קיין  פארפאסן  נישט  וועט 
דאווענען  פון  אז  זיכער  בין  ’איך  פרייז.  שום  קיין 
בציבור דערלייגט מען נישט‘ – האט ער געטראכט 
געגאנגען  טאקע  איז  ער  און  פעסקייט  א  מיט 

דאווענען.

זיין  אויף  רואיגערהייט  געדאוונט  האט  רב  דער 
שטייגער, נאכדעם האט צוזאמגעלייגט זיין טלית 
און תפילין און זיך געאיילט צו לויפן צו די באהן 
סטאנציע. אין זיין הארץ האט ער געהאפט אפשר 
וועט ער יא טרעפן דעם גביר, ’ווער ווייסט‘ – איז 
’אפשר  געדאנק,  א  הארץ  זיין  אין  געלאפן  אדורך 

האט די באהן היינט פארשפעטיגט...‘.

ער  האט  סטאנציע  די  אין  אנקומענדיג  אבער 
פארשטאנען אז די באהן איז שוין ארויסגעפארן, 
ליידיג  אינגאנצן  כמעט  געווען  איז  סטאנציע  די 
שוין  זענען  וואס  איינציגע  אויסער  מענטשן,  פון 
געקומען ווארטן אויף דעם קומענדיגן באהן. זיין 
פון  אבער  שווער,  זייער  געווען  איז  אנטוישונג 
דעסוועגן האט דער רב נישט חרטה געהאט איין 
מינוט אויף זיין באשלוס, ער איז געווען זיכער אז 
תפילה בציבור,  פון  גארנישט דערלייגט  האט  ער 
סומע  די  צושטען  אים  קען  אויבישטער  דער  און 

וואס פעלט אים אויס אויף א אנדערע וועג.

צו  זיך  באנק  א  אויף  אראפגעזעצט  זיך  האט  ער 
אפרוהען פון זיין שנעלע לויפן, און עס גייט נישט 
אריבער עטליכע מינוט און פלוצלינג זעהט ער ווי 
סטאנציע  באהן  די  צו  לויפן  צו  קומט  גביר  דער 
ער  איז  פארסאפעט  געווען  נאך  איז  ער  ווען  און 
און  האנט  די  געדרוקט  אים  רב,  צום  צוגעגאנגען 
זאל  רב  ”דער  אנטשולדיגן:  זיך  אנגעהויבן  האט 
אים  האב  איך  וואס  דעם  אויף  זיין  מוחל  מיר 
אומגעראכטענע  א  ווארטן,  צו  געווען  מטריח 
סיבה האט מיך אפגעהאלטן פון צו זיין דא אין די 
צוליב  אז  וויי  מיר  טוהט  עס  צייט...  באשטימטע 
מיר האט דער רב זיך געמוזט אויפהאלטן אזויפיל 

צייט ביז ווען איך בין געקומען...“.

בארואיגן  צו  פראבירט  באלד  אים  האט  רב  דער 
זיך  ער  האט  דשמיא  סייעתא  מיט  אז  זאגנדיג 
האט  און  אויפגעהאלטן  אומגעראכטן  אויך 
סטאנציע,  באהן  די  צו  צוקומען  פארשפעטיגט 
און  ביי זיינס  זיך געהאלטן  האט  גביר  דער  אבער 
אז  געזאגט  האט  ער  ווייל  אז  גע‘טענה‘עט  האט 
און  צייט,  באשטימטע  די  צו  קומען  זאל  רב  דער 
דער רב האט געווארט אומזינסט, איז דא אין דעם 
א ביזיון כבוד התורה און אויף אים ליגט אלעס צו 

טוהן כדי צו מכפר זיין אויף זיינע מעשים...

ארויסגענומען  מענטש  דער  האט  רעדן  אינמיטן 
עס  און  בערזל  זיין  פון  סומע  גרויסע  א  גאר 
איבערגעגעבן פארן רב אלץ א נדבה צו שטיצן די 
דאס  אז  באצייכענען  צו  איבעריג  איז  עס  ישיבה. 
סומע  די  פון  דאפלט  מאל  דריי  צוויי  געווען  איז 
אלעס  אויב  געבן  צו  געטראכט  האט  ער  וואס 

וואלט געווען ווי געפלאנט.

זיך  האב  איך  וואס  לערנונג  די  איז  גרויס  ”ווי 
געלערנט פון דער מעשה“ – האט דער רב געזאגט 
איך  וואלט  ”אויב  תלמידים,  זיינע  פאר  שפעטער 
געלאפן אינדערפריה צו דעם נדיב און איך וואלט 
אז  נאר  נישט  תפילה בציבור,  אויף  געווען  מוותר 
איך וואלט דערלייגט דאס דאווענען, נאר אויך די 
באקומען,  נישט  איך  וואלט  ישיבה  די  פאר  נדבה 
זיך  איך  וואלט  צייט  אסאך  ווארטן  נאכן  ווייל 
מייאש געווען און צוריק געגאנגען צו די אכסניא 
וואס  זכות  די  אין  יעצט,  און  הענט.  ליידיגע  מיט 
האב  מצוה  די  וועגן  אויפגעהאלטן  זיך  האב  איך 
האב  איך  אדרבה,  נאר  דערלייגט,  גארנישט  איך 

פארדינט כפל כפליים“.

’אוצרות התורה‘ תצוה

פון תפילה בציבור דערלייגט מען נישט

א מענטש דארף זיך שטענדיג פירן 
על פי דרך התורה

שטייט  א)  רסט  דף  (ואתחנן  הקדוש  זוהר  אין 
'ותדבר  שטיין:  געדארפט  וואלט  עס  אזוי: 
'ודברת'  נאר  בם"?  "ודברת  איז  וואס  בם', 
מז  (תהילים  ווי  [אזוי  הנהגה  פון  לשון  א  איז 
ד): 'ידבר [= וועט פירן] עמים תחתינו]. דער 
פסוק וויל דיך לערנען אז דער מענטש דארף 
”בשבתך  תורה:  פי  על  פירן  שטענדיג  זיך 

בביתך בלכתך בדרך ובשכבך ובקומך.“ 

”שבתך...  צו:  לייגט  הרי“ם‘  ’חידושי  דער 
עס  און  ’שק“ל‘,  ר“ת  איז   – קומך“  לכתך... 
ִיְהֶיה   ֶעְרְּכ ”ְוָכל  כה):  כז  (ויקרא  דאך  שטייט 
דארף  מענטש  א  ווייל  ַהּקֶֹדׁש“,  ְּבֶׁשֶקל 
און  גייענדיג  זיצנדיג,  פירן  שטענדיג  זיך 
שטייענדיג אין די הייליגע וועגן פון די תורה 

(’אמרי אמת‘ משפטים תרפ“ח).

אין ספר ’ילקוט סופר‘ פון דער פאקשער רב 
רבי יוסף לייב סופר (פר‘ עקב) טייטש ער אזוי 
דעם פסוק: ”בשבתך בביתך“ – ווען דו זיצט 
אין שטוב רואיגערהייט ביזסטו זיכער מחוייב 
דו  אבער  תורה,  אויף  מינוט  יעדע  אויסנוצן 
 – בדרך“  ”ובלכתך  אויך  אז  וויסן  דארפסט 
צו  דיך  ברענגען  פרנסה  פון  טרדות  די  ווען 
דיינע  צו  הויז  דיין  פון  ארויסגיין  זאלסט  דו 
געשעפטן, ביזסטו אויך מחוייב צו קובע זיין 
א צייט צו לערנען, צום ווייניגסטנ‘ס ”בשכבך 
ובקומך“ – ביינאכט נאכן צוריק קומען פון די 
גייסט  דו  בעפאר  אינדערפריה  און  ארבעט, 

ארויס.

נאך מער פון דעם שרייבט דער ’לב שמחה‘ 
פאר  געשיקט  האט  ער  וואס  בריוו  א  אין 
צו  דיך  ”שטארק  חסידים:  זיינע  פון  איינעם 
וועג“,  אויפן  פארסט  דו  ווען  אויך  לערנען 
אז  זיין  אויך  ”ס‘קען  צוגעלייגט:  האט  און 
דעמאלטס איז פארהאן א עקסטערע הבנה, 
ענליך  בדרך‘“.  ’ובלכתך  שטייט:  עס  ווי  אזוי 
צו דעם איז אויך געווען ווען זיין אייניקל איז 
נישט געזונט געווען און האט געדארפט ליגן 
אין בעט, האט אים דער ’לב שמחה‘ געזאגט: 
דו זאלסט וויסן אז ווען מ‘ליגט איז פארהאן 
לערנען,  צום  דשמיא  סייעתא  עקסטערע  א 
תורה:  די  אין  קלאר  דאך  שטייט  עס  ווייל 

’ובשכבך‘ (’ליקוטי יהודה‘ ואתחנן).

’מאן דירית מסכתא חדא ירית עלמא חדא‘

הבית‘  ’תורת  אין  שרייבט  חיים‘  ’חפץ  דער 
תורה  די  האט  אומזינסט  נישט  פ“ו):  (סוף 

געשריבן: ”והיו הדברים... על לבבך“ בעפאר: 
כדי  ווייל  בדרך“,  ובלכתך  בביתך  ”בשבתך 
דער מענטש זאל קענען לערנען אויך אין די 
צייטן וואס עס איז אים שווער דאס לערנען 
זעהן  ער  זאל  ובשכבך“,  ”ובלכתך...  צ.ב.ש. 
אז די תורה זאל זיין אויסגעקריצט אויף זיין 
יעדער  אז  פאסיג  איז  דעם  וועגן  און  הארץ. 
מענטש אויסער זיין קביעות‘דיגן שיעור וואס 
איין  טאג  יעדן  לערנען  ער  זאל  לערנט  ער 
משנה, און ער זאל עס גוט גוט חזר‘ן, כדי אז 
ער זאל קענען לכל הפחות איין מסכת וואס 
צייט  אזא  אין  אויך  לערנען  קענען  זאל  ער 
זיך,  נעבן  ספרים  קיין  נישט  האט  ער  וואס 
און איבערהויפט אין די עלטערע יארן וואס 
די כח פון זעהן קען חלילה שוואכער ווערן 
און עס וועט אים זיין שווער צו לערנען פון 
אינעווייניג. און אין זוהר הקדוש (ראה הקדמה 
לתיקו“ז דף יד ב) שטייט: ”מאן דירית מסכתא 

עס  ווען  [טייטש:  חדא“  עלמא  ירית  חדא 
 – וועלט]  איין  ירש‘נט  מסכתא  איין  ירשנ‘ט 
און עס איז זיכער אז כדי די מסכת זאל ווערן 
גערעכנט ביי אים ווי א ’ירושה‘, דארף עס זיין 

קלאר אין זיין מויל בעל פה.

די  ברענגען  אראפ  דא  פאסיג  איז  עס 
ווערט  וואס  ערציילונג  וואונדערליכע 
’מנורת  הקדוש  ספר  דעם  אין  געברענגט 
פון  נאמען  אין  פ“ח)  ח“ג  ח‘  כלל  ג‘  (נר  המאור‘ 

מדרש:

שטענדיג  פלעגט  וואס  איד  ערליכער  א 
און  שטוב,  אין  זיך  ביי  אליינ‘ס  לערנען 
חגיגה  מסכת  געלערנט  ער  האט  ספעציעל 
האט  ער  ביז  גע‘חזר‘ט,  שטענדיג  עס  און 
ווען  אויסנווייניג.  אויף  קלאר  געקענט  עס 
האט  וועלט  דער  פון  געווארן  נפטר  איז  ער 
ער  ווייל  דעם,  פון  געוואוסט  נישט  קיינער 
ביז  שטוב,  אין  זיך  ביי  באהאלטן  געווען  איז 
פרוי  א  פון  געשטאלט  א  געקומען  איז  עס 
און זיך געשטעלט נעבן זיין מיטה, און האט 
און  געוויין  א  מיט  שטימע  איר  אויפגעהויבן 
אסאך  ביז  געשרייען,  און  קרעכצן  הספד,  א 
צוזאמגענומען.  דארט  זיך  האבן  מענטשן 
’זייט  אויסגערופן:  פרוי  די  האט  דעמאלטס 
האט  לעבן  אגאנץ  וואס  חסיד  דעם  מספיד 
איך  געזארגט  און  געווען  מכבד  מיך  ער 
פארגעסן,  און  פארלאזט  זיין  נישט  זאל 
זוכה  וועלן  ענק  און  ארון,  זיין  מכבד  זייט 
זיין צו חיי עולם הבא. האבן זיך באלד אלע 
באוויינט,  שטארק  אים  און  צוזאמגענומען 
עס  ווי  כבוד  גרויס  מיט  באערדיגט  אים  און 
פאסיג פאר אים. נאכן פארענדיגן די קבורה 
האבן די מענטשן געפרעגט פון די פרוי וואס 
איז איר נאמען, האט זי געענטפערט: ’חגיגה‘, 
און איז באלד פארהוילן געווארן. האבן אלע 
’מסכת  געווען  איז  דאס  אז  פארשטאנען 
א  אין  זיי  צו  באוויזן  זיך  האט  וואס  חגיגה‘, 
געשטאלט פון א פרוי, און איז געקומען זאגן 
מ‘זאל אים מספיד זיין און באערדיגן לויט זיין 
כבוד, אלץ א שכר אויף דעם וואס ער האט 

שטענדיג געלערנט די מסכתא.

’בשבתך בביתך‘ – וואס איז די מצוה
מ‘דארף פארשטיין, פארוואס האט די תורה 
תלמוד  פון  מצוה  די  ביי  דוקא  דערמאנט 
סיי  זיין  מקיים  עס  פון  חוב  דעם  תורה 
בדרך“  ”ובלכתך  סיי  און  בביתך“  ”בשבתך 
וגו‘, עס זענען דאך פארהאן עטליכע ’מצוות 
תמידיות‘ וואס מ‘דארף עס שטענדיג מקיים 

זיין?

עס  האט  זצ“ל  הוטנער  יצחק  רבי  גאון  דער 
ערקלערט מיט א משל: ווען מיר זאגן אויף 
פידל  א  מיט  געזינגען  האט  ער  אז  איינעם 
אין לויף פון צוויי שעה, ווילן מיר מיט דעם 
האט  ער  אז  מענטש,  דעם  אויף  דערציילן 
געזינגען אין לויף פון פון צוויי שעה אין איין 
צי, און עס קען זיין אז אין די צייט האט ער 
מיר  ווען  אבער  לידער.  עטליכע  געטוישט 
א  שעה  צוויי  געזינגען  האט  יענער  אז  זאגן 
ניגון, טוהן מיר זיך נישט באציעהן אויף דעם 
זינגער, נאר אויף דעם ניגון, וואס געדויערט 

צוויי שעה.

דעם  ערקלערן  אויך  מען  קען  זעלבע  דאס 
אנדערע  און  תורה  צווישן  אונטערשייד 
ובלכתך  בביתך  פסוק ”בשבתך  דער  מצוות: 
אונז  נישט  קומט  ובקומך“  ובשכבך  בדרך 
זאגן וויפיל צייט דארף מען לערנען, נאר צו 
ווי  ס‘איז  באדייט,  מצוה  די  וואס  שילדערן 
איין לאנגע מצוה וואס וואס נעמט אונז ארום 
אין יעדע מינוט און אין אלע אומשטענדן פון 
אנדערע  די  פון  אנדערשט  לעבן,  אונזער 
וואס  מינוט  יעדע  אין  וואס  תמידיות  מצוות 
דער מענטש איז באשעפטיגט מיט דעם איז 
נישט  האט  עס  אבער  מצוה,  א  מקיים  ער 
קיין שייכות פון איין מינוט צום צווייטן (’פחד 

יצחק‘ שבועות מאמר כד).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבללתעתענה אמונים 

ססדרר ם 
קריאת שמע – די ערשטע קאפיטל ’ואהבת‘ (ו)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ילה בציב
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