
פרשת בא

בס"ד

'יוצר אור ובורא חושך'
”ִויִהי חֶֹׁש ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָיֵמׁש חֶֹׁש“ (י כא)

א  איז  ’חושך‘  צי  הקדמונים  מחלוקת  די  באקאנט  איז  עס 
די  אז  ד.מ.  ’העדר-אור‘,  נאר  איז  עס  אדער  בריאה,  עקסטערע 
דיעה  די  ווי  האלט  גר“א  דער  פארהאן.  נישט  איז  ליכטיגקייט 
אז חושך איז א בריאה פאר זיך וואס געווענליך וועט זי אוועק 
חושך  מכת  די  ביי  אויסער  ליכטיגקייט,  די  אקעגן  געשטויסן 
ווי דארט איז די ליכטיגקייט אוועק געגאנגען צוליב די חושך, 
אזוי ווי עס איז משמע פון דער פסוק: ”ְוָיֵמׁש חֶֹׁש“, ד.מ.: אז 
שיטה  זיין  צו  ראיה  א  אור.  דעם  פארטריבן  האט  חושך  דער 
אור  ”יוצר  ’יוצר‘:  ברכת  ביי  נוסח  דער  פון  גר“א  דער  ברענגט 
ובורא חושך“, זעהט מען אז די חושך איז א עקסטערע בריאה.

הילמאן  יצחק  שמואל  רבי  ברענגט  שיטה  די  צו  ראיה  א  נאך 
ראב“ד לאנדאן פון דער נוסח ביי מעריב: ”גולל אור מפני חושך 
וחושך מפני אור“, זעהט מען אז דער אור און דער חושך זענען 
אייניג, און וועגן דעם דארף יעדער זיך אוועק רוקן צוליב דעם 

צווייטן.

מיט דעם יסוד ערקלערט מרן הגרי“ז סאלאווייטשיק דעם פיוט 
וואס מ‘זאגט ביי די הגדה של פסח: ”קרב יום אשר הוא לא יום 
ימות  די  אין  הלילה“;  לך  אף  היום  לך  כי  הודע  רם  לילה,  ולא 
לילה“,  ולא  יום  ”לא  פון:  בחינה  די  זיין  וועט  עס  ווען  המשיח 
דעמאלטס וועט ווען געוואר ווערן אז ”לך היום אף לך הלילה“ 
און אויך די חושך איז א בריאה פאר זיך, ווייל אויב נישט, וואלט 
נישט געווען קיין מציאות פון אור מיט חושך צוזאמען, ווייל די 

אור איז דאך דוחה דעם חושך.

’קול אליהו‘; סידור הגר“א עמ‘ ע ; ’אור הישר‘ תמיד לב א ; סידור ’עיון 
תפילה‘ [לגרי“מ שעכטער] עמ‘ רמז

דאווענען איז ווי א שליסל צו עבודת ה‘
”ַוֲאַנְחנּו א ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ה‘ ַעד ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה“ (י כו)

האבן  געווארן  נסתלק  איז  הדור  צדיקי  די  פון  איינער  בעפאר 
זיינע תלמידים אים געפרעגט: רבי, ביי וועלעכן צדיק זאלן מיר 
געענטפערט:  זיי  ער  האט  ה‘?  עבודת  אין  דרך  א  לערנען  גיין 
גייט‘ס נישט צו איינעם וואס וועט ענק וועלן געבן ’עצות‘ וויאזוי 
צו דינען דעם אויבערשטן, נאר ענק זאלן גיין צו איינער וואס 
וועט ענק קלאר זאגן אז עס איז נישט פארהאן קיין שום עצה 
אויף דעם, נאר צו בעהטן פונעם באשעפער ער זאל ענק חונן 

דעת זיין צו גיין אויפן ערליכן און גראדן וועג.

גרינוואלד  משה  רבי  רב  חוסטער  דער  טייטש  מעשה  די  מיט 
וועלן  מיר  וואס  נאך  נאר   - שמה“  באנו  ”עד  פסוק:  דעם 
מיר  און  ה‘“  ֶאת  ַּנֲעבֹד  ַמה  ֵנַדע  א  ”ַוֲאַנְחנּו  אז:  איינערקענען 
אין  שטייגן  צו  זיין  זוכה  מיר  וועלן  דעם,  אויף  דאווענען  וועלן 

עבודת ה‘. 
’ערוגת הבושם‘

דורך ’עשה באלהיהם‘ – איז געווען ’נתן לנו את ממונם‘
”ּוְבָכל ֱאֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני ה‘“ (יב יב) 

”של עץ נרקבת ושל מתכת נמסת ונתכת לארץ“ (רש“י)

לויט וואס רש“י זאגט ערקלערט דער פראגער רב רבי דוד 
אפענהיים דעם נוסח פון די פיוט ’דיינו‘ וואס מ‘זאגט ביי 

די הגדה של פסח: ”ועשה בהם שפטים ועשה באלהיהם... ונתן 
לנו את ממונם“; אין מסכת עבודה זרה (מא ב) זאגן די חכמים אז 
עבודה זרה וואס איז צובראכן געווארן זייענדיג ביים גוי, איז עס 
מותר בהנאה, ווייל דער גוי איז עס מבטל ביי זיך אין הארץ און 
זאגט: ’אויב זיך אליינס האט עס נישט געקענט ראטעווען, וועט 
עס דען מיר קענען ראטעווען?!‘, אבער אויב ס‘איז אנגעקומען 
גאנצערהייט צו א איד קען מען עס שוין קיינמאל נישט מבטל 

זיין, און עס בלייבט אסור.

[שפטים]  ”עשה  ווייל  נאר  פייטן:  פונעם  כוונה  די  איז  דאס 
באלהיהם“ האבן מיר זוכה געווען אז עס איז מקויים געווארן: 
”ונתן לנו את ממונם“, ווייל אויב נישט וואלטן זייערע אפגעטער 

געווען אסור בהנאה אויף אייביג.

’מאמר אברהם‘ [פיורדא תקי“ז] פר‘ מצורע

דער מקור פון די ברכה ’השכיבנו‘
ִלְנּגֹף"  ָּבֵּתיֶכם  ֶאל  ָלבֹא  ַהַּמְׁשִחית  ִיֵּתן  ְוא  ַהֶּפַתח  ַעל  ה‘  ”ּוָפַסח 

(יב כג)

אין מסכת ברכות (ד ב) זאגן די חכמים אז מ‘טאר נישט מפסיק 
זיין צווישן ’גאולה‘ און ’שמונה עשרה‘, סיי ביי שחרית און סיי 
ביי  מפסיק  מיר  זענען  וויאזוי  גמרא:  די  פרעגט  מעריב.  ביי 
די  גמרא:  די  ענטפערט  ’השכיבנו‘,  פון  ברכה  די  מיט  מעריב 

ברכה פון ’השכיבנו‘ איז ”כגאולה אריכתא דמיא“.

גערעכנט  ווערט  ’השכיבנו‘  פון  ברכה  די  פארוואס  טעם  דער 
דער  שרייבט  ישראל,  גאל  פון  ברכה  די  צו  המשך  איין  ווי 
זענען  מצרים  בכורי  די  ווען  ניסן,  ט“ו  ליל  (שם):  יונה  רבינו 
געשטארבן, האבן די אידן מורא געהאט טאמער זייערע עבירות 
וועט צוברענגען אז זיי זאלן אויך געשטראפט ווערן, האבן זיי 
זיין  מקיים  זאל  ער  אויבירשטן  צום  געשריגן  און  געדאוונט 
די  ווייל  און  שלעכטן,  אלעם  פון  אפהיטן  זיי  און  הבטחה  זיין 
אידן  די  וואס  תפילה  די  אקעגן  געווען  מתקן  מען  האט  ברכה 
האבן געדאוונט ווען זיי זענען אויסגעלייזט געווארן, ווערט עס 

גערעכנט ווי א המשך צו די ’ברכת הגאולה‘.

אבער אין ’ספר האשכול‘ (הל‘ תפילה וק“ש ט) שרייבט ער אז ממש 

דער נוסח האבן די אידן געדאוונט אין מצרים, און אזוי שטייט 
האבן  זיי  און  מצרים  פון  ארויס  זענען  אידן  די  ”ווען  דארט: 
געגעסן דעם קרבן פסח, האט השי“ת זיי באפוילן (לעיל פס‘ כב): 
אז  צוגעזאגט  זיי  האט  און  ביתו“  מפתח  איש  תצאו  לא  ”ואתם 
זייערע  צו  אריינגיין  זאל  משחית  דער  אז  לאזן  נישט  וועט  ער 
הייזער, און זיי האבן געדאוונט: ”השכיבנו ה‘ אלקינו לשלום... 
די  וואס  צאתנו...“,  ושמור  ומאחורינו  מלפנינו  שטן  והסר 

געבעהט האט זיי דעמאלטס אויסגעפעלט“.

די מצוה פון פדיון הבן – דוקא בייטאג אדער אויך ביינאכט?
”ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַוה‘ ִהָּכה ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים“ (יב כט)

אז  שיטה  זיין  צו  ראיה  א  יעב“ץ  דער  ברענגט  פסוק  דער  פון 
מען  האט  מצוה  די  ווייל  ביינאכט,  הבן‘  ’פדיון  א  מאכן  מ‘מעג 
מתקן געווען אלץ א הודאה אויף דעם וואס די אידישע בכורים 
דאך  איז  מכה  די  און  בכורות‘,  ’מכת  פון  געווארן  ניצול  זענען 

פארגעקומען ביינאכט.

ווייל  יעב“ץ,  פונעם  ראיה  די  דוחה  איז  מהרש“ם  דער  אבער 
”כאטש  שמחות‘):  ל‘מסכת  כפתיחה  (הובאו  זאגן  חז“ל  וואס  לויט 
נאך  זיך  זעהל  זייער  האט  דאך  חצות,  ביי  געווען  איז  מכה  די 
געווארפן אין זיי ביז אינדערפריה“, און אזוי ווי ביים לויבן דארף 
אזוי  אריבערגיין,  אינגאנצן  וועט  צרה  די  ווען  ביז  ווארטן  מען 
נישט  מ‘זאגט  אז  ב)  ריט  (או“ח  פסק‘נט  זקנים‘  ’עטרת  דער  ווי 
געגאנגען,  אוועק  אינגאנצן  איז  צרה  די  וואס  נאך  נאר  ’הגומל‘ 
אזוי ווי דער לשון פון די ברכה איז: ’שגמלני כל טוב‘, און ’טוב‘ 
וואס  הבן‘  ’פדיון  פון  מצוה  די  אויך  אזוי  גוט,  אינגאנצן  מיינט 
דארף  בכורות,  מכת  פון  הצלה  די  לזכר  געווען  מתקן  מ‘האט 
מען מקיים זיין בייטאג דוקא, נאך וואס די סכנה איז אינגאנצן 

אוועק פון זיי.
’מגדל עוז פ“ג אות ז‘; שו“ת מהרש“ם ח“ג סי‘ מג

’ממצרים גאלתנו ומבית עבדים פדיתנו‘
”ַוֶּתֱחַזק ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְלַמֵהר ְלַׁשְּלָחם ִמן ָהָאֶרץ“ (יב לג)

ביי די תפילה פון ’עזרת אבותינו‘ לויבן מיר: ”ממצרים גאלתנו 
ה‘ אלקינו ומבית עבדים פדיתנו“, און מ‘דארף פארשטיין דעם 

דאפלטן לשון?
ערקלערט רבי חיים בריסקער:

ווייל אין דעם ענין פון ’עבדות‘ זענען פארהאן צוויי בחינות: א. 
די פליכט פונעם קנעכט צו באדינען זיין האר וואס ער וועט פון 
אים בעהטן. ב. זיין קערפער איז משועבד צו זיין האר אויך אין 
די צייט וואס ער ארבעט נישט פאר אים, לויט דעם קען מען 
זאגן אז אויך אין די גזירה פון: ”ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם“ (בראשית טו יג) 

זענען געווען אריינגערעכנט די צוויי בחינות.
און ווייל ביי יציאת מצרים זענען מיר אויסגעלייזט געווארן פון 
די צוויי בחינות האט מען וועגן דעם מתקן געווען צו דאנקען 
מיט א דאפלטן לשון: ”ממצרים גאלתנו“ – מיט דעם וואס דו 
ד.מ.  [’גאולה‘  רשות  פרעה‘ס  פון  ארויסגעצויגן  אונז  האסט 
ארויס גיין פון איין רשות צו א צווייטע רשות אזוי ווי מיר זעהן 
ביי די ’בתי ערי חומה‘ (ויקרא כה כה-לד)], ”ומבית עבדים פדיתנו“ 
– מיט דעם וואס דו האסט אונז ארויסגענומען פון ’עבדים‘ צו 

’בני חורין‘ [’פדיון‘ מיינט טוישן די זאך, אזוי ווי הקדש וואס 
ווערט אויסגעלייזט און ווערט חולין].

הגדה של פסח וואלאז‘ין עמ‘ רכז

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

דער עונש פון דער וואס איז מזלזל אין ’אמן‘
ַעל   חֶֹׁש ִויִהי  ַהָּׁשַמִים  ַעל   ָיְד ְנֵטה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה‘  ”ַוּיֹאֶמר 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָיֵמׁש חֶֹׁש“ (י כא)

וואס  דער  אז  שטייט  א)  רפו  דף  (וילך  הקדוש  זוהר  אין 
איז מזלזל מיטן ענטפערן אמן ווערט געשטראפט מיט 
חושך און טונקלקייט, און גייט אראפ ביזן אונטערשטן 
וואוינונג אין גיהנום. און מ‘קען זאגן אז דאס איז מרומז 
אין דער פסוק: די ראשי תיבות: ”ֶאל ֹמֶׁשה ְנֵטה“ – זענען 
’אמן‘, און ”עַל“ איז בגימטריה 100 – א רמז אויף די מאה 
אויף  אמן  ענטפערן  מיטן  מזלזל  איז  וואס  דער  ברכות; 
די ברכות ווערט געשטראפט מיט ”ְוָיֵמׁש חֶֹׁש“ רחמנא 

ליצלן.

’אמונת יצחק‘ עמ‘ נד, [וראה ’אמרי נעם‘ בפרשתנו]

‡מן ענטפערט מען, ‡ון י˘ועו˙ ב‡˜ומט מען!

‡ ‡מן ‡ויף ברכ‰ ‡יז ‡ י˘וע‰‡ ‡מן ‡ויף ברכ‰ ‡יז ‡ י˘וע‰
˘ב"˜ פר˘˙ ב‡, „' ˘בט (˙„˘"ם) ‡יז „ער יומ‡ „‰ילול‡ פון „ער סב‡ ˜„י˘‡, 

רבי י˘ר‡ל ‡בוחˆיר‡, „ער 'בב‡ ס‡לי' זˆו˜"ל, וו‡ס ‰‡ט ספעˆיעל מח˘יב ‚עווען „י מˆו‰ פון ענטפערן ‡מן, 
‡ון ‡ין „עם זכו˙ ‰‡ט ער ‚עפויעלט ‡ס‡ך י˘ועו˙.

‡מ‡ל זענען ‚ע˜ומען ˆום 'בב‡ ס‡לי' ‡ פ‡ר-פ‡ל˜ וו‡ס ‡ין לויף פון ‡ס‡ך י‡רן ‰‡בן זיי נ‡כני˘ט זוכ‰ ‚עווען 
ˆו זרע ˘ל ˜יימ‡, ‡ון מיט טרערן ‰‡בן זיי ‚עבע‰טן ‡ז ער ז‡ל פויעלן פ‡ר זיי ‡ י˘וע‰. „ער 'בב‡' ס‡לי' ‰‡ט 

‚ענומען זיין טלי˙ ‡ון זיך ‡רומ‚ענומען מיט „עם, ‡ון ‰‡ט ‚עז‡‚ט „י ברכ‰ מיט כוונ‰, ‡ון ‰‡ט 
‡ויך ‚עווינ˜ען פ‡ר „י ˆו‰ער‰ער זיי ז‡לן ענטפערן ‡מן מיט כוונ‰. נ‡כ„עם, ‰‡ט „ער ˆ„י˜ 
זיך ‡נ‚ערופן, ‡יך בין זיכער ‡ז ‡ין „עם זכו˙ פון „י '‡מן' וו‡ס מ'‰‡ט ‚עז‡‚ט מיט ‡ז‡ ‚רויסע 
זיי  זענען  נ‡כ„עם  ˆייט  ˜ורˆע   ‡ ‡זוי,  ט‡˜ע  ‡ון  י˘וע‰.   ‡ ˆו  זיין  זוכ‰  ענ˜  וועלן  כוונ‰, 

'‰סב‡ ˜„י˘‡' ח"‡ עמ' רכט‚ע‰‡לפן ‚עוו‡רן.
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זענען  בלעטער  היסטאריע  די  צווישן 
אויסגעקריצט מיט גאלדענע אותיות די פעסטע 
חתם  הייליגער  דער  פון  קאמף  שטארקע  און 
רעפארמער  די  און  משכילים  די  אקעגן  סופר 
אונגארישע  די  פירן  אראפ  געוואלט  האבן  וואס 
אידנטום פונעם ערליכן וועג, א קאמף וואס האט 
צוגעברענגט אין ענדע אז די ערליכע אידן האבן 
קהילות  אויסגעמישטע  די  פון  אפגעטיילט  זיך 
קהילות  עקסטערע  אויפגעשטעלט  האבן  און 
פאר די יראי ה‘ וחושבי שמו, פון דעם האט זיך 
אין די שפעטערדיגע יארן אויפגעבויעט די שיינע 
אונגארישע אידנטום וואס גיט נאך ארויס שיינע 

פרוכט ביזן היינטיגן טאג.
איינגעזעהן  אסאך  שוין  האבן  תקופה  יענע  אין 
צווישן  געמאכט  חרוב  האט  השכלה  די  וואס 
זיי  פון  אסאך  און  דייטשלאנד  אין  אידן  די 
נעבעך  זענען  זיי  ביז  געגלישט  נעבעך  האבן 
ווען  אבער  וועג.  אידישן  פונעם  אראפ  אינגאנצן 
אונגארין,  ביז  צושפרייט  זיך  האט  פראבלעם  די 
הארבקייט  די  פארשטאנען  ווייניג  נאר  האבן 
נישט  זיי  האבן  אנהויב  אין  ווייל  דעם,  פון 
אביסל  נאר  ענדערונגען,  גרויסע  מאכן  געוואלט 
געווען  איז  וואס  מנהגים  אלטע  די  פארבעסערן 

אנגענומען פון דורי דורות.
בליק  ווייטע  זיין  מיט  האט  סופר  חתם  דער 
וועט  ער  אויב  געשעהן  גייט  עס  וואס  געזעהן 
נישט באלד טוהן דאס ריכטיגע שריט, און האט 
מלחמה  שארפע  א  מיט  ארויסגיין  באשלאסן 
אויסגעשריגן:  האט  און  מתחדשים,  די  אקעגן 
זיינע  מיט  צוזאמען  התורה!‘.  מן  אסור   – ’חדש 
זיין  מיט  געארבעט  ער  האט  תלמידים  גרויסע 
גאנצן כח זיך צו דערווייטערן פון די מתחדשים 
און פון די וואס גייען אין זייערע וועגן, און אין די 
זעלבע צייט צו מחזק זיין און פארפעסטיגן די כח 

פון די ערליכע אידן.
די  און  משכילים  די  ווען  צייט,  שטיק  א  נאך 
זייער  זיין  מחזק  געוואלט  האבן  רעפארמער 
קהילות,  די  און  שוהלן  די  אויף  אויבערהאנט 
צו  נאר  וועג  אנדערע  קיין  געווען  נישט  איז 
הייסן – מ‘זאל זיך אפטיילן! אין יעדע שטאט און 
אפגעטיילט  אידן  ערליכע  די  זיך  האבן  שטעטל 
אליינס  און  קהילות  פארגעשריטענע  די  פון 

אויפגעשטעלט עקסטערע קהילות.
פונעם  באפעל  די  ארויס  איז  תרכ“ז  יאר  אין 
פאר  רעכטן  גלייכע  געבן  צו  קייסער  אונגארישן 
שטארק  האט  באפעל  די  אונגארין.  אין  אידן  די 
מיט  וואס  רעפארמער  די  געשטעלט  צופרידן 
דעם האבן זיי געוואלט אויסנוצן זייער מערהייט 
כדי  רעגירונג  די  מיט  פארבינדונגען  זייערע  און 
זיי  האבן  דעם  צוליב  און  געוועלטיגן.  ווייטער 
וואו  ’קאנגרעס‘  אידישן  א  אויף  אויסגערופן 
אידישע  דאס  וויאזוי  באשליסן  מען  וועט  דארט 

לעבן אין אונגארין זאל זיך פירן.
הקהילות  מנהיגי  ערליכע  די  ישראל,  גדולי  די 
וואס האבן זייער געציטערט פון דעם מסוכנ‘דיגן 
קריטיש  א  אויף  צוזאמגענומען  זיך  האבן  וועג, 
מען  האט  דארט  וואו  צוזאמקום  וויכטיגע 
באשלאסן צו שיקן א ספעציעלע דעליגאציע פון 
פראנץ  קייסער  באקאנטן  דעם  צו  ישראל  גדולי 
איינערקענען  זאל  ער  ערשטער,  דער  יאזשעף 
טייל  עקסטערע  א  אלץ  קהילות  ערליכע  די  אין 
יעדע  וואס  אידנטום,  אונגארישן  גאנצע  די  פון 
די  אין  ווערן  אנגענומען  וועט  וואס  באשלוס 

קאנגרעס וועלן זיי נישט מוזן איינהאלטן.
זייער  אז  נס  גרויסע  א  אויסגעפעלט  האט  עס 
הויפט  די  ווייל  ווערן,  אנגענומען  זאל  פארלאנג 
פארבינדונגען  אסאך  געהאט  האבן  משכילים 
אין די אונגארישע רעגירונג. דאך האבן די גדולי 
הימל,  אין  טאטן  אויפן  פארלאזט  זיך  ישראל 
וועלן  ווערטער  זייערע  אז  געהאפט  האבן  און 

אנגענומען ווערן ביים קייסער.
אין  געווארן  פארגאסן  זענען  טרערן  אסאך 
די  דורך  און  ישראל  גדולי  די  דורך  טעג  יענע 
האבן  וואס  אידן  אונגארישע  ערליכע  אלע 
דעלעגאציע  די  אז  געדאוונט  שטארק  זייער 
געדארפט  האט  קאנגרעס  די  אויפטוהן.  זאל 
האבן  זיי  און  צייט,  נאנטע  די  אין  פארקומען 
געוואוסט אז נאך ווען עס וועט שוין אנגענומען 
ווערן דארטן געוויסע זאכן אקעגן די תורה, וועט 

שוין זיין זייער שווער צו מבטל זיין.

קייסער  מיטן  באגעגעניש  די  בעפאר  נאכט  די 
דעלעגאציע  די  פון  מיטגלידער  די  האבן 
גענעכטיגט אין א אכסניא אין די הויפט שטאט. 
איינער  אויפגעוועקט  זיך  האט  נאכט  אינמיטן 
האט  און  שלאף  זיין  פון  דעלעגאציע  די  פון 
חלום  זיין  אין  אז  חברים,  זיינע  פאר  דערציילט 
אים  זאגט  סופר  חתם  דער  ווי  געזעהן  ער  האט 
גוט  האבן  ”ענק  פנים:  שטראלנדיגן  א  מיט 
וועלן  ענק  און  קייסער  צום  גייט‘ס  געדאוונט, 

מצליח זיין“.

אז  וויסנדיג  און  תפילה  פון  כח  די  אין  גלייבנדיג 
די  איז  מקיים‘,  הוא  ברוך  והקדוש  גוזר  ’צדיק 
א  מיט  צופריה  געגאנגען  ארויס  דעלעגאציע 
רואיגע הארץ ווען זיי זענען זיכער אין די הצלחה 
פון זייער שליחות. און טאקע אזוי, אנקומענדיג 
טירן  די  זענען  קעניג  פונעם  פאלאץ  אינעם 
זיי  האט  קיינער  און  זיי  פאר  געווארן  געעפענט 

נישט אפגעשטעלט.

שפאצירט  קייסער  דער  האט  צייט  יענע  אין 
איז  ער  ווען  פאלאץ  פונעם  גארטן  דעם  אין 
ער  ווען  קליידער,  שטוב  מיט  אנגעטוהן  נאר 
מיטגלידער  די  פון  פנים  הדרת  די  געזעהן  האט 
מיט  אנגערופן  זיך  ער  האט  דעלעגאציע  די  פון 
געקומען  מיר  זענען  ’מלאכים  באגייסטערונג: 
באזוכן!‘ און האט זיי שנעל אריינגענומען צו זיין 

קעניגליכן צימער.

אנקומענדיג צו זיין צימער האבן די רבנים אראפ 
און  המלכות,  כבוד  צוליב  הוטן  זייערע  גענומען 
קייסער  צום  צוגעגאנגען  איז  אסאד  יהודה  רבי 
צוריק  זאל  ער  ערלויבעניש  זיין  געבעהטן  און 
ברכה  די  אים  פאר  זאגן  צו  הוט  זיין  אנטוהן 
דער  ווען  ודם‘.  לבשר  מכבודו  שחלק  ’ברוך 
קייסער האט געהערט זיין בקשה, האט ער אויך 
ווארטן  זאלן  זיי  רבנים  די  פון  רשות  געבעהטן 
איין מינוט, ער איז אריין אין זיין פאלאץ און האט 
זיך אנגעטוהן אויפן קאפ דעם קעניגליכן קרוין. 
רבי יהודה אסאד און די אנדערע מיטגלידער פון 
די דעלעגאציע האבן אינאיינעם געזאגט די ברכה 
’שחלק מכבודו‘, און אין די אויגן פונעם קייסער 

האבן זיך באוויזן טרערן.

ברכה  די  זאגן  צו  געענדיגט  האבן  זיי  וואס  נאך 
האט דער קייסער זיי געפרעגט וואס איז ענקער 
ווילן. איינער פון די דעלעגאציע וואס פון פריער 
רעדן  וועט  ער  אז  אפגעשמועסט  געווען  איז 
בשליחות פון זיי אלע, האט געוואלט אנהייבן צו 
רעדן, אבער פון גרויס התרגשות האט ער נישט 

געקענט ארויסזאגן איין ווארט.

און  געדולד,  מיט  געווארט  האט  קייסער  דער 
נישט  קען  רב  יענער  אז  געזעהן  האט  ער  ווען 
’שרייב‘טס  געזאגט:  ער  האט  מויל,  זיין  עפענען 
אז  צו  ענק  זאג  איך  און  פארלאנג,  ענקער  אויף 

איך וועל עס באלד באשטעטיגן‘.

און  אראפגעזעצט  באלד  זיך  האבן  רבנים  די 
די  געבן  זיי  זאל  ער  געבעהט,  זייער  אפגעשריבן 
קהילות.  אייגענע  אויפשטעלן  קענען  צו  רעכט 
עס  צעטל,  די  גענומען  האט  קייסער  דער 
טאש  זיין  אין  אריינגעלייגט  און  איינגעקניישט 
אן ער זאל עס ליינען. אין יענע צייטן איז געווען 
קייסער  פונעם  אויפפירונג  אזא  אז  באקאנט 
אנגענומען.  באלד  ווערט  געבעהט  די  אז  מיינט 
זיך  מען  האט  טעג  עטליכע  נאך  וואס  אזאך 

איבערגעצייגט אז עס איז ריכטיג.

קייסער  דער  איז  געזעגנט  זיך  האבן  זיי  בעפאר 
זיין  וואס  אסאד  יהודה  רבי  צו  צוגעגאנגען 
און  אלוקים  מלאך  א  ווי  געווען  אין  געשטאלט 
אז  וואונטשן  אים  זאל  ער  געבעהטן  אים  האט 
קעניגרייך,  זיין  אויף  זיין  ימים  מאריך  זאל  ער 
אנגעוואונטשן  ווארעם  אים  האט  יהודה  רבי 
דעלעגאציע  די  פון  מיטגלידער  אנדערע  די  און 
האבן געענטפערט אמן אויף זיין ברכה, און דער 
גוט-הארציגער קייסער האט טאקע זוכה געווען 
טיפן  א  אין  זייענדיג  אויך  און  ימים  אריכות  צו 
קעניגליכן  זיין  אויף  געזיצן  נאך  ער  איז  עלטער 

שטול.

’שאל אביך ויגדך‘ ח“א עמ‘ פה

דער חתם סופר אנטפעלקט זיך אין חלום

ודברת בם – ולא בדברים בטלים
(יומא  חכמים  די  דרש'ענען  פסוק  דעם  אויף 
יט ב): "'ודברת בם' – בם יש לך רשות לדבר, 
לערנען  אין  נאר  אחרים",  בדברים  ולא 
זאכן,  אנדערע  אין  נישט  און  רעדן,  מעגסטו 
און שפעטער אין גמרא טרעפן מיר אז רבא 
דרש'נט: "דער וואס שמועסט א שיחת חולין 
שטייט  עס  ווייל  עשה,  א  אויף  עובר  איז   –
ודברת בם – לערנט מען פון דעם ארויס, בם 

ולא בדברים אחרים".
די  לערנען  מיר  קענען  גמרא  די  פון 
דברים  שמועסן  פון  הארבקייט  געוואלדיגע 
בטלים, אזוי ווייט אז די תורה האט געשריבן 
אסאך  אזוי,  טאקע  און  'עשה',  א  דעם  אויף 
פון די פוסקים האבן דן געווען אין די גדר און 
ארטיקל  דעם  אין  איסור.  די  פון  זמן  די  אין 
פון  הארבקייט  די  אין  זיין  עוסק  מיר  וועלן 
דעם אזוי ווי די קדמונים און די בעלי המוסר 

האבן מאריך געווען אין דעם ענין.
הרה"ק  טייטש  גמרא  אויבנדערמאנטע  די 
די  אז  זיע"א,  דינוב  פון  אלימלך  צבי  רבי 
וואס  דעם  פון  גע'דרש'נט  עס  האבן  חכמים 
אות  א  מיט  אן  זיך  הייבט  שבכתב  תורה  די 
ב' – 'בראשית', און די תורה שבעל פה הייבט 
פון  קורין',  'מאימתי  מ' –  אות  א  מיט  אן  זיך 
דא זעהן מיר אז אלעס וואס מיר רעדן דארף 
זיין נאר אין תורה שבכתב און אין תורה בעל 
פה, און נישט אין זאכן וואס האבן נישט קיין 
אין  ער  ברענגט  נאך  תורה.  צו  פארבינדונג 
תורה  די  אז  רשומות'  'דורשי  פון  נאמען  די 
שבעל פה הייבט זיך אן מיט א מ' פתוחה (א 
סתומה  מ'  א  מיט  זיך  ענדיגט  און  מ')  אפענע 
(א ענדע מ' וואס איז פארמאכט), מרמז זיין אז די 
מויל דארף מען עפענען ביים אנהייב לערנען 
און עס באלד פארמאכן, און זיך נישט באנוצן 

צו דברים בטלים ('מגיד תעלומה' ברכות ב א).
הגאון  ישראל'  'אור  פון  ישיבה  ראש  דער 
נישט  ערקלערט,  זצ"ל  ניימאן  יעקב  רבי 
אומזינסט האט די תורה אנגעכאפט די איסור 
'בם'   – אומוועג  א  אויף  בטלים  דברים  פון 
ולא..., און נישט געשריבן קלאר: 'אל תדבר 
בדברים בטלים', ווייל דער אויבישטער קען 
מורה  זיך  וועט  ער  אז  מענטשן  פון  טבע  די 
רעדט  ער  וואס  דאס  אז  זאגן  און  זיין  היתר 
אין נישט אין די כלל פון 'דברים בטלים' נאר 
וועגן  זאכן...  געוואלדיגע  און  וויכטיגע  גאר 
 – בם'  'ודברת  געשריבן  תורה  די  האט  דעם 
('הסכת  אליין  תורה  דברי  נאר  רעדן  זאלסט 

ושמע' עמ' צב).

די הארבקייט פון דער וואס שטעלט 
זיך אוועק רעדן דברים בטלים

(שער  שרייבט  חכמה‘  ’ראשית  בעל  דער 
קובע  זיך  איז  וואס  דער  ו):  אות  פי“ב  הקדושה 
א  אנגערופן  ווערט  בטלים  דברים  רעדן  צו 
המלך  דוד  אן  ווארנט  דעם  אויף  און  ’לץ‘, 
ישב“,  לא  לצים  ”ובמושב  א):  א  (תהלים  ע“ה 
און  תורה  לערנען  צייט  די  אין  קען  ער  ווייל 
ער לערנט נישט; טראכט אליין, איינער וואס 
גאלדענע  דיר  פאר  צייל  ’גיי  אים  מ‘זאגט 
רענדליך איין שעה, און וואס דו וועסט ציילן 
פון  זיך אויס  לאכט  ער  און  זיין דיינס‘,  וועט 
ליצנות  גרעסערע  א  פארהאן  דען  איז  דעם, 
פון  בטל  איז  וואס  דער  אויך  אזוי  דעם?  פון 
דברי תורה, נאך וואס ער ווייסט דעם גרויסן 

שכר, איז טאקע א לץ!
שרייבט:  און  חכמה‘  ’ראשית  דער  צו  לייגט 
זייער  דארפן  תורה  לומדי  די  בפרט  ”און 
עס  ווייל  בטלים,  דברים  פון  געבן  אכטונג 
שטייט אין מדרש (שהש“ר א ב) ...אזוי ווי דער 
גלאז  פולע  א  האנט  אין  האלסט  דו  אויל, 
איין  דעם  אין  אריין  פאלט  עס  ווען  אויל, 
טראפ וואסער – גייט ארויס אקעגן דעם איין 
טראפ אויל, דאס זעלבע איז ביי תורה, גייט 
גייט  תורה–  דבר  איין  הארץ  דיין  אין  אריין 
ארויס אקעגן דעם איין זאך פון ליצנות, איז 
 – ליצנות  פון  זאך  איין  הארץ  דיין  אין  אריין 

איז ארויס אקעגן דעם איין זאך פון תורה“.
גמרא  די  וואס  מעשה  די  ידוע  איז  עס  און 
ברענגט אין מס‘ מנחות (צט ב) אויף בן דמא 
ישמעאל  רבי  פון  זוהן  א  שוועסטער‘ס  א   –
ישמעאל:  רבי  פון  געפרעגט  האט  וואס   –
געלערנט  שוין  האט  וואס  מיר  ווי  ”איינער 
כל התורה כולה, מעג לערנען חכמת יונית?“, 
עס  געענטפערט  אים  ישמעאל  רבי  האט 

ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ָימּוׁש  ”‘א  ח):  א  (יהושע  שטייט 
ַהֶּזה ִמִּפי ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה‘ – גיי טרעפ 
א שעה וואס איז נישט טאג און נישט נאכט 
און דעמאלטס לערן די חכמת יונית“. פרעגט 
אים  ער  האט  פארוואס  חיים‘:  ’חפץ  דער 
נישט געענטפערט קלאר: ”אז ס‘איז אסור!“?
האט ער עס ערקלערט מיט א משל, איינער 
זיך  און  שניידער  א  ביי  געארבעט  האט 
אויסגעלערנט פון אים די פאך, ווען ער האט 
ארבעטן,  אליין  שוין  קען  ער  אז  געפיהלט 
האט ער אנגענומען קליידער צו פאררעכטן, 
און מיט זיין גרויס חוצפה האט ער זיך אוועק 
געזעצט נעבן די ניי-מאשין פונעם שניידער 
די  נייען  צו  אנגעהויבן  ער  האט  דארט  און 
קליידער וואס ער האט באקומען. ווען דער 
אים  ער  האט  געזעהן  עס  האט  שניידער 
’איך קען דיר נישט  אנגעשריגן און געזאגט: 
זאגן דו זאלסט נישט ארבעטן די זעלבע פאך 
די  אין  ארבעטן  יא  ווילסט  דו  אויב  מיר,  ווי 
פאך – טוה עס ביי דיין ניי-מאשין, אויף דיין 

טיש און מיט דיין שערל...‘.
און דאס האט געזאגט רבי ישמעאל פאר זיין 
געשריבן  האט  אויבישטער  דער  פלומעניק: 
בדברים  ולא   – בם“  ”ודברת  תורה:  זיין  אין 
בטלים; דו ווילסט זיך באנוצן מיט דעם כח 
נייע  א  אליין  טוה  רצון –  זיין  אקעגן  הדיבור 
נאכט“  נישט  און  טאג  נישט  איז  צייט ”וואס 
דברים  רעדן  קענען  וועסטו  דעמאלטס  און 
אויבערשטנ‘ס  אויפן  נישט  אבער  בטלים, 
טיש! (פון א עדות פון זיין תלמיד הגר“י ניימאן, ’דרכי 

מוסר‘ עמ‘ שסו).

א פגם אין השי“ת נאמען
ארם  חכמי  גדולי  די  פון  שׁרֶם  מהרי“ץ  דער 
צובא שרייבט אין זיין ספר ’ליקוטים מפרדס‘ 
דברים  רעדט  וואס  דער  בטלים):  דברים  (ערך 
בטלים טוהט א פגם אין השי“ת‘ס נאמען, און 
ווארט  די  פן  גימטריה  די  דעם,  אויף  רמז  א 
’בטלים‘ איז צ“א, אזוי ווי די גימטריה פון די 

צוויי שמות הוי“ה און אדנ“י.
אין  מיר  טרעפן  ווערטער  שארפע  זייער 
(ישעיה  שטייט  עס  פי“ג):  בא  (שמו“ר  מדרש 
שטייט  עס  און  ִייָגע“,  ְוא  ִייַעף  ”א  כח):  מ 
זאגט  ְּבִדְבֵריֶכם“;  ה‘  ”הֹוַגְעֶּתם  יז):  ב  (מלאכי 
איז  בריאה  גאנצע  די  אויבישטער:  דער 
נישט קיין פלאגעניש פאר מיר, וואס איז יא 
דברים  רעדט  וואס  דער  פלאג?  א  מיר  פאר 

בטלים!
(ערך  יועץ‘  ’פלא  דער  דעם  אויף  שרייבט 
די  אין  גלייבט  וואס  איד  ”דער  שיחה): 
ס‘איז  אז  הקדושים  חז“ל  די  פון  ווערטער 
אמת, זאל ער אפשרייבן די ווערטער און עס 
זאל  דעם  אין  און  זיך,  מיט  טראגן  שטענדיג 
ער  וועט  אפשר  טאג,  יעדן  פלייסיגן  זיך  ער 
זיך קענען איינהאלטן און אביסל אפהיטן זיין 
מויל ביז ער וועט אינגאנצן קונה זיין די מידה 
אויף  גדר  א  טוהן  זאל  ער  און  שתיקה.  פון 
דעם, ער זאל נישט זיין צוזאמען מיט די עמי 
הארצים און די יושבי קרנות, נאר ער זאל זיין 
ד‘  יראי  די  מיט  באהעפטן  זיך  אדער  אליינס 
זייער  אויף  אכטונג  געבן  וואס  שמו  וחושבי 
זיי  און  השי“ת  פון  כבוד  דעם  אויף  און  נפש 

רעדן נאר גוט‘ס - מה טוב חלקם“.
א סגולה אויף אריכות ימים

ברענגט  (שם)  מפרדס‘  ’ליקוטים  ספר  אין 
דער  פון  נאמען  אין  באקאנט  איז  וואס  ער 
באקומט  מענטש  יעדער  אז  הקדוש  האר“י 
קען  ער  וואס  ווערטער  פון  צאל  געוויסע  א 
רעדן אין לויף פון זיין גאנצע לעבן, און ווען 
מ‘האט  וואס  צאל  די  רעדן  צו  ענדיגט  ער 
פון  נסתלק  ער  ווערט   – באשטימט  אים 
משנה  די  ער  טייטש  דעם  מיט  וועלט.  דער 
טוב  לגוף  מצאתי  ”לא  מי“ז):  (פ“א  אבות  אין 
אלא שתיקה“ – די בעסטע עצה אויף אריכות 
ימים איז דאס שווייגן. אויך טייטש ער דעם 
ׁשֵֹמר  ּוְלׁשֹונֹו  ִּפיו  ”ׁשֵֹמר  כג):  כא  (משלי  פסוק 
מויל  זיין  היט  וואס  דער   – ַנְפׁשֹו“  ִמָּצרֹות 
נישט צו רעדן דברים בטלים, איז זוכה אז ער 
היט זיך פון צרות, אז ער וועט חלילה נישט 

שטארבן אין א פריה צייט.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
קריאת שמע – די ערשטע קאפיטל ’ואהבת‘ (ה)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

א סופר תם
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