
פרשת בהר

בס"ד

די ערד רוהט ’לשם ה‘‘
”ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה‘“ (כה ב)

בראשית“  בשבת  שנאמר  כשם  ה‘,  לשם   – לה‘‘  ”‘שבת 
(רש“י)

אזוי  און  פארשטיין,  מען  דארף  רש“י  פון  ווערטער  די 
האט ערקלערט רבי נתן געשטעטנער:

דער אבודרהם (שחרית של שבת) איז מסביר דעם נוסח וואס 
ואומר  משבח  השביעי  ”ויום  דאווענען:  ביים  מ‘זאגט 
מזמור שיר ליום השבת“ – די ”שבת בראשית“ אליין האט 
געלויבט און געזאגט: ’מזמור שיר ליום השבת‘, און דוד 

המלך ברוח קדשו האט עס אריינגעלייגט אין תהלים.
ווערטער  די  אין  רמז  בדרך  זאגן  מען  קען  דעם,  לויט 
פון רש“י: זאלסט נישט פרעגן וויאזוי קען א דומם – די 
’הארץ‘ האבן דעת צו רועהן ’לשם ה‘‘? ווייל מיר טרעפן 
האט  אליין  שבת  די  אז  בראשית“  ”שבת  ביי  אזוי  שוין 
פארשטאנד צו לויבן דעם באשעפער, אזוי אויך האט די 

ערד פארשטאנד צו רועהן לשם ה‘.
’להורות נתן‘

א תפילת רבים – איז א נחמה
ּוְקָראֶתם  ַאְרְצֶכם...  ְּבָכל  ׁשֹוָפר  ַּתֲעִבירּו  ַהִּכֻּפִרים  ”ְּביֹום 

ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יְֹׁשֶביָה" (כה ט-י)
די  פון  אנהויב  אין  שופר  מ‘בלאזט  פארוואס  טעם  דער 
יאר פון יובל שרייבט דער ’ספר החינוך‘ (שלא): נאך אסאך 
יארן וואס דער האר האט זיך צוגעוואוינט אז דער קענכט 
באדינט אים, איז אים זייער שווער אים באפרייען ווען עס 
קומט יובל. די שופר וואס ווערט געהערט אין די גאסן 
זייערע  באפרייען  זאלן  זיי  אלעמען  פאר  דערמאנט  און 
קנעכט, דערמאנט פאר דעם האר אז דאס איז נישט זיין 
איז  עס  און  רבים‘,  ’צרת  א  איז  עס  נאר  צרה  פריוואטע 

באקאנט דעם מאמר החכם: ”צער רבים - נחמה“.
שפריכווארט  אויבנדערמאנטן  דעם  צו  מקור  א  ווי 
ב  (דב“ר  המדרש  לשון  דעם  גינזבורג  שמאי  רבי  ברענגט 
שאינה  צרה  וכל  צרה,   – יחיד  של  שהוא  צרה  ”כל  כב): 
של יחיד - אינה צרה“, און אין פירוש מהרז“ו ערקלערט 
זיי  און  צער  געוויסע  א  האבן  זיי  ווען  רבים  די  ווייל  ער, 
זייער  אז  פארזיכערט  זיי  זענען  דעם,  אויף  דאווענען 
און  רבים‘  ’תפילת  א  ווי  ווערן  אנגענומען  וועט  תפילה 

דורך דעם וועלן זיי געהאלפן ווערן פון זייער צרה.
’אמרי שמאי‘

”ותמהר ותחיש לגאלנו“
”ְוִכי ָימּו ָאִחי ּוָמָטה ָידֹו ִעָּמ ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו“ (כה לה)

אלא  להקימו,  קשה  ויהיה  ויפול  שירד  תניחהו  ”אל 
חזקהו משעת מוטת היד“ (רש“י)

אייבשיץ  שלמה  דוד  רבי  ערקלערט  רש“י  די  לויט 
”גדולה  א):  י  (ב“ב  גמרא  די  שרד‘  ’לבושי  בעל  דער 

צדקה שמקרבת את הגאולה“; אזוי ווי מיר איילן זיך צו 
אזוי  אינגאנצן,  פאלט  ער  בעפאר  ארימאן  דעם  העלפן 
וועלן  מיר  בעפאר  העלפן  אונז  אויבישטער  דער  וועט 
אינגאנצן צוזאם פאלן אונטער דעם שווערן גלות. אויף 
דעם בעהטן מיר יו“ט סוכות: ”הרחמן הוא יקים לנו את 
סוכת דוד הנופלת“ – ווען עס איז נאך ’נופלת‘, און נישט 

ווען עס שוין אינגאנצן צוזאם געפאלן.
’ערבי נחל‘

א שעבוד פון הכרת הטוב
”ַעד ְׁשַנת ַהֹּיֵבל ַיֲעבֹד ִעָּמ; ...ְוֶאל ֲאֻחַּזת ֲאבָֹתיו ָיׁשּוב“ (כה 

מ-מא)

”‘ואל אחוזת אבותיו‘ – אל כבוד אבותיו“ (רש“י)
אנהויב די הגדה של פסח זאגן מיר מיט עקסטאז: ”ואילו 
לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי 
אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים“. 
פרעגט רבי אליעזר אשכנזי: פון ווי ווייסן מיר מיט אזא 
נישט  קיינמאל  אונז  וואלטן  מצריים  די  אז  זיכערקייט 
באפרייט? נאר די כוונה איז אזוי: ווען דער אויבישטער 
מצריים  די  אויב  אויך  ארויסגענומען,  נישט  אונז  וואלט 
מיר  וואלטן  ווילן,  אייגענעם  זייער  פון  אונז  באפרייען 
מיט   – במצרים‘  לפרעה  היינו  ’משועבדים  אייביג  אויף 
דעם וואס מיר וואלטן זיי געדארפט מכיר טובה זיין אויף 

דעם, און דאס איז נישט קיין ריכטיגע חירות.
שאול  יוסף  רבי  רב  לעמבערגער  דער  טייטש  דעם  מיט 

נאטאנזאהן די ווערטער פון רש“י:
ווייל דער קנעכט ווערט באפרייט אין יובל אקעגן דעם 

”אל  גיין  צוריק  ממילא  ער  וועט  האר,  דער  פון  ווילן 
כבוד אבותיו“, ווייל ער וועט אויך זיין באפרייט פון דער 

שעבוד פון ’הכרת הטוב‘ צו זיין האר.
’מעשי ה‘‘ - מעשי מצרים פירוש ההגדה; ’דברי שאול‘

די ברכה אויף די מצוה פון ”לעולם בהם תעבודו“
ְלֹעָלם  ֲאֻחָּזה  ָלֶרֶׁשת  ַאֲחֵריֶכם  ִלְבֵניֶכם  אָֹתם  ”ְוִהְתַנַחְלֶּתם 

ָּבֶהם ַּתֲעבֹדּו“ (כה מו)

ווערט  ברכות‘  מאה  ’סדר  ספר  פריערדיגן  דעם  אין 
געברענגט א ספעציעלע נוסח פון א ברכה פאר איינעם 
וואס קויפט א עבד כנעני און ווערט מחוייב מיט די מצוה 

פון ”ְלֹעָלם ָּבֶהם ַּתֲעבֹדו“:

במעשיו  לשמוח  הזה,  אדון-העבד  וזכור  רחם  ”רחום, 
אתם  ’והתנחלתם  ככתוב:  אחריו  ובבניו  בו  ולהשתעבד 
לבניכם אחריכם לרשת אחזה לעלם בהם תעבדו‘, ברוך 

אתה ה‘ הטוב והמטיב“.
’סדר מאה ברכות‘ [אמשטרדם תמ“ז] עמ‘ קפד

’גאל ישראל‘ איז ווי א חלק פון ’שמונה עשרה‘
”ְּכִפי ָׁשָניו ָיִׁשיב ֶאת ְּגֻאָּלתֹו“ (כה נב)

ניינצן  די  אז  שרייבט  הטורים  בעל  דער  יעקב  רבינו 
לשונות פון ’גאולה‘ וואס זענען אין אונזער פרשה, זענען 
דאס  און  עשרה,  שמונה  די  פון  ברכות  ניינצן  די  אקעגן 
וואס די תורה האט עס מרמז געווען אין די ווארט ’גאל‘ 
[’גאל  גאולה  זיין  מסמיך  צו  חוב  דעם  אויף  רמז  א  איז 

ישראל‘] לתפילה (ברכות ט ב).

די  ווי  איבעראל  אז  דעם  אויף  מעיר  איז  האדר“ת  דער 
די  אויף  פסוקים  די  פון  רמז  א  געטראפן  האבן  חכמים 
אכצן  די  אויף  נאר  באצויגן  זיך  זיי  האבן  עשרה,  שמונה 
ברכות וואס די אנשי כנסת הגדולה האבן מתקן געווען, 
און מען טרעפט נישט אז זיי האבן זיך באצויגן אויך צו 
עס  האט  הקטן  שמואל  וואס  ’ולמלשינים‘  פון  ברכה  די 

מתקן געווען אסאך יארן שפעטער (שם כח ב)?

יצחק  צבי  רבי  ענטפערט  תירוץ  וואונדערליכער  א 
די  אין  החסידית‘  ’הקריה  פון  רב  דער  אבראמאוויטש 

שטאט חצור וואס איז אין גליל:

פון  ברכה  די  רעכנען  צו  נישט  מיינט  הטורים  בעל  דער 
’ולמלשינים‘ אין די ניינצן ברכות, נאר אנשטאט דעם די 
ברכה ’גאל ישראל‘, און פון דעם לערנט ער אויך ארויס 
דעם  פון  און  לתפילה;  גאולה  זיין  מסמיך  צו  חוב  דעם 
די  מיט  צוזאמען  ישראל‘  ’גאל  ברכה  די  מ‘רעכנט  וואס 
אכצן ברכות, לערנען מיר אז מ‘דארף עס זאגן צוזאמען, 

כאילו עס וואלט געווען ניינצן ברכות אין איין קייט. 
’עטרות אד“ר‘; ’טעם הצבי‘

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם
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א ’אוצר‘ פון ’אמן‘
”ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה“ (כה יט)

איז   – ִּפְרָיּה“  ָהָאֶרץ  ”ְוָנְתָנה  תיבות:  ראשי  די 
בגימטריה ’אמן‘, און די מילוי פון די ווארט ’אמן‘ 
(אל“ף מ“ם נו“ן) – איז בגימטריה ’אוצר‘; פון דא זעהן 

מיר אז דער וואס איז מקפיד צו ענטפערן אמן איז 
זוכה עס זאל זיין א ברכה אין שטוב און ער זאל 
מצליח זיין אין זיין פרנסה און אין זיינע פארמעגן, 
אזוי ווי דער של“ה הק‘ שרייבט (מס‘ תמיד אות פ) אז 
”פותח  אמן  ענטפערן  צו  מקפיד  איז  וואס  דער 

המקור העליון – מקור מים חיים“.
’אהבת ישראל‘; ’אות לפי‘ עמ‘ קעח

רזי אמונים 
ר
ט
דוד 

רזים
פון ’אמן וצר‘

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

אין דעם הייליגן טאג ל"ג בעומר איז דער יארצייט פון 
הגאון הקדוש, פוסק הדורות, רבי משה איסרליש – דער רמ"א זיע"א 

וואס פסק'נט אין זיינע הגהות אויפן שולחן ערוך (או"ח קכד ז):

” ער זאל אויסלערנען זיינע קליינע קינדער זיי 
זאלן ענטפערן אמן, ווייל פון ווען א קליין קינד 

ענטפערט אמן האט ער שוין א חלק אין עולם הבא“
אריאערפירן די אמן פון דור צו דור.
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רוחניות'דיגע  געוואלדיגע  די  איבער  ערציילונג  די 
"שטייגן" פון דעם גרויסן גאון רבי משה מרדכי חדש זצ"ל 
וויאזוי  הארציג,  און  רירנד  איז  אלחנן'  'אור  ישיבת  ראש 
איין תפילה קען טוישן דאס לעבן פון א מענטש און אים 

הייבן עטליכע טפחים העכער פון די ערד.
אזרחי  רעביצין  די  שוועסטער,  זיין  דערציילט  אזוי  אט 
ברוך  רבי  הגאון  ישיבה  ראש  פונעם  חבר  אשת  תחי‘, 

מרדכי שליט“א:
פאר  האט  נאכט  אינמיטן  יארן,  קינדערישע  זיינע  אין 
ווייטאגן,  בויך  שטארקע  אנגעכאפט  זצ“ל  ברודער  מיין 
ער האט זיך געווארפן און געשריגן פון ווייטאגן, און זיין 
איז  צושטאנד  זיין  אז  דערציילט  האבן  געזוכט  בלאסן 
די  האבן  צייטן  יענע  איז  אבער  ארדענונג,  אין  אזוי  נישט 
דערשראקענע עלטערן נישט געקענט טרעפן א דאקטער 
גרינגערהייט, און ווען זיי האבן שוין ענליך פארשאפט א 
דאקטער, האט זיך ארויסגעוויזן אז די אפענדיק“ס אין די 
און  אויפגעפלאצט  שוין  זיך  האט  קינד  פונעם  קערפער 
דער  געפאר.  לעבנ‘ס  א  אין  געפינען  יעצט  זיך  האט  ער 
שנעלער  ווי  אים  זאלן  זיי  באפוילן  זיי  האט  דאקטער 
צו  אפאראציע  דרינגנדע  א  צו  שפיטאל  אין  אריינפירן 

ראטעווען זיין לעבן.
אין יענע צייטן איז אזא אפאראציע געווען פארבינדן מיט 
אויף  געליגן  איז  ער  ווען  געפאר.  לעבנ‘ס  אמת‘דיגע  א 
זיך  רעביצין  די  מאמע  זיין  האט  בעטל,  אפאראציע  די 
געוואנדן צו אים און געזאגט: ”משה מרדכי, דו שטייסט 
דארף  דו  און  אפאראציע  מסוכנ‘דיגע  א  בעפאר  יעצט 
אפאראציע  די  אויב  אז  אונטער  דיך  נעם  זכותים,  אסאך 

וועט געלונגען, ביזסטו מקדיש דיין לעבן אויף תורה“.
אים  אויף  מען  האט  דעמאלטס  שוין  וואס  קינד,  דער 
ווי  מער  עפעס  אויסוואקסן  וועט  ער  אז  געזעהן  געזאגט 
מקבל  זיך  האט  ער  צוגעשטימט;  באלד  האט  געווענליך, 
געווען מיטן גאנצן מויל אוועק געבן זיין לעבן אויף תורה, 
און נאך אינמיטן זאגן די ווערטער האט מען אים געפירט 

צו די אפאראציע.
דער אפאראציע איז אריבער מיט הצלחה, און דער קינד 
האט קיינמאל נישט פארגעסן זיין צוזאג, פון יענעם טאג 
און ווייטער האט ער זיך משתדל געווען מקדיש זיין אלע 

זיינע טעג אויף תורה.
דאס איז געווען אין זיינע עלטערע יארן, ווען ער איז קראנק 
נישט  ער  איז  דעם  פון  וואס  קראנקהייט  די  מיט  געווען 
שבתים  לעצטע  די  פון  איינע  אין  געווארן.  אויסגעהיילט 
פון זיין לעבן האט ער זיך אנגעשטרענגט אראפגיין צו די 
עס-זאל, ער האט זיך אראפגעזעצט נעבן די בחורים און 
געשיכטע,  לעבנ‘ס  פריוואטע  זיין  דערציילן  געוואלט  זיי 
ווען ער בעהט פון זיי זיי זאלן האבן שכל ארויסנעמען די 

ריכטיגע תועלת פון זיינע רייד.
און אזוי האט רבי משה מרדכי דערציילט:

”דאס האט פאסירט אין ענדע ’זומער זמן‘ פון יאר תשי“ז, 
אינמיטן מיינע בחור‘ישע יארן. אין יענע יארן האב איך גוט 
געלערנט, מ‘קען אויך זאגן זייער גוט. איך וואלט געקענט 
איך  האב  הארץ  טיפן  אין  אבער  דעם,  פון  צופרידן  זיין 
געפילט אז איך נוץ נישט אויס מיינע כוחות ווי עס דארף 
צו זיין. איך האב זיך דערמאנט פון די פריערדיגע יארן ווען 
אין  מאטיוואציע  און  כוחות  מער  אריינגעלייגט  האב  איך 
תורה, און איך האב געהאפט אז יעצט וועל איך אויך זוכה 
זיין צו דעם. איך האב געוואוסט אז איך קען אסאך מער 

שטייגן, און די יעצטיגן מצב האט מיר זייער וויי געטוהן.
פון גרויס ווייטאג בין איך געגאנגען צו א ווינקל אין בית 
המדרש און איך האב אויסגעבראכן אין א געוויין. איך האב 
טוהן  צו  באשלוס  אמת‘דיגע  א  מיט  אונטערגענומען  זיך 
וואס איך קען נאר כדי איך זאל שטייגן מער און מער אין 
עבודת ה‘, און פון טיפן הארץ האב איך געדאוונט אז איך 

זאל עס קענען אויספירן.
עטליכע טעג נאכדעם, אין איינע פון די ’בין הזמנים‘ טעג 
האב איך מיך געטראפן זיצן אין דעם באס וואס האט זיך 
געשאקלט און געווארפן אויף דעם שווערן און לאנגן וועג 
קיין מירון, צום ציון פון רשב“י. ווען איך בין אנגעקומען, 
ציון  הייליגן  אויפן  געווען  משתטח  באלד  זיך  איך  האב 
הייסע  מיט  תהלים  זאגן  צו  אנגעהויבן  האב  איך  און 
טרערן. איך האב געענדיגט גאנץ תהלים, אבער איך האב 

נאכנישט געפילט אז עס ווערט מיר גרינגער.
זיך  וועל  איך  ווי  פלאץ  רואיגע  א  מער  געזוכט  האב  איך 
אויפן  מיר  דרוקט  עס  וואס  אויסשמועסן  קענען  דארט 
הייליגע  די  פון  ציונים  די  צו  ארויף  בין  איך  און  הארץ, 
פלאץ  די  ורבא.  אביי  הגמרא,  חכמי  די  פון  אמוראים, 
צוגעברענגט  האט  מענטשן,  פון  ליידיג  געווען  איז  וואס 
איך זאל דארט קענען ’באפרייען‘ מיינע געפילן. איך האב 

אויסגעבראכן אין א געוויין אן קיין שטערונגען.
אגאנצע צייט האב איך איבערגעזאגט די ווערטער: ”רבונו 
של עולם, איך בעהט, איך וויל זיין א תלמיד חכם, העלף 

מיר איך זאל מצליח זיין“.
שטיקל  א  געפילט  ענליך  איך  האב  צייט  שטיקל  א  נאך 
איז  תפילה  מיין  אז  געפילט  האב  איך  רואיגקייט. 

אנגענומען געווארן און איך בין צוריק געפארן דעם וועג.
מיין תפילה איז אנגענומען געווארן. איך האב אנגעהויבן 
פוס‘,  ’רעכטע  א  מיט  יאר  יענעם  פון  זמן  ’אלול‘  דעם 
ווילן  שטארקע  א  מיט  געשטורעמט  האט  הארץ  מיין 
צו  אונטערגענומען  זיך  איך  האב  זמן  אנהויב  לערנען.  צו 

ענדע  ביז  געלערנט  מ‘האט  וואס  מסכת  די  בעיון  ענדיגן 
זמן, און איך האב אלעס געטוהן כדי איך זאל עס קענען 

אויספירן.

איך האב זיך געפריידט צו זעהן ווי דער הויכגעשעצטער 
ראש ישיבה, דער גאון רבי אהרן כהן זצ“ל האט באמערקט 
מיין געוואלדיגע ’שטייגן‘; עטליכע טעג נאכן אנהויבן דעם 
פנים  זיין  פון  ווען  פלאץ  מיין  צו  צוגעקומען  ער  איז  זמן 
זעהט זיך ארויס זיין צופרידנהייט און זאגט מיר: ”איך האב 
באמערקט אז דו לערנסט מיט א געוואלדיגע התמדה...“.

פון דעם ראש ישיבה‘ס זייט איז עס געווען זייער א שיינע 
זאך, איך האב אים באלד דערציילט פון די התעוררות‘דיגע 
די  נעבן  הזמנים,  בין  געדאוונט  האב  איך  וואס  תפילה 
ציונים הק‘ פון אביי ורבא, און די קבלה וואס איך האב זיך 
אונטערגענומען אנהויב זמן. רבי אהרן האט זיך געפריידט 
צו הערן, ער האט מיך געמוטיגט מיט ווארימע ווערטער 
איך זאל פארזעצן דעם וועג, און האט מיר געגעבן א גוטע 

עצה וויאזוי צו לערנען.

ארום צוויי וואכן שפעטער איז פארגעקומען א חתונה פון 
איינעם פון מיינע גוטע פריינד, פון די עלטערע בחורים, 
און כאטש די אונטערשייד פון די יארן זענען מיר געווען 
באטייליגן  זיך  מוז  איך  אז  געפילט  האב  איך  נאנט.  זייער 
אין זיין שמחה, אבער איך האב מורא געהאט אז דאס וועט 
אביסל שטערן מיין קבלה. איך האב נישט געוואוסט וואס 

צו באשליסן.

מיטאג  די  אין  חופה  די  מאכן  מען  פלעגט  יארן  יענע  אין 
שעה‘ן און די סעודה פארנאכט‘ס.

צו  פארטיפט  געווען  איך  בין  חתונה  די  פון  טאג  די  אין 
שווער  מיר  איז  וואס  קשיא  שווערע  א  פארענטפערן 
האב  איך  סוגיא.  די  בעיון  לערנען  אינמיטן  געווארן 
געהאלטן אין איין קוקן אין גמרא און אין די ראשונים און 
אחרונים, אבער איך האב נישט געהאט קיין תירוץ וואס 

זאל מיך צופרידן שטעלן.

פלוצלינג, אין די נאכמיטאג שעה‘ן, זייענדיג פארטיפט אין 
די סוגיא איז מיר אלעס קלאר געווארן און די קשיא איז 
פארענטפערט געווארן. איך האב געפילט ווי א ווארימע 
האב  איך  ארום.  אינגאנצן  מיך  נעמט  געפיל  זיסע  און 
געפילט ווי עס ציהט מיך שטארק צו לערנען ווייטער, און 
ווען איך האב געקוקט אויפן זייגער און איך האב געזעהן 
אז איך האב פארשפעטיגט די חופה, האב איך באשלאסן 
צו לערנען נאך עטליכע שעה, און פארנאכט‘ס וועל איך 

גיין צו די חתונה.

די שעות האבן זיך גערוקט, טיף אין מח האב איך אינזין 
חתונה  די  וואס  מאל  יעדע  אבער  חתונה,  די  געהאט 
עס  איך  האב  געדאנק,  די  אויף  געקומען  ארויף  מיר  איז 
אפגעשטיפט אויף נאך אביסל, טראכטנדיג און איך וועל 

שוין ענדיגן און גיין צו די חתונה.

אין ענדע האב איך זיך געבראכן... איך האב פארמאכט די 
גמרא און איך האב זיך געגרייט צו גיין, אבער בעפאר איך 
האב אנגעיאגט ארויס גיין פון בית המדרש, האב איך שוין 
באמערקט ווי מיינע חברים קומען צוריק פון די חתונה, 

מיד און זאט...

איך  בין  מינוט  איין  אבער  חתונה,  די  דערלייגט  האב  איך 
נישט געווען צובראכן פון דעם, אדרבה, די פרייליכע און 
מער  געשטארקט  זיך  האט  הארץ  אין  געפיל  ווארימע 
געווען  איז  שמחה  די  אז  געוואוסט  האב  איך  מער,  און 
חתן  דער  פריינד  גוטער  מיין  און  מיר,  אן  אויך  בשלימות 

וועט מיך זיכער פארשטיין און מוחל זיין“.

געענדיגט  מרדכי  משה  רבי  האט  טאג“,  היינטיגן  ”ביזן 
די  איינגעקריצט  הארץ  מיין  אין  ”איז  ערציילונג,  זיין 
גוטע געפיהל וואס איך האב געפילט יענע נאכט. און פון 
די  לערנען,  צו  אויפגעהערט  נישט  איך  האב  דעמאלטס 
באגלייטן  צו  אנגעהויבן  מיך  האט  וואס  דשמיא  סיעתא 
ווייטער  מיך  וועט  און  זיך  ציהט  תפילה,  יענע  דורך 

באגלייטן אגאנץ לעבן“.

דארשט  מיט  געשלונגען  האבן  וואס  תלמידים  די 
מיט  האבן  רבי‘ן  באליבטער  זייער  פון  ווערטער  די 
יענעם  ביז  ערציילונג.  די  צו  צוגעהערט  איבערראשונג 
טאג זענען זיי געווען זיכער אז דער ראש ישיבה, אלץ א 
אפשטאמיגער פון די מיוחס‘דיגע משפחות פון די עולם 
הישיבות, איז געבוירן געווארן אין מויל מיט א ’גאלדענעם 
וואס  געהערט  זיי  האבן  יעצט  נאר  תורה,  פון  לעפל‘ 
איז  ער  וואס  צו  צוגעקומען  איז  ער  ביז  אריבער  איז  ער 
צוגעקומען, צו זיין איינער פון די גדולי ראשי הישיבות אין 

זיין דור פאר אסאך תלמידים תלמידי חכמים.

זיי,  פון  געזעגנט  זיך  האט  ישיבה  ראש  קראנקער  דער 
שטארקער  א  מיט  תלמידים  זיינע  איבער  לאזט  ער  ווען 
דערהער וואס וועט זיי זיכער באגלייטן אגאנץ לעבן: עס 
א  דאווענען!  דאס  שטערן  קען  וואס  זאך  א  נישטא  איז 
פון  תפילה  אמת‘דיגע  א  מיט  צוזאמען  ווילן  שטארקע 
טיפן הארץ, קען הייבן יעדן בחור אין יעדן מצב וואו ער 
געפינט זיך און טוישן זיין לעבן פון אין זייט צו די אנדערע 

זייט.
’אוצרותיהם אמלא‘ בשלח

א הייליגע נסיעה וואס האט געמאכט א איבערקערעניש

”וישמן ישורון ויבעט“
השמרו   – ושבעים  אוכלים  שתהיו  ”כיון 
אלא  מורד  אדם  שאין  תבעטו,  שלא  לכם 
מתוך שביעה“ (רש“י דברים יא טז, ע“פ ספרי 

עקב מג).

שכר  גרויסן  דעם  שילדערן  נאכן  באלד 
וואס איז גרייט פאר די וואס היטן די תורה: 
שטייט  ויצהרך“,  ותירושך  דגנך  ”ואספת 
דעם  צוליב  טאמער  ווארענונג  א  שוין 
גרויסן שפע וועלן מיר זיך גרויס האלטן – 

”השמרו לכם פן יפתה לבבכם...“. 

(’אמרי  גר“א  דער  ערקלערט  דעם  מיט 
פרשה  די  ביי  פארוואס  ב)  לה  ברכות  נעם‘ 
פון  ווארענונג  די  נישטא  איז  ’ואהבת‘  פון 
פון  פרשה  די  ביי  ווי  אזוי  לכם‘  ’השמרו 
’ואהבת‘  פון  פרשה  די  ביי  ווייל  ’והיה‘, 
’עושין  זענען  וואס  די  פון  מען  רעדט 
מאהבה‘ וואס זענען גרייט מפקיר זיין זייער 
פארמעגן צוליב זייער אהבת ה‘ אזוי ווי עס 
פרשה  די  ביי  אבער  מאדך‘,  ’ובכל  שטייט: 
פון ’והיה‘ שטייט נישט ’ובכל מאדך‘, ווייל 
עס רעדט פון די וואס זענען ’עושין מיראה‘ 
– על מנת לקבל פרס. וועגן דעם נאך וואס 
האבן  און  שכר  זייער  באקומען  האבן  זיי 
וואונטש:  זייער  פון  ציל  די  צו  דערגרייכט 
’ואכלת ושבעת‘, דארף מען מורא האבן ’פן 
תורה  די  דארף  דעם  וועגן  לבבכם‘,  יפתה 

ווארענען אויף דעם.

אכטונג געבן פון וואס די הארץ 
רעדט צו

לייגט צו דער אלטער פון קעלעם:

דעם  תורה  די  אן  כאפט  אומזינסט  נישט 
יצר  דער  ווייל  לבבכם“,  יפתה  ”פן  לשון: 
”רע  איז  הארץ  די  אין  זיך  געפינט  וואס 
מנעוריו“ (בראשית ח כז), הערט נישט אויף 
צו איינרעדן דעם מענטש ער זאל אפלאזן 
ערליי  אלע  די  דורך  וועג  אידישן  דעם 

תאוות וואס זייער מקור איז אין הארץ.

און  אברהם  אויף  טרעפן  מיר  ווי  אזוי  און 
לוט; מ‘זעהט אין תורה אז כאטש לוט איז 
וועג,  זיין  צו  און  אברהם  צו  נאנט  געווען 
אין  געקאכט  הממון  תאות  די  האט  דאך 
געארבעט  האט  וואס  אבינו  אברהם  אים. 
צו דערווייטערן פון זיך די תאוה און האט 
וואס  געלט  פון  אפילו  געבגעבן  אכטונג 
קומט אים יא על פי דין [אזוי ווי מ‘טרעפט 
סדום:  מלך  פאר  געזאגט  האט  ער  אז 
ַנַעל   ְׂשרֹו ְוַעד  ִמחּוט  ”ִאם  כג):  יג  (בראשית 
מצליח  האט   ,[“ָל ֲאֶׁשר  ִמָּכל  ֶאַּקח  ְוִאם 
מדרגה.  הויכע  זיין  אין  בלייבן  צו  געווען 
אבער לוט וואס איז נאכגעשלעפט געווארן 
נאך די תאות הממון (ראה בראשית יג י-יא), 
(’חכמה  געווארן  פארפאלן  אינגאנצן  איז 

ומוסר‘ ח“א מאמר קעח).

און  צו  לייגט  ענגיל  יוסף  רבי  גאון  דער 
החינוך  ספר  בעל  דער  וואס  לויט  טייטש 
אויף  ברכה  די  אז  שרייבט  תל)  (מצוה 
מדאורייתא,  איז  זיין  עולה  בעפארן  תורה 
ברכה  נאך  די  איז  המזון  ברכת  ביי  אבער 
מדאורייתא, ווייל די תורה איז שפייז פאר 
די שכל, און די שכל קען פילן די גוטסקייט 
איז  עסן  אבער  עס,  באקומט  זי  בעפאר 
קערפער  דער  און  קערפער,  פארן  שפייז 
קען נישט משיג זיין די גוטסקייט נאר נאך 

וואס ער האט הנאה געהאט פון דעם.

אבער  געווענליך,  טאקע  איז  דאס  אבער, 
אין  איינגעזינקען  ליגט  מענטש  א  ווען 
א  שכל  די  אויך  ווערט  דעמאלטס  תאוות, 
דעם  אויף  און  קערפער,  די  פאר  קנעכט 
ווארנט דער פסוק: ”השמרו לכם פן יפתה 
אויסברייטערן  וועלן  תאוות  די   – לבבכם 
געווענליכע  די  אויסער  הערשאפט  זייער 
אחרים  אלהים  ועבדתם  ”וסרתם  גרעניצן, 
וואס  דעם  דורך  און   – להם“  והשתחויתם 
אונטערן  אונטערווארפן  זיך  וועט  שכל  די 
וואס  יצר  דעם  דינען  וועט  און  קערפער 
קערפער  דעם  אין  זר‘  ’אל  פון  בחי‘  א  איז 
ווערן:  מקויים  חלילה  וועט  ב),  קה  (שבת 

”ואבדתם מהרה“ (’רבנו יוסף ענגיל על התורה‘ 
עקב).

”הסתלק מן הספק“
שם  בעל  פונעם  נאמען  אין  מ‘ברענגט 
’ספק‘,  בגימטריה  איז  ’עמלק‘  אז  טוב 
אלף  להבדיל  זייט,  אנדערע  די  פון  אבער 
שטייט:  אויבירשטן  אויפן  הבדלות,  אלפי 
דא  איז  דאס  און  תהלתו‘,  כן  שמו  ’הודאי 
מרומז: ’השמרו לכם“ פון דעם ”פן“ – וואס 
קענען  ספיקות  די  ווייל  ספק,  לשון  א  איז 
לבבכם  ”יפתה  צו  צוברענגען  חלילה  ענק 

וסרתם“ (’אמרות טהורות‘ בשלח).

ענליך צו דעם טייטשן צדיקים וואס רש“י 
האבן  מצריים  די  אז  זאגט  יב)  א  (שמות 
דער  און  ירבה‘  ’פן  אידן:  די  אויף  געזאגט 
די  ירבה‘;  ’כן  געזאגט:  האט  אויבישטער 
מצריים האבן געוואלט פארמערן ספיקות 
(’פן‘) אין די אמונה, אבער דער אויבישטער 
די  און  אמונה  די  פארמערט  האט 
זיכערקייט (’כן‘) אין זייערע הערצער, דורך 
די אותות ומופתים וואס ער האט געמאכט 

אין מצרים (’שארית מנחם‘ ח“א עמ‘ ה).

די וויכטיגקייט פון אכטונג געבן 
די מחשבה

ווי  יעדן,  אויף  פחד  א  ווארפן  ווערטער  די 
ווייט דארף א מענטש זיך אכטונג געבן פון 
יעדע רוק און בייג פון די תורה‘דיגע וועג, 
זאגט  תורה  די  ווייל  בייג,  קליינע  א  אפילו 
ועבדתם  ”וסרתם  פון  שורש  דער  אז  אונז 
א  מיט  אן  זיך  הייבט  אחרים“  אלהים 
אריין  אים  קומט  וואס  מחשבה  שלעכטע 
’ספר  י,  ל“ת  לרמב“ם  סה“מ  (ראה  הארץ  אין 

החינוך‘ ריג).

אזוי טייטש אויך רש“י דעם פסוק: ’וסרתם‘ 
דעם  און צוליב  תורה,  די  פון  זיך אפשיידן 
א  ווען  ווייל  אחרים‘  אלהים  ’ועבדתם 
איז  תורה  די  פון  אפ  זיך  שיידט  מענטש 
אזוי  און  זרה,  עבודה  די  אין  מדבק  זיך  ער 
געזאגט  האט  וואס  דוד  ביי  מיר  טרעפן 
(שמואל א‘ כו יט): ”ִּכי ֵגְרׁשּוִני ַהּיֹום ֵמִהְסַּתֵּפַח 
ֲאֵחִרים“,  ֱאִהים  ֲעבֹד   ֵל ֵלאמֹר  ה‘  ְּבַנֲחַלת 
ווער האט אים אזוי געזאגט? נאר ווייל ער 
קען נישט עוסק זיין אין תורה קען ער זייער 
שנעל צוקומען צו דינען עבודה זרה“. און 
זאגט  רמב“ם  וואס  באקאנט  דאך  איז  עס 
מצויה  עבירה  מחשבת  ’אין  כא)  כב  (איסו“ב 

אלא בלב הפנוי מן התורה‘.
דורכפאלן  נישט  מ‘זאל  טובה  עצה  א 
”בכל  איגרת:  זיין  אין  רמב“ן  דער  שרייבט 
דבריך ומעשיך ומחשבותיך ובכל עת חשוב 
בלבך כאילו אתה עומד לפני הקדוש ברוך 
הוא ושכינתו עליך כי כבודו מלא העולם“.

פסח  צבי  רבי  גאון  דער  טייטש  דעם  מיט 
אין  פסוק  דעם  ירושלים  אב“ד  פראנק 
ְּבֵני  ֵּכן  ִּגּבֹור  ְּבַיד  ”ְּכִחִּצים  ד):  (קכז  תהלים 
א  גאר  פייל,  א  ביי  ווי  אזוי   – ַהְּנעּוִרים“ 
א  צו  ברענגט  שיסן,  ביים  בייג  קליינע 
געוואלדיגע אונטערשייד אויף די פלאץ ווי 
אויב   – מענטש  א  אויך  אזוי  געלונגט,  עס 
ה‘  עבודת  אין  וועג  זיין  פון  אנהויב  אין 
דעם  פון  רוק אוועק  א קליינע  זיך  ער  גיט 
א  צו  צוברענגען  עס  קען  וועג,  ריכטיגן 
אור‘  (’שביבי  לעבן  זיין  אין  ענדערונג  ריזיגע 

עמ‘ קנג).

און דער חתם סופר פרעגט שוין אויף דעם 
לשון פון דעם פסוק (דברים יא כח): ”ְוַסְרֶּתם 
ֲאֵחִרים  ֱאִהים  ַאֲחֵרי  ָלֶלֶכת   ...ַהֶּדֶר ִמן 
לא  ”אשר  מיינט  וואס  ְיַדְעֶּתם“,  א  ֲאֶׁשר 
מיט  אז  זיכער  איז  עס  ער,  זאגט  ידעתם“? 
א קלייניקייט קען מען צוברענגען אז דער 
נאר  ממש,  זרה  עבודה  דינען  זאל  מענטש 
די תורה וויל אונז ווארענען אז יעדע טויש, 
אויס  זעהט  וואס  מנהג  א  אפמאכן  אפילו 
לא  ’אשר  וועג  נייע  א  אויף  גיין  און  לייכט, 
אראפפירן  אינגאנצן  חלילה  קען  ידעתם‘, 
עמ‘  יא  קובץ  הסופר‘  (’אוצרות  מענטש  דעם 

עט).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבללתעתענה אמונים 

ססדרר ם 
קריאת שמע – די צווייטע קאפיטל ’והיה אם שמוע‘ (ז)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

נסיעה ווא
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