
ווען מיר וועלן טוהן די רצון ה' - וועלן 
די גוים אלעס טוהן פאר אונז!  

)כו ג-ד(.  וגו'  ם  ִעּתָ ּבְ ֵמיֶכם  ִגׁשְ י  ְוָנַתּתִ יֶתם אָֹתם,  ַוֲעׂשִ ְמרּו  ׁשְ ּתִ ִמְצֹוַתי  ְוֶאת  ֵלכּו  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ ִאם 

יוחאי האבן געהאט  )שבת לג, ב( דערציילט, אז רבי יהודה און רבי שמעון בר  גמרא  די 
"כמה  געזאגט:  יהודה האט  רבי  געטוהן,  האבן  רומיים  די  וואס  זאכן  די  אויף  וויכוח  א 
האבן  זיי  תיקנו מרחצאות",  גשרים,  תיקנו  שווקים,  תיקנו  זו,  אומה  נאים מעשיהן של 
געמאכט אסאך גוטע זאכן וואס מיר האבן הנאה דערפון, און רבי שמעון האט געזאגט 

זיי נאר געמיינט זיך. אז אלעס וואס זיי האבן געטוהן - האבן 

מען  אז  ב(,  לה,  )ברכות  האלט  יוחאי  בר  שמעון  רבי  אז  מיר  זען  זייט  אנדערע  די  פון    
שישראל  "בזמן  און  ה',  רצון  דער  טוהן  און  תורה  הייליגע  די  לערנען  און  זיצן  דארף 
עושין רצונו של מקום - מלאכתן נעשית על ידי אחרים", אויב די אידן טוהן דער רצון 

ה', ווערט אלעס געטוהן דורך די גוים. 

קומט דאך אויס פון די צוויי מימרות פון רבי שמעון בר יוחאי, אז כאטש אין אמת'ן 
די  אבער  זאכן,  אלע  די  געבויט  האבן  זיי  ווען  זיך  געמיינט  נאר  רומיים  די  האבן  אריין 
אייבשטער האט צוגעפירט אז זיי זאלן דאס טוהן כדי די אידן וואס לערנען און דיינען 

דעם אייבערשטן זאלן הנאה האבן דערפון.

רצון  די  טוהן  וועט  איר  אויב   - תלכו"  בחוקותי  "אם  פסוק:  אין  פשט  דער  איז  דאס 
רש"י זאגט: "שתהיו עמלים בתורה",  השם, היטן די תורה און לערנען די תורה, אזויווי 
"ונתתי גשמיכם בעתם", גש"ם איז ראשי תיבות ג'שרים, ש'ווקים,  זיין:  דעמאלטס וועט 
פאר  זאכן  אלע  די  בויען  וועלן  גוים  די  אז  צופירן  וועט  אייבישטער  די   - מ'רחצאות, 

ענקערע הנאה, א בחינה פון "מלאכתן נעשית על ידי אחרים".

)לג בעומר תשם(

אויף לערנען תורה שלא לשמה באקומט מען שכר אויף דער וועלט
ָהָאֶרץ  ְוָנְתָנה  ם  ִעּתָ ּבְ ֵמיֶכם  ִגׁשְ י  ְוָנַתּתִ אָֹתם,  יֶתם  ַוֲעׂשִ ְמרּו  ׁשְ ּתִ ִמְצֹוַתי  ְוֶאת  ֵלכּו  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ ִאם 

)כו ג-ד(.  ְריֹו  ּפִ ן  ִיּתֵ ֶדה  ָ ַהׂשּ ְוֵעץ  ְיבּוָלּה 

זאגן דאך: "שכר מצוה בהאי  ב(  )קידושין לט,  די פסוקים, חז"ל  ראשונים פרעגן אויף  די 
עלמא ליכא" - מען באקומט נישט קיין שכר אויף די מצוות אויף דער וועלט, נאר אין 

גן עדן, איז פארוואס זאגט דא דער תורה צו ברכות אויף דער וועלט?

זאלט  איר  בתורה",  עמלים  "שתהיו  תלכו':  בחוקותי  'אם  פסוק  אויפ'ן  שרייבט  רש"י 
אויף  "פלאגן"  זיך  אז  כאן( שטייט,  חיים,  )דברי  ספרים הקדושים  אין  תורה.  אויף  זיך פלאגן 
שלא לשמה, ער לערנט כדי צו  תורה דאס איז נאר ביי איינער וואס לערנט נאך תורה 
באקומען כבוד אדער שכר, ער מוטשעט זיך ביים לערנען; אבער איינער וואס לערנט 
תורה לשמה, אפילו ער לערנט די שווערסטע לימודים, האט ער פון דעם א געוואלדיגע 

תענוג און הנאה.  

שכר  מער  אסאך  מען  באקומט  לשמה  תורה  לערנען  אויף  אז  זיכער  ס'איז  כאטש 
ס'איז  אבער  אליינ'ס,  מצוה  דער  אויף  איז  דאס  לשמה,  נישט  לערנט  וואס  איינער  ווי 
זיך  וויבאלד ער מוטשעט  נישט לשמה,  וואס לערנט  דא א ספעציעלע שכר פאר דער 
זיך  מ'פלאגט  וויפיהל  לויט  אגרא",  צערא  "לפום  כו(:  ה,  )אבות  איז  כלל  דער  און  מער, 
תורה  לערנען  פון  שכר  דער  אז  מען,  זעט  ב(  נ,  )פסחים  גמרא  אין  שכר.   מען  באקומט 
לשמה באקומט מען אויף יענע וועלט, אבער דער שכר אויף לערנען תורה שלא לשמה 

באקומט מען אויף דער וועלט.

לויט דעם איז זייער גוט פארענטפערט: וויבאלד דא רעדט מען פון "עמלים בתורה", 
נאר מיט פלאג, תורה שלא לשמה, אויף  וואס לערנען  וואס דאס מיינט מען מענטשן 
בעתם...";  גשמיכם  "ונתתי   - וועלט  דער  אויף  שכר  מען  באקומט  מיה  און  פלאג  דער 

אבער אויף דאס לערנען אליין וועט איר באקומען שכר אין גן עדן.

)סעודה ג תשסג(

מ'וועט נישט דארפן צוקומען צו נתעורר ווערן פון א מיליטער 
ו(. )כו,  ַאְרְצֶכם  ּבְ ַתֲעבֹר  ְוֶחֶרב לֹא 

רש"י ערקלערט, אז נישט נאר עס וועט נישט זיין קיין מלחמה, נאר עס וועט אפילו 
נישט אריבערגיין א מיליטער אין ארץ ישראל כדי צו גיין מלחמה האלטן מיט אנדערע 
פעלקער. - לכאורה דארף מען פארשטיין וואס איז דער גרויסקייט פון די ברכה, סייווי 

)פסוק ז( אז די אידן וועלן געוואונען אלע מלחמות? שטייט דאך שוין 

זאל   - יצר הרע  זיין  וויל באזיגן  ווען א מענטש  )ברכות ה, א( שטייט, אז  גמרא  אין  נאר 
נישט  איהם  האט  ער  אויב  תורה.  לערנען  און  המדרש  בית  אין  אריינשלעפן  איהם  ער 
נישט  אלס  נאך  איהם  האט  ער  אויב  און  שמע,  קריאת  ליינען  ער  זאל   - געוואונען 
די  אויב  פארשטיין,  מען  דארף   - המיתה.  יום  די  דערמאנען  זיך  ער  זאל   - געוואונען 
נישט די  יום המיתה איז די בעסטע עצה, פארוואס זאגט דאס  די  עצה פון געדענקען 

גמרא גלייך.

 ענטפערן די חסידישע ספרים, אז די עצה פון געדענקען די יום המיתה קען ברענגען 
די עצות פון תורה און  א מענטש צו עצבות, דערפאר דארף מען ערשט אנהייבן מיט 

קריאת שמע וואס מען איז מקיים מיט שמחה.

אזוי אויך ווען עס גייט אריבער א מיליטער אין ארץ ישראל, הייבן אידן ָאן צו מאכן 
א חשבון הנפש, פארוואס האט השי"ת דאס געמאכט, זיכער וויל דער אייבישטער אונז 
זיין אז מיר זאלן תשובה טוהן און אזוי וועט אונז נישט געשען קיין שלעכטס.  מעורר 
עצבות.  דורך  איז  דאס  ווייל  'התעוררות',  פון  וועג  גוטע  קיין  נישט  אבער  איז  דאס 
אפילו  מען  וועט  תורה,  די  היטן  מ'וועט  אויב  אז  צו,  תורה  דער  דא  זאגט  דערפאר 
וועט  עס   - בארצכם"  תעבור  לא  "וחרב  "התעוררות",  דער  צו  צוקומען  דארפן  נישט 
נישט אויספעלן צו ברענגען א מיליטער וואס זאל אריבערגיין אין ארץ ישראל כדי צו 

אויפוועקן די אידן צו תשובה.

)קידושא רבה תשעא(

יעקב אבינו שטייט די ערשטע - ווייל ער 
האט געמאכט א הכנה אויף די גלות

)כו, מב(. וגו'  ֶאְזּכֹר  ַאְבָרָהם  ִריִתי  ּבְ ְוַאף ֶאת  ִיְצָחק  ִריִתי  ּבְ ְוַאף ֶאת  ַיֲעקֹוב  ִריִתי  ּבְ י ֶאת  ְוָזַכְרּתִ

פארקערט:  אויף  אויסגערעכנט  אבות  די  ווערן  פארוואס  פרעגן,  מפרשים  די 
יצחק אברהם  סדר  אויפ'ן  נישט  און  אברהם,  נאכדעם  און  יצחק  נאכדעם  יעקב,   קודם 

 ויעקב?

אברהם  אז  זאגן,  פלעגן  זי"ע  רבי'ס  בעלזא  הייליגע  די  וואס  באקאנט  איז  עס  נאר 
איר  אויף  המקדש  בית  די  פון  קדושה  די  צו  געווען  זוכה  האבן  אבינו  יצחק  און  אבינו 
פלאץ - אין ירושלים, אבער ביי יעקב אבינו שטייט אין פרשת ויצא )כח, יא(, אז ווען ער 
איז געלאפן קיין חרן האט ער זוכה געווען אז די בית המקדש זאל איהם אנטקעגן גיין, 
וואס עס  צייט  די  אין  אז אפילו  קינדער  אידישע  די  א הכנה פאר  געווען  איז  און דאס 
קענען  אויך  זיי  וועלן  גלות,  אין  גיין  וועלן  אידן  און  המקדש  בית  קיין  זיין  נישט  וועט 
אין  און  גלות,  אין  זיי  מיט  גיין  מיט  זאל  המקדש  בית  די  פון  קדושה  די  אז  זיין  זוכה 
זיין דארטן  זוכה  זיי  וועלן  וועלן דארט אויפשטעלן בתי מדרשים  ווי אידן  יעדע פלאץ 

)עיין מגילה כט, א(. צו קדושת בית המקדש 

דא  פסוקים  די  ווייל  יעקב",  בריתי  את  "וזכרתי  קודם  פסוק  אין  שטייט  דערפאר 
רעדן דאך פון די צייט וואס די אידן וועלן גיין אין גלות, און דער פסוק וויל אונז זאגן 
ווען מען  יעקב אבינו האט שוין געמאכט א הכנה פאר אידישע קינדער, אז אפילו  אז 
המקדש  בית  די  פון  קדושה  די  צו  זיין  זוכה  קענען  אויך  מען  זאל  גלות  אין  זיין  וועט 

אין יעדע פלאץ.
)סעודה ג' תשעח(

► "ביקשתי והזהרתי כבר כמה וכמה פעמים, שלא לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה כי זהו עוון פלילי ועוון זה מעכב את הגאולה".     )שטייעדיגע תורה(◄ 

 בס"ד, שנה א', גליון כ"ג
 פרשת בחוקותי - תשפ"ב לפ"ק

 יוצא לאור על ידי מערכת "מסילות באור החסידות" 
שע"י מכון אור הצפון דחסידי בעלזא

א ווארט אויף די פרשהא ווארט אויף די פרשה

אידיש

לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁשּפְנִינֵי קֶֹדׁש
לעי"נ הגה"ח ר' שמחה בונים ב"ר אליעזר ז"ל
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סיפורי קודשסיפורי קודש
אויף הרה"ק ר' מרדכי מטשערנאביל זי"ע - כ'  אייר אויף הרה"ק ר' מרדכי מטשערנאביל זי"ע - כ'  אייר 

א געדאנקא געדאנק
אויף זמן מתן תורתינואויף זמן מתן תורתינו

 תודתינו והוקרתינו נתונה לידידינו שתרמו מהונם להצלחת הוצאת גליון זה

הרה"ח ר' יהושע בר"א פריעדמאן שליט"א
מאנסי 

 לרגל שמחת הבר מצווה לבנו 
הב' אברהם יעקב ני"ו במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' ישראל יצחק לינדר שליט"א 
מאנסי

 לרגל שמחת הבר מצוה לבנו 
הב' בנימין צבי ני"ו במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' יחיאל אדלר שליט"א
מאנטריאל

לרגל שמחת הולדת בתו
במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' אהרן וויינבערגער שליט"א
מאנסי

לרגל שמחת 

הולדת בנו

במזל טוב

ובשעה טובה ומוצלחת

הרה"ח ר' שמואל קאטה שליט"א
מאנטריאל

 לרגל שמחת הבר מצווה לבנו 

הבה"ח חיים ברוך ני"ו

במזל טוב

ובשעה טובה ומוצלחת

 הרה"ח ר' מאיר משה אייזנבאך
 שליט"א - אנטווערפען 

 לרגל שמחת הבר מצווה לבנו 

הבה"ח יוסף ני"ו

במזל טוב

ובשעה טובה ומוצלחת

הרה"ח ר' יחזקאל שרגא בוים שליט"א
אנטווערפען

לרגל שמחת אירוסי בתו
במז"ט ובשעטו"מ

"כאילו..."

איינע פון די עלטערע חשוב'ע חסידים פון רבי מרדכי פון טשערנאביל זי"ע איז אמאל אריינגעקומען 
צו איהם און זיך אויסגערעדט דאס הארץ אז ער ווערט שוין אלט און ער האט שטארק מורא פון דער דין 
וחשבון וואס ער וועט דארפן אפגעבן אויף יענע וועלט אויף אלע זיינע מעשים, און ספעציעל האט ער מורא 
פון די אלע 'ּכִאילּו - עבירות' וואס חז"ל זאגן, למשל: 'כל אדם שיש בו גסות רוח כאילו עובד עבודה זרה', 

'כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה'. 

האט איהם דער צדיק געענטפערט אז ווען ער וועט ארויפקומען אויבן און מען וועט איהם וועלן משפט'ן 
אויף די אלע 'כאילו'ס', זאל ער זאגן אז ער האט איבערגעלאזט אויף די וועלט א זוהן א תלמיד חכם, און 

ער וויל זיך שואל-עצה זיין מיט איהם...

נאך א שטיק צייט איז דער איד נפטר געווארן, און כאטש ער האט נישט געהאט קיין גרויסע עבירות, 
אבער מען האט איהם דן געווען אין בית דין של מעלה אויף די זאכן וואס ער איז נכשל געווארן וואס חז"ל 
זאגן אויף דעם "כאילו". ער האט גלייך געבעטן רשות זיך צו אדורך רעדן מיט זיין זוהן, און ביינאכט איז 
ער געקומען צו זיין זוהן אין חלום, און איהם געבעטן אן עצה וואס ער זאל ענטפערן אין בית דין של מעלה. 

האט דער זוהן געזאגט פאר זיין טאטע: "זאג פאר די דיינים אין בית דין של מעלה, אז מיר זאגן יעדן 
טאג ביים דאווענען די משניות פון 'איזהו מקומן', און נאך יעדע משנה בעטן מיר 'יהי רצון מלפניך שתהא 
רצון  'יהי  מיר:  בעטן  דעם  נאך  און  וכו',  שלמים'  עולה,  חטאת,  הקרבתי  כאילו  לפניך  מרוצה  זו  אמירה 
מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו', לכאורה איז דאס זייער שווער: אויב מיר האבן שוין געבעטן 
אז דאס זאגן די משניות פון די קרבנות זאל ווערן גערעכנט כאילו מיר האבן מקריב געווען די קרבנות 
בפועל, פארוואס דארפן מיר נאך האבן די בית המקדש, נאר פון דא זען מיר אז 'כאילו' איז נישט ממש 

אזויווי ווען מען טוהט דאס למעשה...". 

ווען ער האט דאס איבערגעזאגט אין בית דין של  ווערטער, און  די טאטע האט הנאה געהאט פון די 
מעלה, האט מען דאס אנגענומען און ער איז ארויס זכאי בדין.

האט דער הייליגע רב זכרונו לברכה צוגעלייגט, אז אין אמת'ן אריין וואלט רבי מרדכי טשערנאביל'ער 
געקענט אליין זאגן די תירוץ פאר זיין חסיד, נאר ער האט איהם געוואלט ווייזן ווי חשוב עס איז אין הימל 

ווען מען לאזט איבער א זוהן א תלמיד אויף דער וועלט...

)סעודה ג' תשנח(

פארוואס דארף זיך משיח נאך אויפהאלטן?

און  'טיש',  צום  זייער שפעט  זי"ע אריינגעקומען  פון טשערנאביל  רבי מרדכי  איז  יאהר שבועות  איין 
די חסידים האבן זיך זייער געוואונדערט וואס איז געשען. ווען ער איז אריינגעקומען האט זיך דער צדיק 

אנגערופן: 

"אליהו הנביא איז יעצט געווען ביי מיר, און ער האט מיר געזאגט אז די 'שבעה רועים' מיט די 'שמונה 
נסיכי אדם' )עיין סוכה נב, ב( האבן שוין מסכים געווען אז משיח זאל שוין קומען אויסלייזן די אידן פון גלות, 
און ער איז געקומען בעטן אויך מיין הסכמה. איך האב זיך אבער גע'טענה'ט מיט איהם און איך האב נישט 
ווייל עס זענען נאך דא אסאך נשמות אויפ'ן וועלט וואס האבן נאכנישט געהאט  מסכים געווען דערצו, 
קיין תיקון, און זיי דארפן האבן א תיקון פאר משיח וועט קומען, כדי זיי זאלן נישט פארפאלן ווערן ח"ו".

איינע פון די רבנים וואס זענען דארטן געווען האט זיך אנגערופן: "זאל זיין וואס זאל זיין, דער עיקר 
משיח זאל שוין קומען". האט איהם דער טשערנאביל'ער צדיק געענטפערט: "פון ווי ווייסטו אז דו ביזט 

נישט איינע פון די נשמות?!"

 )סעודה ג' תשנז(

"שוין 15 יאר איז ער נישט אויף אונזער וועלט"

דער הייליגער רוזינ'ער זי"ע האט געגעבן א נאמען פאר איינע פון זיינע קינדער: "מרדכי פייביש" )הרה"ק 
ר' מרדכי פייביש פון הוסיאטין זי"ע(: פייביש - נאך הרה"ק ר' פייביש פון קרעמניץ זי"ע, און מרדכי - נאך הרה"ק ר' 

מרדכי פון טשערנאביל זי"ע וואס האט נאך דעמאלטס געלעבט. 

ווען זיינע חסידים האבן איהם געפרעגט פארוואס געבט ער א נאמען נאך א צדיק וואס לעבט נאך, האט 
ער געענטפערט: "ר' מאטלע איז שוין פופצן יאר נישט אויף אונזער וועלט"...

)כ' אייר תשכט( 

ערשט דארף מען לערנען תורה, דערנאך 
קען מען מקיים זיין די מצוות, און נאכדעם 

איז מען זוכה צו נאך העכערע השגות!
די  פאר  זאגט  אייבישטער  דער  אז  שטייט,  ט(  )ד,  השירים  שיר  אין 
ַאַחת ֵמֵעיַנִיְך", דו האסט זיך דערנענטערט צו מיר מיט  ִני ּבְ ְבּתִ אידן: "ִלּבַ
איין אויג, - און די גמרא )שבת פח, ב( דרש'נט דערויף אז דאס גייט ארויף 
'נעשה ונשמע' האבן  ווייל ווען די אידן האבן געזאגט  אויף מתן-תורה, 
זיי זיך דערנענטערט צום באשעפער מיט איין אויג, און נאכדעם וואס 
זיי האבן מקיים געווען די מצוות האבן זיי זיך דערנענטערט מיט ביידע 

אויגן. 

מיטעלע רב זכרונו לברכה ערקלערט דער כוונה דערפון,  האט דער 
דער  פארשטיין  נאר  מען  קען  מצוות  די  מקיים  איז  מען  פאר  אז 
אויג',  'איין  מדרש  דער  מיינט  דאס  און  מצוות,  די  פון  פשט  פשוט'ע 
צו  זוכה  איז מען  די מצוות,  איז שוין מקיים  וואס מען  נאכדעם  אבער 
'צוויי  מיינט  דאס  און  טיפער,  און  העכער  מער,  און  מער  פארשטיין 

אויגן'.

דאס איז אבער זיכער, אז כדי צו וויסן וויאזוי מען דארף מקיים זיין 
מען  וואס  וויסן  צו  כדי  תורה  די  לערנען  מען ערשט  דארף  מצוות,  די 
דארף טוהן און וואס מען טאר נישט טוהן, און נאר נאכדעם קען מען 
מקיים זיין די מצוות. נאר לערנען אליינ'ס איז נאך נישט גענוג, אזויווי 
די  מקיים  איז  מען  וואס  נאכדעם  אז  געזאגט  האט  רב  מיטעלע  דער 
צו  זוכה  מען  איז  ממילא  און  לויטער,  און  הייליג  מען  ווערט  מצוות, 

פארשטיין העכער און העכער און נאך העכער.

מיט דעם קען מען פארשטיין וואס דוד המלך זאגט אין תהלים )קיט, 
י  ִהְתַמְהָמְהּתִ ְולֹא  י  ּתִ ַחׁשְ ֵעדֶֹתיָך,  ֶאל  ַרְגַלי  יָבה  ָוָאׁשִ ְדָרָכי  י  ְבּתִ ַ "ִחׁשּ נט-ס(: 

מֹר ִמְצֹוֶתיָך". דער פשט איז אזוי: 'חשבתי דרכי' - איך האב געוואלט  ִלׁשְ
ערשט  בין  איך   - עדותיך'  אל  רגלי  'ואשיבה  מצוות,  זיין  מקיים  גיין 
מען  וויאזוי  וויסן  צו  כדי  מצוות,  די  פון  הלכות  די  לערנען  געגאנגען 
געלערנט,  האב  איך  וואס  נאכדעם  אבער  מצוות.  די  זיין  מקיים  דארף 
זאלסטו נישט מיינען אז איך האב געווארט צו באקומען גלייך גרויסע 
וואס  נאך  גלייך   - מצותיך'  לשמור  התמהמהתי  ולא  'חשתי   - השגות, 
מצוות,  די  זיין  מקיים  געלאפן  איך  בין  הלכות,  די  געלערנט  האב  איך 
ווייל פאר מ'איז מקיים די מצוות קען מען נישט זוכה זיין צו משיג זיין 

הויכע השגות.

ה-ו(:  יט,  )שמות  התורה  קבלת  פאר  יתרו  פרשת  אין  אויך  שטייט  דאס 
ל  ה ִמּכָ ִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ ם ֶאת ּבְ ַמְרּתֶ קִֹלי ּוׁשְ ְמעּו ּבְ ׁשְ מֹוַע ּתִ ה ִאם ׁשָ "ְוַעּתָ
ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש". דער פשט דערפון  ם ּתִ ים וגו', ְוַאּתֶ ָהַעּמִ
תורה,  די  לערנען  וועט  איר  אז   - בקולי'  תשמעו  שמוע  'אם  אזוי:  איז 
מצוות,  די  זיין  מקיים  וועט  איר   - בריתי'  את  'ושמרתם   - נאכדעם  און 
'והייתם לי סגולה מכל העמים... ואתם תהיו לי  דעמאלטס וועט זיין - 
גרויסע  צו  זיין  זוכה  מ'וועט  אז  וגוי קדוש', דאס מיינט  ממלכת כהנים 

מדריגות און הויכע השגות.

ֵלכּו"  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם  מרומז:  דאס  איז  סדרה  וואכעדיגע  די  אין  אויך 
די  לערנען  מען  דארף  ערשט  בתורה",  עמלים  "שתהיו  רש"י:  זאגט   -
מצוות,  די  היטן  מען  דארף  נאכדעם   - ְמרּו"  ׁשְ ּתִ ִמְצֹוַתי  "ְוֶאת  הלכות, 
יֶתם אָֹתם" - דאס איז א רמז אז  "ַוֲעׂשִ און דערנאך זאגט דער פסוק צו: 
מ'וועט זוכה זיין צו גרויסע השגות, אזויווי דער מדרש )ויק"ר לה, ז( זאגט 
ַעם,  אויף דעם פסוק: "ַהלֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות זֹוֶכה ְלרּוַח ַהּקֶֹדׁש, ַמה ּטַ
יל'  ּכִ ׂשְ ּתַ ְוָאז  ָרֶכָך  ּדְ ְצִליַח  ּתַ ָאז  י  ּכִ ּבֹו  תּוב  ַהּכָ ָכל  ּכְ ַלֲעׂשֹות  מֹר  ׁשְ ּתִ 'ְלַמַען 
ַהּקֶֹדׁש", וואס דאס מיינט גרויסע און  א רּוַח  ֶאּלָ יל  ּכִ ׂשְ ּתַ ְוֵאין  )יהושע א, ח(, 

הויכע השגות.
)סעודה ג' תשע(


