
 

 'כיתה ח ע"שנת תש  פרשת יתרו

  ויתייצבו בתחתית ההר
 −ðàøîâ ¾ëþ þ¼ð ïê ¬èêï" ¬êí ¼

öð−ê −ð ¹−îê −ò−½ þí ó¼ð öè−îë¼èþ¼ë−ê ,
 ¬¾−ò ö¼ò¼ï öð−ê ë−îê ïê ¬èêï¼è −−ï öîê

öë−−ñë ¬þêð −−ï öñ¼îî íþî³ −ð ñëšô.  

 þ¼ð ¬èêïòâéìééäø ùòá"éæ è"ò  ïê
 îñ−õê ïê öð−ê þêõ ö¼òþ¼ñ ¬ôîš ½êð
 öîê ö¼òþ¼ñ î® š¾ì ö−−š ¬¾−ò ¬êí þ¼ò−−ê
 ¬−ô ö¼èò−îî® µ−ï þ¼ ¹þêð ö¼ò¼îîêð

ó¾í ³ðîë¼ î® ðñêîî¼è , µ−ï ñêï þ¼ öîê
 î® ó−ê ¬èò−îî® þ¼ò−−ê −îî öñ¼¬¾þêõ

ó¾í ³ðîë¼ , öîê ö¼ò¼îîêð ïîô þ¼ öîê
þ¼îî¾ ï−ê ½¼ îñ−õê ö¼òþ¼ñ.   

 µ−ï ð−ê ê þêõ è¼îî þ¼¬îè ê ï−ê ½êð
 ñêï þ¼ ïê öê ï−−îîò−−ñš öîõ ö¼ò−îêîî¼èî®

í ³ðîë¼ öîõ ö−−ï ñ¬ëô ¬¾−ò ’ ö¼îî îñ−õê
ô’š¾ì ö−−š ¬¾−ò ¬êí.  

  
  
  
  
  
  
  
  

מה שמועה שמע  י"פירש: 'וישמע יתרו כה� מדי� חות� משה וגו

לכאורה דאר� מע� פארשטיי�  .ובא קריעת י� סו� ומלחמת עמלק

דער פסוק זאגט דא� , י פרעגט וואס ער האט געהערט"וואס רש

למשה ' את כל אשר עשה הקלאר ארויס אז ער האט געהערט 

  ?ולישראל עמו

י פרעגט אויב "אז רש ע"ושא מאניפאלי זיז' רבי רענטפערט דער 

יתרו האט געהערט די אלע נסי� או� ער האט מחליט געווע� זי� צו מגייר 

האט ער דא� געקענט ווער� א איד או� , זיי�

פארוואס האט ער , בלייב� וואוינע� אי� מדי�

  ?געדארפט קומע� צו די איד� אי� מדבר

קריעת י� י "אוי� דע� ענטפערט רש

ער האט געזעה� אז , חמת עמלקסו� ומל

כאטש די גאנצע וועלט האט געוואוסט פו� 

או� דא� האט , די נסי� פו� קריעת י� סו�

דאס נישט אפגעהאלט� דע� עמלק צו 

האט ער פו� , קומע� זי� שלאג� מיט די איד�

דע� געזעה� אז עס איז נישט גענוג אז 

דאר� 'נאר מ, ווייסט פונדערווייטנס'מ

צו די איד� או� דאס אליינס קומע� 

  .דאס האט די ריכטיגע השפעה, מיטשפיר�

מה שמועה שמע י "דאס זאגט רש

וואס האט גור� געווע� אז אויסער , 'ובא'

, זי� מגייר זיי� זאל ער קומע� צו די איד�

  .דאס איז געווע� קריעת י� סו� או� מלחמת עמלק

*  

אז  י"זאגט רש :וישבו לאכול לח� ע� חות� משה לפני האלקי�

מכא� שנהנה מסעודת , משה רבינו האט משמש געווע� ביי די סעודה

  .ח מסובי� בה כאילו נהנה מזיו השכינה"שת

י הלכה משמש "לכאורה ווי אזוי האט משה רבינו געמעגט עפ

אי� בבא בתרא זאגט אז די פערציג יאר אי�  תוספות, זיי� ביי די סעודה

ענע� 'או� מיר פסק, למל� ישראמדבר איז משה רבינו געווע� דער 

  .מל� שמחל אי� כבודו מחולאז  )ב"ב ע"קידושי� ל(

ד� (סוטה ' ווייל די גמרא זאגט אי� מס עיר דודענטפערט דער 

אז דער מל� איז אליי� מצווה זי� צו , שו� תשי� עלי� מל� )א"א ע"מ

פרעגט די גמרא אגריפס המל� האט דא� געליינט די . פיר� בכבוד

או� די חכמי� האב� אי� געלויבט אוי� דע� וואס  ,שטייענדיגתורה 

ענטפערט די גמרא אז ביי א , ער האט זי� מכניע געווע� פאר די תורה

. מצוה איז אנדערש ווי דער מל� קע� יא מוותר זיי� אוי� זיי� כבוד

אז דאס איז געזאגט געוואר� דוקא ביי א מצוה וואס ' זאגט דער תוס

האט געליינט 'וי ווי ביי אגריפס וואס מאיז דא אוי� כבוד השכינה אז

  .אי� די עזרה נוכח פני השכינה

י האט געזאגט "מיט דע� פארשטייט מע� אז נאכדע� וואס רש

ביי די סעודה איז לכאורה  עומד ומשמשאז משה רבינו איז געווע� 

אוי� דע� , מל�שווער ווי אזוי האט ער געמעגט משמש זיי� אלס די� 

ווייל עס איז  האלקי�ני פל, איז דער תירו$

או� ביי אזא פאל , כאילו נהנה מזיו השכינה

  . מעג דער מל� מוחל זיי� אוי� זיי� כבוד

*  

, א"ה אנכי ה"הקב' במדרש בשעה שא
  :פתח משה ואמר ברו� שלא עשני גוי

לויט  ע"ק בעל דברי יואל זי"רביהזאגט 

 )ו"מ' ח סי"או( זהבדי קשיא פונע� טורי 

או� נישט , שלא עשני גויזאגט 'פארוואס מ

ד� (ווייל די גמרא אי� מנחות , ישראל שעשני

מאכט נאר א ברכה אוי� א מצוה 'אז מ) ב"מ

, וואס איז נישט כשר ווע� א גוי טוט עס

ווי , כ א מצוה וואס א גוי קע� אוי� טו�"משא

למשל קניפ� ציצית מאכט מע� נישט קיי� 

קע� נישט 'איז מסביר אז מי "רשווי , ברכה

אוי� א זא� וואס א גוי קע� ' אשר קדשנו'זאג� 

ע אז "זאגט דער רבי זי. 'וצונו'קע� נישט זאג� 'זאגט אז מ תוספותאו� ,  טו�

אז מיר לויב� דע� , דאס איז פשט אי� די ברכה פו� שלא עשני גוי

�ממילא , אייבערשט� אז ער האט נישט געגעב� די מצות פאר די גוי

  .קענע� מיר מאכ� די ברכות

פרעג� פארוואס ווע� דער אייבערשטער האט  מפרשי�די 

או� , אשר הוצאתי� מאר" מצרי�האט ער דערמאנט  אנכיגעזאגט 

. וואס איז לכאורה א שטארקערע זא� ווי דאס, בראתי� אשרנישט 

נאר לויט דע� פארשטייט מע� ווייל אי� די בריאה זענע� די גוי� אוי� 

�כ ביי יציאת "משא, אוי� באשאפ�האט זיי 'ווייל מ, געווע� שותפי

  .מצרי� איז געווע� נאר איד�

 אשרא "ת האט געזאגט אנכי ה"ווע� השי מדרשדאס זאגט דער 

ווייל יציאת מצרי� האט דא� נאר , בראתי� אשראו� נישט , הוצאתי�

�ה באלד געמאכט "האט משרע, געהאט מיט די איד� או� נישט מיט די גוי

  .קע� מאכ� ברכות'אס קומט לערנע� אז מוו ,שלא עשני גוי די ברכה



 

 אוצר הידיעות 
  

  דער בריוו פו� שבת צו� אב� עזרא     

ó−þš− ³ð ³þ¬¼ ³ë¾ −òê ,ó−þëðí ³þ¾¼ë ³−¼−ëþ  

−ëîö −ëî ó¾íö ³îê −òê î−òë ,þîð ñ×ñ óñî¼ ³−þëó− ó−þîðî  

îëñê íñ× î−¾¼ô ñ× −šó− , ³−¾êþë ëî³× ö×îíó−þõ½  

 ðþ− êñî ³ë¾í óî−ëïê− öô ,¼ôñö ó−þîíñ ³õîô í−íê  

íôðêí ñ¼ ó−−ìñ èòî¼ −òê ,ó−þëš −ò×î¾ ó¼ñ ¼îèþôî  

îðì −òê³ ³îëšò óè ó−þ×ï , ó−þ¼ò ó¼ ó−òšï −ë ó−¾¾î  

î −ë îñëê³− êñíó−ñëê ,ó−þ¾− ³îô ñ¼ îðõ½− êñ −ëî  

íôêî ðë¼ îê®ô− ¬š¾í ,ó−þ¼¾ë óí þ¾ê ó−þèíî  

¾−ê ð−ë óí ³îôíë ñ× öîìîò− , ó−þîî¾î ó−þîôìî ó−½î½×  

¾ðš− êîí îò−−ë ñ−×¾ô ñ×î , ó−ëî¾ì ñ−ðëô óèî×ó−þ−ïò  

íòîë³ −þ¼¾ îê®ô− óî− ñ×ë ,êô îì³õò −ôî−ëí ó−þ¼¾  

µþð ³î¾¼ô ðëî×ô ,öô ö×î ó−þëð ñ× þëðî ±õì ê®ô  

îþô¾µ−³ ó−ô− ñ×ë ,þô¾ ö¼ôñ³ó−þî¼ò −ô−ô ðêô −ò  

µë ê®ôò íèè¾ µ−³îòšïë ,ó−þõ½í µ−ñê îêëîí þ¾ê  

¾ óî− ññìñ ëî³× ó¾î−¼−ë ,ó−þðò þîð−³ êñî í¾ì³ µ−êî  

íòîôêí µþð ³þè−ê þëìñ ,ó−þë¼í ñ× ñê óìñ¾³î  

  

  ' פרק ג
  דיני הפסק בשמונה עשרה

שטעלט זי� שמונה עשרה טאר מע� אוי� קיי� פאל נישט 'ווע� מ) א

שטייט 'נאר שטיי� ווי מ, אפילו נישט ווינק� מיט די הענט וכדומה, מפסיק זיי�

  .פאר א קעניג

לא$ אדער א אופ� וואס טאר זי� נישט שטעל� דאווענע� אוי� א פ'מ) ב

  .)ד"ק' ח סי"כפה(וועט קענע� געשטערט ווער� פו� אינזינע� האב� 'מ

או� מע� דאר� , מעג מע�, ו"אי� א פאל פו� פיקוח נפש ח) ג

אויב דאר� מע� אוועקגיי� פו� , מפסיק זיי� לויט וויפיל עס פעלט אויס

זאל מע�  )יי�לייט דארפ� דארט אריבערג- צו� ביישפיל די הצלה(זיי� פלא$ 

זאל מע�  )למשל גיי� רופ� די הצלה( אויב דאר� מע� אויסרעד�, אוועקגיי�

  ).'ב' ד א"ק' סי(אויסרעד� 

אפילו ווע� עס האנדלט זי� אי� גרויסע , אבער פאר אנדערע סיבות

, טאר מע� נישט מפסיק זיי� אפילו אויב ער רעדט נישט אויס, געלט שאדנס

  .אפילו לצור� א מצוה

מעג יא מפסיק זיי� אינמיט� שמונה 'ר איי� פאל איז דא ווע� מנא) ד

צו� ביישפיל אויב א ספר איז אראפגעפאל� אוי� דער , "לצור� תפלה"עשרה 

ערד אינמיט� שמונה עשרה או� עס שטערט איה� פו� אינזינע� האב� דאס 

דער א) דר� החיי�(. זאל ער ענדיג� די ברכה או� ער מעג עס אויפהייב�, דאווענע�

�מעג , או� עס שטערט אי� פו� אינזינע� האב�, אויב איינער שמועסט נעב� אי

  ).ד"ק' ת סי"שע( ער ווינק� מיט די האנט כדי איה� שטיל מאכ�

אויב מע� הערט קדיש או� קדושה אדער א ברכה אינמיט� שמונה ) ה

ט עס ווער(זאל שווייג� או� זי� צוהער� 'נאר מ, עשרה טאר מע� נישט ענטפער�

ווע� דער  ).ז"ע ס"שו) (אבער עס הייסט נישט קיי� הפסק, גערעכענט ווי כאילו ער האט גענטפערט

  .)א"ט ס"ק' סי(או� נישט מיטזאג� , זאל ער זי� בוק�" מודי�"צ זאגט "ש

ע צוזאמע� מיט� בעל "אויב איינער הייבט א� צו דאווענע� שמו) ו

ער מיט קדושה מיט� בעל צ קומט א� צו קדושה זאגט "ווע� דער ש, תפילה

  )ב"ט ס"ק' ע סי"שו( .תפילה ווארט ביי ווארט
  

  

  אוצר רבותינו                          
  

  זכור את יו� השבת לקדשו

די פאלגענדע מעשה נורא זענע� מיר מעתיק פו� א מכתב וואס איז געשריב� געוואר� דורכ� הייליג� 

  .ע"אב� עזרא זי

הנקרא אברה� הספרדי אי� , ט"אלפי� תתקי' ד טבת אי� יאר ד"ג צונאכטס יבחצות הלילה  פרייטא

אי� בי� געשלאפ� או� אי� זע אי� חלו� א מלא� וואס , בי� געווע� אי� א א ווייטע שטאטב� עזרא 

נע� דע� בריוו 'או� ער זאגט מיר , או� ער האט אי� זיי� האנט א פארמאכטע בריוו, שטייט  נעב� מיר

או� אי� , אי� האב געקניט או� זי� געבוקט פאר� אייבערשט�', דש האט  דיר געשיקטוואס שבת קו

אי� האב דאס אנגעכאפט מיט ביידע הענט או� , האב געלויבט דע� אייבערשט� אוי� דע� גרויס� כבוד

  .אי� האב אנגעהויב� צו ליינע� דע� בריוו

ר ווע� אי� האב געליינט די לעצטע שורות אבע, פו� אנהויב איז דער בריוו געווע� פאר מיר ווי האניג

�או� אי� האב געפרעגט דע� , או� מיי� זעהל איז כמעט אויסגעגאנגע�, איז מיי� האר  געוואר� ווארע

פו� דע� טאג וואס אי� האב געקענט דע� , מה פשעי ומה חטאתי"וואס איז געשטאנע� קעג� מיר 

האב אי� אלעמאל ליב , מי� געלערנט זיינע מצוותער האט , הייליג� באשעפער וואס האט מי� באשאפ�

או� נא� איידער דער שבת איז געקומע� האב אי� איר שוי� אפגעווארט מיט� גאנצ� , געהאט דע� שבת

�פארוואס האט , אוי� ווע� זי איז אוועק געגאנגע� האב אי� איר באגלייט מיט שמחה או� געזאנג, האר

  "?מיר שבת געשיקט דע� בריוו

מע� האט מיר געזאגט אז דיינע תלמידי� האב� נעכט� "ר געענטפערט דער שליח פו� שבת האט מי

או� דו זאלסט דיר , זאל מחלל שבת זיי�'געברענגט צו דיר אינדערהיי� ספרי� וואו עס שטייט אז מ

  .אנגארטלע� די לענד� או� ארויסגיי� מלחמה האלט� פאר די תורה קעג� די פיינט פו� שבת

�אי� בי� אויפגעשטאנע� מיט א גרויס� צאר� אי� האב זי� אנגעטו� די , אי� בי� געווע� זייער דערשראק�, דאס האר  האט מיר געקלאפט, אויפגעוועקט אי� האב זי

  .או� ארויסגענומע� די ספרי� אינדערויס� צו� שיי� פו� די לבנה, קליידער או� געוואש� די הענט

ווייל די נאכט גייט נאכ� , השני יו�דעמאלטס איז הערשט געוואר�  בוקראז ווע� עס איז געוואר�  ,הי ערב ויהי בקר יו� שניויאי� די ספרי� איז געשטאנע� בפירוש 

  .ממילא קומט אויס אז פרייטאג צונאכטס איז נאכנישט שבת ווייל עס גייט נא� פרייטאג, פריערדיג� טאג

זאגנדיג אז ענדערש זאל אי� מחלל זיי� איי� שבת או� איד� זאל� נישט מחלל זיי� , י� האב צוריס� דע� פירושאו� א, אי� האב זי� שיעור נישט צוריס� מיינע קליידער

  .מערערע שבתות אויב זיי וועל� זעה� דע� פירוש

וועל שרייב� א בריוו או� מסביר זיי�  או� אי� האב געמאכט א נדר אז אי� וועל נישט גיי� שלאפ� נא� שבת ביז ווע� אי�, אי� האב זי� איינגעהאלט� מחמת כבוד השבת

כדי אוועק צו נעמע� יעדע שטרויכלונג ווייל יעדער איד ווייסט אז די פרשה פו� בראשית איז געשריב� געוואר� אי� די תורה נאר כדאי , ווע� עס הייבט זי� א� דער טאג

  .ר אייבערשטער האט גערוטזאל האלט� דע� שבת אזוי ווי דע'צו דערצייל� פאר די שומרי שבת ווי אזוי מ

ג� הסופר , והקורא אותו בקול גדול תדבק לשונו לחכו, והמאמי� בפירוש הזה הש� ינקו� נקמת השבת ממנו"דער אב� עזרא ענדיגט דע� בריוו מיט א שארפע אזהרה 

   . "ולכל בני ישראל יהיה אור, ועי� ימינו כהה תכהה, הכותב אותו בפירושי התורה זרועו יבוש תיבוש

 אוצר הלכות




