
פרשת כי תבוא

בס"ד

א 'בורא פרי האדמה' אויף די ביכורים
"ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה" (כו ב)

המינים  שבעת  די  פון  דאך  מען  ברענגט  ביכורים  די  לכאורה 
וואס רוב פון זיי וואקסן אויף א בוים, אויב אזוי פארוואס שטייט 

'פרי האדמה' און נישט 'פרי העץ'?
ענטפערט דער ראשון לציון רבי משה בן חביב:

די  ווען  אפילו  ביכורים  די  אפשיידן  מ'קען  אז  איז  הלכה  די 
ווי  אזוי  'בוסר',  אנגערופן  ווערן  זיי  ווען  קליין  זענען  פירות 
מ'האט געלערנט אין די משנה (ביכורים ג א וראה רע"ב שם): "יורד 
ואומר  בגמי  קושרו  שבכרה...  תאנה  ורואה  שדהו  בתוך  אדם 
'הרי אלו ביכורים'". און ווייל אויף 'בוסר' זאגט מען 'בורא פרי 
דעם  תורה  די  אן  כאפט  דעם  וועגן  ב)  רב  או"ח  (שו"ע  האדמה' 
לשון: "ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית" – אז דו קענסט אפשיידן דיינע פירות 
אפילו ווען זיי זענען נאך ביים אנהייב וואקסן, ווען מ'זאגט אויף 

'חומת אנך'זיי א ברכה "ְּפִרי ָהֲאָדָמה".

איבונגען פון זיך ביקן
"ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ִלְפֵני ה' ֱאקֶי" (כו י)

אים  האבן  סאלאנטער  זונדל  רבי  צדיק  דעם  פון  מקורבים  די 
איינמאל געטראפן ווי ער שטייט אין זיין ווינקל און ער ביקט 
זיי  ווען  עשרה'.  'שמונה  ביי  ביקן  צו  זיך  מ'דארף  ווי  אזוי  זיך 
מיט  ערקלערט  ער  האט  טוהט  ער  וואס  געפרעגט  אים  האבן 
מאכן  קעניג  דעם  באדינען  וואס  סאלדאטן  "די  תמימות:  זיין 
זיך  שטעלן  זיי  בעפאר  איבונגען  אסאך  פריער  פון  נישט  דען 
פאר זייער קעניג?! און אויב פאר א מלך בשר ודם טוהט מען 
מלך  דעם  פאר  זיך  שטעלט  וואס  דער  זיכער  דאך  איז  אזוי, 
מלכי המלכים, דארף פון פריער טוהן איבונגען פון די ביקן און 
עס  ווי  טוהן  עס  זאל  ער  כדי  טוהן,  דארפן  מיר  וואס  קניהען 
מלך  פארן  דאווענען  ביים  שטיין  וועט  ער  ווען  זיין  צו  דארף 

מלכי המלכים.
'עלי ורדים' ברכות יב ב

ברכת המצוות – מדאורייתא אדער מדרבנן
"א ָעַבְרִּתי ִמִּמְצוֶֹתי ְוא ָׁשָכְחִּתי" (כו יג)

"'ְוא ָׁשָכְחִּתי' - מלברך על הפרשת מעשרות" (רש"י)
נאר  דאך  איז  המצוות  ברכת  די  זיך:  וואונדערן  מפרשים  די 
מדרבנן (ברכות טו א), איז וי אזוי קען זיין אז דא האט די תורה 

אויף דעם קלאר באפוילן?
זאגט דער מהר"ם דנון אין זיין חיבור 'באר בשדה' אויף רש"י:

דער נוסח פון די ברכה איז טאקע מדרבנן, אבער דער עצם חיוב 
צו לויבן דעם אויבערשטן אויף וואס ער האט אונז געגעבן איז 

מדאורייתא, אזוי ווי מ'זעהט אין דעם פסוק.
* * *

רבי משה גפן זצ"ל, פון די ראשי ישיבה אין 'כנסת יצחק' חדרה, 
נוגע  איז  וואס  חקירה  א  אויפדרינגען  געוואלט  דא  פון  האט 
אויף אלע ברכות המצוות: צי די ברכה וואס מיר זאגן בעפאר 
די מצוה איז א חלק פון די הלכות פון די מצוה, אדער ס'איז א 

עקסטערע מצוה פאר זיך.
פון  מצוה  די  אויף  ברכה  די  דערמאנען  מיר  וואס  דעם  פון 
מעשר אינמיטן די וידוי מעשרות קען מען ברענגען א ראי' 

אז די ברכה איז א חלק פון די מצוה פון מעשרות, ווייל אויב 
נישט, פארוואס אין די צייט וואס ער איז זיך מתוודה זיין אויף 

די מעשרות, דארף ער דאס דערמאנען?!
'ושלל לא יחסר'

צודעקן די מעסער ביים בענטשן
"ּוָבִניָת ָּׁשם ִמְזֵּבַח ַלה' ֱאקֶי ִמְזַּבח ֲאָבִנים א ָתִניף ֲעֵליֶהם ַּבְרֶזל" 

(כז ה)

מען  דארף  עסן  נאכן  בענטשן  ביים  אז  הלכה  די  דא  ס'איז 
צודעקן די מעסער'ס וואס ליגן אויפן טיש (שו"ע או"ח קפ ה), עס 
איז באקאנט וואס דער רוקח (סי' שלב) שרייבט דער טעם פון די 
הלכה ווייל בזמן שאין בית המקדש קיים איז דער שולחן אזוי 
ווי דער מזבח (ברכות נה א), און אין דעם פסוק שטייט אז מ'טאר 
נישט ארויפלייגן א אייזן אויפן מזבח, וועגן דעם דעקן אונז צו 

די מעסער'ס ביים בענטשן.
נאך טעמים זענען געזאגט געווארן אויף די הלכה, דא וועלן מיר 

ברענגען עטליכע פון זיי:
'שבלי הלקט' (סי' קלה) שרייבט אז מ'האט דאס מתקן  א. דער 
געבענטש,  אמאל  האט  איינער  שהיה,  מעשה  א  וועגן  געווען 
ירושלים'  'בונה  פון  ברכה  די  צו  אנגעקומען  איז  ער  ווען  און 
האט ער זיך זייער מצטער געוען אויפן חורבן, אזוי ווייט אז ער 
האט גענומען א מעסער און עס אריינגעשטאכן אין זיין הארץ, 
און צוליב סכנת נפשות האט מען גוזר געווען צו באהאלטן די 

מעסער ביי די ברכה.
'בן  פון  נאמען  אין  ער  ברענגט  שד)  סי'  (ח"ב  משה'  'מטה  אין  ב. 
דינאי': יעקב אבינו איז געבענטש געווארן מיט די ברכה: "ְוִיֶּתן 
ְוִתירֹׁש"  ָּדָגן  ְורֹב  ָהָאֶרץ  ּוִמְׁשַמֵּני  ַהָּׁשַמִים  ִמַּטל  ָהֱאקִים   ְל
(בראשית כז כח), און עשו איז געבענטש געווארן מיט די ברכה: 
אויף  לויבן  מיר  ווען  דעם  וועגן  מ),  פס'  ִתְחֶיה" (שם   ַחְרְּב "ְוַעל 
'ארץ חמדה טובה ורחבה' וואס מיר האבן צו דעם זוכה געווען 
אין זכות פון יעקב אבינו, איז נישט פאסיג אז עס זאל דארט זיין 

א זכר צו א שווערד דער סימבאל פון עשו'ס ברכה.
וואס  דעם  מיט  (שם):  משה'  'מטה  אין  ער  ערקלערט  נאך  ג. 
אז  מרמז  מיר  זענען  בענטשן  ביים  מעסער  דעם  צו  מ'דעקט 
די שווערד פון דער מלאך המוות קען נישט געוועלטיגן אויף 
די וואס זענען מקפיד צו בענטשן ווי עס דארף צו זיין, אזוי ווי 
נישט  ווערט  ף'  אות  די  אז  שרייבן  שלז)  סי'  (רוקח  קדמונים  די 
דערמאנט ביים בענטשן, ווייל דער וואס בענטש ווי עס דארף 

צו זיין קען אויף אים נישט געוועלטיגן קיין אף און קיין שצף 
און קצף.

ד. נאך א טעם שרייבט דער 'כף החיים' (קפ טו): ביים בענטשן 
יענע  אויף  און  ירושלים,  אויף  און  גאולה  די  אויף  מיר  בעהטן 
צייט האבן מיר א הבטחה (ישעיה ב ד): "א ִיָּׂשא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב 
ְוא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה", און אלץ א זכר צו דעם דעקן מיר צו 

די מעסער ביים דערמאנען ירושלים.

ענטשן מתוך שמחה
"ַּתַחת ֲאֶׁשר א ָעַבְדָּת ֶאת ה' ֱאקֶי ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב" (כח מז)
זיין  מקיים  צו  חיוב  דעם  ארויס  מיר  לערנען  פסוק  דער  פון 
שטענדיג די מצוות פון השי"ת בשמחה און בטוב לבב. לייגט 
צו רבי אליעזר פאפו אין זיין באקאנטער ספר 'פלא יועץ' (ערך 

שמחה): 

פרייען...  זייער  זיך  מען  דארף  דאווענען  ביים  ספעציעל  "און 
הקדוש  זוהר  אין  גרויס  זייער  שטייט  בענטשן  ביים  אויך  און 
איבער דער גרויסער חיוב עס צו זאגן בשמחה ובטוב לבב, אזוי 
עסן  מ'זאל  ראוי  איז  עס  אז  זאגן  וואס  דא  זענען  עס  אז  ווייט 
און טרינקען זאכן וואס טוהן דערפרייען די הארץ כדי ער זאל 

בענטשן בשמחה".
איינמאל  נישט  מחייב,  אונז  ווערטער  די  זענען  שטארק  ווי 
האלטן מיר זיך אפ פון צו עסן ברויט כדי מיר זאלן נישט דארפן 
בענטשן, מיט דעם ווייזן מיר אז דאס בענטשן איז פאר אונז ווי 
א עול, ווי איז די שמחה אויף די זכות וואס מיר האבן באקומען 

'אור דוד'צו לויבן דעם באשעפער?!

מכה שאינה כתובה בתורה
"ַּגם ָּכל ֳחִלי ְוָכל ַמָּכה ֲאֶׁשר א ָכתּוב ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת" (כח סא)
אין מדרש (עי' שו"ת 'תפארת צבי' יו"ד סי' לח) ווערט געברענגט אז די 

מכה פון דער פסוק איז מרמז אויף 'מיתת צדיקים'.
'דברי  דער  רב  סאטמארער  דער  וואס  טעג  די  פון  איינע  אין 
יואל' איז געוען אין ירושלים אין יאר תרצ"ב, האט ער געדאוונט 
דער  ווען  נאך  און  דארטן,  שוהלן  די  פון  איינע  אין  שחרית 
שמש  דער  האט  עשרה  שמונה  הויכע  די  געענדיגט  האט  חזן 
אנגעהויבן  באלד  האט  חזן  דער  און  בימה  די  אויף  געקלאפט 

צו זאגן קדיש.
ווען דער רבי האט זיך אינטערעסירט וואס איז די באדייט פון 
די קלאפ, האבן די מתפללים ערקלערט: היינט איז א יארצייט 
פון א צדיק, ווען דער שמש קלאפט איז עס א סימן פאר דעם 

חזן אז ער זאל נישט זאגן קיין תחנון...
ערנסט  רבי  דער  פון  געזיכט  די  איז  ווערטער  די  הערנדיג 

געווארן און האט געזאגט אויף א ווערטל:
'מכה  געזאגט:  האבן  זיי  ווען  געמיינט  חז"ל  האבן  דאס  אפשר 
שאינה כתובה בתורה – זו מיתת צדיקים', ווען מ'קלאפט אויף 
די בימה מ'זאל נישט זאגן תחנון ווען אין שוהל געפינט זיך א 
ווייל  בתורה',  הכתובה  'מכה  א  דאס  איז  בעל-ברית,  א  צי  חתן 
דאס איז א קלארע הלכה אין שולחן ערוך (או"ח קלא ד). אבער 
ווען מ'קלאפט אזוי ווי מ'האט היינט געקלאפט אין שוהל איז 
נישט  טרעפן  מיר  ווייל  בתורה',  כתובה  שאינה  'מכה  א  דאס 

א  ביי  תחנון  קיין  זאגן  צו  נישט  היתר  הלכה'דיגן  קיין 
'תורות ועובדות מבית רבותינו'יארצייט פון א צדיק.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
רים

פע ם

אמן - פון 'מטה' צו 'מעלה'
"ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְוא ִתְהֶיה ְלָמָּטה" (כח יג)

די  צו  'ַמְעָלה'  פון  גימטריה  די  פון  אונטערשייד  דער 
גימטריה פון 'ָמָּטה' באטרעפט צ"א אזוי ווי די גימטריה 
דער  וואס  דעם  דורך  אז  רמז  א  איז  דאס  'אמן'.  פון 
מענטש ענטפערט אמן ווען ער האט אינזין די יחוד פון 
אין  דערהויבן  מענטש  דער  ווערט  הק',  שמות  צוויי  די 

זיינע מדריגות פון 'מטה' צו 'מעלה'.

ראה 'בן איש חי' – הלכות, הקדמת כי תבוא

כל יום תענה בכוונה אמן
"העונה אמן בכל כוחו קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה" (תיקו"ז מ א).

ערקלערט דער מהר"ל מפראג (ער איז נסתלק געווארן י"ח אלול שס"ט):
'שבעים שנה' מיינט די תקופה וואס דער מענטש לעבט אויף דער וועלט, 
אזוי ווי עס שטייט אין תהילים (צ י): "ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה"; אויך 

דער מענטש וואס מ'האט אים געאורטיילט צו ליידן אגאנץ לעבן, קען מבטל 
זיין די אורטייל אויב ער וועט מקפיד זיין צו ענטפערן אמן מיט כוונה.

('חידושי אגדות' שבת קיט ב)

כתיבה וחתימה טובה. אמן.
די מערב וואנט פון די האלט נוי שול - דאס בית המדרש פון דער מהר"ל
גה"א ימ"ה, איז די ר"ת פון דער מאמר חז"ל (ברכות נג ב):
"גדול העונה אמן יותר מן המברך".
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איש  באקאנטער  דער  מישרים,  מגיד  דער  האט  זיין  מחזק  און  מוטיגן  טוהט  וואס  ערציילונג  די 
חינוך, הרה"ג רבי מנחם שטיין שליט"א געהערט פון די מויל פון דער בעל המעשה, א טייערער 
יונגערמאן און א ירא שמים, וואס אינמיטן א פייערדיגע דרשה איבער דעם געוואלדיגן כח - למעלה 
מן הטבע - וואס איז ליגט אין א דאווענען וואס ווערט געזאגט פון טיפן הארץ, ווען מ'זעהט אז עס 
איז נישט פארהאן קיין אנדערע וועגן, האט יענער יונגערמאן זיך נישט געקענט איינהאלטן, און 

האט מיטגעטיילט די צוהערהער מיט זיין באצויבערנד און אומגלויבליכע ערציילונג.

ר'  האט  ארבעט,  זיין  פון  קומען  צוריק  נאכן  וואך,  נאך  וואך  ווי  אזוי  נאכמיטאג.  דאנערשטאג 
געוואלט  תורה'ס,  תלמוד  באקאנטע  די  פון  איינע  אין  דרדקי  מלמד  לאנגיעריגער  דער  משה, 
ארויסנעמען עטליכע פאפירענע שטרות פון זיין בערזל און עס לייגן אויף די הויכע פאליצע אין 
די קאך, מיט פיבער האט ער געזיכט אין זיין בערזל, ער האט גוט באקוקט זיינע טעשער, אבער 
ער האט גארנישט געטראפן. אויסער עטליכע מטבעות האט די בערזל נישט געהאט אין זיך איין 

שטר פאר א רפואה.

ר' משה האט נישט פארשטאנען ווי אזוי קען אזאנס פאסירן. איינס פון זיינע שטארקע שטריכן 
איז געוען 'ארדענונג'. פון די טאג פון זיין חתונה האט ער אכטונג געגעבן צו פירן א קלארער בוך 
פון הוצאות און הכנסות. יעדן אנהייב חודש פלעגט ער אוועק לייגן אין מסודר'דיגע קאנווערטן 
די  אויף  אויך  און  הוצאות  שטענדיגע  די  אויף  אויסגעפעלט  זיך  האבן  וואס  געלט  סומע'ס  די 

הוצאות וואס זעהן אויס אז זיי וועלן אונטער קומען אין דעם קומענדיגן חודש.

געוארן  איבערראשט  שטארק  ער  איז  דעם  צוליב  און  געטוהן,  אזוי  אויך  ער  האט  חודש  דעם 
ווען ער האט באמערקט א ליידיגן בערזל. עס האט אים גענומען איין מינוט זיך צו דערמאנען 
די סיבות וואס האבן עס צוגעברענגט. יא, אויך אויף א אויסגערעכנטער מענטש קען פלוצלינג 
'פאלן' אומגעראכטענע הוצאות. די השגחה העליונה האט אזוי געואלט אין ביי אים האט זיך אין 

איין וואך אנגעזאמלט עטליכע אזעלעכע אומגעראכטענע הוצאות.

צוריסן  פלוצלינג  זענען  וואס  שיך  קינדער,  די  פון  איינער  פאר  באהאנדלונג  ציין  דרינגנדע  א 
געווארן, די וואש-מאשין וואס האט זיך מיטאמאל צובראכן, די אלע זאכן און נאך ענדליכע זאכן 
האבן ערלעדיגט די גאנצע קעש-געלט, זיין בערזל האט זיך אויסגעליידיגט פארן צייט און ער 

איז געבליבן שטיין פארטראכט.

האבן  זאל  ווייב  זיין  אז  זארגן  געדארפט  יעצט  האט  ער  אויפגעכאפט.  שנעל  זיך  האט  משה  ר' 
אלעס  איינקויפן  (גראסערי)  שפייז-קראם  דערנעבנדיגע  די  אין  גיין  ארויס  קענען  צו  געלט 
זיינע  פון  עטליכע  צו  קלינגען  צו  פראבירט  האט  ער  שבת.  אויף  אויס  זיך  פעהלט  עס  וואס 
באקאנטע וואס פירן אן קליינע גמ"ח'ן וואס זענען פונקט פאר די געברויכן, אבער די וואס האבן 
אויפגעהויבן דעם טעלעפאון האבן אים אפגעזאגט. פונקט היינט איז זייער קאסע געווען ליידיג, 

און קיינער פון זיי האט אים נישט געקענט פארבארגן די סומע וואס האט אים אויסגעפעלט.

ער  וואס  באקאנטע  זיינע  פון  צוויי  רופן  צו  פראבירט  ער  האט  צושטאנד  ענגן  א  אין  זייענדיג 
האט געטראכט אז זיי וועלן אים קענען פארבארגן די נויטיגע סומע, אבער פון זיי איז אויך נישט 
געקומען די ישועה. 'ענדע-חודש' איז א אנגעצויגענע צייט ביי אלעמען, זיי האבן אויך געהאט 

אויסטערלישע הוצאות וואס האט זיי איבערגעלאזט אן קיין קעש אין טאש.

די  באקומען  צו  האפענונג  קיין  נישט  ער  האט  הטבע  בדרך  אז  געפיהלט  משה  ר'  האט  יעצט 
שבת'דיגע געברויכן. עס איז אים איבערגעליבן נאר איין וועג: זיך צו ווענדן צו דעם פון אויבן 

וואס 'לו הכסף ולו הזהב' און ער קען שפייזן זיינע באשעפענישן אויך אין די שווערסטע צייטן.

געטראכט און געטוהן, ר' משה איז אריין אין זיין צימער און האט פארשפארט די טיר אונטער 
זיך. אין די טוינקלקייט וואס האט געהערשט אין דעם צימער האט ער אנגעהויבן צו רעדן צום 

טאטע אין הימל ווי א קינד וואס בעהט זיך ביי זיין טאטן:

"רבונו של עולם, אב רחום וחנון, איך טוה איינערקענען אז אויסער דיר איז נישט פארהאן קיין 
שום כח אויף דער וועלט, דו האסט די שטארקהייט, דו ביזסט דער איינציגסטער געוועלטיגער 
אויף די פרנסה, און דו קענסט באשליסן צי איך וועל האבן אויף די שבת'דיגע געברויכן אדער 

נישט. איך בעהט דיר העלף מיר אין די יעצטיגע צייט"

אין לויף פון א האלבע שעה האט זיך רבי משה אזוי 'אויסגעשמועסט' מיטן אויבערשטן ווען די 
ווערטער קומען ארויס פון טיפן הארץ איינס נאכן צווייטן.

נאך ארום א האלבע שעה איז ר' משה ארויס געקומען מיט צימער מיט רויטע אויגן. די קינדער 
וואס האבן נישט געוואוסט וואס האט צוגעברענגט אז זייער טאטע זאל זיך איינשפארן אינמיטן 
טאג אין זיין צימער, האבן אים שוין אפגעווארט אינדרויסן מיט גלאנציגע אויגן פון התרגשות; 
'טאטי! דו ווייסט נישט וואס ס'האט פאסירט' – האט זיך דער קליינער אנגערופן, 'פאר עטליכע 
פירט  ער  ווען  שפייז-קראם  די  אין  ארבעט  וואס  'יוני'  טיר  די  אויף  געקלאפט  דא  האט  מינוט 
צוויי וועגעלעך מיט דעם זעלבן אויסזעהן, ווען יעדע פון זיי איז אנגעפאקט מיט אלע שבת'דיגע 
און  קוכן  קאנזערוון,  פלייש,  און  פיש  שבת;  גאנצע  א  אויף  בשפע  גענוג  זענען  וואס  געברויכן 
נאשערייען, גרינס, פרוכט, חלות, טרינקען און נאך שבת'דיגע מטעמים, אלעס איז געווען שיין 

איינגעפאקט'.

פאר צוויי וואכן - האט זיך ר' משה דערמאנט – איז געווען אין די שפייז-קראם א הגרלה פאר די 
אלע וואס האבן איינגעקויפט לכבוד שבת העכער הונדערט שקל, ווען דער גרעסטער באלוין 

איז אלע שבת'דיגע געברויכן אויף צוויי וואכן אויף זייער חשבון.

דאס איז געווען דאס ערשטע מאל אין זייער לעבן וואו זיי האבן עפעס געווינען...

ר' משה האט זיך נאכנישט בארואיגט פון די איבערראשונג, ווען א קורצע צייט דערנאך הערט 
זיך נאכאמאל קלאפן אויף די טיר, די יעצטיגע איבערראשונג איז שוין געווען העכער פון יעדע 
פלעגן  וואס  פאמיליע,  מסודר'דיגע  א  גאר  שטאק,  אויבערשטע  די  פון  שכנים  די  פאנטאזיע; 
ווען  אפצוקאכן  אלעס  געענדיגט  האבן  זיי  עסן.  שבת'דיגע  די  דאנערשטאג  אנגרייטן  שטענדיג 
פלוצלינג האבן זיי באקומען א מעלדונג אויף א אומגעראכטענע שמחה וואס צוליב דעם דארפן 

זיי אוועק פארן אויף שבת.

"נעמט די עסן פאר ענק, ס'איז א שאד אז אלעס זאל פארדארבן ווערן און מ'זאל עס ארויסווארפן" 
– האבן זיך די שכנים געבעהטן, און ר' משה מיט זיין פאמיליע האבן נישט געטראכט איין מינוט 

אפזאגן די איבערראשנדע פארשלאג...

טאקע אזוי, דאס איז די כח פון א תפילה וואס קומט ארויס פון טיפן הארץ ווען מ'זעהט נישט 
קיין אנדערע וועג. ר' משה האט אנגעקלאפט אויף די טויערן אין הימל מיט א ריכטיגע אמונה 
דורך דעם כח פון תפילה, און פון הימל האט מען געשיקט גוטע שליחים זיי זאלן קלאפן אויף 

זיין טיר. זיין בקשה איז שנעל אנגענומען געווארן און דערצו בכפל כפליים.

'אמונה שלמה' עקב

פון הימל האט מען צוויי מאל געקלאפט

די תורה און די גאולה זענען אנגעהאנגען איינס אינעם אנדערן
"אם מבקש אתה לראות את השכינה בעולם הזה - עסוק בתורה בארץ ישראל" (ילק"ש תהלים רמז 

תתסב)

ביי די ענדע פון די ברכה פון אהבה רבה לייגן מיר צו א ספעציעלע בקשה אויף די גאולה: "מהר 
והבא עלינו ברכה ושלום מהרה מארבע כנפות כל הארץ, ושבור עול הגוים מעל צוארנו, ותוליכנו 
מהרה קוממיות לארצנו", די שטיקל זעהט אויס ווי עס איז נישט פארבינדן מיט די פריערדיגע 

חלק פון די ברכה, וואס רעדט נאר איבער לערנען תורה.

עטליכע וועגן זענען פארהאן צו פארבינדן די צוויי ענינים:

א. אין איכה (ב ט) קלאגן מיר: "ַמְלָּכּה ְוָׂשֶריָה ַבּגֹוִים ֵאין ּתֹוָרה", כל זמן די אידן זענען אין גלות – איז 
דא  זענען  עס  ווען  איבערהויפט  ב),  ה  (חגיגה  דעם  פון  תורה  ביטול  גרעסער  קיין  פארהאן  נישט 
מצוות וואס מ'קען זיי נישט מקיים זיין נאר אין ארץ ישראל, און עס זענען דא מצוות וואס מ'קען 
זיי נישט מקיים זיין נאר בזמן שבית המקדש קיים. וועגן דעם נאך וואס מיר בעהטן מיר זאלן זוכה 
זיין צו תורה, לייגן מיר צו א געבעהט אז מיר זאלן זוכה זיין אז די בית המקדש זאל געבויעט ווערן 
און מיר אלע וועלן ארויף גיין קיין ארץ ישראל, און דעמאלטס וועלן מיר קענען לערנען און מקיים 

זיין די גאנצע תורה בשלימות ('אשי ישראל' [לר"י ברוידא] אות נג; 'שירת דוד').

ב. חז"ל דרש'ענען אין גמרא (ב"מ פה ב) פון דער פסוק (ירמיהו ט יא): "ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ... ַעל ָעְזָבם 
ֶאת ּתֹוָרִתי" אז די סיבה פון די גלות איז געקומען צוליב וואס זיי האבן גרינג געשעצט אין די תורה 
און זיי האבן איר נישט מכבד געווען ווי עס פאסט זיך, וועגן דעם ביי די ברכה פון אהבה רבה ווי 
דארט דרוקן מיר אויס שטארק אונזער ליבשאפט צו די תורה און אונזער גלוסטעניש צו זוכה זיין 
צו דעם, איז נישט מער פאסיג פון דעם אז מ'זאל צולייגן א בקשה אז מ'זאל שוין צוריק קומען 

קיין ארץ ישראל (הגרא"ש וואסערמאן, הובא ב'מאיר דרך' ואתחנן). 

ג. אויף נאך א אופן איז דא וואס ערקלערן עס: ווען די אידן זענען געווען אין ארץ ישראל און דער 
בית המקדש איז געשטאנען, האט געהערשט א ספעציעלע ליבשאפט צווישן דער אויבישטער 
מיט די אידן, אבער אין די צייט פון דער חורבן איז פארווייניגערט געווארן די ליבשאפט, דעריבער 
איז פאסיג אז ביי די ענדע פון די ברכה פון 'אהבה רבה' וואו דארט האבן מיר ארויסגעברענגט מיט 
פאסיגע ווערטער די גרויסע ליבשאפט וואס הערשט צווישן קודשא בריך הוא און די אידן זאל 

מען דארט בעהטן אויף די גאולה ('נפש שמשון').

'דרוש על התורה' (מהד' פיעטרקוב דף כ  ד. נאך א וועג איז פארהאן לויט וואס דער מהר"ל אין א 
ימצאו  שלא  אלא  מישראל...  תורה  שתשתכח  ושלום  "חס  ב):  קלח  (שבת  גמרא  די  ערקלערט  ב) 
הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד", זאגט דער מהר"ל, ווייל 'ישראל ואורייתא חד', וועגן 
דעם כל זמן די אידן זענען צושפרייט אין די פיר עקן פון די וועלט, איז די תורה אויך צושפרייט 
אין עטליכע פלעצער און די וואס לערנען וועלן זיך פלאגן צו טרעפן 'הלכה ברורה ומשנה ברורה 

במקום אחד'.

לויט דעם פארשטייט מען די שייכות פון די בקשה 'מהר והבא עלינו וכו'' צו די ברכה פון אהבה 
רבה וואס רעדט פון תורה, ווייל מיר קענען נישט צוקומען צו שלימות אין תורה, כל זמן די אידן 
וואס זענען פארווארפן געווארן אין אלע לענדער זענען נישט צוריק געקומען קיין ארץ ישראל 

('ברכת יעבץ' חנוכה עמ' קנח).

ברכה ושלום מארבע כנפות כל הארץ
אין די סידורים פון נוסח ספרד שטייט דער נוסח: "מהר והבא עלינו ברכה ושלום מארבע כנפות 
כל הארץ". א זיסע פשט אויף דעם האט געזאגט דער גאון רבי משה חיים שעמרלער זצ"ל דער 

רב פון ציריך:

מיר בעהטן אז אויך ווען מיר געפינען זיך אין גלות אין די פיר עקן פון די וועלט, זאל די גלות זיין 
פאר אונז א 'ברכה ושלום'; ד.מ. אז די צרות און די אנדערע געשעהנישן וואס גייען אריבער אויף 
אונז זאלן אונז אויסלייטערן מיר זאלן זיין גרייט און ראוי צו די גאולה העתידה. אזוי אז ווען די אידן 
וועלן צוריק קומען פון די אלע גלות'ן, וועלן מיר קענען קוקן אויף צוריק און קלאר פארשטיין 
אז יעדע געשעהניש וואס איז אריבער אויף אונז אין לויף פון די גלות איז געווען צוליב אונזער 
אייביגע טובה, כדי מיר זאלן זיין גרייט און ראוי צו זעהן משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ('לקוטי 

דרושים' אות עז).

ותוליכנו קוממיות לארצנו
לכאורה וואלט מען געדארפט בעהטן: "מהר והבא עלינו וכו' מארבע כנפות כל הארץ לארצנו", 
פארוואס טיילן מיר די בקשה אויף צוויי: "מהר והבא עלינו... ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו"?

עטליכע ערקלערונגען זענען געזאגט געווארן אויף דעם:

א. אין די ספרי הקבלה שטייט אז די גאולה וועט זיין אין צוויי שטאפלען, צום ערשט וועלן צוזאם 
אלע  וועלן  דארט  פון  און  פלאץ,  איין  אויף  וועלט  דער  פון  עקן  פיר  די  פון  גלות'ן  אלע  קומען 
ארויף גיין צוזאמען קיין ארץ ישראל. לויט דעם פארשטייט מען אז מיר בעטן דא צוויי עקסטערע 
זאכן, ווייל אין אנהויב וועט מקויים ווערן: "מהר והבא עלינו... מארבע כנפות כל הארץ", און נאר 

נאכדעם: "ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו" ('דובר שלום' הובא בסידור 'אוצר התפילות'). 

ב. דער 'חתם סופר' (שו"ת, יו"ד סי' קלב) ערקלערט עס לויט וואס איז באקאנט אז אויך די טויטע 
וואס זענען באערדיגט אין חוץ לארץ וועלן אויפשטיין תחיית המתים, נאר אין אנהויב וועלן זיי 
זיך וואלגערן אין די היילן פון זייערע קברים ביז ארץ ישראל און דארט וועלן זיי אויפשטיין. וועגן 
טוהן מיר זיך נישט באגענוגן מיט די בקשה "מהר והבא עלינו... מארבע כנפות כל הארץ", נאר מיר 
לייגן צו א בקשה: "ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו" – אז מיר זאלן זוכה זיין אויסגעלייזט ווערן 

ווען מיר לעבן נאך, און נישט נאכן טויט ווען מ'וועט זיך דארפן וואלגערן אין די היילן.

ג. אין גמרא (סנהדרין צח א) טרעפן מיר אז די גאולה קען זיין דורך צוויי וועגן; אויב מיר וועלן זוכה 
זיין וועט עס זיין אין א בחי' פון 'על ענני שמיא' – אפענע ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע, און 
אויב מיר וועלן נישט זוכה זיין, וועט קומען די גאולה שטילערהייט און באהאלטענערהייט אין א 

בחי' פון 'עני ורוכב על חמור'.

וועגן דעם בעהטן מיר פריער אויף די עצם גאולה: "מהר והבא עלינו... מארבע כנפות כל הארץ", 
אבער באלד לייגן מיר נאך א בקשה אז די גאולה זאל נישט זיין באהאלטן נאר אין א אופן פון 

"קוממיות לארצנו" – אקעגן אלעמען, מיט כבוד און מיט שטאלץ ('שפתי חיים' - רינת חיים).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
די ברכה פון אהבה רבה (ט')

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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