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’שנהיה לראש‘ – אין אמונה
”ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב“ (ו ג)

”‘ָוֵאָרא‘ – אל האבות“ (רש“י).
אסאך וואונדערן זיך אויף די ווערטער פון רש“י, וואס קומט 
ער מוסיף זיין, אין פסוק אליין שטייט דאך שוין אלעס קלאר?
ביי  פארוואס  ו):  ג  לעיל  רמב“ן  (ראה  קשיא  די  באקאנט  איז  עס 
”אלוקי  מיר:  דאפלען  עשרה‘  ’שמונה  פון  ברכה  ערשטע  די 
גענוג  דאך  וואלט  עס  יעקב“,  ואלוקי  יצחק  אלוקי  אברהם 
איין  נאר  נאמען  אויבערשטנ‘ס  דעם  דערמאנען  געווען 
’פנים  דער  ערקלערט  ויעקב‘?  יצחק  אברהם  ’אלוקי   – מאל 
זיך  זאל  מענטש  א  אז  לערנען,  אונז  קומט  דאס  אז  מאירות‘ 
בירושה  האט  ער  וואס  אמונה  די  אויף  נאר  פארלאזן  נישט 
פון זיינע עלטערן, נאר ער דארף זיך פלאגן און צוקומען צו 
אמונה דורך זיין אייגענע פארשטאנד, אזוי ווי עס שטייט אין 
פסוק (דה“י א‘ כח ט): ”ַּדע ֶאת ֱאקֵי ָאִבי ְוָעְבֵדהּו...“. דעריבער 
 – אבות  די  פון  איינציגסטן  יעדן  אויף  ’אלקי‘  מען  דערמאנט 
ווייל יעדער איינער פון זיי האט אליין משיג געווען די אמונה 
מיט זיינע אייגענע כוחות, און נישט ווייל ער איז ’אלוקי‘ פון 

זיין פאטער.
אויך דא – ערקלערט רבי מאיר פרעמישלאנער – פאר רש“י 
איז שווער געווען פארוואס דערמאנט דער פסוק דריי מאל 
”אל“: ”וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב“, אויף דעם האט 
רש“י געזאגט: ”‘וארא‘ – אל האבות“, צו זאגן: די תורה האט 
געוואלט ארויסברענגען אז יעדער איינער פון זיי איז געווען 
משיג  האבן  זיי  אז  נישט  אמונה;  אין  ’אב‘  א  פון  בחי‘  די  אין 
געווען די אמונה אין א בחי‘ פון א ’בן‘ – ווי א ירושה פון זייערע 
אבות, נאר צו יעדן איינעם האט זיך השי“ת אנטפלעקט ווי א 

’אב‘ עקסטער.
דעם  לאדזש  פון  פאצאנאווסקי  יוסף  רבי  טייטש  דעם  מיט 
נוסח הבקשה וואס מ‘האט מתקן געווען צו זאגן ראש השנה 
ולא  לראש  כבש‘: ”שנהיה  ’ראש  דעם  עסן  בשעת‘ן  ביינאכט 
לזנב“ (או“ח תקפג ב); ’כבש‘ איז א רמז אויף אילו של יצחק, און 
וועגן דעם בעהטן מיר, אז מיר זאלן זוכה זיין צו זיין אין א בחי‘ 
פון ’ראש‘ ביי אמונה אזוי ווי יצחק אבינו, וואס האט זיך נישט 
זיין  פון  גע‘ירש‘נט  האט  ער  וואס  אמונה  די  אויף  פארלאזט 
פאטער אברהם, נאר ער האט זיך געפלאגט און האט משיג 

געווען די אמונה מיט זיינע אייגענע כוחות.
שו“ת ’פנים מאירות‘ ח“א סי‘ לט ; ’דברי מאיר‘ ; ’פרדס יוסף‘

דער כח פון א ’תפילת רב‘...
ֵאַלי  ִיְׁשַמע   ְוֵאי ְׂשָפַתִים  ֲעַרל  ֲאִני  ֵהן  ה‘  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ”ַוּיֹאֶמר 

ַּפְרעֹה“ (ו ל)
איז  פאמיליע  פארצווייגטע  גאנצע  זיין  פון  עלנד  און  אליין 
די  בעפאר  וואס  מרגליות,  דוד  שואל  רבי  איבערגעבליבן 
מלחמה יארן האט ער געדינט ברבנות אין עטליכע קהילות 
נס  בדרך  געווארן  געראטעוועט  איז  ער  וואס  נאך  פוילן,  אין 
זיך  האט  ער  קריג.  וועלט‘ס  צווייטע  די  ביי  נאצים  די  פון 
באזעצט אין אמעריקע, און טראץ זיין גרויסע ווייטאג, האט 
עבודת  זיין  אין  פריש  פון  אריינגעווארפן  באלד  זיך  ער 
פון  הנהגה  די  זיך  אויף  אנגענומען  האט  און  הקודש 

קהילת ’דגל ישראל‘ אין קווינס, וואס אין דעם ראם האט ער 
פארשטארקט  און  אוועקגעשטעלט  און  אויפגעטוהן,  אסאך 

דאס אידישקייט אין אמעריקע.
און אזוי איז ער געווען א ’נאה דורש – ונאה מקיים‘:

אין  אני“  ”הן  ווערטער:  צוויי  די  דערמאנט  ווערט  מאל  פיר 
ֲאִני  ”ֵהן  כא):  (מט  ישעיה  אין  ב.  פסוק,  אונזער  אין  א.  תנ“ך: 
יֹאַמר  ”ְוַאל  ג):  (נו  ישעיה  אין  נאכאמאל  ג.  ְלַבִּדי“,  ִנְׁשַאְרִּתי 
ַהָּסִריס ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש“, ד. אין איוב (לג ו): ”ֵהן ֲאִני ְכִפי ָלֵאל“.

אויף וואס איז דאס א רמז?! עס קומט אן א רב קיין אמעריקע 
און ער האלט זיך אפ פון אויפטוהן פאר אידישקייט מיט א 
די  נישט  קען  ער  ווייל  שפתים‘  ’ערל  איז  ער  אז  אויסרייד 
’הן אני נשארתי לבדי‘ – קיינער  דארטיגע שפראך, און נאך, 
איך  ווי  אזוי  אויפטוהן  קענען  זאל  איך  נישט  מיך  העלפט 
נישט  קען  וואס  יבש‘  ’עץ  ווי  אזוי  איך  בין  דעם  וועגן  וויל, 
ארויסגעבן קיין פרוכט. זאל ער וויסן אז ער איז נישט פטור 
פון צו טוהן, ווייל ”הן אני כפיךָ לא-ל“ – ער וואלט געדארפט 
טוהן לויט זיין מעגליכקייט, און אין די זעלבע צייט דאווענען 

צו ה‘ אז זיינע ווערטער זאלן אויפטוהן.
’שדה מרגליות“ עמ‘ קסג

’תתיר צרורה – קבל רנת עמך‘
”ִּכי ְיַדֵּבר ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ְּתנּו ָלֶכם מֹוֵפת ְוָאַמְרָּת ֶאל ַאֲהרֹן 

ַקח ֶאת ַמְּט ְוַהְׁשֵל ִלְפֵני ַפְרעֹה ְיִהי ְלַתִּנין“ (ז ט)
וואס איז די טייטש פון די ווארט ’ָלֶכם‘?

ערקלערט דער ’אוהב ישראל‘ פון אפטא: 
אהרן,  און  משה  פאר  פראגע  זיין  שטעלן  זיכער  וועט  פרעה 
די אידן זענען דאך איינגעזינקען ביז צו די האלדז אין טומאת 
מצרים, ווי אזוי וועט זיי השי“ת אויסלייזן? וועגן דעם וועט ער 
פאדערן: ”תנו לכם מופת“ – אז ענק זענען ראוי אויסגעלייזט 

אז  וויסן  זאלסט  ענטפערן:  משה  אים  זאל  דעם  אויף  ווערן. 
דו  וואס  צוליב  נאר  איז  אידן  די  פון  ירידה  רוחניות‘דיגע  די 
שטעקן  הייליגע  די  ווי  אזוי  און  אונטערטעניגן,  זיי  טוהסט 
אראפווארפן  עס  וועל  איך  אויב  זאגן,  עדות  דעם  אויף  וועט 
אויף די ערד אקעגן דיר, וועט עס באלד ווערן א שלאנג. אזוי 
אויך די אידן, זיי זעהן אזוי אויס, ווייל זיי זענען אונטער דיין 
ריין  באלד  זיי  וועלן  אפלאזן,  זיי  וועסט  דו  אויב  הערשאפט, 

ווערן און זיך אומקערן צו זייער פאטער אין הימל.
א ענליכע געדאנק ברענגט דער ’פני מנחם‘ פון גור אין נאמען 

פון רבי יעקב קעלעמס דער רב פון מאסקאווע:
די  וואס  תקופה  די  אין  רב  א  אלץ  געדינט  האט  יעקב  רבי 
פינק  אידישע  יעדע  אויסלעשן  פראבירט  האבן  קאמעניסטן 
פון די אידן וואס האבן געוואוינט אין די סאוויעט פארבאנד. 
פארשפארט  זענען  מוסדות  אידישע  די  און  שוהלן  אלע 
געווארן, אויסער איין שוהל אין מאסקאווע, וואו דארט האט 

געדאוונט דער רב.
אפלו דאס איז געווען די איינציגסטע שוהל וואס איז געווען 
אידן.  עלטערע  אביסל  נאר  געדאוונט  דארט  האבן  אפן, 
די  האבן  רעגירונג  די  פון  שרעק  די  צוליב  כיפור,  יום  אויך 
מאסקאווע אידן מורא געהאט נישט גיין צו די ארבעט. נאר 
עטליכע  האבן  כיפור,  יום  מוצאי  בעפאר  קומענדיג,  אהיים 
מיטהאלטן  שוהל  אין  אריינגעשטופט  זיך  אידן  הונדערטער 
די  האבן  נעילה  תפילת  בעפאר  ’נעילה‘.  פון  תפילה  די 
דברי  אביסל  רב  פונעם  הערן  געוואלט  אידן  צובראכענע 
חיזוק. דער רב וואס האט געוואוסט אז דער שוהל איז פיל 
מיט באהאלטענע ק.ג.ב. אגענטן, איז ארויף אויפן בימה ווען 
זיינע ליפן מורמלען א תפילה ער זאל נישט דורכפאלן מיט 

זיינע ווערטער, און האט אנגעהויבן מיט א ערציילונג:
א  אין  רב  אלץ  געדינט  איך  האב  פארגאנגענהייט  מיין  ”אין 
קליינע שטעטל. איין טאג זענען געקומען צו מיר צוויי אידן 
הענט.  זייערע  אין  איז  הינדל  א  ווען  תורה  דין  א  צו  שכנים 
זיינס,  איז  עס  אז  גע‘טענה‘עט  האט  זיי  פון  איינער  יעדער 
אן ברענגען א ראיה צו זיינע רייד. איך האב אריינגעטראכט 
אין זייער שאלה און נאכדעם האב איך גע‘פסק‘נט אז מ‘זאל 
שטעלן דעם הינדל אויף די גרעניץ צווישן זייערע חצרות, און 
דארט זאל מען עס עפענען פון די קניפן. ווען די צוויי בעלי 
דינים האבן מיר געפאלגט, איז די הינדל באלד געגאנגען צו 
פאפער  דער  און  אויפגעוואקסן,  זי  איז  דארט  וואו  חצר  די 

האט זיך פארשעמט“.
”אויך ענק, טייערע אידן!“ – האט הרב קעלעמס אויפגעהויבן 
געווען  ענק  זענען  טאג  גאנצן  א  פון  לויף  ”אין  שטימע,  זיין 
זעהן  ענק  אבער  ארבעט,  ענקער  אונטער  אונטערגעטעניגט 
דאך אז אין די מינוט וואס דער עול איז אראפ פון ענק, האבן 

ענק זיך געאיילט קומען צום שול...“.
”אויף דעם בעהטן מיר ביי די תפילה פון ’אנא בכח‘“ – האט 
עולם  גאנצער  דער  ווען  ווערטער,  זיינע  געענדיגט  רב  דער 
וועסט  דו  אויב  צרורה‘ –  ”‘תתיר  געוויין,  א  אין  אויס  ברעכט 

נאר אויפבינדן די אידן פון זייערע פארפלאנטערטע קניפן, 
וועלן זיי באלד לויפן צו די שוהלן - ’קבל רנת עמך‘“.
’אוהב ישראל‘; קובץ ’מאור יעקב‘ עמ‘ ג

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

’אמן‘ אונטער די חופה
ה“ (ו כ) ”ַוִּיַּקח ַעְמָרם ֶאת יֹוֶכֶבד ּדָֹדתֹו לֹו ְלִאּׁשָ

ראשי  די  אז  אנך‘,  ’חומת  אין  שרייבט  חיד“א  דער 
זענען  ּדָֹדתֹו“,  יֹוֶכֶבד  ֶאת  ַעְמָרם  ”ַויִַּּקח  תיבות: 
רבי  וואס  אויף  רמז  א  איז  דאס  און  ’אמן‘.  בגימטריה 
משה‘לע ראזוואדאווער זאגט אז די ווארט ’חופה‘ איז 
מרמז אויף די יחוד פון די צוויי שמות הוי“ה און אדנ“י 
וואס צוזאמען זענען זיי בגימטריה ’אמן‘: די אות ח‘ איז 
א רמז אויף די אכט אותיות פון די צוויי שמות, און די 
ראוי  איז  עס  און  צ“א.  בגימטריה  זענען  ’ופה‘  אותיות 
אז יעדער חתן בן תורה זאל טראכטן פון דעם ווען ער 

שטייט אונטער זיין חופה. 
’נאוה תהילה‘ עמ‘ קכג

260פרשת וארא

רמזים פון אמן
רזי אמונים  אין די פרשה
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אמן, איין ווארט וואס אלעס  
”וואויל איז פאר די אידן וואס האבן צו דעם זוכה געווען. ווען איינער                   איז אין דעם!

האט א גוטע שטיין, ווען עס טוט אים וויי די קאפ, לייגט ער עס אויפן 
קאפ און ווערט אויסגעהיילט, ווען עס טוט אים וויי די קישקעס, לייגט 
א  ’אמן‘:  אויך  אזוי  אויסגעהיילט.  ווערט  און  ארויף  דעם  אויף  עס  ער 
כוונה  גאנצע  זיין  מיט  און  כח  גאנצן  זיין  מיט  ענטפערט  וואס  מענטש 
באלד גייט אריין אין אים יראת שמים און טוט תשובה און מ‘צורייסט 
’מדרש אשרי‘ דרוש קב  זיין שלעכטן גזר דין...“ 
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נאר צוויי מאל איז דער באקאנטער חסיד 
ארויס  זצ“ל  גראסמאן  דוד  יצחק  רבי 
ארץ  אין  ארט  וואוין  זיין  פון  געפארן 
שאטן  די  אין  זיין  מסתופף  זיך  הקודש, 
פון זיין גרויסער רבי, האדמו“ר רבי אהרן 

פון קארלין.
ווען  תרל“א,  יאר  אין  געווען  איז  דאס 
צווייטע  זיין  פון  געקומען  צוריק  איז  ער 
זיין  ווען  הויף.  רבי‘נס  אינעם  באזוך 
רבי  איז  הויף,  רבי‘נס  אין  נאך  איז  הארץ 
יצחק דוד ארויף אויף א שיף וואס האט 
הקודש,  ארץ  קיין  פירן  געדארפט  אים 
אזוי  סכנות,  מיט  פול  רייזע  שווערע  א 
פאסירט  האט  דאס  צייטן.  יענע  אין  ווי 
איז  שיף  די  נאכמיטאג,  פרייטאג  א  אין 
ווען  ים  אינמיטן  געווען  דעמאלטס 
פלוצלינג האט זיך געהערט א שטארקע 
שנעל  זייער  איז  וואס  ווינט,  א  פון  פייף 
האט  וואס  ווינט  שטורעם  א  געווארן 
שיף  גאנצן  דעם  דערטרענקען  געקענט 

מיט אלע אירע פאסאזשירן.
מיט  פראבירט  האט  קאפיטאן  דער 
אוועק  און  בארואיגן  כוחות  זיינע  אלע 
שטעלן די שיף וואס האט זיך געשאקלט 
פון  שאלאכץ  א  ווי  כוואליעס  די  צווישן 
א  פאסירט  האט  פלוצלינג  אבער  ניס,  א 
פלוצלינג  איז  וואו  ערגעץ  פון  אומגליק; 
געשווימען  איז  וואס  שיף  א  אנגעקומען 
איר  האט  ווינט  שטארקע  די  אקעגן, 
בעפאר  און  שטארק,  זייער  געשטופט 
עפעס  געקענט  האט  קאפיטאן  דער 
טוהן, איז געהערט געווארן א שטארקער 
צוזאמען  זיך  האבן  שיפן  די  גרודער; 
גייט  שיף  צווייטע  די  ווען  געקלאפט, 
דוד  יצחק  רבי  וואו  שיף  די  אויף  ארויף 

איז געווען.
זיך  האט  נאכדעם  מינוט  עטליכע 
דעמאלטס  נאר  שטורעם.  די  בארואיגט 
פון  פאסאזשירן  דערשראקענע  די  האבן 
די צוויי שיפן אומבאהאלפן באטראכט די 
רעזולטאטן פון די שווערע צונופשטויס; 
אנגעהויבן  האט  שיף  אונטערשטע  די 
די  פון  שוועריקייט  די  צוליב  זינקען 
קלאר  איז  עס  און  שיף,  אויבערשטע 
זי  וועט  צייט  קורצע  א  ביז  אז  געווען 
טיפענישן  די  אין  איינזינקען  אינגאנצן 

פון ים.
אנגעהויבן  האבן  קאפיטאנען  צוויי  די 
זיך  קענען  זיי  וויאזוי  זיך  צווישן  רעדן 
פלונטער.  מסוכנ‘דיגע  די  פון  ראטעווען 
זיי  אז  באשלאסן  זיי  האבן  ענדע  צום 
נאר  אפציע  אנדערע  קיין  נישט  האבן 
ווען  און  ווינט,  שטארקע  א  אויף  ווארטן 
דאס וועט אנקומען, וועט דער קאפיטאן 
די  אנצינדן  שיף  אויבערשטע  די  פון 
כדי  שטארקייט,  גרעסטן  מיטן  מאטאר 
זיך אפשאקלען פון די אונטערשטע שיף.
אז  ביידע  פאר  געווען  קלאר  איז  עס 
שיף  אונטערשטע  די  וועט  דעם  דורך 
איז  דעם  וועגן  ווערן,  דערטראנקען 
באשלאסן געווארן אז די פאסאזשירן פון 
די אונטערשטע שיף זאלן ארויפגיין אויף 
די אויבערשטע שיף. אבער די באקאנטע 
האט  ליעקב‘  שונא  ’עשו  פון  הלכה 
זענען  וואס  אידן  ביסל  די  דערשראקן 

געפארן מיט די אונטערשטע שיף.
שיף,  אויבערשטע  די  פון  קאפיטאן  דער 
וואס איז געווען א אויסגערופענער שונא 
ישראל, אן קיין טראפ הארץ און געפיהל, 
ווייל  באשלאסן,  רשעות  זיין  מיט  האט 
דאס פלאץ אין זיין שיף איז באגרעניצט, 
זאלן נאר די גוים ארויף קומען, און די אידן 
שיף.  אונטערשטן  דעם  אין  בלייבן  זאלן 
צו  פיינטשאפט  זייער  וואס  מאטראזן  די 
די אידן איז נישט געווען ווייניגער, האבן 
אכטונג געגעבן אויספירן דעם באפעל, זיי 
אפגעהאלטן  קערפער  זייער  מיט  האבן 
נישט  זאלן  זיי  פאסאזשירן  אידישע  די 

קענען ארויף גיין.
א שרעקליכער פחד האט ארום גענומען 
די אידן, זיי האבן פראבירט זיך צו בעהטן 
לעבן,  זייער  אויף  טרערן  הייסע  מיט 
פארשטאפט  האט  קאפיאטן  דער  אבער 

געוואלט  נישט  האט  ער  הארץ.  זיין 
ענדערן זיין באשלוס.

דערשראקן.  מורא‘דיג  זיך  האבן  אידן  די 
פאר זיי איז געווען קלאר אז נאר די וואס 
האבן באקומען א ערלויבעניש ארויף גיין 
בלייבן  וועלן  שיף  אויבערשטע  די  אויף 
דערטרונקען,  זיך  וועלן  זיי  און  לעבן, 
פאר  שפייז  די  זיין  וועט  קערפער  זייער 
די פיש אין ים, און אפלו צו קבר ישראל 

וועלן זיי נישט זוכה זיין.
געהערט  זייטן  אלע  פון  איז  צייט  די  אין 
די  פון  געשריי  די  און  געוויין  די  געווארן 
טראכטנדיג  געציטערט  האבן  וואס  אידן 
אויף דעם ביטערן גורל וואס ווארט אויף 
גרויס  מיט  געשריגן  האבן  אלע  זיי  זיי. 

ביטערניש, אויסער איינער...
צווישן די פאסאזשירן האט זיך אנגעזעהן 
אים  בארירט  ארום  אלעס  וואס  איינער 
רבי  חסיד  דער  געווען  איז  דאס  נישט. 
א  ווי  אויסגעזעהן  האט  עס  דוד.  יצחק 
גאנץ לעבן האט ער זיך געגרייט אויף דער 
אנגעגארטלט  יעצט  זיך  האט  ער  מינוט, 
האט  וואס  אמונה  פייערדיגע  די  מיט 
געקאכט אין אים, און מיט א רואיגן פנים, 
האט  און  געשטעלט  אוועק  זיך  ער  האט 
אויסגערופן הויך: ”רבותי! בא שבת באה 
מנוחה, מיר זענען דאך באפוילן געווארן: 
דארפן  פארוואס  עונג‘  לשבת  ’וקראת 

ענק וויינען און זיך מצער זיין“.
אים  אויף  געקוקט  האבן  פאסאזשירן  די 
ער  וויאזוי  אויגן,  אפענע  גרויסע  מיט 
גייט צו זיין רענצל, און נעמט ארויס פון 
האט  ער  קליידער.  שבת‘דיגע  די  דארט 
זיך  קאפ,  אויפן  שטריימל  זיין  אנגעטוהן 
ארום גענומען מיט די זיידענע קליידער, 
און האט באלד אנגעהויבן דעם קאפיטל 
בעפאר  געזאגט  ווערט  וואס  ’הודו‘ 
הייליגע  א  און  ברען  א  מיט  ’מנחה‘, 
ביים  געפונען  זיך  וואלט  ער  ווי  געפיהל, 

רבי‘ן אין בית המדרש.
באלד  ער  האט  מנחה,  ענדיגן  נאכן 
פון  סדר  גאנצן  דעם  זאגן  אנגעהויבן 
און  דערהויבנקייט,  א  מיט  שבת‘  ’קבלת 
מיט א געזאנג, און ווען ער איז אנגעקומען 
די  אין  געשוועבט  ער  האט  ’כגוונא‘  צו 
עולמות העליונים און אין זיין הארץ האט 
כוונות  געוואלדיגע  די  געווען  מייחד  ער 

וואס נאר די יודעי ח“ן ווייסן.
זיך  ער  האט  דאווענען,  ענדע  ביים 
געשטעלט מאכן קידוש, מיט כוונות און 
יחודים כדרכו בקודש, נאכדעם האט ער 
זיך געוואשן צו די שבת‘דיגע סעודה, און 
זיין  פון  מצות  צוויי  ארויסגענומען  האט 
ישוב  מיט  עסן  געזעצט  זיך  און  טאשקע 

הדעת און געלאסן.
די  האבן  צייט  גאנצע  די  פון  לויף  אין 
מיט  אים  אויף  געקוקט  אידן  אנדערע 
געקענט  נישט  און  אויגן  וואונדערליכע 
שוין  האבן  זיי  רואיגקייט.  זיין  פארשטיין 
כמעט פארגעסן פונעם שבת צוליב זייער 
זיין  אין  זיך  זיצט  ער  און  פארצווייפלונג, 
די  זינגט  און  רואיגקייט  א  מיט  ווינקל 
גלייך  ווי  זיסקייט,  א  מיט  שבת  זמירות 
די  אין  לעבן  זיין  ענדיגן  נישט  גייט  ער 
קורצע  א  אין  וואסער  די  פון  טיפנישן 

צייט ארום.
זיי  האבן  הערצער  זייערע  אין 
אז  זיכער  איז  עס  ’נעבעך,  געטראכט: 
צודרייט  ער  איז  פארלוירנקייט  פון 
וואס  דוד  יצחק  רבי  אבער  געווארן‘. 
אין  טראכטן  זיי  וואס  פארשטאנען  האט 
און  אויפגעכאפט  באלד  זיך  האט  הארץ, 
האט  ער  פלאץ.  זיין  פון  אויפגעשטאנען 
צווייפל  די  אויסהאלטן  געקענט  נישט 
נאנטע,  זיינע  גענומען  ארום  האט  וואס 
אין  גייט  ער  אז  באשלאסן  האט  ער  און 
זאגנדיג:  האפענונג  א  אריינבלאזן  זיי 
”טייערע ברודער! היינט איז שבת! שבת 
זיך  מען  טאר  קודש  שבת  מלזעוק!  היא 
מצער זיין. עס איז זיכער אז השי“ת וועט 
אונז נישט פארלאזן אין די צייט. לאמיר 
זיך  וועלן  מיר  באפעל,  זיין  אפהיטן 
איך  און  שבת  פון  פרייד  די  מיט  פרייען 

בין זיכער אז זייער שנעל וועלן מיר זעהן 
וועלן  פיינט  אונזערע  ה‘;  פון  ישועה  די 
זיין  זוכה  וועלן  מיר  און  מפלה,  א  האבן 

צו א ישועה.
יצחק  רבי  פון  אמונה  פייערדיגע  די 
די  וויאזוי  פשטות  די  מיט  צוזאמען  דוד, 
האבן  געווארן,  געזאגט  זענען  ווערטער 
דערשראקענע  די  בארואיגט  אביסל 
יעדער  איז  צוביסלעך  פאסאזשירן, 
די  געוואשן  זיך  ווינקל,  זיין  צו  געגאנגען 
זיי  פון  טייל  א  און  סעודה,  די  צו  הענט 
שבת‘דיגע  די  פון  אביסל  געזינגען  האבן 

זמירות.
די נאכט איז אריבער אויף די פאסאזשירן 
אנגעצויגנקייט.  גרויס  מיט  שיפן  די  פון 
אנגעהויבן  האט  פארטאג‘ס  ערשט 
דער  און  ווינט,  געוואונטשענע  די  בלאזן 
געאיילט  זיך  האט  קאפיטאן  שלעכטער 
מיטאמאל  געלעגנהייט,  די  אויסנוצן 
א  מיט  מאטאר  די  אנגעצינדן  ער  האט 
גרויס  מיט  קוקן  אלע  ווען  שטארקהייט 

זארג אויף וואס עס גייט יעצט פאסירן.
זענען  שיף  אונטערשטע  די  אין 
וואס  אידן  ביסל  די  נאר  איבערגעבליבן 
גורל.  ביטערן  זייער  אויף  געווארט  האבן 
די אויבערשטע שיף האט אנגעהויבן זיך 
אוועק רוקן פון איר פלאץ ווי געראכטן, 
און  געשטיגן  איז  אנגעצויגנקייט  דאס 
האט  דעמאלטס  אבער  געוואקסן, 
געבן  אנשטאט  דורכפאל,  א  פאסירט 
אראפשטופן  און  ארויף  אויף  שפרינג  א 
די  זיך  האט  שיף,  אונטערשטע  די 
אויף  בייג  א  געגעבן  שיף  אויבערשטע 
פאסאזשירן  אירע  בעפאר  און  זייט,  די 
האט  עס  וואס  אויפכאפן  געקענט  האבן 
איבערגעדרייט  זיך  זי  האט  פאסירט, 
טיפענישן  די  אין  געפאלן  אריין  און 
פון  מערהייט  די  מיט  וואסער  די  פון 
דער  זיי  צווישן  פאסאזשירן,  אירע 

סאדיסטישער קאפיטאן.
רבי  געווען  זענען  דארט  וואו  שיף  די 
געבליבן  איז  חברים  זיינע  און  דוד  יצחק 
גאנץ אויפן וואסער. די פאסאזשירן וואס 
די  אויף  גיין  ארויף  געווען  מצליח  האבן 
זיי  צווישן  און  שיפלען,  רעטונג  קליינע 
דער קאפיטאן פון די אונטערשטע שיף, 
וואס  שיף  אנדערע  די  אויף  ארויף  זענען 
זיי זענען אינגאנצן צוקלאפט און שוואך, 
פארשעמטערהייט  געקוקט  האבן  זיי 
אויף די אידן, זיי האבן זיך איבערגעצייגט 
אין זייער שטראף, און דעם אויבערשטנ‘ס 
פאר  געווארן  געהייליגט  איז  נאמען 

אלעמענ‘ס אויגן.
שעה‘ן  געציילטע  וואס  קאפיטאן  דער 
פריינד  זיינע  מיט  ער  האט  פריער 
געקוקט מיט געלעכטער אויף רבי יצחק 
זיין  אין  פארזינקען  געווען  איז  וואס  דוד 
זיינע  אויף  געפאלן  יעצט  איז  תפילה, 
פוס זאגנדיג: איך בין זיכער אז דו ביזסט 
מיט  איז  גא-ט  און  מענטש  הייליגער  א 
הטבע  בדרך  אז  קלאר  מיר  איז  עס  דיר! 
שאנסן  קיין  געהאט  נישט  ענק  האבן 
געראטעוועט ווערן, נאר דורך די תפילה 
זענען  ענק,  מיט  איז  וואס  צדיק  פונעם 

ענק געראטעוועט געווארן.
זיינע  און  דוד  יצחק  רבי  האט  אזוי 
אנקומען  געווען  זוכה  חברים  אידישע 
דוד  יצחק  רבי  ווען  ישראל,  ארץ  קיין 
וועט  ער  אז  הארץ  זיין  אין  נדר  א  מאכט 
פון  גרעניצן  די  פון  ארויסגיין  נישט  מער 

די הייליגע לאנד.
זיינע  אלע  ער  האט  נדר  דער  אויף 
זיינע  טראץ  און  געגעבן,  אכטונג  יארן 
הויף  הייליגע  די  צו  געפיהלן  שטארקע 
פון זיינע קארלינער רבי‘ס, האט ער נישט 
פארלאזט דאס לאנד ביז ענדע פון זיינע 

יארן.
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’ברכת הארץ‘ ביי ברכת המזון
פון  סדר  די  אין  ברכה  צווייטע  די 
ברכות המזון ווערט אנגערופן אין די 
הארץ“.  ”ברכת  ב):  מח  (ברכות  גמרא 
ערקלערט  שוין  איז  עס  ווי  אזוי 
די  פון  ארטיקל  די  אין  געווארן 
פארפאסט  ברכה  די  איז  אריינפיר, 
די  ווען  נון  בן  יהושע  דורך  געווארן 

אידן האבן גע‘ירש‘נט דאס לאנד.
די  פארשטיין  צו  זיך  פלאגן  אסאך 
הארץ  ברכת  צווישן  פארבינדונג 
קוזיגלובער  דער  המזון.  ברכת  צו 
ביי  דרוש:  בדרך  עס  ערקלערט  גאון 
איבערבעהטן  מיר  טוהן  ברכה  די 
אונזערע  וואס  דעם  אויף  לאנד  די 
ביי  געטשעפעט  איר  האבן  עלטערן 
דער  ווי  אזוי  און  המרגלים,  חטא  די 
כד):  קו  (תהלים  זיי  אויף  זאגט  פסוק 
”וימאסו בארץ חמדה“. יעצט, אויף די 
גוט‘סקייט פון די פרוכט פון די לאנד 
צוגעשטימט,  אויך  מרגלים  די  האבן 
אין  געזאגט  אזוי  דאך  האבן  זיי  ווייל 
אנהויב פון זייערע רייד (במדבר יג כז): 
”וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה“. 
דעריבער, אזוי ווי די וועלט פירט זיך; 
זיין  איבערבעהטן  קומט  איינער  ווען 
אזאך  פריער  ער  דערמאנט  פריינד, 
נישט  אים  ער  האט  דעם  אין  וואס 
נאך  אונז,  אויך  אזוי  געטשעפעט, 
א  מיט  אנגעהויבן  האבן  מיר  וואס 
לויב אויף די עסן – די פרוכט פון די 
לאנד, האבן מיר א גוטע געלעגנהייט 
דעם  מיט  און  הארץ‘  ’ברכת  די  זאגן 
דעם  אויף  לאנד  דאס  איבערבעהטן 
וואס מ‘האט איר געטשעפעט ביי די 

חטא המרגלים (’ארץ צבי‘ בשלח).
דער חוב פון דערמאנען 

’ברית ותורה‘
די  געווען  מתקן  האט  יהושע  ווייל 
אין  אריין  זענען  אידן  די  ווען  ברכה 
ארץ ישראל, וועגן דעם איז דער עיקר 
לויב אין די ברכה אויף די גוט‘סקייט 
האבן  חכמים  די  אבער  לאנד.  די  פון 
זאכן,  נאך  אויף  לויבן  צו  צוגעלייגט 
די  אין  ערקלערט  ווערט  עס  ווי  אזוי 

לשון הגמרא (ברכות מח ב):
האט  ער  אויב  זאגט:  אליעזר  ”רבי 
טובה  חמדה  ארץ  געזאגט  נישט 
האט  הארץ...  ברכת  די  ביי  ורחבה, 
הזקן  נחום  געווען;  יוצא  נישט  ער 
די  אין  דערמאנען  דארף  ער  זאגט: 
ברכה ברית. רבי יוסי זאגט: ער דארף 
ער  זאגט:  פלימו  תורה.  דערמאנען 
תורה,  פאר  ברית  דערמאנען  דארף 
געווארן  געגעבן  איז  תורה  די  ווייל 
מיט דריי ברית‘ן און מילה איז געגעבן 
רבי  בריתות.  דרייצן  מיט  געווארן 
אין  דערמאנען  דארף  ער  זאגט:  אבא 
דעם א לויב אין אנהויב און אין ענדע, 
הודאה,  איין  פון  ווייניגער  נישט  און 
פון  פארווייניגערט  וואס  דער  און 

איינס איז עס ’מגונה‘“.
המזון  ברכת  ביי  אז  אויס,  קומט 
אויף  זאכן  נאך  אויס  מיר  רעכענען 
אסאך  אויף  השי“ת,  לויבן  מיר  וואס 
און  געטוהן  האט  ער  וואס  גוט‘ס 
ווען  פון  אונז  מיט  ווייטער  טוהט 
ביז  פאלק  זיין  געווארן  זענען  מיר 
צום היינטיגן טאג. ווען מיר טראכטן 
ברכה  די  באקומט  דעם  אין  אריין 

אינגאנצן א אנדערע באדייט.
פונעם  משל  דער  באקאנט  איז  עס 
הבחינה  (שער  הלבבות‘  ’חובת  בעל 
געבוירן  איז  וואס  קינד  א  צו  פ“ו) 
הויז,  ארעסט  א  אין  געווארן 
אים  אויף  האט  קעניג  דער  און 
געזארגט  זיך  און  געהאט  רחמנות 
באדערפענישן  זיינע  אלע  אויף 
און  עסן  מיט  סיי  דארט,  זייענדיג 
איינקויפן  מיטן  סיי  און  טרינקען, 
ביז  פארשטאנד,  און  קלוגשאפט 
קלוגער  א  אויסגעוואקסן  איז  ער 
האט  דעמאלטס  ערשט  מענטש. 
קעניג  פונעם  פארטרעטער  דער 

האט  ער  וואס  אלעס  אז  געמאלדן 
אים צוגעשטעלט אין די אלע יארן – 
אים  דארף  ער  און  קעניג,  פונעם  איז 

לויבן אויף דעם.
ווען דער מענטש האט דאס געהערט 
לויבן  טוה  ”איך  געזאגט:  ער  האט 
ארעסט  דעם  פון  הבית  בעל  דעם 
גוטסקייט  זיין  מיט  האט  וואס  הויז, 
האט ער מיך אויסגעוועלט און האט 
געשאנקען  און  מיר,  אויף  געזארגט 
אבער  באדערפענישן“.  מיינע  אלע 
שטיל  אים  האט  פארטרעטער  דער 
נישט  ”זאג  זאגנדיג:  געמאכט 
נישט  טוהט  קעניג  דער  וויל  אזוי, 
ארעסט  דעם  אויף  נאר  געוועלטיגן 
הויז, נאר אויף אסאך גרויסע לענדער. 
און נישט נאר אויף דיר זארגט ער און 
אויף  נאר  גוט‘ס,  אלעס  דיר  שענקט 
צעהנדליגע טויזנטער מענטשן וואס 
זענען אונזער זיין הערשאפט. ווען דו 
דארפסטו  קעניג  דעם  משבח  ביזסט 
דערמאנען און אויסרעכענען די אלע 
האט  וואס  קעניג  דער  וואס  חסדים 
גרויסקייט  זיין  צו  ענדע  קיין  נישט 
דיר  מיט  געטוהן  האט  כבוד  זיין  און 
און מיט אלע איינוואוינער פון אנהויב 

זיין קעניגרייך ביז יעצט“.
ריכטיג  ער  האט  דעמאלטס  נאר 
די  פון  באדייט  די  פארשטאנען 
האט  קעניג  דער  וואס  גוט‘סקייט 
זיין  מיט  וואס  אים,  מיט  געטוהן 
ער  וואס  דעם  מיט  און  גרויסקייט 
צעהנדליגער  זיך  אונטער  האט 
זיך  ער  האט  איינוואוינער,  טויזנטער 
וואס  קינד  קליין  א  מיט  אפגעגעבן 
געפינט זיך אין א ארעסט הויז, זארגן 
באדערפענישן  אייגענע  זיינע  אויף 
און אים געבן אלעס וואס פעלט אים 
א  מיט  הדין,  משורת  לפנים  אויס 
ברייטע הארץ און מיט א גוטע ווילן. 
קעניג  פארן  לויב  זיין  האט  אזוי  און 

באקומען גאר א אנדערע באדייט.
דאס קען מען אויך זאגן אויף די ברכה, 
געווען  מתקן  מען  האט  דעם  וועגן 
ביים בענטשן מיר זאלן לויבן אויסער 
באדערפענישן,  אייגענע  אונזערע 
מיר  וואס  גוט‘ס  אלעס  אויף  אויך 
און  מיר  השי“ת,  פון  באקומען  האבן 
אלע אידן, פון ווען מיר זענען געווארן 
א פאלק ביזן היינטיגן טאג. אויף אזא 
וועג באקומט יעדע טייל פון די לויב 
א גרעסערע באדייט, ווען יעדע טייל 
איז א רינגעלע פון אגאנצע קייט פון 
טובות וואס דער מלך מלכי המלכים 
און  אויג  א  לייגן  מיטן  אונז,  שענקט 
די  פון  איינעם  יעדן  אויף  הארץ  א 
ביזן  דעמאלטס  פון  אידן,  טויזנטער 
’שיח  לספר  הקדמה  טאג (ע“פ  היינטיגן 

יצחק – חגים וזמנים).

שליט“א  דוננער  אריה  יהודה  רבי 
דערציילט אויף זיין פאטער רבי יוסף 
ער  ווען  אז  לונדון  אב“ד  זצ“ל  צבי 
האט געבענטשט און איז אנגעקומען 
צו ’ברכת הארץ‘, האט ער מיט זיינע 
פינגער‘ס גערעכנט יעדער שבח וואס 
און  ברכה,  די  אין  דערמאנט  ווערט 
ער האט ערקלערט אז ער טוט דאס 
עקסטער  חסד  יעדע  פילן  צו  כדי 
א  אפגעבן  און  לויבן,  מיר  וואס  אויף 
עקסטערע לויב אויף יעדע זאך (’דרכי 

יוסף צבי‘ עמ‘ עט).

אין  דערמאנט  שוין  ווערט  הנהגה  די 
הבכורות  (שער  העבודה‘  ושורש  ’יסוד 
א  זאל  ”דעריבער  לשונו:  וזה  ט) 
ברכה  די  זאגן  געבן  אכטונג  מענטש 
יעדע  צווישן  אפשטעלן  זיך  שטאט, 
קענען  צו  כדי  עקסטער,  גוט‘סק‘ייט 
טובות  אלע  די  צווישן  אונטערשיידן 
זאל  ער  און  אויס...  מ‘רעכנט  וואס 
נישט אנהויבן אויסרעכענען מיט זיין 
ער  ביז  גוט‘סקייט  צווייטע  די  מויל 
לויבט אין הארץ אויף די פריערדיגע“.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
ברכת המזון – ברכת הארץ (אריינפיר)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

’מקולו
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