
פרשת יתרו

בס"ד

מיט וואס איז מער די לויב פון יתרו?
”ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּו ה‘ ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד 

ַּפְרעֹה“ (יח י)
אין מסכת סנהדרין (צד א) זאגן די אמרו חכמים: ”עס איז 
א שאנד פאר די אידן אז זיי האבן נישט געזאגט ’ברוך‘ ביז 

יתרו איז געקומען און ער האט געזאגט ’ברוך‘“.
דאך  האבן  אידן  די  פארשטיין:  צו  שווער  איז  לכאורה 
און  לאנגע  די  מיט  אויבערשטן  דעם  געווען  משבח 
קריעת  נאך  געזאגט  האבן  זיי  וואס  שירה  דערהויבענע 

ים סוף, איז וואס איז אז זיי האבן נישט געזאגט ’ברוך‘?
זאגט רבי יוסף שאול נאטאנזאהן:

די וואונדערליכע שירה פון די אידן איז געזאגט געווארן 
געווארן,  געראטעועט  אינגאנצן  שוין  זענען  זיי  ווען  נאר 
ווערן  פיינט  זייער  געזעהן  האבן  זיי  וואס  צייט  די  אין 
אז  פארשטאנען  האט  יתרו  אבער  ים.  אין  דערטרונקען 
וועגן  ניסים,  די  פון  אנהויב  די  אויף  לויבן  אויך  מ‘דארף 
אתכם  הציל  אשר  ה‘  ”ברוך  געזאגט:  האט  ער  דעם 
אינגאנצן  נאכנישט  זענען  זיי  טראץ   – מצרים“  מיד 

געראטעוועט געווארן.
אויף א אנדערן וועג ערקלערט דער ’כתב סופר‘:

זיין  אויף  געלויבט  איד  יעדער  האט  הים  שירת  די  ביי 
פריוואטע נס, אבער יתרו האט מחדש געווען אז עס איז 
זאגן:  מיטן  צווייטן,  פון  נס  א  אויף  אויך  לויבן  צו  ראוי 

”ברוך ה‘ אשר הציל אתכם“.
’דברי שאול‘ [אגדות] סנהדרין צד א; ’כתב סופר‘ 

ביים דאווענען קען מען 
באקומען א ענטפער פון הימל

”ִאם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַּתֲעֶׂשה ְוִצְּו ֱאקִים ְוָיָכְלָּת ֲעמֹד“ (יח כג) 
”הִמָלך בגבורה; אם יצוה אותך לעשות כך תוכל עמוד, 

ואם יעכב על ידך לא תוכל לעמוד“ (רש“י).
מיר  וועלן  פסוקים  די  אין  אריינקוקן  וועלן  מיר  אויב 
השי“ת  מיט  באראטן  זיך  האט  משה  אז  טרעפן  נישט 

אויף די עצה?
זאגט רבי שמואל אריק דער זוהן פון רבי מאיר אריק:

אין מסכת ברכות (כט ב) טרעפן מיר אז אליהו הנביא האט 
הִמָלך  לדרך  יוצא  ”וכשאתה  יהודה:  רב  פאר  געזאגט 
הדרך“,  תפילת  ”ד.מ.  גמרא:  די  ערקלערט  וצא“,  בקונך 
לשון  דער  אנגעכאפט  אליהו  האט  פארוואס  לכאורה 
פון  ענטפער  א  באקומען  דען  ער  וועט  בקונך‘,  ’המלך 
בן  חנינא  רבי  אז  טרעפן  מיר  חיד“א,  דער  זאגט  הימל? 
פון  ווערטער  די  ”אויב  ב):  לד  (שם  געזאגט  האט  דוסא 
מיין תפילה זענען קלאר אין מיין מויל – ווייס איך אז 

פון  כוונה  די  איז  דאס  און  אנגענומען...“,  איז  תפילה  די 
’המלך‘ – ער זאל זאגן ’תפילת הדרך‘, און ער וועט קענען 

זעהן לויטן זאגן צי ער וועט מצליח זיין אין זיין וועג.

געזאגט  יתרו  האט  דאס  אז  טייטשן  מען  קען  דא  אויך 
און  עצה,  מיין  אויף  אויבערשטן  צום  דאוון  משה:  פאר 
פאר  אנגענומען  איז  עס  אויב  וויסן  וועסטו  דעם  לויט 

השי“ת און עס איז פארזיכערט איר הצלחה.
’חֹמַת אנך‘ שה“ש אות טז ; ’טל תורה החדש‘ עמ‘ רכז 

’משה עלה למרום‘ – ווי א ’בן בית‘
”ּומֶׁשה ָעָלה ֶאל ָהֱאקִים“ (יט ג)

אין דעם פיוט ’התקבצו מלאכים‘ וואס ווערט געזאגט אין 
”מי  פראגע:  די  מאל  דריי  מען  דערמאנט  תורה  שמחת 
עלה למרום...?“, און אויך דריי מאל די ענטפער: ”משה 

עלה למרום...!“. וואס איז די כוונה פון דעם?
ערקלערט רבי יוסף פאצאנאווסקי פון לאדזש אז אין די 
ספעציעלע  א  דערמאנט  ווערט  פייטן  פונעם  ווערטער 

לויב אויף משה:
זוכה  האבן  וואס  מענטשן  עטליכע  טאקע  טרעפן  מיר 
געווען ארויף גיין אין הימל זייענדיג ביים לעבן (ראה ’ילקוט 
שמעוני‘ יחזקאל שסד), אבער זיי זענען ארויף און נישט אראפ, 

שטוב-מענטש,  א  ווי  אראפ  און  ארויף  איז  משה  אבער 
לוחות  די  נעמען  ארויף  איז  ער  אז  טרעפן  מיר  ווייל 
הראשונות, אראפ געקומען, און צוריק ארויף נעמען די 

לוחות שניות. 
’פרדס יוסף‘ 

’והסר שטן מלפנינו ומאחרינו‘
ַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת“ (כ ד) ”ֲאֶׁשר ַּבּׁשָ

א  מיר  טרעפן  פסוק  דעם  אין  אז  שרייבט  חיד“א  דער 
רמז אויף דעם וואס אין רוחניות‘דיגע זאכן – ”בשמים“, 
זאל דער מענטש נישט זיין צופרידן מיט וואס ער האט 
די  אויף  קוקן  ער  זאל  שטענדיג  נאר  דערגרייכט,  שוין 
מדריגה,  זיין  פון  העכער  ”ממעל“  זענען:  וואס  מענטשן 
גשמיות‘דיגע  ביי  אבער  דעם.  צו  צוקומען  גלוסטן  און 
זאכן – ”בארץ“, דארף ער זיך פרייען מיט וואס ער האט 
און קוקן אויף די מענטשן וואס זענען ”מתחת“ ווייניגער 

פון זיין צושטאנד.
יעדוואבנע  לייב פון  אריה  חיים  רבי  טייטש  דעם  מיט 
מלפנינו  שטן  ”והסר  דאווענען:  ביים  בעהטן  מיר  וואס 
מיר  צורעדן  נישט  אונז  זאל  שטן  דער  אז   – ומאחרינו“ 
זאלן נאכלויפן די עשירות פון די וואס זענען ”מלפנינו“, 
און פון די אנדערע זייט אין רוחניות זאל ער אונז צורעדן 

קוקן נאר אויף די וואס זייער מדריגה איז ”מאחרינו“.
’לב דוד‘ פכ“ה; ’שער בת רבים‘

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
רו?

פע ם
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נאך די דברות האבן זיי געענטפערט אמן
”ַוְיַדֵּבר ֱאקִים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר“ (כ א)

אויף  אז  שרייבט  סלאנים  פון  אברהם‘  ’בית  דער 
אידן  די  וואס  דברות  צעהן  די  פון  איינס  יעדע 
’אמן‘.  געענטפערט  אלע  האבן  געהערט  האבן 
אפגעלערנט  אזוי  עס  האט  ער  אז  ערקלערט  און 
נאך  אז  מכילתא  פון  ברענגט  וואס  א)  (כ  רש“י  פון 
די  האבן  עשה‘  ’מצות  א   – זענען  וואס  דברות  די 
תעשה‘  ’לא  די  נאך  און  ’הן‘,  געענטפערט  אידן 
’לאו‘. און אין מדרש (ילק“ש  האבן זיי געענטפערט 
”‘אנכי‘  דברות:  די  אז  געברענגט  ווערט  רסו)  ירמיה 
’בדיבור  געווארן  געזאגט  זענען  לך‘  יהיה  ’לא  און 
אויף  געענטפערט  זיי  האבן  וואס  לכאורה,  אחד‘, 
זיין  מוז  נאר  ’לאו‘?  אדער  ’הן‘  צוזאמען  ביידע  זיי 
אז רש“י מיינט נישט צו זאגן אז זיי האבן געזאגט 
’הן‘ אדער ’לאו‘, נאר זיי האבן צוגעשטימט דורכן 
זיי  ווי  גערעכנט  ווערט  עס  און  ’אמן‘,  ענטפערן 
אדער  ’הן‘  ענין  דעם  לויט  געענטפערט  וואלטן 

’לאו‘.
ס‘קען זיין אז אויף דעם האט רבי יהודה הלוי מרמז 
שטיקל  די  אין  מצאה‘,  ’יונה  פיוט  זיין  אין  געווען 
וענו  ”ופתחו  הדברות:  עשרת  די  פון  רעדט  וואס 
ה‘ אחד“ – אז דורכ‘ן ענטפערן ’אמן‘ וואס האט אין 
זיך די גימטריה פון די צוויי שמות הוי“ה און אדנ“י, 
געענטפערט  וואלטן  זיי  כאילו  גערעכנט  ווערט 
נאך יעדע דיבור פון די עשרת הדברות: ”ה‘ אחד“.

’בית אברהם‘ מכתבי קודש מכתב יב 

דעם  אין  האבן  מיר  קענען  דעם  אויף  רמז  א  נאך 
נוסח פון די תפילה ’תכנת שבת‘: ”אז מסיני נצטוו“ 
פון  שטייט  עס  ווי  ’אמן, [אזוי  תיבות  ראשי  איז   –
מהד‘  והברכות‘  התפילה  ’פירוש  אין  יקר  ב“ר  ר“י 
ירושלמי עמ‘ קיב]. דאס זעלבע קען מען זיך עס 
שטייט  יתרו  פרשת  אין  וואס  דעם  פון  לערנען 
צעהן מאל די ווארט ’האלקים‘ וואס איז גימטריה 

’אמן‘, אקעגן יעדע איינס פון די עשרת הדברות.
’אמונת יצחק‘ ח“א עמ‘ נג

רמזים פון אמן
רזי אמונים  אין די פרשה
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פעילות  רשעות‘דיגע  די  פון  טייל  א 
צייט  די  אין  שמם  ימח  דייטשן  די  פון 
אויסמעקן  געוואלט  האבן  זיי  וואס 
א  אנגעגרייט  זיי  האבן  פאלק,  אונזער 
גרייטע פלאן וואס איר ציל איז געווען 
– אוועק נעמען פון די אידן יעדע ביסל 
געטון דורך  עס  האבן  זיי  מענטשהייט. 
די  אפהאלטן  ווי  מיטלען,  נידריגע 
דאס  טיילן  באדערפענישן,  וויכטיגע 
צו  און  וועג,  פארשעמטן  א  אויף  עסן 
פערזענליכע  די  אפלייקענען  דעם, 

אידענטיטעט.
אין ראם פון די גרויזאמער פאלן, האט 
די  אידן  די  פון  גענומען  אוועק  מען 
נאמען.  זייער  טראגן  פון  פריווילעגיע 
אויפגעטוישט  עס  איז  דעם  אנשטאט 
ווען  באלד  נומער.  א  מיט  געווארן 
אריינגעקומען  איז  ארעסטאנט  דער 
אין די טויערן פון די לאגער, האט מען 
נומער  פערזענליכע  א  אויסגעקריצט 
און  טאג  דער  פון  און  האנט,  זיין  אויף 

ווייטער האט מען אים אזוי גערופן.
אויב דאס איז נישט גענוג געווען, האבן 
אז  געגעבן  אכטונג  זייער  דייטשן  די 
ווערן  פארגעסן  נישט  זאל  נומער  די 
מען  האט  אויב  ארעסטאנטע.  די  פון 
קען  וואס  ארעסטאנט  א  געכאפט 
איז  נומער,  זיין  אויסנווייניג  נישט 
זייער  מיט  געווארן  געשטראפט  באלד 
דעם,  צוליב  און  שטראף.  הארבן  א 
פארגעסן  מ‘וועט  טאמער  ציטערנדיג 
גערופן  אידן  די  האבן  נומער,  דעם 
נומער,  זיין  מיט  צווייטן  דעם  איינעם 
די  פון  פלאן  די  אין  טריט  א  נאך  און 

דייטשן איז אריבער מיט ערפאלג.
געווען  זענען  וואס  לאגערן  די  אין 
צווישן די וועלדער, האבן די אידן נישט 
געמעגט האלטן א זייגער אדער א לוח – 
א קאלענדער, דורך דעם זאלן זיי וויסן 
וויפל איז יעצט די זייגער און וועט עס 
טוישט זיך די צייטן. דער איינציגסטער 
איז  געהאט,  האבן  זיי  וואס  ’זייגער‘ 
דייטשע  די  מיט  ’אפעל‘.  דער  געווען 
די  פארגעקומען  זענען  יעקישקייט 
אפעל‘ס יעדן טאג אין באשטימע צייטן; 

אינדערפריה, מיטאג און ביינאכט.
שורות  זענען  טאג  צו  טאג  פון 
געווען  זענען  עס  ווייניגער.  געווארן 
פון  אפעל  די  אין  וואס  ארעסטאנטן 
אינדערפריה זענען זיי נאך געשטאנען, 
זענען  ביינאכט  פון  אפעל  די  צו  אבער 
זיי נישט ערשינען. א טייל פון זיי האבן 
די  אינמיטן  נשמה  זייער  אויסגעהויכט 
זיי  פון  טייל  א  און  ארבעט,  שווערע 
זענען געשיקט געווארן צוליב די סיבה 
קרעמאטאריום  די  צו  אנדערע  א  צי 
די  פון  עק  די  אין  געווען  איז  וואס 
קיינער  איז  דארט  פון  וואס  לאגער 

נישט צוריק.
וויבאלד די ליכטיגקייט האט זיך נישט 
טונעל,  די  פון  סוף  אינעם  אנגעזעהן 
פארצווייפלט  ארעסטאנטן  די  זענען 
אלע  פון  אנדערשט  אבער  געווארן. 
וואס  ארעסטאנט  דער  געווען  איז 
קיינער   .48723 געווען  איז  נומער  זיין 
אמת‘דיגן  זיין  געוואוסט  נישט  האט 
אין  האבן  נאנטע  זיינע  אבער  נאמען, 
הימל  פון  שליח  א  ווי  איינגעזעהן  אים 
און  האפענונג  פון  גייסט  א  אריינבלאזן 

פרייד אין זייערע הערצער.
די  מיט  אנגערופן  ער  האט  אפעל‘ס  די 
שחרית,  תפילות:  דריי  די  פון  נעמען 
אנגענומען  איז  דאס  מעריב.  און  מנחה 
מיט  ארעסטאנטן.  אלע  צווישן  געוארן 
דעם האבן זיי געשפירט א פארבינדונג 
איז  וואס  לעבן  אידישע  עכטע  די  צו 
פון  געווארן  פארגעסן  כמעט  שוין 

זייערע הערצער.
האט  אפעל‘ס  די  פון  צייט  די  אין  אויך 
נישט   48723 נומער  ארעסטאנט  דער 
איז  ער  מענטשהייט.  זיין  פארלוירן 
רייע,  די  פון  ענדע  די  אין  געשטאנען 
א  האלט  אויגן  זיינע  קעגן  א  ווען 

זאגט  דארט  פון  און  תהלים‘ל,  קליינע 
ער זיך אונטער פסוקים מיט א שטילע 

מעלאדיע וואס ערוועקט די הערצער.
אין זייט זענען געשטאנען זיינע חברים 
און געקוקט אויף אים מיט שעצונג און 
געקענט  נישט  האבן  זיי  קנאה,  מיט 
פארשטיין פון וואו נעמט ער אזעלעכע 
צו  נישט  כוחות  מענטשליכע  איבער 
פארלירן זיין נארמאלקייט אויך אין די 
טיפענישן פון די נאצישן גיהנם. וויאזוי 
אויך אין די צייט וואס די צוויי פוסיגע 
אים  פון  נעמען  אוועק  פראבירן  חיות 
פון  טייל  פארבליבענע  לעצטע  דאס 
א  נאך  ער  טרעפט  מענטשהייט,  זיין 
דוד  פון  קאפיטלעך  די  אין  טרייסט 

המלך.
פארטיגע  א  ווי  געווארן  שוין  איז  דאס 
ווען  אפעל‘ס.  די  פון  לויף  אין  מנהג 
נעבן  גיין  אריבער  פלעגט  נאצי  דער 
האט  און  געווארן  שטיל  ער  איז  אים 
זיינע  אונטער  תהלים  דעם  באהאלטן 
קליידער, און ווען ער איז אריבער האט 
זיך  און  ארויסגענומען,  צוריק  עס  ער 

געטרייסט אין זיינע הייליגע אותיות.
עס איז זייער נארמאל אז זיין אויפפירונג 
פון  נייגעריגקייט  די  ערוועקט  האט 
אלע  ווען  געווענליך,  ארעסטאנטן.  די 
צום  איינעם  ענליך  אויסגעזעהן  האבן 
אויסזעהן  מאגערן  זייער  מיט  צווייטן 
פנימ‘ער,  פארשווארצטע  זייערע  און 
אינטערעסירט  נישט  זיך  קיינער  האט 
אבער  צווייטן.  א  פון  נאמען  די  אין 
דער איד האט זיך דערקענט צוליב זיין 
אסאך  און  פערזענליכקייט,  העכערע 
הייסט  ער  וויאזוי  וויסן  געוואלט  האבן 

און זיין היסטאריע.
האט  וואונדער  אלעמענ‘ס  צו  אבער 
אויסזאגן  געוואלט  נישט  מענטש  דער 
 – צייטן“  אזעלעכע  ”אין  נאמען.  זיין 
נייגעריגע,  די  פאר  רעאגירט  ער  האט 
”איז נישט אינטערסאנט א יחיד צווישן 
ציבור  איין  זענען  אלע  מיר  רבים.  א 
אונטער  אונטערגעדריקט  זענען  וואס 
און   48723 איז  נומער  מיין  פרעמדע. 
מ‘וועט  ביז  אנרופן  מיך  מען  וועט  אזוי 

פון דא אויסגעלייזט ווערן“.
נאכט.  אינמיטן  פאסירט  האט  דאס 
די  פון  אינדרויסן  נאכט.  דינסטאג 
טונקל,  שטארק  געווען  איז  באראקן 
הארטע  די  אויף  אינעווייניג,  און 
ארעסטאנטן  געליגן  די  זענען  ברעטער 
די  פון  פארגעסן  פראבירן  צושטיפט, 
וואונדן  די  און  קלעפ  די  פון  ווייטאגן 
וואס זיי האבן געהאט אויף זייער גאנצע 

קערפער, און כאפן א שטיקל דרימל.
פון  געהערט  זיך  האט  פלוצלינג  און 
אלע  פייף.  שרייעדיגע  א  אינדרויסן 
זייערע  פון  אויפגעהויבן  זיך  האבן 
פלעצער מיט גרויס שרעק. די פייף איז 
צייכן  א  אויף  געווען  באקאנט  גוט  זיי 
א  אויף  ארויסגיין  שוין  דארפן  זיי  אז 
איבעריגע  א  נאך  אפעל.  פלוצליגדיגן 
פון  פארקומען,  יעצט  גייט  אפעל 
גוט  זיי  האבן  ערפארונג  ביטערן  זייער 
געוואוסט אז עטליכע פון זיי וועלן שוין 
צוריק קומען צו די באראק, נאר גראד 
פון די אפעל וועט מען זיי אוועק שיקן 
פון דארט צו דעם אומבאקאנטן פלאץ.
זענען  קעלט  שרעקליכע  די  אין 
ווען  אידן,  הונדערטער  די  געשטאנען 
זייער  אויף  איז  העמד  דינע  א  נאר 
די  אויף  קוים  שוין  ווארטן  קערפער. 
מינוט וואס די אפעל וועט זיך אנהויבן, 
צו  פראבירט  זיי  האבן  אנצווישן  און 
קוקן איינער אויפן צווייטן, אפשר וועלן 
בליק  א  אין  טרייסט  אביסל  טרעפן  זיי 
צווייטן.  א  פון  שמייכל  קליינע  א  צי 
זייערע  האבן  אליינס  זיך  פון  וואו  און 
ארעסטאנט  דעם  צו  דערגרייכט  אויגן 
איז  שטענדיג  ווי  וואס   ,48723 נומער 
רייע,  די  פון  עק  אין  געשטאנען  ער 
אין  אריינגעשטעקט  זענען  אויגן  זיינע 
זיין  אין  האלט  ער  וואס  תהלים‘ל  דעם 

האנט און זיין מויל זינגט זיך אונטער א 
טרויערדיגן ליד.

האבן  שטורעם  א  ווי  פלוצלינג,  און 
אנגעוואפנטע  פון  גרופע  א  איינגעריסן 
הויכער  א  קאמאנדיר,  זייער  וועכטער. 
א  מיט  אקסלען,  ברייטע  מיט  נאצי 
אכזריות‘דיגן פנים, איז אריבער צווישן 
פערד,  זיין  אויף  רייט  ער  ווען  אידן  די 
זיין  אין  איז  נאגייקע  לעדערנע  א  ווען 
האנט און ער שמייסט אויף אלע זייטן.

צוגענאגלט  געשטאנען  זענען  אידן  די 
זיי  האבן  קוים  פלעצער,  זייערע  צו 
געקענט דערשטיקן זייער ווייטאג, ווען 
באמערקט  נאצי  דער  האט  פלוצלינג 
דעם ארעסטאנט נומער 48723 און זיין 

צארן האט זיך צופלאקערט.
הענט,  דיינע  אין  האלטסטו  ”וואס 
דער  האט   – איד“  פארשאלטענער 
וואס  ריכטונג,  זיין  צו  געשריגן  נאצי 
פלאץ  זיין  אויף  שטיין  געבליבן  איז 
דעם  פון  אויגן  זיינע  ארויסנעמען  אן 
תהלים‘ל. ”קום אהער, דזשיד!“ – האט 
דער נאצי באפוילן אויפגערעגטערהייט 
זיין  ארויס  ארויס  נעמט  ער  ווען 

רעוואלווער.
ארעסטאנט  דער  האט  יעצט  אויך 
פלאץ,  זיין  פון  גערירט  נישט  זיך 
האבן  וואס  אויגן  טונקעלע  זיינע 
בלאסן  זיין  פון  ארויסגעשטעקט 
דעם  אין  געבליבן  זענען  געזיכט, 
אין  געהאלטן  האט  ער  וואס  תהלים‘ל 
זיך  האט  קערפער  זיין  און  האנט,  זיין 
געשאקלט לויט די נאט פון די שטילע 

מעלאדיע.
דער  האט   – דארט?“  זאגטסו  ”וואס 
אויף  ”הער  געשריגן,  קאמאנדיר 
אונז  פאר‘כישוף‘ס  דו  מורמלען,  צו 
אלע!“ – האט ער צוגעלייגט, ווען זיינע 
דעם  אן  נאך  כאפן  הענט  ציטערדיגע 
אויף  אן  עס  שטעלט  און  רעוואלווער, 

די ריכטונג פון דעם מאגערן איד.
איד  דער  האט  רעאגירן  אנשטאט 
מער  פסוקים  די  זאגן  אנגעהויבן 
פראבירט  האט  נאצי  דער  העכער. 
זיינע  אבער  צינגל,  דעם  קוועטשן 
א  געפאלגט.  נישט  אים  האבן  הענט 
זיך  האט  ציטער  אומפארשטענליכער 

פארלייגט אויף אים.
גוט  האט  וואס  הונט  געטרייע  זיין 
האר,  זיין  פון  געפילן  די  פארשטאנען 
האט אויך פראבירט באפאלן דעם איד 
אבער  שטיקער,  אויף  צורייסן  אים  און 
ער איז אויפגעציטערט געווארן און איז 

צוריק צו זיין בעל הבית.
די  שניידן  געקענט  מ‘האט 
מעסער.  א  מיט  אנגעצויגנקייט 
דער  געשטאנען  איז  אנצווישן  און 
ארעסטאנט נומער 48723 ווי די גאנצע 
פנים  זיין  אים.  מיט  נישט  האט  טומל 
איז אינגאנצן בלאס, און זיין מויל הערט 
הייליגע  די  זאגן  צו  פון  אויף  נישט 

פסוקים.
פריערדיגע  א  אן  פלוצלינג,  און 
אויף  געפאלן  איד  דער  איז  מעלדונג, 
אפילו  לעבן.  פון  צייכן  א  אן  ערד  די 
אנגעיאגט  נישט  ער  האט  אויגן  זיינע 
אויף  ארויף  איז  נאצי  דער  פארמאכן. 
דארט  פון  אנטלאפן  און  פערד  זיין 
הערצער  די  און  פארלוירענערהייט, 
האבן  אידן  איבערגעבליבענע  די  פון 
געוויינט אויף דעם איד וואס אפילו זיין 

נאמען האבן זיי נישט געוואוסט.
נומער  ארעסטאנט  דער  פון  נשמה  די 
הימל  אין  אויבן  ארויף  איז   48723
זיינע  מיט  באגלייט  לויטער,  און  ריין 
טרערן  זיינע  מיט  און  תפילות  זיסע 
השי“ת,  ביי  אוועקגעלייגט  זענען  וואס 
באהאלטן אויף דעם טאג וואס השי“ת 
זיין  צו  ישועה  ריכטיגע  די  שיקן  וועט 

פאלק.
’בית הכנסת‘ שנה ג‘ עמ‘ 299

די לעצטע תפילה פון דער ארעסטאנט נומער 48723

די פארבינדונג פון ’ברית 
ותורה‘ און ’ברכת הארץ‘

לברכה  זכרונם  חכמים  די 
שרייבן (ברכות מח ב) אז דער וואס 
דארף  המזון  ברכת  בענטשט 
’ברית‘  בענטשן  ביים  דערמאנען 
 – נישט  אויב  ווייל  ’תורה‘,  און 
געווען.  יוצא  נישט  ער  האט 
מיר  וועלן  ארטיקל  דער  אין 
ערקלערן די באדייט פון די צוויי 
הזכרות, און אויף די פארבינדונג 

צווישן זיי מיט ברכת המזון.
דער טעם פארוואס מ‘דערמאנט 
’ברית‘ ביי די ברכת הארץ קענען 
עס  וואס  לויט  פארשטיין  מיר 
ווערט געברענגט אין מדרש (ב“ר 
האט  הוא  ברוך  הקדוש  אז  ט)  מו 
אברהם  מיט  אויסגענומען  זיך 
אבינו עליו השלום: ”אם מקיימין 
בניך את המילה הן נכנסים לארץ 

ואם לאו אין נכנסים לארץ“.
זייערע  פון  פארזעצונג  די  אין 
חכמי  די  ברענגען  ווערטער 
המדרש דעם פסוק וואס שטייט 
בעפאר די אידן זענען אריין אין די 
לאנד (יהושע ה ד): ”ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 
ערקלערן:  זיי  און  ְיהֹוֻׁשַע“,  ָמל 
געזאגט  יהושע  זיי  האט  ”‘דָבָר‘ 
האט  וואס  גע‘מל‘ט;  האט  און 
טראכטן  ענק  געזאגט:  זיי  ער 
נישט  ישראל  ארץ  אין  אריינגיין 
הוא  ברוך  הקדוש  גע‘מל‘ט? 
האט געזאגט פאר אברהם אבינו 
 ּוְלַזְרֲע  ְל ’ְוָנַתִּתי  ח):  יז  (בראשית 
(שם  תנאי  די  מיט   – וגו‘   ‘ַאֲחֶרי
פס‘ ט): ’ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי ִתְׁשמֹר‘“.

אין זכות פון תורה זענען די 
אידן אריין אין ארץ ישראל

ערקלערט  דעם  צו  ענליך 
חיוב  פונעם  טעם  דער  רש“י 
ברכת  ביי  ’תורה‘  דערמאנען  צו 
פון  זכות  דער  אויך  ווייל  הארץ, 
די  פאר  בייגעשטאנען  איז  תורה 
אריינגיין  זיין  זוכה  זאלן  זיי  אידן 
מכילתא  (ראה  ישראל  ארץ  אין 
ווי  אזוי  און  ט),  דשירה  מס‘  בשלח, 
פסוק  אין  קלאר  שטייט  עס 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְצָוה  ”ָּכל  א):  ח  (דברים 
ָאֹנִכי ְמַצּוְ ַהּיֹום ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות 
ּוָבאֶתם  ּוְרִביֶתם  ִּתְחיּון  ְלַמַען 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ִויִרְׁשֶּתם 

ד‘ ַלֲאבֵֹתיֶכם“ (רש“י ברכות שם).
נאך ערקלערט דער ’חתם סופר‘:
דערמאנען די תורה און די מצוות 
איז וויכטיגע תנאי צו קענען לויבן 
אויף די עסן ווי עס דארף צו זיין. 
ווייל עס איז דאך באקאנט אז די 
באקומען  האבן  מיר  וואס  עסן 
קענען  זאל  קערפער  דער  כדי 
דעם  דורך  כדי  איז  עקזיסטירן, 
דינען  קענען  מיר  זאלן  קערפער 
דארף  עס  ווי  אויבערשטן  דעם 
וואלטן  אויב  דעריבער,  זיין.  צו 
די  אויף  נאר  געלויבט  מיר 
קערפער,  דער  פון  עקזיסטענץ 
קיין  געווען  נישט  עס  וואלט 
טעם  וואספארא  ווייל  ’הודאה‘, 
פלייש  און  בלוט  אויף  לויבן  איז 
קיין  אן  עקזיסטירן  טוהן  וואס 
מען  האט  דעם  וועגן  ציל. 
אויך  זאלן  מיר  געווען  מתקן 
’תורה‘  און  ’ברית‘  דערמאנען 
וואס סימבאלעזירן דער ציל פון 
די עקזיסטענץ פון דער קערפער 
באשעפער,  דעם  דינען  קענען   –
א  לויב  דער  איז  אזוי  נאר  ווייל 
משה‘  (’תורת  לויב  שלימות‘דיגע 

דברים כד ד).

חתם  דער  צו  לייגט  רמז  בדרך 
אויך  איז  ענין  דער  אז  סופר 
פון  תיבות  ראשי  די  אין  מרומז 
די זאכן וואס די גמרא אין ברכות 
מ‘דארף  וואס  אויס  רעכנט 
הארץ:  ברכת  ביי  דערמאנען 
 – תורה  און  מזון  ארץ,  ברית, 
וואס  ברכה  א  נאר  ווייל  באמ“ת, 
ענינים  פיר  די  זיך  אין  כולל  איז 
אמת‘דיגע  א  און  ריכטיגע  א  איז 

ברכה (’חתם סופר‘ עה“ת וארא).
פון  שפירא  מאיר  רבי  גאון  דער 
לובלין האט ערקלערט דעם ענין 

אזוי:
אידישע  דאס  וואס  באציאונג  די 
איז  לאנד  די  מיט  האט  פאלק 
גויים  די  וואס  פון  אנדערשט 
לענדער;  זייערע  מיט  האבן 
כדי  לאנד  א  דארף  פאלק  יעדע 
וואוינען  קענען  דארט  זאלן  זיי 
זיין  צו  אן  ובשלווה  במנוחה 
די  אונטער  אונטערגעטעניגט 
קעניגרייכן.  אנדערע  פון  עול 
אבער די אידן דארפן דאס לאנד 
כדי זיי זאלן קענען דארט מקיים 
ה‘  מצוות  די  רואיגערהייט  זיין 
פון  אפגעשיידט  זיין  אזוי  און 
שטארקע  א  און  פעלקער.  אלע 
אויך  ווייל  דעם,  אויף  ראיה 
פוסט  געווען  איז  לאנד  די  ווען 
אנדערע  אונטער  ליידיג,  און 
איין  אויף  זיך  האט  קעניגרייכן, 
די  אויפגעהערט  נישט  מינוט 
בענקעניש פון יעדער איד דארט 

ארויף גיין וואוינען.
מתקן  חז“ל  האבן  דעם  וועגן 
געווען מ‘זאל כולל זיין אין ברכת 
ווייזן  צו  תורה,  און  ברית  הארץ 
צו  נישט  זיך  באציהען  מיר  אז 
וואו  פלאץ  א  אלץ  נאר  לאנד  די 
און  במנוחה  מיר  זיצן  דארט 
פון  ראטעווען  זיך  קענען  מיר 
פלאץ  א  ווי  נאר  צרות,  אונזערע 
קענען  דארט  זאלן  מיר  וואו 
מצוות  און  תורה  אין  שטייגן 

(’ברכת דוד‘ עמ‘ קכד).

ועל חוקיך שהודעתנו
אין  ’תורה‘  די  דערמאנען  מיר 
[’על  ’תורה‘  לשונות,  צוויי 
’חוקים‘  און  שלימדתנו‘]  תורתך 
שהודעתנו‘],  חוקיך  [’על 
מיטן  אז  מהר“ל  דער  ערקלערט 
אויף  לויב  עקסטערע  א  צולייגן 
ארויס  מיר  ברענגען  חוקים  די 
אויף  הודאה  שלימות‘דיגע  א 
אונז  געבן  וואס  חלקים  אלע 
קערפער,  דער   – ד.מ.  חיות,  די 
איז  ’ברית‘  נפש;  די  און  שכל  די 
איז  ’תורה‘  די  קערפער,  די  אין 
און  פארשטייט,  וואס  שכל  אין 
האט  שכל  די  וואס  איז   – ’חוק‘ 
פארשטאנד  קיין  נישט  דעם  אין 
– דאס איז די רוחניות‘דיגע נפש. 
איז  תורה  די  אויף  דעם  וועגן 
 – ’שלימדתנו‘  געווארן  געזאגט 
מיט  אויסגעלערנט  אונז  האסט 
חוקים  די  אויף  און  פארשטאנד, 
האסט   – ’שהודעתנו‘  מען  זאגט 
אונז געמאלדן זאכן אן קיין טעם. 
קיין  נישט  האט  שכל  די  ווייל 
באגריף אין די חוקים, וועגן דעם 
איבערגעגעבן  נישט  זענען  זיי 
א  ווי  נאר  ’לימוד‘  א  ווי  געווארן 

’הודעה‘ (’נתיבות עולם‘ נתה“ע יח).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבללתעתענה אמונים 

ססדרר ם 
ברכת המזון – ברכת הארץ (ג‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

לעצטע תפיל
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