י"ל ע"י ישיבה תורה ויראה דרבינו יואל מ'סאטמאר
נתייסדה ע"י כ"ק מרן רבינו הקוה"ט בעל דברי יואל זצוק"ל  -בנשיאות כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א
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פרשת בחוקותי • ברכות נז - .נט.
יום א' -ברכות נז.
די גמרא איז דא ווייטער ממשיך מיטן אויסרעכענען פארשידענע חלומות
און זייער באדייט .און אויף דעם עמוד גמרא אליינס ווערט אויסגערעכנט
אריבער  50חלומות מיט זייער באשיידונג.
צווישן די אלע חלומות לערנען מיר אז אויב איינער חלומ'ט זיך אז
ער זעהט א שלאנג ,איז עס א סימן אז זיין פרנסה איז צוגעגרייט פאר אים
פון הימל ,אזוי ווי דער שלאנג וואס זיין עסן איז שטענדיג גרייט פאר אים,
וויבאלד ער עסט נאר ערד וואס דאס געפינט זיך שטענדיג אויף יעדע פלאץ.
דערפאר ווען א מענטש זעהט א שלאנג אין חלום איז עס א סימן אז ער
וועט האבן פרנסה בריוח.
די מפרשים זאגן אז דא ליגט באמת א טיפערע כוונה .די גמרא וויל
אונז לערנען אז אויב א מענטש וויל זיין רואיג ,און וויסן אז ער האט שטענדיג
צו עסן צו דער זעט ,איז דער עצה אז ער זאל זיך מאכן ווי דער שלאנג וואס
ביי אים איז נישט קיין חילוק צווישן איין מאכל און דעם צווייטן ,ווייל אין
אלעם שפירט ער סייווי נאר דעם טעם פון ערד ,דאס זעלבע איז אויב א
מענטש וועט ארבעטן אויף זיך נישט צו מאכן א גרויסע חילוק וועלכע מאכל
ער האט ליב און וועלכע נישט ,וועט אויסקומען אז ער וועט שטענדיג האבן
גענוג צו עסן ,ווייל ער וועט נישט האבן קיין דאגות צו דער מאכל איז גוט
אדער נישט ,נאר דער עיקר איז ,אז ער ווערט זאט און באקומט כח צו דינען
דעם הייליגן באשעפער.

יום ב'  -ברכות נז:
 5ברכות וואס מען דארף מאכן אין דעם לאנד בבל (איראק).
די ערשטע ברכה איז" :הרואה בבל הרשעה" ,דאס מיינט מען זעהט דעם
חרוב'ן חלק פון די רשעות'דיגע בבל .ווייל ווען נבוכדנצר מלך בבל האט
חרוב געמאכט דעם ערשטן בית המקדש האט דער באשעפער צוגעזאגט אז
ער וועט חרוב מאכן בבל ,דערפאר ווען מען קומט קיין בבל און מען זעהט
די חורבות ,מאכט מען די ברכה "ברוך אתה וכו' שהחריב בבל הרשעה" ,צו
דאנקען השי"ת אויף דעם וואס ער איז מקיים זיין הבטחה[ ,און דער הייליגער
מהרש"א לייגט צו אז דאס איז אויך א חיזוק צו גלייבן אז עס וועלן אוודאי מקוים ווערן די אלע
הבטחות וואס דער באשעפער האט צוגעזאגט צו באשטראפן די שונאי ישראל פון אלע דורות].

דער כף החיים זאגט אז דער חרוב'ער פלאץ געפינט זיך היינט צוטאג
צווישן די שטאט "באגדאד" (אין איראק ,וואס דאס איז דער אמאליגער
בבל) ,וואס איז נעבן דעם טייך חדקל ,און צווישן די שטאט "כאלא" וואס
איז נעבן דעם טייך פרת ,וואס דארט זענען דא אסאך חורבות ,און דער פלאץ
איז פוסט ווי א מדבר .און דאס ווערט אנגערופן "בבל הישנה"( ,די אלטע בבל).
די צווייטע ברכה מאכט מען ווען מען זעהט דעם הויז ווי נבוכדנצר האט
געוואוינט ,וואס דער פאלאץ איז היינט חרוב ,און ווען מען זעהט די חורבה
זאגט מען "ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע".

די דריטע ברכה מאכט מען ווען מען זעהט דעם קאלך אויווען וואו
נבוכדנצר הרשע האט אריינגעווארפן חנני' מישאל ועזרי' ,ווייל זיי האבן
זיך נישט געוואלט בוקן צו זיין געטשקע ,און פון דארט איז ארויס געקומען
א גרויסער קידוש שם שמים ווען זיי זענען ניצול געווארן .אדער ווען מען
זעהט דעם לייבן גרוב וואו דריוש האט אריינגעווארפן דניאל ,ווייל ער האט
געדאווענט צום אויבערשטן כאטש דריוש האט נישט געלאזט ,און דארט איז
אויך געשען דער גרויסער נס און קידוש השם ווען דניאל איז ניצול געווארן.
ביי די פלעצער מאכט מען די ברכה "ברוך שעשה נסים לצדיקים במקום הזה".
די פערטע ברכה זאגט מען ווען מען זעהט די עבודה זרה "מרקוליס",
וואס דאס איז געווען די עבודה זרה וואס מען האט געדינט בעיקר אין בבל,
(מרקוליס איז א ע"ז וואס באשטייט פון  3שטיינער וואס מען האט אוועקגעשטעלט אזוי ווי -
להבדיל  -א פארקערטע "סגול" 2 ,שטיינער פון אונטן ,און די דריטע שטיין העכער די  ,2דאס
פלעגן זיי דינען אויף א מאדנעם אופן ,אז מען פלעגט ווארפן נאך און נאך שטיינער ביז עס איז
געווארן א גאנצע הויפן פון שטיינער) ,און אז מען זעהט דאס מאכט מען די ברכה
"ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו"( ,אז דער באשעפער פארזוימט זיך צו באשטראפן
די רשעים) ,ווייל דער באשעפער לאזט שטיין די עבודה זרה אזויפיל יארן און
באשטראפט זיי נישט( ,השי"ת איז "מאריך אף" כדי צו געבן א געלעגנהייט תשובה צו
טון ,און אויך וועגן נאך סיבות וואס נאר דער הייליגער באשעפער ווייסט) .דער תועלת פון

די ברכה איז אז מען זאל נישט ווערן צובראכן ווען מען זעהט ווי רשעים טוען
אזויפיל שלעכטס און זיי ווערן נישט געשטראפט דערפאר ,ווייל מיר גלייבן אז
דער באשעפער איז א "מאריך אף" ,אבער צום סוף וועט השי"ת נקמה נעמען אין
די אלע רשעים און זיי באצאלן זייער פארדינטן שטראף.
די פינפטע ברכה מאכט מען ווען מען קומט אן צו א געוויסע פלאץ אין
בבל וואס דארט האט השי"ת געשאלטן אז עס זאל זיין אינגאנצן חרוב און
פוסט ,אויף אזוי ווייט אז אויב א בהמה שפאצירט אריין אין יענעם געגנט
קען עס בשום אופן זיך נישט רירן ווייטער פון דארט ביז מען נעמט אביסל
ערד פון דארט און מען לייגט עס ארויף אויף די בהמה ,דאן קען די בהמה פון
דארט ארויסגיין ,אזוי ווערט די פלאץ צוביסלעך אויסגעליידיגט פון איר זאמד,
און עס ווערט אלס מער און מער פוסט און וויסט .זאגט די גמרא אז אויב א
מענטש קומט אן צו דעם פלאץ דארף ער מאכן די ברכה "ברוך אומר ועושה
גוזר ומקיים" ,דאס מיינט אז השי"ת איז מקיים זיין הבטחה חרוב צו מאכן בבל.
פארציילט די גמרא :דער הייליגער אמורא רבא (וועלכער האט געוואוינט אין
בבל אזוי ווי רוב אמוראים .און דארט האבן זיי געמאכט אונזער גמרא "תלמוד בבלי") האט
געזען אייזלען וואס טראגן אויף זיך ערד פון יענעם פלאץ ,האט ער געקלאפט
מיט זיין האנט אויף זייער רוקן און געזאגט" :לויפטס צדיקים צו טוהן דעם
ווילן פון השי"ת" ,ווייל דורכדעם וואס מען דארף אויף זיי לייגן די ערד ,ווערט
מקויים די הבטחה פון השי"ת ,און זיין גרויסער נאמען ווערט געהייליגט.

דאס איז א געוואלדיגער מוסר השכל פאר יעדן איד ,ווייל אויב די אייזלען
וועלכע האכן נישט קיין שכל און קיין בחירה ,און די ערד וואס זיי טראגן איז
נאר ווייל דער באשעפער האט אזוי געמאכט אז זיי קענען נישט ארויסגיין פון
יענעם פלאץ נאר אויב זיי נעמען מיט ערד פון דארט ,פונדעסטוועגן רופט זיי
רבא אן" :צדיקים" ,ווייל סוף כל סוף טוען זיי דעם רצון ד' .איז דאך זיכער אז
א איד וואס האט א בחירה און א גרויסער יצר הרע ,און עס קומט אים אן זייער

שווער צו טוהן דעם באשעפערס ווילן ,אויב ער איז זיך מתגבר אויף זיין יצה"ר
ווערט ער אוודאי אנגערופן "צדיק".

יום ד'  -ברכות נח:

יום ג'  -ברכות נח.
די גמרא זאגט ווען מען זעהט א אידישער קעניג מאכט מען די ברכה
"ברוך שחלק מכבודו ליריאיו" (דער באשעפער האט צוגעטיילט פון זיין כבוד פאר די וואס
האבן מורא פון אים) ,און ווען מען זעהט א גוי'אישער קעניג זאגט מען "ברוך שנתן
מכבודו לבשר ודם" (דער באשעפער האט געגעבן פון זיין כבוד פאר א בשר ודם).
[דער הייליגער מהרש"א איז מסביר דעם חילוק וואס מען זעהט אז ביי א אידישער קעניג
זאגט מען "שחלק"  -דער באשעפער האט געטיילט ,ווייל דער לשון מיינט אז אידישע קינדער
זענען א "חלק" פון השי"ת כביכול ,אבער ביי גוים זאגט מען נאר דעם לשון "שנתן" ,אז דער
באשעפער האט זיי געגעבן אביסל נארישע כבוד און הבלי עולם הזה ,אבער זיי האבן נישט די
זכי' צו זיין אינעם באשעפער'ס "חלק"].

זאגט אויף דעם ר' יוחנן אז א מענטש זאל זיך משתדל זיין צו גיין זעהן
דעם כבוד פון א אידישער קעניג ,און אפילו צו א גוי'אישער קעניג איז א ענין
צו גיין (איינמאל) זעהן זיין כבוד ,כדי צו קענען מאכן די ברכה ,און כדי מען
זאל זעהן די נארישע כבוד וואס מען גיבט פאר גוי'אישע קעניגן ,און דערנאך
ווען מען וועט  -בקרוב  -זוכה זיין צו זעהן דעם אמת'ן כבוד פונעם מלך
המשיח ,וועט מען זעהן דעם ריזיגן חילוק צווישן זיי.1
פארציילט די גמרא א אינטערעסאנטע מעשה .דער הייליגער אמורא רב
ששת איז געווען ל"ע א "סגי נהור" (דאס טייטשט" :ער זעהט זייער גוט" .דעם לשון נוצט
מען אויף איינעם וואס קען באמת נישט זעהן ,ווייל מען וויל נישט נוצן א נישט גוטער אויסדרוק).

אמאל איז דער קעניג געקומען באזוכן אין זיין שטאט און יעדער איז ארויס
געגאנגען אים מקבל פנים זיין ,און רב ששת איז אויך מיטגעגאנגען .אויפן
וועג טרעפט אים אן א "צדוקי" (די וואס האבן נישט געגלייבט אין חז"ל און אין תורה
שבעל פה) ,און וועלנדיג טשעפענען רב ששת רופט זיך דער צדוקי אן" :גאנצע
קריגלעך נעמט מען צום טייך צו שעפן וואסער ,אבער צובראכענע קריגלעך
וואס האבן זיי דארט צו זוכן ? " .ער האט געמיינט דערמיט צו זאגן ,וואס האט
א בלינדער מענטש צו גיין מקבל פנים זיין דעם קעניג ? ,זאגט אים רב ששת:
דו וועסט נאך זעהן אז איך וועל וויסן און זעהן מער ווי דיר.
אזוי ווארטענדיג איז אריבער געגאנגען איין גרופע פונעם קעניג'ס
סוויטע מיט א גרויסן רעש און טומל ,רופט זיך אן דער צדוקי :יעצט קומט
דער קעניג ,זאגט רב ששת :ניין ,דאס איז נישט דער קעניג .אביסל שפעטער
גייט אריבער נאך א גרופע מיט א שטארקע גערודער און דער צדוקי זאגט
ווייטער :יעצט קומט שוין דער קעניג ,און רב ששת ענטפערט אים נאכאמאל:
ניין ,דער קעניג קומט נאכנישט.
ווען די דריטע גרופע איז אדורך האט געהערשט א רואיגקייט און א
שטיל שווייגעניש ,האט זיך רב ששת אנגערופן :יעצט פארט דער קעניג
אדורך .דער צדוקי איז געבליבן שטיין פארוואונדערט ,פרעגט ער רב ששת:
דו קענסט דאך נישט זעהן ,פון וואו ווייסטו אלעס אזוי פונקטליך ? ,האט אים
רב ששת געענטפערט :די מלכות פון די וועלט איז אזוי ווי די מלכות שמים,
און ביים הייליגן באשעפער שטייט "לא ברעש ד' " ,דער כבוד ד' באווייזט זיך
מיט א קול דממה דקה ,וועגן דעם האב איך געוואוסט אז ווען עס איז שטיל
דעמאלטס פארט דער קעניג אריבער.
ווען דער קעניג איז אנגעקומען נעבן רב ששת האט רב ששת געמאכט די
ברכה ,רופט זיך אן דער צדוקי מיט שפאט :דו מאכסט א ברכה פאר א קעניג
וואס דו קענסט אים נישט זעהן? ,רב ששת איז שטארק ברוגז געווארן אויף
זיין חוצפה ,און דער צדוקי איז געשטארבן מיט א מיתה משונה ,כן יאבדו וכו'.
מען זעהט פון די מעשה א מורא'דיגע זאך ,אז א ערליכער איד האט
סייעתא דשמיא אויף טריט און שריט ,און דורך די כח התורה ווייסט ער אלעס
וואס ער דארף צו וויסן ,פיל מער ווי די "געלערנטע חכמים" וועלכע זענען
[ 1די פוסקים זאגן אבער אז די הלכה איז נאר געזאגט געווארן ביי א פארצייטישער
קעניג ,וואס איז געווען באמת דער בעל הבית אויף זיין לאנד ,און האט געקענט טון מיט זיינע
מענטשן וואס ער האט געוואלט ,אבער א פרעזידענט וכדו' וועלכער ווערט ערוועלט דורך די
מענטשן פונעם לאנד ,און ער קען נישט טון וואס ער וויל ,דער הייסט נישט קיין "מלך" ,און ביי
דעם גייט נישט אן די הלכה]

כל הזכיות שמורות

נישט ערליך ,ווייל דער כח הקדושה שטייגט שטענדיג אלעס איבער.

•

די הייליגע חכמים האבן מתקן געווען צו מאכן די ברכה "ברוך אתה וכו'
משנה הבריות" ווען מען זעהט געוויסע באשעפענישן וואס זענען גאר מאדנע
מיט זייער אויסזעהן ,כדי צו לויבן דעם באשעפער אויף די נפלאות הבריאה.
און די גמרא רעכנט דא אויס עטליכע ביישפילן פון דעם.
אבער למעשה איז דער מנהג נישט צו מאכן די ברכה איוף די אלע זאכן
(צוליב פארשידענע טעמים) ,אויסער ווען מען זעהט (די ערשטע מאל) א עלעפאנט
אדער א מאנקי ,וואס די  2זאכן ווערן אויך דערמאנט דא אין די גמרא אז אויף
זיי זאגט מען "משנה הבריות" ,דער עלעפאנט צוליב זיין ריזיגן געשטעל ,און
דער מאנקי ווייל זיין אויסזעהן איז גלייך צו א צורת אדם( .אויב עס איז נישט די
ערשטע מאל וואס מען זעהט עס מאכט מען די ברכה אן "שם ומלכות").
עס זענען טאקע געווען צדיקים וועלכע זענען געגאגען זעהן א עלעפאנט
צו קענען מאכן דערויף די ברכה .א מורא'דיגע מעשה ווערט פארציילט אויפן
הייליגן צאנזער רב זי"ע ,אז ווען ער איז געווען אין די שטאט וויען איז ער
געגאנגען צו א חיות גארטן כדי צו מאכן די ברכה ,און ווען ער איז אדורך
געגאנגען נעבן די לייבן האבן זיי געקניעט און זיך געביקט מיט דרך ארץ און
הכנעה פאר דעם הייליגן צדיק .דער קידוש השם איז געווען געוואלדיג גרויס.
עס פארשטייט זיך אליינס אז די צדיקים זענען נאר געגאנגען כדי צו
קענען מאכן די ברכה און צו לויבן השי"ת אויף זיינע וואונדער ,און ווער עס
גייט אויף דעם אופן איז זיכער נישט קיין פראבלעם .עס איז אבער וויכטיג
צוצולייגן אז דאס איז אלעס נאר ווען מען זעהט די חיות בשעת ווען זיי שפילן
נישט קיין שפילערייען מיט קיין קונצן וכדו' ,אויב יא איז עס א ערנסטע שאלה
להלכה (עי' שו"ת להורות נתן ח"ד סי' ס"ח).

יום ה'  -ברכות נט.
דא לערנען מיר אין די גמרא עטליכע זאכן וועלכע זענען פון די נפלאות
הבריאה ,און דערפאר האבן די הייליגע חז"ל מתקן געווען צו מאכן דערויף א
ספעציעלע ברכה.
די ערשטע  -רעכנט די גמרא אויס  -א "ערד ציטערניש" .די גמרא
זאגט דערויף א אינטערעסאנטע זאך אז א ערד ציטערניש פאסירט ווען דער
הייליגער באשעפער דערמאנט זיך כביכול אין די צער פון אידישע קינדער אין
גלות ,דאן ווערט געהערט א קלאגעדיג קול פון הימל ,מיט נאך פארשידענע
סימנים פון צער פונעם הייליגן באשעפער כביכול ,וואס דאס אלעס ברענגט
צו א ערד ציטערניש.
דערנאך רעדט די גמרא פון א "דונער" מיט א"בליץ" .וואס די ביידע זאכן
פאסירן ווען עס גייט א שטארקע רעגן .און די גמרא איז מסביר אז דער סדר
וויאזוי דאס פאסירט איז ,אז עס ווערט אנגעהיצט אויבן ביי די וואלקענעס
צוליב דעם שווערן לאסט פון רעגן און הייסע פארע ,און דאס מאכט א פייער
בליץ וואס שניידט דורך די וואלקענעס ,און פון דעם הערט זיך דערנאך דער
קול פון א דונער [ .באמת פאסירן ביידע אויפאמאל אין די זעלבע צייט ,נאר די סיבה
פארוואס מען זעהט קודם דעם בליץ און נאכדעם הערט מען דעם דונער איז ,ווייל דער חוש
הראיה (זעהן) גייט פיל שנעלער ווי דער חוש השמיעה (הערן)].

אויף א "דונער" מאכט מען די ברכה "שכחו וגבורתו מלא עולם" ,ווייל
דאס הערט זיך ווייט ,און דורכדעם דערקענט זיך דעם באשעפערס גבורה ,ווי
די גמרא זאגט אז דער באשעפער האט געמאכט דעם "דונער" כדי מענטשן
זאלן זיך דערשרעקן און תשובה טוהן .און אויף א "בליץ" זאגט מען "עושה
מעשה בראשית" ,ווייל די זאכן זענען נאך פונעם וועלטס באשאפונג[ .די ברכות
דארף מען מאכן תיכף ומיד ,און אויב מען האט נישט אנגעיאגט צו מאכן די ברכה אויפן בליץ
ביז מען האט שוין געהערט אויך דעם דונער ,איז די הלכה אז מען מאכט אויף ביידע נאר איין
ברכה" :עושה מעשה בראשית"].

לכל עניני הגליון אפשר להתקשר 718-407-7460 #431

