
פרשת כי תשא

בס"ד

בתוך שאר חולי ישראל
"ְוא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפקֹד אָֹתם" (ל יב)

אידן  די  ציילן  ביים  סכנה  א  פארהאן  איז  פארוואס  טעם  דער 
ערקלערט דער רבנו בחיי:

זייערע  פון  געראטעוועט  ווערן  צו  ישראל  כלל  פון  סגולה  די 
כאיש  צוזאמגענומען  זענען  זיי  ווען  שטארק  זייער  איז  פיינט, 
דעם  דורך  זיי  ווערן  זיי  מ'ציילט  ווען  אבער  אחד.  בלב  אחד 
צוטיילט אויף איינציגע, דעמאלטס רעכנט מען יעדן יחיד און 
יחיד'ס עבירות עקסטער און דורך דעם קען חלילה זיין א מגפה 

ח"ו.

אויף דעם 'אור שמח' ווערט דערציילט, אז ווען ער איז קראנק 
פארלאזט  האט  ער  בעפאר  קראנקהייט  לעצטע  זיין  געווארן 
אים  זצ"ל  וואסערמאן  אלחנן  רבי  גאון  דער  האט  וועלט,  די 
אלע  די  אין  נאמען  זיין  זיין  מפרסם  וועט  ער  אז  פארגעשלאגן 
מאיר  רבי  האט  רפואה.  זיין  אויף  דאווענען  מ'וועט  ווי  ישיבות 
נישט  מ'זאל  אז  בעסער  איז  מיר  פאר  געזאגט:  אים  שמחה 
דעם  דורך  ווייל  מיר,  אויף  עקסטער  און  ספעציעל  דאווענען 
גיי איך ארויס פון דער כלל און מ'וועט מיך משפט'ן לויט מיינע 
הקדוש  זוהר  אין  געברענגט  ווערט  עס  ווי  אזוי  און  מעשים, 
זאל  ער  אז  מענטש  א  פאר  בעסער  איז  עס  אז  ב)  קס  (ויצא 
ווערן  גע'משפט  נישט  און  כלל  דעם  אין  ווערן  אריינגערעכנט 

איינער אליין.
'רבנו מאיר שמחה' (מהד' רבינר) עמ' רלד

די תפילה ווערט אנגענומען אין דער זכות
 פון די פושעי ישראל

"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ַקח ְל ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה" (ל לד)

"'ְוֶחְלְּבָנה' - בֹּשֶׂם שריחו רע... ומנאה הכתוב בין סמני הקטורת, 
תעניותינו  באגודת  עמנו  לצרף  בעינינו  יקל  שלא  ללמדנו, 

ותפלותינו את פושעי ישראל שיהיו נמנין עמנו" (רש"י)

וואס  עמנו',  נמנין  'שיהיו  רש"י:  פון  ווערטער  די  פון  ענדע  די 
ישכר  רבי  האדמו"ר  געטייטש  האט  געדאפלט,  ווי  אויס  זעהט 
דוב פון בעלזא געבויעט אויף א מעשה וואס האט פאסירט ביים 

בעל שם טוב הק':

דער  איז  כיפור  יום  טאג  הייליגן  דעם  אין  יאר  געוויסע  א  אין 
ווען  און  נעילה,  צו  שפעט  זייער  געקומען  אריין  טוב  שם  בעל 
א  מיט  געדאוונט  ער  האט  דאווענען  צו  אנגעהויבן  האט  ער 

אויסערגעווענליכע ברען מער ווי זיין געוואוינהייט.

מוצאי יום כיפור האט דער בעל שם טוב ערקלערט פאר זיינע 
תלמידים וואס ס'האט היינט פאסירט: אין איינס פון די עקן פון 
די וועלט וואוינט א איד וואס האט זיך שטארק פארזינדיגט מיט 
זייער שלעכטע מעשים. ממש בעפאר מוצאי יום כיפור, בעפאר 
תשובה  הארץ  זיין  אין  געווארן  נתעורר  פלוצלינג  איז  נעילה, 
טוהן  תשובה  צו  באשלאסן  האט  ער  אז  ווייט  אזוי  געפיהלן 
שלעכטע  זיינע  אויף  געהאט  חרטה  האט  הארץ  טיפן  אין  און 

מעשים.

איז  נעילה  דאווענען  צו  אנגעהויבן  האט  איד  יענער  ווען 
האט  דאס  און  דביקות,  געוואלדיגע  א  צו  צוגעקומען  ער 
צוגעברענגט אז אסאך אידישע תפילות וואס זענען געווען 

לרצון  ארויף  יעצט  זענען  יארן,  אסאך  זייער  פארשטויסן 
דעם  צוליב  תשובה.  בעל  דער  פון  תפילה  די  מיט  צוזאמען 
האב איך זיך פארזוימט, ווייל איך האב זייער שטארק געוואלט 
דאווענען צוזאמען מיט אים און מיט דעם צוברענגען אז מיין 

תפילה וועט אויך ארויף גיין לרצון.

עמנו'  נמנין  'שיהיו  ווערטער  די  אין  זאגן;  מען  קען  דעם  לויט 
קומט אונז רש"י לערנען אז דאס מצרף זיין די פושעי ישראל 
מיט אונזערע תפילות העלפט נישט נאר פאר זיי, נאר אויך אונז 

האבן פון דעם א געוואלדיגע תועלת.

'עלים תרופה' תשנ"ח

וואויל איז פאר אונז אז מיר גלייבן
"ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי בֵֹׁשׁש מֶֹׁשה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר" (לב א)

צו  געוואוינט  געווען  איז  חיים'  ה'חפץ  מרן  קדישא  סבא  דער 
מלמד זכות זיין אויף אידישע קינדער, און זאגן:

צוגערעדט  האבן  רב'  'ערב  די  ווען  דעמאלטס  זעה:  און  קום 
געקענט  נישט  שוין  שעה'ן  עטליכע  נאך  זיי  האבן  אידן,  די 
ביישטיין דעם ניסיון, און אונז, מאמינים בני מאמינים, ווארטן 
מיר שוין באלד צוויי טויזנט יאר אויפן אנקום פונעם גואל צדק, 
זיך  רוקן  מיר  און  אויפהער  קיין  אן  דעם  אויף  דאווענען  מיר 

נישט אוועק פון אונזער אמונה. וואויל איז פאר אונז.
'שיחות החפץ חיים' אות נו

די צייט פון מנחה – איז א עת רצון
"אּוַלי ֲאַכְּפָרה ְּבַעד ַחַּטאְתֶכם" (לב ל)

"ֲאַכְּפָרה":  ווארט  די  דערמאנט  ווערט  תורה  אין  איינמאל  נאך 

"ִּכי ָאַמר ֲאַכְּפָרה ָפָניו ַּבִּמְנָחה" (בראשית לב כא).

'בעל  דער  ערקלערט  פסוקים  ביידע  די  צווישן  קשר  דער 
הטורים' געבויעט אויף די גמרא (ברכות ו ב): "לעולם יהא אדם 
בתפילת  אלא  נענה  לא  אליהו  שהרי  המנחה,  בתפילת  זהיר 
ְּבַעד  "ֲאַכְּפָרה  געזאגט:  דא  משה  האט  דאס  און  המנחה", 
שטייט:  עס  ווי  אזוי  מנחה!  פון  זמן  די  אין  ווען?  ַחַּטאְתֶכם", 

"ֲאַכְּפָרה ָפָניו ַּבִּמְנָחה".

די זדונות ווערן גערכענט ווי זכויות
"ָאָּנא ָחָטא ָהָעם ַהֶּזה ֲחָטָאה ְגדָֹלה" (לב לא)

די  פון  זינד  די  גרעסער  מאכט  רבינו  משה  אז  זיין  קען  וויאזוי 
אידן אין די צייט וואס ער בעהט פון השי"ת זאל זיי מוחל זיין?

ערקלערט רבי משה פעלדמאן, דער איידעם פונעם מהרש"ם 
חכמים:  די  זאגן  ב)  (ד  זרה  עבודה  מסכת  אין  ברעזשאן:  פון 
לבעלי  פה  פתחון  ליתן  אלא  העגל  את  ישראל  עשו  "לא 
משה  האט  פארוואס  פארשטענדליך  איז  דעם  לויט  תשובה", 
פארגרעסערט זייער זינד, ווייל דער וואס טוהט תשובה מאהבה 
– ווערן זיינע זדונות ווי זכויות (יומא פו ב), און דא ווייל זיי האבן 
זינד  זייער  פארגרעסערן  צו  געלוינט  זיך  האט  געטוהן  תשובה 

כדי עס זאל ווערן א גרעסערע זכות.
שו"ת מהרש"ם ח"ד בהקדמה

וחנותי את אשר אחון
"ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם" (לג יט)

אסאך פון די מפרשים וואונדערן זיך אויף דעם לשון וואס עס 
פון  גאון  דער  אזוי  עס  ערקלערט  געדאפלט,  ווי  אויס  זעהט 

קאליש דער בעל 'אמרי בינה':

דער סדר פון א בשר ודם איז ווען איינער זינדיגט אקעגן אים און 
ער קומט אים איבערבעהטן, אויב ווייסט ער אז דער חבר וועט 
אים נאכאמאל טשעפענען, וועט ער אים נישט וועלן מוחל זיין, 
טוהט  ער  בעפאר  נאך  אזוי;  נישט  איז  אויבישטער  דער  אבער 
ָאחֹן  ֲאֶׁשר  ֶאת  "ְוַחּנִֹתי  באשעפער:  דער  צו  אים  זאגט  תשובה 
ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם", מין הנהגה איז צו רחמנות האבן אויף 
די וואס זינדיגן אקעגן מיר, אויך אויב איך וועל דארפן עטליכע 

'נפלאות אליהו' הקדמהמאל מוחל זיין.

אויף נאך א וועג ערקלערט עס דער צדיק רבי אהרן יוסף לוריא 
פון טבריה:

צוליב דעם וואס מיר זענען אידן מאמינים בני מאמינים ווייסן 
מיר אז אויך ווען עס פאסירט חלילה פאר א מענטש עפעס א 
שלעכט'ס, איז די ציל פון דעם פאר זיין אייביגע גוט'ס, און דאך 
האלט דאס נישט צוריק פון צו דאווענען אויף די שלעכט'ס אז 
גוט'ס  די  פון  תכלית  די  ווייזן  שוין  אונז  זאל  אויבישטער  דער 

וואס ער וויל אונז ברענגען.

און דאס האט דער אויבישטער צוגעזאגט פאר משה: אין זכות 
ָאחֹן  ֲאֶׁשר  ֶאת  "ְוַחּנִֹתי  רחמים  של  מדות  י"ג  די  דערמאנען  פון 
ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם" – וועל איך ענק 'שוין' געבן די גוט'ס 
וואס איך געטראכט אז ס'וועט ארויס קומען אין די ענדע, און 

די רחמים וואס איך האב געוואלט רחמנות האבן אויף ענק אין 
ענדע וועל איך עס שוין ווייזן פאר ענק.

'עבודת פנים' עמ' נג

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

אמן ווי א עולה און ווי קטורת
"ְלָׁשֵרת ְלַהְקִטיר ִאֶּׁשה ַלה'" (ל כ)

ַלה'"  ִאֶּׁשה  ְלַהְקִטיר  "ְלָׁשֵרת  פון:  תיבות  ראשי  די 
באטרעפן צוזאמען 'אמן', פון דא זעהן מיר אז דער יחוד 
וואס ווערט געטוהן דורך ענטפערן אמן ווערט גערעכנט 

אין הימל אזוי ווי א עולה און ווי קטורת.
'נפלאות מתורתך' ערך 'אמן'

אמן צורייסט דעם שלעכטן גזר דין
"ְוַעָּתה ִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְר ֲאֶׁשר 

ָּכָתְבָּת" (לב לב)

"ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם ְוִאם-ַאִין" – די סופי תיבות איז 'אמן', און 
אזוי אויך: "ַאִין ְמֵחִני ָנא" – איז ר"ת 'אמן'. צו לערנען אז 
כוונה  מיט  אמן  עטפערן  אויף  זיין  מקפיד  פון  זכות  אין 
מענטש,  דער  פון  דין  גזר  שלעכטן  דעם  צוריסן  ווערט 
שלעכטן  דעם  פון  אויסגעמעקט  ווערט  נאמען  זיין  און 
בוך, אזוי ווי עס ווערט געברענגט אין תיקוני זוהר (תיקון 
יט דף מ א): "העונה אמן בכל כחו קורעין לו גזר דינו של 

שבעים שנה".
'שבט מיהודה'; 'חידושי אבר"ח'

לויט וואס דער רמ"ע מפאנו (שו"ת, סי' קט) ערקלערט די כוונה, מיינט דער זוהר דווקא 'אמן' וואס מ'ענטפערט אויף ברכות, לויט דעם קען צו משתדל זיין צו ענטפערן צום ווייניגסטנ'ס ניינציג אמן'ס יעדן טאג.  אין זוהר הקדוש (תיקו"ז יח לג) ווערט געברענגט אז עס ליגט א חוב אויף יעדן איד זיך 
מען כמעט נישט צוקומען צו די סומע פון ניינציג אמן'ס אן צו מקיים דער מנהג ישראל צו זאגן די ברכות השחר מיט א חברותא. 

שטעל דיך אויך צו צו די צעהנ דליגער טויזנטער אידן וואס זאגן די ברכות השחר מיט א חברותא יעדן טאג,
וואס דינען דעם באשעפער באמת ובתמים.און דורך דעם וועסטו זוכה זיין צו ווערן גערעכנט צווישן די צדיקים 

כל יום תענה שחרית אמן 
טייערער איד!!!כל יום תשעים אמנים
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די  אין  און  טאג  זעלבן  דעם  אין  וואך,  יעדע  ווי  אזוי 
די  געהערט  זיך  האבן  שעה  קביעות'דיגע  זעלבע 
באקאנטע קלאפן אויף דעם דיקן האלצערנעם טיר. 
די  געשטאנען  איז  שטענדיג  ווי  אזוי  אריינגאנג,  ביים 
זאגט  און  געשטאלט  איינגעבויגענע  און  טרויערדיגע 
טרעפן  זאל  רבי  "דער  געבעהט:  קביעות'דיגע  איר 

פאר מיר א היתר".
אזוי ווי שטענדיג, האט דער רבי געמוזט, מיט גרויס 
ווייטאג, איר אפזאגן מיט ליידיגע הענט, ווען ער איז 
איר מחזק מיט טרייסט ווערטער און וואונטשט איר 
אן ווארעמערהייט אז בקרוב ממש וועט זי ארויסגיין 
פרוי  די  האט  מאל  דאס  אויך  לאורה.  מאפילה 
'אמן'  געענטפערט  האט  און  פנים  איר  אראפגעבויגן 
מיט גרויס ווארעמקייט, נאכדעם האט זי זיך געוואנדן 

ארויס צו גיין פון דעם הויז אויף איר וועג.
פונעם  שוועסטער  די  פון  טאכטער  א  געווען  איז  זי 
עלינו,  יגן  זכותו  קאריצער  פנחס  רבי  צדיק  הייליגן 
איר  אין  איינזאם  שוין  זי  זיצט  יארן  אסאך  וואס 
וואס  מאן,  ערשטער  איר  פון  עגונה  א  זייענדיג  הויז, 
אינדערפריה,  העלן  אין  הויז  זייער  פון  ארויס  איז 
געציילטע טעג נאך זייער חתונה, און פארנאכט'ס איז 

ער נישט צוריק געקומען, ביזן היינטיגן טאג.
וואס  סיבה  לאגישע  שום  קיין  געווען  נישט  איז  עס 
פארהוילן  פלוצלינגדיגע  זיין  ערקלערן  קענען  זאל 
ווערן, ער האט טאקע אביסל אנגעהויבן צו האנדלען, 
געוואוסט  האט  פאמיליע  זיין  וויפיל  לויט  אבער 
מסוכנ'דיגע  מיט  פארבינדן  געווען  נישט  ער  איז 
זאגן:  מענטשן  ווי  אזוי  געווען,  איז  ער  פארשוינען, 
צו  אנגעהויבן  וואס  נאר  האט  און  וועג',  אנהויב  'אין 

פראבירן זיין מזל.
שטעטל  פון  איינוואוינער  אלע  זיך  האבן  אנהויב  אין 
עס  יארן  מער  ווי  אבער  העלפן,  צו  איר  אנגעשלאסן 
זענען אדורך האט זיך געשטארקט איר איינזאמקייט, 
די אלע יארן וואס זענען אריבער האבן שוין אנגעיאגט 
צו מאכן פארגעסן דאס געדענקעניש פון איר, קיינער 
זי  און  איר  אויף  אינטערעסירט  נישט  שוין  זיך  האט 

איז געבליבן אליין, איינזאם און צוקלאפט.
חשוב'ע  א  געווען  ווייטער  זי  איז  הויז  איין  אין  נאר 
שטענדיג  זי  האט  פעטער  גרויסער  איר  ביי  גאסט, 
געהאט א אפענע טיר און ער פלעגט איר אויסהערן 

און מיט פילן איר ווייטאג.
א  געווארן  איז  זי  ווען  נאך  חדשים  ערשטע  די  אין 
עגונה האט דער רבי נישט אויפגעהערט פון צו רעדן 
מיט אלע רבנים און לומדים פון שטאט כדי צו טרעפן 
די  אויך  אומזינסט.  אבער  היתר,  א  עפעס  איר  פאר 
טרעפן  געקענט  נישט  האבן  לומדים  גרויסע  גאר 
פאר איר א היתר. דער רבי האט אויך אליין פראבירט 
אריינצומישן יעדער מענטש וואס ער האט געטראכט 
גיין  ארויף  קענען  אפשר  מען  וועט  אים  דורך  אז 
עדות,  ברעקל  יעדע  מאן,  פונעם  טריט  פוס  די  אויף 
א  מיט  אויסגעהערט  מען  האט  שוואכע  א  גאר  אויך 
אבער  איבערגעטראכט,  עס  מ'האט  און  ערנסקייט 
אומזינסט. עס האט אויסגעקוקט אז אלע אירע יארן 
וועט זי שוין בלייבן אליין און איינזאם, אבער די פרוי 

האט זיך נישט געוואלט מייאש זיין.
רעביצין  די  האט  פעלער  סאך  די  פון  איינס  אין  ווען 
פראבירט צו טענה'ען פארן רבי'ן: "דער רבי פויעלט 
פארוואס  פרעמדע,  פאר  ישועות  אזויפיל  אויס  דאך 
א  שוועסטער'ס  זיין  פאר  פויעלן  אויך  נישט  ער  זאל 
טאכטער?!" האט דער רבי געענטפערט מיט געדולד: 
"און וואס זאל איך טוהן אז די חכמים זכרונם לברכה 
האבן געזאגט קלאר אז מ'קען נישט מתיר זיין א פרוי 
דורך ניסים ונפלאות, נאר דורך א קלארע עדות אזוי 
פאל  יעצטיגע  די  אין  און  תורה,  אין  שטייט  עס  ווי 
מען  קען  ממילא  עדות,  אזא  נאכנישט  מען  האט 

נאכנישט טרעפן א היתר פאר די פרוי".
נישט  רבי  דער  האט  יארן,  לאנגע  יענע  פון  לויף  אין 
צובראכענע  זיין  אויף  דאווענען  צו  אויפגעהערט 
נאמען  מאמע'ס  איר  מיט  נאמען  איר  קרובה, 
איז  וואס  צעטל  א  אויף  אויפגעשריבן  געווען  זענען 
שטענדיג געליגן אויף דעם רבי'נס טיש, און אין יעדע 

געלעגנהייט האט ער געדאוונט אויף איר.
דער  ווען  טעג,  די  פון  איינע  אין  פאסירט  האט  דאס 
'שמונה  דאווענען  אינמיטן  געהאלטן  האט  רבי 
געווען  איז  דארט  וואו  צעטל  די  שחרית,  פון  עשרה' 
אויפגעשריבן די נאמען פון די עגונה איז געליגן פאר 
אים, און דער רבי איז געווען פארזינקען אין א דביקות 

ביים דאווענען.
האט  וואס  אזאך  פאסירט  האט  פלוצלינג 
מתפללים;  די  פון  הערצער  די  אויפגעציטערט 
די  פון  געפלויגן  אוועק  צעטל  די  איז  מיטאמאל 
זיך  האט  און  צוגעקלעבט  געווען  איז  עס  וואו  פלאץ 
אנגעכאפט אין די פייער פון איינע פון די ליכט וואס 
די  רבי,  דער  פון  שטענדער  אויפן  געברענט  האבן 
איז  רבי  דער  ווען  ברענען  צו  אנגעהויבן  האט  צעטל 
אינגאנצן פארטיפט אין זיין דאווענען און האלט נישט 

מיט וואס עס גייט פאר ארום אים. 
איינער פון די מתפללים האט זיך באלד געכאפט און 
מיט  און  פייער,  די  פארלעשן  צו  געאיילט  זיך  האט 
חלילה  וואלט  עס  וואס  אפגעהאלטן  ער  האט  דעם 

געקענט פאסירן. און דער רבי האט פארגעזעצט זיין 
דאווענען וואו עס וואלט גארנישט פאסירט, קיין שום 
זאך האט אים נישט געקענט אפהאלטן פון זיין כוונה 

און זיין דביקות אין דעם בורא.
נישט  האט  רבי  דער  אז  אויסגעזעהן  האט  עס 
אבער  פארגעקומען,  איז  עס  וואס  באמערקט 
רופן  געלאזט  שנעל  רבי  דער  האט  דאווענען  נאכן 
איז  און  געקומען  שנעל  איז  יענער  משמש.  זיין 
איבערראשט געווארן ווען דער רבי האט אים געהייסן 

רופן דעם 'מוסר פון שטאט'.
אלע  צווישן  באקאנט  געווען  איז  מלשין  דער 
איינער  אזא  אלץ  קאריץ  שטאט  די  אין  איינוואוינער 
אידן  אסאך  אים.  נעבן  שטיין  צו  מסוכן  איז  וואס 
זענען  זיי  פון  עטליכע  אים,  פון  געליטן  שוין  האבן 
הייזער  ארעסט  די  אין  געווארן  אריינגעשליידערט 
צוליב זיין מלשינות. לויט וואס ער האט גע'טענה'עט 
'גיט  וואס  איינער  נאר  'מלשין',  קיין  נישט  ער  איז 
אכטונג אויף די ארדענונג', "עס קען נישט זיין", האט 
ער שטענדיג גע'טענה'עט, "אז עס זאלן זיך דרייען אין 
נישט  פאלגן  וואס  מענטשן  אזעלעכע  געגנט  אונזער 
די געזעצן פון די לאנד און מיט דעם אריינלייגן דעם 

גאנצן ציבור אין א געפאר".
איין  אין  זיך  האלטן  געקענט  וואלט  מלשין  דער 
שטארקע  אבער  ריין,  אינגאנצן  איז  ער  אז  טענה'ען 
דער  אז  גע'טענה'עט  האבן  קלאנגען  ריכטיגע  און 
א  נאר  ליב-האבער',  'געזעץ  קיין  נישט  איז  מלשין 
כסף  'אוהב  שטייט  עס  ווי  אזוי  ליב-האבער,  געלט 
לא ישבע כסף', אנדערשט וואלט מען נישט געקענט 
ער  אן  לעבן  רייכע  אזא  ער  לעבט  וויאזוי  פארשטיין 
זאל עפעס ארבעטן, אויסער די ארבעט פון מלשינות 
די  צוליב  געטריישאפט,  מיט  געטוהן  האט  ער  וואס 
אים  האט  רעגירונג  די  וואס  געלט  סומע'ס  גרויסע 

באצאהלט אויף זיין אומריינע ארבעט.
געשטאנען  שוין  מלשין  דער  איז  צייט  קורצע  א  אין 
אייביג  ווי  געראכטן  זיך  האט  ער  רבי'ן,  פאר'ן  גרייט 
וועט  נאכדעם  וואס  זידלונג  א  אדער  געשריי  א  אויף 
פאלטשע  פון  רייע  גאנצע  א  זייט  זיין  פון  נאכקומען 
פארענטפערונגען, אבער ער איז איבערראשט געווארן 
שטרענגערהייט:  געפרעגט  אים  האט  רבי  דער  ווען 
"זאג שנעל ווי געפינט זיך מיין פלומעניק, דער וואס 

איבערגעלאזט זיין פרוי אזוי עלנד!".
זיך  מלשין  דער  האט   – וויסן?"  איך  זאל  וואו  "פון 
זיך  האט  רבי  דער  אבער  געראכטן,  ווי  ארויסגערייט 
האט  און  ווערטער  זיינע  פון  באאיינדרוקט  נישט 
דרייסקייט,  מער  מיט  ווערטער  זיינע  איבערגעזאגט 
ווען ער לייגט נאך צו א סטראשע אויף אים אז אויב 
ער וועט זיך נישט וויסנדיג מאכן פון זיינע ווערטער, 
וועט אים זיין ביטער און שלעכט. דער מלשין האט 
תמימות:  חוצפה'דיגע  א  מיט  גע'טענה'עט  ווייטער 
"וואס וויל דער רבי? איך בין דען א נביא אז איך זאל 

וויסן?" און איז באלד ארויס פון דעם צדיק'ס הויז.
זאך:  מורא'דיגע  א  פאסירט  האט  דעמאלטס  אבער 
ווען ער האט אנגעהויבן אראפ צו גיין די טרעפ האט 
זיין  אויף  געפאלן  איז  און  אויסגעגליטשט  זיך  ער 
ווערט  קערפער  זיין  ווען  טרעפ,  רייע  די  אויף  פנים 
שפיציגע  די  פון  נאכאמאל  און  נאכאמאל  צוקלאפט 
שטיינער. ווען עס איז אים שוין ענדליך געלונגען זיך 
צו אויפזעצן, אונטן ביי די טרעפ, ווען די ביינער פון 
קערפער  זיין  און  צובראכן  זענען  הענט  צוויי  זיינע 
איז אינגאנצן צוקלאפט, האט ער מיט גרויס הכנעה 
זיך  געפונט  און  לעבט  מענטש  דער  "יא,  געזאגט: 
נאמען,  פאלטשע  א  אונטער  הויז  ארעסט  יענע  אין 
דורך  געווארן  אריינגעשליידערט  ער  איז  דארט  וואו 
האט  ער  אז  פאר'מסר'ט  אים  האט  וואס  'איינער' 

געהאנדלט מיט פאלטשע געלטער.
האט  באפרייען!",  שוין  אים  מ'זאל  זארגן  "דארפסט 
מלשין  דער  און  שטרענגערהייט,  געזאגט  רבי  דער 
חוצפה  זיין  פון  טעם  דער  געקאסט  שוין  האט  וואס 

האט נישט געטראכט פון נישט פאלגן.
קאריץ  שטאט  די  האט  נאכדעם  טעג  עטליכע 
גע'רעש'ט ווען דער מענטש וואס מ'האט שוין לאנג 
די  צו  אהיים,  צוריק  איז  טויט  איז  ער  אז  געמיינט 
אלע  פון  צופרידנהייט  די  צו  און  פרוי  זיין  פון  פרייד 

זיינע באקאנטע. ויהי לפלא.
צדיק  פונעם  נאנטע  די  ווען  שפעטער,  צייט  א  מיט 
יענעם  פאסירט  האט  וואס  געפרעגט  אים  האבן 
אזויפיל  געדויערט  האט  פארוואס  און  אינדערפריה, 
דער  האט  ישועה,  פשוטע  אזא  צו  אנצוקומען  יארן 
צעטל  די  ווען  אינדערפריה,  "יענעם  ערקלערט:  רבי 
האט זיך אנגעכאפט אין די פייער פון די ליכט, האב 
האב  'ולמלשינים'.  ברכה  די  אינמיטן  געהאלטן  איך 
איך אין דעם געזעהן א צייכן מן השמים אז דורך די 
פרוי  די  פון  פראבלעם  די  לייזן  מען  קען  'מלשינים' 
אויפן  אויפגעשריבן  געווען  איז  נאמען  איר  וואס 
דעם  רופן  געהייסן  שנעל  איך  האב  דעריבער  צעטל, 
מלשין, און אזוי איז מען טאקע געוואר געווארן אז ער 
איז שולדיג געווען מיטן איינשפארן דעם יונגערמאן.
'ליקוטי אמרי פנחס' שער הסיפורים קמב

דער מלשין וואס מ'האט געכאפט ביי 'ולמלשינים'

די מעלה פון די ברכה 'יוצר אור'
די ערשטע ברכה פון די ברכות קריאת שמע איז די ברכה 'יוצר אור', אין דעם לויבן מיר 

דעם באשעפער אויפן באשאפן די ליכטיגקייט.

עס איז פאר אונז א ספעציעלע חשיבות אז מיר זענען זוכה צו זאגן די ברכה, אזוי ווי 
עס ווערט געברענגט אין מדרש תנחומא (וזאת הברכה ז): "א רשע ווען ער לעבט איז 
ער גערעכנט ווי טויט, פארוואס? ווייל ווען די זון שיינט אויף זאגט ער נישט די ברכה 
'ברוך יוצר המאורות', ווען זי גייט אונטער זאגט ער נישט די ברכה 'מעריב ערבים'... 

אבער די צדיקים לויבן אויף יעדע זאך".

איבער די סגולה פון די ברכה ווערט געברענגט אין הגהות 'עטרת זקנים' (על שו"ע או"ח 
נט) אז ביי די ברכה פון 'יוצר אור', ביי די שמונה עשרה און אזוי אויך ביים בענטשן קען 
מען טרעפן די אלע אותיות פון די א' ב', אויסער די אות ף' וואס איז א רמז אויף אף 
וחימה (צארן און אויפברויז), ווייל דער וואס האט אינזין ביי די ברכות איז פארזיכערט אז 

"אין שטן ואין פגע רע ולא שום מקטרג, אף, שצף וקצף שולט בתפילתו ובסעודתו".

דערמאנען די נאכט אויך בייטאג
כאטש וואס די ברכה 'יוצר אור' ווערט געזאגט בייטאג, ווען די זון שיינט, דערמאנען 
מיר אין דעם די בריאה פון 'חושך', אזוי אויך ביי די ברכה 'המעריב ערבים' וואס ווערט 
געזאגט ביינאכט דערמאנען מיר אונז די בריאה פון 'יום', כדי צו ווייזן אז מיר האלטן 
וואס  דער  אז  שפראך  ביליגע  זייער  מיט  זאגן  זיי  וואס  אפיקורסים  די  ווי  אזוי  נישט 
דערפאר  חלילה,  טונקלקייט  די  באשאפן  נישט  האט  ליכטיגקייט  די  באשאפן  האט 
זענען מיר מקפיד שטענדיג צו דערמאנען די ליכטיגקייט צוזאמען מיט די טונקלקייט 

(שו"ע או"ח נט א).

אבוהב:  מהר"י  פון  נאמען  אין  (שם)  יוסף'  'בית  דער  ברענגט  דעם  אויף  טעם  א  נאך 
אויב מיר וואלטן נישט דערמאנט בייטאג אויך די בריאה פון טונקלקייט וואלט מען 
ווען געקענט מיינען אז אין די בריאה פון טונקלקייט איז פארהאן עפעס א געוויסע 
שלעכט'ס, און באמת איז עס נישט ריכטיג, ווייל "ֶאת ַהּכֹל ָעָׂשה ָיֶפה ְבִעּתֹו" (קהלת ג יא).

יוצר אור ובורא חושך
פון דער לשון פון די ברכה איז געדרינגען אז 'חושך' איז א עקסטערע בריאה פאר זיך 
און נישט נאר 'היעדר אור', ד.מ. אז די ליכטיגקייט איז אוועק געגאנגען, און אזוי זעהט 
אויך אויס פון דער לשון פון די גמרא אין חגיגה (יב א): "אמר רב יהודה אמר רב: צעהן 
זאכן זענען באשאפן געווארן אין דעם ערשטן טאג, און זיי זענען: שמים וארץ, תהו 

ובהו, אור וחשך...".

די  אז  ער  ברענגט  חושך)  ערך  הגר"א'  ב'אורות  (הובא  יצירה  ספר  אויפן  הגר"א  לקוטי  אין 
מיינונג פון די מינים איז אז די טונקלקייט קומט נאר פון דעם וואס עס גייט אוועק די 
ליכטיגקייט, און זייער באווייז איז פון דעם וואס ווען מ'צינדט אן א ליכט אין א קליינע 
פארמאכטע צימער ווערט ליכטיג דער גאנצער הויז, און ווען מ'לעשט עס אויס ווערט 
דארטן טונקל, פון ווי איז אנגעקומען דער טונקלקייט צו דעם פארמאכטן צימער? 

נאר מוז זיין אז עס איז נאר א 'היעדר אור'.

ערקלערט  האט  און  רייד,  זייערע  געשטויסן  אוועק  אינגאנצן  האט  גאון  דער  אבער 
אז חושך איז א בריאה אזוי ווי דער אור, נאר דער באשעפער האט באגרעניצט דעם 
כח פון די ליכטיגקייט מיט נאטורליכע גרעניצן, און די כח פון חושך האט ער נישט 
באגרעניצט נאר ביי א פלאץ וואו דארט איז ליכטיג, אזוי ווי 'לופט' וואס פילט אן יעדע 
נישט  איז  דארט  וואו  פלאץ  יעדע  אין  דעם  וועגן  און  וועלט,  דער  אין  פלאץ  ליידיגע 
פארהאן קיין ליכטיגקייט צושפרייט זיך באלד די טונקלקייט. און ער ברענגט א ראיה, 
פון דער לשון פון די ברכה וואס מיר זאגן 'יוצר אור ובורא חושך', און אויך פון דעם 
וואס מ'האט צוגעגלעכנט דעם 'אור' און 'חושך' ביי דעם נוסח פון די ברכות קריאת 

שמע ביי מעריב: "גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור".

רס"ג  ז;  מה  ישעיה  עזרא'  'אבן  יא;  ד  שמות  (רמב"ן  ראשונים  די  פון  דא  זענען  דעסוועגן  פון 
לשון  דאס  און  זיך,  פאר  בריאה  קיין  נישט  איז  חושך  אז  האלטן  וואס  ודעות)  באמונות 
'בורא חושך' פארענטפערן זיי אז דאס איז אזוי ווי מענטשן זענען געוואוינט צו זאגן 
אויף דער וואס לעשט אויס דאס ליכט אז ער האט געברענגט דאס טונקלקייט. אדער 
זאגן זיי אז דער אויבישטער האט באשאפן אין די וועלט אזא מציאות וואס זאל קענען 

אויפנעמען דאס טונקלקייט. ואין כאן מקומו להאריך בזה.

עושה שלום ובורא את הכל
אוועק  האט  וואס  גרויסקייט  אויבירשטנ'ס  דעם  דערמאנט  האבן  מיר  וואס  נאך 
חושך,  און  אור  ווי  כוחות,  פארקערטע  אזעלעכע  צוויי  מיט  וועלט  דער  געשטעלט 
לייגן מיר צו צו דעם לויב אז ער איז 'עושה שלום ובורא את הכל' – ער האט באשאפן 
אין דער וועלט קעגנזייטיגע כוחות, אבער מיט דעם האט ער אויך צוגעגרייט וויאזוי 

זיי וועלן קענען זיין איינס נעבן צווייטן ('אוצר התפילות').

בדרך מוסר האט צוגעלייגט דער גאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל:

שלום מיינט נישט אז איינער פון די צוויי צדדים זאל זיך מכניע צום צווייטן, נאר עס 
זאל אינגאנצן נישט זיין קיין מעגליכקייט פון זיך קריגן, אזוי ווי עס שטייט אין משלי 
(טז ז): "ִּבְרצֹות ה' ַּדְרֵכי ִאיׁש ַּגם אֹוְיָביו ַיְׁשִלם ִאּתֹו", ד.מ. אז אויך דער אנדערער צד וועט 

צושטימען צו די מיינונג פון דעם אנדערן.

מען  קען  טבע  די  אין  פארהאן  זענען  וואס  כוחות  קעגנזייטיגע  אלע  ביי  געווענליך, 
זעהן א קריג און דערנאך א געווינער, אזוי ווי פייער און וואסער וואס קריגן זיך א.ד.ג., 
פון  כח  פארקערטער  א  איז  חושך  דער  וואס  אויך  וואס  חושך  און  אור  דאס  אויסער 
אור, פון דעסוועגן ווערט זי אוועק געשטויסן אין די זייט דורך אביסל ליכטיגקייט אן 

קיין שום ווידערשטאנד.

קומט אויס אז אור איז דער סימבאל פון שלום, און צוליב דעם ווערט אוועק געשטויסן 
דעם שלעכטן כח פון פאר אים אן קיין קריג און איז משלים מיט אים, און וועגן דעם 
('טללי  שלום'  'עושה  פון  לויב  די  אריינגעלייגט  אור'  'יוצר  פון  ברכה  די  ביי  מען  האט 

אורות').

א בליק לויטן סדר פון דאווענען אא בבתעתענה אמונים  ם 
די ברכה פון יוצר אור (א)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

מ לשין וואס
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