
פרשת נשא

בס"ד

מקום שבעלי תשובה עומדין
"ְוֵהִׁשיב ֶאת ֲאָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו" (ה ז)

פון דער פסוק האט דער גאון רבי דוד דייטש, דער באקאנטער 
די  וואס  אויף  רמז  א  געטראפן  ביהודה',  'נודע  פונעם  תלמיד 
חז"ל זאגן (ברכות לד ב) "מקום שבעלי תשובה עומדין – צדיקים 

גמורים אינם עומדין":

"ְוֵהִׁשיב ֶאת ֲאָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו" – דער וואס טוהט תשובה אויף זיינע 
זינד, איז זוכה צו האבן א חלק צו ערשט, פריער פון די צדיקים 

גמורים.

'דבש וחלב' [לרמ"מ קרענגיל]

ענטפערן 'אמן' מיט א הוילן קאפ
"ְוָהִאָּׁשה ַהִהוא ִּתָּׂשא ֶאת ֲעֹוָנּה" (ה לא)

פרוי  די  האט  אויב  זיך:  וואונדערן  כז)  ט  במדב"ר  (ראה  חז"ל  די 
נישט געזינדיגט, איז וואספארא זינד האט זי?

א וואונדערליכער פשט אויף דעם זאגט דער גאון רבי אברהם 
סבע אין זיין ספר 'צרור המור':

די זינד פון די פרוי איז דאס וואס זי האט געענטפערט 'אמן' מיט 
א הוילן קאפ, ווייל אויבן שטייט דאך (פס' כב): "ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה 
ָאֵמן ָאֵמן", און דאס איז געווען מיט א הוילן קאפ, אזוי ווי עס 

שטייט (פס' יח): "ּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאָּׁשה".

דער טעם פארוואס די תורה האט אזוי מחמיר געווען אויף דעם 
איסור, ווייל 'אמן' איז בגימטריה די צוויי שמות הק' הוי"ה און 
אדנ"י, און עס איז גע'פסק'נט (ראה שו"ע אורח חיים צא ג) אז מ'טאר 
נישט דערמאנען דעם שם שמים מיט א הוילן קאפ, און לויט 

דעם טאר מען נישט ענטפערן אמן מיט א הוילן קאפ.

א מעלדונג און א ווארענונג
 פאר די כהנים וואס דוכנ'ען

"ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ו כג)

דער רב פון קאוונא דער גאון רבי יצחק אלחנן ספעקטאר האט 
זיך שטארק אפגעגעבן מיט די פראבלעמען פון זיין דור, און פון 
צייט צו צייט האט ער מעורר געווען אויף געוויסע זאכן וואס 
עס האט אויסגעפעלט אין דעם חיזוק. אין יאר תרמ"ח האט ער 
מפרסם געווען א ספעציעלע מעלדונג פאר די כהנים וואס לויט 
דער מנהג אין חוץ לארץ האבן זיי גע'דוכנ'ט נאר אין די ימים 

טובים, און אזוי האט ער צו זיי געשריבן:

"עס איז פאר אלעמען באקאנט, די גרויסע ווארענונג פון חז"ל 
און פון די ספרים הקדושים איבער די מצוה פון זאגן אמן יהא 
שמיה רבא, און אמן, און פארקערט ח"ו איבער דער הארבקייט 
פון עס פארלירן, און איך זעה אז אין די ימים הנוראים און אין 
די ימים טובים ווען די כהנים גייען דוכנ'ען, גייען זיי צוריק צו 
זייערע פלעצער בעפאר דער ש"ץ ענדיגט דעם קדיש נאך די 
שמונה עשרה, און דער ציבור זאגט פאר די כהנים 'יישר 

כוחכם' פארן זיי בענטשן, און דאס אלעס אין די צייט וואס דער 
ש"ץ זאגט קדיש און דורך דעם ענטפערט מען נישט אמן יהא 

שמיה רבא, און אמן.

איילן  נישט  זיך  זאלן  זיי  כהנים,  די  פון  איך  בעהט  דעריבער 
ענדיגן  וועט  ש"ץ  דער  וואס  נאך  ביז  דוכנ'ען  נאכן  גיין  צוריק 
דעם קדיש וואס איז נאך די חזרת הש"ץ, און זיי זאלן ח"ו נישט 
וועלן  זכות  דעם  אין  און  ציבור,  פארן  מכשול  קיין  צוברענגען 
בית  אין  עבודה  זייער  טוהן  כהנים  די  ווי  זעהן  צו  זוכה  מיר 

המקדש במהרה בימינו אמן".
'תשובות רבינו יצחק אלחנן' סי' ג

'באהבה' און נישט יאגעדיג און מיט א איילעניש
"ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם" (ו כג)

"'ָאמֹור ָלֶהם' - 'אמור' שטייט אין די תורה מלא; דער אויבישטער 
זאגט פאר די כהנים: נישט ווייל איך האב ענק געהייסן בענטשן 
די אידן, זאל ענק בענטשן שנעל און יאגעדיג, נאר ענק זאלן זיי 
בענטשן מיט כוונה פון הארץ כדי די ברכה זאל זיין בשלימות 

דורך ענק" (תנחומא נשא י).

לויט דעם מדרש פארענטפערט רבי ישכר בער איילענבורג א 
קשיא וואס איז שווער אויף דער נוסח פון ברכת כהנים: "וציונו 
לברך את עמו ישראל באהבה" – וואו טרעפן מיר אז די כהנים 

זענען באפוילן געווארן צו בענטשן די אידן 'באהבה'?

אבער לויט דעם מדרש איז אלעס קלאר, די איבעריגע אות ו' 

די  זאגן  דארפן  כהנים  די  אז  אונז  לערנט  'אמור'  ווארט  די  אין 

ברכת כהנים פון טיפן הארץ – מיט ליבשאפט און רואיגקייט, 

און נישט יאגעדיג און מיט א איילעניש.
'באר שבע' סוטה לט א, 'צידה לדרך' בפרשתנו

ישימך אלוקים אזוי ווי 'חוני המעגל'

"ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶלי ִויֻחֶּנָּך" (ו כה)

טייטש דער חוזה פון לובלין:

געבענטש  מיר  זענען  דעם  מיט  'חוני';  לשון  פון  איז   – "ִויֻחֶּנָּך" 

געווארן אז מיר זאלן זוכה זיין צו זיין ווי 'חוני המעגל' וואס אויף 

אים דערציילט דער תנא שמעון בן שטח (תענית יט א):

"דו בעהסט זיך אויס ביים אויבערשטן און ער טוהט דיין ווילן, 

אזוי ווי א קינד וואס בעהט זיך ביי זיין טאטע און טוהט וואס 

כה):  כג  (משלי  פסוק  דער  זאגט  דיר  אויף  און  וויל,  קינד  דער 

."ְוָתֵגל יֹוַלְדֶּת ְוִאֶּמ ִיְׂשַמח ָאִבי
'אגרא דכלה'

'ואני אברכם' דורכ'ן ענטפערן אמן

"ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם" (ו כז)

צו  שווער  איז  כהנים  ברכת  פון  מצוה  די  פון  יסוד  דער 

פארשטיין: אויב דער אויבישטער וויל בענטשן די אידן – וועלן 

אויבישטער  דער  האט  פארוואס  איז  ווערן,  געבענטש  דאך  זיי 

געדארפט באפעלן די כהנים אז זיי זאלן בענטשן די אידן?

א וואונדערליכער פשט אויף דעם האט געזאגט האדמו"ר רבי 

יהודה לייב אייגער פון לובלין געבויעט אויף די גמרא (ברכות נג 

ב): "גדול העונה אמן יותר מן המברך":

ווייל דער אויבישטער וויל מחזק זיין און הייבן די ברכה, וועגן 

דעם האט דער אויבישטער געהייסן אז די כהנים זאלן בענטשן 

דורך  און  ברכה  זייער  נאך  אמן  ענטפערן  זאל  ער  כדי  אידן  די 

אין  מרומז  אויך  איז  דאס  שטערקער.  זיין  ברכה  די  וועט  דעם 

 – ִיְׂשָרֵאל"  ְּבֵני  ַעל  ְׁשִמי  ֶאת  "ְוָׂשמּו  ציווי:  דער  פון  לשון  דער 

וועל  איך  וואס  דעם  דורך   – ֲאָבְרֵכם"  "ַוֲאִני  ברכה,  זייער  דורך 

אויך  עס  האט  השלום  עליו  המלך  דוד  און  'אמן'.  ענטפערן 

ּוְמשֵַּׁלם  ה'  נֵֹצר  "ֱאמּוִנים  כד):  לא  (תהלים  זאגנדיג  געווען  מרמז 

ַעל ֶיֶתר עֵֹׂשה ַגֲאָוה" – דער אויבישטער האלט ביי זיך דאס ענין 

פון ענטפערן 'אמן' נאך די ברכת כהנים כדי עס זאל זיין אין א 

'גדול העונה אמן יותר מן המברך', און אזוי וועט די  בחי' פון 

ברכה זיין שטערקער.
אמרי אמת (לובלין) תרל"א

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

א ברכה וואס מ'האט אויף דעם געענטפערט 
'אמן' איז ווערד צעהן זהובים

"ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת" (ז יד)

פון  נאמען  אין  שצט)  הדם  (כיסוי  שרייבט  זרוע'  'אור  דער 
פון  לעפל  די  האט  אומזינסט  נישט  החסיד:  יהודה  רבי 
די קטורת געהאט די וואג פון 'עשרה זהב', נאר כדי צו 
מרמז זיין אז די קטורת איז חשוב ווי זאגן א ברכה, וואס 
א)  פז  חולין  (ראה  באשטימט  חכמים  די  האבן  ווערד  איר 
אויף צעהן זהובים. דער רבינו אפרים אין זיין פירוש על 
פון  לשון  דער  פון  רמז  א  דעם  אויף  צו  לייגט  התורה 
דער פסוק: "ַּכף ַאַחת" - 'כף' איז בגימטריה הונדערט – א 
ווערד  איז  איינס  יעדע  וואס  ברכות,  מאה  די  אויף  רמז 

"ֲעָׂשָרה ָזָהב".

און עס איז באקאנט דער פסק פון דער ש"ך (חו"מ שפב ד) 
אז די ווערד פון א ברכה וואס איז צעהן זהובים, איז נאר 
אויב מ'האט אויף איר געענטפערט 'אמן', און אויך אויף 
ַאַחת  פסוק: "ַּכף  דער  אין  רמז  א  טרעפן  מען  קען  דעם 

ֲעָׂשָרה" – ווי די ראשי תיבות זענען בגימטריה 'אמן'.

'אמונת יצחק' ח"ב עמ' קיא

טייערער איד!
דו האסט די מעגליכקייט צו מקיים זיין יעדן טאג הונדערטער 
דעם  צו  און  פלאג,  גרויסע  קיין  אן  און  גרינגערהייט  מצוות, 
אויך זוכה זיין צו די הבטחה פון "כל המזכה את הרבים – אין 
היינט  נאך  אייך  שליסט  כא).  ה  (אבות  ידו"  על  בא  חטא 
וואס  לאנד  גאנץ  פון  אמן'  'גבאי  הונדערטער  די  צו  אן 
זענען מזכה דעם רבים יעדן טאג מיטן זאגן מושלם'דיגע 
ברכות פון לויבן און דאנקען (ראה משנ"ב קסז כ), בשפה 

ברורה ובנעימה למען כבוד שמו יתברך.
אויף איינצעלהייטן און זיך איינשרייבן, ביטע קליגט : 058-325-91-91

א) ווערט  פד  דף  ח"ב  הקדוש (תיקוז"ח  זוהר  אין 
ענטפערן  דארף  מענטש  א  אז  געברענגט 
דארט  זעהט  עס  און  טאג,  יעדן  אמן'ס  ניינציג 
אויס אז עס איז ראוי זיי צו משלים זיין בעפאר 
האבן  דעם  צוליב  עשרה.  שמונה  מ'דאוונט 
אסאך פון די גדולים אין אלע דורות, און שפיץ 
פון דער אר"י הקדוש (שע"ת או"ח ו ה) זיך געפירט 
די  מענטשן  עטליכע  פון  טאג  יעדן  הערן  צו 
ברכות השחר און ענטפערן נאך זיי אמן, ווייל 

נאר אזוי קען מען צוקומען צו די מעלה.

נברך שיענו אמן

בני אמונים. אמן באמונה שלימה
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איז  זייגער  די  תרפ"ז.  יאר  תמוז  י"א  מאנטאג 
3:07 מיטאג. די היץ פון די קאכעדיגע זון וואס 
האט זיך געשפירט אין די גאסן האט פארטריבן 
פלוצלינג  און  הייזער,  זייערע  צו  דורכגייער  די 
האט די ערד אויפגעציטערט מיט א געוואלדיגע 

גרודער.

נאר ניינציג יאר איז אריבער פון די גרויסע ערד-
טויזנטער  אפגעקאסט  האט  וואס  ציטערניש 
גליל  אין  איינוואוינער  די  אידן,  די  פון  קרבנות 
נאכאמאל  עס  האט  יעצט  און  תקצ"ז,  יאר  אין 

פאסירט, ריכטיג טאקע אביסל שוואכער.

אזוי ווי יענע אומפארגעסליכע ערד-ציטערניש, 
אזוי אויך דאס מאל; איבערהויפט אין ירושלים, 
טבריה  אין  שכם,  אין  און  יריחו  אין  אויך  אבער 
ישראל  ארץ  אין  שטעט  אסאך  נאך  אין  און 
צוזאמען  הייזער  אסאך  געווארן  חרוב  זענען 
גרויסן  דעם  צו  אבער  איינוואוינער,  זייערע  מיט 
וואונדער: אין די צייט וואס צווישן די גויים זענען 
הונדערטער געשטארבן און נאך טויזנטער זענען 
קיינער  אידן  די  פון  זענען  געווארן,  געשעדיגט 

נישט געשטארבן.

אויף  ווערטער,  קורצע  מיט  עדות,  זעלטענע  א 
יעקב  רבי  געשריבן  האט  נס  וואונדערליכן  דעם 
(או"ח  ספר  זיין  אין  החיים'  'כף  בעל  סופר  חיים 

תקעו ס"ק כו):

געווען  איז  תמוז,  לחודש  י"א  ה'תרפ"ז,  יאר  "אין 
ת"ו  ירושלים  אין  ערד-ציטערניש  גרויסער  א 
איינגעפאלן  זענען  עס  און  ארום,  גאנצע  איר  און 
עטליכע ווענט און א טייל זענען שוואך געווארן, 
ירושלים  אין  אז  ונפלאות  ניסים  זענען  עס  און 
די  אין  נאר  געשטארבן,  נישט  קיינער  איז  ת"ו 
און  חורבנות,  גרויסע  געשעהן  זענען  דערפער 
דער  און  גויים  עטליכע  געשטארבן  זענען  עס 
איז  עס  און  אידן,  די  געהיטן  האט  אויבישטער 
געווען א וואונדער אין די אויגן פון די וואס האבן 
עס צוגעזעהן, און אויך די וואס גלייבן אין די טבע 
אז  געזאגט  עדות  און  געווען  מודה  יעצט  האבן 

דער אויבישטער האט דאס געטוהן"

דערציילונגען  וואונדערליכע  אזוי,  טאקע  און 
געוואלגערט  זיך  האבן  רעטענונג  די  איבער 
אויך  איינוואוינער.  ירושלים'דיגער  די  צווישן 
אז  מען  דערציילט  אליין  החיים'  'כף  אויפן 
דעמאלטס איז ער געזיצן אויף די צווייטע שטאק 
באשעפטיגט  לדוד',  'שושנים  שוהל  די  העכער 
ווען  אויך  און  חיבור,  גרויסער  זיין  שרייבן  מיטן 
די  אויפגעציטערט  האט  ציטערניש  די  צוליב 
צו  פירן  וואס  טרעפ  די  און  שטאק  ערשטע 
דאך  איינגעפאלן,  זענען  שטאק  צווייטע  די 
איז  געזיצן  איז  החיים'  'כף  דער  וואו  טייל  דער 
אינגאנצן נישט געשעדיגט געווארן. און דערנאך 
אים  מען  האט  בארואיגט  זיך  האט  עס  ווען 
הויכע  א  מיט  דארט  פון  ארויסנעמען  געמוזט 

לייטער, ווען ער איז גאנץ בגוף און בנפש.

אלטע  די  וואס  ערציילונג  איבערראשנדע  א 
חכמי תימן אין ירושלים געדענקען צו דערציילן, 

ערקלערט אונז דעם וואונדערליכן נס:

האבן  וואס  אידן  תימענער  די  פון  קהילה  די 
יאר  אין  ירושלים  אין  באזעצן  צו  אנגעהויבן  זיך 
'אעלה בתמ"ר' - תרמ"ב, האבן אין אירע ערשטע 
רוב  ארימקייט.  שטענדיגע  א  פון  געליטן  יארן 
פון די ערליכע צווישן זיי וואס תורתם איז געווען 
קבע און מלאכתם ארעי האבן געהאט פרנסה פון 
נאך  עס  האבן  זיי  וואס  'בוי-ארבעט'  פאך  זייער 
געקענט פון די צייט וואס זיי האבן געוואוינט אין 
תימן, אבער אין יענע יארן האבן די אראבער זיך 
אפגעגעבן אין דער פאך, און ערשט נאך עטליכע 
יאר פון זייער אנקום האט מען זיי ערלויבט זיך 

אנשליסן אין דער פאך פון בויען און אזוי האבן 
זיי געהאט פון דעם פרנסה.

אסאך  נאך  רואיג  אזוי  זיצן  געקענט  וואלטן  זיי 
דורך  וואס  וועלט-קריג  ערשטע  די  נאר  יארן, 
געוועלטיגן  צו  אויפגעהערט  טערקיי  האט  דעם 
דער  האט  דעם  אנשטאט  און  ישראל  ארץ  אויף 
האט  געוועלטיגט,  דארט  מאנדאט  בריטישער 
פון  שטראם  גרויסער  דער  אז  צוגעברענגט 
ישראל  ארץ  קיין  קומען  ארויף  פלעגן  וואס  די 
האט  עס  און  אפגעשוואכט,  אביסל  זיך  האט 
די  הייזער.  ניי  בויען  צו  אויסגעפעהלט  נישט 
געווען  זענען  געפיהלט  עס  האבן  וואס  ערשטע 

די תימענער ארבייטער.

זענען  ירושלים  אין  איינוואוינער  אידישע  די 
געזיצן אין זייערע הייזער, איש על מחנהו ואיש 
הייזער  זייערע  איבערבויען  צו  געלט  דגלו,  על 
בוי-ארבייטער  די  און  געהאט,  נישט  זיי  האבן 

זענען געזיצן ליידיג אן קיין ארבעט.

ועל  התורה  על  געזיצן  זענען  אידן  ערליכע  די 
זייער  מיט  צופרידן  זענען  זיי  ווען  העבודה 
צושטאנד און זיי פראבירן צו לעבן פון די ביסל 
וואס איז זיי נאך געבליבן, אבער דער צושטאנד 
האט  הונגער  די  פארערגערט.  נאר  זיך  האט 
די  אין  צייכענעס  זייערע  ווייזן  צו  אנגעהויבן 
מאגערע פנימ'ער פון זייערע קינדער און זייערע 
ביז  דערגרייכט  שוין  האט  עס  און  פאמיליעס 

פיקוח נפש.

צוזאמגעזעצט  זיך  האבן  זיי  פון  עלטערע  די 
זענען  טיש  אויפן  טוהן,  קען  מען  וואס  זעהן  צו 
צום  אבער  געדאנקען,  עטליכע  געקומען  ארויף 
מען  וואס  בעסטע  דאס  אז  געבליבן  איז  ענדע 
קען טוהן איז זיך צוזאם נעמען צו דאווענען און 
צושיקן  זיי  זאל  ער  אז  אויבערשטן  צום  שרייען 

א מקור פרנסה.

די  פארגעקומען  איז  נאכדעם  טעג  עטליכע 
געזאגט  האבן  פארזאמלטע  די  התפילה.  מעמד 
קאפיטלעך תהלים מיט גרויס געפיהל, און צום 
די  פון  איינער  אויפגעשטעלט  זיך  האט  ענדע 
עלטערע פון די קהילה און מיט זיין הייזעריגער 
דער  פון  נאמען  אין  געבעהטן  ער  האט  שטימע 
איך  עולם,  של  "רבונו  ציבור:  הייליגער  גאנצן 
בעהט, שיק אונז צו פרנסה בכבוד כדי מיר זאלן 

קענען מיט דעם שפייזן אונזערע משפחות!"

א  געהערט  פלוצלינג  זיך  האט  מינוט  יענע  אין 
פלוצלינג  האט  ערד  די  און  גרודער  שטארקע 
ערשטע  די  אין  ציטערן.  שטארק  אנגעהויבן 
וואס  נאך  אבער  געציטערט,  אלע  האבן  שעה'ן 
מ'איז געוואר געווארן אז כאטש וואס הונדערטער 
און  צוזאמגעפאלן  זענען  ירושלים  אין  הייזער 
דארפן  מען  וועט  הונדערטער  אנדערע  נאך 
נישט  זעהל  אידישע  שום  קיין  איז  איבערבויען, 
געוויזן  ארויס  אלע  האבן  געווארן,  געשעדיגט 

געפיהלן פון שמחה און הודאה.

ערד- די  איז  בוי-ארבייטער  תימענער  די  פאר 
אין  פרנסה.  פון  קוואל  א  געווען  ציטערניש 
געווען  הענט  זייערע  זענען  נאכדעם  יארן  די 
הייזער  זייערע  אין  און  ארבעט  מיט  פארנומען 

איז געווען א ברייטקייט.

צוביסלעך  איז  ערציילונג  וואונדערליכער  די 
ירושלים'דיגער  די  אין  געווארן  צושפרייט 
גאסן, און ווען די חכמי ירושלים האבן געהערט 
עס  אז  אנגערופן,  זיך  זיי  האבן  ערציילונג  די 
האט  תפילה  ערליכע  די  אז  אויס  טאקע  זעהט 
איין  קיין  ווייל  ערד-ציטערניש,  די  צוגעברענגט 

איד איז דאך נישט געשטארבן.

'שלחן מלכים' וירא

זיי האבן געדאוונט אויף עצים ואבנים

ונותנים באהבה רשות זה לזה
מכבד  זענען  זיי  און  צווייטן  פונעם  איינער  מורא  האבן  מלאכים)  זיי (די  אז  מען  ווייסט  וואו  "פון 
איינער דעם צווייטן און זיי האלטן זיך בענווה מער ווי מענטשן? ווייל ווען זיי עפענען זייער מויל 
צו זאגן שירה; דער זאגט פאר זיין חבר הייב דו אן ווייל דו ביזסט גרעסער פון מיר, און דער 
אנדערער זאגט פאר זיין חבר הייב דו אן ווייל דו ביזסט גרעסער פון מיר – נישט ווי מענטשן 
פירן זיך, איינער זאגט פאר זיין חבר איך בין גרעסער פון דיר און דער אנדערער זאגט צוריק איך 

בין גרעסער פון דיר" (אבות דרבי נתן פי"ב)

אזוי ווי עס איז שוין געשריבן געווארן אין די פריערדיגע ארטיקלען, די הנהגות פון די מלאכים 
וואס ווערן געשילדערט דא אין די ברכה פון 'יוצר אור' זענען פאר אונז ווי א מוסר השכל, זיך 

אפלערנען פון זייערע מעשים.

אויך אין דער טייל פון די ברכה, ווען מיר דערמאנען די לויב פון די מלאכים אז קיין איינער פון 
זיי איז נישט מקנא א צווייטן און אלע נעמען זיך צוזאמען באחדות צו לויבן דעם באשעפער, 

דארפן מיר זיך פון דעם אפלערנען די ריכטיגע וועג אין עבודת ה'.

די  צווישן  פארהאן  נישט  זענען  'שנאה'  און  'קנאה'  פון  שטריכן  מענטשליכע  די  אז  זיכער 
הייליגע מלאכים, קיין איינער פון זיי וויל זיך נישט הייבן העכער פון די אנדערע, און דעריבער 
ביי זיי איז שייך 'נותנים באהבה רשות זה לזה להקדיש ליוצרם', פארוואס? ווייל זייער גאנצע 

ציל איז נאר 'להקדיש ליוצרם' און אים צוברענגען א 'נחת רוח'.

דאך דארפן מיר זיך אפלערנען פון דעם אז יעדער וואס האט ליב דעם באשעפער א אמת'דיגע 
אהבה און מיט זיין גאנצן כח גלוסט ער אים צו טוהן א נחת רוח, וועט קיינמאל נישט פראבירן 
אוועק כאפן א מצוה פון א צווייטן, ווייל אויב דער הויפט ציל פון זיינע מעשים זענען שטענדיג 
נאר צו טוהן א נחת רוח פארן באשעפער, וואס איז אים א אונטערשייד אויב ער וועט עס טוהן 

אדער א צווייטער ('אוצר התפילות' - 'עץ יוסף').

הרב הדומה למלאך
אין  תורה  אויפגעבויעט  האט  וואס  דער  פון  הארציגקייט,  גוט  די  געווען  באקאנט  איז  עס 
אמעריקא, דער גאון רבי שרגא פייוויל מענדלאוויטש זצ"ל, וואס האט זיך שטארק אנגעזעהן 
נאך די שרעקליכע וועלט'ס מלחמה, ווען ער האט ארויסגעהאלפן די ראשי ישיבות וואס זענען 
נארוואס ארויפגעקומען פון איירופא זיי זאלן קענען אויפבויען פון דאסניי זייערע ישיבות אין 
אמעריקא, ווען ער גיט פאר זיי די פונקטליכע ליסטע פון אלע נדבנים וואס לאזן זיך קאסטן 
קען  דאס  אז  באטראכט  אין  נעמען  צו  אן  ודעת',  'תורה  ישיבה  זיין  פאר  סומע'ס  גרעסערע 
שטערן פאר זיין ישיבה וואס ער האט אויפגעשטעלט מיט אסאך פלאג און עס געפירט אין 

לויף פון אסאך יארן.

דער גאון רבי מיכאל בער ווייסמאנדל זצ"ל דער ראש ישיבה פון 'נייטרא', וואס האט אויך זוכה 
געווען צו געניסן פון זיין גוט הארציגקייט, האט געזאגט אויף אים ביי זיין הספד:

"עס איז באקאנט דער מאמר הגמרא (מו"ק יז א): 'אם דומה הרב למלאך ה' - יבקשו תורה מפיו. 
ואם לאו - אל יבקשו תורה מפיו', און אסאך פרעגן שוין: מיר האבן דאך קיינמאל נישט געזעהן 

א מלאך, איז וויאזוי וועלן מיר קענען וויסן אויב דער רבי איז דומה צו א מלאך?

אבער, כאטש מיר האבן טאקע נישט זוכה געווען צו זעהן א מלאך מיט אונזערע אויגן, פון 
א  א באגריף וואס איז  'יוצר אור' קענען מיר האבן  פון  די ברכה  פון  דעסוועגן ביי דער נוסח 
מלאך, און אזוי קען מען טייטשן די גמרא: 'אם דומה הרב למלאך ה'', אז ער זארגט נישט אויף 
זיין אייגענע כבוד, נאר ער פירט זיך ווי די מלאכים וואס זיי זענען 'נותנים באהבה רשות זה לזה 
להקדיש ליוצרם', דעמאלטס 'יבקשו תורה מפיו'. וואויל איז דער וואס האט זוכה געווען צו 
זיין פון די תלמידים פון רבי שרגא פייוויל, וואס מיט זיין אויפפירונג האט ער ארויסגעוויזן אז 

ער איז דומה צו א מלאך ה' וואס פון אים איז ראוי צו לערנען תורה..."

די אידן דינען דעם אויבערשטן כאטש זיי האבן שטערונגען
זייער  און  מלאכים  די  פון  קדושה  די  כאטש  אז  געדענקען,  מען  דארף  זייט  אנדערע  די  פון 
מדריגה איז זייער גרויס, דאך איז דער לויב פון די אידן חשוב ביי השי"ת ווי די לויב פון די 
מלאכים, אזוי ווי עס שטייט אין גמרא (חולין צא ב): "די מלאכי השרת זאגן נישט קיין שירה 

אויבן, ביז ווען די אידן זאגן אונטן".

שירה  די  אז  טאקע  ריכטיג  מאדזשיץ,  פון  ישראל'  'דברי  דער  ערקלערט  דעם  פון  טעם  דער 
פון די מלאכים איז מער ריין און לויטער ווייל זיי האבן נישט קיין פניות, פון דעסוועגן, דווקא 
צוליב דעם איז די שירה פון די אידן מער באליבט פאר השי"ת, ווייל כדי עס צו זאגן דארפן זיי 
זיך מער אנשטרענגען אינזין צו האבן כאטש זיי זענען ארום גענומען מיט מניעות און טרדות.

מיט דעם טייטש זיין פאטער הרה"ק רבי שמואל אליהו פון זוואלין דעם נוסח פון די ברכה 
'יוצר אור': וכולם מקבלים "עליהם עול מלכות שמים", און לכאורה, וויאזוי איז שייך דער לשון 
'עול' ביי די מלאכים וואס זענען יעדן טאג גרייט צו לויבן און דאנקען דעם באשעפער? נאר 
מ'קען זאגן אז די גאנצע השתוקקות און די רצון פון די מלאכים איז אז זיי זאלן אויך זוכה זיין 
צו דינען דעם אויבערשטן ווען זיי טראגן אויף זיך א עול און טרדות אזוי ווי די אידן, ווייל אזא 

שירה האט נישט קיין שאץ ('אשי ישראל', מאדז'יץ, בלק).

וכולם מקבלים עליהם
ישראל  רבי  המוסר  גאון  דער  פון  ווערטער  טרעפליכע  די  ברענגען  מיר  וועלן  ענדע  צום 

סאלאנטער:

מקבלים  נאר "וכולם  שמים",  מלכות  עול  מקבלים  מלאכים: "וכולם  די  אויף  נישט  זאגן  מיר 
עליהם עול". פון דעם לערנען מיר א שטארקע מוסר געדאנק: עס איז גרינג פאר א מענטש 
צו זאגן קריאת שמע און ממליך זיין דעם אויבערשטן אויף די זיבן הימלען און אויף די פיר 
זייטן פון דער וועלט, אבער ער דארף אכטונג געבן נישט צו פארגעסן אז דער עיקר עבודה 
זיינע – איז צו מקבל זיין דעם עול מלכות שמים אויף זיך, אויף זיין קאפ, אויף זיינע אויגן און 

זיין הארץ ('אור יהל' ח"ג עמ' קסד).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבללתעתענה אמונים 

ססדרר ם 
די ברכה פון יוצר אור (ו)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

געדאוו אבן
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