
פרשת חוקת

בס"ד

פרייטאג לסדר 'זאת חוקת התורה'
"זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה" (יט ב)

"דא גזירת אורייתא" (אונקלוס)
איז  ד'  ה"א  יאר  אין  חוקת  פרשת  קודש  שבת  ערב  פרייטאג 
פארטונקלט געווארן די ליכטיגקייט פון דער וועלט, ווען פיר 
און  ספרים,  הייליגע  מיט  אנגעפילט  וועגענער  צוואנציג  און 
אויסנאם  הונדערט  צוויי  מיט  טויזנט  געווען  זענען  זיי  צווישן 
געפירט  זענען  ש"ס,  אויף  מפרשים  די  פון  יד  כתבי  טייערע 
געווארן צום צענטער פונעם שטאט פאריז און דארט זענען זיי 

אונטערגעצינדן געווארן דורך די גלחים ימח שמם.
מיר אלע קלאגן אויף די שרעקליכע שריפה אין טאג פון תשעה 
באב, אין די באקאנטע קינה פון דער מהר"ם מרוטנבורג זי"ע: 
בחצר  שכון  המתאוים  אבליך,  לשלום  באש  שרופה  "שאלי 
זבוליך... אתמה לנפשי איך יערב לחכי אכול, אחרי ראותי אשר 
אשר  עליון  שלל  ושרפו  כנדחת,  רחבה  תוך  אל  שלליך  אספו 

תמאס לבא קהליך".
עס דערציילט רבינו צדקיה בן רבי אברהם הרופא אין זיין ספר 
'שבלי הלקט' (סי' רסג): "פון די רבנים וואס זענען דארט געווען 
האבן מיר געהערט אז זיי האבן אנגעפרעגט אין חלום, אויב עס 
איז א גזירה פונעם באשעפער, און מ'האט זיי געענטפערט: 'ודא 
גזירת אוריתא!', און די כוונה איז: יום ו' לסדר זאת חקת התורה 
איז די גזירה. פון יענעם יאר און ווייטער זענען געווען יחידים 
פרייטאג  יאר  יעדע  פאסטן  צו  אונטערגענומען  זיך  האבן  וואס 
פרשת זאת חקת התורה און זיי האבן עס נישט באשטימט אויף 

דער טאג אין חודש ווען עס האט פאסירט".
אונזער  אין  משה'  'אהל  ספר  מחבר  דער  צו  לייגט  אגב  בדרך 
פרשה, אז פון דעם וואס מ'האט באשטימט די תענית לויט די 
האט  עס  ווען  חודש  דער  פון  טאג  דער  לויט  נישט  און  וואך 
געוואלדיגע  די  לערנען  זיך  מיר  קענען  גזירה,  די  פאסירט 

חשיבות פון די מצוה פון קריאת התורה.

והסר שטן מלפנינו ומאחרינו
"זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה" (יט ב)

מה  לומר  ישראל  את  מונין  העולם  ואומות  שהשטן  "לפי 
המצווה הזאת? ומה טעם יש בה? לפיכך כתב בה 'חקה' - גזירה 

היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה" (רש"י)
א וואונדערליכער פשט אין די ווערטער פון רש"י האט געזאגט 

דער צדיק רבי מאיר'ל פרעמישלאנער:
אזוי איז דער קרומער וועג פון דער שטן, דער יצר הרע; אויב 
דער מענטש וויל טוהן א מצוה קומט ער צו אים און וויל אים 
וואספארא   – הזאת?  המצוה  "מה  טענה:  די  מיט  אפהאלטן 
זיך  האט  ער  ווען  נאכדעם,  און  מצוה?!  די  שוין  האט  חשיבות 
געשטארקט און געטוהן די מצוה, פראבירט עס קאליע מאכן 
דורך א מחשבה פון גאוה און צוליב דעם איז ער אים משבח: 
"מה טעם יש בה!" – וואספארא וואונדערליכער טעם האט די 

געוואלדיגע מצוה וואס דו האסט מקיים געווען!
דעם  אין  מרומז  איז  שטן  דער  פון  טענות  די  אויף  ענטפער  די 
לשון פון רש"י; אויף די טענה וואס דער שטן טענה'עט בעפאר 
די מצוה, וואספארא חשיבות האט שוין די מצוה, ענטפער 
אים: "גזירה היא מלפני!", און ווען ער קומט נאך די מצוה 

לך  "אין  אים:  זאג  מצוה,  די  מיט  גרויסהאלטן  זיך  מ'זאל  זאגן 
רשות להרהר אחריה".

שטן  "והסר  מעריב:  ביי  טאג  יעדן  מיר  בעהטן  דעם  אויף 
מלפנינו ומאחרינו" - רבונו של עולם, נעם אוועק פון אונז דער 

שטן וואס וויל אונז שטערן בעפאר די מצוה און נאכדעם.
'דברי מאיר'; 'רזא דשבת' פר' כי תצא

ווי איז דער מקור מן התורה צו ליינען פרשת פרה?
"זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאמֹר ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו 

ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה" (יט כ)

וואס  דא  זענען  "עס  שטייט:  ז)  תרפה  (או"ח  ערוך  שולחן  אין 
צו  מחוייב  מען  איז  פרה  פרשת  און  זכור  פרשת  אז  האלטן 
וואונדערט  (שם)  אברהם'  'מגן  דער  אבער  מדאורייתא".  ליינען 
זיך אויף דעם, ווי טרעפן מיר אין תורה א חיוב צו ליינען פרשת 

פרה?

די אחרונים ברענגען עטליכע ערקלערונגען וואס קענען אפשר 
זיין ווי א מקור אויף די מצוה:

א. איינס פון די זעקס זאכן וואס מיר זענען באפוילן געווארן צו 
געדענקען איז די מעשה העגל, אזוי ווי עס שטייט (דברים ט ז): 
און  ַּבִּמְדָּבר";   ֶהיֱא ה'  ֶאת  ִהְקַצְפָּת  ֲאֶׁשר  ֵאת  ִּתְׁשַּכח  ַאל  "ְזכֹר 
ווייל מ'האט נישט מתקן געווען צו ליינען די פרשה פון די עגל, 
כדי נישט צו מעורר זיין א קטרוג אויף כלל ישראל (מג"א ס כ), 

דעריבער האט מען מתקן געווען צו ליינען די פרשה פון פרה 
וואס איז ווי א כפרה אויפן חטא העגל, און דורך דעם וועלן מיר 

מקיים זיין די מצוה פון געדענקען די מעשה העגל.
שו"ת 'ערוגת הבשם' או"ח כה, בשם ה'ישמח משה'; 'ארצות החיים' [למלבי"ם] א ד

ה'  ִצָּוה  "ֲאֶׁשר  געשריבן:  נאכאמאל  דא  האט  תורה  די  ווייל  ב. 
פסוק:  פריערדיגער  דער  אין  שוין  שטייט  עס  כאטש  ֵלאמֹר" 
"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר", אונז צו לערנען אז אויך 
ווען עס איז בטל געווארן די מצוה פון פרה, דאך איז דא א חיוב 
אויך אין די שפעטערדיגע דורות עס צו זאגן ביי קריאת התורה.
'חכמת חיים' [פון הגרי"ח זאנענפעלד]

ג. צוויי מאל שרייבט די תורה אין אונזער פרשה: "ְלֻחַּקת עֹוָלם" 
אז  לערנען  צו  אונז  קומט  מאל  ערשטע  דאס  יא),  ובפס'  י  (בפס' 
דאס שפריצן פון די אפר הפרה איז נישט אנגעהאנגען אין דעם 
פון  געשפריצט  מען  האט  חורבן  נאכן  אויך  און  המקדש,  בית 
דעם אויף די טמא'ענע מענטשן. און דאס צווייטע מאל קומט 
אונז לערנען אז אויך ווען מיר האבן נישט קיין אפר הפרה דארף 

'ערוך השולחן' או"ח תרפה זמען עס ליינען "ְלֻחַּקת עֹוָלם".

מכוון זיין על דעת די ראשונים
"ְוִיְקחּו ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה" (יט ב)

"לעולם היא נקראת על שמך: פרה שעשה משה במדבר" (רש"י)

פרה  פון  פרשה  די  אז  הבטחה,  די  פון  באדייט  די  איז  וואס 
אדומה וועט אייביג אנגערופן ווערן אויף דער נאמען פון משה?

אהרן  רבי  ברענגט  דעם  אויף  ערקלערונג  וואונדערליכער  א 
חכמי  די  אחד':  'חכם  א  פון  נאמען  אין  קאיידנויבער  שמואל 
וויבאלד  אז  א)  לא  ברכות  יהוידע'  'בן  (ראה  שרייבן  המקובלים 
היינטיגע צייטן האבן מיר נישט די מעגליכקייט אינזין צו האבן 
אז  ראוי  איז  דעם  וועגן  עשרה,  שמונה  ביי  כוונות  ריכטיגע  די 
דער מענטש זאל מכוון זיין אז ער דאוונט על דעת די כוונות און 
די סודות וואס די אנשי כנסת הגדולה האבן מכוון געווען ווען 

זיי האבן עס מתקן געווען.

און אין מדרש (במ"ר יט ו) ווערט געברענגט אז דער אויבישטער 
האט געזאגט צו משה: "פאר די בין איך מגלה דער טעם פון די 
מצוה פון פרה, אבער פאר אנדערע איז עס א חוק". פון דעם 
קענען מיר פארשטיין אז די כהנים וואס האבן זיך באשעפטיגט 
מיט די עבודה פון די פרה אדומה אין לויף פון אלע דורות האבן 
נישט געקענט אינזין האבן די ריכטיגע כוונות, ווייל פאר זיי איז 
עס געווען א 'חוקה' אן קיין טעם, וועגן דעם האבן זיי געדארפט 
אינזין האבן ביים עס טוהן על דעת די כוונות וואס משה רבינו 
האט אינזין געהאט אין מדבר, און צוליב דעם ווערט די מצוה 

שטענדיג אנגערופן אויף זיין נאמען.
'תפארת שמואל' פר' כי תשא

ענדערשט רעדן ווי א שטראף
"ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם" (כ ח)

זאגט דער וויזשניצער רבי, רבי חיים מאיר: איך טראכט אז זאגן 
די  פון  חינוך  די  פאר  נוצט  כוונה  מיט  תהילים  קאפיטל  איין 
קינדער מער ווי יעדע שטראף. ענליך צו דעם טרעפן מיר אין 
די פרשה פון די 'מי מריבה'; אויפן פסוק: "ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע" 
דרש'ענען חז"ל (ילק"ש חוקת רמז תשסג): "לערן אויף דעם שטיין 
איין פרק און ער גיט ארויס וואסער", און דאס איז געווען די 

טענה אויף משה: אויב רעדן קען העלפן פונקט ווי שלאגן, 
'בטאון ויז'ניץ' ניסן תשס"ו עמ' 50לוינט זיך נישט צו שלאגן.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
ה'

פע ם

אפר, מצורע, נדחי
"ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר ַהָּפָרה" (יט ט)

דער 'בעל הטורים' ברענגט נאך צוויי פסוקים ווי דארט 
יא);  ה  (מ"ב  ַהְּמצָֹרע"  א. "ְוָאַסף  'ואסף':  ווארט  די  שטייט 
ב. "ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל", און ער טייטש: ווען מיר וועלן 
זוכה זיין אז עס וועט מקויים ווערן "ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל", 
דעמאלטס: "ְוָאַסף ַהְּמצָֹרע" – וועט אוועק גיין פון דער 
די  אויף  זיי  צווישן  און  קראנקהייטן  ערליי  אלע  וועלט 
נגע צרעת, און אויך די גזירה פון טויט וועט שוין מער 
נישט זיין (ישעיה כה ח), וועט ממילא אויך מקויים ווערן: 
"ְוָאַסף... ֵאת ֵאֶפר ַהָּפָרה", ווייל עס וועט שוין מער נישט 

אויספעלן.

אויף דעם קען מען צולייגן בדרך רמז: די ראשי תיבות 
פון 'אפר, מצורע, נדחי' זענען 'אמן', אונז צו לערנען אז 
כדי מיר זאלן זוכה זיין צו די גאולה שלימה און עס זאל 
זיך אויפהערן די קראנקהייטן און די טויט, דארפן מיר 
קען  כח  דעם  מיט  וואס  'אמן'  ענטפערן  צו  זיין  מקפיד 

מען מקרב זיין די גאולה.
'דברי מאיר' [פון הרמ"ז זעלצער] 

מיר וועלן דא ציטירן לשון קדשו פון הרה"ק בעל 'שפע חיים' פון צאנז 
וואס ער האט געזאגט ביי א שיעור חומש רש"י אין שב"ק פרשת בלק תשל"ט:

"...א ירא שמים איז זיך משתדל צוהערן פון נאך עטליכע מענטשן די ברכות השחר, כדי 
צו ענטפערן נאך זיי 'ברוך הוא וברוך שמו' און 'אמן'. ביי מיין הייליגן זיידע דער צאנזער רב 
זי"ע איז געווען א קביעות'דיגע זאך טאג טעגליך, איינער – און אמאל צוויי – פון די קינדער 
זיינע  פון  איינער  צי  קינדער,  הייליגע  זיינע  צי  השחר,  ברכות  די  געזאגט  אים  פאר  האט 
'הליכות חיים', סדר היום עמ' קסב אייניקלעך, אדער א פרעמד קינד". 

"הן עם כלביא יקום""הן עם כלביא יקום" דהילולא - ט' בתמוז ה'תשנ"ד 
יומא 
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א קורצע צייט נאך די פטירה פון דעם גרויסן צדיק 
זוהן  זיין  זיך  האט  זידיטשויב,  פון  אייזיק  יצחק  רבי 
שטאט  די  אין  באזעצט  יעקב  שלמה  רבי  האדמו"ר 
זיין  פון  אסאך  געוואוינט  האבן  דארט  וואו  סטרי 
זייער  צו  שעצונג  און  כבוד  אלץ  חסידים.  טאטנ'ס 
די  האבן  רבי,  אומפארגעסליכער  און  באליבטער 
רייכע חסידים צוגעשטעלט א גרויסער הויז פאר די 
פאמיליע פון דער זוהן, און נעבן דעם האבן זיי אויך 
תורה  אויף  המדרש  בית  שיינער  א  אויפגעשטעלט 

און תפילה.
ווי א טאג שפעטער איז מער און מער פארשפרייט 
געווארן דער נאמען פון רבי שלמה יעקב צווישן אלע 
אויך  זיי  צווישן   – סטרי  שטאט  די  פון  איינוואוינער 
אזעלעכע וואס זענען נישט געווען קיין זידיטשויבער 
אמת'דיגער  א  און  איד  הייליגער  א  אלץ   – חסידים 
ער  איז  נאטור  זיין  אלץ  וואס  כאטש  ישראל,  אוהב 
המדרש  בית  זיין  איז  דאך  באהאלטן,  זייער  געווען 
זייער שנעל געווארן א תל תלפיות און אסאך זענען 

געקומען צו אים אויף א עצה און א ברכה.
נישט  ווען  זיין  אזוי  געקענט  ווייטער  וואלט  עס 
האט  פייער  ריזיגע  א  ווען  נאכט  שרעקעדיגע  יענע 
און  סטרי,  שטאט  די  אין  אויסגעבראכן  פלוצלינג 
געבויט  געווען  זענען  זיי  פון  רוב  וואס  הייזער  אירע 
צייט  קורצע  א  ביז  זענען  שטרוי  און  האלץ  פון 
אפגעברענטע  און  אש  פון  בערגעלעך  געווארן 

שטיינער.
גרויסן  זיין  מיט  צוזאמען  רבי  דער  פון  הויז  דער 
די  געווארן,  פארברענט  אויך  זענען  המדרש  בית 
איינוואוינער פון די שטאט וואס האבן אין געציילטע 
זיך  האבן  פארמעגן  גאנצע  זייער  פארלוירן  מינוטן 
געבליבן  איז  רבי  דער  און  זייטן,  אלע  צו  צושפרייט 
אן  קינדער,  קליינע  און  געזונד  הויז  זיין  מיט  אליין, 

גארנישט.
אנגעטראגן  אים  האבן  צדיק  דעם  פון  באקאטנע  די 
זיך  און  שטעקן  וואנדער  דעם  נעמען  זאל  ער 
האבן  דארט  וואו  אונגארן,  ווייטע  די  צו  ביז  ציעהן 
די  פון  אנהענגער  פארמעגליכע  עטליכע  געוואוינט 
זידיטשויבער צדיקים, מיט א האפענונג אז זיי וועלן 
זיך פרייען אים צו העלפן צוריק אויפבויען זיין הויף 

און זיין הויז.
געזעגנט  רבי  דער  זיך  האט  הארץ  שווערע  א  מיט 
אויפן  ארויסגעלאזט  זיך  האט  און  פאמיליע  זיין  פון 
וועג. אין לויף פון די גאנצע רייזע איז דער רבי געזיצן 
שטיל, נאר פארנאכט'ס האט ער געבעהטן פון דעם 
בעל עגלה ער זאל זיך אפשטעלן אין די זייט כדי ער 

זאל קענען דאווענען מנחה מיט ישוב הדעת.
דער רבי איז אראפ פון די וואגן, ער האט זיך געוואשן 
זיין  קרבנות.  זאגן  צו  אנגעהויבן  האט  און  הענט,  די 
שטימע וואס אין אנהויב איז עס געווען שטיל, האט 
זיך געשטארקט מער און מער און איז אויפגעפלאמט 
איז  ער  ווען  און  דאווענען,  דאס  דורכאויס  געווארן 
אנגעקומען צו שמונה עשרה האט ער זיך שוין מער 
האבן  אויגן  זיינע  פון  און  איינהאלטן  געקענט  נישט 

אנגעהויבן צו רינען טרערן ווי וואסער.
די הייסע תפילה פון דער רבי האט זיך פארצויגן מער 
ווי זיין שטייגער, און ווען עס האט אויסגעזעהן פארן 
און  איינגעדרימלט,  האט  צדיק  דער  אז  עגלה  בעל 
ווייל ער האט זיך געזארגט צוליב די טונקלקייט וואס 
איידלערהייט  ער  האט  מער,  און  מער  געווארן  איז 
געווינקען אז עס ווערט שוין שפעט. דער רבי האט 
זיך ווי אויפגעכאפט און אין א קורצע צייט האט ער 

געענדיגט דאס דאווענען.
עס איז שוין געווען טונקל ווען די וואגן איז אריין אין 
און  רבי  דער  האט  דארט  ווי  דארף,  דערנעבנדיגן  א 
זיין באגלייטער זיך געגרייט זיך צו אויפהאלטן דעם 
קומענדיגן נאכט אין די הויז פון א רייכער איד פון די 

גרויסע אנהענגער פון דעם פריערדיגן רבי'ן.
דער רבי איז געווען זיכער אז דארט ווארט אים אפ 
אויפנאמע,  רייכע  א  און  פנים  קבלת  ווארעמע  א 
גרויס  זייער  געווען  איז  איבערראשונג  זיין  אבער 
אים.  צו  ארויסגעקומען  נישט  איז  חסיד  דער  ווען 
אין  געשוועבט  האט  אטמאספער  אנגעצויגענער  א 
פנימ'ער  די  אויף  בליק  קורצער  א  פון  און  לופט,  די 
צו  געווען  גענוג  שוין  איז  מענטשן  שטוב  די  פון 
פארשטיין אז עפעס א גרויסע צרה הערשט דא אין 

שטוב.
דער רבי האט פארזיכטיגערהייט זיך אינטערעסירט 
די  אז  דערציילט  אים  מ'האט  און  זארג,  דער  איבער 
שטארק  איז  הבית  בעל  דער  פון  טאכטער  יונגסטע 
קראנק און זי שוועבט צווישן לעבן און טויט, רחמנא 
איר  אויפגעגעבן  האבן  דאקטורים  די  ווען  ליצלן, 

לעבן.
אן צו זאגן א ווארט איז דער רבי אריין אין דער הויז 
און האט ווארעם געדרוקט די האנט פון דער חסיד, 

נאר דעמאלטס האט ער באמערקט ווער עס שטייט 
אין  אויסגעבראכן  ער  האט  באלד  און  אים,  פאר  דא 
א  ארויסזאגן  קענענדיג  נישט  געוויין  שטארקע  א 
פראבירט  אים  האט  רבי  דער  מויל.  זיין  פון  ווארט 

בארואיגן אבער אן קיין הצלחה.
זיי  מענטשן  שטוב  די  פון  געבעהטן  האט  רבי  דער 
זאלן אים אריינפירן צו די צימער וואו די קראנקע איז 
אנוועזנדע  די  פאר  באפוילן  האט  און  געליגן,  דארט 
זיך  האט  ער  און  צימער,  דעם  פארלאזן  זאלן  זיי 
געשטעלט ביי די אריינגאנג פון די צימער און זיינע 

ליפן האבן געשעפשעט א שטילע תפילה.
נאך ארום א האלבע שעה האט דער רבי זיך געוואנדן 
פול  זייט  די  אין  געשטאנען  איז  וואס  חסיד  דעם  צו 
מיט זארג און האט אים געזאגט מיט א זיכערקייט: 
"הער אויף צו זארגן, נאך היינט וועט דיין טאכטער 
זיין  וועט  זי  און  קראנקן-בעט  איר  פון  אויפשטיין 

געזונט און שטארק".
דעם  געקענט  נאכנישט  האט  וואס  חסיד  דער 
די  גלייבן  זאל  ער  צי  געצווייפלט  האט  רבי'ן,  נייעם 
ווערטער, די דאקטורים האבן דאך שוין אויפגעגעבן 
דאס לעבן פון זיין טאכטער, אבער ביז א קורצע צייט 
האט ער זיך אליין איבערגעצייגט אין די ריכטיגקייט 
מיט  איז  הויזגעזונד  די  פון  איינער  רייד.  זיינע  פון 
הבית:  בעל  פארן  דערציילט  און  געלאפן  התרגשות 
"זי האט שוין געעפנט אירע אויגן און האט געבעהטן 

אביסל וואסער".
צושטאנד  איר  זיך  האט  מינוט  צו  מינוט  פון 
שוין  מיידל  די  איז  צומארגנ'ס  און  פארבעסערט 
אראפ פון איר בעט און איז אינגאנצן געזונט געווארן. 

דעם רבי'נס צוזאג איז אינגאנצן ערפילט געווארן.
די  בארואיגט  אביסל  זיך  האט  עס  וואס  נאך  נאר 
געמאכט  זיך  חסיד  דער  האט  שטוב,  אין  צושטאנד 
האב  "איך  גאסט;  חשוב'ן  דעם  מיט  רעדן  צו  צייט 
וואונדערליכן  דעם  איבער  געוואוסט  לאנג  שוין 
דער  האט  זצ"ל",  רבי  דער  טאטע  ענקער  פון  כח 
האט  ער  אז  זעהן  צו  מיך  פריי  "איך  געזאגט,  חסיד 
ווי  פונקט  איז  וואס  זוהן  חשובער  א  איבערגעלאזט 

ער איז געווען".
ווי גרויס איז געווען זיין איבערראשונג ווען דער רבי 
נאר  מופת,  מיין  נישט  איז  "עס  אנגערופן:  זיך  האט 

עס איז א מופת פון מיין הייליגער טאטע!".
האב  איך  "ווען  דערציילט,  רבי  דער  האט  "נעכטן", 
זיך ארויס געלאזט אויף דעם אומבאקאנטן וועג, איז 
מיין הארץ געווען פול מיט ציטער און זארג; איך גיי 
דאך אויף א פלאץ ווי קיינער קען מיך נישט, און ווער 

ווייסט צי איך וועל מצליח זיין.
הארץ  מיין  אין  געשטארקט  זיך  האט  וועג  אינמיטן 
די אראפגעקלאפטע געפיהל, און ווען איך האב זיך 
אויסגעבראכן  איך  האב  מנחה  דאווענען  געשטעלט 
אין א געוויין, און איך האב געדאוונט א הייסע תפילה 

צום באשעפער ער זאל שטיין צו מיין רעכטע זייט.
פלוצלינג  איז  דאווענען  צו  געענדיגט  האב  איך  ווען 
געפאלן אויף מיר א דרימל, און אט זעה איך אקעגן 
מיינע אויגן די לעכטיגע געשטאלט פון מיין הייליגן 
מיר  האט  און  בארואיגט  מיך  האט  וואס  טאטן, 
דער  ווייל  זארגן  צו  אויף  הער  קינד,  'מיין  געזאגט: 
אויבישטער איז מיט דיר'. צו דעם האט מיין פאטער 
וועט  וואס  ברכה  ערשטע  די  אז  צוגעזאגט  מיר 
ערפילט  אינגאנצן  וועט  מויל  מיין  פון  ארויסקומען 

ווערן.
אין יענע מינוטן האב איך נישט פארשטאנען די כוונה 
פון די צוזאג, אבער ווען אין א קורצע צייט נאכדעם 
בין איך געשטאנען ביי דעם אריינגאנג פון דיין הויז 
און איך האב געהערט די שווערע צושטאנד פון דיין 
איך  פארשטאנען.  אלעס  שוין  איך  האב  טאכטער, 
און  טאכטער  דיין  אויף  בעהטן  געשטעלט  זיך  האב 
דער זכות פון מיין הייליגן פאטער איז בייגעשטאנען 

אז די ברכה איז מקוים געווארן".
 – הויז?"  זיין  פארלאזט  רבי  דער  האט  וואס  "צוליב 
האט דער חסיד ערשט יעצט זיך אינטערעסירט, און 
דער רבי האט אים דערציילט אלע דעטאלן איבער די 
שווערע פייער וואס האט אים איבערגעלאזט אן קיין 
געטראכט  נישט  האט  חסיד  דער  קאפ.  אויפן   דאך 
צוויי מאל, ער האט ארויסגענומען א גרויסע בינטל 
גאנצן  דעם  ארויסגענומען  דארטן  פון  און  געלט, 
סומע וואס עס האט זיך אויסגעפעלט כדי צו קענען 

צוריק אויפשטעלן דאס הויף פון דאסניי.
פארזעצן  געדארפט  נישט  מער  שוין  האט  רבי  דער 
שטאט  זיין  צו  צוריק  באלד  איז  ער  רייזע,  זיין  מיט 
פון  הויף  זיין  אויפגעשטעלט  ער  האט  דארט  סטרי, 
ביז  חסידים  זיינע  געפירט  ווייטער  האט  און  דאסניי 

צו זיין הסתלקות אין יאר תרמ"ו.
'צדיק מה פעל' עמ' קמה

די ערשטע ברכה וואס איז ערפילט געווארן

די סיבה פון באשאפן די 'רפואות'
אמאל איז קראנק געווארן די טאכטער פון דער צדיק דער רבי ר' ברוכ'ל פון מעזיבוש אזוי 
ווייט אז זי איז געווען אין א לעבנ'ס געפאר, זענען זיינע נאנטע געגאנגען צו דעם באקאנטער 
דאקטער דער צדיק רבי אהרן גארדאן וואס האט אויסגעמישט עטליכע געווירצן וואס האבן 

געווירקט אויף איר און זי איז צוריק געזונט געווארן.
האב  אן  אייביג  פון  געזאגט:  ער  האט  דעם  פון  געווארן  געוואר  איז  ברוכ'ל  ר'  רבי  דער  ווען 
געווירצן  די  אין  אריינגעלייגט  אויבישטער  דער  האט  פארוואס  געוואונדערט,  זיך  איך 
פארשידענע כוחות פון רפואה כדי אין א צייט פון א קראנקהייט זאל מען עס אייננעמען און 
מ'וועט אויסגעהיילט ווערן, עס שטייט דאך (תהלים קז כ): "ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוִיְרָּפֵאם", וואלט דער 
אויבישטער געקענט אויסהיילן מיט זיין ווארט פון מויל? נאר, אויב וואלט דער אויבישטער 
די בחירה  טבע, וואלט מיר נישט געהאט  פון די  נס אנדערשט  געהיילט די קראנקע בדרך 
אויף די מצוה פון אמונה, נאך וואס מ'זעהט קלאר אזעלעכע וואונדערליכע זאכן, ווער קען 
דען נישט גלייבן?! וועגן דעם האט דער אויבישטער אוועק געשטעלט די וועלט אויף דעם 
סיסטעם אז די קראנקע זאלן זיך היילן דורך דאקטורים און מעדיצינען, און דעמאלטס וועט 

די אמונה זיין אנגעהאנגען אין די בחירה פון דער מענטש.
לויט דעם האט דער רבי ר' ברוכ'ל ערקלערט דעם נוסח פון די ברכה פון יוצר אור: 'בורא 
ווייל  'רפואות',  די  באשאפן  האט  אויבישטער  דער  הנפלאות",  אדון  תהילות,  נורא  רפואות, 
'נורא תהלות', ד.מ. אז ער האט מורא אויב וועלן זיי אויסגעהיילט ווערן דורך דעם  ער איז 
אויבירשטנ'ס ווארט וועלן אלע איינערקענען און וויסן אז ער איז דער 'אדון הנפלאות', און די 

מענטשן וועלן שוין נישט האבן קיין בחירה ('בוצינא דנהורא' ח"א, ישועות ורפואות א).
אדון הנפלאות

די באדייט פון די ווארט 'נפלאות' איז - ניסים וואס גייען ארויס פון די נאטורליכע גרעניצן 
און זיי זענען פארהוילן פון אונז. 

אין די פתיחה פון דעם ספר 'גבורות ה'' ברענגט דער מהר"ל אין נאמען פון דער רלב"ג, אז 
אים  ביי  אז  אים  צו  באציהען  נישט  זיך  מען  קען  המלכים  מלכי  מלך  פונעם  מ'רעדט  ווען 
איז פארהאן א ענדערונג פון דער פלאן וואס ער האט אוועק געשטעלט אין אנהויב פון די 
באשעפעניש, נאר עס איז זיכער אז אלע ניסים וואס האבן פאסירט אין לויף פון אלע דורות 
אז  פארשטייען  מיר  ווי  אזוי  און  בריאה,  די  פון  אנהויב  אין  געווארן  באשטימט  אזוי  זענען 
עס איז דא א סיסטעם וויאזוי די וועלט פירט זיך לויט דער דרך הטבע, אזוי איז אויך דא א 

סיסטעם ווען איז די צייט וואס די ניסים פאסירן.
און אזוי ווערט געברענגט אין מדרש (שמו"ר כא ו) אויף די נס פון קריעת ים סוף: "משה האט 
געזאגט פאר הקב"ה, דו זאגסט מיר אז איך וועל קענען שפאלטן דעם ים... דו האסט דאך 
מיר געשוואוירן אז דו שפאלסט עס נישט קיינמאל... האט הקב"ה געזאגט... איך האב זיך 
אויסגענומען אין אנהויב אז איך שפאלט אים יא, אזוי ווי עס שטייט (שמות יד כז): "ַוָּיָׁשב ַהָּים 
ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנוֹ", ליין נישט די ווארט 'לאיתנו' נאר 'לתנאו', וואס ד.מ. צו די תנאי וואס 

דער אויבישטער האט זיך אויסגענומען אין אנהויב".
פון די נס פון קריעת ים סוף קענען מיר זיך אפלערנען אויף אלע ניסים; אזוי ווי דער נס פון 
געשטאנען  דארטן  זענען  ישראל  כלל  וואס  דעם  צוליב  געשעהן  נישט  איז  סוף  ים  קריעת 
נישט האבנדיג קיין אנדערע וועג צו ווערן געראטעוועט, נאר דער אויבישטער האט זיך אזוי 
אויסגענומען פון פריער אז די ים וועט זיך שפאלטן אין די באשטימטע צייט, כדי צו מפרסם 
זיין דעם אויבערשטנ'ס נאמען אויף דער וועלט, אזוי ווי עס שטייט (ישעיה סג יב): "ּבֹוֵקַע ַמִים 
ִמְּפֵניֶהם ַלֲעׂשֹות לֹו ֵׁשם עֹוָלם", אזוי אויך אלע ניסים זענען שוין אויסגעשטעלט געווארן פון 

אנהויב די בריאה.
צוליב די סיבה ווערט דער אויבישטער אנגערופן אין אונזער מויל: 'אדון הנפלאות', ווייל אויך 
אויף די וואונדערליכע זאכן וואס ווערן געטוהן אין לויף פון אלע יארן איז ער דער 'אדון', ווייל 
נישט קיין אנדערער כח חלילה האט צוגעברענגט אז ער טוהט ענדערן די טבע, נאר אלעס 

איז פון אים אויסגערעכנט פון אנהויב ('שפתי חיים' - 'רינת חיים'). 
ונזכה כולנו מהרה לאורו

פארוואס באטאנען מיר: "ונזכה כולנו מהרה לאורו?
ערקלערט דער דרשן רבי ברוך ראמבאך פון קאוונא: אין גמרא (סנהדרין צח א) ווערט געברענגט 
אז די גאולה קען זיין אין צוויי זמנים, אחישנה און בעתה; אויב די אידן וועלן זוכה זיין – וועט 
זוכה  נישט  האבן  זיי  אויב  און  צייט,  באשטימע  די  בעפאר  אויסלייזן  זיי  אויבישטער  דער 
געווען – וועט קומען די גאולה אין איר באשטימטע צייט, און מיר טרעפן אז אויף דער זמן 
פון די גאולה שטייט (ירמיהו ג יד): "ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחה ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם 
ִצּיֹון", און דער גר"א זאגט (ליקוטי הגר"א על 'אבן שלמה' פי"ד אות יג) אז דער פסוק וועט מקויים 
נאר אויב די גאולה וועט זיין 'בעתה' אין איר צייט, אבער אויב עס וועט זיין 'אחישנה', וועלן 

גאנץ כלל ישראל אויסגעלייזט ווערן צוזאמען און נישט נאר 'אחד מעיר ושנים ממשפחה'.
וועגן דעם בעהטן מיר: "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו" – אז מיר זאלן 
זוכה זיין אז דער אויבישטער זאל צואיילן די צייט פון די גאולה, און דעמאלטס וועלן מיר 
'כולנו' אלע זוכה זיין צו דעם, און נישט נאר 'אחד מעיר ושנים ממשפחה' ('שיח צבי' [פון רצ"ה 

פערבער] עמ' סז).
די אויספיר פון די ברכה אזוי ווי איר אנהויב

עס איז באקאנט די הלכה אז ביי יעדע לאנגע ברכה דארף מען ביי די חתימה ד.מ. די אויספיר 
דערמאנען פון די ענין וואס מ'האט דערמאנט אין אנהויב די ברכה (פסחים קד א). לויט דעם 
'יוצר אור', וויאזוי ענדיגן מיר  וואונדערן זיך די ראשונים אויף די אויספיר פון די ברכה פון 
'אור חדש על ציון תאיר', ווען אין די אנהויב פון די ברכה האבן  די ברכה מיט די געבעהט 
מיר געלויבט אויף די ליכטיגקייט וואס עס איז שוין דא פון די ששת ימי בראשית, און יעצט 
ענדיגן מיר 'אור חדש' וואס דער אויבישטער וועט באלייכטן פאר די צדיקים לעתיד לבוא, 

און דאס איז נישט מעין די פתיחה.
און עס זענען דא וואס צוליב דעם האבן זיי זיך געפירט נישט צו ענדיגן מיט די געבעהט: 'אור 
חדש' וכו' (טור או"ח סי' נט), עס זענען דא וואס צוליב דעם האבן זיי צוגעלייגט די ווערטער 
'והתקין מאורות משמח עולמו אשר ברא' (בית יוסף שם), און עס זענען דא וואס זאגן אז צוליב 
ח"א  מלוניל,  חיים'  ('ארחות  חסדו"  לעולם  כי  גדולים  אורים  לעושה  צו: "כאמור  מיר  לייגן  דעם 

דין ברכו אות ב).

למעשה ברענגט דער טור (שם) אין נאמען פון זיין פאטער דער רא"ש (שו"ת, כלל ד דין כ) אז די 
בקשה פון 'אור חדש על ציון תאיר' איז יא מעין די פתיחה, ווייל דער אור וואס איז באשאפן 
געווארן אין די ששת ימי בראשית, און אויף דעם לויבן מיר אין אנהויב 'יוצר אור', דאס איז 
דער אור וואס איז אנגעגרייט פאר די צדיקים לעתיד לבוא, ווייל די מענטשן האבן עס נישט 

געקענט פארנעמען, און דער אויבישטער וועט עס באנייען לעתיד לבוא.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבללתעתענה אמונים 

ססדרר ם 
די ברכה פון יוצר אור (ט)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

שטע ברכה
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