
פרשת פנחס

בס"ד

צוליב די קנאות פון פנחס איז מען מכפר פאר די אידן
"ַּתַחת ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלאקָיו ַוְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (כה יג)

נאך  אז  געברענגט,  ווערט  פכ"ט)  (סוף  אליעזר'  דרבי  'פרקי  אין 
אין  וואס  דעם  אויף  ה'  קנאת  געווען  מקנא  האט  אליהו  וואס 
די תקופה פון די מלכות פון אחאב האבן די אידן נישט מקיים 
געווען די מצוה פון מילה (מלכים א' יט י, וראה זהר נח דף סו ב), האט 
איז  וואס  דער  ביזסטו  "אייביג  געזאגט:  אויבישטער  דער  אים 
אין  מיר  פאר  געווען  מקנא  האסט  דו  נאמען;  מיין  פאר  מקנא 
שיטים (פנחס איז אליהו)... און יעצט נעמסטו זיך ווידער אן פאר 
מיר, חייך, איך זאג דיר צו אז די אידן וועלן נישט מאכן א ברית 

ביז דו וועסט עס זעהן מיט דיינע אויגן".

'בני  דער  צו  לייגט  אליהו  דבי  תנא  דער  פון  ווערטער  די  אויף 
יששכר' און ברענגט א מדרש וואס ער האט געהערט אין נאמען 

פון רבי שלמה קארלינער:

וועט  ער  אז  אליהו  פאר  געזאגט  האט  אויבישטער  דער  "ווען 
ווייסט  'דו  געזאגט:  אליהו  האט  ברית,  יעדע  ביי  זיין  דארפן 
דאך אז נעם זיך אן פאר דיין נאמען וועגן, אויב דער בעל-ברית 
וועט זיין א בעל-עבירה וועל איך נישט קענען אויסהאלטן צו 
זיין דארט!', האט אים דער אויבישטער צוגעזאגט אז ער וועט 
מכפר זיין פאר דעם בעל-ברית און ער וועט נישט האבן אויף 
זיך קיין עבירות. האט ער ווייטער געפרעגט: 'אפשר וועט דער 
מוהל זיין א בעל עבירה', האט אים דער אויבישטער צוגעזאגט 
אז פאר אים וועט ער אויך מכפר זיין. האט ער ווידער געפרעגט: 
'אפשר וועט צווישן דער עולם זיין בעלי עבירה און איך וועל עס 
נישט קענען אויסהאלטן', האט דער אויבישטער אים צוגעזאגט 

אז ער וועט מכפר זיין פאר אלע פארזאמלטע".

א רמז אויף דעם קען מען טרעפן אין דעם לשון הפסוק: "ַּתַחת 
ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלאקָיו" – צוליב וואס פנחס – וואס איז אליהו – האט 
אויבישטער  דער  האט  אויבערשטן,  דעם  פאר  אנגענומען  זיך 
אנגענומען זיין בקשה איז עס וועט זיין "ַוְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", 

כדי ער זאל זיך קענען באטייליגן ביי יעדע ברית.

'אגרא דפרקא' אות קמו

אויב האט ער געזינדיגט – איז זיכער אז 'ישוב'
"ְלָיׁשּוב ִמְׁשַּפַחת ַהָּיֻׁשִבי" (כו כד)

"'ָיׁשּוב' - איז 'יֹוב' (בראשית מו יג), און די תורה רופט אים אן 'ישוב' 
(בעל  געלערנט"  און  געזיצן  זענען  זיי  היו',  ישיבה  'שבעלי  ווייל 

הטורים)

אויב זיי זענען געווען 'בעלי ישיבה', פארוואס רופט זיי נישט אן 
די תורה: "יושב"?

זאגט רבי דוב לעבלאוויץ דער רב אין קישקערעש אין אונגארן: 
רבי  דבי  "תנא  גמרא:  די  ברענגט  א)  (יט  ברכות  מסכת  אין 
ישמעאל: אויב דו האסט געזעהן א תלמיד חכם וואס האט עובר 
בייטאג...  אים  אויף  נישט  טראכט   – ביינאכט  עבירה  א  געווען 
פארשטייט  דעם  לויט  געטוהן".  תשובה  זיכער  האט  ער  ווייל 
מען פארוואס די משפחה ווערט אנגערופן מיטן נאמען 'ישוב', 
ווייל זיי זענען געווען תלמידי חכמים, איז אויך אויב זיי האבן 

געזינדיגט, האבן זיי זיכער תשובה געטוהן.
'דיבובי חן'

צלפחד האט נישט געזאגט קיין 'ברוך שפטרני'
"ִּכי ְבֶחְטאֹו ֵמת ּוָבִנים א ָהיּו לֹו" (כז ג)

וואס  דעם  פון  פארבינדונג  דער  איז  וואס  פארשטיין  מ'דארף 
ער איז געשטארבן צוליב זיין זינד, צו דאס וואס ער האט נישט 

געהאט קיין זין?
יצחק  רבי  שרייבט  דעם  אויף  ערקלערונג  וואונדערליכער  א 

יהודה טרונק אב"ד קוטנא אין זיין ספר 'מקרא מפורש':
דער רמ"א (או"ח רכה ב) פסק'נט אז אין דער טאג דער פאטער 
ברכה:  די  זאגן  ער  זאל  המצוות  לעול  זון  זיין  אריין  ברענגט 
'ברוך שפטרני מעונשו של זה'. און דער טעם שרייבט דער 'מגן 

אברהם' (ס"ק ה): ווייל ביז צו די עלטער פון די בר מצוה ווערט 
דער פאטער געשטראפט אויף די עבירות פון זיין זון און ווען 
פון  פטור  פאטער  דער  ווערט  במצוות  מחוייב  ווערט  זון  דער 
אבער  דעם.  אויף  לויבן  ער  דארף  דעם  צוליב   – שטראף  דער 
ה): אויב אזוי,  דעם (א"א  זיך אויף  מגדים' וואונדערט  'פרי  דער 
פארוואס זאגט מען נישט די ברכה אויך ווען א טאכטער ווערט 
בת מצוה? ערקלערט ער אזוי: ווייל א פרוי איז פטור פון מצות 
עשה שהזמן גרמא, האט דער פאטער נישט כמעט קיין מצוות 
וואס ער דארף איר מחנך זיין אין אירע קינדערישע יארן, און 
דעריבער  זינד,  איר  אויף  געשטראפט  נישט  ער  ווערט  ממילא 
דארף ער נישט זאגן אויף א טאכטער א ברכה אזוי ווי אויף א 

זוהן.
פון די פוסקים זעהט אויס אז א מענטש שטארבט נישט צוליב 
די זינד פון זיינע טעכטער, נאר צוליב די זינד פון זיינע זין, און 
האבן  צלפחד  בנות  די  וואס  פארשטיין  מיר  קענען  דעם  לויט 
ֵמת"?  ְבֶחְטאֹו  "ִּכי  אז  מיר  ווייסן  וואו  פון  משה:  פאר  געזאגט 
ווייל: "ּוָבִנים א ָהיּו לֹו" ער זאל געשטראפט ווערן צוליב זיי, 

איז זיכער אז עס איז צוליב זיין זינד.

ואת מוסף יום השבת 'הזה'
"עַֹלת ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ַעל עַֹלת ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה" (כח י)

מוסף  "ואת  מיר:  בעהטן  טובים  ימים  און  שבת  פון  מוסף  ביי 
די  פארשטיין  מ'דארף  און  לפניך...",  ונקריב  נעשה  הזה  יום... 

באדייט פון די צוגעלייגטע ווארט 'הזה'?
ערקלערט כ"ק אדמו"ר רבי שלמה ראדאמסקער:

די קדמונים שרייבן (ראה ספר המנהיג הל' הלל עמ' רסג) אז ווען די 
מקריב  אידן  די  וועלן  ווערן  אויפגעבויעט  וועט  המקדש  בית 
דעם  זייט  געווען  מקריב  נישט  מ'האט  וואס  קרבנות  אלע  זיין 
מען  זאגט  פארוואס  מען  פארשטייט  דעם  לויט  הבית.  חורבן 
'הזה', ווייל דער קרבן פון דעם דאזיגן שבת און יום טוב וועלן 
מיר מקריב זיין ווען די בית המקדש וועט אויפגעבויעט ווערן 

'תפארת שלמה' שבת קודשבמהרה בימינו.

נאך א הסבר אויף דעם שטייט אין ספר 'עלי ציון' (תניינא):
וואונטש,  אונזער  ארויס  מיר  ברענגען  'הזה'  ווארט  דעם  מיט 
אז דער בית המקדש השלישי זאל נאך היינט אראפקומען פון 
הימל אינגאנצן געבויעט, און אזוי וועלן מיר זוכה זיין צו מקריב 

זיין די קרבנות נאך אין 'דעם' טאג.

די אונטערשייד פון 'יום תרועה' צו 'יום הזכרון'
"יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" (כט א)

מ'דארף פארשטיין: פארוואס ביים דאווענען רופן מיר אן דעם 
די  ווי  אזוי  ְּתרּוָעה'  'יֹום  נישט  און  הזכרון',  'יום   - השנה  ראש 

תורה רופט אים אן?
מיר טרעפן אין גמרא (ברכות ו א) לגבי די מצוה פון תפילין אז 
דער אויבישטער און די אידן דערמאנען אין דעם יעדער דעם 
אויבישטער  דער  פון  תפילין  די  ביי  צווייטן;  דעם  פון  לויב 
שטייט: "ּוִמי ְכַעְּמ ְּכִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ" (שמואל ב' ז כג), און 
ביי די תפילין פון די אידן שטייט: "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֵהינּו ה' 

ֶאָחד" (דברים ו ד).
לויט דעם קענען מיר דא אויך אזוי זאגן: דער אויבישטער וויל 
דערמאנען די לויב פון די אידן, און וועגן דעם רופט ער אן ראש 
אים  פאר  בלאזן  אידן  די  וואס  דעם  אויף  תרועה'  'יום  השנה 
מיט א שופר אין דעם טאג און מיט דעם טוהן זיי אים קעניגן 
אויף די גאנצע וועלט, אבער די אידן ווילן ארויסברענגען דעם 
צום  זיי  ער  געדענקעט  טאג  דעם  אין  אז  שבח  אויבערשטנ'ס 
'יום  גוטן, וועגן דעם רופן זיי אן ראש השנה מיט דעם נאמען 

הזכרון' (זעה אין 'קדושת לוי' פר' בא ד"ה ואמרתם).
'מעדני שמואל' [לר"ש הערצבערג]

נישט קענען זאגן די מאה ברכות – 
איז א עינוי פאר די נפש

"ּוֶבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת 
ַנְפׁשֵֹתיֶכם" (כט ז)

אין זוהר הקדוש (אח"מ סח ב) פרעגט מען: פארוואס שטייט ביי 
יום כיפור: "ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם", יום כיפור איז דאך א עינוי 

פאר דער קערפער און נישט פאר די נשמה?
א וואונדערליכער הסבר אויף דעם ווערט נאכגעזאגט אין נאמען 
פונעם טשעבינער רב: יום הכיפורים איז דער איינציגסטער טאג 
אין יאר וואס איז זייער שווער צו מקיים זיין די מצוה פון זאגן 

די מאה ברכות, און עס איז נישט פארהאן קיין גרעסערער 
קובץ 'קול התורה' מ"ז עמ' כגעינוי נפש פון דעם.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאוצרות אמונים
ל

מא
די איד פאר

פע ם

אין די שכר פון די מאה ברכות איז מען זוכה צו 
'בריתי שלום'

"ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום" (כה יב)

א רמז אויף דעם גרויסן שכר פון דער וואס גיט אכטונג 
האט  טאג  יעדן  ברכות  מאה  די  זאגן  פון  תקנה  די  אויף 
'ארחות  ספר  זיין  אין  מלוניל  הכהן  אהרן  רבי  געזאגט 
חיים' (דין מאה ברכות): דער וואס זאגט מאה ברכות יעדן 
הבא,  העולם  בן  א  איז  ער  אז  פארזיכערט  ער  איז  טאג 
אזוי ווי עס שטייט: "ָלֵכן ֱאמֹר" - זאג "ָלֵכן" (בגימטריה ק') 
ברכות, און דו ביזסט פארזיכערט אז דו וועסט באקומען 

"ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום".

אויף דעם האט צוגעלייגט רבי יצחק ְמַג'ֵלד, פון די רבנים 
אין באגדאד, אין זיין ספר 'צלח רכב': צווישן די ווערטער 
צו  אונז  'אמן',  ווארט  די  באהאלטן  ליגט  ֱאֹמר"  "ָלֵכן 
לערנען אז א ברכה איז נישט מושלם אויב מ'האט נישט 
געענטפערט אמן, קומט אויס אז דאס ענטפערן אמן איז 

א אמת'דיגער טייל פון די תקנה".

ענטפערן ענטפערן 
אמן אמן 
איזאיז

מעלה מעלה 
די די 
ברכהברכה

זונטאג ט"ו תמוז איז דער יארצייט פון דער גאון און קדוש דער מקובל 
רבי משה קורדובירו זיע"א. אין זיין ספר 'ספר גירושין' (אות כב) 

ברענגט ער וואס עס איז אים נתחדש געווארן לערנענדיג 
מיט א 'מגיד' וואס איז צו אים געשיקט געווארן פון הימל:

חז"ל זאגן "גדול העונה אמן יותר מהמברך", און כאטש וואס פאר 
אונזערע אויגן זעהט אויס אז דער וואס ענטפערט אמן איז א טפל צו 
דער מברך, זאלסטו וויסן - על פי הסוד - אז א ברכה אליין קען נישט 
ארויף גיין אזויווי עס דארף צו זיין, און דער וואס ענטפערט אמן גיט 

אריין אין איר דעם כח וואס דורך דעם קען זי ארויף גיין אויבן און 
אנגענומען ווערן לרצון פארן באשעפער.

אמן. איז משלים די ברכה 
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אור  משפטים,  פרשת  דינסטאג  פון  נאכט  אינמיטן 
אלפייה  יצחק  רבי  גאון  דער  התרצ"ו.  בשבט  לכ"ה 
לימודים  טיפע  די  אין  נאכט  יעדע  ווי  פארנומען  איז 
המקובלים  ישיבת  די  אין  תלמידים  גרויסע  זיינע  מיט 
וואס אין איר שפיץ איז ער געשטאנען, ווען פלוצלינג 
האט אויסגעבראכן די גרויסע פייער וואס האט כמעט 
אינגאנצן פארברענט דעם בית המדרש, און אפשר אויך 
אויבישטער  דער  ווען  געשעדיגטע,  צו  צוגעברענגט 
וואלט ווען נישט צוגעהערט זיין תפילה און צוגעאיילט 

זיין הילף דורך א וואונדערליכער נס.

דער גאון רבי יצחק אלפייה זצ"ל איז געווען פון די ראשי 
עדת המקובלים אין די אלט-שטאט ירושלים. ער איז 
געבוירן געווארן אין יאר ה'תרל"ח אין די שטאט חלב 
(ַאלעּפּפָא) וואס איז אין סוריא, אין א יונגן עלטער איז 
ער ארויף קיין ארץ ישראל צוזאמען מיט זיין פאטער, 
די  צווישן  באזעצט  זיך  ער  האט  דעמאלטס  פון  און 
ווענט פון די ישיבת המקובלים 'בית א-ל', דארט איז ער 
געשטיגן אין די חכמת הסוד ווען ער זיצט און לערנט 
האט  ה'תר"ע  יאר  אין  הנגלה.  תורת  די  אויך  פלייסיג 
חדש  'אור  המקובלים  ישיבת  די  אויפגעשטעלט  ער 
זיך  האט  וואס  חמד'  'שדי  שוהל  די  אין  צדיק'  וצמח 
'משגב לדך',  פון די  שפיטאל  די געביידע  געפונען אין 
און פון דעמאלטס האט זיך פון דארט געהערט א קול 
קווארטל  אידישע  די  היהודי'  'רובע  די  ווען  ביז  תורה 
אין  ירדן  פון  מיליטער  דורך  געווארן  איינגענומען  איז 

יאר 'תש"ח.

ווי דערמאנט איז די פאסירונג געשעהן אין איינע פון די 
נעכט וואס רבי יצחק צוזאמען מיט זיין חבורה זענען 
געווארן  טאג  איז  עס  ביז  תורה  געלערנט  און  געזיצן 
רבי יצחק  און אזוי שילדערט  אזוי ווי זייער שטייגער, 

די אנטוויקלונג פון די פאסירונג:

אויפגעפלאמט  זיך  האט  לערנען  אינמיטן  "פלוצלינג 
וואס  נאפט-לאמפ)  (א  'לוקס'  די  אין  פייער  גרויסע  א 
און  ישיבה,  די  אינמיטן  געהאנגען  און  געברענט  האט 
א פלאם איז ארויס געקומען, גרויסע צינגען פון פייער 
האבן זיך צושפרייט אין אלע זייטן, אויבן און אונטן, און 
זייער א שטארקער גרודער פון א באמבע איז געהערט 
געווארן ביז אינדערווייטנ'ס, און די נאפט וואס ברענט 
מיט א פלאם פאלט אין אלע זייטן און ווינקלען, און די 
תלמידים, דער אויבישטער זאל זיי אפהיטן, האבן זיך 
געאיילט צו אנטלויפן ציטערנדיג אויף זייער לעבן פון 
די סכנה פון די פייער, און נאר איך בין דארט געבליבן 
שטיין מיט א געוואלדיגע שרעק, און מיט גרויס ציטער 
ספרי  די  אויף  און  ספרים  הייליגע  די  אויף  זארג  און 

תורה, און דער ארון קודש וואס איז דארט".

האט  ער  אז  גאון  דער  דערציילט  המשך  די  אין 
אים  זאל  ער  שמש  דעם  פון  בעהטן  צו  פראבירט 
ער  וועט  זיי  מיט  וואס  וואסער  עמער'ס  צוברענגען 
קענען אויסלעשן די פייער עס זאל נישט פארברענען 
הקודש,  ספרי  די  מיט  צוזאמען  המדרש  בית  דעם 
נישט  שמש  דער  האט  ווייטאג  גרויסן  דעם  צו  אבער 
האט  פייער  די  נאנט.  דער  אין  וואסער  קיין  געטראפן 
זיך געשטארקט און זיך צושפרייט און רבי יצחק וואס 
זיין  פון  געלאפן  איז  לעבן  זיין  אויף  געציטערט  האט 
נעבן  איז  וואס  המדרש  בית  פון  טיר  די  צו  ביז  פלאץ 
די שפיטאל און געוואלט בעהטן פון די ארבייטער אין 
שפיטאל זיי זאלן אים העלפן, אבער די טיר איז געווען 
געווארן  געהערט  נישט  איז  קול  זיין  און  פארשפארט 

ביז זיי.

פייער  די  אויף  שרעק  מיט  געקוקט  האט  יצחק  רבי 
איז  וואס  בימה  די  אין  אנגעכאפט  שוין  זיך  האט  וואס 
אלעס  ווערט  מינוט  איין  נאך  קודש,  ארון  דעם  נעבן 
פארלוירענערהייט,  ארום  זיך  קוקט  ער  פארברענט, 
העלפן  צו  אים  כדי  געווען  נישט  דארט  איז  קיינער 
און עס איז אים געבליבן נאר איין מעגליכקייט; זיך צו 
הימל  אין  זיך  געפונט  וואס  דער  יכול,  כל  צום  ווענדן 
שיקן  זאל  ער  און  תפילות,  אידישע  די  צו  הערט  און 
זיין הילף און אפשטעלן דעם פייער וואס ווילדעוועט 

ארום.

רבי יצחק האט אויפגעהויבן זיינע אויגן צום הימל מיט 
א געבעהט און האט געשריגן:

בית  דעם  אין  אז  דאך  ווייסט  דו  עולם,  של  "רבונו 
תורה  ביינאכט  און  בייטאג  מען  לערנט  המדרש 
דו  ווייל  הילף  דיין  שנעל  שיק  דיר  בעהט  איך  לשמה, 
ביזסט א כל יכול, און פאר דיר איז נישט פארהאן קיין 

שטערונגען פון צו העלפן!"

תפילה,  קורצע  זיין  געענדיגט  האט  יצחק  רבי  ווי  נאר 
גייט  האנט  באהאלטענע  א  ווי  ער  באמערקט  אט  און 
אין  אויסגעשפרייט  קודש  ארון  דעם  העכער  ארויס 
קיין  אויף  נישט  אינגאנצן  מינוט,  יענע  אין  לופט...  די 
פארשטענדליכע וועג, איז פלוצלינג געשעהן א נס, די 

פייער האט מיטאמאל אנגעהויבן אראפגיין.

ער  ווען  אנגעקומען  ענדליך  איז  שמש  דער  ווען 
האלט א כלי מיט אביסל וואסער, האט ער שוין נישט 
צו  אנגעיאגט  האט  ער  ארבעט,  גרויסע  קיין  געהאט 
גיסן די וואסער אויף די עטליכע פלעצער וואו דארט 
זענען נאך געווען פונקען און באלד נאכדעם האט זיך 
די  פון  ארבייטער  די  פארלאשן.  אינגאנצן  פייער  די 
שפיטאל 'משגב לדך' וואס זענען אנגעקומען א קורצע 
מיט  פול  עמער'ס  שלעפן  זיי  ווען  נאכדעם,  וויילע 

וואסער האבן שוין נישט געהאט קיין ארבעט...

דער גאון רבי יצחק וואס האט געזעהן די פארהוילענע 
האנט וואס איז געשיקט געווארן פון הימל צו פארלעשן 
די פייער, האט אינגאנצן נישט געדארפט צוקומען צו 
א באווייז, אבער אויב וואלט געווען איינער וואס האט 
געדארפט א באווייז אויף די גרויסקייט פון די נס, האט 
דער פארזעצונג פון די ערציילונג נישט איבערגעלאזט 

אין זיין הארץ קיין צווייפלונגען.

"איך האב געטראכט ביי מיר", דערציילט ווייטער דער 
אונז  פאר  געמאכט  האט  אויבישטער  דער  גאון, "ווייל 
אזא נס, און האט אונז געראטעוועט, דארפן מיר רייניגן 
די שוהל פון די וואסער וואס מ'האט געגאסן אין שוהל, 
און פון די פיצלעך גלאז וואס זענען אראפ געפאלן פון 
די  כדי  אויפגעפלאצט,  זיך  האט  עס  ווען  לוקס  דעם 
ווערט  עס  ווען  דאווענען  צום  קומען  וועלן  וואס  אלע 

טאג זאלן קענען דאווענען.

אים  און  שמש  דעם  צו  געוואנדן  זיך  האט  יצחק  רבי 
פלאץ,  דעם  רייניגן  צו  העלפן  אים  זאל  ער  געבעהטן 
דער  ווען  געוואונדערט  זייער  זיך  האט  ער  אבער 
שמש האט אים געוויזן אויף די ריכטונג פון די בימה, 
די  פון  גלאז  שווערע  און  גרויסע  די  געליגן  איז  דארט 
'לוקס' לאמפ, ווען עס איז גאנץ, ווי איינער וואלט עס 
אראפגענומען פון די הויכע דאך און איידעלערהייט עס 

געלייגט העכער די בימה גאנצערהייט.

די  אין  ווייל  פארשטענדליך,  נישט  אינגאנצן  איז  דאס 
צייט וואס די גלאז איז געבליבן גאנץ, איז די טאנק פון 
די נאפט וואס איז געווען באהאפטן צו דעם האט זיך 
צופלאצט אויף קליינע שטיקלעך, כאטש ס'איז געווען 
געמאכט פון א שטארקע מעטאל, און די גרודער פון די 
אויף  האט  אוועק  ווייט  געהערט  זיך  האט  וואס  קראך 

דעם עדות געזאגט.

גלאז  די  געלייגט  האט  וואס  דער  איז  ווער  פראגע  די 
אבער  ענטפער,  קיין  אן  געבליבן  איז   – בימה  די  אויף 
האנט  באהאלטענע  די  געזעהן  האט  וואס  גאון  דער 
זיין  נאך  באלד  הימל  פון  געווארן  געשיקט  איז  וואס 
תפילה, האט גוט געוואוסט אז אזוי ווי זי איז געשיקט 
געווארן פון הימל צו פארלעשן דעם פייער, איז זי אויך 
לאמפ  די  פון  גלאז  די  נעמען  ארויס  געווארן  געשיקט 
וואס האט געברענט און עס לייגן העכער די בימה, כדי 
אויבישטער  דער  אז  אנדעק  אייביגע  א  זיין  זאל  דאס 
פארלאזט נישט די ערליכע אידן, און הערט צו זייערע 

תפילות ווען זיי דאווענען צו אים.

אנדערע  די  פון  און  יצחק  רבי  פון  מויל  די  פון 
פארזאלמטע איז פון זיך אליין ארויסגעקומען א געזאנג 
פון לויב צו השי"ת, אויף אלע חסדים און גוט'ס וואס 
ער האט געטוהן מיט זיי, און אויף דעם וואס די זכות 
פון  לויף  אין  שמים  לשם  תורה  דארטן  לערנען  פון 
צענדליגער יארן אן קיין אויפהער, איז זיי בייגעשטאנען 

זיי זאלן געראטעוועט ווערן פון א אומגליק. 

די הקדמה צו די ספר 'יאיר נתיב' [פון ר"י אלפייה]

א האנט פון הימל האט פארלאשן די פייער

אורה זו תורה
דער טעם פארוואס מ'האט אוועקגעשטעלט די ברכה 'אהבה רבה' נעבן די ברכה 
'יוצר אור' ערקלערט רבנו אשר מלוניל ('ארחות חיים' ח"א דין ברכו אות ב): "ווייל אין 
דעם דערמאנט מען... דאס וואס ה' האט געגעבן די תורה וואס באלייכט מער פון 
און  בייטאג  לייכט  תורה  די  און  בייטאג,  נאר  לייכט  זון  די  ווייל  באלייכטער,  אלע 
ביינאכט". אין די פארזעצונג פון זיינע ווערטער ברענגט ער דעם קאפיטל יט פון 
תהלים וואס איז פאסיג צו די סדר פון די ברכות קריאת שמע; עס הייבט זיך מיט 
דער פסוק: "ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים" – אקעגן די ברכה פון יוצר המאורות, און נאכדעם 
דער פסוק: "ּתֹוַרת ה' ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש" – אקעגן די ברכה פון 'אהבה רבה', און 
עס ענדיגט זיך מיט דער פסוק: "ֵעדּות ה' ֶנֱאָמָנה" – אקעגן וואס מיר טוהן מייחד 

זיין דעם אויבערשטן ביי קריאת שמע.

נאך א הסבר געבויעט לויט די פסוקים וואס דוד המלך ע"ה האט געזאגט אין דעם 
אויבנדערמאנטן קאפיטל אין תהלים, שרייבט דער 'חתם סופר' (ב'הערה לתלמידים' 

שנדפסה בשו"ת 'חתם סופר' החדש, ח"ח סי' כו בתחילתו):

דוד המלך הייבט אן דעם קאפיטל מיט די שבח פון די צבא השמים, און ספעציעל 
פון די זון וואס איז צווישן זיי, וואס: "הּוא ְּכָחָתן יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור ָלרּוץ אַֹרח: 
די  מיט  אז  ווייטער,  זאגט  ער  אבער  ְקצֹוָתם",  ַעל  ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה 
גרויסע נוצן וואס מיר האבן פון דעם זון, איז אין דעם אויך פארהאן א אופן פון א 

שאדן, ווייל "ֵאין ִנְסָּתר ֵמַחָּמתֹו" און איר היץ קען שעדיגן די מענטשן.

אנדערשט איז די "ּתֹוַרת ה'" וואס איז אויך אין א בחי' פון 'אור' ("אורה זו תורה", מגילה 
טז ב), אבער איר נוצן און איר מעלה איז "ְּתִמיָמה (א לשון פון 'שלימות') ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש" 

אן קיין שום אופן פון א שאדן.

און ווייל די אנשי כנסת הגדולה האבן אוועקגעשטעלט די אלע טיילן פון די תפילה 
לויט זייער חשיבות, דעריבער האבן זיי צום ערשט מסדר געווען די ברכה פון 'יוצר 
אור' איבער די מעלה פון די באלייכטער, און נאכדעם די ברכה 'אהבה רבה' אויף די 

תורה וואס איר מעלה איז מער פון די מעלה פון די באלייכטער.

'אהבה רבה' אדער 'אהבת עולם'
אין גמרא (ברכות יא ב) ווערט געברענגט א מחלוקת פון אמוראים איבער דער נוסח 
אין אנהויב פון די ברכה: לויט רב יהודה אין נאמען פון שמואל זאגט מען 'אהבה 
רבה', און לויט די רבנן זאגט מען 'אהבת עולם'. דער רא"ש אין זיינע פסקים (שם 
פ"א סי' יג) האט מכריע געווען ווי די דעה פון די גאונים אז מ'דארף טוהן ווי די צוויי 

שיטות, און האט קובע געווען די מנהג אשכנז וואס איז היינט איינגעפירט היינט 
צוטאג (לויט דעם פסק פון דער רמ"א או"ח ס א): אז ביי שחרית זאגט מען 'אהבה רבה' 

און ביי מעריב 'אהבת עולם'.

מעריב  ביי  און  שחרית  ביי  אוועקגעשטעלט  איז  ספרד  נוסח  פון  סידורים  די  אין 
דער זעלבער נוסח: 'אהבת עולם' געבויעט אויף דער מנהג פון דער אר"י וואס איז 
געבויעט אויף די יסודות פון קבלה, און אין 'שערי תשובה' (שם) ברענגט ער אז עס 
זענען דא וואס זאגן אז לויט דעם מנהג האר"י זאל מען אינמיטן וואך זאגן 'אהבת 

עולם' און שבת 'אהבה רבה'.

פ"ז):  העבודה  נתיב  עולם'  ('נתיבות  מהר"ל  דער  ערקלערט  גאונים  די  פון  הכרעה  די 
'אהבה רבה' איז א אויסדרוק איבער די גרויסקייט פון די אהבה, און 'אהבת עולם' 
די  און  אהבה  די  פון  גרויסקייט  די  ווייל  אייביגקייט.  איר  אויף  אויסדרוק  א  איז 
אייביגקייט פון די אהבה זענען עקסטערע צוויי מעלות, וועגן דעם קריגן זיך ארום 
די חכמי הגמרא וואס פון זיי איז שטערקער וואס דאס זאל מען דערמאנען ביי די 
ברכה, און די גאונים האבן מכריע געווען צו דערמאנען אלע ביידע, און האבן קובע 
'אהבה רבה', אקעגן די  געווען אז אינדערפריה זאל מען דערמאנען די מעלה פון 
מעלה פון דער טאג, וואס די ליכטיגקייט וואס איז פארהאן בייטאג איז א אויסדרוק 
די  דערמאנען  מען  זאל  ביינאכט  און  מאירות',  'פנים  פון  בחי'  די  אין  אהבה  די  צו 
מיר  און  מאירות',  'פנים  די  נישטא  איז  דעמאלטס  ווייל  עולם',  'אהבת  פון  מעלה 
דארפן גלייבן אז דעם אויבערשטנ'ס ליבשאפט צו אונז איז אויף שטענדיג - 'אהבת 
עולם', און אויך ווען עס איז פארהוילן פון אונזערע אויגן איז עס נאך אלץ פארהאן 

און עס איז אויף אייביג.

די תורה – איז די סימבאל פון אהבה
דער 'חפץ חיים' שרייבט ('שם עולם' ח"א פי"ד) "ווייל דער אויבישטער האט אונז ליב 
א אייביגע ליבשאפט, דעריבער האט ער אונז געגעבן די תורה און די מצוות כדי אז 
דורך דעם זאלן מיר האבן חיים נצחיים". און טאקע, צוליב דעם אין די אנהויב פון 
'אהבה רבה' וואס איז פארפאסט געווארן אויף די תורה (ראה ברכות יא ב) טוהן מיר 
שילדערן מיט דערהויבענע ווערטער די ליבשאפט פון השי"ת צו אונז: "אהבה רבה 

אהבתנו... חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו".

דעם  פון  אויסדרוק  שטארקע  און  ספעציעלע  די  זאגט,  חיים'  'חפץ  דער  ווי  אזוי 
זיין  געגעבן  אונז  האט  ער  וואס  צייט  די  אין  געווען  איז  ליבשאפט  אויבערשטנ'ס 
ניין  פון  לויף  אין  אים  ביי  געווען  איז  וואס  אוצר  'באהאלטענע  די  תורה,  הייליגע 
הונדערט מיט פיר און זיבעציג דורות בעפאר די וועלט איז באשאפן געווארן' (שבת 
פח ב), אזוי ווי דער רבנו בחיי דרוקט זיך גוט אויס מיט זיין איינגארטיגן לשון אין זיין 

ספר 'חובת הלבבות' (שער הבחינה פ"ה): "און די גרעסטע פון אלע גוט'ס וואס דער 
באשעפער האט גוט'ס געטוהן פאר דער מענטש... איז די תורה וואס איז געגעבן 

געווארן פאר זיין נביא משה עליו השלום".

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
די ברכה פון אהבה רבה (א')

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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