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א שותף אין די מעשה בראשית
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ" (א א) ”ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים ֵאת ַהּׁשָ

דער ’כלבו' שרייבט:
אזוי  ווערטער,  זיבן  פון  געשטעלט  צוזאם  איז  פסוק  דער 
טרעפן  זעלבע  דאס  אותיות.  צוואנציג  און  אכט  פון  אויך, 
מיר אויך ביי דעם געהויבענעם לויב: ”יהא שמיה רבא מברך 
אכט  און  ווערטער  זיבן  האט  וואס  עלמיא"  ולעלמי  לעלם 
וואס  דעם  אויף  רמז  א  איז  דא  פון  אותיות.  צוואנציג  און 
שמיה  יהא  ’אמן  העונה  כל  א)  מט  סוטה  (זעה  זאגן  חכמים  די 
רבא' בכוונה כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה 

בראשית.
און ווען די חז"ל האבן געזאגט (שבת קיט ב): ”כל העונה אמן 
יהא שמיה רבה בכל כחו קורעין לו גזר דינו", האבן זיי אויך 
איז  און  אינזין  האט  וואס  דער  אז  געווען,  מכוון  דעם  אויף 
איז  לויב  דער  אין  זענען  וואס  אותיות  כ"ח  אלע  די  מדקדק 

זוכה אז זיין שלעכטע גזר דין ווערט צוריסן.
לייגט צו דער רבי ר' צבי אלימלך פון דינוב אז אויך די ווארט 
’בראשית' איז א רמז אויף דעם חוב פון ענטפערן ’אמן יהא 
שמיה רבא' בכל כחו; ”ְּבֵראִׁשית" איז ראשי תיבות: ’אמן יהא 

שמה רבה תענה בקול [בכח]'.
’כלבו' סי' ז; ’אגרא דכלה' צירופי בראשית אות קפ

’אורות' מאופל אמר ’ויהי'
”ַוּיֹאֶמר ֱאקִים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור" (א ג) 

לשון  אלא  אינו  ’ויהי'  שנאמר  מקום  כלל: ”כל  א  האבן  מיר 
צער" (מגילה י ב), אויב אזוי פארוואס כאפט אן די תורה דעם 

לשון ’ויהי' ביים באשאפן די ליכטיגקייט?
ערקלערט רבי מענדעלע ווישאווער:

מיר טרעפן אין גמרא (חגיגה יב א) אז דער ליכטיגקייט וואס 
הקדוש  האט  טאג  ערשטן  דעם  אין  געווארן  באשאפן  איז 
זיך  קענען  נישט  זאלן  רשעים  די  כדי  באהאלטן  הוא  ברוך 
די  באשאפן  ער  האט  דעם  אנשטאט  און  דעם,  מיט  באנוצן 
זון און די לבנה. יעצט, דער ערשטער ליכטיגקייט וואס איז 
באשאפן געווארן איז געווען א אמת'דיגע ליכטיקייט, אבער 
דער ליכטיגקייט וואס איז היינט דא ווערט גערעכענט פאר 
א ליכטיגקייט נאר אקעגן די טונקלקייט, וועגן דעם האט די 

תורה דערמאנט א לשון צער.
די  צו  פתיחה  די  ביי  מ'זאגט  וואס  ער  טייטש  דעם  מיט 
חיים  באוצר  עולם  ”אור  הנוראים:  ימים  די  פון  ’יוצרות' 
ערשטע  די   – עולם"  ”אור  ויהי";  אמר  מאופל  אורות   –
ליכטיגקייט, האט דער באשעפער באהאלטן ”באוצר חיים", 
און אנשטאט דעם האט ער באשאפן ”אורות מאופל", ד.מ.: 
די  אקעגן  נאר  ’אור'  אנגערופן  ווערט  וואס  ליכטיגקייט  א 
א   – ’ויהי'"  ”אמר  באשאפן  ביים  דעריבער  טונקלקייט, 

לשון צער.

וואס  ברענגט  גאונים,  ירושלימ'ער  די  פון  לובארט,  נתן  רבי 
דער רמב"ן זאגט (אין דעם קומענדיגן פסוק) אז וועגן דעם שטייט 
ביים באשאפן די ליכטיגקייט: ”ויהי אור", און נישט: ”ויהי כן" 
אזוי ווי בי די אנדערע טעג, ווייל דער ערשטער ליכטיגקייט 
איז  און  געווארן  באהאלטן  איז  געווארן  באשאפן  איז  וואס 
איז  וואס  טונקלקייט  דער  פון  און  געווארן,  פארטונקלט 
ליכטיגקייט  דער  געווארן  באשאפן  איז  געווארן  נאכדעם 
דעם  ער  ערקלערט  דעם  מיט  היינט.  האבן  מיר  וואס 
לשון הפסוק (ישעיהו מה ז): ”יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶֹׁש", אז דער 
ליכטיגקייט וואס איז באשאפן געווארן אויף אונזערע צייטן 
איז באשאפן געווארן פון די טונקלקייט וואס השי"ת האט 

באשאפן אין דעם ערשטן טאג.
לויט דעם טייטש ער אויף א אנדערן וועג דעם לשון אין די 
’יוצרות' וואס איז פריער געברענגט געווארן: ”אור עולם" – 
דער ערשטער ליכטיגקייט, איז באהאלטן געווארן אין דעם: 
”אורות  באשאפן  ה'  האט  נאכדעם  ווייל  און  חיים",  ”אוצר 
[אור]",  ויהי  ”אמר  דעריבער  טונקלקייט,  די  פון   – מאופל" 

השי"ת האט געזאגט ויהי אור, און נישט: ”ויהי כן". 
’שיח זקנים' ח"ב עמ' קסח; ’שארית נתן' 

’ראה והתקין' אדער ’ראה והקטין'
”ַוַּיַעׂש ֱאקִים ֶאת ְׁשֵני ַהְּמאֹרֹת ַהְּגדִֹלים" (א טז)

אי  ואמרה  שקטרגה  על  הלבנה  ונתמעטה  נבראו,  ”שוים 
חולין  ע"פ  (רש"י,  אחד"  בכתר  שישתמשו  מלכים  לשני  אפשר 

ס ב).

אין דעם פיוט ’א-ל אדון' לויבן מיר דעם אויבערשטן אויפן 
אור,  ויזרח  לשמש  ”קרא  באלייכטער'ס:  צוויי  די  באשאפן 
אויף  פארשטיין:  מען  דארף  הלבנה".  צורת  והתקין  ראה 
”התקין  דעם:  צוליב  וואס  ”ראה"  געווען  איז  זאך  וועלעכע 

צורת הלבנה"?
מרמז  דא  האט  פייטן  דער  אז  התוספות  בעלי  די  ערקלערן 
געווען אויף וואס עס שטייט אין מדרש (ב"ר ו א) אז הקדוש 
ברוך הוא האט געזעהן אז די פעלקער וועלן דינען דעם זון 
און דאס מאכן א אפגאט, דעריבער האט ער באשאפן נאך א 
באלייכטער אין דעם זעלבן גרויסקייט, און דעמאלטס וועלן 
די פעלקער שוין נישט קענען זאגן אויף איינס פון זיי אז ער 
איז א אפגאט. אבער, נאך וואס די לבנה האט מקטרג געווען 
פעלקער  די  שוין  קענען  געווארן  פארקלענערט  איז  און 

ווידער א טעות האבן און דינען דעם זון.
וואס  געווען  זענען  עס  אז  צו  לייגן  התוספות  בעלי  די  און 
די  לויט  הלבנה".  צורת  והקטין  ”ראה  געווען:  גורס  האבן 
די  באשאפן  עצם  די  אויף  שטיקל  די  נישט  רעדט  גירסא 
לבנה, נאר אויף דעם וואס די חכמים זאגן, אז ווייל השי"ת 

האט געזעהן אז די לבנה האט מקטרג געווען האט ער עס 
פארקלענערט.

’דעת זקנים מבעלי התוספות'; הגהות מהר"ץ חיות חולין ס ב

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
ת

פע ם
א ברכה אויפן קול – ’אמן' אויפן קול
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ" (א א) ”ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים ֵאת ַהּׁשָ

די בעלי התוספות שרייבן: ”די ר"ת פון: ’בקול רם אברך 
שם יי תמיד' – איז ’בראשית', פון דא זעהן מיר אז דער חזן 
’ָּבָרא' – איז  דארף זאגן די אלע ברכות הויעך אויפן קול. 

ראשי תיבות: ’ברכות רם אמור'".
ענליך צו דעם ברענגט דער חיד"א אין נאמען פון די גורי 
האר"י: ”ְּבֵראִׁשית' איז ראשי תיבות: ”בקול רם אברך שם 
א  הויעך  זאגן  מ'דארף  אז  רמז  א  איז  דא  פון  תמיד",  יי 
ברכה כדי מ'זאל ענטפערן אמן". און אין ספר ’חסדי דוד' 
לייגט ער צו און זאגט א רמז אויף דעם חיוב פון ענטפערן 
וואס  אליין  ’בראשית'  ווארט  די  פון  ברכות  די  אויף  אמן 
איז ר"ת: ”תמיד יברך בקול רם שיענו אמן". און עס איז 
באוואוסט וואס רבי יהודה החסיד שרייבט אז דער וואס 
זאגט די ברכות שטילערהייט גזל'ט פונעם ציבור די מצוה 

פון ענטפערן אמן.
הויעך  זאגן  פון  מעלה  די  איבער  מעשה  מורא'דיגע  א 

ברכות ווערט געברענגט אין ספר ’אור זרוע':
”איך האב געקענט א איד פון ווארמייזא, וואס מ'האט אים 
גערופן ר' בונים, און איז געווען א עלטערער איד און האט 
אז  דערציילן  געהערט  האב  איך  טויטע.  די  באערדיגט 
געגאנגען  איז  און  אויפגעשטאנען  פריה  ער  איז  איינמאל 
אין שוהל, און האט געזעהן ווי איינער זיצט פארן שוהל 
און אויף זיין קאפ האט ער א קרוין פון גראז וואס ווערט 
’צפל' [א גראז מיט א ספעציעלן גוטן גערוך],  אנגערופן 
א  ער  איז  אפשר  טראכטנדיג  דערשראקן,  זיך  האט  און 
שד. און האט זיך געוואנדן צו אים: ’דו ביזסט דען נישט 
דער וואס איז לעצטנ'ס נפטר געווארן און איך האב דיך 
האט  און  ’יא'.  געענטפערט:  יענער  האט  באערדיגט?', 
אים געזאגט: ’וואס איז מיט דיר אויף יענע וועלט?' האט 
געפרעגט:  אים  ער  האט  גוט'.  ’זייער  געענטפערט:  ער 
’וועלעכע זכותים האסטו? דו ביזסט דאך געווען גאנץ א 
פשוטער מענטש?', האט ער געענטפערט: ’נאר אין דעם 
זכות וואס איך פלעג זאגן די ברכות מיט א איינגענעמע 
און  עדן  גן  צו  געווען  זוכה  איך  האב  שוהל  אין  שטימע 
איך באקום דארט כבוד! און איך וועל דיר געבן א צייכן 
אז איך בין דער וואס רעדט צו דיר, אז די ערמל פון מיין 
העמד איז צוריסן, ווייל בשעת'ן מיר אנטוהן די תכריכין 
האסטו עס צוריסן'. און האט אים געפרעגט: ’וואס האסטו 
אויפן קאפ?', האט יענער געענטפערט: ’גראז פון גן עדן 
וואס איך האב געלייגט אויף מיין קאפ עס זאל זיך נישט 
שרייב  איך  וועלט.  דער  פון  גערוך  שלעכטן  דעם  שפירן 
דעם  זאל דורך  שמים  ירא  א  אז  כדי  די געשעהנישן,  אפ 
הויעך  לויב  אויבערשטנ'ס  דעם  זאגן  צו  ווערן  ערוועקט 

און מיט כוונה און זוכה זיין צו גן עדן".
’תוספות השלם' אות נא; ’אור זרוע' הל' שבת מב ו; ’ספר חסידים' רנד; 
’נחל קדומים' אות ו; ’חסדי דוד'
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דעם מארק-טאג אין שטאט דינוב האט קיין איין סוחר 
יעדע  פארפאסן.  געוואלט  נישט  ארום  געגנט  די  פון 
און  פויערן  אלע  נעמען  צוזאם  זיך  פלעגן  צייט  שטיקל 
וואס  מארק-טאג,  דעם  צו  ארום  געגנט  די  פון  סוחרים 

פון דעם האבן זיי געהאט פרנסה אויף א לאנגע צייט.
גאסן  אירע  מיט  דינוב  שטאט  די  האט  טאג  דעם  אין 
קונדן  און  פארקויפער  מענטשן,  אסאך  פון  געווירבלט 
מיט  אנגעלאדנט  וועגענער  מיט  געקומען  זענען  וואס 
סחורה; די פארקויפער האבן זיך געפריידט זעהנדיג ווי 
זייערע וועגענער ווערן אויסגעליידיג, און די קונדן האבן 
קוואליטעט  גוטן  א  פון  סחורה  קויפן  צו  געפריידט  זיך 
אויף א ביליגן פרייז, ווען זיי האפן עס צו פארקויפן אין 

זייער שטאט מיט שיינע פארדינסטן.
זיך  האבן  וואס  סוחרים  אידישע  אלע  צווישן 
זיך  האט  יריד,  דער  אויף  וועג  אויפן  ארויסגעלאזט 
דער  יאסל  ר'  פון  געשטאלט  איידעלע  די  אנגעזעהן 
פלאקס-סוחר, וואס מיט יארן שפעטער איז ער באקאנט 
געווארן אלץ הרה"ק רבי יוסף פון ניישטאט זי"ע, א זוהן 
חסידים  די  צווישן  און  ושמש',  ’מאור  בעל  הרה"ק  פון 
האט מען אים אנגערופן: ”דער גוטער יוד פון ניישטאט". 
מיט  געהאנדלט  יאסל  ר'  האט  יארן  יונגע  זיינע  אין 
זענען  חסידים  אסאך  ווען  שפעטער,  אויך  און  פלאקס, 
ווייטער  ער  איז  טיר,  זיין  אויף  קלאפן  געקומען  שוין 
געווען באהאלטן און זיך געפירט ווי א פשוטער מענטש 

אגאנץ לעבן.
אין די יארן וואס ער האט געהאנדלט האט זיך אנגעזעהן 
רבי יאסל'ס איידלקייט און זיין ערליכע אויפפירונג; ער 
האט ערליך געהאנדלט, און זיין אפגעהיטנקייט אין דיני 
של יו"ד, איז באקאנט געווען פאר  א קוצו  ממונות, ביז 
פלעגן  דור  זיין  אין  צדיקים  די  אז  ווייט  אזוי  אלעמען, 
וויאזוי  זעהן  צו  כדי  נאר  מארק  אין  גיין  ארויס  דירעקט 

ער פירט זיינע געשעפטן.
יעצט איז ר' יאסל געווען אויפן וועג קיין דינוב צוזאמען 
איז  וואגן  זיין  ווען  געגנט,  די  פון  סוחרים  נאך  מיט 
אנגעלאדנט מיט סחורה, זיין פלאג און הארעוואניע פון 
די לעצטע חדשים, און אין הארץ האט ער א האפענונג: 
וויפיל  פארדינען  סחורה,  זיין  פארקויפן  שנעל  קענען 
עס פעלט אויס צום לעבן פון זיין פאמיעלע, און באלד 
זיין  ווי  אזוי  העבודה  ועל  התורה  על  זיצן  גיין  צוריק 

שטענדיגע וואונטש איז.
אבער דאס דארף מען צו וויסן, אז אויך בשעת'ן האנדלען 
האט ר' יאסל נישט געטראכט איין מינוט אויפגעבן עפעס 
דעם,  וועגן  און  אויפפירונגען,  רוחניות'דיגע  זיינע  פון 
פארמיטאג  פריה  אין  דינוב  קיין  אנקומען  ביים  באלד 
שעה'ן, אין די צייט וואס זיינע חברים די סוחרים האבן 
שוין אנגעיאגט ’אפכאפן דאס דאווענען' אויפן וועג, און 
יעצט זענען זיי גראד געלאפן צו דער מארק כדי צו כאפן 
א גוטע פלאץ פאר זייער ווערקשטול, עס אויפשטעלן, 
וואס  וועג  אזא  אויף  סחורה  די  דארטן  אויסשטעלן  און 
געווען  איז  יאסל  רבי  קונדן,  מערסטע  די  ציהען  זאל 
אינגאנצן  געהאט  האט  וואס  זיי  פון  איינציגסטער  דער 

א אנדערער ציל.
פריער  זאל  ער  נישט איינגעפאלן  אים  איז  סקונדע  איין 
צו  פראבירט  נישט  אויך  און  געשעפטן,  זיינע  צו  גיין 
צוגעגאנגען  ער  איז  דעם  אנשטאט  שנעל.  דאווענען 
זיינע  מיט  אנגעהויבן  ער  האט  דארט  אכסניה,  זיין  צו 
הכנות צום דאווענען אזוי ווי זיין מנהג איז געווען יעדן 
אינדערפריה, בדחילו ורחימו, האט ער געזאגט עטליכע 
טאג,  דעם  פון  מעמדות  די  און  תהלים  קאפיטלעך 
נאכדעם האט ער אנגעטון טלית און תפילין און האט זיך 
און  געלאסן  שטייגער  זיין  ווי  אזוי  דאווענען  געשטעלט 
פון  געלט,  ציילט  וואס  איינער  ווי  אזוי  התלהבות,  מיט 

אנהויב ביז צו די ענדע.
ער  האט  דאווענען  זיין  געענדיגט  האט  ער  ווען 
וואס  פרישטאג  זיין  טארבע  זיין  פון  ארויסגענומען 
שטייט  געגעסן  צוגעגרייט,  געהאט  זיך  האט  ער 
געטוהן  ער  האט  אלעס  געלאסן.  געבענטש  און 
איז  צייט  גאנצע  א  ווען  איילן,  צו  זיך  אן  שטייטערהייט 
מענטש  קיין  אז  השי"ת  אין  בטחון  מיט  פול  הארץ  זיין 
פרנסה  זיין  צורירן  קענען  נישט  וועט  וועלט  דער  אויף 
אלעס  נאכן  הימל.  פון  געווארן  אנגערייט  אים  איז  וואס 
יאסל  ר'  האט  טעה,  פארמיטאג  שפעטע  א  אין  ענדיגן, 
איז  און  פלאקס  מיט  זעק  אנגעפילטע  זיינע  גענומען 

ארויס אויפן מארק.
געלונגען  קוים  אים  איז  מארק,  דער  צו  אנקומענדיג 
ער  וועט  דארט  וואו  ווינקל  פארשטיפטע  א  טרעפן  צו 
אויסשטעלן זיין סחורה. און אזוי, ערשט אין א שפעטע 
נאכמיטאג שטונדע איז זיין ווערקשטול געשטאנען אויף 

זיין פלאץ.
קונדן  די  פון  מערהייט  די  געווען,  שפעט  גאנץ  איז  עס 
וועגענער  זייערע  מיט  יריד  דעם  פארלאזט  שוין  האבן 

סוחרים  די  סחורה.  מיט  אנגעפאקט  געווען  זענען  וואס 
געזעהן  אים  האבן  וואס  יאסל  ר'  פון  פריינד  גוטע  די 
אנהייבן אויסשפרייטן זיין סחורה אויף זיין ווערקשטול, 
האבן זיך געבעהטן צו אים מיט געמאכטע געפיהלן, ווען 

א שמייכל איז אויף זייער ליפן:
פלאגן  זיך  דארפסטו  פארוואס  יאסל,  ”יאסל, 
שוין  זיך  האט  יריד  דער  סחורה;  דיין  אויסשפרייטן 
אפשר  ווייסט,  ווער  און  אהיים,  צוריק  פאר  געענדיגט, 
קומענדיגע  דאס  וועט  דאווענען,  גוט  וועסט  דו  אויב 
צו  געלונגען  דיר  וועט  עס  און  מזל  דיין  שיינען  מאל 

פארדינען..."
פון  באליידיגט  נישט  אינגאנצן  זיך  האט  יאסל  ר'  אבער 
די וואס שפעטן פון אים. אנשטאט דעם האט ער אן צו 
סחורה  זיין  אויסגעשטעלט  ווייטער  ווארט  א  ענטפערן 
אויף דעם ווערקשטול, נאכדעם האט ער גענומען דעם 

תהילים'ל אין זיינע הענט און געווארט מיט ביטחון.
פארקויפן  צו  אנגעיאגט  שוין  האבן  וואס  סוחרים  אלע 
די  צווישן  שפאצירן  אנגעהויבן  האבן  סחורה,  זייער 
טישלעך, צווישן זיי זענען אזעלעכע וואס האבן געוואלט 
עס  כדי  סחורה  ערליי  אנדערע  קויפן  דעם  אנשטאט 
געווען  זענען  עס  און  שטעט,  זייער  אין  פארקויפן  צו 
אפרועהן  אביסל  געוואלט  זיך  האבן  וואס  אזעלעכע 
בעפאר זיי פארן צוריק אהיים. אויסער ר' יאסל וואס איז 
נאך געשטאנען נעבן זיין אנגעפילטן טיש, ווארט אויף די 

קונדן וואס וועלן אפשר קומען.
און זיי זענען געקומען...

גרויס  מיט  איז  מארק  דער  פון  עק  די  פון  פלוצלינג, 
צו  אנגעשפאנט  וואגן,  שיינע  א  אריינגעפארן  איילעניש 
שטארקע פערד, דער בעל עגלה האט זיך אפגעשטעלט, 
א  ארויסגעקומען  איז  וואגן  די  פון  טיר  פונעם  און 
אנגעהויבן  האט  און  אנגעטון,  שיין  שר  פולישער 
שטאלצע  מיט  טישלעך  ליידיגע  די  צווישן  שפאצירן 

טריט.
זיך  סוחרים  די  פון  איינער  האט   – איר"  זוכט  ”וואס 
מיט  געענטפערט  האט  שר  דער  און  אינטערעסירט, 
קורצע ווערטער: ”פלאקס. איך דארף שוין יעצט וויכטיג 
האבן א גרויסע קוואנטום פון פלאקס. איך האב זיך ארום 
געדרייט אין די גאנצע געגנט כדי צו עס דערגרייכן, און 
נאר יעצט האב איך געהערט אז דא קען מען עס קויפן".
וויבאלד אין דעם גאנצן מארק איז נישט געווען צו טרעפן 
פלאקס, אויסער ביי ר' יאסלס טישל, האבן אלע געזעהן 
ר'  פון  ריכטונג  די  צו  פארט  שר  דעם  פון  וואגן  דער  ווי 
יאסל. דער שר האט אפילו נישט פראבירט זיך טענה'ען 
אויף די פרייז, ער האט באלד באצאלט א טייערן פרייז 

אויף די סחורה און זיך אוועק געגאנגען פון דארט.
און  טישל  יאסל'ס  ר'  ארום  דארטן  שטייען  סוחרים  די 
זענען שאקירט פון די געשעעניש וואס איז פארגעקומען 
אקעגן זייערע אויגן. ”יאסל איז א באגליקטער" – האבן 
זיי געזאגט איינער צום אנדערן, און אינצווישן האט שוין 

ר' יאסל צוזאם געלייגט זיין ווערקשטול.
יעצט איז איבער געבליבן פאר ר' יאסל איין אויפגאבע; 
איינקויפן נייע סחורה עס פארקויפן אין זיין שטאט און 
פון דעם זיך שפייזן. אבער דער מארק איז שוין אינגאנצן 
דעם  איינער  אן  זיך  קוקן  סוחרים  די  געווען.  ליידיג 
צווייטן און האבן געווארט; יעצט וועט אויך פאסירן מיט 

אים א נס?!
אז  אויפגעוויזן  זיך  האט  מאל  דאס  אויך  יא.  טאקע 
צוריק  איז  פלוצלינג  יסובבנהו";  חסד  בה'  ”הבוטח 
קורצע  א  פאר  נאר  וואס  סוחר  גוי'שער  א  געקומען 
צייט האט ער דא פארקויפט זיין סחורה, און אנשטאט 
זיך  האט  און  סחורה  סארט  אנדערע  געקויפט  דעם 
זענען  טרערן  ווען  און  אהיים,  וועג  אויפן  ארויסגעלאזט 
אויף זיין געזיכט האט ער דערציילט פאר די סוחרים זיין 
צרה: אויפן וועג אהיים האבן זיך צובראכן די רעדער פון 
אהיים  מעגליכקייט  די  נישט  ער  האט  יעצט  וואגן.  זיין 
זיין  פארקויפן  ער  וויל  דעם  צוליב  און  סחורה,  די  פירן 

סחורה אויף ביליג.
זעלטענע  די  אויף  געפריידט  זיך  האבן  סוחרים  אלע 
זיי  אבער  זיי,  פאר  געמאכט  זיך  האט  וואס  געלעגנהייט 
געהאט  נישט  האבן  זיי  ווייל  אפזאגן  געמוזט  אים  האבן 
ביי זיך קיין געלט. נאר ר' יאסל האט געקענט אפקויפן 
סחורה  די  געטוהן.  אזוי  טאקע  האט  ער  און  סחורה,  די 
האט ער אפגעקויפט פאר א האלבן פרייז און ער האט 
צוריק  און  וואגן  זיין  אויף  אנלאדענען  עס  געאיילט  זיך 

גיין צו זיין שטאט פרייליכערהייט.
סוחרים  אלע  אים  האבן  ווייטער  און  טאג  יענעם  פון 
גערופן: ”יאסל דער באגליקטער". אשרי הגבר אשר שם 

בה' מבטחו.
’יד מאור ושמש' עמ' שמג

’ר' יאסל דער באגליקטער'

א בליק איבער די מעלה
בלבלתעתענה אמונים  פון ’השכמת בית המדרש‘ אא

ם  פפון
ברכות השחר מיט א חברותא (ג)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

’ר' יא

א
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’צאי לך בעקבי הצאן'
ארטיקלען  סעריע  די  פון  ענדע  די  צו 
בכלל,  אינדערפריה  אויפשטיין  איבער 
ברכות  זאגן  פון  מנהג  דער  איבער  און 
האבן  בפרט,  חברותא  א  מיט  השחר 
ברענגען  צו  וויכטיג  פאר  געזעהן  מיר 
פון  טייל  קליינער  א  ליינער,  די  פאר 
באגלייבטע עדות'ן וואס ווערן דערמאנט 
גדולי  די  אויף  ספרים  פארשידענע  אין 
דעם  אנגעהאלטן  האבן  וואס  ישראל 
מיר  כדי  דורות,  די  פון  לויף  אין  מנהג 
פון  זיך  זאלן  דור  דעם  אין  לעבן  וואס 
ווי  אזוי  טוהן,  צו  אזוי  אפלערנען  דעם 
הלוי  שמואל  רבי  הדור,  פוסק  דער 
ביי  ערווענט  שוין  האט  זצ"ל,  וואזנער 
א צוזאמקום וואס איז פארגעקומען אין 
איז  אמונים'  ’בני  ווען  יארן  ערשטע  די 

געגרינדערט געווארן:
”עס איז א פריערדיגער מנהג ישראל, צו 
זאגן די אלע ברכות השחר בציבור, אויך 
ברכה  די  בעפאר  זענען  וואס  ברכות  די 
ווען  ווייטער.  און  בינה'  לשכוי  ’הנותן 
צוזאמען,  ברכות  די  זאגן  פלעגן  אלע 
חבר  א  און  געזאגט  האט  איינער 
נאכדעם  און  אמן,  געענטפערט  האט 
האט  דער  און  געטוישט,  זיך  זיי  האבן 
אנדערער  דער  און  ברכות  די  געזאגט 
ברכות.  זיינע  אויף  געענטפערט  האט 
אין  געווארן  פארגעסן  איז  מנהג  דער 
’בני  האט  יעצט  און  צייטן,  לעצטע  די 
און  אויפלעבן  געווען  זוכה  אמונים' 
פריערדיגער  דער  דאסניי  פון  גרינדן 
ועוד)  א  קד  (שבת  פון  בחינה  א  אין  מנהג, 

’שכחום וחזרו ויסדום'...".

דער בית יוסף און דער אר"י הק'
פון  די ווארצלען  מיר נאכגיין  ווילן  אויב 
עס  אז  טרעפן  מיר  וועלן  מנהג,  דער 
אין  געווארן  אראפגעברענגט  שוין  איז 
שטייט  אזוי  און  ד),  ו  (או"ח  ערוך  שולחן 
אחד  שבירך  שאחר  נוהגין  ”יש  דארט: 
חוזר  אמן,  אחריו  וענו  השחר  ברכת 
אחריו  ועונין  ומברך  אמן  מהעונים  אחד 
שענו  אותם  כל  עושין  הזה  וכסדר  אמן, 
און  עליהם...".  לערער  ואין  תחלה,  אמן 
צו  לייגט  תרעז)  סי'  (או"ח  יוסף'  ’ברכי  אין 
דער  איז  באקאנט  ווי  ”און  חיד"א:  דער 
מנהג פארשפרייט געווארן אין די גרויסע 

שטעט אזוי ווי דער מחבר שרייבט".
פון די מערסטע באוואוסטע וואס האבן 
דער  געווען  איז  מנהג  דעם  אנגעהאלטן 
גרויסער  זיין  ווי  אזוי  און  הקדוש,  אר"י 
מעיד  האט  וויטאל  חיים  רבי  תלמיד 
די  געזאגט  האט  איינער  ”ווען  געווען: 
געענטפערט  ער  האט  שוהל  אין  ברכות 
געהאלטן  האט  ער  אויב  אויך  אמן, 
ער  האט  דזמרה  פסוקי  די  אינמיטן 
נאך  אמן  ענטפערן  צו  געווען  מפסיק 
זיי, אזוי אויך ווען אסאך האבן פאר אים 
ברכות  הכוונות'  (’שער  ברכות"  די  געזאגט 
ו  ו  או"ח  תשובה'  ’שערי  אין  זעה  און  השחר, 
וואס שרייבט: ”און אפילו אויב עס זענען געווען 

הונדערט...").

האט  וואס  קארלין  פון  אהרן'  ’בית  דער 
פאר  געהייסן  און  געפירט  אזוי  אויך  זיך 
מיט  האט  טוהן,  אזוי  חסידים  זיינע 
”כאטש  דעם:  אויף  רעאגירט  התפעלות 
מינוט  איין  אין  האט  הקדוש  אר"י  דער 
פון  עולמות,  אלע  זיין  מייחד  געקענט 
אויף  געקוקט  נישט  ער  האט  דעסוועגן 
זיין צייט און האט זיך פארזוימט צו הערן 
אפילו הונדערט מאל ’הנותן לשכוי בינה' 

און אלע ברכות" (’בית אהרן' דף ד).

דער רבי ר' שמעלקא פון 
ניקלשבורג און זיינע תלמידים

ניקלשבורג  פון  שמעלקא  ר'  רבי  אויפן 
מיט  באקאנט  געווען  איז  וואס 
און  ליבשאפט  ספעציעלע  זיין 

אויף  ווארעמקייט  אויסטערלישע 
ווערט  אמן  ענטפערן  פון  מצוה  די 

דערציילט:
זיין  אין  האט  לובלין  פון  חוזה  ”דער 
די  אין  שינאווא  אין  געלערנט  יוגנט 
פון  שמעלקא  ר'  רבי  פונעם  ישיבה 
ניקלשבורג... דער רבי ר' שמעלקא האט 
זייער ליב געהאט זיין יונגן תלמיד וואס 
שארפן  א  מיט  געווען  געשאנקען  איז 
געווען,  מקרב  זייער  אים  האט  און  מח, 
חוזה  דער  האט  אינדערפריה  יעדן  און 
געזאגט הויעך די ברכות השחר, און דער 
רבי ר' שמעלקא האט געענטפערט אמן 
די  פון  חברים  זיינע  ברכה.  יעדע  אויף 
ישיבה האבן אים מקנא געווען, און דער 
’ענק  רבי ר' שמעלקא האט זיי געזאגט: 
זאלן וויסן אז אויף זיינע ברכות ענטפערן 
מעלה'"  של  פמליא  גאנצע  די  ’אמן' 

(’מגדולי התורה והחסידות' יט, עמ' טז).

און טאקע אזוי, אויך אין די שפעטעריגע 
לובלין'  פון  ’חוזה  דער  האט  יארן 
ווי  אזוי  מנהג,  הייליגע  די  אנגעהאלטן 
פלעגט  טאג  יעדן  אז  נאך,  מ'דערציילט 
ער רופן א יונגל אין די פריה פארמיטאג 
די  פארזאגן  אים  זאל  ער  כדי  שעה'ן, 
ברכות און זאל ענטפערן אמן (’אבני זכרון' 

עמ' רכז).

ר'  רבי  דער  פון  תלמיד  דער  אויך 
שפעטער  האט  וואס  שמעלקא 
די  אין  אמט  רבנות  זיין  איבעגענומען 
בנעט  מרדכי  רבי   - ניקלשבורג  שטאט 
פריה  קומען  געווען  מקפיד  האט  זצ"ל 
אלע  פון  הערן  און  המדרש  בית  אין 
צו  כדי  השחר  ברכות  די  מתפללים 
נאכדעם  און  זיי,  נאך  אמן  ענטפערן 
מיט  ברכות  די  געזאגט  אליין  ער  האט 
א שיינע שטימע און מיט כוונה בעפאר 
געשטעלט  זיך  האט  ציבור  שליח  דער 
ר"י]  [לבנו  בנעט  מהר"ם  (’תולדות  דאווענען 

עמ' 16).

אסאך פון די גדולי ישראל האבן 
זיך אזוי געפירט 

דער ’יסוד ושורש העבודה (שער האשמורת 
איז  השחר...  ברכות  שרייבט: ”די  י)  פרק 
גוט זיי צו זאגן אין שוהל צוזאמען מיט 
אז  כדי  דאווענען,  וואס  אנדערע  די 
אויף  אמן  ענטפערן  זאלן  אנדערע  די 
גרויס  זייער  איז  עס  ווייל  ברכות,  זיינע 
אנדערע  ווען  ברכה  א  פון  מעלה  די 

ענטפערן אויף דעם אמן"
אויף רבי חיים פאלאג'י דערציילט מען: 
”עס האט אים קיינמאל נישט געשטערט 
פונקט  קינדער,  די  פון  שטימע  די 
יעדן  רופן  זיי  פלעגט  ער  פארקערט, 
די  אים  פאר  זאגן  זאלן  זיי  אינדערפריה 
ברכות השחר, כדי ער זאל ענטפערן נאך 
זיי ’ברוך הוא וברוך שמו און אמן" (’צואה 

מחיים' הנהגות אות ד).

דער  תאומים,  רבינוביץ  דוד  אליהו  רבי 
’האדר"ת', האט אויף זיך דערציילט:

איך  האב  יארן  יונגע  מיינע  פון  ”נאך 
אמן,  ענטפערן  צו  געגעבן  אכטונג  זייער 
א  מיט  לויף  איך  און  ליב  האב  איך  און 
ספעציעלע ליבשאפט צו די מצוה, אזוי 
אייגענע  מיין  כמעט  איז  עס  אז  ווייט 
צו  איינגעוואוינט  זיך  האב  איך  נאטור, 
פון  השחר  ברכות  די  טאג  יעדן  הערן 
עטליכע מענטשן, און פון מיר זאלן זיך 
פון  מצוה  די  האבן  ליב  אפלערנען  אלע 
האט  אנהויב  אין  וואס  אמן...  ענטפערן 
מען אין דעם גרינגגעשעצט, און מ'האט 
נישט געהאלטן טייער די מצוה, איז דען 
איבער  זאגן  חז"ל  די  וואס  גענוג  נישט 
זיך  קען  יעדער  און  גרויסקייט?!  איר 
איינקויפן עולם הבא אויף א גרינגן וועג, 
מקיים זיין די מצוה אין די הונדערטער'ס, 

אן קיין פלאג" (’נפש דוד' אות כג).


