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יעדער איז אין בחי' פון 'בראשית'
ְלִמְׁשְּפחָֹתם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  רֹאׁש  ֶאת  "ְׂשאּו 

ְלֵבית ֲאבָֹתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּגָתם" (א ב)
ֶאת  "ְׂשאּו  שרייבן  צו  גענוג  געווען  וואלט  לכאורה, 
דער  אן  כאפט  פארוואס  ִיְׂשָרֵאל",  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל 

פסוק: "ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש..."?
טייטש רבי שלמה יהודה טאבאק פון סיגעט:

איד  יעדער  אז  באטאנען  תורה  די  וויל  דעם  מיט 
ער  איז  דעם  אויף  וואס  ציל  ספעציעלע  א  האט 
געשיקט געווארן אויף דער וועלט, און פריער פון 
דער  אויף  געווארן  געשיקט  נישט  קיינער  איז  אים 
שליחות. דעריבער זאגט די תורה: "ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש 
ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", דיך צו לערנען אז יעדער איד 
איז אין א בחי' פון א 'ראש' אויף דער תפקיד וואס 
אויף דעם איז ער באשאפן געווארן, און וועגן זייער 

ליבשאפט זענען זיי געציילט געווארן.
די  פון  סדר  די  טייטשן  אויך  מען  קען  דעם  מיט 
שבחים ביי 'מודים דרבנן': "יוצרנו יוצר בראשית"; 
מען  וואלט  בריאה  די  פון  סדר  די  לויט  לכאורה 
בראשית  "יוצר  סדר:  דעם  טוישן  געדארפט 
מיר  ווילן  דעם  מיט  אז  זאגן  מ'קען  נאר  יוצרנו"? 
אז  מעלה  פריערדערמאנטן  דעם  ארויסברענגען 
 – בראשית"  "יוצר  פון  בחי'  א  אין  איז  איד  יעדער 
א  געווארן  באשאפן  נישט  איז  בעפאר  קיינמאל 

מענטש אזוי ווי ער איז.
'ערך ש"י'

מקיים זיין 'ואהבת' מיטן ציילן די ברכות
ְלִמְׁשְּפחָֹתם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  רֹאׁש  ֶאת  "ְׂשאּו 

ְלֵבית ֲאבָֹתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּגָתם" (א ב)
פונעם לשון הרמב"ם (תפילה ז טז) איבער די תקנה פון 
'מאה ברכות' וואס שרייבט: "ומונה כל הברכות עד 
שישלים מאה ברכות", האט דער גרי"ז מבריסק זיך 
ספעציעלע  א  פארהאן  איז  עס  אז  אויפגעדרינגען, 
די  ציילן  צו  תקנה  די  זיין  מקיים  בשעת'ן  מעלה 

ברכות ביזן אנקומען צו די סומע פון מאה ברכות.
פריערדיגן  דער  אין  רש"י  פון  ווערטער  די  מיט 
שעה",  כל  אותם  מונה  לפניו  חיבתן  "מתוך  פסוק: 
דער  ערקלערט  אויך  זילברשטיין  יצחק  רבי  האט 
פון  ציווי  די  ווי  אזוי  ברכות:  די  ציילן  פון  טעם 
הקדוש ברוך הוא פאר משה ער זאל ציילן די 

אידן איז געקומען צוליב די געוואלדיגע ליבשאפט 
ברכות  די  ציילן  אויך  אזוי  זיי,  צו  האט  ער  וואס 
וואס קומען ארויס פון אונזער מויל איז ארויסווייזן 

אונזער ליבשאפט צו הקדוש ברוך הוא. 
'תשובות והנהגות' ח"ב סי' קכט; 'חשוקי חמד' יומא נה א

דער בעסטע תפילה – נעבן די ארון
"ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲחנּו" (ב ב)
דעם  רש"י  ברענגט  פסוק  אויפן  פירוש  זיין  אין 
מדרש אויף דער פסוק (במ"ר ב ט): "כשהלך להחריב 
את יריחו, אמר להם יהושע: 'עתידים אתם לעשות 
שם את השבת, אל תרחקו מן הארון יותר מן אלפים 
אמה לכל רוח, למה? שתהיו רשאין לבוא להתפלל 

לפני הארון בשבת'".
פארוואס האט יהושע מקפיד געווען זיי זאלן דווקא 

זיך  וועלן  זיי  אויב  אויך  ארון,  די  נעבן  דאווענען 
דערווייטערן פון די ארון וועלן זיי קענען דאווענען 

מיט א מנין אין יעדע פלאץ וואו זיי וועלן זיין?
פון  שפירא  אלעזר  חיים  רבי  האדמו"ר  ערקלערט 

מונקאטש:
מ'זאל  געבעטן  האט  יהושע  וואס  שבת  יענע  אין 
זיך געפונען נאנט צו די ארון זענען צוזאמגעפאלן 
ה).  א  שבת  (ירושלמי  יריחו  שטאט  די  פון  מויער  די 
געווארן  געטון  נישט  איז  דאס  אז  זיך  פארשטייט 
געדארפט  האט  ער  נאר  כוחות,  גשמיות'דיגע  מיט 
שרייבט  'כלבו'  דער  ווי  אזוי  דעם,  אויף  דאווענען 
עלינו  פון  תפילה  די  מתקן  האט  יהושע  אז  טז)  (סי' 
לשבח ווען ער האט איינגענומען די שטאט יריחו. 
דעריבער האט יהושע געוואלט אז יענע שבת זאל 
קענען  זיך  מ'זאל  כדי  משכן,  די  ארום  רועהן  מען 
צוזאמנעמען נעבן די ארון און בעטן אז די שטאט 
זאל איבערגעגעבן ווערן אין זייערע הענט. און אזוי 
דאס  א.  מעלות:  דריי  תפילה  די  צו  צוקומען  וועט 
עם,  ברוב  'צורה' –  איר  ב.  ה',  ארון  פארן  'פלאץ' – 
וואס  צייט  א  איז  וואס  שבת,  אין   – 'צייט'  איר  ג. 
ווערט  תפילה  די  און  תפילה  אויף  באשטימט  איז 
דעמאלטס מער אנגענומען, אזוי ווי עס איז מרומז 
אין די ראשי תיבות פון שבת: 'שגורה תפילתי בפי'.
'חמשה מאמרות'

אין זכות פון 'נדגול' – 'ימלא ה' כל משאלותיך'
"ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲחנּו" (ב ב)
זאגט דער 'ישמח משה':

ארום  גערוהט  שבטים  די  האבן  מדבר  אין  ווי  אזוי 
זיך  שטעלן  מיר  וואו  אונז;  אויך  אזוי  משכן,  די 
קערפער  אונזער  אז  זען  מיר  דארפן  דאווענען, 
המקדש  מקום  דעם  אקעגן  זיין  זאל  הארץ  און 
(ברכות ל א), און אין דעם שכר וועט אונזער תפילה 
מרמז  המלך  דוד  האט  דאס  ווערן.  אנגענומען 
נדגול"  אלקינו  "ובשם  ו):  כ  (תהילים  זאגנדיג  געווען 
– ווען מיר דערמאנען 'שם אלוקינו' ביים דאווענען, 
'נדגול' – וועלן מיר אוועקשטעלן אונזער הארץ און 
קערפער אקעגן דעם בית המקדש, אזוי ווי עס איז 
דעם  גערינגלט  ארום  האבן  דגלים  די  ווען  געווען 
אז  פארזיכערט  מיר  זענען  דעמאלטס  און  משכן, 

"ימלא ה' כל משאלותיך". 
'תפלה למשה' תהלים כ ז 

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

פע ם
'מילוי ידים' אויף 'אמן'

"ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ַהְּמֻׁשִחים ֲאֶׁשר ִמֵּלא 
ָיָדם ְלַכֵהן" (ג ג)

רבי יעקב לייב בענדזאמין זאגט: 
די  'אמן'.  תיבות  סופי  איז   – ְלַכֵהן"  ָיָדם  "ִמֵּלא 
אזוי  חינוך,  איז  ידם'  'מלא  לשון  דער  פון  באדייט 
ווי רש"י זאגט (שמות כח מא): "כל מלוי ידים – לשון 
מחנך  פון  חוב  דער  אויף  רמז  א  איז  דא  חינוך". 
זיין די קינדער צו ענטפערן אמן אויף יעדע ברכה. 
אזוי ווי דער רמ"א פסק'נט (או"ח קכד ז): "וילמד בניו 
אמן,  עונה  מיד שהתינוק  כי  אמן,  הקטנים שיענו 

יש לו חלק לעולם הבא".
ווערט  חיים'  'שפע  בעל  רבי'ן  צאנזער  אויפן 
דערציילט אז ער האט זיך געפירט צו טיילן שבת 
זאגן  פלעגן  זיי  קינדער.  קליינע  די  פאר  פרוכט 
נאך  ג עענטפערט  האט  ער  און  ברכה  די  הויעך 
ספעציעלע  א  אים  ביי  געווען  איז  דאס  'אמן'.  זיי 
עבודת קודש, און אויך ווען ער איז געליגן אין בעט 
צוליב זיינע יסורים, האט ער נישט מוותר געווען 
שוואכקייט  גרויסע  זיין  טראץ  מנהג.  דער  אויף 
האט ער אין לויף פון א לאנגע צייט געענטפערט 
אמן נאך די ברכות וואס די קינדער האבן געזאגט 

אויף זיינע פרוכט.
'חלק יעקב'; 'דרכי הלכה' [להגר"ח שמערלער] הל' ברכות הנהנין סי' כה

פאר צוואנציג יאר, יו"ט שבועות ביינאכט אין יאר תשס"א, 
איז נפטר געווארן הרה"ג רבי משה הורוויץ וואס איז געווען 
פון די חשובע יונגעלייט אין כולל חזון איש. נאך זיין פטירה 
האט ער זיך באוויזן אין חלום צו זיין חברותא, און האט אים 
געזאגט: "מ'דארף מקפיד זיין צו ענטפערן אמן, ווייל אין 
הימל איז מען אויפגערעגט אז מען ענטפערט נישט קיין 

אמן" ('נוטרי אמן' ח"ב עמ' שכ) 
"ֵאין ָּגדֹול ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנין" (דב"ר ז א). 
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ראשון  כלי  א  פון  געווארן  געהערט  איז  ערציילונג  די  אט 
שליט"א  ר.  יעקב  רבי  הרה"ח  אליין  המעשה  בעל  פונעם 
א מלמד דרדקי אין עיר הקודש ירושלים שוין צענדליגער 
יארן, און קען ערוועקן די הערצער איבער די געוואלדיגע 
כח התפילה וואס קומט פון טיפן הארץ, א כח וואס אמאל 
זעט זיך עס אן נאר צענדליגער יארן שפעטער, אבער עס 

קומט קיינמאל נישט ליידיג צוריק.
יעקב  רבי  וואס  מאל  ערשטע  דאס  געווען  נישט  איז  דאס 
זיך  האט  שכינה  די  וואו  פלאץ  דער  אין  באזוכט  האט 
כותל  די  ביי  דארט,  פון  גערירט  אוועק  נישט  קיינמאל 
צו  געווען  זוכה  ער  האט  יאר  די  פון  לויף  אין  המערבי, 
יאר  יעדעס  אבער  מאל,  ווייניג  נישט  פלאץ  די  צו  קומען 
פון דאסניי, ביי די ספעציעלע באזוך ווערט ער ספעציעל 

איבערגענומען.
טעם  טעמו  שלא  תשב"ר  פאר  דרדקי  מלמד  א  זייענדיג 
דאסניי  פון  איבערגענומען  מאל  יעדעס  ער  ווערט  חטא, 
ווען ער זעט די התרגשות אויף די פנים'ער פון זיינע יונגע 
חמשה  פון  סיום  די  צו  בעפארברייטונג  אין  תלמידים 

חומשי תורה.
יעדעס יאר פון ניי, א טאג בעפאר די פראכטפולע מעמד 
פון די סיום, ווען די התרגשות פון די קינדער שטייגט און 
וואקסט, גייט נישט רבי יעקב אהיים נאכן ענדיגן לערנען. 
ער פירט זיינע געפילן וואס שטורעמען אין אים גראד צו 
גייען  תפילות  די  וואו  טויער  די  צו  פלאץ,  פאסיגסטע  די 

ארויף.
ער האט זיך איינגעפירט אזא מנהג, נאך אין די יארן זייענדיג 
א יונגער מלמד, פאר צענדליגער יארן, זיך אויפהאלטן א 
סמוך  סיום  גרויסארטיגע  די  בעפאר  נאכט  א  צייט  שטיק 
ונראה צו שריד בית מקדשנו, דארט קען ער באפרייען די 
געפילן פון לויב און תפילה וואס נעמען אים ארום; לויבן 
אויף די געוואלדיגע זכות וואס ער האט זוכה געווען, אז ער 
שבכתב  תורה  גאנצע  די  אויסלערנען  געווען  מצליח  האט 
פאר זיינע תלמידים. און א בקשה אויפן עתיד, השי"ת זאל 
העלפן אז די ליכטיגקייט און די שמחת התורה וואס שיינט 
אויף די יונגע הערצער, זאל ווייטער באלייכטן זייער וועג 
ערליכע  חשובע  אויסוואקסן  וועלן  זיי  ביז  שטענדיג  אויף 

אידן.
הייליגן  דעם  אנגעהאלטן  יעקב  רבי  האט  יארן  צענדלגער 
ספעציעלע  א  אפגעווארט  אים  האט  מאל  דאס  מנהג. 
ער  איז  דאווענען  ענדיגן  נאכן  באלד  איבערראשונג. 
געגאנגען אין א ווינקל וועלנדיג זיך אראפזעצן און אפרועהן 
אביסל. ער איז צוגעגאנגען צו די ספרים שאנק ווען מיט 
און  ספרים,  די  פון  ליסטע  די  אריבער  ער  איז  אויגן  זיינע 
פלוצלינג איז דארט אריבער א הויכער בחור וואס א קליין 
קאפעל'ע איז אים געליגן אויף זיינע ריזיגע האר, ער האט 
אים אריינגעקוקט אין די אויגן און פלוצלינג האט ער זיך 
גענומען שרייען: "אוי, רבי! איך גלייב נישט!", ווען נאכדעם 

האט ער אויסגעבראכן אין א געוויין אן א אויפהער.
עס האט גענומען פאר רבי יעקב ווייניגער פון איין מינוט 
כדי זיך דערמאנען פון נחמן... זיין תלמיד אין זיינע ערשטע 
א  זייער  פון  געקומען  איז  נחמן  דער  מחנך.  אלס  יארן 
שווערע שטוב, און ליידער אין זייער א יונגן עלטער זענען 

פארהוילן געווארן זיינע פוס טריט.
געווארן  דערשראקן  יעקב  רבי  איז  מינוט  ערשטע  די  אין 
זיין  דערציילט  האט  וואס  אויסזען  אזא  אין  צוטרעפן  אים 
באלד  זיך  האט  ער  אבער  צושטאנד,  נידריגן  רוחניות'דיגן 
בחור  דער  אז  פארשטאנען  האט  ער  געכאפט.  צוריק 
אים  האט  און  געפילן  שטורעמישע  אין  יעצט  זיך  געפונט 
אנגעטראגן ארויסגיין צוזאמען מיט אים שעפן אינאיינעם 
לעבנ'ס  זיין  דערציילן  און  לופט  ירושלים'ער  פרישע 

געשיכטע.
די צוויי זענען ארויס פון די געגנט פון די כותל, און נחמן 

האט אנגעהויבן צו דערציילן זיין געשיכטע:
האב  איך  וואס  תקופה  די  זיכער  געדענקט  רבי  "דער 
א  נאך  געקומען  איז  דאס  תורה.  תלמוד  די  פארלאזט 
לאנגע תקופה וואס די מלמדים האבן נישט געשעפט פון 
מיר קיין נחת, אין האב נישט געהאט א פאמיליע וואס זאל 
גאס  די  צו  וועג  די  און  אונטערהאלטן,  און  שטארקן  מיך 
טאג  היינטיגן  ביזן  דעמאלטס  פון  קורץ.  זייער  געווען  איז 
לויף  אין  מיר.  אין  אינטערעסירט  נישט  קיינער  זיך  האט 
גאסן  די  אין  געדרייט  זיך  איך  האט  תקופה  לאנגע  א  פון 
נעמען  זיך  אפגעמאכט  האב  איך  ביז  הונט,  עלנדע  א  ווי 

אין די הענט.
איך האב אנגעהויבן צו ארבעטן יעדע סארט ארבעט וואס 
איז מיר אונטערגעקומען, און נאך א שטיק צייט האב איך 
זיך אריינגעלייגט אין איבערבויען הייזער. אין לויף פון די 
יארן האט מיר געשיינט די הצלחה, איך האב באקומען א 
טאג  צו  היינט  און  פאכמאן,  פארלעסליכער  א  פון  נאמען 

האב איך אונטער מיר אסאך צענדליגער ארבייטער.
איך האב אלעס, אבער איך האב נישט גארנישט. איך בין 
איבערגעבליבן עלנד, אן רבי'ס, אן חברים, אן משפחה, און 
דאס ארגסטע פון אלעס – מיין קשר מיט הקדוש ברוך הוא 
דאוון,  איך  וואס  קוים  געווארן.  אפגעשוואכט  ליידער  איז 
און כמעט וואס איך עפן נישט קיין ספר. אין לויף פון די 
ליידיגקייט  א  מיט  יארן  מיינע  אפגעלעבט  איך  האב  יארן 
אבער  טויש,  די  אנגעקומען  איז  עס  ביז  פוסטקייט  און 

פלוצלינג.
אן  טעג  ליידיגע  געהאט  איך  האב  פסח  ערב  לעצטן  דעם 
מאכן  צו  אויסנוצן  זיי  באשלאסן  האב  איך  און  ארבעט, 

ארדענונג אין מיין הויז. אינמיטן האב איך זיך אנגעשטויסן 
אין א פארמאכטע פושקע פון קארטאן, ווען איך האב עס 
אסאך  ליגן  דארט  עס  אז  אנטפלעקט  איך  האב  געעפנט 
האב  איך  יארן,  קינדערישע  מיינע  פון  קאסעטע'ס  אלטע 
אנגעהויבן אריבער אויף די קאסעטע'ס; אויף איינע פון זיי 
איז געווען א קלעב [=סטיקער] וואס האט דערציילט אויף 
סיון   – תורה  חומשי  חמשה  סיום  "מסיבת  אינהאלט:  איר 
יענע  פון  אנדענק-קאסעטע  א  געווען  איז  דאס  תשס"ב". 
איבערגעבליבן  איז  איינדרוק  איר  וואס  מסיבה  געלונגענע 

אין מיר ביזן היינטיגן טאג.
הערנדיג  און  קאסעטע,  די  אויסהערן  באשלאסן  האב  איך 
געשטיגן.  געפילן  מיינע  זענען  מסיבה  די  פון  געזאנגען  די 
מיטאמאל בין איך צוריק צו יענע טעג ווען איך בין געווען 
התרגשות  מיין  קינד.  עמפינדליך  און  תמימות'דיגער  א 
דער   – דו  ווען  שטאפלען  הויכע  די  צו  דערגרייכט  האט 
רבי – האסט אנגעהויבן רעדן מיט די יונגע קינדער אויף די 
טייערקייט פון לימוד התורה און אויף די זכות וואס מיר, 
זיסע קינדער, האבן ווען מיר זענען זוכה מסיים זיין די אלע 

פינעף חומשים.
דיין  פון  ארויסגעקמען  זענען  וואס  ווערטער  ווארימע  די 
וואס  געפיל  שלעכטע  די  צוריסן  מיטאמאל  האבן  מויל 
ווען  יארן.  אזויפיל  פון  לויף  אין  ארומגענומען  מיך  האט 
זיך  איך  האב  דרייען,  געענדיגט  זיך  האט  קאסעטע  די 
געטראפן דערטראנקען אין א טייך פון טרערן, וויינענדיג 

אן א אויפהער.
ווען מיינע שטורעמישע געפילן האבן זיך אביסל בארואיגט 
האב איך געקוקט אויף די קאסעטע, די ווארט 'סיום' האט 
שטיינערדיגע  מיין  אויגן.  מיינע  אקעגן  געשטראלט  ווי 
האט  מיר  אין  שטימע  א  און  געווארן,  ווייעך  איז  הארץ 
ווי  מינוט.  הייליגע  די  אויסנוצן  זאל  איך  מיר  צו  גערופן 
א  צו  וועג  מיין  געמאכט  איך  האב  טונקל  אין  בלינדער  א 
שאפע  פון  ארויסגענומען  האב  איך  שול,  דערנבענדיגע 
געווען  איז  דאס  געזען,  האב  איך  וואס  גמרא  ערשטע  די 
'מסכת ביצה' מיט טייטש, איך האב אנגעהויבן לערנען  א 

מיט א ציל צו ענדיגן.
דאס לערנען איז מיר אנגעקומען זייער שווער, צענדליגער 
אז  געמיינט  און  געווארן  צובראכן  שיער  איך  בין  מאל 
ווערטער  ווארעמע  די  אבער  ווייטער,  גיין  נישט  קען  איך 
מיינע  אין  געקלינגען  צייט  גאנצע  א  האבן  רבי  דער  פון 
ווייטער  זאל  איך  כח  דעם  געגעבן  מיר  האבן  און  אויערן 
קענען פארזעצן. אזוי האב איך זיך געראנגלט אין לויף פון 
איך  האב  כוחות  איבערמענטשליכע  מיט  יאר,  האלבע  א 
א עמוד ביז איך האב  א עמוד און נאך  אריינגעכאכט נאך 

זוכה געווען ענדיגן די מסכתא.
איך האב געוואלט צוגרייטן א ריזיגע און פראכטיגע סיום 
ווי עס איז פאסיג, אבער איך בין איינער אליין, און איך האב 
סיום,  מיין  פייערן  קענען  צו  וועמען  מיט  געטראפן  נישט 
היינט  בין  איך  ושכינתיה.  הוא  בריך  קודשא  מיט  אויסער 
לייכטע  מיטגענומען  האב  איך  ווען  געקומען  אהער  דא 
צו  ווינקל  דער  אין  דא  אראפגעזעצט  זיך  און  איבערבייס 
מסכת,  די  זיך  ענדיגט  דעם  מיט  וואס  שטיקל  די  לערנען 
צו  ביז  געפלויגן  געדאנקען  מיינע  זענען  לערנען  אינמיטן 
טעג  הייליגע  און  ערליכע  די  צו  יארן,  קינדערישע  מיינע 
ווען איך האב זיך געשפירט וואו דער גליקליכ'סטער קינד 
ענדיגן  געווען  זוכה  האט  וואס  קינד  א  וועלט,  דער  אויף 
דער  ווי  שטימע,  דיין  הער  איך  און  תורה,  חומשי  חמשה 

רבי מוטיגט און דערהייבט...
אט בין איך שוין זוכה ענדיגן, דאס ערשטע מאל אין מיין 

לעבן, א גאנצע מסכת פון תלמוד בבלי...
איך  האב  מח  מיין  אין  ארום  לויפן  געדאנקען  די  ווען 
אויפגעהויבן מיינע אויגן, און פון צווישן די טרערן האב איך 
באמערקט, נישט מער און ווייניגער, דעם באליבטן מלמד, 

רבי יענקל, וואס אין זיין זכות בין איך אנגעקומען ביז דא.
עס האט מיר גענומען עטליכע סקונדעס צו וויסן קלאר אז 
איך פאנטאזיר נישט. יא. דאס איז דער רבי אליין. פון הימל 
מתנה,  מיין  אז  ווייזן  צו  צייכן,  א  געשיקט  מיר  מען  האט 

די סיום מסכת, איז אנגענומען געווארן אין הימל לרצון!
איך קער מיך צוריק צו די תורה, מיט גרויס פרייד".

דער רבי צוזאמען מיט זיין תלמיד זענען צוריק צו די כותל 
המערבי ווען זיי כאפן זיך אן צוזאמען, צו דער פלאץ וואו 
דארט האט זיך אלעס אנגעהויבן, כדי דארט צו פייערן די 
סיום די שווערע לעבנ'ס-מסכתא, און א אנהייב פון א נייע 
אינהאלט-רייכע לעבן, חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת 

שמים.
אין  געווארן  איינגעפלאנצט  זענען  וואס  קערענדליך  די 
הארץ פון דעם קליינעם נחמן, יענע ווארימע און ערליכע 
יענע  אין  תלמידים,  יונגע  זיינע  אויף  רבי  דער  פון  תפילה 
יארן,  אסאך  פון  לויף  אין  ארויסגעשפראצט  האבן  נאכט, 
פונקט  אפגעשניטן,  יעצט  מען  האט  פרוכט  שיינע  די  און 
אין די זעלבע נאכט ווען דער מלמד איז נאכאמאל געקומען 

דאווענען אויף זיינע יעצטיגע יונגע תלמידים.
געזעגנט  זיך  ביידע  זיי  האבן  געפילן  מיט  ארומגענומען 
זיך  האט  זיי  צווישן  קשר  דער  אבער  אנדערן,  פון  איינעם 
טאג.  היינטיגן  ביזן  פארזעצן  טוט  און  אפגעהאקט  נישט 
אסאך מסכתות האט שוין נחמן געענדיגט פון דעמאלטס 
ביזן היינטיגן טאג. ער האט אויך אויפגעשטעלט א ערליכע 
נאך  באלייכט  תפילה  פון  פייער  די  און  שטוב.  אידישע 

ווייטער זיין וועג.
'החינוך והמנחה' גיליון פב

א תפילה אויפן זעלבן פלאץ דער פיוט 'יגדל' (ה): דער פערטער עיקר – קדמות ה'
ער האט ערפינדן אלעס וואס איז דא

אז  אונז  לערנט  עיקר  פערטער  דער 
אלע  פון  פריער  געווען  איז  יתברך  השם 
די  באשאפן  האט  ער  און  באשעפענישן, 
בריאה יש מאין. נישט ווי א 'בשר ודם' וואס 
קען נישט אליינ'ס טון זאכן נאר אויב עס איז 
שוין,  עקזיסטירן  וואס  זאכן  אויף  געבויעט 
אינגאנצן  איז  הקב"ה  וואס  וועלט  דער  איז 
דער  באשאפן  פארן  באשעפעניש.  נייע  א 
אויסער  עקזיסטירט  גארנישט  האט  וועלט 
'פלאץ'  אדער  'צייט'  באגריפן  די  אפילו  ה', 
זענען נישט געווען, און הקב"ה ער איז דער 
"ממציא כל הנמצא" (רמב"ם, פיה"מ סנהדרין 

הקדמה לפרק י, יסודי התורה א א).
מיר  לערנען  אונז  קומט  אמונה  עיקר  דער 
דער  אז  טענה'ען  וואס  די  אז  וויסן  זאלן 
פון  וועלט  דער  באשאפן  האט  באשעפער 
געווען  שוין  זענען  וואס  אביעקטן  געוויסע 
אזוי  טעות,  א  און  פאלטש  איז  פריער  פון 
א  (ב"ר  מדרש  אין  דערציילט  ווערט  עס  ווי 
פאר  גע'טענה'עט  האט  פילאזאף  א  אז  ט) 
רבן גמליאל: "ענקער גא-ט איז א גרויסער 
זאכן  גוטע  געטראפן  האט  ער  צייכענער, 
קענען  צו  צוגעהאלפן  אים  האבן  וואס 
באשאפן דער וועלט: תהו, בהו, חושך, רוח, 
האט  גמליאל  רבן  תהומות".  און  וואסער 
ציטירנדיג  ווערטער  זיינע  אפגעווארפן 
פסוקים וואס דערציילן אז אלע זאכן וואס 
זענען  אויסגערעכנט  האט  פילאזאף  דער 
באשאפן געווארן דורך הקב"ה אליין. אויף 
אור  "יוצר  ז):  מה  (ישעיה  שטייט  חושך 
ובורא חשך", אויף רוח שטייט (עמוס ד יג): 
"יוצר הרים ובורא רוח", און אזוי האט רבן 
פסוקים  ברענגען  צו  פארגעזעצט  גמליאל 
אלע  באשאפן  האט  ה'  אז  ערקלערן  וואס 

זאכן וואס דער פילאזאף האט דערמאנט.
דער  ברענגט  עיקר  דער  פון  מקור  אלס 
לג  (דברים  פסוק  דעם  שם)  (פיה"מ  רמב"ם 
"אלקי  כינוי  די  קדם".  אלקי  "מענה  כז): 
געווען  איז  השי"ת  אז  אונז  לערנט  קדם" 
באשעפענישן  אלע  און  אלעס,  פון  פריער 
יש  א  אים  דורך  געווארן  באשאפן  זענען 
מאין, און אזוי ווי דער 'ספורנו' טייטש אויך 
זולתו  וכל  קדמון  "א-לוה  (שם):  כינוי  דעם 
מחודש מאתו" [=א פריערדיגער גא-ט, און 
אלע נייע זאכן אויסער אים זענען פון אים].

דער באשעפער איז געווען פריער
פון אלע באשעפענישן

משורר  דער  שילדערט  אמונה  עיקר  דער 
אשר  דבר  לכל  "קדמון  ווערטער:  די  מיט 
סימבאלעזירט  'נברא'  לשון  דער  נברא". 
אזאך וואס איז באשאפן געווארן 'יש מאין', 
סימבאלעזירט  'נוָצר'  לשון  דער  דאקעגן 
אזאך וואס איז באשאפן געווארן פון אזאך 
וואס עקזיסטירט פון פריער. דעריבער אין 
השי"ת  אז  אונז  לערנט  וואס  שטיקל  דעם 
האט  וועלט  גאנצער  דער  פון  פריער  איז 
דער משורר דוקא אנגעכאפט: "קדמון לכל 
נוצר'  'אשר  נישט:  און  נברא",  אשר  דבר 
קומענדיגע  די  אין  איז  לשון  דער  ווי  [אזוי 
איז  יתברך  ה'  אז  לערנען  צו  דיך  שטיקל], 
געווען פריער פון אלע 'נבראים' און אוודאי 
פריער פון אלע 'נוָצרים' וואס זייער מדריגה 
'שער  שבסידור  צדק'  ('מגיד  ווייניגער  איז 

הרחמים').
באשעפער  דער  אז  באטאנט  משורר  דער 
נישט   – נברא"  אשר  דבר  לכל  "קדמון  איז 
נאר פריער פון די באשעפענישן וואס ווערן 
בריאה,  די  פון  פסוקים  די  אין  דערמאנט 
וואס  באשעפענישן  די  אויף  אויך  נאר 
די  אין  קלאר  נישט  שטייט  באשאפן  זייער 
(בראשית  שרייבט  רש"י  ווי  אזוי  און  תורה, 
"ְּבֵראִׁשית  א)  א  (שם  פסוק  אין  אז  יד)  א 
ָהָאֶרץ" ווערן  ַמִים ְוֵאת  ַהּׁשָ ֵאת  ֱאִקים  ָּבָרא 
'את  באשעפענישן:  אלע  די  אריינגערעכנט 
'ואת הארץ'  השמים' – לרבות תולדותיהם, 
– לרבות תולדותיה" (שם). כאטש עס זענען 
באשאפן  זייער  וואס  באשעפענישן  דא 
שטייט נישט קלאר, דאך דארפן מיר וויסן 
ה'  דורך  געווארן  באשאפן  איז  אלעס  אז 

יתברך.

'זמן' איז אויך באשאפן געווארן 
ביי די בריאה

אזוי ווי עס איז ערקלערט געווארן, אויך די 
ווען  געווארן  באשאפן  איז  'צייט'  באגריף 

דער וועלט איז באשאפן געווארן. מ'קען עס 
אויך זען פון דעם וואס ווען די תורה האט 
תורה  די  האט  שבת  שמירת  אויף  באפוילן 
געשריבן (שמות כ יא): "כי ששת ימים עשה 
ה'",  עשה  ימים  בששת  "כי  נישט:  און  ה'" 
די  אז  אויסלערנען  אונז  וויל  תורה  די  ווייל 
עצם באגריף 'טעג', 'שבת' און אלע באגריפן 
פון צייט, זענען א טייל פון די בריאה ('פרי 
יסוד  דער  ב).  מאמר  שבת  קדושת  ח"א  צדיק' 
פסוק  ערשטער  דער  אין  מרומז  אויך  איז 
'צייט'  פון  זאך  די   – "בראשית"  תורה:  אין 
קענען  צו  מענטש  דעם  ערמעגליכט  וואס 
און  עתיד  און  עבר  צווישן  צווישנשיידן 
צווישן ראשית און אחרית – "ברא אלוקים" 
פון  נאמען  אין  קנב,  עמ'  קודש'  כתבי  ('ילקוט 

אדמו"ר רבי משה צבי פון סאווראן).
די  אין  'קדמון'  באגריף  די  פון  באדייט  די 
איז  פרט  איין  אז  מיינט  מענטשן  פון  מויל 
פריער פון א צווייטער פרט, אין די ראם פון 
די צייט וואס ליגט אין אונזער באוואוסטזיין 
היינטיגן  ביזן  שטייט  וועלט  דער  ווען  פון 
ברוך  הקדוש  איז  געזאגט  ווי  אבער  טאג. 
און  'צייט',  באגריף  די  פון  פריער  אויך  הוא 
אז  הקב"ה  ביי  אן  רופן  מיר  וואס  דעריבער 
ער איז געווען פריער איז נישט ווי ביי אלע 
אז  זיי  אויף  זאגן  מיר  וואס  באשעפענישן 
נאר  חברים,  זייערע  פון  פריער  זענען  זיי 
ער  ווייל  לראשיתו",  ראשית  ואין  "ראשון 
אומבאגרייפליך,  און  באגרעניצט  נישט  איז 
איז  און  הזמן'  מן  'למעלה  איז  ער  ווייל 
צייט  פון  באגריפן  די  מיט  פארבינדן  נישט 
וואס  מענטשן  די  ביי  באקאנט  זענען  וואס 
ווערט  וואס  הערשאפט  א  אונטער  לעבן 
אנגערופן 'צייט' (סידור היעב"ץ; 'דרך מצותיך' 

[ל'צמח צדק'] האמנת אלוקות יא).
אז  ערקלערט  (משפטים)  לוי'  'קדושת  דער 
אויף  ערקלערונג  א  איז  אמונה,  עיקר  דער 
מענטש  דער  פון  מחשבה  די  וואס  דעם 
האלוקית,  השגה  די  באגרייפן  נישט  קען 
און אזוי שרייבט ער: "די מחשבה קען אים 
נישט באגרייפן, ווייל די מחשבה איז א נייע 
פון  פריער  איז  הוא  ברוך  הקדוש  און  זאך, 
נייע  א  איז  'מחשבה'  זאך  עצם  די  אלעס". 
בריאה וואס איז באשאפן געווארן דורך דעם 
באשעפער, אזוי ווי אלע באשעפענישן. עס 
קען אנטשיידן און פארשטיין זאכן וואס ער 
איז פארבינדן מיט זיי, אבער דורך דעם קען 
די  באשעפער.  דעם  באגרייפן  נישט  מען 
באגרעניצט,  איז  מענטש  דער  פון  מחשבה 
אין  אנגעהאנגען  איז  עס  ווייל  נאר  נישט 
כוחות,  קערפערליכע  באגרעניצטע  זיינע 
באשעפעניש  נייע  א  איז  דאס  ווייל  נאר 

פונקט ווי די איבריגע באשעפענישן.

בטחון אין הקב"ה וואס האט אלעס 
באשאפן יש מאין

דער  זיך  אין  אריין  נעמט  וואס  מענטש  א 
וועט  און  ה'  אויף  פארלאזן  זיך  וועט  יסוד 
געשעה ענישן  אלע  פון  האבן  מורא  נישט 
און פאסירונגען. אויך אויב עס וועט קומען 
אויף אים א צרה וואס נעמט אים ארום פון 
וויאזוי  וועג  קיין  נישט  זעט  און  זייטן  אלע 
געהאלפן צו ווערן, זאל וויסן און געדענקען 
אז דער באשעפער וואס איז געווען פריער 
אלעס  האט  און  בריאה  גאנצע  די  פון 
באשאפן יש מאין, קען אים העלפן און אים 

מאכן טרעפן א וועג צו די ישועה.
ווען  אז  ב)  סח  (ב"ר  חז"ל  זאגן  דעריבער 
וואס  נאך  שבע,  באר  פון  ארויס  איז  יעקב 
זיין  אוועקגענומען  אים  פון  האט  עשו 
איבערגעלאזט  אים  און  פארמעגן  גאנצע 
קאפיטל  געזאגט  ער  האט  גארנישט,  אן 
אן  זיך  הייבט  וואס  תהלים  ספר  פון  קכ"א 
ֵעיַני  א  ֶאּׂשָ ַלַּמֲעלֹות  "ִׁשיר  פסוקים:  די  מיט 
ה'  ֵמִעם  ֶעְזִרי  ֶעְזִרי;  ָיבֹא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֶאל 
עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ". און דער משגיח הגה"צ 
יעקב  ווען  ערקלערט:  לאפיאן  אליהו  רבי 
מיט  איבערגעבליבן  איז  ער  אז  געזען  האט 
ליידיגע הענט, האט ער זיך מתחזק געווען 
געזאגט:  האט  און  הביטחון  מידת  די  מיט 
'ַאִין',  די  צוליב  דווקא   – ֶעְזִרי"  ָיבֹא  "ֵמַאִין 
פארלאז איך זיך אז: "ָיבֹא ֶעְזִרי". ווייל: "ֶעְזִרי 
די  אויך  און   – ָוָאֶרץ"  ָׁשַמִים  עֵֹׂשה  ה'  ֵמִעם 
הימל און ערד זענען באשאפן געווארן 'יש 

מאין' ('לב אליהו' בראשית עמ' ט). 

געדאנקען לויט די סדר
תעתענה אמונים  פון דאווענען

פע דער ה):

געעעדדא
ם  פפפוןן

ַקְדמֹון ְלָכל ָדָּבר ֲאֶשׁר ִנְבָרא אבער די כוונה איז נישט פריער אין די ראם פון צייט וואס 
עקזיסטירט יעצט, אזוי ווי מענטשן זענען געוואוינט צו זאגן, נאר ער איז ִראׁשֹון ְוֵאין 

ֵראִשׁית ְלֵראִשׁיתֹו ווייל אויך 'צייט' איז א בריאה וואס השי"ת האט באשאפן.

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

א תפי
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