
פרשת תצוה

בס"ד

עס זאל ברענען ליכט אין שוהל
"ְלַהֲעת ֵנר ָּתִמיד" (כז כ)

דער של"ה הק' שרייבט (בפרשתנו, דרך חיים תוכחת מוסר): 
ליכט  קיין  פעלן  נישט  קיינמאל  ס'זאל  אז  רמז  א  איז  דא  "פון 
אין שוהל. כאטש וואס בעוונותינו הרבים איז די בית המקדש 
חרוב געווארן, פון דעסוועגן איז א מצוה צו צינדן ליכט אין די 
שוהלן וואס ווערן אנגערופן 'מקדש מעט', און עס זאל ברענען 
צופריה און ביינאכט אין די צייט וואס מ'דאוונט, ווייל תפילה 

איז אנשטאט די קרבנות אין בית המקדש (ברכות כו ב)".
ר)  סי'  (ח"א  ראבי"ה  דער  וואס  ברענגען  אראפ  פאסיג  איז  עס 

ברענגט בשם מדרש אגדה:
"אין איין פסוק טרעפן מיר (דה"י א' ח לג): "ְוֵנר הֹוִליד ֶאת ִקיׁש", 
און איינמאל טרעפן מיר (שמואל א' ט א): "ִקיׁש ֶּבן ֲאִביֵאל"; איז 
שווער וויאזוי האט ער געהייסן 'נר' צי 'אביאל'? נאר, אביאל איז 
דעם  אין  און  שוהלן...  די  אין  ליכט  צינדן  צו  געוואוינט  געווען 
זכות האט זיין זוהן שאול זוכה געווען צו קעניגרייך, און וועגן 

ווערט ער אנגערופן 'נר' ".

אפטיילן די ווערטער
"ְוַהּטּור ָהְרִביִעי ַּתְרִׁשיׁש ְוׁשַֹהם ְוָיְׁשֵפה" (כח כ)

אין די פריערדיגע פסוקים זענען ארויס געשריבן די נעמען פון 
די שטיינער פון די חושן, און דארט קומט צו די אות ו' - די אות 
החיבור - נאר ביים לעצטן שטיין, לויט די געווענליכע כללים 
פסוק  די  ביי  פארוואס  שווער  איז  [גראמאטיק],  דקדוק  פון 
האט די תורה געשריבן די אות ו' אויך ביי דעם מיטלסטן שטיין 

'ְוׁשַֹהם'?
ערקלערט דער 'משך חכמה':

אין מסכת ברכות (טו ב) זאגט אן די גמרא, א ווען מ'ליינט ביי 
קריאת שמע צוויי ווערטער נאנט וואס די לעצטע אות אין די 
ערשטע ווארט איז ענליך צו די ערשטע אות פון די ווארט נאך 
דעם, דארף מען מקפיד צו מפסיק זיין צווישן צו די ווערטער 
כדי ס'זאל נישט אויסזעהן ווי א לאנגע ווארט, צ.ב.ש.: 'עלבבך', 

'בכלבבך', ואבדתמהרה' און נאך.
תורה  די  האט  דא  אויך  אז  זאגן  אפשר  מען  קען  דעם  לויט 
כדי  ו',  אות  די  דורך  'שהם'  צו  'תרשיש'  צווישן  אפגעטיילט 

מ'זאל עס נישט ליינען ווי איין שטיין 'ַּתְרִׁשיׁשַֹהם'.

ווען די מחשבה איז 'בתוכו' זענען 
מיר פארזיכערט אז 'לא יקרע'

ְּכִפי  אֵֹרג  ַמֲעֵׂשה  ָסִביב  ְלִפיו  ִיְהֶיה  ָׂשָפה  ְּבתֹוכֹו  רֹאׁשֹו  ִפי  "ְוָהָיה 
ַתְחָרא ִיְהֶיה ּלֹו א ִיָּקֵרַע" (כח לב)

בדרך  פסוק  דעם  געטייטש  האט  באגדאד  פון  חיים  יוסף  רבי 
אזוי  און  דאווענען,  ביים  כוונה  פון  חשיבות  די  איבער  מוסר 

ערקלערט ער:
"והיה פי ראשו בתוכו" – ווען די מחשבה אין קאפ בלייבט אין 
די  אין  זרות,  מחשבות  מיט  פארשלעפט  נישט  ווערט  און  אים 
די  ארויס  זאגן  ליפן  די   – סביב"  לפיו  יהיה  "שפה  וואס  צייט 
ווערטער. איז ער פארזיכערט אז "לא יקרע" – זיין תפילה וועט 

אנגענומען ווערן בשלימות.
'עוד יוסף חי' דרושים

א איבערגעדרייטע קלייד האלט אפ דאס דאווענען
ְוָהָיה ִפי רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו ...ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ה' (כח 

לב;לה)
ה'תכ"ג)  אדר  י'  (נפ'  וֹוַלאְדִווי  אב"ד  פנחס  רבי  הקדוש  הגאון 

שרייבט:
חז"ל זאגן (ראה שבת קיד א וב'תבואות שור' שם, ולהלכה 
ב'משנה ברורה' ב ד) אז דער וואס איז אנגעטוהן מיט א 

איבערגעדרייטן בגד [=ווען די פאדעם פון נייען איז אינדרויסן] 
ווערט נישט אנגענומען זיין תפילה.

פי  "והיה  פסוק:  די  אין  דעם  אויף  רמז  א  טרעפן  קענען  מיר 
ראשו בתוכו", ווען די ענדע פון די קלייד איז איינגעבויגן אויף 
דאס  ארויס  נישט  זיך  זעהט  עס  אז  געווענליך,  ווי  אינעווייניג 
קולו  "ונשמע  אז  פארזיכערט  ער  איז  צוגענייט,  מ'האט  וואס 

בבואו אל הקודש" – אז זיין תפילה וועט אנגענומען ווערן.
'ברית שלום'

די צוויי פסוקים וואס מ'דארף געדענקען יעדן טאג
"ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְׁשַנִים ַלּיֹום ָּתִמיד" (כט לח)

דער גאון רבי יעקב מליסא זי"ע זאגט:
דער חלק אורח חיים פון 'שלחן ערוך' הייבט זיך אן מיט דער 
פסוק אין תהלים (טז ח) "שויתי ה' לנגדי תמיד", און ענדיגט זיך 
מיט דער פסוק אין משלי (טו טו): "וטוב לב משתה תמיד", און 
אויף דעם איז דער פסוק דא מרמז: "שנים ליום עולה תמיד", 
אז א ערליכער מענטש איז מחוייב צו זיך פירן שטענדיג מיט 
אזוי  און  שמחה,  און  שמים  יראת   - צוזאמען  בחינות  צוויי  די 
איז ער פארזיכערט אז ער וועט באמת קענען טוהן דעם רצון 

פון השי"ת.
מ'קען אפשר צולייגן אויף זיינע ווערטער נאך א רמז:

אז  מעטש  א  פאר  דערמאנט  תמיד"  ליום  "שנים  פסוק  דער 

שטענדיג מוז אים זיין פאר די אויגן די צוויי פסוקים וואו דארט 
און  (שם),  תמיד"  לנגדי  ה'  "שויתי  'תמיד':  דערמאנט  ווערט 

"וחטאתי נגדי תמיד" (תהלים נא ה).
'פרדס יוסף'

די שייכות פון צווישן די קרבן תמיד צו קריאת שמע

ֵּבין  ַּתֲעֶׂשה  ַהֵּׁשִני  ַהֶּכֶבׂש  ְוֵאת  ַבּבֶֹקר  ַּתֲעֶׂשה  ָהֶאָחד  ַהֶּכֶבׂש  "ֶאת 
ָהַעְרָּבִים" (כט לט)

צייטן  פריערדיגע  די  אין  אידן:  די  צו  זאגט  אויבישטער  "דער 
האבן ענק מקריב געווען פאר מיר צוויי מאל א טאג... נאך דעם 
חורבן בית המקדש בעהט איך שוין נישט פון ענק קיין קרבנות, 
ישראל'  'שמע  זאגן  מ'זאל   – איך  בעהט  דעם  אנשטאט  נאר 
אינדערפריה, און 'שמע ישראל' ביינאכט און עס חשוב ביי מיר 

מער פון אלע קרבנות" (ילק"ש ואתחנן תתלה).

די פארבינדונג פון צווישן די קרבן תמיד צו קריאת שמע, האט 
ערקלערט הרה"ק רבי יואל פון סאטמאר, געבויעט אויף די צוויי 
טעמים וואס חז"ל ברענגען איבער די מצוה פון מקריב זיין דעם 

קרבן תמיד:

דעם ערשטן טעם שטייט אין מדרש רבה (ויקרא כח ח), ווייל די 
אידן האבן זיך צוגעוואוינט אין מצרים צו דינען עבודה זרה און 
מקריב זיין פאר זיי קרבנות, וועגן דעם האט דער אויבישטער 
געהייסן זיי זאלן מקריב זיין פאר אים יעדן טאג צוויי קרבנות, 

כדי אז דורך דעם זאל זיי זיך אפשיידן פון די עבודה זרה.

נאך א טעם ווערט געברענגט אין 'תנא דבי אליהו' (רבה פ"ז): 
"אין די טאג וואס אברהם אבינו האט ארויף געלייגט זיין זוהן 
צוויי  די  אנגערייט  אויבישטער  דער  האט  מזבח,  אויפן  יצחק 
אין  ווייל  נאכמיטאג...  איינס  און  צופריה  איינס  שעפסעלעך, 
מזבח...  אויפן  תמיד  דעם  מקריב  זענען  אידן  די  וואס  צייט  די 

געדענקט דער אויבישטער די עקידה פון יצחק".

דעם  צווישן  קשר  די  פארשטיין  מיר  קענען  טעמים  די  לויט 
ביי  און  תמיד  קרבן  די  ביי  ווייל  שמע,  קריאת  צו  תמיד  קרבן 
די  אין  לייקענען  מיר  אז  ארויס  מיר  ברענגען  שמע  קריאת 
מיט  און  אחד,  ושמו  אחד  ה'  אז  גלייבן  מיר  און  זרה'ס  עבודה 
דעם צוזאמען רופן מיר אויס אויף אונזער הסכמה זיך צו מוסר 
נפש זיין אויף קידוש השם אזוי ווי יצחק אבינו (ב"ח או"ח סי' 

סא, ולהלכה במשנה ברורה שם ג).
'דברי יואל' פר' פנחס

באשטימען א פלאץ אויפן דאווענען

"עַֹלת ָּתִמיד ְלדֹרֵֹתיֶכם ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ִלְפֵני ה' ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם 
ָׁשָּמה" (כט מב)

פון די פסוק קענען מיר זיך לערנען, אז אזוי ווי דער אויבישטער 
גערעדט  ער  האט  דארט  פון  וואו  פלאץ  באשטימטע  א  האט 
מיט אונז, אזוי דארף דער מענטש אויך באשטימען פאר זיך א 
פלאץ וואו דארט וועט ער שטענדיג אויסגיסן זיין הארץ פארן 
מקום  הקובע  ב): "כל  ו  זאגן (ברכות  חז"ל  ווי  אזוי  באשעפער 

לתפילתו – אלקי אברהם בעזרו".

און אזוי ווי עס האט דערציילט דער משגיח הגה"צ רבי יחזקאל 
די  אין  יארן  יונגע  מיינע  פון  געדענק  איך  זצ"ל:  לעווינשטיין 
א  געהאט  האט  ער  אז  ראדין,  אין  חיים'  'חפץ  פונעם  ישיבה 
קביעות'דיגן פלאץ וואו דארט האט ער געדאוונט אויף די אלע 
אלע  פון  טעגליך  טאג  אים  צו  געשיקט  מ'האט  וואס  נעמען 

זייטן פון די וועלט ער זאל דאווענען אויף זיי.
'לתתך עליון

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

פע ם

די 'יהלום' אינעם קרוין
"ְוַהּטּור ַהֵּׁשִני נֶֹפ ַסִּפיר ְוָיֲהם" (כח יח)

'יהלום' איז בגימטריה 'אמן', דאס איז א רמז אויף וואס 
עס  ווען  אז  א)  רעא  (עקב  הקדוש  זוהר  אין  שטייט  עס 
גייט ארויף א ברכה וואס מ'האט געענטפערט דערויף 
אמן, עפענען זיך אלע טויערן אין הימל, און רופן אויס: 
געשיקט  האט  דער  און  דער  וואס  מתנה  די  איז  דאס 

פארן קעניג!
און אזוי ווי ביי די קליידער פונעם כהן גדול האט מען 
אזוי  חושן,  אינעם  'יהלום'  שטיין  דעם  אריינגעלייגט 
טאג  יעדן  אריין  מיר  לייגן  אמן  ענטפערן  דורך  אויך 
צעהנדליגער טויזנטער בריליאנטן אינעם קרוין פונעם 

מלך מלכי המלכים.
'שערי ניסים' ח"א עמ' רפא

חשב האפוד
"ְוִיְרְּכסּו ֶאת ַהחֶֹׁשן ִמַּטְּבעָֹתיו... ִלְהיֹות ַעל ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד" 

(כח כח)

האט  ניקלעשבורג  פון  שמעלקא  ר'  רבי  דער  הרה"ק 
געזאגט:

'חשב  לשון  די  אין  און  'אמן',  בגימטריה  איז  'אפוד' 
מענטש  דער  אז  געווען  מרמז  תורה  די  האט  האפוד' 
דארף אריינלייגן זיין מחשבה אין די ענין פון ענטפערן 

אמן, עס צו ענטפערן מיט כוונה ווי עס דארף צו זיין.
'דברי שמואל' פרשת תצווה

אמן מצילה נפשות
נאך די לעצטע שווערע געשעהנישן וואס האט פאסירט אין אונזער געגנט, מיטן אוועק גיין פון קליינע בעבי'ס זייענדיג אין 

זייערע בעטעלעך, איז פאסיג צו ברענגען וואס דער חיד"א ברענגט אין זיין ספר 'מדבר קדמות' (אות לג) פון א כתי"ק פון הרב 
החסיד מוה"ר אליעזר נחמן פואה ז"ל (פון די גרויסע מקובלים אין איטאליע, א תלמיד חבר פון הרה"ק רמ"ע מפאנו):

ענטפערן די צ' אמנים יעדן טאג, אזוי ווי די תקנה פון חז"ל (ראה תיקו"ז יח דל"ג א) איז א 
וואונדערליכע סגולה אויף א שמירה פון די מזיקים, און אמאל זענען שוין די מזיקים 

געקומען צונעמען די נשמה פון א קינד, און זיי האבן נישט געקענט, ווייל זיין מאמע 
האט געענטפערט יענעם טאג ניינציג מאל 'אמן'*

* זאגן ברכות השחר מיט א חברותא איז א גרינגע וועג וויאזוי צו קענען אנצוקומען צו די 
סומע פון נייניציג אמן'ס און דורך דעם זוכה זיין צו א שמירה בס"ד.

געקומען

* זאג

אויך איך זאג די ברכות השחר מיט א חברותא!
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אין די נאכמיטאג שעה'ן האט די זון ווי געפארט מיט א שיינע רויטע קאליר די 
דעכער פון די הייזער אין די שטאט צפת, ווי זי דערציילט פאר דעם דורכגייער 
וואס קריכט ארויף אויפן בארג, אז נאך אביסל קומט ער שוין אן צו זיין פלאץ.

ארץ  אויף  אויך  געוועלטיגט  האט  אימפעריע  טערקישע  די  וואס  צייט  די  אין 
ישראל, האבן נישט אסאך אידן באשלאסן אפלאזן זייערע הייזער און זייערע 
ארץ  קיין  גיין  ארויף  און  געוואוינט  האבן  זיי  וואו  לענדער  די  אין  פארמעגן 
ישראל. די וועג איז געווען זייער שווער, און דאס לעבן אונטער די שלעכטע 
הערשאפט פון די טערקן האבן נישט צוגעזאגט קיין גן עדן פאר אירע אלטע 

איינוואוינער, און זיכער נישט פאר די נייע ארויף געקומענע.

דאך, די גרויסע ליבשאפט צו די הייליגע לאנד וואס יעדער איד האט ביי זיך 
אין הארץ, האט צוגעברענגט אז כאטש ווייניג מענשטן האבן זיך געשטאקט 
די  וואס  וועג  שווערן  אויפן  געלאזט  ארויס  זיך  און  שוועריקייטן  אלע  איבער 

ענדע – ווער קען עס זעהן פון פאראויס.

אזא איינער איז געווען רבי שמעון, א עלטערער איד פון איינע פון די לענדער, 
וואס האט באשלאסן זיך ארויס לאזן אויפן וועג אין יעדן פרייז. ארום א האלבע 
איז  וועג  פונעם  לויף  אין  סטאנציעס,  מיט  פול  וועג  די  געדויערט  האט  יאר 
אים  האבן  יבשה  די  אין  סיי  און  ים  אין  סיי  שוועריקייטן.  אסאך  אריבער  ער 
אפגעווארט אסאך סכנות נפשות, אבער מיטן אויבערשטנ'ס חסדים האט ער 
זיך געשטארקט איבער אלעס און בעפאר די ימים נוראים האט ער ענדליך זוכה 

געווען צו קישן די ערד פון די הייליגע לאנד.

זיין ערשטע סטאנציע איז געווען אין ירושלים, אויף די וועג קיין ירושלים האט 
ער געריטן אויף בהמות, אזוי האט ער געקענט זיך דערקוויקן מיט די שיינע 
לאנד, ארץ זבת חלב ודבש, זיינע אויגן האבן געשלונגען מיט דארשט וואס ער 

האט געזעהן, א האפענונג פון צעהנדליגע יארן איז געווארן פארווירקליכט.

נאך וואס די ימים טובים זענען אריבער אויף אים אין ירושלים עיר הקודש, ווען 
ער שעפט זיך אן פולע הויפנ'ס מיט רוחניות'יגע אוצרות, האט ער זיך געוואנדן 
צו פארזעצן זיין וועג צו זיין עיקר ציל, צו די שטאט פון די מקובלים וואס איז 

אין גליל העליון, דאס איז דאך די שטאט צפת.

ארום דריי טעג האט געדויערט די שווערע וועג, און איר ענדע האט ער זוכה 
אין  געווען  איז  עס  שטאט.  די  פון  דעכער  די  פון דערווייטנ'ס  זעהן  צו  געווען 
א ווינטערדיגן טאג אבער א הייסע, די גליל ווינט וואס האט געבלאזן אויף די 
בערג האט קוים געקענט אפקילן די היץ וואס האט געהערשט אין די גאסן, די 
שווערע שטויב האט אביסל שווער געמאכט אויפן זעהן, אבער די גאר שיינע 

האריזאנט וואס ער האט געזעהן האט אים בארוהיגט. 

אום  זיך  קוקט  שמעון  ר'  שטאט,  אין  שיירא  די  אריין  שוין  איז  ענדליך 
געסלעך  שמאלע  די  פון  צייט  גאנצע  א  זיך  רוקן  אויגן  זיינע  פארוואונדערט, 
זון,  די  פון  ליכטיגקייט  די  פון  געבליטשקעט  האבן  וואס  הייזער  אלטע  די  צו 
און פלוצלינג באמערקט ער א מאדענע זאך: אויף יעדע דאך זענען געשטאנען 
זייערע  הענט.  זייערע  אין  כלים  ארבעט'ס  מיט  פיאות  און  בערד  מיט  אידן 
קליידער זענען פארשמירט געווען מיט ליים און קאלעך, און זיי זענען שטארק 

אריינגעטוהן אין די ארבעט.

א  אראפ  קומט  דאך  איין  פון  אט  און  וואונדער,  מיט  אזוי  נאך  קוקט  ער  ווען 
איד וואס שמייכלט צו אים, ער דערנענטערט זיך צו אים מיט שנעלע טריט, 

און שטרעקט אים אויס זיין האנט און באגריסט אים מיט א 'ברוכים הבאים'.

'שלום עליכם, א איד – האט ער זיך געוואנדן צום איבערראשנדן גאסט, 'אפשר 
ווילן ענק אריינקומען צו מיר אין הויז און אייך מכבד זיין מיט א ווארעם גלעזל 

טיי?'

האבן  ביידע  זיי  און  איינלאדענונג,  די  אנגענומען  גאסט  דער  האט  'בשמחה!' 
קעסל  דעם  געשטעלט  האט  גאסט-געבער  דער  שטוב.  אין  שפאצירט  אריין 
אויפן פייער, און אינצווישן האט ער זיך געוואנדן צו שמועסן אביסל מיט זיין 

גאסט.

'וואס איז די ארבעט וואס ענק אלע ארבעטן יעצט?' האט דער גאסט געפרעגט 
מיט וואונדער פארן בעל הבית, און יענער האט אים ערקלערט: ווייל די דעכער 
די  פארשטאפן  יאר,  יעדעס  פאררעכטן  זיי  מיר  דארפן  גראד,  אונז  ביי  זענען 
לעכער און רייניגן די רינער'ס, כדי זיך צוגרייטן צו דעם רעגן וואס גייט קומען 

נאך אביסל.

'אבער וואס יאגט אייך שוין עס צו טוהן?' – האט דער גאסט ווייטער געפרעגט, 
'פארוואס פונקט אין אזא הייסער טאג האסטו באשלאסן צו טוהן די שווערע 
ארבעט, פעלן דען אנדערע טעג וואס דעמאלטס וועסטו עס קענען טוהן אן 

צו שוויצן אזוי שטארק?'

ווערן  צו  גאסט  פונעם  רייע  די  געווען  איז  מאל  דאס   – מיר'  'אנטשולדיגט 
איבערראשט, 'פארשטייסט דען נישט? מארגן הייבט מען אן צו בעהטן אויף 
רעגן, אזוי ווי דער מנהג אין ארץ ישראל, ביי די ברכה פון 'ותן טל ומטר לברכה, 
די  פאררעכטן  צו  זיך  מיר  פלאגן  דעם  וועגן  געבליבן,  אונז  איז  טאג  איין  נאר 

דעכער כדי די רעגן זאל נישט אריינקומען אין שטוב.

דער  האט   – רעגן?'  קומען  שוין  וועט  מארגן  אז  פארזיכערט  ענק  האט  'ווער 
גאסט ווייטער געפרעגט, און דער גאסט-געבער האט אים ערקלערט: 'ריכטיג, 
קיינער זאגט נישט צו אז אונזערע תפילות וועט באלד אנגענומען ווערן, אבער 
האט  פנים  וואספארא   – הייזער  אונזערע  היינט  נישט  פאררעכטן  מיר  אויב 
אונזער דאווענען? מיטן מויל בעהטן מיר, אבער אין הארץ ווילן מיר אז די רעגן 
זאל נישט קומען ביז מיר וועלן ענדיגן צו פאררעכטן אונזערע דעכער, אז די 

רעגן זאלן נישט אריינדרינגען דורך די לעכער.

וועגן דעם געבן מיר אלע אכטונג צו פאררעכטן די דעכער ביז ז' מרחשון, אזוי 
וועלן אונזערע תפילות זיין בשלימות אן קיין שום פניות.
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א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

די געבעהט אויף רעגן אין די הייליגע שטאט צפת

א
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ד אין עגן

"די חכמים האבן געזאגט: א מענטש טאר נישט הנאה האבן פון די וועלט אן קיין ברכה פון פריער, און ווער עס האט 
הנאה פון די וועלט אן קיין ברכה איז עס גערעכנט ווי ער האט – מועל געווען [ד.מ. זיך באנוצט מיט א הייליגע זאך 
אן קיין ערלויבעניש]! וואס איז די עצה צו דעם? ...ער זאל גיין צו א חכם און ער זאל אים אויסלערנען הל' ברכות, 

כדי ער זאל נישט צוקומען צו די איסור פון מעילה" (ברכות לה א).

די ווערטער פון חז"ל זענען די יסוד וואס אויף דעם איז אוועק געשטעלט געווארן דאס זאגן די ברכות השחר 
יעדן טאג (טור או"ח סי' מו), ווייל די אלע וואונדערליכע ברכות דערמאנען אונז די פיל חסדים וואס דער אויבישטער 
טוהט מיט אונז יעדע מינוט און מינוט אין אונזער לעבן, און מיט זיי טוהן מיר לויבן דעם אויבערשטן אויף דעם, 

כדי מיר זאלן נישט נכשל ווערן חלילה מיט די איסור פון מעילה אין קדשי שמים.

נאך א טעם אויף צו זאגן די ברכות ברענגט דער טור (שם) אין נאמען פון רב נטרונאי גאון, חז"ל זאגן (במדב"ר יח 
כא) אז דוד המלך ע"ה האט מתקן געווען מ'זאל זאגן יעדן טאג מאה ברכות, און דורך דעם וועט מען געראטעוועט 
ווערן פון די מגיפה וואס איז געווען אין זיין צייט. וועגן דעם האט מען מתקן געווען צו זאגן די ברכות השחר, כדי 

אז דורך דעם וועלן קענען האבן די מאה ברכות יעדן טאג.

יעדע ברכה אין איר צייט
לויט ווי מיר טרעפן אין גמרא (ברכות ס ב), זעהן מיר אז פון אנהויב איז די תקנה געווען צו זאגן יעדע ברכה אין 
די צייט וואס מיר האבן א הנאה פון די טובה אויף וואס די ברכה רעדט, צ.ב.ש.: די ברכה פון "ֲאֶׁשר ָנַתן ַלֶּׂשְכִוי" 
ווען מ'הערט דעם קול פונעם האן, די ברכה פון "ּפֹוֵקַח ִעְוִרים" ווען מ'עפענט די אויגן, און די ברכה פון "ַמְלִּביׁש 

ֲעֻרִּמים" אין די צייט וואס מ'טוהט אן די קליידער.

נאר וויבאלד אין אונזערע צייטן זענען די הענט נישט ריין ווי עס דארף צו זיין, און אויסער דעם זענען פארהאן 
אסאך וואס קענען נישט גוט די נוסח פון די ברכות, וועגן פירן מיר זיך אזוי ווי עס שטייט אין שולחן ערוך (או"ח 

מו ב) צו זאגן די אלע ברכות השחר אין שוהל אויפן סדר.

פארוואס האט מען מתקן געווען זיי צוזאגן אינדערפריה
די טעם פארוואס מ'האט מתקן געווען זיי צו זאגן דווקא אין אנהויב טאג, ערקלערט דער 'ערוך השלחן' (מו ג), 
ווייל די עיקר הנאה פון די אלע זאכן האט דער מענטש אין די שעה'ן וואס עס איז ליכטיג און ער קען דעמאלטס 

גרינגערהייטט ארבעטן.
די ברכה פון הנותן לשכוי בינה

דעם  אויף  לויבן  צו  אויסגעוועלט  מען  האט  השחר  ברכות  די  פון  ברכה  ערשטע  די  אז  נארמאל  זייער  איז  עס 
גרעסטער וואונדערליכער באשעפעניש, וואס דאס איז די שכל, דער יסוד אויף אלע הנאות און גוט'ס וואס עס 

איז פארהאן אויף די וועלט.

אז מיר טראכטן אריין זעהן מיר אז השי"ת האט געגעבן די שכל פאר אלע בעלי חיים פונקט ווי פאר מענטשן, 
אבער אין די צייט וואס די שכל פון א בהמה איז באגרעניצט זי זאל האבן פון דעם א נוצן נאר אויף געוויסע זאכן 
וואס פעלט איר אויס צום לעבן, ווי צו דערגרייכן עסן, און אירע אנדערע וויכטיגע באדערפענישן; האט אבער 
דער מענטש א מעגליכקייט זיך צו באניצן מיט זיין שכל כמעט אן קיין גרעניץ, צו לערנען און פארשטיין, רעדן 

און צוהערן און נאך (שם).

די יסוד פון די ברכה 'הנותן לשכוי' טרעפן מיר אין די ווערטער וואס איוב האט געלויבט דעם אויבערשטן (לח לו): 
"ִמי ָׁשת ַּבֻּטחֹות ָחְכָמה אֹו ִמי ָנַתן ַלֶּׂשְכִוי ִביָנה", אבער די מפרשים קריגן זיך אין זיין טייטש.

לויט א טייל ראשונים, די ווארט 'ֶׂשְכִוי' גייט ארויף אויף די הארץ פון א מענטש וואס דורך זיין פארשטאנד קען 
דער מענטש דערקענען צווישן טאג און נאכט, און חז"ל האבן עס מתקן געווען צו זאגן ווען מ'הערט די קול פון די 
האן, ווייל ער האט אויך א געוויסע פארשטאנד צו קענען דערקענען צווישן טאג און נאכט, אזאך וואס דערקענט 

זיך ווען ער קרייט ווען ער זעהט אז עס ווערט ליכטיג (שיטת הרא"ש, ברכות פ"ט סי' כג).

אבער עס זענען דא ראשונים וואס שרייבן אז ביי די ברכה לויבן מיר אויף די טובה וואס השי"ת האט געטוהן מיט 
אונז מיטן באשאפן א האן וואס אויף אראביש ווערט עס אנגערופן 'ֶׂשְכִוי' (ראה ר"ה כו א), וואס דורך אים קענען 

מיר וויסן ווען עס ווערט טאג – די צייט וואס דער מענטש גייט ארויס צו זיין ארבעט (אבודרהם סדר ברכות השחר).

פארוואס פונקט א האן?
שרייבט דער 'קהלת יצחק' (פר' בא) כאטש וואס אין לויף פונעם לעבן האבן מיר אסאך טובות פון אלע בעלי חיים 
וואס זענען באשאפן געווארן, דאך האט מען מתקן געווען א עקסטערע ברכה אויף די בריאה פונעם האן, ווייל 
ווען ער וואלט אונז נישט אויפגעוועקט, וואלטן מיר נישט געקענט מקיים זיין די מצוות וואס זייער צייט איז 

בייטאג, און א טייל פון זיי זענען באגרעניצט אין צייט, צ.ב.ש. קריאת שמע און תפילה.

דעם  אויף  זיין  זאל  לויב  דער  אז  געווען  פאסיג  וואלט  לכאורה  געפרעגט,  האט  סלאבאדקא'  פון  'אלטער  דער 
געשאנקען,  אונז  האט  אויבישטער  דער  וואס  פארשטאנד  דעם  אויף  באקומען,  האבן  מיר  וואס  מתנה  גרעסטן 
נישט  און  שכל,  פונעם  שטארקייט  די  ארויס  ברענגען  וואס  זאכן  אלע  די  פון  איינס  אויף  פארלייגן  זיך  מ'זאל 
נידריגע  אזא  אויך  אז  פשוט,  אזוי  דאך  איז  וואס  טונקלקייט,  און  ליכטיגקייט  צווישן  דערקענען  קענען  דאס 

באשעפעניש ווי א האן קען דאס. פארוואס האבן די חכמים דאס אויסגעוועלט צו דערמאנען ביי די ברכה?

ווערט  וואס  הגשמים'  'ברכת  די  פון  נוסח  די  אין  באהאלטן  איז  דעם  אויף  ענטפער  די  אזוי:  ער  ערקלערט  נאר 
מיר  לנו", [טייטש:  שהורדת  וטיפה  טיפה  כל  על  לך  אנחנו  ב): "מודים  (נט  ברכות  מס'  אין  גמרא  אין  דערמאנט 
לויבן דיר אויף יעדע טראפ און טראפ וואס דו האסט אונז געגעבן], פון דא קענען מיר לערנען, ריכטיג טאקע אז 
די שכל איז דער שטערקסטע באשעפעניש, זי איז באשאפן געווארן מיט א דערהויבענע חכמה וואס מ'קען עס 
אינגאנצן נישט ערקלערן, אבער ווען מיר לויבן, דארפן מיר געדענקען אז עס איז צוזאם געשטעלט פון אן א צאל 
'טראפן' פון פארשטאנד וואס אויף יעדע איינס פון זיי דארפן מיר עקסטער לויבן. וועגן דעם לויבן מיר אויף די 

פונקט וואס זעהט אויס ווי די מערסטע איינפאך און דאס דערמאנען מיר ביי די ברכה ('להודות ולשבח' עמ' קעז).

אפטיילן צווישן טוב און רע
דער 'שפת אמת' (ראה תרל"א) ברענגט אין נאמען פון זיין גרויסן זיידן דער 'חידושי הרי"ם', אז אין די ברכה דארף 
אפטיילן  קענען  צו  געגעבן  אונז  האט  אויבישטער  דער  וואס  מעגליכקייט  עצם  די  אויף  האבן  אינזין  אויך  מען 
צווישן טוב און רע, ווייל לויט די סדר וואס חז"ל האבן עס מתקן געווען זעהט אויס אז עס איז ווי א כללית'דיגע 
ברכה אלץ א אנהויב צו די קומענדיגע ברכות: 'שלא עשני גוי' און 'שלא עשני עבד', וואס זיי זענען א לויב אויף 
דעם וואס מיר זענען אויסדערוועלט געווארן צו זיין דער אויסדערוועלטער פון די גאנצע באשעפעניש, און נישט 

זיין ווי די אנדערע פעלקער.

און אין ספר 'דברי ירמיהו' (תפילה פ"ז) שרייבט ער אז וועגן די סיבה איז די ברכה 'אשר נתן לשכוי' נאנט צו די ברכה 
פון 'אלוקי נשמה' און צו ברכות התורה, מיר זאלן לערנען אז נאר דורך די הייליגע נשמה וואס מיר האבן און דורך 
די תורה וואס לערנט אונז אויס די ריכטיגע וועג, קענען מיר זוכה צו דערקענען צווישן 'יום' – די סימבאל פון א 

לעכטיגע און א גוטע לעבן, צו 'לילה' – א לעבן פון רשעים וואס דרייען זיך אין פינסטערניש.

געדאנקען לויט די סדר פון דאווענען  געדתעתענה אמונים  ם 
ברכות השחר א'

מע


