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פרשת בראשית

"יְ ִהי אֹור"
יעדער ווייסט וואס האט פאסירט אין די
ערשטע פרשה ,פרשת בראשית – די גרעסטע
נס וואס האט אמאל פאסירט .גרעסער ווי
קריעת ים סוף ,די צען מכות און יציאת
מצרים .עס איז גרעסער ווי די ניסים
וואס וועלן זיין ווען משיח וועט קומען.
ֱֹלקים".
אׁשית ָּב ָרא א ִ
"ּב ֵר ִ
עס איז די נס פון ְ
דער אויבערשטער האט באשאפן די גאנצע
וועלט פון גארנישט! פון גארנישט האט
דער אויבערשטער באשאפן אלעס אויף די
וועלט ,די וואסער די לופט די זאמד און אלע
ביליאנען זאכן וואס מיר זעהן אויף די וועלט
און אויך די אלע אומצאליגע זאכן וואס מיר
קענען נישט זעהן.
עס נעמט גאנץ א לאנגע צייט צו בויען
א הויז .אסאך ארבעטערס און ארבעטס-
געצייג און טרעקטערס און פארשידענע
מאשינען .און אודאי אויב מען בויט א שטאט
פאר טויזענטע מענטשען .קענסטו זיך
פארשטעלן ווי לאנג עס נעמט צו באשאפן
די גאנצע וועלט? מן הסתם דארף מען
מיליאנען מלאכים מיט אלע סארט מאטריאל
און מאשינען.
מיר ווייסן דאך אבער אלע אז נישט אזוי
געשען" .כי הוא אמר ויהי" דער אויבערטער
האט גערעדט און דער וועלט איז באשאפן
געווארן! דאס מיינט אז דער אויבערשטער

האט נישט געארבעט שווער און מען האט
נישט געדארפט קיין טראקטאר אדער קיין
שום אנדערע ווערקצייג ,דער אויבערשטער
האט נאר געזאגט א ווארט און עס איז
געווארן .מיר זעהן טאקע אסאך מאל אין די
ֱֹלקים" דער אויבערשטער
ֹאמר א ִ
פרשה " ַוּי ֶ
האט געזאגט אז די זאך זאל באשאפן ווערן
און אזוי איז טאקע געווען.
ווען מיר קוקן אריין אין די חומש קענען
מיר זעהן וואס זענען געווען די ערשטע
ווערטער וואס דער אויבערשטער האט
געזאגט ווען ער האט באשאפן די וועלט ,עס
מוז זיין זייער וויכטיג אויב עס איז געזאגט
געווארן די ערשטע זאך ביים באשאפן די
וועלט.

וועלט אן לעכטיגקייט ,ווייל מען קען דאך
גארנישט זעהן אן לעכטיקייט.
האסטו אמאל געמאלן א שיינע בילד
און עס געוואלט ווייזן פאר דיין מאמע?
וואלסטו עס איר געוויזן אין א טינקעלע
שטוב? זיכער נישט! דיין גאנצע ארבעט און
פלאג וואלט געווען אומזיסט.
דער אויבערשטער האט נישט געוואלט
אז די הערליכע שיינע וועלט וואס ער האט
באשאפן זאל זיין באהאלטן פון אונז האט
ער באשאפן די לעכטיקייט אז מיר זאלן עס
קענען זעהן און דערפאר האט ער צום ערשט
געזאגט "יהי אור" – עס זאל זיין לעכטיג.
מיר דאנקען דער אויבערשטער יעדן
טאג פאר באשאפן לעכטיגקייט .האסטו
דאס געוואוסט? די לענגסטע ברכה וואס
מיר זאגן יעדן טאג איז די ברכה "יוצר
המאורות" מיר דאנקען דער אויבערשטער
פאר לעכטיגקייט .עס הייבט זיך אן נאך
ישתבח און עס גייט ביז די ברכה פון אהבת
עולם .מיר דאנקן פאר די זון וואס שיינט

בייטאג און די לבנה און שטערנס וואס
לייכטן ביינאכט ווייל עס איז אזוי געשמאק
צו לעבן אין א וועלט וואס איז פיל מיט
ליכטיגקייט .אן דעם וואלטן מיר גארנישט
געקענט טוהן.
עס איז דא אבער מער וואס מיר דארפן
דאנקען .דו ווייסט אז אפילו מיט די שיין
פון די לבנה ביינאכט קען עס זיין זייער
טינקל אין דיין שלאף ציממער .דערפאר
מאכן מיר א ברכה "בורא מאורי האש" יעדע
מוצאי שבת צו דאנקן דער אויבערשטער
אויף אלע סארט ליכטיגקייט ווי למשל
פייער ,ליכט און באלב"ס.
מיר הייבן אן די טאג מיט די ברכה פון
יוצר המאורות און מיר הייבן אן די וואך
מיט די ברכה פון בורא מאורי האש צו ווייזן
אונזער דאנקבארקייט פאר דעם בורא וואס
האט באשאפן לעכטיגקייט אז מיר זאלן
זעהן און זיך פרייען מיט די הערליכע וועלט
וואס ער האט באשאפן פאר אונז!

וואס זענען טאקע געווען די זעהר
וויכטיגע ווערטער? ְ"י ִהי אֹור"  -עס זאל זיין
לעכטיגקייט! לעכטיגקייט ,איז די ערשטע
זאך וואס די תורה שרייבט ארויס אז דער
אויבערטער האט געזאגט עס זאל זיין.
פארמאך דיינע אויגן פאר א מינוט און
פראביר זיך פארצושטעלן ווי אזוי די
וועלט וואלט געווען אן לעכטיגקייט .וואס
זעהסטו? גארנישט! אן ליכטיקייט איז עס
חושך אפילה .עס איז מער טינקל פון דיין
קעלער ווען אלע פענסטערס זענען באדעקט.
עס איז אוממעגליך זיך פארצושטעלן א
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א גוט שבת!

