
תורה און תפילה זענען פארבינדן איינס מיטן צווייטן
אויף אונזער חוב צו לערנען און זיך פלאגן אויף תורה, לערנען מיר עס ארויס פון די פסוק 
יֶתם אָֹתם", אזוי ווי חז"ל  ְמרּו ַוֲעשִׂ שְׁ ֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי תִּ ֻחּקַֹתי תֵּ אין אונזער פרשה )כו ג( "ִאם בְּ
דרש'נען )ספרא בחוקותי פ"א(: "דאס לערנט אונז אז השי"ת גלוסט אז אידן זאלן זיך פלאגן 
אין תורה". און ווייטער )שם ד( שטעלט אונז די תורה די שכר וואס איז אוועק געלייגט פאר 
ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה  ם  ִעתָּ ֵמיֶכם בְּ י ִגשְׁ די אידן אין די זכות פון זיך פלאגן אויף תורה: "ְוָנַתתִּ

ְריֹו" וכו'. ן פִּ ֶדה ִיתֵּ ְוֵעץ ַהשָּׂ
אויב אזוי, אויב מיר האבן געמיינט ביז יעצט, אז די גאנצע שפע און די ברכה איז אנגעהאנגען 
נאר אין דאווענען, איז אין די פסוקים טוהט אונז די תורה דערציילן אז כדי צו באקומען די 
ברכה, איז נישט גענוג נאר תפילה אליינ'ס, נאר עס פעלט זיך אויך אויס מ'זאל זיך פלאגן 

אויף תורה.
און טאקע אזוי, א ספעציעלע פארבינדונג פון אסאך יארן איז שוין געוועבט צווישן די צוויי 

זוילן פון די וועלט, דאס איז די תורה און תפילה. א וואונדערליכן 
וואס  אזאנ'ס,  נאך  נישטא  איז  וואס  קניפ  שטארקן  און  בונד 
וואס   – ישראל  גדולי  די  ביי  שטארק  גאר  זיך  דערקענט 
זיך  זיי האבן  וואס  וואס אויסער דעם  זיך אויף תורה,  פלאגן 
אויסגעצייכנט מיט זייער פלאגן אויף תורה, האבן אלע געזעהן 
וויפיל כוחות זיי האבן אריינגעלייגט אין די עבודה פון תפילה.
אנגעהאנגנקייט  ספעציעלן  דעם  אויף  און  בונד  דעם  אויף 
ווערט  וואס  דעם  פון  לערנען  מיר  קענען  זאכן,  צוויי  די  פון 
דערציילט אין די גמרא )שבת י א( אויף רבי ירמיה וואס איז 
ס'האט  ווען  תורה,  געלערנט  האט  און  זירא  רבי  פאר  געזיצן 
צייט  די  אנגעקומען  איז  עס  און  צייט,  די  פארשפעטיגט  זיך 
זיך צוגעאיילט צו ענדיגן דאס  ירמיה  צו דאווענען, האט רבי 
געזאגט  זירא  רבי  דאווענען, האט  זאל קענען  ער  אז  לערנען 
אויף אים די פסוק )משלי כח ט(: "מסיר אזנו משמוע תורה, 
גם תפילתו תועבה". געבט דער מהרש"א צו פארשטיין )ח"א, 
ברכות לב ב(, אז פון די פסוק לערנען מיר אז ביטול תורה דאס 

איז וואס האלט אפ די תפילות פון צו ווערן אנגענומען.
האבן  חז"ל  אז  מיר  טרעפן  ב(  ע  )נדה  גמרא  אין  אויך  אזוי 
געזאגט: "וואס זאל א מעטש טוהן אז ער זאל קענען לערנען... 
די  אין  ווען  און  בית המדרש".  אין  זיצן  צו  זאל פארמערן  ער 
אז אסאך  געזעהן  דאך  מען האט   – דעם  אויף  פרעגט  גמרא 
תורה,  צו  געווען  זוכה  נישט  האבן  זיי  און  אזוי  געטוהן  האבן 
האבן זיי אנדערשט געזאגט: "ער זאל בעטן רחמים פון דעם 
וואס די קלוגשאפט איז זיינס". למעשה, ביי די אויספיר פון די 
גמרא בלייבן חז"ל אז עס איז נישטא קיין מחלוקת, נאר אויך 
צו  זוכה  זאלן  מיר  אז  אויס  זיך  פעלט  אויך תפילה  און  תורה 

קלוגשאפט אין די תורה.

די תורה איז ווי א שליסל אז די תפילות זאלן ווערן אנגענומען
וואס מיר קענען פארשטיין פון די ווערטער פון די חז"ל, איז אז דעם ספעציעלן בונד צווישן 
תורה און תפילה ווערט געטייטשט אויף צווי וועגן, ד.מ. צו זאגן: אז דאס לערנען העלפט צו 
צום דאווענען, און דאס דאווענען העלפט צו צום לערנען. ווען מיר קומען צוטרעטן און געבן 
צו פארשטיין די ווערטער, וועלן מיר ערשט געבן צו פארשטיין וואו אזוי העלפט דאס לערנען 

אז די תפילות זאלן ווערן אנגענומען.
און אזוי האבן די חז"ל )תנחומא, אמור טז( געלערנט פון פסוק )מלאכי ג טז(: "אז נדברו 
יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע" - "האט הקב"ה געזאגט, אין זכות פון די תורה וואס 
ענק זענען באשעפטיגט אין איר, האב איך צוגעהערט ענקערע תפילות". אויך פונעם פסוק 
)משלי יג יב( "ועץ חיים תאווה באה" לערנט ארויס די זוהר הקדוש )ח"א רב ב( אז ווער עס 
וויל אז השי"ת זאל אננעמען זיינע תפילות, זאל ער זיך פלאגן אין תורה וואס זי איז א עץ 
החיים, און אין זכות 'תאווה באה', ד.מ. אז השי"ת וועט ערפילן זיינע בקשות און זיין ווילן 

וועט אים קומען. 
צו פארשטיין די ענין וועלן מיר ברענגען דא די ווערטער פון רבינו משה קורדובירו – דער 
רמ"ק זצ"ל )'תפלה למשה', ז יא( וואס געבט צו פארשטיין די ווערטער פון די גמרא )סוטה 
וואס א מענטש האט  א עבירה  אז  ואין עבירה מכבה תורה",  "עבירה מכבה מצוה,  א(  כא 
געטוהן קען חלילה אויסלעשן זיין תפילה וואס ווערט אנגערופן 'מצוה', און צוברענגען אז 
זי זאל נישט ווערן אנגענומען. אבער וויבאלד אז א עבירה קען נישט אויסלעשן די תורה, 
דעם  אין  וואס  תורה,  די  לערנען  דורכ'ן  תפילות  זיינע  פאררעכטן  מענטש  דער  קען 
זכות וועט מען עפענען א טיר אין הימל, וואס אין איר וועג וועלן ארויף גיין זיינע 

תפילות.
דער בעל 'פלא יועץ' אין זיין ספר 'חסד לאברהם' )קיד כו( שרייבט, אז עס 
איז א פשוטע געדאנק אז עס פעלט זיך אויס פאר די תפילה דעם זכות 

פון תורה כדי ס'זאל ווערן אנגענומען: "ווייל ווער עס טוהט פארווייניגערן פון די תורה און 
די מצוות, און ער איז נישט פארנומען מיט יראת שמים אגאנצן טאג, ווען ער וועט זיך שטעלן 
דאווענען, וועט אים זייער שווער זיין צו קענען אינזין האבן, ווייל ער איז ווייט פון השי"ת, 
איז וואו אזוי וועט ער זיך קענען גלייך באהעפטן צו אים ווען ער וויל דאווענען?!" און דער 
'פלא יועץ' לייגט צו: און עס שטייט שוין אין זוהר הקדוש: "ווען א מענטש איז דערווייטערט 
פון די תורה – איז ער דערווייטערט פון השי"ת, און ווער עס איז נאנט צו די תורה – איז נאנט 

צו השי"ת". 
פון  נאמען  אין  התפילה(  עמוד  תמיד,  )מסכת  הקדוש  של"ה  דער  שרייבט  דעם  צו  ענליך 
וואס העלפן אינזין צו האבן ביים דאווענען, און  'דרך חיים', אז עס איז דא עטליכע זאכן 
פארקערט, ווען ער האט זיי נישט, ברענגען זיי צו ער זאל נישט קענען אינזין האבן, אבער 
דאס גרעסטע פון די אלע זאכן איז די תורה! און דער של"ה געבט צו פארשטיין: "זאלסט 
ער  וועט  מצוות,  זיין  מקיים  און  תורה  לערנען  צו  פארמערן  וועט  מעטש  א  ווען  אז  וויסן, 
די  און  אים  פון  מורא  די  און  אים,  צו  נאנט  זיין  און  צו השי"ת  ווערן  דורך דעם באהאפטן 
אהבה צו אים ווען שטארק באפעסטיגט ווערן אין זיין הארץ, און 
דעמאלטס ווען ער וועט זיך שטעלן דאווענען וועט פאר אים 
נישט שווער זיין אינזין צו האבן און זיך בעטן פון השי"ת, נאר 
פארקערט – עס וועט אים זייער גרינג זיין, ווייל גלייך וועט ער 
טרעפן אין זיין מחשבה דעם אויבערשטן, ווייל ער איז גרייט 

צו דעם".
אויך רבי חיים וואלאזשינער זיע"א, אין זיין ספר 'נפש החיים' 
פון  געהויבנקיט  די  וועגן  באריכות  אויס  שמועסט  כו(,  )ד 
לערנען תורה העכער פון תפילה, און ער פירט אויס: "אויך די 
גאנצע ענין פון תפילה איז נישט אנגעהאנגען נאר אין די תורה, 

און אן איר ווערט זי נישט געהערט!".

די תורה דארף צוקומען צו תפילה 
כדי עס זאל זיך האלטן

אזוי ווי די תפילה דארף צוקומען צו די תורה כדי זי זאל ווערן 
די תפילה  צו  צוקומען  אויך  תורה  די  דארף  אזוי  אנגענומען, 
דער  שרייבט  עס  ווי  אזוי  און  האלטן.  זיך  זאל  זאל  עס  אז 
באקאנטע  זיין  אין  שפראך  גאלדענעם  זיין  מיט  איש'  'חזון 
בריוו )קו"א ח"א ב(: "דאס לערנען און דאס דאווענען זענען 
צוגעבינדן איינס מיטן צווייטן; די פלאג פון תורה העלפט צו 
פון דאווענען, און דאס דאווענען העלפט צום  די ליכטיקייט 
לערנען – דאווענען אין א וועג פון א עול דערווייטערט דאס 

לערנען, און לערנען מיט א פוילקייט האלט אפ די תפילה". 
אהרן קאטלער  רבי  גאון  דער  שרייבט  פארשטיין  צו  עס  און 
און  דאווענען  דאס  לעיקוואד:  פון  ישיבה  ראש  דער  זצ"ל, 
זיך  פון  וועג  די  ארויס  ברענגען  ביידע  אלע   – לערנען  דאס 
דערנענטערן צו השי"ת, וועגן דעם, זיך שטארקן אין דאווענען 
חסידים  די  אויף  ב(  לב  )ברכות  געזאגט  האבן  חז"ל  ווי  אזוי  און  לערנען,  צום  צו  העלפט 
געווען אז  זוכה  זיי  צייט, און דורך דעם האבן  וואס פלעגן דאווענען א לאנגע  הראשונים, 
זייער תורה איז געווארן אפגעהיטן. ווייל צו די הצלחה אין תורה פעלט זיך אויס א נאנטקייט 
צום באשעפער, און ווי מער דער מענטש איז נענטער מיט זיין זעהל צום באשעפער, אזוי איז 
שטארק זיין הצלחה אין זיין לערנען, ווייל השי"ת לערנט אויס די תורה פאר די וואס זענען 
נאנט צו אים. וועגן דעם, דער וואס איז זוכה צו דאווענען אזוי ווי עס דארף צו זיין, און מיט 
דעם ווערט ער נענטער צום אויבערשטן, איז ער צוזאמען מיט דעם זוכה צו הצלחה אין זיין 

לערנען.
צו צום  די תורה העלפט  אויך   – רבי אהרן קאטלער  ווייטער  זאגט   – זייט  די אנדערע  פון 
דאווענען, ווייל תפילה ווערט אנגערופן 'הגשה' ד.מ. דערנעטערן, און די לשון 'הגשה' איז נאר 
צווישן צוויי וואס זענען נאנט איינעם צום צווייטן. אויב אזוי, ווער עס וויל זיך דערנענטערן 
צו השי"ת ביים דאווענען, קען צו דעם זוכה זיין נאר נאך וואס ער וועט זיך דערנענטערן צו 

אים מיט די כח פון די תורה. )משנת רבי אהרון ח"א עמ' צח(

דאס דאווענען איז ווי א שליסל צו תורה
אסאך פון די גדולי הדורות זצ"ל, האבן עדות געזאגט אין זייערע ספרים ווי שטארק ס'איז 
געווען אנגעהאנגען זייער הצלחה אין תורה – דורך די תפילה: אזוי ווי, צ.ב.ש. האט עדות 

געזאגט אויף זיך דער גאון הגאונים דער בעל 'אורים ותומים': "און עס איז בדוק ומנוסה, 
אויב א מענטש וועט דאווענען שחרית און קריאת שמע מיט כוונה... וועט ער מצליח זיין 

אין דעם טאג אין תורה, ווייל איין מצוה שלעפט נאך זיך נאך א מצוה. און אזוי אויך 
פארקערט – שרייבט דער 'תומים' – וויי איז צו מיין בראך, ווען איך האב נישט 

אינזין ביים דאווענען אזוי ווי עס דארף צו זיין, אגאנצן טאג ווען איך לערן, 
זענען די הלכות נישט אויסגעהאלטן, און איך וועל מיך אנטוהן צוריסענע 

קליידער. און פארקערט, אויב איך שריי צום אויבירשטן פון טיפעניש 
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

נאר א ברכה וואס ווערט 
געענטפערט מיט א אמן

וואס  איינער  אז  שטייט  ב(  )פו  חולין  מסכת  אין 
זיין חבר, דארף ער אים  פון  נעמט אוועק א ברכה 
להלכה  און  מטבעות,  גאלדענע  צעהן  באצאהלן 
פון  שכר  די  אז  ד(  שפב  )חו"מ  ש"ך  דער  שרייבט 
צעהן גאלדענע מטבעות באקומט נאר איינער וואס 
זיי  און  אנדערע,  אנטקעגן  ברכה  די  געזאגט  האט 
אויב  נישט  און  געענטפערט אמן,  אויף דעם  האבן 

ער האט געזאגט די ברכה צו זיך שטילערהייט.

די  געדענקען  צו  העלפן  וועט  וואס  רמז  שיינע  א 
הלכה, קענען מיר טרעפן אין די פסוק אין אונזער 
י..."  ֶסף ַעל פִּ ב לוֹ ַהּכֵֹהן ֶאת ַהכֶּ פרשה )כז יח(: "ְוִחשַּׁ
- רבינו שבתי הכהן ]דער ש"ך[ רעכנט אויס אז די 
מען  באקומט  מטבעות,  גאלדענע  צעהן  פון  געלט 
אויף  געענטפערט  מ'האט  וואס  ברכה  א  אויף  נאר 
וואס   ,100 באטרעפט   - 'על'  ווארט  ]די  אמן.  איר 
מאה  די  זאגן  צו  פון  תקנה  די  אויף  ווייזט  דאס 
ווארט  די  מיט  )צוזאמען  'פי'  ווארט  די  ברכות, 
אליינ'ס( באטרעפט 91 אזוי ווי 'אמן'[. )קובץ אמת 

ליעקב גליון ב'(

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

דאס דאווענען פונעם 'חקל יצחק' און זיין פלאג אין תורה

פון הארץ מיט א תפילה מיך צו שענקען פארשטאנד... האט ער אויף 
מיר אויך רחמנות מיר ליכטיג צו מאכן די אויגן אין זיין תורה... און דו 
גלייכע  צו דערגרייכן א  וואס העלפט פאר א מענטש  נישט אזאך  האסט 
וועג אין תורה און אנטפלעקן די באהעלטענישן דורך ריכטיגע וועגן, נאר דורך 
דאווענען צו השי"ת מיט טרערן ער זאל אויף דיר רחמנות האבן. )'יערות דבש' 

דרוש ד(
מהרש"ם )'דעת תורה' סי' לג, קו"א ס"ק כג( שרייבט א עדות וואס ער האט  און דער 
געהערט אויף הגה"ק רבי שמעלקא פון ניקלעשבורג זצ"ל, אז איינמאל האט ער געזאגט 
פאר זיינע תלמידים: ענק זאלן וויסן, אז ווער עס האט נישט אינזין ביי די ברכה פון אהבה 
רבה און אתה חונן, וועט נישט קענען מחדש זיין א ריכטיגע חידוש אין תורה אין דעם טאג!".
זיין  ווען ער האט געלערנט מיט  ה'חזון איש' האט מען עדות געזאגט, אז  אויך אויף מרן 
צו פארשטיין  געווען  שווער  איז  זיי  פאר  און   – זצ"ל  רבי מאיר  הגאון   - ברודער  גרויסער 
עפעס א ענין, האבן זיי באלד פארמאכט זייערע ספרים און געדאוונט. און רבי מאיר אליינ'ס 
האט געזאגט אויף זיין ברודער, אז אלע זיינע גרויסע מעלות אין תורה און אין קלוגשאפט 
האט ער דערגרייכט נאר ווייל ער איז געווען געוואוינט צו בעטן אויף דעם פאר השי"ת, און 
אינזין צו האבן ביי די פלעצער וואס איז געאייגנט צו בעטן אויף דעם. )'מאמר מרדכי' ח"א 

מאמר כו(
און טאקע ער אליינס שרייבט אין איינע פון זיינע בריוון די סוד פון מצליח זיין אין תורה: 
צום  שטעלן  זיך  שטענדיג  מענטש  א  זאל  פלייסיגן...  זיך  און  אנשטרענגען  זיך  "נאכן 
באשעפער און בעטן ער זאל אים געבן פארשטאנד צו פארשטיין די תורה, אזוי ווי די אנשי 
כנה"ג האבן אוועק געשטעלט ביי די תפילה פון שמונה עשרה א ברכה אויף פארשטאנד, און 
ביי די תפילה פון אהבה רבה, און ביי קדושא דסדרא, און ביי די תפילה פון 'אלוקי נצור' פון 
נאכן דאווענען, און ביי די נוסח פון 'בריך שמיה', און אין נאך פלעצער..." )פון זיין ברייו וואס 

איז געברענגט אין 'בירור הלכה' ח"ד עמ' קט(

דאווענען אויף צו מצליח זיין אין תורה
איר  צו  אן  קומט  און תפילה,  תורה  צווישן  פארבינדונג  די ספעציעלע  אז  אויס  זעהט  עס 
העכסטע שטאפל ווען א מענטש בעהט אויף זיין הצלחה אין תורה. און אזוי ווי עס שטייט 
אין 'ספר חסידים' )קסא(: "אויב א מענטש וועט בעטן פון השי"ת אזאך וואס איז א לויב צו 
אים, צ.ב.ש. אויף לערנען די תורה, און ער גיסט אויס זיין הארץ צו השי"ת אויף די געבעהט, 

הערט השי"ת אויס זיין געבעהט, כאטש ער האט נישט קיין מעשים טובים!".
דער  דערמאנט  שבועות,  יו"ט  אינעם  זאגן  מיר  וואס  'אקדמות'  די  פון  נוסח  די  אין  אויך 
עּוָתא".  ְוַהְנָיא בָּ ל,  ְמַקבֵּ ֵכן  בְּ ְצלוְֹתהוֹן  ָלעּוָתא -  ְדִיְלאוֹן בְּ ְוָרִגיג,  ְוָחִמיד  פייטן די ענין: "ְצִבי 

ד.מ.: השי"ת האט געוואלט און געגליסט אז די אידן זאלן זיך פלאגן 
ער  און  אידן,  די  פון  תפילות  די  אן  ער  נעמט  דעם  וועגן  תורה,  די  אין 

ערפילט זייערע געבעטן. און דער 'מנחת אלעזר' זי"ע פון מונקאטש האט עס 
געטייטשט מיט די לשון פון חז"ל )מגילה כח ב( "שמעתא בעא צילותא", וואס 

די וועלט טייטשט עס בדרך צחות אז צו די תורה פעלט זיך אויס תפילה. און אויף 
דעם וועג קען מען טייטשן די כוונה פונעם פייטן, וויבאלד השי"ת האט אין זיין וועלט 

נאר די ד' אמות פון הלכה, וועגן דעם וויל ער שטארק אז זיינע קינדער זאלן לערנען די 
תורה, דורך דעם אויב א מענטש בעהט און דאוונט אויף זיין הצלחה אין תורה וועט השי"ת 

גלייך ערפילן זיין געבעהט. )חמשה מאמרות - תורת שבת, במדבר(

לעבן לאנג וועגן לערנען
א וואונדערליכע ערציילונג איז דערציילט אין ספר 'אוצר מרגליות' )ח"ב עמ' תקטו( אויף 
מרנא ה'חתם סופר' זצ"ל, אז ווען ער אמאל געפרעגט געווארן דורך איינע פון זיינע נאנטע, 
פארוואס ער דאוונט אזוי לאנג, דורך דעם קומט אויס – אז איז ער מבטל אסאך צייט פון 
לערנען תורה, און עס איז כמעט אזוי ווי חז"ל זאגן "מסיר אזנו משמוע תורה, גם תפילתו 

תועבה"?
האט דער 'חתם סופר' זיך אנגערופן און געזאגט: רבותי, ס'איז א טעות ביי ענק! איך בין 
פונקט פארקערט, חז"ל האבן דאך  מיין לאנגע דאווענען,  דורך  די תורה  פון  נישט מבטל 
באשטימט )ברכות נד ב( אז ווער עס דאוונט לאנג, וועט מען אים פארלענגערן זיינע יארן, 
קומט אויס, אז נאר דורך וואס איך דאוון לאנג, וועל איך זוכה זיין צו אריכות ימים, וואס אין 

זיי וועל איך ווייטער קענען לערנען די תורה מער און מער.

אמן אין אונזער פרשה
חבר, דארף  זיין  פון  ברכה  א  אוועק  נעמט  וואס  איינער  אז  ב( שטייט  חולין )פו  מסכת  אין 
ד(  שפב  ש"ך )חו"מ  דער  שרייבט  להלכה  מטבעות, און  גאלדענע  צעהן  באצאהלן  אים  ער 
אז די שכר פון צעהן גאלדענע מטבעות באקומט נאר איינער וואס האט געזאגט די ברכה 
אנטקעגן אנדערע, און זיי האבן אויף דעם געענטפערט אמן, און נישט אויב ער האט געזאגט 
די ברכה צו זיך שטילערהייט.א שיינע רמז וואס וועט העלפן צו געדענקען די הלכה, קענען 
י..."  פִּ ַעל  ֶסף  ַהכֶּ ֶאת  ַהּכֵֹהן  לוֹ  ב  "ְוִחשַּׁ יח(:  )כז  פרשה  אונזער  אין  פסוק  די  אין  טרעפן  מיר 
מטבעות,  גאלדענע  צעהן  פון  געלט  די  אז  אויס  רעכנט  ש"ך[  ]דער  הכהן  שבתי  רבינו   -
באקומט מען נאר אויף א ברכה וואס מ'האט געענטפערט אויף איר אמן. ]די ווארט 'על' - 
באטרעפט 100, וואס דאס ווייזט אויף די תקנה פון צו זאגן די מאה ברכות, די ווארט 'פי' 
)צוזאמען מיט די ווארט אליינ'ס( באטרעפט 91 אזוי ווי 'אמן'[. )קובץ אמת ליעקב גליון ב'(
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דאס פלאגעניש אין תורה פון רבי יצחק אייזיק פון 
ספינקא זצ"ל, דער 'חקל יצחק', איז געווען שטארק 
באקאנט אין דעם אידישן וועלט. ער איז געווען ווי 
א קוואל וואס שטארקט זיך אין נגלה און אין נסתר, 
אלע  אין  ספרים  וואונדערליכע  געשריבן  האט  ער 
טיילן פון די תורה, און סודות פון די תורה איז פאר 
ווי  אים אנטפלעקט געוארן אין חלום פונקט אזוי 

ווען ער איז אויף...

געווען  איז  תורה  אין  גרויסקייט  זיין  אמת'ן,  אין 
פלאג  זיין  אין תפילה.  פלאג  זיין  אין  אנגעהאנגען 
א  מיט  אנגעהויבן  אמת'ן  אין  זיך  האט  תורה  אין 
צוגיין  מאכט  און  אויף  שוידערט  וואס  קרעכץ 
מויל פאר  זיין  פון  ארויס  איז  וואס  יעדן הארץ,  א 
עינינו  "והאר  בעטן:  צו  אנגעהויבן  האט  ער  ווען 

בתורתך!".

ר' יהודה ראזמאביש ע"ה, וואס האט אים געזעהן 
אזוי  ווי  געפיהל  מיט  דערציילט  יוגנט,  זיין  אין 
זאגן צעהנדליגע  איבער  יצחק'  'חקל  דער  פלעגט 
מאל אויף די געבעהט 'והאר עינינו בתורתך', מיט 
א געבעהט, מיט טרערן, און אויסגיסן דאס הארץ, 
וואס האט אויפגעציטערט אפילו א שטיינער'דיגן 

הארץ.

זיין שטימע  "יעדן מאל ביים עס איבער זאגן, איז 
מאל  לעצטן  ביים  וואס  שטערקער,  מער  געווארן 
איז עס שוין געווען א שטארקע געשריי וואס האט 
געדונערנט אזוי ווי א דונער" - דערציילט ר' יהודה, 
און לייגט צו, פון וואס ער האט זיך איבערגענומען 
מיט האלטנדיג, "ווער עס האט געהערט אפילו נאר 
איינמאל אין זיין לעבן די געשריי – איז נישט נאר 
אנגעפילט געווארן מיט גייסט פון טהרה און יראת 
שמים, נאר ער האט אויך פארשטאנען די אורזאך 
פונעם אויסער געווענליכע גרויסקייט פונעם צדיק 
זיינע  אלע  באוואונדערט  האט  וואס  תורה,  אין 

צוזעהער".

יצחק'  'חקל  דער  איז  תפילה  אין  פלאג  זיין  פון 
אנגעקומען צו זיין פלאג אין תורה. איינער פון די 
זיין נאנט צו אים זאגט:  וואס האבן זוכה געווען 
פאר  דערציילן  פאר  איך  וועל  "אומזינסט 
נישט  און  געזעהן  נישט  האבן  וואס  די 
געלערנט  האט  ער  אזוי  ווי  געהערט 
תורה מיט קולות און ברקים, אזוי 
אויפן  געגעבן  עס  מ'האט  ווי 
בארג סיני, און ווי אזוי עס 

האט געציטערט די שוועל פון זיין וואוינונג ווען ער 
מען  קען  דאס  חיים,  אלוקים  דברי  געזאגט  האט 

נישט איבער געבן – מ'מוז עס אליינ'ס צוזעהן!".

אין  גיי  איך  ווען  נעכט,  ווינטער  די  פון  איינע  "אין 
מענטש  דער  דערציילט   – סעליש"  פון  גאסן  די 
אין  אבער  שפעט,  שוין  איז  צייט  "די   - ווייטער 
נישט  מען  האט  צייט  יענע  אין  טשעכסלאוואקיי 
געציטערט צו גיין ביינאכט אין גאס. פלוצלינג הער 
איך א שטימע וואס שניידט דעם שטילקייט פונעם 
נאכט, - און די שטימע איז די ריינע שטימע פונעם 
רבי'ן; און די ניגון – איז די באקאנטע זידיטשובער 
די  און  מענטש;  א  אויפציטערן  מאכט  וואס  ניגון, 
ניגון גייט אראפ און דרייט זיך איין, בעהט זיך און 
הייליגער  דער  חייא,  רבי  אמר  אוי!  אוי,   - דאוונט 
רבי חייא זכותו יגן עלינו האט אונז איבער געגעבן 
און  סיני.  בארג  פון  רבינו  משה  פון  ווערטער  די 
נאכדעם א לאנגע שטילקייט, און ווידער א גרודער 
האב  פנים  לעכטיגע  זיין  הימלען...  שפאלט  וואס 
געווען  ווייט  בין  איך  ווייל  געזעהן,  נאכנישט  איך 
אין  אראפ  איז  געשריי  זיין  אבער  הויז,  זיין  פון 
פאר  מיך  שטעל  איך  הארץ,  פון  טיפעניש  די 
עס  און  פלאקערט  עס  אזוי  וואו  געשטאלט  זיין 
ארויס  ביי  קאלירן  עטליכע  אויף  געטוישט  ווערט 
זאגן יעדן אות און אות, די ציטער און ווי אזוי זיין 
קערפער ווארפט זיך ווען ער זאגט ארויס די נעמען 
פון יעדן תנא עקסטער. זיין שטימע האט געשניטן 
וויל  וואו א בארג וואס  פלאמען פייער, געדינערט 
מיט  זיך  הערט  גרודער  די  אין  און  אויפרייסן,  זיך 
די געשריי פון אלע דורות וואס האבן אויסגעגאסן 
זייער זעהל אין די הייליגער בלעטער פון די גמרא, 
האט  ער  ווען  אויסגעגאנגען  ממש  איז  זעהל  זיין 

געלערנט...".

דערציילט  פריער  דא  ווערט  וואס  לערנען  "זיין 
זיין דאווענען  איז געווען א ריכטיגע אפטייטש צו 
זיך בעטן ביי  זיינע קאכעדיגע טרערן ביים  און צו 
ביים  יהודה  ר'  שרייבט   – עינינו'"  'והאר  השי"ת 
ענדע פונעם באשרייבונג, "א איד וואס בענקט זיך 
אזוי צו א ליכטיקייט אין די תורה, וואס פלאגט זיך 
אזוי שטארק אין די תורה, איז עס דען א וואונדער 
אז פאר אים איז געעפנט געווארן די קוועלער פון 
חכמה, און ער איז געווען א שר התורה מיטן פולן 
מעולם  תורה  )'מרביצי  ווארט?!".  די  פון  טייטש 

החסידות' ח"ו עמ' ריב(

הוא ימליץ
טוב בעדינו

בעפאר די הייליגע יארצייט
פונעם תנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

לאמיר זיך אונטערנעמען צו גיין לויט ווי ער האט אונז אנגעוויזן

און צו אכטונג געבן אויף ענטפערן אמן  אזוי ווי עס דארף 
צו זיין דורך זאגן די ברכות השחר מיט א חבר יעדן טאג.

די אויפפירונג איז אויך א גאלדענע געלעגנהייט צו זוכה זיין צו פארענדיגן די 
חיוב פון ענטפערן די ניינציג אמן'ס יעדן טאג, וואס די חיוב שטאמט אויך פון די 

ווערטער פון רשב"י אין זוהר הקדוש )תקז"ח קלב א(

אונטן  אידן  די  ווען 
הערן  צו  אפ  היטן 
פון  ברכה  די  ריכטיג 
די  זאגט  וואס  דער 
ברכה, כדי צו ענטפערן 
ווי  אזוי  אמן  איר  אויף 
און  זיין,  צו  דארף  עס 
זיי געבן אכטונג אינזין צו האבן אין הארץ די כוונה פון אמן אזוי ווי עס 
פעלט זיך אויס, וויפיל טויערן פון ברכה זענען געעפנט פאר זיי אויבן, 
וויפיל גוטסקייט געפונען זיך אין אלע וועלטן אין דעם זכות, און וויפיל 
מדבש(    מתוך  פירוש  די  דורך  פלעצער...)באארבערט  אלע  אין  דא  איז  פרייד 

לאתבא  משמרין  לתתא  ישראל  "כד 
דאצטריך,  כמה  לבייהו  לכוונא  אמן, 
כמה פתחין דברכאן פתיחן להו לעילא 
עלמין,  בכלהו  משתכחין  טבאן  כמה   ,
ב(  רפה  וילך  הק'  )זוהר  בכלא..."  חדו  כמה 


