
די דגלים – זענען אנטקעגן די זוילן פון די וועלט
ָרֵאל ִמנֶֶּגד ָסִביב ְלאֶֹהל מוֵֹעד ַיֲחנּו" )ב ב( ֵני ִישְׂ ְגלוֹ ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו בְּ "ִאיׁש ַעל דִּ

אזוי  ווי  אויסשטעל  די  פארשטעלן  און  רעדן  ארום  לאנג  תורה  די  טוהט  פרשה  אונזער  אין 
פאן.  זיין  מיט  און  מחנה  זיין  אויף  יעדער  מועד,  אוהל  דעם  ארום  גערוהט  שבטים  די  האבן 
וואונדערליכע זאכן איבער דעם ספעציעלן אויסשטעל ברענגט דער מדרש )במדב"ר ב ג( אז 
ווען השי"ת האט זיך אנטפלעקט פאר די אידן אויפן בארג סיני, זענען אראפ מיט אים צוזאמען 
צוויי און צוואנציג מאל צעהן טויזנט מלאכים וואס אלע זענען געווען אויסגעשטעלט אויף א 
געווארן  איבערראשט  זייער  זענען  צוגעזעהן  עס  האבן  וואס  אידן  די  אויסשטעל.  ספעציעלן 
פון דעם, און זיי האבן געזאגט: הלוואי וואלטן מיר אויך געהאט אזעלעכע פענער אזוי ווי זיי. 
האט השי"ת באלד געזאגט פאר משה: גיי און טוה די פענער וואס זיי האבן געגלוסט צו זיך. 
נאך שטייט דארט אין מדרש אז פונעם פסוק )שה"ש ב ד(: "ודגלו עלי אהבה" זעהט מען אז 

ווייל ער האט  געהאט,  ליב  זיי השי"ת  ליבשאפט האט  גרויסע  "א 
געטוהן פאר זיי די פענער".

נאכן ליינען די אויבן דערמאנטע רייד, וועט קיינער פון צווישן 
אונז טראכטן אז די ספעציעלן אויסשטעל איז נאר פארצופאל. 
ווייניג  נישט  מיר  טרעפן  מפרשים  די  אין  אזוי,  טאקע  און 
געדאנקען אויף די אורזאך פון די רועהן פון יעדע שבט און שבט 
אויך  זיך  אין  האבן  געדאנקען  די  פלאץ,  פונקטליכן  זיין  אויף 

באהאלטענע און פארבארגענע סודות.

איינער פון די מפרשים, דער של"ה הקדוש )אין אונזער פרשה( 
געבט צו פארשטיין אויף זיין איינגארטיגן וועג, אז די פיר פענער 
די  פון  זוילן  דריי  די  אנטקעגן  געווארן  אויסגעשטעלט  זענען 
קומט  זיי  צו  וואס  חסדים,  גמילות  און  עבודה  תורה,   - וועלט 

אויך צו די זויל פון צדקה.

נאך ברענגט דער של"ה די ווערטער פון די מדרש )במדבר רבה 
ב ב(, וואס פארבינד צווישן די לשון פון די פסוק אין תהלים )כ 
ו(: "ובשם אלוקינו נדגול", צו די לשון פון די פסוק ביי אונזער 
פסוקים  די  פון  ענין  די  וואס  באותות",  דגלו  על  "איש  פרשה: 
געווען  זענען  פענער  פיר  די  אז  זיין  מרמז  צו   – איינס  איז 

אויסגעשטעלט אנטקעגן די פיר אותיות פונעם שם הוי"ה. 

ווי אזוי מ'קען  של"ה הקדוש פארלענגערן מיט א געדאנק  זיינע הייליגע ווערטער טוהט  אין 
פארשטיין די אויבן דערמאנטע זאכן ביי אלע פענער. און אזוי געבט ער צו פארשטיין די ענין 

פון די פאן פון מחנה אפרים:

די פאן פון מחנה אפרים, האט גערוהט אויף מעריב זייט פונעם משכן, און אונטער אים זענען 
געווען די שבטים: אפרים, מנשה און בנימין. פון די פיר זוילן פון די וועלט וואס מיר האבן פריער 
דערמאנט, איז די פאן געווען אנטקעגן די זויל פון תפילה, און ס'איז דא צוויי סיבות צו דעם: 
די ערשטע, ווייל ער שטייט אין מערב זייט – דארט איז די פאלץ פון השראת השכינה ]אזוי ווי 
ווייל ער שטייט נעבן די בית קדשי  עס ווערט דערמאנט אין די גמרא )ב"ב כה ב([. און נאך, 

הקדשים, וואו צו יענע פלאץ הייבן די אידן אויף זייערע אויגן און זייער הארץ ביים דאווענען.

ווייל ס'איז טאקע אזוי, לייגט צו דער של"ה און פירט אויס, אז די אות פון שבט אפרים איז דאס 
מערסטע פאסיג צו די אות ו' פונעם שם הוי"ה, ווייל די אות איז אנטקעגן דאס דאווענען, ווייל 
אין די פונדאמענט פון תפילה איז דא דריי זאכן, וואס יעדער איינער צוטיילט זיך אויף צוויי, און 

צוזאמען זענען זיי זעקס, אזוי ווי עס באטרעפט די אות ו'.

די עטליכע טיילן פון דאווענען
זיינע  זיך דער של"ה ביי  זיי באציט  וואס צו  וואס זענען געדאפלט,  דאס זענען די דריי זאכן 

ווערטער:

'די אויג – און די הארץ', אזוי ווי חז"ל זאגן )יבמות קה ב( אז איינער וואס דאוונט דארף  א. 
אראפ קוקן מיט זיינע אויגן, און זיין הארץ דארף זיין אויף ארויף. ד.מ. די אויגן זאלן זיין אראפ 
זאל  ער   – ארויף  אויף  זיין  זאל  הארץ  זיין  און  נידעריקייט,  זיין  אין  אריינטראכטן  זאל  ער   –
אריינטראכטן אין די גרויסקייט פון השי"ת. די אויפפירונג איז פאסיג ספעציעל צו שבט אפרים, 
וואס איינער פון די חשוב'סטע פון די שבט, יהושע בן נון, האט אין זיך געהאט די צוויי טיילן. 
סיי מיט דעם וואס זיין הארץ אין געווען פול מיט פארשטאנד )דברים לד ט(, און סיי ווייל 
ער פלעגט צו פאלן צו השי"ת )יהושע ה יד(, און פאלן אויפן פנים צו השי"ת ווייזט אויף 

זיך אראפ בייגן און זיך דערנידערן. 

ב. 'זוכה – ומזכה', ד.מ. ער פארעכט זיך - און פארעכט א אנדערן: דאס דאווענען 
ווערט אנגערופן קטורת )תהלים קמא ב(, און ביי די קטורת איז געווען די 
וואס  געווירצן  גוטע  פון  געשטעלט  צוזאמען  געווען  איז  זי  טיילן:  צוויי 

האבן א גוטן גערוך, אבער ס'איז אין איר אויך געווען די 'חלבנה' וואס איר גערוך איז געווען 
שלעכט. אזוי אויך ביים דאווענען, צום ערשט דארף א מענטש פארעכטן זיינע מעשים פארן 
ער  וועט  דעמאלטס  און  קטורת,  די  ווי  אזוי  גערוך  גוטן  א  געבן  ארויס  ס'זאל  כדי  דאווענען 
קענען פארעכטן די זינדיגע פון צווישן די אידן וואס ווערן אנגערופן 'חלבנה' )כריתות ו ב(. די 
ענין איז פאסיג צו שבט מנשה וואס האט גערוהט אונטער די פאן פון אפרים, וואס פון די שבט 
איז ארויס געקומען גדעון וואס איז געווען אין די מדריגה פון 'זוכה ומזכה', אזוי ווי עס ווערט 
געברענגט אין נביא )שופטים פ"ו( אז ער האט צובראכן די מזבח פון די עבודה זרה און האט 

אויפגעשטעלט א מזבח פאר השי"ת.

'פנים – וחוץ': דאס דאווענען ווערט אנגערופן 'עבודה' )תענית ב א( און די עבודה ווערט  ג. 
צוטיילט אויף צוויי טיילן: די עבודה פון אינדרויסן – ד.מ. די ווידויים וואס מ'איז זיך מתוודה 
און די טרערן, און די עבודה פון אינעווייניג – ד.מ. לויבן און דאנקען. די ענין געהערט צו שבט 
בנימין האט גערוהט אונטער די פאן פון אפרים און אין זיין טייל איז אויפגעבויעט געווארן די 

בית המקדש – די פלאץ פון די עבודה פון די קרבנות.

תכון תפילתי קטורת לפניך
וואס דאס  זאכן מיט  די  פון  ווי מיר האבן שוין געזאגט, איינס 
דאווענען איז געאיינצינג איז מיט דעם וואס זי איז צוגעגלעכנט 
צו קטורת. ווען מיר קומען פארשטיין די געדאנק פון דעם, וועלן 
מיר פריער זאגן אז די קטורת איז געווען די חשוב'סטע עבודה 
פון צווישן די אנדערע עבודות פון די קרבנות, אזוי ווי עס שטייט 
איז  קטורת  "די  ח(:  יח  )במדב"ר  מדרש  אין  געשריבן  ארויס 

באליבט פארן אויבערשטן מער ווי אלע קרבנות". 

דאס צוגלייכן די תפילה צו קטורת, ווערט אויך ארויס געזאגט 
אין די געבעהט פון דוד המלך )תהלים קמא ב( "תכון תפילתי 
ווי  וואס דוד האט געבעטן פון השי"ת אז אזוי  קטורת לפניך", 
די קטורת איז ארויף צו השי"ת אים צו באוויליגן, כאטש ס'איז 
דארט אויך געווען חלבנה וואס ס'האט א שלעכטן גערוך, אזוי 
קינדער,  אידישע  פון  תפילות  די  ווערן  אנגענומען  אויך  זאל 
כאטש אז צומאל איז אריינגעמישט אין זיי פרעמדע מחשבות. 
)מעם לועז תהלים שם, אין נאמען פון די מפרשים(. נאך האט ער 
געבעטן, אז אזוי ווי די קטורת איז שנעל געווארן פארברענט, און 
דורך דעם האט עס שנעל באוויליגט מער ווי אנדערע קרבנות, אזוי זאל אויך די תפילה ווערן 

שנעל אנגענומען )רבינו בחיי שם(.

די  אויך  נאך א געבעהט, אז  ליגט  'תכון תפילתי'  די לשון  אין  מלבי"ם, אז  נאך שרייבט דער 
צוגרייטונגען צום דאווענען זאל ווערן גערעכנט אזוי ווי קטורת וואס ווערט אנגענומען!

די זאכן וואס זענען ביי ביידע – ביי קטורת און תפילה
פון די ווערטער פון חז"ל לערנען מיר ארויס, אז די תפילה איז ענליך צו קטורת נישט נאר אין 
זייער אויפטוהן, נאר אויך אינעם דאווענען אליינ'ס זענען דא עטליכע איינצעלהייטן וואס זיי 
זענען אזוי ווי די קטורת. אזוי ווי עס שרייבט דער רב פון קראקא, דער זוהן פונעם 'חתם סופר', 

דער גאון רבי שמעון סופר זצ"ל )שו"ת מכתב סופר תשובה א(: 

א. דאס דאווענען ווערט געזאגט שטיל, אזוי ווי חז"ל זאגן )ברכות כד ב( אז דער וואס דאוונט 
'דבר  אנגערופן  ווערט  די קטורת  אויך  און  דאווענען,  ביים  זיין שטימע  אויפהויבן  נישט  טאר 
שבחשאי' )זבחים פח ב(, ד.מ. אז זאך וואס ווערט געטוהן אין א שילקייט, ווייל ס'איז געטוהן 

געווארן מיט א גרויסע באשיידנהייט )זעה אין תמיד לג א(.

ב. די ווארט 'קטורת' ]אויף די ארמישע שפראך[ איז א לשון פון צוגעבינדן און באהאפטן, און 
ווי די לשון פון די פסוק  אויך דאס דאווענען איז א זאך וואס בונדט אונז צו צו השי"ת, אזוי 
)בראשית ל ח( "נפתולי אלוקים נפתלתי", וואס רש"י טייטשט אויף דעם אז 'פיתול' איז א לשון 

פון באהעפטן.

דאס  אויך  אזוי  היכל,  אין  ד.מ.  אינעווייניג,  געטוהן  ווערט  וואס  עבודה  א  איז  קטורת  די  ג. 
דאווענען איז א עבודה וואס ווערט געטוהן אינעווייניג – ד.מ. אין הארץ. און אזוי ווי עס שרייבט 
דער רמ"ע מפאנו )'עשרה מאמרות', חיקור דין ד ג( אז אזוי ווי די קטורת איז א עבודה וואס 
מיט  דאווענען  מען  דארף  אויך  אזוי  איינציגע,  דורך  און  באהעלטעניש  א  אין  געטוהן  ווערט 

כוונה פון טיפן הארץ, און צוגרייטן די מחשבה, און א ספעציעלע טייערקייט איז צו די וואס 
דאווענען צווישן זיי אליינ'ס.

ווערטער  די  ווי  ]אזוי  דאווענען  ביים  פונדאמענט  צענטראלע  א  איז  שמחה  ד. 
נישט  טאר  "א מענטש  פ"א(:  קרבנות  חיים',  עץ  )'פרי  וויטאל  חיים  רבינו  פון 

זיין  ווי א קנעכט וואס באדינט  דאווענען פאר השי"ת מיט א טרויער, נאר 
האר מיט א גרויסע פרייד"[. און אויך ביי די קטורת שטייט א לשון פון 
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א ריינע תפילה – איז ווי קטורת
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

שערי גן עדן 

אין אונזער פרשה טרעפן מיר א וואונדערליכן 
אמן.  ענטפערן  פון  גרויסקייט  דעם  אויף  רמז 
נשיאים,  די  וועגן  רעדט  וואס  פסוק  די  אין 
שטייט )א טז(: "אלה קרואי העדה נשיאי מטות 
אבותם ראשי אלפי ישראל הם". די ראשי תיבות 
פון "נשיאי מטות אבותם" איז אמן. דאס איז א 
רמז צו וואס חז"ל זאגן )שבת קיט ב( איבער די 
שכר פון ענטפערן אמן, וואס מ'עפנט פאר אים 
זיין  צו  זוכה  איז  ער  און  עדן  גן  פון  טויערן  די 
די  זענען  זיי  וואס   – די צדיקים  צוזאמען מיט 

ראשי אלפי ישראל.

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

א פלעשל מיט טרערן

שמחה אין די פסוק )משלי כז ט(: "שמן וקטורת ישמח לב".

תפילה בציבור איז ווי קטורת
עיקר  די  אז  ער,  שרייבט  סופר',  'מכתב  פונעם  ווערטער  די  פון  פארזעצונג  אין 
פארבינדונג פון תפילה צו קטורת איז נאר ווען עס ווערט געדאוונט בציבור, און אויב 
אזוי, קען מען זאגן אז דער שטענדער וואס איז פאר'ן בעל תפילה איז נישט צוגעגרייט 
נאר עס איז  זיין מחזור,  זיין סידור אדער  לייגן דארטן  נאר ער זאל קענען אראפ  געווארן 
אויך דא אין דעם א מוסטער צו די מזבח הקטורת, וואס זי איז געשטאנען אין היכל צו די זייט 

פונעם ארון הקודש.

ענליך צו דעם איז דערמאנט אין גמרא )תענית טו - טז( אז ווען מ'האט געפאסט האט מען 
ארויס געטראגן די ארון קודש אין די גאס פון שטאט, און מ'האט געלייגט אויף איר אש, כדי צו 
מרמז זיין אז 'א באשיידענע כלי האבן מיר געהאט און עס איז פארשעמט געווארן דורך אונזער 
עבירות'. די באשיידענע כלי וואס די גמרא דערמאנט איז די מזבח הקטורת וואס איר עבודה 
איז געטוהן געווארן באשיידנערהייט, און איר עבודה איז צושטערט געווארן פון ווען עס איז 

חרוב געווארן די בית המקדש. 

הקול יפה לבשמים
עס איז פאסיג אנצייכענען די ווערטער וואס עס שרייבט דער רבי ר' יהונתן אייבשיץ )'יערות 
יפה  'שהקול  קטורת  אויף  זאגן  חז"ל  וואס  ווערטער  די  אז  רמז,  בדרך  ב(  דרוש  ח"ב  דבש' 
לבשמים', ווייזט אויף תפילה וואס א מענטש זאגט עס ארויס מיט זיין קול, וואס זי העלפט צו 

פאר די שמעקעדיגע געווירצן פון די קטורת.

ווי  איז  די תפילה  וויבאלד  ט(  דרוש  )ח"א  דרשה  אנדערע  א  אין  יהונתן  ר'  רבי  נאך שרייבט 
קטורת, איז די עיקר עבודה אין הארץ 'וואס פון דארט קומט ארויף דאס רויעך פון לעבן צום 
קאפ'. און נאך, אויף איר שטייט )מלאכי א יא(: "בכל מקום מוקטר מוגש לשמי מנחה טהורה", 
ווערט געטוהן מיט כוונה אן קיין  וואס  און האבן מיר דען א ריינע מנחה מער פון א תפילה 
פרעמדע טראכטונגען. לייגט צו רבי יהונתן, וויבאלד אז דאס דאווענען איז ווי די קטורת, האט 
די שוהל עפעס א הייליקייט פון די הייליקייט פון די היכל, די פלאץ ווי דארט האט מען געטוהן 

די עבודה פון די קטורת.

לבונה זכה און תפילה זכה
בעלי  די  האבן  קטורת,  צו  תפילה  פון  פארבינדונג  די  אויף  רמז  א  נאך 

התוספות )'תוספות השלם' שמות ל לד( ארויסגעלערנט פון דעם וואס די ווארט 
'זכה' ערשיינט אין תנ"ך נאר דריי מאל: צוויי פון זיי אין די פרשה פון די קטורת, וואס 

ביי זיי שטייט "לבונה זכה" )שמות שם; ויקרא כד ז(, און נאך איימאל שטייט עס ביים 
דאווענען, וואס ביי איר שטייט )איוב טז יז(: "ותפילתי זכה".

אויך דער בעל הטורים )שמות שם, על פי ביאורו של האדר"ת 'עטרת אדר'( ברענגט די רמז, 
און לייגט צו וואס מיר דארפן לערנען פון דעם אויף למעשה, אז דאס דאווענען דארף זיין ריין 
ווי די קטורת איז געווען ריין פון יעדע פרעמדע זאך וואס  פון יעדע פרעמדע מחשבה, אזוי 
ס'שטייט נישט אין תורה; און אזוי ווי מ'האט געזאגט פאר דער וואס האט זיך באשעפטיגט מיט 
די קטורת 'הדק היטב, היטב הדק', אזוי אויך ביים דאווענען דארף מען שטארק אכטונג געבן 
אויף די ווערטער, און עס איז אויך פאסיג א די ראשי הקהילה זאלן אנזאגן די וואס דאווענען 

אז מ'זאל אויף דעם אכטונג געבן.

ענטפערן ניינציג אמן'ס איז אזוי ווי די קטורת
אין פרשת נשא שטייט אז איינס פון די זאכן וואס די נשיאים האבן געברענגט איז געווען "כף 
אחת עשרה זהב מלאה קטורת". די ווערטער 'זהב מלאה' באטרעפט ניינציג, דאס איז א רמז 
אויף די חיוב צו ענטפערן ניינציג אמן'ס אין א טאג. פון דעם האט ארויס געלערנט הגה"ק רבי 
יצחק אבוחצירא זצ"ל, אז איינער וואס גיבט אכטונג צו ענטפערן ניינציג אמן'ס א יעדן טאג, 
ווי ער וואלט מקריב געווען פאר אים די קטורת.  ווערט עס אים גערעכנט פאר השי"ת אזוי 

)'תולדות יצחק - אלף המגן' עמ' נא( 

אמן אין די פרשה פון די וואך 
א רמז אויף די גרויסקייט פון ענטפערן אמן קענען מיר טרעפן אין אונזער פרשה. אין די פסוק 
וועגן די נשיאים, שטייט )א טז(: "אלה קרואי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי  וואס רעדט 
אלפי ישראל הם". די ראשי תיבות פון "נשיאי מטות אבותם" איז אמן. דאס איז א רמז צו וואס 
חז"ל זאגן )שבת קיט ב( איבער די שכר פון ענטפערן אמן, וואס מ'עפנט פאר אים די טויערן 
פון גן עדן און ער איז זוכה צו זיין צוזאמען מיט די צדיקים – וואס זיי זענען די ראשי אלפי 
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א רייכער און א געשעצטער ביי אלעמען איז געווען יוחאי, דער וואס 
איז שפעטער געווארן דער פאטער פון דעם געטליכן תנא רבי שמעון 
'פירושים  ספר  אין  )זעה  שרה  צדיקת  די  פרוי  זיין  אויך  יוחאי.  בר 
כהן  אביגדור  רבינו  פון  סב-סג[  פסק  ]בשלח  התורה  על  ופסקים' 
צדק פון די בעלי התוספות, וואס ברענגט אז די פרוי פון רבי יוחאי 
פון  נשיאים,  די  פון  געשטאמט  האט  'חמי'(  געווען  נאמען  איר  איז 
די אייניקלעך פון הלל הזקן. אין זיין שטוב פלעגן זיך צוזאם קומען 
די חכמים, פונקט ווי די גרויסע הערן פון די קעניגרייך וואס זענען 
שטראלנדיגן  זיין  פון  און  קלוגשאפט  זיין  פון  געניסן  צו  געקומען 
אויסער  שטוב,  אין  זיי  פאר  געפעלט  נישט  האט  גארנישט  געזיכט. 
איין זאך - שרה זיין ווייב האט נישט זוכה געווען געהאלפן צו ווערן 

מיט א קינד.

האבן  זיי  ווען  פון  יאר  עטליכע  אריבער  שוין  זענען  עס  וואס  נאך 
חתונה געהאט צוזאמען, און שרה איז נאכנישט געהאלפן געווארן, 
צוויי מעגליכקייטן:  צו פארשטעלן פאר איר  יוחאי באשלאסן  האט 
אדער וועט ער איר גט'ן, אדער וועט ער חתונה האבן מיט נאך א פרוי. 
א געשיקטער שדכן האט שוין אנגעטראגן פאר אים א פאסיגע פרוי 
פון א גוטע פאמיליע, אבער די ווערטער פון שרה זיין פרוי האבן זיך 
געשטארקט אויף זיין ווילן, און זי האט פון אים געבעטן ער זאל צו 

ווארטן נאך אביסל.

אין יענעם טאג, און אויך אין די טעג נאכדעם האט שרה אנגעהויבן 
טאג  פונעם  שעה'ן  אלע  אין  השי"ת,  צו  טרערן  אירע  אויסגיסן  צו 
האט זי זיך איינגעשפארט אין איר צימער ווען זי פאסט, און דארטן 
זי  האט  טרערן  הייסע  מיט  צדקה.  און  תפילה  מיט  פארברענגט 
געבעטן פונעם אויבערשטן ער זאל איר העלפן זי זאל געהאלפן ווערן 
מיט א זוהן, אוןן אזוי וועט זי געראטעוועט ווערן פונעם ביטערן טייל 
וואס ווארט אויף איר אלץ גע'גט'ע פרוי, אדער פון צו לעבן ווי א פרוי 

וואס א צווייטע פרוי איז נעבן איר.

און עס איז אנגעקומען די טאג, ס'איז אנגעקומען די נאכט פון ראש 
חלום  זיין  אין  זעהט  ער  און  בעט,  זיין  אויף  שלאפט  יוחאי  השנה, 
וואו ער שטייט אינמיטן א גרויסער וואלד פול מיט הונדערטער און 
טויזנטער ביימער. און ער זעהט אז א טייל פון די ביימער זענען פריש 
און פול מיט פרוכט, און א טייל פון זיי זענען אינגאנצן פארטרוקנט, 
און ער שטייט אנגעלאנט אויף א טרוקענעם בוים, און ער הייבט אויף 
זיינע אויגן און ער זעהט ווי אזוי א גרויסער מענטש, מיט א שיינעם 
געשטאלט, טראגט אויף זיין אקסל א קריגל פול מיט וואסער, און ער 
גייט אריבער צווישן די טרוקענע ביימער און ער באגיסט א טייל פון 

זיי, און א טייל האט ער געלאזט אזוי פארשעמט.

בוים  טרוקענעם  דעם  צו  מענטש  דער  אנגעקומען  איז  דעמאלטס 
זיך אויף איר אנגעלאנט, און ער נעמט ארויס פון  יוחאי האט  וואס 
אונטער זיין ארעם א קליין גלעזל פול מיט קוועלעדיגע וואסער, און 
ער האט אנגעטרונקען דעם בוים און אים געוואונטשן, און די וואונטש 
איז געווען אויך אויף די וואסער אינעם גלאז וואס האט זיך געהויבן 
צו  בוים האט אנגעהויבן  די  בוים,  און האט פארפלייצט ארום דעם 
בליעהן, און ארויס געבן פרישע צווייגן מיט פול פייכטע בלעטער, און 
אויף אים איז געוואקסן וואונדערבארע עפל וואס זייער שטארקער 
גערוך איז געגאנגען אויף ווייט. יוחאי האט זיך זייער געפריידט, 
און ער האט זיך אויפגעוועקט פון זיין שלאף, און באלד איז 
אים אנגעקומען אין זיין מויל די פסוק )תהילים קיג ט(: 

"מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה".

אינדערפריה האט יוחאי דערציילט פאר זיין פרוי 
אים  האט  וואס  ביישיידונג  די  און  חלום,  די 
וויבאלד אז  גרינג. אבער  אויסגעזעהן אזוי 

זיי  האבן  געווען,  קלאר  נישט  זיי  פאר  איז  איינצעלהייטן  געוויסע 
באשלאסן צו גיין צוזאמען צום הייליגן תנא רבי עקיבא, וואס מיט 
זיין רוח הקודש וועט ער זיכער קענען פאר זיי געבן צו פארשטיין די 

חלום אזוי ווי עס פאסט זיך.

ביישיידן  האט  ער  און  עקיבא,  רבי  צו  אנגעקומען  זענען  ביידע  זיי 
אזוי  און  ביישיידן,  אליין  עס  זיך  פאר  האט  יוחאי  ווי  אזוי  חלום  די 
האט זיי געזאגט דער הייליגער תנא: די גרויסער וואלד איז א משל 
אויף די וועלט וואו מיר לעבן יעצט, די ביימער וואס זענען אין אים 
זענען א משל צו די פרויען וואס א טייל פון זיי האבן קינדער און א 
טייל פון זיי זענען קינדערלאז. צווישן די קינדערלאזע פרויען זענען 
וועג,  נאטורליכן  א  אויף  ווערן  וואס קענען געהאלפן  דא אזעלעכע 
וואס  קריגל  זיין  פון  אנגעטרינקען  מלאך  דער  האט  זיי  פאר  וואס 

אקסל,  זיין  אויף  געטראגן  האט  ער 
און   – דא אזעלעכע  זענען  אבער עס 
וואס אויף  זיי –  דיין פרוי איז צווישן 
א נאטורליכן וועג קענען זיי אינגאנצן 

נישט געהאלפן ווערן.

די גלאז וואס דו האסט געזעהן, האט 
צוגעלייגט רבי עקיבא און עס געגעבן 
מיט  פול  געווען  איז  פארשטיין,  צו 
טרערן וואס דיין ווייב האט פארגאסן 
טרערן  די  און  תפילות,  אירע  מיט 
דעם  אנטקעגן  אויפגעטוהן  האבן 
אז  צוגעברענגט  און  וועג,  נאטורליכן 

זי וועט געהאלפן ווערן מיט א קינד.

עקיבא  רבי  זיך  האט  דעמאלטס 
געקערט צו שרה און צו איר געזאגט: 
ווערן  געהאלפן  וועסטו  יאר  די  אין 
מיט א יונגל וואס וועט ליכטיג מאכן 
קלוגשאפט  זיין  מיט  אידן  אלע  פאר 
ווייל  מעשים,  גרויסע  זיינע  מיט  און 
דיינע  צו  צוגעהערט  האט  השי"ת 
תפילות, און צו דיינע טרערן האט ער 

נישט פארשוויגן.

איז  עס  ווען  אזוי,  טאקע  און 
אין  שבועות,  יו"ט  דעם  אנגעקומען 
דעם יאר איז שרה געהאלפן געווארן, 
זיי  פאר  האט  עקיבא  רבי  ווי  אזוי 
געבוירן  איז  ער  ווען  און  געזאגט, 
אנגעפולט  שטוב  די  איז  געווארן 
די  פון  ליכטיקייט  מיט  געוארן 
וואס  לויטערקייט  די  און  שיינקייט 
דורך  און  גענומען,  ארום  אים  האט 
א  אז  געוואוסט  אלע  האבן  דעם 
ספעציעלע ברכה איז געגעבן געווארן 
די  ווען עס איז אנגעקומען  אין אים. 
זיין  האט  מילה  ברית  זיין  פון  טאג 
סעודה,  גרויסע  א  געטוהן  טאטע 
געגעבן  נאמען  א  אים  האט  ער  און 
שמעון, ווייל השי"ת האט צוגעהערט 
צו די תפילות פון די מאמע און צו איר 

געוויין.

האבן  ווייטער  און  טאג  יענעם  פון 

די עלטערן באשלאסן אים אפהיטן פון יעדע טמא'נע זאך און אים 
צו  אנגעהויבן  האט  ער  ווען  ריינקייט.  און  הייליקייט  מיט  ערציעהן 
רעדן האט מען אים איינגעוואוינט ער זאל ארויס זאגן נאר הייליגע 
אים  יאר אלט, האט מען  פינף  געווארן  איז אלט  ער  ווען  און  זאכן, 

איבער געגעבן צו די ישיבה פון רבן גמליאל אין ירושלים.

מיט די צייט איז דער יונגל געוואקסן און איז געווארן דער הייליגער 
תנא רבי שמעון בר יוחאי, און ביזן היינטיגן טאג מאכט ער ליכטיג 
אונזער וועלט מיט זיין תורה, דאס אלעס איז אין זכות פון די תפילות 
פון זיין מאמע וואס איז ארויס געקומען פון טיפן הארץ, און עס האט 

זיך געשטארקט אויף דעם נאטורליכן שטייגער.

)נחלת אבות ח"ג עמ' לא(

"ומפני 
שהאמונה 

יסוד כל התורה 
כולה תקנו לנו 
חז"ל בתפלה 

ובברכות לענות 
אמן, שהוא נגזר 
מלשון אמונה." 

)רבינו בחיי שמות יד לא(

)מתוך ההפטורה לפרשת השבוע(


