
הקול קול יעקב

אונזער אבות זענען געווען הייליג, און עס איז אויך הייליג געווען זייער וואונדערליכע 
לעבן, אזוי ווי עס ווערט ארויס געברענגט צווישן די קאפיטלעך אין חומש בראשית. 
ווי א לייכט-טורעם איז עס פאר אונז – דעם לעצטן דור, וואס זענען זייער ווייט פון 
די באלייכטער וואס השי"ת האט אוועקגעשטעלט אין זיין וועלט, און פאר אונז איז 

פארבליבן זיך צו וואונטשן "אימתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, אברהם יצחק ויעקב".

אלץ די גרויסע קדושה וואס די אבות האבן אין זיך פארמאגט, איז נישט וואונדערליך 
דעם  אין  אפגעוואויגן  ווערט  מויל  זייער  פון  ארויס  איז  וואס  קלייניקייט  יעדע  אז 
גאלדענעם וואג פון די חכמים זכרונם לברכה, און שפעטער דורך אונזערע רבי'ס די 

ראשונים און די אחרונים.

איינס פון די מוסטערס צו דעם איז די באציאונג פון חז"ל צו די רייד פון יצחק אבינו 
צו זיין זוהן יעקב, ווען ער איז געקומען צו אים מיט די ציל אוועקצונעמען די ברכות 
פון עשיו, דעמאלטס באמערקט יצחק אז די הענט זיינע זענען פול מיט האר אזוי ווי 
עשיו'ס הענט, אבער זיין שטימע איז זיס און בא'טעמ'ט ווי יעקב'ס שטימע, האט ער 

געזאגט מיט וואונדער: "הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו" (כז כב).

קטו;  רמז  תולדות  שמעוני  ילקוט  ב;  פרשה  בשלח  מכילתא  (זעה  לברכה  זכרונם  חכמים  די 
פארשטאנד  טיפן  זייער  מיט  האבן  טז)  כ  במדבר  רש"י  אין  קלאר  געזאגט  ארויס  איז  עס  און 
אפגעלערנט אז די ווערטער איז נישט געווען סתם געזאגט, נאר ווי א וואונטש אויף 
תפילה  יעדע  אז  ד.מ.  יעקב",  קול  "הקול  זיין  וועט  אייביג  אז  דורות,  קומענדיגע  די 

וועט   – קינדער  יעקב'ס  דורך  ווערן  געזאגט  וועט  וואס 
אנגענומען ווערן!

קיין תפילה פאלט נישט אוועק

וועט עמיצער פרעגן: יעדן טאג דאוונט מען דאך אזויפיל 
די  אויף  ספעציעל  און  ענינים,  אזויפיל  אויף  תפילות 
זוכה  נאכנישט  מיר  זענען  באדויער  אונזער  צו  און  גאולה, 

צו זעהן ווי אזוי זיי ווערן פארווירקליכט?

ערד,  די  צו  הימל  די  פון  ווייטקייט  דאס  ווי  אזוי  נאר 
אונזערע  פון  השי"ת  פון  מחשבות  די  העכער  זענען  אזוי 
פארוואס  וויסן  צו  פון  קליין  צו  זעמיר  אונז  מחשבות, 
טוהען נישט אויף אונזערע תפילות דאס וואס אונז האמיר 
אדער  פארשטיין  צו  וועג  קיין  נישט  האבן  אונז  געבעטן, 
תפילה  די  צוגעברענגט  האט  ישועות  וועלעכע  וויסן  צו 
אדער וויפיל צרות עס האט אפגעהאלטן, און דאס זעלבע 
ווייסן מיר נישט ווען עס וועט פארווירקליכט ווערן. אבער 
צושטימען  זיכער  מיר  קענען  באשלוס  קלארע  איין  אויף 

– נישטא קיין תפילה פון א איד וואס קומט צוריק ליידיג! יעדע תפילה וואס קומט 
ארויס פון טיפעניש פון הארץ טוהט אויף אין די עולמות העליונים גאר גרויסע זאכן 

וואס נישט שטענדיג קען מען עס זעהן מיט די פליישיגע אויגן.

אזוי זאגן חז"ל אין מדרש (דב"ר ואתחנן פ"ב יב) אויפן פסוק (תהלים כז יד): "קוה אל ה' 
חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'" - "זאלסט דאווענען און נאכאמאל דאווענען, און עס איז 
דא א צייט וואס מ'וועט דיר עס געבן". ד.מ. א מענטש טאר זיך נישט מייאש זיין פון 
צו דאווענען ווען ער זעהט אז עס ווערט נישט אנגענומען, ווייל עס איז דא געוויסע 

פעלער וואו עס פעלן זיך אויס א געוויסע צאל פון תפילות.
מענטש  א  אויב  דעם:  אויף  געזאגט  האט  זצ"ל  ברזל  עזרא  חיים  רבי  הגה"צ  און 
האט געדאוונט און ער איז נישט געענטפערט געווארן, איז א צייכן אז עס האט אים 
געפעלט אין די 'קוה אל ה'', זיין בטחון ביים דאווענען איז נישט געווען בשלימות און 
נישט אויפן באשעפער אליין האט ער זיך פארלאזט. אויב ער וועט דאווענען מער און 
מער, וועט שטערקער ווערן זיין בטחון אין די כח פון זיין דאווענען און אין די הילף 
פון השי"ת, און ווען ער וועט זיך פארלאזן נאר אויף השי"ת אליין – דעמאלטס וועט 

אנקומען זיין הילף. 

איר  אויף  וואס  הנביא  עובדיה  פון  פרוי  די  ביי  מיר  טרעפן  דעם  צו  ענליך 
זאגן חז"ל (זעה רד"ק מלכים ב' ד א) אויף די פסוק (שם): "ואשה אחת מנשי 
בני הנביאים צעקה אל אלישע", אז זי האט געדאוונט צוויי הונדערט 
מיט פינעף און זעכציג תפילות פאר אלישע וויפיל עס באטרעפט 
געענטפערט  זי  איז  דעמאלטס  נאר  און  'צעק"ה',  ווארט  די 

געווארן (קונטרס 'מספד גדול' עמ' מ).

דער 'דובנער מגיד' האט עס ערקלערט מיט א משל, צוויי מענטשן א יונגער און  א 
אין  רעקל,  א  אים  ביי  קויפן  ווילן  זיי  און  שניידער  ביים  ביידע  שטייען  וואס  אלטער, 
רעקל  יעדע  איבער  קוקט  און  פארצווייפלט  איז  אלטער  דער  וואס  צייט  זעלבע  די 
באזונדער אז עס זאל פאסיג צו זיין מאס, און די קאליר זאל זיין פאסנד א.נ., נעמט 

דער יונגער עטליכע רעקלעך, און מעסט זיי אן שנעל און איילט זיך צום באצאהלן.

די סיבה צו די צווישנשייד פון די צוויי מענטשן, איז אנגעהאנגען אין זייער עלטער, 
האט דער 'דובנער מגיד' ערקלערט. דער אלטער מענטש ווייסט ביי זיך אז די רעקל 
איז געאייגנג נאר פאר אים אליין, און אין זיין עלטער רעדט ער זיך נישט איין אז זיין 
מאס וועט זיך טוישן... וועגן דעם איילט ער זיך נישט באלד צו באשליסן, נאר ער קוקט 
גוט איבער אויב די רעקל וועט אים פאסטן צו זיין מאס און צו זיין טעם, ווייל אויב 

נישט וועט ער דאך פארלירן דאס געלט וואס ער האט באצאהלט דערויף.

אין  זיין  גוט  נישט  אים  וועט  רעקל  די  אויב  אויך  אז  ווייסט  יונגער  דער  אים,  אקעגן 
די יעצטיגע צייט, וועט אים עס גוט זיין אין א שפעטעריגע צייט, ווען זיין מאס וועט 
גרעסער ווערן לויט זיינע יארן. און אויך אויב די רעקל וועט אים זיין צו קליין, טראכט 
ער ביי זיך אז ער גייט דאך חתונה האבן און אויפשטעלן דורות, און פאר זיי וועט זיכער 

גוט זיין די רעקל, וועגן דעם ערלויבט ער זיך איינצוקויפן אן צו טראכטן אסאך.

וואס  דעם  פון  מייאש  נישט  זיך  איז  חכם  דער  תפילה,  פון  ענין  די  ביי  אויך  איז  אזוי 
אז  פארזיכערט  איז  ער  וויבאלד  אנגענומען,  נאכנישט  איז  תפילה  זיין  אז  זעהט  ער 
וועט  עס  אויב  אויך  און  אומזינסט,  נישט  איז  תפילה  קיין 
עס  אים  וועט  ציל,  יעצטיגע  די  אויף  העלפן  נישט  אים 
דארפן  וועט  ער  וואס  זאכן  אסאך  אנדערע  אויף  העלפן 
וועגן  צושטאנד,  שפעטער'דיגן  א  אין  דעם  צו  צוקומען 
דעם דאווענט ער נאך און נאך און אין הארץ פארלאזט ער 
זיך ווייטער אויפן באשעפער. אבער דער וואס זיין אמונה 
איז ביי אים שוואך, איז ער זיך זייער שנעל מייאש פון די 
תפילה, און אזוי האט ער שאדן אויף די וועלט און אויף די 

קומענדיגע וועלט.

השי"ת  האט  פארוואס  פארשטיין  מיר  קענען  דעם  לויט 
נישט אפגעהאלטן פון אברהם פון צו דאווענען אויף סדום 
איז  השי"ת  פאר  אז  כאטש  געראטעוועט,  ווערן  זאל  זי 
ווייל  ווערן;  חרוב  וועט  סדום  שטאט  די  אז  קלאר  געווען 
"ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום..." - אברהם גייט דאך 
יארן  די  פון  לויף  אין  וואס  פאלק  גרויסע  א  אויפשטעלן 
פארשידענע  אין  ווערן  געהאלפן  דארפן  זיכער  זיי  וועלן 
זאכן, וועט דעמאלטס קומען פאר זיי די לויטערע תפילות 
פון זייער טאטע'ס טאטע אברהם און אין זייער זכות וועלן 

זיי געהאלפן ווערן (נפש שמשון תהלים עמ' כה).

א תפילה וואס ווערט אנגענומען נאך הונדערט יאר

אזוי שרייבט דער סטייפעלער זצ"ל אין זיין ספר 'חיי עולם' (פרק כח): "און אויך אויב 
זיין  אז  אויסזעהן  אים  וועט  עס  וואס  יארן  און  טעג  עטליכע  גיין  אריבער  וועט  עס 
אין  און  דאווענען,  צו  פון  נאכלאזן  נישט  ער  זאל  אויפגעטוהן,  גארנישט  האט  תפילה 
ענדע וועט ער זעהן מיט זיינע אויגן אז זיין תפילה האט זייער אסאך אויפגעטוהן. און 
אנגענומען  ווערט  וואס  תפילה  א  דא  איז  עס  אז  ד)  שמואל  (מדרש  זאגן  חז"ל  ווי  אזוי 

אפילו נאך הונדערט יאר...".

און אויך אין ספר משלי (ח לד) שטייט: "אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום 
יום" – שרייבט דער בעל 'שפת אמת' (פרשת כי תבוא תרמ"א) אז אין די פסוק זענען מיר 
ליידיג,  קומען  צוריק  נישט  קיינמאל  וועלן  תפילות  אונזערע  אז  געווארן  צוגעזאגט 
אבער וועגן דעם דארפן מיר שטענדיג האפן צו השי"ת'ס הילף, אזוי ווי די לשון פון 
די פסוק איז "לשקוד על דלתותי", אז אויף אונז ליגט א חיוב שטיין שטענדיג ביי די 

'טיר' און נישט צו פארגעסן פונעם אויבערשטן אפי' אויף א קורצע וויילע, כדי אז 
ווען די צייט פון די ישועה וועט אנקומען און עס וועלן זיך עפענען פאר אונז די 

שערי תפילה, זאלן מיר באלד קענען באקומען די שפע וואס איז געשיקט 
געווארן פון הימל פאר אונז.

זיינע  איז  וואס  איש',  'חזון  אויפן  אויפן  דערציילט  ווערט  עס  און 
עלטערע יארן, אין זיין קאמף ביי די גזירה וואס איז דעמאלטס 

פרשת תולדות
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יעדע תפילה ווערט אנגענומען
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

אמן אין די פרשה
"ויתן  שטייט:  יעקב  צו  יצחק  פון  ברכה  די  ביי 
הארץ,  ומשמני  השמים  מטל  האלוקים  לך 

יעבדוך עמים" ( בראשית כז כח-כט).

השמים  מטל  האלוקים  'לך  תיבות  ראשי  די 
ומשמני הארץ' באטרעפן צוזאמען 'אמן', אונז 
אמן  ענטפערן  פון  זכות  די  אין  אז  לערנען  צו 
ער  און  מענטש,  פאר'ן  שפע  די  אראפ  קומט 
קען געוועלטיגן אויף זיינע פיינט, אזוי ווי עס 

שטייט נעבן דעם "יעבדוך עמים" 
('ככר זהב' מערכה ב').

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

וזכני לגדל בנים

אנגערופן געווארן די געזעץ פון 'גיוס הבנות', זענען אפגעראכטן 
און  תפילה  פון  צוזאמקומען  ישראל  ארץ  גאנץ  אין  געווארן 
די  אז  טרערן  אסאך  געווארן  פארגאסן  איז  זיי  אין  וואס  התעוררות, 
ציונים  די  האבן  ווייטאג  אלעמענס  צו  ווען  און  זיין.  מצליח  זאל  קאמף 
חזון  פונעם  מענטשן  שטוב  די  פון  איינער  האט  געזעץ.  דעם  דורכגעפירט 
איש פארגעלייגט זיין וואונדער פאר זיין רבי'ן, וויאזוי האט פאסירט אז אזויפיל 
דער  אים  האט  ליידיגערהייט?  געווארן  געקערט  צוריק  זענען  טרערן  און  תפילות 
וואס  תפילה  א  נישטא  איז  עס  אז  שטייט  ספרים  אין  געענטפערט:  באלד  איש  חזון 
נישט  האבן  זיי  אז  כאטש  תפילות,  די  אז  זיכער  איז  אזוי,  אויב  ליידיג,  צוריק  קומט 
געפויעלט באלד די ישועה, וועלן זיי אויפטוהן אין לויף פון די קומענדיגע יארן ('מעשה 

איש' ח"א עמ' רמג).

סטייפעלער  אויפן  שליט"א  זילבערשטיין  הגר"י  פארציילט  האט  ערציילונג  א  נאך 
זצ"ל: עס אז געווען אין איינע פון די טעג ווען איך בין געווען נעבן די צימער פונעם 
סטייפעלער, פלוצלינג איז אריין צו אים אין צימער א מענטש וואס האט אויסגעזעהן 
האט  ער  טרערן,  טייכן  פארגיסן  צו  אנגעהויבן  באלד  האט  ער  און  קראנק,  זייער 
געבעטן און געמוטשעט פונעם סטייפעלער אז ער זאל דאווענען אויף אים ער זאל 
האבן א רפואה. עס האט זיך דערקענט אז דער מענטש גייט אריבער גאר א שווערע 
פיין, און זיין געבעהט האט בארירט די הארץ פון די אנוועזנדע וואס האבן געקוקט 

מיט א נייגער אויף די רעאגירונג פונעם סטייפעלער.

און אט הייבט אויף דער סטייפעלער זיינע אויגן פול מיט רחמנות'דיגע געפילן, און 
ער רופט זיך אן צום קראנקן: חז"ל האבן דאך שוין באשטימט אז די שכינה געפונט זיך 
העכער פון די קאפ פונעם קראנקן, און די תפילה פונעם קראנקן ווערט געהערט אין 
הימל מער ווי תפילות פון א אנדערן. טראג איך דיר יעצט אן, אז דו זאלסט אויסנוצן 
דיינע יעצטיגע טרערן  אויף צו דאווענען אויף דיר, און איך בין פארזיכערט אז דיין 
סטייפעלער  דער  האט  וויסן,  זאלסט  דו  ליידיג.  קומען  צוריק  נישט  וועט  תפילה 
נישט  איז  עס  נישט,  נוצט  וואס  תפילה  קיין  נישטא  איז  עס  געזאגט,  און  צוגעלייגט 
א  צי  דריטל  א  צי  האלבע  א  נאר  אמאל  נישט,  פויעלט  וואס  געבעהט  קיין  נישטא 
פערטל (זעה ויקרא רבה י), און עס זענען דא פעלער – האט ער צוגעלייגט און געזאגט – 

וואס די תפילה פויעלט נאר נאך א וואך צי צוויי וואכן, א חודש צי 
צוויי חודשים, א יאר צי צוויי יאר, און אמאל נאר נאך 5 אדער 10 יאר. 

האט פארגעזעצט הרב זילבערשטיין: איך האב נאכגעקוקט דעם מענטש, 
האט  טאג  יענעם  פון  געווען,  אזוי  טאקע  איז  עס  אז  געזעהן  האב  איך  און 

די  אין  גלייבט  און  האפט  ער  ווען  כוונה,  מער  מיט  דאווענען  צו  אנגעהויבן  ער 
חסדים פון השי"ת אז ער וועט אין ענדע געהאלפן ווערן, און זעה נאר די וואונדער 

וואס עס האט פאסירט, כאטש די שווארצע אויסקוקן פון די דאקטוירים, צעהן יאר 
נאכדעם איז דער מענטש אינגאנצן אוסגעהיילט געווארן פון זיין קראנקהייט, ער איז 
('עלינו  האדם  כאחד  געווארן  איז  און  רפואות  די  אין  אנגעהאנגען  געווען  נישט  שוין 

לשבח' חלק א עמוד שכז).

ענטפערן אמן העלפט אז די תפילה זאל ווערן אנגענומען

יעדער איינער פון אונז האפט דאך זיכער אז זיין תפילה וועט באלד אנגענומען ווערן, 
מיר  אויב  השתדלות.  געוויסע  א  טוהן  דעם  צו  מ'דארף  אז  זיכער  איז  דעם  צו  אבער 
וועלן אריינקוקן אין די לשון פונעם זוהר הקדוש (וילך רפה ב) וועלן מיר זעהן אז עס איז 

דא צו דעם א סגולה וואס איז זייער גרינג עס אויסצופירן, און אזוי שטייט אין זוהר:

"ווען אידן ענטפערן אמן מיט כוונה אויף די וועלט, וויפיל טויערן פון ברכה עפענען 
זיך פון אויבן?! וויפיל גוט'ס קומט אראפ אין אלע וועלטן?! ווי שטארק פרייען זיך די 
מלאכים אויבן?!. און וואס איז די שכר פון די אידן וואס האבן עס צוגעברענגט? אויף 
די וועלט: ווען זיי האבן א ווייטאג און זיי דאווענען צו השי"ת, רופט אויס די קול אין 
אלע וועלטן - פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמנים. עפנט'ס די טויערן, אזוי ווי 
די אידן האבן געעפנט די טויערן פון ברכה [ביים ענטפערן אמן], אזוי וועט יעצט אויך 
זיי  תפילות  זייערע  ווערן  אנגענומען  וועט  עס  און  זיי  פאר  טויערן  די  ווערן  געעפנט 
זאלן געהאלפן ווערן פון זייער צרה. און אין עולם הבא: ווען זיין נשמה גייט ארויף צום 
עולם הבא רופט מען אויס פאר איר – עפנט'ס פאר אים די טויערן אזוי ווי ער האט 

געעפנט יעדן טאג ווען ער האט אכטונג געגעבן צו ענטפערן אמן".
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דעם  פון  זיך  מ'קען  וואס  ערציילונג  וואונדערליכע  א 
ארויס  גייט  וואס  תפילה  א  פון  כח  גרויסע  די  ארויסלערנען 
א  אויף  געווארן  פארציילט  איז  הארץ,  פון  טיפענישן  פון 
שוין  זענען  וואס  הקודש  עיר  ירושלים  פון  משפחה  חשובע 
פון לאנג א שם דבר, די טייערע קינדער באשיינען די מזרח 

וואנט אין די ישיבות און אין די כוללים.

ערציילונג  די  אריבער  גייט  מיטגלידער  משפחה  די  צווישן 
זיי  וויאזוי  קלאר  און  פארשטענליך  ווערט  דעם  מיט  וואס 
אין  הצלחה  געוואלדיגע  א  מיט  אויסגעוואקסן  אזוי  זענען 

תורה:

עס איז געווען אין די יארן פון די גרינדונג פון די מדינה אין 
ארץ ישראל, איבעראל האט געהערשט א צומישעניש אין די 
שכל, און עס האט זיך אויסגעפעלט א עקסטערע פארשטאנד 
צו קענען וויסן און אפטיילן צווישן טמא צו טהור. אסאך און 
די  אין  געווארן  דערטראנקען  זענען  ערליכע  די  פון  אויך 
טייל  א  געווארן  זענען  זיי  און  צומישעניש,  די  פון  כוואליעס 
פון די קאמפיין וואס אין יענע יארן איז עס אנגערופן געווארן 

מיטן נאמען 'ציונות'.

ווען עס האבן זיך געעפנט די טויערן, איז א שטראם אן קיין 
לענדער  אלע  די  פון  ארויפגעקומענע  נייע  די  פון  אויפהער 
איבער  לאזן  זיי  פון  אסאך  ווען  לאנד,  די  פארפלייצט  האבן 
נאך זיך אין זייערע היימלענדער זייערע וואוינונגען פול מיט 
אלעם גוט'ס, און זיי קומען ליידיגערהייט צו די הייליגע לאנד, 
איר.  אין  באזעצן  זיך  צו  יארן  אסאך  פון  בענקעניש  א  נאך 
צום גרויסן ווייטאג זענען זייער אסאך פון די תמימות'דיגע 
אידן אויסגעמישט געווארן דורך די פרייע גייסט וואס האט 
צוטרויטן אלעס וואס איז געווען הייליג און טייער ביי  כלל 
ישראל, און זייערע קינדער האבן שוין אינגאנצן אפגעלאזט 
דאס אידישקייט ווען די אויגן פון די עלטערן קוקן עס צו און 

זיי האלטן עס נישט אויס. 

עלנדע  א  געקומען  ארויף  איז  רוסלאנד  פון  גלות  די  פון 
אידישקייט  פון  אפגעריסן  זיין  פון  יארן  אלע  די  וואס  פרוי, 
אונטער די הערשאפט פון סטאלין ימ"ש און זיינע פריערדיגע 
נישט  כמעט  האט  זי  צייכנ'ס.  זייערע  איר  אין  געגעבן  האבן 
געדענקט קיין זאך פון די פארגאנגענהייט פון איר פאמיליע, 
אויסער די זאך אז זי איז א איד, און איין איינציגע מנהג איז 
אפגעהיטן געווארן ביי איר פון איר מאמע'ס הויז – דאס איז 
שטילע  א  מיט  באגלייט  צונאכטס,  פרייטאג  ליכט  די  צינדן 

תפילה אויף די הצלחה פון די קינדער.

די  אין  געווארן  מיטגעשלעפט  שנעל  זייער  איז  פרוי  די 
אין  וואוינונג  א  באקומען  האט  זי  לאנד,  די  פון  גייסט 
איינע פון די 'קיבוצים' אין צפון זייט וואס זיי זענען 
פון  זאך  יעדע  פון  אפגעריסן  אינגאנצן  געווען 
אויפגעשטעלט  זי  האט  דארט  אידישקייט, 
דארטן  איר  איז  קינדער  אויך  און  שטוב  א 

געבוירן געווארן.

צייכן,  אידישע  יעדע  פון  ריין  געווען  איז  הויז  נייע  איר 
איר  פון  גענומען  איבער  האט  זי  וואס  מנהג  איין  די  אויסער 
אכטונג  זייער  ווייטער  זי  האט  דאס  וואס  הויז,  מאמע'ס 
די  אין  לעבן  חשכות'דיגן  אינעם  אויך  אפצוהיטן  געגעבן 
קיבוץ. אבער מיט איר גרויסע תמימות, ווען זי האט געזוכט 
נאך א אידישן געשטאלט וואס אזוי זי וויל אז אירע קינדער 
פאסיגע  קיין  געטראפן  נישט  זי  האט  אויסוואקסן,  זאלן 
אויף  וואס  צייט,  יענע  אין  ממשלה  ראש  דער  ווי  געשטאלט 

זיין פלייצע איז געליגן א גרויסע 
פאלן  רוחניות'דיגע  די  פון  טייל 
געקומענע  ארויף  נייע  די  פון 
תפילות  אירע  ביי  איינוואוינער. 
האט זי דערמאנט זיין נאמען, און 
געבעטן  זי  האט  דביקות  א  מיט 
זאלן  אזוי  אז  באשעפער  פונעם 

אויסוואקסן אירע קינדער.

אנגעקומען  איז  שנעל  זייער  נאר 
געווענליכע  א  אין  טויש,  די 
זי  האט  נייעס-באריכט 
די  פון  איינע  אין   - באמערקט 
געמאלדן  האט  וואס  צייטונגען 
באזוך  קעניגליכן  דעם  -  איבער 
האט  הממשלה  ראש  דער  וואס 
די  אין  אפגעראכטן  אליינ'ס 
הגאונים,  גאון  פונעם  וואוינונג 

דער חזון איש זיע"א.

זיך  האט   – זיין  עס  קען  אזוי  ווי 
איר  אין  געוואונדערט  פרוי  די 
ממשלה,  ראש  דער  אז   – הארץ 
דער הויכפונקט פון איר שעצונג, 
פארן  און  זיין  מטריח  זיך  זאל 
באזוכן ביי א אלטן פערזאן וואס 
איז אויך נישט באקאנט מיט זיין 
פון  נאמען  די  מיט  נאר  נאמען, 
עס  איש'?!  'חזון  דער  ספר,  זיין 
קען נישט זיין נאר אז ער אליינס 
מער  איז  איד  דער  אז  ווייסט 

געלונגען פון אים...

פרוי  די  האט  טאג  יענעם  פון 
ביים  און  נוסח,  איר  געטוישט 
ליכט  די  צינדן  נאכן  דאווענען 
אז  בעטן  צו  אנגעהויבן  זי  האט 
אויסוואקסן  זאלן  קינדער  אירע 

אזוי ווי... דער חזון איש!

איז  שפעטער  יארן  צעהנדליגע 
ווי  יעדן  פאר  געווארן  קלאר 

קינדער  אירע  ווען  אויפגעטוהן,  האט  תפילה  איר  שטארק 
גרויסע  געווארן  זענען  און  אינגאנצן  געטוהן  תשובה  האבן 

תלמידי חכמים.

אידישע  א  פון  כח  די  איז  גרויס  און  ווייט  ווי  לערנען  צו  דיך 
תפילה וואס ווערט געזאגט פון טיפן הארץ, צוזאמען מיט א 
ריכטיגע און תמימות'דיגע אמונה. אזא תפילה וועט קיינמאל 

נישט צוריק קומען ליידיג.

('טיב הקהילה' פרשת שופטים)

בס"ד

אין טאג ב' כסלו איז די יארצייט 
פונעם משגיח פון לעיקוואד 

רבי נתן מאיר וואכטפויגל זצ"ל

לאמיר אויך אכטונג געבן צו זאגן די ברכות 
השחר אויפן קול און א צווייטער זאל 

ענטפערן נאך זיי אמן, און אזוי וועלן מיר 
זוכה זיין צו לויבן השי"ת ריכטיגערהייט 

אויף אלעס  גוט'ס וואס ער טוהט פאר אונז.

"דער משגיח איז געווען זייער 
געווארנט אין ברכות ...ספעציעל 
האט ער אכטונג געגעבן צו 
זאגן די ברכות השחר אויפן קול 
און מיט כוונה, און האט אויך 
געזארגט אז אייביג זאל זיך 
איינער געפינען נעבן אים וואס 
זאל ענטפערן אויף זיי אמן. די 
ברכה 'הגומל חסדים טובים לעמו 
ישראל' פלעגט ער ענדיגן הויעך 
און מיט א ספעציעלע התרגשות, 
און ווען מ'האט אים איינמאל 
געפרעגט דערויף, האט ער עס 
ערקלערט: 'די ברכה 
נעמט אין זיך אריין אלעם'.
'לקט רשימות' ענייני תפילה עמ' רה


