
פרשת חקת

בס"ד

די ’עבודה שבלב‘ ווערט געטון מיט די מויל
”זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה‘ ֵלאמֹר ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ 

(יט ב)

איז  פארוואס  ”ֵלאמֹר“,   געווארן  באפוילן  איז  משה  אויב 
ער נאכאמאל באפוילן געווארן ”ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“?

זאגט רבי אליעזר הורוויץ דער טארניגראדער רב:
(’לקוטי  הק‘  אר“י  דער  פון  ווערטער  די  באקאנט  איז  עס 
תפילה  עיקר  דער  אז  ווייסן  מיר  כאטש  סה)  תהילים  תורה‘ 
איז אין הארץ, דאך זענען מיר באפוילן געווארן דאווענען 
מיטן מויל, ווייל: ”דורך דעם וואס איינער דאוונט, זעהט 
אז  זאגן  מ‘קען  און  אויך“.  דאוונט  ער  און  חבר  זיין  עס 
דער יסוד איז מרומז אין אונזער פסוק: ”זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה 
ֲאֶׁשר ִצּוָה ה‘ ֵלאמֹר“ – די סיבה אז מ‘דארף דאווענען מיטן 
הארץ,  אין  טראכטן  מיט  באגענוגן  נישט  זיך  און  מויל 
זאל  דיבור  דער  אז  כדי   – ִיְׂשָרֵאל“  ְּבֵני  ֶאל  ”ַּדֵּבר  ווייל: 

’נועם מגדים‘ערוועקן אנדערע זאלן אויך דאווענען.

א שול וואס איז פול מיט תורה און תפילה
”כֹל ְּכִלי ָפתּוַח ֲאֶׁשר ֵאין ָצִמיד ָּפִתיל ָעָליו ָטֵמא הּוא“ (יט טו)

רבי פנחס הלוי הורוויץ דער בעל ה‘הפלאה‘ שרייבט:
אין זוהר הקדוש (תיקו“ז י דף כה ב) שטייט אז ווען מ‘דאוונט 
אין  דביקות  א  מיט  ווערן  געטון  עס  דארף  מ‘לערנט  און 
השי“ת, ווייל אויב נישט – קען עס נישט ארויף גיין אויבן. 
דער יסוד איז דא מרומז: ”ְוכֹל ְּכִלי ָפתּוַח“ – יעדע דיבור 
פון תורה אדער תפילה וואס א מענטש זאגט ארויס מיט 
זיין מויל, ”ֲאֶׁשר ֵאין ָצִמיד ָּפִתיל [ד.מ. באהאפטן] ָעָליו“ 
– אן צו זיין באהאפטן און דבוק אין השי“ת, ”ָטֵמא הּוא“ 
– גייט עס נישט ארויף אויבן, צו דער פלאץ פון קדושה 

און טהרה.
טוב  שם  בעל  אויפן  דערציילט  ווערט  ענין  דעם  אין 
א  אין  אריינגיין  געדארפט  ער  האט  איינמאל  הקדוש, 
זיך  ער  האט  אריין  איז  ער  ווי  נאר  אבער  שול,  געוויסע 
אפגעשטעלט. צו די וואונדער פון די ארומיגע האט ער 
נאר געזאגט: ”וויאזוי זאל איך אריינגיין, ווען דאס פלאץ 
איז פול מיט תורה און תפילה?!“. ”נו, אדרבה...?“ – האט 
דער  און  ארומיגע,  די  פון  וואונדער  די  געשטארקט  זיך 
דאוונט  שול  אין  ערקלערט: ”דא  זיי  האט  טוב  שם  בעל 
דאס  דעם,  וועגן  און  דביקות,  קיין  אן  מ‘לערנט  און  מען 
גייען  און  איבער  דא  בלייבן  לערנען  דאס  און  דאווענען 
נישט  איך  וויל  פלאץ  אזא  אין  און  אויבן,  ארויף  נישט 

’פנים יפות‘; ’שער בת רבים‘אריינגיין“.

משה און אהרן זענען אריין צוליב זייער באשיידנקייט
”ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִמְּפֵני ַהָּקָהל ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַוִּיְּפלּו 

ַעל ְּפֵניֶהם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה‘ ֲאֵליֶהם“ (כ ו)
קען  וויאזוי  הפסוק:  לשון  דעם  פארשטיין  מ‘דארף 

איינגעשלינגען  זענען  ועדתו  קרח  וואס  נאך  אז  זיין 
געציטערט  אהרן  און  משה  האבן  ערד,  די  אין  געווארן 

”ִמְּפֵני ַהָּקָהל“ זיי זאלן זיי נישט טשעפען?
איז  פסוק  פונעם  כוונה  די  אז  קלוגער  שלמה  רבי  זאגט 

אזוי:
משה און אהרן האבן געוואלט מאכן ’נפילת אפים‘ ביים 
חשוב  אדם  ”אין  אז:  ווייסן  מיר  ווייל  אבער  דאווענען, 
רשאי ליפול על פניו [ברבים], אלא אם כן נענה כיהושע 
בן נון“ (תענית יד ב), האבן זיי מורא געהאט טאמער זיי וועלן 
וועט  תפילה  זייער  און  ברבים  פנים  זייער  אויף  פאלן 
אנגענומען ווערן [אזוי ווי עס איז טאקע געווען, אזוי ווי 
עס שטייט: ”ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה‘ ֲאֵליֶהם“], וועט עס אויסקוקן 
ֶאל  ַהָּקָהל,  ”ִמְּפֵני  אריין  זיי  זענען  דעם  צוליב  גאווה.  ווי 
ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד“, און אין די באהאלטענע פלאץ האבן זיי 

געטון ’נפילת אפים‘.
’אמרי שפר‘

צעהן מאל דערמאנען זיין פטירה צוליב איין אות יו“ד
”ִׁשְמעּו ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים“ (כ י)

איז  אהרן  און  משה  פון  זינד  די  אז  טייטש  חננאל  רבינו 
די  פון  וואסער  די  ארויסציעהן  פון  נס  דער  אז  געווען 
שטיין האבן זיי אנגעהאנגען אין זיך, זאגנדיג: ”נֹוִציא ָלֶכם 

ָמִים“, און נישט: ”יוציא לכם מים“.
מיט דעם ערקלערט רבי יצחק כ“ץ דער איידעם פונעם 
מהר“ל מפראג וואס דער פייטן (אין פיוט ’אומץ אדירי‘ וואס ווערט 
געזאגט ביי מוסף דעם ערשטן טאג פון ראש השנה) האט געזאגט אויף 
משה רבנו: ”יען אשר נוקש בעשר, נחרת בו מיתות עשר“ 
ער  וואס  דעם  מיט  געווארן  געשטרויכלט  איז  משה   –
האט נישט געזאגט ’יוציא‘ [מיט א יו“ד וואס איז גימטריה 
’עשר‘] נאר ’נוציא‘, און וועגן דעם ווערט דערמאנט צעהן 
דעם  וועגן  און  י).  יא  דב“ר  (ראה  תורה  אין  פטירה  זיין  מאל 
האט דוד המלך געזאגט (תהילים קיד ח): ”ַההְֹפִכי ַהּצּור [ד.מ. 
’ההפכי‘ –  נאר  ’ההופך‘,  נישט  און  ָמִים“;  ֲאַגם  שטיין]  די 
און האט צוגעלייגט א יו“ד, ווייל ווי געזאגט די אות האט 
האט  אויבישטער  דער  אז  זאגן  צו  עדות  כדי  געפעלט 

ארויס גענומען די וואסער פון די שטיין.
רמב“ן במדבר כ ח; הגהות על ’פענח רזא‘ לר“י כ“ץ שם יא

א רויב וואס קומט בדרך נס
ַהֶּזה  ָהָעם  ֶאת  ִּתֵּתן  ָנתֹן  ִאם  ַוּיֹאַמר  ַלה‘  ֶנֶדר  ִיְׂשָרֵאל  ”ַוִּיַּדר 

ְּבָיִדי ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת ָעֵריֶהם“ (כא ב)
”‘והחרמתי‘ – אקדיש שללם לגבוה“.

ווערטער  די  געברענגט  ווערט  א)  (ט  נדרים  מסכת  אין 
פון רבי מאיר אז עס איז ענדערשט אינגאנצן נישט טון 
נדרים, טאמער איינמאל וועט מען פארגעסן און מ‘וועט 
די  ערקלערן  מען  קען  וויאזוי  נדר;  די  איינהאלטן  נישט 

ווערטער פון רש“י לויט די שיטה פון רבי מאיר?
זאגט רבי יעקב קאמינעצקי ראש ישיבת ’תורה ודעת‘ אין 

ניו יארק:
ישראל  מלך  פארן  הנביא  אלישע  פון  רייד  שטראף  די 
(מלכים ב‘ ו כב): ”ַהֲאֶׁשר ָׁשִביָת ְּבַחְרְּב ּוְבַקְׁשְּת ַאָּתה ַמֶּכה“, 
נס  א  דורך  דאך  זענען  ”זיי  דוד‘:  ’מצודת  דער  טייטש 
דא  פון  זיי?“.  מיט  האסטו  וואס  איז  געווארן,  געברענגט 
נס  בדרך  אן  קומט  וואס  רויב  א  אז  ארויס  מען  לערנט 
ווערט נישט גערעכנט פאר זיינס און ער טאר נישט הנאה 
האבן פון דעם. לויט דעם קען מען ערקלערן אז די כוונה 
פון די אידן איז נישט געווען זיי זאלן מקדיש זיין די רויב 
וואס זיי וועלן אוועק נעמען פון די עמלקים, נאר זיי האבן 
געדאוונט אז זיי זאלן זוכה זיין צו א נצחון בדרך נס וואס 

דורך דעם וועט דער רויב זיין הייליג פון זיך אליינס.
’אמת ליעקב‘

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

פע ם

286פרשת חקת תשע"ט

דער חוב פון די ’המורים‘ זיי זאלן מעורר 
זיין אויף ענטפערן אמן

”ִׁשְמעּו ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים“ 
(כ י)

’אמן‘.  זענען  תיבות  סופי  די   – ֲהִמן‘  ַהּמִֹרים  ”‘ָנא 
 – מלמדים  די  ד.מ.   – מורים  די  פאר  זיין  מרמז 
יעדע  אויף  אז  תלמידים  די  אנווארענען  זאלן  זיי 
און  אמן.  ענטפערן  זיי  זאלן  הערן  זיי  וואס  ברכה 
עס איז אויך א רמז אויף די מורי הוראה אין יעדע 
שטאט זיי זאלן ערוועקן דעם ציבור זאלן שטארק 
אכטונג געבן. ווייל בעוונותינו הרבים זייער אסאך 
ליגט  זיי  אויף  און  דעם.  אויף  אכטונג  נישט  געבן 
א חוב צו דרש‘ענען ברבים און זיי צו וויסן טון די 
גרויסע עבירה און דעם גרויסן פגם פון דער וואס 
ער  וואס  ברכה  יעדע  אויף  אמן  נישט  ענטפערט 

הערט.
נאך האט די תורה דא מרמז געווען אויף דער וואס 
ענטפערט נישט קיין אמן, אז ער ווערט אנגערופן 
א ווידער-שפעניגער, אזוי ווי דער פייטן זאגט אין 
זמן  ’זכרה  השרון‘:  חבצלת  ישבה  ’איכה  קינה  די 
לא  אמן  ענות  ועתה  השיבו,  ונשמע  נעשה  אשר 

אבו‘“
’חלק יעקב‘ [פון רבי יעקב לייב בענדזאמין] חקת

מקורות אין די
 פרשה בגודל 

מעלת עניית אמן
מבאר אמונים טו)
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רבי חיים פאלאג‘י שרייבט אין זיין ספר ’כף החיים‘ (פרק יג): די שכר פון יעדע אמן קען מען נישט שאצן, וועגן 
דעם דארף דער מענטש מקפיד זיין נישט דערלייגן אפילו איין אמן. א עקסטערע ווארענונג שרייבט ער רעדנדיג 
אויף די ענין פון אמן נאך די ברכה פון ’המחזיר שכינתו לציון‘ וואס מ‘זאגט ביי די הויכע שמו“ע, וואס אסאך 
איילן זיך זאגן דעמאלטס מודים דרבנן, און פון גרויס איילעניש ענטפערן זיי נישט אמן אויף די ברכה. און ער 
לייגט צו, אז איינמאל ווען עס איז געווען אין הימל א עת רצון צו ברענגען די גאולה, איז עס נישט צושטאנד 
געקומען צוליב די גרינגשעצונגען אין ענטפערן אמן אויף די ברכה, ווען אין די ברכה בעהט מען אויף די גאולה.

רבי משה חיים מאנדל זצ“ל (וואס זיין יארצייט איז דעם קומענדיגן זונטאג ד‘ תמוז) האט 
אמאל געגעבן א עצה פאר איינעם וואס האט זיך גענויטיגט אין א ישועה ער זאל 

פארשפרייטן די ווערטער אלץ א סגולה אויף א ישועה (’נוטרי אמן‘ ח“ב עמ‘ רטו)

למען ציון לא אחשה
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דער גאון רבי יצחק זילבער זצ“ל, וואס האט צוריק 
אויפגעבויעט אידישקייט אין רוסלאנד, איז געווען 
אלעס  און  זיך  האט  וואס  איינער  פאר  באקאנט 
וואס ער האט פארמאגט אינגאנצן אוועק געגעבן 
אין  איבערהויפט  מצוות,  און  תורה  אפהיטן  אויף 
אונטער  געווען  איז  ער  וואס  יארן  שווערע  די 
קאמעניסטישע  כפירה‘דיגע  און  שלעכטע  די 

רעגירונג אין די סאוויעט פארבאנד.
געווארן  פארציילט  זענען  ערציילונגען  אסאך 
מען  קען  זיי  פון  אסאך  נפש,  מסירות  זיין  איבער 
ליינען אין דער ספר ווי דארט איז אפגעשריבן זיין 
זיי  צווישן  יהודי‘,  ’להישאר  לעבן,  שטורעמישע 

ווערט דארט געברענגט די פאלגנדע ערציילונג:
די  אין  לערענונגען  זיינע  ענדיגן  נאכן  באלד 
אוניווערסיטעט, אזוי ווי ער איז געצווינגען געווען 
רעגירונג,  קאמעניסטישע  פונעם  באפעל  לויטן 
לערער  א  ווי  ארבעטן  אנגעהויבן  יצחק  רבי  האט 
ארום  געווען  איז  וואס  סטאלביטשי  דארף  די  אין 
צוואנציג קילאמעטער ווייט פון קאזאן, די שטאט 
וואו ער האט געוואוינט. ער איז געצווינגען געווען 
ווער  רוסלאנד  אין  צייטן  יענע  אין  ווייל  ארבעטן, 
געקענט  נישט  האט  געארבעט  נישט  האט  עס 

עקזיסטירן...
דאס איז געווען אין די ערשטע יארן פון די צווייטע 
האט  וואס  הונגער  שרעקליכע  די  קריג.  וועלט‘ס 
צוגעברענגט  האט  רוסלאנד  גאנץ  אין  געהערשט 
אז כמעט אלע רוסישע בירגער האבן זיך ערנערט 
נאר מיט די לעבנ‘ס וויכטיגע פראדוקטן. אין לויף 
נישט  בירגער  רוסישע  רוב  האבן  יאר  דריי  פון 
נישט  אוודאי  און  צוקער,  אדער  פוטער  געזעהן 

מער בעסערע און טייערע פראדוקטן.
די  האבן  ברויט  טרוקענע  שטיקל  א  אויף  אפילו 
די  אין  שטיין  געדארפט  איינוואוינער  רוסישע 
יעדע  און  טעג,  און  שעה‘ן  אסאך  רייע‘ס  לאנגע 
האט  געווארן  פארטיילט  איז  וואס  ברויט  ברעקל 
מען גערעכנט לויט די וואג, און יעדע גראם האט 

מען געוואויגן.
איז  געלט  אין  געענגט  געווען  איז  יצחק  רבי  ווייל 
ער געגאנגן צופיס פון קאזאן ביז סטאלביטשי און 
צוריק, ווען א גאנצע וואך האט ער געוואוינט אין 
סטאלביטשי, און אויף שבת פלעגט ער צוריק גיין 

צו זיין עלטערנ‘ס הויז אין קאזאן.
רבי  תש“ב.  יאר  פון  ווינטער  אין  געווען  איז  דאס 
יצחק איז געווען אויפן וועג פון זיין עלטערנ‘ס הויז 
פון  ארויס  איז  ער  סטאלביטשי.  קיין  קאזאן  אין 
שטוב פינעף אזייגער פארטאג‘ס, און ווייל ער האט 
דארף  ברויט  פארציע  טעגליכע  זיין  אז  געוואוסט 
אפיציעלע  זיין   – סטאלביטשי  אין  באקומען  ער 
וואוין ארט, האט ער גארנישט געגעסן פארן ארויס 
איז  עס  און  שרעקליך  געווען  איז  קעלט  די  גיין. 
אנגעקומען ביז צוויי און פערציג דיגריז אונטער די 
נול. אונטער א שווערע שניי איז רבי יצחק געלאפן 
די צוואנציג קילאמעטער ווי א פארררוקטער, און 
אזוי איז אים געלונגען אנקומען אין דריי שעה קיין 

סטאלביטשי.
שוין  פוס  זיינע  זענען  אינדערפריה  אזייגער  אכט 
געשטאנען ביים אריינגאנג פון די שולע. געווענליך 
ברויט,  פרישע  די  טרעפן  שוין  דארטן  ער  פלעגט 
ביטערע  א  אפגעוואררט  אים  האט  יעצט  אבער 
אנטוישונג; עס זעהט אויס אז יענעם אינדערפריה 
די  אין  ברויט  קיין  געבאקן  נישט  מען  האט 
און  קעלט  שטארקע  די  ווייל  בעקעריי,  דארטיגע 
די אפגעשפארטע וועגן האבן אפגעהאלטן פון צו 
קענען ברענגען די העלצער צו הייצן די אויווענעס.
נישט  זענען  תלמידים  די  דעם,  פון  מער  נאך 
געקומען לערנען אין דעם טאג. עס זעהט אויס אז 
אין די צייט וואס דער לערער איז נעבעך געלאפן 
לערנען  צו  כדי  פון צוואנציג קילאמעטער  וועג  א 
ארויסגיין  ביים  געהאלטן  נישט  זיי  האבן  זיי,  מיט 

פון זייערע הייזער.
יענעם  אז  געמיינט  יצחק  רבי  האט  אויב 
אפשר  און  רועהן  קענען  ער  וועט  אינדערפריה 
ער  האט  גמרא,  בלעטער  עטליכע  אניאגן  אויך 
אזוי  רוסלאנד,  אין  דורכפאל.  מיאוס‘ן  א  געהאט 
אז  געהאט  ליב  נישט  זיי  האבן  רוסלאנד,  אין  ווי 
הענט,  צוזאמגעלייגטע  מיט  זיצן  לערער‘ס  די 

שולע  די  פון  פירערשאפט  די  האט  דעריבער 
זיי  טאג;  דעם  אויך  ארבעטן  זאלן  זיי  געזאגט 
און  דערפער  דערנעבנדיגע  די  אין  גיין  ארום  זאלן 
קומענדיגע  די  אויף  סטודענטן  די  איינשרייבן 
דארף  די  אויסגעקומען  איז  יצחק  רבי  פאר  יאר. 
בולשיע קאבאני, וואס איז געווען ווייט ’נאר‘ פינעף 

קילאמעטער פון סטאלביטשי.
אויסהאלטן  געקענט  קוים  האט  וואס  יצחק  רבי 
דעם  געזוכט  אויגן  זיינע  מיט  האט  הונגער  די 
אויסגעטראטענעם וועג וואס האט אים געדארפט 
פירן צו דעם דארף, אבער ווייל יענעם טאג איז די 
וועג געווען פארדעקט מיט שווערע שניי האט ער 

עס נישט געקענט טרעפן.
טיפן  דעם  אין  גיין  צו  פראבירט  האט  יצחק  רבי 
קניה,  זיינע  העכער  אנגעקומען  איז  וואס  שניי 
אבער מיט יעדע טריט איז זיין באוועגונג געווארן 
האט  ווינט  קאלטע  א  שווערער.  און  שווערער 
אנגעהויבן  באלד  האט  ער  און  בלאזן  אנגעהויבן 
פילן אז זיינע כוחות ענדיגן זיך, דער הונגער האט 
אנגעהויבן צו געבן זיינע צייכענונגען און ער האט 
אראפ  זיך  זאל  ער  שטופ  אינערליכער  א  געפילט 

ווארפן אויף די שניי.
אים  וועט  דאס  אז  געוואוסט,  האט  יצחק  רבי 
נישט  האט  ער  אבער  טויט,  זיכערן  א  צו  צופירן 
ווען  איך  וואלט  אויסהאלטן...  מער  געקענט 
יצחק  רבי  האט  עסן,  צו  וואס  עפעס  געהאט 
זיך  איך  וואלט  פארביטערט,  זיך  צו  געטראכט 
וואלט  איך  און  כוחות  פרישע  מיט  אנגעגארלט 

פארגעזעצט מיין וועג...
זיך  ער  האט  צוזאמפאלן  פארן  מינוט  איין 
געבעהטן  נאכנישט  דאך  האט  ער  אויפגעכאפט; 
צו  אנגעהויבן  האט  יצחק  רבי  השי“ת...  פון  הילף 

דאווענען א קאכעדיגע תפילה פארן באשעפער:
פאר  קינד  איינציג  א  בין  איך  עולם,  של  ”ריבונו 
האב  איך  און  יונג  נאך  בין  איך  עלטערן,  מיינע 
נאך נישט אנגעיאגט טון עפעס אויף דער וועלט. 
אז  עלטערן  מיינע  אויף  אריבערגיין  וועט  וואס 
טראכטנדיג  לעבן?“.  ביים  בלייבן  נשט  וועל  איך 
וועלן  זיי  וואס  צער  שרעקליכע  די  אויף  אמת‘דיג 
פילן אויב ער וועט דא בלייבן. און זיין תפילה האט 

אויפגעטון.
טאש  די  אין  הענט  זיינע  אריינגעלייגט  האט  ער 
געפילט  ער  האט  פלוצלינג  און  מאנטל,  זיין  פון 
האט  ער  פאפיר.  א  אין  איינגעפאקט  אזאך  עפעס 
עס  האט  ער  טאש,  זיין  פון  ארויסגענומען  עס 
געעפענט און איז איבערראשט געווארן צו טרעפן 
האט  ער  וואס  נאש  א  חאלווא,  שטיקל  א  דארט 
די  אין  געגעסן  נישט  אוודאי  און  געזעהן,  נישט 

לעצטע יארן.
ווי  פון  טראכטן  צו  צייט  געהאט  נישט  האט  ער 
עס איז אנגעקומען די נאש אין זיין טאש, ער האט 
עסן.  שנעל  עס  און  ברכה  א  זאגן  געאיילט  זיך 
שפעטער האט ער זיך דערוואוסט אז זיין געטרייע 
געקויפט  פרוטות  לעצטע  אירע  מיט  האט  מאמע 
איר  צוליב  און  עסנווארג,  טייערע  די  שכן  א  פון 
די  אריינגעלייגט  זי  האט  זון  איר  אויף  רחמנות 

טייערע נאש אין זיין טאש.
האט  און  עסן  געענדיגט  האט  יצחק  רבי 
האט  חאלווא  שטיקל  די  געשטארקט.  זיך 

געראטעוועט זיין לעבן, פשוטו כמשמעו.
מיט זיינע לעצטע ביסל כוחות האט ער אנגעהויבן 
מינוט  עטליכע  און  שניי  די  העכער  שפרינגען 
פארלוירענע  די  געטראפן  ער  האט  נאכדעם 
גרינגער  אים  איז  וועג  געווענליכע  די  אויף  וועג. 
ער  איז  צייט  קורצע  א  ביז  און  גיין,  צו  געווען 
דארף.  דער  פון  אריינגאנג  ביים  געשטאנען  שוין 
זיך  האט  און  קינדער  די  אויפגעשריבן  האט  ער 

געאיילט צוריק גיין קיין סטאלביטשי.
איז  וואס  תפילה  ספעציעלע  די  פון  טעם  ”די 
איז  שווערד  שארפע  א  ווען  געווארן  געזאגט 
וועט  האלדז“,  מיין  העכער  אויפגעהויבן  געווען 
זיינע  פאר  יארן  מיט  שפעטער  זאגן  זילבער  הרב 
תלמידים, ”האב איך נישט פארגעסן, און איך וועל 
פון  ענדע  די  צו  ביז  פארגעסן  נישט  קיינמאל  עס 

מיין לעבן“.
’להישאר יהודי‘ עמ‘ 85

א פארצווייפלטע תפילה אין די שטארקע פראסט

א בליק איבער די מעלה
בלבבתעתענה אמונים  פון ’השכמת בית המדרש‘ אא

ם  פון
ובהיכלו כולו אומר כבוד  (ב)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ייפלטע ת

א
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די מעלה פון תפילה בציבור
ליגט  וואס  חיוב  הלכה‘דיגע  די  אויסער 
בציבור  דאווענען  צו  מענטש  יעדן  אויף 
(ראה פסחים מו א וברש“י שם), האבן די חכמים 
די  און  מעלה  די  באטאנט  עקסטער 
חשיבות פון א תפילה בציבור, און זיי זאגן 
אז די צייט וואס דער ציבור דאוונט איז א 
שטייט  עס  ווי  אזוי  רצון‘  ’עת  ספעציעלע 
אין גמרא (ברכות ח א): ”עס שטייט אין פסוק 
(תהלים סט יד): ”ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ה‘ ֵעת ָרצֹון“ 
– ווען איז א ’עת רצון‘? – אין דער צייט וואס 

דער ציבור דאוונט“.
פון  ווער  אריינטראכטן,  וועלן  מיר  אז  און 
אונז וויל נישט אז זיין תפילה זאל געזאגט 
ווערן אין א ’עת רצון‘? און איבערהויפט אז 
אין מדרש (דב“ר ב יב) שטייט א הבטחה אויף 
א תפילה פון א ציבור: ”אינה חוזרת לעולם 

ריקם“.
פון  כח  דער  אויך  אז  וויסן,  מ‘דארף  און 
מיט  דאוונט  ער  ווען  עקסטער,  יחיד  יעדן 
צעהן  געדאפלט  כח  זיין  ווערט  ציבור,  א 
הקדוש  זוהר  דער  ווי  אזוי  מער,  מאל 
פסוק  דעם  אויס  טייטש  א)  רלד  דף  (בראשית 
ְוא  ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל  ”ָּפָנה  יח)  קב  (תהלים 
דער  פון  תפלה  א  אויף  ְּתִפָּלָתם“;  ֶאת  ָבָזה 
’פנה‘, און  ’הערער‘ [א לשון יחיד] שטייט: 
אויף ’תפילתם‘ [בלשון רבים] שטייט: ’ולא 
די  קומען  דאוונט,  יחיד  א  ווען  ווייל  בזה‘. 
זיין  אויף  מקטרג  זענען  זיי  און  מקטריגים 
תפילה, און צוליב דעם טוהען זיי זיך ווענדן 
איז  ער  צי  זכותים  זיינע  איבער  קוקן  און 
ווערן.  אנגענומען  זאל  תפילה  זיין  אז  ראוי 
עס  אפילו  דאוונט,  רבים  א  ווען  אבער 
אפילו  און  רשעים,  זיי  צווישן  דא  זענען 
אויב זיי דאווענען אן קיין כוונה, ווערט עס 

אנגענומען.
א):  ח  (תפילה  רמב“ם  דער  פסק‘נט  אזוי  און 
שטענדיג  ווערט  ציבור  פונעם  תפילה  ”די 
צווישן  אויב  אפילו  און  אויסגעהערט, 
נישט  הקב“ה  טוט  זינדיגע  דא  זענען  זיי 
פאר‘מיאוס‘ן זייער תפילה, דעריבער דארף 
ציבור,  מיטן  צושטעלן  זיך  מענטש  יעדער 
און ווען ער קען דאווענען מיטן ציבור זאל 

ער נישט דאווענען עקסטער“.

עטליכע טעמים אויף די מעלה פון 
תפילה בציבור

די  איבער  מפרשים  די  זאגן  טעמים  אסאך 
מיר  וועלן  דא  בציבור,  תפילה  פון  מעלה 

ברענגען עטליכע פון זיי:
רש“י אין זיין פירוש אויף גמרא (סוטה לג א 

ד“ה יחיד) שרייבט אזוי:

מלאכי  די  אז  אויס  זיך  פעהלט   – ”יחיד 
השרת זאלן אים העלפן, ציבור – זיי דארפן 
עס  ווייל  מלאכים,  די  צו  צוקומען  נישט 
שטייט (איוב לו ה): ’ֶהן ֵא-ל ַּכִּביר ְוא ִיְמָאס‘ – 
ער איז נישט מואס א תפילה פון א רבים‘“.

רבינו  ערקלערט  יט)  (ג  הכוזרי  ספר  אין 
יהודה הלוי:

יחיד  א  נישט  זיך  טרעפט  עס  וואס  כמעט 
בשוגג  צי  זינד,  יעדע  פון  ריין  איז  וואס 
צווישן  דאוונט  ער  ווען  אבער  במזיד,  צי 
זיין  זיין  משלים  זיי  וועלן  מענטשן,  צעהן 
א  ווערן  וועט  אלעמען  פון  ”און  חסרון, 
כוונה,  ריינע  א  מיט  תפילה  שלימות‘דיגע 
יעדן  אויף  קומען  וועט  ברכה  די  און 
פון  חסדים  די  ווייל  עקסטער“.  איינציגן 
השי“ת זענען ווי רעגן וואס טרונקט אן די 
איינציגע  פארהאן  זענען  עס  כאטש  ערד; 
וואס זענען נישט ראוי צו דעם, דאך וועלן 
פונעם  זכות  אין  שפע  זייער  באקומען  זיי 
ציבור, אבער ווען עס קומט ספעציעל פאר 
דעם  צו  זיין  זוכה  נישט  ער  וועט  יחיד,  א 

אויב ער איז נישט ראוי.
’עץ  פירוש  אין  שטייט  ערקלערונגען  נאך 

יוסף‘ אויפן מדרש (דב“ר ב יב):
גרעסער  איז  כלל  אויפן  השגחה  די  ”ווייל 
און מער ווי די השגחה אויפן פרט. און נאך, 

טרעפן  זיכער  זיך  וועט  ציבור  א  אין  ווייל 
און  כוונה  גרויס  מיט  דאוונט  וואס  איינער 
זיין  אין  געהאלפן  אלע  ווערן  דעם  וועגן 

זכות“.
שטייט,  ב)  (יב  ערוך‘  שלחן  ’קיצור  אין 
אונטן  זענען  אידן  די  פון  הערצער  די  ווען 
אויך  אויבן  איז  דעמאלטס  אפגעטיילט, 
זייערע  ווען  אבער  התאחדות,  קיין  נישטא 
א  צו  אונטן  צוזאם  זיך  נעמען  קערפער‘ס 
נפשות  זייערע  זיך  זענען  ציבור,  תפילת 
מתאחד אויבן, און דורך דעם ווערן זייערע 
זענען  זיי  ווען  און  איינס,  ווי  אזוי  תפילות 
פאר  באוויליגט  מער  זיי  זענען  צוזאמען 

השי“ת.

תפילה בציבור – איז א אוצר פון 
אמנים

אויסער די אויבנדערמאנטע טעמים דארף 
פשוטע  און  ספעציעלע  די  געדענקען  מען 
טעם וואס איז פארהאן ביי תפילה בציבור, 
ווייל דורך דעם איז מען זוכה צו ענטפערן 
און  רבא  שמיה  יהא  אמן  אמנים,  אסאך 
די  וואס  שבקדושה,  דברים  אנדערע  נאך 
טייערקייט פון יעדע איינס פון די קען מען 
’פלא  בעל  [פונעם  אלים‘  (’אורות  שאצן  נישט 

יועץ‘] אות תקסט).

ער  ברענגט  התפילות)  (תיקון  אבודרהם  אין 
שושן,  אבן  אברהם  רבי  פון  נאמען  אין 
וואס טייטש אויס דעם פסוק (תהלים נה יח): 
”ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה ַוִּיְׁשַמע 
אין  אז  נ“ז,  גימטריה  איז  ’ואהמה‘  קֹוִלי“; 
מ‘זאגט  וואס  ברכות  נ“ז  די  פון  זכות  דער 
עשרה,  שמונה  פון  תפילות  דריי  די  אין 
שפייזט  און  שטימע  זיין  השי“ת  צו  הערט 
אויף  שרייבט  הויזגעזונד.  זיין  מיט  אים 
דעם דער אבודרהם, אז פון דא קענען מיר 
וואס  דער  פון  שכר  גרויסע  די  לערנען  זיך 
ווערט  תפילה  איין  ווייל  בציבור,  דאוונט 
גערעכנט אזוי ווי נ“ז ברכות און איז זוכה צו 

דעם אויבנדערמאנטן שכר.
וויאזוי? ווען ער דאוונט די שטילע שמו“ע 
הערט  ער  ווען  און  ברכות,  י“ט  ער  זאגט 
אויס דעם בעל תפילה, אלץ ’שומע כעונה‘ 
וואלט  ער  כאילו  גערעכנט  עס  ווערט 
ער  ווען  און  ברכות,  י“ט  די  געזאגט  אליין 
עס  איז  ברכה,  יעדע  נאך  אמן  ענטפערט 
י“ט  נאך  געזאגט  האט  ער  ווי  גערעכנט 
יותר  אמן  העונה  ”גדול  ווייל:  ברכות, 

מהמברך“ (ברכות נג א).
אויך מרן ה‘חפץ חיים‘ אין זיין ספר ’שמירת 
מיט  מאריך  איז  א)  הספר  (חתימת  הלשון‘ 
דברי התעוררות אויף דער ענין פון תפילה 
בציבור, ווען אינמיטן זיינע ווערטער צייכנט 
ער אן אז דער וואס דאוונט מיטן ציבור איז 
’אמן  און  קדושה  ברכו,  ענטפערן  צו  זוכה 
זאך  איינציגע  יעדע  וואס  רבא‘,  שמיה  יהא 
פאר זיך איז א מורא‘דיגע ענין (עי“ש אריכות 
איבערטראכטן  וועלן  מיר  אויב  און  דבריו). 
די זאכן, וועלן מיר זיכער נתעורר ווערן און 
דאווענען  געבן  אכטונג  און  שטארקן  זיך 

אונזערע תפילות בציבור יעדן טאג.
און  שחרית  פון  אליין,  טאג  איין  פון  ”ווייל 
מנחה, האט ער 38 אמנים פון די י“ט ברכות 
פון שמו“ע. [און די חכמים זכרונם לברכה 
צו  נזהר  איז  וואס  יעדער  אז  געזאגט  האבן 
טויערן  די  אים  מען  עפענט  אמן  ענטפערן 
’פתחו  שטייט:  עס  ווי  אזוי  עדן,  גן  פון 
שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים‘ – ליין 
נישט די ווארט ’אמונים‘ נאר ’אמנים‘]. און 
8 מאל אמן יהא שמיה רבה. און נאך זעכצן 
אמנים פון די קדישים. מיט צוויי קדושות 
און ברכו. און דאס אלעס איז פון איין טאג 
אליין, אויב אזוי, רעכן צוזאם וויפיל איז פון 
און  חודש,  איין  פון  וויפיל  און  וואך,  איין 
נישט  דאך  האט  עס  יאר.  איין  פון  אוודאי 
פארמערט  ווערן  זכותים  וויפיל  צאל  קיין 
פאר יעדן מענטש צוליב זיין געוואוינהייט 

צו דאווענען בציבור“.


