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3 The Way of Emunah

Evil is Removed Through Torah Study    Don’t Look at The Past 
or The Future, Only The Present    Silence Leads to Perfection  

  One Who Guards His Speech is Rewarded in This World    
Words That Come From The Heart Illuminate    Lashon Hara 
Causes One to Lose Mitzvos and Gain His Friend’s Aveiros    
As Soon as One Does Teshuva, He Becomes Close to Hashem  

  The Kohen Has The Power to Heal a Negah by Looking at It  
  He Made Himself Like a Worm Twice    Parnassah Brings 

One Close to Hashem    Torah Heals All Nega’im    Anything 
a Jew Does That is Improper is Considered a Sin 

Parshas Metzorah

ֵן )יד, ב( ֹּה ַכ ֶל ה ָא א ּב ְהו ֹ ו ָתו ֳר ָה ֹם ט ְיו ּ ָע ב ְֹּצר ַמ ַת ה ֹר ּו ֶה ת ְי ִּה ֹזאת ת

This shall be the law of the metzorah on the day of his 
purifying. And he shall be brought to the kohen. )14:2( 

Evil is Removed Through 
Torah Study: 

Sefer Bais Aharon quotes 
his father, Rav Osher of 
Stolin zy”a, as explaining the 
words of Rashi in Brachos 
(47B): “L’hotzi rabim yedei 
chovasam”, to mean that one 
can take others out of their 

obligations and their sins. 
(The word “l’hotzi”, which is 
usually used to mean to have 
someone in mind when you 
say a bracha so that they fulfill 
the mitzvah as well, literally 
means “to take out.”)  

With this in mind, the Bais 
Aharon says that the word 
“metzorah” can be translated 

פר’ ויצא

איר   פון  געזעגענען  זיך  אויפן  ישראל  ארץ  איבערגעבעטן  האט  יעקב 

~  זיך פגע’נען ביים באשעפער ~  יעקב אבינו האט מתקן געווען אז די 

תפלות זאל באלד אנגענומען ווערן  ~  תפלת ערבית איז בעיקר אויף די 

זמן פון גלות  ~ אין יעדע פלאץ קען מען אים טרעפן  ~  דער איסור פון 

זכות  שיחת חולין אין בית המדרש  ~  א רפואה למעלה מן הטבע אין 

זוכה געווען  די קבלה פון נישט רעדן בשעת’ן דאווענען  ~  יעקב האט 

די  אויף  געפועלט  אויך  ער  האט  דעם  מיט  און  תפלה  דורך  עשירות  צו 

  ~ דור עיקבתא דמשיחא איז תלוי אין תפלה   די    ~ דורות  קומענדיגע 

דער יצר הרע לאזט נישט דאווענען און די עצה אויף דעם

די מעלה פון דאווענען 
און איבערהויפט די תפלה פון מעריב

יעקב האט ממשיך געווען א באזונדערע אור ביי תפלת מעריב ער זאל 

זאל קענען אלעס מתקן זיין אין בית לבן ~ די אור וואס איז געווען ווען 

ר”ר אלימלך האט אנגעטון זיין גארטל אויף מעריב ~ דורך דאווענען ווי 

עס דארף צו זיין איז מען זיך מדבק מיט דער אור ~  א געוואלדיגע סגולה 

אויף ערליכע קינדער ~ ישועות העכער די טבע אין זכות פון תפלת מעריב 

~  די פשוטע אידן ווייסן נישט ווי חשוב אין הימל איז זייער תפלה ~ אויך 

א שוואכע תפלה האט א ווערד  ~ אויך א גרויסער רשע וואס עקשנ’ט 

זיך קען אויסבעטן וואס ער וויל ~  די מעלה פון וויסן די טייטש פון די 

דאוונעט  וואס  דער   ~ טייטש   די  פארשטיין  און  דאווענען   ~ ווערטער 

ווארט ביי ווארט וועט האבן פרנסה בריוח ~  סגולה אויף פרנסה אינזין 

האבן די טייטש פון די ווערטער ביי שמונה עשרה  ~  איין תפלה ווי עס 

דארף צו זיין איז די גאנצע תכלית ~ א סגולה קעגן עין הרע ~ יעדע תפלה 

טוט אויף כאטש מען זעט נישט באלד
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יעקב האט איבערגעבעטן ארץ 
ישראל אויפן זיך געזעגענען פון 

Jאיר
ראש  ספר  זיין  אין  חיד"א  דער 
דוד ברענגט פון זיין הייליגן זיידע רבי 

טייטש  וואס  זצ"ל  אזולאי  אברהם 

דעם פסוק לפי פשוטו, דער סדר פון 

צוויי באליבטע פריינד איז אז ווען זיי 

געזעגענען זיך איינער פונעם צווייטן, 

וויינען זיי און בעטן זיך איבער איינער 

ביי  געפונען  מיר  ווי  אנדערן,  מיט'ן 

פון  קדושה  די  און  יונתן,  און  דוד 

גרויס  אזוי  געווען  איז  ישראל  ארץ 

ווען  אין די אויגן פון יעקב אבינו, אז 

ער איז אנגעקומען צו די גרעניץ פון 

זייער  געווען  ארץ ישראל, איז איהם 

קדושה,  די  פון  אפשיידן  זיך  שווער 

האט ער אנגעהויבן איר בארואיגן און 

אז ער  זיין צער,  אויסגעדריקט  האט 

מוז אנטלױפן, און אז ער טראכט נאך 

פון צוריק קומען, }אזוי ווי מיר טרעפן 

אז חז"ל דערציילן )כתובות קיב.( אז 

שטיינער  די  געקושט  האט  אבא  ר' 

פון א"י צוליב זייער חשיבות, אזוי ווי 

רצו  כי  טו(  קב,  )תהלים  שטייט  עס 

עבדיך את אבניה{. צוליב דעם וואס 

ער האט זיך אויפגעהאלטן א לאנגע 

ארץ  פון  געזעגענען  זיך  ביים  צייט 

ישראל, האט ער נישט באמערקט אז 

די זון איז שוין אונטערגעגאנגען, אזוי 

געדארפט  דארט  האט  ער  אז  ווייט 

איבערנעכטיגן.

ויפגע  פסוק,  דער  זאגט  דאס 
לשון  א  איז  'ויפגע'  שם,  וילן  במקום 

'פיוס' איבערבעטן, 'במקום', ער האט 

איבערגעבעטן די פלאץ, דאס מיינט 

וואס  דעם  אויף  לאנד,  הייליגע  די 

געזעגענען  זיך  געצווינגען  איז  ער 

אלוה  חלק  פלאץ,  הייליגע  אזא  פון 

ממעל, און גיין צו א אומריינע לאנד, 

און אזוי שטארק האט ער פארמערט 

ווי  אזוי  וויינען  און  איבערבעטן  זיך 

מען  ווען  פריינד  גוטע  פון  סדר  דער 

די  געווען  איז  דאס  אז  זיך,  געזעגנט 

השמש'  בא  כי  שם  'וילן  אויף  סיבה 

אז  געוואוסט  נישט  האט  ער  און 

דער  ווען   – שפעט.  אזוי  איז  עס 

די  געזען  האט  אויבערשטער 

שטארקע ליבשאפט פון יעקב אבינו 

צו ארץ ישראל וואס דאס איז די חלק 

צו  באוויזן  זיך  ער  האט  השי"ת,  פון 

אים  וועט  ער  אז  צוגעזאגט  און  אים 

צוריק ברענגען צו די הייליגע לאנד.

ֶמׁש )כח, יא( י ָבא ַהשֶּׁ ם כִּ קוֹם ַויֶָּלן שָׁ מָּ ְפגַּע בַּ ַויִּ
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Jזיך פגענ'ען ביים באשעפער
רבותינו  ברענגט:  הק'  רש"י 
פירשו תיבת ויפגע מלשון תפלה, כמו 

ולמדנו  בי,  תפגע  ואל  טז(  ז,  )ירמיה 

שתקן תפלת ערבית. אויף דעם האט 

געזאגט הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע 

לשון  א  איז  ויפגע  הקדוש:  בלשונו 

זיך פגענ'ען ביי אונזער  פגע, מען מוז 

ליב'ן באשעפער.

אין דער ענין ווערט דערציילט אין 
ספר מגדל עוז אין נאמען פון הרה"ק 

זצוק"ל  מפשעווארסק  יענקל'ע  רבי 

איינמאל  דערציילט:  האט  וואס 

האט מען מזכיר געווען א חולה ביים 

און  זי"ע,  ממעזריטש  מגיד  הייליגן 

הרה"ק  געווען  דארט  איז  דעמאלט 

מבארדיטשוב זי"ע. ווען דער קדושת 

פון  נאמען  דעם  געהערט  האט  לוי 

א  אין  זיך  נויטיגט  וואס  חולה  דעם 

רפואה, האט ער זיך אוועקגעשטעלט 

דאווענען אויף דעם חולה, און געזאגט 

דעם נוסח הברכה: לא-ל ברוך נעימות 

יתנו וכו' מצמיח ישועות בורא רפואות 

וכו', ווען ער חזר'ט אסאך מאל איבער 

די ווערטער, און איז אויך געשפרינגען 

און געטאנצען כדרכו בקודש וואו ער 

געוואלדיגע  מיט  דאווענען  פלעגט 

ברען און התלהבות.

זאגן  געקומען  איז  מען  ווען 
זעט  עס  אזוי  ווי  מגיד,  הייליגן  פארן 

הרה"ק  פון  הקודש  עבודת  די  אויס 

דאווענען,  בשעת'ן  מבארדיטשוב 

אויף א אופן אז זיין נשמה קען נישט 

צו  נאנט  איז  און  אויסהאלטן  מער 

דער  האט  הנפש,  כלות  אין  אויסגיין, 

לשון:  דער  מיט  אנגערופן  זיך  מגיד 

רבונו של עולם, דו זעסט דאך אז ער 

דו  און  דיר,  אין  אנגעפגע'ט  זיך  האט 

פון  ווערן  פטור  קענען  נישט  וועסט 

אים, שיק א רפואה שלימה פאר דעם 

קראנקן.

יעקב אבינו האט מתקן געווען אז 
די תפלות זאל באלד אנגענומען 

Jווערן
זאגט  גמרא אין מסכת ברכות  די 
)דף כ"ו ע"ב( די תפלות האבן די אבות 

מתקן  האט  אברהם  געווען,  מתקן 

וישכם  שנא'  שחרית,  תפלת  געווען 

אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד 

שם, און 'עמידה' איז די כוונה 'תפלה' 

פנחס  ויעמוד  שטייט  עס  ווי  אזוי 

ויפלל, יצחק האט מתקן געווען תפלת 

מנחה, שנא' ויצא יצחק לשוח בשדה, 

עס  ווי  אזוי  'תפלה',  איז  'שיחה'  און 

שטייט תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' 
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געווען  מתקן  האט  יעקב  שיחו,  ישפוך 

במקום  ויפגע  שנאמר  ערבית,  תפלת 

אזוי  'תפלה',  איז  'פגיעה'  און  שם,  וילן 

בעד  תתפלל  אל  ואתה  שטייט  עס  ווי 

העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה 

ואל תפגע בי.

דוב  ישכר  רבי  הייליגער  דער  פרעגט 
די  האבן  פארוואס  זי"ע  בעלזא  פון 

אבות הקדושים אנגערופן די עבודה פון 

ביי  נעמען,  אנדערע  דריי  מיט  'תפלה' 

עמידה,  לשון  דער  מיר  טרעפן  אברהם 

ביי  יצחק דער לשון שיחה, און  ביי  און 

יעקב דער לשון פגיעה.

א  אויף  רב  בעלזער  דער  ערקלערט 
וואונדערליכן אופן, אברהם אבינו האט 

און  שטייט  איינער  אויב  געווען  מתקן 

באלד  ער  וועט  השי"ת,  פאר  דאווענט 

אננעמען  עס  און  תפלה  זיין  צוהערן 

ברצון, אבער יצחק אבינו האט געזאגט, 

דאווענען איז א זאך וואס נישט יעדער 

זיך  קען  ווער  ווייל  דערגרייכן,  קען 

פאסיג  איז  עס  ווי  דאווענען  שטעלן 

וועגן  פארן מלך מלכי המלכים הקב"ה, 

תפלה  זיין  געווען  מתקן  ער  האט  דעם 

זיך  מיינט  דאס  וואס  שיחה,  לשון  מיט 

און  אויבערשטן,  מיטן  אויסשמועסן 

און  השי"ת,  פאר  הארץ  דאס  אויסגיסן 

תפלתי,  שמעה  ה'  שטייט  נאכדעם 

אננעמען  וועט  באשעפער  דער  אז 

זיך  האט  ער  וואס  דערנאך  תפלה  זיין 

אויסגעשמועסט פאר השי"ת.

אבער יעקב אבינו האט געזען אז אויך 
דאס איז א זאך וואס די שפעטערדיגע 

ביז  ווארטן  קענען  נישט  וועלן  דורות 

די  אדער  תפלה  די  ענדיגן  וועט  מען 

השי"ת  צו  געדאוונט  ער  האט  געבעט, 

אז באלד ווען דער מענטש שטעלט זיך 

דאווענען, זאל ער גלייך געהאלפן ווערן, 

כד(  סה,  )ישעי'  שטייט  עס  ווי  אזוי 

אענה, דעריבער  ואני  יקראו  והיה טרם 

ווי  אזוי  פגיעה  לשון  א  אים  ביי  שטייט 

עס שטייט 'ויפגע במקום', אז די ישועה 

אזוי  געקומען,  אקעגן  באלד  אים  איז 

כלל  פון  תפלות  די  ביי  זיין  אויך  וועט 

וועלן אנהויבן  זיי  ווען  ישראל אז באלד 

דאווענען, וועט שוין קומען די ישועה.

תפלת ערבית איז בעיקר אויף די זמן 
Jפון גלות

אין ספר שפתי צדיק פון דער הייליגער 
ער  ברענגט  זי"ע  פילץ  פון  פנחס  רבי 

וואס זיין זיידע דער חידושי הרי"ם האט 

ויפגע במקום, און  געזאגט אויפן פסוק 

תפלת  שתקן  למדנו  מכאן  זאגט,  רש"י 

ערבית: די עיקר פון תפלת ערבית האט 

די  פון  זמן  די  אויף  געווען  מתקן  מען 

טונקלקייט און די גלות, און דאס האט 

יעקב אבינו ע"ה מתקן געווען, ער האט 

אינזין געהאט אז אפילו ווען אידן וועלן 
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זיין אין פינסטערניש אין א מצב פון ערב, 

השי"ת  פאר  דאווענען  קענען  זיי  זאלן 

און פועל'ן אלעס גוט'ס.

Jאין יעדע פלאץ קען מען אים טרעפן
מפילץ  צדיק  שפתי  דער  אייניקל  זיין 
לייגט צו: יעקב אבינו ע"ה האט געוואלט 

מתקן זיין אז אויך אין די צייט פון גלות 

קינד  אידיש  יעדער  זאל  טונקלקייט  און 

אפילו  זיין,  זאל  ער  מדריגה  וועלכע  אין 

דער וואס געפונט זיך אין די גאר נידריגע 

מדרש  אין  שטייט  עס  ווי  אזוי  דורות, 

)ב"ר ע, ד( אויפן פסוק אם יהיה אלקים 

יעקב אבינו האט דא  עמדי ושמרני, אז 

היטן  אים  זאל  השי"ת  אז  געדאווענט 

פיר  די  ושפ"ד,  וע"ז  ג"ע  הרע,  לשון  פון 

דאך  איז  עס  און  עבירות,  הארבסטע 

נישט  איז  יעקב  פון  תפלה  די  אז  זיכער 

ווייל ער האט  וועגן,  זיינעט  געווען פאר 

דאך נישט געהאט קיין שום שייכות מיט 

די אויבנדערמאנטע זינד, נאר זיין תפלה 

איז געווען פאר די נידריגע דורות די דור 

עיקבתא דמשיחא אז אויך אין אזא מצב 

איד  יעדער  און  תיקון,  א  האבן  זיי  זאלן 

זאל זיך קענען טרעפן א פלאץ.

און דאס צו מרמז זיין, האט יעקב נישט 
און  פלאץ,  באשטימטע  קיין  געהאט 

'ויפגע  פון דעסטוועגן שטייט אויף אים 

פלאץ,  באקאנטע  די  איז  דאס  במקום' 

המוריה  הר  די  איז  באוואוסט  ווי  ווייל 

דורך  ווייל  אים,  צו  אהער  ביז  געקומען 

ער  האט  גלוסטעניש  און  רצון  זיין 

געטראפן די הייליגסטע פלאץ.

קוֹם ַהזֶּה )כח, יז( יָרא ַוּיֹאַמר ַמה ּנוָֹרא ַהמָּ ַויִּ

דער איסור פון שיחת חולין אין 
Jבית המדרש

פרשה  אונזער  אין  הק'  של"ה  דער 
מוסר(  תוכחת  חיים  דרך  )מדור 

שרייבט אויף דער פסוק בזה הלשון: 

הזה',  המקום  נורא  מה  ויאמר  'ויירא 

זאל  מענטש  דער  אז  ראוי  איז  עס 

פלעצער  מכובד'יגע  די  אין  שטיין 

תוספות  מיט  און  וביראה  באימה 

מורא  זיך  אויף  האבן  און  קדושה, 

מעשה.  און  מחשבה  בדיבור,  שמים 

דערפאר דער וואס רעדט שיחת חולין 

אין בית המדרש אדער אין בית כנסת, 

לערנען  פון  צייט  די  אין  נישט  אפילו 
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פון  ער  פארטרייבט  דאווענען,  אדער 

זיך די מורא שמים, און דאס איז נאך 

רעדן  פון  איסור  די  אויסער  איסור  א 

דברי חולין.

א רפואה למעלה מן הטבע אין 
זכות די קבלה פון נישט רעדן 

Jבשעת'ן דאווענען
און א ק"ו בן בנו של ק"ו אז בשעת'ן 
אינגאנצן  מען  דארף  דאווענען 

רעדן  נישט  און  מויל  דאס  פארמאכן 

וויל  ענין  די  אין  און  חולין.  שיחת  קיין 

איך דערציילען וואס איך האב געהערט 

פון דער בעל המעשה אליין דעם לעצטן 

מוצש"ק פר' תולדות תשפ"ב העעל"ט.

דער  דערציילט  מיר  האט  אזוי  און 
איד: מיט ארום דרייסיג יאר צוריק האט 

ער געליטן זייער אסאך יסורים, ביז די 

דאקטוירים האבן אים דיאגנאזירט אז 

ער ליידט פון די ביטערע קראנקייט ל"ע 

ול"ע, און מ'האט אים באהאנדלט מיט 

טריטמענטס און אנדערע מעדיצינישע 

איז  צייט  שטיק  א  אויף  און  אופנים, 

געווען  איז  אזוי  געווארן,  געזונט  ער 

עטליכע מאל, ארויף און אראפ, ביז די 

געווען  מייאש  זיך  האבן  דאקטוירים 

פון זיין רפואה.

איינער פון די דאקטוירים האט זיך 
אנגערופן און געזאגט, אפשר זאל ער 

'ביין מארך טרענספלענט'  א  דורכגיין 

און אזוי וועט ער זיך קענען אויסהיילן, 

און כאטש אז געווענליך - לויט די רייד 

פון די דאקטוירים – געבט מען אויף די 

סארט באהאנדלונג פופציג פראצענט 

זיין קערפער איז  ווייל  הצלחה, אבער 

אפגעפלאגט  און  אפגעשוואכט  שוין 

וואס  באהאנדלונגען  פילע  די  פון 

זענען  יעצט,  ביז  אריבער  איז  ער 

שווערע  די  אויף  האפענונגען  די 

פראצענט,  צען  בלויז  באהאנדלונג 

די  צוליב  דאקטוירים,  די  לויט  און 

ער  וועט  אפשר  אז  סכנה  גרויסע 

באהאנדלונג  די  פון  אויפשטיין  נישט 

פריער  זאל  ער  ראטזאם  איז  רח"ל, 

און  פריינד  זיינע  פון  געזעגענען  זיך 

פאמיליע.

ער האט מסכים געווען אריבערגיין 
די אויבנדערמאנטע באהאנדלונג, מיט 

וועלן  דאקטוירים  די  אז  האפענונג  א 

ברענגען  צו  שליחים  ריכטיגע  די  זיין 

די  גענצליכע רפואה, און  פאר אים א 

דאקטוירים האבן באשטימט די צייט 

גלייך נאך יו"ט סוכות.

חולה  דער  איז  סוכות  יו"ט  פאר 
צו  בעפארברייטונג  אין   – געגאנגען 

זיינע  צו   - באהאנדלונג  שווערע  די 
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ווי  זיי  פון  געזעגענען  זיך  עלטערן 

טאטע  זיין  ווען  אבער  דערמאנט, 

סכנה  געוואלדיגע  די  געהערט  האט 

באהאנדלונג,  די  אין  דא  איז  וואס 

מיין טייערער  האט ער אים געזאגט: 

זאך  גרויסע  א  גאר  דא  איז  עס  זון, 

הימל,  אין  חשוב  זייער  איז  וואס 

זיין  מקבל  זיך  גרייט  ביסטו  אפשר 

מענטש  א  דעם,  אויף  געבן  אכטונג 

ראטעווען  צו  טון  אלעס  דאך  וועט 

גרייט  ביסט  לעבן,  אייגענעם  זיין 

אין  רעדן  נישט  זיך  אויף  זיין  מקבל 

בית המדרש פון אנהייב דאווענען ביזן 

זיין  פאר  געענטפערט  ער  האט  סוף? 

פאטער: האסט דאך פריער געזאגט, 

פאר  טון  אלעס  וועט  מענטש  א  אז 

זיין אייגענעם לעבן, איז זיכער אז ער 

די  זיך  זיין אויף  איז מסכים צו מקבל 

קבלה טובה פון יעצט און ווייטער.

דערציילט מיר דער איד ווייטער: 
נאך יו"ט סוכות איז ער געגאנגען אין 

שפיטאל פאר די 'פרי טעסטינג' וואס 

באהאנדלונג,  די  בעפאר  טוט  מען 

טעסטינג  די  אריבערעגיין  נאכן  און 

צימער  פון  ארויס  דאקטאר  דער  איז 

וואנט...ער  די  ווי  בלאס  איז  ער  ווען 

דאקטוירים  אנדערע  די  פאר  ווייזט 

דער  וואס  טעסט'ס  אלע  אויף  אז 

זעט  אריבער,  יעצט  איז  פאציענט 

מער נישט קיין שפיר אדער סימן פון 

דער קראנקהייט, נאר ער איז געזונט 

ווי יעדער מענטש. עס איז קלאר, ער 

שום  קיין  גיין  אריבער  נישט  דארף 

באהאנדלונג...

אפן,  און  קלאר  דאך  מען  זעט 
'קבלה  א  פון  מעלה  געוואלדיגע  די 

בשעת'ן  רעדן  צו  נישט  טובה' 

א  זיין  ממשיך  קען  וואס  דאווענען 

און  הטבע.  מדרך  למעלה  רפואה 

וואס איז שוין  אפילו דער קראנקער 

עטליכע מאל קראנק געווען אויף די 

די  אפילו  און  קראנקהייט,  דאזיגע 

שוין  זיך  האבן  דאקטוירים  גרויסע 

אבער  רפואה,  זיין  פון  געווען  מייאש 

האט  ער  וואס  טובה  קבלה  די  בזכות 

אפגעהיטן  זיין  צו  געווען  מקבל  זיך 

ער  האט  המדרש,   בית  קדושת  אין 

און  רפואה שלמה,  א  צו  געווען  זוכה 

לעבט און עקזיסטירט ברוך ה' צווישן 

זאל דער אויבערשטער העלפן  אונז. 

אז אין זכות פון זיכוי הרבים דורך די 

התעוררות פון די ערציילונג, נישט צו 

המדרש,  בית  אין  חולין  שיחת  רעדן 

זאל ער זוכה זיין צו אריכות ימים מיט 

געזונט, דשנים ורעננים לאוי"ט.



די וועג פון אמונה

10

יעקב האט זוכה געווען צו 
עשירות דורך תפלה און מיט דעם 

האט ער אויך געפועלט אויף די 
Jקומענדיגע דורות

את  לבו  נשא  טייטש,  הק'  רש"י 
האט  הארץ  זיין  מיינט,  דאס  רגליו, 

פרעגט  פיס.  זיינע  אויפגעהויבן 

וואלט  לכאורה  ישראל  דברי  דער 

את  'ראשו'  נשא  שטיין  געדארפט 

מאמר  באקאנטע  די  ווי  אזוי  רגליו, 

בתר  גופא  מא:(  )עירובין  חז"ל 

ווערט  קערפער  ]דער  גרירא,  רישא 

און  קאפ[,  די  נאך  נאכגעשלעפט 

האט  'לבו'  אז  רש"י  זאגט  פארוואס 

אויפגעהויבן זיינע פיס.

דרך  על  ערקלערן  קען  מען  נאר 
העבודה, 'לבו' מיינט עבודת התפלה, 

ווי עס איז באקאנט דער מאמר חז"ל 

תפלה,  זו  שבלב  עבודה  ב.(  )תענית 

און 'רגליו' גייט ארויף אויף געלט און 

)פסחים  זאגן  חז"ל  ווי  אזוי  עשירות, 

קיט.( אויפן פסוק )דברים יא, ו( ואת 

מיינט  דאס  ברגליהם,  אשר  היקום 

שטעלט  דאס  וואס  געלט  די  מען 

און  פוס.  די  אויף  מענטש  די  אוועק 

דאס איז טייטש, 'וישא יעקב רגליו', 

די הבטחה פון הקב"ה פאר יעקב אז 

טוב  כל  און  עשירות  האבן  וועט  ער 

איז געקומען צי איהם דורך די עבודה 

שבלב זו תפלה, ווייל ווען אליפז האט 

איז  פארמעגן  זיין  גענומען  אוועק 

ער געווארן א עני ואביון, אזוי ווי ער 

האט געזאגט )להלן לב, יא( כי במקלי 

בין  שטעקן  מיין  מיט  נאר  עברתי, 

איך אריבער די ירדן, נאר נאך 'ויפגע' 

במקום, וואס איז טייטש אז ער האט 

ער  האט  כו:(,  )ברכות  געדאווענט 

און  בשורה,  גוטע  די  צו  געווען  זוכה 

דאס איז די כוונה פון רש"י, נשא לבו 

עבודת  די  איז  דאס  'לבו',  רגליו,  את 

אין  אנגעהאנגען  איז  וואס  התפלה 

האט  רגליו',  את  'נשא  הארץ,  די 

צוגעברענגט די עשירות.

און באמת אזוי זאגן חז"ל )קידושין 
געוואנדן  נישט  איז  עשירות  די  פב.( 

אין א פאך אדער און די ארבעט, נאר 

וואס  השי"ת  פון  בעטן  דארף  מען 

א ַיֲעקֹב ַרְגָליו ַויֵֶּלְך ַאְרָצה ְבֵני ֶקֶדם )כט, א( שָּׂ ַויִּ
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זאגט  דאס  און  זיינ'ס.  איז  רייכטום  די 

בני  ארצה  וילך  פסוק,  דער  ווייטער 

געווען  איז  יעקב  פון  כוונה  די  קדם, 

אויפשטעלן דאס אידישע פאלק וואס 

ווערן אנגערופן 'בני קדם', אזוי ווי עס 

שטייט )תהלים עד, ב( זכור עדתך קנית 

'קדם'. און דאס זאגט אונז די תורה, אז 

'וישא  פון  צייט  די  אין  עבודה  זיין  ביי 

יעקב רגליו', און ווי רש"י ערקלערט אז 

'לבו' דאס איז עבודת התפלה האט אים 

צוגעברענגט די רייכטום, האט ער אויך 

דורות  קומענדיגע  די  אויף  געפועלט 

פאר יעדן איד עס זאל קענען זיין 'לבו 

נשא את רגליו'.

די דור עיקבתא דמשיחא איז 
Jגעוואנדן אין תפלה

צו  ממשיך  איז  ישראל  דברי  דער 
טייטשן דער פסוק אביסל אנדערש, אז 
דער כוונה איז אויף אונזער דור, די דור 
פון עיקבתא דמשיחא, וואס די דור איז 
געוואנדן אין די עבודה שבלב זו תפלה,

און דאס איז מרמז דער פסוק, וישא 
אויפגעהויבן  האט  יעקב  רגליו,  יעקב 
נשא  טייטש  רש"י  ווי  און  פיס,  זיינע 
אויף  מרמז  איז  'רגליו'  רגליו,  את  לבו 
איז  וואס  דמשיחא,  עיקבתא  דור  די 
זו  שבלב  עבודה  אין  אנגעהאנגען 

תפלה.

י  דָֹלה ַעל פִּ קּו ָהֲעָדִרים ְוָהֶאֶבן גְּ ֵאר ַהִהוא ַישְׁ י ִמן ַהבְּ כִּ
ה ָכל ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל  מָּ ֵאר, ְוֶנֶאְספּו שָׁ ַהבְּ

ֵאר  )כט ב-ג( י ַהבְּ פִּ

דער יצר הרע לאזט נישט 
Jדאווענען און די עצה אויף דעם

ער  פרעגט  אמת  שפת  ספר  אין 
'והאבן'  פסוק  דער  זאגט  פארוואס 

'ואבן'  נישט  און  ה',  א  מיט  גדולה 

גדולה.

 – אמת  שפת  דער  ערקלערט   – נאר 

וואס  'האבן'  דער  אז  זאגן  קען  מען 

ווערט דא דערמאנט איז מרמז אויף 

א  איז  וואס  שטיין  באקאנטע  די 

דאס  מענטשן,  אלע  פאר  שטרויכל 

זיך  געפונט  וואס  הרע  יצר  דער  איז 

הבאר'  'פי  די  אויף  אבער  איבעראל, 

כוונה  די  און  גרעסער,  נאך  ער  איז 
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נישט  לאזט  הרע  יצר  דער  אז  איז 

דאווענען  קענען  צו  מויל  די  עפענען 

בעפאר  דעריבער  אויבערשטן.  פארן 

מ'דאוונט שמונה עשרה בעט מען 'ה' 

שפתי תפתח', ה' עפן מיינע ליפן איך 

זאל קענען דאווענען, ווייל די גאנצע 

ציל פון יצר הרע איז אפצוהאלטן פון 

צו דאווענען ווי עס איז באקאנט פאר 

יעדן עובד ה'.

און דער אמת איז אז, עס איז נישט 
פארהאן א עצה אויף דאווענען, נאר 

פון  עבודה  די  אין  געוואנדן  איז  עס 

זיינע מעשים,  דער מענטש אין אלע 

לויט דעם וועט ער קענען עפענען די 

מויל און דאווענען. וועגן דעם ווערט 

שבלב',  'עבודה  אנגערופן  תפלה 

דאווענען  ביים  הצלחה  זיין  ווייל 

פון  גלוסטעניש  די  אין  געוואנדן  איז 

און  טאג.  גאנצן  דורכ'ן  הארץ  זיין 

כל  ונאספו שמה  דאס איז דער רמז, 

ארום  אז  ג(,  כט,  )בראשית  העדרים 

מענטש  דער  פון  עבודה  גאנצע  די 

פי  די  איז  דאס   – דאווענען  בשעת'ן 

הבאר – נעמען זיך צוזאם אלע זיינע 

די  ווייל  טאג,  גאנצן  א  פון  מעשים 

תפלה איז דער ציל וואס קומט ארויס 

פון אלע מעשים.

ויגל  י(  )שם  שטייט  שפעטער 
די  און  הבאר,  פי  מעל  האבן  את 

חז"ל דרש'ענען כמעביר הפקק מעל 

נעמט  וואס  איינער  )=ווי  החבית  פי 

אראפ די דעקל פון די פלאש(. דאס 

און  ווייסט  צדיק  דער  אז  מרמז,  איז 

א  איז  שטיין  דער  אז  פארשטייט 

פעסער  די  ווי  אזוי  שומר,  גוטער 

פון  אפהיטן  דעקל  א  האבן  דארפן 

אין  שטייט  וואס  דער  און  שמוץ, 

דער זייט טראכט ווי כאילו פון הימל 

האלט מען אים אפ, און מען לייגט א 

שטיין אויף זיין הארץ, אבער דאס איז 

נאר פאר זיין טובה. וועגן דעם שטייט 

)שם( ויגש יעקב, און מען קען זאגן אז 

דאס איז מרמז אויף וואס עס שטייט 

אין מדרש )ב"ר מ"ט, ט( אויפן פסוק 

'ויגש'  ווארט  די  אז  אברהם,  ויגש 

ומלחמה  פיוס  זאכן,  דריי  אויף  גייט 

ותפלה, )=איבערבעטן, דאווענען און 

אויף  איז דער פסוק מרמז  מלחמה(. 

וואס  טאג  יעדן  פון  תפלות  דריי  די 

אקעגן  זיי  זענען  אויס  ווייזט  עס  ווי 

פיוס  זאכן  אויבנדערמאנטע  דריי  די 

דריי  די  מיט  און  ותפלה,  ומלחמה 

שאף(  פון  )=סטאדע'ס  צאן  עדרי 

דאס זענען די דריי תפלות, קען מען 

איז  דאס  שטיין,  דעם  אראפקוילערן 

דער יצה"ר.
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יעקב האט ממשיך געווען א 
באזונדערע אור ביי תפלת מעריב 
ער זאל זאל קענען אלעס מתקן 

Jזיין אין בית לבן
רש"י הק' טייטש, רבותינו טייטשן 
תפלה,  פון  לשון  א  'ויפגע'  ווארט  די 

אזוי ווי עס שטייט )ירמיה ז, טז( ואל 

ארויס  מען  לערנט  דא  פון  בי,  תפגע 

תפלת  געווען  מתקן  האט  יעקב  אז 

מעריב.

זיין  אין  זצוק"ל  מטאהש  הרה"ק 
קודש(  )פתגמי  עבודה  עבודת  ספר 

איז מאריך מיט א הייליגע שמועס צו 

ערקלערן די מעלה פון תפלת מעריב, 

א  זענען  ווערטער  הייליגע  זיינע  און 

פון  יעדער  פאר  חיזוק  געוואלדיגע 

אונז.

פארשטיין  מען  דארף  לכאורה 
אין  דעמאלט  פונקט  פארוואס 

געווען  מתקן  יעקב  האט  צייט  דער 

נישט  און  מעריב  פון  תפלה  די  אט 

יעקב  איז  דעמאלט  נאר  פריער. 

אבינו געשטאנען פאר א גרויסע און 

געוואלדיגע אויפגאבע, גיין צו לבן'ס 

דארט  פון  ארויסנעמען  און  הויז, 

זענען  וואס  ניצוצות  און  נשמות  די 

האבן  חתונה  שאף,  זיינע  אין  געווען 

מיט זיינע טעכטער, און אויפשטעלן   

די הייליגע קינדער, די י"ב שבט י-ה, 

וועט ארויסקומען גאנץ  זיי  וואס פון 

כלל ישראל.

כח  די  האבן  זאל  ער  כדי  און 
זאכן,  געהויבענע  אלע  די  אויפטון 

אקעגן  פעסט  שטיין  צו  אויך  אזוי 

ער  האט  הויז,  לבן'ס  אין  נסיונות  די 

אראפברענגען  פריער  פון  געדארפט 

האבן  אבות  זיינע  וואס  אור,  נייע  א 

ווייל  ביז יעצט נישט ממשיך געווען, 

מתקן  האט  ע"ה  אבינו  אברהם  ווען 

האט  ער  שחרית,  תפלת  געווען 

אור  דעם  זיין  ממשיך  צו  אויפגעטון 

ה' אינדערפרי, אין דער צייט וואס די 

די מעלה פון דאווענען 
און איבערהויפט די תפלה פון מעריב

ֶמׁש )כח, יא( י ָבא ַהשֶּׁ ם כִּ קוֹם ַויֶָּלן שָׁ מָּ ְפגַּע בַּ ַויִּ
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יצחק  ווען  און  זיך,  שטארקן  חסדים 

אבינו ע"ה האט מתקן געווען תפילת 

מנחה, האט ער אויפגעטון צו ממשיך 

פון  צייט  די  אין  אפילו  אור  דעם  זיין 

צו  זיך  הייבן  דינים  די  ווען  אווענט, 

שטארקן, און יעצט האט יעקב אבינו 

ע"ה געארבעט צו ממשיך זיין א נייע 

ביינאכט,  אויך  באלייכט  וואס  אור 

דינים הערשן  די  וואס  אין דער צייט 

מיט א גרויסן כח, און די פינסטערניש 

גאנצע  די  אויף  אויסגעשפרייט  איז 

)תהלים  שטייט  עס  ווי  אזוי  וועלט, 

קיב, ד( זרח בחושך אור לישרים, צו 

באלייכט  וואס  אור  א  זיין  ממשיך 

און  פינסטערניש,  דער  אין  אפילו 

מיט די כח פון דעם גרויסן אור וואס 

אראפגעברענגט,  דעמאלט  האט  ער 

אלע  ביישטיין  געקענט  ער  האט 

נסיונות בבית לבן, און אויפשטעלן די 

הייליגע קינדער די י"ב שבטי י-ה.

פון דעם דארף מען זיך לערנען ווי 
תפילת  פון  טייערקייט  די  איז  גרויס 

מען  איז  דעם  דורך  וואס  מעריב, 

און  אור,  גרויסער  א  זייער  ממשיך 

וואס  ענינים  געוואלדיגע  אויף  טוט 

אנדערע  די  ביי  אויף  נישט  טוט  מען 

תפלות.

די אור וואס איז געווען ווען ר"ר 
אלימלך האט אנגעטון זיין גארטל 

Jאויף מעריב
עס איז באקאנט אז דער הייליגער 
ר"ר אלימלך פון ליזענסק זי"ע פלעגט 

זיך פארשפארטן אין זיין צימער יעדע 

זיין  אנטון  מעריב,  תפלת  פאר  נאכט 

קיינער  און  דאווענען,  צום  גארטל 

אין  דארט  זיין  געמעגט  נישט  האט 

דארט  זיך  האט  איינמאל  צייט.  די 

רבי  הרה"ק  תלמיד  זיין  באהאלטן 

און  זי"ע,  ראפשיץ  פון  צבי  נפתלי 

ר"ר  דער  בשעת  אז  געזען  האט 

אנגע'גארטל'ט  זיך  האט  אלימלך 

באוויזן  זיך  האט  גארטל,  די  מיט 

און  אור,  גרויסער  גאר  א  צימער  אין 

דער ראפשיצער רב האט גע'חלש'ט 

ר"ר  ווען דער  גרויסער אור.  פון דער 

אלימלך האט דאס דערשפירט, האט 

פארוואס  נפתלי,  געזאגט:  אים  ער 

האסט  דו  געקומען,  אריין  ביסטו 

נישט געמעגט קוקן אויף אזא גרויסע 

די  פון  דאך  מען  זעט  ליכטיגקייט. 

קומט  וואס  אור  דער  אז  ערציילונג, 

מער  איז  מעריב  תפילת  דורך  אראפ 

פון די אור פון די אנדערע תפילות.
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דורך דאווענען ווי עס דארף צו 
זיין איז מען זיך מדבק מיט דער 

Jאור
פארזעצן  טוט  מטאהש  הרה"ק 
פון  נוסח  די  כאטש  ווערטער:  זיינע 

די שמונה עשרה זענען די זעלבע פון 

שחרית און מנחה, אבער די צירופים 

און די כוונות וואס ווערן געטון דורך 

ענינים. און אפילו  זענען אנדערע  זיי 

די  פון  נישט  ווייסט  מענטש  דער 

כוונות, דורך דעם וואס ער איז קובע 

די  אן  הייבט  און  לתפלתו,  מקום 

סדר התפלה פון די פסוקים פון שיר 

המעלות, און דאווענט די ברכות און 

לעבעדיגקייט  א  מיט  עשרה  שמונה 

אויף  נשפע  ווערט  מויל,  פולע  א  און 

אים דעם גרויסן אור, ווייל תפלה איז 

פון לשון דביקות, אזוי ווי עס שטייט 

אלקים  נפתולי  ח(  ל,  )בראשית 

דער  ווערט  תפלה  דורך  אז  נפתלתי, 

מענטש באהאפטן צו די אור ה' וואס 

קומט אראפ אין די צייט.

דער אור, וואס ווערט נשפע דורך 
צו  דארף  עס  ווי  מעריב  דאווענען 

זיין, איז א שמירה אויף דעם מענטש 

חיצונים  די  פון  שליטה  די  קעגן 

ווייל  נאכט,  די  ביי  געוועלטיגן  וואס 

זוכה  מענטש  דער  איז  כח  דער  מיט 

בקדושה  נאכט  גאנצע  א  פירן  זיך 

ובטהרה.

א געוואלדיגע סגולה אויף 
Jערליכע קינדער

ווערטער  זיינע  פון  סוף  צום 
גרויסער  זאגט דער טאהשער רבי א 

ערציעהן  דאך  וויל  יעדער  חידוש: 

ערליכע אידישע דורות, ווי מען זאגט 

הבנים,  אלו  עמלינו  את  )הגש"פ(, 

מען  וויאזוי  סגולות  זוכט  יעדער  און 

און  ישרים,  דורות  זיין  מחנך  קען 

אויב אין אלע דורות איז דאס געווען 

איז  זאכן,  שווערסטע  די  פון    איינע 

זיכער אז דאס איז מער שווער  דאך 

אונזער  ווי  דור  טערן  ס פינ אזא  אין 

דור, אבער די עצה אויף דעם איז צו 

ווי  זיין געווארנט אויף תפלת מעריב 

עס דארף צו זיין, ווייל דער וואס איז 

מקפיד אויף דעם, וועט דאס זיין פאר 

אים א סגולה צו קענען אויפשטעלן 

ווי יעקב אבינו  הייליגע קינדער, אזוי 

י"ב  אויפשטעלן  וען  ו גע זוכה  האט 

תפלת  פון  כח  די  רך  ו ד י-ה,  שבטי 

געווען  מתקן  האט  ר  ע וואס  מעריב 

פון פריער.
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ישועות העכער די טבע אין זכות 
Jפון תפלת מעריב

הרה"ק  פון  שלום  דברי  ספר  אין 
זצ"ל  רבי אברהם שלו' מסטראפקוב 

פון  נאמען  אין  געברענגט  ווערט 

יחזקאל  הדברי  הרה"ק  פאטער  זיין 
מעריב  תפלת  "ביי  זי"ע:  משינאווא 
קען מען זיך אויסבעטן כל טוב, אפילו 
אפילו  איז,  כוונה  די  פויגל-מילעך". 
אזעלעכע זאכן וואס איז זייער שווער 
צו עררייכן בדרך הטבע, אבער דורך 

תפלת מעריב קען מען פועלן אויך די 

זאכן.

די פשוטע אידן ווייסן נישט ווי 
Jחשוב אין הימל איז זייער תפלה

אדמו"ר  כ"ק  זיידע  מיין 
אמאל  זיך  האט  זי"ע  מקרעטשניף 

פשוטע  די  געזאגט:  און  באקלאגט 

ווי חשוב אין הימל  נישט  ווייסן  אידן 

וואלטן  זיי  ווען  איז,  עבודה  זייער 

ביים  באליבט  ווי  געוואוסט  ווען 

זענען,  תפלות  זייערע  אויבערשטן 

זייערע  זענען,  בקשות  זייערע 

כלל  זיך  וואלט  זענען,  קרעכטצן 

ישראל אסאך איינגעשפארט, אסאך 

געקענט  ווען  מען  וואלט  צרות 

פארמיידן.

אויך א שוואכע תפלה האט א 
Jווערד

מאמר  )עי'  דערציילט  ווערט  עס 
משמש  דער  אז  סלאנים(   - מרדכי 

מטשערנאביל  אהרן  רבי  הרה"ק  פון 

אפגערעדט  שטארק  זיך  האט  זי"ע 

מען  מוטשעט  ארבעט  זיין  צוליב  אז 

ביז  דאווענען,  בשעת'ן  אפילו  אים 

אפגעהאלטן  זיך  ער  האט  איינמאל 

געדאווענט.  נישט  אינגאנצן  און 

צום  אריין  איז  ער  ווען  טאג  יענעם 

געפרעגט:  אים  רבי  דער  האט  רבי'ן, 

נישט  היינט  האסטו  פארוואס 

געענטפערט:  ער  האט  געדאווענט? 

מ'לאזט  און  מיר  שטערט  מען  ווייל 

מיך נישט דאווענען מיט ישוב הדעת 

ווערד און  וואספארא  כוונה, און  און 

חשיבות האט שוין אזא תפילה?

זעה  געזאגט:  רבי  דער  אים  האט 

האט  תפלה  אזא  אויך  אז  אליין  נאר 

איך האב  ווייל  און חשיבות,  ווערד  א 

היינט  אז  דערקענט  דיר  אויף  דאך 

האסטו נישט געדאווענט...
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אויך א גרויסער רשע וואס 
עקשנ'ט זיך קען אויסבעטן וואס 

Jער וויל
אין ספר אמרי פנחס )שער ט' אות 

מורא'דיגע  געברענגט  ווערט  עא( 

פנחס  רבי  הרה"ק  פון  ווערטער 

ביי  איז  איינמאל  אז  זי"ע  מקאריץ 

איינעם פון זיינע נאנטע פארגעקומען 

ווען  פעלער,  גוטע  נישט  עטליכע 

עטליכע קינדער זענען נפטר געווארן 

רח"ל ל"ע ול"ע, און הרה"ק מקאריץ 

לשון:  דער  מיט  געזאגט  אים  האט 

בעט  איך  פריינד(,  )=מיין  "מיינער 

שטארבן,  קינדער  מען  לאזט  ווי  דיך 

גרעסטער  אז דער  נישט  גלייבסט  דו 

)=עקשנ'ט  זיך  שפארט  ער  אז  רשע 

זיך( צום אייבערשטן קען ער ביי אים 

אויסבעטן וואס ער וויל".

די מעלה פון וויסן די טייטש פון 
Jדי ווערטער

ווערט  הרמ"ח  כתבי  ספר  אין 
שלום  השר  הרה"ק  אז  געברענגט 

אז  געזאגט:  האט  זי"ע  מבעלזא 

קאפ(  לייגן  )=צו  הערן  צו  זיך  מ'זאל 

צו פירוש המלות, קען מען קומען צו 

תחיית המתים און צו גילוי אליהו, און 

נאך העכער און נאך העכער. און ווען 

ער האט געזען אז די ארומיגע גלייבן 

פון  מעלה  געוואלדיגע  די  אין  נישט 

און  דאווענען,  בשעת'ן  האבן  אינזין 

זוכה  דעם  צוליב  מעגליך  איז  עס  אז 

זיין צו די מדרגות, האט זיך דער שר 

שלום אנגערופן: אט גלייבט מיר.

דאווענען און פארשטיין די 
Jטייטש

צבי  אליעזר  רבי  הרה"ק 

הנהגות  זיינע  אין  זי"ע  מקאמארנא 

זיין  מיט  אזוי  שרייבט  ז(  )הנהגה 

דאווענען  זאל  מען  לשון:  הייליגן 

די  פארשטיין  צו  ווארט  ביי  ווארט 

ווייט  ווי  ווערטער  די  פון  טייטש 

דעם  ברענגט  דאס  ווייל  מעגליך, 

אידיש קינד צו א גרויסע דביקות צום 

ווייל די גאנצע  באשעפער ברוך הוא, 

דאווענען האט אין זיך אמונה ובטחון 

און איז פיהל מיט אהבת ה'.
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דער וואס דאווענט ווארט ביי 

Jווארט וועט האבן פרנסה בריוח
ווערט  מאין  החכמה  ספר  אין 

יצחק  רבי  ווען הרה"ק  אז  דערציילט 

מסטיטשין זי"ע איז געווען אין שטאט 

ראזוואדוב אויף די ציון פון זיין הייליגן 

פאטער הרה"ק רבי משה זי"ע, האט 

דעם  אויף  געשמועסט  נאכדעם  ער 

ענין פון תפלה, און האט געזאגט: די 

דארף  עס  ווי  נישט  דאווענען  וואס 

און  נויטבאדערפטיגע  זענען  זיין,  צו 

אז  צוגעלייגט  האט  און  ארימעלייט, 

ער איז גרייט צו צוזאגן פרנסה בריוח 

פאר אלע וואס וועלן דאווענען ווארט 

ביי ווארט.

סגולה אויף פרנסה אינזין האבן די 
טייטש פון די ווערטער ביי שמונה 

Jעשרה
אין ס' רועה אבן ישראל )ע' קפ"ט( 
איציק'ל  רבי  הרה"ק  אז  שטייט 

געזאגט:  האט  זצ"ל  מפשעווארסק 

פרנסה,  אויף  סגולות  זוכן  מענטשן 

איך זאג, די בעסטע סגולה אויף דעם 

די  פון  טייטש  די  האבן  אינזין  איז 

ווערטער ביי שמונה עשרה.

אויך זאגט נאך דער וועלט אין נאמען 

פאר  אז  צדיקים,  פריערדיגע  די  פון 

השתדלות,  טון  מען  דארף  פרנסה 

קיין  נישט  און אויף עשירות העלפט 

איינציגע  איין  אבער  השתדלות, 

עשירות,  פאר  העלפט  השתדלות 

דאס איז תפלה.

איין תפלה ווי עס דארף צו זיין איז 
Jדי גאנצע תכלית

אין ספר דברי חנה ח"ב )עמ' קטו( 
פון  נאמען  אין  געברענגט  ווערט 

זי"ע  מקאלאשיץ  חנה  רבי  הרה"ק 

וואס האט געזאגט: א יונגערמאן נאך 

די חתונה זוכט געווענליך 'תכלית', און 

איינמאל  דאווענען  אז  נישט  ווייסט 

גוט ווי עס דארף צו זיין דאס איז דער 

תכלית פון א איד.

Jא סגולה קעגן עין הרע
)מהר"ח  חיים  נפש  ספר  אין 
לב(  אות  העין  מערכת   - פאלאגי 

שמע  קריאת  פון  זכות  אין  שטייט: 

און  ביינאכט  ליינט  מען  וואס 
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אינדערפרי, ווערט מען געראטעוועט 

פון עין הרע.

יעדע תפלה טוט אויף כאטש מען 
Jזעט נישט באלד

אין הייליגן ספר דגל מחנה אפרים 
פסוק  דער  ער  טייטש  תצא(  כי  )פ' 

תצא  כי  פר'  פון  הפטורה  די  אין 

ילדה  לא  עקרה  רני  א(  נב,  )ישעיה 

בעולה  מבני  שוממה  בני  רבים  כי 

זיין הייליגע  ה', און ברענגט אז  אמר 

געזאגט  האט  זי"ע  הבעש"ט  זיידע 

די  אין  אויף  טוט  תפלות  אלע  אז 

עולמות העליונים, און א ראי' צו דעם 

כרום  ט(  יב,  )תהלים  פסוק  דער  פון 

ערקלערן  חז"ל  און  אדם,  לבני  זלות 

)ברכות ו:( דאס איז דברים שעומדים 

מזלזלין  אדם  ובני  עולם  של  ברומו 

אין  זיך  געפונען  וואס  )=זאכן  בהם 

טון  מענטשן  און  וועלטן,  הויכע  די 

כוונה איז, אז  זיי(, די  גרינגשעצן אין 

געוואלדיגע  געטון  ווערן  תפלה  פון 

אבער  עולמות,  הויכע  די  אין  זאכן 

מענטשן מיינען אז זייער תפלה האט 

זיי  טון  וועגן  און  אויפגעטון,  נישט 

גרינגשעצן אין דעם.

דגל  דער  ערקלערט  דעם  מיט 
עקרה  רני  פסוק,  דעם  אפרים  מחנה 

לא ילדה, די כוונה גייט ארויף אויף די 

תפלות וואס זענען נישט אנגענומען 

דער  טרעפן  )מיר  הימל,  אין  געווארן 

ווי  אזוי  תפלה,  אויף  'עקרה'  לשון 

ו(  ג,  )דב"ר  מדרש  אין  שטייט  עס 

עה"פ לא יהיה בך עקר ועקרה, שלא 

אויך  אבער  עקרה(,  תפלתך  תהיה 

אויף די תפלות דארף מען זיך פרייען, 

ווייל  פארוואס, כי רבים בני שוממה, 

וואס דו מיינסט אז  אפילו די תפלות 

גארנישט  האבן  און  פוסט  זענען  זיי 

אויפגעטון, זענען גרויס און חשוב און 

מיט  זעסט  דו  וואס  פון  מער  הימל, 

דיינע אויגן.
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