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בעזרת השי"ת ▪ פרשת שמות תש"פ ▪ גליון סג'

ַו ִּ ּיזְ עָ קוּ ַו ַּתעַ ל ַשוְ עָ ָתם
ָה ֱאל ִּקים

ווען ווערן מיינע תפילות אנגענומען?
איך דארף א ישועה! וואס קען איך טוהן אז מיינע תפילות זאלן עושה רושם זיין?
תפילה ביי די אידן אין מצרים אונטערן שווערן יאך...
תפילה :יעדע איד אין יעדע זמן דאווענט און בעט זיך ביים בוכ"ע זה בכה וזה בכה .עס זענען דא זמנים וואס דער מענטש זאגט א
קורצע תפילה און ער ווערט געענטפערט באלד אבער עס זענען אויך דא זמנים וואס דער מענטש דאווענט און דאווענט און מען ענטפערט
אים נישט און! שטייט א איד און וואונדערט זיך "האט דאס עפעס צו טוהן מיט מיר? איז דא עפעס וואס איך קען טוהן אז מיינע תפילות
זאלן מער אדער ווייניגער נתקבל ווערן?"
ֹלקים ֶאת נַ ֲא ָק ָתם.
ֹלקים ,וַ יִ ְׁש ַמע ֱא ִ
אין די וואכנדיגע פרשה ,געפונען מיר  3פון די  10לשונות פון תפילהא :וַ יִּ זְ ָעקּו ,וַ ַת ַעל ַשוְ ָע ָתם ֶאל ָה ֱא ִ
ווי די מפורשים זענען מסביר ,זענען דאס ספעציעלע תפילות וואס זענען גלייך נתקבל געווארן ,אנדערש פון די פריערדיגע וואס זענען
נישט נתקבל געווארן...
לאמיר פארשטיין! ווען ווערן די תפילות אנגענומען און ווען דארף מען עקסטערע זכותים? לאמיר באקומען א נייע דערהער אין די
ענין פון תפילה דורך גוט אפלערנען עטליכע פסוקים מיט אירע מפורשים...

לאמיר לערנען א פסוק חומש ,און באקומען חיזוק פאר די וואך....
וַ יְ ִהי ַב ָּ ּי ִמים ָּה ַר ִ ּבים ָּה ֵהם וַ ָּ ּי ָּמת ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם וַ ֵ ּי ָּאנְ ח ּו ְבנֵ י יִ ְש ָּר ֵאל ִמן ָּה ֲעב ָֹּדה
וַ ִ ּיזְ ָּעק ּו וַ ַּת ַעל ַשוְ ָּע ָּתם ֶאל ָּה ֱאל ֹ ִקים ִמן ָּה ֲעב ָֹּדה( .שמות ב ,כג)

איז נישט דא קיין שום אנדערע רפואה נאר דורך זיך באדן אין אידיש
בלוט .שטעלט אייך פאר :צוויי מאל א טאג ,אינדערפרי און ביינאכט,
האט מען ליידער גע'שחט'ן  150קינדער ,ס"ה  300קינדער א טאג,
וואס דאס קומט אן צו  2,100קינדער א וואך רח"ל .אזוי האט זיך ל"ע
די ביטערע גזירה געצויגן פאר  3גאנצע יאר אן אויפהער ,אנקומענדיג
צו אן אויסטראנאמישע סכום פון  327,600אידישע קינדער ר"ל ,ווי
עס שטייט ֲהלֹא לְ ִמ ְש ַמע אֹזֶ ן ָּד ֲא ָּבה נַ ְפ ֵׁשנו( ...מעם לועז ועי' בבמ"ח)

פון ווען די הייליגע שבטים זענען אוועק פון די וועלט ,האבן די אידן
ליידער אנגעהויבן ליידן צרות פון איין פרעה נאכן צווייטן ,יעדער מיט
זיין וועג ווי אזוי שווער צו מאכן און אונטערדריקן כלל ישראל .ווי א
יאר איז פארביי ,זענען די צרות געווארן שווערער און שווערער .דער
מצב איז געווארן אזוי אומדערטרעגליך ,אז יעדע שעה האט זיך
געשפירט אזוי לאנג ווי א גאנצע טאג .סוף טאג האט זיך עס געשפירט
ווי עס איז שוין אריבער א גאנצע וואך( .ווי דער מדרש זאגט :ימים של
צער היו ,לפיכך קורא אותן רבים .מד"ר פ"א ,ב)

די אידישע קינדער האלטן דאס שוין נישט אויס" ,וַ ִ ּיזְ ָּעק ּו" פון
טיפעניש פון הארץ האבן זיי געשריגן צום אייבערשטען "טאטע
העלף!" זאגט דער פסוק :וַ ַּת ַעל ַשוְ ָּע ָּתם ֶאל ָּה ֱאל ֹ ִקים ...זייער תפילה איז
גלייך ארויף אין הימל און עושה רושם געווען ,און דער אתחלתא
דגאולה האט זיך אנגעפאנגן...

זאגט דער באר מים חיים :וַ יְ ִהי ַב ָּ ּי ִמים ָּה ַר ִ ּבים ָּה ֵהם ,כאטש וואס אלע
זייערע טעג ביז אהער זענען געווען בצער און דערפאר רופט מען זיי
אן "ימים רבים" ,האט די צרות זיך יעצט פארמערט" .ויהי" ,עס איז
געווארן א צרה (ויהי איז א לשון פון צער)ַ ,ב ָּ ּי ִמים ָּה ַר ִ ּבים ָּה ֵהם ,אין די
שווערע טעג ,אזא צרה וואס אפי' קעגן די אלע שווערע טעג ,האט דאס
געהייסן א צער.
וואס האט פאסירט? וַ ָּ ּי ָּמת ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם ...די קעניג פון מצרים איז

געבט דער באר מים חיים צו פארשטיין :כי כל זעקה הוא מן הלב וזה
מתקבל יותר ,א געשריי פון א צובראכן הארץ ווערט גלייך אנגענומען.
כי זעקת הלב בלב נשבר ונדכה אף "אלקים" שהוא בחינת הדין לא תבזה
אותו .וכך הם דברי אוחה"ק (שם כג עוד ירצה) כי אחת מהתפילות
המתקבלות ,היא תפילה שמתוך צרה.

געווארן קראנק און קרעציג .זיינע חרטומים האבן אים געזאגט אז עס

א י' לשונות נקראת תפלה :זעקה .שועה .נאקה .צרה .רנה .ופגיעה .נפול .ופלול .עתירה .עמידה .חילול .חנון .זעקה :במצרים שנא' ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו
בני ישראל מן העבודה ויזעקו .שועה מנין? שנאמר ותעל שועתם .נאקה מנין? וישמע אלהים את נאקתם( .ספרי דברים ,פרשת ואתחנן ,פיסקא כו)

א

פאר סיי וועלכע הערות בנוגע דעם גליון קענט איר זיך פערבונדען מיטן עורך:
torah10952@gmail.com

די תפילות בעת צרה קומען אליין ארויף
אן קיין שום אמצעי...

זענען די מפורשים מסביר :אודאי ,ביז יעצט זענען זיי אויך געווען
א לב נשבר ,דער איד איז געווען צושאסן און צובראכן נאר...

ווי דער אוחה"ק זאגט שפעטער :וְ ַע ָּּתה ִה ֵ ּנה ַצ ֲע ַקת ְ ּבנֵ י יִ ְש ָּר ֵאל ָּ ּב ָּאה
ֵאלָּ י( ...לקמן ג ,ט) .דער אייבערשטער זאגט פאר משהַ :צ ֲע ַקת ְ ּבנֵ י יִ ְש ָּר ֵאל
" ָּב ָּאה ֵׁאלָּ י" ,די תפילות אליין זענען ארויפגעקומען צום כסא הכבוד אן
קיין שום אמצעי ,זיך געשטעלט פאר מיר און געשריגן "העלף"...
אנדערש פון סתם תפילות וואס די מלאכים זענען די וואס ברענגן זיי
ארויף און געבן דאס איבער פאר מיר .דערפאר האבן די תפילות אן
עקסטערן כח און זיי פועל'ן גלייך.

דאווענען האט ער נישט געקענט...
פארוואס?
זאגן די מפורשיםב :ביז יעצט ,האבן די אידן מורא געהאט פון די
נוגשים וואס האבן זיי אזוי גע'רודפ'ט און געפייניגט ,אז אפי' וויינען
האט מען זיי אויך נישט געלאזט( .מען זאל חלילה נישט פארשעמן דעם קעניג
ווי כאילו מען איז נישט צופרידן פון אים).

אבער יעצט ,ווען פרעה איז געשטארבן און די מצריים האט קובע
געווען א טרויער טאג ,האבן די אידן אויסגענוצט די געלעגנהייט און
בו בזמן וואס דער גאנצע פאלק האט געוויינט און געשריגן אויף די
פטירה פונעם גרויסן קעניג ,האבן אויך די אידן זיך געזעצט שרייען און
וויינען צום אייבערשטן ,אבער נישט ווייל דער קעניג איז געשטארבן,
נאר צוליב די שווערע ארבעט...
וַ ָּ ּי ָּמת ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם  -וַ ֵ ּי ָּאנְ ח ּו ְבנֵ י יִ ְש ָּר ֵאל ִמן ָּה ֲעב ָֹּדה ...יעצט איז געווען

פארוואס זענען זיי אזוי ספעציעל? זאגט דער רבינו בחיי :ללמדך
שאין תפילתו של אדם שלמה ,כאותה שהוא מתפלל מתוך צרה ודוחק.
עס איז נישט דא אזא גאנצע תפילה,
ווי א תפילה וואס קומט פון א צובראכן הארץ.
ָּקרוֹב ה' לְ כָּ ל־ק ְֹר ָּאיו לְ כֹל ֲאשׁר יִ ְק ָּר ֻאהוּ ֶב ֱא ֶמת

...

לאמיר מאכן א שטיקל סך הכל

די ערשטע מאל וואס זיי האבן געקענט וויינען און שרייען צום טאטען
אין הימל ,אן דעם וואס מען זאל זיי שטערן.

וַ ֵ ּי ָּאנְ ח ּו ְבנֵ י יִ ְש ָּר ֵאל ִמן ָּה ֲעב ָֹּדה :די אידן אין מצרים האבן ביטערליך
שווער געארבעט פיזיש אן גייסטיש ,ארבעט וואס אונטערדריקט
יעדע בשר ודם ,פון אינדערפרי ביז ביינאכט...

וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹקים ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְש ָּר ֵאל וַ ֵ ּי ַדע ֱאל ִֹקים (ב ,כה) .זאגט דער של"ה הק'ג:
וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹקים ,דער אייבערשטער האט זיי געזעהן וויינען אבער וַ ֵ ּי ַדע
ֱאל ִֹקים ,נאר דער אייבערשטער אליין האט געוואוסט די אמת'ע כוונה
פון זייער וויינען.

דארף מען פארשטיין :צו האבן זיי דען נישט געדאווענט אין
געבעטן די גאנצע צייט" ,טאטע העלף אונז שוין"? אלא מאי ,מוז מען
זאגן אז אודאי האבן זיי געדאווענט און געוויינט ,נאר די תפילות זענען
נישט אנגענומען געווארן.

ווען עס איז דא "וַ ֵ ּי ָּאנְ ח ּו ְבנֵ י יִ ְש ָּר ֵאל ִמן ָּה ֲעב ָֹּדה" ,א צובראכן הארץ,
צוזאמען מיט א "וַ ִ ּיזְ ָּעק ּו" ,מען דאווענט מיטן גאנצע כוונה,
דעמאלטס איז דא דער געוואלדיגע סגולה פון
וַ ַּת ַעל ַשוְ ָּע ָּתם ֶאל ָּה ֱאל ֹ ִקים ִמן ָּה ֲעב ָֹּדה.

פארוואס? זאגט דער רבינו בחיי (שם עה"פ ותעל שועתם) :כי אף על פי
שהגיע הקץ כבר ,לא היו ראויים לגאלה ...דער מדת הדין האט
געשטערט!

...

אמר ר' אלעזר :מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי
תפילה ...ואעפ"י שננעלו שערי תפילה" ,שערי דמעה"
לא ננעלו( .ברכות לב):

דעמאלטס פארוואס יעצט יא? זאגט דער באר מים חיים :ווייל
יעצט זענען זיי צוגעקומען צו א מצב פון אן אמת'ע לב נשבר ונדכה,
וואס אף "אלקים" שהוא בחינת הדין לא תבזה אותו .הערשט יעצט,
האט די תפילה באקומען א כח וואס פארט גלייך ארויף ,אן קיין שום
שטערונגען.

[פון ווען דער בית המקדש איז חרוב געווארן ,איז געווארן אסאך שווערער דער
ענין פון תפילה .ווי דער מהרש"א זאגט במהרש"א (ב"מ דף נ"ט ד"ה מיום שנחרב) :ומשנחרב
המקום ההוא ננעל השער אשר שם ,ובעי תפילה ורחמים מרובים לפני המקום שיפתח

ווי ער טייטשט דער פסוק :וַ ַּת ַעל ַשוְ ָּע ָּתם ֶאל ָּה ֱאל ֹ ִקים ִמן ָּה ֲעב ָֹּדה.
דער יעצטיגע "שועה" (ביי וימת מלך מצרים) איז געווען פיל
שטערקער און איז ארויף פיל העכער "מן העבודה" ,ווי דער געשריי
פון די ארבעט וואס איז געווען ביז יעצט( ...עיי"ש)

מנעול השער ההוא].

פארוואס האט מען פארמאכט די שערי תפילה?
געבט דער בן יהוידע צו פארשטיין( :ברכות לב ע"ב ד"ה עוד נ"ל) בזמן
הבית איז געווען קרבנות .אונזער שחרית און אונזער מנחה האט זיך
אנגעהויבן מיט א קרבן וואס האט מכפר געווען .אבער נאכן חורבן,
ווען דער גאנצע ענין איז אריבער צו תפילה ,שהרי תפילה עומד
במקום קרבן ,קען דאס שוין נישט זיין די זעלבע .וויבאלד תפילה איז

וצריך ביאור :ווי אזוי איז דאס מעגליך? ווי אזוי קען זיין אז ארבעטן
פון אינדערפרי ביז ביינאכט עבודת פרך ,כאפן פעטש נאכאנאנד פון די
נוגשים ,און דארפן צוזעהן ווי זייערע קינדער ווערן אריינגעבויט אין
די ווענט ,האט זיי נישט צוברענגט צו א מצב פון "לב נשבר ונדכה"??

ב
ג

הובא במעם לועז ,וכן כ' בספר אור ישרים על הגדה של פסח מבעל שו"ת עמודי אור.
בסידור ה של"ה מצאתי כתוב בספר שער השמים שלו פירוש הכתוב כך( .נחמד ונעים)

ב

אזוי גרינג אדורך! און עס איז דא א תפילה וואס "ולא בזה" ,נישט קיין
חילוק וויאזוי עס קוקט אויס ,טוט מען עס נישט פארשעמן און עס
גייט גלייך ארויף לעילא.

אן עבודה שבלב ,איז דאס זייער א שווערע עבודה ,שהיצה"ר עומד שם
ומבלבלו במחשבות זרות וידוע...
ואם היה תפילה ראויה בכונה שהיא במקום הקרבנות היו התפילות
מפילים את חומת ברזל הנעשית מן העונות...

פנה אל תפילת הערער ,ווען א תפילת יחיד קומט ארויף ,טוט מען דאס
באטראכטן אין דן זיין" ,ווי אזוי קוקט אויס די תפילה? איז דאס מיט
כוונה און מיט הארץ אדער פשוט געזאגט? פון וועמען קומט זי ,א
מענטש וואס איז חייב אדער זכאי?"

וואלטן די תפילות געווען מיט כוונה ,וואלטן זיי געקענט איינווארפן
די חומות הברזל.
אך בחרבן בהמ"ק שנפסקו הקרבנות וגם התפילות שהיו במקומן
אינם שלמים בלב ,לכך נשארה חומת ברזל -הם העונות הנעשים מן
השראת יצה"ר שהוא זר בתוך לב האדם -מפסקת בין ישראל לאביהם
שבשמים.

אנדערש איז אבער ביי די תפילה פון א רבים ,וואס אזא תפילה איז "לא
בזה את תפילתם" .תפילת רבים גייט גלייך ארויף ,מען באטראכט דאס
בכלל נישט .אפי' עס זענען דא עטליכע תפילות וואס וואלטן נישט
אדורך דעם השגחה ביי א יחיד ,צו ווייל מען האט נישט אינגאנצן
אינזין געהאט אדער ווייל דער מענטש איז נישט אזא צדיק ,אעפ"כ
גייט אלעס ארויף לפני הקב"ה.

די עבירות פון בילבול הלב והמח וואס דער יצה"ר מאכט אונז אן
בעת התפילה ,דאס אליין איז דער מחיצת הברזל וואס איז מפסיק בין
ישראל לאביהם שבשמים.

ענדיגט צו דער זוה"ק :דערפאר זאל יעדע איד דאווענען מיט א ציבור,

ווייל נאר אזא תפילה וואס קומט פון א גאנצע הארץ ,דאס איז וואס
גייט גלייך ארויף .אבער א תפילה וואס קומט פון א הארץ וואס איז
פארנומען פון אלע זייטן ,שטערט די תפילות פון ארויפגיין...

ווייל אזוי וועלן זיינע תפילת גלייך ארויפגיין( .וכ"פ הרמב"ם שם לפיכך צריך
אדם לשתף עצמו עם הציבור ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור).

פאר אונזער טובה :לאמיר זיך מקבל זיין און אכטונג געבן אויף תפילה
בציבור .ווי אימער מען געפונט זיך ,זאל מען דאווענען מיט מנין ,אזוי
וועלן אונזערע תפילות שנעלער ארויפגיין...

ואעפ"י שננעלו ,שערי תפילה איז אבער שערי דמעה לא ננעלו...
פארוואס? ווייל דאס קומט שוין יא פון א ווארעם הארץ .א געוויין
קומט נאר פון א הארץ וואס איז געווארן בארירט .א קרעכץ וואס
קומט פון אן אמת'ע הארץ גייט גלייך ארויף ,ווייל ווען דער הארץ איז
דא ,דאווענט זיך אנדערש.

עצה #2

דער עצה פונעם אמרי יוסף!

דערפאר שרייבן די פוסקים בשם האריז"ל :דיש להתעורר בבכיה בימים
הנוראים .וויבאלד אין די הייליגע טעג ווילן מיר מעורר זיין אן עקסטרע סגילה
אז אונזערע תפילות זאלן נתקבל ווערן לרחמים ולרצון ,דערפאר ווערט מען
"נתעורר לבכי" ,ווייל דאס מיינט אז עס קומט פון א צובראכן הארץ.

וְ ַע ָּּתה ִה ֵ ּנה ַצ ֲע ַקת ְ ּבנֵ י יִ ְש ָּר ֵאל ָּ ּב ָּאה ֵאלָּ י( ...לקמן ג ,ט)

זאגט דער אמרי יוסף :ביז יעצט האבן די אידן אודאי אויך
געדאווענט מתוך קושי השעבוד ,אבער וויבאלד זיי האבן נישט
תשובה געטוהןה זענען זייערע תפילות נישט ארויף.

קען דאך א מענטש טראכטן צו זיך" ,וואס זאל איך
טוהן אז איך בין נישט קיין לב נשבר?
ב"ה ,איך האב נישט אזויפיל צרות!
וויאזוי קענען מיינע תפילות אנגענומען ווערן?

הערשט יעצט ,ביי די מעשה פון "וימת מלך מצרים" ווען שעשו
תשובה בסתר( ,די אידן האבן געהאט א מינוט פון התבוננות אדער
זייער שטארקע צער ).דוקא יעצט זענען די תפילות ארויף...
וְ ַע ָּּתה( ,אין ועתה אלא תשובה) יעצט ווען די אידן האבן תשובה
געטוהןַ ,צ ֲע ַקת ְ ּבנֵ י יִ ְש ָּר ֵאל ָּ ּב ָּאה ֵאלָּ י ...זענען זייערע תפילות ארויף
גלייך צום כסא הכבוד.

חז"ל זאגן אונז עטליכע עצות ...עצה #1

עס זענען דא צייטן וואס דער טויער איז אפן!

זאגט דער אמרי יוסף :פארוואס זעהן מיר אסאך מאל אז א מענטש
איז מתפלל ואינו נענה? דער אייבערשטער איז דאך א שומע תפילות
כל פה? נאר די עונות פונעם מענטש איז דער מסך המבדיל בין קונו
ובין ית"ש ,און דאס לאזט נישט ארויף זיין תפילה.

זאגט דער רמב"ם :תפילת הציבור נשמעת תמיד ואפילו היו בהן
חוטאים אין הקב"ה מואס בתפילתן של רבים( .פ"ח מתפילה ה"א ,ברכות ח).
ווען א ציבור אידן שטעלן זיך דאווענען ,עפנט זיך די טויערן...
" ֵה ָּא ְספ ּו וְ ַא ִ ּג ָּידה לָּ כֶ ם ֵאת ֲא ֶשר יִ ְק ָּרא ֶא ְתכֶ ם ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָּ ּי ִמים" .זאגט דער
"פנָּ ה ֶאל תפילת ָּה ַע ְר ָּער -וְ לֹא ָּבזָּ ה ֶאת
זוה"ק :רבי אבא ָּפ ַתח ואמרָּ ,
תפילתםד( ".תהלים קב ,יח)

וואס איז דער עצה? והתקנה לזה ,להרהר בתשובה מעומק הלב,
ותיכף סר ממנו תואר שם רשע .איידער מען שטעלט זיך דאווענען ,זאל
מען מהרהר זיין איין רגע מיט אן אמת'ע תשובה" ,רבוש"ע ,איך וויל זיין
גוט ,איך וויל נישט טוהן קיין שלעכטס "...והוא סגולה גדולה לקבלת
התפילה.

און דער זוה"ק איז מסביר :די פסוק איז דא מרמז צוויי סארטן תפילות.
עס איז דא א תפילה וואס מען איז זיך "פונה צו דעם" ,עס פארט נישט

ד דער פסוק דארף הסבר ,וואס מיינט דאס "פנה" אל תפילת הערער ,עס וואלט געדארפט שטיין "הקשיב אדער שמע" ,תפילת דארף מען הערן נישט זעהן!
ה כמש"כ לעיל בשם רבינו בחיי וכ"ה בכלי יקר ,כי אף על פי שהגיע קץ כבר לא היו ראויים לגאלה.

ג

לפי"ד ,קען מען גוט פארשטיין די גמרא אין ברכות:

פארוואס? וויבאלד דעמאלטס קומט עס פון טיפעניש פון הארץ .אזוי
אויך ,מיט א שטיקל תשובה ,וועלן אונזערע תפילות אי"ה אנגענומען
ווערן.

אר"פ היינו דאמרי אינשי גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי( .ברכות סג,

א) אפי' א גנב וואס איז אינמיטן די גניבה און ער זעהט אז ער איז אויף
צרות ,רחמנא קרי ,שרייט צום אייבערשטען "טאטע העלף!" און דער
אייבערשטער העלפט אים.

מוסר השכל
לַ ְמנַ ֵּ ּצ ַח ִּמזְ מור לְ ָדוִּ ד יַ עַ נְ ָך ה' ְביוֹ ם ָצ ָרה
וואס טוט א איד ווען ער איז אין א עת צרה? וַ ִּ ּיצְ עֲ ק ּו ֶאל ה' ַּב ַ ּצר לָ ֶהם .ער שרייט צום אייבערשטען און ִּמ ְּמצוּקו ֵּת ֶיהם יַ ִּ ּצילֵּ ם .אין אלע צייטן ,איז
תפילה אלעמאל געווען דער מיטל און די וועג ארויס פון אלע שוועריקייטן.
אבער איידער מען דאווענט ,דארף א מענטש זיך איינ'חזר'ן" ,רחמנא ליבא בעי" .אויב א מענטש וויל האבן פיל מער מעגליכקייטן אז זיין תפילה
זאל אנגענומען ווערן ,זיין תפילה זאל אנקומען און זיך בעטן פארן כסא הכבוד ,זאך מען צולייגן אביסל הארץ" ,וואס מען גייט יעצט טוהן?"...
מען זאל רעדן צום אייבערשטען ,לכה"פ ווי מען רעד צו א חבר .ווען דו רעדסט צו דיין חבר ,טוסטו דען נאך עטליכע זאכן אינדערמיט? ווען דו
רעדסט צו דיין חבר ,מורמלסטו אפ דיינע ווערטער אדער זאגסטו אים קלאר וואס דו ווילסט?
מיט אביסל התבוננות ,קענען אונזערע תפילות באקומען פיל מער כח אז עס זאל נתקבל ווערן לרחמים ולרצון לפי אדון כל .כי קל שומע תפילות
ותחנונים אתה.
___________
נ.ב .אין ספה"ק נועם אלימלך ,ווערט געברענגט אז דער עיקר שטערונגען פון די מחשבות איז דוקא ביים דאווענען .נאכן דאווענען ,פליען אוועק די אלע בלבולי
המחשבות און יעדע מחשבה וועלכע פאלט איין אינמיטן דאווענען האט נישט קיין קיום .אפי' אויב עס קומט אים אן עצה אדער תחבולה פאר עבודת ה' ,זאל
זיין וואס עס זאל נאר זיין ,וויבאלד עס איז אים איינגעפאלן אינמיטן דאווענען ,סוף כל סוף וועט עס נישט האבן קיין קיום כי שקר אין לו רגלים...
(מאמר בטחון והתחזקות מספה"ק שומר אמונים)

צידה לדרך
ווען איר וועט זאגן

דעם תפילה פונעם הייליגן רבי ר' אלימלך זי"ע
וועט זיך דאס זאגן אינגאנצן אנדערש...

דער געוויין פון דער מאמע פונעם חפץ חיים

יְ ִהי ָּרצוֹ ן ִמ ְל ָּפנֶ ָּ
יך ה' ֱאלֹ ֵׁקינו וֵׁ אלֹ ֵׁקי ֲאבוֹ ֵׁתינו שוֹ ֵׁמ ַע קוֹ ל ַשוְ ַעת ֲע ִתירוֹ ת
ו ַמ ֲאזִ ין לְ קוֹ ל תפילת ַעמוֹ יִ ְש ָּר ֵׁאל ְב ַר ֲח ִמיםֶ ,ש ָּתכִ ין לִ ֵׁבנו ו ְתכוֹ נֵׁ ן ַמ ְח ְשבוֹ ֵׁתינו
יך לִ ְשמ ַֹע ְבקוֹ ל תפילת ֲע ָּב ֶד ָּ
ו ְת ַש ֵׁגר תפילתנו ְב ִפינו וְ ַת ְק ִשיב ָּאזְ נֶ ָּ
יך ַה ִּמ ְת ַח ְ ּננִ ים
ֵאלֶ ָּ
יך ְ ּבקוֹ ל ַשוְ ָּעה וְ רו ַּח נִ ְש ָּ ּב ָּרה.
יך ָּה ַר ִבים ו ַב ֲח ָּס ֶד ָּ
וְ ַא ָּתה ֵׁאל ַרחום ְב ַר ֲח ֶמ ָּ
יך ַה ְגדוֹ לִ יםִּ ,ת ְמחוֹ ל וְ ִת ְסלַ ח ו ְּתכַ ּ ֶפר
לָּ נ ּו וּלְ כָּ ל ַע ְּמ ָּך ֵ ּבית יִ ְש ָּר ֵאל ֶאת ָּּכל ַמה ּ ֶש ָּח ָּטאנ ּו וְ ֶה ֱעוִ ינ ּו וְ ִה ְר ַש ְענ ּו ו ָּּפ ַש ְענ ּו לְ ָּפנֶ ָּ
יך,
יך ִכי לֹא ְב ֶמ ֶרד ו ְב ַמ ַעל ָּחלִ ילָּ ה וְ ָּחלִ ילָּ ה ָּמ ִרינו ֶאת ִפ ָּ
ִכי גָּ לוי וְ יָּ דו ַע לְ ָּפנֶ ָּ
יך וְ ִד ְב ֵׁרי
תוֹ ָּר ֶת ָּך ו ִמ ְצוֹ ֶת ָּ
יךִ ,כי ִאם ֵׁמרֹב ַה ֵׁי ֶצר ַהבוֹ ֵׁער ְב ִק ְר ֵׁבנו ָּת ִמיד ,לֹא יָּ נו ַח וְ לֹא יִ ְשקֹט

עטליכע יאר נאך דער מאמע פונעם חפץ חיים זצ"ל
איז אוועק ,האט מען געטראפן אן אלטן תהילים אין
איר שטוב .ווען מען האט דאס געברענגט פארן חפץ
חיים ,האט ער דאס ארומגענומען און געקישט ,און
מיט טרערן אין די אויגן געזאגט פאר זיינע ארומיגע.
"צו ווייסט איר וויפיל טרערן מיין מאמע ע"ה האט
יעדן פארטאגס פארגאסן אויף דעם ספר תהילים ,אז
איר זוהן זאל אויפוואקסן אן ערליכע און געטרייע
איד??"

יאנו ֶאל ַת ֲאוַ ת ָּהעוֹ לָּ ם ַה ָּש ָּפל ַה ֶזה וְ ֶאל ֲה ָּבלָּ יו ,ו ְּמ ַבלְ ֵ ּבל ֶאת
ַעד ֲא ֶשר ְמ ִב ֵׁ
ָּ
ַמ ְח ְשבוֹ ֵתינ ּו ָּּת ִמידֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ָּש ָּעה ֶש ֲאנַ ְחנ ּו עוֹ ְמ ִדים לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל לְ ָּפנֶ יך וּלְ ַב ֵ ּקש ַעל
נַ ְפ ֵשנ ּו הוּא ְמ ַבלְ ֵ ּבל ֶאת תפילתנ ּו וְ ֶאת ַמ ְח ְשבוֹ ֵתינ ּו ָּּת ִמיד ְ ּב ַת ְחבּ וּלוֹ ָּתיו ,וְ ֵׁאין ָּאנו
יְ כוֹ לִ ים לַ ֲעמֹד נֶ גְ דוֹ ִ ,כי נֶ ֱחלַ ש ִשכְ לֵׁ נו ומ ֵֹׁחנו וְ לִ ֵׁבנו ַעד ְמאֹד וְ כָּ ַשל כ ַֹח ַה ַס ָּבל ֵׁמרֹב
ַה ָּצרוֹ ת וְ ַה ְתלָּ אוֹ ת וְ ִט ְר ַדת ַה ְז ַמן.

(המאורות הגדולים)

רוח נשברה  -תמחול ותסלח ותכפר לנו – הוא מבלבל את תפילתנו ואת
מחשבותינו תמיד...
ווייל די אלע זאכן זענען א גרויסע שטער פאר אונזערע תפילות!
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