
הפעם אודה את ה'

צו  אויסגעוועלט  אמנו  לאה  האט  ווערטער  איינפאכע  די  מיט  ה",  את  אודה  "הפעם 
וואס  נאך  השי"ת  צו  לויב  געוואלדיגע  איר  דורות  קומענדיגע  די  פאר  פאראייביגן 
זיין  אין  פאראייביגט  עס  האט  זי  און  זוהן,  פערטע  איר  געווארן  געבוירן  איר  איז  עס 
נאמען 'יהודה' – א נאמען וואס ברענגט ארויס מער פון אלעס די ענין פון לויבן. גאר 
שטארק האבן חז"ל ארום גערעדט פון די לויב פון לאה, אזוי ווי עס שטייט (ברכות ז ב): 
"רבי יוחנן האט געזאגט אין נאמען פון רבי שמעון בן יוחאי: פון די טאג וואס השי"ת 
האט באשאפן זיין וועלט, האט קיינער נישט געלויבט השי"ת, ביז ווען לאה האט אים 

געלויבט, אזוי ווי עס שטייט "הפעם אודה את ה'".

עוד  "ותהר  ל):  כט  (בראשית  פסוק  די  אין  לשון  די  וואונדערליך  זייער  איר  דעם  לויט 
ותלד בן, ותאמר הפעם אודה את ד', על כן קראה שמו יהודה, ותעמוד מלדת", פון די 
לשון זעהט זיך אויס, לכאורה, אז דאס וואס זי האט זיך אפגעשטעלט פון צו געבוירן 
ווייטער איז פארבינדן מיט דעם וואס זי האט געלויבט השי"ת, ווייל מ'קען דאך נישט 
זאגן אז אומזינסט האט די תורה פאר אונז דערציילט אז נאכן געבוירן יהודה'ן האט זי 
זיך אפגעשטעלט פון צו געבוירן, אזאנ'ס וואס מ'טרעפט נישט ביי קיין איינס פון די 
אנדערע אימהות. און די זאך דארף א ערקלערונג – איז דען דאס די שכר פארן לויבן?

די וואונדערליכע קשיא פרעגט דער 'טור' אין זיין פירוש (הארוך) אויף תורה, און ער 
'אבן עזרא'] אז פון די  ערקלערט [און ענליך צו זיינע ווערטער האט ערקלערט דער 

אויסגעזעהן  האט  ה'",  את  אודה  לאה "הפעם  פון  ווערטער 
אז זי לויבט השי"ת אויף דעם וואס ער האט איר געגעבן 
מער  נישט  דארף  זי  און  איר,  פאר  זיך  קומט  וואס  אלעס 
א  באלד  צוגעלייגט  נישט  האט  זי  וויבאלד  און  דעם,  פון 
געבוירן  נישט  זי  האט  צוקונפט,  אויפן  אויך  געבעהט 

ווייטער. 

אנטקעגן דעם, ביי רחל אמנו ע"ה טרעפן מיר אין אונזער 
זי  האט  געבוירן  איז  יוסף  ווען  נאך  אז  כג-כד)  (ל  פרשה 
זיך נישט באגענונגט נאר מיט לויבן – "אסף אלוקים את 
זי האט באלד געבעטן אויפן צוקונפט, אזוי  נאר  חרפתי", 
ווי עס שטייט: "ותקרא את שמו יוסף לאמור יוסף ד' לי בן 

אחר" (הקדמה לספר 'אהלי שמעון').

אויף  ושמש'  'מאור  אין  געברענגט  ווערן  ווערטער  די 
פון  'חוזה  דער  הרה"ק  פון  נאמען  אין  פרשה  אונזער 
לובלין', וואס האט שטעלט צו צו דעם וואס ווערט אראפ 
געברענגט אין גמרא אין מסכת תענית (יט א) איבער חוני 

המעגל, וואס נאך א שווערע טרוקעניש וואס איז געווען אין 
ירושלים האט ער געדאוונט ס'זאל קומען רעגן, און מ'האט אנגענומען אין הימל זיין 
תפילה – א שטארקע רעגן האט אנגעהויבן אראפ צוקומען, און די טרוקענע גריבער 
האבן זיך אנגעפילט מיט ריינע רעגן וואסער. נאר נאך ווען ס'איז פארלאפן א לאנגע 
איינוואוינער  ירושלימ'ער  די  האבן  אויפגעהערט,  נישט  זיך  האט  רעגן  די  און  צייט 
אנגעהויבן ציטערן פון א פארפלייצונג וואס האט געקענט חרוב מאכן די שטאט, און 
זיי האבן געבעטן פון חוני נאך נאכאמאל דאווענען, אז די רעגן זאל זיך אויפהערן. אויף 
דעם האט זיי חוני המעגל געזאגט א עצה אז זיי זאלן מקריב פאר השי"ת א גרויסע 
קוה אלס א ספעציעלע לויב צו השי"ת אויף די רעגן, און טאקע אזוי, נאך וואס מ'האט 

אים מקריב געווען האבן זיך די רעגן אינגאנצן אויפגעהערט.

זיי  ווען  אז  יסוד,  אויבנדערמאנטן  מיטן  דערקלערט  עס  לובלין'  פון  'חוזה  דער  האט 
האבן מקריב געווען די קוה אלץ א לויב האבן זיי נישט געבעטן אויך אויפן צוקונפט, 
ממילא  רעגן,  די  מער  נישט  שוין  דארפן  זיי  אז  געוויזן  ארויס  זיי  האבן  דעם  מיט  און 
האט זיך די רעגן אויפגעהערט, ווייל ווען מ'לויבט אויפן פארגאנגענהייט אן צו בעטן 

ווייטער אויפן צוקונפט איז עס ווי מ'בעהט אז עס זאל זיך אויפהערן די גוט'ס.

געלויבט השי"ת – השי"ת זאל רחמנות האבן

פון דעם לערנען מיר ארויס א גרויסער יסוד וויאזוי זיך אויפצופירן ביים 
די  געבעהט!  א  באהעפטן  באלד  מען  דארף  לויב  יעדע  צו   : דאווענען 
יסוד לערנט מען אויך ארויס פון די ווערטער פונעם רמב"ם אין ספר 

המצוות (עשה קלב) ווען ער רעדט איבער די מצוה פון ברענגען די ביכורים: "אז השי"ת 
האט אונז באפוילן מיר זאלן דערציילן זיינע גוט'ס וואס ער האט געטוהן פאר אונז און 
די  אז  אים  פון  בעטן  און  אלעם,  דעם  אויף  לויבן  אים  ...און  געראטעוועט  אונז  האט 

ברכה זאל זיין שטענדיג".

א ענליכע הלכה טרעפן מיר אין די משנה (ברכות נד א) ווען איינער קומט אריין אין א 
נאכדעם  באלד  און  יעצט,  ביז  אויף  לויבן  פריער  ער  דארף  וועג,  אין  זיין  נאכן  שטאט 
אויך בעטן אויפן עתיד. און ווי דער רמב"ם (ברכות י כו) פירט אויס די הלכה: "די כלל 
איז אזוי, שטענדיג זאל א מענטש דאווענען אויפן עתיד און בעטן אויף דעם רחמים 
פון השי"ת, און ער זאל אפגעבן א לויב אויפן פארגאנגענהייט וויפיל ער קען, און ווער 

עס פארמערט צו דאנקען השי"ת און אים שטענדיג לויבן - הרי זה משובח".

עס איז געווען א מעשה ביים 'דברי חיים' פון צאנז זי"ע: איינער פון די חסידים וואס 
האט געהאט ביי אים שטוב א קראנקע טאכטער, פלעגט שטענדיג קומען צום הייליגן 
דברי חיים איר מזכיר צו זיין זי זאל געהאלפן ווערן מיט א רפואה און א ישועה. אין 
לויף פון די צייט איז פארבעסערט געווארן די צושטאנד פון די טאכטער, ביז ביי איינע 
פון זיינע באזוכן ווען דער דברי חיים האט זיך נאכגעפרעגט ווי זיין געוואוינהייט אויף 
געלויבט  פרייד:  מיט  געענטפערט  חסיד  דער  האט  טאכטער,  זיין  פון  צושטאנד  די 

השי"ת, מ'קען שוין זאגן איז זי איז שוין אינגאנצן געזונט!

זיך  טוהסטו  אזוי  'ווי  געווען:  מקפיד  האט  ער  און  צוגעהערט  עס  האט  רבי  דער 
באגעניגן נאר מיט לויב רייד?! דו דארפסט דאך באלד צולייגן א געבעהט צו דעם, אז 
עס זאל ווייטער אויך אזוי זיין!' ('משנת יהודה' על אבות, אין די 

הערות צו די בריוון וואס איז אין סוף הספר).

נאך  ברענגט  שליט"א  ארלאנגער  אברהם  רבי  גאון  דער 
לויב  די  מיר  דערמאנען  זיי  אין  וואס  תפילות  עטליכע 
וואס  'הלל'  אינמיטן  איז  אזוי  געבעהט:  א  מיט  צוזאמען 
בקשה  א  מיט  מפסיק  מיר  זענען  לויב,  א  אינגאנצן  איז 
'אנא ד' הושיעה נא, אנא ד' הצליחה נא', ווייל אין די צייט 
וואס מיר זאגן הלל און מיר לויבן אויפן פארגאנגענהייט, 
ליגט אויף אונז א פליכט צו בעטן אויך אויפן צוקונפט, אז 
השי"ת זאל ווייטער שיקן פאר אונז די ישועה און הצלחה 

אויך אויך שפעטער.

זאגן  'נשמת'  פון  תפילה  די  זאגן  צו  מ'ענדיגט  ווען  אויך 
מיר: "עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך" און באלד 
און  לנצח".  אלוקינו  ד'  תטשנו  מען: "ואל  בעהט  נאכדעם 
אזוי אויך ביי די די תפילה וואס ווערט געזאגט ביי א סיום 
שעזרתני  ...כשם  ד'  לפניך  אני  "מודה  מען:  זאגט  מסכת, 
וספרים  מסכתות  להתחיל  תעזרני  כן  זו,  מסכת  לסיים 

אחרים" ('ברכת אברהם' בבא מציעא, הקדמה).

כ"ק האדמו"ר מצאנז זצוק"ל אין שו"ת 'דברי יציב' (ליקוטים כה) ערקלערט ער אויך 
לויט די יסוד די ברכה פון 'מודים', וואס ווען מיר ענדיגן צו לויבן, זאגן מיר: "וכל החיים 
[און  ותקיימנו...".  תחיינו  "כן  ווייטער:  אויף  תפילה  א  ווי  איז  דאס  וואס  סלה"  יודוך 
זעה אין די פירוש ר"י בר יקר אויף די ברכה 'מודים דרבנן' וואס טייטש דעם לשון "כן 
תחיינו ותקיימנו" - "דאס אלעס זאל זיין פאר דיר באוויליגט דו זאלסט עס טוהן אלץ 

די באלוין פון די יעצטיגע לויב וואס מיר האבן דיר געלויבט"].

אין די פארזעצונג פון זיינע ווערטער ברענגט דער 'דברי יציב' א וואונדערליכן חידוש 
די  וואס  דעם  מיט  ברכות,  אנדערע  די  פון  אנדערשט  איז  הגומל  ברכת  די  פארוואס 
צוהערער ענטפערן נישט נאר 'אמן' נאך איר אזוי ווי ביי די אנדערע ברכות, נאר מ'לייגט 
צו א בקשה און מ'זאגט [נאכן עטפערן 'אמן' (זעה ערוך השולחן ריט ה)] "מי שגמלך כל 
טוב הוא יגמלך כל טוב סלה". און די טעם פון דעם איז, וויבאלד אז ביי די ברכה קען 

נישט דער וואס זאגט די ברכה ענדיגן מיט א געבעהט אויפן צוקונפט, ווייל די ברכה 
ווערט גערעכנט ווי א "ברכה קצרה" און מ'קען נישן טוישן די נוסח הברכה וואס 

די  צו  צוגעהערט  האבן  וואס  די  דעם,  וועגן  געווען,  מתקן  האבן  חכמים  די 
...הוא יגמלך', און מיט דעם לייגן  'מי שגמלך  ברכה בעטן אנשטאט אים: 

זיי צו א בקשה אויפן צוקונפט צו די לויב וואס ער האט געלויבט אויפן 
פארגאנגענהייט. 

פרשת ויצא

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל. gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

די חשיבות פון צולייגן א געבעהט צו די לויב
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

אמן אין די פרשה
די  מען  זאגט  וואך  די  פון  הפטורה  די  ביי 
אוהבם  משובתם  ה): "ארפא  יד  (הושע  פסוק 
נדבה", האט געזאגט אויף דעם דער צדיק 
תיבות  ראשי  די  אז  אבוחצירא,  יעקב  רבי 
'משובתם אוהבם נדבה' איז 'אמן', דאס איז 
ערקלערט  ווערט  עס  וואס  דעם  צו  רמז  א 
אין זוהר און אין נאך ספרים, אז ענטפערן 
אמן בארוהיגט די צארן, און ברענגט צו אז 
השי"ת זאל צוריק ליב האבן די אידן ווי אין 
('שערי תשובה' אופן כ) אנהויב.  

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

טרערן פון א טאטע

ווען מען לויבט איז א עת רצון 

ווען  אז  אויס  זעהט  געווארן,  דערמאנט  פריער  איז  וואס  אויסער 
מ'זאל  רצון  עת  ספעציעלע  א  אויך  דעמאלטס  איז  השי"ת  מ'לויבט 
אננעמען די תפילות אויפן צוקונפט. קלארע ווערטער איבער דעם שרייבט 
רבי יהודה מכיר אין זיין ספר 'סדר היום' (ברכת שים שלום): "נאך וואס מיר האבן 
אויבערשטן  פארן  געבן  זאלן  מיר  אז  פאסיג  איז  וואס  לויב  די  געווען  מסדר  שוין 
וואס האט אונז געגעבן אזויפיל גוט'ס מיט אלע אונזערע געברויכן, מיט זיין גרויסע 
מאס פון זיין מדת הרחמים און מדת החסד, און עס איז א עת רצון, בעטן מיר פון אים 
אז די ליבשאפט זאל הערשן צווישן אונז, און ער זאל ווייטער געבן פאר אונז און פאר 

אלע אידן שלום טובה וברכה".

ברענגען  נאכן  בעטן  צו  פון  ענין  די  ביי  ער  שרייבט  (תמט)  'החינוך'  ספר  אין  און 
ביכורים: "און נאכן לויבן השי"ת בעהט מען אז די ברכה זאל שטענדיג זיין, און דורך 
די התעוררות פון זיין זעהל אין די לויב פון השי"ת און אין זיין גוט'ס, איז ער זוכה 
אז זיין פעלד ווערט געבענטש, וועגן דעם האט השי"ת אונז באפוילן אויף דעם, ווייל 

ער וויל אונז גוט'ס טוהן".

נאך שרייבט רבי חיים וויטאל ביי די ענין פון ברכת המזון: "נאך וואס דיין קערפער 
צו  טובה  כפוי  קיין  נישט  ...זיי  עסן  די  דורך  געווארן  געשפייזט  זענען  זעהל  דיין  און 
גזל'ן פון השי"ת, נאר דו זאלסט לויבן השי"ת מיט א עקסטערע פרייד אזוי ווי איינער 
באקומט א ברכה פון א צווייטן ...און אין דעם שכר וועט השי"ת עפענען פאר דיר זיין 
('שערי  האנט"  ברייטע  השי"ת'ס  פון  ווערן  געשפייזט  שטענדיג  וועסט  דו  און  אוצר, 

קדושה' ח"א ש"ו).

און אין 'פלא יועץ' (ערך הלול) שרייבט ער: "איינס פון די חסדים פון השי"ת איז, אז 
וואס מיר טוהן אים לויבן אויף די גוט'ס וואס ער טוהט פאר אונז – איז איינגענעם פאר 

דעם  אויף  מ'באקומט  און  מצוה,  א  פאר  עס  רעכנט  ער  און  אים, 
שכר, אזוי ווייט אז די חכמים האבן געזאגט יעדער וואס זאגט שירה 

אויף א נס וואס איז מיט אים געשעהן, איז זיין שכר אז מ'טוהט פאר 
אים נאך א נס, אזוי ווי עס שטייט (תהלים נ כג): "זובח תודה ...אראנו בישע 

אלוקים" ...וועגן דעם, הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו".

נאר השי"ת קען אונז העלפן

דעם  אין  אריינטראכן  זאלן  מיר  אז  פאסיג  איז  ארטיקל  אונזער  פון  באשלוס  צום 
סגולה  די  אין  זצ"ל  פרידלענדער  חיים  רבי  משגיח  פונעם  ערקלערונג  איינגארטיגן 
פון באהעפטן די געבעהט צום בעטן: ווען מיר בעטן אויפן צוקונפט באלד נאכן לויבן, 
ווי  אזוי  השי"ת  צו  חנפ'ענען  צו  זיך  כוונה  אונזער  נישט  איז  משגיח,  דער  ערקלערט 
זאל  ער  כדי  עפעס  אים  געבט  וואס  דער  פאר  חנפ'ענען  געווענליך  טוהן  מענטשן 
ווייטער וועלן געבן, נאר פארקערט פון דעם, ווייל מיר טוהן אמת'דיג שפירן און גלייבן 
אז אלעס וואס מיר האבן איז נאר פון השי"ת, אזוי ווי עס זעהט זיך ארויס פון די לויב 
ווערטער אויף די גוט'ס וואס ער האט געטוהן פאר אונז אין די פארגאנגענהייט, וועגן 

דעם וועלן מיר נאר פון אים בעטן אויפן צוקונפט.

ווייל ווען א מענטש גייט צום דאווענען מיט א געפיהל פון 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את 
החיל הזה', קען ער נישט בעטן אויפן צוקונפט מיט א גאנצע הארץ – מיט א קלארע 
נישט  תפילה  זיין  איז  דעם  וועגן  העלפן,  אים  קען  השי"ת  נאר  אז  איינדערקענערונג 
בשלימות. וועגן דעם איז פאסיג אז ער זאל פון פריער לויבן השי"ת, און דורך דעם 
וועט ער ארייננעמען אין זיך - אין הארץ - אז נאר השי"ת קען אים העלפן, אזוי וועט 
זיין תפילה זיין בשלימות און עס וועט אנגענומען ווערן פאר השי"ת ('שפתי חיים' - 'רינת 

חיים', ברכת מודים דרבנן).
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"ישיבה  חשובע  די  ביי  אויך  איז  ישיבה,  יעדע  אין  ווי  אזוי 
בחורים  די  וואס  צייט  די  ערציילונג,  אונזער  פון  לצעירים" 
שרייבן זיך איין אויפן קומענדיגן יאר און קומען זיך פארהערן 
איז זייער א אנגעצויגענע תקופה. די איינגעשטעלטע אין די 
ישיבה ארבעטן איבער שעה'ן יעדן טאג, צי ביי די פארהערן, 
די  פון  טעלעפאנען  אומצאליגע  די  און  זיצונגען  די  ביי  צי 
אויף  קוועטשן  וואס  עסקנים  פון  און  עלטערן  אנגעצויגענע 

זייערע אינטערעסן.

אין יענע נאכט נאך א פילן טאג פון פארלערנען וואס האט זיך 
צוזאמען  זיך  האבן  פארהער'ס,  עטליכע  נאך  מיט  געענדיגט 
גענומען די ראשי הישיבה צו א געווענליכע זיצונג. אויפן טיש 
איז געליגן די שאלה אויף די צוואנציג בחורים וואס האבן זיך 
איבערטראכטן  אנגעהויבן  מ'האט  און  טאג,  דור'ן  פארהערט 
יעדער איינער פון זיי אויב ער וועט באקומען א ערלויבעניש 
קומענדיגן  דעם  אויף  ישיבה  חשובע  די  אין  קומען  צו  אריין 

יאר, צי נישט.

בחור  איין  אז  אנגעזעהן  זיך  האט  זיצונג  אנהויב  ביים  באלד 
האבן  אלע  אויפמערקזאמקייט.  געצויגן  אלעמען  ביי  האט 
איינדרוק  געווענליכע  אויסער  זייערע  אנצייכענען  געוואלט 
פון דעם בחור, אלץ א אויסגעצייכנטער בחור, א איידעלער, 
אויסגעצייכנט אין זיינע מידות, א טיפער בעל הבנה מיט גאר 

וואונדערליכע ידיעות.

הישיבה,  ראשי  די  פון  איינער  אויפגעשטאנען  איז  פלוצלינג 
און געבעטן די ערלויבעניש צו רעדן. איך וויל ענק דערציילן 
באלד  פאסירט  האט  דאס  אנגעהויבן:  ער  האט   – מעשה  א 
ווען איך בין אריין אין ישיבה גדולה. אזוי ווי אלע, די ערשטע 
פאסיגע  א  גרונטליך  זוכן  צו  מיר  אויף  אריבער  איז  טעג 
אינעם  שותף  א  פאר  זיין  מיר  וועט  וואס  בחור  א  חברותא, 
וועג פון שטייגן. זייער שנעל האב איך אויפגעכאפט איינער 
אויפמערקזאמקייט,  מיין  געצויגן  האט  וואס  בחורים  די  פון 
א  שמים,  ירא  א  פון  צייכן  א  מיר  אויף  געמאכט  האט  ער 
למדן און א איידעלער. ביי מיר אין הארץ האב איך אים שוין 
אויס דערוועלט אלץ מיין חברותא, אבער איך האב נאכנישט 
געוואוסט ווי אזוי צוברענגען אז ער זאל אויך וועלן ווערן מיין 

חברותא.

אין לויף פון עטליכע טעג האב איך פארגאסן מיין הארץ פאר 
השי"ת ביים דאווענען אז עס זאל פארווירקליכט ווערן מיין 
וואונטש, און טאקע אזוי, השי"ת האט מיך געהאלפן. עס איז 
לערנען,  אין  פארבינדונג  א  אים  מיט  האבן  צו  געלונגען  מיר 
אין אנהויב ווי א חברותא אויף צווישן די סדרים, און נאכדעם 
ווי א געווענליכע חברותא, א חברותא וואס האט זיך געצויגן 
עטליכע יארן אין איין צי, ביז יענעם אוונט וואס איך האב זיך 

דערוואוסט אז מיין גוטער פריינד איז ב"ה א חתן געווארן.

חברותא  מיין  איז  שעה,  גוטע  א  אין  חתונה  זיין  נאך 
אריבער וואוינען אין א ווייטע געגענט, אבער כאטש 
קען  איך  אז  באשלאסן  איך  האב  שוועריקייט  די 
פון  געשמאק  אונזער  אויף  אויפגעבן  נישט 
געבעטן  אים  איך  האב  צוזאמען,  לערנען 
מיט  לערנען  צו  זיין  מסכים  זאל  ער  אז 

מיר צום ווייניג'סטנס איינמאל א וואך, ביי אים אין שטוב, א 
יעדע ליל שישי. צו מיין פרייד האט ער צוגעשטימט צו דעם 
מיט א ברען, און אזוי פלעג איך גיין צו אים יעדן ליל שישי 
צו זיין שטוב, דארטן האבן מיר געלערנט עטליכע שעות, און 

נאכדעם האבן מיר זיך געזעגנט, ביז צו די קומענדיגע וואך.

עס איז אריבער א לאנגע תקופה, און אין איינע פון די וואכן 
ווען איך בין אנגעקומען ווי מיין געוואוינהייט צו זיין שטוב, 
האב איך געקלאפט אויפן טיר און איך האב נישט באקומען 
ווי  געווארן  געהערט  ארויס  איז  שטוב  פון  ענטפער.  קיין 
איינער געפונט זיך אין שטוב, אבער איך האב נישט באקומען 
קיין ענטפער אויף מיינע קלאפערייען וואס האבן זיך איבער 

גע'חזר'ט איינס נאכן צווייטן. ווען 
אויער  מיין  צוגעלייגט  האב  איך 
צו די טיר, האב איך אויפגעכאפט 
געוויין,  א  פון  קול  א  איז  עס  אז 
מיין  פון  קול  די  געווען  איז  דאס 
גוטער פריינד, מיין חברותא, איך 
איך  דעם.  אין  זיכער  געווען  בין 
איך  אים,  אויף  געזארגט  האט 
געפונט  אפשר  געציטערט  האב 
שוועריקייט,  א  אין  יעצט  זיך  ער 
וועגן דעם האב איך זיך ערלויבט 
אויף  טיר,  די  אביסל  עפענען  צו 
א קלייע שפאלט. פון די שפאלט 
האב איך באמערקט ווי ער האלט 
ווען  תהילים,  א  האנט  זיין  אין 
א  מיט  קאפיטלעך  די  זאגט  ער 

געפיל באגלייט מיט א געוויין.

נאך א מינוט האט ער באמערקט 
באלד  איז  ער  און  מיר,  אין 
אויפגעשטאנען פון זיין פלאץ און 
אויסגעשטרעקט  מיר  האט  ער 
זיין האנט – עס קומט מיר א מזל 
טוב! און האט געזאגט – עס איז 
מיר געבוירן געווארן א יונגל אין 

א גוטע שעה!!

געקענט  נישט  אים  האב  איך 
וואונטשן,  צוריק  ריכטיג 
אזוי  איך  האב  דעם  אנשטאט 
אין  איז  אלעס   - געשריגן  ווי 
ארדענונג? די קימפעטארין מיטן 

קינד זענען געזונט?!

געענטפערט  האט   – ה'!  ברוך 
איך  האב  יעצט  און  פריינד,  מיין 
זיין  אין  באמערקן  געקענט  שוין 
צופרידענע  די  און  שמייכל'דיגע 

געזיכט.

געשריגן,  איך  האב  טוב!!!  מזל 
איז   - געפרעגט  באלד  און 

פארוואס האסטו אזוי געוויינט?

מיין  פון  פארוואונדערט  איז  ער  אז  אויסגעזעהן  האט  עס 
פראגע. וואס איז נישט פארשטענליך?! עס איז מיר געבוירן 
צו  איז  טוהן  צו  דארף  איך  וואס  זאך  ערשטע  די  זוהן,  א 
זיין  זאל  ער  תורה,  אין  וואקסן  זאל   ער  אים  אויף  דאווענען 

א ריכטיגער ירא שמים, ער זאל זיין א אמת'דיגער עובד ה'!

זיין  ישיבה  ראש  דער  פארענדיגט  האט  יונגל,  דער  און 
טאטע  זיין  האט  געבוירן  ביים  באלד  וואס  ערציילונג, 
מיט  בחור  דער  איז  ער  צוקונפט,  זיין  אויף  טרערן  פארגאסן 

אלע מעלות וואס מיר אלע האבן אים היינט באגעגענט! 

('אור דניאל' פרשת כי תבוא)

בס"דבס"ד

לכבוד די יומא דהילולא פונעם 
הייליגן מהרש"א

 וואס קומט אויס ה' כסלו

מיטן  זיין  מחזק  אלע  זיך  לאמיר 
אויך  און  השחר  ברכות  די  זאגן 
ווען  בחברותא,  ברכות  אנדערע 
דער  און  ברכה  די  זאגט  איינער 
נאך  אמן  ענטפערט  אנדערער 

אים.
ויה"ר אז זיין גרויסע זכות זאל פאר 
אונז ביישטיין און עס זאל מקויים 
ווערן  וואס  ברכות   אלע  ווערן 

דערמאנט אין די פסוק.

 לּוא ִהְקַׁשְבָּת ְלִמְצוָֹתי ַוְיִהי ַכָּנָהר ְׁשלֹוֶמ"
ְוִצְדָקְת ְּכַגֵּלי ַהָּים" (ישעיה מח יח)

נפטר ה' כסליו שצ"בנפטר ה' כסליו שצ"ב

באהעפטן,  זיך  ד.מ.  וואס  צוותא  לשון  די  פון  איז  'מצוותי'  אז  טייטשן  מ'קען 
און די כוונה פון די פסוק איז, אז ווען איינער וועט זאגן ברכות מיט א חברותא 
און ער וועט ענטפערן אמן נאך די ברכות פון זיין חבר, וועט ער זוכה זיין צו 
די וואונדערליכע ברכות וואס ווערן אויסגערעכנט אין דעם פסוק: זיין לעבן 
אים  וועט  דער אויבישטער  און  פון רוהיגע וואסערן,  טייך  א  ווי  וועט פלוסן 

טוהן אסאך גוט'ס ווי די כוואליעס פון די ים.
מהרש"א ח"א ברכות ו ב 

ל ל ל

ברכות בחברותא


