
שוין דורי דורות ווייסט יעדער איד וואו ער געפינט זיך, אז אויך ווען עס ענדיגן זיך פאר 
אים אלע וועגן צו געהאלפן ווערן מיט א ישועה, עס זעהט אים אויס אז די אלע טויערן 
זענען פארשפארט פאר אים, איז נאך געבליבן פאר אים א האפענונג – צו דאווענען מיט 
כח  אומנאטורליכן  א  באקאנט  געווען  אן  אייביג  פון  אין  טרערן  מיט  תפילה  א  צו  טרערן. 
וואס איז נישטא נאך אין זיין גלייכן, אז דורך דעם קען מען פויעלן גרויסע ישועות אויך 

העכער פון די נאטורליכן שטייגער.

"רבי  א):  נט  מציעא  (בבא  גמרא  אין  חז"ל  ברענגען  אזוי  און 
איז  המקדש  בית  די  וואס  טאג  די  פון  געזאגט,  האט  אלעזר 
חרוב געווארן, זענען פאשלאסן געווארן די טויערן פון תפילה 
פארשלאסן  זענען  תפילה  פון  טויערן  די  אז  כאטש  ...און 
געווארן, אבער די טיערן פון טרערן זענען נישט פארשלאסן 
געווארן! אזוי ווי עס שטייט (תהלים לט יג): "שמעה תפלתי ה' 

ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש".

די ווערטער פון די גמרא דארטן, ערקלערט רש"י, אז די לשון 
פון די פסוק "אל דמעתי אל תחרש" ווערט נישט געטייטש ווי 
א געבעהט, נאר ווי א פארזיכערונג און א האפענונג – אז ווען 
מיר וועלן דאווענען צו השי"ת מיט טרערן, וועט ער זיך נישט 

פארהוילן פון אונזערע טרערן.

און  צוגעלייגט  האבן  וואס  ספרים  די  אין  טרעפן  מיר  און 
א  איז  טויער'  'פארשלעסענעם  א  אז  דעם,  אויף  ערקלערט 
אויסדרוק ווי א צוים וואס שטייט פאר א מענטש וואס האט 
נישט קיין מעגליכקייט עס צו עפענען, אבער ביי דעם וואס 
האט די שליסל פון די שלאס איז עס נישט גערעכנט ווי ס'איז 
טרערן  די  טרערן,  די  פון  ענין  די  ביי  אויך  אזוי  פארשלאסן. 
די  און  טויערן,  אלע  עפענען  קען  וואס  שליסל  א  ווי  זענען 
כוונה פון די ווערטער פון חז"ל אז די טויערן פון טרערן זענען 
יעדע  ביי  אז  וויבאלד  אז  זאגן,  צו  מיינט  פארשלאסן,  נישט 
מענטש געפינט זיך די שליסל פון טרערן וואס קען שפאלטן 
אלע טויערן, אלץ דעם ווערן די אלע טויערן נישט גערעכנט 
ווי זיי זענען פארשלאסן פאר אים (יסוד האמונה [קאסוב] עמ' 

קמא). 

און אזוי שרייבט דער בעל 'ספר חסידים' (קל): "עס איז דא 
זאל  אויבישטער  דער  אז  ווערד  נישט  איז  וואס  מענטש  א 
זיינע  און  בעטן  שטארק  זיין  אלץ  נאר  תפילה  זיין  אננעמען 
טרערן. און דער וואס וויינט און בעהט שטענדיג, איז כאטש 
אז ער האט נישט קיין זכות און קיין מעשים טובים, נעמט אן 

השי"ת זיין תפילה און טוהט זיין ווילן".

די געוויין פון יעקב

א עקסטערע מעלה צו די כח פון טרערן קענען מיר טרעפן 
ביי די ערציילונג פון מכירת יוסף וואס איז ביי אונזער פרשה. 
אזוי ווי עס שרייבט רבי אברהם סבע זי"ע פון די הויפטן פון 

גולת ספרד, אין זיין ספר 'צרור המור', ביים ערקלערן די פארבינדונג פון די ענדע פון די 
פסוק וואס איז געזאגט געווארן ביי יוסף (לז לה): "ויבך אותו אביו" צו די פסוק וואס איז 
נאכעדעם: "והמדנים מכרו אותו אל מצרים", אז די טרערן וואס יעקב אבינו האט פארגאסן 
א  צו  יוספ'ן  טראגן  זאלן  ישמעאלים  די  אנשטאט  און  גענוצט,  באלד  האבן  זוהן  זיין  אויף 
די  צו  נאנט  געווען  איז  וואס  מצרים  לאנד  די  אין  פארקויפט  אים  זיי  האבן  לאנד,  ווייטע 
מיט  טרעפן  צו  זיך  יארן  שפעטערדיגע  די  אין  געווען  גרינגער  איז  דעם  דורך  כנען,  לאנד 

יוסף.

און ווי עס זעהט אויס, אז נישט נאר ביי די געשעהניש האט יעקב פארגאסן טרערן, נאר 
ער איז געווען געוואוינט צו פארגיסן טרערן ביים דאווענען, און די טרערן באשיצן אויף 
אונז ביזן היינטיגן טאג. אזוי ווי רבינו יונה ברענגט אין זיין ספר 'שערי העבודה' (אות 
יא) די ווערטער פון חז"ל (בראשית רבה עה טז) אויף די פסוק וואס שטעלט אונז פאר 

די תפילה פון יעקב אין בית אל (בראשית לה יד): "ויצב יעקב מצבה ...ויסך עליה 
נסך", אז די כוונה פון די פסוק איז אויף די טרערן וואס יעקב האט דארטן 
המים  ניסוך  ווי  געווען  חשוב  אזוי  איז  וואס  דאווענען,  ביים  פארגאסן 

אויפן מזבח. און נאך לייגן דארטן חז"ל צו גאר גרויס, אז אזוי ווי מ'קען נישט אויסרעכענען 
די צאל פון די וואסער פון טבריה, אזוי איז נישטא ווער ס'זאל קענען אויסרעכענען די צאל 
פון די טרערן וואס יעקב האט פארגאסן ביי זיינע תפילות, אויסער השי"ת וואס האט זיי 

אויסגערעכנט און אוועק געלייגט אין זיין שאץ-קאמער אויף דורי דורות.

אויך ביי לאה אימנו ע"ה טרעפן מיר אז איר כח איז געווען זייער גרויס מיט אירע טרערן, 
אזוי ווי רש"י טייטש אויף די פסוק (בראשית כט יז): "ועיני לאה רכות", אז דורך דעם וואס 
זי האט פארמערט צו וויינען און זיך צו בעטן פאר השי"ת אז זי 
זאל חלילה נישט חתונה האבן מיט עשיו הרשע, זענען אירע 
אויגן געווארן ווייעך, און השי"ת האט טאקע זיך געקערט צו 
אירע טרערן און האט אזוי צוגעפירט אז זי זאל חתונה האבן 
מיט יעקב, און אזוי האט זי זוכה געווען צו האבן א גרויסער 

טייל מיטן אויפשטעלן די שבטי י-ה.

אויף די טרערן פון רחל אימנו דארף מען נישט פארלענגערן 
די שמועס, עס איז דאך ביי אלעמען אויף די מויל געוואוינט 
תמרורים  בכי  נהי  נשמע  ברמה  יד) "קול  לא  פסוק (ירמיה  די 
רחל מבכה על בניה". און אויך אויף די אנדערע אבות ווערט 
צייט  די  אין  אז  כד)  פתיחה  רבה  (איכה  מדרש  אין  געברענגט 
פונעם חורבן האט דער באשעפער געזאגט צו ירמיה הנביא: 
א  געהאט  האט  וואס  איינער  ווי  אזוי  אויס  יעצט  זעה  'איך 
איינציג קינד און האט אים חתונה געמאכט, און זייענדיג ביי 
די חופה איז ער געשטארבן ...גיי און רוף צו אברהם צו יצחק 
און צו יעקב און צו משה פון זייערע קברים, ווייל זיי קענען 

וויינען'.

בויען מיט טרערן

אינמיטן די שווערע טעג  פון די צווייטע וועלט'ס קריג, ווען 
עס איז פארפלייצט געווארן ארץ ישראל ווי שטרארעמישע 
עס  וואס  אויף  קלאנגען  ביטערע  און  שווערע  גאר  וואסערן 
אפגעראכטן  איז  איירופא,  אין  אידן  די  צווישן  פאר  קומט 
לייגן  פון  געשעהניש  באשיידענע  א  ברק  בני  אין  געווארן 
די  פאנעוויזש.  ישיבת  באקרוינטע  די  צו  גרונד-שטיין  די 
מסיבה איז געווען זייער קורץ אן קיין רעדע'ס, עס האט זיך 
אנגעהויבן און געענדיגט מיט די שטארעמישע און ביטערער 
געוויין וואס עס איז ארויס געקומען פון די טיפעניש פון די 
ריינע הארץ פון דער מייסד פון די ישיבה און איר הויפט דער 
גרונד- די  גיסן  ביים  זצ"ל  כהנמאן  שלמה  יוסף  רבי  גאון 

שטיין.

איש'  'חזון  דער  ישראל  גאון  דער  געשטאנען  איז  זייט  פון 
הרב  פון  געוויין  די  אין  באמערקט  האט  ער  ווען  וואס  זצ"ל, 
כהנמאן, האט ער זיך אויסגעדרוקט: ווען מ'פרייד זיך ביי א 
דעם  אין  נישטא  איז  גרונד-שטיין,  די  לייגן  פון  געשעהניש 
מ'לאזט  ווען  אבער  הצלחה,  א  האבן  צו  פארזיכערונג  קיין 
מען  איז  דעם  אויף  מ'דאוונט,  און  טרערן  עטליכע  אראפ 
פארזיכערט דורך דער נעים זמירות ישראל אז "הזורעים בדמעה – ברינה יקצורו..." ('פאר 

הדור' ח"ב עמ' רכה).

 – גארדיא  אהרן  ד"ר  צדיק  דער  דאקטער  באקאנטער  דעם  אויף  דערציילט  ווערט  נאך 
פון די באקאנטע חסידים פונעם מגיד פון מעזריטש: אמאל איז אריינגעלאפן א קליינע 
האר  'מיין  ווייטאג:  גרויסע  א  מיט  אים  צו  געשריגן  האט  זי  און  שטוב,  אין  אים  צו  מיידל 
צושטאנד,  שווערן  א  זייער  אין  בעט  אין  ליגט  און  קראנק  איז  טאטע  מיין  דאקטער,  דער 
איך בעהט דיר, אייל דיך צו צו זיין בעהט און ראטעווע זיין לעבן!' און אט, אנדערשט פון 
זיין געוואוינהייט, האט ד"ר גארדיא זיך אינגאנצן נישט געאיילט, ער איז צוגעגאנגען צו די 

שאפע מיט אויסגערעכנטע טריט, ער האט ארויסגענומען פון דארט זיין רעקל און עס 
פון  ארויסגענומען  לעדל,  די  צו  צוגעגאנגען  ער  איז  נאכדעם  געמיטליך,  אנגעטוהן 

דארט די בארשט און האט אנגעהויבן צו אויסבערשטן זיין הוט א לענגערע צייט 
פאר ער וועט עס אנטוהן אויפן קאפ.

האט  נישט,  זיך  איילט  דאקטער  דער  אז  געזעהן  האט  וואס  מיידל  די 
זי  האט  קומען,  נישט  הילף  די  וועט  אים  פון  אז  פארשטאנען 
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

אפשטילן די מקטריגים 
אויף די לשון פון די פסוק (לז ג): "וישראל אהב 
את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו", האט 
גע'דרש'ט דער 'מגלה עמוקות': די סופי תיבות 
פון די ווערטער "בן זקונים הוא" זענען "אמן", 
א רמז צו יוסף הצדיק וואס ער איז אין די סוד 
יוסף  פון  חלום  די  ביי  טאקע,  און  אמן.  פון 
שטייט נאכדעם (פס' ז): "והנה קמה אלמתי וגם 
'אלמתי'  ווארט  די  אז  זאגן  מ'קען  און  נצבה", 
טייטש  איז  דאס  וואס  'אלם'  לשון  די  פון  איז 
זכות  די  אז  לערנען  צו  דיר  שווייגן,  און  שטיל 
כח  די  פון  סוד  די  איז  וואס  אמן  ענטפערן  פון 
זיי  און  מקטרגים  די  אפשטילן  טוהט  יוסף  פון 
זאך,  וואונדערליכע  א  זעה  און  שטים.  ווערן 
יעקב  איז  געווארן  געבוירן  איז  יוסף  ווען  אז 
עס  וויפיל  יאר  ניינציג  און  איין  געווען  אלט 

באטרעפט די ווארט אמן

 (מגלה עמוקות בראשית לז ז אופן לה).

'סדר  אין  אז  דעם,  צו  צולייגן  מ'קען  און 
אז  געברענגט  ווערט  יוחנן)  רבי  (ערך  הדורות' 
נאך  נאגעזוכט  שטארק  זייער  האט  יוחנן  רבי 
די מצוה פון ענטפערן אמן. און מ'קען זאגן אז 
נישט אומזינסט האט עס רבי יוחנן נאגעזוכט, 
ער  ווי  אזוי  יוסף,  פון  דאך  שטאמט  ער  ווייל 
האט עדות געזאגט אויף זיך (ברכות כ א): "אנא 

מזרעא דיוסף קאתינא" 

('ארצות השלום' ברכות כ א).

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

טרערן פון א מאמע

אויפגעהויגן אירע אויגן צום הימל, און האט זיך אנגערופן: 'ריבונו 
טאטן,  מיין  פאר  העלפן  נישט  קען  דאקטער  דער  אויב  עולם,  של 
געהערט,  דאס  האט  דאקטער  דער  ווען  העלפן!'  אליינ'ס  אים  דארפסטו 
האט ער געוואנדן צו איר זיין ווייעכן בליק און צו איר געזאגט: מיין טאכטער, 
הילף  אויבערשטנ'ס  מיטן  ווייל  פרייד,  מיט  אהיים  קערן  צוריק  זיך  קענסט  דו 
אזוי,  טאקע  און  קראנקהייט.  זיין  פון  געווארן  אויסגעהיילט  שוין  טאטע  דיין  איז 
אנגעהויבן  זיך  ס'האט  אז  דערציילט  איר  מען  האט  געקומען  אהיים  איז  זי  ווען  באלד 

א ענדערונג אין זיין צושטאנד, און ביז איינציגע טעג איז ער אינגאנצן געזונט געווארן.

מיט א צייט שפעטער האט דער דאקטער ערקלערט: פון די פארשטעלונג פון די מיידל 
האב איך פארשטאנען אז די צושטאנד פונעם טאטן איז הילפסלאז און אויפן נאטורליכן 
וועג איז נישטא קיין היילונג צו די קראנקייט, דעריבער האב איך באשלאסן צוטוהן עפעס 
פון  און  באשעפער,  אויפן  ווארפן  עס  און  מיר  פון  האפענונג  איר  אראפנעמען  זאל  זי  אז 
פולע  א  מיט  שיקן  אהיים  געקענט  איר  איך  האט  געטוהן  אזוי  האט  זי  וואס  מינוט  די 
פארזיכערונג אז עס איז שוין אנגעקומען די הילף פאר איר טאטע ('נחלת צבי' פר' האזינו).

טרערן אויף חינוך פון די קינדער

זיך  מיר  קענען  ישראל,  גדולי  די  פון  לעבן  די  פון  אויפפירהונג  די  אויף  בליקן  מיר  ווען 
לערנען אז זיי האבן אראפגעלייגט א ספעציעלע ענין אויף דאווענען מיט טרערן אויף די 
חינוך פון די קינדער, צ.ב.ש. אזוי איז געווען געוואוינט הרה"ק רבי יואל פון סאטמאר זצ"ל 
צו ענטפערן פאר די וואס האבן אים געפרעגט א עצה איבער די חינוך פון זייערע קינדער, 
אז כדי צו מצליח זיין אין דעם דארף מען אויפשטיין פארטאג'ס און פארלאזן טרערן ווי 
וואסער אויפן תהלים'ל, אזוי ווי אונזערע עלטערן האבן זיך געפירט, ווען זיי האבן געזעהן 
אז זייערע קינדער זענען נישט מצליח אין די לערנונגען, האבן באלד אראפגעזלאזט טרערן 
ווי א טייך ביי די ברכות התורה און ביי די ברכה פון 'אהבת עולם' און דורך דעם האבן זיי 

זוכה געווען צו זעהן נחת פון זייערע קינדער.

א  זאגט  וועלט  די  געזאגט:  און  צוגעלייגט  רבי  דער  האט  איינמאל  און 
גוטע  אבער  איידימער,  גוטע  אויסוועלן  זיך  קען  איינער  יעדער  אז  ווערטל 

גוטע  אז  פארקערט,  האלט פונקט  איך  נישט אויסוועלן...  זיך  מען  קען  קינדער 
איידימער קען מען זיך נישט וועלן, וויי די בת קול האט שוין אויסגערופן פערציג 

טעג פאר די יצירה מיט וועמען ער גייט חתונה האבן, אבער גוטע קינדער קען מען יא 
אויסוועלן, דורך דעם וואס דער מענטש וועט זיך פירן ווי עס דארף צו זיין, און ער וועט 
פארגיסן טייכן טרערן ביים דאווענען אויף די ערציאונג פון זיינע קינדער ('חיים שיש בהם' 

מועדי השנה עמ' עו).

עס האט דערציילט הג"ר רפאל הלוי דער זוהן פון מרן הגרי"ז פון בריסק זצ"ל, אז אין 
איינע פון די טעג ווען ער איז ארויס מיט זיין טאטע אויף א שפאציר וועגן זיין געזונהייט, 
געראטעוועט  איז  וואס  איד  וואוילער  א  וועג  זייער  אינמיטן  געשטעלט  אוועק  זיך  האט 
געווארן פון די צווייטע וועלט'ס קריג און האט געזאגט: איך בין מקנא אין ענק, בריסקער 
רב, אויף דעם וואס איר האט זוכה געווען אז אלע ענקערע קינדער גייען אויפן גלייכן וועג, 

און די תורה איז זייער וועג ווייזער.

פאר  שפאציר,  ענדע  ביים  נאר  רעאגירט,  גארנישט  דעמאלטס  האט  רב  בריסקער  דער 
ווען ער איז ארויף אין שטוב האט ער געזאגט צו זיין זוהן רבי רפאל: צו ווייסטו דען וויפיל 
טייכן טרערן איך האב פארגאסן נעבן די וויגעלעך פון מיינע קינדער אין זייער יונגט אז 
זיי זאלן אויסוואקסן אין תורה און אין יראת שמים?! אין די צייט וואס אנדערע וויגן איין 
די קינדער ווען זיי זינגען זיך אונטער סתם לידער, האב איך געזאגט תהילים מיט טרערן! 
א  געדאוונט  נישט  קיינמאל  האב  איך  אז  מיר  אויף  עדות  זאג  איך  צוגעלייגט:  האט  און 

'טרוקענע' שמונה-עשרה אן קיין טרערן! ('ברכת דוד' תולדות).
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דאס איז געווען פאר צענדליגע יארן. צו די צימער פון איינער 
אידישע  די  אין  ישיבות  ראשי  באקאנטע  און  גרויסע  די  פון 
הישיבה  תלמידי  די  פון  בחורים -  די  פון  איינער  איז  וועלט, 
חשובער  א  געזיכט,  אראפגעלאזטן  מיט  אריינגעגאנגען   –
די  בייטאג  ווי  ביינאכט  פלייסיג  געלערנט  האט  וואס  בחור 
הייליגע תורה. זיין קראנקן אויסזעהן האט דערשראקן דעם 
פון  הערן  צו  געווארן  איבערראשט  איז  ער  און  ישיבה,  ראש 
אים אז א שטיק צייט שפירט ער שוין ווייטאגן אין זיין גאנצע 

קערפער.
שיקן  צו  אים  ישיבה באשלאסן  ראש  דער  האט  פלאץ  אויפן 
איז  ענדע  זייער  אין  וואס  אונטערזוכונג,  גרונטליכן  א  אויף 
איז  תלמיד  דער  אמת,  ביטערן  דעם  געווארן  געוואר  מען 

קראנק אויף א שווערע קראנקייט אין זיין בלוט.
ישיבה  ראש  דער  האט  פאטער  איבערגעגעבענער  א  ווי 
אויפגענומען די שווערע בשורה טיף צום הארץ, און פון יענע 
מינוט האט ער אנגעהויבן ארום צו לויפן אן קיין מידעקייט 
צו דאקטוירים און צו די עצה-געבער מיט א פריוו צו טרעפן 

א לעזונג צו די שווערע קראנקייט.
אין די באציאונגען צו די עלטערן פון דעם בחור וואס האבן 
אויסגעוועלט  ישיבה  ראש  דער  האט  חו"ל  אין  געוואוינט 
נישט צו דערציילן, און ער האט אויך געהייסן פארן בחור אזוי 
צושטאנד  שווערן  זייער  אז  געוואוסט  גוט  האט  ער  צוטוהן, 
אין פרנסה וועט זיי נישט ערלויבן נעמען אויף זיך די שפעזן 
פון דאס פארן און די קאסטן פון די היילונגען, דעריבער האט 
ער באשלאסן זיי נישט צו דערציילן פון זיין צושטאנד ביז עס 
וועט זיך דערקענען אויף אים א ערנסטע פארבעסערונג כדי 

זיי זאלן נישט זארגן.
אנשטאט דעם האט דער ראש ישיבה נישט געשוינט קיין שום 
זאך וואס קען העלפן פאר די היילונג פון דעם טייערן תלמיד, 
סומעס  ריזיגע  טאש  זיין  פון  קאסטן  געלאזט  זיך  האט  ער 
כדי דער בחור זאל באקומען די בעסטע באהאנדלונגען פון 
די בעסטע דאקטוירים, און אין לויף פון א גאנצע יאר האט 
ער זיך אנגעשטרענגט פאר אים אסאך מער ווי זיינע כוחות 
ערלויבן אים. אבער פון הימל איז נגזר געווארן די גזירה און 
זיין  צו  נשמה  לויטערע  זיין  געגעבן  צוריק  האט  תלמיד  דער 

באשעפער ווען ער איז נאך אין זיינע יונגע יארן.
א  געשיקט  ישיבה  ראש  דער  האט  טרויער  גרויס  מיט 
בריוו  די  אין  וואו  עלטערן,  צובראכענע  די  פאר  טעלעגראם 
די  פריצייטיג.  זוהן  זייער  פארלירן  אויפן  זיי  ער  דערציילט 
אויפגעציטערטע עלטערן האבן נישט געוואלט גלייבן, וויאזוי 
קען זיין אז זייער באליבט קינד איז אזוי אוועק פלוצלינג, אן 

זיי זאלן זיך פון פריער גרייטן צו דעם.
שלושים,  די  און  שבעה-טעג  די  געגאנגען  דורך  זענען  עס 
ביי  ישיבה  ראש  דער  באמערקט  טאג  העלן  א  אינמיטן  און 
רופן  זיי  וואו  דין  בית  א  פון  בריוו  א  פאסט-קעסטל  זיין 
דין  בית  דעם  פון  זיצונג  א  ביי  באטייליגן  זיך  זאל  ער  אים 
בחור  דער  פון  מוטער  די  וואס  פאדערונג  די  איבער 
האט איינגעגעבן אקעגן אים. דער ראש ישיבה האט 
איך  האב  וואס  זעהט,  ער  וואס  געגלייבט  נישט 
צו  געטראכט  ער  האט  איר,  אקעגן  געזינדיגט 
א  טרעפן  געקענט  נישט  האט  ער  און  זיך, 

קלארע ענטפער.

געדארפט  האט  עס  וואס  טאג  די  אנגעקומען  איז  עס 
פארקומען די זיצונג, מיט א איינגעבויגענע קערפער איז דער 
ער  איז  דארט  דין,  בית  פונעם  זאל  די  צו  אריין  ישיבה  ראש 
איבערראשט געווארן צו הערן אז ער ווערט אויפגעפאדערט 
דורך די מאמע אויף דעם וואס ער האט איר נישט דערציילט 
און  זוהן  איר  פון  קראנקייט  די  אויף  יאר  גאנצע  א  פון  מער 
נישט  שטארבן,  זאל  ער  אז  צוגעברענגט  ער  האט  דעם  דורך 

ווייניגער און נישט מער.
דין  בית  ראש  דער  האט  רייד?  אירע  אין  ריכטיקייט  דא  איז 
א ענטפער האט דער  געפרעגט דעם ראש ישיבה. אנשטאט 
ראש ישיבה געעפענט זיין האנט-טאש און האט ארויגענומען 
צעטלעך.  איינגעקנייישטע  פון  פעקל  דיקע  א  דארט  פון 
האב  איך  וואס  דעם  אויף  עדות  זאגן  צעטלעך  אלע  'די 

היילונג'ס  די  אויף  אויסגעגעבן 
מער  ז"ל  בחור  דעם  פון  מיטלען 
טויזנט  פופציג  און  הונדערט  ווי 
מיר  דען  מען  קען  דאללער, 
זיין  צוברענגען  מיטן  באשולדיגן 

טויט חלילה?'
זיך  האבן  דיינים  די 
רייד,  זיינע  פון  איבערגענומען 
די  צו  געוואנדן  זיך  האבן  זיי  און 
'זעהסט  פראגע:  א  מיט  מאמע 
האט  ישיבה  ראש  דער  אז  דאך 
געזארגט פאר דיין זוהן מער פון 
וואס  און  מאמע,  א  און  טאטע  א 

האסטו אויף אים א פאראיבל?!'
נישט  מאמע  די  זיך  האט  יעצט 
מיט  און  איינהאלטן,  געקענט 
זי  האט  שטימע  איר  נישט 
געשריגן: 'רבותי די דייינים! ווען 
דער ראש ישיבה וואלט ווען נישט 
באהאלטן  פון מיר די נייעס אויף 
די קראנקייט פון מיין זוהן זכרונו 
טאג  די  פון  איך  וואלט  לברכה, 
דערוואוסט  זיך  האב  איך  וואס 
צו  אויפגעהערט  נישט  דעם  פון 
וויינען, איך וואלט אראפגעלאזט 
טרערן  טייכן  אויגן  מיינע  פון 
געשפאלטן  זיכער  וואלטן  וואס 
און  טויערן  פארשלאסענע  די 
רחמנות  די  ערוועקט  וואלטן  זיי 

פונעם באשעפער!'.
זענען  וואס  ווערטער  שווערע  די 
טיפענישן  פון  ארויסגעקומען 
צובראכענע  די  פון  זעהל  די  פון 
אלע  צומישט  האבן  מאמע, 
האבן  וואס  אנוועזענדע 
מיט  מיילער  זייערע  פארמאכט 
א ביטערע שווייגעניש. די דיינים 
איינער  אנגעקוקט  זיך  האבן 
נישט  האבן  זיי  ווען  צווייטן  דעם 
נאך  האבן  זיי  רעאגירן,  געקענט 

קיינמאל נישט באגעגענט אזא ריינע און קלארע אמונה.
איז  דורכשמועסן,  קורצע  די  געענדיגט  זיך  האט  עס  ווען 
רבותי  געזאגט,  האט  און  דין  בית  אב  דער  געקומען  ארויס 
גערעכט,  אינגאנצן  איז  מאמע  די  פון  טענה  די  דיינים,  די 
פאר  טוהן  וויסן  צו  געדארפט  יא  וואלט  ישיבה  ראש  דער 
זי  וואלט  טרערן  אירע  מיט  אז  זיין  קען  עס  ווייל  מאמע,  די 
אסאך מער צוגעהאלפן צו זיין היילונג, מער פון די טויזנטער 
דאללארן וואס ער האט אריינגעלייגט אויף דאס קאסטן פון 
זייין היילונג, ווייל חז"ל האבן שוין באשטימט אז אלע טויערן 

זענען פארשלאסן געווארן אויסער די טויערן פון טרערן 
('בנאות דשא' בראשית עמ' קפו).

בס"ד

מאי 
חנוכה?

די תפילה פון אין כאלוקינו הייבט זיך אן לויט די סדר פון די אותיות פון 
'אמן' – אין כאלוקינו, מי כאלוקינו, נודה לאלוקינו, און עס ענדיגט זיך מיט 

א לשון פון ברכה – ברוך אלוקינו, אתה הוא אלוקינו.
און עס ווערט געברענגט אין מדרש קדמות אז אין די צייט וואס מלכות יוון האט 
געוועלטיגט האבן זיי געוואלט אויסרייסן פון די אידן די מצוה פון ענטפערן 
אמן כדי צו מאכן פארלירן זייער אמונה ח"ו, און כדי אז עס זאל נישט פארגעסן 
ווערן די מצוה פון ענטפערן אמן האבן די חכמים אוועק געשטעלט די תפילה 
וואס אין דעם איז מרומז די לשון פון ברכה און אמן. און כאטש אז די גזירה איז 

שוין צושטערט געווארן, איז געבליבן מ'זאל זיך אזוי פירן ווי ביז דעמאלטס.
('מאי חנוכה' (פון הגר"י רצאבי) אין נאמען פון מהר"י ונה פון די פריערדיגע חכמי תימן)

אין די טעג פון חנוכה וואס אין זיי האבן מיר זוכה געווען צו זעהן ווי עס 
שטארקט זיך די אמונה איבער די כפירה, וועלן מיר זיך אונטער נעמען 
זיך צו שטארקן מיטן ענטפערן אמן נאך יעדע דבר שבקדושה, און 
ספעציעל ביים זאגן די ברכות השחר בחברותא, און מיט דעם וועלן מיר 
ארויס ווייזן פאר אלעמען אונזער שטארקע אמונה אינעם באשעפער.

אמן, ווייל או יך איך גלייב 


