
לפרשא מלוי כדקא יאות

"הצילני נא מיד אחי מיד עשו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא וִהכני אם על בנים" (לב יב-יג). מיט 
די ווערטער האט יעקב אבינו ארויס געזאגט זיין געבעהט צו השי"ת, אלץ זיין צוגרייטונג 
צו זיין צוזאמען טרעף מיט זיין ברודער עשו און מיט די פיר הונדערט שטארקע לייט, א 
עס איז באקאנט מיט  ער האט זיך צו דעם צוגעגרייט ווי  היסטארישע באגעגעניש וואס 

דריי זאכן, געשאנקען, דאווענען און א קאמף.

די  אים  נאך  קינדער  זיינע  פאר  פאר'ירש'נט  האט  אבינו  יעקב  וויבאלד  יעקב',  קול  'הקול 
כח פון דאווענען, איז זיכער אז אויף אונז ליגט נאכצוקוקן אין יעדע אות פון די תפילה פון 
יעקב וואס עס איז זיכער אז עס איז נישט געשריבן געווארן אומזינסט, נאר אז מיר זאלן 

האבן פון דעם האבן א לערנונג אויף די קומענדיגע דורות.

און יעצט, יעדער וואס ליינט די אויבנדערמאנטע פסוקים וועט זיך זיכער וואונדערן ביז 
אזוי  אויב  נאמען,  זיין  איז  עשו  און  ברודער,  איינציגער  איין  נאר  דאך  האט  יעקב  גאר: 

פארוואס האט יעקב געדארפט דאפלען און ארויס זאגן "מיד אחי - מיד עשו"?

די יסוד פון די שוועריקייט טרעפן מיר שוין אין די ווערטער פון די זוהר הקדוש אין אונזער 
מיט  אויס  ער  פירט  דעם  וועגן  וואס  ב)  קיט  ברורה  משנה  אין  זעה  און  א,  קסט  (ח"א  פרשה 
יאות".  כדקא  מלוי  לפרשא  בעי  צלותיה  דצלי  דמאן  "מכאן,  להלכה:  אויספיר  קלארע  א 
ד.מ. אז די לאנגע און דאפלטע לשון קומט אונז צו לערנען, אז דער וואס דאוונט, דארף 

ערקלערן ריכטיג זיין געבעהט ווי עס דארף צו זיין.

זוהר  דער  ערקלערט  ווערטער  די  פון  פארזעצונג  די  אין 
איינציגווייז די אויסשטעל פון יעקב'ס תפילה: "הצילני נא" – 
אפשר וועסטו מיינען פון לבן'ס האנט, וועגן דעם האט יעקב 
פון  מיינען  וועסט  דו  אויב  און  אחי";  "מיד  געזאגט  ארויס 
אנדערע פאמיליע מיטגלידער וואס זיי ווערן אויך אנגערופן 
געזאגט  יעקב  האט  דעם  וועגן   – 'ברודער'  אויסדוק  מיטן 
"מיד עשו". און אזוי שרייבט ווייטער דער זוהר, אז וועגן דעם 
די  השי"ת  פאר  געזאגט  ארויס  שפעטער  אויך  יעקב  האט 
אורזאך פון זיין געבעהט - "כי ירא אנכי אותו פן יבוא והכני 

אם על בנים".

ענליך צו דעם לערנט ארויס דער 'אור החיים' הקדוש (דברים 
ג כג) פון די לשון פון די פסוק (שם) "ואתחנן אל ה' בעת ההיא 
משה  אז  דעם  אויף  מרמז  איז  'לאמר'  ווארט  די  אז  לאמר", 
זאל  עס  כדי  געבעהט  זיין  קלאר  געזאגט  ארויס  האט  רבינו 

נישט אפגעטייטשט ווערן נישט ריכטיג.

(ילקוט  חז"ל  אין  מיר  טרעפן  ווערטער  וואונדערליכע  און 
שמעוני במדבר רמז תשסד, זעה רש"י שם כא א) אויפן פסוק (שם) 
עמלק,  איז  דאס  הנגב"-  הנגב": "יושב  יושב  הכנעני  "וישמע 
אזוי ווי עס שטייט (במדבר יג כט) "עמלק יושב בארץ הנגב". 
און עמלק האט געטוישט זיין שפראך צו רעדן מיט די שפראך 
פון די כנענים, כדי אז די אידן וועלן דאווענען צו השי"ת ער 
זאל איבער געבן די 'כנענים' אין זייערע הענט, און זיי זענען 
דאך נישט קיין כנענים, און וויבאלד די אידן האבן געזעהן אז 

זיי זענען אנגעטוהן אזוי ווי די פאלק עמלק און זייער שפראך איז ווי די פאלק כנען, האבן 
זיי באשלאסן צו דאווענען אן צו דערמאנען א נאמען פון א פאלק, אזוי ווי עס שטייט אם 

נתון תתן את העם הזה בידי". 

און אזוי זאל מען טוהן שטייט אין 'ספר חסידים' (תשפט): "א מענטש וואס האט געהערט 
אז מענטשן פון א געוויסע שטאט ווילן אים שלעכט'ס טוהן, זאל ער נישט בעטן 'האר פון 
אלע וועלטן העלף מיר פון די איינוווינער פון די שטאט', נאר 'פון זיי און פון אלע מיינע 
פיינט', ס'קען דאך זיין אז אנדערע זענען אויך מיט זיי. אזוי ווי עס שטייט (במדבר כא ב): 
"אם נתן תתן את העם הזה בידי", אז די אידן האבן זיך געקווענקלט צי זיי זענען פון די 

פאלק כנען צי פון עמלק, וועגן דעם האבן זיי נאר געזאגט את העם הזה".

און אין ספר 'זר זהב' (וואס איז געדרוקט אין סוף סידור 'ישועות ישראל') פירט ער אויס: 
ארויס  געבן  אכטונג  זאך,  געוויסע  א  אויף  דאוונט  וואס  יעדער  דארף  "דעריבער 
זאגן ריכטיג זיין געבעהט אין לשון הקודש, און דעמאלטס וועט השי"ת ערפילן 
שוין  האבן  מיר  ווי  אזוי  חסדים.  זיינע  מיט  און  רחמים  מיט  געבעהט  זיין 
בקשה  די  ריכטיג  ארויס  מ'זאגט  ווען  אז  מאל  עטליכע  קלאר  געזעהן 

נישט  ווערט  תפילה  די  וואס  פעלער  געוויסע  אין  און  תפילה,  די  אנגענומען  ווערט 
מער  זאגן  צו  ארויס  עס  מ'ענדערט  און  לשון  די  אין  אריין  מען  טראכט  אויב  אנגענומען, 

קלארער, ווערט באלד ערפילט די געבעהט".

די ברויט וואס איז געווארן זילבער

דער 'דברי ישראל' פון מאדזשיץ לייגט צו מוסיף געשמאק צו דעם, פון די דערציילונג וואס 
ווערט געברענגט אין מהרש"א (ח"א בבא בתרא כה ב) אויף איינער וואס זיין ליבשאפט און 
זיין גלוסטן צו געלט האט נישט געהאט קיין גרעניץ, ביז איין טאג האט ער געבעטן: "הלואי 
אז יעדע זאך וואס איך וועל אנרירן זאל ווערן זילבער". א קורצע צייט איז אריבער און דער 
מענטש איז פארוואונדערט געווארן צו זעהן אז דער אויבישטער האט אויסגעהערט זיין 

געבעהט – און יעדע זאך וואס ער האט אנגעכאפט איז באלד געווארן אויף זילבער!

אין אנהויב האט אים אלעס אויסגעזעהן וואונדערליך, אבער זייער שנעל האבן אנגעהויבן 
ארויס צו קומען די פראבלעמען, ווען ער האט זיך געוואלט דערכאפן דאס הארץ מיט א 
רעפטל ברויט, איז ער נעבעך פארוואונדערט געווארן צו זעהן וויאזוי פון די ברויט וואס ער 
האלט אין זיין האנט ווערט א שטיק זילבער, ער האט געוואלט עסן א פרוכט און עס איז 
אבער אויך איבערגעדרייט געווארן צו א הארטע מאטאל אן קיין שום טעם, זיין לעבן איז 
געווארן איבערגעדרייט צו א גיהנם, און ער האט זיך געלערנט אויפן שווערן וועג אז "אוהב 

כסף לא ישבע כסף" (קהלת ה ט).

צו  מען  לייגט  עשרה  שמונה  מ'ענדיגט  ווען  דעם  וועגן  אז  ישראל'  'דברי  דער  צו  לייגט 
די תפילה "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך", אז אויב איך 
דארף  עס  ווי  בקשות  מיינע  געזאגט  ארויס  ריכטיג  יא  האב 
צו זיין, דעמאלטס יהיו לרצון אמרי פי, אבער אויב איך האב 
איך  וואס  דאס  אז  איך  בעהט  געזאגט,  ריכטיג  נישט  חלילה 
האב געטראכט דאס זאל געטוהן ווערן ('דברי ישראל' תולדות).

די הייליגע אותיות גייען ארויף

מען  קען  פארשטיין,  צו  פראבירן  טאקע  מ'דארף  אבער 
יעדער  וואס  פארשטייט  וואס  השי"ת  אז  טראכטן  ח"ו  דען 
זיינע  פון  ווילן  דעם  נישט  דען  ווייסט  הארץ,  אין  טראכט 
זאגן  צו  ארויס  וויכטיג  אזוי  איז  פארוואס  באשעפענישן? 
קלאר די געבעהט, און עס איז נישט גענוג נאר ארויס צוזאגן 

די הויפט געבעהט?

שוועריקייט  די  אן  רירט  לג)  אות  (וישלח  הקדוש  של"ה  דער 
אז  אויס,  מיר  זעהט  "עס  וועג:  זיין  אויף  ענטפערט  ער  און 
די  פון  געשאפן  ווערט  וואס  דאווענען  דאס  פון  ווערטער  די 
הייליגע אויתיות גייען ארויף אויבן און שפאלטן די הימלען". 
און  דאווענען  ביים  זיין  מאריך  צו  ענין  א  דא  איז  עס  ד.מ.: 
א  האט  ווארט  יעדע  ווייל  בקשות,  די  ריכטיג  זאגן  ארויס 
עקסטערע חשיבות אין הימל, און לויט די אריכות וועט עס 

קענען מער אויפטוהן אין הימל.

'שערים  ספר  זיין  אין  זצ"ל  פינקוס  שמשון  רבי  גאון  דער 
בתפילה', לייגט צו און בא'טעמ'ט די ענין מיט א וואונדערליכע 
געשיכטע וואס ווערט אראפ געברענגט אין מדרש (אסתר רבה ז כד) מיט א מענטש וואס 
איז געגאנגען אופן וועג ווען די זין באקט אים העכער זיין קאפ, די וועג האט זיך פארצויגן 
און פארלענגערט, און פלוצלינג האט דער מענטש זיך צובראכן זיין קנעכל ביים פוס, און 
איז אראפ געפאלן. עס איז נאך געווען פאר אים א לאנגע וועג, און ער האט זיך געשפירט 
אינגאנצן מאכטלאז. 'הלואי זאל השי"ת מיר צושיקן דא אהער א פאסיגע אייזל' – איז אים 
ארויס געקומען די געבעהט פון זיין מויל, און אט, ביז עטליכע מינוטן האט זיך ערפילט 

זיין געבעהט.

זיין  מיט  הער  רומי'שער  הויכגעשעצטער  א  דארטן  אריבער  איז  צייט  יענע  אין  פונקט 
פארזעצן  געדארפט  הערשער  דער  האט  יעצט  געבוירן.  זי  האט  פלוצלינג  און  אייזל'טע, 

איז  דאס  וואס  אייזל,  יונגע  די  און  אייזל'טע  קראנקע  א  מיט  צוזאמען  וועג  זיין 
האט  פלוצלינג  און  ארום  זיך  קוקט  ער  באטראכט.  אין  געקומען  נישט  אינגאנצן 

א  געטראפן  זיך  האט  וואס  דורכגייער  אפגעשוואכטן  דעם  באמערקט  ער 
באהעלטעניש אונטער א בוים.

עס איז נישטא קיין פאסיגער וואו ער זאל מיר טוהן די ארבעט – האט 

פרשת וישלח
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די חשיבות פון ארויסזאגן ריכטיג די געבעהט 
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

ענטפערן אמן ראטעוועט 
פון  גרויסקייט  די   אויף  רמז  וואונדערליכע  א 
ענטפערן אמן, לערנען מיר ארויס פון די פסוק 
אונזער  אנגעהויבן  מיר  האבן  דעם  מיט  וואס 
די  עשו":  מיד  אחי  מיד  נא  "הצילני  ארטיקל 
ראשי תיבות "נא מיד אחי' זענען 'אמן', א רמז 
ווערט  אמן  ענטפערן  פון  זכות  אין  אז  דעם  צו 
איז  ער  וואס  שטן,  פונעם  געראטעוועט  מען 
אין  אויס  ער  זעהט  אנהויב  אין  הרע.  יצר  דער 
און  ברודער  א  וואו  מענטש  דער  פון  אויגן  די 
אים  ער  רעדט  שנעל  זייער  אבער  פריינד,  א 
ער  שטעלט  ענדע  צום  און  זינדיגן,  זאל  ער  צו 
זיך נאך אוועק פאר השי"ת און ער איז מקטרג 
די  פון  הייליגקייט  די  דורך  און  אים,  אויף 
מענטש  דער  ווערט  אמן  ענטפערן  פון  מצוה 

געראטעוועט פון אים 

('דברי שמואל' [סלאנים] וישלח; עולת שלמה שם).

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

דאס דאווענען וואס האט צוגעברענגט א צייטווייליגע פארגרינגערונג 

דער הער געטראכט, און האט אים באלד געהייסן ער נעמען אויף 
איבעריגע  דאס  טראגן  עס  און  אייזל  געבוירענע  נייע  די  אקסל  זיין 

וועג, ביז צו די ווייטע שטאט קסרקטין.

אין ענדע פון דעם אפגעמוטשעטענעם טאג האט דער מענטש זיך אפגערעדט 
טאקע  האט  איך  געווארן,  אנגענומען  איז  געבעהט  מיין  ריכטיג,  וויטאג:  א  מיט 
באקומען א אייזל – פונקט אזוי ווי איך האב געבעטן, נאר א שאד אז איך האב נישט 

ארויס געזאגט מיין געבעהט ריכטיג 'איך וויל א אייזל צו רייטן אויף אים'...

א חשוב'ע לעקציע האבן חז"ל אונז געוואלט אויסלערנען מיט די ערציילונג, האט געזאגט 
הרב פינקוס, דאס דאווענען איז נישט נאר א סגולה, נאר עס איז די ריכטיגע השתדלות 
וואס דורך דעם קען א מענטש געהאלפן ווערן אויף א נאטורליכן וועג, אזוי ווי – להבדיל 
גיין  מענטש  א  דארף  השתדלות  די  אלץ  ווי  אזוי  אזוי,  אויב  א.ד.ג.,  דאקטוירים  צו  גיין   –
צו  פאסיג  איז  דאווענען  ביים  אויך  אזוי  פארהאנען,  איז  וואס  דאקטער  בעסטן  דעם  צו 
דאווענען צו השי"ת אויף דעם קלאר'סטן וועג, און דורך דעם וועט שטערקער ווערן איר 

אויפטוה, און עס וועט אנגענומען ווערן פאר השי"ת. 

דיסקין  מהרי"ל  פונעם  פטירה  די  נאך  יארן  אסאך  אז  דערציילט  ווערט  ענין  דעם  אין 
זצ"ל, האט מען געטראפן צווישן זיינע פאפירן א אלטע צעטל וואס אויף דעם איז געווען 
אויפגעשריבן די קומענדיגע אומקלארע זאץ: "תפילה, בכוונה ובפירוש, עובדא דחמור". 
אסאך האבן זיך געפלאגט צו קענען ענטשיידן די פארבארגענע אינהאלט פון דעם צעטל 
וואס איז געשריבן געווארן ווי ראשי פרקים צו א שבת שובה דרשה, אבער עס איז פאר 
רפאל  רבי  גאון  באקאנטן  דעם  צו  צעטל  די  אנגעקומען  איז  עס  ביז  געלונגען.  ניישט  זיי 
הלוי קאצענעלנבויגן זצ"ל וואס האט עס באלד ערקלערט, אז ווי עס זעהט זיך אויס האט 
דער מהרי"ל געוואלט ערוועקן דעם עולם איבער די טייערקייט פון דאווענען מיט כוונה 
און ארויס זאגן ריכטיג די בקשות, וועגן דעם האט ער אויסגעוועלט אראפ צו ברענגען די 
ערציילונג וואס שטייט אין מדרש, ביי דעם וואס האט געדאוונט אויף א אייזל, אבער ער 

האט נישט געהאט פארשטאנד ארויס צו זאגן קלאר זיין בקשה ווי עס 
דארף צו זיין (הקדמה לספר 'אהלים).

ווען מיר דאווענען אויף א קראנקן

א ענין וואס קומט ארויס פון דעם אויבנדערמאנטן יסוד, ברענגט דער באקאנטער 
פוסק רבי בצלאל שטערן זצ"ל, בעל שו"ת 'בצל החכמה', אין נאמען פון זיין פאטער 

רבי אברהם זצ"ל [און זעה אין הגהות 'חכמת שלמה' פונעם מהרש"ל (שבת סו ב) וואס 
שרייבט ענליך צו דעם], אז די סיבה פארוואס ווען מ'דאוונט אויף א קראנקן פירט מען זיך 
אים צו דערמאנען מיט זיין מאמע'ס נאמען, וויבאלד עס איז דא א ענין צו דאווענען אויפן 
קלארסטן און פונקטליכסטן וועג, און וויבאלד עס איז באקאנט אז די באווייז אז דאס איז 
זיין טאטע ווערט אוועק געשטעלט נאר אלץ די כלל פון 'הולכים אחר הרוב' [זעה חולין 
איז  זיכער,  און  קלאר  איז  מאמע  די  איז  עס  ווער  באשטימען  צו  דעם  קעגן  א  און  ב],  יא 
ענדערשט צו דערמאנען דעם קראנקן מיט די נאמען פון זיין מאמע, כדי ער זאל נישט זיין 

ווי איינער וואס זאגט ליגנט פאר השי"ת חלילה. 

אויב ער איז זוכה - תאות לבו נתתה לו

אבער דאס דארפן מיר וויסן, אז אויך אויב דער מענטש האט נישט זוכה געווען ארויס צו 
זאגן זיינע געבעהטן ווי עס דארף צו זיין, קען דער באשעפער דער כל יכול ערפילן אלע 
זיינע הארץ גלוסטענישן, אזוי ווי דער 'בן איש חי' (בן יהוידע' עירובין נד א) לערנט עס ארויס 
פון די לשון פון די פסוק אין תהלים (כא ג) "תאות לבו נתתה לו וארשת שפתיו בל מנעת 
סלה", אז אויך אויב ער האט נישט ריכטיג ארויס געזאגט זיין געבעהט, אויב האט ער זוכה 
געווען, וועט השי"ת אננעמען זיין תפילה מיט די בחינה פון "תאות לבו נתתה לו", און אויב 
חלילה האט ער נישט זוכה געווען וועט ביי אים פארווירקליכט ווערן "וארשת שפתיו בל 
מנעת סלה", אזוי ווי די דערציילונג וואס איז אויבן דערמאנט געווארן מיט דער וואס האט 

געבעטן א אייזל און האט נישט ארויס געזאגט 'צו רייטן אויף אים'.
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שליט"א  מאנדעל  משה  רבי  הרה"ג  דערציילט  האט  עס 
איך  תשנ"ט,  יאר  ענדע  אין  געווען  איז  דאס  ברוקלין:  פון 
בית  די  אין  עלטערן  מיינע  פון  קברים  די  צו  געפארן  בין 
איז  וואס  בודאפעסט  שטאט  די  צו  נאנט  איז  וואס  הקברות 
אין אונגארין, דארט ליגט באערדיגט מיין גרויסער זיידע רבי 
קאפל הערש מאנדעל זצ"ל, וואס איז געווען דער רב און דער 
פירער פון די ערליכע געמיינדע אין בודאפעסט און אין יענע 

טעג איז פונקט אוסגעפאלן זיין יארצייט.
שטוב  אין  מיר  ביי  באזוכט  האט  פריער  צייט  שטיקל  א 
ער  וואס  בילדער  זיך  ביי  געהאט  האט  און  קרוב  א  מיינער 
האט פאטאגראפירט אין זיין לעצטן באזוך אינעם בית החיים 
אין בודאפעסט, ביים בליקן צווישן די בילדער איז מיר קלאר 
צו  באשטימט  איז  וואס  קעסטל  בלעכענע  די  אז  געווארן 
צינדן ליכט, וואס איז שטענדיג געלעגן אויף די קבר פון מיין 
אויס  זעהט  עס  ווי  געווארן,  פארשוואונדן  איז  זיידע  חשוב'ן 
האב  דעמאלטס  געגלוסט.  האנט  פארבארגענע  א  עס  האט 
איך באשלאסן ביי מיר אין הארץ אז אין דעם קומענדיגן מאל 
נייע  א  קויפן  איך  וועל  אונגארין,  קיין  פארן  וועל  איך  וואס 
זארגן  וועל  איך  און  פריערדיגע,  די  פון  שטערקער  קעסטל, 
עס גוט באהעפטן צו די מציבה, אזוי וועט מען עס שוין נישט 

קענען אוועק נעמען פון איר פלאץ.
האב  איך  ווען  פאר  און  צוזאג,  מיין  געדענקט  האב  איך 
ערלעדיגט  זיך  איך  האב  וועג  אויפן  געלאזט  ארויס  זיך 
איך  האב  דעם  צו  און  ליכט,  די  פאר  קעסטל  בלעכענע  א 
געקויפט א ספעציעלע שטארקע קלעב וואס מיט דעם האב 

איך געטראכט צו צוקלעבן די קעסטל צו די מציבה.
האב  הקברות  בית  די  צו  אנגעקומען  בין  איך  ווען  באלד 
איך זיך געוואנדן צו מיין זיידנ'ס קבר, פאר אלעם האב איך 
צוגעקלעבט די קעסטל צו די מציבה, און נאכדעם האב איך 
און  נשמה-ליכט,  עטליכע  טאשקע  מיין  פון  גענומען  ארויס 
האב  איך  וואס  דעם  אויף  באפרידיגונג  פון  געפיהל  א  מיט 
זוכה געווען צו טוהן א נחת רוח פאר מיין הויכגעשעצטן זיידן 

האב איך אנגעהויבן צו זאגן דארטן קאפיטלעך תהילים.
תהילים  זאגן  צו  געענדיגט  איך  האב  צייט  לאנגע  א  נאך 
נאר  פלאץ.  דאס  פארלאזן  ביים  געהאלטן  האב  איך  און 
דעמאלטס האב איך געטראכט צו מיר אז עס וואלט געווען 
קבר  דעם  פארלאזן  נישט  זאל  איך  אז  געוואונטשן  זייער 
דאס  אויב  איבערקוקן  נאכאמאל  וועל  איך  ווען  בעפאר 

קעסטל איז טאקע גוט באהאפטן צו איר פלאץ.
אן צו טראכטן צוויי מאל האב איך אנגעכאפט דאס קעסטל 
מיט מיין האנט און עס פראבירט צו שאקלען כדי צו זעהן איר 
שטארקייט, נאר דעמאלטס האב איך געשפירט א שטארקע 
איך  האבן  איילעניש  מיין  מיט  אז  אויס  זעהט  עס  ווייטאג, 
זיי  האב  איך  וואס  ליכט  די  אויף  גענומען  אכט  אין  נישט 
דארטן אנגעצינדן פריער, און דורך דעם האט זיך מיין האנט 

זייער שטארק אפגעבריט פון די בריענדיגע קעסטל.
האנט  אנגעווייטאגטע  מיין  אויף  געקוקט  האב  איך 
שרעקליך  זיך  האט  עס  אז  באמערקט  האב  איך  און 
אין  צוקלאפט  געווארן  בין  איך  אויפגעבלאזן, 
די  אויף  גערעכנט  שוין  האב  איך  הארצן, 
דארפן  וועל  איך  וואס  שעה'ן  קומענדיגע 
אויף  און  שפיטאל,  אינעם  פארברענגען 

די פארזעצונג פון די רייזע וואס קען זיך אינגאנצן פאדרייען.
הארץ.  מיין  פון  תפילה  א  געקומען  ארויס  איז  פלוצלינג 
האב  איך  און  הימל  צום  געזיכט  מיין  געוואנדן  האב  איך 
הייליגע  געפיהל: "מיין  מיט  און  קול  אויפן  הויעך  געדאוונט 
איך  האב  ליכט  די  פאר  קעסטל  די  אז  דאך  ווייסט  דו  זיידע, 
כבוד,  דיין  צוליב  נאר  אהער  ביז  ברענגען  צו  געפלאגט  זיך 
עילוי  דיין  וועגן  קבר  דיין  ביי  ליכט  צינדן  קענען  מ'זאל  כדי 
איך  און  לאנד  פרעמדע  א  אין  זיך  איך  געפון  יעצט  נשמה. 
דארף פארזעצן מיין רייזע, בעהט איך פון דיר דו זאלסט זיין 
א מליץ יושר אויף מיר ביים טאטן אין הימל אז איך זאל האבן 

א ישועה!"
האנט  מיין  אפשווענקען  צוגעגאנגען  איך  בין  נאכדעם, 
ארום  עס  האב  איך  וואסער,  קאלטע  שטראם  א  אונטער 

און  טאשטיכל  א  מיט  געבינדן 
איך בין ארויס אויף מיין וועג. און 
אט, אין עטליכע מינוט האב איך 
אנגעהויבן צו שפירן א ערענסטע 
ענדע  ביים  און  פארגרינגערונג, 
רייזע, ווען איך האב זיך געמאכט 
צושטאנד  די  איבערצוקוקן  צייט 
געווארט  מיר  האט  האנט  די  פון 
איז  האנט  די  איבערראשונג,  א 
קיין  אן  ריין,  אינגאנצן  געווען 
געקוקט  האב  איך  צייכן.  שום 
ס'קען  האנט,  אנדערע  די  אויף 
פארטוישט  האב  איך  אז  זיין 
צווישן זיי – האב איך געטראכט, 
זענען  הענט  ביידע  אלע  אבער 
איז  עס  געזונט,  אינגאנצן  געווען 
אונטערשייד  קיין  געווען  נישט 
צווישן זיי ביידע. מיין תפילה איז 
חסדי  מיט  געווארן  אנגענומען 

שמים.
נאך עטליכע טעג פון זיך ווייטער 
אויפהאלטן אין די איירופא'ישער 
געוואנדן  זיך  איך  האב  באדן, 
אמעריקא.  קיין  קערן  צוריק 
איך  וואס  אינדערפריה  די  אין 
איך  ביז  אהיים,  אנגעקומען  בין 
צוגעגאנגען צו די קראן צו וואשן 
באמערק  אט  און  הענט,  מיינע 
מיין  אז  וואונדער  מיין  צו  איך 
אנגעשוואלן  איז  האנט  לינקע 
א  פון  בלאטעלעך  מיט  פול  און 
האט  עס  ווי  אזוי  פונקט  בריה, 
וואכן,  צוויי  פאר  אויסגעזעהן 
געהערטע  מיין  פון  ציון  ביים 

זיידע.
איך  בין  מינוט  ערשטע  די  אין 
האב  איך  געווארן,  דערשראקן 
איך  צי  טראכטן,  צו  פראבירט 
האב יעצט אנגעכאפט אין עפעס 
צוביסלעך  אבער  זאך...  הייסע  א 

זייער  אפטייטש.  ריכטיגע  די  גענומען  אדורך  מיר  האט 
געבעטן  איך  האב  קבר  זיידנ'ס  מיין  אויף  זייענדיג  ריכטיג, 
די  פון  ציל  די  אז  געזאגט  ארויס  האב  איך  אבער  רפואה,  א 
געבעהט איז כדי איך זאל קענען פארזעצן אין מיין פלאנירטן 

רייזע אן קיין שטער.
מיין  ארויסגעזאגט  איך  וואלט  געווען  קלוג  איך  וואלט  אויב 
רפואה  א  אויף  געבעטן  און  זייון,  צו  דארף  עס  ווי  געבעהט 
שלימה אן קיין באדינגונג, אבער וויבאלד איך האב עס נישט 
די  אינגאנצן,  געווארן  אנגענומען  געבעהט  מיין  איז  געטוהן, 
אבער  געראכטן,  זיך  האב  איך  ווי  געווען  ווייטער  איז  רייזע 

באלד ביים ענדע איז די בריה צוריק געקומען ווי פריער 
('שמחים לשמרו' עמ' רנא).

בס"ד

וואונדערליכע ווערטער איבער די גרויסע מעלה פון ענטפערן אמן
און איר סגולה צו געראטעוועט ווערן פון די שווערע צייטן, ווערט 

געברענגט אין ספר "דברי שמואל" פון דער צווייטער סלאנימער רבי 

הרה"ק רבי שמואל וויינבערג זצוק"ל
אויף די לשון פון די פסוק ביי אונזער פרשה:

"ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו..."
און דאס איז זיין הייליגע לשון:

"די ענין פון ענטפערן אמן ...ווייל עס איז נישט גליי ך 
א קליינע פייל וואס מ'שיסט ארויס מיט א בויגן, צו 
א באמבע וואס ווערט געשאסן פון א רעוואלווער, 
עס איז נישט קיין פארגלייך פון א תפילה פון א יחיד 
צו א תפילה פון א רבים צוזאמען, 
און דורך ענטפערן אמן ווערט 
אויך דער יחיד א טייל
 פון די רבים" 

אמן, ווייל אויך איך גלייב


