
פון די יוגנט זענען מיר צוגעוואוינט צו דאוענען בעפאר מיר דארפן באשליסן א חשוב‘ע 
באשלוס, טוהן א ערנסטע זאך, אריבער גיין א מעדיצינישע באהאנדלונג ח“ו א.ד.ג. זאכן 

וואס פאסירן ביי יעדן איינעם פון מאל צו מאל.
אבער נישט אלע ווייסן דעם אמת אז יעדע קליינע צי גרויסע זאך איז אנגעהאנגען אינעם 
דאווענען, און מיר דארפן זיך נישט אפהאלטן פון צו בעהטן פונעם אויבערשטן זיין הילף, 

אויך אויף די גאר קליינע איינצעלהייטן אין אונזער לעבן.
עס  ווי  אזוי  הצדיק,  יוסף  פון  אויפפירונג  כסדר‘דיגע  די  געווען  איז  פונקט  וויכטיגע  די 
ַמְצִליַח  ה‘  עֶֹׂשה  הּוא  ֲאֶׁשר  ְוכֹל  ִאּתֹו  ה‘  ִּכי  ֲאדָֹניו  ”ַוַּיְרא  ג):  (לט  פרשה  אונזער  אין  שטייט 
ְּבָידֹו“, טייטש הרה“ק רבי אהרן ראטה (’שומר אמונים‘ השגחה פרטית כג) אז דאס איז געווען די 
עבודה פון יוסף הצדיק, אזוי ווי ס‘איז מרומז אין די פסוק ”וירא אדוניו כי ה‘ אתו“. חז“ל 
פרעגן שוין אין מדרש (תנחומא וישב ח): האט דען פוטיפר דער רשע געקענט זעהן אז דער 
אויבישטער איז מיט אים? נאר די כוונה איז אז דעם אויבערשטנ‘ס נאמען האט יוסף נישט 

אויפגעהערט צו דערמאנען!
ער  האט  באדינען  אים  געקומען  איז  יוסף  ווען  מאל  יעדע  אז  באמערקט  האט  פוטיפר 
געדאוונט: ’באשעפער דער האר פון אלע וועלטן, אויף דיר פארלאז איך מיך, דו ביזסט 
מיר,  זעהן  וואס  אלע  פון  אויגן  די  און  און  אויגן  דיינע  אין  חן  מיר  גיב  פארזארגער,  מיין 

האט  דעם  פון  און  פוטיפר‘,  האר  מיין  פון  אויגן  די  אין  און 
בידו,  מצליח  ה‘  טוהט  ער  וואס  אלעס  אז  פארשטאנען  ער 
האט  הצדיק  יוסף  ווייל  אויבישטער,  דער  אים  העלפט 
האט  און  זאך,  יעדע  אויף  אויבערשטן  פונעם  געבעהטן 
ער  האט  אזוי  זאך,  יעדע  אויף  אויבערשטן  דעם  געדאנקט 

שטענדיג דערמאנט דעם אויבירשטנ‘ס נאמען.
זיך  דארפן  מיר  וואס  אמונים‘  ’שומר  דער  אויס  פירט 
שטייט  עס  וואס  אז  באקאנט  איז  ”עס  דעם:  פון  אפלערנען 
אין די תורה קומט אונז לערנען וויאזוי זיך צופירן אין עבודת 
ליפן,  זיינע  אויף  שטענדיג  איז  שמים  שם  וואס  דער  אז  ה‘, 
דעם  לויבט  און  זאך,  גרויסע  און  קליינע  יעדע  אויף  דאוונט 
דער  אים  העלפט  דעמאלטס  זאך,  יעדע  אויף  אויבערשטן 

אויבישטער אין אלע זיינע וועגן“.
”עיני כל אליך ישברו“

אין מסכת בבא קמא (ג ב) פרעגט די גמרא ”מאי ’ַמְבֶעה‘, וואס 
זה   - מבעה  רב:  זאגט  ’מבעה‘?  ווארט  די  פון  טייטש  די  איז 
אדם... מבעה איז טייטש א מענטש, אזוי ווי עס שטייט (ישעיה 
ְּבָעיּו“.  ִּתְבָעיּון  ִאם  ָלְיָלה  ְוַגם  בֶֹקר  ָאָתא  ׁשֵֹמר  ”ָאַמר  יב):  כא 
אנגערופן  ווערט  מענטש  א  אז  גמרא  די  פון  מיר  לערנען 
’מבעה‘ וועגן זיין ספעציעלן כח התפילה וואס ער פארמאגט. 
און דער משגיח הגה“צ רבי אליהו אליעזר דעסלער פלעגט 
נאכזאגן אין נאמען פון זיין רבי דער אלטער פון קעלעם זצ“ל, 
פון  מעלה  די  איבער  אפלערנען  זיך  מיר  קענען  דא  פון  אז 
כח  דעם  אלץ  אנגערופן  ווערט  מענטש  דער  ווייל  תפילה, 
התפילה וואס ער בעהט און דאוונט (’מכתב מאליהו‘ ח“ג עמוד 68).

און ס‘איז דא וואס ברענגען אויף דעם א רמז פון דעם וואס די 
מילוי פון די אותיות ’אדם‘ [ד.מ. אל“ף דל“ת מ“ם] באטרעפן 

צוזאמען ’אדם מתפלל‘ (’אותיות האלף בית‘ אות אלף).
אויב דער גאנצער כח פון א מענטש איז זיין כח צו דאווענען, 

אויף  אז  וויסן  דארפן  מיר  מחייב,  שטארק  זייער  אונז  עס  איז 
יעדע זאך קליין און גרויס דארפן מיר דאווענען און האפן אז דער אויבישטער וועט אונז 

העלפן מיר זאלן עס קענען אויספירן.
אזוי האבן זיך אויפגעפירט די חז“ל, אזוי ווי מיר טרעפן אין עטליכע פלעצער אין ש“ס 
נוסחאות פון תפילות וואס די חכמים האבן מתקן געווען אויף ’געווענליכע‘ און איינפאכע 
זאכן, צ.ב.ש. דער וואס גייט שאצן זיין שייער מיט תבואה (תענית ח ב), דער וואס גייט אריין 
אין בית המדרש (ברכות כח ב), דער וואס גייט אריין אין א בית המרחץ (ברכות ס א) און נאך 

אסאך אזעלעכע דוגמאות.
און  כח  זיין  אלץ  אז  פארשטאנד  זיין  אין  ארייננעמען  וועט  מענטש  דער  מער  ווי 

אינעם  אנגעהאנגען  איז  לעבן  גאנצע  זיין  נאר  בארעכטיגט,  גארנישט  ער  איז  שכל  זיין 
אויבערשטן, אזוי וועט ער זיך צוגעוואוינען צו בעהטן פונעם איבערשטן אויך אויף זאכן 
וואס זעהן אויס ווי גארנישט, ווייל עס איז נישט פארהאן א זאך אויף דער וועלט וואס קען 

זיך פירן אן וואס ער האט סייעתא דשמיא (’מבשר טוב‘, עקבתא דמשיחא פ“ה אות ב).
בעזרת השם

כולו“,  היום  כל  אדם  שיתפלל  ”הלואי  א):  כא  (ברכות  זאגן  חכמים  די  אז  מיר  טרעפן  נאך 
זאגן?  אזוי  מען  קען  וויאזוי  א):  ו  ברכות  (’בניהו‘  חי‘  איש  ’בן  דער  דעם  אויף  זיך  וואונדערט 
אויסער דאווענען איז דאך פארהאן נאך זאכן וואס ליגט אויף א מענטש צוטוהן יעדן טאג, 
ווי לערנען תורה, מקיים זיין מצוות און נאך, איז וויאזוי קען מען זאגן אז הלואי זאל א 

מענטש דאווענען א גאנצן טאג?
נאר ערקלערט ער: עס איז זיכער אז די כוונה פון חז“ל איז נישט פשוט פשט, נאר ס‘קומט 
אז  צ.ב.ש.  ’תפילה‘,  פון  מצב  א  אין  טאג  גאנצן  א  זיין  דארף  מענטש  א  אז  לערנען  אונז 
ארבייטער וואס גרייט צו א כלי, זאל זיך נישט פארלאזן ביי זיך אין הארץ אז נאטורליך 
זאל  ער  נאר  געענדיגט,  ווי  אויגן  זיינע  אין  ס‘איז  און  כלי,  דעם  ענדיגן  קענען  ער  וועט 
טראכטן אז ווען דער רבונו של עולם גיט אים נישט קיין כח וואלט ער גארנישט געקענט 

טוהן, און נאר מיטן אויבערשטנ‘ס הילף וועט ער קענען ענדיגן דאס כלי.
אפילו  מינוט,  יעדע  דאווענען  מענטש  א  דארף  דעם  וועגן 
געבן  אים  זאל  אויבישטער  דער  אז  כלי,  די  ענדיגן  אינמיטן 
סייעתא דשמיא ער זאל קענען ענדיגן די כלי לויט זיין ווילן. 
לעבן,  אין  הינזיכטן  אלע  אין  געווארן  געזאגט  איז  דאס  און 
אין  דאווענען  צו  פון  אפהאלטן  נישט  זיך  ער  זאל  קיינמאל 
איז  אלעס  אז  זעהט  ער  ווען  אויך  ליפן,  די  מיט  און  הארץ 
גרייט פאר אים, זאל ער נישט אויפהערן פון צו דאווענען אז 

די זאך זאל זיך ענדיגן מיט הצלחה.
און אזוי שרייבט דער של“ה (שער האותיות אות א‘) אז א מענטש 
זאל זיך איינגעוואוינען צוזאגן פאר יעדע זאך וואס ער טוהט: 
’בעזרת ה‘‘, און אזוי וועט ער זוכה זיין צו  ’אם ירצה ה‘‘ און 
הצלחה, און א רמז אויף דעם טרעפן מיר אין די פסוק (משלי 
יט כא): ”ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב ִאיׁש ַוֲעַצת ה‘ ִהיא ָתקּום“ - ’היא‘ 

איז ר“ת ’אם ירצה ה‘‘.
פארוואס איז דער חפץ חיים נישט ארויף קיין ארץ ישראל

רייזע,  געפלאנטן  דעם  בעפאר  שבת  א  אין  געווען  איז  עס 
דער חפץ חיים האט גע‘דרש‘נט ווי זיין שטיייגער אין שוהל, 
אינמיטן האט ער דערמאנט אז נאך שבת גייט ער ארויף קיין 

ארץ ישראל, און האט זיך געזעגנט פונעם גאנצן עולם.
אסאך  האבן  ווערטער  זיינע  געענדיגט  האט  ער  ווען 
נישט  האט  ער  אז  געוואונדערט  זיך  באטייליגטע  די  פון 
דערמאנט אז ער גייט פארן ’בעזרת השם‘ אנדערשט ווי זיין 

געוואוינהייט.
און טאקע אזוי, מוצש“ק ממש בעפאר מ‘האט געדארפט זיך 
קראנק  פלוצלינג  רעביצין  זיין  איז  וועג,  אויפן  לאזן  ארויס 
געווארן, און ער האט געמוזט אפשטיפן די רייזע ביז ווען זי 
וועט געזונט ווערן. נאך וואס ס‘האט שוין אויסגעזעהן אז זי 
איז געזונט געווארן, איז דער חפץ חיים אליין שוואך געווארן, 
שוועריקייטן  די  פארטראגן  געקענט  נישט  שוין  האט  ער  און 
פון די וועגן, אזוי אז דער חפץ חיים האט נישט געקענט אויספירן זיין ווילן, אזוי איז ער 

שוין געבליבן אין חו“ל. 
די מעשה האט דערציילט די רעביצין מעלצער, א“ח פון הגאון רבי איסר זלמן זצ“ל, פאר 
איר אייניקל, און פארן ענדיגן די מעשה, איז דער זיידע דער גאון רבי איסר זלמן - וואס 
ארויס   - מעשה  די  דערציילט  רעביצין  זיין  ווי  צימער  אנדערן  דעם  פון  געהערט  האט 
געקומען פון זיין צימער און האט רעאגירט: ”דו האסט פארגעסן צו דערציילן דער עיקר 
פון די מעשה, אז דער חפץ חיים האט אייביג אכטונג געגעבן צו זאגן ’בעזרת השם‘ אויך 

ווען עס האט זיך גערעדט וועגן אריבער גיין פון איין צימער צו א צווייטן אין זיין הויז... 
(’אוצרות התורה‘).

פרשת וישב

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  בנבנתיבות אמונים

בעפא

פון ם
שטענדיג בעהטן – איז א סגולה אויף הצלחה

איך בין א אייניקל פון יוסף
הּוא  ְזֻקִנים  ֶבן  ִּכי  ָּבָניו  ִמָּכל  יֹוֵסף  ֶאת  ָאַהב  ”ְוִיְׂשָרֵאל 

לֹו“ (לז ג)

די סופי תיבות פון ”ֶבן ְזֻקִנים הּוא“ איז ’אמן‘, דאס 
איז א רמז אז דער שורש פון יוסף הצדיק איז דער 
האט  דעם  וועגן  אז  זאגן  מ‘קען  און  ’אמן‘.  פון  סוד 
מראה  די  חלום  זיין  אין  זעהן  צו  געווען  זוכה  יוסף 
”ְוִהֵּנה ָקָמה ֲאֻלָּמִתי ְוַגם ִנָּצָבה“ (לז ז), ’אלמתי‘ איז פון 
די  ווייל  שווייגן],  און  שטום  [ד.מ.  ’אילם‘  לשון  די 
זכות פון ענטפערן אמן וואס דאס איז דער סוד פון 

די כח פון יוסף, מאכט שטיל די אלע מקטריגים.

או זעה נאר וואו וואונדערליך, ווען יוסף איז געבוירן 
עס  וויפיל   –  91 געווען  אלט  יעקב  איז  געווארן 

באטרעפט ’אמן‘.
מגלה עמוקות וישב לז ז אופן לה 

טרעפן  מיר  וואס  צו  טרעפליך  זייער  איז  עס  און 
האט  יוחנן  רבי  אז  יוחנן)  רבי  (ערך  הדורות‘  ’סדר  אין 
מהדר געווען צו ענטפערן אמן, און אין גמרא (ברכות 
אויף  געזאגט  האט  יוחנן  רבי  אז  מיר  טרעפן  א)  כ 
פון  שטאם  [איך  קאתינא  דיוסף  מזרעא  ”אנא  זיך: 
יוסף]“, ווייל פאר די אייניקלעך פון יוסף איז פאסיג 

צו מהדר צו ענטפערן אמן.
ארצות השלום ברכות כ א

אין די חנוכה טעג ווען מיר 
האבן זוכה געווען זיך צו 

שטארקן אויף די 
מלכות יון, לאמיר זיך 

מחזק מיטן ענטפערן אמן 
אנגעהויבן פון צופריה 

ביי די ברכות השחר, און 
מיט דעם וועלן מיר ווייזן 
אונזער שטארקע אמונה 

אינעם באשעפער. 

די תפילה פון 'אין כאלוקינו' הייבט זיך אן 
לויט די סדר פון די אותיות פון 'אמן':

אין כאלוקינו…  מי כאלוקינו…
נודה לאלוקינו…

און ענדיגט זיך מיט א נוסח פון א ברכה:
ברוך אלוקינו אתה הוא אלוקינו

עס ווערט געברענגט אין א פריערדיגן מדרש 
אז אין די צייט פון מלכות פון יון האבן די יוונים 
גוזר געווען אויף די אידן זיי זאלן נישט ענטפערן 

אמן, און כדאי עס זאל נישט פארגעסן ווערן 
האט מען מתקן געווען די תפילה.

'מאי חנוכה' בשם מהר"י ונה מחכמי תימן
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די ערציילונג וואס איז פאר אונז פלעגט דערציילן דער גאון רבי יעקב ניימאן זצ“ל, דער 
די  פון  תלמידים  די  פאר  תקוה,  פתח  אין  ישראל‘  ’אור  פון  ישיבה  ראש  דער  און  מייסד 
ישיבה פון די פריערדיגע יארן וואס פלעגן זיך צוזאם נעמען יעדע יאר צו זיין אונטער דעם 

שאטן פון זייער פאטער און פאסטיכער.
יוגנט,  זיין  אין  אים  אויף  אריבער  איז  וואס  טעג  שווערע  די  לייגן  אראפ  פלעגט  ער  ווען 
געווען  גרינג  נישט  אים  איז  עס  אויפהער.  קיין  אן  אויגן  זיינע  פון  טרערן  גערינען  זענען 
צו  עס  חשוב  זייער  געווען  אים  איז  עס  אבער  צייטן,  אמאליגע  די  אין  דערמאנען  צו  זיך 
דערציילן און עס אריבער געבן צום דעם נייעם און דעם יונגן דור, אז דאס זאל זיין א צייכן 
און א מוסטער אז דורך אינערליכע דרייסקייט, זיך שלאגן און דורך תפילה – זעהט מען 

אין ענדע סייעתא דשמיא.
*      *      * 

פונעם  געשיקט  אוועק  אים  מען  האט  יאר  פערצן  געווארן  אלט  איז  ער  בעפאר 
פארגעסענעם שטעטל אָסְטְראָלאַנְקָא צו די בארימטע לאמז‘א ישיבה, דארט וועט ער 
פארברענגען די קומענדיגע דרייצן יאר אונטער די שאטן פון די ראשי הישיבה די גאונים 

רבי יחיאל מרדכי גארדאן און רבי משה רוי זנשטיין זצ“ל.
קיינער האט אים נישט באגלייט צו די באהן סטאנציע. פאר א שטיק צייט צוריק איז ער 
פאר‘יתומ‘ט געווארן פון זיין טאטע און מאמע און יעצט איז ער געבליבן איינער אליין 

אויף די וועלט.
ווי נאר ער האט אריבער געטרויטן די שוועל פונעם בית המדרש איז ער שוין געווען 
איינגעזינקען אינעם לערנען וואס האט אים בארוהיגט און געמאכט גוט פילן. אין לויף 
פון א גאנצע וואך האט ער נישט געפילט זיין עלנדקייט, די זיסע תורה איז אים בעסער 
געווען פון אלעס אויף די וועלט, און די בלעטער גמרא זענען געווארן זיינע גאר נאנטע 

פריינד.
*

פרייטאג איז געווען ווי א יו“ט פאר די ישיבה בחורים. אין די זייטן פון די הויפט גאס 
וואס פארט דורך די ישיבה זענען געשטאנען אסאך בחורים, זיי באטראכטן מיט זייערע 
אויגן די אלע וועגענער וואס פארן אדורך. פון מאל צו מאל האט זיך אפגעשטעלט א 
וואגן און דער בעל עגלה האט איבער געגעבן א פריוואטע פעקל פאר איינעם צי פאר 

עטליכע בחורים.
אמאל איז געווען אינעווייניג א קוגל צי א געבעקס, אמאל קליידער צו טוישן און אמאל 
ביידע צוזאמען. אבער ביי אלעמען איז געווען אייניג די ווארימע געפיהל וואס מ‘האט 
באקומען פון דעם ווייטן שטוב, מיט ווארימע ווערטער און ברכות וואס ס‘איז געווען 

צוגעשריבן מיט די מאמע‘ס בענקשאפט.
די וואס זענען געקומען פון רייכע שטובער האבן באקומען א פעקל יעדע וואך, אנדערע 
האבן  וואס  אזעלעכע  געווען  זענען  עס  און  וואכן,  צוויי  אין  איינמאל  באקומען  האבן 

באקומען זייער פעקל נאר איינמאל אין א חודש.
אָסְְטראָלאְַנקעֶר,  יעקב  מתמיד  דער  בחור  יונגער  דער  געווען  איז  אלע  פון  אנדערשט 
ער  איז  שעה‘ן  די  אין  שטוב.  פון  פעקל  קיין  באקומען  נישט  קיינמאל  האט  ער  וואס 
געזיצן אינעם ליידיגן בית המדרש און זיך געפלאגט אין לערנען. ער האט גוט געוואוסט 
אז ער האט נישט אויף וואס צו ווארטן, קיינער דארף אים נישט שיקן א פעקל ווייל ער 

האט נישט קיין באקאנטער צי א נאנטער.
פון מאל צו מאל, ווען ער פלעגט ארויס קוקן פון פענסטער און זעהן וויאזוי די אנדערע 
בחורים פרייען זיך מיט זייערע פעקלעך, זענען זיינע אויגן נאס געווארן און ס‘איז אים 
ביטער געווארן אויפן הארץ, אלע באקומען א ווארימע גרוס פון שטוב, און נאר ער דער 

יונגער און צוקלאפטער יתום שטייט אין זייט מיט ליידיגע הענט.
זיינע  פון  פרייד  די  צו  קוקט  ער  גע‘חזר‘ט,  איבער  פריש  פון  עס  זיך  האט  וואך  יעדע 

חבירים און זיין הארץ ווערט אים פארקלעמט פון קנאה.
נישט  מער  שוין  האלט  ער  אז  געשפירט  האט  יעקב  ווען  פרייטיג‘ס  די  פון  איינע  אין 
אויס. דאס איינזאמקייט האט זיך געשטארקט אויף אים, ער פילט אז ער קען עס נישט 
אויסהאלטן, פלוצלינג האבן אים זיינע פוס געטראגן ווי פון זיך אליין צום ארון קודש. ער 
האט אריינגעשטיפט זיין קאפ צווישן די קנייטשן פון די פרוכת און קאכעדיגע טרערן 

האבן געגאסן פון זיינע אויגן.
דאס איז געווען אזא דאווענען וואס ער האט נאך קיינמאל בעפאר נישט געשפירט. א 
ווייטאגליכע תפילה פון א יונגער עלענדער יתום וואס שרייט פון די טיפעניש פון זיין 
ריינע הארץ צום אויבישטער וואס איז דער אבי יתומים: ’ריבונו של עולם!‘ – האט ער 
געוויינט, ’דו זעהסט דאך ווי שווער מיר איז צו אויסהאלטן די ווייטאג ווען מיינע אויגן 
זעהן מיינע חבירים זענען זוכה צו באקומען פעקלעך אנגעפילט מיט אלעס גוט‘ס, און 

איך דער אומגליכליכער יתום, בין נישט זוכה צו באקומען.
אויף  זיין  מוותר  צו  ווייטער  און  היינט  פון  גרייט  בין  איך  אז  באשעפער,  דיר  זאג  איך 
אלע פעקלעך פון עסן און פון אלע גוטע זאכן, מער וועל איך שוין נישט גלוסטן צו זיי! 
אבער איך בעהט פון דיר טאטע אין הימל, אז פון יעצט און ווייטער זאלסטו מיר אליינ‘ס 
שיקן – אנשטאט פעקלעך פון עסן און גוטע זאכן – פעקלעך אנגעהויפנט מיט סייעתא 

דשמיא כדי איך זאל מצליח זיין און שטייגן אין תורה און יראת שמים!
*

איך  האב  שפעטער,  יארן  מיט  יעקב דערציילט  רבי  האט  און ווייטער,  טאג  יענעם  פון 
קלאר געפילט אז מיין תפילה איז אנגענומען געווארן. פון יענעם טאג און ווייטער האב 
צו  כח  די  מיר  גיט  און  אונטער  מיך  האלט  הימל  פון  גייסט  א  וויאזוי  געשפירט  איך 

וואקסן!
פון יענעם טאג און ווייטער האב איך אנגעהויבן צו זעהן א הצלחה אין מיין לערנען, און 
פון דעמאלטס בין איך געשטיגן מער און מער ביז ווען איך בין צוגעקומען מיט סייעתא 

דשמיא ביז אהער.
’אור דניאל‘ פר‘ עקב

יוסף האט געוואלט אז יעקב זאל דאווענען אויף זיינע קינדער
”ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִּדָּבָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם“ (לז ב)

זאגט הרה“ק רבי יעקב דוד פון אמשינוב: יוסף האט חלילה נישט אינזין געהאט צו רעדן 
זיי,  אויף  דאווענען  זאל  יעקב  אז  געוואלט  נאר  האט  ער  ברודער,  זיינע  אויף  שלעכט‘ס 

זיי זאלן זיך פארבעסערן, אזוי ווי מ‘איז שטענדיג מזכיר די קינדער פאר א אדם גדול.
’יגדיל תורה‘

אים הרג‘ענען וועט אפהאלטן אונזערע תפילות
”ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו“ (לז כו)

אין פירוש רבינו אפרים ברענגט ער (ענליך צו דעם שטייט אין ’עוללות אפרים‘ מאמר תצז) אז ’בצ“ע‘ 
איז די ראשי תיבות פון די דריי תפילות: ’בוקר צהרים ערב‘. און דאס האט יהודה געזאגט 
צו זיינע ברודער: אויב מיר וועלן הרג‘ענען דעם יוסף, וואס וועט שוין ווערד זיין אונזערע 
אין  קלאר  דאך  שטייט  עס  ביינאכט,  און  מיטאג  צופריה,  דאווענען  מיר  וואס  תפילות 
פסוק (ישעיה א טו): ”ַּגם ִּכי ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁשֵֹמַע ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו [טייטש: אויך אויב 
ענק וועלן פארמערן צו דאווענען וועל איך עס נישט אננעמען ווייל ענקערע הענט זענען 

פול מיט בלוט, פון הרג‘ענען]“.
געטרינקען,  און  געגעסן  האבן  ”זיי  כ):  תשא  כי  (תנחומא  מדרש  אין  שטייט  דעם  צו  ענליך 
און האבן געוואלט בענטשן, האט יהודה זיי געזאגט: מיר ווילן הרג‘ענען און לויבן דעם 

אויבערשטן? מיר וועלן מיט דעם נאר דערצערענען...“.
און אין ’פרדס יוסף‘ (פר‘ קדושים) ברענגט ער די ווערטער פונעם מדרש אלץ א געדאנק 
עלי  מקבל  ”הריני  דאווענען  בעפארן  צוזאגן  אר“י  דער  פון  תקנה  דעם  צו  הסבר  א  און 
מצות עשה של ’ואהבת לרעך כמוך‘“ (קש“ע יב ב), און דאס האבן זיי געזאגט ’מה בצ“ע‘- 
וועלן  מיר  אויב  אחינו‘ –  את  נהרוג  ’כי  תפילות,  אונזערע  האבן  וועלן  ווערד  וואספארא 

פארגיסן די בלוט פון אונזער ברודער.

אויב יעקב וואלט געדאוונט – וואלט יוסף צוריק געקומען פון מצרים
”ַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים ַוִּיְטְּבלּו ֶאת ַהֻּכֹּתֶנת ַּבָּדם“ (לז לא)

יוסף  וואס  דעם  מיט  גענוג  נישט  דען  איז  עצה,  די  טוהן  געדארפט  זיי  האבן  פארוואס 
אים  האט  עס  אז  פארשטיין  יעקב  זאל  דעם  פון  אז  קומען  אהיים  פון  אפ  זיך  האלט 

פאסירט א אומגליק?
ערקלערט רבי יעקב אריה פון ראדזאמין זצ“ל:

ער  איז  אויב  צדיק,  דער  טאטע  זייער  פון  אויפירונג  די  געקענט  גוט  האבן  שבטים  די 
נישט אינגאנצן איבערגעצייגט אז יוסף לעבט נישט, וואלט ער נישט אויפגעהערט פון צו 
דאווענען, אזוי ווי חז“ל זאגן (ברכות י א): ”אויך ווען א שארפע שווערד ליגט אויפן האלדז 
פון א מענטש זאל ער נישט אויפהערן פון בעהטן“, און אויב וואלט ער ווייטער געדאוונט 
אן קיין אויפהער, וואלט עס ווען זיכער אויפגעטוהן, און אקעגן אלע אויסזיכטן וואלט 
יוסף צוריק געקומען פון זיין געפענגעניש אין מצרים און דערציילט פאר זיין טאטע אז 

’ביכורי אביב‘זיינע ברודער האבן אים פארקויפט.

די געשריי פון די ווייטאג מאכט פארגעסן פון צו בעהטן
”ַוִּיְקַרע ַיֲעקֹב ִׂשְמָתיו ַוָּיֶׂשם ַׂשק ְּבָמְתָניו ַוִּיְתַאֵּבל ַעל ְּבנֹו ָיִמים ַרִּבים“ (לז לד)

אין מדרש (ב“ר פד כ) ווערט אראפ געברענגט די ווערטער פון רבי איבו: ”ווייל יעקב אבינו 
האט זיך אנגעטוהן א זאק, וועט זיך עס נישט אפטוהן פון אים און פון זיינע קינדער און 

אייניקלעך עד סוף כל הדורות“.
ערקלערט דער ’חתם סופר‘: (דרשות, ח“א זכור תקנ“ו): די רצון פונעם באשעפער איז אז דער 
ער  וועט  טוהן  אזוי  ער  וועט  אויב  ווייל  שמחה,  מיט  יסורים  די  אננעמען  זאל  מענטש 
זיכער געהאלפן ווערן, אזוי ווי עס שטייט אין תהלים (קיח כא): ”אֹוְד ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי 
ִליׁשּוָעה“, ד.מ. אז לויבן אין א צייט פון פיין און צער [’כי עניתני‘] דאס אליין דרייט איבער 
די צרה צו א ישועה. פון די אנדערע זייט טרעפן מיר (שם כב ב): ”ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי ִּדְבֵרי 
ַׁשֲאָגִתי“ אז ווען א מענטש שרייט אלץ זיין צער און איז נישט גרייט זיך צו טרייסטן און 

מקבל זיין די שוועריקייט באהבה, איז ער ווייט פון געהאלפן צו ווערן.
יעקב אבינו האט שטענדיג מקבל געווען זיינע יסורים מיט שמחה, אבער ביי מכירת יוסף 
איז ער אדורך געפאלן – לויט זיין גרויסקייט – ווייל ער האט מורא געהאט אז ער וועט 
פארלירן זיין חלק אין עולם הבא (ראה רש“י לעיל פס‘ לה). וועגן דעם איז ער געשטראפט 
אויך  וועלן  זיי  אז  ד.מ.  קינדער,  זיינע  פון  אפטוהן  נישט  זיך  וועט  זאק  די  אז  געווארן 

אריינפאלן אין זייער צער אנשטאט זיך צו שטארקן און מקבל זיין די יסורים באהבה.

וויאזוי קען מען געווינען דעם יצר הרע
”ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֶאל ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו...“ (לט ח)

פיר מאל אינגאנצן טרעפן מיר אין די תורה א ’שלשלת‘:
א. ביי די רעטענונג פון לוט און זיינע טעכטער, העכער די ווארט ’ַוִּיְתַמְהָמּה‘ (בראשית יט 
טז); ב. ביי די בקשה פון אליעזר – אין די ווארט ’ַוּיֹאַמר‘ (שם כד יב); ג. ין אונזער פרשה: 

’ַוְיָמֵאן‘; ד. בי די שבעת ימי המילואים: ’ַוִּיְׁשָחט‘ (ויקרא ח כג).
זענען פארבינדן,  פיר ווערטער  די  אז  סלאנים,  פון  העבודה‘  ’יסוד  דער  דעם  אויף  זאגט 
גרויס  מיט  הרע  יצר  דעם  געווינען  קען  מענטש  וואס  וועג  די  איז  וויאזוי  ווייזן  זיי  ווייל 

הצלחה:
אין אנהויב דארף ער זיך ’ויתמהמה‘ ד.מ. זיך פארזוימען – גוט אריינטראכטן אין די זאכן 
וואס זענען פאר אים און גוט פארשטיין וואס עס ווארט אים אפ, נאכדעם קומט ’ויאמר‘ 
– דאווענען צום אויבערשטן ער זאל אים העלפן צו קענען בייקומען דעם יצר הרע, און 
דורך דעם וועט ער קענען מקיים זיין דעם ’וימאן‘ – זיך קעגן שטעלן דעם יצר הרע מיט 
’וישחט‘ שחט‘ן אין גאנצן  א שטארקייט, און נאכדעם אויך צוקומען צו די מדריגה פון 

’ומתוק האור‘דעם יצר הרע.

פייערן א ’געברוט‘ס טאג‘
”ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי יֹום ֻהֶּלֶדת ֶאת ַּפְרעֹה ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה ְלָכל ֲעָבָדיו“ (מ כ)

א  פייערן  צו  בנוגע  באצויגן  זיך  האבן  ישראל  גדולי  די  וויאזוי  אינטערסאנט  איז  עס 
’געבורט‘ס טאג‘:

דער גאון האדר“ת שרייבט אזוי אין זיין ספר ’נפש דוד‘:
ביי  געוואונטשן  מיך  האבן  וואס  די  אויף  געערגערט  זיך  איך  האב  הארץ  אין  מיר  ”ביי 
געווען  איך  בין  אייביג  פון  דערפרייען,  דעם  מיט  געוואלט  מיר  און  טאג  געבורט‘ס  מיין 
געוואוינט צו זאגן אז מיר טרעפן נישט אין די ספרים הקדושים א שמחה אין א געבורט‘ס 
טאג נאר ביי פרעה. און דאס איז נישט לוט דעם הייליגן גייסט פון אונזער פאלק - ’ונוח 
לו שלא נברא משנברא‘, אויב אזוי פארוואס זאלן מיר זיך פרייען אין א געבוט‘ס טאג ווען 
מיר ווייסן נישט וואס מיר האבן פארדינט מיטן געבוירן ווערן?! נאר צדיקים קענען זיך 
פרייען, אזוי ווי תוספות שרייבט (ע“ז ה א ד“ה שאלמלא), אבער אונז, מה חיינו מה מעשינו 

ומה צדקותנו...“.
פון די אנדערע זייט טרעפן מיר אין ספר ’אמרתך חייתני‘ (עמ‘ 246) פארקערט אין נאמען 
פון הרה“ק רבי יוחנן טאלנער אז א געבורט‘ס טאג איז זייער א גרויסע טאג, און איז זייער 
מסוגל צו דאווענען און זיך אויסבעהטן, אזוי ווי עס איז מרומז אין די פסוק (תהלים ב ז-ח): 

”ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתי - ְׁשַאל ִמֶּמִּני ְוֶאְּתָנה...“.

פערל ווערטער איבער אמן 
און תפילה אין די פרשה פון די וואך

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

פעקלעך פון סייעתא דשמיא...

מעפני
אז יעקב אלט

פער
או אם
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