
”ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ַוִּיְקָרא ֶאת יֹוֵסף ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור ַוְיַגַּלח ַוְיַחֵּלף ִׂשְמָתיו ַוָּיבֹא ֶאל ַּפְרעֹה“ (מא יד)
שווערע  די  געעפענט  זיך  האט  מינוט  אומגערישטע  א  אין  שנעל.  זייער  פאסירט  האט  אלעס 

אייזערנע טויער, און צוועלעף יאר זיצן אין תפיסה האט זיך געענדיגט מיט אמאל.
אזוי, אינגאנצן איבערראשט טרעפט זיך יוסף הצדיק וואו ער איז ארום גענומען מיט די שלוחים 
פון פרעה, מ‘יאגט אים צו ער זאל גיין וואו שענלער אין באד און פון דארט צום שערער, מ‘טוהט 
אים אן די שיינע קליידער, און בעפאר ער קען טראכטן וואס ווען וואו שטייט ער שוין פרעה. 

בדרך הטבע קען זיך נישט טוישן א צושטאנד אזוי פלוצלינג, נאר דעם אויבירשטנ‘ס כח קען 
באווייזן אזעלעכע אויסטערלישע איבערקערענישן, און אין איין סקונדע איבערדרייען איינער 
וואס איז געזיצן א תפיסה צו ווערן א משנה למלך. אזוי איז אויך געווען ביי יציאת מצרים, אזוי 
ווי די פסוק זאגט (שמות יט לב): ”ִּכי גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְוא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה“, און אזוי זענען מיר 
ֶאל  ָיבֹוא  א): ”ּוִפְתאֹם  ג  שטייט (מלאכי  עס  ווי  אזוי  גאולה העתידה,  די  אויף  צוגעזאגט געווארן 

ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים“ (ספורנו).
דער מהלך פון די וועלט איז ווי א גרויסער ראד וואס דרייט זיך דורך די שטארקע וואסערן וואס 
פליסן נעבן דעם מיט א שנעלקייט און א מעכטיגן כח, עס זעהט אויס פאר מענטשן אז עס 
איז נישט פארהאן די מעגליכקייט עס אפשטעלן פון זיך דרייען, אבער דער אויבישטער, דער 
האר פון אלעם, מיט זיין כח קען עס אפשטעלן מיטאמאל און אויך פארענדערן זיין וועג פון זיך 
דרייען אין א מינוט, וועגן דעם די ישועה וואס קומט פון א השי“ת איז נישט ווי א ישועה וואס 
קומט פון א בשר ודם וואס קומט צוביסלעך, נאר עס קען קומען אן קיין פריערדיגע מעלדונג 

(ראה ’העמק דבר‘ דברים ג כד).

נאך מער פון דעם, האט געזאגט דער גאון רבי אליהו דושניצר: די שכל זאגט אז ווען מ‘רופט 
א  נישט  זיך  קענען  מאכער‘ס  כישוף  גרויסע  די  וואס  אויפגאבע  חשוב‘ע  אזא  צו  מענטש  א 
עצה געבן – צו ענטשיידן דעם חלום וואס דרוק‘ט אויף פרעה, וואלטן די שלוחים פון פרעה 
געדארפט ברענגען יוסף מיט א רוהיגקייט כדי ער זאל קענען זיך ריכטיג קאנצעטרירן אינעם 

אים  מ‘האט  אז  דערציילט  פסוק  די  אבער  חלום,  פונעם  לעזונג 
ארויס געיאגט פון תפיסה, ווייל ווען ס‘איז אנגעקומען די מינוט 
איין  פארבלייבן  געדארפט  נישט  שוין  ער  האט  ישועה,  זיין  פון 
געווען  ישועה  זיין  איז  דעם  וועגן  תפיסה,  אין  מינוט  איבעריגע 

אזוי אין די איילעניש.
וועט  ער  אז  וויסן  דארף  מענטש  א  זיך:  מיר  לערנען  דעם  פון 
קיינמאל נישט ליידן איין מינוט מער פון וואס ס‘קומט אים, ווייל 
מינוט,  ריכטיגן  אויפן  ווארט  עס  און  גרייט  שוין  איז  ישועה  זיין 
באלד  ער  וועט  צייט  ריכטיגע  איר  אנקומען  וועט  עס  ווען  און 

געהאלפן ווערן (’נחלת אליהו‘ עמ‘ תסג).
ווען ער האלט שוין נישט אויס קומט אן די ישועה

נישט  פון תפילה, ווייל  ענין  ביים  נוגע  דער יסוד איז ספעציעל 
אויף  ווארט  און  האפט  ער  ווי  מענטש  א  זיך  טרעפט  איינמאל 
ער  צאל.  א  אן  תפילות  דעם  אויף  פארגיסט  ער  ווען  ישועה,  א 
האבן  תפילות  די  זיך,  רוקט  עס  וויאזוי  זעהן  צו  שוין  ווארט 
די  אז  וויסן  צו  דארף  ער  אבער  אויפגעטוהן,  זיכער  שוין  דאך 
ישועה פונעם אויבערשטן קומט כהרף עין, וועגן דעם אויך אזא 
צושטאנד וואס קוקט אויס מורא‘דיג שלעכט קען זיך טוישן אין 
א מינוט, אין די צייט וואס דער ריבונו של עולם וועט צו דעם 
מסכים זיין, און ער טאר קיינמאל נישט אויפהערן פון צו האפן 

און צו דאווענען.
אזוי האט הרה“ק רבי לוי יצחק פון בארדיטשוב זצ“ל ערקלערט 
כהרף  ה‘  ”ישועת  יז):  ד  אסתר  זוטרתא  (פסיקתא  חז“ל  מאמר  דעם 
עין“: בפשטות איז די כוונה פון חז“ל צו זאגן אז די ישועה פונעם 

א  פארמאכן  געדויערט  עס  ווי  שנעל  אזוי  אן  קומט  אויבערשטן 
לשון  די  פון  איז  ’הרף‘  אז  עין‘,  ’כהרף  באגריף  די  טייטשן  מען  קען  דרש  בדרך  אבער  אויג, 
אפלאזן, אזוי ווי די לשון פון די פסוק (דברים ט יד): ”ֶהֶרף ִמֶּמִּני“, און ד.מ. אז ווען די אויג לאזט 
נאך פון אירע אנשטרענגונגען און עס זעהט שוין נישט קיין שום נאטורליכן וועג צו געהאלפן 
ווערן – דעמאלטס וועט אנקומען די ישועה פונעם אויבירשטן (’מבשר טוב‘, ענוה ושפלות פ“ו אות ב).
ענליך צו דעם האט געטייטש דער יהודי הקדוש פון פארשיסחא דעם פסוק (תהלים יג ג): ”ַעד 
ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי - ָיגֹון ִּבְלָבִבי יֹוָמם“, ווען ס‘איז ’אשית עצות בנפשי‘ און איך טראכט אז 
איך וועל געהאלפן ווערן מיט מיין אייגענעם כח, איז ’יגון בלבבי יומם‘ קען מען נאר טרויערן, 
אבער אין די מינוט וואס איך וועל אויפהערן צו טראכטן פון מיין כח, און איך וועל פארשטיין 

אז נאר דער אויבישטער קען מיך העלפן, וועט באלד אנקומען די ישועה פון השי“ת.

און דער ’ישמח ישראל‘ פון אלכסנדר האט צוגעלייגט און ערקלערט אז מיר טרעפן אז רבי יוסי 
זאגט אין מסכת שבת (לד ב): ”די צייט פון בין השמשות איז ווי א אויגן בליק – די נאכט קומט 
אריין און די טאג גייט ארויס“. ד.מ. אז דווקא ווען עס איז שוין טונקל אויף דער וועלט און דער 
איד פילט אז ער האלט שוין נישט אויס רח“ל, האט דער אויבישטער רחמנות אויף אים און 

שיקט אים זיין ליכטיגקיט (’אמונת משה‘ תולדות).
מאפילה לאור גדול

’חפץ  דער  האט  שטארק,  זייער  איז  השכל  מוסר  זיין  וואס  משל  וואונדערליכער  א  מיט 
פראסטער  א  מינוט:  א  אין  אן  קומט  אויבערשטן  פונעם  ישועה  די  וויאזוי  געשילדערט  חיים‘ 
אסאך  זייער  האט  דארף,  זיין  פון  געגנט  די  פון  ארויס  נישט  קיינמאל  איז  וואס  דארפסמאן 
געהערט אויף די אינטערסאנטע זאכן וואס טוהט זיך אפ אינעם גרויסן שטאט, און ער האט 
שטארק געגלוסט עס צו זעהן, אבער ער האט נישט געהאט קיין געלט אויף דעם, וועגן דעם 
האט ער באשלאסן צו שפארן א פרוטה און נאך א פרוטה ביז ער האט שוין געהאט וויפיל עס 

קאסט א טיקעט צו פאררן מיטן באהן.
אנגעטוהן מיט זיינע אפגעריבענע קליידער איז דער דארפסמאן ארויף אויפן באהן. אלעס איז 
געווען ניי אין זיינע אויגן און ער קוקט זיך ארום מיט גרויס אינטערעסע, און א גרופע גאסן 

יונגען וואס האבן געזיכט איינעם צו שפעטן האבן דאס שוין באמערקט.
ווי נאר ער זעצט זיך אראפ אויף זיין פלאץ איז שוין איינער פון זיי צוגעגאנגען צו אים און אים 

געפרעגט: וואו אהין פארסטו? צום גרויסן שטאט! – האט דער דארפסמאן געענטפערט.
דארטן  האסט  אינטערסירט,  ווייטער  זיך  ער  האט   – שטאט?  גרויסן  אינעם  האסטו  וואס  און 
נאנטע צי באקאנטע? ניין! – האט דער דארפסמאן געענטפערט בתמימות, איך וויל נאר זעהן 

אירע אינטערסאנטע זאכן.
די גרופע גאסן יונגען וואס האבן שוין אנגעיאגט זיך צוזאם נעמען ארום אים האבן קוים געקענט 
איינפאכע  די  מיט  אים:  זאגן  זיי  ווען  שמייכל  זייער  באהאלטן 
קליידער ווילסטו אריינגיין אינעם גרויסן שטאט? דו וועסט דאך 
זיין א שפאס און א געלעכטער ביי יעדן, אינעם גרויסן שטאט 

זענען אלע אנגעטוהן ווי גראפן!
פלוצלינג  און  פארלוירענערהייט  אן  זיי  קוקט  דארפסמאן  דער 
האט ער זיך דערמאנט – איך האב ביי מיר שיינע קליידער, איך 

וועל זיי אנטוהן באלד ווען איך וועל אנקומען צום האטעל...
זיי  האבן   – שטאט?  אין  אריינלאזן  דיך  מען  וועט  וויאזוי  אבער 
איז  אויפגעציטערט:  האט  דארפסמאן  דער  און  געפרעגט,  אים 

וואס זאל איך טוהן?!
די  אריין  פארט  באלד  בארוהיגט,  אים  זיי  האבן   – נישט  זארג 
א  הערשט  עס  ווען  דעמאלטס  טונעל,  טונקעלעם  א  אין  באהן 
טונקלקייט וועסטו שנעל טוישן דיינע קליידער און אזוי וועסטו 
אנקומען צום גרויסן שטאט ווען דו ביזסט אנגעטוהן געהעריג.

א וואונדערליכע עצה! – האט דער דארפסמאן געטראכט הויעך, 
ווען ער באדאנקט זיך פאר זיי פון טיפן הארץ, וואס וואלט ער 

ווען געטוהן אן זיי...
די באהן איז אריין אינעם טונעל און דער דארפסמאן האט זיך 
אנגעיאגט  ער  האט  קוים  קליידער,  זיינע  אויסטוהן  צוגעאיילט 
איז  עס  און  קליידער  שיינע  די  נעמען  ארויס  אראפבייגן  זיך 
שוין צוריק ליכטיג געווארן אינעם באהן וואס איז ארויס פונעם 
פארשעמט,  און  נאקעט  געבליבן  איז  דארפסמאן  דער  טונעל. 
און די געלעכטער פון די יונגען האט זיך געהערט אינען גאנצן 

וואגאן.
און  נאכט  צו  איז צוגעגלעכנט  הזה  עולם  די  חיים:  חפץ  דער  געזאגט  האט  איז,  נמשל  די  און 
טונקעלעם  דעם  דורך  לויפט  וואס  באהן  אינעם  יעצט  זיך  געפונען  מיר  ב),  פג  (ב“מ  פינסטער 
טונעל, אבער מיר דארפן וויסן אז אין ענדע וועלן מיר ארויסגיין צו די ליכטיגקייט אזוי שנעל 

ווי א ’הרף עין‘, אזוי ווי חז“ל זאגן (סנהדרין צז א): משיח בא בהיסח הדעת.
לאמיר נישט זיין ווי יענער נארישער דארפסמאן, מיר וועלן מקיים זיין וואס עס שטייט (קהלת 
ט ח): ”ְּבָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים ְוֶׁשֶמן ַעל רֹאְׁש ַאל ֶיְחָסר“, וואס ד.מ. אז מיר זאלן שטענדיג 
טוהן מצוות און מעשים טובים, אזוי וועלן מיר אנקומען צו די גאולה ווען מיר זענען גרייט און 

ראוי צו דעם, און נישט חלילה ווען מיר זענען ליידיג און לער (’חפץ חיים החדש‘).

פרשת מקץ

בס"ד

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

ויחּל ּלח

פון ם
ישועת ה‘ כהרף עין

אמן פון א קליין קינד 
”ְוֶאת ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ָּתִביאּו ֵאַלי ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם“ (מב 

כ)

די  געברענגט  ווערט  ב)  (קי  סנהדרין  מסכת  אין 
ווערטער פון רבי מאיר (סנהדרין קי ב): ”פון ווען איז א 
קליין קינד זוכה צו חיי העולם הבא - פון ווען ער 
וועט ער ענטפערן אמן“. א רמז צו דעם קענען מיר 
זיך ארויס לערנען פון די לשון פון די פסוק: ”ואת 
אחיכם הקטן תביאו אלי“ – אין וועלעכן זכות איז 
דער קטן זוכה צו עולם הבא? אין זכות פון ”ויאמנו 
צו  אויס  אים  לערנט  טאטע  דער  וואס  דבריכם“, 

ענטפערן אמן אויף אלע ברכות וואס ער הערט.
ליקוטי בני שלשים‘ פרשת מקץ

לשון  די  פון  דעם  צו  רמז  א  צולייגן  מ‘קען  און 
הפסוק וואס ס‘שטייט (מב טו): ”כי אם בבוא אחיכם 
סופי  די  איז  הקטן‘  אחיכם  ’בבוא   - הנה“  הקטן 

תיבות ’אמן‘.

 לויט די סדר פון די אלף בית, די אותיות נאך א.מ.ן. זענען ב.נ.ס.
צו מרמז זיין אז נאכן ענטפערן אמן קומט די נס.

נר ישראל (פונעם קאזניצער מגיד) כוונת חנוכה

אין די חנוכה טעג ווען עס ווערן נתעורר די ניסים וואס איז געשעהן פאר אונזערע עלטערן אין 
יענע צייטן , וועלן מיר מער מקפיד זיין אויפן ענטפערן אמן, מיר וועלן אנהויבן אונזער טאג 
מיטן זאגן די ברכות השחר מיט א חברותא און מיר וועלן זוכה זיין צו א ישועה פרטית און א 

ישועה כללית במהרה בימינו, אמן
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זצ“ל,  לעווין  הירש  צבי  רבי  הגאון  פון  נאמען  דער  באקאנט  געווען  איז  יארן  יונגע  פון  שוין 
דער וואס מיט יארן שפעטער איז ער געווארן דער אב“ד אין די גרויסע שטאט בערלין, ווי א 

שטארקער עילוי און גאר א ספעציעלן שארפן מח.
ווען עס איז אנגעקומען די צייט א שידוך צו טוהן, האבן אסאך רייכע מענטשן געלוסט אים 
נעמען פאר א איידעם. אין ענדע האט א רייכע אלמנה פון די שטאט גלוגא זוכה  געווען אין 

אים, און ער איז געווארן א חתן מיט איר טאכטער די צדיקת.
דארט  גלוגא,  שטאט  אין  געלערנט  אין  געזיצן  ער  איז  חתונה  זיין  נאך  יארן  ערשטע  די  אין 
האבן זיך אויך צוזאם גענומען ארום אים א גרופע פון תלמידי חכמים וואס האבן זיך מפלפל 

געווען מיט אים אין תורה.
האט זיך  נאך עטליכע יאר ווען זיין שוויגער איז נפטר געווארן און זיין פרנסה קוואל  אויך 
אבער  שטער.  קיין  אן  תורה  די  לערנען  צו  פארגעזעצט  הירש  צבי  רבי  האט  אויפגעהערט, 
די צושטאנד איז שטוב איז געווארן ערגער מער און מער, די רעביצין האט פראבירט עס צו 
באהאלטן פון איר מאן, זי האט אים נישט געוואלט שטערן פון זיין לערנען, ביז יענע נאכט 

וואס אלעס האט געפלאצט...
ווען רבי צבי הירש איז אהיים פון בית המדרש איז ער איבערראשט געווארן צו טרעפן זיין 
רעביצין די צדיקת וויינט אזוי ביטערליך. ווען ער האט זיך אינטערעסירט ווייעכערהייט איז 
ער פארוואונדערט געווארן צו הערן פון איר ווי שווער איז די מצב אין שטוב. כמעט אלעס 
וואס איז איבער געבליבן פון איר מאמע‘ס ירושה האט מען שוין אויסגענוצט, און דאס ביסל 
וואס איז געבליבן איז גארנישט אקעגן וואס עס ווארט זיי אפ. ביזן היינטיגן טאג האט זי עס 

געשלינגען שטילערהייט, אבער מער קען זי שוין נישט...
’איך בעהט נישט קיין מותרות‘ – האט די רעביצין געזאגט, ’איך דארף אויף די גאר וויכטיגע 
אזוי  נישט  קען  איך  איינקויפן.  נישט  זיי  קען  איך  און  לעבן  צום  אויס  זיך  פעלן  וואס  זאכן 

אויסהאלטן איין טאג אויך נישט!‘
די  מיטגעפילט  אינגאנצן  האט  ער  געדאנקען.  זיינע  אין  איינגעזינקען  האט  הירש  צבי  רבי 
זי  העלפן.  צו  איר  וואו  פון  געהאט  נישט  האט  ער  אבער  פרוי,  זיין  פון  ווערטער  אמת‘דיגע 
האט אים אויך נישט געוואלט שטערן פון לערנען, זי האט געדענקט פארוואס האט זי אים 

אויסגעוועלט פאר א חתן, ענדערשט פון די צעהנדליגע אנדערע פארשלאגן...
זענען  צימער  זייער  פון  שאפע  אין  געדאנק.  א  מוח  איר  אין  אויפגעבליצט  האט  פלוצלינג 
געווען באהאלטן טייערע צירונגען באפיצט מיט דיאמאנטן און טייערע שטיינער. די צירונגען 
זענען געווען נאנט צו איר הארץ, ספעציעל אז זיי זענען געווען פאר איר א געדענקעניש פון 

אירע עלטערן, אבער די תורה פון איר מאן איז איר געווען מער טייער.
דערווייל וועל איך פארקויפן נאר איין קייטל – האט זי געטראכט צו זיך, ווען זי בארוהיגט 
זיך מיט די האפענונג אז ביז א קורצע צייט וועט זיך פארבעסערן זייער צושטאנד און זי וועט 

קענען איבערלאזן פאר איר די איבעריגע צירונגען.
זי איז ארויס אויפן מארק, צוגעגאנגען צום טישל פונעם שמיד, און נאכן זיך דינגען א קוצע 

צייט איז זי אהיים ווען זי האט ביי זיך א אנגעפילטע בינטל מיט גלאנצעדיגע מטבעות.
האבן  זיי  תפילות,  זייערע  מיט  געווען  מחזק  רעביצין  די  מיט  רב  דער  זיך  האט  אינצווישן 
וואס  נאך  אבער  פארבעסערן,  זיך  וועט  לאגע  זייער  אז  הארץ  גאנצע  זייער  מיט  געהאפט 
עס איז אריבער נאך א חודש-צוויי, און די געלט האט זיך שוין אויסגעלאזט, האבן זיי נישט 

געהאט קיין אנדערע וועג נאר צו פארקויפן נאך א צירונג.
אריבער  איז  וואס  האנט-באנד  גאלדענעם  טייערן  דעם  פון  רייע  דאס  געווען  איז  מאל  דאס 
בירושה אין איר משפחה פון דורי דורות, דאס איז אויך פארקויפט געווארן מיט א שווערע 
לעבן.  צום  חדשים  דריי  פאר  נאר  גענוג  געווען  איז  וואס  סומע  באדייטנדע  א  פאר  הארץ 
די  געווארן  פארקופט  זענען  איר  נאך  און  קייטל,  א  נאך  פארקויפט  מען  האט  נאכדעם 

רינגלעך, און צוביסלעך האבן זיך געענדיגט אירע צירונגען.
אזוי זענען אדורך ארום צוויי יאר. אין לויף פון די צוויי יאר האט דער רב ווייטער געלערנט אן 
קיין שטערונגען, ווען די רעביצין דערמאנט אים נישט אפילו איין ווארט פון די פרנסה וואס 
האט איר געדרוקט אויפן הארץ. יעדע צירונג איז געווען פאר איר טייער ווי די גאנצע וועלט, 

אבער אז איר מאן זאל קענען לערנען – האט זיך אלעס געלוינט.
*

אויך אין דעם נאכט איז רבי צבי הירש אהיים געקומען און איז פארוואונדערט געווארן צו 
טרעפן זיין פרוי וויינען. א קורצע בליק איז אים גענוג געווען אויפצוכאפן וואס עס גייט פאר. 

דאס איז דאס. די געלט האט זיך געענדיגט און מ‘האט שוין מער נישט וואס צו פארקויפן.
עס איז גארנישט געבליבן? – האט זיך דער רב אינטערעסירט; גארנישט! – האט די רעביצין 
שיינעם  פונעם  דערמאנט  זיך  האט  זי  געבליבן,  עפעס  יא  איז  אמת‘ן  ...אין  געענטפערט, 
גוטע  אמאליגע  די  פון  איינדענק  לעצטע  דאס  געווען  איז  וואס  לעפל  קליינע  זילבערנעם 

צייטן, איר ווערד איז נישט געווען אסאך, אבער איר געפילשן ווערד איז געוען גאר גרויס.
פון דעסווען האט דער רב געבעהטן: גיי און פארקויף דעם לעפל, פון דאס געלט וועלן מיר 
קענען – צום ווייניגסטנ‘ס – איינקויפן עסן אויפן מארגנדיגן טאג. איך בין פארזיכערט אז די 

ישועה איז שוין זייער נאנט!
באלד אינדערפריה איז די רעביצין ארויס מיטן לעפל און זי איז צוריק געקומען ווען זי טראגט 
אין איר קויש איין ברויט, א קריגל מילך און א שטיקל קעז, אויף מער פון דעם איז נישט 

געווען קיין געלט.
אין די צייט די מאגערע פרישטאג האבן אירע אויגן געטרערט אן קיין אויפהער. זי האט נישט 

געקענט גארנישט ארייננעמען אין מויל.
’ישועת ה‘ כהרף עין!‘  דער רב האט עס באמערקט און איר געבעהטן זי זאל זיך שטארקן: 
מיינע  פון  מקובל  האב  ’איך  צוגעלייגט:  האט  און  זיכערקייט,  א  מיט  געזאגט  ער  האט   –
א  אויף  האפן  צו  אויף  הערט  מענטש  א  פון  אויג  די  ווען  אזוי:  געטייטש  האבן  וואס  רבי‘ס 
גשמיות‘דיגע ישועה, דעמאלטס קומט אן די ישועה פון השי“ת אין איין מינוט און ער נעמט 

אים ארויס פון זיין ענגשאפט...‘.
אינמיטן רעדן האט זיך געהערט קלאפן אויפן טיר. ביים טיר איז געשטאנעען דער פאסט-
טרעגער און געברענגט א וויכטיגע בריוו פון די רייכע לאנדאנער קהילה. די רבנות פאסטן ביי 
זיי איז פריי געווארן, און נאכן זוכן און זיך נאכפרעגן האבן זיי באשלאסן נאכן זיך דורך רעדן 

מיט די גדולי הדור אים אויפצונעמען אויף דעם חשוב‘ן אמט.
אזוי   – פאמיליע  זיין  און  רב  פונעם  באדערפענישן  אלע  אויסהאלטן  אונטער  זיך  נעמען  זיי 
שטייט אין בריוו – און עס איז שוין געווען צוגעלייגט די הוצאות אויף די רייזע און נאך מער 

פון דעם.
די קולות פון פרייד וואס עס איז געהערט געווארן אין יענע מינוטן אין שטוב קען מען זיך 
נישט פארשטעלן, איינער נאכן צווייטן זענען צוגעגאנגען די קינדער און געגעבן א קוש אויף 
די האנט פון זייער טאטע, ווען אין הארץ זענען זיי פול מיט לויב פארן אויבישטער וואס האט 

זיי נישט פארלאזט און געשיקט זיין ישועה פונקט אינעם ריכטיגן מינוט.
’חדוות החיים‘ עמ‘ 158

”ועל המדינות בו ייאמר...“
”ִהֵּנה ֶׁשַבע ָׁשִנים ָּבאֹות ָׂשָבע ָּגדֹול ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים“ (מא כט)

פון  ארויס  יוסף  איז  השנה  ראש  אום  אז  ב)  (י  השנה  ראש  מסכת  אין  זאגן  חז“ל  וואס  לויט 
תפיסה“, קען מען פארשטיין אז דער חלום פון פרעה איז געווען די נאכט פון ראש השנה. איז 
לכאורה שווער, די אינהאלט פונעם חלום איז דאך געווען איבער די תבואה פון לאנד מצרים, 
און וויבאלד די וועלט ווערט גע‘משפט איבער די תבואה אין יו“ט פסח (ר“ה טז א), איז פארוואס 

האט ער גע‘חלום‘ט די חלום ראש השנה ביינאכט?
שרייבט אויף דעם רבי ר‘ יהונתן אייבשיץ: ריכטיג טאקע אז מ‘טוהט משפט‘ן די תבואה פון 
ארץ ישראל אום יו“ט פסח, אבער די משפט איבער די תבואה פון די אנדערע לענדער איז 
אום ראש השנה, אזוי ווי מיר זאגן ביי די נוסח פון מוסף ראש השנה: ”ועל המדינות בו יאמר... 

איזו לרעב ואיזו לשובע“.
’תפארת יהונתן‘ פר‘ אמור

די ברודער פון יוסף האבן געדאוונט אויף אים
”ַוֵּיְרדּו ֲאֵחי יֹוֵסף ֲעָׂשָרה ִלְׁשּבֹר ָּבר ִמִּמְצָרִים“ (מב ג)

פארוואס רופט זיי אן די פסוק ’אחי יוסף‘ און נישט ’בני יעקב‘? און פארוואס האבן אלע צעהן 
שבטים געדארפט אראפגיין קיין מצרים, איז דען נישט גענוג געווען נאר א טייל פון זיי?

אים  אויפן  געפילן  חרטה  געהאט  האבן  יוסף  פון  ברודער  די  בחיי:  רבינו  דער  ערקלערט 
פארקויפן קיין מצרים, און זיי האבן זייער שטארק געוואלט אים אויסלייזן פון דארט און זיך 

אויפפירן מיט זיי וואו א ברודער.
וועגן דעם זענען זיי אלע אראפ קיין מצרים, ווייל זייענדיג דארט האבן זיי געוואלט דאווענען 
אויף אים, און ווייל א תפילה מיט א מנין העלפט מער, אזוי ווי חז“ל דרש‘ענען (ברכות כא ב) פון 
די פסוק (ויקרא כב לב): ”ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ אז שאין הקדושה שורה על פחות מעשרה, 

וועגן דעם זענען זיי צעהן אראפ קיין מצרים.

א רמז אויף שובבי“ם ת“ת
”ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו ִּכי ַעָּתה ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִים“ (מג י)

אין ’באר היטב‘ (או“ח תרפה ב) ווערט געברענגט אין נאמען פונעם אר“י הקדוש אז די וואכן וואס 
מ‘ליינט אין זיי די פרשיות ’שובבי“ם ת“ת‘ אין עיבור יאר, איז זייער שטארק מסוגל צו תשובה.

א רמז אויף דעם האט געזאגט הרה“ק בעל ’ייטב לב‘ פון סיגעט:
”ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו“ – ווען דער חודש אלול פארזוימט זיך צוקומען [’לולא‘ – זענען אותיות 
’אלול‘], ווייל ”ֶזה ַפֲעָמִים“ – דער חודש אדר וואס ווערט אנגערופן ’חודש שנים עשר‘ [’זֶה‘ איז 
בגימטרייה צוועלעף] איז געדאפלט צוויי מאל, איז ”ִּכי ַעָּתה ַׁשְבנּו“ – אין אזא יאר איז די צייט 

זייער מסוגל צו תשובה.
’ילקוט הגרשוני‘

זעהן דעם אויבערשטנ‘ס חסדים מיט אונזערע אויגן
”ְוֵא-ל ַׁשַּד-י ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש ְוִׁשַּלח ָלֶכם ֶאת ֲאִחיֶכם“ (מג יד)

די  פירט  אויבישטער  דער  אז  וויסן  דארף  מענטש  א  ברסלב:  פון  נחמן  רבי  צדיק  דער  זאגט 
וועלט מיט חסד און מיט רחמים, און אויך ווען עס גייט אריבער אויף אים שוועריקייטן, איז 
זייער שורש פון מידת הרחמים. אבער מיר בעהטן און האפן אז מיר זאלן זוכה זיין צו זעהן מיט 
די אויגן דעם אויבערשטנ‘ס חסדים. און דאס האט יעקב אנגעוואונטשן זיינע קינדער: ”ְוֵא-ל 
ענקערע  ’אין  רחמים  די  איבערגעבן  זאל  אויבישטער  דער  אז  ד.מ.  ַרֲחִמים“,  ָלֶכם  ִיֵּתן  ַׁשַּד-י 

הענט‘, אז עס זאל זיין קלאר ’פאר ענק‘ אויך לויט ענקער פארשטאנד.
די בקשה און די ברכה איז מרומז אין די ראשי תיבות פון ’ישראל‘: ’א-ל שד-י יתן לכם רחמים‘.
’ליקוטי מוהר“ן‘ ב סב

כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים
נאך א פשט אין די לשון פון די ברכה פון יעקב האט געזאגט הגאון רבי שלמה קלוגער זצ“ל: 
חז“ל זאגן (שבת קנא ב): ”כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים“, דאס האט יעקב 
מתפלל געווען אויף זיינע קינדער אז דער אויבישטער ’יתן לכם רחמים לפני האיש‘, ד.מ. אז 
ענק זאלן רחמנות האבן אויף אנדערע בעפאר ענק וועלן זיך טרעפן מיט דעם משנה למלך, 
ווייל דורך דעם זענען ענק פארזיכערט אז מ‘וועט פון הימל אויף ענק רחמנות האבן און ענק 

וועלן מצליח זיין מיט ענקערע שליחות. 
’אמרי שפר‘

די ברודער פון יוסף האבן פריער געדאוונט מנחה
”ַוָּיִכינּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַעד ּבֹוא יֹוֵסף ַּבָּצֳהָרִים ִּכי ָׁשְמעּו ִּכי ָׁשם יֹאְכלּו ָלֶחם“ (מג כה)

ערקלערט דער חיד“א: ’ויכינו‘ איז א רמז אויף תפילה, אזוי ווי די לשון פון פסוק (עמוס ד יב): 
”ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאקֶי ִיְׂשָרֵאל“, פון דעם לערנט מען אז די ברודער פון יוסף האבן געדאוונט 
מנחה בעפאר זיי זענען אריין עסן די סעודה, ווייל עס איז א בפירוש‘ע הלכה (שבת ט ב): ”ווען 

עס קומט אן די זמן פון מנחה – טאר מען נישט עסן בעפאר מ‘דאוונט מנחה!“.
’חומת אנך‘

די כח פון תפילת הדרך
”ֵהם ָיְצאּו ֶאת ָהִעיר א ִהְרִחיקּו ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו קּום ְרדֹף ַאֲחֵרי ָהֲאָנִׁשים“ (מד א)

פארוואס האט יוסף צוגעאיילט זיין שליח זאל נאכיאגן זיינע ברודער?
אין די אוצר פונעם ’אמרי אמת‘ איז געליגן א כתב יד פון רבי חיים וויטאל, וואו דארט טייטש 
זיך  וועלן  זיי  בעפאר  נאך  ברודער  זיינע  דעריאגן  געוואלט  האט  יוסף  אזוי:  פסוק  דעם  ער 
האט  ער  ווייל  הדרך,  תפילת  זאגן  שוין  וועלן  זיי  און  פרסה  א  פון  שיעור  א  דערווייטערן 
געוואוסט אז נאך די תפילה וועט ער שוין נישט קענען ארויף לייגן אויף זיי דעם שולד פון 

די גניבה.
’ליקוטי יהודה‘

עס האט דערציילט הגאון רבי צבי הירש לעווינזהאן זצ“ל, א איידעם פונעם ’חפץ חיים‘, וואס 
ער האט מיטגעהאלטן ווען ער האט באגלייט זיין שווער אויפן וועג פון די שטעטל גֶעִניווקָא 
געזאגט  חיים  חפץ  דער  האט  פארן  צו  אנגעהויבן  האט  באהן  די  בעפאר  ביאליסטאק:  קיין 
די תפילה פון ’תפילת הדרך‘ מיט דביקות און געפיהל וואו זיין שטייגער. אקעגן איבער איז 
’משכיל‘ און ער קוקט אזוי אויף אים מיט א געלעכטער און שפאס.  דארט געזיצן א יונגער 
נישט  עס  האט  יענער  און  מעות‘  ’כמונה  געזאגט  ארויס  ווארט  יעדעס  האט  חיים  חפץ  דער 

געקענט פארטראגן.
אנגערופן  זיך  האט  און  אויסהאלטן  נישט  שוין  עס  קען  ער  אז  געשפירט  ער  האט  אינמיטן 
דיינע  אן  אויך  פארן  וועט  באהן  די  רוהיג,  זיין  קענסט  דו  ’אלטישקער,  געלעכטער:  א  מיט 

תפילות...‘.
מיט  געענטפערט  האט  ער  און  רייד  זיינע  פון  געווארן  גערירט  נישט  איז  חיים  חפץ  דער 
זיין  זוכה  וועט  ווער  צוזאגן  דען  קען  ווער  פארן,  וועט  באהן  די  אויב  ’אפילו  רוהיגקייט:  א 

מיטפארן...‘.
נאך  געווארן:  קלאר  עס  איז  שנעל  זייער  אבער  אומקלאר,  אויסגעזעהן  האבן  ווערטער  די 
שטעטל  אינעם   – סטאנציע  קומענדיגן  אינעם  אפגעשטעלט  זיך  האט  באהן  די  בעפאר 
’ביעלסק‘, האט דער יונג זיך שוין נישט גוט געפילט, און ווען די באהן האט זיך אפגעשטעלט 

האט ער גע‘חלש‘ט, און מ‘האט אים שנעל אראפגענומען פונעם וואגאן גראד אין שפיטאל.
’חפץ חיים החדש‘

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

די ישועה וואס איז אנגעקומען פונקט אין די ריכטיגע מינוט

מעפני
”ועל המד

פער
או אם
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