
פרשת וישב

בס"ד

פארוואס האט יעקב נישט געדאוונט אויף יוסף
"ַוֵּיֶׁשב ַיֲעֹקב" )לז א(

"ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף" )רש"י(

וואס איז די כוונה פון דער לשון 'קפץ'?

פון  יוסטמאן  אליעזר  מנחם  פנחס  רבי  האדמו"ר  ערקלערט 
פילץ:

פאר יעקב אבינו איז נתגלה געווארן אלע צרות וואס ער וועט 
אדורך גיין און ער האט עס אנגענומען באהבה )ראה זוהר ויצא קנח 
ב(, אבער די צרה אז יוסף וועט פארלוירן ווערן פון אים האט 
ער פון פריער נישט געוואוסט, נאר דאס איז געקומען אויף אים 
אומערווארטערט און אומגערישט. די סיבה פארוואס די צרה 
אנדערע  די  פון  אנדערשט  ווייל  געוויזן,  נישט  אים  מען  האט 
צרות וואס ער האט מקבל געווען באהבה, וואלט ער אויף די 
צרה פון יוסף זיין באליבט קינד זיך נישט געקענט איינהאלטן 

פון צו דאווענען.
'שפתי צדיק'

זיך פארמעסטן מיט הצלחה 
איבער די שוועריקייטן

דער גאון רבי משה שטערנבוך שליט"א ראב"ד ירושלים האט 
דערציילט: 

די  צו  אריין  חתונה  זיין  בעפאר  איז  חברים  מיינע  פון  איינער 
ראש  שניידער  משה  רבי  צדיק  דער  ורבי  מורי  פון  צימער 
ישיבת 'תורת אמת' אין לאנדאן און געבעהטן פון אים א ברכה; 
'וועלעכע ברכה ווילסטו?' – האט דער ראש ישיבה געפרעגט, 
און דער בחור האט געענטפערט: 'אלעס זאל זיך פירן ביי מיר 
מיט  פארמעסטן  דארפן  נישט  זיך  זאל  איך  אז  גלאטערהייט 

שוועריקייטן'.

'דאס איז נישט קיין ברכה!' – האט רבי משה באלד רעאגירט 
זאלסטו  הצלחה  גרויס  מיט  אז  אנוואונטשן  דיך  וועל  'איך   –
זיך קענען שטארקן איבער אלע שוועריקייטן וואס דו וועסט 

אנטרעפן אין לויף פון דיין לעבן'.
'חכמה ודעת'

"סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון"
ְוָעָׂשה לֹו  ְזֻקִנים הּוא לֹו  ֶבן  ִּכי  ָּבָניו  "ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל 

ְּכֹתֶנת ַּפִּסים" )לז ג(

שני  משקל  שבשביל  הבנים,  בין  בנו  אדם  ישנה  אל  "לעולם 
משאר  יותר  ליוסף  יעקב  שנתן  וואל[  גוטע   =[ מילת  סלעים 
אבותינו למצרים"  וירדו  ונתגלגל הדבר  אחיו  בו  נתקנאו  בניו, 

)שבת י ב(

)ויקרא טז א( צייכנט ער אן אז די רויטע  'משך חכמה'  אין ספר 
פאדעם וואס מ'האט ארויף געלייגט אום יום כיפור אויף דעם 
קאפ פון די שעיר המשתלח איז געווען די וואג פון 'שני סלעים' 
)יומא עב א(, און דאס איז געווען אזוי דירעקט כדי צו מכפר זיין 
אויף די זינד פון מכירת יוסף, וואס לויט חז"ל )'שוחר טוב' משלי 

א( איז דער זינד נאך פארהאן אין יעדן דור.

מיט דעם ערקלערט ער פארוואס כלל ישראל ווערט אנגערופן 
ביי די תפילה פון יום כיפור מיט א נוסח וואס מיר טרעפן 
"כי אתה  ביי קיין אנדערע תפילה:  גלייכן  זיין  אין  נישט 

סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון"; נאר מ'קען זאגן אז אין 
צוועלעף  די  פון  כפרה  די  אויף  מרמז  מיר  זענען  לשון  דעם 

'שבטי ישורון' ביי מכירת יוסף.

ירושלים:  אב"ד  זצ"ל  כהן  יוסף  רבי  צוגעלייגט  האט  דעם  צו 
דעריבער האט מען גע'אסר'ט אנטוהן שיך אום יום כיפור, כדי 
נישט צו דערמאנען די זינד פון מכירת יוסף, ווייל יוסף איז דאך 
פארקויפט געווארן צוליב שיך, אזוי ווי עס שטייט )עמוס ב ו(: 

"ַעל ִמְכָרם ַּבֶּכֶסף ַצִּדיק ְוֶאְביֹון ַּבֲעבּור ַנֲעָלִים"
'דברי יוסף'

דער אויבישטער איז א בוחן כליות ולב
"ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו" )לז יא(

דער גאון רבי שמואל ראזאווסקי זצ"ל ראש ישיבת פאנאוויטש 
האט זיך געוואונדערט:

מיר ווייסן דאך אז אין די אויפפירונג פון די ברודער מיט יוסף 
זענען באהאלטן הויכע ענינים און רוחניות'דיגע חשבונות אזוי 
ווי עס שטייט אין חז"ל, איז פארוואס רופט עס אן די תורה ווי 

שנאה און קנאה?

"ָעֹקב  ט-י(  יז  )ירמיה  זאגט  נביא  דער  אזוי:  ערקלערט  ער  האט 
ְּכָליֹות";  ֹּבֵחן  ֵלב  ֹחֵקר  ה'  ֲאִני  ֵיָדֶעּנּו:  ִמי  הּוא  ְוָאֻנׁש  ִמֹּכל  ַהֵּלב 
ווען מ'האט אין הימל איבערגעקוקט די אויפפירונג פון יוסף'ס 
ברודער מיט א הימלישע בליק, מיט גאר א איידעלע קוק וואס 
איז העכער פון א מענטשליכע באגריף, האט מען יא געטראפן 
אין זיי עפעס א שייכות צו קנאה. און טאקע אזוי, ווען די תורה 
נישט  עס  מיר  וואלטן  דעם פסוק  געשריבן  נישט  ווען  וואלט 

געקענט זאגן.

פון  הווידוי  נוסח  דעם  פארשטיין  מיר  קענען  יסוד  דעם  מיט 
דן  אתה  "ואם  קטן(:  כיפור  יום  אום  מ'זאגט  )וואס  גאון  ניסים  רבנו 
אותי כמעשי, אוי לי, וי לי, אהה לי, אויה על נפשי. ואם תבקש 
די  מאומה...";  ממני  ישאר  לא  כסף,  וכמצרף  כמטהר  לנקותי 
ווערטער זענען דאך העכער פון אונזער פארשטאנד – וויאזוי 
האבן  מיר  וואס  ניסים  רבנו  ווי  עליון  קדוש  אזא  אז  זיין  קען 
נישט קיין באגריף אין זיין הייליגקייט זאל זאגן אז אויב מ'וועט 

נאכקוקן זיינע מעשים וועט פון זיי גארנישט בלייבן?!

געזאגט קען מען פארשטיין,  וואס מ'האט פריער  לויט  אבער 

אז ווען דער צדיק האט זיך מתבונן געווען אין די הויכע בחינה 
די  וואס  טיפענישן  די  אין   – ְּכָליֹות"  ֹּבֵחן  ֵלב  ֹחֵקר  ה'  "ֲאִני  פון 
באגריף פון א מענטש קומט דארט אינגאנצן נישט אן, האט ער 
פארשטאנען דעם שרעקליכן פאקט, און אויף דעם האט ער זיך 

געבעהטן אין זיין ווידוי.
'זכרון שמואל' עמ' תקמז

אפווארטן און האפן אויף אמן
"ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר" )לז יא(

"ער האט געווארט און געהאפט ווען וועט עס שוין זיין, און דאס 
איז אויך די טייטש פון: 'ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים'" )רש"י(

פסוק  דעם  פון  חכמים  די  דרש'ענען  ב(  )קיט  מסכת שבת  אין 
)ישעיה כו ב(: "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצִּדיק ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים", אז די 
ענטפערט  וואס  דער  פאר  געעפנט  ווערט  עדן  גן  פון  טויערן 
שווער,  לכאורה  איז  דא,  טייטש  רש"י  וואס  לויט  און  אמן. 
פארוואס פון די אלע דברים שבקדושה – דארף מען ווארטן און 

האפן נאר אויף אמן?

ערקלערט רבי משה זכות דער רב פון מאנטובא און פון גדולי 
המקובלים אין איטאליע:

אין זוהר הקדוש )תיקו"ז חדש, קלב א( איז דא א טעגליכע סכום 
וויפיל מאל דארף מען זאגן געוויסע דברים שבקדושה, און זיי 
זענען מרומז אין די ווארט: 'צדי"ק' – 'צ אמנים, ד' קדושות, י' 
קדישים און ק' ברכות. כדי צו קענען אנקומען צו די צאל פון 
די קדושות, קדישים און ברכות דארף מען זיך נישט שטארק 
אנשטרענגען, און דער וואס דאוונט יעדן טאג דריי תפילות מיט 
א מנין קומט ער אן צו דער צאל. אבער כדי צו קענען זאמלען 
ניינציג אמנים אויף ברכות )אין די צאל ווערן אריינגערעכנט נאר אמנים 
אויף ברכות – שו"ת רמ"ע מפאנו סי' קט( דארף דער מענטש ווארטן 
און האפן אויף יעדע ברכה, און אויך הערן ברכות השחר פון 
ביים  דעם  וועגן  און  ב(,  ו  או"ח  בשו"ע  )כמובא  מענטשן  עטליכע 

ענטפערן 'אמן' שטייט א לשון פון ווארטן און האפן.

פירוש הרמ"ז על הזוהר, וילך רפה א

זאגן 'מיטן אויבערשטנ'ס הילף'
"ַוְיָבֶרְך ה' ֶאת ֵּבית ַהִּמְצִרי ִּבְגַלל יֹוֵסף" )לט ה(

דער מגיד רבי חיים מלמד פון אמסטערדאם טייטש אזוי: 

דעם פסוק )לעיל יב יג(: "ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵלְך" טייטש אונקלוס: 
"ותתקיים נפשי בפתגמיכי". אויך דא קענען מיר אזוי טייטשן: 
'בגלל יוסף' – 'בפתגם יוסף', אין די זכות וואס יוסף איז געווען 
ווי  אזוי  נאמען,  אויבערשטנ'ס  דעם  דערמאנען  צו  געוואוינט 
זאגן  צו  געוואוינט  געווען  איז  ער  אז  ג(  )פס'  אויבן  זאגט  רש"י 

'בעזרת ה'', איז געווען א ברכה איז דעם הויז פון פוטיפר.

און דאס איז אויך די כוונה פון דוד המלך זאגנדיג אין תהלים 
)כ ו(: "ּוְבֵׁשם ֱאֹלֵקינּו ִנְדֹּגל ְיַמֵּלא ה' ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך" – אויב ווען 
וועלן  מלחמה  א  ביי  דגלים(  די  )מיט  צוזאם  זיך  זאמלען  מיר 
זיך איינגעוואוינען צו זאגן בעפאר יעדע טריט און שריט  מיר 
דער  אז  פארזיכערט  מיר  זענען  הילף',  אויבערשטנ'ס  'מיטן 

אויבישטער וועט ערפילן אלע אונזערע בקשות לטובה.

'תהלת ה'' תהילים כ ו

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאוצרות אמונים

יעקב און יוסף אין דעם סוד פון 'אמן'
"ַוְיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח" )לט ב(

'יעקב' איז בגימטריה 'אמן אמן'. און אויך 'יוסף' צוזאמען 
מיט די שם הוי"ה באטרעפט 'אמן אמן', און צוליב דעם 
איז יעקב אלט געווען 91 יאר )אזוי ווי די צאל פון 'אמן'( ווען 
יוסף איז געבוירן, ווייל ער האט אריבער געגעבן פאר זיין 

זוהן דעם סוד פון 'אמן'.

ֶאת  ה'  "ַוְיִהי  פסוק:  דעם  אין  מרומז  אויך  איז  דאס  און 
אויבערשטנ'ס  דעם  צוגעשטעלט  מ'האט  ווייל   – יֹוֵסף" 
ִאיׁש  "ַוְיִהי  דעם  וועגן  יוסף,  פון  נאמען  דעם  צו  נאמען 

ַמְצִליַח".
מגלה עמוקות; ברוך אברהם

אמן. לעבן מיט אמונה.

די 'אמן' טרעפט 
זיך און איז גרינג 
צו געפינען צוליב 
איר וויכטיגקייט

דברי חיזוק פון מרן המשגיח הגה"צ רבי דב יפה זצ"ל

וואס ער האט געשיקט איבערגעגעבן 

לכבוד דעם צוזאמענקום פון 'בני אמונים' – אלול תשע"ו

 – וויכטיג  זייער  וואס עס פעהלט אויס  וועג אז דאס  וועלט אויף אזא  די  "דער אויבישטער האט באשאפן 

אזוי ווי אקסעדזשען )חמצן( און וואסער – טרעפט זיך אפט און איז זייער גרינג צו געפינען. האט געזאגט 

דער אלטער פון קעלעם, אזוי איז אויך ביי רוחניות, ווייל עבודת ה' איז געבויעט אויף דער יסוד פון אמונה, 

דעריבער איז עס זייער גרינג צו דערגרייכן, "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" )ישעיה מ כו(".

עס איז זייער אינטערסאנט, אז אויך 'אמן' וואס אין דעם ליגן באהאלטן אלע יסודות פון אמונה, טרעפט זיך 

זייער אפט אין יעדע צייט און אין יעדע פלאץ. יעדע'ס מאל וואס מ'ענטפערט אמן האבן מיר די געלעגנהייט 

צו געדענקען דעם אויבערשטן, לעבן מיט אונזער אויפגאבע אויף דער וועלט, - לעבן מיט באשעפער.



די  ביי  דבר  שם  א  איז  המערבי  כותל  ביים  'נץ'  די  פון  מנין  דער 
ירושלים'ער איינוואוינער און אויך אין די געגנט ארום. מ'קען אויך 
דער  אויף  מנין  עלטסטער  און  גרעסטער  דער  איז  דאס  אז  זאגן 
איז  אייביג  היץ,  אין  און  שניי  אין  ווינטער,  אין  און  זומער  וועלט, 

דא דער מנין.

אסאך פון די מתפללים פון דער מנין קומען שוין צום כותל המערבי 
אן, איינער  זיי  נאכן צווייטן קומען  עטליכע שעות פריער, איינער 
קומט צו לערנען, א אנדערער זיך פארטיפן אין די חכמת הקבלה 
די  פון  איינציגע  התעוררות.  מיט  תהלים  זאגן  צו  דריטער  א  און 
זאגן  קומען  זיי  ביינאכט,  חצות  פון  דארט  שוין  זענען  מתפללים 

תיקון חצות.

און  גרעסער  טומל  דער  ווערט  אינדערפריה  צו  נענטער  ווי 
שטערקער, פון אלע עקן פון ירושלים קומען זיך צוזאם הונדערטער 

מתפללים פון אלע ערליי קהילות.

דער גרעסטער טומל איז אין די מינוט בעפאר די נץ החמה, ווען 
קומה  ישראל,  "צור  רוף:  אייביגע  די  אויס  שרייען  צוזאמען  אלע 
ה'  גואלנו  ונאמר  וישראל,  יהודה  כנאומך  ופדה  ישראל,  בעזרת 

צבאות קדוש ישראל, ברוך אתה ה'..."

און דעמאלטס, אין איין מינוט הערשט א געדעכטע שטילקייט.

מתפללים  הונדערטער  די  זיך  שטעלן  אחד,  בלב  אחד  כאיש 
דאווענען שמונה עשרה, זיך אוסגיסן זיין הארץ צו די שכינה הק' 

וואס איז קיינמאל נישט אוועק פון דארט.

צווישן די הונדערטער אידן וואס קומען דארט דאווענען נאר אויף 
איין טאג צי אויף עטליכע טעג, זענען פארהאן אזעלכע וואס א טייל 
פון זיי האבן נישט פארפאסט אפילו איין שחרית פון צו דאווענען 
זיי טוהט  יארן. צווישן  אין דעם מנין אין די לעצטע צעהנדליגער 
די פריינדליכע געשטאלט פון הרב אברהם  זיך ספעציעל אנזעהן 
מענדלסאהן שיחי', דער זוהן פון רבי פנחס זצ"ל, וואס האט זוכה 
געווען אין לויף פון אסאך יארן צו הערן טעגליכע שיעורים פון מרן 
הגרי"ש אלישיב זיע"א אין זיין באקאנטן שיעור אין 'חברת תפארת 

בחורים' און איז געווען זיין באליבטער תלמיד.

די  פון  געווען  מענדלסאהן  הרב  איז  אן  אייביג  פון  געזאגט,  ווי 
אנגעזענע מתפללים אין דעם מנין, אבער אין די לעצטע יאר איז זיין 
פערזענליכקייט מער באקאנט געווארן, ווען ער האט גענומען אויף 
זיך דעם ספעציעלן אויפגאבע, צו זיין דער 'גבאי אמן' אין דעם מנין.

דאווענען  צו  אן  מ'הייבט  בעפאר  צייט  אסאך  אינדערפריה,  יעדן 
איז  ער  ווי  מנין  די  נעבן  פלאץ  זיין  אויף  מענדלסאהן  הרב  זיצט 
געוואוינט צו דאווענען, ווען ער איז גרייט צו הערן די ברכות פון 

די מתפללים.

פון  מתפללים  די  פון  צעהנדליגער  צו  גייען  צווייטן  נאכן  איינער 
ווען  השחר,  ברכות  די  דארטן  זאגן  און  פלאץ  זיין  צו  מנין  דעם 
א  מיט  געלאסן  ברכה  און  ברכה  יעדע  נאך  'אמן'  ענטפערט  ער 
ערנסקייט. אין אנהויב איז עס געווען ארום צוויי מנינים, אבער פון 

טאג צו טאג ווערט דער עולם גרעסער און גרעסער.

אלץ א ענטפער אויף אונזער פראגע וואס האט אים צוגעברענגט צו 
די ספעציעלע הנהגה, האט ר' אברהם צו דערציילן א וואונדערליכן 

ערציילונג, דא האבן ענק די ערציילונג כמעט ווי זיין לשון:

א  גאנץ  אריבער  ראובן  איידעם  מיין  איז  יאר  א  ארום  "פאר 
געקומען  אהיים  איז  ער  באהאדלונג.  געזונטהייט  געווענליכע 
געשעהן  אים  איז  טעג  עטליכע  נאך  אבער  שטארק,  און  געזונט 
אים  מען  האט  דעם  צוליב  וואס  קאמפליקאציע  געזונטהייט  א 
ווייטאג,  געדארפט נאכאמאל אריין פירן אין שפיטאל. צו אונזער 
אין א קורצע צייט האט זיך זיין געזונטהייט צושטאנד פארערגערט 
אזוי ווייט אז ער האט פארלוירן זיין באוואוסטזיין און די דאקטורים 
האבן אים געמוזט באהעפטן צו א רעספערעטער )מכשיר הנשמה(.

אינטענסיוו- די  אין  געווען  איידעם  מיין  איז  צייט  חודש  א  ארום 
די  ווען  באוואוסטלאז,  נמרץ(,  טיפול  )מחלקת  אפטיילונג  קעיר 
דאקטורים קענען אים נישט העלפן. אין לויף פון די גאנצע צייט 
האבן מיר אלעס געטוהן כדי אים צו העלפן. מיר האבן זיך נישט 
ווען  טאג,  א  צוואנציג שעה  און  פיר  בעט  זיין  פון  גערירט  אוועק 
מיר זינגען אים לידער, מ'רעדט מיט אים און מ'פראבירט אויף אלע 

ערליי וועגן אים צו ערוועקן, אבער אן ערפאלג.

מיר האבן פראבירט זיך צו ווענדן צו די גרויסע דאקטורים און צו 
אבער  העלפן,  קענען  אים  וועלן  זיי  אז  קלער  א  מיט  עסקנים  די 
זייער שנעל האבן מיר פארשטאנען אז זיי קענען גארנישט טוהן, 
זיי האבן  צו  געוואנדן  זיך  מיר האבן  וואס  כמעט אלע דאקטורים 
צוזאמענגעקלאפט די הענט און האבן אונז צוגעגרייט צום ערגסטן 

פאל.

מאמינים  בני  מאמינים  אידן  מיר  אויפגעגעבן.  נישט  האבן  מיר 
האבן שטענדיג געדענקט וואס חז"ל זאגן: 'אפילו חרב חדה מונחת 
גאנצע  די  און  הרחמים',  מן  עצמו  ימנע  אל  אדם  של  צוארו  על 
כוחות  אונזערע  צו קאנצענטרירן אלע  פאמיליע האבן באשלאסן 
אויף דאווענען, מיר האבן ארגאניזירט מנינים פון תהלים ביים כותל 
המערבי, און אין די זעלבע צייט האבן מיר זיך געוואנדן צו עטליכע 

גדולים און צדיקים זיי זאלן דאווענען און געבן זייער ברכה.

ווי מיין  ווען איך בין אנגעקומען צום כותל המערבי  איין צופריה, 
סדר  באשטימטן  מיין  אנגעהויבן  איך  האב  פארטאגס,  שטייגער, 
הלימוד, ווען פלוצלינג האב איך באמערקט ווי א געוויסער תלמיד 
חכם און א צדיק איז אריבער נעבן מיר; איך האב אויף אים געגעבן 
זיך  האט  וואס  צובראכנקייט  די  באמערקט  האט  ער  און  בליק  א 
דערקענט אויף מיין געזיכט און זיך אינטערעסירט אויף מיין זארג.

איך האב אים דערציילט די צרה וואס האט מיך באטראפן. ער האט 
זיך פארטראכט א מינוט און נאכדעם האט ער זיך אנגערופן:

'איך האב פאר דיר א וואונדערליכע עצה, אבער איך צווייפל מיך 
אויב דו וועסט עס קענען אויספירן, ווייל עס האנדלט זיך פון זייער 
א שווערע זאך; דו דארפסט הערן יעדן טאג ברכות השחר פון טו"ב 
)17( מענטשן און ענטפערן נאך זיי 'אמן', אויב דו וועסט אזוי טוהן, 
וועסטו מיטן אויבערשטנ'ס הילף זוכה זיין צו זעהן דעם 'טוב' ד.מ. 

גוט'ס און חסדים שוין אין דעם ערשטן טאג'.

איך בין זייער גרירט געווארן הערנדיג פונקט די עצה, ווייל די זאך 
זצ"ל  טאטע  חשובער  מיין  הארץ;  מיין  צו  געווען  נאנט  זייער  איז 
האט זיך געפירט צו הערן יעדן אינדערפריה די ברכות פון זעקס-
זיבן מענטשן, און איך בין זיך אויך משתדל מקפיד זיין אויף דעם... 

געטראכט.  נישט  קיינמאל  איך  זיבעצן מענטשן, האב  אויף  אבער 
וויאזוי וועל איך עס טוהן?!

צוגעגאנגען  באלד  בין  איך  פראבירן.  צו  באשלאסן  האב  איך 
יעדן  ברכות  די  זאגן  איך  פלעג  זיי  מיט  וואס  פריינד  עטליכע  צו 
אינדערפריה, איך האב זיי דערציילט די עצה וואס יענער גרויסער 
מענטש האט מיך געראטן און איך האב געפרעגט אויב זיי וועלן מיר 

קענען העלפן עס אויספירן.

לעצטן  דעם  פון  לויף  אין  וואס  פריינד  מיינע  ישראל!  כעמך  מי 
אנגערופן,  ווארעם  זיך  מיר, האבן  מיט  מיטגעפיהלט  חודש האבן 
זיי געברענגט מענטשן פון  און נאך אין יענעם אינדערפריה האבן 
אלע עקן פונעם כותל המערבי... איך בין שטארק איבערגענומען 

געווארן זעעהנדיג וויאזוי היינט איז עס אריבער מיט הצלחה -

צוואנציג  ארום  אויף  'אמן'  ענטפערן  צו  געווען  זוכה  האב  איך 
מענטשן וואס האבן געזאגט פאר מיר די ברכות.

נאכן דאווענען בין איך שנעל געפארן צום שפיטאל. יעדע באזוך ביי 
מיין איידעם איז געווען באגלייט מיט גרויס זארג און ציטער, אבער 
דאס מאל בין איך אריין מיט פעסטע טריט, ביי מיר בין איך געווען 
זיכער אז די ישועה איז שוין נאנט. איך בין צוגעגאנגען צו די בעט 
פון מיין איידעם וואו ער איז געליגן ווי א שטיין, באוואוסטלאז, און 

מיט א שטימע פול מיט ברען האב איך אים געזאגט:

'ראובן, היינט אינדערפריה האב איך געטוהן עפעס א גרויסע זאך 
השחר  ברכות  הערן  צו  געווען  זוכה  האב  איך  רפואה,  דיין  פאר 
היינט  שוין  דארף  סגולה  די  לויט  מענטשן.  זיבעצן  ארום  פון 
פארבעסערט ווערן דיין צושטאנד, איך בעהט דיך עפן דיינע אויגן'.

מיין  ווען  מאל,  עטליכע  ווערטער  די  איבערגעזאגט  האב  איך 
שטימע ווערט דערשטיקט, און דעמאלטס האט דאס אומגלויבליך 

פאסירט -

איידעם  מיין  האט  באוואוסטלאז,  זיין  פון  חודש  גאנצע  א  נאך 
געעפנט זיינע אויגן.

יענע מינוט וועל איך קיינמאל נישט פארגעסן.

איך האב זיך פארבינדן מיט די עלטערן פון מיין איידעם וואס זענען 
א טאג פריער אנגעקומען פון חו"ל... זיי האבן געציטערט פון דעם 

ערגסטן, און זענען איבערראשט צו הערן דעם אפענעם נס.

צו  געגעבן  אכטונג  יעדן טאג  איך  האב  היינט  ביז  טאג  יענעם  פון 
ווערט  איידעם  מיין  פון  צושטאנד  דער  און  מנהג,  דעם  אויספירן 

צוביסלעך בעסער פון טאג צו טאג".

פון  ווערטער  ווארעמע  מיט  אברהם  רבי  ענדיגט  ווערטער  זיינע 
שבח והודי'ה צו הקדוש ברוך אויף זיינע גרויסע ניסים און חסדים, 

און מיט א רוף צו אלע זיינע באקאנטע און פריינד:

"אויב ענק דארפן אויך געהאלפן ווערן מיט א ישועה, זייט מקפיד 
אויף די וואונדערליכע הנהגה, עס איז זיכער אז עס וועט ענק גוט 

זיין! איך האב דאך עס געזעהן אויף מיר אליין!'

די וואונדערליכער ערציילונג וואס האט אויפגעשטורעמט און ערוועקט די אלע צוהערהער, איז 
'בני אמונים' הר"ר יעקב דב מארמארשטיין שיחי'  דערציילט געווארן דורך דער פארזיצער פון 
אינמיטן זיין ווארעמע רעדע וואס ער האט אויפגעטרויטן ביי די יערליכער צוזאמענקום פון די 
דעלעגאטן פון דער פראיעקט 'שחר אקדמך' אין די היכלי הישיבות, וואס איז פארגעקומען אין 

דעם לעצטן חודש תשרי.

דער פראיעקט 'שחר אקדמך' איז אויפגעשטעלט געווארן אין די היכלי הישיבות פאר ארום פיר 
יאר, מיט די שטיצע פון די גדולי ומאורי הדור שליט"א, אלץ א צווייג פון די ברייט פארצווייגטע 
ארבעט פון 'בני אמונים' צו מחזק זיין דאס ענטפערן אמן נאכן זאגן די ברכות השחר, היינט צו 
טאג טוהן זיך באטייליגן אין דעם צעהנדליגע טויזנטער ישיבה בחורים אין די ישיבות קטנות און 

אין די ישיבות גדולות אויף גאר א שטארקן פארנעם.

הייליגע  די  אין  לערנען  וואס  בחורים  די  פאר  ספעציעל  איז  פראיעקט  וואונדערליכער  דער 
ישיבות וואס ווילן זיך מתחזק זיין צו זאגן ברכות השחר מיט א חברותא, אויסער וואס דאס איז א 
הייליגער מנהג וואס אלע גדולי ישראל האבן זיך אזוי געפירט, האט עס נאך א ספעציעלע מעלה 
וואס האט א שייכות צו די בני הישיבות, סיי אז דורך דעם הייבן זיי אן זייער טאג מיטן אויסרופן 
'יסוד' פון דעם גאנצן  די אמונה וואס עס איז נישט פארהאן אין זיין גלייכן, וואס דאס איז ווי א 

רוחניות'דיגן אויפבוי פון דעם גאנצן טאג, און סיי אז דאס ברענגט צו מ'זאל זיך אויך מחזק זיין אין 
די אלע ענינים פון תפילה בכוונה און אויך צו דאווענען אין די צייט.

די פארזאמלונג איז הרב  מיט א אויסטערליכע השגחה פרטית, אינדערפריה פון דעם טאג פון 
מארמארשטיין אויפגעשטאנען פריה בעפאר די עלות השחר און זיינע פוס האבן אים געטראגן 
צום כותל המערבי, דארט האט ער געוואלט אויסגיסן זיין הארץ צום אויבערשטן און דאווענען 

אויף די הצלחה פון די צוזאמענקום און די באטייליגטע.
צום ערשטן מאל אין זיין לעבן איז ער געווען אין אזא פריה צייט ביים כותל המערבי, און נאך 
וואס ער האט געזאגט די ברכות השחר מיט א 'חברותא' אזוי ווי זיין מנהג איז שוין א לאנגע צייט, 

האט ער פלוצלינג באמערקט א אויפפאלנדע צונויפקום וואס האט ערוועקט זיין נייגעריגקייט.
די צונויפקום איז שפעטער געווארן ווי א לאנגע רייע וואס האט זיך געשלענגלט נעבן איינער פון 
די וואס דאוונט אין דעם 'נץ' מנין, ווען זיי האבן איין איינציגע ציל – זאגן פאר אים די ברכות השחר, 

כדי ער זאל ענטפערן נאך זיי 'אמן'.
צאל  גרויסע  די  פון  וואונדער  זיין  ארויסגעוויזן  האט  מארמארשטיין  הרב  ווען  דאווענען,  נאכן 
מתפללים וואס זאגן פאר אים די ברכות, און האט זיך אינטערעסירט אויף זיין ערקלערונג, איז ער 

געענטפערט געווארן מיט גאר א אינטערסאנטער ערציילונג...

כי תקדמנו ברכות טו"ב 

טייערער מתפלל,
דו ווילסט אויך זוכה זיין צו א  ישועה

דו ווילסט אויך זאמלען יעדן טאג הונדערטער זכותים?
געבענטש ווערן מיט געזונט, פרנסה און אריכות ימים?

ווער א טייל פון דעם אויבערשטנ'ס מיליטער, 
זיין פון די מזכי הרבים גבאי אמן אין די שוהלן

קלינגט: 058-325-91-91
מאמינים בני מאמינים - מ'זאגט און מ'ענטפערט אמן! 

" ו מברכות פיך המה יתברכון"אמן. א קליינע ווארט א גרויסע זכות
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א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים


