
די קריאה איז מעורר דעם זמן

'די קריאה איז מעורר דעם זמן'. די מקור פון דעם באוואוסטן מאמר, וואס לערנט אונז איבער 
די  אין  מיר  טרעפן  טעג,  די  פון  פאסירונגען  די  צו  וואך  די  פון  פרשה  די  פון  פארבינדונג  די 
ווערטער פונעם רמח"ל אין זיין ספר 'דרך ה'' )ח"ד פ"ח אות ו(, דארט ערקלערט דער רמח"ל 
אז די תקנה פון די נביאים צו ליינען די פרשיות פון די תורה אויפן סדר א יעדן וואך, און די 
ספעציעלע פרשיות אין די ימים טובים, איז באשטימט געווארן כדי צו ציהען אויף אונז דאס 
די  צווישן  פון  אונז  צו  אנטפלעקט  ווערט  וואס  תורה  די  פון  הייליקייט  דאס  און  ליכטיקייט 
פסוקים פון די תורה און אירע אותיות, א יעדע פרשה לויט אירע פונקטן, און לויט ווי עס פאסיג 
צו די צייט וואס עס ווערט געליינט. וועגן דעם, ערקלערט דער רמח"ל, אויך אין די ימים טובים 
האט מען פאר אונז מתקן געווען צו ליינען אין די תורה די פסוקים וואס געהערן צו דעם יו"ט, 
דאס איז, כדי צו העלפן פאר אונז צו קענען באקומען דאס ליכטיקייט פון די ספעציעלע טעג, 

דורך די כח התורה, וואס דאס איז דאס שטערקסטע כח.

נישט  אז  )שנת תרמ"ב(,  אונזער פרשה  ביי  זצ"ל  'שפת אמת'  דער  ווערטער, שרייבט  די  לויט 
פארצופאל ווערט געליינט פרשת פנחס פונקט אין די 'בין המצרים טעג' אדער נעבן זיי, נאר 

ווייל אין די פרשה ווערן אויסגערעכנט די קרבנות פון די תמיד, 
און די קרבנות פון די מוספים, וואס דאס ליינען קען ערוועקן 
אין אונזער הארץ א גרויסן טרויער אויף די אלע זאכן וואס מיר 
האבן פארלוירן ווען עס איז חרוב געווארן די בית המקדש – און 
אין צווישן זיי די עבודה פון די קרבנות, און אזוי וועט ערוועקט 
צוריק  שוין  זאל  עס  גלוסטעניש  שטארקע  א  אונז  אין  ווערן 
קומען די עבודה צו איר פלאץ, און צו א געבהעט פון טיפן הארץ 
אויף די גאולה שלימה, אזאנס וואס עס איז גאר וויכטיג אין די 

טעג וואס עס זענען מער געאייגנגט צו דעם.

ווי אזוי דארף אויסצוזעהן א א תפילה אויף די גאולה

מיר  אז  אויס  עפעס  עס  זעהט  בליק  אויבערפלעכלעכן  א  אין 
דארפן נישט האבן א ספעציעלן ערוועקונג כדי צו בעטן אויפן 
אויפבויען פון די שטאט ירושלים און די בית המקדש, ווייל אין 
די נוסח פון די תפילות און די ברכות וואס ווערן געזאגט דורך 
אונז א יעדן טאג, דארמאנען מיר עטליכע סארט בקשות אויף 
די גאולה, אויף דאס בויען פונעם בית המקדש און אז עס זאל 
צוריק געשטעלט ווערן די עבודה אויף איר פלאץ ווי אמאל. נאר 
דורך  אפשר  מיר  וועלן  דעם,  אין  פארטיפן  זיך  וועלן  מיר  אויב 

דעם צוקומען אז פונקט דורך דעם ווערט יא די פראבלעם.

שוין אין די פריערדיגע יארן האט זיך געשטעלט אויף דעם ענין 
רבי יהודה הלוי )ספר הכוזרי מאמר ב כד( אין א ענטפער צו די 
נישט  די אידן  ווערן  – פארוואס  כוזר  פון  פון דער מלך  פראגע 
אריבער  איז  וואס  צייט  לאנגע  די  אין  אז  כאטש  אויסגעלייזט, 
תפילות  אזויפיל  געווארן  געבעטן  שוין  זענען  חורבן  פונעם 
"דאס  געענטפערט:  אזוי  הלוי  יהודה  רבי  האט  צאל?  א  אן 
געטליכקייט טרעפט זיך נישט צו א מענטש, נאר לויט וויפיל ער 
גרייט זיך צו צו דעם, אויב ווייניג – איז ווייניג, און אויב אסאך – 
איז אסאך, און אויב מיר וואלטן זיך געמאכט טרעפן צו דעם גאט 
פון אונזערע עלטערן מיטן גאנצן הארץ און מיט א גלוסטעניש, 

עלטערן  אונזערע  ווי  אזוי  אים  מיט  באגעגנט  זיך  מיר  וואלטן 
האבן זיך באגעגנט מיט אים אין מצרים. נאר אונזער זאגן 'השתחוו להר קדשו', און 'השתחוו 
להדום רגליו', און 'המחזיר שכינתו לציון' וכו', איז נישט מער ווי שעפשען פון א פויגל, ווייל מיר 

טראכטן נישט אויף וואס ס'איז געזאגט געווארן...".

ד.מ., אויב אונזער תפילה אויפן אויפבויען פונעם בית המקדש וואלט געווען אמת'דיג פון טיפן 
הארץ, וואלטן מיר זיכער געהאלפן געווארן, פונקט אזוי ווי אונזערע עלטערן אין מצרים זענען 
געהאלפן געווארן, אבער די אורזאך אז כאטש מיר פארמערן אזויפיל צו בעטן זענען מיר נישט 
זוכה צו די ישועה, איז ווייל אונזערע תפילות ווערן נישט געזאגט מיט די ריכטיגע כוונה, ווייל 
מיר טראכטן נישט ווי עס דארף צו זיין אויף די וויכטיגע בקשות וואס גייען ארויס פון אונזער 

מויל.

און אזוי שרייבט דער רמח"ל אין 'מסילת ישרים' )פי"ט(: "עס איז זיכער אז דער חסיד דארף 
זיך שטענדיג מצער זיין מיט א טיפע ווייטאג אויף דעם גלות און אויף דעם חורבן, און ער זאל 
גלוסטן צו די גאולה, ווייל דעמאלטס וועט דערהויבן ווערן די כבוד פון דעם אויבערשטן, און 
ער זאל שטענדיג דאווענען אויף די גאולה פון די אידן, און אז עס זאל זיך צוריק קערן די 
כבוד שמים. און אויב וועט א מענטש זאגן: ווער בין איך און וואס בין איך אז איך זאל 
דאווענען אויף די גלות, צי וועגן מיין דאווענען וועט מען צוזאם נעמען די אידן פון די 
גלות און עס וועט אנקומען די ישועה? איז די ענטפערט צוגעגרייט אויף דעם, אזוי 
ווי מיר האבן געלערנט )סנהדרין לז א( "וועגן דעם איז דער מענטש באשאפן 
געווארן איינער אליין, כדי אז יעדער איינער זאל זאגן אויף זיך 'וועגן מיר 

האט מען באשאפן די וועלט'", און עס איז א נחת רוח פארן אויבערשטן אז זיינע קינדער בעטן 
און דאווענען אויף דעם, און אפילו אויב זייער געבעהט וועט נישט ערפילט ווערן, ווייל עס איז 
נאכנישט אנגעקומען די צייט, אדער אלץ א אנדערע סיבה, דאך, זיי האבן אבער געטוהן וואס 

ליגט אויף זיי, און דער אויבערשטער פריידט זיך מיט דעם".

און אין ספר 'יערות דבש' )ח"א דרוש א( אין די אריינפיר צו די ערקלערונג פון די ברכה פון 'בונה 
ירושלים', שרייבט דער רבי ר' יהונתן אייבשיץ זצ"ל: "מ'דארף אראפלאזן טרערן אן אויפהער 
אויף דאס אויפבוי פון ירושלים און צוריק קערן מלכות בית דוד אויף איר פלאץ, ווייל דאס איז 
די ציל פון די באשעפעניש, ווייל אויב אונז האבן נישט די שטאט ירושלים און מלכות בית דוד 
– צו וואס דארפן מיר לעבן?! און אויב די מלאכים פון אויבן שרייען מיט א געוויין און א קלאג 
אויף דעם חורבן פון ירושלים, טאג און נאכט טוהען זיי נישט שווייגן, וויאזוי וועלן מיר שווייגן 
און מיר וועלן נישט וויינען אויף דעם חילול השם וואס איז געווארן פארשוועכט ביים חורבן פון 

ירושלים און ווען עס איז פארלוירן געווארן די מלכות בית דוד...".

דער אויבישטער ווארט אויף אונזערע תפילות

אויב מיר ווילן פארשטיין ווי ווייט איז חשוב פאר השי"ת אונזערע 
תפילות אויף די גאולה, לוינט זיך אז מיר זאלן אריינטראכטן, אז 
פון ווען עס איז חרוב געווארן די בית המקדש, ווארט השי"ת א 
ס'זאל  אז  איד  איינציגסטן  יעדן  פון  תפילה  די  אויף  טאג  יעדן 

שוין צוריק קומען רוהען די שכינה אין ירושלים.

אזוי זאגן אונז חז"ל אין עטליכע פלעצער, צ.ב.ש. אין מסכת דרך 
)פרק השלום ה"כ(: "רבי יהושע בן לוי האט געזאגט, דער  ארץ 
אויבישטער האט געזאגט פאר די אידן: ענק האבן צוגעברענגט 
מיינע  פארטרייבן  און  וואוינונג  מיין  ווערן  חרוב  ס'זאל  אז 

קינדער, דאוונט אויף דעם, וועל איך ענק מוחל זיין".

א  געברענגט  ווערט  יז(  )מזמור  טוב  שוחר  מדרש  אין  און 
וואונדערליכע זאך אויף די טעם פארוואס מ'האט באשטימט צו 
בעטן אויף דאס אויפבוי פון די בית המקדש ביים דאוווענען און 
ביים בענטשן נאכן עסן: "די אלע טויזנטער וואס זענען געשטארבן 
ביי די מלחמה אין די צייטן פון דוד, זענען געשטארבן נאר ווייל 
זיי האבן נישט געבעטן מ'זאל שוין אויפבויען דעם בית המקדש! 
געהאט  נישט  האבן  וואס  די  דאך  מה  אוודאי,  און  אוודאי  איז 
נישט חרוב געווארן אין  זיי און עס איז  צווישן  א בית המקדש 
זייערע צייטן, האט זיי אזוי פאסירט, און זיי זענען געשטראפט 
געווארן ווייל זיי האבן עס נישט געפאדערט, אונז, וואס עס איז 
חרוב געווארן אין אונזערע צייטן, און אויב מיר קלאגן נישט און 
אפ  ווארט  עס  אז  זיכער  דאך  איז  דעם,  אויף  נישט  בעטן  מיר 
די פריערדיגע ערליכע  וועגן דעם האבן  אויף דעם א שטראף. 
צדיקים באשטימט אז מ'זאל דאווענען יעדן טאג דריי תפילות, 
און מ'האט באשטימט צו זאגן אין איר די געבעהט 'השב שכינתך 
לציון וסדר העבודה לירושלים', און מ'האט באשטימט צו זאגן 
די ברכה 'בונה ירושלים' אלץ א עקסטערע ברכה ביים דאווענען 

און ביים בענטשן...".

הרה"ק רבי מרדכי חיים פון סלאנים זצ"ל איז געווען געוואוינט 
זיינע  פון  רינען  טרערן  ווען  חסידים,  זיינע  פאר  דערציילן  צו 
פון  צדיק  הייליגן  צום  געקומען  סוחר  א  איז  איינמאל  אויגן: 
אפטא זיע"א, און ער האט זיך אפגערעדט פאר אים איבער זיין ביטערן גורל, אמאל פלעגט ער 
פארדינען פון האנדלען מיט אקסן, ביז במשך פון די צייט האט זיך איבערגעדרייט זיין מזל, און 
ער האט אנגעהויבן אלעס צו פארלירן, ביז ער איז צוגעקומען צו זייער א ביטערן צושטאנד. 
דער הייליגער אפטער רבי האט אים אויסגעהערט ווי געווענליך מיט געדולד, און ווען ער האט 
געענדיגט זיך אויסצורעדן, האט ער אים אנגעוואונשטן פון טיפן הארץ, און האט פאר אים אויך 

צוגעלייגט א גוטע עצה אין זיינע געשעפטן.

דער סוחר האט זיך אויסגעדרייט ארויס צו גיין פונעם צימער מיט א רוהיגן געזיכט, אבער דער 
צדיק האט אים צוריק גערופן ווען ער זאגט צו אים מיט א ווייטאג: דו האסט יעצט גערעדט 
איבער געשעפטן און איבער אקסן, אבער דו טארסט נישט פארגעסן א ביטערן אומגליק וואס 
חרוב  איז  עס  ווען  פון  טאג  יעדן  ווי  אזוי  ווייל  פאלק,  אידישע  דאס  צו  פאסירט  היינט  האט 

געווארן די בית המקדש, האט מען היינט נישט מקריב געווען דעם קרבן התמיד.

עס גייט דיר אן – מיין טייערער פריינד – פון דעם וואס דו האסט פארלוירן דיינע פארדינסטן 
פון דאס האנדלען מיט די אקסן, אבער עס בארירט דיך אויך פון דעם וואס מיר האבן 

נישט היינט קיין בית המקדש, און נישט קיין כהנים וואס טוהען זייער עבודה און נישט 
קיין קרבנות צו מקריב זיין? קען מען דעם פארשטיין אז קליינע און נישטיגע זאכן 

ברענגען אונז אזויפיל צער און ווייטאג, און אויף דעם בית המקדש וואס פעלט 
אונז טראכט קיינער נישט אריין...? )'מראש צורים' שלח(
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דאס טייערקייט פון אינזין האבן ביי די ברכות וואס מ'בהעט אויף די גאולה
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

ווער איז זוכה צו א ברית שלום?

ֱאמֹר  "ָלֵכן  יב(:  )כה  שטייט  בפרשה  אונזער  אין 
'לכן'  ווארט  דאס  לֹום".  שָׁ ִריִתי  בְּ ֶאת  לוֹ  נֵֹתן  ִהְנִני 
אהרן  רבי  האט  דעם  פון  הונדערט.  באטרעפט 
ארויס  פוסקים,  ערשטע  די  פון  לוניל,  פון  הכהן 
געלערנט אין זיין ספר 'ארחות חיים' )מאה ברכות, 
די הונדערט  זאגן  צו  די הקפדה אויף  ו(, אז  אות 
ברכות א יעדן טאג איז צו מזכה זיין דעם מענטש 
אויבישטער  דער  ווי  הבא.  העולם  חיי  האבן  צו 
וואלט צו געזאגט אז אויב לכן )100( וועסטו זאגן, 
איז דעמאלטס הנני נותן לך את בריתי שלום, און 

דו וועסט זוכה זיין צו חיי העולם הבא.

באגדאד,  חכמי  די  פון  מאדזשאלד,  יצחק  רבי 
לייגט צו און אנטפלעקט אין זיין ספר 'צלח רכב' 
אין אונזער פרשה, אז אינצווישן די ווערטער 'לכן 
אז  רמז  א  'אמן',  ווארט  די  באהאלטן  איז  אמור' 
צו  זוכה  איז  אמן  אמור[  ]לכן  זאגט  וואס  דער 
ווי  אזוי  הבא.  העולם  חיי  ד.מ.   – שלום'  'בריתי 
וואס  "דער  געזאגט:  האבן  ב(  קיט  )שבת  חז"ל 
ענטפערט אמן מיט זיין גאנצן כח, עפנט מען פאר 
אנדערע  די  פון  און  עדן",  גן  פון  טויערן  די  אים 
אז  ב(  רפו  וילך  )זוה"ק  געזאגט  זיי  האבן  זייט 
ווער ס'איז מזלזל ביים ענטפערן אמן גייט אראפ 

אינעם נידעריגסטן וואוינונג אין די גיהנם.

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

די תפילה וואס האט צוגעברענגט אז די שכינה זאל זיך אנטפלעקן

פארוואס האט זיך אפגעהאלטן דאס דרוקן 
פון די ספרים פונעם ב"ח

המקדש  בית  פונעם  אויפבוי  אויפן  דאווענען  צו  פון  טייערקייט  דעם  אויף 
איז  ער  ווייל  אז  ב"ח,  אויפן  ווערט דערציילט  וואס  פון דעם  קענען מיר לערנען 
דעם  אויף  טאג  פונעם  שעה'ן  פארטאג'ס  די  אין  קלאגן  צו  געוואוינט  געווען  נישט 
חורבן בית המקדש, וועגן דעם איז אויף אים נגזר געווארן פון אויבן, און דורך מאדנע 
זיי  און  זיינע חשוב'ע ספרים,  דרוקן  געקענט  נישט  ער  סיבות האט  געווענליכע  נישט  און 
פארשפרייטן אין די וועלט. די זאך האט אים צוגעברענגט צו א גרויסע פלאג און ווייטאג, ביז 
אין איינע פון די נעכט, נאך א גרויסע פלאג און מוטשעניש, איז אים געלונגען צו טרעפן א 
ריכטיגן ענטפער להלכה אויף די ווערטער פונעם טור, וואס לאנגע צייט איז עס געווען זייער 

שווער אין זיינע אויגן. 

דעמאלטס האט דער ב"ח זיך דערמאנט אין דעם אז עס גלונגט אים נישט ארויס צו געבן זיינע 
ספרים און מזכה זיין די וועלט מיט זיינע ליכטיגע חידושים, און ער האט אנגעהויבן צו וויינען 
פון זיין טיפן ריינעם הארץ. אינמיטן זיין געוויין האט דער ב"ח געטראכט צו זיך, אין די צייט 
וואס איך וויין אויף מיין אייגענעם ווייטאג, איז דען נישט פאסיג אז איך זאל אויך וויינען אויף 
די גלות השכינה און אויף דעם חורבן פון דעם אויבערשטנ'ס הויז?! דורך די געדאנק האט ער 
טאקע פארמערט צו וויינען אויף דעם, און דעמאלטס איז אראפ פון אים די גזירה, ווען דער 
גאון דער בעל 'מגלה עמוקות' האט אנגעהויבן זיך צו באשעפטיגן מיטן דרוקן זיינע ספרים און 

עס פארשפרייטן אין די וועלט. )'בנין דוד', איכה ג לט(

די מעלה פון דער וואס דאוונט אויפן חורבן

ווער עס  אז  זעהן  מיר  ענין, קענען  אין דעם  פון חז"ל  ווערטער  די  אין  זיך  אז מיר פארטיפן 
דאוונט אויף די גאולה אזוי ווי עס דארף צו זיין, איז אויך זוכה צו ספעציעלע סגולות. אזוי האבן 
געזאגט חז"ל אין תנא דבי אליהו )רבה פ"ד(: "א יעדער חכם פון די אידן וואס ער האט אין זיך 
אמת'דיגע דברי תורה, און ער קרעכצט אלע זיינע טעג אויף דעם כבוד פון דעם אויבערשטן, 
און אויף די כבוד פון די אידן, און ער גלוסט און ער וויל און ער ווארט צו זעהן די כבוד פון 
ירושלים און פון דעם בית המקדש, און אויף די ישועה וואס וועט קומען באלד אין אונזערע 

צייטן, באלד רוהט אויף אים רוח הקודש.

און אין זוהר הקדוש )בשלח נה ע"ב( ווערט געברענגט: רבי יהודה איז געזיצן פאר רבי שמעון 
און ער האט געליינט די פסוק: ס'שטייט )ישעיה נב(: "קול צופייך נשאו קול יחדיו ירננו". 'קול 
ווען וועט  צופייך' – ווער זענען די צופייך? דאס זענען די וואס ווארטן און קוקן שוין ארויס 

ד.מ.  וואס  קול'  'נשאו  שטוב;  זיין  אויפצובויען  האבן  רחמנות  השי"ת 
'ישאו  שטיין  געדארפט  וואלט  עס   – שטימע  זייער  געהויבן  האבן  זיין  אז 

קול' וואס ד.מ. אז 'זיי וועלן' הייבן זייער שטימע, נאר עס קומט אונז לערנען 
פון  חורבן  דעם  אויף  שטימע  זיין  הייבט  ער  און  וויינט  וואס  מענטש  יעדער  אז 

'יחדיו   - דערנאך  עס שטייט  וואס  דאס  צו  זיין  זוכה  אויך  וועט  וואוינונג,  השי"ת'ס 
ירננו', ווען השי"ת וועט זיך צוריק קערן קיין ירושלים דורך רחמים.

און בדרך רמז האט דער 'תפארת שלמה' פון ראדאמסק )פר' ראה( ערקלערט די מאמר חז"ל 
)ברכות ל א( המתפלל צריך שיכוון ליבו כנגד ירושלים, ד.מ. אז זיין עיקר ציל ביים דאווענען 
אז  זיין  זוכה  ער  וועט  אזוי  און  גלות השכינה,  די  און  ירושלים  פון  חורבן  אויף דעם  זיין  זאל 
זיינע תפילות וועלן אנגענומען ווערן לרצון, און זיי וועלן ארויף גיין צום הימל דורך דעם בית 

המקדש וואס דאס איז די שער השמים.

אמן אין די פרשה

לֹום". דאס ווארט 'לכן'  ִריִתי שָׁ אין אונזער בפרשה שטייט )כה יב(: "ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לוֹ ֶאת בְּ
באטרעפט הונדערט. פון דעם האט רבי אהרן הכהן פון לוניל, פון די ערשטע פוסקים, ארויס 
די  זאגן  צו  אויף  הקפדה  די  אז  ו(,  אות  ברכות,  )מאה  חיים'  'ארחות  ספר  זיין  אין  געלערנט 
הונדערט ברכות א יעדן טאג איז צו מזכה זיין דעם מענטש צו האבן חיי העולם הבא. ווי דער 
אויבישטער וואלט צו געזאגט אז אויב לכן )001( וועסטו זאגן, איז דעמאלטס הנני נותן לך את 

בריתי שלום, און דו וועסט זוכה זיין צו חיי העולם הבא.

רבי יצחק  מאדזשאלד, פון די חכמי באגדאד, לייגט צו און אנטפלעקט אין זיין ספר 'צלח רכב' 
אין אונזער פרשה, אז אינצוישן די ווערטער 'לכן אמור' איז באהאלטן די ווארט 'אמן', א רמז 
אז דער וואס זאגט ]לכן אמור[ אמן, איז זוכה צו 'בריתי שלום' – ד.מ. חיי העולם הבא. אזוי 
ווי חז"ל )שבת קיט ב( האבן געזאגט: "דער וואס ענטפערט אמן מיט זיין גאנצן כח, עפנט מען 
פאר אים די טויערן פון גן עדן", און פון די אנדערע זייט האבן זיי געזאגט )זוה"ק וילך רפו ב( 
אז ווער ס'איז מזלזל ביים ענטפערן אמן גייט אראפ אינעם נידעריגסטן וואוינונג אין די גיהנם.

צו די ווערטער קען מען צולייגן דאס וואס עס ווערט געברענגט אין ספר 'מאה ברכות' )עמ' 
רבי משה הלברשטאם זצ"ל, אז די ווערטער 'בריתי שלום' ]מיט  קמז( אין נאמען פון הגה"צ 
די כולל[ זענען בגימטריא 1000, א רמז צו די ווערטער פון חז"ל )חולין פז א( אז די שכר פון א 
ברכה איז צעהן זהובים, און ממילא די שכר פון הונדערט ברכות איז 1000 זהובים. אבער לויט 
וואס דער ש"ך זאגט )חו"מ שפב ד( אז נאר א ברכה וואס מ'האט אויף איר געענטפערט אמן 
'לכן אמור' איז  ווערטער  וואס אין די  איז צעהן זהובים, און דאס קענען מיר מרמז פון דעם 

באהאלטן די ווארט אמן, אזוי ווי עס ווערט דערמאנט אין נאמען פון 'צלח רכב'.
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אין די אנהויב פון די ש' יארן. די דערהויבענע שטאט צפת, א 
האבן  זיי  פון  אסאך  וואס  וסופרים,  חכמים  מיט  פול  שטאט 
מויל  הייליגן  פונעם  חכמה  באקומען  צו  געווען  זוכה  נאך 
פונעם אר"י הק', און זיי ווערן אנגערופן מיט א ליבשאפט די 
'גורי האר"י'. אין די גאר פארטאג'ס שעה'ן, דריי צי פיר שעה'ן 
הייליגע  א  געבלאזן  שוין  האט  אויפשיינען,  זאל  זין  די  פאר 
ווינט צווישן די שמאלע געסעלעך, פון מאל צו מאל האט מען 
געקענט באמערקן עטליכע געשטאלטן אנגעטוהן ווייס וואס 
זענען געגאנגען שנעל אויף דעם אלטן אויסגעפלאסטערטע 

ערד, ווען זייער ליפן שעפשען שטילערהייט.
יחידי  די  אנגעהויבן,  שוין  זיך  האט  צפת  אין  היום  סדר  די 
זיך  און  געלערנט  שוהלן,  די  אין  געווען  שוין  זענען  סגולה 

מתבודד געווען מיט עבודת ה'.
איינער פון די אויסגערופענע פון די חכמי צפת אין יענע אלטע 
תלמידים  די  פון  זצ"ל,  הלוי  אברהם  רבי  געווען  איז  צייטן, 
פונעם אר"י, וואס איז באקאנט דורך זיין חיבור 'תיקוני שבת'. 
א יעדן נאכט ביי חצות פלעגט ער אויפשטיין פון זיין שלאף, 
און זיך ארום דרייען אין די גאסן, און געשריגן מיט א ביטערע 
שטימע: שטייט אויף לכבוד דעם באשעפער! ווייל די שכינה 
איז אין גלות, אונזער בית המקדש איז פאברענט געווארן און 
ספעציעלע  א  צרות.  ביטערע  אין  איז  פאלק  אידישע  דאס 
באציהונג האט רבי אברהם געהאט צו די תלמידי חכמים, זיי 
האט ער גערופן מיט זייער נאמען פון איבער די פענסטער פון 
זייערע וואוינונגען, און ער האט זיך נישט אוועק געריקט פון 

דארטן ביז זיי זענען אויפגעשטאנען.
אזוי, אין א קורצע צייט האט זיך די גאנצע שטאט אנגעפילט 
זוהר  משניות,  גמרא,  פון  קולות,  פון  אויסמישעניש  א  מיט 
תהלים,  געזאגט  האבן  מענטשן  איינפאכע  די  מדרשים.  און 

נביאים, צי פזמונים, צי בקשות און זמירות.
א עקסטערע שעצונג האט רבי אברהם הלוי זוכה געווען צו 
האט  וואס  ז"ל  אר"י  דער  ישראל  קדוש  דעם  פון  באקומען 
די  פון  גלגול  א  איז  ער  אז  געזאגט  עדות  אויך  אים  אויף 
נשמה פון ירמיהו הנביא. איינמאל האט פאסירט, אז ער איז 
געזאגט:  אים  האט  וואס  הקדוש  אר"י  צום  געווארן  גערופן 
מיין קינד, איך ווייס אז דיינע טעג האבן זיך געענדיגט, און דו 
וועסט שוין נישט קענען לעבן ווייטער אויף די וועלט. אבער 
דו האסט איין וועג וואס דורך דעם וועסטו קענען לעבן נאך 
צוויי און צוואנציג יאר, און דאס איז די עצה: זאלסט ארויף 
פארן  שטיין  זאלסטו  דארט  הקודש,  עיר  ירושלים  קיין  גיין 
כותל המערבי און דו זאלסט אויסגיסן דיין הארץ און דיינע 
ווערן,  אנגענומען  וועלן  תפילות  דיינע  אויב  און  טרערן. 
וועסטו זוכה זיין צו זעהן די געשטאלט פון די שכינה, 
דורך דעם וועסטו וויסן אויף זיכער אז עס איז דיר 
צוגעקומען נאך צוויי און צוואנציג יאר צו דיין 

לעבן.
האט  הלוי  אברהם  רבי  ווען  באלד 

געהערט די ווערטער, האט ער פארקויפט זיין פארמעגן, ער 
זאל האבן אויף שפעזן, און ער האט זיך געאיילט צו גיין קיין 
ירושלים. ווען ער איז אנגעקומען קיין ירושלים, האט ער זיך 
ער  ווען  נעכט,  דריי  און  טעג  דריי  אויף  פארשפארט  ערשט 
דאוונט און ער איז אנגעטוהן מיט א זאק אויף זיין קערפער 
און איז געווען בתענית, און די ענדע פון די דריי טעג, איז ער 
פון  געדאוונט  ער  כותל המערבי, דארט האט  צום  געגאנגען 

זיין טיפן הארץ און האט געוויינט 
א גרויסע געוויין.

אויפגעהויבן  ער  האט  אינצווישן 
געזעהן  האט  ער  און  אויגן,  זיינע 
געשטאלט  א  כותל  דעם  העכער 
פון א פרוי וואס זי איז אנגעטוהן 
און  אבילות,  פון  קליידער  מיט 
ווען  נישט.  ער  זעהט  פנים  איר 
די  געזעהן  האט  אברהם  רבי 
ער  איז  זעעהניש,  פארכטיגע 
ער  און  פנים,  זיין  אויף  געפאלן 
און  שרייען  צו  אנגעהויבן  האט 
מאמע  מאמע,  מאמע,  וויינען: 
ירושלים! וויי איז פאר מיר אז איך 
האב דיר אזוי געזעהן, וויי איז פאר 
דיר געזעהן אין  מיר אז איך האב 

דיין טרויער!
צו  פארמערט  האט  אברהם  רבי 
לאנגע  פון  צי  איין  אין  וויינען 
אויף  זיך  קלאפט  ער  ווען  שעה'ן, 
זיין פנים און ער רייסט די האר פון 
זיין קאפ און פון זיין בארד, ביז ער 
ער  און  געווארן  פארשלאפט  איז 
האט איינגעדרימלט. ווען ער האט 
געזעהן  ער  האט  איינגעדרימלט 
געשטאלט,  זעלבע  די  חלום  אין 
און זי קומט צו אים און לייגט איר 
ווישט  און  פנים,  זיין  אויף  האנט 
אויגן,  זיינע  פון  טרערן  די  אפ 
זיך  טרייסט  אים:  צו  זאגט  זי  און 
א  דא  איז  עס  אברהם,  זוהן  מיין 
ענדע,  ביים  דעם  אוף  האפענונג 
און די אידן וועלן זיך צוריק קערן 
זיי  וועל  איך  ווען  ירושלים,  קיין 
זיך  וועל  איך  און  ברענגען  צוריק 

אויף זיי דערבארעמען.
רבי אברהם האט זיך אויפגעוועקט 
צוריק  איז  ער  און  זיין שלאף,  פון 
צו די שטאט צפת פרייליכערהייט. 

און ווען ער האט געזעהן זיין רבי'ן דעם אר"י ז"ל, האט אים 
געזאגט דער אר"י: מיין קינד, איך זעה אויף דיר אז דו האסט 
זוכה געווען צו זעהן די שכינה, אויב אזוי זאלסטו זיין זיכער 
וועסט לעבן נאך צוויי און צוואנציג יאר. און אזוי איז  אז דו 
געווען, אז ער האט נאכדעם געלעבט צוויי און צוואנציג יאר.

)פון אינמיטן א בריוו פון רבי שלמה מיינשטריל פון צפת )שס"ה( וואס 
איז געדרוקט אין 'אגרות ארץ ישראל' עמ' 205( 

לאמיר אונז אלע מקפיד זיין אויף ענטפערן 

אמן נאך יעדע ברכה, און ספעציעל אויף די 

ברכות השחר, און אין דעם זכות וועלן מיר 

זוכה זיין צו די ברכה פון "הנני נותן לו את    

         בריתי שלום", און חיי העולם הבא. 

חז"ל זאגן )שבת קיט ב(:
 "ווער עס ענטפערט אמן מיט זיין גאנצן כח, 
עפנט מען פאר אים די טויערן פון גן עדן", 

און א רמז צו דעם קען מען טרעפן פון די פסוק 
וואס ס'שטייט ביי אונזער פרשה )כה יב(: 

"לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום", אונז 
צו לערנען אז דורך ענטפערן אמן איז מען זוכה צו 

די ריכטיגע פרידן און צו חיי העולם הבא.
)'צלח רכב' פרשת פנחס(

 


