
די  אין  געווען  שוין  איז  ער  ווען  אז  דערציילט,  ווערט  זצ“ל  הורוויץ  הלוי  פנחס  רבי  גאון  אויפן 
מיטעלע יארן, נאך וואס ער האט שוין משמש געווען ברבנות אין לויף פון אסאך יארן אין חשוב‘ע 
קהילות אין פולין ווען ער ליידט דארטן צרות און רדיפות, איז ער אריבער קיין דייטשלאנד וואו 
מכבד  יא  מען  האט  דארט  און  דמיין,  פראנקפורט  פון  רב  דער  אלץ  אויפגענומען  אים  מ‘האט 

געווען און געשעצט ווי עס פאסט פאר זיין גרויסקייט.
ווען מ‘האט אים געפרעגט: וויאזוי קען זיין אז נאר ווייט אוועק פון זיין געבורט‘ס פלאץ איז מען 
אים מכבד מער וואו אין די געגנט וואו ער איז אויפגעוואקסן? האט ער געענטפערט א טרעפליכן 
ענטפער: אויך אין תורה טרעפן מיר ענליך צו דעם: ווייל ווען ’פנחס‘ אין אויפן פלאץ – איז עס 
די צייט פון ’בין המצרים‘ וואס מ‘קלאגט, און ווען ער איז נישט אויפן פלאץ – איז עס א צייט פון 

ימים טובים... (’רשפי תורה‘ עמ‘ 332).
און טאקע אזוי, א אינטערסאנטן צוזאמשטעל טרעפן מיר אין פרשת פנחס, וואס פון איין זייט 
געווענליך ליינט מען עס אין די ’בין המצרים‘ טעג, און פון די אנדערע זייט איז דאס די פרשה 

וואס אין איר ליינען מיר אלע קרבנות וואס מ‘האט מקריב געווען אין די ימים טובים. 
האט דער ’שפת אמת‘ (תרמ“ב) געזאגט אז נישט אומזינסט ליינען מיר די פרשה פונקט אין די ’בין 
המצרים‘ טעג, נאר כדי צו ערוועקן אונזערע הערצער צושפירן און פילן דעם גרויסן לאך וואס 
מיר  און  קרבנות,  די  זיין  מקריב  קענען  נישט  דורכ‘ן  און  המקדש  בית  חורבן  ביים  געווארן  איז 
מקריב  ווידער  דארטן  קענען  און  בימינו  במהרה  ווערן  אויפגעבועט  שוין  זאל  עס  גלוסטן  זאלן 

זיין די קרבנות.
אויף דעם האט זיין אייניקל דער ’פני מנחם‘ זצ“ל (תשנ“ג) צוגעלייגט 

אז מיט דעם קענען מיר זיך אויך טרייסטן אינעם ביטערן גלות, און 
אריינבלאזן א גייסט פון האפענונג אין די צוברעכענע הערצער אז 
זייער שנעל וועט השי“ת קומען רועהן אין בית המקדש, און מיר 
וועלן עולה רגל זיין יעדן יו“ט און מקריב זיין דארט אלע קרבנות 

אזוי ווי מיר זענען באפוילן געווארן.
ציפית לישועה

”עס איז ראוי פאר יעדן ירא שמים עס זאל אים וויי טוהן און זאל 
אין  מחבר  דער  שרייבט  אזוי  המקדש“,  בית  חורבן  אויפן  זארגן 
’שולחן ערוך‘ (או“ח א ג). און טאקע אזוי, וועגן די גרויסע חשיבות 
האבן חכמים מתקן געווען עטליכע תפילות וואס אין זיי ברענגען 
אויפבוי  דעם  צו  און  גאולה  די  צו  בענקעניש  אונזער  ארויס  מיר 
פונעם בית המקדש. אזוי ווי חז“ל טייטשן אין ירושלמי (ברכות ד ה) 
דעם לשון הפסוק (שה“ש ד ד): ”ָּבנּוי ְלַתְלִּפּיֹות“ – א בארג וואס אלע 
און  שמע  קריאת  ביי  ברכה,  די  ביי  אים,  אויף  דאווענען  מיילער 
ביים דאווענען; ביי די ברכה – פון ’ובנה ירושלים‘, ביים דאווענען 
’הפורש סוכת שלום עלינו  ’בונה ירושלים‘, ביי קריאת שמע -   -

ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים‘.
אויך אין ’בראשית רבה‘ (יג ב) ברענגען חז“ל אז אלע תפילות זענען 

בית  די  ווערן  אויפגעבויעט  שוין  וועט  ווען  עולם,  של  ריבונו   – המקדש  בית  דעם  אויף  נאר 
המקדש, ווען וועט שוין אויפגעבויעט ווערן די בית המקדש?!

טאמער וועט איינער פרעגן: אין לויף פון אזויפיל יארן דאווענען מיר אזויפיל און מיר בעטן פון 
טיפן הארץ אויף די בית המקדש און ירושלים, פארוואס האבן מיר נאכנישט זוכה געווען דערצו?

אזויפיל  טאג  יעדן  טאקע  בעטן  מיר  געזאגט:  זצ“ל  זאנענפעלד  חיים  יוסף  רבי  גאון  דער  האט 
תפילות, וואס אין זיי ברענגען מיר ארויס א גלוסטעניש און א בענקשאפט צום אויפבוי פונעם 
בית המקדש. אבער מיר דארפן וויסן אז עס איז נישט גענוג מיט דעם, נאר כדי די תפילות זאלן 
בית  די  געווארן  חרוב  ס‘איז  ווען  פון  אונז  פעלט  עס  וואס  שפירן  באמת  מיר  דארפן  אויפטוהן 

המקדש.
און די סיבה צו דעם: חז“ל זאגן דאך (שמ“ר נא ג) אז די בית המקדש איז ווי א משכון וואס מ‘האט 
עס אוועק גענומען פון אונז וועגן אונזערע עבירות. און נאר אויב דער ארימאן האט נישט קיין 
א  האט  ער  אויב  אבער  משכון,  דעם  געבן  צוריק  עושר  דער  דארף   – אנצוטוהן  קלייד  אנדערע 
טאג  בעטן  אים  פון  עס  וועט  ארימאן  דער  אז  כאטש  געבן,  נישט  עס  ער  דארף  קלייד  אנדערע 

טעליך אן א אויפהער.
אויך אונז, כל זמן מיר לעבן אין גלות מיט א ברייטקייט און עשירות און מיר פילן נישט וואס 
עס פעלט אונז פון ווען די בית המקדש איז חרוב געווארן, איז כאטש וואס מיר וועלן בעטן 

נאך און נאך פון השי“ת אז ער זאל צוריק געבן דעם משכון - דעם בית המקדש, וועלן אונזערע 
האבן  מיר  וואס  פעלער  גרויסן  דעם  שפירן  באמת  וועלן  מיר  ביז  אויפטוהן,  נישט  תפילות 

פארלוירן (הגש“פ ’משולחנם של גדולי ירושלים‘ עמ‘ 189).
דער ציל פון די צרות – איז צו נתעורר ווערן צו בעטן

די ווערטער זענען זייער ריכטיג ספעציעל אין א צייט פון א צרה, וואס דעמאלטס דארפן מיר 
וויסן אז דער ציל פון די אלע שוועריקייטן איז כדי אונז צו ערוועקן מיר זאלן בעטן אויפן אויפבוי 

פונעם בית המקדש.
דער דובנער מגיד האט עס צוגעגלעכנט צו איינער וואס זעהט אז זיין באדינער איז אנטלאפן פון 
אים אין וואלד ווען ער האט מיטגענומען מיט זיך זיין פארמעגן, וואס אויב דער האר וועט אים 
אליין נאכלויפן און אים וועלן כאפן דארט אין וואלד, וועט ער דאך נישט קענען, ווייל אויב ער 

וועט לויפן אויף איין ריכטונג וועט דער באדינער אנטלויפן צו א אנדערע ריכטונג.
אויב דער האר איז א חכם רופט ער אלע זיינע פריינד, און ברענגט אויך עטליכע פאליציאנטן 
וואס וועלן פארמאכן די וועגן פון אלע זייטן, אז דער באדינער וועט נישט האבן קיין מעגליכקייט 
נאר צוריק קומען צו זיין האר, אים צוריק געבן זיין פארמעגן, און זיך בעטן מיט הייסע טרערן ער 

זאל אים מוחל זיין און צוריק לייגן אויף זיין פריערדיגע שטעלע.
קיין  קומען  צוריק  זאל  ער  אים,  צו  דאווענען  זאלן  מיר  אז  וויל  השי“ת  אויך  להבדיל,  אזוי, 
ירושלים, נאר וויבאלד מיר ’אנטלויפן‘ פון אים, ברענגט ער אויף אונז צרות וואס זיי פארמאכן 
צוריק  זיך  נאר  וועג  אנדערע  קיין  נישט  שוין  האבן  מיר  אז  זעהן  מיר  ווען  ביז  ריכטונגען,  אלע 
קערן צו אים און זיך בעטן ביי אים מיט הייסע טרערן ער זאל צוריק 
אויפבויען ירושלים און צוריק שטעלן די עבודה אויף איר אלטן 

פלאץ.
אויף דעם, לייגט צו דער דובנער מגיד, האט די תורה מרמז געווען 
מיטן זאגן (דברים ד ל): ”ַּבַּצר ְל ּוְמָצאּו ּכֹל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ...ְוַׁשְבָּת 
ַעד ה‘ ֱאקֶי“; וואס איז טייטש, אז דו וועסט דאווענען אז השי“ת 
זאל צוריק קומען צו די פלאץ וואו ער פלעגט אמאל רועהן, וואס 
המגיד  (’כתבי  ירושלים  שטאט  די  אין  המקדש  בית  די  איז  דאס 

מדובנא‘ ואתחנן).

יעדע תפילה דערנענטערט די גאולה
אין ’מכילתא דרשב“י‘ (משפטים כב) שטייט: פ.וו. ווייסן מיר אז א 
מענטש זאל נישט זאגן אויף זיך אז ער איז נישט חשוב צו בעטן 
שטייט  דעם  וועגן  ישראל?  ארץ  אויף  און  המקדש  בית  אויפן 

(שמות כב כב) ”שמוע אשמע צעקתו“!

ענליך צו דעם שרייבט אויך דער רמח“ל (מסילת ישרים פי“ט): אויב 
וועט א מענטש זאגן: ווער בין איך און וואס בין איך אז איך זאל 
דאווענען אויף די גלות און אויף די חורבן פון ירושלים, וועט מען 
עס  און  גלות  די  פון  ווערן  אויסגעלייזט  תפילות  מיינע  דורך  דען 

וועט קומען די ישועה?
די ענטפער אויף דעם: מיר האבן געלערנט (סנהדרין לז א) אז דער מענטש איז באשאפן געווארן 
איינער אליין, כדי אז יעדער זאל זאגן וועגן מיר האט מען באשאפן די וועלט, און השי“ת האט א 
נחת רוח אז זיינע קינדער בעטן און דאווענען אויף דעם. און אויך אויב מ‘זעהט אז מ‘איז נאכנישט 
געהאלפן געווארן, איז עס ווייל עס איז נאכנישט געקומען די צייט פון די גאולה, אדער אלץ א 

אנדערע טעם, אבער זיי האבן געטוהן וואס עס ליגט אויף זיי, און השי“ת פריידט זיך מיט דעם.
ענטפערן אמן אויף די ברכות

י“א)  (ליום  שרייבט  משה‘  ’דרך  דער  וואס  ברענגען  מיר  וועלן  ארטיקל  אונזער  פון  ענדע  די  אין 
איבער די חלק פון ענטפערן אמן צו דערנענטערן די גאולה: א חסיד האט אמאל געפאסט מ‘זאל 
אים אויסזאגן די סיבה פון די אריכות הגלות, האט מען אים אנטפלעקט אין חלום: ’וויאזוי זאל 
קומען די גאולה און די מענטשן געבן נישט אכטונג צו ענטפערן אמן אויף די ברכות פון גאולה‘ 
[-‘המחזיר שכינתו לציון‘ – ווייל מ‘הייבט באלד אן צו זאגן ’מודים דרבנן‘, און ’ופרוש עלינו‘ – ווייל 

מ‘הייבט אן באלד צו זאגן ’ושמרו‘].
צו  אכטונג  נישט  מען  גיט  המתים‘  ’מחיה  פון  ברכה  די  נאך  אויך  הרבים  בעוונותינו  יעצט  אן 
ענטפערן אמן נאר מ‘הייבט באלד אן צו זאגן קדושה, און דאס זענען דריי וויכטיגע אמן‘ס וואס 

אין זיי איז אנגעהאנגען די גאולה, וועגן זאל יעדער זיין אין דעם זייער געווארנט.

פרשת פנחס

בס"ד

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

ציילט

פון ם
דערמאנען דעם בית המקדש ווען מיר דאווענען

פנחס האט אלעס געטוהן מיט די כח הקדושה
ֲחָמִתי  ֶאת  ֵהִׁשיב  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ”ִּפיְנָחס 

ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (כה יא)

אלעזר  בן  ’פנחס  ווערטער  די  פון  תיבות  ראשי  די 
באטרעפט  עס  וויפיל  באטרעפן 91  הכהן‘  אהרן  בן 
פון  אויך  און  אדנ-י  און  הוי“ה  פון  הק‘  שמות  די 
’אמן‘. און מ‘קען זאגן בדרך רמז, אז די תורה האט 
געשריבן די יחוס פון פנחס ביז אהרן אז די גימטריה 
זאל זיין 91, כדי עדות זאגן אויף אים אז אלעס האט 
ער געטוהן מיט די כח הקדושה [וראה דברי רש“י 

בפסוק שם].
ראה ’תורת משה‘ [לחת“ס] פר‘ פנחס

א וואונדערליכער רמז אויף די הבטחה 
טרעפן מיר אין די פסוק אין אונזער פרשה: 

”לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום“ 
(כה יב):

אין די ווערטער ’לכן אמור‘ זענען באהאלטן די ווערטער 
’אמן אמור‘ – אונז צו לערנען אז אין די שכר פון ענטפערן 

אמן איז דער מענטש זוכה צו א אייביגן שלום 
וואס עס איז פארהאן נאר אין עולם הבא.
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מובטח לו שהוא בן העולם הבא!

לאמיר מער מקפיד

 זיין צו ענטפערן אמן מיט 

אך יעדע ברכה, און דורך 
כוונה נ

זוכה זיין צו די ברכה פון 
דעם 

”הנני נותן לו את בריתי שלום“ 

אס וועלן האבן  
און זיין פון די וו

א טייל אין גן עדן. 

אמן ואמן.
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אלע זיינע יארן האט זיך געפירט דער רש“ש הק‘, דער צדיק רבי שלום מזרחי שרעבי 
זצ“ל, דער ראש ישיבה פון ישיבת המקובלים בית א-ל, אפרעכטן תיקון חצות יעדן נאכט 

נעבן דעם כותל המערבי, דאס איינציגע צייכן וואס איז געבליבן פונעם בית המקדש.
ע“ה: ”בבית  המלך  דוד  פון  ווערטער  די  געווען  מקיים  הנהגה  די  ביי  האט  רש“ש  דער 
אלוקים נהלך ברגש“, און ווי מ‘זאגט אז עס איז ראשי תיבות: ’ברג“ש‘ - ברד, רוח, גשם, 
שלג, וואס ד.מ. האגל, ווינטן, רעגן, און שניי, אז כאטש וואס עס וועלן זיך צוזאמנעמען 

די אלע זאכן וועלן זיי אים נישט אפהאלטן פון צו דינען דעם אויבערשטן.
מאן  געטליכגיער  דער  איז  היץ,  אין  און  שניי  און  ווינטער,  סיי  און  זומער  סיי  אזוי, 
געגאנגען אויף די וועג וואס פירט צום כותל, ווען זיין באדינער באלייכט אים די וועג 
די  פון  אביסל  פארטריבן  האט  וואס  נאפט-לאמפ  קליינע  די  פון  שיין  שוואכע  די  מיט 

געדיכטע טונקלקייט.
די  אויף  אראפגעזעצט  רש“ש  דער  זיך  האט  כותל  דעם  צו  אנגעקומען  זענען  זיי  ווען 
קינדער  אירע  אויף  און  השכינה  צער  אויפן  קלאגט  און  וויינט  ער  ווען  שטיין,  קאלטע 
וואס זענען פארטריבן געווארן אין גלות, אויפן חורבן בית המקדש, אויף די צדיקים וואס 
זענען גע‘הרג‘עט, און אויף די תורה וואס איז פארברענט געווארן און אויף די גרויסער 

חילול השם און די חילול פון די תורה הקדושה.
די  ירושלים.  שטאט  אלט  די  אין  אידן  די  געפייניגט  אראבער  די  האבן  צייטן  יענע  אין 
ס‘איז  און  אידן,  די  געהאט  פיינט  זייער  האבן  טערקן  די  פון  הערשאפט  פארדארבענע 
טשעפן,  צו  ירושלים,  פון  אראבער  צווילדעטע  די  אפהאלטן  זאל  וואס  געווען  נישט 
הארץ  זייער  אויסגיסן  געקומען  זענען  וואס  אידן  צאל  קליינע  די  שעדיגן  און  שטערן 

נעבן דעם כותל.
געוואוינט  האבן  וואס  ’מוגראבים‘  פאמיליע  די  פון  רשעות  די  געווען  איז  שטארק  גאר 
בשכינות צום כותל המערבי. פון די פענסטער פון זייערע הייזער און פון די טויערן פון 
זייערע הויפן האבן זיי געווארפן שטיינער אויף יעדן דורכגייער וואס האט זיך געוואגט 
זיך דערנענטערן צום כותל, זייער מיסט האבן זיי געווארפן אויפן ליידיגן פלאץ פארן 
צו  פון  געהאלטן  צוריק  נישט  זיך  האבן  זיי  און  געדאוונט,  מען  האט  דארט  וואו  כותל 

שלאגן פרויען און אלטע לייט וואס זענען דורך געגאנגען.
ימים  אויסער  כותל,  צום  גיין  צו  פון  אפגעהאלטן  אסאך  זיך  האבן  דעם  וועגן  טאקע 
צדיקים  עטליכע  אבער  געגעבן.  אכטונג  שטערקער  מען  האט  דעמאלטס  וואס  טובים 
און דער רש“ש זי“ע אין זייער שפיץ האבן זיך נישט צופיל וויסנדיג געמאכט פון די אלע 
תיקון  זאגן  צו  כותל  צום  טאג  יעדן  צוקומען  געווען  מקפיד  האבן  זיי  און  שטערונגען, 

חצות.
און  כותל  ביים  געווען  שטייגער  זיין  ווי  איז  רש“ש  דער  ווען  נעכט,  די  פון  איינע  אין 
געוויינט און געיאמערט מיט הייסע טרערן אויפן לאנגן גלות, איז ארויסגעקומען פון זיין 
הארץ א טיפע קרעכץ מיט א ביטערע געוויין וואס האט אויפגעוועקט די איינוואוינער 

פון די דערנעבדיגע הייזער.
געשטורעמט.  ’מוגראבים‘  קווארטל  די  פון  איינוואוינער  די  האבן  אויפצומארגנ‘ס 
ספעציעל האט געברענט די צארן פון דעם שלעכטן ’מופתי‘ וואס זיין שלאף איז אויך 
געשטערט געווארן די נאכט זייענדיג נאנט צום כותל, און ער האט באשלאסן זיך נוקם 

זיין אויף גאר א אכזריות‘דיגע וועג.
דעם קומענדיגן נאכט האט דער מופתי געשיקט זיינע קנעכט מיט עטליכע פון זייערע 
הרג‘ענען.  באלד  אים  און  וועג  אויפן  שלום  רבי  דעם  נאך  לאקערן  זאלן  זיי  שטארקע, 
זיי האבן זיך אוועק געשטעלט אויף די צוויי זייטן פון די שמאלע טרעפ וואס פירן צום 
כותל, אין זייערע הענט האבן זיי געהאלטן שווערע העק ווען פון זייערע אויגן שפריצט 

פייער.
ביי חצות איז רבי שלום ארויס ווי זיין שטייגער, ווען זיין געטרייער באדינער גייט פאר 
די  אין  באמערקט  באדינער  דער  האט  פלוצלינג  האנט.  זיין  אין  איז  לאמפ  די  און  אים 
שטארק‘ע געשטאלטן וואס זענען געשטאנען אויף די זייטן פון די וועג, ער האט באלד 

פארשטאנען וואס דאס מיינט, און מיט א שרעק האט ער דאס געוויזן פאר זיין רבי.
”גיי  אויער,  אין  אריינגערוימט  רש“ש  דער  אים  האט   – זיי“  פון  מורא  קיין  נישט  ”האב 
ווייטער דיין וועג ווי יעדן טאג!“ – האט ער באפוילן מיט א שטארקייט, און זייי ביידע 
זענען געגאנגען צווישן די ציווילדעוועטע יונגען וואס האבן נישט געריקט קיין פינגער, 

ווי זיי וואלטן געווען געשטאלטן פון וואקס.
דער רש“ש האט אפגעראכטן דעם תיקון חצות ווי זיין שטייגער געלאסן מיט געפיהל, 
און נאכדעם האט ער זיך צוריק געקערט אויף דעם זעלבן וועג וואס ער איז געקומען, 
אויפן וועג צו די ישיבת המקובלים בית א-ל, ווען אויף זיין געזיכט דערקענט זיך נישט 

די גרויסע נס וואס האט יעצט פאסירט מיט אים.
עס איז געווארן טאג. דער מופתי און זיינע פריינד האבן שוין געווארט אומגעדולדיג צו 
די מעלדונג אז זייער פלאן איז געלונגען. אבער ווען די שלוחים זענען נישט אנגעקומען, 
זענען זיי ארויס אויפן גאס, געוואר צו ווערן וואס עס האט פאסירט מיט די שטארקע 

לייט.
באלד  זיי  האבן  כותל  צום  וועג  די  צו  אראפצוגיין  אנגעהויבן  האבן  רשעים  די  ווי  נאר 
באמערקט וואס עס האט פאסירט; די קנעכט פון דעם מופתי און די אנדערע שטארקע 
שטייען פון די צוויי זייטן פון די גאס ווי צוגענאגלט צו די ערד אן זיך צו קענען רירן, 
אלעס  שוין  האבן  מיילער  געעפנטע  זייערע  מיט  פנימ‘ער  דערשראקענע  זייערע  ווען 

פארציילט וואס עס האט פאסירט מיט זיי.
דער מופתי מיט זיינע פריינד האבן זיך געשלעפט מיט אראפגעלאזטע פנימ‘ער צו די 
וואוינונג פון דעם צדיק, ווען זיי זענען אנגעקומען דארטן זענען זיי געפאלן צו זיינע פוס 
און זיך געבעטן מיט טרערן ער זאל זיי מוחל זיין. אין אנהויב האט ער נישט געוואלט 
צוהערן צו זייער געבעהט, זאגנדיג אז דער אויבישטער האט עס געמאכט, און ער האט 

נישט קיין מעגליכקייט צו קענען צושטערן די גזירה.
אבער נאך אסאך מוטשען האט רבי שלום מסכים געווען צו דאווענען אויף זיי, אבער ער 
האט זיך אויסגענומען מיט זיי, אז זיי זאלן זיך אונטערנעמען אז פון היינט און ווייטער 

וועלן זיי מער נישט שטערן פאר די אידן וואס גייען צום כותל.
”ענק דארפן זארגן אז פון היינט און ווייטער וועט די וועג זיין געעפענט א גאנצע צייט 
פאר יעדן איד וואס וויל אויסגיסן זיין הארץ ביים כותל המערבי, ווייל אויב נישט –וועט 
ענקער ענדע זיין ביטער!“ האט דער רש“ש זיי געזאגט בעפאר ער האט אנגעהויבן צו 

דאווענען אויף זיי.
ווען דער מופתי און זיינע פריינד האבן צוגעזאגט, האט דער רש“ש זיך אוועק געשטעלט 
געווארן,  אויסגעהיילט  זיי  זענען  נאכדעם  באלד  און  תפילה,  א  געשעפשעט  האט  און 
געווענליכע  ווי  גיין  צו  אנגעהויבן  האבן  און  הדיבור  כח  די  באקומען  צוריק  האבן  זיי 

מענטשן.
אנציקלופדיה ארזי הלבנון, פ-ת ערך שלום

דער וואס גיט אכטונג אויף די מאה ברכות איז זוכה צו ’בריתי שלום‘
”ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום“ (כה יב)

רבי אהרן הכהן פון לוניל שרייבט אין זיין ספר ’ארחות חיים‘ (דין מאה ברכות) איבער די גרויסע 
שכר פון דער וואס גיט אכטונג אויף די תקנה פון חז“ל צו זאגן די מאה ברכות יעדן טאג:

יעדער וואס זאגט מאה ברכות יעדן טאג איז ער פארזיכערט אז ער איז א בן עולם הבא, אזוי 
ווי עס שטייט: ’לכן אמור‘ - ’לכן‘ באטרעפט הונדערט. און אזוי זאגט דער אויבישטער: זאג די 

מאה ברכות, און איך וועל דיר געבן ’את בריתי שלום‘!
אויף דעם לייגט צו רבי יצחק מג‘אלד, דער רב פון באגדאד, אין זיין ספר ’צלח רכב‘: נישט 
אומזינסט איז באהאלטן די ווארט ’אמן‘ צווישן די ווערטער ’לכן אמר‘, וויבאלד אז די ברכה 
ענטפערן  דאס  אז  אויס  קומט  דערויף,  געענטפערט  נישט  מ‘האט  אויב  בשלימות  נישט  איז 

אמן איז וויכטיגע טייל פון די תקנה.

די נייע נוסח ברכה פון די בני קרח
”ּוְבֵני קַֹרח א ֵמתּו“ (כו יא)

קרח  פון  קינדער  די  האבן  מחלוקת  די  אנהויב  אין  אז  זאגן,  חז“ל  וואס  דא  ברענגט  רש“י 
מיטגעהאלטן מיט זייער טאטן, אבער שפעטער האבן זיי מהרהר בתשובה געווען, וועגן דעם 
האבן זיי זוכה געווען אז זיי האבן באקומען א הויכן פלאץ אין גיהנום און דארטן שטייען זיי 

ביזן היינטיגן טאג.
דעם  פאר  חלום  אין  געווארן  נתגלה  ס‘איז  קדומים‘:  ’נחל  ספר  זיין  אין  ברענגט  חיד“א  דער 
האט  תהלים  אין  מ‘  קאפיטל  די  אז  ז“ל‘  גואקיל  משה  רבי  הרב  מורנו  והישיש  השלם  ’חכם 
דוד המלך געזאגט אויף די בני קרח, און דאס איז די טייטש: ”ַקּוֹה ִקִּויִתי ה‘ ַוֵּיט ֵאַלי ַוִּיְׁשַמע 
ַׁשְוָעִתי“ – די בני קרח האבן געהאפט צום אויבערשטן אז ער וועט זיי ראטעווען, און השי“ת 
האט זיי טאקע געראטעוועט אין די זכות וואס זיי האבן תשובה געטוהן; ”ַוַּיֲעֵלִני ִמּבֹור ָׁשאֹון 
ִמִּטיט ַהָּיֵון ַוָּיֶקם ַעל ֶסַלע ַרְגַלי ּכֹוֵנן ֲאֻׁשָרי“ – עס איז פאר זיי צוגעגרייט געווארן א הויכע פלאץ 
אין גיהנום און דורך דעם זענען זיי נישט אראפ אין שאול תחתית; ”ַוִּיֵּתן ְּבִפי ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלה 
ֵלאֵהינּו“ – ווייל ווען זיי זענען געראטעוועט געווארן האבן זיי געלויבט השי“ת מיט די ברכה 
’מחיה המתים‘, אדער א נייע נוסח וואס קיינער האט עס פריער נישט געזאגט: ”ברוך אתה ה‘ 

אלוקינו מלך העולם מוריד שאול ַוָיַעל“.

א תפילה פון טיפן הארץ
”ִיְפקֹד ה‘ ...ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה ...ְוא ִתְהֶיה ֲעַדת ה‘ ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה“ (כז טז-יז) 

די קשיא איז זייער שטארק: השי“ת דארף דען א ערקלערונג אדער א משל ער זאל פארשטיין 
פארוואס ער דארף שטעלן א מנהיג, פארוואס דארף עס משה ערקלערן? 

האט  רבנו  משה  וויבאלד  ערקלערט:  עס  זצ“ל  לופיאן  אליהו  רבי  הגה“צ  משגיח  דער  האט 
געדאוונט צום אויבירשטן, האט ער זיך באנוצט מיט די משל פאר זיך, ער זאל האבן פאר זיך 
א לעבעדיגע בילד פארוואס פעלט אויס פאר די אידן א פאסיגער מנהיג, און אזוי וועט ער 

מתפלל זיין פון טיפן הארץ אויף דעם, וואס אזא תפילה ווערט אנגענומען.
די נקודה איז געווען א חשובער יסוד אין די ’וועלט פון קעלעם‘ – מ‘זאל שטענדיג לעבן מיט 
די כח פון זיך פארשטעלן כדי צו האבן א ריכטיגע בליק אויף אלע הינזיכטן פון עבודת ה‘, און 
דער אלטער פון קעלעם זצ“ל איז געווען געוואוינט צו זאגן: ”וואס איז די אונטערשייד צווישן 

א צדיק צי א רשע? די כח פון פארשטעלן פאר זיך!“.
’לתתך עליון‘

דער וואס קוקט אויף די חכמים איז ווי ער קוקט אויף די שכינה
”ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְד ָעָליו“ (כז כ)

פון די פסוק לערנעט מען ארויס (חגיגה טז א) אז דער וואס קוקט אויף א נשיא פון די אידן – איז 
ווי ער קוקט אויף די שכינה. ווייל השי“ת האט באפוילן פאר משה: ”ונתת מהודך עליו“, און 

משה רבינו‘ס שיין איז געווען פון די זיו השכינה (שמות לד כט).
אין ספר ’שער המצוות‘ (אנהויב פר‘ עקב) דערציילט רבי חיים וויטאל זיע“א, אז איינמאל האבן 
אים  ער  האט  הק‘  אר“י  צום  געקומען  איז  ער  ווען  און  געטוהן,  וויי  שטארק  אויגן  זיינע  אים 
געזאגט אז ער זאל נישט קוקן אויף אים ווען ער זאגט די ערשטע פסוק פון קריאת שמע. רבי 
חיים האט געפאלגט וואס זיין רבי האט אים געהייסן און באלד זענען אוועק די ווייטאגן ווי 

גארנישט וואלט פריער געווען.

ווארטן און אויסקוקן אויף די צייט פון דאווענען
”ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי ֵריַח ִניחִֹחי ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ְּבמֹוֲעדֹו“ (כח ב)

און  געווארט  האט  ער  ַהָּדָבר“:  ֶאת  ָׁשַמר  ”ְוָאִביו  יא)  לז  (בראשית  פסוק  דעם  טייטש  רש“י 
טייטשן:  אויך  דא  מען  קען  וועג  דעם  אויף  ווערן.  מקוים  דאס  שוין  וועט  ווען  אויסגעקוקט 
”תשמרו להקריב לי“ – ענק זאלן אויסקוקן און ווארטן ווען וועט שוין אנקומען די צייט פון 
מקריב זיין דעם קרבן תמיד, און אין די היינטיגע צייטן ווען די בית המקדש איז חרוב וועגן 
אונזערע עבירות – זאלן ענק ווארטן און אויסקוקן ווען וועט אנקומען די צייט פון דאווענען, 

ווייל די תפילות זענען דאך אקעגן די תמידים.
(’שפת אמת‘ תרמ“ז)

דא דארף אויך פארצייכנט ווערן אז אלץ א מקור אז ’שמירה‘ איז פון די לשון פון ווארטן און 
האפן ברענגט רש“י דעם פסוק ”ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק  ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים“ (ישעיה כו ב), וואס 
די פסוק ווערט גע‘טייטש דורך חז“ל (שבת קיט ב ובמהרש“א ח“א שם) אויף די שכר פון דער וואס 
ווארט און קוקט אויס צו הערן די ברכה כדי צו קענען ענטפערן נאכדעם אמן ווי עס דארף 

צו זיין.

שבת פארשפעטיגט מען צוקומען אין שוהל
”ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם“ (כח ט)

פון דעם וואס ביי די קרבן תמיד וואס מ‘האט מקריב געווען יעדן טאג שטייט (לעיל פס‘ ד) ”ֶאת 
ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר“, און ביי שבת שטייט נישט ”ַבּבֶֹקר“, נאר ”ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת“, לערנט 
ארויס דער רמ“א (או“ח רפא א) הלכה למעשה, אז אום שבת קומט מען אין שוהל שפעטער 

ווי אינדערוואכן.

שבת – איז א עת ’רצון‘
עס איז פארהאן א אונטערשייד צווישן די קרבן מוסף פון שבת צו די מוסף פון די ימים טובים, 
מיט דעם וואס יעדן יו“ט האט מען אויך מקריב געווען א קרבן חטאת, און שבת, ווי באקאנט, 

איז מען נישט מקריב א חטאת.
מיט דעם ערקלערט דער ’אבודרהם‘ (מעריב של שבת) די צווישנשייד פון די שבת‘דיגע נוסח 
זאגן  מיר  וואס  נוסח  יו“ט‘דיגע  די  צו  וברצון“,  באהבה  אלוקינו  ה‘  ”והנחילנו  זאגן  מיר  וואס 
”בשמחה ובששון“, ווייל אום שבת זענען מיר מער באוויליגט פאר השי“ת אז ער האט אונז 

נישט געהייסן ברענגען א קרבן חטאת.
און אויף דעם זעלבן וועג ערקלערט דער ’שבלי הלקט‘ (סי‘ פב) וואס מיר זאגן ביי די שמו“ע 
נישט  ס‘איז  וואס  דעם  מיט  ’רצית‘   - קרבנותיה“  רצית  שבת  ”תכנת  שבת:  ביי  מוסף  פון 

אריינגערעכנט א חטאת צוזאמען מיט די אנדערע קרבנות.

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים
די תיקון חצות פונעם רש“ש

מעפני
אויף די  טונג
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