
ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם (כה ח)
די  אויף  הקדוש  אלשיך  אין  געברענגט  ווערט  וואס  קשיא  די  באקאנט  איז  עס 
פסוק: וויבאלד די משכן איז דאך באשטימט געווארן צו זיין א וואוינונג פאר די 
שכינה, זי זאל דארט רוהען, וואלט געדארפט שטיין אין פסוק "ושכנתי בתוכו", 
וואס דאס איז טייטש "איך וועל רוהען אין אים", און פארוואס שטייט עס בלשון 
רבים "ושכנתי בתוכם"? אויף דעם ענטפערט דער אלשיך מיט א וואונדערליכן 
וואס  איד,  איינציגן  יעדן  אויף  זיך  באציהט  'בתוכם'  פסוק  די  פון  לשון  די  יסוד: 
ד.מ. אז די שכינה רוהט נישט נאר אין די משכן, נאר אין די הארץ פון יעדן איד, 
אזוי ווי דער אלשיך טייטש אויך די לשון פון די פסוק אין פרשת בשלח (טו ב): 
"זה א-לי ואנוהו", אז יעדער קען טוהן אין זיין הארץ א וואוינונג וואו דארט וועט 

השי"ת רוהען.
אזוי איז אויך דער לשון פון די פיוט וואס רבי אלעזר אזכרי האט פארפאסט אין 
ספר 'חרדים' (ל"ת ז): "ְּבתֹו ִלִּבי ִמְׁשַּכן ֶאְבֶנה ְלִזיוֹו, ָקְרַּבן ַאְקִריב לֹו ַנְפִׁשי ַהְיִחיָדה", 
זצ"ל  הוטנער  יצחק  רבי  המחשבה  גאון  דער  האט  וועג  דעם  אויף  וואס  פיוט  א 
ִמְזֵבַּח  ּוַבִמְׂשָכּן  ְּכבֹודֹו/  ְלַהֲדר  ֶאְבֶנה  ִמְׁשַּכן  ליד: "ִּבְלָבִבי  באקאנטן  זיין  פארפאסט 
ֶאת  לֹו  ַאְקִריב  ּוְלָקְרָבּן  ָהֲעֵקיָדה/  ֵאׁש  ֶאת  ִלי  ֱאַקח  ָתִּמיד  ּוְלֵנּר  הֹודֹו/  ְלַקְרֵני  ָאִקים 

ַנְפִׁשי ַהְיִחיָדה".
אויך אין די הפטרה פון די וואך איז מרומז די ענין, אזוי ווי דער דובנער מגיד האט 
בויען  ענדיגן  ביים  המלך  שלמה  צו  אויבישטער  דער  פון  באפעל  די  ערקלערט 

דעם ערשטן בית המקדש: "ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאָּתה בֶֹנה ִאם  
ֵּתֵל ְּבֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעֶׂשה ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ָּכל ִמְצוַֹתי 
ָלֶלֶכת ָּבֶהם" (מלכים א' ו יב), וויבאלד אז די ענין פון די בית 
המקדש איז נישט די שטיינער און די העלצער וואס 
פון זיי האט מען עס אויפגעבויעט, נאר די ליבשאפט 
דעם  וועגן  הארץ,  די  אין  זיך  געפינט  וואס  השי"ת  צו 
איז איר עקזיסטענץ אויך אנגעהאנגען אין ערפילן די 
רצון פון השי"ת מיטן מקיים זיין תורה און מצוות ('כוכב 

מיעקב' הפטרת תרומה).

צדיקים – וואו א משכן און א מקדש און אזוי ווי א 
מזבח

א קלארער מוסטער צו דעם, קענען מיר האבן, אויב 
די  אין  אריינצוטראכטן  פארשטאנד  האבן  וועלן  מיר 
האבן  וואס  ישראל,  גדולי  די  פון  שטייגער  לעבנ'ס 

השי"ת  פאר  געגעבן  אוועק  אינגאנצן  זיך  האבן  זיי  און  לעבן  זייער  פארהייליגט 
זיינע  (פכ"ו)  ישרים'  'מסילת  דער  שרייבט  זיי  אויף  וואס  די  דאך  זענען  די  נאמען, 
אויבערשטן,  צום  דבוק  שטענדיג  איז  וואס  קדוש  ווערטער: "דער  טרייסל'דיגע 
און זיין זעהל איז פארטראכט א גאנצע צייט אין אהבת הבורא און יראת ה', ביי 
אזא איינעם ווערט גערעכנט ווי ער וואלט שוין יעצט שפאצירט נעבן השי"ת נאך 
זייענדיג אויף די וועלט, און אזא מענטש איז גערעכנט וואו א משכן און א מקדש 

און אזוי ווי א מזבח".
פון  רב  דער  קארעליץ  איצל'ע  רבי  גאון  דער  וואס  דרשות  די  פון  איינע  אין 
קאסאבא האט אויפגעטרויטן פאר א גרויסן עולם, האט ער זיך געוואנדן צו די 
האבן  אונז  אז  אונז:  פאר  איז  'וואויל  גערירטערהייט:  געזאגט  און  פארזאמלטע 
מיר אויך אין די היינטיגע צייטן א בית המקדש!' ווען די צוהערהער'ס האבן זיך 
געוואונדערט אויף דעם, האט ער ערקלערט: אונז האבן דעם 'חפץ חיים', און 

דאס איז אונזער בית המקדש! (חפץ חיים החדש על התורה).
יעדער איינער קען עס טוהן

אבער אויב מיר וועלן זיך פארטיפן אין דעם, וועלן מיר געוואר ווערן אז די ענין 
איז נוגע פאר אונז אינעם טאג טעגליכן לעבן, ווייל יעדער פון אונז האט א כח צו 
מאכן פון זיך א וואוינונג צו די שכינה, אזוי ווי רבי יצחק עראמה זצ"ל – דער בעל 
'עקידת יצחק' – האט עס ארויסגעלערנט פון די מדרש אין אונזער פרשה (שמו"ר 
האט  משכן,  די  בויען  אויפן  רבינו  משה  פאר  באפוילן  האט  השי"ת  "ווען  ח):  לג 

אים  השי"ת  האט  אויספירן?  קענען  עס  ועלן  אידן  די  צי  רבש"ע  געפרעגט:  ער 
געענטפערט: אויך יעדער איינציגער איד קען עס טוהן...".

עס  ווי  דעם  צו  צוגרייטן  זיך  זאלן  מיר  אז  פאסיג  דאך  איז  טאקע,  איז  עס  אויב 
פאסט, אזוי ווי דער 'ראשית חכמה' שרייבט (שער האהבה פ"ו): "די עיקר וואונונג פון 
די שכינה איז נאר אין די לויטערן זעהל ....און ווען א מענטש וועט אריינטראכטן 
וועט  ער  און  ליבשאפט,  מיט  ווערן  אויפגעפלאמט  זעהל  זיין  וועט  דעם,  אין 
קרוץ  איז  וואס  מענטש  א  פאר  פאסיג  דען  איז  צי  הארץ:  אין  זיך  ביי  טראכטן 
נישט  קענען  הימלען  אלע  וואס   – אויבישטער  דער  אז  ואפר,  עפר  פון  מחומר, 
פארנעמען זיין גרויסקייט – וויל וואוינען ביי מיר, און וואס בין איך אז דער דער 
קעניג פון אויבן וועט קומען וואוינען ביי מיר אין הויז, עס איז פאסיג אז איך זאל 
אים צוגרייטן א שיינע וואוינונג אז ער זאל קומען וואוינען מיט מיר, און אויף דעם 
האט דוד המלך ע"ה געדאוונט (תהלים קא ב): "ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶר ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא ֵאָלי, 

ֶאְתַהֵּל ְּבָתם ְלָבִבי ְּבֶקֶרב ֵּביִתי".
און מיט מער טיפקייט שרייבט דער 'נפש החיים' על פי 
סוד, אז די קערפער פון א מענטש איז געבויעט אזוי ווי 
די פארעם פון די בית המקדש און זיין הארץ איז אקעגן 
די קודש הקדשים, אזוי ווי חז"ל האבן עס מרמז געווען 
דאווענט  וואס  דער  אז  א)  ל  (ברכות  ווערטער  זייערע  אין 
וועגן  און  הקדשים",  קודש  בית  כנגד  לבו  את  "יכוין 
נישט  זאל  ער  געבן  אכטונג  מענטש  א  זיך  דארף  דעם 
מחשבה  שלעכטע  א  הארץ  זיין  אין  ארויפברענגען 
קודש  אין  זינדיגט  ער  ווי  אזוי  איז  עס  ווייל  חלילה, 
ווייל  רעגן  נישט  זיך  ער  זאל  אויך  אזוי  און  הקדשים, 
אינעווייניג  זרה  עבודה  דינט  וואס  איינער  ווי  איז  ער 
חלילה, און א רמז צו דעם האבן מיר אין די פסוק אין 
יחזקאל (מג ז): "ֶאת ְמקֹום ִּכְסִאי ְוֶאת ְמקֹום ַּכּפֹות ַרְגַלי 
ֲאֶׁשר ֶאְׁשָּכן ָׁשם ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלעֹוָלם ְוא ְיַטְּמאּו עֹוד 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵׁשם ָקְדִׁשי ֵהָּמה ּוַמְלֵכיֶהם ִּבְזנּוָתם...".
די 95'סטע מצוה אין ספר החינוך

מיר וועלן ענדיגן מיט א וואונדערליכער ווארט וואס איז געזאגט געווארן דורך 
מנהג  די  שמחה:  א  פון  צייט  א  אין  זצ"ל  סאטמאר  פון  יואל'  'דברי  בעל  הרה"ק 
העולם איז אז ווען ס'ווערט א נייע שידוך וואונטש מען אן אז די זיווג זאל עולה 
יפה זיין (זעה אין קיצור שו"ע קמז ד), און מ'דארף אריינטראכטן פארוואס וואונטש מען 

פונקט מיט די לשון 'יפה', און נישט מיט די לשון 'טוב' א.ד.ג.?!

אבער, עס איז באקאנט וואס חז"ל זאגן "איש ואשה זכו שכינה ביניהם" (סוטה יז א), 
און די כוונה פון די מאמר איז, אז אויב דער מאן און די פרוי פירן זיך אויף וואו עס 

דארף צו זיין, זענען זיי זוכה אז זייער שטוב ווערט א פלאץ צו השראת שכינה. 

פרשת תרומה

 אני מוסר נפשי
זעה  ב,  קסה  (דף  פרשה  אונזער   אין  הק'  זוהר  אין 
דערציילט  ווערט  אמונים)  מעשה  אפטיילונג  די  אין 

אראפ  איז  וואס  ספרא  רב  פון  זוהן  דער  אויף 
ענטפערן  צו  כדי  דאך  א  פון  געשפרינגען 
די  אז  שוין  טרעפן  מיר  און  קדיש.  נאך  אמן 
קדמונים שרייבן אז די ווארט אמן איז ר"ת אני 

מוסר נפשי. (ספר הגן ודרך משה ליום יא)

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  פוןבנבנתיבות אמונים ם
בלבבי משכן אבנה

פארזעצונג אויפן קומענדיגן זייט

משנכנס אדר מרבים בשמחה
"ווען די אידן געבן אכטונג צו ענטפערן אמן מיט כוונה אזוי ווי עס דארף צו זיין, וויפיל טירן פון 
ברכות עפענען זיך פאר זיי אויבן, וויפיל גוט'ס קומט אראפ דורך דעם, וויפיל פרייד איז דא 

אין אלע וועלטן... וואס איז די שכר פון די אידן וואס האבן עס צוגעברענגט?
אזוי ווי זיי האבן געעפענט די טויערן פון ברכות אין אלע וועלטן, אזוי וועט מען פאר זיי עפענען 

די טויערן וועגן זייערע תפילות און זיי וועלן געהאלפן ווערן פון זייערע צרות" 
(זוה"ק וילך רפה ב).

אין חודש אדר וואס מ'טוהט מרבה זיין מיט שמחה, לאמיר פארמערן די שמחה אין אלע 
וועלטן דורך דעם וואס מיר וועלן אכטונג געבן צו ענטפערן אמן מיט כוונה, און מיט דעם 

וועלן זוכה זיין צו זעהן בקרוב די אמת'דיגע שמחה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.
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אבער  כוונה.  מיט  אמן  ענטפערן  פון  מעלה  די  איבער  שוין  מיר  ווייסן  אסאך  זייער 
פון די קומענדיגע געשיכטע וואס ווערט אראפ געברענגט אינעם זוהר אין אונזער 
פרשה (דף קסה ב) וועלן מיר זיך קענען נאך אפלערנען אז מ'דארף זיך ממש מוסר 

נפש זיין צו ענטפערן אמן:
זייער  ווי  אזוי  און  גאסטהויז,  א  צו  אנגעקומען  זענען  אבא  רבי  מיט  חייא  רבי 
געוואוינהייט יעדע נאכט זענען זיי אויפגעשטאנען ביי חצות צו לערנען תורה. די 
טאכטער פון דער בעל הבית האט עס באמערקט, איז זי אויפגעשטאנען פון איר 
בעט און זי האט פאר זיי אנגעצינדן די ליכט, נאכדעם האט זי זיך אוועק געשטעלט 

פון אונטער זיי צו הערן די דברי תורה וואס זיי לערנען.
נאך א שטיק צייט האבן די חכמים באמערקט אז די טאכטער פון דער בעל הבית 
שטייט אונטער זיי און הערט זיך צו צו זייער שמועס. וועגן דעם האט איינער פון 
זיי אנגעהויבן צו רעדן פון די מצוה פון צינדן די שבת ליכט וואס די פרויען האבן 
נישט  לייכטן  וואס  פרויען  די  אויך  אז  צוגעלייגט,  האט  און  געווען,  זוכה  דעם  צו 
אין תורה ווייל זיי אליין לערנען נישט קיין תורה, פונדעסוועגן ווען זייערע מענער 

לערנען תורה, באלייכטן זיי די מצוה וואס די פרויען זענען אין דעם מחוייב.
אנמיטן רעדן האבן די חכמים באמערקט אז זי האט פלוצים אנגעהויבן צו וויינען 
אזוי ווייט אז איר טאטע האט זיך אויפגעוועקט פון די קול פון איר געוויין. זייער 
וואונדער האט זיך געשטארקט ווען זיי האבן געזעהן אז נאך ווען איר פאטער האט 
געהערט פון איר וואס האט איר צוגעברענגט צו וויינען, האט ער אויך אנגעהויבן 

צו וויינען.
האט רבי יוסי אים געפרעגט, פארוואס וויינסטו, ס'קען זיין אז דיין טאכטער האט 
נישט זוכה געווען צו א מאן א בן תורה? האט ער אים געענטפערט: טאקע אזוי, און 

איך מיט מיין טאכטער וויינען אויף דעם א גאנצע צייט.
ערקלערט פארוואס  האט  און  רייד  זיינע  פאטער פארגעזעצט  דער  האט  נאכדעם 
האט ער גענומען אזא מאן פאר זיין טאכטער: 'אין איינע פון די טעג האב איך אים 
געזעהן וויאזוי ער שפרינגט אראפ פון שפיץ דאך כדי צו הערן קדיש מיטן ציבור, 
פון  וואס  געטוהן,  האט  ער  וואס  פון  געווארן  באגייסטערט  שטארק  אזוי  בין  איך 
דעם האט אויסגעזעהן אז ער איז א דערהויבענער מענטש, אזוי ווייט אז באלד נאכן 
ענדיגן דאס דאווענען האב איך באשלאסן צו געבן פאר אים מיין טאכטער פאר א 
פרוי'. אבער באלד נאך די חתונה, האט דער פאטער פארגעזעצט זיינע רייד מיט א 

ווייטאג, זעהט זיך אויס אז אפילו בענטשן אדער קריאת שמע קען ער אויך נישט.
האבן די חכמים פאר אים געזאגט, אויב עס איז טאקע אזוי, זאל מען אים אפשר 
בעטן ער זאל געבן א גט פאר דיין טאכער, און אויך אויב ער וועט נישט צושטימען 
צו דעם, קענסטו זיך טרייסטן און בארוהיגן מיט דעם וואס זייערע קינדער וועלן 

זיין בעלי תורה.
זיך  האט  און  איידעם  דער  אנגעקומען  איז  שמועסן,  אינמיטן  נאך  האלטן  זיי  ווען 
אוועק געזעצט נעבן זיי. רבי יוסי האט געקוקט אויף זיין שטראלנדיגע געזיכט וואס 
א גרויסע ליכטיקייט האט ארויס געשיינט פון דעם, און האט געזאגט: איך זעה אויף 
אים אז די ליכטיקייט פון די תורה שיינט ארויס פון זיין געזיכט, אבער איך ווייס נאך 
אלץ נישט צי דאס קומט ווייל ער אליין וועט נאך וואקסן אין תורה, צי נאר ווייל 

זיינע קינדער וועלן זיין בעלי תורה.
אלעמענ'ס  צום  און  געשמייכלט,  האט  און  צוגעהערט  עס  האט  איידעם  דער 
באהעלטענישן  די  אין  דרש'ענען  צו  אנגעהויבן  פלוצלינג  ער  האט  איבערראשונג 
פון די תורה, זאכן וואס קיין שום באשעפעניש האט עס נאכנישט געהערט. נאך 
וואס ער האט געענדיגט צו דרש'ענען האט ער ערקלערט פאר די חכמים, ווען זיין 
פרוי און איר פאטער שטייען געשטוינט: ווייל איך בין יונג און איך בין געקומען פון 
בבל קיין ארץ ישראל וואס עס געפונען זיך אין איר אסאך גאונים און חכמים, האב 
אויף  פארשטאנד  מיין  ווייזן  ארויס  צו  נישט  און  שווייגן  צו  פארגענומען  זיך  איך 
א געוויסע צייט. נעכטן האט זיך געענדיגט די צייט, און פון הימל האט מען אזוי 

געפירט אז ענק זאלן אהער קומען און הערן פון מיין מויל די אלע זאכן.
האבן  חכמים  די  וואס  פסוק  די  אויף  גע'דרש'נט  ווייטער  ער  האט  אינצווישן 
אנגעהויבן צו דרש'ענען אנהויב נאכט "כי נר מצוה ותורה אור", און אזוי ווי פריער, 

האט זיך געגאסן פון זיין מויל טיפזיניגע דברי תורה.
קיינמאל  נאך  האבן  זיי  איבערראשונג,  מיט  פול  געווען  זענען  יוסי  ורבי  חייא  רבי 
נישט בייגעוואוינט צו זעהן אזא יונגער מענטש וואס האט אין זיך אזא טיפע חכמה, 
וועגן דעם ווען זיי האבן זיך אינטערעסירט פון וואו ער קומט און פון וואו איז זיין 
אפשטאם, האט ער זיי פארציילט: פון בבל בין איך, און דער זוהן פון רב ספרא בין 
איך, ווען איך בין געווען א פיצל קינד בין איך פאר'יתומ'ט געווארן פון מיין פאטער 
און איך בין ארויף צו די הייליגע לאנד, און ווען איך האב זיך איבערגעצייגט אין די 
גרויסקייט פון די חכמי ארץ ישראל האב איך זיך פארגענומען א שווייגעניש אויף 

א לאנגע צייט.
ווען עס איז אנטפלעקט געווארן די אמת, האט זיך דער טאטע מיט זיין טאכטער 
נישט געוואוסט וואו אהין צו שטעלן פאר געוויין און פרייד אויפאיינמאל, און אלץ 
זייער גרויסע שמחה האבן זיי צוגעגרייט א גרויסע סעודה פאר אלע איינוואוינער 
פון די שטאט, און אין דעם טאג האבן זיי אויפגענומען דעם יונגן איידעם אלץ דער 

רב און דער פירער פון די קהילה.
אין די ענדע פון די ערציילונג שטייט אין זוהר, אז ווען רבי שמעון בר יוחאי האט 
געהערט די גאנצע געשיכטע, האט ער זיך דערמאנט אז פאר אסאך יארן האט ער 
אנגעוואונטשן פאר ר' ספרא דער פאטער פון דעם יונגערמאן אז ער זאל זוכה זיין 
צו א זוהן א תלמיד חכם, און ער האט זיך געפריידט צו זעהן אז זיין וואונטש איז 

ערפילט געווארן.

בית מקדש מעט

ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם (כה ח)
אסאך פרעגן: פארוואס האט די תורה געזאגט 'ושכנתי בתוכם' – מיט א לשון רבים, און 
'ושכנתי בתוכו' – אין די בית מקדש? א אינטערסאנטן ענטפער אויף דעם האט  נישט 
געזאגט דער צדיק רבי דוד אבוחצירא הי"ד, געבויעט אויף די ווערטער פון חז"ל (מגילה 
כט א) אז נאכן חורבן בית המקדש איז די השראת השכינה נישט באגרעניצט נאר צו די 
פלאץ פון די משכן אדער צו די בית המקדש, נאר יעדע שוהל און בית המדרש וואס 
וועט געבויעט ווערן אין לויף פון די דורות ווערט גערעכנט פאר א 'מקדש מעט'. אויף 
דעם איז מרמז די ווארט 'בתוכם', וואס איז די ראשי תיבות: בתי כנסיות ובתי מדרשות.

פתח האוהל 

אמן אנשטאט די קרבנות

מיט מער געשמאק האט עס ערקלערט הרה"ק רבי אברהם פון סלאנים: אין די צייט וואס 
די בית המקדש איז געשטאנען, האט זיך די שכינה געפינען אין דעם הייליגן הויז, און 
מיר האבן זוכה געווען צו א ליכטיקייט און א שפע דורך די קרבנות וואס מ'האט דארט 
מקריב געווען. אבער אויך היינט ווען מיר זענען אין גלות, קענען מיר זוכה זיין צו די 
זעלבע שפע אין די זכות פון תפילה בציבור אין שוהל וואס דאס איז אנטקעגן די עבודה 
וואס איז געטוהן געווארן אין בית המקדש, ווייל די וואס דאווענען בציבור זענען זוכה 
צו ענטפערן 'אמן' וואס באטרעפט די שמות הק' הוי"ה און אדנ"י, און מיט דעם ברענגען 
זיי צו אז די נאמען פון השי"ת זאל רוהען צוווישן זיי און זאל משפיע זיין פאר זיי א שפע 

פון ברכות און ישועות.
א רמז צו די אויבנדערמאנטע רייד קענען מיר לערנען פון דעם וואס די ראשי תיבות פון 
'פועל ישועות אתה' באטרעפט 91, וויפיל עס באטרעפט 'אמן', פון דא זעהן מיר אז אין 

זכות פון ענטפערן אמן זענען מיר אויך דעם היינטיג'ן זוכה צו ישועות.
'נחל איתן'

די פלאץ פון די בימה אין די שוהל

ְוַׂשְמָּת ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ִמחּוץ ַלָּפרֶֹכת ְוֶאת ַהְּמנָֹרה נַֹכח ַהֻּׁשְלָחן (כו לה)
איינס פון די באוואוסטע טענה'רייען וואס איז געווען צווישן די מתחדשים צו די ערליכע 
אידן אין אנהויב פון צייט פון די השכלה, איז געווען וואו מ'זאל אוועק שטעלן די בימה 
אין די שוהל'ן. דער 'חתם סופר' איז ארויס מיט א שטארקייט קעגן די וואס האבן זיך 
געוואגט צו טוישן איר פלאץ און עס שטעלן מער צו מזרח זייט אזוי די גוים פירן זיך, 
און ער האט געהאט אויף דעם א שטארקע ראיה פון די ווערטער פון רש"י, וואס האט 
די  אינמיטן  געשטאנען  איז  הזהב  מזבח  די  אז  פסוק  די  פון  לשון  די  פון  געווען  מדייק 
און  מנורה.  די  און  שולחן  די  צווישן  געווען  איז  וואס  צווישנשייד  די  אנטקעגן  משכן, 
פון דעם לערנען מיר אז ווייל די בימה איז אקעגן די מזבח, וואס אויף איר ליינט מען 
די פרשיות פון די קרבנות און די קטורת, און אויך איר רינגלט מען ארום אינעם יו"ט 
סוכות אזוי ווי די הקפות וואס איז געווען ארום די מזבח, אויב אזוי, פונקט ווי די מזבח 
האט מען נישט אוועק געשטעלט נאנט צו די ארון הקודש, אזוי אויך לייגט מען נישט 

די בימה נאנט צום ארון הקודש.
שו"ת חתם סופר או"ח כח

א אינעווייניג'סטע מזבח און א אינדרויסנ'דיגסטע

ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֲעֵצי ִׁשִּטים ...ְוִצִּפיָת אֹתֹו ְנחֶֹׁשת (כז א-ב)
אינדרויסנ'דיגסטע,  און  אינעווייניג'סטע  א   – המקדש  בית  אין  געווען  זענען  מזבחות  צוויי 
די אינעווייניגסטע אין געווען געמאכט פון גאלד און אויף דעם האט מען מקטיר געווען די 
קטורת וואס האט געהאט א גוטע גערוך, אנדערשט איז געווען די אינדרויסנדיגסטע וואס 
די  געווען  מקריב  מען  האט  דעם  אויף  און  קיפער,  פון  און  האלץ  פון  געבויעט  געווען  איז 

פעטנ'ס פון אלע קרבנות.
א וואונדערליכע מוסר השכל האט ארויס געלערנט פון דעם הגה"צ רבי שמשון פינקוס זצ"ל:
עס זעען פארהאנען מענטשן וואס זייער טאג טעגליכן עבודת ה' ווערט געטוהן אזוי ווי א 
'מסירות נפש', זיי דאווענען מיט א מנין מיט  'קרבן' – זיי שטייען אויף צום דאווענען מיט 
אזוי  און  נפש',  'מסירות  מיט  סוף דאווענען  ביז  שוהל  אין  איבער  זיי בלייבן  נפש',  'מסירות 

ווייטער...
אבער עס זענען דא אויך אזעלעכע וואס טועהן די אלע זאכן מיט שמחה און געשמאק, זיי 
שפירן נישט אינגאנצן אז זיי האבן מקריב געווען א 'קרבן', נאר אלעס איז פאר זיי בא'טעמ'ט 
אויפשטיין  צו  פון  געשמאקער  מער  זיי  פאר  פארהאנען  נישט  איז  עס  קטורת.  די  ווי 
המדרש  בית  אין  זיך אויפהאלטן  און  מנין  א  מיט  קענען דאווענען  מ'זאל  אינדערפריה 

ווי מער.
כאטש אז זיי ביידע דינען דעם אויבערשטן, אבער אין די צייט וואס די ערשטע גרופע 
מיט  איינגעהילט  זענען  זיי  ווייל  מזבח,  אינדרויסנ'דיגסטע  די  צו  צוגלייכן  מען  קען 
אינעווייניג'סטע  קיין  אן  אינדרויסן  פון  נאר  געטוהן  ווערן  מעשים  זייערע  און  גשמיות 
ווילן, אבער די צווייטע גרופע איז מער פאסיג זיי אנצורופן אזוי ווי די גאלדענע מזבח, 
ווייל די מצוות ווערט געטוהן דורך זיי פון טיפן הארץ פול מיט רוחניות – ווי ריינע און 

תפארת שמשון אויסגעלייטערטע גאלד.

פון די אוצרות פון אונזערע רבי'ס 
אויף אמן און תפילה 

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

די אמת וואס האט זיך אויפגעוויזן
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וואס ה מת

און לויט דעם קען מען טייטשן די כוונה פון ברכה, אז די ווארט 'יפה' באטרעפט 
95, וועגן דעם וואונטש מען זיי אן אז זיי זאלן זוכה זיין אז די שכינה זאל רוהען 
אין זייער שטוב, און דורך דעם וועט עס גערעכנט ווערן וואו די 95'סטע מצוה 
וואס איז אויסגערעכנט אין ספר החינוך – וואס דאס איז די מצוה פון בנין בית 

הבחירה (געהערט פון כ"ק אדמו"ר מבריזדאוויץ שליט"א).

פארזעצונג פון בנתיבות אמונים


