
פרשת ויקהל פקודי

בס"ד

'פנים חדשות' אין שבת קודש
"ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (לה א)

די סמיכות פון פרשת ויקהל צו פרשת כי תשא ערקלערט דער 
די  שילדערן  מיטן  זיך  ענדיגט  תשא  כי  פרשת  הטורים:  בעל 
ליכטיגקייט וואס האט געשיינט פון די געשטאלט פון משה און 
פרשת ויקהל הייבט זיך מיט די מצוה פון שבת, און די חכמים 
זכרונם לברכה זאגן דאך (ב"ר יא ב): "לא דומה אור פניו של אדם 
אז אין  השבת, כמו שהוא דומה בשבת", קומט אויס  כל ימות 
שבת איז יעדער איד זוכה צו די בחינה פון די ליכטיגקייט וואס 
איז  דעם  מיט  און  פנים,  רבינו'ס  משה  פון  געשטראלט  האט 

פארשטעדליך די שייכות פון די צוויי פרשיות.
די  זצ"ל  געשטעטנער  נתן  רבי  גאון  דער  ערקלערט  דעם  לויט 
באקאנטע הלכה אז ביי א שמחת 'שבע ברכות' וואס מ'מאכט 
קיין  אן  אויך  ברכות  שבע  זאגן  מען  קען  קודש,  שבת  אין 
איז  שבת  אום  ווייל  ח):  סב  אבהע"ז  שו"ע  אין  (זעה  חדשות'  'פנים 
די  דעריבער  פנים,  מאור  ספעציעלע  א  צו  זוכה  איד  יעדער 
באטייליגטיע זענען גערעכנט ווי 'פנים חדשות', און אזוי ווי מיר 
זאגן שבת ביינאכט ביי דער פיוט 'אזמר בשבחין': "ברם אנפין 

'להורות נתן' מועדים ח"ד עמ' קסדחדתין".

זכר למעשה בראשית
"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַלֲעׂשֹת אָֹתם" (לה א)

אין מסכת שבת (ע א) דרש'ענען די חכמים אז אין די ווערטער: 
מלאכות  דרייסיג  און  ניין  די  מרומז  זענען  ַהְּדָבִרים"  "ֵאֶּלה 
'אל"ה'  ווארט  די  פאלגנד:  ווי  און  שבת,  אין  אסור  זענען  וואס 
רבים  (מיעוט  'דברים'  ווארט  די  דרייסיג,  און  זעקס  באטרעפט 
אות  דער  און  מלאכות,  צוויי  נאך  אויף  רמז  א  איז   – שנים)   -
און  ניין  די  אויף  רמז  א  איז  ווארט  די  אנהויב  איז  וואס  ה"א 

דרייסיג'סטע מלאכה.
א וואונדערליכע דערהער אין דעם ענין זאגט דער גר"א:

ביי די 'יוצרות' אויף פרשת שקלים רעכנט אויס דער פייטן ניין 
און דרייסיג לשונות וואס טוהן אויסמאלן די בריאה:

"ָאז ָרִאיָת ְוִסַּפְרָּת. ְוֵהַכְנָּת ְוָחַקְרָּת. ּוָמַדְדָּת ְוַכְלָּת ְוָׁשַקְלָּת. ְוָאַמְדָּת 
ְוָצַבְרָּת. ּוָפַקְדָּת ְוָחַׁשְבָּת ְוִסַּכְמָּת. ּוָמִניָת ְוָסַפְרָּת. ְוָקַצְבָּת ְוָחַרְצָּת 
ְוָגַזְרָּת. ְוִטַּפְחָּת ְוִׁשַעְרָּת ְוִהַּבְטָּת. ְוֵהַבְנָּת ְוִהְׂשַּכְלָּת ְוַׁשְרָּת ְוָסַקְרָּת. 
ְוִחִויָת  ְוהֹוַדְעָּת  ְוִלַּמְדָּת  ְוָחַרָּת  ְוִצַּיְנָּת  ְוָחַקְקָּת  ְוָחַרְטָּת.  ְוָכַתְבָּת 

ְוהֹוֵריָת. ְוָגַזְרָּת ְוִצִּויָת ְוָקָראָת ְוָעִניָת ְוִדַּבְרָּת ְוָאַמְרָּת..."
דער פייטן האט דירעקט אויסגערעכנט ניין און דרייסיג לשונות 
דרייסיג  און  ניין  די  אקעגן  אז  לערנען  צו  אונז  מלאכה,  פון 
אויבישטער  דער  האט  זיי  פון  וואס  בריאה  די  פון  מלאכות 
דרייסיג  ניין  די  געווען  מתקן  מען  האט  שבת,  אין  גערוהט 
מלאכות וואס מיר דארפן רוהען אין שבת, ווייל שבת איז דאך 

'פאת השולחן' הקדמהא 'זכר למעשה בראשית'.

כאילו מיר וואלטן געבויעט א משכן
"ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאמֹר" (לה ד)

ביי די מצוה פון רוהען אין שבת האט די תורה אנגעכאפט (אויבן 
פס' א') דעם לשון: "ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַלֲעׂשֹת", פארואס דא האט די 

תורה געטוישט דעם לשון אויף: "ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאמֹר"?

זאגט דער רבי ר' מענדעלע פון רימאנוב:
דא האט די תורה פאר אונז מגלה געווען די ספעציעלע סגולה 
פון זאגן די פרשת המשכן, אז יעדער וואס זאגט די פרשה פון 
די משכן בעפאר ער דאוונט ווערט עס גערעכנט פאר אים ווי 

'מנחם ציון' מצורעער וואלט געבויעט די משכן.

די מענער זענען דערהויבן געווארן מער פון די פרויען
"ַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים" (לה כב)

געזאגט  האט  פסוק  דער  אויף  ערקלערונג  וואונדערליכער  א 
זיין  בעפאר  ווערטער  לעצטע  זיינע  אין  הרי"מ'  'חידושי  דער 

הייליגע נשמה איז ארויף אין הימל (אין טאג כ"ג אדר):

מ'האט  וואס  דעם  דורך  אז  שטייט  א)  א  (שקלים  ירושלמי  אין 
געגעבן פארן נדבת המשכן איז מכופר געווארן די זינד פון די 
געזינדיגט  האבן  מענער  די  נאר  אז  באקאנט  איז  עס  און  עגל, 
אזוי  אויב  ערליך,  געבליבן  זענען  פרויען  די  אבער  עגל  ביים 
די  פון  זינד  די  געווארן  פארגעבן  זיי  פאר  איז  עס  ווען  יעצט 
עגל זענען די מענער דערהויבן געווארן העכער ווי די פרויען, 
עומדין  תשובה  שבעלי  מקום  א)"  לד  (ברכות  זאגן  חז"ל  ווי  אזוי 
- צדיקים גמורים אינם עומדין, און צוליב דעם כאפט אן דער 

פסוק: "ַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים".
'שפת אמת' תרל"ה; 'בית ישראל' תשי"ז

לכונן את בית חיינו
"ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת" (לח כא)

בשני  שנתמשכן  למקדש  רמז  פעמים,  שני   - ִמְׁשַּכן'  "'ַהִּמְׁשָּכן 
חורבנין על עונותיהן של ישראל" (רש"י)

דער  געשטעלט  זיך  האט  באמערקונג  וואונדערליכע  א  אויף 
גאון רבי אברהם גורעוויץ שליט"א ראש ישיבת געיטסהעד:

ווען דער מלוה קומט נעמען א משכון פונעם לווה, געווענליך 
וועט ער נעמען א זאך וואס איז וויכטיג פאר זיין בעל הבית, און 
אויב האט דער אויבישטער באשלאסן צו אוועק נעמען פון אונז 
דעם בית המקדש אלץ א משכון אויף אונזערע עבירות, זעהן 
מיר פון דעם קלאר ווי ווייט עס איז פאר אונז וויכטיג די קרבת 

המקדש איז  בית  די  האבן זוכה געווען ווען  מיר  אלוקים וואס 
געשטאנען אויף זיין פלאץ.

נאך א דערהער טרעפן מיר אויף דעם ביי דער נוסח התפילה 
וואס מיר זאגן יעדן מאנטאג און דאנערשטאג: "יהי רצון מלפני 
נישט  אמן";  ונאמר  חיינו...  בית  את  לכונן  שבשמים  אבינו 
אומזינסט ווערן אנגערופן די בית המקדש 'בית חיינו' נאר כדי 
לעבן  קיין  נישט  באמת  איז  לעבן  אונזער  אז  לערנען  צו  אונז 

'וענפיה ארזי אל'אן דעם.

הייליגן דעם אויבערשטנ'ס נאמען אויף א גאנצן טאג
"ַוִּיְכְּתבּו ָעָליו ִמְכַּתב ִּפּתּוֵחי חֹוָתם קֶֹדׁש ַלה'" (לט ל)

פארוואס שטייט: "ַוִּיְכְּתבּו" - בלשון רבים, וויפל מענטשן האבן 
עס דען געשריבן צוזאמען?

ערקלערט רבי יהודה החסיד (הובא ב'מושב זקנים'):
הפסוק  לשון  דער  פון  מען  דרש'נט  ב)  כא  (ברכות  גמרא  אין 
דבר  יעדע  "אז   - לב)  כב  (ויקרא  ִיְׂשָרֵאל"  ְּבֵני   ְּבתֹו "ְוִנְקַּדְׁשִּתי 
שבקדושה טאר נישט זיין ווייניגער פון צעהן", לויט דעם איז 
מסתבר אז אויך ביים שרייבן די שם אויפן ציץ זענען אנוועזנד 
געווען צעהן מענטשן, און צוליב דעם ווערט עס גערעכנט ווי 

אסאך האבן עס געשריבן. 
פון  הוראה:  א  מיט  החסיד  יהודה  רבי  ענדיגט  ווערטער  זיינע 
דא זאל זיך לערנען יעדער מענטש וואס שרייבט די שמות הק' 
אין א מזוזה, אין תפילין און אין א ספר תורה, אז צעהן מענטשן 

זאלן שטיין נעבן אים. 
וואונדערט זיך דער גאון רבי משה שטערנבוך שליט"א: וויאזוי 
זיך  זאל  וואס  סופר  שום  קיין  נישט  טרעפן  מיר  אז  זיין  קען 

אזוי פירן?
ערקלערט ער אזוי: אזוי ווי מיר טרעפן לגבי דער ענין פון זיך 
טובל'ען אין מקוה אז עס איז גענוג אז דער סופר זאל זיך טובל'ן 
אינדערפריה און דאס וועט אים העלפן אויף אלע שמות וואס 
ער וועט שרייבן אין לויף פון דער טאג, אזוי אויך לגבי א מנין, 
ער קען זיך פארלאזן אויף דעם וואס ער דאוונט צופריה מיט א 
מנין און ער הייליגט דארטן דעם אויבישטער'ס נאמען, און נאך 
דעם וועט ער שוין קענען מקדש זיין די אלע שמות וואס ער 
שרייבט ביחידות. און לויט דעם איז טאקע ראוי צו מעורר זיין 
די סופרים אז זיי זאלן מקפיד זיין צו דאווענען און זאגן קדושה 

'חכמה ודעת'מיטן ציבור בעפאר זיי שרייבן.

זיך וואשן די הענט צום דאווענען
ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ִיְרָחצּו  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל  ּוְבָקְרָבָתם  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶאל  "ְּבבָֹאם 

ה' ֶאת מֶֹׁשה" (מ לב)

הענט  די  וואשן  זיך  פון  חוב  די  איבער  רמז  וואונדערליכער  א 
אויף  יועץ'  'פלא  דער  שרייבט  עסן  צום  אדער  דאווענען  צום 

דער פסוק:

אין  דאווענען  קומט  מענטש  א  ווען   - מֹוֵעד"  אֶֹהל  ֶאל  "ְּבבָֹאם 
שוהל, "ּוְבָקְרָבָתם ֶאל ַהִּמְזֵּבַח" - ווען ער קומט עסן ביים טיש 
וואס איז דומה צו די מזבח (ברכות נה א), "ִיְרָחצּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' 

ֶאת מֶֹׁשה" – דארף ער זיך וואשן די הענט ווי עס דארף צו 
'אלף המגן'זיין לויט די הלכה. 

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם

די גרויסע עבודה ביים ענטפערן אמן
"ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי מֶֹׁשה ֲעבַֹדת ַהְלִוִּים" (לח כא)

לשון  דער  ווי  אזוי  'אמן';  בגימטריה  איז   – "ַהְלִוִּים" 
שטייט  עס  ווי  אזוי  באהעפטן,  סימבאלעזירט  "ַהְלִוִּים" 
די  אויך  אזוי  ֵאַלי",  ִאיִׁשי  ִיָּלֶוה  "ַהַּפַעם  לד):  כט  (בראשית 
איז  ('אמן'  הק'  שמות  די  באהעפטן  צו  איז  'אמן'  פון  ענין 
גימטריה 'הוי"ה' און 'אדנ-י'). דאס האט דער פסוק פאר אונז 
מרמז געווען: "ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי מֶֹׁשה" אויף די "ֲעבַֹדת 
ביים  פארהאן  איז  וואס  עבודה  גרויסע  די   – ַהְלִוִּים" 
ענטפערן 'אמן', אז עס זאל געזאגט ווערן מיט די כוונה 

פון באהעפטן די שמות הק'.
'בת עין'
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"ַהחֶֹדׁש ֲאֶׁשר ְיׁשּועֹות ּבֹו ַמִּקיפֹות"
הרה"ק דער 'תפארת שלמה' פון ראדאמסק האט געזאגט 

(נפ' כ"ט באדר תרכ"ו):

א ָהאֵֹמן ֶאת ַהּיֵֹנק" (במדבר יא יב); 'אֵֹמן' שטייט געשריבן –  "ַּכֲאֶׁשר ִיּׂשָ
אזוי ווי 'אמן', פון דא איז א רמז אויף די פול שפע וואס קומט אראפ 

אין דעם זכות פון ענטפערן 'אמן' מיט כוונה, וואס דורך דעם איז 
דער מענטש זוכה צו געניסן פון די השפעות טובות און די ישועות 

וואס  קומט פון הימל פאר אים און פאר גאנץ כלל ישראל. 
'תפארת שלמה' יתרו
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דער נאמען פון דער גאון רבי משה חברוני זצ"ל, ראש ישיבת 
די  און  חכמי  די  צווישן  געשעצט  שטארק  זייער  איז  'חברון', 
לומדי התורה. אין זיינע קורצע יארן האט ער אנגעיאגט זייער 
איז  דאס  פעסטונג  תורה  די  שטעלן  אוועק  אויפצוטוהן  אסאך 
די ישיבה 'כנסת ישראל' - חברון אין ירושלים, און אסאך האבן 

געטוהן געניסן פון זיין אור התורה.

נישט אסאך ווייסן פון דעם, אבער די אנהייב וועג פון רבי משה 
איז אים נישט אזוי גרינג אנגעקומען, אזוי ווי ער האט שפעטער 

אליין פארציילט אויף זיך:

אין מיינע אנהייב קינדערישע יארן בין איך אויפגעוואקסן אין די 
שטעטעלע סימיאטש וואס געפונט זיך טיף אין רוסלאנד. איך 
בין געווען א יונגל פון ארום צעהן יאר, א יתום פון מיין טאטע, 
ווען עס האט אויסגעבראכן די ערשטע וועלט'ס קריג מיט איר 
די  פון  באנייאונג  די  אינמיטן  געווען  איז  דאס  קראפט.  גאנצן 
און  כפירה  פון  ווינטן  די  רוסלאנד,  אין  באוועגונג  קאמעניזעם 
פריקת העול וואס האט געבלאזן אין דעם אידישן פאלק, האט 
נישט איבערגעלאזט אונזער קליינעם שטעטל און מיין מאמע 
געציטערט  שטארק  זייער  האט  ערצויגן  אליין  מיך  האט  וואס 

אויף מיין צוקונפט.

זוכה  שטעטל  אונזער  האט  טעג  די  פון  איינע  אין  אט,  און 
געווען צו גרויסע און חשובע געסט וואס זענען געקומען אונז 
אין  וואס  חיים  חפץ  פונעם  ישיבה  די  געווען  איז  דאס  באזוכן. 
יענע שווערע צייטן האט זי געדארפט וואנדערן פון די שטעטל 
ראדין ביז אין די טיפעניש פון רוסלאנד, און אזוי איז די ישיבה 

אנגעקומען צו אונזער שטעטל.

געלערנט  איך  האב  עלטער  מיין  פון  יונגלעך  רוב  ווי  אזוי 
שולע  גוי'שע  די  אין  שפראך  רוסישע  די  און  חול  לימודי  די 
שטארק  זייער  זיך  האב  איך  סימיאטש,  אין  געווען  איז  וואס 
טיפענישן  די  אין  אבער  לערנונגען,  מיינע  אין  אויסגעצייכנט 
מיר  האט  וואס  קול  בת  א  געהערט  איך  האב  הארץ  מיין  פון 
גערופן: 'משה, משה, דאס איז נישט דיין פלאץ, דיין פלאץ איז 
אין ישיבה, צווישן די לומדי תורה, ווייל אויף דעם ציל ביזסטו 

באשאפן געווארן'.

האב  איך  ביז  רוהיגקייט  קיין  געהאט  נישט  האט  זעהל  מיין 
אפגעלאזט די שולע מיטן פלאן קיינמאל נישט צוריק קומען. 
אין  מיר  ביי  ווען  אהיים  מיר  צו  געקערט  צוריק  זיך  האב  איך 
הארץ האב איך א באשלוס זיך צו אנטשעפענען צו די ישיבה 
זיך  זיי  האבן  צייט  נאנטע  די  אין  וואס  ראדין  פון  בחורים 

געראכטן צוריק גיין צו זייער שטאט.

באלד  האט  ערליכע  א  זייער  געווען  איז  וואס  ע"ה  מאמע  מיין 
צוגעשטימט צו מיין פלאן און זי האט זיך באלד געוואנדן צו רבי 
צבי הירש לעוויסאן, דער איידעם פונעם חפץ חיים וואס האט 
האט  פאר  זי  און  ישיבה,  די  פון  רוחני  מנהל  דער  אלץ  געדינט 
הירש  צבי  רבי  האט  אנהויב  אין  ווילן.  מיין  אראפגעלייגט  אים 
זיך אפגעזאגט פון צו אננעמען אזא קליינער יונגל צו די ישיבה, 
אבער דער 'חפץ חיים' האט אים באפוילן ער זיך שואל עצה זיין 
מיט דעם שטאט'ס רב, דער גאון רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין 
זצ"ל וואס האט זייער גוט געקענט מיין משפחה. דער רב האט 
צוגעשטימט צו מיין פארלאנג, אבער ער האט זיך אויסגענומען 
אז איך זאל שוין יעצט צוויי יאר בעפאר די בר מצוה אנהייבן 

צו לייגן תפילין.

אויפן וועג האב איך זיך אנגעשלאסן צו די ישיבה בחורים, אבער 
אין אנהויב פון די וועג בין איך קראנק געווארן אויף די טיפוס-
איינע  אין  אויפהאלטן  געמוזט  זיך  האב  איך  און  קראנקהייט 
פון די שטעטלעך אויפן וועג. אין אנהויב האבן זיך די בחורים 
אסאך  אריבער  שוין  עס  ווען  אבער  מיר,  צוליב  אויפגעהאלטן 
האבנדיג  נישט  געווארן,  געזונט  נאכנישט  בין  איך  און  צייט 
אליין.  איבערלאזן  געמוזט  מיך  זיי  האבן  וועג  אנדערע  קיין 
דעמאלטס האט זיך ארויסגעוויזן די חכמה פונעם רב, אז נאר 
די תפילין וואס איך האב מקפיד געווען צו לייגן יעדן טאג, האבן 
געבוזשעוועט  האבן  וואס  ווינטן  שלעכטע  פון  אפגעהיטן  מיך 
צווישן די יונגט ארום מיר און דאס האט מיך אפגעזונדערט פון 

די פארדאבערנע גרופ'ס.

ווען איך בין צוריק געקומען צו די כוחות, האב איך זיך געאיילט 
מיין  אויף  פויער,  פראסטער  א  פון  וואגן  א  אויף  גיין  צו  ארויף 
האב  דארט  פון  געגנט,  יענעם  אין  שטעטל  הויפט  די  צו  וועג 
אבער  ראדין,  ביז  באהן  א  מיט  וועג  די  פארזעצן  געהאפט  איך 
באנדע  א  דורך  געווארן  אפגעהאלטן  מיר  זענען  וועג  אינמיטן 
רויבער'ס וואס האבן צוגערויבט די ביסל געלט און די קליידער 
מיר  זיי  האבן  נשמה  מיין  נאר  און  פארמאגט,  האב  איך  וואס 

איבעגעלאזט פריי.

איך בין אנגעקומען צו די אכסניה וואס איז געווען נאנט צו די 
באהן שטאציאן, א קליין יונגל אן גארנישט. אין די אכסניה איז 
געשטאנען א רוסישער קאמיסאר מיט א שטרענגן בליק, וואס 
האט מיט זיינע אויפגערעגטע אויגן באטראכט אלע וואס קומען 
און גייען. ער האט נאכגעקוקט מיט זיינע אויגן פון רעכט'ס צו 
ער  מיר קוקט  אז פונקט  האט אויסגעזעהן  מיר  אבער  לינק'ס, 
צו  פון  געציטערט  האב  איך  ארומיגע.  אנדערע  די  ווי  מער  אן 
טראכטן אז ער זאל מיך רופן אויף א אויספארשונג, איך בין דאך 

איז  וואונדער  גרויסן  דעם  צו  אבער  שריפטן,  קיין  אן  געבליבן 
דער קאמיסאר נישט צוגעקומען צו מיר און האט מיר גארנישט 

געפרעגט.

א  לופט.  די  אין  פייפ  הויכע  א  געהערט  זיך  האט  מיטאמאל 
גרויסע טומל האט אויסגעבראכן צווישן די וואס זענען געווען 
און  בילעט,  א  קויפן  געלאפן  זענען  איינציגע  אכסניה.  די  אין 
זיך  האבן  בילעט  א  זיך  ביי  געהאט  שוין  האבן  וואס  אנדערע 
געשטיפט צו כאפן א זיץ אין דעם ערווארטעטן באהן. אויך איך 
בין געלאפן צו די באהן, איך האב זיך אדורכגעשטיפט צווישן די 
פארזאמלטע ווען אין מיין הארץ בין איך פול מיט האפענונג אז 
דער אויבישטער וועט רחמנות האבן אויף מיר און מיך צופירן 

צו וואו איך דארף אנקומען לחיים ולשלום.

נאר נאך וואס איך האב זיך באקוועם געמאכט אויף מיין פלאץ 
האב איך באמערקט אז איך זיץ, נישט מער און נישט ווייניגער, 
פנים  אויפגערעגטן  דעם  מיט  קאמיסאר,  הארטן  דעם  אקעגן 
באמערקט  איך  האב  ציטער  מיין  צו  אויגן.  שארפע  די  און 
מיט  מיר  פאר  געקויפט  האט  מאמע  מיין  וואס  בילעט  די  אז 
זיך  האב  איך  געווארן,  פארלוירן  איז  גראשן  לעצטע  אירע 
אוועק  זיך  האב  איך  און  פלאץ  מיין  אין  צוזאמגעקוועטש 
געדרייט פון די בליקן פון דער קאמיסאר, און ביי מיר אין הארץ 

האב איך געהאפט צום גוטן.

עטליכע מינוט נאך וואס די באהן האט זיך ארויס געלאזט אויף 
פלאץ  זיין  פון  אויפגעשטאנען  קאמיסאר  דער  איז  וועג  איר 
ער  ווען  רייזנדע  אלע  צווישן  גיין  אריבער  אנגעהויבן  האט  און 
פאדערט מיט א פעסטקייט פון יעדן איינעם זאל אים ווייזן זיין 
בילעט און זיינע פאפירן. די געשרייען און די קולות וואס זענען 
געהערט געווארן אויפן באהן האבן נישט אפגעהאלטן פון מיר 
צו הערן מיינע הארץ קלאפענישן וואס האט געקלאפט אין מיר 

ווי א האמער.

זיך  האט  רייע  מיין  דערנענטערט  זיך  האט  עס  מער  ווי 
געשטארקט מיין ציטער, און פלוצלינג האב איך אויסגעבראכן 
אלץ  געקומען  איז  וואס  געוויין  א  געוויין,  ביטערן  א  מיט 
רעזולטאט פון אלע שוועריקייטן און מיטמאכענישן וואס איז 

אדורך אויף מיר אין די לעצטע וואכן.

ווען די טרערן רינען נאך פון מיינע אויגן ווי וואסער האב איך 
הימל  אין  באשעפער  צום  תפילה  א  בעהטן  געשטעלט  זיך 
האב  דיר,  בעהט  איך  עולם,  של  'רבונו  געזאגט:  האב  איך  און 
רחמנות אויף מיר! איך האב נישט קיין שריפטן, איך האב נישט 
קיין קליידער, איך האב נישט קיין געלט און איך בין הונגעריג 
איך  טוה  זאכן  אלע  די  צו  נישט  אבער  ברויט,  רעפטל  א  אויף 
שטערבן, מיין איינציגע ווילן איז צו לערנען דיין הייליגע תורה 
אין די ישיבה פון דער חפץ חיים, אבער וויאזוי וועל איך קענען 
די  אין  אריינפאלן  יעצט  גיי  איך  ווען  וואונטש  מיין  אויספירן 
הענט פון דער קאמיסאר וואס וועט מיך זיכער איבער געבן צו 

די רעגירונג, און ווער ווייסט וואס וועט זיין מיט מיר?'

האט  פלוצלינג  און  געשאקאלט  נאך  זיך  האבן  ליפן  מיינע 
וואס  האנט  א  געשפירט  איך  האב  מיטאמאל  נס:  א  פאסירט 
האב  איך  ווען  און  אקסל,  מיין  איידעלערהייט  אן  רירט 
אויפגעהויבן מיינע אויגן בין איך איבערראשט געווארן צו זעהן 
און  ריכטונג  מיין  צו  קאפ  זיין  אראפ  בייגט  קאמיסאר  דער  ווי 
זאגט מיר מיט א ליבליכן שמייכל: 'קליינער זיסער יונגל, שוין א 
לאנגע צייט וואס איך קוק אויף דיר, אויף דיינע אויגן דערקענט 
זיך אז אסאך צרות זענען שוין אריבער אויף דיר און צוליב דעם 
וויינסטו יעדן טאג, עס איז זיכער אז דו האסט נישט קיין טאטע 

און א מאמע און דו ביזסט א נויטבאדערפטיגער'.

דעמאלטס האט מיר דער קאמיסאר דערלאנג א רויטע קארט 
קארט  דעם  ביטע  נעם  קינד,  מיין  נעם  געזאגט:  מיר  האט  און 
וואס איז אנגעגרייט פאר דיר, איך דארף עס נישט האבן, אבער 
דו וועסט זיכער קענען האבן פון דעם א גרויסע נוצן, מיט דעם 
קארטל האסטו נישט פון וואס צו זארגן, פאר לחיים ולשלום 

און דו זאלסט מצליח זיין אין דיין וועג'.

מיט די ווערטער האט זיך דער קאמיסאר געזעגנט פון מיר און 
האט זיך געוואנדן אראפצוגיין פון די באהן, נאר נאך וואס איך 
האב שוין געזעהן ווי זיין געשטאלט דערווייטערט זיך אויף דעם 

ווייטן שניי האב איך זיך בארוהיגט.

יענער  געווען  איז  ווער  נישט  איך  ווייס  טאג  היינטיגן  ביזן 
צו  פארוואס  געטוהן,  דארט  ער  האט  וואס  און  קאמיסאר 
מיט  נאר  און  רשעות'דיג,  אויפגעפירט  זיך  ער  האט  אלעמען 
אויסערגעווענליכע  אזא  מיט  אויפגעפירט  זיך  ער  האט  מיר 
רחמנות?! די אלע פראגן וועלן איבער בלייבן אויף אייביג פאר 
פון  אז  קלאר  איז  מיר  אבער  סוד,  וואונדערליכער  א  אלץ  מיר 
הימל איז ער געשיקט געווארן צו מיר אלץ א ענטפער צו מיין 
קאכעדיגע תפילה, און אלץ א הילף פאר א אידישער יונגל וואס 
מקדיש  און  זיך  אונטער  אלעס  איבערצולאזן  באשלאסן  האט 

זיין זיינע יארן צו תורה.

'מוסף שב"ק' נצבים תשע"ג; בראשית תשע"א

א באהן פון ניסים

נאך וואס מיר האבן אנגעהויבן צו לויבן דעם אויבישטער אז ער 
איז 'יוצר אור ובורא חושך', טוהן מיר פארזעצן צו דערציילן די 
גרויסע גוט'ס וואס דער אויבישטער שענקט פאר אונז יעדן טאג, 

כדי מיר זאלן אים קענען דינען רוהיגערהייט אומגעשטערט.

המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים
מיר זענען מכיר טובה אויף דעם וואס דער אויבישטער באלייכט 
אונז מיט חסד און מיט רחמים, אויף אזא וועג וואס זאלן נוצן 
"לארץ" – ווייל די זון מאכט וואקסן די געוויקסן, זי מאכט זיס 
די פרוכט און פארבעסערט די מעטאל וואס קומט ארויס פון די 
זאמד, און אויך "לדרים עליה" מאכט זי ליכטיג אין לויף פונעם 
טאג, כדי אז זיי זאלן זיך קענען באשעפטיגן אין זייערע ענינים 

און זייער פוס זאל זיך נישט אנשטויסן אין א שטיין (אבודרהם).

לויט  ערקלערן,  מען  קען  לויבן  מיר  וואס  פונקט  א  נאך  אויף 
וואס די גמרא (נדרים ח ב) אז לעתיד לבוא וועט דער אויבישטער 
דורך  וועלן  צדיקים  די  האלטער;  איר  פון  זון  די  ארויסנעמען 
דעם אויסגעהיילט ווערן און די רשעים וועלן געשטראפט ווערן 
געוואלדיגן  דעם  ארויס  מיר  לערנען  גמרא  די  פון  דעם.  דורך 
עס  אויבישטער  דער  וואלט  אויב  און  ליכטיגקייט,  די  פון  כח 
מיר  וואלטן  וברחמים,  בחסד  וועלט  די  פאר  געגעבן  נישט 
לויבן  דעם  אויף  שטארקהייט.  איר  אויסהאלטן  געקענט  נישט 
די  הימל  אין  אויפגעהאנגען  האט  וואס  אויבערשטן  דעם  מיר 
באלייכטער'ס מיט א געוואלדיגע מאס פון רחמים, סיי מיט דעם 
וואס ער האט באגרעניצט דעם כח פון די זון נאר אויף די שעה'ן 
פון די טאג, און סיי מיט דעם וואס ער האט עס אויפגעהאנגען 
די  פאר  העלפן  קען  עס  וואס  ווייטקייט  פונקטליכע  א  מיט 
וועלט און דערקוויקן אירע איינוואוינער, אן זיי זאלן געשעדיגט 
ווערן פון איר היץ (פירוש התפילה לרבי אברהם בן הגר"א; 'עיון תפילה').

עס האט דערציילט דער גאון רבי יעקב ניימאן זצ"ל אין נאמען 
פון זיין רבי הגה"צ רבי משה ראזנשטיין זצ"ל דער משגיח פון 
סאלאנטער  ישראל  רבי  פלעגט  מאל  אסאך  זייער  אז  לאמז'א, 
שטיין מיט זיין פנים אויסגעדרייט צו די מזרח זייט אין די צייט 
וואס די זון קומט ארויף, און ארויס ברענגען מיט פרייד די גליק 
זיינע געפיהלן וואס ער שפירט ווען ער זעהט דעם וואונדערליכן 

זון.

לאמז'א:  פון  משגיח  דער  צוגעלייגט  האט  דעם  צו  הסבר  נאך 
די  אבער  השגה,  אונזער  פון  ווייט  זייער  אויס  קוקט  זאך  די 
אונזער  אז  איז;  זי"ע  ישראל  רבי  צו  אונז  צווישן  צווישנשייד 
גשמיות'דיגע נפש איז צוגעוואוינט צו טראכטן און צו לויבן נאר 
נישט,  עס  האבן  חברים  אונזערע  וואס  הנאות  אזעלעכע  אויף 
אבער הגרי"ס וואס האט אויסגעארבעט זיינע מידות אזוי ווייט 
אז ער האט זוכה געווען ליב צו האבן יעדער איד ווי זיך אליין, 
נאר ער האט אמת'דיג געקענט שפירן די הנאה פון די זון וואס 
אלע איינוואוינער אויף דער וועלט האבן פון דעם, און פון זיך 
מוסר'  ('דרכי  הארץ  זיין  פון  לויב  דער  ארויסגעקומען  איז  אליין 

שמות א כ).

'המאיר' ער אליין בכבודו ובעצמו
די  פון  ארויס  קומט  וואס  געפיהל  אינטערעסאנטע  א  אויף 
פון  הלוי  ירוחם  רבי  משגיח  דער  געשטעלט  זיך  האט  שטיקל 

מיר זצ"ל:

אין די הייליגע תורה ווערט ערקלערט (ראה רש"י בראשית א יד) אז 
כאטש וואס די באלייכטער זענען מיטוואך באשאפן געווארן, איז 
דער ליכטיגקייט אליין איז באשאפן געווארן דעם ערשטן טאג. 
און אין מדרש (ב"ר ג ד) שטייט אז דער מקור פון די ליכטיגקייט 
איז נישט פון די זון, נאר דער אויבישטער אליין האט זיך מיט 
דעם ארום גענומען און זיין ליכטיגקייט האט געשיינט פון איין 
עק וועלט ביז צו די צווייטע, אזוי ווי עס שטייט (בראשית קד ב): 

"עֶֹטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה".

לארץ  "המאיר  איז  ער  אז  באשעפער  דעם  לויבן  מיר  ווען 
ולדרים", ברענגען מיר ארויס מיט דעם דער סוד פון די מאורות 
וואס זענען אויפגעהאנגען אויפן הימל, אז זיי זענען נאר א מיטל 
ליכטיגקייט,  שטארקן  דעם  פון  געניסן  קענען  זאלן  מיר  אז 
אויף אזא וועג וואס מיר וועלן עס קענען אויסהאלטן. די זוהן 
די  צו  באהאפטן  איז  וואס  לאמפ  עלעקטערישע  א  אויס  זעהט 
סטאנציע וואס שיקט זיין כח צום לאמפ, וואס האט נישט קיין 
כח צו מאכן אליין לעקטער, נאר דאס איז אזא כלי וואס דורך 

דעם קען די עלעקטערי כח ארויסגעבן איר שיין.

אויב וואלט דער מענטש געהאט שכל עס צו פארשטיין, וואלט 
ער זיכער שטארק אכטונג געגעבן זיך נישט צו באנוצן מיט די 
ליכטיגקייט אויף אזעלעכע זאכן וואס שטימען נישט מיט דעם 
רצון ה', ווייל וויאזוי קען מען זיך באנוצן מיט דעם ליכטיגקייט 

פונעם באשעפער אויף א אנדערע ציל ('דעת תורה' בראשית א יד).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
די ברכה פון יוצר אור (ב)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  אמעשה אמונים
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