
פרשת ויקהל

בס"ד

’אילו נתן לנו את המן ולא נתן לנו את השבת – דיינו‘
”ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (לה א)

”אמר הקדוש ברוך הוא: עשה לך קהלות גדולות ודרוש 
דורות  ממך  שילמדו  כדי  שבת  הלכות  ברבים  לפניהם 
שמעוני  (ילקוט  ושבת“  שבת  בכל  קהילות  להקהיל  הבאים 

ויקהל תח).

געזאגט  הלכה  די  איז  פארוואס  פארשטיין  דארף  מען 
אויך  נישט  און  הבאים‘  ’דורות  די  פאר  דווקא  געווארן 

פארן דור המדבר?
עס  וואס  לויט  איזמיר  פון  שאול  יעקב  רבי  ענטפערט 
ווערט געברענגט אין טור (או“ח רצ) אין נאמען פון מדרש: 
”די תורה האט געזאגט פאר הקדוש ברוך הוא: רבונו של 
עולם, ווען די אידן וועלן אריינגיין אין ארץ ישראל וועט 
וואס  וויינגערטנער,  און  פעלדער  זיינע  צו  לויפן  יעדער 
וועט זיין מיט מיר? האט הקב“ה געענטפערט: איך וועל 
דיר צוזאם שטעלן מיטן שבת וואס אין דעם טאג ארבעט 

מען נישט, און אין דעם טאג וועלן זיי קענען לערנען“.
פון די ווערטער פון מדרש זעהט אויס אז דער מנהג זיך 
געזאגט  נאר  איז  שבת  אום  לערנען  און  נעמען  צוזאם 
געווארן אויף די צייט פון נאכן אריינגיין אין ארץ ישראל, 
פארנומען  אידן  די  זענען  טעג  וואכעדיגע  די  אין  וואס 
זיי  האבן  שבת  נאר  און  פרנסה,  אויף  זארגן  זיך  מיטן 
צייט צו לערנען תורה. אבער אין די צייט וואס זיי האבן 
געשפייזט  זענען  זיי  ווייל  מדבר,  אין  אויפגעהאלטן  זיך 
געקענט  זיי  האבן  באר  די  פון  און  מן  די  פון  געווארן 
געזאגט  הלכה  די  איז  דעריבער  וואך.  גאנצע  א  לערנען 

געווארן נאר פאר די ’לדורות הבאים‘.
מיט דעם קענען מיר פארשטיין דעם נוסח אינעם פיוט 
’דיינו‘ וואס ווערט געזאגט אין די הגדה של פסח: ”אילו 
האכילנו את המן ולא נתן לנו את השבת – דיינו“; ד.מ.: 
וואלטן  מן,  די  פון  געווארן  געשפייזט  מיר  וואלטן  אויב 
מיר נישט געדארפט ’את השבת‘ צו קענען לערנען תורה, 
אויך  לערנען  צו  צייט  געהאט  האבן  המן  אוכלי  די  ווייל 

’קול יעקב‘ [איזמיר תקט“ז] ליקוטים קה באין לויף פון די וואך.

’חמדת ימים אותו קראת‘
ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש  ”ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלה‘“ (לה ב)
ְמָלאָכה‘, עס איז דען א  ’ֵּתָעֶׂשה  וואס איז די טייטש פון 

חיוב צו טוהן א מלאכה אין די זעקס טעג פון די וואך?
געזאגט  האט  דעם  אויף  ערקלערונג  וואונדערליכער  א 

דער ’ווילנער מגיד‘ רבי יצחק אליהו לאנדא:
הישיבה‘  ’ראש  אנגערופן  ווערט  וואס  דער  געווענליך, 
פון  געשעצטער  דער  און  אויסדערוועלטער  דער  איז 
צווישן די ישיבה לייט, אנדערשט איז אבער דער וואס 
דער  איז  ער  וואס  הגזלנים‘  ’ראש  אנגערופן  ווערט 

גרעסטער און ערגסטער רשע פון די גרופע.
ימים‘,  ’חמדת  תפילות  די  ביי  אנגערופן  ווערט  שבת  די 
טעג.  אלע  פון  באליבסטער  און  גרעסטער  דער  ד.מ.: 
לויט דעם, אויב מיר ארבעטן א גאנצע וואך ערליך אזוי 
ווי עס שטייט אין די תורה, קומט אויס אז דער טיטול 
’חמדת ימים‘ איז א לויב אויפן שבת – אז זי איז די הויפט 
פון די זעקס גוטע טעג. אבער אויב א גאנצע וואך פירן 
מיר זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, איז דער טיטול א 
שאנד פארן שבת, אז זי איז ווי די הויפט פון די שלעכטע 

טעג.
ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים  ”ֵׁשֶׁשת  תורה:  די  באטאנט  דעם  צוליב 
ְמָלאָכה“ – נאר אויב דו וועסט טוהן דיין ארבעט אין די 
זעקס טעג מיט א גראדקייט און מיט א ערליכקייט אזוי 
ווי עס שטייט אין די תורה, דעמאלטס: ”ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש 
ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלה‘“, ווייל דעמאלטס קען מען איר אנרופן 

’חמדת ימים‘ ווי א הויפט פאר די גוטע טעג.
’פתשגן הדת‘ יתרו

א תפילה וואס ווערט אנגענומען נאך א צייט
”ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה ַלה‘ ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת 

ה‘“ (לה ה)
לַה‘...  ”ְּתרּוָמה  געדאפלט:  תורה  די  האט  פארוואס 

ְּתרּוַמת ה‘“?
זאגט רבי שלמה קלוגער:

אן  דאווענען  מיר  אז  פאסירט  איינמאל  נישט  ליידער, 
כוונה אדער מיר זענען מקיים א מצוה נישט לשם שמים. 
גייען  און מצוות  סארט תפילות  די  אז  דארפן וויסן  מיר 
נישט לריק, ווייל איין תפילה וואס ווערט געזאגט מיט 
שמים,  לשם  געטוהן  ווערט  וואס  מצוה  איין  צי  כוונה 

זענען  וואס  מצוות  און  תפילות  אלע  די  זיך  מיט  נעמען 
געטון געווארן אן כוונה.

אויף דעם איז דער פסוק מרמז:
אויב ענק וועלן איינמאל זוכה זיין געבן ”ְּתרּוָמה ַלה‘“ – 
לשם שמים, דעמאלטס ”ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו“ – די אלע געלטער 
הארץ  די  וואס  דעם  צוליב  געווארן  געגעבן  זענען  וואס 
האט געצויגן, און נישט לשם שמים, ”ְיִביֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת 

ה‘“ – וועלן צוזאמען אנגענומען ווערן לרצון.
’חכמת התורה‘ עמ‘ קז

מחשבה טובה מצטרפת למעשה
ה ֲאֶׁשר ָנַדב ִלָּבם אָֹתם ְלָהִביא ְלָכל ַהְּמָלאָכה  ”ָּכל ִאיׁש ְוִאּׁשָ
ֲאֶׁשר ִצּוָה ה‘ ַלֲעׂשֹות ְּבַיד מֶֹׁשה ֵהִביאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנָדָבה 

ַלה‘“ (לה כט)
דעם דאפלטן לשון אין דעם פסוק טייטש רבי משה ליב 

ליטש רויזנבוים, א תלמיד פונעם ’חתם סופר‘:
עס זענען געווען אידן וואס האבן געוואלט אויסצאלן פון 
אבער  משכן,  די  בויען  פון  קאסטן  אלע  די  געלט  זייער 
זיי האבן זיך אפגעהאלטן פון צוטוהן אזוי, ווייל עס איז 
געברענגט  ווערט  עס  ווי  אזוי  טוהן,  צו  אזוי  ראוי  נישט 
(תקג): ”איינער האט געבויעט א שיינע  אין ספר חסידים 
שול, און די מיטגלידער פון די קהילה האבן זיך געוואלט 
נישט  האט  נדבן  דער  און  קאסטן,  די  מיט  באטייליגן 
און  זיך  פאר  געדענקעניש  א  האבן  וועלנדיג  געוואלט, 
זיינע  פון  געבליבן  נישט  איז  ליידער  און  קינדער,  זיינע 

קינדער“.
זייערע  אויספירן  געווען  זוכה  נישט  האבן  די  אז  כאטש 
האבן  זיי  כאילו  זיי  פאר  גערעכנט  עס  ווערט  מחשבות, 
געווען: ”ָּכל...  מרמז  פסוק  די  האט  דאס  און  געטון,  עס 
כאטש   – ַהְּמָלאָכה...“  ְלָכל  ְלָהִביא  אָֹתם  ִלָּבם  ָנַדב  ֲאֶׁשר 
אז בפועל האבן זיי נישט אזוי געטון, ”ֵהִביאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְנָדָבה ַלה‘“ – האבן זיי באקומען שכר ווי זיי וואלטן עס 

בפועל מקיים געווען.
’אמרות ה‘‘

דאווענען אויף די גאולה – איז א סגולה אויף חכמה
ּוְבָכל  ּוְבַדַעת  ִּבְתבּוָנה  ְּבָחְכָמה  ֱאקִים  רּוַח  אֹתֹו  ”ַוְיַמֵּלא 

ְמָלאָכה“ (לה לא)
”כל מי שנתעסק במלאכת המשכן נתן בו הקדוש ברוך 

הוא חכמה ובינה ודעת“ (שמ“ר מח ג).
זאגט האדמו“ר רבי אברהם ישכר פון ראדאמסק:

און  בינה  חכמה,  געגעבן  האט  אויבישטער  דער  ווי  אזוי 
דעת פאר אלע וואס האבן זיך באשעפטיגט מיטן בויען די 
משכן, אזוי וועט ער אויך געבן חכמה, בינה און דעת פאר 
פונעם  אויפבוי  אויפן  בעהטן  און  דאווענען  וואס  אלע 

בית המקדש וואס זאל שוין זיין במהרה בימינו.
’חסד לאברהם‘

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
– דיינו בת

פע ם
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’אמן‘ – ’תרומת ה‘‘
ֵאת  ְיִביֶאָה  ִלּבֹו  ְנִדיב  ּכֹל  ַלה‘  ְּתרּוָמה  ֵמִאְּתֶכם  ”ְקחּו 

ְּתרּוַמת ה‘“ (לה ה)
אזוי  קפ“ב  בגימטריה  איז   – ְיִביֶאָה“  ִלּבֹו  ְנִדיב  ”ּכֹל 
ווי די גימטריה פון ’אמן אמן‘, א רמז אויף די ’אמן‘ 
’אמן‘  די  און  תפילות  די  אויף  מ‘ענטפערט  וואס 
זיי  רופט  תורה  די  קדיש.  נאך  מ‘ענטפערט  וואס 
א)  ז  (דב“ר  מדרש  די  אויף  רמז  א  ה‘“,  ”ְּתרּוַמת  אן: 
וואס זאגט: ”אין גדול לפני הקדוש ברוך הוא יותר 

מאמן שישראל עונים“.
’חסד לאברהם‘ 

רמזים פון אמן
רזי אמונים  אין די פרשה

זיך 
אגט 
רזראל, 

’תרומת ה‘‘
יב

ררממזזיי
אאייי ים 

שב“ק פרשת ויקהל איז דער יומא דהילולא פון דער ראב“ד ירושלים 
הגאון רבי ישראל יעקב פישער זצ“ל. אין איינס פון זיינע דרשות האט ער

 ערוועקט דעם ציבור זיי זאלן מקפיד זיין ענטפערן אמן, און אזוי האט ער געזאגט:
ווען מ‘קומט פריה צום דאווענען, און מ‘דאוונט געלאסן, איז מען זוכה מקיים זיין ווי עס דארף צו זיין 
די מצוה פון ענטפערן אמן. ווייל אזוי האט מען צייט און ישוב הדעת ענטפערן אמן ווי עס דארף צו 
זיין מיט כוונה נאך די אלע  ברכות וואס ווערן געזאגט ביים דאווענען. א אפגעכאפטע דאווענען און 
מיט א איילעניש ברענגט צו מ‘זאל שאדן האבן אסאך אמן‘ס, און אויך די אמן‘ס וואס מ‘ענטפערט 

יא האט מען נישט אינזין ווי עס דארף צו זיין. קונטרס ’אבן ישראל‘ דברי מוסר והתעוררות עמ‘ לח
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האט  וואס  פראבלעם  קליינע  א 
צוגעברענגט א גרויסער ’תיקון‘

אינטערסאנטע  פאלגנדע  די 
פאסירט  האט  וואס  געשיכטע 
מיר  האבן  חודש,  לעצטן  דעם 
געהערט פון א כלי ראשון פון הרב 
זענען  וואס  די  פון  איינער  י.,  י. 
די  זיין  פוקד  צוקומען  געוואוינט 
השלום  עליה  אמנו  רחל  פון  קבר 
עס  וואס  געלעגנהייט  יעדע  אין 
דארט  קומט  ער  זיך,  מאכט 
דאווענען און בעהטן אויף הצלחה 
און סייעתא דשמיא אין אלע זיינע 
האט  אליין  ער  וואס  געברויכן, 

בייגעוואוינט די געשיכע.
פון די טאג וואס רחל אמנו עליה 
ביזן  געוארן  נסתלק  איז  השלום 
וואס  קבר  איר  איז  טאג,  היינטיגן 
היא  אפרתה  ”בדרך  זיך  געפינט 
בית לחם“, ווי א מאגנעט פאר די 
צעהנדליגער טויזנטער אידן וואס 
אויסגיסן  שטענדיג  דארט  קומען 
וואס  מאמע  די  פאר  הארץ  זייער 
זאל  זי  קינדער,  אירע  אויף  וויינט 
זיי  אויף  שמים  רחמי  זיין  מעורר 
זאלן  זיי  קינדער  זייערע  אויף  און 
זיך  וועלן  זיי  וואו  זיין  מצליח 
ווענדן און געראטעוועט ווערן פון 

יעדן שלעכטס.
נאך וואס אין לויף פון הונדערטער 
גאנץ  געווען  פלאץ  דער  איז  יארן 
נאכגעלאזט, איז עס אין די לעצטע 
יארן שטארק איבערגעפרישט און 
קבר  דעם  ארום  געווארן.  באנייט 
ריזיגע  א  געווארן  געבויעט  איז 
זיך  קענען  דארט  וואו  פלאץ 
מתפללים  טויזנטער  אויפהאלטן 
אין די זעלבע צייט, א גרויסע בית 
המדרש איז דארט אויפגעשטעלט 
געווארן, און א גרויסע פלאץ פאר 
די טויזנטער מענטשן וואס קומען 

דארט טאג טעגליך.
טייערע אידן וואס לאזן זיך קאסטן 
הייליגע  די  אויף  געלטער  גרויסע 
און  כח  קיין  נישט  שוינען  פלאץ, 
וואס  די  כדי  זיך  זארגן  און  מיה 
געפינען  זיך  זאלן  דארט  קומען 
טוט  אנדערע  צווישן  באקוועם, 
און  עסן  דערלאנגען  דארט  מען 
די  דערווארעמט  וואס  טרינקען 
וואס  יעדער  אז  אזוי  הערצער. 
קומט דארט דאווענען שפירט זיך 

אינדערהיים ’ווי ביי א מאמע‘.
בשעת‘ן  יאר,  עטליכע  פאר 
האט  פלאץ,  דאס  איבערבויען 
א  געווען  מנדב  נדבן  חשובער  א 
קויפן  קענען  מ‘זאל  סומע  שיינע 
א נייע גרויסע קעסל - פאר הייס 
דאווענען  וואס  די  פאר   - וואסער 

און לערנען דארטן.
מיט  קעסלעך  אלטע  די  ווייל 
מיט  באנוצט  זיך  מ‘האט  וואס 
געווען  נאך  זענען  יעצט  ביז  זיי 
די  האבן  צושטאנד,  גוטע  א  אין 
פלאץ  אויפן  פאראנטווארטליכע 
זיי ערגעץ אוועק געלייגט אויף א 
פאל ווען דער נייע וועט צובראכן 
ווערן. אבער דער נייע קעסל האט 
גוט געארבעט, און אנצווישן זענען 

די אלטע אפגעשטויבט געווארן.
דאס האט פאסירט אנהויב די וואך 
לאנגע  א  נאך  משפטים.  פרשת 
האט  קעסל  נייע  די  וואס  צייט 
פראבלעמען,  קיין  אן  געארבעט 
אנגעהויבן  פלוצלינג  ער  האט 
מידעקייט...  פון  צייכענעס  ווייזן 
אויפן  פאראנטווארטליכע  די 
פראבירט  אליינס  האבן  פלאץ 
פאררעכטן, אבער עס איז זיי נישט 
אויסגעזעהן  האט  עס  געלונגען. 
וועג  אנדערע  קיין  נישטא  עס  אז 
עס  קעסל  נייע  די  שיקן  צו  נאר 
לַאבָארַאטָארי,  א  אין  פאררעכטן 
פארבינדן  געווען  איז  דאס  וואס 
מיט א גרויסע פלאג, און עס קען 

אויך געדויערן א לאנגע צייט.
מען  האט  אינדערפריה  דינסטאג 
און  נייעם  דעם  אויסגעשטעקט 
און  פלאץ  זיין  פון  קעסל  שווערן 
צו  אריבערגעטראגן  עס  מ‘האט 
זיך  קען  וואס  לַאבָארַאטָארי  א 
דער  כלים.  אזעלעכע  אין  אויס 
געדארפט  האט  וואס  דירעקטאר 
אז  אויס  אים  זעהט  עס  ווען  זאגן 
נישט  האט  גרייט,  זיין  וועט  עס 
די  אויף  קלאר  ענטפערן  געקענט 
זעהן  פריער  דארף  ”איך  פראגע; 
און טרעפן די פראבלעם“, האט ער 
אליין  פאררעכטן  ”דאס  געזאגט, 
עטליכע  צווישן  געדויערן  קען 
טעג – אין א געווענליכע פאל, ביז 
פאל  אויסנאם  א  אין   – חודש  א 
באשטעלן  דארפן  וועל  איך  אויב 
פאבריק  די  פון  חלקים  געוויסע 

אין חו“ל“.
”פראביר עס ענדיגן ווי פריער עס 
איז מעגליך“ – האט זיך געבעהטן 
”די  פאראנטווארטליכער,  דער 
פאר  וויכטיג  זייער  איז  קעסל 
רחל,  קבר  צו  קומען  וואס  די 
קאלטע  די  אין  איבערהויפט 
ער  האט   – טעג“  ווינטער 
האט  טעכניקער  דער  ערקלערט. 
מערסע  דאס  טוהן  צוגעזאגט 
ווי  פאררעכטן  עס  קען  ער  וואס 
זיך  האבן  צוויי  די  און  שנעלער, 

געזעגנט.
וועג  אנדערע  קיין  האבנדיג  נישט 
פאראנטווארטליכע  די  האבן 
געמוזט נעמען איינע פון די אלטע 
קעסלעך. אין די נאכמיטאג שעה‘ן 
שבט  לחודש  כ“ג  דינסטאג  פון 
האט מען ארויסגענומען איינע פון 
די קעסלעך, מ‘האט עס גערייניגט 
געווען  איז  וואס  שטויב  די  פון 
אויף דעם, און נאכדעם האט מען 
עס אנגעפילט מיט וואסער און עס 
געדויערט  האט  עס  אנגעצינדן. 
אשטיקל צייט ביז די וואסער האט 
אויפגעקאכט, אבער אין ענדע איז 
באקאנטע  די  געווארן  געהערט 
גערויש פון די וואסער וואס האט 
דערציילט  האט  וואס  געבאבלט, 
אז די וואסער האבן שוין געקאכט 

און מ‘קען זיי שוין נוצן.
קעסל  נייע  די  פון  אנדערשט 
אויטאמאטיש  זיך  האט  וואס 
אנגעפילט און אנגעווארעמט לוט 
נוצן  דאס  אבער  איז  געברויך,  די 
מיט  פארבינדן  געווען  אלטע  די 
די  פון  לויף  אין  פלאג.  גרויסע  א 
האבן  אנוועזנדע  די  וואס  צייט 
זיך באנוצט מיט די אלטע קעסל, 
פאראנטווארטליכע  די  האבן 
אויפגעקאכט  און  אנגעפילט  עס 
האבן  זיי  און  מאל,  עטליכע 
די  אז  געדאוונט  און  געהאפט 
שנעלער  ווי  זאל  קעסל  נייע 

פארראכטן ווערן. 
פון  שעה‘ן  נאכמיטאג  די  אין 
שבט,  לחודש  כ“ד  מיטוואך 
פונעם  סעלפאן  די  האט 
זיך  פאראנטווארטליכער 
אנדערע  די  פון  און  צוקלינגען, 
זייט פון די ליין האט זיך געהערט 
די שטימע פונעם דירעקטאר וואו 
נעכטן  ערשט  מען  האט  דארט 
איבערגעלאזט די נייע קעסל צום 

פאררעכטן.
ער  האט   – גרייט“  איז  קעסל  ”די 
געזאגט בקיצור, עס זעהט אויס אז 
עס איז נאר געווען א קלייניקייט. 
געקענט  עס  וואלטן  ”ענק 
פאררעכטן“  אליינס  גרינגערהייט 
געזאגט.  טעכניקער  דער  האט   –
האט   – מאדנע“  טאקע  ”ס‘איז 
האבן  ”מיר  געענטפערט,  ער 
פראבירט, אבער עס איז אונז נישט 
געאיילט  זיך  האט  און  געלונגען“, 
צו  געפארן  איז  און  אויטא  זיין  צו 
ברענגען  צוריק  לַאבָארַאטָארי  די 

די נייע פארראכטענע קעסל.
חמישי,  ליום  אור  נאכט  מיטוואך 
מען  האט  שבט,  לחודש  כ“ה 
קעסל  נייע  די  געשטעלט  צוריק 
פלאץ,  באשטימטן  זיין  אויף 
די  צו  באהעפטן  עס  נאכן  און 
שנעל  זייער  עס  זיך  האט  וואסער 
צייט  קורצע  א  ביז  און  אנגעפילט 
די  נוצן  געקענט  שוין  מען  האט 
וואסער. אין די זעלבע צייט האט 
אלטע  די  אויסגעליידיגט  מען 
איבערגעבליבענע  די  פון  קעסל 
צוריק  אים  מ‘האט  און  וואסער 
דארט  וואו  קאמער,  אין  געלייגט 
וועט ער ליגן ביז ווען מ‘וועט אים 

נאכאמאל דארפן נוצן.
אוועקגעשטעלט  מ‘האט  ווען 
פלאץ,  זיין  אויף  קעסל  אלטע  די 
פאראנטווארטליכער  דער  האט 
נישט באמערקט די קליינע טאוול 
וואס איז געווען אונטן באהאפטן. 
געווען  זענען  ווערטער  די 
שווער  אביסל  און  אפגעשטויבט 
פארן  יעצט,  נאר  און  ליינען,  צום 
פלאץ,  זיין  אויף  לייגן  צוריק  עס 
פאראנטווארטליכער  דער  האט 
די  ליינען  אנגעשטרענגט  זיך 
געווען  זענען  וואס  ווערטער 
ווען  און  טאוול,  די  אויף  געשריבן 
ער  האט  געלונגען  אים  איז  עס 

פארלוירן זיין אטעם:
געווארן  נתנדב  איז  קעסל  ”די 
הצדקנית  האשה  נשמת  לעילוי 
אריה  יהודה  ר‘  בת  בונא  מרת 
איבערגעלעבט  האט  וואס  ע“ה, 
איז  און  קריג  וועלט‘ס  צווייטע  די 
שבט  לחודש  כ“ד  געווארן  נפטר 
קיימא.  של  זרע  איבערצולאזן  אן 
ברכות  די  זאגט  איר  ווען  ביטע 

האט אינזין לעילוי נשמתה“.
עטליכע  גענומען  אים  האט  עס 
די  אז  דערמאנען  זיך  סקונדעס 
געווען  מנדב  האט  קעסל  אלטע 
פאר עטליכע יאר דער פלומעניק 
פון די פרוי, הרב קלמן גרינוואלד 
די  פון  גרינדער  דער  שליט“א 
וואס  דארטן,  כולל  באקאנטע 
האט דערציילט אז די צדיקת איז 
אלט  איז  זי  ווען  געווארן  נפטר 

העכער הונדערט יאר...
ערציילונג  די  איז  שנעל  זייער 
צווישן  געווארן  פארשפרייט 
געווען.  דארט  זענען  וואס  אלע 
געווארן  איבערראשט  זענען  אלע 
עליונה  השגחה  די  וויאזוי  צוזעהן 
אין  פונקט  אז  צוגעפירט  האט 
די  זאל  יארצייט  איר  פון  טאג  די 
א  ווערן,  צובראכן  קעסל  נייע 
נישט  פעלט  עס  וואס  קלייניקייט 
פון  מער  פאררעכטן  צו  אויס 
דריי  די  צווישן  פון  און  טאג,  איין 
פונקט  מען  האט  קעסלעך  אלטע 
עס  קעסל  דעם  אויסדערוועלט 
די  פון  פלאץ  די  אויף  שטיין  זאל 
פון  נשמה  די  וועט  אזוי  און  נייע, 
איר  פון  טאג  די  אין  צדיקת  די 
טויזנטער  באקומען  יארצייט 

זכותים פון ברכות און אמן‘ס.
מ‘דארף אנצייכענען אז דער מנהג 
א  ביי  טרינקען  און  עסן  געבן  פון 
שוין  איז  נשמה,  לעילוי  יארצייט 
איז  וואס  מנהג  פריערדיגער  א 
כלל  אין  פארשפרייט  יארן  שוין 
יצחק‘  ’מנחת  שו“ת  (ראה  ישראל 
חמד‘  ’שדי  אין  און  קלט).  סי‘  ח“ו 
(ח“ד מערכת בית הכנסת אות מ) 
ברענגט ער אז דורך דעם האט די 
ברכות  די  ווייל  תיקון,  א  נשמה 
זענען  מ‘זאגט  וואס  אמן‘ס  די  און 
מעלה און מתקן די נשמה פונעם 

נפטר.

א רוחניות‘דיגע היילונג‘ס מיטל אויף די קרענק

ברכת השחר 
מיט א חברותא  בררככתתעתענה אמונים 

ממיט ם 
די מעלה פון די מזכי הרבים

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

היילונג‘ גע
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ידו“  על  בא  חטא  אין  הרבים  את  המזכה  ”כל 
אזוי זאגן אונזערע חכמים זכרונם לברכה (אבות 
א  ”ווען  דארט:  ערקלערט  יונה  רבינו  און  יח),  ה 
א  אים  קומט  זכות  גרויסע  אזא  טוהט  מענטש 
נישט  זאל  ער  וואס?  דעם,  אויף  שכר  גרויסע 
איז  דאס  און  עבירה,  א  אין  ווערן  געשטרויכלט 

זיין שכר – ווייל שכר מצוה מצוה“.
און אין זוהר הק‘ פר‘ תרומה (קכח ב ע“פ הסולם) 
דער  פון  שכר  די  אויף  גרויס  זייער  שטייט 
זיין  מכניע  ”גורם  איז:  ער  אז  הרבים  את  מזכה 
כבוד  דער  אז  גורם  איז  און  אחרא,  סטרא  די 
אז  גורם  איז  און  דערהויבן,  ווערט  השי“ת  פון 
אונטן,  און  אויבן  קיום  א  האט  וועלט  גאנצע  די 
געווארן:  געזאגט  איז  מענטש  דער  אויף  און 
זוכה  איז  און  והשלום‘  החיים  אתו  היתה  ’בריתי 
צו זעהן קינדער ביי זיינע קינדער, און איז זוכה 
אים  וועט  קיינער  הבא,  עולם  און  הזה  עולם  צו 
נישט קענען שטראפן אויף דער וועלט, און אין 
עולם הבא גייט ער אריין אין די צוועלעף טויערן 
וואס זענען אין הימל און קיינער קען אים נישט 
בארץ  ’גבור  שטייט:  אים  אויף  און  אפהאלטן, 

יהיה זרעו...‘“.
זיכוי  פון  מעלה  די  אז  זאגן,  און  צולייגן  מ‘קען 
א  איז  אמן  ענטפערן  פון  מצוה  די  ביי  הרבים 
רבים  די  מזכה  איז  דאס  אז  דעם  מיט  אויסנאם 
געווען  נישט  קיינמאל  וואלט  וואס  זאך  א  מיט 
ווען נישט דער וואס זאגט די ברכה. די טויזנטער 
אמן‘ס וואס וועלן געענטפערט ווערן אין ענקער 
זכות, און די מלאכים וואס וועלן באשאפן ווערן 
ענק  אויב  עקזיסטירט  נישט  וואלטן  דעם,  דורך 
אויף  זאל  חבר  ענקער  צוגערעדט  נישט  וואלטן 

זיי ענטפערן.
געווארן  פארשפרייט  שוין  איז  אומזינסט  נישט 
ישועות  וואונדערליכע  אויף  ערציילונגען  אסאך 
וואס די מזכי הרבים האבן צו דעם זוכה געווען, 
צווישן זיי אזעלעכע ישועות וואס זענען למעלה 

מדרך הטבע.
זיכוי  די  פון  קרוין  די  אין  פערל  עקסטערע  א 
אדורכגעפירט  ווערן  וואס  אקטיוויטעטן  הרבים 
אמונים‘  ’בני  ארגאניזאציע  די  דורך  טאג  יעדן 
אן  גייט  וואס  אקדמך‘  ’שחר  פראיעקט  די  איז 
מיט  יאר  עטליכע  שוין  הישיבות  היכלי  די  אין 

פון  ראם  די  אין  הצלחה.  אויסערגעווענליכע  א 
אסאך  טייל  א  נעמען  פראיעקט  ספעציעלע  די 
הישיבות  היכלי  די  אין  בחורים  הונדערטער 
לקבל  מנת  על  שלא  ארבעטן  וואס  הקדושות, 
פרס, מזכה זיין זייערע חברים מיט די ספעציעלע 
מצוה וואס איז נישט דא גרעסער פון דעם פאר 

השי“ת.
די  פון  קייט  די  אין  רינגל  א  איז  פראיעקט  די 
און  אמונים‘  ’בני  פון  אקטיוויטעטן  אנדערע 
’גבאי  פראיעקט  די  מיט  פארבינדן  ספעציעל 
אמן‘ וואס גייט שוין אן אין די שוהלן די לעצטע 
יארן און אסאך הונדעטער מתפללים זענען זוכה 
צו  דארף  עס  ווי  ברכות  זייערע  זאגן  דעם  דורך 
זיין און צולייגן נאך טויזנטער בריליאנטן – אמן 
אין די קרוין פונעם מלך מלכי המלכים הקדוש 

ברוך הוא.
געווארן  איבערגענומען  זייער  געווען  זענען  מיר 
ווען עס איז צו אונז אנגעקומען א אויטענטישע 
פארשטייער  א  בחור,  חשובער  א  וואס  צעטל 
אין  אויפגעהאנגען  האט  אקדמך‘  ’שחר  פון 
איז  וואס  ווענדונג  פערזענליכע  א  ישיבה,  זיין 
יערליכע  די  אין  באטייליגן  זיך  נאכן  געקומען 
’בני  פון  פארשטייער  די  פאר  חיזוק-צוזאמקום 

אמונים‘ אין די היכלי הישיבות הקדושות.
דער חשובער בחור האט געפילט א געוואלדיגע 
ער  ווען  פון  לעבן  פריוואטע  זיין  אין  ענדערונג 
מצוה  די  אין  זיין  מחזק  אנגעהויבן  זיך  האט 
זיך  ער  האט  דעם  צוליב  אמן.  ענטפערן  פון 
מצוה,  די  צו  באהאפטן  און  צוגעקלעפט  זייער 
פארשטייער  דער  געווארן  ער  איז  נאכדעם  און 
זיך  בחור  דער  האט  יאר  דאס  ישיבה.  זיין  אין 
יערליכע  די  אין  מאל  ערשטן  צום  באטייליגט 
וואס  ווערטער  ווארעמע  די  חיזוק-צוזאמקום, 
ומאורי  גדולי  די  דורך  געווארן  געזאגט  זענען 
ווען  און  ערוועקט,  שטארק  אים  האבן  הדור 
אים  אין  זיך  האט  ישיבה  זיין  צו  צוריק  איז  ער 
וואס  דעם  אויף  ווייטאג  פון  געפיל  א  ערוועקט 
גענוג  נאכנישט  זענען  חברים  זיינע  פון  עטליכע 
און  פראיעקט,  געוואלדיגן  דעם  צו  באהאפטן 
פאלגנדע  די  געשריבן  ער  האט  געפילן  די  מיט 
צעטל און עס אויפגעהאנגען אויף די וואנט אין 

זיין ישיבה:

ליינענדיג די מודעה קומען ארויף אקעגן אונזערע 
הישיבה  ראש  פונעם  ווערטער  טייערע  די  אויגן 
הגאון הגדול רבי שמואל ראזאווסקי זצ“ל (הובאו 
דעם  ערקלערנדיג  רט)  עמ‘  ח“א  אמן‘  נוטרי  בספר‘ 
לשון הפסוק (ישעיה כו ב) וואס פון דעם דרש‘נט 
פון  ענין  דעם  אויף  ב)  קיט  (שבת  גמרא  אין  מען 
ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  ”ִּפְתחּו  ’אמן‘:  ענטפערן 
’שמר  פסוק  דעם  נישט  ”ליין   – ֱאֻמִנים“  ׁשֵֹמר 

אמנים‘ נאר ’שאומרים אמן‘“:
לכאורה איז דער לשון: ’ויבא גוי‘ אביסל שווער, 
וואלט  עס  און  רבים,  לשון  א  איז  ’גוי‘  ווייל 
געדארפט שטיין: ’ויבא איש שומר אמונים‘, אזוי 
ווי ריש לקיש לערנט ארויס פון דער פסוק ”כל 

כוחו  בכל  אמן  יחיד]  לשון  א  איז  [וואס  העונה 
פותחין לו שערי גן עדן“? נאר דער פסוק קומט 
אונז לערנען אז אין זכות פון דער וואס ענטפערט 
דעם  ערוועקט  הימל  אין  ווערט  כוחו,  בכל  אמן 
זכות צו קענען מזכה זיין א גאנצע פאלק צוליב 
דעם, און עס ווערן געעפנט די טויערן פון גן עדן 

ארייננעמען אלעמען אין זיין זכות!
זיך  האבן  וואס  אלע  פאר  דא  בעהטן  מיר 
א  אויך  נעמט   – דעם  צו  צוגעשטעלט  נאכנישט 
ענק  און  הרבים,  זיכוי  געוואלדיגע  די  אין  טייל 
זאלן אויך זוכה זיין זעהן וואונדערליכע ישועות 
אלע  אין  אויפהער  קיין  אן  דשמיא  סייעתא  און 

ענינים.

א פערזענליכע רוף פון הארץ צו הארץ
צו דיר מיין טייערער פריינד!

איך וויל דיך מיטטיילן מיט מיין פריוואטע געפיהל וואס האט זיך ערוועקט און געשטארקט 
אין מיר נאכן זיך באטייליגן אין די ספעציעלע צוזאמקום פאר די פארשטייער פון בני אמונים 

אין היכלי הישיבות וואס איז פארגעקומען אין ירושלים.
וואס  חז“ל  מאמרי  די  ווייסן  אלע  מיר  אמן.  ענטפערן  פון  טייערקייט  די  ווייסן  אלע  מיר 
שילדערן איר טייערקייט און איר דערהויבענע מעלה, און פון דעסוועגן טוט וויי דאס הארץ 
זעהן בחורים וואס שטעלן זיך נישט צו צו די וואס זאגן יא די ברכות השחר מיט א חברותא.
עס רעדט זיך אינגאנצן נישט מער פון איין ווארט, אבער נעמט גוט אריין אין קאפ אז עס 
שישראל  מאמן  יותר  הקב“ה  לפני  גדול  ’אין  ווייל  ווארט,  טייערסטע  די  פון  זיך  האנדלט 

עונים‘ (דב“ר ז א).
מיינע טייערע פריינד! עס לוינט נישט משקיע זיין עטליכע מינוט יעדן טאג צו געבן פארן 
אויבערשטן אזא גרויסע מתנה? אויב פארן אויבערשטן האט זיך געלוינט באשאפן די גאנצע 
וועלט נאר צוליב איין אמן, איז עס נישט גענוג חשוב ענק זאלן זיך אנשטרענגען פאר דעם? 
ברייט  ווערן  טויערן  אלע  וויאזוי  זעהן  וועלן  ענק  און  אמן,  ענטפערן  צו  טויער  די  עפנט 
געהאלפן  זענען  וואס  ישיבה  אונזער  אין  בחורים  פון  ווייס  אליין  איך  ענק.  פאר  געעפנט 

געווארן מיט אלע ערליי ישועות אין זכות וואס זענען מקפיד צו ענטפערן אמן.
פארשטייט זיך אז אויב א בחור האט א טעכנישע שוועריקייט ווי טרעפן א חברותא וועל 
איך זיך פרייען אים העלפן. עס קען אפשר זיין שוועריקייטן אין די ערשטע פאר טעג אבער 

נאכדעם ווערט עס א געוואוינהייט.
אחי ורעי! פון מארגן זאגן מיר אלע כאיש אחד בלב אחד אן א אויסנאם די ברכות השחר 

מיט א חברותא.
מיט רעספעקט און שעצונג
ענקער פריינד - ש.ש.
וואס שטאלצירט זיין א פארשטייער פון בני אמונים אין אונזער ישיבה הק‘


