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על הפרשה

היינט וועל איך בלי נדר אנהויבן פונדאסניי מיט מיין רעכטע פוס. 
ד-א-ס א-י-ז ע-ס. דאס מאל וועט עס געלונגען. עס מוז געלונגען. 
יא, יא, איך האב נעכטן און איידער-נעכטן געזינגען דעם זעלבען 

פזמון, אבער דאס מאל מיין איך עס ערנסטער ווי ערנסט.


החלטה,  אנטשלאסענע  אן  באשלאסן  מיר  האבן  מאל  וויפיל 
אליין  זיך  מיר  האבן  מאל  וויפיל  התחלה?  פרישע  א  אנצוהויבן 
אויף  קוקנדיג  נישט  בלאט,  נייע  א  אריבערצומישן  צוגערעדט 
פארפלעקטע  פארקנייטשטע,  פארפאטשקעטע,  פריערדיגע  די 
בלעטער? א נייע בלאט בלאזט אריין נייע כחות, התלהבות, און 
אויס,  שנעל  וועפט  חשק  דער  אז  נאר  איז  פראבלעם  די  חשק. 
ווי  בעיקר  און  טוהן,  געוואלט  האט  מען  וואס  פארגעסט  מען 
שטארק מען האט עס געוואלט. מיר זענען שוין זאט פון נאכאמאל 
אריבערמישן א בלאט, אבער צומאל שפירט מען אז דאס איז די 

ס’איז  באווייזן.  קענען  מיר  וואס  מערסטע 
אויך א קונץ צו מישן און מישן, אן דעם וואס 

יאוש זאל זיך אריינמישן... 

זיכער דויערט צייט אנצוקומען צו שלימות. 
דארפן  אן,  דארט  קומט  מען  ביז  דערווייל 
א  חסרונות.  מיט  באגנוגן  לכאורה  זיך  מען 
שאד אז ארבעט גייט לאיבוד, עבודות ווערן 
ווערט  כח  צורינען,  ווערט  צייט  אבידות. 
חלומות  בלייבן  רצונות  ארויסגעווארפן, 

גרעסערע שאד  א  נאך  ס’איז  אבער  מציאות.  ווערן  צו  אנשטאט 
עוסק צו זיין אין שאדנס. בעסער הייב הענט מיט רואיגע-לאגישע 
אריבערצומישן  האנט  דיין  אויף  נאכאמאל  הייב  אדער  יאוש, 
שווער,  זענען  התחלות  אלע  קשות.  התחלות  כל  בלאט.  א  נאך 
התחלות  בלייבן  זיי  ווייל  פארוואס,  וואונדער  קיין  איז  עס  און 
פון  כשלונות,  פון  בלויז  אונז  דערמאנען  זיי  תכלית.  קיין  אן 
טאג,  נייע  א  ס’איז  השם,  ברוך  אבער  ארבעט.  אומפארענדיגטע 
אנצוהויבן  גרינגער  דאך  ס’איז  אנהויבן.  נאכמאל  שוין  קען  מען 
מוזיקאנט,  א  פרעג  נעכטן.  דעם  פאררעכנטן  איידער  ווי  היינט 
זיין ערפארענע  וואס איז גרינגער לויט  א שניידער, א שרייבער, 
אדער  ארבעט,  אומגעלונגענע  צווייטן’ס  א  צוצופוצן   – מיינונג 
פארפאסן א פרישע ליד\קלייד\מעשה. די ערשטע ברירה איז א 
גרעסערע קונץ. כדי עס צו באווייזן, דארף מען זיין א גרעסערע 
פון  פעדעמער  לויזע  מיט  אפצוגעבן  זיך  כח  האט  ווער  מומחה. 

אנגעהויבענע התחלות און האלב-פארענדיגטע עבודות?

מיר  ווילן שוין זוכה זיין אמת'דיג אנצופולן א בלאט, א טאג, אן 
עבודה אן קיין קריטישע טעותים, אן דעם וואס עס זאל זיך אויסגיסן 
די  וואס פארפלעקט  אומגעדולד  פון  גלאז  א קאכעדיגע  דערויף 

גאנצע בילד מיט שולד. מיר ווילן אנפולן א בלאט און די עבודה 
זאל גיין גלאט. מיר ווילן ענדיגן וואס מיר הייבן אן צו טוהן, נישט 
אנהויב  דעם  אין  מער,  נאך  אדער  אינדערמיט,  שטעקן  בלייבן 
די  אז  בכלל?!(  )ס'איז שייך  אויך באשטיין  מיר קענען  און  גאר. 
צוקנייטשטע פארפאטשקעטע בלעטער זאלן ווערן אויסגעביגלט, 
צוגעפוצט, און צוגעענדיגט אלס איין שטיק מושלם’דיגע ארבעט. 

וויאזוי איז מען זוכה דערצו?


די  דורך  געווארן  אויפגעשטעלט  איז  משכן  דער  וואס  נאכדעם 
נדבות פון כלל ישראל און די שכינה האט גערוהט דערין, האט 
מען אנגעהויבן די עבודת הקודש פון הטבת הנרות און הדלקת 
די  אז  ווייסן  מיר  הדמים.  זריקת  און  קרבנות  הקרבת  המנורה, 
עבודת המשכן האט געדארפט זיין בשלימות, מצוה מן המובחר. 
אזוי אויך האט מען דווקא געמוזט נוצן שמן זית זך. די חשוב’סטע 
אויל האט באלאכטן די ריין-גאלדענע מנורה.

באלייכטן  און  אנצינדן  ווילן  מיר  ווען 
צו  הארץ  און  נשמה  אונזער  נר,  אונזער 
מיט  זיין  עס  מוז  עבודה,  שלימות’דיגע  א 
לויטערע אויל, א לויטערע כוונה פון א רצון 
וואס איז נאר לשם שמים. ווען אונזער הארץ 
ברענט מיט אמת’ע רצון און התלהבות, און 
חי,  קל  אינעם  דבוק  איז  מחשבה  אונזער 
און  באלאכטן  מצוות  אונזערע  זענען  דאן 
בשלימות. עס איז פארשטענדליך אז שלימות איז נויטיג ווען עס 
קומט צו עבודה, סיי אינעם משכן און סיי אינעם הארץ וואס איז 
מיר  וואונדערן  דאס,  מיר פארשטייען  הגם  אונזער מקדש מעט. 
זיך וויאזוי צוצוקומען דערצו, ווייל שלימות איז דאך א זעלטענע 
דערמאנען  תרומה,  פרשת  צו  צוריק  מישן  מיר  ווען  אבער  זאך. 
מיר זיך אז אונזער חלק אינעם משכן, די נדבות וואס מיר האבן 
געברענגט, איז נישט געווען בשלימות. אדרבה, מיר האבן געגעבן 
א מחצית השקל, מנדב געווען א קליינע פאדעם פון תולעת שני, 
און געברענגט אנדערע שטיקלעך רויע מאטריאל. אפילו עס איז 
זאל  זוכה געווען אז די נדבה  נישט געווען בשלימות, האבן מיר 
נכלל ווערן אינעם משכן וואו השי”ת האט גערוהט. וויאזוי זענען 
אונזערע נדבות וועלכע זענען נישט געווען א דבר שלם, געווארן 

א חלק פונעם שלמות’דיגער משכן?

אין די שלימות'דיגע עבודה פון פרשת תצווה ליגט דער סוד צו 
משלים זיין אלע אונזערע אומגעפארטיגטע עבודות. דאס איז וואס 
“צוותא”  לשון  פון  איז  לערנען. תצווה  אונז  קומט  פרשת תצווה 
אומערגענצטע  אונזערע  באהעפטן.  זיך  חיבור,  באדייט  וואס 
א  ווערן  קען  ארבעט  אומגעענדיגטע  און  נדבות,  רויע  עבודות, 

מיט  ברענט  הארץ  אונזער  ווען 

און  התלהבות,  און  רצון  אמת’ע 

אונזער מחשבה איז דבוק אינעם 

אונזערע  זענען  דאן  חי,  קל 

מצוות באלאכטן און בשלימות.

וויאזוי ענדיגט מען אן עבודה וואס מען האט אנגעפאנגען צו טוהן?
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משיבת נפש

סימן ה’

ּתַכְלִית  ּכִי הַיְרִידָה הִיא  יְרִידָה קדֶם הֲָעלִּיָה,  ּיִהְיֶה לוֹ  ֶ שׁ הָאָדָם לֲַעלֹות מִּדַרְּגָא לְדַרְּגָא צָרִיךְ  ּצָרִיךְ  ֶ ּכְשׁ
ֵם וְלא יִּפל לְעֹולָם ּבְדַעְּתוֹ מִּכָל  הֲָעלִּיָה. ּומִּזֶה יָכֹול ּכָל אָדָם לְהָבִין ּכַּמָה הּוא צָרִיךְ לְהִתְחַּזֵק ּבֲַעבֹודַת הַּשׁ

ּבָעֹולָם וכו'.  ֶ הַּנְפִילֹות וְהַיְרִידֹות שׁ
ֶעָלָיו אֵינָם נֶאֱמָרִים ּדְבָרִים הָאֵּלֶה  ּנָפַל נִדְמֶה לוֹ שׁ ֶ ּנָפַל לְמָקֹום שׁ ֶ וְיֵשׁ ּבָזֶה הַרְּבֵה לְדַּבֵר ּכִי ּכָל אֶחָד שׁ
ֶעָלָיו אֵינָם נֶאֱמָרִים רַק לִגְדֹולִים ּבְמֲַעלָה הָעֹולִים ּבְכָל ּפַעַם מִּדַרְּגָא לְדַרְּגָא ֲאבָל ּבֶאֱמֶת  ּכִי נִדְמֶה לוֹ שׁ
ֵם יִתְּבָרַךְ  ּבַּגְרּועִים, ּכִי הַּשׁ ֶ ּבַּקְַטּנִים וְהַּגָרּועַ שׁ ֶ ּתֵדַע וְתֲַאמִין, ּכִי ּכָל ּדְבָרִים אֵּלּו נֶאֱמָרִים ּגַם עַל הַּקָָטן שׁ

טֹוב לַּכל ּתָמִיד. 
פשטות העצה

א וואונדערליכע יסוד ווערט נתגלה אין די שיחה, אז די ירידה איז נישט וואס דער אויג זעט, א נפילה וואס דערווייטערט אונז פון 
עבודת השם. באמת איז די ירידה אליין א מיטל אנצוקומען צו אן עליה.וויאזוי איז מען זוכה דערצו? א מענטש איז זוכה דערצו 
ווען ער איז זייער אנטשלאסן ביי זיך נישט צו קוקן אויף די ירידה און ער היט זיך פון מגדיר זיין זיין מצב מיט יאוש – “אויש, איך 
בין נכשל געווארן”, “איך בין אין א ירידה”, “וואס וועט זיין מיט מיר...” – ווייל די ירידה איז אוודאי לצורך די עליה וואס פאלגט נאך. 
טראצדעם וואס א מצומצם’דיגע בליק זעט בלויז דער רגע פונעם דורכפאל, א חסרון תורה ועבודה, אבער כלפי די התגברות און 
אמת’ע הצלחה פונעם נפש אין התקרבות להשי”ת דארף מען  געדענקען און גלייבן אז די ירידה איז טאקע לצורך עליה. דערווייל 
זאל מען טוהן וואס עס איז שייך, מען זאל דאווענען צו השי”ת און אריינכאפן מצוות וואס קומען אונטער. מען זאל זיך באהעפטן 
אין אמונת צדיקים, און גלייבן אין זייערע ווערטער אז אפילו אין אזא מצב קען מען זיין דבוק אין השי”ת. מיט אן אנטשלאסנקייט 
און זיכערקייט אז מען האלט זיכער אויפן וועג צו אן עליה, דאן ווערט די ירידה, בסייעתא דשמיא, טאקע פארוואנדלט אין אן 
עליה. די הצלחה פון ברענגען די עליה ווענד זיך ווי שטארק מען איז איבערצייגט אין די אמת’ע ידיעה, דער תכלית פון א ירידה.

די טיפקייט וואס ליגט אין די עצה:

נישט  זיך  זאל  די עצה, כדי מען  פון  די טיפקייט  צו דערגיין  לוינט  עס 
טועה זיין קלערנדיג, “יא, ס’איז א גוטע עצה, א פיינע מהלך המחשבה, 
אבער עס ארבעט למעשה נאר ווייל מען גלייבט דערין...” דער אמת איז 
אז עס איז אמת, נישט סתם דברים בעלמא. דערפאר וועלן מיר צולייגן 

קאפ און הארץ כדי צו פארשטיין די עמקות פון די עצה.

זיין  ער  מוז  ירידות,  פון  אוועקפאלן  נישט  זאל  מענטש  א  כדי 
“אריינגעזיגלט” אין קדושה. נאכדעם וואס ער באקומט א סטעמפל פון 
אזא  פארהאן  איז  עס  ירידה.  די  איבער  שטארקן  זיך  ער  קען  קדושה, 
מושג ווי א חותם בתוך חותם. אזוי ווי פלייש און וויין מוזן האבן א צוויי 
זיגלעך פון אינעווייניג און פונדרויסן, אזוי באקומט א מענטש א חותם 
רבא  הושענא  און  דין,  דעם  מבטל  איז  וואס  כיפור  יום  אום  לעבן  פון 

באקומט ער א דרויסנדיגע זיגל וואס היט אויפן אינערליכן חותם.

דער אינערליכער זיגל איז דער כח פון צדיקים וועלכע זענען ממתיק 
דינים פון כלל ישראל. זיי שטייען און בעטן רחמים אזוי ווי משה רבינו 
האט געבעטן, “לָמָה ה' יֶחֱרֶה אַּפְךָ ּבְעַּמֶךָ...” די צדיקים זענען מליץ טוב 
זיי זענען  זיי מוכיח כלל ישראל און  זענען  זייט  פון צווייטן  אויף אידן. 

מעורר צו תשובה, “אַּתֶם ֲחָטאתֶם ֲחָטאָה גְדֹלָה.”

ווען מען הערט א צדיק’ס תוכחה און מען איז מקבל אין הארץ די אור 
התורה, דעמאלט ווערט מען נכלל און נחתם “בספרן של צדיקים”. וואס 
באדייט אז מען ווערט פארשריבן אינעם ספר החיים? אז מען זעט די אור 
האמת אין יעדע זאך. פון איין זייט האט מען א שטענדיגע התעוררות צו 
גיין פון איין דרגא צו די צווייטע אין עבודת השם, און פון אנדערן זייט 
שפירט מען א דביקות בהשי”ת מיט א שטענדיגע התחזקות און שמחה 
צדיק,  פונעם  חותם  דער  איז  דאס  און  חיים,  איז  דאס  מצב.  יעדע  אין 
אז מען איז מקיים די תורה כראוי. דינים קענען נישט שולט זיין אויפן 

מענטש, ווייל די צדיקים זענען מליץ טוב אויף אים.

א זיגל קען אמאל צובראכן ווערן. נסיונות פון ירידות און נפילות קענען 
זיך  פון  אפהאלטן  אים  און  חותם,  מענטש’ס  א  איבער  שטארקן  זיך 
וויל פארטרייבן  באהעפטן אין השי”ת מיטן אור התורה. דער כח הדין 
דעם מענטש פון זיין נאנטקייט מיטן בורא, און אים בא’גנב’נען פון זיין 
דער  איז  זיגל  דעם  אן  צדיקים.  דברי  אין  אמונה  זיין  חותם,  אינערליכן 
וואס  מענטש נישט מסוגל צו פארשטיין דער סוד פון בירורי הנצוצין 
ברענגט  נפילה  א  נאך  זיין התחזקות  אז  און  ירידות,  אלע  אין  געשעט 

התחדשות און א נייע הבנה פון גדלות הבורא. און אויב ער האט נישט 
די הבנה, דאן איז ער זיך מייאש און ער פאלט נאך מער.

פון  זיגל  א  נאך  מיר  דארפן  האקל,  איז  זיגל  אינערליכע  דער  וויבאלד 
אינדרויסן. דער אויסערליכער חותם’ס קיום ווענד זיך אין די אמונה און 
עקשנות פונעם מקבל, ווי ווייט ער שטארקט זיך צו מקבל זיין די אור 
תורת הצדיקים, און ווי ווייט ער איז אנטשלאסן צו בלייבן מיט השי”ת 
אין יעדע צייט און אין יעדע פלאץ. אזוי איז ער אפגעהיטן און פארזיגלט 

אריין אין די קדושה, און ער ווערט געראטעוועט פון דין.

די עצה אויף למעשה

די עצה צו בלייבן אינעם זיגל פון קדושה איז צו מבטל זיין דעם דעת. 
און  אליין,  אלעס  פארשטיין  נישט  קען  מען  אז  פארשטיין  דארף  מען 
מען מוז זיך פארלאזן און גלייבן אין דברי צדיקים. אזוי דארף מען גיין 
ווערן  נישט  עקשנות,  גרויס  מיט  קומענדיגע  די  צו  מדריגה  איין  פון 
אינעם  נכלל  מען  ווערט  אזוי  ווייל  נפילה,  א  פון  מאס  איבערן  נתפעל 
חותם הקדושה, דעם אינערליכן חותם וואס דורכדעם וועט יעדע ירידה 

ברענגען אן עליה. 

די  מיט  פארזיגלט  איז  מען  אז  בתנאי  אבער  עליה,  לצורך  איז  ירידה 
זיך מחזק מיט אמונה אין דברי הצדיקים, מען  איז  צוויי חותמות, מען 
איז עוסק אין זייערע ספרים, און מען איז מקבל זייערע תוכחות. אזוי 
שטארקט מען זיך מיט רצונות און כסופים צו גיין פון איין דרגא צו די 
צווייטע, שטענדיג זוכנדיג דעם באשעפער אין יעדע מצב, אפילו בשעת 
ירידות און חשכות. אזוי ווערט נחתם דער דרויסנדיגער זיגל וואס היט 

אז דער אינערליכער זיגל פון די צדיקים זאל נישט צובראכן ווערן. 

ווער עס איז נישט נכלל אין די חותמות הקדושה און ער איז זיך נישט 
מתחזק אין די ליכטיגע רייד פון צדיקים, פאלט טאקע אוועק פון א 
ירידה. עס זעט אים אויס אז ער גייט ארויס פונעם גבול פון קדושה, 
און דערפאר קען ער זיך נישט דערהייבן, ווייטער אנצוגיין מיט זיין 

עבודת הבורא, און צו פאררעכטן וואס עס איז שייך. אבער ווער עס 
איז זיך מחזק באמונה און איז מקבל התחזקות הצדיקים, ער קען זוכה 
זיין נישט צו ווערן געפאלן ביי זיך פון ירידות, און ער וועט ווייטער זוכן 

השי”ת מיט עקשנות, בלייבן פארזיגלט אינעם חותם חיים, און זוכה זיין 
צו פארוואנדלען א ירידה אין אן עליה.

)על פי ליקוטי מוהר"ן סימן כ"ב(
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שו"ת לבני הנעורים

סעריע"מעלת ההתבודדות"

שאלה:

איך האב זיך שוין עטליכע מאל אראפגעזעצט און פרובירט צו רעדן צו 
השי"ת, אבער וואס זאל איך טוהן אז איך האב נישט קיין דיבורים?

תשובה:

אויב עס איז נישטא פון וואס צו רעדן, דעמאל איז אלעס ווארשיינליך אין 
בעסטן ארדענונג. אויב אזוי קען מען עפענען די מויל צו דאנקען און לויבן 

על הישועות ועל הנפלאות...

בכל זאת, פארוואס געשעט אז די מויל ווערט כאילו פארזיגלט און מען 
טרעפט נישט פון וואס צו רעדן, נישט קיין הודיה און נישט קיין בקשה? די 
סיבה דערצו איז פשוט, אמונה דארף חיזוק. אויב מען וואלט אונז געגעבן 
די געלעגנהייט צו זיצן פארנט פון א גרויסער צדיק וועלכער הערט אונז 
אויס מיט סבלנות און אינטערעסע און ער איז גרייט אונז צו מחזק זיין און 
געבן א ברכה אין סיי וועלכע הינזיכט, וואלטן מיר גלייך געלאפן אויסגיסן 
אין  תחומים  פארשידענע  וועגן  געווען  עצה  שואל  זיך  און  הארץ  דאס 

אונזער לעבן.

מען מוז אפילו נישט נעמען א ביישפיל פון א צדיק גדול, עס איז גענוג בלויז 
דערציילן  מיר  חברים,  מיט  שמועסן  מיר  זאפטיג  ווי  נעמען  צו  אכט  אין 
עוולות...  אויף  זיך  רעגן  מיר  אפ,  זיך  רעדן  מיר  חיות,  אזא  מיט  אלעס 
בורא  פארן  רעדן  דארף  מען  ווען  שטום  פלוצלינג  מען  ווערט  פארוואס 
ענטפער  דער  פרעשור?!  א  מאדנע,  שווער,  עס  ווערט  פארוואס  עולם? 
איז: ס'איז פארהאן א שפע פון דיבורים, אבער אמונה... עס זעט אונז אויס 

ווי מיר רעדן צו זיך אליין...

די שוועריקייט פון זיך אויסדרוקן שטאמט פון א חסרון האמונה אז השי"ת 
פירט די גאנצע בריאה און ער קען טוישן יעדן מצב. וואס? א חסרון אין 
אמונה?! מיר זענען דאך אלע מאמינים, און מיר גלייבן טאקע אז השי"ת 
ווען מיר זענען געדרוקט צום וואנט?  איז א כל יכול. נאר וואס פאסירט 
ווער  וואנט, נאר צו  דעמאלט דארפן מיר גלייבן אז מיר רעדן נישט צום 
נישט גענוג צו גלייבן אז השי"ת  וואנט. עס איז  עס האט געמאכט דער 
ער  פארגרינגערן.  באפרייען,  העלפן,  אונז  וויל  ער  נאר  העלפן,  אונז  קען 
הערט אויס יעדן דיבור און קרעכץ וואס קומט ארויס פון מויל, נישט קיין 
מען  גלייבן,  צו  גענוג  נישט  ס'איז  שטייט.  מען  דרגא  וועלכע  ביי  חילוק 
געדענקט, דעמאלט קענען מיר אויסדרוקן  אויב מען  דארף געדענקען. 

וואס דרוקט אונז, צו השי"ת. 

די  ביי  השי"ת.  פאר  דאווענט  מען  ווען  געדענקען  דאס  דארף  מען 
קבועות'דיגע תפילות איז עס אין א געוויסע הינזיכט גרינגער אויסצופירן. 
מיר ווייסן אז תפילה אן כוונה האט אויך א חשיבות, אזוי ווי ר' נתן האט 
געזאגט אז מען דארף דאווענען פאמעליך, ארויסזאגן יעדע ווארט אפילו 
כוונה  גוטע  א  אריינכאפן  זיך  וועט  אפשר  ווייל  כוונה,  און  התלהבות  אן 
ערגעצוואו. נו, מילא אז מען פאר'חלומ'ט זיך אינמיטן יהי כבוד ה' לעולם. 
דאס איז אויך א כבוד פאר השי"ת אז מען דאווענט אפ די ווערטער. אבער 
רעדן  צו  מאדנע  עס  קלונגט  דארט  מעשה.  אנדערע  אן  איז  התבודדות 
פריוואטע  א  אבער  אפדאווענען  בדוחק  זיך  קען  דאווענען  א  חשק.  אן 
שמועס קען זיך נישט אפזאגן. דא קומט אריין אמונה. אמונה ווייזט אונז 
ס'גייט  אויב  נפשך,  ממה  צו שמועסן.  וואס  פון  דא  אלעמאל  איז  עס  אז 
דיר גוט, קענסטו דאנקען און לויבן. אויב די רעדער פון לעבן פארן נישט 
געשמירט, דאן שמיר עס מיט ווערטער צו השי"ת. ער וועט דיר העלפן. 
ווי מער דו וועסט טראכטן פון די אמונה, אלץ בעסער וועסטו קענען רעדן 
און זיך אויסדרוקן. טראכט אמונה, רעד אמונה, און דיינע ווערטער וועלן 

דיר דערקוויקן און באגליקן.

“תכלית גערעדט”
 מיר רעדן כדי אנצוקומען צום תכלית!

זיך  בויט  וואס  דער קשר  האדם?  נברא  מה  בשביל 
פון דיבור, ברענגט א מענטש נענטער צו זיין תכלית 
וואס  און חיבור  בויעט א קשר  דיבור  וועלט.  אויפן 
דורכדעם קען דער מענטש מכיר זיין זיין בורא. דאס 
איז אונזער אייציגסטע מטרה אויפן וועלט, אזוי ווי 
עס ווערט געברענגט אין זוה”ק און אין אלע ספרים 
“אנערקענען”  נישט  מיר  קענען  אוודאי  הקדושים. 
השי”ת אליין, נאר די כוונה איז צו שפירן דער קשר 
מיט אים און מיט זיין גרויסע רחמנות וואס ער האט 

אויף אונז.

קנין תורה דורך תפילה

עוסק  זענען  מיר  ווען  כולם.  כנגד  תורה  ותלמוד 
ווערט  ולעשות”  “לשמור  פון  כוונה  א  מיט  בתורה 
איז  דאס  ה’.  קרבת  שפירן  צו  נתעורר  נשמה  די 
שייך סיי ביי גמרא און הלכה וואו מיר זענען מברר 
וואס השי”ת וויל פון אונז, און סיי ביי ספרי חסידות 
וועלכע לערנען אונז פנימיות’דיגע יסודות פון אמונה 
און קרבת ה’, און זענען אונז מעורר צו די געוואלדיגע 
זכיה פון זיך דערנענטערן צו השי”ת. אבער די אלע 
לימודים ווערן אן אמת’ער קנין נאר דורך תפילה און 

התבודדות. 

לערנען השגות וועגן השגחה עליונה, אמונה ובטחון, 
אן דעם וואס מען איז מתפלל צו קענען שפירן דעם 
עסט  וואס  עמיצער  צו  דומה  איז  למעשה,  לימוד 
רויע ווייץ קערעלעך אן צומאלן און עס באקן אלס 
ברויט. )עיי’ בזוה”ק פרשת תרומה בהקדמה לספרא 
דצניעותא.( דער עיקר קשר מיט השי”ת איז ווען מען 
אלע  נתחדש  ווערן  דורכדעם  און  אים,  מיט  רעדט 
לימוד  דער  באקומט  אזוי  ואמונה.  בתורה  ידיעות 
נישט  איז  נעימות. תפילה  און אמת’ע  חיות  התורה 
א סגולה צו פועל’ן ישועות, נאר א שער און א פתח 
וואס דורכדעם קען מען שפירן די שטראלן פונעם 
באשעפער’ס גרויסע רחמנות וואס לייכט אויף אונז. 
משל למה הדבר דומה, צו עמיצער וואס קומט אריין 
וויבאלד  און  ברכה,  און  עצה  אן  בעטן  צדיק  צום 
ער  גייט  געזוכט,  ער האט  וואס  ער האט באקומען 
זיין  זיך מקרב  ווער עס קומט  ארויס. אין קעגנזאץ, 
און זיך מקשר זיין צום צדיק, איז זיין גאנצער חיות 
דארט  זיין  פשוט  און  צדיק  מיטן  דיבור  עצם  דער 

נעבן דעם צדיק.

מיט  צוזאמען  זיין  פשוט  איז  חיות  גאנצער  אונזער 
פארברענגען  און  בורא,  אונזער  מיט  רעדן  השי”ת, 
אין  חיבור  דעם  טרעפן  מיר  אינאיינעם.  אים  מיט 
לימוד התורה און  אין קיום המצות, דורכדעם וואס 
מיר בויען דעם קשר מיט ווערטער. מיר רעדן ווייל 
ואני קרבת   - ווילן אנקומען צו אונזער תכלית  מיר 

אלוקים לי טוב.
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ברכת מזל טוב
יצחק צבי מאליק הי"ו

טאהש 
ואביו הרה"ח ר' אברהם ישעי' מאליק הי"ו מקרית 

יואל

לרגל הולדת הבן הנכד
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

פארלוירן,  נישט  ווערן  התחלות 

אבידות.  נישט  ווערן  עבודות 

קליינע  אלע  די  פון  סוף  דער 

איז  מצוה’לעך  און  מעשה’לעך 

געענדיגט,  אויך  ווערט  עס  אז 

נישט בלויז אנגעהויבן.

מושלמ’דיגער כלי. כדי דאס זאל געשען, דארפן מיר א העכערע 
כח. דאס איז דער כח פונעם צדיק. ער איז דער מומחה וועלכער 
וועלכע  התחלות  אלע  פון  פעדעמער  לויזע  צוזאמנעמען  קען 
בלייבן שטעקן אינדערמיט אן קיין המשך. “בצוותא” – דורך זיך 
דערנענטערן צום צדיק און זיך באהעפטן צו אים, איז מען זוכה 

אנצוקומען צו געוואונטשענע זעלטענע שלימות. 

אז  פאסירט  מאל  אפט  פשוט.  נישט  איז  שלימות  צום  וועג  דער 
ביים  טרעפן  שוין  זיך  וויל  מיר  גרויס,  אזוי  איז  תשוקה  אונזער 
סוף, ביים שפיץ, ביי די תוצאה פון די גאנצע השקעה וואס מיר 
קען  גלוסטעניש  און  רצון  מרוב  לייב-און-לעבן.  אריין  זיך  לייגן 
אינעם  אריינפאלן  און  אליין  דעם  פון  ווערן  פארבלענדעט  מען 

פארקערט,  זיך  מאכט  אמאל  אור.  ריבוי 
מיט  טריט,  וואקלדיגע  מיט  אן  הייבט  מען 
מען  וואס  קוים  אומזיכערקייט.  מיט  יראה, 
קלאפט  מען  און  פוס,  א  אויס  שטרעקט 
פון  סוף  דער  איז  דאס  נסיון.  א  אין  אן  זיך 
די גאנצע )בעסער געזאגט, האלבע( מעשה 
וואס האט זיך געענדיגט איידער עס האט זיך 

אנגעהויבן.

דערפאר האט די תורה אנגעהויבן די פרשה 
מיטן לשון “ואתה תצווה”, אונז צו לערנען אז 
כדי אנצוקומען ערגעץ, קען מען נישט גיין 
אליין, נאר מען מוז זיך באהעפטן אינעם כח 

הצדיק. דער צדיק איז דער ענין פון שלימות, פון שמן זית זך. דער 
צדיק לערנט אונז אז התחלות ווערן נישט פארלוירן, עבודות ווערן 
נישט אבידות. קדושה איז נצחיות, און יעדע טריט אין ריכטונג פון 
קדושה בלייבט אויף אייביג. עס איז אן אוצר וואס השי”ת היט און 
ער כביכול טשאטשקעט זיך דערמיט. דער סוף פון די אלע קליינע 
מעשה’לעך און מצוה’לעך איז אז עס ווערט געענדיגט, נישט בלויז 
אנגעהויבן. אזוי האט זיך דער רבי ז”ל אויסגעדרוקט, “ברענגט מיר 

ציגל מיט וואפנע און איך וועל בויען דערמיט שיינע בניינים."

דערגרייכן  צו  אוממעגליך  ס'איז  אז  קלערן  צו  טעות  א  איז  עס 
שלימות, ווייל "שלימות" באדייט שלימות'דיגע מעשים און ווער 
קען דען צוקומען דערצו? דער צדיק איז מגלה אז השגת השלימות 
איז פונקט ווי דער בנין המשכן. ברענג א האלבע שקל, א האלבע 

ארבעט, א פרישע התחלה, א קליינע נקודה טובה, און קום מיט 
דעם צום צדיק. ער וועט אלעס צוזאמנעמען און בויען דערמיט א 
בית פאר השראת השכינה. צו שלימות איז פארהאן א שליסל: א 
ביסל און נאך א ביסל. אויפן זעלבן אופן מאכט מען די חשוב'סטע 
און  זית  ביטערן  קליינעם  דעם  נעמט  מען  זך.  זית  שמן  אויל, 
צורייבט עס  און  נאך קלענער, מען צוהאקט עס  מען מאכט עס 
אינגאנצן. דער שטערקסטער סארט חיבור און צוותא ווערט ווען 
די צוריבענע שטיקלעך הייבן אן צו פליסן. אזוי ווערן די ביטערע 

זיתים א שלימות’דיגע שמן וואס ברענט מיט א לויטערע שיין.

מיר  קענען  שלימות,  צו  שליסל  די  שוין  האבן  מיר  וויבאלד 
צוריקגיין צו אונזערע עבודות. מיר גייען ווייטער, און מיר הייבן 
נייע  א  צו  אריבער  מישן  מיר  נאכאמאל.  אן 
אוועק  נישט  ווארפן  מיר  אבער  בלאט, 
בלעטער.  האלב-ליידיגע  פריערדיגע  די 
דער  נישט  זעען  אויגן  פליישיגע  אונזערע 
סוף פון די מעשה. דער סוף איז גראדע גאר 
געשמאק, און מען באהאלט עס פאר אונז צו 
מיר  דארפן  דערווייל  וועלט.  יענע  אויף  זען 
אייגענע  אונזערע  אפלערנען  און  אפליינען 
מעשים מיט א גוטע אויג, און גלייבן באמונה 
אז עס ווערט געפארטיגט. יעדער פון אונז איז 
א געלונגענער בעל מחבר פון א “חיבור” וואס 
מעשה  יעדע  בצוותא.  ארבעטן  דורך  ווערט 
וואס מיר הייבן אן צו טוהן ווערט א מייסטערווערק, א דבר שלם, 
פון אנפאנג ביזן סוף, אפילו מיר האבן בלויז געטוהן דער אנפאנג. 
מתחילה - מעשה, בסוף מחשבה טובה. ערשט טוט מען, נאכדעם 
טראכט מען גוטס. די איבעריגע ארבעט פון צוענדיגן און צופוצן 

לאזן מיר פארן מומחה וועלכער קען די מלאכה, דער צדיק.

השי”ת איז צופרידן פון אונזערע האלבע מעשים וואס מיר טוען 
מיט  צופרידן  אינגאנצן  זיין  אויך  לאמיר  איז  הארץ,  גאנצן  מיטן 
דעם. “צוזאמען” ענטפערן מיר די שאלה, “וויאזוי ענדיגט מען אן 
וועלן מיר  צוזאמען  צו טוהן.”  וואס מען האט אנגעהויבן  עבודה 
וועלן  צוזאמען  די שטיקלעך, בלעטער, פעדעמער.  צוזאמנעמען 

מיר ברענגען שלימות.

וויאזוי ענדיגט מען אן עבודה וואס מען האט אנגעפאנגען צו טוהן?
פארזעצונג פון זייט 1.
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