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על הפרשה

אמאל האבן מיר געהאט א מקור פון נעימות דקדושה, א קוואל וואס האט געפלאסן און אריינגעגאסן שמחה 
און כח אין אונזערע גלידער, א קוואל וואס האט אוועקגעוואשן אלע שטיינדלעך, שמוץ, און ביטערניש, ביז 
מיר האבן זיך געווייקט און דערקוויקט פון שטענדיגע לויטערע זיסע וואסערן. אמאל האבן מיר געטרונקען 
פון דעם קוואל פון השראת השכינה, אינעם משכן, און אינעם מקדש. וואס האבן מיר היינט? מיט וואס קענען 
מיר שטילן די דורשט פון אונזערע אויסגעטרוקנטע נפשות וועלכע לעכצן נאך אפאר זיסע טראפן פון קדושה?

און  אוועק  ווייט  נאכט,  אינמיטן  טיף  טונקל,  שטאק  איז  עס 
דו  ליכט.  וועלכע לעקטער, לאמפ, אדער  סיי  פון  אפגעזונדערט 
שווארצע  אויסגעצויגענע  ריזיגע  א  צו  אויגן  דיינע  אויף  הייבסט 
דיימאנטן  בליטשקעדיגע  טויזנטער  הונדערטער  וואס  טעפעך 
יעדער  גלגל,  יעדער  כוכב,  יעדער  דערין.  אריינגעפאסט  זענען 
שטראלנדיגער פינקל שושקעט דיר אריין אין אויער דער סוד פון 
ָראִתיו  בְּ “ִלְכבוִֹדי  קיום.  וועלט’ס  פונעם  סוד  דער  און  קיום,  זיין 
ְעָיה מ''ג(. די צבא מרום שיינען מיט כבוד  יִתיו" )ְישַׁ יו ַאף ֲעשִׂ ְיַצְרתִּ

אלוקי. זיי אנטפלעקן דער כבוד פון השם אויפן וועלט. 

טעפעך,  שווארצע  ריזיגן  דעם  צווישן  פון  אז  פאר  זיך  שטעל 
טאנצט ארויס איין קליינער שטערן, און ער קומט דיר דערציילן 
שושקעט  ער  דיר,  צו  ווינקט  און  פינקלט  ער  סוד.  אנדערע  אן 

נישט  האב  איך  אויער...  אין  אריין  דיר 
קיין כח צו לייכטן. מיין אור היילט ביים 
זוכן  צו  דא  איך  וואס האב  אויסברענען. 
וואס  חברים  מיליאנער  מיינע  צווישן 
דרייען זיך דא אינעם רקיע איבער פינף 
טויזנט יאר? ווער בין איך שוין, וואס בין 

איך, וואס טו איך אויף...

אום  זיך  קוק  און  אויף  זיך  וועק  יעצט 
באשעפער’ס  דעם  הארץ,  צבא  דעם  אויף  טאג  העלן  אינמיטן 
מיליטער פון אידעלעך וועלכע זענען אריינגעפאסט יעדער אין זיין 
ווינקל, יעדער אין זיין ארט, יעדער מיט זיין משפחה, אייגנשאפטן, 
און תפקיד. זעסט דעם פינקל פון כבוד אלוקי וואס שטראלט פון 

יעדן איד? 

דער התגלות פון כבוד השם אין מיר

יעדער איד איז אן עבד המלך, און יעדער איד האט א תפקיד צו 
די  סוד,  א  דערציילט  נשמה  אידישע  א  כבוד שמים.  אנטפלעקן 
זעלבע ווי די שטערנס, נאר אויף א גרעסערע העכערע פארנעם: 
יִתיו." די שאלה איז נאר, ווי אזוי  יו ַאף ֲעשִׂ ָראִתיו ְיַצְרתִּ “ִלְכבוִֹדי בְּ
באהעפט מען זיך טאקע צו אט דער שטראל פון כבוד אלוקי וואס 
זוכה צו שפירן אז מען  וויאזוי איז מען  יעדער נברא איז מגלה? 
שפילט טאקע א ראלע אינעם באשעפער'ס מעכטיגע מיליטער? 
)דאס איז זיכער, יעדער האט א ראלע און א ספעציעלע תפקיד 
וואס נאר ער קען טוהן.( פארהאן אזעלכע פונעם צבא הארץ וואס 

שפירן ווייט פונעם נועם כבוד המלך. טאמער זיי געטרויען דיר, 
קענען זיי דיר דערציילן אן אנדערע סוד... איך האב נישט קיין כח 
צו... לעבן. מיין חיות איז פארוועלקט, פארטרוקנט, קאלט. וואס 
האב איך דא צו זוכן אויפן וועלט? ווער בין איך שוין, וואס בין איך, 

איך טו גארנישט מיט מיין טאג...

זוכה צו שפירן א חלק פון  יא  זענען  וועלכע  די  וואויל איז פאר 
שפירן  וועלכע  די  פאר  איז  וואויל  מיליטער.  באשעפער'ס  דעם 
ווען  ד(.  א  )דניאל  ֶלְך"  ַהמֶּ ֵהיַכל  בְּ ַלֲעמֹד  ֶהם  בָּ "ּכַֹח  האבן  זיי  אז 
מען שפירט די זיסקייט פון אנטפלעקן דעם כבוד שמים, שעפט 
מען חיות פון יעדע קליינע און גרויסע מעשה וואס מען טוט. א 
יעדע  מיליטער.  באשעפער'ס  אינעם  דא  דינט  מען  קלייניקייט? 
תפקיד איז חשוב און אומשאצבאר אין די אייגענע אויגן. יעדן טאג 
איז א פרישע לעבן. אזוי שטראלט מען, 
אזוי לייכט מען, אזוי לעבט מען באמת. 
וויאזוי קומט מען צו צו דעם? נאר דורך 
די  וואו  פלאץ  א  אין  השכינה.  השראת 
שכינה איז נישט דארט, איז שוועריקייט 

און מידיקייט דארט.


ה ִלי  ִקיטוֹן ֶאָחד ֲעשֵׂ

פלאץ  א  בויען  צו  אידן  די  השי"ת  באפעלט  תרומה  פרשת  אין 
תוָֹכם." דער  י בְּ ַכְנתִּ רּוָמה... ְושָֽׁ פאר השראת השכינה. "ְוִיְקחּו ִלי תְּ
ָהָיה  ל ְלֶמֶלְך שֶׁ מדרש )ש"ר לג( ערקלערט עס מיט א משל, "ָמשָׁ
ֵליֵלְך לוֹ ְלַאְרצוֹ  ׁש  קֵּ ּוְנָטָלּה, בִּ ָלִכים  א ֶאָחד ִמן ַהמְּ ְיִחיָדה, בָּ ת  לוֹ בַּ
נָּה  י ְלָך ְיִחיִדית ִהיא, ִלְפרׁש ִממֶּ ַתתִּ נָּ י שֶׁ תִּ ּתוֹ. ָאַמר לוֹ: בִּ ְוִלּטֹל ְלִאשְׁ
א,  ָך, ֶאלָּ תֶּ ִהיא ִאשְׁ ְטָלּה ֵאיִני ָיכוֹל ְלִפי שֶׁ ֵאיִני ָיכוֹל, לוַֹמר ְלָך ַאל תִּ
ִלי,  ה  ֲעשֵׂ ֶאָחד  ִקיטוֹן  ה הוֵֹלְך  ַאתָּ ָמקוֹם שֶׁ ל  כָּ ִלי, שֶׁ ה  ֲעשֵׂ זוֹ טוָֹבה 

י." תִּ יַח ֶאת בִּ ֵאיִני ָיכוֹל ְלַהנִּ ָאדּור ֶאְצְלֶכם, שֶׁ שֶׁ

דער וואונדערליכער משל איז מגלה די געוואלדיגע מעלה פון כלל 
ישראל. דעם באשעפער'ס ליבשאפט צו אונז איז אזוי גרויס, אז ער 
איז מעיד און ער זאגט כביכול, "איך קען נישט אנגיין אן אייך." אין 
איינוועגס לערנט אונז דער משל וויאזוי מען איז זוכה צו השראת 
די  פאר  וואוינארט  א   – "ִקיטוֹן"  קליינע  א  בויען  דורך  השכינה, 

שכינה צו רוען דארט. 

סוד,  א  דערציילט  נשמה  אידישע  א 

די זעלבע ווי די שטערנס, נאר אויף א 

גרעסערע העכערע פארנעם: “ִלְכבֹוִדי 

ְּבָראִתיו ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׂשיִתיו."

בויען א משכן, א מקום פאר השראת השכינה אין הארץ

פארזעצונג אויף זייט 4.
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משיבת נפש

סימן ד’:

"צריך לדעת, שהשם יתברך מתפאר אפילו עם הקל שבקלים שבישראל אפילו פושעי ישראל, כל זמן ששם 
ישראל נקרא עליו יש בו התפארות פרטי שהשם יתברך מתפאר עמו.

על כן אסור לאדם לייאש עצמו מהשם יתברך אפילו אם קלקל ופגם הרבה מאד, חס ושלום, כי עדיין לא 
פסק חביבות השם יתברך ממנו כנ"ל, ועל כן עדיין יכול לשוב להשם. 

והעיקר הוא על ידי אנשי אמת שהם יכולים למצוא גם הטוב וההתפארות שיש אפילו בהגרוע שבגרועים 
ולהשיב הכל להשם יתברך." )ע"פ ליקוטי מוהר"ן י"ז(

ר’ נתן איז דא מוסף אויף וואס דער רבי ז”ל האט אונז געלערנט אין ליקוטי מוהר”ן )י”ז( אז צוליב די ידיעה אז השי”ת בארומט 
זיך מיט יעדן אפילו מיט דער קל שבקלים, טאר מען זיך קיינמאל נישט מייאש זיין פון השי”ת. )דער סימן איז א המשך פונעם 
יסוד וואס מיר האבן געלערנט אין סימן ב’, צו געדענקען גדולת השי”ת וואס ווערט נתעלה דווקא דורך דער נידריגער מענטש 

וועלכער איז זיך מחזק.(

די יסודות פון א תורה’דיגע לעבן זענען אוועקגעשטעלט אין אט די שיחה, און יעדער מענטש מוז עס מברר זיין מיט זיך אליין 
ביז ער וועט זיין צוגעוואוינט אז יעדע מאל וואס ער טרעפט זיך אין א מצב וואס ער איז נישט מצליח, ער שפירט זיך ליידיג און 
צומישט, עצבות’דיגע מחשבות פארפלייצן זיין קאפ, זאל ער גלייך לויפן צו דעם רבי’ס הייליגע ווערטער און ער זאל עס ליינען 
און איבערליינען ביז די ידיעה וועט אריינגיין אין זיין הארץ. אזוי וועט ער זוכה זיין צו גלייבן אין די אמת’ע נקודה אז דער מלך 
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וואס זיין גרויסקייט איז אן קיין גבול, האט אזא פארגעניגן פון אים און ער בארומט זיך מיט אים 

כביכול אזוי ווי א טאטע וועלכער שעפט נחת און בארומט זיך מיט זיין זוהן’ס פקחות.

וועט  ירידה, און מען  נפילה און  פון א  ווערן אויפצושטיין  וועט מען אוודאי נתעורר  וואס איז פשטות האמונה  ידיעה  די  מיט 
אוועקשטופן די מחשבות וועלכע געבן דעם מענטש א געפיל אז ער טוט גארנישט אויף. ער וועט זיך מחזק זיין און זיך אליין 
זאגן, “ס’איז נישט אמת, אוודאי טו איך יא עפעס אויף אויפן וועלט, השי”ת וויל מיר האבן דא, און ער בארומט זיך מיט מיר. 

'אשרינו מה טוב חלקינו' אז איך האב לכל הפחות זוכה געווען צו היטן די תורה מיט פשטות.”

אן  זיין  פון אונז. מיר דארפן לוחם  וואס השי”ת האט  רוח, און שעשועים  נחת  די התפארות,  זיין  נישט משער  זיך  מיר קענען 
אויפהער כדי דאס אריינצונעמען אין קאפ, און זיך נישט לאזן נארן פון די געפילן וועלכע פולן אונז אן מיט ליידיקייט און מאכן 

אונז פארגעסן פון די יסודות האמונה אז השי”ת בארומט זיך אלעמאל מיט אונז.

די טיפקייט וואס ליגט אין די עצה:

כדי  איז  זאכן”  “אלטע  לערנען  מיר  ווי  שפירן  נישט  זאלן  מיר  כדי 
אויסצוברייטערן אונזער הבנה דערין און זיך אביסל מתבונן זיין אינעם 
טרעפן  קענען  זאלן  מיר  כדי  י”ז(  )תורה  ווערטער  רבי’ס  פונעם  מקור 

דערין א פרישער טעם.

אונזערע  פון  הימל  אין  שעשועים  און  רוח  נחת  עיקר  דער  וויבאלד 
די  צו  מעורר  זיך  זענען  מיר  ווען  דווקא  איז  טובים,  ומעשים  מצוות 
ידיעה אז השי"ת וויל אונז און אונזערע מעשים, ער בארומט זיך מיט 
איז  השי"ת  אז  וועלט,  אויפן  ה'  מלכות  נתגלה  ווערט  אזוי  ווייל  אונז 
צופרידן מיט זיין בריאה. דאס איז דער עיקר כוונת המצוות - צו מגלה 
וואס  רוח  נחת  די  צו  זיין  מעורר  שטענדיג  זיך  און  התפארות  דער  זיין 

השי”ת האט פון אונז.

אלע עולמות זענען מקבל כח ועוז, אין א בחינה פון "תנו עוז לאלקים", 
פריער  קיינמאל  איז  וואס  התפארות  נייע  א  נתגלה  ווערט  עס  ווען 
געווען. דער דרך פון די דאזיגע עבודה איז דער עיקר פון קדושה, ווייל 
ווען מיר וועלן פארשטיין אז דעם באשעפער'ס מלוכה ווערט באנייט 
דורך אונז, וועלן מיר קומען צו טהרת המחשבה צו טראכטן פון יראת 
שמים, און מעורר זיין די הארץ צו אהבה און צו שפירן די אור האמונה. 
דעמאלט וועלן מיר האבן דער כח צו מחזק זיין אונזער נפש ווען מיר 
מוזן עוסק זיין אין ענייני העולם הזה וועלכע ציען די הארץ צו תאוות. 
נישט  “גיי  וואס איז אונז מעורר,  די קול  צו  זיך צוהערן  וועלן מיר  דאן 
דארט וואו דו וועסט אלעס פארלירן, השי”ת איז זיך מתפאר מיט דיר, 
מיט יעדע קליינע מעשה וואס דו טוסט.” אזוי וועלן מיר האבן דער מוט 

בייצושטיין נסיונות און הייליגן אונזערע מעשים.

דער עיקר הסתרה פון עולם הזה איז אז מיר זעען נישט דער רצון און 
עיקר  דער  איז  דאס  און  בריאה,  די  פון  האט  השי”ת  וואס  התפארות 
פון  מענטש  דעם  פארמיידט  און  הארץ  די  שווער  מאכט  וואס  קושיא 
ווען מען האלט נאך א  זיין מיט ידיעת האמת, איבערהויפט  זיך מחזק 
דורכפאל וואס דעמאלט זעט אויס ווי השי”ת האט נישט מיט וועמען 
זיך צו בארימען ח”ו. אבער דא איז דער רבי מגלה א יסוד גדול, און ער איז 
אונז מודיע אז דער גאנצער ענין פן התפארות איז דורך עבודת הצדיקים 
המופלגים, וואס זיי פועל’ן התעוררות פון מדות הרחמים העליונים, צו 
מגלה זיין דער רצון און התפארות וואס השי”ת האט פון אונז. די צדיקים 
שטייען אזוי ווי סנגורים און מליצי יושר, און זיי טרעפן אלעמאל א זכות 
פאר אידן. ווען א מענטש ווייסט דאס, און ער איז זיך מחזק אפילו ווען 
ער גייט אין די פינסטערניש, דאן געבט ער כח פאר צדיקים צו פועל’ן 

און מגלה זיין א נייע התפארות.


די עצה אויף למעשה:

און  הערן  צו  נפש  מסירת  מיט  זיך  שטארקט  מענטש  דער  ווען 
געדענקען דער יסוד פון התחזקות, צו טראכטן פון דעם באשעפער’ס 
התפארות וואס ער בארימט זיך מיט אונז )און ער איז מעורר זיין הארץ 
וואס געשעט דורך אים און דורך די כח פון  צו די התחדשות המלוכה 
צדיקים( – דאן וועט ער נישט בלויז ארויסגיין מיט מוט, נאר ער וועט 
אמת’ע  אן  באקומען  וועט  ער  קדושה.  שערי  די  אין  אריינקומען  אויך 
הרגשה פון דביקות האמונה, מעורר זיין זיין הארץ צו יראה ואהבה, און 
ער וועט מקדש זיין זיינע מעשים בשעת ער איז עוסק בענייני העולם 

הזה. דאס איז דער תכלית פון התחזקות.
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שאלה:
מען  האט  נישט אלעמאל  עבודה קשה.  אן  ווי  אויס  זעט  התבודדות 
ישוב הדעת צו מברר זיין די רצונות, אלעס דערציילן פאר השי"ת, און 

זוכן עצות. וואס טוט מען דעמאלט?

תשובה:
דאס איז דער יצר הרע'ס קונץ וואס ער שפילט ווען ער זעט אז מיר 
האבן אן עצה אין טאש וואס עס איז נישטא עפעס העכער ווי דעם. 
דעמאלט קומט ער ווייזן אז התבודדות איז א שווערע זאך, אן עבודה 
קשה וואס מען דארף זיך גרייטן דערצו מיט ישוב הדעת. דער אמת איז 
פארקערט, אדרבא, די גאנצע מטרה פון התבודדות איז צו ברענגען א 
ווי מער מבולבל מען שפירט, אלץ מער  מענטש צו ישוב הדעת, און 
האבן מיר א חוב זיך אונטערצוגארטלען און גיין רעדן צו השי"ת. דווקא 

אזוי באקומט מען ישוב הדעת.

בענין  געלערנט  אונז  האט  ז"ל  רבי  דער  וואס  גילוי  עיקר  דער 
ההתבודדות איז אז דאס איז אן עצה וואס איז שייך און מעגליך פאר 

יעדן צו טוהן אין סיי וועלכע דרגא ער געפונט זיך.

אוודאי איז מען נישט זוכה דערצו אין איין טאג, אבער ווער עס ציעט 
אין  שיכטן  טיפסטע  די  אונטער  פון  הקדושים  רצונות  זיינע  ארויס 
הארץ כדי עס צו דערציילן פאר השי"ת, איז זוכה מיטן דיבור אליין צו 
זיינע פנימיות'דיגע רצונות און דורכדעם קען  באקומען אן הכרה אין 
אויסנארן.  אים  ווילן  וועלכע  בלבולים  אלע  אויף  זיין  מתגבר  זיך  ער 
בלויז  נישט  וואס געשעט  פון התבודדות  איז דער עיקר חידוש  דאס 
צו רעדן  אן  וואס מען פאנגט  דיבור  דורך  דווקא  נאר  מיט התבוננות, 
אפילו אן ישוב הדעת. דיבור, אפילו א "צומישטע" דיבור איז גורם אז 

עס זאל ווערן "סדר" אין קאפ און אין הארץ. 

ווען  אפילו  אז  צ"ו(  סי'  מוהר"ן  )ליקוטי  ז"ל  רבי  דער  זאגט  דערפאר 
עס איז נישטא קיין דיבורים, זאל מען כאטש זאגן איין דיבור במשך 
א לאנגע צייט, אפילו כמה וכמה ימים, ווייל דאס אליין איז מחזק דער 
רצון הפנימי אין הארץ. אויב דאס איז אויך אוממעגליך, דעמאלט זאל 
מען על כל פנים זיין שטארק מיטן קביעות פון זיצן פאר השי"ת, ווייל 
דאס איז דער עיקר, צו מכוון זיין אז מען קומט צו השי"ת, און די פעולה 
אליין איז מגלה דעם רצון הפנימי וואס איז באמת געוואנדן צו השי"ת.

זיך צוגעוואוינען צו רעדן צו השי"ת יעדן טאג, אין יעדן מקום

שאלה:
אבער למעשה איז עס יא אן עבודה קשה צו זוכן א פלאץ יעדן טאג 

וואו מען קען זיצן און זיך מתבודד זיין מיט ישוב הדעת?

תשובה:

עס איז טאקע כדאי צו זוכן א פלאץ וואו עס איז נישטא קיין מענטשן 
צו השי"ת, אבער אויב מען מאכט אסאך הכנות  צו קענען רעדן  כדי 
נאר ארום די התבודדות, קען מען פארלירן דער עיקר מטרה דערפון, 
דער פשוט'ער קשר וואס מען דארף האבן מיט השי"ת. האסט נישט 
אלעמאל א פלאץ? האסט אבער אלעמאל א מויל צו רעדן צו השי"ת 

וואס ליגט אין דיין הארץ.

וואס מען רעדט נישט צו השי"ת,  עס קען אריבערגיין עטליכע טעג 
נאר ווייל מען ווארט צו פארן צו א פאסיגע פלאץ וואו ס'איז נישטא 
קיין בלבולים, אדער ווארט מען פאר א זמן פון ישוב הדעת ווען מען 
איז נישט מיד און דער קאפ טוט נישט וויי. אזוי קען פאסירן אז ווען 
מען טרעפט שוין ענדליך די געלעגנהייט צו גיין צו אזא ספעציעלע 
פלאץ, דאן ווערט די הארץ פארשטאפט, פלוצלינג און אן קיין סיבה, 
וואס צו רעדן. עס איז  וואו אנצהויבן רעדן,  ווייסט נישט פון  און מען 
וואונדער פארוואס דאס געשעט, עס איז גענוג אויב מען  נישט קיין 
האט נאר איין אזא געדאנק ווי למשל "איך מוז פארברענגען א שעה 
צייט", "וויפיל קען מען שוין רעדן אין איין שעה?!", "ס'וועט מיר היינט 
ווערן פון ווערטער )און  וועט מיין מויל פארטרוקנט  געלונגען אדער 

מיינע אויגן וועלן זיך צוקלעבן פון לאנגווייליגקייט(?!"

מען דארף ארייננעמען אין קאפ אז דער דיבור מיט השי"ת איז א דבר 
זעט  התבודדות  פארוואס  סיבה  די  אידישקייט.  פשוט'ע  און  פשוט 
אויס ווי א שווערע עבודה איז ווייל מען איז נישט צוגעוואוינט צו רעדן 
צו השי"ת סתם אזוי אינמיטן טאג. מען דארף האבן א געוואוינהייט 
פון אריינווארפן קורצע דיבורים דא און דארט, וואס מען דארף לויטן 
איז  מען  וואס  מיט  פעולה  די  אין  דשמיא  סייעתא  אויף  בעטן  זמן, 
וואס  זאך  גוטע  יעדע  אויף  מלא  בפה  דאנקען  אדער  באשעפטיגט, 
פאר  מען  דערציילט  ביינאכט,  איין  שלאפט  מען  איידער  געשעט. 
השי"ת וויאזוי דער טאג איז אריבער, און ווען מען גייט אין גאס בעט 
וואס מען דארף ערלעדיגן, און הצלחה אין שמירת  אין  מען הצלחה 

מען  זאל  ספר,  א  מיט  אראפ  זיך  זעצט  מען  ווען  וכדומה.  עיניים 
אריינכאפן און בעטן צו זוכה זיין צו לערנען לשמה, צו פארשטיין דעם 
לימוד, זיך אויסצוקומען מיטן חברותא אדער מיטן מגיד שיעור. ווען 
מען קומט אהיים בעט מען צו מקיים זיין כיבוד הורים כראוי, און אין 
יעדע פאל קען מען רעדן אויף וואס עס שטערט אונז אין א געוויסע 
מינוט פון טאג. אזוי ווערט אמונה א מציאות און א ממשות'דיגע זאך, 
ממש  איז  השי"ת  מיט  קשר  דער  אז  אנערקענען  אן  הייבט  מען  און 
אינעם לעבן, א זאך וואס איז שייך פאר יעדן, אין יעדן עלטער און אן 
קיין קשר צו וועלכע דרגא מען האלט, ווייל אמונה איז שייך אלעמאל, 

פאר קינדער און ערוואקסענע, יונגע און אלטע.

אמאל איז א קינד געשלאפן אינעם צימער פונעם רבי'ן ז"ל, און ער האט 
געהערט ווי דער רבי איז זיך מתבודד מיט א ריזיגע התלהבות אונטערן 
זיך  און ער האט  געווארן,  דאכענע. דער קינד'ס הארץ איז ערוועקט 
דערנענטערט צום רבי'ס בעט. ער האט אויפגעהויבן די דאכענע און 
געזאגט, "איך וויל זיין אן איש כשר." האט דער רבי אים געענטפערט 
אז איידער ער לייגט זיך שלאפן זאל ער טראכטן וועגן דעם טאג וואס 
איז פאריבער, און אויב ער האט געלערנט זאל ער דאנקען השי"ת און 
בעטן אז מארגן זאל ער לערנען בעסער, און אויב נישט זאל ער זאגן צו 
השי"ת, "היתכן אז אזא טאג איז אריבער אויף מיר? העלף מיר אז איך 

זאל מארגן קענען לערנען, וכו'." )אבניה ברז"ל ל"ו(

עס  ווען  מאל  יעדע  השי"ת,  צו  רעדן  צו  צו  זיך  געוואוינט  מען  ווען 
שפירן  אנהויבן  מען  וועט  וועט  דאן  הכנות,  לאנגע  קיין  אן  שייך,  איז 
די  ווי  אזוי  תענוג,  א  און  מתנה  וואונדערליכע  א  איז  התבודדות  אז 
קורצע  א  דארט  און  דא  כאפן  וועלכע  חברים  צוויי  פון  פארגעניגן 
שמועס במשך דעם טאג, און ביי א געלעגנהייט זעצן זיי זיך אראפ צו 

רעדן רואיגערהייט און אומגעשטערט.

ווען עס איז קלאר אז דער יסוד אז דער תכילת פונעם דיבור איז צו 
מחדש זיין דעם קשר מיט השי"ת, דאן וועט די שעה התבודדות נישט 
זיין קיין פרעשור וואס מען וויל פטר'ן און מען וועט נישט שפירן, "אוי, 
ברוך ה' אז איך האב שוין געמאכט התבודדות, איך קען עס אפמעקן 
פון די רשימה וואס איך דארף היינט ערלעדיגן." ווען מען פארשטייט 
קלאר דער תכלית דערפון, ווערט די שעה התבודדות די זיסטע שעה 

פון טאג, א שעה פון תענוג מיט כביכול אינאיינעם. 

שו"ת לבני הנעורים

סעריעמעלת ההתבודדות
#3 

התבודדות אין צייטן ווען ס'איז נישטא קיין ישוב הדעת
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ע"פ ליקו"מ תנינא סי' ע"א

איידער די אידן האבן געזינדיגט מיטן חטא העגל, האט כלל ישראל 
און  געטונקען  אינגאנצן  זיך  האבן  מיר  המלך.  בהיכל  געוואוינט 
אוועקגענומען  האט  חטא  דער  העליון.  כבוד  אינעם  געווייקט 
זאלן  מיר  אנשטאט  המלך.  היכל  אינעם  צו שטיין  יכולת  אונזער 
וואוינען ביים קעניג און שפירן דעם כבוד העליון אומעטום, איז 
נתחדש געווארן אן אנדערע עצה, אז דער מלך זאל קומען וואוינען 
ׁש" – דער משכן איז געווען דעם "ִקיטוֹן  ִלי ִמְקדָּ ביי אונז. "ְוָעשּׂו 
ֶאָחד", א צימער וואס האט געהאט הייליגע כלים צו מקבל זיין דעם 

אור פון השראת השכינה. 

דורכדעם  וואס  "ִקיטוֹן"  אזא  געווען  אויך  איז  המקדש  בית  דער 
האט יעדער איד געשפירט די אנגענעמע זיסקייט פון כבוד שמים. 
ווען מיר זענען ארויף קיין ירושלים ביי די שלש רגלים, האבן מיר 
ֵהיַכל  ֶהם ַלֲעמֹד בְּ זוכה געווען צו זיין פון די גיבורי חייל "אשר ּכַֹח בָּ
מיט  בחוש,  דערפון  טעם  זיסע  די  געשפירט  האבן  מיר  ֶלְך".  ַהמֶּ
אלע חושים. היינט זענען אונזערע חושים שטומפיג און שטויביג. 
מקדש  בית  הארץ,  אונזער  נישט.  ווייסן  מיר  נישט,  שפירן  מיר 
תפארתנו, איז אוועקגעריסן געווארן פון אונז, און דערויף קלאגט 
סיי  נאר  פרעג  הלילה.  בחצות  נישט  שלאפט  וואס  נפש  יעדער 
וועלכע אידיש קינד, "ר' איד, וואס פעלט דיר?" נישט קיין חילוק 
פעלט  וואס  זאך  ערשטע  די  אבער  זיין,  וועט  ענטפער  זיין  וואס 

היינט פאר יעדן איד איז דער בית המקדש. 

אויב מען פארשטייט שוין וואס עס פעלט אונז, וויאזוי דעקט מען 
גלוסטן מיר אויפן אויפבוי פונעם בנין בית  דעם חסרון? אוודאי 
המקדש השלישי, אבער ביזן קרעטשמע דארף מען אויך ברוינפן. 
מיר מוזן בויען א "קיטון" פאר השראת השכינה כדי צו קענען לעבן 
קעניג'ס  אינעם  וואוינען  ביים  שפירט  מען  וואס  זיסקייט  די  פון 
געגנווארט. כדי מיר זאל נישט ווערן מיד און אויסגעשעפט, נאר 
פרייליך, אנגעשעפט, מוזן מיר ארויפבייגן די ארבל און זיך נעמען 
בויען. מיר בויען מיט מצוות, מיט נקודות טובות, מיט שמחה. דאס 
איז דער קליינער צימער וואס דער קעניג וויל מיר זאלן בויען פאר 

אים, אז ער זאל קענען וואוינען צווישן אונז. 

טויזענטער בריליאנטן פינקלען ארום אונז יעדן טאג. יעדע מחשבה 
טובה, הרהור תשובה, און התגברות היצר איז א בריליאנט וואס 
מען איז תורם פארן בנין המשכן, דעם מקדש מעט. מיר ברענגען די 

נדבה מיט נדיבת הלב, מיט רצון, מיט האפענונג אריינצוברענגען 
השראת השכינה דורכדעם. מיר געבן וואס מיר קענען, מיט א רצון 
און בענקעניש פאר כבוד השם. יעדע מצוה וואס מען טוט איז ווי 
א לאדענונג צום מלך הכבוד, "קום, קום אריין, קום רוען דא צווישן 
אונז." די נקודות טובות בויען א משכן פול מיט אור און נעימות 
און אזוי שעפט מען זיך אן מיט די זיסע קוואל וואס צוגיסט זיך 

אין אלע גלידער.



וואס איז געווען איז געווען, יעצט זאל דער תיקון געשען

אין די מינוט וואס מען ווייסט פארוואס מען איז דא, און אונזער 
גאנצע לעבן דרייעט זיך ארום אונזער תפקיד פון מגלה זיין כבוד 
השם, קוקט מען בלויז אויפן הווה און נישט אויף צוריק. מען זיצט 
נישט איינגעזאלצן אין צופיל מחשבות, וואס איז געווען, וואס וועט 
פארפאטשקעט.  האב  איך  וואס  זיין  מתקן  איך  וועל  וויאזוי  זיין, 
די  פון  סדר  דער  לויט  דאס.  אונז  דערציילט  אליין  פרשה  די 
געשעענישן וואלטן מיר יעצט געדארפט לערנען פרשת כי תשא. 
נאך מתן תורה איז געווען חטא העגל, און נאר נאכדעם איז געווען 
דער ציווי פון בנין המשכן. אבער די תורה איגנארירט דעם חטא – 

דערווייל, און עס מישט גלייך אריבער צו תרומה. 

די תורה איז דא מגלה די געוואלדיגע אהבת השם וואס מיר קענען 
אין  עוסק  נישט  יעצט  "זיי  אונז,  זאגט  תורה  די  זיין.  נישט משיג 
חטאים ועוונות. יעצט דארפסטו זיין זייער נזהר אין יעדע מחשבה 
וואס קען דיר שוואך מאכן. אויפן תיקון חטא העגל וועט מען רעדן 
ביי אן אנדערע געלעגנהייט. יעצט בייג ארויף דיין ארבל, ס'איז דא 
זיין  ארבעט צו טוהן, א משכן צו בויען, א געלעגנהייט צו מגלה 

כבוד השם."

וועט  דורכדעם  וואס  כלי  א  אלס  דינען  קען  טובה  נקודה  יעדע 
נַֹעם  נעימות כבוד השם רוען אין דיר און אין דיין לעבן. "ַלֲחזוֹת בְּ
זען  ווילסטו  אויב  "תרומה".  תיבות  סופי  איז  ֵהיָכלוֹ"  בְּ ר  ּוְלַבקֵּ ה' 
כבוד השם, אויב ווילסטו שטיין בהיכל המלך, ברענג א תרומה. 
זוך א נקודה טובה, א שטיקל גאלד, זילבער, אפילו אזוי דין ווי א 
פאדעם. דורכדעם וועסטו זיך פארבינדן מיטן קדושת המקדש און 

זוכה זיין צו שפירן נועם ה', ולבקר בהיכלו.

בויען א משכן, א מקום פאר השראת השכינה אין הארץ

פארזעצונג פון זייט 1.
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