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 ד"תשס' ה, שבת החודש, פקודי–ליל שבת קודש פרשת ויקהל 

 

א געשמועסט "ש שליט"האט מוהרא, ס ביי די ערשטע סעודה'פרייטאג צו נאכט

' בן חלק "ליקוטי מוהרק "ס תורה אין ספה'אויפן רבינ, דיגע דיבורים'גיוואלדיגע מורא

ינט זיך אויבן און  צדיק וואס געפדי גרויסקייט פון דעםוואס שמועסט פון ח "ס מןסי

 .עיין שם, אונטן

 

האט  א"שליטש "מוהרא (זאגט דער הייליגער רבי, האט אנגעהויבן א"שליטש "מוהרא

עיקר דער  :)ס ווערטער אין די תורה'פון רבינ תמצית אויף די בקיצור ת'חזר'איבערגע
ן  ער זאל קענע– אז ער זאל קענען זיין אויבן און אונטן ,איזצדיק פון א שלימות 
אז ער איז אין א העכערע  דאכט זיך איהם'און ס, פאר דעם וואס איז אויבן באווייזן

, און אזוי אויך פארקערט, ווייזט ער איהם אז עס איז פונקט פארקערט, מדריגה
זאל ער , אין די ערד ממש ,מדריגה אין א נידעריגע, פאר דעם וואס איז גאר אונטן

וז שלימות מאון די , השם יתברך איז נאנט צו ער !אדרבה אז, קענען באווייזןאיהם 
אין די  זעה דאס אלעס',  וכואון אן דעם איז ער גארנישט קיין צדיק,  האבןצדיקא 

  .ס ווערטער'רבינ

 

זייער מגלה איז אונז דא  ,ל"אז דער רבי ז,  האט מסביר געוועןא"שליטש "מוהראאון 

איז אויך אויבן צדיק האמת אז דער , מעלת הצדיקפון ענין אין דעם ידיעה א וויכטיגע 

, ווייל אט דא שפאצירט ער ארום אין העכערע דערגרייכונגען, אינאיינעם און אויך אונטן

און ,  וועלטאון אט איז ער אונטן אויף די, און ער קען זיך זייער אויס אין הויעכע זאכן

ן די וועגן פון איאון ער קען זיך גוט גוט אויס , ווייב און קינדער, ער פירט א שטוב

 .און ער קען זיי אן עצה געבן אין אלע זייערע פראבלעמען, מענטשן פון די וועלט

 

נישט וויסן ווי און ,  נאר אויבן, דבוקצו זיין שטענדיג, שלימותנישט קיין  איז דאסאון 

, ברענגן אין זיי געטליכע דערגרייכונגעןצו אריינכדי, אזוי זיך אראפצולאזן צו מענטשן

 דאס .אבער נישט פאר אנדערע מענטשן, נאר פאר זיךיל דעמאלס איז ער א צדיק ווי

 זיך אראפלאזן איז דער וואס קען" צדיק אמת"ווארום א , "צדיק אמת "א הייסט נישט
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, און זיך באשעפטיגן מיט מענטשן דא אויף די וועלט, פון אלע זיינע העכערע השגות

וואס , דערהייבן אזוי ווי איהםזיך אויך קענען ן אז זיי זאל,  עצותאון זיי געבן גלייכע

שמות  (וואס שטייט ביי איהם,  עליו השלום,משה רבינודאס איז געווען די מדריגה פון 

 פון זיין גרויסע אז ער האט זיך געקענט אראפלאזן – וירד משה מן ההר אל העם) ט"י

 נישט געגעגסן האט ער, פערציג טעג" .הר סיני דבקות וואס ער האט געהאט אין

 ע' פשוט צוגעקענט זיך אראפלאזןאון גלייך , "וואסערנישט געטרונקן און ברויט 

 ן צווישן א מענטש מיט זיין ברודער און זיין'און משפט, און הערן זייערע רייד, מענטשן

 צדיק אאז  ,און עס דאכט זיך זיי, מענטשן פארשטיין דאס נישט רוב ער אב.אנוואוינער

און זיך נישט באשעפטיגן מיט , ייד און אוועקגענומען פון אלסדינגאפגעשדארף זיין 

און טאמער האט ער יא א שייכות מיט זיי און ער קען זיך אויס און זייערע , מענטשן

ן אזוי ווי וא. איז דאך א סימן אז ער איז נישט קיין צדיק, זייערע מעשיםאין לעבן און 

מיט די וועלטליכע  שייכות ואס זיי האבן נישט קייןו, עס פירט זיך ביי עטליכע מנהיגים

און זיי מיינען אז , קומען צו זיילאזן נישט קיינעם אנשמשים מיט די גבאים און די , לייט

אז עס איז מגלה איז אונז דא ל "ז  רביער דער אב.צדיקפונעם  שלימות דאס איז די

רט געמאסטן לויט זיין וועצדיק פונעם עיקר שלימות דער  !ר אדרבהנא, נישט אזוי

דאס , און זיין אויבן און אונטן מיט א מאל,  צו מענטשןלאזן זיך אראפצומעגליכקייט

עס דאכט זיך וואס , ]די העכערע מענטשן [דרי מעלה אז ער קען לאזן וויסן די, הייסט

 און לויט זיין, אז זיי ווייסן גארנישט', עבודת האין  השגה אז זיי האבן א גרויסע, זיי

אז עס דאכט , ]די גאר נידעריגע מענטשן [דרי מטה  צו לאזן וויסן פאר דימעגליכקייט

 אז דער הייליגער באשעפער איז גאר –אז זיי ליגן און גאר א נידעריגע מדריגה , זיי

און וואויל איז פאר דעם ,  צדיק אמיתיווערט אנגערופן א, און נאר דער, נאנט צו זיי

 .רנענטערן צו אזא צדיק אמתצו דעזיך וואס איז זוכה 

אז זיי האבן נישט געקענט פארשטיין ווי , קרח ועדתופון פגם די  און דאס איז געווען

ווי אזוי קען זיין אז , מיט א מאל השגות האלטן ביי די צוויי קענען משה ואהרן אזוי

ן 'און גלייך משפט, דיגע השגות'מיט אזעלכע מוראהר סיני זאל זיין אין משה רבינו 

ווי קען , און אויך, ןדיגע באדארפעניש'און זיך באשעפטיגן אין זייערע גשמיות, מענטשן

און מאכן די  ,קטורת זיין דיקטיר און מ,  לפני ולפניםזאל אריין גייןאהרן הכהן זיין אז 

און , צווישן א מאן מיט זיין פרוי  מאכן שלוםאון ,און גלייך ארויסגיין, עבודות אנדערע
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 זיך אינגאנצן פארשעמען ערמוז , על פי רובוואס , מענטש מיט זיין פריינדצווישן א 

וואס דאס ,  שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחבירוצו מאכןכדי , מיט אלערליי בזיונות

 ) ט"תהלים פ(,  עדת קרחוואס איז געזאגט געווארן אויף, פסוקאיז די פשט פון דעם 
 איז געווען אויף עדת קרח פוןקנאה אז די , 'ויקנאו למשה במחנה ולאהרן קדוש ה

, מדריגותאין הויעכע הר סיני זאל זיין אין משה אז , ווי קען דאס זיין, "במחנה"משה 

קנאה  דיאויך און דאס איז געווען , מן ההר אל העם, "במחנה", און גלייך דערנאך

זאל גלייך עוסק , םעבודה לפני ולפניוואס דינט די , "'קדוש ה" ווי אזוי דער,  אהרןאויף

און ווי אזוי די צוויי זאכן קומען ,  בין איש לאשתו ובין אדם לחבירו מאכן שלוםזיין אין

דער  עראב, ווייל מענטשן דערגרייכן גארנישט אזא מין השגה, זיך צונויף אינאיינעם

און אן דעם , צדיקפונעם שלימות דער  אזוי איזקא וודאז ,  מגלה איז אונזל"ז רבי

וואויל איז פאר דעם וואס איז זוכה זיך , 'צדיק אמת' ט ער גארנישט אנגערופן אווער

 .דערנענטערן צו אזא גרויסער צדיקצו ריכטיג 

בשם בצלאל בן אורי בן ' ראו קרא ה) ה"שמות ל (און אין די וואכעדיגע סדרא שטייט

חור למטה יהודה וימלא אותו רוח אלקים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה 
ולהודות נתן בלבו הוא ואהליאב , און גלייך דערנאך שטייט', ולחשוב מחשבות וגו

פארוואס  ,דארף מען פארשטיין, 'מילא אותם חכמת לב וגו, בן אחיסמך למטה דן

בצלאל בן  דאס ערשטע דורך .צו בויען די משכן אויף אזא אויפן האט זיי באפוילן'מ
וימלא , איינס זיינע שבחים'ילט איינס באון די תורה צי, אורי בן חור למטה יהודה

און אזוי , אהליאבצו איהם אויך  און דערנאך באהעפט די תורה, 'אותו רוח אלקים וגו

 אהליאב אז, ולהורות נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחסימך למטה דן, ווי עס שטייט

 ל"י ז" רשאון? משכן ביים בויען דעם ן'בצלאל האט געמוזט זיך צוזאמען צושטעלן צו

פון די נידעריגע פון , שבט דןאיז פון  אהליאבאז ) ד"פסוק ל (האט שוין מפרש געווען

צו  פארגלייכטאיהם און דער אייבישטער האט ער , קינדער-פון די דינסט, שבטיםדי 

זאל מקויים ווערן , שבטים  ער איז פון די גרעסערעאז, מלאכת המשכןביי די בצלאל 

וערט נישט דערקענט א עושר ו'אז ס [ ולא נכר שוע לפני דל)ד"איוב ל (שטייט'וואס ס

פארוואס טאקע איז די משכן אזוי געבויעט , דארף פארשטיין'און מ ]. ארימאןפאר דעם

 שלימות אז די, ס ווערטער איז דאס גוט פארשטענדליך'ון לויט דעם רבינא? געווארן

 צו קשרמכוח ן ער האט דעם או, ווען ער איז אויבן מיט אונטן איז דווקאצדיק פונעם 
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פון  ענין וואס דאס איז געווען די גאנצע,  יודדעם גרעסטן יוד מיט דעם קלענסטן זיין

פון , ביי יעדער יוד,  זאל רוהעןשכינהאז די  צו צוגרייטן אן ארט, משכן אויפשטעלן דעם

האט ' ווען מדעריבער גלייך ביים אנפאנג, ם גרעסטן ביז דעם גאר קלענסטןדע

פון די גאר  וואס ער איז געווען בצלאל פאר האט מען באפוילן, בויעט די משכןגע

 ,בצל אל הייתזיין נאמען דאס איז מרומז אין און , העכערע יודן פון די חשובע שבטים

וימלא אותו  :געזאגט געווארן אויף איהםאיז 'און ס ]אין די שאטן פון גאט ביסטו געווען[

אהליאב בן  - זיךנעמען מיט מיטצו האט מען איהם באפוילן און גלייך, 'רוח אלהים וגו
אונז אויס צו לערנען כדי , וואס איז געווען פון די נידעריגע שבטים, אחיסמך למטה דן

אויך די אלע וואס   זייןקרבאון מ, מאלאין איינזיין אלעמאל אויבן און אונטן  מוז'אז מ

מאסף לכל ") 'במדבר י (וואס רופט זיך, ןבחינת מחנה ד זיי זענען סווא, ליגן גאר אונטן

אזוי ווי , וואס זיי זענען געווען פון די וואס די וואלקן האט זיי ארויסגעשפייט, "המחנות

  .)הכ,  בעל הטורים במדבר יהעז (עס ווערט געברענגט

און , פון די צוויי בחינות איז אז עס מוז ווערן געבויעטמשכן הצדיק פון שלימות ווייל די 

דארף אויסלערנען די בני עליה צדיק ווייל דער , יינער אליין איז גארנישט קיין שלימותא

העכער און , און זיי האבן אסאך נאך וואס ארויף צו גיין ,"צל אלב" אין זענעןאז זיי 

וואס זיי מיינען אז זיי זענען ווייט פון  ,ריגעאון פארקערט פאר די גאר נידע, העכער

אז דער הייליגער באשעפער איז א דערבארימדיגער , "לי אב" אז, אייבישטערדעם 

און ער איז שטענדיג גרייט זיי , און ער איז זייער נאנט צו זיי "סמוך"ו פאטער

דערפאר  ."אהליאב בן אחיסמך" וואס דאס איז, האלטן אין זייערע נפילהאונטערצו

און וואס א ,  יודזאל זיין א פלאץ פאר יעדער' ס, משכןעםהאט מען אזוי געבויעט ד

און , ס גרעניצן'וועט ער קענען אריינגיין אין די קדושה,  זייןארזאל נער דרגא 

זאל אונז השם יתברך . לויט זיין מצב ווי ער שטייט, דערגרייכן געטליכע דערגרייכונגען

 משכן און אריינגיין אינעם וונדערליכן, ע צדיקים'דערנענטערן צו אמתצו מזכה זיין זיך 

ן בורא כל 'און מיר זאלן טאקע תשובה טוהן פאר,  די יודישע נשמותפאר זיי בויען וואס

 .   אמן ואמן, מעתה ועד עולם, אין איהםאון אינגאנצן נכלל ווערן, עולמים
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