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  ידיעות פו� די ווא�

íéì÷ù úåöî ïòååòâ íéé÷î ïòî èàä éåæà éåå?  

ø"øãà ç  האט מע� אויסגערופ� אי� אלע שטעט צו דערמאנע� אז

  .צו� נייע� יאר úéöçî ì÷ùäמע� דאר� שוי� ברענגע� די נייע 

נומע� געוואר� ספעציעלע גבאי� אי� יעדע שטאט זענע� אויפגע

זיי האב� אויפגעשטעלט צוויי שופרות , ì÷ùä úéöçîפאר� עני� פו� 

ברייט פו� אונט� , גרויסע קאסטענעס אי� פאר� פו� שופרות  2. מ.ד

, זאל קענע� גרינג אריינווארפ� געלט'דאס איז אזוי געווע� געבויט מ( או� שמאל פו� אויב�

 ïéì÷ú"וי� איי� שופר איז געשטאנע� אויפגעשריב� א )או� שווער ארויסנעמע�

ïéúãç "   וואו מע� האט געלייגט די שקלי� פאר� , נייע שקלי�

 ïéì÷ú"או� אויפ� אנדער� שופר איז געשטאנע� . קומענדיג� יאר

ïé÷éúò "  וואו מע� האט געלייגט די שקלי� פאר היי , אלטע שקלי�

  .יאר

ט פו� די שופרות צו די שליחי� האב� ארויפגעטראג� דאס געל

וואו מע� האט אריינגעלייגט דאס , לשכה אי� בית המקדש עבאשטימט

  .געלט או� פארמאכט די טיר� מיט שליסלע#

äëùìä úîåøú  

מאל אי� יאר האט מע� ארויסגענומע� די שקלי� פו� די לשכה  3

וואס יעדע איינע , האט דאס אריינגעלייגט אי� די קאסטענעס'או� מ

ט "כ, ח סיו�"ר, ח ניס�"מאל איז געווע� ר 3די . סאה 3געווע�  איז גרויס

  .אלול

, ח ניס� האט מע� אנגעפולט איי� קופה"ווע� עס איז געקומע� ר

נאכדע� האט מע� , "א"או� מע� האט דערוי� אויפגעצייכענט א 

צו� לעצט האט מע� , "ב"אנגעפולט נא# א קופה או� אויפגעצייכענט א 

ווע� מע� האט ". ג"קופה או� אויפגעשריב� א  אנגעפולט די דריטע

  

−¾íï¼ë−¾íï¼ë−¾íï¼ë−¾íï¼ë""""³³³³
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áåè ùøåã  

רבינו דער  :אלה פקודי המשכ� משכ� העדת

זאגט אז אי� דע� פסוק איז מרומז די צייט ווי  בחיי

דע� ערשט� בית , לאנג מיר האב� געהאט דע� משכ�

  . או� דע� צווייט� בית המקדש, המקדש

דער  -יאר  479איז געשטאנע�  משכ�דער 

 - יאר  410ערשטער בית המקדש איז געשטאנע� 

  .יאר 420דער צווייטער בית המקדש איז געשטאנע� 

צוזאמע� מיט ( המשכ�: דאס איז מרומז אי� פסוק

ווי די יאר� פו� , 420איז בגימטריא ) אותיות 5די 

ווי די , 410איז בגימטריא  משכ�. צווייט� בית המקדש

איז בגימטריא  דתהע. יאר� פו� ערשט� בית המקדש

  .ווי די יאר� פונע� משכ�, 479

�  

מיט " המשכ�"דאס ווארט  :אלה פקודי המשכ�

אזויפיל וויפיל יאר� , 420אותיות איז בגימטריא  5די 

. עס איז געשטאנע� דער צווייטער בית המקדש

פו� דע� מספר אז  5לכאורה פארוואס פעלט 

  ?דאר) מצר) זיי� דערצו די אותיות'מ

ע אז דאס איז א רמז "זי חת� סופר זאגט דער

זאכ� וואס וואס האב� געפעלט ביי� צווייט�  5אוי) די 

, אש, ארו� )יומא' אי� מס(ל זאג� "ווי די חז, בית המקדש

  .או� אורי� ותומי�, רוח הקודש, שכינה



ע "זי אור החיי� הקדושדער : אלה פקודי המשכ�

מצוייה די ברכה אי� הברכה  .)ב"מ מ"ב(די גמרא זאגט : טייטשט

אלא בדבר הסמוי מ� העי� נאר ביי א זא+ , געפינט זי+ נישט

געווענלי+ דאר) מע� נישט . וואס איז פארהויל� פו� די אויג�

איבערצייל� דאס פארמעג� ווייל עס שטערט די ברכה זאל 

  .אריי� קומע�

, זאגט אבער דער פסוק אז דא מעגסטו יא צייל� 

זי+ פו� צדקה  האנדלטדא , �המשכ פקודיווייל ? פארוואס

וואס מער מע� ציילט עס או� מע� געט , ביי צדקה, געלט

  .אלס מער וועט די ברכה אריינקומע�, צדקה

í¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îô  

  : מאת אדני�

אגט הונדערט אדני� זענע� געווע� אי� ז� "חידושי הרידער 

פונקט ווי , או� הונדערט ברכות דאר) א איד מאכ� יעד� טאג, משכ�

אזוי זענע� די ברכות די , ני� זענע� געווע� די יסודות פו� משכ�די אד

זענע� אנשטאט די  ברכות מאהדי , יסודות פו� קדושה פו� יעד� איד

  .וואס זענע� געווע� ביי� משכ� אדני� מאת

ó−ñš¾ ³ë¾ó−ñš¾ ³ë¾ó−ñš¾ ³ë¾ó−ñš¾ ³ë¾  

: באחד באדר משמיעי� על השקלי� ועל הכלאי�
  ?כלאי�וואס פאר א שייכות האט שקלי� מיט 

, א פשט בדר+ רמז ע"זיבעל דברי יואל רבי  זאגט דער

ווייל די מפרשי� זאג� אז די מצוה פו� מחצית השקל קומט 

אז יעדער מענטש אליי� איז נאר א , "אחדות"לערנע� אוי) 

האלבער או� נאר צוזאמע� מיט� חבר איז ער א גאנצער 

  .מענטש

אבער כדי מע� זאל זי+ נישט טועה זיי� אז מע� דאר) זיי� 

זאגט די משנה עס , ות אוי+ מיט רשעי� די פורצי גדרבאחד

, � מע� דאר) זיי� באחדותמשמיעי� על השקליאיז טאקע 

אז נישט מיט יעד� , משמיעי� על הכלאי�אבער מע� איז אוי+ 

אזוי ווי כלאי� טאר מע� נישט , מעג מע� זי+ אויסמיש�

שט אנזייע� טרויב� מיט זאמע� פו� וויי, אזוי אוי+ טאר מע� ני

  .'ובתורתו הק' זיי� באחדות מיט פושעי� או� כופרי� בד

, "א"געקויפט די קרבנות האט מע� קוד� גענומע� פו� קופה 

, "ב"איז געוואר� ליידיג האט מע� גענומע� פו� קופה 'ווע� ס

  ".ג"או� נאכדע� פו� 

äëùìä éøééù  

קופות או� אי� די לשכה  3האט אנגעפולט די 'ווע� מ

האט דאס באקומע� א , �זענע� נא# אלס געבליב� שקלי

מע� האט דאס צוגעדעקט מיט א , "éøééù äëùìä"נאמע� 

כדי אז ווע� מע� וועט נאכאמאל ברענגע� , לעדערנע דעק

צו די לשכה זאל זי# דאס " ïéì÷ú ïéúãç"שקלי� פו� די 

וועט 'או� ווע� מ, "éøééù äëùìä"נישט אויסמיש� מיט די 

נעמע� פו� די ניי תור� זיי� די צווייטע תרומה זאל מע� 

דאס זעלבע האט מע� אוי# געטוה� ווע� . געקומענע שקלי�

וואכ� פאר שבועות ווי שיטת  2אדער (ח סיו� "האט תור� געווע� ר'מ

 éøééù"או� די . 'ג' ב' האט אנגעפילט די קופות א'מ, )ע"ר

äëùìä "דאס . האט מע� צוגעדעקט מיט א לעדערנע� דעק

ווייל , ע� שוי� נישט צוגעדעקטהאט מ, ט אלול"דריטע מאל כ

די וואס האב� שפעטער געברענגט זענע� שוי� זייערע שקלי� 

  .געגאנגע� צו דע� נייע� יאר

ל האב� אויסגערעכענט אז אלע איד� זאל� האב� א "חז

ח ניס� פלעג� ברענגע� "געווענלי# ביז ר, חלק אי� די קרבנות

� בית די מחצית השקל די וואס האב� געוואוינט נאנט צו

די וואס האב� געוואוינט אי� אר% ישראל האב� , המקדש

האט תור� געווע� דאס 'ווע� מ, ח סיו�"געברענגט ביז ר

זענע� שוי� אנגעקומע� די שקלי� פו� די וואס , צווייטע מאל

ט אלול "כ. עמו� ומואב, למשל, וואוינע� נאנט צו אר% ישראל

יד� וואס האט מע� תור� געווע� פו� די שקלי� פו� די א

אזוי ארו� , ווי בבל וכדומה, וואוינע� ווייט פו� אר% ישראל

ס 'איז אויסגעקומע� אז מע� האט אפגעשיידט פו� אלע אידנ

  .געלט

פו� די געלט האט מע� געקויפט די קרבנות התמיד פו� 

, ט או� ראש חודש"די מוספי� פו� שבת או� יו. יעד� טאג

די שתי , ט� טאג פסחדע� עומר פונע� צוויי, זייערע נסכי�

אלע קרבנות ציבור זענע� געקומע� . ג.ד.הלח� פו� שבועות א

  .פו� די שקלי� וואס מע� האט תור� געווע� פו� די לשכה

האט מע� געבויט די בריק� וואס " éøééù äëùìä"פו� די 

או� צו� שעיר , האט געדארפט צו די פרה אדומה'מ

  .טורעמסדי חומות פו� די שטאט או� אירע , המשתלח



  

  

  

ÂÁ· È‰ÈÂ„˘ עס שטייט אי� די וואכעדיגע סדרה 

ÔÎ˘Ó‰ Ì˜Â‰ ˘„ÂÁÏ „Á‡· ˙È�˘‰ ‰�˘· ÔÂ˘‡¯‰.  

, ˙‡ ÈÊÁשטייט  )ב"ע' ויקרא ג( ‰˜„ÂÊ ˘Â‰¯אי� 

‡˙˙Ï ‡�Î˘Ó Ì˜˙‡„ ‡ÓÂÈ·,  אי� דע� טאג וואס

ר משכ� אוי� די עס איז אויפגעשטעלט געוואר� דע

איז , ‡˙˙˜ÈÓÚ ‡ÏÈÚÏ ‡¯Á‡ ‡�Î˘Ó Ì‰, וועלט

אויפגעשטעלט געוואר� א צווייטע משכ� אוי� יענע 

  .‰Ì˙Ò ÔÎ˘Ó‰ Ì˜Â )'שמות מ(דכתיב , וועלט

ברענגט אי� די  È·¯ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ·ÈÊ"Ú דער 

צוויי מעשיות  Ï‡ÂÈÂ ‰˘Óק "הקדמה צו� ספה

� יענע וועג� דע� בית המקדש וואס בויט זי# אוי

אי� די צייט וואס מיר זענע� אי� גלות אוי�  וועלט

  .די וועלט

ע "זי È¯·„ ÌÈÈÁאיינמאל האט דער הייליגער 

געזאגט ביי� טיש אז דער בית המקדש אוי� יענע 

עס פעלט נאר , וועלט איז שוי� געענדיגט געוואר�

È·¯ 'Ú˘Â‰È' ÚÏ ¯ האט זי# דער, דער פרכת

·Â˘‡Ó‡Ë'ÈÊ ¯Ú"Ú ז מיר גלויב� אנגערופ� א

, באמונה שלימה אז דער רבי קע� מאכ� דע� פרוכת

דער דברי חיי� האט בשעת מעשה גארנישט 

  .געענטפערט

אבער א צווייט� מאל ווע� ער איז געזעס� ביי� 

פו� וואו ווייסט "האט ער אנגעהויב� צו זאג� , טיש

אי# , איר אז אי# האב נישט געמאכט דע� פרוכת

געמאכט או� עס איז  האב דאס שוי� טאקע יא

נאר עס איז געקומע� א גרויסער , געווע� פארטיג

או� ער האט דאס פו� די צווייטע עק וועלט רשע 

  ".צוריס�

 ע וואס דער"דערנא# ברענגט דער רבי זי

ÈÊ ·¯ ¯ÚˆÈ˘Ù‡¯ ¯Ú‚ÈÏÈÈ‰" Ú דערציילט אי� זיי�

' ‰È·¯ ¯Ú‚ÈÏÈÈ ¯אז דער  )תצא' פר(" זרע קודש"ספר 

ÈÊ ÍÏÓÈÏ‡"Ú אט געמאכט א� עליית נשמה האט ה

ער געזעה� ווי מע� טראגט די כלי� פו� בית 

או� מע� האט אי� געזאגט אז דאס זענע� , המקדש

, די כלי� וואס ער האט ארויסגעצויג� פו� גלות

האט ער , ווייל דור# זיינע מצות ומעשי� טובי�

צוביסלע# באפרייט כלי� פו� בית המקדש או� ער 

  ,ויג� פונע� גלות צו די גאולההאט זיי ארויסגעצ

איינמאל האט ער געזאגט אז א גרויסע 

או� , פארפאנצערטע תיפלה איז צוזאמענגעפאל�

יעד� טאג גייע� אהי� טויזענטער בויערס 

אבער אי# האב א גוט� , אויפצובויע� דע� מויער

 ÔÈÏ·ÂÏÓ ‰ÊÂÁווייל ווע� דער הייליגער , שומר

ווארפט ער , הדאווענט די שמונה עשרה פו� מנח

או� , צוזא� אלעס וואס זיי האב� אויפגעשטעלט

, לויט וויפיל ער בויעט אוי� די חומה פו� ירושלי�

, לויט דע� ווארפט ער איי� די חומה פו� די תיפלה

ווייל וויפיל מע� בויט אי� קדושה צו ווארפט מע� 

  .אי� די טומאה

áø äùòî  
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ñš öô−½ ö−ê õêþê ½¼ ¬èò¼þë"è ¹−¼½ ¬ ,’ þ−ô ïê

èíòô ó¼ð µ−ï öþ−õ ô ö¼îî’þõ½ öð¼− ¬è−ðò¼.  

 þ¼ð ¬ë−−þ¾ þ¼¬þ¼îî −ð öîõ ¾¬−−¬ −ðéìà'    

äáø ó−ô¼¬ −−îî® êð ï−ê:  

1 (ô ö¼îî −îî −îïê’ ê êð ï−ê ³×½ô ê ¬è−ðò¼

ïøãä ,ô ïê ö−þ¼ð ¬èêï ö¼ô ½êîî’ þêõ µ−ï ¬ô¼ò

þïì î®’ô ½êîî ö’¬òþ¼ñ¼è ¬êí , êð ï−ê ¼ëñ¼ï ½êð

ô ö¼îî’þõ½ ê ¬è−ðò¼¼è ¬êí.  

2 ( −îïê þ¼ð −îîìòá àøå÷  þ¼−−ï µ−ï ¬êí

ö¼ò−−ñ öîê öšîšî®þêõ ¬¼¾¬−ô¼è , ó−ê þ−ô öèêï

 ê ¬®¼−"øùéé çë" , öþ¼îî š−þî® ñêï ì× ö−−ï ïê

¬šþê¬¾¼è . ¬ò−−ô ½êð"šïì "öšþê¬¾ µ−ï ñêï þ¼.  

 þ¼ðêåøò ïçìùä  ïê ¬èêï3  ñêô"÷æç  "

 ê−þ¬ô−èë ï−ê"äùî."  

  

  

˙·˘ Í‡ÂÂ Ú‚È„�ÚÓÂ˜ È„ ,· ¯„‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘,'  ËÒÈÈ‰íéì÷ù úáù.  

Ê Â�ÈÓÎÁ Ò‡ÂÂ ÌÈ˙·˘ ¯ÈÙ ‡„ ÊÈ‡ ÒÚ" Ê‡ ÔÚÂÂÚ‚ Ô˜˙Ó Ô·‡‰ Ïמע� 

‰˘¯Ù Ú¯Ú„�ÂÊ‡· ‡ ¯ÈËÙÓ ÈÈ· Ë�ÈÈÏ ÔÚÓ ÔÂ‡ ‰¯Â˙ È¯ÙÒ ÈÈÂÂˆ ÒÈÂ¯‡ ËÓÚ� ,

˙·˘ ¯Ú„ ÔÙÂ¯Ú‚�‡ Ë¯ÚÂÂ ‰˘¯Ù È„ ÛÈÂ‡ Ò‡ÂÂ.  

 ˙·˘íéì÷ù ¯Ù ÔÈ‡ Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ ÔÂÙ ‰˘¯Ù È„ ÔÚÓ Ë�ÈÈÏ '‡˘˙ ÈÎ .

 ˙·˘øåëæ ¯Ù ÔÈ‡ ˜ÏÓÚ ÍÏ ‰˘Ú ¯˘‡ ˙‡ ¯ÂÎÊ ÔÂÙ ‰˘¯Ù È„ ÔÚÓ Ë�ÈÈÏ '

‡ˆ˙ . ˙·˘äøô ¯Ù ÔÈ‡ ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ÔÂÙ ‰˘¯Ù È„ ÔÚÓ Ë�ÈÈÏ '˙˜Á . ÔÂ‡

 ˙·˘ùãåçä ‡· ˙˘¯Ù ÔÈ‡ ÌÎÏ ‰Ê‰ ˘„ÂÁ‰ ÔÂÙ ‰˘¯Ù È„ ÔÚÓ Ë�ÈÈÏ.  

 ˙·˘ ÔÂÙ ÔÈ�Ú ¯Ú„íéì÷ù ÊÈ‡ ,¯Ù ÔÈ‡ '˜‰ ‰¯Â˙ È„ ËÏÚÙ‡· ‡˘˙ ÈÎ '

 ÔÚ‚�Ú¯· Âˆ ‰ÂˆÓ ‡ ‡úéöçî ì÷ùä ˘„˜Ó‰ ˙È· ÌÂˆ , ËÏÚ‚ Ò‡„ Ò‡ÂÂ

Á·ÊÓ ÌÂˆ ˙Â�·¯˜ ÔÙÈÂ˜ Âˆ ËÓÈË˘‡· ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ,ÊÁ ÔÂ‡" Ô·‡‰ Ï

Ú‚'˘¯„'¯Ù ÔÈ‡ ˜ÂÒÙ ÌÚ�ÂÙ Ë�Ú ' ÒÁ�Ù" È˘„ÁÏ Â˘„Á· ˘„ÂÁ ˙ÏÂÚ ˙‡Ê

‰�˘‰ "ÔÈÈÊ ·È¯˜Ó Ô·ÈÂ‰Ú‚�‡ ÔÚÓ Ë‡‰ ÔÒÈ� ˘„ÂÁ ˘‡¯ ¯‡È ÒÚ„ÚÈ Ê‡  È„ ÔÂÙ

ÌÈÏ˜˘ Ú‚È¯ÚÈ ÈÈ‰ È„ ÔÂÙ ˙Â�·¯˜ ÚÈÈ� , Ê‡ ÔÚÂÂÚ‚ Ô˜˙Ó ÌÈÓÎÁ È„ Ô·‡‰

ÌÈÏ˜˘‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓ˘Ó ¯„‡· „Á‡· , Ô·ÈÂ‰Ú‚�‡ ÔÈÂ˘ ÔÚÓ Ë‡‰ ¯„‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯

 ˙È· ÌÂˆ ÌÈÏ˜˘ È„ ÔÚ‚�Ú¯· ÔÏ‡Ê ÈÈÊ Ê‡ ¯Ú„�È˜ Ú˘È„È‡ È„ ¯‡Ù ÔÙÂ¯ÂˆÒÈÂ‡

˘„˜Ó‰.  

ÊÁ Ô·‡‰ ÌÚ„ Ô‚ÚÂÂ"¯‡È ÒÚ„ÚÈ Ê‡ ÔÏÈÂÙ‡· Ï,  ˘‡¯ ¯‡Ù ˙·˘ ÌÚ�È‡

 ˙È· ÔÈ‡ ÌÈÏ˜˘ È„ ÔÚ‚�Ú¯· Âˆ ‰ÂˆÓ È„ ÔÂÙ ‰˘¯Ù È„ ÔÚÓ Ë�ÈÈÏ ¯„‡ ˘„ÂÁ

˘„˜Ó‰.  

 ¯Ú„éøä éùåãéç"í „ È„ Ê‡ Ë‚‡Ê '„ È„ Ô‚Ú˜ ÊÓÂ¯Ó ÔÚ�ÚÊ ˙ÂÈ˘¯Ù '

ÔÈÏÈÙ˙ È„ ÔÈ‡ ‡„ ÔÚ�ÚÊ Ò‡ÂÂ ˙ÂÈ˘¯Ù , ÔÂ‡íéì÷ù  È„ Ô‚Ú˜ ÊÓÂ¯Ó ÊÈ‡

 ÔÂÙ ‰˘¯Ù ÚË˘¯Ú"òîù ìàøùé" , ÏÈÈÂÂì÷ù  ˙Â·È˙ È˘‡¯ ÊÈ‡ù' êáë

÷'ì êîå'êúë , ˙‡È¯˜ ÔÂÙ ‰˘¯Ù ÚË˘¯Ú È„ ÔÈ‡ Ë�‡Ó¯Ú„ Ë¯ÚÂÂ Ò‡„ Ò‡ÂÂ

È˘‰ ÔÈ‡ ÔÚ˜�Ú„Ú‚ Âˆ ÔÚÓ ÍÈÂ¯· ÔËÈÈˆ ÚÏ‡ È„ ÈÈ· Ê‡ ÚÓ˘"˙.   

ð −ò−ò¼ ’³î−¾þõ  


