
 

 'כיתה ח א"שנת תשע  פרשת וארא

  ובני מררי מחלי ומושי 
 þ¼ðäéøà"æ ÷"ì  ¬×êò ¼ð¼− ¹þêð ð−ê ê ïê ¬èêï

ö¼îî¼è þ¼®ô ó−ê ¬êí ½êîî öð¼− þêõ ö−−ï ñìîô.  
× þ¼ëê ï−ê ½êð óñ¾ ëñë ö−−ï ñìîô ö¼ò¼š î® −ð

ô ë−îê µ−ñè¼ô þêò’ ¼ð¼− ïê ³î−¬þõ íìè¾í ö−ê ¬ë−−ñè
ñô−í öîõ ¬þ¼¾êë ï−ê ¾õò ³ôè¼ , þ¼ ½êîî ½¼ñê öîê

 ½¼ −îî ¬þ−õ¼èõ−îê ¬¾−ò µ−ï ¬êí þ¼ ñ−−îî ï−ê ¬ð−−ñ
ö−−ï î® ¹þêð.  

 þ¼ð ó¼ð ¬−ô ¬¾¬−−¬øîúéà úøîùî šî½õ ó¼ð :
éøøî éðáå, ¼ô −ð öîê ³îþ−þô ¼ñê ïê ö½−−îî ½êîî ö¾¬ò

ó−¾¼ô ¼ò¼è−−ê ¼ò−−ï µþîð ¬ôîš þ¼® , ïê ¬èò¼þë ½êð
éìçî , þ¼®ô ó−ê ¬êí ½êîî öð¼− þêõ ñìîô ï−ê þ¼
ö¼îî¼è ,éùåîå , ¼ð¼− ±þêí ö−−ï öîõ õê ¬î¬ þ¼ öîê

ð−ê öð¼− öè¼š íêò¾ , öè¼š öþ¼ï−−ë µ−ï ¬ê¬¾òê öîê
öš³ô ½ò−−ñê µ−ï þ¼ ï−ê ó¼ò¼−.  

  :נאמ� לשל� שכר טוב למתהלכי� לפניי "זאגט רש :'ויאמר אליו אני ה

קע� מסביר זיי� די ווערטער פו� 'אז מ באר מנח�זאגט דער 

, הול� ואינו עושהי לויט די משנה אי� אבות אז אויב איינער איז א "רש

שכר הליכה איז , ער גייט אי� בית המדרש אבער ער טוט גארנישט

לכאורה אויב טוט ער . ד"פאר� גיי� אי� ביהמ באקומט ער שכר, בידו

ד פארוואס קומט "גארנישט אי� ביהמ

נאר די כוונה איז אז ? אי� בכלל שכר

אויב א איד גייט מיט די כוונה צו 

נאר עס האט זי� , דאווענע� או� לערנע�

געמאכט א סיבה אדער א אונס אז ער 

, האט נישט געקענט אויספיר� זיי� ציהל

ט דאס גערעכענט דעמאלטס ווער

כאילו ער האט דאס געטו� או� ער 

מחשבה ווייל , באקומט שכר דערפאר

  .ה מצרפה למעשה"טובה הקב

משה רבינו האט דא געזעה� ווי 

זיי� גיי� צו פרעה האט גארנישט 

האט ער געשפירט אז ער , אויפגעטו�

האט אי� , האט געארבעט אומזינסט

, "'ה אני"דער אייבערשטער געזאגט 

איז  לפניוואס דאס ווארט , אני לשל� שכר טוב למתהלכי� לפני נאמ�

דאס מיינט אז אפילו אויב עס איז נאר געווע� , מרמז אוי  די מחשבה

מילא דאר  ער זי� , א מחשבה טובה באקומט מע� דערפאר א שכר

  .נישט זארג� אז ער וועט נישט האב� קיי� שכר דערוי 
*  

לכאורה איז דאס א  :אלקי�ולקחתי אתכ� לי לע� והייתי לכ� ל

אי� וועל ענק נעמע� פאר א פאלק או� אי� וועל זיי� , דאפלט לשו�

  .פאר ענק א באשעפער

זאגט אז איד� זענע� מחויב ) ב"דרוש כ( פרשת דרכי� נאר דער

, אנצונעמע� די גזירות פונע� אייבערשט� אלס דינא דמלכותא דינא

רבינו כאטש דער . א עונשאו� אז זיי פאלג� נישט קומט זיי דערפאר 

, זאגט אז די הלכה פו� דינא דמלכותא דינא )ב"ד דרוש כ"מובא בפר( ת�

איז נאר געזאגט געוואר� ווע� דער מל� גיט ארויס א גזירה פאר די 

כ ווע� ער גיט ארויס א גזירה נאר אוי  "משא, גאנצע מלוכה אייניג

דינא  געוויסע מענטש� דעמאלטס זאג אי� נישט דע� כלל פו�

או� דא זענע� די גוי� נישט מצווה צו היט� תורה . דמלכותא דינא

אז ביי דור הפלגה האט א "פרקי דראבער עס שטייט דא� אי� , ומצות

או� נאר די , ע"ת איבערגעגעב� אלע גוי� אונטער די שרי אומה"השי

קומט אויס אז נאר כלל ישראל , איד� זענע� געבליב� אונטער אי�

או� זיי דארפ� מקיי� זיי� די מצות מכח , � בני מלכותוווערט אנגערופ

  .דינא דמלכותא

אז  ע"ישמח משה זי זאגט דער

ולקחתי אתכ� דאס זאגט דער פסוק 

אי� האב נאר ענק גענומע� , לי לע�

והייתי לכ� וועג� דע� , פאר א פאלק

זענע� די איד� מחויב צו , לאלקי�

פאלג� וואס דער אייבערשטער 

או� אויב , א דמלכותאהייסט אלס דינ

  .ו"נישט קומט זי� זיי א עונש ח
*  

: ולא שמעו אל משה מקוצר רוח

מקוצר רוח שהיה דער מדרש זאגט 

  .ז"קשה לה� לפרוש מע

אז די  ילקוט האורי� זאגט דער

אז ) ב"ע' ד  י(סוטה ' גמרא זאגט אי� מס

ה האט ארויסגעצויג� אבשלו� פו� די שבעה מדורי "דוד המל� ע

סנהדרי� ' אז די גמרא זאגט אי� מס )ה דאייתיה"ד( תוספותרעגט פ. גהנ�

אז א טאטע קע� נישט מזכה זיי� קיי� , אי� אבא מזכה ברא) א"ד ע"ד� ק(

ז קע� אי� דער "ענטפערט תוספות אז נאר אויב א זו� דינט ע, זו�

אבער אויב נישט קע� אי� דער טאטע יא , טאטע נישט מזכה זיי�

  .מזכה זיי�

אויפ� פסוק אי� שיר ) ד"ו או"בא פט' פר( מדרשט אי� עס שטיי

ה האט מדלג געווע� אויפ� ק$ "אז הקב, מדלג על ההרי�השירי� 

  .בזכות האבות

ה "משרע, ולא שמעו אל משהדאס איז דער פשט אי� מדרש 

אבער די איד� האב� נישט , איז זיי געקומע� אויסלייז� פאר די צייט

איי פארוואס האב� זיי נישט , צייטגעגלייבט אז עס איז שוי� די 

שהיה קשה זאגט דער מדרש ווייל , געגלייבט אז זכות אבות איז מגי�

או� דעמאלטס זאג אי� אז אי� אבא מזכה , לה� מלפרוש מעבודה זרה

  .איז זכות אבות נישט מגי�, ברא



 

  

  
, פו� איינע� פו� די בארימטסטע אבות החסידות, די יארצייטק איז אויסגעפאל� "פארגאנגענע� שב

  .ע"בני יששכר זי"ק בעל "הגה

דער הייליגער בני יששכר איז געווע� זייער גרויס או� זיי� נאמע� איז געווע� פארהייליגט ביי חסידי� 

או� זיינע הייליגע ספרי� זענע� פו� די אנגענומענסטע ספרי� וואס מע� לערנט , איבער די גאנצע וועלט

או� ', געווע� א פייערדיגער לוח� מלחמת ה אויסער דע� איז דער בני יששכר. איבעראל איבער די וועלט

או� זיינע הייליגע , ער האט געקעמפט קעג� די רשעי� וואס האב� געוואלט אויסרייס� דאס אידישקייט

  .ווייזער פאר איד� קינדער אוי� אייביג- ספרי� זענע� געבליב� א וועג

זיי� ? נסתלק געוואר�ווע� איז ער ? ווע� איז ער געבויר�: ע"דער הייליגער בני יששכר זי

אי� ? ווער איז געווע� זיי� רבי? פארוואס הייסט זיי� ספר מיט דע� נאמע�? ס"בעמח? טאטע

 20נאנט צו רעכ� אויס טייל פו� די ? וועלכע פינ� שטעט האט ער משמש געווע� ברבנות

? זייערע ספרי� ?זיינע צוויי הייליגע קינדער? י האט מחבר געווע�"ספרי� וואס דער בנ

  ?י"עטליכע ספרי� פו� די צדיקי� אייניקלע  פונע� בנ

 ראשי תיבות 
  )....'כ ווערטער וואס הייבן זיך אן מיטן אות(וי אזוי מאכט דאס ווארט ו

åë"ò ,ë"é ,ðë"ì ,öë"ì ,ðòìðë"ã ,äë"â ,äàîùë"ë ,éúë"÷ ,ë"÷ ,çåë"è ,îë"ù ,
åàë"à  

****    ****    ****        

 óéåà úåáåùú"úàöîå úòâé " ïåôøô 'úåîù  
שחיבר : חבר) 3. שגדר פרצותיה� של ישראל: גדור) 2. שירד לה� מ� לישראל: ירד) 1 .א

: יקותיאל) 5. השנעשה לה� לישראל כסוכ: סוכו) 4. את ישראל לאביה� שבשמי�

אב בתורה אב : אבי) 7. שהזניח עוונותיה� של ישראל: זנוח) 6. שקיוו ישראל לקל בימיו

 .בחכמה אב בנביאות

חוקת ' י פר"ברש". 'טובי"י אומר "ר, "טוב"מ אומר "ר: רא משהמשה רבינו קוד� שנק

שמשה היא ישראל שנשיא הדור , ישראל. ש שהנביאי� קרוי מלאכי�"ע, מלא�: נקרא

 .ככל הדור

 אתנ�, צהר, צרת, נערה, חלאה, יריעות, אפרת, עזובה, פועה, מרי�: שמות של מרי�' י .ב

 .בעלה של מרי� כלב .ג

 תקוע, אבי, אשחור, בצו�א, שובב, ששה שמותיו ישר .ד

 .'כלב נטל לאשה ג� את בתי .ה

 .בתי נקראה ג� מרד .ו

 .אלדד מידד, אחי משרעה היו אהר� .ז

 . אלצפ� ב� פרנ�' ע ש� אביה� הי"לפי התויב .ח

  

  ' פרק ג

  �וועלכע ערד איז מיטגעקומע� ביי מכת ערוב

 −ðíéøôñ íéùåã÷ä èêï ï−ê ½¼ −îïê −îî ó−ò−ò¼ ¼¬òê½¼þ¼¬ò−ê þ¼−−ï ö

ëîþ¼ ³×ô −ð ö¼èòêè¼èî®.  

þ¼ð ïåàâ øòðìéåå −ì ê êð ï−ê ½¼ ïê ¬èêï ’ ö¼ôêò ö¬−ôéðåòãé  ½êîî

 ðþ¼ −ð î® þ−ê ¬õ¼íêë ½êîî š−þ¬¾ þ¼èòêñ ê ½−îþê ¬ôîš þ¼õþ¼š þ−ê öîõ

ðþ¼ þ¼ð öîõ ³î−ì þ−ê šòî− −ï ï−ê −îïê öîê ,ô ïê öîê’ ¬šêí š−þ¬¾ ó¼ð õê

¹×−³ í−ì −ð ¬ëþê¬¾.  

 −ð ï−ê ëîþ¼ ³×ô −−ëéðåòãé  ¼þ¼ðòê ¼ñê ¬−ô ö¼ôêïî® ö¼ôîš¼è µ−îê

³î−ì ,¬èêï šî½õ þ¼ð −îî ö¼ôîš¼è −ï ï−ê öëþê¬¾ ¬¾−ò ñêï −ï −ð×  äîãàä íâå

äéìò íä øùà, ó−þ®ô ö−−š ö¼ôîš¼è¬−ô ï−ê þ¾îšô ï−ê −ï ½êîî î® ðþ¼ −ð ïê.  

 þõ½ ö−êúéøàù ÷òéá êñõ þëð ê ¬èò¼þë¼è ¬þ¼îî , ¬−−® −ð ö−ê ïê

 öîê ðñêîî öîõ öþ¼ë ö¼ôîš¼è ö¼ò¼ï ½¼ ïê í¾¼ô ê ö¼îî¼è ï−ê ¼¾−ñê öîõ

¼è’èþí’öè−þ¾¼è×êò ó−ê öëêí ½êîî þ¼ðò−š −ð ¬¼ ,³ôêë ïê êþôè −ð ¬èêï

êñî ó−ëîð êñ þ¼− , ê ö¼îî¼è þêò ï−ê ½¼½ò , ï−ê ë−îê êþôè −ð ¬è¼þõ

 ½¼ñêðë ö¼îî¼èöþ¼ë þêò ö¼èò¼þë î® ö¼îî¼è èîò¼è ï−ê ½ò µþ , ¬êí ½êîî

ðñêîî ê ¬õþêð¼è ö¼ô ?èþí ³î−ì −ð ïê êþôè −ð ¬èêï’ ö¾¬ò¼ô þêò ö¼ò¼

ö¬ñêíêë µ−ï öõ−îñ ö¼ò¼š −−ï îêîî ðñêîî ê öë¼òþ¼ð öí¼ï −−ï ö¼îî , öè¼îî

ðñêîî ê ¬ñ¼õ¼è½−îê ¬êí ó¼ð . šî½õ þ¼ð ¬èêï êô¼¬ −êíôíâå 

äîãàä øùà íä äéìò ,ó−þ®ô ö−−š ö¼ôîš¼è¬−ô ö¼ò¼ï þ¼ðñ¼îî −ð ïê ,

èþí î® ¬êí¼è êþîô ¬¾−ò −−ï öëêí −îïê’ö¼ò¼.  

 þõ½ ö−êéøáã íäøáà  ðþ¼ þ¼−−ï ¬èò¼þë¼è¬−ô öëêí ³î−ì −ð ïê þ¼ ¬èêï

±êñõ þ¼−−ï öîõ , ó−ì½õ ö−ê ¬èêï êþôè −ð ñ−−îî)ò ¹ð"ë( −ì ê ïê ’ ö¼š íðîí− öîõ

ñ−ñè öîõ ³îþ−õ ¹−îê öë¼ñ ¬¾−ò ,−ì ñ¼ë ¼ð¼− ñ−−îî ’ öîê ðþ¼ þ−ê öëêí ¹þêð

ö½š−îî¼è ¼ò¼è−−ê ¼þ−ê , ¬èò¼þë¼è¬−ô öëêí −−ï ïê ½ò þ¼ð ö¼îî¼è ï−ê ó¼ð öè¼îî

ó−þ®ô ö−−š ðþ¼ ¼ò¼è−−ê þ¼−−ï.  

  

  אוצר רבותינו
  

  אני שמעתי� וג��

חת� קומע� א סוחר פו� פרעשבורג צו� עס איז אמאל אריינגע

או� . או� זי� שטארק אויסגעוויינט אוי� זיינע צרותע "סופר זי

דערציילט אז כאטש אי� שטאט טראגט ער א נאמע� אלס א 

אבער באמת האט ער זי� לעצטענס , גרויסער עושר

, או� דער מצב איז זייער שווער, פארפלאנטערט אי� די געשעפט�

רבי זאל אי� געב� א ברכה אז ערזאל ער וויל אז דער 

  .ארויסקריכ� פו� דע� מצב

אי� "הערט זיינע ווערטער או� ער זאגט אי� חת� סופר דער 

או� דו , האב געהערט אז דיי� ברודער איז א בלוטיגער ארימא�

  ".ווילסט אי� נישט העלפ�

דער סוחר האט זי� פרובירט צו פארענטפער� פאר� חת� סופר 

וטשעט זי� דא� אזוי שווער מיט זיינע אייגענע אז ער אליי� מ

  .ווי אזוי זאל ער קענע� העלפ� זיי� ארימע� ברודער, פראבלעמע�

אי� פרשת וארא שטייט אי� פסוק : זאגט אי� דער חת� סופר

וג� אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרי� מעבידי� אות� 

, 'וגמי� ריבויי�אתי� 'געווענלי� ווייס� מיר אז , ואזכור את בריתי

  ?פו� דע� פסוק 'ג�'או�  'את'וואס קומט מרבה זיי� דא דער 

בשעת ווע� אידישע , אי� וועל דיר זאג�" סופר חת�זאגט דער 

זיי האב� נעבע� , קינדער זענע� געווע� אי� גלות מצרי�

אבער יעדער איד האט , געקרעכצט פו� דע� קישוי השיעבוד

או� ער , חבר זיינער קרעכצט אוי� געהערט ווי דער צווייטער

אני ' ג�'או� א דאנק דע� , האט מיטגעשפירט יענעמס צער

דאס איז דער ריבוי אז דער אייבערשטער האט געהערט  ,שמעתי

או� דאס מאכט , או� אוי� פאר� חבר, ווי יעדער קרעכצט פאר זי�

או� דאס האט געברענגט די , א געוואלדיג� רוש� אויב� אי� הימל

  ...גאולה

נס רמז או� ער האט 'דער סוחר האט פארשטאנע� דע� רבי

ס 'באלד מקבל געווע� אוי� זי� צו הער� אוי� דע� ברודער

  ...קרעכ"

 הידיעותאוצר 

 יגעת ומצאת


