
 

 'כיתה ח א"שנת תשע  שירה - שלחפרשת ב

  שבת שירה
éæ øòðàìùéîòøô øéàî éáø" ò ó¼¬ ê ¬èêï

ô ½êîîþêõ’ ³ë¾ µ¼ñè−−õ −ð þêõ ö½¼ î® ¬−è
íþ−¾ , −ð íþð½ −ð ö−ê ¬−−¬¾ µêîî −ð ñ−−îî

öô öîõ í¾þõ , ¬èêï¼è ¬êí îò−ëþ í¾ô −îî öîê
öô ö−−š ¬¾−ò ¬ñêõ ³ë¾ ïê.  

 þ¼ëê ö¼èòêè¼èôîþê ö¼ò¼ï óþ−ëêî ö³ð
 öï−−îî î® −ð× ðþ¼ þ¼ð ¹−îê öô ö¬−−þõ¾½−îê
 ½¼ öîê ¬×¼þ¼è ¬¾−ò ï−ê îò−ëþ í¾ô ïê

³ë¾ öô ê− ¬ôîš ,−îïê  öî¾ñ þ¼ð ï−ê ½¼ −îî
 šî½õíèå÷ìì íòä ïî åàöé àìå åàöî , ½êîî

 ½¼õ¼ ¬êí ½êîî þ¼ò−−ê −îî ¬ï−−îî ½êð
 ö−−ï ¬×îï þ¼ öîê öþ−îñþêõíð−ëê , ö¼ò¼ï

 ½êð öëêí öîê µ¼ñè−−õ −ð ö¼ôîš¼è
 þ×¾ þ¼−−ï −−ï ö¼ô ¬−è þ¼ë−þ¼ð ö½¼è¼èõ−îê

³ë¾ ó¼ð ö½¼ î® −−ï ¬−è ö¼ô ïê.  

נהפ� י "זאגט רש: מה זאת עשינו' ויהפ� לבב פרעה וגו

דאר� מע� פארשטיי� פו� . בשביל ממונ� שהשאילו�' לבב עבדיו וכו

י פו� פסוק אז דאס איז געווע� די סיבה וואס "וואו נעמט דאס רש

  .האט איבערגעדרייט זייער האר�

' י� מסלויט די גמרא אל "הגאו� רבי יהודא אסאד זצענטפערט 

וואס די גמרא  )א"א ע"ד� צ(י� סנהדר

דערציילט אז די מצריי� האב� אמאל 

געוואלט האב� א משפט מיט די איד� איבער 

די ביזת מצרי� וואס איד� האב� 

אוועקגענומע� פאר זיי זענע� ארויסגעגאנגע� 

האט גביהה . אז זיי זאל� דאס דארפ� באצאל�

עט אז קוד� זאל� די 'טענה'ב� פסיסא גע

ל� שכר עבודה פו� שישי� מצריי� באצא

ריבוא איד� וואס האב� געארבעט עבודת 

�האט זיי נישט 'או� מ, הפר  אי� מצרי

  .באצאלט

לכאורה קע� מע� אבער אפפרעג� 

די טענה ווייל די הלכה איז אז אויב א 

ארבעטער איז ארויסגעגאנגע� אינמיט� די 

צייט פו� זיי� שכירות דאר� איה� זיי� 

ממילא די איד� , הער גארנישט באצאל�

זענע� דא  אוי  ארויס איידער די צייט האט זי  געענדיגט זענע� די 

  .מצרי� פטור פו� באצאל�

דאס איז אבער נישט קיי� טענה ווייל די הלכה איז נאר געזאגט 

אויב אבער דער , געוואר� אויב איז דער עבד אליינס ארויסגעגאנגע�

יא מחויב צו באצאל�  די  הער שיקט אי� ארויס פאר די צייט איז ער

  .גאנצע געלט

זיי� האר� איז געוואר�  ויהפ� לבב פרעהדאס איז געווע� דער 

, ו את ישראל"כי שלחנווייל ? פארוואס, איבערגעדרייט פו� פריער

�או� וועג� דע� , מיר האב� אליינס ארויסגעשיקט די איד� פו� מצרי

ענע� די מצרי� יא ווייל אזוי ז, ממונ� שהשאילו�דערלייג� מיר די 

  .מחויב צו באצאל� פאר די איד�

*  

  :ביו� ההוא את ישראל' ויושע ה
עס שטייט אי� מדרש אז קריעת י� סו� איז געווע� אי� זכות פו� 

א צווייטע דעה זאגט אז אי� זכות פו� די אמונה פו� , אברה� אבינו

  .אידישע קינדער איז געווע� קריעת י� סו�

מ צוויש� די צוויי "אז די נפק ע"� אייבשי� זייונת' רבי ר זאגט דער

 �טעמי� איז ווייל אויב זענע� די איד� ניצול געוואר� אי� זכות פו� אברה

אזוי ווי , האב� זיי נישט געטארט קוק� אי� די מפלה פו� די מצרי�, אבינו

מיר זעה� ביי לוט וואס איז ניצול געוואר� 

בזכות אברה� אז ער האט נישט געטארט 

כ אויב איז מע� ניצול געוואר� "משא, �קוק

  .בזכות אמונה מעג מע� יא קוק�

נא  א חילוק איז דא אז אויב זענע� 

איד� ניצול געוואר� אי� אייגענע� זכות 

כ אויב זענע� "משא, קענע� זיי זאג� שירה

זיי ניצול געוואר� בזכות אברה� קענע� זיי 

אזוי ווי די גמרא , נישט זאג� קיי� שירה

האט נישט געקענט  זאג� ' אז חזקיזאגט 

קיי� שירה ווייל ער איז ניצול געוואר� אי� 

  .זכות פו� דוד

ביו� ' ויושע הדאס זאגט דער פסוק 

וויבאלד מיר  ,ההוא את ישראל מיד מצרי�

איז , וירא ישראל את היד הגדולהזעה� אז 

געדרונגע� אז זיי זענע� ניצול געוואר�  דא 

 געקענטהאט מע�  אז ישיר משה ובני ישראל וועג� דע�, בזכות אמונה

  .זאג� שירה

*  

  :הי� ראה וינס מה ראה ארונו של יוס� ראה
שטייט אז ווע� יהושע האט אפגעשטעלט די זו� אי�  מדרשאי� 

עט 'טענה'ווייל ער האט  גע, גבעו� האט ער זי  נישט געוואלט אפשטעל�

או� , ינע� פערט� טאגווייל ער איז באשאפ� געוואר�  א, אז ער איז עלטער

האט יהושע געזאגט זייט ווע� קע� א , דער מענטש אינע� זעקסט� טאג

ווייל די זו� או� לבנה זענע� שוי� , אלטער קנעכט אזוי זאג� פאר א יונג� הער

�  .געוואר� עבדי� פאר יוס� הצדיק ביי� חלו

עט אז ער 'טענה'אז דא האט דער י� אוי  גע משה ישמחזאגט דער  

וואס אלע צבאות השמי� , ארונו של יוס�האט מע� אי� געוויז� , לטעראיז ע

ש אז די זאכ� אוי� די וועלט זענע� "איז דא  א כ, זענע� אי� געווע� משועבד

�   .וועג� דע� האט ער זי  געשפאלט�, זיכער משועבד פאר אי



 

  

  

מע� , אמר רב חסדא אי� התורה נקנית אלא בסימני�) ב"ד ע"ד� נ(עירובי� ' די גמרא זאגט אי� מס

אל , � אי�'דרש, שנאמר שימה בפיה�, כט זי� סימני�קע� נישט קונה זיי� תורה נאר אויב מע� מא

ווייטער זאגט . אז מע� דאר� מאכ� א סימ� אוי� די זאכ� וואס מע� לערנט, תקרי שימה אלא סימנא

ווי עס שטייט הציבי ל� ציני� ) ד"ל(' ענט עס פו� א צווייט� פסוק אי� ירמי'די גמרא רב אבוהו דרש

�ל וואו "געפונע� מיר טאקע איבעראל אי� די גמרא או� דברי חז אזוי. עשו ציוני� לתורה, שימי ל

כדי מע� זאל ' סימ�'ל געמאכט א "האב� חז, עס זענע� דא מערערע הלכות איבער איי� עני�

  .גרינגערהייט קענע� צוזאמע� נעמע� די הלכות

 �סימ� סימ� סימ� סימ� היות אי� די וואכענדיגע סדרה לערנע� מיר איינע פו� די סימני� וואס איז נוגע צו� היות אי� די וואכענדיגע סדרה לערנע� מיר איינע פו� די סימני� וואס איז נוגע צו� היות אי� די וואכענדיגע סדרה לערנע� מיר איינע פו� די סימני� וואס איז נוגע צו� היות אי� די וואכענדיגע סדרה לערנע� מיר איינע פו� די סימני� וואס איז נוגע צו

        וועל� מיר איצט לערנע� איבער די סימני�וועל� מיר איצט לערנע� איבער די סימני�וועל� מיר איצט לערנע� איבער די סימני�וועל� מיר איצט לערנע� איבער די סימני�" " " " ה שמוה שמוה שמוה שמו- - - - ביביביבי""""פו� פו� פו� פו� 

, ו"ל' ח סי"ע או"שו, ב"ט ע"מנחות ד� כ( :�"ז ג"שעטנ )ב ?)ג"ד רע"א יו"רמ( :ו"ה שמ"בי) א

  )ח"תכ' ח סי"טור או(ש "ת ב"א )ד )ח"קנ'' ח סי"ע או"שו( :�"ט ד"ד שח"י) ג ?)ד"רע' סי ד"יו

 ראשי תיבות 
  )....'מ ווערטער וואס הייבן זיך אן מיטן אות(אס ווארט וי אזוי מאכט דו

ðîî"ô ,î"î ,äðî"î ,äîî"î ,äîìî"ã ,äãî"ø ,ôöðî"ê ,åùî"ä ,
æî"è ,ùöåî"÷ ,äî"ú, éñî"ð 

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

 óéåà úåáåùú"úàöîå úòâé "øô ïåô 'àá  
ס "ט ליפא בעמח"יו' ב� מר� רבי חנני, מר� רבי חיי� צבי בעל עצי חיי�  .א

ב� מר� רבי , ס ייטב לב"מר� רבי יקותיאל יהודה בעמח ב�, ט"קדושת יו

� .ע"ב� מר� בעל ישמח משה זי, אלעזר ניס

' כשהי, ו"שבט תרפ' ונסתלק ביו� ו, ר יפרח"העצי חיי� נולד בשנת תמ  .ב

 .ק"ו לפ"ניס� תרפ' ה נפטרה ה"ברכה סימא ע' הרבנית הצ. ו שני�"ב� מ

ע "זר האלבערשטא� זיק רבי שלו� אליע"חתנו של הרה' העצי חיי� הי  .ג

ק רבי מרדכי "וחת� גיסו הרה, ע"ב� מר� בעל דברי חיי� זי, מראצפערט

, ת עמק שאלה"ת ושו"ס פלא יוע� עה"בעמח, ל"דוב מהארנאסטייפל ז

 .חת� מר� בעל דברי חיי�

גיסיו ' וג, ע"ק בעל דברי יואל זי"אחיו היחידי של העצי חיי� היה רביה  .ד

ק רבי דוד "הגה, ד קערעצקי"ל אב"ייער זצק רבי חנו� העני� מ"היו הגה

ד "ק רבי חיי� מאיר יחיאל הורווי� אב"הגה, ד ביקאווסק"שפירא אב

 .ה"משה הכה� ע' ח ר"הרה' והאח מאמו הי .ריינזשוב

חת� , ד סיגוט"ל אב"צ רבי יקותיאל יודא זצ"הגה) 1: בני העצי חיי� היו  .ה

ע "בעל בר� משה זיק מר� רבינו "כ)  2. י"ר אצל דודו מר� הדבר"בזו

 .ר אצל דודו רבי חנו� העני� מקערעצקי"חת� בזו

  

  ' פרק ג

  עשרה נסי	 נעשו על הי	
 ö¼ò¼ï ½¼ ïê ¬èêï ³îëê ö−ê íò¾ô −ð ó− ó−−ë öð−ê þêõ ó−½ò ö¼® ö¼îî¼è

¹î½ . þ¼ðàøåðèøá  ö−ê ïôîþô ö¼ò¼ï −−ï îêîî öîê ó−½ò ö¼® −ð ½−îê ¬ò×¼þ

šî½õ.  

ê (ö¬ñêõ¾¼è µ−ï ¬êí ó− þ¼ð ïê ½êð , šî½õ ö−ê ¬−−¬¾ ½¼ −îîåò÷áéå 

íéîä.  

ë ( ê −îî öþêîî¼è ï−ê ó− þ¼ð óîþê ñ−−íöð−ê −ð , šî½õ ö−ê ¬−−¬¾ ½¼ −îî

)è šîšëì’(  åéèîá úá÷ðöš¼¬¾ ö¬−ô ¬þ¼×¼ñ¼è ¬½êí îð.  

è ( öð−ê −ð ïê ¼¬êñë ö−−š öê ¬òšîþ¬¼è½−îê öþêîî¼è ï−ê ó− öîõ ðþ¼ −ð ïê

ö−−èþ¼ë−þê ö¼ò¼š öñêï .šî½õ ö−ê ¬−−¬¾ ½¼ −îî äùáéá åëìä ìàøùé éðáå.  

ð (¼¬êñë öîê ó−−ñ öþêîî¼è ½¼ öîê ö¼èòêè¼è ¬þêð ö¼ò¼ï ó−þ®ô −ð ö¼îî , −îî

¾ ½¼ ¬−−¬)šîšëì è’( øîåç íéî íéáø ,ó−−ñ öþêîî¼è ï−ê öþ¼½êîî ñ−õ −ð.  

í (š−¬¾ ö−−ê öîõ ö¼îî¼è ¬¾−ò ï−ê öþêîî¼è ¬þ¼îî−ñèþêõ ï−ê ½êîî þ¼½êîî −ð ,

¼¬−−îî® −ð öë¼ò ½ò−−ê ¬è−−ñ¼è½−îê ñè−® ¼ò−−¾ −îî µ¼ñš−¬¾ ¼ò−−ñš µê½ê þêò . −îî

 šî½õ ö−ê ¬−−¬¾ ½¼)¼ ó−ñ−í³"ð(  úøøåô äúàíé êæòá , öþêîî¼è ï−ê þ¼½êîî −ð ïê

 −îîíéøåøéô )µ¼ñš−¬¾ ¼ò−−ñš(.  

î (þ¼ò−−¬¾ öïñ¼õ −îî ¬þêí öþêîî¼è ï−ê þ¼½êîî −ð , µ−ï öñêï ó−þ®ô −ð −ð×

öõêñšî® ¬îè , šî½õ ö−ê ¬−−¬¾ ½¼ −îî)ó¾ (íéîä ìò íéðéðú éùàø úøáù.  îð

þ¼½êîî −ð µþîð ó−þ®ô −ð öîõ õ¼š −ð ö×êþëî® ¬½êí.  

ï ( ¹−îê ö¬ñêõ¾¼è µ−ï ¬êí ó− þ¼ð12  ö¼ò¼š ñêï ¬ë¾ ¼ð¼− ïê þ¼š−¬¾

è¼îî ¼þ¼¬½š¼ ê ¹−îê ö−−èþ¼ë−þê . šî½õ ö−ê ¬−−¬¾ ½¼ −îî)ñš ó−ñ−í³"ï ( íé øæåâì
íéøæâì óåñ ,µ¼ñš−¬¾ µê½ê ¹−îê þ¼½êîî −ð ¬ñ−−¬î® ¬½êí îð.  

ì (ï×þîð öîê þ¼ò−−¬¾ ö¬òêô−ð ¼þ¼−−¬ −îî öþêîî¼è ï−ê þ¼½êîî −ð −ð ïê è−¬×−

öí¼ï ¬ò¼š¼è µ−ï öëêí ó−¬ë¾ , šî½õ ö−ê ¬−−¬¾ ½¼ −îî)− ó−ñ−í³"ì(  íéî úëùç
íé÷çù éáò. ½òþ¼¬¾ ¼è−¬×−ñ −îî öþêîî¼è ï−ê öþ¼½êîî ¼¬ñ¼ôêï¼èò−−ê −ð.  

¬ (ö¼šò−þ¬¼è öëêí öð−ê −ð ½êîî þ¼½êîî ¼½−ï ö¼ôîš¼è½−îþê ï−ê ½¼ , −îî

 íþ−¾ −ð ö−ê ¬−−¬¾ ½¼íéìæåð.  

− (ö×êò ¬þ¼îî−ñèþêõ öþêîî¼è þ¼½êîî ½êð ï−ê ö¼šò−þ¬  µ−ï ¬êí ½¼ öîê

þ¼−îô ê −îî ¬ñ¼¬¾¼èõ−îê š−þî® , íþ−¾ −ð ö−ê ¬−−¬¾ ½¼ −îî åáöð íéî åîøòð
ãð åîë.  

  

  אוצר רבותינו
  

  דבר אל בני ישראל ויסעו
 פעזינגהאט פאסירט אז אי� די שטאט  ע"חת� סופר זיאי� די צייט פונע� הייליג� 

ע קראנק געוואר� או� ער האט "או� נאכ� ברית איז ער ל, האט א רב מגייר געווע� א גר

ווייל , האט אבער נישט געקענט רופ� קיי� דאקטער'מ .ע געליט� ביטערע יסורי�"ל

לויט� געזע� איז געווע� פארבאט� צו מגייר זיי� א גר א� קיי� עקסטערע רשות פו� די 

דעריבער וואלט געקענט זיי� א , געהאט קיי� רשות או� דער רב האט נישט, ממשלה

  .האט דא דורכגעפירט א גרות'גרויסע סכנה אויב די רעגירונג זאל זי� דערוויס� אז מ

אויב דער גר , די איד� אי� די שטאט או� אי� די ארומיגע שטעט האב� געציטערט

נע� אלע איד� זיי� או� די רעגירונג וועט געוואויר ווער� דערפו� קע, ו שטארב�"וועט ח

  .אי� א סכנה

או� , ע"פו� פעזינג אריבער געפאר� צו� הייליג� חת� סופר זי רבאיז דער 

געזאגט אז ער זעהט נישט קיי� צווייטע עצה  ס"חתהאט דער , דערציילט די מעשה

דער גרויסער טיי� וואס (נאר אז דער רב מיט� גר זאל� נעמע� א וואג� או� פאר� צו� דונא 

  .'או� זי� אריינווארפ� אי� וואסער אוי" קידוש ה) דור� אונגאר�לויפ� 

ס או� ער האט זי� ארויסגעלאזט אויפ� "דער רב האט געפאלגט די עצה פונע� חת

באגעגענט א אלט� איד וועלכער האט זיי שטארק אונטערוועגנס האב� זיי . וועג

ב� בלית ברירה דערציילט או� זיי הא, געמוטשעט אז זיי זאל� דערצייל� וואו זיי גייע�

או� אז זיי גייע� זי� יעצט מוסר נפש זיי� כדי צו ראטעווע� , די שרעקליכע פאסירונג

  .י"אלע איד� פו� א אומגליק ה

ווייל ער איז א מוהל , האט זיי דער אלטער איד געזאגט אז עס פעלט נישט אויס

אט זיי געגעב� פו� או� ה, או� ער האט א געוויסע זאלב וואס היילט אויס די מחלה

ווע� זיי האב� געוואלט מיטנעמע� . דע� זאלב או� דער גר איז באלד געזונט געוואר�

דא� האב� זיי פארשטאנע� אז , דע� איד מיט זייער וואג� איז ער שוי� נעל� געוואר�

  .דאס איז געווע� אליהו מלא� הברית

אט אונז דער רבי פארוואס ה"ס האט דער רב געפרעגט "צוריק קומענדיג צו� חת

דער רבי האט , או� דארט זאל אליהו קומע� צו� טיי�זי� מוסר נפש זיי� געהייס� גיי� 

  ."?דא� געקענט שיק� אליהו הנביא צו אונז אהיי�

א� מסירות נפש ווילסטו אז אליהו : "ס אויפגעשפרונגע� או� געזאגט"איז דער חת

כ� האב� מסירות נפש אוי" קידוש נאר נא, דאס איז נישט מעגלי�! ?הנביא זאל קומע�

  ".הש� קע� מע� ברענגע� אליהו הנביא

וואס דער אייבערשטער האט געזאגט פאר חמד שלמה מיט דע� טייטשט דער 

מיט� שרייע� אליי� א� קיי� מסירות נפש קע� נאכנישט זיי�  ,מה תצעק אליה "משרע

יינשפרונגע� אי� י� מיט אז די איד� וועל� אר ,דבר אל בני ישראל ויסעו, קיי� ישועה

   ". דעמאלטס קענע� זיי געהאלפ� ווער�, מסירות נפש

 תידיעואוצר ה

 יגעת ומצאת




