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 מעשה רב
  

 äîåøú éì åç÷éå - ùøéô" éÈÓ˘Ï ÈÏÈÓ˘Ï ÈÏÈÓ˘Ï ÈÏÈÓ˘Ï ÈÏ:  
íåö éáø ïâéìééä'ø ï 'øéàî'éæ øòðàìùéîòøô ì"ò  æéà

òðòãéà à ïòîå÷òâðééøà ìàîà ,èðééååòâ øòééæ èàä éæ ïåà ,

äðîìà ïà æéà éæ æà âéãðòâàæ ,ì æéà ïàî øéà"ïøàååòâ øèôð ò , ïåà

éåøá ïéé÷ èùéð èàä éæ êòìòôòù òøéà øàô ïáòâ åö áåèù ïéà è

íéîåúé òðééì÷ éã.  

ø éáø øòã 'øéàî'ùéè ïééæ èðòôòòâ èàä ì -ìãòì , ïåô ïåà

èìòâ íåëñ ïñéåøâ à ïòîåðòâñéåøà èøàã , ïòîåðòâ ñàã èàä øò

èðàä òèëòø éã ïéà , éã ïéà èâééìòâøòáéà ñàã êàðøòã ïåà

èðàä ò÷ðéì ,åà èâééìòâôàøà ñàã ïàã ïåà ïñééäòâ ïåà ùéè ïôé

ïòîòð ñàã ìàæ éåøô éã.  

ïòâðàâòâ÷òååà æéà éåøô éã ïòåå , èâòøôòâ íéãéñç éã ïáàä

éáø íòã' ï" èìòâ ñàã èâééìòâðééøà íãå÷ éáø øòã èàä ñàååøàô

èðàä ò÷ðéì éã åö èðàä òèëòø éã ïåô , øòã ñàã èàä ñàååøàô

ïáòâòâ óëéú èùéð øéà éáø?"  

øéàî éáø ééæ èàä'èøòôèðòâ ì :ïåô èééèù ñò äéøà"æ ÷"ì 
 íòã ãåçé ïâéìééä à ïáàä ïéæðéà øò ìàæ ä÷ãö èéâ ãéà à ïòåå æà

ùé í-ä -å-ä, éåæà èééâ ãåçé øòã , èîòð ïòî ñàåå äèåøô éã

é íòã ïâò÷ æéà ä÷ãö øàô ' éã5  éã ïâò÷ æéà èðàä éã ïåô øòâðéô

ä ,'ãö ïáòâ åö èðàä éã ñéåà è÷òøèù ïòî ïòååå éã ïâò÷ æéà ä÷ '

 éã ïåà5 ä éã ïâò÷ æéà ïàîòøà íòðåô èðàä éã ïåô ñøòâðéô' . èà

úòùá ïáàä ïéæðéà ïòî óøàã íù ïâéìééä íòðåô ãåçé íòã' ïáòâ ï

ä÷ãö.  

 éãäðùî ñî ïéà øòáà èâàæ ' ïéùåãé÷" íò å÷ñòã ïàî
íäîò ãçééúé ìà íéùðä " ïòî æà èùèééè øòã æéà úåèùôá

øáåò èùéð øàè ç ïééæ" ãåçé øåñéà óéåà å -  øòã øòáà ùèùééè

ø øòâéìééä 'øéàî' ì - íéùðä íò å÷ñòã ïàî , óøàã øòðééà áéåà

éåøô à øàô ä÷ãö ïáòâ ,äîò ãçééúé ìà , ïëàî èùéð øò ìàæ

øéà èéî ãåçé íòã ,ã.ä . ïåô ä÷ãö éã ïáòâøòáéà èùéð ìàæ øò æà

èðàä øéà åö èðàä ïééæ ,âàæ àøîâ éã ìééååàøåî à êàã è' òâéã

 éã ïéà éåøô à øàô êàæ à øòáéà èéâ ñàåå íòã óéåà ïåùì òôøàù

èðàä ,ïééìà êéæ èéî ãåçé íòã ïëàî ìàæ øò øàð ,åðééäã , ìàæ øò

òèééååö éã åö èðàä ïééà ïåô ïáòâøòáéà ñàã.  

÷åñô ïéà èùô æéà ñàã :äîåøú éì åç÷éå , øòååù êàã æéà

èù èôøàãòâ êàã èìàåå ñò ïééåðúéå éì äîåøú , èéâ ä÷ãö ìééåå

ïòî ,èîòð ïòî èùéð ,ùø èøòôèðò íòã óéåà" ééì éîùì , æéà ñò

 éã åö èðàä ïééà ïåô ä÷ãö ïòîòð óøàã ïòî ïòåå ìàîà àã

òèééååö , èéî ïäåèåö èàä ñò ïòåå æéà ñàã"éîùì "é íù íòã -

ä-å -ô ä÷ãö èéâ ïòî ïòåå ïééæ ãçééî èùéð ïò÷ ïòî ñàåå ä à øà

éåøô , èðàä ïééà ïåô ä÷ãö éã ïòîòð ÷éøåö ïòî óøàã ñèìàîòã

òèééååö éã åö.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

éùäæòá"ú     úùøô äîåøú  òùú úðù"ôì à"÷  

  

  

ממורי  שמעתי. 'ועשו ארו� עצי שיטי אמתי וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו וגו

הכל היה , שכל האמות שנצטוו משה לעשות לארו�: שאמר )ע"ש מבעלזא זי"מהר( חמי הקדוש

לרמז שאי אפשר , ואמה וחצי קומתו, חבוואמה וחצי ר, אמתיי� וחצי ארכו, אמות שבורות

   )ע"צאלעסק זי לב שמחק בעל "הרה(. להיות כלי התורה אלא בשברו�  לב, לזכות לאור התורה

  

  

ה ויקחו "א כיו� שאמרו ישראל נעשה ונשמע מיד אמר הקב"תנדבב :ויקחו לי תרומה

  .לכאורה דאר� מע� פארשטיי� דע� שייכות, לי תרומה

אז ווע� דער אייבערשטער האט געוואלט  ע"בעל דברי יואל זירבי ענטפערט דער 

או� דער . תנה הוד� על השמי עט'טענה'האב� די מלאכי� גע, געב� די תורה פאר די איד�

ווייל די תורה איז , איז מסביר אז דאס איז געקומע� מכח די טענה פו� בר מיצרא בני יששכר

או� נישט פאר די , מל במילא קומט זי" זיי די תורהאי� הימל או� זיי געפונע� זי" אוי" אי� הי

  .איד�

ענע� אז 'ווייל מיר פסק, דער אייבערשטער האט אבער נישט אנגענומע� זייער טענה

דארט ווי דער מוכר האט שאד� מיט דע� וואס ער פארקויפט דאס פאר דע� מענטש איז 

די איד� וואס האב� א יצר הרע או� וויבאלד די עבודה פו�  , נישטא קיי� טענה פו� בר מיצרא

ער פאר� אייבערשט� ווי די עבודה פו� די 'או� זיי זענע� זי" מתגבר דערוי� איז חשוב

או� עס איז , מילא איז דא" דא א שאד� פאר� מוכר, ר"מלאכי� וואס האב� נישט קיי� יצה

  .נישטא קיי� טענה פו� בר מיצרא

איז אויסגעריס� געוואר�  ונשמע עשהנשטייט אז ווע� איד� האב� געזאגט  מדרשאי� 

  .די יצר הרע פו� זייער האר#

או� , בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמעלויט דע� קומט אויס זייער גוט דער מדרש 

במילא איז די עבודה פו� די איד� שוי� נישט , זיי האב� מער נישט געהאט קיי� יצר הרע

איז , ר"ע האב� דא" שוי� נישט קיי� יצהווייל בייד, ער פו� די עבודה פו� די מלאכי�'חשוב

, או� די מלאכי� האב� ווייטער א טענה פו� בר מיצרא, שוי� נישטא קיי� שאד� פאר� מוכר

אז די איד� זאל� בויע� א משכ� , ויקחו לי תרומה וועג� דע� האט דער אייבערשטער געזאגט

או� די מלאכי� , זיי� בר מיצראאזוי וועל� די איד� , אז דער אייבערשטער זאל רוע� צוויש� זיי

  .וועל� שוי� נישט קענע� האב� קיי� טענה

* 

ה לישראל ועשו לי מקדש שאני משרה "בשעה שאמר הקב אי� מדרש שטייט

ל "א, תורה נתת לה, שכינתי ביניכ אמרו מלאכי השרת אר� ישראל נתת לה

ע מיט דע� "בשדאר� מע� פארשטיי� וואס האט דער ר, ה הרי נתתי לה הדיני"הקב

  .געענטפערט פאר די מלאכי�

לויט דע� וואס דער ל "זאברה חזקוני ' הגאו� ר פו�שתי ידות ענטפערט דער ספר 

ווייל , אר# כנע� מכח דינא דבר מיצראמדרש זאגט אז אידישע קינדער האב� גענומע� 

  .מצרי� איז בשכינות פו� אר# ישראל

קינדער האב� גענומע� די תורה האב� די דער מדרש זאגט אוי" אז ווע� די אידישע 

  דרש דרש

  מילי דחסידותא



  −ôê³³¼ô¾ð −ñ!  
½ôë ¼îë¾í þî¼−¾ë ’ šþõ ö−¾îð−šöî¾êþ  
*  

    äîåøú éì åç÷éå :  

ùø èâàæ"éîùì éì é .á ( ñàååøàô àéù÷ éã ïâòøô íéùøôî éã

åðúéå èùéð åç÷éå èééèù?  

õåøéú íòðééù à äîã÷ä éã ïéà àúúòîù áù øòã èâàæ , øéî ìééåå

ô ïéà èðøòìòâ ïáàä" áåùç íãà à ïòåå æà ïéùåãé÷ã ÷ äèåøô à èîòð

 æà íòã ïåô èàä éæ ñàåå äàðä éã èéî ùãå÷î ïøòåå éæ ïò÷ éåøô à ïåô

áåùç àæà'äèåøô à øéà ïåô ïòîåðòâ èàä ùèðòî øò.  

 èñééä øéæçäì úðî ìò äðúî à èéâ øòðééà ïòåå æà æéà äëìä éã

î åìéôà äðúî à ñàã'ïáòâ ÷éøåö ñàã óøàã . øàð øòáà æéà ñàã

å ïøàååòâ èâàæòâî ïòå'äðúî òâéøòäòâ à èéâ , éåå äðúî àæà øòáà

ïáòâ ÷éøåö óøàã øò ñàåå äèåøô à áåùç íãà ïà øàô ïáòâ , æéà ñàã

äðúî ïéé÷ èùéð äøåàëì ,úåáéùç ïéé÷ èùéð èàä ñàã ìééåå.  

îâ éã 'ñî ïéà èâàæ 'ø"éçéù ìéáùá ä÷ãö èéâ øòðééà ïòåå æà ä '

øåîâ ÷éãö à æéà éðá , æà ñéåà èîå÷î' æà éàðúá ä÷ãö ïáòâ âòî

î'øàôøòã ïòîå÷àá ÷éøåö ñòôò èòåå , äðúî ïåô äðéçá à æéà ñàã

ò"øéæçäì î.  

    äîåøú éì åç÷éå ÷åñô øòã èâàæ ñàã , ä÷ãö ïáòâ ïãéà ïòåå ìééåå

ïòîå÷ ÷éøåö êàã ñàã èòåå  ,äîåøú éì åç÷éå èééèù íòã ïâòåå , ìééåå

î'ïòîòð ÷éøåö èòåå ,ã íòã ïâòååéîùì à÷åã ïééæ ñà , èùéð áéåà ìééåå

ò äðúî à ñàã æéà"øéæçäì î .  

  בר� עלינו   י"על נט סעודת הערב  מחיה המתי�  בר� עלינו  המכי�  י"על נט שחרית 

  תקע בשופר  המוציא  אתה קדוש   תקע בשופר  אוזר ישראל  אשר יצר

  ופטינוהשיבה ש  הז� את הכל  אתה חונ�  השיבה שופטינו  עוטר ישראל  אלקי נשמה

  ולמלשיני�  על האר� ועל המזו�  השיבנו  ולמלשיני�  הנות� ליע� כח  לעסוק בדברי תורה

  על הצדיקי�  בונה ברחמיו ירושלי�  סלח לנו  על הצדיקי�  המעביר שינה  אשר בחר בנו

  ולירושלי�  הטוב והמטיב  ראה נא  ולירושלי�  ברו� שאמר  ברכת ציצית

  את צמח  המעריבביתער  רפאינו  את צמח  ישתבח  להניח תפילי�

  שמע קולנו  אוהב עמו ישראל  בר� עלינו  שמע קולנו  יוצר אור  על מצות תפילי�

  רצה  גאל ישראל  תקע בשופר  רצה  אהבה רבה  הנות�ברכת השחר 

  מודי�  שומר עמו ישראל לעד   השיבה שופטינו  מודי�  גאל ישראל   שלא עשני גוי

  שי� שלו�  ג� אברה�מ  ולמלשיני�  שי� שלו�  מג� אברה�  שלא עשני עבד

  המפיל  מחיה המתי�  על הצדיקי�   י"על נט סעודת היו�  מחיה המתי�  שלא עשני אשה

  הע� ברכות נוספות  אתה קדוש   ולירושלי�  המוציא  אתה קדוש   פוקח עוורי�

  האדמה  אתה חונ�  את צמח  הז� את הכל  אתה חונ�  מלביש ערומי�

  שהכל  השיבנו  קולנושמע   על האר� ועל המזו�  השיבנו  מתיר אסורי�

  בורא נפשות  סלח לנו  רצה  בונה ברחמיו ירושלי�  סלח לנו  זוק� כפופי�

 �  'מזונות מעי� ג  ראה נא  מודי�  הטוב והמטיב  ראה נא  רוקע האר

  אשר יצר  רפאינו  שי� שלו�  מג� אברה� מנחה  רפאינו  שעשה לי

  

איז אוי" געווע� זייער טענה מכח דינא , עט תנה הוד" על השמי�'טענה'מלאכי� גע

ע וויל עמיצ� געב� די תורה זענע� זיי די ערשטע וואס "אז אויב דער רבש, דבר מיצרא

  .דארפ� דאס באקומע�

אר� ישראל ט ע'טענה'די מלאכי� האב� גע, דאס איז דער פשט אי� מדרש

מוז דא" זיי� , פארוואס האב� אידישע קינדער באקומע� אר# ישראל, נתת לה למה

ווייל די מלאכי� זענע� , למה נתת לה� התורהאויב אזוי , נו, מכח דינא דבר מיצרא

  .דא" נאנטערע שכני�

או� די  ,הרי נתתי לה הדיניע גענטפערט "אוי� דע� האט זיי דער רבש

א שות� איז פאר א בר , שות� עדי� ממצר� ומסלקו איז אז) ה"קע' סי(מ "חוהלכה אי� 

או� אויב א שות� וויל אפקויפ� דאס פעלד האט ער א די� קדימא פאר� בר , מיצרא

כל דיי� שד� די� אמת לאמתו נעשה שות� או� די גמרא זאגט דא" אז , מיצרא

עט ערליכע 'סקקומט דא" אויס אז יעדער דיי� וואס פ, ה במעשה בראשית"להקב

וועג� דע� קומט די תורה פריער פאר , ה במעשי בראשית"דיני� איז א שות� להקב

  .די איד� ווי פאר די מלאכי�

àæéîøã éìéî  
ד "ד פתח דברי� יאיר ואתיא כמ"אל מול פני המנורה ההמדרש עס שטייט אי� 

  .ז טפחי הוי מנורה"י

ערט דע� מדרש ווייל פארענטפ ל"ק רבי יעקב שמשו� משפטיווקא זצוק"הרה

ב "כפתורי� כא "י, פרחי�' ט, קני�' עס איז ידיע אז אי� די מנורה איז געווע� ז

בנוגע די היי" פו� די מנורה איז דא א מחלוקה צי זי איז געווע� הוי" זיבצ� צי , גביעי�

  .אכצ� טפחי�

ווייל דער ערשטער פסוק אי� חומש בראשית האט , אזוי די מנורה איז געווע� די פתיחות פו� די תורה זענע� מרמז וויפתח דברי� יאיר דאס זאגט דער מדרש 

דער ערשטער פסוק אי� . א רמז אוי� די על� כפתורי�, דער ערשטער פסוק אי� חומש שמות האט על� ווערטער. המנורהה נא רמז אוי� די זיב� ק, זיב� ווערטער

א רמז אוי� די צוויי או� , דער ערשטער פסוק אי� חומש דברי� האט צוויי או� צוואנציג ווערטער. פרחי�א רמז אוי� די ניי� , חומש ויקרא האט ניי� ווערטער

  .א רמז אוי� די זיבעצ� טפחי� פו� די מנורה, דער ערשטער פסוק אי� חומש במדבר האט זיבעצ� ווערטער. צוואנציג בעכערלע"
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 þ¼ðìòá íéøåèä þ ê ¬èò¼þë ïê ïôäàî úåëøá  ó−òðê íêô −ð öè¼š ï−ê

ô ½êîî’ö×¾ô öþêõ ¬×êô¼è ¬êí.  

 −ðàøîâ ½ô ö−ê ’³îìòô )ô ¹ð"¼ è"ë(  ¬èêïø äéä ' áééç úåëøá äàî øîåà øéàî
íåé ìëá êøáì íãà èê¬ öð¼− öèêï î® ë−îìô ¾¬ò¼ô ê ï−ê ³î×þë ¬þ¼ðòîí ,

 ½¼ −îî þôêò¾

 ö−ê ¬−−¬¾

šî½õ,  äúòå
ä äî ìàøùé '

é÷ìà ìàåù ê
êîòî,  ï−êùø" é

î øéáñî"ä ä '
êé÷ìà , äéá éø÷
àî"ä , ¬ò−−ñ ö¼ô

 ¬þêîî ½êðî"ä, 
 ¬ñêîî ½¼ −îî

 ö¼òê¬¾¼è

àî"ä,  þ¼ð ïê

 þ¼¬¾þ¼ë−−ê

 ê öîõ ¬èòêñþêõ

 èê¬ öð¼− ð−ê

³î×þë ¬þ¼ðòîí.  

ñåú'  ïê ¬èêï

 ¬−−¬¾ šî½õ ö−ê

 ¬þêîî ½êð

ìàåù àìî , êð ö¼ò¼ï ½¼ ïê ½−îê ¬ôîš100 −ê ³î−³îêšî½õ ó¼ð ö , ½êð

 −ð ¹−îê ïôþ ê ï−êäàî úåëøá.  

ñåú' − ó¾ë ¬èò¼þë"¬þêîî ½êð ïê öèêï ½êîî ô î"ä êë ¬õ¼þ¬êë" ³

ë" ¾)−"± (äàî.  

 ¼þ¼ðòê ó¾ëíéùøôî ¬èò¼þë ñåú 'äàî àìà äî éø÷ú ìà,  ïê ½−îê ¬ôîš −îïê

šî½õ ó¼ð ö−ê ³î−³îê ¬þ¼ðòîí êð ö¼ò¼ï ½¼.  

 þ¼ðøåè )ô öô−½"î(  ¬ë−−þ¾ öèêï ñêï ð−ê ê ïê ö¼îî¼è öš³ô ¬êí µñôí ðîð ïê

100  ½¼ −îî −îïê ³î×þë

 µñôí ðîð ¹−îê ¬−−¬¾

"í÷åä ìò "'ìò' 
¬þ¼ðòîí ¬õ¼þ¬êë ,

 ö¼ò¼ï èê¬ öð¼− ñ−−îî

 öëþê¬¾¼è100 

þ¼ðò−š ¼¾−ð−ê , öîê

 ¬¾−ò ¬êí þ¼ò−−š

 −−ï ½êîîþêõ ¬½îêîî¼è

öëþê¬¾¼è ö¼ò¼ï , ï−ë

 ¬êí µñôí ðîð ö¼îî

 ìîþë ö¼îî¼è è−¾ô

 ¬êí þ¼ öîê î¾ðš

 íêô −ð ö¼îî¼è öš³ô

³î×þë.  

  ¬èêï ö¼ô ö¼îî ³ë¾

 ³î×þë ñ−õ−îïê ¬¾−ò

ö¼ò¼îîêð ó−−ë , þ¼ ñêï

 ö−−ï ó−ñ¾ô íñ−ì³×ñ

 ö¬−ô ³î×þë íêô −ð

³îþ−õ ö½¼ , ¬êí ë−îê

³îþ−õ ö−−š ¬¾−ò þ¼ ,íþî¬õí −ð öîõ ³î×þë −ð −−ë öëêí ö¼ò−ïò−ê þ¼ ñêï , −ð öîê

íþî³ñ ³î−ñ¼ , ö−−ï ¹þ®ô þ¼ ö¼š ¬¾−ò ¬½¼ ö¼ô ö¼îî þîë−® ³−ò¼³ ê −−ë µ−îê −îïê

³î−ñ¼ −ð öîõ ³î×þë −ð.  

  בפרדס הפרשה


