
 

 'ה חכית א"שנת תשע  פרשת תרומה

  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ�
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במדרש בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע  :ויקחו לי תרומה

  .ה ויקחו לי תרומה"מיד אמר הקב

איז מסביר דע� מדרש בהקד� די קשיא פו� די  א"חידדער 

קדמוני� וואס פרעג� לויט דע� וואס איז ידוע אז יעקב או� עשו האב� 

או� , הבא �עולהאט גענומע�  יעקב, עולמות' זי� צוטיילט בנחלת ב

לכאורה ווי אזוי קענע� איד� נהנה זיי� פו� , הזה עול�האט גענומע�  עשו

עס איז דא� גזל מחלקו של , די וועלט

  .עשו

איז דא א תירו� לויט דע� וואס די 

בבא מציעא אז ווע� ' גמרא זאגט אי� מס

מציל מזוטו של י� הרי אלו איינער איז א 

ט די או� ווע� איד� נעמע� ווע� ניש, שלו

תורה וואלט דא� די גאנצע וועלט חרוב 

ממילא זענע� זיי א מציל מזוטו , געוואר�

או� מעג� הנאה האב� פו� די , של י�

  .וועלט

בשעה דאס זאגט דער מדרש 

או� זיי האב� , שאמרו ישראל נעשה ונשמע

האב� זיי דא� מציל , גענומע� די תורה

 או� זיי מעג� נהנה זיי� פו�, געווע� די וועלט

ויקחו לי  ת געזאגט"האט השי, די וועלט

וויבאלד זיי , אז זיי זאל� געב� געלט, תרומה

  .מעג� שוי� הנאה האב� פו� די וועלט

*  

ד תורה צוה לנו משה מורשה "ההבמדרש : ויקחו לי תרומה

י "א ע"תרי, ג מצות נתנו לישראל"שמלאי תרי' דרש ר, קהילת יעקב

דאר! מע� פארשטיי� ווי  ,�משה רבינו ושתי� מפי הגבורה שמענו

  .קומט אהער דער מדרש צו אונזער פרשה

� רבי 'רבילויט דע� הסבר פונע�  מנח� זכרו�ענטפערט דער 

וואס איז מסביר ווי אזוי עס קע� זיי� שכר מצוה בהאי  ע"העשיל זי

 משמרתה שומראמער דער אייבערשטער איז דא� א , עלמא ליכא

 ?לא תלי� פעולת שכיר את� עד בקרט או� אי� די תורה שטיי, תורה של

איז אז לא תלי� גייט נאר א� אויב דער  משפט חוש�ווייל די הלכה אי� 

, ב האט אליי� געדונגע� די ארבעטער דאר! ער באצאל� בו ביו�"בעה

אויב אבער א שליח האט זיי געדונגע� דאר! מע� נישט באצאל� בו 

געווע� דער שליח צו קומט אויס אז וויבאלד משה רבינו איז , ביו�

. געב� די תורה פאר איד� איז נישטא קיי� שכר מצוה אוי! די וועלט

וואס דער  ל� יהיהא לו אנכיאבער אוי! די ערשטע צוויי מצות פו� 

אייבערשטער האט אליי� געגעב� איז יא דא שכר מצוה אוי! די 

  .וועלט

צדקה  די גמרא זאגט אז אויב איינער איז מעלי� עי� פו� צו געב�

קומט אויס אז מיט� געב� צדקה איז מע� . ו כאילו כפר בעיקר"איז ח

או� , מחזק די אמונה אינע� אייבערשט�

אויב אזוי מוז מע� געב� שכר מצוה אוי! די 

ווייל דאס איז דער ערשטער דיבור , וועלט

  .אמונה

ויקחו לי דאס זאגט דער מדרש 

או� זיי , אז איד� זאל� געב� צדקה תרומה

? פארוואס, � באקומע� דערוי! שכרוועל

איז געווע� געוואר� דור�  א מצות"תריווייל 

, משה או� צוויי דורכ� אייבערשט� אליי�

או� אוי! אמונה איז דא שכר מצוה 

  .ז"בעוה

*  

ד כי לקח טוב "הה :ויקחו לי תרומה

  :נתתי לכ� תורתי אל תעזובו

איז מסביר דע�  האורי� ילקוטדער 

' די גמרא זאגט אי� מס שייכות אהער ווייל

אז א מי� האט געפרעגט  )ט"ד! ל(סנהדרי� 

ט 'טובל'אויב דער אייבערשטער איז א כה� אי� וואס האט ער זי� גע

פארוואס האט ' פרעגט תוס. ווע� ער האט מקבר געווע� משה רבינו

ער נישט געפרעגט בעצ� אויב איז כביכול א כה� ווי אזוי האט ער זי� 

ווייל איד� ווער� אנגערופ� ' ענטפערט תוס. � בכללגעמעגט מטמא זיי

  .או� א טאטע מעג זי� מטמא זיי� צו א זו�, בני� למקו�

רצונו אז ווע� איד� טוע�  )'ד! י(בבא בתרא ' די גמרא זאגט אי� מס

רצונו של טוט נישט 'או� ווע� מ, בני�ווער� זיי אנגערופ�  של מקו�

  .עבדי�ווערט מע� אנגערופ�  מקו�

קומט אויס אויב דער , ויקחו לי תרומהזאגט דער מדרש  דאס

איז דא� די קשיא ווי אזוי , כה�ע נעמט תרומה איז ער דא� א "רבש

כי לקח זאגט דער מדרש , האט ער זי� מטמא געווע� צו משה רבינו

האלט זי� צו די תורה האט 'או� אז מ, טוב נתתי לכ� תורתי אל תעזובו

  .צו א ב� מעג מע� זי� מטמא זיי� או�, בני� למקו�מע� א די� 



 

  
  

וואז זענע� , שאלות מיט אינטערעסאנטע" יגעת ומצאת"מיר וועל� יעצט ממשי� זיי� דע� 
וועט  )ח"ח סימ� תכ"או(' טור'וואס נאכ� איבערלערנע� דע� , "עיבור החודש"או� , נוגע א� עיבור יאר

  .יעדער קענע� ענטפער� אוי� די שאלות

ווער האט מסדר או� מקדש געווע� די ? וויפיל טעג איז דא אי� א חודש
איז שוי� נישט מקדש 'מווע� , חדשי� אוי� אלע דורות ביז משיח וועט קומע�

וואס ער איז געווע� דער צענטער דור  ,ב� בנו של )'ספר החינו� מצוה ד('? על פי הראי
וועלכע חדשי� זענע� אייביג  ?וועלכע חדשי� זענע� אייביג מלא ,)סדר הדורות(פו� 
 1מלא או�  1, ביידע מלא, וועלכע צוויי חדשי� זענע� אמאל ביידע חסר? חסר
ווע� : י ווערט אנגערופ� די יאר ווע� איינס איז מלא איינס איז חסרווי אזו? חסר

איז , ביי א עיבור יאר, ביידע מלאי�, ביידע זענע� חסרי� ווערט עס אנגערופ�
או� ווע� איז ראש , ווע� איז ראש חודש צוויי טעג? אדר שני איז, אדר ראשו�

אויב די , ח"טס איז רדעמאל, אויב די פאריגע חודש איז געווע�? חודש איי� טאג
ח ביי מעריב "פארוואס ר. ח"דעמאלטס איז ר, פאריגע חודש איז געווע�

' ח סי"ע או"שו(? "יעלה ויבא"דאווענט מע� נישט איבער אויב האט מע� פארגעס� 

זאגט נישט קיי� , זאגט גאנ% הלל: וועלכע ראש חודש איז דא וואס מע�  )ב"תכ
' ח הל"ע או"שו' עי(? דע� חודש שבת בעפאר וועלכע חודש בענטש מע� נישט. הלל

   ?פארוואס )ז"תי' ראש חודש סי

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

åîò"ù ,ééò"ù ,éåò"ì ,îéôò"ù ,ëò"ô ,ëò"ç ,ò"ë ,ò" ë)á( ,åéäöò"è  
* * ** * ** * ** * *        
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  ' פרק ג
  עצי שטי	 עומדי	

וועל� מיר דא לערנע� אינטערעסאנטע ידיעות פו� וואו די ברעטער זענע� , íéçéøáאו� די , ÷íéùøמיר לערנע� די ווא� ווי אזוי מע� האט געבויעט דע	 משכ� מיט די 
  .ל או� מדרשי	"ו זגעקומע� וואס ווערט געברענגט אי� דברי חכמינ

ùø"÷ä é' 	האט נא� יעקב אבינו אנגעפלאנצט אי� מצרי 	געמאכט די , זאגט אז די עצי שטי 	או� פו� דע 	או� די איד� האב� דאס מיטגענומע� ארויסגייענדיג פו� מצרי
  .קרשי	

  .או� דאס איז א לייכטער גלאטער האל�, רזאג� אז די עצי שטי	 זענע� געוואקס� אי� די וועלדער אי� מדב 'ñåúä éìòáì íéð÷æ úòãדער 

או� ער האט דאס , äæä ïãøéä úà éúøáò éì÷îá éëאוי  וואס ער האט געזאגט , ס שטעק�'ברענגט ער אז דער בריח התיכו� איז געווע� פו� יעקב אבינו ùøãîאו� בש	 א 
  .יטגענומע�או� ווע� איד� זענע� ארויס פו� מצרי	 האב� זיי דאס מ, געברענגט קיי� מצרי	

או� ווע� איד� זענע� , זאגט אז דער בריח התיכו� איז געווע� געמאכט פו� דע	 בוי	 וואס אברה	 אבינו האט אענגעפלאנצט אי� באר שבע ìàéæåò ïá ïúðåé íåâøúדער 
דאס איז דער בוי	 "או� א מלא� האט אויסגערופ� , פ� וואסעראו� עס איז געשווימע� אוי, אריבער דע	 י	 האב� מלאכי	 אפגעשניט� דע	 בוי	 או� דאס געברענגט צו	 י	 סו 

או� ווע� מע� האט אויפגעשטעלט דע	 משכ� האב� די איד� געמאכט פו� דע	 די בריח , "'האט דארט גערופ� בש	 ה'או� מ, וואס אברה	 אבינו האט אנגעפלאנצט אי� באר שבע
האט צונומע� דע	 משכ� איז עס געוואר� 'או� ווע� מ, ווע� א נס אז עס האט זי� איינגעדרייט ווי א שלאנג ארו	 דע	 משכ�או� עס איז גע, אייל� 70התיכו� וואס איז געווע� לאנג 

  .צוריק גראד ווי א שטעק�
בר איז אוי� מיטגעקומע� אבני	 טובות אז יעד� טאג ווע� עס איז געפאל� מ� פאר די איד� אי� מד )א"ה ע"ד  ע( ñî ïéà àøîâ 'àîåéבנוגע די שטיינער פאר� חוש� דערציילט די 

אז די שטיינער פאר� חוש� זענע� געקומע� מיט די , מיינט מע� נשיאי	 וואלקענעס, או� דאס זאגט דער פסוק והנשיאי	 הביאו את אבני השוה	. ומרגליות צוזאמע� מיט� מ�
  .וואלקענעס צו די איד�

ק האט ער דארט אנגעפלאנצט אלע זיסע פירות "אז ווע� שלמה המל� האט געבויעט דע	 ביהמ )ב"א ע"ד  כ( �ñî 'àîåé עס איז אינטערעסאנט צוצוגעב� וואס די גמרא זאגט אי
  .או� ווע� זיי זענע� פארטיג געוואר� האט דער ווינט געבלאז� דערוי  או� עס איז אראפגעפאל�, או� עס האט געהעריג געוואקס� אי� בית המקדש, פו� גאלד
וואס האב� דאס געזעה� מיט די אויג� אז די דבר פלא זעהט מע� אוי� היינטיגע צייט� אי� ' גברי רברבי בני סמכא'רקט דערוי  אז ער האט געהערט פו� באמע áòé"õדער 

  .או� אוי� גאלדענע פעדימער וואקס� אוי  דע	 פונדערויס�, טאקייע אז צומאל וואקסט אוי  די טרויב� גאלדענע שטיקלע�
או� ווע� דער פרוכת איז טמא , די ברייט איז געווע� צוואנציג אייל�, ק איז געווע� לאנג פערציג אייל�"זאגט די משנה אז די פרוכת פו� ביהמ )'ח משנה ה"פ( íéì÷ù' אי� מס

  .כהני	 300ט 'געוואר� האב� דאס געטובל
 מאכט דע	 חשבו� פארוואס אזויפיל כהני	 האב� דאס געדארפט øâ"éæ àðìéååî à"òדער 
ווייל אויב די לענג איז געווע� פערציג או� די ברייט צוואנציג קומט אויס אז ארו	 או� , �'טובל

 600איז  120מאל  5, ק איז פינ  טפחי	"או� א אמה פו� ביהמ, אייל� 120ארו	 איז געווע� 
כהני	  300קומט אויס אז . או� א טפח איז בער� די ברייט פו� א מענטשנס האנט, טפחי	
  .� דע	 פרוכת'הענט צו טובל 600עקענט געב� האב� ג

  אוצר רבותינו
  

  ועשית מנורת זהב טהור

איז נישט געווע�  ע"� זי"חידושי הריעס איז געווע� אמאל ווע� דער איידע� פונע� 

  .או� דער שווער איז אי� געקומע� מבקר חולה זיי�, געזונט

ערסירט ביי� דאקטער איבער פאראינט �"חידושי הריזייענדיג דארט האט זי� דער 

זאגט אי� דער דאקטער א משל אז א קעניג האט געהאט א גאר . דע� מצב פונע� חולה

או� דער קעניג האט געבעט� די מומחי� אז זיי , טייער� שטיי� וואס האט באקומע� א פלעק

אבער יעדער האט מורא געהאט אז זייענדיג פארנומע� , זאל� אראפ נעמע� דע� פלעק

, אראפ נעמע� דע� פלעק וועט זי� דער שטיי� צוקראצ� או� שעדיג� איר שיינקייטמיט� 

  .האט זי� דאס קיינער נישט געוואלט אונטערנעמע�

או� , � בעל מלאכה וואס פארשטייט נישט דערצו'איז דער קעניג געגאנגע� צו א פשוט

  .לעקיענער האט נישט געהאט דע� פחד האט ער זייער שיי� אראפגענומע� דע� פ

אי� האב שוי� געהאט אזעלכע חולי� או� די מחלה איז "האט דער דאקטער געזאגט 

נס איידע� האב אי� א 'אבער אז אי� ווייס אז דאס איז דע� רבי, נישט אזוי קיי� אויסנא�

דעריבער איז מיי� עצה . או� דער וועג פו� די רפואות גייט צו פיל שווערער, שטארק� פחד

וועט אי� , ווייט� דאקטער וואס וועט נישט וויס� ווער דער חולה איזזאל נעמע� א צ'אז מ

  .זיי� לייכטער צו הייל� די מחלה

עס איז מיר אלס "האט דאס געהערט האט ער זי� אנגערופ�  �"חידושי הריווע� דער 

שווער געווע� צו פארשטיי� וואס דער מדרש זאגט אז משה רבינו האט נישט געקענט 

וועלכע זא� האט געקענט זיי� שווער פאר� , � בצלאל האט דאס געמאכטמאכ� די מנורה או

או� דוקא בצלאל וואס איז נישט געווע� אוי� זיי� מדריגה זאל דאס יא , אדו� הנביאי�

  "?קענע�

אז טאקע ווייל , אבער יעצט הערנדיג די ווערטער פונע� דאקטער פארשטיי אי� שוי�"

או� ער האט משיג געווע� מער ווי יעד� איינע� די , משה רבינו איז געווע� אזוי גרויס

איז אי� שווער געווע� צו מאכ� די מנורה ווי עס דאר� צו , געוואלדיגע סודות פו� די מנורה

האט ער נישט , כ בצלאל וואס האט נישט געהאט די מדריגות פו� משה רבינו"משא, זיי�

ווי דער אייבערשטער האט געהאט קיי� פראבלעמע� מיט� אהערשטעל� א שיינע מנורה 

  .געוואלט

 ידיעותאוצר ה

 יגעת ומצאת




