
 

 'כיתה ח א"שנת תשע  פרשת תצוה

  חקת עול� לדורות�
ö−−¬¾þêõ ö¼ô ¹þêð íþîê×ñ , öëêí þ−ô ö¼îî ¬ò−−í

ôí−ë ö−−š ¬¾−ò"š ’ ¬¾−ò µêð ö¼ô ¬ðò−® ö−−š öê
¬×¼ñ , öîõ ¬¾õ þ¼ð ï−ê ½êîîíúåøåãì?  

 þõ½ þ¼ð ¬þ¼õ¬ò¼íäøáà éøáã  êþôè −ð ¬−îñ
)½ô ¹î½ ’³îìòô ( öîõ ³î×ñí −ð ö¼òþ¼ñ ö¬−ô ïê

ô −îî ¬šòîõ ï−ê ³îòëþš’öëþš ê ö¼îî¼è ë−þšô ¬êí ,
 ï−ê íþîòô −ð öîõ íî®ô −ð ö¼òþ¼ñ ö¬−ô µ−îê −îïê

ô −îî ¬šòîõ’þîòô −ð öðò−®¼èòê ¬êíí , ¬êí ½¼ öîê
þ¼ô íñ¼ô ê µêò , ïîô ó®¼ë íþîòôí ³šñðí −ð ñ−−îî

öí× ê µþîð þêò ö−−ï ,ê¾ô"ñí ö¼òþ¼ñ × ’ ö¼š íþîòô
µ−îê ñêþ¾− ê.  

 šî½õ þ¼ð ¬èêï ½êðíúåøåãì íìåò ú÷åç,  îñ−õê
ôí−ë ö−−š ê¬¾−ò ï−ê ½¼ ö¼îî" ó−−šô ½êð ö¼ô ö¼š š

ö¼òþ¼ñ ö×þîð ö−−ï , íñ¼ô ê ¬êí ½¼ öîêá úàî éð
ìàøùé , −ð öðò−®òê µ−îê ö¼ò¼š öð−ê ó³½ îñ−õê ïê

³î×ñí −ð ö¼òþ¼ñ öîõ í®¼ −ð µþîð íþîòô.  

  ?ואתהלכאורה וואס איז דער לשו� : ואתה תצוה את בני ישראל

אז ווע� איד� ) ו"א אט"ש פ"שה(ברענגט א מדרש ילקוט האורי� דער 

איז די תורה געוואר� איינגעקריצט אי� זייער  א"אנכי ההאב� געהערט 

או� ווע� זיי , או� זיי האב� נישט פארגעס� וואס זיי האב� געלערנט, האר�

האב� , דבר אתה עמנו ונשמעהמע� צו משה רבינו או� געזאגט זענע� געקו

  .זיי צוריק אנגעהויב� צו פארגעס�

ד� (הוריות '  די גמרא זאגט אי� מס

  .יפה לשכחהאיז  שמ� זיתאז  )ב"ג ע"י

 תצוה' ואתה'דאס זאגט דער פסוק 

, בני ישראלזאגסט די תורה פאר  דוווייל 

וועג� דע  לערנט מע� או� מע� 

ויקחו אלי� שמ� וועג� דע  , טפארגעס

�  .וואס זאל העלפ� קעג� שכחה זית ז

*  

במדרש בשעה שאמר לו 
ה למשה ואתה הקרב אלי� "הקב

אמר לו , את אהר� אחי� הרע למשה
  :ה תורה שלי היתה ונתתיה ל�"הקב

לויט די גמרא  ל"א ז"חידזאגט דער 

וואס דערציילט  )ב"ח ע"ד� פ(שבת ' אי� מס

ו איז ארויפגעגאנגע� אז ווע� משה רבינ

עט מה לילוד אשה 'טענה'אי� הימל נעמע� די תורה האב� די מלאכי  גע

  .בינינו

אז די טענה פו� די מלאכי  איז געווע� אז  עמודיה שבעהזאגט דער 

או� זי האט חתונה געהאט מיט אליצפ� , גט יוכבד'עמר  האט געהאט גע

אט איר עמר  צוריק או� שפעטער ה, ב� פרנ# או� געבויר� אלדד ומידד

וואס דאס איז אסור מ� , גענומע� או� משה רבינו איז געבויר� געוואר�

התורה צו זיי� מחזיר גרושתו נאכדע  וואס זי האט שוי� חתונה געהאט 

מה לילוד אשה עט 'טענה'וועג� דע  האב� די מלאכי   גע. מיט א צווייט�

ו "ה הידועה באיסור חדער וואס איז געבויר� געוואר� פו� די אש, בינינו

ע "האט דער רבש. וואס זוכט ער צוויש� אונז מלאכי  אי� הימל

או� ביז , ער איז געקומע� נעמע� די תורה ,לקבל תורה באגעענטפערט 

יעצט איז נאכנישט געווע� קיי� תורה ממילא איז עס נאכנישט געווע� 

  .אסור

אט יעצט ווע� משה רבינו האט געזעה� אז דער אייבערשטער ה

האט משה רבינו , תה הקרב אלי� את אהר� אחי�אי  געזאגט וא

געטראכט אז אפשר קע� ער נישט זיי� כה� גדול ווייל ער איז געבויר� 

האט , או� א כה� דאר� האב� זייער א לויטער� יחוס, ו"געוואר� באיסור ח

  .אי  דאס זייער וויי געטו� אז זיי� יחוס איז נישט אינגאנצ� ריי�

דער אייבערשטער בארוהיגט  האט אי 

, תורה שלי היתה ונתתיה ל�או� געזאגט 

אי# האב דא# הערשט פאר דיר געגעב� די 

או� אי� די צייט� ווע� דיי� טאטע , תורה

האט חתונה געהאט איז נא# געווע� פאר 

או� עס איז נאכנישט געווע� , מת� תורה

ו געווע� "ווייל אויב וואלט עס ווע� ח, אסור

וואלט אי# נישט געקענט געב� די א איסור 

  .תורה דור# דיר

*  

במדרש בשעה שאמר לו 
ה למשה ואתה הקרב אלי� את "הקב

אהר� אחי� הרע למשה אמר לו 
: ה תורה שלי היתה ונתתיה ל�"הקב

לכאורה ווע� דער אייבערשטער האט 

ה גיי� צו פרעה האט ער "געהייס� משרע

או� דא האט אי  וויי געטו� אז , נישט געוואלט גיי� ווייל אהר� איז עלטער

או� פארוואס האט ער זי# בארוהיגט ווע� דער ? אהר� איז כה� גדול

  ?אייבערשטער האט אי  געזאגט אז ער האט דור# אי  געגעב� די תורה

אז משה רבינו איז געווע� א ע "רבי בעל דברי יואל זיזאגט דער 

גענוג ווערט אז ער זאל  האט ער געהאלט� אז ער איז נישט, דיגער עניו'מורא

  .ווייל אהר� איז דא# עלטער פו� איה , מקרב זיי� אהר� הכה� צו די כהונה

, אז וועג� דע  שטייט קהת פאר גרשו�מדרש  עס שטייט אי�

אבער אזוי ווי קהת האט געטראג� דע  , כאטש גרשו� איז געווע� עלטער

  .ארו� קומט ער פריער ווייל דאס איז כבוד התורה

' ונתתי תורה שלי היתהאט אי  דער אייבערשטער געזאגט דאס ה

�זאל 'קומט דא# אז מ, או� וויבאלד דו האסט מקבל געווע� די תורה, ל

או� דו קענסט , אזוי ווי קהת איז פאר גרשו�, די# מקדי  זיי� פאר אהר�

  .אי  אריינעמע� צו די כהונה



 

  
        

  

, משה רעיא מהימנא, געפאלט אויס די יארצייט פו� משה רבינו, אדר' ז, אג היינטיג� פרייט
" יגעת ומצאת"מיר וועל� דעריבער לערנע� די ווא� אי� די . דער רבי פו� כלל ישראל

, ל"אי� דברי חז, וואס ווערט געברענגט אי� די תורה, פארשידענע ידיעות איבער משה רבינו
  .'י הק"פירוש רש

געוואר� משה רבינו איז געבויר�  .ה"ע ,ב�, ב�, ב�, משה רבינו ב�
משה רבינו איז ארויסגעצויג� געוואר� פו� . שנת )א"ח ע"קידושי� ל(ביו� 

משה  )'ב' ב חומש שמות(לחודש שנת  ,ביו�, בת פרעה' טיי� דור� בתי
פו� וואו ווייסטו ווע� משה רבינו , שנת,רבינו איז נסתלק געוואר� ביו�

� אידישע וועלכע טאג זענע ,)א"ח ע"קידושי� ל(? איז נסתלק געוואר�
 )'יהושע ד(? קינדער אריבער דע� ירד� אריינצוגיי� קיי� אר" ישראל
וויפיל טעג  ?וויפיל טעג האב� אידישע קינדער באוויינט משה רבינו

וויפיל נעמע� האט משה רבינו ? שפעטער איז מע� אריבער דע� ירד�
ווי הוי� איז משה רבינו   :רעכ� זיי אויס )א"ג ע"מגילה י' עי(געהאט 
  ? פו� וואו לער� אי� דאס ארויס )א"ד ע"בכורות ד$ מ(? געווע�

 ראשי תיבות 
  )....'פווערטער וואס הייב� זי� א� מיט� אות (ווי אזוי מאכט דאס ווארט 

òøô"ç ,ãøô"ñ ,÷ô"÷ ,ñô"ã ,é÷ô"ð ,äéòô"÷, ôãåñ"æ, åøô"ù ,áô"ô ,
ñô"ø  

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

 óéåà úåáåùú"úàöîå úòâé "øô ïåô 'äîåøú  
ê.  ìí −ô−ñ ó−ô¼õ óí ¾ðî ’× ó−ô¼õî"¬. 

ë.  êþîôêí ê−¾òí íðîí− −ëþ öë ê−¾òí ññí êþîôêí ,− þîð ’ ññ−íñ
öšïí ,ó−¾ðìí ¾îð−š þð½ þð−½. 

è.  ö½−ò −¾ðì ,öî−½ ,ëê ,−þ¾³ ,¬ë¾ ,êñô ð−ô³ .þ−−ê −¾ðì ,
ïîô³ ,ñîñê ,³ë¬ ,ó−þ½ì ð−ô³ þðê. 

ð.  þ½ì ó−ô¼õî êñô ó−ô¼õ îñ½× öî¾ì. 

í.  ê þ¾ê× ’êî êñô ’êþšò þ½ì  íò¾í"öþð½× ." ó−þ−½ì óí−ò¾¾×
 êþšò"ó−þ−½ì" , ó−êñô óí−ò¾ êþšò"ó−êñô".  

î.  ê þðê þîë−¼í ³ò¾ë ’êñô ,ë þðê ’þ½ì. 

ï.  ë êëí ¾ðîì ¾êþ ïê êñô þë¼í ¾ðîì óê ’ó−ô− , ïê þ½ì óêî
þ"ê óî− šþ ì’. 

ì.  ¾ðîìí ¾ðšñ ö−ê íñ−ñë¾ öî−×ô , êë−î íñ¼− îì×¾ óê êñ−ôô
ê ë−þ¼ôë"þîïìñ ®. 

¬.  ³ë¬ ¾ðîìë í×îòìí −ô−ë íï¾ öî−×ô óñ¾ ññí ó−þôîê . ¾ðîìë
þ íï¾ −þ¾³"ññ×ë ññí ó−þôîê ö−ê í. 

−.  í−òõñô ¾ðîìí ö−×þëô ö−ê óè ñîñê ¾ðîìë,  ¼−ðîíñ êñ¾ −ð×
½íñ"¼−èô íò¾í ¾êþ¾ ô. 

  

  ' פרק ג
  �ס נאמע� אי� פרשת תצוה�ינופארוואס ווערט נישט דערמאנט משה רב

זאגט אז אי� די גאנצע תורה פו� ווע� משה רבינו איז געבויר�  íéøåèä ìòáדער 

, תצוה די איינציגסטע סדרה וואו זיי� נאמע� ווערט נישט דערמאנט' געוואר� איז פר

 úáúë øùà êøôñî àð éðçîה האט געזאגט "משרעביי די מעשה פונע� עגל האט ווייל 

או� למעשה האט דער אייבערשטער מוחל , איז נישט מוחל פאר די איד�'אויב מ

ממילא איז דאס מיט , úìì÷ éôà íëç 'äøôä êéøö éàðú ìòענע� אז 'או� מיר פסק ,געווע�

  .דע� מקוי� געוואר�

וואס באמת , נא� א טע� ווייל די ווא� רעדט מע� פו� די התמנות פונע� כה� גדול

גיי� קוד� נישט געוואלט נאר ווייל ער האט , ה רבינווואלט דאס באלאנגט פאר מש

איז דאס אוועק גענומע� געוואר� פו� אויסלייז� די איד� פו� מצרי� בשליחות המקו� 

  .ממילא וועג� דע� האט מע� אי� די פרשה נישט דערמאנט זיי� נאמע�, איה�

, ùà êøôñî àð éðçîúáúë øזאג� א טע� ווייל משה רבינו האט געזאגט  íéùøôîדי 

øùà  דער זעלבער מספר ווי , 501איז בגימטריאäåöú.  

דאס איז א רמז אוי" די  ',ë øôñîקע� מע� ליינע�  êøôñîאדער ווייל דאס ווארט 

  .תצוה' דאס איז פר, צוואנציגסטע סדרה

 éðçî àðה געקענט זאג� "פרעגט ווי אזוי האט משרע äòáì íéð÷æ úòã"úדער 

úáúë øùà êøôñî , נאכנישט געווע� געשריב�די תורה �ער אז  ענטפערט? איז דא

êøôñî מיינט מע� דע� ספר החיי� ווי אלע צדיקי� ווער� פארשריב� לחיי� ולשלו�.  

אויב ווילסטו מוחל זיי� איז  ,àð éðçî ïéà íàå íúàèç àùú íàטייטשט  åðøåôñדער 

ינע זכותי� אוי" אויב נישט מעק אויס מיינע זכותי� פו� דיי� ספר או� לייג מי, גוט

  .זייער חשבו�

בש� ) ה"אל'מהדורא ח( äøåú éøáãברענגט אי�  öæ áø øòùèà÷ðåî"ìדער 

אדר ' ס נאמע� ווערט נישט דערמאנט אי� פרשת תצוה ווייל ז'אז משה רבינו, הספרי�

  .זיי� יארצייט טאג געפאלט אי� די פרשה

נישטא קיי� תורות אוי" איז  êìîéìà íòåðק "ער צייכענט צו מעני� זה אז אי� ספה

איז דא זייער ווייניג תורות אוי"  éðá øëùùéפונע� הייליג�  äìëã àøâàאי� , ויקהל' פר

  .ווייל אי� די וואכ� געפאלט זייער יארצייט, ויחי או� שמות' פר

äøä"éæ øòáéåùèéãéæ òìòùøòä éáø ÷"ò בלק' פלעגט נישט זאג� קיי� תורה פר ,

�, עפענע� דאס מויל ווע� בלע� האט זי� געעפענט דאס מויל זאגנדיג ווי קע� אי� זי

בלק האט ' א תמוז וואס פאלט געווענלי� אי� פר"אבער ווע� ער איז נפטר געוואר� י

  .מע� פארשטאנע� זיי� כוונה
  

  

  
  

  

  בגדי קודש לכבוד ולתפארת

ר וואס ווע� עס איז נא� געווע� א גרויסער ציבו, אי� די ערשטע יאר� אי� אמעריקע

 ע"ק בעל דברי יואל זי"רביהאו� , איז נישט געגאנגע� שבת מיט קיי� שטריימלע�

  .ישע מלבושי�'זאל זי� אנטו� די חסיד'פלעגט מעורר זיי� דע� ציבור אז מ

 )תצוה' פר( כתב סופראיינמאל האט דער רבי נאכגעזאגט ביי� טיש די ווערטער פונע� 

לויט די , "בגדי קודש לאהר� אחי� לכבוד ולתפארת ועשית " אויפ� פסוקוואס זאגט 

ח דאר  נישט האב� קיי� "ער ת'וואס זאגט אז א אמת) ב"ה ע"ד  קמ(שבת ' גמרא אי� מס

ווייל ער , שע קליידער וואס זאל� אי� מעורר זיי� זי� צו פיר� ווי עס פאסט'רבני

, ר נאר לכבוד ולתפארתממילא זענע� זיינע קליידע, ווייסט אליי� ווי אזוי זי� צו פיר�

 ער ב� תורה דאר  גיי� מיט שיינע קליידער'אבער איינער וואס איז נישט קיי� אמת

  .ערלי�כסדר דערמאנע� זי� צו פיר� וואס דאס זאל אי� 

זאל מאכ� די קליידער נאר לכבוד 'אז מדאס זעלבע זאגט די תורה ביי אהר� הכה� 

  .� דארפ� דערמאנע� צו זיי� ערלי�או� נישט אז די קליידער זאל� אי, ולתפארת

אי� דער אלטער היי� זענע� א שטריימל או� "האט דער רבי ווייטער געזאגט 

ווייל אפילו ווער עס איז נישט געגאנגע� מיט א , ולתפארת לכבודגעווע� בעקיטשע 

אבער היינט אי� אמעריקע איז דאס , שער איד'שטריימל איז געווע� א ערליכער אשכנזי

זאל זי� 'ישע קליידער כדי מ'מוז גיי� מיט די חסיד'ר לכבוד ולתפארת נאר מנישט נא

או� אפילו ווע� אונזערע עלטער� וואלט� ווע� נישט , נישט אויסמיש� מיט די גוי�

ישע בגדי� וואלט� מיר ווע� געמוזט אליינס אויסטרעפ� א נייע 'געגאנגע� מיט חסיד

  ".די גוי�סארט לבוש ווי אזוי צו גיי� אנדערש ווי 

סייד איז -עס איז געווע� אמאל ווע� א היימישער רב וואס האט געוואוינט אי� איסט

האט אי� דער רבי געפרעגט פארוואס , נס שלש סעודות מיט� הוט'געקומע� צו� רבי

האט זי� דער רב פארענטפערט אז ער איז , ער האט אויסגעטו� דע� שטריימל

, "?וואס איז, נו"האט אי� דער רבי געפרעגט , געקומע� דורכ� וויליאמסבורגער בריק

  .מע� וועט לאכ� פו� איה�ער האט מורא אז האט ער געזאגט אז 

לאכט פו� אונז אז מיר גייע� מיט� 'נא� א מזל אז מ"האט דער רבי געזאגט 

ווייל ווע� נישט וואלט� מיר ווע� געדארפט זיצ� או� טראכט� וואס מיר זאל� , שטריימל

  ".� זיי� אפגעזונדערט פו� די גוי�יר זאלכדי מאנטו� 

דער רבי האט זי� דעמאלטס אויסגעדרייט צו עטליכע היימישע איד� או� זיי 

או� די , פארגעהאלט� אוי  דע� וואס זיי האב� משנה געווע� דע� לבוש פונדערהיי�

ווערטער האב� אסא� אויפגעטו� או� דע� קומענדיג� שבת זענע� שוי� געווע� עטליכע 

יימישע איד� וואס זענע� ביז היינט נישט געגאנגע� מיט קיי� שטריימל או� זיי זענע� ה

  .פו� היינט א� ווייטער געגאנגע� מיט שטריימלע�

 אוצר הידיעות

 אוצר רבותינו יגעת ומצאת




