
 

 'כיתה ח א"שנת תשע  פרה - פרשת שמיני 

   ראשיכ� אל תפרעו ואחיכ� כל בית ישראל יבכו
 öîêèíéæ øòâåì÷ äîìù éáø"ò  šî½õ ó¼ð ¬¾¬−−¬
ôè −ð ñ−−îî ’ ó¼ð öë−îñ î® ë−îìô ï−ê ð−ê ê ïê ¬èêï

½¬îè ¹−îê −îî ½¬×¼ñ¾ ¹−îê ö¬¾þ¼ë−−ê . ½¼
¼è þêò ï−ê ½êð ïê þ¼ëê µ−ï ¬−−¬¾þêõ ¬èêï

 öõêþ¬êë ¬êí óí−ê ½êîî ¾¬ò¼ô ó¼ð ¹−îê öþêîî¼è
½¬îè ¹−îê −îî ½¬×¼ñ¾ ¹−îê öë−îñ ¹þêð þ¼ íþ® −ð ,
 ¬−ô ö¼−−þõ µ−ï öõþêð öð−ê ¼þ¼ðòê ¼ñê þ¼ëê

íþ® ½ô¼ò¼− ¬−ô öþ¼−îþ¬ öîê íìô¾ ½ô¼ò¼−.  

 þ¼ðò−š ¼ò−−ï ¬−ô öþíê ïê šî½õ þ¼ð ¬èêï ½êð
õ íþ−¬õ −ð ¹−îê öþ¼−îþ¬ ¬¾−ò öñêïîí−ëêî ëðò öî ,

ô ñ−−îî’íëî¬ñ ö−−ï ñëšô ½¼ñê ¹þêð , −êíô öîê
 êô¼¬íëéùàø ìà åòøôú  öï−−îî¼®½−îþê ¬¾−ò −ð×

þ¼® þ¼−−ï ,þ¼ëê åëáé ìàøùé úéá ìë íëéçàå ,
 öîê þ¼® þ¼−−ï öï−−îî½−îþê ê− öõþêð öð−ê ¼þ¼ðòê
 öþíê þêõ öõêþ¬êë ¬êí ½êîî íþ® −ð ¹−îê èê¬−−îî

ìõ¾ô ö−−ï öîê öí×íí.  

י "ה ע"י להודיע שמכפר לו הקב"ברש: קח ל� עגל ב� בקר לחטאת

  ?מעשה העגללכאורה וואס איז דער לשו� . שעשה מעשה העגלעגל זה על 

לויט דע� וואס די מפרשי� זאג� דע�   ל"א ז"חידענטפערט דער 

ז בשוגג ברענגט מע� קוד� די "ברענגט א קרב� פאר ע'טע� פארוואס ווע� מ

, ווייל עולה קומט מכפר זיי� אוי� די מחשבה, חטאתעולה נאכדע� דע� 

או� וויבאלד ביי אלע איסורי� זאג אי� אז די , או� חטאת איז אוי� די מעשה

מחשבה איז נישט מצר� צו די מעשה 

ממילא איז חטאת פאר די עולה ווייל די 

  .מעשה איז שטארקער

ז "אבער ביי עבודה זרה וואס מחשבת ע

דאר� מע� , די מעשהאיז זי� אוי� מצר� צו 

, קוד� מכפר זיי� אוי� די מחשבה דורכ� עולה

או� נאכדע� דע� חטאת וואס זאל מכפר זיי� 

  .אוי� די מעשה

לויט דע� וואלט לכאורה אהר� קוד� 

געדארפט ברענגע� די עולה או� נאכדע� 

אזוי ווי ביי , דע� חטאת אויפ� חטא העגל

ועשה את פארוואס שטייט , עבודה זרה

אז דער חטאת איז  ואת עולת�חטאת� 

  ?געווע� פאר די עולה

נאר וויבאלד אהר� איז באמת  געווע� 

ווייל זיי� כוונה איז , ריי� פו� דע� חטא העגל

ער האט האט דאס נאר געטו� כדי מציל צו זיי� כלל ישראל , געווע� לשמה

ממילא קע� מע� נישט רעכענע� די מחשבה פו� דע� חטא , פו� א אומגליק

וועג� דע� איז דא דער חטאת , די מעשה אזוי ווי ביי אנדערע עבירותנאר 

  .פאר� עולה

אז אהר� , העגל מעשהה על "י להודיע שמכפר לו הקב"דאסזאגט רש

נישט אוי� די , האט נאר געדארפט א כפרה אוי� די מעשה פונע� עגל

  .וועג� דע� איז געווע� דער חטאת פאר די עולה, מחשבה

*  

  :וימותו 'בקרבת� לפני ה
דער מדרש זאגט אז צוויי פעדימער פו� פייער איז ארויסקומע� פו� 

או� אזוי , או� איז אריינגעגאנגע� אי� די נאז פו� נדב ואביהו, קדשי קדשי�

  .זענע� זיי געשטארב�

אי� יערות דבש לויט דע� וואס דער  ע"יונת� זי' רבי רזאגט דער 

הורו הלכה בפני ש, יז געווע�מדרש זאגט אז די עבירה פו� נדב ואביהו א

או� זיי האב� , עט א הלכה פאר משה רבינו'פסק'זיי האב� אליי� גע, רב�

אז ווע� איינער איז ) א"ג ע"עירובי� ס(או� די גמרא זאגט . איה� נישט געפרעגט

קומט אי� אז א שלאנג זאל , מורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחשא 

  .אי� בייס�

שיר השירי� אז ווע� די איד� זענע�  עס שטייט אי� מדרש

ארויסגעקומע� פו� מצרי� האב� זיי מורא געהאט פו� די שלאנג וואס 

זענע� געקומע� , זענע� געווע� אי� מדבר אז זיי זאל� זיי נישט טשעפענע�

או� , פעדימער פו� פייער, צוויי חוטי אש

  .דאס האט פארברענט אלע שלענג

זענע�  נדב ואביהוקומט אויס אז ווע� 

איז זיי משה יעצט געווע� מורי הלכה בפני 

זא� געקומע� דער עונש אז די נחשי� זאל� 

אבער אי� מדבר זענע� דא� נישט , זיי בייס�

געווע� קיי� שלענג ווייל די צוויי חוטי אש 

וועג� , האב� דא� פארברענט אלע שלענג

דע� זענע� יעצט געקומע� די חוטי אש או� 

נדב ואביהו אוי� זיי האב� באשטראפט 

  .זייער עבירה פו� זיי� מורו הוראה בפני רב�

*  

לאמר ' חוקת התורה אשר צוה הזאת 
אי� מדרש : ויקחו אלי� פרה אדומה

שטייט אז דער אייבערשטער האט 

כל הפרות בטלות ה "געזאגט פאר משרע

  .דאר� מע� פארשטיי� דע� פשט. קיימת ושל�

' ז די גמרא זאגט אי� מסע א"זימאור ושמש זאגט דער הייליגער 

אז פונקט ווי א נחל , כנחלי� נטיו כאהלי� נטעאויפ� פסוק ) א"ז ע"ט(ברכות 

אזוי אוי� דער לימוד אי� אהלות איז , רייניגט א מענטש מטומאה לטהרה

  .מטהר א מענטש

ק היה קיי� האב� איד� געהאט א פרה אדומה זי� צו "בזמ� שביהמ

קענע� , יינט ווע� עס איז נישטא קיי� פרהאבער ה, רייניג� פו� די טומאה

מיר זי� מטהר זיי� דורכ� לערנע� פרשת פרה אדומה או� עוסק זיי� אי� 

  .אירע הלכות

מצות פרה איז א חוקה זי� צו  ,חוקת זאת דאס זאגט דער פסוק

לערנט 'זיצט או� מ'דורכדע� וואס מ ,לאמר' התורה אשר צוה ה, רייניג�

דאס , טהרה פאר� מענטש אזוי ווי א פרה אדומהתורה דאס איז היינט די 

ביי�  כל הפרות בטלות זאגט דער מדרש אז אפילו ווע� עס וועט זיי�

בלייבט אבער די עצה פו� תורת משה וואס של� קיימת ק "חורב� ביהמ

  .קע� לערנע� או� זי� רייניג� מיט דע�'מ



 

        
  

אלימל� פו	 ' ק רבי ר"די יארצייט פו	 דע� הייליג	 צדיק וקדוש עליו	 הרהקומענדיג	 זונטאג איז 
פארשידענע עניני� וואס איז נוגע " יגעת ומצאת"לכבוד די יארצייט וועל	 מיר דא לערנע	 די . ע"ליזענסק זי
  .�ע או	 זיינע הייליגע תלמידי"אלימל� זי' 	 ר'צו� רבי

ער האט געהייס� אויפ� , איז געווע� א זו� פו� רבי, ע"אלימל� זי' דער הייליגער רבי ר
ער איז . נסתלק געוואר�, ער איז געבויר� געוואר� אי� יאר. ש"בזו, ר"חת� בזו, משפחה נאמע�

וועלכע נא� , בעל מחבר ספר, זיינע צוויי הייליגע זוה�, זיי� ברודער, געווע� א תלמיד פו�
ליזענסק איז א שטאט אי� . אלימל� האט מחבר געווע�' י זאכ� ווייסטו וואס דער רבי רצווי

ע וואס זענע� שפעטער געווע� פו� "אלימל� זי' � ר'רעכ� אויס פיר תלמידי� פו� רבי, מדינת
אלימל� האט פאר זיי ' או� עס איז מקובל אז דער רבי ר, די גרעסטע מנהיגי ישראל

האט ער געגעב� דע� כח פו� זיינע ? ק"פאר הרה, ות פאר זיי� פטירהאיבערגעגעב� זיינע כוח
האט ער געגעב� ? ק"פאר הרה. האט ער געגעב� דע� כח פו� זיי� מויל? ק"פאר הרה. אויג�

רעכ� אויס  .האט ער געגעב� דע� כח פו� זיי� נשמה? ק"פאר הרה. דע� כח פו� זיי� האר 
  .מל�אלי' � ר'נא� תלמידי� מפורסמי� פו� רבי

 ראשי תיבות 
  )ע"אלימלך זי' ן ר'אבן שייכות מיט די הילולא קדישא פון רביווערטער וואס ה(ווי אזוי מאכט דאס ווארט 

ë"÷ ,äøä"÷ ,çîòá"ñ ,òåð"à ,éæ"ò ,éëòå"à ,÷åöæ"ì ,äçì"ä ,áìð"ò ,åðî"ë  
* * ** * ** * ** * *        

 óéåà úåáåùú"úàöîå úòâé "øô ïåô 'åö  
 .ד"תא "הגזירה של המ� הרשע היה בשנת ג  .א

 .)בהגה' חודש אדר מאמר ה(שאור� הגזירה היה שבעי� יו� ' הבני יששכר כ  .ב

 .ה"ודובר שלו� לכל זרעו היה בשנת ת, ג"בשנת שצ' ויהי בימי אחשורוש הי  .ג

בלשאצר טעה כי חשב שנות הגלות שבעי� שנה החל מתחילת ממלכתו של   .ד

מלאת  בפסוק כי ליו�' טעותו היה כי הוא סבר שמה שכ. נבוכדנאצר הרשע

ט "לבבל שבעי� שנה אפקוד אתכ� זה אומר מתחילת מלכות בבל בשנת שי

בשנת ' אחשורוש טעה כי חשב השבעי� שנה מגלות יכני. ט"ונסתיי� בשנת שפ

אבל טעה כי . ומהאי טעמא עשה משתה גדול, ז"ונסתיי� בשנת שצ, ז"שכ

ה ח ואז אכ� נבנ"ונסתיי� בשנת ר, ח"חשבינ� מגלות בבל שהיה בשנת של

 .י עזרא הסופר וחבריו"ק מחדש ע"ביהמ

 .משו� דש� מסתיי� הפרשה, הקריאה של פורי� תשעה פסוקי�  .ה

  

  
  עשר עטרות

 øãñגט וואס עס שטייט אי� י אנהייב די וואכעדיגע סדרה ברענ"רש

íìåò )אז דער טאג וואס דער משכ� איז באנייט געוואר� האט גענומע� ) 'פרק ז

 10דאס הייסט אז דער טאג איז געווע� באקרוינט מיט , צע� קרוינע�

  .ספעציעלע זאכ� וואס זענע� דא� געווע�

מיט וואס דער טאג ראש  øùò úåøèòוועל� מיר דא אויסרעכענע� די 

  :ניס� איז געווע� באקרוינט חודש

úéùàøá äùòîì ïåùàø:  עס איז געווע� זונטאג דער ערשטער טאג

או� דער ערשטער טאג אי� וועלכ� די וועלט איז באשאפ� . אי� די ווא!

  .ניס�' געוואר� ווייל די וועלט איז אוי! באשאפ� געוואר� א

íéàéùðì ïåùàø :יאי" עס איז געווע� דער ערשטער טאג וואס די נש

עס איז  $ .האב� מקריב געווע� זייערע קרבנות צו" חנוכת המזבח

אינטערעסאנט צו באמערק� וואס דער מדרש זאגט אז די פרי" וואס די 

האב� געלעבט בדר! נס ביז די צייט� פו� שלמה , נשיאי" האב� מקריב געווע�

ט "ד% נ(תוספות זבחי" ' עי. ק"המל! וואס ער האט זיי מקריב געווע� אי� ביהמ

  .)ב"ע

äðåäëì ïåùàø:  די ערשטע טאג וואס די כהני" האב� אנגעהויב� צו

או� , ג אדר האב� די בכורי" געטוה� די עבודה"ווייל ביז כ, טוה� די עבודה

או� פו� ראש , ימי המילואי" האט משה רבינו געטוה� די עבודה' די ז

ה� די חודש ניס� האט אהר� הכה� מיט די קינדער אנגעהויב� צו טו

  .עבודה

äãåáòì ïåùàø:  דער ערשטער טאג וואס מע� האט אנגעהויב� צו טוה�

או� , מוספי�, צו מקריב זיי� די תמידי�, די געהעריגע סדר העבודה אי� משכ�

  .אלע קרבנות ציבור

ùàä úãéøéì ïåùàø:  דאס ערשטע מאל וואס עס האט אראפגענידערט

  .או� זי! נישט פארלאש�, נטא פייער פו� מזבח וואס האט אלעמאל געברע

íéùã÷ úìéëàì ïåùàø:  דער ערשטער טאג וואס מע� האט געגעס�

או� , קדשי קדשי" לפני" מ� הקלעי", קדשי" אוי% די באשטימטע פלעצער

וואס ביז היינט האט מע� געמעגט עס� קדשי" , קדשי" קלי" בכל העיר

  .איבעראל

úåîáä øåñéàì ïåùàø: האט שוי� נישט דער ערשטער טאג וואס מע �

געטארט מקריב זיי� קרבנות אוי% במות נאר אויפ� מזבח וואס דאס איז 

  .געווע� מותר ביז היינט

íéùãç éùàøì ïåùàø : דער ערשטער צו די ראשי חדשי" וואס פו�

ניס� , דע" ראש חודש ניס� הייבט מע� א� צו צייל� דע" סדר פו� די חדשי"

  .'אייר סיו� וכו

ìàøùéá äðéëù úàøùäì ïåùàø:  דאס ערשטע מאל וואס די שכינה

, האט אנגעהויב� צו רועה� צוויש� אידישע קינדער אוי% א גרויסע מדריגה

  .פול מער ווי ביז היינט

ìàøùé úà êøáì ïåùàø : דאס ערשטע מאל וואס די כהני" האב�

  .געבענטשט אידישע קינדער נא! די עבודה מיט ברכת כהני"

  

  טב בעיניויוישמע משה וי

צו�  צו פאר� געקומע� ע"ק רבי נת� דוד משידלאווצע זי"הרהאיינמאל איז 

� טיש האט אי� 'או� בשעת, שמיני' ק פר"אוי� שב ע"הייליג� דברי חיי� זי

  .דער צאנזער רב מכבד געווע� אז ער זאל זאג� תורה

 �אר� או� דער הייליגער שידלאווצער האט אבער געהאט א שטארקע דר

צו עפענע� געטרויעט או� ער האט זי� נישט , יראת הכבוד פאר� צאנזער רב

או� ער האט , איז ער געבליב� שטיל, �'דאס מויל או� זאג� תורה פאר זיי� רבי

  .גארנישט געזאגט

ביז ווע� ער , דער דברי חיי� האט אבער געהייס� איינמאל או� נאכאמאל

  .או� ער האט געמוזט זאג� תורה, על�האט זי� שוי� נישט געקענט קעגנשט

  :האט ער געזאגט אזוי

עס שטייט אי� די וואכענדיגע סדרה ביי די פרשה פונע� שעיר החטאת "

פארוואס אז אהר� הכה� האט פארענטפערט , וואס איז פארברענט געוואר�

או� ווע� משה רבינו האט דאס  ,זיינע קינדער האב� פארברענט דע� שעיר

וישמע משה וייטב "ווי דער פסוק זאגט , אנגענומע� דאס  געהערט האט ער

  ."בעיניו

, עס קע� זיי� דער פשט אז משה רבינו"האט דער שידלאווצער רבי געזאגט 

דער רבי פו� כלל ישראל איז אלעמאל געווע� געוואוינט צו זאג� תורה פאר 

� צו או� אהר� הכה� או� גאנ� כלל ישראל פלעג� זי� צוהער, אידישע קינדער

אהר� " אהר� וידבר"עס איז געווע� , דא איז געווע� פארקערט, זיינע ווערטער

או� משה רבינו האט אי� " משה וישמע", הכה� האט געזאגט תורה

עס איז , "בעיניו וייטב"או� אוי� דע� פירט אויס דער פסוק , אויסגעהערט

ווייל ער האט געזעה� אז עס איז בעסער , געפאל� פאר משה רבינו

  "...פו� א צווייט� דברי תורה ווי איידער אליינס צו זאג� אויסצוהער� 

מקיי� געווע� דע� באפעל  רבי שידלאווצערמיט אט די תורה האט דער 

  .או� ער האט טאקע געזאגט תורה, חיי� דבריפונע� הייליג� 

 אוצר הידיעות

  אוצר רבותינו  יגעת ומצאת




