
 

 'כיתה ח א"שנת תשע  כי תשא

  ד"ל� ר
 þ¼è−ñ−−í þ¼ðéæ áø øòååàðéù" ò¬èêï  ïê

 šî½õ ê êð ï−ê ½¼àøùé òîùä ì ' åðé÷ìà
ä 'ãçà , šî½õ ê µêò êð ï−ê ½¼ öîê àì

øçà ìàì äåçúùú , ö¾−îî® šîñ−ì þ¼ð öîê
ãçà  öîêøçà  š¼ ó−−ë ±−õ¾ ¼ò−−ñš ê ï−ê

 ó¼òîõã' ,ô öîê’ öë¼è èòî¬×ê þ¼−−ï ¹þêð
ì ±−õ¾ ó¼ò−−ñš ó¼ð ö¾−î¬î®õ−îê ¬¾−ò"î.  

 þêõ ¬èêï¼è þ¼¬¾þ¼ë−−ê þ¼ð ¬êí ½êð
íðê" ±îšî þøãøãå −ô®³ì , öîõ íðîë¼ −ð ïê

 ö¾−î¬î®õ−îê ¬¾−ò öë¼è î® èòî¬×ê ï−ê ð−ê ê
 ó¼ðã"ø .  

¾ëþ þ¼ð ¬êí ñè¼ ö×êò" þêõ ¬èêï¼è ¼
 îò−ëþ í¾ôêîò úçù éë ãø êì , õêþê −−è

 ó¼ð ¬¾−î¬¼èõ−îê ¬êí šñêõ ö−−ð ñ−−îîãø ,
 ó¼òîõ ±−õ¾ ó¼ðã'  ö¬−ôø ,’ š¼îîê ö¼ò¼ï −−ï

 öîõ ö¼èèòêè¼èãçà  î®øçà þ"ñ.  

זאגט א רמז לויט  ע"ווילנער גאו� זידער  :העשיר לא ירבה

המבזבז אל  )ב"ז ע"ד� ס(כתובות ' וואס די גמרא זאגט אי� מס

א איינער וואס וויל געב� צדקה מער ווי , יבזבז יותר מחומש

ווייל די טעמי . פינפטלאבער נישט מער ווי א , מעג געב� צענטל

וואס , מונח רביעיה איז המקרא אוי� די ווערטער העשיר לא ירב

או� מונח , דאס איז מרמז אז ער זאל נאר אויסגעב� א פינפטל

די אנדערע פיר חלקי  זאל ער , רביעי

  .  איבערלאז� ביי זי!

*  
ושמרו בני ישראל את השבת 

לכאורה זענע� די : לעשות את השבת

, איבריג לעשות את השבתווערטער 

  .או� זעהט אויס ווי א טאפעלט לשו�

הייליגער בני יששכר  ט דערזאג

כל  )ב"ט ע"שבת קי(אז די גמרא זאגט  ע"זי

האומר ויכולו כאילו נעשה שות� 

ר או� דע, ה במעשה בראשית"להקב

איז מסביר ווייל עס  ע"זי' אור החיי� הק

את ' כי ששת ימי� עשה השטייט 

אז דער פשט איז , השמי� ואת האר�

ע נאר "אז באמת האט דער רבש

, ריאה אוי� זעקס טעגבאשאפ� די ב

או� דורכדע  וואס איד� היט� שבת איז דאס משפיע חיות אוי� 

ו עס וועט נישט זיי� קיי� שומרי "או� אויב ח, נא! זעקס טעג

וועג� , קע� די וועלט נישט האב� קיי� קיו , שבת אוי� די וועלט

דע  איז ווער עס זאגט ויכולו או� היט דע  שבת ווערט א שות� 

ווייל דור! איה  האט די וועלט , ל במעשי בראשיתמיט כביכו

  .ווייטער א קיו 

אז , ושמרו בני ישראל את השבתדאס זאגט דער פסוק 

לעשות את השבת דורכדע  וואס זיי האלט� שבת מאכ� זיי 

אז די וועלט זאל ווייטער האב� א קיו  נא! טעג או� , לדורות�

  . נא! שבתי  פאר די ווייטערדיגע דורות
*  

  : אלקיו' ל משה את פני החוי
זאגט אז משה רבינו האט ממלי# טוב געווע�  דער מדרש

ע "ווייל דער רבש" לי ציווית ולא לה�"אוי� אידישע קינדער 

, אלקיכ�או� נישט , אלקי�' האט געזאגט א לשו� יחיד אנכי ה

נאר , האט ער זי! נישט ממלי! געווע� אויפ� גאנצ� כלל ישראל

  .י�אליאוי� משה רבינו 

לכאורה איז שווער ווייל מיר טרעפ� אסא! מאל אי� די 

תורה א לשו� יחיד אפילו ביי מצות וואס זענע� געזאגט געוואר� 

  .פאר� גאנצ� כלל ישראל

אי�  ע"העשיל זי' רבי רזאגט דער 

' לויט די גמרא אי� מס חנוכת התורה

אז בשעת פטירתו של  )א"ד� ל(שבת 

? ועהאד  פרעגט מע� אי  ציפית ליש

אז דאס אז א איד איז  ק"סמ זאגט דער

מחויב כסדר צו ווארט� אוי� די ישועה 

אלקי! ' לערנט מע� ארויס פו� אנכי ה

אז מיר , אשר הוצאתי! מאר# מצרי 

ת "דארפ� כסדר גלייב� אז אזוי ווי השי

האט אונז ארויסגעצויג� פו� מצרי  

וועט ער אונז ארויסנעמע� אוי! פו� 

  .אנדערע גלות

י אז "שמות זאגט רש' פר אי�

דער אייבערשטער האט געהייס� משה 

רבינו זאג� פאר אידישע קינדער אז זיי� 

וואס דאס , 'אשר אהי' אהינאמע� איז 

מיינט אז דער באשעפער וואס איז מיט איד� אי� דע  גלות או� 

האט משה רבינו . ער'ער וועט זיי� מיט זיי אוי! ביי אנדערע גלות

ואס זאל ער מצער זיי� אידישע קינדער מיט� עט פארו'טענה'גע

האט אי  דער אייבערשטער , רעד� יעצט פו� די אנדערע גליות

קומט אויס אז , שלחני אליכ� 'אהיזאג�  געזאגט אז ער זאל נאר

ה האט געוואוסט פו� די אנדערע גליות אבער "נאר משה רבינו ע

  .געוואוסטנישט האב� די איד� 

אז די , לי ציווית ולא לה�עט 'הטענ'ה גע"דאס האט משרע

איז נאר געזאגט געוואר� פאר א אשר הוצאתי� "אנכי המצוה פו� 

, לישועה ציפיתווייל אי� דע  ליגט דא! די מצוה פו� , ה"משרע

אבער אידישע קינדער האב� דא! נא! דעמאלטס נישט 

ממילא זענע� די עשרת הדברות , געוואוסט פו� די אנדערע גלות

או� די איד� זענע� פטור פו� , ה"אר� נאר פאר משרעגעזאגט געוו

  .  א עונש



 

  

  
, משה רעיא מהימנא, משה רבינומיר זענע
 ממשי� מיט
 לערנע
 די ידיעות איבער 

  .דער רבי פו
 כלל ישראל

נדרי� (? פו� וואו האט ער געהאט דאס עשירות, משה רבינו איז געווע� א� עושר

ינו ע גערעדט מיט משה רב"וויפיל טעג האט דער רבש) 'ד א"ל כי תשא' י פר"רש, ח"ד� ל

וועלכע זא� האט משה רבינו שטענדיג געהאלט� ביי  )'ד' י י שמות"רש(? ביי� סנה, ה"ע

ווי אזוי איז געווע� דער סדר ווי אזוי משה רבינו  )א"ה ע"נזיר ד� מ' עי('? זי� אי� מחנה לוי

ווער  )ב"ד ל"ל תשא' י פר"רש, ד"ד� נ עירובי�(? ה האט געלערנט מיט אידישע קינדער"ע

משה רבינו  )א"ד ע"ב ד� ע"ב(? "משה אמת ותורתו אמת"טעג  30יס יעדע רופט או

ווי זעט מע� אז משה רבינו  )ב"א ע"זבחי� ק' עי(? האט געהאט א הלכה אזוי ווי א כה�

וויפיל יאר איז דער מ� געווע�  )'כ' י שמיני' י פר"רש(? האט מודה געווע� אי� א טעות

וויפיל חדשי� ? ר געווע� בזכות משהוויפיל חדשי� איז דער בא? בזכות משה

ווע� האט משה רבינו  )א"ע' תענית ד� ט' עי(? זענע� די ענני הכבוד געווע� אי� זיי� זכות

וועלכע ברכה וואס מע� מאכט   )ג"ז י"י י בשלח"רש, א"ע' תענית ד� כ' עי(אפגעשטעלט די זו� 

  )ב"ח ע"ברכות ד� מ' עי(? יעד� טאג האט משה רבינו מתק� געווע�

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

ö"ö ,ñéö"ò ,ìö"ã ,áòö"ç ,äàö"ë ,ö"ò ,ö"ì ,ìö"ç ,ö"á ,îðö"ñ  
* * ** * ** * ** * *        

 óéåà úåáåùú"úàöîå úòâé "øô ïåô 'äåöú  
ê. îò−ëê ëš¼− öë −îñ öë ³íš öë óþô¼ öë îò−ëþ í¾ô. 

ë. ï ðñîò ’ë þðê ’½¾"ì. 

è. ò¼ ó−íô µ¾ô"−³ë − ’ìê ó−ìþ− í¾ñ¾ í¼þõ ³ë"î óî−ë × ’ë öî−½ ’
½¾"ì. 

ð. ï šñ³½ò ’ë þðê ’õ³"ì. 

í. ñ šñ³½ò îò−ëþ í¾ô"òë î½ò×ò¾ óðîš ó−ô− è"þêñ −"− ,− óî−ë ’ ö½−ò
ñêþ¾− −òë îþë¼ ,òë"óî− ó−¾ñ¾ îò−ëþ í¾ô ñ¼ î×ë − ,èî ’ ó−ô−

ìê"öðþ−í ³ê îþë¼ ×. 

î. ï îñ í−í îò−ëþ í¾ô ’³îô¾ :í¾ô, ðþ− ,þîðè ,þëì ,î×î½ ,ñê−³îš− ,ìîòï. 

ï. − íîëè í−í í¾ô ’³îôê .−õñ−î ’ ö×¾ôí ñ¼ ³î¼−þ−í ì−òí¾ íïô
³îôê þ¾¼ öíëè¾. 

  

  ' פרק ג
  וביו השביעי שבת וינפש

äîùð ùé÷ì ïá ïåòîù éáø øîà זאגט ) א"ז ע"ד� ט(ביצה ' די גמרא אי� מס

á÷ä ïúåð äøéúé"úáù áøò íãàá ä ,åðîä äúåà ïéìèåð úáù éàöåîìå , øîàðù

ùôðéå úáù ,éå úáùù ïåéë ùôð äãáà.  יעד� שבת באקומט א איד א נשמה

ווי עס שטייט שבת ווע� עס ווערט , או� עס גייט אוועק מוצאי שבת, יתירה

דאס איז די , אויס שבת וי נפש איז א ווייטאג אויפ� נפש וואס גייט אוועק

  .נשמה יתירה

 úáù זאגט מע�פארוואס לכאורה איז מסביר  ùòá"÷ä è 'éæ"òדער 

ùôðéå , ט וינפש 'די גמרא דרשנוואסùôð äãáà éå  די נשמה יתירה וואס

ווייל  ,?רעדט ווע� שבת קומט א�'ווי מ åøîùåביי , ק"מוצש גייט אוועק

 אילממ ,דערמאנט דע  מענטש אז מארג� נאכט גייט זי שוי� אוועק גיי�'מ

דאר� מע� זי! אזוי שטארק פרייע� מיט די קדושה או�  ,ווע� שבת קומט א�

  או� מיט די נשמה יתירה עונג שבת

אז דאס עני� פו� שמעק� בשמי  ) ה במוצאי שבת"א ד"מ' סי(שרייבט  åá ìëדער 

ק ווע� עס צינדט זי! "או� מוצש, ק איז ווייל יעד� שבת רוט דער גהנ "מוצש

צוריק א� שפירט זי! דער ריח ממילא שמעק� מיר בשמי  נישט צו שפיר� 

  .דע  ריח פו� גהנ 

שטייט אז ביי הבדלה זאל מע� מאכ� א ברכה אוי�  )א"ז ס"רצ 'סי( åù"òאי� 

áéùäì מאכט א ברכה אוי� די בשמי  'ז זאגט אז מ"או� דער טו, בשמי 

úáùä úàéöéá úáàåë àéäù ùôðä,  וייטאג וצו בארוהיג� דע  מענטש פו� זיי�

  .אז די נשמה יתירה גייט אוועק

א חקירה אי�  עס איז אינטערעסאנט צו באמערק� אז עס איז דא

úåôñåú ער פרעגט דאס בדר! ממה , ט איז אוי! דא א נשמה יתירה"צי יו

ק שחל "פארוואס מאכט מע� נישט קיי� בורא מיני בשמי  מוצש, נפש!

גייט אוועק מוצאי אויב וועסטו וועל� זאג� אז די נשמה יתירה , ט"ביו

די בלייבט ווידעראו  אויב , שבת דאר� מע� דא! דעמאלטס אוי! שמעק�

ט מאכט מע� "דעמאלטס פארוואס מוציו, ט"יונשמה יתירה אוי� איבער 

די נשמה יתירה גייט דא! הערשט , אוי! נישט קיי� בורא מיני בשמי 

  ?דעמאלטס אוועק

ט "וואס זאגט אז באמת איז יו úôù úîàעס איז דא א תירו# פונע  

ווייל , ט גייט אוועק"יונאר זי גייט נישט אוועק ווע� , אוי! דא א נשמה יתירה

אנדערש ווי שבת , ט"אז די איד� מאכ� הייליג דע  יו, ישראל קדשוהו לזמני 

די קדושה קומט פו� הימל או� האט זיי� אייגענע , וואס איז קבוע וקיימא

ט קיינמאל נישט פארלויר� או� עס "דעריבער ווערט די קדושה פו� יו, קדושה

  .ט"בלייבט אוי! מוצאי יו

  

  אוצר רבותינו
  

  ביני ובי� בני ישראל אות היא לעול

איז געקומע� קיסר פראנ� יאזע�  עס איז געווע� אמאל ווע� דער

או� די איד� האב� אי� צוגעגרייט א , באזוכ� די שטאט קראקא

  .אינעווייניג אי� די שוהל דיגע קבלת פני�'מלכות

ד "ביהמגעווענלי� האט אלעמאל געהאנגע� ביי� אריינגאנג צו� 

אבער די שונאי , ווי עס איז געווע� דער געזע�, דאס בילד פונע� קיסר

ישראל אי� די שטאט האב� אי� די לעצטע מינוט אראפגענומע� דאס 

או� זי� געזארגט אז די מסירה זאל� אנקומע� צו� קיסר אז די , בילד

או� זיי האב� , ד דאס בילד פונע� קיסר"איד� האב� נישט אי� ביהמ

ט אז דאס וועט אויפרעג� דע� קעניג וועלכער איז געווע� א געהאפ

  .או� ער וועט ווער� ברוגז אוי� די איד�, אוהב ישראל

ווע� דער קיסר האט דאס געהערט האט ער א פרעג געטו� דע� 

  ?וואו דאס בילד איז ל"ק רבי שמעו� סופר זצ"הגהרב 

כאטש דער רב האט הערשט יענע רגע באמערקט אז דאס בילד 

או� ער האט באלד , האט ער זי� נישט פארלויר�, איז נישטא

  "...זאל דאס אראפ נעמע�'אי� האב געהייס� אז מ, יא"גענטפערט 

זאגט דער קראקער רב , דער קיסר קוקט אי� א� מיט שטוינונג

אויפ� קשר  'אות'וואס דאס איז א , מיר איד� לייג� יעד� טאג תפילי�"

שבת לייגט מע� נישט קיי� , דערה מיט אידישע קינ"צוויש� הקב

דאר� , שבת אליינס איז דער אות, אות' הוא גופי שבתווייל , תפילי�

  ".מע� נישט אנטו� קיי� תפילי� וואס איז א צייכ� אויפ� אות

א גאנ� יאר ווע� דער קיסר איז נישטא דארפ� , די זעלבע זא� דא"

אבער היינט  ,מיר האב� א בילד צו ווייז� אונזער התקשרות צו� קיסר

ווער דאר� נא� האב� א בילד וואס איז נאר א , ווע� דער קיסר איז דא

  !".?סימ� אוי� דע� אות

ופני שונאי , דער קיסר האט זייער הנאה געהאט פו� דע� הסבר

  .ישראל חפו

 אוצר הידיעות

 יגעת ומצאת




