
                 

 

 

 

 

 

 הפרשהמ לימוד 
 

 שדואו אל הקווהיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בב

אזעלכע גלעקלעך וואס האט געמאכט א קול  די מעיל יבי דער כהן גדול האט געהאט פון אונטען

האט אמאל  עושר א ?וואס איז פשט פון די קולות  .אריין האט געוואוסט ווען ער קומט'און מ

 .עסט ןאו שטיל זיך זיצט הבית עלב דער .גטאמיעסן ביי אים  צו בעטלערא ארימער דענט איינגעלא

 יכעלנעגעוו די טאנשטא ענעסקישכע עמאקע וויישגע ענעדזיי אויף זיך נטוגעפ וואס סטגא דער

 ויףדי גוטע געפיל זיצענדיג א איןדי רואיגקייט ' ענדזשויט' ער בשעת איז זייער פרייליך נקבא עשווער

 "...שטול" ןזיי

דער גאסט הערט ווי די  .בעל הבית עסט עס אויף איינס צוויי דער און אנגעקומען איז זופ   די

און , זופ  רויעך פון א געשמאקע ווארעמע זילבערנע לעפל קנאקט אין טעלער ווען פון טעלער קומט א 

   ...'וכו 'מחיא   הא  -הא  ווי  קולות ער מאכט ,שפעטער ביי די פלייש די ריח ניחוח

רישי' וואס צערימע ענדליך איז דא: "'וועיטערס'פון די  די קאך רופט זיך אן איינע יןא פ  ' עיטא 

סט דעם בערא, קיין שום עסק מאכט נישט אונזער בעל הבית, ןעס עגוט אים צו ' אמחיממש ! גא 

 " ...לעבן אין זאכן פארשטיין פון חוש א מיט מענטש א   !סערווירן

בעל  דער פוןדי רואיגקייט . רקערטפא פונקט", אים דער אנדערער זאגט" דו מאכסט א טעות"

י אים איז דאס נישט קיין עסק ווייל ער האט דאס בי, פון זיין עשירותגרויסקייט  די אויף ווייזט הבית

 נעבעך דעם רֿפא. אים צו פרעמד טאקע זאי סלעא מאכט אן עסק ווייל רערשנאארימער  א .אלעמאל

 ".וועלט אנדער אן פון 'עקספיריענס' א עס איז, פלוואס זיין גרעסטע זאך איז אביסל קארטא

ט ישמאכט ער נ" אינדערהיים"טאקע דא  וען איינער איזו. קעגנערשאפט פון צייכן א איזקולות 

די גמרא זאגט אז א  .ביי אים דאס איז נארמאל ,עס איז קיין שום חידוש נישט יילקיין קולות וו

תלמיד חכם בן עם א . תלמיד חכם בן תלמיד חכם איז שטיל און איידל און זוכט זיך נישט צו באווייזן

געווענליכע  די ב צו באווייזן ווייל דאס איז ביי אים אנדערש וויהאט זיך לי ער, ולותמאכט ק הארץ

 פרשת

 הוצת



 

 ב 

א ליידיגע פושקע , די גמרא שטעלט אויך צו א משל. ..מיט וואס ער איז אויפגעוואקסן" נארמאל"

פושקע  עטפולאנגעאבער א . אריין איינער אין צווייטן הערט ווי די מטבעות האקן'מ, מאכט א קול

 ...איז פול'וייל סמאכט נישט קיין קול ו

ווען איינער איז באמת מחובר צום באשעפער זוכט ער נישט צו רעדן און פויקן זיינע מעלות און 

זיי זענען נאך שטארק מחובר , עס זענען אבער דא אזעלכע וואס זענען נאכנישט דארט', מדריגות וכו

ל איז מסביר "דער ליובאוויטשער רבי זצ. און זיי רעדן יא און מאכן קולות' וכו צו עולם הזה, צו די ערד

און ממילא האבן זיינע קליידער געמאכט א קול , אידן "אלע"ט זענטיררעפרעהאט  אהרן הכהןאז 

, וואס מאכן נאך קולות די אידן ווייל די גלעקלעך זענען אונטן נאנט צו די ערד און ,בבואו אל הקודש

 .און אינזין האבן דארף מען אויך אויפהייבן ,די וואס זענען נאך שטארק מחובר צו די ארציות

 
 תצוה ויקחו אליך שמן זית זךה תאו 

משום שאמר מחני נא מספרך  'וכו לא הזכיר משה בזה הסדר 
 (בעל הטורים) תאשר כתב

ס נאמען נישט 'רבינובעל הטורים זאגט אונז אז דערפאר ווערט משה ער דאיז באקאנט וואס עס 

ער האט געזאגט ביי די מעשה העגל ווען דער באשעפער האט געוואלט אומברענגן  לדערמאנט וויי

איז אויך  .זויעס א בלייבטאון ווען א צדיק זאגט עפעס  ,מעק מיך אויס "מספרך מחני נא", כלל ישראל

יל די יארצייט יוו ?פונקט אין פרשת תצוה איז דאס א לייגט צו אז פארוואס "באקאנט וואס דער גר

 .פאלט אלעמאל אין די וואך פון פרשת תצוה  - אדר' ז - פון משה רבנו

בעל הטורים  רדע) עס זעהט עפעס אויס ווי דאס איז א עונש פאר משה ,פארשטיין צו ףדאר'מ

האט נישט 'מ, (םיאז א קללה פון א צדיק אפילו אויף א תנאי ווערט מקו ל"צו די מאמר חז טאקעשטעלט 

און  טזיצ'ווען מ ?משה נאר ביי זיין יארצייט  "באשטראפן"צו  אווו פלאץע בעסערקיין געטראפן 

מען  דארף ,רבנו משה ,ס'פון די רבי דער רביפון  אנשטאט צו רעדן סיפורי צדיקים ,א לחיים טרינקט'מ

פון נעמען  מאנט אין די זעלבע פסוק דאס עניןויך ווערט דערא ...?ס עונש 'רעדן פון משה רבינו

  ?וואס האט דאס א שייכות מיט נישט דערמאנען משה רבינו  -זית זךשמן  –לויטערע אויל 

איך  ,ואעשה אותך לגוי גדול :פאר משה רבינו ביים עגל' פערא  'בן א עאייבערשטער האט געגער ד

געקענט האבן די  וואלטמשה רבינו  .פון פריש מיט דירו און איך הייב אן "לייג אוועק אלע אידן ח

אלע אידן וואלטן געשטאמט פון  -דער טאטע פון כלל ישראל -ינובאזעלבע מעמד אזוי ווי אברהם 

שטאמען  'אלע כהנים נביאים מלכים תנאים אמוראים וכו אז איז דאך א געוואלדיגע זכותדאס  .משה

 .פון משה
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ער זאגט פארן באשעפער איך זוך נישט , "זיך"משה רבינו זוכט נישט צו כאפן זכותים פאר אבער 

אויסלאזן  דאס. אויב מעקסטו זיי אויס לייג מיך אויך אריין אין די בילד, צו זיין מער פון א צווייטן

 דיגע ריינקייט פון משה רבינו'ווייזט דאך אויף א מוראדאס . איז נישט קיין עונש ס נאמען'משה רבינו

 . ס יאהרצייט'קען פארציילן אויף משה רבנו'און דאס איז די שענסטע סיפורי צדיקים וואס מ

פלעג איבערזאגן הויך וואס דער  עלכערוו "מתורגמן"פלעגן די אמוראים האבן א פארצייטנס 

, אבהו' רפון  "מתורגמן"די ווייב פון דער אז  גמראדי פארציילט . אמורא האט געזאגט ביי די דרשה

זאגט טאקע  מאןמיין דו מיינסט  :אבהו' רפון  רעביציןדי האט געזאגט צו , איינער פון די אמוראים

נאר ער , זיין אייגענע חידושי תורה, ער זאגט פון זיך אליינס, הע ?אבהו זאגט ' איבער וואס דיין מאן ר

' בהו אז מענטשן זאלן מיינען אז ער זאגט טאקע איבער פון רא' רדי כבוד פון בייגט זיך איבער פאר 

אבהו האט דאס איבערגעזאגט ' ביצין פון רערדי  .אבהו אבער באמת זאגט ער נישט נאך פון דיין מאן

איז א כבוד 'סדער עיקר איז אז , וואס איז א נפקא מינה :אבהו געענטפערט' האט ר ,מאן פאר איר

  !לערנט זיין תורה'אז מ פערעשאב פארן

, דאווענען, עןקען לערנער . מענטש קען אמאל טוהן געוואלדיגע גרויסע זאכן אין עבודת השםא 

אלעס זייער עס . 'און הרבצת התורה וכו שיעורים ןגאניזיררא ,ס'קאמפיינמאכן גרויסע צדקה 

 איז די וועג זיךוואס . ..ס כבוד'נדא דעם אייבערשטעט סמיינ דואיז לאו דוקא אז 'ס געוואלדיג אבער

וואס וואלט געווען טראכט  :פשוט רזייע ?פער עמיינט זיך אדער דעם באש'בודק צו זיין צו מ אליין

וואס פאר א חוצפה  ,ואלסטו געווארן ברוגזו ? טוהן די זעלבע אקציע זיך צו גטאודערוווען א צווייטער 

איינער  ערבא ...'פראפערטי'עס איז דאך מיין , ווער געבט יענעם די רעכט אויף כבוד שמים, איז דאס

 אבי די זאך איז געווארן, דורך וועמען זאגט וואס איז די נפקא מינה פערעוואס מיינט יא דעם באש

 ס'דארפן זיך אפלערנען פון משה רבנויר מ .(ענין פון מתוך שלא לשמה בא לשמה אדא  זיך עס איזארשטייט פ)

 .מן זית זךש ס כבוד'נטוהן פארן אייבערשטפרובירן ריינקייט צו 

 הלכה 

טאפ וואס ליגט אויפן  איבערגעדרייטע אויף א בעקעלע אדער אזופ לייגן ארויפמעג מען  :שאלה

 ? ארעמעןוועס אנ בלעך

וויל עס מער אנווארעמען מעג מען 'נאר מ לטיקאינגאנצן אפגעאויב איז עס נישט  :תשובה

 זעהט עס נישט אויס ווי ממילא ף א צווייטע זאךנאר אוי, ייער אליינסוויבאלד עס איז נישט אויפן פ

 .קאכט אום שבת'מ



 

 ד 

 מעשה 
 

  בזכות קביעת עתים לתורה

וועלכע זענען שוין , א טאטע צו דריי ערוואקסענע בחורים, שטייןבערג מיכל' אין די שטוב פון ר

האט זיך געקענט צודאכטן אז דער , אבער ליידער נישט לחופה, אריבער דעם בן שמונה עשרה

 .צובראכןטעלפאן איז 

און  שדכנים האבן פארגעשלאגן דאס, מען האט געהערט א קלונגמאל צייטן ווען נאך געווען א

 .אנגעקומעןאיז נאכנישט , באשערטע זיווג און די באשטימטע צייט באשריבן פון אויבן יאבער ד, יענץ

-און ווערט באגריסט דורך זיינע צוויי איבער, קומט אהיים בערגשטיין. ווען מר, אין א טאג

אוי הלואי ווען , גיט זיך אים א רייס ארויס א קרעכץ פון טיפעניש פון הארץ, יםערוואקסענע בחור

 ...עפעס אןכאטש  עפאן זאל נאר קלינגען מיט ווען שדכן אויף די אנדערע זייט טראגטטעל דער

 .זעהט נישט קיין סוף צו די מצב'מאון , און די בחורים עלטערן זיך, י צייט בלייבט נישט שטייןד

רעדע פון א  דיאז , אט אט עטליכע מאל ס האט שוין אויסגעזעהןע, ין פארגאנגען צייטןעס איז שו

און האט שטארקע שאנסן צו קומען לידי , דער אנדערער צד פרעגט זיך נאך, שידוך ווערט ערנסטער

ן ווערט פארהאנקערט או'ס ',שאןדירעק'פלוצלינג גענומען א פארקערטער  האט י זאךד... אבער, גמר

 .אויסגעלאזט אין א זייפן בלאזזיך 

ד "גייענדיג אין ביהמ, משה, דער עלטסטער בחור. געווען איז דאס א טאג ווי אלע טעג...ביז

געווענליך . ר"עהיקינדער בל 3וועלכער איז שוין א טאטע צו , באגעגנט ער זיין יוגנט חבר פון ישיבה

ווי . דארפן טרעפן מיט אים פנים אל פנים ווי איידער זיך, "נישט באמערקן"פלעגן אים זיינע חברים 

און , איך בין דאך שוין א טאטע עטליכע יאר, מאכנדיג דעם חשבון, פניםשווער איז צו קוקן אים אין 

 .נאך אין א הויכע עלטערזיך ט 'ער נעבאך בחור

קלערנדיג דאס ער האט עפעס , האט זיך זיין חבר אפגעשטעלט שמועסן, אבער אין דער פאל

 .שידוך האב פאר דיר א'כ, משה: נדיגזאג, ואס אים צו מאכן פרייליךמיט ו

קען ?  וואס קען ער מיינען דערמיט. ן אין שאק'אויפן ערשטן מאמענט האט דאס געכאפט משה

 ?   ווען די גרעסטע שדכנים האבן שוין אויפגעגעבן, ער מיך דען העלפן אין מיין מצב



 

 ה 

ערקלערנדיג דאס ער זוכט א חבר . און קומט צום ווארט, ער לאזט אים אבער נישט לאנג ווארטן

מיר האבן דאך געלערנט צוזאמען אין ישיבה . צו לערנען משנה ברורה יעדן טאג א באשטימטע שיעור

צוזאמען  מיר זאלן לערנען דעם שיעור, איז אפשר וואלטן מיר געווען א פאסיגע חברותא, געשמאק

האב שוין טאקע לאנג נישט 'כ :דערביי צולייגענדיג, דען נישט פארוואס, משה קלערט צו זיך?  טעגליך

און נישט , קיין בחורנישט "ט איך בין געווארן א מצב פון זיי. קיין געהעריגע סדר צו לערנעןגעהאט 

און עס פאסט עפעס נישט אריין איין , אלע מיינע פריינט האבן שוין לאנג חתונה געהאט "...קיין טאטע

האב , דערפאר בין איך געווארן ווי אויסגעשלאסן פון אלעמען, פון יונגעלייטרופע עבחור צווישן א ג

 .לאמיר דאס פראבירן דרבהא. איך קיין חברותא צום לערנען אויך נישט געהאט ווי געהעריג

דער קביעות עתים איז . אין די געגענד מען שמועסט אפ א צייט יעדע נאכט אין א שטילער שוהל

דארט איז שוין , אבער אין הימל האט דאס געמאכט א גערודער, איידל און באשיידןגעמאכט געווארן 

 ...גארנישט אזוי שטיל

און דער מצב איז נתהפך , דורך צוויי טאג פון ווען משה האט אנגעהויבן דעם שיעורקוים אאיז 'ס

האבן פלוצלינג  ,שדכנים וואס האבן שוין נישט געקלינגען איבער א יאר צייט. געווארן ממש קאפויער

די אנדערע צד האט , איין רעדע האט אנגעהויבן ווערן ערנסט. בערגשטייןזיך דערמאנט אין משפחת 

 !ביז א וואך איז געווארן א שידוך למזל טוב ...און, אנגעהויבן זיך אינטערעסירן אויף ערנסט

ן שוין ביז א חודש האט מע .ביי דעםנישט אפ אבער עס שטעלט זיך גרויס די פרייד איז 

זייער נאמען איז  ,געווען א תוצאה פונעם ערשטןקלאר דאס איז , געטרונקען לחיים פארן צווייטן זוהן

צוריק ארויף געקומען ביי שדכנים אין מויל און האט געגעבן מער א פאזיטיוון רושם נאך זייער 

ב א חתן געווארן מיט אויך דער דריטער זוהן איז ביז א האלב יאר למזל טו. ערשטן און פאסיגן שידוך

 .זיין באשערטן צו די פרייד פון די גאנצע משפחה

דאס אינעם , צו קענען צוזאמשטעלן, מען דארף נישט זיין קיין נביא אדער בעל רוח הקודש

וועלכע האט , איז געקומען דער אומגעראכטענע ישועה, געוואלדיגן זכות פון קביעת עתים לתורה

 .קייט פון ישועותשוין מיטגעשלעפט מיט זיך א 

פארציילט אין פריידן אז דער שיעור וואס , א טאטע צו קינדער, שוין היינט א יונגערמאן, משה

און האלט עס אן שוין פאר די , לאזט ער שוין נישט אפ, האט אים געברענגט זיין גליק אין לעבן

    .הלאה' יעזור ה, לעצטע דריי יאר

 א גוט שבת   


