
                 

 

 

 

 

 

 הפרשהמ לימוד 
 

 סביבועשית עליו זר זהב  

 (י"רש) לכתר תורה והוא סימן -בהר זז

מקום ארון אינו  דבר זה מסורת בידינו מאבותינו: אמר רבי לוי
 (ב"מגילה י ע) מן המדה

מיינט  סאוו. ארון העדות איז געווען ארומגענומען מיט א קרוין וואס איז א סימן לכתר תורהדי 

 די ארון האט נישט פארנומען קיין פלאץ - קום ארון אינו מן המדהמל זאגן אונז "חז ? תורה כתר דאס

ליגט די ארון , אמות 02 איז ברייט גןלעדאס הייסט אז די גאנצע קדשי קדשים ווי די ארון איז גע -

למעשה  .(02=500205), 5אויב אזוי וואלט געדארפט זיין פון יעדע זיין , 02 איז ברייטאון פונקט אינמיטן 

מענטשליכע שכל קען זייער שווער א דאס איז א נס וואס  !אמות  02 ןאיז פון יעדע זייט געווע

צוויי כרובים מיט , וואס איז געווען העכער די ארון  ? פארוואס האט דאס אויסגעפעלט. אראפשלינגען

ע 'איינע פון די טמנ, איז דא א באקאנט ווארט'ס  ? וואס איז די פשט, אויסגעשטרעקטע הענט

אויב , טעס'מיט די חבר" חסד"ווייל עס טוט ?  ארוואס הייסט דאס אזויפ, "חסידה"פייגלעך הייסט 

ווייל עס טוט ?  טוט חסד פארוואס איז די חסידה א עוף טמא'סאון  ע נשמהוואויל אאיז אז'סאזוי אז 

אויב , א קרוין איז א פונקטליך רינדעכיגע זאך ...נישט מיט קיין פרעמדע, טעס'נאר חסד מיט די חבר

זאל 'כדי סדאס הייסט אז . צווייטע וועט עס אויסקומען קרום דיווי  איין זייט שטעקט זיך ארויס מער

ֵזר  ארון איז געווען ארומגענומען מיט א ערד. זיין גלייך פון אלע זייטן עס דארף זיין א שיינע קרוין

ון א .די קדשי קדשים פוןשטעלט אוועק די יסוד אז אלע סארט אידן זענען א חלק ארון די . קרוין-בָזהָ 

הערט מען איינעם זאגן איך קען נישט  אמאל .און א גאנצע לוחות ןנאר אזוי איז דא א שיינע קרוי

ווען איינער פארנעמט פלאץ נעמט דאס אויטאמאטיש . ..איך קען נישט ליידן די, סובל זיין די חברה

כדי  .אר דיראיז נישטא קיין פלאץ פאויף דעם פלאץ דא  "איך"אויב שטיי . אוועק פלאץ פון א צווייטן

קיין  זיין א ארון וואס נעמט נישט אויףמוז  ,אלע סארט אידן ,צו קענען דערהייבן איעדער איינער

 .ממילא איז דא פלאץ פאר יעדער איינער, פאר זיך פלאץ

 פרשת

 תרומה



 

 ב 

 .כטן און פירן זיך אנדערש פון איםקענען פארנעמען אידן וואס טרא דיגע איד דארף'א אמת 

די כרובים האבן ...דארף קענען פארנעמען אפילו אזעלכע וואס קענען נישט פארנעמען קיין צווייטן'מ

פון איין עקסטרעם צום , דער צווייטער פון די זייט אויסגעשטרעקט די הענט דער פון די זייט און

אידן " מינע"אלע . אלעס איז אין קדשי קדשים, מנהגים, אלע סארט דרכים און אלע נוסחאות. צווייטן

מיט די עכטע ן אז ער איז מחובר דערהייבן איז א סימ  קען יעדן ווען א איד .האבן דארט א שורש

 .םתורה פון קדשי קדשי

 
 םועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדי 

י כל המצות כולן אין אדם יוצא בהן "ר ירמיה משום רשב"א 

דבר אחר עומדים  םעצי שטים עומדי אלא דרך גדילתן שנאמר
 (ב"סוכה מה ע) םשעומדים לעולם ולעולמי עולמי 'וכו

מינים אין די האנט די וועג וויאזוי זיי ' נעמען די דלמשל , טוהן מצוותדארף 'די גמרא זאגט אז מ

אויב , דאס הייסט למשל די לולב דארף מען האלטן פון אונטען ארויף אזוי ווי עס וואקסט, וואקסן

וואו לערנט מען פון . ען נישט יוצאז מאי אויף אראפדי אויבערשטע שפיץ  עדרייטאיבערג מען האט

וואקסט 'די וועג וויאזוי ס, "עומדים"שיטים עצי . בויט דעם משכן'פון אונזער פרשה ווי מ ?דאס ארויס 

  ? וואס איז דאס נוגע פאר אונז, משכן איז אין יעדער אידי דווייסן אז מיר  .פון דער ערד ארויס

לויט די א מענטש דארף דינען דעם באשעפער  :א געוואלדיגע יסוד אין עבודת השם דא ליגט 

נער ייעדער אי, דרך גדילתן-דארף טוהן די מצוות אין א נאטירליכע וועג'מ .אייגענע נאטירליכע געפיל

אין הימל וועט מען נישט , ע"זושא זי' א באקאנטע מימרא פון דער רבי ר איז דא'ס .לויט זיין מדריגה

פארוואס ביסטו נישט  :איין קשיא ןמען וועט פרעג, געווען משה רבינופרעגן פארוואס ביסטו נישט 

 ."זושא"געווען 

בין איך אנטקעגן מיין טאטע ווי  עניןלגבי די : זאגטהאט גע מר עוקבא אז פארציילטדי גמרא 

מיין טאטע האט ז א?  וועלכע זאך, (דאס הייסט אסאך ווייניגער חשוב) ווייןצו אין פארגלייך עסיג איז 

אבער איך טאמער  .שעה 02 ,נישט עסן מילעכיגס ביז מארגן אזא צייט פלעג ער, געגעסן היינט פלייש

פארוואס זאגט מר עוקבא אז ער איז . נעקסטע סעודה עס איך שוין מילעכיגסדי אין , עס איך פלייש

ס ווארטסטו פארווא, זאל ער עס נאכמאכן, אויב איז עס אזא חשובע זאך?  אזויפיל ווייניגער פון טאטן

אויב בין איך נישט אויף די מדריגה גיי , דארף האלטן דערביי'די תירוץ איז אז מ ?שעה  02אליין נישט 

 .דעמאלטס איז עס שקר און שקר אין לו רגליםווייל , איך עס נישט נאכמאכן
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ן דארף ארבעטע'מ ,ארץ דרך מנהג בהן ישמעאל זאגט הנהג' ר :(ב"לה ע ברכות)די גמרא זאגט 

 חורש אדם אפשר: יוחאי בן שמעון רביאויף דעם  זאגט. אין ברענגן פרנסה און זיך פירן בדרך הטבע

ווען וועט מען , וועט זיין פארנומען מיט די ארבעט'מ באוי, עליה תהא מה תורה 'חרישה וכו בשעת

 .פן אייבערשטערדארף זיצן אין לערנען אין זיך אינגאנצן פארלאזן אוי'שמעון האלט אז מ' ר?  לערנען

אסאך האבן , בידן עלתה ולא יוחי בן שמעון כרבי, בידן ועלתה ישמעאל כרבי עשו הרבה: אביי אמר

ישמעאל און ' ראון אסאך האבן געטון ווי , האט זיך נישט אויסגעארבעט'שמעון און ס' געטון ווי ר

אסאך האבן  :בעל שם טובבשם רבינו הזאגט דער תולדות יעקב יוסף . עארבעטהאט זיך יא אויסג'ס

נאכגעטון בפועל און  סתם נאר, וחאי אבער נישט פון הארץ ארויסרבי שמעון בר י ווי אזוי "געמאכט"

. גארנישט אויף עס איז נישט דערביי טוט'סתם נאכמאכן ווען מ .וועגן דעם האט עס נישט געארבעט

זיי האבן געטון לויט וואס זיי האבן ן ווייל עישמעאל און עס איז יא געלונג' אסאך האבן געטון ווי ר

  .געהאלטן דערביי

אויב איז עס נישט דרך גדילתן האט , "עומדים"עצי שיטים  מרומז אין וועגן דעם שטייט די נקודה

לעולם עומד אויב טוט מען יא כדרך גדילתן איז עס  .דאס נישט קיין קיום און עס קען נישט שטיין

 !םולעולמי עולמי

 

 הלכה 

 

אין א הייסע טעלער זופ  בעסאר, ינלייגן לאקשן אדער קניידלעךפארוואס מעג מען ארי :שאלה

 ? קיין פראבלעם פון בישול נישטעס איז , (אפילו כלי ראשון)

די און די ביסל וואסער אויף , בדבר יבש "אין בישול אחר בישול"ווייל עס איז מותר  :תשובה

 .קניידל איז בטל
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 מעשה 
 

 מצוה לא ידע דבר רעשומר 

 :וואס איז פארגעקומען מיט זיין טאטע געשיכטעיכע ונדערלאוו איד א רעלטערעפארציילט א 

 הָאט ער, ישראלארץ  אין טשטא א אין קאנטראקטער א געווען טעטא ןזיימיט אסאך יארן צוריק איז 

האט  "הנוב ללוס"מיטן נאמען  פירמע גרויס א) טשטא דעם אין הייזער גנציצוואדי ערשטע  געבויט

ס לטדעמא טוינאווהאט גע טעטא זיין. (הייזער גנציפינעף און צווא טציי זעלבע אין די רטדא געבויט

האט עס געדארפט 'ווייל מ "צעמענט" געווען איז 'נטעמטינוועסא' עגרעסט די. יפו טשטא די אין

  .פון חוץ לארץ פארטירןאימ

 א אויף אנגעקומעןאיז ' ארדער'די . צעמענט סומע גרויס א באשטעלט ערהאט איינמאל 

 שוין איז צעמענט דער ווען, גנאכמיטא פרייטאג אום  .'נערסיעקאנט'אין אפענע  פריאינדער פרייטאג

זענען די , היימגעגאנגן קיין יפואשוין זענען  ס'ארבעטער די און' סייט ןקשאָ קַאנסטר' די געווען ביי

די צעמענט , גיסן אויסגעזען ווי יעדע מינוט גייט זיך נעמען אטה'ימלען געווארן פארטונקלט אין סה

די , ווערן ליעקא וועט אלעס קומעןגייט אראפ רעגן דער אויב און 'נערסיעקאנט'אין אפענע  ליגט

 געלט זיין טעוועןרא צו ברירה אנדערע קיין נישט האט ער זאס האבן אים מסביר געווען 'ארבעטער

 אבער. טער און עס צודעקןברע מיט דענטאָ לאנגעוועגעלעך  מיט רטדא נאר אז ער וועט יעצט פארן

זאלן נישט איז נישט מעגליך אז די ארבעטערס , איז א גרויסע ארבעט'און ס שבת איז ערב'ס ווי אזוי

 .י"מחלל שבת זיין ה

 די רֿפא שבת די פארקויף נישט איך: דערקלערט האט און, עווען א ירא שמיםג זאי דער איד

האט זיך טאקע  סכטנאצו פרייטאג .מיר רֿפא שבת דעם זאל נישט מחלל זיין איד קיין און! וועלט

 און לןפארפא איז די גאנצע צעמענט זא רקלא געווען איז עסאז  זויא ,שווער גענומען רעגענען

 וויגעזינגען זמירות , ּפנים עכטיגעל א מיט שבת האט געפראוועט איד ר טייערערדע אבער .אךרנעד

 .וכדומה ,י"רש און חומש געלערנט, ךילנעגעוו

ווער ווייסט וויפיל געלט ער האט , צו קלאפן הויבןענגא רץהא זיין נאך הבדלה האט שבת מוצאי

 ווען אבער. 'סייט ןקשאָ קַאנסטר' פארט אריבער קיין יפו צום און ער כאפט א וועגעלע .יעצט דערלייגט

 איז געווען גוט צעמענט גאנצעדי  – ט'געחידוש זיך און 'ּפרייזדורס' געווען איז ער אנגעקומען איז ער

 מיט זיינע" נס" די טאפט ער ,אויגן ינעזי יבןגלי טשני קען ער ! שטיינער און רעטערב מיט באדעקט



 

 ה 

פון  מלאכים געשיקט מען האט אֿפשר ,ווייסט ווער ,נוצן צו גוט און טרוקן איז צעמענט ערד. הענט

 ...היטן די צעמענט צוהימל 

 צו מענטשן געשיקט קעהאט טא הנוב ללוס' קאמפאני' די זא, באקאנט געווארן איז רנאךדע

 צו געקומען זענען די ארבעטערס כטדי נא פון קייטטונקל די אין בערא, פעסער צעמענט זייער דעקןצו

 .עשומר מצוה לא ידע דבר ר ...זייער אייגענע פעסער נשטָאטא' סייט ןקשאָ קַאנסטר' זיין

    

 א גוט שבת   


