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  דורש טוב
  .והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אותה והותר

אז לכאורה איז דאס צוויי פארקערטע ' פרעגט דער אור החיים הק
זאכן אויב איז געווען גענוג איז נישט איבערגעבליבן די זעלבע זאך 

, פארקערט אויב  איז איבערגעבליבן איז געווען איבער גענוג
ל אין ספר דברי יואל אז עס שטייט אין מדרש ''ענטפערט דער רבי ז

אז פון דאס וואס עס איז איבערגעבליבן פון נדבת המשכן האט מען 
געבויעט א בית המדרש צו לערנען תורה און לכאורה וואס איז פשט 

נאר די משכן איז געווען א פלאץ וואס עס איז געווען , דערפון
 ראוי צו די גרויסע השראת השראת השכינה און כדי די אידן זאלן זיין

השכינה האט אויסגעפעלט א הכנה דורך לימוד התורה ווייל די 
 ערליך און הייליג נאר אזוי קען ןתורה לערנט אויס וויאזוי זיך צו פיר

זיין השראת השכינה קומט אויס כל זמן וואס עס איז נישט געווען 
ת המשכן ד צו לערנען האט זיך נישט געענדיגט די מלאכ''קיין בהמ

דאס איז פשט אין , און עס איז נישט געווען קיין השראת השכינה
פסוק והמלאכה היתה דים עס איז געווען גענוג צו בויען דורך והותר 

ד צו קענען האבן ''ווייל עס איז געווען איבעריג געלט צו בויען א בהמ
א  הכנה צו השראת השכינה דורך דעם והמלאכה היתה דים הייסט 

  .וג פאר די משכן ווייל איינס אן די צווייטע גייט נישטדאס גענ
  )דברי יואל בפרשתן(

  "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת
י פארוואס האט מען געזאגט שמירת שבת פאר די ציווי "פרעגט רש

ע אין ברך משה לויט דעם וואס "ענטפערט די רבי זי, פון די משכן
ט די אויבערשטער געבעטן פארוואס הא, שטייט אין ישמח משה'ס
ס געלט ער האט זיי גאר געקענט 'זאל בויען די משכן פון די יודן'מ

שטייט אין 'נאר די תירוץ איז ווייל ס, ווייזן געלט פון אונטער די ערד
ט צוויי 'האט עס פאר משכנ'האט געהייסן משכן ווייל מ'מדרש אז ס

עמאכט די וואלט נישט חרוב ג'זאגט אז אויב מ' מאל און די גמ
וועגן דעם האט מען געמאכט , ק וואלטן אלע יודן געשטארבן"ביהמ

ווערט 'ס געלט כדי זיי זאלן האבן א כפרה אויב ס'די משכן פון די יודנ
  .ד"חרוב עכ

, ק איז חרוב געווארן וועגן חילול שבת"זאגט אז די ביהמ' און די גמ
ע נדבות וועגן דעם פאר משה האט זיי געבעטן צו ברענגען אייגענ

, וועט חרוב ווערן זאלן זיי האבן א כפרה'פאר די משכן כדי אויב ס
ק זאל נישט "האט ער זיי אנגעווארנט צו היטן שבת כדי די ביהמ

לא תבערו אש , חרוב ווערן מיט דעם קען מען זאגן פשט אין פסוק
ביום , ק"וועט נישט אנצונדן א פייער אין ביהמ'בכל מושבותכם מ

  .דארף צו זיין'וועלן אפהיטן שבת ווי סהשבת אויב ענק 
  )ברך משה(

  "עבודת התפילה"
ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל 

  .לאמר' לאמר זה הדבר אשר צוה ד
וואס איז פשט פון ' כם לכאוי לי לאמר ל''פירש

די ווארט לי נאר עס שטייט אין ספר אמת 

ת האט גערעדט צו משה ''ליעקב אז ווען השי

דיג א 'רבינו שטייט אז עס איז געווען מורא

בכח אז ' שטארקע קול אזויווי עס שטייט קול ד

דיג 'די קול פונעם אויבערשטען איז געווען מורא

 דאס שטארק איז ווען משה רבינו האט

איבערגעזאגט איז אויך געווען אזוי שטארק 

ת געזאגט פאר משה רבינו זאל זאגן ''האט השי

לאמר דער ' פאר די אידן זה הדבר אשר צוה ד

אויבערשטער האט באפוילן מיר צו זאגן לי 

בכח די זעלבע ' אזויווי ווען איך רעד איז קול ד

זאך ווען ענק וועלן רעדן צום אויבערשטען זאל 

ן גאנצע כח ביים דאווענען און 'זיין מיטאויך 

לערנען אזויווי עס שטייט אין פסוק כל עצמותי 

ה גידים ''ח אברים ושס''תאמרנה אלע מיינע רמ

מי כמוך אזויווי מען האט ' ת ד''זאלן לויבן השי

געזעהן ביי אסאך צדיקים אז זיי האבן זיך מוסר 

נפש געווען ביי עבודת התפלה אזויווי עס איז 

ע האט זיך געזעגנט ''ן יוד הקדוש זי'וע אויפיד

יעדן טאג פארן דאווענען פון די משפחה ווייל 

אפשר וועט ער אויסגיין ביים דאווענען פון 

 דארף מען זיך זעהן לפ אביס''גרויס דביקת עכ

אנצושטרענגען מקיים צו זיין די פסוק כל 

נענטער לעצמותי תאמרנה אז מען זאל אביס

  .ת''ווערן צו השי



 

  

  "ציצים ופרחים"
  
  

  .ממחרת יום הכיפורים, ויקהל משה

י ברענגט אראפ פונקטלעך דעם דאטום ווען משה רבינו האט צוזאמענגעזאמלט די אידן "קען זיין די כוונה פארוואס רש

דעם אנדערן פסוק אז צוליב דעם שטייט קודם דער איסור י ברענגט אויף "ווייל דאס איז ווי א הקדמה צו דעם וואס רש

ווייל די תורה וויל זאגען אז אפילו דעם משכן טאר מען , פון מלאכת שבת און ערשט דערנאך די מצוה פון בנין המשכן

 משה אז, וואס אויף דעם איז דאך לכאורה שווער לויט ווי עס שטייט אין ילקוט שמעוני די וואך, נישט בויען אים שבת

ענען פאר זיי מענינו של 'און דרש, ט און דאס גלייכן"זאל צוזאמען נעמען די אידן יעדן יו'רבינו האט מתקן געוועהן אז מ

ווייל יענער טאג איז פונקט געוועהן , אז דערפאר האט משה רבינו קודם גערעדט פון מצות שבת, אויב אזוי קען זייין, יום

און ער האט נישט געמיינט ארויסצוברענגען אז , ן שבת ווייל דאס איז מענינו של יוםנען פו'האט ער געוואלט דרש, שבת

, איז געוועהן א טאג נאך יום כיפור" ויקהל משה"י "דערפאר זאגט רש, טאר נישט בויען דעם בית המקדש און שבת'מ

ממילא מוז דאך זיין אז נישט אום שבת האט , אז יום כיפור קען נישט אויספאלן נעבן שבת) ז"ה י"ר(און די גמרא זאגט 

אז פון דא זעהט מען אז מלאכת המשכן , י ברענגט נאכדעם"שטימט זייער גוט וואס רש, משה רבינו גערעדט פון שבת

  .איז נישט דוחה שבת

  ל"ט ז"ל מתלמידי הבעש"ב מוכיח זצליי' ק ר"הרה

  )'כתה ז לרעזר פעישמואל אל(

ֶּתעשה"ששת ימים  ָ   .'וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון להה כמלא" ֵ

ֶפארוואס זאגט דער פסוק ּתעשה און נישט ּתעׂשה נאר מען קען מפרש זיין אז עס ווערט געברענגט אין שולחן ערוך  ֲ ַ ֶ ָ ֵ

און די , אז מענטשן וואס באשעפטיגן זיך מיט ארבעט אין די וואכען טעג זאלן שבת לענען תורה) צ"ח סימן ר"או(

 חכמים וואס באשעפטיגן זיך מיט תורה אלע וואכען טעג און זייער ארבעט ווערט געטוהן דארך אנדערע זיי תלמידי

דער ווארט לכם קומט מפרש צו זיין די געברויכן פון דעם גוף אזוי ווי , זאלען שבת זיך מתענג זיין מיט עסן און טרינקען

ָאון דער פסוק זאגט ששת ימים ּתע, מען זאגט חציו לכם אויב די ביסט פון די מענטשן וואס זייער ארבעט , ֶשה מלאכהֵ

, וועט געטוהן דאך אנדערע אין די וואכן טעג ווייל די באשעפטיגסט זיך מיט תורה דעמאלטץ ביום השביעי יהיה לכם

  .זאלסטו זיך באשעפטיגן אין די זיבעטע טאג מיט עונג שבת פאר ענק און פאר די געברויכן פון אונזער גוף

  גרא דכלהא

  )'שלעזינגער כתה ח 'ישעי(

איינמאל זענען אלע שוחטים געגאנגען צום ברך משה אז דער ברך משה זאל איבערקוקען די חלף און ווען עס איז 

ל אז דער ברך משה זאל איבעקוקען זיין חלף האט ער געזעהן ווי די "משה שמאיע ז' געקומען די רייע פון מיין זיידע ר

יט האט ער אים געפרעגט פארוואס ער איז געווארען רויט האט ער געזאגט אז איך האב נאך ברך משה ווערט רו

  .קיינמאל נישט געזעהן אזא הייליג חלף

  )'לאנגבערג כתה ז' יעקב ארי(


