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י ממחרת יום "רשפ .ויקהל משה

י שזה "וקשה מנין ידע רש, הכפורים היה

פ מה שהקשו "ל ע" וי,כ"היה למחרת יו

" והאיש משה ענו מאד"למה כתיב ' והמפ

עניו יותר ממשה  שמואל הנביא היה הרי

שהלך בעצמו אל העם ואילו משה הקהיל 

ובאמת קשה למה משה , י שליח"את העם ע

ל כי משה "יו ,לא הלך אל העם כמו שמואל

.) ב"זבחים קי(היה לו דין מלך כדאיתא 

ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול אבל 

שמואל היה נביא ורבן של ישראל היה יכול 

אל העם אבל קשה למחול על כבודו לכן הלך 

ה אמר למשה אחר חטא העגל לך "הלא הקב

כ כבר לא היה מלך והיה "רד מגדולתך א

י שליח על "יכול ללכת בעצמו אל העם ולא ע

" ממחרת יום הכפורים היה"י "זה אמר רש

ה מחל לישראל עוון העגל ומשה שוב "והקב

י "הקהילם ע" ויקהל משה"היה מלך לכן 

  . םשליח ולא הלך בעצמו אל הע

  )פנינים יקרים( 

  

  

ויאמר ' ויקהל משה את כל עדת וגו

אליהם ששת ימים תעשה מלאכה 

יש  .וביום השביעי יהיה לכם קודש

להבין למה ציוה להם משה מצות שבת אחר 

:) ח"שבת קי(פ הגמרא "ל ע"יו ,חטא העגל

ז "עובד ע' כל המשמר שבת כהלכתו אפי

לכן הקהיל אותם , כדור אנוש מוחלין לו

ז "ואמר להם אתם חטאתם ועבדתם עמשה 

ה ימחול לכם על "לכן תשמרו שבת והקב

             .בודה זרהחטא ע

  )שארית יעקבילקוט האורים בשם (

  

  

ששת ימים תעשה מלאכה וביום 

דהנה  .'השביעי יהיה לכם קודש וגו

ז "יש שכל השבוע הם עוסקים בעניני עוה

ואין מדקדקים על עצמם כדבעי ללחום עם 

וביום השבת הם מצפים ',  וכור"היצה

שתבוא עליהם התעוררות קדושה והנה היא 

כי בלי הכנה בימי החול לא תחול , לא באה

ששת ימים תעשה "ה "וזש, התעוררות

ביום , ר ואז"שתלחום עם היצה" מלאכה

  . השביעי יהיה לכם קודש

  ע 'מענדל' ק ר"ם מהרה"ליקוטי מהר(

  ק "לינסקער אביו של הגה

  )ע"מראפשיץ זי
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øøä"äøäù ãàî ÷÷åúùä à" åáø÷ìå åéôî ç÷ì òåîùì åéìà àáé äùî çîùé ìòá ÷

úåãéñçä éëøãì ,ô"øøä øîà íéçéùä ãçà êåúá à"à , äìåãâ äîùð åì ùé éë åòã

ãàî äø÷éå ,íéðô ìà íéðô åúåàøì äùôð äúååà ãåàîå , àì àåä éë äùòà äî êà

éìà àáì äöåø ,åéìà òåñðì ìëåà àì éðàå ")äâä"òá ÷äùî çîùé ì(.  
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ô" úåøåãä ìë óåñ ãò äáåè åì úåùòì ìëåà éìà àåáé àåä íàù åì ãéâäì çìù à

)äùîì äìäú( ,ùéä ìò òéôùäì íéîòô äîë åñéð ÷ñðòæéì éãéñç"åéðô ìá÷ì òñéù î ,

íãéá äúìò àì ìáà ,éä äùî çîùéä àìäù 'äèùòáä êøãî ÷åçø ãåò æà"éæ ÷" ò

åéãéîìúå ,åëøã úà úåðùì äöø àìååéúåáàî åì úìáå÷îä , åúøåú ìèáì èøôáå 

íéãéñç úëî ÷éãö éðô ìá÷ì éãëá ,øøäù ÷ñðòæéì éãéñç åòîù íåéä éäéå" òñåð à

äìéî úéøáì àååàðéùì êåîñä øôëì ,øøäá ùâôäì ìéàåéù åá åøéöôä æà"à , íéëñäå

åéîòô êøãì íùéå íäîò ,ãçà íëç ãéîìú åá òâô êøãá ìáà , øåæçéù åáì ìò øáéãå

åúòéñðî ,ì éë åðòåèá ìù éáøäì òñé øåãá íñøåôî ïåàâù àåä äøåúä ãåáë à

åìàë úåðòè ãåòå íéãéñçä ,åúòéñðî øæç øùà ãò ,øøä ÷ìúñð äáøä àì ïîæáå" à

ùéä åúåà äàø àì áåùå"î ,äéáø øîàå"éæ ÷"éäù åãéá ìáå÷îù ò ' øáã ìòáä äæ

úä ùåáìá ùáìúäù" àåää ç)äâä"äùî çîùé ìòá ÷.(  
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ùéä øîà åéîé óåñá"òù îâ ì 'èøçúî àåä íéøáã , éðô ìá÷ì äëæ àìù ìò íäî ãçàå

øøä"à ,øøäì ùé ïééãòù øîà åúå÷ìúñä éðôì"åéìò äãô÷ä à ,éàøäå ' åì äìâúð àìù

úåô÷ää úòùá úçà íòô ÷ø õé÷äá , íéîòô äáøä åéìà íéìâúî åéä íé÷éãö øàùå

 õé÷äá)äùîì äìäú(.  
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äéáøå"éæ ÷"îàå íòô øîøîúä äìçðùë åéîé óåñ òø ,éä íà éìåàù 'ùéä åðé÷æ" î

äøäì òñåð"ø ÷"éä ÷ñðòæéìî à 'åúåëæá òùåð àåä íâ , àåáé íàù åì çéèáä éøäù

úåøåãä ìë óåñ ãò åì áéèéé.  
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 äùîì äìäúá àáåîù äî òåãé)ùéä úåãìåú"éæ î"ò(éäùëù  'äøä"ø ÷ ' ïñéð øæòìà

ãâ éìåç äìç íéðù òùú ïá ãìééäå ìå 'ãàî ïëåñî ,éæ äùî çîùéä ç÷ì" íéùðà éðù ò

÷ä ïåéöä ìò ÷ñòðæéìì çìùå íéøùë 'øøä ìù"à , åàåáú øùàë íéçåìùäì øîàå

 êìú øùà äîùðä ãòá ä÷ãöì äèåøô íéøãðî åðçðà øùà åøîàú íééçä úéá øöçì

øøä úîùðì ãéâúå"äì ììôúäì åìù ïåéöä ìò åðàá éë à ,' úåîùðä ìë åöåøé æàå

äøøäì òéãåäìå ãéâäì àåää úòá íù íéàöîð"à , àåä áåùç øáã úîàä íìåòá íùã

íúîùð úìòåúì ä÷ãöì äèåøô íéøãåð íà úåîùðä ìöà ,ò" íéã÷äì äöøé ãçà ìë ë

äèåøôä úåöîá àåä äëæé ïòîì ,çàå"éðá ãòá ììôúäì åøá÷ ìò åëìú ë , åçéâùúå

äîù åéäúù äòù åæéàá úåòù äøåîä ìò ,åùò ïëå ,ôå áëù øùà ãìéä õé÷ä íåàú

óìòúîë åùøò ìò ,éáà éáà àø÷å , ééìçî íé÷à äúòî åì øîà åéìà àá øùàëå

éäæòá"éäàå ú 'úåîéìùä úåàéøáá äúòî ,éðá úàæ úòãé ïéàî åìàùå , åæáù åáéùä

éä òâøä 'øøä úðåîúë åúðåîúå åøàåú øééöå éãåäé ùéà éìöà" éúåà êøéáå à

éäàù éì çéèáäå 'àéøá äúòî,ùéä èéáä óëéú "úåòù äøåîä ìò î ,çàå" øùàë æ

éäù äàø åúéá ìà íéçåìùä åàá 'ïåéöä ìò åéäù äòù åúåà ïååëîá.  
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