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 מעשה רב
  

åèôàì÷òâ èàä øòîàä øòã âðàìéå...  
ïåô èééö éã ïéà àèôà èàèù éã ïéà äøä" áäåà ìòá ÷

éæ ìàøùé" òùøãîä úéá ééð à èòéåáòâ ïòî èàä.  

îäéá ñàã ïòéåá åö ïáéåäòâðà èàä ïòî ïòåå" èàä ïòî ïåà ã

 èàä èìòâ êàñà ïéà èâéèéåðòâ êéæ ïôéåà ì÷ðòá à èìòèùòâ ïòî

èòéåáòâ èàä ïòî åàåå èøà , éã ïéà ïãìòî èæàìòâ èàä ïòî ïåà

íìåò íòðåô úåáãð éã ïòîòð ïåà ïöéæ èòåå áø øòã æà èàèù.  

 ïòî ïåà ïôéåì åö ïòîå÷òâ íìåò øòã æéà ïòðòååàã ïëàð ãìàá

 òøòâðòì à ïèìàäòâðà èàä ñàåå úåáãð òñéåøâ èâðòøáòâ èàä

èééö , ïéåù èàä øò ïåà ïøàååòâ êàååù æéà áø øòèôà øòã ïòåå æéá

èìòâ ïòîòð åö çë ïéé÷ èàäòâ èùéð , íéà èàä ïòî ïåà

 ïåà ïééæ íòåè èøàã ìàæ øò æà æéåä òâéàééáøòã à ïéà èøéôòâðééøà

ïäòåøôà êéæ . ïäåæ ïééæ ïñòæòâ èøàã æéà ïùéååöðéàäøä" éáø ÷

öæ øéàî ÷çöé"ì  èàä øò ïåàèìòâ ñàã ïòîåðòâ.  

 øòã ïòååøòèôà áø  ïåæ øòã íéà èàä ïòîå÷òâ ÷éøåö æéà

èâòøôòâ , àæà ïòååòâ æéà ïñòæòâ æéà òèàè øòã ïòåå ñàååøàô

äòôùä ,ïñéåøâ ïéà èâðòøáòâ ïáàä ïùèðòî , æéà øò ïòåå èöòé ïåà

äòôùä éã øòëàååù êñ ïòååòâ æéà ïñòæòâ.  

èøòôèðòâ áø øòèôà øòã íéà èàä:  

ïëùîä úëàìî éã ééá ÷åñô ïéà èééèù ñò:  ìë åàåáéå

ùãå÷ä úëàìî ìë úà íéùåòä íéîëçä , äùî ìà åøîàéå

äëàìîì äãåáòä éãéî àéáäì íòä íéáøî øîàì , åöéå

 ãåò åùòé ìà äùàå ùéà øîàì äðçîá ìå÷ åøéáòéå äùî

àéáäî íòä àìëéå ùãå÷ä úîåøúì äëàìî" , óøàã äøåàëì

ïééèùøàô ïòî ,åààéáäì íòä íéáøî ïòååòâ æéà áé " ïòî ìéôéåå øòî

èôøàãòâ èàä , ìàæ ïòî æà ïôåøñéåà èôøàãòâ øàð êàã øò èìàåå

øòèééåå ïòâðòøá èùéð ,ñàååøàô  æà ïôåøñéåà èôøàãòâ øò èàä

î'ïèòáøà øòèééåå èùéð ìàæ?  

"ïòã ñàåå øàð? " èâàæòâ áø øòèôà øòã èàä" ïòî âðàìéåå

èéî èôàì÷òâ èàä à èâðòøáòâðééøà íòãëøåã ïòî èàä øòîàä ï

úåáãð òøòééæ ïòâðòøá åö øòöøòä òùéãéà ïéà ä÷åùú , ìéôéåå ïåà

î æà ïôåøñéåà èùéð øàð ìàæ ïòî' ñàã èìàåå ïòâðòøá èùéð ìàæ

ïôìàäòâ èùéð , ïèéî ïôàì÷ åö èøòäòâôéåà èàä ïòî æà øàð

øòîàä , ïåà úåáäìúä øòééæ èëàååùòâôà èàä ñàã ïáàä ééæ

ïëùîä úåáãð éã ïòâðòøá åö èøòäòâôéåà ò÷àè.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

éùäæòá"ú     úùøôä÷éåòùú ì"à  ùú úðùò"à ôì"÷  

  

  

יתרו כתיב ' ובפר, כ"י למחרת יו"פירש ,'ויקהל משה את כל עדת בני ישראל וגו

למחרת יו� ' י ש� כי זה הי"ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את הע� ופירש) ג"ח י"שמות י(

  .הכיפורי�

, להודיע לה� מצות המשכ� והנדבה כמו שיתבאר בסמו�ל שידוע שהקהל זה היה "ונ

והיה משה חושש פ� יתנדב אחד מה� למשכ� דבר שאינו שלו והוא חושב כי הוא תופסו 

, ומקו� המשפט שמה הרשע, וזה לא יתכ� לבנות הבית הגדול והקדוש הזה מ� הגזל, בדי�

הע� על מקומו יבא באופ� שכל , כ הכריז משה תחילה מי בעל דברי� יגש אלי למשפט"ע

י שהיה ד� ביניה� ואז היה מודיע� "ע, בשלו� ונודע לכל אחד מה שהוא שלו או אינו שלו

ומאתכ� היינו משלכ� ולא משל חבירכ�  ',לאמר קחו מאתכ� תרומה להעני� הנדבה 

  .)כלי יקר(כ מאתכ� מיותר "דאל

  

  

' וכוששת ימי� תעשה מלאכה וביו� השביעי יהיה לכ� קודש שבת שבתו� 
 תיעשהפרעגט פארוואס שטייט נוע� מגדי� דער  :לא תבערו אש בכל מושבותיכ�

 שבתאו� אוי� וואס איז דער טאפעלטער לשו� ? פתחמיט א  תעשהאו� נישט צירי מיט א 

  ?שבתו�

עס זענע� דא , אז עס זענע� דא צוויי סארט מענטש� מגדי� נוע�ענטפערט דער 

או� אנדערע צדיקי� וואס ארבעט� נישט אינדערוואכ�  ,אזעלכע וואס ארבעט� אינדערוואכ�

אזוי ווי די גמרא דרוקט זי� אויס . ווייל זיי זענע� נאר פארנומע� מיט תורה או� עבודת הש�

או� זייער , י או� אנדערע תנאי� וואס האב� נאר עוסק געווע� אי� תורה ועבודה"אוי" רשב

  .ארבעט איז געטו� געוואר� דור� אנדערע מענטש�

�אבער , איז ביי זיי שבת, ווע� עס קומט שבת, די מענטש� וואס ארבעט� א גאנצע ווא

ווע� עס קומט שבת קודש , ביי די צדיקי� וואס א גאנצע ווא� איז ביי זיי א בחינה פו� שבת

  .וואס דאס איז נא� א העכערע  מדריגה, איז ביי זיי א בחינה פו� שבת שבתו�

מערה זענע� ארויסגעקומע� פו� די א "י ור"רשבאז ווע�  )ג"שבת ל(די גמרא דערציילט 

מניחי� חיי 'זיי האב� געזאגט , האב� זיי נישט געקענט דערלייד� דאס וואס מענטש� ארבעט�

או� איבעראל וואו זיי האב� געקוקט איז באלד פארברענט , 'עול� ועוסקי� בחיי שעה

  .געוואר�

דאס מיינט אז זייער , צירימיט א   ששת ימי� תיעשה מלאכהדאס זאגט דער פסוק 

דאס גייט ארוי" אוי" די צדיקי� וואס , מלאכה זאל געטו� ווער� דור� אנדערע מענטש�

וביו� השביעי יהיה לכ� קדש שבת פאר זיי איז , זענע� שטענדיג אי� א בחינה פו� שבת

זאגט , שבתו� בתשדא� איז שבת ביי זיי , ווייל אויב א גאנצע ווא� איז ביי זיי שבת, שבתו�

אפילו זיי זענע� אוי" די , לא תבערו אש בכל מושבותיכ�אבער דער פסוק פאר די צדיקי� 

  .י האט געטו�"מדריגה זאל� זיי נישט פארברענע� אלעס וואס זיי זעה� אזוי ווי רשב

  דרש דרש

  מילי דחסידותא



  

ê³³¼ô¾ð −ñ−ô!  
½ôë ¼îë¾í þî¼−¾ë ’öî¾êþ šþõ ö−¾îð−š  
*  

åîöòì ïåãà äðå÷ë éøáò ãáò äðå÷äåîöòì ïåãà äðå÷ë éøáò ãáò äðå÷äåîöòì ïåãà äðå÷ë éøáò ãáò äðå÷äåîöòì ïåãà äðå÷ë éøáò ãáò äðå÷ä::::        

 ¾þðô ö−ê ¬−−¬¾ ½¼)þõ ’íôîþ³(  −ñ îìš−î

íí íôîþ³" ðíëì éúúð áåè ç÷ì éë , øîà

á÷ä"úøëî äéúøåú íëì é  šò¼ ëêí µ−ê

íþî³ −ð ¬õ−îšþêõ ,äîò éúøëîð ìåëéáë, 

 µ−îê µ−ï ¬êí þ¼¬¾þ¼ë−−ê þ¼ð ñî×−ë×

íþî³ −ð ¬−ô ¬õ−îšþêõ , þôêò¾ éì åç÷éå

äîåøú ,éì åç÷éå  ¬õ−îš¼è µ−ô öëêí −−ï

äîåøú  öõîþ¼èòê öþ¼îî ½êîî öð−ê −ð

 šî½õ ö−ê ¬−−¬¾ ½¼ −îî íôîþ³ ùãå÷

äì ìàøùé 'åøú úéùàøåúî,  ö¼ô ¹þêð

êð ¬èêï ¾þðô þ¼ð ½êîî ö−−¬¾þêõ.  

 þ¼è−ñ−−í þ¼ð ¬èêïçîùé äùî )õ ’íôîþ³ (

 íþïì −ð ö−ê ¬òþ¼ñ¼è µêð öëêí þ−ô ïê

)× ¹ð ’¼"ê ( ïåãà äðå÷ë éøáò ãáò äðå÷ä

åîöòì,  ï−ê ðë¼ ê ¬õ−îš þ¼ò−−ê ë−îê ïê

þ¼í ê µ−ï ¬õ−îš þ¼ −îî −îïê , −ð êñ−ôô

³½ò× ¬−ô ï−ê µêï ¼ëñ¼ï ñêþ¾− , µþîð

 þêõ ¬õ−îšþêõ µ−ï öëêí −−ï ½êîî ó¼ð

 ³ñëš ³¼¾ë ö¬¾þ¼ë−îê óî® ó−ðë¼

íþî³í , −−ï −îî −îïê ¬ò¼×¼þ¼è ½êð ¬þ¼îî

 ïê ö¬¾þ¼ë−îê óî® öëêí ö¼îî¼è ö¬ñêîî

 ó−š−ð® −ð ½êîî öî¬ ïîô þ¼¬¾þ¼ë−−ê þ¼ð

 ñ¾îô š−ð® ¬−−¬¾ ½¼ −îî −îïê ö½−−í

þ¼ë−−ê þ¼ð îñ−õê ïê ó−šñê ³êþ−ë þ¼¬¾

 ñ¬ëô ½êð š−ð® ê ö¼š íþ−ïè ê þïîè ï−ê

ö−−ï.  

 ¾þðô þ¼ð ¬èêï ½êð íëì éúøëî

éúøåú,  öþêîî¼è ½¬¼ ¬ò¼ï ó¼ð µþîð öîê

ö¬¾þë−îê óî® öîðê ê −îî −îïê.  

 ½êîî ö−−¬¾þêõ µ−îê ö¼ô ö¼š ó¼ð ¬−ô

 ó³êî íþî³í ³ñëš ³¼¾ë ¬èêï šî½õ þ¼ð

 ³×ñôô −ñ î−í³"íéðäë" , þ¼ð ï−ê öí×

öîõ öî¾ñ  îþ³− −−ë ¬−−¬¾ ½¼ −îî −îïê öþ¼í

"ïäë ïéãî" , ½¬¼îî ½¬¼ ïê ¬½−−í ½êð

 þ¼ëê ö¬¾þ¼ë−îê óî® öþ¼í −îî −îïê ö−−ï

 −êò³ ö−−ê ¬−ô"¾îðš −îèî " ½¬¼ ë−îê

 ó−ðë¼ ö−−ï ö−ê íþî³ ö−−ï ñëšô ½¬¼îî

ö¬¾þ¼ë−−ê öþêõ.  

  :'וכל אשה חכמת לב בידי

א קינד האט זיי�  איז געווע�, ס אבני נזר"ל בעמח"ק רבי אברה� מסאכטשוב זצ"הרהווע� 

פסוק אנקומענדיג צו דע� . געלערנט מיט אי� חומש פרשת ויקהל ל"ביאלער רב זצטאטע דער 

האט ער אי� געפרעגט ווי אזוי האב� די פרויע� געמעגט , "טוו את העזי�' וכל אשה חכמת לב בידי"

מעשי  א פרוי איז די הלכה איז דא� אז ביי, שפינע� או� וועב� או� דאס ברענגע� פאר נדבת המשכ�

או� ווי אזוי האב� דאס די פרויע� , אלעס וואס א פרוי ארבעט באלאנגט פאר� מא�, לבעלה' ידי

  ?געקענט אליינס ברענגע� פאר נדבת המשכ�

האט ער באלד צוריק גענטפערט א ביליציג� תירו# , דאס קינד איז געווע� א גרויסער חרי"

אז  )ט"ד" נ(כתובות ' לבעלה זאגט דא� די גמרא אי� מס' דיווייל דער טע� פו� מעשי י', ובי' מיני

ווייל דער מא� איז  מפרנס די פרוי ממילא גייט איר ארבעט פאר , "'תקנו מזונות תחת מעשי ידי"

  .אי�

ווייל דארט האט מע� דא� געלעבט פונע� , אבער אי� מדבר איז דאס דא� נישט שיי� געווע�

לבעלה או� די פרויע� האב� געמעגט ברענגע� מעשי ידיה� פאר ' דיממילא זאג אי� נישט מעשי י, מ�

  .נדבת המשכ�
  
  

¼¾õ ³þõ×ñî  

ð ö−ê è−ðò¼−−¬¾−  ùãåç øåáéòä øãàà,'  ö−ê ¬èêï ö¼ô ½êîî ö−ò¼ ½êð ö½¼îô¾î®½−îê ¬−−® −ð ï−ê

 öîõ íñõ³ −ð −−ë ¹½îô −−ë ¾ðîì ¾êþ þê− þîë−¼ ê"äëøáìå äáåèì äæä ùãåçä úà åðéìò ùãç"  −ð

  þ¼¬þ¼îî"úøôëìå òùô."  

þê− þîë−¼ öê ¬−ô þ¼¬þ¼îî −−îî® −ð öëêí ³î×−−¾ ê þêõ ½êîî ö−−¬¾þêõ ö¼ô ¹þêð íþîê×ñ?  

 ö−êéìà 'äáø ó¼¬ ê ¬èò¼þë¼è ¬þ¼îî , ö¼ô ¬èêï íñõ³ −ð ö−ê ñ−−îî12  ¬¼ë ö¼ô ½êîî ³îòî¾ñ

 þê− ó¼−−ò öõ−îêäáåèì ,äëøáìå ,ïåùùì ,äçîùìå ,äòåùéì ,äîçðìå, äáåè äñðøôì ,äìëìëìå , íééçì

íéáåè ,íåìùìå ,àèç úìéçîì ,ïåò úçéìñìå, ¾ðîì ö−−ê ¹−îê µ−ï ¬í−®êë í¾šë ¼ð¼− ½êîî , þ¼ë−þ¼ð

þê− þîë−¼ öê ï−ê ½¼ ö¼îî , ¬êí þê− ½êð öîê13 ó−¾ðì , î® ö¼ô ¬è−−ñ"¼¾õ ³þõ×ñî" ,ë þðê ¾ðîì öè¼š’.  

þêð¼è þîë−¼ ê ö−ê ö¼ô ¬ñêîî ó¼¬ ó¼ð ¬−îñ öèêï ¬õ"úøôëìå òùô " ¼ñê13 þê− ó¼òîõ ó−¾ðì ,

î¾ ö−ê ¬èò¼þë¼è ¼šê¬ ¬þ¼îî −îïê öîê" ³ïåøëæ äãåäé , þ¼ð −ëþ ö−−ï ïêøäî"ùà í  −îïê ¼šê¬ µ−ï ¬êí

 þê− þîë−¼ ê ö−ê öèêï î® ¬þ−õ¼è"úøôëìå òùô " ¼ñê13 þê− ó¼òîõ ó−¾ðì.  

 ö−êéøô íéãâî  ô ïê þ¼ëê ¬−−¬¾’ þêò ¬èêï"úøôëìå ôòù "ö½−ò ¾ðîì ï−ë , µ−ï þ−ô öþ−õ −îïê öîê

ô ïê ¼šê¬’þê− ±òêè ê ¬¾−ò ¬èêï ,öîõþ¼ð ó¼¬ þ¼ð ö−−¬¾þêõ ö¼ô ¹þêð.  

 öèêï î® ö¼îî¼è öš³ô ö¼ô ¬êí ½êîîþêõ ö−−¬¾þêõ ö¼ô ¹þêð ññ×ë"úøôëìå òùô" , −îî ¬è−−® ½êîî

ðò−ï ¼½−îî¼è ê ¹−îê íëî¾³ ¬î¬ ö¼ô?  

 þõ½ ö−êïéìéî ïéøé÷é )š−ñëó−¬î ( ó¼¬ þ¼ò−−¾ ê ¬èò¼þë¼è ¬þ¼îî ,½ô ö−ê ¬èêï êþôè −ð ñ−−îî ’

 ö−þðíò½)− ¹ð"¼ ë"ë (−šïì ïê ïê ’í ö¼îî¼è ññõ³ô ¬êí µñôí ’ð¼ë þõ×− ëî¬í , ó−ê ñêï þ¼¬¾þ¼ë−−ê þ¼ð ïê

ðò−ï ê ¹−îê ö−−ï ñìîô ,−šïì öîõ ðò−ï −ð ïê êþôè −ð ¬ñ−−®þ¼ð ’ö¼îî¼è ï−ê µñôí ,è þë¼ô ¬êí þ¼ ïê ö¼îî¼

ö½−ò ¾ðîì ,õ¼ öîê"þðê ¾ðîì ö−−ï þë¼ô þêò ö¼ô è¼ô í×ñí − .  

 öèêï þ−ô ½êîîþêõ ó¼¬ þ¼ð ï−ê ½êð ïê ö−−ï ö¼š ó¼ð ¬−îñ"úøôëìå òùô "þê− þîë−¼ ê ö−ê , ñ−−îî

ö−ð× êñ¾ þê− þîë−¼ ê ¬×êô¼è þ−ô öëêí ë−îê íëî¾³ ö¼î¬ þ−ô ,−šïì −îî −îïê ’µñôí , µ−−¾ þêò ï−ê ½êð

îì ï−ëþðê ¾ð ,þðê ¾ðîì µêò þ¼ëê , µ−−¾ ¬¾−ò ö−î¾ ï−ê þîë−¼í ¾ðîì þ¼ð þ¼ë−þê ö−î¾ ï−ê ½¼ ö¼îî

¹−îþ¼ð öî¬ î® íëî¾³ ,ïì −îî"−ë ½êîî ó¼ð×êò ïê öèêï ñ"íòš³ ê ¬×êô¼è ¬êí ð , −îïê ö−î¾ ½êð ¬ë−−ñë

³î¼¬ ê ö¼îî¼è ï−ê ½¼ ë−îê îñ−õê , ö¼ô ¬èêï ó¼ð öè¼îî"úøôëìå òùô "êò ï−ë þêòþîë−¼í ¾ðîì ö× . 

  בפרדס הפרשה




