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לכאורה דאר� . י למחרת רדתו מ
 ההר"זאגט רש: ויקהל משה

  ?י זאג
 ווע
 דאס איז געווע
"מע
 פארשטיי
 פארוואס דאר� רש

י ברענגט "ווייל רש ע"ק רבי יודא לייב מפולנאה זי"הרה ענטפערט

 
ווייטער א לימוד אז וועג
 דע� האט די תורה מקדי� געווע
 די מצוה פו

ק איז נישט דוחה "צו זאג
 אז בני
 ביהמ שכ�המ מלאכתצו�  שמירת שבת

  .שבת

די גמרא , דאר� מע
 פארשטיי
 פו
 וואו לערנט מע
 דאס ארויס

זאגט דא� אז משה רבינו האט מתק
 געווע
 צו לערנע
 הלכות שבת 

אפשר איז יענע� טאג געווע
 שבת או
 וועג
 דע� , בשבת הלכות חג בחג

 מילא, האט ער פארגעלערנט הלכות שבת


  ?קע
 מע
 פו
 דע� גארנישט ארויסלערנע

 
נאר אויב יענע� טאג איז געווע

ממחרת יו� הכיפורי� קע
 נישט זיי
 אז עס 

ווי די גמרא זאגט שוי
 אי
 , איז געווע
  שבת

ראש השנה אז יו� כיפור קע
 נישט ' מס

כדי עס זאל נישט זיי
 , געפאל
 פרייטאג

ענע
 זאל ק'שבת גליי� נא� יו� כיפור אז מ

ע אוועק אי
 "באערדיג
 א מת וואס איז ל

  .ש"פ עיי"יוהכ

ממילא פארשטייט מע
 פארוואס 

י זאגט אז ויקהל משה איז געווע
 "רש

ווייל נאר אזוי שטימט , ממחרת יו� כיפור

  .ק דוחה שבת"אי� בני� ביהמדער לימוד אז 

*  

' בני ישראל וגו ויקהל משה את כל עדת
   :וביו� השביעי שבת

לויט די גמרא אי
  א"ער חידדזאגט 

 ונשמע נעשהוואס זאגט אז ווע
 איד
 האב
 געזאגט  )א"ח ע"ד� פ(שבת ' מס


או
 ביי� חטא העגל האט מע
 , האט יעדער איד באקומע
 צוויי קרוינע

ויתנצלו בני ישראל את ווי דער פסוק זאגט , דאס אוועק גענומע
 פו
 זיי

או
 פו
 דע� , אס אלעס באקומע
או
 משה רבינו האט ד. עדי� מהר חורב


  .האט זיי
 פני� אזוי געלויכט

די אלע נעמע
 ה האט נישט געוואלט "זאגט אז משרע ק"אריהדער 

 
או
 יעד
 , נאר ער האלט דאס ביי זי�, מרוב ענותנותופאר זי� קרוינע


או
 דאס איז די נשמה יתירה וואס , שבת גיט ער דאס צוריק פאר די איד

  .קומט יעד
 שבתבא יעדער איד

אז  ,ישמח משה במתנת חלקוביי� דאווענע
 שבת מיר  
דאס זאג

ווייל די גאנצע ווא� , שבת פריידט זי� משה רבינו מיט זיי
 אייגענע� חלק

אבער שבת גיט ער דאס , האט ער אוי� דע� חלק פו
 גאנ# כלל ישראל


  .צוריק פאר די איד

משה  ,בני ישראלת "ויקהל משה את כל עדדאס זאגט דער פסוק 

, פו
 כלל ישראל )�"עדי' עדת מל(רבינו האט איינגעזאמלט די גאנצע צירונג 

ששת ימי� תעשה מלאכה וביו� אבער ער האט זיי באלד געזאגט אז 

  .או
 בזכות שמירת שבת וועל
 דאס איד
 צוריק באקומע
 ,השביעי שבת

*  

 'כל איש ואשה אשר נדב לב� אות� להביא לכל המלאכה וגו
לכאורה דאר� מע
  :'י נדבה לה"הביאו בנ

 �פארשטיי
 דע� טאפעלט לשו
 אי
 דע

  .פסוק

איז מסביר דע� פסוק  כתב סופרדער 

ב
 פרויע
 געקענט ווייל לכאורה ווי אזוי הא

מיר ווייס
 דא� אז אלעס ,  ברענגע
 א נדבה


נאר עס . פו
 א פרוי באלאנגט פאר
 מא

אלט אז די קע
 זיי
 אז די מענער האב
 געוו

פרויע
 זאל
 האב
 א טייל אי
 די מצוה 

ממילא האב
 זיי דאס געגעב
 במתנה פאר 

צו ' די ווייבער אז זיי זאל
 אוי� האב
 די זכי


  .מנדב זיי
 פאר
 משכ

אבער זיי האב
 אוי� געוואלט אז 

 
זייער קליינע קינדער זאל
 האב
 א טייל אי

או
 קליינע קינדער קענע
 דא� , די מצוה

ממילא האב
 זיי , ישט קונה זיי
 מדאורייתאנ

 �גענומע
 די קינדער אז זיי זאל
 זיי
 שליחי

אז זיי זאל
 דאס איבערגעב
 פאר משה 

ממילא אפילו זיי האב
 נישט געקענט ברענגע
 קיי
 אייגענס האב
 , רבינו

 
זיי אבער געהאט א טייל אי
 די מצוה מיט דע� וואס זיי זענע
 געווע

  .ער צו געב
 די נדבות פו
 זייערע עלטער
 פאר משה רבינושליחי� איב

אז אוי� די , כל איש ואשה אשר נדב לב� אות�דאס זאגט דער פסוק 

 
האב
 געהאט א חלק אי
 די מצוה ווייל די מענער האב
 זיי געגעב
 א פרויע

ווייל זיי האב
 געוואלט אז יעדער זאל האב
 א , חלק במתנה פו
 זייער געלט

או
 וואס האב
 זיי געטו
 מיט זייערע קליינע קינדער וואס . 
 די מצוהחלק אי


, 'הביאו בני ישראל נדבה להזאגט דער פסוק ווייטער ? קענע
 נישט קונה זיי


, זיי זענע
 געווע
 די שליחי� וואס האב
 געברענגט די נדבות פו
 די עלטער

   .י מצוהאו
 אזוי האב
 זיי אוי� ארויסגענומע
 זייער חלק אי
 ד



 

  

  
בש� בצלאל ב	 ' ו קרא הרא"ת האט געזאגט פאר משה רבינו "די ווא� לערנע	 מיר אי	 די סדרה ווי השי

איבער בצלאל ווערט , לאל האט געבויעט דע� משכ	 וכליווואס דער בצ". אורי ב	 חור למטה יהודה
  ".יגעת ומצאת"וואס מיר וועל	 דא לערנע	 אי	 , געברענגט אי	 די פסוקי� או	 די גמרא מערערע פרטי�

ווער איז געווע� די  ,)'יט ב' דברי הימי� א' עי(? "חור"ווער איז געווע� דער טאטע פו� 
 )שמות לה בי "רש(? ווע� איז חור נסתלק געוואר� )ה לול י שמות"רש' עי(? "חור"מאמע פו� 

ווי  )ב"ט ע"סנהדרי� ס(? ס זיידע'ווי אלט איז חור געווע� ווע� ער איז געוואר� בצלאל
 )ב"ט ע"סנהדרי� ד  ס' מס' עי(? אלט איז בצלאל געווע� ווע� ער האט געבויעט דע� משכ�

או� פארוואס שטייט אי�  )יח 'ב' מי� אדברי הי' עי(? ס טאטע'ווי אזוי האט געהייס� כלב
' פר' עי(? ס טאטע'ס טאטע'ווי אזוי האט געהייס� כלב )ב"א ע"סוטה ד  י(? פסוק ב� יפונה

פארוואס שטייט אי� . ה"ב� יעקב אבינו ע, ב�, ב�, ב�, ב�, ב�, בצלאל ב� )מו יב ויגש
ס 'ט איז געווע� בצלאלווי אל )לב יב מטות' י פר"רש' עי(פסוק עתניאל ב� קנז אחי כלב 

  )ב"ט ע"סנהדרי� ס, י"ב רש"י' ב' דברי הימי� א'עי(?האט געבויעט דע� משכ�'דע ווע� מעלטער זיי

 ראשי תיבות 
  )....'קווערטער וואס הייב	 זי� א	 מיט	 אות (ווי אזוי מאכט דאס ווארט 
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 * * * ** ** ** ** *        
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è.  ¼þ¾ô ñ®ê ð−ô³ î−í ¹½î− ³îô®¼"−îñ íòìôë í ’ 

ð.  òë ó¼ íþî³ ðôñ îò−ëþ í¾ô"ð − ’ó−ô¼õ , öþïìî íþîëèí −õô ðôñ êîí
öþíê −òõñ ,ìê"î−òë −òõñ × ,ìê"ó−òšïñ × ,ìêî"ñêþ¾− ñ×ñ ×. 
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î.  îí îò−ëþ í¾ô"ñîðè öí× ö−ð ñ. 

ï.   ñ¼ ¹®š îò−ëþ í¾ôî ³ê¬ìí þ−¼¾ ¹þ¾ò¾× ö×¾ôí ³×îòì óî−ë
öþíê −òë ,î³î¼¬ ñ¼ íðîí ïê . 

ì.  ôííò¾ ó−¼ëþê í¾ô ³î×ïë í−í ö . î³î×ïë í−í þêëí11 ó−¾ðì .
ï ðîë×í −òò¼î ’ó−¾ðì. 

¬.  ¼ öš³ò ñ×í ³ê öïí ³×þë"¼ îò−ëþ í¾ô −"í. 

  

  ' פרק ג
  שמ� למאור

קינדער האב לערנע די ווא� אי די סדרה ווי אזוי אידישע  מיר

  .פאר די עבודת המשכ למאור שמ�ט גגעברענ

ע האט "אי פרשת תצוה האב מיר געלערנט ווי אזוי דער רבש

י זאגט "או רש �כתית למאור, באפויל צו מאכ די אויל פאר די מנורה

ז פאר די מנורה האט מע געדארפט האב אויל וואס איז דארט א

  .כתיתהאט נישט געדארפט זיי  מנחותאבער פאר , געווע כתית

ווי  )'ח משנה ד"פ(וועל מיר דא לערנע א משנה אי מסכת מנחות 

  .האט געמאכט די אויל'אזוי מ

וואס פו יעדע , זאגט אז עס זענע דא דריי מיני זיתי  משנהדי 

נעמט 'די וואס מדאס ערשטע איז . ע קומט ארויס דריי סארט אוילאיינ

או , וואס דאס ווערט די שנעלסטע געצייטיגט, אראפ פו שפי! בוי 

אונטער דע  , לייגט דאס אריי אי קערבלע�'או מ, צודרוקט עס'מ

די אויל איז די . לייגט מע שיסלע וואס די אויל טראפט דארט אריי

  .סטע אויל וואס איז כשר פאר די מנורהערשטע או ריינ

לייגט עס אונטער א שווער 'דערנא� נעמט מע די זיתי  או מ

או דערוי# צומאלט מע . או עס קוועטשט אויס די אויל ברעט" פרעס

י  או אלעס וואס איז נא� געבליב אינעווייניג קומט ארויס תדי זי

  .למנורה וכשר למנחות פסולאט די צוויי אויל זענע . ביי  צומאל

דאס זענע , שפעטער אינע  יאר נעמט מע אראפ פונע  ראש הגג

, נאר אינמיט בוי , די איילבירט וואס וואקס נישט אויפ שפי! בוי 

 ווייל דאס גרייכט בער� ווי די היי� פו , הגג ראשדאס ווארט אנגערופ

או דאס מאכט  ,דאס ווערט שפעטער געצייטיגט, די דעכער פו הייזער

 כשראו די ערשטע איז . מע אוי� אויפ זעלב סדר ווי פריער

  .למנחות כשראו די אנדערע צוויי זענע , למנורה

 שפעטער נעמט מע אראפ אוי� די זיתי  וואס וואקס אונט פו

לייגט דאס אריי אי א כלי ביז עס ווערט אביסל 'או מ, בוי 

או , ע דאס טרוקענע אויפ דא�דערנא� לייגט מ, פארשימעלט

אוי� דא  .מאכט ווייטער דער זעלבער סדר'או מ, צוקוועטשט עס'מ

 כשראו די אנדערע צוויי זענע , למנורה כשראיז די ערשטע 

  .למנחות

 די משנה רעכנט ווייטער אויס אז אוי� צוויש די אויל וואס זענע

או די משנה , כשר למנחות זענע דא בעסערע או שוואכערע אויל

  .רעכנט אויס וועלכע זענע די בעסערע אויל

פרעגט אויב אלע אויל  )א"ז הי"פ(איסורי המזבח ' אי הל ��רמבדער 

דאר# די משנה אויסרעכענע  פארוואס למנחות כשרזענע סייווי 

דאר# וויס '  ווייל מ"ענטפערט דער רמב? וועלכע זענע די בעסערע

ווייל ווע איינער , וואס עס איז די בעסטע או וואס איז ווייניגער גוט

וויל זי� אליי מזכה זיי זאל צווינגע זיי יצר הרע צו ברענגע פו די 

אזוי , פילו עס קאסט טייערערא, דיגע אויל'בעסערע או מער מהודר

ווי עס שטייט ביי הבל וואס האט געברענגט זיי קרב פו די בעסטע 

או דאס איז געווע א נחת , או טייערסטע שע# וואס ער האט געהאט

  .רוח פאר אייבערשט

  

  

  מסוגל לרפואה �ויקהל משה 

ת "איז ר ל"ויקה, תאיז רמז פאר רפואו ויקהל' זאגט נא� פו צדיקי� אז פר'מ

  .לזעוק'יא מ'בת ה'שת "איז ר ה"מש, ה- ימיט ש�  ,בא'רובה ל'רפואה ק'ו

פלעגט ארומגיי איבער די שטעט או מקרב  ע"ק רבי הילל פאריטשער זי"הרה

 איינמאל איז ער אנגעקומע צו א שטאט או ער האט , ת"איד צו השיגעווע

ער האט גערופ א אסיפה מיט אלע , געזעה ווי די וויי סוחרי� האנדלע שבת

או , וויי סוחרי� או ער האט זיי מסביר געווע דאס הארבקייט פו חילול שבת

  .ט ביי זיי אז זיי זאל פארמאכ די געשעפט או שבת'פועל'ער האט גע

די סוחרי� האב זי� אבער אויסגענומע מיט אי� אז זיי זענע גרייט צו 

 ביי א גרויס עושר וואס איז זייער 'ר וועט אוי� פועלהאלט שבת נאר אויב ע

  .זיי געשעפט קאנקורענ� אז ער זאל אוי� שפאר

אבער ער האט זי� , רבי הילל האט עטליכע מאל געלאזט רופ יענע� עושר

  .נישט וואוסנדיג געמאכט או ער איז נישט געקומע

 שבת האט יענער אינמיט, רבי הילל איז געבליב אוי  שבת אי די שטאט

או ער האט געשריג מיט , עושר אנגעהויב צו שפיר שרעקליכע יסורי�

זיי פרוי האט באלד געטראכט אז דאס , ביטערע קולות פאר צער או ווייטאג

  . האט שייכות מיט צדיק

שבת אינמיט די סעודה ווע רבי הילל איז געזעס מיט עול� האט זי זי� 

האט רבי . וויינט צו אי� אז איר מא זאל האב א רפואהאריינגעריס או גע

אויב וועט שבת , שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא"הילל געזאגט 

גייט זאגט אי� אויב , אויפהער צו שרייע אוי  אי� וועט ער האב א רפואה

וועט ער געב תקיעת כ  פאר דריי מענטש אז ער וועט האלט שבת וועט 

  ".ואהער האב א רפ

נס 'עס זענע באלד געגאנגע דריי חסידי� או אי� איבערגעגעב דע� רבי

או זיינע יסורי� , או ער האט זי� באלד געבראכ או אונטערגעגעב, ווערטער

או . האב באלד נאכגעלאזט או א קורצע צייט שפעטער איז ער געוואר געזונט

  .שטאט פו דעמאלטס א האט מע געהאלט שבת אי די

 אוצר הידיעות

 אוצר רבותינו יגעת ומצאת




