
ְוָנַתָּת ֶאת ַהִּכּיֹר ֵּבין אֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ְוָנַתָּת ָׁשם ָמִים (מ ז)
די  פון  כלים  אלע  די  צוזאם  רעכנט  תורה  די  ווען  פקודי,  פרשת  פון  ענדע  אין 

משכן, ווערט דערמאנט צווישן זיי די כיור.
כהנים  די  פאר  כיור  די  באשטימט  געווען  איז  המקדש  בית  אין  און  משכן  ביים 
זיך צו וואשן די הענט מיט די פיס בעפאר זיי הייבן אן די הייליגע עבודה, אבער 
אויך אין היינטיגע צייטן טרעפן מיר א ביישפיל צו די עבודה אין הלכות תפילה:

אזוי שרייבט דער רמב"ן (לעיל ל יט) אין די ערקלערונג פון די כהנים'ס זיך וואשן ביים 
כיור: "די וואשן איז אלץ כבוד פון באשעפער, ווייל יעדער וואס דערנענטערט זיך 
צו א טיש פון א קעניג צו באדינען אדער צורירן צו די ברויט און די וויין וואשט 
זיך פריער די הענט, ווייל די הענט רירן אן אלעס ...און אלץ דעם האבן די חכמים 

מתקן געווען צו וואשן די הענט פארן דאווענען. 
די  אויס  רעכנט  ער  וואס  נאך  א)  ד  (תפילה  החזקה'  'יד  ספר  אין  רמב"ם  דער  אויך 
די  דערמאנט  איז  זיי  צווישן  און  דאווענען,  דאס  מעכב  זענען  וואס  זאכן  פינעף 
ריינקייט פון די הענט, שרייבט ער ווייטער (ה ב): "וויאזוי רייניגט מען די הענט? 

די  פון  טייל  די  ביז  וואסער  מיט  הענט  זיינע  וואשט  ער 
האנט (פרק), און נאכדעם זאל ער דאווענען", און דער 
רמב"ם לייגט צו אז אויך דער וואס גייט אין א וועג און 
עס איז אנגעקומען די צייט צו דאווענען, דארף ער גיין 
צו א פלאץ וואו דארט איז פארהאנען וואסער כדי ער 
זאל זיך וואשן די הענט פארן דאווענען. נאר אויב ער 
איז ווייט פון די וואסער אכט טויזנט איילן, דעמאלטס 
זאך  יעדע  מיט  צי  שטיין  א  מיט  רייניגן  זיך  ער  מעג 

וואס רייניגט און נאכדעם זאל ער דאווענען.

די ריכטיגע מלכות שמים
אלץ א מקור צו דעם רמב"ם ברענגען די מפרשים די 
גמרא אין ברכות (טו א): "רבי יוחנן האט געזאגט: דער 
וואס וויל מקבל זיין אויף זיך ריכטיג דעם עול מלכות 
לייגן  הענט,  די  וואשן  זיך  און  ארויסגיין  זאל  שמים, 
תפילין און ליינען קריאת שמע און דאווענען, און דאס 

איז א ריכטיגע מלכות שמים". 
און טאקע אזוי, אלץ די גרויסע חשיבות פון די מצוה 
מסדרי  די  האבן  דאווענען,  פארן  ידים  נטילת  פון 
התפילה מתקן געווען צו זאגן די ברכה פון 'על נטילת 
שרייבט  אזוי   – השחר  ברכות  אלע  פון  פריער  ידים' 
פון  פארזעצונג  די  אין  און  סידור,  זיין  אין  ראב"ן  דער 
זיינע רייד ברענגט ער דריי וועגן צו ערקלערן די טעם 

פון די מצוה:
ישראל"  אלוקיך  לקראת  "ִהּכֹון  פון  חוב  די  אלץ  א. 
(עמוס ד יב); ב. ווייל די תפילות זענען אוועק געשטעלט 

געווארן אקעגן די קרבן התמיד, און אזוי ווי ווען מ'האט 
אזוי  הענט,  די  געוואשן  פריער  זיך  מען  האט  התמיד  קרבן  דעם  געווען  מקריב 
אז  א)  טו  (ברכות  זאגן  חז"ל  ווייל  ג.  דאווענען;  פארן  וואשן  אויך  זיך  מען  דארף 

"יעדער וואס וואשט זיך די הענט און ליינט קריאת שמע און דאוונט, רעכנט אים 
די תורה ווי ער וואלט מקריב געווען א קרבן, אזוי ווי עס שטייט (תהלים כו ו): "ארחץ 

בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה'".
פון  סמך  א  דעם  אויף  געברענגט  האט  א)  טו  ברכות  נועם'  ('אמרי  ווילנא  פון  גאון  דער 
'גבא'  יד),  ל  (ישעיהו  ִמֶּגֶבא"  ַמִים  ְוַלְחׂשֹף  ִמָּיקּוד  ֵאׁש  פסוק "ַלְחּתֹות  די  פון  לשון  די 
באטרעפט 6 – א רמז צו די זעקס מאל וואס מ'וואשט זיך: דריי תפילות, צוויי 
סעודות און מים אחרונים (זעה 'תשובות והנהגות' ח"א סי' עב). און נאך ברענגט דער גר"א 
א רמז אויף דעם פון די פסוק "ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני" (תהלים סט ג), די ווארט 'שטפת-ני' 
עסנווארג  (א  במשקה  שטיבולו  דבר  שם),  רמב"ם  (זעה  שמע  'קריאת  תיבות:  ראשי  איז 
וואס מ'טינקט עס איין אין א געטראנק), פת (ברויט), תפילה – וואס צו די אלע זאכן פעלט זיך 

אויס פריער נטילת ידים.

אכטונג געבן אויפן זיך וואשן
דער גר"א האט זייער אכטונג געגעבן אויף דעם, און אזוי ווי עס ווערט געברענגט 
צוליב  געווען  מתקן  מען  האט  ידים  נטילת  עיקר  "די  ג):  (ברכה"ש  רב'  'מעשה  אין 
דאווענען, און וועגן דעם דארף מען זיך וואשן און זאגן א ברכה [אזוי ווי דער מנהג 
פונעם רמב"ם (ברכות ו ב)] ביי יעדע תפילה, און לכתחילה 
און  עסן.  צום  ווי  אזוי  כלי  א  מיט  וואשן  זיך  מען  זאל 
צופריה זאל מען זאגן די ברכה נאנט צום דאווענען, און 
ער זאל עס נישט זאגן באלד ווען ער שטייט אויף ווען 
ער גייט נאכנישט דאווענען, נאר ער זאל אכטונג געבן 

ער זאל נישט פארגעסן [-צו זאגן א ברכה]". 
וואונדערט  עב)  סי'  (ח"א  והנהגות'  'תשובות  ספר  אין  און 
וואס  דא  זענען  עס  וואס  דעם  אויף  טאקע  זיך  ער 
זענען מזלזל אין די חיוב פון זיך וואשן די הענט פארן 
וואשן  יא,  שוין  זיך  וואשן  זיי  ווען  אויך  און  דאווענען, 
פונעם  אז  כאטש  פינגער'ס,  שפיץ  די  אויף  נאר  זיך  זיי 
רמב"ם זעהט אויס אז מ'דארף זיך וואשן צום דאווענען 
אזוי ווי צום עסן, און פון דעם דארפן מיר זיך לערנען אז 
לכתחילה דארף מען זיך וואשן מיט א רביעית און פון 
א כלי אזוי ווי אלע דינים פון נטילת ידים צו א סעודה.

פון  אהרן  רבי  האדמו"ר  כ"ק  אויף  מ'דערציילט  און 
בעלזא זצ"ל, אז ווען ס'איז געקומען צו אים איינער פון 
וועלעכן  דילעמע  א  געהאט  האט  וואס  חסידים  זיינע 
בחור זאל ער אויסוועלן אלץ א חתן פאר זיין טאכטער, 
ער  וואס  דער  דוקא  אויסוועלן  באפוילן  אים  ער  האט 
דאווענען!  צום  הענט  די  וואשן  צו  זיך  אכטונג  גיט 

('תפארת בנים' טויסיג, עמ' 102).

די  איז  חשוב  ווי  הלכה  די  פון  מיר  זעהן  פנים  כל  על 
הייליגקייט פון תפילה, וואס איז פון די עטליכע זאכן 
וואס זענען ברומו של עולם, און וועגן דעם דארף מען 
זייער אכטונג געבן עס צוטוהן מיט די מערסטע ריינקייט 

און אזוי וועט עס אנגענומען ווערן לרצון לפני אדון כל עולמים. אמן.

פרשת ויקהל פקודי

פון א אמן ווערט באשאפן מלאך

"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר (לה ד)

באטרעפט  עדת"  כל  "אל  תיבות  ראשי  די 
'אמן', און די ווארט 'לאמר' איז די ראשי תיבות 
'לגבריאל, אוריאל, מיכאל, רפאל', ווי די נעמען 

פון די פיר מלאכי השרת.

דאס פאסט זייער צו די רמז פון די קדמונים אז 
'אמן' באטרעפט 'מלאך', דיך צו לערנען אז פון 

יעדע אמן ווערט באשאפן א מלאך. 
זעה 'נחלי יעקב' פר' ויקהל ופר' בשלח

עבודת הלויים

ֻּפַּקד  ֲאֶׁשר  ָהֵעֻדת  ִמְׁשַּכן  ַהִּמְׁשָּכן  ְפקּוֵדי  "ֵאֶּלה 
ַעל ִּפי מֶֹׁשה ֲעבַֹדת ַהְלִוִּים ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן 

ַהּכֵֹהן" (שמות לח כא).

'הלוים' באטרעפט 91 אזוי ווי 'אמן', און מ'קען 
געווען  איז  'הלוים'  די  פון  ארבעט  די  אז  זאגן 
שמות  די  זיין  מייחד  פון  עבודה  די  פון  מעין 
צוזאמען  ביידע  אלע  וואס  א-דני  און  הוי"ה 

באטרעפן 'אמן'. 
'בת עין' פר' פקודי

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  בנבנתיבות אמונים

ׁש נתּת

פון ם
די חיוב פון צו וואשן די הענט צום דאווענען

"ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד" (לט כא)
הרה"ק רבי ר' שמעלקא פון ניקלעשבורג זי"ע האט געזאגט:

'אפוד' – איז גימטריה 'אמן', און פון די לשון פון די פסוק 'חשב האפוד' דארף מען 
זיך לערנען אז א מענטש דארף אריינלייגן אסאך מחשבה אויפן ענטפערן אמן, עס צו 

הווהוווהווהווהוווההווהווהווהווהווהההווהווהאאאאאאאאאאאאאאזזזזזזזזזזזזוווווווווווווווו וווווווווווווווווווווווווווווו   דדדדדדדדדדדדדדדדדד  ההההההההההההההההההההלללללללללללללללללכככככככככככככככככההההההההההההההההה זזזזזזזזזזזאאאאאאאאאאאאאאגגגגגגגגגגגגגגגגגגגענטפערן מיט כוונה אזוי ווי די הלכה זאגט.  'דברי שמואל' פר' תצווה צצתצ תצצתצתצתצתצ תצתצ תצ ווואאואואואמואאמואמואמואמואמואממואמואממואמואמואמואלללללללל לל לל ללל פפפרפרפפפרפרפרפרפרפרפרפרפרפר ששי שי שי שי ש שי שי ששי ששי ששי ברדברדברדברברדברדברדבדברדברדברדברדברדברדברדבר גגגגגטטטטטטטטטטטטטטטטט........      טטטטטטטטטטטטטטטטטטט ככככככככככככככככככככוווווווווווווווווווווווווונננננננננננננההההההההההההההההה   אאאאאאאאא עעעעעעעעעעעעעעעעעננננננננננננננננננטטטטטטטטטטטטטטטטפפפפפפפפפפפפפפפפפפעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעערררררררררררררררררררןןןןןןןןןןןןןןןןןןן מממממממממממממ

נאה דורש ונאה מקיים איז געווען דער רבי ר' שמעלקא זי"ע וואס האט אכטונג 
געגעבן מיט זיין גאנצן כח צו ענטפערן אמן מיט כוונה, און האט אויך געזארגט 

אז עס זאל שטענדיג זיין ווער עס זאל ענטפערן אמן נאך זיינע ברכות.
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א מורא'דיגע געשעהניש וואס קען אונז שילדערן די כח התפילה פון די איינפאכע און די 
תמימות'דיגע אידן, האט פאסירט אין די הייליגע שטאט צפת אין די צייט פון דער אריז"ל 
זי"ע, און עס איז דערציילט געווארן דורך דער מהר"ם חגיז אין זיין ספר 'משנת חכמים' 

(המעלה הה' אות רכ).
אזוי איז געווען איינגעפירט אין איינע פון די שוהל'ן אין די שטאט צפת, אז יעדן שבת 
נאכמיטאג פלעגט דער רב דרש'ענען דברי מוסר פון די וואכעדיגע פרשה און פון ענייני 
די  (ד.מ.  'אנוסים'  די  פון  איינער  אנגעקומען  דארט  איז  וואכן  די  פון  איינע  אין  דיומא. 
אידן וואס האבן געקענט האלטן אידישקייט נאר אין די באהעלטערניש צוליב די גזירות 
פון די קעניגרייך) וואס איז אנגעקומען קיין צפת פון די לאנד פארטוגאל. דער רב האט 
לחם  די  פון  סוד  די  איבער  דרשה  פייערדיגע  פלאם  א  אינמיטן  דעמאלטס  געהאלטן 
ענדיגט  און  הארץ,  טיפן  פון  קרעכץ  א  ארויס  קומט  רייד  זיינע  אינמיטן  ווען  הפנים, 
מיט א ביטערקייט- וויי איז פאר אונז וואס וועגן אונזערע עבירות האבן מיר פארלוירן 
די לחם הפנים, און וועגן דעם פעלט אונז די גרויסע שפע וואס די אידן אין יענעם דור 

האבן געהאט צוליב דעם!
דער איד האט עס געהערט און ער האט באשלאסן אזוי צו טוהן. מיט זיין תמימות איז 
ער אהיים און האט באפוילן פאר זיין פרוי אז פון יעצט און ווייטער זאל זי יעדן פרייטאג 
דרייצן  זיפן  מען  זאל  מעהל  די  הפנים-  לחם  פון  דינים  אלע  לויט  ברויטן  צוויי  באקן 
מאל, די טייג זאל געקנעטן ווערן בטהרה, זיין פארעם זאל זיין ספעציעל, און מ'זאל עס 
ריכטיגע  די  צו  מערסטע  דאס  צוגלייכן  עס  כדי  אלעס  אויוון...  עקסטערן  א  אין  באקן 

לחם הפנים.
זיין פרוי האט געטוהן פונקט וואס ער האט געפאדערט, און אזוי פלעגט ער זיך פירן 
שוהל,  צום  ברויט  די  טראגן  ער  פלעגט  שבת  בעפאר  צייט  קורצע  א  פרייטאג.  יעדן 
וואו דארטן, פלעגט ער זיי אראפ לייגן נאנט צום ארון הקודש בדחילו ורחימו, ווען ער 
דאוונט און בעהט פון דעם אויבערשטן אויף זיין איינפאכע שפראך, וואו א קינד וואס 
בעהט זיך ביי זיין טאטן, אז ער זאל זיין באוויליגט אנצונעמען זיין מתנה אזוי ווי א עולה 

און ווי א קרבן.
עס האט זיך דערנענטערט די צייט פון צינדן ליכט, און ווען דער שמש איז אריין אין 
שוהל ווי זיין שטייגער יעדן ערב שבת, איז ער פארוואונדערט געווארן צו טרעפן צוויי 
דערבארעמט  איינער  זיך  האט  'זיכער  הקודש.  ארון  צום  נאנט  ליגן  וואס  חלות  שיינע 
אויף מיר און האט צוגעזעהן אין מיין ארימקייט' – האט דער שמש געטראכט צו זיך, 
געטראכט און געטוהן – ער האט גענומען די חלות צו זיך אהיים זיך דערקוויקן דאס 

הארץ לכבוד שבת.
בעפאר מעריב איז דער 'אנוס' צוריק אין שוהל, און ווען ער האט געזעהן אז די חלות 
זייער  זיך  ער  האט  אראפגעלייגט,  זיי  האט  ער  וואו  פלאץ  די  אויף  נישט  זיך  געפינען 
דער  אז  פרוי  זיין  פאר  דערציילן  באגייסטערט  געלאפן  באלד  איז  און  געפריידט, 
אויבישטער האט צוגעהערט צו זיין געבעהט און האט אנגענומען זיין מתנה. פון יעצט 
און ווייטער, האט ער צוגעלייגט און געזאגט צו זיין פרוי, זאלסטו מער אכטונג געבן ביים 

באקן די ברויט, ווייל דו זעהסט דאך אז דער אויבישטער נעמט עס אן.
אזוי האט זיך עס איבערגעשפילט עטליכע וואכן, ביז איינמאל אין די פרייטאג'דיגע טעג 
האט זיך געפינען דער רב פונקט אין די צייט וואס דער 'אנוס' האט אוועק געשטעלט 

זיינע חלות.
וואס  פארשטיין  פראבירט  געשוויגן,  און  זייט  אין  געשטאנען  רב  דער  איז  אנהויב  אין 
ער זעהט מיט זיינע אויגן... אבער ווען ער האט געהערט די איינפאכע ווערטער וואס 
חוצפה  וואו  אויסגעזעהן  אים  האט  וואס  רייד  אזעלעכע  געזאגט,  האט  אנוס  דער 
אנטקעגן דעם אויבירשטער, האט ער נישט געקענט שווייגן. מיט א טיפן טרייסל איז 
ער צוגעגאנגען צום ארון הקודש און האט אים אנגעשריגן: נאר וואס דו ביזסט, אבער 
זיין זינד איז מער פון דיין תמימות, מיינסטו דען אז דער אויבישטער  איז ווי א בשר ודם 
וואס עסט פון דיין ברויט, און דורך דעם לייקנסטו אין די יסודות פון די אמונה אז דער 

באשעפער איז נישט קיין קערפער און מ'קען אים נישט דערגרייכן...
אזוי האט דער רב גערעדט צו יענעם, ביז ווען אינמיטן איז דער שמש געקומען ווי זיין 
געוואוינהייט נעמען זיינע ברויטן. ווען דער רב האט אים געזעהן האט דער רב געהאט 
פאר זיך קלאר די בילד, און האט געפאדערט מיט א שטארקייט פון דעם שמש: זיי זיך 
מודה פאר אים אז דו ביזסט דער וואס פלעגט נעמען זיינע ברויט יעדן פריייטאג! דער 
שמש איז אויך פארוואונדערט געווארן צו געוואר ווערן ווער איז דער וואס פלעגט אים 
ציטערדיגע  א  מיט  געווען  מודה  באלד  זיך  האט  און  וואכן,  לעצטע  די  אין  זיין  מחיה 

שטימע אז עס איז ריכטיג די רייד פונעם רב.
האפענונג  זיין  בלאס,  מער  און  מער  געווארן  אנוס  דעם  פון  געזיכט  די  איז  אינצווישן 
און זיין גלויבונג איז אויפאיינמאל צושטערט געווארן און ער האט אויסגעבראכן אין א 
ביטערן געוויין ווען ער פראבירט פארשטיין צו געבן פאר'ן רב אז ער האט נישט ריכטיג 
פארשטאנען די דרשה פונעם רב ווען ער האט געמיינט אז ער טוהט א גרויסע מצוה, 

איך האב חלילה נישט אינזין געהאט צו אזא הארבע עבירה...
ביים  געעפנט.  זיך  האט  טיר  די  ווען  איבערגעהאקט  מיטאמאל  זיך  האט  שמועס  די 
געזאגט  האט  וואס  אריז"ל  דער  פון  תלמידים  די  פון  איינער  געשטאנען  איז  אריינגאנג 
פארן רב בשליחות פון זיין רבי: געזעגן זיך פון דיין פאמיליע, ווייל מארגן אין די צייט 
וואס דו פלעגטס דרש'ענען יעדן שבת – וועסטו אוועק גיין פון די וועלט, און אזוי האט 

מען שוין אויסגערופן אין הימל.
אריז"ל  פונעם  הויז  די  צו  אריבער  באלד  איז  און  געווארן,  אויפגעציטערט  איז  רב  דער 
פראבירן מבטל זיין די גזירה, אבער דער אר"י האט אים געמוזט פארשיקן ליידיגערהייט 
און האט אים געזאגט: דו זאלסט וויסן אז פון ווען דער בית המקדש איז חרוב געווארן 
האט השי"ת נישט געהאט אזא נחת רוח ווי אין די צייט וואס דער האט געברענגט די 
צוויי ברויט מיט א תמימות און עס אראפגעלייגט פארן אויבערשטן ווען ער לייגט צו א 

געבעהט פון טיפן הארץ.
אין לויף פון די צייט וואס ער האט געמיינט אז השי"ת נעמט אן זיין מתנה, איז עס געווען 
פאר א נחת רוח, און פון ווען דו האסט עס צושטערט איז אויף דיר נגזר געווארן טויט, 

און דו האסט נישט קיין שום וועג זיך צו ראטעווען פון די גזירה. 
מיט א אראפגעלאזטן קאפ איז דער רב געגאנגען צו זיין הויז, און פונקט אזוי ווי דער 
אר"י הקדוש האט געזעהן האט פאסירט, שבת נאכמיטאג איז דער רב נסתלק געווארן, 

און עס איז געווען וואונדערליך.

ישמח משה במתנת חלקו
ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ...ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום 

ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש (לה א-ב) 

גענומען  אוועק  איז  העגל  חטא  דעם  נאך  אז  חז"ל  זאגן  א)  (פח  שבת  מסכת  אין 
הר  מעמד  די  ביי  האבן באקומען  זיי  די צוויי קרוינען - וואס  אידן  די  פון  געווארן 
סיני ווען זיי האבן אויסגערופן 'נעשה ונשמע' - און זיי זענען איבערגעגעבן געווארן 

צו משה רבינו.
א אינטערסאנטע וויסנשאפט ברענגט דער חיד"א אין זיין ספר 'פני דוד' אין נאמען 
די  פון  קרוינען  די  צוגענומען  דעמאלטס  מ'האט  אז  כאטש  אז  מקובלים:  די  פון 
אידן, דאך גיט עס משה רבינו צוריק אום יעדן שבת, און דאס איז די נשמה יתירה 
די  אז דאס איז מרמז  וואס יעדער איד באקומט אום שבת. לייגט צו דער חיד"א, 
קרוינען  די  אויף  רמז  א  איז  'עדת'  ישראל"-  בני  עדת  כל  את  משה  פסוק: "ויקהל 
וואס מ'האט אוועק גענומען פון די אידן ביי די חטא העגל, אזוי ווי עס שטייט (לג 
ו) "ויתנצלו בני ישראל את 'עדים' מהר חורב", און עס איז ווי משה זאגט צו די אידן 
אז טאקע אין לויף פון די "ששת ימים" וועלן די קרוינען זיין ביי מיר, אבער "ביום 

השביעי יהיה לכם קודש".
לויט דעם קענען מיר ערקלערן די נוסח וואס מ'זאגט ביי שחרית פון שבת: "ישמח 
משה במתנת חלקו ...כליל תפארת בראשו נתת בעמדו לפניך על הר סיני", אז אין 
שבת איז משה רבינו ספעציעל פרייליך, ווייל דעמאלטס האט ער הנאה נאר פון 
זיינע אייגענע קרוינען ד.מ. "במתנת חלקו", אן צו האבן אויך די קרוינען וואס ער 

האט באקומען פון די טייל פון די אידן.

וועמענ'ס איז דער שבת?!

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש (שמות לה ב)
אויף א אינטערסאנטע פאקט האט רבי יונתן אייבשיץ אנגעמערקט ביי איינע פון 
זיינע דרשות: נישט ווי אנדערע מצוות פון די תורה וואס א טייל פון זיי זענען די 
גוים אויך מקיים אלץ זייער גלויבונג, איז די מצוה פון שבת, וואס כאטש אז יעדע 
פאלק האבן א ספעציעלן טאג וואס איז באשטימט צו רוהען, דאך האבן נאר די אידן 

אויף דעם אויסגעוועלט דעם זיבעטן טאג.
און לכאורה עס איז אקעגן די לאגישקייט, ווייל דאס איז דאך די פאסיגסטע טאג צו 
רוהען, סיי ווייל דאס איז די לעצטע טאג פון די ארבעט'ס טעג, און סיי ווייל השי"ת 
האט אין דעם טאג גערוהט ביים באשאפן, און ער האט עס אויך געהייליגט און עס 

געבענטש מער ווי אלע טעג.
אזוי  עס  האט  השי"ת  פון  ווילן  די  אז  זאגן,  קענען  מיר  אז  זיכער  איז  אזוי,  אויב 
צוגעפירט, כדי די גוים זאלן אינגאנצן נישט האבן קיין פארבינדונג מיט דעם הייליגן 
די  ביי  זאגן  מיר  וואס  לשון  לאנגן  דעם  ערקלערן  מיר  קענען  דעם  לויט  און  טאג, 
תפלה פון  שבת בייטאג: "ולא נתתו ה' אלקינו לגויי הארצות, ולא הנחלתו מלכנו 
באהבה  נתתו  עמך  לישראל  כי  ערלים,  ישכנו  לא  במנוחתו  וגם  פסילים,  לעובדי 
- לזרע יעקב אשר בם בחרת", ווייל מיט דעם לויבן מיר צו השי"ת אז נישט נאר 
אויך  האט  ער  נאר  פעלקער,  אנדערע  די  צו  טאג  דעם  געגעבן  נישט  האט  ער  אז 

אויפגעטוהן אז זיי זאלן פון זיך אליינס עס אויך נישט אויסוועלן.
'יערות דבש' ב ג

וואו איז מרומז די נאמען פון רחל?

ַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים ּכֹל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח ָוֶנֶזם ְוַטַּבַעת ְוכּוָמז (לה כב)

די בעלי התוספות ('דעת זקנים' כאן) זאגן אז אין די שכר וואס די פרויען האבן נישט 
געוואלט געבן זייערע צירונג צו די עגל, און אקעגן דעם ווען מ'האט געבויעט די 
זיי  אז  געווען  זוכה  זיי  האבן  פרייד,  מיט  צירונג  זייערע  געגעבן  יא  זיי  האבן  משכן 
האבן באקומען ראש חודש אלץ א יום טוב [אזוי ווי עס ווערט געברענגט אין שו"ע 

(או"ח תיז) אז די פרויען פירן זיך נישט צו טוהן עטליכע מלאכות אין ראש חודש].

שרייבט אויף דעם דער חיד"א אין נאמען פון די ראשונים, אז די תפילה פון מוסף 
פון ראש חודש האט מתקן געווען רחל אמנו, נאך וואס זי האט געזעהן מיט איר רוח 
הקודש אז די יו"ט וועט געגעבן ווערן פאר די פרויען אין אלע דורות, און זי האט 

מרמז געווען איר נאמען אין אנהויב פון די ברכה: "ראשי חדשים לעמך נתת...".
ברכי יוסף או"ח תכג ב

די מאה ברכות זענען אקעגן די מאת האדנים

ְוֵאת ַאְדֵני ַהָּפֹרֶכת ְמַאת ֲאָדִנים (לח כז)
פון די פסוק לערנט ארויס דער 'בעל הטורים' א רמז איבער די וויכטיגקייט פון צו 
זאגן די מאה ברכות יעדן טאג. און דער 'חידושי הרי"ם' האט עס ערקלערט, אז א 
'אדן' ווייזט אויף א ברכה וואס צייגט אז דער אויבישטער איז דער 'אדון הכל', און 
אזוי ווי די שוועלן האבן געשטארקט דעם משכן, אזוי אויך די מאה ברכות שטארקן 

די אמונה וואס איז אין די הארץ.
'אמרי הרי"ם' 

אכצן ברכות אקעגן וואס?

ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה (לט א)

חז"ל זאגן (ירושלמי ברכות ד ג) אז די 'שמונה עשרה' האבן די אנשי כנסת הגדולה מתקן 
די  המשכן  מלאכת  די  ביי  דערמאנט  תורה  די  וואס  מאל  אכצן  די  אקעגן  געווען 

ווערטער "כאשר צוה ה' את משה".
תורה  די  שוין  האט  המשכן  מלאכת  פון  פרשה  די  פארשטיין,  מען  דארף  לכאורה 
דערמאנט אין פרשת תרומה, איז פארוואס האט מען מתקן געווען די אכצן ברכות 

דוקא אקעגן די פסוקים וואס זענען אין פרשת ויקהל?

ערקלערט דער 'אבודרהם' (תיקון התפילות ד"ה גרסינן): ווייל די אנשי כנסת הגדולה האבן 
געלעבט אין די צייט פון בית השני, וועגן דעם האבן מתקן געווען די שמונה עשרה 

אקעגן די צווייטע פרשה פון מלאכת המשכן, וואס איז א רמז אויף בית השני.

פון די אוצרות פון אונזערע רבי'ס 
אויף אמן און תפילה 

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים
לחם פנים פאר א נחת רוח
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