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לה' ׁשּבתֹון ׁשּבת קדׁש לכם יהיה הּׁשביעי ּובּיֹום מלאכה ּתעׂשה ימים ©¨©©©¤Ÿ¤¨¤§¦¦¦§©©¨¨§¤¨¥¦¨¤¥"ׁשׁשת

יּומת" מלאכה בֹו העׂשה ב)ּכל (לה, ¨¨Ÿ¤§¨¨¨

מ� " א� ונבזה גרוע הוא השבת את שמר לא הישראל א� אכ�,

כפרתו  וזה ונסקל, יד)"הבהמה, לא, חכמה (מש� .

הירושלמי המגיד סיפר הבא הסיפור öæאת 'õéáìãåé éúáù éáø"ì.

חיי על רבה השפעה ומקו� מקו� בכל לעשירי� היתה עברו, בימי�

אשר עשיר, יהודי בפולי� חי תקופה, באותה בעיירותיה�. הקהילה

כאל אליו התייחסו עיירתו אנשי מאד. תקי� כעסק� הציבור בחיי השתלב

והנה יחד. ג� העונש ויראת הכבוד יראת מפניו לה� והייתה עליו�, אד�

השבת קדושת את לרמוס התחיל והוא שטות, רוח גביר באותו בו נכנסה

להכעיס. ושוב, הלו� העיר, בחוצות סוסו על ולטייל

את לבקר ונוסע העיר את יוצא שהוא לבנו, העשיר הודיע אחת, שבת

השמועה נפלה שבת במוצאי הסמוכה. בעיירה הנוצרי� מידידיו אחד

הספיק לא הקרובה, העיירה אל מועדות היו שפניו שהגביר בעיירה,

למוות רמסוהו והסוסי� התהפכה, עגלתו הדר�, חצי את לעבור

בפרסותיה�.

לפני מכובדת. וללוויה ישראל לקבר שיזכה כ� על עמדה ההרוג משפחת

נס על העלה הראשו� להספידו. הקהל מפרנסי כמה עמדו ההלוויה, צאת
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בי� תיווכו פרשת את שיבח השני העיר. תושבי ע� המסחרית הגינותו את

הטראגית. מותו סיבת על דיברו הדברי� ובתו� והיהודי�, הנוצרי�

לא מעול� העיירה המספידי�רב כאחרו� כשנעמד א� קולו, את הגביה

אומר וכולו חיוורי� פניו היו העיר, רבני כמנהג מהנפטר, להיפרד

" לי,התרגשות. שקדמו המספידי� דברי את ששמעתי לאחר ורעי, אחי

יו�, בכל אומרי� שאנו בפסוק ח)נזכרתי כ, ואלה"(תהלי� ברכב אלה

נזכיר אלוקינו ה' בש� ואנחנו בצעקה,"בסוסי� קולו את הגביה ואז .

בשולי" שהתהפכה רעועה בעגלה מותו, סיבת את מסביר הראשו� המספיד

למוות, שדרסוהו בסוסי� האסו� את ותולה הסבר נות� השני הדר�,

לו זימ� יתבר� ה' כי יודעי�, אלוקינו ה' ע� של� שליבנו אנו ואנחנו,

" בפרהסיא, שבת שחילל על כעונש זו, משונה ה'מיתה בש� ואנחנו

נזכיר ."אלוקינו

חז דברי את ניחר בקול ציטט ב)ל"הרב לז, "(סנהדרי� סנהדרי�,, שבטלו א�

או הגג, מ� נופל או סקילה, שנתחייב מי וכו'. בטל לא מיתות ארבע די�

דורסתו זו"חיה מיתה מיני ושני בסקילה, יומת השבת את המחלל .

הקב הסוסי�. דריסת וג� העגלה ממרומי הנפילה ג� בו, זימ�"התקיימו ה

לו. הראוי המוות את לו
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ה' צּוה אׁשר ּכל את ויעׂשּו יבאּו ּבכם לב חכם י)""וכל (לה, §¨£©¥¨¤¨Ÿ§©£¥¨£¤¦¨

בזריזות, תיכ� לעשותה עליו מצוה, איזו לידו שבאה אד� המפרשי�, כתבו

להתהוות לגרו� עלולי� מיד, מלקיימה והשהיה המצוה על הדיבור

הכתוב אמר לפיכ� המצוה, קיו� את שימנעו שוני� ומכשולי� מעצורי�

בכ�" לב חכ� המצוה,"וכל את לקיי� וברצונו חכ� באמת שהוא אד� ,

ה" צוה אשר כל את ויעשו לדבר."יבואו מבלי ויעשו, מיד יבואו ,
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ביאר זה àðìéååîכעי� ïåàâäבמשלי הפסוק ח)את מצוות"(י, יקח לב חכ�

ילבט שפתי� כ�"ואויל תיכ�, ומקיימה המצוה את מיד לוקח החכ� ,

" אבל מלקיימה, ימנעהו לא מכשול ששו� ובטוח סמו� אוילהריהו

לבסו�"שפתי� מלקיימה, ומתמהמה למצוה מסביב בדברי� המרבה ,

המצוה."ילבט" את יעשה שלא וסופו ומכשולי�, לבטי� בדרכו יתהוו ,

ãéçä"àחז מאמר את ביאר א)"(בל", פז, "מ ועושי�, מעט אומרי� צדיקי�

עושי� אינ� מעט ואפילו הרבה אומרי� רשעי� שהצדיקי�"הרבה, שכיו� ,

לכ� הסיבה עצמה היא בדיבורי�, מתמהמהי� ואינ� מעט רק אומרי�

אינ� מעט אפילו ולכ� הרבה, אומרי� הרשעי� אבל הרבה, שעושי�

תוכניות לתכנ� לאד� לגרו� היצר, של מתחבולותיו אחת וזוהי עושי�.

כדי זה כל ללמוד, וכמה ללמוד מי ע� ללמוד, היכ� ללמוד, אי� ללמוד, מה

יעשה. לא מעט ואפילו בלבד, בתוכניות יסתפק דבר של שבסופו

אד� מכל החכ� המל� שלמה יג)אמר כו, "(משלי ארי, בדר� שחל עצל אמר

הרחובות שיש"בי� הרי בדר�, ארי יש באמת א� נפש�, ממה להבי�, ויש ,

" נקרא ולמה לפחד, ""עצלממה זה אי� בדר�, ארי אי� וא� אלאעצל? "

?"שקר�"

להגיע דר� ימצא זריז אד� אול� בדר�, ושחל ארי יש שאכ� לבאר, וראיתי

יחתור או גגות על יטפס הוא והמניעות, העיכובי� למרות חפצו למחוז

הזריזות כי הנדרש. הדבר את לבצע שיצליח עד לאדמה, מתחת מחתרת

לעשותו, כיצד הדר� את ימצא וכבר לדבר, הלהט את אצלו ותגביר תגדיל

מאומה. עושה ואינו ידו את מוש� מניעה, איזו כשרואה עצל אד� ואילו
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אצל אירע åîãàä"öæמעשה ïéìø÷î ïøäà éáø ø"ìאלמנה אליו שבאה ,

לא א� השידו� את לבטל מאיי� והחת� מאורסת, שבתה וסיפרה בוכיה,

האדמו נטל במועדה. הנדוניה ומסר�"תשול� השבת פמוטות את ר

" לה ואמר הנדוניהלאשה, את בתמורת� ושלמי אות�, מכרי ."לכי,

בבושה, מספרת כשהיא בבכי, שוב האלמנה הגיעה מספר ימי� לאחר

אינה והיא מפוארת, שמלה ללא לחופה להיכנס מוכנה אינה הכלה שבתה

האדמו ק� לעשות. מה שמונה"יודעת מונחי� היו שבה למגירה ניגש ר,

לה. ומסר� זהובי�, עשרה

" הרבנית, אותו שאלה שהלכה, משפחותלאחר עשרה שמונה ישנ� הלא

לה היתה אחד, זהוב מקבלת מה� אחת כל היתה שאילו בעיר, עניות

הכלה יכולה לא ומדוע בלבד? אחת מטרה עבור הכל מסרת וכא� הרווחה,

יותר זולה בשמלה ?"להסתפק

האדמו לה ""ענה אבלר, אלו, טענות בלבי א� עלו למגירה, כשנגשתי

מדועענית היו�, עד הייתי היכ� אני, דואג משפחות לאות� שא� לעצמי, י

" שרק ומכא�, המטבעות? את כבר חילקתי היצרלא זועצת היא ""!
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מׁשה" מּלפני יׂשראל ּבני עדת ּכל כ)"וּיצאּו (לה, ©¥§¨£©§¥¦§¨¥¦¦§¥Ÿ¤

" ישראל עדת שיצאו הכתוב השמיענו צור� משהלאיזה והרי"מלפני ,

מלפניו? יצאו א� מכ� לאחר לפניו, נקהלו שא� הדבר פשוט

öæביאר ïàéôåì åäéìà éáø"ìומתנודד ברחוב הול� אד� רואי� שכאשר ,

מעידה הליכתו שהרי בא, מאי� אותו לשאול צור� כל אי� צד, אל מצד

כשרואי� מאיד�, לשכרה. יי� ושתה המרזח מבית שבא עדי�, כמאה עליו

ה� שיצאו הוא בידוע תורה, בדברי ומתפלפלי� הולכי�, אנשי� שני

הלכה. של בעומקה שלנו אחר המדרש, מבית




