
 
 

האמת שדרכנו לבוא בכתובים מיד לאחר ירח האיתנים, לסכם ולהתעורר מחדש בכל מה שזכינו לו בחודש המלא וגדוש שעבר עלינו, התפילות 

הנשגבות, השולחנות הטהורים המרוממים, שפע דברות קודש, כולנו כאחד בצל הקודש, וכן לחזור ולשנן את דברי ההדרכה שמסר כ"ק מרן 

 במוצאי שמחת תורה לאחר הקפות שניות, ובהם כלים מעשיים לשמור בקרבנו את הארת הימים הק' לאורך ימים.  אדמו"ר שליט"א

אמנם מחמת סיבות שונות התעכב הדבר עד עתה, אולם יתכן כי דוקא מעלה יש בכך שמתעוררים לחזור על הדברים כעת, כחלוף זמן מחודש 

רף, שכן אם מיד סמוך לאמירתם שרויים אנו עדיין באוירת הרוממות של הימים הק' ותחת תשרי וכעבור למעלה משבוע מעת תחילת זמן החו

הרושם הכביר שחרתו בנפשותנו, וכן בימים הראשונים מעת תחילת הזמן עדיין שרוי כל אחד באוירת התחדשות ורעננות, הרי שכעבור זמן 

לשיגרת החולין ומתחילים לצוץ הקשיים וההתמודדויות המוכרות. לכן ההתחדשות ולהשחק ההתרגשות מהימים הק', נכנסים  געלולה ל"ע לפו

ולהשיב אל ליבנו את דברי הקודש, כיון שזה  ,מה טוב כעת לשוב ולהזכר בתקופה הק' שעברה עלינו לא מכבר, המצב העילאי בו היינו שרויים

 הזמן לעורר את האהבה עד שתחפץ וליישם את הדברים בפועל.

שוב אדמו"ר שליט"א, שב"ה וזכינו שהציבור שלנו מורכב כולו מאברכים ובחורים השקועים בתוה"ק במשך כל היום, אמנם בראשית דבריו עורר 

עלול לקרות שמפסיקים באמצע הלימוד מחמת טרדות שונות והלימוד אינו ברציפות, וכך יכול לקרות שאברך יושב ולומד במשך כל היום אבל 

ויהי מה! ושקוע כל  -ציפות. על כן צריך כל אחד לקבוע לעצמו שעה בה מתנתק הוא מכל עניניו ועיסוקיו אין בידו אפי' שעה אחת שלומד בר

 כולו בתוה"ק. 

עמוד התפילה אף הוא זקוק לחיזוק תמידי, וכעת שיש התעוררות בקרב הציבור בגודל חשיבות התחלת התפילה יחדיו, עלינו להתחזק בנקודה 

מאד בגודל חשיבות הענין והזהירו ביותר על כך, שעי"ז יכולה התפילה לעלות ולפעול למעלה ואף לענין הפנימי חשובה זו שצדיקים הפליגו עד 

של תפילה מסוגל הדבר ביותר. ועל כל אחד לשנס מתניו ולהתאמץ להופיע בזמן כזה שיוכל לסיים את כל הכנותיו, להתכונן לתפילה ולהתחיל 

וין בשבת בראשית הוסיף אדמו"ר שליט"א בענין זה בסערת נפש ובתוקף בבחי' "ודבריו שמענו מתוך בתפילה יחד עם הציבור ]בעת רעוא דרע

 האש", ואכהמ"ל[.

עוד עורר אדמו"ר שליט"א אודות ענין אהבת חברים, "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק", לסייע אחד את חבירו בכל הענינים, כל אברך 

ל, ויראה למי יכול לסייע כל אחד כפי ענינו. והוסיף לעורר -יחיו לחזקם ולסייעם ולהדריכם בדרך העולה בית אישים עינו על הבחורים היקרים ש

בגודל חשיבות החבורות, ב"ה וזכינו שיש כמה חבורות של אברכים ובחורים, צריך לחזק את החבורות, להשתתף בקביעות, ואפי' האברכים 

יתאספו יחד באהבת חברים להתחזק ולהתעורר בעבודת השי"ת. וכאן המקום להודות לראש שפעם בחודש מ א לפחותהמבוגרים לראות של

 החבורה ולכל העוזרים והמסייעים על ההשקעה הרבה במשך כל השנה ברוח ובגשם להצלחת ושגשוג החבורה.

דה על התנהגות בני הבית בצניעות בסיום דבריו עורר אדמו"ר שליט"א אודות הנהגת הבית בקדושה ובטהרה ובדרך רבוה"ק, ובכלל זה ההקפ

" ושתהא רוח חכמים נוחה מהם, ולכה"פ לא לפחות מהכללים שקבע הגה"צ בעל שבט 'הובמקומות העבודה, שיהיו באופן של "הייטב בעיני 

 –שמורים מכל רע ו 'ההלוי זצוק"ל. כך נזכה להשראת השכינה בבתינו ולגדל בנים נאמנים להשי"ת ולתורתו קדושים וטהורים, שתולים בבית 

 תשמרם תצרם מן הדור זו לעולם".   'ה"אתה 

ויהי"ר שיהיו הדברים האלה נזכרים ונעשים, שנזכה להתעלות ולהתרומם, וכפי שאמר כ"ק אדמו"ר שליט"א בסיום דבריו שנזכה להשמר במשך 

לו עוון"  – 'הובבחי' "אשרי אדם לא יחשוב  השנה מכל רע, והתשובה שנעשה ביו"כ הבא תהיה בבחי' תשובה עילאה על ענינים דקים יותר

 כמאמר מרן הבעש"ט הק' זי"ע.

ובפרט שכבר התחילו לילות החורף שהרבו צדיקים להפליג בגודל חשיבותם ומעלתם. ומובא בשם הרה"ק בעל בית אהרן זי"ע שאמר שמשתוקק 

וכי ניתן  –. וביארו את דברי קדשו, שאין כוונתו כפשוטו הוא ללילות החורף הארוכים בהם ניתן ללמוד ברציפות שעות ארוכות ללא הפרעה

להעלות על הדעת שהיה לבית אהרן רגע פנוי שלא למד בו ולא יתכן שבקיץ למד פחות מבחורף, וא"כ מאי נפק"מ בין חורף לקיץ? אלא 

  יתה השתוקקתו.זאת הליגיעה ה –שבלילות החורף בהם שורר קור עז וצריך התגברות יתירה שלא לשקוע בשינה במיטה החמה 

    כן יעזרנו השי"ת לשמור ולעשות את כל הדברים האלו, לכתבם על לוח ליבנו, וזכר הימים הק' וההתעוררות העצומה לא ימושו מקרבנו 

לעד.

 

  



 

 

 
 ויסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה.

"הנגבה" רומז לחכמה, כמאמר חז"ל הרוצה שיחכים ידרים. ובא 

ייו של אברהם אבינו ע"ה מיום ליום עלה הכתוב לומר שכל ימי ח

והשיג יותר בתורה ובחכמה, ובכל יום השיג יותר מקודמו. וכן 

איתא בשם מזקני מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע על הפסוק "עלו זה 

בנגב והעליתם את ההר". היינו שעל ידי חכמת התורה ואורה יוכלו 

 ה"ד זי"ע()מרן אדמו"ר מוהרחלהתגבר על היצר הרע בדומה להר.   

 

 אם השמאל ואימינה, ואם הימין והשמאילה.

יש לבאר דבא לרמוז לדברי חז"ל על הפסוק "עשר תעשר", 

אם תקפיד  –ופירשו עשר בשביל שתתעשר. והיינו "אם השמאל" 

 –לעשר תבואת זרעך שנקודתו בשי"ן שמאלית, אזי "ואימינה" 

כן להיפך תתברך בעשירות שהיא אותה מילה בניקוד שי"ן ימנית. ו

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(    ח"ו.

 

 ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי.

לכן נקרא יהודי בשם עברי על שם שהוא רק אזרח בעולמו 

ועובר לימים מעולמו. הראשון שהבין זאת היה אברהם העברי. וכן 

  )מרן אדמוה"ז זי"ע(            על יוסף ומשה נאמר בלשון עברי.

 

 סדום אל אברם תן לי הנפש והרכש קח לך.ויאמר מלך 

מלך סדום רומז על היצר הרע אשר מתנכל לאדם ורוצה 

להסיתו, ואף כשאינו מסיתו לעבירה ח"ו ומניחו לעסוק בתורה 

ולקיים מצוות השי"ת מכל מקום רוצה ליטול ממנו את פנימיות 

הנפש והחיות שבלימוד תורתנו הק' ובמעשה המצווה, היינו שיהיו 

תורתו וקיום מצוותיו של האדם בקרירות ח"ו וכמצות אנשים עסק 

מלומדה בלא התבוננות ובלא התלהבות, ומצוות הנעשות באופן זה 

בוודאי שאינן בחשיבות כמו המצוות שנעשות בדחילו ורחימו 

הוא איש ישראל: "תן  –כדבעי. וזהו שאמר מלך סדום אל אברם 

מצוות כדכתיב לי הנפש", היינו שתתן לי פנימיות מעשי ה

"ויכבדוהו בשפתם וליבם רחק ממנו". ואז "הרכוש קח לך", כלומר 

גם אם תקיים את מעשה המצוות בפועל מכל מקום הם רק בבחינת 

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(   רכוש בלא נפש.

 

 והאמין בה' ויחשבה לו צדקה.

כי התורה הק' מרמזת לנו כי אחרי כל המעשים אף כי הראוהו 

כי שדדו המערכות בעבורו ובעצמו ראה כי כן יהיה ובכל  בעליל

זאת האמין רק באמונה פשוטה כאלו לא הראוהו מאומה ולא ידע 

 )מרן אדמו"ר הצעיר זי"ע(        כלום.

 

 וקראת שמו ישמעאל כי שמע ה' אל עניך.

לכאורה קשה כי היה צריך לקרות שמו כי  ,שמעתי משם אאמו"ר זצ"ל

דעל כן קרא שמו ישמעאל דק"ו בן הגבירה תירץ ושמעאל בלא יו"ד, 

 פח"ח.וד ל, כי בודאי ישמע אל תפלת ישראל.-מבן האמה, וזהו ישמע א

 (עטרת שלום)                     

 
 רעוא דרעוין פ' לך לך תשס"ב

 

וברוך , נה שמים וארץול עליון ק-ויברכהו ויאמר ברוך אברם לא
 בידיך. גן צריךיל עליון אשר מ-א

 ,החיים הק' תמה על תיבת ויברכהו, שהיא תיבה יתירהבאור 
וכן דהוה ליה למימר  .דממה שאמר ברוך אברם וגו' מובן שברכהו

ויברכהו לאמר. ומבאר, דבתחילה ברכו השי"ת ברכה על ענינים 
שלא יפול ביד אויביו ושיתחזק בכחו, שהן ברכות הנוגעות  –גשמיים 

ברכה על ענינים  –ל עליון' -לא לגוף. ואחר כך בירכו ,ברוך אברם
רוחניים, שיעבוד את ה' כראוי ושבאמצעותו יהיה הקב"ה קונה 
שמים וארץ. ואכן כך היה, שעל ידי שאברהם אבינו ע"ה עבד את ה' 

כיאות ניתנו חיי עולם לבניו בנתינת התורה שעל ידה נתקיימו שמים 
 וארץ. 

אם מחוט ועד ,בשכר שאמר אברהם אבינו ש)סוטה יז.( בגמרא  'אי
. ויש ליןיחוט של תכלת ורצועה של תפ תווזכו בניו לב' מצ 'שרוך נעל

בגמרא  דאי'ויש לבאר על פי מה  בזה. להתבונן מה המדה כנגד מדה
מפני  הטעם שנצטוינו לשים חוט של תכלת בציצית,)מנחות מג.( 

, לכסא הכבודדומה שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע 
כתב שהים דומה לעשבים ועשבים דומה רכות פ"א ה"ב( )בובירושלמי 

 לרקיע.

איתא בספרים הק' דמלך סדום רומז ליצר הרע, ודרכו של והנה 

יצר הרע לבא לאדם העובד את בוראו ואומר לו תן לי הנפש והרכוש 
קח לך, דאחר שרואה שהאדם מתאמץ בעבודת ה' בתורה ותפילה 

היצר ועסקיו בענינים  רוצה לכה"פ שעניניו הגשמיים יהיו מצד
הגשמיים לא יהיו שייכים לעבודת השי"ת. וצריך האדם העובד את 
בוראו לידע שהקב"ה קונה שמים וארץ וכל הדברים הגשמיים הם 

כי לי כל הארץ, וכשאדם עובד את ה' כראוי מגיע לו כל  –של השי"ת 
השפע הגשמי מהקב"ה שהוא קונה שמים וארץ, ואינו מתגשם על 

  ה' תי ידי אל ומיהרשענה אברהם אבינו ע"ה למלך סדום , ידו. וזה
', היינו מאחר והשי"ת קונה שמים וארץ ל עליון קנה שמים וארץ-א

אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח וכל השפע הגשמי ממנו, על כן ,
ולא תאמר רוצה שום דבר ששייך ליצר הרע, , יכי אינמכל אשר לך 

 מהשי"ת.  ', אלא הכל רקאני העשרתי את אברם

לבאר שזה ענין מחוט ועד שרוך נעל, כמבואר ברס"ג ואפשר 
היינו שורש הענינים  –שחוט ושרוך נעל רומז לדומם צומח חי 

הגשמיים, ולכן זכו בניו של אברהם אבינו ע"ה לציצית ותפילין, שענין 
הציצית הוא כמבואר בירושלמי שתכלת דומה לים וים לעשבים, 

ים, שבתכלת החלזון  –ל דומם צומח חי והוא רומז שכל הענין ש
ועשבים הם מכחו ית' וכולם דומים לרקיע, וממנו נמשך כל השפע 

וזה בירך  .הגשמי, וכן תפילין הוא המשכת אלקותו ית' בעור בהמה
', שהיא ל עליון קנה שמים וארץ-ברוך אברם לאשם את אברהם ,

ברכה על גשמיות כמבואר באור החיים הק', וברכו שיעבוד את ה' 
כראוי גם בדברים גשמיים ואז יקבל את כל השפע הגשמי מה' שהוא 

)בלתי מוגה כלל(                    קונה שמים וארץ.



 

 

 
 לכב' אחי ורעי חברי המערכת, הי"ו,

ר עיוני תשואת חן חו בעד דברי החיזוק בגליון המוגדל בדב

וכן בעד פרסום  ",בעיקרי האמונה הערוכים בחרוזי "אני מאמין

מכתבו הק' של מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע המעמיק בעיקר 

 העשירי.

בעיקר הי"א אנו מצביעים על אמונתנו השלימה "שהבוית"ש 

 ".גומל טוב למי שישמור מצותיו ויעניש למי שיעבור על מצותיו

אור הישר( "גומל טוב"  צ"ב למה גרסו רבוה"ק )בסידור

בלשון הווה, אף ש"מי שישמור מצותיו" הינו בלשון עתיד, בניגוד 

לנוסח "ויעניש את מי שיעבור על מצותיו," שהעונש בלשון עתיד. 

אכן הנוסח הנפוץ ביתר הסידורים הוא "גומל טוב לשומרי מצותיו 

 ומעניש לעוברי מצותיו," שניהם, השכר והעונש, בזמן הווה.

יין שנוסחתנו מכוונת ללשון הרמב"ם בהקדמתו לפ' חלק, יש לצ

וז"ל: "היסוד האחד עשר כי הוא הש"י נותן שכר למי שעושה מצות 

השכר בלשון הווה  ",התורה ויעניש למי שעובר על אזהרותיה

והעונש המעותד בלשון עתיד, הגם שציין הרמב"ם שהשכר הגדול 

 בעד קיום המצות הוא לעתיד לבוא בעוה"ב. 

ליקוטי מהרי"ח נימק את החילוק בתחום הזמן שבין קבלת ה

ת והעונש לעבירות. הי"ת משלם שכר והשכר בעד קיום המצו

לשומרי מצותיו בעת מחשבתם וכוונתם לקיימן, אף טרם קיומן 

בפועל, משא"כ בעוברי רצונו, אין ה' מעניש עד שיפיק את זממם 

וכן  בפועל, ח"ו. עפי"ז א"ש שדוקא בשכר גרס הרמב"ם,

רבוה"ק שהלכו בעקבותיו, בלשון הווה, משא"כ בעונש העבירות. 

 יסייענו הי"ת לשוב אליו בלבב שלם. 

 החותם באיחולי הצלחה 

 וחורף מואר מהתעוררות ירח האיתנים,

 בולטימור –דניאל אברהם סקלר 

 

* * * 

 

 לכב' אחי ורעי חברי המערכת, הי"ו,

ן" לא מוזכר פלא למה בריש חרוזי ה"אני מאמילכאורה י

בהדיא האמונה השורשית לכלל עיקרי האמונה, והיא האמונה 

במציאות ה'. הרי יסודם של העיקרים הוא בהקדמת הרמב"ם 

לפיה"מ דפ' חלק, וז"ל הרמב"ם שם: "היסוד הראשון להאמין 

מציאות הבוי"ת, והוא שיש שם נמצא שלם בכל דרכי המציאות 

יום מציאותם, וכו', וזהו והוא עילת מציאות הנמצאים כולם, בו ק

 ".היסוד הראשון המורה עליו דיבור 'אנכי ה"א'

נראה שהביאור בזה הוא עפ"י דיוקו של האברבנאל )בספרו 

ראש אמנה פ"ד ופ"ז( בלשון הרמב"ם, וז"ל: "כוונת הרב הגדול 

)הרמב"ם( בכל דבריו הוא שהעיקר הראשון והמצוה הראשונה 

עת שהוא נמצא, מציאותו הוא הוא שנאמין שהאלוק ב"ה, שכבר יד

ב יהיותר ראשון ויותר שלם אשר בכל המציאות וכו' הוא מחוי

המציאות מצ"ע, וכו' " )ועי' בתחילת מצות האמנת אלקות שבס' 

 דרך מצותיך של הרה"ק הצמח צדק מליובאוויאש זי"ע(. 

מציאות ה', אשר  ז.א. שציווי האמונה, לד' הרמב"ם, אינה על

כבר נודעה וברורה לכאו"א שחונך במסורת  'תאמיתת מציאותו י

ישראל בקבלה מדור דור מאבותינו שחזו גאולת מצרים ומעמד 

הר סיני במו עיניהם. מצות האמונה היא האמונה שהי"ת הוא 

ב המציאות, וכו', יסודות הכלולים יהיותר שלם, עילת הכל, מחוי

כבר במערכת בי"ג העיקרים של הרמב"ם ובחרוזי ה"אני 

 ".מאמין

ידידכם החותם בעתירת הרה"ק ר' אלימלך 

זי"ע: תהא מחשבותינו זכה צלולה וברורה 

 וחזקה,

 בולטימור –דניאל אברהם סקלר 

 

* * * 

 

מצאתי מרגניתא טבא בלתי נודעת בשם רבינו בעל המשמרת 

את הרבים. בספר זיכרון בשמן רענן על  השלום ואמרתי לזכות ב

ש"נ( במאמר מנכד רבינו הרב ר' שלו' נתן רענן ז"ל )ירושלים ת

מביא בתוך הדברים ששמע מזקינו המשמרת  ,אברהם ביק

שלום לפרש מאמחז"ל שהתורה ניתנה אש שחורה ע"ג אש לבנה, 

א אש צוננת, היינו יא אש ששורפת ואש לבנה הישאש שחורה ה

שבאש שחורה גרידא לא יהיה קיום לעולם ולכך ניתנה ע"ג אש 

 .לבנה, בחינת אש אוכלת אש

 ישראל שלום ארליך

 

* * * 

 

יחד עם כל שלומי אמוני ישראל התעטפנו באבל ובצער על 

האי חסידא ופרישא הגאון החסיד והצדיק רבי  -סילוקו של צדיק 

 .שמואל אהרן לידר זצ"ל אשר שחל"ח למגינת כל לב

אבל יחיד עשי לך אנ"ש בני החבורה אשר כמה פעמים זכינו 

המתוק לחיך ודברי פי חכם חן  לשבוע מטובו וליהנות מפריו

 .ושפתיים ישק

חיבה יתירה נודעת לו לרבוה"ק ומשנתם הטהורה, בהיותו נכד 

לידר מגדולי אנשי מרן הס"ק  -הרה"ק רבי שלמה זלמן איוונסקי 

מלעכוויטש זי"ע ובנו זי"ע ואחריהם אצל מרן אדמו"ר הזקו זי"ע 

 )אודותיו בנחלי אורה גליון ה'(.

לשמוע ממנו העובדה במרן אדמו"ר הזקן  זכינו כמה פעמים

שכידוע לא היה מדבר בשבת קודש כי אם בלשון הקודש )אגב 

במשמרת שלום סימן מג כתב: אבא מארי לא היה מדבר בשבת 

פעם אחת ). ויום טוב כי אם בלשון הקודש וכן בסוכה כל ימי החג

כשאמר מרן אדמוה"ז הפסוק בתהלים "אל תהיו כסוס כפרד אין 

, שאלו משמשו שהיה איש פשוט ותמים מהו סוס ומהו פרד הבין"

מכיון שבשפת האידיש סוס הוא פערד, השיבו מרן אדמוה"ז: מי 

 .שהוא פערד בימות החול בשבת הוא סוס, וד"ל



 

 

בהיותו שכן להגה"צ מוהרש"י ביק זצ"ל חתן רבינו המשמרת 

סיפר, שפעם כשחזר שלום שמע ממנו כמה עובדות אודותיו. וכה 

המשמרת שלום משבת קודש בצל דו"ז בעל הבית אהרן מקארלין 

נשאל על עבודתו בקודש, והשיב: "הדרא דלא אפשר למיפרט 

 בשפוותא".

כן סיפר, שכשאך נדפס הספה"ק משמרת שלום, ומשום מה 

הגיע לעיה"ק טבריה כשעדיין לא היה כרוך, ואעפ"כ זקנו החסיד 

הנודעים רבי מאטקע לידר זצ"ל ושאר החסידים הזקנים 

מטבריה לא הניחוהו מידם במשך כמה ימים והגו בו בשקיקה 

  .רבה

חביב היה לפניו חידושו של המשמרת שלום בסימן ח ומרגלא 

בפומיה, אודות מי שבטעות התחיל לברך ואמר כבר התיבות 

בא"י אמ"ה שתקנתו הוא שיסיים "מגביה שפלים" ואולי ינצל 

ם והובא בשו"ע שצריך מברכה לבטלה, כיון שיש שיטות ראשוני

לברך ברכה זו. ואם יארע לו שוב באותו יום יאמר סומך נופלים, 

 . אך מ"מ יאמר בשכמל"ו

כן אמר בשם המשמ"ש בסימן כח שהביא בשם הרה"ק 

מרוזין )יו"ד חל בעש"ק ג' מרחשון( שמאכל קוגל שאוכלים ביום 

 השב"ק הוא נגד יסוד, והוסיף הוא שהוא ר"ת ותאסוף גלויותינו

 .לחצרות קדשך, וד"ל

היה שח בערגה מזכרו את מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע 

שהיה לעתים שובת שבתו בעיה"ק טבריה אצל דודו רבי יואל 

אשכנזי זצ"ל והיה חוזר בנעימה על זמר אמר ה' ליעקב ששורר 

מרן אדמו"ר זי"ע במוצ"ש: "גאט האט צו יעקב'ן אזוי געזאגט 

ד, עס גייט אגוטע וואך גאט איז האב נישט קיין מורא מיין קינ

 מוחל דיין זונד".

כן כיבד בהשתתפותו כמה פעמים בשמחת שבע ברכות בבית 

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, והיה ניכר בחוש דביקותו כאשר היה 

רוקד בתוך המעגל עם החתן משך זמן רב ועד שלא הפסיקוהו 

 .לא סיים ריקודו

ם גדול בענקים כהנה וכהנה יש להוסיף ולכתוב על האי אד

 .שריד לדור דעה שנסתלק מעמנו לדאבון לב

ואסיים בקושיה נאה ששמעתי בשמו, על מאמר התנא באבות 

במ"ח דברים שהתורה נקנית בהם ואחד מהם הוא מי שאינו שמח 

בהוראה. ושאל: הלא להורות הלכה למעשה הוא מצוה מתרי"ג 

לא  המצוות והא חייבים לעשותה בשמחה ככל המצוות, ואמאי

 .ישמח בהוראה

 .יהיו שורות אלו לעילוי נשמתו הטהורה ותנצב"ה

 ישראל שלום ארליך

 

 

 
 וזכנו לקבל שבתות

 

"חוזרים לשגרה", כעת כאשר "שבת בראשית" אף היא כבר חלפה, 

ימי החול הרגילים, הוא אשר  -הרי שבאמת חזרנו לימי השגרה 

 לשגרה"."חוזרים  -אמרנו 

מרן אדמו"ר שליט"א אמנם מאד סולד מהביטוי, לשם מה 

התעלינו כה הרבה בימים הקדושים אם בסופו של דבר  -התרוממנו 

משנן תמיד  -חוזרים לאותה שגרת חולין אפורה?! תכלית ההתעלות 

מרן אדמו"ר שליט"א, לחרוט לבבנו רושם של קדושה אשר ילוה אותנו 

עם זאת ודאי אין להתכחש ליופי  גם בחלוף המועד, אולם יחד

המיוחד המאפיין את עבודת ה' בימי חול סתמיים, יופי של חיזוק 

 שעה. -יום, שעה  -מתמיד באמונה וביגיעה יום 

בימי חג  .יופי נוסף הקיים דוקא בימים אלו הוא לגבי יום השבת

ומועד כאשר כל הימים אכן ימים נעלים ומוקדשים, הרי שלפעמים 

"הרי גם יום  - שה לו להעריך נכון את קדושת הזמןק האדם הפשוט

האתמול ויום המחר הינם ימים מיוחדים", אולם כאשר שבים לימי 

החולין, הרי שלאחר ששה הימים הטובלים בתוך ים עסקי החולין, 

מרגיש כל אחד כמה יקר הוא יום השבת המעניק את האפשרות 

 חניות וקדושה.להתנתק מהבלי העולם למציאות נעלה יותר של רו

מה גם כפי שמבאר בשם משמואל כי הכח החזק ביותר להביא 

ועל  .את האדם לשערי הקדושה, הוא דוקא ע"י הבריחה מכחות הרע

דרך משל כפי שניתן לראות אנשים אשר בילדותם גדלו בצל העוני, 

ומתוך שהרגישו דחף עצום לברוח מהעוני הצליחו להגיע לעשירות 

רך בכל ענין אשר האדם בורח ממנו, הרי שבריחה גדולה, וכן על זה הד

 זו היא כח עוצמתי ביותר המוביל את האדם עד הקצה השני כידוע.

מבאר השם משמואל זוכה האדם לקדושת השבת,  -כך ממש 

כאשר האדם נכנס אל השבת דוקא מתוך ימי החולין המבלבלים את 

 -בבריחה דעתו בכל עניני העולם, ומשכך נדרש האדם להשקיע כח רב 

לברוח מכל מעשה דיבור ומחשבה של חול, הרי שבריחה זו תוביל 

"כולם ישבעו  -אותו אל תוככי היכל השבת, היכל של עונג אמיתי 

 ויתענגו מטובך".
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