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  פתיחת השבת

  

  äìéîå:øîàå áøä çúô ÷"äôñá ã אחר
  

(úîà úôùáúîà úôùáúîà úôùáúîà úôùá    íéèå÷éìíéèå÷éìíéèå÷éìíéèå÷éì  ô"äò ïúùøôá ,è איתא

 (àë ,'åë ïééä ïî úùéåáæä ïëúé èåùôä éôì' ì"

åðúùðù ,ùøôì  äéäù èòîäå ,òáèäå úåøåãä

 íâå ,ìåáîä øçà å÷éæî äéä íãå÷î úåúùì ìéâø

 ùåøéô éôìøäæä (.âò à"ç) ïë ì"é,  øîàðù ïéðòë

(æè ,äë éìùî) êéã ìåëà úàöî ùáã,  úãéîò éôì

àëìîã ïéæéðâá ùôçì ïéìåëé êë ùôðä,  åéùëòå

åúâéøãî äðúùð, éä íãå÷îù äîåä åì øúåî, 

.'ìåáîä øçà åì ÷éæä   
  

åðãîì '÷äìåãâ ãåîéì , êéøö íãàäù  דבריומ

 øéëäì úà åîöò úà åîå÷î úàå åãîòî úà

áöî åà íéðá êåðéçá ÷ñåò àåäùë èøôáå ,å

íéãéîìú , éøäù ,ïéëìåäå ïéèòîúî úåøåãä

åíéðúùî íéòáèä ìáå÷îå éåàø äéäù äîå , éðôì

 ,íéðù äîë øáë åðéîéá ,ìáå÷î åðéàå éåàø åðéà

 áéèá òãåéå øéëî íãàä ïéà íàå áéèáå åøåã

åùôðù÷òúäì ìåìò àåä ,åúéá éùðà ú  úåñðìå

ðçì íë åëðéçù éôëá øåãäíãå÷ òãåé åðéà àåäå ,

 ,äôé äîåã åøåã ïéàù àåä åúåðù÷òáå ìåìò

 åéãìé úà àéáäìà åéãéîìú úàåì  úçô éô éøáò

çø"ì ìëå ,á êåðéçá ÷ñåòä øåãòãåé äæä,  íàù  

 ïéîéé÷î åéä ïéîãå÷ä úåøåãá íåéå íåé ìëá

åîéçøå åìéçãá ÷åñôä úà (ãë ,âé éìùî)  êùåç'

'åðá àðåù åèáù åèåùôë ïéìáåç ìù ì÷îá ùîî ,

åðà åðøåãá äðä, ä øåàéá' 'èáù íòåð ì÷î àåä

 ,íéìáåç ì÷î àìå ø÷éòá éë åðøåãá åðà

 íéìáåç ì÷îá ùîúùîä íåøâì ìåìò ùîî ìòåôá

 éãéì'åðá úàðù' ãåúåà àðùé åðáù åðééä , äìéìçå

 ,äöéçîì õåçî àöé åäæå ãåîéì ìåãâ.åðúùøôî  
  

éôìëå ,ãçàå ãçà ìë éôìë íéøåîà  והדברים

 ,àåäù áöî ìë íãà ìë êéøö ïéáäì úòãìå ãåîìì

 úåùôðä úàå úåùåòä ,úåìòåôä åéðá éôìë ïä

åéãéîìúå éôìë ïäå ,å åúçôùî éðá øàùåéøáç, 

âðë êìäì êàéä ïéáäìå ,íãàå íãà ìë ìù åçåø ã

 äðäå åðîò àöîð ,ïúç òãéì êéøö ïúç ìëåééçù 

 ïéîåã íðéà úåøçáäáééçì äæ àåäë  ,ïéàåùéðä

 úåøçáä ééç íåù àìì ìåò íåù àìì øåøã ééç íä

 ,úåâàãúåéøçà íåù àìì , åìéàåïéàåùéðä ééç  íä

 íééçìù ìåòìåò , äñðøô ìù , ìù ìåò ,úéá íééç

 ìùíéááåñä ìòå åîöò ìò úåéøçà åúåà , øùàëå

 ïéà òãåé íãà úà  íéøáãä  íéèåùôä åììä  ,

å åðéàî ïéë úàéåàøë åîöò  íééçìëùå ,åìà àåä

ì êéùîî øåøã ééç úåéçøåçáë, æàé  ãéîòî àåä

 íéòåòø úåãåñé ìò åúéá úà êë ìë çåø ìëù

 äì÷òì äìåìòåíîå÷îî íø÷ ,î êãéà øùàë

 íãà  ïéëî  åîöò éòáãë  , úåéøçàá âäåð àåäå   
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 ,éåàøëäðä  àåä æàáåäð  åúéá úà úåãåñé ìò

å ,íé÷æçå íééåàø úåëæì ìåëé àåä äøåú ìù úéáì

äàøéå éùäæòá"éëà ,ú"ø.  
   

  שלש סעודות
  

  øîàå áøä: פתח

ëæå úåðù åðéá íìåò úåîé ø' (æ ,áì íéøáã) כתיב

ãåãå ø'øå ,å ùåðà øåã' íù é"ùø áúëù éôë

 .'íôèùù ìåáîä øåãå ñåðé÷åà éî íäéìò óéöäù

 úìôåëîå äìåôë äåöî ùé åæ äùøôáù àöîð

 ìåáîä øåãî ìéëùäìå ïéáäìå ãåîìì éäî êøãä

 øùàäá êìðå , åäî.äùòð øùà äùòîä  
  

ïéøãäðñ úëñîáç÷):( ù íù çð ìù åðá  איתא

íäøáà ãáò øæòéìàì øôéñ  äéäù óåò ãçà

åîùù äáéúá  äéä'äðéùøåà' çð ÷ìéçùëå , úà

 ìëåàä ìëìíééçä éìòá, å ùøô êìä åì áùéå

 ,äáéúä éúëøéáåàåäù çð åàöî øùàë  êë áùåé

åúðéôá ìëåà åðéàå ,' åìàùéðåæî úéòá àì äðò ,'

' óåòä åìàãéøè úåäã êéúéæç,  àì àðéîà

êøòöà ,úåîú àìã àåòø àäé äéì øîà.'  ë"ò

àøîâä ïåùì.  
  

äæ äùòî ì"æç åàéáä éãëá àì éàãååá  ההו

 ,úåøåãì åðîî ãîìì àìàå ïë ìòùé ìäúðåá ï

á äùòî ìë íãå÷ ,ïéôðà äîëå äîëá äæ ò"ö

ã äðä óåò åúåàåúùéøôá ìéòåä àì úîàá 

 ,äîåàîùä éø ïîæä åúìëàì äéä à òâø àìà

 ,àøîéîëå òâø åúåà çðì ìéòåä äî÷ïè àåìä ,

ä çðîãåáòá òâø åúåàá êéùäù÷ä åú  åúåàá

 ,åéøçàù òâøáå åéðôìù òâøá åîë òâøä àîìùáå

ä åìéàéú äúðúåð åúùéøô  çåðì äî ïîæ çðì

 ùåôðìå- à ,àçéð ìáçð  çøëåî äéäå çåðì ìëé àì

åúãåáòá êéùîäì  ,ïîæä åúåà ìë äù÷ä åîëå

ù àúéàã íåéá ãåáòì êéøö çð äéäù àøîâá í

äìéìáå .  

  

äæá ò"ìé,  àðùéøåàä úà êøáì çð äàø äî עוד

 åæ äëøáá à÷ååã ìù'úåîú àìù àåòø àäé', 

éäî äãéî ãâðë äãéîä äæá.  

  

àåä øåàéáäã,  ãåñé äøåúá ìåãâ ואפ"ל

å ,åðééç úåçøåà ìëáå äãåáòá äðäã ìù ïéðò ùé

ìéòåäì' – ìåòôì çéìöäì '-  ,'ïäåèôéåà' ïéðò ùéå

'úåùòì' ìù – 'ïäåè.'  íéååöî ìàøùé éðá åðàå

 àìå ,'úåùòì' ìù ïôåàá åðéùòî ìë úà úåùòì

ìåòôìå ìéòåäì' ìù ïôåàá çéìöäìå'.   

  

úîéåñî äìåòô úåùòì êéøö íãàù  פעמים

 åæ äìåòôù òãåé àåäå øáã ìù åôåñá òééñú àì

 ìéòåú àìå åúòãá úåìòäì ìåëé àåäå ,äîåàîá

 úåùòì êéøö éðà äî íùì áåùçìåôù åæ äìåò àì
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ú àìå äîåàî ìéòåúå ,øáã ìòô úîàá åæ äáùçî

 åðà éë ,äãåñé úåòèá ìàøùé éðá úåùòì íéååöî

 ,ìéòåäì àìå ä"á÷äì òééñì íéëéøö åðà ïéà éë

 àìà ,åðéùòîá åðéìò ,åðéìò äååöîä úà úåùòì

 íâ ìòôé àì íàå ,áåè äî ìòôé íàå ïë.áåè   
  

óãä ãåîéìì óøèöäì äöåøù íãà  למשלו

 àúëñî ãåîìì äöåø àåäù åà ,éîåéäúîéåñî, 

åëéá ïéà éøä åîöòì áùåç àåäå ,æ"áåéë ìëå éúì

 ,øáãä íééñìù éôìéãéá éúåúéò ïéà,  ìåëé éðéàå

 ãåîììíåé ìëá , àì éøä åäùî ãîìà íà íâå

 ãåîéì éì ìéòåé äîå ,äîåàî äæ ãåîéìî øåëæà

 òéáøìå ùéìùì äöçîì àåäù äæëù ïä úåëéàá

å ïä ,úåîëáù ïåéëå øúååî àåä êë éøîâì ÷åç ìò

ãåîéìé åå ,äîåàî ãîåì åðéàå äòåè àåä úîàá

äìåãâ úåòè êëá äøîå éë , úåùòì êéøö íãàä

úåùòì åçåëá øùà ìë úà,  èáä àììîä  ìòôé

êëá íéøáãä úà øåëæé íà , ,åàì íà íàå çéìöé

åà úëñîä íééñì ì ,à éëìòåé  ìèåîä úà úåùòì

åéìò úòë ïéðòä úéìëúì òéâé àì íà íâ , íà ïéá

åàì íà ïéá åðåöø úà âéùé.   
  

äøåúá àåäå àåä ïëäìéôúá,  ìåëé íãàù,  כן

ìò úåìòäì  äàåø àåä ïéàù ïåéëù åúòã

 äìéôú óéñåäì åì äî ,úòîùð åúìéôúù

éðåìô ìò ììôúäìå,  ììôúäì åà øáã ìòéðåîìà ,

 ìáà úîàäã äøåúäëø åçî íãàäù ììôúäì áé

 íà óà úîàá åúìéôúììòôú à , íâ àåä ïëå

,íéáåè íéùòîá  åøáç úà äàåø íãàù ùé

åãòåîá ããåáúî, ëðå áåöò àåäå ,çåø ä åðéà

 øîåà àåäù éôì ,åçåø úà ããåòì åìéôà äñðî

éìì éë ,äîåàî åì åìéòåé àì åéøáãù åá íà íâ

åçåø íîåøúú åîò øáãàù äòù äúåàá èòî ,

 úîàáå ,åúåáöòì øåæçé ë"çà ãéî äðä úåòè

 éë ,åãéá àéä úåðåáùç úåùòì íãàì åì øåñà

 úåéåðáùçúäåëù øùà úà úåùòì åéìòå ,åìà

åéìò ìèåîå ,,åøáç ìù åçåø úà ããåòì úåñðì  óà

 åéøáã íà åìòôé àìå åìéòåé àì.äîåàî   
  

äæá äòåè íãà, áùåçå åéìòù  ÷ø כאשרו

å ìéòåäììåòôì öäìåçéì ,äðä  ìëù ïîæà åðé

î ìåòôì çéìöåúòã éôë ,úëãëåãî åùôð  åéìò

åçåøå å äàëðöòå ,äáå ìë åééçíéáåàëî ìáà ,

íãàä  úà äùåòä ìë åîëå ,úåîéîúá åéùòî

ù øîà øôñá íãà ìëî íëçä êìîä äîìù

 äéìéã úìä÷(é ,è)  úåùòì êãé àöîú øùà ìë'

.'äùò êçëá åééç éîé ìë áì áåèå çîù àåä äðä, 

úåùòì åéìò ìèåî øùà úà äùòù òãåéù,  àìì

à åìòô åéùòî íà èáä í äëåæ àåä øùàëå ,àì

 ,áåèä ãöì äìåòô äæéà íéìòåô ïëà åéùòîå

 ìò äçîù úôñåð éàãååáåúçîù.  
  

àáåäù äùòîäî úåøåãä é÷éãö åçéëåä  וכך

 ùøãîá äáø íéøéùä øéù)à ,ã( ' øéäî ùéà úéæç



−"íë    ³îþëð   "¼¾³ ìò ’è íðî¼½è    ¾ðîš             ð  
 

ðéðç éáø äæ åúëàìîá äàø úçà íòô åøîà ,à

 íìåë øîà íéîìùå úåìåò íéìòî åøéò éùðà

 íåìë äìòî éðéà éðàå íéìùåøéì íéîìù íéìòî

 äáøåçá åøéò ìù äøáãîì àöé ãéî ,äùòà äî

 äúúñå ä÷øéñå àöé úçà ïáà íù àöîå åøéò ìù

 ù÷á íéìùåøéì äúåìòäì éìò éøä øîà äîëøëå

 íúà éì íéìòî íäì øîà íéìòåô åì øåëùì úà

 äàî åðøëù åðì ïú ì"à íéìùåøéì úàæä ïáàä

 øîà íéìùåøéì êðáà úà êì íéìòî åðàå íéáåäæ

 úúì íéùîç åà íéáåäæ äàî éì ïéðî éëå íäì

 åì ïîéæ ãéî íäì åëìä ãéî ,äòùì àöî àìå íëì

 íéëàìî äùîç àåä êåøá ùåã÷ä  úåîãá  éðá 

 íãà  åøîà  åì åðàå íéòìñ äùîç åðì ïú éáø

ì êðáà íéìòî íéìùåøéåðîò êãé ïúúù ãáìáå 

 ù÷á íéìùåøéá ïéãîåò åàöîðå íäîò åãé ïúðå

 úëùìì äùòîä àá ,ïàöî àìå íøëù íäì ïúéì

îù åðéáø äîåã åì åøîà úéæâä ïäùéîí  åìòä

 åúåà íéîëçì ïúð ãéî íéìùåøéì ïáàä úà êì

íéëàìîä íò øéëùäù øëùä'.  

  

úåù÷äì íå÷î ùé,  ùé íå÷î äî לכאורהו

ìð ïúéì íéëàìîä åì åøîà äî íùìå ,åæ ãé úðéú

 ,íäîò ãé äìéòåî äðéà åæ ãé úðéúð éàãååá àìä

 åðøîà øùà àåä êà ,äîåàî úåùòì íãàä ìòù  

  

  

 àì íà ïéá ìòôé íà ïéá úåùòì åéìò ìèåîä úà

ìòôé , úåùòì åéìò øùà úà äùåò àåäù øçà æàå

 àåäã àúòééñì äëåæùîàé.   
  

ãåîéìäù ãîéì ãáò øæòéìà úà çð ïá íù  וזהו

 åúåàù ,íäøáàä'äðéùøåà' "òàùéøôù ô àì åú

 äéä éëä åàìá éë ,÷éãöä çðì äîåàî äìéòåä çð

 ,äìéìä ìëå íåéä ìë ãåøèå ÷åñò î"î àì àåä

 àìà ,åìà úåðåáùçì ñðëð áùç øùà úà äùò

êøöðì úåùòéäìå , åúìéëà ïîæ ìò øúéå àì éãëá

 ,çð úà ãéøèäìå øùà óåò åúåà äëæ ïë ìò

 ïôåàá íéâäåð øùàë éôì ,à÷ééãá íééçä úëøáá

 øçà íéø÷åç ïéàå úåîéîúá íéëìåäù ,äæä

 .íìåò ééçì íéëåæ ,úåãéúòä  
  

'ãåîéì øîàð äæ úåðù åðéá íìåò úåîé øëæ  ועל

ãåãå øå'ø,  åðàù óåò åúåàî ãåîìì íéëéøö

 'äðéùøåà'ôåàá åðéùòî ìë úåùòì' ìù äæ ï äùò

'íìòåô íùì íéøáã ,ãåðéùòî ìë úåùòì åðééä 

ä íùìúé àøåá" ù åðåéöù êë ìò,  àìå úà úåùòì

 åðéùòîá åà ìéòåäì éãë ìåòôìá çéìöäì åà øáã

äî. åçð úùøô ùá äòá÷ðçúé ,äðùä úì äøåî

 åðìêøãä úà  êìð äáäìåë äðùä ìë,  úà úåùòì

 åðéùòî ìë à÷ååãïôåàä äæ ìò,  áåèáå äçîùá

ááìêëáå , éëéøà ééçì ä"éà äëæð, ø"éëà.  
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  מאמר א

   רבא אליהו דבי תנא

  יג––––ב י אות טכ פרק

  

. באותה שעה (במדבר יד, לט) העם מאד ויתאבלו'

לך ומרצה את אותן העניים  ,אמר הקב"ה למשה

אמר משה לפניו רבש"ע  ,שכבר יצא לבם מעליהם

אמר ליה הקב"ה למשה לך  ,במה ארצה אותם

 )ג-, ב(שם טושנאמר  ,ומרצה אותם בדברי תורה

או אל ארץ מושבותיכם וגו' ואליהם כי תבואמרת 

   .ועשיתם אשה לה' עולה או זבח וגו'
  

אותו הזמן נסובים על הללו אליהו הנביא  דברי

'במדבר הזה יתמו על בני ישראל שנגזרה הגזרה 

היו בני אחר חטא המרגלים, ו .(שם יד, לה) ושם ימותו'

ישראל עצבים עד 'שכבר יצא ליבם מעליהם', ואז 

 ,הקב"ה לרצותם ולהשקיט ולהרגיע את רוחםרצה 

בני ישראל  רבינו שילך וירצה אתואמר לו למשה 

את משה רבינו להם מצווה חדשה ואז השמיע ב

  'הפרשת חלה'.פרשת 
  

תימה הוא, היאך זה דבר לכאורה דבר  הנהו

אפשר לרצות דעתו של אדם שיודע שכבר נגזרה 

 עליו הגזירה שימות במדבר, בכך שישמע פרשה

פרשה זו  וות הפרשת חלה, והלאחדשה של מצ

  ., ואיזו נחמה יש כאןומצילתו מגזר דינאינה 
  

על אף תמיהה זו בטעות יסודה, כי באמת  אמנם

  בדעת בעלי בתים אין שום נחמה בקבלת דברי ש

יודעים שהם בשעה ששל מצוות חלה, תורה 

 עומדים למות, והם יודעים שלעולם לא יוכלו לקיים

שיזכו הם ורק בניהם אחריהם הזו,  את המצוה

ולקיים את המצוה החדשה  להיכנס לארץ הקודש

בעל כבר אמר דוד המלך ע"ה באמת  ךא, הזו

'תורת ה'  (יט, ח) בספר תהלים דיליהסעודתא דילן 

'פקודי ה' ישרים  (שם ט) מרוא משיבת נפש'תמימה 

משמחת לב היא תורת ה' כי באמת  ,משמחי לב'

ואותו הדור שהיה דור דעה, הפך ועצב מסירה, 

מדעת בעלי בתים, ידע באמת לשמוח ולהתנחם 

חדשים שקיבלו, על אף הגזירה הבדברי תורה 

, כי הנוראה של במדבר הזה יתמו ושם ימותו

התורה באמת משמחת כל לב, וגם אם הלב שרוי 

     .בצער עמוק כל כך ביודעו ששעת מיתתו קריבה

  

כעין ענין זה מצינו בפרשתן פרשת נח,  והנה

אחר המבול והחורבן הנורא שכל בני תבל ש

אך נח  ונשארו ,נמחו מן העולם אנשים נשים וטף

כמו שאמרו ו ,נצטער נח צער רבבניו ונשותיהם, 

ת"ר מה השיב הקדוש ברוך הוא לנח ' :)נח לח ח"זול (חז"

כשיצא מן התיבה וראה כל העולם חרב והתחיל 

ואמר רבש"ע נקראת רחום היה לך  ,עליולבכות 

 השיבו הקדוש ברוך הוא רעיא ,לרחם על בריותיך

היה לך לנח עיי"ש שאמר לו הקב"ה  .וכו' 'שטיא

   לכך עיכבתיהרי ש ,לבקש רחמים לפני המבול

ועשרים שנה בכדי שתבקש  מאה  המבול  את 

כיון דחזא נח כך הקריב ' וכו', על העולם רחמים

ויקח מכל הבהמה  (בראשית ח, כ)דכתיב  ,עלוון וקרבנין

 .'הטהורה ומכל העוף הטהור ויעל עולות במזבח

  ע"כ.
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שמתוך כל הצער הגדול והאובדן שחווה נח  חזינן

עד שהטיח דברים כלפי  וכל כך הצטער עליו

ר היחיד שהוציאו שם בזוה"ק, הדב מעלה, כדאיתא

מצוות ה' קיום ה מתוך מרירות הלב הזו הי

פקודי ה' והוא אשר אמרנו נות, בהקרבת הקרב

ישרים משמחי לב, שעל אף שהקרבת הקרבנות 

והוא נשאר לא החזירה את העולם לקדמותו, 

היא שהוציאתו קיום מצוות ה' מ"מ אבל בחרבונו, 

  בו ועצבותו.ממרירות לי
  

ומאורי  גם ראינו אצל גדולי האדמורי"ם  וכך

שהם וקהילתם  ישראל לעדת ישורוןהדור, מנהיגי 

הנוראה, ולא נתנו לעצמם ליפול  עברו את השואה

, לזרועות היאוש, אלא התקוממו מתוך האפר

מלא  דור ,ידע את יוסףוהקימו דור חדש אשר 

  .תורה ויראה
  

נופל מפעם  ,כל אחד ואחד באשר הוא ובאמת

 ני גשמיותם מחמת ענייא ,מוחין דקטנותלפעם ל

צריך בשעת הנפילה ואם מחמת עניני רוחניות, ו

תורת חיים משיבת נפש היא שתורתינו לזכור 

עצבות משמחת לב ומאירה עינים, וכשאדם נופל ל

ולשקוע ולמרה שחורה, אל לו לשמוע לעצת היצר 

   כל    להשקיע אתלהתחזק ועליו רק  ,בייאושו

המצוות, ואז אור התורה ובעשיית   בתורה    כוחו 

בשמחת התורה, והוא  יאיר את נשמתו וישמחו

  .בדוק ומנוסה
  

 להזכיר ראוי, ממצבו יתייאש שלא זה ובענין

שכבר נאמר כו"כ  ונפלא יקר הדרכה מאמר, בכאן

  הרבי  ק"הרה ר"ממו בייחוד ושקיבלתיפעמים, 

 בפולין ששמע כפי לי שאמר, א"זיע ישראל  הבית

, א"זיע מקוזמיר יחזקאל רבי ק"הרה של משמיה

 בשעות עמי טיילכש, בחיפה בהיותוהדבר היה 

 הנך הדברים בתוךלי  אמראז ו, הבוקר שלפנות

 יסודית הדרכה לך אומר, צאן לצעירי דרך מורה

 רבי ק"הרה בשם ראשון מכלי ששמעתיה וחשובה

, דיהודאי חכימא שהיה, א"זיע מקוזמיר יחזקאל

 חסידים לראות זכה עצמו שהוא ואמר והוסיף

 קומה גבה שהיה וסיפר', הק בצילו שהסתופפו

' א אצל שראה כך כדי, ובגשמיות ברוחניות מאוד

  . מאוד גבוה שהיה עמו שהלך מקלו את מנכדיו

  

 הרע היצר שדרך, א"זיע מקוזמיר ק"הרה אמר וכה

ובחכמה  בערמההיינו  ,'גנב ע'פוליש'כ דובהיא לע

', גנב ע'פוליש'אותו  של מעשיו מהםביאר ו, גדולה

 לסוף ממתין היה החנוני מן לגנוב רוצה כשהיהש

 מליאה כבר קופתוו, ויגע עייף כבר כשהחנוני, היום

' שייגעץ' אליו קוראהגנב  היהאז ו, היומי הפדיוןן מ

-(' קאפיקע' בידו נותןהיה ו, מילדי הגוייםילד  ,אחד

 לחנות יכנסואומר לו שבשעת הכושר ), קטנה מטבע

 מתיקה ממיני שניים או דבר ויגנוב החנוני

 אותו, כוחו בכל ויברח ינוס ומיד, לפניו העומדים

לעשות דבר שכולו  ושמח צוהל היה ל'השייגעצ

 ממתינים היו וכך, מתיקה מיניו קאפיקעריווח 

שם  שאין הכושר שעת, וכאשר היו רואים שניהם

 ממיני וחוטףלחנות  נכנס השייגעץהיה , קונים

. במהרה החוצה ונס לידו הבא מכל המתיקה

 בו בוערת חמתוזאת היתה  בראותו החנוניו

בכל כוחו  ורודף חנותו את עוזב מיד היהו, להשחית

הגנב היה  הזמן ובאותו, קל הרגליים השייגעץ אחר

 בשמחה היומי הפדיון כל את ומרוקן חנותל נכנס
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מלרדוף כבר שנתייאש  החנוניאז ו, לבב ובטוב

 במפח לחנותו חוזר היה, אחר השייגעץ קל הרגליים

 את לו יש הפחות שלכלעצמו  את ומעודד, נפש

החנוני  נכנסהיה כש אבל, היום אותו כל של הפדיון

 מכאן קרח שיצא ,שברו גודל את רואה היה לחנותו

 הפדיון כל את ולא הקאפיקע את לא לו איןו, ומכאן

  .הגדול

  

, ר"היצהאותו  של ומעשי הם -אמר הרה"ק  – וכך

 ברשתו האדם את להפיל מלע הוא שבתחילה

 היצר של כוונתו כלכש, שהיא כל קטנה בעבירה

 כוונתוכל אלא , הלזו מסויימתה לעבירה אינה הרע

 ברוחו האדם יפול זו בעבירה הנפילה י"שע היא

 לעבור ומזומן מוכן יהא הוא ואז, מעצמו ויתייאש

 הרע היצר נוטל וכך, ל"רח כולם העבירות כל על

  . אדםשל  ונפשכל  את

  

 אזי, הנולד את רואהוהוא  חכם הוא החנוני אםו

 כמה וגונב לחנותו נכנס השייגעץ שאותו בשעה

 אלא, משמרתו את עוזב אינוהוא , מתיקה מיני

 לעצמו ואומר, הגנב פני את לקדם יודע הוא להפך

 זאל' -לשונו הק' כו ,עם מה שנטל יחנק שהשייגעץ

 את אניו', מיט דעהם ווערען דערשטיקט עהר

, עמליכל  את אפקיר ולא, האעזובלא  משמרתי

  . הגדול היומי הפדיון כל את מציל הואבכך ו
  

אזי גם אחר שהיצר  ,גם האדם אם הוא חכם וכך

קטנה  ,כל שהיא הרע הצליח להפילו בדבר עבירה

אומר לו ליצר הרע אינו מתייאש, והוא  או גדולה

דבר חנק עם תי'דערשטיקט דיר מיט דעם' היינו 

זז  יאינואני להוציא ממנו,  תחעבירה שהצלה

אמנם הפסיד אף שביודעו כי  ,יי ומעבודתמשמחת

בנפילה לזרועות , אך עבירה מסוימת זו בכשלונו

  . זה היה תורף דבריו הקדושים.הכלפסיד הייאוש י

  

את הדברים לפני מורי חמי אח"כ  כשסיפרתי

זצ"ל, הוסיף לי דבר  סבלוםיר' יעקב יצחק וי הרב

 משולם אשכנזי ר'הרב יקר מאוד ששמע מפי דודו 

זצ"ל, שהיה אדם נכבד מאוד, חכם מחוכם ורב 

רבנן, מן היושבים ראשונה במלכות בית בעלזא, 

זיע"א, באחת השנים  השר שלוםשאצל הרה"ק 

ממש תיכף לתקיעות צעק לפתע ואמר 'דערשטיקט 

שלא ידעו  ,חדהעולם נרעש ונפהיה דיר מיט דעם', ו

למה יכוונו מיליו הק', וכשנכנסו אצלו במוצאי יו"ט 

ואמר  ,ביאר הרה"ק זיע"א את דבריו הפלואים

שלפני התקיעה היה נראה לו שנתלש שיער 

מדיקנא קדישא דיליה ע"י השופר, ובאותו רגע נפל 

שכזה בעיצומו עבר על איסור על שבו בקרבו, לי

תיכף לתקיעה, בו בזמן שהוא שליח ועוד  ,של יום

 ,ידי חובתםכולו ציבור וצריך להוציא את כל הקהל 

בעל עבירה, אבל מיד התחזק עצמו והוא 

תחילה  במחשבתו כי הבין שהיצר הרע בכוונה

מרה שחורה, לעצבות ולהכשילו בזה, בכדי להפילו 

יקח ממנו הכל, אשר על יוכל ל שעל ידי זהבכוונתו 

לאותו יצה"ר תי לו כן אמר הרה"ק אמר

שייחנק בדבר העבירה  ,'דערשטיקט דיר מיט דעם'

שסחט ממני, כי אני בשמחתי ובתומתי אמשיך 

  לילך ולקיים מצוות בוראי.
  

הדרך שבה אנו בני ישראל צריכים לילך  יזוהו

ולא  ,בה, לא להתפעל ממאורעות כאלו ואחרים

בכל להתחזק אלא ייאוש, לזרועות הליפול חלילה 
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בתורה ובעבודה ובכל מלאכת הבורא לטוב כוחנו 

  אכי"ר. לנו כל הימים ולחיותנו כהיום הזה, 

  

  ב מאמר 

  

רבי מרדכי להרה"ק  חסיד אחדנכנס אחת  פעם

נאלץ לעקור שתינה צרתו ו ,זיע"א עכאוויטשמל

אינו מוצא מקום מקומו החדש בו ,לעירמעיר  דירתו

תפילתו כי , רוחניותני הכל עניילעצמו בומרגוע 

בו נשבר ליו ,ולימודו אינו לימוד ,אינה תפילה

היאך היה לומד מעלה בזכרונו הוא בקרבו כש

ומתפלל אך זה לפני כמה ימים, נענה הרה"ק ואמר 

ד כל ימי הארץ וע' )כב ,ח(נאמר בפרשת נח הנה לו 

ויום ולילה לא זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף 

נכרי ' :)נח(סנהדרין '. ומפסוק זה למדו חז"ל בישבתו

חייב מיתה, שנאמר ויום ולילה לא  -ששבת 

והנה אותו נכרי ששבת שעל שביתה זו  .'ישבתו

בוודאי לא שבת כמו יהודי הוא מתחייב במיתה, 

כל ואהוא שובת כגוי, , אלא את שבתו ששובת

  שן ווי ,פל על מיטתו שיכור כלוטוונ ,תה כבהמהווש

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 תחייבמא הושבת, ועל שביתה שכזו צאת העד 

 אם על שביתה שכזוהלא הדברים ק"ו מיתה, ו

בת ויהודי ששבוודאי שאזי  ,מיתההנכרי  תחייבמ

חזינן מכאן וודאי מקבל גן עדן, בהוא שביתה שכזו 

זכותו של האיש הישראלי שאפילו עד כמה גדלה 

נחלה בלי  -בלא שום כוונה הוא מקבל שכר שבת 

ואמר לו לאותו חסיד, אף הרה"ק מצרים, וסיים 

כשאינך מרגיש את אתה אל תיפול ברוחך 

שכרך הרבה מאוד התפילה ואינך לומד כדבעי, כי 

  . עז)-עמ' עומירא דכיא (וראה ב אפילו בלא כוונה

  

לכל אחד ואחד, מאוד גדול ק וזיח וזה באמתו

באופן הזה, בת ותנו אינו שאף אחד מאישהרי ב"ה 

, כל אחד משתדל בכל כוחו להוסיף אלא אדרבא

בקדושת השבת, אם על ידי לימוד ואם על ידי 

כפול ומכופל הוא  נושכרכוונת התפילה, ובוודאי ש

ועלינו לזכור את הדברים הללו ולעורר  שבעתיים,

עצמנו לא ליפול חלילה בעצבות ובמרירות, אלא 

אדרבא לעבוד את ה' אלוקינו בשמחה ובטוב לבב 

  אכי"ר. ,מרוב כל
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