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טעות היא בידו והוי כזן  ,אם חושב האדם שאוכל סתם שלא לכוונה מיוחדת רק להנאת גופוש, רומז בזה   

לאכול לחם סתם בלי כוונה  אין האדם חי" כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם"ש "וז ,ל"רח א"טומפרנס להס

דכל מה שאוכל הוא רק לקיום וחיזוק גופו שיוכל ללמוד " יחיה האדם' כי על מוצא פי ה" ,וסיבה מיוחדת

לתורה ותפילהרומז , 'וזה כי על כל מוצא פי ה ,ולהתפלל ולשבח את בוראו בפיו ולכן הוא חי 
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ו לפעם סיפרו . ואצלו היה הכסף דבר מאוס ממש, היה שונא כסף שנאה עזה א"ק מקאצק זיע"הרהידוע ש   

לשון " ושכחת" "אלקיך' את ה ורם לבבך " את הפסוק א פירש"ס זיע'ק רבי לייב שרה"הרהחסידים ש

ויכול , ה"ל להיות שכיח אצל הקביכו, ו כסף וזהב לרוב ואין לו דאגה של פרנסהכל מי שיש ל, שכיח ומצוי

שהרי על , בכסףומשובח הו טוב שכנראה שיש כן מ, אם כן", אמר הרבי מקאצק, הרחבת הדעתלעבדו מתוך 

  .ה"אצל הקב ידו יכולים להיות 
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הוא פן יעניש אותו יראתו , הרי אם הבן עודנו קטן, ו לבל ילך יחף פן תינגפנה רגליונכאשר אב מצוה על ב   

ין יראתו ליראתו אזי אין הבדל ב, הבן הוא מבוגרוש, יו של הבןששו לשלום רגלויראתו של האב הוא ח, ואבי

, הגוף למגושמים וגסי רוח" כדי לשמור עלינו לבל ניהפך ע" ג מצוות"תרי"ת נתן לנו "השי, וכך. של אביו

והמצוות הן האמצעים העשויים לזכך ולזקק את האדם מן ההשפעות , ש"ונתרחק חלילה מהבורא ית

אלא  ,ןכיראתו של אותו בן קט" יראת העונש" היהת שיראתו לא ת"השי לפיכך חפץ, ותהגופניות הגשמי

וזה הפירוש . ה"ויורחק בעטיה מהקב ,למגושם יהפךשיהא מתיירא מהעבירה לבל , שתהיה דומה ליראתו הוא

, י תהיה יראתך דומה ליראתות שואל מעמך כ"השי" אלקיך' כי אם ליראה את ה עמךמשואל ' מה ה"בפסוק 

  .ולא רק מפני העונש, מפני הנזק שהחטא גורם לנשמתך יראישתת, )"עם"בן במו "את"(אלקיך ' ה ליראה "
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מדות של הו ובכל המעלות ,וחנוןה מה הוא רחום "הדבק במידותיו של הקב' לבאר עפי דאיתא בגמר אפשר   

דהיינו , ה לאדם שאי אפשר לו לקיים"חוץ מדבר אחד שציוה הקב ,בהם דבקהידם לה ראוי לו לא"הקב

, י הוא המושל בכל העולם כולושהר, יראה' אין שייך בו יתה ש"הקבאצל שזה לא שייך , ניולירא מפ" הירא"

שאתה , שואל מעמך ,אלקיך' שיש בה דהיינו כל המעלות, אלקיך' ועתה ישראל מה ד"כתוב וזה הפירוש ב

ליראה את "וזה ', שאתה תעשה מה שאין בו ית כי אם דהיינו דבר אחד שואל , תדבק במידותיו ובדרכיו

     .ה ואתה מצווה ליראות מפניו"א בהקב"דזה א, "אלקיך' ה
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שהפסוק הזה , והתירוץ הוא, ה בממון"איך ניתן לשחד את הקב, רים תמוהיםוהדב, "לפייסו בממון"י "וברש   

ישנם , "עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר לתת להם לחם ושמלה"קשור ונמשך לפסוק הבא אחריו 

אבל ', יים וכונבתי מחסה לע ,יתומים ים בתיבונ, מצוות צדקה וגמילות חכמים אשר מקיימיםאנשים 

מעשה צדקה י "ה ע"על זה מזהיר הכתוב שלא יחשבו שאפשר לשחד את הקב, ה מצוות מהתורהמזלזלים בכ

  .מצוות אחרותאי קיום וחסד על חשבון 
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כמו  ושאחד מתפקידי, א"זיע ט הקדוש"מתלמידי הבעשא "זיעמזאסלב החזן ק רבי מרדכי "הרה

 המילה תם בבתי היולדות בלילה לפני בריהיה לקרוא קריאת שמע עם ילדי החדרי ,בימים ההם נהוגשהיה 

בלבו בשעת קריאת שמע עם  ןומה הוא מכו ,א שאלו פעם"ק רבי פינחס מקאריץ זיע"הרה ).נאכט-וואכ(

היה אם 'ול 'שמע'למה קדמה פרשת ") ג"ברכות י( מרול א"חז: השיב לו רבי מרדכי ?הילדים בבית הרך הנולד

שהתינוק , במצות המילה. "כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה ואחר כך יקבל עליו עול מצות, 'שמוע

באים אנו וקוראים קריאת שמע והנה , הוא מקבל על עצמו את עול המצוות, עומד לקיים למחרת היום

  .רבי פינחס מעמקות הדברים ושיבח אותם מאד מאד נפעם, לקבל עבורו עול מלכות שמים ימיםומקד
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, כך זוכה לשמוע, וההשתוקקות של היהודי לקיים את המצוות פי השמחהל"והיה אלא לשון שמחהאין "  

' תשמעו אל מצותי לאהבה את ה"י זה "ע, את המצוה בשמחה קבלאם ת" והיה אם שמוע" ,שיג ולקייםלה

מים י ההנאה משמחת המצוה מקיי"ע ,מצוה –וזה שכר מצוה , "ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם אלקיכם

  ".מצוה"קודם ה" ברכה"לכן תקנו , ה למצוהוזהו ההכנ, את המצוה בשלימות

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

א רמז "זיע' ט הק"והבעש, שההכנה לשבת קודש מתחילה כבר ביום הרביעי של השבוע' רים הקפסכתוב ב   

שהם שלושת , שיביעי מישי מים ת "ר" חריש" "בחריש ובקציר תשבות") א"כ –ד "שמות ל( לך מן הפסוק

 חכך יטר, שהיא פעולת  ההכנה של הקרקע לזריעה, ימים אלה אכן דומים לחריש. תשבקראת הימי ההכנה ל

יהיו שלושת הימים הראשונים  לאחר השבת .שיר עצמו לעבודת הבורא ביום השבתהאדם בימים אלה להכ

כלומר לקבל את , ול הרוחנילקצור את היב םשבהם יוכל האד, כימי קצירה, ראשון שני ושלישי, של השבוע

  .השפע הרוחני שהושפע עליו מקדושת השבת

 

 


