
פרק א

סוד השבת

ערכו	סבב	בכיתה,	בו	כל	אחד	יביע	מהי	השבת	בשבילו.

עיינו	בתיאור	הבריאה	הפותח	את	ספר	בראשית,	התמקדו	בפסוקי	היום	השביעי.	

הביטו	גם	בנוסח	הקידוש	של	ליל	שבת.

על	כל	תלמיד	לאסוף	כמה	שיותר	שאלות	על	הפסוקים	שראה,	ולהוסיף	מחשבות	

שעולות	לו	בעקבות	הקריאה.

במהלך	הפרק	תרשמו	לעצמכם	האם	מצאתם	תשובה	לשאלותיכם	והתייחסות	

לרעיונות	שעלו	לכם.	

נסו	לגלות	שאלות	נוספות	ותשובות	על	הפסוקים	הנ"ל	שעולים	מהמקורות	לאורך	

הלימוד.	

"וַיְכֻּלּו ַהּׁשַָמיִם וְָהָאֶרץ וְכָל צְבָָאם: וַיְכַל ֱאֹלִהים ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי 
ְמלַאכְּתֹו ֲאׁשֶר עָׂשָה וַּיִׁשְּבֹת ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ִמּכָל ְמלַאכְּתֹו ֲאׁשֶר 

עָׂשָה: וַיְבֶָרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּׁשְבִיעִי וַיְַקֵּדׁש אֹתֹו ּכִי בֹו ׁשָבַת ִמּכָל 
ְמלַאכְּתֹו ֲאׁשֶר ּבָָרא ֱאֹלִהים לַעֲׂשֹות".

)בראשית ב, א-ג(

"ּבָרּוְך ַאּתָה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ֲאׁשֶר ִקְּדׁשָנּו ּבְִמצְוֹותָיו וְָרצָה 
ּבָנּו וְׁשַּבַת ָקְדׁשֹו ּבְַאֲהבָה ּובְָרצֹון ִהנְִחילָנּו, זִּכָרֹון לְַמעֲׂשֵה ּבְֵראׁשִית. 

ּתְִחּלָה לְִמְקָרֵאי קֶֹדׁש זֵכֶר לִיצִיַאת ִמצְָריִם. ּכִי ּבָנּו בַָחְרּתָ וְאֹותָנּו 
 ִקַּדׁשְּתָ ִמּכָל ָהעִַּמים וְׁשַּבַת ָקְדׁשְָך ּבְַאֲהבָה ּובְָרצֹון ִהנְַחלְּתָנּו. 

ּבָרּוְך ַאּתָה ה' ְמַקֵּדׁש ַהּׁשַּבָת".
)סידור, ברכת הקידוש בליל שבת(
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השגה	 אין	 השבת	 זולת	

בעולם	להכיר	לכסוף	ולכלות	

אל	הבורא.

)אור	החיים(

1. יום של נשמה
בראשית,	 שבת	 בעולם,	 הראשונה	 השבת	 אל	 לשוב	 עלינו	 השבת,	 מהי	 להבין	 בשביל	

ולהתבונן	בתוכן	שלה.	המקורות	הבאים	אותם	נלמד	סובבים	סביב	פסוקי	שבת	בראשית,	

ודולים	מתוכם	את	תוכנה	ומהותה	של	השבת	שלנו.

נפתח	בדברי	האור	החיים	הקדוש,	המסביר	את	מהותה	של	השבת,	ואגב	כך	גם	את	

ה"פרהיסטוריה"	של	שמירת	שבת:

"ָהעֹולָם ָהיָה ֲחַסר ַהִּקּיּום, עַד ׁשֶּבָאתָה ׁשַּבָת וְעַָמד ָהעֹולָם... ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 
ּגִּלָה ַהָּדבָר ּבְַמה ּׁשֶָאַמר ּבַעֲׂשֶֶרת ַהִּדּבְרֹות, "ּכִי ׁשֵׁשֶת יִָמים עָׂשָה ה' ֶאת ַהּׁשַָמיִם 
וְֶאת ָהָאֶרץ" )שמות כ,י(, ֲהֵרי ּגִּלָה ּכִי ִּבׁשְַעת ַהְּבִריָאה ֹלא ָּבָרא ה' ּכַֹח ָּבעֹולָם זּולַת 
לֲַעמֹוד ׁשֵׁשֶת יִָמים לְַטעַם ַהּנֹוָדע לֹו, ּגַם יָדּועַ לְיֹוְדעֵי ֱאֶמת. וְנִתְַחּכֵם ה' ּוָבָרא 
יֹום ֶאָחד, הּוא יָדּוַע לַה', ּובֹו ַּבּיֹום חֹוזֵר ה' ּוַמׁשְִּפיַע נֶֶפׁש לָעֹולָם, ׁשִעּור ַהְמַקּיֵם 
עֹוד ׁשֵׁשֶת יִָמים, וְכֵן ַעל זֶה ַהֶּדֶרְך. וְזּולַת זֶה ַהּיֹום ָהיָה ָהעֹולָם ָחֵרב ִּבגְַמר ׁשֵׁשֶת 
יִָמים וְחֹוזֵר לְתֹהּו וָבֹהּו, וְצִָריְך ָהיָה לֲַהכִינֹו ּפַעַם ׁשְנִּיָה... ּובְֶאְמצָעּות יֹום ׁשַּבָת 

ַמׁשְּפִיעַ ּבִכְלָלּות ָהעֹולָמֹות רּוַח ַהְמַקּיֶֶמת עֹוד ׁשֵׁשֶת יִָמים. 

ּולְפִי ּפֵרּוׁשֵנּו זֶה ָמצָאנּו נַַחת רּוַח ּבְַמֲאָמר ֶאָחד ׁשֶָאְמרּו ז''ל: "ּכָל ַהְמַקֵּדׁש וְכו' 
וְאֹוֵמר וַיְכֻּלּו וְגֹו' ּכְִאּלּו נֲַעׂשֶה ׁשֻּתָף לְַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּבְַמעֲׂשֵה בְֵראׁשִית" )שבת 
ָאָדם  ׁשֶּבָא  ּכָזֹאת,  ׁשַָמע  ִמי  ַהּנְִרֶאה.  לְפִי  ּוְדחּוִקים  ְרחֹוִקים  וְִדבְֵריֶהם  ע"ב(.  קיט 

יֵעָׂשֶה  ּובֶַּמה  ּכְלּום,  ַמעֲׂשֶה  ַאַחר  ֵאין  ְמלַאכְּתֹו?  נִגְְמָרה  ׁשֶּכְבָר  ּבְָדבָר  וְיִׁשְּתַּתֵף 
ׁשֻּתָף?... ּולְַמה ּׁשֶּפֵַרׁשְּתִי ֱאֶמת יְֶהגֶה ָחכָם, ּוְדבַר ה' ּבְפִיֶהם ֱאֶמת ּבְַטעַם צֹוֵדק, ּכִי 
לְִהיֹות ׁשֶַהּׁשַּבָת הּוא ַהְמַקּיֵם ָהעֹולָם ּכֹל ׁשֵׁשֶת יִָמים, וְַאַחר עֲבֹור ׁשֵׁשֶת יִָמים יָבֹא 
ׁשַּבָת ַאֶחֶרת וִיַחּיֵהּו וִיַקּיְֵמהּו עֹוד ׁשֵׁשֶת יִָמים ֲאֵחִרים. ּולְָך לַָדַעת, ּכִי ְמִציאּות 
ַהּׁשַָּבת ָּבעֹולָם הּוא ִקּיּומֹו ׁשְֶּמַקּיְִמים אֹותֹו, ּכִי ִאם ֵאין ְמַקּיְִמים ׁשַָּבת ֵאין ׁשַָּבת... 
וְלָזֶה "ּכָל ַהְמַקֵּדׁש ֶאת ַהּׁשַּבָת" - ּפֵרּוׁש: ְמַקּיֵם וְׁשֹוֵמר ְקֻדּׁשָתֹו - ּבְֶאְמצָעּות זֶה 
יֶׁשְנֹו לַּׁשַּבָת, ּוֵמֶאְמצָעּותֹו ִמתְַקּיֵם ָהעֹולָם. ָהְרֵאתָ לַָדעַת, ּכִי הּוא ַהְמַקּיֵם ָהעֹולָם, 

וְֵאין לְָך ׁשֻּתָף ּגָדֹול ִמּזֶה ּכִַּדין וְכֲַהלָכָה.

ּולְָך לַָדעַת, ּכִי ִמּיֹום ּבְֹרא ֱאֹלִהים ָאָדם ֹלא ָחַסר ָהעֹולָם ָּדבָר ַהַּמעֲִמיד צִַּדיק יְסֹוד 
עֹולָם, ׁשֶהּוא ׁשֹוֵמר ׁשַּבָת. ּכִי ָאָדם ׁשֹוֵמר ׁשַּבָת ָהיָה )ראה בראשית רבה כב(, וְַאֲחָריו 
ָקם ׁשֵת ּבְנֹו, ּכִי הּוא ָהיָה צִַּדיק ּגָמּור, וְַאֲחָריו ּכַָּמה צִַּדיִקים, ּוכְׁשֶּזֶה נֹופֵל ּכְבָר 
ּבָא ַהּׁשֶֶמׁש ׁשֹוֵמר ׁשַּבָת - ְמתּוׁשֶלַח, נַֹח, ׁשֵם, ַאבְָרָהם, ּוִמּׁשָם ֹלא ּפְָסָקה ׁשְִמיַרת 
ׁשַּבָת ִמּיִׂשְָרֵאל. וֲַאפִּלּו ּבְִמצְַריִם ָהיּו ׁשֹוְמֵרי ׁשַּבָתֹות, ּכְַמֲאָמָרם זַ''ל )שמות רבה פ''א(, 

וְנָכֹון". 
)רבי חיים בן עטר, 'אור החיים' על התורה בראשית ב,ג(

באיזה	אופן	שבת	מקיימת	את	העולם?

האם	שבת	היא	סופשבוע	או	תחילת	שבוע?

	"כל	המקדש...	כאילו	נעשה	שותף	לקב"ה".	מה	מקשה	על	כך	האור	החיים?	

איך	הוא	מתרץ?

הסבר	את	המשפט	"אם	אין	מקיימין	את	השבת	-	אין	שבת".

באיזה	אופן	הייתה	שבת	לפני	מתן	תורה?

האור	החיים	מלמד	אותנו	כי	העולם	נברא	מחדש	בכל	שבוע,	מכוחה	של	השבת.	והשבת	

מקבלת	את	כוחה,	מכך	שבני	אדם	שומרים	אותה.	כך	היה	מאז	בריאת	העולם	ועד	היום.	

צורת	 לעומת	 דבר!	 עושים	 איננו	 בשבוע	 אחד	 שיום	 מכך	 הוא	 העולם	 של	 קיומו	 עיקר	

ההתייחסות	המקובלת,	בה	קיומנו	תלוי	בכך	שנרוויח,	נייצר,	נפתח	ונקדם	את	העולם,	

אנו	למדים	כעת	כי	עיקר	קיומנו	תלוי	במימד	הרוחני.	אך	לא	במימד	רוחני	שמרחף	אי	

נובעים	מהזמן	המקודש	בו	 ופעולותינו	 שלנו.	חיינו	 שם	מעלינו,	אלא	בשמירת	השבת	

איננו	פועלים	ועושים	דבר.	כנראה	שבאי-העשייה	הזאת	יש	הרבה	מאוד...

לפעמים	שתיקה	יכולה	לבטא	יותר	ממילים,	עיניים	עצומות	מעניקות	לנו	את	היכולת	

-	דווקא	מפני	שאיננו	מסתכלים	 ולקלוט	את	המציאות	בצורה	עמוקה	 לחשוב	בריכוז	

עליה.	גם	באי-העשייה	של	השבת	יש	הרבה	מאוד	תוכן	חיובי,	שמשפיע	על	כל	המעשים	

של	ימי	החול.	בהימנעות	מעשייה	אנחנו	עושים	הרבה	מאוד.	אנו	מגלים	כי	מעבר	למבט	

השטחי	הרואה	ביש	-	יש	ובאין	-	אין,	ישנו	מישור	שבו	האין	הוא	יותר	יש	מן	היש.

של	 הראשונית	 לבריאה	 אמנם	 הוא.	 ברוך	 הקדוש	 עם	 שלנו	 השותפות	 נובעת	 מכאן	

העולם	לא	היינו	שותפים,	אך	מן	השבוע	השני	ועד	היום,	העולם	מתקיים	מכוח	שביתת	

השבת	שלנו.

את	מהותה	של	השבת	והשביתה	כסוד	קיום	העולם,	ממשיך	לבאר	ה'שפת	אמת':

"ָקׁשֶה ַמה ּׁשֶּכָתּוב "וַיְכַל... ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ִמּכָל ְמלַאכְּתֹו" )בראשית ב,ב(, ָהא ּכְתִיב 
וְִסּיֵם  ]ֲהֵרי ּכָתּוב[ "ּכִי בֹו ׁשָבַת"! )שם,ג( ]ִאם ה' ׁשָבַת ּבְׁשַּבָת, ּכֵיצַד נִּתָן לֹוַמר ׁשֶּבְיֹום זֶה הּוא ּכִּלָה 

ֶאת ַהּבְִריָאה?[ ּופֵֵרׁש ַרׁשִ"י זַ"ל: "ָמה ָהיָה ָהעֹולָם ָחֵסר? - ְמנּוָחה. ּבָאת ׁשַּבָת ּבָאת 

ְמנּוָחה, ּכָלְתָה וְנִגְְמָרה ַהְּמלָאכָה". ּובֵאּור ָהעִנְיָן, ּכִי ּבֱֶאֶמת ְּבׁשַָּבת ֹלא ָהיָה ׁשּום 
"וְַהַחּיֹות  ִּדכְתִיב:  ַהְּברּוִאים,  ּכֹל  ִקּיּום  ִהיא  זֹו  ּוׁשְִביתָה  ׁשְִביתָה,  ַרק  ְּבִריָאה, 
ָרצֹוא וָׁשֹוב" )יחזקאל א,יד(, ּפֵרּוׁש: ׁשֶּכָל ְמַקֵּבל ָצִריְך לְִהיֹות ָּבֵטל ֶאל ַהּנֹותֵן, ּוכְִפי 
ְדֵבקּות ׁשֶּיֵׁש לֹו לְַהַּמׁשְִּפיַע, ּכְמֹו כֵן ַקָּבלָתֹו ִמתְַקּיֶֶמת. וְלָכֵן, ּבְׁשַּבָת, ׁשֶּנִתְעַּלּו ּכֹל 
ַהּנִבְָרִאים לְׁשְָרׁשָם, ׁשֶעַל יְֵדי ַהְּמנּוָחה נִתְּבֵָרר ׁשֶּיֵׁש עֲלֵיֶהם ָאדֹון מֹוׁשֵל, ׁשֶּבְִרצֹותֹו 

ַמְרִחיב ּובְִרצֹותֹו ְמַקּצֵר, זֶה עַצְמֹו הּוא ּגְַמר ַהּבְִריָאה וְתִּקּונֹו".
)רבי יהודה אריה לייב מגור, 'שפת אמת' בראשית תרל"ו ד"ה במדרש( 

מתי,	לפי	דברי	השפת	אמת,	הסתיימה	הבריאה?

מדוע,	לדעתך,	"כל	מקבל	צריך	להיות	בטל	אל	הנותן"?	חפש	דוגמא	למערכת	בה	חל	

העיקרון	הזה.
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השגה	 אין	 השבת	 זולת	

בעולם	להכיר	לכסוף	ולכלות	

אל	הבורא.

)אור	החיים(

1. יום של נשמה
בראשית,	 שבת	 בעולם,	 הראשונה	 השבת	 אל	 לשוב	 עלינו	 השבת,	 מהי	 להבין	 בשביל	

ולהתבונן	בתוכן	שלה.	המקורות	הבאים	אותם	נלמד	סובבים	סביב	פסוקי	שבת	בראשית,	

ודולים	מתוכם	את	תוכנה	ומהותה	של	השבת	שלנו.

נפתח	בדברי	האור	החיים	הקדוש,	המסביר	את	מהותה	של	השבת,	ואגב	כך	גם	את	

ה"פרהיסטוריה"	של	שמירת	שבת:

"ָהעֹולָם ָהיָה ֲחַסר ַהִּקּיּום, עַד ׁשֶּבָאתָה ׁשַּבָת וְעַָמד ָהעֹולָם... ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 
ּגִּלָה ַהָּדבָר ּבְַמה ּׁשֶָאַמר ּבַעֲׂשֶֶרת ַהִּדּבְרֹות, "ּכִי ׁשֵׁשֶת יִָמים עָׂשָה ה' ֶאת ַהּׁשַָמיִם 
וְֶאת ָהָאֶרץ" )שמות כ,י(, ֲהֵרי ּגִּלָה ּכִי ִּבׁשְַעת ַהְּבִריָאה ֹלא ָּבָרא ה' ּכַֹח ָּבעֹולָם זּולַת 
לֲַעמֹוד ׁשֵׁשֶת יִָמים לְַטעַם ַהּנֹוָדע לֹו, ּגַם יָדּועַ לְיֹוְדעֵי ֱאֶמת. וְנִתְַחּכֵם ה' ּוָבָרא 
יֹום ֶאָחד, הּוא יָדּוַע לַה', ּובֹו ַּבּיֹום חֹוזֵר ה' ּוַמׁשְִּפיַע נֶֶפׁש לָעֹולָם, ׁשִעּור ַהְמַקּיֵם 
עֹוד ׁשֵׁשֶת יִָמים, וְכֵן ַעל זֶה ַהֶּדֶרְך. וְזּולַת זֶה ַהּיֹום ָהיָה ָהעֹולָם ָחֵרב ִּבגְַמר ׁשֵׁשֶת 
יִָמים וְחֹוזֵר לְתֹהּו וָבֹהּו, וְצִָריְך ָהיָה לֲַהכִינֹו ּפַעַם ׁשְנִּיָה... ּובְֶאְמצָעּות יֹום ׁשַּבָת 

ַמׁשְּפִיעַ ּבִכְלָלּות ָהעֹולָמֹות רּוַח ַהְמַקּיֶֶמת עֹוד ׁשֵׁשֶת יִָמים. 

ּולְפִי ּפֵרּוׁשֵנּו זֶה ָמצָאנּו נַַחת רּוַח ּבְַמֲאָמר ֶאָחד ׁשֶָאְמרּו ז''ל: "ּכָל ַהְמַקֵּדׁש וְכו' 
וְאֹוֵמר וַיְכֻּלּו וְגֹו' ּכְִאּלּו נֲַעׂשֶה ׁשֻּתָף לְַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּבְַמעֲׂשֵה בְֵראׁשִית" )שבת 
ָאָדם  ׁשֶּבָא  ּכָזֹאת,  ׁשַָמע  ִמי  ַהּנְִרֶאה.  לְפִי  ּוְדחּוִקים  ְרחֹוִקים  וְִדבְֵריֶהם  ע"ב(.  קיט 

יֵעָׂשֶה  ּובֶַּמה  ּכְלּום,  ַמעֲׂשֶה  ַאַחר  ֵאין  ְמלַאכְּתֹו?  נִגְְמָרה  ׁשֶּכְבָר  ּבְָדבָר  וְיִׁשְּתַּתֵף 
ׁשֻּתָף?... ּולְַמה ּׁשֶּפֵַרׁשְּתִי ֱאֶמת יְֶהגֶה ָחכָם, ּוְדבַר ה' ּבְפִיֶהם ֱאֶמת ּבְַטעַם צֹוֵדק, ּכִי 
לְִהיֹות ׁשֶַהּׁשַּבָת הּוא ַהְמַקּיֵם ָהעֹולָם ּכֹל ׁשֵׁשֶת יִָמים, וְַאַחר עֲבֹור ׁשֵׁשֶת יִָמים יָבֹא 
ׁשַּבָת ַאֶחֶרת וִיַחּיֵהּו וִיַקּיְֵמהּו עֹוד ׁשֵׁשֶת יִָמים ֲאֵחִרים. ּולְָך לַָדַעת, ּכִי ְמִציאּות 
ַהּׁשַָּבת ָּבעֹולָם הּוא ִקּיּומֹו ׁשְֶּמַקּיְִמים אֹותֹו, ּכִי ִאם ֵאין ְמַקּיְִמים ׁשַָּבת ֵאין ׁשַָּבת... 
וְלָזֶה "ּכָל ַהְמַקֵּדׁש ֶאת ַהּׁשַּבָת" - ּפֵרּוׁש: ְמַקּיֵם וְׁשֹוֵמר ְקֻדּׁשָתֹו - ּבְֶאְמצָעּות זֶה 
יֶׁשְנֹו לַּׁשַּבָת, ּוֵמֶאְמצָעּותֹו ִמתְַקּיֵם ָהעֹולָם. ָהְרֵאתָ לַָדעַת, ּכִי הּוא ַהְמַקּיֵם ָהעֹולָם, 

וְֵאין לְָך ׁשֻּתָף ּגָדֹול ִמּזֶה ּכִַּדין וְכֲַהלָכָה.

ּולְָך לַָדעַת, ּכִי ִמּיֹום ּבְֹרא ֱאֹלִהים ָאָדם ֹלא ָחַסר ָהעֹולָם ָּדבָר ַהַּמעֲִמיד צִַּדיק יְסֹוד 
עֹולָם, ׁשֶהּוא ׁשֹוֵמר ׁשַּבָת. ּכִי ָאָדם ׁשֹוֵמר ׁשַּבָת ָהיָה )ראה בראשית רבה כב(, וְַאֲחָריו 
ָקם ׁשֵת ּבְנֹו, ּכִי הּוא ָהיָה צִַּדיק ּגָמּור, וְַאֲחָריו ּכַָּמה צִַּדיִקים, ּוכְׁשֶּזֶה נֹופֵל ּכְבָר 
ּבָא ַהּׁשֶֶמׁש ׁשֹוֵמר ׁשַּבָת - ְמתּוׁשֶלַח, נַֹח, ׁשֵם, ַאבְָרָהם, ּוִמּׁשָם ֹלא ּפְָסָקה ׁשְִמיַרת 
ׁשַּבָת ִמּיִׂשְָרֵאל. וֲַאפִּלּו ּבְִמצְַריִם ָהיּו ׁשֹוְמֵרי ׁשַּבָתֹות, ּכְַמֲאָמָרם זַ''ל )שמות רבה פ''א(, 

וְנָכֹון". 
)רבי חיים בן עטר, 'אור החיים' על התורה בראשית ב,ג(

באיזה	אופן	שבת	מקיימת	את	העולם?

האם	שבת	היא	סופשבוע	או	תחילת	שבוע?

	"כל	המקדש...	כאילו	נעשה	שותף	לקב"ה".	מה	מקשה	על	כך	האור	החיים?	

איך	הוא	מתרץ?

הסבר	את	המשפט	"אם	אין	מקיימין	את	השבת	-	אין	שבת".

באיזה	אופן	הייתה	שבת	לפני	מתן	תורה?

האור	החיים	מלמד	אותנו	כי	העולם	נברא	מחדש	בכל	שבוע,	מכוחה	של	השבת.	והשבת	

מקבלת	את	כוחה,	מכך	שבני	אדם	שומרים	אותה.	כך	היה	מאז	בריאת	העולם	ועד	היום.	

צורת	 לעומת	 דבר!	 עושים	 איננו	 בשבוע	 אחד	 שיום	 מכך	 הוא	 העולם	 של	 קיומו	 עיקר	

ההתייחסות	המקובלת,	בה	קיומנו	תלוי	בכך	שנרוויח,	נייצר,	נפתח	ונקדם	את	העולם,	

אנו	למדים	כעת	כי	עיקר	קיומנו	תלוי	במימד	הרוחני.	אך	לא	במימד	רוחני	שמרחף	אי	

נובעים	מהזמן	המקודש	בו	 ופעולותינו	 שלנו.	חיינו	 שם	מעלינו,	אלא	בשמירת	השבת	

איננו	פועלים	ועושים	דבר.	כנראה	שבאי-העשייה	הזאת	יש	הרבה	מאוד...

לפעמים	שתיקה	יכולה	לבטא	יותר	ממילים,	עיניים	עצומות	מעניקות	לנו	את	היכולת	

-	דווקא	מפני	שאיננו	מסתכלים	 ולקלוט	את	המציאות	בצורה	עמוקה	 לחשוב	בריכוז	

עליה.	גם	באי-העשייה	של	השבת	יש	הרבה	מאוד	תוכן	חיובי,	שמשפיע	על	כל	המעשים	

של	ימי	החול.	בהימנעות	מעשייה	אנחנו	עושים	הרבה	מאוד.	אנו	מגלים	כי	מעבר	למבט	

השטחי	הרואה	ביש	-	יש	ובאין	-	אין,	ישנו	מישור	שבו	האין	הוא	יותר	יש	מן	היש.

של	 הראשונית	 לבריאה	 אמנם	 הוא.	 ברוך	 הקדוש	 עם	 שלנו	 השותפות	 נובעת	 מכאן	

העולם	לא	היינו	שותפים,	אך	מן	השבוע	השני	ועד	היום,	העולם	מתקיים	מכוח	שביתת	

השבת	שלנו.

את	מהותה	של	השבת	והשביתה	כסוד	קיום	העולם,	ממשיך	לבאר	ה'שפת	אמת':

"ָקׁשֶה ַמה ּׁשֶּכָתּוב "וַיְכַל... ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ִמּכָל ְמלַאכְּתֹו" )בראשית ב,ב(, ָהא ּכְתִיב 
וְִסּיֵם  ]ֲהֵרי ּכָתּוב[ "ּכִי בֹו ׁשָבַת"! )שם,ג( ]ִאם ה' ׁשָבַת ּבְׁשַּבָת, ּכֵיצַד נִּתָן לֹוַמר ׁשֶּבְיֹום זֶה הּוא ּכִּלָה 

ֶאת ַהּבְִריָאה?[ ּופֵֵרׁש ַרׁשִ"י זַ"ל: "ָמה ָהיָה ָהעֹולָם ָחֵסר? - ְמנּוָחה. ּבָאת ׁשַּבָת ּבָאת 

ְמנּוָחה, ּכָלְתָה וְנִגְְמָרה ַהְּמלָאכָה". ּובֵאּור ָהעִנְיָן, ּכִי ּבֱֶאֶמת ְּבׁשַָּבת ֹלא ָהיָה ׁשּום 
"וְַהַחּיֹות  ִּדכְתִיב:  ַהְּברּוִאים,  ּכֹל  ִקּיּום  ִהיא  זֹו  ּוׁשְִביתָה  ׁשְִביתָה,  ַרק  ְּבִריָאה, 
ָרצֹוא וָׁשֹוב" )יחזקאל א,יד(, ּפֵרּוׁש: ׁשֶּכָל ְמַקֵּבל ָצִריְך לְִהיֹות ָּבֵטל ֶאל ַהּנֹותֵן, ּוכְִפי 
ְדֵבקּות ׁשֶּיֵׁש לֹו לְַהַּמׁשְִּפיַע, ּכְמֹו כֵן ַקָּבלָתֹו ִמתְַקּיֶֶמת. וְלָכֵן, ּבְׁשַּבָת, ׁשֶּנִתְעַּלּו ּכֹל 
ַהּנִבְָרִאים לְׁשְָרׁשָם, ׁשֶעַל יְֵדי ַהְּמנּוָחה נִתְּבֵָרר ׁשֶּיֵׁש עֲלֵיֶהם ָאדֹון מֹוׁשֵל, ׁשֶּבְִרצֹותֹו 

ַמְרִחיב ּובְִרצֹותֹו ְמַקּצֵר, זֶה עַצְמֹו הּוא ּגְַמר ַהּבְִריָאה וְתִּקּונֹו".
)רבי יהודה אריה לייב מגור, 'שפת אמת' בראשית תרל"ו ד"ה במדרש( 

מתי,	לפי	דברי	השפת	אמת,	הסתיימה	הבריאה?

מדוע,	לדעתך,	"כל	מקבל	צריך	להיות	בטל	אל	הנותן"?	חפש	דוגמא	למערכת	בה	חל	

העיקרון	הזה.
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	– הבא"	 עולם	 מעין	 "שבת	

המעיין	שממנו	שואבים	עולם	

הבא.

)רבי	אהרן	מקרלין(

בשבת	נבראה	המנוחה.	בשבת	נבראה	יכולת	הקבלה.	השקט	והחלל	שיוצרת	השבת,	

לנו	 ומסתתר	 הכל,	 מאחורי	 שעומד	 הוא	 ברוך	 בקדוש	 להיזכר	 להקשיב,	 לנו	 נותנים	

מאחורי	שאון	החיים	של	ימי	החול.	

במשך	ששת	ימי	הבריאה	הקדוש	ברוך	הוא	הסתיר	את	עצמו.	

ננסה	לרגע	לעשות	את	הבלתי	אפשרי,	ונדמיין	את	העולם	לפני	היותו.	

דמיינו	את	הרחוב	בו	אתם	גרים,	את	הבתים,	המכוניות	והכלבים	המשוטטים.

כעת,	מחקו	לאט	את	כלי	הרכב,	את	העצים,	המדרכות	והבתים.	השתהו	מעט	על	מנת	

לעכל	את	המראה	המוזר,	והמשיכו	להסיר	את	עמודי	התאורה,	את	הכביש,	האנשים	

ובעלי	החיים.

הרחובות	 אל	 מכל	 הריקה	 האדמה	 שטח	 את	 הרחיבו	 צחיחה.	 אדמה	 רק	 השאירו	

הסמוכים,	ו"רוקנו"	כך	את	כל	האזור,	את	כל	הארץ	ואת	כל	העולם.

עכשיו	תורידו	גם	את	העננים,	את	הכוכבים	והציפורים,	את	הירח	ואת	השמש.	תשאירו	

רק	אדמה	ושמיים	ריקים.

כעת,	מחקו	את	כחול	השמיים,	ושמטו	את	האדמה	מתחת	לרגליכם,	הותירו	רק	אוויר	

ענק	שאין	לו	סוף.

מי	שמעיז,	מוזמן	לנסות	לכווץ	גם	את	המרחב	האדיר	הזה	לכלום...	

אם	אין	כלום,	מה	יש?	מה	נותר	לראות?	את	הקדוש	ברוך	הוא	בעצמו,	גלוי,	אין	מה	או	

מי	שיסתיר	אותו.

כעת	נדמיין	את	בריאת	העולם:

הקדוש	ברוך	הוא	אין	סופי,	נוכח	לחלוטין.	

פתאום	נולד	מרחב,	אוויר,	אור	וחושך,	שמים	וארץ...	

טבע	 וחוקי	 גרביטציה	 מאחורי	 עננים,	 מאחורי	 להסתתר	 מתחיל	 הוא	 ברוך	 הקדוש	

שהוא	מחולל.	ים-יבשה,	עצים	וג'ירפות,	כל	יצור	נפלא	שנוצר,	מעלים	עוד	יותר	את	מי	

שמכניס	בו	חיים.

איך	 רואים	 השמים	 מאין.	 יש	 בריאת	 של	 תהליכים	 רואים	 הברואים	 הראשונים	 בימים	

והם	רואים	איך	נתלית	השמש	במקום.	השמש	עוד	רואה	את	 נוצרים	האיקליפטוסים,	

הלטאות,	ואלה	את	הפרות.

וביום	שישי	בבוקר,	עומדים	כל	הברואים	ורואים	איך	אדם	וחוה	נבראים.	והם	-	כלומר,	

היה	 כבר	 הכל	 מאין,	 יש	 של	 פלאית	 בריאה	 רואים	 לא	 כבר	 	- כולה	 האנושות	 אנחנו,	

לפנינו...	ידו	של	הקב"ה	מתחבאת	לנו	מאחורי	הגב	ומחייה	אותנו,	אבל	אנחנו	לא	רואים.

ואז,	דקה	לפני	שהשמש	שוקעת,	הרוח	מרשרשת	בעלים,	הטבע	כל	כך	שלם	ומקסים	

עד	שהקב"ה	עלול	להיעלם	סופית...

ואז	בורא	הקב"ה	את	השבת.

יצורי	העולם,	הרגילים	להתייחס	אל	קיומו	של	העולם	כדבר	מובן	מאליו,	חיכו	לראות	

איזה	פלא	ה'	יוסיף	היום,	הג'ירפות	הרימו	את	ראשן,	הדגים	והעננים	שרגילים	היו	כי	כל	

יום	נוספים	עוד	ועוד	חברים	לעולם	החדש	חיכו	לראות	מה	ילד	יום.	

אך...	מה	היום?	כלום!	איזו	אכזבה...

ורק	האדם	ידע,	כי	ביום	קדוש	זה	פתח	הקב"ה	חלון	בו	אפשר	לראות	סוף	סוף	קצת	

נוכחות.	אלפי	הברואים	מסתירים	בעצם	קיומם	על	נוכחותו	של	הקב"ה	הפועם	בקרבם.	

בשבת	האשליה	נסדקת,	אפשר	סוף	סוף	לראות	כי	הריחוק	איננו	קיים	באמת.	

משהו	מקיומו	של	העולם	מפנה	את	מקומו	אל	מה	שמעבר.	מחיצה	מוסרת,	הטבע	לא	

מטביע	והעולם	לא	מעלים,	הקב"ה	פותח	גשר	עד	אליו.	בשבת	ניתן	לקבל	ממנו	שפע	

וחיים	מסוג	אחר.	

יּוכַל  ִמי  מו,ט(.  )תהילים  ּבָָאֶרץ"  ׁשַּמֹות  ׂשָם  ֲאׁשֶר  ה',  ִמפְעֲלֹות  ֲחזּו  ""לְכּו 
ָהעֹולָמֹות,  ׁשְָאר  ׁשֶּכֵן  ִמּכָל  ָהעֹולָם,  זֶה  ׁשֶל  ּבַּבְִרּיֹות  ׁשֶּיֵׁש  ה'  ּגְֻדּלַת  לְׁשַעֵר 
עִַּקר  ּבְעַצְָמן,  וְיִׂשְָרֵאל  יִׂשְָרֵאל.  ּבִׁשְבִיל  ֶאּלָא  נִבְָרא  ֹלא  לַּכֹל  ּכֲַאׁשֶר  וְַהּכֹל 
ַמעֲׂשֵה  ּתַכְלִית  הּוא  ׁשַּבָת  ּכִי  ַהּתַכְלִית.  ׁשֶהּוא  ׁשַּבָת,  ּבְִחינַת  ּבִׁשְבִיל  ּבְִריָאתָן 
ּכָָראּוי יִתְּבַָרְך  ַהּׁשֵם  ֶאת  יַּׂשִיגּו  וְׁשָם  ׁשַּבָת.  ׁשֶּכֻּלֹו  עֹולָם  ׁשֶהּוא  וָָאֶרץ,   ׁשַָמיִם 
ּבְלִי ׁשּום ָמָסְך ַהַּמבְִּדיל ּובְלִי ׁשּום מֹונֵעַ, ּכִי ָאז יְִהיֶה נַעֲׂשֶה ַאְחדּות ּגָמּור, וְכָל 
ַרּבֹותֵינּו,  ּכְַמֲאַמר  כה,ט(,  )ישעיה  לֹו"  ִקּוִינּו  ה'  "זֶה  ּבְֶאצְּבָעֹו:  ַמְרֶאה  יְִהיֶה  ֶאָחד 
זִכְרֹונָם לִבְָרכָה )תענית לא ע"א(. וְזֶהּו ַהּתַכְלִית ׁשֶּבִׁשְבִיל זֶה ּבָָרא ַהּׁשֵם יִתְּבַָרְך ֶאת 

ּכָל ַהּבְִריָאה ּכֻּלָּה".
)רבי נחמן מברסלב, 'לקוטי מוהר"ן' ח"ב תורה לט(

להימשך אל השורש
אם	 לאלוקות.	 וצימאון	 לדחף	 בשבת,	 שנבראה	 המנוחה	 את	 מתרגם	 ושמש'	 ה'מאור	

ימי	השבוע	אנחנו	מצויים	רחוק	מן	השורש,	קדושתה	של	השבת	מעוררת	אותנו	 בכל	

להתגעגע	ולכסוף	חזרה	אל	ה'.

""ּכִי ׁשֵׁשֶת יִָמים עָׂשָה ה' ֶאת ַהּׁשַָמיִם וְֶאת ָהָאֶרץ, ּובַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ׁשָבַת וַּיִּנָפַׁש" 
)שמות לא,יז(. ּפֵרּוׁש, ְּדִהּנֵה ּכְתִיב "וַיְכַל ֱאֹלִהים ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי" )בראשית ב,ב(, וְזֶהּו 

ּבַּיֹום  וַּיִׁשְּבֹת  ַהּׁשִּׁשִי,  ּבַּיֹום  ֱאֹלִהים  'וַיְכַל  ַהֶּמלְֶך,  לְתַלְַמי  ׁשֶּׁשִּנּו  ֵמַהְּדבִָרים  ֶאָחד 
זִכְרֹונָם  ׁשֶָּדְרׁשּו,  ּכְמֹו  הּוא  וְָהֱאֶמת  ע"א(.  ט  )מגילה  ּבַּגְָמָרא  ׁשָם  יְעֻּיַן  ַהּׁשְבִיעִי', 
לִבְָרכָה, "וַיְכַל ֱאֹלִהים ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי - ָמה ָהעֹולָם ָחֵסר - ְמנּוָחה. ּבָא ׁשַּבָת ּבָא 

ְמנּוָחה".

ָהיּו ּכָל ַהּבְרּוִאים ְרחֹוִקים ִמּׁשְָרׁשָם, ּכִי  ַהַּמעֲׂשֶה  יְֵמי  וְָהעִנְיָן הּוא, ּכִי ּכֹל ׁשֵׁשֶת 
ֵמעֵּלָא  ָהעֹולָמֹות  וְנִׁשְּתַּלְׁשְלּו  ׁשְמֹו,  יִתְּבֵָרְך  ֱאֹלהּותֹו  צְִמצֵם  ָהעֹולָמֹות  ּבִבְִריַאת 
ְּדַהיְנּו עֹולָם ַהּגַׁשְִמי,  וְצְִמצּוִמים ַרּבִים עַד עֹולָם ַהּתְַחּתֹון,  לְתַּתָא ]ִמלְַמעְלָה לְַמָּטה[ 
וְנִתְּגַּׁשֵם ָהעֹולָם. ּובְכָל יְֵמי ַהחֹל ָקׁשֶה ְמאֹד לְִהתְעֹוֵרר ֶאת עַצְמֹו ּולְַהְמׁשִיְך ֶאת 
עַצְמֹו לְׁשְָרׁשֹו. וְכֵיוָן ׁשִֶהּגִיעַ ׁשַּבָת, הֹוִריד ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת עַל ּכָל 
ָהעֹולָמֹות, וְִהְרּגִיׁשּו ּכָל ַהּבְרּוִאים ַהְּקֻדּׁשָה ׁשֶל ׁשַּבָת, ַמה ּׁשֶֹּלא ִהְרּגִיׁשּו ּכָל יְֵמי 
יֹופִיעַ  ֲאׁשֶר  ַהְּקֻדּׁשָה  לְַהְרּגִיׁש  ִהתְִחילּו  קֶֹדׁש  ּובְׁשַּבָת  ָהעֹולָם.  גִּׁשּום  ִמּפְנֵי  ַהחֹל 
'עֲלִּיֹות  וְזֶהּו  ּבְׁשְָרׁשָן.  לְִהָּדבֵק  לַעֲלֹות  ּולְִהתְנֹוצֵץ  לְִהׁשְּתֹוֵקק  וְִהתְִחילּו  עֲלֵיֶהם, 
עַד  לְעֵּלָא,  ִמּתַּתָא  ָהעֹולָמֹות  ּכָל  ִמתְעַּלִין  נֶפֶׁש  ְמִסירּות  יְֵדי  ׁשֶעַל  ָהעֹולָמֹות', 
ׁשֶּנְִדּבִָקין ּבְֵאין סֹוף ּבָרּוְך הּוא. ּוֵמַאיִן ּבָא לֶָהם ִהׁשְּתֹוְקקּות? זֶהּו ִמּפְנֵי ׁשֶהֹוִריד 
ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת עַל ּכָל ָהעֹולָמֹות, ִהתְִחילּו ּכֻּלָן לְִהׁשְּתֹוֵקק, וְכָלְתָה 
נַפְׁשָם לְַהעֲלֹות לְִהתְַּדּבֵק ּבְׁשְָרׁשָן. וְזֶהּו "וַיְכַל ֱאֹלִהים ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי". ָרצָה לֹוַמר, 
לְׁשְָרׁשָן,  לְַהעֲלֹות  לְִהׁשְּתֹוֵקק  ַהּנֶפֶׁש  ּכְלֹות  ַהּבְרּוִאים  לְכָל  ּבָא  ַהּׁשְבִיעִי  ׁשֶּבַּיֹום 

ׁשֶ"ּוַיְכַל" הּוא ִמּלְׁשֹון "ּכָלְתָה נַפְׁשִי"" )תהילים פד,ג(.
)רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, 'מאור ושמש' פרשת כי תשא( 

מאיזו	סיבה	קשה	להתעורר	ולהימשך	אל	השורש	בימי	החול?	מה	משתנה	בשבת?

כיצד	מפרש	המאור	ושמש	את	המילה	"ויכל".	איזה	רעיון	הוא	בא	לבטא?
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	– הבא"	 עולם	 מעין	 "שבת	

המעיין	שממנו	שואבים	עולם	

הבא.

)רבי	אהרן	מקרלין(

בשבת	נבראה	המנוחה.	בשבת	נבראה	יכולת	הקבלה.	השקט	והחלל	שיוצרת	השבת,	

לנו	 ומסתתר	 הכל,	 מאחורי	 שעומד	 הוא	 ברוך	 בקדוש	 להיזכר	 להקשיב,	 לנו	 נותנים	

מאחורי	שאון	החיים	של	ימי	החול.	

במשך	ששת	ימי	הבריאה	הקדוש	ברוך	הוא	הסתיר	את	עצמו.	

ננסה	לרגע	לעשות	את	הבלתי	אפשרי,	ונדמיין	את	העולם	לפני	היותו.	

דמיינו	את	הרחוב	בו	אתם	גרים,	את	הבתים,	המכוניות	והכלבים	המשוטטים.

כעת,	מחקו	לאט	את	כלי	הרכב,	את	העצים,	המדרכות	והבתים.	השתהו	מעט	על	מנת	

לעכל	את	המראה	המוזר,	והמשיכו	להסיר	את	עמודי	התאורה,	את	הכביש,	האנשים	

ובעלי	החיים.

הרחובות	 אל	 מכל	 הריקה	 האדמה	 שטח	 את	 הרחיבו	 צחיחה.	 אדמה	 רק	 השאירו	

הסמוכים,	ו"רוקנו"	כך	את	כל	האזור,	את	כל	הארץ	ואת	כל	העולם.

עכשיו	תורידו	גם	את	העננים,	את	הכוכבים	והציפורים,	את	הירח	ואת	השמש.	תשאירו	

רק	אדמה	ושמיים	ריקים.

כעת,	מחקו	את	כחול	השמיים,	ושמטו	את	האדמה	מתחת	לרגליכם,	הותירו	רק	אוויר	

ענק	שאין	לו	סוף.

מי	שמעיז,	מוזמן	לנסות	לכווץ	גם	את	המרחב	האדיר	הזה	לכלום...	

אם	אין	כלום,	מה	יש?	מה	נותר	לראות?	את	הקדוש	ברוך	הוא	בעצמו,	גלוי,	אין	מה	או	

מי	שיסתיר	אותו.

כעת	נדמיין	את	בריאת	העולם:

הקדוש	ברוך	הוא	אין	סופי,	נוכח	לחלוטין.	

פתאום	נולד	מרחב,	אוויר,	אור	וחושך,	שמים	וארץ...	

טבע	 וחוקי	 גרביטציה	 מאחורי	 עננים,	 מאחורי	 להסתתר	 מתחיל	 הוא	 ברוך	 הקדוש	

שהוא	מחולל.	ים-יבשה,	עצים	וג'ירפות,	כל	יצור	נפלא	שנוצר,	מעלים	עוד	יותר	את	מי	

שמכניס	בו	חיים.

איך	 רואים	 השמים	 מאין.	 יש	 בריאת	 של	 תהליכים	 רואים	 הברואים	 הראשונים	 בימים	

והם	רואים	איך	נתלית	השמש	במקום.	השמש	עוד	רואה	את	 נוצרים	האיקליפטוסים,	

הלטאות,	ואלה	את	הפרות.

וביום	שישי	בבוקר,	עומדים	כל	הברואים	ורואים	איך	אדם	וחוה	נבראים.	והם	-	כלומר,	

היה	 כבר	 הכל	 מאין,	 יש	 של	 פלאית	 בריאה	 רואים	 לא	 כבר	 	- כולה	 האנושות	 אנחנו,	

לפנינו...	ידו	של	הקב"ה	מתחבאת	לנו	מאחורי	הגב	ומחייה	אותנו,	אבל	אנחנו	לא	רואים.

ואז,	דקה	לפני	שהשמש	שוקעת,	הרוח	מרשרשת	בעלים,	הטבע	כל	כך	שלם	ומקסים	

עד	שהקב"ה	עלול	להיעלם	סופית...

ואז	בורא	הקב"ה	את	השבת.

יצורי	העולם,	הרגילים	להתייחס	אל	קיומו	של	העולם	כדבר	מובן	מאליו,	חיכו	לראות	

איזה	פלא	ה'	יוסיף	היום,	הג'ירפות	הרימו	את	ראשן,	הדגים	והעננים	שרגילים	היו	כי	כל	

יום	נוספים	עוד	ועוד	חברים	לעולם	החדש	חיכו	לראות	מה	ילד	יום.	

אך...	מה	היום?	כלום!	איזו	אכזבה...

ורק	האדם	ידע,	כי	ביום	קדוש	זה	פתח	הקב"ה	חלון	בו	אפשר	לראות	סוף	סוף	קצת	

נוכחות.	אלפי	הברואים	מסתירים	בעצם	קיומם	על	נוכחותו	של	הקב"ה	הפועם	בקרבם.	

בשבת	האשליה	נסדקת,	אפשר	סוף	סוף	לראות	כי	הריחוק	איננו	קיים	באמת.	

משהו	מקיומו	של	העולם	מפנה	את	מקומו	אל	מה	שמעבר.	מחיצה	מוסרת,	הטבע	לא	

מטביע	והעולם	לא	מעלים,	הקב"ה	פותח	גשר	עד	אליו.	בשבת	ניתן	לקבל	ממנו	שפע	

וחיים	מסוג	אחר.	

יּוכַל  ִמי  מו,ט(.  )תהילים  ּבָָאֶרץ"  ׁשַּמֹות  ׂשָם  ֲאׁשֶר  ה',  ִמפְעֲלֹות  ֲחזּו  ""לְכּו 
ָהעֹולָמֹות,  ׁשְָאר  ׁשֶּכֵן  ִמּכָל  ָהעֹולָם,  זֶה  ׁשֶל  ּבַּבְִרּיֹות  ׁשֶּיֵׁש  ה'  ּגְֻדּלַת  לְׁשַעֵר 
עִַּקר  ּבְעַצְָמן,  וְיִׂשְָרֵאל  יִׂשְָרֵאל.  ּבִׁשְבִיל  ֶאּלָא  נִבְָרא  ֹלא  לַּכֹל  ּכֲַאׁשֶר  וְַהּכֹל 
ַמעֲׂשֵה  ּתַכְלִית  הּוא  ׁשַּבָת  ּכִי  ַהּתַכְלִית.  ׁשֶהּוא  ׁשַּבָת,  ּבְִחינַת  ּבִׁשְבִיל  ּבְִריָאתָן 
ּכָָראּוי יִתְּבַָרְך  ַהּׁשֵם  ֶאת  יַּׂשִיגּו  וְׁשָם  ׁשַּבָת.  ׁשֶּכֻּלֹו  עֹולָם  ׁשֶהּוא  וָָאֶרץ,   ׁשַָמיִם 
ּבְלִי ׁשּום ָמָסְך ַהַּמבְִּדיל ּובְלִי ׁשּום מֹונֵעַ, ּכִי ָאז יְִהיֶה נַעֲׂשֶה ַאְחדּות ּגָמּור, וְכָל 
ַרּבֹותֵינּו,  ּכְַמֲאַמר  כה,ט(,  )ישעיה  לֹו"  ִקּוִינּו  ה'  "זֶה  ּבְֶאצְּבָעֹו:  ַמְרֶאה  יְִהיֶה  ֶאָחד 
זִכְרֹונָם לִבְָרכָה )תענית לא ע"א(. וְזֶהּו ַהּתַכְלִית ׁשֶּבִׁשְבִיל זֶה ּבָָרא ַהּׁשֵם יִתְּבַָרְך ֶאת 

ּכָל ַהּבְִריָאה ּכֻּלָּה".
)רבי נחמן מברסלב, 'לקוטי מוהר"ן' ח"ב תורה לט(

להימשך אל השורש
אם	 לאלוקות.	 וצימאון	 לדחף	 בשבת,	 שנבראה	 המנוחה	 את	 מתרגם	 ושמש'	 ה'מאור	

ימי	השבוע	אנחנו	מצויים	רחוק	מן	השורש,	קדושתה	של	השבת	מעוררת	אותנו	 בכל	

להתגעגע	ולכסוף	חזרה	אל	ה'.

""ּכִי ׁשֵׁשֶת יִָמים עָׂשָה ה' ֶאת ַהּׁשַָמיִם וְֶאת ָהָאֶרץ, ּובַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ׁשָבַת וַּיִּנָפַׁש" 
)שמות לא,יז(. ּפֵרּוׁש, ְּדִהּנֵה ּכְתִיב "וַיְכַל ֱאֹלִהים ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי" )בראשית ב,ב(, וְזֶהּו 

ּבַּיֹום  וַּיִׁשְּבֹת  ַהּׁשִּׁשִי,  ּבַּיֹום  ֱאֹלִהים  'וַיְכַל  ַהֶּמלְֶך,  לְתַלְַמי  ׁשֶּׁשִּנּו  ֵמַהְּדבִָרים  ֶאָחד 
זִכְרֹונָם  ׁשֶָּדְרׁשּו,  ּכְמֹו  הּוא  וְָהֱאֶמת  ע"א(.  ט  )מגילה  ּבַּגְָמָרא  ׁשָם  יְעֻּיַן  ַהּׁשְבִיעִי', 
לִבְָרכָה, "וַיְכַל ֱאֹלִהים ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי - ָמה ָהעֹולָם ָחֵסר - ְמנּוָחה. ּבָא ׁשַּבָת ּבָא 

ְמנּוָחה".

ָהיּו ּכָל ַהּבְרּוִאים ְרחֹוִקים ִמּׁשְָרׁשָם, ּכִי  ַהַּמעֲׂשֶה  יְֵמי  וְָהעִנְיָן הּוא, ּכִי ּכֹל ׁשֵׁשֶת 
ֵמעֵּלָא  ָהעֹולָמֹות  וְנִׁשְּתַּלְׁשְלּו  ׁשְמֹו,  יִתְּבֵָרְך  ֱאֹלהּותֹו  צְִמצֵם  ָהעֹולָמֹות  ּבִבְִריַאת 
ְּדַהיְנּו עֹולָם ַהּגַׁשְִמי,  וְצְִמצּוִמים ַרּבִים עַד עֹולָם ַהּתְַחּתֹון,  לְתַּתָא ]ִמלְַמעְלָה לְַמָּטה[ 
וְנִתְּגַּׁשֵם ָהעֹולָם. ּובְכָל יְֵמי ַהחֹל ָקׁשֶה ְמאֹד לְִהתְעֹוֵרר ֶאת עַצְמֹו ּולְַהְמׁשִיְך ֶאת 
עַצְמֹו לְׁשְָרׁשֹו. וְכֵיוָן ׁשִֶהּגִיעַ ׁשַּבָת, הֹוִריד ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת עַל ּכָל 
ָהעֹולָמֹות, וְִהְרּגִיׁשּו ּכָל ַהּבְרּוִאים ַהְּקֻדּׁשָה ׁשֶל ׁשַּבָת, ַמה ּׁשֶֹּלא ִהְרּגִיׁשּו ּכָל יְֵמי 
יֹופִיעַ  ֲאׁשֶר  ַהְּקֻדּׁשָה  לְַהְרּגִיׁש  ִהתְִחילּו  קֶֹדׁש  ּובְׁשַּבָת  ָהעֹולָם.  גִּׁשּום  ִמּפְנֵי  ַהחֹל 
'עֲלִּיֹות  וְזֶהּו  ּבְׁשְָרׁשָן.  לְִהָּדבֵק  לַעֲלֹות  ּולְִהתְנֹוצֵץ  לְִהׁשְּתֹוֵקק  וְִהתְִחילּו  עֲלֵיֶהם, 
עַד  לְעֵּלָא,  ִמּתַּתָא  ָהעֹולָמֹות  ּכָל  ִמתְעַּלִין  נֶפֶׁש  ְמִסירּות  יְֵדי  ׁשֶעַל  ָהעֹולָמֹות', 
ׁשֶּנְִדּבִָקין ּבְֵאין סֹוף ּבָרּוְך הּוא. ּוֵמַאיִן ּבָא לֶָהם ִהׁשְּתֹוְקקּות? זֶהּו ִמּפְנֵי ׁשֶהֹוִריד 
ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת עַל ּכָל ָהעֹולָמֹות, ִהתְִחילּו ּכֻּלָן לְִהׁשְּתֹוֵקק, וְכָלְתָה 
נַפְׁשָם לְַהעֲלֹות לְִהתְַּדּבֵק ּבְׁשְָרׁשָן. וְזֶהּו "וַיְכַל ֱאֹלִהים ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי". ָרצָה לֹוַמר, 
לְׁשְָרׁשָן,  לְַהעֲלֹות  לְִהׁשְּתֹוֵקק  ַהּנֶפֶׁש  ּכְלֹות  ַהּבְרּוִאים  לְכָל  ּבָא  ַהּׁשְבִיעִי  ׁשֶּבַּיֹום 

ׁשֶ"ּוַיְכַל" הּוא ִמּלְׁשֹון "ּכָלְתָה נַפְׁשִי"" )תהילים פד,ג(.
)רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, 'מאור ושמש' פרשת כי תשא( 

מאיזו	סיבה	קשה	להתעורר	ולהימשך	אל	השורש	בימי	החול?	מה	משתנה	בשבת?

כיצד	מפרש	המאור	ושמש	את	המילה	"ויכל".	איזה	רעיון	הוא	בא	לבטא?
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לא	 המעשה	 ימי	 ששת	 כל	

שיהודי	 בכדי	 אלא	 נבראו,	

ישמור	שבת.

)שפת	אמת(

שהם	 הנבראים,	 ביכולת	 אין	

בבורא	 להדבק	 גבול,	 בעלי	

אלא	 גבול	 בעל	 הבלתי	

באמצעות	השבת.	שהיא	כמו	

לאביהם	 ישראל	 בין	 ממוצע	

שבשמיים.

)רבי	מנחם	נחום	מצ'רנוביל(	

המנוחה של ה' 
השבת	 של	 הפלא	 כ,י(.	 )שמות	 השביעי"	 ביום	 "וינח	 ב,ב(,	 )בראשית	 השביעי"	 ביום	 "וישבות	

יש	שבת,	אז	 ה'.	כשה'	נח,	גם	העולם	נח.	כשאצל	ה'	 והמנוחה	של	 מתחיל	מהשביתה	

גם	לנו	יש	שבת.	מה	זה	אומר	שה'	נח	ומה	זה	מוליד	בנו?	את	זה	מבאר	הרבי	הרש"ב	

במקור	הבא:

"ִהּנֵה יָדּועַ, ִּדכְלָלּות עִנְיַן ַהּׁשַּבָת הּוא עִנְיַן ַהּׁשְבִיתָה וְַהְּמנּוָחה, ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "ּכִי 
וְיָדּועַ ּגַם ּכֵן, ִּדבְׁשַּבָת ָאז ַהְמׁשָכַת ָהעֹנֶג,  בֹו ׁשָבַת ִמּכָל ְמלַאכְּתֹו" )בראשית ב,ג(. 
ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "וְָקָראתָ לַּׁשַּבָת עֹנֶג" )ישעיה נח,יג(. ָהעִנְיָן הּוא, ׁשֶעַל יְֵדי ַהּׁשְבִיתָה 

נְִמׁשְָך עַל יְֵדי זֶה ּבְִחינַת ַהּתַעֲנּוג. 

וְיּובַן זֶה עַל ֶּדֶרְך ָמׁשָל ּבְגַׁשְִמּיּות: ּכְׁשֶָאָדם עֹוׂשֶה ֵאיזֶה ְמלָאכָה, ֲהֵרי ּבְעֵת ָהעֲׂשִּיָה 
נְִרּגָׁש  ֵאינֹו  ָהעֲׂשִּיָה  ּבְעֵת  ָאְמנָם  ּבְָהעֲׂשִּיָה ׁשֶעֹוׂשֶה...  ַהּכֹחֹות ׁשֶּלֹו  ּכָל  ֻמׁשְּפָלִים 
ָהעֹנֶג.  ֵהפְֶך  הּוא  וְַהׁשְּפָלָתָם  ַהּכֹחֹות  צְִמצּום  עִנְיַן  וְַאְדַרּבָא  ּבְָהעֲׂשִּיָה,  ָהעֹנֶג  ָאז 
וְַרק  עֲַדיִן.  ּתַעֲנּוג  ּבָזֶה  ׁשַּיְָך  ֵאינֹו  ׁשֶעֹוׂשֶה,  ַהָּדבָר  עֲַדיִן  נִגְַמר  ׁשֶֹּלא  ֵמַאַחר  וְגַם 
לְַאַחר ׁשֶּנִגְְמָרה ְמלַאכְּתֹו, וֲַהֵרי הּוא ׁשֹובֵת וְנָח ִמְּמלַאכְּתֹו, וְַהיְנּו ׁשֶַהּכֹחֹות חֹוזְִרים 
וְעֹולִים לְִמקֹוָרם, ֲהֵרי הּוא ִמתְעַּנֵג ֵמָהעֲׂשִּיָה ׁשֶעָׂשָה ּופָעַל. וְַדוְָקא ּכֲַאׁשֶר רֹוֶאה 

ׁשֶּנַעֲׂשֵית ּבְטֹוב ּובְִהּדּור וְיֹופִי עַל ּפִי ִחּיּוב ׂשִכְלֹו וְָחכְָמתֹו, ֲהֵרי הּוא ִמתְעַּנֵג ּבָזֶה.

וְַהֻּדגְָמא ִמּכָל זֶה יּובַן לְַמעְלָה, ִּדכְתִיב: "וַּיְַרא ֱאֹלִקים ֶאת ּכָל ֲאׁשֶר עָׂשָה וְִהּנֵה 
יִָמים  "ׁשֵׁשֶת  ּבְִחינַת  ָהעֹולָמֹות,  ּבְִריַאת  ּבְעֵת  ְּדִהּנֵה,  א,לא(.  )בראשית  ְמאֹד"  טֹוב 
וְַהׁשְּפָלָה ּובִבְִחינַת  יְִריָדה  ַהַּמְדֵרגֹות ָהעֶלְיֹונֹות ֵהם ּבִבְִחינַת  עָׂשָה ה׳", ֲהֵרי ּכָל 
צְִמצּום, וְגַם ַהּתַעֲנּוג ָהעֶלְיֹון הּוא ּבְֶהעֱלֵם, ׁשֵֶאינֹו נְִרּגָׁש. וְַאַחר ּכְָך, ּבְׁשַּבָת, נְִמׁשְָך 
ּבְִחינַת ַהּתַעֲנּוג, ׁשִֶּמתְעַּנֵג ּכִבְיָכֹול ִמּכָל ֲאׁשֶר עָׂשָה, ׁשֶּנַעֲׂשָה ַהּכֹל ּכְפִי ִחּיּוב ּוגְזֵַרת 

ָחכְָמתֹו ּוְרצֹונֹו יִתְּבֵָרְך".
)רבי שלום דובער שניאורסון מליובאוויטש, 'יו"ט של ר"ה' תרס"ו, השלמת הדרוש(

התורה	 זה.	 מכל	 מעלה	 למעלה	 הוא	 ה'	 נח.	 באמת	 לא	 גם	 והוא	 עובד,	 באמת	 לא	 ה'	

בעצמה,	ואחריה	כל	ספרי	הקודש	מדברים	תמיד	על	ה'	בלשון	'מושאלת',	וכל	התיאורים	

אינם	מתייחסים	לה'	בעצמו	אלא	לפעולות	שנובעות	ממנו.	ולכן,	ה'מלאכה'	של	ה'	היא	

כשה'	מתייחס	לעולם	בצורה	של	'מלאכה',	וה'שביתה'	של	ה'	זו	התייחסות	שלו	לעולם	

באופן	של	'שביתה'.	כשה'	מתייחס	לעולם	במלאכה,	העולם	מקבל	את	אורו	של	ה'	בצורה	

מצומצמת	ונעלמת.	ה'	מגלה	מאורו	רק	את	הצדדים	ה'מעשיים'	והנמוכים,	כדי	שהעולם	

ייברא.	אך	בשבת,	אחרי	שהכול	הושלם,	ה'	יכול	"להסתכל"	אל	העולם	מחדש	ולהתייחס	

אליו	אחרת.	להאיר	לעולם	אור	של	תענוג	ושביעות	רצון.	ואת	האור	הזה	אנחנו	מקבלים	

בשבת,	ולכן	שבת	הוא	גם	עבורנו	יום	של	עונג	ושמחה.	

2. שמירת השבת
המופלאים	 הדברים	 כל	 והגעגועים,	 השורש	 אל	 החזרה	 ה',	 עם	 המפגש	 הקדושה,	

שקורים	בשבת,	תלויים	כולם	במצב	אחד	-	השביתה	ממלאכה.	שבת,	יותר	מכל	מצווה	

שאסור	 מה	 של	 פרטים	 ופרטי	 פרטים	 ואחד	 ובאלף	 תעשה"	 ב"לא	 מוגדרת	 אחרת,	

לעשות.	שבת,	כשמה,	היא	יום	של	שביתה	והימנעות	ממלאכה,	ובדבר	הזה	במיוחד	בא	

לידי	ביטוי	עניינו	של	יום	שבת.	

מבשלים	 אם	 קדושה	 להרגיש	 אפשר	 אי	 מלאכה?	 בלעשות	 נורא	 כך	 כל	 מה	 למה?	

קצת	אוכל	בשבת?	ולמי	אכפת	אם	אני	מדליק	לשנייה	את	האור	או	מזיז	כמה	חפצים?	

היא	 מאיתנו,	 אחד	 לכל	 מאוד	 שמוכרת	 הזאת,	 ה"למה"	 לשאלת	 האמיתית	 התשובה	

"ככה"!	כי	ככה	כתוב	בתורה	שבכתב	ושבעל	פה	וזהו	רצון	ה'!	ה'	רוצה	שהשבת	תהיה	

תלויה	בהרבה	סייגים	ואיסורים,	ושרק	כך	נקבל	את	אורה	של	השבת.	

ה"ככה"	 את	 מקבלים	 כבר	 אנחנו	 ואם	 ה"נשמע",	 גם	 מגיע	 ה"נעשה"	 אחרי	 זאת,	 ובכל	

ולנסות	להבין	מעט	את	מצוות	השביתה	בשבת.	 אז	אפשר	לשאול	שוב	פעם	"למה"?	

המקורות	הבאים	יוליכו	אותנו	לכמה	הסברים	פנימיים	לאיסור	המלאכה	בשבת.	

ַהִּמצְוָה  ּבְחֹל  ּכִי  ְמלָאכָה,  ֻהּתַר  ַהַּמעֲׂשֶה  יְֵמי  ּובְׁשֵׁשֶת  ּבְִמלָאכָה,  ָאסּור  "ּבְׁשַּבָת 
לְבֵָרר נִיצֹוצֹות ְקדֹוׁשֹות עַל יְֵדי ְמלָאכָה, וְַהיְנּו ּכְׁשֶָהָאָדם ִמּיִׂשְָרֵאל עֹוֵסק ּבְַמּׂשָא 
ּובְַמּתָן, וְעַל יְֵדי זֶה ַמֲחזִיק ּתַלְִמיד ָחכָם אֹו עֹוׂשֶה צְָדָקה וְכַּיֹוצֵא ֵמַהִּמצְוֹות, ֲאזַי 

ְמבֵָרר ִמָּדבָר ַהּגַׁשְִמי וְעֹוׂשֶה ִמּזֶה ָהעֵֶסק ּתַכְלִית ְקדֹוׁשָה. 

ַהּתִּקּון,  לְַאַחר  ׁשַּבָת"  ׁשֶּכֻּלֹו  לְ"יֹום  ְמַרֵּמז  ּכִי  ּבֵרּוִרים,  ֵאין  קֶֹדׁש  ּבְׁשַּבָת  ֲאבָל 
ׁשֶ"ַהּיֹום לַעֲׂשֹותָם ּולְָמָחר לְַקּבֵל ׂשְכָָרם" )עירובין כב ע"א(, וְׁשַּבָת קֶֹדׁש ְמַרֵּמז לָזֶה, 

וְנִתְּגַּלֶה ֵמֶהָאָרה ִּדלְעָתִיד, ּוִמּׁשּום ָהכִי ָאסּור ּבְִמלָאכָה". 
)רבי חיים מצאנז, 'דברי חיים' לראש השנה, ד"ה "בפסוק תקעו בחודש"(

בכל	חפץ	שאנו	פוגשים	יש	ניצוץ	של	קדושה	שמתחבא	מאחורי	החומר.	בזמן	שהגוף	

שלנו	פועל	על	החפץ	במימד	הפיזי,	הנשמה	שלנו	מזהה	את	הניצוץ.	כך	הניצוץ	'מתברר'	

מתוך	התערובת	שהחביאה	אותו,	והמימד	הרוחני	מקבל	את	מקומו.	הגוף	והנשמה	שלנו	

פועלים	במקביל,	ומשום	כך	במלאכות	הגשמיות	שאנו	עושים	בימי	החול	אנו	'מבררים	

ניצוצות',	או	במילים	אחרות:	הופכים	גשמי	לרוחני,	מכוונים	אותו	אל	הקדושה.

כל	זה	נכון	ויפה	בימי	החול,	אבל	בשבת	אנו	מצווים	על	איסור	בורר.	תורת	החסידות	

מלמדת	אותנו,	כי	כשם	שבמישור	הפיזי	אסור	לנו	לברור	ולהבדיל	טוב	מרע,	כך	גם	

במישור	הרוחני.	בשבת	אנו	נמצאים	במצב	של	'מעין	העולם	הבא',	כאשר	כל	הניצוצות	

וכל	חלקי	הנשמה	ישובו	למקומם	האמיתי	ולא	יתחבאו	עוד.	לכן,	עשיית	מלאכה	בשבת	

היא	ירידה	ברמה.	מלאכה	בשבת	זה	לחזור	אל	הגלות	לאחר	שמשיח	כבר	בא,	לחזור	

אל	הבעיה	לאחר	שמצאנו	את	פתרונה.	בשבת	לא	שייך	להתעסק	עם	בירור	והעלאת	

העולם,	כי	בשבת	העולם	כבר	התעלה.	ואם	לא	צריך	להעלות	את	הגשמיות	של	העולם,	

אז	בשביל	מה	בכלל	להתעסק	איתו?	בשבת	אנחנו	לא	עוסקים	במלאכה	גשמית,	כי	אין	

לכך	כל	תועלת	רוחנית.

האם	ראית	פעם	מישהו	שניסה	לשוב	לתסבוכת	לאחר	שיצא	ממנה?	מה	הניע	אותו?	

אם	אכן	התסבוכת	נפתרה,	נסה	לטכס	עצה	למענו.

איך	אפשר	לשכוח?

הדנה	 ע"ב(	 )סט	 שבת	 במסכת	 הגמרא	 את	 בילדותו	 למד	 מרוז'ין	 ישראל	 רבי	

במי	שהולך	במדבר	ואינו	יודע	מתי	שבת.	שאל	הילד	את	המלמד:	"איך	אפשר	

לשכוח	מתי	שבת"?	הסביר	לו	המלמד,	שמדובר	באדם	שהולך	במדבר,	ושכח	

המלמד:	 לו	 אמר	 לבסוף	 הילד.	 של	 דעתו	 נחה	 לא	 עדיין	 אך,	 יצא.	 יום	 באיזה	

"אמור	נא	לי,	איך	לא	שוכחים	את	השבת"?	השיב	הילד:	"הלא	בשבת	יש	לשמים	

פנים	אחרים,	אז	מסתכלים	ברקיע	ורואים	ששבת	היום"!

)רשימות	דברים	–	הרב	חיטריק(
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לא	 המעשה	 ימי	 ששת	 כל	

שיהודי	 בכדי	 אלא	 נבראו,	

ישמור	שבת.

)שפת	אמת(

שהם	 הנבראים,	 ביכולת	 אין	

בבורא	 להדבק	 גבול,	 בעלי	

אלא	 גבול	 בעל	 הבלתי	

באמצעות	השבת.	שהיא	כמו	

לאביהם	 ישראל	 בין	 ממוצע	

שבשמיים.

)רבי	מנחם	נחום	מצ'רנוביל(	

המנוחה של ה' 
השבת	 של	 הפלא	 כ,י(.	 )שמות	 השביעי"	 ביום	 "וינח	 ב,ב(,	 )בראשית	 השביעי"	 ביום	 "וישבות	

יש	שבת,	אז	 ה'.	כשה'	נח,	גם	העולם	נח.	כשאצל	ה'	 והמנוחה	של	 מתחיל	מהשביתה	

גם	לנו	יש	שבת.	מה	זה	אומר	שה'	נח	ומה	זה	מוליד	בנו?	את	זה	מבאר	הרבי	הרש"ב	

במקור	הבא:

"ִהּנֵה יָדּועַ, ִּדכְלָלּות עִנְיַן ַהּׁשַּבָת הּוא עִנְיַן ַהּׁשְבִיתָה וְַהְּמנּוָחה, ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "ּכִי 
וְיָדּועַ ּגַם ּכֵן, ִּדבְׁשַּבָת ָאז ַהְמׁשָכַת ָהעֹנֶג,  בֹו ׁשָבַת ִמּכָל ְמלַאכְּתֹו" )בראשית ב,ג(. 
ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "וְָקָראתָ לַּׁשַּבָת עֹנֶג" )ישעיה נח,יג(. ָהעִנְיָן הּוא, ׁשֶעַל יְֵדי ַהּׁשְבִיתָה 

נְִמׁשְָך עַל יְֵדי זֶה ּבְִחינַת ַהּתַעֲנּוג. 

וְיּובַן זֶה עַל ֶּדֶרְך ָמׁשָל ּבְגַׁשְִמּיּות: ּכְׁשֶָאָדם עֹוׂשֶה ֵאיזֶה ְמלָאכָה, ֲהֵרי ּבְעֵת ָהעֲׂשִּיָה 
נְִרּגָׁש  ֵאינֹו  ָהעֲׂשִּיָה  ּבְעֵת  ָאְמנָם  ּבְָהעֲׂשִּיָה ׁשֶעֹוׂשֶה...  ַהּכֹחֹות ׁשֶּלֹו  ּכָל  ֻמׁשְּפָלִים 
ָהעֹנֶג.  ֵהפְֶך  הּוא  וְַהׁשְּפָלָתָם  ַהּכֹחֹות  צְִמצּום  עִנְיַן  וְַאְדַרּבָא  ּבְָהעֲׂשִּיָה,  ָהעֹנֶג  ָאז 
וְַרק  עֲַדיִן.  ּתַעֲנּוג  ּבָזֶה  ׁשַּיְָך  ֵאינֹו  ׁשֶעֹוׂשֶה,  ַהָּדבָר  עֲַדיִן  נִגְַמר  ׁשֶֹּלא  ֵמַאַחר  וְגַם 
לְַאַחר ׁשֶּנִגְְמָרה ְמלַאכְּתֹו, וֲַהֵרי הּוא ׁשֹובֵת וְנָח ִמְּמלַאכְּתֹו, וְַהיְנּו ׁשֶַהּכֹחֹות חֹוזְִרים 
וְעֹולִים לְִמקֹוָרם, ֲהֵרי הּוא ִמתְעַּנֵג ֵמָהעֲׂשִּיָה ׁשֶעָׂשָה ּופָעַל. וְַדוְָקא ּכֲַאׁשֶר רֹוֶאה 

ׁשֶּנַעֲׂשֵית ּבְטֹוב ּובְִהּדּור וְיֹופִי עַל ּפִי ִחּיּוב ׂשִכְלֹו וְָחכְָמתֹו, ֲהֵרי הּוא ִמתְעַּנֵג ּבָזֶה.

וְַהֻּדגְָמא ִמּכָל זֶה יּובַן לְַמעְלָה, ִּדכְתִיב: "וַּיְַרא ֱאֹלִקים ֶאת ּכָל ֲאׁשֶר עָׂשָה וְִהּנֵה 
יִָמים  "ׁשֵׁשֶת  ּבְִחינַת  ָהעֹולָמֹות,  ּבְִריַאת  ּבְעֵת  ְּדִהּנֵה,  א,לא(.  )בראשית  ְמאֹד"  טֹוב 
וְַהׁשְּפָלָה ּובִבְִחינַת  יְִריָדה  ַהַּמְדֵרגֹות ָהעֶלְיֹונֹות ֵהם ּבִבְִחינַת  עָׂשָה ה׳", ֲהֵרי ּכָל 
צְִמצּום, וְגַם ַהּתַעֲנּוג ָהעֶלְיֹון הּוא ּבְֶהעֱלֵם, ׁשֵֶאינֹו נְִרּגָׁש. וְַאַחר ּכְָך, ּבְׁשַּבָת, נְִמׁשְָך 
ּבְִחינַת ַהּתַעֲנּוג, ׁשִֶּמתְעַּנֵג ּכִבְיָכֹול ִמּכָל ֲאׁשֶר עָׂשָה, ׁשֶּנַעֲׂשָה ַהּכֹל ּכְפִי ִחּיּוב ּוגְזֵַרת 

ָחכְָמתֹו ּוְרצֹונֹו יִתְּבֵָרְך".
)רבי שלום דובער שניאורסון מליובאוויטש, 'יו"ט של ר"ה' תרס"ו, השלמת הדרוש(

התורה	 זה.	 מכל	 מעלה	 למעלה	 הוא	 ה'	 נח.	 באמת	 לא	 גם	 והוא	 עובד,	 באמת	 לא	 ה'	

בעצמה,	ואחריה	כל	ספרי	הקודש	מדברים	תמיד	על	ה'	בלשון	'מושאלת',	וכל	התיאורים	

אינם	מתייחסים	לה'	בעצמו	אלא	לפעולות	שנובעות	ממנו.	ולכן,	ה'מלאכה'	של	ה'	היא	

כשה'	מתייחס	לעולם	בצורה	של	'מלאכה',	וה'שביתה'	של	ה'	זו	התייחסות	שלו	לעולם	

באופן	של	'שביתה'.	כשה'	מתייחס	לעולם	במלאכה,	העולם	מקבל	את	אורו	של	ה'	בצורה	

מצומצמת	ונעלמת.	ה'	מגלה	מאורו	רק	את	הצדדים	ה'מעשיים'	והנמוכים,	כדי	שהעולם	

ייברא.	אך	בשבת,	אחרי	שהכול	הושלם,	ה'	יכול	"להסתכל"	אל	העולם	מחדש	ולהתייחס	

אליו	אחרת.	להאיר	לעולם	אור	של	תענוג	ושביעות	רצון.	ואת	האור	הזה	אנחנו	מקבלים	

בשבת,	ולכן	שבת	הוא	גם	עבורנו	יום	של	עונג	ושמחה.	

2. שמירת השבת
המופלאים	 הדברים	 כל	 והגעגועים,	 השורש	 אל	 החזרה	 ה',	 עם	 המפגש	 הקדושה,	

שקורים	בשבת,	תלויים	כולם	במצב	אחד	-	השביתה	ממלאכה.	שבת,	יותר	מכל	מצווה	

שאסור	 מה	 של	 פרטים	 ופרטי	 פרטים	 ואחד	 ובאלף	 תעשה"	 ב"לא	 מוגדרת	 אחרת,	

לעשות.	שבת,	כשמה,	היא	יום	של	שביתה	והימנעות	ממלאכה,	ובדבר	הזה	במיוחד	בא	

לידי	ביטוי	עניינו	של	יום	שבת.	

מבשלים	 אם	 קדושה	 להרגיש	 אפשר	 אי	 מלאכה?	 בלעשות	 נורא	 כך	 כל	 מה	 למה?	

קצת	אוכל	בשבת?	ולמי	אכפת	אם	אני	מדליק	לשנייה	את	האור	או	מזיז	כמה	חפצים?	

היא	 מאיתנו,	 אחד	 לכל	 מאוד	 שמוכרת	 הזאת,	 ה"למה"	 לשאלת	 האמיתית	 התשובה	

"ככה"!	כי	ככה	כתוב	בתורה	שבכתב	ושבעל	פה	וזהו	רצון	ה'!	ה'	רוצה	שהשבת	תהיה	

תלויה	בהרבה	סייגים	ואיסורים,	ושרק	כך	נקבל	את	אורה	של	השבת.	

ה"ככה"	 את	 מקבלים	 כבר	 אנחנו	 ואם	 ה"נשמע",	 גם	 מגיע	 ה"נעשה"	 אחרי	 זאת,	 ובכל	

ולנסות	להבין	מעט	את	מצוות	השביתה	בשבת.	 אז	אפשר	לשאול	שוב	פעם	"למה"?	

המקורות	הבאים	יוליכו	אותנו	לכמה	הסברים	פנימיים	לאיסור	המלאכה	בשבת.	

ַהִּמצְוָה  ּבְחֹל  ּכִי  ְמלָאכָה,  ֻהּתַר  ַהַּמעֲׂשֶה  יְֵמי  ּובְׁשֵׁשֶת  ּבְִמלָאכָה,  ָאסּור  "ּבְׁשַּבָת 
לְבֵָרר נִיצֹוצֹות ְקדֹוׁשֹות עַל יְֵדי ְמלָאכָה, וְַהיְנּו ּכְׁשֶָהָאָדם ִמּיִׂשְָרֵאל עֹוֵסק ּבְַמּׂשָא 
ּובְַמּתָן, וְעַל יְֵדי זֶה ַמֲחזִיק ּתַלְִמיד ָחכָם אֹו עֹוׂשֶה צְָדָקה וְכַּיֹוצֵא ֵמַהִּמצְוֹות, ֲאזַי 

ְמבֵָרר ִמָּדבָר ַהּגַׁשְִמי וְעֹוׂשֶה ִמּזֶה ָהעֵֶסק ּתַכְלִית ְקדֹוׁשָה. 

ַהּתִּקּון,  לְַאַחר  ׁשַּבָת"  ׁשֶּכֻּלֹו  לְ"יֹום  ְמַרֵּמז  ּכִי  ּבֵרּוִרים,  ֵאין  קֶֹדׁש  ּבְׁשַּבָת  ֲאבָל 
ׁשֶ"ַהּיֹום לַעֲׂשֹותָם ּולְָמָחר לְַקּבֵל ׂשְכָָרם" )עירובין כב ע"א(, וְׁשַּבָת קֶֹדׁש ְמַרֵּמז לָזֶה, 

וְנִתְּגַּלֶה ֵמֶהָאָרה ִּדלְעָתִיד, ּוִמּׁשּום ָהכִי ָאסּור ּבְִמלָאכָה". 
)רבי חיים מצאנז, 'דברי חיים' לראש השנה, ד"ה "בפסוק תקעו בחודש"(

בכל	חפץ	שאנו	פוגשים	יש	ניצוץ	של	קדושה	שמתחבא	מאחורי	החומר.	בזמן	שהגוף	

שלנו	פועל	על	החפץ	במימד	הפיזי,	הנשמה	שלנו	מזהה	את	הניצוץ.	כך	הניצוץ	'מתברר'	

מתוך	התערובת	שהחביאה	אותו,	והמימד	הרוחני	מקבל	את	מקומו.	הגוף	והנשמה	שלנו	

פועלים	במקביל,	ומשום	כך	במלאכות	הגשמיות	שאנו	עושים	בימי	החול	אנו	'מבררים	

ניצוצות',	או	במילים	אחרות:	הופכים	גשמי	לרוחני,	מכוונים	אותו	אל	הקדושה.

כל	זה	נכון	ויפה	בימי	החול,	אבל	בשבת	אנו	מצווים	על	איסור	בורר.	תורת	החסידות	

מלמדת	אותנו,	כי	כשם	שבמישור	הפיזי	אסור	לנו	לברור	ולהבדיל	טוב	מרע,	כך	גם	

במישור	הרוחני.	בשבת	אנו	נמצאים	במצב	של	'מעין	העולם	הבא',	כאשר	כל	הניצוצות	

וכל	חלקי	הנשמה	ישובו	למקומם	האמיתי	ולא	יתחבאו	עוד.	לכן,	עשיית	מלאכה	בשבת	

היא	ירידה	ברמה.	מלאכה	בשבת	זה	לחזור	אל	הגלות	לאחר	שמשיח	כבר	בא,	לחזור	

אל	הבעיה	לאחר	שמצאנו	את	פתרונה.	בשבת	לא	שייך	להתעסק	עם	בירור	והעלאת	

העולם,	כי	בשבת	העולם	כבר	התעלה.	ואם	לא	צריך	להעלות	את	הגשמיות	של	העולם,	

אז	בשביל	מה	בכלל	להתעסק	איתו?	בשבת	אנחנו	לא	עוסקים	במלאכה	גשמית,	כי	אין	

לכך	כל	תועלת	רוחנית.

האם	ראית	פעם	מישהו	שניסה	לשוב	לתסבוכת	לאחר	שיצא	ממנה?	מה	הניע	אותו?	

אם	אכן	התסבוכת	נפתרה,	נסה	לטכס	עצה	למענו.

איך	אפשר	לשכוח?

הדנה	 ע"ב(	 )סט	 שבת	 במסכת	 הגמרא	 את	 בילדותו	 למד	 מרוז'ין	 ישראל	 רבי	

במי	שהולך	במדבר	ואינו	יודע	מתי	שבת.	שאל	הילד	את	המלמד:	"איך	אפשר	

לשכוח	מתי	שבת"?	הסביר	לו	המלמד,	שמדובר	באדם	שהולך	במדבר,	ושכח	

המלמד:	 לו	 אמר	 לבסוף	 הילד.	 של	 דעתו	 נחה	 לא	 עדיין	 אך,	 יצא.	 יום	 באיזה	

"אמור	נא	לי,	איך	לא	שוכחים	את	השבת"?	השיב	הילד:	"הלא	בשבת	יש	לשמים	

פנים	אחרים,	אז	מסתכלים	ברקיע	ורואים	ששבת	היום"!

)רשימות	דברים	–	הרב	חיטריק(
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מפשיסחא:	 בונים	 רבי	 אמר	

קודם	שלמדתי	הלכות	שבת,	

לשבת	 פחדתי	 עמדתי	 אם	

ואם	ישבתי	הייתי	ירא	לעמוד.	

שחששתי	שמא	יש	בזה	חילול	

עד	 תבין	 ומזה	 ח"ו.	 שבת	

בקיאים	 להיות	 צריכים	 כמה	

בהלכות	שבת.

בלשון	 נאמרה	 השבת	 מצות	

רבים	–	"את	שבתותי	תשמורו",	

מתקיימת	 שהשבת	 לך	 לומר	

בשלמות	רק	כשהיא	בציבור.	

לא	די	שהאדם	בעצמו	שומר	

מוטלת	 אלא	 השבת,	 את	

על	 להשפיע	 החובה	 עליו	

ושבכל	 שבת	 שישמור	 חברו	

סביבתו	תהיה	אווירת	שבת.	

)החפץ	חיים(

ה'שפת	אמת'	מסביר	את	הרעיון	מזווית	נוספת:

"ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל זָכּו, ׁשֶַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא נָתַן לֶָהם ַהּׁשַּבָת לְִרמֹוז ּכִי יֵׁש לֶָהם ֵחלֶק 
ּבְִחינַת  וְהּוא  יִׂשְָרֵאל,  ּבְנֵי  ְמַקּבְלִין  ּבְׁשַּבָת  ַהּיֹוֶרֶדת  ֶהָאָרה  וְאֹותֹו  ַהּבָא,  לָעֹולָם 
נְׁשָָמה יְתֵָרה... וְזֶה ָהעִנְיָן ׁשֶּנֱֶאַסר ּכָל ְמלָאכָה ּבְׁשַּבָת, ּכִי ּפֵרּוׁש ְמלָאכָה הּוא ַהּכַֹח 
ׁשֶּנֹותֵן ָהָאָדם ְּבֵאיזֶה ָּדָבר, ּכְמֹו ּכַֹח ַהּפֹועֵל ּבַּנִפְעָל, ֲאָבל הּוא ָּדָבר נְִפָרד ִמֶּמּנּו, 
ּכְמֹו ׁשֶּכָתַב ּתֵבָה אֹו ּבָנָה ּבַיִת ׁשֶֻהּנַח ּבֹו ַהּפְעֻּלָה, ּוכְמֹו כֵן ַמעֲׂשֵה בְֵראׁשִית הּוא 
ׁשֶהּוא  ּבְִריָאה,  ַהּפֵרּוׁש  עַצְמֹו  וְזֶה  ְמלָאכָה.  וְנְִקָרא  נִפְֶרֶדת,  ּבִבְִחינָה  ֱאֹלִקים  ּכַֹח 
ָּדבָר ִמחּוץ ִמֶּמּנּו. וְכָתַב ג' ּפְעִָמים 'ְמלַאכְּתֹו', לְִרמֹוז עַל ג' עֹולָמֹות - ּבְִריָאה, 
יְצִיָרה, עֲׂשִּיָה. ֲאָבל ְּבִחינַת ֲאִצילּות, ִמּלְׁשֹון 'ֶאְצלֹו', ׁשֶהּוא ֶאֹלקּות ְּבלִי ֵּפרּוד, 
ֵאינֹו ִמתְּגַּלֶה ָּבעֹולָם ַהּזֶה, ַרק לֶָעתִיד ׁשֶּיְִהיֶה יֹום ׁשֶּכֻּלֹו ׁשַָּבת. ַאְך ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל 
יֵׁש לֶָהם ֵחלֶק ּבְזֶה ָהעֹולָם, וְלָכֵן ֶהָאָרה ַהּבָָאה ּבְׁשַּבָת ִמּזֶה ַהּבְִחינָה, וְִאיׁש יִׂשְָרֵאל 
ּבְׁשַּבָת  ַהִחּיּות ׁשֶּיֵׁש לֹו  ִמּזֶה  יַּנִיַח ֹרׁשֶם  ּבְַּמלָאכָה, ׁשֶֹּלא  ָאסּור  ּבָזֶה  ֵחלֶק  יֵׁש לֹו 
ִמֶּמּנּו,  נְִסּתַּלֵק  ִחּיּות  אֹותֹו  ְמלָאכָה,  וְׁשָלֹום  ַחס  עֹוׂשֶה  וְִאם  נִפְָרד.  ָּדבָר  ּבְׁשּום 
ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "ְמַחלְלֶיָה מֹות יּוָמת", ּכִי זֶה ַהִחּיּות ִאי ֶאְפׁשָר לְִהיֹות נְִפָרד. זֶה 
ַטַעם ִאּסּור ְמלָאכָה ְּבׁשַָּבת. ּובִיֵמי ַהַּמעֲׂשֶה ַהּכֹל ּבְִהתְלַּבְׁשּות ַהֶּטבַע ּבְכַֹח ַהּפֹועֵל 
ּבַּנִפְעָל, ּכַּנִזְּכָר לְעֵיל, ּוכְפִי ַמה ּׁשְֶּמתְַּקנִין עַצְָמן ּבִיֵמי ַהַּמעֲׂשֶה, ּכְָך זֹוכִין לְַקּבֵל 

ֵחלֶק ִחּיּות ּבְׁשַּבָת".
)רבי יהודה אריה לייב מגור, 'שפת אמת' בראשית תרנ"ד ד"ה בפסוק(

מלאכה	היא	פעולה	כלפי	חוץ.	אני	יוצר,	פועל	ונותן	מכוחי	לעולם	שמחוצה	לי.	גם	את	

בריאת	העולם	ניתן	לראות	כפעולת	'החצנה'	של	הקדוש	ברוך	הוא,	שיצר	עולם	שנפרד	

חית	 לדוגמא:	 חוץ,	 של	 בהקשר	 בארמית	 מופיע	 ב.ר.א.	 )השורש	 הגלויה.	 מנוכחותו	

בר(.	במשך	ימי	המעשה	אנחנו	פועלים	ומשקיעים	את	כוחנו	ומרצנו	בחפצים	ניפרדים	

מאתנו,	אנחנו	פועלים	בחוץ.	אך	בשבת	גילה	הקדוש	ברוך	הוא	את	האחדות	ולא	עשה	

מלאכה.	בשבת	העולם	שוב	מתאחד	עם	ה'	ואין	הבדלה	בין	פנים	לחוץ,	מעין	עולם	הבא.	

גורמת	 בשבת	 מוחצנת	 מלאכה	 חוץ.	 כלפי	 לפעול	 מסוגלים	 לא	 אנחנו	 גם	 כך	 מתוך	

לדרגת	האחדות	של	השבת	להתחלל	ולהסתלק,	והאדם	נותר	ללא	האחדות	הנפלאה	

של	שבת.	מלאכה	בשבת	זה	לכבות	את	האור,	לנפץ	אותו.

שבת	היא	מלזעוק

מהשנה	 גדול	 חלק	 לסבב	 דרכו	 היה	 זצ"ל	 מפאריטש	 הלל	 רבי	 הצדיק	 הרב	

בעיירות,	והיה	מדריך	את	העם	בדרכי	החסידות	ומעורר	לתשובה	במקום	שהיה	

צורך	בדבר.

כבימות	 בשבת	 בכך	 מתעסקים	 היו	 שם	 השכר	 שמוזגי	 אחת,	 לעיר	 בא	 פעם	

החול.	כשסיפרו	הדבר	לרבי	הלל	נתרגש	מאוד,	והזמין	אליו	את	כל	המוזגים	

לאספה.	כשנתועדו	אליו,	הסביר	לפניהם	את	כל	חומר	העניין	והשפיע	עליהם	

שיסגרו	את	עסקיהם	בשבת.	אבל	תנאי	התנו	עמו:	שישפיע	גם	על	פלוני	העשיר,	

בשבת,	 עסקו	 את	 יסגור	 הוא	 שגם	 ברשותו,	 הוא	 בעיר	 ביותר	 הגדול	 שהעסק	

אותו	 אליו	 לקרוא	 הצדיק	 שלח	 התחרותו.	 בפני	 לעמוד	 יוכלו	 לא	 כן	 לא	 שאם	

לשבות	 נתעכב	 הלל	 ורבי	 נענה.	 ולא	 ושלישית	 שנית	 הזמינו	 בא.	 ולא	 	- עשיר	

שבת	באותה	עיר.	ביום	השבת	הרגיש	פתאום	אותו	עשיר	דקירות	עזות	בבטנו,	

ומשעה	לשעה	המכאובים	הולכים	ומתגברים.	צעק	האיש	מרוב	מכאוב	וייסוריו	

תקפו	אותו	יותר	ויותר.	חששה	אשתו	שמא	בעוון	פגיעתו	בכבוד	הצדיק	באו	לו	

סעודת	 בשעת	 בעלה.	 על	 רחמים	 שיבקש	 להצדיק	 לפנות	 ונמלכה	 הייסורים,	

הצהריים	כשהצדיק	מסב	אל	השולחן	עם	קהל	גדול	של	חסידים,	פרצה	פתאום	

בעלה	 את	 שיברך	 מהצדיק	 בקשה	 ובתחנונים	 ובבכי	 העשיר,	 אשת	 הבית	 אל	

שיתרפא.	והצדיק	שתק,	ואינו	עונה	דבר.	נטפלו	לו	החסידים:	"רבי!	יגיד	נא	על	

כל	פנים	"שבת	היא	מלזעוק	ורפואה	קרובה	לבוא"".	והצדיק	אינו	עונה	דבר.

הלכה	לה	האישה	בפחי	נפש	וייסורי	האיש	הולכים	ומתגברים.	ובמוצאי	שבת,	

לאחר	הבדלה,	כשהצדיק	ישב	עם	החסידים	אל	השולחן,	והמחם	של	תה	עמד	

על	השולחן,	לקיים	מאמר	חכמינו	ז"ל:	"חמין	במוצאי	שבת	מלוגמא	]רפואה["	

)שבת	קיט	ע"ב(,	והצדיק	משוחח	עם	המסובים	בדברי	חסידות,	נפתחה	פתאום	

הדלת,	ואותה	אישה	באה	שוב	בבכי	ויללה	לבקש	מהצדיק,	שירחם	על	בעלה	

ורפואה	 מלזעוק	 היא	 "שבת	 ואמר:	 הצדיק	 נענה	 שלימה.	 ברפואה	 אותו	 ויברך	

לאחר	 ועכשיו	 דבר,	 ענה	 לא	 עצמה	 בשבת	 החסידים:	 תמהו	 לבוא"...	 קרובה	

היא	 "שבת	 המשיך:	 והצדיק	 מלזעוק"?!	 היא	 "שבת	 אומר	 הוא	 הרי	 השבת,	

לכו	 לבוא".	 קרובה	 "רפואה	 אזי	 עליו,	 מלזעוק	 תחדל	 השבת	 אם	 	– מלזעוק"	

ייתן	תקיעת	כף	בפני	שלושה	אנשים	שיסגור	את	עסק	היין	שלו	 ואמרו	לו:	אם	

בשבת,	אז	יתרפא".	הלכו	אליו	שלושה	מהחסידים,	ומסרו	לו	את	דברי	הצדיק,	

ולא	אחר	האיש	מלקיים	את	הדבר	ובלב	שלם	נתן	תקיעת	כף	שמהיום	והלאה	

יהיה	בית	מסחרו	סגור	ומסוגר	ביום	השבת.	וכך	היה.	ייסוריו	הוקלו	ובמשך	זמן	

קצר	הבריא,	וקדושת	השבת	הוקמה	באותה	העיר.

)סיפורי	חסידים	–	הרב	זוין(	

אור	שהוא	חושך

אצל	 קודש	 בשבת	 אחת	 פעם	 שהה	 זצ"ל	 מטשרנוביל	 נחום	 רבי	 הקדוש	 הרב	

אביו	של	הרב	הקדוש	רבי	משה	מסורן	זצ"ל.	והדליקו	אז	בערב	נר	גדול,	שידלק	

ויהי	 וללמוד.	 לילה	 בעוד	 להשכים	 אפשר	 שיהיה	 כדי	 הבוקר,	 עד	 הלילה	 כל	

חושך	 עדיין	 היה	 ובחוץ	 משנתו	 קם	 נחום	 רבי	 כשהצדיק	 הבוקר,	 באשמורת	

הדרך	 וממשש	 בבית	 הולך	 נחום	 שרבי	 ביתו	 ובני	 הבית	 בעל	 ראו	 ואפילה,	

פנה	 נחום	 ורבי	 בהליכתו.	 ראשו	 את	 שיחבוט	 לכך	 וקרוב	 בחושך,	 שהולך	 כמי	

אליהם	בשאלה:	"למה	לא	הדלקתם	נר	שידלק	כל	הלילה"?	והיה	הדבר	לפלא	

בעיניהם,	שהרי	בבית	דולק	נר	ומאיר.	תיכף	עשו	דרישה	וחקירה,	ונודע	הדבר	כי	

הנר	כבה	בלילה,	והמשרתת	הנוכרית	עמדה	והדליקה	אותו.	ומחמת	שהודלק	

הנר	בשבת	קודש	לא	האיר	כלל	להצדיק	ולא	ראה	כלום	לאורו.

)סיפורי	חסידים	–	הרב	זוין(											
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מפשיסחא:	 בונים	 רבי	 אמר	

קודם	שלמדתי	הלכות	שבת,	

לשבת	 פחדתי	 עמדתי	 אם	

ואם	ישבתי	הייתי	ירא	לעמוד.	

שחששתי	שמא	יש	בזה	חילול	

עד	 תבין	 ומזה	 ח"ו.	 שבת	

בקיאים	 להיות	 צריכים	 כמה	

בהלכות	שבת.

בלשון	 נאמרה	 השבת	 מצות	

רבים	–	"את	שבתותי	תשמורו",	

מתקיימת	 שהשבת	 לך	 לומר	

בשלמות	רק	כשהיא	בציבור.	

לא	די	שהאדם	בעצמו	שומר	

מוטלת	 אלא	 השבת,	 את	

על	 להשפיע	 החובה	 עליו	

ושבכל	 שבת	 שישמור	 חברו	

סביבתו	תהיה	אווירת	שבת.	

)החפץ	חיים(

ה'שפת	אמת'	מסביר	את	הרעיון	מזווית	נוספת:

"ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל זָכּו, ׁשֶַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא נָתַן לֶָהם ַהּׁשַּבָת לְִרמֹוז ּכִי יֵׁש לֶָהם ֵחלֶק 
ּבְִחינַת  וְהּוא  יִׂשְָרֵאל,  ּבְנֵי  ְמַקּבְלִין  ּבְׁשַּבָת  ַהּיֹוֶרֶדת  ֶהָאָרה  וְאֹותֹו  ַהּבָא,  לָעֹולָם 
נְׁשָָמה יְתֵָרה... וְזֶה ָהעִנְיָן ׁשֶּנֱֶאַסר ּכָל ְמלָאכָה ּבְׁשַּבָת, ּכִי ּפֵרּוׁש ְמלָאכָה הּוא ַהּכַֹח 
ׁשֶּנֹותֵן ָהָאָדם ְּבֵאיזֶה ָּדָבר, ּכְמֹו ּכַֹח ַהּפֹועֵל ּבַּנִפְעָל, ֲאָבל הּוא ָּדָבר נְִפָרד ִמֶּמּנּו, 
ּכְמֹו ׁשֶּכָתַב ּתֵבָה אֹו ּבָנָה ּבַיִת ׁשֶֻהּנַח ּבֹו ַהּפְעֻּלָה, ּוכְמֹו כֵן ַמעֲׂשֵה בְֵראׁשִית הּוא 
ׁשֶהּוא  ּבְִריָאה,  ַהּפֵרּוׁש  עַצְמֹו  וְזֶה  ְמלָאכָה.  וְנְִקָרא  נִפְֶרֶדת,  ּבִבְִחינָה  ֱאֹלִקים  ּכַֹח 
ָּדבָר ִמחּוץ ִמֶּמּנּו. וְכָתַב ג' ּפְעִָמים 'ְמלַאכְּתֹו', לְִרמֹוז עַל ג' עֹולָמֹות - ּבְִריָאה, 
יְצִיָרה, עֲׂשִּיָה. ֲאָבל ְּבִחינַת ֲאִצילּות, ִמּלְׁשֹון 'ֶאְצלֹו', ׁשֶהּוא ֶאֹלקּות ְּבלִי ֵּפרּוד, 
ֵאינֹו ִמתְּגַּלֶה ָּבעֹולָם ַהּזֶה, ַרק לֶָעתִיד ׁשֶּיְִהיֶה יֹום ׁשֶּכֻּלֹו ׁשַָּבת. ַאְך ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל 
יֵׁש לֶָהם ֵחלֶק ּבְזֶה ָהעֹולָם, וְלָכֵן ֶהָאָרה ַהּבָָאה ּבְׁשַּבָת ִמּזֶה ַהּבְִחינָה, וְִאיׁש יִׂשְָרֵאל 
ּבְׁשַּבָת  ַהִחּיּות ׁשֶּיֵׁש לֹו  ִמּזֶה  יַּנִיַח ֹרׁשֶם  ּבְַּמלָאכָה, ׁשֶֹּלא  ָאסּור  ּבָזֶה  ֵחלֶק  יֵׁש לֹו 
ִמֶּמּנּו,  נְִסּתַּלֵק  ִחּיּות  אֹותֹו  ְמלָאכָה,  וְׁשָלֹום  ַחס  עֹוׂשֶה  וְִאם  נִפְָרד.  ָּדבָר  ּבְׁשּום 
ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "ְמַחלְלֶיָה מֹות יּוָמת", ּכִי זֶה ַהִחּיּות ִאי ֶאְפׁשָר לְִהיֹות נְִפָרד. זֶה 
ַטַעם ִאּסּור ְמלָאכָה ְּבׁשַָּבת. ּובִיֵמי ַהַּמעֲׂשֶה ַהּכֹל ּבְִהתְלַּבְׁשּות ַהֶּטבַע ּבְכַֹח ַהּפֹועֵל 
ּבַּנִפְעָל, ּכַּנִזְּכָר לְעֵיל, ּוכְפִי ַמה ּׁשְֶּמתְַּקנִין עַצְָמן ּבִיֵמי ַהַּמעֲׂשֶה, ּכְָך זֹוכִין לְַקּבֵל 

ֵחלֶק ִחּיּות ּבְׁשַּבָת".
)רבי יהודה אריה לייב מגור, 'שפת אמת' בראשית תרנ"ד ד"ה בפסוק(

מלאכה	היא	פעולה	כלפי	חוץ.	אני	יוצר,	פועל	ונותן	מכוחי	לעולם	שמחוצה	לי.	גם	את	

בריאת	העולם	ניתן	לראות	כפעולת	'החצנה'	של	הקדוש	ברוך	הוא,	שיצר	עולם	שנפרד	

חית	 לדוגמא:	 חוץ,	 של	 בהקשר	 בארמית	 מופיע	 ב.ר.א.	 )השורש	 הגלויה.	 מנוכחותו	

בר(.	במשך	ימי	המעשה	אנחנו	פועלים	ומשקיעים	את	כוחנו	ומרצנו	בחפצים	ניפרדים	

מאתנו,	אנחנו	פועלים	בחוץ.	אך	בשבת	גילה	הקדוש	ברוך	הוא	את	האחדות	ולא	עשה	

מלאכה.	בשבת	העולם	שוב	מתאחד	עם	ה'	ואין	הבדלה	בין	פנים	לחוץ,	מעין	עולם	הבא.	

גורמת	 בשבת	 מוחצנת	 מלאכה	 חוץ.	 כלפי	 לפעול	 מסוגלים	 לא	 אנחנו	 גם	 כך	 מתוך	

לדרגת	האחדות	של	השבת	להתחלל	ולהסתלק,	והאדם	נותר	ללא	האחדות	הנפלאה	

של	שבת.	מלאכה	בשבת	זה	לכבות	את	האור,	לנפץ	אותו.

שבת	היא	מלזעוק

מהשנה	 גדול	 חלק	 לסבב	 דרכו	 היה	 זצ"ל	 מפאריטש	 הלל	 רבי	 הצדיק	 הרב	

בעיירות,	והיה	מדריך	את	העם	בדרכי	החסידות	ומעורר	לתשובה	במקום	שהיה	

צורך	בדבר.

כבימות	 בשבת	 בכך	 מתעסקים	 היו	 שם	 השכר	 שמוזגי	 אחת,	 לעיר	 בא	 פעם	

החול.	כשסיפרו	הדבר	לרבי	הלל	נתרגש	מאוד,	והזמין	אליו	את	כל	המוזגים	

לאספה.	כשנתועדו	אליו,	הסביר	לפניהם	את	כל	חומר	העניין	והשפיע	עליהם	

שיסגרו	את	עסקיהם	בשבת.	אבל	תנאי	התנו	עמו:	שישפיע	גם	על	פלוני	העשיר,	

בשבת,	 עסקו	 את	 יסגור	 הוא	 שגם	 ברשותו,	 הוא	 בעיר	 ביותר	 הגדול	 שהעסק	

אותו	 אליו	 לקרוא	 הצדיק	 שלח	 התחרותו.	 בפני	 לעמוד	 יוכלו	 לא	 כן	 לא	 שאם	

לשבות	 נתעכב	 הלל	 ורבי	 נענה.	 ולא	 ושלישית	 שנית	 הזמינו	 בא.	 ולא	 	- עשיר	

שבת	באותה	עיר.	ביום	השבת	הרגיש	פתאום	אותו	עשיר	דקירות	עזות	בבטנו,	

ומשעה	לשעה	המכאובים	הולכים	ומתגברים.	צעק	האיש	מרוב	מכאוב	וייסוריו	

תקפו	אותו	יותר	ויותר.	חששה	אשתו	שמא	בעוון	פגיעתו	בכבוד	הצדיק	באו	לו	

סעודת	 בשעת	 בעלה.	 על	 רחמים	 שיבקש	 להצדיק	 לפנות	 ונמלכה	 הייסורים,	

הצהריים	כשהצדיק	מסב	אל	השולחן	עם	קהל	גדול	של	חסידים,	פרצה	פתאום	

בעלה	 את	 שיברך	 מהצדיק	 בקשה	 ובתחנונים	 ובבכי	 העשיר,	 אשת	 הבית	 אל	

שיתרפא.	והצדיק	שתק,	ואינו	עונה	דבר.	נטפלו	לו	החסידים:	"רבי!	יגיד	נא	על	

כל	פנים	"שבת	היא	מלזעוק	ורפואה	קרובה	לבוא"".	והצדיק	אינו	עונה	דבר.

הלכה	לה	האישה	בפחי	נפש	וייסורי	האיש	הולכים	ומתגברים.	ובמוצאי	שבת,	

לאחר	הבדלה,	כשהצדיק	ישב	עם	החסידים	אל	השולחן,	והמחם	של	תה	עמד	

על	השולחן,	לקיים	מאמר	חכמינו	ז"ל:	"חמין	במוצאי	שבת	מלוגמא	]רפואה["	

)שבת	קיט	ע"ב(,	והצדיק	משוחח	עם	המסובים	בדברי	חסידות,	נפתחה	פתאום	

הדלת,	ואותה	אישה	באה	שוב	בבכי	ויללה	לבקש	מהצדיק,	שירחם	על	בעלה	

ורפואה	 מלזעוק	 היא	 "שבת	 ואמר:	 הצדיק	 נענה	 שלימה.	 ברפואה	 אותו	 ויברך	

לאחר	 ועכשיו	 דבר,	 ענה	 לא	 עצמה	 בשבת	 החסידים:	 תמהו	 לבוא"...	 קרובה	

היא	 "שבת	 המשיך:	 והצדיק	 מלזעוק"?!	 היא	 "שבת	 אומר	 הוא	 הרי	 השבת,	

לכו	 לבוא".	 קרובה	 "רפואה	 אזי	 עליו,	 מלזעוק	 תחדל	 השבת	 אם	 	– מלזעוק"	

ייתן	תקיעת	כף	בפני	שלושה	אנשים	שיסגור	את	עסק	היין	שלו	 ואמרו	לו:	אם	

בשבת,	אז	יתרפא".	הלכו	אליו	שלושה	מהחסידים,	ומסרו	לו	את	דברי	הצדיק,	

ולא	אחר	האיש	מלקיים	את	הדבר	ובלב	שלם	נתן	תקיעת	כף	שמהיום	והלאה	

יהיה	בית	מסחרו	סגור	ומסוגר	ביום	השבת.	וכך	היה.	ייסוריו	הוקלו	ובמשך	זמן	

קצר	הבריא,	וקדושת	השבת	הוקמה	באותה	העיר.

)סיפורי	חסידים	–	הרב	זוין(	

אור	שהוא	חושך

אצל	 קודש	 בשבת	 אחת	 פעם	 שהה	 זצ"ל	 מטשרנוביל	 נחום	 רבי	 הקדוש	 הרב	

אביו	של	הרב	הקדוש	רבי	משה	מסורן	זצ"ל.	והדליקו	אז	בערב	נר	גדול,	שידלק	

ויהי	 וללמוד.	 לילה	 בעוד	 להשכים	 אפשר	 שיהיה	 כדי	 הבוקר,	 עד	 הלילה	 כל	

חושך	 עדיין	 היה	 ובחוץ	 משנתו	 קם	 נחום	 רבי	 כשהצדיק	 הבוקר,	 באשמורת	

הדרך	 וממשש	 בבית	 הולך	 נחום	 שרבי	 ביתו	 ובני	 הבית	 בעל	 ראו	 ואפילה,	

פנה	 נחום	 ורבי	 בהליכתו.	 ראשו	 את	 שיחבוט	 לכך	 וקרוב	 בחושך,	 שהולך	 כמי	

אליהם	בשאלה:	"למה	לא	הדלקתם	נר	שידלק	כל	הלילה"?	והיה	הדבר	לפלא	

בעיניהם,	שהרי	בבית	דולק	נר	ומאיר.	תיכף	עשו	דרישה	וחקירה,	ונודע	הדבר	כי	

הנר	כבה	בלילה,	והמשרתת	הנוכרית	עמדה	והדליקה	אותו.	ומחמת	שהודלק	

הנר	בשבת	קודש	לא	האיר	כלל	להצדיק	ולא	ראה	כלום	לאורו.

)סיפורי	חסידים	–	הרב	זוין(											
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אין	 בשבת,	 שלומדים	 התורה	

בה	שכחה.

)שפת	אמת(

3. עבודה שבתית 
אנחנו	 מכך:	 יתירה	 אלא	 משתנים,	 מעשינו	 או	 משתנה	 העולם	 רק	 לא	 קודש	 בשבת	

אחרים.

מעבר	לעצירת	העבודה,	גם	הדיבורים,	המחשבות,	ואפילו	המנטליות	משתנים.	

""וְַדּבֵר ָּדבָר" )ישעיה נח,יג( - ׁשֶֹּלא יְֵהא ִּדּבּוְרָך ׁשֶל ׁשַּבָת ּכְִדּבּוְרָך ׁשֶל חֹל". 
)תלמוד בבלי, מסכת שבת קיג ע"ב( 

ּבְׁשַּבָת  לְעַּׂשְָרן, ׁשֹוֲאלֹו  וְׁשָכַח  ַהַּמעַׂשְרֹות  עַל  נֱֶאָמן  ׁשֵֶאינֹו  ִמִּמי  ּפֵרֹות  "ַהּלֹוֵקַח 
וְאֹוכֵל עַל ּפִיו... ]ומדוע? הרי בדרך כלל הוא אינו נאמן? אלא הסיבה היא:[ ֵאיַמת ׁשַּבָת עָלָיו, 

וְהּוא אֹוֵמר ֱאֶמת".
)תלמוד ירושלמי, מסכת דמאי פ"ד ה"א(

בשבת	מדברים	אחרת,	חושבים	אחרת	וגם	עובדים	את	ה'	בצורה	אחרת.	בשבת	שוכנת	

וכיוון	 בקצב	 ה'	 עם	 שלנו	 הקשר	 את	 המפעילה	 יתירה",	 "נשמה	 	- חדשה	 נשמה	 בנו	

המיוחדים	לשבת.	על	הצדדים	השונים	של	עבודת	ה'	המיוחדת	לשבת,	ניגע	במקורות	

הבאים.	

לדלג
אם	במשך	השבוע	אנחנו	נלחמים	ללא	הרף	ביצר	הרע,	בשבת	זה	עובד	אחרת.	חז"ל	

מגלים	לנו	כי	בשבת	הגיהנום	שובת.	הכוונה	איננה	רק	למקום	שמיימי	אלא	גם	לגיהנום	

המוכר	לנו	-	היצר	הרע	המפריד	אותנו	מה'	הוא	הוא	הגיהנום	בעצמו.	ובשבת	הוא	שובת.

"ּכִי ִהּנֵה עִנְיָן ׁשֶל ַהּנְׁשָָמה יְתֵָרה ַהְמכֻּוָנָה לְִמצְוַת ׁשַּבָת, הּוא עַל זֶה ַהְמכֻּוָן. ּכִי 
יָדּועַ, ׁשֶּכָל ִמצְוַת ַהּתֹוָרה ֹלא נִּתְנָה ֶאּלָא לְזַּכֹות ֶאת יִׂשְָרֵאל, ּכְַמֲאַמר ַרּבִי ֲחנַנְיָא 
ּבֶן עֲַקׁשְיָא "ָרצָה ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא לְזַּכֹות ֶאת יִׂשְָרֵאל" )מכות ג,יז(, ּופֵרּוׁש 'לְזַּכֹות' 
הּוא לְִהיֹות נִׁשְָמתָם ּוְקֻדּׁשָה ׁשֶּבֶָהם זְַך ּובִָהיר, עַל ּכֵן ִהְרּבָה לֶָהם ּתֹוָרה ּוִמצְוֹות, 
אֹור...  ּבְתֹוֶספֶת  יְתֵָרה  ַמעֲלָה  ַמְדֵרגָתֹו  לְפִי  ָאָדם  ּכָל  יְִקנֶה  ַהִּמצְוָה  ׁשֶּבַעֲׂשִּיַת 
ּוְבִמְצוַת ׁשַָּבת, ִמַּצד ֹרב ְקֻדּׁשָתָּה וְגֶֹדל ַהֶהָאָרה ׁשֶּנִתְוֵָסף ְּבנִׁשְַמת ָהָאָדם, נִכְנִָעים 
ּכֹחֹות ָהָרִעים וְנְִסּתַּלְקּו ִמּלְָבבֹות ְּבנֵי ָאָדם ַהְּפסֹלֶת ׁשְֶּבִקְרָּבם. וְזֶה הּוא ַהּנְִקָרא 
נְׁשָָמה יְתֵָרה, ׁשִֶהְרּבָה ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך ּכָל ּכְָך ָהאֹור ׁשֶל ׁשַּבָת, ֲאׁשֶר ּכַֹח ּבְִמצְוָה זֹו 
עַד  ַהּפְסֹלֶת  ּכַֹח  וְנִכְנַע  ׁשֶּנִגְַרע  ֵמֲחַמת  יִׂשְָרֵאל  ּבְנֵי  ּבִלְבָבֹות  וְנִּכָר  נְִרֶאה  לְִהיֹות 

ּבְִחינַת ּבְִריַחת ַהּלְִסִטים וְַחּיֹות ָרעֹות".
)רבי חיים מצ'רנוביץ, 'סידורו של שבת' הקדמה לחלק ב'(

האם	חשת	פעם	שאתה	'מדלג'	בבת	אחת	ממצב	נפש	אחד	לאחר?	באיזו	סיטואציה?

עד	 גדולה	 השבת	 של	 קדושתה	 ורביע,	 שליש	 למחצה,	 זאת	 מרגישים	 אנו	 אם	 גם	

שה'סטרא	אחרא'	בורחת	מפניה.	בשבת	עיקרה	של	עבודת	ה'	איננו	במאבק	עם	היצר	

הרע,	אלא	בהתמודדות	בין	הטוב	ליותר	טוב!	

ְרׁשּות  עִנְיְנֵי  לְבֵָרר  ַהּבֵרּוִרים,  עֲבֹוַדת  ִהיא  ָהָאָדם  עֲבֹוַדת  עִַּקר  ַהחֹל  "ּבִימֹות 
ַהּׁשַּבָת  ּבְיֹום  ֲאבָל  ְּדחֹל.  וְעֻבְִּדין  ְמלָאכֹות  ַהל"ט  יְֵדי  עַל  לְִקֻדּׁשָה  ּולְַהעֲלֹותָם 
לְַמעְלָה  הּוא  ָהָאָדם  ַהּׁשַּבָת,  ּבְיֹום  ָהעֹולָמֹות  עֲלִּיַת  ִמּצַד  ּכִי  ֲאסּוָרה,  ַהְּמלָאכָה 

ֵמעִנְיְנֵי ָהעֹולָם, וֲַעבֹוָדתֹו ִהיא ָהֲעלִּיָה ִמַּדְרּגָא לְַדְרּגָא ַּבְּקֻדּׁשָה ּגּוָפא. 

ּובַעֲבֹוַדת ַהּתְׁשּובָה - ּבִימֹות ַהחֹל ָהעֲבֹוָדה ִהיא "ּתְׁשּובָה ּתַּתָָאה", ָהעֲבֹוָדה עִם 
ַהְּדבִָרים ׁשֶָהיּו נִפְָרִדים ֵמֶאֹלקּות, לֲַחזֹור ּולְַקׁשְָרם לַּתְׁשּובָה. וַעֲבֹוַדת יֹום ַהּׁשַּבָת 

ִהיא "ּתְׁשּובָה עִּלָָאה" - ְּדבֵקּות וַעֲלִּיַת ַהּנְׁשָָמה לְׁשְָרׁשָּה ּוְמקֹוָרּה". 
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'לקוטי שיחות' חלק י"ד פרשת האזינו שיחה א( 

בימי	החול	אנו	עובדים	את	עבודת	הבירורים	-	לבחור	בין	אוכל	לפסולת,	בין	טוב	לרע.	

לעשות?	 לנו	 יש	 ומה	 טוב,	 שכולו	 בעולם	 הבא"	 עולם	 "מעין	 נמצאים	 אנו	 בשבת	 אך	

להתעלות.	לא	מתוך	חיכוך,	לא	מתוך	מאבק	ומלחמה,	אלא	מתוך	דביקות	בה'.	

את	מהות	העבודה	השבתית	של	ההתעלות	וההתקדמות	בטוב,	מתאר	בעל	ה'נתיבות	

עצה	 זו	 היצר,	 עם	 המאבקים	 ומעל	 הרע	 מעל	 לדלג	 כ"דילוג".	 הבא,	 במקור	 שלום'	

המומלצת	תמיד	בעבודת	ה',	אך	היא	שייכת	במיוחד	לעבודת	ה'	של	יום	השבת:

"ּבְִחינַת ִּדּלּוג, ַהיְנּו: ׁשֶַה'ּסּור ֵמַרע' יְִהיֶה עַל יְֵדי 'עֲׂשֵה טֹוב' - לְָהִרים ֶאת ִמַּדת 
ַהּתְׁשּוָקה לְתַעֲנּוג עִּלִָאי, ׁשֶהּוא ַהּתִּקּון ַהּגָדֹול ּבְיֹותֵר לִפְגֵָמי ִמַּדת ַהּתְׁשּוָקה. 

וְִהיא ַהֶּדֶרְך יִׁשְּכֹון אֹור לְֵאּלּו ׁשֶַּמׁשְִקיִעים יְגִיעֹות ֲעצּומֹות, ַקָּבלֹות ּוְסיָגִים, וְֹלא 
מֹוְצִאים ָמזֹור ּותְרּוָפה. ֲעָצתָם ִהיא לֲַעבֹוד ִּבְבִחינַת ִּדּלּוג, ּולְַקּיֵם 'סּור ֵמַרע' ַעל 

יְֵדי 'ֲעׂשֵה טֹוב'... 

וְכָל ַהּׁשְָעִרים יִָּפתְחּו לְָפנָיו עַל יְֵדי ּבְִחינַת ִּדּלּוג עִּלִָאי לְתֵַּקן ּכָל ּפְגָָמיו, ַאף עַל 
ּפִי ׁשֶעֲַדיִן ֹלא ִהתְנַעֵר ִמּתֲַאוֹותָיו ַהִּטבְעִּיֹות ּותְכּונֹותָיו ָהָרעֹות.

... ּוְביֹום ׁשַָּבת קֶֹדׁש ַהּזְַמן ּגְָרָמא ְּביֹותֵר לִזְּכֹות לְִבִחינָה זֹו, ּכִי ּבְׁשַּבָת קֶֹדׁש זֹוכִים 
לִבְִחינַת נְׂשִיַאת ֵחן, וְנִכְלָל ּבְַמֲאַמר ֲחזַ"ל: "ַהּׁשֹוֵמר ׁשַָּבת ּכְִהלְכָתָּה, ֲאִפּלּו ָעַבד 
ֲעבֹוָדה זָָרה ּכְדֹור ֱאנֹוׁש - מֹוֲחלִין לֹו" )שבת קיח ע"ב(. ּבַּיֹום ַהָּקדֹוׁש ַהּזֶה ַהַהנְָהגָה 
ּבִבְִחינַת "ֹלא ִהּבִיט ָאוֶן ּבְיַעֲקֹב"... ּכִי "ה' ֱאֹלָקיו עִּמֹו, ּותְרּועַת ֶמלְֶך ּבֹו" )במדבר 
כג,כא(, ּוכְמֹו ְּדִאיתָא ּבְתִּקּונֵי זַֹהר, ׁשֶּבְׁשַּבָת קֶֹדׁש עֲבֹוַדת ה' צְִריכָה לְִהיֹות ּבְִמַּדת 

ַאֲהבָה... וְֶאפְׁשָר לְַהּׂשִיג עַל יְֵדי זֶה ּכָל ַהַּמְדֵרגֹות וְַהּתִּקּונִים".
)רבי שלום נח ברזובסקי מסלונים, 'נתיבות שלום' ח"א עמוד קלו(

לדלג	 אפשר	 הזמן,	 רוב	 עושים	 שאנו	 מה	 שזה	 השליליות,	 בתשוקות	 להלחם	 במקום	

למחוזות	טובים.	במקום	להתרכז	ב'סור	מרע',	אפשר	לעשות	הרבה	טוב,	עד	שהרע	יסור	

מאליו.	שבת	קודש,	היא	זמן	שמתאים	לסוג	עבודה	כזה.	בשבת	אנו	מדלגים	לאהבת	ה'	

ללא	קשר	לפגמים	שלנו.	יכול	להיות	שרשימת	הפגמים	שלנו	ארוכה,	ולמרות	זאת	אנו	

מדלגים	בנחת	לקרבת	ה'	והתלהבות,	כאילו	שזה	המקום	הטבעי	ביותר	לנו.

יותר קל 
הכוח	המניע	לעבודת	ה'	המיוחדת	ליום	השבת	היא	הנשמה	היתירה	ששוכנת	בקרבנו.	

ה',	 עם	 למפגש	 חדשות	 אפשרויות	 בפנינו	 פותחת	 השבת	 יום	 של	 המיוחדת	 הנשמה	

והופכת	את	המפגש	הזה	לקל	וזמין	יותר.	

נְׁשָָמה  ִמּיִׂשְָרֵאל  וְֶאָחד  ֶאָחד  ּבְכָל  נִתְוֵָסף  ׁשֶּבְׁשַּבָת  זַ"ל,  ַרּבֹותֵינּו  ַמֲאַמר  "יָדּועַ 
יְתֵָרה. 

ָהָאָדם  ּבְנֶפֶׁש  נְִרּגָׁש  ֵאין  ֲהֹלא  יְתֵָרה,  ַהּנְׁשָָמה  עִנְיַן  ַמהּו  מּובָן,  ֵאינֹו  וְלִכְאֹוָרה 
ּתֹוֶספֶת ִחּיּותֹו ּבְׁשַּבָת יֹותֵר ִמּבְכָל ַהּׁשָבּועַ.

ָהעִנְיָן הּוא, ׁשֶּבְכָל ׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה נֱֶאַמר ּבְהּו "ׁשֵׁשֶת יִָמים ּתַעֲבֹד", וְָהעֲבֹוָדה 
וִיגִיעָה  ָהַאֲהבָה[, ּכִי ִהיא ּבְִחינַת עֲבֹוָדה  ]עֲבֹוַדת  ִהיא ּבְִחינַת "ּפּולְָחנָא ִדְרִחימּותָא" 
יְיַּגֵעַ  ּכֵן  ִאם  ֶאּלָא  ֵמַהִהתְּבֹונְנּות,  ָהַאֲהבָה  וְַהְמׁשָכַת  הֹולַָדת  לְִהיֹות  ֶאפְׁשָר  ׁשִֶאי 
ֶאת עַצְמֹו לְַקּׁשֵר ַּדעְּתֹו ּבְחֹזֶק, וְנִצְָרְך לָזֶה ּכֹל הל"ט ְמלָאכֹות ּבְרּוָחנִּיּות - ַהּזֹוֵרעַ 
וְַהחֹוֵרׁש כו', ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ּבְָמקֹום ַאֵחר. ּובְִחינַת ַאֲהבָה זֹו ׁשֶּבְחֹל, ִהיא ַרק ָהַאֲהבָה 
ַהּנְִמׁשֶכֶת ֵמַהּׂשֵכֶל וְַהִהתְּבֹונְנּות. ֲאבָל ּבְׁשַּבָת נִתְוֵָסף ּבְכָל ֶאָחד נְׁשָָמה יְתֵָרה, וְַהיְנּו 
ׁשֶּנֹולַד ּבִכְנֶֶסת יִׂשְָרֵאל ָּדבָר ָחָדׁש ַמָּמׁש, ַמה ּׁשֵֶאין נְִמצָא ּבֶָהם ּבְחֹל, וְַהיְנּו ּבְִחינַת 
עָמֹק  עָמֹק  זֶה  ָרצֹון  ּכִי  וְַהִהתְּבֹונְנּות...  ַהּׂשֵכֶל  ִמן  ׁשֶּלְַמעְלָה  לַה'  וְָרצֹון  ַאֲהבָה 
ֵמַהּׂשֵכֶל... ּובְִחינַת ַאֲהבָה וְָרצֹון זֶה לַה' ִמתְּגַּלָה ּבְנֶפֶׁש ָאָדם ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת ַּדוְָקא, 

וְִהיא ּבְִחינַת ַאֲהבָה ַרּבָה, ׁשִֶהיא ּבָָאה ִמלְַמעְלָה לְַמָּטה".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תורה אור' ויקהל ד"ה ויקהל משה( 
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אין	 בשבת,	 שלומדים	 התורה	

בה	שכחה.

)שפת	אמת(

3. עבודה שבתית 
אנחנו	 מכך:	 יתירה	 אלא	 משתנים,	 מעשינו	 או	 משתנה	 העולם	 רק	 לא	 קודש	 בשבת	

אחרים.

מעבר	לעצירת	העבודה,	גם	הדיבורים,	המחשבות,	ואפילו	המנטליות	משתנים.	

""וְַדּבֵר ָּדבָר" )ישעיה נח,יג( - ׁשֶֹּלא יְֵהא ִּדּבּוְרָך ׁשֶל ׁשַּבָת ּכְִדּבּוְרָך ׁשֶל חֹל". 
)תלמוד בבלי, מסכת שבת קיג ע"ב( 

ּבְׁשַּבָת  לְעַּׂשְָרן, ׁשֹוֲאלֹו  וְׁשָכַח  ַהַּמעַׂשְרֹות  עַל  נֱֶאָמן  ׁשֵֶאינֹו  ִמִּמי  ּפֵרֹות  "ַהּלֹוֵקַח 
וְאֹוכֵל עַל ּפִיו... ]ומדוע? הרי בדרך כלל הוא אינו נאמן? אלא הסיבה היא:[ ֵאיַמת ׁשַּבָת עָלָיו, 

וְהּוא אֹוֵמר ֱאֶמת".
)תלמוד ירושלמי, מסכת דמאי פ"ד ה"א(

בשבת	מדברים	אחרת,	חושבים	אחרת	וגם	עובדים	את	ה'	בצורה	אחרת.	בשבת	שוכנת	

וכיוון	 בקצב	 ה'	 עם	 שלנו	 הקשר	 את	 המפעילה	 יתירה",	 "נשמה	 	- חדשה	 נשמה	 בנו	

המיוחדים	לשבת.	על	הצדדים	השונים	של	עבודת	ה'	המיוחדת	לשבת,	ניגע	במקורות	

הבאים.	

לדלג
אם	במשך	השבוע	אנחנו	נלחמים	ללא	הרף	ביצר	הרע,	בשבת	זה	עובד	אחרת.	חז"ל	

מגלים	לנו	כי	בשבת	הגיהנום	שובת.	הכוונה	איננה	רק	למקום	שמיימי	אלא	גם	לגיהנום	

המוכר	לנו	-	היצר	הרע	המפריד	אותנו	מה'	הוא	הוא	הגיהנום	בעצמו.	ובשבת	הוא	שובת.

"ּכִי ִהּנֵה עִנְיָן ׁשֶל ַהּנְׁשָָמה יְתֵָרה ַהְמכֻּוָנָה לְִמצְוַת ׁשַּבָת, הּוא עַל זֶה ַהְמכֻּוָן. ּכִי 
יָדּועַ, ׁשֶּכָל ִמצְוַת ַהּתֹוָרה ֹלא נִּתְנָה ֶאּלָא לְזַּכֹות ֶאת יִׂשְָרֵאל, ּכְַמֲאַמר ַרּבִי ֲחנַנְיָא 
ּבֶן עֲַקׁשְיָא "ָרצָה ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא לְזַּכֹות ֶאת יִׂשְָרֵאל" )מכות ג,יז(, ּופֵרּוׁש 'לְזַּכֹות' 
הּוא לְִהיֹות נִׁשְָמתָם ּוְקֻדּׁשָה ׁשֶּבֶָהם זְַך ּובִָהיר, עַל ּכֵן ִהְרּבָה לֶָהם ּתֹוָרה ּוִמצְוֹות, 
אֹור...  ּבְתֹוֶספֶת  יְתֵָרה  ַמעֲלָה  ַמְדֵרגָתֹו  לְפִי  ָאָדם  ּכָל  יְִקנֶה  ַהִּמצְוָה  ׁשֶּבַעֲׂשִּיַת 
ּוְבִמְצוַת ׁשַָּבת, ִמַּצד ֹרב ְקֻדּׁשָתָּה וְגֶֹדל ַהֶהָאָרה ׁשֶּנִתְוֵָסף ְּבנִׁשְַמת ָהָאָדם, נִכְנִָעים 
ּכֹחֹות ָהָרִעים וְנְִסּתַּלְקּו ִמּלְָבבֹות ְּבנֵי ָאָדם ַהְּפסֹלֶת ׁשְֶּבִקְרָּבם. וְזֶה הּוא ַהּנְִקָרא 
נְׁשָָמה יְתֵָרה, ׁשִֶהְרּבָה ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך ּכָל ּכְָך ָהאֹור ׁשֶל ׁשַּבָת, ֲאׁשֶר ּכַֹח ּבְִמצְוָה זֹו 
עַד  ַהּפְסֹלֶת  ּכַֹח  וְנִכְנַע  ׁשֶּנִגְַרע  ֵמֲחַמת  יִׂשְָרֵאל  ּבְנֵי  ּבִלְבָבֹות  וְנִּכָר  נְִרֶאה  לְִהיֹות 

ּבְִחינַת ּבְִריַחת ַהּלְִסִטים וְַחּיֹות ָרעֹות".
)רבי חיים מצ'רנוביץ, 'סידורו של שבת' הקדמה לחלק ב'(

האם	חשת	פעם	שאתה	'מדלג'	בבת	אחת	ממצב	נפש	אחד	לאחר?	באיזו	סיטואציה?

עד	 גדולה	 השבת	 של	 קדושתה	 ורביע,	 שליש	 למחצה,	 זאת	 מרגישים	 אנו	 אם	 גם	

שה'סטרא	אחרא'	בורחת	מפניה.	בשבת	עיקרה	של	עבודת	ה'	איננו	במאבק	עם	היצר	

הרע,	אלא	בהתמודדות	בין	הטוב	ליותר	טוב!	

ְרׁשּות  עִנְיְנֵי  לְבֵָרר  ַהּבֵרּוִרים,  עֲבֹוַדת  ִהיא  ָהָאָדם  עֲבֹוַדת  עִַּקר  ַהחֹל  "ּבִימֹות 
ַהּׁשַּבָת  ּבְיֹום  ֲאבָל  ְּדחֹל.  וְעֻבְִּדין  ְמלָאכֹות  ַהל"ט  יְֵדי  עַל  לְִקֻדּׁשָה  ּולְַהעֲלֹותָם 
לְַמעְלָה  הּוא  ָהָאָדם  ַהּׁשַּבָת,  ּבְיֹום  ָהעֹולָמֹות  עֲלִּיַת  ִמּצַד  ּכִי  ֲאסּוָרה,  ַהְּמלָאכָה 

ֵמעִנְיְנֵי ָהעֹולָם, וֲַעבֹוָדתֹו ִהיא ָהֲעלִּיָה ִמַּדְרּגָא לְַדְרּגָא ַּבְּקֻדּׁשָה ּגּוָפא. 

ּובַעֲבֹוַדת ַהּתְׁשּובָה - ּבִימֹות ַהחֹל ָהעֲבֹוָדה ִהיא "ּתְׁשּובָה ּתַּתָָאה", ָהעֲבֹוָדה עִם 
ַהְּדבִָרים ׁשֶָהיּו נִפְָרִדים ֵמֶאֹלקּות, לֲַחזֹור ּולְַקׁשְָרם לַּתְׁשּובָה. וַעֲבֹוַדת יֹום ַהּׁשַּבָת 

ִהיא "ּתְׁשּובָה עִּלָָאה" - ְּדבֵקּות וַעֲלִּיַת ַהּנְׁשָָמה לְׁשְָרׁשָּה ּוְמקֹוָרּה". 
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'לקוטי שיחות' חלק י"ד פרשת האזינו שיחה א( 

בימי	החול	אנו	עובדים	את	עבודת	הבירורים	-	לבחור	בין	אוכל	לפסולת,	בין	טוב	לרע.	

לעשות?	 לנו	 יש	 ומה	 טוב,	 שכולו	 בעולם	 הבא"	 עולם	 "מעין	 נמצאים	 אנו	 בשבת	 אך	

להתעלות.	לא	מתוך	חיכוך,	לא	מתוך	מאבק	ומלחמה,	אלא	מתוך	דביקות	בה'.	

את	מהות	העבודה	השבתית	של	ההתעלות	וההתקדמות	בטוב,	מתאר	בעל	ה'נתיבות	

עצה	 זו	 היצר,	 עם	 המאבקים	 ומעל	 הרע	 מעל	 לדלג	 כ"דילוג".	 הבא,	 במקור	 שלום'	

המומלצת	תמיד	בעבודת	ה',	אך	היא	שייכת	במיוחד	לעבודת	ה'	של	יום	השבת:

"ּבְִחינַת ִּדּלּוג, ַהיְנּו: ׁשֶַה'ּסּור ֵמַרע' יְִהיֶה עַל יְֵדי 'עֲׂשֵה טֹוב' - לְָהִרים ֶאת ִמַּדת 
ַהּתְׁשּוָקה לְתַעֲנּוג עִּלִָאי, ׁשֶהּוא ַהּתִּקּון ַהּגָדֹול ּבְיֹותֵר לִפְגֵָמי ִמַּדת ַהּתְׁשּוָקה. 

וְִהיא ַהֶּדֶרְך יִׁשְּכֹון אֹור לְֵאּלּו ׁשֶַּמׁשְִקיִעים יְגִיעֹות ֲעצּומֹות, ַקָּבלֹות ּוְסיָגִים, וְֹלא 
מֹוְצִאים ָמזֹור ּותְרּוָפה. ֲעָצתָם ִהיא לֲַעבֹוד ִּבְבִחינַת ִּדּלּוג, ּולְַקּיֵם 'סּור ֵמַרע' ַעל 

יְֵדי 'ֲעׂשֵה טֹוב'... 

וְכָל ַהּׁשְָעִרים יִָּפתְחּו לְָפנָיו עַל יְֵדי ּבְִחינַת ִּדּלּוג עִּלִָאי לְתֵַּקן ּכָל ּפְגָָמיו, ַאף עַל 
ּפִי ׁשֶעֲַדיִן ֹלא ִהתְנַעֵר ִמּתֲַאוֹותָיו ַהִּטבְעִּיֹות ּותְכּונֹותָיו ָהָרעֹות.

... ּוְביֹום ׁשַָּבת קֶֹדׁש ַהּזְַמן ּגְָרָמא ְּביֹותֵר לִזְּכֹות לְִבִחינָה זֹו, ּכִי ּבְׁשַּבָת קֶֹדׁש זֹוכִים 
לִבְִחינַת נְׂשִיַאת ֵחן, וְנִכְלָל ּבְַמֲאַמר ֲחזַ"ל: "ַהּׁשֹוֵמר ׁשַָּבת ּכְִהלְכָתָּה, ֲאִפּלּו ָעַבד 
ֲעבֹוָדה זָָרה ּכְדֹור ֱאנֹוׁש - מֹוֲחלִין לֹו" )שבת קיח ע"ב(. ּבַּיֹום ַהָּקדֹוׁש ַהּזֶה ַהַהנְָהגָה 
ּבִבְִחינַת "ֹלא ִהּבִיט ָאוֶן ּבְיַעֲקֹב"... ּכִי "ה' ֱאֹלָקיו עִּמֹו, ּותְרּועַת ֶמלְֶך ּבֹו" )במדבר 
כג,כא(, ּוכְמֹו ְּדִאיתָא ּבְתִּקּונֵי זַֹהר, ׁשֶּבְׁשַּבָת קֶֹדׁש עֲבֹוַדת ה' צְִריכָה לְִהיֹות ּבְִמַּדת 

ַאֲהבָה... וְֶאפְׁשָר לְַהּׂשִיג עַל יְֵדי זֶה ּכָל ַהַּמְדֵרגֹות וְַהּתִּקּונִים".
)רבי שלום נח ברזובסקי מסלונים, 'נתיבות שלום' ח"א עמוד קלו(

לדלג	 אפשר	 הזמן,	 רוב	 עושים	 שאנו	 מה	 שזה	 השליליות,	 בתשוקות	 להלחם	 במקום	

למחוזות	טובים.	במקום	להתרכז	ב'סור	מרע',	אפשר	לעשות	הרבה	טוב,	עד	שהרע	יסור	

מאליו.	שבת	קודש,	היא	זמן	שמתאים	לסוג	עבודה	כזה.	בשבת	אנו	מדלגים	לאהבת	ה'	

ללא	קשר	לפגמים	שלנו.	יכול	להיות	שרשימת	הפגמים	שלנו	ארוכה,	ולמרות	זאת	אנו	

מדלגים	בנחת	לקרבת	ה'	והתלהבות,	כאילו	שזה	המקום	הטבעי	ביותר	לנו.

יותר קל 
הכוח	המניע	לעבודת	ה'	המיוחדת	ליום	השבת	היא	הנשמה	היתירה	ששוכנת	בקרבנו.	

ה',	 עם	 למפגש	 חדשות	 אפשרויות	 בפנינו	 פותחת	 השבת	 יום	 של	 המיוחדת	 הנשמה	

והופכת	את	המפגש	הזה	לקל	וזמין	יותר.	

נְׁשָָמה  ִמּיִׂשְָרֵאל  וְֶאָחד  ֶאָחד  ּבְכָל  נִתְוֵָסף  ׁשֶּבְׁשַּבָת  זַ"ל,  ַרּבֹותֵינּו  ַמֲאַמר  "יָדּועַ 
יְתֵָרה. 

ָהָאָדם  ּבְנֶפֶׁש  נְִרּגָׁש  ֵאין  ֲהֹלא  יְתֵָרה,  ַהּנְׁשָָמה  עִנְיַן  ַמהּו  מּובָן,  ֵאינֹו  וְלִכְאֹוָרה 
ּתֹוֶספֶת ִחּיּותֹו ּבְׁשַּבָת יֹותֵר ִמּבְכָל ַהּׁשָבּועַ.

ָהעִנְיָן הּוא, ׁשֶּבְכָל ׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה נֱֶאַמר ּבְהּו "ׁשֵׁשֶת יִָמים ּתַעֲבֹד", וְָהעֲבֹוָדה 
וִיגִיעָה  ָהַאֲהבָה[, ּכִי ִהיא ּבְִחינַת עֲבֹוָדה  ]עֲבֹוַדת  ִהיא ּבְִחינַת "ּפּולְָחנָא ִדְרִחימּותָא" 
יְיַּגֵעַ  ּכֵן  ִאם  ֶאּלָא  ֵמַהִהתְּבֹונְנּות,  ָהַאֲהבָה  וְַהְמׁשָכַת  הֹולַָדת  לְִהיֹות  ֶאפְׁשָר  ׁשִֶאי 
ֶאת עַצְמֹו לְַקּׁשֵר ַּדעְּתֹו ּבְחֹזֶק, וְנִצְָרְך לָזֶה ּכֹל הל"ט ְמלָאכֹות ּבְרּוָחנִּיּות - ַהּזֹוֵרעַ 
וְַהחֹוֵרׁש כו', ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ּבְָמקֹום ַאֵחר. ּובְִחינַת ַאֲהבָה זֹו ׁשֶּבְחֹל, ִהיא ַרק ָהַאֲהבָה 
ַהּנְִמׁשֶכֶת ֵמַהּׂשֵכֶל וְַהִהתְּבֹונְנּות. ֲאבָל ּבְׁשַּבָת נִתְוֵָסף ּבְכָל ֶאָחד נְׁשָָמה יְתֵָרה, וְַהיְנּו 
ׁשֶּנֹולַד ּבִכְנֶֶסת יִׂשְָרֵאל ָּדבָר ָחָדׁש ַמָּמׁש, ַמה ּׁשֵֶאין נְִמצָא ּבֶָהם ּבְחֹל, וְַהיְנּו ּבְִחינַת 
עָמֹק  עָמֹק  זֶה  ָרצֹון  ּכִי  וְַהִהתְּבֹונְנּות...  ַהּׂשֵכֶל  ִמן  ׁשֶּלְַמעְלָה  לַה'  וְָרצֹון  ַאֲהבָה 
ֵמַהּׂשֵכֶל... ּובְִחינַת ַאֲהבָה וְָרצֹון זֶה לַה' ִמתְּגַּלָה ּבְנֶפֶׁש ָאָדם ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת ַּדוְָקא, 

וְִהיא ּבְִחינַת ַאֲהבָה ַרּבָה, ׁשִֶהיא ּבָָאה ִמלְַמעְלָה לְַמָּטה".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תורה אור' ויקהל ד"ה ויקהל משה( 
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"לעשות	את	השבת	לדורותם"	

דירה	 לשבת	 לעשות	 יש	 	–

בלבבנו.

)זוהר	ח"ג	עמוד	רלח(

האר"י	הקדוש	היה	נזהר	שלא	

לדבר	בשבת	שום	דיבור	חול.	

לדבר	 שלא	 מאוד	 נזהר	 וגם	

לועזית	 לשון	 בשום	 בשבת	

אלא	רק	בלשון	הקודש.	

)שער	הכוונות(

עבודת	ה'	הרגילה	מזקיקה	אותנו	להתאמץ	ולעמול,	"לזרוע	ולחרוש"	על	מנת	להרגיש	

היא	 ספונטנית.	 ה'	 את	 לאהוב	 לנו	 עוזרת	 היתירה	 הנשמה	 בשבת,	 לה'.	 ואהבה	 קרבה	

מגלה	לנו	רצונות	שמתחבאים	בתוכנו	תמיד,	רצונות	עמוקים	לאהבה	וקרבה	לה',	שלא	

הכרח	 אין	 אמנם	 מלמעלה,	 עלינו	 שנופלת	 הרגשה	 זאת	 ושכנועים.	 הסברים	 צריכים	

שנצליח	לחוש	כך	בכל	שבת,	אבל	בכל	זאת,	משהו	בלב	שלנו	יותר	פתוח.

ומה	אם	לא	מרגישים	כלום?	

וְַקּיָם  ָקבּועַ  ְקֻדּׁשָה  אֹותָּה  ׁשֶּיְִהיֶה  ַהיְנּו  לְיִׂשְָרֵאל,  ׁשֶּנִּתַן  ַהּׁשַּבָת  ְקֻדּׁשַת  "ַמּתְנַת 
ה'  ֲאנִי  ּכִי  לַָדעַת  לְדֹֹרתֵיכֶם,  ּובֵינֵיכֶם  ּבֵינִי  ִהיא  "אֹות  ׁשֶּכָתּוב:  ּוכְמֹו  ּבְלִּבָם, 
ְמַקִּדׁשְכֶם" )שמות לא,יג(. ּובְׁשַּבָת )י ע"ב( ּפֵֵרׁש זֶה עַל ַמּתַן ׂשְכָָרּה ְּדׁשַּבָת ְּדֹלא עֲבִיָדא 
לְלִּבֹות  ׁשֶּנִכְנָס  ׁשֶַהְּקֻדּׁשָה  ּוִמּזֶה,  לְהֹוִדיעָּה.  ׁשֶּצִָריְך  לְִהתְּגַלֹות[,  עֲׂשּויָה  ]ׁשֶֹּלא  לְגִּלּויֵי 
ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל עַל יְֵדי ׁשְִמיַרת ַהּׁשַּבָת ׁשֶה' יִתְּבֵָרְך ְמַקְּדׁשָם, ִהיא ִמּלְתָא ְּדֹלא עֲבִיָדא 
לְגִּלּויֵי ּגַם לְָהָאָדם עַצְמֹו. וְַאף ַעל ִּפי ׁשֵֶאין ָהָאָדם ַמְרּגִיׁש ׁשּום ּתֹוֶסֶפת ְקֻדּׁשָה 
ַהחֹל ׁשֶַאֲחָריו,  ִּביֵמי  וְכָל ׁשֶּכֵן  ַעְצמֹו,  ַהּׁשַָּבת  ְּביֹום  ֲאִפּלּו  לִּבֹו  ּוְבֶקֶרב  ְּבַעְצמֹו 
ַעל  ְּבִקְרֵּבנּו  ְקֻדּׁשָה  ַמכְנִיס  הּוא  ּכִי  יִתְָּבֵרְך,  ה'  ּׁשֶהֹוִדיָענּו  ַמה  הּוא  ּכֵן  ָהֱאֶמת 
יְֵדי זֶה, ַאף ׁשֵֶאין ֻמְרּגָׁש לָנּו ַעל יְֵדי ָהֲעוֹונֹות ַהַּמְבִּדילִים ֵּבינֵינּו לְֵבינֹו יִתְָּבֵרְך, 
ׁשֵֶהם ַהַּמֲאִפילִים לְאֹור ְקֻדּׁשָה זֹו ׁשֶֹּלא יְִהיֶה ְּבִהתְּגַּלּות לִּבֹו. ֲאָבל ֵאינָם ּפֹוֲעלִים 
ֶאּלָא ֶהֱעלֵם ַעל יְֵדי ְמִחיַצת קֹוִצים ַהּסֹוְבִבים לַּׁשֹוׁשַּנָה ]ּכִּנּוי לִכְנֶֶסת יִׂשְָרֵאל וְלַּנְׁשָָמה[, 
וְֹלא ׁשֶּיְכַּבּו ַחס וְׁשָלֹום ָהאֹור לְגְַמֵרי. ּולְעֹולָם אֹור ַהְּקֻדּׁשָה ְּדׁשַָּבת, ׁשֶהּוא ֵמֵעין 
עֹולָם ַהָּבא, ּתָקּוַע וְָקבּוַע ְּביִחּוד ּגָמּור ְּבַמֲעַמֵּקי ַהּלְָבבֹות ׁשֶל ּכֹל זֶַרע יִׂשְָרֵאל. 
וְעַל ּכֵן ָאְמרּו ׁשֶ"ּבְֵרכֹו ּבְאֹור ּפָנָיו, ׁשֵֶאין ּדֹוֶמה אֹור ּפָנָיו ּבְׁשַּבָת לְחֹל" )בראשית רבה 
יא,ב(, ּכִי ָחכְַמת ָאָדם ּתִָאיר ּפָנָיו, וְַהְּקֻדּׁשָה ׁשֶּבַּלֵב ּפֹועֶלֶת ֶהָאָרה וְזִיו ּבְפָנָיו ׁשֶל 

ּכָל ֶאָחד".
)רבי צדוק הכהן מלובלין, 'פרי צדיק' קדושת השבת מאמר חמישי( 

ייתכן	כי	 רבי	צדוק	מזכיר	לנו	כי	התרחשויות	אמיתיות	אינן	תלויות	במצב	הרוח	שלנו.	

איננו	מרגישים,	אך	השבת	היא	עדיין	שבת,	והמתנות	שהקב"ה	משפיע	עלינו	הן	עדיין	

מתנות.	

יתירה	מכך:	מתנת	השבת	היא	דבר	נסתר	מעצם	הגדרתו.	הקדוש	ברוך	הוא	ציווה	על	

משה	רבינו	להודיע	לנו	על	האוצר	הזה,	כי	הוא	דבר	שלא	יכול	להתגלות,	גם	לא	בין	

אדם	לעצמו.

במקום	להתאכזב	מסערת	הרגשות	הלא	מורגשת,	ניתן	לעצום	עיניים	ולהאמין,	כי	כשם	

שהאיברים	החיוניים	ביותר	לתפקוד	גופנו	אינם	מורגשים,	כך	גם	מזון	הנשמה	שלנו	-	גם	

אם	אינו	מורגש,	מזין	אותנו	ומחייה.	אפילו	כאשר	אנחנו	כן	חווים	שבת	עוצמתית	-	רוב	

רובה	של	קדושת	השבת	מתרחש	במעמקים	הלא-מודעים	שלנו.

לעבודה
את	הקרבה	המיוחדת	לה'	ועבודת	ה'	השבתית,	עלינו	לתרגם	למעשים	של	ממש.	חז"ל	

אומרים	כי	"לא	ניתנו	שבתות	וימים	טובים	אלא	לעסוק	בהן	בדברי	תורה"	)ירושלמי	שבת	

טו,ג(.	השבת	היא	יום	מנוחת	הגוף	ויום	יצירה	לנשמה.	אנו	שובתים	מהתעסקות	בעולם	

החומר,	על	מנת	שנוכל	להיות	פנויים	לעבודת	ה'.	המקומות	הנסתרים	שהשבת	חושפת,	

השלמות	הנשמתית	וקבלת	הכוח	לימי	החול,	מתגלים	אלינו	דרך	המאמץ	הרוחני	של	

עבודת	ה'	של	השבת.	בטלה	ושעמום	לא	יובילו	אותנו	לשום	מקום	טוב	או	עמוק.

"ּגַם יְהּוִדי ּפָׁשּוט ׁשֶּבַּפְׁשּוִטים יֹוֵדעַ, ׁשֶעִנְיַן ַהּׁשַּבָת הּוא ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "ׁשֵׁשֶת יִָמים 
עָׂשָה ה' ֶאת ַהּׁשַָמיִם וְֶאת ָהָאֶרץ ּובַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ׁשָבַת וַּיִּנָפַׁש" )שמות לא,יז(. ּוְרצֹונֹו 
ׁשֶל ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא, ׁשֶּגַם יְהּוִדי יִתְנֵַהג ּבְאֹפֶן ּכָזֶה, ׁשֶּבְיֹום ַהּׁשַּבָת יְִהיֶה ֶאצְלֹו 
ָהעִנְיַן ְּד"ׁשָבַת וַּיִּנָפַׁש" ִמּכָל ְמלַאכְּתֹו ּבְׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה. וְִהּנֵה מּובָן ּבְפַׁשְטּות, 

ׁשֶַהּכַּוָנָה ְּד"ׁשָבַת וַּיִּנָפַׁש" ֵאינָּה לְֶהעְֵּדר ַהִחּדּוׁש וְַהיְצִיָרה ׁשֶּבַעֲבֹוַדת ָהָאָדם, ַהיְנּו 
ׁשֶּבְֶמׁשְֶך ׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה ּפֹועֵל ָהָאָדם ּוְמַחֵּדׁש ּכַָּמה עִנְיָנִים, וְִאּלּו ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת 

ֵאינֹו עֹוׂשֶה ְמאּוָמה - ׁשֶּכֵן, עִנְיָן זֶה הּוא ִחָּסרֹון, וְֹלא ַמעֲלָה! 

וְִאם ִמּפְנֵי ֶהעָָמל וְַהיְגִיעָה - ֵאין ּכֹל ַמעֲלָה ּבַָּדבָר. ּכִי ּכֲַאׁשֶר ְמֻדּבָר אֹודֹות עָָמל 
ַהֵּמבִיא לִיֵדי ּתֹועֶלֶת, ִהּנֵה ֹלא זֹו ּבִלְבַד ׁשֵֶאין ּכָל ִחָּסרֹון ּבַָּדבָר, ֶאּלָא ַאְּדַרּבָא, זֹוִהי 

ּתַכְלִית ּוַמָּטַרת ּבְִריַאת ָהָאָדם - "ָאָדם לְעָָמל יּוּלָד".

וְֵאינֹו  עֵָמל  ֵאינֹו  ּׁשֶָהָאָדם  ַמה  ַהּׁשַּבָת הּוא  ְּדיֹום  ׁשֶָהעִּלּוי  לֹוַמר  יִּתָכֵן  וְלָכֵן, ֹלא 
יְֵדי  עַל  יְהּוִדי  ּפֹועֵל  ַהּׁשַּבָת  ּבְיֹום  ׁשֶּגַם  לֹוַמר,  ּבְֶהכְֵרַח  ֶאּלָא  ְמאּוָמה.  עֹוׂשֶה 
עֲבֹוָדתֹו. וְַאְּדַרּבָא, ּפְעֻּלָתֹו ׁשֶל יְהּוִדי ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת ִהיא ּבְאֹפֶן נַעֲלֶה יֹותֵר ֵמַהּפְעֻּלָה 
ּבִיֵמי ַהחֹל. ׁשֶּכֵן, ָהֲעבֹוָדה ׁשֶל יֹום ַהּׁשַָּבת ִהיא ְּבִענְיָנִים נֲַעלִים יֹותֵר - ֲעבֹוָדה 
ַהְּקׁשּוָרה ִעם ּכַֹח ַהִּדּבּור וְכַֹח ַהַּמְחׁשָָבה, ְּבִענְיְנֵי תֹוָרה ּותְִפּלָה... ּכֲַאׁשֶר ַמּגִיַע 
יֹום ַהּׁשַָּבת, ִמתְַּפּנֶה הּוא ִמּכָל ֲעָסָקיו, "ּכָל ְמלַאכְּתְָך ֲעׂשּויָה", וְעֹוֵסק ַאְך וְַרק 
יֹותֵר,  ַּבֲאִריכּות  ּתְִפּלָה  ּתְִהּלִים,  ֲאִמיַרת  ּכְגֹון:  ְקֻדּׁשָה,  ִענְיְנֵי  נֲַעלִים,  ְּבִענְיָנִים 
ְקִריַאת ָּפָרׁשַת ַהּׁשָבּוַע "ׁשְנַיִם ִמְקָרא וְֶאָחד ּתְַרּגּום", לִּמּוד ָּפָרׁשַת ַהּׁשָבּוַע ִעם 

ְמָפְרׁשִים, וְכֵן ָהלְָאה - ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד לְִפי ֶעְרּכֹו".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, שיחת פרשת תרומה תשמ"ד( 

גבוה	בראש

ידוע	שרבי	חיים	מצ'רנוביץ,	בעל	'סידורו	של	שבת',	היה	גבוה	במידת	ראש	אחד	

שמואל	 רבי	 המשפיע	 כך	 על	 וסיפר	 החול.	 בימות	 מגובהו	 יותר	 קודש,	 בשבת	

אסתרמן,	שחייטו	של	הבעל	שם	טוב	אמר,	שבגדי	השבת	שתפר	עבור	הבעל	

שם	טוב	היו	ארוכים	בהרבה	מבגדי	החול	שלו,	ובכל	זאת	לא	היו	ארוכים	מדי.

)רשימות	דברים	–	הרב	חיטריק(

דביקות

פעם	אחת	אמר	רבי	בונים	מפשיסחא	לרבו	ה'יהודי	הקדוש':	"אני	אומר	לכם	מה	

היא	'דביקות'!	הנה	פעם,	היה	האטליז	נמצא	בקצה	אחד	של	העיר	והקצב	היה	

גר	בקצה	השני	של	העיר,	ובאמצע	עמד	בית	הכנסת	הגדול.	בכל	ערב	שבת	היה	

מנהגו	של	הקצב,	שעד	חצות	היום	ימכור	רק	בשר	כשר,	ואחרי	חצי	היום	מכר	

נוהג	להיכנס	לשכנו	בבית	המזיגה,	ללגום	 לגויים	בשר	טריפה.	בהפסקה	היה	

כוסית	ולחכות	שם	ללקוחות	נוספים.	כאשר	ראה	שהשמש	כבר	עומדת	בראשי	

נתאחר	 אחת	 פעם	 והנה,	 לביתו.	 שוב	 ופונה	 האטליז	 את	 סוגר	 היה	 האילנות,	

הקצב,	וכאשר	חלף	על	פני	בית	הכנסת	ושמע	את	החזן	בניגונו	"לכו	נרננה	לה'",	

ידיו	וצעק:	"אוי	לי	ואבוי	לנפשי!	הרי	כבר	נכנסה	שבת"!	 תפס	את	ראשו	בשתי	

והחל	לרוץ	כל	עוד	רוחו	בו	להחליף	בגדיו	ולהצטרף	למתפללים".

"רבי	הקדוש",	קרא	רבי	בונים	בהתלהבות,	"הלא	זוהי	דביקות"!

)קול	מבשר(
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"לעשות	את	השבת	לדורותם"	

דירה	 לשבת	 לעשות	 יש	 	–

בלבבנו.

)זוהר	ח"ג	עמוד	רלח(

האר"י	הקדוש	היה	נזהר	שלא	

לדבר	בשבת	שום	דיבור	חול.	

לדבר	 שלא	 מאוד	 נזהר	 וגם	

לועזית	 לשון	 בשום	 בשבת	

אלא	רק	בלשון	הקודש.	

)שער	הכוונות(

עבודת	ה'	הרגילה	מזקיקה	אותנו	להתאמץ	ולעמול,	"לזרוע	ולחרוש"	על	מנת	להרגיש	

היא	 ספונטנית.	 ה'	 את	 לאהוב	 לנו	 עוזרת	 היתירה	 הנשמה	 בשבת,	 לה'.	 ואהבה	 קרבה	

מגלה	לנו	רצונות	שמתחבאים	בתוכנו	תמיד,	רצונות	עמוקים	לאהבה	וקרבה	לה',	שלא	

הכרח	 אין	 אמנם	 מלמעלה,	 עלינו	 שנופלת	 הרגשה	 זאת	 ושכנועים.	 הסברים	 צריכים	

שנצליח	לחוש	כך	בכל	שבת,	אבל	בכל	זאת,	משהו	בלב	שלנו	יותר	פתוח.

ומה	אם	לא	מרגישים	כלום?	

וְַקּיָם  ָקבּועַ  ְקֻדּׁשָה  אֹותָּה  ׁשֶּיְִהיֶה  ַהיְנּו  לְיִׂשְָרֵאל,  ׁשֶּנִּתַן  ַהּׁשַּבָת  ְקֻדּׁשַת  "ַמּתְנַת 
ה'  ֲאנִי  ּכִי  לַָדעַת  לְדֹֹרתֵיכֶם,  ּובֵינֵיכֶם  ּבֵינִי  ִהיא  "אֹות  ׁשֶּכָתּוב:  ּוכְמֹו  ּבְלִּבָם, 
ְמַקִּדׁשְכֶם" )שמות לא,יג(. ּובְׁשַּבָת )י ע"ב( ּפֵֵרׁש זֶה עַל ַמּתַן ׂשְכָָרּה ְּדׁשַּבָת ְּדֹלא עֲבִיָדא 
לְלִּבֹות  ׁשֶּנִכְנָס  ׁשֶַהְּקֻדּׁשָה  ּוִמּזֶה,  לְהֹוִדיעָּה.  ׁשֶּצִָריְך  לְִהתְּגַלֹות[,  עֲׂשּויָה  ]ׁשֶֹּלא  לְגִּלּויֵי 
ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל עַל יְֵדי ׁשְִמיַרת ַהּׁשַּבָת ׁשֶה' יִתְּבֵָרְך ְמַקְּדׁשָם, ִהיא ִמּלְתָא ְּדֹלא עֲבִיָדא 
לְגִּלּויֵי ּגַם לְָהָאָדם עַצְמֹו. וְַאף ַעל ִּפי ׁשֵֶאין ָהָאָדם ַמְרּגִיׁש ׁשּום ּתֹוֶסֶפת ְקֻדּׁשָה 
ַהחֹל ׁשֶַאֲחָריו,  ִּביֵמי  וְכָל ׁשֶּכֵן  ַעְצמֹו,  ַהּׁשַָּבת  ְּביֹום  ֲאִפּלּו  לִּבֹו  ּוְבֶקֶרב  ְּבַעְצמֹו 
ַעל  ְּבִקְרֵּבנּו  ְקֻדּׁשָה  ַמכְנִיס  הּוא  ּכִי  יִתְָּבֵרְך,  ה'  ּׁשֶהֹוִדיָענּו  ַמה  הּוא  ּכֵן  ָהֱאֶמת 
יְֵדי זֶה, ַאף ׁשֵֶאין ֻמְרּגָׁש לָנּו ַעל יְֵדי ָהֲעוֹונֹות ַהַּמְבִּדילִים ֵּבינֵינּו לְֵבינֹו יִתְָּבֵרְך, 
ׁשֵֶהם ַהַּמֲאִפילִים לְאֹור ְקֻדּׁשָה זֹו ׁשֶֹּלא יְִהיֶה ְּבִהתְּגַּלּות לִּבֹו. ֲאָבל ֵאינָם ּפֹוֲעלִים 
ֶאּלָא ֶהֱעלֵם ַעל יְֵדי ְמִחיַצת קֹוִצים ַהּסֹוְבִבים לַּׁשֹוׁשַּנָה ]ּכִּנּוי לִכְנֶֶסת יִׂשְָרֵאל וְלַּנְׁשָָמה[, 
וְֹלא ׁשֶּיְכַּבּו ַחס וְׁשָלֹום ָהאֹור לְגְַמֵרי. ּולְעֹולָם אֹור ַהְּקֻדּׁשָה ְּדׁשַָּבת, ׁשֶהּוא ֵמֵעין 
עֹולָם ַהָּבא, ּתָקּוַע וְָקבּוַע ְּביִחּוד ּגָמּור ְּבַמֲעַמֵּקי ַהּלְָבבֹות ׁשֶל ּכֹל זֶַרע יִׂשְָרֵאל. 
וְעַל ּכֵן ָאְמרּו ׁשֶ"ּבְֵרכֹו ּבְאֹור ּפָנָיו, ׁשֵֶאין ּדֹוֶמה אֹור ּפָנָיו ּבְׁשַּבָת לְחֹל" )בראשית רבה 
יא,ב(, ּכִי ָחכְַמת ָאָדם ּתִָאיר ּפָנָיו, וְַהְּקֻדּׁשָה ׁשֶּבַּלֵב ּפֹועֶלֶת ֶהָאָרה וְזִיו ּבְפָנָיו ׁשֶל 

ּכָל ֶאָחד".
)רבי צדוק הכהן מלובלין, 'פרי צדיק' קדושת השבת מאמר חמישי( 

ייתכן	כי	 רבי	צדוק	מזכיר	לנו	כי	התרחשויות	אמיתיות	אינן	תלויות	במצב	הרוח	שלנו.	

איננו	מרגישים,	אך	השבת	היא	עדיין	שבת,	והמתנות	שהקב"ה	משפיע	עלינו	הן	עדיין	

מתנות.	

יתירה	מכך:	מתנת	השבת	היא	דבר	נסתר	מעצם	הגדרתו.	הקדוש	ברוך	הוא	ציווה	על	

משה	רבינו	להודיע	לנו	על	האוצר	הזה,	כי	הוא	דבר	שלא	יכול	להתגלות,	גם	לא	בין	

אדם	לעצמו.

במקום	להתאכזב	מסערת	הרגשות	הלא	מורגשת,	ניתן	לעצום	עיניים	ולהאמין,	כי	כשם	

שהאיברים	החיוניים	ביותר	לתפקוד	גופנו	אינם	מורגשים,	כך	גם	מזון	הנשמה	שלנו	-	גם	

אם	אינו	מורגש,	מזין	אותנו	ומחייה.	אפילו	כאשר	אנחנו	כן	חווים	שבת	עוצמתית	-	רוב	

רובה	של	קדושת	השבת	מתרחש	במעמקים	הלא-מודעים	שלנו.

לעבודה
את	הקרבה	המיוחדת	לה'	ועבודת	ה'	השבתית,	עלינו	לתרגם	למעשים	של	ממש.	חז"ל	

אומרים	כי	"לא	ניתנו	שבתות	וימים	טובים	אלא	לעסוק	בהן	בדברי	תורה"	)ירושלמי	שבת	

טו,ג(.	השבת	היא	יום	מנוחת	הגוף	ויום	יצירה	לנשמה.	אנו	שובתים	מהתעסקות	בעולם	

החומר,	על	מנת	שנוכל	להיות	פנויים	לעבודת	ה'.	המקומות	הנסתרים	שהשבת	חושפת,	

השלמות	הנשמתית	וקבלת	הכוח	לימי	החול,	מתגלים	אלינו	דרך	המאמץ	הרוחני	של	

עבודת	ה'	של	השבת.	בטלה	ושעמום	לא	יובילו	אותנו	לשום	מקום	טוב	או	עמוק.

"ּגַם יְהּוִדי ּפָׁשּוט ׁשֶּבַּפְׁשּוִטים יֹוֵדעַ, ׁשֶעִנְיַן ַהּׁשַּבָת הּוא ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "ׁשֵׁשֶת יִָמים 
עָׂשָה ה' ֶאת ַהּׁשַָמיִם וְֶאת ָהָאֶרץ ּובַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ׁשָבַת וַּיִּנָפַׁש" )שמות לא,יז(. ּוְרצֹונֹו 
ׁשֶל ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא, ׁשֶּגַם יְהּוִדי יִתְנֵַהג ּבְאֹפֶן ּכָזֶה, ׁשֶּבְיֹום ַהּׁשַּבָת יְִהיֶה ֶאצְלֹו 
ָהעִנְיַן ְּד"ׁשָבַת וַּיִּנָפַׁש" ִמּכָל ְמלַאכְּתֹו ּבְׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה. וְִהּנֵה מּובָן ּבְפַׁשְטּות, 

ׁשֶַהּכַּוָנָה ְּד"ׁשָבַת וַּיִּנָפַׁש" ֵאינָּה לְֶהעְֵּדר ַהִחּדּוׁש וְַהיְצִיָרה ׁשֶּבַעֲבֹוַדת ָהָאָדם, ַהיְנּו 
ׁשֶּבְֶמׁשְֶך ׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה ּפֹועֵל ָהָאָדם ּוְמַחֵּדׁש ּכַָּמה עִנְיָנִים, וְִאּלּו ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת 

ֵאינֹו עֹוׂשֶה ְמאּוָמה - ׁשֶּכֵן, עִנְיָן זֶה הּוא ִחָּסרֹון, וְֹלא ַמעֲלָה! 

וְִאם ִמּפְנֵי ֶהעָָמל וְַהיְגִיעָה - ֵאין ּכֹל ַמעֲלָה ּבַָּדבָר. ּכִי ּכֲַאׁשֶר ְמֻדּבָר אֹודֹות עָָמל 
ַהֵּמבִיא לִיֵדי ּתֹועֶלֶת, ִהּנֵה ֹלא זֹו ּבִלְבַד ׁשֵֶאין ּכָל ִחָּסרֹון ּבַָּדבָר, ֶאּלָא ַאְּדַרּבָא, זֹוִהי 

ּתַכְלִית ּוַמָּטַרת ּבְִריַאת ָהָאָדם - "ָאָדם לְעָָמל יּוּלָד".

וְֵאינֹו  עֵָמל  ֵאינֹו  ּׁשֶָהָאָדם  ַמה  ַהּׁשַּבָת הּוא  ְּדיֹום  ׁשֶָהעִּלּוי  לֹוַמר  יִּתָכֵן  וְלָכֵן, ֹלא 
יְֵדי  עַל  יְהּוִדי  ּפֹועֵל  ַהּׁשַּבָת  ּבְיֹום  ׁשֶּגַם  לֹוַמר,  ּבְֶהכְֵרַח  ֶאּלָא  ְמאּוָמה.  עֹוׂשֶה 
עֲבֹוָדתֹו. וְַאְּדַרּבָא, ּפְעֻּלָתֹו ׁשֶל יְהּוִדי ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת ִהיא ּבְאֹפֶן נַעֲלֶה יֹותֵר ֵמַהּפְעֻּלָה 
ּבִיֵמי ַהחֹל. ׁשֶּכֵן, ָהֲעבֹוָדה ׁשֶל יֹום ַהּׁשַָּבת ִהיא ְּבִענְיָנִים נֲַעלִים יֹותֵר - ֲעבֹוָדה 
ַהְּקׁשּוָרה ִעם ּכַֹח ַהִּדּבּור וְכַֹח ַהַּמְחׁשָָבה, ְּבִענְיְנֵי תֹוָרה ּותְִפּלָה... ּכֲַאׁשֶר ַמּגִיַע 
יֹום ַהּׁשַָּבת, ִמתְַּפּנֶה הּוא ִמּכָל ֲעָסָקיו, "ּכָל ְמלַאכְּתְָך ֲעׂשּויָה", וְעֹוֵסק ַאְך וְַרק 
יֹותֵר,  ַּבֲאִריכּות  ּתְִפּלָה  ּתְִהּלִים,  ֲאִמיַרת  ּכְגֹון:  ְקֻדּׁשָה,  ִענְיְנֵי  נֲַעלִים,  ְּבִענְיָנִים 
ְקִריַאת ָּפָרׁשַת ַהּׁשָבּוַע "ׁשְנַיִם ִמְקָרא וְֶאָחד ּתְַרּגּום", לִּמּוד ָּפָרׁשַת ַהּׁשָבּוַע ִעם 

ְמָפְרׁשִים, וְכֵן ָהלְָאה - ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד לְִפי ֶעְרּכֹו".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, שיחת פרשת תרומה תשמ"ד( 

גבוה	בראש

ידוע	שרבי	חיים	מצ'רנוביץ,	בעל	'סידורו	של	שבת',	היה	גבוה	במידת	ראש	אחד	

שמואל	 רבי	 המשפיע	 כך	 על	 וסיפר	 החול.	 בימות	 מגובהו	 יותר	 קודש,	 בשבת	

אסתרמן,	שחייטו	של	הבעל	שם	טוב	אמר,	שבגדי	השבת	שתפר	עבור	הבעל	

שם	טוב	היו	ארוכים	בהרבה	מבגדי	החול	שלו,	ובכל	זאת	לא	היו	ארוכים	מדי.

)רשימות	דברים	–	הרב	חיטריק(

דביקות

פעם	אחת	אמר	רבי	בונים	מפשיסחא	לרבו	ה'יהודי	הקדוש':	"אני	אומר	לכם	מה	

היא	'דביקות'!	הנה	פעם,	היה	האטליז	נמצא	בקצה	אחד	של	העיר	והקצב	היה	

גר	בקצה	השני	של	העיר,	ובאמצע	עמד	בית	הכנסת	הגדול.	בכל	ערב	שבת	היה	

מנהגו	של	הקצב,	שעד	חצות	היום	ימכור	רק	בשר	כשר,	ואחרי	חצי	היום	מכר	

נוהג	להיכנס	לשכנו	בבית	המזיגה,	ללגום	 לגויים	בשר	טריפה.	בהפסקה	היה	

כוסית	ולחכות	שם	ללקוחות	נוספים.	כאשר	ראה	שהשמש	כבר	עומדת	בראשי	

נתאחר	 אחת	 פעם	 והנה,	 לביתו.	 שוב	 ופונה	 האטליז	 את	 סוגר	 היה	 האילנות,	

הקצב,	וכאשר	חלף	על	פני	בית	הכנסת	ושמע	את	החזן	בניגונו	"לכו	נרננה	לה'",	

ידיו	וצעק:	"אוי	לי	ואבוי	לנפשי!	הרי	כבר	נכנסה	שבת"!	 תפס	את	ראשו	בשתי	

והחל	לרוץ	כל	עוד	רוחו	בו	להחליף	בגדיו	ולהצטרף	למתפללים".

"רבי	הקדוש",	קרא	רבי	בונים	בהתלהבות,	"הלא	זוהי	דביקות"!

)קול	מבשר(
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יכול	האדם	לדעת	איזה	עולם	

הבא	יהיה	לו.	לפי	מידת	העונג	

בשבת,	 לו	 שיש	 רוח	 והנחת	

כך	יהיה	העולם	הבא	שלו.

)רבי	פנחס	מקוריץ(

4. עונג ושמחה בשבת
"ּכָל ִמְצוָה ּוִמְצוָה יֵׁש ָּבּה ִחיצֹונִּיּות ּוְפנִיִמּיּות. וְכֵן הּוא ּבְִמצְוַת ׁשַּבָת - ַהִחיצֹונִּיּות 
ׁשֶּבָּה הּוא עֹנֶג ׁשַּבָת ַהּנִגְלֶה, ׁשֶַהּגּוף ִמתְעַּנֵג ּבְיֹום זֶה ּבֲַאכִילָה ּוׁשְתִּיָה, ּבְתֹוֶספֶת 
ְמֻרּבָה עַל יְמֹות ַהחֹל. וְכֵן ִמתְעַּנֵג ּבְַּמנּוָחה, ׁשֶהּוא ׁשֹובֵת ִמְּמלָאכָה וְעֵֶסק ּגַׁשְִמי. 
וְכָל זֶה הּוא נִגְּלֶה. וְַהְּפנִיִמּיּות ׁשֶָּבּה הּוא עֹנֶג ַהּנֶֶפׁש, ְּבתֹוֶסֶפת נֶֶפׁש רּוַח ּונְׁשָָמה 

ׁשֶל ְקֻדּׁשַת ַהּׁשַָּבת וְֶהָאַרת ִעּלּוי ָהעֹולָמֹות. וְכָל זֶה הּוא נְִסּתָר.

ּובָזֶה יּובַן ַהַּטעַם ׁשֶאֹוְמִרים ּבְַקּבָלַת ׁשַּבָת ׁשְּתֵי ּפְעִָמים "ּבֹוִאי כַּלָה ּבֹוִאי כַּלָה", 
וְַהיְנּו, ׁשְּתֵי ּפְעִָמים ּבְקֹול ָרם ּכְנֶגֶד ֶחלְֵקי ַהִחיצֹונִּיּות ׁשֵֶהם  ּופַעַם ַאַחת ּבְלַַחׁש. 
עֲׂשֵה',  ּבְ'קּום  ׁשֶהּוא  ּוׁשְתִּיָה  ֲאכִילָה  עֹנֶג   - ֶאָחד  ׁשֵֶהם:  לַּגּוף,  ַהּׁשַּיָכִים  נִגְלִים, 
ּופַעַם  ּתַעֲׂשֶה';  וְַאל  'ׁשֵב  עִנְיַן  ׁשֶהּוא  ִמְּמלַאכְּתֹו  ּבִׁשְבִיתָה  ְמנּוָחה  עֹנֶג   - וְֶאָחד 
ַאַחת ּבְלַַחׁש, ּכְנֶגֶד ַהּפְנִיִמּיּות, ׁשֶהּוא ֶּדֶרְך נְִסּתָר ַהּׁשַּיָכָה לַּנֶפֶׁש, ּבְתֹוֶספֶת ַהְּקֻדּׁשָה 

ּונְׁשָָמה יְתֵָרה ְּדׁשַּבָת קֶֹדׁש".
)רבי יוסף חיים מבגדד, 'בן איש חי' פרשת וירא, שנה שניה(

בחתונה	יש	אוכל	טוב...	אבל	אם	הכלה	אוכלת	ללא	הרף	ובקושי	מצליחה	להוציא	את	

הראש	מהצלחת	בשביל	להסתכל	על	החתן...	נותנת	איזה	חיוך	קטן	ומייד	מבקשת	את	

המנה	הבאה...	איזו	מין	כלה	זו?

השבת	היא	חתונה,	ואנחנו	הכלה!	אם	במקום	לרקוד	ולהתלהב	בחתונה	שלנו	נתמקד	

באיזו	פרגית,	זו	טיפשות	והחמצה.

שבת	היא	כמו	חתונה.	אם	בחתונה	התזמורת	לא	תנגן,	המפות	תהיינה	קרועות	והאוכל	

לא	יהיה	טעים,	שמחת	החתונה	תיפגם.	הפאר	וההדר,	הכלים	היפים	והאוכל	המיוחד	

מרוממים	את	האווירה	ו"עושים	את	זה",	ולמרות	זאת,	ברור	ששמחת	הנישואים	היא	נושא	

הערב	ולא	שום	דבר	אחר.	כך	גם	בשבת:	עונג	הנשמה	ודביקותה	בה'	היא	ההתרחשות	

המשמעותית,	ולא	סוג	העוף	ושעות	השינה.

חשוב	להדגיש	כי	אין	כל	פסול	בתענוג	הגוף	בשבת.	אדרבה:	זוהי	מצווה	שאנו	מחויבים	

מאתנו	 למנוע	 באים	 הבאים,	 המקורות	 וכן	 חי,	 איש	 הבן	 דברי	 המצוות.	 ככל	 לקיימה	

'להיתקע'	בחלק	החיצוני	של	עונג	שבת.	

של	 יומה	 	- ח"ב,רה(	 )זוהר	 דנשמתא"	 "יומא	 אותה	 מכנה	 הקדוש	 הזוהר	 סוד,	 יש	 לשבת	

הנשמה	ושל	הפנימיות.	אם	נטעם	מן	הסוד	-	חיינו	ישתנו.	אדם,	שהשבת	במשמעותה	

ועידכונים	 פיצוחים	 על	 לבזבז	 אפשר	 איך	 אחר.	 אדם	 הוא	 מחייו,	 חלק	 היא	 העמוקה	

את	היום	בו	הקדוש	ברוך	הוא	מעניק	לנו	קצה	חוט	לנשמתנו?	איך	אנחנו	מוותרים	על	

מיליונים	בשביל	כמה	מטבעות	שוקולד?

במה אני בוחר? 
יום	 את	 מעצבים	 כשאנחנו	 עצמנו	 את	 לשאול	 צריכים	 שאנחנו	 הראשונה	 השאלה	 אז	

השבת	שלנו	היא	-	באיזה	מסלול	אני	בוחר?	במסלול	החיצוני	או	הפנימי?	איזו	שבת	אני	

רוצה	שתהיה	לי?

המגיד	ממעזריטש	מתאר	במשל	חריף,	איך	נראית	שבת	המבוזבזת	אך	ורק	על	עניינים	

חיצוניים	וטפלים.

ְּבַמה  ְמׂשְַּמחֹו? -  ּוַבֶּמה  ּגְדֹולָה.  ׂשְִמָחה  צִָריְך  ְקֻדּׁשָה,  יֹום  ׁשֶהּוא  ׁשַּבָת,  "ּבְיֹום 
לֹו  ׁשֶּיֵׁש  ָאָדם  עָרּוְך:  ּבְׁשֻלְָחן  ִאיתָא  זֹאת[  ]ּובְכָל  ֶעלְיֹונִים...  ְּבעֹולָמֹות  ּׁשְֶּמַחּׁשֵב 

ּתֲַענּוג ִמִּסּפּוִרים, ֻמּתָר לֹו לְַסּפְָרם ּבְׁשַּבָת, ִמּפְנֵי ׁשֵֶהם ׂשְִמָחה וְתַעֲנּוג לֹו...  

וְֶאְפׁשָר לֹוַמר ָמׁשָל נְִפלָא ַעל זֶה:

וְצִּוָה ַהֶּמלְֶך לַעֲׂשֹות  וַעֲבִָדים לְֵאין ִמְסּפָר.  ָמׁשָל לְֶמלְֶך ׁשֶָהיּו לֹו ְמִדינֹות ַהְרּבֵה 
יֹום ֻמגְּבָל ִמׁשְּתֶה וְׂשְִמָחה לְכָל ׂשָָריו וַעֲבָָדיו, ּולְכָל ִמי ׁשֶּיְִרצֶה לָבֹוא ֶאל ַהִּמׁשְּתֶה 
לְִהתְעַּנֵג ּבְתַעֲנּוגֵי ּוַמעֲַדּנֵי ַהֶּמלְֶך, יֻּתַן לְכָל ִאיׁש וִָאיׁש ְרצֹונֹו ּוׁשְֵאלָתֹו, ּכָל ֲאׁשֶר 
ּבָעֹולָם.  וְעִּדּון  ּתַעֲנּוג  ׁשּום  ָאָדם  לְׁשּום  יְֶחַסר  ׁשֶֹּלא  ּכְֵדי  נַפְׁשֹו,  ּותְַאּוֶה  ּתִׁשְַאל 
ַהּׁשֹוֲאלִים  ָהיּו  וְִהּנֵה,  נַפְׁשֹו.  ּכְַאּוַת  לֹו  יִּנָתֵן  ּתֵכֶף  וְׁשֹוֵאל,  ָחפֵץ  הּוא  ֲאׁשֶר  ּכְכָל 
נִָאים  ּכֵלִים  לֹו  ׁשֶּיִּתְנּו  ּבְִּקׁשּו  ֵמֶהם  ֵאיזֶה  זֶה.  ׁשַָאל  ֹלא  זֶה,  ּׁשֶּׁשַָאל  ַמה  ַהְרּבֵה, 
ַמעֲַדּנֵי ֶמלְֶך  ֵמֶהם ּבִֵּקׁש ׁשֶּיִּתְנּו לֹו ּכָל  וְֵאיזֶה  וֲַחׁשּובִים ׁשֶַהֶּמלְֶך ִמׁשְּתֵַּמׁש ּבֶָהם. 
ִמּכָל ִמינֵי ַמֲאכָל אֹו ּכַּיֹוצֵא. וְֶאָחד הֹוִסיף לִׁשְאֹול, ׁשֶּיִּתְנּו לֹו ּפְָרס ִמּגִנְזֵי ַהֶּמלְֶך, 
זָָהב וְַאַּדְרּכְמֹונִים. וְֵאיזֶה ֵמֶהם ּבִֵּקׁש ׁשֶּיִּתְנּו לֹו ׁשִלְטֹונֹות ּוׂשְָררֹות עַל ְקצָת עֵָרי 

ַהֶּמלְֶך. וְַהּכֹל נִּתַן לְכָל ֶאָחד וְֶאָחד ֶחפְצֹו ּובַָּקׁשָתֹו.

וְָהיָה ׁשֵם ִאיׁש ָסכָל וֲַחַסר לֵב, וְהּוא ָהיָה ִאיׁש צָרּועַ, מּוָטל ּבַָאׁשְּפָה ֵמֲחַמת צַָרעְּתֹו. 
ּובְַהּגִיעַ ֵאלָיו ַהּׁשְֵאלָה לִׁשְאֹול ּולְבֵַּקׁש ּתֲַאוָתֹו וְֶחפְצֹו ּוצְָרכָיו ִמּבֵית ַהֶּמלְֶך, ּבִֵּקׁש 
ֵמֶהם  ׁשֶּיִתְּכֶַּסה  ּבִכְֵדי  וְַקר,  לַח  זֶבֶל  ׁשֶל  ֻמׁשְּפָלֹות  ׁשְּתֵי  לֹו  ׁשֶּיֻּתַן  ַהֶּמלְֶך  ׁשֶּיְצַּוֶה 
וְיִתְָקֵרר ִמּצַָרעְּתֹו. וְגָעֲרּו ּבֹו עַבְֵדי ַהֶּמלְֶך וְָאְמרּו לֹו: "ׁשֹוֶטה וֲַחַסר לֵב! ַמה ּזֹאת 
ֲחפָצִים  ַהּזֶה  ּבַּיֹום  ׁשֹוֵאל  ָהיִיתָ  ִאם  וֲַהֹלא  ּתַעֲנּוגִים!  ִמּכָל  ּובַָחְרּתָ  ׁשַָאלְּתָ  ֲאׁשֶר 
טֹובִים, אֹו ִמינֵי ּתַעֲנּוגִים ׁשֶּבָעֹולָם, וְכָל ּתַעֲנּוגִים ַמֲחַמֵּדי לֵב ֵמַהֶּמלְֶך, ָהיּו נֹותְנִים 
ּתֹאַמר,  וְִאם  וְִאיׁש.  ִאיׁש  ּכָל  ְרצֹון  עֹוׂשִים  לְִהיֹות  וְנִּמּוסֹו  ַהֶּמלְֶך  ַּדת  כֵן  ּכִי  לְָך, 
ֵמֵאת  לְבֵַּקׁש  לְָך  ָהיָה  ׁשֶּבָעֹולָם!  ׁשֹוֶטה   - זֶה  ָּדבָר  ׁשַָאלְּתָ  צַָרעְּתְָך  ּכְֵאב  ֵמֲחַמת 
ַהֶּמלְֶך  ִמּבֵית  ֲחֵסִרים  ּכְלּום  ִמּצַָרעְּתְָך.  אֹותְָך  לְַרּפאֹות  לָרֹופְִאים  ׁשֶּיְצַּוֶה  ַהֶּמלְֶך 
רֹופְִאים ֻמְמִחים וְכָל ִמינֵי ַסְמָמנֵי ְרפּואֹות עַד ֵאין ֵקץ"?! וְִהּנֵה ִהּגִיעַ ַהָּדבָר ַהּזֶה 
ּבִפְנֵי ַהֶּמלְֶך, ׁשֶּכְָך ּבִֵּקׁש ָהִאיׁש ַהָּסכָל, וְַהֶּמלְֶך, ׁשֶָחכְָמתֹו ּגְדֹולָה עַד ְמאֹד, ָאַמר 
לַעֲבָָדיו: "ֵמַאַחר ׁשִֶאיׁש זֶה הּוא ּכְִסיל, ּבִׁשְבִילֹו יִׁשְּתַּנֶה נִּמּוֵסי ַהֶּמלְֶך וְָדתֹו? זֶה ִאי 
ֶאפְׁשָר. ַרק יִּנָתֵן לֹו ּבַָּקׁשָתֹו ּכְמֹו ֲאׁשֶר ּבַָחר לֹו. ּכִי ַהָּסכָל ַהּלָזֶה ּבַָחר ּבְָדבָר ָמאּוס, 
ִאם ּכֵן ּבְוַַּדאי זֶה עִַּקר ּתַעֲנּוגֹו וְעִּדּונֹו, עַל ּכֵן ֹלא יֻּתַן לֹו יֹותֵר ִמּׁשְֵאלָתֹו ּובַָּקׁשָתֹו". 

וְַהּנְִמׁשָל מּובָן".
)רבי דב בער המגיד ממעזריטש, 'אור תורה' אגדות חז"ל תכה(

מהי	הסתירה	בה	פותח	המגיד	ממעזריטש?

במה	מתבטא	כי	חכמת	המלך	גדולה	מחכמת	עבדיו?

הסבר	את	הנמשל.

האם	יש	לכם	עצה	למצורע	הסכל	)הלא	הוא...	אנחנו(?

חשוב:	מה	גורם	לך	לשמור	על	השבת	שלך	כפי	שהיא?	מה	עלול	לגרום	לך	לשנות	

את	הרגליך	השבתיים?

שאלת	העיצוב	והתוכן	שבו	אנחנו	ממלאים	את	השבת	שלנו	היא	שאלה	מתמדת,	שאנחנו	

מתייצבים	מולה	מדי	שבת	בשבת.	ה'בני	יששכר'	מלמד	אותנו	נקודת	מבחן	להתמודדות	

הזו	-	האם	רק	אנחנו	מתענגים	מן	השבת,	או	שגם	השבת	מתענגת	מאתנו?

""ּכָל ַהְמַעּנֵג ֶאת ַהּׁשַָּבת, נֹותְנִים לֹו ִמׁשְֲאלֹות לִּבֹו" )שבת קיח ע"ב(. ִּדְקֵּדק ָהַאלְׁשֵיְך 
זַ"ל, ׁשֲֶהוָה לֵּה לְֵמיַמר ]ָהיָה לֹו לֹוַמר[ "ּכֹל ַהִּמתְַעּנֵג ּבְׁשַּבָת". וְתֵֵרץ, ְּדִהּנֵה ִאם יֹואַמר 
ָהָאָדם, עֹנֶג ׁשֶּלֹו הּוא ׂשְחֹוק וְַקּלּות ֹראׁש, ּולְַדּבֵר ִּדבְֵרי ֲהבַאי ּוׁשְָאר עִנְיָנִים ֹלא 

19 שבת	ת	פרק	א	ת	סוד	השבת18 שבת	ת	פרק	א	ת	סוד	השבת



יכול	האדם	לדעת	איזה	עולם	

הבא	יהיה	לו.	לפי	מידת	העונג	

בשבת,	 לו	 שיש	 רוח	 והנחת	

כך	יהיה	העולם	הבא	שלו.

)רבי	פנחס	מקוריץ(

4. עונג ושמחה בשבת
"ּכָל ִמְצוָה ּוִמְצוָה יֵׁש ָּבּה ִחיצֹונִּיּות ּוְפנִיִמּיּות. וְכֵן הּוא ּבְִמצְוַת ׁשַּבָת - ַהִחיצֹונִּיּות 
ׁשֶּבָּה הּוא עֹנֶג ׁשַּבָת ַהּנִגְלֶה, ׁשֶַהּגּוף ִמתְעַּנֵג ּבְיֹום זֶה ּבֲַאכִילָה ּוׁשְתִּיָה, ּבְתֹוֶספֶת 
ְמֻרּבָה עַל יְמֹות ַהחֹל. וְכֵן ִמתְעַּנֵג ּבְַּמנּוָחה, ׁשֶהּוא ׁשֹובֵת ִמְּמלָאכָה וְעֵֶסק ּגַׁשְִמי. 
וְכָל זֶה הּוא נִגְּלֶה. וְַהְּפנִיִמּיּות ׁשֶָּבּה הּוא עֹנֶג ַהּנֶֶפׁש, ְּבתֹוֶסֶפת נֶֶפׁש רּוַח ּונְׁשָָמה 

ׁשֶל ְקֻדּׁשַת ַהּׁשַָּבת וְֶהָאַרת ִעּלּוי ָהעֹולָמֹות. וְכָל זֶה הּוא נְִסּתָר.

ּובָזֶה יּובַן ַהַּטעַם ׁשֶאֹוְמִרים ּבְַקּבָלַת ׁשַּבָת ׁשְּתֵי ּפְעִָמים "ּבֹוִאי כַּלָה ּבֹוִאי כַּלָה", 
וְַהיְנּו, ׁשְּתֵי ּפְעִָמים ּבְקֹול ָרם ּכְנֶגֶד ֶחלְֵקי ַהִחיצֹונִּיּות ׁשֵֶהם  ּופַעַם ַאַחת ּבְלַַחׁש. 
עֲׂשֵה',  ּבְ'קּום  ׁשֶהּוא  ּוׁשְתִּיָה  ֲאכִילָה  עֹנֶג   - ֶאָחד  ׁשֵֶהם:  לַּגּוף,  ַהּׁשַּיָכִים  נִגְלִים, 
ּופַעַם  ּתַעֲׂשֶה';  וְַאל  'ׁשֵב  עִנְיַן  ׁשֶהּוא  ִמְּמלַאכְּתֹו  ּבִׁשְבִיתָה  ְמנּוָחה  עֹנֶג   - וְֶאָחד 
ַאַחת ּבְלַַחׁש, ּכְנֶגֶד ַהּפְנִיִמּיּות, ׁשֶהּוא ֶּדֶרְך נְִסּתָר ַהּׁשַּיָכָה לַּנֶפֶׁש, ּבְתֹוֶספֶת ַהְּקֻדּׁשָה 

ּונְׁשָָמה יְתֵָרה ְּדׁשַּבָת קֶֹדׁש".
)רבי יוסף חיים מבגדד, 'בן איש חי' פרשת וירא, שנה שניה(

בחתונה	יש	אוכל	טוב...	אבל	אם	הכלה	אוכלת	ללא	הרף	ובקושי	מצליחה	להוציא	את	

הראש	מהצלחת	בשביל	להסתכל	על	החתן...	נותנת	איזה	חיוך	קטן	ומייד	מבקשת	את	

המנה	הבאה...	איזו	מין	כלה	זו?

השבת	היא	חתונה,	ואנחנו	הכלה!	אם	במקום	לרקוד	ולהתלהב	בחתונה	שלנו	נתמקד	

באיזו	פרגית,	זו	טיפשות	והחמצה.

שבת	היא	כמו	חתונה.	אם	בחתונה	התזמורת	לא	תנגן,	המפות	תהיינה	קרועות	והאוכל	

לא	יהיה	טעים,	שמחת	החתונה	תיפגם.	הפאר	וההדר,	הכלים	היפים	והאוכל	המיוחד	

מרוממים	את	האווירה	ו"עושים	את	זה",	ולמרות	זאת,	ברור	ששמחת	הנישואים	היא	נושא	

הערב	ולא	שום	דבר	אחר.	כך	גם	בשבת:	עונג	הנשמה	ודביקותה	בה'	היא	ההתרחשות	

המשמעותית,	ולא	סוג	העוף	ושעות	השינה.

חשוב	להדגיש	כי	אין	כל	פסול	בתענוג	הגוף	בשבת.	אדרבה:	זוהי	מצווה	שאנו	מחויבים	

מאתנו	 למנוע	 באים	 הבאים,	 המקורות	 וכן	 חי,	 איש	 הבן	 דברי	 המצוות.	 ככל	 לקיימה	

'להיתקע'	בחלק	החיצוני	של	עונג	שבת.	

של	 יומה	 	- ח"ב,רה(	 )זוהר	 דנשמתא"	 "יומא	 אותה	 מכנה	 הקדוש	 הזוהר	 סוד,	 יש	 לשבת	

הנשמה	ושל	הפנימיות.	אם	נטעם	מן	הסוד	-	חיינו	ישתנו.	אדם,	שהשבת	במשמעותה	

ועידכונים	 פיצוחים	 על	 לבזבז	 אפשר	 איך	 אחר.	 אדם	 הוא	 מחייו,	 חלק	 היא	 העמוקה	

את	היום	בו	הקדוש	ברוך	הוא	מעניק	לנו	קצה	חוט	לנשמתנו?	איך	אנחנו	מוותרים	על	

מיליונים	בשביל	כמה	מטבעות	שוקולד?

במה אני בוחר? 
יום	 את	 מעצבים	 כשאנחנו	 עצמנו	 את	 לשאול	 צריכים	 שאנחנו	 הראשונה	 השאלה	 אז	

השבת	שלנו	היא	-	באיזה	מסלול	אני	בוחר?	במסלול	החיצוני	או	הפנימי?	איזו	שבת	אני	

רוצה	שתהיה	לי?

המגיד	ממעזריטש	מתאר	במשל	חריף,	איך	נראית	שבת	המבוזבזת	אך	ורק	על	עניינים	

חיצוניים	וטפלים.

ְּבַמה  ְמׂשְַּמחֹו? -  ּוַבֶּמה  ּגְדֹולָה.  ׂשְִמָחה  צִָריְך  ְקֻדּׁשָה,  יֹום  ׁשֶהּוא  ׁשַּבָת,  "ּבְיֹום 
לֹו  ׁשֶּיֵׁש  ָאָדם  עָרּוְך:  ּבְׁשֻלְָחן  ִאיתָא  זֹאת[  ]ּובְכָל  ֶעלְיֹונִים...  ְּבעֹולָמֹות  ּׁשְֶּמַחּׁשֵב 

ּתֲַענּוג ִמִּסּפּוִרים, ֻמּתָר לֹו לְַסּפְָרם ּבְׁשַּבָת, ִמּפְנֵי ׁשֵֶהם ׂשְִמָחה וְתַעֲנּוג לֹו...  

וְֶאְפׁשָר לֹוַמר ָמׁשָל נְִפלָא ַעל זֶה:

וְצִּוָה ַהֶּמלְֶך לַעֲׂשֹות  וַעֲבִָדים לְֵאין ִמְסּפָר.  ָמׁשָל לְֶמלְֶך ׁשֶָהיּו לֹו ְמִדינֹות ַהְרּבֵה 
יֹום ֻמגְּבָל ִמׁשְּתֶה וְׂשְִמָחה לְכָל ׂשָָריו וַעֲבָָדיו, ּולְכָל ִמי ׁשֶּיְִרצֶה לָבֹוא ֶאל ַהִּמׁשְּתֶה 
לְִהתְעַּנֵג ּבְתַעֲנּוגֵי ּוַמעֲַדּנֵי ַהֶּמלְֶך, יֻּתַן לְכָל ִאיׁש וִָאיׁש ְרצֹונֹו ּוׁשְֵאלָתֹו, ּכָל ֲאׁשֶר 
ּבָעֹולָם.  וְעִּדּון  ּתַעֲנּוג  ׁשּום  ָאָדם  לְׁשּום  יְֶחַסר  ׁשֶֹּלא  ּכְֵדי  נַפְׁשֹו,  ּותְַאּוֶה  ּתִׁשְַאל 
ַהּׁשֹוֲאלִים  ָהיּו  וְִהּנֵה,  נַפְׁשֹו.  ּכְַאּוַת  לֹו  יִּנָתֵן  ּתֵכֶף  וְׁשֹוֵאל,  ָחפֵץ  הּוא  ֲאׁשֶר  ּכְכָל 
נִָאים  ּכֵלִים  לֹו  ׁשֶּיִּתְנּו  ּבְִּקׁשּו  ֵמֶהם  ֵאיזֶה  זֶה.  ׁשַָאל  ֹלא  זֶה,  ּׁשֶּׁשַָאל  ַמה  ַהְרּבֵה, 
ַמעֲַדּנֵי ֶמלְֶך  ֵמֶהם ּבִֵּקׁש ׁשֶּיִּתְנּו לֹו ּכָל  וְֵאיזֶה  וֲַחׁשּובִים ׁשֶַהֶּמלְֶך ִמׁשְּתֵַּמׁש ּבֶָהם. 
ִמּכָל ִמינֵי ַמֲאכָל אֹו ּכַּיֹוצֵא. וְֶאָחד הֹוִסיף לִׁשְאֹול, ׁשֶּיִּתְנּו לֹו ּפְָרס ִמּגִנְזֵי ַהֶּמלְֶך, 
זָָהב וְַאַּדְרּכְמֹונִים. וְֵאיזֶה ֵמֶהם ּבִֵּקׁש ׁשֶּיִּתְנּו לֹו ׁשִלְטֹונֹות ּוׂשְָררֹות עַל ְקצָת עֵָרי 

ַהֶּמלְֶך. וְַהּכֹל נִּתַן לְכָל ֶאָחד וְֶאָחד ֶחפְצֹו ּובַָּקׁשָתֹו.

וְָהיָה ׁשֵם ִאיׁש ָסכָל וֲַחַסר לֵב, וְהּוא ָהיָה ִאיׁש צָרּועַ, מּוָטל ּבַָאׁשְּפָה ֵמֲחַמת צַָרעְּתֹו. 
ּובְַהּגִיעַ ֵאלָיו ַהּׁשְֵאלָה לִׁשְאֹול ּולְבֵַּקׁש ּתֲַאוָתֹו וְֶחפְצֹו ּוצְָרכָיו ִמּבֵית ַהֶּמלְֶך, ּבִֵּקׁש 
ֵמֶהם  ׁשֶּיִתְּכֶַּסה  ּבִכְֵדי  וְַקר,  לַח  זֶבֶל  ׁשֶל  ֻמׁשְּפָלֹות  ׁשְּתֵי  לֹו  ׁשֶּיֻּתַן  ַהֶּמלְֶך  ׁשֶּיְצַּוֶה 
וְיִתְָקֵרר ִמּצַָרעְּתֹו. וְגָעֲרּו ּבֹו עַבְֵדי ַהֶּמלְֶך וְָאְמרּו לֹו: "ׁשֹוֶטה וֲַחַסר לֵב! ַמה ּזֹאת 
ֲחפָצִים  ַהּזֶה  ּבַּיֹום  ׁשֹוֵאל  ָהיִיתָ  ִאם  וֲַהֹלא  ּתַעֲנּוגִים!  ִמּכָל  ּובַָחְרּתָ  ׁשַָאלְּתָ  ֲאׁשֶר 
טֹובִים, אֹו ִמינֵי ּתַעֲנּוגִים ׁשֶּבָעֹולָם, וְכָל ּתַעֲנּוגִים ַמֲחַמֵּדי לֵב ֵמַהֶּמלְֶך, ָהיּו נֹותְנִים 
ּתֹאַמר,  וְִאם  וְִאיׁש.  ִאיׁש  ּכָל  ְרצֹון  עֹוׂשִים  לְִהיֹות  וְנִּמּוסֹו  ַהֶּמלְֶך  ַּדת  כֵן  ּכִי  לְָך, 
ֵמֵאת  לְבֵַּקׁש  לְָך  ָהיָה  ׁשֶּבָעֹולָם!  ׁשֹוֶטה   - זֶה  ָּדבָר  ׁשַָאלְּתָ  צַָרעְּתְָך  ּכְֵאב  ֵמֲחַמת 
ַהֶּמלְֶך  ִמּבֵית  ֲחֵסִרים  ּכְלּום  ִמּצַָרעְּתְָך.  אֹותְָך  לְַרּפאֹות  לָרֹופְִאים  ׁשֶּיְצַּוֶה  ַהֶּמלְֶך 
רֹופְִאים ֻמְמִחים וְכָל ִמינֵי ַסְמָמנֵי ְרפּואֹות עַד ֵאין ֵקץ"?! וְִהּנֵה ִהּגִיעַ ַהָּדבָר ַהּזֶה 
ּבִפְנֵי ַהֶּמלְֶך, ׁשֶּכְָך ּבִֵּקׁש ָהִאיׁש ַהָּסכָל, וְַהֶּמלְֶך, ׁשֶָחכְָמתֹו ּגְדֹולָה עַד ְמאֹד, ָאַמר 
לַעֲבָָדיו: "ֵמַאַחר ׁשִֶאיׁש זֶה הּוא ּכְִסיל, ּבִׁשְבִילֹו יִׁשְּתַּנֶה נִּמּוֵסי ַהֶּמלְֶך וְָדתֹו? זֶה ִאי 
ֶאפְׁשָר. ַרק יִּנָתֵן לֹו ּבַָּקׁשָתֹו ּכְמֹו ֲאׁשֶר ּבַָחר לֹו. ּכִי ַהָּסכָל ַהּלָזֶה ּבַָחר ּבְָדבָר ָמאּוס, 
ִאם ּכֵן ּבְוַַּדאי זֶה עִַּקר ּתַעֲנּוגֹו וְעִּדּונֹו, עַל ּכֵן ֹלא יֻּתַן לֹו יֹותֵר ִמּׁשְֵאלָתֹו ּובַָּקׁשָתֹו". 

וְַהּנְִמׁשָל מּובָן".
)רבי דב בער המגיד ממעזריטש, 'אור תורה' אגדות חז"ל תכה(

מהי	הסתירה	בה	פותח	המגיד	ממעזריטש?

במה	מתבטא	כי	חכמת	המלך	גדולה	מחכמת	עבדיו?

הסבר	את	הנמשל.

האם	יש	לכם	עצה	למצורע	הסכל	)הלא	הוא...	אנחנו(?

חשוב:	מה	גורם	לך	לשמור	על	השבת	שלך	כפי	שהיא?	מה	עלול	לגרום	לך	לשנות	

את	הרגליך	השבתיים?

שאלת	העיצוב	והתוכן	שבו	אנחנו	ממלאים	את	השבת	שלנו	היא	שאלה	מתמדת,	שאנחנו	

מתייצבים	מולה	מדי	שבת	בשבת.	ה'בני	יששכר'	מלמד	אותנו	נקודת	מבחן	להתמודדות	

הזו	-	האם	רק	אנחנו	מתענגים	מן	השבת,	או	שגם	השבת	מתענגת	מאתנו?

""ּכָל ַהְמַעּנֵג ֶאת ַהּׁשַָּבת, נֹותְנִים לֹו ִמׁשְֲאלֹות לִּבֹו" )שבת קיח ע"ב(. ִּדְקֵּדק ָהַאלְׁשֵיְך 
זַ"ל, ׁשֲֶהוָה לֵּה לְֵמיַמר ]ָהיָה לֹו לֹוַמר[ "ּכֹל ַהִּמתְַעּנֵג ּבְׁשַּבָת". וְתֵֵרץ, ְּדִהּנֵה ִאם יֹואַמר 
ָהָאָדם, עֹנֶג ׁשֶּלֹו הּוא ׂשְחֹוק וְַקּלּות ֹראׁש, ּולְַדּבֵר ִּדבְֵרי ֲהבַאי ּוׁשְָאר עִנְיָנִים ֹלא 
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לכם	 יהיה	 השביעי	 "וביום	

יהודי,	 של	 ה'לכם'	 אף	 קודש".	

שלו,	 האישיים	 העניינים	

'קודש'.	 צריכים	בשבת	להיות	

בשבת- ולהתענג	 לאכול	 יש	

קודש	בקדושה	ובטהרה.	

)החיד"א(

פעם	 הראה	 טוב	 שם	 הבעל	

יושב	 אחד	 איש	 לתלמידיו	

בבגדי	שבת	ומראהו	כמראה	

הייתה,	 לכך	 הסיבה	 השור.	

שהאיש	אכל	בשר	שור,	ורצה	

את	הבשר	ביותר,	עד	שנעשה	

למראה	 ברוחניות	 דומה	

השור.

)ספר	המאמרים	–	הרבי	הריי"צ(

טֹובִים - ֲאנַן נִַּמי נֵיָמא ]ָאנּו ּגַם נֹאַמר[ לֹו: ֵאין ָאנּו ַאְחָרִאים לְעִּנּוגְָך, ּכֵיוָן ׁשֶַהּׁשַָּבת 
ֵאין לֹו עֹנֶג ִמּזֶה, וְֵאין לְַהּׁשַָּבת ּכָבֹוד ִמּזֶה. עַל ּכֵן ָאְמרּו, "ּכֹל ַהְמַעּנֵג ֶאת ַהּׁשַּבָת", 
עַד ּכָאן ְּדבָָריו... ּובָזֶה נָבִין, "ִאם ּתָׁשִיב ִמּׁשַּבָת ַרגְלֶָך" )ישעיה נח,יג(, ַהיְנּו ּתָׁשִיב ִמן 
ַהּׁשַָּבת ְרגִילּויֹות ׁשֶּלְָך, ַהיְנּו ַמה ּׁשֶַאּתָה ָרגִיל לְִהתְַעּנֵג ְּבנְַפׁשְָך ַהְּבֵהִמית ְּבֶהְבלֵי 
ַהּזְַמן, זֶה ֵאינֹו ֵמִענְיְנֵי עֹנֶג, ּכִי ֵאין לַּׁשַָּבת ּתֲַענּוג ִמּזֶה, ַרק "וְָקָראתָ לַּׁשַָּבת עֹנֶג".
)רבי צבי אלימלך מדינוב, 'בני יששכר' מאמרי השבתות ט,ח(

מהו	הדיוק	בביטוי	"כל	המענג	את	השבת"?

הסבר	את	הדרשה	על	הפסוק	"אם	תשיב	משבת	רגלך".

שבת	הוא	יום	תענוגים,	אך	לא	יום	התפרקות.	כשאנחנו	פוסעים	בארמון	המלך,	אל	לנו	

לדרוס	על	השטיחים	היקרים	בנעליים	מלאות	בבוץ...	עלינו	להתגבר	על	תענוגי	נפשנו	

הבהמית,	ולהתענג	מדברים	איכותיים	יותר.

ללמוד להתענג
לרוב	אנו	חושבים	כי	אין	מה	שידמה	להנאה	מאוכל	טוב	ושאר	תענוגי	הגוף.	הדיבורים	

על	התרוממות	לתענוגים	רוחניים	יותר	נראים	כחובה	מעיקה.	האם	זו	האמת?

אם	נחשוב	קצת,	נוכל	להיזכר	בסיטואציות	בהן	חווינו	עונג	נפשי.	אם	ניזכר	באמת,	נראה	

בתחושת	 או	 אמיתית	 בשמחה	 להתחרות	 יכולות	 אינן	 בפה	 מתוקות	 שניות	 מספר	 כי	

נאמין	 אם	 זה.	 את	 שווה	 זה	 אבל	 יותר,	 קצת	 מאיתנו	 דורש	 נפשי	 וסיפוק	 עונג	 סיפוק.	

בעצמנו	נגלה	עד	כמה	זה	שייך	אלינו	וטוב	עבורנו.	

הבעל	שם	טוב	מבחין	בחדות	בין	הסוגים	השונים	של	העונג,	ומצביע	על	העונג	האמיתי	

שמתאים	לשבת:

""יִׂשְְמחּו ּבְַמלְכּותְָך ׁשֹוְמֵרי ׁשַּבָת וְקֹוְרֵאי עֹנֶג... יִׂשְְּבעּו וְיִתְַעּנְגּו". ּוַמְקׁשֶה, ֲהֹלא 
ְּבִענְיְנֵי ִעְסֵקי עֹולָם ַהּזֶה ַהּתֲַענּוג הּוא קֶֹדם ַהּׂשְִביָעה, וֲַהוָה לֵּה לְֵמיַמר ]וְָהיָה לֹו 

לֹוַמר[ יִתְעַּנְגּו וְיִׂשְּבְעּו!

ּופֵֵרׁש, ְּדיֵׁש ּבְעְִסֵקי עֹולָם ַהּזֶה ּתַעֲנּוג ּבְֹלא ׂשְבִיעָה לְעֹולָם, וְיֵׁש ׂשְבִיעָה ׁשֶַאַחר 
ַהּׂשְבִיעָה ׁשּוב ֵאין ּתַעֲנּוג. ּפֵרּוׁש: ּבְעִנְיַן עֵֶסק ִקּבּוץ ָממֹונֹות וְהֹון ַרב יֵׁש ּתַעֲנּוג - 
ַמה ּׁשֶהּוא ָעׁשִיר יֹותֵר יֵׁש לֹו ּתֲַענּוג יֹותֵר ֵמָעׁשְרֹו - ֲאָבל ֵאין לֹו ׂשְָבָעה, ּכַּכָתּוב: 
"אֵֹהב ּכֶֶסף ֹלא יִׂשְּבַע ּכֶֶסף" )קהלת ה,ט(. וֲַאכִילַת ּתֲַענּוגֵי ַמֲעַדּנֵי עֹולָם ַהּזֶה, ַאַחר 
ַהּׂשְִביָעה ׁשּוב ֵאין לָָאָדם ּתֲַענּוג, ּכִי "נֶפֶׁש ׂשְבֵעָה ּתָבּוס נֹפֶת" )משלי כז,ז(, וְ"ָאכֹל 

ְּדבַׁש ַהְרּבֹות - ֹלא טֹוב" )שם כה,כז(. וְכָל זֶה ּבְעְִסֵקי עֹולָם ַהּזֶה. 

ֲאָבל ְּבלִּמּוד ַהּתֹוָרה הּוא ּכְָך: ִמי ׁשֶהּוא ֵאינֹו ָחכָם ּגָדֹול ּבַּתֹוָרה, ִאם יְבְַּקׁשּו ִמֶּמּנּו 
לְפֵָרׁש ֲהלָכָה עֲֻמָּקה וְָקׁשָה, ּתְִחּלָה הּוא ַמר לֹו, ּכְַמֲאַמר ַרּבֹותֵינּו זַ"ל עַל ּפָסּוק: 
"ׂשִפְתֹותָיו ׁשֹוׁשַּנִים נְֹטפֹות מֹור", ַאל ּתְִקִרי מֹור, ֶאּלָא ַמר )שבת ל ע"ב(, ּולְסֹוף הּוא 
ִמתְַעּנֵג. ֲאָבל ִאם הּוא ָחכָם ּגָדֹול ַּבּתֹוָרה, ֲאִפּלּו ִּבתְִחּלַת ָהִעּיּון יֵׁש לֹו ּתֲַענּוג, 

ִמּפְנֵי ׁשֶּיָכֹול לְפַלְּפֵל ּבְָחכְָמה וְלְִמצֹוא ְרָאיֹות ּופֵרּוׁשִים ִמּכָל ַהּצְָדִדים.

 וְִהּנֵה, ַהּׁשַּבָת נִּתַן לְיִׂשְָרֵאל ּכְֵדי ׁשֶּיְִהיּו ּפְנּויִין לַעֲסֹוק ּבַּתֹוָרה, ּכְַמֲאַמר ַרּבֹותֵינּו זַ"ל: 
"ָאְמָרה ּתֹוָרה לִפְנֵי ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶל עֹולָם! ּכְׁשֶּיִּכָנְסּו יִׂשְָרֵאל לָָאֶרץ, 
זֶה ָרץ לְכְַרמֹו, וְזֶה ָרץ לְׂשֵָדהּו, וֲַאנִי ַמה ּתְֵהא עָלַי? ָאַמר לָּה: זּוג ֶאָחד יֵׁש לִי, 
וְׁשַּבָת ׁשְָמּה" )ראה טור או"ח סי' ר(. וְזֶהּו ׁשֶאֹוְמִרים: "יִׂשְְמחּו ּבְַמלְכּותְָך ׁשֹוְמֵרי ׁשַּבָת 
וְקֹוְרֵאי עֹנֶג". ּוַמה ּיְִהיֶה ָהעֹנֶג ָהֲאִמּתִי לְַעּנֵג ּבֹו ֶאת ַהּׁשַָּבת? - "יִׂשְְּבעּו וְיִתְַעּנְגּו 

ִמּטּוֶבָך". ֵּפרּוׁש, ַעל יְֵדי ַהּתֹוָרה, ׁשִֶּמִּטְבָעּה ַמה ּׁשֶָאָדם ׂשֵָבַע ִמֶּמּנָה יֹותֵר, יֵׁש לֹו 
ּתֲַענּוג ָאז יֹותֵר".

)רבי ישראל בעל שם טוב, 'כתר שם טוב' ח"ב אות שיט(

מהו	ההבדל	בין	תענוג	העשיר	מכספו	לתענוג	האכילה?

מהו	ההבדל	בין	תענוגים	חומריים	לבין	תענוג	לימוד	התורה?

מתממשות	 להנאה,	 דרוכות	 ציפיות	 מנוח.	 נותן	 שלא	 הזה,	 העולם	 בתאוות	 משהו	 יש	

ומתאדות	בפרק	זמן	קצרצר.	אנו	מנסים	לאחוז	בהנאות,	לתת	להן	ממשות	וקיום	ארוך,	

ושוב,	 יגיע...	 זה	 ושוב	הן	חומקות	מאתנו.	אנו	מדמיינים	שהנה,	עוד	רגע	קט	 אבל	שוב	

הבלון	מתפוצץ	ואנחנו	מלקקים	את	הפצעים	ואת	השפתיים	במקביל,	מבלי	לשים	לב	

ובעיקר	מבלי	לראות	את	חוסר	 לאיכות	הירודה,	לדמיון	המושך	אותנו	הלאה	בקולר,	

הפרופורציות	בין	העטיפה	המרגשת	ומסעירת-הדמיון	לבין	החלל	הריק	שממלא	אותה.	

וגם	 התהליך	 כדי	 תוך	 לענג	 יכולים	 רוחניים,	 הישגים	 דווקא	 כי	 אותנו	 מלמד	 הבעש"ט	

לאחריו,	ולהותיר	אותנו	שבעים	ומאושרים	באמת.

שמחה משחררת. שבת משחררת. 
נסיים	בדבריו	של	רבי	נחמן	מברסלב:

"צִָריְך לִּזֵָהר ְמאֹד לְִהיֹות ׂשֵָמַח וְטֹוב לֵב ּבְׁשַּבָת, ּכִי ַמעֲלַת ּוְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת ּגְדֹולָה 
וִיָקָרה ְמאֹד... וְעַל יְֵדי זֶה ַהּיְִרָאה ּבִׁשְלֵמּות, ְּדַהיְנּו עִם ַּדעַת.

ּכְִסלָתֶָך"  יְִרָאתְָך  "ֲהֹלא  ּבִבְִחינַת:  ּכְִסילּות,  עִם  ַהּיְִרָאה  ׁשֶּיְִהיֶה  ֶאפְׁשָר  ּבְחֹל  ּכִי 
יְֵדי ַהּׁשִעְּבּוד  וְעִַּקר ַהּכְִסילּות הּוא ֵמֲחַמת ַהּׁשִעְּבּוד ׁשֶּיֵׁש ּבְחֹל, ּכִי עַל  )איוב ד,ו(. 

ֵאין ַהַּדעַת ׁשָלֵם, ּוכְמֹו ׁשֶָאְמרּו ַרּבֹותֵינּו זִכְרֹונָם לִבְָרכָה, ּכִי עַל יְֵדי ׁשִעְּבּוד וְגָלּות 
- ַהַּדעַת ְמבֻלְּבָל.

ׁשָלֵם,  ַהַּדעַת  ֲאזַי  וְגָלּות,  ׁשִעְּבּוד  וְֵאין  ֵחרּות,  ּוכְׁשֶּיֵׁש  ֵחרּות.  הּוא  ּבְׁשַּבָת  ֲאבָל 
ּכַּנַ"ל. וְעִַּקר ַהֵחרּות עַל יְֵדי ַהּתַעֲנּוג וְַהּׂשְִמָחה ׁשֶל ׁשַּבָת, ּבְִחינַת "ָאז ּתִתְעַּנַג עַל 
ה'" )ישעיה נח,יד(, ַהּנֱֶאָמר ּבְׁשַּבָת. "ּכִי ּבְׂשְִמָחה תֵצֵאּו" )שם נה,יב(, ׁשֶעַל יְֵדי ׂשְִמָחה 

יֹוצְִאין לְֵחרּות. ּוכְׁשֶּיֵׁש ֵחרּות, ַהַּדעַת ּבִׁשְלֵמּות".
)רבי נחמן מברסלב, 'לקוטי מוהר"ן' ח"ב תורה טז(

בימי	החול	אנו	משועבדים	לדברים	זולים,	שמבלבלים	אותנו	וגורמים	לנו	לעגמת	נפש	

בתוכנו	 ולהתפרש	 להתעקם	 יכולה	 השם	 יראת	 אפילו	 שכזה,	 במצב	 הדעת.	 ואי-ישוב	

בצורה	לא	נכונה.	בשבת	אנו	נחים	מכבלי	העולם,	אנחנו	משתחררים	ושמחים,	שמחים	

ומתוך	כך	משתחררים,	ויכולים	סוף	סוף	לראות	את	הדברים	אחרת.	לכן,	מצב	הנפש	

ת"... בָּ שַׁ ֵמַח	ְוטֹוב	ֵלב	בְּ ֵהר	ְמאד	ִלְהיֹות	שָׂ המתאים	לשבת	הוא	שמחה	וחיוביות.	"ָצִריך	ִלזָּ

ממני	לא	ילמדו...	

הגאון	הצדיק	רבי	מאיר	יחיאל,	הרבי	מאוסטרובצה,	היה	נוהג	להרבות	בצומות	ותעניות.	מחובתו	של	האדם,	היה	אומר,	

לשנות	את	טבעו	ולהרגיל	את	הגוף	שלא	יתבע	את	צרכיו.	הצדיק	הגמור,	היה	מוסיף	ואומר,	כשהוא	אוכל	ושותה,	הוא	

מגיע	על	ידי	האכילה	והשתיה	אל	ה',	אבל	אנוכי,	שאינני	צדיק,	צריך	להינזר	מהאוכל.	לבסוף	התחיל	לצום	גם	ביום	השבת.	

פעם	קרא	ליהודי	אחד,	שהיה	מזלזל	בשבת	בגלוי,	והוכיחו	על	כך.	ענה	אותו	יהודי:	"גם	הרבי	מחלל	את	השבת"!	נדהם	

הצדיק	ושאל:	"הכיצד"?	"הרבי",	השיבו	היהודי,	"מתענה	בשבת,	והרי	זה	זלזול	בכבוד	השבת"!	"צדקת	בני",	השיבו	הצדיק,	

"אבל	אינו	דומה	חילול	שבת	שלי	לחילול	שבת	שלך.	ממך	ילמדו	אחרים	לעשות	כמותך,	וממני	לא	ילמדו	אחרים"...	

)סיפורי	חסידים	-	הרב	זוין(
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לכם	 יהיה	 השביעי	 "וביום	

יהודי,	 של	 ה'לכם'	 אף	 קודש".	

שלו,	 האישיים	 העניינים	

'קודש'.	 צריכים	בשבת	להיות	

בשבת- ולהתענג	 לאכול	 יש	

קודש	בקדושה	ובטהרה.	

)החיד"א(

פעם	 הראה	 טוב	 שם	 הבעל	

יושב	 אחד	 איש	 לתלמידיו	

בבגדי	שבת	ומראהו	כמראה	

הייתה,	 לכך	 הסיבה	 השור.	

שהאיש	אכל	בשר	שור,	ורצה	

את	הבשר	ביותר,	עד	שנעשה	

למראה	 ברוחניות	 דומה	

השור.

)ספר	המאמרים	–	הרבי	הריי"צ(

טֹובִים - ֲאנַן נִַּמי נֵיָמא ]ָאנּו ּגַם נֹאַמר[ לֹו: ֵאין ָאנּו ַאְחָרִאים לְעִּנּוגְָך, ּכֵיוָן ׁשֶַהּׁשַָּבת 
ֵאין לֹו עֹנֶג ִמּזֶה, וְֵאין לְַהּׁשַָּבת ּכָבֹוד ִמּזֶה. עַל ּכֵן ָאְמרּו, "ּכֹל ַהְמַעּנֵג ֶאת ַהּׁשַּבָת", 
עַד ּכָאן ְּדבָָריו... ּובָזֶה נָבִין, "ִאם ּתָׁשִיב ִמּׁשַּבָת ַרגְלֶָך" )ישעיה נח,יג(, ַהיְנּו ּתָׁשִיב ִמן 
ַהּׁשַָּבת ְרגִילּויֹות ׁשֶּלְָך, ַהיְנּו ַמה ּׁשֶַאּתָה ָרגִיל לְִהתְַעּנֵג ְּבנְַפׁשְָך ַהְּבֵהִמית ְּבֶהְבלֵי 
ַהּזְַמן, זֶה ֵאינֹו ֵמִענְיְנֵי עֹנֶג, ּכִי ֵאין לַּׁשַָּבת ּתֲַענּוג ִמּזֶה, ַרק "וְָקָראתָ לַּׁשַָּבת עֹנֶג".
)רבי צבי אלימלך מדינוב, 'בני יששכר' מאמרי השבתות ט,ח(

מהו	הדיוק	בביטוי	"כל	המענג	את	השבת"?

הסבר	את	הדרשה	על	הפסוק	"אם	תשיב	משבת	רגלך".

שבת	הוא	יום	תענוגים,	אך	לא	יום	התפרקות.	כשאנחנו	פוסעים	בארמון	המלך,	אל	לנו	

לדרוס	על	השטיחים	היקרים	בנעליים	מלאות	בבוץ...	עלינו	להתגבר	על	תענוגי	נפשנו	

הבהמית,	ולהתענג	מדברים	איכותיים	יותר.

ללמוד להתענג
לרוב	אנו	חושבים	כי	אין	מה	שידמה	להנאה	מאוכל	טוב	ושאר	תענוגי	הגוף.	הדיבורים	

על	התרוממות	לתענוגים	רוחניים	יותר	נראים	כחובה	מעיקה.	האם	זו	האמת?

אם	נחשוב	קצת,	נוכל	להיזכר	בסיטואציות	בהן	חווינו	עונג	נפשי.	אם	ניזכר	באמת,	נראה	

בתחושת	 או	 אמיתית	 בשמחה	 להתחרות	 יכולות	 אינן	 בפה	 מתוקות	 שניות	 מספר	 כי	

נאמין	 אם	 זה.	 את	 שווה	 זה	 אבל	 יותר,	 קצת	 מאיתנו	 דורש	 נפשי	 וסיפוק	 עונג	 סיפוק.	

בעצמנו	נגלה	עד	כמה	זה	שייך	אלינו	וטוב	עבורנו.	

הבעל	שם	טוב	מבחין	בחדות	בין	הסוגים	השונים	של	העונג,	ומצביע	על	העונג	האמיתי	

שמתאים	לשבת:

""יִׂשְְמחּו ּבְַמלְכּותְָך ׁשֹוְמֵרי ׁשַּבָת וְקֹוְרֵאי עֹנֶג... יִׂשְְּבעּו וְיִתְַעּנְגּו". ּוַמְקׁשֶה, ֲהֹלא 
ְּבִענְיְנֵי ִעְסֵקי עֹולָם ַהּזֶה ַהּתֲַענּוג הּוא קֶֹדם ַהּׂשְִביָעה, וֲַהוָה לֵּה לְֵמיַמר ]וְָהיָה לֹו 

לֹוַמר[ יִתְעַּנְגּו וְיִׂשְּבְעּו!

ּופֵֵרׁש, ְּדיֵׁש ּבְעְִסֵקי עֹולָם ַהּזֶה ּתַעֲנּוג ּבְֹלא ׂשְבִיעָה לְעֹולָם, וְיֵׁש ׂשְבִיעָה ׁשֶַאַחר 
ַהּׂשְבִיעָה ׁשּוב ֵאין ּתַעֲנּוג. ּפֵרּוׁש: ּבְעִנְיַן עֵֶסק ִקּבּוץ ָממֹונֹות וְהֹון ַרב יֵׁש ּתַעֲנּוג - 
ַמה ּׁשֶהּוא ָעׁשִיר יֹותֵר יֵׁש לֹו ּתֲַענּוג יֹותֵר ֵמָעׁשְרֹו - ֲאָבל ֵאין לֹו ׂשְָבָעה, ּכַּכָתּוב: 
"אֵֹהב ּכֶֶסף ֹלא יִׂשְּבַע ּכֶֶסף" )קהלת ה,ט(. וֲַאכִילַת ּתֲַענּוגֵי ַמֲעַדּנֵי עֹולָם ַהּזֶה, ַאַחר 
ַהּׂשְִביָעה ׁשּוב ֵאין לָָאָדם ּתֲַענּוג, ּכִי "נֶפֶׁש ׂשְבֵעָה ּתָבּוס נֹפֶת" )משלי כז,ז(, וְ"ָאכֹל 

ְּדבַׁש ַהְרּבֹות - ֹלא טֹוב" )שם כה,כז(. וְכָל זֶה ּבְעְִסֵקי עֹולָם ַהּזֶה. 

ֲאָבל ְּבלִּמּוד ַהּתֹוָרה הּוא ּכְָך: ִמי ׁשֶהּוא ֵאינֹו ָחכָם ּגָדֹול ּבַּתֹוָרה, ִאם יְבְַּקׁשּו ִמֶּמּנּו 
לְפֵָרׁש ֲהלָכָה עֲֻמָּקה וְָקׁשָה, ּתְִחּלָה הּוא ַמר לֹו, ּכְַמֲאַמר ַרּבֹותֵינּו זַ"ל עַל ּפָסּוק: 
"ׂשִפְתֹותָיו ׁשֹוׁשַּנִים נְֹטפֹות מֹור", ַאל ּתְִקִרי מֹור, ֶאּלָא ַמר )שבת ל ע"ב(, ּולְסֹוף הּוא 
ִמתְַעּנֵג. ֲאָבל ִאם הּוא ָחכָם ּגָדֹול ַּבּתֹוָרה, ֲאִפּלּו ִּבתְִחּלַת ָהִעּיּון יֵׁש לֹו ּתֲַענּוג, 

ִמּפְנֵי ׁשֶּיָכֹול לְפַלְּפֵל ּבְָחכְָמה וְלְִמצֹוא ְרָאיֹות ּופֵרּוׁשִים ִמּכָל ַהּצְָדִדים.

 וְִהּנֵה, ַהּׁשַּבָת נִּתַן לְיִׂשְָרֵאל ּכְֵדי ׁשֶּיְִהיּו ּפְנּויִין לַעֲסֹוק ּבַּתֹוָרה, ּכְַמֲאַמר ַרּבֹותֵינּו זַ"ל: 
"ָאְמָרה ּתֹוָרה לִפְנֵי ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶל עֹולָם! ּכְׁשֶּיִּכָנְסּו יִׂשְָרֵאל לָָאֶרץ, 
זֶה ָרץ לְכְַרמֹו, וְזֶה ָרץ לְׂשֵָדהּו, וֲַאנִי ַמה ּתְֵהא עָלַי? ָאַמר לָּה: זּוג ֶאָחד יֵׁש לִי, 
וְׁשַּבָת ׁשְָמּה" )ראה טור או"ח סי' ר(. וְזֶהּו ׁשֶאֹוְמִרים: "יִׂשְְמחּו ּבְַמלְכּותְָך ׁשֹוְמֵרי ׁשַּבָת 
וְקֹוְרֵאי עֹנֶג". ּוַמה ּיְִהיֶה ָהעֹנֶג ָהֲאִמּתִי לְַעּנֵג ּבֹו ֶאת ַהּׁשַָּבת? - "יִׂשְְּבעּו וְיִתְַעּנְגּו 

ִמּטּוֶבָך". ֵּפרּוׁש, ַעל יְֵדי ַהּתֹוָרה, ׁשִֶּמִּטְבָעּה ַמה ּׁשֶָאָדם ׂשֵָבַע ִמֶּמּנָה יֹותֵר, יֵׁש לֹו 
ּתֲַענּוג ָאז יֹותֵר".

)רבי ישראל בעל שם טוב, 'כתר שם טוב' ח"ב אות שיט(

מהו	ההבדל	בין	תענוג	העשיר	מכספו	לתענוג	האכילה?

מהו	ההבדל	בין	תענוגים	חומריים	לבין	תענוג	לימוד	התורה?

מתממשות	 להנאה,	 דרוכות	 ציפיות	 מנוח.	 נותן	 שלא	 הזה,	 העולם	 בתאוות	 משהו	 יש	

ומתאדות	בפרק	זמן	קצרצר.	אנו	מנסים	לאחוז	בהנאות,	לתת	להן	ממשות	וקיום	ארוך,	

ושוב,	 יגיע...	 זה	 ושוב	הן	חומקות	מאתנו.	אנו	מדמיינים	שהנה,	עוד	רגע	קט	 אבל	שוב	

הבלון	מתפוצץ	ואנחנו	מלקקים	את	הפצעים	ואת	השפתיים	במקביל,	מבלי	לשים	לב	

ובעיקר	מבלי	לראות	את	חוסר	 לאיכות	הירודה,	לדמיון	המושך	אותנו	הלאה	בקולר,	

הפרופורציות	בין	העטיפה	המרגשת	ומסעירת-הדמיון	לבין	החלל	הריק	שממלא	אותה.	

וגם	 התהליך	 כדי	 תוך	 לענג	 יכולים	 רוחניים,	 הישגים	 דווקא	 כי	 אותנו	 מלמד	 הבעש"ט	

לאחריו,	ולהותיר	אותנו	שבעים	ומאושרים	באמת.

שמחה משחררת. שבת משחררת. 
נסיים	בדבריו	של	רבי	נחמן	מברסלב:

"צִָריְך לִּזֵָהר ְמאֹד לְִהיֹות ׂשֵָמַח וְטֹוב לֵב ּבְׁשַּבָת, ּכִי ַמעֲלַת ּוְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת ּגְדֹולָה 
וִיָקָרה ְמאֹד... וְעַל יְֵדי זֶה ַהּיְִרָאה ּבִׁשְלֵמּות, ְּדַהיְנּו עִם ַּדעַת.

ּכְִסלָתֶָך"  יְִרָאתְָך  "ֲהֹלא  ּבִבְִחינַת:  ּכְִסילּות,  עִם  ַהּיְִרָאה  ׁשֶּיְִהיֶה  ֶאפְׁשָר  ּבְחֹל  ּכִי 
יְֵדי ַהּׁשִעְּבּוד  וְעִַּקר ַהּכְִסילּות הּוא ֵמֲחַמת ַהּׁשִעְּבּוד ׁשֶּיֵׁש ּבְחֹל, ּכִי עַל  )איוב ד,ו(. 

ֵאין ַהַּדעַת ׁשָלֵם, ּוכְמֹו ׁשֶָאְמרּו ַרּבֹותֵינּו זִכְרֹונָם לִבְָרכָה, ּכִי עַל יְֵדי ׁשִעְּבּוד וְגָלּות 
- ַהַּדעַת ְמבֻלְּבָל.

ׁשָלֵם,  ַהַּדעַת  ֲאזַי  וְגָלּות,  ׁשִעְּבּוד  וְֵאין  ֵחרּות,  ּוכְׁשֶּיֵׁש  ֵחרּות.  הּוא  ּבְׁשַּבָת  ֲאבָל 
ּכַּנַ"ל. וְעִַּקר ַהֵחרּות עַל יְֵדי ַהּתַעֲנּוג וְַהּׂשְִמָחה ׁשֶל ׁשַּבָת, ּבְִחינַת "ָאז ּתִתְעַּנַג עַל 
ה'" )ישעיה נח,יד(, ַהּנֱֶאָמר ּבְׁשַּבָת. "ּכִי ּבְׂשְִמָחה תֵצֵאּו" )שם נה,יב(, ׁשֶעַל יְֵדי ׂשְִמָחה 

יֹוצְִאין לְֵחרּות. ּוכְׁשֶּיֵׁש ֵחרּות, ַהַּדעַת ּבִׁשְלֵמּות".
)רבי נחמן מברסלב, 'לקוטי מוהר"ן' ח"ב תורה טז(

בימי	החול	אנו	משועבדים	לדברים	זולים,	שמבלבלים	אותנו	וגורמים	לנו	לעגמת	נפש	

בתוכנו	 ולהתפרש	 להתעקם	 יכולה	 השם	 יראת	 אפילו	 שכזה,	 במצב	 הדעת.	 ואי-ישוב	

בצורה	לא	נכונה.	בשבת	אנו	נחים	מכבלי	העולם,	אנחנו	משתחררים	ושמחים,	שמחים	

ומתוך	כך	משתחררים,	ויכולים	סוף	סוף	לראות	את	הדברים	אחרת.	לכן,	מצב	הנפש	

ת"... בָּ שַׁ ֵמַח	ְוטֹוב	ֵלב	בְּ ֵהר	ְמאד	ִלְהיֹות	שָׂ המתאים	לשבת	הוא	שמחה	וחיוביות.	"ָצִריך	ִלזָּ

ממני	לא	ילמדו...	

הגאון	הצדיק	רבי	מאיר	יחיאל,	הרבי	מאוסטרובצה,	היה	נוהג	להרבות	בצומות	ותעניות.	מחובתו	של	האדם,	היה	אומר,	

לשנות	את	טבעו	ולהרגיל	את	הגוף	שלא	יתבע	את	צרכיו.	הצדיק	הגמור,	היה	מוסיף	ואומר,	כשהוא	אוכל	ושותה,	הוא	

מגיע	על	ידי	האכילה	והשתיה	אל	ה',	אבל	אנוכי,	שאינני	צדיק,	צריך	להינזר	מהאוכל.	לבסוף	התחיל	לצום	גם	ביום	השבת.	

פעם	קרא	ליהודי	אחד,	שהיה	מזלזל	בשבת	בגלוי,	והוכיחו	על	כך.	ענה	אותו	יהודי:	"גם	הרבי	מחלל	את	השבת"!	נדהם	

הצדיק	ושאל:	"הכיצד"?	"הרבי",	השיבו	היהודי,	"מתענה	בשבת,	והרי	זה	זלזול	בכבוד	השבת"!	"צדקת	בני",	השיבו	הצדיק,	

"אבל	אינו	דומה	חילול	שבת	שלי	לחילול	שבת	שלך.	ממך	ילמדו	אחרים	לעשות	כמותך,	וממני	לא	ילמדו	אחרים"...	

)סיפורי	חסידים	-	הרב	זוין(
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5. מעולם לעולם
לא	שאפשר,	וכנראה	גם	לא	נצרך,	להיות	במצב	שבת	כל	השבוע.	ולמרות	זאת,	צריך	

לזכור	את	השבת	בכל	יום,	כך	שחלק	מן	האישיות	שלנו	יהיה	שבתי.	אם	כל	השבוע	נחיה	

את	החולין	במלוא	העוצמה	ובניסיון	שליטה	מרבי,	איך	נוכל	לפתע	להרפות	ולהיכנס	

לשבת,	פתאום	להיות	'מי	שאני	לא'?

מצד	שני,	הדילוג	אל	השבת	הוא	מעל	ליכולתנו,	כך	שבעצם	אין	שום	יכולת	להתכונן	

אל	השבת.

החול	 בימי	 עבודתנו	 ומעבר,	 מעל	 היא	 שהשבת	 למרות	 כיצד,	 נראה	 להלן	 במקורות	

משפיעה	על	השבת	שלנו,	ומדוע	עלינו	להתכונן	-	ויחד	עם	זה	לדעת	כי	השבת	בעצמה	

תהיה	לאין	ערוך	מכל	מה	שנכין.	

גובה הקפיצה - לפי המקפצה
"ְּבׁשַָּבת קֶֹדׁש ָהֲעלִּיָה לְִפי ֵעֶרְך ְּפֻעּלַת יְֵמי ַהחֹל ׁשֶָּפַעל ָּבֶהם ָהָאָדם, ּכָכָה ִמתְעֹוֵרר 
ָעלָיו ְקֻדּׁשַת ׁשַָּבת קֶֹדׁש... וְִהּנֵה ּבְכָל יְֵמי ַהחֹל ׁשֶעֹוׂשִין ַהְּמלָאכָה ּבְִקֻדּׁשָה וְעַל ּפִי 
ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוׁשָה, נִתְָקן ָהעֹולָם ְמעַט ְמעַט, ּובְׁשַּבָת קֶֹדׁש נִתְעַּלֶה לְפִי עֵֶרְך ַהּתִּקּון 

ׁשֶל יְֵמי ַהחֹל, וְכֲַאׁשֶר יְתַֻּקן ַהּכֹל יְִהיֶה ּבֱֶאֶמת יֹום ׁשֶּכֻּלֹו ׁשַּבָת קֶֹדׁש".
)רבי חיים מצאנז, 'דברי חיים' לחנוכה ד"ה רבים הקשו(

ההתעלות	 לקראת	 התנופה	 את	 ויוצרים	 העולם	 את	 מתקנים	 אנו	 השבוע	 ימי	 במשך	

בשבת,	שהיא	בעצמה	חלק	מהתיקון	הכללי	של	העולם	-	להביא	לימות	המשיח,	ליום	

שכולו	שבת.	עבודת	ימי	החול	היא	המעוררת	את	קדושת	השבת	לחּול	על	האדם.

ה'מאור	ושמש'	מרחיב	את	הרעיון:

"ֲאׁשֶר ּכָל ָאָדם רֹוֶאה ּוֵמבִין, ֲאׁשֶר יֵׁש ַהׁשְָרַאת ְקֻדּׁשָה לְכָל ָאָדם ּבְׁשַּבָת. וְֵאינֹו 
ּדֹוֶמה ְקֻדּׁשַת ׁשַָּבת לְכָל ָאָדם ְּבׁשָוֶה, ַרק יֵׁש ּבְנֵי ָאָדם ֲאׁשֶר ַמְרּגִיׁשִים יֹותֵר ְקֻדּׁשָה 
ּבְׁשַּבָת, וְיֵׁש ׁשֵֶאינָם ַמְרּגִיׁשִים ּכָל ּכְָך, ַרק ְמעַט ִמן ַהְּמעַט, וְיֵׁש ׁשֶּיֵׁש לֶָהם ַהְרּבֵה 
ְקֻדּׁשָה ְמאֹד, ֲאׁשֶר ּכְִמעַט ּכָל רֹוֵאיֶהם יַּכִירּום ּכִי ֵהם זֶַרע ּבֵַרְך ה', ֲאׁשֶר ָחנַן אֹותָם 
ּבְבִינָה יְתֵָרה, ּכְַּמבֹוָאר ּבַּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש )רע"מ ח"ג רמב,ב(, ֲאׁשֶר יֵׁש לְכָל יִׂשְָרֵאל נְׁשָָמה 
יְתֵָרה ּבְׁשַּבָת, ֲאבָל ֹלא לְכָל ָאָדם ּבְׁשָוֶה, וְַהּכֹל הּוא לְִפי ֲהכָנַת ְּבנֵי ָאָדם ֲאׁשֶר 
ֲאׁשֶר  לַּׁשַָּבת,  ְּבׁשַָּבת  ֵמִראׁשֹון[  ]ֵמֶאָחד,  ֵמַחד  ׁשֶּכֵן  וְכָל  לַּׁשַָּבת,  ׁשַָּבת  ֵמֶעֶרב  ֵמכִין 
ַמְמׁשִיְך ַעל ַעְצמֹו ְקֻדּׁשַת ׁשַָּבת ְּבכָל ׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמֲעׂשֶה. ּוכְִפי ַהְמׁשָכָתֹו ְּבׁשֵׁשֶת 
ְקֻדּׁשָתֹו  לְפּום  וְַחד  ַחד  ּכָל  ְּבׁשַָּבתֹו,  ׁשַָּבת  ְקֻדּׁשַת  ַמְרגִיׁש  ּכְָך   - ַהַּמֲעׂשֶה  יְֵמי 
ּוְפִריׁשָתֹו ִּביֵמי ַהחֹל - ּכְָך ַמְרגִיׁש ְּבׁשַָּבת יֹותֵר ְקֻדּׁשָה. וְזֶה ּכְִמעַט נְִרֶאה ּבְחּוׁש 

לְכָל ָאָדם, ׁשֵֶאין ְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת ׁשָוָה ּבְכָל ָאָדם".
)רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, 'מאור ושמש' כי תשא ד"ה "ראה קראתי בשם"(

עד	כמה	אנו	מרגישים	שבת?	תלוי	את	מי	אתה	שואל	ובאיזה	שבוע...	למרות	זאת,	איכות	

וכמות	עבודת	ה'	שלנו	בימי	החול	בודאי	משפיעה	על	היכולת	הרוחנית	שלנו	'להיפתח'	

לקדושת	השבת.	עבודת	ה'	בימי	החול	מדליקה	נרות	של	קודש	בתוך	החולין.	ועם	הנרות	

הללו	אנו	צועדים	לקראת	השבת,	כל	אחד	ואחד	לפי	דרגתו.

בעל	התניא	מכנה	את	התהליך	הזה	"עליות":

טֹובִים  ּוַמעֲׂשִים  וְַהּתֹוָרה  ָהעֹולָמֹות,  עֲלִּיֹות  ּבְִחינַת  הּוא  ׁשֶּׁשַּבָת  נֹוַדע  ִהּנֵה  "ּכִי 
יְֵמי ַהחֹל ִמתְעַּלִים לְַמעְלָה ּבְׁשַּבָת... ׁשֶּיֵׁש ּבְכָל יֹום ֶהָאַרת ׁשַּבָת, ּוכְמֹו  ׁשֶל ּכָל 
וְעֹולִים  נִכְלָלִים  וְהּוא ַהּתְפִּלָה ׁשֶּבָּה  )שמות כ,ז(,  ׁשֶּכָתּוב: "זָכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַּבָת" 
ַהּתֹוָרה ּוַמעֲׂשִים טֹובִים ׁשֶל ּכָל ַהּיֹום, ּכִי ַהּתְפִּלָה נְִקֵראת "עֹולַת ּתִָמיד" עַל ׁשֵם 
נְִקֵראת  ׁשֶַהּׁשַּבָת  ּכְמֹו  ַהּתְפִּלָה,  ּבִזְַמן  ַמעְלָה  לְַמעְלָה  ׁשֶעֹולִים  ָהעֹולָמֹות  עֲלִּיֹות 

כוח	שמחת	השבת

טילי	 נורו	 בשבט,	 ג'	 ליל	 חמישי	 ביום	 תשנ"א,	 בשנת	 המפרץ	 מלחמת	 בימי	

ונתקפו	 מבוהלים	 היו	 רבים	 ישראל.	 ארץ	 לכיוון	 מעירק	 הראשונים	 הסקאד	

בחרדות	ופחדים.	ביום	שישי,	לקראת	השבת,	ביקש	הרבי	מליובאוויטש	לפרסם	

בארץ	ישראל	ובכל	העולם	שתי	שורות:	"שבת	שלום	ומבורך.	פסק	דין	תורתינו	

"וביום	שמחתכם	–	אלו	השבתות",	וכבכל	הלכה	–	לשון	 הקדושה	תורת	אמת:	

ברורה:	שמחה	נראית	ונגלית".	הרבי	התייחס	לשמחת	השבת	כסגולה	לביטול	

הגזירות.	באותה	שבת	נערכו	ריקודים	אחרי	התפילה	בכל	ריכוזי	החסידים.	ואכן,	

לפגיעות	 גרמו	 לא	 המלחמה	 במשך	 ישראל	 על	 שנפלו	 הסקאד	 טילי	 עשרות	

בנפש.	

)אראנו	נפלאות(

"ונס	יגון	ואנחה"

מנחם	 רבי	 לתלמידו	 במכתב	 כך	 על	 הודיעו	 ממזריטש,	 המגיד	 כשהסתלק	

מסירת	 עם	 להמתין	 והחליטו	 המכתב	 את	 ראו	 התלמידים	 מוויטבסק.	 מענדל	

המכתב	עד	ערב	שבת	אחר	הדלקת	נרות.	וכן	עשו:	לאחר	שהדליק	רבי	מנחם	

מענדל	את	הנרות	הגישו	לו	את	המכתב.	רבי	מנחם	מענדל	הביט	במכתב	אך	

אלא	 כלל,	 רושם	 עליו	 ניכר	 היה	 לא	 השבת	 יום	 כל	 ובמשך	 מאומה,	 אמר	 לא	

התנהג	כדרכו	בקודש	בכל	שבת.	אך	במוצאי	שבת,	מיד	לאחר	הבדלה,	נפל	

והתעלף.

)לקוטי	סיפורים	–	הרב	פרלוב(

לימוד תורה בשבת
ּבְתֹוָרה"  ּבֶָהם  לַעֲסֹוק  ֶאּלָא  לְיִׂשְָרֵאל,  ׁשַּבָתֹות  נִּתְנּו  "ֹלא  זַ"ל:  ַרּבֹותֵינּו  "ָאְמרּו 
)ירושלמי שבת פט"ו ה"ג(. וְַהיְנּו, ּכִי יִׂשְָרֵאל יֵׁש ּבֶָהם ּכַֹח לִבְנֹות ּבִנְיָן רּוָחנִי וְעֶלְיֹון עַל 

יְֵדי עֵֶסק ַהּתֹוָרה, וְלָכֵן נְִקְראּו ּבַּנִָאים, וְכְִדָרׁשָתָם עַל ַהּפָסּוק: "וְכָל ּבָנַיְִך לִּמּוֵדי ה', 
וְַרב ׁשְלֹום ּבָנָיְִך" )ישעיה נד,יג(. וְזֶה ַהּבִנְיָן ׁשֶּבֹונִים אֹותֹו עַל יְֵדי עֵֶסק ַהּתֹוָרה, הּוא 
ַהּבָא", ּכְמֹו ׁשֶָאְמרּו  "ֵמעֵין עֹולָם  ּבְׁשַּבָת ׁשֶהּוא  וְלָכֵן  ַהּבָא,  ָהעֹולָם  ּבְֵחלֶק  נַעֲׂשֶה 
ַרּבֹותֵינּו זַ"ל, צִָריְך לְַהְרּבֹות ּבֹו ּבְעֵֶסק ַהּתֹוָרה, ּכִי ָאז יַצְלִיחּו ּבֹו יֹותֵר ּבַּבִנְיָן ָהרּוָחנִי. 
וְלָכֵן ּכָתְבּו ַהְּמֻקּבָלִים זַ"ל, ׁשֶּגָדֹול ַהּפֹעַל ַהּנַעֲׂשֶה ֵמעֵֶסק ַהּתֹוָרה ּבְיֹום ׁשַּבָת, ֶאלֶף 

ּפְעִָמים יֹותֵר ִמן ַהּנַעֲׂשֶה ֵמעֵֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶל יְמֹות ַהחֹל".
)רבי יוסף חיים מבגדד, 'בן איש חי' פרשת שמות שנה שניה(
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5. מעולם לעולם
לא	שאפשר,	וכנראה	גם	לא	נצרך,	להיות	במצב	שבת	כל	השבוע.	ולמרות	זאת,	צריך	

לזכור	את	השבת	בכל	יום,	כך	שחלק	מן	האישיות	שלנו	יהיה	שבתי.	אם	כל	השבוע	נחיה	

את	החולין	במלוא	העוצמה	ובניסיון	שליטה	מרבי,	איך	נוכל	לפתע	להרפות	ולהיכנס	

לשבת,	פתאום	להיות	'מי	שאני	לא'?

מצד	שני,	הדילוג	אל	השבת	הוא	מעל	ליכולתנו,	כך	שבעצם	אין	שום	יכולת	להתכונן	

אל	השבת.

החול	 בימי	 עבודתנו	 ומעבר,	 מעל	 היא	 שהשבת	 למרות	 כיצד,	 נראה	 להלן	 במקורות	

משפיעה	על	השבת	שלנו,	ומדוע	עלינו	להתכונן	-	ויחד	עם	זה	לדעת	כי	השבת	בעצמה	

תהיה	לאין	ערוך	מכל	מה	שנכין.	

גובה הקפיצה - לפי המקפצה
"ְּבׁשַָּבת קֶֹדׁש ָהֲעלִּיָה לְִפי ֵעֶרְך ְּפֻעּלַת יְֵמי ַהחֹל ׁשֶָּפַעל ָּבֶהם ָהָאָדם, ּכָכָה ִמתְעֹוֵרר 
ָעלָיו ְקֻדּׁשַת ׁשַָּבת קֶֹדׁש... וְִהּנֵה ּבְכָל יְֵמי ַהחֹל ׁשֶעֹוׂשִין ַהְּמלָאכָה ּבְִקֻדּׁשָה וְעַל ּפִי 
ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוׁשָה, נִתְָקן ָהעֹולָם ְמעַט ְמעַט, ּובְׁשַּבָת קֶֹדׁש נִתְעַּלֶה לְפִי עֵֶרְך ַהּתִּקּון 

ׁשֶל יְֵמי ַהחֹל, וְכֲַאׁשֶר יְתַֻּקן ַהּכֹל יְִהיֶה ּבֱֶאֶמת יֹום ׁשֶּכֻּלֹו ׁשַּבָת קֶֹדׁש".
)רבי חיים מצאנז, 'דברי חיים' לחנוכה ד"ה רבים הקשו(

ההתעלות	 לקראת	 התנופה	 את	 ויוצרים	 העולם	 את	 מתקנים	 אנו	 השבוע	 ימי	 במשך	

בשבת,	שהיא	בעצמה	חלק	מהתיקון	הכללי	של	העולם	-	להביא	לימות	המשיח,	ליום	

שכולו	שבת.	עבודת	ימי	החול	היא	המעוררת	את	קדושת	השבת	לחּול	על	האדם.

ה'מאור	ושמש'	מרחיב	את	הרעיון:

"ֲאׁשֶר ּכָל ָאָדם רֹוֶאה ּוֵמבִין, ֲאׁשֶר יֵׁש ַהׁשְָרַאת ְקֻדּׁשָה לְכָל ָאָדם ּבְׁשַּבָת. וְֵאינֹו 
ּדֹוֶמה ְקֻדּׁשַת ׁשַָּבת לְכָל ָאָדם ְּבׁשָוֶה, ַרק יֵׁש ּבְנֵי ָאָדם ֲאׁשֶר ַמְרּגִיׁשִים יֹותֵר ְקֻדּׁשָה 
ּבְׁשַּבָת, וְיֵׁש ׁשֵֶאינָם ַמְרּגִיׁשִים ּכָל ּכְָך, ַרק ְמעַט ִמן ַהְּמעַט, וְיֵׁש ׁשֶּיֵׁש לֶָהם ַהְרּבֵה 
ְקֻדּׁשָה ְמאֹד, ֲאׁשֶר ּכְִמעַט ּכָל רֹוֵאיֶהם יַּכִירּום ּכִי ֵהם זֶַרע ּבֵַרְך ה', ֲאׁשֶר ָחנַן אֹותָם 
ּבְבִינָה יְתֵָרה, ּכְַּמבֹוָאר ּבַּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש )רע"מ ח"ג רמב,ב(, ֲאׁשֶר יֵׁש לְכָל יִׂשְָרֵאל נְׁשָָמה 
יְתֵָרה ּבְׁשַּבָת, ֲאבָל ֹלא לְכָל ָאָדם ּבְׁשָוֶה, וְַהּכֹל הּוא לְִפי ֲהכָנַת ְּבנֵי ָאָדם ֲאׁשֶר 
ֲאׁשֶר  לַּׁשַָּבת,  ְּבׁשַָּבת  ֵמִראׁשֹון[  ]ֵמֶאָחד,  ֵמַחד  ׁשֶּכֵן  וְכָל  לַּׁשַָּבת,  ׁשַָּבת  ֵמֶעֶרב  ֵמכִין 
ַמְמׁשִיְך ַעל ַעְצמֹו ְקֻדּׁשַת ׁשַָּבת ְּבכָל ׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמֲעׂשֶה. ּוכְִפי ַהְמׁשָכָתֹו ְּבׁשֵׁשֶת 
ְקֻדּׁשָתֹו  לְפּום  וְַחד  ַחד  ּכָל  ְּבׁשַָּבתֹו,  ׁשַָּבת  ְקֻדּׁשַת  ַמְרגִיׁש  ּכְָך   - ַהַּמֲעׂשֶה  יְֵמי 
ּוְפִריׁשָתֹו ִּביֵמי ַהחֹל - ּכְָך ַמְרגִיׁש ְּבׁשַָּבת יֹותֵר ְקֻדּׁשָה. וְזֶה ּכְִמעַט נְִרֶאה ּבְחּוׁש 

לְכָל ָאָדם, ׁשֵֶאין ְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת ׁשָוָה ּבְכָל ָאָדם".
)רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, 'מאור ושמש' כי תשא ד"ה "ראה קראתי בשם"(

עד	כמה	אנו	מרגישים	שבת?	תלוי	את	מי	אתה	שואל	ובאיזה	שבוע...	למרות	זאת,	איכות	

וכמות	עבודת	ה'	שלנו	בימי	החול	בודאי	משפיעה	על	היכולת	הרוחנית	שלנו	'להיפתח'	

לקדושת	השבת.	עבודת	ה'	בימי	החול	מדליקה	נרות	של	קודש	בתוך	החולין.	ועם	הנרות	

הללו	אנו	צועדים	לקראת	השבת,	כל	אחד	ואחד	לפי	דרגתו.

בעל	התניא	מכנה	את	התהליך	הזה	"עליות":

טֹובִים  ּוַמעֲׂשִים  וְַהּתֹוָרה  ָהעֹולָמֹות,  עֲלִּיֹות  ּבְִחינַת  הּוא  ׁשֶּׁשַּבָת  נֹוַדע  ִהּנֵה  "ּכִי 
יְֵמי ַהחֹל ִמתְעַּלִים לְַמעְלָה ּבְׁשַּבָת... ׁשֶּיֵׁש ּבְכָל יֹום ֶהָאַרת ׁשַּבָת, ּוכְמֹו  ׁשֶל ּכָל 
וְעֹולִים  נִכְלָלִים  וְהּוא ַהּתְפִּלָה ׁשֶּבָּה  )שמות כ,ז(,  ׁשֶּכָתּוב: "זָכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַּבָת" 
ַהּתֹוָרה ּוַמעֲׂשִים טֹובִים ׁשֶל ּכָל ַהּיֹום, ּכִי ַהּתְפִּלָה נְִקֵראת "עֹולַת ּתִָמיד" עַל ׁשֵם 
נְִקֵראת  ׁשֶַהּׁשַּבָת  ּכְמֹו  ַהּתְפִּלָה,  ּבִזְַמן  ַמעְלָה  לְַמעְלָה  ׁשֶעֹולִים  ָהעֹולָמֹות  עֲלִּיֹות 

כוח	שמחת	השבת

טילי	 נורו	 בשבט,	 ג'	 ליל	 חמישי	 ביום	 תשנ"א,	 בשנת	 המפרץ	 מלחמת	 בימי	

ונתקפו	 מבוהלים	 היו	 רבים	 ישראל.	 ארץ	 לכיוון	 מעירק	 הראשונים	 הסקאד	

בחרדות	ופחדים.	ביום	שישי,	לקראת	השבת,	ביקש	הרבי	מליובאוויטש	לפרסם	

בארץ	ישראל	ובכל	העולם	שתי	שורות:	"שבת	שלום	ומבורך.	פסק	דין	תורתינו	

"וביום	שמחתכם	–	אלו	השבתות",	וכבכל	הלכה	–	לשון	 הקדושה	תורת	אמת:	

ברורה:	שמחה	נראית	ונגלית".	הרבי	התייחס	לשמחת	השבת	כסגולה	לביטול	

הגזירות.	באותה	שבת	נערכו	ריקודים	אחרי	התפילה	בכל	ריכוזי	החסידים.	ואכן,	

לפגיעות	 גרמו	 לא	 המלחמה	 במשך	 ישראל	 על	 שנפלו	 הסקאד	 טילי	 עשרות	

בנפש.	

)אראנו	נפלאות(

"ונס	יגון	ואנחה"

מנחם	 רבי	 לתלמידו	 במכתב	 כך	 על	 הודיעו	 ממזריטש,	 המגיד	 כשהסתלק	

מסירת	 עם	 להמתין	 והחליטו	 המכתב	 את	 ראו	 התלמידים	 מוויטבסק.	 מענדל	

המכתב	עד	ערב	שבת	אחר	הדלקת	נרות.	וכן	עשו:	לאחר	שהדליק	רבי	מנחם	

מענדל	את	הנרות	הגישו	לו	את	המכתב.	רבי	מנחם	מענדל	הביט	במכתב	אך	

אלא	 כלל,	 רושם	 עליו	 ניכר	 היה	 לא	 השבת	 יום	 כל	 ובמשך	 מאומה,	 אמר	 לא	

התנהג	כדרכו	בקודש	בכל	שבת.	אך	במוצאי	שבת,	מיד	לאחר	הבדלה,	נפל	

והתעלף.

)לקוטי	סיפורים	–	הרב	פרלוב(

לימוד תורה בשבת
ּבְתֹוָרה"  ּבֶָהם  לַעֲסֹוק  ֶאּלָא  לְיִׂשְָרֵאל,  ׁשַּבָתֹות  נִּתְנּו  "ֹלא  זַ"ל:  ַרּבֹותֵינּו  "ָאְמרּו 
)ירושלמי שבת פט"ו ה"ג(. וְַהיְנּו, ּכִי יִׂשְָרֵאל יֵׁש ּבֶָהם ּכַֹח לִבְנֹות ּבִנְיָן רּוָחנִי וְעֶלְיֹון עַל 

יְֵדי עֵֶסק ַהּתֹוָרה, וְלָכֵן נְִקְראּו ּבַּנִָאים, וְכְִדָרׁשָתָם עַל ַהּפָסּוק: "וְכָל ּבָנַיְִך לִּמּוֵדי ה', 
וְַרב ׁשְלֹום ּבָנָיְִך" )ישעיה נד,יג(. וְזֶה ַהּבִנְיָן ׁשֶּבֹונִים אֹותֹו עַל יְֵדי עֵֶסק ַהּתֹוָרה, הּוא 
ַהּבָא", ּכְמֹו ׁשֶָאְמרּו  "ֵמעֵין עֹולָם  ּבְׁשַּבָת ׁשֶהּוא  וְלָכֵן  ַהּבָא,  ָהעֹולָם  ּבְֵחלֶק  נַעֲׂשֶה 
ַרּבֹותֵינּו זַ"ל, צִָריְך לְַהְרּבֹות ּבֹו ּבְעֵֶסק ַהּתֹוָרה, ּכִי ָאז יַצְלִיחּו ּבֹו יֹותֵר ּבַּבִנְיָן ָהרּוָחנִי. 
וְלָכֵן ּכָתְבּו ַהְּמֻקּבָלִים זַ"ל, ׁשֶּגָדֹול ַהּפֹעַל ַהּנַעֲׂשֶה ֵמעֵֶסק ַהּתֹוָרה ּבְיֹום ׁשַּבָת, ֶאלֶף 

ּפְעִָמים יֹותֵר ִמן ַהּנַעֲׂשֶה ֵמעֵֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶל יְמֹות ַהחֹל".
)רבי יוסף חיים מבגדד, 'בן איש חי' פרשת שמות שנה שניה(
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ההכנה	לשבת	מתחילה	מיום	

הדרך	 כשמורה	 	– רביעי	

נרננה	 ה"לכו	 הוא	 והמכוון	

שלושה	 בן	 שהוא	 הקטן"	

בשיר	 אומרים	 אותו	 פסוקים,	

בתפילת	 רביעי	 יום	 של	

שחרית.

)רבי	יוסף	יצחק	מליובאוויטש(

"עֹולַת ׁשַּבָת" עַל ׁשֵם עֲלִּיֹות ָהעֹולָמֹות ׁשֶּבַּׁשַּבָת. וְַאַחר ּכְָך ַהּתְפִּלֹות ׁשֶל ּכֹל יְֵמי 
ַהחֹל עִם ּכָל ַהּתֹוָרה ּוַמעֲׂשִים טֹובִים ׁשֶּנִכְלְלּו ּבֶָהן נִכְלָלִים ּבְׁשַּבָת ַמָּמׁש".

)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'לקוטי תורה' בהר ד"ה ואת שבתותי תשמורו(

כשאנו	מקיימים	מצוות,	אנו	עושים	מעשים	טכניים	בתוך	מסגרת	העולם	הזה.	ודאי	שאלו	

מעשים	נפלאים,	וחובה	עלינו	לקיימם	-	אך	כדי	שמעשה	שנעשה	בתוך	מסגרת	העולם	

הזה	יפרוש	כנפיים	ויקבל	משמעות	בעולמות	עליונים,	הוא	צריך	"לעלות"	לרמת	עמידה	

ישירה	יותר	מול	ה'.	

מעשי	המצוות	ולימוד	התורה	שלנו	"עולים"	על	ידי	התפילה	שבכל	יום,	מכיוון	שבתפילה	

אנחנו	לא	עושים	כלום	מלבד	לעמוד	מול	ה'	ולדבר	אתו.	ובהגיע	השבת,	מתעלים	כל	

העולמות	ומתקרבים	לשורשם,	ותפילות	ימי	החול,	עם	התורה	והמצוות	שנכללו	בהן,	

עולות	מעלה	מעלה.

מעבר	לכך	שבאופן	סגולי,	כל	סוג	של	עבודת	ה'	מכין	לשבת,	נסה	לשער	האם	יש	

סוג	מסוים	של	עשייה,	לימוד	או	תפילה	שיכולים	לחבר	אותנו	ישירות	אל	התכנים	של	

השבת.

מתכוננים ו... מופתעים!
על	אף	החובה	להתכונן	באופן	מעשי	ובאופן	נפשי,	יש	בשבת	משהו	שבעצם	אי	אפשר	

להתכונן	אליו,	שגדול	עלינו.

""וְָהיָה ּבַּיֹום ַהּׁשִּׁשִי וְֵהכִינּו ֵאת ֲאׁשֶר יָבִיאּו" )שמות טז,ה(. ָהַרב ַהּגָדֹול מֹוֵרנּו ָהַרב 
צְבִי ּבֶן ַהּבַעַׁשֵ"ט ָאַמר לְָהַרב ּפִנְָחס ִמּקֹוִריץ, ׁשֶּצִָריְך ָהָאָדם לֲַעׂשֹות ֲהכָנֹות לְַקֵּבל 
ְקֻדּׁשַת ַהּׁשַָּבת, ּכְמֹו ׁשֶָאַמר ַהּכָתּוב: "וְֵהכִינּו ֶאת ֲאׁשֶר יָבִיאּו". וְַרּבִי ּפִנְָחס ֵהׁשִיב 
וְָהָאָדם ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְלָל ֵאיְך ּוַמה ּיִּתְנּו לֹו - ֵאיְך  לֹו, ּכִי ָּדָבר ַהּנִּתָן ִמלְַמְעלָה 
ֶאְפׁשָר לְָהָאָדם לְָהכִין ַעְצמֹו ֵאלָיו? ַרק ׁשֶּצִָריְך לִׁשְמֹור ֶאת עַצְמֹו ִמּכָל ָּדבָר ַרע".
)רבי ישראל בעל שם טוב, 'בעש"ט על התורה' פרשת בשלח אות יד(

מהו	הויכוח	בין	הרב	צבי	בן	הבעש"ט	לבין	רבי	פנחס	מקוריץ?	האם	ברור	לך	כי	יש	

ביניהם	מחלוקת?

רבי	לוי	יצחק	מברדיטשוב	מציג	את	המתח	בין	חובת	ההכנה	לבין	אי-היכולת	להתכונן,	

ומלמד	אותנו	נוסחה	מאוזנת,	המשלבת	בין	הדברים:

"ּבְוַַּדאי ׁשַּבָת הּוא ַמּתָנָה טֹובָה. ָרצָה לֹוַמר, ָהאֹור וְַהְּקֻדּׁשָה ַהּבָא ִמלְַמעְלָה לְתֹוְך 
עֶלְיֹון  ֵמעֹולָם  ַהּבָא  רּוָחנִית  וְִחּיּות  ָחָדׁש  וְׂשֵכֶל  ְקדֹוׁשָה  וְרּוַח  ָאָדם,  ּבְנֵי  לִּבֹות 

ַהּנְִקָרא 'עֲָרבֹות', ֲאׁשֶר ׁשָם ּתַעֲנּוג וְַחּיּות, ׁשֶּבֹו ּגִנְזֵי ַחּיִים.

וְִהּנֵה, ֶּבֱאֶמת יֵׁש לְָאָדם לְַצּפֹות ּכָל יְֵמי ַהחֹל עַל ַמּתְנֹות ַהּׁשַּבָת, עַל ְקֻדּׁשָה וְִחּיּות 
זֹו ַהּבָָאה לָָאָדם, ּובְוַַּדאי ּבָעֵי ]צִָריְך[ ֲהכָנָה ַרּבָה ּכָל ׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה עַל ׁשַּבָת, 
ּוכְִפי ֲאׁשֶר יֲַעׂשֶה ֲהכָנָתֹו ּכֵן ּתְִהיֶה ַהּׂשָגָתֹו, וְַהּכָתּוב אֹוֵמר )שמות טז, ה( "וְֵהכִינּו ֵאת 
ֲאׁשֶר יָבִיאּו", ׁשֶָאָדם צִָריְך לְַהְטִריַח ֶאת עַצְמֹו ּבְחֹל ׁשֶּיְֵהא לֹו ּבְׁשַּבָת, ּוִמי ׁשֶָּטַרח 

ּבְעֶֶרב ׁשַּבָת יֹואכַל ּבְׁשַּבָת )עבודה זרה ג ע"א(. 

וְַאף ַעל ִּפי ׁשֶָאָדם ֵמכִין ֶאת ַעְצמֹו, ִמּכָל ָמקֹום ַמּתָנָה טֹוָבה הּוא, ּכִי ַאף ִאם 
יָכִין ָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ְּבכָל ִמינֵי ֲהכָנֹות ׁשֹונִים, ֵאינֹו ָראּוי לְִקֻדּׁשָה וְׁשּום ׁשֶַפע לֹו 

ֵמַהּׁשֵם יִתְָּבֵרְך ְּביֹום ַהּׁשַָּבת, ּוְבוַַּדאי הּוא ַמּתְנַת ִחּנָם.

וְכַֹח  ִקּבּול  לְֵבית  לְִהיֹות לֹו  ָהָאָדם  ַעְצמֹו  ֶאת  לְָהכִין  לְִהיֹות,  צִָריְך  ְּדֲהכָנָה  ַאְך 
לְַקּבֵל".

)רבי לוי יצחק מברדיטשוב, 'קדושת לוי' פרשת כי תשא(

מהי	ה"מתנה	טובה"	בשבת?

האם	להתכונן	לשבת	או	שלא?	הסבר	מדוע.

בפסוקים	"ואביו	שמר	את	הדבר"	)בראשית	לז,יא(	וגם	"נפשי	לה'	משומרים	לבוקר	שומרים	

לבוקר"	)תהילים	קל,ו(	אנו	פוגשים	את	השורש	ש.מ.ר.	במובן	של	ציפייה	והמתנה.	לשמור	

השבוע.	 ימי	 במשך	 אליה	 ולהתגעגע	 לצפות	 אלא	 אותה,	 לחלל	 לא	 רק	 לא	 זה	 שבת	

הגעגועים	הללו	הופכים	אותנו	ל'כלים'	שבתוכם	יכול	אור	השבת	לשכון.	

הגעגועים	דוחפים	אותנו	להתכונן	לשבת	כראוי,	אך	גם	לאחר	כל	ההכנות,	בשבת	ישנה	

הפתעה.	איננו	יכולים	לטפס	עד	אליה	ולהיות	ראויים	לה,	אלא	הקדוש	ברוך	הוא	מעניק	

לנו	אותה	בתור	מתנה.	ומתנה	איננה	משמשת	כשכר	למי	שעמל	כראוי,	אלא	מוענקת	

ללא	כל	קשר	למאמץ	מצד	המקבל.

אז	בשביל	מה	להתכונן?	כדי	שהכלים	יהיו	נקיים.

מלוכלכים,	 והסכו"ם	 הצלחת	 אם	 נקי.	 הגשה	 לכלי	 זקוק	 ביותר,	 הטעים	 האוכל	 אפילו	

האוכל	הטעים	עדיין	טעים,	אבל	איזה	טעם	יש	לו?

השבת	תגיע	בכל	מקרה,	אך	באיזה	מצב	היא	תמצא	אותנו?	אנו	מתכוננים	לשבת,	לא	

בשביל	האור	של	השבת,	מכיוון	שבין	כך	ובין	כך	איננו	ראויים	לו	ובין	כך	ובין	כך	נקבל	

אותו	במתנה.	אנו	מתכוננים	כדי	שהכלים	שלנו	יוכלו	להכיל	את	האור,	שיהיה	לנו	את	

הכוח	והיכולת	לספוג	לתוכנו	את	הקדושה.	שלא	נקלקל.

מקור הברכה
היא	 השבת	 תחילה".	 במחשבה	 מעשה	 "סוף	 המוכר	 הביטוי	 מופיע	 דודי"	 "לכה	 בפיוט	

הימים.	 ששת	 בכל	 מתכוננים	 אנחנו	 אליה	 והתכלית	 האחרון	 היום	 מעשה,	 סוף	 בעצם	

אך	במידה	רבה	לא	פחות,	השבת	היא	יום	של	התחלה	ומקור.	ששת	ימי	החול	לא	רק	

מכינים	לשבת	שתבוא,	אלא	בעיקר	סופגים	ותלויים	בשבת	שחלפה	עלינו.	איזו	שבת	

תהיה	לי?	תלוי	במה	שעבר	עלי	השבוע.	ואיזה	שבוע	יהיה	לי?	תלוי	בשבת	שעברה	עלי.	

את	שני	הפנים	של	השבת,	מוצא	ה'שם	משמואל'	כבר	בשבת	בראשית:	

יֹוִמין  ׁשִּתָא  ּוִמּנָּה  ַהַּמעֲׂשֶה  יְֵמי  קֶֹדם  ּׁשִֶהיא  ַמה  עִנְיָנִים:  ׁשְנֵי  ּבָּה  יֵׁש  "ׁשַּבָת 
ִמתְּבְָרכִין ]ּוִמֶּמּנָה ׁשֵׁשֶת ַהּיִָמים ִמתְּבְָרכִים[, ּוַמה ּׁשִֶהיא ַאַחר יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה. ּוכְבָר ָאַמְרנּו, 
ָהָאָדם  ׁשֶָּטַרח  ּולְפִי  ַהַּמעֲׂשֶה,  יְֵמי  ַאַחר  ִהיא  ַהּׁשַּבָת  ְּבִריָאתֹו ׁשֶל עֹולָם  ׁשֶּכְנֶגֶד 
ּבְׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה יֹואכַל ּבְׁשַּבָת. וְׁשַּבָת ׁשֶּקֶֹדם יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה הּוא ּכְנֶגֶד ְּבִריָאתֹו 
עָלָיו  ה'  ׁשֶּבְֶחֶסד  ַהַּמעֲׂשֶה,  יְֵמי  קֶֹדם  ַהּׁשַּבָת  ָהיְתָה  ׁשֶֶאצְלֹו  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ׁשֶל 
ֵהִאיר לֹו ְקֻדּׁשַת ַהּׁשַּבָת, לְַמעַן יְִהיֶה ּבִיכָלְּתֹו לַעֲבֹוד עֲבֹוָדתֹו ּבְׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה 
ׁשֶַאַחר ּכְָך, ּוכְבַּׁשַ"ס )סנהדרין לח ע"א( "לָָּמה נִבְָרא ָהָאָדם ּבְעֶֶרב ׁשַּבָת? ּכְֵדי ׁשֶּיִּכָנֵס 

לְִמצְוָה ִמּיָד"".
)רבי שמואל בורנשטיין מסוכטשוב, 'שם משמואל' בשלח תרע"ב ד"ה "ויאמר ה'"( 

הסבר	מדוע	ההסתכלות	הראשונה	היא	"כנגד	בריאתו	של	עולם",	ומדוע	ההסתכלות	

השנייה	היא	"כנגד	בריאתו	של	אדם	הראשון".

חפש	דוגמאות	נוספות,	לאורך	לוח	השנה	היהודי,	לציוני	זמן	שמשמשים	את	העבר	

והעתיד	כאחד.
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ההכנה	לשבת	מתחילה	מיום	

הדרך	 כשמורה	 	– רביעי	

נרננה	 ה"לכו	 הוא	 והמכוון	

שלושה	 בן	 שהוא	 הקטן"	

בשיר	 אומרים	 אותו	 פסוקים,	

בתפילת	 רביעי	 יום	 של	

שחרית.

)רבי	יוסף	יצחק	מליובאוויטש(

"עֹולַת ׁשַּבָת" עַל ׁשֵם עֲלִּיֹות ָהעֹולָמֹות ׁשֶּבַּׁשַּבָת. וְַאַחר ּכְָך ַהּתְפִּלֹות ׁשֶל ּכֹל יְֵמי 
ַהחֹל עִם ּכָל ַהּתֹוָרה ּוַמעֲׂשִים טֹובִים ׁשֶּנִכְלְלּו ּבֶָהן נִכְלָלִים ּבְׁשַּבָת ַמָּמׁש".

)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'לקוטי תורה' בהר ד"ה ואת שבתותי תשמורו(

כשאנו	מקיימים	מצוות,	אנו	עושים	מעשים	טכניים	בתוך	מסגרת	העולם	הזה.	ודאי	שאלו	

מעשים	נפלאים,	וחובה	עלינו	לקיימם	-	אך	כדי	שמעשה	שנעשה	בתוך	מסגרת	העולם	

הזה	יפרוש	כנפיים	ויקבל	משמעות	בעולמות	עליונים,	הוא	צריך	"לעלות"	לרמת	עמידה	

ישירה	יותר	מול	ה'.	

מעשי	המצוות	ולימוד	התורה	שלנו	"עולים"	על	ידי	התפילה	שבכל	יום,	מכיוון	שבתפילה	

אנחנו	לא	עושים	כלום	מלבד	לעמוד	מול	ה'	ולדבר	אתו.	ובהגיע	השבת,	מתעלים	כל	

העולמות	ומתקרבים	לשורשם,	ותפילות	ימי	החול,	עם	התורה	והמצוות	שנכללו	בהן,	

עולות	מעלה	מעלה.

מעבר	לכך	שבאופן	סגולי,	כל	סוג	של	עבודת	ה'	מכין	לשבת,	נסה	לשער	האם	יש	

סוג	מסוים	של	עשייה,	לימוד	או	תפילה	שיכולים	לחבר	אותנו	ישירות	אל	התכנים	של	

השבת.

מתכוננים ו... מופתעים!
על	אף	החובה	להתכונן	באופן	מעשי	ובאופן	נפשי,	יש	בשבת	משהו	שבעצם	אי	אפשר	

להתכונן	אליו,	שגדול	עלינו.

""וְָהיָה ּבַּיֹום ַהּׁשִּׁשִי וְֵהכִינּו ֵאת ֲאׁשֶר יָבִיאּו" )שמות טז,ה(. ָהַרב ַהּגָדֹול מֹוֵרנּו ָהַרב 
צְבִי ּבֶן ַהּבַעַׁשֵ"ט ָאַמר לְָהַרב ּפִנְָחס ִמּקֹוִריץ, ׁשֶּצִָריְך ָהָאָדם לֲַעׂשֹות ֲהכָנֹות לְַקֵּבל 
ְקֻדּׁשַת ַהּׁשַָּבת, ּכְמֹו ׁשֶָאַמר ַהּכָתּוב: "וְֵהכִינּו ֶאת ֲאׁשֶר יָבִיאּו". וְַרּבִי ּפִנְָחס ֵהׁשִיב 
וְָהָאָדם ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְלָל ֵאיְך ּוַמה ּיִּתְנּו לֹו - ֵאיְך  לֹו, ּכִי ָּדָבר ַהּנִּתָן ִמלְַמְעלָה 
ֶאְפׁשָר לְָהָאָדם לְָהכִין ַעְצמֹו ֵאלָיו? ַרק ׁשֶּצִָריְך לִׁשְמֹור ֶאת עַצְמֹו ִמּכָל ָּדבָר ַרע".
)רבי ישראל בעל שם טוב, 'בעש"ט על התורה' פרשת בשלח אות יד(

מהו	הויכוח	בין	הרב	צבי	בן	הבעש"ט	לבין	רבי	פנחס	מקוריץ?	האם	ברור	לך	כי	יש	

ביניהם	מחלוקת?

רבי	לוי	יצחק	מברדיטשוב	מציג	את	המתח	בין	חובת	ההכנה	לבין	אי-היכולת	להתכונן,	

ומלמד	אותנו	נוסחה	מאוזנת,	המשלבת	בין	הדברים:

"ּבְוַַּדאי ׁשַּבָת הּוא ַמּתָנָה טֹובָה. ָרצָה לֹוַמר, ָהאֹור וְַהְּקֻדּׁשָה ַהּבָא ִמלְַמעְלָה לְתֹוְך 
עֶלְיֹון  ֵמעֹולָם  ַהּבָא  רּוָחנִית  וְִחּיּות  ָחָדׁש  וְׂשֵכֶל  ְקדֹוׁשָה  וְרּוַח  ָאָדם,  ּבְנֵי  לִּבֹות 

ַהּנְִקָרא 'עֲָרבֹות', ֲאׁשֶר ׁשָם ּתַעֲנּוג וְַחּיּות, ׁשֶּבֹו ּגִנְזֵי ַחּיִים.

וְִהּנֵה, ֶּבֱאֶמת יֵׁש לְָאָדם לְַצּפֹות ּכָל יְֵמי ַהחֹל עַל ַמּתְנֹות ַהּׁשַּבָת, עַל ְקֻדּׁשָה וְִחּיּות 
זֹו ַהּבָָאה לָָאָדם, ּובְוַַּדאי ּבָעֵי ]צִָריְך[ ֲהכָנָה ַרּבָה ּכָל ׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה עַל ׁשַּבָת, 
ּוכְִפי ֲאׁשֶר יֲַעׂשֶה ֲהכָנָתֹו ּכֵן ּתְִהיֶה ַהּׂשָגָתֹו, וְַהּכָתּוב אֹוֵמר )שמות טז, ה( "וְֵהכִינּו ֵאת 
ֲאׁשֶר יָבִיאּו", ׁשֶָאָדם צִָריְך לְַהְטִריַח ֶאת עַצְמֹו ּבְחֹל ׁשֶּיְֵהא לֹו ּבְׁשַּבָת, ּוִמי ׁשֶָּטַרח 

ּבְעֶֶרב ׁשַּבָת יֹואכַל ּבְׁשַּבָת )עבודה זרה ג ע"א(. 

וְַאף ַעל ִּפי ׁשֶָאָדם ֵמכִין ֶאת ַעְצמֹו, ִמּכָל ָמקֹום ַמּתָנָה טֹוָבה הּוא, ּכִי ַאף ִאם 
יָכִין ָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ְּבכָל ִמינֵי ֲהכָנֹות ׁשֹונִים, ֵאינֹו ָראּוי לְִקֻדּׁשָה וְׁשּום ׁשֶַפע לֹו 

ֵמַהּׁשֵם יִתְָּבֵרְך ְּביֹום ַהּׁשַָּבת, ּוְבוַַּדאי הּוא ַמּתְנַת ִחּנָם.

וְכַֹח  ִקּבּול  לְֵבית  לְִהיֹות לֹו  ָהָאָדם  ַעְצמֹו  ֶאת  לְָהכִין  לְִהיֹות,  צִָריְך  ְּדֲהכָנָה  ַאְך 
לְַקּבֵל".

)רבי לוי יצחק מברדיטשוב, 'קדושת לוי' פרשת כי תשא(

מהי	ה"מתנה	טובה"	בשבת?

האם	להתכונן	לשבת	או	שלא?	הסבר	מדוע.

בפסוקים	"ואביו	שמר	את	הדבר"	)בראשית	לז,יא(	וגם	"נפשי	לה'	משומרים	לבוקר	שומרים	

לבוקר"	)תהילים	קל,ו(	אנו	פוגשים	את	השורש	ש.מ.ר.	במובן	של	ציפייה	והמתנה.	לשמור	

השבוע.	 ימי	 במשך	 אליה	 ולהתגעגע	 לצפות	 אלא	 אותה,	 לחלל	 לא	 רק	 לא	 זה	 שבת	

הגעגועים	הללו	הופכים	אותנו	ל'כלים'	שבתוכם	יכול	אור	השבת	לשכון.	

הגעגועים	דוחפים	אותנו	להתכונן	לשבת	כראוי,	אך	גם	לאחר	כל	ההכנות,	בשבת	ישנה	

הפתעה.	איננו	יכולים	לטפס	עד	אליה	ולהיות	ראויים	לה,	אלא	הקדוש	ברוך	הוא	מעניק	

לנו	אותה	בתור	מתנה.	ומתנה	איננה	משמשת	כשכר	למי	שעמל	כראוי,	אלא	מוענקת	

ללא	כל	קשר	למאמץ	מצד	המקבל.

אז	בשביל	מה	להתכונן?	כדי	שהכלים	יהיו	נקיים.

מלוכלכים,	 והסכו"ם	 הצלחת	 אם	 נקי.	 הגשה	 לכלי	 זקוק	 ביותר,	 הטעים	 האוכל	 אפילו	

האוכל	הטעים	עדיין	טעים,	אבל	איזה	טעם	יש	לו?

השבת	תגיע	בכל	מקרה,	אך	באיזה	מצב	היא	תמצא	אותנו?	אנו	מתכוננים	לשבת,	לא	

בשביל	האור	של	השבת,	מכיוון	שבין	כך	ובין	כך	איננו	ראויים	לו	ובין	כך	ובין	כך	נקבל	

אותו	במתנה.	אנו	מתכוננים	כדי	שהכלים	שלנו	יוכלו	להכיל	את	האור,	שיהיה	לנו	את	

הכוח	והיכולת	לספוג	לתוכנו	את	הקדושה.	שלא	נקלקל.

מקור הברכה
היא	 השבת	 תחילה".	 במחשבה	 מעשה	 "סוף	 המוכר	 הביטוי	 מופיע	 דודי"	 "לכה	 בפיוט	

הימים.	 ששת	 בכל	 מתכוננים	 אנחנו	 אליה	 והתכלית	 האחרון	 היום	 מעשה,	 סוף	 בעצם	

אך	במידה	רבה	לא	פחות,	השבת	היא	יום	של	התחלה	ומקור.	ששת	ימי	החול	לא	רק	

מכינים	לשבת	שתבוא,	אלא	בעיקר	סופגים	ותלויים	בשבת	שחלפה	עלינו.	איזו	שבת	

תהיה	לי?	תלוי	במה	שעבר	עלי	השבוע.	ואיזה	שבוע	יהיה	לי?	תלוי	בשבת	שעברה	עלי.	

את	שני	הפנים	של	השבת,	מוצא	ה'שם	משמואל'	כבר	בשבת	בראשית:	

יֹוִמין  ׁשִּתָא  ּוִמּנָּה  ַהַּמעֲׂשֶה  יְֵמי  קֶֹדם  ּׁשִֶהיא  ַמה  עִנְיָנִים:  ׁשְנֵי  ּבָּה  יֵׁש  "ׁשַּבָת 
ִמתְּבְָרכִין ]ּוִמֶּמּנָה ׁשֵׁשֶת ַהּיִָמים ִמתְּבְָרכִים[, ּוַמה ּׁשִֶהיא ַאַחר יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה. ּוכְבָר ָאַמְרנּו, 
ָהָאָדם  ׁשֶָּטַרח  ּולְפִי  ַהַּמעֲׂשֶה,  יְֵמי  ַאַחר  ִהיא  ַהּׁשַּבָת  ְּבִריָאתֹו ׁשֶל עֹולָם  ׁשֶּכְנֶגֶד 
ּבְׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה יֹואכַל ּבְׁשַּבָת. וְׁשַּבָת ׁשֶּקֶֹדם יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה הּוא ּכְנֶגֶד ְּבִריָאתֹו 
עָלָיו  ה'  ׁשֶּבְֶחֶסד  ַהַּמעֲׂשֶה,  יְֵמי  קֶֹדם  ַהּׁשַּבָת  ָהיְתָה  ׁשֶֶאצְלֹו  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ׁשֶל 
ֵהִאיר לֹו ְקֻדּׁשַת ַהּׁשַּבָת, לְַמעַן יְִהיֶה ּבִיכָלְּתֹו לַעֲבֹוד עֲבֹוָדתֹו ּבְׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה 
ׁשֶַאַחר ּכְָך, ּוכְבַּׁשַ"ס )סנהדרין לח ע"א( "לָָּמה נִבְָרא ָהָאָדם ּבְעֶֶרב ׁשַּבָת? ּכְֵדי ׁשֶּיִּכָנֵס 

לְִמצְוָה ִמּיָד"".
)רבי שמואל בורנשטיין מסוכטשוב, 'שם משמואל' בשלח תרע"ב ד"ה "ויאמר ה'"( 

הסבר	מדוע	ההסתכלות	הראשונה	היא	"כנגד	בריאתו	של	עולם",	ומדוע	ההסתכלות	

השנייה	היא	"כנגד	בריאתו	של	אדם	הראשון".

חפש	דוגמאות	נוספות,	לאורך	לוח	השנה	היהודי,	לציוני	זמן	שמשמשים	את	העבר	

והעתיד	כאחד.
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מלאכה"	 ָעשה	 תֵּ ימים	 "ששת	

ָעשֶׂה"	 "תֵּ נאמר	 לה,ב(.	 )שמות	

ללמדנו	 ה",	 ַעשֶׂ "תַּ ולא	

החול	 ימי	 בששת	 שהמלאכה	

מבלי	 להיעשות	 צריכה	

אלא	 מדי,	 יותר	 בה	 שישקיעו	

מאליה	 נעשית	 היא	 כאילו	

בעניינים	 יעסוק	 והראש	

השביעי	 "וביום	 ואז	 רוחניים,	

השבת	 קודש",	 לכם	 יהיה	

תהיה	מוקדשת	לענייני	הרוח	

בלבד.

)הרבי	מליובאוויטש(

ה'	ברא	את	האדם	רק	ביום	שישי,	כי	בלי	השבת	הוא	פשוט	לא	יכול	היה	להתקיים	שבוע	

שלם.	השבת	היא	מקור	הברכה,	מקור	הכוח	והחיים,	ובלעדיה	אי	אפשר	לפתוח	שבוע	

חדש	של	עבודה	בכלל	ובטח	לא	של	עבודת	ה'.	השבת	מדליקה	לנו	נרות	של	קודש	

שיאירו	ויחממו	אותנו	בתוך	ימי	החול.

"ְקֻדּׁשַת ַהּׁשַּבָת יֵׁש ׁשְנַיִם ּבְכָֹחּה. ָהֶאָחד, ַמה ּׁשִֶהיא ְמַקֶּדׁשֶת ּוַמעֲלָה ֶאת יִׂשְָרֵאל 
עִנְיְנֵי  ִמּכָל  לְַמעְלָה  ַהּיֹום  ְקֻדּׁשַת  ּבְעֶצֶם  אֹותָם  ּוְמרֹוֶמֶמת  ָהעֶלְיֹונָה,  ּבְִקֻדּׁשָתָּה 
חֹל, ּוְמַדּבְַקּתָם ּבְכָבֹוד עֶלְיֹון ּוְקֻדּׁשָה עֶלְיֹונָה. חּוץ ִמּזֶה, ִהיא ַמְמׁשֶכֶת ּגַם ּכֵן ֶאת 
נִזְּכִָרים  יְֵדי ַמה ּׁשֵֶהם  וְׁשִפְלּותָם, ׁשֶעַל  יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה עִם ּכָל ִחּלֹונִּיּותָם  ּכַֹח ּכָל 
ַהּיִׂשְְרֵאלִית  ַהּנֶפֶׁש  מּוָחׁשִית,  ַהּכָָרה  ּובְֵאין  ִמתְרֹוְמִמים.  ִהּנָם  ַהּׁשַּבָת  ּבְִקֻדּׁשַת 
ִּדבְֵרי  ֵאין  ַהּזֵכֶר ׁשֶל יֹום ַהּׁשַּבָת, ּובָזֶה  ִמּפְנֵי  ַהחֹל  ֲאפִּלּו ּבִיֵמי  ְמרֹוֶמֶמת עַצְָמּה 
ַהחֹל ׁשְפָלִים ּכָל ּכְָך ּכְמֹו ׁשֵֶהם נְִרִאים ּבְִחיצֹונִּיּותָם, ּכִי ִאם הֹולְכִים ּוִמתְעַּלִים 
ּבְִקֻדּׁשַת ַהּׁשַּבָת. וְַאף עַל ּפִי ׁשֶֹרב ַהּזְַמן ֵהם עֲסּוִקים ּבַעֲבֹוַדת ַהחֹל, ִמּכָל ָמקֹום 
ּכָל ּכְָך ַהְּקֻדּׁשָה ְקרֹובָה ִהיא ֶאל לִּבָם, עַד ׁשֶַהּתַכְלִית ָהעֶלְיֹון ׁשֶּבַַחּיִים ֻמּנָח עָמֹק 

ּבְתֹוְך ַהּלֵב ׁשֶהּוא נָעּוץ ַּדוְָקא ּבְַהְּקֻדּׁשָה".
)רבי אברהם יצחק הכהן קוק, 'עולת ראיה' ח"ב קידוש(

והכינו

הרב	הצדיק	רבי	הירש	מרימנוב	היה	נקרא	בשם	'רבי	הירש	משרת',	כי	מקודם	

פעם	 נזדמן	 מרימנוב.	 מענדל	 רבי	 הצדיק	 וקודמו,	 רבו	 של	 בביתו	 משרת	 היה	

שהצדיק	רבי	הירש	התראה	עם	אחד	הגדולים	שבדורו,	ושאל	אותו	גדול	את	

רבי	הירש	לפירוש	דברי	רש"י	בברכת	כוהנים:	"כה	תברכו	את	בני	ישראל	אמור	

להם	–	אמור	כמו:	זכור	ושמור"	)במדבר	ו,כג(.	השיב	לו	הצדיק:	כששימשתי	את	

הצדיק	רבי	מענדל	מרימנוב	ארע	פעם	אחת,	שכבר	הגיע	יום	החמישי	ובבית	

להצדיק	 שאלך	 ממני,	 בקשה	 הרבנית	 השבת.	 לצורכי	 פרוטה	 אף	 היתה	 לא	

ואשאלו	מה	לעשות.	אך	כשנכנסתי	לחדרו	וראיתי	את	גודל	התעסקותו	ודבקותו	

בעבודת	ה'	לא	מלאני	ליבי	להטרידו,	וחזרתי	לאחורי.	הגיע	יום	החמישי	בערב,	

והרבנית	התחילה	להציק	לי	שאלך	סוף	סוף	להזכיר	להצדיק	שאין	כל	מאומה	

לשבת.	הלכתי	ושוב	ראיתי	שהוא	עסוק	בתורה	ועבודה	בהתלהבות	ובדביקות,	

ושוב	לא	יכולתי	להפסיקו	ולהטרידו.	כשהגיע	יום	השישי	בבוקר,	ובבית	עדיין	אין	

דגים	ולא	בשר	ולא	כלום,	נכנסתי	שוב	לחדר	הצדיק	ואז	אמר	לי	הצדיק	מעצמו:	

"לך	וקח	את	הקדרה	שמבשלים	בה	דגים,	תשים	לתוכה	מים,	ותשפות	אותה	

על	האש.	וכך	תעשה	גם	בקדרה	של	הבשר	ושל	שאר	תבשילי	השבת".	תמהתי	

לי	 השיב	 בשר"?	 ואין	 דגים	 אין	 הלא	 הקדרות,	 באותן	 נבשל	 מה	 "רבי	 ואמרתי:	

טז,ה(.	 )שמות	 יביאו"	 אשר	 את	 והכינו	 השישי	 ביום	 "והיה	 בתורה:	 "כתוב	 הרבי:	

אנחנו	מחויבים	לעשות	ההכנה,	והשבת	כבר	תביא	בעצמה	את	מה	שצריך".

וכך	היה.	לקחנו	את	הקדרות,	שמנו	בהם	מים	ושפתנו	אותן	על	האש.	כעבור	זמן	

מה	בא	פתאום	כפרי	אחד,	ושאל	אם	יוכל	לשבות	אצלנו,	כי	הוצרך	לרגל	איזה	

והוא	הביא	עמו	את	כל	 ורצונו	לשבות	בבית	הרבי.	 עניין	לשבות	בעיר	בשבת,	

צרכי	השבת	ביד	רחבה:	דגים	חיים,	ובשר	ושומן	וכו'.	מובן,	שברצון	רב	קבלנו	את	

האורח	לשבת,	והיה	לנו	עונג	שבת	כראוי.

וכך	הוא	העניין,	סיים	הצדיק	רבי	הירש,	גם	בברכת	כוהנים:	כלום	הכוהנים	בכוח	

עצמם	ממשיכים	את	הברכות?	הלא	כתוב:	"ושמו	את	שמי	על	בני	ישראל	ואני	

ו,כז(!	אלא	שהקדוש	ברוך	הוא	צוה	שהכהנים	יעשו	את	כל	 אברכם"	)במדבר	

ההכנות	שיש	בידם	לעשות:	יטלו	ידיהם,	יחלצו	נעליהם,	יפרשו	כפיהם,	ויאמרו	

"יברכך	וכו'",	ושוב	בא	אחר	כך	הקדוש	ברוך	בעצמו	ואומר	שעתה	"ואני	אברכם".	

דוגמת	 היא	 כוהנים	 ברכת	 ושמור".	 זכור	 כמו	 להם,	 "אמור	 רש"י:	 שכתב	 ושזהו	

הכנת	השבת.

)סיפורי	חסידים	–	הרב	זוין(	

בגדי	הקודש

הרגישו	 מליז'נסק,	 אלימלך	 ורבי	 מאניפולי	 זושא	 רבי	 הקדושים,	 האחים	 שני	

מידי	שבת	קדושה	והתעלות.	פעם	התלבטו	האם	תחושתם	אמיתית	או	דמיונית.	

שולחן	 ויערכו	 שבת	 בגדי	 ילבשו	 הם	 החול	 מימות	 באחד	 ניסיון:	 לערוך	 החליטו	

שבתי,	ואם	גם	אז	הם	ירגישו	קדושה	שבתית	הם	יווכחו	לדעת	שתחושתם	בשבת	

אינה	אמיתית,	שהרי	לא	יתכן	שגם	ביום	חול	הם	ירגישו	את	קדושת	שבת.	ואכן	

כך	עשו,	באחד	מימות	החול	הם	לבשו	בגדי	שבת	וערכו	את	שולחנם	הטהור	עם	

כל	עדת	החסידים	ממש	כביום	השבת,	והנה	הם	חשו	קדושה	כבשבת.	כשסיפרו	

זאת	לרבם,	הרב	המגיד	ממזריטש,	אמר	להם:	"אם	לבשתם	מלבושי	שבת	בדין	

הוא	שתרגישו	קדושתה,	שכן	למלבושיה	יש	כוח	להמשיך	את	אור	קדושת	השבת	

אפילו	לימי	חול"!

)השבת	-	הרב	קרסיק(
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מלאכה"	 ָעשה	 תֵּ ימים	 "ששת	

ָעשֶׂה"	 "תֵּ נאמר	 לה,ב(.	 )שמות	

ללמדנו	 ה",	 ַעשֶׂ "תַּ ולא	

החול	 ימי	 בששת	 שהמלאכה	

מבלי	 להיעשות	 צריכה	

אלא	 מדי,	 יותר	 בה	 שישקיעו	

מאליה	 נעשית	 היא	 כאילו	

בעניינים	 יעסוק	 והראש	

השביעי	 "וביום	 ואז	 רוחניים,	

השבת	 קודש",	 לכם	 יהיה	

תהיה	מוקדשת	לענייני	הרוח	

בלבד.

)הרבי	מליובאוויטש(

ה'	ברא	את	האדם	רק	ביום	שישי,	כי	בלי	השבת	הוא	פשוט	לא	יכול	היה	להתקיים	שבוע	

שלם.	השבת	היא	מקור	הברכה,	מקור	הכוח	והחיים,	ובלעדיה	אי	אפשר	לפתוח	שבוע	

חדש	של	עבודה	בכלל	ובטח	לא	של	עבודת	ה'.	השבת	מדליקה	לנו	נרות	של	קודש	

שיאירו	ויחממו	אותנו	בתוך	ימי	החול.

"ְקֻדּׁשַת ַהּׁשַּבָת יֵׁש ׁשְנַיִם ּבְכָֹחּה. ָהֶאָחד, ַמה ּׁשִֶהיא ְמַקֶּדׁשֶת ּוַמעֲלָה ֶאת יִׂשְָרֵאל 
עִנְיְנֵי  ִמּכָל  לְַמעְלָה  ַהּיֹום  ְקֻדּׁשַת  ּבְעֶצֶם  אֹותָם  ּוְמרֹוֶמֶמת  ָהעֶלְיֹונָה,  ּבְִקֻדּׁשָתָּה 
חֹל, ּוְמַדּבְַקּתָם ּבְכָבֹוד עֶלְיֹון ּוְקֻדּׁשָה עֶלְיֹונָה. חּוץ ִמּזֶה, ִהיא ַמְמׁשֶכֶת ּגַם ּכֵן ֶאת 
נִזְּכִָרים  יְֵדי ַמה ּׁשֵֶהם  וְׁשִפְלּותָם, ׁשֶעַל  יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה עִם ּכָל ִחּלֹונִּיּותָם  ּכַֹח ּכָל 
ַהּיִׂשְְרֵאלִית  ַהּנֶפֶׁש  מּוָחׁשִית,  ַהּכָָרה  ּובְֵאין  ִמתְרֹוְמִמים.  ִהּנָם  ַהּׁשַּבָת  ּבְִקֻדּׁשַת 
ִּדבְֵרי  ֵאין  ַהּזֵכֶר ׁשֶל יֹום ַהּׁשַּבָת, ּובָזֶה  ִמּפְנֵי  ַהחֹל  ֲאפִּלּו ּבִיֵמי  ְמרֹוֶמֶמת עַצְָמּה 
ַהחֹל ׁשְפָלִים ּכָל ּכְָך ּכְמֹו ׁשֵֶהם נְִרִאים ּבְִחיצֹונִּיּותָם, ּכִי ִאם הֹולְכִים ּוִמתְעַּלִים 
ּבְִקֻדּׁשַת ַהּׁשַּבָת. וְַאף עַל ּפִי ׁשֶֹרב ַהּזְַמן ֵהם עֲסּוִקים ּבַעֲבֹוַדת ַהחֹל, ִמּכָל ָמקֹום 
ּכָל ּכְָך ַהְּקֻדּׁשָה ְקרֹובָה ִהיא ֶאל לִּבָם, עַד ׁשֶַהּתַכְלִית ָהעֶלְיֹון ׁשֶּבַַחּיִים ֻמּנָח עָמֹק 

ּבְתֹוְך ַהּלֵב ׁשֶהּוא נָעּוץ ַּדוְָקא ּבְַהְּקֻדּׁשָה".
)רבי אברהם יצחק הכהן קוק, 'עולת ראיה' ח"ב קידוש(

והכינו

הרב	הצדיק	רבי	הירש	מרימנוב	היה	נקרא	בשם	'רבי	הירש	משרת',	כי	מקודם	

פעם	 נזדמן	 מרימנוב.	 מענדל	 רבי	 הצדיק	 וקודמו,	 רבו	 של	 בביתו	 משרת	 היה	

שהצדיק	רבי	הירש	התראה	עם	אחד	הגדולים	שבדורו,	ושאל	אותו	גדול	את	

רבי	הירש	לפירוש	דברי	רש"י	בברכת	כוהנים:	"כה	תברכו	את	בני	ישראל	אמור	

להם	–	אמור	כמו:	זכור	ושמור"	)במדבר	ו,כג(.	השיב	לו	הצדיק:	כששימשתי	את	

הצדיק	רבי	מענדל	מרימנוב	ארע	פעם	אחת,	שכבר	הגיע	יום	החמישי	ובבית	

להצדיק	 שאלך	 ממני,	 בקשה	 הרבנית	 השבת.	 לצורכי	 פרוטה	 אף	 היתה	 לא	

ואשאלו	מה	לעשות.	אך	כשנכנסתי	לחדרו	וראיתי	את	גודל	התעסקותו	ודבקותו	

בעבודת	ה'	לא	מלאני	ליבי	להטרידו,	וחזרתי	לאחורי.	הגיע	יום	החמישי	בערב,	

והרבנית	התחילה	להציק	לי	שאלך	סוף	סוף	להזכיר	להצדיק	שאין	כל	מאומה	

לשבת.	הלכתי	ושוב	ראיתי	שהוא	עסוק	בתורה	ועבודה	בהתלהבות	ובדביקות,	

ושוב	לא	יכולתי	להפסיקו	ולהטרידו.	כשהגיע	יום	השישי	בבוקר,	ובבית	עדיין	אין	

דגים	ולא	בשר	ולא	כלום,	נכנסתי	שוב	לחדר	הצדיק	ואז	אמר	לי	הצדיק	מעצמו:	

"לך	וקח	את	הקדרה	שמבשלים	בה	דגים,	תשים	לתוכה	מים,	ותשפות	אותה	

על	האש.	וכך	תעשה	גם	בקדרה	של	הבשר	ושל	שאר	תבשילי	השבת".	תמהתי	

לי	 השיב	 בשר"?	 ואין	 דגים	 אין	 הלא	 הקדרות,	 באותן	 נבשל	 מה	 "רבי	 ואמרתי:	

טז,ה(.	 )שמות	 יביאו"	 אשר	 את	 והכינו	 השישי	 ביום	 "והיה	 בתורה:	 "כתוב	 הרבי:	

אנחנו	מחויבים	לעשות	ההכנה,	והשבת	כבר	תביא	בעצמה	את	מה	שצריך".

וכך	היה.	לקחנו	את	הקדרות,	שמנו	בהם	מים	ושפתנו	אותן	על	האש.	כעבור	זמן	

מה	בא	פתאום	כפרי	אחד,	ושאל	אם	יוכל	לשבות	אצלנו,	כי	הוצרך	לרגל	איזה	

והוא	הביא	עמו	את	כל	 ורצונו	לשבות	בבית	הרבי.	 עניין	לשבות	בעיר	בשבת,	

צרכי	השבת	ביד	רחבה:	דגים	חיים,	ובשר	ושומן	וכו'.	מובן,	שברצון	רב	קבלנו	את	

האורח	לשבת,	והיה	לנו	עונג	שבת	כראוי.

וכך	הוא	העניין,	סיים	הצדיק	רבי	הירש,	גם	בברכת	כוהנים:	כלום	הכוהנים	בכוח	

עצמם	ממשיכים	את	הברכות?	הלא	כתוב:	"ושמו	את	שמי	על	בני	ישראל	ואני	

ו,כז(!	אלא	שהקדוש	ברוך	הוא	צוה	שהכהנים	יעשו	את	כל	 אברכם"	)במדבר	

ההכנות	שיש	בידם	לעשות:	יטלו	ידיהם,	יחלצו	נעליהם,	יפרשו	כפיהם,	ויאמרו	

"יברכך	וכו'",	ושוב	בא	אחר	כך	הקדוש	ברוך	בעצמו	ואומר	שעתה	"ואני	אברכם".	

דוגמת	 היא	 כוהנים	 ברכת	 ושמור".	 זכור	 כמו	 להם,	 "אמור	 רש"י:	 שכתב	 ושזהו	

הכנת	השבת.

)סיפורי	חסידים	–	הרב	זוין(	

בגדי	הקודש

הרגישו	 מליז'נסק,	 אלימלך	 ורבי	 מאניפולי	 זושא	 רבי	 הקדושים,	 האחים	 שני	

מידי	שבת	קדושה	והתעלות.	פעם	התלבטו	האם	תחושתם	אמיתית	או	דמיונית.	

שולחן	 ויערכו	 שבת	 בגדי	 ילבשו	 הם	 החול	 מימות	 באחד	 ניסיון:	 לערוך	 החליטו	

שבתי,	ואם	גם	אז	הם	ירגישו	קדושה	שבתית	הם	יווכחו	לדעת	שתחושתם	בשבת	

אינה	אמיתית,	שהרי	לא	יתכן	שגם	ביום	חול	הם	ירגישו	את	קדושת	שבת.	ואכן	

כך	עשו,	באחד	מימות	החול	הם	לבשו	בגדי	שבת	וערכו	את	שולחנם	הטהור	עם	

כל	עדת	החסידים	ממש	כביום	השבת,	והנה	הם	חשו	קדושה	כבשבת.	כשסיפרו	

זאת	לרבם,	הרב	המגיד	ממזריטש,	אמר	להם:	"אם	לבשתם	מלבושי	שבת	בדין	

הוא	שתרגישו	קדושתה,	שכן	למלבושיה	יש	כוח	להמשיך	את	אור	קדושת	השבת	

אפילו	לימי	חול"!

)השבת	-	הרב	קרסיק(
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