
בפרק	הקודם	למדנו	על	השבת	'מלמעלה'.	כעת,	נמשיך	את	הלימוד	דרך	טיול	

לאורכה	של	השבת,	מכניסתה	ועד	צאתה.	נעצור	בתחנות	שונות	בדרך:	הדלקת	

הנרות	והכניסה	לשבת,	שלושת	חלקי	השבת,	תפילות,	סעודות	וצאת	השבת.	

רבים	 נושאים	 ולהוסיף	 הדברים,	 מן	 אחד	 כל	 על	 ספר	 כמעט	 לכתוב	 היה	 ניתן	

נוספים	בהם	לא	נדון.	תורת	החסידות	משופעת	ב'תורות'	ומאמרים	המאירים	את	

השבת	מאין-ספור	זוויות.	בפרק	שלפנינו	הצצה	קלה,	כדרכנו,	במספר	נושאים,	

מתוך	תקווה	כי	'עם	האוכל	יבוא	התיאבון'.
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צריכים	 קודש	 שבת	 בערב	

כל	 על	 בתשובה	 לעסוק	

כדי	 החול,	 בימות	 העבר	

לקבל	קדושת	שבת	בלא	שום	

מניעה	מכל	דבר	חטא	ועוון.

)הרב	קוק(

שאומרים	 ההכנה	 ידי	 על	

"לכבוד	שבת	קודש",	מורידים	

שפע	ברכה	מלמעלה.

)רבי	מנחם	מענדל	מרימנוב(

1. ממריאים!
לרחוץ את הנפש

יום	שישי	עומד	להסתיים.	תפילה	אחרונה	של	ימי	החול	נשמעת	בבתי	הכנסת.	כל	היום	

התרוצצנו	מצד	לצד	כדי	להכין	את	הבית,	האוכל	וכל	הדברים	לשבת,	אבל	במה	אנחנו	

מכינים	את	עצמנו?	

ָהעָם  ֶאת  לְַהבְִטיל   - ִראׁשֹונָה  ׁשַּבָת.  עֶֶרב  ּתֹוְקעִין  ּתְִקיעֹות  ׁשֵׁש  ַרּבָנָן:  "ּתָנּו 
ֶאת  לְַהְדלִיק   - ׁשְלִיׁשִית  וֲַחנּויֹות,  עִיר  לְַהבְִטיל   - ׁשְנִּיָה  ׁשֶּבַּׂשָדֹות,  ִמְּמלָאכָה 

ַהּנֵר... וְתֹוֵקעַ ּוֵמִריעַ וְתֹוֵקעַ, וְׁשֹובֵת". 
)תלמוד בבלי, מסכת שבת דף לה ע"ב(

"ָהיּו ּתֹוְקעִים ּבְכָל עֶֶרב ׁשַּבָת. וְֹלא ׁשַּיְָך ַהַּטעַם ּבִׁשְבִיל ּבִּטּול ְמלָאכָה, ּכִי לְבִּטּול 
ִמּׁשּום  זֹו הּוא  לִתְִקיעָה  ַהַּטעַם  ּכִי  לֹוַמר,  וְיֵׁש  ַאֶחֶרת.  ּבְַהזְּכָָרה  ַּדי  ָהיָה  ְמלָאכָה 
ְּדׁשֹופָר ְמעֹוֵרר לִתְׁשּוָבה, ּותְׁשּוָבה ִהיא ֲהכָנָה לַּׁשַָּבת. ּובְׁשֵם ָהֲאִריזַ"ל, ׁשֶַהֲהכָנָה 
לַּׁשַּבָת הּוא ּבּוׁשָה, ׁשֶּיֵבֹוׁש עַצְמֹו ֵמַהׁשְּפָעַת ּוְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת ַהּבָָאה; וְזֹאת ַהּבּוׁשָה 
ְקֻדּׁשַת  ּבֹו  לִּכָנֵס  יּוכַל  זֶה  וְַאֲחֵרי  וְָהַרע,  ַהּפְסֹלֶת  ִמֶּמּנּו  לְָהִסיר  וְעֹוׂשָה  ּפֹועֶלֶת 

ׁשַּבָת... וְלָָּמה ֹלא נֵבֹוׁש ֶאת ַעְצֵמנּו ִמְּקֻדּׁשַת ׁשַָּבת"...
)רבי יצחק מאיר מגור, 'חידושי הרי"מ על התורה' עמ' שה(

חשבו:	על	איזו	בושה	מדבר	הרי"מ	מגור?	ממה	יש	להתבייש?	

והטהרות	לקראת	קדושתה	של	השבת.	לא	רק	את	רצפת	 זמן	תשובה	 יום	שישי	הוא	

הבית,	את	הבגדים	ואת	הגוף	צריך	לנקות	-	בעיקר	צריך	לרחוץ	את	עצמנו	מהלכלוך	

הרי"מ	 מאפיין	 הנפשי	 והניקוי	 התשובה	 עבודת	 את	 השבוע.	 במשך	 בנפשותינו	 שדבק	

נובעת	 ובאה,	 הממשמשת	 הקדושה	 מפני	 הבושה	 הבושה.	 בתחושת	 דווקא	 מגור	

מתחושת	העמידה	מול	ה'.	דברים	שנראו	לנו	חשובים	עד	מאוד	מתגמדים	או	לפחות	

מקבלים	פרופורציות,	ואילו	דברים	אחרים	שזנחנו	דורשים	את	מקומם	האמיתי.	הבושה	

גורמת	לנו	לשינוי	פנימי	ולכניסה	לעיניים	של	שבת.

האם	חשתם	פעם	כיצד	בושה	פתאומית	משנה	את	סדר	העדיפויות	שלכם?

מעניין	לראות	מעין	דו-שיח	בין	הרבי	מקוצק	לתלמידו,	הרי"מ	מגור,	בנושא	זה:	

"ָהַרּבִי ִמָּקאצְק זַצַ"ל ָאַמר: "ֵאינֶּנִי יֹוֵדעַ ַמה ּׁשֵֶהם רֹוצִים ִמֶּמּנִי. ּבְכָל יְמֹות ַהּׁשָבּועַ 
ּבִגְלִיַמת  ִמתְעֵַּטף  ֲהֵריהּו  קֶֹדׁש,  ׁשַּבָת  ּוכְׁשֶּבָא  ָחפֵץ,  ּׁשֶּלִּבֹו  ַמה  ֶאָחד  ּכָל  עֹוׂשֶה 
ַהֶּמׁשִי ַהּׁשְחֹוָרה, ִמתְַהֵּדר ּבְַאבְנֵט ׁשָחֹור וְעֹוֶטה ֶאת ַהּׁשְְטַריְיְמל, וְִהּנֵה הּוא ּכְבָר 

'ְמֻחּתָן' עִם "לְכָה ּדֹוִדי". ֲאנִי אֹוֵמר: ּכְַמעֲׂשֵהּו ּבְחֹל ּכְָך ַמעֲׂשֵהּו ּבְׁשַּבָת"!

וֲַאנִי )=הרי"מ ִמּגּור( אֹוֵמר, "ֵאׁש לְפָנָיו ּתֵלְֵך, ּותְלֵַהט ָסבִיב צָָריו" )תהילים צז,ג(. 
ִאם ִמתְַרּגְׁשִים עַד ָהעֲצָמֹות - ּכָתּוב: "ֵהִאירּו בְָרָקיו ּתֵבֵל" )שם שם,ד(. ֵמִאיר ַהּׁשַּבָת 
לְתֹוכֹו ׁשֶל ָהָאָדם. זֹאת וְעֹוד: ִאם ִמתְַהּלְכִים ְמלֵֵאי ּבּוׁשָה, וְתֹוְך ּבּוׁשָה ְמַמלְְמלִים 
'ִמי ֲאנִי לַּׁשַּבָת', 'ֵאיזֶה ְמֻחּתָן ֲאנִי עִם ׁשַּבָת קֶֹדׁש', ּבָא ַהּׁשַּבָת וְעֹוֶטפֶת ֶאת ָהָאָדם, 

וְלֹוַקַחת אֹותֹו עִם ּבָׁשְּתֹו".
)רבי יצחק מאיר מגור, 'חידושי הרי"מ על התורה' עמ' שח(

מה	טען	הרבי	מקוצק?

כיצד	ניתן	להתכונן	לשבת	לפי	הרבי	מקוצק?

מה	ענה	לדבריו	'חידושי	הרי"מ'?	האם	הם	אינם	מסכימים	זה	עם	זה?

טבילה במקווה
)פרי עץ  ּכָתַב  וִיַטאל  ַחּיִים  "ַהָּקדֹוׁש ַרּבִי 
לְִטּבֹול  "וְצִָריְך  פ"א(:  שבת  ערב  שער  חיים 

חֹל  ּבִגְֵדי  לִפְׁשֹוט  ַאַחת  ְטבִילֹות.  ׁשְּתֵי 
ּתֹוֶספֶת  עָלָיו  לְַהְמׁשִיְך  וְַאַחת  ֵמעָלָיו, 
לִּבֹו  ֶאל  יִּתֵן  ׁשֶּקֶֹדם  ּפֵרּוׁש,  ׁשַּבָת". 
ׁשְלֵָמה  ּבִתְׁשּובָה  לָׁשּוב  ּוַמֲחׁשַבְּתֹו 
לִפְׁשֹוט  ׁשֶּיּוכַל  ּכְֵדי  ּבֹוְראֹו,  לִפְנֵי 
ּולְָהִסיר ֵמעָלָיו ּבִגְֵדי חֹל עַל יְֵדי ַהּבֹׁשֶת 
ֵמִאּתֹו  לְגֵָרׁש  יּוכַל  וְָאז  וְַהּתְׁשּובָה, 
ַהּׁשֹוָרה  ֻטְמָאה[  ַאֵחר,  ]צַד  ַאֲחָרא'  ַה'ִּסְטָרא 
ַהִּמְקוֶה  ּבְֵמי  ַהְּטבִילָה  יְֵדי  עַל  עָלָיו... 
ַהּׁשֵנִית  ַהְּטבִילָה  ּובָָאה  ַהֶחֶסד...  ֵמיֵמי 

לְִמׁשֹוְך עָלָיו ְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת".
 )רבי חיים מצ'רנוביץ,
'סידורו של שבת' שורש א ענף ג( 

בגדי שבת
יְֵהא  ׁשֶֹּלא   - נח,יג(  )ישעיה  ""וְכִּבְַדּתֹו" 
ַמלְּבּוׁשְָך ׁשֶל ׁשַּבָת ּכְַמלְּבּוׁשְָך ׁשֶל חֹל" 
)שבת קיג ע"א(... וְַהיְנּו, ְּדבִגְֵדי ׁשַּבָת ּכְמֹו 

ּבִגְֵדי ּכְֻהּנָה, ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "לָבַׁש ּבִגְֵדי 
ּכְֻהּנָה ּגְדֹולָה כו׳ ּבִגְֵדי ׁשַּבָת ָהיּו" )מדרש 
ְמפֹוָרׁש  ּכְֻהּנָה  ּובִגְֵדי  ד(.  פ׳  במדבר  רבה 

ׁשֶּכָתּוב:  ּוכְמֹו  לַּכֵֹהן,  ְקֻדּׁשָה  ׁשְֶּמבִיִאין 
ּכְֻהּנָתָם   - עֲלֵיֶהם  ׁשֶּבִגְֵדיֶהם  "ּבִזְַמן 
ֵאין   - עֲלֵיֶהם  ּבִגְֵדיֶהם  ֵאין  עֲלֵיֶהם; 
וְכְָך  ע"ב(.  פג  )סנהדרין  עֲלֵיֶהם"  ּכְֻהּנָתָם 

ּבִגְֵדי ׁשַּבָת ַמכְנִיִסין ְקֻדּׁשָה לְיִׂשְָרֵאל".
 )רבי צדוק הכהן מלובלין, 
'פרי צדיק' ויגש אות ז(

פני	שבת	נקבלה

הגאון	החסיד	רבי	אייזיק	מהומיל	ביקר	פעם	אצל	רבי	ישראל	מרוז'ין.	בהיותו	

בחדרו	של	הרבי	מרוז'ין,	בערב	שבת,	ראה	שברגע	כניסת	השבת	השליך	רבי	

ישראל	את	המקטרת	מידו	ופניו	השתנו.	השינוי	היה	כה	גדול,	סיפר	רבי	אייזיק,	

שאם	לא	היה	נוכח	כל	הזמן	בחדר	לא	היה	מאמין	שזהו	אותו	אדם!	ויש	מספרים	

שרבי	אייזיק	אמר:	"ראיתי,	שהוא	עלה	למעלה	ואני	נשארתי	למטה".

)שמועות	וסיפורים	–	הרב	רפאל	כהן(

שיר	השירים

פעם	בליל	שבת	ישב	רבי	אהרן	מקרלין	בבית	המדרש	של	המגיד	ממזריטש	

אהרן,	 לרבי	 ואמר	 המגיד	 של	 משרתו	 נכנס	 כך	 בתוך	 השירים".	 "שיר	 ואמר	

שהרבי	ביקש	שיפסיק	לומר	שיר	השירים,	שכן	אמירה	זו	מרעישה	את	העולמות	

והרבי	אינו	יכול	לישון!

)רשימות	דברים	–	הרב	חיטריק(
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צריכים	 קודש	 שבת	 בערב	
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)רבי	מנחם	מענדל	מרימנוב(

1. ממריאים!
לרחוץ את הנפש

יום	שישי	עומד	להסתיים.	תפילה	אחרונה	של	ימי	החול	נשמעת	בבתי	הכנסת.	כל	היום	

התרוצצנו	מצד	לצד	כדי	להכין	את	הבית,	האוכל	וכל	הדברים	לשבת,	אבל	במה	אנחנו	

מכינים	את	עצמנו?	

ָהעָם  ֶאת  לְַהבְִטיל   - ִראׁשֹונָה  ׁשַּבָת.  עֶֶרב  ּתֹוְקעִין  ּתְִקיעֹות  ׁשֵׁש  ַרּבָנָן:  "ּתָנּו 
ֶאת  לְַהְדלִיק   - ׁשְלִיׁשִית  וֲַחנּויֹות,  עִיר  לְַהבְִטיל   - ׁשְנִּיָה  ׁשֶּבַּׂשָדֹות,  ִמְּמלָאכָה 

ַהּנֵר... וְתֹוֵקעַ ּוֵמִריעַ וְתֹוֵקעַ, וְׁשֹובֵת". 
)תלמוד בבלי, מסכת שבת דף לה ע"ב(

"ָהיּו ּתֹוְקעִים ּבְכָל עֶֶרב ׁשַּבָת. וְֹלא ׁשַּיְָך ַהַּטעַם ּבִׁשְבִיל ּבִּטּול ְמלָאכָה, ּכִי לְבִּטּול 
ִמּׁשּום  זֹו הּוא  לִתְִקיעָה  ַהַּטעַם  ּכִי  לֹוַמר,  וְיֵׁש  ַאֶחֶרת.  ּבְַהזְּכָָרה  ַּדי  ָהיָה  ְמלָאכָה 
ְּדׁשֹופָר ְמעֹוֵרר לִתְׁשּוָבה, ּותְׁשּוָבה ִהיא ֲהכָנָה לַּׁשַָּבת. ּובְׁשֵם ָהֲאִריזַ"ל, ׁשֶַהֲהכָנָה 
לַּׁשַּבָת הּוא ּבּוׁשָה, ׁשֶּיֵבֹוׁש עַצְמֹו ֵמַהׁשְּפָעַת ּוְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת ַהּבָָאה; וְזֹאת ַהּבּוׁשָה 
ְקֻדּׁשַת  ּבֹו  לִּכָנֵס  יּוכַל  זֶה  וְַאֲחֵרי  וְָהַרע,  ַהּפְסֹלֶת  ִמֶּמּנּו  לְָהִסיר  וְעֹוׂשָה  ּפֹועֶלֶת 

ׁשַּבָת... וְלָָּמה ֹלא נֵבֹוׁש ֶאת ַעְצֵמנּו ִמְּקֻדּׁשַת ׁשַָּבת"...
)רבי יצחק מאיר מגור, 'חידושי הרי"מ על התורה' עמ' שה(

חשבו:	על	איזו	בושה	מדבר	הרי"מ	מגור?	ממה	יש	להתבייש?	

והטהרות	לקראת	קדושתה	של	השבת.	לא	רק	את	רצפת	 זמן	תשובה	 יום	שישי	הוא	

הבית,	את	הבגדים	ואת	הגוף	צריך	לנקות	-	בעיקר	צריך	לרחוץ	את	עצמנו	מהלכלוך	

הרי"מ	 מאפיין	 הנפשי	 והניקוי	 התשובה	 עבודת	 את	 השבוע.	 במשך	 בנפשותינו	 שדבק	

נובעת	 ובאה,	 הממשמשת	 הקדושה	 מפני	 הבושה	 הבושה.	 בתחושת	 דווקא	 מגור	

מתחושת	העמידה	מול	ה'.	דברים	שנראו	לנו	חשובים	עד	מאוד	מתגמדים	או	לפחות	

מקבלים	פרופורציות,	ואילו	דברים	אחרים	שזנחנו	דורשים	את	מקומם	האמיתי.	הבושה	

גורמת	לנו	לשינוי	פנימי	ולכניסה	לעיניים	של	שבת.

האם	חשתם	פעם	כיצד	בושה	פתאומית	משנה	את	סדר	העדיפויות	שלכם?

מעניין	לראות	מעין	דו-שיח	בין	הרבי	מקוצק	לתלמידו,	הרי"מ	מגור,	בנושא	זה:	

"ָהַרּבִי ִמָּקאצְק זַצַ"ל ָאַמר: "ֵאינֶּנִי יֹוֵדעַ ַמה ּׁשֵֶהם רֹוצִים ִמֶּמּנִי. ּבְכָל יְמֹות ַהּׁשָבּועַ 
ּבִגְלִיַמת  ִמתְעֵַּטף  ֲהֵריהּו  קֶֹדׁש,  ׁשַּבָת  ּוכְׁשֶּבָא  ָחפֵץ,  ּׁשֶּלִּבֹו  ַמה  ֶאָחד  ּכָל  עֹוׂשֶה 
ַהֶּמׁשִי ַהּׁשְחֹוָרה, ִמתְַהֵּדר ּבְַאבְנֵט ׁשָחֹור וְעֹוֶטה ֶאת ַהּׁשְְטַריְיְמל, וְִהּנֵה הּוא ּכְבָר 

'ְמֻחּתָן' עִם "לְכָה ּדֹוִדי". ֲאנִי אֹוֵמר: ּכְַמעֲׂשֵהּו ּבְחֹל ּכְָך ַמעֲׂשֵהּו ּבְׁשַּבָת"!

וֲַאנִי )=הרי"מ ִמּגּור( אֹוֵמר, "ֵאׁש לְפָנָיו ּתֵלְֵך, ּותְלֵַהט ָסבִיב צָָריו" )תהילים צז,ג(. 
ִאם ִמתְַרּגְׁשִים עַד ָהעֲצָמֹות - ּכָתּוב: "ֵהִאירּו בְָרָקיו ּתֵבֵל" )שם שם,ד(. ֵמִאיר ַהּׁשַּבָת 
לְתֹוכֹו ׁשֶל ָהָאָדם. זֹאת וְעֹוד: ִאם ִמתְַהּלְכִים ְמלֵֵאי ּבּוׁשָה, וְתֹוְך ּבּוׁשָה ְמַמלְְמלִים 
'ִמי ֲאנִי לַּׁשַּבָת', 'ֵאיזֶה ְמֻחּתָן ֲאנִי עִם ׁשַּבָת קֶֹדׁש', ּבָא ַהּׁשַּבָת וְעֹוֶטפֶת ֶאת ָהָאָדם, 

וְלֹוַקַחת אֹותֹו עִם ּבָׁשְּתֹו".
)רבי יצחק מאיר מגור, 'חידושי הרי"מ על התורה' עמ' שח(

מה	טען	הרבי	מקוצק?

כיצד	ניתן	להתכונן	לשבת	לפי	הרבי	מקוצק?

מה	ענה	לדבריו	'חידושי	הרי"מ'?	האם	הם	אינם	מסכימים	זה	עם	זה?

טבילה במקווה
)פרי עץ  ּכָתַב  וִיַטאל  ַחּיִים  "ַהָּקדֹוׁש ַרּבִי 
לְִטּבֹול  "וְצִָריְך  פ"א(:  שבת  ערב  שער  חיים 

חֹל  ּבִגְֵדי  לִפְׁשֹוט  ַאַחת  ְטבִילֹות.  ׁשְּתֵי 
ּתֹוֶספֶת  עָלָיו  לְַהְמׁשִיְך  וְַאַחת  ֵמעָלָיו, 
לִּבֹו  ֶאל  יִּתֵן  ׁשֶּקֶֹדם  ּפֵרּוׁש,  ׁשַּבָת". 
ׁשְלֵָמה  ּבִתְׁשּובָה  לָׁשּוב  ּוַמֲחׁשַבְּתֹו 
לִפְׁשֹוט  ׁשֶּיּוכַל  ּכְֵדי  ּבֹוְראֹו,  לִפְנֵי 
ּולְָהִסיר ֵמעָלָיו ּבִגְֵדי חֹל עַל יְֵדי ַהּבֹׁשֶת 
ֵמִאּתֹו  לְגֵָרׁש  יּוכַל  וְָאז  וְַהּתְׁשּובָה, 
ַהּׁשֹוָרה  ֻטְמָאה[  ַאֵחר,  ]צַד  ַאֲחָרא'  ַה'ִּסְטָרא 
ַהִּמְקוֶה  ּבְֵמי  ַהְּטבִילָה  יְֵדי  עַל  עָלָיו... 
ַהּׁשֵנִית  ַהְּטבִילָה  ּובָָאה  ַהֶחֶסד...  ֵמיֵמי 

לְִמׁשֹוְך עָלָיו ְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת".
 )רבי חיים מצ'רנוביץ,
'סידורו של שבת' שורש א ענף ג( 

בגדי שבת
יְֵהא  ׁשֶֹּלא   - נח,יג(  )ישעיה  ""וְכִּבְַדּתֹו" 
ַמלְּבּוׁשְָך ׁשֶל ׁשַּבָת ּכְַמלְּבּוׁשְָך ׁשֶל חֹל" 
)שבת קיג ע"א(... וְַהיְנּו, ְּדבִגְֵדי ׁשַּבָת ּכְמֹו 

ּבִגְֵדי ּכְֻהּנָה, ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "לָבַׁש ּבִגְֵדי 
ּכְֻהּנָה ּגְדֹולָה כו׳ ּבִגְֵדי ׁשַּבָת ָהיּו" )מדרש 
ְמפֹוָרׁש  ּכְֻהּנָה  ּובִגְֵדי  ד(.  פ׳  במדבר  רבה 

ׁשֶּכָתּוב:  ּוכְמֹו  לַּכֵֹהן,  ְקֻדּׁשָה  ׁשְֶּמבִיִאין 
ּכְֻהּנָתָם   - עֲלֵיֶהם  ׁשֶּבִגְֵדיֶהם  "ּבִזְַמן 
ֵאין   - עֲלֵיֶהם  ּבִגְֵדיֶהם  ֵאין  עֲלֵיֶהם; 
וְכְָך  ע"ב(.  פג  )סנהדרין  עֲלֵיֶהם"  ּכְֻהּנָתָם 

ּבִגְֵדי ׁשַּבָת ַמכְנִיִסין ְקֻדּׁשָה לְיִׂשְָרֵאל".
 )רבי צדוק הכהן מלובלין, 
'פרי צדיק' ויגש אות ז(

פני	שבת	נקבלה

הגאון	החסיד	רבי	אייזיק	מהומיל	ביקר	פעם	אצל	רבי	ישראל	מרוז'ין.	בהיותו	

בחדרו	של	הרבי	מרוז'ין,	בערב	שבת,	ראה	שברגע	כניסת	השבת	השליך	רבי	

ישראל	את	המקטרת	מידו	ופניו	השתנו.	השינוי	היה	כה	גדול,	סיפר	רבי	אייזיק,	

שאם	לא	היה	נוכח	כל	הזמן	בחדר	לא	היה	מאמין	שזהו	אותו	אדם!	ויש	מספרים	

שרבי	אייזיק	אמר:	"ראיתי,	שהוא	עלה	למעלה	ואני	נשארתי	למטה".

)שמועות	וסיפורים	–	הרב	רפאל	כהן(

שיר	השירים

פעם	בליל	שבת	ישב	רבי	אהרן	מקרלין	בבית	המדרש	של	המגיד	ממזריטש	

אהרן,	 לרבי	 ואמר	 המגיד	 של	 משרתו	 נכנס	 כך	 בתוך	 השירים".	 "שיר	 ואמר	

שהרבי	ביקש	שיפסיק	לומר	שיר	השירים,	שכן	אמירה	זו	מרעישה	את	העולמות	

והרבי	אינו	יכול	לישון!

)רשימות	דברים	–	הרב	חיטריק(
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כל	 היה	 טוב	 שם	 הבעל	

השבת,	 ביום	 מתעלה	 כך	

לתפילות	 זקוק	 שהיה	 עד	

מיוחדות	בערב	שבת	על	כך	

לענות	 ויוכל	 מחובר	 שיישאר	

לתלמידיו	בשבת.

)רבי	דובער	האדמו"ר	האמצעי(

לצעוק ולהודות
את	ההכנה	לשבת	בתשובה	והתעוררות	נפשית,	הכניס	הבעל	שם	טוב	לסידור	התפילה.	

הבעל	שם	טוב	הקדוש	תיקן	לומר	את	מזמור	ק"ז	בתהלים	לפני	תפלת	מנחה	של	יום	

שישי.	

עיינו	במזמור	שלפניכם.	שימו	לב,	תוך	כדי	קריאה,	מהו	הרעיון	המרכזי	של	המזמור.	

כמה	חלקים	מרכיבים	את	המזמור	ומהו	הפסוק	החוזר.	אלו	מצוקות	מתוארות	וכיצד	

נחלצים	מהן.

מצאו	את	עצמכם	במזמור,	אלו	מן	הדימויים	דיברו	אליכם	במיוחד?

מה	ניתן	ללמוד	מתקנת	הבעל	שם	טוב?	מדוע	מתאים	תוכן	המזמור	למעבר	מימי	

החול	אל	השבת?

שני	פסוקים	עולים	שוב	ושוב	לאורך	המזמור:	"ויזעקו	אל	ה'	בצר	להם",	ולאחר	מכן	"יודו	

לה'	חסדו	ונפלאותיו	לבני	אדם".	הכניסה	אל	השבת	מתחילה	בצעקה:	ה'	תוציא	אותי	

מימי	החול,	תביא	אותי	אליך	לחוף	מבטחים.	ה'	תפתח	לי	את	הפה,	שאוכל	להתפלל	

אליך	בשבת	בכל	ליבי.

ֵמֲחַמת  ק"ז,  ִמזְמֹור  ׁשַּבָת  עֶֶרב  ּבְכָל  לֹוַמר  זַצַ"ל  טֹוב  ׁשֵם  ַהּבַעַל  ׁשֶּיַָסד  "וְזֶהּו 
ׁשֶּצְִריכִים  ַאְרּבָעָה  נִזְּכִָרים  וְׁשָם  ַההּוא,  ּבָעֵת  וְיֹותֵר  יֹותֵר  עַצְמֹו  לְזַּכְֵך  ׁשֶּצִָריְך 
ׁשֶּכְׁשֶּבָא  ִּדּבּור,  לְׁשֹון  הּוא  ּבִַּמְדּבָר"  "ּתָעּו  וְָהִראׁשֹון  ע"ב(.  נד  ברכות  )ראה  לְהֹודֹות 
לְִהתְּפַּלֵל הּוא ּתֹועֶה ּבְַהִּדּבּור וְֵאינֹו יָכֹול לְָהבִיא ִמּדֹותָיו ּכֻּלָן ּבְַהִּדּבּור; ּכִי צִָריְך 
לָבֹוא עִם ּכָל ַהִּמּדֹות ּבְַהִּדּבּור, וְלָׂשּום ּכָל ִחּיּותֹו ּבְַהִּדּבּור, ׁשֶֹּלא יִּׁשֵָאר ׁשּום ִמָּדה 
ַהּׁשָבּועַ  יְֵמי  ּכָל  ְמֻקּׁשָר  ׁשֶָהיָה  ֵמֲחַמת  ּכֵן,  לַעֲׂשֹות  יָכֹול  ֵאינֹו  וְלִפְעִָמים  לַחּוץ, 
ּבַעֲָסָקיו. וְזֶהּו "ּתָעּו ּבִַּמְדּבָר"... וְַהּתַָּקנָה ִהיא "וַּיִצְעֲקּו", צְעָָקה ִהיא ּבְֹלא ִּדּבּור 
לַה' ׁשֶּיְַרֵחם עָלָיו לְעָזְֵרהּו, וְ"ַהּבָא לִָּטֵהר ְמַסּיְעִין אֹותֹו" )יומא לח ע"ב(. ּוֵמֲחַמת ׁשֶּבָא 

לְִמַּדת ַרֲחָמנּות וְכָל עִָּקרֹו הּוא לַעֲבֹוָדתֹו יִתְּבֵָרְך, ֲאזַי נִפְָרִדין ִמֶּמּנּו ַהַחׁשְכּות".
)רבי מנחם נחום מצ'רנוביל, 'מאור עיניים' פרשת בשלח(

אחרי	שצעקנו,	ונכנסנו	סוף	סוף	אל	השבת,	אנחנו	יכולים	להודות	לה'	ולהרגיש	בטוחים.

ֵמ'עֻבְִּדין  ֲאׁשֶר  עַל  לְהֹודֹות,  צְִריכִין  ַאְרּבָעָה  הֹוָדָאה.  ּבְִרּכַת  ּכְעֵין  ""הֹודּו" הּוא 
ְּדחֹל' ]ַמעֲׂשֵי ַהחֹל[ ֹלא נִּזֹוקּו ּבְגּוף וְנֶפֶׁש, ּבְרּוָחנִּיּות וְגַׁשְִמּיּות".

)רבי אברהם דוד לאוואוט, 'שער הכולל' עמוד נב(

דיון	בכיתה:	האם	זכורה	לך	שבת	יוצאת	דופן,	בה	חשת	על	בשרך	כיצד	השבת	היא	

חוף	מבטחים	מימי	השבוע?	

יום	 של	 המתיקות	 אלמלא	

בכוחי	 היה	 לא	 קודש,	 השבת	

של	 המתיקות	 את	 להכיל	

ערב	שבת.

)רבי	אלימלך	מליז'נסק(

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  י-טֹוב ּכִ  הֹדּו ַלה' ּכִ
 ב יֹואְמרּו ּגְאּולֵי ה' ֲאׁשֶר ּגְָאלָם, ִמּיַד-צָר. 

 ג ּוֵמֲאָרצֹות ִקּבְצָם ִמִּמזְָרח ּוִמַּמעֲָרב ִמּצָפֹון ּוִמּיָם. 
ד ּתָעּו בִַּמְדּבָר ּבִיׁשִימֹון ָּדֶרְך עִיר מֹוׁשָב ֹלא ָמצָאּו. ה ְרעֵבִים ּגַם 

צְֵמִאים נַפְׁשָם ּבֶָהם ּתִתְעַָּטף. ו וַּיִצְעֲקּו ֶאל ה' ּבַּצַר לֶָהם ִמְּמצּוקֹותֵיֶהם 
יַּצִילֵם. ז וַּיְַדִריכֵם ּבְֶדֶרְך יְׁשָָרה לָלֶכֶת ֶאל-עִיר מֹוׁשָב. ח יֹודּו לַה' ַחְסּדֹו 

וְנִפְלְאֹותָיו לִבְנֵי ָאָדם. ט ּכִי-ִהׂשְּבִיעַ נֶפֶׁש ׁשֵֹקָקה וְנֶפֶׁש ְרעֵבָה ִמּלֵא-
טֹוב. י יֹוׁשְבֵי חֹׁשְֶך וְצַלְָמוֶת ֲאִסיֵרי עֳנִי ּובְַרזֶל. יא ּכִי-ִהְמרּו ִאְמֵרי-ֵאל 

 וַעֲצַת עֶלְיֹון נָָאצּו. יב וַּיַכְנַע ּבֶעָָמל לִּבָם ּכָׁשְלּו וְֵאין עֹזֵר. 
יג וַּיִזְעֲקּו ֶאל ה' ּבַּצַר לֶָהם ִמְּמצֻקֹותֵיֶהם יֹוׁשִיעֵם. יד יֹוצִיֵאם ֵמחֹׁשְֶך 
וְצַלְָמוֶת ּומֹוְסרֹותֵיֶהם יְנַּתֵק טו יֹודּו לַה' ַחְסּדֹו וְנִפְלְאֹותָיו לִבְנֵי ָאָדם. 
טז ּכִי-ׁשִּבַר ַּדלְתֹות נְחֹׁשֶת ּובְִריֵחי בְַרזֶל ּגִֵּדעַ. יז ֱאוִלִים ִמֶּדֶרְך ּפִׁשְעָם 
 ּוֵמעֲו ֹנֹתֵיֶהם יִתְעַּנּו. יח ּכָל-אֹכֶל ּתְתַעֵב נַפְׁשָם וַּיַּגִיעּו עַד-ׁשַעֲֵרי ָמוֶת. 

יט וַּיִזְעֲקּו ֶאל ה' ּבַּצַר לֶָהם ִמְּמצֻקֹותֵיֶהם יֹוׁשִיעֵם. כ יִׁשְלַח ְּדבָרֹו 

וְיְִרּפֵָאם וִיַמּלֵט ִמּׁשְִחיתֹותָם. כא יֹודּו לַה' ַחְסּדֹו וְנִפְלְאֹותָיו לִבְנֵי ָאָדם. 
 כב וְיִזְּבְחּו, זִבְֵחי תֹוָדה וִיַסּפְרּו ַמעֲׂשָיו ּבְִרּנָה. 

 כג יֹוְרֵדי ַהּיָם, ּבֳָאנִּיֹות עֹׂשֵי ְמלָאכָה ּבְַמיִם ַרּבִים.

כד  ֵהָּמה ָראּו ַמעֲׂשֵי ה' וְנִפְלְאֹותָיו ּבְִמצּולָה. כה וַּיֹואֶמר וַּיַעֲֵמד רּוַח 

ְסעָָרה וַּתְרֹוֵמם ּגַּלָיו. כו יַעֲלּו ׁשַָמיִם יְֵרדּו תְהֹומֹות נַפְׁשָם ּבְָרעָה 
תִתְמֹוגָג. כז  יָחֹוּגּו וְיָנּועּו ּכַּׁשִּכֹור וְכָל-ָחכְָמתָם ּתִתְּבַּלָע. כח וַּיִצְעֲקּו 

ֶאל ה' ּבַּצַר לֶָהם ּוִמְּמצּוקֹתֵיֶהם יֹוצִיֵאם. כט יֵָקם ְסעָָרה לְִדָמָמה וַּיֱֶחׁשּו 
ּגַּלֵיֶהם. ל וַּיִׂשְְמחּו כִי יִׁשְּתֹקּו וַּיַנְֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶחפְצָם. לא יֹודּו לַה' 

ַחְסּדֹו וְנִפְלְאֹותָיו לִבְנֵי ָאָדם. לב וִירֹוְממּוהּו ּבְִקַהל עָם ּובְמֹוׁשַב זְֵקנִים 
יְַהלְלּוהּו. לג יָׂשֵם נְָהרֹות לְִמְדּבָר ּומֹצֵָאי ַמיִם לְצִָּמאֹון. לד ֶאֶרץ ּפְִרי 

לְִמלֵָחה ֵמָרעַת יֹוׁשְבֵי בָּה. לה יָׂשֵם ִמְדּבָר לֲַאגַם ַמיִם וְֶאֶרץ צִּיָה לְמֹצֵָאי 
ָמיִם. לו וַּיֹוׁשֶב ׁשָם ְרעֵבִים וַיְכֹונְנּו עִיר מֹוׁשָב. לז וַּיִזְְרעּו ׂשָדֹות וַּיְִּטעּו 

כְָרִמים וַּיַעֲׂשּו ּפְִרי תְבּוָאה. לח וַיְבְָרכֵם וַּיְִרּבּו ְמאֹד ּובְֶהְמּתָם ֹלא יְַמעִיט. 
 לט וַּיְִמעֲטּו וַּיָׁשֹחּו ֵמעֹצֶר ָרעָה וְיָגֹון.

מ ׁשֹפְֵך ּבּוז עַל-נְִדיבִים וַּיַתְעֵם ּבְתֹהּו ֹלא-ָדֶרְך. מא וַיְׂשַּגֵב ֶאבְיֹון ֵמעֹונִי 

וַּיָׂשֶם ּכַּצֹאן ִמׁשְּפָחֹות. מב יְִראּו יְׁשִָרים וְיִׂשְָמחּו וְכָל-עַוְלָה ָקפְצָה ּפִיָה. 
מג ִמי-ָחכָם וְיִׁשְָמר ֵאּלֶה וְיִתְּבֹונְנּו ַחְסֵדי ה'.
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כל	 היה	 טוב	 שם	 הבעל	

השבת,	 ביום	 מתעלה	 כך	

לתפילות	 זקוק	 שהיה	 עד	

מיוחדות	בערב	שבת	על	כך	

לענות	 ויוכל	 מחובר	 שיישאר	

לתלמידיו	בשבת.

)רבי	דובער	האדמו"ר	האמצעי(

לצעוק ולהודות
את	ההכנה	לשבת	בתשובה	והתעוררות	נפשית,	הכניס	הבעל	שם	טוב	לסידור	התפילה.	

הבעל	שם	טוב	הקדוש	תיקן	לומר	את	מזמור	ק"ז	בתהלים	לפני	תפלת	מנחה	של	יום	

שישי.	

עיינו	במזמור	שלפניכם.	שימו	לב,	תוך	כדי	קריאה,	מהו	הרעיון	המרכזי	של	המזמור.	

כמה	חלקים	מרכיבים	את	המזמור	ומהו	הפסוק	החוזר.	אלו	מצוקות	מתוארות	וכיצד	

נחלצים	מהן.

מצאו	את	עצמכם	במזמור,	אלו	מן	הדימויים	דיברו	אליכם	במיוחד?

מה	ניתן	ללמוד	מתקנת	הבעל	שם	טוב?	מדוע	מתאים	תוכן	המזמור	למעבר	מימי	

החול	אל	השבת?

שני	פסוקים	עולים	שוב	ושוב	לאורך	המזמור:	"ויזעקו	אל	ה'	בצר	להם",	ולאחר	מכן	"יודו	

לה'	חסדו	ונפלאותיו	לבני	אדם".	הכניסה	אל	השבת	מתחילה	בצעקה:	ה'	תוציא	אותי	

מימי	החול,	תביא	אותי	אליך	לחוף	מבטחים.	ה'	תפתח	לי	את	הפה,	שאוכל	להתפלל	

אליך	בשבת	בכל	ליבי.

ֵמֲחַמת  ק"ז,  ִמזְמֹור  ׁשַּבָת  עֶֶרב  ּבְכָל  לֹוַמר  זַצַ"ל  טֹוב  ׁשֵם  ַהּבַעַל  ׁשֶּיַָסד  "וְזֶהּו 
ׁשֶּצְִריכִים  ַאְרּבָעָה  נִזְּכִָרים  וְׁשָם  ַההּוא,  ּבָעֵת  וְיֹותֵר  יֹותֵר  עַצְמֹו  לְזַּכְֵך  ׁשֶּצִָריְך 
ׁשֶּכְׁשֶּבָא  ִּדּבּור,  לְׁשֹון  הּוא  ּבִַּמְדּבָר"  "ּתָעּו  וְָהִראׁשֹון  ע"ב(.  נד  ברכות  )ראה  לְהֹודֹות 
לְִהתְּפַּלֵל הּוא ּתֹועֶה ּבְַהִּדּבּור וְֵאינֹו יָכֹול לְָהבִיא ִמּדֹותָיו ּכֻּלָן ּבְַהִּדּבּור; ּכִי צִָריְך 
לָבֹוא עִם ּכָל ַהִּמּדֹות ּבְַהִּדּבּור, וְלָׂשּום ּכָל ִחּיּותֹו ּבְַהִּדּבּור, ׁשֶֹּלא יִּׁשֵָאר ׁשּום ִמָּדה 
ַהּׁשָבּועַ  יְֵמי  ּכָל  ְמֻקּׁשָר  ׁשֶָהיָה  ֵמֲחַמת  ּכֵן,  לַעֲׂשֹות  יָכֹול  ֵאינֹו  וְלִפְעִָמים  לַחּוץ, 
ּבַעֲָסָקיו. וְזֶהּו "ּתָעּו ּבִַּמְדּבָר"... וְַהּתַָּקנָה ִהיא "וַּיִצְעֲקּו", צְעָָקה ִהיא ּבְֹלא ִּדּבּור 
לַה' ׁשֶּיְַרֵחם עָלָיו לְעָזְֵרהּו, וְ"ַהּבָא לִָּטֵהר ְמַסּיְעִין אֹותֹו" )יומא לח ע"ב(. ּוֵמֲחַמת ׁשֶּבָא 

לְִמַּדת ַרֲחָמנּות וְכָל עִָּקרֹו הּוא לַעֲבֹוָדתֹו יִתְּבֵָרְך, ֲאזַי נִפְָרִדין ִמֶּמּנּו ַהַחׁשְכּות".
)רבי מנחם נחום מצ'רנוביל, 'מאור עיניים' פרשת בשלח(

אחרי	שצעקנו,	ונכנסנו	סוף	סוף	אל	השבת,	אנחנו	יכולים	להודות	לה'	ולהרגיש	בטוחים.

ֵמ'עֻבְִּדין  ֲאׁשֶר  עַל  לְהֹודֹות,  צְִריכִין  ַאְרּבָעָה  הֹוָדָאה.  ּבְִרּכַת  ּכְעֵין  ""הֹודּו" הּוא 
ְּדחֹל' ]ַמעֲׂשֵי ַהחֹל[ ֹלא נִּזֹוקּו ּבְגּוף וְנֶפֶׁש, ּבְרּוָחנִּיּות וְגַׁשְִמּיּות".

)רבי אברהם דוד לאוואוט, 'שער הכולל' עמוד נב(

דיון	בכיתה:	האם	זכורה	לך	שבת	יוצאת	דופן,	בה	חשת	על	בשרך	כיצד	השבת	היא	

חוף	מבטחים	מימי	השבוע?	

יום	 של	 המתיקות	 אלמלא	

בכוחי	 היה	 לא	 קודש,	 השבת	

של	 המתיקות	 את	 להכיל	

ערב	שבת.

)רבי	אלימלך	מליז'נסק(

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  י-טֹוב ּכִ  הֹדּו ַלה' ּכִ
 ב יֹואְמרּו ּגְאּולֵי ה' ֲאׁשֶר ּגְָאלָם, ִמּיַד-צָר. 

 ג ּוֵמֲאָרצֹות ִקּבְצָם ִמִּמזְָרח ּוִמַּמעֲָרב ִמּצָפֹון ּוִמּיָם. 
ד ּתָעּו בִַּמְדּבָר ּבִיׁשִימֹון ָּדֶרְך עִיר מֹוׁשָב ֹלא ָמצָאּו. ה ְרעֵבִים ּגַם 

צְֵמִאים נַפְׁשָם ּבֶָהם ּתִתְעַָּטף. ו וַּיִצְעֲקּו ֶאל ה' ּבַּצַר לֶָהם ִמְּמצּוקֹותֵיֶהם 
יַּצִילֵם. ז וַּיְַדִריכֵם ּבְֶדֶרְך יְׁשָָרה לָלֶכֶת ֶאל-עִיר מֹוׁשָב. ח יֹודּו לַה' ַחְסּדֹו 

וְנִפְלְאֹותָיו לִבְנֵי ָאָדם. ט ּכִי-ִהׂשְּבִיעַ נֶפֶׁש ׁשֵֹקָקה וְנֶפֶׁש ְרעֵבָה ִמּלֵא-
טֹוב. י יֹוׁשְבֵי חֹׁשְֶך וְצַלְָמוֶת ֲאִסיֵרי עֳנִי ּובְַרזֶל. יא ּכִי-ִהְמרּו ִאְמֵרי-ֵאל 

 וַעֲצַת עֶלְיֹון נָָאצּו. יב וַּיַכְנַע ּבֶעָָמל לִּבָם ּכָׁשְלּו וְֵאין עֹזֵר. 
יג וַּיִזְעֲקּו ֶאל ה' ּבַּצַר לֶָהם ִמְּמצֻקֹותֵיֶהם יֹוׁשִיעֵם. יד יֹוצִיֵאם ֵמחֹׁשְֶך 
וְצַלְָמוֶת ּומֹוְסרֹותֵיֶהם יְנַּתֵק טו יֹודּו לַה' ַחְסּדֹו וְנִפְלְאֹותָיו לִבְנֵי ָאָדם. 
טז ּכִי-ׁשִּבַר ַּדלְתֹות נְחֹׁשֶת ּובְִריֵחי בְַרזֶל ּגִֵּדעַ. יז ֱאוִלִים ִמֶּדֶרְך ּפִׁשְעָם 
 ּוֵמעֲו ֹנֹתֵיֶהם יִתְעַּנּו. יח ּכָל-אֹכֶל ּתְתַעֵב נַפְׁשָם וַּיַּגִיעּו עַד-ׁשַעֲֵרי ָמוֶת. 

יט וַּיִזְעֲקּו ֶאל ה' ּבַּצַר לֶָהם ִמְּמצֻקֹותֵיֶהם יֹוׁשִיעֵם. כ יִׁשְלַח ְּדבָרֹו 

וְיְִרּפֵָאם וִיַמּלֵט ִמּׁשְִחיתֹותָם. כא יֹודּו לַה' ַחְסּדֹו וְנִפְלְאֹותָיו לִבְנֵי ָאָדם. 
 כב וְיִזְּבְחּו, זִבְֵחי תֹוָדה וִיַסּפְרּו ַמעֲׂשָיו ּבְִרּנָה. 

 כג יֹוְרֵדי ַהּיָם, ּבֳָאנִּיֹות עֹׂשֵי ְמלָאכָה ּבְַמיִם ַרּבִים.

כד  ֵהָּמה ָראּו ַמעֲׂשֵי ה' וְנִפְלְאֹותָיו ּבְִמצּולָה. כה וַּיֹואֶמר וַּיַעֲֵמד רּוַח 

ְסעָָרה וַּתְרֹוֵמם ּגַּלָיו. כו יַעֲלּו ׁשַָמיִם יְֵרדּו תְהֹומֹות נַפְׁשָם ּבְָרעָה 
תִתְמֹוגָג. כז  יָחֹוּגּו וְיָנּועּו ּכַּׁשִּכֹור וְכָל-ָחכְָמתָם ּתִתְּבַּלָע. כח וַּיִצְעֲקּו 

ֶאל ה' ּבַּצַר לֶָהם ּוִמְּמצּוקֹתֵיֶהם יֹוצִיֵאם. כט יֵָקם ְסעָָרה לְִדָמָמה וַּיֱֶחׁשּו 
ּגַּלֵיֶהם. ל וַּיִׂשְְמחּו כִי יִׁשְּתֹקּו וַּיַנְֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶחפְצָם. לא יֹודּו לַה' 

ַחְסּדֹו וְנִפְלְאֹותָיו לִבְנֵי ָאָדם. לב וִירֹוְממּוהּו ּבְִקַהל עָם ּובְמֹוׁשַב זְֵקנִים 
יְַהלְלּוהּו. לג יָׂשֵם נְָהרֹות לְִמְדּבָר ּומֹצֵָאי ַמיִם לְצִָּמאֹון. לד ֶאֶרץ ּפְִרי 

לְִמלֵָחה ֵמָרעַת יֹוׁשְבֵי בָּה. לה יָׂשֵם ִמְדּבָר לֲַאגַם ַמיִם וְֶאֶרץ צִּיָה לְמֹצֵָאי 
ָמיִם. לו וַּיֹוׁשֶב ׁשָם ְרעֵבִים וַיְכֹונְנּו עִיר מֹוׁשָב. לז וַּיִזְְרעּו ׂשָדֹות וַּיְִּטעּו 

כְָרִמים וַּיַעֲׂשּו ּפְִרי תְבּוָאה. לח וַיְבְָרכֵם וַּיְִרּבּו ְמאֹד ּובְֶהְמּתָם ֹלא יְַמעִיט. 
 לט וַּיְִמעֲטּו וַּיָׁשֹחּו ֵמעֹצֶר ָרעָה וְיָגֹון.

מ ׁשֹפְֵך ּבּוז עַל-נְִדיבִים וַּיַתְעֵם ּבְתֹהּו ֹלא-ָדֶרְך. מא וַיְׂשַּגֵב ֶאבְיֹון ֵמעֹונִי 

וַּיָׂשֶם ּכַּצֹאן ִמׁשְּפָחֹות. מב יְִראּו יְׁשִָרים וְיִׂשְָמחּו וְכָל-עַוְלָה ָקפְצָה ּפִיָה. 
מג ִמי-ָחכָם וְיִׁשְָמר ֵאּלֶה וְיִתְּבֹונְנּו ַחְסֵדי ה'.
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ְּדִאתְַאֲחַדת  ׁשַָּבת  ִאיִהי  ְּדׁשַָּבת,  "ָרזָא 
ִאיִהי  ׁשְַּבתָא  ַעיִל  ּכַד  ְּדֶאָחד...  ְּבָרזָא 
ַאֲחָרא,  ִמִּסְטָרא  וְִאתְַּפְרׁשַת  ִאתְיֲַחַדת 
וְִאיִהי  ִמּנָּה,  ִמתְַעְּבִרין  ִּדינִין  וְכָל 
ַקִדיׁשָא,  ִּדנְִהירּו  ְּביִחּוָדא  ִאׁשְּתְָאַרת 
ַמלְּכָא  לְגֵַּבי  ִעְּטִרין  ְּבכַָּמה  וְִאתְַעְּטַרת 
ּוָמאֵרי  רּוגְזִין  ׁשּולְָטנֵי  וְכָל  ַקִדיׁשָא. 
ִמּנָּה,  וְִאתְַעְּברּו  ַעְרִקין  ּכֻּלְהּו  ְּדִדינָא, 
ָעלְִמין.  ְּבכֻּלְהּו  ַאֲחָרא  ׁשּולְָטנָא  וְלֵית 
ִעּלָָאה,  ִּבנְִהירּו  נְִהיִרין  וְַאנְָּפָהא 
ַקִדיׁשָא,  ְּבַעָּמא  לְתַּתָא  וְִאתְַעְּטַרת 
וְכֻּלְהּו ִמתְַעְּטִרין ְּבנִׁשְָמתִין ַחְדּתִין ּכְֵדין 
ְּבֶחְדוָה  לָּה  לְָבְרכָא  ִּדְצלֹותָא  ׁשֵירּותָא 

ִּבנְִהירּו ְּדַאנְִּפין".

ַהִּמתְַאֶחֶדת  ַהּׁשַּבָת  ִהיא  ַהּׁשַּבָת,  סֹוד 
ֲהֵרי  ַהּׁשַּבָת  ּכְׁשֶּנִכְנֶֶסת  ָהֶאָחד...  ּבְסֹוד 
ֵמַה"ִסְטָרא  ּוִמְסּתַּלֶֶקת  ִמתְַאֶחֶדת  ִהיא 
ִמֶּמּנָה,  נִפְָרִדים  ַהִּדינִים  וְכָל  ַאֲחָרא", 
ַהָּקדֹוׁש,  ָהאֹור  ּבְיִחּוד  נִׁשְֶאֶרת  וְִהיא 
ּוִמתְעֶַּטֶרת ּבְכַָּמה עֲָטרֹות ּבִׁשְבִיל ַהֶּמלְֶך 
ָהֹרגֶז  ִמּצַד  ַהּׁשֹולְִטים  וְכָל  ַהָּקדֹוׁש. 
ּובַעֲלֵי ַהִּדינִים, ּכֻּלָם ּבֹוְרִחים ּוִמְסּתַּלְִקים 
ִמֶּמּנָה, וְֵאין ׁשִלְטֹון ַאֵחר ּבְכָל ָהעֹולָמֹות. 
ּופָנֶיָה ְמִאירֹות ּבָאֹור ָהעֶלְיֹון, ּוִמתְעֶַּטֶרת 
וְכֻּלָם  ַהּקֶֹדׁש.  עַם  יְֵדי  עַל  לְַמָּטה  ִהיא 
ִמתְעְַּטִרים ָאז ּבִנְׁשָמֹות ֲחָדׁשֹות, ּובִתְִחּלַת 
ּבְׂשְִמָחה  אֹותָּה  ְמבְָרכִים   ַהּתְפִּלָה 

ּובְפָנִים ְמִאירֹות.
)זוהר פרשת תרומה דף קל"ה עמוד א. 
 רבים נוהגים לומר קטע זה 
לפני ערבית של ליל שבת(

שבת שלום
הנשים	 תפילת	 יקרות,	 באור	 הבתים	 את	 מציפים	 שבת	 נרות	 לשקוע.	 עומדת	 השמש	

נשמעת	והשבת	פורשת	כנפיה	בעולם.	כנפיים	של	שלום,	שלום	בבית	-	"נר	ביתו	משום	

שלום	ביתו"	)שבת	כג	ע"ב(,	ושלום	בעולם	כולו.	נרות	שבת	מבשרים	את	בואה	של	ה"שבת	

שלום".	

"ׁשְלֹום ַהּבַיִת נִגְָרם עַל יְֵדי ָהאֹור ַהּגַׁשְִמי ׁשֶל נֵר ַהּׁשַּבָת. וְלִכְאֹוָרה, ּכָל נֵר ָּדלּוק, 
ּגַם ִאם ֵאינֹו נֵר ִמצְוָה, ֵמִאיר ֶאת ַהּבַיִת ּכְֵדי "ׁשֶֹּלא יִּכָׁשֵל ּבְעֵץ אֹו ּבְֶאבֶן", ּוֵמבִיא 
לִׁשְלֹום ּבַיִת. ּוַמִהי ֵאפֹוא ַהַּמעֲלָה ׁשֶּבְַהְדלַָקת נֵרֹות ׁשַּבָת, ׁשֶַּדוְָקא ִהיא ַהּמֹונַעַת 

ֶאת ֵהפְֶך ַהּׁשָלֹום?

ֶאּלָא ׁשֶָהֱאֶמת ֵאינֶּנָה ּכְָך: אֹור ְסתָם, ׁשֵֶאינֹו ָקׁשּור לְ"נֵר ִמצְוָה" )משלי ו,כג(, ֵאינֹו 
ֵמבִיא ּתִָמיד ׁשָלֹום. לִפְעִָמים עָלּול לְִהיֹות ַהֵהפְֶך: עַל יְֵדי אֹור זֶה רֹוִאים לִפְעִָמים 
ָאָדם )אֹו ּתְכּונָה ּבָָאָדם( ׁשִֶאי ֶאפְׁשָר לְִסּבֹול, וְזֶה יָכֹול לִגְרֹום לְֵהפְֶך ִמן ַהּׁשָלֹום. 
לַעֲׂשֹות  נִּתְנָה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ"ּכָל  אֹור",  וְתֹוָרה  ִמצְוָה  "נֵר  ׁשֶל  ָהֲאִמּתִי  ָהאֹור  ַּדוְָקא 
ׁשָלֹום ּבָעֹולָם" )רמב"ם הלכות חנוכה ד,יד(, הּוא ּגֹוֵרם לֲַהבַָאת ַאְחדּות וְׁשָלֹום, ׁשְלֹום 

ּבַיִת.

ַאַחד ַהּפֵרּוׁשִים לַַּמֲאָמר "ּכָל ַהּתֹוָרה נִּתְנָה לַעֲׂשֹות ׁשָלֹום ּבָעֹולָם", הּוא: עֲׂשִּיַת 
ְמנֻּגָד  ֵאינֹו  ׁשֶָהעֹולָם  נִּכָר  ׁשֶּיְִהיֶה  הּוא,  ּבָרּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לְבֵין  ָהעֹולָם  ּבֵין  ׁשָלֹום 
ּבְֶאְמצָעּות  יִתְּבֵָרְך,  לַה'  ִּדיָרה  לְִהיֹות  ִהיא  ּתַכְלִיתֹו  ִמּכְָך: ׁשֶּכָל  וְיֹותֵר  לֶָאֹלקּות; 

ַהּתֹוָרה וְָהעֲבֹוָדה ָהרּוָחנִית ׁשֶל יִׂשְָרֵאל.

ּבְכְָך מּובָן ׁשֶּזֹוִהי ַהַּמעֲלָה ַהְמיֶֻחֶדת ׁשֶל נֵרֹות ׁשַּבָת קֶֹדׁש, ׁשֶּבֶָהם ָהעִנְיָן ׁשֶל "ׁשָלֹום 
ּבָעֹולָם" הּוא ּבְיֶתֶר ּתֶֹקף. ָהְרִאּיָה ׁשֶַהְּמצִיאּות ָהֲאִמּתִית ׁשֶל ָהעֹולָם ִהיא ֶאֹלקּות 
נִגְֶרֶמת ּבְֶאְמצָעּות נֵרֹות ׁשַּבָת קֶֹדׁש, יֹותֵר ֵמֲאׁשֶר ּבְֶאְמצָעּות ִמצְוֹות ֲאֵחרֹות, ּכְפִי 
ׁשֶּכָתּוב ּבַּזַֹהר: "ּכִי נֵר ִמצְוָה, ַמאי נֵר ִמצְוָה? - ָּדא... נֵר ׁשַּבָת" ]ַמהּו נֵר ִמצְוָה? זֶהּו 
נֵר ׁשַּבָת[. ָהעִנְיָן ׁשֶל "נֵר ִמצְוָה" - ֶהָאַרת ָהעֹולָם - ּבֹולֵט יֹותֵר ּבְנֵרֹות ׁשַּבָת קֶֹדׁש 

ֵמֲאׁשֶר ּבְִמצְוֹות ֲאֵחרֹות, ֲאפִּלּו ֵאּלֶה ַהְּקׁשּורֹות ּבְנֵר ּגַׁשְִמי.

נֵר  יְֵדי  עַל  ַהּנִגְָרם  ּבַיִת"  "ׁשְלֹום  ׁשֶּבְעִנְיַן  לְכְָך  ַהּפְנִיִמי  ַהַּטעַם  ׁשֶּזֶהּו  לֹוַמר  יֵׁש 
יִּכָׁשֵל ּבְעֵץ אֹו ּבְֶאבֶן" )ראה מגן אברהם סי' רס"ג ס"ק י"ג(.  ׁשַּבָת נֱֶאַמר ַהּבִּטּוי "ׁשֶֹּלא 
ַמהּו ַהִּדּיּוק ּבְ"עֵץ" אֹו "ֶאבֶן"? ֶאּלָא ׁשֶּבְכְָך נְִרָמז ַהּפָסּוק "אְֹמִרים לָעֵץ ָאבִי ַאּתָה, 
וְלֶָאבֶן ַאּתְ יְלְִדּתָנּו" )ירמיה ב,כז(, ׁשֶהֹופְכִים ֶאת ָהעֵץ אֹו ָהֶאבֶן לַעֲבֹוָדה זָָרה, ַרְחָמנָא 
לִיצְלַן... עַל יְֵדי ָהאֹור ׁשֶל נֵרֹות ׁשַּבָת קֶֹדׁש, ׁשֶעִנְיַן ַה"ּנֵר ִמצְוָה" וְַהַהׁשְּפָעָה ׁשֶל 
"ׁשָלֹום ּבָעֹולָם" נִּכִָרים ּבְאֹפֶן ּגָלּוי ּבְגַׁשְִמּיּות ָהעֹולָם, ֻמבְָטח ׁשֶ"ֹּלא יִּכָׁשֵל ּבְעֵץ 
אֹו ּבְֶאבֶן", ּכִי ּבְֶאְמצָעּותָם רֹוִאים ׁשֶָהעֵץ אֹו ָהֶאבֶן, ּכְכָל ְמצִיאּות ָהעֹולָם, ֻמנְָהגִים 

עַל יְֵדי ּבַעַל ַהּבִיָרה, וְיֵׁש לְִהׁשְּתֵַּמׁש ּבֶָהם לְעִנְיָנִים ׁשֶּבְִקֻדּׁשָה".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'לקוטי שיחות' חלק י"ז תזריע שיחה ג(

במה	שונה	אור	נרות	השבת	מאורם	של	נרות	אחרים?

מהו	השלום	שיוצרים	הנרות?

איור:	הרב	נחום	רכל
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כולם מתעטרים בנשמות חדשות
ְּדִאתְַאֲחַדת  ׁשַָּבת  ִאיִהי  ְּדׁשַָּבת,  "ָרזָא 
ִאיִהי  ׁשְַּבתָא  ַעיִל  ּכַד  ְּדֶאָחד...  ְּבָרזָא 
ַאֲחָרא,  ִמִּסְטָרא  וְִאתְַּפְרׁשַת  ִאתְיֲַחַדת 
וְִאיִהי  ִמּנָּה,  ִמתְַעְּבִרין  ִּדינִין  וְכָל 
ַקִדיׁשָא,  ִּדנְִהירּו  ְּביִחּוָדא  ִאׁשְּתְָאַרת 
ַמלְּכָא  לְגֵַּבי  ִעְּטִרין  ְּבכַָּמה  וְִאתְַעְּטַרת 
ּוָמאֵרי  רּוגְזִין  ׁשּולְָטנֵי  וְכָל  ַקִדיׁשָא. 
ִמּנָּה,  וְִאתְַעְּברּו  ַעְרִקין  ּכֻּלְהּו  ְּדִדינָא, 
ָעלְִמין.  ְּבכֻּלְהּו  ַאֲחָרא  ׁשּולְָטנָא  וְלֵית 
ִעּלָָאה,  ִּבנְִהירּו  נְִהיִרין  וְַאנְָּפָהא 
ַקִדיׁשָא,  ְּבַעָּמא  לְתַּתָא  וְִאתְַעְּטַרת 
וְכֻּלְהּו ִמתְַעְּטִרין ְּבנִׁשְָמתִין ַחְדּתִין ּכְֵדין 
ְּבֶחְדוָה  לָּה  לְָבְרכָא  ִּדְצלֹותָא  ׁשֵירּותָא 

ִּבנְִהירּו ְּדַאנְִּפין".

ַהִּמתְַאֶחֶדת  ַהּׁשַּבָת  ִהיא  ַהּׁשַּבָת,  סֹוד 
ֲהֵרי  ַהּׁשַּבָת  ּכְׁשֶּנִכְנֶֶסת  ָהֶאָחד...  ּבְסֹוד 
ֵמַה"ִסְטָרא  ּוִמְסּתַּלֶֶקת  ִמתְַאֶחֶדת  ִהיא 
ִמֶּמּנָה,  נִפְָרִדים  ַהִּדינִים  וְכָל  ַאֲחָרא", 
ַהָּקדֹוׁש,  ָהאֹור  ּבְיִחּוד  נִׁשְֶאֶרת  וְִהיא 
ּוִמתְעֶַּטֶרת ּבְכַָּמה עֲָטרֹות ּבִׁשְבִיל ַהֶּמלְֶך 
ָהֹרגֶז  ִמּצַד  ַהּׁשֹולְִטים  וְכָל  ַהָּקדֹוׁש. 
ּובַעֲלֵי ַהִּדינִים, ּכֻּלָם ּבֹוְרִחים ּוִמְסּתַּלְִקים 
ִמֶּמּנָה, וְֵאין ׁשִלְטֹון ַאֵחר ּבְכָל ָהעֹולָמֹות. 
ּופָנֶיָה ְמִאירֹות ּבָאֹור ָהעֶלְיֹון, ּוִמתְעֶַּטֶרת 
וְכֻּלָם  ַהּקֶֹדׁש.  עַם  יְֵדי  עַל  לְַמָּטה  ִהיא 
ִמתְעְַּטִרים ָאז ּבִנְׁשָמֹות ֲחָדׁשֹות, ּובִתְִחּלַת 
ּבְׂשְִמָחה  אֹותָּה  ְמבְָרכִים   ַהּתְפִּלָה 

ּובְפָנִים ְמִאירֹות.
)זוהר פרשת תרומה דף קל"ה עמוד א. 
 רבים נוהגים לומר קטע זה 
לפני ערבית של ליל שבת(

שבת שלום
הנשים	 תפילת	 יקרות,	 באור	 הבתים	 את	 מציפים	 שבת	 נרות	 לשקוע.	 עומדת	 השמש	

נשמעת	והשבת	פורשת	כנפיה	בעולם.	כנפיים	של	שלום,	שלום	בבית	-	"נר	ביתו	משום	

שלום	ביתו"	)שבת	כג	ע"ב(,	ושלום	בעולם	כולו.	נרות	שבת	מבשרים	את	בואה	של	ה"שבת	

שלום".	

"ׁשְלֹום ַהּבַיִת נִגְָרם עַל יְֵדי ָהאֹור ַהּגַׁשְִמי ׁשֶל נֵר ַהּׁשַּבָת. וְלִכְאֹוָרה, ּכָל נֵר ָּדלּוק, 
ּגַם ִאם ֵאינֹו נֵר ִמצְוָה, ֵמִאיר ֶאת ַהּבַיִת ּכְֵדי "ׁשֶֹּלא יִּכָׁשֵל ּבְעֵץ אֹו ּבְֶאבֶן", ּוֵמבִיא 
לִׁשְלֹום ּבַיִת. ּוַמִהי ֵאפֹוא ַהַּמעֲלָה ׁשֶּבְַהְדלַָקת נֵרֹות ׁשַּבָת, ׁשֶַּדוְָקא ִהיא ַהּמֹונַעַת 

ֶאת ֵהפְֶך ַהּׁשָלֹום?

ֶאּלָא ׁשֶָהֱאֶמת ֵאינֶּנָה ּכְָך: אֹור ְסתָם, ׁשֵֶאינֹו ָקׁשּור לְ"נֵר ִמצְוָה" )משלי ו,כג(, ֵאינֹו 
ֵמבִיא ּתִָמיד ׁשָלֹום. לִפְעִָמים עָלּול לְִהיֹות ַהֵהפְֶך: עַל יְֵדי אֹור זֶה רֹוִאים לִפְעִָמים 
ָאָדם )אֹו ּתְכּונָה ּבָָאָדם( ׁשִֶאי ֶאפְׁשָר לְִסּבֹול, וְזֶה יָכֹול לִגְרֹום לְֵהפְֶך ִמן ַהּׁשָלֹום. 
לַעֲׂשֹות  נִּתְנָה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ"ּכָל  אֹור",  וְתֹוָרה  ִמצְוָה  "נֵר  ׁשֶל  ָהֲאִמּתִי  ָהאֹור  ַּדוְָקא 
ׁשָלֹום ּבָעֹולָם" )רמב"ם הלכות חנוכה ד,יד(, הּוא ּגֹוֵרם לֲַהבַָאת ַאְחדּות וְׁשָלֹום, ׁשְלֹום 

ּבַיִת.

ַאַחד ַהּפֵרּוׁשִים לַַּמֲאָמר "ּכָל ַהּתֹוָרה נִּתְנָה לַעֲׂשֹות ׁשָלֹום ּבָעֹולָם", הּוא: עֲׂשִּיַת 
ְמנֻּגָד  ֵאינֹו  ׁשֶָהעֹולָם  נִּכָר  ׁשֶּיְִהיֶה  הּוא,  ּבָרּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לְבֵין  ָהעֹולָם  ּבֵין  ׁשָלֹום 
ּבְֶאְמצָעּות  יִתְּבֵָרְך,  לַה'  ִּדיָרה  לְִהיֹות  ִהיא  ּתַכְלִיתֹו  ִמּכְָך: ׁשֶּכָל  וְיֹותֵר  לֶָאֹלקּות; 

ַהּתֹוָרה וְָהעֲבֹוָדה ָהרּוָחנִית ׁשֶל יִׂשְָרֵאל.

ּבְכְָך מּובָן ׁשֶּזֹוִהי ַהַּמעֲלָה ַהְמיֶֻחֶדת ׁשֶל נֵרֹות ׁשַּבָת קֶֹדׁש, ׁשֶּבֶָהם ָהעִנְיָן ׁשֶל "ׁשָלֹום 
ּבָעֹולָם" הּוא ּבְיֶתֶר ּתֶֹקף. ָהְרִאּיָה ׁשֶַהְּמצִיאּות ָהֲאִמּתִית ׁשֶל ָהעֹולָם ִהיא ֶאֹלקּות 
נִגְֶרֶמת ּבְֶאְמצָעּות נֵרֹות ׁשַּבָת קֶֹדׁש, יֹותֵר ֵמֲאׁשֶר ּבְֶאְמצָעּות ִמצְוֹות ֲאֵחרֹות, ּכְפִי 
ׁשֶּכָתּוב ּבַּזַֹהר: "ּכִי נֵר ִמצְוָה, ַמאי נֵר ִמצְוָה? - ָּדא... נֵר ׁשַּבָת" ]ַמהּו נֵר ִמצְוָה? זֶהּו 
נֵר ׁשַּבָת[. ָהעִנְיָן ׁשֶל "נֵר ִמצְוָה" - ֶהָאַרת ָהעֹולָם - ּבֹולֵט יֹותֵר ּבְנֵרֹות ׁשַּבָת קֶֹדׁש 

ֵמֲאׁשֶר ּבְִמצְוֹות ֲאֵחרֹות, ֲאפִּלּו ֵאּלֶה ַהְּקׁשּורֹות ּבְנֵר ּגַׁשְִמי.

נֵר  יְֵדי  עַל  ַהּנִגְָרם  ּבַיִת"  "ׁשְלֹום  ׁשֶּבְעִנְיַן  לְכְָך  ַהּפְנִיִמי  ַהַּטעַם  ׁשֶּזֶהּו  לֹוַמר  יֵׁש 
יִּכָׁשֵל ּבְעֵץ אֹו ּבְֶאבֶן" )ראה מגן אברהם סי' רס"ג ס"ק י"ג(.  ׁשַּבָת נֱֶאַמר ַהּבִּטּוי "ׁשֶֹּלא 
ַמהּו ַהִּדּיּוק ּבְ"עֵץ" אֹו "ֶאבֶן"? ֶאּלָא ׁשֶּבְכְָך נְִרָמז ַהּפָסּוק "אְֹמִרים לָעֵץ ָאבִי ַאּתָה, 
וְלֶָאבֶן ַאּתְ יְלְִדּתָנּו" )ירמיה ב,כז(, ׁשֶהֹופְכִים ֶאת ָהעֵץ אֹו ָהֶאבֶן לַעֲבֹוָדה זָָרה, ַרְחָמנָא 
לִיצְלַן... עַל יְֵדי ָהאֹור ׁשֶל נֵרֹות ׁשַּבָת קֶֹדׁש, ׁשֶעִנְיַן ַה"ּנֵר ִמצְוָה" וְַהַהׁשְּפָעָה ׁשֶל 
"ׁשָלֹום ּבָעֹולָם" נִּכִָרים ּבְאֹפֶן ּגָלּוי ּבְגַׁשְִמּיּות ָהעֹולָם, ֻמבְָטח ׁשֶ"ֹּלא יִּכָׁשֵל ּבְעֵץ 
אֹו ּבְֶאבֶן", ּכִי ּבְֶאְמצָעּותָם רֹוִאים ׁשֶָהעֵץ אֹו ָהֶאבֶן, ּכְכָל ְמצִיאּות ָהעֹולָם, ֻמנְָהגִים 

עַל יְֵדי ּבַעַל ַהּבִיָרה, וְיֵׁש לְִהׁשְּתֵַּמׁש ּבֶָהם לְעִנְיָנִים ׁשֶּבְִקֻדּׁשָה".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'לקוטי שיחות' חלק י"ז תזריע שיחה ג(

במה	שונה	אור	נרות	השבת	מאורם	של	נרות	אחרים?

מהו	השלום	שיוצרים	הנרות?

איור:	הרב	נחום	רכל
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אלוקות	 רואים	 באריכות,	

במוחש!

)רבי	שלום	דובער	מליובאוויטש(

האושר	והעושר	בבית	היהודי	

תלוי	בשמירת	השבת	קודש.

)רבי	יוסף	יצחק	מליובאוויטש(

2. השבת כתהליך
ליל	שבת,	שבת	בבוקר	 זמן:	 יחידות	 ובחסידות	לשלוש	 קודש	מחולקת	בקבלה	 שבת	

ומנחה	של	שבת.	כל	חלק	מהווה	דרגה	אחרת	בזמן	ולכן	יש	לו	את	הסעודה	והתפילות	

לסעודות	 הרומז	 בפסוק	 מקור	 מצאו	 אף	 חז"ל	 הזה	 המשולש	 למבנה	 לו.	 המיוחדות	

השבת:	"ויאמר	משה	אכלוהו	היום,	כי	שבת	היום	לה'.	היום	לא	תמצאוהו	בשדה"	)שמות	

טז,כה(.	שלושת	ה"היום"	בפסוק,	מלמדים	על	שלושת	הסעודות	ודרגות	הזמן	של	השבת.

לפני	לימוד	המקורות.	נסו	לאפיין	בעצמכם	את	חלקי	השבת	כפי	שאתם	חווים	אותם.	

מה	אתם	עושים	בכל	חלק	בשבת?	מה	זה	עושה	לכם?	מה	הייתם	רוצים	לקבל	בכל	

אחד	מחלקי	הזמן?

במקורות	הבאים	ננסה	להבין	מה	האופי	המיוחד	של	כל	אחת	מדרגות	הזמן	של	השבת.	

ראשית	כל	נתמקד	בשתי	היחידות	הראשונות:	ליל	שבת,	ושבת	בבוקר.

ׁשַּבָת  ַהּיֹום[.  ]ׁשֶל  ִּדיָמָמא  וְׁשַּבָת  ׁשַּבָת[  לֵיל  ]ׁשֶל  ׁשַּבְתָא  ְּדַמעֲלֵי  ׁשַּבָת  ׁשֶּיֵׁש  "וְכַּנֹוָדע, 
ְּדַמעֲלֵי ׁשַּבְתָא ִהיא ּבְִחינַת 'ַהעֲלָָאה', וְׁשַּבָת ִּדיָמָמא ִהיא ּבְִחינַת 'ַהְמׁשָכָה'".

)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תורה אור' יתרו עג,א(

בליל	שבת	אנחנו	עדיין	עושים	את	הצעדים	הראשונים	בעולמה	של	השבת.	בכל	דקה	

קדושת	 אל	 החולין	 מתוך	 עצמנו	 את	 ולהרים	 להתעלות,	 יותר,	 להיכנס	 מנסים	 אנחנו	

היום.	זהו	השלב	הראשון	בפגישה	שלנו	עם	השבת	-	לצאת	מעצמנו	אל	עבר	השבת.	

קורה	בשבת	בבוקר.	בשבת	 וזה	 אלינו,	 ונמשכת	 איך	שהשבת	באה	 הוא	 השלב	השני	

בבוקר	אנחנו	כבר	בפנים,	והעבודה	עכשיו	היא	למשוך	את	קדושת	השבת	אל	תוך	ליבנו.

יום	 את	 ה"שמור	 של	 הצד	 בין	 ההבדל	 גם	 הוא	 וה"המשכה"	 ה"העלאה"	 בין	 ההבדל	

השבת",	לעומת	ה"זכור	את	יום	השבת":	

"ְסעּוָדה ִראׁשֹונָה ִהיא "ׁשַּבְתָא ְּדַמעֲלֵי ׁשַּבְתָא", וְהּוא ַהּׁשְבִיתָה וְַהַהעֲלָָאה, וְִהיא 
ּבְִחינַת 'ׁשָמֹור'. ְסעּוָדה ׁשְנִּיָה ִהיא "ׁשַּבְתָא ְּדיֹוָמא", ׁשֶהּוא עִנְיַן ַהְמׁשָכַת ַהּתַעֲנּוג 
ַהּׁשַּבָת"  יֹום  ֶאת  "זָכֹור  עִנְיַן  וְהּוא  נח,יג(,  )ישעיה  עֹנֶג"  לַּׁשַּבָת  "וְָקָראתָ  ּבַּׁשַּבָת, 

)שמות כ,ז(".

)רבי שלום דובער שניאורסון מליובאוויטש, 'ספר המאמרים' תר"פ עמוד רסב( 

עושים	 לא	 מאופסים,	 לב	שאנחנו	 לשים	 	- ה'שמור'	 הוא	 בנו	 החזק	 הצד	 בליל	השבת	

מלאכה,	לא	חושבים	על	כל	מה	שעבר	עלינו	היום	ואתמול,	ומתאמצים	להתחבר	לאור	

ימי	 ישנו	טוב,	 ואילו	בשבת	בבוקר	השבת	כבר	מקיפה	אותנו.	אכלנו	טוב,	 של	השבת.	

החול	נשכחו	מאיתנו,	ועכשיו	אנחנו	כבר	יכולים	לקבל	את	האור	של	השבת	בעומק	יותר	

-	בתענוג.	יש	לנו	יותר	כוח	ללמוד,	להתפלל	ולהתענג	מהקדושה	של	היום,	ולקיים	את	

"זכור	את	יום	השבת	לקדשו".

המקור	הבא	ימשיך	להבהיר	לנו	את	ההבדלים	בין	שני	חלקי	היום,	ואף	יבאר	לנו	את	

מקומה	של	הדרגה	השלישית	-	שעת	מנחה	וסעודה	שלישית:	

הּוא  ה'  עֲבֹוַדת  ׁשִֶהּנֵה  זַ"ל,  ִמּסֹוכַאטׁשֹוב  ַאבְָרָהם  ַרּבִי  ַהָּקדֹוׁש  ֵמַהּגָאֹון  "ִאיתָא 
וְיִחּוד. ּכְמֹו כֵן  ֻחּפָה  ִקּדּוׁשִין,  ַּדְרּגֹות:  ּבָזֶה ׁשָֹלׁש  ַהּנִּׂשּוִאין, ׁשֶּיֵׁש  ֶקׁשֶר  ֶּדֶרְך  עַל 
הּוא ַהֶּקׁשֶר ׁשֶּבֵין יְהּוִדי לְָאבִיו ׁשֶּבַּׁשַָמיִם: ּתְִחּלַת ָהעַבְדּות ִהיא עַל ֶּדֶרְך ִקּדּוׁשִין, 
ׁשְֶּמיֶֻחֶדת ּוְמזֶֻּמנֶת לֹו, ְּדַהיְנּו ׁשֶּיְהּוִדי ַמזְִמין ֶאת עַצְמֹו לַעֲבֹוָדתֹו יִתְּבֵָרְך. ַאַחר ּכְָך, 
ּכְׁשִֶּמתְָקֵרב יֹותֵר ֵאלָיו יִתְּבֵָרְך, הּוא ּבִבְִחינַת ֻחּפָה, ּבְִחינַת ֲהבָָאה לְבֵיתֹו, ּוכְבֹוד 
ה' חֹופֵף עָלָיו ּכָל ַהּיֹום, ּבְִחינַת ּפֹוֵרׂש ַטּלִיתֹו עָלֶיָה. ַאַחר ּכְָך, ּכְׁשֶּנִכְנָס לִפְנִיִמּיּות 
ָהעֲבֹוָדה, זֹוכֶה לִבְִחינַת יִחּוד, ׁשִֶּמתְַּדּבֵק ֵאלָיו יִתְּבֵָרְך ּבְכָל נֶפֶׁש רּוַח ּונְׁשָָמה ׁשֶּלֹו. 

ּוכְנֶגֶד ׁשָֹלׁש ַּדְרּגֹות ֵאּלּו ֵהם ׁשְֹלׁשֶת ָהעִּתִים ׁשֶל ׁשַּבָת קֶֹדׁש: לֵיל ׁשַּבָת קֶֹדׁש הּוא 
ּבְִחינַת ִקּדּוׁשִין, ׁשִֶּמתְיֶַחֶדת ּוְמזֶַּמנֶת עַצְָמּה ֵאלָיו יִתְּבֵָרְך. ׁשֲַחִרית ׁשֶל ׁשַּבָת הּוא 
ּבְִחינַת ֻחּפָה וֲַהבָָאה לְבֵיתֹו, ׁשֶאֹור ַמִּקיף ֵמאֹורֹו יִתְּבֵָרְך חֹופֵף עָלָיו ָאז. ּובַעֲלֹות 

ַהִּמנְָחה ּוְסעּוָדה ׁשְלִיׁשִית הּוא ּבְִחינַת יִחּוד ּוְדבֵקּות עִּלִָאית".
)רבי שלום נח ברזובסקי מסלונים, 'נתיבות שלום' שבת מאמר ראשון( 

כמו	חתן	וכלה	שלאט	לאט	מתקשרים	זה	לזה,	גם	אנחנו	מתחברים	אל	השבת	בשלבים.	

בתחילה,	בליל	שבת,	אנחנו	צריכים	לבוא	אל	השבת	ולומר:	'אנחנו	שלך',	אנחנו	כבר	לא	

שייכים	לימי	החול	-	'הרי	את	מקודשת	לנו	ואנו	מקודשים	לך'.	כעת,	יכולה	השבת	לעטוף	

ולהכניס	אותנו	לגמרי	אל	תוכה,	ככלה	הנכנסת	לחופה,	ביום	השבת.

השיא	של	השבת	הוא	בזמן	המנחה,	בסעודה	שלישית.	בשעה	הזאת	אנחנו	כבר	לגמרי	

'שבתיים'	והשבת	היא	כבר	חלק	מאיתנו.	שעה	זו	היא	שעה	של	דבקות,	דבקות	בקדושת	

"רצון	 	= דרעווין"	 "רעווא	 שעת	 נקראת	 זו	 שעה	 בה'.	 הנשמה	 דבקות	 וממילא	 השבת,	

הרצונות",	השעה	שבה	מתגלים	בנו	הרצונות	העמוקים	ביותר,	והקשר	הקרוב	ביותר	אל	

ה'	-	"ואני	תפילתי	לך	ה'	עת	רצון".	זו	הסיבה	שהסעודה	השלישית	אינה	רוויה	במאכלים	

כמו	שתי	הסעודות	שקדמו	לה	אלא	בניגונים	של	געגועים	ותשובה	אל	ה'.	

ּוַמעֲׂשִים טֹובִים  ּבִתְׁשּובָה  ַאַחת  "יָפָה ׁשָעָה  ַהִּמׁשְנָה  עַל  ָאַמר  ָהִרי"מ  "ַהִחּדּוׁשֵי 
ְסעּוָדה  ִהיא  ַהּׁשָעָה,  ׁשֶּזֹו  ד,יז(,  )אבות  ַהּבָא"  ָהעֹולָם  ַחּיֵי  ִמּכָל  יֹותֵר  ַהּזֶה,  ּבָעֹולָם 

ׁשְלִיׁשִית, ׁשֶָאז הּוא יָפֶה ּבִתְׁשּובָה".
)'שיח שרפי קודש' שבת אות פג(

יֹום  ּכְמֹו  ַהּׁשָבּועַ.  ׁשֶל  ַהּכִּפּוִרים  יֹום  ּכְמֹו  הּוא  ּבְׁשַּבָת  ׁשְלִיׁשִית  ַהְּסעּוָדה  "זְַמן 
ַהּכִּפּוִרים ׁשְֶּמגַּלֶה ּוְמַטֵהר ֶאת ַהּנֶפֶׁש ִמּכָל ַהּׁשָנָה, ּכֵן ׁשָֹלׁש ְסעּודֹות ְמגַּלֶה ֶאת ּכָל 

ַהּתְׁשּוקֹות וֲַאנָחֹות ַהּנֶפֶׁש ׁשֶָהיּו ְמֻסּתָרֹות ּבֹו ּבְכָל ַהּׁשָבּועַ.

וְִטְרּדֹותֶיָה  וְדֹוְרִסים,  ּבְַמְסִטינִים  וְנֱֶאבֶֶקת  עַל  ֶאל  ׁשֹוֶאפֶת  ַהּנֶפֶׁש  ַהּׁשָבּועַ  ּבְכָל 
ּגַם קֹולָּה ֹלא  עַד ׁשֶּלִפְעִָמים  ּפִיָה,  ֶאת  וְסֹותְִמים  עָלֶיָה, רֹוְמִסים אֹותָּה  עֹוְמִדים 

יִּׁשַָמע. וְֵאין ָהָאָדם יֹוֵדעַ וְׁשֹוֵמעַ ׁשֶּיֵׁש ּבֹו נֶפֶׁש ׁשֶחֹולַת ַאֲהבָה.

ּוכְׁשֶּבָא ׁשָֹלׁש ְסעּודֹות ]הכוונה לסעודה שלישית[, ׁשֶָהִאיׁש עֹוזֵב ֶאת ּכָל ָהעֹולָם ּומֹוֵסר 
ֶאת עַצְמֹו לַה', ִמתְָקֵרב ֵאלָיו ּוְמַדּבֵר עִּמֹו, ּכָל ּתְׁשּוַקת ַהּנֶפֶׁש יִּסּוֶריָה וְצַעֲקֹותֶיָה 
ֶאל  עַבְְּדָך  "ְמׁשֹוְך  עַּזָה  ּתְׁשּוָקה  ַמְרּגִיׁש  ּפַעַם  ּוִמתְּגַּלִים.  ּבִָאים  ַהּׁשָבּועַ  ּכָל  ׁשֶל 
ִמּלִּבֹו:  ִמתְּפֶָרצֶת  וֲַאנָָחה  ּופְצָעּונִי",  "ִהּכּונִי  ּבְִקְרּבֹו,  עָצּום  ּכְֵאב  ּופַעַם  ְרצֹונֶָך", 

"ֵאל, נָא, ְרפָא נָא לָּה"! 

וְִאם ַמְקׁשִיב ָהִאיׁש לְכָל זַעֲזּועֵי ּוצְעָקֹות נַפְׁשֹו ּבְׁשָעָה זֹו, יִׁשְַמע ֶאת צַעֲַקת ּבַת 
ַהֶּמלְֶך ׁשֶּנֱֶאבֶֶקת ּוֻמּכָה ִמן ָהֵרִקים ּופֹוֲחזִים, ּבְׁשָעָה ׁשִֶהיא ְרדּופָה ֶאל ָאבִיָה וְקֹוְרָאה 

"ָאבִי, ָאבִי, ַהּצִילֵנִי ֵמֶהם ֵאלֶיָך"".
)רבי קלונימוס קלמיש שפירא מפיאסצ'נה, 'צו וזרוז' אות מז(

כלות	הנפש

יחיאל	מיכל,	המגיד	מזלוטשוב,	היו	צריכים	לשמור	אותו	שלא	תצא	נשמתו	 לערך	שתי	שנים	קודם	פטירת	רבי	

מרוב	דביקות	בוראו,	כי	היה	דרכו	לילך	אנה	ואנה	עד	שפניו	היו	בוערות	כמראה	הלפידים.	והיה	דרכו	לאכול	סעודה	

שלישית	בחדרו	המיוחד	עם	כמה	מבניו,	ואחר	כך	היה	הולך	לבית	מדרשו	לומר	תורה	ושירות	עד	שגמר	הסעודה	

שם.	פעם	אחת	לא	היה	שום	אדם	איתו	בעת	הסעודה	שלישית,	והיה	רץ	אנה	ואנה	ואומר:	"בהאי	רצון	אסתלק	משה"	

ולא	היה	מי	שיזכירו	מאיזה	עניין	גופני.	כשבתו	הצדקת	ראתה	אותו,	רצה	מיד	ואמרה	לאחיה	רבי	יצחק.	הוא	רץ	מיד	

אל	אביו	הקדוש	ותפסו	כדי	לבלבל	אותו	ולהורידו	מדביקותו,	אך	הוא	כבר	נסתלק	מזה	העולם	מגודל	התשוקה.

)תורת	המגיד	מזלאטשוב(
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אלוקות	 רואים	 באריכות,	

במוחש!

)רבי	שלום	דובער	מליובאוויטש(

האושר	והעושר	בבית	היהודי	

תלוי	בשמירת	השבת	קודש.

)רבי	יוסף	יצחק	מליובאוויטש(

2. השבת כתהליך
ליל	שבת,	שבת	בבוקר	 זמן:	 יחידות	 ובחסידות	לשלוש	 קודש	מחולקת	בקבלה	 שבת	

ומנחה	של	שבת.	כל	חלק	מהווה	דרגה	אחרת	בזמן	ולכן	יש	לו	את	הסעודה	והתפילות	

לסעודות	 הרומז	 בפסוק	 מקור	 מצאו	 אף	 חז"ל	 הזה	 המשולש	 למבנה	 לו.	 המיוחדות	

השבת:	"ויאמר	משה	אכלוהו	היום,	כי	שבת	היום	לה'.	היום	לא	תמצאוהו	בשדה"	)שמות	

טז,כה(.	שלושת	ה"היום"	בפסוק,	מלמדים	על	שלושת	הסעודות	ודרגות	הזמן	של	השבת.

לפני	לימוד	המקורות.	נסו	לאפיין	בעצמכם	את	חלקי	השבת	כפי	שאתם	חווים	אותם.	

מה	אתם	עושים	בכל	חלק	בשבת?	מה	זה	עושה	לכם?	מה	הייתם	רוצים	לקבל	בכל	

אחד	מחלקי	הזמן?

במקורות	הבאים	ננסה	להבין	מה	האופי	המיוחד	של	כל	אחת	מדרגות	הזמן	של	השבת.	

ראשית	כל	נתמקד	בשתי	היחידות	הראשונות:	ליל	שבת,	ושבת	בבוקר.

ׁשַּבָת  ַהּיֹום[.  ]ׁשֶל  ִּדיָמָמא  וְׁשַּבָת  ׁשַּבָת[  לֵיל  ]ׁשֶל  ׁשַּבְתָא  ְּדַמעֲלֵי  ׁשַּבָת  ׁשֶּיֵׁש  "וְכַּנֹוָדע, 
ְּדַמעֲלֵי ׁשַּבְתָא ִהיא ּבְִחינַת 'ַהעֲלָָאה', וְׁשַּבָת ִּדיָמָמא ִהיא ּבְִחינַת 'ַהְמׁשָכָה'".

)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תורה אור' יתרו עג,א(

בליל	שבת	אנחנו	עדיין	עושים	את	הצעדים	הראשונים	בעולמה	של	השבת.	בכל	דקה	

קדושת	 אל	 החולין	 מתוך	 עצמנו	 את	 ולהרים	 להתעלות,	 יותר,	 להיכנס	 מנסים	 אנחנו	

היום.	זהו	השלב	הראשון	בפגישה	שלנו	עם	השבת	-	לצאת	מעצמנו	אל	עבר	השבת.	

קורה	בשבת	בבוקר.	בשבת	 וזה	 אלינו,	 ונמשכת	 איך	שהשבת	באה	 הוא	 השלב	השני	

בבוקר	אנחנו	כבר	בפנים,	והעבודה	עכשיו	היא	למשוך	את	קדושת	השבת	אל	תוך	ליבנו.

יום	 את	 ה"שמור	 של	 הצד	 בין	 ההבדל	 גם	 הוא	 וה"המשכה"	 ה"העלאה"	 בין	 ההבדל	

השבת",	לעומת	ה"זכור	את	יום	השבת":	

"ְסעּוָדה ִראׁשֹונָה ִהיא "ׁשַּבְתָא ְּדַמעֲלֵי ׁשַּבְתָא", וְהּוא ַהּׁשְבִיתָה וְַהַהעֲלָָאה, וְִהיא 
ּבְִחינַת 'ׁשָמֹור'. ְסעּוָדה ׁשְנִּיָה ִהיא "ׁשַּבְתָא ְּדיֹוָמא", ׁשֶהּוא עִנְיַן ַהְמׁשָכַת ַהּתַעֲנּוג 
ַהּׁשַּבָת"  יֹום  ֶאת  "זָכֹור  עִנְיַן  וְהּוא  נח,יג(,  )ישעיה  עֹנֶג"  לַּׁשַּבָת  "וְָקָראתָ  ּבַּׁשַּבָת, 

)שמות כ,ז(".

)רבי שלום דובער שניאורסון מליובאוויטש, 'ספר המאמרים' תר"פ עמוד רסב( 

עושים	 לא	 מאופסים,	 לב	שאנחנו	 לשים	 	- ה'שמור'	 הוא	 בנו	 החזק	 הצד	 בליל	השבת	

מלאכה,	לא	חושבים	על	כל	מה	שעבר	עלינו	היום	ואתמול,	ומתאמצים	להתחבר	לאור	

ימי	 ישנו	טוב,	 ואילו	בשבת	בבוקר	השבת	כבר	מקיפה	אותנו.	אכלנו	טוב,	 של	השבת.	

החול	נשכחו	מאיתנו,	ועכשיו	אנחנו	כבר	יכולים	לקבל	את	האור	של	השבת	בעומק	יותר	

-	בתענוג.	יש	לנו	יותר	כוח	ללמוד,	להתפלל	ולהתענג	מהקדושה	של	היום,	ולקיים	את	

"זכור	את	יום	השבת	לקדשו".

המקור	הבא	ימשיך	להבהיר	לנו	את	ההבדלים	בין	שני	חלקי	היום,	ואף	יבאר	לנו	את	

מקומה	של	הדרגה	השלישית	-	שעת	מנחה	וסעודה	שלישית:	

הּוא  ה'  עֲבֹוַדת  ׁשִֶהּנֵה  זַ"ל,  ִמּסֹוכַאטׁשֹוב  ַאבְָרָהם  ַרּבִי  ַהָּקדֹוׁש  ֵמַהּגָאֹון  "ִאיתָא 
וְיִחּוד. ּכְמֹו כֵן  ֻחּפָה  ִקּדּוׁשִין,  ַּדְרּגֹות:  ּבָזֶה ׁשָֹלׁש  ַהּנִּׂשּוִאין, ׁשֶּיֵׁש  ֶקׁשֶר  ֶּדֶרְך  עַל 
הּוא ַהֶּקׁשֶר ׁשֶּבֵין יְהּוִדי לְָאבִיו ׁשֶּבַּׁשַָמיִם: ּתְִחּלַת ָהעַבְדּות ִהיא עַל ֶּדֶרְך ִקּדּוׁשִין, 
ׁשְֶּמיֶֻחֶדת ּוְמזֶֻּמנֶת לֹו, ְּדַהיְנּו ׁשֶּיְהּוִדי ַמזְִמין ֶאת עַצְמֹו לַעֲבֹוָדתֹו יִתְּבֵָרְך. ַאַחר ּכְָך, 
ּכְׁשִֶּמתְָקֵרב יֹותֵר ֵאלָיו יִתְּבֵָרְך, הּוא ּבִבְִחינַת ֻחּפָה, ּבְִחינַת ֲהבָָאה לְבֵיתֹו, ּוכְבֹוד 
ה' חֹופֵף עָלָיו ּכָל ַהּיֹום, ּבְִחינַת ּפֹוֵרׂש ַטּלִיתֹו עָלֶיָה. ַאַחר ּכְָך, ּכְׁשֶּנִכְנָס לִפְנִיִמּיּות 
ָהעֲבֹוָדה, זֹוכֶה לִבְִחינַת יִחּוד, ׁשִֶּמתְַּדּבֵק ֵאלָיו יִתְּבֵָרְך ּבְכָל נֶפֶׁש רּוַח ּונְׁשָָמה ׁשֶּלֹו. 

ּוכְנֶגֶד ׁשָֹלׁש ַּדְרּגֹות ֵאּלּו ֵהם ׁשְֹלׁשֶת ָהעִּתִים ׁשֶל ׁשַּבָת קֶֹדׁש: לֵיל ׁשַּבָת קֶֹדׁש הּוא 
ּבְִחינַת ִקּדּוׁשִין, ׁשִֶּמתְיֶַחֶדת ּוְמזֶַּמנֶת עַצְָמּה ֵאלָיו יִתְּבֵָרְך. ׁשֲַחִרית ׁשֶל ׁשַּבָת הּוא 
ּבְִחינַת ֻחּפָה וֲַהבָָאה לְבֵיתֹו, ׁשֶאֹור ַמִּקיף ֵמאֹורֹו יִתְּבֵָרְך חֹופֵף עָלָיו ָאז. ּובַעֲלֹות 

ַהִּמנְָחה ּוְסעּוָדה ׁשְלִיׁשִית הּוא ּבְִחינַת יִחּוד ּוְדבֵקּות עִּלִָאית".
)רבי שלום נח ברזובסקי מסלונים, 'נתיבות שלום' שבת מאמר ראשון( 

כמו	חתן	וכלה	שלאט	לאט	מתקשרים	זה	לזה,	גם	אנחנו	מתחברים	אל	השבת	בשלבים.	

בתחילה,	בליל	שבת,	אנחנו	צריכים	לבוא	אל	השבת	ולומר:	'אנחנו	שלך',	אנחנו	כבר	לא	

שייכים	לימי	החול	-	'הרי	את	מקודשת	לנו	ואנו	מקודשים	לך'.	כעת,	יכולה	השבת	לעטוף	

ולהכניס	אותנו	לגמרי	אל	תוכה,	ככלה	הנכנסת	לחופה,	ביום	השבת.

השיא	של	השבת	הוא	בזמן	המנחה,	בסעודה	שלישית.	בשעה	הזאת	אנחנו	כבר	לגמרי	

'שבתיים'	והשבת	היא	כבר	חלק	מאיתנו.	שעה	זו	היא	שעה	של	דבקות,	דבקות	בקדושת	

"רצון	 	= דרעווין"	 "רעווא	 שעת	 נקראת	 זו	 שעה	 בה'.	 הנשמה	 דבקות	 וממילא	 השבת,	

הרצונות",	השעה	שבה	מתגלים	בנו	הרצונות	העמוקים	ביותר,	והקשר	הקרוב	ביותר	אל	

ה'	-	"ואני	תפילתי	לך	ה'	עת	רצון".	זו	הסיבה	שהסעודה	השלישית	אינה	רוויה	במאכלים	

כמו	שתי	הסעודות	שקדמו	לה	אלא	בניגונים	של	געגועים	ותשובה	אל	ה'.	

ּוַמעֲׂשִים טֹובִים  ּבִתְׁשּובָה  ַאַחת  "יָפָה ׁשָעָה  ַהִּמׁשְנָה  עַל  ָאַמר  ָהִרי"מ  "ַהִחּדּוׁשֵי 
ְסעּוָדה  ִהיא  ַהּׁשָעָה,  ׁשֶּזֹו  ד,יז(,  )אבות  ַהּבָא"  ָהעֹולָם  ַחּיֵי  ִמּכָל  יֹותֵר  ַהּזֶה,  ּבָעֹולָם 

ׁשְלִיׁשִית, ׁשֶָאז הּוא יָפֶה ּבִתְׁשּובָה".
)'שיח שרפי קודש' שבת אות פג(

יֹום  ּכְמֹו  ַהּׁשָבּועַ.  ׁשֶל  ַהּכִּפּוִרים  יֹום  ּכְמֹו  הּוא  ּבְׁשַּבָת  ׁשְלִיׁשִית  ַהְּסעּוָדה  "זְַמן 
ַהּכִּפּוִרים ׁשְֶּמגַּלֶה ּוְמַטֵהר ֶאת ַהּנֶפֶׁש ִמּכָל ַהּׁשָנָה, ּכֵן ׁשָֹלׁש ְסעּודֹות ְמגַּלֶה ֶאת ּכָל 

ַהּתְׁשּוקֹות וֲַאנָחֹות ַהּנֶפֶׁש ׁשֶָהיּו ְמֻסּתָרֹות ּבֹו ּבְכָל ַהּׁשָבּועַ.

וְִטְרּדֹותֶיָה  וְדֹוְרִסים,  ּבְַמְסִטינִים  וְנֱֶאבֶֶקת  עַל  ֶאל  ׁשֹוֶאפֶת  ַהּנֶפֶׁש  ַהּׁשָבּועַ  ּבְכָל 
ּגַם קֹולָּה ֹלא  עַד ׁשֶּלִפְעִָמים  ּפִיָה,  ֶאת  וְסֹותְִמים  עָלֶיָה, רֹוְמִסים אֹותָּה  עֹוְמִדים 

יִּׁשַָמע. וְֵאין ָהָאָדם יֹוֵדעַ וְׁשֹוֵמעַ ׁשֶּיֵׁש ּבֹו נֶפֶׁש ׁשֶחֹולַת ַאֲהבָה.

ּוכְׁשֶּבָא ׁשָֹלׁש ְסעּודֹות ]הכוונה לסעודה שלישית[, ׁשֶָהִאיׁש עֹוזֵב ֶאת ּכָל ָהעֹולָם ּומֹוֵסר 
ֶאת עַצְמֹו לַה', ִמתְָקֵרב ֵאלָיו ּוְמַדּבֵר עִּמֹו, ּכָל ּתְׁשּוַקת ַהּנֶפֶׁש יִּסּוֶריָה וְצַעֲקֹותֶיָה 
ֶאל  עַבְְּדָך  "ְמׁשֹוְך  עַּזָה  ּתְׁשּוָקה  ַמְרּגִיׁש  ּפַעַם  ּוִמתְּגַּלִים.  ּבִָאים  ַהּׁשָבּועַ  ּכָל  ׁשֶל 
ִמּלִּבֹו:  ִמתְּפֶָרצֶת  וֲַאנָָחה  ּופְצָעּונִי",  "ִהּכּונִי  ּבְִקְרּבֹו,  עָצּום  ּכְֵאב  ּופַעַם  ְרצֹונֶָך", 

"ֵאל, נָא, ְרפָא נָא לָּה"! 

וְִאם ַמְקׁשִיב ָהִאיׁש לְכָל זַעֲזּועֵי ּוצְעָקֹות נַפְׁשֹו ּבְׁשָעָה זֹו, יִׁשְַמע ֶאת צַעֲַקת ּבַת 
ַהֶּמלְֶך ׁשֶּנֱֶאבֶֶקת ּוֻמּכָה ִמן ָהֵרִקים ּופֹוֲחזִים, ּבְׁשָעָה ׁשִֶהיא ְרדּופָה ֶאל ָאבִיָה וְקֹוְרָאה 

"ָאבִי, ָאבִי, ַהּצִילֵנִי ֵמֶהם ֵאלֶיָך"".
)רבי קלונימוס קלמיש שפירא מפיאסצ'נה, 'צו וזרוז' אות מז(

כלות	הנפש

יחיאל	מיכל,	המגיד	מזלוטשוב,	היו	צריכים	לשמור	אותו	שלא	תצא	נשמתו	 לערך	שתי	שנים	קודם	פטירת	רבי	

מרוב	דביקות	בוראו,	כי	היה	דרכו	לילך	אנה	ואנה	עד	שפניו	היו	בוערות	כמראה	הלפידים.	והיה	דרכו	לאכול	סעודה	

שלישית	בחדרו	המיוחד	עם	כמה	מבניו,	ואחר	כך	היה	הולך	לבית	מדרשו	לומר	תורה	ושירות	עד	שגמר	הסעודה	

שם.	פעם	אחת	לא	היה	שום	אדם	איתו	בעת	הסעודה	שלישית,	והיה	רץ	אנה	ואנה	ואומר:	"בהאי	רצון	אסתלק	משה"	

ולא	היה	מי	שיזכירו	מאיזה	עניין	גופני.	כשבתו	הצדקת	ראתה	אותו,	רצה	מיד	ואמרה	לאחיה	רבי	יצחק.	הוא	רץ	מיד	

אל	אביו	הקדוש	ותפסו	כדי	לבלבל	אותו	ולהורידו	מדביקותו,	אך	הוא	כבר	נסתלק	מזה	העולם	מגודל	התשוקה.

)תורת	המגיד	מזלאטשוב(
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האדם	 יכול	 השבת	 בכוח	

כי	 האמת,	 למידת	 להגיע	

הבא"	 עולם	 "מעין	 היא	 שבת	

שהוא	"עולם	האמת".

)רבי	פנחס	מקוריץ(

3. תפילה בשבת - תענוג! 
יום	חול	לנוסח	התפילה	של	שבת,	נראה	כי	 אם	נשווה	את	נוסח	תפילת	העמידה	של	

13	ברכות	הבקשות	פינו	את	מקומן	לברכה	מרכזית	אחת.	בברכה	הזאת,	השונה	בכל	

אחת	מארבע	התפילות,	אנו	מדברים	על	השבת	ועל	דביקותנו	בה'.	בסופה	של	הברכה	

מופיעות	בקשות,	אך	שלא	כבימי	החול,	אנו	מבקשים	על	צרכי	הנשמה	בלבד.

הנוסח	השונה	מבטא	את	השינוי	הפנימי	שחל	בנשמה.	ביום	השבת	אנו	קרובים	לה',	לכן	

גם	תוכן	התפילה	הוא	שונה.	בעל	התניא	מלמד	אותנו	על	כך,	דרך	משל:

"ּובָזֶה יּובַן ַמֲאָמָרם זַ"ל: "ֵאינֹו ּדֹוֶמה ּבֶן ּכְפָר ׁשֶָרָאה ֶאת ַהֶּמלְֶך לְבֶן ּכְַרְך ׁשֶָרָאה 
ֶאת ַהֶּמלְֶך" )ראה חגיגה יג ע"ב(. ּכִי ִהּנֵה ּבֶן ּכְפָר ּבְִהיֹותֹו ּבְתַכְלִית ַהּׁשִפְלּות ּבְעֵֶרְך 
ְמלַאכְּתֹו ּבַּכְפָר, ּבֲַחִריׁשָה ּוזְִריעָה כו', ּכְׁשֶּבָא לְעִיר ַהְּמלּוכָה וְרֹוֶאה ּגְֻדּלַת ַהֶּמלְֶך 
וְִרכְּבֹו ּופָָרׁשָיו, ִהּנֵה יִׁשְּתֹוֵמם ּכְׁשָעָה ֲחָדא וְיִתְּבֵַּטל ִמְּמצִיאּותֹו ִמּפְנֵי ּגֶֹדל ַהֶהבְֵּדל 
ּבֶַּמלְֶך  ׁשֶָרגִיל  ּכְַרְך  ּבֶן  ֲאבָל  ַהֶּמלְֶך.  רֹוְממּות  ַמעֲלַת  לְגֶֹדל  עְֶרּכֹו  ׁשִפְלּות  ׁשֶּבֵין 

וְַאנְׁשֵי ָהעִיר ַהּׂשִָרים ַהּגְדֹולִים, ֹלא יִּפָלֵא ּבְעֵינָיו ּכָל ּכְָך רֹוְממּות ּגְֻדּלָתֹו.

ַאְך ּבְזֹאת יִתְרֹון ַמעֲלָתֹו עַל ּבֶן ּכְפָר, ּבְִהיֹותֹו ַמּכִיר ּבְיֹותֵר ּגְַדלּות ַהֶּמלְֶך, ּובְִחינַת 
ּבִּטּולֹו לְגַּבָיו הּוא ּבִבְִחינַת ּפְנִיִמּיּות ַהֶּמלְֶך ּבְיֹותֵר. ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן ּבֶן ּכְפָר, ׁשֵֶאינֶּנּו 

ַמּכִיר ֶאּלָא ׁשֶַהֶּמלְֶך ֻמבְָּדל ּבְעֵֶרְך ֵמעֵֶרְך ׁשִפְלּותֹו, וְֹלא ׁשֶּיַּכִיר ּבְַמהּות ַהֶּמלְֶך"...

העיר	 ומגדלי	 המצוחצחים	 המדים	 המרכבות,	 הפרשים,	 מוחלט.	 בהלם	 הכפר	 בן	

גדול.	ממבט	ראשון	 מסחררים	אותו.	הוא	מרגיש	כל	כך	קטן	לעומת	המלך	הכל-כך	

נראה	כי	בן	הכפר	מצוי	בהתפעלות	גדולה	יותר	מבן	הכרך	האדיש	למראות,	אך	מבט	

מעמיק	מגלה	לנו	כי	ההתפעלות	הגדולה	היא	ירודה	באיכותה.

בן	הכפר	כל	כך	מסוחרר,	עד	שאיננו	יכול	לחשוב	מה	עובר	בראשו	של	המלך,	מהם	

תפקידיו	והאם	הוא	ממלא	אותם	בהצלחה.	הוא	כלל	לא	חושב	על	התחומים	הללו,	אלא	

על	העושר	והגדולה	שנחשפו	בפניו.	בן	הכרך,	לעומתו,	דווקא	מפני	שאינו	מתפעל	מן	

מצבע	 יותר	 עמוקים	 מדברים	 ולהתפעל	 המלך"	 "פנימיות	 על	 לחשוב	 מסוגל	 ההדר,	

הבגדים	וגודל	הסוסים.

ֶהפְֵרׁש  ׁשֶּיֵׁש  יִׂשְָרֵאל,  ּבִכְנֶֶסת  לְַמָּטה  ה'  ּבַעֲבֹוַדת  ּכֵן  ּגַם  יּובַן  זֶה  ּכָל  ֶּדֶרְך  "וְעַל 
ּגָדֹול ּבֵין יְֵמי ַהחֹל לִיֵמי ַהּׁשַּבָת, ּבְִהיֹות ׁשֶָאנּו אֹוְמִרים ּבְׁשַּבָת "יִׂשְּבְעּו וְיִתְעַּנְגּו 
ִמּטּובֶָך", וְכֵן "ָאז ּתִתְעַּנַג עַל ה'" )ישעיה נח,יד(. וְיֵׁש לְָהבִין, לָָּמה ֵאין אֹוְמִרים זֶה 

ּגַם ּבִימֹות ַהחֹל. 

וְהּוא  לַעֲׂשֹותָם",  "ַהּיֹום  ַהַּמֲעׂשֶה,  הּוא  ָהִעָּקר  ַהחֹל  ְּדִביֵמי  הּוא,  ָהעִנְיָן  ַאְך 
ַהּבֵרּוִרים, ּוִמי ׁשֶָּטַרח ּבְעֶֶרב ׁשַּבָת יִׂשְַמח וְיִתְעַּנֵג עַל ה' ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת ַאֲחֵרי ּכַלֹות 

ַהַּמעֲׂשֶה ַהּטֹוב.

ּולְכְָך, ִעַּקר ָהִענְיָן ׁשֶל ַהּתְִפּלָה ְּבׁשַָּבת הּוא ָהעֹנֶג ׁשֶּיִתְַעּנֵג ַעל ה', וְֹלא ָהֲעבֹוָדה, 
ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן ִּביֵמי ַהחֹל ִעַּקר ָהִענְיָן ׁשֶל ַהּתְִפּלָה הּוא ׁשְִפיכַת ַהּנֶֶפׁש ּוכְלֹותָּה 
ִּבְבִחינַת ְמִרירּות, ִּבכְֵדי לֲַעבֹוד ֲעבֹוַדת ה' ְּבכָל ַהּיֹום ְּב"סּור ֵמַרע וֲַעׂשֵה טֹוב".

וְַהיְנּו ּגַם ּכֵן ּכְעִנְיָן ַהּנַ"ל, ׁשֵֶאינֹו ּדֹוֶמה ּבֶן ּכְפָר וְכּו'. ּבְִהיֹות ׁשֶָאנּו אֹוְמִרים ּבִפְסּוֵקי 
ְדזְִמָרה ּובְבְִרּכַת יֹוצֵר אֹור, ֵאיְך ׁשֶַהַּמלְָאכִים וְָהאֹופַּנִים אֹוְמִרים ּבְַרעַׁש ּגָדֹול, וְזֶהּו 
ּכְבֶן ּכְפָר ׁשֶָרָאה ֶאת ַהֶּמלְֶך, לְפִי ׁשִֶּמתְּבְַּטלִים ִמְּמצִיאּותָם ּכְׁשֶַּמּׂשִיגִים ִהתְַחְּדׁשּות 
ַהּבְִריָאה ֵמַאיִן לְיֵׁש. ֲאבָל ּבְׁשַּבָת - "יִׂשְּבְעּו וְיִתְעַּנְגּו ִמּטּובֶָך", ּכְבֶן ּכְַרְך ׁשֶָרָאה ֶאת 

ַהֶּמלְֶך, ׁשֵֶאינֹו ִמתְּבֵַּטל ּכָל ּכְָך ּבַָרעַׁש, ֶאּלָא ִמתְעַּנֵג ִמּזִיו הֹוד ּפְנִיִמית ַהֶּמלְֶך"...

משתוקקים	 אנו	 בה	 שבלב,	 עבודה	 זמן	 הוא	 התפילה	 זמן	 רחוקים.	 אנחנו	 החול	 בימי	

ומתגעגעים	לה'.	הגעגועים	הללו,	כמו	כל	געגוע,	מתבטאים	בצביטה	בלב.	ההתפעלות	

בתפילת	החול	היא	מכך	שבכלל	חשבנו	על	ה'.	שהצלחנו	להרפות	לרגע	את	האחיזה	

בעולם	הזה,	ונזכרנו	בנוכחות	של	ה'	בתוך	חיינו.	תפילה	והתפעלות	כאלו,	מכוונות	אותנו	

לקראת	המשך	היום.	לאחר	תפילה	שכזאת,	אנו	דרוכים	לעבוד	את	ה'	בקיום	המצוות	

ובהימנעות	מעבירות.

את	 אלא	 לה',	 הקרבה	 את	 מרגישים	 איננו	 מוגבל.	 שלנו	 הראייה	 טווח	 הכפר,	 בן	 כמו	

את	 ולעבוד	 לה'	 נאמנים	 להיות	 לנו	 גורמת	 בתפילה	 ההתפעלות	 והגעגוע,	 הריחוק	

עבודתנו	נאמנה.	מרחוק.

לעומת	זאת,	תפילת	השבת	איננה	מליאה	בהתפעלות	מכך	שנזכרנו	בה'.	נוכחותו	של	ה'	

כמעט	מובנת	מאליה	-	כבן	כרך	שרגיל	לראות	את	המלך	והדרו.	ההתרגשות	בתפילת	

השבת	היא	מרבדים	עדינים	ועמוקים	יותר,	אנו	מתענגים	מקרבתו	של	הקב"ה.	התוצאה	

של	חוויה	כזו,	איננה	מכוונת	לתכלית	כעשייה	ועבודה,	אלא	לשמחה	ואושר	כשלעצמם.

מצאו	דוגמא	מתוך	חייכם,	למצב	בו	אדם	שנחשף	לדבר	חדש,	מתפעל	מהצדדים	

החיצוניים	שלו	ולא	מצליח	לזהות	רבדים	עמוקים.

ממשיך	בעל	התניא	ואומר:

"ּובְכָל זֶה יּובַן ַמֲאָמָרם זַ"ל, "ׁשֶֶמׁש ּבְׁשַּבָת צְָדָקה לָעֲנִּיִים, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב )מלאכי ג,כ(: 
ׁשֶֶמׁש צְָדָקה ּוַמְרּפֵא ּבִכְנָפֶיָה" )תענית ח ע"ב(. ְּדִהּנֵה ּכְתִיב, "ּכִי חֹולַת ַאֲהבָה ָאנִי" 
ּכְלֹות  הּוא  ַהּתְפִּלָה  עִנְיַן  עִַּקר  ַהחֹל  ּבִימֹות  ּכִי  ּבְִהיֹות  ּפֵרּוׁש,  ב,ה(.  השירים  )שיר 

ּוִמׁשְּתֹוֵקק  ׁשֶָחפֵץ  ָאָדם  ּכְמֹו  ַאֲהבָה,  חֹולַת  ּבִבְִחינַת  ֵמה',  ָהִרחּוק  ֵמֲחַמת  ַהּנֶפֶׁש 
ּבְֵאיזֶה ְּדבַר ֶחְמָדה וְֵאינֶּנּו ַמּׂשִיגֹו, ׁשֶּיֱֶחלֶה ּבִלְבָבֹו, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "ּתֹוֶחלֶת ְמֻמּׁשָכָה 
ַמֲחלָה לֵב" )משלי יג,יב(, ֲאָבל ְּבׁשַָּבת ׁשֶהּוא ִמתְַעּנֵג ַעל ה', ֲהֵרי זֶה ְרפּוָאה לְֳחלִי 
ָהַאֲהָבה, ּכְָאָדם ׁשִֶהּׂשִיג ַמה ּׁשֶָחׁשְָקה נְַפׁשֹו, ׁשֶּיְִרָּפא ֳחלִי לְָבבֹו, ּכִי ַמה ּׁשִֶּמתְַעּנֵג 
ּבֹו הּוא ְרפּוָאה. וְנְִמָצא ַהּתֲַענּוג ַהּזֶה ְרפּוָאה, וְֹלא ּכִׁשְָאר ּתֲַענּוג. ּכְמֹו כֵן ָהעֹנֶג 
ּבְׁשַּבָת ּבְִחינַת ְרפּוָאה הּוא לִכְנֶֶסת יִׂשְָרֵאל, לְאֹותֹו ַהּצַעַר וְַהְּמִרירּות ׁשֶּבִיֵמי ַהחֹל 

ּבַעֲבֹוָדתֹו".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'סידור עם דא"ח' ד"ה והיה מדי חודש בחודשו(

תפילת	השבת	היא	מענה	לתפילת	ימי	החול.	אש	הכיסופים	והגעגועים	של	ימי	החול,	

נרגעת	והופכת	לנחל	שקט	ומענג.	וכך,	מוצאת	הנשמה	מרגוע	ורפואה	בתפילות	השבת.

מזווית	שונה	מלמד	אותנו	ה'שפת	אמת'	על	הייחודיות	של	תפילת	השבת:

"עִַּקר עֲבֹוַדת ָהָאָדם הּוא ּבַּלֵב ּובַּמַֹח. וְַהּתְפִּלָה ּבַּלֵב. "ּולְעָבְדֹו ּבְכָל לְבַבְכֶם )דברים 
יא,יג(, ֵאיזֶהּו עֲבֹוָדה ׁשֶּבַּלֵב? - זֹו ּתְפִּלָה" )תענית ב ע"א(.

ּכִי יֵׁש ב' לְבָבֹות: לֵב ָחכָם, וְלֵב ּכְִסיל. לָכֵן צְִריכִין עֲבֹוָדה ּבַּלֵב, ּכְִדִאיתָא: "לֵב 
זֶה  יְֵדי  וְעַל  ַהַּמעֲׂשֶה.  יְֵמי  עֲבֹוַדת  וְהּוא  ו,ב(,  יצירה  )ספר  ּבְִמלְָחָמה"  ּכְֶמלְֶך  ּבְנֶפֶׁש 

ּכְתִיב: "לֵב יֹוֵדעַ ָמּרַת נַפְׁשֹו" )משלי יד,י(, ּוצְִריכִין לַעֲבֹוד לְַמּתֵק זֶה ַהְּמִרירּות... 

ּכִי עִַּקר ַהּגְֻאּלָה ּבַּנֶפֶׁש, ּכְׁשֶַהּנְׁשָָמה וְַהּמִֹחין ְמִאיִרין לָָאָדם, וְָאז ׁשְֵקָטה ִמלְֶחֶמת 
ַהּלֵב וְנַעֲׂשֶה לֵב ֶאָחד, וְעַל זֶה ּכָתּוב: "ּובְׂשְִמָחתֹו ֹלא יִתְעַָרב זָר" )שם(. ּכְׁשֶּנִתְַמּלֵא 

ּבְׂשְִמַחת ַהּנֶפֶׁש, ִמתְּבֵַּטל לֵב ּכְִסיל.

לָכֵן ּבְׁשַּבָת קֶֹדׁש, ְּדיֵׁש נְׁשָָמה יְתֵָרה ַהְמִאיָרה לְנֶפֶׁש ָהָאָדם, ִסְטָרא ַאֲחָרא עְַרִקית 
"ּבְיֹום  ֲחזַ"ל:  ׁשֶָאְמרּו  ּכְמֹו  ׂשְִמָחה,  יֹום  הּוא  וְׁשַּבָת  בורחת[,  הטומאה,   - האחר  ]הצד 

ּבָָאָדם.  ְמִאיָרה  ׁשֶַהּנְׁשָָמה  לְפִי  עז(,  בהעלותך  )ספרי  ַהּׁשַּבָתֹות"  ֵאּלּו   - ׂשְִמַחתְכֶם 
וְַהּתְִפּלָה ְּבׁשַָּבת ִהיא ְּבִחינַת "ּתְִפּלָה לְמֹׁשֶה" )תהילים צ,א(. ְּדיֵׁש "ּתְִפּלָה לְָענִי" 
)שם קב,א(, וְהּוא ּתְִפּלַת יְֵמי ַהַּמֲעׂשֶה, ַהּתְִפּלָה ִמּתֹוְך ַהְּמִרירּות וְַהִּמלְָחָמה, וְיֵׁש 
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האדם	 יכול	 השבת	 בכוח	

כי	 האמת,	 למידת	 להגיע	

הבא"	 עולם	 "מעין	 היא	 שבת	

שהוא	"עולם	האמת".

)רבי	פנחס	מקוריץ(

3. תפילה בשבת - תענוג! 
יום	חול	לנוסח	התפילה	של	שבת,	נראה	כי	 אם	נשווה	את	נוסח	תפילת	העמידה	של	

13	ברכות	הבקשות	פינו	את	מקומן	לברכה	מרכזית	אחת.	בברכה	הזאת,	השונה	בכל	

אחת	מארבע	התפילות,	אנו	מדברים	על	השבת	ועל	דביקותנו	בה'.	בסופה	של	הברכה	

מופיעות	בקשות,	אך	שלא	כבימי	החול,	אנו	מבקשים	על	צרכי	הנשמה	בלבד.

הנוסח	השונה	מבטא	את	השינוי	הפנימי	שחל	בנשמה.	ביום	השבת	אנו	קרובים	לה',	לכן	

גם	תוכן	התפילה	הוא	שונה.	בעל	התניא	מלמד	אותנו	על	כך,	דרך	משל:

"ּובָזֶה יּובַן ַמֲאָמָרם זַ"ל: "ֵאינֹו ּדֹוֶמה ּבֶן ּכְפָר ׁשֶָרָאה ֶאת ַהֶּמלְֶך לְבֶן ּכְַרְך ׁשֶָרָאה 
ֶאת ַהֶּמלְֶך" )ראה חגיגה יג ע"ב(. ּכִי ִהּנֵה ּבֶן ּכְפָר ּבְִהיֹותֹו ּבְתַכְלִית ַהּׁשִפְלּות ּבְעֵֶרְך 
ְמלַאכְּתֹו ּבַּכְפָר, ּבֲַחִריׁשָה ּוזְִריעָה כו', ּכְׁשֶּבָא לְעִיר ַהְּמלּוכָה וְרֹוֶאה ּגְֻדּלַת ַהֶּמלְֶך 
וְִרכְּבֹו ּופָָרׁשָיו, ִהּנֵה יִׁשְּתֹוֵמם ּכְׁשָעָה ֲחָדא וְיִתְּבֵַּטל ִמְּמצִיאּותֹו ִמּפְנֵי ּגֶֹדל ַהֶהבְֵּדל 
ּבֶַּמלְֶך  ׁשֶָרגִיל  ּכְַרְך  ּבֶן  ֲאבָל  ַהֶּמלְֶך.  רֹוְממּות  ַמעֲלַת  לְגֶֹדל  עְֶרּכֹו  ׁשִפְלּות  ׁשֶּבֵין 

וְַאנְׁשֵי ָהעִיר ַהּׂשִָרים ַהּגְדֹולִים, ֹלא יִּפָלֵא ּבְעֵינָיו ּכָל ּכְָך רֹוְממּות ּגְֻדּלָתֹו.

ַאְך ּבְזֹאת יִתְרֹון ַמעֲלָתֹו עַל ּבֶן ּכְפָר, ּבְִהיֹותֹו ַמּכִיר ּבְיֹותֵר ּגְַדלּות ַהֶּמלְֶך, ּובְִחינַת 
ּבִּטּולֹו לְגַּבָיו הּוא ּבִבְִחינַת ּפְנִיִמּיּות ַהֶּמלְֶך ּבְיֹותֵר. ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן ּבֶן ּכְפָר, ׁשֵֶאינֶּנּו 

ַמּכִיר ֶאּלָא ׁשֶַהֶּמלְֶך ֻמבְָּדל ּבְעֵֶרְך ֵמעֵֶרְך ׁשִפְלּותֹו, וְֹלא ׁשֶּיַּכִיר ּבְַמהּות ַהֶּמלְֶך"...

העיר	 ומגדלי	 המצוחצחים	 המדים	 המרכבות,	 הפרשים,	 מוחלט.	 בהלם	 הכפר	 בן	

גדול.	ממבט	ראשון	 מסחררים	אותו.	הוא	מרגיש	כל	כך	קטן	לעומת	המלך	הכל-כך	

נראה	כי	בן	הכפר	מצוי	בהתפעלות	גדולה	יותר	מבן	הכרך	האדיש	למראות,	אך	מבט	

מעמיק	מגלה	לנו	כי	ההתפעלות	הגדולה	היא	ירודה	באיכותה.

בן	הכפר	כל	כך	מסוחרר,	עד	שאיננו	יכול	לחשוב	מה	עובר	בראשו	של	המלך,	מהם	

תפקידיו	והאם	הוא	ממלא	אותם	בהצלחה.	הוא	כלל	לא	חושב	על	התחומים	הללו,	אלא	

על	העושר	והגדולה	שנחשפו	בפניו.	בן	הכרך,	לעומתו,	דווקא	מפני	שאינו	מתפעל	מן	

מצבע	 יותר	 עמוקים	 מדברים	 ולהתפעל	 המלך"	 "פנימיות	 על	 לחשוב	 מסוגל	 ההדר,	

הבגדים	וגודל	הסוסים.

ֶהפְֵרׁש  ׁשֶּיֵׁש  יִׂשְָרֵאל,  ּבִכְנֶֶסת  לְַמָּטה  ה'  ּבַעֲבֹוַדת  ּכֵן  ּגַם  יּובַן  זֶה  ּכָל  ֶּדֶרְך  "וְעַל 
ּגָדֹול ּבֵין יְֵמי ַהחֹל לִיֵמי ַהּׁשַּבָת, ּבְִהיֹות ׁשֶָאנּו אֹוְמִרים ּבְׁשַּבָת "יִׂשְּבְעּו וְיִתְעַּנְגּו 
ִמּטּובֶָך", וְכֵן "ָאז ּתִתְעַּנַג עַל ה'" )ישעיה נח,יד(. וְיֵׁש לְָהבִין, לָָּמה ֵאין אֹוְמִרים זֶה 

ּגַם ּבִימֹות ַהחֹל. 

וְהּוא  לַעֲׂשֹותָם",  "ַהּיֹום  ַהַּמֲעׂשֶה,  הּוא  ָהִעָּקר  ַהחֹל  ְּדִביֵמי  הּוא,  ָהעִנְיָן  ַאְך 
ַהּבֵרּוִרים, ּוִמי ׁשֶָּטַרח ּבְעֶֶרב ׁשַּבָת יִׂשְַמח וְיִתְעַּנֵג עַל ה' ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת ַאֲחֵרי ּכַלֹות 

ַהַּמעֲׂשֶה ַהּטֹוב.

ּולְכְָך, ִעַּקר ָהִענְיָן ׁשֶל ַהּתְִפּלָה ְּבׁשַָּבת הּוא ָהעֹנֶג ׁשֶּיִתְַעּנֵג ַעל ה', וְֹלא ָהֲעבֹוָדה, 
ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן ִּביֵמי ַהחֹל ִעַּקר ָהִענְיָן ׁשֶל ַהּתְִפּלָה הּוא ׁשְִפיכַת ַהּנֶֶפׁש ּוכְלֹותָּה 
ִּבְבִחינַת ְמִרירּות, ִּבכְֵדי לֲַעבֹוד ֲעבֹוַדת ה' ְּבכָל ַהּיֹום ְּב"סּור ֵמַרע וֲַעׂשֵה טֹוב".

וְַהיְנּו ּגַם ּכֵן ּכְעִנְיָן ַהּנַ"ל, ׁשֵֶאינֹו ּדֹוֶמה ּבֶן ּכְפָר וְכּו'. ּבְִהיֹות ׁשֶָאנּו אֹוְמִרים ּבִפְסּוֵקי 
ְדזְִמָרה ּובְבְִרּכַת יֹוצֵר אֹור, ֵאיְך ׁשֶַהַּמלְָאכִים וְָהאֹופַּנִים אֹוְמִרים ּבְַרעַׁש ּגָדֹול, וְזֶהּו 
ּכְבֶן ּכְפָר ׁשֶָרָאה ֶאת ַהֶּמלְֶך, לְפִי ׁשִֶּמתְּבְַּטלִים ִמְּמצִיאּותָם ּכְׁשֶַּמּׂשִיגִים ִהתְַחְּדׁשּות 
ַהּבְִריָאה ֵמַאיִן לְיֵׁש. ֲאבָל ּבְׁשַּבָת - "יִׂשְּבְעּו וְיִתְעַּנְגּו ִמּטּובֶָך", ּכְבֶן ּכְַרְך ׁשֶָרָאה ֶאת 

ַהֶּמלְֶך, ׁשֵֶאינֹו ִמתְּבֵַּטל ּכָל ּכְָך ּבַָרעַׁש, ֶאּלָא ִמתְעַּנֵג ִמּזִיו הֹוד ּפְנִיִמית ַהֶּמלְֶך"...

משתוקקים	 אנו	 בה	 שבלב,	 עבודה	 זמן	 הוא	 התפילה	 זמן	 רחוקים.	 אנחנו	 החול	 בימי	

ומתגעגעים	לה'.	הגעגועים	הללו,	כמו	כל	געגוע,	מתבטאים	בצביטה	בלב.	ההתפעלות	

בתפילת	החול	היא	מכך	שבכלל	חשבנו	על	ה'.	שהצלחנו	להרפות	לרגע	את	האחיזה	

בעולם	הזה,	ונזכרנו	בנוכחות	של	ה'	בתוך	חיינו.	תפילה	והתפעלות	כאלו,	מכוונות	אותנו	

לקראת	המשך	היום.	לאחר	תפילה	שכזאת,	אנו	דרוכים	לעבוד	את	ה'	בקיום	המצוות	

ובהימנעות	מעבירות.

את	 אלא	 לה',	 הקרבה	 את	 מרגישים	 איננו	 מוגבל.	 שלנו	 הראייה	 טווח	 הכפר,	 בן	 כמו	

את	 ולעבוד	 לה'	 נאמנים	 להיות	 לנו	 גורמת	 בתפילה	 ההתפעלות	 והגעגוע,	 הריחוק	

עבודתנו	נאמנה.	מרחוק.

לעומת	זאת,	תפילת	השבת	איננה	מליאה	בהתפעלות	מכך	שנזכרנו	בה'.	נוכחותו	של	ה'	

כמעט	מובנת	מאליה	-	כבן	כרך	שרגיל	לראות	את	המלך	והדרו.	ההתרגשות	בתפילת	

השבת	היא	מרבדים	עדינים	ועמוקים	יותר,	אנו	מתענגים	מקרבתו	של	הקב"ה.	התוצאה	

של	חוויה	כזו,	איננה	מכוונת	לתכלית	כעשייה	ועבודה,	אלא	לשמחה	ואושר	כשלעצמם.

מצאו	דוגמא	מתוך	חייכם,	למצב	בו	אדם	שנחשף	לדבר	חדש,	מתפעל	מהצדדים	

החיצוניים	שלו	ולא	מצליח	לזהות	רבדים	עמוקים.

ממשיך	בעל	התניא	ואומר:

"ּובְכָל זֶה יּובַן ַמֲאָמָרם זַ"ל, "ׁשֶֶמׁש ּבְׁשַּבָת צְָדָקה לָעֲנִּיִים, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב )מלאכי ג,כ(: 
ׁשֶֶמׁש צְָדָקה ּוַמְרּפֵא ּבִכְנָפֶיָה" )תענית ח ע"ב(. ְּדִהּנֵה ּכְתִיב, "ּכִי חֹולַת ַאֲהבָה ָאנִי" 
ּכְלֹות  הּוא  ַהּתְפִּלָה  עִנְיַן  עִַּקר  ַהחֹל  ּבִימֹות  ּכִי  ּבְִהיֹות  ּפֵרּוׁש,  ב,ה(.  השירים  )שיר 

ּוִמׁשְּתֹוֵקק  ׁשֶָחפֵץ  ָאָדם  ּכְמֹו  ַאֲהבָה,  חֹולַת  ּבִבְִחינַת  ֵמה',  ָהִרחּוק  ֵמֲחַמת  ַהּנֶפֶׁש 
ּבְֵאיזֶה ְּדבַר ֶחְמָדה וְֵאינֶּנּו ַמּׂשִיגֹו, ׁשֶּיֱֶחלֶה ּבִלְבָבֹו, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "ּתֹוֶחלֶת ְמֻמּׁשָכָה 
ַמֲחלָה לֵב" )משלי יג,יב(, ֲאָבל ְּבׁשַָּבת ׁשֶהּוא ִמתְַעּנֵג ַעל ה', ֲהֵרי זֶה ְרפּוָאה לְֳחלִי 
ָהַאֲהָבה, ּכְָאָדם ׁשִֶהּׂשִיג ַמה ּׁשֶָחׁשְָקה נְַפׁשֹו, ׁשֶּיְִרָּפא ֳחלִי לְָבבֹו, ּכִי ַמה ּׁשִֶּמתְַעּנֵג 
ּבֹו הּוא ְרפּוָאה. וְנְִמָצא ַהּתֲַענּוג ַהּזֶה ְרפּוָאה, וְֹלא ּכִׁשְָאר ּתֲַענּוג. ּכְמֹו כֵן ָהעֹנֶג 
ּבְׁשַּבָת ּבְִחינַת ְרפּוָאה הּוא לִכְנֶֶסת יִׂשְָרֵאל, לְאֹותֹו ַהּצַעַר וְַהְּמִרירּות ׁשֶּבִיֵמי ַהחֹל 

ּבַעֲבֹוָדתֹו".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'סידור עם דא"ח' ד"ה והיה מדי חודש בחודשו(

תפילת	השבת	היא	מענה	לתפילת	ימי	החול.	אש	הכיסופים	והגעגועים	של	ימי	החול,	

נרגעת	והופכת	לנחל	שקט	ומענג.	וכך,	מוצאת	הנשמה	מרגוע	ורפואה	בתפילות	השבת.

מזווית	שונה	מלמד	אותנו	ה'שפת	אמת'	על	הייחודיות	של	תפילת	השבת:

"עִַּקר עֲבֹוַדת ָהָאָדם הּוא ּבַּלֵב ּובַּמַֹח. וְַהּתְפִּלָה ּבַּלֵב. "ּולְעָבְדֹו ּבְכָל לְבַבְכֶם )דברים 
יא,יג(, ֵאיזֶהּו עֲבֹוָדה ׁשֶּבַּלֵב? - זֹו ּתְפִּלָה" )תענית ב ע"א(.

ּכִי יֵׁש ב' לְבָבֹות: לֵב ָחכָם, וְלֵב ּכְִסיל. לָכֵן צְִריכִין עֲבֹוָדה ּבַּלֵב, ּכְִדִאיתָא: "לֵב 
זֶה  יְֵדי  וְעַל  ַהַּמעֲׂשֶה.  יְֵמי  עֲבֹוַדת  וְהּוא  ו,ב(,  יצירה  )ספר  ּבְִמלְָחָמה"  ּכְֶמלְֶך  ּבְנֶפֶׁש 

ּכְתִיב: "לֵב יֹוֵדעַ ָמּרַת נַפְׁשֹו" )משלי יד,י(, ּוצְִריכִין לַעֲבֹוד לְַמּתֵק זֶה ַהְּמִרירּות... 

ּכִי עִַּקר ַהּגְֻאּלָה ּבַּנֶפֶׁש, ּכְׁשֶַהּנְׁשָָמה וְַהּמִֹחין ְמִאיִרין לָָאָדם, וְָאז ׁשְֵקָטה ִמלְֶחֶמת 
ַהּלֵב וְנַעֲׂשֶה לֵב ֶאָחד, וְעַל זֶה ּכָתּוב: "ּובְׂשְִמָחתֹו ֹלא יִתְעַָרב זָר" )שם(. ּכְׁשֶּנִתְַמּלֵא 

ּבְׂשְִמַחת ַהּנֶפֶׁש, ִמתְּבֵַּטל לֵב ּכְִסיל.

לָכֵן ּבְׁשַּבָת קֶֹדׁש, ְּדיֵׁש נְׁשָָמה יְתֵָרה ַהְמִאיָרה לְנֶפֶׁש ָהָאָדם, ִסְטָרא ַאֲחָרא עְַרִקית 
"ּבְיֹום  ֲחזַ"ל:  ׁשֶָאְמרּו  ּכְמֹו  ׂשְִמָחה,  יֹום  הּוא  וְׁשַּבָת  בורחת[,  הטומאה,   - האחר  ]הצד 

ּבָָאָדם.  ְמִאיָרה  ׁשֶַהּנְׁשָָמה  לְפִי  עז(,  בהעלותך  )ספרי  ַהּׁשַּבָתֹות"  ֵאּלּו   - ׂשְִמַחתְכֶם 
וְַהּתְִפּלָה ְּבׁשַָּבת ִהיא ְּבִחינַת "ּתְִפּלָה לְמֹׁשֶה" )תהילים צ,א(. ְּדיֵׁש "ּתְִפּלָה לְָענִי" 
)שם קב,א(, וְהּוא ּתְִפּלַת יְֵמי ַהַּמֲעׂשֶה, ַהּתְִפּלָה ִמּתֹוְך ַהְּמִרירּות וְַהִּמלְָחָמה, וְיֵׁש 
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בסעודות	 לפעול	 יכולים	

שפועלים	 כמו	 השבת,	

בתענית.

)רבי	נחמן	מברסלב(

ּתְִפּלָה ִמּכַֹח ִהׁשְּתֹוְקקּות ְרצֹון ַהּנֶֶפׁש לְִהתְַּדֵּבק ְּבבֹוֵרא עֹולָם, ּותְפִּלָה זֹו ִהיא ּבְלִי 
ּתַעֲרֹובֹות, וְֹלא יִתְעֵָרב ּבֹו זָר... וְָאז נַעֲׂשֶה ּגַם ַהּלֵב ֶאָחד".

)רבי יהודה אריה לייב מגור, 'שפת אמת' בראשית פרשת ויגש תר"ס(

עבודת	הלב	שבתפילת	ימי	החול	מפגישה	אותנו	עם	"לב	יודע	מרת	נפשו".	אנו	פוגשים	

השבת	 ושמחת	 היתירה	 הנשמה	 מרירותם.	 את	 למתק	 ומצפים	 שלנו,	 החסרים	 את	

ה"לב	 עם	 מתוק	 למפגש	 שלנו	 כסיל"	 ה"לב	 עם	 מרירה	 אותנו	מהתמודדות	 מעבירים	

חכם".	התפילה	משתנה	בהתאם	-	במקום	תפילה	מתוך	חוסר	המכונה	"תפילה	לעני",	

להתדבק	 הנפש	 רצון	 "השתוקקות	 של	 תפילה	 דגדלות,	 מוחין	 מתוך	 מתפללים	 אנו	

בבורא	עולם"	המכונה	"תפילה	למשה".

4. סעודות השבת
הנשמה אוכלת והגוף סכו"ם

לְָמקֹום  וְעֹולָה  קֶֹדׁש,  ּכֻּלֹו  רּוָחנִּיּות,  ּכֻּלָּה  ִהיא  ֲאכִילַת ׁשַּבָת  ּכִי  לְָך,  ַּדע  "וְַאּתָה 
ַאֵחר לְגְַמֵרי ִמן ֲאכִילַת חֹל, ּובְחֹל ֵאין ַהּׁשְכִינָה וְכָל ָהעֹולָמֹות נֱֶהנִין ּוִמתְּבְָרכִין 
ָהעֹולָמֹות  וְכָל  ַהּׁשְכִינָה  ִהּנֵה...  ּובְׁשַּבָת  ַהָּמזֹון,  ּובְִרּכַת  ַהּמֹוצִיא  ִמּבְִרּכַת  ִאם  ּכִי 
יְִהיֶה  ַהּׁשְבִיעִי  "ּובַּיֹום  ַהְּקָרא(,  ָרַמז  )זֶה  וְעַל  עַצְמֹו,  ָהֲאכִילָה  ִמן  ּוִמתְּבְָרכִין  נֱֶהנִין 
ֲאכִילָה  ַה'ּלָכֶם' ׁשֶהּוא...  ֲאפִּלּו  ַהּׁשְבִיעִי  ּפֵרּוׁש, ׁשֶּבַּיֹום  )שמות לה,ב(.  קֶֹדׁש"  לָכֶם 
צִָריְך  ָאָדם  ּכֵן,  עַל  ֲאׁשֶר  ַהּקֶֹדׁש.  לְִמקֹום  וְעֹולֶה  קֶֹדׁש,  הּוא  ַהּגַׁשְִמית,  ּוׁשְתִּיָה 
לִׂשְמֹוַח ׂשְִמָחה ּגְדֹולָה ּבְׁשַּבָת, וְלִבְלִי לְַהְראֹות ּבֹו ׁשּום עַצְבּות ּוְדָאגָה ּכְלָל, ַרק 
לְִהתְעַּנֵג עַל ה' ּולְַהְרּבֹות ּבְתַעֲנּוגֵי ׁשַּבָת ּבְכָל ִמינֵי ּתַעֲנּוג, ֵהן ּבֲַאכִילָה ּוׁשְתִּיָה ֵהן 

ַמלְּבּוׁשִים נִָאים ּכְפִי ַמה ּׁשֶּיּוכַל, וְַהּכֹל לְׁשֵם ה', ּכָָאמּור".
)רבי חיים מצ'רנוביץ, 'סידורו של שבת' ח"א שורש ה ענף ג(

לָָאָדם  לֹו  וְנְִדֶמה  יֵׁש  ָאז  ּגַּסֹות,  ּבְעֵינַיִם  ׁשַּבָת  ְסעּוַדת  עַל  ַמּבִיִטים  ִאם  "ָאַמר: 
ׁשְֶּסעּוַדת ׁשַּבָת ִהיא ְסעּוָדה ּגַָּסה".

)רבי יצחק מאיר מגור, 'חידושי הרי"מ על התורה' עמ' שיח(

מדי	 עוצרים	 אנו	 בהם	 החול	 ימי	 לעומת	 השבת.	 מן	 מהותי	 חלק	 הן	 השבת	 סעודות	

פעם	"לתדלק"	וממשיכים	הלאה,	בשבת	אנו	מתיישבים	לסעודת	קבע,	כחלק	ממצוות	

השבת.	הסעודות	הללו	הן	המשובחות	בשבוע	וניתנת	לנו	הבחירה	כיצד	לאכול	אותן.	

המתבונן	"בעיניים	גסות"	יראה	את	ההזדמנות	לזלול	אוכל	משובח	ותו	לא,	אך	בעיניים	

עדינות	נוכל	לזהות	פה	הזדמנות	לפיוס	בין	הגוף	והנשמה.	אם	בארוחה	רגילה	הנשמה	

מתבטאת	בברכות	שלפני	ואחרי	האכילה,	קדושת	סעודות	השבת	מביאה	אותנו	למצב	

שבו	הנשמה	היא	שותפה	פעילה	להנאת	הגוף,	באכילה	עצמה.

רבי	צדוק	הכהן	מלובלין	משווה	את	האכילה	בשבת	למצוות	אכילת	הקורבנות:

"ּובְׁשַּבָת, ׁשֶהּוא ֵמעֵין עֹולָם ַהּבָא, ַהּנְׁשָָמה יְתֵָרה ִהיא ַהּנֱֶהנֵית ֵמַהּׁשָֹלׁש ְסעּודֹות, 
ה'[,  ]ׁשְלִיֵחי  ְּדַרְחָמנָא"  "ׁשְלּוֵחי  ַהּכֲֹהנִים  ֻּדגְַמת  ִהיא  וְָהֲאכִילָה  ּבַּזַֹהר.  ׁשֶּכָתּוב  ּכְמֹו 

וְנְֶחׁשָב לֲַאכִילַת ּגָבַֹּה.

ּוִמּלְׁשֹון ַהּגְָמָרא "עֲׂשֵה ׁשַּבַּתְָך חֹל וְַאל ּתִצְָטֵרְך לַּבְִרּיֹות" )שבת קיח ע"א(, וְֹלא ָאְמרּו 
'ְסעּוַדת ׁשַּבָת ּכְחֹל', ַמׁשְַמע ְּדעִַּקר ַהְרּגָׁשַת ְקֻדּׁשַת ַהּׁשַּבָת ִהיא ּבְַהְּסעּודֹות, ּוכְׁשֶֹּלא 
יֹואכַל ַהְּסעּוָדה נַעֲׂשֶה ֵמַהּׁשַּבָת חֹל. ֲאבָל ֹלא ָאַמר 'עֲׂשֵה ׁשַּבָת חֹל', ִּדְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת 
עַצְמֹו ִּדְקבִיעָא וְָקיְָמא ֹלא נִׁשְּתַּנֶה, ַרק "ׁשַַּבּתְָך" - ַהְרּגָׁשַת ַהְּקֻדּׁשָה ׁשֶּלְָך ַעל יְֵדי 

ַהְּסעּודֹות".
)רבי צדוק הכהן מלובלין, 'פוקד עקרים' ליקוטים ד"ה סעודות(

הכוהנים,	שלוחיו	של	הקדוש	ברוך	הוא,	אוכלים	בקדושה	ובטהרה	מן	הקרבנות	ובכך	

מסיימים	את	כפרת	מביאי	הקרבן.	וכך	גם	אצלנו	בסעודות	השבת,	הגוף	מהווה	שליח	

של	ה'	ושל	הנשמה,	לקיים	את	מצוות	עונג	שבת.	הנשמה	היא	זו	שבעצם	אוכלת	ואילו	

על	 מסתירה	 איננה	 הגשמיות	 	- השבת	 של	 חידושה	 זהו	 ומזלג.	 כסכין	 משמש	 הגוף	

הרוחניות	אלא	מעצימה	אותה.

כיצד	היית	מרגיש	אם	הייתה	ניתנת	לך	ההזדמנות	לאכול	קורבן?	

מצא	מצבים	נוספים	בהם	אכילה	היא	מצווה.	באלו	מן	הדוגמאות	תוכל	להזדהות	

בקלות	יותר	עם	רעיון	הנאת	הנשמה	מן	האכילה.

מזמור שיר ליום השבת
וְָהיּו  עֵֶדן[,  ִמּגַן  ָהִראׁשֹון  ]ָאָדם  וְיָצָא  ּגֹוַרׁש  ׁשַּבָת  "ּבְעֶֶרב 
ּבִיָקר  "וְָאָדם  וְאֹוְמִרים:  עָלָיו  קֹוְרִאין  ַהּׁשֵָרת  ַמלְֲאכֵי 
יֹום  ּבָא  מט,יג(.  )תהלים  נְִדמּו"  ּכַּבְֵהמֹות  נְִמׁשַל  יָלִין,  ּבַל 
"ִרּבֹון  לְפָנָיו:  ָאַמר  ָהִראׁשֹון.  לָָאָדם  ַסּנֵיגֹור  וְנַעֲׂשָה  ַהּׁשַּבָת 
ָהעֹולִָמים! ּבְׁשֵׁשֶת יְֵמי בְֵראׁשִית ֹלא נֱֶהַרג ֶהֶרג ּבָעֹולָם, ּובִי 
ׁשֶּנֱֶאַמר:  ּבְִרכָתִי,  ִהיא  וְזֹו  ְקֻדּׁשָתִי  ִהיא  זֹו  ַמתְִחיל?!  ַאּתָה 
וַיְבֵָרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּׁשְבִיעִי וַיְַקֵּדׁש אֹותֹו"?! )בראשית ב,ב( 
ּובִזְכּות יֹום ַהּׁשַּבָת נִּצַל ָאָדם ִמִּדינָּה ׁשֶל ּגֵיִהּנֹם. ָרָאה ָאָדם 
ַהּׁשַּבָת  ֶאת  ַהָּקּבָ"ה  ּבֵַרְך  לְִחּנָם  ָאַמר: "ֹלא  ּכָֹחּה ׁשֶל ׁשַּבָת, 
וְִקֵּדׁש אֹותֹו". ִהתְִחיל ְמׁשֹוֵרר ּוְמזֵַּמר לְיֹום ַהּׁשַּבָת, ׁשֶּנֱֶאַמר: 
"ִמזְמֹור ׁשִיר לְיֹום ַהּׁשַּבָת" )תהלים צב,א(. ַרּבִי יִׁשְָמעֵאל אֹוֵמר: 
ַהִּמזְמֹור ַהּזֶה, ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲאָמרֹו וְנִׁשְּכַח ּבְכָל ַהּדֹורֹות, עַד 
ַהּׁשַּבָת",  לְיֹום  ׁשִיר  "ִמזְמֹור  ׁשֶּנֱֶאַמר:  וְִחְּדׁשֹו,  מֹׁשֶה  ׁשֶּבָא 
לְיֹום ׁשֶּכֻּלֹו ׁשַּבָת ּוְמנּוָחה לְַחּיֵי ָהעֹולָם ַהּבָא. "טֹוב לְהֹדֹות 
ׁשֶּכָל  ַהּדֹורֹות,  ּכָל  יִלְְמדּו  ּבִי  ָאַמר:  ָהִראׁשֹון  ָאָדם   - לַה'" 
ִמי ׁשֶּיֹוֶדה ּפְׁשָעָיו וְעֹוזֵב, נִּצֹול ִמִּדינָּה ׁשֶל ּגֵיִהּנֹם, ׁשֶּנֱֶאַמר: 

"טֹוב לְהֹודֹות לַה'" )תהלים צב,ג(.
)פרקי דרבי אליעזר פרק י"ט(

תפילה	בלי	הפסקה

מקלטו	 לעיר	 מאסרו	 לאחר	 מליובאוויטש	 יצחק	 יוסף	 רבי	 אדמו"ר	 כשהגיע	

אחר	 שלוש-ארבע	 לשעה	 עד	 השבת	 ביום	 בתפילתו	 האריך	 קוסטרומה,	

הצהריים.	הדבר	הפליא	מאוד	את	תושבי	העיר:	כולם	סיימו	כבר	את	תפילתם,	

ועודנו	מתפלל!	הפליאה	היתה	כה	 לו	רב	 יושב	 וכאן	 ישנו	 אכלו	סעודות	שבת,	

עצומה	עד	שגם	הכומר	בא	לראות	את	תפילת	הרבי.

)ספר	השיחות(
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בסעודות	 לפעול	 יכולים	

שפועלים	 כמו	 השבת,	

בתענית.

)רבי	נחמן	מברסלב(

ּתְִפּלָה ִמּכַֹח ִהׁשְּתֹוְקקּות ְרצֹון ַהּנֶֶפׁש לְִהתְַּדֵּבק ְּבבֹוֵרא עֹולָם, ּותְפִּלָה זֹו ִהיא ּבְלִי 
ּתַעֲרֹובֹות, וְֹלא יִתְעֵָרב ּבֹו זָר... וְָאז נַעֲׂשֶה ּגַם ַהּלֵב ֶאָחד".

)רבי יהודה אריה לייב מגור, 'שפת אמת' בראשית פרשת ויגש תר"ס(

עבודת	הלב	שבתפילת	ימי	החול	מפגישה	אותנו	עם	"לב	יודע	מרת	נפשו".	אנו	פוגשים	

השבת	 ושמחת	 היתירה	 הנשמה	 מרירותם.	 את	 למתק	 ומצפים	 שלנו,	 החסרים	 את	

ה"לב	 עם	 מתוק	 למפגש	 שלנו	 כסיל"	 ה"לב	 עם	 מרירה	 אותנו	מהתמודדות	 מעבירים	

חכם".	התפילה	משתנה	בהתאם	-	במקום	תפילה	מתוך	חוסר	המכונה	"תפילה	לעני",	

להתדבק	 הנפש	 רצון	 "השתוקקות	 של	 תפילה	 דגדלות,	 מוחין	 מתוך	 מתפללים	 אנו	

בבורא	עולם"	המכונה	"תפילה	למשה".

4. סעודות השבת
הנשמה אוכלת והגוף סכו"ם

לְָמקֹום  וְעֹולָה  קֶֹדׁש,  ּכֻּלֹו  רּוָחנִּיּות,  ּכֻּלָּה  ִהיא  ֲאכִילַת ׁשַּבָת  ּכִי  לְָך,  ַּדע  "וְַאּתָה 
ַאֵחר לְגְַמֵרי ִמן ֲאכִילַת חֹל, ּובְחֹל ֵאין ַהּׁשְכִינָה וְכָל ָהעֹולָמֹות נֱֶהנִין ּוִמתְּבְָרכִין 
ָהעֹולָמֹות  וְכָל  ַהּׁשְכִינָה  ִהּנֵה...  ּובְׁשַּבָת  ַהָּמזֹון,  ּובְִרּכַת  ַהּמֹוצִיא  ִמּבְִרּכַת  ִאם  ּכִי 
יְִהיֶה  ַהּׁשְבִיעִי  "ּובַּיֹום  ַהְּקָרא(,  ָרַמז  )זֶה  וְעַל  עַצְמֹו,  ָהֲאכִילָה  ִמן  ּוִמתְּבְָרכִין  נֱֶהנִין 
ֲאכִילָה  ַה'ּלָכֶם' ׁשֶהּוא...  ֲאפִּלּו  ַהּׁשְבִיעִי  ּפֵרּוׁש, ׁשֶּבַּיֹום  )שמות לה,ב(.  קֶֹדׁש"  לָכֶם 
צִָריְך  ָאָדם  ּכֵן,  עַל  ֲאׁשֶר  ַהּקֶֹדׁש.  לְִמקֹום  וְעֹולֶה  קֶֹדׁש,  הּוא  ַהּגַׁשְִמית,  ּוׁשְתִּיָה 
לִׂשְמֹוַח ׂשְִמָחה ּגְדֹולָה ּבְׁשַּבָת, וְלִבְלִי לְַהְראֹות ּבֹו ׁשּום עַצְבּות ּוְדָאגָה ּכְלָל, ַרק 
לְִהתְעַּנֵג עַל ה' ּולְַהְרּבֹות ּבְתַעֲנּוגֵי ׁשַּבָת ּבְכָל ִמינֵי ּתַעֲנּוג, ֵהן ּבֲַאכִילָה ּוׁשְתִּיָה ֵהן 

ַמלְּבּוׁשִים נִָאים ּכְפִי ַמה ּׁשֶּיּוכַל, וְַהּכֹל לְׁשֵם ה', ּכָָאמּור".
)רבי חיים מצ'רנוביץ, 'סידורו של שבת' ח"א שורש ה ענף ג(

לָָאָדם  לֹו  וְנְִדֶמה  יֵׁש  ָאז  ּגַּסֹות,  ּבְעֵינַיִם  ׁשַּבָת  ְסעּוַדת  עַל  ַמּבִיִטים  ִאם  "ָאַמר: 
ׁשְֶּסעּוַדת ׁשַּבָת ִהיא ְסעּוָדה ּגַָּסה".

)רבי יצחק מאיר מגור, 'חידושי הרי"מ על התורה' עמ' שיח(

מדי	 עוצרים	 אנו	 בהם	 החול	 ימי	 לעומת	 השבת.	 מן	 מהותי	 חלק	 הן	 השבת	 סעודות	

פעם	"לתדלק"	וממשיכים	הלאה,	בשבת	אנו	מתיישבים	לסעודת	קבע,	כחלק	ממצוות	

השבת.	הסעודות	הללו	הן	המשובחות	בשבוע	וניתנת	לנו	הבחירה	כיצד	לאכול	אותן.	

המתבונן	"בעיניים	גסות"	יראה	את	ההזדמנות	לזלול	אוכל	משובח	ותו	לא,	אך	בעיניים	

עדינות	נוכל	לזהות	פה	הזדמנות	לפיוס	בין	הגוף	והנשמה.	אם	בארוחה	רגילה	הנשמה	

מתבטאת	בברכות	שלפני	ואחרי	האכילה,	קדושת	סעודות	השבת	מביאה	אותנו	למצב	

שבו	הנשמה	היא	שותפה	פעילה	להנאת	הגוף,	באכילה	עצמה.

רבי	צדוק	הכהן	מלובלין	משווה	את	האכילה	בשבת	למצוות	אכילת	הקורבנות:

"ּובְׁשַּבָת, ׁשֶהּוא ֵמעֵין עֹולָם ַהּבָא, ַהּנְׁשָָמה יְתֵָרה ִהיא ַהּנֱֶהנֵית ֵמַהּׁשָֹלׁש ְסעּודֹות, 
ה'[,  ]ׁשְלִיֵחי  ְּדַרְחָמנָא"  "ׁשְלּוֵחי  ַהּכֲֹהנִים  ֻּדגְַמת  ִהיא  וְָהֲאכִילָה  ּבַּזַֹהר.  ׁשֶּכָתּוב  ּכְמֹו 

וְנְֶחׁשָב לֲַאכִילַת ּגָבַֹּה.

ּוִמּלְׁשֹון ַהּגְָמָרא "עֲׂשֵה ׁשַּבַּתְָך חֹל וְַאל ּתִצְָטֵרְך לַּבְִרּיֹות" )שבת קיח ע"א(, וְֹלא ָאְמרּו 
'ְסעּוַדת ׁשַּבָת ּכְחֹל', ַמׁשְַמע ְּדעִַּקר ַהְרּגָׁשַת ְקֻדּׁשַת ַהּׁשַּבָת ִהיא ּבְַהְּסעּודֹות, ּוכְׁשֶֹּלא 
יֹואכַל ַהְּסעּוָדה נַעֲׂשֶה ֵמַהּׁשַּבָת חֹל. ֲאבָל ֹלא ָאַמר 'עֲׂשֵה ׁשַּבָת חֹל', ִּדְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת 
עַצְמֹו ִּדְקבִיעָא וְָקיְָמא ֹלא נִׁשְּתַּנֶה, ַרק "ׁשַַּבּתְָך" - ַהְרּגָׁשַת ַהְּקֻדּׁשָה ׁשֶּלְָך ַעל יְֵדי 

ַהְּסעּודֹות".
)רבי צדוק הכהן מלובלין, 'פוקד עקרים' ליקוטים ד"ה סעודות(

הכוהנים,	שלוחיו	של	הקדוש	ברוך	הוא,	אוכלים	בקדושה	ובטהרה	מן	הקרבנות	ובכך	

מסיימים	את	כפרת	מביאי	הקרבן.	וכך	גם	אצלנו	בסעודות	השבת,	הגוף	מהווה	שליח	

של	ה'	ושל	הנשמה,	לקיים	את	מצוות	עונג	שבת.	הנשמה	היא	זו	שבעצם	אוכלת	ואילו	

על	 מסתירה	 איננה	 הגשמיות	 	- השבת	 של	 חידושה	 זהו	 ומזלג.	 כסכין	 משמש	 הגוף	

הרוחניות	אלא	מעצימה	אותה.

כיצד	היית	מרגיש	אם	הייתה	ניתנת	לך	ההזדמנות	לאכול	קורבן?	

מצא	מצבים	נוספים	בהם	אכילה	היא	מצווה.	באלו	מן	הדוגמאות	תוכל	להזדהות	

בקלות	יותר	עם	רעיון	הנאת	הנשמה	מן	האכילה.

מזמור שיר ליום השבת
וְָהיּו  עֵֶדן[,  ִמּגַן  ָהִראׁשֹון  ]ָאָדם  וְיָצָא  ּגֹוַרׁש  ׁשַּבָת  "ּבְעֶֶרב 
ּבִיָקר  "וְָאָדם  וְאֹוְמִרים:  עָלָיו  קֹוְרִאין  ַהּׁשֵָרת  ַמלְֲאכֵי 
יֹום  ּבָא  מט,יג(.  )תהלים  נְִדמּו"  ּכַּבְֵהמֹות  נְִמׁשַל  יָלִין,  ּבַל 
"ִרּבֹון  לְפָנָיו:  ָאַמר  ָהִראׁשֹון.  לָָאָדם  ַסּנֵיגֹור  וְנַעֲׂשָה  ַהּׁשַּבָת 
ָהעֹולִָמים! ּבְׁשֵׁשֶת יְֵמי בְֵראׁשִית ֹלא נֱֶהַרג ֶהֶרג ּבָעֹולָם, ּובִי 
ׁשֶּנֱֶאַמר:  ּבְִרכָתִי,  ִהיא  וְזֹו  ְקֻדּׁשָתִי  ִהיא  זֹו  ַמתְִחיל?!  ַאּתָה 
וַיְבֵָרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּׁשְבִיעִי וַיְַקֵּדׁש אֹותֹו"?! )בראשית ב,ב( 
ּובִזְכּות יֹום ַהּׁשַּבָת נִּצַל ָאָדם ִמִּדינָּה ׁשֶל ּגֵיִהּנֹם. ָרָאה ָאָדם 
ַהּׁשַּבָת  ֶאת  ַהָּקּבָ"ה  ּבֵַרְך  לְִחּנָם  ָאַמר: "ֹלא  ּכָֹחּה ׁשֶל ׁשַּבָת, 
וְִקֵּדׁש אֹותֹו". ִהתְִחיל ְמׁשֹוֵרר ּוְמזֵַּמר לְיֹום ַהּׁשַּבָת, ׁשֶּנֱֶאַמר: 
"ִמזְמֹור ׁשִיר לְיֹום ַהּׁשַּבָת" )תהלים צב,א(. ַרּבִי יִׁשְָמעֵאל אֹוֵמר: 
ַהִּמזְמֹור ַהּזֶה, ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲאָמרֹו וְנִׁשְּכַח ּבְכָל ַהּדֹורֹות, עַד 
ַהּׁשַּבָת",  לְיֹום  ׁשִיר  "ִמזְמֹור  ׁשֶּנֱֶאַמר:  וְִחְּדׁשֹו,  מֹׁשֶה  ׁשֶּבָא 
לְיֹום ׁשֶּכֻּלֹו ׁשַּבָת ּוְמנּוָחה לְַחּיֵי ָהעֹולָם ַהּבָא. "טֹוב לְהֹדֹות 
ׁשֶּכָל  ַהּדֹורֹות,  ּכָל  יִלְְמדּו  ּבִי  ָאַמר:  ָהִראׁשֹון  ָאָדם   - לַה'" 
ִמי ׁשֶּיֹוֶדה ּפְׁשָעָיו וְעֹוזֵב, נִּצֹול ִמִּדינָּה ׁשֶל ּגֵיִהּנֹם, ׁשֶּנֱֶאַמר: 

"טֹוב לְהֹודֹות לַה'" )תהלים צב,ג(.
)פרקי דרבי אליעזר פרק י"ט(

תפילה	בלי	הפסקה

מקלטו	 לעיר	 מאסרו	 לאחר	 מליובאוויטש	 יצחק	 יוסף	 רבי	 אדמו"ר	 כשהגיע	

אחר	 שלוש-ארבע	 לשעה	 עד	 השבת	 ביום	 בתפילתו	 האריך	 קוסטרומה,	

הצהריים.	הדבר	הפליא	מאוד	את	תושבי	העיר:	כולם	סיימו	כבר	את	תפילתם,	

ועודנו	מתפלל!	הפליאה	היתה	כה	 לו	רב	 יושב	 וכאן	 ישנו	 אכלו	סעודות	שבת,	

עצומה	עד	שגם	הכומר	בא	לראות	את	תפילת	הרבי.

)ספר	השיחות(
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הולכת	 לא	 היתירה	 הנפש	

סעודת	 אחר	 עד	 לגמרי	

מלווה	מלכה.

)רבי	חיים	ויטאל(

נסיים	את	הלימוד	בתיעוד	שיחה	בין	בעל	התניא	לנכדו,	הרבי	ה'צמח	צדק'	מליובאוויטש,	

ימים	ספורים	לפני	פטירתו:

ּפְיֶענָא,  ּבַּכְפָר  עֵֶדן  נִׁשְָמתֹו  וְַרּבֵנּו  ַהָּקדֹוׁש ׁשֶל מֹוֵרנּו  ִמּפִיו  ּוכְמֹו ׁשֶּׁשַָמעְּתִי   ..."
ּבַּיִָמים ׁשֶּלִפְנֵי ִהְסּתַּלְקּותֹו ּבְֵטבֵת תקע"ג, עַל עִנְיַן ָהֲאכִילָה ּבְׁשַּבָת. ׁשֶּׁשַָמעְנּו ִמּפִי 
ָקְדׁשֹו ּכַָּמה ּפְעִָמים עַל ּפָסּוק "צִַּדיק אֹכֵל לְׂשבַע נַפְׁשֹו" )משלי יג,כה(, ׁשֶָהֲאכִילָה 

ְּדׁשַּבָת ֵאינָּה ּכְׁשֶל חֹל לְבֵָרר ּבֵרּוִרים...

וְׁשַָאלְּתִי ִמֶּמּנּו ָאז, ֵמַאַחר ׁשֶָהֲאכִילָה ִהיא ַמֲאכָלִים ּגַׁשְִמּיִים ׁשֵֶהם ְמעֹוָרבִים טֹוב 
ּבְחֹל,  ִמֶּמּנּו  ׁשֶאֹוכְלִים  ַאַחת  ּובְֵהָמה  ִמּתְבּוָאה  וְַהּבָׂשָר  ַהּלֶֶחם  אֹותֹו  ׁשֲֶהֵרי  וְַרע, 
ׁשְֶּמעֹוָרבִים טֹוב וְַרע, ּכַּיָדּועַ, ׁשֶּכָל ַהְּדבִָרים ׁשֶּבָעֹולָם ַהּזֶה ְמעֹוָרבִים טֹוב וְַרע... 
ִאם ּכֵן ֵאיְך יִּתָכֵן לֹוַמר ׁשֶּבְׁשַּבָת ֵאין ְמבְָרִרים ַהּטֹוב ִמן ָהַרע, ֶאּלָא ַמעֲלִים ַהּטֹוב? 

ְּדִאם ּכֵן ַמה ּנַעֲׂשֶה ּבַָרע ׁשֶָהיָה ּבַַּמֲאכָל?

וְֶהׁשִיַבנִי, ׁשֶּזֶה ֵאינֹו, ּכִי ּבְׁשַּבָת נִפְָרד ַהּטֹוב ׁשֶּבַ'ּנֹגַּה' ]שם קבלי לדרגה של חולין, שיכולה 
לעלות לקדשה[ ִמן ָהַרע ׁשֶּבַ'ּנֹגַּה' ֵמעֶֶרב ׁשַּבָת לְַמעְלָה... וְִאם ּכֵן ּכָל ַהַּמֲאכָלִים ּבְבֹוא 

ׁשַּבָת נַעֲׂשִים ַרק טֹוב, וְלָכֵן ֵאין צִָריְך לְבֵרּור, ֶאּלָא ּכַּוָנַת ָהֲאכִילָה הּוא לְַהעֲלֹות 
ַהּטֹוב לְַמעְלָה ַמעְלָה". 

)רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, 'הצמח צדק', 'דרך מצוותיך' מצוות לא תבערו אש צ,א(

נספגים	 החומרים	 הפסולת,	 מן	 לגופנו	 החיוניים	 החומרים	 נפרדים	 העיכול	 בתהליך	

בדם	ואילו	הפסולת	נפלטת	החוצה.	במקביל	לתהליך	הזה	ישנו	גם	תהליך	רוחני.	מאז	

האכילה	מעץ	הדעת	התערבבו	הטוב	והרע,	ובכל	מאכל	כשר	)אשר	הוא	שייך	לדרגה	

רוחנית	הנקראת	"נוגה"(	ישנו	פוטציאל	של	עיכול	רוחני	נכון.	כאשר	אנו	לומדים	תורה	

ומקיימים	מצוות	מכוח	האכילה,	ביום	חול,	אנו	מטים	את	המאכל	לצד	החיובי,	והכוח	

השלילי	המעורב	באוכל	מאבד	את	כוחו.	

אכילת	השבת	איננה	שותפה	לתהליך	המתואר.	בשבת	אנו	מצויים	בעולם	שכולו	טוב,	

לפני	חטא	אדם	הראשון.	כבר	בערב	שבת	המאכלים	משתנים,	הרע	שבהם	נעלם	לו,	

ולנו	לא	נותר	אלא	לפגוש	את	הטוב	ללא	תערובות.

זמירות שבת
"ּבְׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה נֱֶאַמר "וַיְִהי עֶֶרב וַיְִהי ּבֶֹקר" )בראשית א,ה(, ּכִי יֵׁש ּבֶָהם ׁשְּתֵי 
ּבְִחינֹות - טֹוב וְַרע. ׁשֶּכָל ָהעֻבְּדֹות ׁשֶל יְמֹות ַהחֹל, ַאף ּכִי טֹובִים ּונְכֹוִחים ֵהָּמה, 
ּבְכָל זֹאת ֵאינָם ּבֱֶאֶמת ּובְתִָמים, לְפִי ׁשֶּבִָאים ִמַּמֲאכָלִים ּגַׁשְִמּיִים. וְלָכֵן ֵאין אֹוְמִרים 
ּבְחֹל ׁשִירֹות וְתִׁשְּבָחֹות ּכְמֹו ּבְׁשַּבָת, ּכִי ֵאיְך יְעֶַרב יְלּוד ִאּׁשָה, וְָאָדם ֵאיְך יִזְּכֶה לְׁשַּבֵַח 
ִמּתֹוְך  ְמַדּבֶֶרת  'ׁשְכִינָה  ּבְׁשַּבָת  ֲאבָל  ּבַּתִׁשְּבָחֹות?  ַהְמֻהּלָל  ַהֶּמלְֶך  ּפְנֵי  ֶאת  ּולְפֵָאר 

ּגְרֹונֹו', ּולְכְָך ֻמּתָר ּוִמצְוָה לְַהְרּבֹות ּבְׁשִירֹות וְתִׁשְּבָחֹות". 
)רבי מנחם מענדל מרימנוב, 'מנחם ציון' פרשת המן( 

***

ָאָדם,  ּבְנֵי  ְסתָם  ׁשֶל  ַהּפְׁשּוטֹות  ָהעֲבֹודֹות  ֶאת  ְמאֹד  אֹוֵהב  מברסלב[  נחמן  ]רבי  "ָהיָה 
לְזֵַּמר  ּפְעִָמים,  ּכַָּמה  אֹותָנּו  ּומֹוכִיַח  ַמזְִהיר  וְָהיָה  ַהּכְׁשִֵרים...  ַהּפְׁשּוִטים  ָהֲאנָׁשִים 
ַהּיֲַהדּות הּוא  זְִמירֹות ּבְׁשַּבָת ּובְמֹוצֵָאי ׁשַּבָת, אֹו ׁשְָאר עֲבֹודֹות ּפְׁשּוטֹות. ּכִי עִַּקר 
ּבִפְׁשִיטּות ּובִתְִמימּות ּגָמּור, ּבְלִי ׁשּום ָחכְמֹות. וְגַם הּוא ּבְעַצְמֹו, זִכְרֹונֹו לִבְָרכָה, ּכָל 

יָָמיו ָהיָה ְמזֵַּמר זְִמירֹות ַהְרּבֵה ּבְכָל ׁשַּבָת וְׁשַּבָת ּובְמֹוצֵָאי ׁשַּבָת".
)רבי נחמן מברסלב, 'ליקוטי מוהר"ן' ח"ב תורה קד(

הרהור	תשובה

יוסף	מפולנאה	בעל	 יעקב	 רבי	 החיד"א	התארח	פעם	אצל	תלמיד	הבעש"ט,	

מהחיד"א	 ה'תולדות'	 ביקש	 הקידוש,	 לפני	 שבת,	 בליל	 יוסף'.	 יעקב	 ה'תולדות	

שיאמר	דבר	תורה	מרבו,	האור	החיים	הקדוש.	אמר	החיד"א:	"רבי	אמר,	שאמירת	

"יום	השישי	ויכולו"	היא	בגדר	אמירת	עדות	על	בריאת	העולם,	וֵעד	צריך	להרהר	

ומרוב	 בידו,	 הקידוש	 הכוס	של	 את	 החזיק	 ה'תולדות'	 לפני	שמעיד".	 בתשובה	

התפעלות	נפל	הכוס	מידו.	הוא	נכנס	לחדרו	ושהה	שם	מספר	שעות,	ורק	לאחר	

מכן	יצא	וקידש	על	היין.

)רזא	דשבת	–	הרב	פרידמן(

לפני	מי	אתה	עומד

חסידים	מספרים	על	רבי	נחום	מצ'רנוביל	שפעם	אחת	הגישו	לו	בשבת	את	כוס	

היין	לקידוש,	אך	הוא	רעד	כולו	מרוב	התרגשות	עד	שנשפך	היין.	מלאו	את	הכוס	

פעם	שניה,	ושוב	נשפך	היין,	וכך	אירע	כמה	פעמים,	עד	שהתגבר	רבי	נחום	על	

"כאשר	 היין.	כששאלוהו	אחר	כך	לפשר	הדבר,	השיב:	 וקידש	על	 ידיו	 רעידת	

ונפלה	עלי	 הגישו	לי	את	הכוס,	התחלתי	להתבונן	לפני	מי	אני	עומד	ומקדש,	

יראה	גדולה	וכל	גופי	רעד".

)רשימות	דברים	–	הרב	חיטריק(

תבלין	של	שבת

שניאורסון	 יצחק	 לוי	 רבי	 הגאון	 של	 גלותם	 בשנות	 השבתות,	 מערבי	 באחד	

ורעייתו	הרבנית	חנה	)הוריו	של	הרבי	מליובאוויטש(	במדינת	קזחסטאן,	הגיעו	

הדלות	והרעב	בביתם	למצב	כזה	שלא	היה	בבית	מאומה,	פשוטו	כמשמעו.	לא	

היתה	שום	אפשרות	לעשות	קידוש	ולטעום	משהו	במשך	השבת.	בליל	השבת	

היתה	הרבנית	בצער	גדול.	היא	ידעה	שגם	בעלה	יודע	את	המצב,	אך	לא	היה	

היה	 השולחן	 וערבית,	 שבת	 קבלת	 תפילת	 את	 סיים	 הרב	 להושיע.	 ידה	 לאל	

ריק,	והרבנית	לא	ידעה	את	נפשה.	אך	כשהרימה	את	עיניה,	נדהמה	לראות	את	

בעלה	מתהלך	בחדר	שקוע	בשרעפיו,	כולו	קורן	מאושר,	ומפזם	בלשון	חז"ל	

)שבת	קיט	ע"א(	"תבלין	אחד	יש	לנו	ושבת	שמו"...

)רזא	דשבת	–	הרב	פרידמן(																
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הולכת	 לא	 היתירה	 הנפש	

סעודת	 אחר	 עד	 לגמרי	

מלווה	מלכה.

)רבי	חיים	ויטאל(

נסיים	את	הלימוד	בתיעוד	שיחה	בין	בעל	התניא	לנכדו,	הרבי	ה'צמח	צדק'	מליובאוויטש,	

ימים	ספורים	לפני	פטירתו:

ּפְיֶענָא,  ּבַּכְפָר  עֵֶדן  נִׁשְָמתֹו  וְַרּבֵנּו  ַהָּקדֹוׁש ׁשֶל מֹוֵרנּו  ִמּפִיו  ּוכְמֹו ׁשֶּׁשַָמעְּתִי   ..."
ּבַּיִָמים ׁשֶּלִפְנֵי ִהְסּתַּלְקּותֹו ּבְֵטבֵת תקע"ג, עַל עִנְיַן ָהֲאכִילָה ּבְׁשַּבָת. ׁשֶּׁשַָמעְנּו ִמּפִי 
ָקְדׁשֹו ּכַָּמה ּפְעִָמים עַל ּפָסּוק "צִַּדיק אֹכֵל לְׂשבַע נַפְׁשֹו" )משלי יג,כה(, ׁשֶָהֲאכִילָה 

ְּדׁשַּבָת ֵאינָּה ּכְׁשֶל חֹל לְבֵָרר ּבֵרּוִרים...

וְׁשַָאלְּתִי ִמֶּמּנּו ָאז, ֵמַאַחר ׁשֶָהֲאכִילָה ִהיא ַמֲאכָלִים ּגַׁשְִמּיִים ׁשֵֶהם ְמעֹוָרבִים טֹוב 
ּבְחֹל,  ִמֶּמּנּו  ׁשֶאֹוכְלִים  ַאַחת  ּובְֵהָמה  ִמּתְבּוָאה  וְַהּבָׂשָר  ַהּלֶֶחם  אֹותֹו  ׁשֲֶהֵרי  וְַרע, 
ׁשְֶּמעֹוָרבִים טֹוב וְַרע, ּכַּיָדּועַ, ׁשֶּכָל ַהְּדבִָרים ׁשֶּבָעֹולָם ַהּזֶה ְמעֹוָרבִים טֹוב וְַרע... 
ִאם ּכֵן ֵאיְך יִּתָכֵן לֹוַמר ׁשֶּבְׁשַּבָת ֵאין ְמבְָרִרים ַהּטֹוב ִמן ָהַרע, ֶאּלָא ַמעֲלִים ַהּטֹוב? 

ְּדִאם ּכֵן ַמה ּנַעֲׂשֶה ּבַָרע ׁשֶָהיָה ּבַַּמֲאכָל?

וְֶהׁשִיַבנִי, ׁשֶּזֶה ֵאינֹו, ּכִי ּבְׁשַּבָת נִפְָרד ַהּטֹוב ׁשֶּבַ'ּנֹגַּה' ]שם קבלי לדרגה של חולין, שיכולה 
לעלות לקדשה[ ִמן ָהַרע ׁשֶּבַ'ּנֹגַּה' ֵמעֶֶרב ׁשַּבָת לְַמעְלָה... וְִאם ּכֵן ּכָל ַהַּמֲאכָלִים ּבְבֹוא 

ׁשַּבָת נַעֲׂשִים ַרק טֹוב, וְלָכֵן ֵאין צִָריְך לְבֵרּור, ֶאּלָא ּכַּוָנַת ָהֲאכִילָה הּוא לְַהעֲלֹות 
ַהּטֹוב לְַמעְלָה ַמעְלָה". 

)רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, 'הצמח צדק', 'דרך מצוותיך' מצוות לא תבערו אש צ,א(

נספגים	 החומרים	 הפסולת,	 מן	 לגופנו	 החיוניים	 החומרים	 נפרדים	 העיכול	 בתהליך	

בדם	ואילו	הפסולת	נפלטת	החוצה.	במקביל	לתהליך	הזה	ישנו	גם	תהליך	רוחני.	מאז	

האכילה	מעץ	הדעת	התערבבו	הטוב	והרע,	ובכל	מאכל	כשר	)אשר	הוא	שייך	לדרגה	

רוחנית	הנקראת	"נוגה"(	ישנו	פוטציאל	של	עיכול	רוחני	נכון.	כאשר	אנו	לומדים	תורה	

ומקיימים	מצוות	מכוח	האכילה,	ביום	חול,	אנו	מטים	את	המאכל	לצד	החיובי,	והכוח	

השלילי	המעורב	באוכל	מאבד	את	כוחו.	

אכילת	השבת	איננה	שותפה	לתהליך	המתואר.	בשבת	אנו	מצויים	בעולם	שכולו	טוב,	

לפני	חטא	אדם	הראשון.	כבר	בערב	שבת	המאכלים	משתנים,	הרע	שבהם	נעלם	לו,	

ולנו	לא	נותר	אלא	לפגוש	את	הטוב	ללא	תערובות.

זמירות שבת
"ּבְׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה נֱֶאַמר "וַיְִהי עֶֶרב וַיְִהי ּבֶֹקר" )בראשית א,ה(, ּכִי יֵׁש ּבֶָהם ׁשְּתֵי 
ּבְִחינֹות - טֹוב וְַרע. ׁשֶּכָל ָהעֻבְּדֹות ׁשֶל יְמֹות ַהחֹל, ַאף ּכִי טֹובִים ּונְכֹוִחים ֵהָּמה, 
ּבְכָל זֹאת ֵאינָם ּבֱֶאֶמת ּובְתִָמים, לְפִי ׁשֶּבִָאים ִמַּמֲאכָלִים ּגַׁשְִמּיִים. וְלָכֵן ֵאין אֹוְמִרים 
ּבְחֹל ׁשִירֹות וְתִׁשְּבָחֹות ּכְמֹו ּבְׁשַּבָת, ּכִי ֵאיְך יְעֶַרב יְלּוד ִאּׁשָה, וְָאָדם ֵאיְך יִזְּכֶה לְׁשַּבֵַח 
ִמּתֹוְך  ְמַדּבֶֶרת  'ׁשְכִינָה  ּבְׁשַּבָת  ֲאבָל  ּבַּתִׁשְּבָחֹות?  ַהְמֻהּלָל  ַהֶּמלְֶך  ּפְנֵי  ֶאת  ּולְפֵָאר 

ּגְרֹונֹו', ּולְכְָך ֻמּתָר ּוִמצְוָה לְַהְרּבֹות ּבְׁשִירֹות וְתִׁשְּבָחֹות". 
)רבי מנחם מענדל מרימנוב, 'מנחם ציון' פרשת המן( 

***

ָאָדם,  ּבְנֵי  ְסתָם  ׁשֶל  ַהּפְׁשּוטֹות  ָהעֲבֹודֹות  ֶאת  ְמאֹד  אֹוֵהב  מברסלב[  נחמן  ]רבי  "ָהיָה 
לְזֵַּמר  ּפְעִָמים,  ּכַָּמה  אֹותָנּו  ּומֹוכִיַח  ַמזְִהיר  וְָהיָה  ַהּכְׁשִֵרים...  ַהּפְׁשּוִטים  ָהֲאנָׁשִים 
ַהּיֲַהדּות הּוא  זְִמירֹות ּבְׁשַּבָת ּובְמֹוצֵָאי ׁשַּבָת, אֹו ׁשְָאר עֲבֹודֹות ּפְׁשּוטֹות. ּכִי עִַּקר 
ּבִפְׁשִיטּות ּובִתְִמימּות ּגָמּור, ּבְלִי ׁשּום ָחכְמֹות. וְגַם הּוא ּבְעַצְמֹו, זִכְרֹונֹו לִבְָרכָה, ּכָל 

יָָמיו ָהיָה ְמזֵַּמר זְִמירֹות ַהְרּבֵה ּבְכָל ׁשַּבָת וְׁשַּבָת ּובְמֹוצֵָאי ׁשַּבָת".
)רבי נחמן מברסלב, 'ליקוטי מוהר"ן' ח"ב תורה קד(

הרהור	תשובה

יוסף	מפולנאה	בעל	 יעקב	 רבי	 החיד"א	התארח	פעם	אצל	תלמיד	הבעש"ט,	

מהחיד"א	 ה'תולדות'	 ביקש	 הקידוש,	 לפני	 שבת,	 בליל	 יוסף'.	 יעקב	 ה'תולדות	

שיאמר	דבר	תורה	מרבו,	האור	החיים	הקדוש.	אמר	החיד"א:	"רבי	אמר,	שאמירת	

"יום	השישי	ויכולו"	היא	בגדר	אמירת	עדות	על	בריאת	העולם,	וֵעד	צריך	להרהר	

ומרוב	 בידו,	 הקידוש	 הכוס	של	 את	 החזיק	 ה'תולדות'	 לפני	שמעיד".	 בתשובה	

התפעלות	נפל	הכוס	מידו.	הוא	נכנס	לחדרו	ושהה	שם	מספר	שעות,	ורק	לאחר	

מכן	יצא	וקידש	על	היין.

)רזא	דשבת	–	הרב	פרידמן(

לפני	מי	אתה	עומד

חסידים	מספרים	על	רבי	נחום	מצ'רנוביל	שפעם	אחת	הגישו	לו	בשבת	את	כוס	

היין	לקידוש,	אך	הוא	רעד	כולו	מרוב	התרגשות	עד	שנשפך	היין.	מלאו	את	הכוס	

פעם	שניה,	ושוב	נשפך	היין,	וכך	אירע	כמה	פעמים,	עד	שהתגבר	רבי	נחום	על	

"כאשר	 היין.	כששאלוהו	אחר	כך	לפשר	הדבר,	השיב:	 וקידש	על	 ידיו	 רעידת	

ונפלה	עלי	 הגישו	לי	את	הכוס,	התחלתי	להתבונן	לפני	מי	אני	עומד	ומקדש,	

יראה	גדולה	וכל	גופי	רעד".

)רשימות	דברים	–	הרב	חיטריק(

תבלין	של	שבת

שניאורסון	 יצחק	 לוי	 רבי	 הגאון	 של	 גלותם	 בשנות	 השבתות,	 מערבי	 באחד	

ורעייתו	הרבנית	חנה	)הוריו	של	הרבי	מליובאוויטש(	במדינת	קזחסטאן,	הגיעו	

הדלות	והרעב	בביתם	למצב	כזה	שלא	היה	בבית	מאומה,	פשוטו	כמשמעו.	לא	

היתה	שום	אפשרות	לעשות	קידוש	ולטעום	משהו	במשך	השבת.	בליל	השבת	

היתה	הרבנית	בצער	גדול.	היא	ידעה	שגם	בעלה	יודע	את	המצב,	אך	לא	היה	

היה	 השולחן	 וערבית,	 שבת	 קבלת	 תפילת	 את	 סיים	 הרב	 להושיע.	 ידה	 לאל	

ריק,	והרבנית	לא	ידעה	את	נפשה.	אך	כשהרימה	את	עיניה,	נדהמה	לראות	את	

בעלה	מתהלך	בחדר	שקוע	בשרעפיו,	כולו	קורן	מאושר,	ומפזם	בלשון	חז"ל	

)שבת	קיט	ע"א(	"תבלין	אחד	יש	לנו	ושבת	שמו"...

)רזא	דשבת	–	הרב	פרידמן(																
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אליהו	יושב	בכל	מוצאי	שבת	

קודש	תחת	עץ	החיים	וכותב	

זכויותיהם	של	ישראל.	על	כן	

שייכות	 לו	 שיש	 מי	 לכל	 ראוי	

של	תשוקה	לרזי	תורה,	שהיא	

שבכל	 אליהו,	 גילוי	 מדת	

יעשה	 קודש	 שבת	 מוצאי	

אליהו,	 של	 כמעשיו	 הוא	 גם	

של	 בזכויותיהם	 ויעסוק	

ישראל.	

)הרב	קוק(

סיפור	 שלספר	 מקובל	

במוצאי	 טוב	 שם	 מהבעל	

לפרנסה. סגולה	 זה	 שבת	

אדמו"ר	 כך	 על	 ואמר	

דוקא':	 'לאו	 שלוש	 	מהר"ש	

שבת,	 במוצאי	 דוקא	 לאו	 א.	

דוקא	 לאו	 ב.	 עת.	 בכל	 אלא	

מכל	 אלא	 טוב,	 שם	 מהבעל	

ג.	לאו	דוקא	לפרנסה,	 צדיק.	

אלא	לכל	העניינים.

)שמועות	וסיפורים(

5. הייתה שבת, ועכשיו מה?!
"ּבְמֹוצֵָאי ׁשַּבָת הּוא ּכְמֹו ׁשֶַּמׁשְלִיכִים אֹותֹו ֵמִאּגָָרא ָרָמא לְבִיָרא עֲִמְקּתָא ]ִמּגַג ּגָבַֹּה 
לְבֹור עָמֹק[. ּוִמַּטעַם זֶה אֹוְמִרים ּבְמֹוצֵָאי ׁשַּבָת קֶֹדׁש ַהּפָסּוק "ִהּנֵה ֵאל יְׁשּועָתִי ֶאבְַטח 

וְֹלא ֶאפְָחד" )ישעיה יב,ב(, וְֵאין אֹוְמִרים 'ַאל ּתִיָרא' ֶאּלָא לְִמי ׁשִֶּמתְיֵָרא, ׁשֶָאז נֹוֵפל 
ַּפַחד ַעל ָהָאָדם ּכְׁשֶרֹוֶאה ׁשֶּיֹוֵצא ִמְּקֻדּׁשַת ַהּׁשַָּבת לִיֵמי ַהחֹל". 

)רבי צדוק הכהן מלובלין, 'פרי צדיק' דברים אות יז(

היינו	מלכים	ליום	אחד.

עם	צאת	השבת	אפשר	לפחוד	מליפול	חזרה	אל	ימי	החול.	הדבר	הראשון	שאנו	עושים	

הוא	לומר	פסוקי	חיזוק,	המזכירים	לנו	כי	ה'	איתנו	תמיד.	לא	רק	אנחנו	יוצאים	מן	השבת	

אל	ימי	החולין,	גם	הקדוש	ברוך	הוא	צועד	עמנו	לאורך	כל	הדרך.	ובסוד	בסוד	אפשר	

לגלות	ש...	גם	השבת	מצטרפת	למסע!

"ּבְכָל יְמֹות ַהחֹל יֵׁש ּבֶָהם ֶהָאָרה ֵמעֵין ׁשַּבָת ּבְתֹוְך ַהּתְפִּלָה, ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ּבִפְִרי 
עֵץ ַחּיִים, ׁשֶּׁשְֹלׁשֶת יִָמים ָהִראׁשֹונִים ְמַקּבְלִים ִמּׁשַּבָת ֶהעָבָר, וְנְִקָרא )פסחים קו ע"א( 
ַהּבָא,  ִמּׁשַּבָת  ְמַקּבְלִים  ָהַאֲחרֹונִים  ַהּיִָמים  ּוׁשְֹלׁשֶת  השבת[,  ]אחרי  ׁשַּבְתָא"  "ּבָתַר 
וְנְִקָרא "ַקֵּמּה ׁשַּבְתָא" ]לפני השבת[. וְזֶהּו סֹוד ֻחּלִין ׁשֶּנַעֲׂשּו עַל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש. וְעַל 
ּכֵן אֹוְמִרים "ּבָרּוְך ַהַּמבְִּדיל ּבֵין קֶֹדׁש לְחֹל"; ּכִי ַהבְָּדלָה זֹו, עִם ּכִי הּוא ֶהעֱלֵם, 
ִמּכָל ָמקֹום הּוא ּבְָרכָה וְַהְמׁשָכָה ַמָּמׁש. ׁשֲֶהֵרי ֶּדֶרְך ַהֶהעֱלֵם ֵמִאיר ַהּקֶֹדׁש ׁשֶל ׁשַּבָת, 
וְהּוא ּפְעֻּלָה ׁשֶּיְִהיֶה ּבִּטּול ַהּיֵׁש ּבַחֹל, וְעַל יְֵדי זֶה יְִהיֶה עֹוד ׁשַּבָת ּבְׁשִבְעָה יִָמים 
ׁשֶַאַחר ּכְָך. וְלָכֵן ֵאין ַהבְָּדלָה ַאַחר יֹום ׁשְלִיׁשִי, ִמּפְנֵי ׁשֶָאז ַהֶהָאָרה ִמּׁשַּבָת ַהּבָא, 

וְֹלא ִמּׁשַּבָת ֶהעָבָר".
)רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, ה'צמח צדק', 'דרך מצוותיך' מצוות מילה(

שבת	לא	עוזבת	אותנו	אף	פעם.	עד	יום	שלישי	אנחנו	ניזונים	מכוח	השבת	שהייתה,	ומיום	

רביעי	אנחנו	כבר	'מריחים'	את	השבת	המתקרבת.	

כפי	שמבואר	במקומות	רבים,	כל	ברכה	ַמְבִריָכה	ומושכת	חיות	ושפע.	בברכת	הבדלה	

בין	 ולחתוך	 להבדיל	 הוא	 ההבדלה	 תוכן	 אחד	 מצד	 סותרים.	 דברים	 שני	 מתרחשים	

השבת	לימי	החול.	אך	מצד	שני,	ההבדלה	ממשיכה	קדושה	ושפע,	היא	פותחת	צינור	

מן	השבת	אל	ימי	החולין	וטומנת	בהם	טעם	של	שבת.	את	הטעם	הזה	אפשר	לחוש	בכל	

יום	בתפילה.	כשאנחנו	מתפללים,	יש	לנו	הזדמנות	להתרומם	טפח	מעל	הקרקע,	לנוח	

לכמה	דקות	ממרוץ	החיים	ולנשום	אוויר	של	נשמה	ושל	שבת.

ַהחֹל  יְֵמי  ּתֹוְך  ׁשַּבָת  ְקֻדּׁשַת  לְַהְמׁשִיְך  ׁשֶעִנְיָנָּה  ַהבְָּדלָה,  ְּדבְִרּכַת  ַהּפְנִיִמי  "ּתֹכֶן 
"ַקְּדׁשֵהּו  ּבַָרְמּבַ"ם:  ׁשֶהּובָא  ֲחזַ"ל  לְׁשֹון  ּבְפַׁשְטּות  מּובָן  ׁשֶּבָזֶה  זֶה.  ׁשֶּלְַאֲחֵרי 
ּבִכְנִיָסתֹו וְַקְּדׁשֵהּו ּבִיצִיָאתֹו" )ספר המצוות, מצות עשה קנה(, ׁשֶּיֵׁש לְפְָרׁשֹו ּגַם ּכְפַׁשְטּות 
ַהִּקּדּוׁש  יְֵדי  ׁשֶעַל  ּכְמֹו  ּכְלֹוַמר,  ְקֻדּׁשָה.  ַהְמׁשָכַת  ׁשֶל  עִנְיָן  ַהּלָׁשֹון,  ַמׁשְָמעּות 
"ּבִכְנִיָסתֹו" ַמְמׁשִיכִים ְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת, עַל ֶּדֶרְך זֶה ּתֹכֶן "ַקְּדׁשֵהּו ּבִיצִיָאתֹו" הּוא ֹלא 
ַרק ַהזְּכַָרת ַמעֲלָתָּה ּוְקֻדּׁשָתָּה ׁשֶל ׁשַּבָת ּבְעֵת יְצִיַאת ַהּׁשַּבָת, ֶאּלָא ַהְמׁשָכַת ְקֻדּׁשַת 

ׁשַּבָת ּבִיצִיָאתֹו ּבַּזְָמן ׁשֶּלְַאֲחֵרי זֶה".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'לקוטי שיחות' חלק ל"א יתרו שיחה ב(

)שמות	 יום	השבת	לקדשו"	 "זכור	את	 מקור	מצוות	קידוש	והבדלה	מצוי	באותו	הפסוק:	

כ,ח(.	את	הקידוש	אנו	עושים	בליל	שבת,	עם	הגב	לימי	החול	ועם	הפנים	לשבת.	כעת,	

בעמדנו	במצב	ההפוך,	הזכירה	הזאת	נותנת	לנו	את	הכוח	לזכור	את	השבת	בכל	יום.	

את	החיבור	בין	השבת	היוצאת	לימי	החול	הנכנסים	ובאים,	אנחנו	פועלים	דרך	הסעודה	

הרביעית,	סעודת	מלווה	מלכה.

צאת	הנשמה

פעם	אחת	היה	שובת	הבעל	שם	טוב	בשבת	בכפר	אחד	עם	מנין	שלו.	ובהגיע	

ואכל	 וישב	 הכפרים	 אנשים	 כמה	 קיבץ	 הכפר	 אדון	 גם	 שלישית	 הסעודה	 עת	

מקובל	 שהוא	 זצ"ל	 הבעש"ט	 וראה	 ותשבחות.	 שירות	 בזמירות	 עימהם	 ושתה	

זה,	 עושה	 "מאיזה	טעם	אתה	 אותו,	 ושאל	 וקראו	אחר	הסעודה	 מאד	למעלה.	

לבזבז	כל	כך	על	סעודה	שלישית"?	והשיב,	"הנה	שמעתי	העולם	אומרים	"תצא	

מישראל	 אחד	 לכל	 יש	 שבשבת	 שמעתי	 והנה	 מישראל",	 אנשים	 בין	 נשמתי	

נשמה	יתירה	ובמוצאי	שבת	יצאה	ממנו,	ואמרתי	גם	אני	"תצא	נשמה	יתירה	שלי	

בין	אנשים	מישראל",	על	כן	אני	מאסף	אנשים	מישראל".	ונהנה	הבעל	שם	טוב	

מאוד	מדברי	האיש.

)כתר	שם	טוב(

"לְעֹולָם יְַסֵּדר ָאָדם ׁשֻלְָחנֹו ּבְמֹוצֵָאי ׁשַּבָת, ּכְֵדי לְלַּוֹות ֶאת ַהּׁשַּבָת". 
)שולחן ערוך אורח חיים סימן ש סעיף א(

"וְעַל ֶּדֶרְך זֶה ִהיא ְקֻדּׁשַת ַהּׁשַּבָת: ַאַחר ׁשֶּנְִקּבְעָה ּבְיִחּוד ַהּגָמּור ּבַּלֵב לְפִי ׁשָעָה 
ְּדׁשַּבָת, ֵאינָּה נִּתֶֶקת עֹוד לְגְַמֵרי ּגַם ּבְחֹל, ׁשֶהּוא ׁשֹוֵמם ַהְּקֻדּׁשָה ַהּגְמּוָרה, ׁשֲֶעַדיִן 

ָהְרׁשִימּו ]ָהֹרׁשֶם[ נִׁשְָאר.

ּולְַקּׁשֵר  לֱֶאסֹור  ׁשֶהּוא  ַחג',  'ִאְסרּו  ְסעּוַדת  ֶּדֶרְך  עַל  הּוא  ַמלְּכָה  ְמלַּוֶה  ּוְסעּוַדת 
ְקֻדּׁשַת ַהַחג לְִהיֹות יַַחד עִם ׁשְָאר יְֵמי ַהּׁשָנָה ּובְֶקׁשֶר ֶאָחד, ּכְֵדי ׁשֶּיְִהיֶה ּבֶָהם ׁשַּיָכּות 
וְעַל ּכֵן צִָריְך לְזָכְרֹו  יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה.  וְכֵן ַהּׁשַּבָת עִם  לְאֹותָּה ְקֻדּׁשָה ׁשֶָּקלְטּו ּבֶָחג. 
ּבְכָל יֹום, לְַהְרּגִיׁש ּגַם ּבֶָהם ָהְרׁשִימּו ִּדְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת. ׁשֶעַל יְֵדי ָהְרׁשִימּו ַהּנִׁשְָאר ּבֹו 
ִמְּקֻדּׁשַת ׁשַּבָת ֶהעָבָר, הּוא יָכֹול לַעֲׂשֹות ֲהכָנָה ּבְִקְרּבֹו לְַקּבֵל ְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת ַהּבָָאה 
ּבְיֶתֶר ׂשְֵאת, וְכֵן עַל ֶּדֶרְך זֶה לְִהיֹות מֹוִסיף וְהֹולְֵך ּבְכָל יְֵמי ַחּיָיו. וְַאׁשְֵרי ַהּזֹוכֶה 

לְכְָך, וְלְִטעֹום ּבַּלֵב ּבֱֶאֶמת ּכְכָל ָהָאמּור".
)רבי צדוק הכהן מלובלין, 'פרי צדיק' ח"א קדושת שבת מאמר רביעי( 

לסעודת	מלווה	מלכה	במוצאי	שבת	תפקיד	חשוב	בחיבור	ימי	החול	אל	השבת.	השבת	

עדיין	טרייה	בקרבנו,	ולמרות	שאנו	מצויים	ביום	חול	)מוצאי	שבת	הוא	כבר	ליל	ראשון(	

אנו	עורכים	סעודה	ששייכת	לשבת.	מן	הסיבה	הזאת	כתוב	בספרים	שלא	לפשוט	את	

בגדי	השבת	עד	לאחר	מלווה	מלכה.

כמו	בקבוק	בושם	שהוצא	מן	החדר	אבל	משהו	נשאר,	גם	השבת	מותירה	בנו	'רשימו'.	

הרושם	הזה	מתעצם	בנו	דרך	הסעודה,	נספג	וממשיך	לחלחל	בקרבנו	במשך	השבוע,	

ונותן	לנו	את	היכולת	להתכונן	לשבת	הבאה	ברמה	גבוהה	יותר.

במוצאי	שבת,	בעודך	לבוש	בבגדי	השבת,	כתוב	לעצמך	זמנים	קצרצרים	בהם	במשך	

השבוע	תיזכר	בשבת.	עקוב	אחריהם	במשך	השבוע.	ביום	שישי,	לפני	כניסת	השבת,	לבש	

את	בגדי	השבת	ושב	עם	אותו	הדף.	נסה	לשחזר	לעצמך	את	הזמנים	המיוחדים	הללו.
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אליהו	יושב	בכל	מוצאי	שבת	

קודש	תחת	עץ	החיים	וכותב	

זכויותיהם	של	ישראל.	על	כן	

שייכות	 לו	 שיש	 מי	 לכל	 ראוי	

של	תשוקה	לרזי	תורה,	שהיא	

שבכל	 אליהו,	 גילוי	 מדת	

יעשה	 קודש	 שבת	 מוצאי	

אליהו,	 של	 כמעשיו	 הוא	 גם	

של	 בזכויותיהם	 ויעסוק	

ישראל.	

)הרב	קוק(

סיפור	 שלספר	 מקובל	

במוצאי	 טוב	 שם	 מהבעל	

לפרנסה. סגולה	 זה	 שבת	

אדמו"ר	 כך	 על	 ואמר	

דוקא':	 'לאו	 שלוש	 	מהר"ש	

שבת,	 במוצאי	 דוקא	 לאו	 א.	

דוקא	 לאו	 ב.	 עת.	 בכל	 אלא	

מכל	 אלא	 טוב,	 שם	 מהבעל	

ג.	לאו	דוקא	לפרנסה,	 צדיק.	

אלא	לכל	העניינים.

)שמועות	וסיפורים(

5. הייתה שבת, ועכשיו מה?!
"ּבְמֹוצֵָאי ׁשַּבָת הּוא ּכְמֹו ׁשֶַּמׁשְלִיכִים אֹותֹו ֵמִאּגָָרא ָרָמא לְבִיָרא עֲִמְקּתָא ]ִמּגַג ּגָבַֹּה 
לְבֹור עָמֹק[. ּוִמַּטעַם זֶה אֹוְמִרים ּבְמֹוצֵָאי ׁשַּבָת קֶֹדׁש ַהּפָסּוק "ִהּנֵה ֵאל יְׁשּועָתִי ֶאבְַטח 

וְֹלא ֶאפְָחד" )ישעיה יב,ב(, וְֵאין אֹוְמִרים 'ַאל ּתִיָרא' ֶאּלָא לְִמי ׁשִֶּמתְיֵָרא, ׁשֶָאז נֹוֵפל 
ַּפַחד ַעל ָהָאָדם ּכְׁשֶרֹוֶאה ׁשֶּיֹוֵצא ִמְּקֻדּׁשַת ַהּׁשַָּבת לִיֵמי ַהחֹל". 

)רבי צדוק הכהן מלובלין, 'פרי צדיק' דברים אות יז(

היינו	מלכים	ליום	אחד.

עם	צאת	השבת	אפשר	לפחוד	מליפול	חזרה	אל	ימי	החול.	הדבר	הראשון	שאנו	עושים	

הוא	לומר	פסוקי	חיזוק,	המזכירים	לנו	כי	ה'	איתנו	תמיד.	לא	רק	אנחנו	יוצאים	מן	השבת	

אל	ימי	החולין,	גם	הקדוש	ברוך	הוא	צועד	עמנו	לאורך	כל	הדרך.	ובסוד	בסוד	אפשר	

לגלות	ש...	גם	השבת	מצטרפת	למסע!

"ּבְכָל יְמֹות ַהחֹל יֵׁש ּבֶָהם ֶהָאָרה ֵמעֵין ׁשַּבָת ּבְתֹוְך ַהּתְפִּלָה, ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ּבִפְִרי 
עֵץ ַחּיִים, ׁשֶּׁשְֹלׁשֶת יִָמים ָהִראׁשֹונִים ְמַקּבְלִים ִמּׁשַּבָת ֶהעָבָר, וְנְִקָרא )פסחים קו ע"א( 
ַהּבָא,  ִמּׁשַּבָת  ְמַקּבְלִים  ָהַאֲחרֹונִים  ַהּיִָמים  ּוׁשְֹלׁשֶת  השבת[,  ]אחרי  ׁשַּבְתָא"  "ּבָתַר 
וְנְִקָרא "ַקֵּמּה ׁשַּבְתָא" ]לפני השבת[. וְזֶהּו סֹוד ֻחּלִין ׁשֶּנַעֲׂשּו עַל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש. וְעַל 
ּכֵן אֹוְמִרים "ּבָרּוְך ַהַּמבְִּדיל ּבֵין קֶֹדׁש לְחֹל"; ּכִי ַהבְָּדלָה זֹו, עִם ּכִי הּוא ֶהעֱלֵם, 
ִמּכָל ָמקֹום הּוא ּבְָרכָה וְַהְמׁשָכָה ַמָּמׁש. ׁשֲֶהֵרי ֶּדֶרְך ַהֶהעֱלֵם ֵמִאיר ַהּקֶֹדׁש ׁשֶל ׁשַּבָת, 
וְהּוא ּפְעֻּלָה ׁשֶּיְִהיֶה ּבִּטּול ַהּיֵׁש ּבַחֹל, וְעַל יְֵדי זֶה יְִהיֶה עֹוד ׁשַּבָת ּבְׁשִבְעָה יִָמים 
ׁשֶַאַחר ּכְָך. וְלָכֵן ֵאין ַהבְָּדלָה ַאַחר יֹום ׁשְלִיׁשִי, ִמּפְנֵי ׁשֶָאז ַהֶהָאָרה ִמּׁשַּבָת ַהּבָא, 

וְֹלא ִמּׁשַּבָת ֶהעָבָר".
)רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, ה'צמח צדק', 'דרך מצוותיך' מצוות מילה(

שבת	לא	עוזבת	אותנו	אף	פעם.	עד	יום	שלישי	אנחנו	ניזונים	מכוח	השבת	שהייתה,	ומיום	

רביעי	אנחנו	כבר	'מריחים'	את	השבת	המתקרבת.	

כפי	שמבואר	במקומות	רבים,	כל	ברכה	ַמְבִריָכה	ומושכת	חיות	ושפע.	בברכת	הבדלה	

בין	 ולחתוך	 להבדיל	 הוא	 ההבדלה	 תוכן	 אחד	 מצד	 סותרים.	 דברים	 שני	 מתרחשים	

השבת	לימי	החול.	אך	מצד	שני,	ההבדלה	ממשיכה	קדושה	ושפע,	היא	פותחת	צינור	

מן	השבת	אל	ימי	החולין	וטומנת	בהם	טעם	של	שבת.	את	הטעם	הזה	אפשר	לחוש	בכל	

יום	בתפילה.	כשאנחנו	מתפללים,	יש	לנו	הזדמנות	להתרומם	טפח	מעל	הקרקע,	לנוח	

לכמה	דקות	ממרוץ	החיים	ולנשום	אוויר	של	נשמה	ושל	שבת.

ַהחֹל  יְֵמי  ּתֹוְך  ׁשַּבָת  ְקֻדּׁשַת  לְַהְמׁשִיְך  ׁשֶעִנְיָנָּה  ַהבְָּדלָה,  ְּדבְִרּכַת  ַהּפְנִיִמי  "ּתֹכֶן 
"ַקְּדׁשֵהּו  ּבַָרְמּבַ"ם:  ׁשֶהּובָא  ֲחזַ"ל  לְׁשֹון  ּבְפַׁשְטּות  מּובָן  ׁשֶּבָזֶה  זֶה.  ׁשֶּלְַאֲחֵרי 
ּבִכְנִיָסתֹו וְַקְּדׁשֵהּו ּבִיצִיָאתֹו" )ספר המצוות, מצות עשה קנה(, ׁשֶּיֵׁש לְפְָרׁשֹו ּגַם ּכְפַׁשְטּות 
ַהִּקּדּוׁש  יְֵדי  ׁשֶעַל  ּכְמֹו  ּכְלֹוַמר,  ְקֻדּׁשָה.  ַהְמׁשָכַת  ׁשֶל  עִנְיָן  ַהּלָׁשֹון,  ַמׁשְָמעּות 
"ּבִכְנִיָסתֹו" ַמְמׁשִיכִים ְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת, עַל ֶּדֶרְך זֶה ּתֹכֶן "ַקְּדׁשֵהּו ּבִיצִיָאתֹו" הּוא ֹלא 
ַרק ַהזְּכַָרת ַמעֲלָתָּה ּוְקֻדּׁשָתָּה ׁשֶל ׁשַּבָת ּבְעֵת יְצִיַאת ַהּׁשַּבָת, ֶאּלָא ַהְמׁשָכַת ְקֻדּׁשַת 

ׁשַּבָת ּבִיצִיָאתֹו ּבַּזְָמן ׁשֶּלְַאֲחֵרי זֶה".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'לקוטי שיחות' חלק ל"א יתרו שיחה ב(

)שמות	 יום	השבת	לקדשו"	 "זכור	את	 מקור	מצוות	קידוש	והבדלה	מצוי	באותו	הפסוק:	

כ,ח(.	את	הקידוש	אנו	עושים	בליל	שבת,	עם	הגב	לימי	החול	ועם	הפנים	לשבת.	כעת,	

בעמדנו	במצב	ההפוך,	הזכירה	הזאת	נותנת	לנו	את	הכוח	לזכור	את	השבת	בכל	יום.	

את	החיבור	בין	השבת	היוצאת	לימי	החול	הנכנסים	ובאים,	אנחנו	פועלים	דרך	הסעודה	

הרביעית,	סעודת	מלווה	מלכה.

צאת	הנשמה

פעם	אחת	היה	שובת	הבעל	שם	טוב	בשבת	בכפר	אחד	עם	מנין	שלו.	ובהגיע	

ואכל	 וישב	 הכפרים	 אנשים	 כמה	 קיבץ	 הכפר	 אדון	 גם	 שלישית	 הסעודה	 עת	

מקובל	 שהוא	 זצ"ל	 הבעש"ט	 וראה	 ותשבחות.	 שירות	 בזמירות	 עימהם	 ושתה	

זה,	 עושה	 "מאיזה	טעם	אתה	 אותו,	 ושאל	 וקראו	אחר	הסעודה	 מאד	למעלה.	

לבזבז	כל	כך	על	סעודה	שלישית"?	והשיב,	"הנה	שמעתי	העולם	אומרים	"תצא	

מישראל	 אחד	 לכל	 יש	 שבשבת	 שמעתי	 והנה	 מישראל",	 אנשים	 בין	 נשמתי	

נשמה	יתירה	ובמוצאי	שבת	יצאה	ממנו,	ואמרתי	גם	אני	"תצא	נשמה	יתירה	שלי	

בין	אנשים	מישראל",	על	כן	אני	מאסף	אנשים	מישראל".	ונהנה	הבעל	שם	טוב	

מאוד	מדברי	האיש.

)כתר	שם	טוב(

"לְעֹולָם יְַסֵּדר ָאָדם ׁשֻלְָחנֹו ּבְמֹוצֵָאי ׁשַּבָת, ּכְֵדי לְלַּוֹות ֶאת ַהּׁשַּבָת". 
)שולחן ערוך אורח חיים סימן ש סעיף א(

"וְעַל ֶּדֶרְך זֶה ִהיא ְקֻדּׁשַת ַהּׁשַּבָת: ַאַחר ׁשֶּנְִקּבְעָה ּבְיִחּוד ַהּגָמּור ּבַּלֵב לְפִי ׁשָעָה 
ְּדׁשַּבָת, ֵאינָּה נִּתֶֶקת עֹוד לְגְַמֵרי ּגַם ּבְחֹל, ׁשֶהּוא ׁשֹוֵמם ַהְּקֻדּׁשָה ַהּגְמּוָרה, ׁשֲֶעַדיִן 

ָהְרׁשִימּו ]ָהֹרׁשֶם[ נִׁשְָאר.

ּולְַקּׁשֵר  לֱֶאסֹור  ׁשֶהּוא  ַחג',  'ִאְסרּו  ְסעּוַדת  ֶּדֶרְך  עַל  הּוא  ַמלְּכָה  ְמלַּוֶה  ּוְסעּוַדת 
ְקֻדּׁשַת ַהַחג לְִהיֹות יַַחד עִם ׁשְָאר יְֵמי ַהּׁשָנָה ּובְֶקׁשֶר ֶאָחד, ּכְֵדי ׁשֶּיְִהיֶה ּבֶָהם ׁשַּיָכּות 
וְעַל ּכֵן צִָריְך לְזָכְרֹו  יְֵמי ַהַּמעֲׂשֶה.  וְכֵן ַהּׁשַּבָת עִם  לְאֹותָּה ְקֻדּׁשָה ׁשֶָּקלְטּו ּבֶָחג. 
ּבְכָל יֹום, לְַהְרּגִיׁש ּגַם ּבֶָהם ָהְרׁשִימּו ִּדְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת. ׁשֶעַל יְֵדי ָהְרׁשִימּו ַהּנִׁשְָאר ּבֹו 
ִמְּקֻדּׁשַת ׁשַּבָת ֶהעָבָר, הּוא יָכֹול לַעֲׂשֹות ֲהכָנָה ּבְִקְרּבֹו לְַקּבֵל ְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת ַהּבָָאה 
ּבְיֶתֶר ׂשְֵאת, וְכֵן עַל ֶּדֶרְך זֶה לְִהיֹות מֹוִסיף וְהֹולְֵך ּבְכָל יְֵמי ַחּיָיו. וְַאׁשְֵרי ַהּזֹוכֶה 

לְכְָך, וְלְִטעֹום ּבַּלֵב ּבֱֶאֶמת ּכְכָל ָהָאמּור".
)רבי צדוק הכהן מלובלין, 'פרי צדיק' ח"א קדושת שבת מאמר רביעי( 

לסעודת	מלווה	מלכה	במוצאי	שבת	תפקיד	חשוב	בחיבור	ימי	החול	אל	השבת.	השבת	

עדיין	טרייה	בקרבנו,	ולמרות	שאנו	מצויים	ביום	חול	)מוצאי	שבת	הוא	כבר	ליל	ראשון(	

אנו	עורכים	סעודה	ששייכת	לשבת.	מן	הסיבה	הזאת	כתוב	בספרים	שלא	לפשוט	את	

בגדי	השבת	עד	לאחר	מלווה	מלכה.

כמו	בקבוק	בושם	שהוצא	מן	החדר	אבל	משהו	נשאר,	גם	השבת	מותירה	בנו	'רשימו'.	

הרושם	הזה	מתעצם	בנו	דרך	הסעודה,	נספג	וממשיך	לחלחל	בקרבנו	במשך	השבוע,	

ונותן	לנו	את	היכולת	להתכונן	לשבת	הבאה	ברמה	גבוהה	יותר.

במוצאי	שבת,	בעודך	לבוש	בבגדי	השבת,	כתוב	לעצמך	זמנים	קצרצרים	בהם	במשך	

השבוע	תיזכר	בשבת.	עקוב	אחריהם	במשך	השבוע.	ביום	שישי,	לפני	כניסת	השבת,	לבש	

את	בגדי	השבת	ושב	עם	אותו	הדף.	נסה	לשחזר	לעצמך	את	הזמנים	המיוחדים	הללו.
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