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פתיחה

שבת ...לא מה שחשבת!
"ּכְׁשֵם ׁשֶהַּגּוף ז ָקּוק לְמָזֹון ּבִׁשְבִיל קִּיּומֹוּ ,כ ְָך ּג ַם ַהּנְׁשָמָה צְִריכ ָה לַּמָזֹון
ַהּׁשַּיְָך ֵאלֶיהַָ ,היְנּו מָזֹון רּו ָחנ ִיּ .ומְזֹון ַהּנְׁשָמָה הּוא ַהּׁשַּבָת קֹדֶ ׁשּ" ,דְ אִיהּו
יֹומָא ּדְ נִׁשְ ָמתָא" [ׁשֶהּוא יֹום ַהּנְׁשָמָה] (זוהר ח"ב,רה)ּ ,כִי ּבַּיֹום ַהּז ֶה ִמתְנַעֶֶרת ַהּנְׁשָמָה
ֵמ ֲאבַק יְמֹות ַהחֹלּ ,ו ִמתְחַּדֶ ׁשֶת ּבִבְחִינ ַת "נִׁשְ ָמתִין חַדְ ּתִין"ּ ,ו ְמחַּדֶ ׁשֶת קְִר ָבתָּה
לֵאֹלקִים ַחּיִים .וְז ֶה ּפֵרּוׁש " ַהּׁשַּבָת נֹעַם ַהּנְׁשָמֹות"ׁ ,שֶ ַהּנְׁשָמֹות יֹונ ְקֹות אֶת
מְזֹונ ָן ׁ -שֶהּוא ַהּנֹעַם וְ ַה ְּמתִיקּות ִ -מּׁשַּבָת קֹדֶ ׁש .וְז ֶה עִּקַר עִנְיַן ַהּׁשַּבָת קֹדֶ ׁש,
לְ ָהאִיר אֶת נִׁשְמַת ַהּיְהּודִ י ּבְאֹור ּגָדֹולּ ...כ ְדִ בְֵרי הָ"ֵראׁשִית ָחכְמָה"ׁ" :שַּבָת
קֹדֶ ׁש הּוא ַה ַּמ ְעיָן לְנִׁשְמֹות יִׂשְָראֵל ,הַּיֹונְקִים ִמּמֶּנּו קְדֻ ּׁשָה וְאֹור לְ ִהתְקַּדֵ ׁש
ִּבקְדֻ ּׁשָה ֶעלְיֹונ ָה".
(רבי שלום נח ברזובסקי מסלונים' ,נתיבות שלום' שבת מאמר שישי)

יש בשבת משהו מבלבל .שבת היא כל כך תדירה ,עד שנדמה לנו שאנחנו כבר
מכירים אותה .על ראש השנה צריך ללמוד ,פסח זה משהו מיוחד ,אבל שבת?!
זה פשוט יום המנוחה השבועי ,כיף חיים .מה יש להתכונן? יש לנו הרגלים ומנהגים
קבועים ,אנחנו מרגישים שאנחנו די שולטים במצב ,וזהו זה.
ַא ָבל!
כשאנחנו מתייחסים אל השבת כאל יום מנוחה גרידא ,אנחנו נכנסים אל המנוחה
הזאת עם כל הבוץ והלכלוך שספגנו במשך השבוע .כי הרי איך נחים? פשוט לא
עושים כלום .ואז גם השבת עלולה להיראות כסוג של יום חול ,רק שלא צריך
לרוץ לשום מקום .נזכרים בכל מיני סיטואציות מהשבוע ,דברים מצחיקים שקרו,
ושולחן השבת הופך להיות מפגש משפחתי מלווה בזמירות שבת .מפטפטים
בנחת ,משביעים את הרעב של הבטן שלא אכלה נורמלי ביום שישי ,מתפנקים
על מנה אחרונה טובה ,דבר תורה לקישוט והולכים לישון.
איזה פספוס! בחצי יום מנוחה באמצע השבוע ,אפשר להשיג את אותו האפקט.
המנוחה היא ודאי אחד ממימדי השבת ,אבל בשום אופן לא העמוק שבהם.

אם שבת היא רק יום שלא עושים בו כלום ,בשביל מה צריך להטריח את מלאכי השרת
להגיע אלינו הביתה? אם שבת היא רק זמן מנוחה ,בשביל מה צריך כל כך הרבה
קדושה ,נשמה יתירה ,וברית מיוחדת של הקב"ה אתנו " -לעשות את השבת לדורותם
ברית עולם" (שמות לא,טז)?
חז"ל מספרים לנו כי כשהקדוש ברוך הוא העניק לנו את השבת הוא אמר למשה:
"מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ,ואני מבקש ליתנה לישראל ,לך והודיעם"
(שבת י,א) .שבת היא אוצר שמור .כשם שלראש השנה אף אחד לא מתייחס בתור יומיים
של סעודות ,או לשבועות בתור חגיגה חלבית ,כך גם אל השבת עלינו לגשת בחרדת
קודש ,לדעת שיש לנו כאן מטמון שמסוגל להעשיר את חיינו ולהאיר את כל ימי השבוע
באור שונה.
בפרקים שלפניכם ננסה לטעום מעט מטעמה המיוחד של השבת.
פרק א" ,סוד השבת"  -עוסק במשמעות הפנימית של יום השבת ,בשביתה ממלאכה
והעונג בשבת ,בעבודת ה' השבתית ,ובקשר הדו צדדי שבין שבת וימי החול.
פרק ב" ,נתיב השבת"  -מטייל איתנו לאורך אירועי היום של ערב שבת ושבת קודש.
החל מההכנות לשבת והדלקת הנרות ,דרך התפילות והסעודות של יום השבת וכלה
במוצאי יום המנוחה.
בחוברת מובאות שאלות סיכום והבנה על קטעי הלימוד (בפס צבע זה).
וכן תרגילים ושאלות לחשיבה המשולבים במהלך הפרקים (בפס צבע זה).
אנו תפילה ,כי דרך הרעיונות הנפלאים נפנים כי סודה של השבת נוגע ורלוונטי לכל
אחד ,ונצליח "לפתוח אנטנות" ולהתחיל לפענח אותו.

שבת שלום ומבורך!
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פרק א

סוד השבת

"וַיְכ ֻּלּו ַהּׁשָ ַמיִם וְ ָהאֶָרץ וְכ ָל צְבָאָם :וַיְכ ַל אֱֹלהִים ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי
ְמלַאכ ְּתֹו ֲאׁשֶר עָׂשָה וַּיִׁשְּבֹת ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ִמּכ ָל ְמלַאכְּתֹו ֲאׁשֶר
עָׂשָה :וַיְבֶָרְך אֱֹלהִים אֶת יֹום ַהּׁשְבִיעִי וַיְקַּדֵ ׁש אֹתֹו ּכ ִי בֹו ׁשָבַת ִמּכָל
ְמלַאכ ְּתֹו ֲאׁשֶר ּבָָרא אֱֹלהִים לַעֲׂשֹות".

(בראשית ב ,א-ג)

"ּבָרּוְך ַאּתָה ה' אֱֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָםֲ ,אׁשֶר קִּדְ ׁשָנּו ּבְ ִמצְ�ֹותָיו וְָרצָה
בָּנּו וְׁשַּבַת קָדְ ׁשֹו ּבְ ַא ֲהבָה ּובְָרצֹון ִהנְחִילָנּו ,זִּכ ָרֹון לְ ַמעֲׂשֵה בְֵּראׁשִית.
ּתְ ִחּלָה לְ ִמקְָראֵי קֹדֶ ׁש זֵכ ֶר לִיצִיאַת ִמצְָריִםּ .כ ִי בָּנּו בָחְַרּתָ וְאֹותָנּו
קִּדַ ׁשְּתָ ִמּכ ָל ָהעַּמִים וְׁשַּבַת קָדְ ׁשְָך ּבְ ַא ֲהבָה ּובְָרצֹון ִהנ ְ ַחלְּתָנּו.
ּבָרּוְך ַאּתָה ה' ְמקַּדֵ ׁש ַהּׁשַּבָת".
(סידור ,ברכת הקידוש בליל שבת)

ערכו סבב בכיתה ,בו כל אחד יביע מהי השבת בשבילו.
עיינו בתיאור הבריאה הפותח את ספר בראשית ,התמקדו בפסוקי היום השביעי.
הביטו גם בנוסח הקידוש של ליל שבת.
על כל תלמיד לאסוף כמה שיותר שאלות על הפסוקים שראה ,ולהוסיף מחשבות
שעולות לו בעקבות הקריאה.
במהלך הפרק תרשמו לעצמכם האם מצאתם תשובה לשאלותיכם והתייחסות
לרעיונות שעלו לכם.
נסו לגלות שאלות נוספות ותשובות על הפסוקים הנ"ל שעולים מהמקורות לאורך
הלימוד.
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 .1יום של נשמה

האור החיים מלמד אותנו כי העולם נברא מחדש בכל שבוע ,מכוחה של השבת .והשבת
מקבלת את כוחה ,מכך שבני אדם שומרים אותה .כך היה מאז בריאת העולם ועד היום.

בשביל להבין מהי השבת ,עלינו לשוב אל השבת הראשונה בעולם ,שבת בראשית,
ולהתבונן בתוכן שלה .המקורות הבאים אותם נלמד סובבים סביב פסוקי שבת בראשית,
ודולים מתוכם את תוכנה ומהותה של השבת שלנו.

עיקר קיומו של העולם הוא מכך שיום אחד בשבוע איננו עושים דבר! לעומת צורת
ההתייחסות המקובלת ,בה קיומנו תלוי בכך שנרוויח ,נייצר ,נפתח ונקדם את העולם,
אנו למדים כעת כי עיקר קיומנו תלוי במימד הרוחני .אך לא במימד רוחני שמרחף אי
שם מעלינו ,אלא בשמירת השבת שלנו .חיינו ופעולותינו נובעים מהזמן המקודש בו
איננו פועלים ועושים דבר .כנראה שבאי-העשייה הזאת יש הרבה מאוד...

"הָעֹולָם ָהיָה ֲחסַר ַהּקִּיּום ,עַד ׁשֶּבָאתָה ׁשַּבָת וְעָמַד הָעֹולָםַ ...הּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא
ּגִּלָה הַּדָ בָר ּבְמַה ּׁשֶ ָאמַר ּבַעֲׂשֶֶרת הַּדִ ּבְרֹותּ" ,כ ִי ׁשֵׁשֶת יָמִים עָׂשָה ה' אֶת ַהּׁשָ ַמיִם
וְאֶת ָהאֶָרץ" (שמות כ,י) ,הֲֵרי ּגִּלָה ּכִי ִּבׁשְעַת ַהּבְִריאָה ֹלא ּבָָרא ה' ּכֹ ַח ּבָעֹולָם זּולַת
טעַם הַּנֹודָ ע לֹוּ ,ג ַם יָדּועַ לְיֹודְ עֵי ֱאמֶת .וְנִתְ ַחּכֵם ה' ּובָָרא
לַעֲמֹוד ׁשֵׁשֶת יָמִים לְ ַ
יֹום ֶאחָד ,הּוא יָדּו ַע לַה'ּ ,ובֹו ּבַּיֹום חֹוז ֵר ה' ּו ַמׁשְּפִי ַע נֶפֶׁש לָעֹולָםׁ ,שִעּור ַה ְמ ַקּיֵם
עֹוד ׁשֵׁשֶת יָמִים ,וְכֵן עַל ז ֶה הַּדֶ ֶרְך .וְזּולַת ז ֶה הַּיֹום ָהיָה הָעֹולָם חֵָרב ִּבגְמַר ׁשֵׁשֶת
יָמִים וְחֹוז ֵר לְתֹהּו וָבֹהּו ,וְצִָריְך ָהיָה לַ ֲהכ ִינֹו ּפַעַם ׁשְנִּיָהּ ...ובְ ֶא ְמצָעּות יֹום ׁשַּבָת
ַמׁשְּפִיעַ ּבִכְלָלּות הָעֹולָמֹות רּו ַח ַה ְמ ַקּיֶמֶת עֹוד ׁשֵׁשֶת יָמִים.
ּולְפִי ּפֵרּוׁשֵנּו ז ֶה ָמצָאנּו נַחַת רּו ַח ּבְ ַמ ֲאמָר ֶאחָד ׁשֶ ָאמְרּו ז''לּ" :כ ָל ַה ְמקַּדֵ ׁש וְכו'
מעֲׂשֵה בְֵראׁשִית" (שבת
וְאֹומֵר וַיְכ ֻּלּו וְגֹו' ּכְאִּלּו נ ַ ֲעׂשֶה ׁשֻּתָף לְ ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ּבְ ַ
קיט ע"ב) .וְדִ בְֵריהֶם ְרחֹוקִים ּודְ חּוקִים לְפִי ַהּנ ְִראֶה .מִי ׁשָמַע ּכָזֹאתׁ ,שֶּבָא אָדָ ם
וְיִׁשְּתַּתֵף ּבְדָ בָר ׁשֶּכְבָר נִגְמְָרה ְמלַאכ ְּתֹו? אֵין ַאחַר ַמעֲׂשֶה ּכ ְלּוםּ ,ובַּמֶה יֵעָׂשֶה
טעַם צֹודֵ קּ ,כ ִי
ׁשֻּתָף?ּ ...ולְמַה ּׁשֶּפֵַרׁשְּתִי ֱאמֶת יֶ ְהג ֶה ָחכ ָםּ ,ודְ בַר ה' ּבְפִיהֶם ֱאמֶת ּבְ ַ
לִהְיֹות ׁשֶ ַהּׁשַּבָת הּוא ַה ְמ ַקּיֵם הָעֹולָם ּכֹל ׁשֵׁשֶת יָמִים ,וְ ַאחַר עֲבֹור ׁשֵׁשֶת יָמִים יָבֹא
ׁשַּבָת ַאחֶֶרת וִי ַחּיֵהּו וִי ַקּיְמֵהּו עֹוד ׁשֵׁשֶת יָמִים ֲאחִֵריםּ .ולְָך לָדַ עַתּ ,כִי ְמצִיאּות
ַהּׁשַּבָת ּבָעֹולָם הּוא קִּיּומֹו ׁשֶ ְּמ ַקּיְמִים אֹותֹוּ ,כִי אִם אֵין ְמ ַקּיְמִים ׁשַּבָת אֵין ׁשַּבָת...
וְלָז ֶה "ּכ ָל ַה ְמקַּדֵ ׁש אֶת ַהּׁשַּבָת" ּ -פֵרּוׁשְ :מ ַקּיֵם וְׁשֹומֵר קְדֻ ּׁשָתֹו ּ -בְ ֶא ְמצָעּות ז ֶה
יֶׁשְנֹו לַּׁשַּבָתּ ,ו ֵמ ֶא ְמצָעּותֹו ִמתְ ַקּיֵם הָעֹולָם .הְָר ֵאתָ לָדַ עַתּ ,כ ִי הּוא ַה ְמ ַקּיֵם הָעֹולָם,
וְאֵין לְָך ׁשֻּתָף ּג ָדֹול ִמּז ֶה ּכ ַּדִ ין וְכ ַ ֲהלָכ ָה.
ּולְָך לָדַ עַתּ ,כ ִי מִּיֹום ּבְֹרא אֱֹלהִים אָדָ ם ֹלא ָחסַר הָעֹולָם ּדָ בָר ַה ַּמעֲמִיד צַּדִ יק יְסֹוד
עֹולָםׁ ,שֶהּוא ׁשֹומֵר ׁשַּבָתּ .כ ִי אָדָ ם ׁשֹומֵר ׁשַּבָת ָהיָה (ראה בראשית רבה כב) ,וְ ַאחֲָריו
קָם ׁשֵת ּבְנֹוּ ,כ ִי הּוא ָהיָה צַּדִ יק ּג ָמּור ,וְ ַאחֲָריו ּכַּמָה צַּדִ יקִיםּ ,וכְׁשֶּז ֶה נֹופֵל ּכְבָר
ּבָא ַהּׁשֶמֶׁש ׁשֹומֵר ׁשַּבָת  -מְתּוׁשֶלַח ,נֹחַׁ ,שֵםַ ,אבְָרהָםּ ,ו ִמּׁשָם ֹלא ּפָ ְסקָה ׁשְמִיַרת
אמָָרם ז ַ''ל (שמות רבה פ''א),
ׁשַּבָת ִמּיִׂשְָראֵל .וַ ֲאפִּלּו ּבְ ִמצְַריִם הָיּו ׁשֹומְֵרי ׁשַּבָתֹותּ ,כ ְ ַמ ֲ
וְנ ָכֹון".

לפעמים שתיקה יכולה לבטא יותר ממילים ,עיניים עצומות מעניקות לנו את היכולת
לחשוב בריכוז ולקלוט את המציאות בצורה עמוקה  -דווקא מפני שאיננו מסתכלים
עליה .גם באי-העשייה של השבת יש הרבה מאוד תוכן חיובי ,שמשפיע על כל המעשים
של ימי החול .בהימנעות מעשייה אנחנו עושים הרבה מאוד .אנו מגלים כי מעבר למבט
השטחי הרואה ביש  -יש ובאין  -אין ,ישנו מישור שבו האין הוא יותר יש מן היש.

נפתח בדברי האור החיים הקדוש ,המסביר את מהותה של השבת ,ואגב כך גם את
ה"פרהיסטוריה" של שמירת שבת:

זולת השבת אין השגה
בעולם להכיר לכסוף ולכלות
אל הבורא.
(אור החיים)

מכאן נובעת השותפות שלנו עם הקדוש ברוך הוא .אמנם לבריאה הראשונית של
העולם לא היינו שותפים ,אך מן השבוע השני ועד היום ,העולם מתקיים מכוח שביתת
השבת שלנו.
את מהותה של השבת והשביתה כסוד קיום העולם ,ממשיך לבאר ה'שפת אמת':

" ָקׁשֶה מַה ּׁשֶּכ ָתּוב "וַיְכ ַלּ ...בַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ִמּכ ָל ְמלַאכ ְּתֹו" (בראשית ב,ב) ,הָא ּכְתִיב
[הֲֵרי ּכָתּוב] "ּכ ִי בֹו ׁשָבַת"!
אֶת ַהּבְִריאָה?] ּופֵֵרׁש ַרׁשִ"י ז ַ"ל" :מָה ָהיָה הָעֹולָם ָחסֵר?  -מְנּוחָהּ .בָאת ׁשַּבָת ּבָאת
מְנּוחָהּ ,כָלְתָה וְנִגְמְָרה ַה ְּמלָאכ ָה"ּ .ובֵאּור ָהעִנְיָןּ ,כ ִי ּבֶ ֱאמֶת ְּבׁשַּבָת ֹלא ָהיָה ׁשּום
ּבְִריאָהַ ,רק ׁשְבִיתָהּ ,וׁשְבִיתָה זֹו הִיא קִּיּום ּכֹל ַהּבְרּואִיםּ ,דִ כְתִיב" :וְ ַהחַּיֹות
ָרצֹוא וָׁשֹוב" (יחזקאל א,יד)ּ ,פֵרּוׁשׁ :שֶּכ ָל ְמ ַקּבֵל צִָריְך לִהְיֹות ָּבטֵל אֶל הַּנֹותֵןּ ,וכְפִי
דְ בֵקּות ׁשֶּיֵׁש לֹו לְ ַה ַּמׁשְּפִיעַּ ,כְמֹו כֵן ַק ָּבלָתֹו ִמתְ ַקּיֶמֶת .וְלָכ ֵןּ ,בְׁשַּבָתׁ ,שֶּנִתְעַּלּו ּכֹל
ַהּנִבְָראִים לְׁשְָרׁשָםׁ ,שֶעַל יְדֵ י ַהּמְנּוחָה נִתְּבֵָרר ׁשֶּיֵׁש עֲלֵיהֶם אָדֹון מֹוׁשֵלׁ ,שֶּבְִרצֹותֹו
מְַרחִיב ּובְִרצֹותֹו ְמ ַקּצֵר ,ז ֶה עַצְמֹו הּוא ּגְמַר ַהּבְִריאָה וְתִּקּונֹו".
(שם,ג) [אִם ה' ׁשָבַת ּבְׁשַּבָתּ ,כֵיצַד נִּתָן לֹומַר ׁשֶּבְיֹום ז ֶה הּוא ּכִּלָה וְ ִסּיֵם

(רבי יהודה אריה לייב מגור' ,שפת אמת' בראשית תרל"ו ד"ה במדרש)

מתי ,לפי דברי השפת אמת ,הסתיימה הבריאה?
מדוע ,לדעתך" ,כל מקבל צריך להיות בטל אל הנותן"? חפש דוגמא למערכת בה חל
העיקרון הזה.

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

באיזה אופן שבת מקיימת את העולם?
האם שבת היא סופשבוע או תחילת שבוע?
"כל המקדש ...כאילו נעשה שותף לקב"ה" .מה מקשה על כך האור החיים?
איך הוא מתרץ?
הסבר את המשפט "אם אין מקיימין את השבת  -אין שבת".
באיזה אופן הייתה שבת לפני מתן תורה?
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בשבת נבראה המנוחה .בשבת נבראה יכולת הקבלה .השקט והחלל שיוצרת השבת,
נותנים לנו להקשיב ,להיזכר בקדוש ברוך הוא שעומד מאחורי הכל ,ומסתתר לנו
מאחורי שאון החיים של ימי החול.

ורק האדם ידע ,כי ביום קדוש זה פתח הקב"ה חלון בו אפשר לראות סוף סוף קצת
נוכחות .אלפי הברואים מסתירים בעצם קיומם על נוכחותו של הקב"ה הפועם בקרבם.
בשבת האשליה נסדקת ,אפשר סוף סוף לראות כי הריחוק איננו קיים באמת.

במשך ששת ימי הבריאה הקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו.

משהו מקיומו של העולם מפנה את מקומו אל מה שמעבר .מחיצה מוסרת ,הטבע לא
מטביע והעולם לא מעלים ,הקב"ה פותח גשר עד אליו .בשבת ניתן לקבל ממנו שפע
וחיים מסוג אחר.

ננסה לרגע לעשות את הבלתי אפשרי ,ונדמיין את העולם לפני היותו.
"שבת מעין עולם הבא" –
המעיין שממנו שואבים עולם
הבא.

דמיינו את הרחוב בו אתם גרים ,את הבתים ,המכוניות והכלבים המשוטטים.
כעת ,מחקו לאט את כלי הרכב ,את העצים ,המדרכות והבתים .השתהו מעט על מנת
לעכל את המראה המוזר ,והמשיכו להסיר את עמודי התאורה ,את הכביש ,האנשים
ובעלי החיים.

(רבי אהרן מקרלין)

השאירו רק אדמה צחיחה .הרחיבו את שטח האדמה הריקה מכל אל הרחובות
הסמוכים ,ו"רוקנו" כך את כל האזור ,את כל הארץ ואת כל העולם.
עכשיו תורידו גם את העננים ,את הכוכבים והציפורים ,את הירח ואת השמש .תשאירו
רק אדמה ושמיים ריקים.
כעת ,מחקו את כחול השמיים ,ושמטו את האדמה מתחת לרגליכם ,הותירו רק אוויר
ענק שאין לו סוף.
מי שמעיז ,מוזמן לנסות לכווץ גם את המרחב האדיר הזה לכלום...
אם אין כלום ,מה יש? מה נותר לראות? את הקדוש ברוך הוא בעצמו ,גלוי ,אין מה או
מי שיסתיר אותו.
כעת נדמיין את בריאת העולם:
הקדוש ברוך הוא אין סופי ,נוכח לחלוטין.
פתאום נולד מרחב ,אוויר ,אור וחושך ,שמים וארץ...
הקדוש ברוך הוא מתחיל להסתתר מאחורי עננים ,מאחורי גרביטציה וחוקי טבע
שהוא מחולל .ים-יבשה ,עצים וג'ירפות ,כל יצור נפלא שנוצר ,מעלים עוד יותר את מי
שמכניס בו חיים.
בימים הראשונים הברואים רואים תהליכים של בריאת יש מאין .השמים רואים איך
נוצרים האיקליפטוסים ,והם רואים איך נתלית השמש במקום .השמש עוד רואה את
הלטאות ,ואלה את הפרות.
וביום שישי בבוקר ,עומדים כל הברואים ורואים איך אדם וחוה נבראים .והם  -כלומר,
אנחנו ,האנושות כולה  -כבר לא רואים בריאה פלאית של יש מאין ,הכל כבר היה
לפנינו ...ידו של הקב"ה מתחבאת לנו מאחורי הגב ומחייה אותנו ,אבל אנחנו לא רואים.
ואז ,דקה לפני שהשמש שוקעת ,הרוח מרשרשת בעלים ,הטבע כל כך שלם ומקסים
עד שהקב"ה עלול להיעלם סופית...
ואז בורא הקב"ה את השבת.
יצורי העולם ,הרגילים להתייחס אל קיומו של העולם כדבר מובן מאליו ,חיכו לראות
איזה פלא ה' יוסיף היום ,הג'ירפות הרימו את ראשן ,הדגים והעננים שרגילים היו כי כל
יום נוספים עוד ועוד חברים לעולם החדש חיכו לראות מה ילד יום.

""לְכּו חֲזּו ִמפְעֲלֹות ה'ֲ ,אׁשֶר ׂשָם ׁשַּמֹות ּבָאֶָרץ" (תהילים מו,ט) .מִי יּוכ ַל
לְׁשַעֵר ּג ְדֻ ּלַת ה' ׁשֶּיֵׁש ּבַּבְִרּיֹות ׁשֶל ז ֶה הָעֹולָםִ ,מּכ ָל ׁשֶּכ ֵן ׁשְאָר הָעֹולָמֹות,
וְ ַהּכֹל ּכ ַ ֲאׁשֶר לַּכֹל ֹלא נִבְָרא ֶאּלָא ּבִׁשְבִיל יִׂשְָראֵל .וְיִׂשְָראֵל ּבְעַצְמָן ,עִּקַר
ּבְִרי ָאתָן ּבִׁשְבִיל ּבְחִינ ַת ׁשַּבָתׁ ,שֶהּוא ַהּתַכְלִיתּ .כ ִי ׁשַּבָת הּוא ּתַכְלִית ַמעֲׂשֵה
ׁשָ ַמיִם וָאֶָרץׁ ,שֶהּוא עֹולָם ׁשֶּכ ֻּלֹו ׁשַּבָת .וְׁשָם יַּׂשִיגּו אֶת ַהּׁשֵם יִתְּבַָרְך ּכ ָָראּוי
ּבְלִי ׁשּום ָמסְָך ַה ַּמבְּדִ יל ּובְלִי ׁשּום מֹונֵעַּ ,כ ִי אָז יִ ְהיֶה נַעֲׂשֶה ַאחְדּות ּג ָמּור ,וְכ ָל
ֶאחָד יִ ְהיֶה מְַראֶה ּבְ ֶאצְּבָעֹו" :ז ֶה ה' ִקּוִינּו לֹו" (ישעיה כה,ט)ּ ,כ ְ ַמ ֲאמַר ַרּבֹותֵינּו,
זִכ ְרֹונ ָם לִבְָרכ ָה (תענית לא ע"א) .וְז ֶהּו ַהּתַכְלִית ׁשֶּבִׁשְבִיל ז ֶה ּבָָרא ַהּׁשֵם יִתְּבַָרְך אֶת
ּכ ָל ַהּבְִריאָה ּכֻּלָּה".
(רבי נחמן מברסלב' ,לקוטי מוהר"ן' ח"ב תורה לט)

להימשך אל השורש
ה'מאור ושמש' מתרגם את המנוחה שנבראה בשבת ,לדחף וצימאון לאלוקות .אם
בכל ימי השבוע אנחנו מצויים רחוק מן השורש ,קדושתה של השבת מעוררת אותנו
להתגעגע ולכסוף חזרה אל ה'.

""ּכ ִי ׁשֵׁשֶת יָמִים עָׂשָה ה' אֶת ַהּׁשָ ַמיִם וְאֶת ָהאֶָרץּ ,ובַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ׁשָבַת וַּיִּנָפַׁש"
(שמות לא,יז)ּ .פֵרּוׁשּ ,דְ ִהּנ ֵה ּכְתִיב "וַיְכ ַל אֱֹלהִים ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי" (בראשית ב,ב) ,וְז ֶהּו
ֶאחָד ֵמהַּדְ בִָרים ׁשֶּׁשִּנּו לְתַלְמַי ַה ֶּמלְֶך' ,וַיְכ ַל אֱֹלהִים ּבַּיֹום ַהּׁשִּׁשִי ,וַּיִׁשְּבֹת ּבַּיֹום
ַהּׁשְבִיעִי' ,יְעֻּיַן ׁשָם ּבַּגְמָָרא (מגילה ט ע"א) .וְ ָה ֱאמֶת הּוא ּכ ְמֹו ׁשֶּדָ ְרׁשּו ,זִכ ְרֹונ ָם
לִבְָרכ ָה" ,וַיְכ ַל אֱֹלהִים ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי  -מָה הָעֹולָם ָחסֵר  -מְנּוחָהּ .בָא ׁשַּבָת ּבָא
מְנּוחָה".
וְ ָהעִנְיָן הּואּ ,כ ִי ּכֹל ׁשֵׁשֶת יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶה הָיּו ּכ ָל ַהּבְרּואִים ְרחֹוקִים ִמּׁשְָרׁשָםּ ,כ ִי
ּבִבְִריאַת הָעֹולָמֹות צִ ְמצֵם אֱֹלהּותֹו יִתְּבֵָרְך ׁשְמֹו ,וְנִׁשְּתַּלְׁשְלּו הָעֹולָמֹות ֵמעֵּלָא
לְתַּתָא [ ִמלְ ַמעְלָה לְ ַמּטָה] וְצִמְצּומִים ַרּבִים עַד עֹולָם ַהּתַחְּתֹוןּ ,דְ ַהיְנּו עֹולָם ַהּגַׁשְמִי,
וְנִתְּגַּׁשֵם הָעֹולָםּ .ובְכ ָל יְמֵי ַהחֹל ָקׁשֶה ְמאֹד לְ ִהתְעֹוֵרר אֶת עַצְמֹו ּולְ ַה ְמׁשִיְך אֶת
עַצְמֹו לְׁשְָרׁשֹו .וְכ ֵיוָן ׁשֶ ִהּג ִיעַ ׁשַּבָת ,הֹוִריד ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא קְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָת עַל ּכ ָל
הָעֹולָמֹות ,וְהְִרּג ִיׁשּו ּכ ָל ַהּבְרּואִים ַהּקְדֻ ּׁשָה ׁשֶל ׁשַּבָת ,מַה ּׁשֶֹּלא הְִרּג ִיׁשּו ּכ ָל יְמֵי
ַהחֹל ִמּפְנ ֵי ג ִּׁשּום הָעֹולָםּ .ובְׁשַּבָת קֹדֶ ׁש ִהתְחִילּו לְהְַרּג ִיׁש ַהּקְדֻ ּׁשָה ֲאׁשֶר יֹופִיעַ
עֲלֵיהֶם ,וְ ִהתְחִילּו לְ ִהׁשְּתֹוקֵק ּולְ ִהתְנֹוצֵץ לַעֲלֹות לְהִּדָ בֵק ּבְׁשְָרׁשָן .וְז ֶהּו 'עֲלִּיֹות
הָעֹולָמֹות'ׁ ,שֶעַל יְדֵ י ְמסִירּות נֶפֶׁש ִמתְעַּלִין ּכ ָל הָעֹולָמֹות ִמּתַּתָא לְעֵּלָא ,עַד
ׁשֶּנ ִדְ ּבָקִין ּבְאֵין סֹוף ּבָרּוְך הּואּ .ו ֵמ ַאיִן ּבָא לָהֶם ִהׁשְּתֹוקְקּות? ז ֶהּו ִמּפְנ ֵי ׁשֶהֹוִריד
ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא קְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָת עַל ּכ ָל הָעֹולָמֹותִ ,התְחִילּו ּכֻּלָן לְ ִהׁשְּתֹוקֵק ,וְכָלְתָה
נַפְׁשָם לְ ַהעֲלֹות לְ ִהתְּדַ ּבֵק ּבְׁשְָרׁשָן .וְז ֶהּו "וַיְכ ַל אֱֹלהִים ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי"ָ .רצָה לֹומַר,
ׁשֶּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ּבָא לְכ ָל ַהּבְרּואִים ּכ ְלֹות ַהּנֶפֶׁש לְ ִהׁשְּתֹוקֵק לְ ַהעֲלֹות לְׁשְָרׁשָן,
מּלְׁשֹון "ּכָלְתָה נַפְׁשִי"" (תהילים פד,ג).
ׁשֶ"ּוַיְכ ַל" הּוא ִ
(רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין' ,מאור ושמש' פרשת כי תשא)

אך ...מה היום? כלום! איזו אכזבה...
מאיזו סיבה קשה להתעורר ולהימשך אל השורש בימי החול? מה משתנה בשבת?
כיצד מפרש המאור ושמש את המילה "ויכל" .איזה רעיון הוא בא לבטא?

8

שבת • א קרפתבשה דוס • 

שבת • א קרפתבשה דוס • 

9

המנוחה של ה'

 .2שמירת השבת

"וישבות ביום השביעי" (בראשית ב,ב)" ,וינח ביום השביעי" (שמות כ,י) .הפלא של השבת
מתחיל מהשביתה והמנוחה של ה' .כשה' נח ,גם העולם נח .כשאצל ה' יש שבת ,אז
גם לנו יש שבת .מה זה אומר שה' נח ומה זה מוליד בנו? את זה מבאר הרבי הרש"ב
במקור הבא:

אין ביכולת הנבראים ,שהם
בעלי גבול ,להדבק בבורא
הבלתי בעל גבול אלא
באמצעות השבת .שהיא כמו
ממוצע בין ישראל לאביהם
שבשמיים.
(רבי מנחם נחום מצ'רנוביל)

הקדושה ,המפגש עם ה' ,החזרה אל השורש והגעגועים ,כל הדברים המופלאים
שקורים בשבת ,תלויים כולם במצב אחד  -השביתה ממלאכה .שבת ,יותר מכל מצווה
אחרת ,מוגדרת ב"לא תעשה" ובאלף ואחד פרטים ופרטי פרטים של מה שאסור
לעשות .שבת ,כשמה ,היא יום של שביתה והימנעות ממלאכה ,ובדבר הזה במיוחד בא
לידי ביטוי עניינו של יום שבת.

" ִהּנ ֵה יָדּועַּ ,דִ כְלָלּות עִנְיַן ַהּׁשַּבָת הּוא עִנְיַן ַהּׁשְבִיתָה וְ ַהּמְנּוחָהּ ,וכ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּובּ" :כ ִי
בֹו ׁשָבַת ִמּכ ָל ְמלַאכ ְּתֹו" (בראשית ב,ג) .וְיָדּועַ ּג ַם ּכ ֵןּ ,דִ בְׁשַּבָת אָז ַה ְמׁשָכ ַת ָהעֹנ ֶג,
ּוכ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב" :וְקָָראתָ לַּׁשַּבָת עֹנ ֶג" (ישעיה נח,יג)ָ .העִנְיָן הּואׁ ,שֶעַל יְדֵ י ַהּׁשְבִיתָה
נ ִ ְמׁשְָך עַל יְדֵ י ז ֶה ּבְחִינ ַת ַהּתַעֲנּוג.
וְיּובַן ז ֶה עַל ּדֶ ֶרְך ָמׁשָל ּבְגַׁשְמִּיּותּ :כְׁשֶאָדָ ם עֹוׂשֶה אֵיז ֶה ְמלָאכ ָה ,הֲֵרי ּבְעֵת ָהעֲׂשִּיָה
ֻמׁשְּפָלִים ּכ ָל ַהּכֹחֹות ׁשֶּלֹו ּבְ ָהעֲׂשִּיָה ׁשֶעֹוׂשֶהָ ...א ְמנ ָם ּבְעֵת ָהעֲׂשִּיָה אֵינֹו נ ְִרּג ָׁש
אָז ָהעֹנ ֶג ּבְ ָהעֲׂשִּיָה ,וְאַדְ ַרּבָא עִנְיַן צִמְצּום ַהּכֹחֹות וְ ַהׁשְּפָלָתָם הּוא ֵהפְֶך ָהעֹנ ֶג.
וְג ַם ֵמ ַאחַר ׁשֶֹּלא נִגְמַר עֲדַ יִן הַּדָ בָר ׁשֶעֹוׂשֶה ,אֵינֹו ׁשַּיְָך ּבָז ֶה ּתַעֲנּוג עֲדַ יִן .וְַרק
לְ ַאחַר ׁשֶּנִגְמְָרה ְמלַאכ ְּתֹו ,וַהֲֵרי הּוא ׁשֹובֵת וְנ ָח ִמ ְּמלַאכ ְּתֹו ,וְ ַהיְנּו ׁשֶ ַהּכֹחֹות חֹוז ְִרים
וְעֹולִים לִמְקֹוָרם ,הֲֵרי הּוא ִמתְעַּנ ֵג ֵמ ָהעֲׂשִּיָה ׁשֶעָׂשָה ּופָעַל .וְדַ וְקָא ּכ ַ ֲאׁשֶר רֹואֶה
ׁשֶּנַעֲׂשֵית ּבְטֹוב ּובְהִּדּור וְיֹפִי עַל ּפִי חִּיּוב ׂשִכ ְלֹו וְ ָחכְמָתֹו ,הֲֵרי הּוא ִמתְעַּנ ֵג ּבָז ֶה.
וְהַּדֻ גְמָא ִמּכ ָל ז ֶה יּובַן לְ ַמעְלָהּ ,דִ כְתִיב" :וַּיְַרא אֱֹלקִים אֶת ּכ ָל ֲאׁשֶר עָׂשָה וְ ִהּנ ֵה
טֹוב ְמאֹד" (בראשית א,לא)ּ .דְ ִהּנ ֵהּ ,בְעֵת ּבְִריאַת הָעֹולָמֹותּ ,בְחִינ ַת "ׁשֵׁשֶת יָמִים
עָׂשָה ה׳" ,הֲֵרי ּכ ָל ַהּמַדְ ֵרגֹות ָהעֶלְיֹונֹות הֵם ּבִבְחִינ ַת יְִרידָ ה וְ ַהׁשְּפָלָה ּובִבְחִינ ַת
צִמְצּום ,וְג ַם ַהּתַעֲנּוג ָהעֶלְיֹון הּוא ּבְ ֶהעֱלֵםׁ ,שֶאֵינֹו נ ְִרּג ָׁש .וְ ַאחַר ּכ ְָךּ ,בְׁשַּבָת ,נ ִ ְמׁשְָך
ּבְחִינ ַת ַהּתַעֲנּוגׁ ,שֶ ִּמתְעַּנ ֵג ּכִבְיָכֹול ִמּכ ָל ֲאׁשֶר עָׂשָהׁ ,שֶּנַעֲׂשָה ַהּכֹל ּכְפִי חִּיּוב ּוגְז ֵַרת
ָחכְמָתֹו ּוְרצֹונֹו יִתְּבֵָרְך".

"ּבְׁשַּבָת אָסּור ּבִ ְמלָאכ ָהּ ,ובְׁשֵׁשֶת יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶה ֻהּתַר ְמלָאכ ָהּ ,כ ִי ּבְחֹל ַה ִּמצְוָה
לְבֵָרר נ ִיצֹוצֹות קְדֹוׁשֹות עַל יְדֵ י ְמלָאכ ָה ,וְ ַהיְנּו ּכְׁשֶ ָהאָדָ ם ִמּיִׂשְָראֵל עֹוסֵק ּבְ ַמּׂשָא
ּובְ ַמּתָן ,וְעַל יְדֵ י ז ֶה ַמ ֲחז ִיק ּתַלְמִיד ָחכ ָם אֹו עֹוׂשֶה צְדָ קָה וְכ ַּיֹוצֵא ֵמ ַה ִּמצְוֹותֲ ,אז ַי
ְמבֵָרר מִּדָ בָר ַהּגַׁשְמִי וְעֹוׂשֶה ִמּז ֶה ָהעֵסֶק ּתַכְלִית קְדֹוׁשָה.
ֲאבָל ּבְׁשַּבָת קֹדֶ ׁש אֵין ּבֵרּוִריםּ ,כ ִי מְַרּמֵז לְ"יֹום ׁשֶּכ ֻּלֹו ׁשַּבָת" לְ ַאחַר ַהּתִּקּון,
ׁשֶ"הַּיֹום לַעֲׂשֹותָם ּולְ ָמחָר לְ ַקּבֵל ׂשְכ ָָרם" (עירובין כב ע"א) ,וְׁשַּבָת קֹדֶ ׁש מְַרּמֵז לָז ֶה,
וְנִתְּגַּלֶה ֵמ ֶהאָָרה ּדִ לְעָתִידּ ,ומִּׁשּום ָהכ ִי אָסּור ּבִ ְמלָאכ ָה".

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

(רבי חיים מצאנז' ,דברי חיים' לראש השנה ,ד"ה "בפסוק תקעו בחודש")

ה' לא באמת עובד ,והוא גם לא באמת נח .ה' הוא למעלה מעלה מכל זה .התורה
בעצמה ,ואחריה כל ספרי הקודש מדברים תמיד על ה' בלשון 'מושאלת' ,וכל התיאורים
אינם מתייחסים לה' בעצמו אלא לפעולות שנובעות ממנו .ולכן ,ה'מלאכה' של ה' היא
כשה' מתייחס לעולם בצורה של 'מלאכה' ,וה'שביתה' של ה' זו התייחסות שלו לעולם
באופן של 'שביתה' .כשה' מתייחס לעולם במלאכה ,העולם מקבל את אורו של ה' בצורה
מצומצמת ונעלמת .ה' מגלה מאורו רק את הצדדים ה'מעשיים' והנמוכים ,כדי שהעולם
ייברא .אך בשבת ,אחרי שהכול הושלם ,ה' יכול "להסתכל" אל העולם מחדש ולהתייחס
אליו אחרת .להאיר לעולם אור של תענוג ושביעות רצון .ואת האור הזה אנחנו מקבלים
בשבת ,ולכן שבת הוא גם עבורנו יום של עונג ושמחה.

בכל חפץ שאנו פוגשים יש ניצוץ של קדושה שמתחבא מאחורי החומר .בזמן שהגוף
שלנו פועל על החפץ במימד הפיזי ,הנשמה שלנו מזהה את הניצוץ .כך הניצוץ 'מתברר'
מתוך התערובת שהחביאה אותו ,והמימד הרוחני מקבל את מקומו .הגוף והנשמה שלנו
פועלים במקביל ,ומשום כך במלאכות הגשמיות שאנו עושים בימי החול אנו 'מבררים
ניצוצות' ,או במילים אחרות :הופכים גשמי לרוחני ,מכוונים אותו אל הקדושה.

איך אפשר לשכוח?
רבי ישראל מרוז'ין למד בילדותו את הגמרא במסכת שבת (סט ע"ב) הדנה
במי שהולך במדבר ואינו יודע מתי שבת .שאל הילד את המלמד" :איך אפשר
לשכוח מתי שבת"? הסביר לו המלמד ,שמדובר באדם שהולך במדבר ,ושכח
באיזה יום יצא .אך ,עדיין לא נחה דעתו של הילד .לבסוף אמר לו המלמד:
"אמור נא לי ,איך לא שוכחים את השבת"? השיב הילד" :הלא בשבת יש לשמים
פנים אחרים ,אז מסתכלים ברקיע ורואים ששבת היום"!

למה? מה כל כך נורא בלעשות מלאכה? אי אפשר להרגיש קדושה אם מבשלים
קצת אוכל בשבת? ולמי אכפת אם אני מדליק לשנייה את האור או מזיז כמה חפצים?
התשובה האמיתית לשאלת ה"למה" הזאת ,שמוכרת מאוד לכל אחד מאיתנו ,היא
"ככה"! כי ככה כתוב בתורה שבכתב ושבעל פה וזהו רצון ה'! ה' רוצה שהשבת תהיה
תלויה בהרבה סייגים ואיסורים ,ושרק כך נקבל את אורה של השבת.
ובכל זאת ,אחרי ה"נעשה" מגיע גם ה"נשמע" ,ואם אנחנו כבר מקבלים את ה"ככה"
אז אפשר לשאול שוב פעם "למה"? ולנסות להבין מעט את מצוות השביתה בשבת.
המקורות הבאים יוליכו אותנו לכמה הסברים פנימיים לאיסור המלאכה בשבת.

כל זה נכון ויפה בימי החול ,אבל בשבת אנו מצווים על איסור בורר .תורת החסידות
מלמדת אותנו ,כי כשם שבמישור הפיזי אסור לנו לברור ולהבדיל טוב מרע ,כך גם
במישור הרוחני .בשבת אנו נמצאים במצב של 'מעין העולם הבא' ,כאשר כל הניצוצות
וכל חלקי הנשמה ישובו למקומם האמיתי ולא יתחבאו עוד .לכן ,עשיית מלאכה בשבת
היא ירידה ברמה .מלאכה בשבת זה לחזור אל הגלות לאחר שמשיח כבר בא ,לחזור
אל הבעיה לאחר שמצאנו את פתרונה .בשבת לא שייך להתעסק עם בירור והעלאת
העולם ,כי בשבת העולם כבר התעלה .ואם לא צריך להעלות את הגשמיות של העולם,
אז בשביל מה בכלל להתעסק איתו? בשבת אנחנו לא עוסקים במלאכה גשמית ,כי אין
לכך כל תועלת רוחנית.

כל ששת ימי המעשה לא
נבראו ,אלא בכדי שיהודי
ישמור שבת.
(שפת אמת)

האם ראית פעם מישהו שניסה לשוב לתסבוכת לאחר שיצא ממנה? מה הניע אותו?
אם אכן התסבוכת נפתרה ,נסה לטכס עצה למענו.

(רשימות דברים – הרב חיטריק)
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ה'שפת אמת' מסביר את הרעיון מזווית נוספת:

אמר רבי בונים מפשיסחא:
קודם שלמדתי הלכות שבת,
אם עמדתי פחדתי לשבת
ואם ישבתי הייתי ירא לעמוד.
שחששתי שמא יש בזה חילול
שבת ח"ו .ומזה תבין עד
כמה צריכים להיות בקיאים
בהלכות שבת.

"ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל ז ָכּוׁ ,שֶ ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא נָתַן לָהֶם ַהּׁשַּבָת לְִרמֹוז ּכ ִי יֵׁש לָהֶם ֵחלֶק
לָעֹולָם ַהּבָא ,וְאֹותֹו ֶהאָָרה הַּיֹוֶרדֶ ת ּבְׁשַּבָת ְמ ַקּבְלִין ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל ,וְהּוא ּבְחִינ ַת
נְׁשָמָה יְתֵָרה ...וְז ֶה ָהעִנְיָן ׁשֶּנ ֶ ֱאסַר ּכ ָל ְמלָאכ ָה ּבְׁשַּבָתּ ,כ ִי ּפֵרּוׁש ְמלָאכָה הּוא ַהּכֹ ַח
ׁשֶּנֹותֵן ָהאָדָ ם ְּבאֵיז ֶה ּדָ בָרּ ,כ ְמֹו ּכֹ ַח הַּפֹועֵל ּבַּנִפְעָלֲ ,אבָל הּוא ּדָ בָר נִפְָרד ִמּמֶּנּו,
ּכ ְמֹו ׁשֶּכָתַב ּתֵבָה אֹו ּבָנ ָה ּבַיִת ׁשֶ ֻהּנ ַח ּבֹו ַהּפְעֻּלָהּ ,וכ ְמֹו כ ֵן ַמעֲׂשֵה בְֵראׁשִית הּוא
ּכֹ ַח אֱֹלקִים ּבִבְחִינ ָה נִפְֶרדֶ ת ,וְנִקְָרא ְמלָאכ ָה .וְז ֶה עַצְמֹו ַהּפֵרּוׁש ּבְִריאָהׁ ,שֶהּוא
ּדָ בָר מִחּוץ ִמּמֶּנּו .וְכָתַב ג' ּפְעָמִים ' ְמלַאכ ְּתֹו' ,לְִרמֹוז עַל ג' עֹולָמֹות ּ -בְִריאָה,
יְצִיָרה ,עֲׂשִּיָהֲ .אבָל ְּבחִינ ַת ֲאצִילּותִ ,מּלְׁשֹון ' ֶאצְלֹו'ׁ ,שֶהּוא אֶֹלקּות ְּבלִי ּפֵרּוד,
אֵינֹו ִמתְּגַּלֶה ּבָעֹולָם ַהּז ֶהַ ,רק לֶ ָעתִיד ׁשֶּיִ ְהיֶה יֹום ׁשֶּכֻּלֹו ׁשַּבָת .אְַך ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל
יֵׁש לָהֶם ֵחלֶק ּבְז ֶה הָעֹולָם ,וְלָכ ֵן ֶהאָָרה ַהּבָאָה ּבְׁשַּבָת ִמּז ֶה ַהּבְחִינ ָה ,וְאִיׁש יִׂשְָראֵל
יֵׁש לֹו ֵחלֶק ּבָז ֶה אָסּור ּבַ ְּמלָאכ ָהׁ ,שֶֹּלא יַּנ ִי ַח ֹרׁשֶם ִמּז ֶה ַהחִּיּות ׁשֶּיֵׁש לֹו ּבְׁשַּבָת
ּבְׁשּום ּדָ בָר נִפְָרד .וְאִם עֹוׂשֶה חַס וְׁשָלֹום ְמלָאכ ָה ,אֹותֹו חִּיּות נ ִ ְסּתַּלֵק ִמּמֶּנּו,
ּכ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּובְ " :מ ַחלְלֶי ָה מֹות יּומָת"ּ ,כִי ז ֶה ַהחִּיּות אִי ֶא ְפׁשָר לִהְיֹות נִפְָרד .ז ֶה
ּטבַע ּבְכֹ ַח הַּפֹועֵל
ַטעַם אִּסּור ְמלָאכָה ְּבׁשַּבָתּ .ובִימֵי ַה ַּמעֲׂשֶה ַהּכֹל ּבְ ִהתְלַּבְׁשּות ַה ֶ
ּבַּנִפְעָלּ ,כַּנִזְּכ ָר לְעֵילּ ,וכְפִי מַה ּׁשֶ ְּמתַ ְּקנ ִין עַצְמָן ּבִימֵי ַה ַּמעֲׂשֶהּ ,כ ְָך זֹוכ ִין לְ ַקּבֵל
ֵחלֶק חִּיּות ּבְׁשַּבָת".
(רבי יהודה אריה לייב מגור' ,שפת אמת' בראשית תרנ"ד ד"ה בפסוק)

מצות השבת נאמרה בלשון
רבים – "את שבתותי תשמורו",
לומר לך שהשבת מתקיימת
בשלמות רק כשהיא בציבור.
לא די שהאדם בעצמו שומר
את השבת ,אלא מוטלת
עליו החובה להשפיע על
חברו שישמור שבת ושבכל
סביבתו תהיה אווירת שבת.

מלאכה היא פעולה כלפי חוץ .אני יוצר ,פועל ונותן מכוחי לעולם שמחוצה לי .גם את
בריאת העולם ניתן לראות כפעולת 'החצנה' של הקדוש ברוך הוא ,שיצר עולם שנפרד
מנוכחותו הגלויה( .השורש ב.ר.א .מופיע בארמית בהקשר של חוץ ,לדוגמא :חית
בר) .במשך ימי המעשה אנחנו פועלים ומשקיעים את כוחנו ומרצנו בחפצים ניפרדים
מאתנו ,אנחנו פועלים בחוץ .אך בשבת גילה הקדוש ברוך הוא את האחדות ולא עשה
מלאכה .בשבת העולם שוב מתאחד עם ה' ואין הבדלה בין פנים לחוץ ,מעין עולם הבא.
מתוך כך גם אנחנו לא מסוגלים לפעול כלפי חוץ .מלאכה מוחצנת בשבת גורמת
לדרגת האחדות של השבת להתחלל ולהסתלק ,והאדם נותר ללא האחדות הנפלאה
של שבת .מלאכה בשבת זה לכבות את האור ,לנפץ אותו.

(החפץ חיים)

אור שהוא חושך
הרב הקדוש רבי נחום מטשרנוביל זצ"ל שהה פעם אחת בשבת קודש אצל
אביו של הרב הקדוש רבי משה מסורן זצ"ל .והדליקו אז בערב נר גדול ,שידלק
כל הלילה עד הבוקר ,כדי שיהיה אפשר להשכים בעוד לילה וללמוד .ויהי
באשמורת הבוקר ,כשהצדיק רבי נחום קם משנתו ובחוץ היה עדיין חושך
ואפילה ,ראו בעל הבית ובני ביתו שרבי נחום הולך בבית וממשש הדרך
כמי שהולך בחושך ,וקרוב לכך שיחבוט את ראשו בהליכתו .ורבי נחום פנה
אליהם בשאלה" :למה לא הדלקתם נר שידלק כל הלילה"? והיה הדבר לפלא
בעיניהם ,שהרי בבית דולק נר ומאיר .תיכף עשו דרישה וחקירה ,ונודע הדבר כי
הנר כבה בלילה ,והמשרתת הנוכרית עמדה והדליקה אותו .ומחמת שהודלק
הנר בשבת קודש לא האיר כלל להצדיק ולא ראה כלום לאורו.

שבת היא מלזעוק
הרב הצדיק רבי הלל מפאריטש זצ"ל היה דרכו לסבב חלק גדול מהשנה
בעיירות ,והיה מדריך את העם בדרכי החסידות ומעורר לתשובה במקום שהיה
צורך בדבר.
פעם בא לעיר אחת ,שמוזגי השכר שם היו מתעסקים בכך בשבת כבימות
החול .כשסיפרו הדבר לרבי הלל נתרגש מאוד ,והזמין אליו את כל המוזגים
לאספה .כשנתועדו אליו ,הסביר לפניהם את כל חומר העניין והשפיע עליהם
שיסגרו את עסקיהם בשבת .אבל תנאי התנו עמו :שישפיע גם על פלוני העשיר,
שהעסק הגדול ביותר בעיר הוא ברשותו ,שגם הוא יסגור את עסקו בשבת,
שאם לא כן לא יוכלו לעמוד בפני התחרותו .שלח הצדיק לקרוא אליו אותו
עשיר  -ולא בא .הזמינו שנית ושלישית ולא נענה .ורבי הלל נתעכב לשבות
שבת באותה עיר .ביום השבת הרגיש פתאום אותו עשיר דקירות עזות בבטנו,
ומשעה לשעה המכאובים הולכים ומתגברים .צעק האיש מרוב מכאוב וייסוריו
תקפו אותו יותר ויותר .חששה אשתו שמא בעוון פגיעתו בכבוד הצדיק באו לו
הייסורים ,ונמלכה לפנות להצדיק שיבקש רחמים על בעלה .בשעת סעודת
הצהריים כשהצדיק מסב אל השולחן עם קהל גדול של חסידים ,פרצה פתאום
אל הבית אשת העשיר ,ובבכי ובתחנונים בקשה מהצדיק שיברך את בעלה
שיתרפא .והצדיק שתק ,ואינו עונה דבר .נטפלו לו החסידים" :רבי! יגיד נא על
כל פנים "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא"" .והצדיק אינו עונה דבר.
הלכה לה האישה בפחי נפש וייסורי האיש הולכים ומתגברים .ובמוצאי שבת,
לאחר הבדלה ,כשהצדיק ישב עם החסידים אל השולחן ,והמחם של תה עמד
על השולחן ,לקיים מאמר חכמינו ז"ל" :חמין במוצאי שבת מלוגמא [רפואה]"
(שבת קיט ע"ב) ,והצדיק משוחח עם המסובים בדברי חסידות ,נפתחה פתאום
הדלת ,ואותה אישה באה שוב בבכי ויללה לבקש מהצדיק ,שירחם על בעלה
ויברך אותו ברפואה שלימה .נענה הצדיק ואמר" :שבת היא מלזעוק ורפואה
קרובה לבוא" ...תמהו החסידים :בשבת עצמה לא ענה דבר ,ועכשיו לאחר
השבת ,הרי הוא אומר "שבת היא מלזעוק"?! והצדיק המשיך" :שבת היא
מלזעוק" – אם השבת תחדל מלזעוק עליו ,אזי "רפואה קרובה לבוא" .לכו
ואמרו לו :אם ייתן תקיעת כף בפני שלושה אנשים שיסגור את עסק היין שלו
בשבת ,אז יתרפא" .הלכו אליו שלושה מהחסידים ,ומסרו לו את דברי הצדיק,
ולא אחר האיש מלקיים את הדבר ובלב שלם נתן תקיעת כף שמהיום והלאה
יהיה בית מסחרו סגור ומסוגר ביום השבת .וכך היה .ייסוריו הוקלו ובמשך זמן
קצר הבריא ,וקדושת השבת הוקמה באותה העיר.
(סיפורי חסידים – הרב זוין)

(סיפורי חסידים – הרב זוין)           
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 .3עבודה שבתית
בשבת קודש לא רק העולם משתנה או מעשינו משתנים ,אלא יתירה מכך :אנחנו
אחרים.
מעבר לעצירת העבודה ,גם הדיבורים ,המחשבות ,ואפילו המנטליות משתנים.

""וְדַ ּבֵר ּדָ בָר" (ישעיה נח,יג) ׁ -שֶֹּלא יְהֵא ּדִּבּוְרָך ׁשֶל ׁשַּבָת ּכ ְדִּבּוְרָך ׁשֶל חֹל".
(תלמוד בבלי ,מסכת שבת קיג ע"ב)

"הַּלֹו ֵק ַח ּפֵרֹות ִמּמִי ׁשֶאֵינֹו נ ֶ ֱאמָן עַל ַה ַּמעַׂשְרֹות וְׁשָכ ַח לְעַּׂשְָרןׁ ,שֹואֲלֹו ּבְׁשַּבָת
וְאֹוכ ֵל עַל ּפִיו[ ...ומדוע? הרי בדרך כלל הוא אינו נאמן? אלא הסיבה היא ]:אֵימַת ׁשַּבָת עָלָיו,
וְהּוא אֹומֵר ֱאמֶת".
(תלמוד ירושלמי ,מסכת דמאי פ"ד ה"א)

בשבת מדברים אחרת ,חושבים אחרת וגם עובדים את ה' בצורה אחרת .בשבת שוכנת
בנו נשמה חדשה " -נשמה יתירה" ,המפעילה את הקשר שלנו עם ה' בקצב וכיוון
המיוחדים לשבת .על הצדדים השונים של עבודת ה' המיוחדת לשבת ,ניגע במקורות
הבאים.

לדלג
אם במשך השבוע אנחנו נלחמים ללא הרף ביצר הרע ,בשבת זה עובד אחרת .חז"ל
מגלים לנו כי בשבת הגיהנום שובת .הכוונה איננה רק למקום שמיימי אלא גם לגיהנום
המוכר לנו  -היצר הרע המפריד אותנו מה' הוא הוא הגיהנום בעצמו .ובשבת הוא שובת.

"ּכ ִי ִהּנ ֵה עִנְיָן ׁשֶל ַהּנְׁשָמָה יְתֵָרה ַה ְמכֻּוָנ ָה לְ ִמצְוַת ׁשַּבָת ,הּוא עַל ז ֶה ַה ְמכֻּוָןּ .כ ִי
יָדּועַׁ ,שֶּכ ָל ִמצְוַת הַּתֹוָרה ֹלא נִּתְנ ָה ֶאּלָא לְז ַּכֹות אֶת יִׂשְָראֵלּ ,כ ְ ַמ ֲאמַר ַרּבִי ֲחנַנְיָא
ּבֶן עֲ ַקׁשְיָא "ָרצָה ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא לְז ַּכֹות אֶת יִׂשְָראֵל" (מכות ג,יז)ּ ,ופֵרּוׁש 'לְז ַּכֹות'
הּוא לִהְיֹות נִׁשְ ָמתָם ּוקְדֻ ּׁשָה ׁשֶּבָהֶם ז ְַך ּובָהִיר ,עַל ּכ ֵן הְִרּבָה לָהֶם ּתֹוָרה ּו ִמצְוֹות,
ׁשֶּבַעֲׂשִּיַת ַה ִּמצְוָה יִ ְקנ ֶה ּכ ָל אָדָ ם לְפִי מַדְ ֵרג ָתֹו ַמעֲלָה יְתֵָרה ּבְתֹו ֶספֶת אֹור...
ּו ְב ִמ ְצוַת ׁשַּבָתִ ,מּצַד ֹרב קְדֻ ּׁשָתָּה וְגֹדֶ ל ַה ֶהאָָרה ׁשֶּנִתְוָסֵף ְּבנִׁשְמַת ָהאָדָ ם ,נִכְנָעִים
ּכֹחֹות הָָרעִים וְנ ִ ְסּתַּלְקּו ִמּלְבָבֹות ְּבנ ֵי אָדָ ם ַה ְּפסֹלֶת ׁשֶ ְּבקְִרּבָם .וְז ֶה הּוא ַהּנִקְָרא
נְׁשָמָה יְתֵָרהׁ ,שֶהְִרּבָה ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך ּכ ָל ּכ ְָך הָאֹור ׁשֶל ׁשַּבָתֲ ,אׁשֶר ּכֹ ַח ּבְ ִמצְוָה זֹו
לִהְיֹות נ ְִראֶה וְנִּכ ָר ּבִלְבָבֹות ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל ֵמ ֲחמַת ׁשֶּנִג ְַרע וְנִכְנ ַע ּכֹ ַח ַהּפְסֹלֶת עַד
ּבְחִינ ַת ּבְִריחַת ַהּלִ ְסטִים וְחַּיֹות ָרעֹות".
(רבי חיים מצ'רנוביץ' ,סידורו של שבת' הקדמה לחלק ב')

האם חשת פעם שאתה 'מדלג' בבת אחת ממצב נפש אחד לאחר? באיזו סיטואציה?
גם אם אנו מרגישים זאת למחצה ,שליש ורביע ,קדושתה של השבת גדולה עד
שה'סטרא אחרא' בורחת מפניה .בשבת עיקרה של עבודת ה' איננו במאבק עם היצר
הרע ,אלא בהתמודדות בין הטוב ליותר טוב!

"ּבִימֹות ַהחֹל עִּקַר עֲבֹודַ ת ָהאָדָ ם הִיא עֲבֹודַ ת ַהּבֵרּוִרים ,לְבֵָרר עִנְיְנ ֵי ְרׁשּות
ּולְ ַהעֲלֹותָם לִקְדֻ ּׁשָה עַל יְדֵ י הַל"ט ְמלָאכֹות וְעֻבְּדִ ין ּדְ חֹלֲ .אבָל ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת
ַה ְּמלָאכ ָה אֲסּוָרהּ ,כ ִי ִמּצַד עֲלִּיַת הָעֹולָמֹות ּבְיֹום ַהּׁשַּבָתָ ,האָדָ ם הּוא לְ ַמעְלָה
ֵמעִנְיְנ ֵי הָעֹולָם ,וַעֲבֹודָ תֹו הִיא ָה ֲעלִּיָה מִּדַ ְרּגָא לְדַ ְרּגָא ַּבּקְדֻ ּׁשָה ּגּופָא.
ּובַעֲבֹודַ ת ַהּתְׁשּובָה ּ -בִימֹות ַהחֹל ָהעֲבֹודָ ה הִיא "ּתְׁשּובָה ּתַּתָאָה"ָ ,העֲבֹודָ ה עִם
הַּדְ בִָרים ׁשֶהָיּו נִפְָרדִ ים ֵמאֶֹלקּות ,לַחֲזֹור ּולְ ַקׁשְָרם לַּתְׁשּובָה .וַעֲבֹודַ ת יֹום ַהּׁשַּבָת
הִיא "ּתְׁשּובָה עִּלָאָה" ּ -דְ בֵקּות וַעֲלִּיַת ַהּנְׁשָמָה לְׁשְָרׁשָּה ּומְקֹוָרּה".
(רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש' ,לקוטי שיחות' חלק י"ד פרשת האזינו שיחה א)
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בימי החול אנו עובדים את עבודת הבירורים  -לבחור בין אוכל לפסולת ,בין טוב לרע.
אך בשבת אנו נמצאים "מעין עולם הבא" בעולם שכולו טוב ,ומה יש לנו לעשות?
להתעלות .לא מתוך חיכוך ,לא מתוך מאבק ומלחמה ,אלא מתוך דביקות בה'.
את מהות העבודה השבתית של ההתעלות וההתקדמות בטוב ,מתאר בעל ה'נתיבות
שלום' במקור הבא ,כ"דילוג" .לדלג מעל הרע ומעל המאבקים עם היצר ,זו עצה
המומלצת תמיד בעבודת ה' ,אך היא שייכת במיוחד לעבודת ה' של יום השבת:

"ּבְחִינ ַת ּדִ ּלּוגַ ,היְנּוׁ :שֶהַ'ּסּור מֵַרע' יִ ְהיֶה עַל יְדֵ י 'עֲׂשֵה טֹוב'  -לְהִָרים אֶת מִּדַ ת
ַהּתְׁשּוקָה לְתַעֲנּוג עִּלָאִיׁ ,שֶהּוא ַהּתִּקּון ַהּג ָדֹול ּבְיֹותֵר לִפְגָמֵי מִּדַ ת ַהּתְׁשּוקָה.
וְהִיא הַּדֶ ֶרְך יִׁשְּכֹון אֹור לְאֵּלּו ׁשֶ ַּמׁשְקִיעִים יְגִיעֹות עֲצּומֹותַ ,קּבָלֹות ּו ְסיָגִים ,וְֹלא
מֹו ְצאִים מָזֹור ּותְרּופָהֲ .ע ָצתָם הִיא לַעֲבֹוד ִּב ְבחִינ ַת ּדִ ּלּוגּ ,ולְ ַקּיֵם 'סּור מֵַרע' עַל
יְדֵ י ' ֲעׂשֵה טֹוב'...
וְכָל ַהּׁשְעִָרים יִ ָּפתְחּו לְ ָפנ ָיו עַל יְדֵ י ּבְחִינ ַת ּדִ ּלּוג עִּלָאִי לְתַּקֵן ּכ ָל ּפְגָמָיו ,אַף עַל
ּטבְעִּיֹות ּותְכּונֹותָיו הָָרעֹות.
ּפִי ׁשֶעֲדַ יִן ֹלא ִהתְנַעֵר ִמּתַאֲוֹותָיו ַה ִ
ּ ...ובְיֹום ׁשַּבָת קֹדֶ ׁש ַהּזְמַן ּגְָרמָא ּבְיֹותֵר לִז ְּכֹות לִ ְבחִינ ָה זֹוּ ,כ ִי ּבְׁשַּבָת קֹדֶ ׁש זֹוכ ִים
לִבְחִינ ַת נְׂשִיאַת חֵן ,וְנִכְלָל ּבְ ַמ ֲאמַר ֲחז ַ"ל" :הַּׁשֹומֵר ׁשַּבָת ּכְ ִהלְכָתָּהֲ ,אפִּלּו ָעבַד
עֲבֹודָ ה ז ָָרה ּכְדֹור אֱנֹוׁש  -מֹו ֲחלִין לֹו" (שבת קיח ע"ב)ּ .בַּיֹום ַהּקָדֹוׁש ַהּז ֶה ַה ַהנ ְ ָהג ָה
מלְֶך ּבֹו" (במדבר
ּבִבְחִינ ַת "ֹלא ִהּבִיט ָאוֶן ּבְיַעֲקֹב"ּ ...כ ִי "ה' אֱֹלקָיו עִּמֹוּ ,ותְרּועַת ֶ
כג,כא)ּ ,וכ ְמֹו ּדְ אִיתָא ּבְתִּקּונ ֵי זֹהַרׁ ,שֶּבְׁשַּבָת קֹדֶ ׁש עֲבֹודַ ת ה' צְִריכ ָה לִהְיֹות ּבְמִּדַ ת
ַא ֲהבָה ...וְ ֶאפְׁשָר לְ ַהּׂשִיג עַל יְדֵ י ז ֶה ּכ ָל ַהּמַדְ ֵרגֹות וְ ַהּתִּקּונ ִים".

התורה שלומדים בשבת ,אין
בה שכחה.
(שפת אמת)

(רבי שלום נח ברזובסקי מסלונים' ,נתיבות שלום' ח"א עמוד קלו)

במקום להלחם בתשוקות השליליות ,שזה מה שאנו עושים רוב הזמן ,אפשר לדלג
למחוזות טובים .במקום להתרכז ב'סור מרע' ,אפשר לעשות הרבה טוב ,עד שהרע יסור
מאליו .שבת קודש ,היא זמן שמתאים לסוג עבודה כזה .בשבת אנו מדלגים לאהבת ה'
ללא קשר לפגמים שלנו .יכול להיות שרשימת הפגמים שלנו ארוכה ,ולמרות זאת אנו
מדלגים בנחת לקרבת ה' והתלהבות ,כאילו שזה המקום הטבעי ביותר לנו.

יותר קל
הכוח המניע לעבודת ה' המיוחדת ליום השבת היא הנשמה היתירה ששוכנת בקרבנו.
הנשמה המיוחדת של יום השבת פותחת בפנינו אפשרויות חדשות למפגש עם ה',
והופכת את המפגש הזה לקל וזמין יותר.

"יָדּו ַע ַמ ֲאמַר ַרּבֹותֵינּו ז ַ"לׁ ,שֶּבְׁשַּבָת נִתְוָסֵף ּבְכ ָל ֶאחָד וְ ֶאחָד ִמּיִׂשְָראֵל נְׁשָמָה
יְתֵָרה.
וְלִכ ְאֹוָרה אֵינֹו מּובָן ,מַהּו עִנְיַן ַהּנְׁשָמָה יְתֵָרה ,הֲֹלא אֵין נ ְִרּג ָׁש ּבְנֶפֶׁש ָהאָדָ ם
ּתֹו ֶספֶת חִּיּותֹו ּבְׁשַּבָת יֹותֵר ִמּבְכ ָל ַהּׁשָבּועַ.
ָהעִנְיָן הּואׁ ,שֶּבְכ ָל ׁשֵׁשֶת יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶה נ ֶ ֱאמַר ּבְהּו "ׁשֵׁשֶת יָמִים ּתַעֲבֹד" ,וְ ָהעֲבֹודָ ה
הִיא ּבְחִינ ַת "ּפּולְ ָחנ ָא דִ ְרחִימּותָא" [עֲבֹודַ ת ָה ַא ֲהבָה]ּ ,כ ִי הִיא ּבְחִינ ַת עֲבֹודָ ה וִיג ִיעָה
ׁשֶאִי ֶאפְׁשָר לִהְיֹות הֹולָדַ ת וְ ַה ְמׁשָכ ַת ָה ַא ֲהבָה ֵמ ַה ִהתְּבֹונ ְנּותֶ ,אּלָא אִם ּכ ֵן יְיַּגֵעַ
אֶת עַצְמֹו לְ ַקּׁשֵר ּדַ עְּתֹו ּבְחֹז ֶק ,וְנִצְָרְך לָז ֶה ּכֹל הל"ט ְמלָאכֹות ּבְרּו ָחנִּיּות  -הַּזֹוֵרעַ
וְהַחֹוֵרׁש כו'ּ ,כ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב ּבְמָקֹום ַאחֵרּ .ובְחִינ ַת ַא ֲהבָה זֹו ׁשֶּבְחֹל ,הִיא ַרק ָה ַא ֲהבָה
ַהּנ ִ ְמׁשֶכ ֶת ֵמ ַהּׂשֵכ ֶל וְ ַה ִהתְּבֹונ ְנּותֲ .אבָל ּבְׁשַּבָת נִתְוָסֵף ּבְכ ָל ֶאחָד נְׁשָמָה יְתֵָרה ,וְ ַהיְנּו
ׁשֶּנֹולַד ּבִכְנֶסֶת יִׂשְָראֵל ּדָ בָר חָדָ ׁש ַמּמָׁש ,מַה ּׁשֶאֵין נ ִ ְמצָא ּבָהֶם ּבְחֹל ,וְ ַהיְנּו ּבְחִינ ַת
ַא ֲהבָה וְָרצֹון לַה' ׁשֶּלְ ַמעְלָה מִן ַהּׂשֵכ ֶל וְ ַה ִהתְּבֹונ ְנּותּ ...כ ִי ָרצֹון ז ֶה עָמֹק עָמֹק
ֵמ ַהּׂשֵכ ֶלּ ...ובְחִינ ַת ַא ֲהבָה וְָרצֹון ז ֶה לַה' ִמתְּגַּלָה ּבְנֶפֶׁש אָדָ ם ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת ּדַ וְקָא,
וְהִיא ּבְחִינ ַת ַא ֲהבָה ַרּבָהׁ ,שֶהִיא ּבָאָה ִמלְ ַמעְלָה לְ ַמּטָה".
(רבי שניאור זלמן מלאדי' ,תורה אור' ויקהל ד"ה ויקהל משה)
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עבודת ה' הרגילה מזקיקה אותנו להתאמץ ולעמול" ,לזרוע ולחרוש" על מנת להרגיש
קרבה ואהבה לה' .בשבת ,הנשמה היתירה עוזרת לנו לאהוב את ה' ספונטנית .היא
מגלה לנו רצונות שמתחבאים בתוכנו תמיד ,רצונות עמוקים לאהבה וקרבה לה' ,שלא
צריכים הסברים ושכנועים .זאת הרגשה שנופלת עלינו מלמעלה ,אמנם אין הכרח
שנצליח לחוש כך בכל שבת ,אבל בכל זאת ,משהו בלב שלנו יותר פתוח.
ומה אם לא מרגישים כלום?

" ַמּתְנ ַת קְדֻ ּׁשַת ַהּׁשַּבָת ׁשֶּנִּתַן לְיִׂשְָראֵלַ ,היְנּו ׁשֶּיִ ְהיֶה אֹותָּה קְדֻ ּׁשָה קָבּועַ וְ ַקּיָם
ּבְלִּבָםּ ,וכ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב" :אֹות הִיא ּבֵינ ִי ּובֵינ ֵיכ ֶם לְדֹֹרתֵיכ ֶם ,לָדַ עַת ּכ ִי ֲאנ ִי ה'
ְמקַּדִ ׁשְכ ֶם" (שמות לא,יג)ּ .ובְׁשַּבָת (י ע"ב) ּפֵֵרׁש ז ֶה עַל ַמּתַן ׂשְכ ָָרּה ּדְ ׁשַּבָת ּדְ ֹלא עֲבִידָ א
לְג ִּלּויֵי [ׁשֶֹּלא עֲׂשּויָה לְ ִהתְּג ַלֹות]ׁ ,שֶּצִָריְך לְהֹודִ יעָּהּ .ו ִמּז ֶהׁ ,שֶ ַהּקְדֻ ּׁשָה ׁשֶּנִכְנ ָס לְלִּבֹות
ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל עַל יְדֵ י ׁשְמִיַרת ַהּׁשַּבָת ׁשֶה' יִתְּבֵָרְך ְמקַּדְ ׁשָם ,הִיא ִמּלְתָא ּדְ ֹלא עֲבִידָ א
לְג ִּלּויֵי ּג ַם לְ ָהאָדָ ם עַצְמֹו .וְאַף עַל ּפִי ׁשֶאֵין ָהאָדָ ם מְַרּגִיׁש ׁשּום ּתֹו ֶספֶת קְדֻ ּׁשָה
ְּב ַעצְמֹו ּו ְבקֶֶרב לִּבֹו ֲאפִּלּו ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת ַעצְמֹו ,וְכָל ׁשֶּכֵן ּבִימֵי ַהחֹל ׁשֶ ַאחֲָריו,
ָה ֱאמֶת ּכֵן הּוא מַה ּׁשֶהֹודִ יעָנּו ה' יִתְּבֵָרְךּ ,כִי הּוא ַמכְנ ִיס קְדֻ ּׁשָה ְּבקְִרּבֵנּו עַל
יְדֵ י ז ֶה ,אַף ׁשֶאֵין מְֻרּגָׁש לָנּו עַל יְדֵ י ָה ֲע�ֹונֹות ַה ַּמבְּדִ ילִים ּבֵינ ֵינּו לְבֵינֹו יִתְּבֵָרְך,
ׁשֶהֵם ַה ַּמ ֲאפִילִים לְאֹור קְדֻ ּׁשָה זֹו ׁשֶֹּלא יִ ְהיֶה ְּב ִהתְּגַּלּות לִּבֹוֲ .אבָל אֵינ ָם ּפֹו ֲעלִים
ֶאּלָא ֶה ֱעלֵם עַל יְדֵ י ְמחִיצַת קֹוצִים הַּסֹו ְבבִים לַּׁשֹוׁשַּנ ָה [ּכִּנּוי לִכְנֶסֶת יִׂשְָראֵל וְלַּנְׁשָמָה],
וְֹלא ׁשֶּיְכַּבּו חַס וְׁשָלֹום הָאֹור לְגַמְֵריּ .ולְעֹולָם אֹור ַהּקְדֻ ּׁשָה ּדְ ׁשַּבָתׁ ,שֶהּוא ֵמעֵין
עֹולָם ַהּבָאּ ,תָקּו ַע וְקָבּו ַע ְּביִחּוד ּגָמּור ְּב ַמ ֲע ַמּקֵי ַהּלְבָבֹות ׁשֶל ּכֹל ז ֶַרע יִׂשְָראֵל.
אמְרּו ׁשֶ"ּבְֵרכֹו ּבְאֹור ּפָנ ָיוׁ ,שֶאֵין ּדֹומֶה אֹור ּפָנ ָיו ּבְׁשַּבָת לְחֹל" (בראשית רבה
וְעַל ּכ ֵן ָ
יא,ב)ּ ,כ ִי ָחכְמַת אָדָ ם ּתָאִיר ּפָנ ָיו ,וְ ַהּקְדֻ ּׁשָה ׁשֶּבַּלֵב ּפֹועֶלֶת ֶהאָָרה וְז ִיו ּבְפָנ ָיו ׁשֶל
ּכ ָל ֶאחָד".

ׁשֶ ַהּכַּוָנ ָה ּדְ "ׁשָבַת וַּיִּנָפַׁש" אֵינ ָּה לְ ֶהעְּדֵ ר ַהחִּדּוׁש וְ ַהיְצִיָרה ׁשֶּבַעֲבֹודַ ת ָהאָדָ םַ ,היְנּו
ׁשֶּבְ ֶמׁשְֶך ׁשֵׁשֶת יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶה ּפֹועֵל ָהאָדָ ם ּו ְמחַּדֵ ׁש ּכַּמָה עִנְיָנ ִים ,וְאִּלּו ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת
אֵינֹו עֹוׂשֶה מְאּומָה ׁ -שֶּכ ֵן ,עִנְיָן ז ֶה הּוא ִחּסָרֹון ,וְֹלא ַמעֲלָה!
וְאִם ִמּפְנ ֵי ֶהעָמָל וְ ַהיְג ִיעָה  -אֵין ּכֹל ַמעֲלָה ּבַּדָ בָרּ .כ ִי ּכ ַ ֲאׁשֶר מְדֻ ּבָר אֹודֹות עָמָל
ַה ֵּמבִיא לִידֵ י ּתֹועֶלֶתִ ,הּנ ֵה ֹלא זֹו ּבִלְבַד ׁשֶאֵין ּכ ָל ִחּסָרֹון ּבַּדָ בָרֶ ,אּלָא אַּדְ ַרּבָא ,זֹוהִי
ּתַכְלִית ּו ַמּטַָרת ּבְִריאַת ָהאָדָ ם " -אָדָ ם לְעָמָל יּוּלָד".
וְלָכ ֵןֹ ,לא יִּתָכ ֵן לֹומַר ׁשֶ ָהעִּלּוי ּדְ יֹום ַהּׁשַּבָת הּוא מַה ּׁשֶ ָהאָדָ ם אֵינֹו עָמֵל וְאֵינֹו
עֹוׂשֶה מְאּומָהֶ .אּלָא ּבְ ֶהכ ְֵר ַח לֹומַרׁ ,שֶּג ַם ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת ּפֹועֵל יְהּודִ י עַל יְדֵ י
עֲבֹודָ תֹו .וְאַּדְ ַרּבָאּ ,פְעֻּלָתֹו ׁשֶל יְהּודִ י ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת הִיא ּבְאֹפֶן נַעֲלֶה יֹותֵר ֵמ ַהּפְעֻּלָה
ּבִימֵי ַהחֹלׁ .שֶּכ ֵןָ ,העֲבֹודָ ה ׁשֶל יֹום ַהּׁשַּבָת הִיא ְּב ִענְיָנ ִים נ ַ ֲעלִים יֹותֵר  -עֲבֹודָ ה
ַהּקְׁשּוָרה עִם ּכֹ ַח הַּדִ ּבּור וְכֹ ַח ַה ַּמ ְחׁשָבָהְּ ,ב ִענְיְנ ֵי תֹוָרה ּותְ ִפּלָהּ ...כַ ֲאׁשֶר ַמּגִי ַע
יֹום ַהּׁשַּבָתִ ,מתְ ַּפּנ ֶה הּוא ִמּכָל ֲע ָסקָיוּ" ,כָל ְמלַאכְּתְָך עֲׂשּויָה" ,וְעֹוסֵק אְַך וְַרק
ְּב ִענְיָנ ִים נ ַ ֲעלִיםִ ,ענְיְנ ֵי קְדֻ ּׁשָהּ ,כְגֹוןֲ :אמִיַרת ּתְ ִהּלִיםּ ,תְ ִפּלָה ַּבאֲִריכּות יֹותֵר,
קְִריאַת ּפָָרׁשַת ַהּׁשָבּו ַע "ׁשְנַיִם ִמקְָרא וְ ֶאחָד ּתְַרּגּום" ,לִּמּוד ּפָָרׁשַת ַהּׁשָבּו ַע עִם
ְמפְָרׁשִים ,וְכֵן ָהלְאָה ּ -כָל ֶאחָד וְ ֶאחָד לְפִי עְֶרּכֹו".

"לעשות את השבת לדורותם"
– יש לעשות לשבת דירה
בלבבנו.
(זוהר ח"ג עמוד רלח)

(רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש ,שיחת פרשת תרומה תשמ"ד)

(רבי צדוק הכהן מלובלין' ,פרי צדיק' קדושת השבת מאמר חמישי)

רבי צדוק מזכיר לנו כי התרחשויות אמיתיות אינן תלויות במצב הרוח שלנו .ייתכן כי
איננו מרגישים ,אך השבת היא עדיין שבת ,והמתנות שהקב"ה משפיע עלינו הן עדיין
מתנות.
האר"י הקדוש היה נזהר שלא
לדבר בשבת שום דיבור חול.
וגם נזהר מאוד שלא לדבר
בשבת בשום לשון לועזית
אלא רק בלשון הקודש.
(שער הכוונות)

יתירה מכך :מתנת השבת היא דבר נסתר מעצם הגדרתו .הקדוש ברוך הוא ציווה על
משה רבינו להודיע לנו על האוצר הזה ,כי הוא דבר שלא יכול להתגלות ,גם לא בין
אדם לעצמו.
במקום להתאכזב מסערת הרגשות הלא מורגשת ,ניתן לעצום עיניים ולהאמין ,כי כשם
שהאיברים החיוניים ביותר לתפקוד גופנו אינם מורגשים ,כך גם מזון הנשמה שלנו  -גם
אם אינו מורגש ,מזין אותנו ומחייה .אפילו כאשר אנחנו כן חווים שבת עוצמתית  -רוב
רובה של קדושת השבת מתרחש במעמקים הלא-מודעים שלנו.

לעבודה
את הקרבה המיוחדת לה' ועבודת ה' השבתית ,עלינו לתרגם למעשים של ממש .חז"ל
אומרים כי "לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהן בדברי תורה" (ירושלמי שבת
טו,ג) .השבת היא יום מנוחת הגוף ויום יצירה לנשמה .אנו שובתים מהתעסקות בעולם
החומר ,על מנת שנוכל להיות פנויים לעבודת ה' .המקומות הנסתרים שהשבת חושפת,
השלמות הנשמתית וקבלת הכוח לימי החול ,מתגלים אלינו דרך המאמץ הרוחני של
עבודת ה' של השבת .בטלה ושעמום לא יובילו אותנו לשום מקום טוב או עמוק.

"ּג ַם יְהּודִ י ּפָׁשּוט ׁשֶּבַּפְׁשּוטִים יֹודֵ עַׁ ,שֶעִנְיַן ַהּׁשַּבָת הּוא ּכ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּובׁ" :שֵׁשֶת יָמִים
עָׂשָה ה' אֶת ַהּׁשָ ַמיִם וְאֶת ָהאֶָרץ ּובַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ׁשָבַת וַּיִּנָפַׁש" (שמות לא,יז)ּ .וְרצֹונֹו
ׁשֶל ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּואׁ ,שֶּג ַם יְהּודִ י יִתְנַהֵג ּבְאֹפֶן ּכָז ֶהׁ ,שֶּבְיֹום ַהּׁשַּבָת יִ ְהיֶה ֶאצְלֹו
ָהעִנְיַן ּדְ "ׁשָבַת וַּיִּנָפַׁש" ִמּכ ָל ְמלַאכ ְּתֹו ּבְׁשֵׁשֶת יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶה .וְ ִהּנ ֵה מּובָן ּבְפַׁשְטּות,
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גבוה בראש
ידוע שרבי חיים מצ'רנוביץ ,בעל 'סידורו של שבת' ,היה גבוה במידת ראש אחד
בשבת קודש ,יותר מגובהו בימות החול .וסיפר על כך המשפיע רבי שמואל
אסתרמן ,שחייטו של הבעל שם טוב אמר ,שבגדי השבת שתפר עבור הבעל
שם טוב היו ארוכים בהרבה מבגדי החול שלו ,ובכל זאת לא היו ארוכים מדי.
(רשימות דברים – הרב חיטריק)

דביקות
פעם אחת אמר רבי בונים מפשיסחא לרבו ה'יהודי הקדוש'" :אני אומר לכם מה
היא 'דביקות'! הנה פעם ,היה האטליז נמצא בקצה אחד של העיר והקצב היה
גר בקצה השני של העיר ,ובאמצע עמד בית הכנסת הגדול .בכל ערב שבת היה
מנהגו של הקצב ,שעד חצות היום ימכור רק בשר כשר ,ואחרי חצי היום מכר
לגויים בשר טריפה .בהפסקה היה נוהג להיכנס לשכנו בבית המזיגה ,ללגום
כוסית ולחכות שם ללקוחות נוספים .כאשר ראה שהשמש כבר עומדת בראשי
האילנות ,היה סוגר את האטליז ופונה שוב לביתו .והנה ,פעם אחת נתאחר
הקצב ,וכאשר חלף על פני בית הכנסת ושמע את החזן בניגונו "לכו נרננה לה'",
תפס את ראשו בשתי ידיו וצעק" :אוי לי ואבוי לנפשי! הרי כבר נכנסה שבת"!
והחל לרוץ כל עוד רוחו בו להחליף בגדיו ולהצטרף למתפללים".
"רבי הקדוש" ,קרא רבי בונים בהתלהבות" ,הלא זוהי דביקות"!
(קול מבשר)

שבת • א קרפתבשה דוס • 

17

 .4עונג ושמחה בשבת
"ּכָל ִמ ְצוָה ּו ִמ ְצוָה יֵׁש ּבָּה חִיצֹונִּיּות ּו ְפנ ִימִּיּות .וְכ ֵן הּוא ּבְ ִמצְוַת ׁשַּבָת ַ -החִיצֹונִּיּות
ׁשֶּבָּה הּוא עֹנ ֶג ׁשַּבָת ַהּנִגְלֶהׁ ,שֶהַּגּוף ִמתְעַּנ ֵג ּבְיֹום ז ֶה ּבַ ֲאכ ִילָה ּוׁשְתִּיָהּ ,בְתֹו ֶספֶת
מְֻרּבָה עַל יְמֹות ַהחֹל .וְכ ֵן ִמתְעַּנ ֵג ּבַּמְנּוחָהׁ ,שֶהּוא ׁשֹובֵת ִמ ְּמלָאכ ָה וְעֵסֶק ּגַׁשְמִי.
וְכ ָל ז ֶה הּוא נִגְּלֶה .וְ ַה ְּפנ ִימִּיּות ׁשֶּבָּה הּוא עֹנ ֶג ַהּנֶפֶׁשּ ,בְתֹו ֶספֶת נֶפֶׁש רּו ַח ּונְׁשָמָה
ׁשֶל קְדֻ ּׁשַת ַהּׁשַּבָת וְ ֶהאַָרת עִּלּוי הָעֹולָמֹות .וְכ ָל ז ֶה הּוא נ ִ ְסּתָר.
ּטעַם ׁשֶאֹומְִרים ּבְ ַקּבָלַת ׁשַּבָת ׁשְּתֵי ּפְעָמִים "ּבֹואִי כַּלָה ּבֹואִי כַּלָה",
ּובָז ֶה יּובַן ַה ַ
ּופַעַם ַאחַת ּבְלַחַׁש .וְ ַהיְנּוׁ ,שְּתֵי ּפְעָמִים ּבְקֹול ָרם ּכְנֶג ֶד ֶחלְקֵי ַהחִיצֹונִּיּות ׁשֶהֵם
נִגְלִיםַ ,הּׁשַּיָכ ִים לַּגּוףׁ ,שֶהֵםֶ :אחָד  -עֹנ ֶג ֲאכ ִילָה ּוׁשְתִּיָה ׁשֶהּוא ּבְ'קּום עֲׂשֵה',
וְ ֶאחָד  -עֹנ ֶג מְנּוחָה ּבִׁשְבִיתָה ִמ ְּמלַאכ ְּתֹו ׁשֶהּוא עִנְיַן 'ׁשֵב וְאַל ּתַעֲׂשֶה'; ּופַעַם
ַאחַת ּבְלַחַׁשּ ,כְנֶג ֶד ַהּפְנ ִימִּיּותׁ ,שֶהּוא ּדֶ ֶרְך נ ִ ְסּתָר ַהּׁשַּיָכ ָה לַּנֶפֶׁשּ ,בְתֹו ֶספֶת ַהּקְדֻ ּׁשָה
ּונְׁשָמָה יְתֵָרה ּדְ ׁשַּבָת קֹדֶ ׁש".
(רבי יוסף חיים מבגדד' ,בן איש חי' פרשת וירא ,שנה שניה)

בחתונה יש אוכל טוב ...אבל אם הכלה אוכלת ללא הרף ובקושי מצליחה להוציא את
הראש מהצלחת בשביל להסתכל על החתן ...נותנת איזה חיוך קטן ומייד מבקשת את
המנה הבאה ...איזו מין כלה זו?
השבת היא חתונה ,ואנחנו הכלה! אם במקום לרקוד ולהתלהב בחתונה שלנו נתמקד
באיזו פרגית ,זו טיפשות והחמצה.
שבת היא כמו חתונה .אם בחתונה התזמורת לא תנגן ,המפות תהיינה קרועות והאוכל
לא יהיה טעים ,שמחת החתונה תיפגם .הפאר וההדר ,הכלים היפים והאוכל המיוחד
מרוממים את האווירה ו"עושים את זה" ,ולמרות זאת ,ברור ששמחת הנישואים היא נושא
הערב ולא שום דבר אחר .כך גם בשבת :עונג הנשמה ודביקותה בה' היא ההתרחשות
המשמעותית ,ולא סוג העוף ושעות השינה.
יכול האדם לדעת איזה עולם
הבא יהיה לו .לפי מידת העונג
והנחת רוח שיש לו בשבת,
כך יהיה העולם הבא שלו.
(רבי פנחס מקוריץ)

חשוב להדגיש כי אין כל פסול בתענוג הגוף בשבת .אדרבה :זוהי מצווה שאנו מחויבים
לקיימה ככל המצוות .דברי הבן איש חי ,וכן המקורות הבאים ,באים למנוע מאתנו
'להיתקע' בחלק החיצוני של עונג שבת.
לשבת יש סוד ,הזוהר הקדוש מכנה אותה "יומא דנשמתא" (זוהר ח"ב,רה)  -יומה של
הנשמה ושל הפנימיות .אם נטעם מן הסוד  -חיינו ישתנו .אדם ,שהשבת במשמעותה
העמוקה היא חלק מחייו ,הוא אדם אחר .איך אפשר לבזבז על פיצוחים ועידכונים
את היום בו הקדוש ברוך הוא מעניק לנו קצה חוט לנשמתנו? איך אנחנו מוותרים על
מיליונים בשביל כמה מטבעות שוקולד?

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

מהי הסתירה בה פותח המגיד ממעזריטש?
במה מתבטא כי חכמת המלך גדולה מחכמת עבדיו?
הסבר את הנמשל.

במה אני בוחר?

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

אז השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כשאנחנו מעצבים את יום
השבת שלנו היא  -באיזה מסלול אני בוחר? במסלול החיצוני או הפנימי? איזו שבת אני
רוצה שתהיה לי?

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

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

"ּבְיֹום ׁשַּבָתׁ ,שֶהּוא יֹום קְדֻ ּׁשָה ,צִָריְך ׂשִ ְמחָה ּג ְדֹולָהּ .ו ַבּמֶה ְמׂשַּמְחֹו? ְּ -במַה
ּׁשֶ ְּמ ַחּׁשֵב ּבְעֹולָמֹות ֶעלְיֹונ ִיםּ[ ...ובְכָל זֹאת] אִיתָא ּבְׁשֻלְחָן עָרּוְך :אָדָ ם ׁשֶּיֵׁש לֹו
ּתַעֲנּוג ִמּסִּפּוִריםֻ ,מּתָר לֹו לְ ַסּפְָרם ּבְׁשַּבָתִ ,מּפְנ ֵי ׁשֶהֵם ׂשִ ְמחָה וְתַעֲנּוג לֹו...
וְ ֶא ְפׁשָר לֹומַר ָמׁשָל נ ִ ְפלָא עַל ז ֶה:
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ָמׁשָל לְ ֶמלְֶך ׁשֶהָיּו לֹו מְדִ ינֹות הְַרּבֵה וַעֲבָדִ ים לְאֵין ִמ ְסּפָר .וְצִּוָה ַה ֶּמלְֶך לַעֲׂשֹות
יֹום ֻמגְּבָל ִמׁשְּתֶה וְׂשִ ְמחָה לְכ ָל ׂשָָריו וַעֲבָדָ יוּ ,ולְכ ָל מִי ׁשֶּיְִרצֶה לָבֹוא אֶל ַה ִּמׁשְּתֶה
לְ ִהתְעַּנ ֵג ּבְתַעֲנּוג ֵי ּו ַמעֲדַ ּנ ֵי ַה ֶּמלְֶך ,יֻּתַן לְכ ָל אִיׁש וָאִיׁש ְרצֹונֹו ּוׁשְ ֵאלָתֹוּ ,כ ָל ֲאׁשֶר
ּתִׁשְאַל ּותְ ַאּוֶה נַפְׁשֹוּ ,כ ְדֵ י ׁשֶֹּלא יֶ ְחסַר לְׁשּום אָדָ ם ׁשּום ּתַעֲנּוג וְעִּדּון ּבָעֹולָם.
ּכְכ ָל ֲאׁשֶר הּוא ָחפֵץ וְׁשֹואֵלּ ,תֵכ ֶף יִּנָתֵן לֹו ּכ ְ ַאּוַת נַפְׁשֹו .וְ ִהּנ ֵה ,הָיּו הַּׁשֹו ֲאלִים
הְַרּבֵה ,מַה ּׁשֶּׁשָאַל ז ֶהֹ ,לא ׁשָאַל ז ֶה .אֵיז ֶה ֵמהֶם ּבִּקְׁשּו ׁשֶּיִּתְנּו לֹו ּכֵלִים נָאִים
וַחֲׁשּובִים ׁשֶ ַה ֶּמלְֶך ִמׁשְּתַּמֵׁש ּבָהֶם .וְאֵיז ֶה ֵמהֶם ּבִּקֵׁש ׁשֶּיִּתְנּו לֹו ּכ ָל ַמעֲדַ ּנ ֵי ֶמלְֶך
ִמּכ ָל מִינ ֵי ַמ ֲאכ ָל אֹו ּכ ַּיֹוצֵא .וְ ֶאחָד הֹוסִיף לִׁשְאֹולׁ ,שֶּיִּתְנּו לֹו ּפְָרס ִמּגִנְז ֵי ַה ֶּמלְֶך,
זָהָב וְאַּדַ ְרּכ ְמֹונ ִים .וְאֵיז ֶה ֵמהֶם ּבִּקֵׁש ׁשֶּיִּתְנּו לֹו ׁשִלְטֹונֹות ּוׂשְָררֹות עַל ְקצָת עֵָרי
ַה ֶּמלְֶך .וְ ַהּכֹל נִּתַן לְכ ָל ֶאחָד וְ ֶאחָד ֶחפְצֹו ּובַ ָּקׁשָתֹו.
וְ ָהיָה ׁשֵם אִיׁש ָסכ ָל וַ ֲחסַר לֵב ,וְהּוא ָהיָה אִיׁש צָרּועַ ,מּוטָל ּבָ ַאׁשְּפָה ֵמ ֲחמַת צַָרעְּתֹו.
ּובְ ַהּג ִיעַ ֵאלָיו ַהּׁשְ ֵאלָה לִׁשְאֹול ּולְבַּקֵׁש ּתַ ֲאוָתֹו וְ ֶחפְצֹו ּוצְָרכ ָיו ִמּבֵית ַה ֶּמלְֶךּ ,בִּקֵׁש
ׁשֶּיְצַּוֶה ַה ֶּמלְֶך ׁשֶּיֻּתַן לֹו ׁשְּתֵי ֻמׁשְּפָלֹות ׁשֶל זֶבֶל לַח וְקַרּ ,בִכ ְדֵ י ׁשֶּיִתְּכַּסֶה ֵמהֶם
וְיִתְקֵָרר ִמּצַָרעְּתֹו .וְגָעֲרּו ּבֹו עַבְדֵ י ַה ֶּמלְֶך וְ ָאמְרּו לֹוׁ" :שֹוטֶה וַ ֲחסַר לֵב! מַה ּזֹאת
ֲאׁשֶר ׁשָ ַאלְּתָ ּובָחְַרּתָ ִמּכ ָל ּתַעֲנּוג ִים! וַהֲֹלא אִם ָהיִיתָ ׁשֹואֵל ּבַּיֹום ַהּז ֶה ֲחפָצִים
טֹובִים ,אֹו מִינ ֵי ּתַעֲנּוג ִים ׁשֶּבָעֹולָם ,וְכ ָל ּתַעֲנּוג ִים ַמ ֲחמַּדֵ י לֵב ֵמ ַה ֶּמלְֶך ,הָיּו נֹותְנ ִים
לְָךּ ,כ ִי כ ֵן ּדַ ת ַה ֶּמלְֶך וְנ ִּמּוסֹו לִהְיֹות עֹוׂשִים ְרצֹון ּכ ָל אִיׁש וְאִיׁש .וְאִם ּתֹאמַר,
ֵמ ֲחמַת ּכְאֵב צַָרעְּתְָך ׁשָ ַאלְּתָ ּדָ בָר ז ֶה ׁ -שֹוטֶה ׁשֶּבָעֹולָם! ָהיָה לְָך לְבַּקֵׁש ֵמאֵת
ַה ֶּמלְֶך ׁשֶּיְצַּוֶה לָרֹופְאִים לְַרּפאֹות אֹותְָך ִמּצַָרעְּתְָךּ .כ ְלּום ֲחסִֵרים ִמּבֵית ַה ֶּמלְֶך
רֹופְאִים ֻמ ְמחִים וְכ ָל מִינ ֵי ַס ְמ ָמנ ֵי ְרפּואֹות עַד אֵין קֵץ"?! וְ ִהּנ ֵה ִהּג ִיעַ הַּדָ בָר ַהּז ֶה
ּבִפְנ ֵי ַה ֶּמלְֶךׁ ,שֶּכ ְָך ּבִּקֵׁש ָהאִיׁש ַה ָּסכ ָל ,וְ ַה ֶּמלְֶךׁ ,שֶ ָחכְמָתֹו ּג ְדֹולָה עַד ְמאֹדָ ,אמַר
לַעֲבָדָ יוֵ " :מ ַאחַר ׁשֶאִיׁש ז ֶה הּוא ּכְסִילּ ,בִׁשְבִילֹו יִׁשְּתַּנ ֶה נ ִּמּוסֵי ַה ֶּמלְֶך וְדָ תֹו? ז ֶה אִי
ֶאפְׁשָרַ .רק יִּנָתֵן לֹו ּבַ ָּקׁשָתֹו ּכ ְמֹו ֲאׁשֶר ּבָחַר לֹוּ .כ ִי ַה ָּסכ ָל ַהּלָז ֶה ּבָחַר ּבְדָ בָר מָאּוס,
אִם ּכ ֵן ּבְוַּדַ אי ז ֶה עִּקַר ּתַעֲנּוגֹו וְעִּדּונֹו ,עַל ּכ ֵן ֹלא יֻּתַן לֹו יֹותֵר ִמּׁשְ ֵאלָתֹו ּובַ ָּקׁשָתֹו".
וְ ַהּנ ִ ְמׁשָל מּובָן".

שבת • א קרפתבשה דוס • 

שאלת העיצוב והתוכן שבו אנחנו ממלאים את השבת שלנו היא שאלה מתמדת ,שאנחנו
מתייצבים מולה מדי שבת בשבת .ה'בני יששכר' מלמד אותנו נקודת מבחן להתמודדות
הזו  -האם רק אנחנו מתענגים מן השבת ,או שגם השבת מתענגת מאתנו?

""ּכָל ַה ְמ ַעּנ ֵג אֶת ַהּׁשַּבָת ,נֹותְנ ִים לֹו ִמׁשְאֲלֹות לִּבֹו" (שבת קיח ע"ב)ּ .דִ קְּדֵ ק ָה ַאלְׁשֵיְך
ז ַ"לׁ ,שֶ ֲהוָה לֵּה לְמֵימַר [ ָהיָה לֹו לֹומַר] "ּכֹל ַה ִּמתְ ַעּנ ֵג ּבְׁשַּבָת" .וְתֵֵרץּ ,דְ ִהּנ ֵה אִם יֹאמַר
ָהאָדָ ם ,עֹנ ֶג ׁשֶּלֹו הּוא ׂשְחֹוק וְקַּלּות ֹראׁשּ ,ולְדַ ּבֵר ּדִ בְֵרי ֲהבַאי ּוׁשְאָר עִנְיָנ ִים ֹלא

שבת • א קרפתבשה דוס • 
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טֹובִים ֲ -אנ ַן נַּמִי נ ֵימָא [אָנּו ּג ַם נֹאמַר] לֹו :אֵין אָנּו ַאחְָראִים לְעִּנּוג ְָךּ ,כֵיוָן ׁשֶ ַהּׁשַּבָת
אֵין לֹו עֹנ ֶג ִמּז ֶה ,וְאֵין לְ ַהּׁשַּבָת ּכָבֹוד ִמּז ֶה .עַל ּכ ֵן ָאמְרּוּ" ,כֹל ַה ְמ ַעּנ ֵג אֶת ַהּׁשַּבָת",
עַד ּכ ָאן ּדְ בָָריוּ ...ובָז ֶה נָבִין" ,אִם ּתָׁשִיב ִמּׁשַּבָת ַרגְלֶָך" (ישעיה נח,יג)ַ ,היְנּו ּתָׁשִיב מִן
ַהּׁשַּבָת ְרגִילּויֹות ׁשֶּלְָךַ ,היְנּו מַה ּׁשֶ ַאּתָה ָרגִיל לְ ִהתְ ַעּנ ֵג ְּבנ ַ ְפׁשְָך ַה ְּב ֵהמִית ְּב ֶה ְבלֵי
ַהּזְמַן ,ז ֶה אֵינֹו ֵמ ִענְיְנ ֵי עֹנ ֶגּ ,כִי אֵין לַּׁשַּבָת ּתַעֲנּוג ִמּז ֶהַ ,רק "וְקָָראתָ לַּׁשַּבָת עֹנ ֶג".

מִּטּובֶָך"ּ .פֵרּוׁש ,עַל יְדֵ י הַּתֹוָרהׁ ,שֶ ִּמ ִּט ְבעָּה מַה ּׁשֶאָדָ ם ׂשָ ֵב ַע ִמ ֶּמּנ ָה יֹותֵר ,יֵׁש לֹו
ּתַעֲנּוג אָז יֹותֵר".
(רבי ישראל בעל שם טוב' ,כתר שם טוב' ח"ב אות שיט)

מהו ההבדל בין תענוג העשיר מכספו לתענוג האכילה?

(רבי צבי אלימלך מדינוב' ,בני יששכר' מאמרי השבתות ט,ח)

מהו הדיוק בביטוי "כל המענג את השבת"?
הסבר את הדרשה על הפסוק "אם תשיב משבת רגלך".
שבת הוא יום תענוגים ,אך לא יום התפרקות .כשאנחנו פוסעים בארמון המלך ,אל לנו
לדרוס על השטיחים היקרים בנעליים מלאות בבוץ ...עלינו להתגבר על תענוגי נפשנו
הבהמית ,ולהתענג מדברים איכותיים יותר.

ללמוד להתענג
הבעל שם טוב הראה פעם
לתלמידיו איש אחד יושב
בבגדי שבת ומראהו כמראה
השור .הסיבה לכך הייתה,
שהאיש אכל בשר שור ,ורצה
את הבשר ביותר ,עד שנעשה
דומה ברוחניות למראה
השור.
(ספר המאמרים – הרבי הריי"צ)

לרוב אנו חושבים כי אין מה שידמה להנאה מאוכל טוב ושאר תענוגי הגוף .הדיבורים
על התרוממות לתענוגים רוחניים יותר נראים כחובה מעיקה .האם זו האמת?
אם נחשוב קצת ,נוכל להיזכר בסיטואציות בהן חווינו עונג נפשי .אם ניזכר באמת ,נראה
כי מספר שניות מתוקות בפה אינן יכולות להתחרות בשמחה אמיתית או בתחושת
סיפוק .עונג וסיפוק נפשי דורש מאיתנו קצת יותר ,אבל זה שווה את זה .אם נאמין
בעצמנו נגלה עד כמה זה שייך אלינו וטוב עבורנו.
הבעל שם טוב מבחין בחדות בין הסוגים השונים של העונג ,ומצביע על העונג האמיתי
שמתאים לשבת:

""יִׂשְמְחּו ּבְ ַמלְכּותְָך ׁשֹומְֵרי ׁשַּבָת וְקֹוְראֵי עֹנ ֶג ...יִׂשְּבְעּו וְיִתְ ַעּנ ְגּו"ּ .ו ַמ ְקׁשֶה ,הֲֹלא
הוָה לֵּה לְמֵימַר [וְ ָהיָה לֹו
ְּב ִענְיְנ ֵי ִע ְסקֵי עֹולָם ַהּז ֶה ַהּתַעֲנּוג הּוא קֹדֶ ם ַהּׂשְבִיעָה ,וַ ֲ
לֹומַר] יִתְעַּנ ְגּו וְיִׂשְּבְעּו!
ּופֵֵרׁשּ ,דְ יֵׁש ּבְעִ ְסקֵי עֹולָם ַהּז ֶה ּתַעֲנּוג ּבְֹלא ׂשְבִיעָה לְעֹולָם ,וְיֵׁש ׂשְבִיעָה ׁשֶ ַאחַר
ַהּׂשְבִיעָה ׁשּוב אֵין ּתַעֲנּוגּ .פֵרּוׁשּ :בְעִנְיַן עֵסֶק קִּבּוץ מָמֹונֹות וְהֹון ַרב יֵׁש ּתַעֲנּוג -
מַה ּׁשֶהּוא ָעׁשִיר יֹותֵר יֵׁש לֹו ּתַעֲנּוג יֹותֵר ֵמ ָעׁשְרֹו ֲ -אבָל אֵין לֹו ׂשָ ְבעָהּ ,כַּכ ָתּוב:
"אֹהֵב ּכֶסֶף ֹלא יִׂשְּבַע ּכֶסֶף" (קהלת ה,ט) .וַ ֲאכִילַת ּתַעֲנּוגֵי ַמעֲדַ ּנ ֵי עֹולָם ַהּז ֶהַ ,אחַר
ַהּׂשְבִיעָה ׁשּוב אֵין לָאָדָ ם ּתַעֲנּוגּ ,כ ִי "נֶפֶׁש ׂשְבֵעָה ּתָבּוס נֹפֶת" (משלי כז,ז) ,וְ" ָאכֹל
ּדְ בַׁש הְַרּבֹות ֹ -לא טֹוב" (שם כה,כז) .וְכ ָל ז ֶה ּבְעִ ְסקֵי עֹולָם ַהּז ֶה.
ֲאבָל ְּבלִּמּוד הַּתֹוָרה הּוא ּכ ְָך :מִי ׁשֶהּוא אֵינֹו ָחכ ָם ּג ָדֹול ּבַּתֹוָרה ,אִם יְבַּקְׁשּו ִמּמֶּנּו
לְפֵָרׁש ֲהלָכ ָה עֲ ֻמּקָה וְ ָקׁשָהּ ,תְ ִחּלָה הּוא מַר לֹוּ ,כ ְ ַמ ֲאמַר ַרּבֹותֵינּו ז ַ"ל עַל ּפָסּוק:
"ׂשִפְתֹותָיו ׁשֹוׁשַּנ ִים נֹטְפֹות מֹור" ,אַל ּתִקְִרי מֹורֶ ,אּלָא מַר (שבת ל ע"ב)ּ ,ולְסֹוף הּוא
ִמתְ ַעּנ ֵגֲ .אבָל אִם הּוא ָחכָם ּגָדֹול ּבַּתֹוָרהֲ ,אפִּלּו ִּבתְ ִחּלַת ָהעִּיּון יֵׁש לֹו ּתַעֲנּוג,
ִמּפְנ ֵי ׁשֶּיָכֹול לְפַלְּפֵל ּבְ ָחכְמָה וְלִמְצֹוא ְראָיֹות ּופֵרּוׁשִים ִמּכ ָל ַהּצְדָ דִ ים.
וְ ִהּנ ֵהַ ,הּׁשַּבָת נִּתַן לְיִׂשְָראֵל ּכ ְדֵ י ׁשֶּיִהְיּו ּפְנּויִין לַעֲסֹוק ּבַּתֹוָרהּ ,כ ְ ַמ ֲאמַר ַרּבֹותֵינּו ז ַ"ל:
" ָאמְָרה ּתֹוָרה לִפְנ ֵי ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּואִ :רּבֹונֹו ׁשֶל עֹולָם! ּכְׁשֶּיִּכָנ ְסּו יִׂשְָראֵל לָאֶָרץ,
ז ֶה ָרץ לְכ ְַרמֹו ,וְז ֶה ָרץ לְׂשָדֵ הּו ,וַ ֲאנ ִי מַה ּתְהֵא עָלַי? ָאמַר לָּה :זּוג ֶאחָד יֵׁש לִי,
וְׁשַּבָת ׁשְמָּה" (ראה טור או"ח סי' ר) .וְז ֶהּו ׁשֶאֹומְִרים" :יִׂשְמְחּו ּבְ ַמלְכּותְָך ׁשֹומְֵרי ׁשַּבָת
וְקֹוְראֵי עֹנ ֶג"ּ .ומַה ּיִ ְהיֶה ָהעֹנ ֶג ָה ֲא ִמּתִי לְ ַעּנ ֵג ּבֹו אֶת ַהּׁשַּבָת? " -יִׂשְּבְעּו וְיִתְ ַעּנ ְגּו

מהו ההבדל בין תענוגים חומריים לבין תענוג לימוד התורה?
יש משהו בתאוות העולם הזה ,שלא נותן מנוח .ציפיות דרוכות להנאה ,מתממשות
ומתאדות בפרק זמן קצרצר .אנו מנסים לאחוז בהנאות ,לתת להן ממשות וקיום ארוך,
אבל שוב ושוב הן חומקות מאתנו .אנו מדמיינים שהנה ,עוד רגע קט זה יגיע ...ושוב,
הבלון מתפוצץ ואנחנו מלקקים את הפצעים ואת השפתיים במקביל ,מבלי לשים לב
לאיכות הירודה ,לדמיון המושך אותנו הלאה בקולר ,ובעיקר מבלי לראות את חוסר
הפרופורציות בין העטיפה המרגשת ומסעירת-הדמיון לבין החלל הריק שממלא אותה.
הבעש"ט מלמד אותנו כי דווקא הישגים רוחניים ,יכולים לענג תוך כדי התהליך וגם
לאחריו ,ולהותיר אותנו שבעים ומאושרים באמת.

"וביום השביעי יהיה לכם
קודש" .אף ה'לכם' של יהודי,
העניינים האישיים שלו,
צריכים בשבת להיות 'קודש'.
יש לאכול ולהתענג בשבת-
קודש בקדושה ובטהרה.
(החיד"א)

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

"צִָריְך לִּזָהֵר ְמאֹד לִהְיֹות ׂשָ ֵמ ַח וְטֹוב לֵב ּבְׁשַּבָתּ ,כ ִי ַמעֲלַת ּוקְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָת ּג ְדֹולָה
וִיקָָרה ְמאֹד ...וְעַל יְדֵ י ז ֶה ַהּיְִראָה ּבִׁשְלֵמּותּ ,דְ ַהיְנּו עִם ּדַ עַת.
ּכ ִי ּבְחֹל ֶאפְׁשָר ׁשֶּיִ ְהיֶה ַהּיְִראָה עִם ּכְסִילּותּ ,בִבְחִינ ַת" :הֲֹלא יְִר ָאתְָך ּכ ִ ְסלָתֶָך"
(איוב ד,ו) .וְעִּקַר ַהּכְסִילּות הּוא ֵמ ֲחמַת ַהּׁשִעְּבּוד ׁשֶּיֵׁש ּבְחֹלּ ,כ ִי עַל יְדֵ י ַהּׁשִעְּבּוד
אֵין הַּדַ עַת ׁשָלֵםּ ,וכ ְמֹו ׁשֶ ָאמְרּו ַרּבֹותֵינּו זִכ ְרֹונ ָם לִבְָרכ ָהּ ,כ ִי עַל יְדֵ י ׁשִעְּבּוד וְג ָלּות
 הַּדַ עַת ְמבֻלְּבָל.ֲאבָל ּבְׁשַּבָת הּוא חֵרּותּ .וכְׁשֶּיֵׁש חֵרּות ,וְאֵין ׁשִעְּבּוד וְג ָלּותֲ ,אז ַי הַּדַ עַת ׁשָלֵם,
ּכַּנ ַ"ל .וְעִּקַר ַהחֵרּות עַל יְדֵ י ַהּתַעֲנּוג וְ ַהּׂשִ ְמחָה ׁשֶל ׁשַּבָתּ ,בְחִינ ַת "אָז ּתִתְעַּנ ַג עַל
ה'" (ישעיה נח,יד)ַ ,הּנ ֶ ֱאמָר ּבְׁשַּבָתּ" .כ ִי ּבְׂשִ ְמחָה תֵצֵאּו" (שם נה,יב)ׁ ,שֶעַל יְדֵ י ׂשִ ְמחָה
יֹוצְאִין לְחֵרּותּ .וכְׁשֶּיֵׁש חֵרּות ,הַּדַ עַת ּבִׁשְלֵמּות".
(רבי נחמן מברסלב' ,לקוטי מוהר"ן' ח"ב תורה טז)

בימי החול אנו משועבדים לדברים זולים ,שמבלבלים אותנו וגורמים לנו לעגמת נפש
ואי-ישוב הדעת .במצב שכזה ,אפילו יראת השם יכולה להתעקם ולהתפרש בתוכנו
בצורה לא נכונה .בשבת אנו נחים מכבלי העולם ,אנחנו משתחררים ושמחים ,שמחים
ומתוך כך משתחררים ,ויכולים סוף סוף לראות את הדברים אחרת .לכן ,מצב הנפש
ׁש ָּבת"...
ׂ ֵמ ַח וְטוֹב ֵלב ְּב ַ
ָהר ְמאד ִל ְהיוֹת ָש
"צ ִריך ִל ּז ֵ
המתאים לשבת הוא שמחה וחיוביותָ .

ממני לא ילמדו...
הגאון הצדיק רבי מאיר יחיאל ,הרבי מאוסטרובצה ,היה נוהג להרבות בצומות ותעניות .מחובתו של האדם ,היה אומר,
לשנות את טבעו ולהרגיל את הגוף שלא יתבע את צרכיו .הצדיק הגמור ,היה מוסיף ואומר ,כשהוא אוכל ושותה ,הוא
מגיע על ידי האכילה והשתיה אל ה' ,אבל אנוכי ,שאינני צדיק ,צריך להינזר מהאוכל .לבסוף התחיל לצום גם ביום השבת.
פעם קרא ליהודי אחד ,שהיה מזלזל בשבת בגלוי ,והוכיחו על כך .ענה אותו יהודי" :גם הרבי מחלל את השבת"! נדהם
הצדיק ושאל" :הכיצד"? "הרבי" ,השיבו היהודי" ,מתענה בשבת ,והרי זה זלזול בכבוד השבת"! "צדקת בני" ,השיבו הצדיק,
"אבל אינו דומה חילול שבת שלי לחילול שבת שלך .ממך ילמדו אחרים לעשות כמותך ,וממני לא ילמדו אחרים"...
(סיפורי חסידים  -הרב זוין)
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 .5מעולם לעולם
לימוד תורה בשבת
" ָאמְרּו ַרּבֹותֵינּו ז ַ"לֹ" :לא נִּתְנּו ׁשַּבָתֹות לְיִׂשְָראֵלֶ ,אּלָא לַעֲסֹוק ּבָהֶם ּבְתֹוָרה"
(ירושלמי שבת פט"ו ה"ג) .וְ ַהיְנּוּ ,כ ִי יִׂשְָראֵל יֵׁש ּבָהֶם ּכֹ ַח לִבְנֹות ּבִנְיָן רּו ָחנ ִי וְעֶלְיֹון עַל
יְדֵ י עֵסֶק הַּתֹוָרה ,וְלָכ ֵן נִקְְראּו ּבַּנָאִים ,וְכ ִדְ ָרׁשָתָם עַל ַהּפָסּוק" :וְכ ָל ּבָנַיְִך לִּמּודֵ י ה',
וְַרב ׁשְלֹום ּבָנָיְִך" (ישעיה נד,יג) .וְז ֶה ַהּבִנְיָן ׁשֶּבֹונ ִים אֹותֹו עַל יְדֵ י עֵסֶק הַּתֹוָרה ,הּוא
נַעֲׂשֶה ּבְ ֵחלֶק הָעֹולָם ַהּבָא ,וְלָכ ֵן ּבְׁשַּבָת ׁשֶהּוא " ֵמעֵין עֹולָם ַהּבָא"ּ ,כ ְמֹו ׁשֶ ָאמְרּו
ַרּבֹותֵינּו ז ַ"ל ,צִָריְך לְהְַרּבֹות ּבֹו ּבְעֵסֶק הַּתֹוָרהּ ,כ ִי אָז יַצְלִיחּו ּבֹו יֹותֵר ּבַּבִנְיָן הָרּו ָחנ ִי.
וְלָכ ֵן ּכָתְבּו ַה ְּמ ֻקּבָלִים ז ַ"לׁ ,שֶּג ָדֹול ַהּפֹעַל ַהּנַעֲׂשֶה ֵמעֵסֶק הַּתֹוָרה ּבְיֹום ׁשַּבָתֶ ,אלֶף
ּפְעָמִים יֹותֵר מִן ַהּנַעֲׂשֶה ֵמעֵסֶק הַּתֹוָרה ׁשֶל יְמֹות ַהחֹל".
(רבי יוסף חיים מבגדד' ,בן איש חי' פרשת שמות שנה שניה)

לא שאפשר ,וכנראה גם לא נצרך ,להיות במצב שבת כל השבוע .ולמרות זאת ,צריך
לזכור את השבת בכל יום ,כך שחלק מן האישיות שלנו יהיה שבתי .אם כל השבוע נחיה
את החולין במלוא העוצמה ובניסיון שליטה מרבי ,איך נוכל לפתע להרפות ולהיכנס
לשבת ,פתאום להיות 'מי שאני לא'?
מצד שני ,הדילוג אל השבת הוא מעל ליכולתנו ,כך שבעצם אין שום יכולת להתכונן
אל השבת.
במקורות להלן נראה כיצד ,למרות שהשבת היא מעל ומעבר ,עבודתנו בימי החול
משפיעה על השבת שלנו ,ומדוע עלינו להתכונן  -ויחד עם זה לדעת כי השבת בעצמה
תהיה לאין ערוך מכל מה שנכין.

גובה הקפיצה  -לפי המקפצה
" ְּבׁשַּבָת קֹדֶ ׁש ָה ֲעלִּיָה לְפִי עֵֶרְך ְּפ ֻעּלַת יְמֵי ַהחֹל ׁשֶ ָּפעַל ָּבהֶם ָהאָדָ םּ ,כָכָה ִמתְעֹוֵרר
ָעלָיו קְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָת קֹדֶ ׁש ...וְ ִהּנ ֵה ּבְכ ָל יְמֵי ַהחֹל ׁשֶעֹוׂשִין ַה ְּמלָאכ ָה ּבִקְדֻ ּׁשָה וְעַל ּפִי
הַּתֹוָרה ַהּקְדֹוׁשָה ,נִתְקָן הָעֹולָם ְמעַט ְמעַטּ ,ובְׁשַּבָת קֹדֶ ׁש נִתְעַּלֶה לְפִי עֵֶרְך ַהּתִּקּון
ׁשֶל יְמֵי ַהחֹל ,וְכ ַ ֲאׁשֶר יְתֻּקַן ַהּכֹל יִ ְהיֶה ּבֶ ֱאמֶת יֹום ׁשֶּכ ֻּלֹו ׁשַּבָת קֹדֶ ׁש".
(רבי חיים מצאנז' ,דברי חיים' לחנוכה ד"ה רבים הקשו)

כוח שמחת השבת
בימי מלחמת המפרץ בשנת תשנ"א ,ביום חמישי ליל ג' בשבט ,נורו טילי
הסקאד הראשונים מעירק לכיוון ארץ ישראל .רבים היו מבוהלים ונתקפו
בחרדות ופחדים .ביום שישי ,לקראת השבת ,ביקש הרבי מליובאוויטש לפרסם
בארץ ישראל ובכל העולם שתי שורות" :שבת שלום ומבורך .פסק דין תורתינו
הקדושה תורת אמת" :וביום שמחתכם – אלו השבתות" ,וכבכל הלכה – לשון
ברורה :שמחה נראית ונגלית" .הרבי התייחס לשמחת השבת כסגולה לביטול
הגזירות .באותה שבת נערכו ריקודים אחרי התפילה בכל ריכוזי החסידים .ואכן,
עשרות טילי הסקאד שנפלו על ישראל במשך המלחמה לא גרמו לפגיעות
בנפש.
(אראנו נפלאות)

"ונס יגון ואנחה"
כשהסתלק המגיד ממזריטש ,הודיעו על כך במכתב לתלמידו רבי מנחם
מענדל מוויטבסק .התלמידים ראו את המכתב והחליטו להמתין עם מסירת
המכתב עד ערב שבת אחר הדלקת נרות .וכן עשו :לאחר שהדליק רבי מנחם
מענדל את הנרות הגישו לו את המכתב .רבי מנחם מענדל הביט במכתב אך
לא אמר מאומה ,ובמשך כל יום השבת לא היה ניכר עליו רושם כלל ,אלא
התנהג כדרכו בקודש בכל שבת .אך במוצאי שבת ,מיד לאחר הבדלה ,נפל
והתעלף.
(לקוטי סיפורים – הרב פרלוב)

במשך ימי השבוע אנו מתקנים את העולם ויוצרים את התנופה לקראת ההתעלות
בשבת ,שהיא בעצמה חלק מהתיקון הכללי של העולם  -להביא לימות המשיח ,ליום
שכולו שבת .עבודת ימי החול היא המעוררת את קדושת השבת לחוּל על האדם.
ה'מאור ושמש' מרחיב את הרעיון:

" ֲאׁשֶר ּכ ָל אָדָ ם רֹואֶה ּו ֵמבִיןֲ ,אׁשֶר יֵׁש ַהׁשְָראַת קְדֻ ּׁשָה לְכ ָל אָדָ ם ּבְׁשַּבָת .וְאֵינֹו
ּדֹומֶה קְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָת לְכָל אָדָ ם ְּבׁשָוֶהַ ,רק יֵׁש ּבְנ ֵי אָדָ ם ֲאׁשֶר מְַרּג ִיׁשִים יֹותֵר קְדֻ ּׁשָה
ּבְׁשַּבָת ,וְיֵׁש ׁשֶאֵינ ָם מְַרּג ִיׁשִים ּכ ָל ּכ ְָךַ ,רק ְמעַט מִן ַה ְּמעַט ,וְיֵׁש ׁשֶּיֵׁש לָהֶם הְַרּבֵה
קְדֻ ּׁשָה ְמאֹדֲ ,אׁשֶר ּכ ִ ְמעַט ּכ ָל רֹואֵיהֶם יַּכ ִירּום ּכ ִי הֵם ז ֶַרע ּבֵַרְך ה'ֲ ,אׁשֶר ָחנ ַן אֹותָם
ּבְבִינ ָה יְתֵָרהּ ,כַּמְבֹואָר ּבַּזֹהַר ַהּקָדֹוׁש (רע"מ ח"ג רמב,ב)ֲ ,אׁשֶר יֵׁש לְכ ָל יִׂשְָראֵל נְׁשָמָה
יְתֵָרה ּבְׁשַּבָתֲ ,אבָל ֹלא לְכ ָל אָדָ ם ּבְׁשָוֶה ,וְ ַהּכֹל הּוא לְפִי ֲהכָנ ַת ְּבנ ֵי אָדָ ם ֲאׁשֶר
ֵמכִין ֵמעֶֶרב ׁשַּבָת לַּׁשַּבָת ,וְכָל ׁשֶּכֵן ֵמחַד [ ֵמ ֶאחָד ,מִֵראׁשֹון] ְּבׁשַּבָת לַּׁשַּבָתֲ ,אׁשֶר
ַמ ְמׁשִיְך עַל ַעצְמֹו קְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָת ְּבכָל ׁשֵׁשֶת יְמֵי ַה ַּמ ֲעׂשֶהּ .וכְפִי ַה ְמׁשָכָתֹו ְּבׁשֵׁשֶת
יְמֵי ַה ַּמ ֲעׂשֶה ּ -כְָך מְַרגִיׁש קְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָת ְּבׁשַּבָתֹוּ ,כָל חַד וְחַד לְפּום קְדֻ ּׁשָתֹו
ּופְִריׁשָתֹו ּבִימֵי ַהחֹל ּ -כְָך מְַרגִיׁש ְּבׁשַּבָת יֹותֵר קְדֻ ּׁשָה .וְז ֶה ּכ ִ ְמעַט נ ְִראֶה ּבְחּוׁש
לְכ ָל אָדָ םׁ ,שֶאֵין קְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָת ׁשָוָה ּבְכ ָל אָדָ ם".
(רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין' ,מאור ושמש' כי תשא ד"ה "ראה קראתי בשם")

עד כמה אנו מרגישים שבת? תלוי את מי אתה שואל ובאיזה שבוע ...למרות זאת ,איכות
וכמות עבודת ה' שלנו בימי החול בודאי משפיעה על היכולת הרוחנית שלנו 'להיפתח'
לקדושת השבת .עבודת ה' בימי החול מדליקה נרות של קודש בתוך החולין .ועם הנרות
הללו אנו צועדים לקראת השבת ,כל אחד ואחד לפי דרגתו.
בעל התניא מכנה את התהליך הזה "עליות":

"ּכ ִי ִהּנ ֵה נֹודַ ע ׁשֶּׁשַּבָת הּוא ּבְחִינ ַת עֲלִּיֹות הָעֹולָמֹות ,וְהַּתֹוָרה ּו ַמעֲׂשִים טֹובִים
ׁשֶל ּכ ָל יְמֵי ַהחֹל ִמתְעַּלִים לְ ַמעְלָה ּבְׁשַּבָתׁ ...שֶּיֵׁש ּבְכ ָל יֹום ֶהאַָרת ׁשַּבָתּ ,וכ ְמֹו
ׁשֶּכ ָתּוב" :ז ָכֹור אֶת יֹום ַהּׁשַּבָת" (שמות כ,ז) ,וְהּוא ַהּתְפִּלָה ׁשֶּבָּה נִכְלָלִים וְעֹולִים
הַּתֹוָרה ּו ַמעֲׂשִים טֹובִים ׁשֶל ּכ ָל הַּיֹוםּ ,כ ִי ַהּתְפִּלָה נִקְֵראת "עֹולַת ּתָמִיד" עַל ׁשֵם
עֲלִּיֹות הָעֹולָמֹות ׁשֶעֹולִים לְ ַמעְלָה ַמעְלָה ּבִזְמַן ַהּתְפִּלָהּ ,כ ְמֹו ׁשֶ ַהּׁשַּבָת נִקְֵראת
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"עֹולַת ׁשַּבָת" עַל ׁשֵם עֲלִּיֹות הָעֹולָמֹות ׁשֶּבַּׁשַּבָת .וְ ַאחַר ּכ ְָך ַהּתְפִּלֹות ׁשֶל ּכֹל יְמֵי
ַהחֹל עִם ּכ ָל הַּתֹוָרה ּו ַמעֲׂשִים טֹובִים ׁשֶּנִכְלְלּו ּבָהֶן נִכְלָלִים ּבְׁשַּבָת ַמּמָׁש".
(רבי שניאור זלמן מלאדי' ,לקוטי תורה' בהר ד"ה ואת שבתותי תשמורו)

כשאנו מקיימים מצוות ,אנו עושים מעשים טכניים בתוך מסגרת העולם הזה .ודאי שאלו
מעשים נפלאים ,וחובה עלינו לקיימם  -אך כדי שמעשה שנעשה בתוך מסגרת העולם
הזה יפרוש כנפיים ויקבל משמעות בעולמות עליונים ,הוא צריך "לעלות" לרמת עמידה
ישירה יותר מול ה'.
מעשי המצוות ולימוד התורה שלנו "עולים" על ידי התפילה שבכל יום ,מכיוון שבתפילה
אנחנו לא עושים כלום מלבד לעמוד מול ה' ולדבר אתו .ובהגיע השבת ,מתעלים כל
העולמות ומתקרבים לשורשם ,ותפילות ימי החול ,עם התורה והמצוות שנכללו בהן,
עולות מעלה מעלה.

ההכנה לשבת מתחילה מיום
רביעי – כשמורה הדרך
והמכוון הוא ה"לכו נרננה
הקטן" שהוא בן שלושה
פסוקים ,אותו אומרים בשיר
של יום רביעי בתפילת
שחרית.
(רבי יוסף יצחק מליובאוויטש)

מעבר לכך שבאופן סגולי ,כל סוג של עבודת ה' מכין לשבת ,נסה לשער האם יש
סוג מסוים של עשייה ,לימוד או תפילה שיכולים לחבר אותנו ישירות אל התכנים של
השבת.

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

""וְ ָהיָה ּבַּיֹום ַהּׁשִּׁשִי וְ ֵהכ ִינּו אֵת ֲאׁשֶר יָבִיאּו" (שמות טז,ה) .הַָרב ַהּג ָדֹול מֹוֵרנּו הַָרב
צְבִי ּבֶן ַהּבַעַׁשֵ"ט ָאמַר לְהַָרב ּפִנְחָס מִּקֹוִריץׁ ,שֶּצִָריְך ָהאָדָ ם לַעֲׂשֹות ֲהכָנֹות לְ ַקּבֵל
קְדֻ ּׁשַת ַהּׁשַּבָתּ ,כ ְמֹו ׁשֶ ָאמַר ַהּכ ָתּוב" :וְ ֵהכ ִינּו אֶת ֲאׁשֶר יָבִיאּו" .וְַרּבִי ּפִנְחָס ֵהׁשִיב
לֹוּ ,כִי ּדָ בָר ַהּנִּתָן ִמלְ ַמ ְעלָה וְ ָהאָדָ ם אֵינֹו יֹודֵ ַע ּכְלָל אֵיְך ּומַה ּיִּתְנּו לֹו  -אֵיְך
ֶא ְפׁשָר לְ ָהאָדָ ם לְ ָהכִין ַעצְמֹו ֵאלָיו? ַרק ׁשֶּצִָריְך לִׁשְמֹור אֶת עַצְמֹו ִמּכ ָל ּדָ בָר ַרע".
(רבי ישראל בעל שם טוב' ,בעש"ט על התורה' פרשת בשלח אות יד)

מהו הויכוח בין הרב צבי בן הבעש"ט לבין רבי פנחס מקוריץ? האם ברור לך כי יש
ביניהם מחלוקת?
רבי לוי יצחק מברדיטשוב מציג את המתח בין חובת ההכנה לבין אי-היכולת להתכונן,
ומלמד אותנו נוסחה מאוזנת ,המשלבת בין הדברים:

"ּבְוַּדַ אי ׁשַּבָת הּוא ַמּתָנ ָה טֹובָהָ .רצָה לֹומַר ,הָאֹור וְ ַהּקְדֻ ּׁשָה ַהּבָא ִמלְ ַמעְלָה לְתֹוְך
לִּבֹות ּבְנ ֵי אָדָ ם ,וְרּו ַח קְדֹוׁשָה וְׂשֵכ ֶל חָדָ ׁש וְחִּיּות רּו ָחנ ִית ַהּבָא מֵעֹולָם עֶלְיֹון
ַהּנִקְָרא 'עֲָרבֹות'ֲ ,אׁשֶר ׁשָם ּתַעֲנּוג וְחַּיּותׁ ,שֶּבֹו ּגִנְז ֵי ַחּיִים.
וְ ִהּנ ֵהֶּ ,ב ֱאמֶת יֵׁש לְאָדָ ם לְצַּפֹות ּכָל יְמֵי ַהחֹל עַל ַמּתְנֹות ַהּׁשַּבָת ,עַל קְדֻ ּׁשָה וְחִּיּות
זֹו ַהּבָאָה לָאָדָ םּ ,ובְוַּדַ אי ּבָעֵי [צִָריְך] ֲהכָנ ָה ַרּבָה ּכ ָל ׁשֵׁשֶת יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶה עַל ׁשַּבָת,
ּוכְפִי ֲאׁשֶר יַ ֲעׂשֶה ֲהכָנ ָתֹו ּכֵן ּתִ ְהיֶה ַהּׂשָגָתֹו ,וְ ַהּכ ָתּוב אֹומֵר (שמות טז ,ה) "וְ ֵהכ ִינּו אֵת
ֲאׁשֶר יָבִיאּו"ׁ ,שֶאָדָ ם צִָריְך לְ ַהטְִרי ַח אֶת עַצְמֹו ּבְחֹל ׁשֶּיְהֵא לֹו ּבְׁשַּבָתּ ,ומִי ׁשֶּטַָרח
ּבְעֶֶרב ׁשַּבָת יֹאכ ַל ּבְׁשַּבָת (עבודה זרה ג ע"א).
וְאַף עַל ּפִי ׁשֶאָדָ ם ֵמכִין אֶת ַעצְמֹוִ ,מּכָל מָקֹום ַמּתָנ ָה טֹובָה הּואּ ,כִי אַף אִם
יָכִין אָדָ ם אֶת ַעצְמֹו ְּבכָל מִינ ֵי ֲהכָנֹות ׁשֹונ ִים ,אֵינֹו ָראּוי לִקְדֻ ּׁשָה וְׁשּום ׁשֶפַע לֹו
ֵמ ַהּׁשֵם יִתְּבֵָרְך ּבְיֹום ַהּׁשַּבָתּ ,ו ְבוַּדַ אי הּוא ַמּתְנ ַת ִחּנ ָם.
אְַך ּדְ ֲהכָנ ָה צִָריְך לִהְיֹות ,לְ ָהכִין אֶת ַעצְמֹו ָהאָדָ ם לִהְיֹות לֹו לְבֵית קִּבּול וְכֹ ַח
לְ ַקּבֵל".

מהי ה"מתנה טובה" בשבת?
האם להתכונן לשבת או שלא? הסבר מדוע.
בפסוקים "ואביו שמר את הדבר" (בראשית לז,יא) וגם "נפשי לה' משומרים לבוקר שומרים
לבוקר" (תהילים קל,ו) אנו פוגשים את השורש ש.מ.ר .במובן של ציפייה והמתנה .לשמור
שבת זה לא רק לא לחלל אותה ,אלא לצפות ולהתגעגע אליה במשך ימי השבוע.
הגעגועים הללו הופכים אותנו ל'כלים' שבתוכם יכול אור השבת לשכון.
הגעגועים דוחפים אותנו להתכונן לשבת כראוי ,אך גם לאחר כל ההכנות ,בשבת ישנה
הפתעה .איננו יכולים לטפס עד אליה ולהיות ראויים לה ,אלא הקדוש ברוך הוא מעניק
לנו אותה בתור מתנה .ומתנה איננה משמשת כשכר למי שעמל כראוי ,אלא מוענקת
ללא כל קשר למאמץ מצד המקבל.
אז בשביל מה להתכונן? כדי שהכלים יהיו נקיים.
אפילו האוכל הטעים ביותר ,זקוק לכלי הגשה נקי .אם הצלחת והסכו"ם מלוכלכים,
האוכל הטעים עדיין טעים ,אבל איזה טעם יש לו?
השבת תגיע בכל מקרה ,אך באיזה מצב היא תמצא אותנו? אנו מתכוננים לשבת ,לא
בשביל האור של השבת ,מכיוון שבין כך ובין כך איננו ראויים לו ובין כך ובין כך נקבל
אותו במתנה .אנו מתכוננים כדי שהכלים שלנו יוכלו להכיל את האור ,שיהיה לנו את
הכוח והיכולת לספוג לתוכנו את הקדושה .שלא נקלקל.

מקור הברכה
בפיוט "לכה דודי" מופיע הביטוי המוכר "סוף מעשה במחשבה תחילה" .השבת היא
בעצם סוף מעשה ,היום האחרון והתכלית אליה אנחנו מתכוננים בכל ששת הימים.
אך במידה רבה לא פחות ,השבת היא יום של התחלה ומקור .ששת ימי החול לא רק
מכינים לשבת שתבוא ,אלא בעיקר סופגים ותלויים בשבת שחלפה עלינו .איזו שבת
תהיה לי? תלוי במה שעבר עלי השבוע .ואיזה שבוע יהיה לי? תלוי בשבת שעברה עלי.
את שני הפנים של השבת ,מוצא ה'שם משמואל' כבר בשבת בראשית:

"ׁשַּבָת יֵׁש ּבָּה ׁשְנ ֵי עִנְיָנ ִים :מַה ּׁשֶהִיא קֹדֶ ם יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶה ּו ִמּנ ָּה ׁשִּתָא יֹומִין
ִמתְּבְָרכ ִין [ּו ִמ ֶּמּנ ָה ׁשֵׁשֶת ַהּיָמִים ִמתְּבְָרכִים]ּ ,ומַה ּׁשֶהִיא ַאחַר יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶהּ .וכְבָר ָאמְַרנּו,
ׁשֶּכְנֶג ֶד ּבְִריאָתֹו ׁשֶל עֹולָם ַהּׁשַּבָת הִיא ַאחַר יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶהּ ,ולְפִי ׁשֶּטַָרח ָהאָדָ ם
ּבְׁשֵׁשֶת יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶה יֹאכ ַל ּבְׁשַּבָת .וְׁשַּבָת ׁשֶּקֹדֶ ם יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶה הּוא ּכְנֶג ֶד ּבְִריאָתֹו
ׁשֶל אָדָ ם הִָראׁשֹוןׁ ,שֶ ֶאצְלֹו ָהיְתָה ַהּׁשַּבָת קֹדֶ ם יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶהׁ ,שֶּבְ ֶחסֶד ה' עָלָיו
ֵהאִיר לֹו קְדֻ ּׁשַת ַהּׁשַּבָת ,לְ ַמעַן יִ ְהיֶה ּבִיכָלְּתֹו לַעֲבֹוד עֲבֹודָ תֹו ּבְׁשֵׁשֶת יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶה
ׁשֶ ַאחַר ּכ ְָךּ ,וכְבַּׁשַ"ס (סנהדרין לח ע"א) "לָּמָה נִבְָרא ָהאָדָ ם ּבְעֶֶרב ׁשַּבָת? ּכ ְדֵ י ׁשֶּיִּכָנ ֵס
לְ ִמצְוָה ִמּיָד"".
(רבי שמואל בורנשטיין מסוכטשוב' ,שם משמואל' בשלח תרע"ב ד"ה "ויאמר ה'")

הסבר מדוע ההסתכלות הראשונה היא "כנגד בריאתו של עולם" ,ומדוע ההסתכלות
השנייה היא "כנגד בריאתו של אדם הראשון".
חפש דוגמאות נוספות ,לאורך לוח השנה היהודי ,לציוני זמן שמשמשים את העבר
והעתיד כאחד.

(רבי לוי יצחק מברדיטשוב' ,קדושת לוי' פרשת כי תשא)
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ה' ברא את האדם רק ביום שישי ,כי בלי השבת הוא פשוט לא יכול היה להתקיים שבוע
שלם .השבת היא מקור הברכה ,מקור הכוח והחיים ,ובלעדיה אי אפשר לפתוח שבוע
חדש של עבודה בכלל ובטח לא של עבודת ה' .השבת מדליקה לנו נרות של קודש
שיאירו ויחממו אותנו בתוך ימי החול.

"ששת ימים ֵּת ָעשה מלאכה"
ׂה"
"ת ָע ֶש
(שמות לה,ב) .נאמר ֵּ
ללמדנו
ׂה",
"ת ַע ֶש
ַּ
ולא
שהמלאכה בששת ימי החול
צריכה להיעשות מבלי
שישקיעו בה יותר מדי ,אלא
כאילו היא נעשית מאליה
והראש יעסוק בעניינים
רוחניים ,ואז "וביום השביעי
יהיה לכם קודש" ,השבת
תהיה מוקדשת לענייני הרוח
בלבד.

"קְדֻ ּׁשַת ַהּׁשַּבָת יֵׁש ׁשְנַיִם ּבְכֹחָּהָ .ה ֶאחָד ,מַה ּׁשֶהִיא ְמקַּדֶ ׁשֶת ּו ַמעֲלָה אֶת יִׂשְָראֵל
ּבִקְדֻ ּׁשָתָּה ָהעֶלְיֹונ ָהּ ,ומְרֹו ֶממֶת אֹותָם ּבְעֶצֶם קְדֻ ּׁשַת הַּיֹום לְ ַמעְלָה ִמּכ ָל עִנְיְנ ֵי
חֹלּ ,ומְדַ ּבַ ְקּתָם ּבְכ ָבֹוד עֶלְיֹון ּוקְדֻ ּׁשָה עֶלְיֹונ ָה .חּוץ ִמּז ֶה ,הִיא ַמ ְמׁשֶכ ֶת ּג ַם ּכ ֵן אֶת
ּכֹ ַח ּכ ָל יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶה עִם ּכ ָל חִּלֹונִּיּותָם וְׁשִפְלּותָםׁ ,שֶעַל יְדֵ י מַה ּׁשֶהֵם נִזְּכ ִָרים
ּבִקְדֻ ּׁשַת ַהּׁשַּבָת ִהּנ ָם ִמתְרֹו ְממִיםּ .ובְאֵין ַהּכ ָָרה מּו ָחׁשִיתַ ,הּנֶפֶׁש ַהּיִׂשְְר ֵאלִית
מְרֹו ֶממֶת עַצְמָּה ֲאפִּלּו ּבִימֵי ַהחֹל ִמּפְנ ֵי ַהּזֵכ ֶר ׁשֶל יֹום ַהּׁשַּבָתּ ,ובָז ֶה אֵין ּדִ בְֵרי
ַהחֹל ׁשְפָלִים ּכ ָל ּכ ְָך ּכ ְמֹו ׁשֶהֵם נ ְִראִים ּבְחִיצֹונִּיּותָםּ ,כ ִי אִם הֹולְכ ִים ּו ִמתְעַּלִים
ּבִקְדֻ ּׁשַת ַהּׁשַּבָת .וְאַף עַל ּפִי ׁשֶֹרב ַהּזְמַן הֵם עֲסּוקִים ּבַעֲבֹודַ ת ַהחֹלִ ,מּכ ָל מָקֹום
ּכ ָל ּכ ְָך ַהּקְדֻ ּׁשָה קְרֹובָה הִיא אֶל לִּבָם ,עַד ׁשֶ ַהּתַכְלִית ָהעֶלְיֹון ׁשֶּבַ ַחּיִים ֻמּנ ָח עָמֹק
ּבְתֹוְך ַהּלֵב ׁשֶהּוא נ ָעּוץ ּדַ וְקָא ּבְ ַהּקְדֻ ּׁשָה".
(רבי אברהם יצחק הכהן קוק' ,עולת ראיה' ח"ב קידוש)

(הרבי מליובאוויטש)

בגדי הקודש

26

והכינו
הרב הצדיק רבי הירש מרימנוב היה נקרא בשם 'רבי הירש משרת' ,כי מקודם
היה משרת בביתו של רבו וקודמו ,הצדיק רבי מענדל מרימנוב .נזדמן פעם
שהצדיק רבי הירש התראה עם אחד הגדולים שבדורו ,ושאל אותו גדול את
רבי הירש לפירוש דברי רש"י בברכת כוהנים" :כה תברכו את בני ישראל אמור
להם – אמור כמו :זכור ושמור" (במדבר ו,כג) .השיב לו הצדיק :כששימשתי את
הצדיק רבי מענדל מרימנוב ארע פעם אחת ,שכבר הגיע יום החמישי ובבית
לא היתה אף פרוטה לצורכי השבת .הרבנית בקשה ממני ,שאלך להצדיק
ואשאלו מה לעשות .אך כשנכנסתי לחדרו וראיתי את גודל התעסקותו ודבקותו
בעבודת ה' לא מלאני ליבי להטרידו ,וחזרתי לאחורי .הגיע יום החמישי בערב,
והרבנית התחילה להציק לי שאלך סוף סוף להזכיר להצדיק שאין כל מאומה
לשבת .הלכתי ושוב ראיתי שהוא עסוק בתורה ועבודה בהתלהבות ובדביקות,
ושוב לא יכולתי להפסיקו ולהטרידו .כשהגיע יום השישי בבוקר ,ובבית עדיין אין
דגים ולא בשר ולא כלום ,נכנסתי שוב לחדר הצדיק ואז אמר לי הצדיק מעצמו:
"לך וקח את הקדרה שמבשלים בה דגים ,תשים לתוכה מים ,ותשפות אותה
על האש .וכך תעשה גם בקדרה של הבשר ושל שאר תבשילי השבת" .תמהתי
ואמרתי" :רבי מה נבשל באותן הקדרות ,הלא אין דגים ואין בשר"? השיב לי
הרבי" :כתוב בתורה" :והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו" (שמות טז,ה).
אנחנו מחויבים לעשות ההכנה ,והשבת כבר תביא בעצמה את מה שצריך".
וכך היה .לקחנו את הקדרות ,שמנו בהם מים ושפתנו אותן על האש .כעבור זמן
מה בא פתאום כפרי אחד ,ושאל אם יוכל לשבות אצלנו ,כי הוצרך לרגל איזה
עניין לשבות בעיר בשבת ,ורצונו לשבות בבית הרבי .והוא הביא עמו את כל
צרכי השבת ביד רחבה :דגים חיים ,ובשר ושומן וכו' .מובן ,שברצון רב קבלנו את
האורח לשבת ,והיה לנו עונג שבת כראוי.

שני האחים הקדושים ,רבי זושא מאניפולי ורבי אלימלך מליז'נסק ,הרגישו
מידי שבת קדושה והתעלות .פעם התלבטו האם תחושתם אמיתית או דמיונית.
החליטו לערוך ניסיון :באחד מימות החול הם ילבשו בגדי שבת ויערכו שולחן
שבתי ,ואם גם אז הם ירגישו קדושה שבתית הם יווכחו לדעת שתחושתם בשבת
אינה אמיתית ,שהרי לא יתכן שגם ביום חול הם ירגישו את קדושת שבת .ואכן
כך עשו ,באחד מימות החול הם לבשו בגדי שבת וערכו את שולחנם הטהור עם
כל עדת החסידים ממש כביום השבת ,והנה הם חשו קדושה כבשבת .כשסיפרו
זאת לרבם ,הרב המגיד ממזריטש ,אמר להם" :אם לבשתם מלבושי שבת בדין
הוא שתרגישו קדושתה ,שכן למלבושיה יש כוח להמשיך את אור קדושת השבת
אפילו לימי חול"!

וכך הוא העניין ,סיים הצדיק רבי הירש ,גם בברכת כוהנים :כלום הכוהנים בכוח
עצמם ממשיכים את הברכות? הלא כתוב" :ושמו את שמי על בני ישראל ואני
אברכם" (במדבר ו,כז)! אלא שהקדוש ברוך הוא צוה שהכהנים יעשו את כל
ההכנות שיש בידם לעשות :יטלו ידיהם ,יחלצו נעליהם ,יפרשו כפיהם ,ויאמרו
"יברכך וכו'" ,ושוב בא אחר כך הקדוש ברוך בעצמו ואומר שעתה "ואני אברכם".
ושזהו שכתב רש"י" :אמור להם ,כמו זכור ושמור" .ברכת כוהנים היא דוגמת
הכנת השבת.

(השבת  -הרב קרסיק)

(סיפורי חסידים – הרב זוין)
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פרק ב

נתיב השבת
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.
ניתן היה לכתוב כמעט ספר על כל אחד מן הדברים ,ולהוסיף נושאים רבים
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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 .1ממריאים!
לרחוץ את הנפש

על ידי ההכנה שאומרים
"לכבוד שבת קודש" ,מורידים
שפע ברכה מלמעלה.
(רבי מנחם מענדל מרימנוב)

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?

"ּתָנּו ַרּבָנ ָןׁ :שֵׁש ּתְקִיעֹות ּתֹו ְקעִין עֶֶרב ׁשַּבָתִ .ראׁשֹונ ָה  -לְ ַהבְטִיל אֶת ָהעָם
ִמ ְּמלָאכ ָה ׁשֶּבַּׂשָדֹותׁ ,שְנִּיָה  -לְ ַהבְטִיל עִיר וַחֲנּויֹותׁ ,שְלִיׁשִית  -לְהַדְ לִיק אֶת
ַהּנ ֵר ...וְתֹו ֵקעַ ּומִֵריעַ וְתֹו ֵקעַ ,וְׁשֹובֵת".
(תלמוד בבלי ,מסכת שבת דף לה ע"ב)

ּטעַם ּבִׁשְבִיל ּבִּטּול ְמלָאכ ָהּ ,כ ִי לְבִּטּול
"הָיּו ּתֹו ְקעִים ּבְכ ָל עֶֶרב ׁשַּבָת .וְֹלא ׁשַּיְָך ַה ַ
ּטעַם לִתְקִיעָה זֹו הּוא מִּׁשּום
ְמלָאכ ָה ָהיָה ּדַ י ּבְ ַהזְּכ ָָרה ַאחֶֶרת .וְיֵׁש לֹומַרּ ,כ ִי ַה ַ
ּדְ ׁשֹופָר מְעֹוֵרר לִתְׁשּובָהּ ,ותְׁשּובָה הִיא ֲהכָנ ָה לַּׁשַּבָתּ .ובְׁשֵם ָהאֲִריז ַ"לׁ ,שֶ ַה ֲהכָנ ָה
לַּׁשַּבָת הּוא ּבּוׁשָהׁ ,שֶּיֵבֹוׁש עַצְמֹו ֵמ ַהׁשְּפָעַת ּוקְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָת ַהּבָאָה; וְזֹאת הַּבּוׁשָה
ּפֹועֶלֶת וְעֹוׂשָה לְ ָהסִיר ִמּמֶּנּו ַהּפְסֹלֶת וְהַָרע ,וְ ַאחֲֵרי ז ֶה יּוכ ַל לִּכָנ ֵס ּבֹו קְדֻ ּׁשַת
ׁשַּבָת ...וְלָּמָה ֹלא נ ֵבֹוׁש אֶת ַע ְצמֵנּו ִמּקְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָת"...
(רבי יצחק מאיר מגור' ,חידושי הרי"מ על התורה' עמ' שה)

חשבו :על איזו בושה מדבר הרי"מ מגור? ממה יש להתבייש?
יום שישי הוא זמן תשובה והטהרות לקראת קדושתה של השבת .לא רק את רצפת
הבית ,את הבגדים ואת הגוף צריך לנקות  -בעיקר צריך לרחוץ את עצמנו מהלכלוך
שדבק בנפשותינו במשך השבוע .את עבודת התשובה והניקוי הנפשי מאפיין הרי"מ
מגור דווקא בתחושת הבושה .הבושה מפני הקדושה הממשמשת ובאה ,נובעת
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:

"הַָרּבִי ִמּקָאצְק זַצַ"ל ָאמַר" :אֵינֶּנ ִי יֹודֵ עַ מַה ּׁשֶהֵם רֹוצִים ִמ ֶּמּנ ִיּ .בְכ ָל יְמֹות ַהּׁשָבּועַ
עֹוׂשֶה ּכ ָל ֶאחָד מַה ּׁשֶּלִּבֹו ָחפֵץּ ,וכְׁשֶּבָא ׁשַּבָת קֹדֶ ׁש ,הֲֵריהּו ִמתְעַּטֵף ּבִגְלִימַת
ַה ֶּמׁשִי ַהּׁשְחֹוָרהִ ,מתְהַּדֵ ר ּבְ ַאבְנ ֵט ׁשָחֹור וְעֹוטֶה אֶת ַהּׁשְטְַריְימְל ,וְ ִהּנ ֵה הּוא ּכְבָר
' ְמ ֻחּתָן' עִם "לְכ ָה ּדֹודִ י"ֲ .אנ ִי אֹומֵרּ :כ ְ ַמעֲׂשֵהּו ּבְחֹל ּכ ְָך ַמעֲׂשֵהּו ּבְׁשַּבָת"!
וַ ֲאנ ִי (=הרי"מ מִּגּור) אֹומֵר" ,אֵׁש לְפָנ ָיו ּתֵלְֵךּ ,ותְלַהֵט ָסבִיב צָָריו" (תהילים צז,ג).
אִם ִמתְַרּגְׁשִים עַד ָהעֲצָמֹות ּ -כ ָתּובֵ " :האִירּו בְָרקָיו ּתֵבֵל" (שם שם,ד)ֵ .מאִיר ַהּׁשַּבָת
לְתֹוכֹו ׁשֶל ָהאָדָ ם .זֹאת וְעֹוד :אִם ִמתְ ַהּלְכ ִים ְמלֵאֵי ּבּוׁשָה ,וְתֹוְך ּבּוׁשָה ְמ ַמלְ ְמלִים
טפֶת אֶת ָהאָדָ ם,
'מִי ֲאנ ִי לַּׁשַּבָת'' ,אֵיז ֶה ְמ ֻחּתָן ֲאנ ִי עִם ׁשַּבָת קֹדֶ ׁש'ּ ,בָא ַהּׁשַּבָת וְעֹו ֶ
וְלֹו ַקחַת אֹותֹו עִם ּבָׁשְּתֹו".
(רבי יצחק מאיר מגור' ,חידושי הרי"מ על התורה' עמ' שח)

מה טען הרבי מקוצק?

בגדי שבת

טבילה במקווה
" ַהּקָדֹוׁש ַרּבִי ַחּיִים וִיטַאל ּכָתַב
חיים שער ערב שבת פ"א)" :וְצִָריְך לִטְּבֹול
טבִילֹותַ .אחַת לִפְׁשֹוט ּבִג ְדֵ י חֹל
ׁשְּתֵי ְ
ֵמעָלָיו ,וְ ַאחַת לְ ַה ְמׁשִיְך עָלָיו ּתֹו ֶספֶת
ׁשַּבָת"ּ .פֵרּוׁשׁ ,שֶּקֹדֶ ם יִּתֵן אֶל לִּבֹו
ּו ַמ ֲחׁשַבְּתֹו לָׁשּוב ּבִתְׁשּובָה ׁשְלֵמָה
לִפְנ ֵי ּבֹוְראֹוּ ,כ ְדֵ י ׁשֶּיּוכ ַל לִפְׁשֹוט
ּולְ ָהסִיר ֵמעָלָיו ּבִג ְדֵ י חֹל עַל יְדֵ י ַהּבֹׁשֶת
וְ ַהּתְׁשּובָה ,וְאָז יּוכ ַל לְג ֵָרׁש ֵמאִּתֹו
הַ' ִּסטְָרא ַאחֲָרא' [צַד ַאחֵרֻ ,ט ְמאָה] הַּׁשֹוָרה
ּטבִילָה ּבְמֵי ַה ִּמ ְקוֶה
עָלָיו ...עַל יְדֵ י ַה ְ
ּטבִילָה ַהּׁשֵנ ִית
מֵימֵי ַה ֶחסֶדּ ...ובָאָה ַה ְ
לִמְׁשֹוְך עָלָיו קְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָת".
(פרי עץ

""וְכִּבַדְ ּתֹו" (ישעיה נח,יג) ׁ -שֶֹּלא יְהֵא
ַמלְּבּוׁשְָך ׁשֶל ׁשַּבָת ּכ ְ ַמלְּבּוׁשְָך ׁשֶל חֹל"
(שבת קיג ע"א) ...וְ ַהיְנּוּ ,דְ בִג ְדֵ י ׁשַּבָת ּכ ְמֹו
ּבִג ְדֵ י ּכ ְ ֻהּנ ָהּ ,וכ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב" :לָבַׁש ּבִג ְדֵ י
הּנ ָה ּג ְדֹולָה כו׳ ּבִג ְדֵ י ׁשַּבָת הָיּו" (מדרש
ּכ ְ ֻ
רבה במדבר פ׳ ד)ּ .ובִג ְדֵ י ּכ ְ ֻהּנ ָה מְפֹוָרׁש
ׁשֶ ְּמבִיאִין קְדֻ ּׁשָה לַּכֹהֵןּ ,וכ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב:
"ּבִזְמַן ׁשֶּבִג ְדֵ יהֶם עֲלֵיהֶם ּ -כ ְ ֻהּנָתָם
עֲלֵיהֶם; אֵין ּבִג ְדֵ יהֶם עֲלֵיהֶם  -אֵין
ּכ ְ ֻהּנָתָם עֲלֵיהֶם" (סנהדרין פג ע"ב) .וְכ ְָך
ּבִג ְדֵ י ׁשַּבָת ַמכְנ ִיסִין קְדֻ ּׁשָה לְיִׂשְָראֵל".
(רבי צדוק הכהן מלובלין,
'פרי צדיק' ויגש אות ז)

(רבי חיים מצ'רנוביץ,
'סידורו של שבת' שורש א ענף ג)

בערב שבת קודש צריכים
לעסוק בתשובה על כל
העבר בימות החול ,כדי
לקבל קדושת שבת בלא שום
מניעה מכל דבר חטא ועוון.
(הרב קוק)

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
ואמר "שיר השירים" .בתוך כך נכנס משרתו של המגיד ואמר לרבי אהרן,
שהרבי ביקש שיפסיק לומר שיר השירים ,שכן אמירה זו מרעישה את העולמות
והרבי אינו יכול לישון!
(רשימות דברים – הרב חיטריק)

כיצד ניתן להתכונן לשבת לפי הרבי מקוצק?
מה ענה לדבריו 'חידושי הרי"מ'? האם הם אינם מסכימים זה עם זה?
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לצעוק ולהודות

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

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.

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

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.

הֹד ּו לַ ה' ִּכי-טוֹ ב ִּכי לְ עוֹ לָ ם ַח ְסדּ וֹ .

אלמלא המתיקות של יום
השבת קודש ,לא היה בכוחי
להכיל את המתיקות של
ערב שבת.
(רבי אלימלך מליז'נסק)
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ב יֹאמְרּו ּג ְאּולֵי ה' ֲאׁשֶר ּג ְ ָאלָםִ ,מּיַד-צָר.
ג ּו ֵמאֲָרצֹות ִקּבְצָם ִמ ִּמז ְרח ּו ִמ ַּמעֲָרב ִמּצָפֹון ּו ִמּיָם.
ד ּתָעּו בַּמִדְ ּבָר ּבִיׁשִימֹון ּדָ ֶרְך עִיר מֹוׁשָב ֹלא ָמצָאּו .ה ְרעֵבִים ּג ַם
צְ ֵמאִים נַפְׁשָם ּבָהֶם ּתִתְעַּטָף .ו וַּיִצְעֲקּו אֶל ה' ּבַּצַר לָהֶם ִמּמְצּוקֹותֵיהֶם
יַּצִילֵם .ז וַּיַדְ ִריכֵם ּבְדֶ ֶרְך יְׁשָָרה לָלֶכֶת אֶל-עִיר מֹוׁשָב .ח יֹודּו לַה' ַחסְּדֹו
וְנִפְלְאֹותָיו לִבְנ ֵי אָדָ ם .ט ּכִיִ -הׂשְּבִיעַ נֶפֶׁש ׁשֹ ֵקקָה וְנֶפֶׁש ְרעֵבָה ִמּלֵא-
טֹוב .י יֹׁשְבֵי חֹׁשְֶך וְצַלְ ָמוֶת ֲאסִיֵרי עֳנ ִי ּובְַרז ֶל .יא ּכִיִ -המְרּו ִאמְֵרי-אֵל
וַעֲצַת עֶלְיֹון נָאָצּו .יב וַּיַכְנ ַע ּבֶעָמָל לִּבָם ּכָׁשְלּו וְאֵין עֹז ֵר.
יג וַּיִזְעֲקּו אֶל ה' בַּצַר לָהֶם ִמ ְּמצֻקֹותֵיהֶם יֹוׁשִיעֵם .יד יֹוצִיאֵם ֵמחֹׁשֶך
וְצַלְ ָמוֶת ּומֹוסְרֹותֵיהֶם יְנַּתֵק טו יֹודּו לַה' ַחסְּדֹו וְנִפְלְאֹותָיו לִבְנ ֵי אָדָ ם.
טז ּכִיׁ-שִּבַר ּדַ לְתֹות נְחֹׁשֶת ּובְִריחֵי בְַרז ֶל ּג ִּדֵ עַ .יז ֱאוִלִים מִּדֶ ֶרְך ּפִׁשְעָם
ּו ֵמעֲוֹנֹתֵיהֶם יִתְעַּנּו .יח ּכָל-אֹכֶל ּתְתַעֵב נ ַפְׁשָם וַּיַּג ִיעּו עַדׁ-שַעֲֵרי ָמוֶת.
יט וַּיִזְעֲקּו אֶל ה' ּבַּצַר לָהֶם ִמ ְּמצֻקֹותֵיהֶם יֹוׁשִיעֵם .כ יִׁשְלַח ּדְ בָרֹו
וְיְִרּפָאֵם וִי ַמּלֵט ִמּׁשְחִיתֹותָם .כא יֹודּו לַה' ַחסְּדֹו וְנִפְלְאֹותָיו לִבְנ ֵי אָדָ ם.
כב וְיִזְּבְחּו ,זִבְחֵי תֹודָ ה וִי ַסּפְרּו ַמעֲׂשָיו ּבְִרּנ ָה.
כג יֹוְרדֵ י ַהּיָםּ ,בָ ֳאנ ִיֹות עֹׂשֵי ְמלָאכָה ּבְ ַמיִם ַרּבִים.
כד ֵהּמָה ָראּו ַמעֲׂשֵי ה' וְנִפְלְאֹותָיו ּבִמְצּולָה .כה וַּיֹאמֶר וַּיַעֲמֵד רּו ַח
ְסעָָרה וַּתְרֹומֵם ּגַּלָיו .כו יַעֲלּו ׁשָ ַמיִם יְֵרדּו תְהֹומֹות נַפְׁשָם ּבְָרעָה
תִתְמֹוג ָג .כז יָחֹוּגּו וְיָנּועּו ּכַּׁשִּכֹור וְכָלָ -חכְ ָמתָם ּתִתְּבַּלָע .כח וַּיִצְעֲקּו
אֶל ה' ּבַּצַר לָהֶם ּו ִמּמְצּוקֹתֵיהֶם יֹוצִיאֵם .כט יָקֵם ְסעָָרה לִדְ ָממָה וַּיֶחֱׁשּו
ּגַּלֵיהֶם .ל וַּיִׂשְמְחּו כִי יִׁשְּתֹקּו וַּיַנְחֵם אֶל מְחֹוז ֶחפְצָם .לא יֹודּו לַה'
ַחסְּדֹו וְנִפְלְאֹותָיו לִבְנ ֵי אָדָ ם .לב וִירֹומְמּוהו ּבִ ְקהַל עָם ּובְמֹוׁשַב ז ְ ֵקנ ִים
יְ ַהלְלּוהּו .לג יָׂשֵם נְהָרֹות לְמִדְ ּבָר ּומֹצָאֵי ַמיִם לְצִּמָאֹון .לד אֶֶרץ ּפְִרי
לִ ְמלֵחָה מֵָרעַת יֹוׁשְבֵי בָּה .לה יָׂשֵם מִדְ ּבָר לַ ֲאג ַם ַמיִם וְאֶֶרץ צִּיָה לְמֹצָאֵי
ָמיִם .לו וַּיֹוׁשֶב ׁשָם רעֵבִים וַיְכֹונ ְנּו עִיר מֹוׁשָב .לז וַּיִז ְְרעּו ׂשָדֹות וַיִּטְעּו
כְָרמִים וַּיַעֲׂשּו ּפְִרי תְבּואָה .לח וַיְבְָרכֵם וַּיְִרּבּו ְמאֹד ּובְ ֶה ְמּתָם ֹלא יַ ְמעִיט.
לט וַּיִ ְמעֲטּו וַּיָׁשֹחּו ֵמעֹצֶר ָרעָה וְיָגֹון.
מ ׁשֹפְֵך ּבּוז עַל-נ ְדִ יבִים וַּיַתְעֵם ּבְתֹהּו ֹלא-דָ ֶרְך .מא וַיְׂשַּג ֵב ֶאבְיֹון מֵעֹונ ִי
וַּיָׂשֶם ּכַּצֹאן ִמׁשְּפָחֹות .מב יְִראּו יְׁשִָרים וְיִׂשְמָחּו וְכָל-עַוְלָה ָקפְצָה ּפִיהָ.
מג מִיָ -חכָם וְיִׁשְמָר ֵאּלֶה וְיִתְּבֹונ ְנּו ַחסְדֵ י ה'.
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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.

"וְז ֶהּו ׁשֶּיָסַד ַהּבַעַל ׁשֵם טֹוב זַצַ"ל לֹומַר ּבְכ ָל עֶֶרב ׁשַּבָת ִמז ְמֹור ק"זֵ ,מ ֲחמַת
ׁשֶּצִָריְך לְזַּכ ְֵך עַצְמֹו יֹותֵר וְיֹותֵר ּבָעֵת הַהּוא ,וְׁשָם נִזְּכ ִָרים אְַרּבָעָה ׁשֶּצְִריכ ִים
לְהֹודֹות (ראה ברכות נד ע"ב) .וְהִָראׁשֹון "ּתָעּו ּבַּמִדְ ּבָר" הּוא לְׁשֹון ּדִּבּורׁ ,שֶּכְׁשֶּבָא
לְ ִהתְּפַּלֵל הּוא ּתֹועֶה ּבְהַּדִּבּור וְאֵינֹו יָכֹול לְ ָהבִיא מִּדֹותָיו ּכֻּלָן ּבְהַּדִּבּור; ּכ ִי צִָריְך
לָבֹוא עִם ּכ ָל ַהּמִּדֹות ּבְהַּדִּבּור ,וְלָׂשּום ּכ ָל חִּיּותֹו ּבְהַּדִּבּורׁ ,שֶֹּלא יִּׁשָאֵר ׁשּום מִּדָ ה
לַחּוץ ,וְלִפְעָמִים אֵינֹו יָכֹול לַעֲׂשֹות ּכ ֵןֵ ,מ ֲחמַת ׁשֶ ָהיָה ְמ ֻקּׁשָר ּכ ָל יְמֵי ַהּׁשָבּועַ
ּבַעֲ ָסקָיו .וְז ֶהּו "ּתָעּו ּבַּמִדְ ּבָר" ...וְ ַהּתַ ָּקנ ָה הִיא "וַּיִצְעֲקּו" ,צְעָקָה הִיא ּבְֹלא ּדִּבּור
ּטהֵר ְמ ַסּיְעִין אֹותֹו" (יומא לח ע"ב)ּ .ו ֵמ ֲחמַת ׁשֶּבָא
לַה' ׁשֶּיְַרחֵם עָלָיו לְעָז ְֵרהּו ,וְ" ַהּבָא לִ ָ
לְמִּדַ ת ַר ֲחמָנּות וְכ ָל עִּקָרֹו הּוא לַעֲבֹודָ תֹו יִתְּבֵָרְךֲ ,אז ַי נִפְָרדִ ין ִמּמֶּנּו ַה ַחׁשְכּות".

הבעל שם טוב היה כל
כך מתעלה ביום השבת,
עד שהיה זקוק לתפילות
מיוחדות בערב שבת על כך
שיישאר מחובר ויוכל לענות
לתלמידיו בשבת.
(רבי דובער האדמו"ר האמצעי)

(רבי מנחם נחום מצ'רנוביל' ,מאור עיניים' פרשת בשלח)

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

""הֹודּו" הּוא ּכְעֵין ּבְִרּכ ַת הֹודָ אָה .אְַרּבָעָה צְִריכ ִין לְהֹודֹות ,עַל ֲאׁשֶר מֵ'עֻבְּדִ ין
ּדְ חֹל' [ ַמעֲׂשֵי ַהחֹל] ֹלא נִּזֹוקּו ּבְגּוף וְנֶפֶׁשּ ,בְרּו ָחנִּיּות וְגַׁשְמִּיּות".
(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?

שבת • ב קרפתבשה ביתנ • 

33

שבת שלום
השמש עומדת לשקוע .נרות שבת מציפים את הבתים באור יקרות ,תפילת הנשים
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 נִג ְָרם עַל יְדֵ י הָאֹור ַהּגַׁשְמִי ׁשֶל נ ֵר ַהּׁשַּבָת .וְלִכ ְאֹוָרהּ ,כ ָל נ ֵר ּדָ לּוק,
ּג ַם אִם אֵינֹו נ ֵר ִמצְוָהֵ ,מאִיר אֶת ַהּבַיִת ּכ ְדֵ י "ׁשֶֹּלא יִּכָׁשֵל ּבְעֵץ אֹו ּבְ ֶאבֶן"ּ ,ו ֵמבִיא
לִׁשְלֹום ּבַיִתּ .ו ַמהִי אֵפֹוא ַה ַּמעֲלָה ׁשֶּבְהַדְ לָקַת נ ֵרֹות ׁשַּבָתׁ ,שֶּדַ וְקָא הִיא הַּמֹונַעַת
אֶת ֵהפְֶך ַהּׁשָלֹום?
ֶאּלָא ׁשֶ ָה ֱאמֶת אֵינֶּנ ָה ּכ ְָך :אֹור ְסתָםׁ ,שֶאֵינֹו קָׁשּור לְ"נ ֵר ִמצְוָה" (משלי ו,כג) ,אֵינֹו
ֵמבִיא ּתָמִיד ׁשָלֹום .לִפְעָמִים עָלּול לִהְיֹות ַה ֵהפְֶך :עַל יְדֵ י אֹור ז ֶה רֹואִים לִפְעָמִים
אָדָ ם (אֹו ּתְכּונ ָה ּבָאָדָ ם) ׁשֶאִי ֶאפְׁשָר לִסְּבֹול ,וְז ֶה יָכֹול לִג ְרֹום לְ ֵהפְֶך מִן ַהּׁשָלֹום.
ּדַ וְקָא הָאֹור ָה ֲא ִמּתִי ׁשֶל "נ ֵר ִמצְוָה וְתֹוָרה אֹור"ׁ ,שֶ"ּכ ָל הַּתֹוָרה נִּתְנ ָה לַעֲׂשֹות
ׁשָלֹום ּבָעֹולָם" (רמב"ם הלכות חנוכה ד,יד) ,הּוא ּגֹוֵרם לַ ֲהבָאַת ַאחְדּות וְׁשָלֹוםׁ ,שְלֹום
ּבַיִת.
ַאחַד ַהּפֵרּוׁשִים לַ ַּמ ֲאמָר "ּכ ָל הַּתֹוָרה נִּתְנ ָה לַעֲׂשֹות ׁשָלֹום ּבָעֹולָם" ,הּוא :עֲׂשִּיַת
ׁשָלֹום ּבֵין הָעֹולָם לְבֵין ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּואׁ ,שֶּיִ ְהיֶה נִּכ ָר ׁשֶהָעֹולָם אֵינֹו ְמנֻּג ָד
לָאֶֹלקּות; וְיֹותֵר ִמּכ ְָךׁ :שֶּכ ָל ּתַכְלִיתֹו הִיא לִהְיֹות ּדִ יָרה לַה' יִתְּבֵָרְךּ ,בְ ֶא ְמצָעּות
הַּתֹוָרה וְ ָהעֲבֹודָ ה הָרּו ָחנ ִית ׁשֶל יִׂשְָראֵל.
ּבְכ ְָך מּובָן ׁשֶּזֹוהִי ַה ַּמעֲלָה ַה ְמיֻחֶדֶ ת ׁשֶל נ ֵרֹות ׁשַּבָת קֹדֶ ׁשׁ ,שֶּבָהֶם ָהעִנְיָן ׁשֶל "ׁשָלֹום
ּבָעֹולָם" הּוא ּבְיֶתֶר ּתֹקֶף .הְָר ִאּיָה ׁשֶ ַה ְּמצִיאּות ָה ֲא ִמּתִית ׁשֶל הָעֹולָם הִיא אֶֹלקּות
נִג ְֶרמֶת ּבְ ֶא ְמצָעּות נ ֵרֹות ׁשַּבָת קֹדֶ ׁש ,יֹותֵר ֵמ ֲאׁשֶר ּבְ ֶא ְמצָעּות ִמצְוֹות ֲאחֵרֹותּ ,כְפִי
מצְוָה? ּ -דָ א ...נ ֵר ׁשַּבָת" [מַהּו נ ֵר ִמצְוָה? ז ֶהּו
ׁשֶּכ ָתּוב ּבַּזֹהַרּ" :כ ִי נ ֵר ִמצְוָה ,מַאי נ ֵר ִ
נ ֵר ׁשַּבָת]ָ .העִנְיָן ׁשֶל "נ ֵר ִמצְוָה" ֶ -האַָרת הָעֹולָם ּ -בֹולֵט יֹותֵר ּבְנ ֵרֹות ׁשַּבָת קֹדֶ ׁש
ֵמ ֲאׁשֶר ּבְ ִמצְוֹות ֲאחֵרֹותֲ ,אפִּלּו ֵאּלֶה ַהּקְׁשּורֹות ּבְנ ֵר ּגַׁשְמִי.
ּטעַם ַהּפְנ ִימִי לְכ ְָך ׁשֶּבְעִנְיַן "ׁשְלֹום ּבַיִת" ַהּנִג ְָרם עַל יְדֵ י נ ֵר
יֵׁש לֹומַר ׁשֶּז ֶהּו ַה ַ
ׁשַּבָת נ ֶ ֱאמַר ַהּבִּטּוי "ׁשֶֹּלא יִּכָׁשֵל ּבְעֵץ אֹו ּבְ ֶאבֶן" (ראה מגן אברהם סי' רס"ג ס"ק י"ג).
מַהּו הַּדִ ּיּוק ּבְ"עֵץ" אֹו " ֶאבֶן"? ֶאּלָא ׁשֶּבְכ ְָך נ ְִרמָז ַהּפָסּוק "אֹמְִרים לָעֵץ ָאבִי ַאּתָה,
וְלָ ֶאבֶן ַאּתְ יְלִדְ ּתָנּו" (ירמיה ב,כז)ׁ ,שֶהֹופְכ ִים אֶת ָהעֵץ אֹו ָה ֶאבֶן לַעֲבֹודָ ה ז ָָרהַ ,ר ְח ָמנ ָא
לִיצְלַן ...עַל יְדֵ י הָאֹור ׁשֶל נ ֵרֹות ׁשַּבָת קֹדֶ ׁשׁ ,שֶעִנְיַן הַ"ּנ ֵר ִמצְוָה" וְ ַה ַהׁשְּפָעָה ׁשֶל
"ׁשָלֹום ּבָעֹולָם" נִּכ ִָרים ּבְאֹפֶן ּג ָלּוי ּבְגַׁשְמִּיּות הָעֹולָםֻ ,מבְטָח ׁשֶ"ֹּלא יִּכָׁשֵל ּבְעֵץ
אֹו ּבְ ֶאבֶן"ּ ,כ ִי ּבְ ֶא ְמצָעּותָם רֹואִים ׁשֶ ָהעֵץ אֹו ָה ֶאבֶןּ ,כְכ ָל ְמצִיאּות הָעֹולָםֻ ,מנ ְ ָהג ִים
עַל יְדֵ י ּבַעַל ַהּבִיָרה ,וְיֵׁש לְ ִהׁשְּתַּמֵׁש ּבָהֶם לְעִנְיָנ ִים ׁשֶּבִקְדֻ ּׁשָה".
(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?
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כולם מתעטרים בנשמות חדשות

"ָרז ָא ּדְ ׁשַּבָת ,אִיהִי ׁשַּבָת ּדְ ִאתְ ַאחֲדַ ת
ּבְָרז ָא ּדְ ֶאחָדּ ...כַד ַעיִל ׁשַ ְּבתָא אִיהִי
ִאתְיַחֲדַ ת וְ ִאתְּפְַרׁשַת ִמ ִּסטְָרא ַאחֲָרא,
וְכָל ּדִ ינ ִין ִמתְ ַעּבְִרין ִמּנ ָּה ,וְאִיהִי
ִאׁשְּתְאַָרת ְּביִחּודָ א ּדִ נְהִירּו קַדִ יׁשָא,
וְ ִאתְ ַעּטְַרת ְּבכַּמָה ִעּטְִרין לְגַּבֵי ַמלְּכָא
קַדִ יׁשָא .וְכָל ׁשּולְ ָטנ ֵי רּוגְז ִין ּומָאֵרי
ּדְ דִ ינ ָאּ ,כֻּלְהּו עְַרקִין וְ ִאתְ ַעּבְרּו ִמּנ ָּה,
וְלֵית ׁשּולְ ָטנ ָא ַאחֲָרא ְּבכֻּלְהּו ָעלְמִין.
ִעּלָאָה,
ִּבנְהִירּו
וְ ַאנ ְ ָּפהָא נְהִיִרין
וְ ִאתְ ַעּטְַרת לְתַּתָא ְּב ַעּמָא קַדִ יׁשָא,
וְכֻּלְהּו ִמתְ ַעּטְִרין ְּבנִׁשְ ָמתִין חַדְ ּתִין ּכְדֵ ין
ׁשֵירּותָא ּדִ צְלֹותָא לְבְָרכָא לָּה ְּבחֶדְ וָה
ִּבנְהִירּו ּדְ ַאנְּפִין".

איור :הרב נחום רכל

סֹוד ַהּׁשַּבָת ,הִיא ַהּׁשַּבָת ַה ִּמתְ ַאחֶדֶ ת
ּבְסֹוד ָה ֶאחָדּ ...כְׁשֶּנִכְנֶסֶת ַהּׁשַּבָת הֲֵרי
הִיא ִמתְ ַאחֶדֶ ת ּו ִמ ְסּתַּלֶקֶת ֵמהַ" ִסטְָרא
ַאחֲָרא" ,וְכ ָל הַּדִ ינ ִים נִפְָרדִ ים ִמ ֶּמּנ ָה,
וְהִיא נִׁשְאֶֶרת ּבְיִחּוד הָאֹור ַהּקָדֹוׁש,
ּו ִמתְעַּטֶֶרת ּבְכַּמָה עֲטָרֹות ּבִׁשְבִיל ַה ֶּמלְֶך
ַהּקָדֹוׁש .וְכ ָל הַּׁשֹולְטִים ִמּצַד הָֹרג ֶז
ּובַעֲלֵי הַּדִ ינ ִיםּ ,כֻּלָם ּבֹוְרחִים ּו ִמ ְסּתַּלְקִים
ִמ ֶּמּנ ָה ,וְאֵין ׁשִלְטֹון ַאחֵר ּבְכ ָל הָעֹולָמֹות.
ּופָנ ֶי ָה ְמאִירֹות ּבָאֹור ָהעֶלְיֹוןּ ,ו ִמתְעַּטֶֶרת
הִיא לְ ַמּטָה עַל יְדֵ י עַם ַהּקֹדֶ ׁש .וְכֻּלָם
ִמתְעַּטְִרים אָז ּבִנְׁשָמֹות חֲדָ ׁשֹותּ ,ובִתְ ִחּלַת
ְמבְָרכ ִים אֹותָּה ּבְׂשִ ְמחָה
ַהּתְפִּלָה
ּובְפָנ ִים ְמאִירֹות.
(זוהר פרשת תרומה דף קל"ה עמוד א.
רבים נוהגים לומר קטע זה
לפני ערבית של ליל שבת)
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 .2השבת כתהליך

האושר והעושר בבית היהודי
תלוי בשמירת השבת קודש.
(רבי יוסף יצחק מליובאוויטש)

שבת קודש מחולקת בקבלה ובחסידות לשלוש יחידות זמן :ליל שבת ,שבת בבוקר
ומנחה של שבת .כל חלק מהווה דרגה אחרת בזמן ולכן יש לו את הסעודה והתפילות
המיוחדות לו .למבנה המשולש הזה חז"ל אף מצאו מקור בפסוק הרומז לסעודות
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.

"וְכ ַּנֹודָ עׁ ,שֶּיֵׁש ׁשַּבָת ּדְ ַמעֲלֵי ׁשַּבְתָא [ׁשֶל לֵיל ׁשַּבָת] וְׁשַּבָת ּדִ י ָממָא [ׁשֶל הַּיֹום]ׁ .שַּבָת
ּדְ ַמעֲלֵי ׁשַּבְתָא הִיא ּבְחִינ ַת ' ַהעֲלָאָה' ,וְׁשַּבָת ּדִ י ָממָא הִיא ּבְחִינ ַת ' ַה ְמׁשָכ ָה'".
(רבי שניאור זלמן מלאדי' ,תורה אור' יתרו עג,א)

בליל שבת אנחנו עדיין עושים את הצעדים הראשונים בעולמה של השבת .בכל דקה
אנחנו מנסים להיכנס יותר ,להתעלות ,ולהרים את עצמנו מתוך החולין אל קדושת
היום .זהו השלב הראשון בפגישה שלנו עם השבת  -לצאת מעצמנו אל עבר השבת.
השלב השני הוא איך שהשבת באה ונמשכת אלינו ,וזה קורה בשבת בבוקר .בשבת
בבוקר אנחנו כבר בפנים ,והעבודה עכשיו היא למשוך את קדושת השבת אל תוך ליבנו.
ההבדל בין ה"העלאה" וה"המשכה" הוא גם ההבדל בין הצד של ה"שמור את יום
השבת" ,לעומת ה"זכור את יום השבת":

"סְעּודָ ה ִראׁשֹונ ָה הִיא "ׁשַּבְתָא ּדְ ַמעֲלֵי ׁשַּבְתָא" ,וְהּוא ַהּׁשְבִיתָה וְ ַה ַהעֲלָאָה ,וְהִיא
ּבְחִינ ַת 'ׁשָמֹור' .סְעּודָ ה ׁשְנִּיָה הִיא "ׁשַּבְתָא ּדְ יֹומָא"ׁ ,שֶהּוא עִנְיַן ַה ְמׁשָכ ַת ַהּתַעֲנּוג
ּבַּׁשַּבָת" ,וְקָָראתָ לַּׁשַּבָת עֹנ ֶג" (ישעיה נח,יג) ,וְהּוא עִנְיַן "ז ָכֹור אֶת יֹום ַהּׁשַּבָת"
(שמות כ,ז)".
(רבי שלום דובער שניאורסון מליובאוויטש' ,ספר המאמרים' תר"פ עמוד רסב)

בליל השבת הצד החזק בנו הוא ה'שמור'  -לשים לב שאנחנו מאופסים ,לא עושים
מלאכה ,לא חושבים על כל מה שעבר עלינו היום ואתמול ,ומתאמצים להתחבר לאור
של השבת .ואילו בשבת בבוקר השבת כבר מקיפה אותנו .אכלנו טוב ,ישנו טוב ,ימי
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:

"אִיתָא ֵמ ַהּג ָאֹון ַהּקָדֹוׁש ַרּבִי ַאבְָרהָם מִּסֹוכ ַאטׁשֹוב ז ַ"לׁ ,שֶ ִהּנ ֵה עֲבֹודַ ת ה' הּוא
עַל ּדֶ ֶרְך ֶקׁשֶר ַהּנִּׂשּואִיןׁ ,שֶּיֵׁש ּבָז ֶה ׁשָֹלׁש ּדַ ְרּגֹות :קִּדּוׁשִיןֻ ,חּפָה וְיִחּודּ .כ ְמֹו כ ֵן
הּוא ַה ֶּקׁשֶר ׁשֶּבֵין יְהּודִ י לְ ָאבִיו ׁשֶּבַּׁשָ ַמיִםּ :תְ ִחּלַת ָהעַבְדּות הִיא עַל ּדֶ ֶרְך קִּדּוׁשִין,
ׁשֶ ְּמיֻחֶדֶ ת ּו ְמז ֻ ֶּמנ ֶת לֹוּ ,דְ ַהיְנּו ׁשֶּיְהּודִ י ַמזְמִין אֶת עַצְמֹו לַעֲבֹודָ תֹו יִתְּבֵָרְךַ .אחַר ּכ ְָך,
ּכְׁשֶ ִּמתְקֵָרב יֹותֵר ֵאלָיו יִתְּבֵָרְך ,הּוא ּבִבְחִינ ַת ֻחּפָהּ ,בְחִינ ַת ֲהבָאָה לְבֵיתֹוּ ,וכ ְבֹוד
טּלִיתֹו עָלֶיהַָ .אחַר ּכ ְָךּ ,כְׁשֶּנִכְנ ָס לִפְנ ִימִּיּות
ה' חֹופֵף עָלָיו ּכ ָל הַּיֹוםּ ,בְחִינ ַת ּפֹוֵרׂש ַ
ָהעֲבֹודָ ה ,זֹוכ ֶה לִבְחִינ ַת יִחּודׁ ,שֶ ִּמתְּדַ ּבֵק ֵאלָיו יִתְּבֵָרְך ּבְכ ָל נֶפֶׁש רּו ַח ּונְׁשָמָה ׁשֶּלֹו.
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ּוכְנֶג ֶד ׁשָֹלׁש ּדַ ְרּגֹות אֵּלּו הֵם ׁשְֹלׁשֶת ָהעִּתִים ׁשֶל ׁשַּבָת קֹדֶ ׁש :לֵיל ׁשַּבָת קֹדֶ ׁש הּוא
ּבְחִינ ַת קִּדּוׁשִיןׁ ,שֶ ִּמתְיַחֶדֶ ת ּו ְמז ַ ֶּמנ ֶת עַצְמָּה ֵאלָיו יִתְּבֵָרְךׁ .שַחֲִרית ׁשֶל ׁשַּבָת הּוא
ּבְחִינ ַת ֻחּפָה וַ ֲהבָאָה לְבֵיתֹוׁ ,שֶאֹור ַמּקִיף מֵאֹורֹו יִתְּבֵָרְך חֹופֵף עָלָיו אָזּ .ובַעֲלֹות
ַה ִּמנְחָה ּוסְעּודָ ה ׁשְלִיׁשִית הּוא ּבְחִינ ַת יִחּוד ּודְ בֵקּות עִּלָאִית".
(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
השבת ,וממילא דבקות הנשמה בה' .שעה זו נקראת שעת "רעווא דרעווין" = "רצון
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'.

" ַהחִּדּוׁשֵי הִָרי"מ ָאמַר עַל ַה ִּמׁשְנ ָה "יָפָה ׁשָעָה ַאחַת ּבִתְׁשּובָה ּו ַמעֲׂשִים טֹובִים
ּבָעֹולָם ַהּז ֶה ,יֹותֵר ִמּכ ָל ַחּיֵי הָעֹולָם ַהּבָא" (אבות ד,יז)ׁ ,שֶּזֹו ַהּׁשָעָה ,הִיא סְעּודָ ה
ׁשְלִיׁשִיתׁ ,שֶאָז הּוא יָפֶה ּבִתְׁשּובָה".
('שיח שרפי קודש' שבת אות פג)

"זְמַן ַהּסְעּודָ ה ׁשְלִיׁשִית ּבְׁשַּבָת הּוא ּכ ְמֹו יֹום ַהּכ ִּפּוִרים ׁשֶל ַהּׁשָבּועַּ .כ ְמֹו יֹום
טהֵר אֶת ַהּנֶפֶׁש ִמּכ ָל ַהּׁשָנ ָהּ ,כ ֵן ׁשָֹלׁש סְעּודֹות ְמגַּלֶה אֶת ּכ ָל
ַהּכ ִּפּוִרים ׁשֶ ְּמגַּלֶה ּו ְמ ַ
ַהּתְׁשּוקֹות וַ ֲאנ ָחֹות ַהּנֶפֶׁש ׁשֶהָיּו ְמ ֻסּתָרֹות ּבֹו ּבְכ ָל ַהּׁשָבּועַ.
ּבְכ ָל ַהּׁשָבּועַ ַהּנֶפֶׁש ׁשֹו ֶאפֶת אֶל עַל וְנ ֶ ֱאבֶקֶת ּבְ ַמ ְסטִינ ִים וְדֹוְרסִים ,וְטְִרּדֹותֶי ָה
עֹומְדִ ים עָלֶיהָ ,רֹו ְמסִים אֹותָּה וְסֹותְמִים אֶת ּפִיהָ ,עַד ׁשֶּלִפְעָמִים ּג ַם קֹולָּה ֹלא
יִּׁשָמַע .וְאֵין ָהאָדָ ם יֹודֵ עַ וְׁשֹו ֵמעַ ׁשֶּיֵׁש ּבֹו נֶפֶׁש ׁשֶחֹולַת ַא ֲהבָה.
ּוכְׁשֶּבָא ׁשָֹלׁש סְעּודֹות [הכוונה לסעודה שלישית]ׁ ,שֶ ָהאִיׁש עֹוז ֵב אֶת ּכ ָל הָעֹולָם ּומֹוסֵר
אֶת עַצְמֹו לַה'ִ ,מתְקֵָרב ֵאלָיו ּומְדַ ּבֵר עִּמֹוּ ,כ ָל ּתְׁשּוקַת ַהּנֶפֶׁש יִּסּוֶרי ָה וְצַעֲקֹותֶי ָה
ׁשֶל ּכ ָל ַהּׁשָבּועַ ּבָאִים ּו ִמתְּגַּלִיםּ .פַעַם מְַרּג ִיׁש ּתְׁשּוקָה עַּז ָה "מְׁשֹוְך עַבְּדְ ָך אֶל
ְרצֹונ ֶָך"ּ ,ופַעַם ּכְאֵב עָצּום ּבְקְִרּבֹו" ,הִּכּונ ִי ּופְצָעּונ ִי" ,וַ ֲאנָחָה ִמתְּפֶָרצֶת ִמּלִּבֹו:
"אֵל ,נ ָאְ ,רפָא נ ָא לָּה"!
וְאִם ַמ ְקׁשִיב ָהאִיׁש לְכ ָל זַעֲזּועֵי ּוצְעָקֹות נַפְׁשֹו ּבְׁשָעָה זֹו ,יִׁשְמַע אֶת צַעֲקַת ּבַת
ַה ֶּמלְֶך ׁשֶּנ ֶ ֱאבֶקֶת ּו ֻמּכ ָה מִן הֵָרקִים ּופֹו ֲחז ִיםּ ,בְׁשָעָה ׁשֶהִיא ְרדּופָה אֶל ָאבִי ָה וְקֹוְראָה
" ָאבִיָ ,אבִיַ ,הּצִילֵנ ִי ֵמהֶם ֵאלֶיָך"".

כשמתפללים בשבת
באריכות ,רואים אלוקות
במוחש!
(רבי שלום דובער מליובאוויטש)

(רבי קלונימוס קלמיש שפירא מפיאסצ'נה' ,צו וזרוז' אות מז)

כלות הנפש
לערך שתי שנים קודם פטירת רבי יחיאל מיכל ,המגיד מזלוטשוב ,היו צריכים לשמור אותו שלא תצא נשמתו
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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 .3תפילה בשבת  -תענוג!
אם נשווה את נוסח תפילת העמידה של יום חול לנוסח התפילה של שבת ,נראה כי
 13ברכות 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.
בכוח השבת יכול האדם
להגיע למידת האמת ,כי
שבת היא "מעין עולם הבא"
שהוא "עולם האמת".
(רבי פנחס מקוריץ)

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:

"ּובָז ֶה יּובַן ַמ ֲאמָָרם ז ַ"ל" :אֵינֹו ּדֹומֶה ּבֶן ּכְפָר ׁשֶָראָה אֶת ַה ֶּמלְֶך לְבֶן ּכ ְַרְך ׁשֶָראָה
אֶת ַה ֶּמלְֶך" (ראה חגיגה יג ע"ב)ּ .כ ִי ִהּנ ֵה ּבֶן ּכְפָר ּבִהְיֹותֹו ּבְתַכְלִית ַהּׁשִפְלּות ּבְעֵֶרְך
ְמלַאכ ְּתֹו ּבַּכְפָרּ ,בַחֲִריׁשָה ּוז ְִריעָה כו'ּ ,כְׁשֶּבָא לְעִיר ַהּמְלּוכ ָה וְרֹואֶה ּג ְדֻ ּלַת ַה ֶּמלְֶך
וְִרכ ְּבֹו ּופָָרׁשָיוִ ,הּנ ֵה יִׁשְּתֹומֵם ּכְׁשָעָה חֲדָ א וְיִתְּבַּטֵל ִמ ְּמצִיאּותֹו ִמּפְנ ֵי ּגֹדֶ ל ַה ֶהבְּדֵ ל
ׁשֶּבֵין ׁשִפְלּות עְֶרּכֹו לְגֹדֶ ל ַמעֲלַת רֹומְמּות ַה ֶּמלְֶךֲ .אבָל ּבֶן ּכ ְַרְך ׁשֶָרג ִיל ּבַ ֶּמלְֶך
וְ ַאנְׁשֵי ָהעִיר ַהּׂשִָרים ַהּג ְדֹולִיםֹ ,לא יִּפָלֵא ּבְעֵינ ָיו ּכ ָל ּכ ְָך רֹומְמּות ּג ְדֻ ּלָתֹו.
אְַך ּבְזֹאת יִתְרֹון ַמעֲלָתֹו עַל ּבֶן ּכְפָרּ ,בִהְיֹותֹו ַמּכ ִיר ּבְיֹותֵר ּג ַדְ לּות ַה ֶּמלְֶךּ ,ובְחִינ ַת
ּבִּטּולֹו לְגַּבָיו הּוא ּבִבְחִינ ַת ּפְנ ִימִּיּות ַה ֶּמלְֶך ּבְיֹותֵר .מַה ּׁשֶאֵין ּכ ֵן ּבֶן ּכְפָרׁ ,שֶאֵינֶּנּו
ַמּכ ִיר ֶאּלָא ׁשֶ ַה ֶּמלְֶך ֻמבְּדָ ל ּבְעֵֶרְך ֵמעֵֶרְך ׁשִפְלּותֹו ,וְֹלא ׁשֶּיַּכ ִיר ּבְמַהּות ַה ֶּמלְֶך"...
בן הכפר בהלם מוחלט .הפרשים ,המרכבות ,המדים המצוחצחים ומגדלי העיר
מסחררים אותו .הוא מרגיש כל כך קטן לעומת המלך הכל-כך גדול .ממבט ראשון
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
ההדר ,מסוגל לחשוב על "פנימיות המלך" ולהתפעל מדברים עמוקים יותר מצבע
הבגדים וגודל הסוסים.

"וְעַל ּדֶ ֶרְך ּכ ָל ז ֶה יּובַן ּג ַם ּכ ֵן ּבַעֲבֹודַ ת ה' לְ ַמּטָה ּבִכְנֶסֶת יִׂשְָראֵלׁ ,שֶּיֵׁש ֶהפְֵרׁש
ּג ָדֹול ּבֵין יְמֵי ַהחֹל לִימֵי ַהּׁשַּבָתּ ,בִהְיֹות ׁשֶאָנּו אֹומְִרים ּבְׁשַּבָת "יִׂשְּבְעּו וְיִתְעַּנ ְגּו
מִּטּובֶָך" ,וְכ ֵן "אָז ּתִתְעַּנ ַג עַל ה'" (ישעיה נח,יד) .וְיֵׁש לְ ָהבִין ,לָּמָה אֵין אֹומְִרים ז ֶה
ּג ַם ּבִימֹות ַהחֹל.
אְַך ָהעִנְיָן הּואּ ,דְ בִימֵי ַהחֹל ָה ִעּקָר הּוא ַה ַּמ ֲעׂשֶה" ,הַּיֹום לַעֲׂשֹותָם" ,וְהּוא
ַהּבֵרּוִריםּ ,ומִי ׁשֶּטַָרח ּבְעֶֶרב ׁשַּבָת יִׂשְמַח וְיִתְעַּנ ֵג עַל ה' ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת ַאחֲֵרי ּכ ַלֹות
ַה ַּמעֲׂשֶה הַּטֹוב.
ּולְכְָךִ ,עּקַר ָה ִענְיָן ׁשֶל ַהּתְ ִפּלָה ְּבׁשַּבָת הּוא ָהעֹנ ֶג ׁשֶּיִתְ ַעּנ ֵג עַל ה' ,וְֹלא ָהעֲבֹודָ ה,
מַה ּׁשֶאֵין ּכֵן ּבִימֵי ַהחֹל ִעּקַר ָה ִענְיָן ׁשֶל ַהּתְ ִפּלָה הּוא ׁשְפִיכַת ַהּנֶפֶׁש ּוכְלֹותָּה
ִּב ְבחִינ ַת מְִרירּותִּ ,בכְדֵ י לַעֲבֹוד עֲבֹודַ ת ה' ְּבכָל הַּיֹום ּבְ"סּור מֵַרע וַ ֲעׂשֵה טֹוב".
וְ ַהיְנּו ּג ַם ּכ ֵן ּכְעִנְיָן ַהּנ ַ"לׁ ,שֶאֵינֹו ּדֹומֶה ּבֶן ּכְפָר וְכּו'ּ .בִהְיֹות ׁשֶאָנּו אֹומְִרים ּבִפְסּוקֵי
דְ זִמְָרה ּובְבְִרּכ ַת יֹוצֵר אֹור ,אֵיְך ׁשֶ ַה ַּמלְ ָאכ ִים וְהָאֹופַּנ ִים אֹומְִרים ּבְַרעַׁש ּג ָדֹול ,וְז ֶהּו
ּטלִים ִמ ְּמצִיאּותָם ּכְׁשֶ ַּמּׂשִיג ִים ִהתְחַּדְ ׁשּות
ּכְבֶן ּכְפָר ׁשֶָראָה אֶת ַה ֶּמלְֶך ,לְפִי ׁשֶ ִּמתְּבַ ְ
ַהּבְִריאָה ֵמ ַאיִן לְיֵׁשֲ .אבָל ּבְׁשַּבָת " -יִׂשְּבְעּו וְיִתְעַּנ ְגּו מִּטּובֶָך"ּ ,כְבֶן ּכ ְַרְך ׁשֶָראָה אֶת
ַה ֶּמלְֶךׁ ,שֶאֵינֹו ִמתְּבַּטֵל ּכ ָל ּכ ְָך ּבַָרעַׁשֶ ,אּלָא ִמתְעַּנ ֵג ִמּז ִיו הֹוד ּפְנ ִימִית ַה ֶּמלְֶך"...
בימי החול אנחנו רחוקים .זמן התפילה הוא זמן עבודה שבלב ,בה אנו משתוקקים
ומתגעגעים לה' .הגעגועים הללו ,כמו כל געגוע ,מתבטאים בצביטה בלב .ההתפעלות
בתפילת החול היא מכך שבכלל חשבנו על ה' .שהצלחנו להרפות לרגע את האחיזה
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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.
כמו בן הכפר ,טווח הראייה שלנו מוגבל .איננו מרגישים את הקרבה לה' ,אלא את
הריחוק והגעגוע ,ההתפעלות בתפילה גורמת לנו להיות נאמנים לה' ולעבוד את
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:
אמָָרם ז ַ"לׁ" ,שֶמֶׁש ּבְׁשַּבָת צְדָ קָה לָעֲנִּיִיםּ ,כ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב (מלאכי ג,כ):
"ּובְכ ָל ז ֶה יּובַן ַמ ֲ

ׁשֶמֶׁש צְדָ קָה ּומְַרּפֵא ּבִכְנָפֶיהָ" (תענית ח ע"ב)ּ .דְ ִהּנ ֵה ּכְתִיבּ" ,כ ִי חֹולַת ַא ֲהבָה ָאנ ִי"
(שיר השירים ב,ה)ּ .פֵרּוׁשּ ,בִהְיֹות ּכ ִי ּבִימֹות ַהחֹל עִּקַר עִנְיַן ַהּתְפִּלָה הּוא ּכ ְלֹות
ַהּנֶפֶׁש ֵמ ֲחמַת הִָרחּוק מֵה'ּ ,בִבְחִינ ַת חֹולַת ַא ֲהבָהּ ,כ ְמֹו אָדָ ם ׁשֶ ָחפֵץ ּו ִמׁשְּתֹוקֵק
ּבְאֵיז ֶה ּדְ בַר ֶחמְדָ ה וְאֵינֶּנּו ַמּׂשִיגֹוׁ ,שֶּיֶ ֱחלֶה ּבִלְבָבֹוּ ,כ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּובּ" :תֹו ֶחלֶת ְמ ֻמּׁשָכ ָה
ַמ ֲחלָה לֵב" (משלי יג,יב)ֲ ,אבָל ְּבׁשַּבָת ׁשֶהּוא ִמתְ ַעּנ ֵג עַל ה' ,הֲֵרי ז ֶה ְרפּואָה לְ ֳחלִי
ָה ַא ֲהבָהּ ,כְאָדָ ם ׁשֶ ִהּׂשִיג מַה ּׁשֶ ָחׁשְקָה נַפְׁשֹוׁ ,שֶּיְִרּפָא ֳחלִי לְבָבֹוּ ,כִי מַה ּׁשֶ ִּמתְ ַעּנ ֵג
ּבֹו הּוא ְרפּואָה .וְנ ִ ְמצָא ַהּתַעֲנּוג ַהּז ֶה ְרפּואָה ,וְֹלא ּכִׁשְאָר ּתַעֲנּוגּ .כ ְמֹו כ ֵן ָהעֹנ ֶג
ּבְׁשַּבָת ּבְחִינ ַת ְרפּואָה הּוא לִכְנֶסֶת יִׂשְָראֵל ,לְאֹותֹו ַהּצַעַר וְ ַהּמְִרירּות ׁשֶּבִימֵי ַהחֹל
ּבַעֲבֹודָ תֹו".
(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:

"עִּקַר עֲבֹודַ ת ָהאָדָ ם הּוא ּבַּלֵב ּובַּמֹחַ .וְ ַהּתְפִּלָה ּבַּלֵבּ" .ולְעָבְדֹו ּבְכ ָל לְבַבְכ ֶם
יא,יג) ,אֵיז ֶהּו עֲבֹודָ ה ׁשֶּבַּלֵב?  -זֹו ּתְפִּלָה" (תענית ב ע"א).
ּכ ִי יֵׁש ב' לְבָבֹות :לֵב ָחכ ָם ,וְלֵב ּכְסִיל .לָכ ֵן צְִריכ ִין עֲבֹודָ ה ּבַּלֵבּ ,כ ִדְ אִיתָא" :לֵב
ּבְנֶפֶׁש ּכ ְ ֶמלְֶך ּבְ ִמלְ ָחמָה" (ספר יצירה ו,ב) ,וְהּוא עֲבֹודַ ת יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶה .וְעַל יְדֵ י ז ֶה
ּכְתִיב" :לֵב יֹודֵ עַ ָמּרַת נַפְׁשֹו" (משלי יד,י)ּ ,וצְִריכ ִין לַעֲבֹוד לְ ַמּתֵק ז ֶה ַהּמְִרירּות...
ּכ ִי עִּקַר ַהּג ְ ֻאּלָה ּבַּנֶפֶׁשּ ,כְׁשֶ ַהּנְׁשָמָה וְ ַהּמֹחִין ְמאִיִרין לָאָדָ ם ,וְאָז ׁשְ ֵקטָה ִמלְ ֶחמֶת
ַהּלֵב וְנַעֲׂשֶה לֵב ֶאחָד ,וְעַל ז ֶה ּכ ָתּובּ" :ובְׂשִ ְמחָתֹו ֹלא יִתְעַָרב ז ָר" (שם)ּ .כְׁשֶּנִתְ ַמּלֵא
ּבְׂשִ ְמחַת ַהּנֶפֶׁשִ ,מתְּבַּטֵל לֵב ּכְסִיל.
לָכ ֵן ּבְׁשַּבָת קֹדֶ ׁשּ ,דְ יֵׁש נְׁשָמָה יְתֵָרה ַה ְמאִיָרה לְנֶפֶׁש ָהאָדָ םִ ,סטְָרא ַאחֲָרא עְַרקִית
[הצד האחר  -הטומאה ,בורחת] ,וְׁשַּבָת הּוא יֹום ׂשִ ְמחָהּ ,כ ְמֹו ׁשֶ ָאמְרּו ֲחז ַ"לּ" :בְיֹום
ׂשִ ְמ ַחתְכ ֶם  -אֵּלּו ַהּׁשַּבָתֹות" (ספרי בהעלותך עז) ,לְפִי ׁשֶ ַהּנְׁשָמָה ְמאִיָרה ּבָאָדָ ם.
וְ ַהּתְ ִפּלָה ְּבׁשַּבָת הִיא ְּבחִינ ַת "ּתְ ִפּלָה לְמֹׁשֶה" (תהילים צ,א)ּ .דְ יֵׁש "ּתְ ִפּלָה לְ ָענ ִי"
(שם קב,א) ,וְהּוא ּתְ ִפּלַת יְמֵי ַה ַּמ ֲעׂשֶהַ ,הּתְ ִפּלָה מִּתֹוְך ַהּמְִרירּות וְ ַה ִּמלְ ָחמָה ,וְיֵׁש
(דברים
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ּתְ ִפּלָה ִמּכֹ ַח ִהׁשְּתֹוקְקּות ְרצֹון ַהּנֶפֶׁש לְ ִהתְּדַ ּבֵק ּבְבֹוֵרא עֹולָםּ ,ותְפִּלָה זֹו הִיא ּבְלִי
ּתַעֲרֹובֹות ,וְֹלא יִתְעֵָרב ּבֹו ז ָר ...וְאָז נַעֲׂשֶה ּג ַם ַהּלֵב ֶאחָד".
(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
את החסרים שלנו ,ומצפים למתק את מרירותם .הנשמה היתירה ושמחת השבת
מעבירים אותנו מהתמודדות מרירה עם ה"לב כסיל" שלנו למפגש מתוק עם ה"לב
חכם" .התפילה משתנה בהתאם  -במקום תפילה מתוך חוסר המכונה "תפילה לעני",
אנו מתפללים מתוך מוחין דגדלות ,תפילה של "השתוקקות רצון הנפש להתדבק
בבורא עולם" המכונה "תפילה למשה".

יכולים לפעול
כמו
השבת,
בתענית.

(רבי נחמן מברסלב)

הנשמה אוכלת והגוף סכו"ם
"וְ ַאּתָה ּדַ ע לְָךּ ,כ ִי ֲאכ ִילַת ׁשַּבָת הִיא ּכֻּלָּה רּו ָחנִּיּותּ ,כ ֻּלֹו קֹדֶ ׁש ,וְעֹולָה לְמָקֹום
ַאחֵר לְגַמְֵרי מִן ֲאכ ִילַת חֹלּ ,ובְחֹל אֵין ַהּׁשְכ ִינ ָה וְכ ָל הָעֹולָמֹות נ ֶ ֱהנ ִין ּו ִמתְּבְָרכ ִין
ּכ ִי אִם ִמּבְִרּכ ַת הַּמֹוצִיא ּובְִרּכ ַת ַהּמָזֹוןּ ,ובְׁשַּבָת ִהּנ ֵהַ ...הּׁשְכ ִינ ָה וְכ ָל הָעֹולָמֹות
נ ֶ ֱהנ ִין ּו ִמתְּבְָרכ ִין מִן ָה ֲאכ ִילָה עַצְמֹו ,וְעַל (ז ֶה ָרמַז ַהּקְָרא)ּ" ,ובַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי יִ ְהיֶה
לָכ ֶם קֹדֶ ׁש" (שמות לה,ב)ּ .פֵרּוׁשׁ ,שֶּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ֲאפִּלּו הַ'ּלָכ ֶם' ׁשֶהּואֲ ...אכ ִילָה
ּוׁשְתִּיָה ַהּגַׁשְמִית ,הּוא קֹדֶ ׁש ,וְעֹולֶה לִמְקֹום ַהּקֹדֶ ׁשֲ .אׁשֶר עַל ּכ ֵן ,אָדָ ם צִָריְך
לִׂשְמֹו ַח ׂשִ ְמחָה ּג ְדֹולָה ּבְׁשַּבָת ,וְלִבְלִי לְהְַראֹות ּבֹו ׁשּום עַצְבּות ּודְ ָאג ָה ּכְלָלַ ,רק
לְ ִהתְעַּנ ֵג עַל ה' ּולְהְַרּבֹות ּבְתַעֲנּוג ֵי ׁשַּבָת ּבְכ ָל מִינ ֵי ּתַעֲנּוג ,הֵן ּבַ ֲאכ ִילָה ּוׁשְתִּיָה הֵן
ַמלְּבּוׁשִים נָאִים ּכְפִי מַה ּׁשֶּיּוכ ַל ,וְ ַהּכֹל לְׁשֵם ה'ּ ,כָאָמּור".
(רבי חיים מצ'רנוביץ' ,סידורו של שבת' ח"א שורש ה ענף ג)

מזמור שיר ליום השבת
בסעודות
שפועלים

 .4סעודות השבת

"ּבְעֶֶרב ׁשַּבָת ּגֹוַרׁש וְיָצָא [אָדָ ם הִָראׁשֹון ִמּג ַן עֵדֶ ן] ,וְהָיּו
ַמלְ ֲאכ ֵי ַהּׁשֵָרת קֹוְראִין עָלָיו וְאֹומְִרים" :וְאָדָ ם בִּיקָר
בַּל יָלִין ,נִמְשַׁל כַּבְּהֵמֹות נ ִדְ מּו" (תהלים מט,יג)ּ .בָא יֹום
ַהּׁשַּבָת וְנַעֲׂשָה ַסּנ ֵיגֹור לָאָדָ ם הִָראׁשֹוןָ .אמַר לְפָנ ָיוִ" :רּבֹון
הָעֹולָמִים! ּבְׁשֵׁשֶת יְמֵי בְֵראׁשִית ֹלא נֶהֱַרג הֶֶרג ּבָעֹולָםּ ,ובִי
ַאּתָה ַמתְחִיל?! זֹו הִיא קְדֻ ּׁשָתִי וְזֹו הִיא ּבְִרכָתִיׁ ,שֶּנ ֶ ֱאמַר:
הּׁשְבִיעִי וַיְקַּדֵ ׁש אֹותֹו"?! (בראשית ב,ב)
וַיְבֵָרְך אֱֹלהִים אֶת יֹום ַ
ּובִז ְכּות יֹום ַהּׁשַּבָת נִּצַל אָדָ ם מִּדִ ינ ָּה ׁשֶל ּג ֵי ִהּנֹםָ .ראָה אָדָ ם
ּכֹחָּה ׁשֶל ׁשַּבָתָ ,אמַרֹ" :לא לְ ִחּנ ָם ּבֵַרְך ַה ָּקּבָ"ה אֶת ַהּׁשַּבָת
וְקִּדֵ ׁש אֹותֹו"ִ .התְחִיל מְׁשֹוֵרר ּו ְמזַּמֵר לְיֹום ַהּׁשַּבָתׁ ,שֶּנ ֶ ֱאמַר:
" ִמז ְמֹור שִׁיר לְיֹום הַשַּׁבָּת" (תהלים צב,א)ַ .רּבִי יִׁשְ ָמעֵאל אֹומֵר:
ַה ִּמז ְמֹור ַהּז ֶה ,אָדָ ם הִָראׁשֹון ֲאמָרֹו וְנִׁשְּכ ַח ּבְכ ָל הַּדֹורֹות ,עַד
ׁשֶּבָא מֹׁשֶה וְחִּדְ ׁשֹוׁ ,שֶּנ ֶ ֱאמַרִ " :מז ְמֹור ׁשִיר לְיֹום ַהּׁשַּבָת",
לְיֹום ׁשֶּכ ֻּלֹו ׁשַּבָת ּומְנּוחָה לְ ַחּיֵי הָעֹולָם ַהּבָא" .טֹוב לְהֹדֹות
לַה'"  -אָדָ ם הִָראׁשֹון ָאמַרּ :בִי יִלְמְדּו ּכ ָל הַּדֹורֹותׁ ,שֶּכ ָל
מִי ׁשֶּיֹודֶ ה ּפְׁשָעָיו וְעֹוז ֵב ,נ ִּצֹול מִּדִ ינ ָּה ׁשֶל ּג ֵי ִהּנֹםׁ ,שֶּנ ֶ ֱאמַר:
"טֹוב לְהֹודֹות לַה'" (תהלים צב,ג).
(פרקי דרבי אליעזר פרק י"ט)

" ָאמַר :אִם ַמּבִיטִים עַל סְעּודַ ת ׁשַּבָת ּבְעֵינַיִם ּג ַּסֹות ,אָז יֵׁש וְנ ִדְ מֶה לֹו לָאָדָ ם
ׁשֶּסְעּודַ ת ׁשַּבָת הִיא סְעּודָ ה ּגַּסָה".
(רבי יצחק מאיר מגור' ,חידושי הרי"מ על התורה' עמ' שיח)

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

"ּובְׁשַּבָתׁ ,שֶהּוא ֵמעֵין עֹולָם ַהּבָאַ ,הּנְׁשָמָה יְתֵָרה הִיא ַהּנ ֶ ֱהנ ֵית ֵמ ַהּׁשָֹלׁש סְעּודֹות,
ּכ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב ּבַּזֹהַר .וְ ָה ֲאכ ִילָה הִיא ּדֻ גְמַת ַהּכֹ ֲהנ ִים "ׁשְלּוחֵי ּדְ ַר ְח ָמנ ָא"
וְנ ֶ ְחׁשָב לַ ֲאכ ִילַת ּגָבֹּהַ.
ּו ִמּלְׁשֹון ַהּגְמָָרא "עֲׂשֵה ׁשַּבַּתְָך חֹל וְאַל ּתִצְטֵָרְך לַּבְִרּיֹות" (שבת קיח ע"א) ,וְֹלא ָאמְרּו
'סְעּודַ ת ׁשַּבָת ּכְחֹל'ַ ,מׁשְמַע ּדְ עִּקַר הְַרּגָׁשַת קְדֻ ּׁשַת ַהּׁשַּבָת הִיא ּבְ ַהּסְעּודֹותּ ,וכְׁשֶֹּלא
יֹאכ ַל ַהּסְעּודָ ה נַעֲׂשֶה ֵמ ַהּׁשַּבָת חֹלֲ .אבָל ֹלא ָאמַר 'עֲׂשֵה ׁשַּבָת חֹל'ּ ,דִ קְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָת
עַצְמֹו ּדִ ְקבִיעָא וְ ָקיְמָא ֹלא נִׁשְּתַּנ ֶהַ ,רק "ׁשַ ַּבּתְָך"  -הְַרּגָׁשַת ַהּקְדֻ ּׁשָה ׁשֶּלְָך עַל יְדֵ י
ַהּסְעּודֹות".

[ׁשְלִיחֵי ה'],

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

תפילה בלי הפסקה
כשהגיע אדמו"ר רבי יוסף יצחק מליובאוויטש לאחר מאסרו לעיר מקלטו
קוסטרומה ,האריך בתפילתו ביום השבת עד לשעה שלוש-ארבע אחר
הצהריים .הדבר הפליא מאוד את תושבי העיר :כולם סיימו כבר את תפילתם,
אכלו סעודות שבת ,ישנו וכאן יושב לו רב ועודנו מתפלל! הפליאה היתה כה
עצומה עד שגם הכומר בא לראות את תפילת הרבי.
(ספר השיחות)
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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
הגוף משמש כסכין ומזלג .זהו חידושה של השבת  -הגשמיות איננה מסתירה על
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.
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נסיים את הלימוד בתיעוד שיחה בין בעל התניא לנכדו ,הרבי ה'צמח צדק' מליובאוויטש,
ימים ספורים לפני פטירתו:

"ּ ...וכ ְמֹו ׁשֶּׁשָ ַמעְּתִי ִמּפִיו ַהּקָדֹוׁש ׁשֶל מֹוֵרנּו וְַרּבֵנּו נִׁשְמָתֹו עֵדֶ ן ּבַּכְפָר ּפְיֶענ ָא,
טבֵת תקע"ג ,עַל עִנְיַן ָה ֲאכ ִילָה ּבְׁשַּבָתׁ .שֶּׁשָ ַמעְנּו ִמּפִי
ּבַּיָמִים ׁשֶּלִפְנ ֵי ִה ְסּתַּלְקּותֹו ּבְ ֵ
קָדְ ׁשֹו ּכַּמָה ּפְעָמִים עַל ּפָסּוק "צַּדִ יק אֹכ ֵל לְׂשבַע נַפְׁשֹו" (משלי יג,כה)ׁ ,שֶ ָה ֲאכ ִילָה
ּדְ ׁשַּבָת אֵינ ָּה ּכְׁשֶל חֹל לְבֵָרר ּבֵרּוִרים...
וְׁשָ ַאלְּתִי ִמּמֶּנּו אָזֵ ,מ ַאחַר ׁשֶ ָה ֲאכ ִילָה הִיא ַמ ֲאכָלִים ּגַׁשְ ִמּיִים ׁשֶהֵם מְעֹוָרבִים טֹוב
וְַרעׁ ,שֶהֲֵרי אֹותֹו ַהּלֶחֶם וְ ַהּבָׂשָר ִמּתְבּואָה ּובְ ֵהמָה ַאחַת ׁשֶאֹוכְלִים ִמּמֶּנּו ּבְחֹל,
ׁשֶּמְעֹוָרבִים טֹוב וְַרעּ ,כַּיָדּועַׁ ,שֶּכ ָל הַּדְ בִָרים ׁשֶּבָעֹולָם ַהּז ֶה מְעֹוָרבִים טֹוב וְַרע...
אִם ּכ ֵן אֵיְך יִּתָכ ֵן לֹומַר ׁשֶּבְׁשַּבָת אֵין ְמבְָרִרים הַּטֹוב מִן הַָרעֶ ,אּלָא ַמעֲלִים הַּטֹוב?
ּדְ אִם ּכ ֵן מַה ּנַעֲׂשֶה ּבַָרע ׁשֶ ָהיָה ּבַ ַּמ ֲאכ ָל?
בנ ִיׁ ,שֶּז ֶה אֵינֹוּ ,כ ִי ּבְׁשַּבָת נִפְָרד הַּטֹוב ׁשֶּבַ'ּנֹג ַּה' [שם קבלי לדרגה של חולין ,שיכולה
וְ ֶהׁשִי ַ
לעלות לקדשה] מִן הַָרע ׁשֶּבַ'ּנֹג ַּה' ֵמעֶֶרב ׁשַּבָת לְ ַמעְלָה ...וְאִם ּכ ֵן ּכ ָל ַה ַּמ ֲאכָלִים ּבְבֹוא
ׁשַּבָת נַעֲׂשִים ַרק טֹוב ,וְלָכ ֵן אֵין צִָריְך לְבֵרּורֶ ,אּלָא ּכַּוָנ ַת ָה ֲאכ ִילָה הּוא לְ ַהעֲלֹות
הַּטֹוב לְ ַמעְלָה ַמעְלָה".
(רבי מנחם מענדל מליובאוויטש' ,הצמח צדק'' ,דרך מצוותיך' מצוות לא תבערו אש צ,א)

הנפש היתירה לא הולכת
לגמרי עד אחר סעודת
מלווה מלכה.
(רבי חיים ויטאל)

בתהליך העיכול נפרדים החומרים החיוניים לגופנו מן הפסולת ,החומרים נספגים
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.

זמירות שבת
"ּבְׁשֵׁשֶת יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶה נ ֶ ֱאמַר "וַיְהִי עֶֶרב וַיְהִי ּבֹקֶר" (בראשית א,ה)ּ ,כ ִי יֵׁש ּבָהֶם ׁשְּתֵי
ּבְחִינֹות  -טֹוב וְַרעׁ .שֶּכ ָל ָהעֻבְּדֹות ׁשֶל יְמֹות ַהחֹל ,אַף ּכ ִי טֹובִים ּונ ְכֹוחִים ֵהּמָה,
ּבְכ ָל זֹאת אֵינ ָם ּבֶ ֱאמֶת ּובְתָמִים ,לְפִי ׁשֶּבָאִים ִמ ַּמ ֲאכָלִים ּגַׁשְ ִמּיִים .וְלָכ ֵן אֵין אֹומְִרים
ּבְחֹל ׁשִירֹות וְתִׁשְּבָחֹות ּכ ְמֹו ּבְׁשַּבָתּ ,כ ִי אֵיְך יְעֶַרב יְלּוד ִאּׁשָה ,וְאָדָ ם אֵיְך יִזְּכ ֶה לְׁשַּבֵ ַח
ּולְפָאֵר אֶת ּפְנ ֵי ַה ֶּמלְֶך ַה ְמ ֻהּלָל ּבַּתִׁשְּבָחֹות? ֲאבָל ּבְׁשַּבָת 'ׁשְכ ִינ ָה מְדַ ּבֶֶרת מִּתֹוְך
ּג ְרֹונֹו'ּ ,ולְכ ְָך ֻמּתָר ּו ִמצְוָה לְהְַרּבֹות ּבְׁשִירֹות וְתִׁשְּבָחֹות".
(רבי מנחם מענדל מרימנוב' ,מנחם ציון' פרשת המן)
***

" ָהיָה [רבי נחמן מברסלב] אֹוהֵב ְמאֹד אֶת ָהעֲבֹודֹות ַהּפְׁשּוטֹות ׁשֶל ְסתָם ּבְנ ֵי אָדָ ם,
ָה ֲאנָׁשִים ַהּפְׁשּוטִים ַהּכְׁשִֵרים ...וְ ָהיָה ַמזְהִיר ּומֹוכ ִי ַח אֹותָנּו ּכַּמָה ּפְעָמִים ,לְזַּמֵר
זְמִירֹות ּבְׁשַּבָת ּובְמֹוצָאֵי ׁשַּבָת ,אֹו ׁשְאָר עֲבֹודֹות ּפְׁשּוטֹותּ .כ ִי עִּקַר ַהּיַהֲדּות הּוא
ּבִפְׁשִיטּות ּובִתְמִימּות ּג ָמּורּ ,בְלִי ׁשּום ָחכ ְמֹות .וְג ַם הּוא ּבְעַצְמֹו ,זִכ ְרֹונֹו לִבְָרכ ָהּ ,כ ָל
יָמָיו ָהיָה ְמזַּמֵר זְמִירֹות הְַרּבֵה ּבְכ ָל ׁשַּבָת וְׁשַּבָת ּובְמֹוצָאֵי ׁשַּבָת".
(רבי נחמן מברסלב' ,ליקוטי מוהר"ן' ח"ב תורה קד)

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.

הרהור תשובה
החיד"א התארח פעם אצל תלמיד הבעש"ט ,רבי יעקב יוסף מפולנאה בעל
ה'תולדות יעקב יוסף' .בליל שבת ,לפני הקידוש ,ביקש ה'תולדות' מהחיד"א
שיאמר דבר תורה מרבו ,האור החיים הקדוש .אמר החיד"א" :רבי אמר ,שאמירת
ועד צריך להרהר
"יום השישי ויכולו" היא בגדר אמירת עדות על בריאת העולםֵ ,
בתשובה לפני שמעיד" .ה'תולדות' החזיק את הכוס של הקידוש בידו ,ומרוב
התפעלות נפל הכוס מידו .הוא נכנס לחדרו ושהה שם מספר שעות ,ורק לאחר
מכן יצא וקידש על היין.
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באחד מערבי השבתות ,בשנות גלותם של הגאון רבי לוי יצחק שניאורסון
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
לאל ידה להושיע .הרב סיים את תפילת קבלת שבת וערבית ,השולחן היה
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"...

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
רעידת ידיו וקידש על היין .כששאלוהו אחר כך לפשר הדבר ,השיב" :כאשר
הגישו לי את הכוס ,התחלתי להתבונן לפני מי אני עומד ומקדש ,ונפלה עלי
יראה גדולה וכל גופי רעד".

(רזא דשבת – הרב פרידמן)                

(רשימות דברים – הרב חיטריק)

שבת • ב קרפתבשה ביתנ • 

(רזא דשבת – הרב פרידמן)

לפני מי אתה עומד
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 .5הייתה שבת ,ועכשיו מה?!

"לְעֹולָם יְסַּדֵ ר אָדָ ם ׁשֻלְחָנֹו ּבְמֹוצָאֵי ׁשַּבָתּ ,כ ְדֵ י לְלַּוֹות אֶת ַהּׁשַּבָת".

"ּבְמֹוצָאֵי ׁשַּבָת הּוא ּכ ְמֹו ׁשֶ ַּמׁשְלִיכ ִים אֹותֹו ֵמ ִאּג ָָרא ָרמָא לְבִיָרא עֲ ִמ ְקּתָא
ּטעַם ז ֶה אֹומְִרים ּבְמֹוצָאֵי ׁשַּבָת קֹדֶ ׁש ַהּפָסּוק " ִהּנ ֵה אֵל יְׁשּועָתִי ֶאבְטַח
לְבֹור עָמֹק]ּ .ו ִמ ַ
וְֹלא ֶאפְחָד" (ישעיה יב,ב) ,וְאֵין אֹומְִרים 'אַל ּתִיָרא' ֶאּלָא לְמִי ׁשֶ ִּמתְיֵָראׁ ,שֶאָז נֹופֵל
ַּפחַד עַל ָהאָדָ ם ּכְׁשֶרֹואֶה ׁשֶּיֹוצֵא ִמּקְדֻ ּׁשַת ַהּׁשַּבָת לִימֵי ַהחֹל".
[ ִמּג ַג ּגָבֹ ַּה

מקובל שלספר סיפור
מהבעל שם טוב במוצאי
שבת זה סגולה לפרנסה.
ואמר על כך אדמו"ר
מהר"ש שלוש 'לאו דוקא':
א .לאו דוקא במוצאי שבת,
אלא בכל עת .ב .לאו דוקא
מהבעל שם טוב ,אלא מכל
צדיק .ג .לאו דוקא לפרנסה,
אלא לכל העניינים.
(שמועות וסיפורים)

(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!

"ּבְכ ָל יְמֹות ַהחֹל יֵׁש ּבָהֶם ֶהאָָרה ֵמעֵין ׁשַּבָת ּבְתֹוְך ַהּתְפִּלָהּ ,וכ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב ּבִפְִרי
העָבָר ,וְנִקְָרא (פסחים קו ע"א)
עֵץ ַחּיִיםׁ ,שֶּׁשְֹלׁשֶת יָמִים הִָראׁשֹונ ִים ְמ ַקּבְלִים ִמּׁשַּבָת ֶ
"ּבָתַר ׁשַּבְתָא" [אחרי השבת]ּ ,וׁשְֹלׁשֶת ַהּיָמִים ָה ַאחֲרֹונ ִים ְמ ַקּבְלִים ִמּׁשַּבָת ַהּבָא,
טהֳַרת ַהּקֹדֶ ׁש .וְעַל
וְנִקְָרא " ַקּמֵּה ׁשַּבְתָא" [לפני השבת] .וְז ֶהּו סֹוד ֻחּלִין ׁשֶּנַעֲׂשּו עַל ָ
ּכ ֵן אֹומְִרים "ּבָרּוְך ַה ַּמבְּדִ יל ּבֵין קֹדֶ ׁש לְחֹל"; ּכ ִי ַהבְּדָ לָה זֹו ,עִם ּכ ִי הּוא ֶהעֱלֵם,
ִמּכ ָל מָקֹום הּוא ּבְָרכ ָה וְ ַה ְמׁשָכ ָה ַמּמָׁשׁ .שֶהֲֵרי ּדֶ ֶרְך ַה ֶהעֱלֵם ֵמאִיר ַהּקֹדֶ ׁש ׁשֶל ׁשַּבָת,
וְהּוא ּפְעֻּלָה ׁשֶּיִ ְהיֶה ּבִּטּול ַהּיֵׁש ּבַחֹל ,וְעַל יְדֵ י ז ֶה יִ ְהיֶה עֹוד ׁשַּבָת ּבְׁשִבְעָה יָמִים
ׁשֶ ַאחַר ּכ ְָך .וְלָכ ֵן אֵין ַהבְּדָ לָה ַאחַר יֹום ׁשְלִיׁשִיִ ,מּפְנ ֵי ׁשֶאָז ַה ֶהאָָרה ִ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.

(שולחן ערוך אורח חיים סימן ש סעיף א)

"וְעַל ּדֶ ֶרְך ז ֶה הִיא קְדֻ ּׁשַת ַהּׁשַּבָתַ :אחַר ׁשֶּנ ִ ְקּבְעָה ּבְיִחּוד ַהּג ָמּור ּבַּלֵב לְפִי ׁשָעָה
ּדְ ׁשַּבָת ,אֵינ ָּה נִּתֶקֶת עֹוד לְגַמְֵרי ּג ַם ּבְחֹלׁ ,שֶהּוא ׁשֹומֵם ַהּקְדֻ ּׁשָה ַהּג ְמּוָרהׁ ,שֶעֲדַ יִן
הְָרׁשִימּו [הָֹרׁשֶם] נִׁשְאָר.
ּוסְעּודַ ת ְמלַּוֶה ַמלְּכ ָה הּוא עַל ּדֶ ֶרְך סְעּודַ ת ' ִאסְרּו חַג'ׁ ,שֶהּוא לֶאֱסֹור ּולְ ַקּׁשֵר
קְדֻ ּׁשַת ַהחַג לִהְיֹות יַחַד עִם ׁשְאָר יְמֵי ַהּׁשָנ ָה ּובְ ֶקׁשֶר ֶאחָדּ ,כ ְדֵ י ׁשֶּיִ ְהיֶה ּבָהֶם ׁשַּיָכּות
לְאֹותָּה קְדֻ ּׁשָה ׁשֶ ָּקלְטּו ּבֶחָג .וְכ ֵן ַהּׁשַּבָת עִם יְמֵי ַה ַּמעֲׂשֶה .וְעַל ּכ ֵן צִָריְך לְזָכ ְרֹו
ּבְכ ָל יֹום ,לְהְַרּג ִיׁש ּג ַם ּבָהֶם הְָרׁשִימּו ּדִ קְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָתׁ .שֶעַל יְדֵ י הְָרׁשִימּו ַהּנִׁשְאָר ּבֹו
ִמּקְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָת ֶהעָבָר ,הּוא יָכֹול לַעֲׂשֹות ֲהכָנ ָה ּבְקְִרּבֹו לְ ַקּבֵל קְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָת ַהּבָאָה
ּבְיֶתֶר ׂשְאֵת ,וְכ ֵן עַל ּדֶ ֶרְך ז ֶה לִהְיֹות מֹוסִיף וְהֹולְֵך ּבְכ ָל יְמֵי ַחּיָיו .וְ ַאׁשְֵרי הַּזֹוכ ֶה
לְכ ְָך ,וְלִטְעֹום ּבַּלֵב ּבֶ ֱאמֶת ּכְכ ָל ָהאָמּור".
(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.

יכה ומושכת חיות ושפע .בברכת הבדלה
כפי שמבואר במקומות רבים ,כל ברכה ַמ ְב ִר ָ
מתרחשים שני דברים סותרים .מצד אחד תוכן ההבדלה הוא להבדיל ולחתוך בין
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.

"ּתֹכ ֶן ַהּפְנ ִימִי ּדְ בְִרּכ ַת ַהבְּדָ לָהׁ ,שֶעִנְיָנ ָּה לְ ַה ְמׁשִיְך קְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָת ּתֹוְך יְמֵי ַהחֹל
ׁשֶּלְ ַאחֲֵרי ז ֶהׁ .שֶּבָז ֶה מּובָן ּבְפַׁשְטּות לְׁשֹון ֲחז ַ"ל ׁשֶהּובָא ּבַָר ְמּבַ"ם" :קַּדְ ׁשֵהּו
ּבִכְנ ִיסָתֹו וְקַּדְ ׁשֵהּו ּבִיצִיאָתֹו" (ספר המצוות ,מצות עשה קנה)ׁ ,שֶּיֵׁש לְפְָרׁשֹו ּג ַם ּכְפַׁשְטּות
ַמׁשְמָעּות ַהּלָׁשֹון ,עִנְיָן ׁשֶל ַה ְמׁשָכ ַת קְדֻ ּׁשָהּ .כ ְלֹומַרּ ,כ ְמֹו ׁשֶעַל יְדֵ י ַהּקִּדּוׁש
"ּבִכְנ ִיסָתֹו" ַמ ְמׁשִיכ ִים קְדֻ ּׁשַת ׁשַּבָת ,עַל ּדֶ ֶרְך ז ֶה ּתֹכ ֶן "קַּדְ ׁשֵהּו ּבִיצִיאָתֹו" הּוא ֹלא
ַרק ַהזְּכ ַָרת ַמעֲלָתָּה ּוקְדֻ ּׁשָתָּה ׁשֶל ׁשַּבָת ּבְעֵת יְצִיאַת ַהּׁשַּבָתֶ ,אּלָא ַה ְמׁשָכ ַת קְדֻ ּׁשַת
ׁשַּבָת ּבִיצִיאָתֹו ּבַּזְמָן ׁשֶּלְ ַאחֲֵרי ז ֶה".
(רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש' ,לקוטי שיחות' חלק ל"א יתרו שיחה ב)

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

את החיבור בין השבת היוצאת לימי החול הנכנסים ובאים ,אנחנו פועלים דרך הסעודה
הרביעית ,סעודת מלווה מלכה.
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שבת • ב קרפתבשה ביתנ • 

אליהו יושב בכל מוצאי שבת
קודש תחת עץ החיים וכותב
זכויותיהם של ישראל .על כן
ראוי לכל מי שיש לו שייכות
של תשוקה לרזי תורה ,שהיא
מדת גילוי אליהו ,שבכל
מוצאי שבת קודש יעשה
גם הוא כמעשיו של אליהו,
ויעסוק בזכויותיהם של
ישראל.
(הרב קוק)

צאת הנשמה
פעם אחת היה שובת הבעל שם טוב בשבת בכפר אחד עם מנין שלו .ובהגיע
עת הסעודה שלישית גם אדון הכפר קיבץ כמה אנשים הכפרים וישב ואכל
ושתה עימהם בזמירות שירות ותשבחות .וראה הבעש"ט זצ"ל שהוא מקובל
מאד למעלה .וקראו אחר הסעודה ושאל אותו" ,מאיזה טעם אתה עושה זה,
לבזבז כל כך על סעודה שלישית"? והשיב" ,הנה שמעתי העולם אומרים "תצא
נשמתי בין אנשים מישראל" ,והנה שמעתי שבשבת יש לכל אחד מישראל
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)

שבת • ב קרפתבשה ביתנ • 
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תולדות המחברים:
ה'אור החיים' – רבי חיים בן עטר .נולד בשנת תנ"ו ( )1696והסתלק בט"ו בתמוז
תק"ג ( .)1743נולד בעיר סאלי שבמרוקו .על אף המרחק הגאוגרפי ישנם סיפורים
וציונים שונים על הקשר בינו ובין הבעל שם טוב ותורת החסידות .נפטר בגיל צעיר,
אחרי שעלה לארץ ישראל שלוש שנים לפני פטירתו ,וייסד ישיבה בירושלים.
הבעל שם טוב  -רבי ישראל בעל שם טוב .נולד בי“ח אלול תנ“ח ( )1698בעיירה
אוקופ שבאוקרינה ,והסתלק בחג השבועות תק“כ ( .)1760הבעל שם טוב הוא מייסד
ומחולל תנועת החסידות.
המגיד ממעזריטש – רבי דב ֶּבער ממעזריטש ,תאריך לידתו לא ידוע ,הסתלק
בי"ט בכסלו שנת ה'תקל"ג ( .)1772אחר פטירת הבעש"ט נבחר המגיד כרצון רבו
לממלא מקומו ,ותחת הנהגתו גדלה תנועת החסידות והתרחבה מאוד.
רבי מנחם נחום מצ'רנוביל  -רבי מנחם נחום נולד בשנת ת“צ ( ,)1730והסתלק
בי“א חשוון תקנ“ח ( .)1977היה תלמידם של הבעל שם טוב ולאחר מכן של המגיד
ממזריץ' ,וספרו ‘מאור עיניים' הוא מספרי החסידות החשובים.
רבי לוי יצחק מברדיצ'וב  -רבי לוי יצחק נולד בשנת ת“ק ( )1740והסתלק
בשנת תק“ע ( .)1810היה אחד מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ' ,והיה מפורסם באהבת
ישראל המיוחדת שלו.
רבי שניאור זלמן מלאדי  -האדמו“ר הזקן‘ ,בעל התניא והשו“ע' .רבי שניאור
זלמן נולד בעיר ליוז'נה שברוסיה ,בי“ח אלול שנת תק“ה ( ,)1745והסתלק בכ“ד טבת
תקע“ג ( .)1813ייסד שיטה מיוחדת בחסידות ,לה קרא ‘חב“ד' ‘ -חכמה ,בינה ,דעת',
ועיקרי תורתו מופיעים בספרו הידוע והחשוב ,ספר ה'תניא'.
רבי מנחם מענדל מרימנוב  -רבי מנחם מענדל נולד בשנת תק“ה (,)1745
והסתלק בי“ט אייר תקע“ה ( .)1815היה מתלמידיו הקרובים של רבי אלימלך מליז'נסק,
ולאחר פטירת רבי אלימלך דבקו בו אלפי חסידים והיתה לו השפעה רבה בעולם
החסידות.
בעל ה'מאור ושמש'   -רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין מקראקא .נולד בשנת
ה'תקי"א ( )1751והסתלק בא' בתמוז ה'תקפ"ג ( .)1823היה תלמיד מובהק של רבי
אלימלך מליז'נסק ומפורסם למקובל גדול .ספרו 'מאור ושמש' על התורה ,נחשב
כספר חסידות חשוב ואף הודפס במהדורות שונות בתוך החומשים.
רבי חיים מצ'רנוביץ  -רבי חיים נולד בשנת תק"ל ( )1770והסתלק בכ"ז בכסלו
תקע"ו ( .)1815היה מתלמידיו של המגיד מזלאטשוב וחיבר כמה ספרי חסידות חשובים,
ובכללם' :באר מים חיים' על התורה ,ו'סידורו של שבת' .בסוף ימיו עלה לארץ ישראל
והתיישב בצפת ובה נפטר.
רבי נחמן מברסלב  -רבי נחמן נולד בא' ניסן תקל“ב ( )1772בעיירה מז'יבוז'
שבה התגורר הבעל שם טוב ,אבי-סבתו ,והסתלק בי“ח תשרי תקע“א
ּ
שבאוקרינה,
( .)1810רבי נחמן הנהיג שיטה מיוחדת בחסידות .ספרו המרכזי הוא הספר ‘ליקוטי
מוהר“ן' .מנוחתו כבוד בעיר אומן.
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מלבד גדולתו בחסידות היה ידוע בגאונותו בנגלה ,והוא נקרא ‘צמח צדק' על שם ספר
תשובותיו בהלכה.
רבי חיים מצאנז  -רבי חיים הלברשטאם .נולד בשנת תקנ"ז ( ,)1797והסתלק
בכ"ה ניסן תרל"ו ( .)1876היה אחד מהגאונים בנגלה ומגדולי האדמורי"ם בדורו .ספר
השו"ת שלו 'דברי חיים' נחשב כספר פסיקה חשוב .מייסד שושלת חסידות צאנז.
החידושי הרי"מ  -רבי יצחק מאיר אלתר מגור .נולד בשנת תקנ"ט ()1799
והסתלק בכ"ג אדר תרכ"ג ( .)1863היה גאון אדיר ,חריף ובקי ובצעירותו היה ידוע
כ"עילוי מוורשא" .בתחילה היה קרוב למגיד מקוז'ניץ ,ולימים נעשה תלמידם המובהק
של רבי שמחה בונים מפשיסחא ורבי מנחם מענדל מקוצק .מייסד שושלת חסידות גור.
רבי צדוק הכהן מלובלין  -רבי צדוק הכהן רבינוביץ' מלובלין .נולד בכ“ב שבט
תקפ“ג ( ,)1823והסתלק בט' אלול תר“ס ( .)1900היה ידוע כגאון גדול בנגלה ובנסתר,
אשר כתב חידושים וספרים רבים .היה מחסידי איז'ביצה ולאחר פטירתו של רבי יהודה
לייב אייגר מלובלין ,נענה להפצרות החסידים וקיבל על עצמו את עול ההנהגה.
ה'בן איש חי'  -רבי יוסף חיים נולד בכ"ז באב תקצ"ד ( )1834והסתלק בי"ג באלול
תרס"ט ( .)1909היה גאון אדיר ומקובל גדול .הנהיג את קהילת בגדאד במשך כחמישים
שנה ,והיתה לו השפעה אדירה על כלל יהודי עיראק וארצות המזרח .כתב ספרים
רבים ונקרא על שם ספר דרשותיו הכולל הלכה ונסתר ' -בן איש חי'  .
ה'שפת אמת'  -רבי יהודה אריה לייב מגור .נולד בערב ר“ח אייר תר“ז (,)1847
והסתלק בה' שבט תרס“ה ( .)1905בעודנו ילד נתייתם מאביו ונתחנך על ברכי סבו
הגדול ,בעל חידושי הרי“ם ,ולימים מילא את מקומו .בימיו התעצמה מאוד חצר גור.
ה'שם משמואל'  -רבי שמואל בורנשטיין מסוכצ'וב .נולד בשנת תרט“ז (,)1856
והסתלק בכ“ד טבת תרפ“ו ( .)1926היה האדמו“ר השני בחסידות סוכצ'וב .תורותיו
ובעיקר ספרו 'שם משמואל' ,תפסו מקום מרכזי בארון הספרים החסידי.
הרבי הרש“ב  -רבי שלום דובער שניאורסון .נולד בכ' חשוון תרכ“א ( ,)1860בעיירה
ליובאוויטש ,והסתלק בב' ניסן תר“פ ( .)1920היה האדמו“ר החמישי בשושלת אדמו“רי
חסידות חב“ד ונחשב למסביר הגדול של תורת חב“ד.
הרב קוק  -רבי אברהם יצחק הכהן קוק .נולד בשנת תרכ“ה ( )1865בגריבה
שבלטביה ,והסתלק בג' אלול תרצ“ה ( .)1935היה הרב הראשי האשכנזי הראשון של
ארץ ישראל ,ובעל השפעה מרכזית בתולדות היישוב החדש שבארץ ישראל .הרב קוק
היה מהוגי הדעות הגדולים בדור האחרון.
הרבי מפיסצנה  -רבי קלונימוס קלמיש שפירא .נולד בי“ט אייר תרמ“ט (,)1889
ונרצח על קידוש השם בד' חשוון תש“ד ( .)1943הנהיג חסידות גדולה בפולין ,והמשיך
באורח מופלא להנהיג את חסידיו לעבודת ה' ואמונה ,גם בימי השואה הנוראים בגטו
ורשה.

ה'בני יששכר' – רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב .נולד בשנת תקמ"ג ()1783
והסתלק בי"ח בטבת תר"א ( .)1841ה'בני יששכר' נקרא על שם דודו הגדול רבי אלימלך
מליז'נסק .היה תלמידם של ה'חוזה מלובלין' ורבי מנחם מענדל מרימנוב .מפורסם
כגאון בנגלה ובנסתר וחיבר ספרים רבים.

הרבי מליובאוויטש  -רבי מנחם מענדל שניאורסון .נולד בי“א ניסן תרס“ב
( ,)1902והסתלק בג' תמוז תשנ“ד ( .)1994האדמו“ר השביעי בשושלת אדמו“רי חסידות
חב“ד .בשנות הנהגתו התעצמה חסידות חב“ד לממדים אדירים .חסידיו ושלוחיו הרבים
מפיצים יהדות ואת תורת החסידות בכל רחבי תבל.

ה'צמח צדק'  -רבי מנחם מענדל שניאורסון .נולד בכ“ט אלול תקמ“ט (,)1789
והסתלק בי“ג ניסן תרכ“ו ( .)1866האדמו“ר השלישי בשושלת אדמו“רי חסידות חב“ד.
אמו נפטרה בהיותו בן שלוש ,והוא גדל על ברכי סבו הגדול  -רבי שניאור זלמן מלאדי.

הרבי מסלונים  -רבי שלום נח ברזובסקי מסלונים .נולד בי“ד באב תרע“א (,)1911
והסתלק בז' אב תש“ס ( .)2000שיקם וביסס את חסידות סלונים בארץ ישראל ,אחרי
שואת יהודי אירופה .דברי תורתו מובאים בסדרת הספרים ‘נתיבות שלום'.
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ַעל ַא ֲה ָב ֶת ָך
עַל ַא ֲהבָתֶָך ֶאׁשְּתֶה ּגְבִיעִי
ׁשָלֹום לְָך ׁשָלֹום יֹום ַהּׁשְבִיעִי
ׁשֵׁשֶת יְמֵי ַמעֲׂשֶה לְָך ּכַעֲבָדִ ים,
אִם ֶאעֱבֹוד ּבָהֶם ֶאׂשְּבַע נ ְדּודִ ים.
ּכֻּלָם ּבְעֵינ ַי הֵם יָמִים ֲאחָדִ ים,
ֵמ ַא ֲהבָתִי ּבְָך יֹום ׁשַעֲׁשּועִי.
ׁשָלֹום לְָך ׁשָלֹום יֹום ַהּׁשְבִיעִי.
ֵאצֵא ּבְיֹום ִראׁשֹון לַעֲׂשֹות ְמלָאכ ָה,
לַעֲרֹוך לְיֹום ׁשַּבָת ַה ַּמעֲָרכ ָה,
ּכ ִי ָהאֱֹלהִים ׁשָם ׂשָם ַהּבְָרכ ָה,
ַאּתָה לְבַד ֶחלְקִי ִמּכ ָל יְג ִיעִי.
ׁשָלֹום לְָך ׁשָלֹום יֹום ַהּׁשְבִיעִי.
מָאֹור לְיֹום קָדְ ׁשְי מֵאֹור קְדֹוׁשִי,
ׁשֶמֶׁש וְכֹוכָבִים ִקנ ְאּו לְׁשִ ְמׁשִי,
מַה ּלִי לְיֹום ׁשֵנ ִי אֹו לַּׁשְלִיׁשִי,
יַ ְסּתִיר ְמאֹֹרתָיו יֹום הְָרבִיעִי.
ׁשָלֹום לְָך ׁשָלֹום יֹום ַהּׁשְבִיעִי.
ֶאׁשְמַע ְמבַּׂשֵר טֹוב מִּיֹום ֲחמִיׁשִי,
ּכ ִי ָמחֳָרת יִ ְהיֶה נֹפֶׁש לְנַפְׁשִי,
ּבֹקֶר לעַבְדֻ תִי  -עֶֶרב לַחֹפְׁשִי,
קָרּוא ֱאלֵי ׁשֻלְחַן ַמלְּכ ִי וְֹרעִי.
ׁשָלֹום לְָך ׁשָלֹום יֹום ַהּׁשְבִיעִי.
ֶא ְמצָא ּבְיֹום ׁשִּׁשִי נַפְׁשִי ׂשְ ֵמחָה,
ּכ ִי קְָרבָה ֵאלַי עֵת ַהּמְנּוחָה,
אִם נ ָע וְנ ָדֵ -אלְֵך לִ ְמצֹא רוָחָה,
עֶֶרב וְ ֶאׁשְּכ ַח ּכ ָל נֹודִ י וְנֹועִי.
ׁשָלֹום לְָך ׁשָלֹום יֹום ַהּׁשְבִיעִי.
מַה ּנַעֲמָה לִי עֵת ּבֵין ַהּׁשְמָׁשֹות,
לְִראֹות ּפְנ ֵי ׁשַּבָתּ ,פָנ ִים חֲדָ ׁשֹות,
ּבֹאּו ּבְּתַּפּוחִים ,הְַרּבּו ֲאׁשִיׁשֹות,
ז ֶה יֹום מְנּוחִי ,ז ֶה דֹודִ י וְֵרעִי.
ׁשָלֹום לְָך ׁשָלֹום יֹום ַהּׁשְבִיעִי.
(רבי יהודה הלוי)

ָ-ה ֶאכְ סֹף
י ּ
יָּה ֶאכְסֹף נֹעַם ׁשַּבָת
ַה ַּמתְ ֶאּמֶת ּו ִמתְ ַאחֶדֶ ת ּבִ ְסגֻּלָתֶָך
ְמׁשְֹך נֹעַם יְִר ָאתְָך לְעַם ְמבַ ְקׁשֵי ְרצֹונ ֶָך
קַּדְ ׁשֵם ּבִקְדֻ ּׁשַת ַהּׁשַּבָת ַה ִּמתְ ַאחֶדֶ ת ּבְתֹוָרתֶָך
ּפְתַח לָהֶם נֹעַם וְָרצֹון לִפְּתֹו ַח ׁשַעֲֵרי ְרצֹונ ֶָך:
ָהיָה הֹוֶה ׁשְמֹור ׁשֹומְֵרי ּו ְמצַּפִים ׁשַּבַת קָדְ ׁשֶָך
ּכ ְ ַאּיָל ּתַעֲֹרג עַל ֲאפִיקֵי ָמיִם ּכֵן נַפְׁשָם ּתַעֲֹרג
לְ ַקּבֵל נֹעַם ׁשַּבָת ַה ִּמתְ ַאחֶדֶ ת ּבְׁשֵם קָדְ ׁשֶָך
ַהּצֵל ְמ ַאחֲֵרי לִפְרׁש מִן ַהּׁשַּבָת
לְבִלְּתִי ּתִ ְהיֶה סָגּור ֵמהֶם
ׁשִּׁשָה יָמִים ַה ְמ ַקּבְלִים קְדֻ ּׁשָה ִמּׁשַּבַת קָדְ ׁשֶָך
טהֵר לִּבָם ּבֶ ֱאמֶת ּובֶאֱמּונ ָה לְעָבְּדֶ ָך:
וְ ַ
וְיִהְיּו ַר ֲחמֶיָך ִמתְּגֹולְלִים עַל עַם קָדְ ׁשֶָך
לְ ַהׁשְקֹות צְ ֵמאֵי ַחסְּדֶ ָך ִמּנָהָר הַּיֹוצֵא ֵמעֵדֶ ן
לְעַּטֵר אֶת יִׂשְָראֵל ּבְתִפְאֶֶרת ַה ְמפָאֲִרים אֹותְָך
עַל יְדֵ י ׁשַּבַת קָדְ ׁשֶָך
ּכָל ׁשִּׁשָה יָמִים לְ ַהנְחִילָם נ ַ ֲחלַת יַעֲקֹב ּבְחִיֶרָך:
ַהּׁשַּבָת נֹעַם ַהּנְׁשָמֹות וְ ַהּׁשְבִיעִי עֹנ ֶג הָרּוחֹות
וְעֵדֶ ן ַהּנְפָׁשֹות לְ ִהתְעַּדֵ ן ּבְ ַא ֲהבָתְָך וְיְִר ָאתֶָך
ׁשַּבָת קֹודֶ ׁש נַפְׁשִי חֹולַת ַא ֲהבָתֶָך
ׁשַּבָת קֹודֶ ׁש נַפְׁשֹות יִׂשְָראֵל ּבְצֵל ּכְנָפֶיָך יֶ ֱחסָיּון
יְִרוְיֻן מִּדֶ ׁשֶן ּבֵיתֶָך:
(רבי אהרן מקרלין)

