
ם ָוֶלְנִטין ּפֹוטֹוְצִקי, ֶּבן ְלִמְׁשַּפַחת ָהֲאֻצָּלה ַהּפֹוָלִנית  ִלְפֵני ְלַמְעָלה ִמָּמאַתִים ָׁשָנה, ַחי ֶעֶלם ָצִעיר ַּבּׁשֵ
ּפֹוטֹוְצִקי, ֶׁשָהְיָתה ְמֻפְרֶסֶמת ַּבֲעִׁשירּוָתּה ַהְּגדֹוָלה ּוְבַאְדמֹוֶתיָה ָהַרּבֹות. ַהְּגָרף ַהָּצִעיר ָהָיה ַּבַעל ְנָׁשָמה 
הּו רּוָחִני. ִמֵּדי ָׁשבּוַע, ַּכֲאֶׁשר  ְּגבֹוָהה ְמאֹד, ְוַעל־ַאף ֶׁשּנֹוַלד ֹלא ְיהּוִדי, ָחׁש ָּכל־ָהֵעת ְמִׁשיָכה ְּגדֹוָלה ְלַמּׁשֶ
ָּבת ִמְתָקֶרֶבת ָלבֹוא, ָהָיה ַמְרִּגיׁש ְּבִלּבֹו ִהְתַלֲהבּות ִּבְלִּתי מּוֶבֶנת, ְוִלּבֹו ָּבַער ְּבִקְרּבֹו ְּכֵאׁש ִמְּבִלי  ָהְיָתה ַהּׁשַ
ְלָהִבין ַמּדּוַע. הּוא ָהָיה ִמְסּתֹוֵבב ָאֶנה ָוָאָנה ְּבחֶֹסר ְמנּוָחה, ְוׁשֹוֵאג ְּבקֹול ְמֻיָּסר ִּבְׂשָפתֹו ַהּפֹוָלִנית: "צּו ֶטה 
ָּבת'? ָהְיָתה זֹו ַהְרָּגָׁשה ְּפִניִמית ְסמּוָיה ֶׁשל ִנְׁשָמתֹו ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָהְיָתה  ַזא סֹוּבֹוָטה"? - 'ַמה ִּטיָבּה ֶׁשל־ַהּׁשַ
ָהה ְּבָפִריז ֶׁשְּבָצְרַפת ֵעֶקב ִלּמּוָדיו,  ְּבִקְרּבֹו, ְוִהְׁשּתֹוְקָקה ְלִהְתַחֵּבר ֶאל ַעם ִיְׂשָרֵאל. יֹום ֶאָחד, ְּבֵעת ֶׁשּׁשָ
ְּבַהֲעָרָצה  ּבֹו  ְוִהְתּבֹוֵנן  ֻמְפָלָאה,  ָּפִנים  ַהְדַרת  ּוַבַעל  ָזֵקן  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ְּבַבֲעלּותֹו  ֶׁשָהְיָתה  ַיִין  ַלֲחנּות  ִנְכַנס 
ִלְראֹות  ְוִהְׁשּתֹוֵמם  ַנְפׁשֹו,  ַוֲאִצילּות  ֲעִדינּות רּוחֹו  ֲהִליכֹוָתיו, ָרָאה ֶאת  ְזַמן ַרב ָעַקב ַאַחר  ּוְבַסְקָרנּות. 
ֵּכיַצד ַהָּלה ְמַנֵּצל ָּכל־ֶרַגע, ְוָׁשקּוַע ָּכל־ָהֵעת ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. ַנְפׁשֹו ֶׁשל ַהְּגָרף ַהָּצִעיר ִנְקְׁשָרה 
ַּבְּיהּוִדי ַּבַעל ַהֲחנּות, ֶׁשָהָיה ַּתְלִמיד ָחָכם ֻמְפָלג ִויֵרא ָׁשַמִים ָּגדֹול, ְוַדְרּכֹו ֵהֵחל ְלַגּלֹות ֶאת־ַהָּמאֹור ֶהָעצּום 
ֶׁשְּבתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל, ְוִהְרִּגיׁש ְּכמֹו ָצֵמא ֶׁשָהַלְך ַּבִּמְדָּבר ָיִמים ַרִּבים ַעד ֶׁשְּלׁשֹונֹו ָּדְבָקה ְלִחּכֹו ֵמרֹב ָצָמא, 

ּוְלֶפַתע ִּגָּלה ַמְעַין ַמִים ַחִּיים ְוִהְרָוה ֶאת־ִצְמאֹונֹו ַּבַּמִים ַהָּקִרים ַהְמִׁשיִבים ָנֶפׁש.
ָּכֵׁשר, ְּכֶׁשהּוא נֹוֵׂשא ֶאת  ִליהּוִדי  ְוָהַפְך  ִהְתַּגֵּיר  ָּדִמים,  ְּבִרית  ָּכַרת ִעָּמּה  ַהְּגָרף ֶאת־ַהַּיֲהדּות,  ִּגָּלה  ֵמָאז 
ֲאִבי  לֹום,  ַהּׁשָ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ְלִהָּקֵרא ַעל־ֵׁשם  נֹוֲהִגים  ֶׁשַהֵּגִרים  ְּכִפי  ַאְבָרָהם',  ֶּבן  'ַאְבָרָהם  ם  ַהּׁשֵ
ָהֻאָּמה ַהִּיְׂשְרֵאִלית. הֹוָריו ֶׁשל ַהְּגָרף ִחְּפׂשּוהּו נֹוָאׁשֹות, ְוֹלא ֶהֱעלּו ַעל־ַּדְעָּתם, ִּכי ְּבָנם ָהָאהּוב ִהְתַּגֵּיר 
ְוָהַפְך ִליהּוִדי ָּכֵׁשר, ַאְך ְלַאַחר ֲעִליָלה ְׁשָפָלה ִהְתַּגָּלה ֵּגר ַהֶּצֶדק ְוהּוא ִנְתַּפס ְוהּוָבא ַלֶּכֶלא. ְּבאֹוָתם ָיִמים, 
ָאַסר ַהחֹק ַהּפֹוָלִני ַעל ַהּנֹוְצִרים ְלִהְצָטֵרף ֶאל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן ִנְגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ַהְּגָרף ְלָמֶות. ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו 
ָהֲאִציִלים, ַהְּכָמִרים ַהּנֹוְצִרִּיים ְוָכל ְיִדיָדיו, ִנּסּו ְלַהְׁשִּפיַע ָעָליו ְלִהְתָחֵרט ַעל ַמֲעֵׂשהּו ְוָלׁשּוב ִלְהיֹות ָנְכִרי, 
ְוִהְבִטיחּו לֹו ָהִרים ּוְגָבעֹות ִאם ַיְסִּכים ְלָכְך, ַאְך הּוא ֹלא ִהְסִּכים ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן. "ְיהּוִדי ֲאִני"! ָקָרא 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות, "ָזִכיִתי ְלִהְצָטֵרף ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְוַלֲהפְֹך ִלְהיֹות ְּבנֹו ֲאהּובֹו ֶׁשל ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם, ִמְׁשּתֹוֵקק ֲאִני 

ַמִים ְּכֶׁשֲאִני ַזְך ְוָנִקי, ַוֲאַכֵּפר ְּבָכְך ַעל ַמֲעַׂשי ָהִראׁשֹוִנים".  ְלַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים ָּבַרִּבים ְוַלֲעלֹות ֶאל־ַהּׁשָ
ְלִהְתָחֵרט ִמַּמֲעֵׂשהּו.  ְּכֵדי ְלַנּסֹות ְלַׁשְכְנעֹו  ֲחֵבָריו, ֶׁשָּבאּו ֶאל־ַהֶּכֶלא  ַּבַּיֲהדּות"? ִהְתַּפְּלאּו  "ַמה ָּמָצאָת 
"ָהָבה ַוֲאַסֵּפר ָלֶכם", ָאַמר ַהֵּגר. "ְּבֵליל ַׁשָּבת ֶאָחד, ִטַּיְלִּתי ִּבְרחֹובֹות ָהרַֹבע ַהְּיהּוִדי, ְוִהֵּנה ֲאִני רֹוֶאה ַּבִית 
ְלָחן ְּבָׁשָעה  ָקָטן ֶאָחד ְוַׁשְלֶהֶבת ְקַטָּנה ְמִאיָרה ִמּתֹוכֹו. ִהַּבְטִּתי ְּפִניָמה ְוָרִאיִתי ָׁשם ְיהּוִדי יֹוֵׁשב ְלַיד ַהּׁשֻ
ָּבת ַמְתִחיִלים ִלְדעְֹך ּוְלַקֵּפץ,  ְמֻאֶחֶרת, ְוַעל ָּפָניו ְנסּוָכה ַׁשְלָוה ִעָּלִאית ֶׁשֹּלא ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה. ֵנרֹות ַהּׁשַ
ָּבת ְוִנְכָּבה. ָרִאיִתי ֶאת ַהֶּפָחם ֶׁשְּברֹאׁש ַהֵּנר ְוֶאת ֶהָעָׁשן ַהַּקל ֶׁשָּיָצא ִמֶּמּנּו, ּוְבעֹוד ֵעיַני  ְוִהֵּנה ָּדַעְך ֵנר ַהּׁשַ
ֲעצּומֹות ַחְׁשִּתי ֶאת ָהֵריַח ֶהָענֹג ֶׁשָּנַדף ֵמַהֵּנר, ְוַחְׁשִּתי ֵריַח ֶׁשל ַּגן־ֵעֶדן. יֹוְדִעים ַאֶּתם ֵאיֶזה ֵחן ָהיּו ְלאֹוָתם 
ֵנרֹות"? ֲחֵבָריו ֶׁשל ַהְּגָרף ֹלא ִהְצִליחּו ְלָהִבין ֶאת־ְּדָבָריו, ֶׁשֵּכן ֵאיֶזה ֵחן ֵיׁש ְלֵנרֹות ִנְכִּבים ְוֵכיַצד ָמַׁשְך אֹותֹו 
ַהָּדָבר ְלִהְצָטֵרף ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, אּוָלם ַהֵּנר ַהֶּזה ֶׁשַהְּגָרף ָרָאה, ָהָיה ַהֵּנר ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה ֶׁשּלֹו, ֵנר ה' ִנְׁשַמת 
ְלֶהֶבת ַהּזֹו ִהיא ֶׁשִּנְדְלָקה ְּבִלּבֹו ֶׁשל ֵּגר ַהֶּצֶדק ְוִהְלִהיָבה ּבֹו ֶאת ִנְׁשָמתֹו ַהְמֻיֶחֶדת ְוַהְּקדֹוָׁשה.  ָאָדם, ְוַהּׁשַ

ְלַמַען  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ִלְמסֹר  ֶׁשּזֹוֶכה  ַעל  ִרּקּוד  ְּבַצֲעֵדי  ָּפַסע  ֶאל־ַהּמֹוֵקד,  ַהֶּצֶדק  ֵּגר  ֶאת  ֶׁשהֹוִליכּו  ְּבָׁשָעה 
ת ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך, ּוְבַדְרּכֹו ָׁשר ְּבִנּגּון ְמֻיָחד ֶאת־ַהֵּתבֹות "ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַעְּמָך ְּבֵני־ְבִריֶתָך, ְּבֵני ַאְבָרָהם  ְקֻדּׁשַ
אֹוַהְבָך, ֶׁשִּנְׁשַּבְעָּת לֹו ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה". ָׁשִנים ְלַאַחר ִמֵּכן, ִהְתּגֹוֵרר ִּבְסלּוְצק ְיהּוִדי ָזֵקן ֶּבן ִּתְׁשִעים, ֶׁשָּסַבל 
ַהֶּצֶדק  ֵּגר  ֶׁשל  ֶזה  ִנּגּון  ְוָׁשר  ָהַרב,  ְלֵבית  ִנְכָנס  ָהָיה  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ּוְבמֹוָצֵאי  ּוְתָלאֹות,  ָצרֹות  ָּכל־ָיָמיו 

ּפֹוטֹוְצִקי, ְּכֶׁשהּוא ַמְדִּביק ְּבִׂשְמָחתֹו ֶאת־ָּכל־ְסִביָבתֹו, ְוקֹוֵרא: "ַּכָּמה ָעֵלינּו ִלְׂשמַֹח ַעל ֶׁשָאנּו ְיהּוִדים"!

בס"ד

ַּבּתֹוָרה  ַהְיִחיָדה  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ִהיא  ָּבת  ַהּׁשַ ִמְצַות 
ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ָּכל־ַהִּמְצֹות,  ֶנֶגד  קּוָלה  ֶׁשּׁשְ
ְוָכל  ָּכל־ַהִּמְצֹות"  ְּכֶנֶגד  ַׁשָּבת  "ְׁשקּוָלה  ַּבִּמְדָרׁש 
ְלָכל־ ְּכמּוָמר  ֲהֵריהּו  ְּבַפְרֶהְסָיה,  ַׁשָּבת  ַהְמַחֵּלל 
ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. ָהַרְמַּב"ם ָּפַסק זֹאת ְלִדין, ְוָכַתב ֶׁשִּמי 
ֲהֵריהּו  ַהּתֹוָרה,  ִמִּמְצֹות  ַאַחת  ַעל  ָחִליָלה  ֶׁשעֹוֵבר 
ְּבַפְרֶהְסָיה  ַׁשָּבת  ֶׁשְּמַחֵּלל  ִמי  אּוָלם  ָרָׁשע,  ִּבְכַלל 
ָזָרה.  ֲעבֹוָדה  ָעַבד  ּוְכִאּלּו  ְלָכל־ָּדָבר  ְּכגֹוי  ֲהֵריהּו 
ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּמי  ַעד  ָּבת,  ַהּׁשַ ִהיא  ֲחמּוָרה  ּכֹה  ַמּדּוַע 
ַעל־ָּכל־ַהּתֹוָרה  ָעַבר  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב  ָעֶליָה  ׁשֹוֵמר 
ָּבת ִהיא  ֻּכָּלּה ּוְכִאּלּו ָעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה? ִמְּפֵני ֶׁשַהּׁשַ
ְׁשִמיַרת  ְוַעל־ְיֵדי  ָהעֹוָלם,  ִּבְבִריַאת  ָהֱאמּוָנה  ְיסֹוד 
ָּבת ָאנּו מֹוִכיִחים ֶאת ֱאמּוָנתֹו ְּבַהְנָהַגת ַהּבֹוֵרא  ַהּׁשַ
ָּתִמיד  ְּבָכל־יֹום  ְמַחֵּדׁש  ְּבטּובֹו  ֲאֶׁשר  ֶאת־עֹוָלמֹו, 
ִביִעי ְּכמֹו  ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית, ְוָאנּו ׁשֹוְבִתים ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ִביִעי ִמָּכל־ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר  ַבת ַהָּקָּב"ה ַּבּיֹום ַהּׁשְ ֶׁשּׁשָ
ִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו.  ָעָׂשה, ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִקים ֶאת־יֹום ַהּׁשְ
ת  ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים", ֶׁשָּכל־ָיָמיו ָּפַעל ְלָהִפיץ ֶאת ְקֻדּׁשַ
ֶׁשֶּיׁש־ּבֹו  ָהָאָדם  ְלגּוף  ֶאת־ַהּתֹוָרה  ִהְמִׁשיל  ָּבת,  ַהּׁשַ
ֵאיָבִרים ַרִּבים, ְוָכל־ֵאיָבר ְמֻכּוָן ְּכֶנֶגד ִמְצָוה ַאֶחֶרת, 
ְוָלֵכן ֵיׁש ְׁשָס"ה ִּגיִדים ּוְרַמ"ח ֵאיָבִרים ְּבגּוף ָהָאָדם, 
ִמְצֹות  ּוְרַמ"ח  ֹלא־ַתֲעֶׂשה  ִמְצֹות  ְׁשָס"ה  ְּכֶנֶגד 
ֲעֵׂשה ֶׁשַּבּתֹוָרה, ְוִאם ָהָאָדם ּפֹוֵגם ְּבִמְצָוה ָּכְלֶׁשִהי, 
אֹוָתּה  ְּכֶנֶגד  ֶׁשְּמֻכּוָן  ֶאת־ָהֵאיָבר  ַמֲחִליׁש  הּוא  ֲאַזי 
ִמְצָוה. ְוָהֵאיָבר ַהְמֻכּוָן ְּכֶנֶגד ַׁשַּבת־קֶֹדׁש הּוא ַהֵּלב, 
ָהֵאיָבר ַהִחּיּוִני ְּביֹוֵתר ְּבגּופֹו ֶׁשל־ָהָאָדם, ֶׁשִּבְלָעָדיו 
ָּבת,  ֹלא ִּתָּתֵכן ְמִציאּות ֶׁשל־ַחִּיים. ְוָכְך ִהיא ַּגם ַהּׁשַ
בּוַע  ֶׁשִהיא ׁשֹוַלַחת ֶאת ַהְׁשָּפָעָתּה ַעל־ָּכל־ְימֹות ַהּׁשָ
ָּבֶאְמַצע  ָהעֹוֶמֶדת  ְוִהיא  ְוַעד־סֹוָפם,  ִמְּתִחָּלָתם 

ּוַמְׁשִּפיָעה ַעל־ָּכל ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ית ֵראׁשִ ּבְ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ַׁשַּבת־קֶֹדׁש  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ָּכל־ְיהּוִדי ָצִריְך ָלַדַעת ּוְלַהִּכיר ְּבָכְך, 
ה ְמֻיֶחֶדת  ֶׁשָּכל־ַׁשָּבת ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ֵיׁש־ָלּה ְקֻדּׁשָ

ְוֶהָאָרה ִנְפָלָאה ָּכל־ָּכְך, ַעד ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ַׁשָּבת ָּכזֹו 
ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם, ְוֹלא ַּתֲחזֹר ַׁשָּבת ָּכזֹו 

ׁשּוב ְלעֹוָלם ָוֶעד.
)ה"אמרי אמת"(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
"ָאָּנא, ַהְרֵׁשה ִלי ָלֵצאת ֶאת ְּגבּולֹות ְמִדיָנֵתנּו ְוִלְנסַֹע ַלֶּמְרַחִּקים", ָּכְך 
ָהְיָתה ַּבָּקָׁשתֹו ֶׁשל ַהָּנִסיְך ַהַּמְלכּוִתי, ְּבנֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ְוָהַאִּדיר. 
ָׁשִנים  ְלַאַחר  נֹוַלד  ֵמָאז  ֶׁשֵּכן  ְלִלּבֹו ֶׁשל־ְּבנֹו,  ַהֶּמֶלְך  ֵהִבין  ִלּבֹו  ְּבֵסֶתר 
ָכה, ִהְׁשִּגיַח ָעָליו יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר  ַרּבֹות ֲאֻרּכֹות ֶׁשל ִצִּפָּיה ְותֹוֶחֶלת ְמֻמּׁשָ
ַעל ָּבַבת ֵעינֹו. ִּבְׁשנֹוָתיו ָהִראׁשֹונֹות ֹלא ָיָצא ַהָּנִסיְך ֲאִפּלּו ֶאת ְּגבּולֹות 
ָהַאְרמֹון, ֶׁשֵּכן ַהֶּמֶלְך ָהָיה ָמֵלא ֲחָׁשׁשֹות ֶׁשָּמא ְיֻבַּלע ִלְבנֹו ְיִחידֹו, ְוָאז 
ָׂשֵרי  ִּדְּברּו  ְמַעט,  ַהֶּיֶלד  ְּכֶׁשָּגַדל  ָוַצַער.  ָיגֹון  ֵמרֹב  ְׁשאֹוָלה  ַחִּיים  ֵיֵרד 
ָיחּוׁש  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ְצָעָדיו,  ִמַּדי ֶאת  יֹוֵתר  ְלָהֵצר  ַהֶּמֶלְך ַעל־ִלּבֹו, ֶׁשֹּלא 
ְּבַמֲאָסר, ְוַהֶּמֶלְך ָעָׂשה ַּכֲעָצָתם, ַלְמרֹות ַהּקִֹׁשי ַהָּגדֹול. אּוָלם ֵמעֹוָלם 
ֹלא ָׁשָהה ַהָּנִסיְך ְלַבּדֹו, ְוָתִמיד ִלּוּוהו ׁשֹוְמִרים ֲחסֹוִנים ֶׁשִהְׁשִּגיחּו ָעָליו 
ְּבֶׁשַבע ֵעיַנִים ְוָׁשְמרּו ָעָליו ִמָּכל־ִמְׁשָמר. ְּכָכל ֶׁשַהָּנִסיְך ָּגַדל ְוִהְתַּבֵּגר, 
ָּכְך ָחׁש יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּכִאּלּו הּוא ָנתּון ַּבַּסד, ְוַנְפׁשֹו ָּכְמָהה ְלִהְׁשַּתְחֵרר 
ּוְבִצָּמאֹון  ְּבֵעיַנִים ְּפעּורֹות  ֵמַהְּכָבִלים ַהחֹוְנִקים ֶׁשִּנְכְרכּו ַעל ַצּוָארֹו. 
ַהָּנִסיְך יֹוֵׁשב ּוַמֲאִזין ְלִסּפּוֵרי מֹוָריו ַעל ֲאָרצֹות ְרחֹוקֹות  ָהָיה  ַאִּדיר, 
ֶׁשל  ַמְרִהיִבים  ְּבִצּיּוִרים  ֵעיָניו  ֵמִזין  ֶׁשָּבֶהם,  ַהַּמְרִהיִבים  ַהּנֹוִפים  ְוַעל 
ַּבַּמֲעָרב,  ֶנֱהֶדֶרת  ְׁשִקיָעה  ְוֶׁשל  ַּבִּמְזָרח  ֲעֻבִּתים  ִּביָערֹות  ִּפְרִאי  נֹוף 
לֹוֵמד ּוַמְחִּכים ַעל ֲאָנִׁשים ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים ִּבְקֵצה ָהעֹוָלם ּוַבֲעֵלי ַחִּיים 
ְלַבֵּקר  ְּתׁשּוָקה  ֵמרֹב  ִמִּקְרָּבּה  יֹוֵצאת  ִּכְמַעט  ְוַנְפׁשֹו  ְּביֹוֵתר,  ְנִדיִרים 
ַהָּקבּוַע  ַהֵּצל  ְּבִלי  ַהֶּטַבע,  ְּבֵחיק  ְוֵליָהנֹות  ֵאּלּו  ְרחֹוִקים  ִּבְמקֹומֹות 
ַעל  ָאִביו  ְּבָאְזֵני  ְלַטְפֵטף  ַהָּנִסיְך  ֵהֵחל  ַצַעד.  ְּבָכל  ֵאָליו  ֶׁשִּמְתַלּוֶה 
ְּדָאָגה ִלְׁשלֹומֹו,  ְרִתיָעתֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ִמּתֹוְך  ְוַעל־ַאף  ַהִּנְסָּתר,  ֲחלֹומֹו 
ֶנֱאַלץ ְלֵהָעֵתר ְּבֵלב ָּכֵבד ְלַבָּקַׁשת ְּבנֹו ְוִנְפַרד ִמֶּמּנּו ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש. 
ָאִביו ַהּמּוָגן,  ֵּבית  ָעַזב ֶאת  ְלָתֵאר ֶאת ִׂשְמָחתֹו ֶׁשל־ַהֵּבן, ֵעת  ָקֶׁשה 
ְוַסָּכנֹות,  ִמְכׁשֹוִלים  ּוְרצּוַפת  ַחְתַחִּתים  ֶּדֶרְך  ַהְמֻסֶּכֶנת,  ְלַדְרּכֹו  ְוָיָצא 

ְּכֶׁשהּוא עֹוֵמד ַעל־ְּדִריָׁשתֹו ְלַבל ִיְתַלּוֶה ֵאָליו ַאף ֶאָחד. 
ָקְפָצה  ִזְקָנה  ְּכִאּלּו  ִנְרֶאה  ָהָיה  ַהְּמלּוָכה,  ַאְרמֹון  ֶאת  ַהֵּבן  ָיָצא  ֵמָאז 
ְּדָאָגה  ִהְתַמֵּלא  ְוִלּבֹו  ְוָיֵגַע,  ָעֵיף  ַנֲעָׂשה  הּוא  ְּבַבת־ַאַחת  ַעל־ַהֶּמֶלְך. 
ּומֹוָרא ִלְׁשלֹומֹו ֶׁשל ְּבנֹו ְיִחידֹו. ּוְבעֹוד ַהֵּבן ִמְׁשַּתֲעֵׁשַע ְּבִטּיּולֹו, ְמַבֵּקר 
ִּבְמקֹומֹות ִנָּדִחים ְוֶנֱהֶנה ִמּנֹוִפים ַמְרִהיֵבי ַעִין ַוֲאָתִרים עֹוְצֵרי ְנִׁשיָמה, 
ָיַׁשב ַהֶּמֶלְך ְוִלּבֹו ָיָצא ִמַּגְעּגּוִעים ֶאל ְּבנֹו ֲאהּובֹו. ַהָּיִמים ָעְברּו ִּביָעף, 
ַהָּנִסיְך  ָיָצא  ֵמָאז  ָׁשָנה  ָמְלָאה  ְוִהֵּנה  ֶלֳחָדִׁשים,  ִהְצָטְרפּו  בּועֹות  ַהּׁשָ
ַהָּיִמים, ָּכְך  ּוְכָכל ֶׁשָעְברּו  ַהַּבְיָתה.  ַוֲעַדִין ֹלא ָׁשב  ֵמַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה, 
ָהַלְך  ְליֹום  ּוִמּיֹום  ַהֶּמֶלְך,  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו  ְׁשִביָתה  ְוָקְנָתה  ַהְּדָאָגה  ָהְלָכה 
ְוָדַעְך ְוַנֲעָׂשה ָׁשבּור ְוָעצּוב. ַּגם ַאְנֵׁשי ֶהָחֵצר ִהְצָטְרפּו ְּכָבר ְלַדֲאָגתֹו 
ְוִעְקבֹוָתיו  ֵמַהָּנִסיְך,  ִהְתַקֵּבל  ֹלא  ַחִּיים  אֹות  ׁשּום  ֶׁשֵּכן  ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך, 
ַלֲאֵסָפה  ְויֹוֲעָציו  ַהֶּמֶלְך  ָׂשֵרי  ֵאפֹוא  ִהְתַּכְּנסּו  ׁשּוב.  ִלְבִלי  ֶנֶעְלמּו 
ַאֲחֵרי ִעְקבֹוָתיו ֶׁשל  ְלִהְתַחּקֹות  ְלַהְתִחיל  ֻהְחַלט  ּוְבִסּכּוָמּה  ְּדחּוָפה, 
ֶאל־ ְלָהִׁשיבֹו  ְּכֵדי  ִנְמָצא,  הּוא  ֵהיָכן  ְלַגּלֹות  ּוְלַנּסֹות  ָהאֹוֵבד,  ַהָּנִסיְך 
ָּכל־ ַּכּמּוָבן  ָחַסְך  ֹלא  ַהֶּמֶלְך  קֶֹדם.  ַאַחת  ָׁשָעה  ְוָיָפה  ַהֶּמֶלְך,  ָאִביו 
ְוַהֶּמְחָקר,  ַהִּבּלּוׁש  ֲעבֹוַדת  ֶׁשל  ַהְמֻרּבֹות  ַלהֹוָצאֹות  ֶׁשִּנְדַרׁש  ְסכּום 
ְוָאְמָנם ְלַאַחר ְּתקּוָפה ְקָצָרה ִהְצִליחּו ַהחֹוְקִרים ְלַגּלֹות ִּכְמַעט ֶאת 
ָּכל ַמְסלּול ְנִסיָעתֹו ֶׁשל ַהָּנִסיְך, ְוִהְצִליחּו ְלַׁשְחֵזר ֶאת ַּתֲחנֹות ַמָּסעֹו 
ְלָכל אֶֹרְך ַהֶּדֶרְך. ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ִהְתַּגָּלה, ִּכי ַהָּנִסיְך ְּכָבר ִסֵּים ִמְּזַמן 
ָהָיה  ְּכָבר  ְמַצֵער,  ִמְקֶרה  לֹו  ֵאַרע  ְוִאְלָמֵלא  ַהְמֻתְכָנן,  ַמָּסעֹו  ֶאת 
ָׁשב ִמֶּזה ְזַמן ַרב ֶאל ַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה. ִהְתָּבֵרר, ִּכי ְּבַאַחת ַהְּמִדינֹות 

ָהְרחֹוקֹות ָּבֶהן ִּבֵּקר ַהָּנִסיְך ִלְקַראת ִסּיּום ַמָּסעֹו, ִּבֵּקׁש ְלַהִּכיר ֵׁשֶבט 
ִּביָערֹות  ַחִּיים  ּוִבְלִּתי ְמֻתְרָּבִתים, ֲאֶׁשר  ְּבֵני־ָאָדם ְמֻׁשִּנים  ִּפְרִאי ֶׁשל 
ְסבּוִכים ָרחֹוק ִמן־ַהִּיּשּׁוב, ְוַחֵּייֶהם ִמְתַנֲהִלים ְּכמֹו ִלְפֵני ַאְלֵפי ָׁשִנים, 
ְלֹלא ִקְּדָמה ְוִהְתַּפְּתחּות. ֶאָּלא ֶׁשַּסְקָרנּות זֹו ִּכְמַעט ָעְלָתה לֹו ְּבַחָּייו, 
ְוַכֲאֶׁשר ִהְתָקֵרב ָיֵתר ַעל־ַהִּמָּדה ֶאל אֹוָתם ְיִליִדים ִּפְרִאִּיים, ָמָצא ֵחן 
ְּבֵעיֵניֶהם ְוֵהם ְנָטלּוהּו ְּבַעל־ָּכְרחֹו ְוִאְּלצּוהּו ְלִהְתּגֹוֵרר ַיַחד ִעָּמם ַּבַּיַער. 
ָיַׁשב ַהָּנִסיְך ֵּבין ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום, ֶׁשָהיּו ּדֹוִמים יֹוֵתר ְלַחּיֹות ֶטֶרף ֵמֲאֶׁשר 
ִהְתָחֵרט  הּוא  ֶאת־ִלּבֹו.  ֵהִציפּו  ְלָאִביו  ַעִּזים  ְוַגְעּגּוִעים  ָאָדם,  ִלְבֵני 
ְוִנְמָהרּותֹו, ְוִהְתַנֵחם ְּבִלּבֹו ַעל ֶׁשֹּלא ִהָּטה  ֶאֶלף ְּפָעִמים ַעל ְּפִזיזּותֹו 
ֵמר ִמָּכל־ֶּפַגע. אּוָלם ֶאת  אֶֹזן ְלַבָּקַׁשת ָאִביו ְלִהּוֵָתר ִּבְמִחָּצתֹו ּוְלִהּׁשָ

ַהַּנֲעָׂשה ֵאין ְלָהִׁשיב, ְוַעָּתה ֵאין ָמנֹוס ְוִתְקָוה ֵּכיַצד ָלׁשּוב ַהַּבְיָתה. 
ְוִהֵּנה יֹום ֶאָחד, ָרָאה ַהָּנִסיְך יֹוַנת ּדַֹאר ָחָגה ֵמָעָליו ּוְבַרְגָלּה ְקׁשּוָרה 
ִּפַּסת ְנָיר ְמגֶֹלֶלת ִּכְמִגָּלה. ִזיק ֶׁשל־ִּתְקָוה ִנַּצת ְּבִלּבֹו, ְוַכֲאֶׁשר ָנֲחָתה 
ַהּיֹוָנה ְלַמְרְּגלֹוָתיו ְוהּוא ֵהִעיף ַמָּבט ַּבְּמִגָּלה ֶׁשְּבַרְגָליָה, ִּכְמַעט ָעַמד 
ֲאהּובֹו,  ָאִביו  ֶׁשל  ְּכַתב־ָידֹו  ֶאת  ַהָּנִסיְך  ִזָהה  ַעל־ְנַקָּלה  ִמְּפעֹם.  ִלּבֹו 
ּוִבְמִהירּות ָנַטל ֶאת ַהִּמְכָּתב ּוְתָחבֹו ֶאל־ִּכיסֹו. "ַּכָּמה ִמְׁשּתֹוֵקק ֲאִני 
ּוְדָמעֹות  ְּבִלּבֹו,  ַהָּנִסיְך  ָאַמר  ָאִבי",  ֵאַלי  ֵּגר  ֶׁשּׁשִ ֶאת־ַהִּמְכָּתב  ִלְקרֹא 
ֶׁשל־ִהְתַרְּגׁשּות ִּבְצְּבצּו ְּבָזִוּיֹות ֵעיָניו, "אּוָלם ָמה ֶאֱעֶׂשה? ֲהֵרי ֲאִני ֻמָּקף 
ְּבַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר לֹוְטִׁשים ָעַלי ָּכל־ָהֵעת ֵעיַנִים ַחְׁשָּדִנּיֹות, ְוֵאיָנם 
ַהָּנִסיְך ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו, ּוְלֶפַתע  ִלי ֶרַגע ֶׁשל־ְמנּוָחה". ִהְתַעֵּמק  נֹוְתִנים 
ִהְבִזיק ַרְעיֹון ְּבמֹוחֹו. ִמּתֹוְך ַּתְרִמילֹו ַהָּבֶלה ָׁשַלף ַּבְקּבּוק ְּכַרְסָּתִני, ּובֹו 
"ּבֹואּו  ֶמן.  ִמּׁשָ ָּפִנים  ּוַמְצִהיל  ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ַהְמַׁשֵּמַח  ּוְמֻׁשָּבח,  ָיָקר  ַיִין 
ְוַאִּגיׁש ָלֶכם ַמְׁשֶקה ְּפָלִאים, ֲאֶׁשר ְּבַוַּדאי ֶיֱעַרב ְלִחְּכֶכם", ִהִּציַע ֶאת 
ְוָלְטׁשּו ֵעיַנִים ֶאל  ְוַעד ְמֵהָרה ִהְתַאְּספּו ֻּכָּלם ִמָּסִביב  ַהַּיִין ְלסֹוְבָביו, 
ַהָּנִסיְך ּכֹוִסיֹות  ִּבְזִהירּות הֹוִׁשיט  ַהּנֹוֵזל ַהְּמַבְעֵּבַע ֶׁשְּבתֹוְך ַהַּבְקּבּוק. 
ִלְׁשּתֹות  ִמיֵמיֶהם  ְרִגיִלים  ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ְוַהְיִליִדים,  ְלָכל־ַהּסֹוְבִבים,  ַיִין 
מֹוִתיִרים  ְּכֶׁשֵהם  ִׁשּכֹוִרים,  ִּבְמחֹול  ְוָיְצאּו  ַעד־ְמֵהָרה  ִהְׁשַּתְּכרּו  ַיִין, 
ּוִמָּיד ָׁשַלף ֶאת־ ַהָּנִסיְך,  ִהְמִּתין  ֶזה  ְלֶרַגע  ַהְׁשָּגָחה.  ֶאת־ַהָּנִסיְך ְלֹלא 

ַהִּמְכָּתב ֶׁשִּקֵּבל ֵמָאִביו, ְוֵהֵחל ִלְקרֹא אֹותֹו ִּבְנִׁשיָמה ֲעצּוָרה. ִּדְמעֹות 
ִהְתַרְּגׁשּות ָזְלגּו ֵמֵעיָניו, ְוהּוא ָחַזר ְוָקָרא ֶאת ַהִּמְכָּתב ְּפָעִמים ַרּבֹות, 
ּכֹוִרים  ַעד ֶׁשֵּמרֹב ִׂשְמָחה ָיָצא ַאף הּוא ְּבִרּקּוד ִנְלָהב ְוִעָּלִאי, ְלַצד ַהּׁשִ

ֶׁשָחגּו ִמְּסִביבֹו ְוָרְקדּו ִמּתֹוְך ִׁשְכרֹון חּוִׁשים. 

ַהִּנְמָׁשל
ַעל־ְמָנת  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב  ָמָרן  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה,  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ְלֵבין  ָּבת  ַהּׁשַ ְועֶֹנג  ָּבת  ַהּׁשַ ַמַאְכֵלי  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ָלנּו  ְלַהְמִחיׁש 
ָּבת. ֶׁשֲהֵרי ִלְכאֹוָרה ַהָּדָבר ִנְרֶאה ָּתמּוַּה ּוִבְלִּתי מּוָבן: ַמה  ת ַהּׁשַ ְקֻדּׁשַ
ְּלַׁשַּבת־קֶֹדׁש ָהִעָּלִאית ְוָהרּוָחִנית, ִעם ַמֲאָכִלים ַּגְׁשִמִּיים ְועֶֹנג ַׁשָּבת? 
ֶׁשָאנּו  ְוַהְיֵתָרה  ַהְּגבֹוָהה  ַהְּנָׁשָמה  ִעם  ֶׁשל־ָהָאָדם  ַהַּגְׁשִמי  ַּלּגּוף  ַמה 
רּוָיה  ַהּׁשְ ַהְּקדֹוָׁשה  ִנְׁשָמֵתנּו  ֶׁשּדֹוָמה  ֶאָּלא  ְּבַׁשַּבת־קֶֹדׁש?  ְמַקְּבִלים 
ִמֵּדי  ָאָדם.  ִּפְרֵאי  ֵּבין  רּוי  ַהּׁשָ ֶּבן־ֶמֶלְך  ְלאֹותֹו  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ֶׁשל  ְּבגּוף 
ַמִים ְוֶאת ַהְּנָׁשָמה  ַׁשָּבת, ָאנּו ְמַקְּבִלים ֶאת ִמְכָּתבֹו ֶׁשל ָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ
ַהֶּנֶפׁש  ִּבְמנּוַחת  ְלִהְתַעֵּנג  ָאנּו  רֹוִצים  ְוַכֲאֶׁשר  ְוַהְּקדֹוָׁשה,  ַהְיֵתָרה 
ּוְבִׂשְמַחת ַהְּנָׁשָמה, ְצִריִכים ָאנּו ָלֵתת ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ַּגְׁשִמית ַלּגּוף, 

ְּכֵדי ֶׁשִּנְׁשָמֵתנּו ּתּוַכל ִלְהיֹות ְּדבּוָקה ַּבה' ִיְתָּבַרְך, ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן.
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אֹוֵמר:  ֶּבן־ֲחַנְנָיה  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי   - ָּבת"  ַהּׁשַ ֶאת־יֹום  "ָזכֹור   •
ָיָפה,  ָמָנה  ְלָך  ִּתְזַּדֵּמן  ֶׁשִאם  ְּבַׁשָּבת,  ֵמֶאָחד  זֹוְכרֹו  ְּתֵהא 

ְּתֵהא ְמַתְּקָנּה ְלֵׁשם ַׁשָּבת. )מכילתא(

ַׁשָּבת,  ְלהֹוָצַאת  ָאָדם  ַיְׁשִּכים  ְלעֹוָלם  ִחְסָּדא:  ַרב  ָאַמר   •
י ְוֵהִכינּו ֶאת  ּׁשִ ְוִלְקנֹות ָצְרֵכי ַׁשָּבת, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהּׁשִ

ֲאֶׁשר־ָיִביאּו", ְלַאְלַּתר, ֵּתֶכף ְלַהְתָחַלת ַהּיֹום. )שם(

ַרִּבי  ֶׁשל  ִמְנָהגֹו  ָהָיה  ָּכְך  ַרב,  ָאַמר  ְיהּוָדה  ַרב  ָאַמר   •
ְיהּוָדה ַּבר־ִאְלַעאי, ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהָיה רֹוֵחץ ָּפָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו, 
ה'  ְלַמְלַאְך  ְודֹוֶמה  ַהְמֻצָּיִצים  ִּבְסִדיִנים  ְויֹוֵׁשב  ּוִמְתַעֵּטף 
ֲחִניָנא ָהָיה ִמְתַעֵּטף ְועֹוֵמד ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵּבין  ַרִּבי  ְצָבקֹות. 
ָמׁשֹות ְואֹוֵמר 'ּבֹואּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה'. ַרִּבי  ַהּׁשְ

ַיַּנאי ָלַבׁש ְּבָגָדיו ְוָאַמר: 'ּבֹוִאי ַכָּלה, ּבֹוִאי ַכָּלה'. )שם(

• ֹלא ְיֵהא ַמְלּבּוֶׁשיָך ֶׁשל ַׁשָּבת ַּכחֹל. )שם(

• ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן: ִמַּנִין ְלִׁשּנּוי ְּבָגִדים ִמן־ַהּתֹוָרה? ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָּבֶהן  ל  ֶׁשִּבּׁשֵ ְּבָגִדים  ֶאֶרץ,  ֶּדֶרְך  ִלֶּמְדָך  "ּוָפַׁשט ֶאת־ְּבָגָדיו", 

ְקֵדָרה ְלַרּבֹו, ַאל ִיְמזֹג ּכֹוס ְלַרּבֹו. )שם(

ָּבת ְּבָכל ִמיֵני ַּתֲענּוג ְוִלְטעֹם ִמָּכל־ַהִּמיִנים,  • ָצִריְך ְלַעֵּנג ַהּׁשַ
ְוִאם  ְיֵתָרה,  ְוָאָדם ֶׁשהֹוִסיף מֹוִסיִפים לֹו ְּבָממֹונֹו ּוִבְנָׁשָמה 
ְוִאם ָחָכם  ְיֵתָרה,  ַחס־ְוָׁשלֹום ּגֹוֵרַע - ּגֹוְרִעים ִמֶּמּנּו ְנָׁשָמה 
ֲעִׁשירּותֹו  ָעִׁשיר  ְוִאם הּוא  ִמֶּמּנּו,  ִמְסַּתֶּלֶקת  ָחְכָמתֹו  הּוא 

ִמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמּנּו. )קבלת האריז"ל(

ְוַתְבִׁשיִלין  ּוְבַיִין  ְּבָבָׂשר  ְוַיְרֶּבה  ָּבת,  ֶאת־ַהּׁשַ ְלַעֵּנג  ִמְצָוה   •
ְּבַמֲאָכִלים  ְיַעְּנגּוהּו  ָמקֹום  ּוְבָכל  ְיָכְלּתֹו,  ְּכִפי  ּוִמְגָּדנֹות 
ַקָּבָלה  ִמִּדְבֵרי  ִמְצָוה  ְוִהיא  עֶֹנג,  ָלֶהם  ַהֲחׁשּוִבים  ּוַמְׁשִקים 
ּוְׂשָכרֹו  ְמֻכָּבד",  ה'  ִלְקדֹוׁש  עֶֹנג  ָּבת  ַלּׁשַ "ְוָקָראָת  ֶׁשֶּנֱאַמר 

"ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל־ה' ְוגֹו'". )שולחן ערוך(

ֶאת־ ַחִּמין  ְּבַמֲאָכִלים  ְלַעֵּנג  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ִמִּדְבֵרי  ִמְצָוה   •
ָּבת, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו אֹוֵכל ַחִּמין ָצִריְך ְּבִדיָקה ַאֲחָריו ִאם הּוא  ַהּׁשַ
ל  ִמין, ְוִאם ֵמת ִיְתַעְּסקּו ּבֹו ַעְּמִמין, ְוָכל ַהַּמֲאִמין ָצִריְך ְלַבּׁשֵ
ַהָּיִמין.  ְלֵקץ  ְוִיְזֶּכה  ּוְלַהְׁשִמין,  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ְלַעֵּנג  ּוְלַהְטִמין, 

)רבנו זרחיה הלוי בעל המאור(

טֹוִבים  ְּבַמֲאָכִלים  ָּבת  ֶאת־ַהּׁשַ ְלַעֵּנג  ֶׁשּמֹוִסיף  ָּכל־ִמי   •

ַמה  ְלִפי  ַהְרֵּבה  ָׂשָכר  לֹו  מֹוִסיִפים  עֶֹנג,  ִמיֵני  ּוִבְׁשָאר 
ָּבת. )זוהר הקדוש( הֹוִציא ְּבהֹוָצַאת ַהּׁשַ ּׁשֶ

ְוַעד  ָנה  ַהּׁשָ ֵמרֹאׁש  לֹו  ְקצּוִבים  ָאָדם  ֶׁשל  ָּכל־ְמזֹונֹוָתיו   •

טֹוִבים  ְוָיִמים  ַׁשָּבתֹות  ֵמהֹוָצאֹות  חּוץ  ָנה,  ַהּׁשָ רֹאׁש 
ְוהֹוָצאֹות ָּבָניו ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה. )מסכת ביצה(

ַּבִּמְדָרׁש,  ִּכְדִאיָתא  ּתֹוָרה  ִלּמּוד  קֹוְבִעים  ָנה  ַהּׁשֵ ַאַחר   •
ְּכֶׁשִּיָּכְנסּו  עֹוָלם!  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ַהָּקָּב"ה:  ִלְפֵני  ּתֹוָרה  ָאְמָרה 
ַמה  ַוֲאִני  ְלָׂשֵדהּו,  ָרץ  ְוֶזה  ְלַכְרמֹו  ָרץ  ֶזה  ְלֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל 
ְוַׁשָּבת  ָלְך,  ְמַזּוֵג  ֶׁשֲאִני  זּוג  ִלי  "ֶיׁש  ָלּה:  ָאַמר  ָעַלי"?  ְּתֵהא 
ִויכֹוִלים ַלֲעסֹק ָּבְך". ַעל־ ְׁשמֹו, ֶׁשֵהם ְּבֵטִלים ִמְּמַלאְכָּתם 
ֵּכן ָצִריְך ֶׁשִּיְקְּבעּו ִמְדָרׁש ְלהֹוִדיַע ָלָעם ֶאת ֻחֵּקי ָהֱאֹלִקים 
ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית  ִּבְזַמן  ְסֻעָּדה  ִלְקּבַֹע  ְוָאסּור  ְוֶאת־ּתֹורֹוָתיו, 
ְּדָבִרים  ְּבֵאּלּו ְׁשֹלָׁשה  ַרָּבה,  ָאַמר  ִּגִּטין,  ְּבַמֶּסֶכת  ִּכְדִאיָתא 
הּוא  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ִמִּנְכֵסיֶהם,  ָחִליָלה  ָּבִּתים  ַּבֲעֵלי  יֹוְרִדים 

ֶׁשֵהם קֹוְבִעים ְסֻעָּדָתם ִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. )טור סימן ר"צ(

ִנְּתנּו  ֹלא  ַּבר־ַאָּבא,  ִחָּיא  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ֶּבֶרְכָיה  ַרִּבי  ָאַמר   •
תֹוָרה.  ְּבִדְבֵרי  ָּבֶהם  ַלֲעסֹק  ֶאָּלא  טֹוִבים  ְוָיִמים  ַׁשָּבתֹות 

)ירושלמי מסכת שבת(

ָלֶכם  ָּכַתְבִּתי  ָּכְך  ֹלא  ָּבַני,  ְלִיְׂשָרֵאל:  ַהָּקָּב"ה  ָלֶהם  ָאַמר   •
ַאף־ַעל־ִּפי  ִמִּפיָך,  ַהֶּזה  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ָימּוׁש  ֹלא  ְּבתֹוָרִתי, 
ָּבת ֵיָעֶׂשה  ה ָיִמים, יֹום ַהּׁשַ ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ְמָלאָכה ָּכל־ִׁשּׁשָ
ֻּכּלֹו ּתֹוָרה. ִמָּכאן ָאְמרּו, ְלעֹוָלם ַיְׁשִּכים ָאָדם ְוִיְׁשֶנה ְּבַׁשָּבת, 
ְוֵיֵלְך ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִיְקָרא ַּבּתֹוָרה ְוִיְׁשֶנה ַּבְּנִביִאים, ְוַאַחר־
ֶּנֱאַמר 'ֵלְך ֱאכֹל  ָּכְך ֵיֵלְך ְלֵביתֹו ְויֹאַכל ְוִיְׁשֶּתה, ְלַקֵּים ַמה ּׁשֶ
ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמָך ּוְׁשֵתה ְבֶלב־טֹוב ֵייֶנָך', ְלִפי ֶׁשֵאין לֹו ְמנּוָחה 

ַלָּקָּב"ה ֶאָּלא ִעם עֹוֵׂשי ּתֹוָרה ִּבְלַבד. )תנא דבי אליהו(

ֶאת־ ְיַעֵּנג  ֶאָּלא  ְּבַׁשָּבת,  ַּבָּטָלה  ְּבִדְבֵרי  ָאָדם  ַיֲעסֹק  ַאל   •

אֹו  ַּבֲהָלכֹות  ַּבִּמְדָרׁש,  ַּבִּמְקָרא,  ַּבּתֹוָרה,  ַלֲעסֹק  ָּבת  ַהּׁשַ
ַּבְּגָמָרא, ָּכְך ָאְמרּו ֲחַז"ל ַּבִּמְדָרׁש, ְוָנְתנּו ַטַעם ַלָּדָבר ֶׁשֹּלא 

ִנְּתָנה ַׁשָּבת ֶאָּלא ֻּדְגָמא ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא. )לב אליהו(

ְלַרִּבי  ָאַמר  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב  ֶּבן  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי   •
ִּפיְנָחס ִמּקֹוִריץ ְּבֵׁשם ָאִביו, ֶׁשָּצִריְך ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ֲהָכָנה 
ַהָּכתּוב  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ָּבת  ַהּׁשַ ת  ְקֻדּׁשַ ֶאת  ְלַקֵּבל  ֶׁשּיּוַכל 
ַרִּבי  ְוֵהִׁשיב לֹו  ֲאֶׁשר־ָיִביאּו".  "ְוֵהִכינּו ֵאת  ְּבַׁשַּלח  ְּבָפָרַׁשת 
ְּכָלל,  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ְוָהָאָדם  ִמְלַמְעָלה  ַהִּנָּתן  ָּדָבר  ִּכי  ִּפיְנָחס, 
ֵאיְך ּוַמה ִּיְּתנּו לֹו, ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלָהִכין ֶאת ַעְצמֹו ֵאָליו? ֶאָּלא 
ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ִלְׁשמֹר ֶאת־ַעְצמֹו ִמָּכל ָּדָבר ַרע, ִלְׁשמֹר ֶאת 

ַעְצמֹו ִמָּכל ָּדָבר ַהַּמִּזיק ַלֶּנֶפׁש. )בעל־שם־טוב פרשת בשלח(

ִּבְמַלאְכּתֹו,  ָטרּוד  ָּכל־ָאָדם  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ְּבֵעיַני,  ָּתמּוַּה   •
ְועֹוְסִקים  ֵּבית־ַהְּכֶנֶסת  ַּבֲחַצר  יֹוְׁשִבים  ְלָמֳחָרת  ּוְבַׁשָּבת 
ֵאיָמַתי  ַּתְרּגּום  ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ְׁשַנִים  ְּבֵטִלים.  ִּבְדָבִרים 
ַמֲאִריִכים  ִעם־ַהִּצּבּור  ָּפָרִׁשּיֹוָתיו  ְוָכל־ַהַּמְׁשִלים  ַנֲעֵׂשית? 

לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו, ֲהֹלא ָצִריְך ָׁשָעה ְלָפחֹות ְלָכְך. )מהר"ם שיף(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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