
 

ד " בס  

 ישעיהו פרק נח

פרק נח הוא נבואה על אופיו הרצוי של הצום. הנביא מבקר את קיום הצום בפועל על ידי העם בדרך  

 המביאה להרעת היחסים בין אדם לחברו, צום כזה לא ייענה ולא יתקבל לרצון בפני ה'. 

 הצום והתפילות יתקבלו כאשר הן יהיו מלוות בחסד ובהיפתחות לאחר.  

בת, המתקשרים לדברי הנביא בדבר אופיו של יום הצום הרצוי  הפרק מסתיים בפסוקים על יום הש

 כיום של שביתה מחפצי האדם. 

 הפרק יילמד בשני שיעורים.
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 ישעיהו

ד " בס  

 מבנה הפרק 

 

  

 הצו לנביא 
ֹאָתם:  ָעם וְּׁלֵבית ַיֲעקֹב ַחטּׁ ש ְ ִּ י פּׁ ד ְלַעמִּּׁ ֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָך ְוַהגֵּׁ ש ּׁ ְחׂשְך כַּׁ ַ  )א( ְקָרא ְבָגרֹון ַאל תּׁ

 
 ור מעשי העם תיא

 
 

 טענת העם
 
 

 תוכחת הנביא 

צוּׁן   ָ ָרַכי יְֶחפּׁ וּׁן ְוַדַעת דְּׁ ְדרֹש  י יֹום יֹום יִּ ט ֱאלָֹהיו לֹא  )ב( ְואֹותִּ ַ פּׁ ש ְ ה וּׁמִּ ר ְצָדָקה ָעׂשָ ֶ גֹוי ֲאש  כְּׁ

צוּׁן: ָ ים יְֶחפּׁ ְרַבת ֱאלֹהִּ ֵטי ֶצֶדק קִּ ְ פּׁ ש ְ י מִּ ָאלוּׁנִּ ש ְ   ָעָזב יִּ

ְוָכל   ֵחֶפץ  ְמְצאוּׁ  תִּּׁ ֹצְמֶכם  יֹום  בְּׁ ֵהן  ֵתָדע  ְולֹא  נוּׁ  ֵ ַנְפש  ינוּׁ  נִּּׁ עִּ יָת  ָראִּ ְולֹא  ְמנוּׁ  צַּׁ ה  ָ ָלמּׁ )ג( 

ׂשוּׁ  ְנגֹּׁ ֵביֶכם תִּּׁ    :ַעצְּׁ

רֹום   ָ מּׁ בַּׁ יַע  מִּ ְלַהש ְ ַכיֹּׁום  ָתצוּׁמוּׁ  לֹא  ע  ַ ֶרש  ֶאְגרֹף  בְּׁ ֹות  וְּׁלַהכּׁ צוּׁמוּׁ  ָ תּׁ ה  וַּׁמצָּׁ יב  ְלרִּ ֵהן  )ד( 

ק    קֹוְלֶכם: ֹו ְוׂשַ ַאְגֹמן רֹאש  ֹו ֲהָלכֹף כְּׁ ֹות ָאָדם ַנְפש  ְהיֶה צֹום ֶאְבָחֵרהוּׁ יֹום ַענּׁ )ה( ֲהָכֶזה יִּ

ְקָרא צ יַע ֲהָלֶזה תִּּׁ  :ה'ֹום ְויֹום ָרצֹון לַ ָוֵאֶפר ַיצִּּׁ

 
הראויים   המעשים 
ראוי   לצום  הנלוים 

 ( ור מרע ועשה טוב)ס
 
 

של   התוצאות 
 המעשים הראויים 

 
 

ראוי   שהמעשה  ככל 
עם  הקשר  יותר 

 הקב"ה עמוק יותר

ים   ים ָחְפש ִּ ח ְרצוּׁצִּ לַּׁ ַ ֹות מֹוָטה ְוש  ר ֲאֻגדּׁ ֵ ע ַהתּׁ ַ ֹות ֶרש  ַח ַחְרֻצבּׁ ֵ תּׁ ַ )ו( ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהוּׁ פּׁ

קוּׁ: ֵ ַנתּׁ ְרֶאה   ְוָכל מֹוָטה תְּׁ י תִּ יא ָביִּת כִּּׁ בִּ ָ ים תּׁ ים ְמרוּׁדִּ יִּּׁ )ז( ֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך ַוֲענִּ

ְרָך   ׂשָ בְּׁ יתֹו וּׁמִּ סִּּׁ ם:ָערֹם ְוכִּ ְתַעלָּׁ    לֹא תִּ

 

בֹוד  ְדֶקָך כְּׁ ְצָמח ְוָהַלְך ְלָפֶניָך צִּ ַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה תִּ ַ ש ּׁ ַקע כַּׁ בָּׁ   ַיַאְסֶפָך:  ה')ח( ָאז יִּ

ְקָרא וַ  ר    ה')ט( ָאז תִּּׁ ֶ ע ְוַדבּׁ ַלח ֶאְצבַּׁ ֹוְכָך מֹוָטה ש ְ תּׁ יר מִּ סִּ ָ ם תּׁ י אִּ נִּ ֵ נּׁ ע ְויֹאַמר הִּ וַּׁ ַ ש  ַיֲעֶנה תְּׁ

   ֶון:אָ 

ם: ֳהָריִּ צָּׁ ְך אֹוֶרָך ַוֲאֵפָלְתָך כַּׁ ֶ חֹש  יַע ְוָזַרח בַּׁ בִּּׁ ׂשְ ַ ָך ְוֶנֶפש  ַנֲעָנה תּׁ ֶ )יא(    )י( ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפש 

ַגן ָרֶוה וְּׁכמֹוָצא ַמיִּם   ה'ְוָנֲחָך   יָת כְּׁ יץ ְוָהיִּ ָך ְוַעְצֹמֶתיָך ַיֲחלִּ ֶ ַצְחָצחֹות ַנְפש  יַע בְּׁ בִּּׁ ׂשְ יד ְוהִּ מִּ ָ תּׁ

בוּׁ ֵמיָמיו:ֲאש ֶ  קֹוֵמם ְוקָֹרא ְלָך    ר לֹא ְיַכזְּׁ ָך ָחְרבֹות עֹוָלם מֹוְסֵדי דֹור ָודֹור תְּׁ מְּׁ )יב( וָּׁבנוּׁ מִּ

ֶבת:  ָ יבֹות ָלש  ֹוֵבב ְנתִּ ֶרץ ְמש  ֶ ֵדר פּׁ  גֹּׁ

שמירת השבת  
 ושכרה

קְ  ת עֶֹנג לִּ בָּׁ ַ י ְוָקָראָת ַלש ּׁ יֹום ָקְדש ִּ ת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציָך בְּׁ בָּׁ ַ ש ּׁ יב מִּ ש ִּ ָ ם תּׁ   ה' דֹוש   )יג( אִּ

ָבר: דָּׁ ר  ֵ ְוַדבּׁ ֶחְפְצָך  צֹוא  מְּׁ מִּ ָרֶכיָך  דְּׁ ֵמֲעׂשֹות  ֹו  ְדתּׁ בַּׁ ְוכִּ ד  ַעל    ְמֻכבָּׁ ג  ְתַענַּׁ תִּּׁ ָאז    ה' )יד( 

ֳמוֵתי  יָך ַעל בָּׁ ְבתִּּׁ ְרכַּׁ ֳמֵתי\ְוהִּ י \}בָּׁ ִּ י פּׁ יָך כִּּׁ יָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאבִּ ר: ה'{ ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלתִּּׁ ֵ בּׁ    דִּּׁ
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 ישעיהו

ד " בס  

 התוכחה על אופיו של הצום :ז-א

בפרק נח נבואה על אופיו הרצוי של הצום. הנביא מבקר את הצום כפי שהוא מתבצע על ידי העם,  

יתקבל לרצון לפני  בדרך המביאה להרעת היחסים בין אדם לחברו, ואומר כי צום כזה לא ייענה ולא  

 ה'.

בנו  לרצון,  יהנבואה  מתקיים  אינו  אשר  הצום  מתיאור  א)ה  הדרך    (ז-בפסוקים  פירוט  ולאחריו 

 ( יב-ח פסוקים )הראויה והרצויה לקיום הצום ותוצאותיו הטובות 

 ( יד-יג  פסוקים)הפרק מסתיים בפסוקים על השבת ומעלותיה. 

 ונים עליהם התנבא בפרק א.  בפרק זה חוזר הנביא ומדגיש את אותם יסודות אמ

כבפרק א הפותח את ספר נבואות ישעיהו, מודגשת העובדה כי עבודת ה' אשר מתקבלת לרצון בפני  

 ה',

 היא רק כזאת הכוללת בתוכה מצוות בין אדם לחברו, כמצוות בין אדם למקום. 

נ עבודת ה' בתחום שבין אדם למקוםיכל  בין המצוות, משאירה את  ולחלק  ריקה    -סיון להפריד 

 מתוכן, וכתוצאה מכך היא לא מתקבלת לרצון לפני ה'. 

דרך התיקון היא ההבנה כי עבודת ה' בתחום המקדש, התפילה, החגים וימי הצום, חייבת להיות  

שלובה יחד עם הליכה בדרכי ה' בתחום שבין אדם לחברו. בהגנה ובחמלה על החלש ובשמירת חברה  

הם,   שהם,  ומשפט,  צדק  חסד,  יש  ושמירת  שבה  ה'  בדרכי  ההליכה  למקום,  אדם  בין  כמצוות 

 מצוותיו. 

למורה: בת  הערה  נלמדת  אשר  ישעיהו  מנבואות  האחרונה  הנבואה  זו  וזוהי  הלימודים.  כנית 

ישעיהו חוזרים ומקבלים דגש   'לסגור מעגל' ולהראות כיצד עניינים מהותיים בנבואות  הזדמנות 

נויינו בפרקי ישעיהו, ביקורת בדבר עבודת ה' המלווה  כך ראינו בפרק א אשר פתח את עי   בנבואותיו. 

 בהתנהגות חברתית שאינה ראויה, וכך גם בפרק נח אשר מסיים את לימודינו בשלב זה.

 התוכחה על אופיו של הצום 

 ֹ ָעם וְּׁלֵבית ַיֲעקֹב ַחטּׁ ש ְ ִּ י פּׁ ד ְלַעמִּּׁ ֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָךְוַהגֵּׁ ש ּׁ ְחׂשְֹך כַּׁ ַ י יֹום יֹום  א ְקָרא ְבָגרֹון ַאל תּׁ אָתם: ב ְואֹותִּ

ֵטי  ְ פּׁ ש ְ י מִּ ָאלוּׁנִּ ש ְ ט ֱאלָֹהיו לֹא ָעָזביִּ ַ פּׁ ש ְ ה וּׁמִּ ר ְצָדָקה ָעׂשָ ֶ גֹוי ֲאש  צוּׁןכְּׁ ָ ָרַכי יְֶחפּׁ וּׁן ְוַדַעת דְּׁ ְדרֹש  ְרַבת    יִּ ֶצֶדק קִּ

ֵתָדעֵהן  -א ְולֹא  נוּׁ  ֵ ַנְפש  ינוּׁ  נִּּׁ עִּ יָת  ָראִּ ְולֹא  ְמנוּׁ  צַּׁ ה  ָ ָלמּׁ ג  צוּׁן:  ָ יְֶחפּׁ ְוָכל  לוהים  ֵחֶפץ  ְמְצאוּׁ  תִּּׁ ֹצְמֶכם  יֹום  בְּׁ

מָּׁ  יַע בַּׁ מִּ עלֹא ָתצוּׁמוּׁ ַכיֹּׁום ְלַהש ְ ַ ֶאְגרֹף ֶרש  ֹות בְּׁ צוּׁמוּׁ וְּׁלַהכּׁ ָ ה תּׁ יב וַּׁמצָּׁ ׂשוּׁ: ד ֵהן ְלרִּ ְנגֹּׁ ֵביֶכם תִּּׁ רֹום קֹוְלֶכם:  ַעצְּׁ

וֹ  ֹות ָאָדם ַנְפש  ְהיֶה צֹום ֶאְבָחֵרהוּׁ יֹום ַענּׁ יעַ   ֲהָלכֹף   ה ֲהָכֶזה יִּ ק ָוֵאֶפר ַיצִּּׁ ֹו ְוׂשַ ַאְגֹמן רֹאש  ְקָרא צֹום    כְּׁ ֲהָלֶזה תִּּׁ

 ְויֹום ָרצֹון לה'. 

 בפסוק א נקרא הנביא להוכיח את העם על פשעם וחטאתם.

כיצד יש להבין את פסוק ב אשר מתאר לכאורה מצב בו העם דורש את ה', חפץ לדעת את   •

 דרכי ה', עושה משפט צדק ומבקש את קרבת אלוקים? 
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 ישעיהו

ד " בס  

 :   (ב)ודת דוד מצ

כאלו היה גוי העושה צדקה בכל עת ולא עזב משפט אלהיו שדרכו לחקור    -  כגוי אשר צדקה עשה

לדעת את המשפט כן ישאלני הם משפטי צדק וחפצים להתקרב אל אלהים לדעת מצותיו ור"ל כן  

 מראין עצמם כאלו היו חרדים על המצות אבל לא כן הוא:

 ג: -בפסוקים ב המילה 'חפץ' החוזרת שלוש פעמים

צּוןב ְואֹוִתי יֹום יֹום ִיְדֹרׁשּון ְוַדַעת ְדָרַכי   ָעָזב  ֶיְחפָּ ר ְצָדָקה ָעָשה ּוִמְׁשַפט ֱאֹלָהיו לֹא  ִיְׁשָאלּוִני    ְכגֹוי ֲאׁשֶׁ

ק ִקְרַבת א דֶׁ צּוןלוהים  -ִמְׁשְפֵטי צֶׁ ם    ֵתָדע  ג ָלָמה ַצְמנּו ְולֹא ָרִאיָת ִעִנינּו ַנְפֵׁשנּו ְולֹא   :ֶיְחפָּ ֵהן ְביֹום ֹצְמכֶׁ

ם ִתְנֹגשּו: ֵחֶפץִתְמְצאּו   ְוָכל ַעְצֵביכֶׁ

 בפסוק ב היא נזכרת פעמיים בתיאור רצונו של העם כביכול בקרבת הקב"ה ודרכיו. 

אולם בפסוק ג, היא נזכרת במשמעות הפוכה, בה בקשת העם היא למעשה לעשות את חפצם, ולא  

 נו בקרבת ה' כי אם בהשגת ממון הכרוכה בפגיעה באחרים.רצונם האמיתי אינ את רצון ה'.

תיהם המוצהרות  והשימוש המנוגד באותה מילה מחדד את הפער העמוק בין כוונ  הערה למורה:

 לבין מעשיהם בפועל.  

 :(ד-ג)רד"ק 

 והם אומרים לי: למה צמנו ולא ראית תעניותינו, ולא קיבלת תפילתינו?...   - למה צמנו

 והתשובה: הן ביום צומכם, ואיך אראה צומכם ואינו כי אם למריבה?  

 כי ביום התענית יאספו העם וירא האדם בעל חובו וישאל ממנו חפצו, כלומר: חובו, 

כי ימצאנו ביום התענית, ואם לא יתן, ינגוש אותו וידחקנו עד שיתן, וגם יכנו באגרוף רשע אם יענה  

 לו שלא כרצונו. 

 צומכם לאל כי אם לצורכיכם.הנה כי אין 

 העמקה: -וכל עצביכם תנגשו

 בעלי חוב שלכם הנעצבים על ידיכם, אתם נוגשים אותם ביום צומכם. - עצביכם:  (ג)רש"י 

 ממונכם, כמו 'ועצביך בבית נכרי' )משלי ה,י(, כי הממון יגיע האדם ועצבונו.  - עצביכם: (ד-ג)רד"ק 
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 הצום הרצוי ושכרו : יב-ו

כחה בדבר הקיום המוטעה של יום הצום על ידי העם, קורא הנביא לדרך הנכונה לקיום  לאחר התו

 הצום ולשכר היבוא בעקבותיו. 

 הנביא מציג את המצב הרצוי בשני תיאורים.

ט, הנביא דורש מן העם את המעשים אותם הם נדרשים לעשות מצד  - , בפסוקים ובשלב הראשון

 . פעולות אלה הן בתחום הצדק, החסד וראיית החלש. הדין, על מנת שיזכו בישועת ה' ובקרבתו

יב, מוצגות הנהגות מעולות עוד יותר, אשר נעשות לפנים משורת הדין, על  -, בפסוקים ט בשלב השני

 . ידי מי שרצונו בעשיית טוב ובאהבת ה' וגדול השכר אשר יגיע בעקבותם

 ט:-פסוקים ו  -שלב ראשון 

ֶאְבָחֵרהוּׁ   ֲהלֹואו   ע  ֶזה צֹום  ַ ֶרש  ֹות  ַחְרֻצבּׁ ַח  ֵ תּׁ ַ ֹות מֹוָטה  פּׁ ֲאֻגדּׁ ר  ֵ ְוָכל מֹוָטה   ַהתּׁ ים  ָחְפש ִּ ים  ְרצוּׁצִּ ח  לַּׁ ַ ְוש 

קוּׁ:  ֵ ַנתּׁ  תְּׁ

יא ָביִּת ֲהלֹואז  בִּ ָ ים תּׁ ים ְמרוּׁדִּ יִּּׁ יתוֹ  ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָךַוֲענִּ סִּּׁ ְרֶאה ָערֹם ְוכִּ י תִּ ם:  כִּּׁ ְתַעלָּׁ ְרָך לֹא תִּ ׂשָ בְּׁ  וּׁמִּ

 ום הצום, מגיע השכר:  בעקבות קיום זה של י 

זח  ְצָמח אָּ ַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה תִּ ַ ש ּׁ ַקע כַּׁ בָּׁ בֹוד ה' ַיַאְסֶפָך:  יִּ ְדֶקָך כְּׁ  ְוָהַלְך ְלָפֶניָך צִּ

זט  י  אָּ נִּ ֵ נּׁ ע ְויֹאַמר הִּ וַּׁ ַ ש  ְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה תְּׁ  תִּּׁ

ו הן בפעולות 'עשה טוב',  ז הוצגו דרישות בסיסיות מן האדם. הן בפעולות 'סור מרע' ו-בפסוקים 

 ולאחריהן הבטחת שכר:  

 הפעולות הנדרשות הן: 

 הימנעות מאכזריות ושעבוד.  ▪

 הגנה על החלשים: האכלת הרעבים, מציאת קורת גג לעניים וביגוד לערומים. ▪

 השכר על פעולות אלה מתואר כזריחת אור השחר, והוא כולל שני מרכיבים:  

 . ישועת ה' ועזרתו ▪

 קרבת אלוקים.  ▪

 תשובת הנביא לטענת העם בפסוק ג: 

ח  בפסוקים  ביקש העם  -השכר המתואר  אותה  לקריאת האדם,  ושמיעתו  היא קרבת אלוקים  ט, 

 ֵׁשנּו ְולֹא ֵתָדע?! ָלָמה ַצְמנּו ְולֹא ָרִאיָת ִעִנינּו ַנפְ  בפסוק ג:

לקריאת   וייענה  יראה ישמע  לכך שהקב"ה  להגיע  בפסוקים אלו, מצביע הנביא על הדרך הנכונה 

ה ְתַׁשַּוע ְויֹאַמר ִהֵנִני!   :בפסוק ט האדם  ָאז ִתְקָרא ַוה' ַיֲענֶׁ
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 יב: -ט  - פסוקים  - שלב שני

ר אָ  ֶ ע ְוַדבּׁ ַלח ֶאְצבַּׁ ֹוְכָך מֹוָטה ש ְ תּׁ יר מִּ סִּ ָ ם תּׁ יעַ  ֶון:ט אִּ בִּּׁ ׂשְ ַ ָך ְוֶנֶפש  ַנֲעָנה תּׁ ֶ  י ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפש 

 בעקבות קיום זה של יום הצום, מגיע השכר:  

ם: ֳהָריִּ צָּׁ ַוֲאֵפָלְתָך כַּׁ ְך אֹוֶרָך  ֶ חֹש  בַּׁ יץ   ְוָזַרח  ַיֲחלִּ ְוַעְצֹמֶתיָך  ָך  ֶ ַנְפש  ַצְחָצחֹות  בְּׁ יַע  בִּּׁ ׂשְ ְוהִּ יד  מִּ ָ ְוָנֲחָך ה' תּׁ   יא 

בוּׁ ֵמיָמיו: ר לֹא ְיַכזְּׁ ֶ ַגן ָרֶוה וְּׁכמֹוָצא ַמיִּם ֲאש  יָת כְּׁ קֹוֵמם   ְוָהיִּ ָך ָחְרבֹות עֹוָלם מֹוְסֵדי דֹור ָודֹור תְּׁ מְּׁ   יב וָּׁבנוּׁ מִּ

ֶבת:  ָ יבֹות ָלש  ֵֹבב ְנתִּ ֶרץ ְמש  ֶ ֵדר פּׁ  ְוקָֹרא ְלָך גֹּׁ

 : )י, יא( מלבי"ם

מה שיסור מרע, כמ"ש פתח חרצובות רשע,    . רצה לומר ההצלחה שהזכיר עד הנה יהיה בעבורותפק 

וכן הצדקה שחשב שיתן לעני לחם כסות דירה הוא רק מצד שלא יתאכזר, כי המניעה הוא עבירה  

 ונענש ע"ז. 

 מאהבת הטוב בעצמו ומאהבת ה' עתה אומר אבל אם מלבד המניעה מרע, תוסיף עוד לעשות טוב  

 נפשך יב על פי התורה תוציא לו גם את  עד שתפק לרעב נפשך, שחוץ מה שתתן לו מה שאתה מחו

, ולא תתן לו לחמך לבד כמו שכתוב: הלוא  בשמחת המצוה בעצמך  בלב שלם ונפש שמחהשתתן לו  

פרוס לרעב לחמך, כי תתן לו גם את נפשך, וגם נפש נענה תשביע, מלבד שתשביע גופו במאכל תשביע  

אד מהקודם, שנגד מה שכתב תחלה אז  גם נפשו ברוח נדיבה ובדברי נחומים, אז שכרך גדול יותר מ

יבקע כשחר אורך אמר וזרח בחשך אורך שיזרח פתאם בפעם אחד, ולא בהגיע תור האור כשחר  

 הבא בסוף הלילה, רק גם בחשך יזרח לך אור.  

. ונגד שאמר אז תקרא וה' יענה, אומר כי עתה לא תצטרך לקריאה כלל כי ה' ינחה אותך תמיד  ונחך

 בלי הפסק רגע. 

ז, הן בבחינת מידת הדין, וחובה על  -מלבי"ם בפירושו מסביר כיצד הפעולות הנדרשות בפסוקים ו

עומת הפעולות המתוארות בפסוקים    האדם לנהוג בהן על מנת לקיים חברה מתוקנת על פי רצון ה'.

 יב, אשר הן פעולות של נדיבות לפנים משורת הדין. -ט

ק ח מושווה לזריחת השחר, אשר היא טבעית,  בהתאם לכך מתואר השכר. השכר המתואר בפסו

 ואילו בפסוק י מתואר אור הזורח בחושך, מעשה מופלא ולא בדרך הטבע. 

 

 מידה כנגד מידה: 

 אם הטענה של העם בתחילת הפרק היתה כנגד זה שה' לא נענה להם: 'למה צמנו ולא ראית'. 

 הנביא מציב לפניכם את האפשרות האמיתית לקשר עם הקב"ה. 

 המעשה של האדם כך עוצמת הקשר שלו עם הקב"ה:כגודל 

 אם נוהג האדם בעוול וברשעות, הרי שלא יהיה לו קשר עם הקב"ה, והוא לא ייענה לקריאתו. 

אם יפעל האדם את הפעולה הטבעית של מניעת רע , יזרח אורו באופן טבעי כמו השחר, וה' יענה  

 לתפילתו. 
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בנדיבות ליבו, לפנים משורת הדין, מתוך רצון לעשות    אם יפעל פעולה שהיא מעבר לכך,  ויותר מכך,

טוב ומאהבת ה', הרי שיזרח אורו במהירות בדרך ייחודית. וה' ילווהו תמיד, עוד בטרם יקראהו  

 האדם. 

ועמוק   'עשה טוב', אך ככל שמעשה האדם רחב  'סור מרע' ומצוות  בשני השלבים מצויים מצוות 

 גדול יותר. ניתן לראות זאת בטבלה המסכמת הבאה:   -יותר, כך גם הקשר שלו עם הקב"ה ושכרו

 בין הצום המצוי לצום הרצוי:

הנביא מתאר בפרקנו את הצום המצוי, שאינו לרצון, ולעומתו את תיאורי הצום הרצוי והראוי לפני  

 ה':

 עינוי וצום   

 מול 

 האכלת הרעב 

 הרכנת ראש 

 מול 

פתיחת ושחרור  

 עבדים 

 לבוש שק 

 מול 

 הלבשת העני 

הצום 

 המצוי

 )ה( 

ה ִיְהיֶׁה צֹום   ֲהָכזֶׁ

ְבָחֵרהּו...   אֶׁ

ה ִתְקָרא   צֹום  ֲהָלזֶׁ

 לה'?  ְויֹום ָרצֹון

 יֹום ַענֹות ָאָדם ַנְפׁשֹו 

 ָלָמה ַצְמנּו ... ִעִנינּו ַנְפֵׁשנּו 

 )ג(

ר   ֲהָלֹכף ְכַאְגֹמן רֹאׁשֹו  ְוַשק ָוֵאפֶׁ

 ַיִציעַ 

הצום 

 הרצוי

 י( -)ו
ה ֲהלֹוא צֹום   זֶׁ

ְבָחֵרהּו   אֶׁ

ך  ֲהלֹוא  ָפֹרס ָלָרֵעב ַלְחמֶׁ

ַוֲעִנִיים ְמרּוִדים ָתִביא  

 ...ָבִית

 ַנְפֶשך  ְוָתֵפק לָרֵעב

יע  ה ַתְשבִּ  ְוֶנֶפש ַנֲענָּ

ַׁשע  ַפֵתחַ    ַחְרֻצבֹות רֶׁ

 ֲאגֻדֹות מֹוָטה  ַהֵתר

ְרצּוִצים   ְוַשַלח

 ָחְפִׁשים 

 ְתַנֵתקּו  ְוָכל מֹוָטה

ה   ִכי ִתְראֶׁ

יתֹו ָעֹרם סִּ   ְוכִּ

ּוִמְבָשְרך לֹא  

 :ִתְתַעָלם

 

להבנתם   ה',  לקרבת  מביא  הצום  שעצם  המוטעית,  התפיסה  רווחת  שבעם  עולה  הנביא  מדברי 

הפעולות של עינוי הנפש, כפיפות הקומה, ולבישת שק ואפר, די בהן בכדי להגיע לקרבת ה' )כמפורט  

 בשורת "הצום המצוי"(. בטבלה 

   -כנגד זאת זועק הנביא, שצום מחייב שינוי מעשי בחיים ביחס לחלש שבחברה )"הצום הרצוי"(:

 האכלת רעבים ועניים  •

 הימנעות מאכזריות ושעבוד החלש  •

 הלבשת ערומים.   •

 שלוש הפעולות ביחס לחלש, מקבילות לביטויי הצום החיצוניים:  

ינּו" כנגד "נפש נענה תשביע  • נִּ   ַנְפֵשנּו""עִּ

ֹכף ְכַאְגֹמן רֹאשֹו" כנגד  הימנעות מאכזריות ומשעבוד •  "ֲהלָּ

 .  לבישת שק ואפרכנגד  הלבשת ערומים •
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נראה שכוונת הנבואה היא להעניק משמעות אחרת לצום. הצום איננו "טקס", אלא אמצעי לעורר  

 את הלב לשינוי מעשי: 

העניים ה • בצער  לחוש  הוא אמור  אוכל  אינו  אותו  בכך שהאדם  יביא  כך שהצום  רעבים, 

 להאכילם.  

 כפיפת הראש עשויה להביאו לשחרור העבדים מעולם,   •

 לבישת השק ראוי תביא אותו לידי כיסוי הערומים ודאגה להם.  •

אם כך, אין הנביא יוצא כנגד הצום, אלא מוכיח את העם אשר מקיימים את הצום בצורה לא נכונה.  

בדרך בה הם פועלים על האדם לחזור בתשובה, לתקן מעשיו ולחוס  הנביא קורא לקיום מעשי הצום  

 על החלש.

 בבא בתרא דף ט עמוד ב )על פי ביאור יד רמה(  העמקה:

   א"ר יצחק הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות.

 - '' מה כתיב בתריה הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, דכתיב 'הלא פרוס לרעב לחמך וגו

 אז יבקע כשחר אורך  .1

 וארכתך מהרה תצמח  .2

 והלך לפניך צדקך  .3

 כבוד ה' יאספך  .4

 אז תקרא וה' יענה  .5

 תשווע ויאמר הנני.  .6

 - והמפייסו בדברים מתברך בי"א, דכתיב 'ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע'. מה כתיב בתריה

 וזרח בחשך אורך  .1

 ואפלתך כצהרים  .2

 ונחך ה' תמיד  .3

 והשביע בצחצחות נפשך  .4

 ועצמותיך יחליץ,  .5

 והיית כגן רוה  .6

 וכמוצא מים אשר יכזבו מימיו,  .7

 ובנו ממך חרבות עולם  .8

 מוסדי דור ודור תקומם .9

 וקרא לך גדר פרץ  .10

 משובב נתיבות לשבת: .11
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   שמירת שבת ושכרה: יד-יג

בפסוקים אודות  פרק מרכזי זה, אשר פתח בתוכחה קשה על קיום לא נכון של ימי הצום, מסתיים  

 השבת, קדושתה, כבודה והעונג הטמון בה. 

 ימי הצום, כימי השבת מהווים ימים אשר נדרשת בהם עבודת ה' מיוחדת. 

הפרק מסתיים בפסוקים מרוממים ומחזקים, בדבר הדרך הנכונה לקיים את ימי השבת, הכוללים  

 את קדושת השבת ואת כבוד השבת.

דרך עונג ולא רק דרך עינוי, אם לב האדם מכוון לעשיית רצון  אנו למדים שניתן להגיע לעבודת ה'  

 ה', תוך ביטול החפץ האישי, על מנת לעשות רצון ה' וחפצו ועל מנת להגיע לקרבת אלוקים.

החתימה בכיבוד ועונג השבת נותנת את התשובה המלאה לשאלת העם בתחילת הפרק ובכך סוגרת  

 את הנבואה ומשלימה אותה.

 ג רצון העם לקרבת אלוקים: בתחילת הפרק מוצ

 ".יחפצון... קרבת אלוקים  יחפצון"דעת דרכי  

חפצי   מול  אל  האישי  החפץ  ביטול  באמצעות  מושגת  ה'  אל  הקרבה  כי  היא  הנביא  ותשובת 

 . ("תמצאו חפץ" בניגוד ל"הן ביום צומכם ממצוא חפצך"אם תשיב... )שמים:

 אותו לידיעת דרכי ה'.  השביתה והשבת הרגל מדרכי האדם ביום השבת, היא שתביא

 ובאמצעות כיבוד ועינוג השבת יזכה האדם להתענג על ה'.

י יֹום ָקְדש ִּ ת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציָך בְּׁ בָּׁ ַ ש ּׁ יב מִּ ש ִּ ָ ם תּׁ    יג אִּ

ד    ְקדֹוש  ה' ְמֻכבָּׁ ת עֶֹנג לִּ בָּׁ ַ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדבֵּׁ  ְוָקָראָת ַלש ּׁ מְּׁ ָרֶכיָך מִּ ֹו ֵמֲעׂשֹות דְּׁ ְדתּׁ בַּׁ ָבר: ְוכִּ   ר דָּׁ

ֳמֵתי ָאֶרץ יָך ַעל בָּׁ ְבתִּּׁ ְרכַּׁ ג ַעל ה' ְוהִּ ְתַענַּׁ    יד ָאז תִּּׁ

ר:      ֵ בּׁ י ה' דִּּׁ ִּ י פּׁ יָך כִּּׁ יָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאבִּ  ְוַהֲאַכְלתִּּׁ

      : אם תשיב משבת רגליך )איסור שבות( 'סור מרע'כמו בחלקו הקודם של הפרק גם כאן אנו מוצאים  

 : וקראת לשבת עונג. ו'עשה טוב'           

 הלכות שבת הנלמדות מפסוקים אלו 

 דברי הנביא כאן שימשו מקור לחז"ל בהגדרת אופיה של השבת.

 .עשה, מלבד איסורי ל"ט אבות מלאכה, וכן הלכות לא תעשהמפסוקים אלו נלמדים הלכות 

 הנלמדים מפסוקים אלו:  לא תעשההרמב"ם מפרט דיני 

 ב: -משנה תורה לרמב"ם, הלכות שבת כד, א

 "יש דברים שהן אסורין בשבת, אף על פי שאינן דומין למלאכה, ואינם מביאין לידי מלאכה, 

עשות חפציך ביום קודשי' )ישעיהו נח,  ומפני מה נאסרו? משום שנאמר 'אם תשיב משבת רגלך,  

 ונאמר 'וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר' )שם(.   יג(,
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ד " בס  

לפיכך אסור לאדם להלך בחפציו בשבת, ואפילו לדבר בהן, כגון שידבר עם שותפו מה ימכור למחר  

א בו אסור שנאמר  כל זה וכיוצ  -או מה יקנה, או היאך יבנה בית זה, ובאיזו סחורה ילך למקום פלוני  

 "ודבר דבר", דיבור אסור. והרהור מותר.

אסור לאדם לפקוד גינותיו ושדותיו בשבת, כדי לראות מה הן צריכין או היאך הן פירותיהן, שהרי  

 זה מהלך לעשות חפצו.  

וכן אסור לאדם שייצא בשבת עד סוף התחום ויישב שם עד שתחשך כדי שיהיה קרוב לעשות חפציו  

 .שהרי נמצא הילוכו בשבת לעשות חפציו"במוצאי שבת, 

 

 הנלמדים מפסוקים אלו: -עונג שבת  -עשה רד"ק מפרט דיני

 (יג)רד"ק:

 מצות לא תעשה  - אם תשיב

מצוות עשה לענג הגוף ביום השבת במאכלים עריבים וטובים, שמתוך שישנהו   - וקראת לשבת עונג

, ושבת ביום השביעי, ומתוך כך ישבח  משאר הימים לטוב, יזכור מעשה בראשית, ושהאל חדשו מאין

 לאל ויפארהו בפיו ובלבבו ותתענג נפשו בו. 

 פעמיים מוזכר העונג בפסוקים אלו. 

יך ְביֹום ָקְדִׁשי ך ֲעשֹות ֲחָפצֶׁ    יג ִאם ָתִׁשיב ִמַשָבת ַרְגלֶׁ

ת ֹעֶנג     אתָּ ַלַשבָּ רָּ    ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכָבד ְוקָּ

ְפְצך ְוַדֵבר ָדָבר:     יך ִמְמצֹוא חֶׁ    ְוִכַבְדתֹו ֵמֲעשֹות ְדָרכֶׁ

ְתַעַנג ַעל ה'יד  ז תִּ ץ  אָּ    ְוִהְרַכְבִתיך ַעל ָבֳמֵתי ָארֶׁ

 ְוַהֲאַכְלִתיך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביך ִכי ִפי ה' ִדֵבר:     

 

ובפעם השנייה, בפסוק יד, מוצג השכר    "ענג"בפעם הראשונה, בפסוק יג האדם מצווה לקרוא לשבת  

 להתענג על ה'.לו יזכה האדם השומר את השבת בכך שהוא יזכר 

 (כך מפרש גם ר' יוסף קרא)אם כך השכר מוצג 'מידה כנגד מידה' 

 העמקה

 : (יד)רד"ק 

 אם תענג את השבת, תתענג על ה'.  -אז תתענג על ה'

 כלומר: ישפיע לך טובות, עד שתתענג עליו ותודה בו ובטובו כי מאתו הכל. 

 וה'תענוג על ה'' הוא תענוג הנפש.  

 על הקשר בין שני חלקי הפרק. התוכחה על הצום ופסוקי השבת: 

 יש אפשרות להתקרב אל ה'. בעונג , אלא גם בעינויבחתימת הפרק אנו למדים שלא רק 

המנוגדים, הצום והשבת, הוא שהאדם צריך לשבות ולבטל את  העיקרון המשותף לשני המעשים  

'חפצו' שלו. הדרך החיצונית אינה העיקר, היא חשובה רק כשהיא תואמת את המשמעות הפנימית  

 אותה היא מבטאת.
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"אז תתענג  )יתרה מזאת: השבת אינה משמשת תחליף לצום אלא מהווה שלב גבוה יותר בקרבת ה'  

עה לשיאה לא רק בפסיביות המוחלטת של הצום, אלא בעוצמה רבה  . קרבת אלוקים מגי (על ה'"

 בחיבור לחיים וההתענגות עליהם מתוך קדושה. 

 מתוך ביטול החפץ האישי והפניית הרצון אל רצון ה' המתבטא ביום הקדוש לו. 

 .מאהבה, ואילו השבת מסמלת את עבודת ה' מיראההצום מסמל את עבודת ה' 

מהוות עבורנו דרכים להתקרבות אל ה' ולעשיית רצונו, אך זה יתממש רק אם  גם הצום וגם השבת 

הפנימיות   הלב  כוונות  עם  יהיו מתואמים  ואם מעשינו החיצוניים  ה',  חפץ  בפני  נבטל את חפצנו 

 והרצון לקרבת ה'. 

 העמקה:

 בראשית הפרק ראינו כיצד פרק נח עוסק באותם נושאים שהועלו בפרק א. 

 י בנבואת התוכחה של פרק א' מתנה הנביא ישעיהו בנבואתו ומזהיר:על כך יש להוסיף, כ

ב ְתֻאְכלּו  רֶׁ ם חֶׁ ץ תֹאֵכלּו: )כ( ְוִאם ְתָמֲאנּו ּוְמִריתֶׁ ם טּוב ָהָארֶׁ ֵבר)יט( ִאם תֹאבּו ּוְׁשַמְעתֶׁ י ה' דִּ י פִּ  כִּ

 בטחה: ואילו בפרקנו מתנה הנביא ישעיהו את דבריו )אם תשיב משבת רגליך( ומסיים בה

ץ ְוַהֲאַכְלִתיך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביך  ֵבר)יד( ָאז ִתְתַעַנג ַעל ה' ְוִהְרַכְבִתיך ַעל במותי ָבֳמֵתי ָארֶׁ י ה' דִּ י פִּ ועל   כִּ

 :וכיון שהוא דבר יקיים דברו -כי פי ה' דבר  שניהם כאחד נאמרים דברי הרד"ק: 
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 (רשות )  הקשר רחב

 תפקיד הצום במקרא: 

 דוד צם על בנו התינוק: שמואל ב, יב טו  •

 כט.- כז, אחאב צם לאחר קבלת נבואת הפורענות: מל"א כא  •

 יד   ,תענית ציבור בעקבות צרה: יואל א •

 תענית אנשי נינוה לביטול גזירת הפיכת נינוה: יונה ג, ה  •

 טז- תענית אסתר והיהודים לביטול גזירת המן: אסתר ד, ג   •

 הקשר בין הפרק לבין יום הכיפורים::  ח, יט  צום לזכר החורבן: זכריה ז, ה;

"נבואה זו נקבעה להפטרה של שחרית יום הכיפורים ועל פי הלקח העולה מן הדברים: 'הלוא זה  

צום אבחרהו' תקנו חז"ל בתפילת נעילה: ותתן לנו.. את יום הכפורים הזה.. למען נחדל מעושק ידינו  

ר שהאזהרה ושלח רצוצים חופשים רומזת לשילוח  ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. ועוד אפש

העבדים ולהשבת הנחלות ביום הכיפורים של שנת היובל: )עמוס חכם בפירוש דעת מקרא על ישעיהו  

 עמ' תרכ"ב. להרחבה עיינו בסיכום הפרק שם( 

  - תקיעת השופר במוצאי יום הכפורים מסמלת את תחילתו של היובל ואולי לכך רומזות המילים  

 רם קולך. כשופר ה

 כעוסקים ביום הכיפורים. וכך דבריו:  -יד העוסקים בשבת  -כמו כן מפרש רד"ק על פסוקים יג

 (יג)רד"ק 

זה יום הכיפורים, שאין בו לא אכילה ולא שתייה. אמרה תורה: כבדהו בכסות    -  לקדוש ה' מכובד

 נקיה 

 שמירת שבת בתנ"ך:  

 ( בספר שמות:  1

כבר במדבר סין כאשר המן אינו יורד בשבת ובני ישראל מצטווים על שבות, אנו מוצאים חלקים  

 מעם ישראל שאינם מקיימים את מצוות השבת ויוצאים מתחום שבת:  

 שמות פרק טז

ֶדה: ָ ׂשּׁ ְמָצֻאהוּׁ בַּׁ ת ַהיֹּׁום ַלה' ַהיֹּׁום לֹא תִּ בָּׁ ַ י ש  ְכֻלהוּׁ ַהיֹּׁום כִּּׁ ה אִּ ֶ ְלְקֻטהוּׁ  )  )כה( ַויֹּׁאֶמר ֹמש  ים תִּּׁ ת ָימִּ ֶ ש  ֵ כו( ש 

ֹו: בּׁ ְהיֶה  יִּ ת לֹא  בָּׁ ַ י ש  יעִּ בִּ ְ ְולֹא ָמָצאוּׁ: ס  וַּׁביֹּׁום ַהש ּׁ ְלקֹט  ן ָהָעם לִּ ָיְצאוּׁ מִּ י  יעִּ בִּ ְ יֹּׁום ַהש ּׁ בַּׁ י  ַוְיהִּ )כח(    )כז( 
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ְצֹוַתי ְותֹורָֹתי: ֹמר מִּ ש ְ ם לִּ ֶ ה ַעד ָאָנה ֵמַאְנתּׁ ֶ י ה  ַויֹּׁאֶמר ה'ֶאל ֹמש  ן הוּׁא  )כט( ְראוּׁ כִּּׁ ֵ ת ַעל כּׁ בָּׁ ַ 'ָנַתן ָלֶכם ַהש ּׁ

ם   י ֶלֶחם יֹוָמיִּ ִּ ש ּׁ ִּ יֹּׁום ַהש ּׁ י:ֹנֵתן ָלֶכם בַּׁ יעִּ בִּ ְ יֹּׁום ַהש ּׁ קֹמֹו בַּׁ מְּׁ יש  מִּ יו ַאל יֵֵצא אִּ ָ ְחתּׁ ַ יש  תּׁ בוּׁ אִּ תוּׁ    ש ְ בְּׁ ש ְ )ל( ַויִּּׁ

י:  עִּ בִּ ְ יֹּׁום ַהש ּׁ  ָהָעם בַּׁ

 ועל כך אומר המדרש:

 שבת דף קיח עמוד ב  

ה אמר רב: אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון, שנאמר  אמר רב יהוד

 ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט וכתיב בתריה ויבא עמלק. ( שמות טז)

 ( בספר במדבר: 2

 אנו שומעים על המקושש עצים בשבת: )במדבר פרק טו(  

 על כך אומרים חז"ל:  

 ספרי במדבר פרשת שלח: 

 ויהיו בני ישראל במדבר, בגנות ישראל הכתוב מדבר שלא שמרו אלא שבת ראשונה ושניה חללו:

 ( תוכחת ירמיהו בפרק י"ז 3

 

 ( בספר נחמיה:  4

בימי הבית השני אנו מוצאים בספר נחמיה מאבק מורכב של נחמיה בעם על קיום מצוות השבת  

 .  בעיקר בשל המסחר עם העמים הזרים

 

 נחמיה פרק יג 

ים ים ַעל ַהֲחֹמרִּ ים ָהֲעֵרמֹות ְועְֹמסִּ יאִּ ת וְּׁמבִּ בָּׁ ַ ש ּׁ ֹות בַּׁ תּׁ ים גִּּׁ יהוָּׁדה דְֹרכִּ י בִּ יתִּ ה ָראִּ ָ ים ָהֵהמּׁ יָּׁמִּ ן    )טו( בַּׁ ְוַאף ַייִּ

ד:  ְכָרם ָציִּ יֹום מִּ יד בְּׁ ת ָוָאעִּ בָּׁ ַ יֹום ַהש ּׁ ם בְּׁ ַ לִּ ָ ים ְירוּׁש  יאִּ א וְּׁמבִּ ָ ים ְוָכל ַמׂשּׁ ים וְּׁתֵאנִּ בוּׁ ָבהּׁ   ֲעָנבִּ ים ָיש ְ ֹרִּ )טז( ְוַהצּׁ

ם: ָ לִּ ָ ירוּׁש  ְבֵני ְיהוָּׁדה וּׁבִּ ת לִּ בָּׁ ַ ש ּׁ ים בַּׁ אג ְוָכל ֶמֶכר וֹּׁמְכרִּ ים דָּׁ יאִּ יָבה אֵ   ְמבִּ ת חֵֹרי ְיהוָּׁדה ָוֹאְמָרה ָלֶהם  )יז( ָוָארִּ

ת: בָּׁ ַ ים ֶאת יֹום ַהש ּׁ לִּ ים וְּׁמַחלְּׁ ם עֹׂשִּ ֶ ר ַאתּׁ ֶ ָבר ָהָרע ַהזֶּׁה ֲאש  )יח( ֲהלֹוא כֹה ָעׂשוּׁ ֲאֹבֵתיֶכם ַויֵָּׁבא    ָמה ַהדָּׁ

ים ָחרֹון ַעל  יפִּ ם מֹוסִּ ֶ יר ַהזֹּׁאת ְוַאתּׁ ל ָהָרָעה ַהזֹּׁאת ְוַעל ָהעִּ ת:    ֱאלֵֹהינוּׁ ָעֵלינוּׁ ֵאת כָּׁ בָּׁ ַ ל ֶאת ַהש ּׁ ֵ ָרֵאל ְלַחלּׁ ׂשְ יִּ

ר    פ ֶ ָלתֹות ָוֹאְמָרה ֲאש  ְגרוּׁ ַהדְּׁ ָ סּׁ ת ָוֹאְמָרה ַויִּּׁ בָּׁ ַ ְפֵני ַהש ּׁ ם לִּ ַ לִּ ָ ֲעֵרי ְירוּׁש  ַ ר ָצֲללוּׁ ש  ֶ ֲאש  י כַּׁ חוּׁם  )יט( ַוְיהִּ ָ ְפתּׁ לֹא יִּ

ים לֹא ָיבֹוא מַ  ָערִּ ְ י ַעל ַהש ּׁ ָעַרי ֶהֱעַמְדתִּּׁ נְּׁ ת וּׁמִּ בָּׁ ַ ת:ַעד ַאַחר ַהש ּׁ בָּׁ ַ יֹום ַהש ּׁ א בְּׁ ָ ים וֹּׁמְכֵרי    ׂשּׁ ינוּׁ ָהרְֹכלִּ )כ( ַויָּׁלִּ

ם:  יִּ ָ תּׁ ַעם וּׁש ְ ַ ם פּׁ ָ לִּ ָ ירוּׁש  חוּׁץ לִּ ר מִּ ְמכָּׁ ים ֶנֶגד ַהחֹוָמה    ָכל מִּ ם ֵלנִּ ֶ וַּׁע ַאתּׁ יָדה ָבֶהם ָוֹאְמָרה ֲאֵליֶהם ַמדּׁ )כא( ָוָאעִּ

יא לֹא ָבאוּׁ  ן ָהֵעת ַההִּ ֶכם מִּ ַלח בָּׁ נוּׁ ָיד ֶאש ְ ש ְ ם תִּּׁ ת:אִּ בָּׁ ַ ש ּׁ     בַּׁ

 

 רק ביד חזקה הצליח נחמיה לעצור את המסחר בשבת בירושלים.  

השבת   מצוות  את  שונות  בתקופות  העם  אצל  לחזק  צורך  היה  כמה  עד  ללמוד  יכולים  אנו  מכאן 

 ולגרום לשמירתה בקפדנות רבה יותר: 
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 ישעיהו

ד " בס  

 (רשות) הקשר אישי

בין אדם למקום ובין אדם לחבירו, והסכנה  . הזיקה בין הפעולות החיצוניות ובין הלב, ובין מצוות ש1

 הגדולה שבניתוק ביניהם. 

כאשר האדם מלא מעצמו אין לו מקום לדבר אחר, לא לאלקיו ולא לזולתו. ואילו כאשר האדם  

הוא פותח מקום לקרבת ה'    –מצוי בתודעה של הכנעה, של שברון לב, של הקטנת האגו והגבלתו  

 ולראיית הזולת. 

 ום יכול להביא אליה, מביאה להזדהות עם החלש, ולא להתעלמות ממנו. תחושת המוגבלות שהצ

 דווקא תודעת החיסרון היא שמביאה לשלמות.  

 

. כיצד נוכל אנחנו להפוך את ימי הצום שלנו לימים שיביאו אותנו לבקשת עשיית חפץ ה', ופתיחת  2

 ליבנו אל החלש? 

 

. זו הזדמנות להרחיב ולדבר על השבת ומשמעותה הרוחנית והאמונית. על המשמעות של המנעות  3

האם אנחנו מצליחים לעמוד בכך ומה אנו מרגישים כאשר הדבר    -מכל תכנון ומחשבת חולין בשבת  

 מתרחש?


