
דף חברותא

שבת חופשית
ל"על פי תורתו של הרב שאול ישראלי זצ

ר דָּ רּוְך ּוְמסֻׁ יָּה עָּ ת ְבֵבית ִמְשַפַחת ִיְשְרֵאִלי הָּ ְלַחן ַהַשבָּ ת. שֻׁ .עֹוד ְמַעט ַשבָּ
א ְמַצְחֵצַח ֶאת ַהַנֲעַלִים א, ַאבָּ הִאמָּ טָּ ְוַהְתאֹומֹות  , ְמַסֶדֶרת ֶאת ַהַתְבִשיִלים ַעל ַהְפלָּ

ה דֹול ֶשַיֲחֹזר ֵמַהְיִשיבָּ הַחִייְמֶקה. ַחנָּה ְוַחיָּה ְמַחּכֹות ַלֲאִחיֶהם ַהגָּ ב ַהַבְיתָּ ת . שָּ ַשבָּ
ְפִשית .חָּ

ה ִלְפֹתַח לֹו ֶאת ַהֶדֶלת, "הּוא ַמִגיעַ " צֹות ַחנָּה ְוַחיָּ ֵיףְמַחֵיְךַבֶפַתח ַחִייְמֶקה. רָּ .  ְועָּ
ל ַהְזַמן נֹות ְמַדְברֹות ְושֹוֲאלֹות ּכָּ ה : "ַהבָּ ִעְניִָּניםמָּ יָּה", "?הָּ ֵעב אֹו  " "?ֵאיְך הָּ ה רָּ ַאתָּ

ֵמא ר" ?צָּ ה: "ּוְבִעקָּ אתָּ ַהַבְיתָּ ה בָּ "?לָּמָּ
יֹות ְמתּוקֹות" ל ַהְשֵאלֹות ְבַיַחד, ֲאחָּ ל ַעל ְשֵאלָּה ַאַחת ֲאִני  , ֲאִני לֹא יָּכֹול ַלֲענֹות ַעל ּכָּ ֲאבָּ

ה ִּכי זֹו : יָּכֹול ַלֲענֹות אִתי ַהַבְיתָּ ת 'בָּ ְפִשיתַשבָּ ".'חָּ
ה ֶזה " ת 'מָּ ְפִשיתַשבָּ "'?חָּ
נָּה" תַהַּכּוָּ ה ְלַשבָּ ה חֹוְזִרים ַהַבְיתָּ ל ַבחּוֵרי ַהְיִשיבָּ ל זֹו לֹא ֶבֱאֶמת . ִהיא ֶשּכָּ ת 'ֲאבָּ ַשבָּ

ְפִשית ִמיד צֹוֵחק ְּכֶשֲאַנְחנּו ְמַדְבִרים ַעל ֹחֶפש. 'חָּ ה תָּ ַרב ֶשִלי ַבְיִשיבָּ הוא אֹוֵמר . הָּ
..."ֶשַלְיהּוִדים ֵאין ֹחֶפש

ה ֵאין ֹחֶפש" ֶזה , ֵיש לָּנּו ַהְרֵבה ְזַמן ֶשֵאין ִלמּוִדים ַבַגן? לָּמָּ "!'?ֹחֶפש'ְוקֹוְרִאים לָּ
תַהֹּכלאּוַלי ַאְסִביר לֶָּכן " ר ְלִהְשַתְחֵרר ! ?ִבְסעּוַדת ַשבָּ הֶאְפשָּ ....?ֵמַהִמְזוָּדָּ
האם לפי הגדרת המילון שבת היא  ". פרק זמן ללא עבודה–חופש "במילון כתוב . 1

לא/כן? חופש
יָּה  ת הָּ ְלַחן ַהַשבָּ יֹותְלַחִייְמֶקהְלַיד שֻׁ ֲאחָּ ַתח ֶאת  ַחִייְמֶקה. ְזַמן ַלֲענֹות ַלְשֵאלֹות ֶשל הָּ פָּ

ש ְוִהְקִריא מָּ :ַהחֻׁ
ְתָך ְוַהֵגרְוִינֵָּפשַוֲחֹמֶרָךְלַמַען יָּנּוַח שֹוְרָך ִתְשֹבתּוַביֹום ַהְשִביִעי  . ֶבן ֲאמָּ

ת- ִריְך לָּנּוַח ְבַשבָּ ?ִמי צָּ
א - ה ֶשַאבָּ ִייִתי ְבטּוחָּ אהָּ ה , ְוִאמָּ ה ֶשֲאִני רֹואָּ ל ְלִפי מָּ ִמי ֶשנָּח ֶזה ַהשֹור –ֲאבָּ

.ְוַהֲחמֹור
א - אַגם ַאבָּ ה, ְצִריִכים לָּנּוחַ ְוִאמָּ ל ַגם ַהְבֵהמָּ .ֲאבָּ
ת- ה ַשבָּ ְמרָּ ה ֶששָּ רָּ ה לָּנּו. ֶזה ַמְזִּכיר ִלי ֶאת ַהִספּור ַעל ַהפָּ .ַהַגֶנֶנת ִסְפרָּ



_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

:ַסְפרו בקצרה את הסיפור על הפרה ששמרה שבת. 2

:הסיפורהמשך.3
נֹות- הִתְשְמעּו,בָּ ַרבִהְסִבירמָּ תִהְסִבירהּוא.ִיְשְרֵאִליהָּ ְלַמֲעֵשהֵזֶכרִהיאֶשַהַשבָּ

ת.ְבֵראִשית אַהֹּכלֶשֶאתְמִביִניםְבַשבָּ רָּ דֹוןבָּ דאָּ ִויםְוַהֹּכלֶאחָּ יושָּ נָּ ֵביןֶהְבֵדלֵאין.ְלפָּ
דֹון ֵכן,ְלֶעֶבדאָּ םֶשלַהִשְלטֹוןִמְתַבֵטלַגםְולָּ דָּ אָּ ההָּ הְוַגם,ַבְבֵהמָּ תשֹוֶמֶרתַהְבֵהמָּ .ַשבָּ

ז- תְבֶעֶצםאָּ ְפִשִייםֵּכןֲאַנְחנּוְבַשבָּ ְרִתיםלֹאַוֲאַנְחנּו,ֲאדֹוִניםלָּנּוֵאין.חָּ ַאףֶשלְמשָּ
ד .ֶאחָּ

ש- .לֹאַממָּ
?חופשייםלאאנחנומדוע

.כלאמביתיצאנולאכי•
.אחדאדוןלנוישכי•
.ללימודיםנחזורראשוןביוםכי•
.בשבתגםללמודצריךכי•
תבְ  ְלכּוְוַחיָּהַחנָּהַבֹבֶקרַשבָּ אִעםהָּ ַבִסדּורִהְסַתְּכלָּהַחנָּהַבְתִפלָּה.ַלְתִפלָּהִאמָּ

ִשירִפְתאֹוםְוִהְתִחילָּה הַחיָּהַרק)ְבֶשֶקטלָּ ְמעָּ אתָּ אֹותֹויִָּמיםֶחְמַדת":(שָּ רָּ ֵזֶכר.קָּ
."ְבֵראִשיתְלַמֲעֵשה

הַחיָּה הֵהִבינָּהִהיא.ִחְיכָּ ל,"ְבֵראִשיתְלַמֲעֵשהֵזֶכר"ֵמַהִמִליםִמְתַלֶהֶבתֶשַחיָּ ֲאבָּ
הִהיא אַבִקדּושֶשֶאְתמֹולִנְזְּכרָּ ַמרַאבָּ תאָּ ."ִמְצַרִיםִליִציַאתֵזֶכר"ִהיאֶשַהַשבָּ
ְךַעלַחִייְמֶקהֶאתֶשִיְשֲאלּוֶהֱחִליטּוֵהןִמִליםְבִלי .ּכָּ

ה :ַחִייְמֶקהלֶָּהןִהְסִבירַבְסעּודָּ
ת,צֹוְדקֹותַאֶתן- ַרבֶזהַעלַגם."ִמְצַרִיםִליִציַאתֵזֶכר"ַגםִהיאַהַשבָּ הָּ

.ִדֵברִיְשְרֵאִלי
ה- ַמרהּואּומָּ ?אָּ

ַאלַחַיְמֶקהַלֲענֹותִבְמקֹום ִריְךֶעֶבדִלְהיֹותֶשרֹוֶצהֶשִמייֹוְדעֹותַאֶתן":שָּ ַלֲעשֹותצָּ
"?ֲעִגיִלים

ה- ה?מָּ ה?לָּמָּ ?ַבתהּוא,מָּ
ִריְךַרקהּוא,לֹא- זָּ ,ֹחרַלֲעשֹותצָּ ֶזהֶשֵישאֹוְמִריםל"חָּ :ֶמֶסרבָּ

מכלאוזןנשתנהמה,חומרכמיןהזההמקראאתדורשהיהזכאיבןיוחנןרבן



שאמרתיבשעהסיניהרעלקוליששמעהאוזן:ה"הקבאמר?שבגוףאיברים
אדוןוקנהזהוהלך,לעבדיםעבדיםולא,"עבדיםישראלבניליכי"(נה,כהויקרא)

.(ב"עכבקידושין)יירצע–לעצמו

.(הזמן/ה"הקב/עבדים)__________ בני ישראל הם עבדים של . 4

היצר . אנחנו בעצם עבדים גם בתוך עצמנו, אם אנחנו שומעים ליצר הרע. 5

.הרע שולט בנו

ת ִהיא ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצַרִים - ְּכֵדי ֶשֵנֵצא ַגם ִמתֹוְך –ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ֶשַהַשבָּ

ִרים ֶשלָּנּו ְבַעְצֵמנּו ִרים ְוַהְיצָּ רּוְך הּוא. ַהְמצָּ דֹוש בָּ ִדים ַרק ֶשל ַהקָּ .ֶשִנְהֶיה ֲעבָּ

".יצרים"את האותיות שנמצאות גם במילה " מצרים"ַסְמנו במילה 

קיחתלמוד בבלי שבת " )נגאליןאלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד . "6

זכר ליציאת מצרים וזכר  : לשבת שתי משמעויות, לפי מה שלמדנו(. ב"ע

:לפי זה ניתן לפרש ש. למעשה בראשית

אם נבין היטב את המשמעות . שתי המשמעויות של השבת–שתי שבתות 

____________: של שבת נזכה להאמיתית

7.

אבי, אבי”

,עוד נפעם לבבי

לזכרך בצניעות עולה על במה

בנעימה תמימה, פותח בשקט

.משתררת דממה, מאותו רגע

הקהל מקשיב מתקרב מצטופף

,שוטף סוחף, הרעיון קולח

(בתו של הרב ישראלי, שחור–קוסובסקיהרבנית איטה )

?  היכן בדברי התורה של הרב ישראלי הייתה נחמה

_____________________________________________________

חוצב להבות–הקול כבר הפך 

ומפיך דוברים נביאים ואבות

.להבה, ופניך רשפי אש

לפתע נשזר חוט עידוד ותקווה

,לאומה הדווה, לאומה הסחופה

ויוצאים במחול פסוקי נחמה

זכית להרים קרן ישראל

ועדיין. וחוזקה האמונה בביאת הגואל

–מהדהד ונשמע 

“.קולך ברמה


