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 וחכמים   זכרונם   לברכה   אמרו   (שבת   נה):   חותמו   של   הקדוש   ברוך   הוא   אמת.   ובודאי   שאם   האמת   הוא   מה   שבחר   בו   הקדוש   ברוך   הוא   לקחתו   לחותם  
 לו,   כמה   יהיה   הפכו   מתועב   לפניו.   והזהיר   הקדוש   ברוך   הוא   על   האמת   אזהרה   רבה   ואמר   (זכריה   ח):   דברו   אמת   איש   את   רעהו.   ואמר   (ישעיה   טז):  

 והוכן   בחסד   כסא   וישב   עליו   באמת,   ואמר   (שם   סג):   ויאמר   אך   עמי   המה   בנים   לא   ישקרו.   הא   למדת,   שזה   תלוי   בזה.   ואמר   (זכריה   ח):   ונקראה  
  ירושלים   עיר   האמת,   להגדיל   חשיבותה.   וכבר   אמרו   ז"ל   (מכות   כד):   ודובר   אמת   בלבבו,   כגון   רב   ספרא   וכו',   להודיעך   עד   היכן   חובת   האמת   מגעת.   

 וכבר   אסרו   לתלמיד   חכם   לשנות   בדבורו   חוץ   משלשה   דברים.   ואחד   מן   העמודים   שהעולם   עומד   עליו   הוא   האמת,   אם   כן   מי   שדובר   שקר   כאלו   נוטל  
 יסודו   של   עולם,   וההפך   מזה,   מי   שזהיר   באמת   כאילו   מקיים   יסודו   של   עולם.   וכבר   ספרו   חכמים   ז"ל   (סנהדרין   צז):   מאותו   המקום   שהיו   זהירים  
 באמת   שלא   היה   מלאך   המות   שולט   שם,   ולפי   שאשתו   של   רבי   פלוני   שינתה   בדבריה   אף   על   פי   שהיה   לכונה   טובה,   גירתה   בהם   מלאך   המות   עד  

 שגירשוה   משם   בעבור   זה,   וחזרו   לשלותם.   ואין   צריך   להאריך   בדבר   הזה   שהשכל   מחייבו   והדעת   מכריחו:  

 ענפי   חילול   השם   גם   כן   הם   רבים   וגדולים   כי   הרבה   צריך   האדם   להיות   חס   על   כבוד   קונו,   ובכל   מה   שיעשה   צריך   שיסתכל   ויתבונן   מאד   שלא   יצא  
 משם   מה   שיוכל   להיות   חילול   לכבוד   שמים   חס   וחלילה.  

 וכבר   שנינו,   אחד   שוגג   ואחד   מזיד   בחילול   השם.   ואמרו   ז"ל   (יומא   פו):   היכי   דמי   חילול   השם?   אמר   רב:   כגון   אנא   דשקילנא   בישרא   ולא   יהיבנא   דמי  
 לאלתר.   ורבי   יוחנן   אמר:   כגון   אנא   דמסגינא   ארבע   אמות   בלא   תורה   ובלא   תפלין.   והענין,   שכל   אדם   לפי   מדריגתו   ולפי   מה   שהוא   נחשב   בעיני   הדור,  
 צריך   שיתבונן   לבלתי   עשות   דבר   בלתי   הגון   לאיש   כמותו,   כי   כפי   רבות   חשיבותו   וחכמתו   כן   ראוי   שירבה   זהירותו   בדברי   העבודה   ודקדוקו   בה,   ואם  

 איננו   עושה   כן,   הרי   שם   שמים   מתחלל   בו   חס   וחלילה,   כי   כבוד   התורה   הוא,   שמי   שמרבה   הלימוד   בה   ירבה   כמו   כן   ביושר   ובתיקון   המדות,   וכל   מה  
 שיחסר   מזה   למי   שמרבה   בלימוד,   גורם   ביזיון   ללימוד   עצמו,   וזה   חס   וחלילה   חילול   לשמו   יתברך,   שנתן   לנו   את   תורתו   הקדושה   וצונו   לעסוק   בה  

 להשיג   על   ידה   שלימותנו.  

 והנה   גם   שמירת   השבתות   וימים   טובים   רבה   היא,   כי   המשפטים   רבים   וכן   אמרו   (שבת   יב):   הלכתא   רבתא   לשבתא,   ואפילו   דברי   השבות   אף   על   פי  
 שמדברי   חכמים   הם,   עיקרים   הם,   וכן   אמרו   (חגיגה   טז):   לעולם   אל   תהי   שבות   קלה   בעיניך,   שהרי   סמיכה   שבות   היא   ונחלקו   בה   גדולי   הדור.   ואולם  

  פרטי   הדינים   למחלקותם   מבוארים   הם   אצל   הפוסקים   בספריהם   וכולם   שוים   לחובתנו   בם   ולזהירות   המצטרך.   

 ומה   שקשה   על   ההמון   שמירתו   הוא   השביתה   מן   העסק   ומדבר   במשאם   ובמתנם,   ואולם   האיסור   הזה   מבואר   בדברי   הנביא   (ישעיה   נח):   וכבדתו  
 מעשות   דרכיך   ממצוא   חפצך   ודבר   דבר   (שבת   קנ).   והכלל   הוא,   שכל   מה   שאסור   בשבת   לעשותו   אסור   להשתדל   בעבורו   או   להזכירו   בפיו,   ולכן  
 אסרו   לעיין   בנכסיו   לראות   מה   שצריך   למחר   (עירובין   לח),   או   לילך   לפתח   המדינה   לצאת   בלילה   מהרה   למרחק.   ואסרו   לומר   דבר   פלוני   אעשה  

 למחר   או   סחורה   פלונית   אקנה   למחר   (טור   בשם   ירושלמי),   וכן   כל   כיוצא   בזה.  
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