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 שבת - ערכים
 מקבץ ערכים מהם יש לבנות נושאים:

 ספרים לעיין ב:

ת לא ו ע ב צ א ה ת הפנים ו ת הסומאה, לכן א ו ה מ ם מגינים מ י ד ג ב ר ש מ ו ב א ו ב הקדוש מרימנ ר  ה

ת ו ה ת - מ ו ש ו ד ק ת ה ו ר י פ ר ס ש ד ע ג נ ם כ ה  מכסים בבגדים, כי ל"פני היהודי" ולאצבעותיו ש

ת ב ר בגדי ש מ א מ . .. - ב . לבדוק במקור. ת י ש א ר ב (ילקוט מנהם, ב ר ק ת ה ה לא יכולים ל א מ ו ס  ה

. ן  הראשו

ך א ם ( ר מ א יותר עתיק מסידור רבי ע ו ה ץ ישראל קדום", ש ר ת מופיע ב״סידור א מ ש ם נ א  לבדוק ה

א סידור.. ..) ו ה ש ר פיוסים יותר מ פ  הוא ס

. ה ל ד ב  כלבו, סימן מא - בענין ה

ת ס א י פ ד ה ן ש ת תק"ה, הוא הראשו נ ש ס ב פ ד נ ת יעקב (מעמדין)", ש י  דומני ש"סידור ב

ה נ ו ש א ת ומהדורה ר ו ר ה ו א ת מ ו ר ו ד ה מ ת המדפיסים ב פ ס ו ה ת ז ת ע״ש, ויש סוענים ש ה נ מ  "הודו" ב

. . ה ר ו ד ה מ ת ה ש א פ ה נה. ל ה ראשו ר ו ד ה מ ק מ ת ע ך אין לי ה  זה לא מופיע. א

. ת ב ת ש ל ב ק ה מזמורים שאומרים ב ש ש ת שלום - בענין ה ר ת ר ע פ ש ס פ ה  ל

 תפילת קבלת שבת
ה מ ש נ ב ת "רוה" ש נ י ה ב ם ל"עולם היצירה" וזוכים ב י ל ע ת ת מ ב ת "ברכו" בליל ש ר י מ א  ב

ה מ ש נ ב ת ה"נשמה" ש נ י ה ב ם ל"עולם הבריאה" וזוכים ב י ל ע ת ת "ופרוש עלינו" מ ר י מ א  יתירה. ב

ה יתירה. מ ש ר נ מ א מ ר ב ב ב כ ת כ ת פרק יב. - הענין נ ב ש ר ה ע ץ היים, ש  יתירה. פרי ע

ד ע. - ו מ ך במסיבו, א, ע ל מ ת - ה ו מ ל ו ע ל עליית ה ה ע ז ל ש ל ג ה ב כ ת אנא ב ר י מ  בענין א

. ת ב ש ת ה ו ה ר מ מ א ף מ ו ס ה ב ר ע ה  נזכר ב

ת יושר.???????  ארחו

 בכור שבת.???????..

 דברי יצחק.????????.

 זכור לדוד.???????????.

א טבא.????????. ר מ  ח

.????????? . ן ו ר ו ש י י ד ו ס  י

 לפיד האש.????????.

 מנהגי מהר״מ מרוטונברג.?????????..

 מרחפת.?????????

 ניצוצי אור. על אדמו״ר מליובאוויטש.???????

. מהדורת מוסד הרב קוק. ירושלים. תשל״א.??????????? ן  סידור רבינו עובדיה גאו

 עטרת צבי(לזוהר)??????.

 קדושת יום טוב.???????.

 קהלות יעקב. לבעל מלא הרעים. הרב יעקב צבי יאליש. לעמבערג תר״ל. ????????.

 רמזי שבת.??????.

 שביבי נוגה. מודפס בשולי הגליון זוהר ווילנא.????????.

א רבה.??????? ר ו מ  ש

 שפתי יצחק.????????.

 תרבי״ץ.?????..

 לכה דודי:

 ביאור קצר בנוסח - מאמרי אדמו״ר הזקן הקצרים, עמוד תיז.

 בלקולי״צ הנ״ל מוסבר גם השייכות של שיר של יום של כי ימות השבוע

 בנוסח התפילה ״ושמרו״:

 רלוי״צ' מבארדיטשוב שאל מאדה״ז למה פסק שלא יאמרו ״ושמרו״ הלא ידוע

 שבאמירת ״ושמרו״ נהיה בשמים יריד גדול מהמלאכים, והשיב וכי בכל הירידים

 צריכים להיות ?

 בנוסח זמירות יום השבת ״כפילא וקלישא״

 תורה אור דף טו, עמוד ד.

 1 רמח אותיות, אות רטו.
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 שחרית

 בעניין המזמורים שאומרים בשחרית של שבת - לעיין בזוהר חלק ב, דף

 קלז, עמוד ב. (ומשמע שם שזה מתקנת אנשי כה״ג. לבדוק במקור.. ..)

 מן בשבת

 למה לא ירד המן בשבת - לעיין בספר המאמרים אדה״ז על פרשיות התורה

 והמועדים (בראשית-שמות) במאמר בענין השבת (או בפרשת בשלח, יתרו ויקהל)

- ששניהם למעלה מן הזמן.

: ״יום השישי מכין לשבת שניתן בו לחם יומיים, ואע״ג דכל יומא  אדמו״ר הזקן2

 לא יהיב ולא יזיף לחבריה אבל יום הוא״ו מכין ליום השבת, כמ״ש והכינו כוי, ולא

 יהיב ויזיף מדיליה אלא שהעומר דיום השבת נמשך בו, ומ״ש ורימה לא היתה בו

 קאי על עומר דשבת כמ״ש ויניחו אותו כוי

 ״ביום3 הששי ירד המן גם כן על שבת קודש וירד בקדושה יתירה יותר מבימות

 החול, שקדושת שבת הוא מעולם הכתר .. לכן ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה

 שני העומר לאחד, כלומר שהיה במן ביום הששי קדושת כתר, והיינו שני העומר

 לאחד כי שני פעמים עמ״ר עולה בגימטריא כתר, כי שני פעמים ש״י הוא כמנין

 כת״ר, והצדיקים שהיו משיגים על ידי המן הקדושה העליונה היו רואים בו כי ביום

 הששי הקדושה יותר גבוה בו, לכן כתיב ויבאו כל נשיאי העדה ויגידו למשה מה

 זאת שאנו משיגים היום בהמן קדושה עליונה יותר משאר כל ימות השבוע. ואמר

 להם משה הוא אשר דבר הי שבתון שבת קודש להי מחר, לכן ירד המן על שבת

 קודש בקדושת שבת, ובמה שאתם מכינים לכבוד שבת אתם משיגים היום בהמן

 קדושת שבת. ולכן לא ירד המן בשבת כי בשבת אין בירורי עולמות כי אם עליות

 עולמות לא היה אפשר שיתגשם והוצרך לירד בששי בקדושת שבת קודש״.

 ברכת המזון:

 רצה והחליצנו - במגיד דבריו להמגיד מבוא העניין - למצוא במפתח בערך שבת

 גם בפרק על נעלי שבת נדון הענין.

 רזא דשבת, עמוד 40.

 קרבן מוסף כבשים:

 סה״מ עת״ר ע׳ קצז. התוועדויות תנ״ש, ב, עמוד 257-8 ובההערות.

 ותפילת מוסף

 בתפילת4 מוסף כתוב ״נצטוו ציווי פעליה כראוי״ - ולכאורה מה טיבם של תיבות

 ״פעליה כראוי״ - וכי יתכן שנתפלל לה׳ שנקריב קורבנות בפעולות שאינן כראוי?

 אלא, בכמה מקומות מצינו הלכות שיש נפקא-מינה בין לכתחילה ובדיעבד,

 ולפעמים יש לנהוג כמו הדיעבד, לדוגמא בהלכות מליחה5 נפסק שלצורך כגון

 לכבוד שבת או לכבוד יום-טוב יש לסמוך (לכתחילה) על דברי המקילים. וכן

 בהלכות שחיטה מצינו6 ששחיטת ״רוב אחד בעוף או רוב שנים בבהמה״ כשרה,

 ולכן היינו חושבים שנעשה פחות מלאכות בהקרבן או דשנשחט רק רוב סימנים

 ועל דרך זה בנוגע להלכות מליחה וכוי - כדי למעט בחילול שבת

 לכך משמעינו ״פעליה כראוי״ שעם היות היום שבת קודש - נעשה את כל

 המלאכות במשלימות ובמילואם כדבעי למהוי.

 ענין העירוב

 לעיין בבעש״ט עה״ת, בשלח, אות יז. ח״י.

 מלאכות שבת; הבערה; שחיטה

 לקוטי שיחות חלק לו, עמוד 187.

 שבת לאשה - ענין הוזכר בהבדלה שהאשה פטורה:

 ״נשמות7 הזכרים עולות בשבת לפני המלך הקדוש, זכרים ולא נקבות״,

 ו״נשים מתאספות להיכלות אחרים״ (״היכל בתיה״, ״היכל סרח״, ו״היכל

 יוכבד״). והנשמה8 יתירה השבתית נמצאת באשה פחות מבאיש.

 2 מאמרי אדמו״ר הזקן על פרשיות התורה והמועדים, בראשית - שמות, עמוד רצו, רצט ואילך.

 3 מאור ושמש, פרשת בשלח, ד״ה ומזה.

 י מקדש מלך, חלק ד, עמוד תיב.
 5 שולחן ערוך יורה דעה, סימן סט, סעיף יא בהגהת הרמ״א.

 6 שולחן ערוך יורה דעה, סימן כג, סעיף ה. ושם סימן כא, סעיף א.

 7 זוהר חלק ג, דף קסח, עמוד א. דף קעא, עמוד ב.

 7 מהר״ל בחידושי אגדות לשבת, דיבור המתחיל שמכבסות צואת בניהם.
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 ב״ה.

 פתיחה
 א. שבת אינה רק פרט מתרי״ג המצוות, היא תופסת מקום נכבד ומיוחד -

 יסוד וכלל בקשר בין היהודי לבורא, וזאת לא רק משום שיש בה ריבוי מצוות,

 חמש במספרי, אלא מתוך היותה ״סמל״ לקשר בין היהודי לבורא, כדברי הכתוב

 ״אות היה ביני וביניכם״ וכתב הרמב״ם ״שבת שקולה כנגד שאר כל מצוות

 התורה״.

 עם ישראל ושבת נקשרו ביניהם בקשר עליון בל ינתק, יותר מהרבה מצוות

 אחרות שבתורה, מטביעה שבת את חותמה המקודש על עם הקודש. סימן לדבר

 הביטוי ״עם מקדשי שביעי״, אנו לא שמענו שעם ישראל יכונה בשם ״עם מניחי

 תפילין״ או ״עם קובעי מזוזות״.

: ׳שאר המצוות נצטווינו רק שלא יהיו בזויות עלינו,  בשולחן ערוך נאמר2

 אבל שבת נצטווינו לכבדה במאוד. ואכן חכמי הגמרא חיבבו כל-כך את השבת עד

 שהם קראו לה כלה ומלכה, דבר שלא מצאנו כמותו בשאר המצוות׳.

 בהתאם למקומה המרכזי בתודעת העם נקשרו לה תילי תילים של כתרים

 ועטרות, בעשרות אלפי מאמרים וספרים שנכתבו במרוצת כל הדורות.

 אולם רוב רובם עוסקים בתחום המעשי של שמירת שבת - הלכות המותר

 והאסור, ובתחום המעשי של זכירת שבת - הלכות קיום מצוות שבת כקידוש

 וכדומה, ומעטים הספרים הנפוצים העוסקים בעולם הרז והסוד השבתי, ב״נשמת

 השבת״ ומכמניה על-פי תורת הסוד.

 שבת קשורה במיוחד לקבלה ולחסידות: ראש המקובלים - רבי שמעון בר

3 ״שבת״, ובתלמוד4 אמרו שבהלכות שבת הלכה  יוחאי, נקרא בזוהר הקדוש

 כמותו, ואכן מקובלים וחסידים מקדישים את זמן הלימוד לתורת החסידות.

 בקבלה ובחסידות עוסקים במהות הפנימית של השבת בדרשות ומאמרים

 רבים, הן במישרים והן בעקיפין אגב העיסוק בענינים ובמצוות אחרות, אבל

 מעטים הספרים המתמקדים בפירוט ובהרחבה אך ורק במהות השבת.

 הדברים מכוונים גם לתורת אדמור״י חב״ד בכלל ותורת הרבי מליואוויטש

 האחרון בפרט - שהספר שלפנינו מיוסד על תורתם המופלאה והקדושה - ארוכה

 ורחבה מאוד משנתם המפוארת והעשירה במאוד מאוד, קרוב לאלף ספרים עבי

 כרס, שרובם חתומים מעיני כלל הציבור הרחב של עוסקי התורה; אבל אין ספר

 המתמקד בביאור מצוות השבת ועניניה לפרטיה.

 בספרים שלפנינו מתבארים עניני השבת במישרין, ביריעה רחבה ובלשון

 קלה וברורה לפרטי פרטים.

 ספר זה - ״הבית היהודי, שבת בקבלה ובחסידות״ - הינו במידה מסויימת

 המשך לספרי הקודם ״הבית היהודי״, העוסק בעניני חיי הבית היהודי נישואין

 ושלום בית.

 כמנהגי ב״הבית היהודי״ על נישואין, גם כאן בסוף הספרים מופעים

 מנהגי החסידים בשבת, על מנת לצרף תלמוד למעשה.

 1 רמב״ם, בהקדמה להלכות שבת.

 2 שולחן ערוך הרב, סימן רנ, קונטרס אחרון ב.

 3 זוהר חלק ג, דף קמד, עמוד ב.

 3 מסכת שבת, דף קנז, עמוד א.
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 חובה מענגת להודות מקרב לב עמוק לכל המסייעים בידי במלאכת קודש

 זו: במרוצת קרוב לעשור השנים בהם עסקתי בכתיבה זו, רבים וטובים סייעו על-

 ידי, העירו והאירו, הן רבנים גדולי תורה, מקובלים, חסידים ואנשי שם, והן

 תלמידי ושומעי לקחי בשיעורים הקבועים בבת-חפר עמק-חפר, והן בשיעורים

 ובשידורים במקומות רבים בארץ ובעולם, והן בפירסומים בקבצים ובעלונים

 שונים, ומפני שרבים הם - קצרה היריעה מלהזכיר את כולם בשמותיהם, אך תודה

 כנה ואמיתית נתונה להם. יישר כוח. תברכו מפי עליון בכל מילי דמיטב.

 איני יכול להימנע מלהזכיר את אבי-מורי הרב דובער קרסיק שליט״א - רב

 קייב בירת אוקרינא, שעבר על כל פרקי הספר והעיר מהארותיו המחכימות

 והטובות. ברכה ותודה גם לאמי - דבורה שתחייה.

 תודה לספריות החסידות ״היכל מנחם״ שבבני ברק ובירושלים, שנעזרתי

 בספריותיהם ונהגו עמי במידה טובה ואורך רוח.

 תודה וברכה מיוחדת למורי חמי הרב יוסף בלוי שליט״א רב מועצה

 אזורית ״תמר״ שלחוף ים המלח, ולחמותי - מרים שתחייה.

 ״שלי ושלכם שלה היא״ - דברי התנא הקדוש רבי עקיבא, מופנים לאשתי

 היקרה, הרבנית שרה הינדא שתחייה, תודה יקרה על הסיוע והעידוד הבלתי פוסק.

 יהי רצון שנזכה לגדל את יוצאי חלצינו שיחיו - חיה מושקא, מנחם מענדל,

 שמואל, ברוך יהודה, אלחנן, משה, חנה ויצחק אייזיק - לתורה ולחסידות ביראת

 שמים ובבריאות הנכונה, ונזכה כולנו לביאת משיח צדקנו, בקרוב ממש.

 הרב יוסף קרסיק

 רב אזורי, בת חפר - עמק חפר
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 ב״ה.

 שיר ושבח לשבת

ת ב ^ ר ל ח  מימד א

 א. השבתי אינה רק יום של איסור ושלילה (יום של העדר) להישמר

 ולהתנתק לחלוטין ממלאכות ועבודות החול הגשמיות, היא גם יום של חיוב,

 מדובר לא רק על מצוות קידוש השבת, בבגדים במאכלים, אלא גם בהתגלות

 קדושה מיוחדת והתעלות רוחנית מופלאה, בשבת מתגלה אצל כל יהודי נשמה

 יתירה.

 יום השבת הוא יום שונה לגמרי, ובמובנים מסויימים הוא שונה לחלוטין

 משאר ששת ימי החול, משנכנסת השבת שורה בעולם אווירה אחרת, תחושה

 עילאית ומרוממת, בתורת הקבלה והחסידות מוסבר שהדבר נובע לא רק בגלל

 שביום זה אין עיסוקים גשמיים וממילא האדם פנוי יותר לעיסוקים רוחניים, כי

 נוסף על כך שגם בשבת אין איסור להיות קשור לעולם הגשמי, אדרבה קיימת

 מצוות ״עונג שבת״, שהיא גם בעינוגים גשמיים, כגון אכילה, שתיה, לבוש ועוד,

 והאיסור של השבת הוא רק על עבודה ויצירה;

 אלא המיוחד והשונה של השבת נובע מכך שבו ביום היהודי והעולם

 הגשמי שסביבו מתעלים על העולמות הרוחניים, ולאידך אין מצווה לפרוש

 מגשמיות העולם, ואדרבה קיימת מצווה להתענג בהם, שכן הגשמיות מתעלה על

 הרוחניות. בשבת העולם הגשמי של היהודי הוא קודש.

 זוהי המשמעות הפנימית בכך שהשבת היא יום של מנוחה: בפשטות

 מנוחה היא ״החלפת כוח״ לגוף הגשמי שהתעייף מעמל ימות החול, אבל בעומק

 ובפנימיות הדברים החלפת כוח היא של הנשמה, לאחר שבוע של ״שקיעה״

 בחומריות הגשמית והמנוחה היא על ידי התעלות הגשמיות, לכן בשבת לא רק

 שאין אנו מצווים לענות את הגוף, אלא להיפך - אנו מצווים לאכול ולשתות, כי

 מאכלי שבת ספוגים בכוחות אלוקיים וכשהם מתעכלים בגוף הם ממלאים את

 תוכו בקדושה אלוקית. ומקרבים אותו להוויה הרוחנית.

ר לחיי היהודי ח  מימד א

 ב. קיום המצוות הם אך ורק לשם מילוי רצון הי ולא אמצעי לסיפוק צרכי

 האדם, לא הגשמיים ואף לא הרוחניים או הנפשיים. להלכות שבת אין משמעות

 מבחינת צרכיו הפיסיולוגיים, החברתיים או הפסיכולוגיים של האדם, שהלא

 איסורי מלאכה בשבת אינם נקבעים כלל על-פי כמות האנרגיה המושקעת

 במלאכות והטרחה שהאדם טורח בהן, אלא על-פי הכללים של ההלכה עצמה -

 שלושים ותשע מלאכות ותולדותיהם. כי משמעות השבת היא לקדושה.

 ליהודי אורח חיים מיוחד שאינו נובע מטבעו, נטיותיו וצרכיו אלא רק

 מהחלטתו לקבל עליו עול מלכות שמים, אורח חיים שהוא שונה ונבדל מאורח

 החיים הטבעי והלכותיו מבליטות ומדגישות שוני זה, מכאן ששבת מאבדת את כל

 משמעותה האמיתית-דתית אם הלכותיה מותאמות לנטיותיו או לנוחיות האדם,

 אין באדם עצמו שום מניע למעשה זה, ולא יוכל למעשה זה מניע אחר מלבד

 עשיית רצון הי שציוה אותו ועל כך, כפיית טבע האדם עבודת הבורא, שבת

 שמספקת לאדם מנוחה ונוחיות בלבד חסרה כל תוכן וערך דתי.

 1 הרעיונות שלפנינו מבוארים בארוכה בספר ושם מצויינים המקורות. בסגנון מאמר זה נעזרת בכמה סופרים

 בני-דורנו.
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 כל כוחה של השבת הוא בזרות שיש בה לאורח-החיים הטבעי ״אות היא

 לעולם״, ודבר שניתן להיכלל במהלך החיים הנורמלים איננו אות דתי. עיצוב

 החיים על יסודות ההלכה פירושו יצירת סקטור של דברים ומעשים בחיים שיש

 להם משמעות של קדושה, שמשמעות הדבר מעשה המצוות, מעשים שהם

 מיוחדים המיועדים ומכוונים אך ורק לעבודת ה׳ ואילו כל מעשה אחר - בין אם

 הוא מוחזק טוב או רע - שהאדם עושה להנאתו או לסיפוק צרכיו הגשמיים או

 הנפשיים, זאת אומרת לעבודת עצמו, הוא חול, עצם קיומם של המצוות הינם

 הפגנה והכרזה מתמידה שכל מה שמחוץ למסגרתה איננו קודש והוא אינו ראוי

 להערצה של קדושה.

ע נימוקים למצוות שבת - קוסמיות שבפרשת יתרו, סוציליות פ  יש ש

 שבפרשת ואתחנן ועוד, יתירה מזו אין אידיאה ומגמה שלא נתלתה בה השבת, אך

 האמת היא שאין כוחה האמיתי (או היסודי) נובעי מאחת מהן, אלא מדבר אחר

 לגמרי: השבת היא דבר עליון שמעל הטבע - אינה מעשה טבעי ואף לא צורך

 אנושי אמיתי, שכן מטעמים אנושיים ומוסריים קשה לתפוס את איסורי השבת

 ממלאכות וכדומה וזה נראה כיום של אי עשיה ובטלה; סודה של השבת הוא

 בדברי הכתוב ״אות היא לעולם״, זה שהיא ״אות״, דבר מיוחד ונבדל החורג

 ממסגרתו ובולט בזרותו לה.

 השבת אינה טבעית ואינה יום מנוחה, כי אם יום של קדושה, יום שאסורות

 בו שלושים ותשע מלאכות, בחלק השביעי של חייו מתנהג האדם לא לפי צרכיו

 אלא על פי ציווי עליון, השומר את השבת אינו חי חיים שטבעו כופה עליו, כלומר

 חיי בהמה אלא חיי יצירה. השבת אינה באה לשרת את החיים כיום של מנוחה,

 אלא כהקמת עולם המנוגד לנתונים והצרכים הטבעיים. שחרור האדם משעבודו

 לגורמי הטבע והעמדתו תחת מרותה של חוקה.

גאולה ת ו ו ל ר - ג ח  מימד א

 הגאון רבי יהונתן מאייבשיץ2 שואל: מדוע סיבב הקב״ה שיחרב בית

 המקדש בשבת? ולמה זכותו של יום השבת לא הגנה על בני ישראל שהמקדש לא

 יחרב?

 והוא משיב: החורבן בשבת היה לטובת ישראל!

 היות שבשבת השכינה שורה בישראל בגלל קדושת השבת, ממילא: א)

 חורבן לא כילה את בני ישראל כי הקב״ה הגן עליהם, ב) השכינה נשארה עם בני-

 ישראל ולא זזה מאתם גם לאחר שחרב הבית, והיא נלוותה להם בגלות לשמור

 עליהם לבל יכלו אותנו הצרים עלינו; אבל אם החורבן היה בחול בזמן שהקב״ה

 לא שורה בישראל (כבשבת) היתה יכולה להיות גזירה קשה ונוראה!

 מדברי רבי יהונתן אנו מבינים: שאפילו אצל אנשים כאלו שבגינם נחרב

 המקדש, הרי בשבת הקב״ה נמצא עימהם ומגין עליהם!

3 ״אין ישראל נגאלים אלא בזכות השבת״, ובתלמוד בבלי  אמרו במדרש

 אמר רבי שמעון בר יוחאי4 אם ישראל ישמרו שתי שבתות כהלכתן ״מיד הן

 נגאלים״. ובירושלמי5 אמרו שאפילו אם ישמרו שבת אחת ״מיד בן דוד בא״.

 בקרוב ממש.

 2 יערות דבש, דרוש יג, הספד על ג׳ חכמי ישראל

 1 ויקרא רבה ג, א.

 י מסכת שבת, דף קיח, עמוד א.
 5 תענית א, א. בזוהר פירשו שאין מחלוקת בין הדברים, ופירוש שני שבתות שבבבלי שתי בחינות שבכל שבת (זכר ונקבה, לילה

 ויום).



 ב״ה.

 אכילת דגים בשבת

 המנהג

. אף 2  טובי ומצוה מן המובחר לאכול דגים בשלוש סעודות שבת-קודש

 שאין זה חיוב מן התורה, הרי זה מנהג קדום ועתיק מאוד, ומסופר בנחמיה3 שכבר

 בימי בית שני אכלו דגים בשבת.

 בתלמוד ובחסידות מתייחסים לדג של שבת בצורה מופלאה ומיוחדת:

 1) מסופר4 על רבים מגדולי ישראל בכל הדורות - האמורא רבא, בעל
 תרומת הדשן, הרב המגיד ממעזריטש, ה״חוזה מלובלין״, רבי שלמה מקרלין5

 ועוד - שבעצמם מלחו והכינו דגים לכבוד שבת, וזה נעשה ברגש קודש כאשר

 קדושת השבת חופפת עליהם.

 2) אכילת דגים בסעודות שבת היא חוק בל יעבור אצל הצדיקים וגדולי

 החסידות, גם בזמנים קשים ובימי הכפור והקרח שקשה להשיג דגים. ויש כמה

 וכמה סיפורי מופתים על גדולי החסידות6 שגם בזמן שהדייגים לא הצליחו לדוג

ע דגים ומילאו דליים וחביות פ  דגים, הרי לכבוד שבת היה יבול רב ומוברך של ש

 למכביר לכבוד סעודות השבת.

 3) עד כדי כך חשובים הדגים בשבת, שמיסד החסידות הבעש״ט, בחר

7 שכיחים דגים, וקל להשיגם לשבת-קודש״!  לגור בעיר מעזבוז בגלל ש״שם

 ובספרי חסידות8 כתוב שבזכות היהודים המקיימים מצוות אכילת דגים בשבתות

! 9  עשה הקב״ה ״שיתהוו דגים בנהרות״

 מנהגים מיוחדים:

1 שנהגו לבשל את הדגים סמוך להדלקת נרות שבת, ו״מנהג 0  1) יש

 קהילות גדולות כשהגיע חצי שעה סמוך למנחה מכריז השמש לבשל דגים״. 2)

1 נוהגים לאכול דגים רק בסעודת יום השבת ולא בליל שבת, מצד מעלת 1  יש

 וחשיבות סעודת היו12ם, ויש שנהגו להפך לאכול דג רק בלילה ולא ביום. 3)

1 אומרים ש״טוב לאכול דגים בסעודה שלישית יותר משאר  המקובלים והחסידים2

 1 שולחן ערוך אדמו״ר הזקן, סימן רמב, סעיף ה, ובקונטרס אחרון. של״ה, מסכת שבת, פרק נר מצוה (לו). סידור

 האר״י (רשקובר) תרכו, מו,ב. סידור האר״י היכל הבעש״ט, ערב שבת. סידור אדמו״ר הזקן, סדר סעודה
 שלישית. שער הכולל, סימן י״ז, סעיף כה. לקוטי שיחות חלק לא, עמוד 192 בהערה 15.

 2 אם דגים מזיקים לו, או שאינו אוהב לאוכלם - אינו חייב לאוכלם. אם מחיר הדגים התייקר - נכון לתקן שלא

 יקנו דגים כמה שבתות, כדי שמחירו יוזל (שו״ע, שם). כתב בשמירת שבת כהלכתה (חלק ב, פרק מב, הערה סג):
 ״יש לעיין בזמנינו דהאדם מחשיב יותר אכילת בשר״.

 3 פרק יג, פסוק טז.

 3 מסכת שבת, דף קיט, עמוד ב. ליקוטי דיבורים, חלק ב, במתורגם ללשון הקודש עמוד 733. ספר השיחות תר״פ-

 ז, עמוד 53. סיפורי חסידים, תורה, סיפור 173. מרחפת, עמוד כה, אות לא.
 5 ״וכרך בחוט לסימון החתיכה שיאכל בשבת״.

 פעם הניח הרב המגיד את חתיכת הדג שהכין לעצמו בפני אדמו״ר הזקן, ״ורבנו אכלו תיכף-ומיד״, והרב המגיד
 ישב בדביקות, ולפתע התעורר מדבקותו ושאל: ״איה החתיכת הדג שלי״? ואמר רבינו: ״אני אכלתי״, ואמר הרב

 המגיד: ״זה יכול לעשות רק אדמו״ר הזקן״ (=דאס קען מער ניט אז דער ליטוואק״. ספר השיחות, שם).
 על החוזה מלובלין מסופר שפעם הגישו את חתיכת הדג שהכין למישהו אחר, ו״אחזתו פתאום רעדה של קדחת
 ולא יכל לאכול, וסילק את מנתו לצד אחר, לעבר המקום שישב החוזה, וכך הגיע אל החוזה חתיכת הדג שהכין

 בעצמו״ (סיפורי חסידים, חסידים, סיפור פ).
 פעם אדמו״ר הזקן אכל את חתיכת הדג שהכין רבי שלמה מקארלין, ואמר: ״שלוש עשרה שנים הרגשתי את

 טעמה של חתיכת דג זו״! (מרחפת, שם).
 7 ראה לדוגמא על רבי לוי יצחק מבארדיטשוב ואדמו״ר הזקן במגדל עוז, שער המעשה, אות כג.

 7 בעש״ט על התורה, פרשת יתרו, אות לג.

 7 מאור ושמש, פרשת בראשית, ד״ה ויראה.

 9 לכן ב״הרבה יאורים קטנים יש דגים מרובים, ובהרבה נהרות גדולות אין״, כי הדבר תלוי אם דרים סביב

 והנהרות יהודים האוכלים דג בשבת (שם).
 י" בית חדש, סימו רנו.

 ״ שערי תשובה, סימן רעא, סעיף-קטן א (מהמהרש״ל). שולחן הטהור וערוך השולחן, כאן.

1 ראה בסידורים שבהערה 1. ונזכר גם באור צדיקים (לר״מ פאפורוש), עמוד התפילה סימן כח, אות ו. חרדים, 2 

 פרק לג (כתיקון לעריות).
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1 צדיקים שנהגו לאכול תחילה את עיני הדגים. 5) כ״ק 3  סעודות השבת״. 4) יש

1 נוהגים לאכול בסעודות 5 1 היה מולח את מנת הדג שלו במלח רב. 6) יש  אדמו״ר4

1 ״כל עסקי שבת 6  שבת שני מיני דגים, כדי לקיים המצווה בהידור [כדברי המדרש

1 שלא אכלו דגים בימי-חול כדי שיהיה ניכר  כפולים״]. 7) יש צדיקים וחסידים7

 שהם אוכלים דג לכבוד מצוות סעודת שבת קודש (ולא מצד חביבות טעם הדג).

 ולאידך יש צדיקים שנהגו לאכול דגים בכל סעודות מצוה וגם בימי חול.

 שכר:

1 מסופר על יהודי ששילם הון-עתק, שנים עשר דינרים, עבור הדג 8  במדרש

 לשבת, ובגין כך הוא זכה באוצר גדול, הוא מצא במעי הדג מרגלית טובה שממנה

 התפרנס כל ימי חייו!

 הסיבות

 כמה סיבות לאכילת דגים בשבת:

2 ומשמח, ואכילתם בסעודות שבת מוסיפה 0 ב ו ש 1 זה מאכל ח  1) דגים9
1 2 חושקים ומחבבים הדגים בשבת״ ו״אפילו1 1  בהידור, כבוד ושמחת שבת - ״אנו

 אם יעשו בשבת כמה מעדנים - לא ישוו לסעודה שיש בה דגים״.

2 יאכלו דגים, והיות 3 2 שיערוך הקב״ה לצדיקים לעתיד לבוא 2  2) בסעודה

 ששבת הינה מעין לעתיד לבוא - לכן אוכלים דגים בשבת.

2 כשרים לאכילה מיד עם צידתם מהמים, ואינם זקוקים להכנה 4  2) דגים

 (כבשר הזקוק לשחיטה, מליחה וכוי, ניקור גיד הנשה וחלב, דם); גם ״שבת אין

 צריך תיקון על-ידי מעשה ומלאכה״, וקדושת השבת וברכתה באה מאליה והיא

 מתנה הניתנת לכל יהודי, גם למי שלא עשה הכנות [בשונה משאר השפעות

 הקדושה, שהם תלויות במדה רבה בעבודת האדם].

2 אינם עמלים להשיג מזונם כשאר בעלי החיים, ״אלא ניזונים 5  3) דגים

 בחסדו של הקדוש ברוך הוא״ המזמן לפיהם טרף לאכילה: שהלא דגים ניזונים

 מבליעת דגים אחרים, דג רודף אחרי דג ובולע אותו, ולפי-זה היה הדג הנבלע

 צריך להיות מונח כשזנבו בעומק מעי הדג הבולע וראשו קרוב לפיו, אך כשצדים

 דגים ומבתרים אותם ומוצאים במעיהם דגים בלועים, רואים שהדג הבלוע נמצא

 הפוך - ראשו בעומק מעיו וזנבו הקרוב לפה הדג הבולע, כי למרות שהדגים

 רודפים כל הזמן למצוא את מזונם ולבלוע דגים אחרים, הרי בסופו של דבר לא

 מהדגים שהם רודפים אחריהם הם ניזונים, אלא מדגים אחרים שהקב״ה זימן להם,

 דגים ששטו לעומתם וכאילו ׳במקרה׳ הם נבלעו;

 אף פרנסת היהודי בשבת מזומנת לו מאת הקב״ה, ואין לשומר השבת

 לדאוג מכך שהוא ״מפסיד״ יום עבודה, כי לא הרדיפה אחר הפרנסה היא

 המפרנסת, אלא הקב״ה מזמין לאדם פרנסתו, והשביתה ואי-העבודה בשבת אינה

 גורעת מהפרנסה.

 ״ אדמו״ר מהורש״ב - שמועות וסיפורים חלק א, עמוד קמט.
 w התקשרות, חוברת עו, עמוד 17.

1 תורת מנחם, חלק ב, עמוד 96 (״ושני מיני בשר״). דרכי חיים ושלום, שצ״ד. 5 

 ״ מדרש תהילים, מזמור צב בתחילתו.
1 ראה בסידורים, שם. ליקוטי סיפורים, שם. אשל אברהם, סימן רמב, סעיף קטן א. ועוד. 7 

1 בראשית רבה, פרשה יא, אות ד. הובא בטור, סימן תרד. והשווה עם מסכת שבת דף קיט, עמוד א. 7 

 ״ המקורות שבהערה 1. ערוגות הבושם. מובא בסידור אוצר התפלות, דף רצ, עמוד ב.
2 אפילו יותר מבשר בקר - רש״י בפרשת פנחס, פרק כט, פסוק לו.  ו

 n הרמ״ע מפאנו, מאמר שבתות הי מכ״י, חלק ו.

 ״ מטה משה, ת״ד. תורת חיים, על עירובין דף יט, עמוד א.
2 מסכת בבא בתרא, דף עה, עמוד א. 3 

2 בן איש חי, שנה שניה, פרשת וירא, סעיף חי. 3 

2 רש״י למסכת שבת, דף קנו, עמוד א. ילקוט לקח טוב, פרשת ויקהל, דף לה, עמוד ב. 5 
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2 נקרא חתן ושבת נקראת כלה״, וסעודות שבת הן כ׳סעודת  4) ״הקב״ה6

 החתונה׳, לכן טוב לאכול בהן דגים כשם ״שבסעודה שלאחר היחוד נוהגים לאכול

 דגים״.

2 מיוחדים בכך שאין להם גבינים: עיניהם פקוחות תמיד, הם 7  5) דגים

 ערניים כל הזמן ואינם ישנים (בשונה משאר בעלי החיים), ואכילתם בשבת

2 ״הנה 8  מסמלת שהכוח האלוקי עינו פקוחה תמיד, כפי שאומרים בתפילת השבת

 לא ינום ולא יישן״, שרחמיו המרובים של הקב״ה ״פוקחים עין״ על בני ישראל

 כל הזמן.

2 עין-הרע שולטת בהם״, כך גם בשבת 9  6) דגים מכוסים במים ״ואין

 מסתלקים כוחות הטומאה, ואין כוחות הרע יכולים לפגוע ביהודי.

, אף בני 3 1 3 דגים שבים כיון שעולין ליבשה מיד מתים 0  7) אמרו חז״ל ״מה

: דגים 3 2  אדם כיון שפורשין מתורה ומצות מיד מתים״. ופירש הצמח-צדק

 מובלעים במים ואין ביניהם שום פירוד וריחוק כי המים נכנסים בכל חלקי גופם

 ובתוך תוכם עד שהם נעשים ״אחד״ ממש עם המים ומהות גופם נעשית מעין

 מהות המים ממש, לכן הדגים מתים מיד כשפורשים מהמים וכל זמן שהם מכוסים

. 3 3  ומובלעים במים הם חיים

 אכילת דגים בשבת מסמלת שהיהודי דבק בקדושה וכל מציאותו ומהותו

 מתאחדת בקדושת התורה והשבת.

3 חכמים נמשלו לדגים״, ״מה דגים (למרות שהם) גדלים  8) ״תלמידי4

 במים, כיון שיורדת טיפה אחת מלמעלה מקבלים אותה בצימאון כמי שלא טעמו

 טעם מים מימיהם; כך ישראל (למרות שהם) גדלים במים-בתורה, כיון שהן

 שומעים דבר חדש מן התורה, הם מקבלים אותו בצימאון כמי שלא שמעו דבר

 תורה מימיהם״.

3 סימני כשרות בדגים: א) סנפיר, עמו שט הדג ללא הפסקה - משול 5 י  שנ

 לצדיק ההולך ומתעלה בתמידיות במעלות התורה והקדושה. ב) קשקשת, לבוש

 המגן על הדג - משול לצדיק שיש לו לבושים, הם המצוות, המגינים עליו מ״כל

 אויב ואורב״. ועוד: כשם שקשקשים מסתירים את גוף הדג, כך הצדיק מצניע את

. לכן ביום ״שבת לה׳״ 3 , בבחינת ״הצנע לכת עם ה׳ אלוקיך״7 3 6  מעשיו הטובים

. 3 8  אוכלים דגים

 ״ שער הכולל, שם. מרוקח הגדול, סימן שנד. הובא בבאר היטב שולחן ערוך אבן העזר, סימן סג, סעיף קטן ד.
2 זוהר, חלק ג, דף קכט, עמוד ב. של״ה, הגהות למסכת ראש השנה, נר מצוה כג. ספר הליקוטים (לצמח צדק), 7 

 ערך דגים, עמוד פט.
2 בפיוט נשמת כל חי. 7 

2 מסכת ברכות, דף כ, עמוד א. 9 

3 תלמוד ירושלמי מסכת עבודה זרה, דף ג, עמוד ב. תלמוד בבלי מסכת ברכות, דף סא, עמוד ב. 1 

3 משל לשועל שראה דגים בורחים ממקום למקום בנהר, אמר להם: ״מפני מה אתם בורחים״? אמרו לו: ״מפני 1 

 רשתות שמביאים עלינו בני אדם״. אמר להם: ״תעלו ליבשה״, אמרו לו: ״אתה הוא שאומרים עליך פקח
 שבחיות?! לא פקח אתה, אלא טפש אתה!״ - אם נצא מהמים נמות! (שם).

 ע ספר הליקוטים, ערך דגים, עמוד פד.

3 ״יש שני מיני נשמות: 1) בחינת דגי הים, שכשם שהדגים מובלעים בתוך הים ואינם יכולים להפרד מן המים 3 

 כך הם בבחינת ביטול באלוקות תמיד. 2) בחינת יבשה, שהבריות שביבשה הם נפרדים מן הארץ, וזה משל
 לנשמות שבבחינת פירוד מאלוקות״ (ספר הליקוטים, ערך דגים, עמוד פז).

 M זוהר חלק א, דף רנב, עמוד ב. בראשית רבה, פרשה צז, פסקה ג.

3 מאמרי אדמו״ר הזקן הקצרים, עמוד תנה. לקוטי לוי יצחק, אגרות, עמוד שצח. עלפי חולין דף סו, עמוד ב. 5 

3 ״צדיק נסתר״ הכוונה גם לעבודה רוחנית פנימית ״כוונת הלב לייחד יחודים עליונים״ (כרשב״י והאריז״ל), 6 

 ו״צדיק גלוי״ הכוונה גם לעבודה גשמית גלויה ״קיום המצוות מעשיות״ (לקוטי תורה, פרשת שמיני, יח,א). ו״דגי
 והים עיקר עבודתם בכוונות ויחודים״, בחינת צדיק נסתר (ספר הליקוטים,שם, עמוד פו).

3 פרטים נוספים: 1) עיקר סימן הטהרה קשקשת ולא סנפיר - כי סנפיר (התעלות בלימוד התורה) יכול להיות 7 

 גם אצל מי שאינו צדיק, אבל קשקשת (הצנע לכת באמת) יכול להיות רק ב״צדיק גמור ואמיתי״. 2) ״כל שיש לו
 קשקשת יש לו סנפיר״ - כי לצורך קשקשת (קיום מצוות וענווה אמיתית) צריך ללמוד תורה כדי לדעת איך
 לקיים מצוות ולעדן את הנפש שיהיה עניו וצנוע. 3) ״לא כל שיש לו סנפיר יש לו קשקשת״ - יכול להיות ידען
 בתורה אך לא לקיים מצוות (על-דרך האומר אין לי אלא תורה). 3) ״רבי יהודה אומר שצריך לפחות שני
 קשקשים וסנפיר אחד״ - כי התורה (סנפיר) אחת והמצוות (קשקשת) מחולקים לשניים - עשה ולא תעשה. ועוד

 צריך להיות ״מעשיו מרובים מחכמתו״ (יותר קשקשים מסנפיר).

3 סיבות נוספות: א) דגים, אדם ושבת התברכו מאת הי ו״חוט המשולש לא במהרה ינתק״ (בני יששכר, מאמרי 7 

 שבתות, מאמר ג). ב) דגים הותרו במתן-תורה ובשבת ניתנה תורה (פרדס יוסף, מילואים לפרשת נח).
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3 שלמרות שהמצווה לאכול דגים בשבת מופיעה 9  9) אדמו״ר הזקן כותב

 בהלכה, הרי ״אין טעם בדרך הנגלה שיתקנו דוקא דגים״, אלא רק לפי תורת

 הקבלה והחסידות.

 להבנת הביאור הקבלי, נעמיק תחילה במהות הדגים - הדברים יובהרו

 במאמר הבא.

3 קונטרס אחרון, לסימן רמב סעיף ז. והובא בהתוועדויות תשמ״ה, חלק ד, עמוד 2975. 9 



 ב״ה.

 דגים בקבלה ובחסידות
 חודש אדר מזלו דגים, רבים מעירים לכך ששאר מזלות החודשים נאמרים

 בלשון יחיד בשונה ממזל זה שנאמר בלשון רבים (דגים ולא דג), כי אכן לפעמים

 כמו השתא ישנם שני חודשי אדר.

 מאמר זה סוקר בפרטיות את סוגיית הדגים בפנימות התורה, והוא מסביר

 את כל פרטי ההלכות הקשורות בדגים.

 דברים מיוחדים בדג

 שמונה-עשר דברים מיוחדים בדגים - והם:

 I) הבעל-חיים הראשון שנברא בששת ימי בראשית היו הדגים. 2) לאחר

 שנבראו כל היצורים, הביא הקב״ה את כולם בפני אדם-הראשון שיקרא להם

? 3) מדוע בדור המבול כשמחה הי את כל 2  שמות, חוץ מדגים1 - ויש להבין מדוע

? 3  היקום, לא נמחו הדגים

 4) עיני הדגים פקוחות כל הזמן והם אינם ישנים, כאמור. 5) דגים נחותים

 משאר בעלי-החיים בכך שאין להם חוש קול (ואין לו מיתרי קול). ומצד שני -

 דגים4 סובלים מהכי קצת מחלות יחסית לשאר בעלי-החיים ובני-אדם. 6) מיד

 כשאוספים אותם מהמים הם מותרים באכילה, ואין צורך לשוחטם. 7) דמם כשר

 לאכילה. 8) מדין התורה מותר לאוכלם עם בשר ועם חלב. 9) ״המנהג5 הפשוט

 בישראל שאוכלים דגים קודם בשר״ - ויש להבין מדוע? 10) מדוע בסעודה

,  שיערוך הי בימי המשיח יוגש דג לוויתן6 [בשונה מהסעודות המסופרות בתנ״ך7

 שהוגשו מאכלים רבים ולא דגים] ?

) הנביא יחזקאל8 מספר שבמרכבה העליונה של הקב״ה יש ארבע פנים: I I 

 אדם, אריה, שור ונשר, ומוסבר בחסידות9 ש״מפני אדם״ נמשכת השפעה לכל בני

 האדם שבעולם, מ״פני אריה״ לכל החיות, מ״פני שור״ לכל הבהמות, מ״פני נשר״

 לכל העופות, ונשאלת השאלה: מה עם דגי הים, למה אין ״פני דג״ במרכבה
1  העליונה? איך ניתנת השפעה לכל הדגים שבעולם? 12) הזוהר הקדוש אומר0

1 יורדות לעולם פעם נוספת בגלגול  שלפעמים נשמות צדיקים ותלמידי חכמים1

1 שאכלו בני-ישראל במדבר סיני, ניתן היה 2  בדגים, ויש להבין מדוע? 13) במן

 לחוש את כל טעמי המאכלים חוץ מטעם הדגים, ויש להבין מדוע? 14) למה טבע

 הדגים להתרבות בצורה מהירה בכמות הרבה יותר משאר בעלי החיים ובני-אדם?

 15) למה צורת התרבות הדגים שונה משאר בעלי-החיים: בעוד שבכולם תחילה

1 נקבה 3  נעשה יחוד הזכר והנקבה ואחר-כך נעשית ההתרבות, הרי בדגים ״דג

 תוליד ביצים בעצמה, ואחר כן כשיפיל הזכר זרעו עליהם - כל מה שיפול הזרע

 עליהום יהיה מהם דג, וכל הביצים שלא יפול עליהם לא יהיה מהם דג״ ? 16) הצמח

1 אומר שבדרך-כלל ״דגים טהורים משכנם בעליונית המים הסמ5ו1ך לאויר ..  צדק4

1 העשויים  ודגים טמאים דירתם בתחתית המים״ - ויש להבין מדוע? 17) כלים5

 מדגים (מעצמותיהם, עורותיהם וכדומה) אינם מקבלים טומאה, ואילו16 כלים

1 ״אין  העשויים משאר בעלי החיים מקבלים טומאה - מדוע? 18) אמרו בתלמוד6

 בן דוד בא עד שיתבקש דג לחולה ולא ימצא״ - ויש להבין את פשר המאמר.

 דג בקבלה

: ״כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אלא על מוצא פי הי 1 7  על הפסוק

1 ש״במזון יש גם חלק גשמי, והוא מקיים את הגוף,  יחיה האדם״, דורש האריז״ל8

 וגם חלק רוחני, מוצא פי ה׳ שמלובש בלחם, והוא מחיה את הנשמה״.
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 ההוויה הגשמית של המזון אמנם מסתירה ומכסה את הכוחות האלוקיים

 החבויים בתוכו, אך בעת אכילת המזון זוכה היהודי באותם ניצוצות קדושה

 נעלמים.

1 בדג שהשורש הרוחני-אלוקי שלו יותר קרוב למימד הגשמי:  המיוחד9

 כשם שבהוויה הגשמית הדג מחובר למקורו יותר משאר בעלי החיים, שכן

 דג 0ש2נברא מהמים מחובר למים, אינו יוצא מהם אף לא לרגע ואינו יכול לחיות בלי

, ואילו שאר בעלי החיים שנבראו מהעפר אינם תלויים בעפר, והם יכולים 2 0  מים

 לחיות גם כשגופם אינו מחובר לאדמה;

 כך גם בקשר לשורש הרוחני: דג מחובר כל הזמן לשורשו הרוחני-אלוקי

 (״לאחדים ממש עם אלוקות״), ואילו שאר בעלי החיים אינם מחוברים לשורשם

 הרוחני כמו הדג והשורש הרוחני שלהם הרבה יותר סמוי ונסתר מבדג.

 זאת 1ו2עוד השורש רוחני של הדגים יותר גבוה מהשורש של שאר מיני

2 הברואים יש להם שורש בעולמות העליונים, ודגים באים מעולם 1  המזון - ״כל

. 2  קדוש וגבוה מאד מאד״ [״עולם אצילות״, ״אין-סוף״] יותר משאר בעלי החיים2

: ״ואמת ה׳ לעולם - דגים שבים אמרוהו״, מצד 2 3  זה סוד דברי חז״ל

 מעלתם הרוחנית, הם היו אלו שהכירו באמיתיות ה׳ והכריזו: ״אמת ה׳״!

 אם-כן שתי מעלות בדגים: א) שיש להם שורש רוחני נעלה משאר בעלי

 החיים2,4 ב) שבמציאות 5ו2הוויתם הגשמית יש להם יותר קירבה לשורש הרוחני

2 מאכלים דקים וזכים מחדדים השכל כמן ויותר ממנו״. 5 2 [לכן דגים ״הם  אלוקי4

2 יש בהם ניצוצות טובות מאוד, ויותר נח ליתקן״, כי הם פחות מגושמים 6  ״דגים

 ויותר קרובים למקורם הרוחני].

 הדג בשבת

 לפי זה נבין מדוע ״מצווה מיוחדת לאכול דג בשבת״ - שכן לסעודות שבת

 יש ערך וחשיבות בשל הקדושה שהם משרים על היהודי - בהם מתחברים לשורש

 הרוחני העליון של המזון:

 למרות שהשורש הרוחני קיים גם במזון הנאכל ביום-חול, הרי בימות

 החול השורש סמוי וגנוז ואין הסעודה ממשיכה קדושה עליונה על האדם; אבל

 בשבת הקשר של המזון עם שורשו הרוחני יותר חזק, כשאוכלים מזון גשמי בשבת

 מתחברים ביתר-שאת בכוחות הקדושה העליונים של שורש המזון.

 אף שכך הם פני הדברים בכל מיני המזון השבתי (שמתחברים לשורש

 הרוחני), הרי יש עניין ודגש מיוחד בדג, משום שהקשר שלו עם השורש הרוחני

 הרבה יותר חזק וגלוי מיתר מיני המזון, לכן כאשר אוכלים דג בשבת הפעולה

 הרוחנית של שורש המזון הרבה יותר חזקה: באכילת דג בשבת מתחברים הרבה

 יותר לשורש הרוחני ולניצוצות הקדושה האלוקיים העליונים.

 דגש מיוחד לאכילת דג בסעודה שלישית, שכן בשבת לעת ערב מגיע

 היהודי עד לעולם אצילות העליון, שבו השורש הרוחני של הדג.

: ״דגים חיים במים שהוא יסוד העליון, ושבת ניזון 2 7  [הבן-איש-חי כותב

2 השבת הוא שורש החיים״ לכן אוכלים 8  ממקום עליון וגבוה מאד״. ועוד: ״קדושת

 דגים שהם הנבראים הראשונים והם הכי קרובים לשורש הנבראים].

 בריאת הדגים ושמם
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 לפי זה יובהרו כל פרטי הענינים שבדגים:

 1) ״דגים נבראו ראשונים״ - מפני שהם הכי קרובים לשורש האלוקי

 העליון ול״דבר ה׳״ שברא את העולם.

2 בעלי החיים אדם הראשון קרא שמות חוץ מלדגים״ - לשם של 9  2) ״לכל

 כל ייצור יש משמעות מהותית, הקב״ה ברא כל יצור ויצור עם אותיות השם של

 אותו יצור, לדוגמא דגים נבראו עם אותיות ג-ד שהם ״הקוד הרוחני״ והשורש

 הרוחני שלו. אך הקוד הרוחני של כל היצורים נסתר וסמוי מעינינו הגשמיות (כי

 יש ריחוק ערך בין רוחניות לגשמיות, נשמה וגוף), ובכך שאדם הראשון קרא

 בשמות בעלי החיים הוא פעל המשכה וקירוב של השורש הרוחני הנעלם להוויה

 הגשמית של הנברא (״חיבור הנשמה עם הגוף״); והיות שדגים מחוברים בשורשם

 הרוחני, לכן לא הוצרך אדם-הראשון לקרוא בשמם ולהמשיך ולגלות את מקורם

 הרוחני, כי בין-כה הם קרובים אליו.

3 0  3) ״דגים לא מתו במבול״ - מפני קירבתם לשורש האלוקי [״יען

 שהבריאה הראשונה היו .. נשארו בקיום״].

 חושי הדגים ומחלותיהם

 4) ״עיני הדגים פקוחות כל הזמן, והם ערים כל הזמן״ - כי הם קשורים

3 פקיחא 1  ומחוברים לשורש האלוקי העליון, שהוא ״לא ינום ולא יישן״ (״עינא

 דזעיר אנפין״), שעיניו פקוחות תדיר.

 5) ״דגים אין קול״ ״אין מחלות בדגים״ - דגים4 קרובים לשורש הרוחני

 ו״רחוקים ונבדלים מהמציאות״ הגשמית, וכתוצאה מכך: א) אין בהם את חוש

 הקול, שכן הם אינם מושלמים בממד הגשמי, ב) הם אינם סופגים מחלות גשמיות

. 3  כשאר בעלי החיים2

 אכילת דגים

3 אינם צריכים שחיטה״ - שחיטה נעשית כדי להתקרב לשורש  6) ״דגים3

3 ״אין ושחט אלא ומשך״, שבשחיטה מושכים 4  הרוחני של הבשר, כדברי התלמוד

 ומגלים את השורש האלוקי; לכן דגים ערש להם קרבה לשורש הרוחני, מותרים

: ״שחיטה מעתיקו למקום-אחר לגמרי 3  לאכילה גם ללא שחיטה [בלשון האדמו״ר3

3 .. אבל דגים .. הם במדריגה 5 עתה 3 6  על-ידי נטילת נשמתו וחיותו ממקום שהיה עד

. ״] 3 6  נעלית, לכן מספיק בהם אסיפה במקום שחיטה

3 הוא החיות וההתלהבות 7  7) ״דם הדגים מותר באכילה, ודמם קר״ - הדם

 מגשמיות וחומריות (עירוב טוב ורע), לכן הוא אסור באכילה, כי אין ליהודי

 לשקוע בחומריות העולם; אבל דגים שדמם קר (מפני הקרבה לשורש הרוחני), אין

 הם מסמלים שקיעה בגשמיות - לכן דמם מותר.

 דגים, חלב ובשר

3 מסביר שסיבת 8  8) ״מותר לאכול דג עם בשר או עם חלב״ - רבינו בחיי

 האיסור לערב בשר בחלב כי זה ״עירוב שני קצוות והפכים בכוחות העליונים״:

 חלב הוא בחינת חסד ובשר הוא בחינת גבורה ו״אין חיבורם עולה יפה״; אבל

 ה׳דג׳ שורשו מבחינה אלוקית עליונה (אין-סוף) שמעל החלוקה וההגדרה של חסד

 וגבורה, לכן אפשר לחברו גם עם בשר ובחינת גבורה וגם עם חלב ובחינת חסד.

3 - היות שההתחברות לניצוץ האלוקי שבדג 9  9) ״אוכלים דגים לפני בשר״

 יותר קלה, לכן מתחילים עמו, ואז ממשיכים מן הקל אל הכבד - ומתחברים עם

 הניצוץ האלוקי שבשאר מיני המזון, שהם יותר מוסתרים וסמויים, ובלשון
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 החסידות: דגים ״מצד היותם למעלה ממדרגת הבשר שאינן בהתגשמות כל כך

- הן ממוצעים ועל ידי אמצעות הדגים יוכלו לאכול בשר״; אבל אם יתחילו עם

 אכילת בשר, שהניצוץ האלוקי שלו מוסתר מאוד, יש חשש שיתגשמו וישקעו

. 4 0  ברובד הגשמי שבו ולא יתחברו בניצוץ הקדושה

4 - כי דג ק־4ל לעיכול 1 ט ש פ  [סיבות נוספות שמקדימים דגים לבשר: לפי ה

4כי הם 3-
 4 2  יותר מבשר ו״לעולם יקדים דבר הקל ואחר-כך דבר הכבד״. לפי הרמז

4 - כי 3  נבראו לפני שאר בעלי החיים, לכן אוכלים אותם לפני הבשר. לפי הדרוש

, ו״מים הוא יסוד העליון, ועפר יסוד 4 4  הם נבראו מהמים ובהמות מהעפר

 התחתון״. בעצם כל הסיבות מהותם אחת - הכוח הרוחני שבדג, ולכן עיכולו

 מהיר, הוא נברא ראשון והוא נברא מהמים].

 דגים בסעודת המשיח

4 המעלה הרוחנית של הדג 5 ל ל ג  10) ״בסעודת משיח יאכלו דג לוויתן״ - ב

, ה) ״לוויתן הוא מלשון 4  (אצילות). ויאכלו לוויתן, כי: א) ״הוא מלך על דגי הים״6

 התחברות״, מתלווה ומתחבר, שבאכילתו מתחברים בדרגות הקדושה.

 11) ״במרכבת ה׳ יש פני אדם, חיות, בהמות ועופות, ואין פני דגים״ -

 המרכבה העליונה היא מקור ההשפעה לעולמות ולנבראים, אבל דגים מחוברים

 למקור האלוקי העליון (שבעולם אצילות) שמעל המרכבה (שבעולם בריאה),

 ואינם זקוקים לקבל השפעתם מהמרכבה.

 דגים וצדיקים

 12) ״נשמות הצדיקים מתגלגלות בדגים״ - יסוד גדול בדברי הקבלה הוא

 ״גלגול נשמות״: שאחר פטירת האדם שבה נשמתו לעולם בגוף אחר. סיבת הדבר:

 א) לכל נשמה ונשמה יש ייעוד ותפקיד אשר לשם כך היא יורדת לעולם, ונשמה

 שלא מילאה והשלימה את ייעודה ומשימתה, שבה לעולם פעם נוספת, כדי

 להשלים את התפקיד. ב) נשמה שנפגמה על-ידי חטא ומעשה לא טוב בעולם,

 שבה לעולם בגלגול נוסף, כדי לתקן את הפגמים מהגלגול הקודם.

 מפני סיבות שונות לפעמים נשמה יורדת לעולם בגלגול בגוף של בעלי-

7 4בני אדם, ונשמות הצדיקים ותלמידי8 4חכמים לפעמים יורדות ל  חיים ולא בגוף ש

, וגם על צידת הדגים 4 4 בפטירת הצדיקים נאמר ״אסיפה״8 7  לעולם בדגים [לכן

 נאמר ״אסיפה״]. היות שצדיקים דבקים ומחוברים ״לאחד ממש עם אלוקות ..

 בביטול בתכלית ממש״, לכן נשמותיהם מתגלגלות בדגים שאף ״הם לאחדים עם

 הים וכל חיותם ממנו, ולא יוכלו להתקיים בלתי מים כלל (ולא בברואי היבשה

 שהם בחינת יש ונפרד ממקורו״).

4 מספרים שפעם אדמו״ר הזקן עמד במטבח והביט על חיתוך הדג  חסידים9

 והנחתו בסיר הבישול, ואחר-כך הוא אמר לתלמידיו: ״נשמתו של פלוני בן פלו2נ4י
4  שנפטר לאחרונה, מגולגלת בדג זה, אכלו את הדג ותקנו את נשמתו״! סיפר2

 הרבי ר׳ בונם זי״ע שפעם כששט ברפסודה על הנהר קפץ דג גדול לרפסודה, ובדג

! 5 0  היתה מגולגלת נשמת תלמיד חכם, וערכתי תיקון לנשמתו

5 שלחסיד אחד נתקע עצם-דג בגרונו, ואמר לו אדמו״ר הזקן: 1  ועוד מסופר

 ״נשמות הצדיקים צריך לדעת איך לאכול..״.

4 אכילת דגים בשבת יוכל 7  לכן יש מצוה לאכול דגים בשבת, כי ״על-ידי

 לתקן״ נשמות שהתגלגלו בדגים. ובשכר זה שמתקנים נשמות, הרי ״מידה כנגד

 מידה, אם יבא לידי כך שהוא גם-כן יגולגל בדגים, יזמן הקב״ה שיאכל הדג

 [שהתגלגל בו] על ידי ישראל כשר וצדיק״ ויתקנו אותו.
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 [אולם יש להבין: מדוע נשמות הצדיקים שכל מעשיהם טוב וקדושה

 צריכים להתגלגל שוב?

5 שמדובר ב״צדיקים קטנים״ הצריכים תיקון קל, לכן הם  יש אומרים2

5 [לכן 3  מתגלגלים בדגים שתיקונם קל ומיד עם אסיפתם מהמים הם כשרים לאכילה

 בסעודות האמורות בתנ״ך לא הוגשו דגים, כי בימים ההם היו רק צדי54קים גדולים

]. אדמו״ר 5  ולא 5ק5טנים, וממילא לא היו נשמות המתגלגלות בדגים שצריך לתקנם4

5 אומר שמדובר ב״צדיקים שמבחינת חסד״ וכשירדו לעולם הקב״ה ״הפך  הזקן5

 מזלם ממערב למזרח .. לאש וגבורות״, וצדיקים אלו שבים בגלגול בדגים, שהם

 בחינת חסד, שכך הם חוזרים ומתעלים לשור6ש5 נשמתם המקורי שבחסד (והם

. [ 5 6  מתקנים ומעלים את הגבורה והרע לחסד והטוב)

 השם ״דג״; הדג והמן

5 במן שאכלו בני-ישראל במדבר הם יכלו לחוש את כל טע8מ5י  13) כאמור7

, 5 8  המאכלים חוץ מטעם דגים, וזה סוד תלונת בני-ישראל על המן שהוא רעב

 ״וירעיבך״, כי לא היה בו טעם דגים, והדברים דרושים ביאור והסבר: וכי בגלל

5 מעדני עולם״ 9  שלא היה בו טעם דג הוא נעשה ׳רעב׳, הלא היה בו טעם של ״כל

 האחרים?

6 גד״ - במילים ״גד״ ו״דג״ יש אותיות ג׳ ד׳, 0  על המן נאמר שהוא ״כזרע

 וההבדל הוא בסדר האותיות: במן ג׳ קודמת לד׳, ובדג ד׳ קודמת לג׳:

6 נאמר שלכל אות מהאותיות שבלשון הקודש משמעות מיוחדת, 1  בתלמוד

 ומשמעות אותיות ג׳ ד׳: ג׳ - גדלות, עושר ונתינה; ד׳ - דלות, עוני וקבלה. לשון

. 6  אחר: ג׳ - הכוח האלוקי המשפיע לבריאה, ד - הנבראים המקבלים2

 יש שתי צורות בהשפעת הכוח האלוקי לנבראים: 1) שהנבראים עובדים

 ועמלים, וכשכר על עבודתם הם מקבלים תשלום והשפעה מהבורא, ואז הא3ו6ת ד

(2 . 6 3 ( ג  קודמת לאות ג, שכן קודם המקבל עובד (ד), ורק אחריו ניתנת ההשפעה (

 שהיהודי אינו עובד עבור ההשפעה והיא ניתנת לו במתנה, ואז ג׳ (המשפיע) קודם

 לד׳ (המקבל).

 זה סוד ההבדל בין מן לדג:

 המן ניתן כמתנת שמים ללא הקדמת עבודת ישראל, לכן הוא נקרא ״כזרע

 גד״, ג-ד שהאות ג׳ לפני ד׳, המשפיע נותן ללא טרחת המקבל; אבל בדג האות ד

 קודמת לג, שכן היהודי עמל כדי לקבל את השפע האלוקי, בכך שהוא מברר את

 ניצוצי הקדושה שבדג, שכן כאמור ניצוצי הקדושה שבו אינם מוסתרים והיהודי

 יכול לעמול ולגלות אותם ולהתחבר אליהם.

 לכן מהמילה ״וירעבך״ שבמן לומדים שלא היה בו טעם דגים, כי מזון

 שהוא בחינת רעב הוא מזון הניתן במתנה חינם שהמקבל בוש לקבלו, לכן ״במן

 לא היה טעם דגים, שלא היה בו התעוררת התחתון (ולכך היו בושים מלאכול)״,

 ואילו דג מסמל מצב שמקבלים השפעה תמורת עמל ויגיעה ולא במתנה.

 14) ״דגים מתרבים הרבה יותר משאר בעלי-החיים״ - שכן בדגים יש

 חיבור ותיאום נכון ומושלם של הזכר והנקבה, המשפיע והמקבל, היות שהנקבה

 אינה רק ׳מקבלת׳ אלא גם ׳משפיעה׳ (הד׳ לפני הג׳ (דג), כי המקבל גם תורם

 למשפיע, כפי שזה מתבטא בכך שהנקבה מטילה ביציה לפני פעולת הזכר); ואילו

 בבעלי חיים אחרים שהנקבה היא רק בבחינת מקבל (ג׳ לפני ד׳), יש חוסר איזון

 בין המשפיע למקבל והחיבור ביניהם אינו מושלם - וממילא ההתרבות מוגבלת

 ומצומצמת.
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 15) ״בכל היצורים לצורך ההתרבות תחילה הזכר משפיע בנקבה, ובדגים

 תחילה הנקבה מטילה ביצים ואז הזכר משפיע״ - אותיות ג׳ ד׳ הן כנגד הזכר

 והנקבה: ג׳ הוא הזכר המשפיע (לכן היו שלושה אבות) וד׳ היא הנקבה המקבלת

 (לכן היו ארבע אמהות), בדג האות ד׳ קודם לג׳ שכן המקבל מתחיל לפני המשפיע

 (שהוא מעורר השפעה, האמהות לפני האבות), לכן זה מתבטא גם בצורה ה4ג6שמית

. 6 4  של התרבות הדגים, שהנקבה מטילה ראשונה, ואז ״יפיל הזכר זרעו עליהם״

 דגים טהורים וטמאים

 16) ״דגים טהורים משכנם בעליונית המים, וטמאים בתחתית המים״ - כי

 המים העליונים מסמלים5 6קירבה לכוחות הקדושה העליונה, והמים התחתונים

. 6 5  מסמלים ריחוק מהקדושה

 17) כלים העשויים מדגים אינם מקבלים טומאה - מפני מעלתם וקרבתם

 לקדושה.

 משיח יבוא כש״לא ימצא דגים״

 18) עתה נבין את פשר המאמר ״אין בן דוד בא עד שיתבקש דג לחולה

 ולא ימצא״:

6 נמצאים תמיד במקום חיותם - במים, וזה מסמל מצב מעולה  א) דגים6

1 זה צדיקים ותלמידי חכמים), ו״לא 0  שהאדם דבק בקדושה האלוקית (כאמור שדג

 ימצא דג״ הכוונה שלא יהיו תלמידי חכמים (דג), משום שיהיה מצב רוחני שפל

 וירוד מאוד, מצב של ״חולה״ במשמעות הרוחנית, אדם שחטא ועבר נגד רצון ה׳,

: אין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב. 6 8 , כדברי רבי יוחנן 6 7  ואז יבוא בן דוד

6 זה משיח״, כי הוא מסמל כוח רוחני עליון מאוד, ו״חולה הם 9  ב) ״דג

 ישראל השבויים בצרה״, וכאשר מצב בני ישראל יהיה כה נורא עד שלא יהיה שום

 פתרון רק ״0י7תבקש דג״ - רק תקווה ובקשה למשיח - ״אז יגלה בן דוד במהרה

7 גם אם לא יהיה לבני-ישראל שום זכויות הרי ״בשכר הקיווי״, 0  בימינו״, כי

 הבקשה לגאולה - הם יזכו לגאולה השלימה.

, הפוך לחלוטין: מדובר על מצב רוחני מעולה ביותר - 6 6  ג) פירוש נוסף

7 אהבה״ - 1  צדיקים גמורים עובדי ה׳ באמת ובתמים, ו״חולה״ הכוונה ל״חולת

 אהבה ותשוקה עצומה להקב״ה [וברצונו להתבטל לחלוטין בפני הבורא, הרבה

 יותר 68מביטול הדג, לכן נאמר ״לא ימצא דג״], ואז תבוא הגאולה, בהתאם לדברי

6 על מצב (נוסף) שבו אפשרית הגאולה ״בדור שכולו זכאי״. 8  חז״ל

7 3 7 ימצא דג״ הכוונה שיסיימו את תיקון כל ניצוצות הקדושה 2  ד) ״לא

 ומלאו והשלימו את תפקיד ויעוד כל הנשמות: בדורות הראשונים שהניצוצות

 והנשמות היו זקוקות לתיקונים רבים וגדולים - הם התגלגלו בבחינת בהמה גסה

 הדורשת תיקון והכנה רבה; בדורות האחרונים כשהאומה היהודית סיימה את רוב

 תפקידה וייעודה, ונותרו רק דברים קלים לתיקון - הם התגלגלו בדגים שתיקונם

 קל; ובסוף הגלות ממש, כשכל הניצוצות והנשמות יהיו מושלמים ומתוקנים - לא

 יהיו גלגולים אפילו בדגים, שכן הכל יהיה מושלם; ואז, כאשר ״לא יצמא דג״,

 שהכל יהיה מצוחצח ומוכן - יבוא בן דוד.

 ה) בימות4 המשיח מציאות העולם תשתנה לגמרי, וכדי ליצור ״עולם

 חדש״ יש לבטל לחלוטין את מציאותו הקודמת [כי כדי ליצור מציאות חדשה,

 ראשית יש לבטל את המציאות הקודמת], וזה נעשה רק כ״שלא ימצא דגים״, כי

 לדגים כושר הישרדות הגבוה ביותר (הכי קצת מחלות, הם מתרבים במהירות,

 קשה להכחיד אותם), וכשלא ימצא דג זה מצב העו4ל7ם שהעולם הגיע לשפל

. 7 4  המדרגה שאפילו דגים כבר לא נותרו בו, ואז יבוא משיח
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: ״דג״ הוא בחינת מלכות, ״לחולה״ בחינת יסוד 7 5  ו) על דרך הסוד

 (ששניהם בגימטריא 7680), ו״לא ימצא דג לחולה״ משמעותו שאין קשר והשפעה

 של יסוד במלכות. והפתרון ״לא ימצא״ - ״ימצא״ בחינת בלעם הרשע (ששניהם

 בגימטריא 77142), וכש״לא ימצא״, ש״לא יהיה כמו אצל בלעם בחינת קר שאין

 בהם זיווג״ (כי אין יחוד זכר ונקבה, יסוד ומלכות), אז יהיה ״בחינת דג .. ריבוי״

 ויבוא משיח.

 סיכום

7 ש׳אין טעם בתורת הנגלה למעלת הדגים  לשונו הזהב של אדמו״ר הזקן8

 אלא רק בתורת הקבלה והחסידות׳ - שופך אור מופלא וממקד את תשומת הלב

 לעצם מהות הדגים:

 שמונה עשר דברים מיוחדים בדגים, ועל-פי בתורת הנגלה לכל אחד מהם

 הסבר אחר ושונה ואין קשר בין עניין אחד למשנהו; אך לפי ביאור הקבלה

 והחסידות במהות הדג, יורדים לשורש ומהות הדג, כוחות הקדושה העליונים

 שבדג, וכך כל שמונה עשר הדברים מתפרשים לפי אותו עיקרון יחידי.

 ומכאן גם ההסבר למצוות אכילת דגים בשבת:

 אכילת דגים בסעודות שבת ובמיוחד בסעודה שלישית, עוזרת לפעולה

 הרוחנית השבתית, כי בשבת היהודי מתחבר לכוחות קדושה נעלים מאוד, והדג,

 בשל סגולותיו הרוחניות - הינו ׳מכשיר עזר׳ לפעולה מופלאה זו.

 סוד קסמה של השבת - להביא את הקדושה העילאית אל העולם הגשמי

 שבו חי היהודי - מתבטא על-ידי דג, שבד בבד עם הויתו הגשמית הוא אוצר

 בתוכו כוחות רוחניים נשגבים. הדג השבתי מביא לשפע קדושה יותר מיוחד אפילו

 משפע הקדושה שהיה במן!

 אכילת דג בשבת היא עונג גשמי ורוחני גם יחד, והיא מסייעת להתחבר

 לקדושת השבת.

: ״דגים זהו עניין ליהודים ובפרט 7  נסיים במשפט קצר של האדמו״ר9

 חסידים שעליהם נאמר ׳וידגו לרוב בקרב הארץ׳, שגם בענינים ארציים וגשמיים

 נוהגים כמו דגים, שלא יפרשו ממקור חיותם .. דרך התורה והמצוות״.

 1 כן משמע מפשטות הפסוקים בפרשת בראשית, ויש חולקים ואומרים שגם לדגים קרא שמות - ראה תוספות דיבור-המתחיל

 כל שיש לו, למסכת חולין דף סוף, עמוד ב. פירוש הרד״ק וחזקוני לבראשית פרק ב, פסוק יט.
 2 לפי הפשט לא קרא שמות לדגים, כי: 1) השם ניתן כדי לשלוט על בעלי-החיים, אבל על דגים לא ניתן

 לשלוט. 2) אם היו מוציאים אותם מהמים בשביל לתת להם שם, מיד הם היו מתים (חזקוני לבראשית, פרק ב,
 פסוק יט).

 1 תלמוד ירושלמי מסכת קידושין, יג, א. ועיין בלקוטי שיחות חלק לה, עמוד 1.

 י נצח ישראל, פרק לט. חדושי אגדות למהר״ל, מסכת סנהדרין חלק שלישי, עמוד ריד.
 5 ספר הליקוטים, ערך דגים, עמוד צ.

 5 מסכת בבא בתרא, דף עה, עמוד א.

 7 באברהם (פרשת וירא, חי), ביעקב (פרשת ויצא, לא,נד) ובשלמה (מלכים א, ה).

 8 בפרק א, פסוק י. וראה התוועדויות תשמ״ה, חלק א, עמוד 497.

 8 תניא, סוף פרק ו. ספר הליקוטים, ערך מרכבה.

1 זוהר חלק א, דף רנב, עמוד ב. תיקונים חדשים, האידרא קדישא. וראה גם באבות דרבי נתן, פרק ארבעים. מגלה עמוקות, 0 

 1א1ופן יב.

 ״ בזוהר נאמר תלמידי חכמים ובחסידות נאמר צדיקים, ולכאורה הכוונה זהה.
 n מדרש פליאה, לפרשת עקב פרק ח, פסוק ג.

1 רבינו בחיי לויקרא, פרק יב, פסוק ב. 3 

1 אף שבאופן כללי ״דגים שטים למטה בים ולא יעברו הגלים״ - ספר הליקוטים, ערך דגים, עמוד פח-צ. אגב: יש ״שבע מאות 4 

 מיני דגים טהורים״! (איכה רבה פתיחתא, לד. וראה תלמוד ירושלמי מסכת חולין, סג, א).
 ״ רמב״ם, הלכות כלים, פרק א, הלכה ג.

 ״ מסכת סנהדרין, דף צח, עמוד א.
 " פרשת עקב, פרק ח, פסוק ג.

 M לקוטי תורה לאריז״ל, פרשת עקב.

1 עמק המלך, שער תיקוני תשובה (יז,ב). לקוטי תורה לאדמו״ר הזקן, פרשת צו, דף ח, עמוד ג. פרשת שמיני, דף יח, עמוד א. 8 

 ספר הליקוטים, ערך דגים.
2 אבל גופם ממשיך להתקיים גם אחר שנימשו מהמים, כי שורש גופם אינו מהמים, אלא רק שורש נפשם 0 

 וחיותם מהמים - רשימות, חוברת יא, עמוד 8.
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2 מאור ושמש, ליקוטים ד״ה במסכת.

21

2 

2 בספר הליקוטים (דגים, פד-צ): ״דגי הים הם הנשמות הגבוהות ומלאכים עליונים (״דאצילות״) שיש להם השגה והליכה 2 

 בהיכלות עליונים משא״כ בהמות ארץ, נשמות כמונו״. באגרות קודש (א,מז): נפש האלוקית היא בחינת דגים (שנבראו מהמים)
 הדבוקים במקור חיותם (״גם בשעת החטא היתה באמנה אתו יתברך״); נפש הבהמית היא בחינת בהמה (שנבראת מהעפר)
 ושקועה בגשמיות (אלא אם משהו ״מרים״ אותה, בשחיטה וכוי); נפש השכלית היא בחינת עוף (שנבראת ממים ועפר (רקק))
 שהיא ממוצע בין שתיהן. ועוד: ״דגים - חיי יחידה, מקיפים. עוף - נר״נ, פנימיים״ [בלקוטי תורה לאדה״ז, צו, ח,ג: ״עוף הוא

 מבחינת רוח דאצילות״].
2 מסכת פסחים, דף קיח, עמוד ב. 3 

2 שורש הדגים מ״עלמא דאתכסיא״, ובחינת המחשבה העליונה, ושאר הנבראים מ״עלמא דאתגליא״, ובחינת הדיבור העליון, 4 

 לכן: 1) שורש הדגים נעלה יותר, 2) הניצוצות האלוקיים קרובים יותר לעלמא דאתכסיא ו״הירידה הגדולה״ היא ״לבחינת
 עלמא דאתגליא״ (לקוטי תורה בהעלותך לג,ב. לקוטי שיחות חלק לה, עמוד 5, הערה 43).

 ״ רבינו בחיי לפרשת בשלח, פרק טז, פסוק ד.
 ״ יערות דבש, חלק שני, דרוש טז.

2 בן איש חי, שנה שניה, פרשת וירא, סעיף חי. 7 

 "2 הרבי רבי בונם - ישרש יעקב, הגהות על שמע שלמה, פרשת משפטים דף כז.
 ״ אגרות קודש חלק ז, עמוד ז. ובלקוטי שיחות חלק לה (שם) מוסבר הענין באופן שונה במקצת.

3 שפתי צדיקים, פרשת נח, דף מו. תורת אמת, חידושי תורה לראש השנה, דף ב. באגרא דכלה (לה,ב): ״דגים לא נענשו במבול, 0 

 כי לא נצטוו לידבק במינם דוקא״ (״דגים פרצו״ - בבא בתרא, עד,ב).
3 סידור האר״י (שבתי) תרכו, מו,ב. סידור האר״י היכל הבעש״ט, ערב שבת. ועוד. 1 

3 שככל שהייצור יותר מושלם במובן הגשמי - כך הוא סופג יותר מחלות פיזיות הבאות מגשמיות העולם 2 

 ״כמו שתראה באדם שהוא שלם הבריאה - רגיל בו שנוי והפסד מחלאים הבאים עליו יותר מכל בעלי
 החיים, ואשר אין כל- כך שלם הבריאה - יותר רחוק מההפסד, ולכך דגים שאינם שלימות הבריאה - רחוק

 בהם ההפסד״ (חדושי אגדות, שם).
 ״ אגרות קודש חלק א, עמוד מז. לקוטי שיחות, חלק יט, עמוד 205 בהערה.

3 מסכת חולין דף ל, עמוד ב. 4 

3 ״שאז יכול להפך לדם ובשר האדם ולהוסיף בו כוח לעבודת הי על-ידי-זה ולא לגרום לנפילה, ובהמה .. 5 

 35אינה יכולה להגביה עצמה כלל אם לא אשר מי שהוא יגביהה״.

3 וענין האסיפה ״כי על-ידי התלבשות בגוף ועבודת הבירורים בא עניין פיזור הנפש וכוחותיה בעניני עולם-הזה וצריך 5 

 7ל3אספם״.

 ״ הבית היהודי, עמוד 320.
3 פרשת קדושים, פרק יט, פסוק יט. לקוטי שיחות חלק כט, עמוד 128. הבית היהודי, עמוד 228. למהות תכונת הדגים יש 8 

 להתבונן במאמרי חז״ל: דג ככל שמזקין - כך הוא מוסיף גבורה (שבת, עז,ב). ״דגים שבים כיון שקדרה עליהם חמה מיד
 מתים״ (ע״ז, ג,ב). ובחסידות ״דגים אין בהם יסוד האש״ (סה״ל, ערך דגים, עמוד פו).

3 לקוטי תורה בהעלותך לג,ב. מאמרי אדמו״ר הזקן: שנת תקסג, עמוד תרצ. שנת תקסז, עמוד קצא. ספר הליקוטים, ערך 8 

 דגים, עמוד צ.
4 זה רק מצד השורש הרוחני הקרוב, אבל בשורש הרחוק והעליון - הבשר גבוה ונעלה הרבה יותר מהדגים, 0 

 והלחם יותר נעלה מהבשר, ודווקא משום ששורשם הרוחני יותר נעלה הם נפלו למטה מטה ביותר, לכן אין
 מסתפקים באכילת דגים בשבת ואוכלים גם בשר ולחם (מאמרי אדמו״ר הזקן תקסג, עמוד תרצ. לקוטי תורה, שם).

 ״ כף החיים, סימן קנז, סעיף-קטן לח. על-פי רמב״ם, הלכות דעות, פרק ד, הלכה ז.
4 הרבי רבי בונם - ישרש יעקב, הגהות על שמע שלמה, פרשת משפטים דף כז.

4

2

3 

4 בן איש חי, שנה שניה, פרשת וירא, סעיף חי. 3 

4 דגים - ״ישרצו המים נפש חיה״, בהמות - ״תוצא הארץ נפש חיה״ (בראשית א,כ-כד).

4

4

5 

 ״ הרמ״ע מפאנו, מאמר שבתות ה׳ מכ״י, חלק ו. לקוטי תורה, פרשת שמיני, דף יח, עמוד א.
 ״ ״לוויתן בגימטריא מלכות״. ״סוד הנון של לויתן חבור חמש מדות מתפארת עד מלכות״ (הרמ״ע, שם).

 w קיצור השל״ה, מסכת שבת, הנהגת שבת.

 ״ קיצור השל״ה, מסכת שבת, הנהגת שבת.
4 בראשית, פרק מט, פסוק כט. במדבר, פרק כ, פסוק כד. פרק כז, פסוק כג. ישעיה פרק יז, פסוק א. איוב פרק לד, פסוק יד. 8 

 8עוד.

 w שמועות וסיפורים חלק שני, עמוד 55.

5 בחרדים (פרק לג) בענין עריות ״להשיב אותו הנפש - מצווה לאכול דג בשבת ובפרט בסעודה שלישית״.

5

0

1 

 ״ ליקוטי סיפורים, אדמו״ר הזקן, סיפור פ.
5 ישמח משה, פרשת וירא, דף מ, עמוד א. יערות דבש, חלק ראשון, דרוש א, המשך. וראה אור החיים לפרשת בראשית פרק א, 2 

 פסוק כו.
5 ומי שפגם קשה יותר מתגלגל בעוף, והיותר ממנו בבהמה, והיותר ממנו בצומח והיותר ממנו בדומם 3 

 והנחות ביותר (מומרים ופושעי ישראל) בשרצים, ובאמצעות הגלגול ״יקבל עונשו .. ויחזור לשורשו״ (חוץ
 מהמתגלגלים בשרצים שיש להם ״כליון .. ואבדה תקוותם״) (אוה״ח, שם). לכן אומר האריז״ל (בשעה״מ, עקב)
 אכילת ירקות אינה משביעה כבשר, כי בצומח התגלגלו נשמות נחותות מאלו שבחי, ולאידך דווקא לכן מי
 שבדרגה עליונה יכול לאכול מיני מזון מהצומח ואפילו מהדומם [והאריז״ל אכל פעמים רבות עשבים,
 קוצים ודרדרים], כי דווקא ״התלמידי חכמים המופלאים יכולים להעלות אפילו מבחינת דומם״. ענין

 נוסף: לפעמים אכילת מזון מזיקה (בגשמיות או ברוחניות), כי במזון ההוא התגלגל נפש רשע גמור.
5 ובזמן שלמה היו כולם נשמות חדשות, שעדיין לא היו צריכות לבוא בתיקון (ראה זוהר, א, עג,ב).

54

5 

5 כן נראה לעניות-דעתי על- פי מאמרי אדמו״ר הזקן - הקצרים, עמוד ט. ומשנת תקסג, עמוד תרצ. 5 

5 ואולי אין סתירה בין הדברים, כי אולי יש שני מיני גלגולים בדגים: 1) של מי שפגם (והגלגול לצורך תיקונו), 2) של צדיק 5 

 57שמבחינת החסד שהתהפך בעולם לגבורה (והגלגול לצורך חזרה לבחינת החסד).

5 אוהב ישראל, פרשת עקב. 7 

 "5 פרשת עקב, פרק ח, פסוק ג.
 ״ במדבר רבה, פרק ז, אות ד.

5 פרשת בשלח, פרק טז, פסוק לא. 0 

5 מסכת שבת, דף קד, עמוד א. 1 

5 הדבר מתבטא בצורת האותיות - ג: 1) פניו פונות לדי, ״שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים״ (שבת, 2 

 שם). 2) רגל הגי הכי קרובה לדי, שכן כשניתנת ההשפעה מעליון לתחתון, הרי מסוף העליון ורגלו, מועברת
 ההשפעה לתחתון. ד: 1) הקצה העליון שבראשו פונה לגי (״מושכה קצת לצד גימ״ל״ רש״י), כדי לא להטריח את
 המשפיע יותר מדאי, וכן משום שסדר ההשפעה שהמקבל מעלה את ראשו ומתעלה לכיוון המשפיע (מרגל
 העליון לראש התחתון). 2) אחורי הד פונים לג ופניו אינם נראים לג, כדי שהנתינה תהיה בצנעה, שכן המקבל
 בוש לקבל מתנת חינם [״וכן שאר האותיות הופכים פניהם זה מזה, לפי שכל אות מקבל מאות חברו הקודם לו, ועל כן בוש

 להסתכל באפיה, ולכך הופכת פניה כל אות מאות הקודם לו״].

5 ואז צורת האותיות כך שפני הד מופנים כלפי הג, כי ״אינם צריכים להיות בושים להסתכל בפני 3 

 54המשפיע״, כי הם מקבלים השפעה בדין ולא בחסד.

5 בלקוטי תורה (לאריז״ל, פרשת ויצא): ״דגים ביסוד דנוקבא״. 4 

5 דגים טהורים יונקים מהקדושה, וטמאים מהטומאה (היכלות קליפת בלעם ומכשפים. סה״ל, שם). ובכל- זאת 5 

 ב״דגים אין ההפרש״ בין דג טהור לטמא ״ניכר כמו בחיות שניכר היכר גמור בין איל וצבי להיפוכן״.
 במובן הרוחני ״דג טמא״ משול ללומד תורה אך אין בו דעת. ״דג טהור״ משול ללומד ויש בו דעת. ״דג מהירדן״ ללומד ויש בו

 דעת אך אינו יודע להשיב. ״דג מהים הגדול״ ללומד ויש בו דעת ויודע להשיב (אבות דרבי נתן, שם).
5 רשימות, שם, עמוד 15. 5 

5 שמונה שמות למשיח בהתאם לשמונה דרגות במצב האומה והגאולה, ו״בן דוד״ הוא השם הנחות ביותר, לכן הוא נאמר כאן, 7 

 8כ5שיש חולי לישראל.

 ״5 מסכת סנהדרין, דף צח, עמוד א.
 ״ הרמ״ע מפאנו, גלגולי נשמות, אות ע.

7 מדבר קדמות, ערך קיווי. פירוש הרד״ק לסוף ספר שמואל ב. התוועדויות תשמ״ו, חלק א, עמוד 535. 0 
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 n שיר השירים פרק ב, פסוק ה.

7 בית עולמים, דף קלב, עמוד ב , דיבור-המתחיל סוד. יערות דבש, חלק ראשון, דרוש א, המשך. 2 

7 על-דרך פירוש הקבלה על דברי חז״ל (ברכות ט,ב): ״וינצלו את מצרים - מלמד שעשאוה כמצולה שאין בה 3 

 דגים״, שרוקנו ותיקנו את כל ניצוצי הקדושה שבמצרים.
7 וזה סוד ״אין בן-דוד בא אלא בדור שכולו חייב״ - שתתבטל לחלוטין מציאות העולם.

7

4

5 

7 ספר הליקוטים, ערך דגים, עמוד פח. 5 

7 ״לחולה״ עם הכולל.

7

5

7 

7 ״ימצא״ עם הכולל.

7

7

8 

 י7 קונטרס אחרון, לסימן רמב סעיף ז. והובא בהתוועדויות תשמ״ה, חלק ד, עמוד 2075.
7 אגרות קודש חלק ה, עמוד רנ. 8 
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 ב״ה.

 מהות השבת

 ה"י צואלות ותמיהות

 מיוחדת השבת בקדושתה, בהשפעתה ובשכרה, אבל ראשית נדון במהותה

- לפנינו סיכום כללי ותמצית מהות השבת כפי שהיא מבוארת ומוארת באור

 היקרות של תורת הקבלה והחסידות.

 על מנת לחדד ולהבליט את הביאור הקבלי-חסידי, נפתח במקבץ שאלות,

 רובן מפורסמות, על השבת ומצוותיה, בספרי הקדמונים והאחרונים עונים תשובות

 שונות לכל אחת מן השאלות, אבל מהות השבת כפי שהיא מתגלית בתורת הסוד,

 מסירה בבת אחת את כל מכלול השאלות - ואלו השאלות:

? ת ו י מ ו ג ה ת צריך לפרוצו מ ב ו /  ב

 1) לכאורה קיימת סתירה רעיונית במצוות שבת: מצד אחד אסור לעשות

 מלאכות חולין וצריך להתנתק ולשכוח מהטרדות והעיסוקים הגשמיים ויש אין-

 ספור פרטים ודקדוקים עד כמה חייבת להיות הפרישה המלאה והמוחלטת

 מהמלאכות הגשמיות האסורות בשבת;

 ומצד שני מצווה לשמוח ולהתענג בגשמיות בשבת, והמדרש1 מדגיש שכל

 עיקרה של מצוות שבת היא הגוף הגשמי: ״שבת לא ניתנה לרעת ישראל אלא

 לטובתם, ישראל מקדשים את השבת במאכל, במשתה, בכסות נקיה ומהנים נפשם,

 ואני נותן להם שכר״, ואכן רוב מצוות שבת, קידוש, מנוחה וכדומה, הן מעשים

 ופעולות הנותנות דגש מיוחד לגוף. ועד כדי כך העונג הגשמי חשוב בשבת,

2 שאין כל הגבלה להוצאות אלו - ״כל המוסיף בהם מבורך״! והם  שאמרו חז״ל

 אינם באים על חשבון מכסת ״קצבת הפרנסה השנתית שנקבעה לאדם״, כי ככל

 שמוסיפים בהוצאות כספיות לשבת - כך מוסיף הי לקצבת הפרנסה השנתית!

 ויש להבין איך זה מסתדר עם כך ששבת היא יום אלוקי קדוש שאסור

 לעסוק בו במלאכות גשמיות ?

 גם צריך להבין מדוע באמת הקב״ה ברא את העולם ששה ימים ונח בשבת

? 3 - וכי אפשר לומר עליו שהוא התעייף ממלאכתו והוא זקוק למנוחה

ת הייבים לבוה? ב ו  ב

 2) הדיבר הרביעי ב״עשרת הדברות״ עוסק במצוות השבת וסיבתה, וכה

 אומר הכתוב ״ביום4 השביעי תשבות למען ינוח״, כלומר השביתה בשבת היא

 לצורך מנוחה - והדברים תמוהים:

 שלושים ותשע מלאכות אסורות לביצוע בשבת אף אם הם ייעשו בקלות

 וללא כל עמל ויגיעה, לדוגמא: אסור להדליק אש בשבת אפילו כשזה נעשה

 בלחיצה על מתג חשמלי, שזה מעשה קל ולא מעייף ואילו להפך פעולות שאינן

 משלושים ותשע המלאכות, אין איסור לעשותן בשבת אפילו אם הן נעשות בעמל

 ויגיעה רבה ותוך הפרה מוחלטת של המנוחה. לדוגמא: מותר למלצר לעבוד כל

 יממת השבת ולסחוב מגשי מזון גדולים וכבדים ולהגישם לשולחן הסעודה,

 למרות שזה מאוד קשה ומעייף?
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 אותו דבר גם בקשר למלאכת הבערת אש: מילא בזמנים עברו שהדלקת

 אש היתה מעשה קשה של הקשה בשני אבני צור - ניתן היה להבין מדוע היא

 אסורה בשבת; אבל בזמנינו שההדלקה נעשית בלחיצת אצבע קלה [או אפילו

 בהשמעת קול למחשב] - מדוע היא אסורה? ובכלל - הלחיצה על מתג החשמל

 עשויה להיטיב את מנוחת ושלוות האדם, בהדלקת מזגן בקיץ או תנור חמום

 בחורף, ומדוע היא אסורה בשבת?

 3) גם עצם המושג ״מנוחה״ אינו ברור: יש אדם שעבודה גורמת לו רוגע

 ושלווה ובלעדיה הוא מתוח ועצבני - ומדוע אסור לו לעבוד בשבת?

 4) חז״ל5 אומרים שבשבת נבראה מנוחה, ולכאורה לא מתאים לומר על

 מנוחה שהיא נבראה - נוצר ונעשה, בעוד שכל ענינה אי-עבודה?

? ה ו מ ו ת צריך ל ב ו  ב

 5) בשבת צריך ליהנות ולשמוח, ו״מצווה6 לשיר בשבת״, כפי שאומרים

 בתפילה ״ישמחו במלכותך שומרי שבת״, והזוהר7 אומר שהכועס ואינו שמח

 בשבת כאילו הנו בגהינום - ויש בני-אדם ששמיעת מוסיקה מכלי נגינה משמחת

 אותם, ובלעדיה הם שרויים בעצב ודכאון, אז מדוע אסור להם לנגן בכלי נגינה

 בשבת? ועוד: למה שירה בפה וביד מותרת, ושירה בכלי נגינה אסורה בשבת?

 מהו איסור "הוצאה"?

 6) כאמור שלושים ותשע מלאכות אסורות בשבת, אחוז מהן היא

, ויש להבין  ״הוצאה״ - בשבת אסור להוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים8

 מדוע: הלא החפץ לא השתנה ולא עשו כל יצירה בסך הכל שינו את מקומו -

 ומדוע זה אסור?

 מהו איסור "בורר"?

 7) מלאכה נוספת שיש להבין את הסיבה לאיסורה היא ״בורר״9 - בשבת

 אסור לברור ולהפריד בין פסולת למזון, לדוגמא אסור להוציא מקערת פירות את

 הפירות הרקובים, ולכאורה מדוע: הלא במעשה זה לא יצרו או הכינו מזון לאכילה

 רק סילקו את הפסולת ומה ההגיון באיסור זה? (ולכאורה אדרבה, דווקא ביום

 קדוש יש מצווה לברור את הרע מהטוב ולסלקו?)

 מהו "מוקצה"?

) חפץ האסור בשימוש בשבת נקרא ״!מוקצה״ ואין לגעת בו ולטלטלו,  ו

: דבר מוכן וראוי לשימוש בעת 1 0  והדבר תלוי ברגע כניסת שבת (״בין השמשות״)

 הכניסה - מותר בטילטול, ודבר שאינו ראוי לשימוש באותו רגע, אפילו שבמהלך

 השבת הוא נעשה ראוי - אסור בטילטול [לדוגמא: פרי שנשר מהעץ לפני כניסת

 שבת - מותר בנגיעה ואכילה; אבל פרי שבכניסת שבת היה מחובר לעץ ורגע אחר

 הכניסה נשר מהעץ - אסור בנגיעה ואכילה בשבת], ויש להבין מה ההגיון לאסור

 דבר ראוי בשימוש בגלל שברגע כניסת שבת הוא עדיין לא היה ראוי?

ו ב ו ע ה ר ו כ ו  ה

1 מות 1  9) המחלל שבת עונשו חמור ביותר - מוות בסקילה (״מחלליה

 יומת״), ויש להבין מדוע החמירה התורה כל-כך על חטא חילול שבת? ליהודי

1 שכשישמור שבת  מחלל שבת שהיה חולה, אמר החסיד רבי הלל מפאריטש2

 יבריא, כנוסח המי-שבירך: ״שבת היא מלזעוק - ורפואה קרובה לבוא״, כשהשבת

 תפסיק ״לזעוק״ (על שמחללים אותה) אז ״רפואה קרובה לבוא״.
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 10) חז״ל משבחים ומרוממים את מעלת השבת וקדושתה שהיא ממרקת

1 המשמר שבת כהילכתה, אפילו 3  את האדם מחטאיו ופשעיו ועד כדי כך ש״כל

 עובד עבודה זרה מוחלין לו״! ולכאורה מדוע - הלא מעשה החטא פוגם ומטנף

 את האדם והמחילה והתיקון נעשה על-ידי חרטה ותשובה, וכיצד מצווה אחרת

 חשובה ככל שתהיה, מכפרת חטאים?

1 ששבת ״שומרת״ את היהודי ״מכל רע״ ו״מן העבירה״ - 4  11) אמרו חז״ל

 ויש להבין מדוע שבת, יותר ממצוות אחרות, מגינה ושומרת? עוד אמרו חז״ל
1 1 ימיו ושנותיו״,״יהיו6  שבזכות שבת זוכים באריכות ימים ועושר - ״מאריכים5

1 הי היא תעשיר זו ברכת שבת״  עשירים בשביל שמכבדין את השבת״, ״ברכת7

1 ש״משבת מתברכים כל ימי השבוע״ - ויש להבין מדוע שבת, יותר  ואמרו בזוהרו

 ממצוות אחרות, גורמת לאריכות ימים, עושר ורווחה?

( י א ) ת ב ל ו «  נ

השלט בשבת - ״כוכב 1 יום בשבוע מזל מיוחד, והמזל 1 2 9  1220) לכל

, הורג וגורם עצב וצער, 2 1 , רע ושלילי מאוד! הוא הורס ומזיק, מחריב 2 0  שבתאי״

 לכן הוא נקרא ״שבתאי״ מלשון שבת-אי, שהוא מכאיב, ״אוי״, לשובתים

 ולשמחים בשבת [לכן היו קדמונים שלא עשו מלאכה חדשה בשבת, שכן הרוח

 הרעה של המזל מונעת הצלחה ומקלקלת כל הנוצר בו] - ולכאורה איך זה מסתדר

 עם כך ששבת היא יום ברכה, הצלחה ושמחה?

 13) למה בבית המקדש בשבת הדליקו אש ועשו מלאכות (בקורבנות

 וכדומה) שאסורות לכל ישראל?

ת ב צ ה  הגויים ו

2 מציינת מאורע השייך לכל הברואים - מנוחת הי מבריאת 2 ת ב  14) ש

 השמים והארץ וכל צבאם בששת ימי בראשית, אם כן היא היתה צריכה להיות

2 ובין בני 3  מצויינת אצל כל האנושות, ומדוע היא ניתנה רק לישראל ככתוב: ״ביני

2 נתתו לגויי ארצות ולא 4  ישראל אות היא״, ולגויים אסור5 2לשבות ולנוח בה: ״ולא

2 ששבת חייב מיתה״ [הפלא גדול יותר: בחגי 5  הנחלתו לעובדי אלילים״, ״גוי

 ומועדי ישראל, פסח שבועות וסוכות, הנעשים לציון ניסים ומאורעות שאירעו רק

 לבני ישראל (יציאת מצרים, ישיבה בסוכות ומתן תורה) - ״שותפים״ גם הגויים,

 בכך שמקריבים עבורם קורבנות בבית המקדש (שבעים פרים, כנגד שבעים אומות

 העולם), ודווקא שבת שהיא ענין אנושי כללי מיוחדת רק לישראל]?

סוב ת ליום־ ב  יהס בין ו

 15) מדוע ביום טוב מותר לעשות מלאכות לצורך הכנת מזון לסעודות

 היום (״אוכל נפש״) ובשבת אסור?

2 שביום טוב יש מצווה ודגש מיוחד לזימון אורחים  16) הזוהר אומר6

 לסעודות, ואילו בשבת אין דגש מיוחד [לבד מהמצווה הכללית של הכנסת אורחים

 וצדקה לעניים הקיימת כל ימות השנה] - ויש להבין מדוע?

ת ב צ ת ו י ו א ר ת ימי ב ו  ו

 17) מדוע בריאת העולם בימי בראשית נמשכה ששה (שבעה) ימים, וכי הי

 אינו יכול לברוא את כל היקום בבת אחת וברגע אחד?
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) כבר חלפו אלפי ימים מימי הבריאה בששת ימי בראשית - אז מדוע 1  ו

 כל שבוע מתחילים למנות את הימים מחדש - יום ראשון, שני שלישי וכוי, ולא

 ממשיכים אחרי היום השביעי, למנות את הימים הלאה שמיני, תשיעי וכן הלאה?

 לשאלות האמורות יש כמה תירוצים בתורת הנגלה, אך ביאור הקבלה

 והחסידות מיוחד בכך שרעיון אחד פוטר בצורה חדה וברורה את כל מכלול

 השאלות גם יחד.

ת ב ו  מהות ה

2 והיקום בו אנו חיים, הינו אחד מני עולמות רבים שיצר בורא 7 העולם 2  ו

, ובאופן כללי יש ארבעה עולמות - ״עשיה״, ״יצירה״, ״בריאה״ 2 ו  העולם

 ו״אצילות״.

 רק עולם עשיה - בו אנו קיימים - הוא גשמי, אבל שאר העולמות אינם

, הם רוחניים ועל-חושיים, ובהם כוחות קדושה 2 9  בעלי גוף ויסודות גשמיים

 אלוקיים חזקים ונעלים מאוד והם קרובים להקב״ה באין-ערוך יותר מעולמנו.

 בעת שיהודי - החי בעולם ״עשיה״ - מקיים תורה ומצוות, הוא זוכה

 להטהר ולהתקדש בכוחות אלוקיים נשגבים מהעולמות, הארמונות וההיכלות

 העליונים - בנקודה זו מתקיים ההבדל הגדול בין כל המצוות למצוות שבת:

 שאר המצוות ממשיכות כוחות קדושה אלוקיים היורדים מלמעלה למטה,

 מהעולמות העליונים אל היהודי שבעולמנו; ואילו שבת מעלה ומרוממת את

 היהודי מלמטה למעלה, היא מוציאה אותו מהעולם הזה ומעל0ה3 אותו לעולמות

, לכן שבת היא 3  עליונים [הקרוי 31בחסידות ״עליית העולמות״, עד לעולם אצילות0

. [ 3 1  מעין עולם הבא

: ״שער החצר הפנימית הפונה 3  הדברים רמוזים בדברי הנביא יחזקאל2

 קדים, יהיה סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח״, פשט הכתוב מדבר על

 שער החצר הפנימית של בית המקדש, הנפתח בשבת; ובקבלה מגלים ״פן הנסתר״

 בפסוק: ״החצר ה33פנימית של בית המקדש״ היא דרגה אלוקית גבוהה מאוד

3 שהיא נעולה וחתומה בימי חול, אבל ״בשבת יפתח״, השער 3  [״עתיקא קדישא״]

 נפתח בפני היהודי והוא עולה ונכנס בשערי היכלות הקדושה העליונים בשבת.

 כי למרות שלא כל אחד חש ומרגיש בהבדל בין שבת לחול, באמת יש

 הבדל מהותי עצום ביניהם: בחול נמצאים בעולמנו הגשמי, ובשבת כל הוויתו של

3 והוא  היהודי משתנית לחלוטין, הוא ״עוזב״ את המימד הגשמי-חומרי הנחות4

3 רום 4 ד ע  ״מרחף״ למעלה מעלה ב35היכלות ורובדי קדושה עליונים ונשגבים ״

3 ״שבת היהודי עושה עם המלך העליון, הוא והמלך  המעלות״! ובלשון הזוהר5

 עצמו על שולחן אחד״!

3 הגשמי, והדבר 7 3 רק נשמת היהודי מתעלית בשבת אלא גם גופו 6  לא

3 דומה אור פניו 7  משתקף בצורה החיצונית של האדם בשבת, כדברי המדרש ״לא

 של אדם כל ימות השבת כמו שהוא בשבת״, כי בשבת היהודי חי וקיים בעולם

 אחר ושונה לחלוטין, עולם של קדושה עליונה, ויתירה מזו: אפילו ״ארבע אמותיו

 של היהודי״ - רשותו ותחומו המותר, הבית, המזון וו3החפצים המותרים בשימוש

. 3 ו  בשבת - מצטרפים למסע ההתעלות לעולמות עליונים

 אמנם לא תמיד אנו מבחינים בעינינו הגשמיות-חומריות בהתרחשות

 שבתית מופלאה זו ובשינוי העצום שבין שבת לימי חול, אבל זו המציאות

 האמיתית - בשבת היהודי ורשותו עולים וקיימים בעולמות והיכלות עליונים! אצל

 צדיקים וגדולי ישראל בשבת הכירו על מראה פניהם הגשמי שינוי מהותי עד

, אבל בעצם הדבר קיים אצל כל יהודי, שבכל מצב שיהיה הוא זוכה 3 9  לבלתי הכר
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4 שאפילו יהודי פשוט דובר אמת ואינו  בקדושת השבת וסגולותיה, לכן אמרו0
4 2 4 1 

 משקר בשבת כי ״אפילו בנפש בור ועם הארץ גמור, מאיר אור קדושת שבת״ .

4 שפעם הבעש״ט יצא לקבלת שבת אל השדה ו״היו שם עדרי  מספרים3

 צאן, ולשמע תפילתו נתקבצו הצאן סיבבו וגעו״, ופעם אחרת הצאן הגביהו

 רגליהם הראשונות ועמדו רק על שתי רגליהם האחוריות, כי ״מחמת שקידש

 העולם והעלהו, גם הברואים שהיו אצלו נתעלו, ממילא הגביהו את עצמם״,

 כלומר התעלות השבת של הצדיק ניכרה בגלוי והשפיעה גם על בעלי החיים

 שסביבו.

ת ו ו צ מ ר ה א ו ת ביהס ל ב ות ו  מצו

 יוצא אפוא, ששתי מעלות מופלאות במצוות שבת על שאר המצוות:

 א) כשמושפעת קדושה מעולמות רוחניים נשגבים לעולם גשמי נחות,

 מטבע הדברים נוצרת ירידת ערך והחלשת כוח, שכשהוא בביתו האמיתי והנכון,

 כלומר בעולם רוחני עליון הינו במלוא עוזו ותפארתו, אבל בבואו לעולם אחר -

 עולם גשמי נחות מלא טומאה ורע - הוא מתכסה בבגדים ומסכים המסתירים

 ומחלישים את תוקפו ועוצמתו.

 לכן בכל המצוות, שיורד כוח אלוקי מהעולמות הקדושים לעולמנו

 החומרי - איכות הכוח האלוקי מוגבלת ומצומצת בהשוואה לכמו שהיא בעולמות

 העליונים עצמם; אבל בשבת שמתעלים ובאים לתוך עולמות הקדושה העליונים

 עצמם - זוכים להתחבר ולהתקדש בכוחות קדושה הרבה יותר נעלים ונשגבים.

 ב) בכל מצווה ומצווה ממשיכים קדושה לחלק מהגוף ולא לכולו [למשל

 על-ידי הנחת תפילין מקדשים את היד והראש. על ידי אהבת הי מקדשים את

 הלב]; אבל על ידי מצוות שבת כל גופו של היהודי, על כל אבריו וכוחותיו,

 מתקדשים ובאים בשערי ארמון הקדושה העליונה.

: ״קדושת הקב״ה, קדושת 6ש4בת .. חשובות 4 4  לכן אומר אלי45הו הנביא

4 מגלה שבשבת 4 ש״השבת כולה קודש להק47ב״ה״, והזוהר6  כאחת״, ובמדרש נאמר5

 קימת התגלות אלוקית נעלית מאוד [כדברי הפסוק 4 ״אז תתענג על הי״, שבשבת

 ניתן כוח שמעל השם הקדוש י-ה-ו-ה] - כי למרות שכל המצוות הן ״מצוות הי״,

 הדברים נאמרו רק על מצוות שבת, שרק בה זוכים לדרגת קדושת הקב״ה עצמו!

 משום שבשבת באים לתוך היכלות וכוחות הקדושה העליונים ממש.

 לפי זה נבין כמה פרטים בשבת:

4 כנגד כל מצוות התורה״, כי כל ו  א) שבת היא מצווה כללית ה״שקולה

 מצווה ומצווה נקראת ״פרט״ משום שהיא מקד 9ש4ת אבר אחד בגוף האדם, והשבת

. 4 9  היא כלל משום שהיא מקדשת את כל אברי הגוף

 ב) קיום מצוות שבת דוחה קיום מצוות רבות אחרות, לדוגמא: בראש

 השנה שחל בשבת אין תוקעים בשופר, בסוכות שחל בשבת אין נוטלים לולב, כי

 איך אפשר לוותר על מצווה כללית המקדשת את כל הגוף בשל מצווה פרטית

 המקדשת פרט אחד בגוף [ויתירה מזו - על ידי מצוות השבת ממשיכים קדושה גם

 לאבר הפרטי המסויים שאת מצוותו דוחים מפני השבת, כך שלמעשה אין האדם

. [ 5 0  מפסיד שפע אלוקי באי קיום אותה מצווה הנדחית מפני השבת

ת ב  "מהלל" ו

 חז״ל מכנים את העובר על איסורי שבת ״מחלל שבת״ - תואר השמור

 בדרך-כלל רק לפוגע בעניני קדושה ושם-שמים ולא לעובר על המצוות חוץ משבת
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- ומטבע לשון זה, ״מחלל״, מהווה מפתח להבנת המהות הפנימית של השבת,
 כפי שמגלה תורת הסוד:

 כיוון שבשבת היהודי עוזב את העולם הזה והוא מתעלה לעולמות

 עליונים, ממילא נוצר מעין ״חלל״ ריק ופנוי בהויה הגשמית חומרית של העולם

 הזה בו נותרו רק מלאכות ו״איסורי שבת״ (שהם לא מתעלים מעלה) והעושה את

 אותן איסורים צונח אליהם מטה, לכן הוא נקרא ״מחלל״ שכן הוא מאבד את

 הקדושה השבתית והוא נופל מטה לחלל התחתון.

 וכך הוא גם מחלל ופוגם בקדושת השבת, שכן עם כניסת השבת כל יהודי

 מתקדש ומתעלה להיכלות שבת העליונים, וכאשר הוא צונח מטה, הוא ״סוחב״

 איתו מטה גם את אותם כוחות נשגבים עליונים, ולא די שהוא פוגע בעצמו, בגופו

 ובנשמתו, הוא פוגע ומחלל (=מפיל לחלל) גם אותם, ״מחלל (את קדושת) שבת״.

 אם-כן העובר על איסורי שבת קרוי ״מחלל שבת״ בשל כמה סיבות:

 א) ״מחלל״ מלשון ״חלל״ שבמעשיו האסורים הוא צונח מהיכלות

 הקדושה ל״חלל״ התחתון. ב) ״מחלל״ מלשון ״חול״ שבמעשיו האסורים הוא

 מסלק את הקדושה מהשבת והוא הופך את השבת ליום של חול. ג) הוא מחלל

 ופוגם בקדושת שבת [ד) הוא מחלל ופוגם גם בכוחות האלוקיים של (השבת=)

 השבוע הבא, כפי שיוסבר בהמשך].

5 אנו מבינים את השם ״שבת״, כי בעצם יש בו שני פירושים: 1) 1  מכאן

. ולמרות שהם 5 3 . 2) העזבתה, דחיה וביטול 5 2  שבביתה, מנוחה והפסקת עמל ועבודה

 שני ענינים הפוכים ומנוגדים - או מנוחה ואו עמל ויגיעה (לדחות ולבטל) - הם

 תוצאה ממהות השבת: התעלות היהודי להיכלות הקדושה והטוב וכתוצאה מכך

 יש לו מנוחה ושלווה; גירוש והפלה לחלל התחתון של הדברים האסורים בשבת.

" ת ב ל ו ל ה מ ל " ה ההרסבית ו ע פ ו  ה

 בשבת כאשר היהודי עוזב את ההויה החומרית, מנצלים את ההזדמנות הזו

 כוחות הטומאה והרע והם זוחלים וקונים שם אחיזה ושביתה זמנית למשך השבת,

 עד שהם יברחו ויסולקו משם עם שובו של היהודי בצאת השבת,

 ממילא אותן מלאכות האסורות בשבת מפני שהם נשארו בהוויה התחתונה

- למרות שבימי השבוע הם בחינת ״חולין״ (קליפת נוגה) ואינם מכוחות הטומאה

 והרע, הרי בשבת חבוקים בהם כוחות הטומאה והרע השליליים ביותר (רע

 שבקליפת נוגה, שלוש4 5קליפות הטמאות), והעוסק באותן מלאכות דבקים בו אותם

. 5  כוחות רעים ומסוכנים4

 נוסף לכך, על-ידי ביצוע מעשה העבירה, במלאכות האסורות בשבת,

2 ״נכנסים קליפות על-ידי  מוסיפים ומגבירים את כוחות הטומאה (ובלשון האר״י7

 חילולו״), ועל-ידי זה מקשים על סילוקם מהעולם לאחר צאת השבת: כי במצב

 הרגיל מיד אחר שבת כשהיהודי שב להוויה הגשמית כוחות הטומאה מסתלקים;

 אבל אם חטאו במלאכות האסורות, כוחות הטומאה מתגברים ודבק5י5ם באותם

. 5 5  מלאכות ואינם מסתלקים בצאת השבת (אלא רק לאחר עבודת התשובה)

1 שהשומר שבת נשמר מהרע ומהעבירה והמחללה 4  לכן אמרו חז״ל

 מתגברים ודבקים בו כוחות הטומאה והרע, משום שבימי השבוע, כאשר אצל

 שומר שבת מלאכות החולין המותרות בימי החול אינם טומאה ורע אלא חולין,

 הרי למי שחילל שבת אותן מלאכות נעשים חלק מתחום הטומאה והם מוסיפים

 ומחטיאים אותו וגוררים אותו לרע.
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 [המחלל שבת בהיתר, לשם הצלת חיי חולה וכדומה, אף שגם הוא צונח

 לחלל הטומאה התחתון שבו קיימות אותן מלאכות שהוא עושה, אבל בכוח

 התורה הוא נשאר בקדושת שבת גם בהיותו מטה, ואף הוא שב ומתעלה מיד עם

 תום המלאכה].

ם ד א ו ה פ ב ת ב ב  ו

 מאבק פנימי, סערת נפש ומלחמה תמידית קיימת בין שני יצרי לב האדם -

 הטוב והרע:

 היצר הטוב רוצה להיטיב לאדם ברוחניות ובגשמיות (שיקיים תורה

 ומצוות, ישמור על בריאות גופו ועוד); והרע רוצה להזיק לאדם ברוחניות

 ובגשמיות (שלא יעבוד את הי, שיאכל מיני מזון ויעשה מעשים אסורים ומזיקים

 לגוף).

 ״עליית העולמות״ בשבת היא גם עליית האדם (״עולם קטן זה האדם״):

 היצר הטוב וגוף האדם מתעלים לעולמות עליונים, והיצר הרע ההרסני נותר בחלל

 התחתון הרחוק והמנותק מהאדם, ושוב אינו יכול להציק ולהזיק לאדם בשבת.

 הדבר מתבטא בהלכה: אמרו חכמים, אפילו עם הארץ, אימת שבת עליו

 ואינו משקר בשבת, כי בשל ההתנתקות מהרע, אינו מוציא שקר מפיו.

 אבל אם חס-וחלילה חיללו שבת, צונחים לחלל התחתון, ומתחברים ליצר

 הרע, והוא שב להציק ולבלבל את הנפש ולהזיק ביתר שאת ויתר עוז (בכוחות

 ועוצמה יותר חזקים מבחול, שכן בחול כוחות היצר הרע מקליפת נוגה, ובשבת

 הוא מקבל תגבורת ״מרעין בישין״, משלוש קליפות הטמאות).

 מכאן יוצא משמעות נוספת לחילול השבת, חילול גופו ונפשו הטובה של

 האדם, על-ידי שמחברים אליהם את היצר הרע האכזרי.

ת ו ל א ו  תירוץ ה

 ביאור מהות השבת - שהיהודי ורשותו מתעלים לעולמות קדושה עליונים

- מתרץ את מכלול השאלות האמורות:

ת ו י מ ו ג  היהס הבכון ל

 1) בשבת אסור לעשות מלאכות ועבודות גשמיות ובד בבד מצווה לשמח

 ולענג את הגוף, כי האיסור לעשות מלאכות נובע מכך שהמלאכות והחפצים

 האסורים נותרו בהוויה התחתונה ולא התעלו להיכלות הקדושה, לכן אם עוסקים

 בהם ״נופלים״ מההיכלות העליונים מטה ומחללים ומפסידים את קדושת שבת;

 אבל המאכלים והדברים הגשמיים המותרים בשבת התעלו גם הם
5 5 הפסוק ״וביום7 6  לעולמות העליונים והפכו לחלק מתחום הקדושה, כדברי

 השביעי קודש יהיה לכם״, שבשבת אפילו ה״לכם״, המאכלים והחפצים הגשמיים

 (המותרים) הם ״קודש״, חלק מתחום הקדושה העליונה - לכן יש מצווה לאכול

 ולהתענג בהם בשבת.

 זהו אפוא המיוחד בשבת: בדרך-כלל נוטים לחשוב שככל שמתנתקים

 מהגשמיות כך מתחברים לרוחניות, ואכן כך הם פני הדברים בימי החול, אך

 בשבת המצב הפוך: דווקא הקירבה לגשמיות - אכילה, שתיה וכדומה - מביאה

 להתעלות רוחנית. כי היות שמאכלי שבת ספוגים בכוחות אלוקיים קדושים הרי

 כשהם מתעכלים בגוף, הם ממלאים אותו בקדושה ומקרבים אותו להוויה

. 5  הרוחנית8
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 אדרבה: היות שה״כלי״ של הגוף הגשמי ל״חוש״ את מה שסביבו הוא

 אכילה ושתיה, לכן הוא מצווה לאכול, לשתות ולהתענג בשבת, שרק כך הוא יכול

. 5 9  ״לפקוח את עיניו״ ו״לחוש״ את היכלות הקדושה העליונה בה הוא מצוי בשבת

 [הקב״ה שבת ממ3לאכתו בשבת בשל התעלות הכוחות לקדושת שבת

: ״קדושת היום גורם הפסק מלאכה ולא שהפסק  העליונה, בלשון המהר״ל3

 המלאכה גורם קדושת היום״, וזה ענין מנוחת הי - כוחות הקדושה השבתיים].

ת ב ת איסורי ו ר ד ג  ה

 2) המלאכות האסורות בשבת אינן תלויות ב״כמות״ המאמץ שהאדם

 משקיע כדי לעשותן, גם מלאכות הנעשות ללא מאמץ אסורות, כי סיבת האיסור

 היא מפני שהן קיימות בעולם ובהוויה התחתונה והמבצע אותן נופל מקדושת

 השבת ומחללה; אבל מותר לעמול ולטרוח בפעולות שאינן מלאכות, כמו הגשת

 מזון כשר לשולחן הסעודה - כי מזון זה התעלה יחד עם היהודי להיכלות העליונים

 והפך לחלק מ״תחום הקדושה״, ממילא העיסוק בו הוא חלק מהעיסוק השבתי

 המותר.

 גם הדלקת אש בשבת בלחיצת אצבע קלה [או אפילו בהשמעת קול

 למחשב] אסורה, כי האש החדשה הזו היא חלק מתחום הטומאה התחתון [משום

 שהיא לא היתה קימת לפני כניסת שבת ברגע ההתעלות לעולמות עליונים],

 והמצית אותה נופל לעולם התחתון המלא טומאה ורע.

י ו פ ס ב ק ו  מבוהה ו

 3) לחיצה על מתג החשמל עשויה להיטיב את מנוחת ושלוות גוף האדם

 (בהדלקת תאורה, מזגן וכדומה), אך זו אינה המנוחה האמיתית - לכן היא אסורה:

 בתפילת שבת אנו מבקשים ״מנוחת אהבה ונדבה, מנוחת אמת ואמונה,

 מנוחת שלום השקט ובטח, מנוחה שלימה״, מנוחה מיוחדת זו אינה בטלה וחוסר

 מעש של הגוף, אלא מנוחה אמיתית ומושלמת - מרגוע ושקט נפשי אמיתי וללא

 כל טירדה, עצב ודאגה,

 מרגוע אמיתי אינו סותר בהכרח למאמץ פיזי גופני, אדם יכול לעמול

 בסחיבת יהלומים ומטילי זהב לרשותו וזה לא מפר את שלוותו, אדרבה זה מרגיעו

 ומשמחו; אבל כשהדעת מבולבלת וטרופה, אין כל מרגוע ושלווה.

 והרי כאמור מאבק ומלחמה פנימית קיימת בין שני יצרי הלב, יצר החיים

 והטוב מול יצר ההרס והרע, מלחמה זו קשה, מאמצת ומפריעה וגורמת בלבול

 וסערת נפש, ואינה מאפשרת מנוחה, הרבה יותר משהעבודה והעמל הפיזי של

 הגוף אינם מאפשרים מנוחה.

 אבל בבוא השבת כשהגוף והנפש הטובה שבאדם מתעלים (עליית

 העולמות) ומתנתקים מהיצר ההרסני, אז קיימת מנוחה אמיתית, כי אין מלחמה

 פנימית עם היצר הרע; אבל בימי חול שמחוברים ליצר רע, המנסה להציק ולפגוע

 בכל דרך - קשה להגיע למצב שאין שום טירדה ולו הקלה שבקלות.

 לכן רק שבת היא יום של ״מנוחת אמת״ שבה היהודי נמצא בעולמות

 עליונים שיש בהם רק קדושה וטוב ואף לא מעט רע.

 משום כך גם מלאכות הנראות כמרגיעות ומניחות את הדעת (הדלקת מזגן

 וכדומה) אסורות בשבת, כי זו מנוחה שיקרית, שבאמת היא ״מורידה״ את האדם

 לעולם של טומאה ורע המטרטר את מנוחת הנפש ושלוות האדם ומבלבלו, ואפילו
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 מי שחושב שהעבודה גורמת לו רוגע ושלווה ובלעדיה הוא מתוח ועצבני, אסור

 לו לעבוד בשבת, כי על ידי המלאכה הוא יפול לשאול תחתית, דבר שבסופו של

 דבר יגרום לו בלבול וחוסר יישוב דעת.

 4) מתאים לומר על מנוחה ״נבראה״, כי מנוחה אינה אי-עבודה, אלא

 ההתעלות לעולמות עליונים שכולם טוב והחיבור אליהם נברא בשבת.

 5) אסור לנגן בכלי נגינה בשבת גם למי שזה מיסב הנאה ושמחה, כי

 שמחה שכזו אינה אמיתית וסופה עצב ומרירות, שכן היות שכלי הנגינה אסורים

 בשבת, הן מצויים בשבת בהוויה הגשמית שכולה טומאה ורע, הרי השמחה שהן

 משרים בשבת הינה חיצונית-שיקרית, ובאמת בתמים בתוך תוכה היא עצב ורע,

 שכן כלים אלו גוררים את האדם לעולם שלילי ורע [זאת ועוד - שיר גורם

 לרוממות נפש והתעלות, לכן מצווה לשיר בשבת שהוא יום התעלות, אבל כלי

 נגינה גורמים פעולה הפוכה, להפיל את האדם לעולם האסור בו הם מצויים

 בשבת].

6 מרשות לרשות בשבת יוצרת הוצאה מההיכלות העליונים 0  6) ההוצאה

6 אומר שההוצאה  להוויה התחתונה - לכן זה אסור בשבת [רבי פנחס מקוריץ1

 רומזת לענין רם ונשא: רשות היחיד היא רשות הקודש (ליחידו של עולם), ורשות

. ואיסור הכנסה כדי שלא [ 6 2  הרבים היא רשות זרה וגויית, לכן אסור להוציא בשבת

 יכנסו הקליפות שהם נדחים בשבת.

6 מצוות איסור בורר - בשבת אין עירוב טוב ורע שכן נמצאים 3  7) סוד

 בעולם שכולו טוב בלבד, והעוסק בבורר הרע מהטוב נוחת מטה לעולם שבו מצוי

. 6 4  גם הרע

ת ו ל ע ת ה ע ה ג  ר

 8) העליה השבתית להיכלות העליונים נעשית ברגע כניסת שבת (ב״בין

 השמשות״) ודבר הראוי לשימוש באותה שעה - מצטרף למסע העליה ומותר

 להשתמש בו בשבת; אבל דבר שלא ראוי ומוכן באותה שעה - מפסיד את העליה

 ושוב אינו יכול עוד להתעלות באותה שבת, לכן הוא נשאר בהוויה התחתונה

 ואסור להשתמש בו בשבת.

6 של מחלל השבת, ככל עונשי התורה, אינו עונש סתמי ומקרי 5 נשו  9) עו

 לשם נקמה בחוטא, אלא הוא תוצאה ישירה ממעשה החטא הרע - בשבת

 הגשמיות והרוחניות, הגוף והנשמה, חיים ויונקים חיותם מהעולם וההוייה

 האלוקית העליונה בלבד (הרחוקים ו״מופשטים״ מעולמנו השפל], מחלל השבת

 נופל מאותן היכלות מטה - ממילא הוא מתנתק ומאבד את מקור חיותו, ממילא

 הוא מת.

6 שכרו של שומר שבת, ככל מיני השכר שבתורה, אינו פרס ומענק 6  10) אף

 סתמי ומקרי להיטיב עם היהודי, אלא הוא תוצאה ישירה ממעשה המצווה הטוב -

 בשבת זוכים לדבוק בהיכלות קדושה גבוהים ונשגבים במאוד מאוד, וכתוצאה

 מכך נמחקים ובטלים הפגמים שנוצרו עקב חטאיו, כי חטא ענינו ריחוק וניתוק

 מהבורא ותשובה ענינה לשוב ולהתחבר להי (תשובה=תשוב 67להי), לכן שבת

. 6 7  ממרקת חטאים, כי בה היהודי שב להי, ואכן שבת אותיות ״תשב״
 לכן השומר שבת ״אפילו עובד עבודה זרה .. מוחלין״ (שבת קיח,ב), כי בשבת מתקנים חטא העגל (אוהב ישראל,

 פרשת ויקהל).

 11) תשובה לשאלה זו - בסוף המאמר.

ל המץל ע  מ



10 

 12) למרות הרע של מזל ״שבתאי״, שמחים בשבת ואין חוששים, כי

, ובמיוחד בשבת שעולים 6 8  היהודי חזק מהמזל - ״בני ישראל נשגבים מעל המזל״

 מעלה לעולם עליון (אצילות) שמעל המזלות.

: גם לשבתאי הרע יש תפקיד חיובי וטוב בשבת, לסלק ולגרש 6 9  זאת ועוד

 את כוחות הטומאה והרע ולכלוא אותם בסגר ב״חלל״ התחתון רחוקים ומנותקים

 מהיהודי.

 13) למרות שאסור לעשות מלאכות בשבת, בבית המקדש מותר ומצווה

 לעשותם - כי במקום הקדוש0 7גם המלאכות חלק מהיכלות הקדושה ואין שום

7 ״מדליקים אש בשבת בקורבנות במקדש, משום  כוחות שליליים, כדברי הזוהר0

 שהיא אש של קדושה״.

ת ליום-סוב ב  בין ו

 14) שבת מציינת מאורע מופלא של התעלות היהודי והבריאה שברשותו

 להיכלות עליונים המנותקים לחלוטין מההוייה הגשמית בה מצוי הגוי, לכן אין

 להם קשר לשבת, ואדרבה היות 1ש7בשבת קיים מזל ״שבתאי״ הגורם לנזק והרס אין

7 [הסיבה שבחגים הם נזכרים - ראה בהמשך]. 1  הם יכולים להיות בשמחה בשבת

 15) ביום טוב מותר לבשל ולהכין מזון לסעודות (״אוכל נפש״) - כי הכוח

 האלוקי של החגים נחות מבשבת, והוא יותר קרוב לעולם הזה, לכן מותר לעשות

 בו מקצת מלאכות חולין [לכן גויים, המצויים אף הם בהוויה הגשמית, מוזכרים

 בחג].

 [16) ביום טוב יש דגש לזימון אורחים ובשבת אין דגש לדבר - כי אורחים

 במובן הרוחני מסמל על דרגה אלוקית נחותה מהאדם עצמו שהאדם מכניסם

 ומקרבם, ולהם יש תפיסת מקום ביום-טוב, אבל בשבת מצויים בהיכלות עליונים

 ואין להם תפיסת מקום].

ת ב ו ע תלויים ב ו ב ו  ימי ה

 17-8) שאלות אלו עסקו בששת ימי בראשית - מדוע הבריאה נמשכה

 ששה ימים ומדוע מונים כל שבוע מחדש יום ראשון, שני שלישי וכוי ולא

 ממשיכים למנות שמיני, תשיעי עשירי וכוי - לצורך הבנת הדברים נתבונן בזיקה

 בין שבת לימי השבוע:

 שמירת שבת כהלכתה משפיעה לטובה על השבוע הבא, כדברי חז״ל

 האמורים ״משבת מתברכים ומתעשרים כל ימי השבוע״ - וגם זה נובע ממהות

 השבת האמורה - התעלות לעולמות העליונים:

 ששת ימי בראשית הם ששה כוחות אלוקיים של הבורא - חסד, גבורה,

 תפארת, נצח, הוד ויסוד (משמעותם מבוארת בעמוד .. ..) - ובכל יום קיים כוח

 אלוקי אחד שעמו נבראה הבריאה באותו יום והוא מקיים ומחיה את אותו יום

 בשבוע לעולם, כלומר ימי ראשון לאורך כל השנים קיימים מכוח החסד האלוקי,

 ימי שני מהגבורה וכן הלאה.

 בסוף כל שבוע ושבוע, כשכל שש הכוחות האלוקיים מסיימים פעולתם

, ההתעלות נעשית בכוח 7  בעולם, הם שבים ועולים למקורם בעולמות העליונים2

 השבת [שהיא בחינת ״עליית העולמות״], ולאחר שבת הכוחות יורדים ושבים מטה

 לעולם כדי להחיות ולהשפיע גשמיות ורוחניות לעולם בששת ימי השבוע הבא.

 לכן ברכת השבוע תלויה בשבת, בזכותה זוכים לאריכות ימים ועושר

 (כאמור בשאלה 11...) - כי שבת מעלה ומרוממת את הכוחות האלוקיים של ימי
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 החול לעולמות עליונים מאוד, שם הם מתחדשים ומקבלים כוחות עצומים

 ונשגבים ואז הם שבים לעולם ומשפיעים בימי השבוע רוב ברכה והצלחה, ובלשון

7 ישבת משפיעה כוח לעמוד ולהתקיים בששת הימים״, 3  האור החיים הקדוש

 ומוסבר בחסידות שבשבת מתחבר4י7ם לדרגה שהיא ה״מקור״ לכוחות האלוקיים

7 האין-סוף״ שהיא ״מקור להשתלשלות 4  המקיימים את העולם [״מלכות

 העולמות״]; ולולי ההתעלות השבתית, יכולת ההשפעה של הכוחות האלוקיים

 בימי חול קלושה ומזערית מאוד.

 מעשה חילול השבת מפיל מהעולמות העליונים לממד התחתון, גם את

 ששת הכוחות האלוקיים המשפיעים את כוח החיים לימי השבוע הבא, וכך הם

 נפגמים ונחלשים מאוד, ממילא פרנסתו הגשמית והרוחנית נחלשת.

 אם-כן העובר על איסורי שבת קרוי ״מחלל שבת״ לא רק בשל העובדה

 שבמעשיו האסורים הוא צונח מהיכלות הקדושה ל״חלל״ התחתון ולא רק בשל

 העובדה שהוא פוגם ומסלק את הקדושה השבתית, אלא עוד זאת הוא ״מחלל״

 ופוגם גם בכוחות האלוקיים של (השבת=) השבוע הבא, שהוא מחליש אותם

 במאוד.

 עתה נבין את שני השאלות האמורות:

 17) בריאת העולם נמשכה בששה ימים, כי זה נעשה בששת הכוחות

 (ספירות) האלוקיים, כל יום כוח אלוקי אחר. 18) למרות שחלפו אלפי ימים כל

 שבוע מונים מחדש יום ראשון, שני וכוי, כי בשבת כל ההשפעות האלוקיות

 חוזרות לקדמותן ומידי יום ראשון מתחיל סדר השפעה חדש של אותם שש כוחות

 אלוקיים בששה ימי השבוע.

י הדברים ל ו ו  ב

 בשולי המאמר הערות אחדות עם הפניות וקישורים למאמרי המשך

 לביאור מהות השבת - ההתעלות לעולמות עליונים:

 זמן תחילת ההתעלות - אף כי ההתחלה הרישמית היא ברגע כניסת שבת

 (סמוך לבין השמשות), למעשה ניצוצי אורות וההתעלות השבתית מתחילה כבר

 בחצות יום שישי, וזה מוסיף ומתחזק אחר הצהריים בהכנות לשבת, ברחצה,

 בטבילה במקווה, בבגדי שבת, בתפילת מנחה, 5ב7עת הדלקת נרות שבת, בזמן

7 - הדברים מבוארים בפרקים 5  תוספת שבת, בתפילת מנחה, בתפילת קבלת שבת

 המתאימים בהמשך הספר. פרקים..

 דרגות בהתעלות - במהלך יממת השבת ההתעלות הרוחנית מוסיפה

 ומתגברת שלבים שלבים, תחילה מתעלים לעולם יצירה, אחר לעולם בריאה ועד

 שמגיעים ל״שיא״ ההתעלות לעולם אצילות העליון הנעלה והנשגב ביותר,

 ולקראת צאת שבת מתחילה ההכנה לנחיתה חזרה להוויה הגשמית, הנעשית אף

 היא בשלבים - הדברים מבוארים במאמר דרגות בשבת

 זמן סיום ההתעלות - כאמור החזרה להוויה הגשמית נעשית בשלבים:

 צאת הכוכבים, הבדלה, סעודת מלווה מלכה, חצות הלילה עלות השחר של יום

 ראשון וניצוצות שורדים במהלך כל ימות השבוע הבא - הדברים מבוארים בסידרת

 המאמרים על מוצאי שבת, פרקים

 עוד זוכים להתעלות השבתית - הרשעים שחטאו ונשבו ב״גלות״ בידי

 כוחות הטומאה [וכן נשמות הרוחות והשדים שהוליד אדם הראשון לפני שנשא

 את חוה, ונשמות שנולדו מהוצאת זרע לבטלה, וניצוצות קדושה שנפלו מ״עולם

מכבלי הרע ועולים  התהו״] זוכים לגאולה זוטא למשך שבת, בו הם משתחררים6

: הנמצאים בעמקי  מעלה לעולמות הקדושה למשך כל השבת, כדברי האריז״ל6
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 הקליפות ואינם יכולות לעלות משם, הנה בכל ערב שבת משה רבינו ועמו

 רבבות צדיקים, יורדים משתדלים בזהירות וזריזות גדולה להעלותם משם -

 הדברים מבוארים במאמר מנחה .. ..

 פעולת הצדיקים בהתעלות השבתית - חלקם של הצדיקים הגדולים בסיוע

 לנחשלים להתעלות לקדושת השבת מבואר במאמר מנחה .. ..

 1 אסתר רבה, ז. הציטוט עם שינוי לשון, למען ירוץ הקורא.

 1 הציטוט המדויק מופיע במסכת ביצה, דף טז, עמוד ב.

 2 המהר״ל (תפארת ישראל, מ) כותב שהפסקת העבודה מוכיחה ״שמלאכתו בשלמות ואין עוד חסרון,

 וכיון שאין עוד דבר חסר - שבת״, והמנוחה היא לנבראים: ״מצד הי לא היה עמל ויגיעה, אבל המקבל
 והיה עייף ויגע לקבל הכל כאחד ולדבר זה חנה בשביעי״.

 3 שמות, פרק כו, פסוק יב.

 5 ראה רש״י בראשית פרק ב, פסוק ב. רבה והלשון ״נברא״ מופיע בכמה ספרים, לדוגמא של״ה למסכת פסחים, תורה אור ג.

 4 שער הכוונות, דרושי קבלת שבת, דרוש א.

 7 תיקוני זוהר, תיקון כד. מח. ראשית חכמה, שער הקדושה תחילת פרק ז.

 8 וכן אסור לטלטל ארבע אמות ברשות הרבים.

 י שולחן ערוך, סימן שיט.
1 שולחן ערוך, סימן שי. 0 

 ״ שמות, פרק לא, פסוק יד.
0 שמועות וסיפורים חלק א, עמוד רלא. 2 

0 מסכת שבת דף קיח, עמוד א. 3 

0 מכלתא, בשלח טז. מדרש שוחר טוב - תהילים, מזמור צב. מסכת שבת, דף קיח, עמוד א. רשימות נב, עמוד 04. אגרות קודש 3 

 אדמו״ר מהוריי״צ, חלק ו, עמוד קצא.
 ״ פרקי דרבי אלעזר, חי.

 ״ מסכת שבת דף קיט, עמוד ב.
0 תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, ב, ח. 7 

0 חלק ב, דף סג, עמוד ב. דף פח, עמוד א. 8 

0 רבינו בחיי, דברים פרק יח, פסוק י. בראשית פרק כט, פסוק לב. תוספות גיטין, דף יא, עמוד א. אליהו רבה, סימן רפא. 8 

 יערות דבש, חלק שני, דרוש ב. ישמח משה, פרשת ויקהל, דף קצז, עמוד ב. זוהר חלק ג, דף רפא, עמוד ב. ועוד. תיקוני זוהר,
 ותיקון כא. הובא ביערות דבש, חלק שני, דרוש י.

 111 בעצם הוא מצוי גם בעוד ימים (ביום או בלילה), אבל בשבת הוא נמצא גם בלילה וגם ביום (עקידת יצחק, שער מה).

1 גם בית המקדש נחרב בשבת. 0 

 ״ זוהר חלק ב, דף פח, עמוד ב. הובא בסידור עם דא״ח דף ר, עמוד ג.
1 שמות, פרק לא, פסוק יז. 3 

1 תפילת שחרית של שבת. 3 

 ״ שמורא רבה כה, טו.
1 זוהר חלק ב, דף פח, עמוד ב.

15
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1 הענין שלפנינו נידון ומוזכר במקומות רבים, הנה מקורות אחדים: שער מאמרי רשב״י, עמוד קעח. פרי עץ חיים, שער השבת, 7 

 פרק ח. זוהר חדש, חלק א, עמוד שנז. תניא, אגרת התשובה, פרק י. סידור עם דא״ח, דף קפז, עמוד ג. עוד מקצת מקומות
 מצוינים בהערות הבאות.

 ״1 המתואר במדרש (קהלת רבה, ג,יד) : כ״בונה עולמות״ (וממשיך ״ומחריבן״ - ובתורת הסוד פירשו את כוונת הענין).
 י1 רמב״ם, הלכות יסודי התורה פרק ב, הלכה ג.

2 ולמעלה מאצילות, עד לפנימיות ועצמיות הכתר (פירוש המילות, דף עט. ועוד). 0 

 ״ ״שבת היא אחת משישים מעולם-הבא״ - מדרש אותיות דרבי עקיבא.

2 יחזקאל, פרק מו, פסוק א. 1 

2 לכן היא ״פונה קדים״, ל״קדמונו של עולם״. 2 

 ״ תורת חיים, בראשית, בסופו. בעש״ט על התורה, פרשת יתרו, אות כב.
 ״ חלק ג: דף רמה, עמוד א. דף ז, עמוד ב. דף רכו, עמוד א. דף רמא, עמוד א.

 ״ ושניהם מתעלים לאותה דרגה - ראה תורת מנחם, חלק י, עמוד 02. וראה תניא, קונטרס אחרון, קנז,ב.
2 בראשית רבה, פרשה יא, אות ב. 7 

2 כפי שמצינו בנוגע לנהר סמבטיון הנח בשבת (בראשית רבה, יא, ה). 7 

2 רבי אייזיק מאוהמיל סיפר שמראה פניו הקדושות של הרבי מרוזין השתנו בשבת עד שהיה נראה 8 

 איש אחר לגמרי, ויכלו לחשוב שהוא אדם אחר (ליקוטי שיחות, חלק ה, עמוד 20).
 M תלמוד ירושלמי, מסכת דמאי, דף טז, עמוד ב.

3 תניא, פרק מו. 0 

3 הדברים אמורים בכל עת ובכל שעה, גם בזמן הגלות ״כמו בזמן הבית״ (תפארת שלמה, מועדים, שבת 1 

 2ק3ודש).

 " דברי אלימלך, פרשת בחוקותי. בעש״ט על התורה, פרשת יתרו, אות כט.
 M תנא דבי אליהו רבא, כו.

3 במדבר רבה, פרק יד, אות ה. במכילתא (תשא, לא, יד): ״שבת מוספת קדושה על ישראל״. 5 

 w ראה זוהר חלק ג, דף רכה, ב. הובא בדובר צדק, אות ד, דיבור המתחיל וזהו. וכן בסידור עם דא״ח, שם.

3 ישעיה, פרק נח, פסוק יד.

37

7 

3 שמורא רבה, כה, טז. רמב״ם, סוף הלכות שבת. 7 

ם מבחינת השפע האלוקי הניתן על קיום המצוות: כל מצווה נמשך כוח אלוקי פרטי ושבת ג 3 8 

 50ממשיכה כוח כללי.

5 ואדרבה נמשך לו כוח אלוקי יותר נעלה, שכן שבת ממשיכה כוח אלוקי נשגב יותר כאמור בפנים - ראה מאמרי חסידות 0 

 דיבור המתחיל יום-טוב של ראש-השנה שחל בשבת.
 ״ תורת מנחם חלק ט, עמוד 011. יהל אור, שם. ועוד. וראה ילקוט, פרשת בחוקותי, רמז תרעב.

 ״ כפירוש התרגום למילה שבת - ״נח״ (בראשית ב,ג).
 ״ כפירוש המילה שבת באיכה ה, יד. ישעיה לג, ח.

5 בשיחת אחרון של פסח תשל״ו (שיחה י) מוסבר שההשתייכות לשלש קליפות הטמאות אפשר שתהיה זמנית, כמו מלאכות 3 

 האסורות בשבת - שבשבת הם שלוש קליפות הטמאות ובחול הם קליפת נוגה.
5 כן הוא לדעת רבי יוחנן הסנדלר (חולין טו,א), שתבשיל שהוכן בשבת במזיד אסור לעולם לכולם 5 

 [וההלכה (שוהע״ר סשי״ח,א) כרבי יהודה שהותר לאחרים במוצאי שבת ואף לעצמו האיסור לעולם מדין קנס (שזה איסור
 גברא ולא חפצא)].

 כתב האגרות משה (אורח חיים, ח״ב, סי״ז): סידור שהודפס בשבת אסור להתפלל בו ״ויש מקום לומר
 שאפילו בדיעבד אם עבר והתפלל - לא יצא .. וודאי לא תתקבל תפילתו״, כי הסידור נפגם בטומאה

 55החמורה המצויה בעולם בשבת ואינו יכול להגאל וליפטר ממנה לנצח.

 ״ סידורו של שבת, דרוש ט, פרק א, מאמר ז.
5 ספר שמות, פרק יב, פסוק טז. 7 

5 בפרטיות - קירבת הגשמי לרוחני היא דו סיטרית: גשמי מתעלה לרוחני ורוחני יורד לגשמי [וזה סוד 7 

 ״כל עיסקתא דשבת כפול״ (בפשטות הכוונה למצוות עשה ומצוות לא תעשה, חיוב ושלילה אך בעומק הדברים בחיוב עצמו שני
 ענינים), התעלות הגשמי וירידת הרוחני]. לקוטי תורה, פרשת בשלח, דף לח, עמוד ג.

 ״ והיות ששם יש רק טוב ואין אפילו שמץ רע, ממילא שמחה ועונג הגוף היא פעולה של טוב וקדושה בלבד.
 M טעמי המצוות ושער המצוות (לאריז״ל), פרשת בשלח. תורת מנחם חלק ט, עמוד 010.

5 סיפורים נוראים, עמוד לד. התוועדויות תשמ״ח, חלק ב, עמוד 203 . מקור הדברים בתיקוני זוהר, תיקון כד, בתחילתו. 0 
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5 המוציא פוגם בשם י-ה-ו-ה, ונרמז במשנה (תחילת מסי שבת) ״יציאות השבת (שתים שהם ארבע)״ - 1 

 ״יציאות״ ולא ״הוצאות״, כי ״יציאות השבת״ ראשית תיבות י״ה, שהם שתי אותיות ראשונות מתוך
 ארבע (שתים שהן ארבע) אותיות של שם ייהיויה [והגימטריא של השם היא 15, ואף האותיות י״ה כפי

 שהן נכתבות במילואן - יוד הא - 15].
 ״ תורה אור, דף טו, עמוד ג. אתהלך לאזניא, עמוד יא. דרך מצוותיך, דף צ, א-ב.

5 הבירור הוא לרפ״ח ניצוצות, ובשבת מתעלים לדרגה (או״א דאצילות) שבה לא היה נפילה, ואין בה מה לתקן ולברור. אבל 3 

 ביום טוב, אין ניתוק מוחלט מהרע (שאין מתעלים לאו״א דאצילות), ולכן ״יש בו קצת בירור ושייך פסולת״ (תו״א וסידור,
 שם).

5 מאמרי אדמו״ר הזקן הקצרים, עמוד תקמז. 5 

5 יהל אור, עמוד תרכח, סעיף ט. יא. פירוש המילות, דף מב, ומוסיף: ״בשבת אין עליו חטא כלל, כי לא חטא שם 5 

 !מאומה שאין שם פגם כלל, לכן שבת מגינה עליו״.
5 בשבת מתקנים חטא העגל - עבודה זרה (אוהב ישראל, פרשת ויקהל). זאת ועוד: בשמחת היהודי בשבת 7 

 הוא מראה שאינו מתחשב בעבודה זרה, בכוכבים ומזלות, ובמזל שבתאי השבתי - הגורם צער וכעס
 ולא שמחה (ראה הערה 70) - לכן מוחלין לו על חטא עבודה זרה (יערות דבש, חלק ב, דרוש י. ועוד). בחידושי אגדות
 למהר״ל (שבת, א, נו): ״ענין אחד הוא שבת שהוא נבדל משאר ימי המעשה וישראל שהם נבדלים

 מהאומות, ולפיכך שמירת שבת הוא הבדל ישראל מהאומות״.
 ״5 מסכת שבת, דף קנו, עמוד א.

 ״ זהר חדש, פרשת יתרו מאמר עיינין חוורין. יהל אור לתהילים, מזמור צב, פסוק א.
7 חלק ג, דף רנד, עמוד ב. 0 

7 ״לכן רוב הגויים מתעצבים ומקוננים בשבת, כי מזל שבתאי מוליד עיצבון בטבע והירוס בכל 0 

 עניניהם. לכן נאמר על אחשורש ״ביום השביעי כטוב לב המלך ביין״ (אסתר א,י), כלומר שהוטב לו רק
 בשל היין ששתה, ובלעדיו היה עצוב, כי מלאך שבתאי ״הסב לבו לעיצבון״ ורק על-ידי היין הוטב לבו

 (יערות דבש, שם).
7 פעולה הרמוזה בפסוק ״ויכולו השמים והארץ וכל צבאם״.
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 ״ בראשית ב, ג. תורת מנחם חלק ב, עמוד 028. ועוד.
7 פירוש המילות, דף פ. ועוד.
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7 בקבלת שבת אומרים ״אנא בכח״, כי ״בכל זמן עליה והסתלקות מתחתון לעליון אומרים אנא בכח״ (סידור עם דא״ח, עד,א. 5 

 ספר המאמרים תרס״ד, קפ. המלך במסיבו חלק א, ע).
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 ב״ה.

 מאמרי חז״ל

 המפליאים את השבת

ת ב ש  הקדמה - מהות ה

 העולם הזה' הינו אחד מני עולמות רבים שיצר בורא העולם, וכולם

 רוחניים ובעלי כוחות קדושה אלוקיים עצומים ונשגבים חוץ מהעולם הזה, בו אנו

 קיימים, שהוא העולם הנחות והרחוק ביותר מן הקדושה האלוקית.

 בעת שיהודי מקיים תורה ומצוות בעולמנו, הוא זוכה להשפעה של כוחות

 קדושה מהעולמות העליונים - בנקודה זו קיים הבדל בין כל המצוות למצוות

 שבת:

 שאר המצוות ממשיכות כוחות קדושה מהעולמות עליונים אל היהודי

 שבעולמנו; אבל השבת מעלה ומרוממת את היהודי מלמטה למעלה, היא מוציאה

 אותו מהעולם הזה ומעלה אותו לעולמות עליונים.

 ושתי מעלות במצוות השבת:

 1) כשמושפעת קדושה מעולמות רוחניים לעולם גשמי נחות, מטבע

 הדברים נוצרת ירידת ערך והחלשת הכוח, שכשהוא בעולם הרוחני הינו במלוא

 עוזו, אבל בבואו לעולם אחר - עולם גשמי המלא טומאה ורע - הכוח מתכסה

 בבגדים ומסכים המסתירים ומחלישים את תוקפו ועוצמתו. לכן בכל המצוות,

 שיורד כוח אלוקי לעולמנו - איכות הכוח מוגבלת בהשוואה לכמו שהוא במקורו

 בעולמות העליונים עצמם; אבל בשבת שמתעלים ובאים לתוך היכלות הקדושה

 העליונים עצמם - זוכים להתחבר ולהתקדש בכוחות קדושה הרבה יותר נעלים.

 2) כל מצווה מקדשת אבר אחד בגוף ולא את כל הגוף [לדוגמא על-ידי

 נתינת צדקה ביד מקדשים את היד], אבל שבת מקדשת את כל הגוף, שכולו נכנס

 ובא בעולמות הקדושים העליונים.

 עתה נתמקד בהבנת דברי חז״ל:

 "מהלל" שבת

 העובר על איסורי שבת מכונה ״מחלל שבת״, כיוון שבשבת היהודי עוזב

 את העולם הזה והוא מתעלה לעולמות עליונים, ונוצר מעין ״חלל״ ומקום פנוי

 בהויה הגשמית חומרית שבעולם הזה, בו נותרו רק המלאכות והדברים האסורים,

 והעושה את המלאכות האסורות צונח לחלל התחתון, אם-כן מחלל הוא מלשון

 ״בא אל החלל״ [עוד על משמעויות ״מחלל״ - לעיל בעמוד .. ..]

 שבת שקולה ככל התורה

 אמרו חז״ל שמצוות שבת ״שקולה2 כנגד כל מצוות התורה״ - כי על-ידי

 שבת זוכים להתחבר לכוחות הקדושה כמו כל המצוות יחד: כל מצווה ומצווה

 מקדשת אבר אחד בגוף [למשל על-ידי הנחת תפילין מקדשים את היד והראש. על

 ידי אהבת הי מקדשים את הלב]; ושבת מקדשת את הגוף כולו, שכן היהודי על כל



2 

 מהותו ורשותו מתעלים ובאים בהיכלות הקדושה העליונים, לכן היא מצווה

 כללית.

 שבת דוהה כמה מצוות

 שבת דוחה את קיום כמה מצוות עשה אחרות [שבת שחל בו ראש-השנה

 או סוכות אין תוקעים בשופר ואין נוטלים לולב], כי איך אפשר לוותר על מצווה

 כללית המקדשת את כל הגוף בשל מצווה פרטית המקדשת פרט אחד בגוף

 [ויתירה מזו - על ידי מצוות השבת ממשיכים קדושה גם לאבר הפרטי המסויים

 שאת מצוותו דוחים מפני השבת, כך שלמעשה אין האדם מפסיד השפעה

 אלוקית3].

ת כ״מתנה" ב  ש

 אמרו חז״ל ״מתנה4 טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה״, וכן פירש

 ה׳ספורנו׳ על הפסוק ״הי5 נתן לכם את השבת״ - ״אין זו מצווה בלבד, אבל היא

 מתנה״ - ולכאורה מדוע מדגישים ששבת היא מתנת ה׳ וכי שאר המצוות אינן

?  מתנה שלו

 ״מתנה״ בשונה משכר היא נתינה בחסדו ורצונו של הנותן ולא בשל חוב

 וצורך שהוא חייב לתת (עבור עבודה וכדומה) - ובכל המצוות זוכים לקבל את

 קדושת המצווה רק אחר שעמלים לקימם ולעשותם, וככל שעמל ומאמץ הקיום

 גדל כך גם השכר גדל, לכן הקדושה האלוקית הניתנת עבורן אינה נחשבת למתנה

 אלא לשכר עבור העבודה; אבל קדושת שבת ניתנת לכל יהודי גם למי שאינו עמל

 לעשותה, אפילו מי שישן כל יממת השבת עצם היותו חי וקיים בעולם מזכה אותו

 בקדושת שבת, לכן היא נקראת מתנה, הניתנת כמתת חינם לכל יהודי ללא כל עמל.

 זאת ועוד: בעצם בשל קטנות הערך ושפלות האדם אל מול העוצמה

 האלוקית והקדושה המופלאה שבכל המצוות, הרי באמת הנתינה האלוקי לה אנו

 זוכים עבור קיום כל המצוות הינה ״מתנה״ ולא ״שכר״ עבור עבודה, כי כל

 עבודות האדם, אף אם יעמול בכל כוחו ויכולתו זה לא יהיה ערך אמיתי שבגינו

 יקבלו שכר כה מופלא כקדושה האלוקית הניתנת עבור שמירת המצוות;

 ובכל-זאת רק שבת נקראת ״מתנה״ היות שהכוח האלוקי והקדושה לה

 זוכים בשבת בהשוואה לשאר המצוות, הרבה יותר נעלית כמותית ואיכותית לכן

 בה מודגש שהיא מתנה.

 [משמעות נוספת לדבר: החגים הן בבחינת שכר שכן בית-הדין הוא

 הקובע את תאריכי השנה (מספר ימי החודש) וממילא מתי חלים החגים, אם-כן

 ישראל כביכול עמלים לקבוע את תאריכי החגים לכן הם נחשבים לנתינת שכר ולא

 כמתנה; אבל שבת ׳נקבעת משמים׳, ביום שביעי כל שבוע, והיא אינה תלויה

 בישראל - לכן היא בחינת מתנה.

, כלומר ההבדל בין שבת לחג  וזה עצמו נובע מההבדל בעוצמה האלוקית6

 הוא בגלל השוני ברמת כוחות הקדושה שבהם: הכוח הרוחני שבשבת גבוה ונעלה

 מאוד - שם י-ה-ו-ה הקדוש, שלמעלה מהטבע והבריאה - ״גילוי7 ממקום עליון

 מאוד .. שלמעלה משורש הנשמה והמזלות״, לכן שבת נקבעת משמים בלא מגע

 יד א7דם, שכן לבית הדין אין יכולת שליטה והשפעה ו׳קביעה׳ מתי היא תחול, כי

 ״אין7 עבודת האדם מגיעה לשם כלל״; אבל החגים נקבעים על-ידי בית הדין ויש

 ליהודי מגע אליהן, משום שקיים ערך והשוואה מסויימת ביניהם.

 לכן הציווי לשבת נאמר בלשון ״זכור ו״שמור״ - ״שמור את יום השבת״

 ״זכור את יום השבת״ - כי ישראל רק שומרים וזוכרים אותה ולא עושים ויוצרים
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 אותה, כי היא נקבעת משמים. לכן במובן מסוים רק השבת, בשל עוצמתה

 הנשגבת, נחשבת למתנה].

ך נתת" מ ע  "יום מנוהה .. ל

 שבת נקראת ״יום מנוחה״ ואין הכוונה למנוחה במובן של חוסר עבודה,

 שהרי אדרבה ביום זה היהודי עובד ומתעלה בעבודת ה׳ הרבה יותר מאשר בימי

 החול, אלא משמעות מעמיקה יותר למנוחה השבתית: כל דבר, גשמי ועל אחת

 כמה וכמה רוחני, יש לעמול ולטרוח כדי להשיג אותו, חוץ מדבר אחד - השבת

 וקדושתה, היא ניתנת כמתנה משמים, לכל יהודי, בכל מצב ללא כל עמל, אפילו

 מי שלא מקיים בה שום מצווה (אך הוא לא מחלל אותה), זוכה בשבת. וזה סוד

 המנוחה השבתית, מנוחה אמיתית שאין כל צורך לעמול כדי להשיג את כוחות

 הקדושה שבה.

 זאת ועוד - מנוחה אמיתית, שלווה ושקט נפשי מוחלט קיימת רק בשבת

 ולא בזמן אחר: כי רק בשבת נמצאים בעולמות של טוב בלבד וממילא השקט

 הנפשי יכול להיות מושלם; אבל בימי חול שורים בעולם מלא בכוחות טומאה ורע

 שבכל דרך מנסה לפגוע ולערער את מנוחת היהודי, כך שאין המנוחה שבהם

 מרגוע אמיתי ומושלם.

 "נשמה יתירה"

 אמרו חז״ל8 ״נשמה יתירה נותן הקב״ה באדם ערב שבת, ולמוצאי-שבת

 נוטלין אותה הימנו״ - עומק הכוונה ב״נשמה יתירה״ זה התעלות מעלה לעולמות

 עליונים, שהיא המעניקה נשמה יתירה.

ל הנשמות" ו ג ל  "יום ג

 הזוהר9 קורא לשבת ״יום גלגול הנשמות״, כי דרגת הנשמות בשבת

 משתנית: נשמות הצדיקים - מוסיפות להתעלות בקדושה; נשמות הרשעים - יש

 מהם שזוכות להתגלגל ולהתעלות מעמקי שאול הטומאה והגהינום לעולמות

 עליונים; ויש מהן ש״אינן ראויות להתעלות״ והן מתגלגלות ונופלות עוד יותר [כי

 התעלות כוחות הטוב בשבת מותירה אותם לבד, לכן הם מוסיפים ליפול].

" ה ל ע ת  "ביום השביעי נ

1 שחרית של שבת אומרים ״ביום השביעי נתעלה וישב על כסא  בתפילת0

 כבודו״, פירוש הדברים: ״כסא כבודו״ זה עולם הבריאה העליון, ״נתעלה על

 כסא״ זה עולם אצילות (ומאפילו מעל אצילות) שמעל עולם בריאה. ו״נתעלה

 וישב על כסא כבודו״ משמעותו שאור אלוקי נעלה (נתעלה) זה מתיישב (ישב)

 ומתלבש בעולם הבריאה, כדי שישראל יוכלו לקבלו [כי כפי שהוא במקורו

 בעולמות שמעל בריאה, איננו יכולים לקבלו].

 ותפילה זו הנאמרת בשחרית של שבת היא מפני שאז נעשית ההתעלות.

ת ושכרה ב ת ש ו א צ ו  ה

1 מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה .. חוץ מהוצאות שבתות, 1  ״כל

 אמר להם הקב״ה לישראל: בני, לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי אני

 פורע״ - סיבת הדבר: קיצבת הפרנסה השנתית שנקבעה למשך השנה היא הקיצבה

1 של המלך העליון״ 2  הניתנת לאדם עצמו, אבל בשבת מתעלים ויונקים ״משולחנו

 ולא מהמכסה והקיצבה האישית.
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 אדרבה בזכות שבת מתווסף באריכות ימים, עושר ורווחה כלכלית גם

, בזכות הכוחות החדשים שקיבלו משולחנו של המלך בשבת. 1 3  בכל ימי השבוע

י ר ובגלו ת ס ת ב ב  ש

8 מצוות שנתן  מחד מתייחסים לשבת בדרך של נסתר - כדברי התלמוד ״כל

 הקב״ה לישראל נתן להם בפרהסיא, ח4ו1ץ משבת שנתן להם בצנעא״; ומאידך

1 ברכת שבת שונה מזו של חול: בשבת  מתייחסים לשבת בדרך של גלוי - נוסח4

 אומרים ״קדשנו במצוותיך״, אנו פונים בצורה ישירה וגלויה להקב״ה ומבקשים

 ממנו שיקדש אותנו במצוותיו, אבל בחול אומרים ״קידשנו במצוותיו״ בלשון

 נסתר בלשון עבר, בבחינת העלם והסתר (״מצוותיו״ - המצוות של מי? אין

 אומרים שהם מצוותיך המצוות של ה׳), ואין פונים אליו ישירות.

 הדבר תלוי ביחס למה מדברים: ביחס לעולם הזה שבת נקראת ״נסתר״

; 1 5 ו  (צנעא) שכן היא פועלת ומשפיעה בעולמות העליונים ואינה גלויה בעולמנ

 וביחס לישראל היא נקראת גלויה (קדשנו במצוותיך), שכן אף הם מתעלים

 לעולמות העליונים וההתגלות האלוקית גלויה בפניהם.

ת ו ר צ  מימרות ק

1 במדרש שלמרות שה׳ שבת ממלאכתו ביום השביעי, הוא פועל 6  כתוב

 בשבת בנתינת שכר לצדיקים (ופורענות לרשעים) - ואף זה תוצאה מהגילוי

 האלוקי בשבת.

1 טובה יש לי בבית גנזי - שבת״, בית גנזי היא הדרגה הכי עליונה  ״מתנה7

- ״סתימין דכל סתימין״, בה זוכים בשבת.

1 שבת לפני הקב״ה: ריבונו של עולם, לכולן יש בן זוג ולי אין בן  ״אמרה8

 זוג. אמר לה הקב״ה כנסת ישראל היא בן זוגך״ - בשל היותה מעל העולם הגשמי

 היא אינה יכולה למצוא בן זוג, אשר על כן רק ישראל שלהם נשמה שמעל העולם,

 יכולים להזדווג עמה.

 שבת נקראת ״מעין עולם הבא״ - עולם הבא, גן-עדן הוא בעולמות

1 שבת .. שכרו ..  העליונים אליהם זוכים להתעלות בשבת [ויתירה מזו ״השומר9

 יתר על השכר הצפון לעולם הבא״ - כי שבת מעל עולם-הבא, גן-עדן הוא עולם

 יצירה ובריאה, ובשבת יהודי שומר השבת מתעלה לעולם אצילות שמעליהם, לכן

. [ !  שכר שבת ״יותר״ משכר גן-עדן

 על צדיק אמרו: ״צדיק גוזר והקב״ה מקיים״, ואף על יהודי שומר שבת

2 שאדם שומר את השבת גוזר גזירה והקב״ה מקיימה״ - היהודי 0 ת ע ב  נאמר: ״

 מתעלה לדרגה אלוקית עליונה ביותר ובכוחה הוא יכול לצוות ולגזור כביכול, על

 דרגות אלוקיות שתחתיו.

 ״כל המתפלל בערב שבת ואומר ״ויכולו״ מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה

 שותף להקב״ה במעשה בראשית״ - שכן הוא מתעלה ומתחבר לדרגת קדושת

 השבת, העולמות העליונים (מלכות דאצילות), שבכוחם נברא העולם הזה במעשה

 בראשית.

2 ששבת ״שומרת״ את היהודי ״מכל רע״, ״מהעבירה״ 1  אמרו חז״ל

 מ״שלטון אומות העולם״ מ״שלוש פורעניות: חבלו של משיח, מדינה של גהינום

 וממלחמת גוג ומגוג״ ו״בו ביום שבתו המזיקין2 2 .. והמלחמות״ - משום שמתעלים

. 2 2 ע  לעולמות שכולם טוב ואין בהם אף לא שמץ ר
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2 מלאכי השרת מלווים לו לאדם בערב שבת מניחים ידיהן על 3 י  ״שנ

. 2 4  ראשו ואומרים לו - וסר עונך״ - ליווי המלאכים להתעלות לקדושת השבת

2 הניחו בבית המקדש ״לחם הפנים״ - שכולו פנים ואין לו אחור, 5 ת ב ש  ב

 כי בשבת קיימת הדרגה העליונה של אצילות שאין בה אחור = קלקול ופגם.

2 בראשית האירה השמש כל היממה ולא היה חושך [לכן לא נאמר 6 ת ב ש  ב

 בשבת ״ויהי ערב״ כשאר ימי בראשית] - בשל אור הקדושה המאירה כל יממת

והחטא גרם לחושך בשבתות הבאים, ובתיקונו המושלם לעתיד לבוא, שוב 2)  השבת7

2 כיום יאיר״). 7  ״לילה

2 לשבת ענג״, מצוות ל״ענג״ את השבת - ״ענג״ ראשי-תיבות  ״וקראת8

 ״נהר גן-עדן״, כי עונג שבת מגן-עדן [ונרמז במילה שבת: ״ש״ בגימטריא

, עומק (=גו0ב3ה) העליון זה גן עדן. ״בת״ (בחינת מקבל, נקבה) זו 2  ״מעמקים״9

. [ 3 0  ספירת המלכות שבגן עדן

3 לו משאלות לבו״ - משאלת הלב האמיתי  המקדש שבת ומענגה ״נותנים1

 של היהודי זה לדבוק בה׳ באמת ובתמים, ולזה זוכים בשבת.

3 שמעון בן יוחאי: אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות 2  אמר ״רבי

 כהלכתן מיד נגאלים״ - מדוע דווקא שתי שבתות ולא די בשבת אחת? כי בעצם

 הכוונה לשתי הפעולות הרוחניות השבתיות: 1) דחיית המלאכות והדברים

 האסורים לחלל ולכוחות הטומאה. 2) התעלות היהודי לעולמות הקדושה; ורק

. 3  פעולה שבתית מושלמת שכזו מביאה גאולה וחרות אמיתית3

2 חרבה ירושלים אלא ב34שביל שחללו בה את השבת״, וגאולת העם 3  ״לא

3 מקבלין בניך את השבת הם נכנסים לארץ,  לארץ ישראל תבוא בזכות שבת: ״אם4

 ואם לאו אין נכנסין״ - בגאולה השלימה יהיה הגילוי הנשגב של שבת תמיד כל

 הימים ״ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים״, לכן בזכות שבת זוכים לגאולה

 השלימה.

 1 סעיף זה הוא תמצית המאמר שבעמוד.. ..

 2 שמורא רבה, כה, טז. רמב״ם, סוף הלכות שבת.

 2 ואדרבה נמשך לו כוח אלוקי עוד יותר נעלה, שכן שבת ממשיכה כוח אלוקי יותר נעלה כאמור בפנים - ראה בארוכה מאמרי

 חסידות דיבור המתחיל יום-טוב של ראש-השנה שחל בשבת.
 י מסכת שבת, דף י, עמוד ב.

 5 פרשת בשלח, פרק טז, פסוק כט.

 5 בהבא לקמן עיין בספר המאמרים תק״ע, עמוד פו. ספר המאמרים, תרנ״ה-ו, עמוד רלא. ספר המאמרים תרנח, עמוד קה,

 ועמוד קיא-ב. ספר המאמרים עת״ר, עמוד קצז ואילך. ספר המאמרים ת״ש, שם. ספרי המאמרים מלוקט: חלק א, עמוד מו,
 ועמוד תכג. חלק ב, עמוד שו. התוועדויות תנש״א, ב, עמוד 157-8.

 8 ספר המאמרים תרנ״ח, שם.

 8 מסכת ביצה, דף טז, עמוד א.

 י חלק ב, דף רה. הובא ונתבאר בשער הכוונות חלק ב, בביאור ענין מזמור שיר.
1 ספר המאמרים תרס״ב, עמוד לא. 0 

 ״ מסכת ביצה, דף טו, עמוד ב.
 n חלק ג: דף רמה, עמוד א. דף ז, עמוד ב. דף רכו, עמוד א. דף רמא, עמוד א.

 ״ פרקי דרבי אלעזר, חי. מסכת שבת דף קיט, עמוד ב. תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, ב, ח.
 ״ לקוטי תורה, פרשת בשלח דף א, עמוד א למעלה. דף ב, עמוד א.

0 אפילו בהשוואה לכל המצוות, שהם נקראים גלויים, שכן השפעה האלוקית שעל-ידן יורדת לעולם הזה ואינה קיימת רק 5 

 !:עולמות העליונים.
 ״ בראשית רבה, פרשה יא, פסקה י. המשך תער״ב חלק ב, עמוד תרעג.

0 מסכת שבת דף י, עמוד א. זוהר חלק ג, דף קכב, עמוד ב. המשך תרע״ב חלק ב, עמוד איקכו. 8 

 M בראשית רבה יא, ט. ויש לתווך עם מאמר חז״ל (מסכת סופרים, יג): ״שבת קדמה לישראל״.

 י0 רמב״ם, סוף הלכות שבת.
1 שמורא רבה כה, טז. 0 

1 מכלתא, בשלח טז. מדרש שוחר טוב - תהילים, מזמור צב. מסכת שבת, דף קיח, עמוד א. רשימות נב, עמוד 04. אגרות קודש 0 

 1א1דמו״ר מהוריי״צ, חלק ו, עמוד קצא.

1 שזה באצילות, אבל בעולם בריאה עדיין יש בו מעט רע. 1 

1 מסכת שבת, דף קיט, עמוד א. 2 

1 לכן הליווי הוא בערב שבת שבו מתעלים עד עולם הבריאה, אבל ביום השבת שמתעלים לאצילות אין מלווין, שכן זה דרגה 2 

 שמעל המלאכים.
1 פירוש המילות, דף מב. ועוד. 5 

 ״ מדרש תהילים, מזמור צב. יהל אור, עמודים תרכח. תשכא. ועוד.
1 תהילים, מזמור קלט, פסוק יב. 7 

I ישעיה פרק נח, פסוק יג. מסכת שבת, דף קיח, עמוד ב. לקוטי לוי-יצחק שמות-דברים, עמוד עד. S 

 ״ בזוהר (ב, סג,א) מקשר הפסוק (תהילים, קל,א) ״שיר המעלות ממעמקים״ לשבת.
2 לכאורה כוונת לקוטי לוי יצחק (שם) שיש שתי משמעויות ב״בת״ (=מלכות): 0) שנמשכת ההשפעה מ״ש״ ל״מלכות״. 1) 0 

 שה״בת״ - מלכות - היא גם מקור ההשפעה, בחינת ״גן עדן״ שממנה נמשכת ההשפעה. בסידור עם דא״ח (קפח, ג) כתוב: לאות
 ״ש״ שלשה ראשים, כנגד שלוש בחינת מוחין שבחכמה שבאצילות, ו״(ש)בת״ (בחינת נוקבא) זה מוחין שבבינה שבאצילות.

2 מכילתא, בשלח, טז. 0 

2 מסכת שבת, דף קיח, עמוד ב. 1 

 22 לכן בפסוק ״עולת שבת בשבתו״ נאמר פעמיים שבת, כנגד שתי הפעולות השבתיות. ובפעם השניה

 היא מוזכרת בלשון נסתר, ״בשבתו״, כי מתעלים לדרגה נסתרת ועליונה (עצמות אור אין סוף) ש״אין
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 מחשבה תוספת בה כלל, אפילו לא מחשבה הקדומה דאדם-קדמון והיא נקראת סתימא דכל
 סתימין״ (אמרי בינה, שער הקריאת שמע, פרק ג. ועוד).

2 בראשית רבה, מז, ו. 2 
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 ב״ה.

 עשרים וארבע שעות בשבת

ת ורעיונית י ת כ ל ה ה ל א  ו

 א. האם' יממת השבת היא מציאות אחת שעשרים וארבע שעותיה הם כמו

 אברים של גוף אחד, שהם בעצם מציאות אחת שהאברים תלויים ומחוברים זה

 בזה, או שכל רגע ורגע מהשבת הוא גוף נפרד ויחידה עצמאית שאינה תלויה

 באחרים?

: 2  יש הבדל מעשי בין הגישות - במקרה שחיללו שבת

 אם כל השבת היא גוף אחד - הרי כשחיללו וביטלו את מקצתה, פגעו

 וביטלו את כולה, כי כשם שלא ניתן לחלק גוף חי לחלקים, כך לא ניתן לחלק שבת

 אחת לחלקים, ואם חלק ממנה חולל - קדושתה פרחה ואינה קיימת עוד בשבת זו,

 גם לא ברגעים הבאים אחריה;

 אבל אם כל רגע שבתי הוא נפרד ועצמאי ובלתי תלוי ברגעים האחרים,

 הרי חילול קדושת שבת ברגע אחד אינה מסיר את הקדושה מהרגעים האחרים.

 שאלה נוספת התלויה בדבר - גר שהתגייר באמצע שבת, האם הוא חייב

 בשמירת שבת בשעות השבת הנותרות שבאותה שבת, או שאינו חייב בשמירת

 שבת זו (אלא רק מהשבת הבאה ואילך):

 אם כל השבת היא מקשה אחת - הרי כיוון שבתחילתה, לפני הגיור, לא

 חלה עליו הקדושה, שוב היא אינה יכולה לחול עליו בשעות שבאותה שבת; אך

 אם כל רגע שבתי הוא יחידה עצמאית - שבת חלה עליו בשעות שאחר הגיור, שכן

 הם יחידה נפרדת ובלתי תלויה בשעות הקודמות.

 [הבדל נוסף: האם היו צריכים לשמור את השבת ביום מתן תורה בהר סיני

 שזה היה בשבת בבוקר: אם שבת היא מקשה אחת - הרי היות שבליל שבת עדיין

 לא ניתנה מצוות השבת, שוב לא יכולים לשמור את אותה שבת ראשונה (אלא רק

 מהשבת הבאה ואילך); אבל אם שבת אינה מקשה אחת - מיד ברגע שאחר מתן

 תורה החלו לשמור שבת].

 שאלה זו קיימת במצוות נוספות - לדוגמא:

, האם הוא חייב לצום בשעות  יום כיפורים - אדם שאכל באמצע היום2

 הבאות עד סוף הצום, או שהיות שהוא כבר ״שבר״ את הצום הוא יכול להמשיך

 ולאכול:

 אם היום כולו מציאות אחת, הרי ביטולו והפסקתו אפילו ברגע אחד

 מפירה ומבטלת את קדושתו לחלוטין, ואין עוד חובה לצום באותו יום; אך אם

 לכל רגע ציווי נפרד - הרי למרות שמצוות היום הקדוש לא מולאה ברגע מסויים,

 זה לא מבטל את הציווי מהרגע האחר, ויכולים לקיים את המצווה ברגעים

 האחרים, לכן חייבים לצום בהם.

 נזיר או כהן - צריכים להיות קדושים ואסור להם להיטמא, ובמקרה2 שהם

 עברו ניטמאו, האם מותר להם להמשיך ולגעת בטומאה, או לא: אם מצוות

 1 ליקוטי שיחות חלק ח, עמוד 50.

 2 לפקוח נפש, או בשוגג ואו במזיד.
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 הקדושה חלה על כל רגע ורגע, הרי העובדה שנטמאו ברגע מסוים אינה מתירה

 להם להוסיף ולגעת בטומאה ברגע נוסף; אבל אם כל הזמן הוא מציאות אחת,

 ברגע שהם ניטמאו, שוב (עד שיטהרו) לא שייך לאסור עליהם עוד לגעת בטומאה

 פעם נוספת.

ה וסיבותיה כ ל ה  ה

 ב. להלכה למעשה יש הבדל בין המקרים האמורים:

3 ויום כיפור נפסקה ההלכה שגם מי שחילל שבת ברגע מסויים  לגבי שבת

 ומי ששבר את צום כיפור ברגע מסויים, עליו להמשיך ולשמור על מצוות היום

 בהמשך היום ולא לחלל את השבת ולא לאכול ביום כיפורים בזמן הנותר.

 וכן גר שהתגייר באמצע שבת, חייב לשמור את השעות הבאות שבאותה

: אין לומר ״הואיל וחללנו את מקצתה נחלל את כולה״,  שבת, ובלשון המכילתא4

 אלא כל רגע ורגע שעוד ניתן לשמור על השבת, ״אפילו כהרף עין״, חייבים

 לשומרה.

 לגבי כהן - כותב הראב״ד5 שאם הם נטמאו ״אין עליהם עוד חיוב

 טומאה״, ומותר להם להוסיף ולהיטמא.

 סיבת ההבדל בין ההלכות תלויה במהות חיוב המצווה, האם היא חלה על

 האדם או על היום (גברא או חפצא):

 בטומאה המצווה חלה על האדם, שיישאר בקדושתו ולא יטמא, וממילא

 ברגע שניטמא ופסקה קדושתו, אין הבדל אם יוסיף ויגע עוד בטומאה, שכן כל

 נגיעה נוספת אינה מוסיפה בעומק הטומאה, היא קיימת במלוא עוזה ותוקפה כבר

 בנגיעה ראשונה בטומאה, ממילא אין כל בעיה שיוסיף ויגע בטומאה;

 אבל מצוות שבת ויום כיפור חלים על הייום׳, והיום עצמו נשאר קדוש גם

 לאחר שהאדם חילל רגע מסוים בו, לכן אף אחר רגע החילול או אחר האכילה

 ביום כיפור, יש להמשיך ולשמור על קדושת היום ומצוותיו.

ת סיום ר ע  ה

 ג. הוזכר בעמוד שההוויה השבתית שונה מבימי חול, בשבת

 מתקדשים ומתעלים לעולמות עליונים נשגבים מאוד, אבל מי שמחלל שבת צונח

 מטה לחלל הגשמי התחתון והוא מתרחק מקדושת שבת העליונה, והוזכר שם

 שהעליה וההתקדשות השבתית נעשית בעת קבלת השבת (בהדלקת נרות, כניסת

 שבת וכוי),

 אם-כן (לעניות-דעתי) לכאורה למרות שגם מחלל השבת חייב להמשיך

 ולשמור שבת, בכל-זאת לכאורה אחר חילולו וצניחתו לחלל החומרי התחתון, הוא

 אינו יכול לשוב ולהתעלות עוד באותה שבת לקדושה העליונה כשאר בני ישראל,

 ושמירת שבת שלו היא רק בהתרחקות מכוחות הטומאה על-ידי שמירה ממלאכות

.(  האסורות (ולא בהתעלות לקדושה6

 ואולי לזה רומזים דברי הרבי': ״שלמות קדושת יום השבת תלויה במדה

 ידועה בליל שבת, ממילא כאשר בליל שבת הקדושה לא קיימת, חסר בשלמות

 קדושת יום השבת״. וצריך בירור.

 3 תלמוד ירושלמי, מסכת עירובין, פרק ד, הלכה ה. וכן קטן שהגדיל (הביא שתי שערות) באמצע שבת, חייב לשמור

 את השעות הנותרות - יבמות לג,א.
 י לפרשת שמות פרק לא, פסוק יד.
 5 הלכות נזירות פרה ה, הלכה טו.

 5 וצריך בירור מדוע הוא חייב גם במצוות עשה השבתיות.



 ב״ה.

 נשמה יתירה

 דברי חז״ל

: ״אמר לו הקב״ה למשה: מתנה טובה יש לי ושבת שמה,  א. אמרו חז״ל1

 ואני מבקש ליתנה לישראל״.

 איזו מתנה היא שבת: האם עצם מציאות היום היא המתנה שנתן הי

? ע ו ב  ליהודים ? וכי לגויים אין שבעה ימים כל ש

 מסבירים חז״ל2 שהמתנה היא ״נשמה יתירה״ שיהודי מקבל בשבת, כפי

: ״אמר ריש לקיש נשמה יתירה נותן הקב״ה באדם ערב שבת,  שכתוב בגמרא3

: ״כל שבת באה נשמה  ולמוצאי שבת נוטלים4 אותה הימנו״. וכן כתוב בזוהר5

 יתירה, ויורדת ומזדווגת עם הנשמה (הראשונה שבאדם) ושורה בגוף האדם.

 וכאשר יוצאת השבת - היא מסתלקת״.

6 על האדם בשבת והיא מעניקה לו תוספת כוח  נשמה יתירה זו שולטת

 וחיזוק לצדדים הטובים, ובזכותה7 הוא גובר על יצרו-הרע ושב בתשובה שלימה,

: ״האדון ברוך- 8  והוא נעשה עניו, ירא חטא וחסיד, ובלשון האור החיים הקדוש

 הוא שולח נשמה יתירה לאדם, מעולם העליון, להדריכו בדרך ישר, ובאמצעותה

 ימלט האדם מהמחטיאו״.

 אולם, כדי לארח את הנשמה היתירה במלוא הכבוד הראוי, צריך: 1)

 להתרחק מכל הדברים השליליים, כי ״אדם9 שהוא במעלה עליונה יותר, צריך יותר

 להיזהר במעשיו .. על-כן בשבת שכל אדם במעלה עליונה יותר, שנמשך לו נשמה

 יתירה צריך להיזהר יותר וצריך שמירה ביותר״. 2) יש לקבל את הנשמה

1 מאירות ושמחות״. וכשכר על זה לאחר פטירת האדם, כשנשמתו תעלה  ״בפנים0

 לעולם הבא ״יקבלו אותה בשמחה״.

1 יתירה שורה לא רק בהוויה הרוחנית של היהודי אלא גם בגופו 1  הנשמה

1 לאכול בשבת  הגשמי, והיא ניזונת מהמזון הגשמי של סעודת שבת קודש - ״דרך2

 יותר מסעודות של חול, מפני נשמה יתירה״, כי ״הנשמה יתירה נהנית מעינוגי

 סעודת שבת״.

4מ1שפיעה והופכת

 1  כיון שכך (שהנשמה מתלבשת ומורגשת בגוף), היא3

1 ״לא דומה אור 4  את האדם ל״איש חדש״, ״יהודי של שבת-קודש״, כדברי המדרש

1 אומר שיש 5  פניו של אדם כל ימות השבוע, כמו שהוא בשבת״, והצמח צדק

 אנשים שאפילו מראה פניהם הגשמי משתנה לחלוטין בשבת, עד שאי אפשר

1 כתוב שהעיד אחד  להכיר ולהשוות בין מראה פניהם בחול לשבת. ׳בתורת חיים׳6

 1 מסכת שבת דף י, עמוד ב. זוהר חלק ג, דף קכב, דף ב.

 2 ראה אור החיים פרשת תשא, פרק לא, פסוק טז. ועוד.

 2 מסכת ביצה דף טז, עמוד א. תענית דף כז, עמוד ב. בהבא לקמן עיין בלקוטי שיחות חלק לא, עמוד 191 ואילך. סידור

 עם דא״ח, דף קצא ואילך. ספר הליקוטים, ערך שבת, עמוד קי ואילך. ובמילואים לערך שבת, עמוד תנח.

 4 להעיר שבנתינה נאמר ״נותן הקב״ה״, ובנטילה לא מוזכר הקב״ה.

 5 זוהר חלק ג, דף כט, עמוד א. דף לה, עמוד ב. חלק א, דף פא, עמוד ב. תיקוני זוהר, תיקון כא (מה,ב).

 5 לשון המהר״ל, בחידושי אגדות, חלק א, עמוד כ.

 7 ראשית חכמה, שער הקדושה, פרק ז, דף קו. ״שבת אותיות תשב, שאז הוא עיקר בחינת תשובה עילאה״

 (סה״ל, שבת, עי קי).
 ״ אור החיים, פרשת שופטים, פרק כ, פסוק י.

 י ספר הליקוטים, שם, עמוד קיא.
1 תיקוני זוהר, סוף תיקון ו. 0 

1 התוועדות מוצאי שבת פ׳ בשלח, תשכ״ד, סעיף א. וזה סוד הכתוב (תשא לא,טז) ״שבת לדורותם״ - ״לשון 1 

 ״דירה״ שהנשמה יתירה תדור עמנו ממש״ (סה״ל, שם, עמוד קיא).
1 דעת זקנים מבעלי התוספות, פרשת בשלח, פרק טז, פסוק כב. זוהר חלק ב, דף רד, עמוד ב. פוקד עקרים, ליקוטים, 1 

 2ד1יבור המתחיל סוף.

1 התוועדות מוצאי שבת פ׳ בשלח, תשכ״ד, סעיף א. 3 

1 בראשית רבה, פרשה יא, אות ב. 3 

 ״ רמח אותיות, אות ק.
1 לאדמו״ר האמצעי, ספר שמות, דף תרלב, עמוד א. 5 
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 מגדולי הרופאים שבשבת יש שינוי גדול בדופק, וזה בגלל הנשמה היתירה

 המתלבשת ומשפיעה בגוף הגשמי.

: לפי הדין כדי לומר ״שבע ברכות״ בסעודות 1 7  הדבר מתבטא בהלכה

 שבעת ימי המשתה שאחר החתונה צריך שיהיו ״פנים חדשות״ שלא נכחו

 בסעודות הקודמות, אבל בשבת אין צורך בפנים חדשות, כי כל יהודי הוא בבחינת

 ״פנים חדשות״, שכן נתווספה בו נשמה יתירה, והוא נעשה איש חדש!

 שיטת רש״י - מנוחה יתירה

 ב. במשמעות ״נשמה יתירה״ - כמה דעות:

 רש״י מסביר שהכוונה למצב נפשי מיוחד ומעולה הבא כתוצאה ממנוחת

 שבת ועינוגה, וזה נחשב ״כאילו״ יש נשמה יתירה, אבל אין הכוונה שיש נשמה

 נוספת (שתי נשמות) בשבת:

: ״נשמה יתירה״ - ״רוחב לב למנוחה ולשמחה, ולהיות 1 8  בלשון רש״י

״, ״מרחיבים דעתו לאכילה 1 9  פתוח לרווחה, ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו

 ושתיה״, ״משיב נפשו ונשימתו בהרגיעו מטורח המלאכה״, ״מנוחת מרגוע ולא

 מנוחת ארעי״ - כלומר נשמה יתירה היא מנוחה ושלווה, ולא נשמה נוספת.

2 שרק מנוחה שבתית נקראת ״נשמה יתירה״ ולא  מסביר כ״ק אדמו״ר0

שבימות החול, כי רק בשבת המנוחה היא מושלמת - ״מנוחת מרגוע״,  מנוחה1 2

2 ונחת, שלוה והשקט״, ולא ״מנוחה ארעית״: 1  ״שאנן

 מנוחה ארעית פירושה אי עבודה למעשה, אבל במחשבה ובמעמקי הנפש

 אין שלווה ומרגוע, כי עדיין טרודים בעניני הפרנסה ותוכניות עשיה, בכעסים

 ומחלוקות; אבל מנוחת מרגוע פירושה שהאדם שוכח לחלוטין את כל עיסוקי

 החולין, ומידות הכעס והמחלוקת השתנו מיסודם ונעקרו מלבו לחלוטין, והם לא

 קיימות אפילו בכח ובהעלם, כי 2ה2וא מצוי ברוגע ושלווה פנימי מושלם בכל

2 ועד למעמקי הנפש, כ4מ2ו שכתוב בתנא דביה 2  כוחות3י2ו - במעשה, דיבור, מחשבה

2 כותב ב״שבת ינוח 4 2 ״בשביעי - שכח כל צער שהיה לו״, ורבנו יונה  אליהו3

 ויתענג ויסיר מלבו כל אנחה ומחשבה, כאילו כל מלאכתו עשויה״.

 כל אדם גם בחופשתו אינו מצליח לשכוח ולהתנתק לחלוטין מכל

2ועסקיו; אבל בשבת הקב״ה נותן ליהודי את דרגת המנוחה שלו -  טרדותיו5

2 לכם את יום מנוחתי למנוחה״, ובכוח זה הוא מצליח להתעלות ולשכוח  ״הנחילי5

 את כל הטרדות, והוא נעשה כאילו איש אחר. לכן זה נקרא שבשבת יש ״נשמה

 יתירה״, כי בשבת יש מצב נפשי שונה מבחול, מצב של מנוחה מוחלטת [הדבר

 נובע מכך שבשבת מתנתקים מהיצר הרע - ראה במאמר מהות השבת, עמוד ..

. 2 6 [ . . 

1 שולחן ערוך אבן העזר, סימן סב, סעיף ח. 7 

1 ביצה ותענית, שם ד״ה נשמה יתירה. רש״י בפרשת תשא, פרק לא, פסוק טז, ד״ה שבת. פסוק יז, ד״ה וינפש. חידושי 7 

 הרשב״א לברכות דף נא, עמוד ב.
 ״ כלומר שהאכילה הגשמית לא מפריעה לנפש, להפך היא כלי-עזר לדביקות רוחניות.

 ״ לקו״ש, שם.
1 בראשית רבה, פרשה י, אות ט. 1 

1 כדברי רבנו יונה (אגרת התשובה, יום ד, אות קו): ״אף-על-פי שאמרו חז״ל הרהור מותר בשבת, אם יש 1 

 לו מתוך ההרהור טרדות לב או נדנוד דאגה - אסור״. והטור (סימן שו) כותב שאמנם ״הרהור בעסקיו
 מותר, מכל מקום משום עונג שבת מצוה שלא יחשב בהם כלל״.

 ״ תנא דביה אליהו, פרק א.
 ״ בספר היראה.

1 רש״י בפרשת תשא, פרק לא, פסוק יג, ד״ה כי אות. 5 

1 וזה סוד דברי חז״ל ״מה היה העולם חסד! מנוחה, באת שבת באה מנוחה״ (ב״ר, י,ט), שכן מנוחת 5 

 מרגוע (יום בשבוע), הוא צורך קיומי-הכרחי לעולם.
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2 הפירוש בנוסח תפילת מנחה של שבת: ״מנוחת אהבה ונדבה, 7  זה

 מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום השקט ובטח, מנוחה שלימה שאתה רוצה בה״

- שישנם שלושה תנאים כדי לזכות ב״מנוחה שלימה״:

 1) ״מנוחת אהבה״ - מנוחה הנובעת מאהבת הי ורצון לקיים את ציוויו

 לנוח, ולא מעייפות, עצלות וכדומה. 2) ״מנוחת אמת ואמונה״ - מנוחה אמיתית

 בגוף ובנפש, ולא מנוחה שקרית שהגוף אמנם נח, אך בתוך תוכו פנימה הוא שקוע

 במחשבות ותוכניות עשיה, כי הוא חושק ואוהב לעבוד, וחוסר עשיה אינו גורם לו

 למנוחה. 3) ״מנוחת השקט ובטח״ - מנוחה מתוך שלוה ורוגע ולא פחד ודאגה

 איך יהיה לו פרנסה ביום שאינו עובד, כי יש לו ביטחון גמור בהי שהוא ״זן
2 8 

. 2 8  ומפרנס לכל״, גם בשבת המנוחה

 שיטה נוספת - חכמה יתירה

2 מסביר שנשמה יתירה היא במוח ובשכל: ״היום זימנו 9  ג. ה״אבן עזרא״

3 שעל-ידי נשמה 0  לקבל .. תוספת חכמה יותר מכל הימים״, ו1כ3ן כותב המטה משה

3 חכמה ושכל נתוספו ביום הזה״.  יתירה ״משיגים חכמה יתירה בשבת״, ״אור1

 מדוע בשבת יש תוספת חכמה והשכלה?

3 השכל פועל בשני מישורים: 1) ״שכל מעשי״ - תיכנון איך לעבוד 2  כי

 ולבצע מלאכות מעשיות גשמיות. 2) ״שכל עיוני״ - התעמקות ברעיונות שכליים

 וחכמות שונות. בימי חול השכל טרוד ושקוע במלאכות השונות ואינו פנוי להתרכז

 היטב לעיון וההעמקה; ״אבל השבת להיותו מיוחד כולו לה׳, מאין פנותו בדברים

 גשמיים כלל .. יגדל הכוח העיוני .. ונמצא שיש לו ולתועלתו נפש יתירה ביום

. 3 3  השבת״

: ״לכל איש ישראל נתחדש בשבת שכל 3  מסביר את הדברים אדמו״ר הזקן4

 חדש, והוא נקרא ״דעת הפנימי״, שכל השבוע הוא נקרא ״דעת החיצון״ שנותן

 שכלו בדברים 5ח3יצונים ובשבת נקרא דעת הפנימי כי כל-אחד רוצה לאהוב ולדבק

״. 3  עצמו לפנימיות5

3 יתירה לעבודת האל ו״הבנה6  ובמיוחד מחשבה והשכלה בלימוד תורה7 3

3 פעמים יותר .. מבימות חול״, 7  יתברך״, שבש8ב3ת מצליחים להבין ולהתעמק ״אלף

ע אלוקי ושכל יותר לעסוק בתורה ולעיין במעשה ה׳״. פ 3 ש 8  כי בשבת ״חל

 התגברות החכמה בשבת אינה רק כמותית (הספק לימוד כמותי יותר

 מבחול), אלא גם איכותית: בשבת מצליחים להבין ולהתעמק ״אלף פעמים יותר״

 מבחול, ובשבת מבינים גם דברים רוחניים, עניני טהרה וקדושה, ומסתכלים בצורה

 יותר נכונה על הבורא והבריאה:

 בימות חול גם כשלומדים ומתעמקים בתורת הנסתר המסבירה את דרכי ה׳

 וכוחותיו, המציאות הרוחנית אינה נקבעת ונחקקת במוח ולב האדם, והיא נשארת

 רחוקה ומעורטלת בבחינת ״אין״, שאין קיומה מוחלט וודאי אצלו כמו המציאות

 ״ ישראל קדושים, עמוד מח (בסידור עם דא״ח (רא,ד) ששלושת הדרגות כנגד אברהם, יצחק ויעקב).
 ״ ״השקט״ מעולה וטוב מ״שלום״ - ראה תניא דף קיז, עמוד א. אורת התורה על הסידור, עמוד שמג.

 י1 בראשית, פרק ב, פסוק ג. שמות, פרק כ, פסוק ח.
1 סימן תמה. 0 

2 ספר החיים, פרנסה וכלכלה, פרק שישי. 1 

2 מאירי, בהקדמה לבית הבחירה. חידושי אגדות למהר״ל, חלק ב, דף צו. ומוסיף: שלכן ניתנה תורה בשבת. 1 

2 זאת ועוד: על-ידי-זה ״יכוף המתאווה לבל תפנה למה שהורגל בה בימי החול, ותשוב נאותה 2 

 3ל2שכלית״.

 * מאמרי אדמו״ר הזקן על פרשיות התורה והמועדים (בראשית-שמות) עמוד תיד.
2 וממשיך: ״ירידה צורך עליה, מזה גופא שעוסקים כל ימות השבוע בדברים חיצונים להנות ולהחיות הגוף, 5 

 ליישוב על לבו עד היכן הדברים מגיעים״. וברמ״ח אותיות (אות רו): ״הכוונה שבשבת מאיר פנימיות שם אדנ״י״.
2 ספורנו, שמות, פרק כ, פסוק יא. 5 

2 בן איש חי, שנה שניה, פרשת שמות בהקדמה.

27

7 

2 שיטה מקובצת, ביצה דף טז. 7 
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3 9  הגשמית; אבל בשבת לימוד תורת הנסתר נחקק בשכל ובמוח, עד ש׳כאילו

 האדם רואה בראיה חושית ממשית את ההוויה הרוחנית׳, וקיומה מוחלט וודאי,

 בחינת ״יש״, כי בשבת היהודי מקבל ״חכמה יתירה״ להבין ולראות גם דברים

 עמוקים ונסתרים - ענינים רוחניים.

4 בשבת צריך להקדיש זמן לימוד בחסידות. וראש המקובלים - 0  [לכן

4 - בשל הקשר של שבת לקבלה 2 , ובהלכות שבת הלכה כמותו 4 1  רשב״י נ3ק4רא שבת

.[ 4  וחסידות3

 אם-כן למה אמרו שבשבת יש ״נשמה יתירה״ ולא ״חכמה יתירה״? כי

 הפירוש העמוק של נשמה הוא חכמה:

 ההוויה הרוחנית של האדם מורכבת מחמשה חלקים: נפש, רוח, נשמה

 חיה ויחידה, וכל חלק מהם מתלבש בכוח אחר באדם: ״נפש״ - במעשה, ״רוח״ -

 במידות שבלב, ״נשמה״ - בשכל, ״חיה״ - בכוח הרצון ו״יחידה״ - בכוח התענוג.

4 יתירה היא על-דרך בינה יתירה״, לכן כשאומרים ״נשמה 4  אם-כן ״נשמה

 יתירה״ מתכוונים בעצם ל״חכמה יתירה״, כי נשמה נמצאת בשכל.

 שיטת המדרש - קדושה יתירה

4 מסביר שהכוונה לקדושה יתירה שיהודי מתקדש 5  ד. המדרש הנעלם

 בשבת:

 ״אמר רבי נחמן: נפש יתירה נתוספת באדם ביום השבת. אמר לו רבי: מהי

 נפש יתירה זו? אמר לו: רוח הקודש ששורה עליו, ומכתיר לאדם בכתר קדוש

 בכתרי המלאכים (והוא מאותו רוח שעתיד לשרות על הצדיקים לעתיד לבוא)״.

4 שמדובר על הכתרים שנתן הקב״ה לבני ישראל בעת 6  מסביר החתם סופר

 ההתגלות האלוקית הגבוהה והנעלית ביותר שהיתה מאז ומעולם - מתן תורה:

4 מתן-תורה, שש מאות אלף מלאכי השרת קשרו לכל אחד ואחד 7 ת ע  ב

 מישראל שני כתרים (כנגד הקדמת נעשה לנשמע), וכשחטאו ישראל בעגל, שש

 מאות אלף מלאכי חבלה פירקו ולקחו מהם את הכתרים, ומשה רבינו זכה בכל

 הכתרים.

 מידי שבת בשבתו מחזיר משה את הכתרים לבני ישראל (והיהודי משיב לו

 אותם חזרה במוצאי-שבת), וזה הפירוש בנשמה היתירה שניתנת ליהודי בשבת,

 שבשבת היהודי מתעטר בכתר קדושה עליונה.

4 הקבלה והחסידות מפרטים את דרגת הכתרים: 8  בתורת

 הוזכר קודם שהוויה הרוחנית של האדם מורכבת מחמשה כוחות - נפש,

 רוח, נשמה, חיה ויחידה, ומוסבר בחסידות שרק שלושת הכוחות הראשונים -

 נפש, רוח ונשמה - מחוברים ושורים בגוף האדם, ואילו שני הכוחות העליונים

-חיה ויחידה - אינם שורים בתוכו, אלא הם מקיפים ומכתרים את הגוף, בחינת

 י2 ספר הליקוטים, שם, עמוד קי.
 ״" ספר המאמרים תרנ״ח, עמוד קיא. ועוד.

 " זוהר חלק ג, דף קמד, עמוד ב.
3 מסכת שבת, דף קנז, עמוד א. 1 

 רמח אותיות, אות רו.
3 ספר הליקוטים, שם, עמוד קי. 3 

 ״ דף יז, טור א.
3 בפרשת כי תשא. רבינו החיד״א בקונטרס בתי הנפש. בן יהודיע, ביצה דף טז, עמוד ב. ומקור הדברים כנראה 5 

 בשער הכוונות, דרושי קבלת שבת, דרוש א ענין הבו להי.
3 מסכת שבת דף פח, עמוד א. 7 

3 ספר הליקוטים, שם, עמוד קי-ג. ובמילואים. מים רבים תרלו, עמוד פה. היות שנמשכות דרגות כה גבוהות, 7 

 לכן יש ליהודי ״אמיתית האהבה לה׳ מסירות נפש שלמעלה מהטעם״.
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 כתר. והם הם שני הכתרים שנלקחו מבני ישראל לאחר חטא העגל, שלקיחה זו
. 4  ענינה, שהם ניטלו מפנימיותם, והם רק מקיפים וחופפים סביב האדם9

 ובבוא יום השבת זוכה היהודי שישרו בגופו שני הכוחות-כתרים הנעלים

. 5 0  הללו

 לכתרים1 5אלו כוחות עצומים ובלתי מוגבלים, ולכן הם נקראים ״(נשמה)

5 בחינת מדה וגבול ממש באור ושפע האלוקי להוות כל נברא 1  יתירה״, כי ״יש

 במדה מצומצמת, אבל .. נשמה יתירה .. למעלה מבחינת המדה והגבול הזה .. ועל

 כן נקרא .. ״נשמה יתירה״, שהיא יתירה מכפי המדה והצמצום שיש בכל ונברא״.

 ומדוע אומרים ״נשמה (יתירה)״, ולא ״חיה (יתירה)״ ו״יחידה (יתירה)״

? ע)  שהם הניתנים בשבת (ואילו בחינת נשמה קיימת ביהודי גם כל השבו

 כי כאמור נשמה היא בחינת השכל, והמונח ״נשמה יתירה״ מאפיין את

 צורת הגילוי של חיה ויחידה: בימות השבוע הם מכוסים ומוסתרים, אבל בשבת

 הם נעשים כמו ״נשמה״, כמו דבר שהבינו וראו בעין השכל.

 [לפי זה יובן מדוע בשבת היהודי זוכה להתעמק בשכלו ולהבין את ההויה

 הרוחנית, כי שכלו מקבל תגבורת אדירה של שני כוחות נעלים אלו].

 שיטת הזוהר - נשמה יתירה

5 אומר שבשבת היהודי מקבל נשמה נוספת - ״בשבת 2  ה. הזוהר הקדוש

 נותנים לבן אדם נשמה אחרת, נשמה עליונה, נשמה שיש בה את כל השלמויות,

 בדוגמת העולם הבא״.

5 שהיא 3  נשמה זו היא בדרגה גבוהה מאוד: כפי שכותב אור החיים הקדוש

5 מפרט שמדובר על עולם הכתר,  חצובה מ״5ג5נזי המלך״ שבעולם העליון, הרמ״ק4

5 אמרו שהיא ״מהיכל קודש הקדשים״! ועוד אמרו: א) כוחה רב  ובחסידות5

 ו״גבוה מגילוי א6ל5יהו ורוח הקודש״! ב) היא הנשמה שהקב״ה בעצמו נפח באפיו

! - וזה ניתן ליהודי בשבת. 5 6 ן  של אדם הראשו

: ״שער החצר הפנימית הפונה 5 5 רמוזים בדברי הנביא יחזקאל8  הדברים7

 קדים, יהיה סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח״, ופשט הכתוב מדבר על

 שער החצר הפנימית של בית המקדש, הנפתח בשבת; בחסידות מגלים ״פן

 הנסתר״ בדבר: ״החצר הפנימית של בית המקדש״ היא דרגה אלוקית גבוהה מאוד

 [״עתיקא קדישא״] שהיא נעולה וחתומה בימי חול, אבל ״בשבת יפתח״, השער

 נפתח בפני היהודי ו9ה5וא עולה ונכנס בשערי היכלות הקדושה העליונים ומשם

. 5  ניתנת לו נשמה יתירה9

3 לכן זה נמצא אצל משה רבנו, שהוא ה״מקיף״ - נשמה כללית וראש - של כל ישראל. 9 

5 וזה סוד דברי התלמוד (שבת קיט,א) שבשבת באים ליהודי שני מלאכי השרת - בשל שני חלקי 0 

 הנשמה (ראה מאמר שלום עליכם, עמוד .. ..).
5 סידור עם דא״ח, דף קצג, עמוד א. פירוש המילות, דף נג, עמוד ב. 1 

5 זוהר, חלק ב, דף פח, עמוד ב. 1 

5 פרשת תשא, שם. ומוסיף: ״עולם זה אין בו עיצבון אלא עונג ושמחה. לכן ציוה ה׳ להתרחק בשבת 2 

 ממלאכות ועינוי, כי הנשמה יתירה תיגעל מלשבת באיש שיש בו דברים אלו״.
5 ״בינה מתייחדת עם חכמה וכתר״ (עסיס רימונים, ערך נשמה יתירה). ובספר הליקוטים, שם, עמוד קיא: ״שורשה 3 

 מאצילות״. וברמב״ן (תשא, לא,יג) ״נשמה יתירה באה מיסוד עולם אשר בידו נפש כל חי״.
5 ספר הליקוטים, שם, עמוד קיב-ד.

55

5 

5 ״דמאן דנפח מתוכו נפח, שעי״ז חלק ה׳ עמו כמו חלק ממנו ממש״ (קונטרס קריאת שמע, לרבנו צדוק הכהן מלובלין, 5 

 7ה5).

5 ספר הליקוטים, שם, עמוד קיא-ג.

57

7 

5 יחזקאל פרק מו, פסוק א. 7 

5 גם על דרגות כה גבוהות אמרו חז״ל שבלעדיהם העולם ״חסר״ (הובא לעיל בהערה 15) - ראה ספר המאמרים 9 

 מלוקט, חלק ה, עמוד שיט.
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 נשמה גבוהה זו יורדת ומתלבשת בכל חלקי נשמתו הרגילה של היהודי,

6 יתירה מאיר על כל ניצוץ אלוקי בכל אחד ואחד 0  ובלשון החסידות: ״נשמה

 מישראל בכל ליל שבת״.

 הקבלה בין השיטות

 ו. לסיכום - ארבע שיטות בנשמה היתירה השבתית:

 1) שיטת רש״י - מנוחה ומרגוע של הגוף. 2) שיטת המפרשים - תוספת

 חכמה ושכל. 3) שיטת המדרש - תוספת קדושה וכוחות נשמה. 4) שיטת הזוהר -

 השראת נשמה עליונה קדושה ונעלית מאוד.

 ארבע השיטות הללו הם בעצם ארבע צורות של פירושי התורה:

, מדברת על הגוף. 2) רמז - שיטת המפרשים, 6 1  1) פשט - שיטת רש״י

 מדברת על החכמה והשכל. 3) דרוש - שיטת המדרש, מדברת על קדושה וכוחות

 נשמה. 4) סוד - שיטת הזוהר, מדברת על כוחות אלוקיים-נשמתיים נעלים.

 תורת החסידות מלמדת שאין מחלוקת בין השיטות, שכן כולן נובעות

 מרעיון יסודי א62חד, אלא שכל אחד מסתכל על הנושא מזווית הראיה שלו

: 6 2 ( ו  (במשקפים של

 היסוד הוא שההוויה הגשמית משתנית בשבת. היא אמנם נשארת בגדרי

 וחוקי הטבע הגשמיים, אך יש בה שינוי מהותי מבימות החול, והוא:

 בעולם הפשט מסתכלים על שינוי פיזי - מנוחה ומרגוע של הגוף. בעולם

 הרמז מסתכלים על תוספת שכל - תוספת העמקה והבנת השכל בדברים רוחניים.

 בעולם הדרוש מדברים על תוספת קדושה - שני הכתרים וחלקי הנשמה העליונים

 שורים בגוף. ובעולם הסוד מדברים על תוספת נשמתית - נשמה חדשה עליונה

 שורה בגוף.

 הוסבר במאמר הראשון (עמוד .. ..) שבשבת היהודי ״עוזב3״6 את ההוויה

: 6  הגשמית חומרית שבעולם הזה והוא עולה להיכלות הקדושה עליונים3

 וזה סוד משמעות ״נשמה היתירה השבתית״ - שבשבת היהודי מתעלה

 ודבק בכוחות נשמתיים אלוקיים שבעולמות העליונים - וארבע השיטות בנשמה

 היתירה, הם כנגד ארבע רמות ושלבים בהתעלות להיכלות העליונים, לארבע

 עולמות ״עשיה״, ״יצירה״, ״בריאה״ ו״אצילות״ (כפי שמבואר במאמר האמור

 באריכות):

 פירוש הפשט - המכוון כנגד העולם הגשמי (הנתפס בעין פשוטה וגלויה)

- מדבר על השלב הראשוני והמקדמי בו מתחילה תוספת קדושה בעולם ״עשיה״

 שבעולם הזה, לכן הוא מדבר על עניני הגוף הגשמי. פירוש הרמז - מדבר על

 השלב השני בו היהודי מתעלה לעולם עליון הקרוי ״יצירה״, לכן הוא מדבר על

 השכל. פירוש הדרש - מדבר על ההתעלות לעולם יותר עליון ״בריאה״, לכן הוא

 מדבר על כוחות קדושה. ופירוש הסוד - לעולם הכי נעלה ״אצילות״, לכן הוא

 מדבר על השפעת נשמה חדשה הכי עליונה.

5 פירוש המילות, שם.  י

5 כדבריו ״אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא״ (בראשית ג,ח).

5

1

1 

5 ראה לדוגמא צורת הביאור ב״קונטרס ענינה של תורת החסידות״. 1 

5 בשונה משאר המצוות שבהם הכוח האלוקי מתצמצם ומתכסה ויורד ובא לעולם הזה ואין היהודי 2 

 עולה למקומם מעלה, ומשום כך הקדושה השבתית נעלה מכלום.
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 אם-כן, לא רק שאין מחלוקת בין השיטות, אלא הן אף קשורות וזקוקות

 אחת לזולתה, משום שכל שיטה בנויה על קודמתה, ה4ן6 בנויות במעין מדרג, שכל

: 6  אחד מהווה הכנה והכשרה לפירוש ולשלב הבא אחריו4

 שלב ראשוני, עולם ״עשיה״ (הפשט) צריך לחוש בשבת, בכך שהגוף

 הגשמי חש שלווה ומרגוע; או אז הוא יכול להתעמק ולהבין חכמות עמוקות

 ורוחניות וללמוד תורה, ולהתעלות לקדושת עולם ״יצירה״ (רמז); בהגיעו למצב

 זה שני הכוחות העליונים שבנשמה יכולים להתלבש בו, הלא הוא קדושת עולם

 ״בריאה״ (דרוש). אז נעשים זכאים לקבל נשמה עליונה נוספת, להגיע לעולם

 לעולם ״אצילות״ (סוד). וכן להפך: בזכות הנשמה יתירה יש יותר שכל להתעמק

 בתורה. ובזכות הנשמה יתירה יש לאדם מנוחה ושלוה אמיתית (כאמור בעמוד ..

 ..במאמר הנ״ל, שמנוחה אמיתית יכולה להיות רק כשמתעלים לע5ו6למות עליונים

. 6 5  שבה רק טוב וללא שום רע כלל, וממילא אין שום טרדות והפרעות)

 מתי באה הנשמה יתירה

 ז. אף כי הנשמה יתיר6ה6 שורה בשבת, בכל-זאת כל חלק מחלקי הנשמה

: 6 6  האמורים נכנס ויוצא בזמן אחר

 פירוט זמני כניסת חלקי הנשמה היתירה:

 1) ערב שבת אחר חצות היום - מ67תחילה נשמה יתירה ברוב68ד הגשמי

6 לטעום 8 6 לעשות מלאכה״, צריך  שבגוף (לכן אחר חצות היום69 יש ש״אסרו7

6 צריך לישון בזמן זה - שהן פעולות הקשורו0ת7 9  ממאכלי השבת, ולפי הקבלה
7 0 ל כ ש  לרוב71ד הגשמי). 2) בתפילת קבלת שבת - מתחילה נשמה יתירה בבחינת ה

7 אומרים בליל שבת שלוש פעמים ״ויכולו״ כנגד שלושת חלקי הנשמה 1 לכן ) 

. 3) בשחרית של שבת - ק3ד7ושת הנשמה העליונה 7 2  יתירה: בנפש, ברוח ובנשמה)

. 4) בסעודה שלישית 7 3  חוברת לגוף (לכן אומרים בשחרית תפילת ״נ 4ש7מת כל חי״)

7 ״נחלה בלי מצרים״, ״מעין לעתיד 4 - נשמה עליונה חדשה יורדת לגוף [היא דרגת

 לבוא״].

 יציאת הנשמה יתירה במוצאי שבת:

7 הבדלה: 1) בברכת היין חלק ה׳רוח׳. 2) בברכת הבשמים 5  כשעורכים

. 7 6  חלק ה׳נפש׳ וה׳נשמה׳. 3) בברכת האש חלק ה׳חיה׳

7 אומר שלצדיקים גם בחול יש נשמה יתירה (לכן מליזענסק7  [רבי אלימלך8 7

, אלא שבשבת מתווספת בהם נשמה נעלית יותר ״בתוספת ( 7 8  צדיקים נקראים שבת

 קדושה יתירה״].

 ״" ראה זוהר חלק ב, דף רד, עמוד ב. אור החיים פרשת תשא, שם, סוף פסוק יג. מהר״ל, שם.
5 וכן שדרגות הקדושה העליונות שמאצילות יורדות ומתלבשות בדרגות התחתונות כדי שישראל יוכלו לקלוט אותם 5 

 [ראה על-דרך-זה בספר המאמרים תרס״ב, עמוד לא].
5 שערי זוהר לביצה דף טז, עמוד א. בפרי עץ חיים, שער השבת, פרק יב. של״ה, מסכת שבת, פרק תורה אור (דף קא, 5 

 (למוד א). שער הכולל פרק יז, סעיף כב. התוועדויות תשמ״ה, חלק ד, עמוד 1075.
 ״ שולחן ערוך, סימן רסז, סעיף א.

5 מגן אברהם ואדמו״ר הזקן סוף סימן רנ.
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7 ליקוטי דיבורים, חלק ב, במתורגם ללשון-הקודש עמוד 505. דרכי חיים ושלום, עמוד קד. ' 
7 בהתוועדויות (שם) כתוב שבבחינת ״רוח״, ובפרי עץ חיים (שם) כתוב שגם בבחינת רוח (באמירת ״ברכו״) וגם בבחינת 0 

 נשמה יתירה (כשאומרים לפני תפילת העמידה ״ופרוש עלינו סוכת שלומך״).
7 של״ה, שם. 1 

7 בפרי עץ חיים (שער השבת,ח),כתוב: יש נשמות יתירות הבאות מצד הבל, והם מרומזות בראשי-תיבות 1 

 ממזמור (כט בתהילים) הנאמר בתפילת קבלת שבת - ״(מזמור לדוד) הבו לה׳ בני״. ויש נשמות יתירות
 הבאות מצד קין, והם מרומזות בראשי-תיבות ממזמור (צג בתהילים) הנאמר בתפילת קבלת שבת -
 ״קולם ישאו נהרות״. ״נאוה קודש י-ה-ו-ה״ (וגם ראש תיבות נקי), ״כי עתה נתקנו ניצוצותיו״. גם

 הגימטריא של ראשי תיבות ״נשאו נהרות י-ה-ו-ה נשאו״, היא קין.
 והזוהר (ג, רמב,ב) מביא שיש תוספת מבחינת נפש, היא בחינת נקבה, ויש תוספת של נשמה היא בחינת זכר.

7 בהתוועדויות (שם) כתוב שזה בחינת נשמה.
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 י* מסכת שבת, דף קיח, עמוד א. ״עתיק ממש בבחינה העליונה שבו״ (המשך תרע״ב, א׳צח).
7 כן נראה לענ״ד מכמה ספרי חסידות שצויינו בסוף מאמר מבוא להבדלה, בעמוד (ועיין בצדקת הצדיק אות רסד). 5 

7 ו״יחידה״ להיותה עליונה ביותר ולא מחוברת בגוף אין מברכים על יציאתה (ועיין בנועם אלימלך, 5 

 פרשת שמות. סידור בית יעקב, דיני הבדלה, ה,ב).
7 נועם אלימלך, שם. 7 



8 

 מי זוכה בנשמה

 ח. אף כי הנשמה יתירה נקראת ״מתנה״, משום שהיא ניתנת מלמעלה ללא

7 ״אף בנפש בור ועם הארץ 9  תלות ישירה בעבודת האדם, וכדברי התניא קדישא

 גמור מאיר אור קדושת שבת״,

 ובכל זאת בזכות עבודת האדם מתווסף בנשמה יתירה, וגם הנשמה

8 ״יזכה האדם בתוספת נפש  היתירה מורגשת בחושי האדם, כלשון האור החיים0

 יתירה - בהתעצמותו בדרכי הי״ - הדברים מוסברים במאמר ״מקדש השבת״,

 עמוד

8 המסביר שבינפש היתירה׳ 1  אך נסיים את דברינו במאמר הזוהר הקדוש

 של שבת יש עשר כוחות (=ספירות), וכל אחד מישראל זוכה בכוחות בהתאם

 לעבודתו:

 יאם הוא חכם בתורה - נותנים לו נפש יתירה מחכמה. אם הוא מבין דבר

 מתוך דבר בתורה - נותנים לו נפש יתירה מבינה. אם הוא חסיד - נותנים לו נפש

 יתירה מחסד. אם הוא גיבור וירא חטא - נותנים לו נפש יתירה מגבורה. אם הוא

 איש תם - נותנים לו נפש יתירה ממידת האמת (תפארת). אם הוא חכם בנביאים

 וכתובים - נותנים לו נפש יתירה מנצח והוד. אם הוא צדיק גמור - נותנים לו נפש

 יתירה מצדיק (יסוד). אם הוא נשיא ישראל - נותנים לו נפש יתירה הנקראת כתר

 מלכות. ואם יש בו מכל הדברים יחד - נותנים לו יכתר נשמה יתירהי, כלומר הוא

 זוכה בכל עשרת הדרגות של הנשמה היתירה, והוא זוכה בשם י-ה-ו-ה, שארבעת

 אותיותיו הם כנגד עשרת הדרגות שבנשמהי.

7 זוהר, חלק ב דף צד, עמוד ב. ועוד. 8 

7 פרק מו (ובזה יובן חומר עונש איסור מלאכה בשבתות לכל נפש). 8 

 יי8 פרשת ראה, פרק יג, פסוק ז.
8 פרשת פנחס, דף רמב, עמוד ב. המובא כאן בתרגום ושינויי הסדר, למען ירוץ הקורא בו. 1 



 ב״ה.

 קדושת השבת
 שתי פעולות השבת

 א. מצוותי שבת מופנות גם לגוף הגשמי וגם לנשמה הרוחנית:

 1) לגוף - המצווה לאכול ולשתות, להתענג, לברך על היין, להדליק נרות

 שבת - מעשים גשמיים שבימי חול הם דברי רשות וחולין, אבל בשבת הם מצווה

 וקדושה.

 2) לנשמה - להוסיף בלימוד תורה, תפילה ועבודת הי, ולהתעלות בדרגות

 רוחניות.

 [והן כנגד שתי מצוות השבת: 1) מצוות עשה, ״זכור2 את יום השבת

 לקדשו״, להזכיר ולקדש את השבת על היין ועוד - נעשה בעיקר בגוף. 2) מצוות

 לא תעשה, ״שמור3 את יום השבת לקדשו״, למרות שעל-פי הפשט מצווה זו

 מופנית לגוף, שיפרוש ויתנזר ממלאכת חולין בשבת, מוסבר בחסידות4 שבזכות

 השמירה נמשכים כוחות רוחניים מאוד נעלים (אפילו הרבה יותר מאלו שבמצוות

 עשה) הניתנים לנשמה.

 פעולת השבת בגוף ובנשמה שונה והפוכה: לגוף נמשכת ויורדת הקדושה

 מלמעלה למטה, ומקדשת את הגוף והדברים הגשמיים; ואילו הנשמה זוכה

.[  להתעלות מלמטה למעלה, לעולמות והיכלות קדושה עליונים ונשגבים5

 זמנים בשבת

 ב. אף6 ששתי הפעולות קיימות בכל שעות יממת השבת, כל אחת מהן

 מודגשת בעיקר בזמן אחר, ואין השבת מקשה אחת מבחינת פעולתה הרוחנית7 -

 אך יש דעות שונות בענין:

 יש אומרים8 שהמשכת הקדושה לגוף הגשמי עיקרה בליל שבת וההתעלות

 לקדושה העליונה של הנשמה עיקרה ביום השבת; ויש אומרים9 שבליל שבת

. 1 0  העיקר התעלות הנשמה וביום השבת העיקר המשכת הקדושה בגוף

גד שלושה האבות - אברהם יצחק 2 1 שסעודות שבת הן כ  חז״ל אומרים1

1 שבסעודת ליל שבת קיימת בחינת  ויעקב, אך יש שתי שיטות בענין: יש אומרים2

 אברהם,3 1בסעודת בוקר השבת יצחק, ובסעודת השלישית שאחר הצהרים יעקב. ויש

1 שבלילה יצחק, בבוקר אברהם ובמנחה יעקב.  אומרים3

 שתי השיטות מתי זמן המשכת הקדושה לגוף ומתי זמן ההתעלות של

 הנשמה (בלילה או ביום), מקבילות לשתי השיטות מתי זמן אברהם ומתי זמן יצחק

 (בלילה או ביום):

 השיטה האומרת שבלילה העיקר בהמשכת קדושה בגשמיות וביום העיקר

 בהתעלות הרוחנית נשמתית, סוברת שהלילה כנגד אברהם, שהוא עסק בהבאת

 האמונה בהי אל גויי העולם, כלומר המשכת קדושה לעולם הגשמי (ספירת

 החסד), והיום כנגד יצחק שהוא עסק בהתעלות והתקדשות רוחנית של נשמתו

 (ספירת הגבורה).

 והשיטה האומרת שבלילה העיקר התעלות רוחנית של הנשמה וביום

 העיקר המשכת קדושה בגוף, סוברת שהלילה כנגד יצחק שעסק בהתקדשות

 רוחנית פנימית נשמתית, והיום כנגד אברהם, שעסק בקידוש העולם הגשמי.



2 

 המחלוקת בין השיטות מבטאת הבדל רעיוני מה קודם בעבודת הי:

 יש אומרים שבשביל לתת לנשמה להתעלות צריך שתחילה הגוף הגשמי

 יספוג קדושה ורק כך הוא לא יפריע לנשמה, לכן ראשית יש לשים דגש לקדושת

 הגוף במצוות השבת, ורק אחר-כך מגיע העת לשים את הדגש על שקידה ועיון

 בתורה ועבודת התפילה, וזו השיטה האומרת שבליל שבת הדגש הוא על עבודת

 אברהם להביא קדושה בעולם הגשמי ורק בבוקר הדגש הוא על עבודת יצחק

 בהתקדשות הנשמה;

 ויש אומרים שבשביל שהגוף יספוג קדושה צריכה הנשמה להתמלאות

 בכוחות קדושה רוחניים, לכן ראשית יש לשים דגש בענינים רוחניים נשמתיים,

 לימוד תורה, עבודת התפילה ועוד, ורק לאחר שנשמת היהודי זכתה במטען רוחני

 אלוקי נעלה, מגיע העת להתמודד עם הדברים והתאוות הגשמיות ולהקפיד על

 עשיית מצוות גשמיות ולקדש את הגוף הגשמי - וזו השיטה האומרת שבליל שבת

.  הדגש לעבודת יצחק ובבוקר לאברהם 1

1 החסידות מכריעים בין השיטות כך:  בתורת5

 העבודה בליל שבת לקדש את החלק התחתון שבאדם - הגוף והנפש

 והבהמית, כמו אברהם אבינו שהביא קדושה בגשמיות, אלא שהתקדשות זו

 מוגבלת יחסית שכן הכלים של היהודי מוגבלים ומצומצמים ואין ביכולתו

 להתעלות ולהגיע לאטמוספרות רוחניות מאוד גבוהות (עולם האצילות וכוח האין-

 סוף);

 העבודה ביום השבת להוסיף קדושה והתעלות בחלק העליון שבאדם -

 בנשמה האלוקית, כמו יצחק אבינו שהתעלה בקדושה. ולאחר מכן, כשהנשמה

 ספגה כוחות קדושה כה נעלים בבוקר השבת, מגיע שלב נוסף בהתקדשות הגוף,

 בו היהודי מוסיף ומתעלה לדרגות יותר עליונות (עד לעולם האצילות וכוח האין-

 סוף).

 1 רבינו בחיי לפרשת בשלח, פרק טז, פסוק כה. רמב״ן בפרשת יתרו, פרק כ, פסוק ח. פרי עץ חיים, שער השבת, פרק ו. פרק יז.

 פרק כא. נהר שלום, הקדמת רחובות הנהר, דף ח, עמוד א. סדור בית יעקב, שחרית לשבת. סידור עם פירוש המילות עפ״י
 דא״ח, דף קפח. דף קעג, עמוד א ואילך. דף קצט, עמוד ג ואילך. מאמרי אדמו״ר הזקן - הקצרים, עמוד תקמו-ז. המשך
 תרס״ו, עמוד תקמד. המשך תרע״ב, חלק ב, עמודים איצח. איקכז. לקוטי לוי יצחק, שמות-דברים, עמוד שסח. לקוטי שיחות
 חלק כ״א, עמוד 86. תורת מנחם חלק י, עמוד 158. שיחת פרשת נשא, תשל״ט, סעיפים: י. לו-ז. התוועדויות תשמ״ה, חלק ה,

 עמוד 2822.
 2 פרשת יתרו, פרק כ, פסוק ח.

 1 פרשת ואתחנן, פרק ה, פסוק יב.

 1 סידור עם דא״ח, דף טז, עמוד ב. דף ריט, עמוד ג (ודווקא מפני ששורשו גבוה מהעשה, קיומו הוא ״בשב ואל תעשה לפי

 שלא יכול להתלבש כי-אם בלאו, ולא בהן״).
 5 בסיום ספר התניא מכונות שתי פעולות אלו חיצוניות ופנימיות - ״חיצונית השבת הוא שביתה מעשיה גשמית. ופנימיות

 השבת היא הכוונה בתפלת שבת ובתלמוד תורה לדבקה בה׳ אחד״ [״ובחינת שמור בפנימיות היא שביתה מדיבורים גשמיים
 כמו ששבת ה׳ מעשרה מאמרות שברא בהם שמים וארץ גשמיים״].

 6 תורה אור, דף עג, עמוד א. המשך תרס״ו, עמוד תקמד.

 לכן מי שחלל רגע אחד מהשבת (בהיתר או באיסור) אסור לו לחלל רגעים אחרים, ומי שהתגייר באמצע
 השבת חייב לשמור על הרגעים הבאים, שכן כל רגע שבתי הוא מציאות עצמאית (לקו״ש, חלק ח, עמוד -50

 1. להעיר משולחן ערוך הרב, סימן קלא, סעיף ו).
 7 זה עומק דברי הפסוק (הנאמר בבוקר השבת) ״עולת שבת בשבתו״, שיש שתי שבתות, כלומר שתי דרגות קדושה: 1) ״שבת״

 [מוחין דאצילות], 2) ״בשבתו״ [מוחא סתימאה דעתיקא קדישא], ומדרגת שבת מתעלים (״עולת״) לדרגת בשבתו היותר
 עליונה. לכן בשבת מקרבים שני כבשים, כנגד ההתעלות בשבת עצמה (פירוש המילות, דף עט. יהל אור, עמוד תרכז. ועיין זוהר

 ב, קלח,א. מים רבים תרל״ו, עמוד צ).
 8 ראה זוהר חלק ב, דף קלח, א. סידור עם דא״ח דף רא, עמוד ד. ספר המאמרים פר״ת, קסה. בסידור מתרץ את הסתירה כך:

 ״אין זה אלא בחינת העלאה דלצורך ירידה״.
 0 סידור עם דא״ח, דף קסט, עמוד א. דף קצב, עמוד א. דף רה, עמוד א. יהל אור, עמוד תרכט. תורת מנחם, חלק חי, עמוד 221.

1 לכאורה כך מסתבר שכן לילה הוא בחינת ׳מקבלי לכן אז העולם מתעלה לקבל, ואילו יום הוא בחינת ׳משפיעי לכן אז השפע 0 

 1י1ורד לעולם.

 ״ מיוסד על דברי התלמוד במסכת שבת דף קיח, עמוד א-ב. ומפורש בזוהר חלק ב, דף פח, עמוד ב.
1 כן משמע בזוהר שם. סידור עם דא״ח דף רא, עמוד ד. ילקוט יצחק, עמוד 42. ספר המאמרים פר״ת, עמוד קסח. 2 

 ״ פרי עץ חיים, שם, פרק יז. וגם בסדר שלוש התפילות - אברהם תיקן שחרית ויצחק מנחה.
 ״ או בלשון אחר מה קודם: סור מרע לפני ועשה טוב, או ועשה טוב לפני סור מרע.

1 פירוש המילות, דף נ, עמוד ב. ועוד. וראה התוועדויות תנש״א, חלק א, עמוד 186. תורת מנחם, חלק י, שם. 5 



 ב״ה.

 דרגות בקדושת השבת

 מבוא

 א. למרותי ששבת היא יממה אחת, יש בה כמה פעולות רוחניות, וכל אחת

 מהן מתרחשת בעיקר בחלק אחר של היממה השבתית.

 בספרי קבלה וחסידות יש שיטות שונות על סדר פעולות הקדושה בזמני

 השבת, גישות אלו גם חלוקות מתי הוא "רגע השיא" של ההתעלות השבתית -

 בתחילת השבת או לפני צאתה.

 בחסידות יורדים לשורש הדברים והמסקנה ש״אלו ואלו דברי אלוקים

 חיים", כל השיטות נכונות אלא שכל אחת עוסקת בפעולה אחרת של השבת - על

 הגוף הגשמי או על הנשמה האלוקית.

 גישה זו פותחת צוהר להבנת סגולות ומעלות השבת ועתותיה.

 שלוש דרגות בשבת

 ב. המהר״ל אומר2 שב״שבת יש שלושה זמנים מחולקים״, 1) ליל שבת. 2)

.  בוקר השבת, 3) שבת אחר הצהרים3

: 1) בסיפור 4  לכן אנו מוצאים את המספר שלוש בכמה דברים בשבת

 הבריאה בתחילת ספר בראשית, על כל יום מששת ימי בראשית כתוב בתורה ״יום״

. 2) גם על המן שנאכל בשבת  פעם אחת, אבל על שבת נאמר שלוש פעמים ״יום״5

. 3) שבת היא זכר לשלושה דברים:  כתוב בתורה שלוש פעמים המילה - ״היום״6

 שביתת הי ביום השביעי לבריאה, שבת מתן תורה ושבת ימות המשיח. 4) בשבת

 יש מצווה לאכול שלוש סעודות. 5) שבת היא הצלה משלוש פורענויות (כפי

 שיובא בהמשך) - כי השבת מחולקת לשלוש הוויות קדושה.

 הקדושה חודרת בשלבים

 ג. הזוהר הקדוש אומר שרמת הקדושה בשבת אינה זהה בכל יממת השבת,
 היא משתנית במהלך השבת, אך הוא מביא שתי שיטות שונות בענין: האחת7

 שבתחילת השבת זוכים בישיאי הכוחות הרוחניים, ובבוקר השבת הכוח הרוחני

 הולך ופוחת ואחר הצהרים קיימת הדרגה הנמוכה ביותר (״עתיקא קדישא״, ״זעיר

 אנפין״ ו״מלכות״), והדעה האחרת8 אומרת להפך: הכוח השבתי הכי נמוך ניתן

 בליל שבת, ובבוקר מוסיפים ומתעלים והשיא הוא אחר הצהרים (״מלכות״, ״זעיר

.  אנפין״ ו״עתיקא קדישא״)9

1 שאין מחלוקת בין השיטות, משום ששיטה אחת מדברת על  הרבי מסביר0

 עונג הגוף והאחרת על עונג הנשמה:

 שיא העונג הגשמי של הגוף הוא בתחילת השבת, כי: א) רק מיד

 כשמפסיקים לעמול ולטרוח ונחים, יש שלווה ועונג מופלא, אבל ככל שחולפות

 השעות ומתקר 1ב1ים לצאת השבת, לעיסוקי החולין ולימי המעשה הבאים - העונג

1 התענוג בסעודות השבת הוא בסעודת ליל שבת, כי לאחר שעברו  נחלש, ב) עיקר1

 ששה ימים בהם לא אכלו סעודה חשובה - יש תענוג גדול מאוד מהסעודה, אבל

. 1 2  ביום השבת, כיון שבלילה כבר אכלו סעודה חשובה - אין התענוג גדול כל-כך

 ג) בליל שבת יש עונג לא רק מהמנוחה והסעודה אלא גם מהשלמת המלאכה

 והיצירה של ששת ימי השבוע בהידור - ועל זה מדברת השיטה הראשונה בזוהר,

 ששיא העונג קיים בתחילת השבת, שהכוונה לעונג הגוף.
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 [למרות שאנו מדברים על שיא העונג הגשמי, ואילו הזוהר מדבר עונג

 רוחני, הרי בעצם בליל שבת קיים גם שיא העונג של הכוח האלוקי שבורא את

 העולם, כי כל השבוע הכוח האלוקי מתעסק בבריאת וקיום העולם, ובליל שב 3ת,1
1 3  עם סיום והשלמת הבריאה, הכוח האלוקי מתענג מהבריאה, כמו שכתוב ״כי

 ששת ימים עשה ה׳ את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש״ - כל

;[ 1 4  השבוע הקב״ה עושה את הבריאה, ובשבת הוא ״נופש״ ומתענג ממנה

 ושיא העונג הרוחני של הנשמה הוא דווקא בשבת אחר הצהרים, שאז

 מתגלים כוחות קדושה גבוהים ונעלים ביותר, כי ההתעלות לדרגות הקדושה אינה

 נעשית ברגע אחד, היא פעולה הדרגתית ומתמשכת, ההולכת ומתחזקת במהלך

 השבת, וככל שחולפו5ת1 השעות, כך מוסיפים ומתעלים יותר בכוחות הק6ד1ושה,

, עד 1 6 : ייש בשבת כמה מדרגות, ועליות מדרגה לדרגה 1 5  ובלשון אדמו״ר הזקן

 שבמנחת שבת מגיעים לתכלית העליהי - ועל זה מדברת השיטה השניה בזוהר,

 שהשיא בשבת אחר הצהרים.

 אם-כן, שתי השיטות בזוהר אינן חולקות בעצם פעולות השבת - שתיהן

 מסכימות שבליל שבת השיא בענינים הגשמיים וביום השיא ברוחניים - וההבדל

 בין השיטות על מה העיקר והדגש במצוות שבת:

 האחת אומרת שעיקר הדגש מופנה לפעולת שבת ברובד הגשמי שבעולם

- לכן היא אומרת שבתחילת השבת מגיעים לישיאי השבתי, שאז שיא העונג

 הגשמי; והאחרת אומרת שעיקר הדגש בפעולות שבת ברובד הרוחני - לכן היא

 אומרת שלקראת צאת השבת מגיעים לשיא, שאז שיא העונג הרוחני.

1 ״יפה שעה אחת בתשובה 8 1 מכריע ואומר שממאמר המשנה 7  [הרבי

 ומעשים טובים בעולם הזה (=כוחות רוחניים שבגוף) מכל חיי העולם הבא

 (=כוחות רוחניים שבנשמה)״, משמע שיש עליונות לפעולה בגוף הגשמי על

 הפעולה בנשמה].

 ליל שבת לשיטת רשב״י

 ד. ראש חכמי הקבלה, רבי שמעון בר יוחאי, מכריע בדרך ממוצעת: ישיאי

 הקדושה השבתית בבוקר השבת (״מלכות״, ״עתיקא קדישא״ ו״זעיר אנפין״) ולא

. 1 9  בליל שבת (זמן השיא לגוף) ולא במנחת השבת (זמן השיא לנשמה)

2 קבע את דברי רשב״י בנוסח התפילה: לפני קידוש הלילה, היום  האריז״ל0

 ובנוסח הנאמר בסעודה שלישית, כפי שיובא בהמשך.

 רשב״י משלב בין שתי השיטות, מהשיטה הראשונה הוא לוקח את

 העיקרון שהדגש על עונג הגוף ומהשיטה השניה הוא לוקח את העיקרון שככל

 שחולף הזמן בשבת כך מוסיפים ועולים לדרגה גבוהה יותר.

 להלן פרטי דרגות השבת לשיטה זו:

 1) ליל שבת - עיקר הדגש לפעולה בגשמיות, התנתקות מחולין ומלאכות

 חול וקבלת קדושת שבת במצוות ופעולות הנעשות בגוף.

 פ21עולה זו נעשית עם ״ספירת המלכות״, שהוא הכוח האלוקי שברא את

לכן הוא היכול לתת בהם קדושה. משום כך אמרו בתלמוד שבערב 2 2 ,
2 1  העולמות

2 רבי חנינא בואו ונצא לקראת שבת המלכה״, ואף בקידוש ליל שבת 2  שבת ״אמר

״ (=״זו סעודת ספירת המלכות 2  אומרים ״דא היא סעודתא דחקל תפוחין קדישין3

 הקדושה״).
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 מעשה קידוש הגשמיות דורש עוצמה וכוח אדיר, כי זה משנה והופך

, 2 4  סדרי-טבע וגבולות בין גשמיות ורוחניות ומחדיר קדושה בגשמיות ובחולין

 ואכן בספירת המלכות כוח רוחני מאוד נעלה.

 [פעולה נוספת נעשית בליל שבת25: תחילה ״ראש״ ויאבן היסודי לכוחות

. וגם זה קשור לספירת המלכות, שכן 2 5  הרוחניים שיתגלו במהלך השבת בנשמה

 במלכות קיים שילוב מופלא בין הכוחות הרוחניים השולטים על הגשמיו6ת2 (לכן

2 (לכן עליונים6 י2  היא יכולה לבצע בהם מהפך ולקדשם) לבין הכוחות הרוחניים הכ7

. [ 2 7  היא מהווה ראש ומנהיג המשפיע עליהם להתגלות במהלך השבת)

 בוקר השבת לשיטת רשב״י

 2) בוקר השבת - לאחר שהגוף והגשמיות פרשו ממלאכות החול וקלטו

, וזה נעשה בבוקר 2 8  והסתגלו לקדושה השבתית, מגיע זמנה של התעלות הנשמה

 השבת, כפי שאנו אומרים בשחרית ״נשמת כל חי״, שאז הנשמה מתעלה לעולמות

 העליונים, עד עולם ״הכתר הקדוש העליון״ (עתיק יומין), לכן אנו אומרים לפני

 הקידוש בבוקר ״דא היא סעודתא דעתיקא קדישא״ (=זו סעודת עתיק (=הכתר)
29 

. 2 9  הקדוש)

3 ״אז תתענג על ה׳״, מפרש 0  בקידוש הבוקר אנו מזכירים את הפסוק

3 שהפסוק מלמד על התגלות כוחות אלוקיים נעלים ונשגבים מאוד, בחינת  הזוהר1

 ״על הי״ - כוחות שמעל הקב״ה, שהם מתגלים רק ביום השבת.

 ולכאורה הכיצד: איך יכול להיות כוח שמעל הקב״ה?! כי מדובר על שמו

הדבר), 3  של הקב״ה ולא על הקב״ה עצמו (שהרי שם הוא רק תואר, ולא עצם2

: בליל 3  ובשבת היהודי זוכה לדבוק בהקב״ה עצמו שמעל שמו [ובסגנון חסידי2

 שבת קיימת ״בחינת ממלא כל עלמין״, עולמות יצירה, בריאה ואצילות; וביום

 השבת קיימת ״בחינת סובב כל עלמין, עצמות אור אין סוף״, שמעל אצילות].

, ואילו קידוש ( 3 4 3 ״הקידוש הגדול״ (קידושא רבא  לכן קידוש היום נקרא3

 הלילה נקרא ״הקידו35ש הקטן״ (קידושא זוטא), כיון שביום מגיעים לדרגה אלוקית

. 3 5  יותר גבוהה מבלילה

 מנחת השבת לשיטת רשב״י

 3) שבת אחר הצהרים - לאחר שהנשמה זכתה בעונג השבת בדרגות

 הרוחניות העליונות בבוקר השבת וגם הגוף זכה בעונג השבת והתקדש כבר בליל

 שבת, מגיע זמן לחבר ולאחד ביניהם, בין הנשמה שעלתה לדרגה עליונה לבין

 הגוף שספג מקדושת השבת.

 מטרה נוספת לחיבור - הכנה לחזרה מטה לעולם החומרי של ששת ימי

 המעשה, אשר כדי שזה יתבצע בשלום, ולא יהיה ׳ריסוק׳ מעצמת הנחיתה, נמשך

 כוח אלוקי נמוך מ״עולם הכתר העליון״ (המתגלה בבוקר), דרגת בינים וממוצעת

 בין הכוחות העליונים לכוחות התחתונים, בין הנשמה לגוף, והיא מחברת ביניהם

 ומכשירה את האדם לירידה לעולם המעשה שתהיה במוצאי שבת, כלומר

 שהנשמה תשוב ותתחבר בגוף הגשמי שבששת ימי המעשה [ובלשון החסידות

. 3 6  ״אור חוזר״]

 לכן אנו אומרים בסעודה שלישית ״דא היא סעודתא דזעיר אנפין״(=״זו

), כי זה הכוח הממוצע 3  סעודת הפנים הקטנות״, דרגת המידות שבעולם האצילות7

 בין עליונים לתחתונים.

3 שהכוח לחבר בין הנשמה והגוף ולהמשיך ולחבר את  האריז״ל מסביר8

 שניהם לששת ימי המעשה הוא מדרגה הכי נעלית - ״פנימיות הכתר הקדוש
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3 ממש בבחינה העליונה שבו״, ״עצמות אור אין סוף .. שלמעלה  העליון״ [״עתיק9

 מסובב כל עלמין וממלא כל עלמין וכולל שניהם״, ״זעיר אנפין ומלכות עולים

 ומקבלים מבחינת עתיק״];

0 4להצליח ׳לנחות׳ בעולם הגשמי בשלום ואף להמשיך את ברכת  כי כדי

4 לאין קץ ושיעור״) בששת ימי החול, יש צורך בעוצמה אדירה 0  השבת (״ברכה

 ואין-סופית, שכן ככל שהכוח בעל עוצמה נעלית יותר, כך הוא מסוגל לחבר בין

 הקצוות, הנשמה והגוף, וכן הוא מסוגל לרדת מטה למקומות נחותים יותר.

4 בלי מצרים״ (=נחלה בלי 1  לכן סעודה שלישית נקראת בתלמוד ״נחלה

 גבולות, כוח הבלי-גבול האמיתי), כי אז ניתנים כוחות מאוד נעלים ובלתי

 מוגבלים המסוגלים ״לפרוץ״ גבולות ותחומים, ומאפשרים ליהודי לשוב לעולם

 החומרי של ששת ימי המעשה. כוחות אלו הם ״מעין לעתיד לבוא״! שגם אז

 הקדושה תמשך לעולם הגשמי. ובתפילת מנחה אנו אומרים ״יעקב ובניו ינוחו

 בו״, ש״בו״ רומז על הקב״ה עצמו (הדרגה העליונה ביותר שמעל כל הכוחות),

 וזה קיים רק במנחת השבת.

 ולמרות הכוח העליון הניתן במנחת שבת, אנו אומרים בסעודה שלישית

 ״זו סעודת הפנים הקטנות״ (=זעיר אנפין) ולא ״זו סעודת פנימיות הכתר״, היות

 שהדגש ב2ז4מן זה הוא על חיבור הנשמה והגוף וההכנה לירידה לעולם החומרי

4 עונג עליון מלמעלה למטה״), ולא על עוצמת הכוח ורוממותו, וזה 2  (״שיתגלה

. 4 4 , לכן אנו מזכירים אותו בסעודה זו 4  נעשה בכוח ה״זעיר אנפין״3

 [יוצא שבעצם השיטה האומרת שבמנחה זוכים בדרגה גבוהה מבשחרית

 אינה חולקת על רשב״י, אלא שהיא מדגישה פן אחר בפעולת קדושת שבת: רשב״י

 מתייחס לריחוק הקדושה מהגשמיות, לכן הוא אומר שבבוקר מגיעים לשיא (שיא

 הריחוק מהגשמיות) ואחר הצהרים לדרגה נחותה יותר (שכן התחילו בהכנות

 לירידה מטה); והשיטה השניה מתייחסת לעוצמת האור הרוחני עצמו, לכן היא

. 4 5  אומרת שהשיא הוא במנחה, כי אז פעולות דרגות רוחניות הכי גבוהות]

4 .. שלושת חלקי היום, מקיים אמיתת יום  לכן, כתוב בספרים ״המקיים6

 השבת״, כי הוא זוכה בכל הדרגות והפעולות הרוחניות השבתיות: בלילה - קידש

 את הגוף, בבוקר - העלה ורומם את הנשמה ובמנחה - חיבר את הנשמה והגוף עם

 העולם הגשמי.

 [יש הבדל בנוסח ברכת ״מקדש השבת״ בתפילות העמידה בשבת: בלילה

 אומרים ״וינוחו בה״ - לשון נקבה; בבוקר (בשחרית ובמוסף) ״וינוחו בו״ - לשון

 זכר; ובמנחה ״וינוחו בם״ - לשון רבים. השינוי נובע מאופי הפעולה האלוקית

 שבכל זמן:

 בלילה הפעולה היא ״קבלה״, שהגוף נכנע וסופג קדושה, לכן נאמר לשון

 נקבה המסמלת קבלה; בבוקר הפעולה היא ״התעלות״ הנשמה לדרגות עליונות,

 לכן נאמר לשון זכר המסמל התעלות; ובמנחה יש צירוף של שתי הפעולות, לכן

 נאמר לשון רבים].

 שלוש זמני ׳קליטת׳ הקדושה

 ה. שלוש זמני השבת הם גם שלוש דרגות בהצטרפות כוחות האדם

 לקליטת הקדושה השבתית (ולא רק שלוש רמות של התגלות הקדושה):

 בליל שבת האדם חש את המנוחה מהעבודה המעשית שבימי החול, ואז

 נמשכת הקדושה בגוף ובכוח המעשה הגשמי של האדם [על-ידי המצוות

4 נמשכת ״נשמה יתירה״ בשני  המעשיות: הדלקת נרות, קידוש על היין ועוד]. ואז7

 כוחות הנפש התחתונים הקרויים ״נפש״ ו״רוח״ (השורים בגוף ומעשה האדם).
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 בבוקר השבת מוסיפים ומחברים גם את רובד הדיבור לקדושת שבת [על-

 ידי מצוות השבתיות שבדיבור: קריאת התורה, תפילה, אמירת הקידוש בדיבור

. 4 8  ועוד]. ואז נמשכת הנשמה היתירה בכוח הנשמתי הקרוי ״נשמה״

 בעלות המנחה 9מ4וסיפים ומחברים גם את רובד המחשבה [לכן אין מצוה

, כי הקידוש נפעל על-ידי המחשבה ולא על ידי דיבור]. 4 9  לומר קידוש בסעודה זו

ם העליונים של הנשמה, הקרויים ״חיה״  ואז נמשכת נשמה יתירה בשני החלק5

. 5 0  ו״יחידה״ המחברים את הנשמה והגוף

 שלוש הדרגות השבתיות בעולם הפשט

5 2 5 שלוש סיבות למצוות השבת: א) זכר לבריאת העולם - ״כי  ו. כאמור1

 ששת ימים עשה ה׳ את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש״. ב) זכר

5 שכולו שבת ומנוחה״.  למתן תורה. ג) זכר לימות המשיח - ״יום3

 כל ״זכר״ נעשה בזמן אחר בשבת בהתאם למהות הזמן:

 א) הזכרת הבריאה נעשית בליל שבת, כפי שאומרים בליל שבת (שלוש

 פעמים): ״ויכל אלוקים מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו

 אשר עשה .. זכר למעשה בראשית״ (ספירת המלכות) - כיוון שבליל שבת הפעולה

 היא בהחדרת קדושה בעולם הגשמי.

 ב) הזכרת מתן תורה נעשית בבוקר השבת, כפי שאומרים בשחרית

 ״בעמדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים 4ה5וריד בידו, וכתוב בהם שמירת

5 - כיון שאז זה הזמן של עונג 4  שבת״, כמו כן בשחרית אנו קוראים בספר תורה

 הנשמה בדרגות אלוקיות עליונות (עתיקא קדישא), משם ניתנה תורת ה׳.

 ג) הזכרת ימות המשיח נעשית בשבת אחר הצהרים, כפי שאומרים

5 ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחד״ -  בתפילת מנחה ״אתה אחד וכו׳״, שהרי ״ביום5

 כיון שאז נמשך ״מעין״ הכוח האלוקי העליון שיתגלה בימות המשיח (פנימיות

 עתיקא קדישא המחבר 6ת5 לעולם בזעיר אנפין), שהקדושה האלוקית מתחברת עם

5 כל בשר (=הגשמיות) פי ה׳ (=הרוחניות)״.  הגשמיות, ככתוב ״וראו6

 הצלה משלוש פורענויות

5 המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש 7  ז. אמרו בתלמוד ״כל

 פורעניות: חבלו של משיח, דינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג״, ההצלה

: 5 8  מהפורענויות נובעת משלוש כוחות הקדושה השבתיים שבשלוש זמני השבת

5 9 

 רוב הפורענויות והצרות נגרמות עקב חטאים ועוונות שעושים בני

; אבל [ 6 0  האדם, לכן תיקונם נעשה בשיפור המעשים ובתשובה [ולא על-ידי שבת

 הפורענויות הללו הם פגמים בעצם מציאות טבע העולם מרגע הבריאה בששת ימי

 בראשית (מגזירת הקב״ה) ולא נעשו עקב חטאי האדם, לכן תיקונם נעשה ב 1ש6בת,

. 6 1  כי יום השבת הוא היום השביעי בשבוע שהוא המשלים ומתקן את עצם הטבע

6 עת בשבת מתקנים פגם (פורענות) אחר בבריאה: 2 ל כ  ב

 1) חבלי משיח ה3ם6 מאורעות כואבים העתידים לפקוד את טבע העולם

, כמו חבלי וצירי לידה הפוקדים את האם בלידת 6 3  הגשמי בהתגלות המשיח

 התינוק, והפעולה המונעת אותם היא ליל שבת, שאז מוחדרת קדושה אלוק4י6ת

. 6 4  בעולם הגשמי, שהיא מביאה את טבע העולם למצב של לידה (גאולה) ללא כאב
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 2) אש הגהינום ש5ו6רפת ומזיקה את נשמת האדם, והגנה והצלה ממנה היא

6 חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהן״), שקוראים  על-ידי התורה (״תלמידי5

 בשבת בבוקר וכוחות הקדושה העליונים, ״הכתר העליון״, אליהם מתעלים בבוקר

 השבת ומהם זוכה ההנשמה בהגנה מהגיהנום [ולפי השיטה שסעודת הבוקר כנגד

6 אברהם סבא חסידא מצילה מדינה של גיהנם, שהוא עומד על  אברהם, הרי ״זכות6

 הפתח להציל את ניניו שומרי הברית״].

 3) ממלחמת גוג ומגוג האמורה להיות לפני ימות המשיח, והצלה ממנה

 נעשה בכוח לעתיד לבוא - בעת שניתנת דרגת פנימיות הכתר, במנחת שבת

6 זו כנגד יעקב ״אביהם של שבעים נפש״, ואף ״גוג ומגוג״ בגמטריא 6  [סעודה

 שבעים, לכן בזכותו ניצלים מהמלחמה].

6 מסביר את התיקון לפגמים כך: בליל שבת מתקנים את 7  [המהר״ל

 הפגמים בגשמיות, המסמל את מצב החושך והלילה, גהינום ואבדון, כיון שאז

 נמשכת הקדושה בעולם הגשמי, בבחינת החושך. בבוקר השבת מתקנים את

 הפגמים שיהיו ביום - בנשמה, מלחמת גוג ומגוג שתהיה עם ביאת המשיח,

 ב׳בוקרן של ישראל׳, כיון שאז העולם הגשמי מתעלה לכוחות הקדושה העליונים,

 בחינת יום. במנחה ובין הערבים, מתקנים את פגמי ׳בין הערבים׳, חבלי משיח

 שיהיו בערוב הגלות, כיון שאז נעשית ההכנה להמשכת הכוחות העליונים (יום)

.[ 6 8  לעולם הגשמי (לילה)

 שלוש דרגות בעונג

 ח. שבת היא בחינת עונג, כדברי הנביא ״תתענג על ה׳״, ויש שלוש רמות

: 6 9  בעונג, כנגד שלוש זמני השבת

 1) עונג מכוח המעשה של הגוף - ממעשה טוב, יצירה ובניה מוצלחת. 2)

 עונג פנימי-נשמתי מרגשות נעימים, או מהבנת רעיונות מופלאים. 3) עונג בעצם

 הנפש שאינו נובע מדבר המשמח, אלא עונג עצמי ב״כוח התענוג״ שהוא הדרגה
7 1 7 ״אין למעלה מעונג״  הכי גבוהה בנפש האדם - עצם הנפש, כדברי ספר יצירה0

. ( 7 2  (ואילו שאר מיני העונג אינם עצם התענוג, אלא רק הארה מהעצם

 כך גם בכוחות האלוקים יש כמה מיני עונג, ככתוב ״והתענג על ה׳״, ושמו

 הקדוש ״י-ה-ו-ה״ מסמל דרגות שונות בעונג (בסדר מלמטה למעלה באותיות):

ש המידות. ״ה״ - ש  1) ״ה״ - עונג במלכות וכוח המעשה. 2) ״ו״ עונג ב

ל ה׳״, עונג שמעל ה׳, פירושו עונג  עונג בבינה. ״י״ - עונג בחכמה. 3) ״התענג ע

 מעל כוחות אלו, הוא העונג שבעצמותו ומהותו יתברך.

 מהו ״עצם״ ? הדבר עצמו ללא שום דבר אחר.

 כוחות הגוף והנפש אינם חשובים כ״עצם״, שכן בהם מתייחסים לדברים

 אחרים - בונים חפצים אחרים, אוהבים דברים אחרים, חושבים על דברים אחרים

 וכדומה, ו״עצם״ זה האדם עצמו בלי כל דבר נוסף בעולמו.

 [לכן, כתוב בחסידות, שהסיבות המנויות בספרים לכך שהקב״ה ברא את

 העולם (להיות ניכר, ידוע וכו׳), אינן הסיבה שבעצמותו ומהותו יתברך, שכן

 העובדה שאומרים סיבה שכלית, מוכיחה שיש עוד כוח אחר בעולם הגורם ומהווה

 עילה, א73בל בעצמותו ומהותו אין שום דבר אחר, יש רק הוא בעצמו ו״אין עוד

. [ 7 3  מלבדו״

 לכן רק בתענוג שברמה הכי עליונה, תענוג עצמי, זוכים לדבוק ב״שיא״,

 ב״עצמותו ומהותו יתברך״.
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 ושלוש דרגות העונג נמשכות בשלוש זמני השבת:

 1) בליל שבת זוכים בעונג כפי שהוא מלובש בכוח המעשה, שכן אז

 נמשכת הקדושה בעולם המעשה הגשמי. 2) בבוקר השבת זוכים בעונג שבכוחות

 הפנימיים, שכן אז היהודי מתעלה לכוחות הקדושה העליונים. 3) במנחת השבת

 זוכים לעונג הכי עליון שבעצמותו ומהותו (לכן שם נוצר החיבור בין הנשמה

 והגוף, שהוא רק בכוח עצמותו).

 סיכום

 ט. מגוון הענינים והסגולות השבתיות אינם אוסף דברים מקריים, אלא הם

 קשורים, שייכים ונוצרים ממהות השבת שיש בה שלושה זמנים ופעולות כלליות:

 בלילה מקדשים את העולם הגשמי וכוח המעשה, ואז עושים זכר למעשה

 הבריאה הגשמי, וכך ניצלים מחבלי משיח.

 בבוקר מוסיפים קדושה בנשמה, אז מקדשים את כוח הדיבור הקשור

 לנשמה, ואז עושים זכר למתן תורה הניתנת לנשמה, ובכך ניצלים מגהינום.

 בעלות המנחה מחברים בין הנשמה והגוף ומתכוננים ל״נחיתה״ בשבוע

 הבא, אז מקדשים את המחשבה, עושים זכר לימות המשיח, ובכך ניצלים ממלחמת

 גוג ומגוג שלעתיד לבוא.

 2 המאמר הקודם מוסיף בהבנת העוינים הנידונים במאמר זה.

 2 חדושי אגדות למהר״ל, חלק ראשון, מסכת שבת, עמוד נז.

 3 בספרים רבים החלוקה על-שם הסעודות: סעודה ראשונה, סעודה שניה וסעודה שלישית. או על שם

 התפילות (וראה שיחות קודש - תשל״ט, פרשת תצווה, סעיף כח).
 4 חדושי אגדות, שם. השפת אמת (בראשית, שנת תרמ״ח) מסביר מדוע יש שלוש דרגות בשבת (״הגם שעולם-הזה הוא בחינת

 שבעת ימי הבנין (=שבע מדות)), כי ״בשבת קודש יש הארה משלוש ראשונות״ - חכמה, בינה ודעת).
 5 פרשת בראשית, פרק ב, פסוקים ב-ג.

 7 פרשת בשלח, פרק טז, פסוק כה. מסכת שבת דף קיז, עמוד ב.

 7 דעת ר׳ אבא בזוהר חלק ב, דף פח, עמוד א. ובחלק ג (אדרא זוטא), דף רפח, עמוד ב. סידור עם דא״ח, דף קעג, עמוד א. דף

 קצט, עמוד ג [הזוהר (ב, קלח,א) אומר שכשאומרים ״שבת״ סתם מתכוונים לילה וכשאומרים ״יום השבת״ מתכוונים ליום].
 8 זוהר חלק ג, שם. וכן דעת התולעת יעקב (הובא בשל״ה, מסכת שבת, פרק תורה אור, לה). וראה פרי עץ חיים, שער השבת,

 פרק ו. הובא בלקוטי תורה, פרשת אמור, דף לו, עמוד ב. סידור עם דא״ח, דף ר, עמוד א. המשך תרע״ב, חלק ב, דף איצז.
 לקוטי שיחות חלק יד, עמוד 18. האר״י (פע״ח, שם, פי״ח) משווה את מעלת קדושת היום על הלילה, למעלת קדושת שבת על

 וזול (ולכן ציווה לטבול בבוקר השבת)!
 ו הדבר רמוז בפסוק ״מזמור שיר ליום השבת״, שזו שירת שבת לעצמה - דרגת ליל שבת מזמרת לדרגה העליונה של בוקר

 והשבת (זוהר חלק ב, דף קלח, א).
1 שיחת פרשת נשא, תשל״ט, סעיפים: י. לו-ז. התוועדויות תשמ״ה, חלק ה, עמוד 2822. יש אומרים (רבנו אברהם גלאנטי - 0 

 הובא באור החמה לזוהר חלק ב, שם. לקו״ש חל״א, ע׳ 247) שאין מחלוקת בין השיטות, והדעה הראשונה מסכימה לשניה,
 אלא שהיא מונה את הדרגות לפי הרמה מלמעלה למטה, ולא לפי סדר זמני שבת, ויש אומרים (רמ״ק - הובא באור החמה, שם)

 ישיש מחלוקת. ובהתוועדויות (תשמ״ח, ב,305 בשולי הגליון, ועוד) משמע שהענין נעוץ בהבדל בין עצם הזמן לסעודות.
1 התוועדויות תשמ״ח, שם. 1 

1 משום כך יש שנהגו להשאיר תבשיל חביב או חשוב (כמו דגים) שלא לאכול בליל שבת, אלא רק 2 

 בבוקר השבת (שערי תשובה, סימן רעא, סעיף-קטן א).
1 פרשת כי תשא, פרק לא, פסוק יז.

13

4 

1 אלא שיש כוחות קדושה המשפיעים על הגשמיות ויש שמשפיעים על הנשמה, ושיטה זו מדברת על הכוחות המשפיעים על 4 

 והגוף, שהשיא שלהם בליל שבת.
 ״ (בתוספת אותיות קישור). מאמרי אדמו״ר הזקן - הקצרים, עמוד עה.

 ״ ״עשיה ביצירה, ויצירה בבריאה עד תכלית העליה בבחינת רעוה דכל רעוין״ (מאמרי אדמו״ר הזקן, שם).
 ״ ש״פ נשא, שם.

1 פרקי אבות, פרק ד, משנה יז. 8 

 ״ סיכום השיטות: א) עתיק, ז״א, מלכות. ב) מלכות, ז״א ועתיק. ג) מלכות, עתיק וז״א.
 ״ פרי עץ חיים, שם, פרקים ו. יז. וכן מובא בשל״ה מסכת שבת, פרק נר מצוה, מ.

2 כוח השלטון, דרגת השבע הכולל בתוכו את השש שלפניו, כלי הקולט בתוכו את כל אשר נעשה, לכן הוא מעלה את כל ששת 1 

 2י2מי המעשה.

 ״ מסכת שבת, דף קיט, עמוד א.
2 הסיבה שכתוב ״קדישין״ לגבי המלכות (חקל תפוחין), כי קדושה היא חכמה (״חכמה נקרא קודש״), ובליל שבת נמשכת 3 

 קדושה (החכמה) במלכות.
 כמה דרגות בדבר: 1) בלכה דודי (בשדה) - מחיצוניות נצח, הוד ויסוד. 2) ב״ויכולו״ שבתפילת העמידה - מפנימיות נצח, הוד
 ויסוד. 3) בויכולו שאחר תפילת העמידה - מחסד, גבורה ותפארת. 4) בויכולו שבקידוש - מחכמה, בינה ודעת (פע״ח, שם, ו).
 וזה הפירוש ״חקל תפוחין קידישין״: ״חקל״ - נצח, הוד ויסוד, ״תפוחין״ חסד גבורה ותפארת. ״קדישין״ - חכמה, בינה ודעת

 (24מאמרי אדה״ז הקצרים, תקמו).
2 שבכל ששת ימי המעשה, שכן ליל שבת הוא סוף, סיכום והכללה לששת הימים שלפניו. 4 

2 הוא הזמן המוליד את כל הדרגות הרוחניות שיפעלו בשבת בגוף ובנשמה. היות שהלילה הוא ה״הסיבה״ וזמן המנחה הוא 5 

 ה״מסובב״, הרי הלילה גבוה יותר, כי הסיבה נעלית מהמסובב.
2 כדברי הזוהר (פתח אליהו): ״כתר עליון איהו כתר מלכות״. בתורת מנחם (חלק חי, עמוד 331) מסביר ש״בליל שבת נמשך 5 

 תענוג דעתיק במלכות והיינו שזעיר-אנפין (=מדות דאצילות) מברר המלכות על-ידי המשכת עתיק״.
2 ״סעודות שבת הם דוגמת קורבנות״, לכן כוהנים אכלו בבית המקדש רק ביום השבת (לחם הפנים 7 

 וקורבנות) ולא בליל שבת, כי האכילה במקדש היא בשליחות הקב״ה, וסעודת הלילה קשורה למלכות
 השייכת ל״כנסת ישראל״, אבל מסעודות השבת אוכלים גם בלילה, מצד הנשמה יתירה שיש בה
 שלימות של כל הדרגות - גם של כנסת ישראל (מלכות, סעודת הלילה) וגם של הקב״ה (עתיק וזעיר- אנפין,

 סעודות היום). (פוקד עקרים, ליקוטים, דיבור המתחיל סעודות).



8 

2 כלומר בזכות העבודה בליל שבת זוכים בהתעלות בבוקר השבת, ובלשון החסידות ״בזכות 8 

 ו2אתערותא דלתתא זוכים באתערותא דעלילא״ (המשך תרע״ב, א׳קכח).

2 וכן במוסף אומרים ״כתר יתנו לך״ - דרגה שמעל אצילות [ואת הכתר נותנים ״מלאכים המוני מעלה״ מלאכי אצילות]. על-פי  ו

 סידור מהרי״ד, עמוד 58.
3 ישעיה, פרק נח, פסוק יד.

30

1 

 ״ ראה זוהר חלק ג, דף רכה, ב. הובא בדובר צדק, אות ד, דיבור המתחיל וזהו. וכן בסידור עם דא״ח, שם.

3 המשך תרס״ו, עמוד תקמד-ה. ובשער הכוונות (דרושי קבלת שבת, דרוש א ענין הבו) כתוב: אצילות הוא יום השבת ושלוש 2 

 3ע3ולמות בי״ע אינם מכלל יום השבת.

3 מסכת פסחים, דף קו, עמוד א. 3 

3 בגימטריא 203 שזה כגמטריא של ארבע פעמים שם ה׳ (י-ה-ו-ה א-ל-ה-י-ם, י-ה- ו-ה א-ד-נ-י), הרומז להשפעת (זיווג) כוחות 4 

 עליונים (שער הכוונות, דרושי קידוש ליל שבת דרוש א ענין סעודת שחרית דשבת. ועוד).
3 גדולת היום נאמרת בהקשר לקדושה, קידושא רבא, כי קדושה היא חכמה (כאמור בהערה 23) ו״עתה הוא הסעודה נגד 5 

 מוחין דאבא עצמו אך בלילה, היו המוחין בזעיר אנפין, (לכן זה) קדושא זוטא״ (פע״ח, שם, כא).
3 בעצם הליך הירידה מתחיל בתפילת מוסף, לכן סדר אותיותה הפוך - תשר״ק - תקנת שבת רצית 5 

 קורבונותיה (אור התורה על הסידור, שסז).
 מדות (זעיר אנפין) ולא מלכות, שכן במלכות מתבצעת הירידה בפועל (שזה קיים רק במוצאי שבת), ועכשיו קיימת רק ההכנה

 8ל3ירידה, והיא במדות.

3 פרי עץ חיים שם, פרק חי.

38

 ו

3 ספר המאמרים תרע״ב, עמוד איצח. ספר המאמרים תרס״ו, עמוד תקמד-ה (״פנימיות הרצון והתענוג תענוג עצמי ופשוט 9 

 לגמרי״. הדברים מיוסדים על מאמר רבנו בחיי, פרשת בשלח, פרק טז, פסוק כה).
 M סידור עם דא״ח, דף ר, עמוד ב.

4 מסכת שבת, דף קיח, עמוד א. 1 

 ״ תורה אור, דף עג, עמוד א.
4 ״כמו שעתיק מתחבר ביחד עם זעיר אנפין״ (ש״פ נשא, שם). ״זעיר אנפין אוכל מפה של עתיקא״ (פע״ח, שם, ו). ״האדם, 3 

 שהוא זעיר אנפין, מקבל תענוג ממנו יתברך״ (מאמרי אדמו״ר הזקן - הקצרים, עמוד תקמז).

4 בכך יש שינוי מהותי: עלות המנחה שבכל השבוע הוא זמן של גבורה (יצחק, דינים קשים) אבל בשבת זה 4 

 זמן של רחמים (עתיק) (סידור עם דא״ח, דף רד, עמוד ג).
4 בסך הכל שלוש דרגות השבת הן כנגד שלוש פעמים ״קדוש״ שבקדושה: 1) ״אתה קדוש״ - הדרגה הכי עליונה, הקב״ה עצמו 5 

 [״תתענג על ה׳״] - הניתנת במנחת שבת. 2) ״ושמך קדוש״ - שמו של הקב״ה, שתחת הקב״ה עצמו [דרגת הפסוק ״נחלת יעקב״,
 ״היא התורה״, שהיא ״שמותיו של הקב״ה״) - הניתנת בבוקר השבת. 3) ״וקדושים בכל יום יהללוך״ - קדושה שמלאכים ובני
 ישראל מהללים [דרגת הפסוק ״הרכבתיך על במתי ארץ״, ״קדושה שנמצאת בארץ״, בספירת המלכות] - הניתנת בליל שבת

 (שפת אמת, פ׳ אמור, תרנ״ה).
 w זוהר חלק ב, דף פח, עמוד א-ב. הלשון שלפנינו מהמהר״ל בחדושי אגדות למסכת שבת, חלק ראשון, עמוד נז.

4 כלומר בשבת ״נשמה יתירה נותן הקב״ה באדם״ (ביצה, טז,א. זוהר, ג, כט,א), ובכל עת מזמני השבת זוכים בכוח נשמתי 7 

 נוסף. לכללות הענין ראה שערי זוהר לביצה דף טז, עמוד א. של״ה, מסכת שבת, פרק תורה אור, דף קא, עמוד א. שער הכולל
 פרק יז, סעיף כב. התוועדויות תשמ״ה, חלק ד, עמוד 2075.

4 בעצם גם כאן יש שלוש שיטות: 1) בלילה - נפש, בבוקר - רוח (וקצת מנשמה), ובמנחה - נשמה (ראה מגיד מישרים, פרשת 8 

 ראה. שפת אמת, פרשת ויקהל, שנת תרנ״א (ומוסיף שם: ״שלוש שבתות יש, מול נפש, רוח ונשמה״). ועוד). 2) בלילה - נפש,
 בבוקר - נשמה, ובמנחה - רוח (אגרא דכלה, דף ת, עמוד א). 3) בלילה - נפש רוח ונשמה [רוח - באמירת ״ברכו״ ונשמה -

 באמירת ״ופרוש עלינו סוכת שלומך״], בבוקר - חיה ובמנחה - יחידה (עפ״י פע״ח, שם, יב).
 המגיד מישרים (פרשת ראה) מתווך בין הדברים כך: ״במקום אחד כתוב בזוהר שבשחרית מתגלית ״בינה״ ואחר הצהרים
 ״תפארת״ ובמקום אחר בזוהר כתוב ההפך? ולא קשה כי נפש רוח ונשמה מתחברים כאחד, וכאשר אחד מהם שורה במקום
 אחד - כולם שורים אתו (ושלושתם נקראות ״צרור החיים״, כי אין ׳צרור׳ פחות משלשה), ובליל שבת שורה ״נפש״, ובשבת
 שחרית שורה ״רוח״ וקצת מה״נשמה״ (בינה), ולכן אומרים ׳נשמת כל חי׳ לכבוד הבינה המתגלית קצת ביום, ובסעודה
 שלישית מתגלית ״נשמה״, ואז הנפש הרוח והנשמה מתחברים יחד. מה שכתוב במקום אחד שבשחרית שורה ׳נשמה׳ - ״היינו
 על תפילת נשמת הנאמרת אז, ומה שכתוב במקום אחר שבשחרית שורה ה׳רוח׳ - כוונתו שאז מתגלה הרוח. מה שכתוב במקום
 אחד שבסעודה שלישית שורה ה׳נשמה׳ - זה האמת שבאותה שעה הנשמה מתגלית והיא לא התגלתה קודם. ומאי שכתוב
 שבסעודה שלישית שורה הרוח, זה מפני שאז מתגלה הנשמה ברוח ואז מתחברים השלושה, נפש, רוח ונשמה והם נעשים ׳צרור׳

 וא4חד״.

4 שולחן ערוך סימן רצא, סעיף ד. ויש נוהגים לקדש, כנדפס בסידורים. 9 

5 חגים משפיעים רק על לבוש אחד של הנפש (פסח - יציאת מצרים שבמעשה; שבועות - מתן תורה 0 

 שבדיבור; וסוכות - ענני כבוד שהם בחינת מחשבה), אבל ״שבת כולל כל השלוש מעשה דיבור
 ומחשבה״ (שפת אמת, פרשת אמור, שנת תרמ״ט).

5 טור אורח חיים, סימן רצב.

51

2 

5 פרשת יתרו, פרק כ, פסוק יא.

52

3 

5 מדרש תהילים, מזמור צב. 3 

5 שהקריאה היא מעין מעמד מתן תורה. 4 

5 זכריה, פרק יד, פסוק ט. 5 

 ״ ישעיה, פרק מ, פסוק ה.
 ״ מסכת שבת, דף קיח, עמוד א.

5 הסדר שלפנינו על-פי האריז״ל בפרי עץ חיים, שם, פרק יז. ועוד. 8 

 ״ מהר״ל בחדושי אגדות למסכת שבת, חלק ראשון, עמוד נז. באר הגולה, באר ב׳. ספר הנצח, פרק לו.
 ״ אף כי בעצם גם שבת היא מצוות התשובה לה׳, כמבואר בעמוד במאמר מזמור שיר ליום השבת.

5 שלש הפורענויות אמורות להיות בסוף ששת אלפי שנות העולם (גם גהינום, כי מדובר על ״גהינום האחרון שלעתיד״), ואף 1 

 והתיקון להם נעשה בסוף ששת ימות השבוע - בשבת (עץ הדעת טוב, פרשת כי תשא).
5 בית חדש, סימן רצא.

5

2

3 

5 ״שיעבוד גלויות, פחדים וחבלים״ (סנהדרין, צח,ב וברש״י). ״באים על ישראל מהאומות, שהם ארי ודוב ונחש״ (נצח ישראל, 3 

 לו). ״קטיגוריא בתלמידי חכמים חבלי לשון חבלי יולדה״ (רש״י שבת, קיח,א)״.
5 כמו אדם הראשון שמיד לאחר שנברא נכנס לשבת בלי כל עמל ויגיעה.

5

4

5 

5 ילקוט שמעוני דברים, פרק לג, רמז תתקנא. 5 

 ״ עשרה מאמרות, מאמר חקור דין, חלק א, פרק כג.
5 חדושי אגדות למסכת שבת, חלק ראשון, עמוד נז. באר הגולה, באר ב׳. ספר הנצח, פרק לו. וכן משמע בסידור עם דא״ח, דף 7 

 רא, עמוד א. בספר הקנה (ד״ה סוד שלוש) מסביר לפי הקבלה: בלילה ניצלים מגהינום, כי אז מקרבים את ספירת הדין (יסוד)
 לרחמים; בבוקר ניצלים ממלחמת גוג ומגוג כי אז ניתנת התפארת והיא נלחמת בשרו של עשו; במנחה ניצלים מחבלי משיח,

 כיון שאז יש רק רחמים ואין דינים.
5 עריכת סעודות שבת בעונג, מביאה את השבת לשלמות, וכך העולם (שהוא עצמו מושלם בשבת) מגיע לשלמות המוחלטת 8 

 ומתוקנים בו הפגמים הללו [ליתר דיוק מגלים שאינם פגמים, עושים דין ברשעים ומכינים את העולם לגאולה].
 ״ סידור עם פירוש המילות עפ״י דא״ח, דף קפח. דף קעג, עמוד א ואילך. דף קצט, עמוד ג ואילך.

7 פרק ב, מ״ב (״אין בטובה למעלה מעונג, ואין ברעה למטה מנגע״). ראה המשך תרס״ו, עמוד עג. ועוד. 0 

7 הוכחה לדבר שאפשר להתענג מדברים שונים ואף מנוגדים, כמו טיול, אכילה, השכלה, הבנה, 1 

 ממעשים ממידות וממחשבות, כי התענוג הוא נעלה מכל אלו לכן הוא יכול להתענג מהם.
7 כוח העונג העליון ״מתלבש״ בכוחות ולבושי האדם אבל הוא דבר אחר, לכן יש הבדל בין ממציא 2 

 הרעיון השכלי לשומע: שהממציא מתענג הרבה יותר מהשומע, כיון ש״שורש להתהוות שכל חדש בא מלמעלה
 מן השכל, מבחינת כתר שנקרא עתיקא, ועל כן (רק) הממציא השכל חדש להיותו מביא אותו ממקור השכל שהוא בחינת
 התענוג עצמו, על כן יתפעל הוא דוקא באותו השכל חדש״, אבל לשומע מגיע רק ״מעט מזעיר בצמצום גדול״ מהתענוג שבכתר,

 3ל7כן הענוג שלו פחות יחסית.

7 אלא רק ש״נתאווה הקב״ה״, תאווה עצמית ללא כל סיבה. 3 



 ב״ה.

 השפעת שבת על ימי חול

 קשר בין שבת וחול

 א. השבת קשורה לשני שבועות - לשבוע החולף ולשבוע הבא.

 אמנם' מבחינות מסוימות יש שוני עצום בין שבת לימות חול, שהם ימי

3 ששבת מנותקת לחלוטין  חולין והיא יום אלוקי ״קודש2 לה׳״, והמהר״ל כותב

 מחול: ׳יום נבדל לעצמו, יום בלתי גשמי שאינו מתייחס לששת ימי השבוע׳,

 כלומר שבת אינה חלק מהמסגרת הכללית של הישבוע׳, אלא משהו שונה

5 מסביר שאפילו בעצם הזמן, עשרים 4 היום לה׳״ [והיצמח צדק׳  לחלוטין, ״שבת

 וארבע שעות היממה, שבת שונה מימי חול: ״שבת הוא העליה (של ה)זמן

״].  בלמעלה מהזמן6

 בכל-זאת7 יש איזה קשר בין שבת לימי השבוע שלפניה ושאחריה ויש

 ביניהם צד שווה ונקודה משותפת, שהרי כולם פרטים מהכלל של ׳שבעת ימי

: ימות חול ושבת אינם מנותקים זה מזה, אלא הם קשורים  בראשית׳, כדברי הרבי8

 ומחוברים זה בזה ויונקים זה מזה.

9 למה הדבר דומה - לעץ: שיש לו שורשים, עלים וענפים, ולמרות  משל

 השוני בין שורשיו במעבה האדמה, לענפיו ועליו שמעל פני הקרקע, הם מחוברים

 זה לזה וחייהם תלויים זה בזה: העלים מספקים חמצן ואור לשורשים, והשורשים

 מספקים מים ועוד חומרים לענפים ולעלים. אם נכרות את גזע העץ ונפריד בין

 ענפיו לשורשיו הוא יבול וימות, שכן הם תלויים זה בזה.

1 שטרח  גם שבת וימות החול מחוברים ותלויים זה בזה, כדברי חז״ל: ״מי0

 בערב שבת יאכל בשבת״, שההכנות - הן הגשמיות והן הרוחניות - לשבת נעשים

1 היא נקודת המרכז 1  בימות החול, וגם ימות החול יונקים כוחותיהם משבת - ״שבת

 שעליה תיסוב עגולת הששה ימים״.

1  יתירה מזו - גם עצם קיום ימי החול תלוי בשבת: מובא בספרים2

 שהקב״ה ברא בתחילה רק ששה ימי חול ושבת, ובזכות ובכוח שמירת שבת מידי

 שבת בשבתו מתהווים ששת ימים של השבוע הבא, וזה סוד דברי חז״ל על תפילות

1 בערב-שבת .. נעשה שותף להקב״ה במעשה בראשית״, בזכות 3  השבת ״המתפלל

 שבת ותפילותיה בוראים ונעשים שותפים בבריאת העולם של השבוע הבא.

5 1לימי חול ת ב 1 והייחוד״ הרוחני בין ש  במאמר זה נדון על ״הקשר4

: ״מיני׳ה 1 5  שבשבוע שלפניה ושבשבוע שאחריה, מיוסד על דברי הזוהר הקדוש

1 בבית המקדש - 6  מתברכים וכולהו יומי״ (=מהשבת מתברכים כל ימי השבוע). גם

 1 ראה ליקוטי שיחות חלק יז, עמוד 60-1 בהערות.

 I פרשת תשא פרק לא, פסוק טו.

 3 תפארת ישראל פרק מ. מובא בשינוי סדר, ותוספת אותיות קישור.

 4 בשלח, פרק טז, פסוק כה.

 5 אור התורה שבועות, עמוד פו.

 6 הצמח צדק כותב (סה״ל, שבת, קלא): ״יום השביעי מובדל מששת ימי המעשה, כי הן בחינת ירידה והמשכה

 !מלמעלה למטה ושבת הוא בחינת עליה מלמטה למעלה״.
 7 הן שתי דרגות בשבת, הקשורה לימות החול והמנותקת מהם - ראה בעמוד בסוף הפרק הדן בעניני בריאה

 בשבת?
 8 ליקוטי שיחות חלק ה, עמוד 345. חלק א, עמוד 185. ועוד.

 ״ בהרבה ספרים משווים את השבת לשורש, לדוגמא ראשית חכמה שער הקדושה פרק ב.
 ״1 מסכת עבודה זרה, דף ג, עמוד א.

I ראשית חכמה ותפארת ישראל, שם. I 

 ״ תשואות חן, פרשת בשלח, בשם האור-החיים הקדוש.
1 מסכת שבת, דף קיט, עמוד ב. 3 

 w פרדס רמונים, שער יג פרק ג.

 ״ חלק ב, דף סג, עמוד ב. דף פח, עמוד א.
1 רמב״ם, הלכות כלי המקדש, פרק ד, הלכה ג. פרדס רימונים, שם. 6 
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 בו עבדו משמרת כוהנים כל שבוע ושבוע - הרי בשבת עבדו שני משמרות כהנים,

 של השבוע שעבר ושל השבוע הבא, כי שבת קשורה לשני השבועות.

 שבת ושבוע שלפניה

 ב. הקשר עם השבוע שלפניה הוא דו-כיווני:

 ששת ימי החול מכינים לשבת גם את הענינים הגשמיים וגם את הענינים

 הרוחניים, כאמור ש״מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת״, והכוונה ב״יאכל בשבת״

 היא גם למזון גשמי - אכילת ושתית הגוף, וגם למזון רוחני - תוספת קדושה

 אלוקית לנשמה. ושניהם תלויים בהכנה בימי החו7ל1, הכנה גשמית והכנה נפשית

1 ״בהתנהג האדם בששת ימי 7  לקבל את קדושת השבת, כדברי ה׳ראשית חכמה׳

 המעשה כראוי ביום השבת יקבל קדושה שתשרה בו שכינתו יתברך״.

1 בעולם ההלכה מבחינים בקשר של כל השבוע לשבת, שכבר מיום 8  גם

 ראשון אפשר לומר שנים מקרא ואחד תרגום מפרשת השבוע של השבת הבאה

 [ואדרבה, לפי האריז״ל ראוי להתחיל באמירת הסדרה כבר מיום ראשון].

 והשבת משפיעה על ימות החול, בכך שהיא מתקנת ומשפרת את המעשים

 שעשה האדם כל השבוע:

 העוונות ופגמי הנשמה שנעשו בימי חול נמחלים ומתכפרים בשבת, כדברי
1 1 ״כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה-זרה - מוחלין לו. ״אם7 9  התלמוד

 לא תיקן בששת ימי השבוע דבר, ובא שבת והרהר תשובה .. יועילו לו כל

 הקדושות שנהג בשבת״, לכפר ולתקן את המעשים הלא טובים.

 ולכאורה מדוע: מה הקשר בבין שבת לכפרת עוונות והלא שבת אינה

: כורח המציאות שבמשך ששת ימות החול 2  מצוות תשובה וכפרה ? מסביר הכוזרי0

 יצטברו באדם מיני מותרות ופסולת, וניקיונם יכול להיות רק בשבת, שבמשך יום

 שלם נחים מכל העסקים והטרדות הגשמיות ומתמסרים לעבודת ה׳, אז מצליחים

 לרפאות ולנקות את הגוף והנפש.

2 ומסביר [מדוע בימי חול, גם אם 1  מוסיף רבי לוי-יצחק מבארדיטשוב

 האדם יקבע לעצמו יום מנוחה שלם, הוא לא יצליח לתקן ולכפר כמו בשבת, כי]:

 עבירה יוצרת מסך המנתק בין האדם לבורא, ובשבת הקב״ה מעלה ומרים את

 היהודי מעל המסך ומקרב אותו אליו, וממילא נמחקים ומתבטלים כל החטאים

 והמחיצות: ״בשבת הקב״ה מאיר לאדם הארה גדולה מעולמות הגנוזים ועל-

 ידי-זה יכולה הנשמה לחזור לשורשה .. ואני מפריש מכם כל פגעים ומאיר ומקדש

 נשמותיכם ומוחל לעוונותיכם״.

1 מסביר שהיות שימי השבוע ניזונים משבת, שהיא מקור השפע  והרמ״ק4

 שלהם, לכן בבוא השבת, ששת הימים שבים למקורם - ושם הם מתתקנים.

2 התורה והמצוות שהיהודי עושה בימי החול מושפעים מהשבת - 2  גם

 מוסבר בקבלה שעל-ידי כל מצווה שמקיימים זוכים בכוח אלוקי, אולם בימי החול

 כוחות הקדושה הללו הם בבחינת ׳אור-המקיף׳ שהם כאילו סובבים את האדם

 ואינם באים בתוכו ובתחושתו הפנימית, ובשבת הם קרבים ומתגלים בתוכו - ״כל

 ההמשכות שבחול הן בבחינת מקיף נמשך בשבת בפנימיות״.

1 שם, פרק ז, דיבור המתחיל ״הענין הבי הגורם״. הדברים מוסברים באריכות בפרק ״הכנות רוחניות לשבת״ 7 

 בעמוד״
ן רפה, סעיף ה, . מ י ס ן ק ז  !i1 שולחן ערוך אדמו״ר ה

 ״1 מסכת שבת דף קיח, עמוד ב.
1 מאמר שלישי, אות ה. 0 

1 קדושת לוי לפרשת תשא דיבור המתחיל ״ויאמר״. השל״ה (סוף פרק תורה אור, למסי חולין) אומר: ״השבת 1 

 !מכפר מפני שהוא מקור, שבו שובתין הימים ומתאחדין במקורן״. וראה גם בתורת מנחם, חלק י, עמוד 158.
1 ספר המאמרים ת״ש, עמוד 81 ואילך. ועוד. 1 



3 

2 המעשה אשר יעשה בכל יום תפילות תורה ומעשים 3  לשון אחר: ״כל

 טובים .. מתעלים למעלה בשבת .. כי בשבת הוא עליות העולמות .. (לעולם)

2 חוטפת את ניצוצות הקח־שה שנבלעו בימות החול ומעלה 4  אצילות״. ׳שבת

2 ימים תעשה 6 2 נרמז בפסוק ״ששת 5  ומכניסה אותם לתוך תחום הקדושה׳ [הדבר

 מלאכה וביום השביעי שבת לה׳״: ״מלאכה״ אותיות מלאך, ו״ששת ימים תעשה

 מלאכה״ הכוונה שבששת ימי חול היהודי עושה מלאכים (על-ידי התורה ומצוות

 שהוא מקיים) ועלית מלאכים אלו למעלה לה׳ - ״מלאכה .. לה׳״ (המלאך עולה

 לה׳) - היא בשבת, ״ביום השביעי עולים מעלה לה׳ כל מעשי המצוות

״]. 2  והמלאכים7

2 הדרים בחוץ-לארץ נאמר בספרים שהתורה והמצוות שהם מקיימים 8 ל ע ] 

 בארץ העמים מתקבצים בערב שבת לארץ ישראל ושם (אחר שהם טובלים במי

 הכינרת ונטהרים) עולים ל״שער השמים״].

2 מחדד את מערכת היחסים הדו-כיוונית, ומסביר שעל-פי מידת 9  הרבי

 ההכנה והיחס של ימי החול לשבת כך השבת משפיעה עליהם:

 ככל שהוסיפו בימי חול בהכנות לשבת, כך השבת מוסיפה ומשפיעה

 עליהם: ימים שעוסקים בהם בהכנה גדולה לשבת, זוכים להשפעה שבתית הרבה

3 הזקן עסק כל ימות השבוע בהכנות לשבת, 0  יותר חזקה מימים אחרים, לכן שמאי

 כדי ששבת תשפיע בעין יפה על כל יום ויום מימי החול.

 אף כי השבת קשורה לכל ימות השבוע, בכל-זאת מיום רביעי ואילך

 הקשר עם שבת מוסיף ומתחזק, כדברי האריז״ל שתוספת הנ31שמה היתירה 2ש3נכנסת

3 קורא 2 , גם התלמוד 3 1  לאדם בשבת באה בשלבים, והיא מתחילה כבר מיום רביעי
3 3  לימים שמרביעי ועד שישי ״ימי ערב שבת״ (קמי שבתא) [ובלשון השפת אמת

 ״בשלושה ימים שלפני שבת יש לשמור בכל יום הארת הנשמה: יום רביעי - נפש,

 חמישי - רוח ושישי - נשמה. להכין אל השבת - מעשה דיבור ומחשבה. וכמו כן

 [יום] ראשון - נשמה שני - רוח ושלישי - נפש .. וכל שבת מסייע ליום ראשון

 שלפניו ויום ראשון שלאחריו״].

 שבת ושבוע שאחריה

3 עם השבוע שאחריה: השבת משפיעה על כל השבוע הבא 4  ג. הקשר

 אחריה, שכן יש קשר ישיר בין כל ימות השבוע לשבת:

: ״כל ששת ה6י3מים מתברכים ו׳יונקים׳ מהיום 3  הזוהר הקדוש אומר5

3 ששמירת קדושת שבת בשלמות, 6 ׳ ועץ  העליון, היום השביעי״, לכן אומר ה׳פלא י

 במחשבה דיבור ומעשה, היא מפתח להקנות קדושה במחשבה דיבור ומעשה

 בימות החול הבאים.

1 ליקוטי תורה, בהר, דף מא, עמוד א. תורה אור, דף י, עמוד א. בעל שם טוב, על התורה, חלק ב, פרשת יתרו, 3 

 אות כא.
1 ערכי הכינויים (לבעל סה״ד) ערך זאב. ובהמשך שם: ״זהו הענין שמיום רביעי נקרא קודם שבת שיבא, וימשוך 4 

 עד שלישי שלאחר השבת, ומהאי-טעמא מבדילין על הכוס עד יום ג״.
 ״ תפארת שלמה על התורה, פרשת לך לך. פרשת וירא.

 ״ שמות, פרק לה, פסוק ב.
 ״ ״ונעשה נשמה וחיות להמלאך״.

1 מוהרמ״מ מוויטעבסק זצ״ל (מגדל עוז, עמוד רסו). 8 

 ״1 התוועדויות תשמ״ו, חלק ג, עמוד 177.

3 מסכת ביצה דף טז, עמוד א. 0 

3 פרי עץ חיים, שער יז. שער חי פרק א. ביום רביעי ׳בחינת נפשי (עולם עשיה), בחמישי ׳בחינת רוחי (עולם יצירה) 1 

 ובשישי יבחינת נשמהי (עולם בריאה).
3 מסכת פסחים דף קו, עמוד א. אף בשולחן ערוך (סימן רמח) נפסק שמיום רביעי אסור לצאת למסעות העלולות 1 

 3ל3גרום שלא יוכלו לקיים את השבת כדבעי.

3 פרשת ויקהל, שנת תרנ״א. 3 

 M ליקוטי שיחות, חלק טז, עמוד 137 הערה 41. ועוד.

3 חלק ב, דף סג, עמוד ב. בתרגום מארמית. ראשית חכמה שם, פרק ב. השל״ה הקדוש (קרוב לסיום מסי שבת) 5 

 6כ3ותב שמסעודות השבת נמשכת ברכה לכל השבוע.

3 ערך שבת. 6 



4 

3 8 , את מאמר רב נחמן בתלמוד 3 7  [בדרך זו, מסביר אדמו״ר האמצעי

 ״קיימתי שלוש סעודות בשבת״: ״קיימתי״ משמעותו קיום איתן וחזק. ״סעודה״

 מלשון ׳סעד׳ ועזרה (כי מזון נותן כוח לאדם). ו״קיימתי סעודות .. בשבת״ פירושו

 שמהסעד והתמיכה של שבת ״קיימתי״, מתקיימים כל ימי השבוע (הדגש

 ל״קיימתי .. סעודות״ כי ימי השבוע שהם ימי חול מתקיימים ויונקים במיוחד

 מסעודות המזון הגשמי השבתי)].

3 מסביר שהשפעת השבת על השבוע שאחריה תלויה בעוצמת 9  הבעש״ט

 הקדושה שבשבת עצמה, ככל שהשבת קדושה יותר 4-0כך ההשפעה על ימות החול

4 שאפשר להגיע למצב שימי 0  משמעותית יותר. עד כדי כך, נאמר ב׳ראשית חכמה׳

׳שבת זוטא׳ ׳שיהיה בהם מקצת מכוחות קדושת השבת׳, וכן  החול יהיו בבחינת1 4

: יש בכל יום הארת שבת, כשיהודי בכל כוחותיו ממלא את 4  כתב אדמו״ר הזקן1

 השבת בקדושה וטהרה, השפעתה על ימות החול כה מלאה וגדושה, עד שהם

 הופכים למעין שבת.

4 על חסיד שהגיע לרבי הריי״צ וביקש שיאמר ״מאמר חסידות״, 2  [מסופר

 ענה לו הרבי שהוא אומר חסידות בשבת, נענה החסיד ואמר: ״כשאני בא לרבי זה

 אצלי כמו שבת״, ואז הרבי אמר חסידות - כי החסיד קידש את ימי חול שיהיו

. [  כשבת!

4 ״שבת וינפש״ נאמר בתפילת ליל 3  זו הסיבה, מסביר הבעש״ט, שהפסוק

 שבת, למרות שמדובר בו על מוצאי- 0ש3בת - קינה וצער על עזיבת הקדושה והנשמה

3 ״וינפש: כיוון ששבת - ויי, אבדה נפש״, 0  היתירה בצאת השבת, כדרשת חז״ל

4 על הנפש שהלכה״ - ולכאורה מתאים לומר את הפסוק בצאת השבת  ״אוי4

 כשהנפש עוזבת ולא בכניסת השבת כשהנפש מגיעה ?

 אלא, מסביר הבעש״ט, הפסוק בא לעורר את האדם לדבוק בשבת:

 כששומעים שבצאת השבת הנשמה היתירה עוזבת, מגבירים את

 ההשתדלות והמאמץ למלאות את כל הכוחות - מחשבה, דיבור ומעשה - בקדושת

 השבת, כדי שגם כשהשבת תסתיים ותסתלק ׳תישאר הארת השבת׳, ויהיה כוח

4 ״כל מי  להתמודד עם הקשיים והניסיונות שבימות החול, כדברי המכילתא5

. 4 6  שמשמר את השבת - מרוחק מן העבירה״

: השומר שבת 4 7  נחתום את הפרק בדברי רבי לוי-יצחק מבארדיטשוב

 כראוי, ממשיך חיות לעבודת ה׳ כל ימי השבוע. וכשאדם עובד את ה׳ כל השבוע

 אז בשבת הבאה קל לו לשומרה כראוי.

 w אגרות קודש כ״ק אדמו״ר הריי״ץ, חלק ג, עמוד קכט. רשימות, חוברת ט, עמוד 18.

3 מסכת שבת, שם. על-פי פירוש רש״י בתחילת דף קיט. 8 

3 זכרון זאת בהשמטות לפרשת תשא. שפ״א תשא תרלז. ראה, כח. בעש״ט על התורה חלק ב, עמוד עא. 8 

4 ראשית חכמה, שם. למרות ההשפעה לימות השבוע זה לא מחסיר מהשבת עצמה: ״כמו הנר כל מה שמדליק 0 

 ממנו אינו חסר מקדושתו כלום, כן השבת אף על פי שכל ימות החול נשפעים ומאירים ממנו אינו חסר מקדושתו
 כלום״ (בן איש חי, שנה ב, נח).

 ״ ליקוטי תורה, שם.

4 תורת מנחם, חלק א, עמוד 15.

3 

4 פרשת תשא, פרק לא, פסוק יז. בסידור אדמו״ר הזקן כתב: ״אין להפסיק״ ולאומרו. 3 

4 רש״י בביצה שם, דיבור המתחיל ״וינפש״. 4 

4 פרשת בשלח, פרק טז, פסוק כח. 5 

4 נאמר וי נפש ולא וי רוח או וי נשמה, כי בשונה מימות השבוע שהי מנהיג את העולמות וצורכי הגוף הרי בשבת 5 

 הי מסתלק מהחול והוא מתעסק בנפש, לכן נאמר יוינפשי כלומר מתעסק בצורכי הנפש ולא בצורכי הגוף.
 כתוב ״וי(נפש)״ קודם וא״ו ואחר-כך יו״ד, כי הוא״ו, הלא הוא ששת ימי החול, משפיע ביו״ד שהוא המלכות

 (47מגיד מישרים, פרשת ראה).
4 קדושת לוי, פרשת תשא, דיבור המתחיל ״ושמרו״. 7 



 ב״ה.

 שבת

 במעשה, דיבור ומחשבה

 שלוש דרגות בשמירת שבת

 א. מצוותי שמירת שבת מקיפה את שלושת לבושי הנפש: מעשה - לא

2 יאמר דבר פלוני  לעשות מלאכות חול; דיבור - לא לדבר על מלאכות חול, "לא

 אעשה מחר"; מחשבה - לא להרהר על מלאכות חול, ׳׳מצוה3 שלא יהרהר כלל

 בעסקיו, אלא יהא בעיניו כאלו כל מלאכתו עשויה".

 אך יש הבדל בתוקף ההלכתי של השלושה:

 איסור עשיית מלאכות במעשה הוא מדין התורה; איסור דיבור על מלאכות

; אי מחשבה על מלאכות חול היא ממדת חסידות  חול הוא מגזירת החכמים4

 ולפנים משורת הדין, אבל מן הדין ״מותר3 להרהר בעסקיו לעשות מלאכות

 גמורות אחר השבת״.

 מסופר בתלמוד5 על חסיד שטייל בכרמו בשבת, ומצא פרצה בגדר וחשב

 לתקנה במוצאי-שבת, לאחר-מכן הרהר בלבו ואמר: ״הואיל ובשבת הרהרתי

 לעשות מלאכה - לא אעשה את אותה מלאכה, ואשאיר את הפרצה בגדר לעולם״

 [ועשה לו הקב״ה נס וצמח לו באותה פרצה עץ (צלף) ו״ממנה התפרנס כל ימיו״!]

- כי הרהור על מלאכות חול מותר מן-הדין ורק מ״מדת חסידות״ אין להרהר

 במלאכות חול בשבת.

 סיבת שלוש הדרגות

 ב. הסיבה לאיסורי שבת היא בגלל שהקב״ה נח ולא עבד בשבת, ככתוב6

 ״ושמרו בני ישראל את השבת כי ששת ימים עשה הי את השמים ואת הארץ

 וביום השביעי שבת וינפש״,

7 ה׳ שמים נעשו״, ומבואר בספר  הקב״ה יצר את הבריאה בדיבור - ״בדבר

 התניא קדישא8 שגם במחשבתו ברא הקב״ה, אלא שממחשבתו נבראו עולמות

 רוחניים נסתרים [כשם שהמחשבה גנוזה ומוסתרת], ומדבורו נבראו עולמות

 ויצורים גשמיים.

 ובבוא היום השביעי - הקב״ה שבת מלעשות הן בכוח הדיבור והן בכוח

 המחשבה.

 אך בקשר לשמירת השבת של היהודי יש הבדל בין שביתתו במעשה,

 בדיבור ובמחשבה:

 1 לקוטי שיחות חלק יא, עמוד 80. אור התורה (לצמח-צדק) שמות, כרך ז, עמוד ביתשב.

 2 שולחן ערוך סימן שז. באדמו״ר הזקן סעיף א.

 2 שולחן ערוך סימן שו. באדמו״ר הזקן סעיף כא. רבנו יונה (אגרת התשובה, יום ד, אות קו) כותב: ״אף-על-פי

 שאמרו חז״ל הרהור מותר בשבת, אם יש לו מתוך ההרהור טרדות לב או נדנוד דאגה - אסור״.
 4 בסיום ספר בספר התניא זה מכונה פנימיות השבת - ״בחינת שמור בפנימיות היא שביתה מדיבורים גשמיים

 כמו ששבת ה׳ מעשרה מאמרות שברא בהם שמים וארץ גשמיים״.
 5 ירושלמי מסכת שבת, פרק טו, משנה ג (עח,א). תלמוד בבלי, מסכת שבת דף קנ, עמוד ב.

 6 שמות פרק לא, פסוק טז-יז.

 7 תהילים מזמור לג, פסוק ו.

 7 שער היחוד והאמונה, פרק יא.
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 מדין התורה עליו לשבות רק במעשה ולא בדיבור ובמחשבה - כיוון

 שאיסור השבת הוא ליצור ולעשות פעולה, ואדם יכול ליצור רק במעשהו ולא

 בדיבורו או במחשבתו.

 מגזירת חכמים אסור גם לדבר על מלאכות חול - ולמרות שדיבור האדם

 אינו יוצר ועושה כדיבורו של הקב״ה ? - שהרי הקב״ה יצר את העולם בדיבור,

 וכתוב5 ״שבת להי״ - שבות כהי, מה הקב״ה שבת ממאמר. אף את שבות ממאמר״.

 אבל לחשוב ולהרהר על עשיית מלאכה מותר מדין החכמים (למרות

 שהקב״ה ברא גם במחשבה ?), כי יש הבדל בין דיבור האדם למחשבתו:

 אותיות הדיבור הם גשמיות (הבל גשמי, תנועת שפתים, מיתרי גרון וכוי)

 ויש להם קירבה ושייכות ל״עולם המעשה״: ביכולת הדיבור להכריח מעשה,

 בציווי למשהו שיעשה מעשה, ואם-כן המעשה הוא המשך מכוח הדיבור וחלק

 ממנו - לכן גזרו חכמים שאדם לא ידבר בשבת על מלאכות חול, שכן יש איזה

 דמיון וצד-שווה בין דיבור האדם לדיבורו של הקב״ה;

 אבל למחשבת האדם אין שום דמיון וצד-שווה עם מחשבת הקב״ה:

 מחשבתו יתברך יוצרת עולמות וברואים (רוחניים), אבל ממחשבת האדם אין שום

 פעולה, ממחשבת האדם לא ניתן לצוות מישהו אחר לעשות מעשה - לכן מדין

. 9  התורה ומגזירת חכמים מותר להרהר על מלאכות חול בשבת

 אבל חסיד העושה לפני משורת הדין נזהר גם ממחשבת מלאכה בשבת -

 היות שבפועל הקב״ה שבת גם ממחשבה, ומצד הדבקות בדרכי ומדות הי, הוא

. 1 0  שובת גם ממחשבתו

 שלוש רמות בעבודת הי

 ג. שלוש רמות בעבודת הי של היהודי ודבקותו בבורא - והם המשליכים

 על שלוש הדרגות בשמירת השבת:

 1) יש מי שעובד את הי רק בחיצוניותו ולא מעומק לבו ומחשבתו, והוא

 שומר מצוות רק את הדברים המוכרחים, וגם בשבת הוא מקיים את ציווי התורה

 עצמה לשמור שבת במעשה, שכן המעשה היה האקט החיצוני של שביתת הבורא.

 ו״מדה כנגד מדה״ יהודי זה זוכה לדבוק רק בחיצוניות כוחות הקדושה האלוקיים.

 2) יש מי שעובד את הי בפנימיות ועומק לבו ומוחו, מתוך להט אהבת הי

 ויראתו, ברצון ותענוג פנימי, לכן הוא מקבל על-עצמו חומרות מה שלא ציותה

 התורה, וגם בשבת הוא שומר גם על גזירת חכמים שלא לדבר על מלאכות חול

 למרות שמדין התורה הדבר אינו אסור. ו״מדה כנגד מדה״ יהודי זה זוכה לדבוק

. 1  בפנימיות כוחות הקדושה האלוקיים1

 3) חסיד המבטל את ישותו לחלוטין, ו״כל מציאותו הוא רק לגרום נחת-

 רוח לבוראו, ואינו מציאות לעצמו כלל״, והוא מקיים גם דברים שאינם חובה

 בכלל, ״לפנים משורת הדין״, וגם בשבת הוא נזהר גם ממחשבה בעניני חול כמו

 שהקב״ה שבת גם ממחשבה. ו״מדה כנגד מדה״ הוא זוכה שכל מציאותו, גם

 מחשבתו, תהיה דבוקה בשלמות ובתכלית בהקב״ה.

 9 ולמרות שהחלטת האדם במחשבתו מביאה לפעולות מעשיות, אין למחשבה שהיא רוחנית, שייכות וקירוב

 לפעולות, וגם מה שהמחשבה גורמת עשיה באדם עצמו - זה על-ידי השתלשלות כוח הדיבור (המשך תרס״ו, עמוד
 רלב).

1 בכלל בעניני קדושה ״חייב לקיים מחשבתו ואין צריך אמירה״ (שו״ע חו״מ, ריב,ח. יו״ד, רנח,יג), ובלשון 0 

 והמגיד ממעזריטש ״מחשבה מועלת״ (לקוטי דיבורים, בתחילת הספר).
1 כמובן שלאחר גזירת חז״ל שלא לדבר על מלאכות חול בשבת - הדבר הפך חובה, אך כאן מדובר על עצם 1 

 גזירתם.



 ב״ה.

 תוספת שבת

 המצווה ומקורה

 א. יום שישי נקרא על-ידי חכמינו ״ערב שבת״, לא כמשחק-מילים ותואר

 סתמי, אלא כתיאור אמיתי ליום שישי, בו אנו מצווים לעשות הכנות גשמיות

 ונפשיות לשבת, לכן הוא נקרא ״ערב שבת״ כי הוא זמן של הכנה לשבת.

 במאמרנו זה נתבונן בקשר בין שישי לשבת לא רק בהכנות לשבת, אלא גם

 בקדושת השבת, שבמידה מסוימת היא חלה כבר ביום שישי עוד לפני כניסת

. 1  השבת, בזמן הנקרא ״תוספת שבת״

 לשון אחר: ה׳שכנות׳ בין שישי ושבת יוצרת ביניהם זיקה וקשר מהותי

, כמו שכתוב בשולחן 2  תוכני - קדושת השבת מתחילה כבר ביום שישי לפנות ערב

: ״מצוות עשה מן התורה להוסיף מחול על הקודש בכניסת שבתות וימים 3  ערוך

.  טובים״4

 תוספת השבת חלה ביום שישי בהדלקת הנרות, או בהליכה לבית הכנסת,

 או בקבלת שבת באמירת ״לכה דודי״, או באמירת ״בואי כלה״, או באמירת

 ״מזמור שיר ליום השבת״ ואו ב״ברכו״. בגמרא5 מסופר על רבי חנינא שאמר

 ״בואו ונצא לקראת שבת המלכה״ ורבי ינאי אמר ״בואי כלה בואי כלה״, וכן נהג

 האריז״ל.

 מקור מקראי לתוספת שבת דורש ה״מכילתא״6 מהפסוק ״זכור את יום

 השבת לקדשו״ - שלכאורה צריך להבין: הלא על דבר שקיים למעשה לנגד עיננו

 מתאים לומר לשון שמירה - ״שמור את השבת״, ולא לשון זכירה, אם-כן ביום

 השבת מתאים לומר ״שמור את השבת״ שהיא כבר קיימת, ולא ״זכור״ הנאמר על

 דבר שאינו קיים עדיין?

 אלא ״זכור את יום השבת״ מופנה ליום שישי לפני כניסת שבת, והתורה

 מצווה אותנו שכבר ביום שישי סמוך לשבת, נחיל את השבת וקדושתה.

7 נדרש הפסוק ״והיה8 ביום השישי והכינו גו׳״  בספר ׳סידורו של שבת׳

 כרמז למצוות תוספת שבת - ש׳הכינו׳ את השבת רומז לכך שכבר ביום שישי נוסיף

 זמן שננהג בו כשבת.

 מכאן לומדים דבר נוסף - שהתוספת שבת צריכה להעשות בשמחה:

 חז״ל אומרים9 שכל מקום שנאמר בתורה הלשון ״והיה״ זה ענין של

 שמחה, והיות שגם על תוספת שבת נאמר ״והיה״ (כאמור שהוא נלמד מהפסוק

 ״והיה ביום השישי הכינו״), הרי יש לקבל את מצוות התוספת בשמחה, ואף

 הקב״ה שמח בשמחת היהודי - ״כי שמחה ותענוג להקב״ה מה שבדעתנו היפה

 ובאהבת הקודש שלנו אנו מוסיפים על השבת״.

 1 הדבר מצוי במחלוקת הפוסקים, פרטי השיטות והדעות מוזכרים בישמירת שבת כהלכתה׳ פרק מו. ׳ילקוט

 יוסף' ד, עמוד ר.
 י ביסידורו של שבתי (סוף שורש א) שבת ראשי-תיבות: ״שבת בתחילה תוסיף״, שיש להוסיף עוד לפני השבת.

 3 אדמו״ר הזקן, סימן רסא, סעיף ד. וכן במשנה ברורה סעיף יט. יש מחלוקת ראשונים האם חיוב התוספת הוא

 !מדין תורה או מדברי חכמים. ראה שדי-חמד כללים מערכת תיו, כלל נד, ועוד.
 4 כמה זמנים בתוספת: 1) חצות. י) שעה ורבע (זמני) לפני שקיעת השמש, הנקרא יפלג מנחה׳ (אז כבר אפשר

 להדליק נרות לכבוד שבת ולקבל שבת בפועל). 3) 40 דקות לפני השקיעה (למנהג ירושלים מדליקים נרות). 4)
 כחצי שעה לפני השקיעה. 5) כעשרים דקות לפני השקיעה (הדלקת נרות). אבל סמוך ממש לשקיעה, ועל אחת

 כמהו כמה בשקיעה - זה לא נחשב תוספת (קו״א סרס״א, בס״ג. שוע״ר, סתר״ח, ס״ב), כי זה כשבת ממש.
 5 מסכת שבת, דף קיט, עמוד א. התוועדיות תשד״מ, חלק ד, עמוד י40י.

 6 יתרו פרק כ, פסוק ח (הובא ברש״י על התורה). לפי פירוש ׳זית רענן׳, בילקוט שמעוני פרשת יתרו, אות פ.

 6 סוף שורש א.

 8 בשלח פרק טז, פסוק ה.

 8 אסתר רבה, פתיחה יא (באמצע).
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 סיבותיה

1 הסברא אין מקום לתוספת שבת, כי קדושת השבת היא משום 0  ב. מצד

1 ואם כן מדוע יש להוסיף זמן 1  שהקב״ה שבת, ושביתת ה׳ היתה רק ביום השביעי

 על השבת?

 כמה סיבות לדבר:

 1) להראות את האהבה ליום הגדול - כשמאוד אוהבים את השבת

 מתגעגעים, מחכים ומצפים לבואה בתשוקה וכליון עיניים, וכבר לא יכולים

 להתאפק, ומרוב ציפיה וחוסר סבלנות מקדימים ומתחילים את השבת עוד לפני

 תחילת זמנה הרשמי והמעשי.

 גם במוצאי שבת, בלילה לאחר צאת הכוכבים - מוסיפים זמן של תוספת

 שבת בו ממשיכים לנהוג כבשבת - כי מרוב אהבה לשבת קשה להיפרד ממנה, לכן

 מוסיפים עליה תוספת זמן.

 2) סיבה נוספת, דומה במהותה - מרוב גודל החיבה לשבת, האדם רוצה

 ליטול חלק בגוף המצווה ולהוסיף עליה חלק מעצמו:

1 דרך איש החסד שמוסיף מעצמו ומדעתו בשביל אהבת חסד שבו, 2  ״על

 כן אנחנו מוסיפים על מצוה זו .. כדי להראות לפני בוראינו יתברך .. שנפשנו

 חשקה להיות חלקינו במצווה זו .. ועושים מה שביכולתנו להוסיף משלנו .. על יום

 השביעי להיות גם ידינו וחלקינו במצוה גדולה זו״.

1 נוספת - שמירה ומקדם-הגנה על השבת: כדי שלא יקרה מצב  3) סיבה3

 שבטעות לא ישימו לב שהשמש שקעה ויחללו את השבת בעשיית מלאכות

 אסורות, לכן עוד לפני השקיעה מתחילים לשמור שבת ומתנזרים מעשיית מלאכות

 שהן בג4ד1ר חילול שבת, כדי להיות בטוח שבטעות לא יחללו את השבת, ובלשון

1 ״בשר ודם שאינו יודע עתיו (=זמנו) מוסיף מחול על הקודש״. 4  המדרש

 תוקף התוספת

 ג. יש להבין האם בזמן התוספת קיימת קדושה כמו בשבת עצמה, או

 שהיות שהיא נקבעת רק ברצון האדם, אין בה קדושה שבתית, אכן נמנעים

 מלעשות בה מלאכות שהם אסורות בשבת, אך אין בה קדושה אלוקית כבשבת
15 

 עצמה ?

 דיון זה אינו רעיוני בלבד, אלא יש לו השלכה מעשית - לעניין קיום מצוות

 השבת בזמן התוספת-שבת:

 אילו זמן התוספת הוא זמן שבתי ממש, קדושת השבת וכוחותיה האלוקים

 חלים בו, אפשר להתפלל תפילת ערבית, לקדש ולאכול את סעודת השבת בזמן זה,

; אבל אם אין בזמן זה קדושה שבתית, 1 6  שכן השבת על כל מרכיביה כבר החלו

 ״1 ליקוטי שיחות חלק יב, עמוד 111 הערה 0י.
1 ראה בראשית רבה, פרק י, אות ט. 1 

1 סידורו של שבת, שורש א, ענף ד, עלה יא.  י

 ״ ראה ליקוטי שיחות חלק טז, עמוד 31י ואילך. חלק יט עמוד 56 ואילך. חלק כח עמוד 18 ואילך.
 u בראשית רבה פרשה י, אות ט. ומוסיף: ״אבל הקב״ה שהוא יודע רגעיו כו׳ נכנס בו כחוט השערה״.

1 לשון אחר: האם מצוות תוספת-שבת היא חובת ה׳גברא׳, שהאדם יישמר ויזהר לא לחלל שבת, או שזו פעולה 5 

 ב׳חפצא׳ שזמן התוספת הופך לשבתי.
1 אין הכוונה שמתייחסים לזמן זה כמו ל׳לילי-שבת, כי יום ולילה הן דבר מציאותי ובמציאות עדיין יום, אלא 6 

 משמעות הדבר שזה הופך לזמן שבתי כמו ל׳יום׳-שבת [ובכל-זאת אפשר להתפלל ערבית, שכן ניתן להתפלל
 ערבית מפלג מנחה אחרונה].
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 ברור שאי-אפשר לעשות את המצוות הקשורות בקדושת השבת כמו תפילה,

. 1 7  קידוש וכו׳, כי עדיין לא שבת למעשה

1 ש״מתפלל אדם של שבת בערב  מחלוקת גדולה יש בנדון: יש אומרים8

 שבת ואומר קידוש היום״ ואוכל ״סעודת שבת וימים טובים .. מבעוד יום״, כי זמן

1 ״שעה אחת לפני יום-טוב הוא  התוספת הוא ״כמו לילה ממש״. ויש אומרים9

 כיום-טוב רק לענין מלאכה״ שלא עושים בו מלאכות האסורות בשבת, אבל לא

וקידוש וסעודת שבת, שאותם ניתן לקיים רק בלילה ולא בזמן 2  לעניין תפילה0

. 2 0  תוספת השבת

2 פוסק להלכה למעשה: שבזמן זה ׳יכול להדליק  מרן רבי יוסף קארו1

2 בפירוש 2  ולקבל שבת בתפילת ערבית ולאכול מיד׳, וכן כותב אדמו״ר הזקן

 ״תוספת שבת נעשה אצלו כשבת עצמו לכל דבר״! נמצאנו למדים שלמעשה אכן

2 עוד לפני זמנה הקבוע, והו24א יכול 3  יש ליהודי כוחות אדירים להחיל קדושת השבת

! 2 4  להפוך חלק מימות החול, לפני שקיעת השמש של שבת - לזמן שבתי קדוש

 וכן משמע מה״מכילתא״ המשווה את ההוספה מחול על הקודש ׳לזאב

 הטורף אוכל׳, שהמזון הנטרף הופך חלק מהזאב, וכך גם ההוספה על השבת

 הופכת חלק מהשבת,

 5ו2לכאורה מדוע המכילתא מביא דוגמא מחיה טורפת ולא ממשל המובא

2 משומר המסתובב חוץ לחצרו של בעל-הבית כדי להגן ולשמור עליה  בספרים5

 מגנבים, שכך גם אנו יוצאים מחוץ לשבת, ליום שישי, על-מנת לשמור על השבת,

 שלא נבוא לחלל אותה בטעות? - כי רק משל הזאב מהווה העתק מדויק למהות

 תוספת השבת:

 כי שומר המהלך חוץ לחצר אינו ׳קונה׳ את מקום הילוכו, רשות הרבים

 אינה נקנית לבעל-הבית בשעה שהשומר מהלך בה. אבל הזמן השומר על השבת,

 ׳תוספת השבת׳, הופך להיות חלק מרשותו של בעל-הבית, כלומר הוא נעשה זמן

 שבתי ממש;

 וזה דומה במדויק למשל הזאב: כשם שהטרף נכנס למעי הזאב והופך

 ל׳דם ובשר כבשרו׳, כך שבת חוטפת את זמן ה׳תוספת׳ של יום שישי והופכת אותו

. 2 6  לזמן קדוש כמו שבת של ממש

 תוספת בשבת עצמה

 ד. זאת ועוד - התוספת מוסיפה קדושה בשבת עצמה!

1 הנושא תלוי גם במחלוקת ה׳ראשונים׳ האם מצוות התוספת היא מהתורה או מחכמים (שדי-חמד כללים 6 

 !מערכת תיו, כלל נד, ועוד).
1 מסכת ברכות דף כז עמוד ב, הובא להלכה בדעת הר״י מקורבי״ל בתוספות ד״ה ׳עד׳ מסכת פסחים דף צט, 8 

 עמוד ב. שולחן ערוך סימן רסז, סעיף ב (באדמו״ר הזקן, סעיף ג, דעה ראשונה. ערוך השולחן אות ה). טורי-זהב
 8ס1וף סימן תרסח.

1 תוספות ד״ה ׳דמסר׳ מסכת כתובות דף מז, עמוד א. מרדכי סוף פרק ב דמגילה. שיטת הרמב״ם עפ״י המגיד 8 

 משנה הלכות שביתת עשור פרק א, הלכה ו.
 ישנה דעה שלישית, כעין פשרה: אפשר להתחיל בסעודה מבעוד יום, אבל הסעודה צריכה להימשך לתוך הלילה
 (ספר החסידים סימן רסט, ועוד). המהר״ל מפראג (הובא בב״ח סתע״ב) סובר שאפשר לקדש על היין מבעוד יום

 אבל את הסעודה יש לאכול (גם) בלילה.
י הבדל נוסף: אם הזמן נהיה שבתי האיסור לעשות בו מלאכה נובע ממצוות שבת כמו בשבת עצמה, ומי שעשה 0 

 מלאכה עבר על מצוות השבת החמורות (מצוות-עשה ומצוות-לא תעשה); ואם הזמן הוא רק שמירה ולא שבת
 ממש, האיסור לעשות בו מלאכה הוא מהציווי להוסיף מחול על הקודש, ואם עשה בו מלאכה, הוא עבר רק על
 ציווי זה ולא על מצוות השבת החמורות (ועיין בקו״א רסא, ג). אולם יש שיטות (לדוגמא אדמו״ר הזקן)

 1היסוברות שהזמן נהיה שבתי ובכל-זאת לא עוברים בו על עוון חילול שבת כביום השבת.

י סימן רסז, סעיף ב. 1 

 ״ הדעה העיקרית בסימן רסז סעיף ג.
י מדובר בתוספת שבת ויום-כיפור ולא בתוספת שבערב יום-טוב (לקו״ש טז,34י. התוועדויות תשיב, ב,י15. עיין 3 

 בהתוועדויות תשד״מ, א,366 בענין אחידות ׳תוספת שבת ויום טוב׳ כשיום-טוב חל בשבת).
י למרות שהתוספת נקבעה בגלל ספק שלא יטעה ויחלל שבת, הרי ״מצווה שעושהו מפני הספק חל עליו קדושת 4 

 השם יתברך בוודאי כו׳, דכל שבני ישראל מחמירים על עצמם לעשותו כו׳ נעשה מצווה ויש בו קדושה״. כמו הדין
 שמברך ׳אשר קדשנו במצוותיו׳ על מצוות שמספק (שבת כג, א. צדקת הצדיק, טז).

 ״ מנורת המאור, פרק ח.

י לכן זמן זה מהווה ממוצע המחבר בין חול לשבת (סה״ל, ערך ממוצע, תשטז). 6 
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2 החסידות מסבירים שלא רק שבזמן התוספת יש קדושה שבתית, 7  בתורת

 אלא יתירה מזו: בזכותה מתוספת דרגות קדושה גם בגוף השבת עצמה - בזכות

 תוספת השבת זוכים להתגלות אלוקית עליונה ביותר - ״שבת לה׳״ - של דרגת שם

 י-ה-ו-ה הנעלה והקדוש (יותר ממה שיש בשבת עצמה ללא התוספת):

 שם י-ה-ו-ה בגימטריא 26 - ועל מנת שקדושת שמו הגדול תאיר ותשפיע

 בשבת צריך לשמור את קדושת השבת במשך 26 שעות, שהם בנוסף ל24- שעות

2 תוספת שבת לפני 8 ת ע  שביממה של השבת עוד שעתיים של ׳תוספת שבת׳, ש

 השבת ושעת תוספת אחרי השבת, משמע שבזכות זמן תוספת שעות מגיעים

 למספר 26 ולהתגלות שם ה׳ הקדוש!

 כיצד התוספת חלה

2 זו אינה חלה משמים, אלא היא תלויה באדם שיחליט ויגמור  ה. תוספת9

. האדם מצווה לקבל על עצמו את תוספת שבת, אך אם 3 0  בלבו לקבל את השבת

. 3 1  הוא לא מקבל על עצמו היא אינה חלה

3 שהקבלה צריכה להיות בדיבור - ״צריך להוציא בשפתיו ..  כתב הרמ״א2

 על-ידי דיבור שהוא מקבל .. תוספת שבת או על ידי אמירת ברכו״.

 כאן אנו רואים את כוחו העצום של היהודי:

3 מסבירים שהסיבה שבנוסח ברכת השבת - ״מקדש השבת״, לא 3  חז״ל

 מזכירים את ישראל כמו בנוסח ברכות החגים - ״מקדש ישראל והזמנים״, כי

 השבת ניתנת ישירות משמים ללא השפעה ותיווך של היהודי בגלל שקדושתה

 גבוהה ונעלית הרבה יותר מכוחו של היהודי.

 ובכל-זאת ביום שישי לפני כניסת השבת, הקב״ה נותן ליהודי כוח מיוחד

 ויוצא דופן ״לעשות את השבת״, להפוך את הזמן לשבתי ולהוסיף כוחות קדושה

 בשבת, ושהם יהיו כאמ4ו3ר, כמו שבת ממש, כלומר על זמן תוספת שבת היהודי

! 3 4 ת ב ש  מחיל את קדושת ה

י התוועדויות תשמ״ג, חלק ב, עמוד 635. ועוד.

8 

י או מקצתה, שכן מקצתו ככולו.

8י

8 

 ״ עיין בשמירת שבת כהלכתה חלק ב, עמוד עו-ז ובמראי מקומות המצוינים שם. התקשרות רצא, עמוד 16.
3 ולדעות רבות אף לא כשמפסיקים לעשות מלאכות (שלילה), אלא רק כשמחליטים לקבל את השבת (חיוב).

3

0

1 

3 אלא שהוא לא קיים את הציווי ״להוסיף מחול על הקודש״. 1 

 יש הסוברים שתוספת חלה גם ללא קבלת האדם [ראה לקו״ש טז,33י. ביצה, ל,א בתוד״ה דהא, ועוד. בלקו״ש
 (יט,34י) לומד כך בדעת המכילתא (יתרו כ,ח)].

 !מדובר כאן עד סמוך ממש לשקיעה, כי מזמן זה ואילך בכל מקרה התוספת שבת חלה, כאמור בתחילת הפרק.
3 סימן תרח. תקנג. משנה ברורה, סימן רסא, סעיף כא. וי״א שהתוספת חלה ע״י פרישתו ממלאכה, ובשו״ע  י

 אדה״ז לא מצאנו הכרעה ברורה בנדון (׳קיצור הלכות׳, רסא, הע׳ 18, 30).
 ״ מסכת ביצה, דף יז, עמוד א. ברכות דף מט, עמוד א.

3 וכאמור, אין זו קדושה נחותה מהשבת עצמה, ובמידה מסוימת יש בה עליונות ומעלה - דרגת שם י-ה-ו-ה - 4 

 והכל נעשה בכוח היהודי!



 יום שישי
 סגולת וקיום

1 הראשונה שהעולם הכיר את בוראו היה ביום שישי למעשה  א. הפעם

 בראשית. אז אדם הראשון אסף את כל הברואים ו״אמר להם כו׳ בואו אני ואתם נלך

2 ונכרעה נברכה לפני ה׳ עושנו", וכולם  כר ונמליך עלינו כו׳ את המלך", ׳׳נשתחוה

/ ״ ו ש ג ב 3 מלך גאות ל  הצטרפו אליו, הכירו בה׳, קיבלו מלכותו והכריזו: ״ה׳

ע ליום סגולה ועת-רצון  מני אז, ולדורי דורות הפך יום שישי שבכל שבו

ל יום שישי אומרים: ל יום׳ ש  להתחזק באמונה בה׳ ולקבל את מלכותו. לכן בישיר ש

 ״ה׳ מלך גאות לבש״, משום שהוא יום מסוגל להכיר בה׳ כמלך העולם, בוראו

 ומנהיגו.

4 אמרו שכל מי שנולד ביום שישי, מעצם טבעו יש לו משיכה לדברים  בתלמוד

 רוחניים: ״הנולד בערב שבת יהיה חזרן במצוות - מחזר אחר מצוות״, ״שכן דרך

 ערב שבת לחזר אחר מצוות שבת״, כי יום שישי הוא יום טוב ומעולה לדברים

 רוחניים, תורה ומצוות.

 הכנות ל/^בת
5 שביום שישי מרבים במעשי קדושה וטהרה: טובלים במקווה  ב. מנהג ישראל

 ומטהרים ומקדשים את הגוף, לובשים בגדי שבת, אומרים ׳שנים מקרא ואחד

 תרגום׳, טועמים ממאכלי השבת, מרבים בצדקה, מדליקים נרות שבת ועוד.

 גם ההכנות לשבת-קודש לדברי האר״י6 צריכות להיעשות דווקא ביום שישי -

 ״טוב לאדם שכל צרכי שבת יקנה ביום שישי ולא ביום חמישי״.

 לכן יום שישי נקרא על-ידי חז״ל ׳ערב שבת׳, והלא הוא יום עם ישות עצמאית

? כי עיקר ענינו - ׳ערב שבת-קודש׳, להכין ת ב ש  ולמה הוא מוגדר כטפל, ׳ערב׳ ל

 לשבת.

? מסביר הזוהר ו י  מדוע דווקא ביום שישי יש להתכונן לשבת ולא בימים שלפנ

7 כיון שרק ביום זה ישנם כוחות מיוחדים להתכונן לשבת.  הקדוש

 ברכתו כפולה

 1 פרקי דרבי אליעזר, פרק יא. מסכת ראש השנה דף לא, עמוד א. התוועדויות תשנ, חלק א, עמוד 278. ועוד.

 2 תהילים פרק צה, פסוק ב.

 3 תהילים מזמור צג, פסוק א.

 3 מסכת שבת דף קנו, עמוד א וברש״י. וראה ׳צדקת הצדיק׳, רנז.

 5 למשמעות הרוחנית של דברים אלו ראה בערכים המתאימים: מקווה - עמוד בגדי שבת - עמוד.. שנים מקרא -

 עמוד.. טעימה ממאכלי שבת -
 6 פרי עץ חיים שער השבת, סוף פרק א.

 7 חלק ב, דף סג, עמוד ב. וראה בספר הליקוטים, ערך שבת, עמוד עו ואילך. צדקת הצדיק סוף פרק רטז.



 לכל יום ניתנים כוחות מוגדרים עבור קיומו וצרכיו, והעברת כוחות מיום ליום

 יוצרת שיבוש במערך הכוחות האלוקיים הקבועים משמים:

 ״כל יום מקבל את ברכת ה׳ לפרנסה ולצורכי אותו יום בלבד, לכן אין הוא

 יכול לספק צרכים ליום אחר, שכן ניתנה בו הברכה רק עבורו; אבל יום שישי מתברך

8 השישי  בכפלים, מנה אחת לעצמו ואחרת לשבת״, כמו המן שירד במדבר ש״ביום

. 9  לקטו לחם משנה גו׳ לחם יומיים״, ״לכן ביום שישי מכינים את השבת״

ל חול ל שני ימי חול, אלא אחד ש  כפל הכוחות שביום השישי אינו כמו ש

ת נדרשים כוחות מיוחדים הן במובן הגשמי - שמכינים ב ש ל ל שבת, והיות ש  ואחד ש

ע מאכלים, מעדנים מעולים ומשובחים, והן במובן הרוחני - בכוחות קדושה פ  לה ש

 עילאיים ונשגבים ביותר, מובן שביום שישי, בו מתכוננים לקראת השבת ניתנים

 כוחות אלוקיים מיוחדים, שהם הרבה יותר גבוהים ונעלים משאר ימות החול,

 ובכוחם האדם מכין את צרכי השבת בכל המובנים.

 לפי זה יובן עומק הגדרת חז״ל על יום שישי - ״ערב שבת״, כי במידה

ל שבת נמצאים כבר בו, ריחות השבת וקדושתה  מסוימת, הכוחות המיוחדים ש

 מתחילים ביום שישי.

 מתברך מ/^תי ^בתות
ע האלוקי פ ש  ג. את כוחותיו המיוחדים יונק יום שישי משבת. שבת היא מקור ה

ת ימי המעשה, והיות ששבת קשורה ומחוברת במיוחד ליום שישי - היא ש  לכל ש

ת ימי החול. ש  מעניקה לה תוספת ברכה והשפעה, הרבה יותר מאשר לשאר ש

 הדברים אמורים הן על השבת שאחרי יום שישי והן על השבת שבתחילת

 השבוע שלפניה:

 שבת שאחרי יום שישי - התנוצצות אור קדושת השבת מתחילה כבר ביום

1 שמעיקר הדין אין לומר תפילת ׳תחנון׳ ביום שישי כמו 0  שישי, כדברי האבודרהם

 שאין אומרים בשבת מפני שכבר בשישי קיימת השפעת השבת, אלא שמסיבה

1 כן אומרים תחנון עד חצות היום, אבל באמת ההשפעה השבתית קיימת 1  צדדית

 8 בשלח, פרק טז, פסוקים כב, כט.

 9 בכל-זאת שמאי הזקן הכין לשבת כבר מיום ראשון (ביצה טז,א) כי ״ששת ימים מקבלים מהשבת כו׳, לזה היה עניין

 לשבת מיום ראשון כי זה היום כבר קיבל מזונו מיום השבת שעבר, על-כן יכין וישפיע למטה לצורך השבת״, כלומר
 (לענ״ד) כיון שבין-כה קיים עירוב ההשפעה לימות החול בהיותם במעבר דרך השבת (הקודמת), על כן ניתן לשנות
 ולהכין מימות החול לשבת; אבל הלל הזקן הכין רק ביום שישי, כי ״כוונתו שיתברכו כו׳ כל אחד מהמקור העליון״ שלו,
 והמקור העליון של הימים הוא מעל השבת (ומעל העירוב שנוצר בשבת), לכן לא רצוי לערב בין כוחות הימים (ספר

 הליקוטים, שם).

1 תחילת סדר תפילות השבת. 0 

1 ״אם היינו עושים כן לשבתות, הרי חצי שנה לא היינו מתחננים״ (שם). 1 



ל שבת) ש 1 קובעת ש״יש לטעום התבשילים ( 3 . הלכה נוספת 1 2 י ש י ש  במשך כל היום ה

. 1 4 י ש י  בערב שבת״, מפני שהתנוצצות קדושת השבת מתחילה כבר ביום ש

 גם השבת הקודמת, שבתחילת השבוע, קשורה ומשפיעה קדושה מיוחדת ליום

 שישי הבא אחריה:

1 שיום 5  רשמים מקדושת השבת שורדים גם בכל ימות החול שאחריה, ולמרות

1 וככל שמתרחקים מהשבת וחולפים עוד ימי חול 6 ת ב ש ה  שישי הוא הרחוק ביותר מ

 וחולין, הקדושה השבתית הולכת ופוחתת ובסוף השבוע היא כמעט מתנתקת

 מהעולם לגמרי, בכל-זאת דווקא ביום שישי השפעת השבת שבתחילת השבוע

 שעבר, היא החזקה והמרבית ביותר.

ו מ ו  חום ה

ע? מוסבר בחסידות שיש חוק-טבע פארדוקסלי הפוך, ששני קצוות,  מדו

 למרות שהם הכי רחוקים, הקשר ביניהם הוא החזק והאדוק ביותר, כמו הפתגם

: ״נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן״. 1 7  הקבלי

 הדבר דומה לחום השמש, שככל שמתרחקים מכדור השמש חומה הולך

 ופוחת, באמצע חלל האטמוספרה קר מאוד, אבל במקום הרחוק ביותר מהשמש, על

 כדור הארץ, הרבה יותר חם. למה? כי הקשר שבין התחלה לסוף, למרות שהם

 הרחוקים ביותר, הוא האמיץ ביותר, לכן על כדור הארץ שהיא הנקודה הרחוקה

 ביותר מהשמש, החום חזק יותר מאמצע החלל.

 כך גם היום השישי למרות שהוא הכי רחוק מיום ההשפעה האלוקית, מהשבת

 שעברה, הוא זוכה בכוחות אלוקיים גבוהים מאוד יותר משאר ימי השבוע הקרובים

 יותר לשבת הקודמת.

ת ימי בראשית ש  בסגנון החסידות: ׳בכלות ההמשכות וההשפעות שבסוף ש

 כו׳ יש בחינת אור-חוזר לעצמותו בעילוי והסתלקות מלמטה למעלה מעלה כו׳,

 בחינת עליות העולמות למקומם. וזהו שדוקא ביום שישי שהוא הסוף מעשה דכל

ל  הימים, יכולה להיות הכנה ליום השבת ולא ביום אחר זולתו, לפי שבו יש הכוח ש

ע יש בחינת אור-חוזר פ ש ת הימים, משום שבכלות ה ש  מקור ההמשכה לכל ש

 לתחילת מקור חוצבן לכן משם ימצא כוח עליתן׳.

ל היום השישי:  מכל זה אנו למדים על גדולתו העצומה ויוצאת הדופן ש

 ״ הגאון החסיד רבי הלל מפאריטש היה זהיר ביום שישי לא לשלוח מכתב בדואר (שמועות וסיפורים, חלק ב, ע׳ 57).
1 מגן אברהם ואדמו״ר הזקן סוף סימן רנ. שער הכוונות עניין טבילת ערב שבת.

1

2

3 

1 לכללות הנושא - ראה בעמוד.. 4 

 ״ מאמרי אדמו״ר הזקן על פרשיות התורה והמועדים, בראשית - שמות, עמוד רצו, רצט ואילך.
1 יום שישי הוא גם הכי רחוק מהתגלות כוח האין-סוף שבבריאה שהיתה ברגע הראשון של הבריאה בתחילת יום 6 

 ראשון, ובשאר הימים היתה התגלות נחותה יותר, כפי שמשמע מהרמב״ן (תחילת ספר בראשית) שיצירת ׳יש מאין׳ של
 חומרי הגלם ויסודות הטבע היתה ברגע הראשון לבריאה, ובהמשך ה׳ השתמש בחומר הקיים ויצר ממנו את הברואים,

 יצירת ׳יש מיש׳, ומוסבר בקבלה שרק יצירת ׳יש מאין׳ היא בכוח האין-סוף ואילו ׳יש מיש׳ נעשית בכוח נחות יותר.
1 ספר יצירה, פ״א, מ״ז. תיקוני זהר, דף סא, עמוד ב. רבנו בחיי, פרשת שמות פרק ג, פסוק יח. ועוד. 7 



 ביום זה מתקצבים כוחות אלוקיים עצומים - הן מה שיש בו מצד עצמו והן

! 1 8 ו י ר ח א  ההשפעה המיוחדת שהוא מקבל משתי שבתות, זו שלפניו וזו ש

1 אין הכוונה שיש בה כוח של שתי שבתות (ואם-כן באופן אבסורדי שישי היה נעלה משבת (שהיא רק בחינה שבתית 8 

 אחת)), אלא בכל שבת מוסיפים ומתעלים לדרגה גבוהה יותר מהשבת הקודמת, וביום שישי: א) זוכים לדרגת השבת
 הקודמת. ב) זוכים בדרגה העליונה יותר המושגת בשבת הבאה.



1 

 הכנות לשבת



2 

 פרטי המצוה

 א. כשבני ישראל היו במדבר סיני נתן להם הקב״ה מידי יום ׳מן׳ לסעוד את

: ״ביום השישי לקטו 1  לבם, חוץ משבת שמנת מזונה ניתנה כבר ביום שישי, ככתוב

 לחם משנה גו׳. כי ה׳ נתן לכם את השבת, על-כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם

 יומיים גו׳״, אחד לשישי ואחד לשבת.

ל הכנה לשבת, הן ברכישת מוצרי מזון  אף לדורות נקבע יום שישי כיום ש

 והכנת סעודות השבת והן ברחצה ולבישת בגדי שבת וכו׳, כלל אמרו חז״ל: ״מי

ע ישבע ל והתכונן בערב-שבת שבו מ ע  שטרח בערב שבת יאכל בשבת״, כלומר מי ש

 וענוג יתענג בשבת.

3 רחב יותר, התואר ׳ערב שבת׳ חל על כל ימות השבוע ולא רק על יום  במובן

 שישי, משום שההכנה ליום הגדול עדיף לה שתחל כבר מתחילת השבוע כדברי

4 ״מיום ראשון תן לבך לשבת הבאה״.  רש״י

5 על אחד מגדולי התנאים - שמאי הזקן, שכל ימות השבוע הוא היה  מסופר

 עוסק בהכנות לשבת, וכל מיני מזון נאה ומשובח שמצא - שמר לשבת, כך היה לו

: ״מצוה להכין מיום ראשון 7 . וכן נפסק להלכה 6  בשבת מזון טוב ומשובח ביותר

 לשבת״.

8 מסביר שלכן שמות ימות השבוע הם סביב השבת, ראשון שני שלישי  הרמב״ן

 וכו׳ כי כל השבוע יש לזכור את שבת - ״מצוה שנזכור תמיד בכל יום את השבת שלא

 נשכחהו .. תהא מונה כל הימים לשם שבת, אחד בשבת שני בשבת, כי זו מן המצוה

 שנצטווינו בו לזוכרו תמיד בכל יום .. שלא נשכחהו בשום פנים״. ולדעת שמאי

ע יכינו את צרכי השבת.  לזיכרון השבת צריך להיות ביטוי מעשי, שכל ימות השבו

 המצווה היא שכל אחד בעצמו יעמול ויטרח בהכנות לשבת ולא רק בני

: ״יתקן הבית בעצמו לכבוד שבת  משפחתו או עוזריו, ככתוב בסידור האריז״ל9

 כמי שמכין לכבוד המלך והמלכה״.

 1 בשלח פרק טז, פסוק כב, כט.

 2 מסכת עבודה זרה, דף ג, עמוד א.

 3 ליקוטי שיחות חלק ה, עמוד 245. ועוד.

 4 ד״ה ״מחד״, מסכת ביצה דף טז עמוד א.

 5 מסכת ביצה, שם.

 6 ומשמצא מזון משובח יותר - הניחו לשבת ואת המזון השמור מקודם אכל בימות החול. נמצא שכל ימיו אכל מזון

 והמיועד לשבת.
 7 מגן אברהם סימן רנ, סעיף א. שולחן ערוך, אדמו״ר הזקן סימן רמב, סעיף י.

 8 פרשת יתרו פרק כ, פסוק ח.

 8 היכל הבעש״ט.
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1 שגדולי האמוראים עצמם עסקו בהכנות לשבת - ״אדם חשוב 0  חז״ל מספרים

 ביותר, שאין דרכו ליקח דברים מהשוק ולא להתעסק במלאכות שבבית, חייב לעשות

 דברים לצורך השבת בגופו, שזהו כבודו כו׳, וכל המרבה בדבר זה - הרי זה

 משובח״, ״ולא יאמר אדם לא אפגום בכבודי, כי זהו כבודו - שמכבד השבת״.

ה ר כ  ו

ל בהכנת השבת: מ ע  ב. שכר גדול ניתן למי ש

: ׳הזיעה שאדם מזיע בעבודתו להכנות לכבוד שבת, היא 1 1  האריז״ל אומר

1 מוסיף ואומר: 2 ל בכי תשובה׳. ה׳חפץ חיים׳  סגולה למחיקת עוונות כמו דמעות ש

ת אפילו יושבי גהינום אינם נענשים. ולא רק בשבת עצמה, אלא גם לפני ב ש ב  ידוע ש

 שבת - מעת שהתחילו בהכנות לשבת נפסק עונש הגהינום, כי מיד כשמתחילים

 בהכנות - מתחילה כבר קדושת השבת.

 גם בהצלחה גשמית זוכה מי שמקפיד על ההכנות לשבת, לפנינו סיפור

: 1 0 ע ו ד  התלמודי י

ת ו נ כ ה ת ה ל י ח  ת
ת ב ו  ל

ת ב  יוסף מוקיר ו
 יהודי אחד, יוסף שמו, הקפיד מאוד על כבוד השבת וסעודתיה במאכלים

 טובים ומשובחים, עד כדי כך שכינו אותו - ״יוסף מוקיר שבת״ על-שם שהיה מכבד

 ומוקיר מאוד את השבת.

 בשכנות לו גר גוי עתיר נכסים. חוזי כוכבים אמרו לאותו גוי: דע לך שיוסף

 שכנך יירש את כל נכסיך.

י? הלך ומכר את ביתו ונכסיו וקנה בכל כספו אבן יקרה, תפר  מה עשה אותו גו

ל נהר ולפתע נשבה ע מ  אותה בכובעו למשמרת לעד. יום אחד צעד הגוי על גשר ש

 רוח חזקה וכובעו עף מראשו ונפל המימה. בא דג ובלע את האבן היקרה.

 ויהי היום, ערב שבת, ודייג דג את הדג שבקרבו האבן היקרה, משחיפש למי

ל ׳יוסף מוקיר שבת׳ והלה קנה ממנו את הדג.  למכורו ולא מצא הלך לביתו ש

 י" מסכת שבת דף קיט, עמוד א. רמב״ם פרק ל, הלכה ו. שולחן ערוך סימן רנ.
1 הובא בשערי תשובה סימן רנ, סעיף ב. מעבר יבק, שפת אמת, תחילת פרק חי. 1 

1 שם עולם, ד. 2 
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 ומשפתח את הדג מצא בקרבו את האבן היקרה, והתעשר עושר רב - ׳שלושה עשר
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 חדרים מלאים זהב׳!

 מסיימת הגמרא: זו המציאות - השומר על השבת ומתכונן היטב לקראתה, היא

 שומרת עליו ומזכה אותו בעושר רב ועצום.

 ג. הוזכרה קודם ההלכה שיש להתכונן לשבת כבר מיום ראשון בשבוע, אולם

: ״צריך 1 3  בתורת הקבלה נאמר שעדיף שההכנות ייעשו רק ביום שישי, כדברי הזוהר

ל מזונות מיום אחד ליום אחר כו׳, חוץ מערב שבת לשבת״, וכן ש ב  לאדם שלא ל

1 לאדם שכל צרכי שבת יקנה ביום שישי ולא ביום חמישי״, 4  אומר האריז״ל: ״טוב

1 ״יותר טוב לקנות ביום שישי מביום חמישי״. 5  וכן פסק ה׳מגן אברהם׳

: הלל 5  הדבר תלוי בעצם בחילוקי מנהגים בין שני גדולי התנאים - הלל ושמאי

 הכין את השבת רק ביום שישי אבל שמאי כאמור, כל ימות השבוע הכין את צרכי

 השבת.

ל ל ה י ו א מ ת ו ט י  ו
1 מסבירים שהסיבה שהלל לא התחיל בהכנות מוקדם ככל-האפשר 6  המפרשים

 נובעת מביטחונו הגמור בהקב״ה ״שבוודאי יזמין לשבת מנה יפה מכל הימים״.

 הכנה מיום ליום אחר נובעת מהדאגה ׳מה יהיה מחר׳, ׳מאיפה יהיה לי מחר מזון

, וזה בעצם ליקוי בביטחון, יש לסמוך ולבטוח בה׳ שכשם שה׳  לאכול ובגד ללבוש׳

1 ״דבר יום 7  סיפק לו את צרכיו היום, כך הוא יספק לו צרכיו גם מחר. כדברי המדרש

 ביומו, מי שברא יום ברא פרנסתו כו׳, כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל

 למחר - הרי זה מחוסר אמונה״, אדרבה, מי שפרנסתו אינה מזומנת ומוכנה, תמיד

 ׳עיניו נשואות כלפי מעלה׳ בתפילה ובקשה מה׳ שיספק לו את צרכיו.

ע ויש לסמוך ולבטוח בה׳ שביום שישי  לכן אין להכין לשבת מתחילת השבו

 יהיה לו מספיק גם עבור השבת.

 אם-כן מדוע שמאי, שבוודאי גם הוא בטח בה׳ באמת, התכונן לשבת מתחילת

?  השבוע ולא הסתפק בהכנה ביום שישי

ל הפרנסה: , שהדבר תלוי במקור הרוחני ש 1 8  אלא

1 פרשת בשלח, דף סב, עמוד א (המובא בתרגום מארמית). אם אי-אפשר להספיק ביום שישי, כגון כביסת בגדים, ומיני 2 

 !מזון שהכנתם אורכת זמן רב - יש להתחילם בחמישי (שולחן ערוך הרב, סימן רמב, סעיף יא. סימן רנ, סעיף ז).
1 פרי עץ חיים, שער השבת, סוף פרק א. 4 

1 סימן רנ, סעיף א. 5 

1 רמב״ן לפרשת יתרו, פרק כ, פסוק ח. מהרש״א בחידושי אגדה לגמרא שם. ספר הליקוטים, ערך שבת, עמוד עו. 6 

1 מדרש תנחומא (בשלח, כ): ״דבר יום ביומו, מי שברא יום ברא פרנסתו כוי, כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה 7 

 7א1וכל למחר - הרי זה מחוסר אמונה״.

1 ספר הליקוטים שם, עמוד עו ואילך. 7 
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 היקום כולו מתקיים מהשפע האלוקי-רוחני שהוא שורש ומקור כוחו וחיותו.

: ״אין לך 1 9  אין קיום לשום דבר, ולו הקטן ביותר, ללא שורשו הרוחני, כדברי חז״ל

ב למטה שאין ממונה עליו מלמעלה, השומר אותו ואומר לו גדל״. גם המזון ש  ע

 והפרנסה הגשמית יונקים משורש רוחני עליון, מדרגה הקרויה ׳עולם היצירה׳.

 לכן אדם צריך להיות בטוח ורגוע ולא להתפעל ולדאוג מקשיים ועיכובים

 גשמיים, כי הוא יודע שהעולם הגשמי מכוון ומנווט משמים, ומניעים גשמיים אינם

. 2 0 ן ו  יכולים לפגוע ולגרום כל נזק, כי העיקר תלוי בשורש הרוחני העלי

ן בה' ו ח ט ב  אמונה ו

ל הפרנסה, ׳עולם היצירה׳, ל שמאי היתה על השורש הרוחני ש  אולם דאגתו ש

 שמא בו עצמו תתמעט ותיחלש ההשפעה (מצד חטאי האדם), והיא תגרום לפגיעה

 בפרנסה הגשמית.

 לכן שמאי החל בהכנות כבר מיום ראשון, כדי שבכל אופן יהיו לו צרכי

 השבת.

 אולם הלל הזקן בזכות בטחונו העצום והאדיר התקשר עם מקור רוחני הרבה

 יותר גבוה - ׳בחינת הכתר העליון שלמעלה מהזמן לגמרי׳ ועל ידי זה נמשך כל יום

ע שאינו מוגבל ואין בו מעצורים או מחסומים, כי כוחו אדיר פ ע חדש לפרנסה, ש פ  ש

 ועל-גבולי.

: מצד הכוח האלוקי שבבריאה - יש קצבה והגבלה לפרנסת 2 1  [בלשון החסידות

ל הבריאה - אין קצבה והגבלה, ו״הוצאות שבת בא ע מ  האדם; ומצד הכוח האלוקי ש

 מבחינת אלוקות שלמעלה מהתלבשות בבריאה״, לכן אין קצבה להוצאותיה].

 לכן הלל הכין לשבת רק ביום שישי כי בזכותו בטחונו בהי,
 כוח עליון מיוחד סיפק לו את צרכיו כל יום ויום וגם ביום

.2  שישי2

1 זוהר, בהשמטות לחלק א, סא. 9 

2 אף אם משמים הוחלט שלא מגיע לו, הרי בזכות עצם מידת הביטחון הוא יזכה בפרנסה, כדברי העיקרים (מד,מו): 9 

 ״אף אם אינו ראוי מצד עצמו, מדרך הביטחון להמשיך חסד חנם על הבוטחים בהשם״ (לקוטי שיחות חלק לו,עמוד 5).
 n לקוטי שיחות חלק טז, עמוד 179 ובהערה.

2 שמאי והלל נהגו כל אחד על-פי ענינו: שמאי מלשון ישומאי ״ששמים מעשיהן של בריות״, כל-אחד לפי מה שמגיע לו; 2 

 והלל שהוא מצאצאי דוד המלך, נהג כנאמר בתהילים ״בכל יום אברכך, בכל יום כוי אברך ואמשיך השפעה מהמקור
 האמיתי שלמעלה מהזמן״. ביתולדות יעקב יוסף׳ (בהר, ד״ה ״והנה״) מסביר שזה תלוי בנשמותיהם: שורש נשמת הלל
 מימידת החסד׳, לכן אפילו שמכינים רק בערב שבת ״גם-כן יקובל לרצון לשבת״; ושורש נשמת שמאי מימידת הדין׳ לכן

 יש צורך להתכונן כדבעי מתחילת השבוע.
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 הכנות רוחניות לשבת
ת ראויות לשבת ו נ כ  ה

, טען רבי  א. בדיון' שהתנהל בין רבי צבי, בנו של הבעש״ט, לרבי פנחס מקוריץ2

 פנחס שהיות ששבת ניתנה משמים והאדם אינו יודע מהי דרגתה הרוחנית ומה הוא יזכה

 לקבל, הרי בלתי אפשרי להתכונן אליה. אפשר וצריך רק ״להשמר מכל דבר רע המזיק

 לנפש״, אבל אי-אפשר לומר שהאדם ״הכין את עצמו לאור הגדול הזה״. ולעומתו אמר

 רבי צבי, בשם אביו הבעש״ט, שצריך ואפשר ״לעשות הכנות לקבל קדושת שבת״.

: ״בימי החול כוי צריך  בעצם דברי רבי צבי מפורשים ביפרי עץ חיים׳ לאריז״ל3

 האדם להכין עצמו כוי לקבל אור כוי שבת״, ובלקוטי תורה4 נאמרים הדברים ביתר

 הדגשה: ״יום השבת כולו ברשותכם להוסיף או לגרוע ממנו, כי כפי ערך עבודתכם

״. 5  במעשה המצוות בימות החול, כן הוא גילוי עונג העליון בשבת

: ״טעות היא המחשבה שימות חול ושבת  כ״ק אדמו״ר מחדד את הדברים ואומר6

 הם שני דברים מנותקים זה מזה, אלא הם קשורים ומחוברים זה בזה. אם רוצים שהשבת

 תהיה כדבעי במובן הרוחני והחסידי יש להתכונן לקראתה בכל ששת ימות החול, החל

 מיום ראשון ואילך״.

 הכוונה אינה רק להכנות גשמיות, רכישת מזון לסעודות וכוי, אלא גם להכנות

 רוחניות:

 שוני עצום בין ימות החול לשבת: בחול עסוקים בפרנסה גשמית ובדברי חול

7 היקר שקוע בידעת החיצון׳ - ביגיעה ורדיפה אחרי דברים חיצונים,  וחולין. ״השכל

 צרכי הגוף הגשמי והנאותיו״;

 אבל בשבת זוכים לקדושה עילאית ונשמה יתירה, ״מתחדש שכל חדש, הנקרא

 ידעת פנימית׳, ומתעסקים בדברים פנימיים, רוחניות, נשמה וכוי״, שמחה והנאה רוחנית

 ״תתענג8 על הי״ ״ישמחו9 במלכותך כוי ישבעו ויתענגו מטובך״.

 1 בעש״ט עה״ת, פרשת בשלח אות יד.

 2 ״מחשובי תלמידי הבעש״ט וחבר מובהק של המגיד ממעזריטש״ (אגרות קודש אדמו״ר מהוריי״צ, חלק ג, עמוד שכו).

 2 שער השבת פרק א.

 4 לאדמו״ר הזקן, בשלח, דף ב, עמוד ג. המובא בתוספת מילות קישור.

 5 גם שבת קודמת הכנה לשבת הבאה. שיחת שבת ראה, תשמג. ספר השיחות תנש״א, א, 295.

 6 ליקוטי שיחות חלק ה, עמוד 245. חלק א, עמוד 285. בתרגום חופשי ועיבוד קל. וראה גם בפלא יועץ, ערך שבת. חתם

 סופר לפרשת ויקהל, עמוד קנא. בן איש חי, שנה בי, פרשת כי תשא.
 7 מאמרי אדה״ז על פרשיות התורה והמועדים (בראשית-שמות) עמוד תיד.

 8 ישעיה פרק נח, פסוק יד.

 8 מתפילת העמידה של שבת.
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 כדי להיות זכאי וראוי לקדושה יש להתכונן לקראתה, כדברי היראשית חכמהי°':

 ״קדושת שבת היא קדושה עליונה מאוד ואי-אפשר לאדם להשיגה כוי, ולכן צריך שבכל

 יום יקדש עצמו כוי כדי שכאשר יבוא יום שבת יוכל לקבל קדושתו כוי, ואם אין הימים

 מתוקנים ׳שימצא בהם פגם חס-וחלילה כוי, חיסר מקדושת יום השבת״. וכן נאמר

 בחסידות'': יבששת ימי החול יש לעבוד בתיקון המידות והנפש, אז בחינת הקודש

 שבשבת תאיר בנפשוי.

 למרות שההכנות צריכות ל2ה'יות כל השבוע, דגש מיוחד להכנות הרוחניות בערב

': ״בכל ערב שבת יפשפש במעשיו ויתעורר בתשובה  שבת, ככתוב בקיצור שולחן ערוך2

 לתקן כל הקלקולים שעשה בששת ימי המעשה, כי ערב שבת כולל כל ימי השבוע״.

 בזכותם חשים את השבת

' שכל יהודי ובכל מצב רוחני שהוא נמצא, גם מי שלא עשה כל הכנה 3  ב. למרות

 רוחנית זוכה להתעלות קדושת השבת, אך הבדל עצום יש בינו לבין מי שהתכונן רוחנית

 לשבת: כשאין הכנה רוחנית אין תחושה פנימית של קדושת שבת, אבל מי שמכין עצמו

 מהבחינה הרוחנית יחוש את הקדושה הרוחנית.

 משל לאדם שנכנס לארמון המלכות ועיניו מכוסות כך הוא אינו יכול לחזות

 במלך וביופי ובהדר שבארמון, הוא אמנם יזכהי להימצא בארמון, אך הוא לא נהנה וחש

 בהדר ובפאר. כך גם במובן הרוחני: השבת הינה התעלות לארמון של הקב״ה, ״עולם

 האצילות״, ומי שלא התכונן רוחנית עיניו אטומות מראות ומלחוש את הקדושה

 האלוקית העליונה, אבל מי שהתכונן עיניו יזונו ונפשו תשבע מאור זיו השכינה, ונפשו

 וגופו ישבעו וינוחו ויוארו בהשראת והארת קדושת השבת.

ת ו נ כ ה  אופי ה
ה ש ע מ ה דיבור ו ב ש ח  מ

 זאת ועוד במאמץ רוחני חזק של עבודת ההכנה לשבת גורם היהודי לתוספת

 קדושה שבתית שלא 4ה'יתה ללא עבודתו, כי למרות שהשבת מצד עצמה בעלת כוחות

' היום להי״, הרי היות שבכל יהודי גנוזים כוחות עצומים מאוד, 4  אלוקיים נעלים ״שבת

 לכן כאשר הוא מתעסק בהכנה רוחנית לשבת בכוחותיו, הרי הוא מוסיף קדושה עליונה

 בשבת הרבה יותר ממנת הקדושה הקבועה בשבת מצד עצמה.

 י" שער הקדושה, פרק ז.
 ״ ליקוטי תורה, יום הכיפורים דף סח, עמוד ב. ספר המאמרים עת״ר עמוד קצח.

1 סימן עב, סעיף טו. 2 

 ״ ראה בהמשך בעמוד (ברכת מקדש השבת).
1 פרשת בשלח, פרק טז, פסוק כה. 4 



3 

 על-פי זה בהכנה הרוחנית לשבת שני יתרונות ברורים: ראשית היא יוצרת קירבה

 והתייחסות פנימית בין האדם לבין קדושת השבת, שנית היא מוסיפה בשבת כוחות

 קדושה שלא היו בה מעצם טבעה.

: ' 5 ת ב ש  ג. בדרכים רבות צריכה להיות ההכנה הרוחנית ל

' מסביר שלא לחינם ההכנות לשבת נעשות ששה ימים משום שהן 6 ) הבעש״ט  י

 צריכות לחדור בכל מרכיבי אישיות האדם, שהם שש מידות ותכונות-יסוד שבלב:

 אהבה, יראה, רחמים, נצח, הוד ויסוד. כל יום מימות השבוע היהודי מוסיף ומכין תכונה

 נפשית נוספת לקראת ההתעלות האלוקית שבשבת.

 תלמיד7 הגדול וממלא מקומו של הבעש״ט, הרב המגיד ממעזריטש, העיד על

' נהג כך. שהיה מפנה לבו מלימודו ומכל עסקיו לעיין שעה או שתי שעות 7  עצמו ״שהוא

 כל יום במדה אחת״.

' אומר שההכנה צריכה להיות בכל רובדי האדם - במחשבה דיבור  2) האריז״ל8

': במחשבה - להתכונן לקבל אור תוספת השבת. בדיבור  ומעשה, ומסביר היבן איש חיי9

- לומר שנים מקרא ואחד תרגום (ויחק לישראלי) ובמעשה - לקנות את צרכי השבת

 ונרות שבת, רחיצה וטבילה במקוה.

 תשובה
 תורה

2 דרך מדוקדקת ומפורטת להכנות - המילה ״שבת״ בסדר  3) עוד מורה האריז״ל0

, ולכבוד שבת יש 2 '  אותיות שונה היא ״בשת״ מלשון בושה ו״תשב״ מלשון תשובה

2 לשבור לבו 2  להיות ב״מורא ובושת פנים .. כי ראוי להתבושש מקדושת השבת״. ״צריך

 בקרבו ולקבל עליו עול מלכות שמים, ולעזוב פשעיו וכל חטאיו כוי״.

 הבושת מהמחשבות הדיבורים והמעשים הלא טובים ״שלא להי המה״, שנעשו

 בימות השבוע, מובילה לעשיית תשובה שלימה מעומק לבו ונפשו, אז האדם נעשה זך

 וטהור וראוי שתשרה עליו זיו והדר קדושת השבת המבהיקה בכל העולמות. וכן כותב

1 כי יום שישי ״כולל כל התיקונים״ (סידור האר״י היכל הבעש״ט, ערב שבת). 5 

 " כתר שם טוב בהוספות עמוד 44 תורה עג. וראה פירוט בקדושת לוי, סוף מסכת אבות.
 " מאור עיניים, סוף פרשת בשלח, דיבור המתחיל: ״והנה מורי״.

1 סידור, שם. 7 

1 פרשת לך לך, שנה ב, אות ט ואילך. ובסידור (שם) כתוב: במחשבה - לכווין בפסוק ״בידך אפקיד רוחי גוי״, בקריאת 8 

 שמע בליל שישי. ועוד אומר: ״מנהג נכון להתענות בערב-שבת, לשוב בתשובה ולתקן פגם ששת הימים - לקבל אור שבת
 כראוי״.

2 פרי עץ חיים, שער ערב שבת פרק א. אגרת התשובה סוף פרק י. ספר המאמרים ת״ש עמוד 87. לקוטי שיחות חלק כד, 0 

 יעמוד 575. ועוד.
2 ביסידורו של שבתי (סוף שורש א) כתוב שבת ראשי-תיבות: ״שוב בשבת תחילה״. 1 

2 קדושת לוי, שם. 2 
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: ״על ידי התשובה בששת ימי המעשה כוי יבוא בשבת לבחינת 2 3  אדמו״ר הרש״ב

 תשובה שלימה״.

ג אריז״ל ה נ  מ

2 ניתנו שבתות אלא 5 2 תורה לא רק בתחושת עצב ויגיעה, שהרי ״לא 4  4) לימוד

 לעסוק בהם בדברי תורה״, ומי שרגיל להתמיד ולהתיגע בלימודו בששת ימות החול,

 לימודו בשבת יהיה כדבעי, מתוך שמחה ותענוג.

 דגש מיוחד ללימוד תורת החסידות, שהיא מחדירה באד26ם הכרה אמיתית, אמונה

: ״יושבים בלילה שבין 2  ובטחון בהקב״ה והתחברות בקדושת השבת, כדברי האדמו״ר6

 חמישי לשישי ולומדים חסידות, או אז מורגש בנפשו ש״כי אל גדול גוי ומלך גדול גוי

 ומתוך תכנים אלו עושה יהודי את השבת״.

2 זמן לימוד פנימיות התורה הוא בשבת דווקא״, וכשעוסקים  בכלל ״עיקר7

 בלימוד חסידות בימי השבוע, הלימוד בשבת הרבה יותר טוב ומוצלח.

2 שלמרות 8  וכן היה מנהגו של האר״י, כדברי תלמידו הגדול רבי חיים ויטאל

 שהוא ״היה מהיר וקל העיון בתכלית, רוב הפעמים היה מעיין בכל הלכה והלכה ששה

 דרכים של פלפול כנגד ששת ימי החול, ואחר-כך היה מעין דרך שביעי, על דרך הסוד,

 כנגד יום השבת שאין בו קליפות״.

 מאמר הבעש״ס

2 - ההכנה לשבת נעשית בתפילה, כשיהודי מתפלל כראוי, 9  5) עוד אומר הבעש״ט

 תוך התבוננות בגדולת הי ושפלות האדם, בהשתפכות הנפש ומרירות ולא כ״מצוות

 אנשים מלומדה״, אז הוא זוכה בשבת להתעלות רוחנית אמיתית ולהכרה אמיתית

 בגדלות הי.

3 המתפלל בכונת הלב רק בשבת הוא כאותם עבדים שרק  [ומוסיף ואומר0

 ״כשהמלך עומד לפניהם מתחזקים בעבודה, וכשאין המלך לפניהם אין מזדרזים

 בעבודה״, אבל ״עבד נאמן״ בכל עת הוא מסור ועובד בנאמנות אמיתית].

 שכח משבת

2 ספר המאמרים תרנ״ח, עמוד קה.

22

4 

2 תולדות יעקב יוסף, פרשת יתרו דיבור המתחיל ״ובזה״.

2

4

5 

 ״ תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק טו, הלכה ג. הובא בבית יוסף סימן רפח.
 ״ היום יום כד כסלו. ועוד.

 ״ ספר המאמרים תרנח, עמוד קיא.
ותפרשת ואתחנן (עמוד עט, ).  !i2 שער המצו

 ״ כתר שם טוב בהוספות עמוד 44, תורה עג. וראה גם סידור עם דא״ח, דף ריא, עמוד ג. המשך תרעב, ב, איקכה.
2 צוואת הריב״ש, פה. 0 
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3 על מי ששכח מתי שבת -  בדרכו המיוחדת, מסביר הבעש״ט מאמר תלמודי'

 ״היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחד״ -

 כהכוונה לכל יהודי איך להתכונן לשבת:

 ״היה מהלך במדבר״ - ימדברי זו התורה שניתנה במדבר סיני. אנו עוסקים באדם

 שימהלך במדברי, ששט בים התלמוד, ידען ובקי בתורה, ובכל-זאת ״אינו יודע אימתי

 שבת״ - הוא אכן יודע את הלכות שבת, את יגופי ההלכותי והמנהגים, אך את ינשמתי

 השבת, הנשמה היתירה וההתקדשות העילאית שבשבת, הוא יאינו יודעי.

 ומה תקנתו? ״מונה ששה ימים״ - עליו למנות, לעמול ולהתייגע בששת ימות

 החול, עמל עבודת הי בהתבוננות בגדולת הי בלימוד חסידות כוי, ובמיוחד בהתבוננות

 בהי בעת התפילה, ואז ״משמר יום אחד״ - הוא זוכה לישמורי להכיר ולחוש את סוד

 קדושת היהיום האחדי את קדושת השבת.

3 את שלושת הפסוקים האחרונים הנאמרים בישיר של  6) אדמו״ר מהר״ש מסביר2

״ - שהם מורי כיוון ודרך להכנות הרוחניות לשבת: 3  יום רביעיי - ״לכו נרננה להי וגוי3

 אמונה
 בה'

 הכנה לשבת צריכה להתחיל כבר ביום רביעי בשבוע, כדי שעד שבת יספיקו

 להשתנות ולהתהפך ולקלוט את אווירת רוממות השבת.

 אולם כשיהודי חושב מהיכן הוא ישיג את צרכי השבת? עם מה הוא יערוך את

 שולחן השבת, הן במובן הגשמי, והן במובן הרוחני, באיזה תוכן רוחני הוא ימלא את

 השבת? נקלעים לעצבות ומרה שחורה!

 כעצה ועידוד, מורה-דרך וכיוון אומרים בישיר של יום הרביעיי: ״לכו נרננה להי

 וגוי. כי אל גדול הי, ומלך גדול וגוי״, שמשמעותם שצריך לשמוח ולרנן, להאמין

 ולבטוח בהי שיצליחו להשיג את צרכי השבת.

 אולם ביום חמישי, כשהשבת הולכת וקרבה ועדיין אין שום דבר מוכן לשבת,

 היהודי מבין שאינו יכול להסתפק במצבו הנוכחי, ועליו להתחיל בפעולות ממשיות

 בהכנות לשבת.

2 מסכת שבת דף סט, עמוד ב. 1 

2 ליקוטי דיבורים ליקוט ב (עי 47 במהדורת לשון הקודש). היום יום כג-ד כסלו. המובא לפנינו בעיבוד ושינויי לשון 2 

 2ק2לים.

2 שהלא בשאר הימים אומרים רק מזמור אחד בתהילים, ורק ביום רביעי מוסיפים על המזמור היומי עוד שלושה 2 

 פסוקים נוספים, מ״לכו נרננה״ ואילך (התוועדויות תש״נ, ב, 246).
 אגב, את חשיבות אמירת לכו נרננה ביום זה, אפשר לראות גם מכך שבשבת שחל בה יום-טוב שאין אומרים ב״קבלת
 שבת״ לכו נרננה, הרי ביום רביעי שלפניהם - אומרים אותו (ולמה? כדי להתכונן כדבעי לשבת. התוועדויות תשמ״ב, ד,

.(2288 
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 אז הוא מתחיל ללמוד תורת חסידות, ולהתבונן בבורא, בגדולתו ומלכותו יתברך

- ״כי אל גדול הי, ומלך גדול וגוי״, והוא בא לידיעה והכרה אמיתית בהי, ועם הכרה זו

 הוא ״עושה״ את השבת הרוחנית שלו.



1 

 שנים מקרא ואחד תרגום
 מנהגים וסיבות

 הדין

 נפסק בשולחן ערוך': מידי שבוע חייב כל אדם ״להעביר הסדרה״ - לקרוא שתי

 פעמים את פרשת השבוע ופעם אחת תרגום אונקלוס.

2 תיקן שכל אחד יקרא שנים מקרא  מצוה זו תוקנה על-ידי משה רבנו - ״משה

״. רמז4 לדבר במילים הראשונות של ספר שמות - ״ואלה שמות״ ראשי-  ואחד תרגום3

 תיבות: ״וחייב אדם לקרות הפרשה, שנים מקרא ואחד תרגום״.

 פרטי המצווה:

 זמן הקריאה - מיום ראשון בתחילת השבוע עד שבת לפני סעודת הבוקר, כי כן

 ציוה רבי הקדוש את בניו ״אל5 תאכלו לחם בשבת, עד שתקראו את כל הפרשה״. ויש

 נוהגים להעביר כל הסדרה דווקא בערב שבת. אך בדיעבד, יכולים להשלים עד סוף יום

 שלישי שאחרי שבת. ואם עדיין לא אמר - יכולים להשלים עד שמחת תורה.

 אופן הקריאה - לכתחילה יש לומר כל פסוק פעמיים ומיד לומר את התרגום

 [המגיד6 ממעזריטש אומר שלדעת אליהו הנביא רק בדרך זו יוצאים ידי חובה], אבל

 מעיקר הדין יכולים לומר גם בצורה אחרת, כמו קריאת כמה פסוקים (או כל הפרשה)

 ורק אחר-כך לומר את התרגום.

 פסוק שאין עליו תרגום - צריך לומר את הפסוק עצמו שלוש פעמים.

7 לומר את פסוקי התורה עם טעמי המקרא, אבל תרגום אין  צורת הקריאה - טוב

 אומרים עם טעמים. הבקי - טוב שיקרא מספר תורה כשר [ויש (כמו בחב״ד) נוהגים

 לקרוא מחומש ולא מספר תורה].

 1 תחילת סימן רפה. הפסקים שכאן מובאים משולחן ערוך אדמו״ר הזקן. וראה ברמב״ם הלכות תפילה, סוף פרק יג.

 לכללות הנושא עיין ב׳אוצר שנים מקרא ואחד תרגום׳.
 2 ערוך השולחן, סימן רפה, סעיף ב. בתולעת יעקב (הובא בשל״ה, סוף מסכת שבת, דיבור המתחיל ״סוד קריאת

 שמו״ת״) ״תרגום הלכה למשה מסיני״.
 3 למרות שאונקלוס חי אחרי משה רבנו, הרי התרגום ניתן כבר במתן תורה, ״תרגום הלכה למשה מסיני״ (תולעת יעקב,

 שם), ״אלא שנשתכח, וחזר (אונקלוס) ויסדו״ (מגילה ג,א. רש״י בקידושין, מט,א, ד״ה הרי זה).
 י לבוש, סימן רפה.

 5 מדרש מעשה תורה לרבנו הקדוש, שער ו, אות כ. ראה ׳אוצר שמו״ת׳, עמוד כד הערה 23.

 6 יגדיל תורה, ירושלים, חוברת ג, עמוד 24. והאריז״ל (שבהערה 19) מכנה את האמירה בדרך אחרת ״יוהרה״.

 6 כף החיים, סימן רפה, סעיף יג. קצות השולחן, סימן עב, בדי השולחן א. כתוב בקיצור השל״ה (הנהגות ערב שבת,

 דיבור המתחיל ״(הג״ה״: ״שלוש מדרגות שהם שלוש עליות זו על גב זו, אותיות נקודות וטעמים - שייכים רק בתורה
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8 נוהגים לומר את כל ההפרשה מתחילתה עד סופה ברצף ובלי כל הפסקה  יש

 לעיסוק או דיבור כלשהו [מסופר9 על חסיד אחד, שבאם נאלץ להפסיק בדיבור - שב

 וקרא מתחילת הפרשה]. אך מעיקר הדין אפשר להפסיק בין הפסוקים (ואף אפשר לומר

 כל יום קטע מתוך הפרשה, כאמור).

 התרגום - מעיקר הדין אפשר ללמוד פירוש רש״י או פירוש אחר במקום
, אך ירא שמים יעדיף לקרוא את התרגום כי יש בו מעלות רבות [א) ״ניתן3 1  התרגום0

1 מפרש גם את המילים וגם את הענין, ג) הוא משפיע כוחות קדושה 1  בסיני״, ב) הוא

 נעלים (כפי שיוסבר בהמשך)], וכבר הזכרנו את דעת אליהו הנביא שיוצאים ידי חובדה
1 2  רק כשאומרים תרגום, ומצד שני היות שגם בפירוש רש״י יש מעלות מיוחדות [מפרש

 המקרא לפי התלמוד], הרי ירא שמים המהדר ומקפיד ילמד גם תרגום וגם רש״י.

 פסוק אחרון - בסוף הפרשה, לאחר אמירת התרגום של הפסוק האחרון, טוב

 לחזור3 1פעם נוספת על הפסוק עצמו, כדי לסיים בפסוק מן התורה ולא בתרגום, ויש (כמו

) שאין נוהגים כך. 1 3  חב״ד

 ההפטרה - לאחר סיום קריאת הפרשה קוראים את ההפטרה (פעם אחת וללא

 תרגום). ביום טוב ובשבת שחל בה יום טוב או חול-המועד, שאין קוראים פרשת

 השבוע - אין צריך לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום.

1 שלמה מקרלין אומר שמצוות אמירת שנים מקרא ואחד תרגום חשובה עד 4  רבי

 כדי מסירות נפש!

1 ימיו ושנותיו״.  שכר - המעביר הסדרה זוכה בשכר גדול - ״מאריכים5

ם י נ ו  מנהגים ו

 שבכתב ולא בתרגום״. ״שאין טעמים אלא במקרא לשון הקודש״ (לשון האר״י, בשער הכוונות שבהערה 19). אגב,
 הבעש״ט אומר המתאוה לעבירה, יאמר פסוקי התורה המדברים על העבירה עם טעמים ונקודות - ותאוותו תפסק

 (צוואת הריב״ש, יא).
 8 שולחן ערוך אדמו״ר הזקן, שם. סדר היום הובא בכנסת הגדולה לטור סימן רפה. מנחת שבת, סימן עב, סעיף-קטן נא.

 וכן הובא במשנה ברורה (סוף סעיף-קטן ו). הערוך השולחן (סעיף ז) תמה על המנהג. אבל ראה לקמן (הערה 25) שנשיאי
 חב״ד לא הפסיקו, וברשימות (סה, 11) מובא שאדמו״ר מהורש״ב ״הפסיק באמצע פרשה״ רק כשלא היה לו כוח לומר

 והכל בבת אחת.
ד ר״א מזעמבין - ליקוטי סיפורים (פרלוב), עמוד שמ. י ס ח ה 9 

1 והיות שרש״י אינו מפרש את כל המילים כמו התרגום, יש לחזור על הפסוק עצמו פעם נוספת, שלישית במספר, בד 9 

 בבד עם לימוד רש״י, שרק כך יצא שאמר שלש פעמים את כל הפרשה (קונטרס אחרון לסימן רפה).
1 הובא בתורה שלימה, משפטים, כרך טז, עמוד שיד.

11

2 

1 פתחי עולם ומטעמי השולחן, סימן רפה, סעיף-קטן ג. להעיר מאמר הבעש״ט: עובר במעי אמו לומד פרשת השבוע עם 2 

 פירוש רש״י (התמים, חלק א, עמוד 159).
 ״ לקט הליכות ומנהגי שבת קודש, עמוד 4. אבל האריז״ל נהג לומר.

1 דברי אהרון, עמוד רטו, טור א. 4 

1 ברכות דף ח, א-ב. היות שהוא לומד תורה בשלמות (עם פירושה) ״אין פתחון פה לבעל הדין״ המקטרג על חייו, 5 

 ״לפיכך משלימים לו ימיו ושנותיו״ (תולעת יעקב, שם). (לפי זה ׳משלימים ימיו׳, אך בגמרא נאמר ׳מאויביו ימיו׳,
 משמע שמוסיפים לו עוד ימים בזכות העברת הסדרה).
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 יש מנהגים רבים מתי מצוה מן המובחר שעדיף לכתחילה להעביר הסדרה

 (אמירת שנים מקרא ואחד תרגום):

1 שישי  1) להעביר הסדרה במהלך כל ימי השבוע, כל יום חלק נוסף. 2) ביום6

 בבוקר, אחרי תפילת שחרית. 3) בשישי אחר חצות היום, לפני הטבילה במקוה, 4) אחר

1 יום השבת, לפני או אחרי קריאת התורה.  חצות והטבילה במקוה. 5) בבוקר7

1 8 

 המנהג בתקופת הגאונים, ובתקופת רש״י:

 בזמניהם נהגו להעביר את הסדרה בשבת בבוקר, אחר תפילת שחרית ולפני

 קריאת-התורה.

: 1 9  מנהג האר״י הקדוש

 1) ביום שישי בבוקר העביר את הסדרה בטעמי המקרא ומתוך ספר-תורה, 2)

 נוסף על-זה, בחמשת הימים הראשונים של השבוע אמר את עשרים וששה הפסוקים

2 - כך מתאר את מנהגו תלמידו הגדול רבי חיים ויטאל:  הראשונים0

 ״תיכף בסיימו תפילת שחרית דיום שישי, היה הולך לבית הכנסת או לבית

 מדרשו, אם היה שם ספר-תורה כשר, היה מוציאו וקורא בו הפרשה, שנים מקרא ואחד

 תרגום: הוא היה קורא המקרא מתוך הספר-תורה כוי בטעמים כוי, והיה לו תלמיד אחד

 שהיה קורא לו תרגום מתוך ספר התרגום (בלא טעמים) והוא אומר אחריו, וכן היה

 עושה בכל פסוק ופסוק עד שמשלים הפרשה. (היה קורא) כל פסוק ופסוק בפני עצמו

 שנים מקרא ואחד תרגום.

, זולת אם אירע לו שום אונס גדול מאוד 2 1  היה דוחק עצמו לקרותה ביום שישי

 שאז היה קורא אחר סיום תפילת שחרית דיום שבת קודם סעודת שחרית (ולא באמצע

 תפילת שחרית או קריאת התורה)״.

 נוסף לאמירה בערב שבת, ב״יום ראשון יקרא ששה פסוקים ראשונים שבאותה

 פרשה. ביום שני יקרא ארבעה פסוקים שלאחריהם. וביום שלישי חמשה פסוקים

 שלאחריהם. וביום רביעי ששה פסוקים שלאחריהם. וביום חמישי חמשה פסוקים

2 פסוקים״. עד כאן תיאור מנהגו המיוחד של 2  שלאחריהם - וכללות כולם עשרים וששה

 האריז״ל.

1 כ״ק אדמו״ר אומר שלכתחילה יש לומר בערב שבת, וכן הוא לומד בדעת אדמו״ר הזקן שרק באונס מעבירים בשבת 5 

 (אגרות קודש חלק ט, עמוד סג. לקוטי שיחות חלק לז, עמוד 199, הערה 6. התוועדויות תשמ״ו, חלק א, עמוד 395).
1 ה׳בית-חדש׳ (סוף סרפ״ה) כותב ש״מצוה מן המובחר״ לומר בבוקר השבת ולא בערב שבת.

1

6

8 

1 ׳יסודי ישורון׳, מערכת ערב שבת. ספר הפרדס, סימן צט. 8 

1 שער הכוונות, עניין ליל ו דיבור המתחיל מנהגי מורי (ע׳ כה). פרי עץ חיים, שער הנהגת הלימוד (ע׳ שנז). שער המצוות, 9 

 9פ2רשת ואתחנן (עמוד פב).

2 נדפס בחומש ״חוק לישראל״. 9 

2 והיה אומר כי זה סוד ״והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו כו׳״. 1 

2 בגימטריא השם הקדוש י-ה-ו-ה. 2 
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 מנהג חסידים ואנשי מעשה:

2 מביא ש״מנהג חסידים ואנשי מעשה לקרות (בשישי) בבוקר אחר 3  היכף החיים׳

 תפילת שחרית בעודנו מעוטף בציצית ותפילין״, וכן כתוב 24בסידור האריז״ל היכל

2 על החתם סופר והרב 4  הבעש״ט, והיו שנהגו לומר עם תפילין של רבנו-תם, כן מסופר

 ממונקאטש.

: 2 5  מנהג השל״ה והחכם צבי

 השל״ה נהג להעביר הסדרה בערב שבת אחר חצות לפני הטבילה במקוה, וכתב

 ש״יש טעם נכון וכמוס לדבר זה״. והקפיד לא להפסיק באמצע הסדרה אף לא לשיחה

 קצרה, והוא סיפר שרבותיו נהגו להחזיק בראש החומש פתק שעליו כתוב: ״אהובי

 רבותי, אנא סלחו לי, איני יכול לעת-עתה להתפנות אל מעלת כבודכם ולשוחח עמכם -

 שכן אני באמצע העברת הסדרה״!

 אף הגאון היחכם צבי׳ נהג לומר אחרי חצות, אלא שהוא התעטף לכבוד כך

 בטלית ותפילין ואמר מתוך ספר תורה.

: 2 6  מנהג נשיאי חב״ד

 העבירו הסדרה בשלושה זמנים: 1) בחמישי בערב - קטע (פרשה) אחד או שנים.

 2) למח7ר2ת בשישי אחרי חצות היום - כל הסדרה מתחילתה ועד סופה ללא הפסק.

2 מהורש״ב העביר הסדרה אחר המקוה ועם בגדי שבת. 3) בשבת בבוקר חזרו  אדמו״ר7

 על שביעי.

 כך מקיימים את כל המנהגים: א) התחילו לומר לפני יום שישי בבוקר (כרצון

. ג) אמרו הכל בבת ( 2 8  האר״י). ב) אמרו הכל בערב שבת אחר חצות (כמנהג השל״ה

 אחת בלי הפסק (כמנהג רבים וטובים). ד) גם בשבת בבוקר אמרו שנים מקרא כו׳

 (כמנהג רש״י והגאונים).

2 הצמח צדק: התחיל בהעברת הסדרה בליל שישי המשיך למחרתו ביום 9  [מנהג

 שישי וסיים בבוקר יום השבת].

 ״ סימן רפה, סעיף כד.
 u מנהגי החתם סופר, עמוד לז. דרכי חיים ושלום, עמוד קב.

2 של״ה, מסכת שבת, דיבור המתחיל ״ומקודם״. פרק תורה אור, הגה״ה דיבור המתחיל ״נלע״ד״. קיצור השל״ה, שם. 5 

 גם בסידור האריז״ל, היכל הבעש״ט, מובא שאין להפסיק בדיבור באמצע. חכם צבי - מובא בסידור בית יעקב מעמדין,
 דיני ערב שבת, סעיף כג.

2 היום יום, ד׳ טבת. רשימות, חוברת ה, עמוד 35. ספר השיחות תשמ״ח, חלק א, עמוד 185. ספר המנהגים עמוד 25. 5 

 אגרות קודש חלק חי, עמוד תקס.
2 לשמע אוזן, אדמו״ר מהורש״ב, סו. אבל לפעמים כש״היה מוכרח להפסיק באמצע, כי לא נותר לו עוד כוח היה 6 

 8מ2סיים להעביר הסדרה בשבת״ (רשימות סה, שם).

2 כידוע שאדמו״ר הזקן אמר שהוא היה יהודי של השל״ה ודרך עבודתו היתה לפי השל״ה (סה״מ, תש״י, 185. סיפורים 8 

 נוראים, עז).
2 רשימות חוברת קפה, עמוד 8. 9 
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 עוד נהגו נשיאי חב״ד: נוסף לתרגום לומר בקביעות גם פירוש ׳רש״י׳, ועוד

 פירוש אחד שהיה (מתחלף כל שנה: שנה - אבן עזרא, שנה - רמב״ן, שנה - אור החיים

. אם-כן בסך-הכל הם אמרו שלושה פירושים: תרגום, רש״י ופירוש 3 0  ושנה - פנים יפות

 נוסף.

 מסביר אדמו״ר מהוריי״צ את סיבת מנהג נשיאי חב״ד:

 ״שנים מקרא״ - נאמר משום החובה ההלכתית וגם כי כל התורה שבעל-פה

 מיוסדת על התורה שבכתב, וקדושת אותיות התורה פותחת צינור להשגת וידיעת כל

 התורה ולחדש בה חידושים אמיתיים; ״תרגום אונקלוס״ - נאמר משום החובה

 ההלכתית; ״פירוש רש״י״ - סגולה ליראת שמים; ״הפירוש הנוסף״ - על-ידי שלומדים

 אותו מתקשרים ודבקים בנשמתו הקדושה של מחבר הפירוש, וזה פותח צינור נוסף

 להשגת וידיעת התורה.

 סיבות

 סיבות ומעלות רבות יש להעברת הסדרה מידי שבת בשבתו:

 העברת הסדרה היא חלק ממצות לימוד התורה:

3 כל אחד לדעת את כל התורה שבכתב, ״שתהא שגורה בפיו, חקוקה 1  1) חייב

 במוחו וזיכרונו״ - לכן מעבירים הסדרה מידי שבוע שכך לומדים במשך השנה כולה את

 כל התורה, וקונים בקיאות בכל התורה שבכתב.

3 שיש חיוב מיוחד ללמוד מידי שנה את כל התורה שבכתב, ו33גם  2) יש אומרים2

. 3 3  מי שכבר יודע וזוכר את כל התורה מוטלת עליו החובה לעבור על התורה פעם בשנה

 הסיבה שאומרים שלוש פעמים (שנים מקרא ואחד תרגום) - כי דבר הנלמד

3 ״החוט המשולש, 4  שלוש פעמים נחקק היטב בזיכרון ואינו נשכח, כדברי שלמה המלך

3 כשהקב״ה לימד את משה רבנו, הוא לימדו את התורה שלש 5  לא במהרה ינתק״. ואף

 פעמים.

 זאת ועוד: על-ידי העברת הסדרה יוצא שכל אחד עובר על הפרשה מידי שבוע

), כפי 3 6  ארבע פעמים (שנים מקרא, אחד תרגום, ושמיעת קריאת התורה בציבור

3 יתכן שאדמו״ר הצמח צדק אמר תמיד את פירוש הרמב״ן, ולכל הפחות בשבת בראשית למד רמב״ן. אגב, בשבת 0 

 בראשית האריך מאוד בהעברת הסדרה (תורת מנחם, ד, ע׳ 109).
3 הקדמת החינוך, קרוב לסיומה. לבוש סימן רפה. צל״ח, לברכות, שם. הלכות תלמוד תורה, לאדמו״ר הזקן, פרק א, 1 

 2ס3עיף ד.

3 תרומת הדשן סימן כג. מחצית השקל, סימן רפה, סעיף קטן יב, בטעם הראשון.

3

2

3 

3 לטעם זה אפשר להסתפק באמירת מקרא פעם אחת. 3 

3 קהלת פרק ד, פסוק יב. 4 

3 מדרש, ילקוט, איוב כח. הובא בערוך השולחן, שם, סעיף ד. 5 

3 והמהדר וקורא גם פירוש רש״י - הרי הוא עצמו לומד את ארבעת האופנים (סידור חתם סופר, פרק ערב שבת). 5 
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3 חייבו ללמד 8 3 לומר תורה לישראל, אמרה ארבע פעמים״, וחז״ל 7  שהקב״ה ״כשבקש

0 4מבואר , ובתורת הסוד 3 9  את התלמידים כל דבר ארבע פעמים ״כדי שיזכור היטב״

. 4 0  שבלימוד ארבע פעמים מתחברים לארבעה חלקי התורה - פשט, רמז דרוש וסוד

: 4 1  יש מפרשים שהעברת הסדרה קשורה ונובעת ממצות קריאת התורה בשבת

4 שבעת קריאת-התורה הוא יהיה מרוכז כדבעי, עליו להתכונן, ללמוד 2  1) כדי

 ולהבין את פסוקי-הפרשה - כך הוא יהיה יותר רגיל ומרוכז בשמיעת הקריאה.

4 שאם יזמינו אותו לעלות ולקרוא בתורה - הוא ידע לקרוא בתורה [בימים 3  2) כדי

 עברו היה נהוג, שהעולה לתורה עצמו היה קורא בתורה].

4 שאדם חייב לשמוע מידי שבת את פרשת השבוע, ומפני החשש שמא 4  3) היות

 לא יקשיב או לא יכוון דעתו כראוי בכל הפסוקים והמילים שבקריאה בתורה - לכן

 תיקנו שכל אחד יקרא בעצמו את הפרשה.

 ומדוע קוראים ״שנים מקרא ואחד תרגום״? כי זה מקביל לקריאה בציבור:

, והמתרגם, ( 4 5 4(שאף הוא חייב לקרוא את הפסוקים בלחש  הקורא בתורה, העולה לתורה6

4 - לקרוא תרגום מיד אחר כל פסוק. 6  כפי שהיה נהוג בזמנים עברו

 רמץים וסודות

 רמזים וסודות במצווה זו:

: בהר סיני, באוהל מועד ובערבות מואב, לכן 4 8 4 ניתנה שלוש פעמים  1) התורה7

 לומדים את התורה שלוש פעמים. וכשם שבפעם השלישית משה באר את התורה היטב
5 0 4 9 

 בשפות אחרות , כך גם בפעם השלישית אנו קוראים תרגום .

3 שמורה רבא, פרק מ, א.

36

8 

3 עתים לבינה, על ספר העיתים, סימן קסח. טעם זה הוא רק למי שאינו יודע את התורה (כדברי אדמו״ר הזקן (הל׳ 8 

 ת״ת, ב,ג): ״בתחילת למודו״. ״הכל לפי כוח זכרונו של אדם״), אך מי שיודע וזוכר היטב את כל התורה, אינו חייב
 בשנים מקרא כו׳.

3 ״שנה שלש ורבע עד שילמדו״ (מכילתא, תחילת פ׳. ילקו״ש, רמז שט. ספרי, האזינו, לב,ב). ״לא די בלימוד פעם 9 

 ושתים ושלש, אלא כו׳״ (הל׳ ת״ת, שם). ״קריאת התורה עצמה בארבע דרכיה״ (שער המצוות להאריז״ל, ואתחנן, ע׳
 עט).

4 על-ידי אמירה ארבע פעמים מתחברים לכל פירושי התורה: בשנים מקרא ל״רמז״ ו״סוד״, בתרגום ל״פשט״ וברש״י 0 

 ל״דרש״.
 ״ ככתוב בשולחן ערוך, סימן רפב. על-פי-זה גם ביום-טוב יש להעביר סדרה ולא רק בשבת.

 K מנהגי מהר״מ מרוטנברג, סימן טז, ד״ה ומה. מנהגים ישנים מדורא. מחצית השקל, שם, טעם שני.

4 עינים למשפט, והגהות מהרא״מ הורוויץ לברכות, שם. 3 

3 ראב״ן בתשובה, ספ״ח. מחצית השקל, שם. טעם זה אינו לבטוח בשמיעת הקריאה היטב. 3 

 " שולחן ערוך סימן קמא, סעיף ב.
3 ואף כיום, בכמה קהילות קדושות, כמו תימן.

6 

3 מטה משה, סימן תסד. נתיבות עולם, נתיב העבודה, פרק יג. משבצות זהב, סימן רפה, סעיף ב. של״ה, מסכת שבת, 6 

 8ד3יבור המתחיל ״יש״.

3 מסכת סוטה, דף לז, עמוד ב. 5 

3 פרשת דברים פרק א, פסוק ה וברש״י. 9 
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5 חז״ל שהתורה משולשת (=תורה, נביאים וכתובים), ניתנה לעם  2) אמרו1

 משולש (=כהן, לוי וישראל), על ידי שלישי (=משה רבנו שנולד שלישי להוריו: מרים,

 אהרן ומשה), ביום שלישי (=להכנת ישראל למעמד הר סיני) ובחודש השלישי (=סיון).

5 אלוקים, הר בשן, הר גבנונים״. 3 5 שלוש שמות הר סיני - ״הר 2  3) כנגד

5 שלושת האבות - אברהם יצחק ויעקב. 4  4) כנגד

5 שתי הלוחות. 5  5) בכמה מקומות אומרים רמזים רק על הכפלת המקרא: א) כנגד
5 2 . ג) אחד 5 1 5 שני הכתרים שקשרו מלאכי השרת לבני ישראל בעת כמתן תורה 2  ב) כנגד

5 להראות את חשיבות 6  כדי להבין, ואחד כדי לקיים מצוות לימוד התורה לשמה. ד) כדי

 התורה על פירושה - אומרים מקרא פעמיים ותרגום רק פעם אחת.

ה ר ד ס ר ה י ב ע ה א יקדים ל  ל

1 ״שלא יקדים ושלא י57אחר״ להעביר את הסדרה, אלא יאמרה בזמנה 5  אמרו חז״ל

: מה רע בזה שמקדימים לימוד תורה ? ! ניחא 5 7 - מידי שבוע בשבוע, ולכאורה יש להבין

 זה שאסור לאחר את הזמן - כי אין ליהודי לדחות את לימוד התורה, אבל להקדים את

 הלימוד איזה פסול יש בדבר?

 מסביר כ״ק אדמו״ר: עבודת ה׳ צריכה להיות בתמימות וקבלת-עול תוך מילוי

 המצוות לפרטיהם בדייקנות, וכל שינוי או תוספת של האדם, נובעת ממחשבה שהאדם

! וזו מחשבה מוטעית ונוראית, והיא 8א5ף  יכול להתחכם, לשפר או להוסיף על ציווי ה׳

: 5 8  עלולה בסופו של ד 9ב5ר, לגרור אותו למעשים בלתי רצויים לגמרי, לכן פסקו חז״ל

, אלא יש להיצמד לציווי התורה - תורת אמת ותורת חיים בלי כל 5 9  ״כל המוסיף - גורע״

 הוספות או שינויים.

5 משה רבנו באר את התורה בשבעים לשון, אבל ״אין צריך (לקרוא) שבעים לשון, רק כל אחד לפי לשונו כו׳, ולשון 0 

 לישראל ההמון היה תרגום, לפיכך צריך (לקרוא) כו׳ תרגום״ (נתיבות עולם, שם).
 ״ מסכת שבת, פח,א. מקור הטעם - רוח חיים, סימן רפה. התוועדויות תשמ״ח, חלק ג, 300.

5 רוח חיים, שם

5

2

3 

 ״ תהילים מזמור סח, פסוק טז.
 M של״ה, שבהערה 2.

 ״ הגהות מהר״ר שאול קצנלבויגן, לברכות, שם.
5 ראבי״ה ברכות, שם. 5 

 ״ תורת מנחם, חלק ג, עמוד 223.
5 מסכת סנהדרין דף כט, עמוד א.

9 

5 הוספה מותרת רק כשהתורה עצמה מצווה או מתירה לעשותה, כמו נדרים. או כשחז״ל הוסיפו כהכנה או כשמירה 9 

 על מצות התורה, תוך ידיעה שזה רק שמירת על מצוות התורה ולא חלק מציווי התורה; אבל בהעברת הסדרה לפני
 הזמן, בסופו של דבר, המצווה עצמה אינה מתקיימת בזמנה אלא טרם זמנה.



 ב״ה.

 שנים מקרא ואחד תרגום
 בקבלה ובחסידות

 סיבות לפי קבלה וחסידות

 א. חייבי כל אדם לקרות כל שבוע ושבוע פרשת אותו שבוע, שנים מקרא

 ואחד תרגום.

 תורת הקבלה והחסידות מסבירה שהעברת הסדרה מידי שבוע פועלת

 פעולה רוחנית עמוקה ופנימית על התורה שהאדם לומד במשך כל השבוע:

 אפשר ללמוד תורה אבל לשכוח את ״נותן התורה - הקב״ה״, ואז אמנם

 משכילים וקונים ידע וחכמה, אבל לא מתחברים בקדושה האלוקית העליונה

 שבתורה; והעברת הסדרה מידי שבוע מכשירה את נפש האדם לקלוט בתוכה את

 קדושת התורה, שהתורה שהוא לומד במשך כל השבוע תחדור בפנימיותו, והוא

 יתקדש בקדושת התורה ויתעטר ב״כתר תורה״ האלוקי.

 זאת ועוד: הסיבה שמעבירים את הסדרה בשבת, ולפי מנהג חכמי תורת

 הנסתר בערב שבת - כי העברת הסדרה מכינה את האדם לקלוט בתוכו גם את

י העברת הסדרה לפני שבת, מתחילה ת ע  קדושת השבת (בנוסף לקדושת התורה). ב

 כניסת הנשמה היתירה השבתית.

 יש משמעות מיוחדת גם לסדר העברת הסדרה - כל פסוק פעמיים ומיד

 אחר-כך התרגום (ולא אמירת התרגום אחר כל הפרשה) - שרק אמירה בצורה כזו

 גורמת שהפעולה הרוחנית-אלוקית תהיה הכי מעולה ומושלמת (כפי שיוסבר

 בהמשך).

 [הסבר הקבלה והחסידות, אינו חולק ודוחה את הטעמים שהובאו במאמר

 הקודם (לימוד תורה והכנה לקריאת התורה), הוא רק מפרש ומאיר את עומק

 דבריהם ומסביר את הפעולה הרוחנית והמשכת הקדושה שעל ידי העברת הסדרה

 ואשר זה מוסיף בלימוד התורה ובפעולת הקריאה בתורה, כפי שיוסבר בהמשך].

 ושלושה הסברים בדבר - של המהר״ל, של השל״ה ושל רבי משה

 קורדאווירו (המכונה הרמ״ק):

 שיטת המהר״ל

 ב. המהר״ל3 מנמק את מצוות העברת הסדרה כך:

 מקור ושורש התורה הקדושה הוא בעולם אלוקי עליון וגבוה מאוד -

 ״עולם אצילות״. ״ומשם4 נסעה וירדה התורה ממדרגה למדרגה״ ל״עולם

 הבריאה״, ול״עולם היצירה״, עד ל״עולם העשיה״ שבו אנו נמצאים.

 למעלה בעולם אצילות, מושגי התורה אלוקיים ורוחניים, נשגבים

 ועמוקים ואינם ניתנים להבנת ותפיסת השכל האנושי. רק למטה בעולמנו, התורה

 1 תחילת סימן רפה. הפסקים שכאן מובאים משולחן ערוך אדמו״ר הזקן. וראה ברמב״ם הלכות תפילה, סוף

 נפרק יג. לכללות הנושא עיין ביאוצר שנים מקרא ואחד תרגום׳.
 2 ילקוט הראובני. הובא במנחת שבת, סימן עב, סעיף-קטן מה.

 3 נתיבות עולם, נתיב העבודה, פרק יג. תפארת ישראל, פרק יג.

 3 תניא, פרק ד.



 נ

 התלבשה במושגים גשמיים פשוטים - אז האדם יכול להבין ולהשכיל בחכמת

.  התורה5

 ירידת התורה מלמעלה למטה מתבצעת בשלושה שלבים:

 1) תחילה התורה יורדת לעולם בריאה - אך גם שם היא עדיין בעלת

) בשלב  מושגים אלוקיים, עניני עולם הבא וכוי, שבני אדם לא מסוגלים להבין; י

 הבא היא יורדת לעולם יצירה - שם היא קרובה יותר לתפיסה האנושית, אך היא

 עדיין בבחינת ״חכמת הנסתר״, שרק גדולי התורה, חכמים ונבונים בעלי הבנה

 והעמקה יכולים להבין אותה; 3) בשלב הסופי והאחרון התורה באה לעולם שלנו,

 עולם העשיה הגשמי - כאן היא מקבלת מושגים ומונחים גשמיים פשוטים

 וידועים, ״התורה הנגלית״, שכל אדם ואפילו גוי, יכול להבין.

 במקביל להליך ירידת התורה, גם בנשמת היהודי מתבצעת ירידה:

 נשמת היהודי בדרגה אלוקית גבוהה - ״חלק6 אלוקה ממעל״, עולם

 אצילות, ולכן הגוף הגשמי אינו מסוגל להכיל ולקלוט בתוכו כוח כה קדוש ונעלה,

 אין סופי ובלתי-גבולי. לכן הנשמה עוברת כמה ״צמצומים״ - היא מתלבשת

 ומתכסה בכמה לבושים וכיסויים - ורק אז היא יכולה לשרות בגוף הגשמי.

 גם הנשמה עוברת שלושה שלבים (כמו התורה):

 1) תחילה היא יורדת ומתלבשת בדרגת עולם בריאה - אך עדיין יש בה

) אחר-כך היא יורדת ומתלבשת בדרגת עולם  כוחות אדירים שבאין-ערוך מהגוף; י

 יצירה - שם צדיקים קדושים וטהורים, חכמי תורת הקבלה והחסידות ותורת

 הנסתר, מסוגלים להתחבר עמה, אך שאר בני אדם אינם מסוגלים לקלוט את

 הנשמה שבדרגה זו; 3) אחר כך ירדה הנשמה לעולם עשיה והיא התלבשה

 והתכסתה בכסויים רבים - אז הגוף הגשמי של כל יהודי יכול לקלוט בתוכו את

 הנשמה.

 העברת הסדרה באה לקרב ולהעלות את האדם בסולם המדרגות מלמטה

 למעלה, עד לדרגות הקדושה הכי עליונות של התורה והנשמה:

 בלימוד מקרא פעם ראשונה - מתחברים לפשט התורה וכוחות הנשמה,

 כפי שהיא בעולמנו; בלימוד מקרא פעם שניה - מתחברים לתורת הנסתר, התורה

 והנשמה כפי שהם בעולם יצירה. ובלימוד תרגום - מתחברים בקדושת התורה

7 כך אין להפסיק בדיבור  העליונה, ובכוח הנשמה העליון שבעולם הבריאה [משום

 באמצע העברת הסדרה, כדי שסדר העליה יהיה תקין ואילו דבר זר באמצע גורם

 לערב ולצרף כוחות קליפה ולשבש את ההתעלות].

 זו היא אפוא החשיבות העצומה של התרגום, שכן מה שמקשר את היהודי

 לדרגות הנשמה והתורה הגבוהים ביותר זה לימוד התרגום, ולא לימוד המקרא!

 [ואל תתמה על הדבר, כי8 תרגום אונקלוס לא נערך על-ידי בן-אנוש, אלא

 הקב״ה עצמו אמרו! והוא ניתן לעם ישראל במעמד הנשגב ביותר - במתן תורה

 ״אלא שנשתכח, וחזר (אונקלוס) ויסדו״. ועד כדי כך נעלה התרגום שמלאכי

 השרת יודעים לשון הקודש ולא את שפת התרגום9 לרוב עליונותו וקדושתו!

. [ ״ 1  וכפסיקתו החדה של המהר״ל: ״תרגום יותר עליון מלשון-הקודש 0

 5 לדוגמא ״שנים אוחזין בטלית״ - בעולם הרוחני הדיון על ניצוצי קדושה ובעולם הגשמי הדיון על חפץ גשמי.

 6 תניא, פרק ב.

 7 סידור האריז״ל, היכל הבעש״ט.

 8 מסכת מגילה דף ג, עמוד א. רש״י בקידושין, דף מט, עמוד א, ד״ה הרי זה.

 8 מסכת שבת, דף יב, עמוד ב.

1 ״כי תרגום אינו לשון פרטי מיוחד לאומה, (אלא) הוא לשון כולל הכל כוי, וזהו מעלת ומדריגת התורה אשר 0 

 היא לכל״. עד כאן לשונו. אגב, לא מצאתי למהר״ל חבר המרומם ומפליא כל כך את דרגת התרגום יותר מלשון
 הקודש.
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 לכן זמן העברת הסדרה הוא ביום שישי לפני כניסת שבת: שכן בשבת

 נוצרת התעלות אלוקית שהיהודי מתעלה מעלה לעולמות הקדושה העליונים,

 והעברת ׳הסדרה לפני שבת מסייעת ומכשירה את היהודי להתעלות האלוקית

. 1 1  השבתית

 מכאן אנו רואים את החשיבות העצומה והפעולה הרוחנית האדירה

 שבהעברת הסדרה: בכל עת שהאדם לומד תורה הוא מתקרב לדרגתה התחתונה

 שבעולם העשיה - אך בהעברת הסדרה הוא זוכה להתעלות לרמה הכי גבוהה

 שבקדושת התורה!

 שיטת השל״ה

 ג. גישה שונה, מצאנו בתורתו של רבי ישעיה הלוי הורוויץ בספרו הקדוש,

נ - שהעברת הסדרה מעלה ומרוממת את הגוף הגשמי של האדם: י  של״ה

: 1  שלושה כוחות פועלים ביקום3

 1) כוחות הקדושה האלוקיים - מהם נובעים כל המעשים והדברים

 הטובים והאמיתיים, לימוד התורה וקיום המצוות.

) כוחות הקרויים ״שלוש קליפות הטמאות״ - הם המקור והשורש לכל  י

 המעשים והדברים הרעים, האסורים ודברי השקר שבעולם. בכוחות אלו אין שום

 טוב ולעולם הם לא עושים מעשי חסד, כי אין בהם אף לא ניצוץ קלוש של טוב

 וקדושה. והם נשארים בתחום הירעי לנצח, ולעולם הם אינם יכולים לתקן עצמם,

 להתהפך לטוב ולהתקרב לקדושה.

 3) אך ישנו תחום נוסף, מעין תחום ביניים וניטרלי של דברים ומעשים

 שאינם מצווה וקדושה, אך גם אינם אסורים, טמאים ורעים. למשל בעלי-חיים

 כשרים, שאינם קשורים לכוחות הטומאה (שהרי הם כשרים לאכילה), אך הם גם

 לא קשורים לכוחות הקדושה (שהרי אינם מצוה וקדושה) - הם נובעים מכוח

 הקרוי ״קליפת נוגה״.

1 תחום היפרווהי של קליפת נוגה כולל בתוכו את שתי הכוחות, הטוב 4 

, ולכן אפשר לפנות ממנו לשני הכיוונים - או לטוב או לרע: אפשר לשחוט 1 4  והרע

 ולהכשיר את הבהמה הכשרה ולאכול אותה בכשרות בסעודת מצוה ואז היא

 הופכת לקדושה; ואפשר להטריף אותה ולאכול אותה באיסור חלילה ואז היא

 הופכת לטומאה. אפשר לשמור מצוות בעיסוקיו הגשמיים - לתת צדקה, להימנע

 מעון גניבה וגזל ולהקפיד על שמירת שבת וכוי, ואפשר חלילה, לנהוג להפך.

 גם האנושות מחולקת לשלושה סוגים:

) שורש  1) נשמת היהודי באה מכוחות הקדושה, שיש בה טוב בלבד. י

 נפשות הגויים מ״שלוש קליפות הטמאות״, שיש בהם רק טומאה ורע והם אינם

 יכולים לשוב ולהתעלות לקדושה. 3) הגוף וכוח החיים הטבעי של היהודי, הקרוי

 בחסידות ״נפש הטבעית״ או ״נפש הבהמית״, אינו קדוש כמו הנשמה אך גם אינו

 טמא כגויים - הם מקליפת נוגה.

1 לכן ״עיקר זמן לימוד פנימיות התורה הוא בשבת דוקא״ (ספר המאמרים תרנ״ח, ע׳ קיא), כי תורת הנסתר 1 

 נה1יא התורה שבעולמות עליונים.

1 של״ה, סוף מסכת שבת, דיבור המתחיל ״סוד קריאת שמו״ת״. ועיין גם בספר הליקוטים (צ״צ), ערך לשון  נ

 2ה1קודש ותרגום.

 ״ תניא, סוף פרק ו ואילך. עץ חיים, שער מט, פרק ג.
1 בעולמנו רובו המכריע של נוגה הוא רע, לכן נטייתו ומשיכתו הטבעית לרע, אך המיעוט הטוב מסוגל לגבור על 3 

 הרוב הרע ולהכניעו ולמגרו.
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 גם שורש נשמות הגרים מקליפת נוגה, לכן למרות שהם נולדו גויים הם

 התגיירו והפכו ליהודים, כי יש בהם גם צד של קדושה [אבל מי שהוא משלוש

 הקליפות הטמאות (גוי שלא התגייר), אינו יכול להתקרב לקדושה לעולם].

 גם בשפות יש כמה דרגות:

1 5 ן  1) לשון הקודש, היא שפה קדושה וטהורה כדברי הזוהר ש״לשו

 הקודש נמשך מבחינת קודש העליון״, ״השכינה מתחברת עם לשון הקודש״ ואמרו

, בלשון הקודש 1 7 1 שהוא ״לשון יחידו של עולם״. לכן, מסביר הרמב״ם 6  בתלמוד

 אין שום מילים המתארות דברים שהצניעות יפה להם - מפני שכל כולה קדושה

 וטהרה.

1 [לכן ) שפות גנאי, ומילים של טומאה ועבודה זרה - מכוחות הטומאה8  י

1 בזמן שבני ישראל היו בגלות במצרים הם היו מדברים בשפה המצרית הם  אילו9

 לא היו נגאלים - מדוע? כי השפה המצרית יונקת מישלוש קליפות הטמאות׳ שיש

 בהם רק רע, והמדבר בשפתם נדבק בטומאה זו, ולא מצליח להתנתק ממנה

 ומטומאת מצרים לעולם].

3) שפות שאינם לא קודש ולא חול והם יונקות מקליפת נוגה. כמו שפת י  ו

י שהיא גם משמשת את חז״ל לדברי תורה וקדושה (כמו תל1ימוד בבלי), אך ו  ארמית

: ״תרגום הוא י  היא גם משמשת את הגויים לדברי הבל וגנאי, כדברי הימאורי אורי1

״ - כי יש בארמית גם טוב וגם רע. י י  לשון ארמי כוי, לשון הקליפות דנוגה

 בנוגע לעניננו - העברת הסדרה שנים מקרא ואחד תרגום:

 אונקלוס היה גר, אם-כן שורש נשמתו מ״קליפת נוגה״. גם התרגום שלו,

 שבשפת ארמית קשור לקליפת נוגה. וכאשר יהודי לומד את התרגום - הוא מעלה

 ומקרב לכוחות הקדוש3יה את קליפת נוגה בכללה - התרגום, גופו ונפשו הבהמית

. י 3  שאף הם מקליפת נוגה

 וזו היא סגולת לימוד התרגום: בלימוד תורה בלשון הקודש מעלים

 ומוסיפים קדושה רק בנשמת היהודי שגם היא בבחינת קודש; אבל בלימוד

 התרגום שבארמית מתעלה לקדושה גם הגוף והנפש הבהמית.

1 זוהר, שמות, דף רסה. קכט. ובבראשית, עח כתוב: ״מלאכי עליון אינם יודעים ומשתמשים בשום שפה חוץ 5 

 !מלשון הקודש״. ועיין תורה אור, דף עז, עמוד ד.
1 ירושלמי, מסכת מגילה, א. 6 

 ^ מורה נבוכים, חלק ג, פרק ח, בסופו.
1 בספר הליקוטים (לשון הקודש, תשז) כתוב: ״תרגום כו׳ קדוש משאר לשונות של עובדי-גילולים, ועדיפותו יש- 7 

 לומר על דרך לא תיקח אשה לבני מבנות כנען כי-אם אל ארצי ומשפחתי תלך כו׳, כי כנען הוא משלוש קליפות
 הטמאות ולבן הארמי הוא מקליפת נוגה וכו׳ - כמו כן לענין הלשונות״, משמע ששאר הלשונות הם משלוש

 קליפות הטמאות.
 ולכאורה יש להבין, אם כן: א) איך יהודים מדברים בשפות אלו (ומעלים אותם לקדושה - לקו״ש, ד,1083), הלא
 שלוש קליפות הטמאות אינם יכולים להתעלות לקדושה? ב) איך התורה עצמה תורגמה לשבעים לשון (תנחומא,
 דברים, ב)? ג) זה סותר לכתוב במקומות אחרים ש״שאר לשונות (חוץ מלשון הקודש) הם חול״, ״אותיות דנוגה״

 (תו״א, עז,ד. סה״מ תר״פ, קכח)?
 ויש לומר (בדרך אפשר): א) יש הבדל בין שפת עובדי עבודה זרה, ״לשונות של עובדי-גילולים״ (סה״ל, שם),
 ״אותיות שקורין בטומאה, מכשף״ (יערות דבש, דרוש יב), לשפות גויות שאינם מעבודה זרה (״אין לשון נבלה

 אלא לשון עבודה זרה״ (ויק״ר, לג). ״לא ילמדו לשון של מצרים מפני דרכי עבודה זרה״ (תדבא״ר, כג)).
 ב) רק ממציאי השפה ודובריה העובדי עבודה זרה הם בשלוש קליפות הטמאות, אבל כשיהודי מדבר בשפתם זה

 רק קליפת נוגה.
 ג) טומאת השפות נובעת משורשה העליון, שר ומלאך האומה, והיות שהחליף ובלבל הקב״ה בין מלאכי השפות

 (ראה יערות דבש, שם), נותק הקשר של השפה עם שורשה הטמא, ושוב אין בה טומאה כזו.
 ולהעיר - בשיחת אחרון של פסח תשל״ו (שיחה י) מוסבר שההשתייכות לשלש קליפות הטמאות אפשר שתהיה
 זמנית, כמו מלאכות האסורות בשבת - שבשבת הם שלוש קליפות הטמאות ובחול הם קליפת נוגה. ואולי כך זה

 8ג1ם בנוגע לשפות. וצריך עיון.

1 מדרש לקח טוב, פרשת וארא, ו. במכילתא (שמות יב,ו). ומוסיף זכויות נוספות. 8 

 "נ או אידית, יונית וכדומה (לקו״ש, כא,337).
נ ערך תרגום.

נ

1

 נ

 ״ ״והוא סוד אחוריים דקדושה, והוא קדוש יותר משאר לשונות״.
נ החתם סופר אומר שבהעברת הסדרה קליפת נוגה בטלה ברוב, כי קוראים פעמיים מקרא ופעם אחת תרגום 2 

 (=קליפת נוגה) (דרשות, חולין, כה,ב).



5 

י אומר שגם הנשמה של יהודים מסוימים דבקה בקדושה 4  [ה״תורת חסד״

 רק על-ידי התרגום: שורש נשמת כל אחד אחוזה בתורה ודרכה היא מתעלה

 לקדושה. אך יש נפשות שאין להם זכיה לעלות לקדושה - אלא על-ידי אמירת

 התרגום].

 לכן יש חשיבות מיוחדת ללמוד תרגום, ובמיוחד ביום שישי אחרי חצות

 היום:

 גם בשבעת ימי השבוע ישנם שלושת הדרגות:

 1) שבת הוא יום שיש בו אווירה של קדושה אלוקית, יום ששורים בו אך

) בששת ימי החול פועלים בעולם גם כוחות הטומאה,  ורק כוחות הקדושה. י

 המנסים לצוד ברשתם את היהודי בעת עיסוקו בדברי החול והחולין. 3) אבל יום

 שישי אחר חצות הוא מעין יזמן בינייםי5:י היהודי כבר לא מסתובב בעולם ואינו

י ״הקליפה נפרדה מהקדושה״, אך גם 5 ה ״ ל ש  חשוף לכוחות הטומאה וכדברי ה

 כוחות הקדושה השבתיים עדיין לא שורים בשלמותם - זמן זה קשור לקליפת

. י 6  נוגה

 לכן יום שישי אחרי חצות הוא הזמן להעביר הסדרה ולקרוא תרגום -

. י 7  לקרב ולהעלות לקדושה את קליפת נוגה

 זאת ועוד: בכניסת השבת היהודי מתעלה מעלה לכוחות הקדושה

 העליונים (והוא נשאר מעלה עד סוף השבת), ולימוד תרגום לפני כניסת שבת

 מכשיר ומתקן את קליפת הנוגה שבו, גופו ונפשו הבהמית, להצטרף למסע

 ההתעלות השבתית.

 שיטת רבי משה מקוראווירו

י האלוקי רבי משה קורדאווירו (הרמ״ק) מסביר את הדברים 8  ד. המקובל

 על-פי רזי תורת הסוד:

 ישנן עשרה כוחות קדושה הקרויים ״עשר ספירות״, ומעליהן כוח גבוה

 יותר הקרוי ״עולם הכתר העליון״ - וכשמעבירים את הסדרה מתחברים עם כל

 הכוחות העליונים הללו:

 ע9יל-ידי ה״תרגום״ מתחברים לכוח התחתון שבעשר הספירות (ספירת

. על-ידי ״שנים מקרא״ מתחברים לתשע הדרגות העליונות שבעשר י 9  המלכות)

. על-ידי ״טעמי המקרא״ לעולם הכתר. 3 ו  הספירות (מחכמה עד יסוד)

 יוצא אפוא שבקריאת ״שנים מקרא ואחד תרגום״ מתחברים לכל דרגות

 הקדושה העליונות.

 לכן: 1) יש צורך לומר את הפסוקים בניגון טעמי המקרא (המחבר לעולם

) יש להעביר הסדרה ברצף וללא הפסק - כי הפסקה באמצע יוצרת ניתוק  הכתר). י

 בשרשרת כוחות הקדושה, שהם מערך כוח1ו3ת מדורג בשלבים, וכשיש ניתוק

. 3) יש להקפיד לומר את התרגום 3 1  באמצע - תהליך ההתחברות וההתעלות נפגם

 ״ תלמיד הרה״ק מאפטא, הובא באוצר שמו״ת, עמוד לו.

 ״ של״ה, מסכת שבת, דיבור המתחיל ״ומקודם״. פרק תורה אור, הגה״ה דיבור המתחיל ״נלע״ד״.
2 ראה גם מהר״ל, דרך חיים, פרק חמישי, דיבור המתחיל ״ופירוש המשנה״, בענין בין השמשות שבערב שבת. 6 

2 סיבה נוספת להעברת הסדרה ביום שישי אחר חצות ולא קודם, כי כ״שרואים קליפות אחרות כו׳ שעלתה 6 

 קליפת נוגה בקדושה, רוצים גם הם ליכנס בקדושה אחריה״, וכאשר סמוך לאחר העברת הסדרה נכנסת השבת
 והרי הם לא מצליחים להידבק בקדושה כי השבת מפרידה ביניהם וזורקת אותם ל״עומק תהום רבה״.

נ הובא בשל״ה שבהערה 12. ! ! 

2 ברבנו בחיי (וזאת הברכה, לג,כד) ״האדון כו׳ הוא לשון הקודש. השליח הוא התרגום הוא (מלאך) מטטרון״.

8נ

0 

2 בפירוט: נקודות - חכמה. אותיות - בינה. מקרא, פעם ראשונה - תפארת, (הכלול בה) גבורה וחסד. מקרא, פעם 0 

 שניה - יסוד, (הכלול בו) נצח והוד.
2 הנעשה בשלבים: מכתר, דרך הספירות עד החיבור לאדם בספירת המלכות. 1 
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 (ולא לומר פירוש אחר כתחליף) - כי הוא מחבר ומקשר לכוח הרוחני התחתון

. 3  שבעשר הספירותי

 [לפי זה מסביר הרמ״ק את מאמר הגמרא ״המשלים פרשיותיו עם הציבור,

 מאריכים ימיו ושנותיו״, בדרך הרמז:

 ״המשלים״ - מלשון תיקון ושלימות, ״פרשיותיו״ - זה ספירת המלכות,

 וכיצד משלימים ומתקנים את המלכות, על-ידי ״(המשלים פרשיותיו) עם הציבור״

- מלשון צבירה ואסיפה, שאוספים וצוברים את כל הכוחות העליונים (הספירות,

 לתוך ״פרשיותיו״, לתוך המלכות).

 כיצד מצליחים לצבור את כל הכוחות בפרשיותיו (במלכות), על-ידי

 ש״מאריכים״ גם ב״ימיו״ אלו המידות שבלב (ששה ימים כנגד ששת המידות), וגם

 ב״שנותיו״ זה השכל שבראש (שנה נקראת בינה שבשכל).

 כאשר מעבירים את הסדרה בשלמות (המשלים), עם כל עשר כוחות

 נשמתו (פרשיותיו עם הציבור), ועם מלוא חכמתו ורגשותיו (ימיו ושנותיו), זוכים

 באריכות ימים ושנים טובות גשמיים ורוחניים].

 מכאן אנו רואים את הפעולה הרוחנית האדירה של העברת הסדרה -

 וכוחות הקדושה העצומים בהם האדם זוכה באמירה זו.

 הקבלה בין שלוש השיטות

 ה. אף כי שלוש השיטות האמורות נראות כשונות, ואולי חולקות במקצת

 (התרגום - למהר״ל הכי עליון, לשל״ה קליפת נוגה ולרמ״ק ספירת המלכות),

 קיימת הקבלה ביניהם, כולן עולות בקנה אחד וההבדל ביניהם הוא רק בדרכי

 הגישה להשגת המטרה:

 העיקרון הוא - שהעברת הסדרה היא ימנוףי רוחני אדיר המכין את הגוף

 והנפש להתקדשות השבתית העילאית ולהתחברות בקדושת התורה והנשמה.

 אך כל אחד מגדולי המקובלים מדגיש פן אחר בפעולת העברת הסדרה:

 המהר״ל מדגיש את הכוח האלוקי - ההתקרבות לשורש העליון של

 התורה, נשמת היהודי והשבת. השל״ה מדגיש את האדם - גופו ונפשו הבהמית

 המתעלים לקדושה. הרמ״ק מדגיש את פירוט כוחות הקדושה, המפורטים בקבלה

- שהם ניתנים מתגלים בהעברת הסדרה.

 גם בענין החשיבות הגדולה של התרגום דעתם זהה, הם רק מסבירים, כל

 אחד בדרכו מהי פעולתו:

 לשיטת המהר״ל התרגום המחבר את האדם עם סתרי תורה והנשמה

 העליונים ביותר, לשיטת השל״ה הוא מצרף את הגוף הגשמי להתחברות לכוחות

 הקדושה ולדעת הרמ״ק הוא מקרב את כל כוחות הקדושה העליונים אל האדם.

 לסיכום: מצווה זו של אמירת שנים מקרא ואחד תרגום בזמנה ולכל

 פרטיה ודקדוקיה קשורה במהות השבת:

 חשיבות עצומה ואדירה להקפיד להעביר הסדרה בעתה ובזמנה - כי היא

 מסייעת להכנות לשבת-קודש, כך היהודי מקבל נשמה יתירה ונשמתו וגופו

 מתקדשים באווירת השבת והתורה.

2 הוא ספירת המלכות, שדרכו נוצר הקשר אל האדם, כאמור.  נ
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 שלא יקדים ושלא יאחר

3 ״שלא יקדים ושלא יאחר״ להעביר את הסדרה, 3  לפי זה יובנו דברי חז״ל

 אלא יאמרה בזמנה - במשך השבוע, שלכאורה מה רע בזה שמקדימים לימוד

 תורה?

 כי שנים מקרא ואחד תרגום מהווה מכשיר להתעלות גופנית ונפשית

 לקראת קדושת השבת - לכן זה צריך להיאמר מידי שבוע בשבוע - כדי להתעלות

 ולהתקרב לקדושה מידי שבוע במשך כל שבתות השנה.

2 מסכת ברכות דף ח, עמוד א-ב. וראה תורת מנחם, חלק ג, עמוד 222. הובא לעיל, עמוד 2 



 ב״ה.

 יום שישי אחר חצות

 סגולת הזמן

 א. כתוב בשולחן ערוך' שמחצות יום שישי אין אומרים תחנון, הלכה

 נוספת2 (לפי דעה אחת) שמחצי שעה לאחר חצות ״אסרו חכמים לעשות מלאכה

 כוי, וכל העושה אינו רואה סימן ברכה לעולם מאותה מלאכה, שמה שמרויח בה -

 מפסיד כנגדה ממקום אחר״.

: ״מדת חסידות להיות מוכנים לצורך שבת  השל״ה הקדוש אומר3

 במלאכות כבדות מחצות היום, (ומאז) יהיה העסק - בקדושת שבת כוי, דהיינו

 בתשובה ובתיקוני מעשים ובלימוד התורה״. וכן כתוב ביחסד לאלפים׳4 ״יראי הי

 כוי סוגרים חנותם מחצות היום״, ומסופר על אדמו״ר הזקן5 שבחצות היום לא היה

 מוכן להמשיך לנסוע במרכבה, אפילו לא לעיר סמוכה, למרות שבגין כך הוא שבת

 את השבת באמצע הדרך ולא במקום יישוב.

 סיבת הדבר: כי כבר בחצות יום שישי מתחילה התנוצצות מקדושת

 השבת, כדברי האריז״ל6 שכוחות הקליפה והטומאה שבימות החול נפרדים

 מהעולם בחצות יום שישי והנשמה היתירה השבתית7 כבר מתחילה להתגלות

 באדם, כמו שמסופר על הבעש״ט שב״ערב שבת בצהריים היה לבו מתחיל לפעום

 בעוז כל כך, עד שכולנו ששהינו אצלו - שמענוהו״, לכן כבר בחצות יום שישי

 ראוי להימנע ממלאכות החול ואין לומר תחנון כמו בשבת .

9 צדק כיצד חלה קדושת השבת בעולם:  על פי זה מסביר הצמח

 בכניסת השבת העולם עובר מהפך קיצוני, ממצב של התגשמות וחולין

 הוא קופץ ומתעלה לדרגת קדושה גבוהה מאוד - ״עולם האצילות העליון״. מעבר

 כה חריף וקיצוני חייב להיעשות בשלבים ולא בבת אחת ברגע כניסת השבת.

 יום שישי הוא יום המעבר. בצורה הדרגתית העולם פורש מהחולין

 ומתעלה ומתקדש, וככל שחולפות השעות ומוסיפים ומתקרבים לשבת כך קדושת

 היום הולכת ומתעצמת, עד שהעולם נעשה מוכן ומסוגל לספוג בתוכו את האור
1  הגדול של השבת, אבל עיקר המהפך מתחיל בחצות יום שישי, כדברי האריז״ל0

 ״מחצי יום השישי כוי מתחילים העולמות להתעלות למעלה כוי עליה אחר עליה

 כוי מתוספת הקדושה בעולמות״.

 יחצותי בקבלה ובחסידות

 ב. לצורך'' הבנת הליך ההתקדשות הנוצר בחצות יום שישי נגדיר תחילה

' המתאר את הקב״ה בחצר  את הכוחות הפועלים ביקום, על-פי נבואת יחזקאל2

 מלכותו, יושב על כסא הכבוד, ומלאכי עליון משרתים אותו, והנשמה מתעלה

 למרומים כדי לחזות בזיו השכינה, אך היא עוברת דרך חתחתים וסכנות איומות,

 1 סימן רסז, סעיף א.

 2 סימן רנא.

 3 מסכת שבת פרק נר מצווה. הובא בספר הליקוטים לצמח צדק ערך שבת עמוד צז.

 3 סימן רנא, סעיף ו.

 5 שש שעות זמניות לפני הדלקת הנרות. ליקוטי דיבורים חלק א, עמוד לח. במהדורת לשון-הקודש, עמוד 53.

 6 בתנאי שטבל במקווה. פרי עץ חיים, חלק א, שער יז. הובא בשל״ה מסכת שבת פרק נר מצווה, ד״ה ״ומקודם

 והטבילה״. לקוטי שיחות חלק כד, עמוד 573.
 7 הדרגה התחתונה שבה, דרגת ׳נפש׳ (׳שערי זוהרי לביצה טז,א. התוועדויות תשמ״ה, ד,2075).

 7 מסופר (רמ״ח אותיות, אות קצט) על אחד מגדולי החסידים, ר׳ זלמן מקורניץ, שרק (אחר הטבילה) בערב שבת,

 ילמד בכתבי האר״י.
 9 ספר הליקוטים, ערך ממוצע, עמוד תשטז. ערך בין השמשות עמוד קכד. ראה גם מהר״ל, דרך חיים, פרק

 וחמישי, דיבור המתחיל ופירוש המשנה.
 י" שער מאמרי רשב״י, פרשת קדושים, דיבור המתחיל ועתה נבאר הבחינה. דיבור המתחיל והנה כל.

1 של״ה, מסכת שבת, קרוב לסיום, דיבור המתחיל ״סוד קריאת שמו״ת״. תניא, סוף פרק ו ואילך. זוהר, חלק 1 

 אן, דף כ, עמוד ב. ועוד. זוהר חדש, דף לט. ספר הליקוטים, ערך מרכבה, עמוד א׳תקלא.
1 יחזקאל, פרק א. 2 
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 הם מלאכי חבלה האורבים לה מכל צד, ומנסים לעצור אותה ולצוד אותה ברשתם

 הרע.

 שני מיני כוחות מקיפים את הארמון: כוחות הטומאה הגרועים ביותר -

, ענן גדול ואש מתלקחת״), וכוח טומאה ' 3  ״שלוש קליפות הטמאות״ (״רוח סערה

 חלש יותר, שיש בו גם טוב וגם רע - ״קליפת נוגה״ (״ונוגה לו סביב״). מי שזוכה

 להתגבר על כל המכשולים ולהגיע לפני כסא הכבוד ולצפות במרכבה העליונה -

 השיג את תכלית היעוד.

 יוצא אפוא שבסך הכל ישנם שלושה כוחות:

 1) כוחות הקדושה האלוקיים, המלך העליון ומלאכי השרת - מהם נובעים

 כל המעשים והדברים הטובים והאמיתיים, לימוד התורה וקיום המצוות.

 2) מלאכי חבלה מסוג ״שלוש קליפות הטמאות״ - הם המקור והשורש

 לכל המעשים והדברים הרעים והאסורים ולכל דברי השקר שבעולם, ובשום מקרה

 הם לא עושים מעשי חסד, כי אין בהם אף לא ניצוץ קלוש של טוב וקדושה. כוחות

 אלו נשארים בתחום הירעי לנצח, ולעולם הם אינם יכולים לתקן עצמם ולהתהפך

 לטוב.

 3) ״קליפת נוגה״ - שהיא מעין תחום ביניים וניטרלי של דברים ומעשים

 שאינם מצווה וקדושה, אך גם אינם איסור או טומאה ורע. למשל בעלי-חיים

 כשרים, שהם אינם קשורים לכוחות הטומאה (שהרי הם כשרים לאכילה), אך הם

 גם לא קשורים לכוחות הקדושה (שהרי אינם מצוה וקדושה).

' (וקיימת 4  בתחום היפרווהי של קליפת נוגה יש שני כוחות: טוב ורע

 התנגשות פנימית בין הטוב והרע המעורבים בתוכו). לכן אפשר לפנות ממנו לשני

 הכיוונים - או לטוב או לרע: אפשר לשחוט ולהכשיר את הבהמה ולאוכלה

 בכשרות בסעודת מצוה; ואפשר להטריף אותה ולאכול אותה באיסור חלילה.

 אפשר לשמור מצוות בעיסוקיו הגשמיים - לתת צדקה, להימנע מעון גניבה וגזל

 ולהקפיד על שמירת שבת וכוי; ואפשר חלילה, לנהוג להפך.

 גם שבעת ימי השבוע מחולקים לשלוש דרגות:

 0 שבת הוא יום שיש בו אווירה של קדושה אלוקית, יום ששורים בו אך

 ורק כוחות הקדושה, ובו היהודי מתעלה ונכנס אל הארמון וההיכל העליון של

 המלך.

, המנסים לצוד ' 5  2) בששת ימי החול פועלים בעולם גם כוחות הטומאה

 ברשתם את היהודי בעת עיסוקו בדברי החול והחולין, ולא מאפשרים לו להיכנס

 לארמון העליון.

 3) ביום שישי א6'חר חצות, שלוש קליפות הטמאות מגורשות מסביבת

' ״הקליפה נפרדה מהקדושה״), והם אינם מפריעות 6  הארמון (כדברי השל״ה

 ליהודי להתקרב לארמון המלך, אך א) קליפת נוגה עדיין נותרה סביב הארמון, ב)

 כוחות הקדושה עדיין לא שורים בהתגלות, כלומר: עדיין לא נפתחו דלתות

 הארמון בפני כל יהודי כמו שזה קורה בשבת.

1 שם, פסוק ד. 3 

1 כדברי התניא (פ״ז) ״רובו ככולו רע, רק מעט טוב מעורב בתוכה״, לכן נטיתו ומשיכתו הטבעית היא לרע, אך 3 

 גם המיעוט הטוב מסוגל לגבור על הרע, להכניעו ולמגרו [אמנם בפרי-עץ חיים (חי,ג, ועוד) כתוב ש׳׳פעמים חציה,
 או רובה או מיעוטה״ רע, וכנראה זה תלוי במקום, ובתניא מדובר ב׳עולם עשיה הגשמי׳ ששם רובו רע].

1 כל יום מימי החול יש כח טומאה אחר מתוך שלושת כוחות הטומאה, והיות שכוחות הטומאה מופיעים 5 

 במהלך השבוע פעמיים (פעם אחת בשלושת הימים שלפני השבת, ופעם נוספת בשלושת הימים שאחרי השבת -
 מפני שהם סובבים ומחזרים אחר השבת בגלל תשוקתם לינוק מכוחה האדיר), נמצא שבכל יום מששת הימים

 יש כח טומאה, חוץ מיום שישי אחר חצות.
1 מסכת שבת, דיבור המתחיל ״ומקודם״. 5 
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 זה המיוחד בחצות יום שישי - התנתקות מכוחות הטומאה האיומים

 והתקרבות לכוחות הקדושה ולהתעלות השבתית, אך עדיין ״קליפת נוגה״ שורה

 בעולם.

 לכן ביום שישי אחרי חצות נוהגים לטבול במקוה להעביר הסדרה שנים

' - שכל הדברים הללו מטרתם 7  מקרא ואחד תרגום, להסתפר, לקצוץ צפורנים ועוד

 היא לקרב ולהעלות לקדושה את קליפת נוגה.

 זאת ועוד: בכניסת השבת היהודי מתעלה מעלה לכוחות הקדושה

 העליונים (והוא נשאר שם עד סוף השבת), והמעשים הללו מכשירים ומתקנים את

 קליפת הנוגה שבו, גופו ונפשו הבהמית, להצטרף למסע ההתעלות השבתית

 ולהתחבר לקדושה.

' מסביר שכאשר ״רואים קליפות אחרות כוי שעלתה קליפת נוגה 8  [השל״ה

 בקדושה, רוצים גם הם ליכנס בקדושה אחריה״, אך השבת מנ9ת'קת אותם וזורקת

' כל פועלי און.  אותם לתהום, כמו שכתוב ב״מזמור ליום השבת״ ״יתפרדו9

 להשמדם עדי עד״, השבת מנתקת ועושה שה״נוגה לקדושה והקליפות לטומאה״,

 והם נאבדות ונשמדות ״בעומק תהום רבה״.

או'2מר שהחלק הרע שבקליפת נוגה כיון ״שהיא הקליפה היותר
 2  האריז״ל0

, ״היא יודעת שתחזור הקדושה להתעלות כדי להזדווג שם 2 '  קרובה אל הקדושה״

ע כוי״ בערב שבת, לכן גם היא מנסה לעלות מעלה ״כדי לשאול פ  למעלה ולקבל ש

 גם-כן פרנסתה כוי, לכך נמשך מן הגבורות העליונות כח אחד הנקרא ישלהבת

 האשי, ומוריד את הקליפה ההיא כוי למטה עד התהום״].

1 יש נוהגים לעשותם לפני חצות, כדי שמיד בחצות הם יהיו מוכנים להתעלות השבתית. ראה בפרקים 7 

 המתאימים בספרינו.
. i ם 1 ש ! 

 ״ תהילים, מזמור צב, פסוק י. פסוק ח.
2 שער הכוונות, עניין רחיצת ידיו, דיבור המתחיל והענין הוא כי. 1 

2 יחסית לשלוש קליפות הטמאות. 1 


