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בשבת טמון הכוח של התקשרות להשי"ת בלי שום פירוד

לוחות במדרש  כי  שם  עיין  דעת,  מפיו  חכמה  יתן  ה'  כי 
הדברות  עשרת  מעין  "בדעת",  היו  הראשונות 
ממש, "יתן חכמה" הוא קצת דבר נפרד – נתינה להמקבל, 
ובשבת  עצום,  התקשרות  הוא  ותבונה"  דעת  ו"מפיו 
לוחות  מעין  בו  שיש  ְמקִדישכם",  ה'  אני  כי  "לדעת  כתיב 
הראשונות, וכתיב בהם "מעשה אלקים המה", שהיה הרצון 
לתקן העשיה להיות בלי גשמיות. כדכתיב "ָחרות" – ֵחירות" 
כו', וכן בשבת כתיב "ושמרו כו' לעשות את השבת", פירוש 
"ושמרו", לשון ַהְמָּתָנה, כמו "אביו שמר את הדבר" שצריך 
להיות השתוקקות האדם בימי המעשה להשבת, ועל ידי זה 
יש התקשרות ימי המעשה להשבת ועל ידי זה נתקן העשיה 
וביום  הארץ  ואת  השמים  את  עשה  ימים  "כי ששת  כן,  גם 
וינפש", פירוש שימי המעשה הם התלבשות  השביעי שבת 
הקדושה בצמצומים עד לבוא לבחינת עשיה, ויש הפרש בין 
שמים וארץ כענין "אענה את השמים והם יענו את הארץ", 
לכן בימי המעשה הגשמיות נפרד מהרוחניות ובשבת נעשה 
הכל אחד - שמים וארץ, ויכול להתהפך כל העשיה להיות 
דנשמתין  יומא  "שבתא  בזוה"ק  שכתיב  כענין  רוחניות,  רק 
הוצרך  שלא  וינפש"  "שבת  שכתוב  וזהו  דגופא",  ולאו  הוא 
השמים להשתנות והארץ קיבלה נפש ונתעלה מבחינת גוף 

לנפש והנפש עצמה היא רוחניות.

פירש "לדעת כי אני ה' מקדישכם", לידע כי הקדושה ומו"ז 
היא רק בעזר אלקי, ועל זה מבקשין יכירו בניך וידעו 
שדבוק  'דעת',  הוא  וזה  ז"ל,  עכ"ד  מנוחתם  היא  מאתך  כי 
ויש לפרש בזה מה  בשורש הקדושה הבאה מהשם יתברך. 
שהיו  )הגם  אלי"  לה'  "מי  השלום  עליו  רבינו  משה  שאמר 
כולם קדושים, אך מי שהיו בו דביקות עצום והקדושה היה 
אצלו לשם שמו יתברך בלבד, לא היה יכול לשלוט בו מגע 

חטא כלל, לכן "ויאספו אליו כל בני לוי" שהוא רמז לדביקות 
והתקשרות הדעת.

השבת הוא באמת סיעתא דשמיא, כמו שכתוב "ישלח וענין 
לאיש  הבאה  יתירה  נשמה  כענין  מקודש",  עזרך 
"ככלתו  המדרש  על  ז"ל  מו"ז  מפי  כענין ששמעתי  ישראל, 
לדבר אתו", אחר שלמד משה רבינו עליו השלום מ' יום שכח 
מה שלמד עד שנתן לו במתנה, ופירש על פי לשון הגמרא 
בהיסח  הבא  דבר  על  הוא  מציאה  וֵשם  ומצאתי",  "יגעתי 
ודם  יגיעת בשר  אין  כי  הוא  הענין  אבל  ביגיעה,  לא  הדעת 
כדאי להפיק רצון והארה משמים, רק שהשם יתברך סידר כן 
שעל ידי היגיעה ניתן לו במציאה ומתנה, שכל היגיעה עמד 

לו שתנתן לו במתנה ע"ש ודפח"ח. 

שכפי וכן  טובה",  "מתנה  שנקראת  קודש  בשבת  הענין 
קדושה  וסיוע של  עזר  לו  נותנין  בימי המעשה  היגיעה 
שבוודאי  מלאכתך",  כל  "ועשית  כתיב  אכן  קודש.  בשבת 
כך  אחר  השבת  מקבל  כחו  בכל  יתברך  השם  שעובד  מי 

בשלימות.

הרמז "שבת מעין עולם הבא", שכמו כן כל יגיעת עולם וזהו 
הזה, הוא כדי להשיג אחר כך בעולם הבא בעזר אלקים, 
כלומר  יתירה",  "נשמה  הרמז  וזה  בשבת,  מתקיים  כן  וכמו 
שאינו לפי עבודת העובד, רק שבמתנה ניתן לו יותר מכפי 
עבודת האדם, וחז"ל הוסיפו שיהיה כאלו כל מלאכתך עשויה, 
הוא על ידי השתוקקות והרהורי תשובה כשבא השבת קודש, 
קדושת  לקבל  מוכן  שאינו  מה  הכנה  מיעוט  על  ומצטער 
השבת, יוכל להיות כאילו כל מלאכתו עשויה, וכמו שהקב"ה 
וכן  העולם,  מן  הסתלקותם  קודם  בתשובה  השבים  מקבל 

כתוב בספרים שערב שבת קודש יום מוכן לתשובה.

ַעת ּוְתבּוָנה )משלי ב, ו(, ול' המדרש )שמות מ"א( הוא דבר אחר ויתן אל  יו דַּ ן ָחְכָמה ִמפִּ י ה' ִיתֵּ במדרש כִּ

וגדולה ממנה הדעת ותבונה, הוי "כי ה' יתן  משה הד"א "כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה", גדולה החכמה 

לוי, חד מינוהי אמר למה הדבר דומה  ורבי  יצחק  ותבונה", רבי  חכמה", אבל למי שהוא אוהב אז "מפיו דעת 

לעשיר שהיה לו בן ובא מבית הספר מצא תמחוי לפני אביו נטל אביו חתיכה אחת ונתנו לו, מה עשה בנו אמר 

לו איני מבקש אלא ממה שבתוך פיך הוי כי ה' יתן חכמה מפיו, ויש שהוא מחבבו יותר "מפיו דעת ותבונה", 
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והנמשל הוא שמי שזוכה ללמוד תורה ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא שהיא בבחינת מפיו של הקב"ה - 

כידוע שהקב"ה מחדש הלכה בכל יום במתיבתא דרקיעא - הרי זה בבחינת המשל הנ"ל המוזכר במדרש, "איני 

מבקש אלא ממה שבתוך פיך", כי באמת בשעה שההלכה מתחדשת בשכל הלומד ויוצאת מפיו, באמת יוצאת 

היא מפיו של הקב"ה, ורק שעוברת דרך פיו של הלומד כי תורה לא בשמים היא, ועל ידי יגיעתו זוכה לכוין 

שמעתתא אליבא דהלכתא, וחד אמר משל לעשיר שהיה בנו בא מבית הספר ונתן לו מנה אמר לו איני מבקש 

אלא מהמנה שבתוך פיך, והנמשל הוא שחכמת התורה היא אחרת מחכמת אומות העולם כי בני ישראל רוצים 

"ישקני מנשיקות פיהו", מתורת ה' שבפיהם כמ"ש דברי אשר שמתי בפיך, עיין שם, כלומר תבונה היא מידה 

בבינה ולא נכנס לפרטי הענין בקבלה, חכמה היא הנקודה הראשונה והבינה היא ההתפשטות היוצאת ממנה.

כי לוחות הראשונות היו ב"דעת", מעין עשרת הדברות ממש, דעת היא כח ההתקשרות וההתחברות, 

כמו שכתוב "והאדם ידע את חוה אשתו", ולכאורה קשה הא היה צריך להיות הדעת לפני התבונה, ובחינה זו 

של עשרת הדברות שהקב"ה דיבר פנים בפנים – בחינה זו היתה דווקא בלוחות הראשונות, לוחות הכתובות 

יו  ן ָחְכָמה" הוא קצת דבר נפרד – נתינה להמקבל, ו"ִמפִּ באצבע אלקים כביכול, זה עצמו היה בדעת "ִיתֵּ

ַעת ּוְתבּוָנה" הוא התקשרות עצום, כביכול נהנים מהדיבור בעודו בתוך פיו של המקבל, וכמו שבשעה  דַּ

שבבשר ודם, בשעה שהדיבר נאמר מפי המדבר אז נהנים ממנו כשהוא עדיין בתוך פיו. ואמנם בבשר ודם אין 

המשל טוב כ"כ, כי הרי בבשר ודם הדיבור דבר נפרד ממנו, ואפילו כשהדיבור עדיין במחשבתו דהיינו באותיות 

המחשבה יש קצת פירוד מהחושב למחשבה, אבל אצל הקב"ה היא תמיד מאוחדת באותיות פיו והיא מיוחדת 

עם קוב"ה בתכלית היחוד, כי אין בו שום פירוד, ואופן זה, היא בחינה זו של מפיו דעת ותבונה.

ְמַקִדיְשֶכם, שיש בו מעין לוחות הראשונות, וכתיב  ֲאִני ה'  י  כִּ ָלַדַעת  יג(  ובשבת כתיב )שמות לא, 

ה, שהיה הרצון לתקן העשיה להיות בלי גשמיות. כוחם  ה ֱאלִֹהים ֵהמָּ בהם )שמות לב, טז( ְוַהלֻּחֹת ַמֲעשֵׂ

המיוחד של הלוחות היה שמכיון ועל ידי שהם עצמם היו "מעשה" אלקים הרי זה מורה על הכח המתגלה על 

ידם שהוא לתקן את כח העשיה, שגם כח העשיה שמצד עצמו הוא העשיה והירידה הכי גדולה גם הוא יתעלה, 

- בשעה שנתן הקב"ה התורה  וז"ל המדרש פקודי, "אלה פקודי העדות,  כו',  ֵחירות  "ָחרות" –  כדכתיב 

לישראל לא היו ראוים שישלוט מלאך המות בהם שנאמר "חרות על הלוחות", מהו חרות רבי יהודה אומר 

ֵחרות מגלויות, רבי נחמיה אומר ֵחרות ממלאך המוות", ומבואר שמה היה בשעת נתינת התורה חרות ממלאך 

המוות, מפני שברוחניות אין למלאך המוות שייכות, כי ענין המיתה הוא רק בגשמיות ששם שייך מיתה מפני 

ששם שליטת היצר הרע הוא מלאך המות.

ת, פירוש "ושמרו",  בָּ ת ַלֲעשׂוֹת ֶאת ַהשַּׁ בָּ ָרֵאל ֶאת ַהשַּׁ ְמרּו כו' ְבֵני ִישְׂ וכן בשבת כתיב )שמות לא, טז( ְושָׁ

ָבר, שצריך להיות השתוקקות האדם בימי  ַמר ֶאת ַהדָּ ָנה, כמו )בראשית לז, יא( ְוָאִביו שָׁ לשון ַהְמתָּ

המעשה להשבת השתוקקות זו שמצפים כל ימות השבוע מתי יבוא השבת, כדי לעשות נחת רוח להבורא 

ית"ש במצוות שבת, עליה נאמר "לעשות את השבת", כי בתשוקה זו עצמה אנו עושים את השבת כביכול, ועל 

הלוחות 
הראשונות היו 
בבחינת מפיו של 
הקב"ה

בשבת הוא מעין 
לוחות הראשונות 
שהוא בלי 
התלבשות בגשמי

על ידי 
ההשתוקקות 
בימי המעשה 
לשבת מתקשרים 
גם ימות החול 
לש"ק
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ידי זה, יש התקשרות ימי המעשה להשבת ועל ידי זה נתקן העשיה גם כן, תיקון העשיה הוא מפני 

שמתוך הירידה של ימי המעשה והיותם "ימי המעשה" לחוד - לכשעצמם מבלי שמכניסים בהם את הרצון 

לעשות רצונו – מתוך החושך הזה עולה באדם השתוקקות לצאת מהם ולבוא להשבת, וזה אכן תכלית ימי 

המעשה כידוע שתכלית כל הירידות וכל הנפילות וכל הסתרות וכל ההתנגדויות להקדושה, הוא שמתוכם יבואו 

ליותר קדושה והשתוקקות להקדושה, וכיון שימי המעשה מביאים מצד עצמן התקשרות להשבת על ידי זה 

נהיים ימי המעשה מתוקנים גם כן.

נַָּפׁש, פירוש שימי המעשה  ַבת ַויִּ ִביִעי שָׁ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיוֹם ַהשְּׁ ת ָיִמים ָעָשה ה' ֶאת ַהשָּׁ שֶׁ י שֵׁ כִּ

העולמות  כל  יתברך  שמצידו  אע"פ  עשיה,  לבחינת  לבוא  עד  בצמצומים  הקדושה  התלבשות  הם 

והמציאויות והנבראים כפי שהם נראים בעולם שנה ונפש - כולם הם אור א"ס מבלי תכלית, ורק כדי שיהיה 

עולם הנראה כמציאות עצמית, מצמצם הקב"ה את העולם דהיינו שמצמצם הקדושה והאור עד לבחינת העשיה 

וגבוה מזה  "ימי המעשה", דהיינו שהם הימים העליונים שנמצאים בעולם האצילות  ולכן נקראים ימים אלו 

- כמ"ש בזוהר על הפסוק "כי ששת ימים", שלא אמר בשבת, כי ששת ימים העליונים עצמם ירדו כמו שהם 

ָמִים ְוֵהם ַיֲענּו ֶאת ָהָאֶרץ, זה משל  למטה, ויש הפרש בין שמים וארץ כענין )הושע ב, כג( ֶאֱעֶנה ֶאת ַהשָּׁ

הבא להראות את המרחק הגדול של הקב"ה לארץ, ולשון "שמים וארץ" אינו בא לומר שהקב"ה הוא בשמים 

יותר מהארץ, שהרי לית אתר פנוי מיניה כלל, ומצד הקב"ה הכל שפלות וגשמיות, אלא הרי זה משל לבשר ודם 

לשבר את האוזן להסביר את המרחק הגדול.

לכן בימי המעשה הגשמיות נפרד מהרוחניות שזו היא בחינת ארץ, ובשבת נעשה הכל אחד - שמים 

וארץ, בחינת "נשקי שמיא וארעא", שבת היא המאחדת את הדרגה התחתונה עם הדרגה העליונה, ומקשרת 

את הגשמיות עם הרוחניות, ולכן איתא מהאר"י שאפילו האכילה הגשמיות שבשבת היא כולה קודש ואינה 

מגשמת את האדם, אלא שכמובן שצריך שיהיה לאדם רצון להתעלות על ידה, ויכול להתהפך כל העשיה 

להיות רק רוחניות, כענין שכתיב בזוה"ק )ח"ב ר"ה ע"א( "שבתא יומא דנשמתין הוא ולאו דגופא", 

נַָּפׁש, שלא הוצרך השמים להשתנות, והארץ קיבלה  ַבת ַויִּ ִביִעי שָׁ וזהו שכתוב )שמות לא, יז( ּוַבּיוֹם ַהשְּׁ

נפש ונתעלה מבחינת גוף לנפש והנפש עצמה היא רוחניות, מפני שאין בה בחינה זה של התלבשות 

לגוף שזה מורה על רוחניות, ולכן נקראת שבת קודש נשמת הבריאה.

ֶכם, לידע כי הקדושה היא רק בעזר אלקי, ש"ק מאירה  שְׁ י ֲאִני ה' ְמַקדִּ ומו"ז פירש )שמות לא, יג( כִּ

ומכניסה את הדעת שאין לנו כלום מעצמינו, וכל הקדושה היא רק בעזר אלוקי, ועל זה מבקשין יכירו בניך 

וידעו כי מאתך היא מנוחתם עכ"ד ז"ל, וזה על ידי רגשי הקדושה של שבת, כשאדם יודע שהוא עצמו 

הרי כלום ממש, ובעל כרחך שהכל רק מה שמשפיע לו השי"ת, מפני שאע"פ שהאדם מכין את עצמו לפני שבת 

בהכרח, מכל מקום אין כל זה מגיע להקדושה שלא בערך כלל שנותן לנו הקב"ה בשבת, וכמו שרואים שגם 

אם אדם יכין עצמו באמצע יות השבוע באותה הכנה שמכין עצמו לשבת לא ירגיש קדושה זו של שבת )אם כי 

בשבת נעשים 
הגשמיות 

והרוחניות אחד

בשבת יודעים 
שכל הקדושה 
הוא רק מעזר 

אלוקי
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מכל מקום ירגיש מעין דמעין קדושה זו(, ולכן בשבת רואים בבירור שהקדושה היא רק בעזר אלוקי , כו' וזה הוא 

'דעת', שדבוק בשורש הקדושה הבאה מהשם יתברך.

ויש לבאר בזה מה שאמר משה רבינו עליו השלום "ִמי לה' ֵאַלי" ז"ל הפסוק, )ל"ב, כ"ו( "ויעמוד משה 

בשער המחנה ויאמר מי לה' אלי, ויאספו אלי כל בני לוי", דהיינו 'מי לה' אלי' - מי מכלל ישראל ששייך )וואס 

געהערט( להקב"ה יבוא אלי, הגם שהיו כולם קדושים, אך מי שהיו בו דביקות עצום והקדושה היה 

אצלו לשם שמו יתברך בלבד, לא היה יכול לשלוט בו מגע חטא כלל, רואים כאן יסוד נורא, שגם 

"כי  ועדתו  היא הגדרת קרח  - שזו  יתברך בלבד  אין הקדושה שבאדם לשמו  רוח קדושה, אם  כשיש באדם 

כל העדה כולם קדושים" - אז נכנסת בו נגיעה עצמית בדקה מן הדקה, עד שאפילו קרח עצמו לא חש בזה, 

ונתעקם מדרך האמת כמו שאומרים חז"ל הקדושים אודות קרח "עינו הטעתו", ועל כן רק מי שהרוח הקדושה 

היא בו מתוך השתוקקות לעצם ורק לשם שמו יתברך ולא לשם ש"הוא" יהיה לו קדושה אז לא יכול לשלוט בו 

מגע החטא כלל, לכן ]אצל משה שהוא היה בדרגה זו שהקדושה היה אצלו לשם שמו ית' בלבד[, )שמות לב, 

ֵני ֵלִוי מלשון "וילוו עליך וישרתוך", שהוא רמז לדביקות והתקשרות הדעת -  ל בְּ כו( ַויֵָּאְספּו ֵאָליו כָּ

שמלווים להשם יתברך.

ַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש  וענין השבת הוא באמת בא רק על ידי סיעתא דשמיא, כמו שכתוב )תהילים כ, ג( ִישְׁ

, השם יתברך הוא השולח את ה'קודש' היא ענין נשמה יתירה, כי סתם נשמה יתירה באה מחכמה  ּיוֹן ִיְסָעֶדךָּ ּוִמצִּ

)אבל נשמה עצמה היא מבינה או ממלכות(, כענין נשמה יתירה הבאה לאיש ישראל, ענין הקודש היא חכמה, 

ובא לרמז על הנשמה יתירה שהיא מחכמה.

)שמות לא,  על המדרש,  )מובא ביתרו תרל"ד ד"ה במדרש(  החידושי הרי"ם  ז"ל  כענין ששמעתי מפי מו"ז 

ר ִאּתוֹ, אחר שלמד משה רבינו עליו השלום מ' יום שכח מה שלמד עד שנתן לו  ַכּלֹתוֹ ְלַדבֵּ יח( כְּ

במתנה, ופירש על פי לשון הגמרא )מגילה ו:( "יגעתי ומצאתי", וֵשם מציאה הוא על דבר הבא 

בהיסח הדעת לא ביגיעה, אבל הענין הוא כי אין יגיעת בשר ודם גם אם יגע הרבה כדאי להפיק 

רצון והארה משמים, שהרי מהסברא אין ראוי שעל ידי יגיעת בשר ודם שהיא גשמיות ומוגבלת יקבל הארה 

רוחנית משמים, רק שהשם יתברך סידר כן בסדר העולמות שעל ידי היגיעה ניתן לו במציאה ומתנה, 

מפני שזה רצונו ית' שהאדם יצא ככל שביכולתו מהחומר ואז הקב"ה נותן לו במתנה, ועל כן עשה הקב"ה שכן 

יהיה סדר העולמות שאדם היגע לפי מדרגתו מקבל השפעה מלמעלה ביגיעה ומתנה, וכ"כ בשפ"א תרל"ד 

)ד"ה במדרש( "לקחת מתנות באדם כו', אא"ז פירש על מה שאמרו יגעתי ומצאתי תאמין )מגילה ו:( פירוש כי אי 

אפשר לזכות על ידי היגיעה רק בדרך מציאה, פירוש כשהקב"ה רואה יגיעת אדם לשם שמים נותן לו במתנה, 

כיון  קשה  ולכאורה  ודפח"ח.  ע"ש  במתנה  לו  לו שתנתן  עמד  היגיעה  שכל  דבה"ק.  עי"ש  ודפח"ח" 

שנותנים לו במתנה א"כ למה צריך לעמול בכלל, ומכמ"ש אבית תהלה משוכני עפר, ובא לומר לנו הפסוק, כי 

אמנם "שוכני עפר" אנחנו, אבל מכיון ש"אבית", הרי זה חשוב אצל הרבש"ע.

מי שהקדושה 
אצלו רק לשם 
הקב"ה לא שולט 
בו היצר

מצד פעולות 
האדם אין 
באפשרי להשיג 
ולקבל התורה
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וכן הענין בשבת קודש שנקראת )ביצה ט"ז.( "מתנה טובה", וקשה כיון שהיא נתנת במתנה, א"כ מה היא 

כל ענין ההכנה לשבת וכמאמר רבי יהודה הלוי שמראשון עד שבת לשבת נכספה נפשי וכמוזכר בספה"ק, 

שכפי היגיעה בימי המעשה נותנין לו עזר וסיוע של קדושה בשבת קודש. אכן כתיב )שמות כ, ט( 

ָך, שבוודאי מי שעובד השם יתברך בכל כחו מקבל השבת  ל ְמַלאְכתֶּ יָת כָּ ֲעבֹד ְוָעשִׂ ת ָיִמים תַּ שֶׁ שֵׁ

אחר כך בשלימות.

כדי להשיג אחר כך  יגיעת עולם הזה, הוא  כל  כן  וזהו הרמז "שבת מעין עולם הבא", שכמו 

בעולם הבא בעזר אלקים, וכמו כן מתקיים בשבת, וזה הרמז "נשמה יתירה" יותר מכפי הראוי, 

כלומר שאינו לפי עבודת העובד, רק שבמתנה ניתן לו יותר מכפי עבודת האדם, וחז"ל )מכילתא 

יתרו פ' "בחודש השלישי" ז'( הוסיפו שיהיה כאלו כל מלאכתך עשויה, הוא על ידי השתוקקות והרהורי 

תשובה כשבא השבת קודש, ומצטער על מיעוט הכנה מה שאינו מוכן לקבל קדושת השבת, יוכל 

להיות כאילו כל מלאכתו עשויה, וכמו שהקב"ה מקבל השבים בתשובה קודם הסתלקותם מן 

העולם, ואינו אומר לו וכי למה נזכרת רק עכשיו? אלא ברוב רחמיו חסדיו הוא מקבל את השבים, וכן כתוב 

בספרים שערב שבת קודש יום מוכן לתשובה. וידוע שכתב במאור עינים שבשבת כל מלאכתך עשויה 

אפילו ממלאכת שמים. 

האדם העובד 
בכל כוחו מקבל 

מידה במידה 
השבת בשלימות

כמו שעולם 
הבא הוא בעזר 

אלוקים ולא 
מעצמו כך היא 

השבת
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שני השבתות דלמעלה ודלמטה

אך את שבתותי, מדקדקין מאי אך. ויש לומר פירוש בפסוק 
להם  יש  ישראל  ובני  בשמים.  שלמעלה  שבתותי 
חלק,  הוא  פרס  עלינו,  שלום  סוכת  פורס  כמ"ש  בזה  חלק 
וכמו שכתוב בזוה"ק כי בשבת יש השתתפות, ברוחא דנחתא 
מלעילא ומתענג בתענוגי שבת ע"ש בפ' ויקהל )כעי"ז כתב 
וזהו  וביניכם  ביני  וכדכתיב  ותרמ"ד(,  תרמ"א  שקלים  בפ' 

לשון אך חלק.

יתבאר פירוש "את" תוספות שבת על ידי שמשתוקקין עוד 
בערב שבת לקבלת שבת, ואיתא דמחצות יום השישי 
שאמרו  כמו  ִחֵלק"  "אך  וזהו  השבת,  הארת  התנוצצות  יש 
אך.  הפשוט.  ולפי  כו'  תשביתו  הראשון  ביום  אך  על  רז"ל 
שבת  וכתיב  דווקא.  שבתותי  ה'.  לשם  רק  השמירה  שיהיה 
שבתון יתכן לפרש על ידי שהשבת נותן ברכה ושפע לכל ימי 
המעשה וכן איתא המענג השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים 
השבת  לשם  השביתה  שיהיה  שבתון  שבת  כתיב  לכן  כו' 

עצמו ולא בעבור ברכת השבת לעובדין דחול. 

ולבאר ורש"י  המשכן,  ממלאכת  שבת  למעט  פירש  ז"ל 
הענין נראה על פי מה שכתבתי במקום אחר כי כל 
אות  שנקראים  התפילין  וכן  עדות  שנקראים  המצוות  אלו 
שהמה רמזים להארות שלמעלה שהיו צריכין להיות מקוים 
בפועל בעצם נפשותיהם של בני ישראל. וקודם החטא היה 
מתקיים וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ממש כמו 
שהיה בקרני הוד של משה רבינו עליו השלום וייראו מגשת 
אליו. רק אחר החטא דרשו חז"ל אלו תפילין שבראש, פירוש 
התפילין.  מצות  ידי  על  הנ"ל  הארה  קצת  להשיג  שיכולין 
ובשבת קודש אין צריכין תפילין כמו שדרשו חז"ל הן בעצמן 
אות, שכתוב ביני ובין בני ישראל אות הוא, פירוש בלי שום 
אמצעיות וכמו שאמרו חז"ל אין דומה מאור פניו של אדם 
בעצמם.  מעידים  זכאין  ישראל  כשבני  ואיתא  לשבת.  בחול 
ובקבלת  עדי.  כתוב אתם  וכן  בכם  עדים אתם  כמו שכתוב 
כו'.  יכירום  רואיהם  וכל  ישראל.  בני  צורת  נשתנה  התורה 
אך אחר החטא כתוב הורד עדיך כו'. והוצרך לברר העדות 
על ידי מצות הללו. וכן דרשו חז"ל הקורא קריאת שמע בלא 
בלי  לברר  אפשר  שאי  בעצמו,  שקר  עדות  כמעיד  תפילין 

התפילין זולת בשבת קודש:

ְמַקִדיְשֶכם,  ה'  ֲאִני  י  כִּ ָלַדַעת  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ּוֵביֵניֶכם  יִני  בֵּ ִהוא  אוֹת  י  כִּ מֹרּו  שְׁ תִּ תַֹתי  בְּ שַׁ ֶאת  ַאְך  יג(  )לא,  בפסוק 

"שבתותי"  פירוש  לומר  ויש  למעט   [.  בא  ומאי  מעוט,  לשון  ]שהוא  אך  מאי  ורמב"ן(  )רש"י  מדקדקין 

שלמעלה בשמים היינו שיש שני מיני שבתות כדמשמע מהלשון "שבתותי" לשון רבים, שבת דלמעלה ושבת 

דלמטה, וצריך לשמור את השבת דלמטה באופן כזה שעל ידי זה יעוררו את השבת דלמעלה. ובני ישראל יש 

ַרס הוא חלק היינו הקב"ה פורס עלינו חלק  להם חלק בזה כמו שאומרים "פורס סוכת שלום עלינו", פְּ

וחלק אחר שלמטה אנו עושים במעשינו, וכמו שכתוב בזוה"ק כי בשבת יש השתתפות ברוחא דנחתא 

מלעילא ומתענג בתענוגי שבת ע"ש בפ' ויקהל    וכדכתיב ביני וביניכם בין השבת שלי ובין השבת 

וברש"י כתב "כל אכין ורקין מעוטין, למעט שבת ממלאכת המשכן".  ]  

ז"ל הזוה"ק פ' ויקהל ר"ד ע"א )ביאור ע"פ מתוק מדבש ועוד(: האי נקודה תתאה, כד סלקא ואתחזית ואתקשיטית, כדין כל חדווא   ]  

)נקודה התחתונה הזו שהיא מלכות, כשעולה ונראית אז כל שמחה נמצאת למעלה  אשתכח לעילא ותתא ועלמין כלהו בחדוא, 
ומלטה, ויש שמחה בכל העולמות(, ובהאי ליליא האי נקודה אתפשט נהוראה ופריש גדפוי על עלמא )ובליל שב"ק מתפשטת זו 

הנקודה שהיא המלכות באורותיה ופורסת כנפיה על העולם, כנפיה היינו מחנותיה הכלולים עמה המתפשטים וממלאים את כל 

העולם בסוד התפשטות סוכת שלום על ישראל(, וכל שלטונין אחרנין מתעברן ונטירו אשתכח על עלמא, )כל שלטון מט"ט שהוא 

לבני ישראל 
יש גם שייכות 
להשבת דלמעלה
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שר העולם השולט בימות החול מתבטל ולכן אין שליטת החיצונים בשבת( וכדין אתוסף רוח נשמתא בישראל על כל חד וחד )ואז 

נוסף רוח נשמה בעולם על כל בני ישראל(, ובההיא נשמתא יתירא נשיין כל עצבא וחימתא ולא אשתכח בר חדוה לעילא ותתא 

)ובנשמה יתירה זו שוכחים בני ישראל כל עצבות וכעס שלהם ולא נמצא חוץ משמחה כלל למעלה ולמטה(, ההוא רוחא דנחית 

ואתוסף בבני עלמא כד נחית אתסחי בבוסמין דגנתא דעדן ונחית ושרא על עמא קדישא )אותה רוח שיורד ונוסף על בני העולם, הוא 
רוחני מאוד ולכן מתרחץ ומעבה את עצמו קודם לכן בבשמים של גן העדן, ורק אחרי זה יכול לשרות על הנפש שבגוף עם הקדוש 

בני ישראל(, זכאין אינון כד האי רוחא אתער )אשרי חלקם כשמתעוררת רוח זו(.

בההיא שעתא דההוא רוחא נחית, נחתין עמה לגו גנתא דעדן שיתין רתיכין מתעטרין לשית סטרין )באותו שעה שיורדת הרוח 
יורדות עמו לגן עדן שישים מרכבות שמתעטרות ומתפשטות לששה המידות של הגן עדן שהצדיקים שוכנים בהם(, וכד מטי 

לגנתא דעדן כדין כל אינון רוחין ונשמתין דגנתא דעדן כלהו מתערי לההוא )נ''א מתעטרי בההוא( רוחא )וכשמגיע הרוח לגן עדן אז 
כל אותם רוחות ונשמות שבגן עדן כולם מתעטרים באותו רוח(, כרוזי קרי ואמר זכאין אתון ישראל עמא קדישא דרעותא דמאריכון 

אתער לגבייכו )וכרוז יוצא ואומר אשריכם ישראל שרצון אדוניכם התעורר אליכם, כי קדושת שבת מתעוררת מלמעלה מעצמה 
לקדש את ישראל(.

רזא דרזין לידעי חכמתא, )יש כאן סודי סודות ליודעי חכמת הנסתר(, זכאין אינון כד האי רוחא אתער, )אשריהם בני ישראל כשזה 
הרוח מתעורר לבוא לבני ישראל בליל שבת קודש(, האי רוחא איהו אתפשטותא דהאי נקודה )רוח הזה הוא התפשטות של הנקודה 

הזאת שהיא המלכות(, ונפקא מינה ואתפשטא בעלמא )ויוצא ממנה ומתפשט בעולם, ואויר העולם מתמלא מהתפשטות הזה(, 

וההוא הוי רזא דשבת דשרא לתתא )וזה הוא סוד השבת ששורה למטה על כל אחד ואחד מישראל כפי הכנתו(, ועל דא כתיב ביה 
שמירה )שמות לא( ושמרו בני ישראל את השבת )ולכן כתוב בו שמירה שהיא מצד המלכות(, והא אוקמוה, שבת לא כתיב אלא "את" 
השבת, )שלא כתוב שבת בלא מילת את שאז היה מורה רק על עצם המלכות בהיותה למעלה בבחינות הגבוהות בשרשה, אלא 
"את" הטפל לשבת, והיינו( לאסגאה ההוא רוחא דשרי על כלא, )לרבות את אותו רוח השורה על כל העולם למטה(, ואצטריך לנטרא 

ליה )וצריך לשמור אותו מכל חטא ועון( הואיל וקיימא עמיה דבר נש, )הואיל והוא נמצא עם האדם(, ועל דא כתיב )ועל זה כתוב( 
)ישעיה נו( כל שומר שבת מחללו )היינו לשמור את קדושת השבת שלא תסתלק ממנו ואז ישאר מקומה חלל וריק כי אז תשרה 

הקליפה במקומה, וקדושה זו אינה באה בקל כי לולי רחמי ה' שריחם על עמו לא יעלה על הדעת שתהיה קדושת שבת משתרבבת 

ועולה מעולם האצילות לעולם הזה להתלבש בגוף אדם גשמי, ולכן יזהר מאוד האדם שלא תסתלק ממנו בסיבת חטא ועוון(.

בהאי רזא אית רזא אחרא )בסוד זה שלמדנו שהרוח מתפשט משורש השבת ]מלכות דאצילות[ בסוד נשמה יתירה יש סוד 
נוסף(, האי רוחא אתהני בהאי יומא מהנאותן דישראל ומענוגא דלהון, )רוח זה נהנה באותו יום מהנאות שנהנין ישראל בשבת לכבוד 

השבת וממה שמתענגים בשבת(, ובגין דא בעי למיהב ליה ענוגא במיכלא ובמשתיא תלת זמנין בתלת סעודתין דתלת דרגי מהימנותא 

כמה דאוקמוה )ועל כן צריך לענג את הרוח באכילה ושתיה שלש פעמים בשלש סעודות שהם כנגד שלושת דרגות האמונה כמו 
שלמדנו(, והאי נטיל חדוה וענוגא באינון סעודתי דישראל )ואותו רוח שואב חדוה ועונג באותם סעודות של ישראל, כי התענוג 

הנשמה הוא כשיעשה האדם בגשמי דבר הרומז על הרוחני(, זכאה חולקיה מאן דאהני ליה ומענג ליה בהאי יומא, )אשרי חלקו של 

מי שמהנה אותו ומענג אותו הרוח באותו היום(.

האי רוחא אתהני כל שיתא יומין מרוחא עלאה דעתיקא דכל עתיקין )רוח זה מתענג כל ששת הימים מרוח הנעלה של עתיקא דכל 
עתיקין(, וביומא דשבתא כיון דנחית ואתסחי בגנתא דעדן בליליא אתענג מענוגא דגופא בסעודתי דמהימנותא )וביום השבת לאחר 

שהוא יורד ומתעבה בגן עדן בלילה, הוא מתענג מהענוגים של הגוף בסעודות האמונה שאוכלים בני ישראל בשבת(, ואתעטר 

)נ''א ואתענג( האי רוחא מעילא ותתא, )והוא מתעטר ומתענג מלמעלה ומלמטה( ואתרוי בכל סטרין בעטרא )נ''א בענוגא( דלעילא 
)והואיל ורוח זה עומד עם האדם, צריך הוא לשמור אותו הרוח(,  ותתא, והואיל וקיימא עמיה דבר נש אצטריך ליה לנטרא ליה, 
ועל דא כתיב ושמרו בני ישראל את השבת שבת דא הוא ההיא נקוד' תתאה, את השבת דא הוא האי רוחא אתפשטותא דההיא נקודה 
)ועל זה כתוב ושמרו בני ישראל את השבת, כי "שבת" רומז על המלכות המכונה "נקודה תתאה" על שם שהיא אחרונה שבעשר 

ספירות, ורוח זו היא הרוח המתפשטת מהמלכות(, ההוא אתפשטותא כד אתוסף קדושן וברכאן מלעילא על ההיא נקודה אתנהיר 

כלא ואתעביד רוחא נהירא בכל סטרין אתפלג לעילא ונהיר, ואתפלג לתתא ונהיר, )והתפשטות זו כשנוסף קדושה וברכה למעלה 
על נקודת המלכות מואר הכל, וההתפשטות נעשית רוח מאיר מכל הצדדים, חציו מתחלק למעלה ומאיר וחציו מתחלק למטה 

ומאיר(, ודא הוא דכתיב ביני ובין בני ישראל חולק אחסנא אית לן כחדא )ועל זה כתוב ביני ובין בני ישראל, שותפות יש לנו יחדיו(, 

חולקא דלעילא אתעטר בהאי יומא מענוגא עלאה קדישא ואתהני מזיוא עלאה דעתיקא דכל עתיקין, )החלק העליון של הרוח שנשאר 
חולקא תתאה אתעטר בהאי יומא מענוגא דלתתא דאתהני בהני  למלכות מתעטר ביום זה מהעונג העליון ונהנה מהזיו העליון(, 

סעודתי, )החלק התחתון של הרוח היורד לבני ישראל מתעטר באותו יום מעונג ישראל שבעוה"ז שמתענגים בסעודות שבת(, ועל 
דא בעי לענגא ליה במיכלא ובמשתיא בלבושי יקר ובחדוה דכלא, )ולכן צריך לענג את הרוח באכילה ושתיה ובמלבושי כבוד ובכל 
מיני שמחה(, וכד מתעטרא האי חולקא לתתא ואתנטיר כמה דאצטריך סלקא לעילא ואתחברא בההוא חולקא אחרא, )וכאשר החלק 

הזה מתעטר למטה ושומרים אותו מכל חטא כראוי אז הוא עולה למעלה במוצאי שבת ומתחבר בחלקו העליון(, והאי נקודה נטיל 
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שלכם, וזהו לשון אך ִחֵלק )פסחים ה. יומא פה:(, והיינו שהשבת דלמטה אינה אלא חלק מהשבת דלמעלה 

שמתעוררת על ידה.

עוד יתבאר פירוש "את" שבא לרבות תוספות שבת, כמש"כ בחידושי הרי"ם בפרשייתנו ד"ה ושמרו, על 

ידי שמשתוקקין בערב שבת לקבלת שבת האדם מוסיף על ידי ההשתוקקות שלו, מחלק הנפש שלנו 

ידי ההשתוקקות  וזהו על  של החול, שהיה עד עכשיו בדרגה של חול, והופך אותה לדרגת השבת שבנפש, 

מערב שבת לקבלת שבת, ואע"פ שעל פי הלכה זמן התוספת שבת כפשוטו הוא רק מפלג המנחה ולהלן, מכל 

מקום כדי שתוספת שבת זו תשאר בנפשינו צריכה להיות השתוקקות כבר מבוקר ער"ש לקבלת שבת, ואיתא 

)פע"ח שער השבת פ"ג ד"ה מנהג מורי האריז"ל, פע"ח שער הסליחות( דמחצות יום השישי יש התנוצצות הארת 

יתּו  בִּ שְׁ ּיוֹם ָהִראׁשוֹן תַּ השבת, וזהו "אך - ִחֵלק" )יומא לב:(, כמו שאמרו רז"ל על )שמות יב, טו( ַאְך בַּ

כו' ולפי הפשוט. אך בדווקא. שיהיה השמירה רק לשם ה' כי אפילו במצוה רבה כזו יכולים להתערב 

נגיעות, שהאדם נח מעמלו, ואפילו בחלק הרוחני שהאדם מקבל תוספת קדושה בשבת קודש, והשפת אמת 

כותב כמה הרבה פעמים היסוד שאע"פ שהאדם מקבל על ידי עצם המצוות כח קדושה, צריך הוא לכוין אך ורק 

לשם שמים, ולענייננו דהיינו לא לשם מנוחה ואפילו לא לשם מדריגות אלא רק בגלל שאני ה' צויתי. שבתותי 

דווקא. 

תוֹן קֶֹדׁש ַלה', יתכן לפרש על ידי שהשבת נותן ברכה  בָּ ת שַׁ בַּ ִביִעי שַׁ וכתיב )שמות לא, טו( ּוַבּיוֹם ַהשְּׁ

ושפע לכל ימי המעשה ועל ידי זה נמצא שכל ימות החול הם ג"כ בבחינת "שבת-ון" בכח השבת שמשפיעה 

להם ברכה ושפע, והלשון "שבתון" הוא כמו שבת קטנה, מלשון "אישון בת עין"   , וכן איתא )שבת קיח.( כל 

המענג השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים כו' )כמו שכתוב והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך 

כלא מעילא ותתא ואתכלילא מכל סטרין )ונקודת המלכות מקבלת ולוקחת הכל, מלמעלה מא"א ומלמטה מבני ישראל, ונכללת 
מכל הבחינות(, ובגין דמתעטרא בשבת מעילא ומתתא כל שאר יומין יהיב חילא לכלא ואתייהיב ליה שולטנו מעילא ומתתא, )ולפי 

שהיא מתעטרת בשבת מלמעלה ומלמטה, לכן בכל שאר הימים היא נותנת כח לכל ישראל ולכל העולמות כי יש לה כוחות ממה 

שקיבלה מלמעלה ולמטה(, וברזין דספרא דשלמה מלכא, אשתכח רזא דא ואוקמוה בוצינא קדישא זכאה חולקיהון דישראל )ובסודות 

ספריו של שלמה המלך נמצא סוד זה ופירשה המאור הקדוש שהוא ר"ש, אשריהם ישראל(.

)כתוב וינפש ואמרו  כתיב וינפש ואוקמוה ווי נפש דאבדת ושפיר איהו, אבל אי הכי ווי גופא אצטריך למימר דמניה אבדת נפש 
חכז"ל בביצה ט"ז ע"א כיון ששבת וי אבדה נפש, וקשה א"כ היה צריך לומר וי לגוף שממנו אובדת הנפש שקיבל בער"ש(, אבל 

רזא דמלה בבר נש אית נפש דנטלא ומשיך לגביה להאי רוחא מערב שבת )אלא סוד הענין הוא שיש באדם נפש שהוא מושך אותה 
לעצמו בער"ש(, וההוא רוחא שריא בגווה דההיא נפש ודיירא בה כל יומא דשבתא )ואותה הרוח שורה בתוך הנפש ודרה בו כל יום 

השבת(, וכדין ההוא נפש יתירה ברבויא ותועלתא יתיר ממה דהוה )ואז הנפש יתירה בכח ותועלת יותר ממה שהיתה(, ועל דא תנינן 

כל נפשאן דישראל מתעטרן ביומא דשבתא ועטרא דלהון דשריה האי רוחא בגוייהו )ועל זה למדנו שכל נפשות ישראל מתעטרין 
ביום השבת, והעטור הוא במה שאותה רוח שוכנת בתוכן(, כיון דנפק שבתא וההוא רוחא סלקא לעילא כדין ווי לנפש דאבדת מה 

דאבדת )כיון שיוצאת שבת ואותה הרוח עולה למעלה, ואז וי לנפש שאיבדה את מה שאיבדה(, אבדת ההוא עטרא עלאה וההוא 
חילא קדישא דהוה בה ודא הוא וינפש )איבדה את אותו העטרה העליונה ואותו כח הקדוש שהיה בה וזהו וינפש(.

ראה רבנו בחיי )דברים לב י(: כאישון עינו, בת העין נקראת אישון על שם שיש בה צורת איש, ולשון אישון על שם קטנות הצורה,   ]  

וכן שבת שבתון )ויקרא טז, לא(, כי שבת נאמר על עיקר היום ושבתון נאמר על התוספת, והוא לשון הקטנה, וכן לשון אמנון האמינון 

)שמואל ב יג, כ( עכ"ל.

תוספת שבת 
הבאה על ידי 
השתוקקות 
לקבלת שבת

לשבות לשם 
שבת ולא לשם 
השפע שנותן 
לימי המעשה
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לכן כתיב  עיי"ש(, היינו שהשפע לא יהא מוגבל בשבת עצמה אלא הוא בלי שום גבול ומידה, בלי מצרים, 

"שבת שבתון", שיהיה השביתה לשם השבת עצמו ולא בעבור ברכת השבת לעובדין דחול שלא 

יכוין האדם בשמירת השבת שיהיה לו על ידי זה שפע לכל ימות החול.

על  לצוותם  אע"פ שהפקדתיך  ואתה  ישראל,  בני  את  ואתה תדבר  יג(  )לב,  הפסוק  על  פירש  ז"ל  ורש"י 

מלאכת המשכן אל יהא קל בעיניך לדחות את השבת מפני אותה מלאכה, אך את שבתותי תשמורו אע"פ שתהיו 

למעט שבת ממלאכת  ורקין מעוטין,  אכין  כל  אל תדחה מפניה,  בזריזות המלאכה, שבת  וזריזין  רדופים 

המשכן עכ"ל.

ולבאר הענין נראה על פי מה שכתבתי במקום אחר )בא תרמ"ד ד"ה במצות תפילין(    כל אלו המצוות 

צריכין  שהיו  שלמעלה  להארות  רמזים  שהמה  אות,  שנקראים  התפילין  וכן  עדות,  שנקראים 

להיות מקוים בפועל בעצם נפשותיהם של בני ישראל. וקודם החטא היה מתקיים )דברים כח, י( 

ךָּ ממש, כמו שהיה בקרני הוד של  ם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִממֶּ י שֵׁ י ָהָאֶרץ כפשוטו ממש כִּ ל ַעמֵּ ְוָראּו כָּ

ת ֵאָליו, רק אחר החטא דרשו חז"ל אלו תפילין  יְראּו ִמגֶּשֶׁ משה רבינו עליו השלום )שמות לד, ל( ַויִּ

שבראש "ב" ראש, כידוע הדיוק של הרה"ק הבעל התניא זי"ע שאמר להחסיד המופלג רבי שמואל מונקעס, 

בשעה שהרשעים הרוסים באו לאוסרו נפל עליהם אימתה ופחד בראותם אותו יושב מלובש בתפילין ונסוגו 

למרחוק, ושאל אותו החסיד המפורסם רבי שמואל מונקעס זצ"ל למה פחדו לגשת אליו, אמר לו הבעל התניא 

הרי כתוב בפירוש וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך - אלו תפילין שבראש! שאל אותו, 

א"כ מדוע כשאדם אחר מניח תפילין אין נופל פחד על עמי הארץ, השיב לו בעל התניא שכתוב "אלו תפילין 

שבראש", שהתפילין צריכין להיות גם בתוך הראש ולא רק על הראש, וכוונת דבריו היא שהענין שעליו מורה 

התפילין ]קבלת עומ"ש כו''[ צריך להיות גם בראש ובשכל האדם, ואצל הצדיק התפילין הם בתוכו – בראש, 

וממילא נופל פחד ממוחין אלו ומהארות אלו של תפילין על כל אחד ובפרט על הגוים עמי הארץ, פירוש 

שיכולין להשיג קצת הארה הנ"ל על ידי מצות התפילין. 

]היינו כלל ישראל בעצמן[   ,  ובשבת קודש אין צריכין תפילין כמו שדרשו חז"ל הן בעצמן אות 

ָרֵאל אוֹת ִהוא, פירוש בלי שום אמצעיות, וכמו שאמרו חז"ל  ֵני ִישְׂ יִני ּוֵבין בְּ שכתוב )שמות לא, יז( בֵּ

כשבני ישראל  "אין דומה מאור פניו של אדם בחול לשבת". ואיתא )ספרי האזינו, מכילתא בא קט"ז( 

וז"ל דעיקר התפילין הם לעורר האותיות שחתם הקב"ה בנפשות בני ישראל כמ"ש כח הנשמה בגוף כאזכרות בגוילין, רק שעל ידי   ]  

התפילין יכולין בשבת להוציא מכח אל הפועל מליבא לפומא. לכן כתוב שנכון ללמוד בתפילין, והרמז מכאן למען תהיה תורת ה' 

בפיך שהתפילין מסייעין לזה. וכן כותב הרמב"ן בכמה מקומות, בתורת האדם אות י', ועוד.

עי' מש"כ פרשת בא תרמ"ח: ובוודאי פרשיות אלו שציוונו הש"י לקשר ביד ובראש הם אותיות ושמות השייכים לנפשות בני ישראל רק   ]  

שאין יכולין להיות נגלים בגוף, צריכין להתדבק בהן בכח אלה המצות, ולכן בשבת קודש שיש התגלות נשמה יתירה מאירין אותיות 

בשבת יש על 
עצמיות האדם 

אות בריתו 
להשי"ת

בשבת קודש 
ישראל בעצמם 
קשורים להשי"ת
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זכאין מעידים בעצמם היינו שעצם המציאות שלהם בעצמם זו היא העדות. כמו שכתוב )יהושע ד, כב( 

ֵעִדים אתם בכם, וכן כתוב )ישעיהו מ"ג י'( אתם ֵעַדי. 

ובקבלת התורה נשתנה צורת בני ישראל כח התורה הוא להוציא את הארת הנשמה בפועל אל תוך הגוף, 

כשאדם מקיים בכל איבריו ובכל דרכיו את מצוות התורה ומקיים "בכל דרכיך דעהו" אז מאירה אצלו הארת 

הנשמה. וכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה' כו' )ישעיהו סא, ט(. אך אחר החטא כתוב )שמות לג, ה( 

הוֵֹרד ֶעְדְיָך כו' ואיבדו מעלה זו, והוצרך לברר העדות על ידי מצות הללו. וכן דרשו חז"ל "הקורא 

קריאת שמע בלא תפילין כמעיד עדות שקר בעצמו", שאי אפשר לברר בלי התפילין, כי באמצע 

אל  מהכח  הנשמה  הארת  את  מוציאין  התפילין  ורק  הקב"ה  על  עצמו שמעיד  האדם  מצד  ניכר  אין  השבוע 

הפועל, זולת בשבת קודש שהנשמה יתירה מסייעת להביא את הארת הנשמה מהכח אל הפועל.

אלו בפועל ממש ואין צריך לתפילין כמו שאמרו חז"ל שהם עצמן אות, וזהו שאמרו חז"ל המניח תפילין כקורא בתורה, דכתוב למען 

תהיה תורת ה' בפיך, פירוש התגלות הארת האותיות בנפש ישראל הוא ממש כקורא בתורה. 

ובבא תרמ"ט: ועל ידי מצות תפילין לאות ולזכרון בין עיניך אלה האותיות הכתובים בפרשיות המה מאירים לאדם הארות הגנוזות 

בשורשן. ובשבת קודש נבדלו בני ישראל ונתעלו ומאיר בהם אור נשמה יתירה לכן הן עצמם אות. ולכן בשבת קודש קורין בספר תורה 

בהתגלות, ובחול האותיות מתגלין על ידי הבתים. ובאמת עיקר התגלות הקדושה לבני ישראל כשהם נבדלין מהאומות, ובשבת קודש 

דכתיב אות היא ביני וביניכם ואין שם מגע נכרי, לכן יש התגלות האור המיוחד לבני ישראל.



| יג

כי תשא תרמ"ו

שבת היא המשכת הקדושה של עולם הבא

ה' בפסוק  אני  כי  לדעת  כו'  וביניכם  ביני  היא  אות  כי 
מקדישכם, דרשו בגמרא אמר הקב"ה למשה מתנה 
טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, אני מבקש ליתנה לישראל 
לך והודיעם. כי תכלית עבודת האדם הוא בסייעתא דשמיא 
לזכות להמשיך קדושה משמים, ועיקר הקדושה הוא בעולם 
מעין  הזה  בעולם  גם  לנו  ונתן  עמנו  הטיב  והקב"ה  הבא, 
הקדושה של עולם הבא, והוא השבת שהוא מעין עולם הבא. 
בקדושת  להתדבק  יכולין  בש"ק  היורדת  הקדושה  ידי  ועל 
לצורככם  פירוש  לכם,  היא  קודש  שכתוב  וזהו  הבא.  עולם 
עשה הקב"ה להיות שבת קודש מציאת הקדושה בעולם הזה, 
לדעת כי אני ה' מקדישכם, פירוש עתיד להקדישכם בעולם 
הבא, וכעין זה נדרש בתורת כהנים בפרשת אני ה' מקדשכם 
לעולם הבא ע"ש, ועולם הבא הוא נעלם מלהשיגה בעולם 
הזה, אך השבת הוא הדרך שיכולין להשיג מעין עולם הבא. 
שם  לכנות  שיכולין  הוא  שהשבת  שמה,  שבת  אמרם  וזהו 

לקדושה של עולם הבא.

אף על פי שתהיו רדופין במצות המשכן שבת אל וברש"י, 
ענין  כי  רבים,  לשון  שבתותי  דכתיב  כו'.  תדחה 
השבת אין לה הפסק, וכפי עבודת האדם בימי המעשה כן הוא 
השבת. ובודאי בעשיית המשכן היה קדושה גדולה במעשה, 
והוא מעין ששת ימי בראשית ממש, כאשר חכמים הגידו כי 
במעשה המשכן ניתקן כל מעשה בראשית, ועל זה כתיב כח 
מעשיו הגיד לעמו, כמו שאמרו רז"ל יודע היה בצלאל לצרף 
ימי המעשה כאלה  ועל  וארץ.  אותיות שנבראו בהם שמים 
כי הכתיב לעצמו כביכול  נאמר אחר כך שבתותי תשמורו, 
גדלה מעלת השבת מימי המעשה של  כי  כו'. לומר  מנוחה 
כי אני ה' מקדישכם, א"כ אין  וזהו הטעם  מעשה בראשית, 
לדבר סוף. ולעולם שייך קדושת שבת עד לעתיד יום שכולו 
שבת. וכן סידר הקב"ה מעלת השבתות זה אחר זה עד שנזכה 
ליום שכולו שבת, כי כל השבתות הם הכנות לעולם הבא. 

זהו שכתוב ושמרו כו' לעשות כו' השבת לדורותם כו':

ה'  ֲאִני  י  כִּ ָלַדַעת  ְלדֹרֵֹתיֶכם  כו'  ּוֵביֵניֶכם  יִני  בֵּ ִהוא  אוֹת  י  כִּ מֹרּו  שְׁ תִּ תַֹתי  בְּ שַׁ ֶאת  ַאְך  י"ג(  )ל"א,  בפסוק 

ְמַקִדיְשֶכם, דרשו בגמרא )שבת י: ביצה טז.( אמר הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת 

שמה, אני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיעם. כי תכלית עבודת האדם הוא בסייעתא דשמיא 

להוריד  הוא  תפקידנו  שאמנם  )תרמ"ג(  לעיל  השפ"א  מסביר  זה  יסוד  משמים,  קדושה  להמשיך  לזכות 

ולהוריד את  הקדושה משמים, אלא שבפעולותינו כאן למטה בלתי אפשר היה להגיע לחלק האלוק ממעל 

ההארות משמים, לולי הכח המיוחד שהקב"ה נותן לנו, וכח מיוחד זה אי אפשר להשיג אליו על ידי עבודה לבד, 

אלא אחרי שאנו עושים את חלקינו ויגעים בכל כוחינו, אז הוא יתברך עושה את שלו ונותן לנו מתנה, ומביא 

שם מדרש שמשה רבינו היה ארבעים יום בשמים והיה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה, ונראה מזה 

שאפילו משה רבינו שהוא תכלית הטוב, בחיר הנבראים ותכלית היצירה, מ"מ לא היה יכול לזכות לזה רק על 

ידי מתנה, ובשעה שאדם מתייגע בתכלית, רק אז הוא זוכה שנותנים לו משמים המתנה הזאת. 

ועיקר הקדושה הוא בעולם הבא, והקב"ה הטיב עמנו ונתן לנו גם בעולם הזה מעין הקדושה של 

עולם הבא, והוא השבת שהוא מעין עולם הבא )ברכות נז:(. ועל ידי הקדושה היורדת בש"ק יכולין 

להתדבק בקדושת עולם הבא נמצא שה"מעין" אינו טעימא בעלמא, אלא מלשון "טועמיה חיים זכו" על ידי 

הטעימה הם זוכים לעצם החיים של עולם הבא. 

וזהו שכתוב קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם, פירוש לצורככם עשה הקב"ה להיות שבת קודש מציאת הקדושה 
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בעולם הזה, לדעת כי אני ה' מקדישכם, פירוש עתיד להקדישכם בעולם הבא, וכעין זה נדרש 

בתורת כהנים בפרשת אני ה' מקדשכם לעולם הבא ע"ש.

ועולם הבא הוא נעלם מלהשיגה בעולם הזה, אך השבת הוא הדרך שיכולין להשיג מעין עולם 

הבא. היוצא מדבריו ש"שבת" הוא השם של השבת העליון, וכמו שכשרוצים לקרוא לאדם, קוראים לו בשמו 

ועל ידי זה הוא קרב ובא, ומכל מקום השם אינו מהות האדם בעצמו אלא רק הארה ממנו, כן גם השבת של 

עולם הזה היא רק הארה משבת של עולם הבא. ואיתא בספה"ק וכן איתא בשם הרבי ר' ברוך ממעז'יבוז זכותו 

יגן עלינו, שהשבת היא "ַמֲעָין" עולם הבא, שכל מצוה שבעולם הזה היא מעין המחובר למקורו בעולם הבא.

ואין להקשות, דאיתא "טובה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא" ]וא"כ 

משמע שעולם הזה עדיף[, וכמו שאומר הרה"ק הבעל התניא, כי בעולם הבא צדיקים "יושבים" שזהו מדריגה 

פחותה כי כשאדם יושב הוא משפיל את קומתו, ו"עטרותיהם בראשיהם" בחינת מקיף שהעטרה היא מבחוץ 

ולא  "מזיו השכינה"  חיצונית,  רק הנאה שהוא הארה  הוא  "ונהנין"  נעשית אחד עם האדם,  ואינה  לראשיהם 

מהשכינה עצמה, "השכינה" שהוא השתלשלות לדרגה העשירית דרגת מלכות ולא "מהקב"ה" שהיא בחינת 

גילוי הגבוהה ממנה, מה שאין כן בעולם הזה "אנא נפשי כתבית יהבית", שיש לנו בקיום מצוות התוה"ק את 

השי"ת בעצמו שנתן לנו את עצמו בתורה הקדושה, אלא שכאן מדובר על הגילוי והרגשת התענוג שהוא בעיקר 

למעלה בעולם הבא, אלא שגם כאן בעולם הזה אפשר לידבק בגילוי זה, ואע"פ שהאדם הוא מלובש בגוף, על 

ידי השבת יכול לידבק בקדושה רוחנית זו, אבל בוודאי הנחת רוח שאנו עושים להקב"ה בקיום מצוות השבת 

בעולם הזה הוא כאן בעולם הזה שאנו עושים מצוותיו יתברך, ושם אנו רק אוכלים את שכר המצוות שעשינו 

בעולם הזה.

וזהו אמרם "שבת שמה", שהשבת הוא שיכולין לכנות שם לקדושה של עולם הבא. כמו שאדם 

קורא לחבירו בשמו ובא, כך כאן בעולם הזה אפשר לקרוא ולהמשיך את קדושת העולם הבא.

וברש"י )לב, יג( ואתה תדבר את בני ישראל, ואתה אע"פ שהפקדתיך לצוותם על מלאכת המשכן אל יהא קל 

בעיניך לדחות את השבת מפני אותה מלאכה, אך את שבתותי תשמורו אע"פ שתהיו רדופין במצות המשכן 

וזריזין בזריזות המלאכה, שבת אל תדחה כו' מפניה, כל אכין ורקין מעוטין, למעט שבת ממלאכת המשכן 

עכ"ל, דכתיב "אך את שבתותי" לשון רבים, כי ענין השבת אין לה הפסק, וכפי עבודת האדם בימי 

המעשה כן הוא השבת וא"כ גם ימי המעשה שאחר כך הם וודאי נעלים הרבה יותר, מכח השבת שקיבלה 

כח מששת ימי המעשה שלפניה, וכמובן שאחרי ששת ימי המעשה כאלו שאחרי שבת כזו באה בודאי שבת עוד 

יותר נעלה, וכן תמיד ואין לו הפסק. ובודאי בעשיית המשכן היה קדושה גדולה במעשה, והוא מעין 

ששת ימי בראשית ממש שבהם ברא יוצר הכל את העולם בעשרה מאמרות שבתוה"ק, כאשר חכמים 

הגידו )תנחומא פקודי( כי במעשה המשכן ניתקן כל מעשה בראשית, ועל זה כתיב )תהילים קיא, ו( ּכַֹח 

בשבת יש הארה 
של עוה"ב

שבת גדולה 
מעולם הבא 
בדרגה

השבת ממשיכה 
קדושת עולם 
הבא

השבת גדולה 
אפילו יותר 
מקדושת מעשי 
בראשית
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יד ְלַעּמוֹ דהיינו סוד בריאת מעשי בראשית, כמו שאמרו רז"ל )ברכות נ"ה.( יודע היה בצלאל  יו ִהגִּ ַמֲעשָׂ

לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ. 

לעצמו כביכול  הקב"ה  יב  ִהְכתִּ מֹרּו, כי  שְׁ תַֹתי תִּ בְּ שַׁ ַאְך ֶאת  ועל ימי המעשה כאלה נאמר אחר כך 

משום שאין כאן רק  מנוחה כו'. לומר כי גדלה מעלת השבת מימי המעשה של מעשה בראשית 

הקדושה שנטע הקב"ה בבריאה, אלא זו היא דרגה של קדושה הקב"ה בעצמו כביכול, "שבתותי", וזהו הטעם 

כי אני ה' מקדישכם, על ידי הקדושה שלי עצמי, א"כ אין לדבר סוף. ולעולם שייך קדושת שבת עד 

לעתיד יום שכולו שבת. 

וכן סידר הקב"ה מעלת השבתות זה אחר זה עד שנזכה ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, 

ת  בָּ ָרֵאל ֶאת ַהשַּׁ ְמרּו כו' ְבֵני ִישְׂ כי כל השבתות הם הכנות לעולם הבא. זהו שכתוב )שמות לא, טז( ְושָׁ

ת ְלדֹרָֹתם כו' יהי רצון שנזכה בקרוב ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים בב"א ונזכה  בָּ ַלֲעשׂוֹת ֶאת ַהשַּׁ

למחות את זרעו של עמלק ואז יהיה ה' אחד ושמו אחד:



יסוד החסידות
ביאורים על ספרי חסידות

מכון


