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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  תשע"דויקהל  לפרשת

  היסוד לימי המעשה -השבת 
  

  מה נשתנתה מלאכת הבערה משאר המלאכות?ל
ַוֹּיאֶמר  ,"ַוַּיְקֵהל מֶׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלהתורה אומרת: 

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם  ,ָעֶׂשה ְמָלאָכהֵׁשֶׁשת ָיִמים ּתֵ ... ֲאֵלֶהם
א ְתַבֲערּו . ָּכל ָהֹעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה יּוָמת ה',ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון לַ 

 . שואלים חז"ל:ג)-(שמות לה, א" ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת
ל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבכֹ למה צריכה התורה לומר, "

ּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ּבַ הרי נאמר כבר בפסוק הקודם, " "?ַהַּׁשָּבת
", ובכלל זה הבערת אש, ָּכל ָהֹעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה יּוָמת ...ָלֶכם ֹקֶדׁש

  שאף היא מלאכה!
(שבת כ, א; שם ע, א; סנה'  1חז"ל ענו על שאלה זו בכמה דרכים

" תאצָ ש"הבערה ללאו יָ  ,הוא אמרוצים שאחד התירוו ,לה, ב)
התורה ֵּפרטה במיוחד את מלאכת ההבערה,  ,כלומר .(שבת ע, א)

ָּכל ָהֹעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה אינה בכלל "שהבערה  נוכדי ללמד
רוב היא אסורה בלאו בלבד, ואין חייבים עליה מיתה.  ."יּוָמת

א , כפי שמובהפוסקים לא פסקו כך, אבל זוהי דעת רבי יוסי
  .(שם) 2בגמרא

(לרבי יוסי) בין התורה  המה הסברא בזה? למה חילק
הגה"צ  רי ורבילשאר המלאכות? שמעתי ממוהבערה מלאכת 

השביתה שלנו בשבת היא הרי  לבאר כך:זצ"ל גדליה איזמן  ביר
מעין שביתתו של הקב"ה במעשה בראשית. ֵמַאַחר ו"ֵׁשֶׁשת ָיִמים 

, (שמות כ, י)" ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ...ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאתה' ָעָׂשה 
גם עלינו לשבות ביום זה מאותן מלאכות ֶׁשָּׁשַבת ה' ציוה לכן 

אבל היתה מלאכה אחת שה' לא . באותה שבת מהן הוא ית'
שלא השתמש מפני , ממנה ָׁשַבת ממנה באותה שבת. לא ָׁשַבת

במלאכת  -? בה גם בימים שלפניה. באיזו מלאכה מדובר
הְבערה! חז"ל הרי אמרו, שהאש עלתה במחשבה ִלָּברות בערב 

, [ולכן (פסחים נד, א)שבת, אבל למעשה נבראה רק במוצאי שבת 
על בריאת האש  ,במוצאי שבת אנו מברכים "בורא מאורי האש"

כיון ממילא, ]. שהיתה בעולם במוצאי השבת הראשונה
יתה משאר שהשביתה ממלאכת ההבערה היתה שונה מהשב

המלאכות, שכן האש לא נבראה בשלמותה בששת ימי המעשה, 
"מקצת" רק אלא נחשבת כמלאכה מוחלטת, מלאכה זו לכן אין 

 .מיתהלא חיוב ומלאכה, ולכן החיוב עליה הוא רק חיוב לאו, 
  .זצ"לגדליה איזמן  בירהגה"צ ר "מוכך באר 

את פסוקי פרשת "ויכולו". יפה על פי זה אפשר להסביר 
 ַוְיַכל ֱאִקים. פסוק אומר: "ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאםה

הַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו  ָׂש ָע ר  ֶׁש ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום  ,(לשון עבר) אֲ
הַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו  ָׂש ָע ר  ֶׁש  ֱאִקים רֶ בָ יְ וַ  .(לשון עבר) אֲ

ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא  ,י ַוְיַקֵּדׁש ֹאתוֹ ֶאת יֹום ַהְּׁשִביעִ 
תם ֱאִקי וֹ ׂש עֲ . למה לא נאמר ג)-(בראשית ב, ב) עתיד(לשון  "לַ

גם כאן בלשון עבר, "ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה"? 
אולי אפשר להסביר כך: כוונת הפסוק לומר, שהקב"ה ָׁשַבת 

יום השביעי לא רק מן המלאכות אשר עשה כבר, אלא גם ב

דהוא מאותה מלאכה ש י תה עת ו ש ע  רֶ בָ יְ ה. "וַ אועוד לא עש ל
ְמַלאְכּתֹו", גם  ִמכָּלִמכָּלִמכָּלִמכָּלִּכי בֹו ָׁשַבת , ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש ֹאתוֹ  ֱאִקים

  מהמלאכה שברא לעשות ועוד לא עשה.
את כל המלאכות בששת ימי  אלא שעדיין יש לשאול: אם ה' סיים

הבריאה, למה השאיר מלאכה אחת לאחר השבת? אולי מותר 
להסביר כך: הראשונים המשילו את השבת לשמחת "חנוכת הבית" 
שעושה מלך בשר ודם בסיום בניית ארמונו. והנה, אצל מלך בשר 

וגם חנוכת הבית בתמוז, ' גודם, אם בניית הארמון היה מסתיימת ב
, היה מוכח מזה שהמלך מאד מחשיב את בתמוז 'גהיתה נערכת ב

ארמונו, שהרי על כן עשה משתה ושמחה לכבוד סיום בנייתו, אבל 
הוא יום מיוחד אצלו. אבל אם  בתמוז' גלא היה מוכח מזה שגם יום 

, אבל בתמוז' גהארמון עוד לא היה גמור, הוא יגמר להבנות רק ב
אז היה מוכח שלא , תמוזהמלך היה מקדים את החגיגה לראש חודש 

רק הארמון חשוב ונכבד אצל המלך, אלא גם יום ראש חודש חשוב 
אצלו, אשר על כן החליט לערוך דוקא בו את שמחת חנוכת הבית, 
למרות שהבנייה טרם הסיימה. כך גם בענין השבת: אם ה' היה עושה 
את כל המלאכות בששת ימי הבריאה, לא היה ניכר שהיום השביעי 

אצלו. אבל אם ה' לא גמר את כל המלאכות, השאיר הוא יום חשוב 
עדין את מלאכת הבערה, ובכל זאת עושה "חנוכת הבית" ביום 

השאיר  . לכןהוא יום חשוב מאד היוםהשביעי, ניכר מזה שגם 
  את מלאכת ההבערה לאחר השבת.הקב"ה 

  " וכו'א ְתַבֲערּו ֵאׁשביאורים נוספים ללאו ד"
א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל מרה תורה ", למה ארושיםייש עוד פאבל 

", ולא הסתפקה במה שנאמר בפסוק הקודם, ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת
ָּכל ָהֹעֶׂשה בֹו  ה',ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון לַ "

. (שבת ע, א)ת" אצָ הבערה לחלק יָ "ר' נתן אומר ש ".ְמָלאָכה יּוָמת
על כל חטאת חייב העושה כמה מלאכות בשבת, ללמד ש כלומר,

 ת דיןלא לענוש עונשי ביש, פסוק זהמויש שלמדו  .3אחת ואחת מהן
(רמב"ם הלכ' שבת  פוסק הרמב"ם להלכהגם וכך , (סנה' לה, ב) בשבת

[גם ענין זה ניתן לביאור על פי המשל שהזכרנו. ביום  .פכ"ד ה"ז)
המלך לא רוצה שיתעסקו בענישת  "חנוכת הבית" לארמון המלך,

הפושעים. אמנם החנינה היא זמנית בלבד, כי אחרי השבת הפושעים 
יקבלו את ענשם, אבל בשבת, ביום חגו של המלך, לא רוצים לקלקל 
את החגיגה. הפושעים זוכים לחנינה מסויימת, ואין מענישים אותם 

  ].4היום
שבשבת  ,עוד אפשר לומר על דרך האגדה: הרי חז"ל אומרים

, אבל למי? רק (עי' סנה' סה, ב ורש"י שם ד"ה קברו של אביו)הגיהנם שובת 
למי ששמר שבת. מי שלא שמר שבת, גם הגיהנם לא שובת אצלו 

. על פי זה אפשר לפרש: לא תעשו מלאכה (זוהר ח"ב קנ, ב)בשבת 
, שאם בשבת, כדי ש"א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת"

תצטרכו ח"ו לשבת בגיהנם, לא ִּתבַער לכם שם האש ביום השבת, 
(ועי' כעין זה בבעל הטורים שמות ולפחות בשבת תהיה לכם שם מנוחה 
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יהי באמירת "ובמוצאי שבת ברמ"א, להאריך  לכן כתוב[ .לה, ג)
לפני עוד קצת שקט  רשעים, כדי שיהיה ל" ובסדר קדושהםעַ נֹ 

. וכן כתבו מטעם זה להאריך ח סי' רצ"ה)(רמ"א או" גהנםשיחזרו ל
(עי' רמ"א שם סי' ו"ברכו" במוצאי שבת  "והוא רחוםבאמירת "

  .]רצ"ג ס"ג, ובכף החיים שם ס"ק י"ב)
אין הדליקה על פי דברי הגמרא שאומרת: " עוד יש לפרש

ְוִאם א ִתְׁשְמעּו " :מצויה אלא במקום שיש חילול שבת, שנאמר
ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות  ,ְוִהַּצִּתי ֵאׁש ִּבְׁשָעֶריהָ ... יֹום ַהַּׁשָּבתֵאַלי ְלַקֵּדׁש ֶאת 

ם בשעה  ...ה?ּבֶ כְ א תִ . מאי וְ (ירמיה יז, כז)" הּבֶ כְ א תִ וְ , ְירּוָׁשַלִ
לומר, אפשר א"כ . )ב ,שבת קיט(" שאין בני אדם מצויין לכבותה

 נו,בא להזהיר וכו'" שהפסוק "ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש
א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל "שלא לעשות מלאכה בשבת, כדי שלא 

כלומר, כדי שלא נגרום ח"ו להבערת  .ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת"
  אש במושבות בני ישראל, בגלל יום השבת שאינו נשמר.

המשכן,  מלאכתלנכתבה אזהרה זו בסמוך זה מטעם אולי 
תהיה שרפה, וגם  ,שבתנשמור את הלא אם כדי לרמז לנו, ש

לא לגבי המקדש:  (שם)וכמבואר בגמרא , ויחרב המשכן ישרף
 :חרבה ירושלים אלא בשביל שחללו בה את השבת, שנאמר

  .(יחזקאל כב, כו)" ּוִמַׁשְּבתֹוַתי ֶהְעִלימּו ֵעיֵניֶהם ָוֵאַחל ְּבתֹוָכם"

  בנית המשכן כבריאת שמים וארץ
ן אזהרת השבת למלאכת המשכן לא אך כידוע, הסמיכות בי

באה רק לצורך ענין זה. כל ל"ט מלאכות האסורות בשבת 
הנוגעות הלכות נוספות , וכן (עי' שבת מט, ב)נלמדות מסמיכות זו 

(ביצה שבת. כידוע, בשבת רק "מלאכת מחשבת אסרה תורה" ל

ומזה נובעים כמה פרטים, הן לפטור (ְּפטור [, יג, ב ועוד)
. היכן ](עי' ב"ק ס, א)ר "מתעסק") והן לחיוב "מקלקל" וְפטו

כתוב בשבת "מלאכת מחשבת"? לא כתוב בשבת "מלאכת 
. אלא (חגיגה י, ב)מחשבת". "מלאכת מחשבת לא כתיבא" 

ומזה  .(שמות לה, לג)כתוב "מלאכת מחשבת"  שבמשכן
שגם בשבת, שנסמכה למלאכת המשכן, "מלאכת  ,לומדים

  מחשבת אסרה תורה".
משכן? מה הקשר בין בשבת תלתה התורה את הבאמת למה 

הקשר הוא, שבשבת צריכים אנו לשבות מכל  -  שבת למשכן?
הבורא מהן המלאכות שנבראו בהן שמים וארץ, כדרך ֶׁשָּׁשַבת 

. כיצד נדע אלו מלאכות הן , (כפי שהזכרנו לעיל)ביום זהית' 
בגדר "מלאכת בריאת שמים וארץ", כדי שנשבות מהן? איזה 

 !דבר זה נלמד מן המשכן - יש לנו בבריאת שמים וארץ?מושג 
(כלומר: השמות "יודע היה בצלאל לצרף אותיות  ,חז"ל אמרו
. משמע, (ברכות נה, א) שנבראו בהן שמים וארץ" הקדושים)

היתה דרושה חכמה כעין זו שדרושה מלאכת המשכן של
המשכן הוא "זעיר אנפין" של כי  -מדוע? בריאת שמים וארץ. ל

 תלכן נלמדו .5קפל בתוכו את כל הבריאה כולהומ ריאה,הב
מלאכות שבת מן המשכן, כי המלאכות ששמשו לבניית המשכן, 

בריאת שמים וארץ, ואשר שמשו כביכול להן הן המלאכות ש
 מהן עלינו לשבות בשבת.

  היסוד לששת ימי בראשית - יום השבת 
(בראשית ב, " ָאֶרץַוְיכֻּלּו ַהָּׁשַמִים ְוהָ " .עולםשבת היא הבסיס לָ 

פירוש מה  .ואשתכללו שמיא וארעא"" :רגם אונקלוסית - א)
מתשכלול יכול להתפרש הן כסיום ? "ללוכואשת" ל הש  ו

" ְוֶאל ַאָּמה ְּתַכֶּלָּנה ִמְלַמְעָלה ,ֹצַהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבהכמו: "[הדבר, 
ולאמתא  ,ניהור תעביד לתיבתא: "אונקלוס שתרגם, (בראשית ו, טז)

יִ והן  "],מלעילא ַׁשְכְלִליָנּהּתְ  דכ ּו ס ְלִמן ַהּיֹום ִהָּוְסָדה "כמו: הדבר [ י
למן יומא דאשתכללת ועד ": אונקלוס שתרגם (שמות ט, יח)" ְוַעד ָעָּתה

: תרגם יונתן בן עוזיאל (יהושע ו, כו)" ִּבְבֹכרֹו ְיַיְּסֶדָּנהוכן " ."כען
"ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים פסוק תרגום לַ ה אתוהנה,  "ִּבְבכֹוֵריּה ְיַׁשְכְלִליָנּה"].

אפשר לכאורה להבין רק במשמעות של השלמת הדבר,  ְוָהָאֶרץ"
שהרי פסוק זה נאמר בסוף מעשה בראשית, לאחר שהתורה פירטה 
כבר את כל מה שנברא בששת ימי הבריאה. אבל נראה שאפשר 
לפרש את דבריו גם במובן של ייסוד הדבר. ואם נפרש כך, כוונת 

יום הפסוק תהיה, שעכשיו, לאחר סיום מלאכת הבריאה וכניסת 
השבת היא יסוד לכל השבת, הבריאה קיבלה את היסוד לקיומה. 

ףההיא  שבתה. אמנם אההברי ו סוף אבל  מעשה בראשית,של  ס
וכבר בתחילת מעשה הבריאה היה מונח  ,מעשה במחשבה תחילה

 היהיש דיהבריאה לא באו אלא כ ימית ששכל  .הענין של השבת
יסוד לכל מלאכת ששת שהוא הבת, שיום השביעי, היום אחריהם ה

  .ימיםה
? כי ששה ימים אדם הבריאה ד לששת ימישבת היא יסוהלמה 

 לשכוח יכול ח"ווהוא נדמה לו שהוא פועל בעולם, או ל בעולם, עופ
די כ ,בשבת ניתן לו לשבות מכל מלאכה .שיש מי שמנהיג את העולם

ה' אלא היג את העולם, לא אני מנ .היג את העולםלזכור שיש מי שמנ
אבל באמת הקב"ה פעל  ,רק נדמה שאני פועללי  .מנהיג את העולם

ת ימי המעשה, שבת היא יסוד העולם, יסוד לכל ששלכן  .ועשה הכל
כל הימים נכיר את בהיא להגיע ליום שכולו שבת, ש התכלית כאשר

  יחוד ה'.

  יסוד העולם -המקדש 
הרב הדרי  .מקדש הוא יסוד של כל הבריאהידה הבאותה מ

קדושת מביא תמיד את דברי רבי צדוק הכהן מלובלין, ש"א שליט
 ,מקוםבחינת ההמקדש בומה ש ,כעין קדושת המקדשהיא שבת 

כמו . לפי זה, א', ועוד)בראשית  "פרי צדיק(" זמןהיא בבחינת השבת ה
ריאה, המקדש הוא יסוד לכל הבגם שהשבת היא יסוד הבריאה, כך 

כבוד ה', השכינה שורה שם, הנבואה ום שבו מתגלה יחוד ה' ומק
שבת היא המקבילה  .שם, התורה שורה שם, הכל שורה שם שורה

  דש הן המלאכות שהשבת שובתת מהן.ת שהיו במקולמקדש, המלאכ
אדם רואה  .'ולם מפני שהוא מעלים את מציאות ההעולם נקרא ע

לא רואה את ולים בעולם, לפניו עולם עם כל מיני כוחות שפוע
 .זה למי שטיפש .ת ה'ואיב"ה בעולם, אז העולם מעלים את מצהק

ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע" , ל-ד אֵ בוֹ ים ּכְ ִר ּפְ סַ ם ְמ יִ מַ ּׁשָ הַ " -  למי שחכם
אברהם רואה  .לעולםלם מגלה שיש מנהיג וכל הע. (תהלים יט, ב)

ידע מי המנהיג הרי שמנהיג, יתכן שיש בירה בלי  אשל ומביןבירה 
 .עולם מעליםלטיפש הרק לחכם העולם לא מעלים,  כי של הבירה,

השבת צריכה להסיר את ההעלם, להזכיר שוב שיש מי שמנהיג את 
  העולם.

, שהבריאה נחלקת לשלשה חלקים ,כתוב (פ"ג מ"ד)בספר יצירה 
הבסיס למקום זה והמקום, זו בחינת  -עולם  .עולם שנה נפש

 זה האדם, - והנפש .הבסיס לזמן זו השבתוזה הזמן,  -שנה  .קדשמה
 .הנפשבחינת ישראל הם השבת של  .ישראל בחינה זו אלוהבסיס לו

והחלק המקודש שלהם, העידית  "שבת"וה ,יש הרבה נפשות בעולם
 ושיביאאלו הם ישראל, המתוקנים שבאומות, ישראל.  , אלושלהם

 כי הם הבסיס לכל ,'ות הכן כל העולם במלוקיבמהרה בימינו לת
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  העולם.
"ישראל באומות הם בבחינת הלב באברים" ש ,הכוזרי אומר

מנהיג את כל מחיה וכמו שהלב  .(כוזרי מאמר ב' אות ל"ו)
הגויים לא  מחיים ומנהיגים את כל העולם. האיברים, כך ישראל

מכירים בזה, לא מבינים עדין, אבל האמת היא שישראל באומות 
  של כל האומות.היסוד יברים, שהם כלב בא

  לימוד תורה בשבת
שבת ניתנה לעונג, האמנם  .שתדל לנצל את השבתלהצריך 

שינה "ו, ולנוח בה מעמל ימי המעשה שלוש סעודותבה לאכול 
(מס' שבת פרק " ראשי תיבות שב"ת, כמובא בשל"ה בשבת תענוג

אי, ובלבד שלא ירבה בו יותר מדאך כבר כתב השל"ה ", נר מצוה)
 "שלא יביאנו לביטול התורה, כי לא איברו שבתות אלא לגירסא

גם דאי גם לנצל את השבת כולכן,  .(ירושלמי שבת פט"ו ה"ג)
המקדש, תפקידו לשרת  ,כמו שהמקום הקדושכי  .ללימוד תורה

. זמן הקדוש תפקידו לשרת את הקדושהאת הקדושה, כך גם ה
אלא גם  ,הלנצל את השבת לא רק לאכילה ושתיא"כ כדאי 

הרבה השגות רוחניות שאי אפשר להשיגן תורה. הללימוד 
גדולים רבים העידו,  .בימות החול, אפשר להשיג בשבת

אשר בשבת הרבה יותר מבלימוד התורה שהצליחו להשיג 
 -בעולם הבא , ולם הבאין עועשבת היא מהמפני ש .6בחול

 השגותיה הרוחניות גבוהות -שהנשמה משוחררת מכבלי הגוף כ
שהקב"ה  "מתנה טובה"השבת נקראת  .7מאשר בעולם הזה יותר

אשר מפני שיש בה יותר קרבת אלקים מ ,(שבת י, ב) נתן לנו
אלקים שאנו זוכים הקרבת  -שבשבת  המתנה הטובה היזו .בחול

  .8יום הזהבלה 
אמנם מרבים גם באכילה ושתיה בשבת, ומשתדלים להכין 

הגה"צ רא"א דסלר  מו"רלה מאכלים משובחים, אך כבר אמר 
(בשם הגר"י מסלנט זצ"ל), שהגם שמצוה לאכול צ'ולנט זצ"ל 

הצ'ולנט תוך בשבת, יש להזהר שלא להכניס גם את השבת אל 
וכונתו  )227(עי' מכתב מאליהו ח"א עמ'  עמו! ולאכול גם אותה

תבטא רק באכילת צ'ולנט ושאר אסור שישעונג שבת רצויה, 
יהצד מ להתענג גםצריך , אלא מעדנים חנ "ָאז . 9של השבת הרו

, ולא "אז תתענג (ישעיהו נח, יד)ִּתְתַעַּנג ַעל ה'" נאמר על השבת 
שאפשר ההשגות הרוחניות הוא עיקר השבת  .10,11על הצ'ולנט"

ביום  . אפשר להגיע ליותר דבקות בה'לזכות בהן ביום הזה
יותר יום מנוחה וקדושה, יום שהלב פנוי שהוא , השבת

"שלא תהא צרה ויגון מבקשים מה' אנו  .למחשבות קודש
שנהיה היא כי התכלית של השבת  ,ואנחה ביום מנוחתנו"

זה  בשבת, אם יש ח"ו צרה ויגון ואנחהועסוקים בעבודת ה', 
שנהיה פנויים לקבל את  ',אנו מתפללים להלכן  .מפריע לנו

שתהיה לנו  .של השבת ותהגבוה ותאת ההשגוקדושת השבת, 
, 'לשאוף להתקרב אל ה. תה רוצה בה""מנוחה שלמה שא

אל  ,להתקרב לחיי עולם הבא, ולהכניס את העולם הבא כבר כאן
  .12חיי העולם הזהתוך 

לנו ה' אלקינו באהבה וברצון שבת י"והנח :ו אומריםאנ
קדשך", שבאמת נוכל לנחול את השבת כפי שהיא ראויה 

בה הטובה שה' נתן לנו, להשתמש  להיות ראויים למתנה ,להיות
(פסחים סח,  נן נמי לכםילעבודת ה'. נכון שהכל מודים בשבת דבע

ואדם רשאי אליעזר סובר שאולי לא צריך לכם,  ביביו"ט ר - ב)
לם מודים דבעינן ובשבת כאבל , (שם) את כולו לה'גם להקדיש 

קאבל לא  - נמי לכם קר קר קר ה מצו ,כם. כתוב שמי שלומד כל השבועל ר
 !יש גבול ?, אבל כמה, ב ד"ה מצות)(עי' מאירי שבת קיח שיישן בשבת

אנחנו גם לא לומדים יום ולילה בלי הפסק, אז גם לא צריך לישון 
הנשמה  וה לנצל את השבת גם ללימוד תורה.מצ .בשבת בלי הפסק

שחצובה מתחת כסא הכבוד, ותאוותה לחזור אל  ,שלנו הקדושה
ה לטפל בצריך מקושטת בתורה ומצוות, אליו אביה שבשמים, לחזור 

לתת לגוף מה שהוא צריך, אבל לתת  .לתת לה את מה שהיא צריכהו
  לנשמה מה שהיא צריכה.גם 

  מתוך התורה והשבת -להשיג ש"יש אלקים" 
עתידה להתפשט על  ,מצינו שקדושת המקדש, קדושת ירושלים

לם יהיו ותתפשט על כל העולם, שכ ם ישראלוקדושת עכל א"י, 
תורת ישראל, ושקדושת ישראל ול ם ישראלעבדי ישראל, יתקרבו לע

על העולם, שנגיע  קדושת התורה תתפשטותתפשט על העולם, 
ויבין כל יצור כי אתה  ,פעול כי אתה פעלתו למצב של "וידע כל

העולם כולו  .של עולם שנה נפש יתקדש כולווהמשולש  ,יצרתו"
יותר ממה שהיא תתקדש נה כולה היום, והש יותר ממה שהואיתקדש 

כל וכל הנפשות יקבלו את תורת ישראל,  .להוש תתקדש כם, והנפהיו
שכן ישראל בעצמם יעלו מעלה מעלה, יגיעו למדרגות הרבה יותר 

השבת עוזרת לנו להשיג תורה,  מהיום. גבוהות וישיגו הרבה יותר
ם, ההשגים קדש עוזר לנו להשיג תורה, כמה שנהיה יותר מסוגלימה

ו מצפים לו, שאנ "לו שבתיום שכו"זה ה .שלנו יהיו יותר גדולים
ת. מה זה עוה"ב שחז"ל לא בשום מטרה אחר ,בה'רק שנהיה דבוקים 

אלא צדיקים  ,עוה"ב אין בו לא אכילה ולא שתיה ?מתארים לנו
זו . (ברכות יז, א)יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה 

י הסוף אף פעם א . עדים בה' כמה שיותרכל התכלית, להיות דבוק
להגיע, שום בשר ודם ושום מלאך לא יגיע אף פעם למדרגת  פשרא

נו ילהתקרב. משה רבצריך  -ה', אבל להתקרב כמה שאפשר יותר 
לא הגיע ולא  .מתקרבעדין והוא  ,כבר שלשת אלפים שנה בגן עדן

העידון האמיתי  ויגיע למדרגת ה', אבל הוא מתקרב יותר ויותר, וזה
  .דרכי ה'וב תהשגות באלקו של עוה"ב, שמשיגים יותר ויותר

יהנה יותר  ,בעוה"זכבר כאן מי שזו השאיפה שלו  ,כמובן
וד התורה הוא רק מי שבעוה"ז לימותתממש,  תובעוה"ב כששאיפ

 לשם.לא יהנה כ"כ בעוה"ב, גם אם יזכה להגיע  - רואוכעול על צ
"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה,  ,כמו שגם במקדש

 ,(תענית ל, ב)אינו רואה בשמחתה"  -על ירושלים  ושאינו מתאבל
מידה כנגד מידה, אלא גם בדרך ב, ועונש שאין זה רק בתור שכר

הטבע. אדם שלוקח דבר ללב, שמח כשהוא בא על תיקונו. אדם 
 שאינו לוקח את אותו דבר ללב, לא אכפת לו גם כשבא על תיקונו.

לים" ניצחה. למשל: יש אנשים שיוצאים מהכלים אם "ביתר ירוש
אני יכול ב"ה לחיות טוב גם אם "ביתר ירושלים" לעומת זאת, 

כן, גם כשהיא מנצחת אינני מתפעל מזה יותר מדי... למפסידה, ו
ראיה הוא "ביתר ירושלים"  נצחון שליש אמנם אנשים שאמנם (

אבל אני ב"ה מאמין שיש אלקים גם אם  ,אצלם ש"יש אלקים"
ן אינני זקוק לנצחון שלהם, וגם אין לי כל"ביתר ירושלים" מפסידה, ו

מה לשמוח עליו...). מי שלוקח דבר ללב, שמח כשהוא בא על 
שאינו לוקח את אותו דבר ללב, לא אכפת לו גם כשבא ו, ומי תיקונ

אז  ,ן מקדשימי שלא אכפת לו אם יש מקדש או אממילא,  על תיקונו.
ה מקדש, כי גם כשלא הי, יבנה לא תהיה לו כ"כ שמחה כשהמקדש

גם אם  "יש אלקים"אנו ב"ה יודעים שלא היה כל כך אכפת לו מזה. 
לנו תהיה להשיג שפה יביתר ירושלים לא מנצחת, אבל רוצים שהשא
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, רץ ישראלתוך התורה ומתוך השבת, מקדושת אמ "יש אלקים"
הגדולה להגיע לקרבת אלקים עוד ועוד בלי גבול, זו השמחה 

 ,נפש הקדוש הזה, עולם שנה ולשוהשאיפה הגדולה שלנו, למש
  ישראל.בהמתבטא במקדש בשבת ו

  
  
  
  

 
  

                                                           
  .וגם מפרשי התורה תירצו שאלה זו בכמה אופנים על דרך הפשט. 1
רבי נתן דהבערה יש להתבונן, מה טעמו של רבי יוסי דס"ל כן, הא בעלמא קי"ל דדבר שיצא מן הכלל ללמד, על הכלל כולו יצא, ולהכי ס"ל ל. 2

לחלק יצאת, כמבואר ברש"י (סנה' לה, ב ד"ה לחלק). וכבר עמד בזה הרמב"ן (שמות לה, ג) וכתב, דטעמיה דר' יוסי הוא, משום ששינתה 
"כ הבערה כלל לא היתה ", אָּכל ָהֹעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה יּוָמת", רק אמרה "ְמָלאָכה יּוָמת ָּכלָּכלָּכלָּכלָּכל ָהֹעֶׂשה בֹו התורה בלשונה בפסוק הקודם ולא אמרה "

מלכתחילה ַּבכלל, וא"כ לא שייך לומר כאן "כל דבר שהיה בכלל" וכו'. [וביאור זה של הרמב"ן הוא לשיטתו (בריש דבריו שם), שלשון מלאכה 
א עלמא "סתם אינה כוללת מלאכת אוכל נפש, ורק לשון "כל מלאכה" כוללת גם מלאכת אוכל נפש]. ועוד תירץ, מדקאמר קרא בלשון לאו ב

", משמע לרבי יוסי דהוא לאו בעלמא, יומתביום השבת כל המבעיר אש בכל מושבותיכם ", ולא קאמר "ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת
  .ואין בו חיוב מיתה

יצאת; סב, א ד"ה לחלק). אבל ביבמות (ו, ב  כך פירש רש"י בפסחים (ה, ב ד"ה ושמע מינה) ובשני מקומות במס' סנהדרין (לה, ב ד"ה לחלק. 3
לכך יצתה הבערה מן  ,מלאכותה בכלשלא תאמר אינו חייב סקילה עד שיחלל שבת ד"ה לחלק) פירש "לחלק יצאת" לענין מיתת ב"ד, וז"ל: "

כרת וסקילה בפני  ויב עליאף כל שהוא אב מלאכה חי ,מה הבערה מיוחדת שהיא אב מלאכה וחייב עליה כרת וסקילה בפני עצמה :הכלל לחלק
  ".ועצמ

  .בהם חילול שבת אסרה תורה לתת בשבת (עי' מג"א סי' של"ט סק"ג) שאיןומשל זה נצרך במיוחד, אם נאמר שגם עונשים . 4
 - לם הקטן ו, א). והעושמות כ" (אבן עזרא עולם העליון, וככה העולם הקטןוכמו הם ּבָ  .כי שמונה עשר דברים הם במשכן, שהוא עולם אמצעי". 5

וכנגד יצירת  ,המשכן שקול כנגד כל העולםבחז"ל: " - זהו האדם, כפי שמביא האב"ע לפני כן, "כי האדם כדמות עולם קטן". [ומקור הדברים 
  ].(תנחומא פקודי סי' ג')" קטןהאדם שהוא עולם 

וכן כתב גם בפירושו  חכמה יותר מכל הימים" (אבן עזרא שמות כ, ח."כי ה' קידש זה היום, ְוִזְּמנֹו ְלַקֵּבל הנפשות ּתֹוֶסֶפת וכדברי האבן עזרא: . 6
ב"בן איש חי" (פרשת שמות, שנה שניה): "כתבו המקובלים, שגדול הפוַעל הנפעל מעסק התורה בשבת אלף כן כתב ו לספר בראשית ב, ג).

המחדש חידושי תורה בשבת, מעטרין לאביו בעולם , שבשם האר"י ז"ל ועי' ב"שערי תשובה" (או"ח סי' ר"צ סק"ב) פעמים מן הנעשה בחול".
 "ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו" (ויקרא יט, ג)].בעשרת הדברות, וכן בפסוק: העליון, ולכן נסמכה מצות שבת למצות כיבוד אב [

בשם הזוהר, שמצוה לחדש חידושי תורה  (סי' ר"צ סק"ג)' משנ"ב וגם זה מורה על מדרגתו המיוחדת של לימוד התורה ביום השבת דוקא. ועי
  .בשבת

אפשר להגיע להשגות בתורה יותר מאשר  -" (אב"ע בראשית לג, יט) י שיש לו בה חלק, חשוב הוא כחלק עולם הבאמִ ש" - . וכן בארץ ישראל 7
עתא דשמיא מרובה והשפעה מיוחדת... ובדורנו אנו רואים : "העוסק בתורה בארץ ישראל זוכה לסייבחו"ל, כמו שכתב הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל

מכתב ( כיצד צעירים העוסקים בתורה מתפתחים בארץ ישראל... ומשיגים הרבה יותר מאשר משיגים בחינוך התורני בשאר הארצות" ,בחוש
  ).196מאליהו ח"ג עמ' 

חל עליו שפע כפי שפירש ה"שיטה מקובצת" (שם) את ענינה, ש" . וזהו ענין הנשמה היתרה שנותן הקב"ה בכל אדם בערב שבת (ביצה טז, א),8
  ". ועי' גם בהערה הבאה.לעסוק בתורה ולעיין במעשה ה' ,ל יותרכֶ ׂשֵ י וְ קאל

שתהא  ...בעינינו שיהא זכרוננו בו להיות קדוש ',ְלַקְּדׁשוֹ (=ופירוש) 'וטעם ": "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשוֹ בביאור הפסוק "רמב"ן וזה לשון ה. 9
ת בו מעסקי המחשבות והבלי הזמנים, ולתת בו עונג לנפשנו בדרכי ה', וללכת אל החכמים ואל נוֹ ּפָ הִ השביתה בעינינו בעבור שהוא יום קדוש, לְ 

  ".הנביאים לשמוע דברי ה'
בשבת, ולא  פתהתורה דוקא על אכילת  ובהגהות "בגדי ישע" (לבעל השל"ה) על המרדכי מס' שבת (פרק ט"ז ס"ק ה') כתב, דמה שהקפידה. 10

, ונזכירהו בברכת המזון ג' ונברך לכבוד שבת"משום ברכת המזון, כדי שנאכל ונשבע  סגי ליה באכילת ג' סעודות מדברים אחרים, זהו
ה כזו, המביאה פעמים", [שזה לא שייך בברכה אחרונה אחרת]. הרי שהתורה לא הסתפקה בכך שאדם רק יאכל בשבת, אלא חייבה דוקא אכיל

  לכבוד שבת". יברךלכבוד שבת, אלא גם " יאכללידי חיוב ברכת המזון, כדי שאדם לא רק 
ה, ויאכל וישתה ואין חָ וָ ְר רוחב לב למנוחה ולשמחה, ולהיות פתוח לִ ומה שפירש רש"י, שנשמה יתירה שנותן הקב"ה באדם בשבת, היא ". 11

יתר! אלא שפירשו  גוףתירה), דלכאורה הוא פלא: הזוהי נשמה יתירה?! הלא אין זה אלא " (רש"י ביצה טז, א ד"ה נשמה ינפשו קצה עליו
הנשמה אינה סולדת מאכילה זו  - בזה, שדוקא מפני שיש באדם נשמה יתירה, מסוגל הוא לאכול ולשתות יותר בקדושה, "ואין נפשו קצה עליו" 

ועי' עוד בענין זה ב"ישראל קדושים" לרבי צדוק הכהן  .לה רוחנית כאכילת קדשיםכי אין זו אכילה של גוף, אלא אכילה של קדּושה, והיא אכי - 
מלובלין (ריש אות ה' ד"ה ובמג"א). [זהו גם הטעם לכך, שמי שאינו שומר שבת אינו יכול להרגיש את טעמו של התבלין ששמו "שבת" הנמצא 

ולא גשמי, ורק שומרי שבת מרגישים אותו. ואע"פ שגם גוי מרגיש שתבשיל ַּבתבשיל של שבת (שבת קיט, ב). כי טעמו של תבלין זה הוא רוחני, 
 של שבת ריחו נודף, ויש בו דבר מיוחד (שם), זהו מפני שחוש הריח הוא חוש רוחני ביחס לשאר החושים, ומרגיש גם בדברים רוחניים (עי' בני

  מסוגל להרגיש טעמו של תבלין זה].אין הגוי  - הטעםיששכר, מאמרי חודש סיון מאמר ד' אות ח'). אבל בחוש 
שם. אבל על דרך הפשט הוא  'עי ,א' הוה ליה למימר כו'ומה זה עולם 'הבא', עולם 'שיב ,כבר דקדקו בספר הבהיר (אות ק"ס). כתב השל"ה: "12

כאן למעלה, הזמן המסוגל לזה ולפי האמור  .)תורה אור ,של"ה פרשת ויקהל פקודי" (בא גם עתה, למי שזוכה ודבק בו יתברך רואה עולמו בחייו
  ביותר הוא ביום השבת.

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.


