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ע"פ  וא )  ,ולדת רבנו הקדושם ההיו  תשל הילול  אנו קרובים לא' ניסן

כמה    ךא  , "(יום הולדת את פרעה"  כמ"ש:ולדת  ה את היום    חוגגיםביהדות לא כל כך  ש

ש אמרנו  הולדת  פורים מפעמים  יום  עושים  שכן  ללמוד  כי    ,יש 

זה  ,ימה שלוזלא הצליח במ  המןכל מה שש מגילה יג:()מבואר בגמ' 

אלא גם משה   , נפטר דר משה לא רק  א ב'  דע שבז שהוא לא יבגלל  

שו  ,נולד מזה  חשובלמדנו  מאוד  מאוד  זה  יומולדת  אנשי  ו  , גם 

נו ירבלכבוד היום הולדת של  ניסן    א'- ב   לאומןוסעים  היו נשלומנו  

 . הקדוש

 והעניין ללמוד הלכות שבת  –המשכן   כקדושתקדושת השבת  

פקודי'ת  ו יפרש  השבת פרשת  נוסף  ו  ,מחוברות   'ויקהל  גם 

קשר בין  באר את ה השבוע נגם    ,שעבר   ור עישבוכמו    ,החודש

פרשת    -  תחת לבין הפרשה המתארומארח שבוע הה  ותיפרש

פרשכי  ,  החודש בין  קשר  להיות  צריך  פקודי ובוודאי  ויקהל  ת 

ה'חודש'לבין   שמעוני )  במדרש  כתוב   .פרשת  ת"ח   ילקוט  רמז    (ויקהל 

אמשזה    ",לקהוי"  של  הענייןש ציווי  הקב"ה  רבנו  ר  למשה 

ברבי קהילות  לדרוש    ,םלהקהיל  ישראל  כדי   בהלכות  לעם 

גדולות    יםליקההיו מכך לדורות שיציווהו    וכן  ,שבתה קהילות 

  אחדשבת זה    הלכות ש  וכידוע    .  כדי ללמד את הלכות שבת

בהקדמה  )  משנה ברורהבא בוכמו  ,חיזוק  מאודהדברים שצריכים  

שבת,   לומד  אם  ש   (בשיץאיי   ונתןהי   רבי   םש בלהלכות  לא    הלכות אדם 

ולכן מאוד חשוב    ,רחםי  'ה  ,את השבת  לחלמשהוא    בטוח,  שבת

שבת הלכות  נפלאים שאדם ו  ,ללמוד  קיצורים  ברוך השם  יש 

   רב ומורה הוראה. ספק אפשר לשאול  וכל פעם שיש    ,ד בהםילמ

מהמילה   דומלהנ"ל  המדרש  , והמהות שלהשם הפרשה הוא  

גם    ללמוד הלכות שבת.  ת גדולותילו קה  ליהלהקשצריך    'ויקהל'

 זה קשור לשבת,  ,עניין המשכןב  עוסקתשאחר כך הפרשה  מה  

שבת  תמלאכ  יכ דוחה  אינה  שהמשכן  "אעכי    ,המשכן  פ 

השכינה  ו חשובהשראת  כך  כל  אמינהו  הוהי  ,זה  ב  ושחל   אוה 

תשמרו ומקדשי  "את שבתותי    קמ"ל  ,דחה שבתישבניין המשכן  

  כלאת    הב. ואדר שבתאת הה  דוחלא  המקדש  שבניין    -  "תיראו

לודבאנחנו    , שבתב  האסורותכות  אהמל ממדוקא  מלאכת ים 

  אסורמלאכה   אותה ,במשכן יםעושהיו כל מלאכה שש  ,המשכן

  .(בשבת אסור לעשות אותן ש  ,כות א המלט "ל כל  נעשו במשכן  ו)  בשבת לעשות

לא היינו צריכים   ,כביכול כל יום שבתאם היה  ש  רמזיש כאן  ו

שתשרה השכינה   גרוםא לוהמשכן הל  ש   תפקידה  כי  כן,המש  את

ישראל חול  בעם  ביום  כך  קדושת  אבל    ,גם  כל  היא  השבת 

 ,מעם ישראל  אחדנה בכל  ישורה השכשבזכותה  ,  ועצומהגבוהה  

כך  עדו יום    כדי  כל  היה  כמו  שאם  צורך שבת,  קדוש  היה  לא 

   .ולכן מלאכת המשכן לא דוחה שבת ,משכןב

העניין של  גם  זה  אבל    , שבתה  ו עלאותנ בא ללמד    -  'קהלוי'

וכמו שאמרנו ששם הפרשה הולך על כל הפרשה.   ,כל הפרשה

נפקא  וה  .כןהמש  ת מר לך שקדושת השבת היא כמו קדושלוו

ולכן    ,שבתיש לנו    ,מקדשבית  אין לנו  שאע"פ  היום  ש  ,היאמינה  

, שבת היא כל כך גדולה ועצומהה  ת קדוש  , כשאדם שומר שבת

כך כדי  מתשהבית    -   עד  המשכןשלך  בקדושת  בית  ו  קדש 

וידבר אלי "  :  נה.(דף  )  ברכות  'כתוב בגמ    ?איפה המזבחו.    המקדש

ה ה'שלזה  לפני  אשר  מא )    "חן  אלעזר     (כב  ,יחזקאל  ור'  יוחנן  ר' 

קיים מזבח מכפר על   שית המקדכל זמן שב  : דאמרי תרוייהו

עליו  ,ישראל  מכפר  אדם  של  שלחנו  לנו ".  ועכשיו  יש  אבל 

כך בקדושה, ואיך יהיה השולחן   אנחנו לא אוכלים כלבעיה, ש

יות כמו מזבח, אבל הבעיה שלנו כמו מזבח, נכון הוא יכול לה

אכילת  ש   (זנ"   התור )   ן"רהאומר רבנו בליקוטי מו  ,והפיתרון  באנו.

בשבת,   ,קודש  הז  הכל שבת   אוכלים  שאנחנו  מה  כל  כלומר 

אכילה אפילו אם אנחנו אוכלים קצת יותר ממה שצריך, כל ה

השלחן וממילא  קדושה,  בקדושת   היא  קדוש  בשבת  שלנו 

של כל  בהרי  כי    בח.זהמ הבית  '  נושבת  המקדשהוא    , 'בית 

   ,רבנותאני כמו הכהן שאוכל ק  הל י אכב ו  ,השולחן זה המזבחו

, ועל כן ולכן קדושת השבת יותר גבוהה אפילו מבית המקדש

שבתאין   דוחים  המקדש  בית  בנין  ולא  המשכן   ,איוצ  .בנין 

לה  שפרשת עניינה  ללמד  כדי    ,ברבים  ותקהיל  קהיל'ויקהל' 

   .קדושת המשכןויותר מכמו זה  שבת קודש ו ,שבת הלכות

 התפקיד הגדול של האבא לגרום שיהיה שמחה לכולם בשבת 

השמחה   של  הבהעניין  אומר    ,חשובמאוד  א  ושבת  רבנו 

מו ח)  ן"רהבליקוטי  י"ז  להיות    "ב(תורה  צריך  האדם  שבשבת 

 ?האם אתה שמח בשבת  :שאל את רבי נתן  רבנו  .גדולה  בשמחה

ם  יש לי יראת שמי   )כלומר   'פרום'  אניבשבת  לפעמים    ענה לו:רבי נתן  

בשבת אדם צריך להיות בשמחה    , לא כך'  :רבנו  ואמר ל,  (בשבת

    . הבהמא   א יראהיהש  ,םשמי  תתקבל ירא  תההשמחה או  ,גדולה

  .גדולה מחהבש  שולחן שבתב עיקר העניין בשבת זה לשמוח

אחת   אצל  פעם  בבית  רבי הייתי  עדס  שישי  יהודה   , ביום 

ומסודר  ערוךכבר השולחן היה   ,בבוקר  11:00שעה סביבות הב

כיוון שהגענו עם איזה   ך א    מוקדם(  שבת ה   כינים אתאצל הצדיקים כבר מ )

הוא  אחרי שבת  ו  ,רק ליום יומיים  מחו"ל  שהגיע  ,נדיב מאוד גדול

כיר אותו היטב קיבל  שה  סורבי יהודה עד  היה צריך לנסוע,כבר  

והוא   ,ביום שישי  אחדוהוא אמר שהוא לא נוהג לקבל אף    ,אותנו

 ,עניין קדושת השבתדיבר איתנו על  ו  ,יוצא מן הכלל  משהו  עשה

בוחן  היה    תמידעל שולחן שבת הוא  קודש  שבת  בכל  הוא סיפר ש

שלמד במה  השבוע  בפרשת  שלו  הילדים  של וו.  את  כטבעם 

ולפעמים יש דברים   ,טוב  לפעמים הם יודעים את הכולשילדים  

 שליט"א עטיהאליהו הרה"ג  /תשפ"א ה' -ויקהל פקודי' ' 

 תניינא ג"רמ תורהמבוסס על  - השליקוטי מוהר"ן בפר  

  קדושת המשכן ביום שבת / הקשר בין ויקהל לפרשת החודש  

  קידוש החודש  השבת והמועדות הם שני סוגי אמונה:

 gmail.com@6537488 :במייל לקבל ניתן
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יודעים פחות  ה  ,שהם  לילד    אבא ואז    בשיעור   תקשיבאומר 

שמעה  ומספר רבי יהודה עדס שאימא שלו    .תלמד יותר טוב וכו'

   . "משפטשולחן שבת זה לא בית    ,יהודה"   :אמרה לואת זה פעם, ו

את  ב  אם הילד לא יודע טוגם    ,שולחן שבת צריך רק לשמוחב

רק תפרגן   , אלאבשולחן שבת   יםלא עוש  החינוךאת    שה,הפר 

אל תעשה לילד שום בחינה בשולחן    ותעשה הרבה שמחה,לילד  

שהילד יזכור ששולחן שבת זה דבר צריך    ,למעשהענין  זה  ו  .שבת

בית משפט   כמוששולחן שבת היה  חס ושלום  לא יזכור  ש  ,מתוק

זה לא דבר   ,בועשהוא צריך לתת דין וחשבון מה הוא למד בש

אוהב צרוב   ,שהילד  יהיה  שבת  ששולחן  חשוב  מאוד  מאוד 

 צריך שולחן שבת  בלכן    .בתודעה של הילדים כמקום של עונג

זה הזמן לפרגן  ו  .'בדיחותא ד מילתא  '  וגם שיהיה  ,לשמוח ולשיר  

שום כעס   "וח  שלא יהיהווכן לילדים,    ,אשה על האוכל הטעיםל

התפקיד של  עיקר ,תן שבשולחב של ביקורת.ות הער והקפדה ו

בשמחה עצומה   כולם  יהיווש  ,בבית  לעשות שמחההאבא זה  

 . ביום שבת קודש  ,ותענוג

 על השולחן רוח הקודש קבל כשיש שמחה על שולחן שבת, אפשר ל 

ו גם הבחינה כיון שענין המשכן ובית המקדש, שהסברנו שז  כי  

והרי  של שבת,   דווקא   הקב"ה שור ההוא לזכות לרוח הקודש, 

  , "י שמחהערק  אדם שרוצה לזכות ברוח הקודש זה  ו  ,הע"י שמח

ַיד  "  שע,כמו שכתוב אצל אלי ָעָליו  ִהי  ַות ְ ן  ַהְמַנג ֵּ ן  ַנג ֵּ כ ְ  ה'" ְוָהָיה 

יכולים זכה לקבל את ההשפעה שתכדי ש  כלומר,  טו(   ב' ג,  מלכים)

צריך שמחה  ,המקדשומבית    לקבל מהמשכן סביר ונ  !!!    אתה 

נביא היה  כשה  ,בזמן בית המקדש  ה. בחר יותר בהאת הדברים  

לקבל   הקודשרוצה  המקדש  ,רוח  לבית  מגיע  היה  היה  ו  ,הוא 

בעבודתם  הרואה את   במעמדם, כהנים  וישראל  בזמרם,  ולוים 

   נבואה.רוח    יוהייתה שורה עלמקום  בהיתה  ש  הקדושהושם מרוב  

לכך,    תאימה עשה את ההכנה המ ובזמן בית ראשון שהיה נכנס למקדש,   כל אדם  גם  )וכן  

 .וכה לרוח הקודש(היה זהוא  

 אחדהיות   ל  ,נבואהול  ודשהקח  רוזכה ל   תיייונה בן אמ  הנביא

נביאים   זכה שאנחנו ו  ,כתבי הקודשלנכנס    והספר שלשמכ"ד 

בהפטר  סופו  ועד  מתחילתו  שלו  הספר  כל  את  של   הקוראים 

  חשב הוא נ ש  , ה יונה בן אמתיכזוכל זה    ,ים מנחה של יום כיפור 

על שם הפסוק   'תייבן אמ'נקרא  כי    ,י של אליהו הנביאחנרוהכבן  

הנביא אליהו  על  ֶאל"   :שכתוב  ה  ָ ִאש   ָהָֽ אֶמר  ֹּ ִלי ָהו  -ַות  ֶזה    , אֵּ ה  ָ ַעת 

י ִאיש    י כ ִ הִק ֱאלֹּ ָיַדְעת ִ ָ ִפיָך    ה'  -ְדַבר ו    ,  ים ָאת  תב ְ   יז,)מלכים א'       – "  ֱאֶמָֽ

פרשת ויקהל    ר בפרשתנובואר בזוה )כמ  ,בן אמתי  יונה  :נקראיונה  ולכן      (כד 

א  הו  יונה    .של אליהו הנביא  בזכותו  חיהנביא  יונה  כי    צז.(ח"ב דף ק

הצרפית האשה  הנביא  ו   ,מתש  בן  והחייהואליהו  נחשב  ,  הוא 

, השואבה-משמחת בית       ?זכה לרוח הקודש  יונה  הממו    .לבנו

 .שםששמח יונה מאוד  )סוכה פ"ה ה"א(כמבואר בירושלמי 

יש ך  א  ,אין לנו בית המקדשאמנם  ש   ,מנושהקד  מהלפי    כעתו

קודש    ,שהיא כמו משכן  שבת  קדושתלנו   והבית שלך בשבת 

עם   ת שאתה יושבוהשולחן שב  ,בית המקדשו  משכן  הוא כעין

והילדים שולחנו של אדם "  :ושעליו אמר   ,זה המזבח   -  אשתך 

כהן שאוכל מן   כמו  אתה  ,שבתבוכשאתה אוכל    ",דומה למזבח

 ךא  .ממש את כל המצוות האלה   , ומקיים םמן הזבחיו השלמים  

רוח הקודש זה לא  י  כ  ,לרוח הקודשגם אתה גם רוצה לזכות  הרי  

  ךשיש ל  ,קדושהשל    הרגשה  אלא זה  ,עתידותאת הרק לדעת  

 ואלו  , לעבוד את הקב"ה בקדושה ובטהרה ובשמחה  הנאהיותר  

ששורה   'רוח הקודש '  יהוזו  המדרגות הבסיסיות של רוח הקודש

אין שכרגע    לזה  ואיך תזכה  .רוח של קדושה וטהרה  -  אדם  לע

רוח    אנחנו נקבל   ?רוח הקודשאיפה נקבל  בית המקדש  עדיין  לנו  

אין מלאכת המשכן דוחה את ש  וןכימ  .  'שולחן שבת' מהקודש  

בית והמשכן  את הקדושה של  בעצמה  כי שבת יש לה    ,השבת

גדול  חסד  איתנו  עשה  הקב"ה  ובאמת  השולחן  של  המקדש 

המקדש  שו  לשאפי הואחרב בית  את    ,  הזמן  כל  לנו  השאיר 

ויש לנו את הזמנים הטובים   ,נתן לנו  י"תהמתנות הטובות שהש

 היא כמושבהם אנחנו יכולים להשיג את הקדושה של השבת ש

המ רק    ,קדשבית  כשאדם  האלה  הדברים  עם  תבודד  י ובאמת 

הוא    , ויחזור לעצמו בהתבודדות על המשפטים שאמרנו עכשיו

קודש בשמחה  יקבל את ש לכבוד  גם  ו  ,עצומהבת  ההכנה  וגם 

ן תורה י"ז  "רה ליקוטי מו )אומר רבנו  ,  שבת קודש תהיה בשמחה עצומה

ר ילִ   ָצִריך"  (ח"ב  ת  דְמאֹּ   ז ָהֵּ חַ   ִלְהיוֹּ מֵּ ב  ש ָ ב  ְוטוֹּ ת  לֵּ ב ָ ַ ש  י  ,ב ְ ת  כ ִ  ַמֲעלוֹּ

ת וֹּ ת  ו ְקֻדש   ב ָ ַ ָלה  ש  דוֹּ ן  ְוָראו י   ...ְמאד  ִויָקָרה  ג ְ ית'ב ְ   דִלְלמֹּ   ְוָנכוֹּ אש ִ  רֵּ

הקדוש שע )'  ָחְכָמה  ִעְנַין   ...  (ה ר  ת  ב ְ ַ ת  ְקֻדש   ת  ו ַמֲעלוֹּ ב ַ ַ י  , ֶדש  קֹּ  ש  דֵּ  כ ְ

ב ְתַלהֵּ י ִ ֶ וֹּ   ש  ל  ִלב  ֵּ ת  ְלַקב  ב ָ ַ ְמָחה  ש  ש ִ ָלה  ב ְ דוֹּ ָראו י  ַוֲעצו ָמה  ג ְ ולכן    -  "כ ָ

  -     קב"הגדולה וחשובה אצל ההיא  שבת  הה  כמ  לומדשאדם  כ

   לשבת. זה עצמו ההכנה

 'ויקהל' לבין פרשת ה'חודש' הקשר בין פרשת 

נחזור לענין שפתחנו בו, על הקשר בין פרשת השבוע לפרשת 

החודש הזה לכם ראש חודשים "  :בתורה   אומר ב"ה  הק  החודש,

המצווה הראשונה שעם ישראל   היזו  ",ראשון לכם לחודשי השנה

 פרשתקשר בין  האת  ר  באכדי לו  .' קידוש החודש' ות  מצ  -ו  בליק

נצביע   כל  קודם  ,החודשלפרשת    ,עניין של שבתהזה  ש  'ל קהוי'

חודש ראש  לבין  שבת  בין  הגדולים  ההבדלים       . והמועדות  על 

 ",ימאקיו  אשבת קביע"אומרת    (דף קא:)   הגמרא בחולין  :'אהבדל  

אלא   ,שבת לא תלויה בבית הדין שיקדשו את השבת  כלומר,

 , בראשיתכבר מזמן ששת ימי    ימים יש שבת קודש    שבעהכל  

   .תלוי בקידוש של בית דין והמועדות לעומת זאת ראש חודשו

שו היסוד  הקב"ה ית מקדש  ב  לנו  שאיןעכשיו  גם  ש  ,אמרנוזה 

 , בתי מדרשו בתי כנסת  ב בית המקדש    תקדוש  לנו אתשאיר  ה

דע ו, ולא יבמדבר   שהיהגם אדם  ולכן    ,שבתה  את קדושת  כןו

  מא', הקב"הא וקיי'קביע  היא  ששבת  לואפיאז  שבת,    יום   מתי זה

ספור ל,  )כמבואר בגמ' בשבת דף סט:(  לקיים מעין שבתנתן לו אפשרות  

וגם אם יצא לו ששבת ביום חול,    ,שה שבתועהוא  אז  וימים    השש
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, וזה כמו פסח שני,  השבתאת    כלפי הקב"ה שהוא שמר   שבזה נח

ותשלומין זכר  בזמנו, הוא עושה  כמה      .שאף שהוא נעשה לא 

שהיא   ורוצה שנזכה תמיד לקדושת ביהמ"ק  והקב"ה אוהב אותנ

עכשיו הקדושה שבשבת, ולכן אפילו מי שלא יודע מתי יום שבת  

  .של מעין שבתיש לו איזה תקנה 

 שבת הקב"ה קובע חודשים ומועדים עם ישראל קובע 

 ',ימאקיקביעה ו'כי שבת    ,המועדיםו  אש חודשר שבת שונה מ

דשים את  ק מ  ןדי  ביתכל המועדים תלויים במה שו  אש חודשור 

 ודרשו  ,  "במועדםמקראי קדש    'אלה מועדי ה":  מ"שכ   .  החודש

מו  -  אשר תקראו אתם"  :(. )ראש השנה כהחז"ל   ם אפילו טעיאפילו 

הם אלו שקובעים מתי  בית הדין    , כלומר  ",דיםי מז  'אפיו  ,שוגגים

לפי  החודש    קידוש  אתוברשותם גם לדחות    ,יהיה קידוש החדש

רוצ)    הצורך ביום ראשון ים שיום כיפלמשל לא  יהיה  אדם  היה לשאחרי  ש  כיון  ,ור 

 כדי   ,ביום שישי   יום כיפור  יצא לא  ש   וכן  .  פתאום ייכנס לצום זה קשה לו   ,שבתתענוג  

בית הדין היו מקשים על    ?מה היו עושים  , (וכו'   מחיר הירקות  השלא יעל

אותם  היו  ,העדים אמת(  מסבכים  מעידים  שהם  שידעו  כדי  וזה    ,)אפילו 

צריך היום  שבאמת    ולמרות    .כרצונם  החודש  ותע יקבדר את  סל

מתי קבוע  הקב"ה נותן לבית הדין את הכוח ל  ,להיות ראש חודש

גם מתי יום  תשרי תקבע  ראש חודש  קביעות היום של  ו  .ר"חיהיה  

 ,יותר מאוחר   אחדקבעו שראש חודש הוא יום    "דאם ביו  ,כיפור 

  כיפור  להיותצריך  היה    פי מולד הלבנה יום כיפור -שעלף  אז א 

מי ו  ,ביום שני יצא  יום כיפור    ,יום  ועכשיו שהם איחרו  ,ביום ראשון

  ערב כיפור  וביום ראשון  ,מהתורה  ביום שני חייב כרת  כלאשי

, כזה כח גדולה  סעודה  לעשותצריך    ( יום כיפור  להיותבמקור אמור  שהוא  )

מזה גם    ,הראשי חודשיםקובע את  לת הדין  גדול נתן הקב"ה לבי

   . בית הדין קובעהכול    מצה,מתי אוכלים  ומתי אוכלים חמץ  ר  נגר 

הראשון  ש  ,נמצא ר השוני  לבין  שבת  חודשבין    'שבת'   ,אש 

לעומת    ,השבתאת  מקדש    השם יתברך הוא  -  הקב"ה קובע

ישראל  המועדים    את  זאת עם  דיןקובעים  הבית  לכן    .שהם 

לא  ו  ",מקדש השבת  ה'ברוך אתה  "  תפילה ובקידוש:מברכים ב

ישראל  כיריםמז אומרים  אבל   ,את  טובים  מקדש "   :בימים 

   מט.(   ברכות )  אהגמר ולכאורה קשה כמו שאלת    ".יםנזמהישראל ו

ב  'אין מקדש    ים',תשחותמים  אומרים  והזמניםולמה   ? ישראל 

לולא  ו   והמועדים  מקדשים את הזמניםשהם  ישראל    :הגמרא  עונה

כן ם  וא  ,מועדחג ושעם ישראל מקדשים את הזמן אין לך שום  

 דבר אחד.  זה, ולכן ע"י ישראלדווקא  ההקדושה מגיע

 גי אמונה ב' סו  - לזכר נס או מופת שבאים  המועדים  שונה מ 'שבת'  

כל החגים בשונה מ  ,שום נס ומופתזכר  באה ל שבת לא  :    ב' הבדל  

נס    באיםה שעשה  ולזכר  כל ל  -פסח    :הקב"ה  לנומופת    זכר 

ו ובקריעת    םרימציציאת  ב  לנו  עשהב"ה  המופתים שהקהניסים 

זכר   - סוכות  .כל המופתים שהיו במתן תורה  -שבועות  .  ים סוף

נס ל  זכר  -פורים  .החשמונאים  נס  - חנוכה  במדבר.    ענני כבודל

מגז ואסתר.ההצלה  מרדכי  בימי  המן  כאמור,     ירת  כל    ולכן 

שבת שהיא כל  ה לעומת זאת    ,נס ומופתזכר ל   באיםהמועדים  

אלא העניין של שבת      .ללכנס  לשום זכר של    אינה  ,כך קדושה

 ", עשהכל מלאכתו אשר  משבת    השביעי ביום  "הקב"ה  ש  :אוה

ובזה אנחנו מראים את האמונה   ,גם אנחנו שובתים בשבת קודשו

העניין של   ,אנחנו שובתים כמו שהוא שבתשכ   ,שלנו בהקב"ה

דוש  בק שלנו  ימהתמ להראות את האמונה הברורה וה -  שבת

    . ואהרוך ב

סוגים   כאןשיש  יוצא   אמונה  שני   .המועדותו   -  שבת  :  של 

קב"ה  הבגלל שה  היא אמונ  , מועדותכוח הב אמונה שיש לנו  ה

ומופת  לנו  עשה זאת  .אות  פשוטה   ,לעומת  אמונה  זה  שבת 

 השביתה אה את  לא ר  אחדאף    ,בלי אותות ומופתים  ,ותמימה

וממילא   ,לא ראה את הבריאה  ןשואהאדם הר גם    ,של הקב"ה

נברא בערב שבת אחר כל הבריאה,  הוא    יאת השביתה ממנה, כ

של   .שבתלנכנס  ומיד   עניין  רק  זה  קודש  שבת  של  הענין  כל 

ומופתים  והילא  ו  ,אמונה זאת    ,אותות  החגים את  לעומת  כל 

אני קיבלתי מאבא שלי הם ראו,  את הניסים שקיבלנו מאבותינו  

ראו  אז  ש  ,הלאה עד יוצאי מצריםווככה   ,ואבא שלי מסבא שלי

ישראל איך  עם  את  ב"ה  שהק  בעיניים  וכל    המכות   10עשה 

  בהר סיני, נתן את התורה    הקב"האיך    הם ראו בעינים המופתים,  

 .את זה לבניהםסיפרו  ו ,ענני כבודה ראו את

 נו היא מסורת של עם שלם מאב לבן האמונה של

אף  הרי  ש    על העברה מדור לדור,מבוססת  שלנו  כל האמונה  

אף למשל    ,  לו  הקר כביכול  ששקר  דבר    ולבן של  לא יספר אדם  

נפל   הוא ו  סקהתר   המטוסבמטוס ו  השהי וספר לבן שלילא  אחד 

, ניצלכך הוא  וויצא מהים  את כל הים התיכון    השחהוא  ו  ,לים

כן  , וכל ש, אם לא היה כל זה במציאותכל שנה  יעשה חג על זהו

שעם שלם לא יעשה דבר כזה על אותו סיפור, אם לא ראו כל  

 עשר ם את  יעם ישראל לא ראו בעיני  אם   .ם את זה בעיניםהע

לא היו  ,  כבודהענני    ואת  ,את מתן תורהו  ,יציאת מצריםוהמכות  

שלם   שלהםבנ ל  אתז  מספריםעם  להבנו  ,ים  ככה    ,דיםנכים 

, ועושים חג על ועד ימינו  במשך אלפי שנים מאז יציאת מצרים

במציאות הזה  הדבר  כל  היה  לא  אם  גדול  זה    .זה,  הכי  חיזוק 

המועדים  ,נושל  האמונל את  חוגגים  שאנו  ניסים  הלזכר    ,בכך 

לאבותינו הועושים    שהיו   ,סעודהובגדולה    בשמחה  חגאת 

ימשיכו לקיים את והם  ,  בתודעה  נוילדים שלל  את זה  ומכניסים

  , ת עד היוםהדורווכך זה עבר בכל    , יעבירו לילדים שלהםהחגים ו

מאבותינוהיא  התורה  כי   לנו  א  .ירושה  אלף  לפי ]להבדיל 

והתחילו לספר  מהנוצרים והמוסלמים, שבא איש אחד    לותהבד 

לאנשים,   שטויות,  סיפורים  מיני  עם  וכל  היה  שראה לא  שלם 

 המופתים[.ת ובותינו ראו בעינים את האותובעינים מה שא

פנים  על שבא  , כל  ה  ההאמונה  מהחגים  שבאה אמונה    יאלנו 

ישראל לכל עם    עשהאותות ומופתים שהקדוש ברוך הוא    בזכות

זאת  ,הםעיניל ז  שלהאמונה    ,  לעומת  קודש  אמונה   ושבת 
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הקב"ה שבת ביום  ש  ,מופתיםובלי אותות    היא    .ותמימה  פשוטה

וא יעיהשב שבת  ,  עושים  בראשיתזנחנו  למעשה   י הוז  , כר 

קודש בשבת  האמונה  של  ברסלב    .  הנקודה  בתור    יםאנחנו 

  את   אוהב  רבנוכי   , מאוד מסתדרים עם האמונה של שבת קודש

  ו אמחקירות    רחיק מאודהו  ,העניין של אמונה פשוטה ותמימה

 . מופתיםואותות אמונה דוקא ע"י מ

 ת ומופתים רבינו היה מעט אסור באותו

  אסוררבנו בימי חייו היה קצת  : "( ז "קפשיחה  )  "ןבשיחות הר   תובכ

הוא    ,ומר שכשרבנו כבר היה עושה מופתארבי נתן    ",במופתים

זה היה עולה לו   ,ואם לא  ,ישכח  מופת ההיה צריך להתפלל ש

בשולחן של   אחתפעם  ש  היהשמעשה  ו    .בבריאות שלו ישבו 

יהודישם  היה  ו  , הרבה אנשיםרבנו   סובל מכאבים שהיה    איזה 

שלומנו מאוד   אנשיו   למעלה,את היד    הלווהיה ת  ,ידב  עצומים

ה עולה הון עצום תהירשם לו    שהרופא  פהו התר כי    ,חמו עליורי

לרבנו את  זו  פר יס  .  והם מכאבים  סובל   והוא  ,כסףו  לא היה לו

 .עליו  ובקשו שירחם  ,סובל  הזה שכ"כיהודי  הבאותה שבת על  

  :אז כולם צעקו   אמונה"?הזה יש    ליהודי"  :פתאום  שאלואז רבנו  

תוריד   אז אמונהאם יש אמר רבנו: "טוב, ם. וכך כמה פעמי 'כן'.

 בנו אמר:ר ו.  והוריד אותה מהתלייה שלה  והוא נבהל  , "את היד

אחר כך   התרפאו.לו    ושהיהכאבים    ,"והכל בסדר    אתה בריא"

שהוא עשה   מאזרבי נתן שהוא חולה  לרבנו אומר    ,ביום ראשון

רבי אברהם ברבי נחמן    .  עולה לו ביוקר כל מופת  כי.  מופתאת ה

זה  מר שא מצד  רביעבדעצה  נתן  הקב"ה  גם  לא   נושא  נתן  ת 

אותה להבין  הלכת  אלש  ,יכולים  את  ראה  וב  שהוא  מופתים 

אנו עסוקים לכתוב  "אין כל פעם כותב  נתן ורבי .בעיניים מרבנו

מופתים    עשהגם שרבנו  ה  , )כלומר  ",  תהילתוים מרבנו כי לא בזה  תופ מ

ז  ולעסוק בה   וגדולים, בכל אופן לא  , כי אם  הגדלות האמיתית שאנו צריכים להזכיר 

היה מאוד   בכל זאתך  א  , (הנפלאה והדרך בעבודת השם שגילה לנו  תובתור 

אומר רבי אברהם ברבי ו  ולכן  ,חשוב לנו לדעת מופתים מרבינו

כי לא זו הייתה ההנהגה של רבנו   ה',   תאבה מינחמן שגם זה הס

עניין של מופתים  אמונההש  ',שבת 'בבחינת    וארבנו ה  .  דרך 

  , היא אמונה תמימה ופשוטה שלא מגיעה מחמת חקירות  שלה

מתו ואני  בעין  משהו  פשוטה   זו אלא    ,פעלשראיתי  אמונה 

      .ה הנקודה של רבנותהי וזו ,אותי   שהקב"ה אוהב ותמימה

רואים  שיש צדיקים שלא    (א "תורה רמ"ג ח)ן  "ר הבליקוטי מו  מובא

וטהרה    מהם קדושה  גבוהים   ,'וכועבודות  יותר  הרבה  והם 

ים אצל השולחן  נמצא כים  אמצדיקים שאתה רואה מלבמעלתם  

רבנהו    .  שלהם "   ?לכך  וראייה של  קודשכתוב:   ,כל השירים 

קודש  ו השירים  השירים    ,"דשים קשיר    מכליותר  גבוה  שיר 

  או קדושה    ה שום שללישם מ  אין שיר השירים  ב  והנה   .  השירות

בין הקב"ה    ,רמזיםב  שיר השירים זה שיר של אהבהכי    ,טהרה

ישראל נקרא הו  לכנסת  יש    דבר אותו        .ודשיםקקודש    וא 

  רצית לפי זה  ש)  ,עבודות וסיגופיםם  אצלה  שאתה לא רוא  ,צדיקים

דווקא הם הצדיקים    ,לפעמיםש  אומר רבנוו  ,(למדוד את הגדולה שלהם

גדולים בחינת  ו  ,הכי  לאינה  ש  ',שבת'הם  או  או זכר  באה  ת 

   .טהוהאמונה הפשבשביל באה  שבת אלא   ,מופת

 תוך הים ביבשה רט של ר' אלימלך בפסוק ויעברו בוואה

עדיין    ,  לה של רבי אלימלך מליז'נסקשבוע שעבר היה ההילו 

מאוד עמוקה של רבי    האנחנו בתוך הימים הקדושים ונזכיר תור

ה'נועם אומר    .    אלימלך מליז'נסק שהיא בדיוק הדברים שלנו

הפסוק  שנה(שו)בלקוטי    'אלימלך ביבשה  "  :על  הלכו  ישראל  ובני 

הים הפשט  ",בתוך  הים  מה  ה  ?בתוך  ישראל  הים  יועם   בתוך 

שפחה  "  ,עילאיותות  בתחוש מעראתה  הים    ה רא  לאשה  ל 

אין לך   ",ומשמאלם  םנימים להם חומה מימ"וה   ",וכו'חזקאל  י

היםיותר   בתוך  הולכים  ישראל  שבני  רבי  אבל    ,ממה  אומר 

  :ו בתוך היםיכמו כשהם ה  -  ובני ישראל הלכו ביבשה  :אלימלך

כל הבחינות שהיה וב  ,באותה הרגשת אלוקות  ,באותה דבקות

בני ישראל הלכו    ,קריעת ים סוףבמופתים  וה  ת ותו את האואשר כ

  עניין ה זה  ו      .באותה בחינה בדיוק,  ביבשה כמו שהלכו בתוך הים

שבת  עושה  בתעשה שבת    ,קודש  של  כמו שאתה  את  שמחה 

  ת סים שזה בחינניבגלל ה  בשמחה גדולה  ,סוכותושבועות    ,פסח

נראה ל  הכ ונסים    שום  איןשגם כ  , אבל גם ביבשה  ,'בתוך הים'

תלך ביבשה    :אלימלךרבי  אומר    -'  ישראל בני  מ'  אם אתה  ,יבש

עמוק של רבי אלימלך חידוש  זה    ,כמו שאתה הולך בתוך הים

בת  שה את  לקדש  כיצד  לנו ללמוד    מתוך דבריו ישש  . מליז'נסק

  יו"ט.בכמו גדולה בשמחה 

 יציאת מצרים שבת היא זכר לשביתה, מדוע אומרים בה זכר לאם 

ן "  :  אומרים בקידוש  :נשאל שאלה ו ְבָרצוֹּ ַאֲהָבה  ב ְ וֹּ  ָקְדש  ת  ב ַ ַ ְוש 

ן רוֹּ ִזכ ָ ,    ִהְנִחיָלנו ,  קֶֹּדש  י  ְלִמְקָראֵּ ה  ָ ִחל  ת ְ ית,  אש ִ ְברֵּ ה  ֵזֶכר  ְלַמֲעש ֵּ

ָ  "  :(בדיברות השניות )  עשרת הדברותוגם ב  ",ִליִציַאת ִמְצַרִים ְוָזַכְרת 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים י ֶעֶבד ָהִייָת ב ְ ם קֶ ֱאלֹּ  ה'ֲאָך ַוי ֹּצִ  כ ִ ָ ָך  ...יָך ִמש   ן ִצו ְ ֵּ ַעל כ 

ם  קֶ ֱאלֹּ   ה' ת ֶאת יוֹּ וֹּ תיָך ַלֲעש  ב ָ ַ   , את זהאומרים    התפילבוגם    ",ַהש  

פי  להרי  ,יציאת מצריםמה הקשר בין שבת לבין קשה  ולכאורה

ו ביציאת ילמופתים שהו  ניסיםקשר ל  הל  אין  שבת  ,שהסברנומה  

זה לא קשור לעניין של   ,םשבת זה כבר מבריאת העולו  ,מצרים

 ,עוד שאלה  ?אומרים זכר ליציאת מצרים  למהאז    ,יציאת מצרים

נו שיש למדהרי    ",קודש  איתחילה למקר   "...איך שבת נקראת  

שבת שהיא   לבין  ,קודש שבית הדין קובע  איבין מקר גדול  הבדל  

ואין קשר לכאורה בין    " מששת ימי בראשית,ימאקיו  אקביע"

נגיד עוד דבר  ו          ?שהם המועדים  -ודש  השבת לבין מקראי ק 

לכאורה  ו ,מצוות בני נח שבעמאחת שבת היא לא דהנה  ,עמוק

שבקשה   התחילאם  אדו  ,מהבריאה  הת  את  ברא  ם הקב"ה 

שייכנס    הראשון כדי  שישי  היה   ,ומנוחה  לשבתמיד  ביום  אז 

- הרי באמת מתוך ה)     ת שבתו מצאת  מתאים שאדם הראשון יקבל  

דף    סנהדרין    בגמרא   מובא כ  ,אדם הראשון   אותםמצוות כבר קיבל    שש  ח,מצוות בני נ   7

חשובהו  (נו: כך  כל  הבריאה  ,כיוון ששבת  תחילת  הייתי    ,והיא 
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  , והרי זה לא כך     ,חי נמצווה בנ  שבעמ  אחת   תהיהמצפה ששבת  

ש"כי   מיתהגוי  חייב  שהייתה אחת    גיורת     ." שבת    שהכרנו 

הגיור  שהיה  שסיפרה    ,בתהליכי  קשה  לההדבר  היה   ,הכי  זה 

 ,סבלה מזה  משמיא  וה  ,תהליך הגיור   עד סוףשבת  ה  אתלל  ח ל

שיש בזה  אמרתי לה שזה  ו  ,נייר טואלט  עתבהתחלה הייתה קור 

אסור  מחלוקת   זה  פשוטאם  לא  לה     ,זה  צריכה 'אמרתי  את 

לה    אסור מצד שני    ךא  .וזה היה לה מאוד קשה  אש',להדליק  

מיתה"לשבות,   חייב  פעם שהדכו   ",גוי ששבת  גקילל    ררופ ה 

שהיא  היא     להתגייר  כשמתחיליםכי    -  נשרפתהרגישה 

, עד כמה  דשוק  שבתל  האור ש מבינים את    ,ומתקרבים ליהדות

    . אותו ללחל  אפשר   לא מבינים איךו  ,הוא עצום

 למה שבת קודש אינה אחת משבע מצוות בני נח 

 טוב   ,תגיד  ואם  ?  למה גוי כל כך מופקע משבת קודש  ,והשאלה

  , גויבשביל    הרי  ,הקב"ה מכיר אותם והם לא יעמדו בשבת קודש

פחות קשה    זה לא    -תנאף'  או'ל  ' לא תרצחו'   'לא תגנוב'  -גם

  ודעמנח הם לא  ני  ב  ששבע מצוות  (.לח   ק"ב)ב גמרא  ב   כמובא  ,לו

שבת    ,בהם גבי  גם  כזה  א"כ  טעם  לא אין  שהם  ידע  שהקב"ה 

יא יסוד האמונה שה  שבתוא"כ למה    ,נתן להםלא  ולכן    וב  יעמדו

ב"ה  להאמין בקאמונה  העל  ח, הרי  מצוות בני נאינה אחת משבע  

  למה הגוי מופקע לגמרי   ואם כן  ,צווהמהגוי כן    (עבודה זרה יפך  השזה  )

היא      :התשובהו  ?השבתממצות  דווקא   ליציאת גם  שבת  זכר 

כדי לקדש    ךא  ,הקב"ה הוא מקדש את השבתשנכון  ו  ,מצרים

ואז   -"  אתה בחרתנו מכל העמים"   –צריך שיהיה    ,את השבת

העניין של    כלומר,  .  אפשר לתת לעם הנבחר את היום הנבחר 

שעם ישראל נבחר להיות    כךבקדושת השבת הוא תלוי רק  

  ., וזה היה רק ביציאת מצריםעם

שנבאר   משה    כתוב:  נקדיםיותר  וקודם  זה  )ואנחעל  את  אומרים  נו 

בבוקר( שבת  ה"  :בתפילת  ֶ מֹש  ַמח  מַ   ִיש ְ ֶנֱאָמן ב ְ ֶעֶבד  י  כ ִ  , ֶחְלקוֹּ ַנת  ת ְ

וֹּ  ל   נפלא  פירוש  יש  ?  חלקולמה משה שמח במתנת    "  ָקָראָת 

  , שמשה בא אל פרעהכהעניין הוא  ש   ,"ח סימן רפ"א()אושכתב הטור  

פרעה  רבנומשה  ו ) אצל  מאוד  חביב  בתיה  שהיה    ,היה  פרעהו בנה של  של  נכד     (כמו 

ישראל עם  על  שיקל  אותו  לו,  לשכנע  שאתה   :אמר  מה  כל 

לא יפרו  הם  ש   ה,יש לך סיבשזה בגלל  ישראל  י  משעבד את בנ

אחרי הכל הם   הרי  ',מן  ביזנס'גם כן    תהיהס  'אבל תכל     ,רבויו

לממלכה פ   ,מועילים  את  תשמע  .  רעמססו תום  יבונים    עכשיו 

ייגמרו   בסוףימים בשבוע הם    שבע  ךעבדיאת    דתעביאם      :עצה

וע"י זה יהיה    ,מנוחה  אחדיום    תן להם,  אותם  ךצרי  תהא  ,וזה חבל

  כל השבוע, ימים יותר מה שעובדים    ששהב , והם יעבדו  להם כוח

 מידו  והשתכנע,  יואת דבר   יבלפרעה ק.  לאורך זמןדו  ביע  הם  וגם

יום השביעי לא עובדים בכל  בשם פרעה ש  זוציא כרוהמשה רבנו  

כבר במצרים קיבלנו את השבת    ואם כן.   לכולם  זה יום מנוחהו

  : נאמר   אזהשבת  מצות  על    ב"ה ציוהואחר כך כשהק  ,ם מנוחהכיו

ה" ֶ ַמח ֹמש  ַנת ֶחְלקוֹּ   ִיש ְ ַמת ְ שהוא כיוון מדעתו משה שמח    וגו'",  ב ְ

יום   נתןומשה    ,(במצרים   עדיין הקב"ה לא גילה את השבת   )שהרי   על יום שבת 

ולא טעה לתת להם יום ראשון או   ,את יום השבתבדיוק    מנוחה

 . שבתמצות הה למשה רבנו שמחה גדולה ב ן היולכ יום אחר, 

,  מצריםמ  ד כשיצאוי ומ  ,ם ישראל נחו בשבת כבר במצריםע

נ במרההם  השבת   צטוו  תורה )    על  מתן  קודם  אומרת    (עוד   ,זאת 

ישראל עם  של  לבחירה  דווקא  קשור  שבת  של    . שהעניין 

להבין    והביאור, אפשר  שאי  כמו  השביעי לכי  יום  נבחר  מה 

)סנהדרין  ל טורנוסרופוס את רבי עקיבא  שא שו  מכו  ,ימיםהמשאר  

יותר    השביעילמה אתה מקדש את היום    ם',  מה יום מיומיי'דף סה:(  

וענה      ?מיום רגיל  שונההשמש זורחת ביום שבת    וכי  ,עמכל השבו

לו   ה מלך, ואמר לו ר' עקיבא מה גבר מגוברין, כלומר למה את

הקב"ה  ש  דבר   נה לו ר' עקיבא שאותושבחרו בו להיות מלך. וע

לבין  מה ההבדל בין עם ישראל    ,דבר עם ישראלואותו    ,ובבחר  

הקב"ה  שאלא  ,אדם-כולנו בני , (ופה ,אף  ,שתי עיניים  עם   גם גוי ) ,ייםהגו

 מתנת ולכן    -"  אתה בחרתנו מכל העמים"  -  בחר בעם ישראל

 ,טעם ודעתמלמעלה  נבחר  הלעם    השמגיע  קדושהא  ישבת הה

 יוםכמו ש  ,ישראל ולא לאומות העולם  עםשייך רק ל  זה  גםלכן  ו

  ולכן   ,שאין הבדל ביניהםע"פ  א  השבוע,  ימי  כלמיוחד משבת  

והיא    ,לעם ישראלרק  מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן    השבת זו

העמים לשאר  שייכת  ישראל  והשבת    ,לא  נבחרו  עם  שניהם 

    .למעלה טעם ודעת

ש בן  י ולם  לכ"  ה:שבת אמר הש  (בראשית רבה יא, ח)  המדרש  אומר

ישראל הוא הבן זוג   כנסת  :אומר לה הקב"ה  .לי אין בן זוגו  ,זוג

והשבת      ",שלך ישראל  וכלהזה    -עם  מתי אנו  אבל  .   חתן 

זה הקשר בין שבת  ו  .ממצרים  נורק כשיצא  ?נקראים עם ישראל

רק ו  ,עם ליציאת מצרים ייחדה אותנו להיות    כי    ,ליציאת מצרים

קודם יציאת מצרים לא   , אךאז היה שייך לתת לנו את השבת

עם ישראל  ןמזוכל    ,היינו  עם  היה  עדיין   ,שלא  היה  את    לא 

כל זמן שלא היה עם ישראל  דורות הקודמים  בולכן    ,  שבתה

היה   מיתה 'דרבה  וא  ,שבתגם  לא  חייב  ששבת  רק  ו  ', גוי 

, אז  ביציאת מצרים  ישראל   'עםלהיות ל'  נועשנו כשהתייחדנו  

זכר  '  בתפילה ובקידוש  ריםמה שאומ  וזהו      .   מיד נתנה השבת

ביציאת מיד  שבת ניתנה לעם ישראל  ההרי  ש  'ליציאת מצרים 

  ן שבת ליציאת מצרים.יוזה הקשר ב  ,עם עשינוכשנ  מצרים

 מש השהיה התאריך רק לפי  עד מצות קידוש החודש 

ניתנה לעם ישראל  )ו   ה הראשונה שנקרא עליה בפרשת החודשהמצו

קודם השבתאפילו   ֳחָדש ִ "    (עוד  רֹּאש   ָלֶכם  ַהז ֶה  ן הו א ַהחֶֹּדש   וֹּ ִראש  ים 

לא  ו  , עוד במצרים  בלנוקי ש  'קידוש החודש' ת  מצו   וגו'",    ָלֶכם

עד עכשיו  '  :אמר ב"ה  כתוב שהקו  אחרי יציאת מצרים.  במרהרק  

 'דשיםח  ישד אתם תהיו מק  ילךוא  תהמע  ,הייתי מקדש חודשים

יש   .דשים ומעבר את השניםהחמקדש את    שעם ישראלכלומר,  

שעד  והוא: ,מאוד גדולשהשתנה עוד דבר  ,מפרשים שאומרים

ישראל  ",החודש הזה לכם ראש חודשיםשנצטוו "יציאת מצרים 
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 , דור המבולמהוכחה    הזלויש    (כמו הגוייםיום    365)החמה  לפי    יםמונ  והי

ולא רק    חמהו שנת  כמ  יום   365שנת המבול הייתה  ש   בראשית ח, יד   י "מדויק ברש  וכך )

חו   12 של  היה(לבנה ה  דשי חודש  וכך  יציאת    ,  של  החודש  קידוש  עד 

  אחדשל חודש  )       לועזיהתאריך  הלפי  מונים  נחנו  גם אצרים היינו  מ

  היה   ,ת קידוש החודש וושקיבלנו את מצכו   יום(  31  הבא חודש  ו יום    30

והתחלנו למנות גם   ,בעם ישראל  'סוג התאריך'ינוי במהות של  ש

את השנים  לפי  וחודשים את ה והיו מקדשים (השנה ודשי לח)ללבנה 

   '. קידוש החודש '

 תה'שגם הם עתידים להתחדש כמו '  ?ה השינוי המהותימתי נהי

כל התאריך היה   ,דומה ללבנההוא ש  'עם ישראל'עד שלא היה 

ב רק  ישראלו  ,חמהתלוי  עם  שנהיה  עתידים 'ש  ברגע  הם  גם 

כמו ללבנהתלהתחדש  דומים  שאנו   . התאריךכל  השתנה    ,ה 

קידוש החודשו עניין  ישראל  -יוצא שגם    , תלוי בזה שיש עם 

השבת    כי  ",קודש  איתחילה למקר "   :נקראתשבת  גם הלכן  ו

היה כי לא ניתנה השבת עד ש  ,ישראל נבחר לעםמעידה שעם  

ישראל למקרו  ,עם  תחילה  עם   ,קודש  אי היא  שהיה  קודם  כי 

י  לפ  )מנותאריך לועזי    רקאלא    ,לא היה קידוש החודש  -ישראל

ו שדיק והם  ,'שבת' ת בחינ הםש 'עם ישראל'שנהיה כורק  (החמה

  .והחגים םמועדיה תקדושיה את האז  – חודשיםה את

 ע"י קידושי השנה והחודש ישראל משנים את הטבע 

נקשר את  ול זה  ועניין  פי  ויקהל    .  יחד  ' חודש'הפרשת  פרשת 

זה   עניין של ראש חודששה   (פ"א סוף ה"ב   כתובות) למי  כתוב בירוש 

בתולה ש דין  ה  ,דוגמהמביא    והירושלמי  .  גם משנה את הטבע

לעומת זאת  ,בתוליה חוזרים ,שנים  שלושלה בתוך עאם היא נב

 אומרים.   ן בתוליה חוזר אי  ,שנים  שלושלה אחרי  עא נבאם הי

ת דין  י וב  ,שנים  שלושלה בדיוק בסוף העשאם היא נב  הירושלמי

הילדה מציאות של  ה אז תשתנה    ,החודש  אתיברו את השנה או  ע

יחזרו  ,הזאת אותה  ,ובתוליה  מ   אחת  כמו  פחות  שלוש  שהיא 

בקידוש החודש הוא לשנות    ת דיןבי כי הכוח של    ?ולמה    .שנים

ראש חודש ואת  הדווקא את  ו מקדשים  חנאנ כן  לו  .טבעאת ה

זאת  ,המועדות הקהשבת  את    ,לעומת  ולא  מקדש  ב"ה  רק 

 נס  לעהיא לא בא    ,השבת היא אמונה פשוטה  ,ביאורוה.  אנחנו

שדיברנו  מופתו המועדות  הח   ,כמו  ל  הםדשים  ניסים  זכר 

שהקוה ל  ב"המופתים  זכר השהמועדות  ומכיוון    נו,עשה  ם 

ב"ה לבית דין כוח לשנות את  נתן הק  לכן  ,מופתיםניסים והל

הם ישנו   ,ם יקדשוכשהו  ,דשיםאת החהם מקדשים  ע"י ש  טבעה

למה יש להם ושהם עשו.    את הטבע של הבריאה כפי הקידוש 

וכי כל ה  ?  ח כזהכ ו  לבאים בגל   םה  החגים,מועדות  שינוי  הנס 

ישראלשההטבע   לעם  עשה  אנחנו  ו  ,קב"ה  זה  את    חוגגים על 

הגם    ןולכ  ,החגים הטבע מועדים  קדושת  שינוי  ע"י  באה תמיד 

הח  דיןית  שב את  ש   .דשו מקדשים  זאת  לא לעומת  אנחנו  בת 

 לנו בהכי אין    ,אלא הקב"ה מקדש אותה  ,יכולים לקדש אותה

 ,של בריאת העולם  טבעיתזכר להנהגה  שבת היא    ,התערבות

שינוי  ",ימאקיו  אקביע"היא  שבת   כאן  , תהבקביע  הטבע  ואין 

אתה צריך כש  את השבת.  שו  דקי   ןדיית  לא צריך שב  וממילא

  . של ישראל  בית הדין  זה הכוח של  -שינוי הטבע  ו לעשות מופת  

 לשם 'אלקים' והמועדים שייכים לשם הוי"ה ה'שבת שייכת  

ב מסתכלים  הקודש'אם  ש  ',שמות   ויכל  זה:  שבתל  העניין 

השביעי ביום  שם ב'ויכולו'  מוזכר  פעמים    שלוש,  וגו'"  אלוקים 

החגים לעומת זאת    '.  קיםאל'שייך לשם    'שבת ש'  מכיוון  ,אלוקים

השם   ,ה"הם שייכים לשם הוויולכן    ',שינוי הטבע' הם שייכים ל

כ"יהאל גימט   ידועם  זה ההנהגה   'אלוקים',  (86)  'הטבע'ריה  זה 

זו ההנהגה של    הוי"הלעומת זאת שם    ,של הקב"ה בתוך הטבע

הניסים  לבאו  מועדים  ה  כי   ,הקב"ה שהיא למעלה מהטבע זכר 

הנהגתוהמופתי שזו  מהטבעשהקב"ה    ם,  מעל  אנו  ו  ,היא  לכן 

  ולכן  ים,מועדהאת  דשים וע ולקבוע את החהטביכולים לשנות  

סוקים של פרשת , כמו שמוזכר בפ לשם הוי"ה  ייכיםש  המועדים

ועדים תמיד מוזכר שם הוי"ה ולא נזכר שם אלהי"ם, כי שם  המ

לעומת   ,למעלה מהטבעהיא  ש  של הקב"ה  הנהגהה  הוי"ה הוא 

ההנהגה   היא  שבת    אין   קיימא',ו  אקביע'   -טבעה  של זאת 

  שם אלקים.  שבת זה לכן ו  ,כדי לקדש שבת 'מופת'

ואז   יחד,  ה אלוקים"יושמות ה  ם אתהוא כשמייחדיהייחוד השלם  

ת  , כמו שכתוב: "שלםם  שה וֹּ ם ֲעש  יוֹּ ָמִים  יםקִ ֱאלֹ   ה'ב ְ   – "  ֶאֶרץ ְוש ָ

 ,י השמות האלה ביחדנשל שייחוד  וכשיש    ,אלוקים ביחדוה  "יהו

חיבור ה   וזה  (81)  גימטריה אמן    הם  השמות יחד  , ושנישם שלםאז ה

ה השבתשל  עם  נותנת    ,מועדים  שם  השבת   ',אלוקים'את 

הוו שם  את  לך  נותנים  "   ,ה"יהמועדים  היא:  תחילה  והשבת 

יחוד יזה    'חודש 'ור ויקהל פקודי החיבה  ולכן    –"  קודש  אילמקר 

   .ה עם שם אלוקים"יושם הל שלם ש

לשמוח  ו   הרבה,  לשמוח  שצריך  שאמרנו,  מעין הפתיחה  סייםונ

ינהיג את השולחן שבת שלו    אחדזאת אומרת שכל    ,דאגותבלי  

שולחן  על  לא מחנכים    ,חשבוןו  ןדי  בלי  ,בשמחה כל כך גדולה

ביק  ,שבת מעבירים  הילדים לא  על  ולא  האשה  על  לא  ורת 

 ,לא מחנכים בשבת קודשבכלל  ו  ,זה לא הזמן  ,בשולחן שבת

דבר  ב שיהיה  צריך  קודש    ,שיהיה שמחה  צריך    -אחד  שבת 

 .אמן ואמןהשם יזכנו    ,בינו לבין אשתו ועם הילדים  שלוםו  ,אהבה

 ת שלום ומבורך.        עריכה: ליאור גבע שב

 ( ת.נ.צ.ב.ה    חיים בן מוסא ז"ל  -צדוק בן צאלח     -צביה בת סאלם  )מוקדש לע"נ 

 


