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פנינים מרבינו ‰‡ור ‰חיים ‰˜„ו˘

נוהגת כבר מיום ראשון יום השבת לקדשו  זכור את  המצוה של 
ששת  לקדשו.  השבת  יום  את  "זכור  ח-י)  כ  (שמות  כתיב  הנה 
אלוקיך".  לד'  שבת  השביעי  ויום  מלאכתך.  כל  ועשית  תעבוד  ימים 

הקדים  טעם  דמאיזה  הללו,  הפסוקים  של  הסדר  על  לשאול  יש  והנה 

לקדשו",  השבת  יום  את  "זכור  ולומר  קודש  שבת  על  לדבר  הפסוק 

ששת  בענין  שמדבר  הפסוק  את  להקדים  להתורה  הי'  לכאורה  והרי 

קודש. לשבת  רק  שנוגע  הצווי  אמירת  לפני  החול  ימות 

לקדשו"  השבת  יום  את  "זכור  של  שהמצוה  האוה"ח  ומתרץ 
מצוה  הזאת  המצוה  ואין  המעשה  ימי  ששת  מתחילת  כבר  מתחילה 

ולפיכך הקדים הפסוק לומר את מצות  ליום שבת קודש.  מיוחדת רק 

"זכור את יום השבת לקדשו" לפי שהמצוה הזאת נוהגת מיד בתחילת 

המעשה. ימי  ששת 

יום  את  "זכור  של  המצוה  שכוונת  משום  הוא  בזה  וההסבר 
השבת לקדשו" הוא "שיזכרהו מיום א' כו' שהזכירה תהי' מיום ראשון 

וכו'  א' בשבת  יום  היום  יאמר  יום  (מכילתא) שכל  ז"ל  דרך אומרם  על 

על  הזמנה  לשון  "לקדשו"  ירצה  גם  בו.  יטעה  ולא  יקדשו  ובזה  פירוש 

לשבא". בשבא  מחד  טז.)  (ביצה  אומרם  דרך 

השבת  יום  את  "זכור  שמצות  שלפי  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
האדם  יזכור  המעשה  ימי  ששת  בתחילת  שכבר  הוא  ביאורו  לקדשו" 

יום  את  "זכור  של  הפסוק  את  התורה  הקדימה  לפיכך  השבת  יום  את 

של  שהמצוה  כיון  תעבוד"  ימים  "ששת  של  להפסוק  לקדשו"  השבת 

ימי  ששת  בתחילת  מיד  כבר  נוהגת  לקדשו"  השבת  יום  את  "זכור 

המעשה.

לשבת  האדם  בהכנת  תלויה  יתירה  הנשמה  קדושת  אור  קבלת 
קודש

יכולת לאדם להגדיל את בחינת הנשמה  יש  יש לשאול האם  הנה 
השבת  שקדושת  כיון  שמא  או  הטובים  מעשיו  ע"י  שלו  יתירה 

הוא  [אלא  התחתונים  פעולת  ידי  על  נעשית  לא  בעליונים  ופעולתה 

אין  שוב  א"כ  בספה"ק]  וכמוש"כ  דלעילא  אתערותא  מכח  נעשה 

שנשמה  כיון  שלו  יתירה  הנשמה  בחינת  את  להגדיל  לאדם  אפשרות 

או  מתרבה  איננה  זו  וקדושה  השבת,  קדושת  עצמיות  מכח  נובעת  זו 

אדם. בני  מעשי  בחינת  כפי  מתמעטת 

והנה האוה"ח (בראשית מז כח) כותב שהנשמה יתירה באה לאדם 
"ותשוב  וזה לשונו  באמצעות ההכנה שהוא עושה לכבוד שבת קודש. 

עוד הנשמה ההיא [היינו "הנשמה העליונה בעלת שם ישראל" שיעקב 

יתירה  נשמה  כהשבת  המוכן,  והצעת  הכנה  באמצעות  לה]  זכה  אבינו 

מהאוה"ח  ומבואר  המקודש".  יום  הכנת  באמצעות  ושבת  שבת  בכל 

לשב"ק. עושה  ההכנה שהוא  ע"י  לאדם  באה  יתירה  שהנשמה 

ישראל  האוהב  דהנה  תנא:)  (תשא  ישראל  אוהב  בספר  מבואר  וכן 
"אמר  לשונו  וזה  פשוטו  פי  על  יתירה  הנשמה  הגדרת  את  שם  מבאר 

ובוודאי  שמה  ושבת  גנזי  בבית  לי  יש  טובה  מתנה  למשה  הקב"ה 

האוה"ח  וכמוש"כ  יתירה,  הנשמה  [שהוא  שבת  של  טובה  המתנה 

לומר  רצה  אימא"]  "ואיבעית  (טז.)  יו"ט  במסכת  וע'  טז).  לא  (שמות 

אדם  בני  לבות  לתוך  מלמעלה  יורד  אשר  העצומה  והקדושה  האור 

כתב  זה  [וכעין  חדשים"  שכליים  קדושה  רוח  והוא  קודש  שבת  ביום 

הגדרת  לענין  הזו"ח,  בשם  טו"ב)  ז  השבתות  (מאמרי  יששכר  הבני 

עי"ש]. יתירה  הנשמה 

כל  רבה  הכנה  בעי  וודאי  "כי  וכותב  ישראל  האוהב  וממשיך 
הכנתו  וכפי  מלמעלה,  שיושפע  השבת  קדושת  על  המעשה  ימי  וא"ו 

מביני  לכל  כנודע  השגתו  תהי'  כן  כמו  ובמעשה  ובדיבור  במחשבה 

הנשמה  שהשגת  ישראל  האוהב  של  הללו  מדברים  ומבואר  מדע". 

מיעוט  או  ריבוי  וכפי  השבת  ליום  האדם  של  בהכנתו  תלויה  יתירה 

הכנתו ליום השבת כן כפי זה תתרבה או תתמעט אצלו השגת בחינת 

יתירה. הנשמה 

הנשמה  השפעת  הוי  טעם  דמאיזה  ביאור  צריך  הזה  הדבר  אמנם 
והנשמה  השבת  קדושת  אור  והרי  האדם  של  בהכנתו  תלויה  יתירה 

קדושת  שהרי  אדם  בני  של  במעשיהם  כלל  תלויים  אינם  יתירה 

וא"כ  נעשית מכח אתערותא דלעילא  והיא  וקיימא  הוי קביעא  השבת 

באה  יתירה  שהנשמה  שכתבו  ישראל]  [והאוהב  האוה"ח  כוונת  מהו 

המקודש. ליום  הכנתו  באמצעות  לאדם 

והתירוץ לזה מבואר בהמשך דברי האוהב ישראל שם, וזה לשונו 
בכל  השבת  לקדושת  אפשר  היותר  בכל  עצמו  את  שמכין  אע"פ  "אך 

עליו  נשפע  להיות  הוא  ראוי  הכנתו  לפי  כי  בלבו  יאמר האדם  אל  יום, 

מתנה  רק  הוא  דבאמת  שכרו  שיטול  הוא  ובדין  השבת  קדושת  אור 

הש"י". חנינה מאת  ודרך  טובה 

[וממשיך האוהב ישראל וכותב] "כי אף אם יכין האדם את עצמו 
העליונה  להקדושה  ראוי  אינו  מקום  מכל  שבעולם  הכנות  מיני  בכל 

זולת למתנת חנם  ביום השבת קודש  לו הש"י  הזו שמשפיע  הנפלאה 

יחשב. ועל זה צריך הכנה ג"כ להכשיר את עצמו שיהא לו בית קיבול 

יוסיף להאדם  כי מה  זו.  וחמודה  ולהכיל שפע מתנה טובה  וכח לקבל 

כו'  צריך  כן  על  אשר  כו'  לקבלה  כלי  לו  יהא  לא  אם  השי"ת  מתנת 

הבאה  הקדושה  מתנה  לקבל  מוכשר  כלי  להיות  כו'  עצמו  את  להכין 

יתברך". עולם  מלכו של  המלך  אוצר  גנזי  מבין  לו 

האדם  של  ההכנה  אין  שבאמת  ישראל  האוהב  מדברי  ומבואר 
[לפי  שלו  יתירה  הנשמה  בחינת  את  ולהרבות  להגדיל  פועלת 

של  המכוון  כל  אלא  אדם]  בני  במעשי  תלויה  אינה  השבת  שקדושת 

ראוי לקבל  יהא  בכדי שהוא  כדי להכשיר את עצמו  הוא  הכנת האדם 

קודש.  שבת  ביום  ישראל  לבני  שניתנת  יתירה  הנשמה  [קדושת]  את 

ד')]. עלה  ג'  ענף  א'  (שורש  שבת  סידורו של  בספר  כתב  [וכך 

יתירה  הנשמה  שהשגת  ישראל)  (והאוהב  האוה"ח  מבאר  ולכן 
במקום  תשכון  רק  הקדושה  שבחינת  לפי  האדם,  בהכנת  תלויה 

באמצעות  [הנעשית  האדם  קדושת  של  הדרגה  כפי  ולפיכך,  מקודש. 

יותר מאור  בחינה מרובה  בו  זה תשכון  כפי  כן  ליום המקודש],  הכנתו 

יתירה. הנשמה  הקדושה של 

[ואולי יש להוסיף שלפיכך דקדק האוה"ח בלשונו והגדיר כאן את 
"כהשבת  האוה"ח  לשון  דזה  המקודש".  "יום  של  התואר  עם  השבת 



נשמה יתירה בכל שבת ושבת באמצעות הכנת יום המקודש", והטעם 

"יום המקודש"  יום השבת עם התואר של  כאן את  שהאוה"ח מגדיר 

יש לומר שהוא כדי להורות לנו שהשבת הוא יום מקודש מצד עצמו 

שום  מוסיפה  הזאת  ההכנה  ואין  ישראל  כלל  של  ההכנה  מבלי  גם 

השבת. יום  לעצם  קדושה 

הוא  קודש  שבת  בשביל  עושים  ישראל  שכלל  ההכנה  ענין  וכל 
המקודש  ליום  הכנתו  ע"י  האדם  קדושת  את  להרבות  בכדי  [רק] 

אור  את  תוכו  אל  לקבל  הראוי  קיבול  לכלי  האדם  ייעשה  ועי"ז 

ודו"ק. קודש.  שבת  יום  ושל  יתירה  הנשמה  קדושתה של 

ולפי מה שנתבאר יבוארו גם דברי האוה"ח (בראשית ב ג, שמות 
"כי מציאות השבת בעולם הוא קיומו שמקיימים אותו  יג) שכתב  לא 

[מי ש]שומר  אין  כן אם  ואם  כו'  אין שבת  אין מקיימים שבת  כי אם 

השבת  שקדושת  לומר  האוה"ח  כוונת  דאין  שבת".  אין  אז  [שבת] 

אלא  התחתונים  של  במעשיהם  תלוי  בעליונים,  שלה  וההשפעה 

הרי  ה"תחתונים"  אל  השבת  קדושת  שהשפעת  הוא  האוה"ח  כוונת 

של  ההתחברות  ע"י  כי  התחתונים,  של  השבת  בשמירת  תלוי  שהוא 

 - שנתבאר  וכמו  הכנתו  בחינת  כפי  אחד  כל   - השבת  אל  התחתונים 

הזה]. העולם  תוך  אל  השבת  קדושת  יושפע 

וברכת השבת תלויה  האם השפעת קדושת שבת 
בהכנה שהאדם עושה בשביל השבת או לא

הנה זה לשון הבני יששכר (מאמרי השבתות ד ג) "ויברך אלוקים 
דכלה  באגרא  [וז"ל   - הוא  פשוטו  לפי  הברכה  ענין  השביעי.  יום  את 

מהו  מפורש  כשאינו  ברכה  תיבת  פשוטו  לפי  "הנה  א)  ב  (בראשית 

והנה ההשפעה  כו'  ושיעור  מדה  מבלי  הוא"] שתהי' השפעה  הברכה 

בשבת  משא"כ  המקבל  הכנת  כפי  הוא  כו'  ד'  מועדי  בכל  הבאה 

היום  שהשפעות  כיון  [מ"מ]  כך  כל  לקבל  מוכן  אינו  האדם  כי  הגם 

ההוא [הם] בבחינת "ברכה" [לפיכך] לא יצטרך [האדם] ל[היות] כלי 

הוא  "ברכה"  שבחינת  כיון  השבת]  ברכת  את  לקבל  [בכדי  מוכשר 

הכלי". גבול  מבלי 

וזה  שכתב  תרנ"ט)  (וישלח  השפ"א  לשון  את  ואציין  [הערה. 
כל  כי  ומנוי,  אין הברכה שורה בדבר המדוד  חז"ל  "והנה אמרו  לשונו 

השורש  מן  הוא  הברכה  ו[משא"כ]  הטבע,  מצד  הוא  והשיעור  המדה 

ושיעור". קצבה  בו  שאין 

ובזה מבוארים דברי הבני יששכר שכתב שברכת השבת הוא בלי 
- למעלה  נובע מן השורש הרוחני  ושיעור לפי שברכת השבת  קצבה 

בזה]. ואכמ"ל  הטבע  מן 

איננה  האדם  על  השבת  ברכת  שהשפעת  יששכר  בבני  ומבואר 
השבת  שהשפעת  כיון  ברכתה  את  לקבל  האדם  הכנת  במדת  תלויה 

שהשפעת  לפי  דהיינו  וגבול.  מדה  שום  בלי  מושפעת  שהיא  הרי 

השפעת  אין  לפיכך  שהוא  אופן  בשום  מוגבלת  איננה  השבת  ברכת 

על  מושפעת  היא  ולכן  תנאי.  שום  איזה  בקיום  תלויה  השבת  ברכת 

השפעתה. את  לקבל  כך  כל  ראוי  אינו  הוא  אם  גם  כשר  ישראל  כל 

תלויה  שהיא  הרי  יתירה  הנשמה  שהשגת  מבואר  באוה"ח  והנה 
כח)  מז  (בראשית  קדשו  לשון  וזה  השבת.  ליום  האדם  של  בהכנתו 

"ותשוב עוד כו' באמצעות הכנת והצעת המוכן, כהשבת נשמה יתירה 

בכל שבת ושבת באמצעות הכנת יום המקודש". וכן מבואר בספה"ק 

(ע' סידורו של שבת שורש א' ענף ג' עלה ד', ובאוהב ישראל פרשת 

תשא תנא:) שלפי ערך ההכנה שהאדם מכין את עצמו לשבת כן כפי 

השבת. קדושת  עליו  תשרה  זה 

ולפי"ז צריך ביאור אם דברי הבני יששכר הולמים ותואמים לדברי 
שקדושת  כותבים  והספה"ק  האוה"ח  שהרי  הנ"ל  והספה"ק  האוה"ח 

עושה  שהאדם  ההכנה  בחינת  כפי  "רק"  האדם  על  מושפעת  השבת 

בשביל שבת קודש. ואולם הבני יששכר כותב שההשפעה של ברכת 

היא  אלא  האדם,  של  ההכנה  בחינת  כפי  רק  נמדדת  איננה  השבת 

ההכנה  בחינת  מכפי  יותר  ומרובה  נעלה  באופן  האדם  על  מושפעת 

קודש. שבת  ליום  שלו 

לדברי  מסכים  יששכר  הבני  שגם  ולומר  לחלק  שיש  ואולי 
האדם  על  השבת"  "קדושת  שהשפעת  שכתבו  והספה"ק  האוה"ח 

הרי שהיא תלויה בהכנתו של האדם ליום המקודש. ומה שכתב הבני 

לומר  יש  האדם  של  בהכנתו  תלויה  איננה  השבת  שהשפעת  יששכר 

השבת". "ברכת  ההשפעה של  לענין  נאמר  רק  שזה 

ברכת  להשפעת  השבת  קדושת  השפעת  בין  לחלק  שיש  דהיינו 
תלויה  שהיא  הרי  השבת  קדושת  השפעת  שלענין  דוודאי  השבת 

בהכנתו של האדם ליום השבת. ולכן כתב האוה"ח שהשפעת קדושת 

[וגם הלשון של  יתירה הרי שהיא תלויה בהכנתו של האדם.  הנשמה 

לענין  אמורים  שדבריהם  מבואר  ישראל  והאוהב  שבת  של  הסידורו 

קדושת השבת]. השפעת 

ענין  על  וסובבים  הולכים  שהם  הרי  יששכר  הבני  דברי  אולם 
"קדושת  השפעת  של  הענין  על  ולא  השבת"  "ברכת  של  ההשפעה 

ברכת  של  הזאת  ההשפעה  שאין  יששכר  הבני  כתב  ולפיכך  השבת" 

השבת. ליום  האדם  הכנת  בחינת  כפי  ונמדדת  תלויה  השבת 

ובאמת שבאגרא דכלה (בראשית מדרש רבה פרשת טז) משמע 
"קדושת  שהשפעת  סובר  יששכר  הבני  שגם  יששכר  הבני  מדברי 

עושה  ערך ההכנה שהאדם  כפי  תלויה  הרי שהיא  על האדם  השבת" 

קודש. שבת  בשביל 

חילוק  יש  יששכר]  הבני  לשיטת  ש[עכ"פ  מבואר  נראה  ומזה 
דהשפעת  השבת"  "ברכת  להשפעת  השבת"  "קדושת  השפעת  בין 

דרגת  וכפי  האדם,  של  הכנתו  בחינת  כפי  תלויה  השבת  קדושת 

השפעת  אולם  השבת.  קדושת  שפע  עליו  יושפע  זה  כפי  כן  הכנתו 

היא  אלא  האדם  שעושה  ההכנה  במדת  תלויה  איננה  השבת  ברכת 

וגבול. שיעור  שום  מבלי  כשר  ישראל  כל  על  מושפעת 

הגליון הזה מוקדש לרפו"ש בריינא זלאטא בת דינה תחי'                 הגליון הזה נתנדב לע"נ יצחק רפאל בן אברהם ע"ה
הגליון הזה נתנדב לע"נ הרה"ג ר' רפאל שמואל בן הרב ארי' לייב זצללה"ה

גליון זה יו"ל בס"ד ע"י מכון פניני אור החיים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי משה ב"ר חיים צבי זצ"ל ראש הכולל לעיקוואוד - דיטרויט

לתיקונים והערות או לסייע בהפצת תורת האוה"ח הק',

נא לפנות למייל:  peninei.ohrhachaim@gmail.com     או בטלפון: 845-300-0360


