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ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא 
אלה . בכל מושבותיכם' קודש כל מלאכה לא תעשו שבת היא לה

  )ד- ג, כג(אשר תקראו אותם במועדם ' מועדי ה
קדוש ישראל שאמר נפלאות ביא בפניכם שני אמרות א :אמר הכותב

תקופת הגאולה  קודש וביןשבת הדמיון שבין על  ע"ין זי'מרוזק "הרה

מלאה הארץ ו"כאשר  ביאת המשיחעת בכ מצפים ומיחלים "אנו כ אליה

  ."כמים לים מכסים' דעה את ה

". את יום השבת ויקדשהו' על כן ברך ה) "יא, שמות כ(יתא במכילתא א

ברכו במן , רבי שמעון בן יהודא איש כפר עכו אומר משום רבי שמעון

ע על פי מאמר "ין זי'מרוזק "והסביר הרה. וקדשו במאור פניו של אדם

דמשל לאבן , "ולכל בני ישראל היה אור במושבותם" )כג, שמות י(הכתוב 

אזי היא מאירה  ,שאם קובעים אותה בכלי זהב ותכשיט ,לוםשוהם ויה

וכדוגמתה  .אין יופיה מאירה ,אבל אם מושיבים אותה בטיט ואפר, ביופיה

מאירה היא , היות והיא חלק אלוה ממעלשבטבעה  ,היא נשמת היהודי

שאם איתן מושבה , אולם תלוי באיזה מושב מושיבים אותה, באור יקרות

אין ו "כ אם ח"משא, אזי אין קץ ליופיה ואורה, חצחבמקום נקי ונפש מצו

ולכל בני ישראל "וזה רמז הכתוב . אין יופיה ואורה ניכרת, מושבה ראוי

לכל בני ישראל יש נשמה טהורה שבכוחה להאיר את כל  –" היה אור

איך נראה מקום מושבה ששם , "במושבותם"אלא שהדבר תלוי , סביבה

  .המצוחצחים היא מאירה ביותרשבגוף ונפש , הושיבוה

, וכדמיון זה הוא בקדושת השבת המושפע מלמעלה בכל שבת ושבת

כאשר נכנסת השבת מאירים עלינו מלמעלה מידת שפע אור וקדושה ד

בכל ' שבת היא לה" .מאור שבעת ימי בראשית במידה גדולה ומרובה

ו היכן תאיר האור של ברכ" במושבותם"אלא שהדבר תלוי , "מושבותיכם

ואיזה מושב אנו מכינים בששת ימי המעשה , במאור פניו על איזה פנים

קדושת השבת , "קדשו במאור פניו"וזהו . שתחול עליה קדושת אור השבת

על איזה פנים תאיר , במקום מושבה של האור, יו של האדםתלוי באור פנ

    .ותזרח

שבמועדים כתוב , וכידוע ההבדל בין קדושת המועדים לקדושת השבת

שקדושת המועדים נמשכת , "אשר תקראו אותם במועדם' אלה מועדי ה"

, ותלויה בתקראו אותם, י אשר תקראו אותם במועדם"מלמעלה למטה ע

את ' על כן ברך ה"כ קדושת השבת קביעה וקיימא כמאמר הכתוב "משא

בכל ערב שבת כי , "תקראו אותם"ואינו תלוי ב, "דשהויום השבת ויק

יורד קדושה עילאה ומחפשת ומבקשת מקום מושב טוב ראוי לנוח  ,קודש

ומוכנת ומזומנת להשרות כבוד אורה ונועם זיוה בכל מקום , עליה ולהאיר

  . כך היא האורשל האדם וכפי ההכנה , ראוי שהוכן לכבודה

•   

אפשר להסביר את הכתוב  –ע "ין זי'ק מרוז"הסביר הרה – ל"הנוכדמיון 

' כי מלאה הארץ דעה את ה) "ט, ישעיה יא(הנאמר על תקופת הגאולה 

ארץ חכמה ודעה לכולם במידה שלעתיד לבוא ימלא ה". כמים לים מכסים

שמשמע , ע שלכאורה יפלא"ין זי'ק מרוז"והקשה הרה. כמיםגדולה 

 ,ווהשלעתיד לבוא יהיו שוים העמי הארצות והתלמידי חכמים שווה בש

למה   ,ולכאורה אינו מובן, דה כה גדולהישלכולם יושפע הדעה והחכמה במ

יזכו גם הם להשיג  ,שלא עסקו בתורה ובחכמה בימיהם מי הארצותהע

שהמיתו את עצמם כל ימיהם  החכמה באותה מידה כהתלמידי חכמים

  ?בתורה ובהשגת החכמה כפי עומק בינתם והשגתם

שהגם שמלמעלה , המכסים את הים ותירץ שהכוונה הוא כדוגמת המים

אולם באמת , כל המסתכל עליה יראה שכל הים מכוסה במים שווה בשווה

   .הרי מלמטה בתחתית הים יש בה גאות ושפל ואין העומק שווה בכולה

  

  

  

  
 

החכמה  שהגם שלכולם יושפע שפע, וכך יהיה בהשגת החכמה לעתיד לבוא

יש שישאבו בכלי גדול . השגהאמנם הדבר יהיה תלוי בעומק ה, לעתיד לבוא

הכל לפי עומק וגודל השגתם כפי שהכינו , המכיל הרבה ויש שישאבו בכלי קטן

  .את עצמו עד בוא זמן שפע ההשגה

בואו ונכין עצמנו כדבעי , פעמי משיח כבר נשמעים, לא עת לחשות, על כן

וכך נזכה כולנו להיות , ה"בלימוד התורה והמצות בהתחברות איתנה אל הקב

לים ראויים להשגת החכמה והקדושה שתתגלה לעין כל כאשר יתקיים בנו כ

  ".דיבר' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' ונגלה כבוד ה"הכתוב 

המוציא אתכם מארץ  .מקדשכם' אני הונקדשתי בתוך בני ישראל 
  )ג–לב, כב( 'מצרים להיות לכם לאלוקים אני ה

שכל המוסר , על מנת למות וכשהוא מוסר עצמו ימסור. מסור עצמך וקדש שמי

   ).י"רש( 'אין עושין לו נס וכו, עצמו על מנת הנס
ובפרוש אמרו זכרונם לברכה . שנצטוינו לקדש את השם": וכתב החינוך

ר בהם וכי שלש מצות הם שחיב האדם שיהרג ואל יעב, )א, סנהדרין עד(

לנו מכח אסור ה, כל ענין שלה, כלומר. והם עבודה זרה וכל אביזרהא, לעולם

שאם יאמרו  .ושפיכות דמים, עריות וכל אביזרהאוכן גלוי . הלאוין המיחדין בה

בו תמים יואף על פי של, יהרג ואל יעבדה ,ד עבודה זרה או נהרגךולו לאדם עב

אף על פי כן נצטוה שיהרג ואל יעשה המעשה הרע , באמונתו ביראת השם

   ."בשםב שהוא כפר וההוא ולא יתן מקום אל המעביר לחש

שתקדישו , על מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים" :)אמור ח ו(ולשון ספרא 

כלומר שנמסר נפשנו . שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. את שמי ברבים

   ."למות על קיום מצות הדת

ד בוראו ומי שאינו מוסר גופו וידוע כי האדם לא נברא רק לעב, שרש מצוה זו"

, והרי בני אדם ימסרו נפשותם על אדוניהם, טובדת אדוניו איננו עבד ועל עב

   ."מר על מצות מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הואוקל וח

•   

  :שני סיפורים נשגבים על אנשים שמסרו נפשם על קידוש השם
ק "שהגה: מובא ע"ק רבי אברהם מפוריסוב זי"להרה" זכותא דאברהם"בספר 

דיבר פעם אחת מגודל מעלת קידוש  ה"מליובאוויטש זצלה" צמח צדק"בעל ה

ניקולאי הראשון בין חיילותיו  –עבר הקיסר הרוסי , כי פעם אחת: וסיפר', ה

הביט עליו הקיסר הרבה , ופתאום העמיד עצמו אצל חייל אחד והוא היה יהודי

והתחיל לדבר עם החייל ונשא חן בעיניו התשובות שהשיב לו על כל שאלה 

אם תמיר : "לסור עימו הצידה ולחש לו על אוזנו סימן לו הקיסר .ששאל אותו

  "...סריתיתהיה נחשב בני ובן הק, דתך

ומזה דן הקיסר , החייל היהודי הזה מרוב השתוממות לא השיב לו כלום ושתק

ותיכף ומיד ציווה הקיסר להכניסו ללימודים הגבוהים כראוי לבן , שהוא מסכים

  .וחשובים שרים גדוליםהעמיד לפניו משמשים מלך ו

וכאשר , כשהלך לישון בחדרו נדדה שנתו ולא היה יכול לישון בלילה הראשון

לכן היה לו תמיד אף בדרך ואף בעת , דו הסתופף בצל קודש ליובאוויטששמעו

פתח  ועתה כשלא היה יכול לישון, שהיה חייל את הספר הקדוש התניא לעיין בו

ונפתח לו . את חבילתו והוציא את ספר התניא שהיה לו באמתחתו לעיין בו

אהבה מוסתרת בלב כללות ישראל שנקראו : "ד בדברי התניא"בדיוק בפרק י

  ".אפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו על קידוש שמו, אוהבי שמו

באו בבוקר . נתעורר בו כוח גדול והחליט תיכף בדעתו לחזור בו, כשראה זאת

אליו שני שרים גבוהים והוליכו אותו אל הקיסר יען כי הקיסר אמר שהוא צריך 

לכן זוהי ההזדמנות שיבוא , כעת ללכת לחנוך בית עבודה זרה חדשה שלהם

  .עמו החייל היהודי ושם ימיר את דתו רחמנא ליצלן

ומזה ומזה היו , תפשהו הקיסר בידו האחת והקיסרית בידו השניה והוליכוהו

  את פתאום ניתק , ובדרך כשעברו על הגשר, עומדים שרים גבוהים בהידור רב

  



  

 

  

  ...מידם וקפץ אל המים ונטבע עצמו

שיעמדו מלאכים  להענעשה רעש גדול בשמים  ופסקו בבית דין של מ

ואת הרב הקדוש בעל , מעוטרים מכל הצדדים וכך יובילהו לגן עדן

וכן , שירקוד כנגדו עם ספר התניא, ע ציוו בבית דין של מעלה"זי" תניא"ה

  ...עשה בעל התניא ורקד עמו עד שהביאוהו לגן עדן

•   

ל מסירות נפש של יהודי למען כבודו ואחדותו ע ר נשגב ונוראעוד סיפו

   : "זכותא דאברהם"מתוך הספר  ע"ק מפוריסוב זי"הרהשסיפר  ה"של הקב

מבני  גדולה תהתנגדוהיתה לו  ע"זי שבורגמניקלק רבי שמעלקא "הגה

מתנגדים לדרך שם  שהיו כולם היותידות עדתו על התנהגותו בחס

ל "ק הנ"יטו להסיר את הגהחלפעם אחת עשו אסיפה גדולה וה. החסידות

וחתמו כולם על הכתב ונתנו את הכתב לשמש העיר שימסור , ממשמרתו

  .ד"ק אב"אותו להגה

 ושאל בתמימות, ישר ותמים במעשיו הטובים ,אותו שמש היה איש צדיק

ואמרו לו כי על כסא הרבנות דפה עיר , סיבת הדבראת ראשי הקהל על 

, גאוני עולם ולא התנהגו בדרך החסידות דור דורישבו מ ,שבורגניקל

ועתה הרב דפה הנהגותיו הם בדרך החסידות ולכן אין ברצוננו שישב על 

ד הוא "תדעו שרבנו הרב אב": אז קפץ השמש ואמר. כסא הרבנות הזאת

. לכן עצתי שתהיו זהירים בכבודו ובתורתו כי קדוש הוא, יסוד עולם צדיק

אתם יודעים היטב כי עבודתי לדפוק לפני עלות השחר : ואספר לכם

גיע ובכל יום כשאני מ, לעבודת הבורא בפתחי בני העיר לעוררם לקום

זה רגעים ותמיד אני מוצא הנני נכנס לביתו על אי ,ו הרב דפהלבית רבנ

ופעם שאלתי את רבנו , ועל ידו יושב איש שאיני מכירו ולומדשהוא יושב 

והשיב לי כי זה , מי הוא האיש שלומד עם כבוד תורתו בהשכמה ,הרב

  ..."הוא אליהו הנביא זכור לטוב

לבית רבנו נכנסתי " –סיפר לראשי הקהל השמש והמשיך  – "פעם אחת"

אחד  ,הרב ומצאתי שהיה הולך ואוחז שתי נרות בידיו ועמו שני אנשים

אחר  .מהם שרגיל להיות בביתו בהשכמה והשני היה כתר זהב על ראשו

שאלתי את רבנו מי , שהאנשים יצאו והלכו ורבנו הרב חזר למקומו ללמוד

 וזה מנשה בן חזקיה: והשיב לי, על ראשוהיה הוא האיש שכתר של זהב 

השיב ? בבית רבינו המלך ומה למנשה בן חזקיה: שאלתי את הרב. המלך

באה אליו שאלה מאת רב אחד על אודות איש היה זה בעבור ש, לי רבנו

הצלמים והפסלים בבית ד ושיבר את כל עמו', שהיה קנאי לה, חסיד בעירו

 ו למיתהנמסר אותו חסיד להממשלה ויצא דינו, הגוים בעירו הטומאה של

שמשלמים את  ח"גמחברת ובאותה עיר נמצאת . וקיימו את פסק הדין

 דמי הכתובה לאלמנות עניות שבעליהן לא השאירו נכסים לסלק בהם את

ח שיתן "ל אל הגבאי של חברת הגמ"וכשבאה אלמנת החסיד הנ, הכתובה

שלפי תקנת החברה נותנים  ,באומרו ,לא רצה ליתן לה, לה דמי הכתובה

הם רק לאלמנות שבעליהן מתו כדרך כל הארץ ולא למאבדים עצמם 

ובא הענין  .לדעת סיד היה נחשב אצלם כעין מאבד עצמוואותו ח, לדעת

שלח את , שהתקשה להכריע ולענותוהרב , זה לדין תורה לפני רב העירה

תיקן קצת  ומחמת שאותו חסיד, והייתי מעיין בדבר הלכה זו השאלה אלי

חזקיהו המלך  ןבמנשה  בא, שעשה מנשה המלך את חטא הצלם בהיכל

בקשת האלמנה ושאפסוק לה את דמי כתובתה אמלא את שוביקש  אלי

  . "לתת לה

  ".הרב דפה, מזה תדעו מי הוא רבינו" –וסיים השמש 

וראו כי כמה גדול  צאו": את סיפורו והפטירע "ק מפוריסוב זי"סיים הרה

ילוי אליהו הנביא זכור לטוב שבכל יום זכה לג, היה השמש הצדיק הנסתר

ולא הרגיש בנפשו שום התנשאות אלא היה משבח ומפאר את רבנו הרב 

  .ט בא אליו ללמוד עמו"שאליהו הנביא זל שבורגקלמני
  

לצדיקים חיוב כאן יש מצוה ו –ונקדשתי בתוך בני ישראל 
  !ה"לעשות מופתים ונפלאות בכדי לקדש את שמו של הקב

מובא ( חידש חידוש מענין ע"זירבי יצחק כדורי הקדוש צ המקובל "הגה

שכאן נלמד החיוב לצדיקים , )ד"כרך שני עמוד תקכ "קדושת יצחק" ובספר

שיעשה ניסים למעלה , ולכל מי שיודע לפעול אצל השם יתברך ישועה

מכיון , לקדש את שמו של השם יתברך כדיבמדרך הטבע וחייב לעשות כן 

נעשה קידוש השם עצום וזה מחזק רבים , שהמציאות היא שעל ידי ניסים

ממילא נכלל זה גם כן במצוות עשה של , לעבודת השם, הרואים זאת

   ."ונקדשתי בתוך בני ישראל"

בספרו א "רבי יעקב עדס שליטהגאון הצדיק המקובל  תב תלמידווכ

מה  ,'ראיה לדבר מתורתנו הק )'מדרכי העליה פרק כ(" פרקי מחשבה"

שהיה עליו טענה שעשה מופת  שנאמר אצל משה רבינו בענין מי מריבה

, מסוים במקום שיכל לעשות נס יותר גדול מזה שיתרבה יותר קידוש השם

יען לא " :)ב"פסוק י' פרק כ(ולשון הפסוק בטענה זו בפרשת חוקת 

שהוא לשון דומה ללשון הפסוק , "לעיני בני ישראל שניילהקדהאמנתם בי 

לו יש הלשון שצריך לקדש שבשני פסוקים א, "בתוך בני ישראל ונקדשתי"

ומהפסוק בפרשת חוקת יש ללמוד מה , את השם יתברך אצל עם ישראל

  : ועוד יותר ראיה .נכלל בפסוק בפרשת אמור שהוא אף ענין של מופתים

  

מדוע לא יכנסו משה ואהרן  א ששם כתוב"פרק לב פסוק נ(מסוף פרשת האזינו 

כלומר יש , "לעל אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ישרא" לארץ ישראל משום

ה בפעולת ישועות ומופתים בכדי להביא "חיוב לצדיקים לקדש את שמו של הקב

    .לכך ראיה כי יש אלוקים בישראל

•   
שיש חיוב לצדיקים לעשות מופתים וישועות למעלה מדרך הטבע בכדי כן מצינו 

ענינו של [ "הבית יוסף"מרן ל "מגיד מישרים"בספר , לקדש את שמו יתברך

 ,והשולחן ערוך "בית יוסף"מחבר ספרי ה ל"זצוקספר זה הוא שלרבי יוסף קארו 

 ,שהיה מלמד אותו תורה ומזהיר אותו על הנהגות של חסידות ,מגידהיה מלאך 

חלק מדברים אלו של המלאך וזהו ספר מגיד  ,ורבי יוסף קארו ז״ל כתב בספר

נביאם המצטט את דברי המגיד " בית יוסף"של ה' ומפני לשונו הק ]מישרים

  :במלואם

רק כי תדבק בי ולא " :וז״ל )כ״ו' בדפוס החדש עמ( כתוב שם בפרשת בראשית

אתה בונה וכמה  כאשר אתה עושה פעם בפעם כי אילו היית יודע כמה עולמות

כמובן שהטענות של [עולמות אתה מפריד בשעה שאתה מפריד מחשבתך 

המגיד מישרים על הבית יוסף אין מדובר כאן בחסרון הדביקות ברמות של 

 ,לא היית מפריד אפילו שעה אחת ,]צרים מאוד מאודאנשי דורנו אלא בזמנים ק

אזכך שיעשו ניסים על ידך  ,לכן התחזק לייחד כל מחשבותיך לי ואם כה תעשה

ואל  כמו שנעשה על ידי התנאים וידעו כל העולם כי יש אלקים בישראל

  ל"עכ' תתפתה מן ס״מ וסיעתא דיליה שמכניסים הרהורים בלבך לבטל יחודך וכו
 

רק בי תדבק כי ביראתי ובמשניות תתעלה " :)פ״ב' עמ(בפרשת ויצא ועוד שם 

שם שמים על  ותזכה לעשות ניסים על ידך כמו בימי חכמי התלמוד ויתקדש

כי סוד הניסים הנעשים לחכמים הוא על ידי  ,ידך כי ידעו כי יש אלקים בישראל

שמחשבתם תמיד בכנסת ישראל דבוקה על ידי שתמיד מהרהרים בתורה 

כשהיא מתעלה לבינה כל הדביקים עמה עולים  ,ים בלי שום הפסקוביראת שמ

נמצאת נפש המהרהרים תמיד בה עולה עד בינה וכיוון שנפשם דביקה  ,עמה

  ".ל"מה שחפצים עכ שם יש להם כח להוריד משם כל
 

ואם כה תעשה להדביק מחשבותיך " :וז״ל )עמ׳ קי״ג(ועוד שם בפרשת מקץ 

ונפלאות על ידך כמו  ך לעשות ניסיםאזכ ,תמיד בי ושלא להפסיק אפילו רגע

בימים קדמונים כי עכשיו אין בני העולם מחשיבים לומדי תורה מפני שאין 

והטעם שהיו נעשים  ,נעשים ניסים ומופתים על ידם כמו בימים הראשונים

לא  מפני שהיתה מחשבתם דביקה בי תמיד ובתורתי וביראתי ,ניסים ומופתים

היו מתעלים ודבקים במדות העליונות וכו׳ וכן  ועל ידי כן ,היה נפרד אפילו רגע

  ".ל"אעשה לך אם תמיד תדבק בי ומחשבותיך לא תזוז ממני אפילו רגע עכ
  

רק כי תדבק בי ביראתי באהבתי ולא " :)עמ׳ קל״ט ה׳(ועוד שם בפרשת שמות 

ניסים על ידך דוגמת  תפריד מחשבתך אפילו רגע אחד וכו׳ ועתיד ליעשות

כי כשם שזכית  ידעו בני הדור כי יש אלקים בישראלחכמי התלמוד למען 

לדבר עמך פה אל פה כאשר אני מדבר עמך והוא דבר שלא עלה על לבך 

  .ל"עכ "ודעתך כן אזכך ליעשות ניסים על ידך

במקומות הנ״ל מהניסים שהיו נעשים לחכמי  "המגיד מישרים"שם והנה מזכיר 

 ,מקומות בכמה המשנה וחכמי הגמרא ונזכר מזה הרבה בגמ׳ ובמדרשים

  .והמקום שמוזכר ביותר הרבה ביחד הוא בתלמוד בבלי במסכת תענית עיי״ש

•   

ין 'מואלוז ק רבי חיים"הגה את מה שכתב נביא ,בכדי להעשיר את הידיעה אגב

שם , "ספרא דצניעותא"ל ע"הגאון מוילנא זי של רבו ביאורולבהקדמה  ע"זי

מגלה  וובין דברי ,א"שים ששמע בעצמו מהגרקדוהשגות דברים נוראים ו מביא

, שמיםמלא רצה ללמוד תורה מהמגיד שנשלח לו מדוע  ,מה שסיפר לו רבו

  :נעתיק את הדברים כלשונם, כן הסכים לכך" בית יוסף"ומדוע ה

כי שמעתי מפיו הקדוש שפעמים רבות השכימו לפתחו כמה מגידים מן השמים "

ולא היטה  ,בשאלתם ובקשתם שרוצים למסור לו רזין דאורייתא בלא שום עמל

עם כל זה לא הביט אל , ואחד מן המגידים הפציר בו מאד. אוזנו אליהם כלל

איני רוצה שתהיה השגתי בתורתו יתברך שמו על : מראהו הגדול וענה ואמר לו

רוצה לגלות לי רק עיני נשואות לו יתברך שמו מה ש, ידי שום אמצעי כלל וכלל

והוא יתברך , וליתן חלקי בתורתו יתברך שמו בעמלי אשר עמלתי בכל כוחי

וכליותי יעשו כשתי  לב מביןחכמה מפיו ודעת ותבונה שיתן לי  שמו יתן לי

שגות ההו, מעיינות ואדע כי מצאתי חן בעיניו ואיני רוצה אלא ממה שבתוך פיו

 בהםאין לי , אשר לא עמלתי ולא חכמתי התורה על ידי מלאכים המגידים ושרי

רבינו  ששלח –ע ומספר "ין זי'ח מואלוז"הגרממשיך  – ובדידי הוה עובדא. חפץ

אותי אצל אחי הקטן ממני וגדול ממני בכל מילי דמיטב חסידא קדישא הגאון 

שום מלאך מגיד אשר  שלא יקבל ,לאמור לו בציווי משמו ה"הלש זלמן זל"מוהר

   .כי בזמן לא כביר יבוא אצלו מלאך ,יבוא אצלו

שהיו מאות שנים ' מפני שהיה זה לפני ב, מגידכי מרן הבית יוסף היה לו ואמר 

לא כן עתה שרבו המתפרצים , קודשהדורות כתקנן והיה שרוי על אדמת ה

   .רוב כללאי אפשר שיהיה כולו קודש קדשים בלי שום ע, ובפרט בחוץ לארץ

  

  

  

י תזמורת ובעלי ובליו בשירות ותשבחות רבתי מלוה מלכהק "מידי מוצש
 !בהמוניכםבואו  – יםאל חי וקשל דוד מלך ישר 'ציונו הק רחבתבמנגנים 


