
שובבי"ם תשע"ז )פ' שמות(
פנינים מרבינו האור החיים הקדוש

קודש ידי שבת  על  שובבי"ם  תיקון 
היחודים  שער  ]עיין  האריז"ל  בכתבי  וביחוד  בספה"ק  מבואר  הנה 
היסוד של  ד'[ שימי השובבים מסוגלים לתקן את קדושת  ריש פרק 
כל הבנין שעליו נשען בית ישראל, ואחד מאופני התיקון בזה מבואר 

שיתבאר. וכמו  קדושים  בפרשת  הקדוש  החיים  באור 

כתב  י"ד(  אות  א'  מאמר  השבתות  )מאמרי  יששכר  בני  ובספר 
]והביאור  כו'  "מעור",  "לשון",  בגמטריא  הוא  "שבת  קדשו  לשון  וזה 
בברית  ח"ו  שפוגמים  מה  מתקנים  שבת  דבשמירת  משום[  הוא  בזה 
מעור".  לשון,  בגמטריא  ]הוא[  שבת  כן  ועל  המעור  ובברית  הלשון 
ומבואר בדבריו שע"י שמירת שבת האדם מתקן את קדושת היסוד.

לשונו  וזה  ג(  יט  )ויקרא  הקדוש  באוה"ח  גם  מבואר  זה  ויסוד 
דהיינו[  רבים  ]לשון  שבתותי"  "ואת  כאן  ]הפסוק[  שאמר  מה  "והוא 
ושניהם  שבת,  שמירת  ואחד  ברי"ק,  כו'  שמירת  אחד  שבתות,  ב' 
הבחינות  ב'  כי  ותדע  כו'.  אותות  שניהם  נקראים  ולזה  אחת  בחינה 
אחת  בחינה  הוא  מהם  המסובב  בערך  אבל  ב'  הם  המעשים  בערך 

המצות". בב'  נפשו  והתקשרות  התיקון  יסובב  מהם  אחד  והשומר 

ומדברים הללו של האוה"ח הקדוש מבואר, שע"י שמירת השבת 
בזה,  זה  מקושרים  בעצם  שהם  הללו  הקדושות  בב'  האדם  מתקדש 
קדושת  דרגת  את  האדם  מתקן  השבת  שמירת  שבאמצעות  משום 
היסוד. וזהו שכתב האוה"ח )ויקרא כו יא( "וידוע כי בחינת המתייחס 
שמבואר  ]וכמו  שלום".  של[  ]הבחינה  לה  כן  גם  יתייחס  ברית,  לה, 
קנב.(  )שבת  בגמ'  מרומז  וכן  שלום,  היינו  דיסוד  קטו:(  )ח"ג  בזוהר 

בטל"[. בבית  שלום  "משים  באומרם, 

יוסף  כנגד  הוא  השבת  יום  "כי  ג(  יט  )ויקרא  האוה"ח  כתב  ולכן 
הצדיק, והוא סוד השלום, ולזה אנו אומרים שבת שלום ]ועומק כוונת 
יבואר על פי מש"כ  "ולזה אנו אומרים שבת שלום"  האוה"ח במש"כ 
מברכים  ואנו  ודו"ק[  ג'(  אות  ב'  ענף  ב'  )שורש  שבת  של  בסידורו 
ביסוד  יוסף  שנתקדש  שלפי  הוא  בזה  והביאור  שלום".  סכת  הפורס 
ירש  שהוא  כך  כדי  עד  קודש  לשבת  יוסף  נתקשר  לפיכך  הקדושה 
"והוא  האוה"ח  שכתב  וזהו  שב"ק.  של  הזאת  הקדושה  בחינת  את 
)אוה"ח  עולם"  יסוד  צדיק  עליה  יניח  כי  מנוחה  באה  שבת  באה  סוד 
א'  פרק  ה'  )דרוש  שבת  של  סידורו  בספר  שכתב  ]וזהו  לז(.  ז  ויקרא 
צה.,  )ח"ב  בזוה"ק  וע"ע  בשבת".  נעשה  הברית  תיקון  "כי  ז'(  מאמר 
צד:( וברעיא מהימנא )ח"ג מד.( "בגין כו' לגבי ההיא שבת רזא כו'"[.

מקדשו" אתה  בזה  זה  ביום  מזכיר שמו של שבת  "כשאתה 
בשם  ב'(  )ס"ק  היטב  הבאר  כתב  ש"ז(  ס'  )או"ח  בשו"ע  הנה 
]בשחרית[  בשבת  לחבירו  המבקר  אדם  "וקיבלתי,  הקדוש  השל"ה 
לא יאמר לו כדרך שאומר בחול כגון צפרא טבא אלא יאמר לו שבת 

השבת". יום  את  זכור  לקיים  ]כדי[  טוב  שבת  או  שלום 

את  ואומר  מזכיר  שהאדם  שעי"ז  הקדוש  השל"ה  מדברי  ומבואר 
יום  את  "זכור  של  המצוה  את  בזה  מקיים  הוא  "שבת"  של  השם 
השבת לקדשו". ובאמת שכן מבואר גם בדברי האוה"ח הקדוש אלא 
"שבת"  תיבת  אמירת  שבאמצעות  לחדש,  מוסיף  הקדוש  שהאוה"ח 
יום השבת וכמו שיתבאר. בשב"ק, ממשיך האדם קדושה נוספת על 

ומבאר  לקדשו"  השבת  יום  את  "זכור  ח(  כ  )שמות  כתיב  דהנה 
השבת"  יום  את  "זכור  הדרך,  זה  על  ירצה  "עוד  לשונו  וזה  האוה"ח 
כי כשאתה  ]הוא כדי[ "לקדשו"  והטעם  פירוש, הזכר שמו של שבת, 

של  שמו  כי  כו'  מקדשו  אתה  בזה  זה,  ביום  שבת  של  שמו  מזכיר 
)זוהר ח"ב פח:(. יוחאי"  בן  רבי שמעון  ]הוא[ "שבת" כמאמר  הקב"ה 

של  התיבה  את  מזכיר  שהאדם  שבשעה  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
שפע  עוד  לעולם  שתירד  בזה  גורם  הוא  קודש  שבת  ביום  "שבת" 
מזכיר  שהאדם  ופעם  פעם  בכל  ולפיכך  השבת.  קדושת  של  נוסף 
יותר.  נעלה  באופן  השבת  את  מקדש  הוא  שבת  של  השם  את 
כזאת  מציאות  יש  מ"מ  וקיימא  קביעא  השבת  שקדושת  ]ואע"פ 
הוא  בעולם,  השבת  ש"מציאות  לפי  השבת  את  מקדש  שהאדם 
)אוה"ח  אין שבת"  אין מקיימים שבת  כי אם  אותו,  קיומו שמקיימים 

ג([. ב  בראשית 

הקב"ה  של  ששמו  משום  הוא  בזה  שהביאור  האוה"ח  ומסביר 
קודש  שבת  ביום  "שבת"  ואומר  מזכיר  כשהאדם  ולפיכך  שבת  הוא 
הרי הוא פותח בזה את שערי הקדושה של שבת קודש ועי"ז מושפע 

הגשמי. העולם  לתוך  גם  השבת  קדושת  נוסף של  שפע 

קודש מכח שבת  הוא  הבריאה  של  קיומו  המשך 
מלאכתו  השביעי  ביום  אלוקים  "ויכל  ב(  ב  )בראשית  כתיב  הנה 
לנו שע"י  לומר  בא  הזה  )שם( שהפסוק  ומבאר האוה"ח  אשר עשה" 
כי  ימי המעשה  ברא בששת  ד' את מלאכתו אשר  כילה  קודש  שבת 

המעשה. ימי  הששת  את  המעמיד  דבר  הוא  קודש  שבת 

שבת  שבאה  עד  ורועד  רופף  הי'  העולם  "כי  חז"ל  שאמרו  וזהו 
שבת  ידי  שעל  והיינו  שם(  האוה"ח  )לשון  ונתייסד"  העולם  ונתקיים 
והשפע  הבריאה,  לתוך  חיות  של  שפע  והושפעה  נמשכה  בראשית 
הכח של  ומבלעדי  ולהתקיים.  להמשיך  להבריאה  כח  הוא שנתן  הזה 
אלא  בראשית  ימי  הששת  לאחר  לעולם  וקיום  המשך  הי'  לא  שבת 
הי'  היום,  זה  "וזולת  האוה"ח  וכמוש"כ  ובהו  לתוהו  חוזר  העולם  הי' 
ובאמצעות שבת  כו'  ובהו  וחוזר לתוהו  ימים  העולם חרב בגמר ששת 

ג(. ב  שם  האוה"ח  )לשון  עומד"  העולם 

הוא  השבת  לאחר  שבאים  ימים  הששה  של  שהקיום  והיינו 
חוזר  ביום  "ובו  )שם(  האוה"ח  וכמוש"כ  הקודם  השבת  מכח  רק 
ששת  עוד  ]אותו[  המקיים  ]החיות[  שיעור  לעולם  כו'  ומשפיע  ד' 
רוח  העולמות  בכללות  ]ד'[  משפיע  השבת  יום  ובאמצעות  כו'  ימים 
האוה"ח  מדברי  ומבואר  ימים".  ששת  עוד  בשביל[  ]אותם  המקיימת 
הרי שהוא  ימי המעשה של השבוע הבא  והקיום של ששת  שהחיות 

הקודמת. השבת  מכח  ורק  אך  נובע 

הבריאה  נתקיימה  כח  איזה  ידי  על  לשאול,  יש  זה  לפי  ואולם 
רק  הבריאה  של  הראשונה  השבת  והרי  הראשונים  ימים  בששה 
השפיעה קיום וחיות לששה הימים שבאו אחריה ולא לששת הימים 
שכבר נבראו לפניה וכמו שנתבאר, וא"כ איך נתקיימו השמים והארץ 
את  שואל  ג(  ב  )שם  שהאוה"ח  הוא  והאמת  בראשית.  ימי  בששת 
שבאה  קודם  ימים  שאותם  בזה,  להעיר  "ויש  לשונו  וזה  זו  שאלה 

עומד". העולם  הי'  במה  שבת 

שאמר  במה  הדבר  גילה  הקב"ה  כי  מצינו  "אכן  האוה"ח  ומתרץ 
ד' את השמים"  ימים עשה  "כי ששת  יא(  כ  בעשרת הדברות )שמות 
לעמוד  זולת  בעולם  כח  ד'  ברא  לא  הבריאה  בשעת  כי  גילה  הרי  וגו' 

האמת". לחכמי  ידוע  גם  לו  הנודע  לטעם  ימים  ]בשביל[ ששת 

הדרך  זה  על  ירצה  "עוד  יא(  )כ  שמות  בספר  האוה"ח  כתב  וכך 
בריאתם  בתכונת  עשה  לא  כי  פירוש,  וגו'.  ד'"  עשה  ימים  ששת  "כי 



תכונת  שכלתה  לערב  שישי  יום  ובכל  כו'  ימים  ששת  אלא  שיעמדו 
אחרים[". ימים  עוד ששת  העולם  ויקיים  ]יבוא שבת  העולם 

ימי  בששת  העולם  של  שקיומו  האוה"ח,  מדברי  מבואר  ונראה 
השפיע  שד'  זה  מצד  נבע  הוא  אלא  השבת  מכח  נבע  לא  בראשית 

ימים. ששה  בשביל  להתקיים  יוכלו  שהם  כדי  מיוחדת  חיות  בהם 

]והנה יש שיטות שסוברים שגם קיומם של הששת ימי בראשית 
ד'  )שער  רימונים  בפרדס  בזה  ]עיין  קודש.  שבת  של  הכח  מצד  נבע 
שבת  של  מכוחו  זה  שאין  בזה  הענין  את  שביאר  שם  ועיין  ז'(,  פרק 

לעולם[. השבת שקדמה  מכח  אלא  בראשית 

אמנם אין נראה לומר שהאוה"ח סובר כן שהרי אם האוה"ח סובר 
כשיטת הפרדס רימונים בזה א"כ הי' לו להאוה"ח לתרץ את השאלה 
נבע  בראשית  ימי  ששת  של  שהקיום  ולומר  הזה  היסוד  פי  על  הנ"ל 

רימונים. הפרדס  וכמוש"כ  לעולם  השבת שקדמה  מכח 

ימי  שהששת  לבאר  האוה"ח  כתב  אלא  כן  האוה"ח  תירץ  ומדלא 
בראשית נתקיימו מצד כח מיוחד שנתן בהם ד' א"כ הרי מבואר מזה 
מלשון  משמע  וכן  בזה.  רימונים  הפרדס  שיטת  על  חולק  שהאוה"ח 
השבת  כו'  בלא  ימים  באותן  לחיות  שהספיק  "וכשם  שכתב  האוה"ח 

עי"ש. כו'" 

בקושיתו  האוה"ח  לשון  הוא  האוה"ח  של  הזה  שהלשון  ]ואע"פ 
שהרי  בתירוצו  הזה  מיסוד  האוה"ח  חזר  לא  מ"מ  בתירוצו,  ולא 
ואעפ"כ  העולם  קיום  הוא  שהשבת  ב(  )ב  לעיל  חידש  כבר  האוה"ח 
של  בתירוצו  שנתחדש  מה  וכל  הנ"ל,  הקושיא  את  האוה"ח  מקשה 
הם  ועי"ז  בראשית  ימי  לששת  מיוחד  כח  נתן  שד'  הוא  האוה"ח 

היטיב[. ודו"ק  וכמו שנתבאר  נתקיימו 

אחד ביום  הבריאה  כל  את  ד'  ברא  לא  למה 
השמים  את  ד'  עשה  ימים  ששת  "כי  יא(  כ  )שמות  כתיב  הנה 
ובפרשת  השביעי".  ביום  וינח  בם  אשר  כל  ואת  הים  את  הארץ  ואת 
מהששת  אחד  בכל  ד'  שברא  מה  כל  פרטי  באופן  מבואר  בראשית 
וביום השביעי  ימים  נברא בששה  ימי בראשית. הרי מבואר שהעולם 

וינפש. שבת 

העולם  את  לברוא  ד'  בחר  למה  ב(  ב  )בראשית  האוה"ח  ושואל 
שלימים  ימים  ששה  בשביל  העולם  בריאת  שתימשך  כזה  באופן 
ו"הלא דבר ידוע לכל כי כהרף עין יכול ]ד'[ לברוא ]את כל ה[עולמות 
כולם. כו' כי פשיטא שבהרף עין בורא כהנה וכהנה ריבי רבבות" וא"כ 
ימים שלימים,  צריך להבין למה נמשכה בריאת העולם בשביל ששה 

מועט. ובזמן  אחד  ביום  הבריאה  כל  את  ד'  ברא  לא  טעם  ומאיזה 

מעלת  עוצם  להודיע  ד'  רצה  כי  היא  הכוונה  "אכן  האוה"ח  ומתרץ 
בסדר  שעשה  המלאכות  ד'  סידר  זה  לטעם  ]ולכן[  כו'  המכובד  יום 
כדי  אחד[  ביום  הבריאה  כל  את  ד'  ברא  ]ולא  ביומו  יום  דבר  הימים 
המעשה  כל  לעשות  ד'  הי'  יכול  זה  זולת  כי  השבת,  מעלת  שיוכר 

מועט". ובזמן  אחד  ביום  ]בראשית[ 

ומבואר מדברי האוה"ח שהטעם שד' ברא את כל העולם בששה 
חשיבותה  את  ללמדנו  רצה  שד'  משום  הוא  אחד  ביום  ולא  ימים 
ידי  שעל  והיינו  קודש.  שבת  יום  של  הנפלאה  ומעלתה  העצומה 
ביום  ורק  מלאכה,  עושה  ד'  הי'  המעשה  ימי  ששת  כל  שבמשך  זה 

מתבאר  שמזה  הרי  מלאכתו,  מכל  ד'  שבת  קודש,  בשבת   - השביעי 
העולמים. לחיי  וקדושה  מנוחה  יום של  הוא  השבת  שיום  לנו 

לתוך  מושפעת  רק  השבת  החיוני של  שפע 
קדושתה באמצעות שמירת  הבריאה 

ואומר  שבת  בערב  המתפלל  "כל  אמרו  קיט:(  )שבת  בגמ'  הנה 
במעשה  להקב"ה  שותף  נעשה  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  ויכולו 
בגמ'  אחרת  גירסא  הקדוש  להאוה"ח  שהי'  כנראה  ]אולם  בראשית". 
נעשה  כאילו  כו'  ויכולו  ואומר  כו'  המקדש  "כל  גורס  והאוה"ח  הזאת 
שותף להקב"ה במעשה בראשית". אמנם שוב ראיתי שבבני יששכר 
)מאמרי השבתות ד ד( נראה מבואר שלא הי' להאוה"ח גירסא שונה 

הנ"ל[. בגמרא  לנו  שיש  מהגירסא 

עם  להשתתף  להאדם  שייך  איך  ג(  ב  )בראשית  האוה"ח  ושואל 
ונגמרו  והרי השמים והארץ כבר נשלמו  הקב"ה בבריאת שמים וארץ 
ודחוקים  רחוקים  "ודבריהם  האוה"ח  לשון  וזה  בראשית.  ימי  בששת 
בדבר  וישתתף  אדם  שיבוא  כזאת  שמע  ש[מי  ]לפי  הנראה,  לפי 
]פי'  כלום  ה[מעשה  ]גמר  ]ל[אחר  אין  ]והרי[  מלאכתו.  נגמרה  שכבר 

שיתוף". יעשה  ובמה  עשייה[  שום  אין 

ודבר  חכם,  יהגה  אמת  שפירשתי  מה  "ול]פי[  האוה"ח  ומתרץ 
]את[  המקיים  הוא  שהשבת  להיות  כי  צודק,  בטעם  אמת  בפיהם  ד' 
עבור  ואחר  אחריו[  ]שבאים  ימים  ]ה[ששת  כל  ]בשביל[  העולם 
]להבריאה,  ויקיימהו  ויחייהו  אחרת  שבת  יבוא  ]הללו[  ימים  ששת 
בשביל[ עוד ששת ימים אחרים. ולך לדעת כי מציאות השבת בעולם 

אין שבת". מקיימים שבת  אין  אם  כי  אותו  קיומו שמקיימים  הוא 

"ולזה ]פ' ולכן[ כל המקדש את השבת  ]וממשיך האוה"ח וכותב[ 
לשבת  ישנו  זה  באמצעות  ]אז[  קדושתו  ושומר  מקיים  פירוש  כו' 
הוא  כי  לדעת  הראית  העולם,  מתקיים  ש[מאמצעותו  נמצא  ו]ממילא 

וכהלכה". כדין  מזה  גדול  שותף  לך  ואין  העולם  המקיים 

תוך  אל  חיות  משפיעה  שהשבת  שכיון  הוא,  הדברים  ביאור 
עי"ז  אלא  הבריאה  לתוך  מושפעת  הזאת  ההשפעה  ואין  הבריאה, 
אומרת  לפיכך  השבת,  קדושת  את  ושומרים  מקיימים  אדם  שבני 
בזה  נעשה  שהוא  הרי  השבת  קדושת  את  ששומר  מי  שכל  הגמ' 
חיות  השבת  משפיעה  שבאמצעותו  כיון  בראשית  במעשה  לשותף 

ודו"ק. כולה.  הבריאה  כל  לתוך  וקיום 

אדם  שכל  האוה"ח,  של  ביאורו  לפי   - הנ"ל  מהגמ'  מבואר  ]והנה 
ששומר את השבת כראוי הרי שיש לו חלק בקיום הבריאה לפי שעל 
ידו מושפעת חיות השבת לתוך הבריאה. ואע"פ שיש עוד הרבה בני 
לכל  הבריאה,  בקיום  יש חלק  עדיין  מ"מ  אדם ששומרים את השבת 

השבת. את  נוסף ששומר  אדם 

משפיעה  שהשבת  החיות  שכמות  האוה"ח  מדברי  מבואר  ועוד 
לתוך הבריאה בשביל ששת הימים הבאים, הרי שהוא תלוי בהכמות 
וככל  ההיא.  השבת  קדושת  של  והקיום  השמירה  של  ]והאיכות[ 
הרי   - באיכותו  והן  בכמותו  הן   - השבת  קדושת  שמירת  שתתרבה 
זו, תתרבה השפעת שפע החיוני שהשבת משפיעה אל  שכפי בחינה 

הבא.[ השבוע  המעשה של  ימי  ששת  תוך 

 הגליון הזה מוקדש לרפו"ש בריינא זלאטא בת דינה תחי'
הגליון הזה נתנדב לע"נ יצחק רפאל בן אברהם ע"ה שהיא"צ הראשון חל ביום שב"ק כג טבת

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',
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