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יורד שפע הפרנסה אל העולם מכח השבת  האם 
לימוד התורה נובע מצד  או שהוא 

תורה  אין  אם  תורה,  אין  קמח  אין  "אם  יז)  (ג  באבות  תנן  הנה 
ששתי  ב)  לב  דברים  ל,  אופן  ג  כו  (ויקרא  האוה"ח  ומבאר  קמח"  אין 

חלקי המשנה מתכוונים לדבר אחד. והיינו שכוונת המשנה הוא ש"אם 

יהא  שלא  בוודאי  תורה  ו"כשאין  תורה"  שאין  דע  קמח  שאין  ראית 
הבריאה  של  הפרנסה  ששפע  הללו  האוה"ח  מדברי  ומבואר  קמח". 
התורה תחסר  בלימוד  חיסרון  איזה  כשיש  ולכן  התורה  בלימוד  תלויה 

הבריאה. תוך  אל  המושפעת  הפרנסה  שפע  כן  כמו 

הבריאה  של  הפרנסה  ששפע  באוה"ח  מבואר  שני  מצד  אולם 
האוה"ח  כותב  כה)  (טז  בשלח  בפרשת  דהנה  קודש.  בשבת  תלויה 

למעלה,  ימים  ששת  כל  של  המזון  יורד  השבת  ביום  "כי  הזוהר  בשם 

מדברי  ומבואר  ביומו".  יום  דבר  העולם]  [לתוך  יורד  מזון  ומאותו 
קודש. בשבת  תלוי  הבריאה  הפרנסה של  ששפע  הללו  האוה"ח 

לענין  האוה"ח  בשיטת  ההסבר  מהו  ולברר  לשאול  יש  ולכאורה 
שיטת  את  ליישב  נוכל  איך  דהיינו  לעולם.  שיורד  הפרנסה  שפע 

(וכמוש"כ  התורה  בלימוד  תלויה  הפרנסה  שפע  האם  בזה,  האוה"ח 

הפרנסה  שפע  תלויה  שמא  או  דברים)  ובספר  ויקרא  בספר  האוה"ח 

בספר שמות). האוה"ח  (וכמוש"כ  השבת  ביום 

(מקץ  השפ"א  שכתב  מה  פי  על  האוה"ח  דברי  את  ליישב  ויש 
וזה לשונו "שזה [פ' השבת הוא]  תרמ"ד) לבאר את דברי הזוהר הנ"ל 

תולדה  נולד  להיות  שיתפשט  קודם  הפרנסה]  [של  המקור  פתיחת 

גשמיי". והיינו שביום השבת מושפע שפע הפרנסה אל תוך העולמות 

כל  של  המזון  יורד  השבת  שביום  האוה"ח  שכתב  וכמו  העליונים 

אל  הפרנסה  שפע  יורד  השבת  שביום  דהיינו  "למעלה"  הימים  ששת 

העולם  תוך  אל  מושפע  ההוא  השפע  אין  אמנם  העליונים.  העולמות 

תוך  אל  מושפע  הוא  [אלא  השבת  יום  של  בעיצומו  והגשמי  התחתון 

הנ"ל]. האוה"ח  וכמוש"כ  ביומו"  יום  "דבר  המעשה  ימי  ששת 

ולכן יש לומר שהורדת שפע הפרנסה אל תוך העולמות העליונים 
הרי שזה תלוי בשבת קודש דביום השבת נפתח מקור שפע הפרנסה 

 - ההוא  המזון  השפעת  לענין  אמנם  הזוהר,  בשם  האוה"ח  וכמוש"כ 

שכבר נמצא בעולמות העליונים, אל תוך ששת ימי המעשה הרי שזה 

הוא  הזה  השפע  הורדת  ועל  ישראל.  כלל  של  התורה  בלימוד  תלוי 

תורה"  אין  קמח  אין  ואם  קמח  אין  תורה  אין  "אם  המשנה  שאמרה 

העולם  תוך  אל  העליונים  העולמות  מן  משום שהורדת שפע הפרנסה 

ישראל. כלל  התורה של  בלימוד  תלוי  שהוא  הרי  הגשמי 

שפע  את  ש"מייצר"  הכח  הוא  התורה  שלימוד  לתרץ  יש  ועוד 
שבו  המקור  נפתח  שבאמצעותו  הכח  הוא  השבת  ואולם  הפרנסה, 

השבת  ידי  ועל  התורה]  לימוד  ע"י  [שנוצר  הפרנסה  שפע  נמצא 

יורד שפע  ומשם  העליונים  [העולמות  אל  הזה  מושפע שפע הפרנסה 

המעשה. ימי  ששת  תוך  אל]  הפרנסה 

והרי  ליהנות מעוה"ז  לנו  מאיזה טעם מותר 
ולא ליעקב ניתן לעשו  העוה"ז 

הנה האוה"ח (בראשית ב ג) מבאר שהקיום של ששת ימי המעשה 

נובע מצד הנפש שמושפעת לתוכה באמצעות יום שבת קודש. ולולא 
ביום  הבריאה  תוך  אל  שמושפעת  שם)  האוה"ח  (לשון  השבת"  "נפש 

ובהו. לתוהו  חוזר  העולם  הי'  שב"ק, 

והנה זה לשון הבני יששכר (מאמרי השבתות מאמר ז' אות טו"ב) 
עשו  ונטל  הבא  ועולם  הזה  עולם  נחלת  את  חלקו  ועשו  יעקב  "דהנה 
זה  לפי  והנה  הבא.  עולם  את]  לחלקו  [נטל  ויעקב  הזה  עולם  לחלקו 
יקשה איך רשאים אנחנו ליהנות מן תענוגי עולם הזה אפילו בשבתות 
וא"כ  עוה"ז  בלא  עוה"ב  אין  [כי  לחיות  ההכרח  זולת  טובים  וימים 
שהעוה"ז  כיון  חיותינו]  בכדי  בעוה"ז  קטן  חלק  לנו  שייר  שד'  בהכרח 

עשו". הוא של 

להשתמש  לנו  מותר  טעם  מאיזה  שואל  יששכר  שהבני  והיינו 
ואף  ליעקב.  ולא  לעשו  ניתן  העוה"ז  והרי  חיותינו  מכדי  יותר  בעוה"ז 
צדיק  הפרישות של  דרגת  את  להשיג  ומתאוים  פי שאנו שואפים  על 
זו  בדרגה  אוחז  האדם  שאין  זמן  כל  מ"מ  וכדומה  נפשו  לשובע  אוכל 
בעוה"ז  משתמש  שהוא  בזה  "איסור",  שום  אל  עובר  אינו  שהוא  הרי 

התורה. גדרי  וכפי  הראויה  בצורה  מעוה"ז  ליהנות  לאדם  כיון שמותר 

העוה"ז  את  נטל  שעשו  כיון  הרי  יששכר  הבני  שואל  ולפיכך 
של  חלק  בכל  להשתמש  לנו  "נאסר"  לא  באמת  למה  א"כ  לחלקו 

ההכרחיים. חיותינו  צרכי  מכדי  יותר  עוה"ז שהוא 

את השאלה  יששכר  הבני  האוה"ח מתרץ  הנ"ל של  היסוד  פי  ועל 
וזה לשונו (שם, ט יא) "ולפי זה הנה בכל שבת בשבתו העולם  הזאת. 
שמירת  ע"י  העולם]  [את  ישראל  שמצילין  זולת  בסכנה,  הוא  הזה 
לתוהו  חוזר  העולם  הי'  כו'  ישמרו  שלא  ח"ו  יצוייר  אילו  כי  השבת, 
[דכך]  כו'  מצילין  לעצמם  העולם  את  ישראל  כשמצילין  והנה  ובהו. 
ים  של  מזוטו  המציל  כד.)  (ב"מ  שבע"פ  בתורה  להלכה  לן  קיימא 
על  סכנה)  במקום  כבר  שהוא  (כיון  הציל  לעצמו  נהר  של  ומשלוליתו 
לעצמם  הסכנה,  מן  העולם  את  שבת  בכל  מצילין  שישראל  כיון  כן 

הם". שלהם  הזה  העולם  גם  ו[א"כ]  מצילין 

שמירת  מכח  הוא  הבריאה  שקיום  שלפי  הוא,  הדברים  וביאור 
הזה.  בעולם  גם  ישראל  זוכים  זה  ידי  על  א"כ  ישראל  כלל  השבת של 
וכמו  סכנה  במקום  הי'  שכבר  דבר  מציל  כשאדם  ההלכה  הוא  כן  [כי 
הזה  העולם  מן  ליהנות  לישראל  מותר  ולכן  יששכר].  הבני  שביאר 
הזה  בעולם  גם  וזכו  קנו  שהם  כיון  ההכרחי  צרכם  מכדי  ביותר  אפילו 
כלל  של  השבת  שמירת  מצד  נובע  הבריאה  קיום  המשך  שכל  עי"ז 

ישראל.

ביאור דברי הפסוקים של קידושא רבא 
לפי דברי האוה"ח הקדוש

השבת  את  לעשות  השבת  את  ישראל  בני  "ושמרו  כתוב  הנה 
לדרתם ברית עולם" (שמות לא טז). וממשיך הפסוק שלאחריו ואומר 
את  ד'  עשה  ימים  ששת  כי  לעולם,  היא  אות  ישראל  בני  ובין  "ביני 

יז). לא  (שמות  וינפש"  שבת  השביעי  וביום  הארץ  ואת  השמים 

יתבארו  יג)  לא  יא,  כ  שמות  ב,  ב  (בראשית  האוה"ח  דברי  ולפי 
טז)  (פסוק  הראשון  שהפסוק  ויבואר  נפלא.  באופן  הללו  פסוקים  ב' 
ישראל.  כלל  של  השבת  בשמירת  תלוי  העולם  שקיום  לנו  לבאר  בא 



שיש  לזה  הסיבה  ואת  הטעם  את  מבאר  יז)  (פסוק  השני  והפסוק 

לכלל ישראל את הכח והיכולת לקיים את העולם ע"י שמירת השבת 

שלהם.

הפסוק  את  מבאר  ד)  ד  השבתות  (מאמרי  יששכר  הבני  דהנה 
"ושמרו  כו'  הפסוק  יובן  "ועתה  לשונו  וזה  הנ"ל  טז)  (פסוק  הראשון 

בכדי  השבת  את  ישמרו  ישראל  בני  היינו  השבת"  את  ישראל  בני 

כח  את]  ישראל  [כלל  שיתנו  [והיינו]  לדרתם"  השבת  את  "לעשות 

[פירוש]  עולם  לדורות  השבת  יום  שמירת]  ב[אמצעות  העשייה 

עולם.  לדורות  וזהו  ימים  ששת  שוב  הפועל  אל  הכח  מן  שיצאו 

תשמרם  כי  הדברים  נחמדים  חפץ  דברי  ומצוא  הדברים  והרחב  הבן 

בבטנך".

והיינו שהבני יששכר כותב [שלפי דברי האוה"ח (בראשית ב ב)] 
וכו'"  השבת  את  ישראל  בני  "ושמרו  של  בפסוק  שהביאור  לומר  יש 

יכול העולם להמשיך  ישראל  כלל  ע"י שמירת השבת של  הוא, שרק 

מבואר  לא  טז)  (פסוק  הזה  בפסוק  אולם  עולם,  לדורות  ולהתקיים 

והיכולת  הכח  את  ישראל  לכלל  יש  טעם  דמאיזה  זה,  לדבר  ההסבר 

שלהם. השבת  ע"י שמירת  הבריאה  קיומו של  להמשך  לגרום 

את  ולציין  יששכר  הבני  דברי  על  קצת  להוסיף  צורך  יש  ולכן 
לנו  יתבאר  ועי"ז  יז)  (פסוק  השני  הפסוק  על  האוה"ח  של  ביאורו 

שהפסוק השני בא לבאר לנו את הסיבה והטעם לזה שקיום הבריאה 

הבני  כוונת  שזהו  [ואפשר  ישראל.  כלל  של  השבת  בשמירת  תלויה 

דברי  ומצוא  הדברים  והרחב  "הבן  דבריו  בסוף  שכתב  במה  יששכר 

בבטנך"]. כי תשמרם  הדברים  נחמדים  חפץ 

א-  חלקים.  לשלשה  יז)  (פסוק  השני  הפסוק  את  נחלק  והנה 
ד'  עשה  ימים  ששת  "כי  ב-  לעולם".  היא  אות  ישראל  בני  ובין  "ביני 

וינפש". שבת  השביעי  "וביום  ג-  הארץ".  ואת  השמים  את 

מבואר  הוא  הרי  הפסוק  של  הראשון  החלק  של  ההסבר  והנה 
היא  "אות  באומרו  הפסוק  שכוונת  שכתב  יג)  לא  (שמות  באוה"ח 

דהיינו  שבת".  אין  שומר  אין  ש"אם  הוא  יג)  לא  (שם  וביניכם"  ביני 

של  וההגדרה  וביניכם"  ביני  היא  "אות  של  זו  הגדרה  של  שהביאור 

"ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם" הוא, שהשפע הזאת שהשבת 

משפיעה אל תוך הבריאה הוי תלוי בשמירת השבת של כלל ישראל.

באוה"ח  מבואר  הוא  הרי  הפסוק  של  השני  החלק  של  וההסבר 
שם,  מבאר  והאוה"ח  יא).  כ  שמות  ג,  ב  (בראשית  מקומות  בכמה 

את  ברא  רק  יתברך  שד'  לנו  להודיע  בא  הפסוק  של  השני  שהחלק 

אל  שניתן  החיות  ששיעור  דהיינו  בלבד  ימים  ששה  בשביל  העולם 

ימים. ששה  בשביל  מספיק  רק  הבריאה  תוך 

כי  כתיב  ולא  ד'  עשה  ימים  "ששת"  כי  הפסוק  אמר  [ולפיכך 
ברא  שד'  לנו  לומר  בא  הפסוק  שאין  משום  ד'  עשה  ימים  'ב'ששת 

שד'  לנו  להודיע  בא  הפסוק  אלא  ימים  ששה  במשך  העולם  את 

צד:)]. ח"ג  (זוה"ק  ימים  ששה  "בשביל"  רק  העולם  את  ברא  יתברך 

מבואר  הוא  הרי  הפסוק  של  השלישי  החלק  של  וההסבר 

הי'  העולם  "כי  האוה"ח  לשון  וזה  ב).  (ב  בראשית  בפרשת  באוה"ח 

ונתייסד. כי ביום השבת  ונתקיים העולם  רופף ורועד עד שבאה שבת 

ברא ד' נפש העולם והוא סוד אומרו "וביום השביעי שבת וינפש" כו' 

פירוש  "וינפש"  [אז]  שבת  בא  פירוש  ש"שבת"  כיון  לומר  שנתכוון 

כי  והנבראים]  הבריאה  לתוך  [היינו  הנבראים  בכל  החיוני  שפע  נשפע 

הנבראים". לכל  נפש  הי'  לא  השבת  קודם 

הנפש  הוא  שהשבת  הזה  שהיסוד  האוה"ח  בדברי  ומבואר 
ימי  ששת  כל  תוך  אל  החיות  שפע  מושפע  ידו  ושעל  הבריאה  של 

וזהו  הנ"ל  הפסוק  של  השלישי  בחלק  מבואר  שהוא  הרי  המעשה, 

וינפש". שבת  השביעי  "וביום  הסוד של 

יז) בא להסביר את הטעם  (פסוק  ולפי"ז מבואר שהפסוק השני 
לדברי הפסוק הראשון (פסוק טז). שהרי הפסוק הראשון (פסוק טז) 

את  שמקיים  זה  הוא  ישראל  כלל  של  השבת  ששמירת  לנו  מבאר 

ברא  לנו שכיון שד'  לבאר  בא  יז)  (פסוק  ולכן הפסוק השני  הבריאה, 

להמשיך  יכול  העולם  אין  לפיכך  ימים  ששה  בשביל  רק  העולם  את 

ד'  בין  אות  הוא  שהשבת  ולפי  השבת.  יום  ע"י  אלא  להתקיים 

אלא  שלה  החיוני  שפע  את  להשפיע  יכולה  השבת  אין  לכן  לישראל 

תלויה  הבריאה  קיום  המשך  ולפיכך  כלל.  של  השבת  שמירת  ע"י 

ישראל. כלל  השבת של  בשמירת 

ימי המעשה תלויה  כמות ה"חיות" של ששת 
בדרגת שמירת השבת של כלל ישראל

ימי  ששת  של  שהחיות  מבאר  ג)  ב  (בראשית  האוה"ח  הנה 
ששפע  עוד,  שם  מבאר  והאוה"ח  קודש.  משבת  נובע  המעשה 

של  השבת  שמירת  באמצעות  הבריאה  לתוך  יורד  רק  הזה  החיוני 

ישראל. כלל 

קיט:) שאומרת  (שבת  הגמ'  דברי  זה מסביר האוה"ח את  פי  ועל 
נעשה שותף להקב"ה בבריאת  הוא  שכל מי ששומר את השבת הרי 

מישראל  ואחד  אחד  כל  של  השבת  ששמירת  משום  שהוא  העולם, 

הבריאה  תוך  אל  השבת  חיות  של  נוספת  השפעה  שיושפע  גורם 

של  וקיומו  בהמשכיותו  ושותפות  חלק  מישראל  אחד  לכל  יש  ועי"ז 

הבריאה. כל 

ואחד  אחד  כל  של  השבת  ששמירת  האוה"ח  בדברי  ומבואר 
חדש  שפע  הבריאה,  תוך  אל  להמשיך  הכח  את  לה  יש  מישראל, 

תוך  אל  החיות המושפעת  זה מבואר, ששפע  ולפי  חיות השבת.  של 

הבריאה באמצעות שבת קודש, הרי שהיא מתרבה או מתמעטת כפי 

ישראל. כלל  השבת של  שמירת  והאיכות של  הכמות 

כפי  כן  ישראל  כלל  של  השבת  שמירת  דרגת  שכפי  והיינו 
ולכן  השבת.  יום  של  החיות  שפע  הבריאה  תוך  אל  מושפעת  זה 

באופן  והן  כללי  באופן  הן  השבת,  בשמירת  מתחזקים  כשישראל 

ימי  פרטי, אז מתרבה השפעת חיות השבת שמושפע אל תוך ששת 

"חיות"  יותר  ההוא  לשבוע  שיש  ונמצא  ההוא  השבוע  של  המעשה 

השבת. בשמירת  כ"כ  ישראל  נתחזקו  לא  שבו  מהשבוע 

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


