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והוא סוד אומרו  נפש העולם,  ד'  "ביום השבת ברא 
- מהו השם של  וינפש"  וביום השביעי שבת 
ביום שב"ק ואופן קיום הבריאה  הנפש הזאת, 

ורועד  רופף  הי'  העולם  "כי  ב)  ב  (בראשית  האוה"ח  לשון  זה  הנה 
שבת  ביום  כי  היא  והכוונה  ונתייסד.  העולם  ונתקיים  שבת  שבאה  עד 

"וביום  יז)  לא  (שמות  אומרו  סוד  והוא  העולם,  נפש  [את]  ד'  ברא 

ש"שבת"  כיון  לומר,  [הפסוק]  שנתכוון  כו'  וינפש"  שבת  השביעי 

בכל  החיוני  שפע  נשפע  פירוש  "וינפש"  [אז]  שבת  [ש]בא  פירוש 

הנבראים". לכל  נפש  הי'  לא  השבת  קודם  כי  הנבראים, 

וברא  ד'  "ונתחכם  לשונו  וזה  ג)  (ב  שם  להלן  האוה"ח  כתב  וכן 
המקיים  שיעור  לעולם  נפש  ומשפיע  ד'  חוזר  ביום  ובו  וכו'  אחד  יום 

העולם  הי'  היום  זה  וזולת  כו'  ימים  ששת  עוד  בשביל]  הבריאה  [את 

העולם  שבת  ובאמצעות  כו'  ובהו  לתוהו  וחוזר  ימים  ששת  בגמר  חרב 

עומד".

ומבואר מדברי האוה"ח שהמשך קיומו של הבריאה הוא רק מכח 
ימי  ששת  תוך  אל  והקיום  החיות  שפע  נשפע  השבת  ע"י  כי  השבת, 

העולם. מתקיים  זה  ידי  ועל  המעשה 

ידי השבת  על  ומסביר האוה"ח שהצורה שבו מתקיימת הבריאה 
הנפש  את  הבריאה  פנימיות  לתוך  מכניסה  שהשבת  זה  מצד  הוא 

העולם"  נפש  ד'  ברא  השבת  ביום  "כי  האוה"ח  וכמוש"כ  שלה,  החיוני 

שהנפש של העולם נברא בשבת קודש והוא מושפע אל תוך הבריאה 

ביום שב"ק.

ויש לשאול מהו השם של הנפש הזאת שמושפעת לתוך הבריאה 
העולם"  "נפש  של  שהשם  האוה"ח  ומבאר  קודש.  שבת  ידי  על 

השבת"  "נפש  נקרא  שהוא  הרי  השבת  באמצעות  לתוכה  שמושפעת 

"נפש  הוא  הבריאה  של  שהנפש  דהיינו  ג)  ב  שם  האוה"ח  (לשון 

כי הנקודה הפנימית שמקיימת את הבריאה הוא השבת. ולכן  השבת" 

שהיא  הרי  הבריאה  את  שמקיימת  הנפש  של  שהשם  האוה"ח  מבאר 

השבת". "נפש  נקראת 

ימי  בששת  הבריאה  קיום  צורת  של  ההסבר  לענין  הוא  זה  וכל 
מתקיים  שהוא  הרי  השבת  ביום  הבריאה  קיום  צורת  אבל  המעשה 

המעשה,  ימי  בששת  הבריאה  מתקיימת  שבו  מהאופן  שונה  בגדר 

הקב"ה  של  ש"שמו  זה  מצד  הוא  שב"ק  ביום  הבריאה  שקיום  משום 

דהיינו  ח).  כ  שמות  האוה"ח  (לשון  רשב"י"  כמאמר  שבת  [הוא] 

לחי  השבת  יום  של  ההתקשרות  מצד  הוא  השבת  יום  של  שקיומו 

שהשבת  פח:)  (ח"ב  בזוהר  שאמרו  עד  מאד,  נורא  באופן  העולמים 

הקב"ה. הוא שמו של 

יומא  יומא,  "האי  באומרם  רה.)  (ח"ב  הזוהר  כוונת  שזהו  ואפשר 
הם  המעשה  ימי  שששת  דהיינו  דגופא"  יומא  ולאו  איהו  דנשמתין 

אלא  עצמם  מצד  חיות  להם  שאין  לפי  השבת  לעומת  גוף  של  בגדר 

יומא  הוא  הרי  השבת  יום  אבל  בהם  הניתנת  השבת"  "נפש  מצד 

"כי  ומהותו  מציאותו  עצם  מצד  וקיום  חיות  לו  שיש  משום  דנשמתא 

[הוא] שבת". הקב"ה  שמו של 

"נפש השבת" מושפעת לתוך הבריאה בתחילת  האם 
והטעם שצריך להמתין   - השבת או בסוף השבת 

היום השמיני בכדי למול את התינוק עד 
שאין  שהטעם  הזוהר,  בשם  מבאר  ב)  ב  (בראשית  האוה"ח  הנה 
עליו  שיעבור  בכדי  הוא  ימים  ח'  עליו  שיעברו  עד  התינוק  את  מלין 

כל  לתוך  שמושפעת  החיונית  הנפש  בו  תכנס  ועי"ז  אחת  שבת 

קודש. שבת  ע"י  הנבראים 

ולתוך  הבריאה  תוך  אל  הזאת  הנפש  ויש להסתפק מתי מושפעת 
הבריאה  לתוך  הזאת  הנפש  את  משפיעה  השבת  האם  הנבראים,  כל 

את  משפיעה  השבת  אין  שמא  או  כניסתה  בשעת  מיד  והנבראים 

השבת. בסוף  יציאתה  גמר  עד  ולנבראים  לבריאה  הזאת  הנפש 

והנה אי אפשר לומר שקודם המילה יש צורך שיעבור על התינוק 
השבת  ליציאת  סמוך  נולד  שהתינוק  באופן  שהרי  השבת  יום  "כל" 

ואין  הבאה  השבת  של  החמה  נץ  של  בזמן  אותו  למול  שיכולים  הרי 

שעברה,  בשבת  התינוק  נולד  שבו  הזמן  שוב  שיגיע  עד  להמתין  צורך 

ואם כן הרי מבואר מזה שאין צורך שיעבור על התינוק שבת שלימה.

השבת  נפש  שהשפעת  משמע  יא)  כ  (שמות  האוה"ח  ומדברי 
לשון  וזה  השבת.  כניסת  בתחילת  נעשית  והנבראים,  הבריאה  לתוך 

ימים  ששת  אלא  שיעמדו  בריאתם  בתכונת  ד'  עשה  לא  "כי  האוה"ח 

יום שישי  ובכל  ימים,  [פ' שבת] מעמיד העולם עוד ששת  זה  ויום  כו' 

לערב שכלתה תכונת העולם יבוא שבת ויקיים העולם עוד ששת ימים 

אחרים".

משפיעה  השבת  בתחילת  שמיד  האוה"ח  דברי  מסוף  ומשמע 
השבת לתוך הבריאה את שפע החיוני הנצטרך להמשכת קיום העולם. 

השבת  בתחילת  מיד  התינוק  את  למול  אנו  יכולים  הנ"ל  בציור  ולכן 

שעברה. בשבת  התינוק  נולד  שבו  הזמן  עד  להמתין  צורך  ואין 

לשאול,  יש  שנתפרש)  מה  (ולפי  הזוהר  של  הטעם  לפי  [והנה 
ח'  להמתין  ז',  יום  עד  א'  מיום  שנולד  תינוק  יצטרך  טעם  מאיזה 

קיבל  כבר  השבת  בתחילת  מיד  והרי  שלו  מילה  הברית  בשביל  ימים 

עד  להמתין  יש  טעם  מאיזה  וא"כ  שלו  החיונית  הנפש  את  התינוק 

ללידתו. השמיני  היום 

וציור  הביאור בזה הוא משום "לא פלוג" דהיינו שכיון שיש אופן 
היום  לתוך  נכנס  שהוא  עד  הזאת  הנפש  את  מקבל  לא  התינוק  שבו 

ומצב. אופן  בכל  השמיני  היום  עד  להמתין  יש  לפיכך  השמיני 

והציור שבו התינוק לא מקבל את הנפש החיונית שלו באמצעות 
שהתינוק  באופן  הוא  ללידתו,  השמיני  ליום  נכנס  שהוא  עד  השבת 

כניסת  עד  שלו  הנפש  את  מקבל  התינוק  אין  שאז  שב"ק  ביום  נולד 

הבאה. השבת 

[שיש  שאע"פ  משום  מאד,  מובן  הדבר  הרי  שנתבאר  מה  ולפי 



יום השבת  רובו של  אפשרות] שכבר עבר על התינוק שנולד בשבת, 

הזאת  כיון שהנפש  הנפש שלו  הזה את  התינוק  קיבל  לא  עדיין  מ"מ 

השבת  כניסת  תחילת  בשעת  אלא  הנבראים  לתוך  מושפעת  איננה 

השבת  כניסת  לפני  נולד  לא  הזה  שהתינוק  ולפי  שנתבאר.  וכמו 

ודו"ק]. הבאה  השבת  כניסת  עד  שלו  הנפש  בו  נכנסה  לא  לפיכך 

ונפש החיוני  צורת השפעת שפע הפרנסה 
ימי המעשה אל תוך ששת 

האוה"ח בספר שמות (טז כה) מביא את דברי הזוהר (ח"ב פח.) 
ששת  כל  בשביל  הפרנסה  שפע  מקור  נפתח  השבת  שביום  שאומר 

שפע  שגם  האוה"ח  מבאר  ג)  ב  ב,  (ב  בראשית  ובספר  המעשה.  ימי 

השבת. יום  באמצעות  נעשה  המעשה  ימי  ששת  החיות של 

ב' ההשפעות הללו מושפעים לתוך ששת  יש לשאול האם  והנה 
של  השפע  האם  דהיינו  לא.  או  אחת  וצורה  באופן  המעשה  ימי 

ימי  ו'  לתוך  ויורדים  מושפעים  הבריאה  של  החיוני  ושפע  הפרנסה 

המעשה באופן אחד הדומה זה לזה או שמא אין הורדת ב' ההשפעות 

שונים. אופנים  בב'  מושפעים  הם  אלא  לזה  זה  דומים  הללו 

מושפעים  אינם  ההשפעות  שב'  מבואר  האוה"ח  דברי  ומתוך 
הפרנסה  השפעת  שלענין  לפי  לזה.  זה  השוה  בצורה  הבריאה  לתוך 

של הבריאה מבואר באוה"ח שהשפע הזה איננו מושפע לתוך ששת 

שפע  השפעת  לענין  משא"כ  השבת  וביום  אחת  בבת  המעשה  ימי 

לתוך  מושפע  הזה  שהשפע  באוה"ח  מבואר  הרי  הבריאה  של  החיוני 

שיתבאר. וכמו  עצמו  השבת  וביום  אחת  בבת  הבריאה 

ביום  "כי  שם)  (שמות  האוה"ח  כתב  הפרנסה  שפע  לענין  דהנה 
שנפתח  [היינו  למעלה  המעשה  ימי  ששת  כל  של  המזון  יורד  השבת 

ימי  ו'  [לתוך  יורד  מזון  ומאותו  העליונים]  בעולמות  הפרנסה  מקור 

ביומו". יום  דבר  המעשה] 

תוך  אל  מושפע  הפרנסה  האוה"ח שאין שפע  מדברי  מבואר  הרי 
ימי  ששת  לתוך  מושפע  הוא  אלא  השבת  יום  בעצם  המעשה  ימי  ו' 

ועוד מבואר מדברי האוה"ח שאין  המעשה במשך ששת ימות החול. 

אלא  המעשה  ימי  ששת  תוך  אל  אחת  בבת  מושפע  הפרנסה  שפע 

"דבר  נפרד  באופן  יום  אותו  של  הפרנסה  שפע  יורד  ויום  יום  בכל 

ביומו". יום 

כל  מיניה  מתברכאן  יומא  "דההוא  פח.)  (ח"ב  בזוה"ק  מפורש  וכן 
נפתח  שבשב"ק  כנ"ל  והיינו  העליונים  הימים  [פ'  עילאין  יומין  שיתא 

כנגד  המכוונים  העליונים  העולמות  לתוך  מושפע  והוא  השפע  מקור 

עליון  יום  וכל  [פ'  וחד  חד  וכל  המעשה]  ימי  מהששת  ויום  יום  כל 

דמתברכאן  ברכה  מההיא  ביומוי  חד  כל  לתתא  מזוניה  יהיב  הנ"ל] 

שפע  את  משפיע  העליון  היום  שאין  פירוש  שביעאה",  ביומא 

הפרנסה אל יום התחתון [של ששת ימי המעשה] שמכוון כנגדו אלא 

ההוא. היום  הזמן של  כשמגיע 

אל  מושפע  איננו  השלישי  יום  של  הפרנסה  שפע  למשל,  ולכן 

ג'  יום  של  הזמן  שמגיע  קודם  אבל  השלישי  יום  עד  השלישי  יום 

הרי שאין מושפע לתוכו עדיין, שום שפע של פרנסה מאותו השפע 

קודש. שבת  ביום  ונתהווה  שנוצר 

הרי שנתבאר מדברי האוה"ח שאין שפע הפרנסה שנוצר בשבת, 
לענין  אולם  השבת.  יום  ובעצם  אחת  בבת  הבריאה  תוך  אל  מושפע 

ימי  ששת  במשך  הבריאה  את  שמקיים  והכח  החיוני  שפע  השפעת 

יורד בבת אחת  המעשה הרי שמבואר באוה"ח הקדוש שהשפע הזה 

יום  והוא מושפע אל תוך הבריאה בעצם  ימי המעשה  אל תוך ששת 

השבת.

ד'  ברא  השבת  ביום  "כי  ב)  ב  (בראשית  האוה"ח  לשון  זה  דהנה 
כי  הנבראים  בכל  החיוני  שפע  נשפע  השבת]  [וע"י  כו'  העולם  נפש 

ז"ל  לרבותינו  מצאנו  וכן  הנבראים.  לכל  נפש  הי'  לא  השבת  קודם 

טעם  שנתנו  מד.)  ח"ג  מהימנא  (רעיא  התורה  זוהר  הקדוש  בספר 

השמיני  יום  עד  לד'  קרבן  לקרב  ושלא  השמיני  ביום  למול  ד'  למצות 

נפש". בעל  ויהא  השבת  יום  עליו  עבור  עד  הוא  הטעם  כי 

להמתין  ד'  שצוה  לזה  הטעמים  מן  שאחד  הוא  הדברים  ביאור 
ללידתו,  השמיני  יום  עד  לקרבן  בהמה  ולהקריב  התינוק  את  מלמול 

השבת  ביום  בעולם  הנשפעת  החיונית  נפש  ש"תגיעהו  כדי  הוא 

ג). יב  ויקרא  האוה"ח  (לשון  כידוע" 

ימי  ו'  לתוך  שמושפעת  הזאת  החיונית  שנפש  מבואר  הרי 
המעשה, הרי שהיא מושפעת אל תוך הבריאה בבת אחת ובעצם יום 

השבת. ולפיכך צוותה התורה להמתין מלמול את התינוק עד שיעבור 

עליו יום השבת שבו מושפע לתוך הנבראים והבריאה הנפש החיונית 

ימי המעשה. והקיום בשביל ששת  החיות  להם  ניתן  הזאת שמכוחה 

בכל  מושפעת  איננה  העולם  של  החיוני  שהנפש  מבואר  ומזה 
היתה  הזאת  הנפש  אם  שהרי  נפרד  באופן  ויום  יום  כל  אל  ויום  יום 

שום  הי'  לא  שוב  א"כ  נפרד  באופן  ויום  יום  כל  תוך  אל  מושפעת 

צורך להמתין מלמול את התינוק עד יום השבת בכדי שיקבל התינוק 

יורד שפע החיוני הזה  ויום  יום  [כיון שבכל  את הנפש החיונית הזאת 

יום  עד  להמתין  שצריך  אומר  שהזוהר  ומזה  היום].  אותו  תוך  אל 

בעצם  שרק  מבואר  הרי  א"כ  הזאת  הנפש  את  לקבל  בכדי  השבת 

כל  תוך  ואל  הבריאה  לתוך  הזאת  הנפש  שמושפע  הוא  השבת  יום 

הנבראים.

(לשון האוה"ח) אל תוך  "נפש העולם"  ולפי"ז מבואר שהשפעת 
השבת  יום  ובעצם  אחת  בבת  נעשה  שהוא  הרי  המעשה  ימי  ששת 

ביומו. יום  דבר  נפרד  באופן  ויום  יום  כל  אל  מושפעת  ואיננה 

ששפע  שאע"פ  הקדוש  האוה"ח  דברי  מתוך  מבואר  ונמצא 
השבת  יום  ובעצם  אחת  בבת  הבריאה  לתוך  נשפעת  איננה  הפרנסה 

בראשית  האוה"ח  (לשון  השבת"  "נפש  [שהוא  החיוני  שפע  מ"מ 

אחת  בבת  המעשה  ימי  ששת  תוך  אל  מושפעת  שהיא  הרי  ג)]  ב 

השבת. יום  ובעצם 

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


