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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ויקהל תשע"ז

ומתרץ  השביעי.  באלף  שבתות  אלף  חמישים  עוד 

השבתות  אלף  החמישים  אלו  כי  הקדוש,  השל"ה 

הנוספות הם בבחינת קודש קדשים יותר מכל שאר 

שהם  עלייה  בני  בבחינת  שהם  "ואפשר  השבתות: 

למעלה משישים ריבוא ושורש שישים ריבוא".

 בלא " קח ם ס ז" שי
חמלתלם איף תב    קנ סז  

דבר בעתו מה טוב לציין כי מרן ה"חתם סופר" 

הקדוש  השל"ה  דברי  את  הביא  בפרשתנו  זי"ע 

כי חמישים  והוא מפרש  בלי להזכיר הדבר בשמו, 

אלף השבתות הנותרות באלף השביעי, הן בבחינת 

תרומה, אחד מי"ג חלקים, בנוסף על השישים ריבוא 

והוא מפרש בזה מקרא שכתוב בתחילת  שבתות, 

פרשתנו )לה-ב(, הנה הדברים בלשון קדשו:

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה 

שישים  דיש  איתא  לה'.  שבתון  שבת  קודש  לכם 

ריבוא שבתון בכל ימי עולם כמספר בני ישראל, הא 

כיצד שית אלפי שני הוה עלמא, ויש בהם שלשים 

ושנה  לשנה,  שבתות  חמישים  שבתות,  ריבוא 

ימי  ריבוא  שלשים  בהם  יש  שבת,  כולו  השביעית 

חול, שהם כמו שבת דעלמא, הרי שישים ריבוא.

שנה  של  שבתות  אלפים  חמישים  נשארו 

השביעית, הם שבת שבתון, וזה ויום השביעי יהיה 

לה',  יש שבת שבתון  ועוד  'לכם' קודש כמספרכם, 

הי"ג  מחלק  אחד  והוא  הנ"ל,  אלפים  חמישים  הם 

מלבר ממספר שישים ריבוא, והוא התרומה העתידה 

בנחלת ארץ ישראל בספר יחזקאל )פרשה מח( שהוא 

]לפרשת החודש[  וזה שכתוב בהפטרה  הי"ג,  חלק 

התרומה,  אל  יהיו  הארץ  העם  כל  מה-טז(  )יחזקאל 

פירוש, כולם יזכו לשבת הגדול ההוא".

ביאור דבריו הקדושים על פי מה ששנינו בגמרא 

שתתחלק  ישראל  ארץ  עתידה  "תניא  קכב.(:  )ב"ב 

לשלשה עשר שבטים, שבתחילה לא נתחלקה אלא 

לשנים עשר שבטים". לפי זה מבאר ה"חתם סופר", כי 

כאשר נחלק שש מאות אלפים שבתות לי"ב חלקים 

יעלה בידינו י"ב פעמים חמישים אלף שבתות.

הדבר  ומקור  שנים,  אלפים  משבעת  הכלולה 

המבואר בגמרא )סנהדרין צז.(:

עלמא  הוו  שני  אלפי  שית  קטינא  רב  "אמר 

וחד חרוב, שנאמר )ישעיה ב-יא( ונשגב ה' לבדו ביום 

ההוא... תניא כוותיה דרב קטינא, כשם שהשביעית 

משמטת שנה אחת לשבע שנים, כך העולם משמט 

אלף שנים לשבעת אלפים שנה, שנאמר ונשגב ה' 

שיר  מזמור  צב-א(  )תהלים  ואומר  ההוא,  ביום  לבדו 

כי  צ-ד(  )שם  ואומר  שבת,  שכולו  יום  השבת,  ליום 

אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. תנא דבי 

אליהו, ששת אלפים שנה הוי עלמא".

שמצא  מה  הקדוש  השל"ה  הביא  כך  ועל 

ימות  בכל  השבתות  מספר  כי  סתרים",  ב"מגילת 

עולם הוא שישים ריבוא שבתות, כמספר שישים 

אצולה  היא  נשמה  כל  ישראל,  בני  נשמות  ריבוא 

שהרי  כך  על  מתמה  השל"ה  אולם  אחת.  משבת 

בכל שנה ישנן רק חמישים שבתות, נמצא כי באלף 

אלפים  ובששת  שבתות,  אלף  חמישים  יש  שנה 

שנה שהעולם קיים יש שלש מאות אלף שבתות, 

הנה  שבתות,  אלף  מאות  משש  מחצית  רק  שהן 

כי כן איך כתב ב"מגילת סתרים" שיש שש מאות 

אלף שבתות כמספר נשמות ישראל. 

כדי ליישב פליאה זו מחדש השל"ה הקדוש, כי 

החשבון של שש מאות אלף שבתות הוא בצירוף 

השביעי,  באלף  שיש  שבתות  אלף  מאות  שלש 

יום שכולו שבת,  הוא  כי מאחר שהאלף השביעי 

ימות החול של האלף השביעי  נמצא שכל ששת 

פעמים  שש  הם  והרי  שבת,  קדושת  להם  יש 

אלף  מאות  שלש  שהם  שבתות  אלף  חמישים 

שבתות באלף השביעי, ויחד עם שלש מאות אלפי 

השבתות שיש בששת אלפים שנה שהעולם קיים, 

שש  כנגד  שבתות  אלף  מאות  שש  בדיוק  הן  הרי 

מאות אלף נשמות ישראל, שבת אחת לכל נשמה 

שנאצלה מקדושת השבת.

אלא שהשל"ה מקשה על חשבון זה, שהרי באלף 

השביעי מלבד ששת ימות החול שיש להם קדושת 

שבת, כל יום השביעי הוא שבת ממש, נמצא שישנן 

"ויקהל  לה-א(:  )שמות  ויקהל  פרשת  בפרשתנו 

משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם, אלה 

ימים  ששת  אותם,  לעשות  ה'  צוה  אשר  הדברים 

קודש  לכם  יהיה  השביעי  וביום  מלאכה  תעשה 

משה  ראה  מה  ביאור  וצריך  לה'".  שבתון  שבת 

רבינו על ככה להקהיל את כל עדת בני ישראל כדי 

למסור להם את מצות השבת, ולא מצינו כן בשאר 

ישראל  את  רבינו  משה  שהקהיל  התורה  מצוות 

בכך  הרגישו  וכבר  המצוה.  את  להם  למסור  כדי 

חכמינו ז"ל במדרש )ילקוט שמעוני(:

אומרים,  אגדה  בעלי  רבותינו  משה.  "ויקהל 

שנאמר  פרשה  בה  אין  סופה  ועד  התורה  מתחילת 

הקב"ה  אמר  בלבד,  זאת  אלא  ויקהל  בראשה 

לפניהם  ודרוש  גדולות  קהילות  לך  עשה  ]למשה[, 

ברבים הלכות שבת, כדי שילמדו ממך דורות הבאים 

בבתי  ולכנוס  ושבת,  שבת  בכל  קהילות  להקהיל 

מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי תורה איסור 

והיתר, כדי שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני".

 תלתלם "לב א תב    כנגד
תלתלם "לב א נתמ   לת"אי

פנים  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

במצות  כאן  דוקא  למה  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל  כתוב:  שבת 

השל"ה  שהביא  יקרה  הקדמה  פי  על  ישראל", 

הקדוש )מסכת שבת תורה אור בהג"ה ד"ה מצאתי( בשם 

שבתות  ריבוא  שישים  בענין  סתרים"  "מגילת 

סופר"  ה"חתם  בה  שהשתעשעו  בעולם,  שיש 

כי  )פרשת  משה"  וה"ישמח  ימים(  ששת  ד"ה  )פרשתנו 

תשא(, ולתועלת הענין אמרתי אקום ואשנה פרק 

שנוכל  כדי  היטב,  באר  הדברים  את  לסדר  זה 

להתענג בדבריהם הקדושים.

והנה הם דברי השל"ה הקדוש: "מצאתי כתוב 

של  השבתות  כל  תחשוב  אם  סתרים,  במגילת 

השמיטה, עולים שישים ריבוא שבתות כמספר בני 

ישראל, שכל אחד מישראל נשמתו אצולה משבת 

אחת". ביאור דבריו הקדושים על פי מה שגילו לנו 

חכמינו ז"ל, כי כל ימי העולם הם בבחינת שמיטה 

בשנלן קגלי ל קנזיא תי קתירק קהד ת

 בכי למל ש ים לתנן תלתלם "לב א תב   
תב  יכי אח  מתלתלם "לב א נתמ   לת"אי 
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השבתות  אלף  חמישים  כי  זה  לפי  נמצא 

שהם  השביעי  באלף  השביעי  יום  מכל  הנותרות 

בבחינת "שבת שבתון", הם חלק י"ג מכל השבתות, 

ישראל  ארץ  שעתידה  למה  מתאים  זה  והרי 

המבואר  ולפי  שבטים.  עשר  לשלשה  שתתחלק 

הללו  שבתות  שהבאנו,   הקדוש  השל"ה  בדברי 

שהן שבת שבתון הרי הן: "בבחינת בני עלייה שהם 

למעלה משישים ריבוא ושורש שישים ריבוא".

 מיך קמתלח מתק "בלנ  לפכק
בחיה קלרג תלקלק תב  תב  ן

דברי  לשלב  נראה  מארייהו  קמיה  כעבדא 

וה"חתם  הקדוש  השל"ה  הגדולים  המאורות  שני 

סופר", על פי המבואר בגמרא )שם(: "אידך למאן", 

כלומר מי יקבל את חלק הי"ג בנחלת ארץ ישראל 

ופירש  לנשיא".  חסדא  רב  "אמר  לבוא,  לעתיד 

רשב"ם: "למלך המשיח". וכן פסק הרמב"ם )הלכות 

מלכים פ"ד ה"ח(: "המלך המשיח נוטל מכל הארצות 

ודבר  עשר  משלשה  אחד  חלק  ישראל  שכובשין 

זה חק לו ולבניו עד עולם". נמצא לפי זה כי החלק 

בבחינת  שהן  השבתות  אלף  חמישים  של  הי"ג 

ביאור  וצריך  המשיח,  מלך  בו  יזכה  שבתון  שבת 

לשם מה הוא צריך את כל השבתות הללו.

ה"אור  שהביא  מה  פי  על  הענין  לבאר  ונראה 

החיים" הקדוש פרשת ויחי )בראשית מט-יא( כי משה 

כמבואר  לבוא,  לעתיד  המשיח  מלך  יהיה  רבינו 

יבא  כי  "עד  כה:(:  בראשית  )פרשת  הקדוש  בזוהר 

שיל"ה דא מש"ה, חושבן דא כדא". פירוש שיל"ה 

בגימטריא מש"ה. עוד ידוע כי משה רבינו מתלבש 

בכל מנהיגי ישראל בכל הדורות, כמבואר בתיקוני 

"ואתפשטותיה הוא בכל דרא  )תיקון סט קיב.(:  זוהר 

ודרא, בכל צדיק וחכם דמתעסק באורייתא". 

והנה כבר הבאנו בפרשת כי תשא מה שפירש 

ב"לקוטי תורה" לרבינו האריז"ל )פרשת כי תשא( מה 

שאמר הקב"ה למשה רבינו )שמות לא-יג(: "ואתה", 

שכבר הקדמת לבחור את השבת לישראל במצרים 

כדי שינוחו מעבודת השעבוד, "דבר אל בני ישראל 

את  שישמרו  תשמורו",  שבתותי  את  אך  לאמר, 

השבת לשמי ולא רק לשם מנוחה מהעבודה.

מלך  רבינו  שמשה  היות  כי  לומר  יש  מעתה 

המשיח בחר לישראל במצרים את השבת, לכן יזכה 

לעתיד לבוא בכל חמישים אלף השבתות שהן בבחינת 

שבת שבתון, וישתף עמו את כל מנהיגי ישראל בכל 

הדורות שהתפשט בהם, אשר הם ישתפו עמהם את 

כל ישראל שהשפיעו עליהם בקדושתם בכל הדורות, 

שבת  בבחינת  שיהיו  השבתות  כל  בשורש  להתענג 

דבריו:  בסיום  סופר"  ה"חתם  שכתב  וזהו  שבתון. 

"כולם יזכו לשבת הגדול ההוא".

 קאיף קתבלשל ק א
ק חי  קש ים קבא

השל"ה  כי  להקדים  ראוי  שנמשיך  לפני 

האלף  כי  הראשונים  של  בדרכם  הולך  הקדוש 

הבא,  עולם  הוא  שבת  שכולו  יום  שהוא  השביעי 

מעשיהם  על  לישראל  שכר  בו  משלם  שהקב"ה 

הטובים בששת אלפים שנה, כמו שמצינו בגמרא 

)עבודה זרה ג.( שעתיד הקב"ה לומר לאומות העולם 

"שוטים  שכר:  ולקבל  המצוות  לקיים  שיבקשו 

מי  בשבת,  יאכל  שבת  בערב  שטרח  מי  שבעולם, 

הרי  בשבת".  יאכל  מהיכן  שבת  בערב  טרח  שלא 

בבחינת  הוא  שנה  אלפים  בששת  הזה  שהעולם 

ששת ימי המעשה, והעולם הבא הוא בבחינת יום 

השביעי שבת.

ומה שאמרו בגמרא הנ"ל כי האלף השביעי הוא 

העולם  עניני  מכל  חרוב  שהוא  בזה  הכוונה  חרוב, 

הקב"ה  שעתיד  נב.(  )סוכה  בגמרא  כמבואר  הזה, 

ישראל  יתעסקו  לא  ואז  הרע,  היצר  את  לשחוט 

בעניני העולם הזה כי אם בתורה ובעבודת ה', וזהו 

יהיה  שלא  ההוא",  ביום  לבדו  ה'  "ונשגב  שכתוב: 

שום דבר בעולם מלבד כבוד הקב"ה ותורתו.

והנה מה שכתב על כך השל"ה הקדוש דברים 

ברורים )מסכת שבת תורה אור אות פב( לפרש הפסוק 

)בראשית ב-ג(:

"ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו כי 

ברא אלקים לעשות,  בו שבת מכל מלאכתו אשר 

נגד  הם  ימים  הששת  כי  שלעתיד,  שבת  נגד  זהו 

ששת אלפים הוי עלמא, ויום השביעי נגד העולם 

הבא שכולו שבת, וכולו עונג לקבל שכר, ואז תהיה 

אלקים  ברא  אשר  מהמלאכות  הגמורה  השביתה 

לעשותם  היום  מצוות,  מעשה  דהיינו  לעשות, 

ולמחר לקבל שכרם, שהוא התענוג הרוחניי לעולם 

שכולו שבת, וקראת לשבת עונג".

פרשת  בחיי  רבינו  בדברי  לכך  מקור  ומצינו 

הרמב"ן  שכתב  מה  שהביא  ל-טו(  )דברים  נצבים 

ב"שער הגמול" בשם המדרש ]שלא נמצא לפנינו[: 

השביעי  יום  את  אלקים  ויברך  רבה  "ובבראשית 

שמתחיל  הבא  העולם  הקב"ה  ברך  אותו,  ויקדש 

וזהו  לישראל,  זימנו  אותו,  ויקדש  השביעי,  באלף 

מבואר  זה  לפי  הבא".  העולם  לחיי  מזומן  לשון 

אלף  מאות  שלש  את  השל"ה  שמצרף  מה  היטב 

שהוא  השביעי  באלף  ישראל  שישמרו  השבתות 

יום שכולו שבת.

 ק סז  קרלתמח מתקר
 שי דב"ל קתירק קהד ת 

עתה הבה נתבונן בדברות קדשו של ה"ישמח 

משה" )פרשת כי תשא ד"ה כי אות היא( שמביא את דברי 

השל"ה הקדוש הנ"ל, כי שש מאות אלף שבתות 

ישראל,  נשמות  שרשי  אלף  מאות  שש  כנגד  הן 

והוא מבאר הענין בזה על פי מאמר המדרש )ב"ר 

"תני רבי שמעון בן יוחאי, אמרה שבת לפני  יא ח(: 

הקב"ה, רבונו של עולם לכולן יש בן זוג ולי אין בן 

זוג, אמר לה הקב"ה כנסת ישראל היא בן זוגך".

נמצינו למדים מזה כי שבת קודש היא בת זוגם 

לישראל  השבת  את  הקב"ה  שקידש  ישראל,  של 

כאשה המתקדשת לבעלה, ואילו כלל ישראל הם 

בבחינת בן זוג של השבת, הנה כי כן מבואר היטב 

שש  כנגד  שבתות  אלף  מאות  שש  שיש  הטעם 

מאות אלף נשמות ישראל, כי מאחר ששבת היא 

מישראל  אחד  לכל  יש  לכן  ישראל,  של  זוגם  בת 

שבת אחת המיוחדת לו שהיא בבחינת בת זוגו.

על פי האמור הוא מפרש מה שכתוב בפרשת 

כי  השבת  את  "ושמרתם  לא-יד(:  )שמות  תשא  כי 

צריכים  שאנו  הקב"ה  רמז  בכך  לכם".  היא  קודש 

היא  כי  לכם",  היא  קודש  "כי  השבת:  את  לשמור 

נתקדשה לנו כאשה המתקדשת לבעלה.

והנה מה שמוסיף ה"ישמח משה" לפרש בזה 

כי  תשמורו  שבתותי  את  "אך  יג(:  )שם  שכתוב  מה 

אני  כי  לדעת  לדורותיכם  וביניכם  ביני  היא  אות 

היא  קודש  כי  השבת  את  ושמרתם  מקדישכם,  ה' 

שישנן  הקדושים  בספרים  המבואר  פי  על  לכם". 

 תירק קהד ת בתם מגלי  ס "לם: 
לתנן בש ים ס' "לב א תב    כנגד ס' "לב א נתמ   לת"אי

 זילא  קתירק קהד ת: קיא בתת  איזלם תנק לת "ה
י' "לב א תב    כל בכי תנק לת חמלתלם תב   

  ל" ץ קתירק: קקתימק תי ס' "לב א תב    קלא
בתת  למ   קח י תי קאיף קתבלשל תכ י  תב 

 בלא "  תי קח ם ס ז" בשנלן חמלתלם איף תב   
קנ  "   באיף קתבלשל תקן בבחלנ  תב  תב  ן
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מאות  שש  כנגד  לתורה  אותיות  אלף  מאות  שש 

אלף נשמות ישראל, ומקור הדבר בשל"ה הקדוש 

)פרשת קרח תורה אור אות א(:

"ודע כי מספר בני ישראל היו ששים רבוא, ואמרו 

היוצאות  נשמות  ריבוא  שישים  שהם  המקובלים 

התורה  שרוחניות  התורה,  אותיות  ריבוא  משישים 

הם  התורה  את  שקיבלו  והדור  ישראל,  נשמות  הם 

היו שישים ריבוא הנשמות, ואחר כך הדורות הבאות 

אחריהם הם כולם ענפים מהם".

ענין  כי  קפו(  )אופן  עמוקות"  ה"מגלה  והוסיף 

זה רמוז בשם ישרא"ל נוטריקון י'ש ש'שים ר'בוא 

הוא  מישראל  אחד  שכל  לרמז  ל'תורה,  א'ותיות 

זהו רמז  ממש כנגד אות אחת בתורה. הנה כי כן 

הכתוב: "אך את שבתותי תשמורו כי אות היא ביני 

שבת  כל  כי  דייקא,  "אות"   - לדורותיכם"  וביניכם 

חצובה מאות אחת שבתורה.

ומה נפלאים הם דברי ה"ישמח משה" פרשת 

בדברי  עוד  שמאריך  לעולם(  היא  אות  )ד"ה  תשא  כי 

קדשו  דברות  את  מסיים  והוא  הקדוש,  השל"ה 

בדברים חוצבי להבות אש קודש:

אחד,  אות  מאיר  ושבת  שבת  בכל  "ונמצא 

עוד  יאיר  ולא  עולם  מימות  עדיין  האיר  שלא  מה 

איך  גדולה  תוכחה  נצמח  מזה  והנה  עולם...  עד 

שבת  בכל  כולם,  ועל  שבת,  בשמירת  ליזהר  יש 

זה  שמא  בנפשו,  מישראל  אחד  כל  ידמה  ושבת 

בטהרה  משמרו  ואם  לו,  שמתייחס  השבת  הוא 

ויותר ממה שיוכל  יותר  יוכל לתקן  ובקדושה, הרי 

לתקן בכל ימי חייו אף אם יחיה אלף שנים, וההיפך 

בהיפך חס ושלום, ויחרד מאד לפגום בו אף כחוט 

השערה, ודי בזה הערה למשכילים".

 קח ט קמת ית תי תת מא   איף:
נתמ   לת"אי, תב   , א  ל   ק  "ק 

והנה כאשר נצרף את דברות קדשם של השל"ה 

הקדוש וה"ישמח משה", נמצינו למדים שיש כאן 

בל  אמיץ  בקשר  בזה  זה  הקשור  המשולש  חוט 

קשורות  ישראל,  נשמות  אלף  מאות  שש  ימוט, 

הן  אשר  בעולם,  שיש  שבתות  אלף  מאות  בשש 

קשורות בשש מאות אלף אותיות התורה.

המקודש  המשולש  לחוט  תבלין  להוסיף  ויש 

ישראל,  של  זוגם  בת  היא  שהשבת  כמו  כי  הזה, 

"כנסת ישראל היא בן  כמו שאמר הקב"ה לשבת: 

כמו  ישראל,  של  זוגם  בת  היא  התורה  כך  זוגך", 

)דברים  שכתוב  מקרא  נז.(  )ברכות  בגמרא  שדרשו 

יעקב,  קהלת  מורשה  משה  לנו  צוה  "תורה  לג-ד(: 

אל תקרי מורשה אלא מאורשה". נמצא לפי זה כי 

שש מאות אלף השבתות ושש מאות אלף אותיות 

התורה הן בנות זוגם של שש מאות אלף נשמות 

"והחוט  ישראל, ועל כך ניתן להמליץ )קהלת ד-יב(: 

המשולש לא במהרה ינתק".

בפרשת  בזה  לפרש  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

ישראל  בני  אל  דבר  "ואתה  לא-יג(:  )שמות  תשא  כי 

ביני  כי אות היא  לאמר, אך את שבתותי תשמורו 

מקדישכם".  ה'  אני  כי  לדעת  לדורותיכם  וביניכם 

נקדים מה שפירש רש"י )שמות יח-א(: "שקול משה 

כנגד כל ישראל". נמצא לפי זה כי משה רבינו כולל 

את כל שש מאות אלף נשמות ישראל, הקשורות 

מאות  משש  שנאצלו  שבתות,  אלף  מאות  לשש 

אלף אותיות התורה.

 - אדם  )תולדות  הקדוש  השל"ה  שכתב  וזהו 

רבוא  ששים  כי  "וקיבלנו  לא(:  אות  תניינא  חכמה  בית 

אותיות התורה, כנגד ששים רבוא נשמות ישראל, 

כל  כולל  השלום  עליו  רבינו  משה  נשמת  אשר 

כל  נגד  שקול  משה  שאמרו  כמו  ישראל,  נשמות 

רבה  השירים  )שיר  ז"ל  רבותינו  רמזו  זה  ועל  ישראל, 

א-ג( אשה אחת ילדה ששים ריבוא בכרס אחד".

הנה כי כן זהו שאמר הקב"ה למשה: "ואתה", 

בהיותך כולל כל שש מאות אלף נשמות ישראל, 

הקשורות לשש מאות אלף שבתות ולשש מאות 

אלף אותיות התורה, על כך לך נאה "דבר אל בני 

י'ש  נוטריקון  דייקא  ישרא"ל   - לאמר"  ישראל 

ש'ישים ר'יבוא א'ותיות ל'תורה, דבר אליהם, "אך 

שבתותי  אלף  מאות  שש  תשמורו",  שבתותי  את 

לדורותיכם",  וביניכם  ביני  היא  אות  "כי  תשמורו, 

כי כל שבת היא כנגד אות אחת משש מאות אלף 

מקדישכם",  ה'  אני  כי  "לדעת  התורה,  אותיות 

בקדושת התורה ובקדושת השבת.

על פי האמור יומתק להבין כי אחרי שנצטווה 

שמירת  מצות  את  לישראל  למסור  רבינו  משה 

ויקהל  פרשת  בפרשתנו  הכתוב  פתח  השבת, 

הקב"ה:  לו  שאמר  מה  משה  שקיים  להודיע 

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל", כי בהיותו 

כולל את כל שש מאות אלף נשמות ישראל, היה 

בכוחו להקהיל את כל ישראל שהם הענפים שלו, 

אלף  מאות  שש  שמירת  מצות  את  להם  ולמסור 

צוה  אשר  הדברים  אלה  אליהם,  "ויאמר  שבתות, 

ה' לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה וביום 

השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה'". 

 "של ן חדת בשנלן קחתב ן
 תי תת מא   איף תב   

והנני להעלות על שלחן מלכים מה שנתקשיתי 

הקדוש  השל"ה  של  הביאור  על  עצומה  קושיא 

שש  של  החשבון  כי  סתרים",  ה"מגילת  בדברי 

בעצם  מורכב  בעולם,  שיש  שבתות  אלף  מאות 

אלפים  בששת  שיש  שבתות  אלף  מאות  משלש 

שנה שהעולם קיים, ועוד שלש מאות אלף שבתות 

שיש באלף השביעי שהוא יום שכולו שבת.

על  לתמוה  יש  הראשונה  בהשקפה  אמנם 

ביאור זה, שהרי כל שש מאות אלף שרשי נשמות 

ממה  שלמדנו  כפי  הזה,  בעולם  נמצאות  ישראל 

יב-לז(:  )שמות  ממצרים  ישראל  ביציאת  שכתוב 

"ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה כשש מאות 

אלף רגלי הגברים לבד מטף". וכן כתוב )במדבר יא-

כא(: "ויאמר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר 

אלף  מאות  שש  כי  זה  לפי  נמצא  בקרבו".  אנכי 

הנשמות צריכות לקיים כל התורה בעולם הזה.

שנה  אלפים  בששת  כי  יתכן  איך  כן  כי  הנה 

אלף  מאות  שלש  רק  ישנן  הזה,  העולם  של 

ישראל,  נשמות  אלף  מאות  שלש  כנגד  שבתות 

שבתות  אלף  מאות  שלש  השניה  המחצית  ואילו 

שכנגד שלש מאות אלף נשמות הנותרות ישמרו 

רק בעולם הבא, באלף השביעי שהוא יום שכולו 

יצר  יהיה  לא  שוב  שבת  שכולו  ביום  הלא  שבת, 

יש  תועלת  ואיזו  תתבטל,  והבחירה  בעולם  הרע 

להשלים אז שמירת השבת כנגד מחצית ממספר 

שרשי נשמות ישראל.

רחש לבי דבר טוב לברר בדחילו ורחימו מקחו 

שכתב  מה  פי  על  הקדוש,  השל"ה  דברי  צדיק  של 

צבי  יעקב  רבי  האלקי  להמקובל  יעקב"  ב"קהלת 

 לתמח מתק: קח ט קמת ית תי ס' "לב א נתמ   לת"אי,
ס' "לב א א  ל   י  "ק, ס' "לב א תב    בש ים

 הקי  לשהב: בתת  איזלם תנק יבד לת תלתלם "לב א תב   ,
 כל כי תב  כי יק מת ל תב    פכ "  תמ "

 מא " שלנלם: תב  ה דת משלן ש ים קבא קלא קכנק
כדל תנ כי יסב י א  קא " קגד י תי קש ים קבא

 מקיך חדת: בתת  איזלם תנק יבד לת ס' "לב א תב   
קכנק יס' "לב א תב    תלת באיף קתבלשל 
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של  היכלא  מבני  הרועים"  "מלוא  בעל  זי"ע  יאליש 

דברי  את  ליישב  שבת(  )ערך  זי"ע  מלובלין  החוזה 

ה"מגילת סתרים" שהביא השל"ה הקדוש, כי בעצם 

אלפים  ששת  בתוך  שבתות  אלף  מאות  שש  ישנן 

שנה שהעולם קיים, כי הן אמת שלמעשה ישנן רק 

כלולה  שבת  כל  אולם  שבתות,  אלף  מאות  שלש 

משתי שבתות כנגד זכור ושמור, כמו שכתב הרמב"ן 

בפרשת יתרו )שמות כ-ח( בשם ספר הבהיר )אות קפב( 

כי זכור הוא ביום השבת ושמור הוא בליל שבת.

)שבת  פי האמור הוא מבאר מאמר הגמרא  על 

קיח:(: "אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן 

מיד נגאלים, שנאמר )ישעיה נו-ד( כה אמר ה' לסריסים 

ז(  )שם  בתריה  וכתיב  שבתותי,  את  ישמרו  אשר 

והביאותים אל הר קדשי וגו'". הכוונה בזה שאם היו 

הכלולים  ושמור  זכור  כנגד  שבתות  שתי  שומרים 

לפי  נמצא  הגאולה.  את  מקרבים  היו  אחת  בשבת 

זה כי שלש מאות אלף שבתות שיש בששת אלפים 

שנה, מאחר שהן כפולות כנגד זכור ושמור הרי הן 

בעצם שש מאות אלף שבתות עכדה"ק.

ויש להוסיף כי לפי דבריו הקדושים שכל שבת 

היא כלולה משתי שבתות כנגד זכור ושמור, נמצא 

שכל שבת היא כנגד שתי נשמות משש מאות אלף 

ישראל  שנצטוו  דרך  על  זה  והרי  ישראל,  נשמות 

שאי  להראות  כדי  השקל,  מחצית  אחד  כל  לתת 

אפשר להיות בשלימות רק על ידי הצטרפות שנים 

מישראל. וכן בענין שש מאות אלף השבתות כנגד 

נשמות  שתי  כל  ישראל,  נשמות  אלף  מאות  שש 

כלולות בשבת אחת הכלולה משתי שבתות.

באיף קתבלשל נפכק יקתילם כי 
קתב    ב כיל  קתילמ  

שכתב  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

יום  בהיותו  השביעי  באלף  כי  הקדוש,  השל"ה 

שבתות  אלף  מאות  שלש  בו  יש  שבת,  שכולו 

ולפי  שבת,  בבחינת  שהן  החול  ימות  ששת  מכל 

כנגד  שבתות  משתי  כלולה  שבת  שכל  המבואר 

שש  יש  השביעי  באלף  שגם  נמצא  ושמור,  זכור 

של  הענין  מהו  ביאור  וצריך  שבתות,  אלף  מאות 

שבתות הללו.

קדשו  דברות  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

של ה"מאור עינים" )לקוטים ד"ה ה' בחכמה(, שהקדים 

עולם  מעין  שהיא  השבת  את  לנו  לתת  הקב"ה 

אחד  "שבת  נז:(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו  כמו  הבא, 

נזכה לאור  משישים לעולם הבא", כדי שבזכותה 

שבת,  שכולו  יום  שהוא  הבא  העולם  של  הגדול 

מקדושת  אותנו  להטעים  הקב"ה  שהקדים  ולולי 

של  הגדול  האור  לסבול  יכולים  היינו  לא  השבת, 

עולם הבא, והנה הדברים בלשון קדשו:

לפי  שבת,  מתן  לישראל  הקב"ה  "הקדים 

גדול,  תענוג  והוא  לעתיד  ישיגו  הגדול  שהדעת 

לא  אם  לחבירו,  גדולה  מתנה  הנותן  משל  ודרך 

דעתו  יתבהל  פתאום  לו  יתן  אלא  תחילה  הודיעו 

להודיעו  צריך  לחבירו  מתנה  הנותן  ולכן  מלקבל, 

כן הוא  כך.  תחילה, שיתיישב דעתו בקבלתו אחר 

על דרך משל לעתיד יהיה יום שכולו שבת תענוג 

תמידי, ואי אפשר לקבל פתאום מתנה גדולה כזה, 

שבת  יום  הבא  עולם  מעין  שהוא  השבת  נתן  לכן 

מנוחה, שירגילו עצמם לקבל התענוג אחר כך".

חומר  כמין  לפרש  מוסיף  הוא  האמור  פי  על 

מאמר הגמרא )שבת י:(: "לדעת כי אני ה' מקדישכם, 

בבית  לי  יש  טובה  מתנה  למשה,  הקב"ה  לו  אמר 

לך  לישראל,  ליתנה  מבקש  ואני  שמה,  ושבת  גנזי 

לו  שיש  הטובה  מתנה  כי  בזה  הכוונה  והודיעם". 

להקב"ה בבית גנזיו ששמה שבת, היא עולם הבא 

לעתיד  עד  גנזיו  בבית  שגנוזה  שבת  שכולו  יום 

מבקש  שהוא  למשה  הקב"ה  אמר  כך  ועל  לבוא, 

מצות  את  והודיעם"  "לך  כן  על  לישראל,  ליתנה 

כי  הבא,  עולם  מעין  שהיא  הזה  בעולם  השבת 

בזכות זה יזכו לשבת הגדול של העולם הבא.

וכבר מצינו רעיון נשגב זה בדברות קדשו של 

בפסוק  תשא  כי  פרשת  הקדוש  החיים"  ה"אור 

)שמות לא-טז(: "ושמרו בני ישראל את השבת". והנה 

לשון קדשו:

"ותדע כי מן הנמנע החלטי, שישיג אדם עלות 

ממנו  ענף  השגת  באמצעות  זולת  עליון,  לעולם 

ישראל  ישיגו  לא  אם  ולזה  הזה,  בעולם  בהיותו 

יכולת  בהם  אין  יתירה[,  ]נשמה  זו  נשמה  בחינת 

לעמוד בגדר עליון, והוא אומרו לעשות את השבת, 

השבת,  את  לכם  תעשו  שבאמצעותו  פירוש 

בגנזי  נפשם  ולהתענג  שם  עמוד  השג  שתוכלו 

עליון, ואומר לדורותם כי שם יתקבצו כל דורות בני 

ישראל שהיא בחינת עולם הבא".

הנה כי כן הרווחנו להבין ענין שש מאות אלף 

אז  כי  השביעי,  באלף  ישראל  שישמרו  השבתות 

לי  יש  טובה  "מתנה  הבטחתו:  את  הקב"ה  ישלים 

בבית גנזי ושבת שמה ואני רוצה ליתנה לישראל", 

שישלים הקב"ה לכל אחד מששים ריבוא ישראל, 

ששמרו בעולם הזה שישים ריבוא שבתות, שלא 

היו רק שישים מעין עולם הבא, שיזכו לשמור שוב 

אותן שישים ריבוא אלף השבתות באלף השביעי 

אור  את  לטעום  שיזכו  כדי  הבא,  עולם  שהוא 

השבת בתכלית השלימות עם כל שישים החלקים 

של עולם הבא.

יומתק לבאר בזה השיר שהלויים היו אומרים 

בבית המקדש בשבת קודש, כמו ששנינו במשנה 

ליום  שיר  מזמור  אומרים  היו  "בשבת  לג:(:  )תמיד 

השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת 

ומנוחה לחיי העולמים". ובהשקפה הראשונה אינו 

מובן מאחר שהיו צריכים לומר מזמור שיר על יום 

השבת, מה ראו על ככה לומר שיר שהוא מיועד 

על האלף השביעי שהוא יום שכולו שבת.

מאחר  כי  נפלא,  הוא  הענין  האמור  לפי  אך 

שישים  חלק  רק  שהיא  שבת  שמירת  שתכלית 

מעין עולם הבא היא, כדי שנזכה ליום שכולו שבת 

בבית  שגנוזה  הטובה  המתנה  שהוא  הבא  בעולם 

גנזיו, לכן אמרו הלויים שירה ביום השבת: "מזמור 

ליום  לבוא  לעתיד  שיר  מזמור  השבת,  ליום  שיר 

המתנה  על  העולמים",  לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו 

שבת  שמירת  בזכות  הבא  לעולם  שנזכה  הטובה 

בעולם הזה.

בתפלת  אומרים  אנו  זה  מטעם  כי  לומר  ויש 

יום שבת קודש את  וכן בתפלת  ליל שבת קודש, 

"מזמור שיר ליום השבת". כי  המזמור )תהלים צב(: 

שהוא  שבת  ליל  השבתות,  שתי  שמירת  בזכות 

נזכה  זכור,  כנגד  שהוא  השבת  ויום  שמור  כנגד 

השביעי  באלף  הללו  השבתות  שתי  את  לשמור 

שיהיה יום שכולו שבת.

ונראה להביא סימוכין לרעיון זה ממה שהביא 

ג(  אות  ב  מאמר  חודש  ראש  )מאמרי  יששכר"  ה"בני 

כי  זצ"ל,  מפאנו  הרמ"ע  האלקי  המקובל  בשם 

לעתיד לבוא נצטרך להקריב בבית המקדש את כל 

ה"בני  הגלות.  בזמן  שהחסרנו  המוספים  קרבנות 

יששכר" מוסיף לפרש בזה מה שאומרים בתפלת 

מוספים: "ואת מוסף יום השבת הזה נעשה ונקריב 

לפניך באהבה" - "הזה" דייקא, כי באמת נקריב אז 

את קרבן מוסף זה. ולפי המבואר הענין הוא נפלא, 

כי בכל אחת משש מאות אלף השבתות של האלף 

השביעי, המכוונות כנגד שש מאות אלף שבתות 

הקרבנות  את  להקריב  נשלים  הזה,  שבעולם 

שהחסרנו באותה שבת בעולם הזה.
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