
קטעים קצרים מתוך הספר לקוטי תורה להאדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, מובאים 
באופן השווה לכל נפש, עם הרחבת הביאור ממקורות נוספים בתורת החסידות, מותאם 

לתאריך והזמן. "טעמו וראו כי טוב הוי'".

שבת ותשובה ענינם אחד
)לקוטי תורה - דרושים לשבת שובה סו, ג(

עבודת   – דשבת  העבודה  וענין  קודש,  השבת  ביום  לעולמות  החיות  השפעת  אופן  יבאר 
התשובה, ד'שבת' אותיות 'תשב'

כיצד חיים העולמות בשבת?

והנה בשבת כתיב "כי ששת ימים עשה ה' את 
השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש". 

"מחדש  ית'  הוא  שהרי  מובן:  אינו  ולכאורה 
מחדש  בשבת  וגם  בראשית1",  מעשה  יום  בכל 
היה  שאילו   - החיות  והמשכת  השפעת  להיות 
העולם  היה  ושלום  חס  כרגע  החיות  מסתלק 
חוזר לאין ואפס2 - וא"כ מהו"ע "ביום השביעי 

1. נוסח התפילה.
2. מבואר בשער היחוד והאמונה להאדמו"ר הזקן )פרקים 
א-ב(, שבריאת העולם ע"י הקב"ה אינה כעשיית כלי על ידי 
הוא  כי אם  בורא דבר חדש,  אינו  כלי  האדם: אדם שיוצר 
יוצר  והאדם  וכדומה,  מתכת  גולם   – קודם  גם  שהיה  דבר 
ממנו כלי – היינו שעשיית כלי על ידי האדם הוא 'יש מיש'. 
ולכן לאחר שעשה את הכלי יכול הוא לעזוב את ידיו מהכלי 

שבת וינפש".

הנמשך  החיות  בבחי'  דהנה  הוא  הענין  אך 
דיבור  מחשבה,  דרגות:  ג'  ישנם  לעולמות 
ומעשה -  וכתיב ")כי ששת ימים( עשה" דייקא, 
ונמשך  נתפשט  המעשה  ימי  שבששת  דהיינו 
השבת,  ביום  אבל  עשייה,  בחי'  ע"י  החיות 
שבת מבחינת התלבשות בבחי' עשייה, וגם לא 
מאמרות  "עשרה  שהם  הדיבור  בבחי'  נתלבש 
שבהם נברא העולם"3, אלא ההתלבשות להוות 

קודם,  גם  קיים  היה  הכלי  שחומר  כיון  קיים,  ישאר  והוא 
העולם  בריאת  העולם,  בורא  הקב"ה  אצל  משא"כ  כנ"ל. 
המחיה  שהחיות  צריך  ולכן  המוחלט,  ומאפס  מאין  היתה 
את העולם תהווה אותו בכל רגע ורגע, ו"אילו היה מסתלק 

החיות כרגע חס ושלום היה העולם חוזר לאין ואפס". 
3. וזהו מה שכתוב )ישעיה נח, יג( "ממצוא חפצך ודֵבר 

ב"ה | ערש"ק פרשת וילך ה'תשע"ו
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

וזאת למודעי:
לא כל הביאורים הובאו בשלימותם כפי שנאמרו 
המשיח.  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ע"י  ונדפסו 
מי  שגם  כך   - המערכת  חברי  ע"י  עובדו  וחלקם 
כ"ק  ומאמרי  שיחות-הקודש  בסגנון  רגיל  שאינו 
ייתכן  דברים.  של  פשוטם  להבין  יוכל  אד"ש 
שנפלו אי אילו טעויות בהבנת הדברים, ושגיאות 
מי יבין. אשר על כן, מי שיתקשה בהבנת הדברים 
שנסמנו  כפי  הדברים  במקורי  שיעיין  מוטב   -

בתחילת הביאור, ויונעם לו.
לתגובות והערות:

הודעות: 770.284.0749
yafutsu@gmail.com :דוא"ל

לע"נ 

ראובן בן פרחה ע"ה

דבורה בת מרדכי ע"ה

כדאיתא במדרש7, זוכים תיכף לבשורה שיבשר 
אליהו הנביא זכור לטוב, שלא רק שעוד מעט 
בא משיח צדקנו ביום זה עצמו, אלא שכבר בא 

ברגע שלפני זה.

המרובה  תשרי  בחודש  שנמצאים  ובפרט 
במועדות, עד כדי כך שמשום כך אין אומרים 

א  )מערכת  החיד"א  לרבינו  ספר מדבר קדמות  ראה   .7
אות כ"ט(.

זאת  )גם בימים שאילולא  ברוב החודש תחנון 
היינו אומרים(. ואפילו בימים שיש צורך להגיד 
בשנים  אמורים,  דברים  במה  הרי  תחנון,  בהם 
ומיד  תיכף  זוכים  עתה,  משא"כ   .  . שעברו 
גם  תחנון  באמירת  צורך  שאין  ומצב  למעמד 

בימים אלה.

 לע"נ הרה"ח ר' משה נחום ר' מרדכי מענדל ע"ה קדנר
נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א.

הוספה – כבר עשו תשובה

בהקשר למבואר קודם אודות התשובה, והקשר שבין שבת תשובה לגאולה – ידועים דברי 
כ"ק האדמו"ר מלובאוויטש מלך המשיח שליט"א שכל ישראל כבר עשו תשובה כהכנה לביאת 

המשיח, ועכשיו נותר רק ביאתו בפועל ממש )משיחת ש"פ ויחי ה'תנש"א(: 

"מה שכתוב בגמרא )סנהדרין צב, ב( בנוגע לתשובה: ״כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא 
בתשובה״ - כבר עשו תשובה, שהרי אין לך אדם מישראל שלא הרהר תשובה )לא רק פעם 
אחת, אלא( כמה פעמים במשך ימי חייו, שעי״ז נהפך ״בשעתא חדא וברגע חדא״ מרשע גמור 
לצדיק גמור, כפסק דין הגמרא1: "שהמקדש את האשה ״על מנת שאני צדיק גמור״ - אפילו 

רשע גמור )ספק( מקודשת שמא הרהר תשובה״. 

וכיון שכבר עשו תשובה הרי בודאי ובודאי שמשיח צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד ממש, 
אשר, כדאי הוא לימוד זכות זה לגאול את ישראל, ובפרט שנוסף על הלימוד זכות, הרי זה גם 
פסק דין של כמה וכמה רבנים ומורי הוראה בישראל, וכיון שהתורה ״לא בשמים היא״, הרי, 

פסק דין זה בב״ד של מטה מחייב כביכול ומזכה גם את ב״ד של מעלה, וכן יקום.

1. קידושין מ"ט ע"ב. הובא ברמב"ם הלכות אישות פ"ח ה"ה.
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אין להתפעל מדברי היצר הרע

שרוצה  מזה  להתפעל  שאין  ומובן 
וכמה  כמה  הרי  וטוען:  לבלבל, 
פעמים אמרנו בברכת המזון "הרחמן 
הוא ינחילנו ליום שכולו שבת ומנוחה 
לחיי העולמים", ואעפ"כ משיח עדיין 

לא בא? . . . 

ובמיוחד - טוען הוא - על פי פתגם 
ע"י  )כמסופר  הראשונים  חסידים 
על  ידווחו  שהעיתונים  דורנו(,  נשיא 
נכתב  לא  עדיין  הרי  המשיח,  ביאת 

בעיתונים שמשיח כבר בא?

עבודת ההכנה ליום הכיפורים – 
ראיית הגאולה

יתירה  בהדגשה  הוא  זה  עניין  ב. 
בעמדנו בימי ההכנה ליום הכיפורים 
ימים  ש"שבעת  המשנה5,  כדברי   -
כהן  מפרישין  הכיפורים  יום  קודם 
שמכינים  להכנה  ועד  מביתו",  גדול 
הכיפורים,  יום  בערב  גדול  הכהן  את 
ואילים  פרים  לפניו  "מעבירים  שאז 
וכבשים כדי שיהיה מכיר ורגיל ויודע 

בעבודה6".

שבזה מודגש שעבודת ההכנה ליום 
מספיק  שלא  באופן,  היא  הכיפורים, 
ההכנה ע"י לימוד העניינים וכו' אלא 
הראיה  ע"י  ההכנה  את  גם  מוסיפים 

בפועל. 

והעיקר שנזכה תיכף ומיד לעבודה 
השלישי  המקדש  בבית  ממש  בפרים 
מוסף  תפילת  ובלשון  בפועל, 
ונעשה  "ושם  כבר(:  )שהתפללנו 
לפניך את קרבנות חובותינו תמידים 

כסדרם ומוספים כהלכתם".

אליהו מקריב תמידים בכל יום

והיינו שנוסף לזה שגם עתה אליהו 
 - יום  בכל  תמידים  מקריב  הנביא 

5. מסכת יומא פ"א מ"א.
6. שם משנה ג.  

פנינים

גודל מעלת 'פדיון שבויים' 

הכיפורים  יום  שבערב  חסיד  אודות  סיפור  ישנו 
החיפושים  במהלך  שבויים.  פדיון  במצוות  עסק 
הגויים,  של  משתאם  לבית  נקלע  הפדיון  כסף  אחר 
ניגש לאחד הגויים וביקש את הכסף שבקופתו עבור 
המצוה החשובה. סיכם איתו הגוי שיביאו לו ובתנאי 
הסכים  החסיד  שרף,  יין  של  כוסות  כמה  שישתה 
נדרי  כל  לתפילת  הגיע  וכך  ברירה,  בלית  לתנאי 
בית  בימת  על  נעמד  שכרותו  מתוך  כלוט..,  שיכור 
הכנסת והכריז בניגון של שמחת תורה - "אתה הראת 
לדעת..". המתפללים ההמומים בקשו להוציאו מבית 
הכנסת, עצר בעדם הרבי ואמר: " עזבוהו - הוא כבר 

הגיע לשמחת תורה..".

 זוהי גודל המעלה דפדיון שבויים, שעל ידה זוכים 
לפדיון שבויים דהגאולה – יציאת כל בנ"י השבויים 

בגלות.

)על פי שיחת ה' טבת, ה'תשנ"ב( 

קיום מצוות "כמצוות רצונך"

"בן מאה ועשרים שנה אנכי היום"

רש"י פירש על פסוק זה: "אנכי היום: היום מלאו 
הוא  רש"י  בדברי  הפנימי  הפירוש  ושנותי",  ימי 
בתורה  )"מלאו"(  מלאים  ימים  היו  רבינו  שלמשה 
קיום  יהיה  והשלימה  האמיתית  בגאולה  ובמצות. 
התורה והמצות בתכלית השלימות "כמצות רצונך". 
וההכנה לזה היא עכשיו, על ידי שלכל יהודי יש ימים 
מלאים בתורה ובמצות, והכח לזה ניתן ממשה רבינו 

שבכל דור.

)על פי שיחת ער"ה ה'תשנ"ב(

סופי תיבות - אני לדודי ודודי לי

מר"ח אלול ועד יום הכיפורים ישנם ארבעים יום, 
הרמז לכך הוא בסופי התיבות של הפסוק "אני לדודי 

ודודי לי )ר"ת אלול(, ד' יודי"ן בגמטריה ארבעים. 

כיון  אחד,  לענין  נחשבים  אלו  יום  ארבעים 
שהתכלית של כל העבודה של חודש אלול - שתוכנה 
אני   – אלול  של  בר"ת  )כמרומז  להקב"ה  התקרבות 
עם  המושלמת  התייחדות  היא  לי(,  ודודי  לדודי 
הקב"ה באופן של "אנא ומלכא בלחודהי", שמתגלה 
הגילוי  מעין  והוא  הכיפורים,  דיום  נעילה  בתפילת 
בני  שבין  העצמי  הקשר  יתגלה  שאז  לבא,  דלעתיד 

ישראל והקב"ה.

 )על פי שיחת ש"פ תצא ה'תנש"א(   
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המחשבה לבדה,  ולהחיות הברואים הוא בבחי' 
נמשך  זו  ומהתלבשות  הבריאה4,  עולם  שהוא 
גם כן שפע וחיות העולם הזה הגשמי שבבחינת 

העשיה. 

התכללות בחי' המעשה במקורו ושורשו

"כי  הקב"ה  אצל  שנאמר  שביתה  לשון  והנה 
משל  דרך  על  הוא   - מלאכתו"  מכל  שבת  בו 
מעשה  שבשעת  ממלאכתו,  ונח  השובת  כאדם 

דבר", ואמרו רז"ל )שבת קיג, ב( "שלא יהא דיבורך של שבת 
כדיבורך של חול" – והיינו, כי הקב"ה שבת מבחינת הדיבור, 
ואת  השמים  את  עשה  ימים  "כי ששת  יא(  כ,  )יתרו  כמ"ש 
העולם.  נברא  שבהם   - מאמרות  עשרה  ע"י  שזהו  הארץ", 
ולהיות שהאדם הוא בצלם דלמעלה – "בצלם אלקים ברא 
את האדם", לכן צריך לשבות בשבת מבחינת הדיבור שבו 

שבת הקב"ה. 
על  והוא  המחשבה,  עולם  בשם  נקרא  הבריאה  עולם   .4
ואינה  בהעלם,  שהיא  למטה  באדם  המחשבה  משל  דרך 
בהעלם  נמצא  הבריאה  עולם  כן  וכמו  חוץ;  כלפי  מתגלה 
"עלמא  בשם  ונקרא  והעשיה,  היצירה  כעולם  בגילוי  ואינו 
דאתכסיא", לעומת עולמות יצירה ועשיה שנקראים "עלמא 
דאתגליא". עולם זה הוא גם מקומם של המלאכים העובדים 

את ה' מתוך אהבה ויראה הנובעים מהתבוננות שכלית.

המלאכה היו שכלו ומחשבתו מלובשים במעשה 
ההוא, ואח"כ כששובת חוזרים שכלו ומחשבתו 

למקורן.

בשכלו  ונכלל  חוזר  ההוא  המעשה  וגם   
ומחשבתו, שיש בהם גם כן בחי' המעשה, דהיינו 

מה שהוא מתבונן בשכלו על המעשה שעשה.

'שבת' אותיות 'תשב' – עבודת התשובה

 וכך על דרך זה בשבת עולה החיות שנמשך 
בששת ימי המעשה לבחי' המחשבה, ולכן 'שבת' 
הכל  תשובה  וענין  שבת  שענין  'תשב',  אותיות 

אחד, דהיינו חזרת הדברים למקורן ושרשן:

 כי הנה תשובה אינה מעבירות שבידו דוקא, 
אלא תשובה היא להשיב נפשו שירדה מטה מטה 
ושרשה  מקורה  אל  גשמיים  בדברים  ונתלבשה 

לדבקה בו ית', לבטל רצונו מפני רצון עליון.

גם  ויוהכ"פ  תשובה  ימי  עשרת  ניתקנו  ולכן   
ועיקר  האדם.  כל  זה  כי   - גמורים  לצדיקים 
התשובה הוא כמו שכתוב "לך אמר לבי בקשו 
)"פני"(,  הלב  פירוש: שפנימיות  פניך",  את  פני 

אומר להקב"ה - "בקשו פני את פניך". 

עבודת ההכנה ל'יום שכולו שבת'  

)משיחת שבת פרשת וילך שבת שובה ה'תשנ"ב – בלתי מוגה(

יבאר העילוי המיוחד דשבת תשובה שפועל על כל שבתות השנה, והקשר המיוחד של )שבת 
עבודת  יבאר  גם  העולמים".  לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו  "ליום  תשובה  שבת  ובפרט(  בכלל, 

ההכנה ליו"כ בעמדנו לפני הגאולה 

העילוי דשבת תשובה בנוגע לגאולה

שבעת  אודות  ז"ל  האר"י  בכתבי  איתא  א. 
הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים )אשר ז' 
ימים אלו כוללים )על כרחך( את כל ימי השבוע, 
השביעי  יום  עד  בשבוע  ראשון  מיום  החל 

בשבוע( דמהם נשפעים כל ימות השנה.

בבחינת  הוא  אלו  ראשון שבימים  שיום  היינו 
ראשון  ימי  כל  נשפעים  שממנו  פרטי  ראש 
בנוגע  וכן  וכו'.  שני  יום  זה  דרך  ועל  שבשנה, 
כל  נשפעות  שממנה  שובה,  שבת   – זו  לשבת 

שבתות השנה. 

והנה כל שבתות השנה קשורות לענין הגאולה 
- "יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים" )כפי 
בשבת(,  המזון  ברכת  בנוסח  זאת  שאומרים 
וממילא מובן ששבת זו )שהיא ראש פרטי לכל 
ויתר  שאת  ביתר  קשורה  כנ"ל(  השנה,  שבתות 
זוכים  זו  ומובן דבשבת   – עוז עם ענין הגאולה 

לזה תיכף ומיד ממש.
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