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 אש של קדושה בשבת

פסוק זה שמשה תיקן להם לישראל ״להקהיל קהילות בכל שבת  על 2ז״לבותינו , ואמרו ר1'"״ויקהל משה גו

 .ולהורות לישראל דברי תורה״. .  ושבת

חרי התגלות תורת . ועתה, לאהתורה בפנימיות, שעיקר הלימוד דיום השבת הוא 3ואיתא בשם האריז״ל

הרי עיקר הלימוד  -שהלביש את פנימיות התורה בהבנה והשגה  ,, ובפרט תורת אדמו״ר הזקןל שם טובהבע

 .בתורת החסידותהשבת הוא  דיום

, דהיינו 5״קדש היא״, ״קדש מלה בגרמי׳״ 4נאמר כי, על יום השבת -והשייכות דיום השבת לתורת החסידות 

סידות חהחסידות, כי ב ניני העולם. ולכן הלימוד השייך ליום השבת הוא לימודוהבדלה מע ששבת ענינה קדושה

 . ואפילו במקום שמדובר בחסידות6ספירות, נשמות והדומה -אלקות  המדובר אינו על עניני העולם, אלא על עניני

״עולם״,  כפי שהוא מצד התורה, אינו , והעולםבתורהגם אז הרי זה העולם כמו שהוא  -אודות עניני העולם 
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יום השבת״, ״במושבות אי אתה מבעיר, ב ״לא תבערו אש בכל מושבותיכם - 8יובן המשך הכתובל פי זה וע

 :10ברוחניות הענינים - 9אבל אתה מבעיר בבית המקדש״

שבו היא ההבדלה מעניני העולם  ,ש״ביום השבת״ ל זה נאמרחום ורתיחת הדמים. וע - ענינה של אש הוא

הדמים, ״בכל מושבותיכם״, בעניני העולם, אלא רק בבית המקדש,  ל(, אין מקום ל״אש״, חום ורתיחתר לעיזכ)כנ

 .קדושה בעניני

, וכל ישראל 11תלמידי חכמים איקרו שבת ינת שבת ]דאף שבפרטיות הנהחוהנה, מצינו שכל ישראל הם בב

ואומות העולם , תלמידי חכמים ם בבחינתם: אבל בכללות, כל ישראל התלמידי חכמי עמי הארץ לגבי הם בבחינת

[, 13ההנהגה דעמי הארץ לגבי תלמידי חכמים על דרך ,״ועמדו זרים ורעו צאנכם״ 12הם עמי הארץ, ולכן נאמר

במשך רק ביום השבת, אלא גם  אצלם התלהבות ורתיחת הדמים בעניני קדושה בלבד, לא ולכן צריכה להיות

 .שבת כל השבוע, להיותם תמיד בבחינת

 .לימוד פנימיות התורה הרי זה על ידי - ה״אש״ רק ב״בית־המקדש״ וכדי לבוא לידי כך שתמיד תהיה

 :וזהו סדר הפסוקים

נפעל ״לא תבערו אש בכל  ל ידי זהוע ,חסידות ״להקהיל קהילות בכל שבת ושבת״ וללמוד -״ויקהל משה״ 

 ,מושבותיכם ביום השבת״

השבוע ילמד חסידות, ואפילו בשעה  הרי זה פועל שגם במשך - 14מתברכין כולהו יומין״ הוכיון ש״מיני

 :ניכר הרושם של לימוד החסידות שבשבת שעוסק בעניניו הגשמיים, יהיה שלומד נגלה, או אפילו בשעה

 .ניכר שזהו יהודי שלמד חסידות היהי -הנגלה  , ובלימודתשיהיו ללא התלהבו -בהענינים הגשמיים 
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מיום השבת בכלל,  -״ הש״מיני ל(, תפעליומין״ בעבודה )כנזכר לעי כולהו מתברכין הוהנהגה זו, ש״מיני

 .״מתברכין כולהו יומין״ כפשוטו בגשמיות, בבני חיי ומזוני רויחי -  ובפרט ממנחת שבת שהיא עת רצון

 קטע משיחת ש"פ תשא שושן פורים קטן, רשימת השומעים בלתי מוגה.
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