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ע"א י ז לם  הסו בעל  ש  ו הקד ו  נ י ב ר ן  מר רת  בתו י  ע ו שב  מאמר 

 החודש ה'תשע"ז –פרשת ויקהל פקודי 
 

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה אשר "
צווה ה' לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי 

 יהיה לכם קודש שבת שבתון לה'" 
 

 התחדשות האמונה –ללבנה" "ישראל מונין 
 

"החודש הזה לכם השבוע קורין ג"כ פר' החודש, סמוך לר"ח ניסן 
שזה ענין "ישראל מונין ללבנה", ובדבר הזה  ראש חודשים"

ש"ישראל מונין ללבנה", יש בזה רמז למעלתם של ישראל: שהרי 
הלבנה הולכת ונחסרת הולכת ומתמלאת וחוזר חלילה, מה שאין 

מאירה, ובזה מעלת ישראל שמונין ללבנה, היינו  כן השמש שתמיד
שעובדים את ה' גם בעת המילוי וגם בעת החיסרון. הלבנה רומזת 
לספירת המלכות, שענינה הוא קבלת עול מלכות שמים, וקבלת 

רמז לזמנים  –עול הוא בין בעת המילוי ובין בעת החיסרון. המילוי 
זמן שקשה רמז ל –שהכל הולך כשורה אצל האדם, והחסרון 
לאדם, ותמיד מקבל עול מלכותו יתברך. זה 

שבזה מתגלה ה"לובן"  –גם הרמז: "לבנה" 
העליון )האור העליון הנקרא בכתבי האריז"ל 
"לובן עליון"(, היינו רק ע"י קבלת עול בכל 
מצב. לעומת זאת, אומות העולם מונין 
לשמש, שפירושו הוא כמו שהשמש מאירה 

הולך ומצליח  תמיד, כך רק כשמאיר והכל
מקבלים עול מלכות שמים. זוהי מידת 
אומות העולם ואין זו חכמה כלל, ובזה נרמז 

שרוצה למשש ולהרגיש בתוך  –"שמש" 
דעתו את התענוג מה שעושה ופועל. א"כ, 
"החודש הזה לכם ראש חודשים" שהוא 
התחדשות האמונה, קבלת עול מלכות שמים 
גם באור וגם בחושך, בזה נמשך לאדם 

 ציאת חן מהשי"ת.מ
ידוע, שהתהליכים שהתחילו בחודש ניסן 
ביציאת מצרים וקריעת ים סוף עד לקבלת 
התורה, היו תחילת התיקון של חטא עץ 
הדעת שחטא אדם הראשון. א"כ מובן מה 
שאמרנו שענין "החודש הזה" שהוא חודש 
ניסן הוא ענין האמונה, יוצא שענין האמונה 

בחודש הזה הוא תיקון לחטא עץ הדעת כי 
התחיל התיקון של חטא אדם הראשון, 
ובאמת כל ענין התורה שקיבלנו בהר סיני, 

שהוא כביכול השלב שעם ישראל היו כמו אדם הראשון קודם 
החטא כמו שאמרו חז"ל שפסקה זוהמתן, היה על מנת לגרום לעם 
ישראל שיגיעו לידי אמונה. וזה מבואר באריכות בהקדמה לתלמוד 

 שתפקיד התורה הוא שאדם יזכה על ידה לאמונה.עשר הספירות, 
 

 דעת לעומת אמונה –חטא עץ הדעת 
 

ב' עצים היו בגן עדן: עץ החיים ועץ הדעת. עץ החיים ענינו 
האמונה, בדומה לחייו של האדם שממלאים את כל ישותו והוויתו, 
למרות שלא יכול למשש ולראות אותם, אך הם ממלאים את כל 
קומתו, והם אינם בספק אצלו כלל. עץ הדעת הוא ענין הידיעה 

ו ית' כשמה "דעת", וההסתכלות באורות העליונים והבנת השגחת
ומובן שמבלעדי האמונה, שהיא מביאה את ההכנעה והתיקון, הרי 

. )קהלת(שהדעת רק תזיק לאדם כמ"ש: "יוסיף דעת יוסיף מכאוב" 
הדעת צריכה להאיר באדם בשיעור המדויק של כמות האמונה 
שיש לו, אחרת "יוסיף מכאוב", וע"כ מבואר בספרים הקדושים 

 אכול מעץ החיים וע"י זה היה יכולל שאדם הראשון היה צריך
אח"כ לאכול מעץ הדעת, אבל הוא הפך את הסדר, וקודם אכל 
מעץ הדעת, וזה גרם שנתקלל בל"ט קללות שענינם לגרום לאדם 
להשתוקק ולהבין גודל יקר מעלת האמונה, וכמה היה לו לעסוק 
בה, ומתוך הצער והיסורים הללו, כשיגיע לאמונה לעולם לא 

כי יבין שהיא בלבד ערובתו לזכות בדעת של קדושה. לכן יעזבנה, 

גלות מצרים היתה תוצאה ישירה של חטא עץ הדעת, ונקראת 
בספרים "גלות הדעת", שכתוב: "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח 
ומעבודה קשה" כי עבודת הפרך היתה הל"ט קללות שנתקלל אדם 

שהיו הראשון על עזבו את עץ החיים והאמונה. בני ישראל, 
ניצוצות אדם הראשון צעקו אל השי"ת והחלו להשתוקק אחר 

 האמונה, שזה התיקון של חטא עץ הדעת.
 

 השבת מתקנת את החטא
 

ואז שלח להם השי"ת את משה רבינו. משה הוא סוד הדעת 
דקדושה, הדעת המלאה באמונה, ייחוד של עץ החיים עם עץ 
הדעת כאחד, ומשה גילה להם עוד במצרים את סוד השבת, כי 

על האדם אמונה למעלה השבת מתנה גדולה היא, המשפיעה 
ממצבו ויכולתו, שכנ"ל האמונה מזככת את האדם מגלות הדעת, 
שזה ענין חטאו של אדם הראשון. השבת יש בה הכח לתקן את 
האדם בלי שיצטרך לרדת לצער של המלאכות )המלאכות הן 
הקללות(, שלא יצטרך לחוות את צער החסרונות בסיבת קללת 
הל"ט מלאכות שנתקלל אדם 

. כח גדול ליום השבת, הראשון
שבת היא עץ החיים המלא אמונה 
הנותן לאדם דעת אמיתית, דעת 
דקדושה, בסוד הדעת של משה 
רבינו, "גאולת הדעת" תחת "גלות 
הדעת". אדם הראשון אחר החטא 
החזיק עצמו ביום השבת ובכוחה 
התחיל לחזור בתשובה כמ"ש 
"פגשו קין לאדם הראשון ושאלו 

מר לו "מה נעשה בדינך?" א
"עשיתי תשובה ונתפשרתי עם 
קוני" ואז פתח ואמר "מזמור שיר 

 ליום השבת"."
 

התחדשות  –השבת וחודש ניסן 
 האמונה

] 

סעודות השבת נקראות בזוהר 
סעודות האמונה. א"כ ענין 
התחדשות, שזה חודש ניסן, וענין 
השבת הם אחד: תיקון הדעת ע"י 
האמונה שה' עשה עושה ויעשה 
לכל המעשים ורצונו להיטיב. וזה 

"מעלת יום לשון בעל הסולם זי"ע: 
השבת. היא שבו הברכה והקדושה לתקן כל ימות החול ואף על גב 

ראות צריך להיות אשר התיקון תלוי בימי העבודה, ולא שלפי ה
ביום השביתה, שבו לא פעל מאומה, לא כן הדבר, אלא שבברכה 

רואים מכאן שמעלת  )פרי חכם(וקדושת השבת לתקן ימות החול." 
השבת היא לחסוך מהאדם את קללת ל"ט המלאכות, היא עצמה 

 נותנת ומקיפה את דעת האדם באמונה.
לת פרשתינו שאחר כל חטא העגל ושבירת הלוחות ובזה נבין תחי

)שזה היה ענין חטא עץ הדעת(, קודם שמצווה משה רבינו על 
המשכן, מצווה על השבת, כיון שהשבת היא הראש ויסוד לתיקון 
ענין הלוחות השניות שהוריד משה רבינו ממחרת יום הכיפורים, 
 אחר ארבעים ימי רצון, להשפיע על עם ישראל קדושת שבת,

שבכוחה לתקן חטא עץ הדעת ע"י האמונה. על כן אנו מזכירים 
זאת בתפילת מוסף בכל שבת "ושני לוחות אבנים הוריד בידו 
וכתוב בהם שמירת שבת", ויש לדייק מהו "וכתוב בהם" משמע 
שבשני הלוחות כתוב, אלא רמז שכל מה שהיה כתוב בלוחות, כל 

זהו "ויקהל משה  הי' דברות, היה להשפיע אור השבת על ישראל.
את כל עדת.." "עדת" אותיות "דעת", דעת דקדושה מקהילה 
ומאחדת בקדושת השבת והאמונה. יזכינו השי"ת לשבתות מלאי 

 תיקון ואמונה.

 מ"ן מהי עליית - לי מושגלי מושגיש יש 
כל ענף הנאצל והיוצא מהשורש שלו נמצא בשלימותו 

הגדולה במשך פעולת אצילותו בטרם שנבדל ובא 

הוא במקום השורש שלו,  לרשותו עצמו ולמדרגתו, כי אז

ונחשב לחלק ממנו, בסוד אוכל מה שאמו אוכלת, אלא 

 מו, מתמעט ומתקטן לפי חוקו, ומכחאח"כ כשיורד למקו

לשורשו, אשר השורש  ףזה נעשה קשר תמידי בין כל ענ

נוטה להגדיל את הענף שלו, באותה מידה שהיה לו בעת 

היותו אצלו מטרם שירד למקומו, כי ההתחלה הזו 

הראשונה הושרשה בהשורש, והוא חפץ לקיימה 

בתמידות, אלא שהכלים של הענף מסיבת קטנות אינם 

יכולים לקבל השפעת השורש, והמה מקבלים רק לפי 

בעת שהענף חוזר ועולה לשורשו,  מידת יכלתם, ולפיכך

נמצא מעורר את השורש להמשיך לעצמו אותם האורות 

שהיה לו בזמן שהאציל אותו, ולהתאים את עצמו אל 

הענף עד שיוכל להשפיע לו כל אותה הגדלות שהיה 

משפיע לו מאז תחילת האצילות שלו, וזה סוד עליות מ"ן 

 בתמעורר אורות חדשים בשורש שלו בסישפירושו ש

)תע"ס ח"ה(                                                עלייתו אליו.  
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