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רזא דשבת | מבט בהיר על הפיגוע בנווה יעקב

במאמר הזוה”ק ]הנאמר במתפללים בנוסח 
ספרד[:

כד עייל שבתא איהי איתיחדת ואתפרשת - 
מסיטרא אחרא, וכל דינין מתעברין מנה ואיהי 
אשתארת ביחודא דנהירו קדישא... וכל שולטני 
רוגזין ומארי דדינא כלהון ערקין ואתעברו מינה 

ולית שולטנא אחרא בכלהו עלמין.

כתב בתקוני שבת שיקדש קודם הלילה כי 
בתחלת ליל שבת הוא מזל מאדים וסמאל 
מושל עליו, ואילו בסוף יום הששי הוא מזל 
צדק ומלאכו צדקיאל והם שני מלאכים המלוים 
לו לאדם בלילי שבתות אחד רע ואחד טוב לכן 
יקדש בצדק או ימתין עד שיעבור ממשלת 

מאדים ויקדש. )באר היטב - סימן רע”א(

בליל שבת לסדר “ולו)א( יתן המשחית לבא... 
לנגוף” יצא בן ישמעאל רכוב על סמאל המושל 
במאדים באותה עת ובמשך כמה דקות הפיל 
ועקד שבעה מזבחות נער ועד זקן, ואשה עם 
בעלה הוו לכתיש כתישין, וצוחין אף עקתין 
נתרבו ומחו אנפין חדתין והרחיקו השושבינים 
שאמורים היו למעבד תקונין, ומסאבין דרחיקין 
הרבו חבילין דמעיקין, ויהי בתחלת הלילה 
וה’ הכה ותהי צעקה גדולה כי תחת המובטח 
לשומר שבת כהלכתה שיאכילוהו נחלת יעקב 
שהיא נחלה בלי מיצרים, שודד נוה יעקב מפחד 

מרצח ומדאגה כי אמרו כלנו מתים.

ואתעטרא כל האומה כולה ברזין דלעלא היאך 
בגו האי הילולא דעירין קדישין ייתי לנא ולכל 
נפשתנא עינא בישא וחרבא דמלאך המות 

ומדינה של גיהנם.

הלא נימא רזין ומילין דגניזין דליתהון מתחזין 
טמירין וכבישין.

השריש בלבותנו רשב”י ביציאתו מן המערה 
כשהיה עוקב אחרי צייד העופות העסוק 
במלאכתו, שכאשר היתה נשמעת הבת קול 
דימוס היה העוף נמלט מן הפח. וכשהיתה 
נשמעת הבת קול ספיקולא ]שהוא תרגום של פח[ 
היה העוף ניצוד ולמד מכאן שאם אפילו צפורא 
קלילא אינה נצודת מבלי הכרזה שמימים כל 

שכן בן אדם. )ע”ז טז: תוד”ה דימוס(

ושלמה המלך החכם מכל אדם החכים והשכיל 
שרגלי האדם עריבות בו ולמקום שנגזר עליו 

למות בו משם הוא מתבקש ליטול נשמתו ולשם 
רגליו מוליכות אותו. )סוכה נג.( ונסיונו להציל את 
אליחרף ואחיה סופריו מידו של מלאך המות 
ע”י שמסרם לשדים והשעירים שגם עליהם מלך 
שיובילהו למחוז לוז העיר שאין מלאך המות 
שולט בה, ראה את שמחת מלאך המות שיכול 
היה להם מאחר ונגזר עליהם למות בשערי לוז 

דוקא.

וחובת המאמין ששנן בשבת זו את דברי הרמב”ן 
היסודיים שאין חלק לאדם בתורת משה רבנו 
עד שיאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים 
ואין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים ובין 
ביחיד. הכל בגזירת עליון, ולפיכך כשתמהים 
הכל על מה עשה ה’ ככה לארץ הזאת, מוכרחת 
וחייבת להיות התשובה שיתפרסם הדבר לכל 
שהוא מאת ה’ בעונשם כנאמר: על אשר עזבו 

את ברית ה’ אלקי אבותם! )רמב”ן סוף בא(

אך בזאת יתהלל המתהלל בהשכל וידע אותי, 
על מה יצא הקצף להשבית מנוחת ושלות השבת 
שבה עתה פרשה כנפיה על ירושלים קרתא 

דשופריא.

ותגדל התימה ממנהגנו המבוסס על הירושלמי 
המובא בטור )סימן רס”ז( שבליל שבת אין חותמים 
שומר עמו ישראל לעד לפי שבשבת אין צריך 
שמירה כי השבת בעצמו הוא השומר אותנו 
ולפיכך כשמגיע לבצל כנפיך תסתירנו אומר: 
ופרוש סוכת שלום עלינו ועל ירושלים עירך 
בא”י הפורש סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו 
אחר  נגררו  ]ובסדורים  ירושלים.  ועל  ישראל, 
האבודרהם והלבוש שלא הזכירו ירושלים בפתיחה, 

אך הטור והשו”ע כתבוהו - שערי תשובה אות ג’[

ועיין בשיורי ברכה בשם הרדב”ז בספר מגן דוד 
שאין לומר ופרוש סוכת רחמים ושלום ושלא 
לחתום הפורש סוכת רחמים ושלום רק סוכת 

דוד לבד. )שם(

אך נדר ופתחו ִעמו הוא!

שהמשיך הטור שנהגו לסמוך לחתימת הפורס 
סוכת שלום את אמירת פסוקי ושמרו בני ישראל 
לומר ולהפנים שרק אם ישמרו ישראל את השבת 
לא יהיו צריכים שמירה. ואדוננו הט”ז המליץ 

על האומרים ושמור צאתנו בליל 
שבת שמאחר ואנו יודעים שאין אנו 
בחזקת שומרי שבת כראוי על כן 
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• • •
בליל שבת לסדר 

“ולו)א( יתן המשחית 
לבא... לנגוף” יצא 

בן ישמעאל רכוב על 
סמאל המושל במאדים 

באותה עת ובמשך 
כמה דקות הפיל ועקד 

שבעה מזבחות נער 
ועד זקן, ואשה עם 
בעלה הוו לכתיש 
כתישין, וצוחין אף 
עקתין נתרבו ומחו 

אנפין חדתין והרחיקו 
השושבינים שאמורים 

היו למעבד תקונין, 
ומסאבין דרחיקין 

הרבו חבילין דמעיקין, 
ויהי בתחלת הלילה 
וה’ הכה ותהי צעקה 

גדולה כי תחת המובטח 
לשומר שבת כהלכתה 

שיאכילוהו נחלת 
יעקב שהיא נחלה בלי 

מיצרים, שודד נוה יעקב 
מפחד מרצח ומדאגה 

כי אמרו כלנו מתים.
• • •



צריכים אנו להתפלל על השמירה, אלא שמשנים את החתימה 
לפי שבשבת נתן הוא לנו את השבת לשמור והאדם שארע 

מעשיו אין השבת שומרתו ולפיכך מבקשים אנו שישמרנו גם בשבת.

ומהי החתימה: סכת שלום - פרוש שהשכינה 
סוככת עלינו בשבת. )ט”ז – סימן רס”ז(

והוא הסוד המתגלה בזוה”ק המשמש כפתיח 
לתפילת ערבית- צלותא דמעלי שבתא.

רזא דשבת - איהי שבת הנאחזת בסוד אחד, אך 
לא תהא אחדות זו שלמה עד שבאותו אופן וצורה 
שבו קודשא בריך הוא יושב על כסא כבודו בסוד 
אחד ממתין הוא ומצפה לראות היאך עמו וצאן 
מרעיתו מלתתא מתיחדים גם המה בסוד אחד 
להיות חד למול חד ויתגלה המחזה הנורא של ה’ 
אחד ושמו אחד. )כגונא -קודם למעריב( ונהירו עילאה 

מתעטר בעלמא קדישא לתתא.

והוא בסוד כתר יתנו לך... מלאכים המוני מעלה 
ִעם עמך ישראל קבוצי מטה, ויחד כלם. ואו אז 
- כל שולטני רוגזין ומארי דדינא - כלהו ערקין 

ואתעברו מנה.

נבעים  וסדקים  בקיעים  ח”ו  כשמתגלים  אכן 
בחומת עמא קדישא דלתתא ואין הוא מתעלה 
על סלעי המחלוקת ואבני נגף המתגוללים בדרכו, 
הרי שכביכול גם בסכת שלום האמורה להפרש 
מעל ולאחד את ה”לעילא” עם ה”לתתא” ברזא 
דאחד נפרצים אוירים שהֵחמה והאף מוצאים 
מקום לשולטני רוגזין ולמארי דדינא שלא לעבור 
מהעולם ולחדור דרך אותם מקומות אופל דלא 
נהרין בנהירו עילאה, ולהפיל את האדם כדמן על 

פני רחובה של עיר.

ולמול “עטרת אברהם” שמעידים אנו בו בעת 
רעוא דרעוין שהוא יגל ב”אתה אחד”, ובנוה יעקב שהוא ובניו רגילים 
לנוח בו מנוחת שלום ושלוה הפכה השבת למרחץ דמים ושבעה בדם 

קוראה ומונה שלא כדת.

וכשאתה רוצה ]עד כמה שהדבר אפשרי[ ללמוד מה ה’ אלוקינו שואל מעמנו 
כי מתקשים אנו לעמוד על המשותף בין נער בן ארבעה עשר שירד ללמוד 
עם חבריו, זוג שנישא לפני שנתיים ימים וגבאי בית הכנסת השב למשמרתו 
ולפתיחת שערים, לאותם שאינם בני ברית והאוקראינית אשר ברחה 
על נפשה להציל את חייה מאש התופת המלהטת במדינתה השסועה 

והמרוטשת ויצאה נשמתה ברחוב ירושלמי רגוע. ומאחר ולא נתנו לגויי 
הארצות ובמנוחתו לא ישכנו ערלים אין התביעה כאן על כבודה וקיומה 
של שבת, אלא פירצה היא בחומת האחדות וברזא דשבתא הקוראת לגנב 
ולמשחית לבא ולנגוף, ומזהרת את האחרים איש 

אל יצא מפתח ביתו מחמת המציק.

ואין אנו עוסקים בריתחא והכעס המצויים בבתי 
ישראל מדי ערב שבת וכאותם הְשַנִים שהיה 
השטן מתגרה בהם בכל ערב שבת והביאם לידי 
ריב ומצה, שהרי לזה מצא ר’ מאיר פתרון במה 
שעכבם שלשה ערבי שבתות ומנע מהם מריבה 
ושמע את השטן מצווח על ר’ מאיר שהוציאו 

מבית זה. )גיטין נב.(

אלא על הבוקה והמבולקה הפושה בינינו כשכל 
אחד מתבצר במחנהו ובונה במה לעצמו וזה פוסל 
דיינו של זה וחבירו פוצה פה על מורה דרכו של 
האחר, והאמת התורנית נהפכת לעדרים עדרים 
והמשכוכית העומדת בראש הצאן סמויה ומפילה 

אחריה את העדר כולו. )ב”ק נב.(

וכשמתכנסים המה במעלי פניא דשבתא עדיין 
שפתותיהם מרחשות ומלהגות את ה”סוגיות” 
העומדות על הפרק, ולכל אחד יש ק”נ טעמים 
להתיר את השרץ שעמו ירד וטבל בבית הטבילה 
לכבודה של שבת ועלה ונסתפג ועטה שיראין, 
ועדיין חרב הפיפיות בידם ובגרונם והבערה ללהב 
יצאת לקיים מה שנאמר תבערו אש ביום השבת.

וכשבא מלכא קדישא עילאה להתיחד ברזא 
דאחד עם ַעם סגולתו אינו מוצאם לצערו הרב 
מאוחדים ביניהם ונשללת ממנו האפשרות למיהוי 
עמהון לעילא חד לקבל חד, ואין הפנים העליונות 
מאירות בנהירו עילאה, ומאחר ואינה מתעטרת 
בעמא קדישא מוצאים המארי דדינא ושולטני 
רוגזין מקום לשלח חצי וזיקי מות להעלאת 

קרבנות יחיד בלילה ובשבת ותהי צעקה גדולה בירושלים.

מי יתן וירפא הבורא לשבר בת עמנו ויזכנו להתאחד ברזא דאחד באהבת 
איש לאחיו ובהיותנו נושאים ונותנים בטובת רעינו, ובמעלי פניא של “שבת 
שירה” הממשמשת ובאה אלינו נתאחד חד לקבל חד ונעמד על שפת 
הים ויחד כולם יודו וימליכו ויאמרו “ ה’ ימלך לעולם ועד! ה’ מלכותיה 

קֵאם לעלם ולעלמי עלמיא!

והא אוקימנא רזא: דה’ אחד ושמו אחד”. 

• • •
אלא על הבוקה 

והמבולקה הפושה 
בינינו כשכל אחד 
מתבצר במחנהו 

ובונה במה לעצמו 
וזה פוסל דיינו של 
זה וחבירו פוצה 

פה על מורה דרכו 
של האחר, והאמת 
התורנית נהפכת 
לעדרים עדרים 

והמשכוכית העומדת 
בראש הצאן סמויה 
ומפילה אחריה את 

העדר כולו )ב”ק נב.(
• • •
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