בס"ד

שבת חול המועד סוכות ׀ י"ט תשרי התשס“ט ׀ שנה חמישית – עלון חג

מן המפורסמות הוא שיש בשבת ג' בחינות ב"ה ב"ו ב"ם ,שהם בחינות נפש רוח נשמה ,אשר בע"שק מרבה האדם חלק הנפש שבו ,ואח"כ
מתעלה לבחינת רוח ,ומעלה נוספת היא עליה לבחינת נשמה יתרה ,והנה ידוע כי בשבת יש איסור מלאכה "כי ששת ימים עשה ה' את
השמים ואת הארץ" שבהם מותרת וחייבת להיעשות מלאכת הבירור והתיקון ,כענין המלאכה ,שהיא לתקן ולברר בעשייה ,אך "וביום השביעי
שבת וינפש" ,כי אז נאסרה מלאכת בורר ,בהיות קדושת השבת מצד עצמה משלימה את הנצרך ברוחניות ובמדרגות הקודש.
והנה ,בחולו של מועד ,מצינו שמלאכת "דבר האבד" מותרת ,וישנן מלאכות שאסורות ,ובשל דקות ההבחנה מסור הוא לחכמי ישראל .ויש
לעיין מה חידוש יש בשבת חול המועד ,שהרי קדושת חול המועד היא בחינה שלישית ,ששבת היא הקרויה בתורה ]פר' אמור[ קודש ,והמועד
מקראי קודש ,וחולו של מועד יש בו מזה ומזה ,היינו מצד מקראי קודש ומצד החול ,שיש בו חלק המותר בבירור ובתיקון "דבר האבד" ,כי
בשבת חול המועד קדושת השבת משביתה את כל המלאכות ואסורים במלאכה ,וחולו של מועד המותר בבירור ותיקון ,מעורב עם קדושת
השבת ואינו מאפשר תיקון ובירור?
אלא ,שבידוע שכל מלאכת הבירור והתיקון היא בעבור "לדעת כי אני ה' מקדשכם" ,שורש הדעת" ,אני הוי"ה" ,והנה שש פעמים "כי אני
הוי"ה" הוא מספר "שבת" ,כי אז מתפשטים בנו ג' הבחינות – בה – בו – בם ,גימטרייה "זן" ומפרנס לכל ששת ימי המעשה ,ובהעמיק עיון,
קדושת חול המועד רומז לששת אלפים שנה שהעולם יתקיים ,שזה ימי תיקון ובירור ,ואילו השבת היא כנגד האלף השביעי ,עולם שכולו שבת
ומנוחה מעבודת הבירורים והתיקונים ,לעולמי עולמים ,ובהגיע זמן שבת חול המועד ,יהיו שניהם – ימי החול היינו ששת ימים – אלפי שנים,
"כי אלף שנים בעינך כיום אתמול" ,עולם התיקון והשבת "לעתיד לבוא" ,ימות המשיח וגאולתנו ,מביא הקב"ה באהבתו אותנו את זירוזה של
הגאולה ,ומלאכת התיקון והבירור נעשים מצד "אני הוי"ה מקדשכם" ,שאין אתם צריכים לעמול ולתקן ,אלא מתנה היא מאיתו יתברך,
שמרומם הוא אותנו ,כנסת ישראל מעלה מעלה ,אל קדושת הימים העתידים לבוא עלינו בעגלא ובזמן קריב אכי"ר.
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