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 שראשית' י פר"שיעור בחורש[

 ]בשנים קודמותנמסר ליל שישי 

הענין ... ויכל אלקים' ]ב"תרס[שפת אמת 

ש ההעלם "עהוא כי באמת העולם נקרא 

... שהטבע מכסה פנימיות חיות אלוקות

מת כל הבריאה היה רק לכבודו 

כל זמן שאדם חושב שהוא צריך 

 הרואינו נותן מקום כביכול להכ

לא מכניס את ו ,נהיג אותומ

לא יגיע  לעולםאזי  ,ת בעשייה שלו

  . כי חושב שזה תלוי בו ,

לשון  – 'ויניחהו בגן עדן'מצאנו 

ה לימד את אדם הראשון את "הקב

את ביארנו בשנים עברו . סוד המנוחה

 מספר יסוד יוסף' יהי רצון

בזכות ו' ,שנפרדים מהסוכהשאומרים בעת 

נהיה כולנו ... מינים ובזכות הסוכה

כל זמן ... 'שקטים שלוים דשנים ורעננים

                                                                             

                                                                                           

                                                                                        

                                                                                             

                                                                            

                                                                 

  ''''סוד המנוחהסוד המנוחהסוד המנוחהסוד המנוחה''''

        

לו השמים והארץ וכל צבאם ויכל 

ביום השביעי מלאכתו אשר עשה 

וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר 

עי ויקדש יעשה ויברך אלקים את יום השב

אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר 

 ביויכל אלקים ביום השביעי ר

ו יתדם שאינו יודע ע

, הוסיף מחול על הקודש

שיודע עתיו ורגעיו נכנס בו כחוט 

 כלומר[ .שערה ונראה כאילו כלה בו ביום

ה כלה את מעשיו 

ה היה מ, דבר אחר

 תשבת בא תבא 

  .'כלתה ונגמרה המלאכה

שפת אמת ב

הוא כי באמת העולם נקרא 

שהטבע מכסה פנימיות חיות אלוקות

מת כל הבריאה היה רק לכבודו ובא

כל זמן שאדם חושב שהוא צריך  ...'יתברך

ואינו נותן מקום כביכול להכ, שותלע

מה "שהקב

ת בעשייה שלו"השי

,אל המנוחה

  

מצאנו עוד 

הקב, מנוחה

סוד המנוחה

יהי רצון' תתפיל

שאומרים בעת 

מינים ובזכות הסוכה' ד

שקטים שלוים דשנים ורעננים

                                                                             

                                                                                               

                                                               

                                                                                             

                                                 

                                           

 

 

 

 

 ד"בס

  

לו השמים והארץ וכל צבאם ויכל ויכ"

ביום השביעי מלאכתו אשר עשה  קיםאל

וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר 

עשה ויברך אלקים את יום השב

אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר 

  ".ברא אלקים לעשות

  

  

ויכל אלקים ביום השביעי ר' –י "וברש

דם שאינו יודע עבשר ו אומר שמעון

הוסיף מחול על הקודשורגעיו צריך ל

שיודע עתיו ורגעיו נכנס בו כחוט ה "הקב

שערה ונראה כאילו כלה בו ביוםה

ה כלה את מעשיו "שלאדם נראה שהקב

דבר אחר ...]אך באמת אינו כן

 .מנוחה ,העולם חסר

כלתה ונגמרה המלאכה מנוחה



שלוים בבחינת שאדם לא מגיע להיות 

באה . שקטים ורעננים לא הגיע לתכלית

  .שבת בא מנוחה

  

ּוְלָמִכיר 'כתיב ? ומה הסוד שבה מנוחה מהי

אדמורי בית  בשם, 'ִגְלָעדהַ נתתי את 

ירכי  רוע ביא"לעלוב זי  אפשר לנקד ּוְלַמּכִ

כשאדם מכיר שכל , גלעדהתי את נת

תו ה מוליך או"מעשיו הם מהלך שהקב

יכול להגיע , בהשגחה פרטית מופלאה

  . תמידית לשון גיל ושמחה 'גלעד' לבחינת

  

כתבה  עורךשכשבעולם המקצוע  ידוע

שאלות שעל ידם  ישנם שש, מסקר אירוע

מתי  מי מה, וך את הכתבהראמור לעהוא 

ועל כולם הוא מוסיף , למה איך איפה

דרכו של אדם להוסיף ידע בכל זהו ... נופך

המישורים ולא לפספס אף בדל של מידע 

אך אנו לומדים מהתורה ... בכל נושא

י נהקדושה שצריך זהירות גדולה לפ

ישנה סיבה ותכלית מה . שמגיעים לדעת

האדם צריך לדעת וכיצד עליו להשתמש 

   ...ומיד נבאר מדוע. בדעת שמקבל

  

מביא משל ', המים ווּ קָ יִ 'פ "עה במדרש

ה "הקבמה שעתיד  ווּ קַ המבאר שהמים יְ 

בנה פלטרין למלך שמשל . עשות בהםל

והיו , אילמיםבתוכה הושיב ו) ארמון(

 משכימים ושואלים בשלום המלך ברמיזה

על  אמר המלך אילו היו פיקחין. ובאצבע

 הושיב בה המלך פיקחין. אחת כמה וכמה

לטין זו ין פא: עמדו והחזיקו בפלטין אמרו

תחזור  המלך אמר. של מלך אלא שלנו היא

כך מתחילת ברייתו .. .היתהש לכמופלטין 

ה אלא "של עולם לא היה קילוסו של הקב

ים רבים מן המים דכתיב מקולות מ

. 'ו אומרים אדיר במרום הוהי... אדירים

ה ומה אלו שאין להם פה והרי "אמר הקב

כשאברא אדם על אחת , הן מקלסים אותי

דור המבול ומרד בו וכן עמד , כמה וכמה

ה יבואו אלו שישבו "אמר הקב .ור הפלגהד

הוא דכתיב ויהי הגשם  הדא) המים(מקודם 

  .'על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה

  

את התכלית  צריך ללמוד מהבריאה דםאה

כתיב . ע ללמדנו"א זי"ממשיך השפ .שלו

אין אומר ... השמים מספרים כבוד קל'

שכל , ואין דברים בלי נשמע קולם

אך , הברואים מרמזין ומעידין על הבורא

האדם שהוא בר דעת ודיבור הוא מוציא 

ז נתן "וע .העדות מכח אל הפועלכל 

לידע להעיד  לאדםחכמה ודעת ה "הקב

עליו וכפי מה שאדם נותן דעתו וחכמתו 

ולהעיד עליו כך ' רק כדי לידע את ה

' ש עדות ה"נתוסף לו דעת וחכמה כמ

ים הם עצומים משה .'נאמנה מחכימת פתי

רק  כבוד קלובכל זאת הם מספרים 

 אמנם לאדם יש כח יותר מהדומם .ברמיזה

עיד עליו בפה מלא ולא רק מכיון שיכול לה

וזו הסיבה שהאדם נברא כדי  .ברמיזה

ככל שהאדם לפרסם ממש את כבוד קל ו

כך הוא זוכה ' את שמו של היותר מפרסם 

  .ליותר חכמה

  

מבאר ענין זה ביתר  ישמח ישראל בספר

 האדם דשטרו בששת ימי המעשה': ביאור



ומשוקע בעולם  לאכתו מלאכת החולבמ

נתרחק  –העשיה הוא עלמא דשיקרא 

ומדמה בנפשו שכל פעולותיו הן , מהאמת

ני רוחניות הוא יניגשמיות והן בעני יבעני

ובאמת צריך האדם לידע . מכוחו וגבורתו

והשגחת האמת כי מבלעדי כח וחיות 

נוכל לעשות שום  הבורא ברוך הוא לא

אור יקרת וכאשר הופיע עליו ... תנועה

קדושת שבת קודש אור אמת וכמו 

עם הארץ אימת שבת 'שמובא בירושלמי 

אז מבין כי כל ... 'עליו והוא אומר אמת

מלאכתו אפס ותוהו וכל הכח הוא רק כח 

וזה ששת ימים  .ה המחיה את הכל"הקב

תעשה מלאכה והקרי הוא תיעשה שנעשה 

  .'ממילא

  

האחרונים הבאנו ביאור בשבועות 

מה שאמרו ע על "ק בעל התניא זי"מהרה

תיו בקודש שכל דרגו' ל הק"האריזבשם 

והקשה מדוע  .היו מחמת שמחה של מצוה

רק משמחה של מצוה ולא מהמצוה 

מנין ' מובא בגמותרץ על פי ה? עצמהב

... קיים מצוותין ומה מניח תפיל"הקבש

ובאר כי . על כךסוקים פ' ומצטטת הגמ

זו ה מקיים את המצוות על ידינו ו"הקב

ה עושה על ידו "הזכות של האדם שהקב

כ מה שנשאר לאדם הוא "א, את המצוות

ה עושה בנו "השמחה ממעשה זה שהקב

וכן . וזו שמחה של מצוה... את המצוות

כגמול עלי אמו ', בתהליםדוד המלך  אומר

תינוק שלא יכול  כמו ,'כגמול עלי נפשי

לדאוג לעצמו בדברים הכי פשוטים אך כל 

מצא על אימו הוא רגוע ושמח זמן שהוא נ

כמו ... כי יודע שיש מי שדואג לו ומקיימו

שאדם מבטל , כן היא השמחה של מצוה

ת עשייתו ובמקום להתגאות ולחיות א

נותן הוא  ...'כחי ועוצם ידי'בהנהגה של 

ה את שרביט ההנהגה ורק שמח "לקב

זו הדרך להשיג דרגות , שמחה של מצוה

     .ת"בעבודת השי

  

 ע"ישמח ישראל זיעל הב ק"רההממשיך 

י "רשדברי  ומוסיף לבאר יסוד עצום על פי

ברכו במן שכל , ויברך ויקדש' :כדלהלן' הק

עמר לגלגלת ימות השבוע ירד להם 

וקדשו במן שלא ירד . ובששי לחם משנה

מקשה הישמח לכאורה  ...'כלל בשבת

ברכו 'י ש"דברי רשכי  ,יש לתמוהישראל 

הוא ירידת המן אפשר להבין ש 'במן

מה שמבאר על אך  ...מעשה של ברכה

הלא לא , כיצד ניתן להבין' קידשו במן'

כ "היתה שום עשייה בזה שלא ירד המן וא

שלא  מה שייך לומר על זה שקידשו במן

  ? ירד

  

ברדת כי  –יסוד עצום ל "ק הנ"הרה מתרץ

על דעתו  אף אחדלא העלה המן לכאורה 

 מחמת ,שהוא זה שמביא לעצמו את המן

ה מוריד את "והבין שהקבכל אחד ראה ש

ק על הפסוק "אולם כבר באר הזוה .המן

 –שטו מלשון שטות  'שטו העם ולקטו'

שא שכשהתכופפו להרים את המן ולי

אותו לבתיהם אז עלתה בהם המחשבה 

עד  ...שהנה בזכות לקיטתם יש להם אוכל

כדי כך האדם הוא מגושם שגם כשמקבל 

מן מן השמים עדיין צריך לפחד שיש בן 



ואדרבה דווקא מיום קדוש זה 

ק "מתברכים ימי השבוע כמובא בזוה

לא כפי . 'ומינא מתברכין כל שתא יומין

שנראה בסדר הבריאה שהשבת הגיע 

בסוף אלא אדרבה כל הבריאה הינה הכנה 

ע והברכה והשבת היא מקור השפ

וזה מה . בהוטשל כל השבוע הבא עלינו ל

 , חילה על ענין הדעתביארנו בת

שאדם מרבה בידע הוא מפני 

' תלוש'לחיות  שבטבעו אינו מסוגל

אך , ים אותושאופפהחיים מציאות 

כאשר משתמש בידע שלו כדי להכניס 

ה "בכל דבר ראייה אמיתית כיצד הקב

אז החכמה והידע שלו , מנהיג כל דבר

באים לתכליתם הנרצית וממילא מוסיף 

  .ומתעלהומן השמים הולך 
  

  )ו"הי נפתלי בינגנפתלי בינגנפתלי בינגנפתלי בינג' י ר"נכתב ע(
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 ל"זצ אריה מרדכיאריה מרדכיאריה מרדכיאריה מרדכי

מן המחשבה שהוא מביא לעצמו את 

דווקא משום שלא  'קידשו במן

ירד בשבת כדי שלא יהיה לעם ישראל 

שום נדנוד של מחשבה שהם מביאים את 

 לקוטהאוכל אלא גם מה שהם מתכופפים ל

שנותן להם ' מן לביתם זהו גם כן רחמי ה

וכשידע האדם ', מסיים הישמח ישראל

ל הוא מכניס קיום 

 –סוד המנוחה  זהו

נמצא באיסור של עשייה דווקא 

שם הוא מפנים את האמת שכל עשייתו 

של כל השבוע היא אינה שלו אלא מאת 

ואדרבה דווקא מיום קדוש זה . 'ה

מתברכים ימי השבוע כמובא בזוה

ומינא מתברכין כל שתא יומין'

שנראה בסדר הבריאה שהשבת הגיע 

בסוף אלא אדרבה כל הבריאה הינה הכנה 

והשבת היא מקור השפ, בתלש

של כל השבוע הבא עלינו ל

ביארנו בתש

שאדם מרבה בידע הוא מפני שהטעם 

שבטבעו אינו מסוגל

מציאות מ

כאשר משתמש בידע שלו כדי להכניס 

בכל דבר ראייה אמיתית כיצד הקב

מנהיג כל דבר

באים לתכליתם הנרצית וממילא מוסיף 

ומן השמים הולך והולך 
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אריה מרדכיאריה מרדכיאריה מרדכיאריה מרדכי    ר"באשר אשר אשר אשר ' נ ר"לע

מן המחשבה שהוא מביא לעצמו את 

     ...הפרנסה

  

קידשו במן'הפשט  זהו

ירד בשבת כדי שלא יהיה לעם ישראל 

שום נדנוד של מחשבה שהם מביאים את 

האוכל אלא גם מה שהם מתכופפים ל

מן לביתם זהו גם כן רחמי הה

  .כח לזה

  

מסיים הישמח ישראל

ל הוא מכניס קיום "ידיעה האמיתית הנ

זהו. 'עולםהוהוויות ל

נמצא באיסור של עשייה דווקא כשהאדם 

שם הוא מפנים את האמת שכל עשייתו 

של כל השבוע היא אינה שלו אלא מאת 
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