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 [ בשנים קודמות נמסר ליל שישי  , ראשית ב שיעור בחורש"י פר'  ] 

 'סוד המנוחה'
 

ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו   קים לו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אל ויכ " 

 עי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלקים לעשות". י אשר עשה ויברך אלקים את יום השב 

 

 

הוסיף מחול על הקודש, ו ורגעיו צריך ליתדם שאינו יודע עשמעון אומר בשר ו  בי'ויכל אלקים ביום השביעי ר  – וברש"י  

כלומר שלאדם נראה שהקב"ה כלה  ]שיודע עתיו ורגעיו נכנס בו כחוט השערה ונראה כאילו כלה בו ביום. הקב"ה 

כלתה ונגמרה  מנוחה תשבת בא תבא מנוחה. ,דבר אחר, מה היה העולם חסר... [את מעשיו אך באמת אינו כן

 המלאכה'. 

ע"ש ההעלם שהטבע מכסה פנימיות חיות  הענין הוא כי באמת העולם נקרא 'ויכל אלקים...  [ תרס"ב ] שפת אמת ב 

שות, ואינו נותן מקום כל זמן שאדם חושב שהוא צריך לע אלוקות... ובאמת כל הבריאה היה רק לכבודו יתברך'...

י חושב שהקב"ה מנהיג אותו, ולא מכניס את השי"ת בעשייה שלו, אזי לעולם לא יגיע אל המנוחה, כ  הרכביכול להכ

 שזה תלוי בו. 

 

את  ביארנו בשנים עברו  , הקב"ה לימד את אדם הראשון את סוד המנוחה.  מנוחהלשון    –   ' ויניחהו בגן עדן ' מצאנו  עוד  

נהיה כולנו ובזכות ד' מינים ובזכות הסוכה... ' ,שנפרדים מהסוכהתפילת 'יהי רצון' מספר יסוד יוסף שאומרים בעת 

שלוים שקטים ורעננים לא הגיע לתכלית. בבחינת דשנים ורעננים'... כל זמן שאדם לא מגיע להיות  שקטים שלוים

 באה שבת בא מנוחה. 

 

אפשר לנקד אדמורי בית לעלוב זי"ע ביארו כי  בשם, 'ִגְלָעדה  ּוְלָמִכיר נתתי את '? כתיב ומה הסוד שבה מנוחה מהי

ִכיר תו בהשגחה פרטית מופלאה, יכול עשיו הם מהלך שהקב"ה מוליך אוגלעד, כשאדם מכיר שכל מהנתתי את   ּוְלמ 

 . תמידית לשון גיל ושמחה 'גלעד' להגיע לבחינת

 

וך את הכתבה, מי ראמור לעשאלות שעל ידם הוא  , ישנם ששמסקר אירועכתבה  עורךשכש בעולם המקצוע  ידוע

דרכו של אדם להוסיף ידע בכל המישורים ולא לפספס אף  מתי למה איך איפה, ועל כולם הוא מוסיף נופך... זהו    מה

י שמגיעים לדעת. ישנה סיבה נבדל של מידע בכל נושא... אך אנו לומדים מהתורה הקדושה שצריך זהירות גדולה לפ

  יד נבאר מדוע...ומותכלית מה האדם צריך לדעת וכיצד עליו להשתמש בדעת שמקבל. 

 

וּו מה שעתיד הקב"ה לעשות בהם. משל למלך שבנה  במדרש  עה"פ 'ִיָקוּו המים', מביא משל המבאר שהמים ְיק 

פלטרין )ארמון( והושיב בתוכה אילמים, והיו משכימים ושואלים בשלום המלך ברמיזה ובאצבע. אמר המלך אילו היו 

חין עמדו והחזיקו בפלטין אמרו: אין פלטין זו של מלך אלא שלנו פיקחין על אחת כמה וכמה. הושיב בה המלך פיק
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כך מתחילת ברייתו של עולם לא היה קילוסו של הקב"ה אלא מן  היא. אמר המלך תחזור פלטין לכמו שהיתה... 

המים דכתיב מקולות מים רבים אדירים... והיו אומרים אדיר במרום ה'. אמר הקב"ה ומה אלו שאין להם פה והרי הן  

אמר הקב"ה יבואו אלו  מקלסים אותי, כשאברא אדם על אחת כמה וכמה, עמד דור המבול ומרד בו וכן דור הפלגה.

 שישבו מקודם )המים( הדא הוא דכתיב ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה'. 

 

... אין  השמים מספרים כבוד קל ' זי"ע ללמדנו. כתיב    ממשיך השפ"א  את התכלית שלו.  צריך ללמוד מהבריאה  דם א ה 

, שכל הברואים מרמזין ומעידין על הבורא, אך האדם שהוא בר דעת ודיבור הוא  אומר ואין דברים בלי נשמע קולם 

מוציא כל העדות מכח אל הפועל. וע"ז נתן הקב"ה חכמה ודעת לאדם לידע להעיד עליו וכפי מה שאדם נותן דעתו  

ים  משה '.די לידע את ה' ולהעיד עליו כך נתוסף לו דעת וחכמה כמ"ש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי וחכמתו רק כ 

עיד עליו מכיון שיכול לה  אמנם לאדם יש כח יותר מהדומם  רק ברמיזה.  הם עצומים ובכל זאת הם מספרים כבוד קל

כל שהאדם יותר מפרסם את וזו הסיבה שהאדם נברא כדי לפרסם ממש את כבוד קל וכ  .בפה מלא ולא רק ברמיזה

 שמו של ה' כך הוא זוכה ליותר חכמה.

 

'בששת ימי המעשה שטרוד האדם במלאכתו מלאכת החול ומשוקע  מבאר ענין זה ביתר ביאור:    ישמח ישראל  בספר

נתרחק מהאמת, ומדמה בנפשו שכל פעולותיו הן בענייני גשמיות והן בענייני   – בעולם העשיה הוא עלמא דשיקרא 

רוחניות הוא מכוחו וגבורתו. ובאמת צריך האדם לידע האמת כי מבלעדי כח וחיות והשגחת הבורא ברוך הוא לא  

מי 'עם  נוכל לעשות שום תנועה... וכאשר הופיע עליו יקרת אור קדושת שבת קודש אור אמת וכמו שמובא בירושל 

הארץ אימת שבת עליו והוא אומר אמת'... אז מבין כי כל מלאכתו אפס ותוהו וכל הכח הוא רק כח הקב"ה המחיה  

 את הכל. וזה ששת ימים תעשה מלאכה והקרי הוא תיעשה שנעשה ממילא'. 

 

יו בקודש האחרונים הבאנו ביאור מהרה"ק בעל התניא זי"ע על מה שאמרו בשם האריז"ל הק' שכל דרגותבשבועות  

היו מחמת שמחה של מצוה. והקשה מדוע רק משמחה של מצוה ולא מהמצוה בעצמה? ותרץ על פי המובא בגמ'  

מנין שהקב"ה מניח תפילין ומקיים מצוות... ומצטטת הגמ' פסוקים על כך. ובאר כי הקב"ה מקיים את המצוות על 

מה שנשאר לאדם הוא השמחה ממעשה זה   ידינו וזו הזכות של האדם שהקב"ה עושה על ידו את המצוות, א"כ

'כגמול עלי אמו כגמול עלי  דוד המלך בתהלים, אומר שהקב"ה עושה בנו את המצוות... וזו שמחה של מצוה. וכן 

כמו תינוק שלא יכול לדאוג לעצמו בדברים הכי פשוטים אך כל זמן שהוא נמצא על אימו הוא רגוע ושמח כי  נפשי',

ת עשייתו ובמקום להתגאות ולחיות קיימו... כמו כן היא השמחה של מצוה, שאדם מבטל א יודע שיש מי שדואג לו ומ

נותן לקב"ה את שרביט ההנהגה ורק שמח שמחה של מצוה, זו הדרך להשיג  הוא  '...כחי ועוצם ידיבהנהגה של '

  דרגות בעבודת השי"ת.  

 

ישראל זי"ע ומוסיף לבאר יסוד עצום על פי דברי רש"י הק' כדלהלן: 'ויברך ויקדש, ברכו   הרה"ק בעל הישמחממשיך  

מקשה  לכאורה  עמר לגלגלת ובששי לחם משנה. וקדשו במן שלא ירד כלל בשבת'...  במן שכל ימות השבוע ירד להם  

של ברכה... אך מה  הישמח ישראל יש לתמוה, כי דברי רש"י ש'ברכו במן' אפשר להבין שירידת המן הוא מעשה 

שמבאר על 'קידשו במן' כיצד ניתן להבין, הלא לא היתה שום עשייה בזה שלא ירד המן וא"כ מה שייך לומר על זה 

 ? שקידשו במן שלא ירד

 

על דעתו שהוא זה שמביא לעצמו את  אף אחד ברדת המן לכאורה לא העלה כי  – יסוד עצום הרה"ק הנ"ל  מתרץ 

  ' שטו העם ולקטו ' אולם כבר באר הזוה"ק על הפסוק  והבין שהקב"ה מוריד את המן. כל אחד ראה ש  מחמת  , המן 

שא אותו לבתיהם אז עלתה בהם המחשבה שהנה בזכות  שכשהתכופפו להרים את המן ולי  – שטו מלשון שטות 
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ד שיש בן מן  עד כדי כך האדם הוא מגושם שגם כשמקבל מן מן השמים עדיין צריך לפח לקיטתם יש להם אוכל...

    המחשבה שהוא מביא לעצמו את הפרנסה...

 

דווקא משום שלא ירד בשבת כדי שלא יהיה לעם ישראל שום נדנוד של מחשבה שהם   'קידשו במן'הפשט  זהו

 המן לביתם זהו גם כן רחמי ה' שנותן להם כח לזה. לקוט מביאים את האוכל אלא גם מה שהם מתכופפים ל

 

 – נוחה זהו סוד המ'וכשידע האדם ידיעה האמיתית הנ"ל הוא מכניס קיום והוויות להעולם'. מסיים הישמח ישראל, 

כשהאדם נמצא באיסור של עשייה דווקא שם הוא מפנים את האמת שכל עשייתו של כל השבוע היא אינה שלו  

כל שתא יומין'.  אלא מאת ה'. ואדרבה דווקא מיום קדוש זה מתברכים ימי השבוע כמובא בזוה"ק 'ומינא מתברכין

לא כפי שנראה בסדר הבריאה שהשבת הגיע בסוף אלא אדרבה כל הבריאה הינה הכנה לשבת, והשבת היא מקור 

השפע והברכה של כל השבוע הבא עלינו לטובה. וזה מה שביארנו בתחילה על ענין הדעת,  שהטעם שאדם מרבה  

חיים שאופפים אותו, אך כאשר משתמש בידע שלו בידע הוא מפני שבטבעו אינו מסוגל לחיות 'תלוש' ממציאות ה

כדי להכניס בכל דבר ראייה אמיתית כיצד הקב"ה מנהיג כל דבר, אז החכמה והידע שלו באים לתכליתם הנרצית 

 ומן השמים הולך ומתעלה.וממילא מוסיף והולך 

* 

 

 הדרך להשארת הנפש – אלקים  צלם 
 

'עוד ירצה לומר כי ברא  האור החיים הק' מבאר וז"ל:  ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו" וגו'...  

האדם בשני צלמים, הראשון צלם הניכר בכל אדם ואפילו בבני אדם הריקים מהקדושה אשר לא מבני ישראל המה...  

די, כנגד אלו אמר בצלם אלקים ברא אותו. הרי זה בא ללמדנו כי  - ש והב' הם בחינת המאושרים עם ישראל נחלת 

 יש בנבראים ב' צלמים, צלם הניכר וצלם אלקים רוחני נעלם והבן'.  

 

'ויברא אלקים  שניתן ליהודי שונה מהצלם שניתן לכל הברואים. על פי זה יבואר היטב לשון הכפילות בפסוק   הצלם 

, להורות כי יש ב' מינים של צלם. ויש להעמיק ולבאר מהו קים ברא אותו''בצלם אל , ולאחר מכן את האדם בצלמו' 

 ההבדל בין ב' מינים אלו ובמה שונה היהודי מכלל הבריאה? 

 

'הנה מילת אלקים על צד ההידמות תיאמר על כל עצם שכלי בפועל, שלם,  מבאר את עמקות הענין וז"ל:  בספורנו

מקום קודם שיתבונן, בהיותו אז משולל מכל שלמות אשר הוכן לו לא  נבדל מחומר. ובזה הוא נצחי בהכרח... מכל 

 יקרא אלקים אבל יקרא צלם אלקים בלבד, עד שיקנה השלמות'... 

 

כלומר כל דבר רוחני אנו מכנים בשם אלוקים דבר רוחני הינו מכונה בשם מושג   –אלקים הוא לשון הידמות  המושג 

 'צדיקים במיתתם נים בשם צלם כפשוטו. ידוע מאמר חז"ל אלוקי. משא"כ שאר הדברים החומריים אנו מכ

ולכאורה כיצד יתכן הדבר? אלא תלוי איך האדם חי את חייו. מי  קרואים חיים ורשעים בחייהם קרואים מתים'. 

שמחפש לגלות בחייו את האור הרוחני שמחיה אותו, הרי שמשאיר לעצמו שם נפש אחר היפרדו מן הגוף. וכלשון  

אה אי"ה להלן, כי מאחר וחי כל חייו חיים של נפש, קונה לעצמו קנין שיחיה אותו גם אחרי שימות הפרי הארץ שנר 
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וייפסד גופו. וזה הפשט שהצדיקים גם במיתתם קרואים חיים. משא"כ הרשעים גם בחייהם נקראים מתים, משום 

 תת גופם נפסדים ומתכלים.שכל פעם שמגבירים את החומריות על הנפש בונים לעצמם בניינים חומריים שלאחר מי

 

'מה עבד יוצא לחירות בשן ועין בלבד, ייסורין שממרקין כל גופו של אדם  הארץ זי"ע מק' על פי מאמר הגמ'  הפרי

ומקשים העולם הלא שן ועין שונים הם בתכלית השינוי משאר ייסורים, שהרי הן אינן   ודאי מוציאים אותו לחירות'...

חוזרים ובאים על האדם תדיר? ומבאר יסוד שכל ייסורים שבאים על האדם אינם   חוזרים לעולם משא"כ ייסורים

דומים כלל לייסורים אחרים הבאים אחריהם, שכן כל פעם שיש לאדם ייסורים יש לו נקודת אמונה חדשה ללמוד 

אחת לא  מהן, וא"כ הרי הן ממש כשן ועין שאינם חוזרים לעולם, כי ה'געדאנק' שאדם מקבל מהייסורים של פעם 

יקבל לעולם בפעם אחרת של ייסורים חדשים אלא כל פעם ופעם בונה האדם לעצמו נדבך חדש של קשר אמונה  

בהשי"ת לפי המצב של אותו הרגע וע"י הפעם הזאת מתקדם ומשאיר לעצמו קשר זה לאחר שימות וייפרד מגופו. 

נה הוא לעצמו בזה עוד חיות שמרוממת בכל פעם שאדם נותן נקודה של שתיקה והכנעה למצבים שעוברים עליו קו

 אותו לבחינת אלקים.

 

שאדם מפשיט יותר את החומריות שבו כך יש לו את ההארה לגלות יותר את הנהגת ה' הרוחנית שבו. דבר זה   ככל

אנו מוצאים גם בהבאת ביכורים שם צריך האדם להודות ולהתוודות על הפירות שהביא. ויש להבין מה הוא וידוי זה? 

ך קרקע? והאדם היה עונה: קיבלתי ירושה היה הכהן שואל את האדם המביא, מנין יש ל –אך אם ננסה לתאר זאת 

מאבי. ומהיכן אביך קיבל את הקרקע היה ממשיך הכהן להקשות? מסבי, וכן הלאה, עד שהיה מגיע לחלוקת הארץ...  

ואז היה שואלו הכהן: והיכן הייתם לפני חלוקת הארץ, כלומר מהו מוצאכם המדויק? או אז היה מגיע אותו יהודי סוף  

מוצאם היא במצרים כשהיו עוד עבדים ושם באמת לא היה להם כלום, ואם יש לאדם משהו  סוף להכרה שתחילת

'ארמי  משלו זהו חסד הבורא שהמציא לו קרקע לגור בה ונחלות... וזה מביא אותו להכרה שיאמר בפה מלא ויודה, 

מזככת את האדם הכרה ש אובד אבי וירד מצרימה'... 'ועתה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה''... 

 ומשאירה לו מקום לאחר מיתתו להידבק בה'.

 

אמנם לא מובא בשום פסוק לאחר מכן שהאדם התעורר  'ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם ויישן'.בפסוק,  עוד

  בשינה רוחנית. משינה זו! ודבר פלא הוא? מבאר השפ"א זי"ע כי אמנם מאז שאכל אדם הראשון מעץ הדעת נרדם 

והביאור בזה שהקב"ה הכין את עץ הדעת כדי שיאכל ממנו אדה"ר בשבת, ודווקא אז. מכיון שביום שישי היה אדם 

ו חומרי ולא היה לו את הכוחות לקבל כזו השגה גבוהה של בחירה שהיה צריך לקבל מעץ הדעת הראשון עדיין כול

טוב ורע... ואילו היה מחכה לשבת קודש אז היה יכול להשיג את הבהירות של הבחירה ברמה הזו של עץ הדעת. 

תורה הק' בהר  אמנם כלל ישראל שכלולים כולם מנשמת אדם הראשון התעוררו מתרדמה זו בעת מעמד קבלת ה

 או אז קיבלו מחדש את הבהירות העצומה הזו בגילוי האלוקות שהיה שם. דרך התורה הק'. –סיני 

 

ניתן לבאר את הקושיה מדוע אנו אומרים תחילה את ברכות השחר ורק בסיומם אנו מברכים, ברוך... המעביר   עפי"ז

זו מיד בקומם משנתם לאחר אמירת 'מודה  שינה מעיני ותנומה מעפעפי, הלא לכאורה היו צריכים לברך ברכה

אני'?... וכמו כן יש עוד לתמוה, מה הקשר בין ברכה זו לנאמר בתוכה, 'שתרגילנו בתורתיך ודבקנו במצוותך... ברוך... 

הגומל חסדים טובים לעמו ישראל'? מבארים שאין ברכה זו מתבארת על השינה הגשמית, מפני שעל זה כבר מודים 

לא ברכה זו מתבארת על השינה הרוחנית. בכל יום הקב"ה מחיה את כל הבריאה בחיות חדשה, וכמו אנו לפני כן. א

כו בכל יום יש לאדם תפקיד לגלות את הקב"ה באותו היום באופן שלא גילה מעולם ולא יגלה לעולם. לכן שפיר אנו 

' וכו' שנזכה בכל יום לגלות את מברכים 'המעביר שינה מעיני' ומוסיפים ג"כ בקשה מיוחדת, 'שתרגילנו בתורתיך

 העבודה המיוחדת של אותו היום. 
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ן ביחס להשגתו של   עוד מוסיפים לבאר כי ער וישן הוא ג"כ מושג יחסי. כי כלפי משה רבינו כל פיקח ייחשב לָישֵׁ

דים משה רבינו ע"ה. משא"כ כלפי אומות העולם הלא יייחשב זה לער ביותר... לשם כך אנו מסיימים 'הגומל חס

טובים לעמו ישראל', משום שרק לעם ישראל שהיו בקבלת התורה וזכו לבהירות האלוקית הזו שייכת עבודה זו 

משא"כ שאר הברואים שאינם נכללים בזה. ומשל למה הדבר דומה: לקבוצת אנשים עוורים שבא אליהם רופא ואמר  

בד, אולם לאחר מכן ייחלשו בשנית ויחזרו להם, שיש באפשרותו לערוך להם ניתוח שיפקח את עיניהם ליום אחד בל

להיות עוורים כבראשונה. ואף אחד להיות נוכח בכזה ניתוח שרק ליום אחד יבריא אותו, אולם אדם אחד היה שם  

שהסכים לעבור את הניתוח הזה ובלבד שיוכל ואפילו יום אחד בחייו לראות ולחוות בראיה אמיתית ולא בדמיון את 

אכן עבר את הניתוח וראה עולם ומלואו ולא שבע מראות את מהות הגוונים ואת מראות בני מראות העולם הזה... ו

אמנם השגתו נשארה וידע לכלכל מעשיו לפי מה שראה, עד שנהיה מנהיג על כל  אדם, עד שאיבד את חוש הראיה,  

רדמה הרוחנית הזו, והנמשל הוא נפלא מאוד, כי על אף שיש מכלל ישראל ששקעו בחזרה בת  קבוצת העוורים הזו...

אעפ"כ מכיון שכבר היו במעמד הר סיני וחשו לכל הפחות שעה מועטת את התגלות האור הגדול, עדיין השגתם  

 קיימת... ויכולים להקיץ מתרדמתם על ידי הצדיקים שבכל דור שעומדים ומעוררים את כלל ישראל...

 

בלתי מוחש ולא ייחלש בהרבות השכלתו...   'השכל האנושי היא בלתי שום חומרי ותתפשט על הספורנו,  מבאר

כלומר הגוף כמה שמתאמץ הוא נחלש משא"כ המח תמיד נשאר בשיא כוחותיו גם משא"כ כוחות הגוף החומריות'.  

בעת זקנת הגוף... והשכל הוא רוחני לגמרי ועל כן כשאדם מפעיל את השכל לגלות את אור ה' הוא מחיה את  

שם מים. כאותם מים שהולכים תמיד ממקום גבוה   –י שמבאר הרמב"ן שמים נשמתו, וחי מתוך יראת שמים, כפ

למקום נמוך אולם לאחר מכן חוזרים בחזרה ועולים וחוזרים למקום נביעתם כך הוא יראת שמים כשיהודי חושב 

ומגלה את כח הבורא בבריאה הרי שהוא מחזיר את ההשתלשלות ששלח לו הקב"ה בהארה הזו ומקשר את עצמו 

למקור של כל ההשפעות. עוד ביאור נפלא ישנו בעניין יראת שמים. הלא כתוב שהמים היו מתפשטים והולכים עי"ז  

על כל העולם עד שבא הקב"ה ושם גבול למים ונהיה גבול בין מים ושמים. א"כ מה נותן לשמים את הפחד שלא 

אשון עדיין לא היה מושג של יראת  להתפשט ולהתערב עם כל העולם? זהו פחד ויראת הרוממות מהשי"ת כי ביום הר

היינו שנזכה להגיע לדרגה זו לעבוד את ה' מתוך יראת   –העונש, ועל כן אנו מבקשים ג"כ שיהיה לנו כזו יראת שמים  

 הרוממות ולא מתוך יראת העונש.  

 

בדל  'אז יהיה עצם שכלי בפועל שלם נ אדם שהופך את המושגים הגשמיים למושגים רוחניים, מסיים הספורנו, 

 מחומר... ומזה יתחייב שיהיה נצחי וקים גם אחרי מיתת הגוף'. 

* 

 

 קשר של קיימא -צדיק 
 

ר' אברהם המלאך בעל ה'חסד לאברהם' זי"ע. "ויעש אלקים את שני המאורות  הפרי הארץ השבוע נכתב בשם 

 המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים" הגדולים את  

 

אשר זי"ע הסביר פשט נפלא בפסוק זה. הלא ידוע שהלבנה באה בטענה לה' שאין שני מלכים משמשים בכתר ר' 

מישהו אחד. אמר לה הקב"ה: לכי ומעטי את עצמך. ולכאורה מדוע באמת שתקה החמה, וכי לא הפריע לה שעוד 

שולט חוץ ממנה? אלא באמת הפריע ועדיין מפריע לה כל הזמן ולכן בוערת היא מחמת זה, אמנם ללבנה שהיתה  
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פתוחה עם הכאב הזה לא התביישה לומר זאת, ולכן זכתה בשל כך לקבל עצה מאת ה' שאמר לה לכי ומעטי את  

 עצמך, וממילא בגלל זה יש לה כח של התחדשות כל חודש...

 

דוע שהשי"ת האציל העולמות וברא יש מאין, ועיקר היה כדי שהצדיק יעשה מי"ש אי"ן ויכניע כל המידות  "כי הנה י

 להשי"ת". 

 

מובא הרבה ביאורים על ענין האצילות, והרעיון המרכזי שבכולם הוא, שאצילות הוא מלשון 'אצל' כלומר בספרים 

לם, אזי אור השמש זהו הפועל יוצא מהשמש ודומה  ליד, לדוגמא כדור השמש כולו אש, וקרני השמש מאירות את העו

ֶנה כאן אצלינו אור אין סוף מחמת שאין אנו יכולים להשיגו... כשרצה לברוא   לה. כמו"כ להבדיל הקב"ה שהוא ִמתכ 

העולם, אך הכל היה מלא מאורו יתברך. ובשביל לברוא בריאה בשם עולם על כל תנאיו וחידושיו, היה צריך הקב"ה  

פנות מקום חלל כדי לצמצם את אורו לבחינה של עולם. משום שאם לא כן הרי הכל היה חוזר ונכלל באור כביכול ל

אין סוף הזה. אלא בשביל בריאת העולם צמצם הקב"ה את אורו ועל כן נקרא דבר זה 'האציל' העולמות, משום שזה  

 כביכול ליד אורו הגדול אור אין סוף שאין לנו השגה בו.

 

זה ברא העולמות, אצילות בתחילה ואח"כ בריאה יצירה ועשיה שהם ארבע עולמות כוללים של הצמצום ה לאחר

 –ההשתלשלות הזו, עד עולם העשיה בו אנו נמצאים... כמבואר בספרים הקדושים. אך תחילת הבריאה היתה יש 

ות ישנה גם בריאה  את העולם. ובהמשך ההשתלשל -הוא הקב"ה שאין אנו משיגים אותו, ברא 'יש'  –מאין. שהאין 

 של יש מיש...

 

הקדמה זו נעבור להבין לשם מה מטרת כל הבריאה הנפלאה הלזו, והיכן אנו מוצאים את עצמינו בתוך כל  לאחר 

 הסימפוניה הרוחנית והגשמית הזו?

 

תכלית הבריאה היתה יש מאין, כדי שהצדיקים ע"י הבחירה שלהם לטוב, יהפכו את היש הזה בחזרה לאין.  עיקר 

נסביר: כי הנה הישות הראשונה שברא השי"ת נקראת חכמה, ואחריה בינה, וכן הלאה בכל ז' המידות, שמתבטאים  ו

אצלינו במעשים ותכונות בפועל, כאן בעולמינו עולם העשיה. לדוגמא, אדם שמתגלה בו מידת החסד, הרי שיש לו 

ני, כי זהו ציווי ה'. ועי"ז שעושה את ציווי ה' ניסיון להחזיר את היש לאין ע"י שיכניע את עצמו ויגמול חסד עם הש

הוא האין סוף ב"ה.  –שהוא המידה שהתגלתה אליו בדמות חסד, למקור שממנו באה  –לגמול חסד מחזיר את היש 

 ואז עוד שלב בבריאה מגיע אל תיקונו ומקדם את העולם עוד צעד אחד לקראת הגאולה... 

 

כיון שהקב"ה  מעשי שמים וארץ", ומבאר המגיד ממעזריטש זי"ע, מדוע? בגמ', "גדולים מעשי צדיקים יותר מ מובא

וזהו רצון השי"ת שנגלה אותו בתוך היש, וממילא כשנגלה אותו ביש יש, והצדיקים מחזירים היש לאין.  - ברא מאין 

ִין אין לנו אפשרות לחפש אותו כלל, שכן  הרי יחזור המצב הזה חזרה להתדבק באין, וזה חייב להיות כך משום שבא 

זוהי עבודתינו. וראיה לדבר מהגמ'   –זה מופשט וכלל לא בר השגה בשבילינו, אמנם בתוך היש למצוא את האין 

שמספרת על ר' חנינא בן דוסא שהיה דחוק מאוד בפרנסה וביקש משמים והורידו לו רגל של זהב. בלילה והנה הוא 

זהב בעלות ג' רגלים ורק הוא עם שולחן וב' רגלים רואה בחלומו, שכל הצדיקים יושבים למעלה עם שולחנות מ

בלבד. בבוקר אמר: א"כ איני חפץ בזה, וביקש שוב, וירדה יד מן השמים ולקחה את רגל הזהב בחזרה... אומרת על 

כך הגמ' שהנס הראשון גדול מן האחרון משום ש"משמיא מיהב יהבי אך משקל לא שקלי". כלומר משמים נותנים, 

 בחזרה.אך אין לוקחים 
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הפשט לכאורה שלאחר שיורד לעולם העשיה כבר מתגשם מאוד ממקום האצילות שהגיע משם שכולו  ]ובטח 

רוחני[... אך דווקא זה הפשט כפי שביארנו שהצדיק ע"י שמחזיר היש לאין ע"י עבודת המידות שלו, את זה יכולים גם 

ה אצל ר' חנינא בן דוסא שכיון שעמד בניסיון לקחת בחזרה מהשמים, שכן זוהי מטרת הבריאה. ]וזה אמנם מה שקר 

ולא רצה ליהנות משכרו של העוה"ב בעוה"ז, והסכים בשביל זה לחיות בדחקות, הרי שהראה בזה את חביבות 

המצוות ושכרן, ולכן מן הסתם שלא התגשמה הרגל הזו כלל ויכלה לעלות חזרה ע"י עמידתו בניסיון מתוקנת עוד 

 יותר[...

 

שי צדיקים יותר ממעשי שמים וארץ, כיון שע"י עבודתם להחזיר היש לאין מקיימים בזה את רצון ה'  גדולים מע לכן 

 ואת תכלית ומטרת בריאת העולם, ונהיים שותפים ממש במעשה בראשית. 

 

נפלא מובא בבעש"ט הק' בנוגע לדברינו על מטרת הבריאה. והמשל מספר על מלך שציווה את עבדיו לעשות   משל

ובין העם כדי לראות ולשמוח במי שמתאמץ לעבור את כל המשוכות בכדי להגיע לבסוף לפגוש במלך.   מחיצות בינו

וציווה עליהם עוד, שבכל שער שעושים ישימו סכום כסף. אמנם בכל שער שמתקרב יותר אל המלך יכפילו וישלשו 

ם הכסף וחזר לביתו. אדם שם את סכום הכסף... ובכן, היה אדם שהצליח לעבור את השער הראשון, מצא את סכו

אחר הצליח להתקרב עוד יותר ולעבור שני שערים, ומצא סכום כפול ואף הוא חזר לביתו מאושר. אך היה אדם 

שהבין שמשהו יותר עמוק מסתתר פה, וטרח הרבה טרחות ויגע הרבה יגיעות, עד שזכה להגיע ממש אל המלך, 

 ואצל המלך כידוע לא חסר דבר...

 

אנו כאן בעוה"ז צריכים לעבור כל מיני מצבים שהם בעצם מסכים שהמלך נמצא מאחריהם. ויש כאלו  כמו"כ

שמגיעים לשער הראשון כגון בחור שצריך שידוך, ומשתדך וחוזר לביתו אך שוכח שעדיין לא מצא את המלך, ויש 

לסורו ושוכח מה', אך אנשי  אחד שכבר התחתן ומחכה לילדים, או אחר שיש לו פרנסה בשפע וחוזר לביתו, כלומר

ולא חוזרים באמצע, וטורחים הרבה  כל המסכים הדעת שיודעים שהתכלית היא להגיע אל ה', ע"י שעוברים את 

טרחות בשביל זה, כי חפצים הם ליהנות מזיו המלך עצמו ולא מסתפקים בפרסים שעל אם הדרך, הם זוכים להגיע  

 לא חסר דבר... –ו, ואצל המלך ממילא כידוע לבסוף לתכלית הראויה שהיא לידבק במלך עצמ

 

הבעש"ט הק' שכאשר מגיע אותו אדם אל המלך ועומד בניסיון, זוכה להשיג ולראות שכל מה שעבר עליו לא    מסיים

 היה כלל במציאות אלא הכל אחיזת עיניים בלבד.

 

"וזהו שאמר דוד המלך עליו השלום כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כננתה, מה אנוש כי תזכרנו  

כי שם הויה מורה על הפשטה כלומר קודם י' כי אראה שמי"ך הם שני שמות הוי"ה אדנ"י"... ובן אדם כי תפקדנו. פ

מתי יכול להיות בחינת אדון, רק    –שנבראו העולמות, ושם אדני מורה על אחר בריאת העולם כדכתיב אדון כל הארץ  

ה עד שבא לד' גוונים ד'  "מעשה אצבעותיך" לשון צבע גוונין כי השי"ת צמצם ממדריגה למדריג אחרי שיש ארץ. 

כן מובא בשם הרבי מברדיטשוב זי"ע שהכהן הגדול ידוע שהיה נכנס לקודש הקדשים בחלוק לבן, והביאור יסודות. 

בזה הוא כי הצבע הלבן הוא השורש לכל הצבעים, ומהצבע הלבן אפשר לעשות את כל הצבעים. א"כ גם למעלה 

מצום של הלבן. לכן אין יותר מתאים שהכהן גדול כשנכנס לקדש הכל הוא לבן כלומר מופשט וכל צבע אחר הוא צ

ירח וכוכבים אשר  הקדשים הלא היה זה המקום הכי מופשט ששייך כדי להתחבר לשורש ולכן לבש גם בגד לבן... " 

כי למעלה כננתה, כי השי"ת מיעט את הירח פי' צמצם ממדריגה למדריגה עד שבא לעולם העשיה עולם הגשמי". 

mailto:spinkarebbe@gmail.com


8 
 לתגובות והצטרפות:

spinkarebbe@gmail.com 
 

צום לא היה ניכר מי קטן ומי גדול אלא שני המאורות היו גדולים. רק כיון שרצה ה' שיהיה צמצום בשביל לפני הצמ

כדי שהצדיק יעשה מי"ש אי"ן  בריאת העולם, ממילא לאחר הצמצום נתגלה שיש גדול וקטן אך כל זה למען מטרה, 

 ויעלה המידות הגשמיים לשרשם כנזכר. 

ביאורו  אנושהוא בחינת הכנעה כמו שאמר משה רבינו ונחנו מ"ה. והוא ביאור של אי"ן. ומנגד  מה –וזהו מה אנוש 

ובהיות כן בא על ידו חיות לכל  הוא ישות, והכוונה שהצדיק צריך להביא כל ניסיון של ישות חזרה למצב של אין. "

כר הוא משפיע והצדיק על ידי עבודתו בקודש משפיע שפע של  זהעולמות. 'כי תזכרנו' פי' כי אז נהיה בחינת זכר". 

"ובן אדם כי תפקדנו" כי  חיות לכל העולמות מכיון שעושה רצונו של מקום. ואז ממילא מתקיים בו המשך הפסוק 

אזי ראוי לפקוד אותו בדבר  כלומר כשאדם מתנהג בדרך שדיברנו להיות בבחינת מ"ה, אדם הוא בגימטריה מ"ה 

דוגמא לדבר לאדם שמנהל חנות, כשבאים מהמס לביקורת, צריך להראות חשבוניות כיצד מתנהל ים. ישועה ורחמ 

העסק, ואם לא מציג חשבונית משמע שמעל בכסף... כמו"כ הקב"ה שולח לנו השפעות אך האדם צריך לעשות את 

 המוטל עליו כדי שיוכל לקבל עוד השפעות ולא יאמרו שמעל. 

 

עלי כפרה שמיעטתי את הירח, פי' הביאו עלי כל המידות למעלה מן הדיבור לשרשם   "וזהו שאמרו בגמרא הביאו 

 ואז יהיו נמתקים בשרשם ואז יהיה כפרה על מיעוט הירח כנ"ל כי עיקר אצילות העולמות היה בשביל זה". 

 

ניסיונות מסיים הפרי הארץ שחייבים לעבור את המצבים האלו של התקטנות הירח, כלומר צמצום ומידות שהם    כעת

 שאנו עוברים, כדי להגיע לתכלית רצון ה' בבריאת העולם, וכדלהלן:

 

"את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה, פי' עיקר הבריאה היה כדי שהצדיק ימשול  

 על הלילה. וזהו 'חצות לילה אקום להודות לך'". 

 

ת חושך וצמצום, זמנים קשים וניסיונות שעוברים על האדם.  לילה פירושו לחצות את הלילה, לילה הוא בחינ חצות

זמנים אלו צריכים לחצות כלומר לשבור ולחלק אותם. אומרים כמו כן בשם ר' אשר זי"ע שהזמן של חצות הוא  

החושך הכי גדול מכל הלילה, משום שעד חצות עוד יש אור מהיום הקודם ומחצות ואילך מתחילה ההארה של היום 

מן הכי חשוך זהו נקודת חצות... ודווקא שם מבקשים מאיתנו לתת את ההשתדלות. והעבודה הכי גדולה הבא, א"כ הז

לא להתיאש ולהתפלל לה' שתמיד נהיה מקושרים אליו ונעבור את המסכים האלו. ומציאות הבריאה חייבת לעבור 

ם שלא משנה מאומה, אך כשיש  דרך החושך הזה, כי אם היה כל הזמן אור, אזי עבודת הצדיק היתה כמו נר בצהרי

 אקום להודות לך".  חושך אז אפשר להשיג מה גדול האור... ואז אחר שחוצה את הלילה, " 

 

שעובד על מידותיו במצבי הלילה שעובר, לנהוג בדרך התורה הקדושה לקשר כל "וזהו כל העוסק בתורה בלילה" 

 "חוט של חסד משוך עליו כל היום"...  דבר לבורא, 

* 

 

 "ששת ימי המעשה"
 "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ".  

 

mailto:spinkarebbe@gmail.com


9 
 לתגובות והצטרפות:

spinkarebbe@gmail.com 
 

כי בתחילה עלה  וי"ה? עונה רש"י  רש"י, מדוע כתוב בראשית ברא אלקים בלשון דין ולא כתוב בראשית ברא ה  מבאר 

במחשבה לברוא העולם במידת הדין וכשראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת הרחמים ושיתף למידת הדין עמה.  

   היינו דכתיב "ביום עשות הוי"ה אלקים ארץ ושמים.

 

  א העולם. בעשרה מאמרות נבר בריאת העולם בפועל נברא בשיתוף שתי המידות. וכפי שאומרת הגמ',  במעשה 

כי בראשית הוא גם נחשב למאמר ומה שלא כתוב  מתרצת הגמ'    והלא כתיב ט' פעמים בלבד 'ויאמר'? שואלת הגמ'  

 בלשון ויאמר הוא משום שמאמר זה היה במחשבה בלבד.  

 

"קשה  יוצא כי הקב"ה רצה לברוא בתחילה במידת הדין ולבסוף בראו במידת הרחמים. מק' השפת אמת,  לפי"ז

אנו משמע שכך הוא ואיך כתב רש"י שרק עלה במחשבה, וכי יש ח"ו שינוי במחשבה אצל הבורא ית'?  דכתיב ברא 

אומרים בכל יום 'אני מאמין באמונה שלימה שהבורא ית"ש הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא עשה ועושה ויעשה  

תחילה כך ולבסוף רואה שאין  לכל המעשים', וא"כ מה שייך לומר אצל הרבש"ע כביכול כמו אצל האדם שחושב מ

 זה מסתדר ועושה אחרת? 

 

"אמנם כך הוא באופן זה ברא השי"ת להיות רצון ומחשבת  השפת אמת בא ללמדינו יסוד עצום בעבודת השי"ת:    אך 

 האדם לעשות הכל על פי מידת הדין ממש כרצונו ית'". 

 

"בשוא גליו אתה תשבחם" כתיב 'תשברם' ואנו קוראים 'תשבחם'. מבואר בזוהר הק' דבר נפלא. כי כל גל  כתוב

הגל שבא מאחוריו יודע שאין הולכים  -הולך בכל כוחו בים ולבסוף כשמגיע לחוף מתנפץ ושוקט. אך לכאורה חברו  

ק, כי יש לפעמים שהקב"ה רוצה להביא  כעת לשטוף את העולם, וא"כ מה לו לבוא כך בקול רעש גדול? מבאר הזוה" 

שטף על העולם )כפי שראינו בסופת ה'צונאמי' ודומיה( ועל כן כל גל מגיע בכל כוחו ממש כאילו הוא זה שהולך  

 לשטוף את העולם. 

 

כן אדם צריך בכל יום להתנהג עם עצמו במידת הדין, כלומר לרצות להיות מוכן ומזומן לכל מה שהקב"ה ציוה  כמו

תורה לעשות כדי שיחיה כיהודי. ולתכנן במאה אחוזים את כל פעולותיו. אמנם לאחר זאת צריך גם לשתף  אותו ב

אם נשים לב נבחין כי כל מה שאדם מתכנן במחשבתו, לעולם לא יוצא אל   -בעצמו את מידת הרחמים. כלומר 

יה אינו בשלימות. אך הפועל באופן המושלם כפי שבאמת הוא תכנן. וזאת מבאר השפת אמת משום שעולם העש

בכוונה תחילה ברא זאת הקב"ה באופן זה, בכדי שאדם יראה כיצד במחשבה הוא מושלם בכל תוכניותיו, וכשמגיע 

בפועל למעשה, אין זה בדיוק כפי שתכנן, ועי"ז שיפעיל כעת את מידת הרחמים. והיא, לדעת שהוא מצד עצמו לא 

ן בו, ומזה יבוא לקשר בורא להתפלל אליו יתברך שיתן לו כוחות מסוגל לעשות מאומה ללא רצון וכח הבורא שנות

 לעשות את מה שצריך, וכן עי"ז יחיה כל הזמן עם הקשר הזה שהבורא ית' מחיה אותו ומוביל אותו.

 

מובן כי בכוונה תחילה עלה במחשבה לברוא העולם במידת הדין, כי כן הוא אצלנו שאדם צריך כל יום לחיות  כעת

הדין, לתכנן ולעשות את המכסימום של האפשרויות העומדים לרשותו, ולא שישב בבית בחוסר מעש על פי מידת 

כאותו  ויאמר: אם בין כה וכה אין לי כוחות אז שהקב"ה ידאג לי... כי זה אינו אמונה כלל. אלא צריך ללכת במידת הדין  

 גל שמגיע בכל כוחו כאילו הוא זה שהולך כעת לשטוף את העולם.  
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 –מכן ברא ה' למעשה את העולם במידת הרחמים. זהו המעשה בפועל שלא תמיד הולך לאדם כפי רצונותיו  לאחר 

לולי ה' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי... ויזכור שיש  –הוא כדי שיפגוש בחסרונותיו ובאפסיותו בעולם המעשה 

 מי שמנהל אותו מלמעלה ויגיע להכרה הזו של הקשר עם הבורא ית'. 

 

ת כי בימי המעשה אי אפשר להיות בלי חיסרון, רק ע"י הרצון והגעגוע לשבת, פירוש אף שכל אחד מצוי אז  "והאמ 

במעשים שונים, מבקש הוא שלא להיות פדיון נפשו בכל אלה הדברים רק להיות עוסק בעבודתו יתברך, בודאי עי"ז  

 ם". זוכים אחר כך בשבת לסיוע משמים כח נשמה יתירה בהשתתפות מידת הרחמי 

 

מבאר השפת אמת זי"ע במקום אחר, כי הקב"ה מביא את האדם בכוונה תחילה לחוסר   "והבוטח בה' חסד יסובבנו"

בהירות, כדי שיבוא מזה לבטוח בה'. כי הביטחון בה' הוא למי שאינו יודע כיצד לנהוג ובוטח בהשי"ת שינהיג לו את 

 וא ממשיך על עצמו הנהגה של חסד ורחמים מאת ה'. , החסד יסובבנו –הדרך, ועל ידי שמחפש את הביטחון בה' 

 

כלומר שבפועל אדם  –כן הקב"ה ברא את העולם במחשבה במידת הדין, אמנם כשראה שאין העולם מתקיים  כמו

, זהו לא בשביל 'לשבור' את האדם אלא להיפך, להביא אותו לביטחון שה' בשלימותלא מסוגל לקיים את רצון ה' 

 נותן לו את הכוחות לעשות הכל, וזה יביא אותו גם לשמחה אמיתית שקשור בקשר אמיץ עם ה'.  

 

גם הביאור כי כך הקב"ה ברא את ששת ימי המעשה כדי שאדם יתן בהם כל הזמן ובכל דבר את ביטול רצונותיו  זה

ה', ואז יגיע לשבת עם הכנה. וכמה עבודה והכנה שנתן בששת ימי המעשה, כן יקבל נשמה יתירה גדולה   מפני רצון

שהיא כח והארה גדולה יותר לראות שה' מנהיג אותו בכל דבר, וממילא השבת תתן לו כוחות לששת ימי  –יותר 

 עשה הבאים, לחיות כך בביטחון בההמ

* 
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