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ה יג ר ְוַאתָּ ל ְבנֵּי-ֶאל ַדבֵּ אֵּ אֹמר ִיְשרָּ יִני ִהוא אֹות ִכי ִתְשֹמרּו ַשְבֹתַתי-ֶאת ַאְך לֵּ ינֵּיֶכם בֵּ יֶכם ּובֵּ  ְלֹדֹרתֵּ
ַדַעת ה ֲאִני ִכי לָּ  :ְמַקִדְשֶכם ְיהֹוָּ

-------------------------------------------------- 
 

 למעט שבת ממלאכת המשכן  ביאור ענין
 

 י"רש
 

 ישראל בני אל דבר ואתה
 

   מלאכה אותה מפני השבת את לדחות בעיניך יקל אל המשכן מלאכת על לצוותם שהפקדתיך פ"אע ואתה
           

 שפת אמת
 

 אמר ה"זצלה ר"מו ז"ואא. תמה ל"ז ן"ורמב. המשכן ממלאכת שבת למעט' כו תשמורו שבתותי' כו אך י"ברש .1
 שאין הכתוב וממעט. כלהנבראים עליות הוא שבת ענין וגם השכינה השראת ענין הוא המשכן שגם שאף הפירוש

 המעשה ימי' שנק החול בימות גם וודאי הפשוט י"ועפ. יותר זוכר איני כי ביאור צריכין ודבריו. בשבת המשכן ענין
. שבת' נקראי ח"ת ולכך[ 'כו סגור' יהי המעשה ימי שששת"כמ. ]פ"עכ בהסתר שבת' בחי בהם יש מ"מ. ומלאכה
 שיתא מתברכין' דמיני החיים בשורש דבוק להיות. שבת' פי עיקר שזה. הפנימיות הארות' נמצאי בחול גם שאצלם

 כל ושורש. האלה מלאכות י"ע השכינה השראת נעשה שהרי זה אופן י"עפ היו במשכןבודאי שהיו ומלאכות. יומין
. מלאכות' נק הם שרק במשכן' שהי מלאכות ט"ל נלמד ולכך. משכן' מבחי הם החול ימות ועבודת המלאכות

[. י"והמש מלאכה' בחי שהוא המלאך י"ע החול ימות כהנהגת שהוא המשכן ענין תרומה ק"בזוה ש"והעניןכמ]
' הי העגל חטא ובאמתקודם. הפנימיות התגלות יש בשבת כי. בשבת אסור המשכן מלאכות גם כי הכתוב אומר ולזאת
 נעשה של הכתרים מהם שניטלו החטא אחר רק[. ודרור יובל] דחירות עלמא ב"עוה ענין והוא מ"ומה משטן חירות
. עולמים כל מלכות מלכותך' מבחי דבר בכל שיש נקודהפנימיות למצוא שהוא. המשכן' בחי י"ע התיקון' הי. ונשמע

. כלל הסתר שום ואין ב"עוה כעין והוא. לישראל הכתרים מחזיר ה"מרע בשבת אבל. משלה בכל מלכותו ש"כמ
 להעביר שצריכין הזהב את אך פ"ע ל"חז ש"כמ. אך ופרשנו. ל"כנ בשבת כאסורין"ג המשכן מלאכות גם ולכך

 נקודה התגלות רק וחלודה הסתר שום אין בשבת כן כמו. שהוא כמו הזהב רק' שיהי. ההגעלה קודם החלודה
. ל"כנ המעשה בפנימיות העושה דביקות להיות העבודה וזה. הפנימיות נסתר מלאכות י"ע ובחול. ל"הפנימיותכנ

 ערום כל כתיב. ודביקותבפנימיות התקשרות דעת' ופי. דעת נותן ששבת' פי. מקדישכם' ה אני כי לדעת בשבת וכתיב
 ומפסיק הדבר שפורש י"ע וכסיל. הדבר בשורש ומדובק מקושר החכם שעושה מה שכל ל"כנ ופרשנו. בדעת יעשה

 בבית לי יש טובה מתנה ל"חז וכתבו. 'כו ילכו צדיקים' דרכיה ישרים כי. 'א מעשה שעושין אף. אולת נעשה משורשו
 ויוכל. זה נודע שבת ידי ועל. וקדושה עליונה הארה נגנז שבעולם דבר שבכל' הפי. והודיעם לך שמה ושבת גנזי

 י"ע במעשה גם השבת' בחי למצוא' פי השבת את לעשות ש"וז. ]שבת שמירת י"ע הארתשבת בחול גם למצוא האדם
 יפה מנה ל"חז' פי זכור וכתיב[. השבת אל החול ימות כל ומצפה ששומר. 'כו שמר ואביו כמו שהוא. ושמרו

 הכל כי י"בנ שמעידין י"ע שהוא שבת זכירת וזה. בלבד' לה פנימיות נקודה מעשה בכל להניח פרשנו. זמנהולשבת
 זו' ובחי. זה נודע ישבת"וע. ת"מהשי חיות נקודה בו יש ישראל מעשה' פי. מקדישכם' ה אני כי לדעת ש"וז. ת"להשי

 הארת האדם שמוצא מה כפשוטו וגם. ז"עוה עניני בתוך שהוא אף. ונבדל קודש הוא ת"השי חיות כי קודש היא
 א"תרל: לדעת ש"כמ זה נודע ובשבת. ת"מהשי כ"ג הוא ל"הנ הנקודה



 
בחי לשמור צריכין דבר שבכל 'פי .מקדישכם 'ה אני כי לדעת 'כו וביניכם ביני הוא אות 'כו תשמורו שבתותי את אך .2

לגמור כדי המעשים כל לזכורלעשות ובפרט בכלל ברא שלכבודו הבריאה מכל ה"להקב שיש הנייחא פשוט .השבת '
ב דביקות היא זאת 'פי 'כו הוא אות כי .שבתותי ש"וז .הבריאה תכלית וזה .איך כראוי י"שא אף שהוא מה 'ית רצונו 
כל שמעלין מה כפי נמצא .החיות בעיקר דבוקים י"שבנ 'פי .כולהוחד ה"וקוב וישראל אורייתא כדאיתא ה"בהקב י"נ
 .מקדישכם 'ה אני כי לדעת וזהו .כ"ג י"בנ כח מתעורר כן כמו .ה"הקב של החיות בפנימיות ומתדבקין לשורשו דבר 

ש הרמז .השבת ישמרו המשכן במלאכת שגם לרבות י"רש וכתב .י"בנ כח כ"ג מתעורר ה"כחהקב תעוררשמ כל לכן
 לשם רק.לגמרי עצמו טובת להתערב שלא .בלבד 'ית רצונו לעשות המכוון עיקר לזכור צריכין מצוה של במעשה אף

 ה"תרל :ל"כנ לעושהו המעשה שמחזיר שבח והוא .שמים
 

. המשכן ממלאכת שבת למעט י"רש כתב. אך מאי. 'כו תשמורו שבתותי את אך' כו ישראל בני אל דבר ואתה בפסוק .3
 ונשנית שבת מצות להם שכברניתן ותימה. והודיעם לך' כו שמה ושבת גנזי בבית לי יש טובה מתנה' בגמ דאיתא

 חטא קודם היה כאשר העולם כל מתוקן' הי התורה בקבלת כי ל"ז חכמינו מאמר י"עפ נראה אמנם. הדברות בעשרת
 והוא. 'כו להשתמש כדאי העולם שאין שראה ל"חז פירשו טובויבדל כי האור את אלקים וירא וכתיב. הראשון אדם

 הן ספק ובלי. לצדיקים הגנוז באור משתמשין היו בוודאי הכל מתוקן בהיות אבל. בעולם החטא שנמצא י"ע באמת
 מאותו כ"ג הוא. עדים את ישראל בני ויתנצלו נאמר כ"ואח. לנשמע נעשה בהקדימם י"בנ הכתריםשקיבלו המה

 אור אותו וגם"ח יפגימו פן לנפשותם יראו לכן. בעולם הרע מציאות שיש והרגישו. התיקון שנתקלקל שראו הטעם
 עליו עדיו איש שתו לא מעצמם י"בנ ולכן. האור לאותו מגיע הרשעים פגם' יהי שלא כדי המקום גנזו ט"דמה. הצפון

 הללו לדברים הצטרכו ולא כראוי מתוקן הכל'הי החטא שמקודם שמה' פי. החטא תיקון היה המשכן כי ונודע. ל"כנ
' מעשי למעלה היו החטא קודם אך. 'העשי תוך השכינה השראת המשיכו שבמשכן המלאכות פרטי י"ע נתקן כ"ואח

 ניתן עודנו השבת כי להם ולהגיד ישראל בני את לנחם' ית הבורא בא זה מול.לנשמע נעשה הקדמת' פי וזה. גשמיות
 שלא גנוז שהוא באופן י"לבנ ניתן שהשבת גנזי בבית לי יש טובה מתנה ש"וז. החטא מקודם להם' שהי כמו להם

 באופן לקיימם יוכלו ולא נשתנו המצות שכל אף' פי. תשמורו שבתותי את אך ש"וז. כלל א"סט מגע יכוללהיות
 ואתה נאמר ולכן. בכללהחטא' הי לא ה"שמרע' כו דבר ואתה ש"וז. כמקודם הוא השבת אך. החטא כמקודם הטוב

 שניתן חכמים ודרשו. 'כו הוא אות ישראל בני ובין ביני והטעם. כרצונו המצוה זאת להם למסור שיוכל זו במצוה
 פוגם המעשה קלקול אין בשבת בטלים המלאכות כיוןשכל הטעם ועיקר. שם שולט נכרי מגע שאין' פי. 'כו בצינעא

 מוחלין אנוש כדור ז"ע עובד אפילו כהלכתו שבת השומר ל"חז דברי פירוש נראה וזה. בעשיה רק הוא והחטא. שם
 שעומד דבר לך אין תשובה עשה אי נ"ממ המפרשים ותמהו. 'כו לו מחול. מחללו שומרשבת' כו אנוש אשרי' שנא לו

 ממש המצוה לקיים יכול שאינו מעכב החטא תשובה שעשה אף כי נראה אבל. ז"בט ש"ע תשובה בפני
 יעכב שלא לו מחול זה ולענין זו במצוה ומעכב פוגם החטא שאין שבת מצות מיוחדת ז"ע אמנם. כמקודםהחטא

 נאמר ולכן. החטא כמוקודם שבת שמירת מצות להם נשאר אשר י"לבנ נחמה' הי וזה. ל"כנ שבת דשמירת זו במצוה
 מעין שהוא ל"חז ש"כמ. התיקון אחר' שיהי כמו הגנוז אור בו מתגלה כי. להודות טוב השבת ליום שיר מזמור

 ל"ז ט"הבעש הרב בשם ש"כמ המעשה בימי השבתגם הארת להשאיר להתחזק יכולין השבת י"ע ובאמת. ב"עוה
 שאחר זאת זוכר שאדם י"שע' ופי. בשבת לכתוב מקומו אין דזה וקשה. נפש אבדה וי ששבת כיון וינפש ל"חז ש"עמ

 ז"תרל: ביותר בה לכןמתדבק זו הארה ממנו יסתלק השבת
 

. המשכן ממלאכת שבת למעט כתב י"ורש. אך מאי וקשה. וביניכם ביני הוא אות' כו תשמורו שבתותי את אך בפסוק .4
 שהוא המשכן במלאכת נעשהונתקן שקלקלו החטא י"ע העליונה ממדריגתם נפלו ישראל דבני נראה הענין ולהבין

 למצוא זוכין בקדושה הכל לעשות היגיעה י"וע. א"במ ש"כמ האדם מעשה כל שכולל. מלאכות ט"ל בירור ענין
. 'כו הכתרים י"לבנ בשבת מחזיר ה"שמרע איתא לכן י"חטאובנ לא השבת יום אמנם. 'כו מקום בכל השכינה הארת

. 'כו הוא אות ש"כמ חלילה לאבדה יכולין שאין. ודור דור בכל י"לבנ נשאר זו שמצוה תשמורו שבתותי את אך ש"וז
 ל"הנ בענין כן וכמו. 'כו החלודה להעביר שצריכין הזהב את אך חכמים שדרשו כמו. בליפסולת אך' פי כתבנו א"ובמ

 בכלהמצות וכן. זו במצוה להתחזק ישראל בני צריכין לכן. בירור שום הצטרכות בלי נקי נשאר השבת ששמירת
. למעלה התקשרות יש כן. להמצוה י"בנ לבות התקשרות וכפי. לפנים הפנים כמים' פי. וביניכם ביני אות שנקראים

 ענין מכל לשכוח רק שעה לפי עיכובהמלאכה השביתה' יהי שלא' פי. עראי ולא מרגוע מנוחת שבתון שבת י"וברש
 כל לשכוח להתלמד האדם וצריך. ב"עוה מעין שהוא ל"חז ש"כמ. ב"לעוה הכנה הוא קודש שבת שבאמת. המלאכה
 :ב"עוה בנקללמנוחת יזכה כן וכמו. השבת יום בבוא המעשים

 
 בזה חלק להם יש ישראל ובני. בשמים שלמעלה שבתותי' פי לומר ויש. אך מאי מדקדקין. שבתותי את אך בפסוק .5

 מלעילא דנחתא השתתפותברוחא יש בשבת כי ק"בזוה ש"וכמ. חלק הוא פרס. עלינו שלום סוכת פורס ש"כמ
 שבת תוספות את' פי יתבאר עוד. חלק אך לשון וזהו. וביניכם ביני וכדכתיב. ויקהל' בפ ש"ע שבת בתענוגי ומתענג

 ש"כמ חלק אך וזהו. השבת הארת התנוצצות יש יוםהששי דמחצות ואיתא. שבת לקבלת ש"בע שמשתוקקין י"ע
 שבת וכתיב. דוקא שבתותי. 'ה לשם רק השמירה' שיהי. אך. הפשוט ולפי. 'כו תשביתו הראשון ביום אך על ל"רז



 בלי נחלה לו נותנין השבת המענג איתא וכן. המעשה ימי לכל ושפע ברכה שהשבתנותן י"ע לפרש יתכן. שבתון
 י"ורש. דחול לעובדין השבת ברכת בעבור ולא. עצמו השבת לשם השביתה' שיהי שבתון שבת כתיב לכן. 'כו מצרים

 התפילין וכן עדות' שנק המצות אלו כל כי א"במ ש"מ י"עפ נראה הענין ולבאר. המשכן ממלאכת שבת למעט' לפי"ז
 החטא וקודם. י"בנ של בעצםנפשותיהם בפועל מקוים להיות צריכין שהיו שלמעלה להארות רמזים שהמה אות' שנק
 רק. אליו מגשת וייראו ה"מרע של הוד בקרני' שהי כמו ממש עליך נקרא' ה שם כי הארץ עמי כל וראו מתקיים היה
 אין ק"ובש. התפילין מצות י"ע ל"הנ הארה קצת להשיג שיכולין'פי. שבראש תפילין אלו ל"חז דרשו החטא אחר

 ל"חז ש"וכמ. אמצעיות שום בלי' פי. הוא אות ישראל בני ובין ביני' שכ. אות עצמן שהן ל"חז ש"כמ. תפילין צריכין
 אתם כ"וכ. בכם אתם עדים ש"כמ. בעצמם מעידים זכאין י"כשבנ ואיתא. לשבת בחול אדם פניושל מאור דומה אין
 והוצרךלברר. 'כו עדיך הורד' כ החטא אחר אך. 'כו יכירום רואיהם וכל. י"בנ צורת נשתנה התורה ובקבלת. עדי

 בלי לברר א"שא. בעצמו שקר עדות כמעיד תפילין בלא ש"ק הקורא ל"חז דרשו וכן. הללו מצות י"ע העדות
 ה"תרמ :קודש בשבת זולת. התפילין

 
 ש"כמ. החטא לתקן הוא המשכן כי הוא הענין. המשכן ממלאכת שבת למעט י"פרש תשמורו שבתותי את אך בפסוק .6

 קלקלתם דאיתא. ובירור הצריךעדות במקום שהוא והיינו. 'כו ה"ב הקדוש להם שוויתר הוא עדות העדות משכן
 וזה. לגמרי העשיה מתוקן' והי. השרת כמלאכי מזוככים בגופים מתוקנים ישראל היו מקודם כי. בנשמע הזהרו נעשה

 מעשה כל ניתקן' שהי היינו. ל"חז ש"כמ חירות חרות' נק ולכן. אלקיםהמה מעשה דכתיב הראשונות לוחות ענין' הי
. 'כו והמכתב הכתב השמשות בין שבת בערב נבראו דברים עשרה ואיתא. העולם נברא מאמרות שבעשרה בראשית
 נגמר לא החטא י"וע. 'העשי כל תיקון' הי אותם לקבל י"בנ זוכין וכשהיו. מאמרות העשרה של המהשרשים ומסתמא

 להיות מוכן מקודם'שהי מה עליונות הארות לקבל וכלים ציורים שהמה המשכן מלאכת י"ע התיקון' והי. התיקון
 כי כדכתיב. יתירה הנשמה לקבל ישראל בני וזוכין' מהעשי למעלה שהוא בשבת אכן. בעצמם ישראל בני בנפשות

 מקבלין י"בנ אבל. בעולם נמצאים קדושות שכמהמיני. מקדישכם' ה אני. אמצעי שום בלי וביניכם ביני היא אות
 במעלת כאן לרמוז יש כן כמו. מצרים יציאת גבי מלאך ולא אני ל"חז שדרשו כמו. כביכול בעצמו ת"מהשי הקדושה

 ק"ובזוה. א"במ ש"כמ ועדות בירור צריך וזה במעשה מתלבשת שאזהקדושה המעשה ימי על השבת קדושת
 אלקים' ה עשות ביום כתיב השבת ואחר אלקים כתיב בראשית במעשה כי המה אלקים מעשה בענין איתא משפטים

 בשבת דבריו לפי נמצא. ש"ע אלקים שם שליטת בעוד השמשות בין ש"בע שנבראו ל"חז דרשו שלכך'שכ ש"ע
 ריש ק"שםבזוה ש"כמ י"לבנ רק ולשון אומה לשום אחיזה שום אין ושם. ש"וב ה"ב ה"הוי שם התגלות קודש

 כי מעידין ישראל שבני' פי. 'כו' ה עשה ימים ששת כי' כו היא אות' כו ביני כ"וכ. מקדישכם' ה אני ש"וז. משפטים
 משם הכל כי האחדות זה מבררין י"האלהיםשבנ הוא' ה כי לדעת הראת אתה ש"וכמ. הוא ה"הוי שם בכח הכל
. 'כו הגיד מעשיו כח' בחי בראשית מעשה' ובחי אלקים' בבחי' והעשי הטבע' בבחי ההנהגה המעשה בימי רק. ה"הוי

 כפי הוא המעשים תיקון כי עוד ל"וי. ש"ע בהר' בפ ל"ז ז"מא בחדושיתורה כ"וכ. ה"ב ה"הוי שם מתגלה ובשבת
 שאין וראה ד"במדה לבראות במחשבה עלה בתחלה ואיתא. במדה מדה ד"מדה אלקים' בחי והוא האדם עבודת
 יכול' הי לא אבל. ד"מדה' בבחי לתקן הכוונה היה מקודם כי י"בבנ נעשה זה וכל. ר"מדה ושיתףעמו מתקיים העולם

 רק לפיעבודתינו שאינו טובה מתנה' שנק ושבת ה"הוי שם ר"מדה שיתוף י"ע התיקון' והי הלוחות ונשברו להתקיים
. המעשה ימי גם לתקן צריכין זה שיתוף י"ע אך. עבודתכם לפי לא מקדישכם' ה אני כי לדעת ש"כמ לנו ניתנה מתנה

 השבת בכח פ"עכ. 'העשי כל לתקן יכלו כילא אם' פי. שבתותי את אך ש"וז. 'כו השבת' כו לעשות' כו ושמרו ש"וז
 ז"תרמ :כאן קצרתי לכן עוד כתבנו א"ובמ. המעשה ימי יתקנו

 
 אך בפסוק ל"חז רמזו כאשר א"במ שכתבתי מה י"עפ. לכם הוא קודש' כו תשמורו שבתותי את אך לשון יתבאר עוד .7

 שהקדושה לכם הוא קודש. שוםחציצה בלי תשמורו שבתותי את אך כן כמו. החלודה את להעביר שצריך הזהב את
 הנשמה בכח והוא. אות עצמם שהם תפילין צריך אין קודש בשבת ל"חז ש"כמ בעצמם ישראל בני בנפשות נמצאת
. מנפשו עונות ולכלוך החלודה ומעביר עצמו מטהר שהאדם והאמתכמו. ישראל בני בנפשות ק"בש השרויה יתירה

 ולהחליף ש"ע קודם לטהר צריכין ולכן. והפסקות חציצות בלי מלמעלה הבאה הקדושה לו מתגלה כן כמו
 במעשי אני שחורה ל"חז דרשו ונאוה אני שחורה דכתיב הוא והענין. נקיה וכבדתובכסות ל"ז ש"כמ המלבושים

 אני יכולה קדר כאהלי. בשבת ונאוה המעשה בימי שחורה. במשכן ונאוה בעגל שחורה. אבותי במעשי ונאוה
 הנפשות בעצם לא במקרה הוא בישראל' שהי שהחטא להודיע אחד ענין והכל. ש"ע שלמה כיריעות להתכבסולהיות

 חוזרין ק"כמובש הפנימיות ומתגלה החיצון המלבוש להסיר שזוכין זמנים כשיש לכן. בחטא שנתלכלכו רק
 המקודש במקום י"בנ שכשנבדלו. המקדש ובית במשכן כמו י"לבנ עדות הוא שבת לכן. ככראשונה להקדושה
 אני כי לדעת קודש בשבת כן וכמו. י"בפנימיותבנ נמצאת הקדושה שעדיין העדות זה' הי. בהם שרויה היתה והשכינה

 ידי על רק. לעולם ישראל בבני הקדושה כן כמו. ויהיה הוה היה שהוא כמו' ית בשמו הקדושה תלה. מקדישכם' ה
 לכם הוא קדש' פי גם. המבדיל מסך ומסירין ישראל נפש לכל מאירהקדושה קודש ובשבת. מבדיל מסך נעשה החטא

. האמת באחדות להתאחד יכולין שאין גורמים החטאים עיקר כי. ל"קה ת"ר לכם" הוא" קדש. "ישראל לכללות
 ישראל איש כל צריך ובאמת. ישראל בקהל מתגלה הקדושה ואז. דאחד ברזא דמתאחדין ש"כמ נותןהאחדות והשבת
. הקדושה מרגיש למישאינו אפילו קאי לכם הוא קדש כי. מעט הן רב הן. קודש בשבת הקדושה בו נמצא כי להאמין

 בקדושת מאמין שאדם האמונה רוב' וכפי. ישראל איש לכל לכם הוא קדש מעידה והתורה. בעצמו יודע המרגיש כי



. המשכן ממלאכת שבת למעט אך' פי ל"ז י"ורש.כ"ג הקדושה להרגיש שיוכל לו מתגלה כך. בו ששורה שבת
 שבימי רק. לעולם וחיות קדושה נותן השבת באמת כי קושיא ואינו. ש"ע בשבת' כ המיעוט כי מקשה ל"ז ן"והרמב

 השבת הארת מתגלה ובשבת. א"במ ש"כמ וכליו המשכן ענין היה וזה ידיאמצעיות על ומתצמצם מתלבש המעשה
 ח"תרמ :ש"כמ המשכן מלאכת בלי

 
 ידי על שלא בקדושה להתדבק יכולין קודש בשבת' פי. המשכן ממלאכת שבת למעט תשמורו שבתותי את אך בפסוק .8

 ג"הי שאותן כמו. 'כו ושבת מאתזמנים. מאתם תקחו אשר התרומה וזאת בפסוק ק"בזוה כדאיתא. המשכן מלאכת
 והשבת. ק"בזוה שם' שפי זמנים ג"הי מאלה הארה ליקח נוכל כן כמו. בעובדא תיקון הם המשכן מהן שנעשה דברים

 במלאכת הוא כן כמו. אות עצמן שהם צריכין אין ק"ובש המעשהלתפילין בימי שצריכין וכמו. המועדות כל כולל
 לטהרת רמז. שבת מקודם טהור להיות אך' פי אכן. אמצעי י"ע שלא וביניכם ביני הוא אות כתיב ולכן. המשכן
 כדאיתא ק"הש מסייע לזה גם כי והאמת. הקדושה לקבל מוכן להיות הגשמיי מלבוש והואלהסיר. ש"בע המקוה

 כי. השבתקודש הארת עליהם בבוא ישראל בני בנפשות הוא כן כמו ובוודאי. א"סט כל' מיני דמתעברין שם ק"בזוה
 כל בורחת באדם יתירה הנשמה והארת השבת הארת בהתגלות לכן. אור מפני וחושך חושך מפני אור גולל ה"הקב
 המלבושים הסרת. שניהם כולל החליצנו.והחליצנו רצה תקנו ז"וע. הפנימיות המכסה החושך כל והוסר. א"הסט
 מחלצות אותו והלבש' כו הצואים הבגדים הסירו דכתיב וכמו ב"עוה מעין שבת כי. דקדושה מחלצות וללבוש דחול

 חיות אבר באותו מתגלה כ"א. מיוחד אבר לתקן הוא מצוה כל המצותכי בכל הוא וכן. זה מעין בשבת הוא כן
 ל"ז ז"מו מפי שמעתי וכן. הנפש לכל לבוש הוא השבת רק. צורה ולובשת צורה ופושטת' הגשמיו והוסר' הפנימיו

 ואלה. מיוחד אבר תיקון מצוה שכל' ופי. 'כו ושבת ציצית כמו המצות כל נגד דשקולה במצותפרטיות שמצינו במה
 ושבתי. עולם'בבחי תיקונים היו ומקדש ובמשכן. בזה זה תלוין נפש שנה עולם תיקון והנה. הקומה כל תיקון המצות
 אשר לסריסים וכתיב. ומקדש במשכן' שהי כמו הקדושה למצוא יכולין השבת י"ע לכן. והשנה הזמן תיקון וזימני
 היו במקדש כי איכה' במד ש"כמ נקראוסריסים בגלות' פי. 'כו ובחומותי בביתי להם ונתתי' כו שבתותי את ישמרו

 ובגלות. המטות בחדר ש"ע י"בנ של ורביין פריין שהוא המשכן על ש"כמ תולדות ועשו ה"הקב אל י"בנ מתחברין
 אחיזה כן גם אלו לדורות יש חפצתי באשר ובחרו ש"כמ השבתוהתשוקה ידי על כ"אעפ. סריסים נקראים אנחנו

 ט"תרמ :ובנות מבנים' כו ובחומותי בביתי המקדש בית בשורש
 

 יודע ל"חז אמרו המשכן במלאכת הנה כי. המשכן ממלאכת שבת למעט י"ופרש. 'כו תשמורו שבתותי את אך בפסוק .9
 השמים את ד"הה ובארץ אותיותבשמים ויש נברא בתורה דהכל. וארץ שמים בהם שנברא אותיות לצרף בצלאל היה

 עליהם חל ואז. שבשמים בשורשן שבארץ מה לחבר הוא המשכן ומלאכת. הארץ ואת בשמים' ת ועד' מא אותיות
 התורה פנימיות שהוא' ית שמו אותיות להמשיך הוא והצירופיםהללו הבנינים כל תכלית העיקר אבל. שמים שם

 שלום ה"דקוב שמא שבת' בחי וזהו. בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו שנאמר כענין. ש"וב ה"הקב של שמותיו שכולה
 אות. במרומיו שלום עושה ש"כמ. השלימות כל נמצא ה"הקב של משמו אחת שבאות שלום'פי. שלו שהשלום מלך
. מכלמלאכה בו ששובתין. הוא אות' שכ. השבת אות וזה. הכל נשלם' ית משמו הארה כשנתגלה. שלו בצבא הוא
 והצירופים הבנינים כל בשבת צריכין אין ולכן. הכל נשלם השבת אות שבהתגלות. עשויה מלאכתך כל שיהיה ש"כמ

 וכשזוכין. השורש אל לעלות סולם' הכלבחי וארץ שמים וחיבור המשכן מלאכת כל ובאמת. השבת י"ע נגמר שהכל
. ז"עוה כל ביטול הוא ב"עוה ותכלית. הבא לעולם הכנה ז"בעוה האדם עבודת כן וכמו. הסולם צריכין אין' עלי אל

 אבל. שבו הנפש לקיים בגופו האדם מעשה וכל. הגוף במזון הנשמהמתקיים גם ובודאי. בגוף הנשמה' בחי כן וכמו
 ימי ששת כי. אחד באופן הכל נפש שנה בעולם ה"הקב מעשה וכל. והפכו הגוף ביטול הוא הנפש הארת תכלית

 נשמה והוא. הזמן בגדר אינו השבת אבל. ימים ששה רק הזמן כי נמצא. עשה ימים ששת ש"הזמןכמ הם המעשה
 השמים עשהאת ימים וששת לשבת הכנה המעשה ימי לכן. דגופא ולאו דנשמתין יומא ק"בזוה ש"כמ ימים לששת
 ש"כמ ב"עוה מעין והוא. והבריאה הטבע במעשה התלבשות בלי' ית שמו הארת מתגלה השביעי ביום אבל. והארץ
 בפסוק ש"ע נדונים והרשעים הצדיקיםמתרפאין מנרתיקה חמה ה"הקב מוציא לבוא לעתיד ואיתא. ל"ז חכמינו
 אבל. גשמיות ובמצות שלפנינו בצירופין מתלבשת ז"שבעוה. התורה התגלות על הוא והרמז. שמי יראי לכם וזרחה
 למעט וזה. בשבת התורה קריאת רמז וזה. זה מעין יש ובשבת. ה"שלהקב שמותיו שהיא התורה עצם יתגלה לעתיד

 ויתן אל השבת פרשת נסמך והנה. ומלבוש נרתק בלי ה"הקב של שמו השבת התגלות שהוא המשכן ממלאכת שבת
 ל"חז ש"כמ מתנה' בחי יש ובשניהם. הראשונות לוחות מעין מתגלה שבשבת לרמוז. הראשונות לוחות.'כו משה אל

 יום' מ היגיעה כל כיאחר במדרש ואיתא. משה אל ויתן ש"כמ. חלקו במתנת משה ישמח כ"וכ. 'כו לי יש טובה מתנה
 י"שע תאמין ומצאתי יגעתי' פי ל"ז ז"מו בשם א"במ ש"וכמ. במתנה לו שניתנה עד התורה לקבל יכול' הי לא

 וכן. האדם יגיעת כפי במתנה התורה נותן ברוךהוא שהקדוש רק. אנושי בשכל שאינו. ומתנה למציאה זוכין היגיעה
 הסרסור משכר לקח מה יודע שאינו מקח לך יש לכם נתתי טוב לקח במדרש דאיתא. טובה מתנה שבת' בחי הוא

 לנו יתגלה בוודאי. ה"הקב לנו שנתן והתורה המקח בוודאי כי' פי. 'כו עורפניו קרן כי ידע לא ומשה ש"כמ. נתוודע
 לקח נקראת לכן אבל. התורה עצם ולהשיג לידע יכולין שאין מעכב הגוף והרגשת הגוף גשמיות ז"בעוה אבל. המקח

 קרן במשה ש"כמ השגתה אל ולהתקרב הגשמיות מן להפרד ולידע להתקרב איך לנו מלמדת עצמה כיהתורה טוב
 למעלה שהיא כמו עצםהתורה בהשיגו אור לכתנות עור מכתנות ויצא הגשמיות ממנו שהופשט אתו בדברו פניו עור
. ץ"ה ם"י אתוון בהיפוך ה"הוי שם מצוה ק"בזוה דאיתא. עור כתנות' בחי הוא מצוה נר לדבר ורמז. ונרתק לבוש בלי



 עור כתנות וזה. 'ה ר"נ' גי ר"ועו. מתחלפות באותיות לכןהוא. בגשמיות המצות באמצעיות' ית שמו התגלות והוא
' דס. ה"מצו הוא ה"מסו כי. מסוה פניו על ויתן ש"מ כן וכמו. שבגוף איברים ח"רמ להאיר מצות ח"ברמ התלבשות

 בתורה העוסק כל כן כמו. פניו עור וקרן מעליו המלבוש כל נפשט אתו בדברו ה"וכמושמרע. ץ"בזסשר מתחלפין' וצ
 בתורהשנאמר העוסק אלא חורין בן לך אין ל"חז ש"וז. בתורה יגיעתו כפי התורה אור אל ולהתקרב נפשו לזכך זוכה
 ש"כמ. הגוף חומריות לזכך הם המצות כל כן וכמו. כולו הכלל על ללמד הכלל מן יצא ה"ומרע. הלוחות על חרות

' בחי הוא ב"עוה מעין שהוא אבלשבת. לעיל ש"כמ מצוה נר' בבחי והוא. 'כו ישראל את לזכות ה"הקב רצה ל"חז
 והוא. עליו שבת אימת הארץ עם ואפילו החול לימות בשבת אדם של פניו מאור דומה אין ל"חז ש"כמ תורה אור

 ז"בעוה ה"רע משה שזכה מה לבוא לעתיד יתקיים וזה. נקראעליך' ה שם כי הארץ עמי' כו וראו שאמרו מה מעין
 ש"כמ דשמיא סייעתא ענין והוא. מקדישכם' ה אני כי לדעת וזה. הוא אלקים מתת זה וכל. אליו מגשת וייראו ש"כמ
 יתרון מה כי. התכלית באמת והוא. דשמיא לסייעתא וזוכין לטהר הבאים הם י"ובנ. אותו לטהרמסייעין הבא ל"חז

. תורה של הואבעמלה עמל אבל עמל אינו בעמלו. לו יש השמש מן למעלה ל"ואחז. השמש תחת עמלו בכל לאדם
' ה לישועת לצפות תשמורו שבתותי את אך וזהו. השבת' בחי והוא. מלמעלה אלקים למתת לזכות עיקר כי אחד והכל
 בכחם י"בנ רק הטבע מן למעלה דשמיא לזכותלסייעתא מי אין כי. וביניכם ביני הוא ואות. השלימות עיקר שהיא

 וזכרת וכתיב. לעיל ש"כמ גנזיו מבית טובה מתנה שהיא לזה עדות והשבת. הטבע מן מלמעלה וקדושה עזר להמשיך
 שלא החירות' לבחי י"בנ שזכו מצרים יציאת על עדות הוא כי. השבת' כו לעשות'כו צוך כן על' כו היית עבד כי

 ה"הקב באמת כי. לעולם הוא אות וכתיב. השבת להם שייך ולכן. כחירות עיקר זהו כי. הגוף אל משועבד להיות
. מתגלה ובשבת בהסתר הוא המעשה בימי רק. הברואים כל ומהנהגת הטבע מן למעלה לעולם ישראל בני מנהיגאת

 כי. 'כו רוחי אפקיד כןבידך וכמו. עמנו יום שבכל נסיך על אומרים ואנו. כולו הכלל על ללמד הכלל מן יצא והשבת
. בחיים ובחרת כתיב ז"וע. שלמעלה ההנהגה אחר להימשך צריך ישראל איש אבל כמנהגו מתנהג שהטבע הגם

 משהו מתגלה שבעבורינו תמיד עלינו עובר קקדוש"בזוה כדאיתא בראשית מעשה יום בכל בטובו מחדש ה"והקב
 כי. המעשה ימי בכל משבת המתפשטת הארה והיא הבריאה בפנימיות להתדבק י"בנ שיזכו יום בכל הגנוז מאור

 רק. התלבשות בלי אך פירוש. תשמורו שבתותי את אך נאמר י"לבנ אבל. רקבהתלבשות הימים כל מקיים השבת
 כמים נאמר שלו הזדככות וכפי מהגשמיות מופשט להיות האדם בעבודת תליא זה ובאמת. השבת בעצם

 כל שינה מ"ביצ ה"והקב. השבת אל וזוכין חורין בני הם י"שבנ עדות שהוא מ"ליצ זכר השבת ולכן. הפניםלפנים
 האדם עבודת על עדותאמת הוא דשמיא לסייעתא שזוכין מה שכל פרט בכל נוהג העדות וזהו. י"בנ בעבור הטבע
 :ש"כמ אחד ענין והכל' ית לשמו

 
 מבקש ואני גנזי בבית לי יש טובה מתנה' בגמ דאיתא. המשכן ממלאכת שבת למעט י"פרש. תשמורו שבתותי את אך .11

 יכולה ואינה מהטבע שהיאלמעלה גנזי בבית' פי. מקדישכם' ה אני כי לדעת' דכ והודיעם לך לישראל ליתנה
 מנא' בי אשתכח לא ט"מ ק"בזוה ואיתא בו' יהי לא שבת כתיב במן והנה. לצדיקים הגנוז אור כמו בעולם להתגלות

 ונתלבש לעולם כשבא מ"מ. אוכלין השרת שמלאכי מאכל'הי המן כי והגם. בהתגלות ואינם. תליין' בי ברכאין דכל
 ובכח. והודיעם לך למשה אמר ולכן. בגשמיות להתלבש כלל יכולה אינה השבת ברכת כי. בשבת ירד לא בגשמיות

 וכמו בראשית מעשה שורש הוא כי אם. המשכן מלאכת כן וכמו. בשבת דביקות י"ישלבנ ה"מרע של כחו התורה
 מלאכתהמשכן בכל כן כמו. הטבע מהתלבשות למעלה שבת קדושת כ"ואח בטבע האור נתלבש בראשית ימי בששת
' ה אני כי. הוא אות ישראל בני ובין ביני אמר ולכן ההתלבשות מזה למעלה והשבת זו במלאכה האור נתלבש

 ח"תרנ :אמצעי שום בלי מקדישכם
 

 מקדש לי ועשו דכתיב הוא והענין. א"במ' כ וכבר. הקשה ן"והרמב. המשכן ממלאכת שבת למעט אך' פי י"ורש .11
 המדריגה וזו. אותך מראה'כו אשר ככל בתוכם ושכנתי ש"כמ לשבת הכנה שהם המעשה ימי כמו עצמו זה ושכנתי

 ממלאכת לומר י"רש דייק גם. המשכן ממלאכת למעלה הוא כ"א. ה"מרע' בחי ק"בש מתגלה אותך מראה אני אשר
 השבת ובאמת. מלאכה אחר תהרהר שלא' עשוי כלמלאכתך כאלו ש"וכמ חסרון בו ואין שלום' נק שבת כי המשכן
 בביאת חול מלאכת מחשבת כל שמשליך שבו שבת שמירת כח כפי ישראל איש פרט בכל כן וכמו. המלאכה משלים

 הגם ולכן. שלימות לו נותן השבת. השלימות חסר שהוא הגם. ש"ית הבורא עבודת כ"אצלוג נשלם כן כמו. ק"הש
 ש"וז. ש"כמ המלאכה משלים שלום ששבת המשכן נשלם כאלו שבת כשבא. המשכן במלאכת זריזין שהיו

 א"תרס :המשכן ממלאכת למעטשבת
 

 

 למנוחה מנוחתי יום את לכם בהנחילי וביניכם ביני היא אותביאור ענין 

             
 י"רש

 



 וביניכם ביני היא אות כי
 

             למנוחה מנוחתי יום את לכם בהנחילי בכם שבחרתי בינינו היא גדולה אות
 

 שפת אמת
 

כי מה זה הטעם כי ששת ימים עשה לכן צוה אותנו לנוח בשבת והוא באמת . 'בפסוק זכור את יום השבת לקדשו כו .1
' ל אמרו בשבת ניתנה תורה דכ"וחז. י בפסוק אות הוא ביני בהנחילו לנו יום מנוחתו למנוחה"ש רש"י כמ"עדות לבנ

בנפשות ' אלהיך וחל אלקותו ית' אנכי ה' דכ. בתמשמע שבכח קבלת התורה ניתן לנו הש. בעצומו של יום' זכור כו
והאיך צריך . 'והעושה מלאכה קראתו התורה מחללי. ה נח בשבת צריך כל איש ישראל לנוח"י לכן כיון שהקב"בנ

נותן ' כ כו"נתן לכם השבת ע' ראו כי ה' וזה עצמו הענין במן דכ. האדם לשמור כחו לידע ולהאמין כי יש בו כח אלקי
אך הענין הוא . ט פסק המן"בשבת ומ' הקשו הלא כל הגשמים ומזונות יורדים אפי' דהמפ. 'ם יומים כולח' לכם כו

. כי אין להשרים שלהם שייכות לשבת. ם אסור לשבות בשבת"לכן עכו. י ממונים ושרים אחרים"שכל השפעות הם ע
ה "והוא כביכול מהקב. י"לבנ לכן לא ירד בשבת שהוא מיוחד. 'הנני ממטיר כו' אבל המן שבא ממקום גבוה וכ

בכח ' מ הי"מ. ואף שהשבת ניתן קודם התורה. א"ש במ"ל תכין בטובתך לעני אלהים כמ"ש חז"בעצמו ובכבודו כמ
וכמו כן בכל שבת שיש בו הארה מקבלת . רק בקבלת התורה נגמר בפרטות ובפועל ממש. י"התורה שמוכן לבנ

 :ל"לכן צריכין לשבות ממילא בה כנ. והיא הנשמה יתירה. ק"בש י הכתרים"ה מחזיר לבנ"ל שמרע"ש ז"התורה כמ
 יתרו ח"תרמ

 
. א"כי אנכי ה. י"אבל זה טעם מצות שבת לבנ. הגם כי עוד במרה נצטוו על שבת. ונכתב שבת בעשרת הדיברות .2

. ש"אלקותו יתיכולה לקבל ' כי אין כל ברי' פי. אלוה אני על כל באי עולם אבל עליך ייחדתי שמי ביותר' ואמרו במד
מ להיות "והטעם אשר הוצאתיך מא. י חל אלקותו בהתגלות"אבל על בנ. י צימצומים והתלבשות בדרך הטבעי"רק ע

לא תשא למצות שבת שכיון שיש באיש ישראל חלק אלקות לכן נאסרו במלאכה ביום ' ולכן סמך פ. נחלה בלי מצרים
להיות ' רצונו ית' כי הלא אם הי. כם יום מנוחתי למנוחהי בהנחילי ל"ש רש"א שזה מ"ש במ"כמ. השבת כי בו שבת

אבל איש . אך שהם בהמה המה להם. כ ממלאכה בשבת"יכול למנוע כל הברואים בע' הי. שביתה ביום השבת
 יתרו ו"תרנ: ישראל שיש בו כח אחדות באלקות צריך לשבות בשבת

 
-------------------------------------------------- 

ֶשת טו ֶשה יִָּמים שֵּ אכָּה יֵּעָּ תֹון ַשַבת ַהְשִביִעי ּוַבּיֹום ְמלָּ ה ֹקֶדש ַשבָּ ל ַליהֹוָּ ֹעֶשה-כָּ אכָּה הָּ  ְביֹום ְמלָּ
ת ת מֹות ַהַשבָּ  :יּומָּ

-------------------------------------------------- 
 

             עראי מנוחת ולא מרגוע מנוחתביאור ענין 
 

 י"רש
 

 שבתון שבת
 

             עראי מנוחת ולא מרגוע מנוחת
 

 שפת אמת
 

 ל"ז י"רש ש"כמ הכל המשלמת הנקודה והיא קודש משבת חיות דבר בכל יש כי. רבים לשון. 'כו תשמורו שבתותי .1
 כל של והקיום הגמר והוא.דבר כל משלים ששבת ל"כנ' הפי. 'כו המלאכה נגמר שבשבת השביעי ביום אלקים ויכל
' וכ. לשורשו דבר כל שמחזיר מנוחה' נק ולכך. דבר בכל זה שורש מתעורר קודש ובשבת. החיות שורש שהוא דבר
 אבל. בשבת עושה ואינו מלאכתו מניח ישראל איש וודאיכל כי' פי. עראי לא מרגוע מנוחת שבתון שבת ל"ז י"רש

 לשורשו לבוא השבוע ימות כל מצפה להיות אדרבה רק. זה ביום מעשיו שעוזב מה לעול' יהי שלא להיות צריך



 כל ומצפה שיושב שמירה פירוש וזהו. חיותו מקום עיקר זה. מעשיו כל שבעוזבו.קודש שבת והוא. מנוחתו ומקום
 להיות שלא' פי' כו שבתותי את ואך[ כ"ג בספרים כ"שכ כמדומה. ]ל"כנ למקומו ויחזור ק"ש יבוא מתי השבוע ימי

' כו לעשות ש"מ גם. קודש בשבת בו שמתדבק האדם חיות שורש שהוא ת"להשי רק. בעולם אחר לדבר רצוןותשוקה
 להמשיך הפירוש אך. שומראותנו שבת אדרבה לשבת שייך שמירה מה גם. לעשות שלא המצוה כי אף. השבת

 :א"במ מזה כתבתי וכבר בוודאי שמירה צריך ושם. כ"ג החול מעשה לכל שבת קדושת
 

 לעשות מה לו שאין כשנזדמן עראי מנוחת כי י"בעזהש פרשנו. עראי מנוחת ולא מרגוע מנוחת שבתון שבת י"ברש .2
 שכל. מרגוע מנוחת זה.כ"אח ונח שנגמרת עד הרבה בה וטורח מלאכה איזה לעשות רוצה כשאדם אבל. ונח

 כך ה"הקב מנוחת נמצא. 'כו ימים ששת כי לעצמו מנוחה הכתיב כביכול וכן. המנוחה זאת להשיג כדי' הי המלאכה
 למנוחת העבודה הכתוב מסמיך. 'כו תעבוד ימים שששת"כמ בשבת האדם מנוחת להיות צריך שכן מזה ונלמד. 'הי

 זה ומעין. השבת מזה נעשה להיות. וכבודו' ית רצונו נגמר להיות כדי המעשה ימי עבודת כל להיות כלומר. שבת
 ה"תרל :קודש בשבת' עלי להם יש החול האדםבימי מעשה לכל כי כ"ג איתא

 
. 'כו השביעי וביום' כו יעשה ימים ששת דכתיב. המשכן למעשה שבת סמיכות. 'כו תשמורו שבתותי את אך בפסוק .3

 ב"מ תיקון' שהי סיני ובהר.השבת להם ניתן' העשי את י"בנ שתיקנו עת ובכל המעשה בימי תלוי שהשבת והיינו
 להם חזר. המשכן במעשה כך אחר וניתקן. הנעשה שקלקלו החטא ואחר. השבת להם ניתן סיני בהר העשויה ש"כמ

 המעשים כל שורש הוא השבת ובאמת. לשבת זוכה תיקוןהמעשים כפי ישראל איש כל. בפרט הוא וכן. השבת מצות
 הנשמות כי בשבת יתירה נשמה' בחי והוא. ארנן ידיך במעשי בפעליך' כו שמחתני כי השבת ליום השיר נתקן זה ועל
 בער איש ואמר. הבריאה כל של השורש וחיות כח והוא. עשיתי אני ונשמות דכתיב ה"הקב ידיושל מעשי נקראין הם
 של ונשמהיתירה שכרו מתן ע"לאוה אתגלי ולא. 'כו הוא אות דכתיב בצינעא ניתן דשבת ל"חז ש"כמ. 'כו ידע לא

 ישראל בני כי. מקדישכם' ה אני כי לדעת ש"כמ ישראל בני על מעיד שהשבת העדות וזה. ביצה' במס ש"ע השבת
 שבני' פי. עראי מנוחת ולא מנוחתמרגוע י"פרש שבתון שבת וכתיב. בעצם להם שייך והשבת. בהשורש דבוקין
 למנוחת י"בנ באים ק"הש יום שבבוא רק. כ"בע מלאכה מלעשות שיניחו ולא. למנוחה ק"בש באמת באין ישראל
 י"בנ בכלל אבל. לזה גם כ"אח זוכה מקודם הביטול י"ע רק זוכהלזה יחיד כל שאין אמת. והעדות האות וזה. השבת
 מתנה שאמרו וזה. ל"כנ ידע לא בער איש כ"משא. בהשבת ודביקות ידיעה להם' שיהי לדעת ש"וז. זה כל מקוים
. המה אלהים מעשה נאמר הראשונות בלוחות והנה. א"במ מזה כתבתי וכבר. ל"כנ שהואהשורש גנזי בבית' כו טובה

 של והואהדביקות. השמשות בין ש"בע נבראו שהלוחות ל"חז אמרו לכן. אלקות' בחי בו שיש' העשי שורש' שהי' פי
 ז"בעוה נמצא האיך לתמוה ויש. כראשונים' כו לך פסל נאמר ובאחרונות. הנשמה שהוא השבת ביום המעשה

 רק. האחרונים והם הםהראשונים הם באמת כי לפרש ויראה. המה אלקים מעשה עליהם שנאמר כראשונים
 כ"אח רק. 'כו חירות ש"כמ בעולם כלל רע נמצא' הי לא כי בפרהסיא היו לכן בירור צריכים היו לא שהראשונים

 כח מתחדש כך תמיד הצדיקים שמבררין מה וכפי. התערובותפסולת מן הטוב לברר צריך' הי אותם וישבר דכתיב
 מונחין לוחות ושברי לוחות אמרו לכן. ושמירה בירור צריכין שהיו הצניעות מן יפה לך אין אמר כ"אח לכן. התורה
 א"תרמ :לעתיד עד לברר שבריםשצריכין עוד נשאר כי בארון

 
 הארת להמשיך וצריכין. 'ת ועד' מא המעשה ימי ששת והוא. לשבת הטפל הוא את. תשמורו שבתותי את אך בפסוק .4

 רק שעה לפי מנוחה' יהי לפרששלא כ"ג יתכן. עראי ולא מרגוע מנוחת שבתון שבת' פי י"ורש. המעשה בימי השבת
 נוספות אותיות שבתון' פי ק"וברד. מרגוע מנוחת שבתון' נק וזהו. המעשה ימי כל על בלב השבת מנוחת להתיישב

 אחד לדבר וכולם. ז"י' סי בתהלים ש"ע הקודש אל לתוספותמחול רמז והוא. אחיך האמינון כמו. המלה להקטין
 דביקות הוא' הו זו כי. אות מאת שנעשה הוא המעשה בימי השבת הארת המשכת הוא. הוא אות עוד ל"וי. ]נתכוונו

 מנוחה יום שניתן הפשוט לפי גם הוא שכך. כולו הכלל על ללמד מהכלל יצא השבת כי[.ל"כנ בהשבת המעשה ימי
 לזכור החול בימי גם זכירה להישאר צריך שבת ומכל. הבורא לעבודת לבו וישוב המעשים מכל שינוחו י"לבנ

 ב"תרנ :השבת ביום לבו על שעבר מה בזוכרו קבע מלאכתו שלאלעשות
 

 לקבל שבתון וזה. המעשה ימי לכל רשימה משאיר השבת להיות פרשנו. מרגוע מנוחת י"פירש. שבתון שבת בפסוק .5
 הדעת זה שיתפשט לראות וצריכין.מקדישכם' ה אני כי לדעת ש"כמ דעת נותן השבת כי. השבת הארת בנפשותינו

' פי. ולהשכיל להבין בינה בלבנו ותן נאמר אהבה ובנוסח. ומעשה דיבור במחשבה אותו ולקשור. האדם בכל
' בחי ד"חב והוא. דעת מיני' ג והם. במעשה הוא ולקיים לשמורלעשות. בדיבור הוא וללמד ללמוד לשמוע. במחשבה



 בשבת נאמרו כולם שמירה שמיעה בינה' הג ואלה. האדם בכל להתחדש וצריכין. המוחין מתחדשין ובשבת. ן"נר
 בו ויש הדברות עשרת בו שניתנו בשבת הוא תשמעו בקולו אם היום ל"ז חכמינו ש"כמ הואבשבת ושמיעה. לדעת

 ש"כמ חכמתהתורה' בחי כן גם והוא. ישראל בני ושמרו. ושמרתם דכתיב לשמור. הדיבור' בחי והוא התורה קריאת
. בשבת' בחי' הג נמצא. ולקיים לעשות לשמור נאמר לכן. מעשה לידי המביא' הבחי והוא. משנה זה ושמרתם ל"חז

 דבתר ימים' וג. ומעשה דיבור מחשבה דקמישבתא ימים' ג המעשה ימי לששת ומתפשטין. שמירה שמיעה בינה
 :ל"כנ ד"החב התפשטות הוא הששה אלה. ולקיים לעשות. וללמד ללמוד. ולהשכיל להבין והוא. מ"מדו שבתא

 ג"תרנ
 

 רשימה באדם שיעשה רק. ולשעה במקרה המנוחה' יהי שלא' פי. עראי מנוחת ולא מרגוע מנוחת י"פרש שבתון שבת .6
 שהשבת. יוצא פועל ושבתון השבת'בחי בעצמו בו' שיהי השבת אחר נמשך האדם כל' שיהי שבתון ורמז. לעד נשאר

 ובאמת. השבת של תחתיו' פי. תחתיו איש שבו' כו השבת לכם נותן' ה' כ זה ועל. י"בנ לנפשות ומנוחה שביתה נותן
 מתנה הנותן לדעת ל"חז אמרו ז"וע. מהטבע ולמעלה קודש שהוא השבת אל דבוק להיות דשמיא סייעתא צריכין לזה

 זו שבכח יתירה נשמה יורד ולכן. השבת במתנת דביקות י"לבנ שיהיה הדעת זה גם נתן ה"שהקב. 'כו להודיעו צריך
 ז"תרנ :השבת בקדושת להתדבק נוכל הנשמה

-------------------------------------------------- 

ן יח ר ְכַכֹּלתוֹ  ֹמֶשה-ֶאל ַוִּיתֵּ ֻדת ֻלֹחת ְשנֵּי ִסיַני ְבַהר ִאתוֹ  ְלַדבֵּ עֵּ  :ֱאֹלִהים ְבֶאְצַבע ְכֻתִבים ֶאֶבן ֻלֹחת הָּ
-------------------------------------------------- 

 

 החטא אחר לעשות נצטוו שהמשכןביאור ענין 
 

 י"רש
 

 'וגו משה אל ויתן
 

 וביום הלוחות נשתברו תמוז ז"בי שהרי היה רבים ימים המשכן מלאכת לצווי קודם העגל מעשה בתורה ומאוחר מוקדם אין
 וצווי כסדר הכל דילמא טובא ע"צ) בניסן באחד והוקם המשכן בנדבת התחילו ולמחרת לישראל ה"הקב נתרצה הכפורים

 צווי לישראל הגיד לא ומשה העגל עשו מההר רדתו וקודם העגל עשותם טרם הראשונים ימים בארבעים היה למשה ה"הקב
 כתוב ה"הקב בצווי כן על אשר ויקהל בזוהר בהדיא הוא וכן  .ה"להקב מרוצים ישראל שהיו הכפורים יום למחרת עד המשכן

 דייקא מאתכם קחו לישראל אמר בציווי ומשה  .'וכו מלמד איש איש ל"ז רבותינו שדרשו כמו רב ערב גם דהיינו איש כל מאת
              )ל"וק בנזקים גרמו שהם לפי רב מערב ולא

 
 שפת אמת

 
 ישראל בני בתוך נמצא להיות מוכנים היו ראשונות שלוחות נראה כ"א. החטא אחר לעשות נצטוו שהמשכן י"רש שיטת לפי
 ואדור לי עשה אחד קיטון שתלך מקום במשכןבכל רמזו ל"וחז. גשמיות בלי להיות י"בנ מיוחדים שהיו. ומשכן ארון בלי

 :וכליו המשכן י"ע העצה' הי פירוד קצת' שהי כ"אח רק' ית מהבורא כלל נפרדים היו לא החטא קודם כי כנראה. 'כו ביניכם

 

 במתנה תורה לו שנמסרהביאור ענין 
 

 י"רש
 

 ככלתו
 

 מתקשטת כלה מה א"ד  .כזה מועט בזמן כולה ללמוד יכול היה שלא לחתן ככלה במתנה תורה לו שנמסרה חסר כתיב ככלתו
             ספרים ד"בכ בקי להיות צריך ח"ת אף  'ישעי בספר האמורים הן קשוטין ד"בכ

 



 שפת אמת
 

 לומר ככלותו תיבת שדייק' פי. 'כו במתנה ה"הקב לו נתן כלום י"א אמר יום' מ לסוף ככלותו משה אל ויתן במדרש .1
 י"שע. משמים הסיוע י"ע המצוהרק בשורש להתדבק האדם בכח אין המצות בכל כי. המעשה בסוף תלוי הכל כי

 לכן המעשה בסוף בא זה אך. בינה שערי ה"הקב לו פותח אז. המצות בקדושת להתדבק ומרמז שמראה המצוה קיום
 לו שניתנה זכה אז ככלותו ש"ז. הגומרה על אלא המצוהנקראת אין ש"וז. המכוון עיקר השיג לא באמצע המניח
 הנפש כלות הוא ככלותו' פי גם. במתנה לו ניתן ואז. בכחו' שהי מה כל וגמר. באמצע פסק לא ה"מרע כי. במתנה

 כל כן וכמו. במתנה התורה כל לו שניתנה זכה. 'ה פקודי להשיג נפשו כח כל יכולתווהשלים בכל שעשה כיון. 'לה
 ו"תרל :בתורתך חלקנו ותן כמאמר' ה בתורת חלק לנשמתו שיש מה להשיג יכול כחו כפי אדם

 
 בא היגיעה ובסוף. החיתום אחר הולך הכל כי להודיע. 'כו ושכח למד יום' מ כל' במד ככלותו משה אל ויתן .2

 כלות שהוא וזהוככלותו. השרת כמלאכי ונעשה' כו ושתה אכל לא יום ארבעים ה"מרע יגיעת ובוודאי. הישועה
 ט"תרל :התורה במתנה לו נתן כ"ואח. לדבר יכול הפה שאין מה. אתו לדבר כתיב לכך. בענן ונתלבש הנפש

 
 וכל ותורה י"לבנ' ית הבורא נתן טובות מתנות כמה. 'כו והודיעם לך. שמה ושבת גנזי בבית לי יש טובה מתנה' בגמ .3

. ה"הקב של גנזיו בית נקרא והשורש.טובות המתנות כל של השורש והוא. הכל כולל הוא השבת באמת אכן. המצות
 שנתן עד ושכח שלמד' ובמד. 'כו ככלותו משה אל ויתן דכתיב. הכל כולל שזה משמע תשמורו שבתותי את אך ש"וז
. 'כו מתנות' ג' במד ש"כמ מתנות שנקראו אלו בין ההפרש כי הוא הענין.ש"ע במתנה יום הארבעים בסוף ת"השי לו

 מתנה' נק השורש אל התקשרות אבל. צרכיהם את לכל ומשפיע' שמחי' ית מאתו הכל בעולם הנמצא טוב כל כי אם
. ז"בעוה להשיג לאדם שיש השלימות כל תיקון עד להיות יכול אינו וזה. מהנותן מקבלין י"שבנ' פי מידליד הניתן

 מיד מתנה יוכללקבל ואז לו השייך הנהגה כל שתיקן' פי אתו לדבר ככלותו ש"וז. לו שיש דביקות שורש אל בא ואז
 אינו השלימות אל לבוא עד עצמו לתקן אכן. בתורה חלקו לקבל ישראל איש כל בפרט נמצא כן וכמו. 'ית הבורא

 מתנה שבת' נק ולכן. לשורשו אחד כל שבתשמשיב' נק לכן. השלימות' בחי אחד לכל יש קודש בשבת אך. נקל דבר
 כפי ולעולמות למקבלים מתפשט המעשה ובימי. המתנה עצם הוא והשבת. מהשבת באין השפעות כל כי טובה

. 'כו ישראל בני ובין ביני הוא אות ולכן. ]י"לבנ ניתן וזה. ל"כנ בשבת המתנההוא שורש אבל. ואחד אחד כל מדריגת
 הכל כי להעיד יכולים המלך מיד ראשונים המקבלים אבל. שונות במדריגות בא כ"אח כי' ית הבורא על עדות והוא
 אי הנותן מיד המתנה גוף לקבל אבל. למדריגה ממדריגה שבא' כו זוג בן יש לכל שבת אמרה ש"ז[. והבןהיטב שלו

 להם' שיהי לךוהודיעם וזהו. המתנה גוף לקבל הכח זה י"לבנ שניתן. זוגך בן' יהי ישראל כנסת ת"השי והשיב. אפשר
 מ"תר :ההתקשרות זאת

 
 יתן. ממש הדברות עשרת מעין. בדעת היו הראשונות לוחות כי. ש"ע ותבונה דעת מפיו חכמה יתן' ה כי במדרש .4

' ה אני כי לדעת כתיב ובשבת.עצום התקשרות הוא ותבונה דעת ומפיו. להמקבל נתינה. נפרד דבר קצת הוא חכמה
 בלי להיות' העשי לתקן הרצון' שהי המה אלקים מעשה בהם וכתיב. הראשונות לוחות מעין בו שיש מקדישכם

 כמו המתנה לשון ושמרו' פי. השבת את לעשות' כו כתיבושמרו בשבת כן וכמו. 'כו חירות חרות כדכתיב. גשמיות
 המעשה ימי התקשרות יש ז"ועי. להשבת המעשה בימי האדם השתוקקות להיות שצריך. הדבר את שמר אביו

' פי. וינפש שבת השביעי וביום הארץ ואת השמים את' כו עשה ימים ששת כי. כ"ג'העשי נתקן זה ידי ועל. להשבת
 אענה כענין וארץ שמים בין הפרש ויש. 'עשי' לבחי לבוא עד בצמצומים הקדושה התלבשות הם המעשה שימי

. וארץ שמים אחד הכל נעשה ובשבת. מהרוחניות נפרד הגשמיות המעשה בימי לכן. הארץ את יענו והם אתהשמים
 שבת ש"וז. דגופא ולאו דנשמתיןהוא יומא שבתא ק"בזוה' שכ כענין. רוחניות רק להיות' העשי כל להתהפך ויכול
 :רוחניות היא באמת עצמה והנפש לנפש גוף' מבחי ונתעלה נפש קיבלה והארץ להשתנות השמים הוצרך שלא וינפש

 
 כי וידעו בניך יכירו מבקשין זה ועל. אלקי בעזר רק היא הקדושה כי לידע. מקדישכם' ה אני כי לדעת' פי ל"ז ז"ומו .5

 מי ה"רע משה ש"מ בזה ל"וי.ת"מהשי הבאה הקדושה בשורש שדבוק דעת הוא וזה. ל"ז ד"עכ מנוחתם היא מאתך
 לא. בלבד יתברך שמו לשם אצלו היה והקדושה. עצום דביקות בו' שהי מי אך. קדושים כולם היו כי הגם. אלי' לה
 וענין. ל"כנ הדעת והתקשרות לדביקות רמז שהוא לוי כלבני אליו ויאספו לכן. כלל חטא מגע בו לשלוט יכול' הי

 ששמעתי כענין. ישראל לאיש הבאה יתירה נשמה כענין מקודש עזרך ישלח ש"כמ דשמיא סייעתא באמת הוא השבת
 על' ופי. במתנה לו שנתן עד שלמד מה שכח יום' מ ה"מרע שלמד אחר אתו לדבר המדרשככלותו על ל"ז ז"מו מפי



 איןיגיעת כי הוא הענין אבל. ביגיעה לא הדעת בהיסח הבא דבר על הוא מציאה ושם. ומצאתי יגעתי' הגמ לשון פי
' כו ויתן ש"וז. ומתנה במציאה לו ניתן היגיעה י"שע כן סידר ת"שהשי רק. משמים והארה רצון להפיק כדאי ד"בו

 טובה מתנה שנקראת קודש העניןבשבת וכן. ח"ודפח ש"ע במתנה לו שתנתן לו עמד היגיעה שכל. לדבר ככלותו
 מי שבודאי מלאכתך כל ועשית כתיב אכן. קודש בשבת קדושה של וסיוע עזר לו נותנין המעשה בימי היגיעה שכפי

 הוא ז"עוה יגיעת כל כן שכמו ב"עוה מעין שבת הרמז וזהו. כךבשלימות אחר השבת מקבל. כחו בכל ת"השי שעובד
 עבודת לפי שאינו כלומר יתירה נשמה הרמז וזה. בשבת מתקיים כן וכמו. אלקים בעזר ב"בעוה כ"אח להשיג כדי

 י"ע הוא. 'עשוי מלאכתך כל כאלו' שיהי הוסיפו ל"וחז. האדם עבודת מכפי יותר לו ניתן רקשבמתנה העובד
 יוכל. השבת לקבלקדושת מוכן שאינו מה הכנה מיעוט על ומצטער. קודש השבת כשבא תשובה והרהורי השתוקקות

 בספרים כ"וכ. העולם מן הסתלקותם קודם בתשובה השבים מקבל ה"שהקב וכמו. 'עשוי מלאכתו כל כאלו להיות
 ג"תרמ :לתשובה מוכן יום ק"שעש

 
 נמשך האדם להיות יוצא פועל שבתון שבת' פי א"במ ש"מ פ"ע. 'כו ככלותו משה אל ויתן וינפש שבת לסמיכות עוד .6

 שנמצא התורה כפי כ"א. תורה בשבתניתנה. שבת נקראו ח"ת איתא ובאמת. שבת' בחי עצמו הוא להיות השבת אחר
 וזוכין. וביניכם ביני הוא אות כי' כ ובשבת. התורה אל זוכין כך שבת שמירת כפי וגם. השבת אצל הוא באדם

 ל"חז שאמרו וכעין. השבת כמו אות עצמו הוא הרי' ית בו חשדבוק"הת נמצא. השבת י"ע עליון בדביקות להתקשר
 משה אל ויתן וינפש ש"ז. שבת עצמו הוא התורה שר ה"מרע בפרט ח"ת כן כמו. אות עצמו שהוא תפילין צ"א בשבת

 כי א"במ מזה' כ וכבר. במתנה התורה לו ניתן כ"ואח ושוכח לומד' הי יום' מ שכל' ובמד. למשה עצמוניתן השבת כי
 נגד יום' מ כמוכן. בראשית מעשה תכלית שהוא השבת אל הכנה המעשה ימי ששת כמו. התורה אל הכנה יום' מ

 בו ויש. והטבע הגוף אל התחברות עוד יש ובזה. האדם בציור ה"ושס ח"ברמ התורה התפשטות דהיינו. הולד ציור
. לו ניתנו כללים ככלתו ש"כמ. התורה כלל תורהעליונה היא במתנה התורה ניתן כ"אח אבל. משכח הטבע כי שכחה

 ובשבת. הגוף מצד השכחה דכל. שכחה' בי דלית. דזכירה יומא. דנשמתא יומא והוא המעשה ימי כלל שבת כן וכמו
 בה אין בשבת שלומדין והתורה. ה"למש ת"ר השבת" ליום" שיר" מזמור" ש"הכמ"ומרע התורה שורש זה נתגלה
 ב"תרס :שכחה

 
-------------------------------------------------- 

ְך ַיֲעֶלה-ֹלא ְוִאיש ג א-ַאל ִאיש-ְוַגם ִעמָּ ל יֵּרָּ ר-ְבכָּ הָּ ר ַהֹצאן-ַגם הָּ קָּ ר מּול-ֶאל ִיְרעּו-ַאל ְוַהבָּ הָּ  הָּ
 :ַההּוא

-------------------------------------------------- 

         הצניעות מן יפה לך אין רעה עין בהן שלטה וקהלות וקולות בתשואות שהיו ידי על הראשונותביאור ענין 
     
 י"רש

 
 עמך יעלה לא ואיש

 
             הצניעות מן יפה לך אין רעה עין בהן שלטה וקהלות וקולות בתשואות שהיו ידי על הראשונות

 
 שפת אמת

 
 שבוודאי צריכין שניהם בוודאי אבל. בצינעא הראשונות גם נתן לא למה וקשה. הצניעות מן יפה לך אין י"ברש .1

' ית מלכותו כבוד ולפרסם. 'אליוית הברואים כל להטות מוכנים והיו. גמורים צדיקים' בחי ישראל בני היו בראשונות
 ועיכב בעיסה שאור הטיל ש"ימ הרשע עמלק כאשר אכן. בתחלה אברהם אבינו רצון' הי כך כאשר. בפרהסיא בעולם
 מהתלהבות י"בנ גם ונפלו. א"במ ש"וכמ. 'כו עמלק ראשיתגוים ש"כמ. ידו על נדחו אשר האומות מכל הטובה

 לולי כי אמת זה גם מ"ומ. הצניעות' בבחי העצה כ"אח' הי לכן. העגל חטא לכלל כ"אח שבאו שגרם עד הראשון
 כ"אח נתקיים קולות בקולי הקדימו שכבר י"ע רק. צניעות בדרך לילך יכולת כ"אח' לאהי בפירסום הקודם התלהבות
 ההתלהבות זאת נשאר' יהי לא כי ואם. עצום בהתלהבות להיות צריך בתחילה כי לדורות לימוד וזה. הצניעות
 כמלאכי ממש מהטבע למעלה י"בנ היו מקודם כי והאמת. כ"אח הירידה לימי גם העצה הוא ז"עכ. קיימא דברשל
 צריך הרצון ובוודאי. להיותבהסתר צריך ז"בעוה רק. בפרהסיא' ית הבורא עבודת' שיהי לבוא לעתיד וכמו. השרת



 בעלמא השולטים א"הסט וכחות הסתרות רוב רואין כאשר אבל. 'ית שמו כבוד לפרסום להשתוקק טובה בעין להיות
 יפה משנה כלשון הוא הצניעות מן יפה אין זה לשון ואמרנו.ל"כנ ובצניעות בהסתר להתנהג כ"בע צריכין. דשיקרא

 חן יש אך שאת ביתר ב"עוה קדושת גדלה ספק בלי שאם. ב"עוה חיי מכל ז"בעוה ט"ומעש בתשובה אחת שעה
 לוחות ממדריגות למטה היא כי אם' ית הבורא בעיני הוטב הצניעות כן וכמו. יותר ז"האדםבעוה בעבודת' ית לפניו

 ואמרודבר הענין בראשית גם י"בנ הבינו האלה כדברים והנה. גמור צדיק על תשובה הבעל כיתרון והוא. ראשונות
 מרת יודע לב י"בנ אבל. החטא בזה נגיעה לו' הי לא ה"ע הוא לאשר ה"מרע בעיני הוטב ולא. נמות פן' כו עמנו אתה
 :מזה א"במ ש"כמ לדבריהם ה"הקב והסכים. נפשו

 
. 'הבחי' ב היו התורה בקבלת שראינו. 'כו ותבונה דעת פיו מתוך נתן לבנו' כו חכמה יתן' ה. משה אל ויתן במדרש .2

 מעשה דהלוחות. נעשהונשמע' בחי' והי. בכתב משה אל ויתן כ"ואח. ש"וב ה"הקב של מפיו ששמענו הדברות
 דעת' בחי והוא. שינוי נעשה לא מפיו ששמענו בדברות אבל. הלוחות נשברו נעשה כשקלקלו ולכן. המה אלקים
 כדאיתא ונשמע נעשה של הכתרים עדים את ישראל ויתנצלובני וכתיב. לעולם להינתק אפשר שאי התקשרות שהוא

 ישראל בני מעלת עצמו הוא אך. הכתר זה פרקו ולמה נשמע בעבור' הי אחד שכתר כיון קשה ולכאורה. שבת' במס
 שצריך. לחכמתו קודמת חטאו שיראת כל כענין. מעשה לידי שיבואו רק לשמוע רוצין לנשמעשאין נעשה שהקדימו

 עדשנתקן נשמע של כתר גם פרקו העשיה שקלקלו וכיון. מעשה לידי שיבוא כדי ולהשיג לשמוע הרצון כל להיות
 כי. הכתרים לישראל מחזירין ק"בש לכן. מעשה בו אין כי נשמע' בחי הוא השבת אך. המשכן מעשה ידי על כ"אח

 בהן שלט ובקולות בפרהסיא הראשונותשהיו לוחות כי ל"כנ עצמו והוא. בצינעא ניתן שבת דאיתא. חטאו לא בזה
 החטא שכל הרשע עמלק הקדמת לולי כ"ג המעשים כל לתקן מוכנים ישראל בני שהיו רק. בקולות היו ולמה. רע עין

 שהוא השבת אבל. 'בעשי כח לו ויש. עמלק מלחמת היא וכלמלחמה. במחנה מלחמה קול ש"כמ ידו על נעשה
 מקדישכם' ה אני כי לדעת. הראשונות מלוחות הארה בו משיגין לכן. נכרי מגע שם אין. והטבע מהעשיה למעלה

 לנו שנתן ת"והשי. שבת שכולו יום. ב"עוה מעין הוא שבת כי הענין. 'כו להודיעו צריך' כו הנותןמתנה ל"חז דרשו
 יום ב"להשגתעוה להכין והתקשרות הידיעה הוא והשבת. המצות לקבל שנוכל וההכנות הכלים לנו נתן המצות
 כי השבת י"ע' כו לדעת וזהו. זה מעין קצת יש ובשבת. באמת לבוא לעתיד מתקיים מקדישכם' ה אני כי. שבת שכולו

 ב"תרמ :מקדישכם' ה אני
  



 


