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 טה'תשס" פרה – כי תשאליל שבת קודש פרשת 
 

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים ונפלאים מאד 
, עיין טהרת פרה אדומההמדבר מ הנ"ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי'  דברי רביז"לעל פי 

 שם.
 

 ותנקוד כמהעל בקיצור רביז"ל אומר )מוהרא"ש נ"י חזר  פתח ואמר מוהרא"ש נ"י,
"ונשלמה  )הושע י"ד(:פרה, זהו בחינת תפלה, בחינת  ,שבתורה זו של רביז"ל(

 )קהלת ה(:פרים שפתינו", וצריך לתקן בתפלתו בחינת שלש קולות, בחינת 
"קול ענות אנכי שומע", ובחינת  )שמות ל"ב(:ב דברים", ובחינת ו"קול כסיל בר

וכו' מקול מחרף ומגדף": וזהו  "כל היום כלמתי נגדי )תהלים מ"ד(:קול, בחינת 
ארז זה בחינת: 'קול כסיל  בחינת עץ ארז, ואזוב, ושני תולעת, הנאמר בפרה:

שהם בחינת דרכי האמורי,  ,ב ההנהגות ואמונות כוזבות'וב דברים, ברובר
"ואנכי  )עמוס ב(:וזהו בחינת ארז, בחינת  ,)משלי י"ד(כי "פתי יאמין לכל דבר" 
והגבוהי קומה, על פי הרב  ,ר כגבה ארזים גבהו"השמדתי את האמורי אש

כי מחמת גבה קומתו, העשנים העולים מהלב אל המח  ,הן כסילים
העשנים האלו נחלשים ברב  ,להתבשל במח, ולהתהוות מהם מחשבות

בה קומתם, ואינם ביכלתם להתהוות והדרך שיש מהלב אל המח, מחמת ג
וקטני קומה, , הם שוטים ומחמת זה, הגבוהי קומה ,מהם מחשבות שכליות

אבל  ,שהעשנים שלהם נתבשלים היטב, ונעשה מהם מחשבות שכליות
'כל שחכמתו  )אבות פרק ג(:מחמת ששכלם יותר ממעשיהם הטובים, בחינת 

על ידי זה, כשהמחשבה שכליות חוזרת אל לבם, אין כח  ,מרובה ממעשיו'
על  ,עשים טוביםזוק הלב, הוא על ידי מיקר חיבלבם להכיל את השכל, כי ע

"לקנות חכמה ולב אין", ועל ידי זה השכל הם  )משלי י"ז(:ידי זה הם בבחינות 
ואינם בבחינת  ,מחטיאים, והן הן הפילוסופים, שאין להם לב טוב וטהור

"בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך", ומחמת זה השכל  )תהלים קי"ט(:
'אזוב', זה בחינת  ,וב היוצא בקיר""אז )מלכים א ה(:והן, בחינת  ,מחטיאים ביותר

הם בעלי השכל, אבל הלב אינו יכול להצפין כח השכל בתוכו,  ,קטני קומה
ובפרט הנואפים העוסקים בחכמת פילוסופיא, שמאד  ,כי לבם חלש וחסר

"נואף אשה חסר לב". וזהו:  )משלי ו(:כי לבם חסר, בבחינת  ,מאד מזיק להם
שהשכל יוצא דרך קירות הלב, ואין  ,ות הלב"אזוב היוצא בקיר", היינו בקיר

וזהו  ,הלב יכולה להכיל בתוכה את השכל, בבחינת: "בלבי צפנתי" וכו'
שמגדפין כלפי מעלה  ,בחינת: "קול ענות אנכי שומע", קול חרופין וגדופין
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ושני תולעת,  "ואל תתחכם יותר: )קהלת ז(:ועליהם נאמר,  ,בחכמתם כידוע
"כל  שיש לאדם בזיונות וחרפות משונאים, בבחינת: ,זהו בחינת קול שלישי

וזהו תולעת בחינת  ,היום כלמתי נגדי ובשת פני כסתני, מקול מחרף ומגדף"
וכל זה, צריך  ,"ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם" )תהלים כ"ב(:

להעלות את הנופלים באמונות כזביות, להעלותם  ,המתפלל לתקן בתפלתו
ולתקן  ,מתית שהיא התפלה, ולקבע בלבם אמונה שלמהבתפלתו לאמונה א

את לב המחקרים החכמי פילוסופיא, שיוכל לבם להכיל את שכלם, שלא 
ונת הלב ווזה נעשה על ידי כ ,"בלבי צפנתי" וכו יחטיא אותם, בבחינת:

כי  ,ך לכבודוך כל הבזיונות והחרפות, להפוולהפ ,שבתפלה, מתקן את לבם
, ומבטל את עצמו מכל וכל, ואין רואה שום כשאדם עומד בהיכל המלך

בודאי כששומע איזהו חרפה ובזוי, הוא מפרש  ,דבר, אלא את המלך רואה
כי איך אפשר שיבוא אחד  ,את החרפה והבזוי לפרוש של כבוד להמלך

 ,לתוך היכל המלך, ויבזה את המלך, אלא בודאי אלו דברים הם דבורי כבוד
 ,צרף אותם, שיתהוו מהם כבוד להמלךבורים איך לפרש וליומתבונן בהד

זה אינו, כי מי הוא, הלא  ,ב, שמא אלו החרפות עליו נאמריםוואין לחש
בכן צריך לעשות מכל הבזיונות,  ,ישותו נתבטל, ואין כאן אלא המלך בעצמו

 כל זה בדברי רביז"ל. , עיין שם וכו' צרופי כבוד להמלך
 

בתורה זו איך מצות פרה אדומה שייך כי הנה רביז"ל מגלה  ,והסביר מוהרא"ש נ"י
ספר "תולדות יעקב יוסף", שמצוות התורה ב הרבהבכל עת ובכל זמן, וכמו שמוזכר 

איך  יםצריכין למצוא רמזרק הם נצחיים, ושייכים לכל אדם בכל עת ובכל זמן, ו
הוא ענין אדומה פרה טהרת לקיים כל מצוה כפי העת והזמן שלה, ואומר רביז"ל, ש

כי כשאדם מרגיל ונשלמה פרים שפתינו, )הושע י"ד( פילה, וכמו שכתוב התעבודת 
עצמו להתפלל אל השם יתברך על כל פרט ופרט של החיים, הן ברוחניות והן 

הוא שופך שיח לפני השם יתברך, ומבקש על נפשו לפני השם יתברך ובגשמיות, 
עצמו מכל  בתמימות ובפשיטות גמור, אזי ממשיך על עצמו טהרה עליונה, ומנקה

עפר ואפר, היינו בטל ומבוטל כמו מיני טומאות שרצו להתאחז בו, ולבסוף נעשה 
פרה אדומה, לשרוף ף ברוך הוא, כי כך היה המצוה של לגמרי אל האור אין סו

ביא האדם לביטול שמכח התפילה, נעשה היום בה עד שנעשה עפר ואפר, וזהו הפר
, שכל כבודו כאפס ואין ממש פרגמור אל השם יתברך, עד שנעשה כמו עפר וא

מראה עיניו כי אם כבודו יתברך המאיר בכל  לפני ןלפני כבוד השם יתברך, ואי
 והארץ האירה מכבודו.)יחזקאל מ"ג( הארץ, וכמו שכתוב 
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גם עץ ארז ואיזוב ושני תולעת, והנה בטהרת פרה אדומה היתה מצוה לקחת 
ולקחת הכהן עץ  )במדבר י"ט( ולהשליך אותם אל תוך שריפת הפרה, וכמו שכתוב

שאלו  ,מר רביז"לו, ואארז ואיזוב ושני תולעת וההשליך את תוך שריפת הפרה
הוא ענין קול הכסיל,  ארזהם השלשה קולות הפגומות שאדם צריך לתקן בתפילתו, 

כל כך  להרבותשמדבר דיבורי כסילות ודיבורי אמונות כוזביות, ואדם צריך 
, עד שיתבטלו לגמרי כל דיבורי בעולם אמונה הקדושה, ולגלות ולפרסם ההבתפיל

על הגבוהי קומה שהם על פי  יםהכסילים, כי הארז הוא הגבוה מכל העצים, ומרמז
רוב כסילים, כי מחמת שיש מרחק רב בין הלב והמוח שלהם, לכן עד שמגיע 
המחשבות מן הלב אל המוח, כבר נחלשו מרוב הדרך, ואינם יכולים להתהוות מהם 

שכליות, ועל כן הם שוטים ויש להם אמונות כוזביות, אבל כשאדם עוסק  בות חשמ
הרבה בתפילה, וכן מגלה ומפרסם עבודת התפילה לאחרים, על ידי זה מבטל קול 

 הכסילים שאין להם מחשבות שכליות, ומעלה ומוציא אותם מכסילותם.
 

פרים מתקן את קול הכונמוך ביותר, הצמח השהוא שבפרה אדומה,  ואיזוב
שהוא מדברים דיבורי כפירה ואפיקורסות רחמנא ליצלן, כי איזוב אפיקורסים, שהו

מרמז על הנמוכי קומה, שיש להם מחשבות שכליות ביותר, כי מחמת נמוך דבר 
אבל  מתבשלות ביותר,שלהם שהלב סמוך מאד אל המוח שלהם, לכן המחשבות 

עשיהם הטובים, נתקיים כי מחמת ששכלם יותר ממכח בלבם להכיל את השכל,  אין
כל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת, ולכן החכמה  )אבות פרק ג'(בהם 

והם מחטיאים ביותר, שזהו הפילוסופים שאין להם לב טהור, , נתהפך אצלם לרעה
והמחשבות רעות שלהם והשכל שלהם מלא כפירות ואפיקורסות רחמנא ליצלן, 

ומתחזקים ביותר פים האיזוב עם הפרה אדומה, על ידי ששוראבל מפיהם,  יוצאים
להכניע קול פגום שלהם, ונתפרסם מקבלים כח זה בעבודת התפילה, על ידי 

 ונתגלה האמונה הקדושה בעולם.
 

הקול של חרפות ובזיונות שיש ליראי ה' מתקן  ,שבפרה אדומה ושני תולעת
 ,ים כ"ב(ל)תהלום תולעת אמר דוד המלך עליו השענין מתנגדים, כי על ממשונאים ו

מדרש תהלים מזמור )ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם, ואמרו חכמינו הקדושים 

מה תולעת זו אין כוחה אלא בפיה, כך ישראל אין כוחם אלא בפיהם, וכשאדם  (כ"ב
עוסק הוא בעיני עצמו כתולעת הרוחש על האדץ, ושים את עצמו כמו תולעת, שמ

, על ידי זה הוא באין סוף ברוך הוא טל לגמריבובטל ומכל כך בתפילה עד שהוא 
כי אינו ו, ואינם יכולים להפריע לו כלל, אותמבטל הקול של המחרפים והמבזים 

נמצא שעל ידי עבודת מקפיד כלל על בזיון כבודו, ומהפך כל הביזונות לכבוד, 
 פריםונשלמה  )הושע י"ד(פרה אדומה, וכמו שכתוב  במקום הקרבת, שהוא התפילה
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הן של הכופרים והן של של הכסילים והן פגומים, הקולות השפתינו, זוכין לתקן כל 
השונאים, וזוכה לעלות ולהתדבק בו יתברך, ולהמשיך על עצמו טהרה עליונה, ולכן 
 אשרי הזוכה לעסוק בתפילה תמיד, ולקשר את קולו רק אל השם יתברך, כי אז יזכה

  אשרי לו ואשרי חלקו. לגילוי שכינה, ועולמו יראה בחייו,
 

כי הנה וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד, 
שפגמו בקול דקדושה, וכמו שכתוב מצינו בפרשת השבוע את פגם חטא העגל, 

, ופירש"י, קול חירופין וגידופין המענים את הנפש, קול ענות אנכי שומע )שמות ל"ב(
רחמנא ליצלן, שהוא פגם הפילוסופים, שאין ואפיקורסות רות כי נכשלו בפגם של כפי

לבם יכול להכיל את שכלם, שכל זה נגרם להם מן הערב רב, שהיו רחוקים מקול 
תיקון הכסילים,  ולכן גם אבדו את הקול שלוהם אשר הכשילם בעוון זה, דקדושה, 

ין קול אשבא מחלישות המחשבות שאינם יכולים לעלות מן הלב אל השכל, שזהו 
אין , וכן אבדו את הקול של תיקון המחרפים והמבזים יראי ה', שזהו ענות חלושה

כי חטא העגל היה כלול משלש עבירות, עבודה זרה גילוי עריות  ,קול ענות גבורה
ועל זה בא מצות פרה אדומה  ושפכת דמים, ועל ידי זה אבדו את הקול דקדושה,

, שכל ענין פרה )במדבר י"ט פסוק כ"ב(ה הדרשן לתקן כל זאת, וכמו שפירש"י בשם רבי מש
את הפרה  פוצואת בנה, ושר קנחאדומה היתה לתקן חטא העגל, ותבא אמה ות

וכן שלשה מינים, עץ ארז ואזוב ושני תולעת, כנגד שלשת אלפי  כשם שנשרף העגל,
ה אדומה שהוא תיקון קול ו', עיין שם, כי דייקא על ידי פראיש שנפלו בעגל וכ

טהרה עליונה, והשם לה, זוכין לתקן כל קולות אלו, וזוכין לגילוי שכינה והתפיל
יתברך יזכינו להמשיך על עצמינו טהרת פרה אדומה, ונזכה לעסוק כל ימינו בתפילה 

בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו בגילוי שכינה ונזכה לראות והתבודדות, עדי ב
             אמן ואמן.
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טה'תשס" פרה – כי תשא דש פרשתבוקר שבת קו  
 

בנו יה לתורה )אויפרוף( ליבעת קידושא רבא, היתה שמחת עלבשבת קודש בבוקר, 
ולא איסתייע מילתא לדרוש  ,בבית מדרשו של מוהרא"ש נ"י אחד מאנ"שש "של אי

 .אז ברבים
  

 
 

 
 טה'תשס" פרה – כי תשאסעודה שלישית פרשת 

 
וין, דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעו

תשובה המדבר מ ע"ט' סי' אונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל ליקוטי מוהר"ן חלק 
 , עיין שם.תשובה של ששת  ימי החולמשל שבת ו

 
)מוהרא"ש נ"י חזר על תמצית דברי רביז"ל  פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר

הנה הכלל, שצריך כל אדם לראות שמצדו לא יהיה עיכוב  ,שבתורה זו(
משיחא, דהיינו לעשות תשובה שלמה ולתקן מעשיו, ובכל צדיק וצדיק, מי 

פי שאין בו התגלות -על-שהוא צדיק באמת, יש בו התגלות משיח, ואף
משיח, יש בו מדה של משיח, שהוא בחינת משה, כמו שכתוב בזוהר 

יח דא משה', כי משה מסר נפשו בעד ישראל, כי 'מש)בראשית דף כה:(: הקדוש 
 )במדבר י"ב(:ידע שפלותו באמת, וידע חשיבות וגדלות ישראל, כמו שכתוב 

"והאיש משה ענו מאד מכל האדם", ומחמת זה מסר נפשו וחיותו בעדם, 
לכן מי שהוא צדיק באמת, ויודע שפלותו, ויכיר חשיבות ישראל, יכול 

"ראו  )שמות ט"ז(:י יכול לראות שפלותו, בשבת, למסור את נפשו בעדם, ואימת
כי ה' נתן לכם את השבת", כי שב"ת הוא שי"ן בת, 'שי"ן', תלת גונין דעינא, 
'ב"ת' בת עין, ועל כן בשבת יכול לראות שפלותו, וזהו שבו איש תחתיו 

, היינו תחת מדרגתו, שפל ממה שהוא, ועל כל פנים, "אל )שם(הנאמר בשבת 
מו", היינו למעלה ממדריגתו, כגון 'עושה מעשה זמרי ומבקש יצא איש ממקו

, ואימתי יכול לראות שפלותו בשבת, כשעושה )סוטה כ"ב:(שכר כפינחס' 
"ושבת עד ה' אלקיך,  )דברים ל(:תשובה שלימה, שהיא שבת כמו, שכתוב 

 .אתוון דדין כאתוון דדין"
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משא ומתן  אחת, יש בני אדם שעושיןתשובה  ,תשובותמיני כי יש שני 
 כך-ובאמצעות נופל לו הרהורי תשובה, ואחר ,והולכין בהבלי עולם הזה

"החיות רצוא ושוב", שאין לו  )יחזקאל א(:, וכמו שכתוב חוזר למקומו הראשון
תר, וזהו בחינות וחא, כי פעם טמא ופעם טהור, כשר ופסול, אסור ומיני

כי  ,יחאילו נמה הוא בחינות שבת, שיש יאבל תשובה של ,ששת ימי חול
שיש לו מנוחה מכל וכל, ונדחה  ,)רש"י בראשית ב' פסוק ב'('בא שבת בא מנוחה' 

ששת ימי החל, הם בחינות ששה סדרי תשובה של הנה , והרע לגמרי
תר ואסור ומ ,טמא וטהור ,כשר ופסול ,משנה, שכלולים מששה בחינות

ורא יתברך, ין בעבודת הביועל כן אלו בני אדם שאינם קבועים עד, כנודע
ין, רק לפעמים נופל לו הרהור תשובה ומתחיל ימה עדיואין תשובתם של

כך הוא חוזר -כך נופל מזה וחוזר למקומו, ואחר-קצת בעבודתו יתברך, ואחר
זאת  ,וכן משתנה בכל פעם מטוב לרע ומרע לטוב ,ונתעורר, וחוזר ונופל

כי הוא  ,וכו'התשובה היא בחינות ששת ימי החל, שהם בחינות כשר ופסול 
 ,חאיגם כן פעם כשר ופעם פסול, פעם טמא ופעם טהור וכו', כי אין לו ני

, עיין שם כל זאת בדברי וכו' מה, זהו בחינות שבתיאבל כשעושה תשובה של
  רביז"ל.

 
כי הנה רביז"ל מגלה לנו בתורה זו את סוד השבת ואת סוד  והסביר מוהרא"ש נ"י,

כי משיח, על ידם יכולים להגיע אל התגלות  ואיךהתשובה, שהם דבר אחד ממש, 
 וא" עד ה' אלקיך, שהשבת"ו )דברים ל'(שבת נקרא על שם התשובה, וכמו שכתוב 

, כי בשבת קודש כל הדברים חוזרים לשורשן, להתדבק בבורא יתברך תבשאותיות 
עלייה, ונפתחים עיני ישראל לראות אלקותו יתברך, כולה שמו, ואז יש לכל הבריאה 

יש לה שלשה ראשים  ש' אות, המרמזים על כח הראות, כי בת-שאותיות  שבתכי 
 ששם עיקר כח הראות, ,היא הבת עין בתבעין, ויש צבעים ש השהם כנגד השלש

כי ה' נתן לכם  "ראו" )שמות ט"ז(שבת נאמר  כן על ועל לרמז שכח הראות בא משבת,
מצד ראות הוא לראות כח הראות על ידי שבת, ועיקר כח המקבלים כי את השבת, 

ת עצמו, וכמובא בספרים הקדושים ושפלומצד שני ת הבורא יתברך שמו, ולגדאחד 
לת הבורא, ואחד לראות בו וגד עינים, אחד לראות בו "שני"שעל שם זה יש לאדם 

שפל  ,שבו איש תחתיו, היינו תחת מדריגתו)שם( שפלות עצמו, ולכן על שבת כתיב 
צא איש ממקומו ביום השביעי, שלא יצא למעלה ממה שהוא, ומכל שכן, אל י

 זוכהאדם  קודש ממדריגתו, כגון עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס, כי בשבת
אינו מתאוה לכבוד למעלה ממדריגתו, רק שמח מאד עם לראות שפלותו, ובוודאי 

 יתברך, ת הבוראגדולבקדושת שבת, ומתענג על נועם זיו השכינה, שזהו הסתכלות 
 יחד.ות בשפלות עצמו שניהם הסתכלו
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קדושת שבת, ולראות שפלותו באמת, צריכין לעשות ואומר רביז"ל, שלהגיע אל 
תשובה שלימה, עד שנשבת ממנו היצר הרע לגמרי, ויש לו נייחא מכל וכל, ואז יכול 

 ,חוללראות שפלותו באמת, כי יש שני מיני תשובות, יש תשובה של ששת ימי ה
כלולה משש בחינות, כשר פסול,  חולשל ששת ימי ה ותשובה של שבת, תשובה

פעם הוא כשר רק הקדושה, תוך טמא, שאדם עדיין אינו קבוע ב מותר אסור, טהור
ופעם הוא פסול, פעם הוא מותר ופעם הוא אסור, פעם הוא טהור ופעם הוא טמא, 

אחר  רץועל ידי תשובה זאת, אף על פי שהוא דבר גדול מאד, שבכל פעם הוא 
, הוא קם מחדש חס ושלום פילו שנופל ונעשה פסול ואסור וטמאשה, ואהקדו

להכשיר ולהתיר ולטהר את עצמו, אבל על ידי תשובה כזאת קשה לראות שפלותו 
באמת, כי בקל יכול להטעות עצמו בעת עלייתו, שכבר הגיע למעלה גדולה, וכבר 

ו תשובה של וזה קבוע בתוך הקדושה, אבל אחר כך רואה שעדיין לא עשה כלום,
כבר השבית ו, וכל של שבת, שיש לו נייחא מכל יש תשובהששת ימי החול, אבל 

ואז יכול לראות גדלות הבורא ושפלות עצמו באמת, שזה היה  היצר הרע לגמרי,
ומטה האלקים בידי, שהיה  (י"ז )שמותמדריגת משה רבינו עלו השלום, שעליו נאמר 

 )במדברלראות שפלותו באמת, וכמו שכתוב בידו להפוך מרע לטוב, ולכן היה יכול 

ועל ידי זה היה רואה  והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה,( י"ב
תקרב זוכה להומכיר גדולת ישראל, וממשיך עליהם קדושה עליונה, וככל שאדם 

אל הצדיק שהוא בחינת משה, ומקבל לימודיו הנפלאים, על ידי זה נמשך עליו 
גם הוא זוכה להתבונן בגדולת הבורא ובשפלות עצמו עד שמתגלה קדושת שבת, ו

להביא העולם לתשובה של  .,בו הארה של משיח, כי זה יהיה עבודת משיח צדקינו
ולכן ת הבורא יתברך שמו, ולשבת, שיהיה להם נייחא מכל וכל, ויכירו כולם את גד

יח, כי על ידי אשרי הזוכה להתקרב אל צדיק ומנהיג אמיתי, שהוא בחינת משה מש
זה יהיה נמשך עליו גם כן מקדושתו הגדולה, ויזכה לתשובה שלימה ולדביקות 

 בזה ובבא לנצח, אשרי לו ואשרי חלקו. בו יתברך אמיתי
 

וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד, כי הנה 
י ישראל לאמר אך ואתה דבר אל בנ ,ויאמר ה' אל משה לאמר )שמות ל"א(כתיב 

את שבתותי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' 
, ולא "ואתה" דבר אל בני ישראל וגו'ויש להבין למה הוסיף הכתוב , מקדישכם

, "אך" את שבתותי תשמורווכן מהו  "דבר אל בני ישראל וגו'", כמו בכל מקום,
, ואתהוהנה רש"י פירש, לשון רבים,  ""שבתותיאת וכן מהו ומה זה בא למעט, 

אף על פי שהפקדתיך לצוותם על מלאכת המשכן, אל יקל בעיניך לדחות את 
השבת מפני אותה המלאכה, ואף על פי שתהיו רדופין וזריזין בזריזות המלאכה, 

עיין  שבת אל תדחה מפניה, כל אכין ורקין מיעוטן למעט שבת ממלאכת המשכן,
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יחשוב כזאת, להקל לדחות את השבת מפני מלאכת המשכן, שם, ויש להבין, למה 
הלא שבת היא מצוה כמו מלאכת המשכן, ואפשר לקיים מלאכת המשכן בששת ימי 

אבל על פי דברי רביז"ל הנ"ל מובן הענין מאד, נמצא שאפשר לקיים שניהם, החול, 
כי משה רבינו גילה להם את סוד שני תשובות הנ"ל, תשובה של ששת ימי 

עדיין אינה קבוע, ותשובה של שבת, ששביתה ונייחא מכל וכל, שזהו ה, שהמעש
כי בוודאי מוכרחים להתחיל עם תשובה של  לשון רבים, שני תשובות, "שבתותי"

אסור וטמא, אל וששת ימי המעשה, ולהתחזק מאד, לקום בכל פעם לצאת מפסול 
ר לפסול ולא להתייאש כלל אם עדיין מתהפך אצלו מכש מותר וטהור,וכשר 
ט מיני מלאכות, זהו ענין מלאכת המשכן, שהיה כלול מל"וכו', כי  מאלט רוומטה

להעלות כל הגשמיות והעשייה אל עבודת השם יתברך, ולברר הטוב מן הרע, ואמר 
תה ונייחא מכל, יתשובה של שבת, שהוא שב ללהם משה רבינו, שהעיקר להגיע א

וא קבוע בתוך הקדושה, אבל מי שאז אינו צריך לעשות שום מלאכה כלל, כי ה
לעבוד עבודתי, שעדיין לא הגיע למדריגה זאת, יכול לחשוב הרי אני עדיין צריך 

ה שבת מפני מלאכת חלצאת מטומאה להטהרה ומפסול לכשר, ולכן אולי יודו
משה רבינו שהוא הצדיק האמת, שכבר זכה לתשובה המשכן, ולכן נצטוו על ידי 

שלא יודחה  יונה, ומתגלה בו הארתו של משיח,של שבת בתכלית מדריגה העל
יתגלה תשובה של  שבת מפני מלאכת המשכן, כי על ידי קדושת הצדיק האמת

דייקא, דבר אל בני ישראל וגו', כי משה  "ואתה" , שזהושבת לכל נשמות ישראל
מר להם יאשהוא הצדיק האמת שזכה לתשובה של שבת בתכלית השלימות, רבינו 

כי על ידי תשובה , שהוא לשון של מיעוט ושפלות, תשמורו"אך" את שבתותי 
של שבת יזכו סוף כל סוף להגיע את שפלות אמיתי, שזהו מה שפירש רש"י, אף על 

ין פי שתהיו רדופין וזריזין בזריזות המלאכה, שבת אל תדחה מפניה, כל אכין ורק
ן וזריזין , כי בוודאי נשמות ישראל היו רדופימיעוטן למעט שבת ממלאכת המשכן

מותר וטהור, ואסור וטמא אל כשר ובזריזות המלאכה, לקדש עצמם ולצאת מפסול 
אבל שבת אין לדחות מפניה, כי בכח שבת אצל הצדיק האמת שהוא בחינת משה, 

אכין ורקין, היינו בשפלות כמו יזכו להמשיך על עצמם קדושה זאת, להיות בעיניהם 
כי חא מכל, שזהו מה שמסיים הפסוק, אמיתי, ולזכות לתשובה של שבת שהוא ניי

ופירש"י, אות , אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדישכם
גדולה היא בינינו שבחרתי בכם, בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה, עיין שם, כי 

יהיה, שתגיעו אל תשובה  ,שבת, ובפרט אצל הצדיק האמתשביתת הפעולה של 
הם מנוחה מן היצר הרע לגמרי, ותזכו לקדושה עליונה, והשם של שבת, ויהיה ל

יתברך יזכינו להגיע אל קדושת שבת באמת, ולהמשיך על עצמינו קדושת הצדיקים 
לעלות ולהכלל בו יתברך לגמרי, מעתה ועד שהם בחינת משה משיח, עדי נזכה 

                                       עולם אמן ואמן.  


