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דברבמפרשת
 יו� מנוחה–שבת

נוס�� דבר החוזר באופ� זהה כל שנה ושנה–טוב יש עניי� כללי אותו הוא מבטא ופועל בעול��לכל יו�
בלכ � בה חל אותו החג"�פרשת השבוע וכו! יו� בשבוע� הזמ� המסויי� � קביעות� יש לימוד ועניי� מיוחד

ו–דבר המלמד אותנו וכ� מוסיפי� כוחות לביצוע! מבהיר ענייני� מסוימי� השייכי� לאותו יו� מדגיש
�עניינו של אותו חג

הרי אנו מקבלי�!"א בה נאמרה השיחה&כמו בשנת תשנ %בקביעות כזו בה חג השבועות חל ביו� ראשו�
�כאשר פרשת השבוע בשבת זו היא פרשת במדבר! חג השבועות–רצ� של שבת

זה–� מכ וההוראות למעשה מה ה� הלקחי� הנלמדי ' שאמורי� לחדד את המסר של חג
מת� תורה! כלומר–& לכולי עלמא בשבת ניתנה תורה&ל&קשר ברור בי� השבת לשבועות מתבטא במאמר חז

�אלא זאת משו� שיש קשר הדוק בי� שניה�� אקראיב�ובוודאי שלא� לבני ישראל במדבר חל ביו� השבת
ש! שבת עניינה מנוחה מנוחה ��� מנוחת שלו���� יו� מנוחה &מודגש ג� רבות שוב ושוב בתפילות השבת כפי

! שכ� שלמות מנוחת העול� היה במת� תורה! ג� מת� תורה עניינו מנוחה!"ועוד���& שלמה שאתה רוצה בה
&כמו שכתוב בתהילי� של–& אר) יראה ושקטה� לא!&יראה& עד מת� תורה הייתה האר) במצב שכ� קיומה

�ובמת� תורה שקטה ונרגעה! מטרת הבריאה– מובטח א� לא יקבלו בני ישראל את התורה היה

 הכלל והפרטי�
וכל! שינויי� ה� במהות� היפ המנוחה��חסרת מנוחה�בכלל הבריאה כולה הרי היא מעצ� בריאתה

�י� של הנבראי� כול� עוברי� כל זמ� קיומ� שינויי� תמידי! הזמ� מתחל�� הבריאה משתנה ללא הר
אי� אצל האד�יתר רואי� זאת בברור��צמיחה וכו הרי! נו חש מטרה אחת ברורה בכל קיומוכאשר הוא

ש�מי� לו לאי גורהשינויי� התמידיי� בחייו מנוחה! אותו ומונע ממנו להגיע לשלמות� שובר�שקט תמידי
�והצלחה מירבית בכל ענייניו

&� לא נבראתי אלא לשמש את קוניאני&–' מה היא אותה מטרה שבשבילה נברא האד�
אי! שכ� בה הושלמה מלאכת הבריאה ומורגש בה הסיו� והתכלית של הכל–לכ� השבת מביאה מנוחה

ה  ולכ� ג� מתחילי�–למעלה מהזמ�למהזמ� השבת ג� מהווה עליה� אחתלצור כוונה! אחד� הכל בא מאת
 ���&�יו� שני! יו� ראשו�&לספור אחריה שוב מהתחלה

 בו הובהרה וירדה לעול� המטרה האחת של בריאת!בא לידי ביטוי במת� תורה! ובחדות יתרה! דבר זהה
לה–העול� ידיעת המטרה האחת מביאה לכ שג� העיסוק בכל הפרטי� נעשה� בעול� על כל פרטיו� דירה

רא כול�! הינ� פרטי� רבי�המצוותש מרותל! עצמה ג� בתורהכ� מתו מנוחה אשית כל במטרה חדורות
ה–& אשר קדשנו במצוותיו וציוונו&אחת ההדגשה היאו�&לעשות רצו� אבי שבשמי�&�! לקיי� את רצונו של

 כ כל מצווה�אינו מתחלק לחלקי� ואינו משתנה לפי הדבר אותו רוצי� הוא� רצו� הוא אחד פשוט–& רצו�&
ה! פרטית בתהרי בכ היא� מכיוו� שהיא רצו� וכה את כל המצוות כול� ומכא� בא הכלל כוללת בעצ�

&�העוסק במצווה פטור מ� המצווה&ההלכתי 
ה לה� מודגש הדבר� במצוות אהבת  בו לעזוב את העול� הזה! גורמת לאד� לרצות לדבוק באלוקות� האהבה

הול!האלוקות מוסתרת ונמצאת אחרי צמצומי� רוצה שנעבוד�ה! אול�� מקור הנשמות–� התחבר ע�
על מנת להגיע למדרגה גבוהה! מה שגור� לצור לחזור לעול�! בעול� התחתו� ביותר! הזה דווקאבעול�

 כשכבר הש� עצמו–� רצוא ושוב�דבר זה מכונה בחסידות� וחוזר חלילה! עוד יותר של חיבור לאלוקות
ה( מלמד על היפ המנוחה מ�! אול� כאשר הכל חדור במטרה האחת לעשות את רצו� תו הרי זה בא

� המנוחה הפנימית שבמטרה אחת
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 הביטול מביא לגילוי
ע הואי מגיעי� באמת לאיחוד �'� כאשר האד� מרגיש שכל מציאותו היא רק להיות עבד�על ידי ביטול

&� מל–עבד מל&ה בדרגת&הרי הוא מגיע לאיחוד ע� הקב!&לשמש את קוני&�! לה
ב ולכ� הוא! העשיר מבי� בערכ� של נכסי�� המליה� אל פניותמשל לכ הוא התנהגות� של העשיר והעני

 לא��המשמר וכו! השרי�–מסתנוור ומתפתה ג� לכבוד ולעושר שלפני חדר המל  מתעניי� לעומתו העני
ע� רצונו הוא א ורק�כלל בכל אלו זו! המל בעצמולדבר ביחידות � וכלו� לא מסיט אותו ממטרה

הכ ג� את–� ספירות וכו! מלאכי�! בדרגות הרוחניותמבי�� עשיר�ה��בעבודת  ולכ� יתכ� שהוא יבקש
ה� דרגות רוחניות גבוהותאו הרוחניי� השוני� הגילויי� ה� אהבת ! שבה� יש חילוקי דרגות!"�וכו� יראת

ה� ומשו� כ אי� אצלו מנוחה הוכל! עומד בביטול מוחלט� עני�אול� �בעצמו בלבד� רצונו הוא להתאחד ע�
�תוצאה מכ הוא מקבל אחר כ ג� את כל הגילויי� וכווכ�

זה& מל&המילה ע��בדכ!בל!וחממל ראשי תיבות� מרמזת על עניי� אי מאחדי� את מנוחת המוח
� הסכמת�ומתו!&מוח שליט על הלב&שיהיה! תנועת הלבבו מגיעי� עד עצמותו! על ידי ביטול' הלב לכ

ב� של המל המ–ו נקרש הד� הדבר רמוז בכבד �ה בד� שמטבעו הוא בתנועהחונעניי�
�גילויכ שבני היה גילוי אלוקות במוחש שבא על ידיבו– היה במת� תורה�ביטול�ה על ידי�עצ� המל

 ומעוררי� את רצונו!כ מגיעי� עד לעצמותו כביכול� עניי� הביטול–�נשמע�ל�נעשה�ומיהקדישראל 
� עלינולמלו

 יו��להחדיר זאת ביו�
כ�! זהו מכיוו� שבכל שבת מתחדש עניי�� ביו� ראשו�הכח שאנו מקבלי� מהקביעות של חג השבועות! א�

שו! כל פרטי ענייני הבריאה–ומיו� ראשו�! המנוחה הרי ברצ�! בכל חג שבועות ניתנת התורה מחדשמכיוו�
� וללא הפסק באמצע מהשפעת המנוחה של מכיוו� שאנו באי� באופ� רצו� שלה� מודגשי� שני דברי�

כל�מנוחהה מודגשת ביותר–שבת  ומכיוו� ששבועות חל ביו� ראשו� מודגשת בזאת הטמעת המנוחה בתו
�פרטי הבריאה

'ומה מלמדת אותנו העובדה שבשבת זו קוראי� דווקא את פרשת במדבר
ש&� עליו נאמר�מנוחההמדבר מסמל את השיא של חוסר א�� אי� בו התיישבות ומנוחה–&�לא ישב אד�

עלמת� תורה! כ� ג� המשכת במדבר מלמד ישהדגשה� ומש� לכל העול�! במדברהמנוחה  של עניי� זה
ב  דבר–מניי� קשור ע� קביעות והתיישבות� מניי� בני ישראלסיפור על בעובדה שפרשת במדבר מתחילה

ש! אותו" סופרי� שמוני� בט&יש לו גדר הלכתי  אינו מתערבב ומתבטל מגדרו ג� בתו!& לעול�לאינו
� א� כ� מודגשת בכ החדרת הקביעות וההתיישבות בעול��כמות גדולה ממנו לאי� שיעור

ב � מודיללהוסי
לא &והיא ניתנת למטה דווקא! מחדש" באופ� חדש מכיוו� שבזמ� מת� תורתנו בכל שנה ניתנת התורה

את–במנוחה שבעול� באופ� שמתווס� חידוש!"&בשמי� היא  מוב� שבני ישראל צריכי� בכל שנה לקבל
קבלת התורה� ובשני הקצוות! והחידוש בזה צרי להיות ביתר שאת וביתר עוז�באופ� חדש" מחדש התורה

ובמילא מביאה היא! ושהתורה היא תכלית כל הבריאה כולה!"ביטול מחדש מתו הכרה בנות� התורה 
זה� ומנוחה בעול�! של היהודילחידוש במנוחה בעבודתו  ! להמשי מנוחה זו בכל פרטי המצוות–וביחד ע�

�עד בכל פרטי העול�! בכל פרטי הכוחות שלו ובכל פרטי עבודתו
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מה שגור�! מתו הכרה בנות� התורה! ובעיקר פנימיות התורה! להוסי� בלימוד התורהיש לאור זאת
 ה� בלימוד– להוסי� חידוש בכמות ואיכות לימוד התורהיש� א ג� ללמוד מתו הבנה והשגה! התבטלות

כ� יש להוסי� בלימוד� כאשר לפחות משנה אחת או יותר נלמדת בעיו�! ות הקי)פרקי אבות בשבת
חת�י�כפי החלוקה שלה� לימ"ת&חת השיעורי� הכלליי� של חומש תהילי� ותניא  ת&ובמיוחד שלשיעורי

תהילי� הוא!"שקיבל בשבועות את התורה  הוא ספרו של משה רבינו חומש–יש שייכות מיוחדת לשבועות
 שג� הוא ט&וספר התניא הוא תמצית תורתו של רבי ישראל הבעש" שנפטר בשבועות ספרו של דוד המל

כ� כל אחד יוסי�ו"� או ספר המצוות �&בלימוד השיעור היומי ברמביש להוסי� כמו כ� "� נסתלק בשבועות
�יי� בתורה שהוא לומדבשיעורי� הפרט

יש! יש לכל יהודי את חלקו המיוחד בתורה צרי לפרס� ואת חידושי התורה!חיוב לחדש בתורהולכל אחד
 לא לפסוק! אמנ� יש לנהוג זהירות בעת שמפרסמי�–" למרות שבדורות קודמי� היו מאוד זהירי� בכ

קא בדורותינו יש צור לפרס� כמה שיותר אול� דוו!מהודלהלכה או להוסי� שזה רק לפי עניות דעתי וכ
ל �ובחיות ותענוג שבלימודהוסי� בלימוד התורה חידושי תורה על מנת

 ביטול כל שתבוא על ידי! עד מנוחת כל העול�–סיפו במנוחהיוהללו ויהי רצו� שההוספה והחידוש
ו אנשיהינ! בגלותוגדלו מה שבא רק בגלל שנולדו–כולל השאלות בפרטי הגאולה ומשיח! הסתרות הגלות

תשה�–ד&מיוהעיקר הוא שמנוחה זו תבוא� גלות ונמצאי� במצב גלותי  של שלושת הרועי� בותיראשי
מי– מלכא משיחא ודוד"ט&הבעש  ישראל! רבינו משה�הרוחניי� השייכי� לשבועות (ד ממש& והעיקר

B
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•ñ¾ðìô íþî³í ³ê íò¾ ñ× ñëš ,í¬−ñš ñ¾ öõîêëî :
•ô−ñë ³î×−êëî ³îô×ë ¾îð−ì ¹−½îíñíþî³í ðî .³îëê −šþõë öí ±−ší ³î³ë¾ë)³îìõñî

öî−¼ë ³ìê íò¾ô(,öí³ìí ñ¾ ó−ññ×í ó−þî¼−¾ë"ëôþíî ³"ó,ñ× ñ¾ íþî³í −šñì ñ×ë öíî
³ìêî ðìê ,íþî³í ³î−ô−òõë ¬þõëî.

•ñíþî³ −¾îð−ì ¹−½îíñî ó½þõ)ó³³−ôêë ó−ìî¬ë êñ óê óè–µê íþšôë ³îè−−³½í ¹−½îíñ
íï× ,í×ñíñ šî½õñ êñî.(

)מדברי הרבי בשיחה('למה יש שאלות על משיח
!&יו� שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמי�&של–בקרוב את המנוחה האמיתית והשלימה עד שזה יביא���

אוי לה�&–שגלות היא ההיפ הכי גדול ממנוחה והתיישבות של בני ישראל! ביטול הגלות של בני ישראל
שמתבטלי� ה� טלטולי הגלות וה� היפ המנוחה של הגלות הפנימית!&לבני� שגלו מעל שולח� אביה�

!ודת הש�בעב
! וכל השאלות בפרטי הגאולה ומשיח צדקנו! הביטול של כל ההעלמות והסתרי� של הגלות–כולל ופשוט

! רחמנא ליצל�& אנשי גלות&והינבמילא! מצד זה שנולדו בגלות וגדלו בגלות! שזה בא מצד הגלות עצמה
ב י ויתהפ! שכל זה יתבטל–& מצב גלותי&ונמצאי� א!"די תשובה אמיתיתעל צל עצמו והדגשת על ידי גילוי
מעי� שבת ומנוחה! ונמצאת במצב של מנוחה! שנמצאת למעלה מגלות" חלק אלוקה ממעל ממש הנשמה

�לחיי העולמי�


