
 בס"ד

 כוח מעשיו הגיד לעמו –עבודת ה' לאור משנת השפת אמת 

 שפת אמת בראשית תרל"א 

כח 'ברש"י א"ר יצחק לא הי' צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה מצוה ראשונה אלא 

 . וכו' ם'לעמו לתת להם נחלת גוימעשיו הגיד 

 ויש להבין מה התירוץ על כל הפרשיות מבראשית עד החודש הזה. 

אך פירוש הדבר כי אף שעיקר התורה למצותיה נאמר. וזה תורה שבכתב. אבל השי"ת רצה 

הביט בתורה וברא העולם.  'בראשית'לברר כי גם עוה"ז וכל הבריאה ג"כ ע"י כח התורה כמ"ש 

 וזהו ענין תורה שבע"פ שתלוי במעשה האדם. 

ח וח מעשיו הכוזה כל הפרשיות ממעשי אבות להראות כי נעשה ממעשיהם תורה. וזה נקרא כו

 שנתן השי"ת בתוך המעשה. 

ועל שם זה נקרא מעשה בראשית להגיד כי בעשרה מאמרות נברא העולם שגם חיות העולם 

ע"י התורה. ועבודת האדם לברר זה שכל מעשה ע"י חיות השי"ת. וכשהאדם עושה מעשיו 

 עפ"י כח התורה להשלים רצון הבורא אז מחדש האור שנגנז בהטבע. 

 'וליסוד ארץ לאמור לציון עמי אתהע שמיים ובצל ידי כסיתיך לנטוואשים דברי בפיך 'וע"ז נאמר 

פי' ציון הוא  בזוה"ק .עשה בראשיתודרשו חז"ל אל תקרא עמי אלא עמי שהוא שותף במ

הנקודה שיש בכל דבר רשימה ואות לזכור שהוא מהשי"ת. והוא החיות שמחי' כל דבר. והאדם 

 בראשית.  הדבוק בנקודה זו וכל חיותו נמשך אחר זאת הנקודה נעשה שותף במעשה

ועי"ז לתת להם נחלת גוים שיהי' נחלה בלי מצרים שע"י שאדם מקשר עולם הטבע בכח הפועל. 

 אין הטבע יכול להסתיר כח הקדושה:

 

 

 

 שפת אמת נח תרל"ב 

במדרש ורש"י ז"ל תולדותיהם של צדיקים מצות אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה וכו'. 

 . וביםטים ומעש

ה הצדיק הוא בדביקות וביטול אל שורש החיות שהוא מהשי"ת וזהו פי' כי כל מעשה שעוש

 ופי' אא"ז בשם הרב מפשיסחא ז"ל כן דומה לי .מעשים טובים דכ' מחדש בטובו בכל יום מ"ב

כי בטובו הוא התורה לקח טוב כו' והיינו שחיות כל מעשה בראשית הוא מהתורה עשרה 

 .מאמרות

"מ הפי' שמקיימין ומבררין זאת להיות נגלה ומבורר שחיות וצדיקים מקיימין העולם שנברא בע

 העולם רק ע"י הע"מ. 

כל דבר בשורש החיות  ופי' קיימא ברית ושבועה והוא ע"י שהצדיקים נותנים כח בעולם שיתדבק

ושיהי' ניכר מכל דבר פלאות הבורא ב"ה וב"ש. ועי"ז מולידין שפע התחדשות תמיד בכל העולם 

 בכל מעשה גשמיי ג"כ.  אשר צפנת ליראך. ש"ט שמתפשט הנקודה מה רב טובך וזה מע

ועשרה דורות עד נח שכחו נקודה הפנימיות הנ"ל עד שביטלו כל הכח מחיות עשרה מאמרות 

ה קץ כל בשר בא שלא נשאר להם חיות כמ"ש הרשעים מאבדין כו' שנברא בע"מ שמשכחין וז

 זאת כנ"ל. 

 ונח צדיק תמים החזיר החיות ונתחדש העולם ונק' תולדותיו תולדות נח. 

וכעין זה כ' באוה"ח עמ"ש חז"ל האומר ויכלו נעשה שותף להקב"ה במ"ב. ופי' כי חיות ימי 

בשבת שיתן חיות על כל ימי השבוע והוא ע"י שומרי שבת  המעשה משבת שהשי"ת נתן כח

לכך מי שמעיד שהשי"ת ברא ששת ימים כו' נעשה שותף שעל ידו נמשך חיות על ימי השבוע 

 שיהי' אח"כ ע"ש. 

והוא ג"כ כנ"ל כי נקודה הפנימיות הנ"ל שנותנת חיים לימי השבוע הוא בחי' שבת שהוא שביתת 

 הכל במקום שורשו והצדיק נק' שבת גם נח נק' בזוה"ק שבת והוא כנ"ל כמ"ש במ"א:


