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 קדושים
 

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

ר ב בֵּ ת-כָּל-ֶאל דַּ נֵּי ֲעדַּ ל-בְּ אֵּ רָּ תָּ  ִישְּ רְּ ָאמַּ ֶהם וְּ דִשים ֲאלֵּ יּו קְּ דֹוש ִכי ִתהְּ ה ֲאִני קָּ הֹוָּ יֶכם יְּ  :ֱאֹלהֵּ
-------------------------------------------------- 

 

 בה תלויין תורה גופי שרוב מפני  ,בהקהל זו פרשה שנאמרה ביאור ענין
 

     י"רש
 

 ישראל בני עדת כל אל דבר
 

              ).ה  ,כד ר"ויק) בה תלויין תורה גופי שרוב מפני  ,בהקהל זו פרשה שנאמרה מלמד
 

 שפת אמת
 

' אך כי קדוש אני ה. י"ד להתקדש בקדושת הש"כ כי איך יוכל בו"ק כי הוא הבטחה ג"וזוה' במד. קדושים תהיו .1
שהחיות והכח שיש בתוך והבדילנו מהאומות . י ממצרים שהיינו משועבדים להם"אחר שהוציאנו הש' פי. אלקיכם

אבל . 'אף שכח כל הנבראים ממנו ית. מיוחד מלכל האומות' אלקיך כו' ש אנכי ה"י וז"כל איש ישראל הוא מהש
כי . ז"וממילא בכחינו להתקדש גם בעוה. אבל חיות כל איש ישראל היא חלק אלקי ממעל. בדרך הסתר וצימצומים

ז יכולין להבין כי בכח האדם להתקדש בכל "ועי' ש כי קדוש אני ה"זו. הכל אף כי הוא קדוש ונבדל מכל' י מחי"הש
י רק "כי חיות הכל מהש' הפי. לעולם ידך בעליונה' ואתה מרום לעולם ה' ש במד"וז. מעשיו אף שהם תוך הטבע

י "אבל לעולם ידך בעליונה שהוא כח והחיות מהש. הפנימיות' הטבע נמשך מדרגה אחר מדרגה עד שנתכסה בחי
ז יכולין להתבטל לנקודה הפנימיות בכל מעשה להיות נבדל מחומר המעשה להתדבק "ועי. תוך ההעלםשיש 

י שמכניס אדם עצמו בכלל "דעיקר הקדושה ע. 'י שנאמרה בהקהל כו"וברש. ש קדושים תהיו"וז. בפנימיות כל דבר
י הביטול להכלל "וע. י"והתאספות כל החיות להש' י הכנסי"ישראל כי הקדושה שורה בכלל ישראל שהיא כנס

נתברר ונתגלה חיות הפנימיות שבכל [ ק"שבש( ]* שבקדש)ל "כ כנ"ג' ויקדש כו' וגם בשבת כתי. יכולין להתקדש
וקדשתו מכל . שבת הוא השפעת החיים לכל הימים' וברכתו מכל הימים פי. ממילא יכולין להתקדש בנקל. דבר

. י שבת יכולין להמשיך קדושה בהזמן והטבע עצמו"עז "הזמנים ששבת מקושר בחיות שלמעלה מהטבע ועי
אשר קדשנו ' ח אברים דכתי"י כל המצות שהם נגד רמ"וכן ע. 'י דאתאחדת ברזא דאחד כו"כ ע"וקדושת שבת ג

. ז יכולין לברר הקדושה גם במעשה ממש"עי. בתוך המעשה' י מעשה המצוה שיש בה אור מציווי ה"במצותיו שע
שחיות כל מעשיו ' פי. האדם וחי בהם' כ אשר יעשה כו"וכ. לו קיום' ז לא הי"י כי בל"שובכל מעשה נמצא רצון ה

 :ל"כל המעשים כנ' המחי' י המצות שהוא רצון ה"ע' יהי
 

. 'קדושה לישראל לעולם כו' מלכות לדוד כו' כהונה לאהרן כו' בעולמך כו' רוממות אתה כו' מרום לעולם ה' במד .2
ל "י ז"ש רש"זו בהקהל כמ' ולכן נאמרה פ. 'ק ובמד"ו כל עשרת הדברות כדאיתא בזוהז' הענין הוא שנחזרו עתה בפ

וגוי קדוש ' ש ואתם תהיו לי כו"י קדושים כמ"והנה בקבלת התורה היו בנ. ש בעשרת הדברות הקהל לי את העם"כמ
י תשובה חזרו "י המשכן וע"ועתה אחר התיקון ע. י החטא נפלו ממדרגה זו"אך ע. 'וקדשתם היום ומחר כו' כו

רק עונותיכם . הוא לעולם' וזאת לעדות כי קדושת ישראל שנתן להם הבורא ית. להתעורר קדושה הראשונה
וזו המתנה היא לכלל ישראל רק . י תשובה יכולין לעולם להתעורר הקדושה"אבל בהסרת המסך המבדיל ע. מבדילים

ק דמתאחדין זוכין לקדושה שהיא "לכן בש. ביחד וגם הכלל להתאחד. שצריכין לזכות להכניס עצמו לכלל ישראל
ואין ' לכן נאמר זה במזמור שיר ליום השבת כי הרשעים בפרוח כמו עשב כו. א"ש במ"הארה מלוחות הראשונות כמ

י "ו יש להם ירידה ע"גם אם ח' לכן שתולים בבית ה. 'י שדבקין בשורש העליון מרום לעולם כו"ובנ. להם שורש
. מ קדושה"מ שאתה מוצא גדר ערוה א"כ' י ובמד"וברש. ל"ז כנ"והשבת מעיד ע' בון בשיבה כואבל עוד ינו. החטא

י "ממילא מדה טובה מרובה שע' מ שאתה מוצא זנות אנדרלומוסיא באה לעולם כו"כ' ש במד"פ מ"יובן הענין ע
אף על פי . רות דבר ושבכדמצינו ולא יראה בך ע. קדושה מעריות זוכין להיכנס בכלל ישראל אף אותן שאינם ראוין

. ז"י גדר ערוה הגם שלא היינו ראוים בל"ש ע"מכ. י הערוה מסתלקת השכינה מהם"ע. שהיו ראוין להשראת השכינה



משמע דאיירי באין . מ קדושה"מ גדר ערוה א"מ שא"דמכלל שאמרו כ. משרה הקדוש ברוך הוא השכינה בינינו
ש כשנשמרין מהם "מכ. נ בעבורם"עבירות שמחויבין למס' ת כי הגוהאמ. ל"ע בלבד כנ"י זכות ג"ז רק ע"ראוין בל

אלקיך ואחר החטא של ' אנכי ה' בחי' ומקודם הי. 'י כו"דרשו ונקדשתי בתוך בנ' שעל אלו ג. בוודאי מביאין קדושה
י ואהבת לרעך "והתיקון ע. בוכה למשפחותיו' ז קלקלנו בפ"העגל חזרו לעורר הקדושה בכח שמירה מעריות וג

 :'ואז כל העדה קדושים ובתוכם ה' ז נעשין כלל א"ועי. ד"יפוך שה
 

כי הקדושה נמצא ' פי. 'נתת קדושה לישראל לעולם כו' ואתה מרום לעולם רוממות אתה נוהג בעולמך כו' ובמד .3
ם וא. י ונעשו כלים להיות מיוחדים אליו"אלקיך נתקדשו בנ' י כשאמר הקדוש ברוך הוא אנכי ה"בפנימיות נפשות בנ

י החטא נפלו ממדרגה הראשונה היינו שאין הקדושה יכולה להתגלות מפני ליכלוך החטא שנעשה מחיצה "כי ע
ז ניתקן מזמור שיר ליום השבת והוא עדות של השבת שאז "וע. א מסתלקת מתגלית הקדושה"אבל כשהסט. מפסקת
כ "פרשה זו נאמרה בהקהל ואמרו גל "ש חז"וז. ל"א מתעברת וערקת כנ"י דבשבת סט"הקדושה ע' י לבחי"שבין בנ

ש "י מתאספין ממילא הם עצמם גדר ערוה כמ"י שבנ"שע' הכל ענין א. מ קדושה"מ שאתה מוצא גדר ערוה א"כ
]* ק בתיקונים "וכן איתא בזוה. א"כחול הים שהם המפסיקין בין הקדושה להסט' י כתי"שמתי חול גבול לים ובבנ

כ אות ועדות "א. א מתעברת וממילא מתגלה הקדושה"א דאחד לכן סטובשבת דמתאחדין ברז[. ב"בהקדמה דף י
ואתה מרום לעולם ' להשמדם כו' ש בפרוח רשעים כו"וז. א מסלקת התגלות הקדושה"הוא כי בימי המעשה רק הסט

 שכשיש גדר ערוה' וזה שרמזו בלשון אתה מוצא קדושה פי. 'כ ותרם כראם קרני כו"אח' אויביך יאבדו יתפרדו כו' כו
נתת קדושה לישראל לעולם דכתיב קדושים תהיו לשון עתיד . נסתר מקודם' נמצאת הקדושה בהתגלות מה שהי

ונמצא יש בכח ישראל גם עתה . שיאמרו לפניהם קדוש' ש כדאיתא בגמ"י להיות קדושים לפנים ממה"שעתידין בנ
' כי קדושתו ית' ש פי"י ע"לבנ' מו ובלעצ' ה ונוטל א"קדושות מכתירין להקב' ג' ובמד. למצוא הקדושה הגנוזה בו

 :ל"י חלק כנ"יש לבנ' ובהוה ויהי. 'היה הוה ויהי' בבחי
 

א מתהלך בקרב "ה' י התאחדות בכלל ישראל זוכין לקדושה דכ"הרמז שע. ל שפרשה זו נאמרה בהקהל"אמרו חז .4
תאחדת ברזא דאחד ק א"ואיתא בש. מחניך והוא מחנה ישראל שנבדלת ונפרשת מתערובות אז השכינה ביניהם

כן . וכמו שבמחנה התאספות בנפש. ויש לומר מחניך הוא שבת. לכן הקדושה מתגלה בשבת קודש. א ערקית"וסט
ד "ומ. ק פורס סוכת שלומו עלינו"ה בש"ובמדרש להצילך להגן עליך להיות צל על ראשך וכ. ק התאספות בזמן"בש

א תיראו שבתותי תשמורו לומר "ונסמך איש או. 'ת יעקב כוק והאכלתיך נחל"ה בש"להצילך לרוקן נכסי אומות לך כ
לכן צריכין . וכמו דבגוף שלשתן שותפין בו. ואיתא כמו דאיכא אבא ואימא לגופא כן לנשמתא. ז זוכין לקדושה"שעי

כמו כן . רק שהם כלים שנגמר הפעולה על ידיהם' והגם כי גם מעשה אב ואם הכל בכח הבורא ית. לירא מאב ואם
והתקדשתם הוא . ק זוכין לקדושה"י הנשמה היורדת בש"הוא כלי איך לזכות לנשמה דהוא יומא דנשמתין ועהשבת 

 :ל"חדשה בכח הנשמה כנ' ק שנעשין כמו הוי"בימי המעשה והייתם קדושים הוא בש
 

 
רזא ק דמתאחדין ב"וכן הוא בש. כי עיקר הקדושה בכלל ישראל והם גדר ערוה כשמתיחדין כאחד. נאמרה בהקהל .5

שמור גדר ערוה וקדושה ' מנוחה בחי. יום מנוחה וקדושה לעמך נתת. י"א ערקית ויורד הקדושה לבנ"דאחד לכן סט
ע "ח מ"ורמ. שמור' ת בחי"ה מל"שס. וזה שורש כל המצות. זכור להמשיך קדושת שבת בפה בקידוש היום' בחי
וצריכין לעשות המצות לשם כל ישראל וזוכין . י גדר ערוה של סור מרע זוכין לקדושה בעשה טוב"שע. זכור' בחי

למדני כל התורה ' הגמ' א פי"ש במ"וכמ. להקדושה שקדשנו במצותיו שזה הוא לכלל ישראל והם לעולם קדושים
אבל כשזוכין להיות בכלל . כי האדם יש לו השתנות תמיד. והשיב לו ואהבת לרעך כמוך' כשאני עומד על רגל א

 :תמיד' ך כמוך אז מוצא הקדושה לעולם מצד הכלל ועומד על רגל אי מצות ואהבת לרע"ישראל ע
 

 

 

 
 



 קדושה מוצא אתה ערוה גדר מוצא שאתה מקום שכל  ,העבירה ומן העריות מן פרושים הוו ביאור ענין
 

     י"רש
 

 תהיו קדושים
 

 וחללה זונה אשה  ,).ו שם ר"ויק) קדושה מוצא אתה ערוה גדר מוצא שאתה מקום שכל  ,העבירה ומן העריות מן פרושים הוו
 שם) יהיו קדושים  .).טו שם) מקדשו  'ה אני  ,זרעו יחלל ולא  )).א  ,א פרשתא כ"ת)  .מקדשכם  'ה אני  ,).ז  ,כא ויקרא)  'וגו

              ).ז שם)  'וגו וחללה זונה אשה  ,).ו
 

 שפת אמת
 

מקידוש מעשים ומציון מעשים ' ישלח עזרך כו' אתה נוהג כוקדושים ואתה מרום לעולם ידך בעליונה רוממות ' במד .1
ד במקומו "ת להיות דבוק כ"כי עריות הוא לשמור חק השי. קדושה' מ שאתה מוצא גדר ערוה כו"י כ"וברש. 'כו

י בפרט מקודשין "ובנ. ש הרי את מקודשת שמתיחדת אליו כן יש לכל דבר בן זוג"וזה מביא קדושה כמ. הראוי לו
רק . ת נתן קדושה לכל הבריאה"וגם בכלל הבריאה השי. קדושים תהיו. ש מקדש עמו ישראל"כמ. י"להשומיוחדין 

י שמתיחדין כל הנבראים "לכן גם בשבת קודש ע. כפי מה שמיישר כל אדם דרכו להיות מיוחד אליו מעורר הקדושה
ובכל מצוה יש קדושה . 'ו שבת כוכי ב' ויקדש כו' ויברך כו' ש ויכל כו"וז. לעלות להתדבק בשורשם שורה קדושה

ז חל עליו קדושה "עי. ת כעבד לעשות רצון רבו שמיוחד אליו"י הרצון באדם להתבטל להשי"ש אשר קדשנו וע"כמ
ש מציון מעשים "וז. כ צריך האדם לקבל רשימה מן המצוה בלבו"אח. ש עזרך מקודש"וז. וזה נותן כח לקיים המצוה

ת כל הנבראים בסדר מיוחד "כי כאשר ברא השי' פי. 'קדושתי למעלה כו. י קדושל כ"יכול כמוני ת' ובמד. שבידך
ש "וז. ל"י קדושת האדם עולה למדרגה גבוה ואותו מדרגה עולה יותר כנ"אבל ע. מדרגה אחר מדרגה אין בהם שינוי

עוררין הקדושה ד במקומו הראוי מ"י להיות כ"י הצדק שמתנהגים בו בנ"נקדש בצדקה ע' וכתי. לעולם ידך בעליונה
 :ל"למעלה כנ

 
ושמירת . ת"י מיוחדין להשי"ל כיון שבנ"כ כנ"ג' פי. 'מ שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה כו"י כ"וברש .2

י הם להיות חלק "במקומו ממילא מדרגת בנ' ד יהי"וממילא כשכ. כל דבר ומין למינהו. י"עריות הוא לשמור חוק הש
 :ל"ונחלתו כנ' ה
 

. 'מקודש מקידוש מעשים שבידך ומציון מעשים שבידך כו. 'תחתונים שנבראו לסיוע כו' מקודש כו ישלח עזרך' במד .3
כ "אכן הסיוע תלוי ג. 'כי האדם נברא באופן זה שיצטרך לסיוע עליון כמאמר אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו כו

והמצות הם במעשה . קודש תורה ומצות כי התורה' והיא בחי. 'ש מקידוש מעשים שבידך כו"וז. בעבודת האדם
י "וברש. כ לקדושת התורה"י קיום המצות במעשה זוכה אח"וע. גשמיי רק שהם רמזים וציונים לדברים עליונים

ז במקום שצריך בירור וגדרים וסייגים "כפי עבודת האדם בעוה' פי. מ שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה"בכ
י עבודת ימי המעשה מי שטרח "והם ימי המעשה והשבת שזוכין ע .כמו כן זוכה לקדושה. 'משמרת למשמרתי כו

י בכלל "בנ' גדר ערוה הוא בחי' גם פי. ל"יאכל בשבת שנקרא קודש כנ. בערב שבת לברר התערובות והוא גדר ערוה
ושמתי חול ' מספר בני ישראל כחול הים כמו שכ' פ והי"ע' ואיתא במד. א"שנבראו להיות חומה להכניע כל הסט

שלא יניחו להתפשט כחות . 'א שנאמר עליהם מקולות מים רבים כו"כמו כן בני ישראל הם גבול וגדר לסט. ל ליםגבו
 :גדר ערוה ולכן הם מקבלין הקדושה' י נק"לכן בנ. הטומאה בעולם

 
והיגיעה י הרצון "ז ע"י להיות קודש עכ"אף כי א' פי. מציון יסעדך מציון מעשים. ישלח עזרך מקידוש מעשים' במד .4

שמראין ומרמזין להמשיך עלינו הקדושה שהיא ענין המצות הפשטיים שאין אנו יודעין לעשותם בקדושה כרצונו 
קידוש . פרשנו ציון מעשים בחול. י ציון מעשים"וקידוש מעשים בא ע. ז זה גורם להיות נשלח עזרו מקודש"עכ. 'ית

ק הוא מחשבה "וכמו כן ש. וגוף המעשה ציון. שיםקידוש מע' וגם בכל פרט המחשבה והרצון נק. מעשים בשבת
י גדר ערוה בימי המעשה מוצאין "וע. מ שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה"י כ"ברש. ורצון של ימי המעשה

 :א"מזה במ' וכבר כ. ק"קדושה בש
 



ל כי בוודאי מצות "י ז"ד יפה כיון רש"ולפע. לקדש במותר לו' ל כ"ן ז"ורמב. י הוו זהירין מן העריות ועבירה"פירש .5
תהיו כי ' לכן כתי. וכפי הפרישה כך זוכין לקדושה ואין לדבר סוף. קדושים תהיו הוא מדברים שאין להם שיעור

כלומר שאין סוף לומר כבר . וקדשתם היום ומחר' והרמז לדבר בפ. לעולם צריך האדם להתקדש קדושה על קדושה
' וזה שרמז המד. מת כל העדה כולם קדושים ונאמר להם קדושים תהיוכי הלא אותו הדור היו בא' והראי. קדוש אני

ל עד שנותן גבול קדושתי למעלה מקדושתכם "היינו שכיון שהפסוק אומר שאין סוף להקדושה כנ' יכול כמוני כו
אכן ודאי התחלת . ל"ז יותר מהשרפים כנ"י להתקדש בעוה"ממילא מובן איך אין סוף לקדושה זו שיכולין בנ

ה הוא להיות פרושין מעריות ועבירה אז מתחילין לכנוס בגדר הקדושה שזה החיוב של הקדושה לכל איש הקדוש
 :ל"כענין תלמוד תורה וכדומה שאין לו שיעור כנ. ל"ואז יש לו להרבות תוספות קדושה כנ. ישראל

 
עזב את הארץ וכל הדברים לא ' כי ה' פי. 'ידך בעליונה כו. בעולמך' רוממות אתה כו' ואתה מרום לעולם כו' במד .6

ז "שכל הגבהות שלהם בעוה. להשמדם עדי עד' יציצו כו. על הרשעים מקודם' לכן כתי. השורש שלהם הוא למעלה
ישלח עזרך ' וזה עצמו הפי. 'כו' מסיים עליהם שתולים בבית ה' י שדבקים בה"אבל בנ. ואין להם שורש וכח למעלה

' ש בפ"ז מיוסד כל המזמור ליום השבת כמ"ק שע"י בש"שניתוספת לבנא דקאי על הנשמה יתירה "ש במ"מקודש כמ
ל "י ז"ש רש"ועתה מציון יסעדך כמ. עזרך מקודש הוא בזמן המקדש שהיו מרגישין הקדושה בפועל. ש"תשא ע

מקידוש ' ובמד. י המצות מתעורר רמזים והארת הקדושה"פ שאין המקדש קיים ע"בפסוק הציבי לך ציונים שאע
וציון . קדושים' ן בפי"ש רמב"ל כי קידוש מעשים הוא הפרישה והרחקה מגשמיות כמ"י. ן מעשיםמעשים ציו

י הפרישה "כ ע"א. מ קדושה"מ שאתה מוצא גדר ערוה א"י כ"וברש. י בהם"מעשים הם המצות המצוינים בנ
ז "מו' ופי' גור כוס' דכתיב שער החצר הפנימית ששת ימי המעשה יהי. זוכין לקדושה. והרחקה מהמעשים לא טובים

כך מרגיש קדושה ומתגלה פנימיות הטוב שבו והיינו כדברי . ל שכפי מה שאדם שומר פנימיות שלו מהגשמיות"ז
 :ל"י הנ"רש

 
 

כל העדה כולם ' דכתי. י הביטול לכלל ישראל"י לזכות להקדושה רק ע"שא. קדושים תהיו פרשה זו נאמרה בהקהל .7
אין יד הרשעים שולטת ' י הם א"וגם כשבנ. רוב דיני פרשה זו שבין אדם לחבירולכן . 'כשהם באחדות א' פי. קדושים

ק דמתאחדין "לכן בש. מ שיש גדר ערוה יש קדושה"י כ"רש' כדכ. ז שורה קדושה בישראל"בהם ונבדלין מהם ועי
לזכות  כדי' שגם הקדושה צריך להיות לשם ה' פי' כי קדוש אני ה' וכ. א מתעברין יש קדושה"ברזא דאחד וסט

כמו שפרעה לא העמיד את יוסף ' פי. 'יכול כמוני ולמדין מפרשת פרעה אני פרעה כו' וזה רמז המד. 'להתדבק בו ית
הקדושה דבר נפרד רק כדי ' כן לא יהי. רק לטובת עצמו שראה שהוא חכם העמידו לשמור את מלכותו של פרעה

כ לאסוף כל "וענין קהילה זו שייך בכל פרט ג. קדושהי להתדבק בו רק כשזוכין ל"כי קדוש אני וא' להתדבק בו ית
י "ולכן ע. ח אברים שבך"א מתהלך בקרב מחניך ברמ"ל בפסוק ה"ש חז"כמ' ח אברים וכל הרצונות לדבר א"הרמ

ח אברים "י המצות מתחברין הרמ"כי ע. ומבקשין קדשנו במצותיך. ש קדשנו במצותיו"המצות זוכין לקדושה כמ
ש "שהיא לש' אבל קדושת הכלל ישראל הוא גבוה ביותר ולכן כנסי. ל"ואז יש קדושה כנ האחדות' לזכות לבחי

להם משכן ' אחדות בישראל הי' י שהי"וכמו כן בפועל ע. שם שמים וקדושה שורה בהם' סופה להתקיים שחל עלי
וזה עיקר . ל"י שאין קדושה רק באחדות כנ"י שנאת חנם חרב ע"ועתה ע. ק והשכינה היתה שורה ביניהם"ובהמ

וכן . י לשרות בישראל על ידם"י שנתפזרנו בין הרשעים והם מעכבין הקדושה שא"י להתאחד ע"הגלות מה שא
. ומשני משום שנאת חנם' אבל בית שני שהיו חסידים כו' ע כו"ז ג"בהם ע' שם בשלמא בית ראשון הי' משמעות הגמ

א להיות הקדושה "רק ששנאת חנם היא סיבה בעצם שא. רק עונש לגודל החטא מה אמרו שחסידים היו' כ אם הי"א
 :כשחסר האחדות ואינו מצד עונש עוצם החטא

 
י "הענין שנשמות בנ. 'ו כו"מה הרוחות צריכין סיוע תחתונים שנבראו לסיוע עאכ' ישלח עזרך מקודש כו' במד .8

העולם מתקיים ולכן נשתלחו ' י לא הי"ח שלולי בנ"פ כשושנה בה"אחרי ע' ז כדי לתקן הבריאה ובמד"נשלחו בעוה
. לכן שולח להם עזר מקודש. ה"לוחי המלך בי המה ש"י שבנ"וע. ש"י להיות קיום לכל הפרדס בעבור השושנה ע"בנ

. י"ש ברש"מעיר לעזור ע' ש ואתה תהי"ה התפלל על יואב ששלחו למלחמה כמ"שדוד המע' דהנה המזמור יענך הי
כן יש מדרגות . ל"והלכו עוד להלחם עם האומות בח. ק"ק היכל ק"י וירושלים ובהמ"בסדר העולם א' וכמו שהי

וכן במעשי . בהם ויש אברים פחותים' ויש אברים שהנשמה תלוי. 'נימיים מוח לב כוכ שיש אברים פ"בנפש האדם ג
ז נאמר ישלח עזרך מקודש דאיתא "ואז צריכין סיוע וע. עת צרה' ונק. ש"מי שעוסק לש' גשמיי שהכל מלחמת ה

יש נקודה קדושה ש' פי. א"קדושים תהיו כי קדוש אני ה' לעולם יראה אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו דכתי



רוממות ' ואתה מרום לעולם ה' ובמד. ואותה הנקודה לא תוכל להשתנות. מכח ניצוץ אלקות שיש בכל נפש ישראל
נעלם ונכסה בכמה מיני צימצומים וירידות ' הוא בהתרוממות אף אם יהי' ית' הכח שבא מה' פי. בעולמך' אתה כו

שהרשעים אין להם קיום בעצם ' פי' מקודם בפרוח רשעים כו' היפוך מדת הרשעים שכ. כ הוא בהתרוממות תמיד"ע
ש אדרבא כל מקום שיש רשימה מהקדושה "ומדת הקדוש ברוך הוא וב. להשמדם עדי עד' ואף אם יגבהו כנשר כו

את כולם ' ש ואתה מחי"כמ. ואתה. 'ש ואתה מרום לעולם כו"וז. ש לעולם ידך בעליונה"היא בהתרוממות כמ
אכן התעוררות הקדושה שבאדם הוא [ היא תוספות' כי אות ו. ]ש הוא בהתרוממות"ה וב"קבשהתפשטות החיות מה

ל כפי מה שלוחם האדם לפרוש מן הערוה אתה "מ שאתה מוצא גדר ערוה כנ"י כ"וברש. ר"כפי מה שנלחם עם היצה
. העזר המיוחד לךעזרך הוא . ואז מתחזק הארת הנשמה. 'ש ישלח עזרך כו"וכמ. ש יגעתי ומצאתי"מוצא קדושה כמ

 :והוא כח הנשמה שיש לה שורש בשמים
 

כי הנה הקדוש . 'רוממות אתה נוהג בעולמך כו. 'לעולם ידך בעליונה בין במדת פורעניות כו' ואתה מרום כו' במד .9
וכמו שהוא קדוש . י להיות נמשכין אחר הנהגה שלו"ובחר לו בנ. ברוך הוא הוא קדוש ומרומם מכל צבא מעלה

כתפוח ' ח כו"כשושנה בה' ז כ"וע. ]י קדוש ונבדל מכל התחתונים"כן צריך להיות הנהגת בנ. ם למעלהונבדל מכול
אכן . ז שהוא מרוחק ומגושם"י להתגלות בעוה"הוא בדרך נסתר ונעלם כי הקדושה א' והנהגתו ית[. 'בעצי היער כו

כין תמיד להיות מוכן לחסות בצלו ואז צרי' והמאמינים בו ית. יש זמנים ומקומות מיוחדים שהקדושה נתגלה בעולם
ם וכפי "י להיות קדושים ונבדלין מן העכו"ולכן הקדוש ברוך הוא צוה לבנ. ז"בעוה' זוכין להארת הקדושה אפי

כ אם אתם קדושים מעלה אני עליכם כאילו קדשתם אותי "ש בת"וז. בעולם' קדושתם כך יוכל להתגלות קדושתו ית
ז תלוי "בעוה' שהתגלות קדושתו ית' פי. 'בפסוק שחת לו לא חייביא עבדי פגימותא כו ק"בזוה' כענין שפי' פי. ש"ע

אך אם זוכין מתגלה כח . ה לעולם"עמו ויש להם דבקות בשורשם למעלה בהקב' מ חלק ה"ומ. בעבודת האדם
ור מפני גולל א' דכ. להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות. ז הוסד כל המזמור ליום השבת"וע. השורש גם למטה

וכן הוא בקדושה המתגלה . עד כי יבא בקר' י להאמין בו ית"חושך ולכן כשאין הקדושה מאירה בעולם צריכין בנ
ולכן כשבא השבת ומאירה הקדושה טוב להודות . בשבת היא אות ועדות על הקדוש ברוך הוא גם על כל ימי המעשה

. ה מיוחדת ולכן כשהם יורדין יורדין הם עם השורשוזה החילוק בין הרשעים וכל השורש שלהם שיש להם קצב. 'כו
. י והם מסטרא דשמאלא"הוא למעלה המקטרגים על בנ' וזה אויבי ה. להשמדם עדי עד' וזהו בפרוח רשעים כו

בזמן הגלות ' שאפי. ואתה מרום לעולם. ש"ע' סוס ורוכבו רמה כו' ש בפי"כמ. אויביך יאבדו הדבקים בהם מלמטה
ואדרבא חסד הוא שאין האור מתגלה בשעה שהחושך שולט . י"הוא למעלה שומר חלקן של בנוחושך הקדוש ברוך 
מה רב ' וכתי. 'כ ותרם כראם קרני כו"ואח. 'והחושך מתגבר עד תכליתו ואז יאבדו ויתפרדו כו. גולל אור מפני חושך
י חסין "בך הוא כשבנ פעלת לחוסים. 'שהוא חלק השורש שעליו נאמר יצפון לישרים תושי' טובך אשר צפנת כו

ש "ש נגד בני אדם ונגד הוא מרחוק תחום שבת כמ"וז. ם ואז מתגלה הקדושה גם למטה"בצלו ונבדלין מן העכו
ר ואין "מ טו"כי אחר החטא נתערב בכ. מ קדושה"מ שאתה מוצא גדר ערוה א"ש כ"וז. ש"ל בפסוק מנגד יחנו ע"חז

בראשית מתהלך לרוח היום ' ש במד"כמ. תהלך בקרב מחניךא מ"וזהו הרמז ה. הקדושה יכולה להיות בתמידות
 :כמו כן מתהלך בקרב מחניך לפעמים עולה ויורד סתים וגליא. 'מקפץ ועולה כו

 
מ שיש "הענין כי בכ. 'מ קדושה כו"מ שאתה מוצא גדר ערוה א"י למה נסמכה קדושים לעריות לומר כ"ורש' במד .11

והוא גדר ערוה ושם . ערוה וזה אות ברית קודש ששם מקום הערלהא וצריך להיות שם גדר "קדושה שם סובב הסט
נחתם במילה והוא שם שדי ' א מתהלך בקרב מחנך הוא שמו שחתם בברית מילה שאות י"ה. גנוז עיקר הקדושה

זה אות ברית . 'מקדש י. שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו' ז כתי"וע. ורמז בקרב הוא שד וניתוסף באיש ישראל היוד
וצריכין לירא ולשמור אות ברית . ובחול תפילין ומילה. אותות שבת ומילה' כדאיתא שיש לכל איש ישראל ב. קודש

 :קודש שחתם בבשרנו
 

. ש וצאצאיו חתם באות ברית קודש"רמז לאות ברית קודש כמ. יוסף' ציון גי. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך' במד .11
והיא ציון וחותם שכלי זה ראוי . ואות ברית מילה תיקון הגוף. ההתורה והוא קדושת הנשמ' עזרך מקודש היא בחי

י "ובנ. מ קדושה"מ שאתה מוצא גדר ערוה א"ולכן אמרו כ. ב"להקדושה וזה החותם בגוף איש ישראל שהוא בן עוה
שיש ' פי. ואמרו הגודר עצמו מן הערוה נקרא קדוש. ניחן להם המילה שהיא גדר ערוה שיהיו ראוין לקבל הקדושה

א "מקראי קודש ויש בהם הבדלה והוא גדר ערוה דסט' ט שנק"לו דביקות והתקשרות בקדושה כמו שבתות ויו
. תקראו אותם מקראי קודש' י הגדר ערוה הם קרואי קודש כדכתי"כמו כן בנפשות ע. ולכן הם מקראי קודש. ערקת

 :מקדש ישראל והזמנים



 
ושבת קודש . ש מקראי קודש"קדושה יכולין לקבל בהמועדות כמכי עיקר ה. י"מועדות הקדים ונקדשתי בתוך בנ' בפ .12

' ובשבת כתי. פ בשנה"במקדש ג' ובזמן המקדש בוודאי קבלו נפשות ישראל קדושה בהיותם רואים פני ה. היא לכם
בכל מושבותיכם כי במועדות היו צריכין לעלות ולמצוא שם הקדושה ובשבת יש בכל מושבות וגם ' שבת היא לה

אכן כל . ל על שבת נחלת יעקב אביך נחלה בלי מצרים ויכולין למצוא קדושה בשבת בכל מקום"ש חז"בגלות כמ
ל דרשו על "י ממש וחז"ש ונקדשתי בתוך בנ"י בעצמותם כמ"הקדושה שבמועדות הכל תלוי בקדושת נפשות בנ

ויש . ח אברים"רמ ח מצות נגד"עבירות שיש מקומות בנפש ששם עיקר החיות כדמצינו רמ' מצות מסירת נפש בג
מ יש מצות שעיקר "וכמו כן הגם דאומרים בכל מצוה אשר קדשנו מ. אברים פשוטים ויש שנשמה תלוין בהם

מ שיש גדר "ואיתא בכ. ד"ע ש"ז ג"יתכן לומר נגד ע. ויש מוח לב כבד. עבירות אלו' הקדושה תלוי בהם כענין ג
כ המצוה עליו כחומה וגדר שבאין אופן לא "א' מו יתוהיינו שכפי מה שמוסר נפשו בעבור ש. מ קדושה"ערוה א

לכן שורה בו הקדושה שיש קבוע בנפש ישראל ורק החומר מכסה על הפנימיות וכפי הגדר . יעבור ומוסר נפשו ממש
וכפי . ולא לחנם נאמר עליו ונקדשתי. ל מתגלה הקדושה ומי שמוסר נפשו בוודאי נעשה קדוש"במוח ולב ונפש כנ

 אמור ד"תרמ: ק"פ בשנה לבהמ"ל בנפשותם כך זכו לעלות ג"קדושות הנ' מוכנים לגי "מה שהיו בנ
 

. היינו שעם היות שהשבת קבוע וקיימא. בכל מושבותיכם' שבת היא לה' וכתי. וכתיב גם שבת' בפסוק אלה מועדי ה .13
ם בכל מקום בכל מושבותיכ' לה' ש שבת כו"וז. י"א בלתי הכנת בנ"ז א"אבל שיתגלה הארת קדושת השבת בעוה

מציאות להתגלות ' י שלולי הם לא הי"וזה הוא העדות שהשבת מעיד על בנ. י נתגלה להם קדושת השבת"שנמצאו בנ
גדר ' י נק"ובכלל בנ. מ קדושה"מ שאתה מוצא גדר ערוה א"ואיתא בכ. כי השבת הוא קודש. ק בעולם"הארת הש

ש בפרשה "הבדיל בין הקדושה ובין החול כמערוה ולכן להם מתגלה הקדושה שהם כלים להסתיר הקדושה ול
י להתערב בין האומות הגם שהם בתוכם ולכן "י שא"ואבדיל אתכם שנמצא ההבדלה בעצם נפשות בנ' הקודמת בפ

ושמתי זרעך ' ל שכתי"ז ז"ושמעתי מפי מו. י שהם הגדר המפסיק ומכין מקום לקבל הקדושה"ונקדשתי בתוך בנ
י חול שהם המבדילין ומגבילין הארת הקדושה ושומרין שלא "בנ' ולכן נק. לים שמתי חול גבול' וכתי. כחול הים

 :ל"יתערב רע בטוב כנ
 

כי יפליא שוקיו עמודי שש זה העולם שנשתוקק הקדוש ברוך הוא לבראותו שנאמר ועלי תשוקתו ' במדרש איש כו .14
שוקיו אבל הכל ' ז הוא המדריגה התחתונה ונק"עוה' פי. 'כלתה נפשי כו' כדכתיב נכספה כו. ויכלו לשון תאוה' כו

אותו התשוקה שנשתוקק לברוא ' תשוקתו פיש ועלי "כמ. והכל לזכותן של ישראל. ז המדריגה התחתונה"עומד ע
כי ' פי. ראשית' והיינו דכתיב בראשית בשביל ישראל שנק. כדי להוציא מכח אל הפועל זכותן של ישראל' העולם הי

' המכוון בבריאת העולם להיות לפניו ית' וזה הי. ז"י הם משתוקקין אל הקדוש ברוך הוא ומניחין כל הבלי עוה"בנ
עיקר תכלית שמים ' שזה הי' ק ויכולו כו"לכן כתיב בש. 'לין הבלי עולם עבור קדושת שמו יתנחת רוח בזה שמבט

' ויתאו המלך יפיך כו' ושכחי עמך כו' ש שמעי בת וראי כו"וכמ. 'וארץ זאת התשוקה לבטל כל המעשים אליו ית
עדות ' שיהי' יתדבקו בו יתי וישליכו כל זה ו"ת ברא הכל כדי שיבואו בנ"לך לך ליפותך בעולם שהשי' ש במד"כמ

ר "י שנמצא יצה"ת אדון כל ובמה נוכל לעבוד אותו רק ע"כי השי' פי. כי הוא אדוניך' ויתאו כו. י"על שבחן של בנ
ולכן הנזיר שפורש עצמו מתאות העולם זוכה לקדושה . והבלי עולם בזאת נוכל למצוא מקום לעשות לו נחת רוח

והוא כלל לכל אדם כפי מה שעושה . שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה ל במקום"ואמרו חז. יותר מכהן גדול
י קבלת נזירות "ש בנזיר ששבחו שמעון הצדיק שפחז עליו יצרו וגבר עליו ע"וז. לעצמו גדר ערוה כך זוכה לקדושה

 נשא ט"תרמ: בעולם' עיקר רצונו ית' לכן זכה לקדושה עליונה שזה הי
15.  

 
 

 

 לו תשמע אל  ,השבת את חלל לך יאמר אם  ,אב מורא על שהזהרתיך פי על אף ביאור ענין
 

     י"רש
 



 תשמרו שבתתי ואת
 

 וכן  ,לו תשמע אל  ,השבת את חלל לך יאמר אם  ,אב מורא על שהזהרתיך פי על אף לומר  ,אב למורא שבת שמירת סמך
             המצות כל בשאר

 
 שפת אמת

 
ולמה פרט הכתוב מצות . ל חלל את השבת אל תשמע לו"ל אם א"תשמורו ודרשו חז א תיראו ואת שבתותי"בפסוק איש או

והגם כי כח אב ואם הכל . ש מפני שהם שותפין בו"א לכבודו ית"רק הרמז היא כי הקדוש ברוך הוא הקשה כיבוד או. שבת בזה
וזה עצמו ענין השבת במעשה . ותאכן הנשמה היא כח אלקי בלי השתתפ. אבל יצירת הגוף בא באמצעיות אב ואם. ש"מאתו ית

ש "הנשמה של העולם כמ' כ בשבת ניתן כח אלקות בחי"ואח. בראשית שנברא הבריאה בדרך הטבע וזה ששת ימי המעשה
כ שורה עליו "ימי המעשה ואח' וכמו כן באדם הכנת הגוף באמצעיות אב ואם כעין בחי. וזה קיום כל מעשה בראשית. וינפש

 :זהו ואת שבתותי תשמורו. וצריך האדם להיות זהיר ביותר בחלק הנשמה. דנשמתין ולאו דגופאהשבת יומא ' הנשמה בחי

 

 ,במקומו ידבר ולא  ,במקומו ישב לא  ,מורא איזהו ביאור ענין
 

     י"רש
 

 אלהיכם  'ה אני
 

  ,במקומו ישב לא  ,מורא איזהו  ).ב"ל מ"ב)  .דברי את לבטל לו תשמע לא לפיכך  ,):ה יבמות) בכבודי חייבים ואביך אתה
          ):לא קידושין) ומוציא מכניס  ,ומנעיל מלביש  ,ומשקה מאכיל  ,כבוד ואיזהו  .דבריו את יסתור ולא  ,במקומו ידבר ולא

    
 שפת אמת

 
ה "מלא כ' דכתי. 'י איזהו מורא לא ישב במקומו כו"וברש. י הוא אביהם של ישראל"ק שהש"בזוה. 'איש אמו ואביו תיראו כו

ש שבתותי תשמורו "וז. י ולא לישב במקומו"ובוודאי צריכין לידע בכל פעולה ותנועה גדולה וקטנה כי הוא מחיות הש. כבודו
 :הכל' י בורא עולם ומחי"י מעידין על שהש"כי בשבת בנ. 'ל לברר מלכותו ית"הנ' כ בחי"שהוא ג

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

ל-ֹלא יד לֵּ קַּ ש תְּ רֵּ נֵּי חֵּ ִלפְּ ר וְּ ן ֹלא ִעּוֵּ ֹשל ִתתֵּ אתָּ  ִמכְּ יָּרֵּ ֱאֹלֶהיָך וְּ ה ֲאִני מֵּ הֹוָּ  :יְּ
-------------------------------------------------- 

 
     י"רש

             מאלהיך ויראת בו נאמר  ,בו מכירות הבריות שאר ואין  ,העושהו אדם של ללבו המסור דבר כל ביאור ענין
 

 מאלהיך ויראת
 

 לפיכך  ,נתכוונתי לטובה ולומר להשמט ויכול  ,לרעה או לטובה זה של דעתו אם לידע לבריות מסור אינו הזה שהדבר לפי
  ,בו מכירות הבריות שאר ואין  ,העושהו אדם של ללבו המסור דבר כל וכן  .מחשבותיך המכיר  ,מאלהיך ויראת בו נאמר
             מאלהיך ויראת בו נאמר

 
 שפת אמת

 
כ "אמנם ג. י היראה יכולין לקיים דבורים המסורים ללב"פשוט שע. י דבר המסור ללבו של אדם נאמר בו ויראת מאלקיך"ברש

וכמו כן מצות . כי כל מצוה במעשה מתקן מעשה האדם. י שמקיימין אותן זוכין ליראה"ל שאלה המצות התלוין בלב ע"י



את עמיתו ויראת ' פ ולא תונו כו"ל ע"ר ז"ז מו"ק אא"וכן שמעתי מפ. האדם מתקנין לבו של האדם התלוין במחשבת לב
י "ובוודאי ע. ש שכר מצוה מצוה"פ מ"הפירושים אמת ע' ובאמת ב. י שמירת אונאת דברים זוכין ליראה"שע' מאלהיך כו

 :ז המצוה בטוב יותר וכן לעולם"כדי לקיים עיעומק היראה יכולין לקיים יותר מצות התלוין בלב לכן שכר המצוה היראה 

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

ֹלא ִתֹקם-ֹלא יח נֵּי-ֶאת ִתֹטר-וְּ ֶמָך בְּ תָּ  עַּ בְּ ָאהַּ ֲעָך וְּ רֵּ מֹוָך לְּ ה ֲאִני כָּ הֹוָּ  :יְּ
-------------------------------------------------- 

 

 בתורה גדול כלל זה כמוך לרעך ואהבת ביאור ענין
 

     י"רש
 

 כמוך לרעך ואהבת
 

              ).יב שם כ"ת) בתורה גדול כלל זה עקיבא  'ר אמר
 

 שפת אמת
 

י שמירת אלה "כ הבטחות כי ע"וכל אלה הדברים בפסוק קדושים תהיו ואהבת לרעך כמוך ויראת מאלהיך הם ג .1
כ קשה מאוד לקיימה רק "הגידו כי ואהבת לרעך כלל גדול בתורה אכאשר חכמים . המצות יזכו לאלה המדרגות

 :ל"כ לואהבת כנ"זוכין אח. הוכח. לא תשנא. ת רכיל"באמצעיות מצות הקודמות ל
 

ש ולא תשא עליו "כמ. לידע שיש לו חלק בהחטא' פי. להיות המוכיח בכלל התוכחה' המפ' בפסוק הוכח תוכיח כ .2
ז וממילא ירגיש גם חבירו ויתעורר "החוטא רק להתערב עצמו ולשוב ע שלא להשליך כל החטא על' פי. חטא

כי היכן מצינו שיאהב האדם את עצמו ' ואהבת לרעך כמוך פרשנו לשון פועל יוצא וקאי על אהבת ה. בתשובה
ש מתאהב "להיות ש' ל ואהבת את ה"ש חז"את השם לרעך כמו לך כמ[ להאהיב( ]* לאהוב)' שיאמר כמוך רק הפי

בלב חבירו לכן אמרו שהוא כלל גדול ' כן יכניס אהבת ה. בלבו' וכמו שהאדם מייגע עצמו להכניס אהבת ה. ךעל יד
 :בתורה

 
כי הנה עיקר . ס תולדות אדם כלל גדול ממנו"ע זה כלל גדול בתורה בן עזאי אומר ז"כ ואהבת לרעך כמוך אר"בת .3

ולכן צריכין . קדושים נאמרה בהקהל' ל שפ"ש ז"כמי הכלל זוכין אל הקדושה "קיום תורה ומצות בכלל ישראל שע
והכלל הקטן הוא . ואמר זה כלל גדול מכלל דאיכא קטן. לעשות כל מצוה בשם כל ישראל לבטל עצמו אל הכלל

ח אברים היא "וכדאיתא ערוכה בכל רמ. עולם קטן' ח אברים של האדם שנק"להיות כל המצוה נעשה בכלל כל הרמ
א כלל גדול ממנו שהוא לא זו שצריכין "והוסיף בן עזאי זה ספר ת. ל הוא כלל כל ישראלוכלל הגדו. ל"שמורה כנ
וזה כלל הגדול כל . כ לכלול עצמו עם כל הדורות"אך צריכין ג. ש ואהבת לרעך כמוך"מ בכלל ישראל כמ"לעשות תו

לעשות כל מצוה בכלל כל וצריכין לשמור זה הכלל . הנשמות כמו שהיו כלולין באדם הראשון שכולן תלוין זה בזה
יש רצון ואהבה לתקן נפשו או ' ואהבת לרעך כמוך כי בכל עשי' ופי. 'אני ה' שם שמים כדכתי' ישראל ואז חל עלי

ר לבוראו וכמו כן יאהב לחבירו שבזו המצוה יתמשך קדושה לכל אחינו "שיזכה לעשות נ' כשעושה ביותר לשמו ית
 :ח הכלל מסייע לזהר מכולנו ואז כ"ה נ"להקב' י ושיהי"בנ

 
כי הקנה הוא . הרמז על הקנה והוושט. 'מות וחיים ביד לשון מצא גחלת ונפח בה וביערה רקק בה וכיבה כו' במד .4

והלשון נאחז . מות וחיים' והם בחי. ז"וושט עוה. ב"עוה' ק קנה בחי"כ בזוה"וכ. והוושט כח הגוף. הרוח כח הנפש
והאדם בכל מעשיו . אמת' שבכל מקום נמצא נקודה פנימיות בחי. אמת' יובאמת הכל תלוי בזה כי גחלת ג. בשניהם

שבכחו לעורר ' ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חי' כשמשתתף בה כח הרוח והנפש נפח בה ובערה כדכתי
וכמו כן הלשון באדם כפי . ורקק בה כשעושה בלי דעת רק בגוף בלבד מכבה הגחלת. החיות בכל מקום בכח הרוח

ולכן מסיים המדרש . מהותו אם בעל נפש הוא וכל מעשיו בדעת וכח הרוח והנפש אז לשונו רך שגובר בה כח הקנה



ולפי גשמיות . להיות לשונכם רך אלו לאלו כי כפי התגברות כח הרוח ונפש באדם אוהבין זה לזה כי הנפשות קרובין
סימן שהוא בעל נפש לכן לשונו רך לחבירו  ולכן ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה שהוא. הגוף לשונו קשה

 בהר א"תרס: ל"כנ
 

 
כי התורה הוא . כדי להמשיך אור התורה אף למקום תהו' כי מה שניתן התורה במדבר דוקא הי. 'במדרש צדקתך כו .5

ש "י התורה לכל מקומות האפלים כמ"ה מאיר ע"והקב. אלפים תוהו' ב' ל שקודם התורה הי"ש ז"חיות הכל כמ
כי החיות . כ להאיר בכל פרט"ג' וגם המנין שהי. א"ש במ"היום כי כל זמן הוא הסתר כמ[ שמפורש( ]שמפרסים)

י התורה "כי ע. כלל גדול בתורה' ש ואהבת לרעך כו"וכמ. נפש שעובדין לאלקי אחד' ש ע"י הכל אחד כמ"מכל בנ
כוונת ' כי זה הי' ד רק הלבוש שיש לכל אכי הפירו. שהוא חיות פנימיות של כל ישראל מתחברין להיות אחד ממש

ובמדרש . ל"ונמצא יש לכל פרט הסתר מיוחד וזה המנין כנ. י אור נשמתו גם בהגשמיות"בריאת האדם להאיר ע
ל שיש לכל דבר "ומובן על פי דברי מהר. הטעם שניתן במדבר שמי שאינו עושה עצמו כמדבר אינו זוכה לתורה

וכפי מה שמוכן האדם לקבל צורה זוכה לתורה שהוא חיות הפנימיות של . י ציורומדבר הוא בל. ש"חומר וצורה ע
י "עשרת הדיברות להיות נידבר הכל עפ' א פי"ש במ"וגם מדבר מלשון דיבור והנהגה כמ. ל"כל דבר והוא הצורה כנ

וכתיב . בם ק על ודברת"ש בזוה"כמ' וכן האדם צריך להיות בטל לזה להיות נמשך אחר הנהגתו ית. ת"מצות השי
ומקוה רק . והוא הכנה לקבלת התורה היראה והפחד לידע שאין לו חיות. 'בתחילה יראה כו' ארץ יראה ושקטה כו

  במדבר ג"תרל :ל"לחיות התורה כנ
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נּו-ַאל לא ֹאֹבת-ֶאל ִתפְּ ֶאל הָּ ֹעִנים-וְּ ִידְּ שּו-ַאל הַּ קְּ בַּ ָאה תְּ מְּ טָּ ֶהם לְּ ה ֲאִני בָּ הֹוָּ יֶכם יְּ  :ֱאֹלהֵּ
-------------------------------------------------- 

 

             במי מחליפין אתם מי את דעו ביאור ענין
 

     י"רש
 

 אלהיכם  'ה אני
 

 במי מחליפין אתם מי את דעו
 

 שפת אמת
 

כי כל אלה . 'לשאול המלך לשאול באורים ותומים כו' והיית רק למעלה מוטב הי' מה כתיב למעלה אוב או ידעוני כו' במד
ז החכמה "ולכן ניטל מעוה. ד טוב ורע כדאיתא בזוהר ותיקונים"מפסולת שנעשה מעה' הידיעות הטומאה ומכשפים הכל הי

י כפי מה שמתרחקין מאלה הידיעות זוכין שיתגלה "ולכן בנ. ר הפלגהנח בזוהר בדו' ש בפ"בימי אדם ונח ע' הקדומה שהי
והעיקר הענין . ר"ד טו"כי כל המיתה נעשה מעה. ת נאסר לו לטמא במת"ששואל באו' והכהן העובד ה. להם החכמה הקדושה

למעלה ורוח הבהמה ' ש מי יודע רוח בני האדם העולה כו"שיש באדם רוח אלקים ונפש הבהמיות וכמ. הנפש והגוף' הוא בחי
שלא יניחו להתפשט החכמה להתדבק בחכמות ' פי. י נאמר והיית רק למעלה"אבל לבנ. ר"ד טו"הידיעות הם באדם עה' וב. 'כו

וכמו שהוא בפרט כל אדם כך הוא בכלל שמנובלות חכמה יש . חיצוניות רק להיות למעלה תמיד להיות הגוף בטל אל הנשמה
ולכן כתיב . זה לעומת זה. הדרכים' ויש בעולם שנה נפש ב. יש הכישוף וטומאות אוב וידעוניסיגים והיא חכמת הטבע שמשם 

ש עונה פלוני "לא תעוננו הוא בזמן כמ. עולם' לא תנחשו במעשה בחי. לא תאכלו על הדם הוא כישוף בנפש כמו אוב וידעוני
מפני . בנפש אמו ואביו תיראו. ל"הנ' בחי' כ ב"ומול זה בקדושה להבדיל בין קודש לחול ובין טהרה לטומאה כתיב ג. יפה

י שהם מקבלין הקדושה לשם "ובנ. וכל אלה מוסיפין קדושה לאדם. בעולם מקדשי תיראו. בזמן שבתותי תשמרו. שיבה תקום
ולכן יש בהם גדר ערוה שלא יתפשט מהקדושה אל חכמות . להיות לי לשמי' ש והייתם לי קדושים ואבדיל כו"שמים כמ



ש והיית רק "וז. קדושים הם שמירת הקדושה' ת שנאמרו בפ"וכל המצות עשה ול. ולכן זוכין אל הקדושה. ל"ות כנחיצוני
ש "ם ליכא ענין לשמה כמ"אבל בעכו. 'וזה עיקר החילוק בין בני ישראל שעושין לשמו ית. 'למעלה שלא למשוך למטה כו

כי באמת כך היא המדה . 'מעלה מעלה כו' הגר כו. ש בענין העונש"ל עוד במ"וי. ]עביד' דנפשי' ם אדעתי"לגרמייהו עבדין עכו
ועליו נאמר מי יתן טהור מטמא . ה ראשון לגרים"באברהם אע' שמן חכמות הטבע וחיצוניות יכולין לבוא לפנימיות כמו שהי

' שחת והכל מבחיו לבאר "י החכמה להתערב בחכמות חיצוניות ליפול ח"וכמו כן לעומת זה יכולין לירד ע. אברהם מתרח
כ "ש לעיל מענין רוח הבהמה היורדת למטה יכולין לפרש הת"ובמ. ת למטה"רק למעלה ול' ולכן כתי. ר"ד טו"תערובת עה

אכן באמת . ש מובן היטב"ולמ. ש בזית רענן ונדחק בטעמו"ע. במעשה אוב מה אתה מחליף מה במה ויש גורסין מהבהמה
 א"תרנאמור  [:קדושים' ש בפ"ה בדברי הבל ובוז ע"ליף קדושת המקום בי שלא להח"עיקר הגירסא מה במה וכדפרש

 
  



 


