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שמיני תרל"א

עבודתינו לגלות את כבוד ה' בעולם

וירא בתורת  תעשו  ה'  צוה  אשר  הדבר  זה  בפסוק  כהנים 
מלבכם  העבירו  הרע  היצר  אותו  ה',  כבוד  אליכם 
יחידי  שהוא  כשם  המקום,  לפני  לשרת  אחת  בעצה  ותהיו 
ירא  כן  בעולם, כך תהיה עבודתכם מיוחדת לפניו, עשיתם 
אליכם כבוד ה', ואא"ז מו"ר זלה"ה היה רגיל להראות מאמר 
זה. והנה מפרש הפסוק שכל עשיות שלהם יהיה רק "אשר 
צוה ה'", כי בכל דבר שבעולם יש רצון ומבוקש השם יתברך 
וצריכין  זה  שנסתר  אך  ברא",  לכבודו  "הכל  שאיתא  כמו 
עבודה למצוא אותה הנקודה פנימיות שיש בכל דבר, ולמי 
'אספקלריא  משה  בחינת  והוא  הדבר  זה  נקרא  שמבורר 
תוך  זה  הארה  להביא  הוא  ישראל  בני  ועבודת  דמאירה', 
שיברר  תעשו",  כו'  הדבר  "זה  שכתוב  וזהו  ממש,  העשיה 
הנקודה  הוא  ה'",  כבוד  אליכם  "וירא  זה  בחינת  במעשיהם 
כל  "מלא  שכתוב  כמו  עצמו  מעשה  באותו  שיש  הפנימיות 
וכי  זה  נתברר  המקדש  בית  עבודת  ידי  ועל  כבודו",  הארץ 
מכל הדברים נתעלה להשם יתברך על ידי הקרבנות ושאר 
עבודת המשכן והמקדש שעל ידיהם נתברר השראת השכינה 

בתחתונים.

ויהי ביום השמיני קרא כו' חכמות בנתה ביתה כו' ובמדרש 
ז' ימי בראשית כו' שלחה  חצבה עמודיה שבעה 
נערותיה תקרא האדם כו' עיין שם. כי הז' מדות שבאדם הם 
העמודים אשר על ידיהם נמשך הארת הקדושה, כמו כשכל 
הימים,  שבעת  אור  שהוא  הפנימיות  אחר  נמשכים  המדות 
והוא בחינת שבת שבני ישראל מעידים שהשם יתברך ברא 

חיות  כי  לברר  כו',  השבת"  את  "לעשות  וזהו  הכל.  ומחיה 
ידי  על  להיות  צריך  זה  אך  יתברך,  מהשם  כן  גם  המעשה 
עבודת בני ישראל להיות כל מעשה בישוב הדעת, בלי פירוד 

מלהיות דבוק בפנימיות חיות הדבר כנ"ל.

שהספירה וזהו  כו',  השבת  ממחרת  לכם  וספרתם  שכתוב 
לברר המדות כנ"ל, כי מה שנקרא מדה כי השם יתברך 
ידי  נברא העולם כמו עתה, אך על  והיה עד שלא  אין סוף 
הבריאה ניתן אור והארה מיוחדת לכל נברא במדה וקצבה, 
ובני ישראל צריכין לברר זה כי חיות פנימיות של המדות הוא 
ההארה שלמעלה מעולם הזה, וזהו שכתוב ביום השמיני קרא 
כו' ואמר זה הדבר כו' תעשו כו' שלהתגלות הפנימיות צריך 
להיות על ידי עבודתינו כנ"ל. וזהו שכתוב נערותיה תקרא, 
שמעתי מאא"ז מו"ר זצלה"ה פירוש נער על שם שבנער יש 
התעוררות תמיד כו', וכן כתוב בזוה"ק תרומה כי יצר הרע 
חל בלי הכנה רק כשיושב בטל, וזהו שכתוב מי פתי יסור כו', 
ובעי למיקניא באגר שלים לעורר  ורוחא דקודשא לאו הכי 
לברר  האדם  נברא  ולזה  כנ"ל.  ומכוסה  שנסתר  הפנימיות 
מכוון הבריאה שהכל לכבוד השם יתברך, ולכך עתה שנגמר 
המשכן ובני ישראל ראו שאין השכינה שורה ויעמדו לפני ה' 
כו' והשיב להם משה רבינו עליו השלום כי הם צריכין לעורר 
התגלות כבודו ית' במעשיהם כנ"ל, וגם פירוש ימי מילואים 
ג"כ למלאות המדות בהתגלות הפנימיות כנ"ל, כמו שאיתא 

בזוה"ק על פסוק שבעת ימים ימלא כו' ידכם עיין שם.

בוׁד ה', אותו  ֲעשּׂו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם כְּ ר ִצוָּה ה' תַּ ָבר ֲאשֶׁ ה ֶזה ַהדָּ בתורת כהנים בפסוק )ויקרא ט, ו( ַוּיֹאֶמר משֶׁ

היצר הרע העבירו מלבכם ותהיו בעצה אחת כאיש אחד בלב אחד לשרת לפני המקום, כשם שהוא 

יחידי בעולם, כך תהיה עבודתכם מיוחדת לפניו, שנאמר ומלתם את ערלת לבבכם, מפני מה כי הוא ה' 

אלקיכם הוא אלקי האלקים ואדוני האדונים", עכ"ל המדרש.

והכוונה באמרו "תהיה עבודתכם מיוחדת לפניו", היא הן לכלל ישראל בכללות להיות מיוחדים באחדות כולם 

כאחד, והן כל אדם ואדם לאסף את כוחות הנפש שלו להיות מיוחדים כולם לעבודתו ית', עשיתם כן ירא 

אליכם כבוד ה', ואא"ז מו"ר זלה"ה היה רגיל להראות מאמר זה. "להראות" דהיינו בבחי' "חכם מה הוא 

אומר" שבעצם עשייתו קיים זה והוכיח את קיומו.

להיות מיוחדים 
אליו ית'
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הרי"ם  החידושי  אא"ז  מביא האמרי אמת בשם  זה  על  הכהנים, אשר  התורת  ל'  את  מביא  ובלקוטי מהרי"מ 

"ודברי התורת כהנים כאן צריך להיות רגיל על לשון החסידים ובלבבם לקיימם", ומוסיף על זה "אא"ז היה 

רגיל להראות מאמר זה", ונכדו בעל הפני מנחם זי"ע מביא כמה פירושים על זה, על איזה יצר הרע מדובר, אחד 

שמדובר בשנאת חינם, ועוד מביא בשם זקנו שכל אחד יש לו יצר הרע מיוחד שאינו נותן לו מנוח, וכל אחד 

יודע מה הוא היצר הרע הזה, ואשר כידוע שזה היצר הרע שבשביל זה יורד האדם לעולם, ב'סור מרע', דהיינו 

הענין שמסית עליו היצר הרע ביותר, וב'עשה טוב' - הדבר שעל זה מסית היצר הטוב לקיים וי"א הדבר שעל 

זה מביא היצר הרע הכי שלא לקיים.

ידי שאדם נפרד מחבירו ומכלל ישראל בשנאת חינם  זה בזה, מכיון שעל  ואפשר ששני הפירושים קשורים 

ׁש ִנְפָרד   , וכשמקושר עם הציבור אז יש לו שני מעלות  מתגבר עליו היצר הרע, כמ"ש )משלי יח, א( ְלַתֲאָוה ְיַבקֵּ

גדולות להתגבר על היצר, א( היצר הרע הפרטי שלו כבר לא יכול להתגבר עליו כ"כ, כי הוא אינו אדם פרטי רק 

חלק מהציבור, ב( ועוד טעם מפני שיש לו את הסייעתא דשמיא של הציבור ואת הקדושה של הציבור, וכלשון 

ספרי החסידות שה"ז שני נפשות אלקיות כנגד נפש בהמית אחת, והאמרי אמת כותב במכתב בפירוש "והנה 

אותו היצר הרע הידוע עדיין הוא מרקד דינינו והוא שנאת חינם כו' וכמובא בגמרא", והיוצא שעכשיו בעקבתא 

דמשיחא צריכים להתחזק במיוחד ביצר הרע הזה של שנאת חינם ומחלוקת.

"זה הדבר אשר צוה ה'  ה'", הוא מפרש  ִצוָּה  ר  "ֲאשֶׁ יהיו רק  והנה מפרש הפסוק שכל עשיות שלהם 

תעשו וירא אליכם כבוד ה'", שאחרי שתסלקו את היצר הרע הזה – כמבואר לעיל – אז ממילא תהיה עבודתכם 

מיוחדת לפניו, דהיינו שאז יהיה "אשר תעשו" שסיבת העשייה תהיה רק מפני "אשר צוה ה'" מפני המצוה בלי 

עירוב שום טעם אחר, כי בכל דבר שבעולם יש רצון ומבוקש השם יתברך, כמו שאיתא )אבות פ"ו מי"ד( 

"הכל לכבודו ברא", ז"ל המשנה שם "כל מה שברא הקב"ה לכבודו ברא שנאמר כל פועל ה' למענהו כו"', 

כל נברא, האופן המיוחד שבו בראהו הקב"ה, הוא תפקידו המיוחד לו בעולם להרבות כבוד שמים בעולם, וזהו 

כלל גדול בעבודת השי"ת שכל דבר שהקב"'ה מזמין לאדם וכל דבר שבא במגע עם האדם צריך האדם לראות 

ולבקש כיצד לעשות בו רצונו ית', גם אם בחיצוניות קשה להבין מה הקשר בין דבר זה לרצונו ית', אמנם מחמת 

שאדם יודע שכל מה שברא הקב"ה לכבודו א"כ בהכרח שגם מזה יצא כבוד ה', וכמו שאיתא מהבעל שם טוב 

הק' שכשאדם בא לאיזה מקום גם אם אינו מבין למה בא לשם ונראה לו שבא במקרה )ר"ת רק מה'( צריך לגלות 

שם רצונו ית' על ידי שיעשה ברכה או יעשה איזה מצוה וכיו"ב, כדי שתתמלא הסיבה ששלחו הקב"ה לשם, 

ובזה מפרש הבעש"ט הק' את הפסוק "מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ" שכשהקב"ה שולח אדם לאיזה מקום 

ראה ישמח ישראל פרשת צו: השורש פורה ראש ולענה הוא פירוד לבבות, מה שהוא ברי' בפ"ע ואינו מבטל א"ע להכלל ישראל,      

כמאה"כ )משלי י"ח, א'( לתאוה יבקש נפרד, הנפרד מהכלל ישראל מבקש תאוות עוה"ז, לא כן מי שכולל את עצמו להכלל ישראל 

ומאחד א"ע באחדות השלימות, כי בקרב קדושים יתקדש, גם הוא נעשה קדוש ומובדל מתאוות עוה"ז, כי הוא רואה שפלותו ולעומת 

זה מעלת חבירו, אבל בפ"ע לא יזכה שום איש.

חומר שנאת חינם

החיות שבכל דבר 
היא הרצון וכבוד 
ה' שבו
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אז הטעם האמיתי הוא "מה' מצעדי גבר", אבל הוא נדמה לו כאילו "ודרכו יחפץ", שבא לשם בשביל חפציו, 

אך שנסתר זה, שלא רואים שכל דבר נברא רק כדי לשמש אותו ית"ש.

פנימית השייכת  נקודה  יש  דבר  בכל  דבר,  בכל  פנימיות שיש  הנקודה  אותה  וצריכין עבודה למצוא 

במיוחד לדבר הזה, ולדבר אחר יש נקודה פנימית אחרת, ולכן בכל דבר צריכים הרבה תפילות וסייעתא דשמיא 

כדי למצוא את הנקודה הפנימית השייכת לאותו דבר שהיא 'נשמת הדבר', ולמי שמבורר נקרא "זה הדבר", 

שהדבר ברור לו 'אין ער שרייט ארויס פון איהם', שהרי כל חיותו של הדבר הוא האותיות שבתוכו שמחיות 

אותו שתכליתן שיצא מזה כבוד שמים, והן בחינת השכינה הק' הממלאת כל עלמין והתכלית היא לחבר אותם 

עם הקב"ה שהוא בחינת סובב כל עלמין, עכ"פ העיקר הוא שיהיה הדבר מבורר לאדם, ואין הכוונה במדריגות 

והשגות אלא באמונה פשוטה, כמ"ש השפת אמת בכמה מקומות שהאמונה היא המבררת כל דבר ועל ידה 

אפשר להגיע למדריגות גדולות יותר מאשר על ידי השגה.

והוא בחינת משה 'אספקלריא דמאירה', כדאיתא ביבמות )מ"ט:( שההבדל בין משה רבינו לשאר הנביאים 

הוא במה שהוא ראה באספקלריה המאירה, ויוצא שבחינה זו לראות האלקות שבכל דבר הוא בחינת משה 

רבינו שהוא רעיא מהימנא דהיינו שרועה ומפרנס בחינה והארה זו לכל ישראל בכל דור ודור, ועבודת בני 

ישראל הוא להביא הארה זה תוך העשיה ממש, דהיינו דהנה מצד הקב"ה ומצד הכוח פועל בנפעל בוודאי 

הדבר ברור, וממילא גם עבודת האדם היא לא להסתפק באמונה, כדי שלא תהיה הארת האמונה רק ענין שכלי 

מופשט, אלא שבפועל ממש ובכל מעשה ועשיה תתגלה ההארה הפנימית שבשבילה נברא הדבר הזה ובשבילה 

זימן לו הקב"ה את העשיה בהשגחה פרטית, וכמו שמצינו אצל הרבה צדיקים שעשו כן, כגון חנוך שעל כל 

עסקו  צדיקים  הק', שהיו  ספרים  ועוד  הלבבות  בחובת  וכמו שאיתא  ושכינתיה,  קוב"ה  יחד  ותפירה  תפירה 

בעבודות גשמיות בזה העולם ובכל פרט ופרט יחדו קוב"ה ושכינתיה.

בוׁד ה' מאחר שבכל דבר  ֲעשּׂו , שיברר במעשיהם בחינת זה ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם כְּ ָבר כו' תַּ וזהו שכתוב ֶזה ַהדָּ

יש כבודו ית' הוא בחינת א-ל המסתתר בשפריר חביון, ואפשר שזהו הכוונה כל פועל ה' למענהו, דהיינו למען 

יחוד ה' וכו' דהינו יחוד קוב"ה ושכינתיה, וכידוע שבחינת ההתגלות הנקראת קוב"ה היא הבחינה שלמעלה 

מהעולם נקראת 'סובב כל עלמין', ובחי' שכינתיה היא בחינת 'ממלא כל עלמין' שיש ליחד שני בחינות אלו, 

וכדאיתא בספה"ק שיש בחינת "דבר" ובחינת "תוך דבר", וזה הכוונה במאמר הגמ' )סנהדרין צג, ב( "נבון דבר 

'ממלא'  שבחינת  דהיינו  דבר",  מתוך  דבר  "להבין  היא  "בינה"  בחינת  היא  זו  כי  דבר",  מתוך  דבר  שמבין   –

הקרויה תוך דבר שהיא המתלבשת בכל דבר צריך להבין ולברר ולגלות בתוכה את בחינת 'דבר' שהיא בחינת 

סובב כל עלמין, וזה על ידי התבוננות שאור ה' המחיה את הבריאה, שהרי שום דבר אינו נברא מעצמו ועל 

ידי התבוננות מעצם הנברא שיש בו בחינת 'ממלא' מגיעים לבחינת סובב כל עלמין שהוא הבורא ית"ש, הוא 

בוֹדוֹ, כבודו הוא  הנקודה הפנימיות שיש באותו מעשה עצמו כמו שכתוב )ישעיה ו, ג( ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ כְּ

כינוי לבחינת המוסתרת ומלובשת בכל דבר, כי מלבוש נקרא כבוד כמ"ש בגמ' רבי יוחנן קארי למאניה ]=רבי 
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יוחנן קרא לבגדיו  "מכבדותיה" ]=מכבדי , דהיינו שבכל דבר, גם בגשמיות יש אלקות המחיה את הדבר   , וזו 

היא הנקודה הפנימית שיש במעשה זה הכבוד ה' של אותו הדבר. 

ועל ידי עבודת בית המקדש נתברר זה, וכי מכל הדברים נתעלה להשם יתברך, על ידי הקרבנות 

ושאר עבודת המשכן והמקדש שעל ידיהם נתברר השראת השכינה בתחתונים, ונתעלתה כל הבריאה 

להשם יתברך, וממילא נתברר ש"כל פועל ה' למענהו" כי ראו בחוש שמכל דבר שבחלקי הבריאה הגיע כבוד 

שמים, כידוע שבית המקדש כלל את כל חלקי הבריאה דצח"מ, שמכל הבריאה כולה מכל פרט ופרט היה 

בבית המדרש, דהיינו צומח חי ודומם ומדבר נתגלה כבוד שמים, דהיינו דומם הוא המלח, צומח בחי' סולת, 

חי הבהמות שהקריבו שם, מדבר הוא הכהן המקריב, וזה היה ענינה של בית המקדש להיות השראת שכינה 

בתחתונים ולהיות דירת הקב"ה בעולם הזה, והיינו שיתברר ויתגלה לעין כל שכל הבריאה הכל גילוי רצונו ית'.

)משלי ט, א-ג(  וז"ל המדרש, רב אהבה בר כהנא פתח  כו'  ויהי ביום השמיני קרא  י"א, א(  )ויק"ר  ובמדרש 

ְנָתה ֵביָתּה גו' טבחה טבחה גו' שלחה נערותיה גו' מי פתי גו' ר' ירמיה בר אלעאי פתח קרא בברייתו  ָחְכמוֹת בָּ

ְבָעה אלו  של עולם. חכמות בנתה ביתה זה הקב"ה דכתיב ביה )משלי ג'( ה' בחכמה יסד ארץ, ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה שִׁ

שבעת ימי בראשית כו', שנאמר כי ששת ימים וגו' )בראשית ב( ויברך אלוקים את יום השביעי, ָטְבָחה ִטְבָחּה 

ְלָחָנּה - ויאמר אלקים  - )שם א'( ויאמר אלקים תוצא הארץ, ָמְסָכה ֵייָנּה - ויאמר אלקים יקוו המים, ַאף ָעְרָכה שֻׁ

ְלָחה ַנֲערֶֹתיָה זה אדם וחוה כו' עיין שם. תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, שָׁ

בין  כמו שעמוד מחבר  נמשך הארת הקדושה,  ידיהם  על  הז' מדות שבאדם הם העמודים אשר  כי 

התקרה לארץ כך על ידי המדות נמשכים הארת הקדושה, כשכל המדות נמשכים אחר הפנימיות שהוא 

אור שבעת הימים, אור שבעת הימים הוא האור שממנה נולדים שבעת המידות דהיינו אור הבינה, ובפנימיות 

והיינו על פי הידוע שהיה ענין של שבירת הכלים אשר שבעת המידות העליונות  ג"כ לאור חכמה,  הכוונה 

ית', אבל כשאדם מתנהג כרצונו  שבעולם האצילות נפלו לבי"ע דהיינו שאפשר להשתמש בהם כנגד רצונו 

ואז  כידוע,  שבירה  היתה  לא  שבהם  והבינה  החכמה  שהיא  הפנימיות  אחר  אותם  ממשיך  הוא  ממילא  ית', 

"החכמה תחיה" כי היא מקור החיות, וזה כוונת רבינו, שכשאדם ממשיך את המידות אחרי השכל והתבוננות 

שהם החכמה ובינה אז המידות נקראים עמודים משום שעל ידיהם נמשך הארת הקדושה, שהם נמשכים אחר 

הפנימיות דהיינו אור שבעת הימים היא החכמה המאירה אותם ולא נותנת להם ליפול.

ואע"פ ששבעת ימי השבוע הם כנגד שבעת ימי הבנין, והשבת היא בחינת מלכות דאצי' שהיא למטה מכל 

המדריגות, יש בזה כמה תי' המבוארים בדברי רבינו במקומות אחרים, תי' א' דשבת היא בחינת מלכות דאצי' 

כמו שהיא, דהיינו שביום השבת שהיא בחינת מלכות לא היה בה ירידה מעולם האצילות והיא למעלה מכל 

תשואות חן פ' צו בשם הבעש"ט הק', מובא בבעש"ט עה"ת פ' בראשית אות ט"ו.     
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שאר הימים, שהמידות שבהם הם בבחי' עולמות בי"ע )=בריאה יצירה עשיה(, ולא היו יכולות כמו שהם להצטמצם 

עד העולם הזה, וא"כ קל להבין שבספירת המלכות אין זו ירידה אלא זו היא דרגתה האמיתית הראויה לה, 

"אין מלך בלא עם", ואשר ביארו בזה בסה"ק כי תיבת עם היא מל' גחלים  מפני שעניינה היא ההנהגה של 

עוממות שהם זרים הנפרדים ממעלת המלך, וממילא זה עצמו נותן מקום להיותה גם בעולמות בי"ע שאין ניכר 

בהם מעלת המלך ב"ה אשר כל הברואים בטלים אליו בתכלית הביטול, עוד אפש"ל מפני שמכיון שמלכות 

היא הספירה האחרונה שעליה "סוף מעשה במחשבה תחילה" ומאירים בה כל הספירות, לכן היא נקראת אור 

שבעת הימים. 

ידוע מה שאיתא במדרש  הכל.  ומחיה  ברא  יתברך  ישראל מעידים שהשם  בחינת שבת שבני  והוא 

"אל תקרי ְמַחֶיה אלא ְמַהֶוה" ובמדרש אחר "אל תיקרי מחיה אלא ִמְחָיה", שהקב"ה מחיה כל עת ורגע את כל 

הנבראים מאין ואפס המוחלט, ולא רק שברא אותם פעם אחת, אלא בכל עת מהוה אותם דהיינו שמקשר את 

הנשמה שבהם בתוך הגוף, ובפרט כמו שביאר הבעש"ט הק' ששם דגש על זה - שנחיה עם זה שהקב"ה מהווה 

בכל עת ורגע את כל הבריאה על ידי כ"ב אותיות הבריאה וה' אותיות מנצפ"ך הנרמזים בתיבת "אתה", וכן 

המשמעות פשוטו כמשמעו הקב"ה בכבודו ובעצמו, כידוע הכלל שתיבת "אתה" בלי שום כינוי הכוונה היא 

להקב"ה בעצמו.

ת כו', שקשה וכי אנחנו עושים את השבת והלא שבת קביעא וקיימא,  בָּ וזהו )שמות לא, טז(, ַלֲעשׂוֹת ֶאת ַהשַּׁ

לברר כי חיות המעשה גם כן מהשם יתברך, אך זה צריך להיות על ידי עבודת בני ישראל להיות 

בחי'  המידות  שורש  שהם  והבינה  מהחכמה  הוא  הדעת  שורש  הנה  כי  הכוונה  הדעת,  בישוב  מעשה  כל 

וחיות המידות, הנה כל ענין של השבירת הכלים  הנסתרות לה' אלקינו, ובפרט מאור החכמה שהוא שורש 

הגורמת לאפשרות להשתמש בכל המידות שלא כראוי כלומר שתהיה הוצאתם מהכח אל הפועל מבלי קדימת 

החכמה ובינה, אבל הדעת שהיא התקשרות הדעת בחוזק תמיד גורמת לתיקון דהיינו להאיר את אור שבעת 

הימים במידות, והם העמודים שעל ידם נמשך הארת הקב"ה ולהכניס את הפנימיות לתוך העשיה, בלי פירוד 

מלהיות דבוק בפנימיות חיות הדבר כנ"ל.

ת כו', שהספירה לברר המדות כנ"ל, ספירה מל'  בָּ ֳחַרת ַהשַּׁ ם ָלֶכם ִממָּ וזהו שכתוב )ויקרא כג, טו( ּוְסַפְרתֶּ

ספיר ויהלום לכם היינו במידות שנמצאים בתוככם, וכן לצרכי הגוף שמכונים לכם כמ"ש הכל מודים בעצרת 

דבעינן נמי לכם, והבעל שם טוב הק' אומר על זה "אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות 

לכם לאלוקים", דהיינו להעלות גם את בחינת ה'לכם', ועל זה נועדו ימי הספירה להאיר ולברר את ה'לכם', את 

צרכי הגוף, וידוע שבכל יום מימי הספירה מבררים מידה אחרת, כי מה שנקרא 'מדה', כי השם יתברך אין 

סוף והיה עד שלא נברא העולם כמו עתה, מקשה השפ"א, הרי "אתה הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא 

לאחר שנברא העולם" ואין בו ח"ו שום שינוי, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו.
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ומתרץ אך על ידי הבריאה ניתן אור והארה מיוחדת לכל נברא במדה וקצבה, כידוע שכדי שיהיה נתינת 

מקום לנבראים להתקיים אחר שצמצם הקב"ה את העולם, האיר בו קו ומדה, דהיינו שהאור מאיר לכל נברא 

לפי מדה וקצבה כמבואר בספה"ק עץ חיים מהאר"י הק', ובני ישראל צריכין לברר זה, כי חיות פנימיות 

בחינת  את  לברר  עבודתינו  שזה  לעיל  שביארנו  כמו  הזה,  מעולם  שלמעלה  ההארה  הוא  המדות  של 

הסובב כל עלמין )שהוא למעלה מהתלבשות בתוך הנברא( מתוך בחינת הממלא כל עלמין המתלבש בעולם הזה 

ִמיִני ָקָרא כו', כמו שאיתא  ּיוֹם ַהשְּׁ לפי העולמות ובפרט בכל נברא ונברא, וזהו שכתוב )ויקרא ט, א( ַוְיִהי בַּ

ברשב"א שמספר שבעה הוא כנגד העולם שנברא בז' ימי ההיקף, ומספר שמיני הוא המספר שלמעלה מהעולם 

הזה, ואמר "זה הדבר אשר צוה ה' כו' תעשו" כו', שלהתגלות הפנימיות צריך להיות על ידי עבודתינו 

כנ"ל. דהיינו לגלות את האור אשר "צוה ה'" בתוך העשיה על ידי עבודתינו במעשה.

ְלָחה ַנֲערֶֹתיָה ִתְקָרא, פעולתה היא "תקרא" לברר  וזהו שכתוב על התוה"ק שהיא אשת חיל - )משלי ט, ג( שָׁ

את המידות שהם נקראות בשם נערות, וקשה למה כינה הפסוק את המידות בשם "נערות", שמעתי מאא"ז 

מו"ר זצלה"ה פירוש 'נער', מבאר הטעם שנקרא כן ילד ובחור, על שם שבנער יש התעוררות תמיד כו'. 

]דהיינו שאצלו מתעוררות המידות תמיד .

וענין זה שצריך בכל דבר שבקדושה מעשה בדווקא, וכן כתוב בזוה"ק תרומה )ח"ב קכח.( וז"ל כל מאן דבעי 

לאשתלא לאעברא מיניה רוחא מסאבא ולאכפייא רוחא אחרא, ההוא עובדא דבעי לאשתדלא ביה, בעי למקני 

ליה באגר שלים, בכל מה דיבעון מניה בין זעיר בין רב, )מי שרוצה להשתדל להעביר ממנו רוח הטומאה ולכפות את 

רוח הסטרא אחרא, צריך אותו מעשה לעשות במעשה שלם ובמחיר שלם, שישלם כל מחיר שידרש ממנו בין מעט ובין רב(, 

בגין דרוח מסאבא אזדמן תדיר במגנא ובריקניא, ואזדבן בלא אגרא, ואניס לבני נשא למשרי עלייהו, ומפתי לון 

לדיירא עמהון, בכמה פתויין, בכמה ארחין סטי לון לשוואה דיוריה עמהון, )מפני שרוח הטומאה מזדמנת תדיר בחינם 

ובריקנות ונמכר בלא כסף, ואונס בני אדם שישרה עליהם ומפתה אותם לדור עמהום ומפתם אותם לדור עמהם בכמה פתויים, 

ובכל דרכים משתדל עמהם לדור עמם(, ורוח קודשא לאו הכי, אלא באגר שלים, ובאשתדלותא רב סגי, ובאתדכותא 

עמיה,  מדוריה  דישוי  ליה,  למרווח  דיכיל  ולואי  ונפשיה,  דליביה  וברעותא  דמשכניה,  ובאתדכאותיה  דגרמיה 

ועם כל דא דיהך בארח מישר, דלא יסטי לימינא ולשמאלא, ואי לאו מיד אסתלק מניה, ואתרחק מניה, ולא יכיל 

למרווח ליה כדבקדמיתא )ורוח הקודש לא כן היא, ואי אפשר לזכות בה בחינם, אלא בשכר שלם, ובעבודה מרובה, ובטיהור 

עצמו ובטיהור משכנו, ולטהר רצון נפשו מכל זוהמא, כי מצוה בלא כוונה כגוף בלא נשמה, ואז הלוואי שיוכל להכין לו מקום 

שישים מדורו עמו, ועם כל זה ישאר בו רק אם ילך בדרך ישרה ולא יסטה לימינו ולשמאלו, ואם אינו עושה כן אז מיד מסתלק 

ממנו ומתרחק ממנו ושוב אינו יכול להשיב אותו כבתחילה(. כי יצר הרע חל בלי הכנה רק כשיושב בטל, וזהו 

שכתוב )משלי ט, ד( ִמי ֶפִתי ָיֻסר ֵהנָּה ֲחַסר ֵלב ָאְמָרה ּלוֹ כו', ורוחא דקודשא לאו הכי, ובעי למיקניא באגר 

שלים לעורר הפנימיות שנסתר ומכוסה כנ"ל. 

על האדם 
לגלות את 
החיות הפנימיות 
שבשבעת 
המידות שהיא 
ספירת החכמה 
והבינה

כל דבר 
שבקדושה אינו 
נקנה אלא על ידי 
יגיעה ומעשה
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ולזה נברא האדם, לברר מכוון הבריאה שהכל לכבוד השם יתברך, ולכך עתה שנגמר המשכן ובני 

ישראל ראו שאין השכינה שורה "ויעמדו לפני ה'" כו', והשיב להם משה רבינו עליו השלום כי הם 

צריכין לעורר התגלות כבודו ית' במעשיהם כנ"ל, וגם פירוש 'ימי מילואים' גם כן למלאות המדות 

בהתגלות הפנימיות כנ"ל, כמו שאיתא בזוה"ק על פסוק "שבעת ימים ימלא כו' ידכם", עיין שם. ידכם 

קאי המידות אהבה ויראה שהם כנגד השתי זרועות כידוע, שאדם צריך למלאות את המידות באור הפנימיות, 

דהיינו החכמה שעל ידי זה הוא משרה את החיות בתוך המידות, ועל ידי זה הוא משכין שכינתו ית' בעולם הזה, 

יה"ר שנזכה שלעשות רצונו ית' תשרה שכינה במעשי ידינו בתחתונים ועל ידי זה תשרה בבית מקדשינו בב"א.
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שמיני תרמ"ה

טעם שאסר הקב"ה לישראל מאכלות 
אסורות ולגוים לא אסר

ובמדרש בפסוק  בחיים,  שדביקין  לפי  פרש"י  החיה,  זאת 
החפץ  האיש  מי  הקדוש  ובזוהר  ארץ  וימודד  עמד 
חיים, דכתיב ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. ועל ידי החטא 
ויגרש כו' האדם, כדכתיב פן ישלח ידו ולקח כו' מעץ החיים 

כו'. 

בני ישראל בקבלת התורה התדבקו בעץ החיים והיה והנה 
ראוי להיות נתקן החטא. והגם שאחר כך נעשה פגם 
על ידי החטא, מכל מקום נשאר לנו חלק בתורה שהיא עץ 
החיים ולכן צריכין לשמור מתערובות טוב ורע, ובאמת בכל 
הנבראים יש בהם חיות אך במדה וצמצום, וזהו שכתוב עמד 
וימודד ארץ כו'. אבל בני ישראל יש להם אחיזה בעץ החיים 
כענין שכתוב ואכל וחי לעולם. שהוא בחינה למעלה מהטבע. 

לכן בירר לנו השם יתברך המינים שאין בהם תערובת מעץ 
הדעת טוב ורע. ובמדרש דורש אלה המינים על הד' מלכויות 
שמים,  מלכות  עדיין  נתברר  שלא  מצד  כי  כו'.  שפן  גמל 
ונמצא עוד מלכות בשר ודם בעולם, לכן נבררו בני ישראל 
מתוך האומות עובדי כו"ם, לכן נמצאים עוד מינים טמאים 

בעולם, כי הכל הכנה אל האדם. 

ונטמתם בם עיי"ש בזוה"ק שדורש מה שכתוב בלי וכתיב 
א'. דכתיב מי יתן טהור מטמא לא א'. כי הא' רומז 
להתברר  עתיד  זה  ובכח  האחדות  מן  נקודה  קצת  שנמצא 
טהור מטמא. אבל כשנפש מישראל מתגאל באכילת מינים 

אלו. ונטמתם כתיב. שניטל הנקודה מהאחדות. 

בפסוק )ויקרא יא, ב( זאת החיה מכל הבהמה אשר על הארץ פרש"י ד"ה זאת החיה לשון חיה לפי שדביקין 

בחיים במקום וראויים להיות חיים לפיכך הבדילם מן הטומאה וגזר עליהם מצוות ולאומות לא אסר כלום, 

משל לרופא שנכנס לבקר את החולה כדאיתא במדרש תנחומא )ו(.

ובמדרש )תנחומא שמיני ובויק"ר י"ג ב( וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר זאת החיה אשר תאכלו, זה שאמר 

הכתוב )חבקוק ג, ו( ָעַמד ַוְימֶֹדד ֶאֶרץ כו'. אמר רבי תנחומא בן חנילאי, משל לרופא שהלך לבקר שני חולים, 

ראה אחד מהם שהיה בסכנה, אמר לבני ביתו כך וכך מאכל יאכל, כך וכך לא יאכל. אמרו לרופא מה זה. לזה 

אתה אומר יאכל כמה מאכל שהוא מבקש ולאחר אתה אומר לא יאכל כך וכך. אמר להם הרופא, לזה שהוא 

לחיים אמרתי לו זה אכול וזה לא תאכל, אבל אותו שהוא למיתה אמרתי להם כל מה שהוא מבקש תנו לו, 

והייתם לי  שאינו לחיים, וכך הקב"ה התיר לעכו"ם השקצים והרמשים, אבל ישראל שהם לחיים אמר להם 

קדושים כי קדוש אני אל תשקצו את נפשותיכם, את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו, לא תטמאו בהם ונטמאתם 

בם, למה? שהם לחיים, שנאמר )דברים ד( ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום   .

וכן הוא במדרש רבה )ויק"ר י"ג ב(. אמר רבי תנחום )תנחומא( בן חנילאי, משל לרופא שנכנס לבקר שני חולים, אחד לחיים ואחד      

למיתה, אמר לזה שלחיים זה תאכל וזה לא תאכל, ושאינו לחיים אמר כל דבעי עביד )שיתנו לו כל צרכו, כיון שמחלתו קשה וגם אם 

ימנע עצמו מאכלים רעים סופו שימות(, כך עובדי כוכבים שאין סופם לחיי העוה"ב כתיב בהם כירק עשב נתתי לך את חית השדה, 

ישראל שסופם לחיי העוה"ב כתיב בהם זאת הבהמה אשר תאכלו וזאת הבהמה אשר לא תאכלו, 



|  יא

 שפת אמת המבואר פר' שמיני

ים כו' נצור לשונך מרע כו' )תהילים לד, יג(, דכתיב )בראשית ב,  ובזוהר הקדוש )ח"ג מ"א(. ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחיִּ

ַעת טוֹב ָוָרע לֹא תֹאַכל. ועל ידי החטא )בראשית ג, כד( ַוְיָגֶרׁש כו' ֶאת ָהָאָדם , כדכתיב )שם  יז( ּוֵמֵעץ ַהדַּ

ים ְוָאַכל ָוַחי ְלעָֹלם כו'.  ַלח ָידוֹ ְוָלַקח גַּם ֵמֵעץ ַהַחיִּ ן ִישְׁ פסוק כ"ג( פֶּ

והנה בני ישראל בקבלת התורה התדבקו בעץ החיים והיה ראוי להיות נתקן החטא שכיון שנתדבקו 

לגמרי בעץ החיים שהיא התורה הקדושה והיא כולה טוב, וכמו שאמרו חז"ל בענין זה, ישראל שעמדו על הר 

סיני פסקה זוהמתן, דהיינו הזוהמא מחטא אדם הראשון עיי"ש. והגם שאחר כך נעשה פגם על ידי החטא 

של העגל שהחזיר את הטוב להיות מעורב ברע, מכל מקום נשאר לנו חלק בתורה שהיא עץ החיים )ברכות 

לב:(, והיינו שלא כבחטא עץ הדעת ששם היה תערובות מכל הבריאה, ולא נשאר שום רושם כבתחילה, מכיון 

שנתן לנו השי"ת מצוה אחת שבה נכללו כל המצות שבעולם, וכל כח הבחירה היה תלוי במצוה זו שנתנו לו 

הבחירה לבחור בטוב או ברע, ולכן במה שבחר לאכול מעץ הדעת )ואע"פ שאין לנו שום השגה בחטא זה, מכל מקום 

אנו עוסקים בענין זה בבחי' עסוק וקבל שכר(, נעשה תערובת טוב ורע בכל הבריאה. אמנם כשישראל קיבלו את 

התורה, שוב אין החטא שחוטאים פוגם בכל מציאות הקדושה שבבריאה, ואפילו אחר החטא נשאר חקיקה 

דקדושה, כי התוה"ק חקוקה בפנימיותו של כל יהודי ואי אפשר לעקרה משם, ולכן אע"פ שבחיצוניות נסתר 

מהם התוה"ק בשעה שעבדו את העגל, מכל מקום בפנימיות נשארה בהם התורה שהיא עץ החיים, 

- ולכן צריכין לשמור מתערובות טוב ורע. השפת אמת אומר לכל יהודי – דע לך כי אע"פ שחטאת ונפלת 

יש לך עדיין כח טוב רב וגדול בתוכך, וצריך אתה מאוד להזהר שלא לקלקל יותר, וכמשל הרופא שבא לבקר 

שני חולים, שהחולה שהיה לחיים הזהיר אותו שלא לאכול, ובנמשל בני ישראל כיון שנדבקו בעץ החיים על כן 

אע"פ שחטאו עדיין נשאר בהם מציאות החיים, ולכן אנו צריכים מאוד להזהר שלא לקלקל ולא כטענת היצר 

הרע שרוצה לבלבל אותנו, באמרו ללבנו שכיון שכבר חטאנו וכבר עירבנו טוב ברע נמשיך בזה, חס וחלילה 

לא כן הוא, אלא כיון שאנו דבקים בעץ החיים אנו צריכים להזהר מאוד גם אחרי החטא שלא לקלקל.

ובאמת בכל הנבראים יש בהם חיות אך במדה וצמצום, וזהו שאיתא במדרש הנ"ל "וכך הקב"ה התיר 

ר ּגוִֹים כו'", כי הגוים יש להם  לעכו"ם השקצים והרמשים כו' הד"א )חבקוק ג, ו( ָעַמד ַוְימֶֹדד ֶאֶרץ ָרָאה ַויַּתֵּ

חיות בצמצום גדול מאוד ואין להם שייכות לעץ החיים. אבל בני ישראל יש להם אחיזה בעץ החיים כענין 

שכתוב )בראשית ג, כב( ְוָאַכל ָוַחי ְלעָֹלם, שלכן שמר הקב"ה את האדם שלא יאכל מעץ החיים, אבל אנו בני 

ישראל אכלנו מעץ החיים שהיא התורה הק', על ידי קבלת התורה במסירות נפשנו בהקדמת נעשה ונשמע, 

ובכך הכנסנו את אור התורה לקרבנו )מען האט אריין גענומען די תורה אין זיך(, ולכן נתקיים בנו סיפא דקרא "ואכל 

וחי לעולם". שהוא בחינה למעלה מהטבע. לכן בירר לנו השם יתברך המינים שאין בהם תערובת 

מעץ הדעת טוב ורע ואפשר לתקנם ולהעלותם, ואע"פ שכל מאכלים המותרים שאינם מצוה הם מקליפת 

נוגה כדאיתא בתניא קדישא, מכל מקום על ידי ההסתכלות הרוחנית על העולם בראיית התורה שאומרת לו 

קבלת התורה 
היא בחינת "ואכל 

מעץ החיים וחי 
לעולם"

בכל הנבראים יש 
חיות אלוקי רק 

בצמצום המסור 
לפי הטבע אבל 

ישראל מחוברים 
למקור החיות
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זה אסור וזה מותר, בקדושה של מעלה של רצון הבורא ית"ש, נהיה גם המאכל בבחינת תורה שהיא עץ החיים 

שאין בו תערובת טוב ורע. 

ובמדרש )תנחומא שמיני ח, ויק"ר י"ג, ה( דורש אלה המינים ]הטמאים שיש בהם תערובת טוב ורע  על הד' 

מלכויות גמל שפן כו' וז"ל המדרש רבה, המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב, נחש זה בבל, 

שרף זה מדי, עקרב זה יון, מה עקרב זה משרצת שישים שישים כך היתה מלכות יון מעמדת שישים שישים 

וכו' משה ראה את המלכיות בעיסוקן, את הגמל זו בבל, שנאמר אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, את 

השפן זו מדי רבנין ורבי יהודה ב"ר סימון, רבנן אמרי מה השפן הזה יש בו סימני טומאה וסימני טהרה, כך 

היתה מלכות מדי מעמדת צדיק ורשע, א"ר יהודה ב"ר סימון דריוש האחרון בנה של אסתר היה טהור מאמו 

וטמא מאביו עכ"ל, היינו שבמלכות מדי היו בחי' צדיק ורשעים, שכורש נתן רשות לבנות את בית המקדש אבל 

אחשוורוש היה רשע וביטל את בנין ביהמ"ק. 

כי מצד שלא נתברר עדיין מלכות שמים, ונמצא עוד מלכות בשר ודם בעולם, לכן נבררו בני ישראל 

מתוך האומות עובדי כו"ם, לכן נמצאים עוד מינים טמאים בעולם, כי הכל הכנה אל האדם, השם 

יתברך נתן לאדם כח מלכות דהיינו שליטה על הבריאה, וכיון שיש גם מלכות בשר ודם שאינה מקבלת על 

עצמה מלכות שמים, נמצא שיש בעולם תערובת וטוב ורע, ומכח זה נשתשלשל שיהיו גם מינים טמאים בעולם, 

כי הכל הוא הכנה אל האדם לפי מעשיו, אבל בשעה שישראל ישלטו על העולם אז יהיו כל המינים טהורים, כי 

הם ימליכו על כל העולם את מלכות שמים בלבד. 

ִמי  יד, ד(  )איוב  א', דכתיב  ם, עיי"ש בזוה"ק שדורש מה שכתוב בלי  בָּ ְוִנְטֵמֶתם  יא, מג(  )ויקרא  וכתיב 

ֵמא לֹא ֶאָחד. כי הא' אשר בתיבת "טומאה" רומז שנמצא קצת נקודה מן האחדות בתוך  ן ָטהוֹר ִמטָּ ִיתֵּ

כי תתגלה ותצא הנקודת חיות אשר בו. אבל כשנפש  הטומאה, ובכח זה עתיד להתברר טהור מטמא 

מישראל מתגאל באכילת מינים אלו. ונטמתם כתיב. שניטל הנקודה מהאחדות, שנטלו ממנו את החלק 

הטוב שיש בו, אבל כשבני ישראל עושים רק את רצון השם נתגלה בהם האלופו של עולם שהוא האל"ף, ועל 

ידי זה הם שולטים על העולם, ועל ידי זה יהיה לעתיד לבוא מה שנאמר בפסוק ואת רוח הטומאה אעביר מן 

הארץ. 

ֶרץ ָהרֵֹמשׂ  ָכל ַהשֶּׁ אּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם בְּ י ָקדוֹׁש ָאִני ְולֹא ְתַטמְּ ים כִּ ם ִוְהִייֶתם ְקדשִׁ תֶּ שְׁ וכתיב )ויקרא יא, מד( ְוִהְתַקדִּ

ַעל ָהָאֶרץ, דרשו חז"ל )יומא ל"ט.(, אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה. כי קדושת הנפש 

יו ממאכלות אסורות ּוְלׁשוֹנוֹ מדיבורים אסורים  תלוי באלה המאכלים. כמו שכתוב )משלי כא, כג( ׁשֵֹמר פִּ

רוֹת "ַנְפׁשו" דייקא, היינו שישמר שלא להצר ולטמאות נפשו.  ׁשֵֹמר ִמצָּ

טעם שנמשלו 
המלכויות לחיות 
טמאות וטעם 
שיש חיות טמאות 
בעולם

כשיהודי אוכל 
מאכלים טמאים 
הוא נטמא לגמרי

קדושת נפשו של 
אדם תלוי במה 
שאוכל



|  יג

 שפת אמת המבואר פר' שמיני

אין  האומות  כי  צ"א.(     )ח"ג  בזוה"ק  כדאיתא  מלמעלה  ונשמה  רוח  לקבל  זוכין  אז  כראוי  וכשהנפש 

נפש ריקה כמדבר הריק שאין בו כלום. אבל בני ישראל שדביקים  להם רק נפש הבהמית ומדבריות 

בחיים אין סוף למדריגות הנפש רוח ונשמה של איש הישראלי. ולעולם יש מאמר זה "והתקדשתם 

והייתם קדושים", שאפילו כשכבר זכה למדריגה מסויימת של קדושה צריך להתקדש יותר ולהיות קדוש 

יותר שאין שיעור למדרגת הקדושה לכן צריכין לשמור הנפש כנ"ל, יה"ר שנזכה לקיים "והתקדשתם 

והייתם קדושים" ונזכה לנקודת האל"ף שהיא תכלית הקדושה, ועל ידי זה נזכה שיתקיים הכתוב "ואת רוח 

הטומאה אעביר מן הארץ, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" בב"א.

ז"ל, תא חזי, בר נש כד יליד יהבינן ליה נפשא מסטרא דבעירא, מסטרא דחיי מסטרא דאיקרי אופני הקודש, )כשאדם נולד נותנין לו      

נפש מעולם העשיה(, זכה יתיר יהבין ליה רוחא, מסטרא דחיות הקודש )זכה יותר נותנין לו רוח מעולם היצירה( זכה יתיר יהבין ליה 

נשמתא מסטרא דכרסייא )דהיינו מעולם הבריאה(, ותלת אילין אינון אמה עבד ושפחה דברתא דמלכא )היינו שהכל הוא ממלכות( 

ועי"ש שהאריך באין סוף מדריגות שיש לנפש האדם. 
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שמיני תרמ"ז

ימות השבוע הם כנגד המידות והם 
נמשכים מהשבת שהיא כנגד הבינה 

ימי במד'  ז'  שבעה  עמודיה  חצבה  ביתה  בנתה  חכמות 
בראשית כו'. כבר פרשנו במקום אחר הענין שמעשה 
בראשית נק' עמודים שהם כלים אשר מוכנים לחול עליהם 
שנקרא  הבריאה  תכלית  הוא  והאדם  והקדושה.  הברכה 
תקרות  שהם  ובמדרש  מקוראי  ישראל  כמ"ש  הקדושה, 
העולם. דקריאה הוא דביקות בשורש כמ"ש ויקרא אל משה 
לשון חיבה כו'. וכן בכל מעשה בראשית כמו שכתוב ויקרא 
כו' לאור יום כו'. היינו התדבקות כל דבר בשורשו. ובענין זה 
קרא האדם שמות כו'. אך מקודם צריכין לתקן העשיה היינו 
שבעת  שכתוב  כמו  מילואים  ימי  ז'  והוא  הבנין  ימי  שבעת 
יד  כי  לקבל  מוכן  שהאדם  מה  היינו  ידכם  את  ימלא  ימים 
הוא כלי לקבל. ואח"כ ביום השמיני הוא הארה מלמעלה מה 

שמאיר מרחוק אף שאין יכול לקבל לתוכו ממש. והוא הארת 
הגוף  כלי  ע"י שאין  עלינו  סוכת שלום  פורס  כמ"ש  השבת 
מוכן לקבל רק שמאיר מלמעלה ולכן נק' נשמה יתירה. וכמו 
הנ"ל.  בחי'  ב'  הוא  ראש  ושל  יד  של  בתפילין  יום  בכל  כן 
נקרא  ה'  שם  דרשו  ותש"ר  ידכם.  את  ימלא  יד  של  תפילין 
עליך כו'. הוא כמו שכתוב ביום השמיני קרא. שהוא קריאת 
הקדושה ששורה על האדם כמ"ש ומעליו איש טוב. וזה הכח 
נשאר רק בבני ישראל כמ"ש אדם אתם אתם קרוים אדם. 
שאחר  משמע  הבראם.  ביום  אדם  שמם  כו'  ויקרא  דכ'  פי' 
שקרוין  אח"כ  נתקן  ישראל  לבני  רק  השם,  זה  אבד  החטא 

אדם. ועמ"ש לקמן בענין זאת החיה.

ְנָתה ֵביָתּה גו' טבחה  במדרש רבה )ויק"ר יא, א( וז"ל המדרש, רב אהבה בר כהנא פתח )משלי ט, א-ג( ָחְכמוֹת בָּ

טבחה גו' שלחה נערותיה גו' מי פתי גו' ר' ירמיה בר אלעאי פתח קרא בברייתו של עולם. חכמות בנתה ביתה 

ְבָעה אלו שבעת ימי בראשית כו',  ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ , ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה שִׁ זה הקב"ה, דכתיב ביה )משלי ג, יט( ה' בְּ

]שאז נבראו עמודות ויסודות העולם , שנאמר כי ששת ימים וגו' )בראשית ב( ויברך אלוקים את יום השביעי, 

ְלָחָנּה -  ָטְבָחה ִטְבָחּה - )שם א'( ויאמר אלקים תוצא הארץ, ָמְסָכה ֵייָנּה - ויאמר אלקים יקוו המים, ַאף ָעְרָכה שֻׁ

ְלָחה ַנֲערֶֹתיָה זה אדם וחוה כו'. ויאמר אלקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, שָׁ

כבר פירשנו במקום אחר )שמיני תרל"א ד"ה בתורת כהנים(, כתב שם על המדרש הנ"ל, שמעשה בראשית נקראו 

עמודים כיון שעליהם עומד העולם, "כי הז' עמודים שבאדם אלו העמודים שעל ידיהם נמשך הארת הקדושה, 

כיון שכל המידות נמשכים אחר הפנימיות שהוא אור שבעת הימים", היינו שאור שבעת הימים הוא אור הבינה 

יתברך ברא  "והוא בחינת שבת שבני ישראל מעידים שהשם  הז' מידות  שהוא האור שממנו משתלשלים כל 

ומחיה הכל", שהשבת כוללת בתוכה כל הז' ימים.

הענין שמעשה בראשית היינו הז' מידות, וכן שבעת ימי השבוע שהם כנגד הז' מידות, נקראים "עמודים", 

ִלים אשר מוכנים לחול עליהם הברכה והקדושה, למשל יום הראשון אם ימלאוהו בחסד ובאהבת  שהם כֵּ

השם, ויום השני אם ימלאוהו בגבורה היינו יראת ה', על ידי זה יחול על הימים הברכה והקדושה, וכן בשאר 

הימים. 
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ָרֵאל  ְוִישְׂ ַיֲעקֹב  ֵאַלי  ַמע  שְׁ יב(  מח,  )ישעיה  שכתוב  כמו  הקדושה,  שנקרא  הבריאה  תכלית  הוא  והאדם 

אליו,  לקדושה  וממשיך  קורא  הוא  "אדם"(  הקרויים  ישראל  )היינו  הבריאה,  תכלית  שהוא  האדם  כי  ְמקוָֹרַאי 

ובמדרש )שמו"ר א, ו( שהם תקרות העולם וז"ל המדרש, הדא הוא שאמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי 

למה אין שמותם של שבטים שוים בכל מקום, אלא ]פעמים  שזה מקדים לזה וזה מקדים לזה, שלא יאמרו בני 

גבירות תחלה ובני השפחות אחרונה, ללמדך שלא היו גדולים אלו מאלו. ד"א למה הקדים אלו לאלו לפי שהם 

תקרת העולם ]דהיינו מגינים על העולם, כתקרה המגינה על הבית שלא יכנסו לשם רוח ומטר , זה שמתקן 

תקרה כראוי נותן עביה של תקרה זו בצד ראשה של אחרת שאינה שוה, ]ואי אפשר לקורה זו בלא הקורה 

אחרת , לפיכך הקדים אלו לאלו ]שכן הוא גם בענין שבטים, שאי אפשר לשבט זה בלא שבט האחר, כי לכל 

אחד יש מעלה מיוחדת שאין לרעהו  ומנין שהם תקרתו של עולם, שכן ישעיה הנביא ואמר )שם מ"ח( שמע אלי 

יעקב וישראל ְמקוָֹרַאי ]וזהו מלשון "תקרה" . 

ְקָרא ֶאל ׁמֶשה - לשון חיבה כו' שהקב"ה קרא  דקריאה הוא דביקות בשורש כמו שאיתא )ויקרא א, א( ַויִּ

ְקָרא כו' ָלאוֹר יוֹם  אותו וחיבר אותו בזה לשורשו. וכן בכל מעשה בראשית כמו שכתוב )בראשית א, ה( ַויִּ

כו' ודיבק את היום לאור שזהו שורשו, וזה לשון ויקרא לשון דיבוק, היינו התדבקות כל דבר בשורשו וכמו 

שאמר מרן הבעש"ט הק' שכשרוצים להעיר אדם מעלפונו ]ומשנתו  קוראין לו בשמו כידוע כי משורש נשמתו 

של אדם נמשך הארה לשמו וכשקוראים לו שמו מעוררין את שורש נשמתו וחיותו. 

ובענין זה קרא האדם שמות כו' וכמו שאיתא בפסוק אודות בריאת החיות והבהמות )בראשית ב, יט( ַויֵָּבא 

מוֹ, ולכאורה אינו מובן מה המעלה  ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחיָּה הּוא שְׁ ר ִיְקָרא לוֹ  ְוכֹל ֲאשֶׁ ְקָרא לוֹ  ֶאל ָהָאָדם ִלְראוֹת ַמה יִּ

והגדלות במה שקרא    האדם לחיות בשמות )אם אינן מהותן אלא רק כינוי בעלמא והסכמת האדם ובניו(, וביותר יקשה 

מדאיתא במדרש )ב"ר פ' י"ז( שלאחר שברא השי"ת את הבריאה קרא למלאכים - שאמרו "מה אנוש כי תזכרנו 

ובן אדם תפקדנו" – והראה להם את כל החיות והעופות ושאל אותם מה השם הראוי לחיות ולעופות ולא ידעו, 

ואמר להם חכמתו של אדם גדולה משלכם, כי הוא ידע מה שמות החיות והעופות ואתם לא, ורואים מכך שיש 

בשמות ענין פנימי ואינם רק כינוי בעלמא כפי הסכמת בני אדם, אלא הביאור הוא כי שמו של כל דבר כפי אשר 

יקראו לו בלשון הקודש זהו שורשו קיומו וחיותו כדאיתא בשער היחוד והאמונה   , ולכן כדי לקרוא לאיזה 

וראה עוד אורח לחיים פרשת במדבר: וידוע , דנשמת אדם באותיות של שם האדם, כגון אברהם הרוחניות של האותיות היא הנשמה      

שלו. והראיה על זה, כשאדם ישן, כשרוצין שיקום משנתו קורין אות בשמו כמה פעמים, עד שינעור משנתו, כי כשקורין בשמו מושכין 

חיות.

ועיין עוד זרע קודש פרשת תצוה: הנה כתוב בספרים שנפש חיה של אדם הוא שמו, שכל אדם שואב חיותו מאותיות של שמו, 

והראיה, כשאדם ישן וקוראין לו בשמו, מקיץ וניעור משנתו, אף שלא נגעו בשום אבר מגופו, רק הוא מטעם הנ"ל, דכיון שקוראין 

בשמו שהוא חיותו, וכיון שמנענעים ומעוררים ]נשמתו  וחיותו על ידי קריאה זו, לכן מקיץ משנתו עכ"ל, והאריך בזה מאוד לבאר 

הענין.

וז"ל )פרק א'(, וכן בכל הנבראים שבעולם השמות שנקראים בהם בלשון הקדש הן הן אותיות הדבור המשתלשלות ממדרגה למדרגה      

מעשרה מאמרות שבתורה, ע"י חילופים ותמורות האותיות ברל"א שערים עד שמגיעות ומתלבשות באותו נברא להחיותו, לפי שאין 

האדם הוא 
תכלית הבריאה 
וממשיך את כל 

הברואים לשרשם

קריאת דבר בשמו 
הוא הדביקות 

בשורשו
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נברא בשמו צריך להכיר ולדעת שורשו למעלה בחכמה, שהן האותיות שמחיות ומקיימות את אותו נברא והוא 

שמו, ואדם הראשון היתה לו מדריגה זו שזכה לדעת כל החיות והעופות את שורשם ומקורן באותיות הבריאה.

אך מקודם צריכין לתקן העשיה היינו שבעת ימי הבנין והוא ז' ימי מילואים, כמ"ש (ויקרא ח, לג( 

ֶיְדֶכם, וכוונתו למה שרמז לעיל, ש"מילואים" הם שבעת המידות הקיימות בעולם  א ֶאת  ְיַמלֵּ ָיִמים  ְבַעת  שִׁ

וממלאים את כל העולם, כי שבעת המידות הם גם בחינת ממלא כל עלמין לגבי ספירת הבינה הגדולה מהם, 

]כי במידות אלו נתלבש האור בעולם באופן פנימי, משא"כ דרגת הבינה הגדולה מהעולם היא בבחינת מקיף, 

וכידוע שאור מקיף הוא כינוי לאור שגדול מכדי קיבול הכלי ומחיה אותו באופן מקיף , ולכן נקראו מידות אלו 

"מילואים" מלשון ממלא כל עלמין, היינו מה שהאדם מוכן לקבל, כי יד הוא כלי לקבל. 

ואחר כך ביום השמיני הוא הארה מלמעלה, מה שמאיר מרחוק אף שאינו יכול לקבל לתוכו ממש 

זהו האור המקיף בבחינת הבינה המקפת את כל המידות. והוא הארת השבת כמו שכתוב "פורס סוכת 

שלום עלינו", כי שבת היא בחינה שלמעלה מהעולם, כי אע"פ ששבת שהוא היום השביעי היא כנגד הספירה 

השביעית, מכל מקום בדרך ספירה ממטה למעלה ]-היינו בהסתכלות של השבת כראש ומשפיע לשבוע שבא 

לאחריה, שהיא שורש חיותם  היא בבחינת הספירה השמינית שהיא בינה שהיא העיקר והיא הנשמה יתירה, 

שעל ידה נעשית פריסת סוכת שלום על עם ישראל, דהיינו שמתאחדת הסוכה שהיא "מלכות" בה"שלום" שזה 

יסוד, וכידוע שבספירות יסוד ומלכות מתאחדים ומתכללים כל שבע הספירות, וכל זה נעשה על ידי האור 

לנפשות  שמשתלשלת  יתירה  בנשמה  מתגלית  זו  ובחינה  הבינה,  ספירת  דהיינו  הכל  הכולל  הכללי  העליון 

ישראל מעולם הבריאה ששם שורה ומתגלה ספירת הבינה דאצילות, על ידי שאין כלי הגוף מוכן לקבל 

רק שמאיר מלמעלה, ולכן נקרא נשמה יתירה שלכאורה אינו מובן לשון זה, וכי היא מיותרת, אלא הכוונה 

שהיא גדולה ויתירה מלהכנס במקבל, כי בשבת אדם מקבל הארה הגדולה מכפי כוחו. 

וכמו כן בכל יום בתפילין של יד ושל ראש הוא ב' בחינות הנ"ל, תפילין של יד - ימלא את ידכם 

ם ה' ִנְקָרא  י שֵׁ י ָהָאֶרץ כִּ ל ַעמֵּ אור פנימי שמאיר בתוך נפש האדם, ותפילין של ראש דרשו )ברכות ו.( ְוָראּו כָּ

ִמיִני  ּיוֹם ַהשְּׁ ךָּ כו' )דברים כח, י(, עליך הוא מלשון מקיף. הוא כמו שכתוב )ויקרא ט, א( ַוְיִהי בַּ ָעֶליָך ְוָיְראּו ִממֶּ

ָרֵאל. שהוא קריאת הקדושה ששורה על האדם כמו שכתוב )משלי יד,  ה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִישְׂ ָקָרא משֶׁ

יד( ּוֵמָעָליו ִאיׁש טוֹב. 

פרטי הנבראים יכולים לקבל חיותם מעשרה מאמרות עצמן שבתורה שהחיות הנמשך מהן עצמן גדול מאד מבחי' הנבראים פרטיים, 

ואין כח בהם לקבל החיות, אלא ע"י שיורד החיות ומשתלשל ממדרגה למדרגה פחותה ממנה על ידי חילופים ותמורות האותיות 

וגימטריאות שהן חשבון האותיות עד שיוכל להתצמצם ולהתלבש ולהתהוות ממנו נברא פרטי, וזה שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש 

הוא כלי לחיות המצומצם באותיות שם זה שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה שיש בהם כח וחיות לברוא יש מאין ולהחיותו לעולם 

דאורייתא וקב"ה כולא חד.

אחרי שאדם 
מזכך את מידותיו 
בחינת ה"ממלא" 
מאיר עליו אור 
מקיף

בכל יום שורה על 
האדם אור מקיף 
על ידי התפילין
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 שפת אמת המבואר פר' שמיני

ם, אתם  ן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאתֶּ וזה הכח נשאר רק בבני ישראל, כמו שכתוב )יחזקאל לד, לא( ְוַאתֵּ

ָרָאם ַוְיָבֶרְך  קרוים אדם ואין אומות העולם קרוים אדם )יבמות סא.(. פירוש דכתוב )בראשית ה, ב( ָזָכר ּוְנֵקָבה בְּ

ְרָאם משמע שאחר החטא אבד זה השם שהרי משמעות הפסוק  יוֹם ִהבָּ ָמם ָאָדם בְּ ְקָרא כו' ֶאת שְׁ אָֹתם ַויִּ

הוא שהיה שמם אדם רק ביום הבראם, הטעם הוא כי אדם הוא מלשון "אדמה לעליון" כידוע, רק לבני ישראל 

נתקן אחר כך שקרוין אדם. ועיין מה שכתבנו לקמן )תרמ"ח ד"ה זאת החיה( "כי על ידי חטא אדם מתערב 

טוב ורע ובני ישראל מבררים זה התערובת" בענין זאת החידוש נמצא שרק לבני ישראל יש מדריגה זאת 

שבשלה נקראים בתואר "אדם".
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שמיני תרמ"ז

הסבר חטאם של נדב ואביהוא

נכנסו בענין  יין  שתויי  ואביהוא  נדב  על  חז"ל  שאמרו 
מזלזלין  לומר שהיו  לפי פשוטו חלילה  גם  למקדש, 
ח"ו בעבודה. רק כענין שמצינו אגבריה חמרא לדרדקא כי 
היכי דלימרו מילי. ואיתא חמרי פקחין כו'. שהיין מעורר הלב 
ינובב בתולות. אך הכהן שהוא שלוחו  ותירוש  כמו שכתוב 

של מקום לא היה רשאי להוסיף שום כח והתפעלות מצידו, 
וזה נקרא אשר לא צוה אותם, שהיה צריך להיות כל העבודה 
הצדיקים  עם  מדקדק  והקב"ה  ב"ה.  המקום  בשליחות  רק 

כחוט השערה.

בענין שאמרו חז"ל )סנהדרין לח.( על נדב ואביהוא שתויי יין נכנסו למקדש, גם לפי פשוטו חלילה 

לומר שהיו מזלזלין ח"ו בעבודה. רק כענין שמצינו אגבריה חמרא לדרדקא כי היכי דלימרו מילי. 

ואיתא )יומא עו.( חמרי פקחין, שבכח היין לפקח לבו של אדם כו'. שהיין מעורר הלב כמו שכתוב )זכריה 

ֻתלוֹת, והם רצו להגיע למדריגה גבוהה יותר בעבודת השם יתברך למדריגה של כלות  ט, יז( ְוִתירוֹׁש ְינוֵֹבב בְּ

זו. אך הכהן שהוא שלוחו של מקום לא היה רשאי להוסיף שום כח  ובאמת הגיעו למדריגה  הנפש 

ר לֹא ִצוָּה אָֹתם, שהיה צריך להיות כל העבודה  והתפעלות מצידו, וזה נקרא )ויקרא י, א( ֵאׁש ָזָרה ֲאשֶׁ

רק בשליחות המקום ב"ה, ולכן אע"פ שהתכוונו רק לשם שמים, מכל מקום הכהן המשרת צריך להיות רק 

בטל ומבוטל לציווי הקב"ה ולא לרצות רגשות התעוררות נוספים. והקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט 

השערה השי"ת יעזור שנזכה שכל עבודתינו יהיה רק לשמו יתברך בלא שום פניה ונזכה על ידי זה לידבק בו 

ית"ש, ועי"ז נזכה לגאולה שלימה בב"א.





יסוד החסידות
ביאורים על ספרי חסידות

מכון


