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 הנרות את ומיטיב מדליק שאתה משלהם שלך גדולה' שנחמו הביאור ענין 
 

     י"רש
 

 בהעלתך
 

 עמהם היה כשלא  ,דעתו אז חלשה הנשיאים חנוכת אהרן שכשראה לפי  ,הנשיאים לפרשת המנורה פרשת נסמכה למה
             הנרות את ומיטיב מדליק שאתה  ,משלהם גדולה שלך חייך ה"הקב לו אמר  ,שבטו ולא הוא לא בחנוכה

 
 שפת אמת  
 

 הענין הוא כי התורה היא נעלמה מעיני כל. דכתיב נר מצוה ותורה אור. 'חפץ למען צדקו יגדיל תורה כו' במדרש ה .1
י "כן א. ז אין לנו אחיזה בהאור"י הנר ושמן שנאחז האור בפתילה ועץ ובל"וכמו שאין להשיג מהות האור רק ע. חי

והוא מצד חסרון שלנו שמתלבשים . י המצות במעשים יכולין להתדבק באור התורה"להשיג אור התורה רק ע
י שמתלבשת בתנועת איברי הגוף לכן "רק ע י להשיגה"וכמו כן נשמת האדם א. י להשיג דבר רוחניי"בגשמיות לכן א

ז "הכל שע' ואור זה של התורה מחי. ל"נשמה כנ' ג מצות מכוונים לאיברי הגוף אבל האור תורה היא בחי"יש תרי
. י להשיגה רק בהקדמת ימי המעשה"השבת אור שבעת הימים וא' והוא בחי. נאמר מחדש בכל יום מעשה בראשית

ומזה הטעם נאסר בשבת המלאכות . בת שיהיה לנו אחיזה בעצם האור בלי התלבשותיום שכולו ש' רק לעתיד יהי
והמשל במדרש שהטמין כלי הדיוטות . להראות כי המעשים הם הכנה לקבל האור וכשבא האור באמת המעשה בטל

ני ז דומה לפרוזדור בפ"לכן עוה. י המעשים"ז להשיג רק ע"י בעוה"כן המעשים הם הכנות שא. ש"כשבא המלך ע
. אבל כשזוכין להשיג קצת דביקות צריכין לבטל הטפל להעיקר. י הכנות כלי הדיוטות"וכמו שבא המלך ע. ב"עוה

ניכר השגחה ' ש שלא יהי"ז כך יסד המלך ית"עכ. ש עיניו משוטטות"הכל ומשגיח על הכל כמ' ת מחי"והנה השי
וזה ענין הדרש להעלות . ו יתברך בעולםובמעשיהם הטובים יתעורר השגחת. י"שלו בהתגלות רק כפי הכנות בנ

ומביאין אורה לעולם שאינו יכול להיות ' שהם המבררין מלכותו ית' י מאירין למי שמאיר לכל פי"אתכם שיאמרו בנ
' ל כי בודאי הי"וכן במשל הנ. ל"אבל כן יסד המלך כנ. אם כי הוא כל יכול. בלתי מעשיהם הטובים' התגלות אורו ית
י הנר מצד חסרון "השגה רק ע' השגה בגוף האור רק שרצה כן שלא יהי' לברוא העולם שיהי' יכול הבורא ית

ש "וז. וזה הדבר ניתן לאהרן הכהן המיוחד שבישראל והוא המשיך התחדשות מהשורש מהאור להנרות. המקבלים
תלוי בחינוך  כי עיקר חנוכת הנשיאים היה כדי שישאר לעולם ההתחדשות שזה. 'שלך גדולה כו' שנחמו ה' במד
ש כי אהרן אין לו צורך בזה שהוא אצל שורש ההתחדשות בכל "וז. גם כי יזקין לא יסור ממנה' ש חנוך לנער כו"כמ

שהחכמים הקדמונים תקנו . כענין תפלות נגד תמידין תקנו. ומעין זה נעשה גם עתה. ל"יום שמדליק את הנרות כנ
נרות המנורה ' ש שבע ביום הללתיך הוא מעין ז"ברכות של ק' וכן ז. י התפלות"בכחנו לעורר התחדשות ע' שיהי

 :'הללתיך מלשון בהלו נרו כו. הבאת האור לעולם
 

. בחנוכה זו' במדרש המשך הפרשיות ברכת כהנים וחנוכת הנשיאים והעלאת המנורה לנחם את אהרן ושבטו שלא הי .2
אלו והם ' בחי' הברכות שבברכת כהנים הם ג' ונראה שבאמת ג. ש"אבל הוא מדליק את הנרות ומברך את ישראל ע

ידיו דבעי לארמא ימינא ' כדאיתא וישא כו והברכה היא שליטת כח הכהן על הלוי. כהן לוי וישראל' מכוונים לבחי
אך שהגמר בפועל הוא . כי שורש הברכה במדת הדין לכן נמסרה הברכה ליצחק ואמרו עושר מצפון. על שמאלא

. באמצעות מעשה רבקה ויעקב[ רק]מדעת יצחק ' כ סוף הברכה לא הי"בכח הכהן והחסד שגובר על השמאל ולכן ג
' וזהו עצמו ענין חנוכת הנשיאים דאיתא ישא ה. ונשיאת פנים הוא לישראל. חד לכהןהמנורה המיו' הוא בחי' ויאר ה

אבל . כ מה צריך נשיאת פנים"וקשה א. פניו והכתיב אשר לא ישא פנים ומתרצינן כאן כשעושין רצונו של מקום
. ם סדר חנוכהבנשיאים שחידשו מעצמ' כמו שהי. י"ש מסכים לרצון בנ"להיות רצונו ית. עיקר נשיאת פנים הוא



תורה ' בחי' י משה רבינו שהי"שלכך לא ניתן המצוה ע. ש"ש במדרש קח מאתם ע"ה הסכים עמהם כמ"והקב
' וכענין שנא. נשיאת פנים' זהו בחי. פ שהסכים הקדוש ברוך הוא לדעתם"תורה שבע' בחי' וחנוכה זו הי. שבכתב

יצחק יברכך לכן . 'ש מי העיר ממזרח כו"כמ' אברהם יאר ה .אבות' ג' ל הם בחי"הנ' בחי' וג. עלינו' כו' ויהי נועם ה
' וישא הוא בחי. ונעקד יצחק להיבטל כחו לאברהם וכמו כן הכהן שולט על הלוי וגומר הברכה בפועל. צריך שמירה

וכמו כן אברהם . פרטיים' וזה ההפרש בין כהן ללוי שהם בחי. כלל ישראל' יעקב וישראל בחיר שבאבות והוא בחי
נשיאת פנים רק כשעושין רצונו של ' ובאמת אין זוכין לבחי. אבל יעקב גוף הכולל כל הקומה. ק ימין ושמאלויצח

וזה הרמז שניחם . הידים הם עולין ויורדין' אבל בחי. רעיתי כתרצה בשעה שאתם מתרצים לי' ש יפה כו"מקום כמ
בל עזר וסיוע וברכה הגם שאין התיקון את אהרן שלך לעולם קיימת כי הגם שהגוף עיקר אבל בידים יכולין לק

 :בשלימות
 

והענין שהנשיאים נתפעלו . ש"בחנוכת הנשיאים וניחם הקדוש ברוך הוא לאהרן במנורה ע' במדרש שבט לוי לא הי .3
אבל הלוים הם בעצמם . שהרגישו הארת הקדושה בהקמת המשכן. 'ש ויקריבו נשיאי ישראל כו"י המשכן כמ"ע

והכהנים בעצמם נקראו כלי השרת ולכן לא היו בחנוכת הנשיאים שענין . ם נושאים הארוןבכללי כלי המקדש שהלוי
' וכעין זה איתא במד. והלוים יש בעצם נפשותם זה הדביקות. החנוכה להיות נשאר בהם הארת המשכן לעולם
כי תכלית . צמםוהלוים יצאו בזכות ע. י יצאו ממצרים בזכות המשכן"במדבר שבפקודת בני ישראל נזכר המשכן שבנ

 :י המשכן ולוים בכח עצמם"י קבלו כח אלקות ע"ובנ. יציאת מצרים להיות לכם לאלקים
 

 
 

     י"רש
 

 בהעלתך
 
 רבותינו דרשו ועוד  .מאליה עולה השלהבת שתהא עד להדליק שצריך  ,עלייה לשון בהדלקתן כתיב עולה שהלהב שם על

             ומיטיב עומד הכהן שעליה המנורה לפני היתה שמעלה  ,מכאן
 

 מאליה עולה השלהבת שתהא עד להדליק שצריךביאור ענין 
 

 שפת אמת  

ת רק שהכל תלוי בעבודת האדם לעורר "כי בכל דבר יש נקודה חיות מהשי' שלהבת עולה מאלי' י שתהי"ברש .1
' ובמד. י והם ברשותו"תכי כפי רצון וחשק האדם מעורר רצון בכל הדברים שכפוים . ת"התלהבות להטות הכל להשי

כי בודאי כל עניני . 'שיהיו תוקעין לפניך כמלך כו' מלוך על יצרך כו' בני ומלך המליכהו עליך כו' בחצוצרות ירא ה
י "כי מלכות שמים חל ע. ז לכבודו ברא וכפי מה שהאדם מקבל עליו מלכות שמים כראוי כן כפוים הכל אליו"עוה

ר עצמו מבקש "וגם היצה. עו אחר מי שיוכל להמשיכו לחול עליו מלכות שמיםוכל נברא נמשך בטב. לכל הנבראים
ולא . ת"בטל לגמרי להשי' ז כי הי"ה להשתמש במלכות בעוה"יכול מרע[ 'הי]ולזאת . כ תחת הצדיק"להיות נכנע בע

ים ועליונים וכשאין שינוי אצל האדם ומתאחדים אצלו תחתונ. ש ועם שונים אל תתערב"וז. שום דבר נפרד אצלו' הי
בכל דבר בדרך אמת ' בכל דבר והאדם צריך לברר מלכותו ית' כי הכל לכבודו ברא ורק שלמטה אינו ניכר כבודו ית

ז מתעורר האמת כי מצא מין את "נעשה כבוד שמים עי' וכשהאדם עושה מעשה לשם שמים שכוונתו שיהי. ואמונה
לי לאור הדולק בו שיש נקודה אש ואור בכל דבר והאדם יכול נר שהוא כ' וזהו בהעלותך כי כל דבר נק. מינו וניעור

' השמים כו' ש ששת ימים עשה כו"להעלותו במה שמכוון להיות עולה וכן בימי השבוע מכוונים נגד שבת קודש כמ
ואחדות בין שמים וארץ ' ארץ ובשבת יש עלי' שמים ותחתונים נק' עליונים נק' פי. הארץ וביום השביעי שבת וינפש

 :תברר שהכל אחדשנ
 

ת העלים "אין חושך בעולם רק השי' שמצדו ית' פי' כלי הדיוטות כו' משל כו' במדרש גם חושך לא יחשיך ממך כו .2
כי גם אורן . למצוא אור הגנוז בעולם ומצד זה אינו דומה להמשל' לנו במה לכבד אותו ית' ז כדי שיהי"האור בעוה



שלהבת ' ל שתהי"י ז"וברש. בעולם' רק העבודה למצוא אורו ית. ריש אתה תאיר נ"כמ. הוא' של צדיקים ממנו ית
רק שהאדם . ת ברא עולמו באור שזה תחילת הבריאה יהי אור"ל שלכך נאמר בהעלותך כי השי"והוא כנ' עולה מאלי

צריך לחבר כל הדברים ליחד אותם בשורשם וממילא מאירים מאליהם וגוף ההדלקה אין מעשה האדם רק עליות 
כי ' והפי. ל אש בלא להבה אינו שולט מרחוק"י ז"יוסף להבה פרש' בית יעקב אש כו' וכ. והכלים להאורהנרות 

יעקב שצורתו חקוקה בכסא ולכן אין יכולין הנבראים לקבל הארת התורה ' התורה היא אש והיא למעלה מהטבע בחי
והכלל . ז שולט כח אש התורה מרחוק"יוסף לחבר וליחד כל המעשים לאור התורה ועי' י התלבשות והוא בחי"רק ע

אין תכלית היא עבודת האדם שיהיו נמשכים כל מעשיו ' ובחי. ס ואין תכלית"ת הוא א"כי יש עומק רום ותחת כי השי
ר "ז מו"אא' וכן פי. ש זה בזה"ה וב"ס כי כן תלה הבורא ב"א' וכפי עבודה זו זוכין להמשיך בחי. 'אחר מלכותו ית

 :ח"ש דפח"ע' י התדבקות האש בפתילה מעלה שלהבת יותר כו"י שדבוק בפתילה שע"ע ל ענין האור שמאיר"ז
 

ש נר מצוה ואיתא רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את "י מ"והרמז עפ. 'י שתהא שלהבת עולה מאלי"בהעלותך פרש .3
כין והמצות מזכ. אבל הגוף מסתיר הארת הנשמה. כי הנשמה חלק אלוה ממעל. ישראל הרבה להם תורה ומצות

ג מצות עצות איך "כמו כן תרי. נר שהיא כלי והכנה לקבל האור' לכן נק. החומר ולהכין דרך שתוכל הנשמה להאיר
ם בפירוש המשנה כתב כשמקיים אדם מצוה אחת בשלימות זוכה "והרמב. שתוכל שלהבת הנשמה להאיר בהאדם

ג מצות "בריו אמת שבכל מצוה תלוין תריוד. ש"לכל איש ישראל ע' פ מצוה א"ב ולכן הרבה מצות שימצא עכ"לעוה
ש בתורה "וז. שכשנתקן אבר אחד כראוי ואז שלהבת הנשמה עולה באמצעיות מצוה זו ממילא מאירין כל האברים

. את משה באיזה מצות פרטיות כמו בפסח בפרשה זו ובשאר מקומות' באבותינו הראשונים ויעשו ככל אשר צוה ה
 :ל"ג מצות התלוין בה כנ"תרי' בחי' ת עשו בזה ככל אשר צוה הי שקיימו המצוה בשלימו"ע' והפי

 

 

 ומיטיב עומד הכהן שעליה המנורה לפני היתה שמעלהביאור ענין 
 

 שפת אמת

ואז אל מול . יש לרמוז בהעלותך את הנרות שיעלה הכהן עצמו באמצעיות הנרות. 'ובענין המשל של כלי הדיוטות במד       
ל "ז רמזו חז"ל שע"וי. 'המלך נושא פניו ופוסל כלים אחרים כו. י האדם"רק ע. באמת הם כלי הדיוטותכי . פני המנורה יאירו

וכמו כן בכל מצוה כפי התבטלות האדם להכניס עצמו תוך המצוה . שצריך גם הוא לעלות' הכהן עומד כו' שמעלה היתה שעלי
 :'לו ורחימו לא פרחה לעילא וזהו השבח ויעש כן כוש בלא דחי"אבל המעשה בעצמה אין לה מקום כמ. 'מקובלת לפניו ית

 

 האמצעי נר מולהיינו  המנורה פניביאור ענין 
 

     י"רש
 

 המנורה פני מול אל
 

    מנורה של בגוף אלא בקנים שאינו  ,האמצעי נר מול אל
 
 שפת אמת  
 

הנרות הלא ' גם קשה ז. גם השבח מאהרן שלא שינה. מול פני המנורה' להבין הפי. 'ויעש כן כו' אל מול פני המנורה יאירו כו
ובא המלך ' י המדרש המשל שאמר המלך לאוהבו הכן לי סעודה כו"ויראה לפרש עפ. רק ששה נרות יאירו אל מול האמצעי

וצוה המלך להטמין הכל ולהשתמש רק בהכנת ' לך היכן ואמר שנתבייש כועם כל כבודו והטמין האוהב אשר הכין ושאל המ
כ יעשה "הדרך הנכונה שיכין האוהב אשר לו אף שרואה כלים של המלך אעפ' והנראה מזה המשל כי באמת הי. 'האוהב כו



ל מאמר "וזה י .אבל באמת למה יגרע מכבוד המלך. רק בעבור שנתבייש האוהב צוה המלך להטמין כל כבודו. הוא את שלו
כי באמת . מנורה העליונה יאירו שבעת הנרות שלא יצטרך הקדוש ברוך הוא להסתיר אור העליון' הכתוב מול פני המנורה פי

אך . ד"נתגלה היו מתבטלין כל העבודות מבו' וקדושתו הוא לצורך עבודת האדם כי אם הי' ז כבודו ית"כל מה שנסתר בעוה
ולכן מי שמוכן לזה מראין לו כל מה שבעולמות העליונים . 'ות את שלו אף שרואה כבודו יתת יכול לעש"הצדיק בעבודת השי

וזה מאמר הכתוב אל מול פני המנורה יאירו שאף שיראה כל ההארות העליונות לא . ל"כי כל ההסתר בעבור חסרון העבודה כנ
והוא שבח גדול שהוא . ל"י כנ"שינוי והסתר ע שלא נעשה' פי. שלא שינה' ויעש כן אהרן אל מול כו. יתבייש ויעשה את שלו

י היראה "שלא יצטרך האדם להתרחק ע' פי. 'מזדעזעין כו' פ והתהלכתי בתוככם שלא תהי"ל ע"חז' לעתיד שכ' כמו שיהי
ה גבוה "מהלכים בין העומדים האלה שיכולין לעמוד לשרת בפני הקדוש ברוך הוא אף שהקב' וכמו מלאכי השרת שנא

רק שזה שלימות . ש לתחתונים"כי לפי רוממות הבורא אין ניכר ההפרש בין מה. ש כמו על התחתונים"מהומתרומם על 
. ימי השבוע' גם שבעה נרות המנורה הם ז. והבן. המלאך שיכול לעשות מה שנצטוה אף שרואה ומשיג התרוממות הבורא

אף שקאי רק על . ואז יאירו שבעת הנרות שלשה ימים קמי שבתא ובתר שבתא מתבטלין למול האמצעי. והשבת נר אמצעי
 :כאחד' ששה רק הכתוב מחברם שבהיותם מתבטלין להאמצעי נעשה ההארה מכל הז

 
 

-------------------------------------------------- 
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 שנה שלא אהרן של שבחו להגידביאור ענין 
 

  י"רש
    

 אהרן כן ויעש
 

              ).ס ספרי) שנה שלא אהרן של שבחו להגיד
 

 שפת אמת  

אבל יש . וחשק ותשוקה מרצון עצמוה ביותר רצון "ודאי יש לאדם לעשות רצון הבורא ב. 'עשה רצונו כרצונך כו .1
' ולא יהי. כ כמו רצונך שישתתף רצון המקום בכל דרכיו להיות לשם שמים"לפרש בעשיות רצונך תעשה רצונו כ

ש שיעשה "וז. לו רצון אחר כלל' ז לא יהי"ועי. בהמעשה עבור רצונו יותר מעבור רצון המקום שבזה המעשה עצמו
כ להיפוך "וסיפא בטל רצונך מפני רצונו יש לפרש ג. 'רצון רק לעשות רצונו ית לך' רצונך כרצונו כלומר שלא יהי

הגם שצריך להיות שמח . מעורב רצון עצמו כלל אף לקבל פרס וכדומה' ה לא יהי"כשעושה רצון המקום ב. מפשוטו
ורצון . בלבדה "כדי לעשות רצונו ב' עיקר העשי' מ יהי"מ. בעשיות המצוה שזוכה לעשות רצון הקדוש ברוך הוא
י שלא שינה ואיך בכח "ש באהרן ויעש כן פרש"וז. ל"ה כנ"עצמותו יתבטל לעיקר המכוון לעשות רצון המקום ב

י שמבטל באמת כל רצון עצמו "אך ע. 'והלא גבהו דרכיו כו. ת"אנושי לעשות כל המצוה ממש כאשר צוה השי
ל מחשבה טובה הקדוש ברוך "ז אמרו ז"כי ע. הנקרא כן שעש. בלבד כאשר צוה' ועושה רק כדי לעשות רצונו ית

 :ל"ה כנ"רק שצריך להיות מוכן בכל רצונו לעשות רק רצון המקום ב. הוא מצרפה למעשה
 

ל ויעש כן אהרן "י ז"ש רש"ל בהקדים מ"וי. קשה מאי כרצונו. ובאבות עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו .2
י ולכל "שהובחר אהרן להיות מאיר לכל בנ. י המצוה הדלקת נרות"ע שלא נשתנה אהרן' ונראה הפי. שלא שינה
' ת צוהו כמו שהי"כי השי. שינוי גם בהמצוה' בו שינוי הי' נשתנה כי אם הי' ז לא הי"ועכ. י הדלקת הנרות"העולם ע

י "למד רשו. זו של ההשתוות' ובספרים הקדושים משבחין מאוד לבחי. ההשתוות' לכן צריך האדם להיות בו בחי. אז
רק הפסוק משמיענו שעשה . 'ל ויעל אהרן כו"דהול. ש ויעש כן"כ מיותר מ"א. 'פני המנורה העלה כו' אל כו' ל דכ"ז

ל כן "וי. ל"כ בלי שינוי כי המעשה תלוי בהעושה כנ"בו עשה המצוה ג' כן בלי השתנות עצמותו וכפי השתוות שהי
אדם משנה עצמו לצורך מעשיו כן האדם שמוכן תמיד לבטל כמו שאין ה. עשה רצונו כרצונך בלי השתנות' הפי



ת גבוה ונבדל "ולכן אף כי השי. ת משלם הכל במשפט מדה במדה"והשי. עושה הכל בלי שינוי' עצמו לרצונו ית
ז לזה האדם שבטל "עכ. כנודע' צריך לצמצם עצמו כו. וכשמשפיע אל הנבראים חיות ושפע ברכה. מכל העולמות

י הביטול אין צריך "כ מרוחק מקדושת המצות רק ע"אף שגוף הגשמיי ג. בלי שינוי' ה רצונו יתלגמרי אליו ועוש
 :'ת יזכנו להיות מעושי רצונו ית"והשי. ל"ת עושה רצונו בלי השתנות כנ"כמו כן השי. ל"להשתנות כנ

 
. כי דרך כל אדם. יש לפרש כי עשה מעשה המצוה כל ימי חייו בכוונה ורצון אחד. שלא שינה. ויעש כן אהרן .3

והאמת כי ההתפעלות . וצריך לחפש התעוררות באופן אחר תמיד. כ נשכח ממנו"אח. שבהתחלה מתעורר לטוב
ש אם שמוע בישן "הראשון הוא המובחר לזאת נאמר על אהרן שלא שינה וממילא בא לו תמיד השגות חדשות כמ

 :תשמע בחדש
 

כי . המעשה כפי הרצון לא בשקר' לפרש כרצונך כפשוטו שיהי יש. במשנה עשה רצונו כרצונך שיעשה רצונך כרצונו .4
ומה שעושין יותר מהרצון אינו דבר של קיימא דכתיב דובר שקרים לא . באמת נמצא רצון טוב בלב כל איש ישראל

ז "והשכר ע. ז נאמר טוב מעט בכוונה"וע. אך אם באמת עושה ככל רצונו אף אם הוא מעט יש בו ברכה. 'יכון כו
כמו כן קשה לתחתונים לקבל . כלומר כמו שקשה להיות הרצון באדם בשלימות כמו המעשה. רצונך כרצונושיעשה 

אך הבר לבב שעושה כל מעשיו כפי רצונו ממש . ולכן צריך ההשפעה להשתנות. ה"ת כפי רצונו ב"השפעת השי
כ ויעש כן אהרן שלא "ל ג"זה יו. ל"בלי השתנות כנ' פי' משלם לו הקדוש ברוך הוא שעושה לו כל צרכו כרצונו ית

' ל עוד סיום המשנה בטל רצונך כו"וי. ל"המעשה ממש כמו הרצון כנ' שלא נמצא במעשה אהרן שינוי והי' שינה פי
כי הרצון יכול להתבטל לשמים בנקל יותר מהמעשה כי הוא . ל שעושה המעשים רק כפי הרצון"כ שכר אדם הנ"שג

י ביטול רצונו לרצון "כ לתקן הכל ע"כ יכול אח"ן ואין מתגברין עליו אולכן בשכל המעשים כפי הרצו. גשמיי
 :ל"אך אם המעשים מתגברין על הרצון קשה לבטלם כנ. ת"השי

 
הכין כלי הדיוטות כשבא ' משל למלך שאמר לאוהבו תדע שאצלך אני סועד כו' במדרש אל מול פני המנורה יאירו כו .5

עד שאמר המלך פוסל אני כולם ואיני משמש רק ' ש והטמין כליו כוהמלך סיבבו משרתיו מנורות של זהב נתביי
וגם מה . לפי השכל נראה כי לא טוב עשה זה האוהב כי למה לא ישתמש המלך באמת בכלי מלכות. ש"ע' בשלך כו

ן מבי' ואם הי. לו לידע מקודם כי המלך אינו חסר לו ורק לכבודו צוהו להכין כלי הדיוטות' נולד לו שנתבייש והי
כי יש לו להבין שאין ' וכן הענין בעבודת האדם לפניו ית. צריך המלך לפסול כלי מלכות' זאת ולא הטמין כליו לא הי

ב "וכפי מה שנודע זה להאדם אינו מתבייש לעוה. ה אמר ונעשה רצונו"לו שייכות מצד עצם הפעולה רק מצד שהקב
עשיו כשבא לעלמא דקשוט ואינו מוצא לעצמו שום כי האדם שמחשב עצמו מ. ז מבקשין ולא נבוש ולא נכלם"וע

ואין למעשיו מציאות רק ]ל "ט בעולם מטמין את מעשיו כמשל הנ"אם כי עשה מעש. מציאות הוא מתבייש מאוד
ז אין "אבל אם הוא מלא בושה והכנעה בעודנו בעוה[ ל"בעולמות תחתונים שאין שם התגלות כלי מלכות כמשל הנ

וכי הרצון לבוא לעלמא דקשוט . ז אמרו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו"וע. ב"ו בעוהצריך להטמין עצמו ומעשי
באופן שיוכל להיות תלמודו בידו כשבא . ל"רק להיות הלימוד בדחילו ורחימו כנ. ס ופוסקים"בכרס מליאה מש

יאירו שלא יצטרך וזה הענין האמור בפסוק אל מול פני המנורה . ל"לעלמא דקשוט ולא יתבייש ויטמין מעשיו כנ
ומסתמא בהדלקת המנורה ראה אהרן הכהן הארת המנורה . וזה השבח ויעש כן שלא שינה. המלך לפסול כלי מלכות

א אמר שבצלאל "ובמ. שנעשה המנורה מעצמה' א אמרו במד"ובמ. 'ש במדרש מנורה טהורה ירדה כו"העליונה כמ
והגם כי אהרן ראה זאת לא . נרות המנורה הטהורהוזו המנורה היתה הכנה להתגלות . עשאה ומסתמא הכל אמת

 :ל"נשתנה ולא נתבייש ועשה את שלו ולא הוצרך המלך לפסול מנורת המלכות כמשל הנ
 

י להגיד שבחו של אהרן שלא שינה פרשנו שלעולם עשה כן בלי השתנות דאדם נקרא מהלך שבא מעט מעט "ברש .6
[ כי]ואמת . העומדים' כ ונתתי לך מהלכים כו"וכ. שנקרא עומדצבאות הוא ' אבל אהרן הכהן מלאך ה. אל השלימות

את הנרות באמצעות . בהעלותך ממש' פי. הכהן עומד' שעלי' ל מעלה הי"י עבודת המקדש וזהו שרמזו חז"נתעלה ע
 :'ז כתיב כן עשה שנתעלה כו"יאירו וע' ואז אל מול כו. הנרות נתעלה

 
ויובן הענין . דאיתא בראשית ירא שבת בשת. ש"מין כלי הדיוטות עאל מול פני המנורה יאירו במדרש המשל שהט .7

ד הבל "מה מציאות יש לכל בו. כי באמת מה האדם שיבוא אחר המלך לתת דין וחשבון לפניו. ל"י משל הנ"עפ
זוכה כל אחד בחלקו ואין כחו ' ומאתו ית' ז יודע ומבין כי הכל לה"אכן כפי הביטול שיש באדם בעודו בעוה. הבלים

י השבת "וזוכין לזה ע. כענין שנאמר למעשה ידך תכסף. 'בזה יש מקום להעריך מעשיו לפניו ית. 'נפרד מאתו ית



וזה בראשית ירא שבת כדי שלא . לכל הדברים אל הראשית' ז יש עלי"ומתדבקין בשורש ועי' שהוא הביטול אליו ית
פניהם אל יחפרו לשון עתיד ' מאתו ית' שכל האור היז "ועי. ז נאמר הביטו אליו ונהרו"וע. ב"בבושת פנים לעוה' יהי

י שהוציאו כלי "ל בפסוק וכלים מכלים שונים שע"וכענין שאמרו חז. וזה השבח של אהרן שלא שינה. ב"אפילו לעוה
אבל באהרן דכתיב אל מול פני המנורה יאירו שלא נשתנו . ש"המקדש נשתנו כלי הדיוטות ונעשין כנחושת וברזל ע

' ש במדרש ה"י מ"ולהבין ענין הכנת כלי הדיוטות עפ. ן הגם שנתגלה במקדש אור השכינה מן השמיםהנרות שהכי
והענין הוא . וכן הוא במשנה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל הרבה להם תורה ומצות' חפץ למען צדקו כו

' ל שהי"ור כי טוב ויבדל ודרשו חזאת הא' ש וירא כו"כי התורה עצמה נעלמה מעיני כל חי והוא באמת אור הגנוז כמ
חמדה גנוזה ' ונק. והיא התורה שנקראת אור. 'וראה שאין הרשעים כדאי וגנזו לצדיקים כו' מאיר מסוף העולם כו

ש נר מצוה ולגבי תורה גנוזה נקראו אלה "שגנזו הקדוש ברוך הוא באלה המצות מעשיות גשמיות שנקראו נרות כמ
מתגלה ' ק הי"ובבהמ. י יתקנו כלי הדיוטות להיות כלים לקבל בהם הארת התורה"שרצה המלך שבנ. כלי הדיוטות

 :ל"כ יאירו שבעת הנרות כנ"אור תורה הגנוזה אעפ
 

כי הקדוש ברוך הוא נקרא שלום לאשר לכל . ה"דאיתא מהו שבת שמא דקוב. ש"ק קרח חלק על שלום ושבת ע"בזוה .8
ה לא "ואיתא קוב. כל' ת המחי"ל מהשי"מות הכל בנקודה הנשלום ששלי' הנבראים נמשך חיות מנקודה אחת שנק

רזא ' יתיב על כורסיא יקירא עד דאתעבידת ברזא דאחד והוא בשבת שכל הנבראים עולים ונכללים בנקודה זאת שנק
דאתעבידת שנמשך ' ופי. רזא דאחד' ונק' דאחד שהוא חיות פנימי שבכל הנבראים ובשורש הכל רק נקודה א

ש "ש לעשות את השבת למשוך הארת השבת לימי המעשה כמ"וכמ. עשה וימי העבודה ומלאכההאחדות תוך המ
כ ששום אחד מישראל לא יוכל לקרב עצמו בלי ביטול לכללות ישראל "מכש' ו דלא יתיב כו"ויש ללמוד מק. א"במ
פי מדריגתו וכחו וכבר נודע כי מחלוקת קרח שרצה שכל אחד כ. ל"ז יוכל להבטל ולהכלל בשורש חיות הכל כנ"שעי

שיתקשרו ' כו' ג אחד מזבח א"רק להיות כלל ישראל ולהם כה' רצונו ית' ולא כן הי. ת יזכה לו לעצמו"בעבודת השי
ק "ובזוה. 'קדושים כו' ואמר כל העדה כו. ל"בטל להכלל והכלל בפרט הנ' ועבודת כל אחד יהי. הכלל ביחיד הדור

. ש מי יתן טהור מטמא"וטהור בא מעבודתו לדחות הטומאה כמ .כי קדוש הוא מתחלתו. כהן קדוש לוי טהור
ואין זה מעבודתו רק מה שנתן לו . ת בחר באהרן הכהן להיות קדוש מרחם הוא וזרעו עד סוף כל הדורות"והשי
. ת שלא יבואו לידי שום טומאה כלל"כהונתכם שהם נשמרים מהשי' כ בספרים על עבודת מתנה אתן כו"וכ. ת"השי

י "בכח שדביקים באחדות הקדושה ע' אבל הי' ש כולם קדושים אמת הי"ומ. נמשך קדושה לכלל ישראל ועל ידיהם
ה ואהרן מה הוא כי כל שבח אהרן "ש מרע"וז. קדש קדשים' ויבדל כו[ ג"כ' י א"דה]ש "ג שנקרא קדוש כמ"אהרן כ

ל לא לשתף כח עצמותו כי ידע אב. ש ויעש כן שלא שינה"כמ. ת בלי שינוי"מוכן לקבל השפעת קדושה מהשי' שהי
אהרן הוא הביטול לגמרי ' טעם כלל לקנאת קרח כי אדרבא בחי' ולא הי. ת"תמיד שהוא רק כלי מוכן לקדושת השי

לכך ' קרח טועה וחשב כחי ועוצם ידי כו' י שהי"שע. 'וגם אמר המעט מכם כי הבדיל כו. 'ש ואהרן מה הוא כו"וז
י שהבדיל הקדוש ברוך הוא הלוים "אדם יכול לגשת לעבודת הקודש רק ע יודע שאין שום' אבל אם הי. נתקנא

כל אדם זוכה כפי מעשיו ' כי אם יהי. מבין ומאמין כי כן נכון בדרך זה להיות בטל אל הכלל' ממילא הי. לקרבם אליו
 א"קרח תרל :ל"לגשת אל עבודת הקודש כנ' כח לשום ברי' לא יהי

 

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

ֶאְתנ ה יט ְלִוִים-ֶאת ו  נ יו ְלַאֲהֹרן  | ְנֻתִנים הַּ ל ְבנֵּי ִמתֹוְך ּוְלב  אֵּ ֲעֹבד ִיְׂשר  ת-ֶאת לַּ ל-ְבנֵּי ֲעֹבדַּ אֵּ  ִיְׂשר 
ד ְבֹאֶהל ר מֹועֵּ פֵּ ל ּוְלכַּ ל ְבנֵּי-עַּ אֵּ ל ִבְבנֵּי ִיְהֶיה ְוֹלא ִיְׂשר  אֵּ ל-ְבנֵּי ְבֶגֶשת ֶנֶגף ִיְׂשר  אֵּ ֹקֶדש-ֶאל ִיְׂשר   :הַּ

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

 חומשי חמשה כמנין אחד במקרא אזכרותיהן שנכפלו חבתן להודיע  ,זה במקרא ישראל בני נאמר פעמים חמשהביאור ענין 
 תורה

 
     י"רש

 
 'וגו ואתנה

 



 וכך  ,תורה חומשי חמשה כמנין אחד במקרא אזכרותיהן שנכפלו חבתן להודיע  ,זה במקרא ישראל בני נאמר פעמים חמשה
             ר"בב ראיתי

 

 שפת אמת  

רק . ולמה דוקא בפרשה זו. פ בפסוק שחביבין כחמשה חומשי תורה"י ה"י שנזכרו בנ"ש רש"ל על מ"ז ז"בשם אא .1
והאמת דכתיב מתוך בני ישראל . ח"ודפחי בעבור זה כי חביבין הם "לפי שנבחרו הלוים לא יחלש דעתן של בנ

וזה שנבדלו הלוים אינו מטעם שנפרשים הם מן הציבור רק אדרבא כפי מה . י"שבחירת הלוים הוא מכח כללות בנ
ולפי שהלוים הן היותר מתבטלין לכלל ישראל לכן נבחרו והוא . שאדם בטל אל הציבור הקדוש ברוך הוא בוחר בו

 :ל"בני ישראל ידיהם על הלוים שמסרו כל כחם להלוים כנלכן וסמכו . פרט הצריך לכלל
 

ל אמר כי "ז ז"ואמו. פ בפסוק להודיע חיבתן שנחשבו כחמשה חומשי תורה"ל שנזכר בני ישראל ה"ש חז"בענין מ .2
ולבאר . קדושת לוי' כ בס"וכ. י"כ מכללות בנ"י כי כח הלוים ג"פחיתות לבנ' י שנבחרו הלוים לא יהי"רמזו כאן ע

ובאמת כלל העולם . חלקים כן באדם חמשה מוצאות הפה' וכמו שיש בתורה ה. דאורייתא וישראל כולא חד הענין
מוצאות הפה מתגלה רצון האדם ' כי כמו שבה. ש כחן של ישראל בפה"י הם הפה כמ"ובכלל בנ. הוא ציור האדם
י עצמם נמסר כח הפה ללוים "בנובפרטות . י נשלם פנימיות הרצון מכל הנבראים"י בנ"כמו כן ע. מכח אל הפועל
וזה הוא כפי הנקיות מלכלוך . כי העיקר הוא שיוכל האדם להוציא הפנימיות שבו מכח אל הפועל. שדיברו בשיר

 :ולכן כשחטאנו נבחרו הלוים שישלימו הם הדיבור בשליחות כל בני ישראל. החטאים

 

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

נ ה ֲחִמִשים ּוִמֶבן כה א י שּוב ש  ה ִמְצב  ֲעֹבד   :עֹוד יֲַּעֹבד ְוֹלא ה 
-------------------------------------------------- 

 

 עגלות ולטעון לשיר שערים לנעילת הוא חוזרביאור ענין 
 

     י"רש
 

 עוד יעבוד ולא
 

             כתרגומו אחוהי עם אחיו את ושרת וזהו  ,עגלות ולטעון לשיר שערים לנעילת הוא חוזר אבל  ,בכתף משא עבודת
 

 שפת אמת  

ודקדק מה זה הלשון נעילת . אבל חוזר הוא לנעילת שערים. 'ישוב מצבא העבודה כו' ל בפסוק ומבן חמשים כו"ז ז"בשם מו
מלשון פעמון . י"פעמיך הוא התעוררות התלהבות לבות בנ. ופירש דכתיב מה יפו פעמיך בנעלים. שערים ולא פתיחת שערים

ושבח הזקנים הוא בזה שיש להם ישוב הדעת . ול שלא יתפשט בו פסולתבנעלים הוא שזה התלהבות צריך שמירה ומנע. זהב
ולהוסיף ביאור הענין דכתיב והחיות רצוא ושוב . ח"ל דפח"ד ז"וזהו נעילת שערים עכ. שלא להתפשט ההתלהבות יותר מדאי

קנה לחזור ולתקן עבודת וכן הלשון חוזר לנעילת שערים שצריכין בימי הז. לכן כתיב ישוב מצבא העבודה. ל"הנ' בחי' הוא ב
ובמעשה . ל פעמיך בנעלים הוא לכללות ישראל שהקטנים מתבטלין להגדולים"ופסוק הנ. ימים הראשונים לבררם מכל פסולת

ומתאספין כל מיני עבודות של בני ישראל . ושוב' בנעלים הם הזקנים בחי. רצוא' הנערים הוא פעמיך התלהבות ותשוקה בחי
כי הזקנים נותנים כחם . לשמור משמרת' ש ושרת את אחיו כו"וז. ר עבודה הנכונה פעמיך בנעליםונגמר מכולם סד. בשמים

ז יש לפרש המדרש פרשת וארא חביבים הזקנים אם זקנים הם "ועפי. לציבור לסייע להנערים שלא יתערב פסולת בעבודתם
' מתיים הם אותן שבימי ילדותן תיקנו בחיל כי הזקנים הא"י הנ"ויש לפרש עפ. ואם נערים נטפל להם ילדות. חביבין הם

ואם נערים . ש מה יפו"וחביבין הם כמ. וזה פעמיך בנעלים. ובימי הזקנה מבררין עבודתם הראשונה. עבודת התלהבות כראוי



ז הם מוסיפים כח להילדים וזה "בימי זקנתם וחסר להם כח התלהבות עכ' אף הזקנים שמתחילין עתה לקבל עבודת ה' הם פי
 :ל"ש ושרת את אחיו כנ"להם ילדות כמ נטפל

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

ִיְסעּו לג ר וַּ הַּ ה מֵּ ֲארֹון י ִמים ְשלֶשת ֶדֶרְך ְיהֹו  ה-ְבִרית וַּ עַּ  ְיהֹו  תּור י ִמים ְשלֶשת ֶדֶרְך ִלְפנֵּיֶהם ֹנסֵּ  ל 
ֶהם ה ל   :ְמנּוח 

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

 בארון מונחים לוחות שברי
 

    י"רש
 

 ימים שלשת דרך לפניהם נוסע  'ה ברית וארון
 
 ספרי) חנייה מקום להם לתקן ימים שלשת דרך לפניהם ומקדים  ,מונחים לוחות שברי ובו למלחמה עמהם היוצא הארון זה
              ).פג
 
 

 שפת אמת
 

עם הלוחות ראשונות והגם שנשברו איתא שברי לוחות מונחין בארון כי כל המתנות שנתן הקדוש ה "ז בתמוז ירד מרע"בי
. י"ולכן הארת לוחות הראשונות נשאר לעולם לבנ. וגמירי משמיא מיהב יהבי משקל לא שקלי. י הם לעולם"ברוך הוא לבנ

מחר כי לעתיד ' ל חג לה"י ז"ואיתא בשם האר .וכפי מה שזוכין מאירין האותיות. י"אבל אותיות פורחות למעלה לפקדון לבנ
ועצבון מצד . כי יום זה הוא שמחה מצד מתנות הלוחות. י החטא יאירו הלוחות ראשונות"ז בתמוז חג כשיתקנו בנ"י' לבוא יהי
ות ק דאיתא אם היו מקבלין הראשונ"זכור בש' וזהו בחי. ב יש הארה מלוחות ראשונות"ק דהיא מעין עוה"ולכן בש. השבירה
רק אחר . א לשכוח"י רשימה בעצם שא"כ בנפשות בנ"ג' חרות על הלוחות וזו החקיקה הי' שכחה בדברי תורה כדכ' לא הי

ש הזהרו בזקן ששכח תלמודו ששברי "וז. מ נשאר רשימה בלב מהראשונות"ומ. שכחה' החטא אכן כאדם תמותון נפלו לבחי
נשמה יתירה מהנשמה שעלתה ' יש בו הארה מן הראשונות והוא עצמו בחיושבת יומא דזכירה הוא ולכן . לוחות מונחין בארון

 :ש אותיות פורחות כדאיתא נשמה בגוף כאזכרה בגוילין"למעלה כמ

 
 

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

ְיִהי א ם וַּ ע  ע ְכִמְתֹאנֲִנים ה  ה ְבָאְזנֵּי רַּ ע ְיהֹו  ִיְשמַּ ה וַּ ר ְיהֹו  ִיחַּ פוֹ  וַּ ר אַּ ִתְבעַּ ם-וַּ ש ב  ה אֵּ ֹתאכַּל ְיהֹו  ה וַּ  ִבְקצֵּ
ֲחֶנה מַּ  :הַּ

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

         מיד לארץ שתכנסו  ,לטובתכם מתכוין הייתי אניו בדרך לבטנו כמה לנו אוי אמרוביאור ענין 
     
     י"רש
 

 'ה באזני רע
 

 נחנו שלא ימים שלשה הזה בדרך לבטנו כמה לנו אוי אמרו  ,ויקניט באזניו שתבא שמתכוונים  ,'ה באזני רעה שהיא תואנה
             הדרך מענוי

 
 אפו ויחר

 



             מיד לארץ שתכנסו  ,לטובתכם מתכוין הייתי אני
 

 שפת אמת

מה שלא האמינו כי הוא רק ' כי כל החטא היל "ז ז"אמר אמו. 'י שאמרו כמה לבטנו בדרך כו"בפסוק כמתאוננים רע פרש
יכול להוליכם בדרך ' י וקשה שהי"ה נתכוין לטובה שיבואו מהר לא"י כתב שהקב"והנה רש. לטובה וחשבו שלרעתם הוא

אכן אם היו מקבלין זה המהירות באהבה . שנה במדבר' י יסורים ולכן היו מ"י זוכין ע"אך איתא כי א. דבר' נייחא כי היפלא מה
וכן נראה כי באמת הקדוש . ל"ד ז"הנסיון עכ' י אלה היסורים וזה הי"זה מספיק לנחול הארץ ע' קשה להם ולטורח הי' ף שהיא

רק כל . כ קיבלו גזירת מלך"א. 'הענן ימים כו' בתורה לשבח ויש אשר יהי' ברוך הוא משבח אותם לכתך אחרי במדבר וכ
. היינו להיות נמשך אחריו ברצון ואהבה. משכני אחריך נרוצה' דכ. ים רעמה שחשבו שהוא לרעתם וזהו כמתאוננ' החטא הי

כענין שאמרו . צריך להיות בטל כל הרצונות של האדם' מ מרוב התשוקה לעשות רצונו ית"אפילו שהדרך הוא בטורח ומשא מ
ל "וכן דרשו חז. ש"נו יתבטל רצונך מפני רצונו להיות כל רצון האדם בטל בששים ומאה לרוב התלהבות התשוקה לעשות רצו

' מלא אהבת ה' היינו אפילו בעת פורעניות יהי. ובכל מאודך בכל מדה שמודד לך הוי מודה לו מאוד מאוד' ואהבת כו
 :ל"מתבטל ומקבל הכל באהבה ורצון כנ' וכשכל תשוקת האדם בעולם רק לעשות רצונו ית. ש"כשמתבונן שכך רצונו ית

 

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

ְפֻסף ד אסַּ ּוּו ְבִקְרבוֹ  ֲאֶשר ְוה  ה ִהְתאַּ ֲאו  ֻשבּו תַּ י  ִיְבכּו וַּ ל ְבנֵּי גַּם וַּ אֵּ ֹיאְמרּו ִיְׂשר  נּו ִמי וַּ ר יֲַּאִכלֵּ ׂש   :ב 
-------------------------------------------------- 

 

  עלילה שמבקשים אלא בשר להם היהביאור ענין 
        
     י"רש

 
 בשר יאכלנו מי
 

 והלא  ,אכלום תאמר ואם  ,).לח  ,יב שמות)  'וגו ובקר וצאן אתם עלה רב ערב וגם נאמר כבר והלא  ,בשר להם היה לא וכי
         עלילה שמבקשים אלא  ,).א  ,לב במדבר)  'וגו ראובן לבני היה רב ומקנה נאמר לארץ בכניסתם

 
 שפת אמת  
 

ל "אך י. להם' וקשה מאי עלילה יש מאחר שהי. להם מקנה רב רק שמבקשין עלילה' יאכילנו בשר והלא היי מי "ברש .1
נראה להם שנכון ' ולכך הי. ר"חירות מיצה. שהיו למעלה מהטבע. להם תאוה' ומשמע שלא הי. דכתיב התאוו תאוה

' ש נפשנו יבשה כו"וז. בשר גשמית על ידי שיאכלו בקדושה אף "להם תאוה ושיזכו לעשות נחת רוח להשי' שיהי
וזה לא . ת"שהוא ביטול כל הרצונות ותאוות להשי, בכל נפש ונפש שברא בך' ש במד"כמ. שלא קיימו בכל נפשכם

ת שצריך האדם להיות חרד יותר לירא פן יבטל "אבל לא הוטבו דבריהם להשי. הנפש' להם שהיו למעלה מבחי' הי
כי מי שירא . י זה שזה נקרא לגרמייהו קצת"י נסיון אף שיוכל לזכות למדריגה עת ולא יביא עצמו ליד"ו רצון השי"ח

בהית לאסתכולי ' ובאמת כל הנסיונות משום מאן דאכיל לאו דילי. ]ת מרוצה יותר בפשיטות"באמת לעבור רצון השי
 [:ל"לגרמייהו כנ' ת אבל כשכן רצון האדם נק"וזהו טובת השי' כו
 

. דרכים שיכולין לבוא לדביקות הבורא' והם ב. 'ולא מעבר לים כו' בשמים היא כו דכתיב לא. ל"עוד מענין הנ .2
' בפיך הוא בחי. בפיך ובלבבך' ז כתיב קרוב כו"וע. ובקבלת התורה מן השמים. מעבר לים' וביציאת מצרים זכו לבחי

והכא . שה לחם מן השמיםהמן בזכות מ. המיני לחם' וזה עצמו ב. מעבר לים' יצריך בחי' בלבבך ב. תורה מן השמים
להם בקר וצאן אלא שמבקשין עלילה ואין מובן מה עלילה ' י והלא הי"כתיב התאוו תאוה מי יאכילנו בשר וכתב רש

' ת יתן להם זה המאכל שיהי"ורצו שהשי. רק שאמרו מי יאכילנו. אך באמת לא רצו לאכול מעצמם. להם' כיון שהי



י השבעים איש "וזה ניתן להם ע. ש ויגז שלוים מן הים"מעבר לים כמ 'תאוה שהיא לחם מן הארץ בחי' י בחי"ע
 :ל"ל כמשל הספינות שבמדרש הנ"שהוא אגודתו כנ

 

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

ְרנּו ה    כַּ ג ה-ֶאת ז  ד  ִים ֹנאכַּל-ֲאֶשר הַּ ת ִחנ ם ְבִמְצרַּ ִקֻשִאים אֵּ ת הַּ ִטִחים ְואֵּ ֲאבַּ ִציר-ְוֶאת ה  -ְוֶאת ֶהח 
ִלים ְבצ  שּוִמים-ְוֶאת הַּ   :הַּ

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

 חנם מן המצות  ,ביאור ענין מהו אומר חנם
 

  י"רש
    

 חנם במצרים נאכל אשר
 

אם תבן לא היו נותנין להם   ,).יח  ,שמות ה)והלא כבר נאמר ותבן לא ינתן לכם   ,אם תאמר שמצריים נותנים להם דגים חנם
              ).ספרי פז)חנם מן המצות   ,ומהו אומר חנם  ,דגים היו נותנים להם חנם  ,חנם

 
 שפת אמת  
 

ל מן המצות ותימה לחשוד דור דעה "נאכל במצרים הנם דרשו חז' בענין קברות התאוה שאמרו זכרנו את הדגה כו .1
ויתכן לפרש כי אדרבה מזה שעלתה על לבם הרהורי תאוה ממה שהיו במצרים . מצותכזה להיות חלילה פורקי עול 

י במדבר המה מקומות מסוכנים מאוד "ובודאי המקומות שעברו בנ. כל התלונה שלהם' על זה הי. בלי עול מצות
. לדורות פגם' ואם לא היו הדור ההוא מתקנים המקומות הי. ש במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון"כמ

ש וינוסו "במסעות מלחמות גדולות כמ' להודיע כי הי. 'ה בנסוע הארון כו"ויתכן שלכן הקדים הכתוב תפלת מרע
ואם רק על העונש הלא . המקום קברות התאוה' ונק. וחוקותיו' א שמביאין לאדם לשנוא מצות ה"משנאיך היינו הסט

' קנו התאוה ובעבור שהיו מוכנים לתקן זה השורש הישת' רק הפי. מ שם המקום הוא על שם השבח של המקום"בכ
' מיוחד לתקן עריות הי' ל בענין שמשון הגבור לאשר הי"ז ז"כאשר שמעתי כזה מפי מו. בהכרח קצת נכשלים שם

ואותו הדור שהיו מרוחקין מאוד מן הטבע לכן כל . צריך להכניס עצמו במקומות מסוכנים' נכשל קצת כי הי
וכן . ל"ולא היו יכולין לסבול הרהור של פריקות עול כנ' חנם כו' תאוננו זכרנו את הדגה כושהרגישו קצת תאוה ה

ולכן . כ במדבר פארן תיקון הכבוד"ואח. תיקון הקנאה ונכשל קרח בקנאתו על אהרן הכהן' כ באו לחצרות בחי"אח
בודאי לא כפשוטו חמדו להם  והגם כי. וכדאיתא שם לא נזכה למהוי רישין. נכשלו המרגלים באמרם היינו כחגבים

דברים קנאה תאוה כבוד ' והם הג. שם שורש מדה רעה של הכבוד היו נכשלים באיזה הרהור מזה' כבוד רק כיון שהי
 :שמוציאין האדם מן העולם

 
מ "י אמרו א"ל כי בנ"דברים דרשו חז' ובפ. 'והשקית ברגלך כו' מ הוא כו"לא כא' א בא שמה כו"בפרשה כי הארץ א .2

י היא שלא "אבל באמת הענין אחד כי הנה א. וכאן איתא להיפך. ש"כ ביתשקיא ע"הבעל שנילוס משקה ואבית 
כ להיות כל הברכה "י א"י נתן הש"אך לבנ.ט של האנשים"שהארץ נותנת יבולה ואינו תלוי במעש. כהנהגת הטבע

י זוכיןלהמשכת "י בנ"בוודאי גם בא לרמוז כי. והשקית ברגלך' וכ. 'י לכן עתה היא מונעת פירותי"ט שבבנ"כפי מעש
ל כי פרשה זו הוא קבלת עול "ואמרו חכמז. 'ש תשמעו כו"א' ש והי"י כמ"י עבודת הש"המים למטר השמים והוא ע

ובאמת הוא עבודה . 'י מצות שהם בעשי"המצות הםהדביקות וחיבור שיש לתחתונים אל השורש וזה ע' פי. מצות
. ד אשר נאכל במצרים חנם חנם מן המצות"לבפסוק זכרנו אה"ש חז"ט כמ"מעשבמצות ו' קשה להיות הפרנסה תלוי

וזה העול מצות צריךאדם לקבל עליו בכל יום . ט שלהם"פ מצות ומעש"י נבחרו להיות אצלם נמשך הכל ע"ובנ
לאהבה ' ש כו"א' ש והי"כמ. ש"ט הוא באופן שיהיו המעשים לש"י המע"והברכה הזו הבאה ע. ש"א' בפרשת והי

כי המצות הם עצות לבא . ולעבודתו' שמיעת המצות כדי לבא על ידיהם לאהבת ה' ל שיהי"ולעבדוודרשו חז' וכ
וממילא הפרנסה ' כי באמת העיקר הוא עבודת הבורא ית' וכשעושין על כוונה זו אז ממילאונתתי מטר כו' לאהבת ה



: בעומלאכתן עראי זו וזו נתקיים בידןש חסידים ראשונים עשו תורתן ק"וכן צריך להיות אצל האדם כמ. טפלה
 עקב ו"תרמ

 

 
 

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

ֹיאֶמר טז ה וַּ ה ֹמֶשה-ֶאל ְיהֹו  ל ִמִזְקנֵּי ִאיש ִשְבִעים ִלי-ֶאְספ  אֵּ ְעת   ֲאֶשר ִיְׂשר  ם-ִכי י דַּ ם ִזְקנֵּי הֵּ ע   ה 
יו ְחת   ְוֹשְטר  קַּ ם ְול  ד ֹאֶהל-ֶאל ֹאת  ם ְוִהְתיְַּצבּו מֹועֵּ ְך ש   :ִעמ 

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

 כדרך  ,בגדולתן יתמנו עתה  ידם על ומוכים עליהם מרחמים והיו  ,פרך בעבודת במצרים שוטרים עליהם שנתמנוביאור ענין 
        בצרתן שנצטערו

 
 י"רש
 

 'וגו הם כי ידעת אשר
 

 שוטרי ויכו שנאמר  ,ידם על ומוכים עליהם מרחמים והיו  ,פרך בעבודת במצרים שוטרים עליהם שנתמנו מכיר שאתה אותן
        בצרתן שנצטערו כדרך  ,בגדולתן יתמנו עתה  ,ישראל בני
 
 שפת אמת  
 

בנוי על גבי ספינות הבונה בשמים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה לפלטרין ' ובמד' בפסוק אספה לי שבעים איש כו .1
בעבור כי יודעים כי הבנין בשמים תלוי ' י לשמו ית"שהיא לשם שמים שכשמתאספים בנ' אספה לי הוא כניסי' כו

שמעוררין את השורש למעלה שזה הסוף והתכלית המבוקש מכל ' אז סופה להתקיים פי. בהם וזהו לשם שמים
ולא עוד רק כל מה שיורדין יותר בגלות . התחתוניםש קשר דברים רוחניים במעשה "והבורא ית. עבודת האדם

זכו . י"ש כי אותן הזקנים שסבלו העבודה במצרים ומוכים בשביל בנ"וז. מעוררין עוד יותר' ומתחזקים בתורתו ית
אגודתו על ' י האסיפה בחי"וע. שמים ממש' שהוא איש האלקים בחי' ה אמר לא אוכל כו"עתה לתקן מה שגם מרע

 :שהפלטרין תלוי בקשירות הספינות' ה כמשל המד"טין וחזקו כביכול כחו של משה רבינו עארץ נתיסד הפל
מצרימה וזהו ' שהיו אותן השוטרים שבמצרים דכתיב בשבעים נפש ירדו כו' בפסוק אספה לי שבעים איש ובמד .2

' דגלים לד' בטים דב ש"י' רוח זהו בחי' כ נתעלו לבחי"אח. בגלות מצרים' נפש ובזה הי' המספר בשבעים הוא בחי
ואחר החטא נפלו ממדריגה זו ואמרו נפשנו יבשה . יחד שבטי ישראל' זו כתיב בהתאסף ראשי כו' ובבחי. רוחות

ה שהוריד להם המן מאכל מלאכי השרת דכתיב בהם עושה "שלא היו יכולין להמשך אחר מדריגת משה רבינו ע
ויש רמז בפסוק בלתי אל המן . ל"שבעים איש הנ' הגתם בבחינפש והוצרך להיות הנ' וירדו לבחי. 'מלאכיו רוחות כו

והם לא היו יכולין . ה"ה הוא בשם הוי"הנהגת מרע' לבדו כי בחי' ושם כתיב זובח לאלהים יחרם בלתי לה' עינינו כו
 :ק"להימשך אחר זה האחדות השלימה ודו

 

 

      
 

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

ֹיאֶמר ד ה וַּ ְשְתֶכם ְצאּו ִמְרי ם-ְוֶאל ַאֲהֹרן-ְוֶאל ֹמֶשה-ֶאל ִפְתֹאם ְיהֹו  ד ֹאֶהל-ֶאל ְשל  ְצאּו מֹועֵּ יֵּ  וַּ
ם ְשת   :ְשל 



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

         לדבור קבוע עת ואין  ,תדיר שכינה עליו שנגלית מאחר  ,האשה מן שפירש מה משה עשה שיפהביאור ענין 
 

 י"רש
 

 פתאום
 

 מאחר  ,האשה מן שפירש מה משה עשה שיפה להודיעם  ,מים מים צועקים והיו  ,ארץ בדרך טמאים והם פתאום עליהם נגלה
         לדבור קבוע עת ואין  ,תדיר שכינה עליו שנגלית

 
  שפת אמת 
 

אכן הענין . רישא סיפא דהיכן נזכר חסרון אמונה בשאר נביאים ברישאוקשה לאו . בפסוק לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן
הנבואה ' חדשה כדאיתא כשהי' י התפשטות הגשמיות ונעשין כברי"הוא דכל הנביאים היו צריכין להשתנות בעת הנבואה ע

בא כשהוצרך לדבר ה אדר"אבל במשה רבינו ע. כ אין הנבואה דבוקה בעצם בהם"א. 'שורה עליהם פניהם מאירים כלפידים כו
וזה . ש פה אל פה אדבר"בעצם תבניתו כמ' וכשהנבואה דיברה בו הי. עמהם הושם לפניו מסוה והוצרך להשתנות בהתלבשות

ה כדאיתא משה משה אין בו פסוק שמשה שלמטה הוא משה "ולכן הם לא הוצרכו לפרוש מנשותיהם כמו מרע. נקרא נאמן
 :להם דביקות בשורשם שלמעלה' בשעת הנבואה הי אבל שאר נביאים רק. שלמעלה איש אלקים

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

ֹיאֶמר ו י נ א-ִשְמעּו וַּ ר  ה ְנִביֲאֶכם ִיְהֶיה-ִאם ְדב  ְרָאה ְיהֹו  מַּ יו בַּ ל  ע אֵּ ד  ֲחלֹום ֶאְתוַּ ֶבר בַּ  :בוֹ -ֲאדַּ
-------------------------------------------------- 

 

 המאירה באספקלריא עליו נגלית אין שמי שכינתביאור ענין 
 

 י"רש
 
 אתודע אליו במראה  'ה
 

             וחזיון בחלום אלא  ,המאירה באספקלריא עליו נגלית אין שמי שכינת
 


