
 
 
 
 

 ביאור השפת אמת
 י"לפנימיות של רש

 צו
  



 
 

 צו
 

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

נָּיו-ְוֶאת ַאֲהֹרן-ֶאת ַצו ב ה ּתֹוַרת ֹזאת ֵלאֹמר בָּ ֹעלָּ ה ִהוא הָּ ֹעלָּ ה ַעל הָּ ל ַהִמְזֵבחַ -ַעל מֹוְקדָּ ה-כָּ  ַהַלְילָּ
 :בוֹ  ּתּוַקד ַהִמְזֵבחַ  ְוֵאׁש ַהֹבֶקר-ַעד

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

             כיס חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותרביאור ענין 
 

     י"רש
 

 אהרן את צו
 

             כיס חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר ש"אר ולדורות מיד זרוז לשון אלה צו אין
 

 שפת אמת
 

' פי. למצות מקדימין זריזין דאיתא. כיס חסרון שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר שמעון ר"א ולדורות מיד זירוז אלא צו אין
. האוהב סימן. ת"לר הישר' בס כדאיתא בבוקר וישכם מזריזותאדאברהם כדילפינן ה"הקב אל הראשית ליתן זריז להיות

 מקדימין' פי וגם. בבוקר בבוקר' כו ובער ש"כמ אהרן ואחריו אברהם מדת וזאת. הדברים לכל לו הנאהב דבר להקדים
 בלי המלך רצון לעשות המצוה עיקר והנה. ומאודו נפשו מכל הבורא רצון לעשות אצלו קדימה להיות ממש למצותלפניהם

 הוא וגם לבעלים חלק יש הקרבנות בכל כי. לכלהקרבנות ראשונה היא כליל שכולה העולה ולכן. עצמו רצון השתתפות
 לשם כשהקביעות והיינו. 'בגמ כדאיתא מקיבעא ולא מכפרת מקופיא עשה על שמכפרת והגם. לגבוה כולה עולה אבל. לכפרה

 וכן מקום של שבחו סידור ראשונות' ג מקודם בתפלה שהוא וכמו. לגבוה העיקר אבל. כ"ג כפרה נמשך ממילא שמיםבלבד
 להיות. השלם' עלי בערב כן וכמו. ל"כנ העולהראשונה שחר של בתמיד' הי כן. האדם צרכי בקשת ובינתים אחרונות' בג

 לשכוח יכול שאינו עד השורש אל וחיבור דביקות לו שיש מי כי זירוז הוא צו ולכן. הזריזות ענין וזה. לגבוה ואחרית הראשית
 כל נמשך כך בשחר הזריזות וכפי. 'ה בעבודת נזכר בקומו מיד לכן. הבורא רצון לעשות ז"ע שנברא עיקר שיודעשזה מזה

 ש"ר ש"ומ. ולדורות מיד זירוז ש"כמ כןלדורות נשאר ש"ית הבורא רצון בזריזות עשו אבותינו כאשר לדורות כן וכמו. היום
 לזרז צריכין לכן קונו דעת על מעביר שעניות. הכיס מן פרוטה שכלה הללו בדורות כן גם כפשוטו ל"י כיס חסרון שיש במקום
 :ופרנסתו גופו צער י"ע הבורא מעבודת נטרד' יהי ולא' ית רצונו לעשות כינברא לזכור ביותר

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

ִמיד ֵאׁש ו  :ִתְכֶבה ֹלא ַהִמְזֵבחַ -ַעל ּתּוַקד ּתָּ
-------------------------------------------------- 

 

                תוקד החיצון המזבח מעל היא אףביאור ענין 
 

     י"רש
 

 תמיד אש
 

 החיצון המזבח מעל היא אף  ,).כ  ,כז שמות) תמיד נר להעלות בה שנאמר הנרות את בה שמדליקין היא תמיד בה שנאמר אש
              ):מב יומא) תוקד



 

 שפת אמת

 אור ותורה מצוה נר דכתיב כ"ג ל"י. 'כו הנרות בו שמדליקין תמיד בו שנאמר אש תוקד תמיד אש ל"ז י"וברש .1
 דכתיב תמיד בה שנאמר. ל"בתורהכנ בשורשה המצוה ולחבר לדבק התורה י"ע המצוה שהדלקת ל"כנ והוא

' כו מוקדה על העולה היא כתיב דהנה. 'כו תוקד החיצון ממזבח היא אף י"רש ומסיים. 'כו ולילה יומם בו והגית
 בלב' מאלי העולה ושלהבת הבערה יש כי דבריו' פי. 'כו הכהן' ובערעלי' כו לה לאוקדא רעה מחשבה ק"ובזוה
 הענינים בכל ורגע רגע בכל ישראל איש כל עם שעושה ת"השי חסדי גודל בראותו נפשו התעוררות י"ע האדם

 ועל. היום כל אל שחסד ת"השי חסדי שמבורר ובוקר חסד' בחי שהוא. בבוקר בבוקר' כו הכהן' ובערכו ש"וז
 רק הוא רעות לדחותמחשבות היעוצה עצה באמת כי והבלים מחשבות כל נשרף אמיתית אהבה התעוררות ידי
 כל תמיד האדם עבודת וזה ההבלים כל נתבטלו ממילא' ית לעבודתו ורצון בחשק תמיד התלהבות להיות זה

 שמירת י"ע בא זה וכל. ל"כנ התורה באור באמת להיותבדביקות יכול המצוה כשעושה ז"ועי. והלילה היום
' עלי כ"ג יש ז"עי כי העולה היא ש"וז. 'כו תוקד החיצון ממזבח היא אף י"רש ש"וז. ל"כנ היום כל הרצון

' ועלי הרמה שיש הדשן את והרים ש"וז. ל"כנ עליון אור לדביקות לבוא ז"עי זוכה בעצמהשהרי רעה למחשבה
 תכלאששורף אשא שיש ק"בזוה ש"כמ מוקדה על העולה היא העולה תורת זאת ש"ז כי והבן. ]ל"כנ ז"עי

 [:ל"כנ חיורא אור' ועלי ומכלה
 

 אש יש כי הרבה במקומות כתבתי כבר. תוקד החיצון מזבח מאש מנורה אש אפילו י"פרש תמיד אש בפסוק .2
 צריך כן וכמי. אש רשפי' אהבהרשפי בהתלהבות השקלים נדבת. וזכור שקלים' בחי והם שורף אש ויש מאיר

 ששולט להבה יוסף בית ל"חז אמרו וכאשר. להבה כאש א"סט וכל ש"ימ עמלק על והשנאה הרוגז להיות
 אש הוא והפרני. עמלק זכר תמחה הוא נשני. ואפרים מנשה'בחי והם האשות' ב יוסף' בבחי יש ובאמת. מרחוק

 רמזו כאשר המדה הוא וכן. חיורא אשא עליו חל כ"ואח תכלא באשא מקודם הכנה להיות צריך ובאמת. מאיר
 אור נמצא זה מכח א"הסט ומכלה השורף החיצון מזבח מאש מ"מ. להאיר בה דכתיב אשהמנורה שאפילו בזה

 שביקש אפריםלמנשה ה"אע יעקב שהקדים במה' המד מאמר שביאר ל"ז ז"מאמו שמעתי אכן. כ"אח המאיר
 ולבוא א"הסט ולשרוף להיתקן כ"אח יוכל המאיר אור י"ע כ"אעפ צרכו כל נתברר שלא מי שאפילו ה"אע יעקב

 כאן לבאר נראה האלה וכדברים. ל"ז בשמו ש"חנוכהמ בעניני ש"ע למנשה אפרים הקדים ולכן הבירור על
. לשקליו שקלינו והקדים' כו לשקול המן שעתיד ה"הקב לפני וידוע גלוי ל"חז ואמרו לזכור שקלים בהקדמת

 אכן. הקודש לשקלי כ"אח לזכות המן שקלי ולכלות לבטל כח גבורי להיות היותשצריך עם ש"כמ נכון והרמז
 אש קנאהושלהבת מעיל נעשה דקדושה התלהבות ומרוב. מאיר אש מקודם להיות שקלים הקדים בחסדו ה"הקב

  :לזכור קודם שקלים לכן. עשו של קשו לשרוף
 
 

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

ְרַבן ֶזה יג נָּיו ַאֲהֹרן קָּ ה ַיְקִריבּו-ֲאֶׁשר ּובָּ ַׁשח ְביֹום ַליהֹוָּ ה ֲעִשיִרת ֹאתוֹ  ִהמָּ ֵאפָּ ה ֹסֶלת הָּ ִמיד ִמְנחָּ  ּתָּ
ּה ּה ַבֹבֶקר ַמֲחִציתָּ ֶרב ּוַמֲחִציתָּ עָּ  :בָּ

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

 יום בכל חביתין מנחת מקריב גדול כהן ביאור ענין
 

     י"רש
 

 ובניו אהרן קרבן זה
 

 והכהן  ,'וגו תמיד מנחה שנאמר  ,יום בכל גדול כהן אבל  ,לעבודה מתחנכין שהן ביום האיפה עשירית מקריבין ההדיוטות אף
              ):נא מנחות)  'וגו עולם חקת מבניו תחתיו המשיח

 
 שפת אמת

 
 לכן ליום מיום ומתעלה יום בכל מתחדש ג"הכ כי ונראה. יום בכל מקריב גדול וכהן חינוך מנחת שנקראת חביתין במנחת

' ה מלאך' שנק דרחמנא שלוחי ע"לכ ג"הכ כי ואפשר.דרחמנא או דידן שלוחי כהני' מבעי' ובגמ. המנחה יום בכל מביא



: הקדוש הוא' ה יבחר אשר בפסוק קרח' בפ ש"ועמ. גדול הכהן כן כמו לבקרים חדשים מתחדשים שהמלאכים וכמו. צבאות
 בנס מתקיים' הי ג"הכ על שניתן השמן כל כן כמו. קיים שכולו ל"חז ודרשו לי' יהי המשחה בשמן דכתיב עודדכמו נראה
 כהן לכל לדורות ניתן ומזה. ש"ע ויורדות כמרגליותעולות' טפי אהרן בזקן' שהי דכריתות' בגמ הוא שכן נזכרתי ושוב. תמיד
 :לדורותיכם לי זה' יהי כתיב שכן לדורות נשאר גדול הכהן שקיבל ההארה מ"מ המשחה שמן שנגנז הגם. גדול

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

ה-ַעל ִאם יב ה ֶזַבח-ַעל  | ְוִהְקִריב ַיְקִריֶבּנּו ּתֹודָּ  ַמּצֹות ּוְרִקיֵקי ַבֶשֶמן ְבלּוֹלת ַמּצֹות ַחלֹות ַהּתֹודָּ
ִחים ֶמן ְמׁשֻׁ ְרֶבֶכת ְוֹסֶלת ַבשָּ ֶמן ְבלּוֹלת ַחֹּלת מֻׁ  :ַבשָּ

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

 צריכין להודות' ביאור ענין ד
 

     י"רש
 

 יקריבנו תודה על אם
 

 צריכין שהם  ,שנתרפא וחולה  ,האסורים בית וחבושי  ,מדברות והולכי  ,הים יורדי כגון  ,לו שנעשה נס על הודאה דבר על אם
 מאלה אחת על אם  ,).כב שם) תודה זבחי ויזבחו  ,).כא  ,קז תהלים) אדם לבני ונפלאותיו חסדו  'לה יודו בהן שכתוב  ,להודות

             כאן שמפורש כמו  ,ולילה ליום אלא נאכלין ואינן  ,בענין האמור לחם וטעונות  ,הן תודה שלמי  ,הללו שלמים נדר
 

 שפת אמת
 

 ע"לאוה בלעם שאמר תנחומא' ובמד. השלום ענין כל ש"ע' כו שלמים הקריבו לא נח בני. 'כו השלמים זבח תורת וזאת' במד
 ולבעלים למזבח שיש א"ד בעולם שלום שמטילין שלמים ויקרא'פ י"רש ש"כמ והענין. ש"ע לשלום זכו התורה שקיבלו י"בנ
 לגבוהובני חלק שיש מה השלימות הוא וזה פיו שתוך מה לו ונתן מלך של בנו בא ותבונה דעת מפיו ל"חז' שכ כענין והוא. 'כו

 ק"בזוה כדאיתא שלום' שנק קודש בשבת הוא ממש וכזה. בהאכילה להאדם קדושה מזה ונשאר זכו קא גבוה משולחן אדם
 פריסת' נק ולכן. 'כו ישראל בני ובין ביני הפסוק' פי ויקהל' שבפ"ע שבת בסעודת חלק לו יש בשבת שיורד דקודשא דרוחא

 השלימות חסר ז"בעוה כי. השלום' בחי זה בעליונים השורש אל התחתונים התחברות שיש מקום בכל והכלל. שלום סוכת
 זה נעשה האדם שבבריאת במדרש כאן וכדאיתא השולמית ישראל בני נקראו לכן. השלימות חל בשורש הדביקות רקכפי

 למצוא הדרך לנו מלמדת והתורה. אדם קרוין אתם. י"נשארבבנ השלימות וזה. ש"ע ותחתונים העליונים מן בו שיש השלום
 ולכולן. נפש שנה עולם דיש. מקום' בבחי ההתקרבות זאת' הי הקרבנות י"ע ובמקדש. העליונים אל התחתונים התדבקות

. מיוחדים זמנים ויש. מתחברים המקומות כל ידיהם שעל מיוחדים מקומות שיש מקומות בכמה ש"כמ. בשורש ישהתדבקות
 האכילות כל נמשך י"שע דמהימנותא סעודתא' נק שבת ולכןסעודת הזמנים כל מעלין הם ט"ויו ושבתות. 'כו מיוחדים ונפשות
. ליראה תלמד למען' כו אלקיך' ה לפני ואכלת מעשר באכילת ש"במ ל"ז ז"מו מפי ושמעתי. השורש אל המעשה שבימי

' בגמ ל"רז רמזו שכן בפיו ואמת. ד"עכ שבת באכילת הוא וכן יראה לידי האדם מביא בקדושה מצוה אכילת כי נלמדמזה
 שמעשר כמו כי ש"כמ הרמז ונראה. ש"ע ט"וי אלושבתות הימים כל אלקיך' ה' כו ליראה תלמד למען ל"הנ בפסוק יבמות

 תרומה כל כי ל"ז ז"מו בשם א"במ ש"כמ המקומות שבכל האכילות לכל וקדושה יראה מביא בירושלים' ה לפני שנאכל
 וקדושה יראה מביא' ה לפני אשר השולחן זה עליהם שנאמר ט"ויו שבתות אכילת כן כמו. בהשיריים מניחהכח ומעשר

 להזכיר ט"ויו שבת בתפלת ל"חז שתקנו שזההטעם לומר ויתכן. ש"כמ הזמן' בבחי וזה המקום' בבחי זה. הימים כל לאכילות
 כמו המעשה בימי הקרבנות שורש לעורר כח שאין משום. התמידין בתפלה מזכירין אין המעשה ובימי. במוספין הקרבנות

 לעורר יכולין ולכן. הזמן מצד עליונים אל תחתונים לחבר גרמא הזמן ושבת. השני מעורר האחד שאלההעמודים בשבת
  :כ"ג המקום מצד ק"בביהמ' שהי התקרבות

 
 

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

ה-כָּל ְוֵאת ג ֵעדָּ  :מֹוֵעד ֹאֶהל ֶפַתח-ֶאל ַהְקֵהל הָּ
-------------------------------------------------- 

 



        המרובה את מועט שהחזיק המקומות מן אחד זהביאור ענין 
 

     י"רש
 

 מועד אהל פתח אל הקהל
 

        המרובה את מועט שהחזיק המקומות מן אחד זה
 

 שפת אמת
 

 אהרן על עדות זה כי הוא הענין. המרובה את מועט שהחזיק העדה ותקהל' כו הקהל העדה' כו ואת' כו אהרן את קח בפרשת
 וכמו במקום המרובה מחזיק מיעוט ולכן המקומות כל האחדותוכולל מקום הוא ק"שביהמ כמו. י"בנ כל כולל שהוא הכהן

 ט"ויו בשבתות בשנה כן וכמו. השורש באחדות דבוק שהוא י"ע נפשות הרבה ומחזיק הכולל צדיק נפש יש בנפשות*[ כן]
 נשבעה' כו ותקרב תבחר אשרי וכתיב. דאחד ברזא מתאחדין בשבת לכן. הזמנים כל ומעלין ומחזיקין בשורש שהםדבקים

  :יצא כולו הכלל על ללמד הכלל מן שיצא ביתך כולנומטוב נשבעה ידו על. ישראל מכלל אהרן שנבחר י"שע. ביתך בטוב
      

  



 


