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 ניסן ח"ר הוא  ,למלואים שמיני ביאור ענין
 

     י"רש
 

 השמיני ביום ויהי
 

             עולם בסדר השנויות עטרות  'י ונטל  ,ביום בו המשכן שהוקם  ,ניסן ח"ר הוא  ,למלואים שמיני
 

 שפת אמת
 

 השמיני ביום מויהי פריך הדר. נגנז שהמשכן ומשני. משה כלות ביום ויהי' דכ שהקשה. ימים' לב השמיני יום מחלק' במד
 מעשיו כל כי השבת יום על ל"חז ש"כמ הוא והענין.י"רש ש"כמ ניסן ח"בר' הי הכל ובאמת. ואביהוא נדב שמתו ומשני
' כו זוג בן יש לכל שבת אמרה ל"חז' שכ כמו עליונה והארה ז"העוה שלימות בו יש כי. 'כו ושמור זכור משנה לחם כפולין

 משה כלות ביום כן כמו. מדריגות' לב השבת ונחשב הימים שבעת אור העליון מיום הארה ק"בש יורד כ"א. בןזוגך' יהי י"כנס
' הי שלא אומר המדריגות' ובב. ימים' לב חלקוהמדרש לכן השמיני יום' ונק עליונה הארה בו ירד התחתונה מדריגה שהוא

 :שבת שכולו ליום לעתיד עד עדיין שלימה שמחה

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

ר ז ה ַוֹּיאמֶׁ ל ֹמשֶׁ ל ְקַרב ַאֲהֹרן-אֶׁ ת ַוֲעֵשה ַהִמְזֵבחַ -אֶׁ ת ַחָטאְתָך-אֶׁ ָך-ְואֶׁ  ָהָעם ּוְבַעד ַבַעְדָך ְוַכֵפר ֹעָלתֶׁ
ת ַוֲעֵשה ר ַבֲעָדם ְוַכֵפר ָהָעם ָקְרַבן-אֶׁ ה ִצָּוה ַכֲאשֶׁ  :ְיהֹוָ

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

 נבחרת לכך  ,בוש אתה למה משה לו אמר  ,לגשת וירא בוש אהרן שהיה ביאור ענין
 

     י"רש
 

 המזבח אל קרב
 

              ).ח  ,א פרשתא כ"ת) נבחרת לכך  ,בוש אתה למה משה לו אמר  ,לגשת וירא בוש אהרן שהיה
 

 שפת אמת
 



. 'כו קרא השמיני ביום ויהי תקרא' נערותי' כו ועוד' כו וחוה אדם תקרא' נערותי שלחה' כו ביתה בנתה חכמות' במד .1
 השלימות נמצא להיות שצריך הקריאה העליוןוהוא מעולם המשכה להיות וצריך בשלימות אינו ז"דעוה הדברים' פי
 י"ע השלימות להיות הרצון כך' הי החטא[ קודם]*  כי ואמת. שלו שהשלום המלך שהוא' מה רצון שיפיק האדם י"ע

. תמותון כאדם כ"ג ונאמר' כו לנשמע נעשה הקדמת שנתקלקל החטא אחר וגם[ הראשון]* החטא אחר אך. 'כו אדם
. ל"כנ אחרהחטא רק שזה נראה כך איברא. החסרון דבוק ז"בעוה כי ל"ז ל"מהר' כ וכן ז"בעוה חסרון כ"ג נשאר
 רפואה ומביא העליון מעולם חיות מעורר הוא כ"א. הכבוד כסא עד שמגעת התשובה י"ע העולם יתקיים במה אמנם

. נבחרת לכך בוש אתה למה לאהרן ש"וז. כידוע בעליתשובה אז היו י"בנ כי' כו קרא השמיני ביום פ"וז. לעולם
 ואין. דיקא לזה שייך הוא ולכן התשובה י"ע עתה י"בנ מדריגת כי ה"מרע לו ואמר העגל חטא י"ע בוש' הי שאהרן

 :תשובה י"ע שניתקן יהחטא"ע להתרחק צריך
 

 המצוה אל יתקרב כ"ואעפ. עצמו מצד בוש אדם להיות צריך שכך ללמוד ויש. 'כו קרב ל"א בוש אהרן שהיה י"ברש .2
 זה גם אך. מדה חסרון בו' הי ולא צדיק' אהרןהי כי. כראוי' הי זו בושה בוודאי כי. נבחר שלכך ת"השי של ציווי מכח
 של ודאגה בושה כי הדברים וכלל. אמת של בושה' שהי סימן זה. 'כו ויקרב מיד כתיב קרב לו שאמר י"שע גדול דבר
 מתוך שמחתי ש"כמ שמחה כ"אח מביא ועוד. 'ה בעבודת מניעה לשום מביא עצבותואינו לידי מביא אינו אמת

 :'כו שמחתי מתוך ויראתי יראתי
 

 אמצותא' פקדי יום לאור ויקרא כמו השורש אל דביקות הוא קריאה' פי. 'כו חכמות' כו קרא השמיני ביום ויהי' במד .3
 ההכנה כל אחר לכן. לזה לצוות אלא לאנברא העולם כל ש"כמ לאדם הכנה הבריאה כל והנה. א"במ ש"כמ דיממא
. העולם לזה העליון מעולם הארה ולמשוך הבריאה כל להעלות כדי באחרונה שנברא האדם זה תקרא' נערותי שלחה

. העולם תיקון' שהי התורה קבלת בשעת כן וכמו. ז"לעוה להמשיכה הקדושה שצריכיןלקרות קודש מקרא ש"כמ
' ונק. ימיהבנין' ז' בחי והוא ידכם' כו ימלא ימים שבעת' וכ. נתקן המשכן מעשה י"וע. נתקלקל החטא י"ע כ"אח

 י"א מזה. השמיני יום' בחי הוא לקבל והטבע העולם י"שא מה אבל. הבריאה בעצם ת"השי שנתן כח והוא מילואים
 המילואים ימי כי. 'וכו לאהרן משה קרא השמיני לכןביום. ותחתונים מעליונים שנכלל האדם י"ע רק בעולם למצוא

 קודש בשבת כן כמו. ל"כנ שלמעלה ממה גם להמשיך צריך האדם אבל. טבע י"עפ הנמצא השלימות תיקון הוא
 ניתן לכן. העליון מעולם בו להמשיך יכולין הם שבת שומרי אבל. השביעי יום והוא ימיהמעשה שלימות שהוא

 בפועל זה'הי דידן ובפרשה. ב"עוה מעין והוא בטבע לקבלו יכול הגוף שאין מה בשבת יתירה נשמה י"לבנ
 תשובה שבעלי במקום ל"חז מאמר נתקיים וכאן. 'כו אש ותצא. 'ה כבוד אליכם וירא' כדכ. השמים מן אור שהמשיכו

' מתרוממי היו מקודם כי כ"ג והאמת. אש להם לאירד החטא קודם כי. לעמוד יכולין גמורים צדיקים אין עומדין
. ביותר התקרבות צריך ת"בע אבל. משמים אש התגלות בפועל לראות צריכין היו ולא. למעלה ודביקין י"בנ נפשות

 המזבח אל קרב איתא לכן. וכידוע ל"כנ השמיני יום' בחי מהטבע שלמעלה עליון אורמשורש מושך ת"בע מ"ומ
 בכלל' מישהי רק שלהם ג"כה להיות יכול' הי ולא ת"בע' בחי עתה היו י"בנ כי' פי. נבחרת לכך בוש אתה למה

 ג"כה להיות שיוכל בעבור זה בחטא נכלל להיות מוכרח' הי שכמעט לומר התנצלות לו נתן ה"ע רבינו ומשה. החטא
' שהי. ה"מרע ולא אהרן נבחר ז"שעי ויהי' כ ולכן. צדיקגמור' הי כי נפשו מעצם ולא בחטא נכשל זה ומצד. שלהם

' הי שאם' פי. 'כו העבודה ממנו ניטל ז"עי. 'כו נא שלח ה"מרע שסירב י"שע' במד ואיתא. ל"כנ עתה ת"בע' בחי
' בבחי עתה להיות שהוצרכו נגרם הסירוב י"וע. בחטא באמת נכשלים היו לא בעצמו ה"ימרע"ע ראשונה גאולה

 :ל"כנ נבחרת לכך וזה. צער לשון כתיב לכן. ל"כנ אהרן נבחר לכן. תשובה בעלי
 

 עולם בבריאות מסודר סדר שיש אם כי בקצרה והעולה. א"במ כתבנו כבר. 'כו ביתה בנתה( נשים) חכמות במדרש .4
 ק"בש הברכה ענין וזה. העליון מעולם לקבלהארה הכנה רק זה כל כן פ"אע. היכולת כפי ז"בעוה המעשים ובתיקון

 מעולם יתירה נשמה תוספות בו ויש. שמים שם עליו וחל ברכה מחזיק אז. שלום' נק לכן הימים כל שכולל אחר
 את ימלא ימים שבעת ש"כמ השלימות כל שתיקנו שנראה הימים מלואות אחר כי בפרשהזו מצינו כאשר. העליון

 לפני ויעמדו ויקרבו'וכ. הבנין ימי' מז למעלה שהוא השמיני יום הארת לקבל הכנה זה כל' הי. מלואים ימי' ונק ידכם
 מגמתם כל' הי ז"עכ. ויעמדו ויקרבו ש"וז. סגי בחילא שבאין גמורים תשובה בעלי והיו לגמרי שנתקנו נראה כ"א' ה

 והיינו. בוש שאתה בעבור נבחרת לכך בוש אתה למה ה"מאמרמרע על הגידו חכמים וכאשר. השכינה פני לקבל
 מלכותו כח להבין לאדם חכמה נתן' ית והבורא. האדם כל זה כי ת"להשי בטל להיות צריך השלימות תיקון שאחר

 היא' ה יראת הן ש"וז. 'ית לפניו ע"א לבטל האיך לידע כדי חכמה לקבל שרוצה לזה להשתוקק וצריךהאדם' ית
 שערומין וזהו. ת"השי בו אשרבחר נאמן עבד הוא' ית לפניו קומתו מלא כופף כ"ואח קומתו כל שתיקן ומי חכמה



. לו אמרה לב חסר עליו נאמר אז. חכמה איזה השגת י"ע מיד נתפעל אם אבל. כבהמה עצמם ומשימין כאדם בדעת
. 'כו עלינו' כו' ה נועם ויהי נאמר ז"שע הארה איזה לקבל כ"אח לזכות תכליתהמצות כי כ"ג פרט בכל נוהג זה ודבר

 כיכבר וקצרתי. עליון חיות להמשיך איך וכלים עצות רק המצות כל כ"א. בהם וחי האדם אותם יעשה אשר ונאמר
 :מזה עוד א"במ כתבתי

 
 כי. ש"ע' כו שבחרו יש ותקרב תבחר אשרי פ"ע' המד י"עפ יובן. נבחרת לכך בוש אתה למה המזבח אל קרב י"ברש .5

 צדיקים אין עומדין ת"שבע במקום ל"ואמרוחז. תשובה בעלי' בחי הוא וקריבה. גמורים צדיקים' בחי הוא בחירה
 מאהבה שב הצדיק אהרן בוודאי אכן. אהרן י"ע רק ה"מרע י"ע שכינה בו שרתה לא ולכן. לעמוד יכולין גמורים

 כדי' הי זה בחטא שייכות לאהרן' שיהי שנזדמן הענין כל כי לומר וקרוב. כשגגות"מכש כזכיות נעשין שזדונות
 תכסהאהבה פשעים כל על דרשו ועליו. העם חטא כל העלה והוא. מאהבה להיות ישראל כלל תשובות להעלות

. ת"בע' בחי להיות צריך י"שע בוש' הי שאהרן נבחרת לכך ה"מרע אמר ולכן. ישראל כל על הענן כיסה שבזכותו
 החטא כל תיקן כי נבחרת לכך ש"וז. כמובחירה זו קריבה' בחי כי והשיבו. גמורים צדיקים' בבחי היו אם טוב ומה

 אם כי לרמוז שבאו נראה. 'כו תשלח ביד' כו שלח שאמר על ה"למרע פרע כאן כי אמרו' ובמד. ל"כנ כזכיות להיות
 עתה צריך' הי לכך אהרן עמו ששיתף י"ע רק. חטא לידי באין היו לא. 'ית הבורא בלבדכמאמר בהנהגתו הכל' הי

 להימשך יכולין עדייןאינם י"בנ כי ה"מרע שראה אמת זה גם וודאי אכן. ה"מרע י"ע להיות יכול' הי ולא ת"בע' בבחי
' הי אם ז"ועכ. 'שיהי מה ראה ובוודאי. ל"כנ ת"בע' בבחי להיות יצטרכו כי בסוף היינו לי יאמינו לא ש"וז. אחריו

 :הכל מתוקן היה' ית הבורא מאמר נתקיים
 

 א"ובמ. בוש ואתה הואיל נבחרת לכך המפרשים' ופי. נבחרת לכך בוש אתה למה י"פרש המזבח אל קרב בפסוק .6
 הכהן ה"מרע' הי שלא מה צער לשון כתיבויהי דלכך' במד רמזו. ת"בע' בבחי התיקון להיות צריך' הי עתה כי כתבנו

 כי. בכהניו ואהרן משה דכתיב המקדש עובדי להיות מוכנים היו אלו צדיקים' וב. גמורים צדיקים במדריגת היו אז כי
 ביטול להם' הי כי. הוא מה ואהרן כתיב א"ופ. מה ונחנו אצלם ש"כמ' ית אליו בטללגמרי להיות צריך השליח הכהן

 צדיק' בבחי כיהעניוות לומר ויתכן. ת"בע' בבחי הביטול אל בא ואהרן. גמור צדיק' בבחי עניו' הי ה"מרע רק. הגמור
 י"ע הוא הכהן עבודת שעיקר והכלל. התקרבות צריך התשובה י"ע בא וכשהעניוות. עצמו לקרב בוש אינו גמור

 לידע שצריכין' פי. בכבודי ונקדש במאמר נכלל עצמו וזה.'כו צוה לא אשר' כדכ ואביהוא נדב נענשו לכן הביטול
 ה"ומרע. צוה לא אשר החטא וזה. כלל נפרד דבר העבודה' יהי ולא. ממש' ית כבודו כח הכל הכהן עבודת שכל

 מדריגת על ל"י. לוהט אש משרתיו רוחות מלאכיו עושה' דכ. פירוד שום בלי לגמרי הביטול'בחי להם' הי ואהרן
 :'ה משרת אהרן והוא לוהט אש משרתיו וזה סגי בחילא שהוא ת"ובע גמור צדיק

 
לו ' המפרשים בשביל הבושה שהי' פי. ל למה אתה בוש לכך נבחרת"אהרן בוש א' בפסוק קרב אל המזבח שהי .7

יראתו על ' שבמתן תורה למען תהי"בושה כמכ שאדרבא תכלית הבחירה לזכות לבוא לידי "ויתכן לומר ג. נבחר
הרי . ש שמי שאין לו בושת בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני"ל זו הבושת ע"פניכם לבלתי תחטאו ואחז

מדת אהרן אוהב את ' ולפי שזה הי. ה כל מעשיו מדה במדה"ולפי שהקב. י להר סיני לזכותלבושת"תכלית קרבת בנ
וכן מדד לוהבורא . מקרב אפילו החוטאים כדי שיתביישו מעצמם וישובו' ל שהי"ש חז"הבריות ומקרבן לתורה כמ

י הבושה יכולין "ובאמת ע. ג על כל ישראל ונתבייש מאוד בעצמו וזה תכלית השלימות"ש שקירבו להיות כ"ית
. ת המצוהש בזה יכול לעשו"להתקרב לכל מצוה כשמתבייש באמת בלבו איך יוכל גוש עפר לעשותרצון הבורא ית

הפירושים ' נמצא ב. וזה עדות על שלימות המעשה. וכמו כן אחר המצוה אם הוא בשלימות חל עוד בושה על האדם
 :ז נקבע בו מדת הבושת"ונבחר להיות כהן גדול ועי ביישן זכה' אמת לפי שהי

 

 

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

ה ִמִלְפֵני ֵאש ַוֵתֵצא ב ה ִלְפֵני ַוָּיֻמתּו אֹוָתם ַוֹתאַכל ְיהֹוָ  :ְיהֹוָ
-------------------------------------------------- 

 



     י"רש
 

 אש ותצא
 

  .למקדש נכנסו יין שתויי אומר ישמעאל רבי  ,רבן משה בפני הלכה שהורו ידי על אלא אהרן בני מתו לא אומר אליעזר רבי
 ,יב) רבה בויקרא כדאיתא  ,'וכו בית בן לו שהיה למלך משל  ,למקדש יין שתויי יכנסו שלא הנותרים הזהיר מיתתן שאחר תדע

              ).א 
 

 למקדש נכנסו יין שתויי ביאור ענין
 

 שפת אמת
 

 בטל אדם שכל כל כי. 'ה ציווי מצד האדם מעשה כל כח העיקר כי ללמוד. אותם צוה לא אשר פ"ע ל"ז ז"אמו בשם .1
 טובה מדה ח"קו ללמוד ויש. הציווי חסר' רקשהי שמים לשם ועשו גדולים צדיקים היו ואביהוא נדב והנה. זה לכח

. 'ה פקודת מצד הכח זה הרי. 'רצוי בכוונה לעשותו הדבר טעם יודע שאינו אף הבורא רצון שעושה מי כ"א מרובה
 יין' נק הטעמים השגת כי נכנסו יין שתויי ש"מ ל"וי. הכל מן חשוב זו ציווי כח. וצונו קדשנובמצותיו אשר כמאמר

 שתויי' נק' ה צוה לא גםאשר לעשות להם גבר השגתם ולאשר. המלך בפקודת רק להיות צריך כ"אעפ. תורה של יינה
 שכל השגת מכל טובים אליו קרבנו אשר' ה והתקרבות התדבקות כלומר. מיין דודיך טובים נפרש ז"ועפי. נכנסו יין

 :האדם
 

 כאלה קדושים אנשים מה לטובה ח"קו מזה ללמוד. אותם צוה לא אשר ואביהוא נדב חטא על ל"ז ז"מו בשם .2
 טעם י"וא[ שפל( ]* טפל) שהוא מצותאף המקיים כ"א. נענשו אותם צוה שלא י"ע כ"אעפ. עשו גדול דבר שבוודאי

 דודיך טובים פרשנו וזה. 'כו הטעמים מכל יותר הוא' ית ממנו הציווי כח כי. 'ית לפניו הוא חביב כ"אעפ כלל המצוה
 רבן בפני הלכה שהורו אמרו הרי כי למקדש נכנסו יין שתויי ל"ז אמרם ענין וזהו.יין הוא הטעמים השגת כי. מיין

 הלכהלמשה מ"בכ ש"כמ התורה שר ה"מרע וציווי התורה י"עפ רק ההלכה אבל. אמיתית להלכה שכוונו נראה כ"א
 במצותיו שקדשנו' ית הבורא בכח שהוא התקרבות כח עיקר להם ונחסר הציווי בלי וההלכה הטעם כוונו והם. מסיני

 הטעמים מהשגת יותר נפשותם בעצם י"לבנ' ית והתקרבותהבורא דביקות שהוא דודיך טובים כתיב ולכן. התורה י"ע
 לבצלאל שבחר' ית הבורא בכח' שהי כיון' כו קראתי ראה בצלאל על' כו משמן שם טוב ויקהל' במד ש"וכמ. ל"כנ

 זו למעשה אדם גשת כח כי להראות המצוה לעשיות המצות ברכת מקדימין לכן י"בנ של כחן וכן.ש"ע' כו נתקיים
 :ל"כנ הציווי מצד הוא

 
 

. ו בעבודה"גם לפי פשוטו חלילה לומר שהיו מזלזלין ח. ל על נדב ואביהוא שתויי יין נכנסו למקדש"בענין שאמחז .3
ש "שהיין מעורר הלב כמ. 'ואיתאחמרי פקחין כו. חמרא לדרדקא כי היכי דלימרו מילי' שמצינו אגברירק כענין 

וזה נקרא . רשאי להוסיף שום כח והתפעלות מצידו' אך הכהן שהוא שלוחו של מקום לא הי. ותירוש ינובב בתולות
ה מדקדק עם הצדיקים כחוט "והקב. ה"צריךלהיות כל העבודה רק בשליחות המקום ב' אשר לא צוה אותם שהי

 :השערה

 

 רבן משה בפני הלכה שהורוביאור ענין 
 

 שפת אמת

. י הקדימו נעשה לנשמע כמלאכי השרת"יתכן לומר כי בנ. 'ואחיכם כל בית ישראל יבכו כו' א אשר לא צוה וכו"בענין חטא נו
. כמלאכים שנאמר עושי דברו הדר לשמוע א היומחזיקים בדרגא הראשונה"ונו. כ נפלו ממדריגה זו ונאמר כאדם תמותון"אח

י שכלל ישראל לא היו במדריגה זו נענשו "אך ע. עושי רצונו כידוע' ונק' והטעם כי המלאך מרגיש בעצמו רצונו ית



שאמרו שיכולין ' פי. 'זקנים כו' ל שהורו הלכה בפני רבן וגם אמרו מתי ימותו ב"ש ז"ויתכן שזה עצמו נכלל במ. נדבואביהוא
כל דור ודור הנהגה המיוחדת . כי הכל בסדר מוכן לפניו' כן רצונוית' אבל באמת לא הי. י כמו קודם החטא"הנהיג בנלתקן ל

ואפשר זה הרמז בקרובי אקדש מטעם ועל פני כל העם אכבד שגובר כח כללות . ]מ הכל אמת"הגם שהחטא גרם מ. לו
 :ל"ל יבכו השריפה שהם גרמו מיתתם כנולכן בית ישרא[ ל"י מכח היחידים הקרובים אליו כנ"פשוטיבנ

 

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

ל ַדְברּו ב ר ַהַחָּיה ֹזאת ֵלאֹמר ִיְשָרֵאל ְבֵני-אֶׁ ר ַהְבֵהָמה-ִמָכל ֹתאְכלּו ֲאשֶׁ ץ-ַעל ֲאשֶׁ  :ָהָארֶׁ
-------------------------------------------------- 

 

 מצות עליהם וגזר הטומאה מן הבדילם לפיכך  ,חיים להיות וראויין במקום דבוקים שישראל לפי עניןביאור 
 

     י"רש
 

 החיה זאת
 
 העולם ולאומות  ,מצות עליהם וגזר הטומאה מן הבדילם לפיכך  ,חיים להיות וראויין במקום דבוקים שישראל לפי  ,חיים  'ל

             תנחומא רבי במדרש כדאיתא  ,'וכו החולה את לבקר שנכנס לרופא משל  .כלום אסר לא
 

 שפת אמת
 

 להם הרבה ישראל לזכות ה"הקב רצה אומר ע"רחב ל"חז ש"מ י"עפ ל"וי. מובן ואין. אליהם לאמר' כו' ה וידבר .1
 שיהיו רצה ה"שהקב' והפי. מצוה מזה העשה"שהקב רק. 'כו מאוסים זה בלא ורמשים דשקצים י"ופרש. ומצות תורה

 כ"וכ. התורה י"עפ המעשה כוונת' יהי מ"מ. אחר באופן להיות א"שא מה שגם. התורה אחר נמשך מעשיהם כל י"בנ
 החיה וזאת פ"ע ל"חז ש"וז. עלי גזר שבשמים אבי אעשה ומה אפשי רק חזיר בבשר איאפשי האדם יאמר אל ל"חז

 מקדש אדם וזהווהתקדשתם. בשורשו מדובק להיות צריך ישראל מעשה כל כי. 'כו בחיים דביקין י"שבנ תאכלו אשר
 י"אעפ הדבר מחומר נבדל הוא שהפנימיות. הדבר חיות בפנימיות רק בגשמיות דבוק שאינו י"שע. 'כו מלמטה עצמו
 י"ע ורמשים משקצים שיפרשו' הי שהרצון אליהם לאמר ש"וז. ל"העושהכנ כוונת להיות צריך כן. בהגשם שהוא

 יותר ת"השי ציווי מצד המניעה להיות' הפי רק. בו אפשי יאמר ואיך נמאס ז"שבל ואף. ל"כנ' ית רצונו שכן
 ל"כנ ממנו יותר נרחק ת"השי מאמר מצד מ"מ המיאוס גובר' שהי כזה בהכרח שאף. עצמו מהמיאוסמצד

 
 כי י"בנ נבחרו שבאדם וכמו. כולם על מושל ואדם ם"דצח דיש. 'כו בחיים דבקים י"שבנ לפי ל"ז י"ברש החיה זאת .2

 מדבר כשאינו מדבר' לבחי יתרון כיאין אדם קרוין אתם אתם אדם נאמר לכן ובקדושה תורה דברי מדברים הם
 עד לעלות שיוכלו בקדושה מיוחדים מינין יש ח"דצ בכל כן וכמו. 'כו ישראל של כחן בפה תלוי העיקר לכן בקדושה

 אין כי. באכילתם הפרש אין ם"עכו כי ש"וז. לשמים עולה שדיבורו הישראלי שלאיש בדיבור נכלל להיות מדבר' בחי
 ימעלין"שבנ' פי. הבריות בהם לצרף אלא לישראל המצות ניתנו לא' במד ש"וז. באכילתו מ"נ ואין עולה דבורו

 :דבר בכל שיש המצות י"ע ם"דצח הנבראים כל ומחברין
 

. 'כו חיים החפץ האיש מי ק"ובזוה. 'כו ארץ וימודד עמד' ובמד. בחיים שדביקין לפי י"פרש' כו' החי זאת בפסוק .3
 והנה. 'כו החיים מעץ' כו ולקח ידו פןישלח' כדכ האדם' כו ויגרש החטא י"וע תאכל לא ורע טוב הדעת ומעץ דכתיב

 מ"מ החטא י"ע פגם נעשה כ"שאח והגם. החטא נתקן להיות ראוי' והי החיים בעץ התדבקו התורה בקבלת י"בנ
 אך חיות בהם יש הנבראים בכל ובאמת. ר"טו מתערובות לשמור צריכין ולכן. עץהחיים שהיא בתורה חלק לנו נשאר
 שהוא. וחילעולם ואכל' שכ כענין החיים בעץ אחיזה להם יש י"בנ אבל. 'כו ארץ וימודד עמד ש"וז. וצמצום במדה

 על המינים אלה דורש' ובמד. ר"טו ד"מעה תערובות בהם שאין המינים ת"השי לנו בירר לכן. מהטבע למעלה' בחי
 י"בנ נבררו לכן בעולם ד"בו מלכות עוד ונמצא מלכותשמים עדיין נתברר שלא מצד כי. 'כו שפן גמל מלכיות' הד

 ש"ע בם ונטמתם' וכ. האדם אל הכנה הכל כי בעולם טמאים מינים עוד נמצאים לכן ם"כו עובדי האומות מתוך



 ובכח האחדות מן נקודה קצת שנמצא רומז' הא כי. 'א לא מטמא טהור יתן מי' דכ. 'א בלי מהשכתוב שדורש ק"בזוה
 הנקודה שניטל. 'ונטמתםכ. אלו מינים באכילת מתגאל מישראל כשנפש אבל. מטמא טהור להתברר עתיד זה

 :מהאחדות
 

 
י חטא אדם "הענין הוא כי ע. 'עמד וימודד ארץ כו' ובמד. 'לפי שישראל דביקים בחיים כו' כו' בפסוק זאת החי .4

אבל כפי הבירור . י בלבד"בנפשות בנ' וגאולת מצרים לאהי. י במצרים התחילו לברר זה התערובות"ובנ. ר"נתערב טו
מ המעלה "ולכן תלהו הכתוב ביצ. ם מן הטמאיםולכן נבדלו המינים טהורי. בנפשותינו כן נתברר בכלל הבריאה

שבהיותינו עוד בגלות הוא הסימן שיש עוד ' פי. מלכיות' המיניםטמאים נגד הד' ולכן איתא במד. 'אתכם כו
ש ואבדיל אתכם מן העמים לשון "ולכן איתא כי עוד יחזיר מין טמא להיות טהור כמ. התערובות שצריך בירור

 :ש"ובורר על בורר וחוזר "הוהודרשו חז
 

. ומסיים בבהמה' ומקשין דפתח בחי. אשר תאכלו מכל הבהמה' זאת החי' דכ. 'כל אמרת אלוה צרופה כו' עוד במד .5
ת אותןהמינים שנמצא בהם החיות ושיכולין להוציא "לזה שישראל דבקים בחיים והראה להם השי' י רמז תי"ורש

א להוציא מהם החיות שנדבק "אבל מינים האסורים א ת נותן חיות בכל המינים"הגם כי השי. מהם הנקודה חיות
י "י דבקים בחיים אין רשאין לאכול אלה המינים שא"י שבנ"וע. בירור גמור' בגשמיות יותר מדאי רקלעתיד שיהי

י לאכולולהוציא החיות "שא' פי. אשר לא תאכל' הנאכלת ובין החי' ובין החי' ש להבדיל כו"וז. להוציא החיות מהם
. ש במדרש תשא"מפיו דעת ותבונה משל למלך כשבא בנו נותן לו מאכל מתוך פיו ע' ואיתא במד .ל"מהם כנ

וזה הוא . ש"ה כביכול חלק בהם כמ"י רק מאלההמינים שיש להקב"ת רוצה שלא יאכלו בנ"והנמשל הוא כי השי
ובאמת בכל דבר יש . ל אם אין דעת הבדלה מנין"ש חז"כמ. סימן הדעת מה שיודעין להבדיל בין המינים הנאכלין

י "י ניתן כל התורה והוא שנקראו בנ"אבל לבנ. ש עמד וימודד"וגםלאומות יש לכל אחד במדה כמ. נקודה חיות
ג מצותשהוא תיקון כל הקומה "י זכו לתרי"ש כל אמרת אלוה צרופה שבנ"וז. ש יברך את עמו בשלום"השולמית כמ

אבל המכוון הוא . ל מגן הם דקאי על כל המצות"דקשה דהול. וכשזוכין אל השלימות אז מגן הוא. ה"ח ושס"רמ
 :ג מצות זה המלבוש הוא מגן"י כל אמרת אלוה שהםתרי"י ע"שזה המלבוש שזכו בנ

 
פ המעלה אתכם "ע' ל ואיתא בגמ"י ז"ש רש"כמ' לפי שישראל דבקים בחיים כו' אשר תאכלו כו' בפסוק זאת החי .6

גדולה ' דהנה המעלה אתכם הוא בחי. לא לפי שאין מטמאין בשרציםדיי א"מארץ מצרים אלמלא לא העליתי את בנ
יתירה שהוא ' כי יש גאולה מן המיצר אבל יש בחי. ש הוצאתנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים"והוא כמ. מ"מיצ

ן ה הביא אותנו להיות בני חורין בעצם לכ"ולפי שהקב. נחלה בלי מצרים' למעלה מכל המקומות של צרהוהוא בחי
ויש . לא התיר לנו לאכול דברים שמשעבדין את הנפש אל הגוף כי עיקר חירות הנפש שלא להתקשר בדבריםגופניים

ומפריס פרסה הוא שאין הקדושה . 'הסימנים מעלה גרה רמז על העלי' א פי"ש במ"מינים שיכולין להעלות אותם כמ
אבל במי שאינו מפריס אין שם . מן החרכיםויש מקומות פתוחים שנמצא הארתהקדושה כמו מציץ . נסתרת לגמרי

ל דימו אדום לחזיר שהוא מפריס וגרה לא יגר "והנה חז. י להתברר עד לעתיד"גילוי הקדושה רק בהסתר גדול שא
. ל עליו שמו נאה ואין מעשיו נאים"כמו שדרשו חז' יכול לתקן עצמו אבל לא חפץ בעלי' שהגםשיש לו מלבוש שהי

. חירות' ולכן כל מאכלשלהם צריך להיות בו בחי. ר ונדבקו בעץ החיים שהוא החירות"טוי נתעלו מתערובות "ובנ
י כתיב פותח את ידך ומשביע לכל חי "אבל אל בנ. כפי זמנו ומקומו' בעתו פי' נותן כו' וכתיב עיני כל אליך ישברו כו

 :נחלה בלי מצרים' בלי התלבשות הזמן והטבע וזהו בחי' שדבקים בחיים ויש להם המזון כפירצונו ית
7.  

 

   תאכלו לא וזאת תאכלו זאת לישראל אותה ומראה בחיה אוחז משה שהיה מלמדביאור ענין 
 

     י"רש
 החיה זאת

 
             תאכלו לא וזאת תאכלו זאת לישראל אותה ומראה בחיה אוחז משה שהיה מלמד

 



 שפת אמת
 

ומוסיף על זה ואל תתמה שהראה . תנחומא' ה במד"וכ. המיניםי שהראה להם משה כל "פרש. אשר תאכלו' בפסוק זאת החי
ה "שהקב' נראה הכוונה כדאיתא במדרש עמד וימודד ארץ כו.ש"ר קרא שמות לכל הברואים ע"שהרי אדה' ה למשה כו"הקב

. ותיהםי לפי ערך נפש"ומינים אלו הכשרים מוכנים הם אל בנ. ש מכין מזון לכל בריותיו"מדד לכל הבריות השייך להם כמ
וזה עצמו ענין קריאת . י ולא שאר המינים"ולכןהראה למשה שורש כל המינים בשמים לראות כי המינים הללו שייכים לבנ

 :ל"שראה והבין כל המינים בשורשם שלמעלה ולכןקרא להם שמות כנ. ר"השמות באדה

  

 
 

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

ה ֲאִני ִכי מד ם ֱאֹלֵהיכֶׁם ְיהֹוָ ם ְוִהְתַקִדְשתֶׁ ת ְתַטְמאּו ְוֹלא ָאִני ָקדֹוש ִכי ְקֹדִשים ִוְהִייתֶׁ  ַנְפֹשֵתיכֶׁם-אֶׁ
ץ-ְבָכל רֶׁ ץ-ַעל ָהֹרֵמש ַהשֶׁ  :ָהָארֶׁ

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

             הבא ולעולם  ,למעלה אתכם אקדש אני  למטה עצמכם את קדשו  ,ביאור ענין 
 

     י"רש
 
 אלהיכם  'ה אני כי
 

             למטה עצמכם את קדשו  ,והתקדשתם כך  ,אלהיכם  'ה שאני  ,קדוש שאני כשם
 

 קדושים והייתם
 

             הבא ולעולם  ,למעלה אתכם אקדש שאני לפי
 

 שפת אמת
 

 המעשים כל לחבר כדי י"לבנ המצות נתן ת"השי כי. 'כו צרופה אלוה אמרת' ובמד. אליהם לאמר' כו וידבר בפסוק .1
 ח"והבע. ח"לבע מזין הצומח כי. לפיהאוכל הם המאכלים כל והנה. הבריות את בהם לצרף ש"וז. השורש אל

 ממילא י"בנ שנבחרו ועתה. ח"דפח בראשית' בפ שמחה קול' בס ש"ע' כו נתתי הנה במאמר נעשה וזה. להמדבר
' כו כל עיני' דכ. למאכל להם מיוחדים אלו מינים להיות בהטבע שינוי' הי כי כתיבלאמר לכן. מיוחד מאכל להם ניתן

 זה ובאמת.האוכל מדריגת כפי המאכל נשתנה ולכן. אחד לכל השייך כפי' פי. בעתו אכלם' כו להם נותן ואתה
 נותן אתה כך. לו השייך לו להזמין שבשמים לאביו ומיחל מצפה להיות הרישא אדם שמקיים מה כפי תמיד מתקיים

 כמו המינים כל לתקן אפשר' הי החטא שקודם והמשכןכנראה החטא אחר זו פרשה נאמרה מ"ומ. בעתו אכלם' כו
 לכן. אותם אוכלין שאין הפרישה י"ע' עלי להם ויש עתה נאסרו לכן לתקנם י"שא דברים יש עתה רק. לעתיד שיהיה
 שכר שמקבלין כמו תאכל לא אשר' החי' פי א"במ ש"כמ. לעתיד שתאכלום כדי תאכלו לא' במד' ככדכ"אח יתתקנו

 חיות ימשך המינים אלו שבאכילת'פי. 'כו הבהמה מכל תאכלו אשר' החי זאת' כ ולכן. הפרישה על כך הדרישה על
 בירר רק תקומה להם' הי לא האומות מבדיל' הי אלו העמים מן אתכם ואבדיל פסוק על' במד' כדכ. המינים לכל

 אתכם המעלה' ה אני' כו קדושים והייתם והתקדשתם' וכ. 'כו הבהמה מכל אשרתאכלו' כו זאת הכא כן. מהם אותנו
. א"והסט נגדהרשעים ולגבור ז"מעוה התקדשות י"ע כי. זאת נתברר מ"שביצ' פי. לאלקים לכם להיות מצרים מארץ

 מלמעלה אותו מקדשין מלמטה מעט עצמו מקדש אדם ל"חז דרשו כאשר. קדושה להמשיך ז"בעוה זוכין זה י"ע
 להוציאנו' ית הבורא הטריח שכביכול העדות ז"וע. מהרבהלמעלה לפניו חביב ז"בעוה קדושה שמעט והטעם. הרבה

 ואנחנו קדושים הם בעצם העליונים כי ביותר לפניו חביב ז"בעוה קדושה מציאות כי בעבור אליו לקדשנו ממצרים
 לגרום רק בידים הקדושה ליקח י"שא נפעל לשון הוא והתקדשתם. לקדושה זוכין עולם התרחקותמהבלי י"ע

 :ז"מעוה פרישות בכח הקדושה המשכת



 
 הנפש קדושת כי. מלמעלה אותו מקדשין מלמטה עצמו מקדש אדם ל"חז דרשו. קדושים והייתם והתקדשתם וכתיב .2

 ונשמה רוח לקבל זוכין אז כראוי וכשהנפש. נפשודייקא מצרות שומר ולשונו פיו שומר ש"כמ. המאכלים באלה תלוי
 והתקדשתם זה מאמר יש ולעולם. הישראלי איש של ן"הנר למדריגות סוף אין בחיים שדביקים י"בנ אבל. מלמעלה

 :ל"כנ הנפש לשמור צריכין לכן הקדושה למדריגת שאיןשיעור קדושים והייתם
 

הענין הוא שכל מזון הוא . 'ראה ויתר גוים כו' ובמד. 'המעלה אתכם כו' אני ה' בפסוק אל תשקצו את נפשותיכם כו .3
והמדבר . י שהוא כולל אותו"מ כל הגדול במעלהניזון מהתחתון ע"כי המינים דצח. שנותן חלק למה שלמעלה ממנו

 י שאין בנפש דקדושה חלק ממינים הטמאים"אכן בפרטות המינים ע. כולל מה שלמטה ממנו לכן נקרא עולם קטן
. ת בין טוב לרע"י התורה ומצות הבדיל לנו השי"אך ע. והיינושאחר החטא נתערב טוב ורע בכל. אסרה לנו התורה

' ובגמ. ש המעלה אתכםמארץ מצרים"וז. 'לפי שדבקים בחיים כו' ש במד"ואותן המינים שלא נתבררו אסורין לנו כמ
המעלה לשון הוה כי הנה עיקר ' הענין הוא דכ. 'מ שאין מטמאין בשרצים די כו"ה אלו לא העליתי אלא ע"אמר הקב

י שיוכלו "מ ניתן זה הכח לבנ"וביצ. הגאולה הוא בנפש שמתקשר בגוף וצריך גאולהשיוכל להיות נפרד מהגשמיות
ולכן סומכין . מ ובכח זה יכולין להעלות הנפש"להפרד מהגשמיות וזה גאולת הנפש ולכן צריכין בכל יום לזכור יצ

וזאת הוא בכח . 'ח שעיקר התפלה לקרב הנפש ולהוציאו מהתפשטות הגשמיות כו"ש בטור או"גאולהלתפלה כמ
והתקדשתם . יאיסורים הללו"י להפרד הנפש מהגוף ע"שא. 'י מינים הטמאים ונטמתם כו"וע. ל"מ כנ"זכירת יצ

קדושה ממרום  י הפרישה מהטומאות ומעלין הנפש מהתדבקות הגוף אז נוכל לקבל רוח"והייתם קדושים היינו ע
ז "כ הכוונה שגם בעוה"וע. ב"ל אדם מקדש עצמומלמטה מקדשין אותו מלמעלה ובעוה"י מדברי חז"ש רש"וכמ

והייתם קדושים . והתקדשתם בימי המעשה. ב"ויתכן שהוא בשבת שהוא מעין עוה. יכולין לקבל הארה זו
 :שכשהנפש מתוקן יוכל לקבל נשמה יתירה בשבת קודש.בשבת

 
ל דרשו "הגם דחז. משמע דפרשה זו מיוחדת למשה ואהרן ביותר. אל משה ואל אהרן לאמר אליהם' ר הבפסוק וידב .4

י "כ המזון בא לבנ"א. י"דאיתא שני שדיך הםמשה ואהרן המניקין לבנ. מ הפשוט נמי אמת"לאמר לאלעזר ואיתמר מ
שמזון שלהם בא מקדושה עליונה לכן  י"והענין הוא שבנ. י ניתן להם לברר מינים הטהורים לאכול"ולכן ע. על ידיהם

ל אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו "חז' והתקדשתם והייתם קדושים פי' כדכ. צריכין לאכול בטהרהוקדושה
והתקדשתםמלמטה להיות נפרש ' ופי. י אני אקדש אתכם לעתיד לבוא ובישיבת מעלה"ש רש"וכמ. מלמעלה

' גם פי. ש והיא מתקדשת מטומאתה"רק פרישה בכלל קדושה כמכי עצם הקדושה אינו למטה . ממאכלות אסורות
והייתם קדושים בשבת שיורד בו . והתקדשתם הוא בימי המעשה.בספרים והתקדשתם בגוף והייתם קדושים בנפש

. ל"י ז"ש רש"ב מקוים בו והייתם קדושים כמ"וגם שבת הוא מעין עוה. י והוא הנשמה יתירה"קדושה מלמעלה לבנ
עמוד ' ואהרן הי. והוא הרמז מן בזכות משה. ריד הקדושה מלמעלה שהוריד התורה מן השמיםה הו"והנהמרע

והוא הרמז ענני . והתקדשתם להיות נפרש מן הגשמיות להיות מוכן אל התורהוהשפע מן השמים' הטהרה והוא בחי
י זוכין "טהרה שנמצא בבנה' כי כפי בחי. היא' ושניהם ענין א. להיות נבדל ונפרש מהבלי עולם. כבוד בזכות אהרן

שקודם קבלת התורה צריכין לתקן המדות ולהתטהר כדי שנוכל לקבל . ולכן תיקון המדותבימים אלו. לקבל הקדושה
והתחיל משה קיבל תורה לומר כי כל אלו המוסריםותיקון המדות . אבות בימים אלו' לכן יסדו מס. קדושת התורה

משה ' ונק. ה צריך להיות בתיקון המדות כדי להיות כלי אל התורהאבל עיקר הכוונ. מלבד שהם נאים לעושיהם
י השדים שיש בהם נקב קטן לצמצם "אכי התינוק יונק ע"ש במ"הצמצום כמ' ואהרן שני שדיך כי שם שדים הוא בחי

צמצום במיעוט התענוגים ולהיות ' צמצום שהאדם צריך להיות בו בחי' בחי' והנה יש ב. החלב שלא יזיק התינוק
ה התורה מן "י הוריד הקב"משה רבינו שע' וזה בחי. וכפי הפרישה כך זוכה שיתגלה לו הקדושה.פרש מגשמיותנ

י לקבל קדושה עליונה "ה הקדושה שיוכלובנ"אך לאהבת ישראל צמצם הקב. השמים כי התורה נעלמה מעיני כל חי
 בכח התורה שלפנינו

 


