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’’’’óîšôí ³ê ëíîêóîšôí ³ê ëíîêóîšôí ³ê ëíîêóîšôí ³ê ëíîê’’’’        
(î ,î ³îëê)(î ,î ³îëê)(î ,î ³îëê)(î ,î ³îëê)        

        

 ישראל בני יקדישו אשר הקדשים אל זרעכם מכל יקרב אשר איש כל תיכםורולד הםיאל רואמ' )ë× ,è(בפרשתן  כתיב
, אכילה אלא זו קריבה אין - יקרב אשר איש כל' י"רש. וכתב ''ה אני מלפני ההוא הנפש ונכרתה עליו מאתוווט' לה
וכו'  .לאוכל אזהרה, )êþš−î ë− ð( 'תגע לא קדש בכל' ,נגיעה בלשון בטומאה קדשים אכילת אזהרת שנאמרה מצינו וכן

מקור  '.אני מקום בכל', ה אני לומר תלמוד, אחר במקום ויתיישב ממקומו יכרת, זה לצד זה מצד יכול -' וגו ונכרתה
 תלמוד ,זה לצד זה מצד יכול, ההיא הנפש ונכרתהאשר יקרב וגו' וכי יש נוגע חייב וכו', ') −-ð)ï, דברי רש"י בתו"כ כאן 

  עיי"ש.  .'אני מקום בכל ,'ה מלפני לומר
  

¾õòíî¾õòíî¾õòíî¾õòíî    þ¾êþ¾êþ¾êþ¾ê    ñ×ê³ñ×ê³ñ×ê³ñ×ê³        
  

בטומאה, למה הוציאו הכתוב  אכילת קדשיםאחר וביקש הכתוב להזהיר על ברי רש"י יש לתמוה תמיהה גדולה, בד
דאכילה, ולמה לא אמר הכתוב בפשטות כל ון נגיעה, והוצרך רש"י לפרש שאין זו קריבה לנגיעה אלא קריבה בלש

לעיל בפרשת צו ועוד דמן הקדשים וגו', ומי סני לשון אכילה עד שהוצרך הכתוב לומר לשון קריבה.  ÏÎ‡Èאיש אשר 

' לה אשר השלמים מזבח בשר ˙‡ÏÎ אשר 'והנפש ×), (ïכבר הזהיר הכתוב על אכילת קדשים בטומאה, כדכתיב 
פעמים עונשי כמה  נכתבודרשת חז"ל למה באמת את מעמיה'. ורש"י כאן הביא  ההוא הנפש ונכרתה עליו וטומאתו

'. ˙‡ÏÎעכ"פ מצינו שדיבר הכתוב בלשון מובנת לכל, 'והנפש אשר  אוכל קדשים בטומאה, עיי"ש בדבריו.כריתות לה
  לדבר על אכילה בלשון קריבה.א"כ כתיב כאן בלשון משונה, ולמה 

  

íþî³ë ³î³−þ× ¾¾î ó−¾îñ¾íþî³ë ³î³−þ× ¾¾î ó−¾îñ¾íþî³ë ³î³−þ× ¾¾î ó−¾îñ¾íþî³ë ³î³−þ× ¾¾î ó−¾îñ¾        
  

 ממקומו יכרת, זה לצד זה מצד יכול -' וגו דברי רש"י, במה שכתב 'ונכרתהסוף ביש לתמוה  מזו תמיהה גדולה
בדיני עריות,  םרוב. הנה מצינו בתוה"ק ל"ו כריתות, אני' מקום בכל', ה אני לומר תלמוד, אחר במקום ויתיישב
ל"ה כריתות לא אף אחד מאותם , וב(ë.)בעבירות חמורות אחרות, כמו שמנו חז"ל בריש מסכת כריתות  ומיעוטם

אלא שמיתת כרת אינה עקירה ממקומו והתיישבות במקום אחר,  ע"מ ללמדנוייתור לשון  שהתוה"ק תצריךמצינו 
מצינו  פסוק דידןורה, וע"כ עד לפי שמובן וידוע לכל מהי אותה מיתת כרת חממיתת כרת שהוא וזרעו נכרתים, זאת 

, ולא מצינו בזה איזה הו"א הכרתענין מהו דין כרת, ולא הוצרכה התוה"ק לפרש בהם יותר מל' פעמים שנאמר 
כרת דבר תימה למה דייקא גבי אוכל קדשים בטומאה, סלקא דעתך אמינא שעונש הכרת הוא שיא"כ הוא אחרת, ו

כרת זה מכל ל"ה כריתות שבתורה, ומן התימה יש למצוא, לחלק בין דין ממקומו ויתיישב במקום אחר, ואיזה סברא 
  רש"י ומפרשי התורת כהנים שיעמדו בזה. מנו"כלאחד שלא מצינו 

  

þ−ïòþ−ïòþ−ïòþ−ïò    î−ìêî−ìêî−ìêî−ìê        
  

 וינזרו בניו ואל אהרן אל דבר' )ë× ,ë(שאמר הכתוב במה , בריש פרשתא דא, בדברי רש"י בענין נוסף להעירעוד יש 
 אלא נזירה אין - וינזרו' י"רש. וכתב ''ה אני לי שיםימקד הם אשר קדשי שם את יחללו ולא ישראל בני מקדשי
לעיל והנה . 'טומאתן בימי הקדשים מן יפרשו, )í−¼¾− ê ð(' אחור נזורו', 'מאחרי וינזר' )ñêšïì− ð− ï( אומר הוא וכן, פרישה

 אשר משכני את בטמאם מאתםובט תווימ ולא מאתםומט ישראל בני את והזרתם' )î¬ ,êñ( כבר כתיבבפרשת מצורע 
יש . מעתה ')×êþë ,¬ô î¾−³( אחיו נזיר  וכן, אחור נזורו וכן, פרישה אלא נזירה אין - והזרתם' י"רש כתבשם '. ובתוכם

בספר  הלעיין בתרתי, ראש לכל למה הוצרך רש"י לחזור ולפרש בפרשתן תיבת נזירות, אחר שכבר פירשה לעיל מיני
ת יעקב ליוסף הצדיק מדברי הכתוב דברכזה בפרשת מצורע, ועוד יש להעיר למה התם הביא רש"י סייעתא לדבריו 

  .½"¬)î)¾ðîš ³îì−¾¾ðîš ³îì−¾¾ðîš ³îì−¾¾ðîš ³îì−¾  ô"ï³¾³¼−’  א רש"י סייעתא זו, והלוא דבר הואואילו בפרשתן לא הביאחיו'.  �ÈÊ¯'קדקד 
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 ‡‡‡"ËÙ‡Ó Ï‡¯˘È ·‰Â‡‰ ˜"‰¯‰ Êעל מנת ליישב את כל התמיהות, נקדים להביא דברים מופלאים ויקרים שכתב 

‡"ÚÈÊ  ñêþ¾− ëíîê) ó−¬îš−ñ(êþš−î  ויקרא אל משה'(ê ,ê êþš−î) קריאה קדמה צוויים ולכל אמירות ולכל דברות לכל י"כתב רש, 
 שקדמו עד השכינה עם לדבר ניגש היה לא שמשה כמו והיינו ,בתורה גדול כלל ללמדנו כאן ל"ז י"רש דע שבא

 השמים מן קריאה שיקדימו הוא צריך מדרגה בכל ,למדרגה ממדרגה' ה אל לעלות הרוצה האדם צריך כן כמו ,קריאה
 שום אמתב רוצה ואינו ת"השי את שעובד מי דווקא הוא ת"להשי האמיתית העבדות כי ,המדרגה אותו לו וליתן

 מן החסידים רבים ראינו בעינינו והנה ,העולם צורך הוא כי ,זה על השמים מן אותו וכופין לו שקוראים עד ,מדרגה
 משמחת עוד התורה אדרבה ו"ח התורה מן אם ,הזה הדבר נמצא ומאין ,שחורה מרה בעלי או ו"ח משוגעים שנעשו

 משמחי ישרים' ה פקודי' הלא ,המצוות מן אם ,ולאבל שעה באבבת התורה לימוד ל"חז אסרו זו ולסיבה ,הלב את
 עובדים אינם כי ,מעיניהם נעלמה והסולם 'ה אל לעלות הרוצים הם ההם האנשים כי הוא הענין אבל ,(ó−ñí³ −¬, ¬) 'לב
 שעיקר אנשים יש וגם ,השמים מן ורשות קריאה שום בלי ,להם שייך שאין דבר ותופסים ,בהדרגה ת"השי את

 כדי היינו ,'מזבחי על במעלות תעלה לא' (¾è× ,× ³îô) נאמר ז"וע ,מדרגה בעל להיות כדי הוא ת"להשי שלהם עבדות
 דרך כן ולא ,שחורה מרה בעלי נעשו ו"שח רואים שאנו כמו ,'עליו ערותך תגלה' כי ,ומדרגה מעלה בעל להיות

 להם שיש רואים שאנו ומה ,מדרגה שום באמת רוצים ואינם ,ת"השיל מרוצים עבדים שהם השלמים האנשים
 הרבה כי ,'ה אל לעלות יהרסו ואל בזה האדם ויזהר העולם לצורך ,השמים מן פייהכ י"ע הוא הכל ,גדולות מדרגות

  .ל"עכ '.בידם עלתה ולא י"כרשב עשו
  

êô¾êô¾êô¾êô¾    êñêñêñêñ    íòõ³íòõ³íòõ³íòõ³        
  

מצבו ומדרגתו, וליזהר מאד את נמצא עולה שצריך כל אחד לבחון תוכן דברי אא"ז הרה"ק האוהב ישראל זיע"א 
שלא לעלות במעלות על מזבחי, שלא לטפס יותר על מדריגתו, ומי שעולה למקום שאינו ראוי לו ואינו שייך לשם, 

צריך כל אחד לידע שייך אליו, ע"כ יכול ליפול עד כדי שגעון ומרה שחורה רח"ל, כי נכנס למקום שאינו הוא אזי 
את אלא הקב"ה רוצה  , לפי שאיןאם, אפילו אם הוא מקום פחות ונחות דרגקום שהוא שדייקא במתפקידו נמצא ש

כל זמן שאינו , ולא בענין אחר כלל, ואף שיש לו לשאוף להתעלות ממדרגתו, מכל מקום במקומו ובשעתו עבודתו
מרו מא, וע"ד בדייקא בעבודתו במקום הפחות שהוא מצוי אלאחפץ בעבודה זו, במדריגה גבוהה יותר, אין לקב"ה 

 אשנה לכשאפנה תאמר אל' )ë ð,( דאבות במשנה גמליאל רבן דברי , בביאור‰¯‰"˜ ‰‡ÚÈÊ ˜ˆ‡˜Ó È˜ÂÏ"‡החריף של 
 יתפנה לא לעולם שמא כי, מעסקיו יתפנה כאשר שישנה אדם יאמר שלא הוא פשטותהביאור בו .'תפנה לא שמא

 מכל פנוי שאתה בעת דייקא ללמוד תבקש אל ,מאד ויקר חריף מאמר בזה אמר ‡"Ó ÚÈÊ˜‡ˆ˜ ˜"‰¯‰ אבל, ללמוד
 חפצים בשמים שמא, תפנה' לא 'שמא אלא, זהה בלימוד בשמים חפצים אין שמא כי, וטרדות יסורים, ודאגות צער

 הזה בלימוד דייקא, ומעיקין טרדין חבילי מוקף האדם כאשר, תפנה לא של באופן הלימוד את דייקא ומייקרים
  .ונפילה ירידה בעת העבודה את דייקא, בשמים חפצים

  

¾−¾−¾−¾−    êëêëêëêë    ³îô−ñ¾íñ³îô−ñ¾íñ³îô−ñ¾íñ³îô−ñ¾íñ    −ð− ñ¼−ð− ñ¼−ð− ñ¼−ð− ñ¼    ëîþ−šëîþ−šëîþ−šëîþ−š    ¾−î¾−î¾−î¾−î    −ð− ñ¼−ð− ñ¼−ð− ñ¼−ð− ñ¼    šîì−þšîì−þšîì−þšîì−þ        
  

 רב ):ð (íè−èì ראבגמ איתאוזלה"ק ' ,)×¾ÚÈÊ ˙Ó‡ ˙Ù˘‰ ˜"‰¯‰ )ì½õ  í"ð ï"ôþ³íò¾î"‡ ומצינו בזה דברים נפלאים שכתב
 לו מצפה שרבו עבד אמר ,בכי ,האֶ רָ יֵ  האֶ רְ יִ  ',שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך' (¾ï− ,è× ³îô) קרא להאי מטי כי הונא

 במועדות ובוודאי. 'חצרי סורמ מידכם זאת קשיב מי פני לראות אוותב כי' (−¾¼−ë− ,ê í) דכתיב ,ממנו יתרחק לראותו
ן כתיב וכ וכו', הארה איזה למצוא יכולין ותפלה ההבכי י"ע שעתה בכי והוי ,לראות תבואו כי ,קרא להאי דמטי הוא

(î ,õ ó−ñí³) 'בדמעות ותשקמו'. ' באבט שחל ביום והוא ,בשנה עם אחתפ מצה אכילת על הרמז 'דמעה לחם האכלתם 
(−¾¼−í ן כתיב וכ. ריחוק נתבבחי עתה שבא ,ממנו יתרחק ה שכתובוז ,דמעות י"ע עתה שותין רגלים השלש. (¾ó) 'שליש

(¬− ,ïò 'וכו'. 'ריחוק יל ידע ויש קירוב ל ידיע להשלימות בא שיש ',ולקרוב לרחוק שלום  
  

        
        



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõþîôêþîôêþîôêþîôê    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš     è 
óîšôí ³ê ëíîêóîšôí ³ê ëíîêóîšôí ³ê ëíîêóîšôí ³ê ëíîê        

  

 )Ó‰"Ï )¾îþð ñ¼ íþî³í ð"í êîíî ,¼î"¼ ³õ¾³õ¾³õ¾³õ¾ − − − −®®®®š−ðš−ðš−ðš−ð ë× ³îê ³î¼îë¾  óî¾ôê"¼−ï þ"íð−ìí îò−šïê"¼−ï þ"íð−ìí îò−šïê"¼−ï þ"íð−ìí îò−šïê"¼−ï þ"íð−ìí îò−šïëî ,õ¾õ¾õ¾õ¾""""êêêê þ³"ô ð"í ¾þðôë‰¯ שכתב מה והנה ידוע
ט ימי הספירה, ימי ההכנה לקבלת התורה, הם כנגד מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, ויום המ"ט כולל כל "שמ

הקנינים כולם, והרמז בזה שבכל יום ויום יעבוד לתקן ולקנות אחת מן המידות מארבעים ושמונה דברים, עיי"ש 
א "ל-'שאנו עומדים בו, יום ל' בעומר וליל ל"א בעומר, הוא הקנין הל ל, ומלמד שהזמן גורם, היוםמתק לשון המהר"

רומז  ובדרך אפשר יש לומר, שבחינת אוהב המקום, 'אוהב את המקום אוהב את הבריות'. (î ,î ³îëê)שנאמר במשנה 
שאל לו לאדם למהר ולדחוק עצמו למקום הגבוה ממעלתו  גם לקנין הנאמר לעיל מיניה 'המכיר את מקומו',

וממדרגתו, וצריך להכיר את מקומו הראוי לו, והוסיף על זה התנא ואמר שלא די בזה שיכיר את מקומו, אלא צריך 
שיאהב את המקום שהוא עומד בו, וידע שדייקא במקום ההוא, אפילו שהוא  'אוהב את המקום',גם להיות בבחינת 

בעיניו, מכל מקום דייקא שם שלחו הקב"ה למלאות שליחותו, וצריך לאהוב את מקומו, ולידע שיש  אנחות דרג
 אומי שמגיע לדרג עבודה הצריכה להיות באופן של לא תפנה דייקא, עבודה בימי ריחוק, שהיא מביאה להשלמות,

היא  'בריה',, דרגת את הבריות'. שכאמור בדברינו כמ"פ המעולה הימנה, דרגת 'אוהב אזו, בניקל לו לבוא לדרג
שאין לו שום מעלה לבד זה שהוא נברא, שהוא יציר כפיו של בורא כל עולמים, ואפ"ה הנחותה ביותר,  אהדרג

לידע שכל אחד נברא למלאות  דרגת 'אוהב את המקום', בר השיג אתאפשר למצוא בו מעלה ולאוהבו, מאחר וכ
שליחותו, ואין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום, ומתוך כך יכול לבוא עד בחינת 'אוהב את 

  הבריות'.
   

ö−êö−êö−êö−ê    íë−þšíë−þšíë−þšíë−þš    îïîïîïîï    êñêêñêêñêêñê    íñ−×êíñ−×êíñ−×êíñ−×ê        
  

 מכל יקרב אשר איש 'כלמקורם טהור בתורת כהנים כאן, כאמור דברי רש"י בפרשתן, שכל את ובזה נבוא ליישב 
בכדי הזכיר הכתוב אכילה'. לא  אלא זו קריבה אין - עליו וטומאתו' לה ישראל בני יקדישו אשר הקדשים אל זרעכם

בלשון קריבה דייקא, אשר יקרב, זאת משום שכאשר נתבונן בעומק העוון הזה, לכאורה יפלא  את ענין האכילה
המקדש ועובד עבודה לפני בורא כל עולמים, ומשולחן גבוה קא  היאך אפשר שכהן המשמש בכהונה, ומשרת בבית

בזדון קדשים בטומאת הגוף  לאכול בנפשוזכי לאכול בקדשים, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, היאך ירהיב עוז 
הולל בתשבחות, ממעולה ול כרחך שלא דיבר הכתוב אלא בכהן והוא דבר תימה ופלא גדול, ועהלב ובשאט נפש, 

בכל נפשו ומאודו לזכות לאכול הקדשים בטהרה, והכין נפשו בהכנה דרבה זמן זמנים טובא ין וציפה אשר המת
, ומאחר ונפשו נכספת וכמהה גדולבסופו של דבר נטמא באונס קודם לאכילתו לקראת מצוה יקרה וחביבה זו, אך 

הזו, וודאי שראוי לו לאכול לזכות לאכול בקדשים, הרי הוא מורה היתר לעצמו שוודאי אחר כל ההכנה הנפלאה 
ועוד ק"ן תירוצים להתיר את האיסור,  ,בקדשים, אע"פ שהוא טמא בטומאת הגוף, שהלוא קדושתו קדושת עולם

ה שאינה ראויה לו, ותחת אשר יבין וישכיל גלמדריחפץ לעלות נמצא שורש ענין האיסור הלזה במה שאותו הכהן 
א לעבוד את מעתה שליחותו היטמא בטומאת הגוף, וו ית"ש הוא נוע"כ בהשגחתשאין הקב"ה חפץ באכילתו כלל, 

ותפקידו להנזר ולפרוש מאכילת קדשים, ובזאת ימצא את מדרגת עבודתו, טומאה, מצב של הבורא ברוך הוא ב
שלח ידו בקדשים, לאכול בטומאה, ונכנס לפנים מן המחיצה למקום שאינו ראוי לו לפי דרגתו אולם הכהן הזה 

לרמז על עומק הענין  ',אכילה אלא זו קריבה וציא הכתוב את האיסור הזה דייקא בלשון קריבה, 'איןעתה, ולזה ה
קרוב ומקורב שהוא שמרגיש עצמו ההרגשה האכילה היא האיסור, אלא הקריבה, רק , שכביכול לא ושורש החטא

  .רוחוהיכול לעשות ככל העולה על 
  

ñî×−ñî×−ñî×−ñî×−    ³þ×−³þ×−³þ×−³þ×−    îôîšôôîôîšôôîôîšôôîôîšôô    ë¾−−³−îë¾−−³−îë¾−−³−îë¾−−³−î    óîšôëóîšôëóîšôëóîšôë    þìêþìêþìêþìê        
  

ומטעם זה סלקא דעתך אמינא, שמשונה כרת זה מכל ל"ה כריתות שבתורה, לפי שכל הכריתות שבתורה, מדברים 
במי שנכשל בעבירות חמורות ומאוסות, בעניני עריות, ובאכילת כרת וכדו', שענינם ושורשם מן התאוות הגשמיות 

יענש בעונש חמור ביותר, מיתת כרת והנפש הבהמית בעומק השפלות, ולכך ראוי להם לחוטאים בעוונות הללו ל
רח"ל, אבל כהן קדוש ה' האוכל קדשים בהתלהבות דקדושה ובכוונות עליונות ונשגבות, בלא שום הנאת ותאוות 

שהיה מגיע לכל כהן חלק קטן מאד מן הקדשים, 'הגיעני כפול'. וע"כ אף שאכלן  :)è ó−ì½õ(הגוף, שהלוא כבר אמרו חז"ל 
שנכנס לפנים מן המחיצה, שמא סגי שיענש במה שיגלה וייעקר ממקומו, מה עוונו הוא  לשהיות שכבטומאה, סד"א 



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõþîôêþîôêþîôêþîôê    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš     ð 
וללמדנו בא, שהכהן  ',אני מקום בכל' ה אני לומר דרשת חז"ל 'תלמודאת ויתיישב במקום אחר, לזה הביא רש"י 

, ומורה היתר לעצמו לאכול קדשים בטומאת הגוף, הנה עוונו חמור כשאר ל"ה כריתות ההוא החוטא בחטא הקירבה
שבתורה, וחייב מיתת כרת ככל העוונות שבתורה, ואין לו המלצת זכות במה שרצה להתעלות ולהתקדש באכילת 

כיר בעוונו ובמידה מסוימה עוד גדול עוונו משאר הכריתות, לפי שבעוד שבשאר הכריתות החוטא יודע ומקדשים, 
וחטאתו, הנה הכהן ההוא עוד מדמה בנפשו שקיים מצות ה' וזכה להתעלות בזכות אכילה זו, וע"כ החמירה בו 

  התוה"ק, שימות מיתת כרת.
  

−òê−òê−òê−òê    íííí ’ ’ ’ ’ñ×ëñ×ëñ×ëñ×ë    óîšôóîšôóîšôóîšô    −òê−òê−òê−òê        
  

היינו שעליו להבין ולהשכיל, שאני ה'  ',אני מקום בכל' ה אני לומר והיא הכוונה העמוקה במה שאמרו חז"ל 'תלמוד
בכל מקום, ואף במקום ההוא שנפל אליו בטומאתו, הנה הקב"ה שוכן אתם בתוך טומאתם, ועתה הוא מצווה 
לפרוש מן הקדשים, ולעבוד את הבורא בעבודה הראויה לימים הללו, ויקבל שכר על הפרישה כשם שיקבל שכר על 

שאכל כרת המיתת לזה לבד ראוי לו לקבל את זה, שבכל מקום אני, אזי  הדרישה, ואם אינו משכיל להבין ענין
  ודו"ק., בטומאה

  

îë−þš−îîë−þš−îîë−þš−îîë−þš−î    −òõñ−òõñ−òõñ−òõñ    íííí ’ ’ ’ ’¾ê¾ê¾ê¾ê    íþïíþïíþïíþï    þ¾êþ¾êþ¾êþ¾ê    êñêñêñêñ    íî®íî®íî®íî®    ó³îêó³îêó³îêó³îê        
  
לבחינת מיתת נדב ואביהוא, שאף שאין לנו השגה ותפיסת יד כהה  , דומה בבחינה מסוימההזהענין החטא הנה ו

' ה לפני 'ויקריבו (ê ,− êþš−î)באותם אנשים גדולי עולם, בקרובי אקדש, מ"מ כבר גילתה התוה"ק עוונם, בהא דכתיב 
 אותם'. שעיקר חטאם במה שהוסיפו מהרגשת לבבם הטהור בבחינת העבודה, ועלו למדריגה צוה לא אשר זרה אש

שאינה ראויה להם ובאו למקום שאינו שייך אליהם, ולכך מתו במיתה משונה ונוראה, ללמד שדברי התוה"ק יש 
לקיים בלא חסד ויתר, ובחינת בל תוסיף חמורה וגרועה, כבחינת בל תגרע, ואין חפץ למקום בעבודה שאינה ראויה 

  לעובד ומדריגה והשגה שאינה לפי מעשיו ומצבו.
  

îþïò−îîþïò−îîþïò−îîþïò−î    −¾ðšô−¾ðšô−¾ðšô−¾ðšô    −òë−òë−òë−òë    ñêþ¾−ñêþ¾−ñêþ¾−ñêþ¾−        
  

 - כתב 'וינזרו ,'ישראל בני מקדשי וינזרוובזה יתיישב כמין חומר דקדוק לשונו הזהב של רש"י הק', שבפרשתן בענין '
יר אחיו'. אחור'. ולא הביא את לשון הכתוב דבראשית 'נז נזורו, מאחרי וינזר אומר הוא וכן, פרישה אלא נזירה אין

ת נזירות ומעלה יתירה, לשון נזר הנישא בראש כל אדם, לשון מעלה מורה גם על בחינ לפי שענין 'נזיר אחיו',
וחשיבות, וע"כ נזהר רש"י ולא הביא בפרשתן את בחינת נזיר אחיו, אלא פירש שכל ענין וינזרו הוא מלשון נזורו 

עה אחור, לשון פרישות וזהירות, שלא יבוא הכהן מתוך מעלתו וקדושתו בקדושת עולם, לכדי עוון וחטא, ולא יט
  לסבור שהוא קרוב ומקורב, ויתיר לעצמו אכילת קדשים בטומאה, ויכנס למקום שאינו מקומו, ודו"ק בזה.

  

þìêîþìêîþìêîþìêî    ñ×ê−ñ×ê−ñ×ê−ñ×ê−    öôöôöôöô    ó−¾ðšíó−¾ðšíó−¾ðšíó−¾ðší    −×−×−×−×    îôìñîôìñîôìñîôìñ    êîíêîíêîíêîí        
  

 הקדשים מן יאכל ואחר וטהר השמש ובא' )ë× ,ï(שאמר הכתוב במה ומה יומתק לחיך ע"פ דברינו, המשך פרשתא דא, 

שמעתי בפרשתן, וז"ל ' „·¯ÏÂ‡˘ Èבספרו ‰‚‡Ï"ˆÊ ·È˘ÓÂ Ï‡Â˘‰ ÔÂ זאת ע"פ מימרא נפלאה שהביא ו'. הוא לחמו כי

 þëðôë(על הפסוק  ‰Ï‡�·¯·‡‰Â ‰„È˜Úנ"י שאמר לפרש על פי מה שכתבו  Ô‰‡ÊÈË‡� ÛÒÂÈ ‰"ÂÓמפי דודי הרב החריף 

ð− ,¬( 'למה דכל מה שהוא במדריגה למטה משועבד  ,'מעליהם צלם סר הם לחמנו כי הארץ עם את תיראו אל
שלמעלה ממנו, ודומם משועבד להצומח, והצומח לחי, והחי למדבר, וגם למדבר אותו שהוא גדול מחבירו במינו 
ובסוגו, נקרא לחמו, עיי"ש. ואם כן גם כאן, מה שאסור לכהן לאכול קדשים בטומאתו, משום שאז הקדשים 

להיות לחמו של הכהן האוכל, וזה שכתוב שאחר שנטהר מטומאתו יאכל מן מתעלים יותר ממנו, ואינו משועבד 
  ודפח"ח. ,הקדשים, כי לחמו הוא, ומשועבד להיות מתעלה על ידו של האוכל



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõþîôêþîôêþîôêþîôê    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš     í 
הוא אסור באכילת לידע שהכהן צריך מכיר ואוהב את מקומו, ולהיות כל אחד שצריך בחינה האמורה, ממש הוהיא 

וקדושים הימנו, ואין הקדישם לחמו אלא הוא לחם הקדשים, ורק משנטהר משום שהקדשים גבוהים קדשים, 
  מטומאתו, אזי יאכל בקדשים 'כי לחמו הוא'. ודו"ק.

  

îôîšô ³ê þ−×ôîôîšô ³ê þ−×ôîôîšô ³ê þ−×ôîôîšô ³ê þ−×ô        
  

חרב בית מקדשנו  בעוה"ראחר שנתבררו לן כל דברי רש"י, נעלה לדרך העבודה הראויה לכל אחד ואחד, שבימינו ש
ונטיל כבוד מבית חיינו, אין אנחנו יכולים לעלות וליראות ולהקריב קרבנות בבית הבחירה, אך הלימוד העולה 
מפרשתן נוגע לכל אחד ואחד בכל עניני העבודה, להיות המכיר והאוהב את מקומו, לידע שיש פעמים שבאים 

העבודה הראויה לכל אחד, לידע שהוא שליח שנשלח ע"י להשלימות דייקא ע"י ריחוק, ושמא לא תפנה היא בחינת 
בורא כל עולמים למלאות שליחותו ולבקש תפקידו בעולם, וכאשר איש ישראל מכיר את מקומו, ואוהב את המקום, 
אזי הוא נזהר ונשמר שלא לעלות יתר על מדרגתו, ולא לדחוק עצמו לפנים מן המחיצה, וכלפי מה הדברים אמורים, 

ימוד התוה"ק, שפעמים רבות שיכולים נערים צעירים שלא קרו ולא שנו ולא שימשו ת"ח, לצלול לתוך הן בבחינת ל
פשוטה של סוגיא, בגמרא ומפרשי  נבכי סוגיא עמוקה בדברי האחרונים, עוד קודם שלמדו ועסקו וטרחו להבין

זצ"ל והתאונן בענין לימוד המהרש"א, שנפסק בדורנו אנו, מתוך הפשט, וידוע עד כמה הזהיר גאון הדור החזו"א 
  שאין עומדים בדרגת מכיר את מקומו, ומדלגים לעלות כמה מדריגות למקום שאינו מקומו.

  

ð−½ì ±þêí ó¼ êñîð−½ì ±þêí ó¼ êñîð−½ì ±þêí ó¼ êñîð−½ì ±þêí ó¼ êñî        
  

ובפרט יש ליזהר בזה בבחינת עבודת החסידות, שהיא עבודה שבחדרי הלב, פנימיות התורה, ובענינים דקים מן 
הללו, יכולים לטעות וליפול ולבוא עד בחינת שגעון ומרה שחורה ממש, כדברי אא"ז האוהב ישראל זיע"א, הדקים 

ורבים טועים לתפוס חסידות של שטות והבל, תחת עבודה פנימית עמוקה של חסידות ראויה, ואזכיר בזה מעשה 

, והעמידני בראש ה סוכטשובשיב, בעת ששלחני ללמד ולהדריך בי‰¯‰"˜ ‰·ÚÈÊ Ï‡¯˘È ˙È"‡הדרכה קצר שאמר לי 
קבוצה של בחורים מחסידי גור ששלח כדי להקים את הישיבה, ומאחר והיתה הישיבה במקום מרוחק בשכונת בית 
וגן, חיליתי פניו הקדושים שיותר לבני החבורה לבוא לנסיעה קדושה אליו לשבתות, ואחר הפצרות הסכים לזה, 

 ושאלות ודאגה אחר טובת כל בחור ובחור, בר כל פרט כדרכו בקודש בחביבענין הישיבה וביר שאלניכעבור זמן מה 
קים, חהאם הבחורים שמחים ומוצאים קורת רוח בלימודם שם בישיבה, ואמרתי בהתנצלות שהם מרגישים מרו

הלוא הם באים לשבתות לכאן, והשבתי שאעפ"כ הם מרגישים מרוחקים, לפי שאינם באים אל הרבי תמה הרבי ש
שכאשר היה נפטר לבית עולמו אחד מגדולי הדור, או  -  כאשר הרבי יוצא מביתו ללויית המת,ול, לדוגמא בימות הח

יהודי מחסידי גור, היה הרבי יוצא ללוות את המיטה, וברוב כיסופים וצמאון לחזות באור פניו הקדושים, היו 
. ילה אימה ופחד, באהבה וחיבההבחורים מבקשים לימצא בכל עת בקרבתו הקדושה, לחזות בצורתו הקדושה המט

'. י איז צו מיר אזא חסיד שוטהויוכדרכו הקדושה, ואמר בל"א 'חביבות בי בנזיפה וגער כששמע הרבי את דברי  -
'ולא עם הארץ חסיד', שא"א לבוא לבחינת החסידות אלא אם עוסקים  (í ,ë ³îëê)והוסיף ואמר שכבר אמר התנא 

  .ובלא לוויות ושאר מניעות בתוה"ק בהתמדה ושקידה בלא הפסקות
ובענין זה צריך להיות האדם מכיר את מקומו, לידע את המוטל עליו ולמלאות שליחותו בעולם, ועתה בימים 
קדושים הללו, ימי הספירה, שמקדשים הלבבות ומכשירים הנפשות לקבלת התוה"ק ביו"ט הבעל"ט, זמן מתן 

, כל יום בבחינתו ועבודתו המיוחדה, שלא אלדרג אגה מדרגתורתינו, צריך להתבונן בבחינת הימים, לילך בהדר
  אכי"ר. ,לקפוץ ולעלות במעלות על מזבחי, ובזה נזכה לעובדו ית"ש בלב ונפש חפיצה כל הימים
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