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 אמור    
 

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

י ְוֹכֵהן יא ְקֶנה-כִּ ְנַין ֶנֶפׁש יִּ יד ּבוֹ  ֹיאַכל הּוא ַכְסּפוֹ  קִּ ילִּ  :ְבַלְחמוֹ  ֹיאְכלּו ֵהם ֵּביתוֹ  וִּ
-------------------------------------------------- 

 

 אוכל תרומה  לגופו שקנוי כנעני עבדביאור ענין 
 
     י"רש 

 
 נפש יקנה כי וכהן

 
             לגופו שקנוי כנעני עבד

 
 ביתו ויליד

 
 בביתך טהור כל אחר ממקרא למד ועוד  ,כספו קנין הוא שאף  ,הזה המקרא מן בתרומה אוכלת כהן ואשת  ,השפחות בני אלו
              ).יז קרח) בספרי  'וגו

 
 שפת אמת

 
י שהראה להם כחו של אהרן הכהן שהוא "הענין שבזה שכך תלונות בנ. 'מטהו יפרח והשכותי כו' בפסוק האיש אשר אבחר כו

צינו שקנין כספו של כהן אוכל וכן מ. ואפילו במטה עץ שלו הואיל והוא קנינו שורה בו ברכה ודביקות. ימין מקרבת' בחי
ימין ' כל הקרבנות שהוא בחי' י הי"ש מקרבן לתורה וע"ועל ידי אהרן נתקרבו כל בני ישראל כמ. בתרומה מה שהזר במיתה

 קרח ג"תרס :השלום שכתוב שלום לרחוק ולקרוב' מקרבת ובחי

 

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

י ֵׁשם-ֶאת ְתַחְללּו ְוֹלא לב י ָקְדׁשִּ ְקַדְׁשתִּ ְשָרֵאל ְּבֵני ְּבתֹוְך ְונִּ י יִּ ה ֲאנִּ ְׁשֶכם ְיהֹוָ  :ְמַקדִּ
-------------------------------------------------- 

 

 למות מנת על עצמו ימסור עצמו מוסר וכשהוא  שמי וקדש עצמך מסור ביאור ענין
 

     י"רש



 
 תחללו ולא

 
 תלמוד  ,ביחיד יכול  ,שמי וקדש עצמך מסור  ,ונקדשתי לומר תלמוד מה  ,תחלל ולא שנאמר ממשמע  .מזידין דברי על לעבור
  ,נס לו עושין אין  ,הנס מנת על עצמו המוסר שכל  ,למות מנת על עצמו ימסור עצמו מוסר וכשהוא  ,ישראל בני בתוך לומר
  ,).יח  ,ג דניאל)  'וגו מלכא לך להוא ידיע לא והן שנאמר הנס מנת על עצמן מסרו שלא ועזריה מישאל בחנניה מצינו שכן

              'וגו לך להוי ידיע מציל ולא מציל
 

 שפת אמת
 

מ לעשות לו נס שכל "ל והמוסר עצמו לא ימסור ע"י ז"ברש. 'מ כו"המוציא אתכם מא' כו' י אני ה"ונקדשתי בתוך בנ .1
ונראה כי באמת עיקר . ל טעם הפשוט שיעשה המצוה לשם שמים"קשה הטעם דהל. אין עושין לו נס' מ כו"המוסר ע

בזה גורם קידוש שמו ' נ באמת לשמו ית"י שמוס"וזה הנס בא ע. נעשה הנס באמת' הוא בזה שיהי' קידוש שמו ית
' ומ כ"ש המוציא אתכם מא"וז. י להמשיך שורש הנסים"ובאמת הקדוש ברוך הוא חפץ בכך שיגרמו בנ. י הנס"ע

י שמבטלים טבעם "נ של בנ"י מס"וזה בא ע. בעולם' י ביטול הטבע לפרסם השגחתו ית"ע' שעיקר קידוש שמו ית
 :ל"ש כנ"לש

 
ובוודאי יש . ש מסור עצמך וקדש שמי"כמ' ע לקדש שמו ית"מ. 'י כו"ק ונקדשתי בתוך בנ"ש' בפסוק ולא תחללו כו .2

א להיות "וחכמים הוסיפו מסור עצמך כי א. 'וה לקדש שמו יתמצוה זו לעולם אף שאין באין לידי נסיון רק שהמצ
כ צריך האדם "י א"בתוך בנ' כי מאחר שכ. י מסירת הנפש וכשאדם מוכן לזה בא לכלל קדושה"מקוים ונקדשתי רק ע

ש "והרי אמרו חכמים המחלל ש. קדושה וזאת לא יוכל להיות בלתי מסירת הנפש' להיות נבדל מגשמיות שהוא בחי
כ לבוא להקדושה "י קידוש שמו בסתר זוכין ג"ו מדה טובה המרובה שע"כ יש ללמוד ק"פרעין ממנו בגלוי אבסתר נ

ובכל . 'נ בעבור קדושת שמו ית"ע למס"ובסתר הוא בלב וצריך כל איש הישראלי לייגע עצמו להכין א. בהתגלות
' לול השם הוא דבר גדול כדאיתא בגמוגם נראה שהכתוב מקדים ולא תחללו כי חי. מצוה כשמוכן לזה זוכה לקדושה

ה ושומר כל מעשיו תמיד לבל יתחלל שמו "ומי שירא מאוד מח. ש"א בלא תורה ותפילין ע"ה דמסגינא ד"עד היכן ח
בתוך ' ונקדשתי כו' ת כו"ש ול"וז. ושאם יבא לידי נסיון יעמוד בנסיונו' שכרו שיזכה לקדש שמו ית. י גרמתו"ע' ית
י דבשבת יש "ויקדש אותו ע' ק כתי"נ מכניסין עצמם בהכלל לכן גם בש"י מס"ל ישראל ועכי הקדושה בכל. י"בנ

 :'ש דמתאחדין כו"י כמ"התאחדות לנפשות בנ
 

ל "ז ז"ושמעתי מפי מו. מצות מקראי קודש' וסמך לי. ל מסור עצמך וקדש שמי"י דרשו חז"בפסוק ונקדשתי בתוך בנ .3
פ "ולבאר הענין ע. 'ונקדשתי כו' ים מאחר שהם בעצם קודש כדכתיי לקרוא הקדושה בזמנים המיוחד"כי בכח בנ
י "כי בכל נפש ישראל נמצא הקדושה רק ע. ל לעולם יראה אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו"מאמרם ז

שער הקדושה לכוין ' ש בס"ז ניתנו המצות כמ"וע. שנתלבש הנפש בגוף צריכין לתקן הגוף שיוכל להרגיש הקדושה
והיינו כמו בחיות . ש"ע' ת לנקות הזוהמא מאותו הגיד כו"להמשיך קדושה לאבר המיוחד למצוה זו ובל ע"בכל מ

ע "ח מ"כמו כן בנפש הקדושה מתפשטת בכל האדם בכח רמ. י הגידין"הגוף נמשך ממוח ולב לכל אבר ואבר ע
הוא . נ עליהם"מצווין למסעבירות ש' אך בג. י נמצא בהם הקדושה"ולכן בנ. שנקראו נרות שמאירין חשכת הגוף

נמצא ונקדשתי . י שכל איש ישראל צריך לשמור הקדושה לכן צריך למסור נפשו"וע. שעל ידיהם הוסר כל הקדושה
. ה הנפש מלובש בגוף הוא נכלל בקדושה אף על פי שנסתר ונתלבש בחומר"הוא לעולם שכמו שברא הקדוש ב' כו

' וכמו שבג. ל"להשליך כל הגוף מנגד כדי להיות נשאר בקדושה כנז יוסר הקדושה צריכין "אבל כשבא עבירה שעי
רגלים ' וכמו כן בג. כמו כן יש מצות גדולות אשר מאירין החשכות של הגוף. ל נכרת הגוף מהקדושה"עבירות הנ

הגוף מחשיך ' היינו שנזדככו הגופים ונתגלה בהם הפנימיות ולא הי. יראה כל זכורך' ק כדכתי"י לבהמ"שעלו בנ
וזה . וברגלים נתקנו הגופות. כי הגוף הוא מנעל ומלבוש להנפש. וזה השבח מה יפו פעמיך בנעלים. קדושהה

ק והוא "והוא יומא דנשמתין ולאו דגופא כדאיתא בזוה. ההפרש בין השבת למועדות כי השבת הוא מתנה בבית גנזיו
. ויכולין לקבל הארת הקדושה גם בגוף. י"ומועדות הם מקראי קודש אשר תקראו שהוא קרוב יותר לנפשות בנ. קודש

' ובזה נראה לבאר קושית התוס. ]לכן מלאכת אוכל נפש מותר ביום טוב כי אין הגוף מעכב הקדושה הבאה במועדות
כ בין שבת "כ במוצאי יום טוב נברך על הבשמים ואי אינה ביום טוב א"בענין הנשמה יתירה אי יש ביום טוב א

י שההארה מתפשט בגוף נשאר לעולם "ל נראה כי וודאי יש נשמה יתירה אבל ע"וכפי הנ. ט נברך על הבשמים"ליו
ט רק במוצאי שבת וי אבדה נפש שאין הגוף יכול "לכן אין צריך לבשמים במיו' ש אסרו חג בעבותים כו"רשימה כמ



גם בחיצוניות ' ם היבפנימיות כי א' ל כי בשבת העלי"י ז"ואיתא בשם האר[ ל"לקבל הארה עליונה כזו של השבת כנ
ש "וז' בפועל ממש גם בחיצוניות שנתעלו להראות פני ה' העלי' ויתכן לומר כי ברגלים הי. היו רואין העליות

י שהארת השבת היא ממקום הגנוז "ק כי ע"ובמועדות היו עולין לבהמ. בכל מושבותיכם' ט בשבת כ"ומה. בנעלים
אבל ברגלים שהוא בהתגלות היו צריכין לעלות . ע נכרי יכול לשלוטי אות היא לכן אין שום מג"ש ביני ובין בנ"כמ

י התפלות "ר עליות רגלים נתקיים כל ההארה רק בפנימיות ע"ובאמת עתה שחסר לנו בעוה. ולהבדל מעמי הארצות
ה "ה ימים בשנה נגד שס"כי שס. עבירות' רגלים היפוך הג' ל כי הג"ומש. ש"בהר ע' מ פ"במקום קרבנות כדאיתא בר

 :ל"ש חז"גידין כמ
 

נ נתגלה הקדושה "כי במס. 'ל למסור הנפש על קדושת שמו ית"דרשו חז. ה מקדישכם"י א"בפסוק ונקדשתי בתוך בנ .4
אך החומר מכסה . מקדישכם כי הקדוש ברוך הוא נתן קדושה בכל נפש מישראל' ש אני ה"וז. שנמצא באיש ישראל

וכמו כן הוא תמיד לפי ביטול החומר והגשמיות . ונתגלה הקדושהנ הוסר מחיצה הגשמיות "י מס"וע. על כח הנשמה
נ "ובכח מס. מקדישכם' ש לדעת כי אני ה"ק מתגלה הקדושה במתנה כמ"ובש. לתורה ומצות כן מתגלה הקדושה

י והמה "וכן הוא המדה כי הקדוש ברוך הוא נתן חלק קדושה לבנ. ש ונקדשתי"נתגלה הקדושה בכח האדם כמ
וכן הוא הענין בימי הספירה כי . זאת הנקודה ואז זוכין להשפעה חדשה בכח התעוררות שלהםצריכים להרחיב 

כ בשבועות מתחברין "ואח. כ בימים אלו כתיב וספרתם לכם לעצמכם הוא כח האדם"ואח. בפסח יורד קדושה בכלל
י כוננה עלינו הוא כח "כ ומ"אח. הוא כח הבא מלמעלה' ש ויהי נועם ה"וז. וזה רמז תנופת שתי הלחם. הכוחות' ב

 :ל"הכוחות כנ' י כוננהו הוא התחברות ב"כ ומ"אח. האדם
 

ויש להבין . י"ה ברש"וכ' מ לעשות לו נס אין עושין לו נס כו"כ המוסר עצמו ע"בת' י כו"בפסוק ונקדשתי בתוך בנ .5
א למסור "פ הטבע א"ת עאבל יתכן לפרש כי באמ. נ בעבור הנס"הסיום אין עושין לו נס ומה בכך וכי עיקר מצות מס

מ כן להיות לכם "כ ע"אמרו בת. מ"אתכם מא[ המוציא( ]* אשר הוצאתי)' ז כתי"וע. הנפש רק בסייעתא דשמיא
להיות כמו נהייתי . 'י כח לשבור כל הטבע בעבור קדושת שמו ית"מ ניתן לבנ"שביצ' פי. לאלהים בעל כרחכם

ש נתת ליראיך נס "נס שלא כדרך הטבע כמ' והוא בחי. עש בשבירת כל הגוף והטב"לקבל אלקותו ית. ונחליתי
ולכן אם אין המכוון . י שלא כדרך הטבע"י הנסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא נשתנו נפשות בנ"להתנוסס שע

 :ל"ש עושין לו נס כנ"רק כשמתכוון לש. א לו למסור נפשו"ש א"לש
 

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

יא לג ם ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם ַהּמֹוצִּ ְצַריִּ ְהיֹות מִּ ים ָלֶכם לִּ י ֵלאֹלהִּ ה ֲאנִּ  :ְיהֹוָ
-------------------------------------------------- 

 

  אתכם הוציא   כן מנת עלביאור ענין 
 

     י"רש
 

 אתכם המוציא
 

             כן מנת על
 

 שפת אמת

ל לעולם "ש חז"כמ. י דוקא"עיקר הקדושה תוך בנ' פי. י"עצמו על קדושת השלמסור ' ל פי"חז. י"ונקדשתי בתוך בנ .1
וגם להכניס עצמו תוך כללות . נ"א להרגיש רק במס"וזאת הקדושה א. יראה אדם עצמו כאילו קדוש שרוי תוך מעיו

י "גת בנכי הנה. ש"תוך ע' ל שהמצוה בעשרה שנק"ש חז"נ כמ"י הביטול לכללות ישראל יכולין למס"ישראל וגם ע
מקדישכם המוציא ' ש אני ה"וז. וממילא הטבע מתבטל בעבורם. י לעשות נגד הטבע"למעלה מן הטבע לכן בכח בנ



' פי. 'ת זה הוצאתי אתכם כו"כ ע"י ות"ואיתא ברש. ל"ק שמי כנ"לכן ביכולתיכם למסור נפשכם ע. 'מ כו"אתכם מא
 :א"ש במ"מ כמ"עורר נסי יצי כך מתבטל הטבע בעבורו ומ"שכפי מה שאדם מוסר נפשו להש

 
. 'מ כן הוצאתי אתכם כו"ל ע"ודרשו חז' מ כו"אתכם מא[ המוציא( ]* אשר הוצאתי)' י כו"בפסוק ונקדשתי בתוך בנ .2

. ובוודאי נמצא זה הכח בכל איש ישראל שיוכל לבטל כל הטבע. 'נ על קדושת שמו ית"י מצווין למס"דהנה בנ
נתת ליראיך נס ' א פי"ש במ"ז בכחנו לבטל כל דבר טבעי כמ"מן הטבע ועיי נסים הוציאנו "מ שעשה לנו הש"וביצ

מ צריכין לקבל הארת הנסים בנפשותינו להיות נמשכין אחר דרך הנסים "וזה ענין ימי הספירה אחר יצ. להתנוסס
קידוש  מצות' ל ולכך תלה הכ"מ יכולין לבטל כל הטבע כנ"ובכח יצ. 'המידות שבאדם אליו ית' ולבטל כל הטבע וז

 :מ"ביצ' ה
 

נ "בכל עת שאיש ישראל מס' פי. ש"מ כן ע"כ ע"י מת"פרש. מ"המוציא אתכם מא' י כו"בפסוק ונקדשתי בתוך בנ .3
' ובמסירת נפש מקבל עליו אלקותו ית. מ להיות לכם לאלקים"מ כי תכלית יצ"בעבור קדושת שמו מתעורר יצ

ש "י כי הקדושה גנוזה בכלל ישראל כמ"הנה כתיב בתוך בנו. ובזה הכח יכול למסור נפשו בפועל. מ"מתעורר כח יצ
י הוא הלב כי "תוך בנ' דכתי. 'בלב א' בי עשרה כשנעשין באמת א' פי' ל בי עשרה שכינתא שרי"עמו ואחז' חלק ה

אבל כשמוסר נפשו ניטל הגשמיות אז בא לכלל ישראל באמת אז . הנפשות קרובים רק החומר מעכב התאחדות
שמע ישראל ובאין אל האחדות נזכר ' נ בפ"ש במס"י קבלת מלכותו ית"ש שע"מ בק"ל יצ"תיקנו חזולכן . ונקדשתי

 :מ"כח יצ

 

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

חּוץ ג ְפֵני ֹּבֶקר-ַעד ֵמֶעֶרב ַאֲהֹרן ֹאתוֹ  ַיֲעֹרְך מֹוֵעד ְּבֹאֶהל ָהֵעֻדת ְלָפֹרֶכת מִּ ה לִּ יד ְיהֹוָ  עֹוָלם ֻחַקת ָתמִּ
 :ְלֹדֹרֵתיֶכם

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

     י"רש
 

 העדת לפרכת
 

  ,עולם באי לכל עדות שהוא  ,מערבי נר על  ,).ט שם כ"ת  .כב שבת) דרשו ורבותינו  .עדות קרוי שהוא  ,הארון שלפני
    מסיים היה ובה  ,מתחיל היה וממנה  ,חברותיה כמדת שמן בה שנותן  ,בישראל שורה שהשכינה

 

 בישראל שורה שהשכינה  ,עולם באי לכל עדותביאור ענין 
 

 שפת אמת
 

רמז לעשרה . אמרות טהורות' אמרות ה' דכתי. אימתי הם תמימות כשישראל עושין רצונו של מקום' ובמד. בענין הספירה
אבל הם טהורות כסף צרוף ונתלבשו תוך הטבע בעליל לארץ מזוקק שהגם שכל הטבע והגשמיות בכח המאמרות . מאמרות
מ ביררו אלה הבירורים ונגמר בקבלת התורה "י ביצ"ובנ. והאדם הוא שצריך לברר ולהוציא אוכל מתוך פסולת. שבעתים

וכמו כן  .דם טמא ונעכר ונעשה חלב' מי יתן טהור מטמא לא אחד ובגמ' והנה כתי. שנעשה מעשרה מאמרות עשרת הדיברות
אלו הבירורים נעשין כאחד כשהארה מן הנשמה יורדת מתברר הטפה ונוצר ' וב. ז טמא ואדם הנוצר ממנו טהור"אמרו ש

י האדם בכח "נמצא עיקר הבירור ע. כ דם האם נעכר ונעשה חלב"ואז ג. תזריע על פסוק ארחי ורבעי זרית' ש במד"האדם כמ
שבכח הנשמת ' פי. 'ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חי' וייצר כו' תיכדכ. הנשמה שהיא טהורה ומטהרת לגוף האדם

. תזריע' ש שם במד"וכאשר נעשה הבירור מטפה ונוצר האדם מתברר הדם ונעכר ונעשה חלב כמ. חיים יוכל לברר גם הגוף
ירנו לתוך התערובות כי ולכן אסור לבשל בשר בחלב שהנקודה שנתבררה לא יחז. וחלב הוא נקודה שנתבררה מתוך הפסולת

בדמיך חיי ונתהפך להם ' י כתי"וכשנתבררו בנ. וכמו שהוא בפרט כך הוא בכלל. בשר הוא מעורב וסימנך בערב תאכלו בשר
ועיקר הבירור בימים אלו מפסח עד . וזה הרמז למאכלי חלב בחג השבועות שאז נגמר הבירור. הדם להיות נעכר ונעשה חלב



. זה הבירור מן תערובת הפסולת שנעשה אחר החטא. חקות קציר ישמור לנו מטללים ורוחות רעותשבועות ' ש במד"עצרת כמ
י הסרת הערלה "תמים ע' התהלך לפני והי' ולכן כתי. תמימות כשמבורר מפסולת ומום' וזהו נק' ש וקוץ ודרדר תצמיח כו"כמ

ריך לברר תמיד הפסולת ותערובות מחשבות הבלי זהו מה שצ' עם ה' תמים תהי' וכן לכל אדם כ. שהיא תערובות ומום בגוף
כמו שרמזנו . ש אימתי הם תמימות כשישראל עושין רצונו של מקום"וז. י כך נעשה בשורש"וכפי התמימות בנפשות בנ. עולם
 :הדם של האם נעכר ונעשה חלב. י בירור הטפה"שע. לעיל

    מסיים היה ובה  ,מתחיל היה ממנהביאור ענין 
 

 שפת אמת

' קני מנורה שבעה עיני ה' בז' ש במד"י מ"והענין עפ. 'נימין בכנור ולימות המשיח שמונה ולעתיד עשרה כו' רש זבמד
דרכים איך להתקשר ' כ יש ז"פ וירא אלקים כי טוב ואין טוב אלא תורה א"דבכל מעשה בראשית כתיב ז' המשוטטים כו

ז להשורש בכל יום באופן "כל יום שיר מיוחד והמשיכו דביקות בעוהולכן הלוים היו אומרים ב. נימין' והן הז. ז"בתורה בעוה
וכמו . נרות' טוב באלה הז' ולכן כתיב בהיטיבו את הנרות שהמשיך אור התורה שנק. קני המנורה' וכמו כן הכהן בז. מיוחד

ש השלשה ראשים כי שמעלה כל הימים לשור. ונר מערבי הוא שבת בזמן. א"ש במ"קנים כמ' שהוא בימים כן הוא בנפשות ז
מסיים כי הוא מקשר כל ' מדליק ובו הי' ורמזו שממנו הי. ובגוף ברית מילה נר מערבי. ב שהוא כנור של עשור"שבת מעין עוה
והשיר ניתן ללוים שיש להם כח . ועליו דרשו על השמינית. מערבי' י חוליות שבשדרה מראש ועד סוף לכן נק"הגוף ממוח לח

כן בזמן שיש לכל . כדאיתא בפרק שירה' וכמו שיש שיר מיוחד לכל ברי. לוים' שורש שעל שם זה נקהתחברות ודביקות אל ה
בשבת שירו כפול מזמור שיר ליום השבת ' במד' וכ. ב יש בו מעין שיר על השמינית"ובשבת שהוא מעין עוה. יום שיר מיוחד
 ו"תרנ :ב"ז ומעוה"ד מדריגה השמינית ויש בו מעוהע' אכן הוא מעלה כל הז. קני המנורה' נימין וז' מהז' שהשבת הוא א

 בהעלתך

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

יֶתם כו ְהיִּ י וִּ ים לִּ י ְקדׁשִּ י ָקדֹוׁש כִּ ה ֲאנִּ ל ְיהֹוָ ן ֶאְתֶכם ָוַאְבדִּ ים-מִּ ְהיֹות ָהַעּמִּ י לִּ  :לִּ
------------------------------------------------- 

 

 
 

     י"רש
 

 לי להיות העמים מן אתכם ואבדל
 

 יאמר שלא מנין אומר עזריה בן אלעזר רבי  ,וחביריו נבוכדנצר של אתם  ,לאו ואם  ,שלי אתם הרי מהם מובדלים אתם אם
 לומר תלמוד  ,עלי גזר שבשמים ואבי אעשה ומה  ,אפשי יאמר אבל  ,כלאים ללבוש אפשי אי  ,חזיר בבשר קצה נפשי  ,אדם

             שמים מלכות עול עליו ומקבל העבירה מן פורש  ,לשמי מהם הבדלתכם שתהא  ,לי להיות העמים מן אתכם ואבדיל
 

  כלאים ללבוש אפשי אי  ,חזיר בבשר קצה נפשי  ,אדם יאמר שלא מניןביאור ענין 

 

 שפת אמת

והסתכלות זה הוא כבוד מלכותו . 'פני השכינה כו ל דרשו וראיתם אותו על השכינה שמי שמקיים מצות ציצית זוכה לראות"חז
ת בכל לב שכן ענין עטיפה "י הביטול להשי"והאמת כי ע. רק שהוא נסתר. שיש בכל דבר כדכתיב מלא כל הארץ כבודו' ית

כן ו. 'ז יוכל לראות זיו יקרי"בציצית וראיתם כפשוטו הוא להיות כל החפץ והסתכלות האדם רק לראות ולהכיר כבוד שמו עי
' י הביטול שנק"וע. ל"שיש הארה גנוזה בכל דבר רק שנסתר כנ' פי. דאתאמר בלחישא' ויחזי לן סתרי' איתא נחזי ביקרי

ש וראיתם אותו הוא "וז. וזה פירוש דאתאמר בלחישא. י זה מתגלה לו"ע. ל חרש"ת כנ"לחישא שמבטל כל ההרגשות להשי
צבאיו שהם אות על ' וכל צבא שמים וארץ נק. אות אות הוא בצבא שלול צב"ש ז"ת כמ"ד שהוא עדות על השי"האות שיש בכ



שגם קיום המצות צריך ' למען תזכרו כו' ולא תתורו כו' ועשיתם כו' מצות ה' וזכרתם כו. ל"ז כנ"מלכותו רק שנסתר בעוה
ולא ' גם פי. א"ש במ"כמ שזכרון הוא דביקות. ת ולזכור תמיד שנברא רק לקיום רצונו"להיות על כוונה זו כדי להתדבק בהשי

א בבשר חזיר רק אבי "ל אל יאמר אדם א"ז מעצמו ואז"ל כי יוכל בר שכל למאוס בעוה"כדי לזכור להתדבק כנ' יהי' תתורו כו
לאלקיכם כדי להתדבק ' ש והייתם קדושים שהפרישה מגשמיות יהי"וז. 'למען תזכרו כו' ש ולא תתורו כו"וז. שבשמים גזר עלי

הוצאתי ' כו' וזה שאמר אני ה' י שהוציאנו ממצרים כו"אמת מה שבכח איש ישראל למאוס בגשמיות הוא עכי ב. ל"בו כנ
 שלח ב"תרל :'אתכם מארץ מצרים כו

 

  



 


