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ר א ה ַוְיַדבֵּ ֶשה-ֶאל ְיהו ָֹ י מ  ת ַאֲחרֵּ ן ְבנֵּי ְשנֵּי מו  ם ַאֲהר  תָֹ ְרבָֹ ה-ִלְפנֵּי ְבקָֹ ֻמתּו ְיהו ָֹ  :ַויָֹ
-------------------------------------------------- 

 

 הראשון מן יותר זרזו הז ביאור ענין
 

     י"רש
 

 'וגו אהרן בני שני מות אחרי משה אל  'ה וידבר
 

 תשכב ואל צונן תאכל אל לו אמר  ,רופא אצלו שנכנס לחולה משל  ,מושלו עזריה בן אלעזר רבי היה  ,לומר תלמוד מה
 נאמר לכך  ,הראשון מן יותר זרזו זה  ,פלוני שמת כדרך תמות שלא בטחב תשכב ואל צונן תאכל אל לו ואמר אחר בא  ,בטחב
             אהרן בני שני מות אחרי

 

 שפת אמת

גדול  נסיון' נראה כי הי. כ זירוז"צריך במצוה זו כ' מה שהי. 'י זה זרזו יותר כו"פרש' ולא ימות כו' דבר כו' בפסוק אחרי מות כו
חסרון במעשיהם ' אך שהי. כי לא לחנם מסרו נפשם נדב ואביהוא אשר היו צדיקיםגדולים ועשו בזה תיקון גדול לכלל ישראל

לכן נתקנאבהם [ י"ל אם כן רצון הש"כנ]כ "לכן קורין הפרשה ביו. כ על ידיהם"י לעבודת יוה"ונראה כי זכו בנ. ל"ש חז"כמ
אפשר שימסור אהרן נפשו לכנוס אף ' ונוכל לפרש ולא ימותו הוא בכלל האזהרה כי הי .ה באמרו הם גדולים ממני וממך"מרע

יכול אלא שנאסר לו ' ק ואהרן הי"י לכנוס לק"והנה כל אדם א. 'לכן נאמר לו אל יבא ולא ימות כי רצון המקוםשיחי. שימות
 :ל"כ כנ"נסיון גדול לכן הוצרך להזהירו כ' לכנוס והי

 

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

ר ב ל ְבנֵּי-ֶאל ַדבֵּ אֵּ ֶהם ְוָאַמְרתָֹ  ִיְשרָֹ ה ֲאִני ֲאלֵּ יֶכם ְיהו ָֹ  :ֱאֹלהֵּ
-------------------------------------------------- 

 

 גזרותי קבלו מעתה  ,מלכותי עליכם קבלתם ביאור ענין 
 

     י"רש
 

 אלהיכם  'ה אני
 

 וידוע גלוי אומר רבי  .גזרותי קבלו מעתה  ,מלכותי עליכם וקבלתם  ,).ב  ,כ שמות) אלהיך  'ה אנכי  ,בסיני שאמרתי הוא אני
 ונאמן להפרע דיין  ,עליכם גוזר מי דעו  ,אלהיכם  'ה אני בגזירה עליהם בא לפיכך  ,עזרא בימי בעריות לנתק שסופן לפניו
      שכר לשלם

 
 שפת אמת

 
כן הוא בכל מצוה בפרט שצריך . 'ש תחילה כו"לקבל עול מ' וכן בגמ. 'קבלתם מלכותי קבלו גזירותי כו' י ומד"ברש .1

מכלל שעשיות הציווי יותר ' ונאמראשר לא צוה כו. שזה תכלית המצוה. מ שמים"להיות כוונת עשייתה כדי לקבל ע
אבל עשיותינו צריך להיות רק עבור . בהם י"כי טעמי המצוה הם רק שבעבורם צונו הש. מקובל מטעם המצוה

וחי ' וכן אשר יעשה כו. וכשאדםמקבל עול מלכותו קודם המצוה יוכל לעשות המצוה כתיקנה. י"לעשות רצון הש
י המצות "כי להאדם ניתן לקרב כל דבר לשורשהחיות ע. 'להמשיך חיות משורש הכל והוא מלכותו ית. 'כ הפי"בהם ג



' ל רשעים בחייהם נק"ש ז"מתים כמ' ז נק"כי בל. י המצות נמשך חיות לכל הדברים"וה ועשאין לך דבר שאין בו מצ
והיינושצריך להיות כל מחשבות האדם תמיד להיות מוכן לעשות רצון . להבא משמע. אשר יעשה' וכתי. 'מתים כו
ד מתי יגיע לידו לעשות שמירת המצות להיות יושב ומצפה וממתין תמי' וזה יתן לו חיות ושמחה וזה נק. ה"המקום ב

י שמירת "להיות החיות תמיד ע. 'וחי בהם כו' ש ושמרתם כו"וז. ז כשתבא לידו יקיימנה כראוי"ועי. רצוןהמקום
 :המצות וקיומם

 
כ נכלל זה בכל מעשים אף דברי רשות לא יהיו נעשים "א. לא כתיב מעשה אלא כמעשה. 'מ כו"בפסוק כמעשה א .2

לכן . הן בעובדא הן ברעותא. ניכר הפרש בין מעשי איש הישראלי לשאראומות כמעשה ארץ כנען שצריך להיות
וכן יש לפרש . ל"ז כשושנה בין החוחים היינו מה שמתקדש אדם במעשה גשמיי לעשותה בקדושה כנ"ע' אמרו במד

כל ואז מעורר החיות שיש ב' העשי' אותםבאמצעיות המשפטים והחוקים יתקן כל בחי' אשר יעשה אותם האדם פי
. 'ואין לעשות שום מעשה רק בהשתתפות איזה מצוה כמאמר בכל דרכיךדעהו כו. 'המעשים מכח מאמרות הבורא ית

י קדושי עליונים והיו מרוחקין מהגשמיות והוא "ת היו בנ"כי בשעת מ. 'י קבלתם מלכותי קבלו גזירותי כו"וברש
י אותם כי הגם שנפלו "לכן ניחם הש. 'כו ש הזהרובנשמע"כמ' כ נתקלקל העשי"אח. ביטול גמור למלכות שמים

כענין שחורה אני ונאוה . י תיקון המעשה יוכל להיות יותר מעלה כשושנה בין החוחים"ז ע"עכ. ממדרגתם הראשונה
כ ניתן "אח. 'מ כו"י חיים ממש חרות חירות ממה"והכל ענין אחד כי מקודם היו בנ. 'תעומדין כו"במקום שבע. 'כו

 :ל והבן כי קצרתי"רר החיות כני המצות לעו"עצה ע

 
        

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

ה ג ּה-ְיַשְבֶתם ֲאֶשר ִמְצַרִים-ֶאֶרץ ְכַמֲעשֵּ ה ַתֲעשּו ֹלא בָֹ ִביא ֲאִני ֲאֶשר ְכַנַען-ֶאֶרץ ּוְכַמֲעשֵּ  ֶאְתֶכם מֵּ
ה מָֹ יֶהם ַתֲעשּו ֹלא שָֹ תֵּ כּו ֹלא ּוְבֻחק  לֵּ  :תֵּ

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

 הכל מן מקולקל ישראל בו שישבו מקום תואו ביאור ענין
 

     י"רש
 

 מצרים ארץ כמעשה
 

 פרק כ"ת) הכל מן מקולקל ישראל בו שישבו מקום ואותו  ,האומות מכל מקולקלים כנעניים ושל מצריים של שמעשיהם מגיד
              ).ה  ,יג
 

 שפת אמת
 

. 'אמר בשבילו ינצל הפרדס כו' ח משל למלך שהיה לו פרדס ועשו חוחים ומצא בה אשכול א"במדרש כשושנה בה .1
י היה מקולקל ביותר "ולכןבמקום שישבו בנ. ז להמשיך הקדושה גם בכל אלה המקומות"י נשלחו בעוה"כי הנה בנ

ש בפרשת קדושים "ושה בכח שגוברין על הקליפות וגשמיות הטבע וזז זוכין אל הקד"י בעוה"ובאמת בנ. ל"ש ז"כמ
' י גדר הערוה עצמו זוכין למצוא הקדושה וכל המצות הכתובין בפ"ע' פי. מקדושה"מ שאתה מוצא גדר ערוה א"בכ

דכבר כתבנו בכמה מקומות דיש קדושהבעולם שנה . 'וכתיב וכי תזבחו כו. קדושים תהיו הם עצות למצוא הקדושה
כ "צריכין ג' וכל הג. וכמו כן בנפשות. ט בזמן"ויש כמו כן שבתות ויו. ק שמאיר לכל המקומות"ויש מקום בהמ. נפש

. זה נאכל ליום ולילה ולזכרי כהונה ולפנים מן הקלעים. ולכן כל קרבן היה לו זמן ומקום ונפשותמיוחדים. גדר ערוה
' דאפי' ומוכח בגמ. ל דאין מביאין קדשים לבית הפסול"ט קי"ומה. 'ימים ולכל אדם ובכל מקום כו' ויש נאכל לב

והטעם הוא כיון שכח הקדושה יוכל להתפשט . מ אסור למעט מזמן אכילתן"יודעשיאכלנו מיד ולא יבא לידי נותר מ
וכמוכן אסור להותיר יותר מזמן שנתנה לו . ימים אסור למעט הזמן שלא לעכב התפשטות הקדושה' בשלמים לב

ויתכן לרמוז . 'בזאת יבא כו' ע אל הקודש כו"וכמו כן כתיב באהרן ואל יבא בכ. ושה בזמנו ומקומותורה לשמור הקד
' כי הנה יש לפעמים התגלות הקדושה בבחי. בזה הכח יבא אל הקודש. בזה עצמו שאליבא בכל עת' כי בזאת הפי



כ "וביוה.נה כדכתיב אחת בשנהכ היה הכנה על כל הש"כי הנה העבודה ביוה. ריחוק' י בחי"קירוב ויש לפעמים ע
ה "ש במדרש שאמר הקב"וז. י השמירה אל יבא בכל עת"היה בהתגלות וכל ימות השנה נמשך הארה מעבודה זו ע

' וזה עצמו פי. ]שכך צריךלהיות בכל עת כפי סדר המיוחד לו' פי. ו אהרן רק שיכנס כסדר הזה"למשה כי לא נדחה ח
אשר יעשה אותם האדם ' וכתיב ושמרתם את כו[ ש"ש ע"יות המיעוט לשז לה"ש הט"הממעיט כמ' אחד המרבה וא

. ש המחשבה"כי יעשה הוא לשון עתיד ע. לרמוז כי המצות נותנין חיות גם לפניהם. בהם' ולא כתיבויחי. וחי בהם
 מ לעשות כי יש עתים"ושמרתם זו משנה מה שלומדיןע. י התשוקה וההכנה אל המצוה זוכין מיד להמשיך חיות"שע
 :ל"י לקיים המצות בפועל ממש ורק על ידי הרצון והמחשבה כנ"שא

 
. אלקיכם' פ אני ה"ב' דכ. 'קשה לבעליו ללקטו כו' ח כו"כשושנה בה' ת ובמד"ל' בפסוק כמעשה ארץ מצרים כו .2

י "מ להוציא את בנ"וכמושקשה יצ. י צריכין עזר מקודש הן בסור מרע שלא להתערב במעשה הרשעים"שבנ
ז "ה בעוה"דודי בין הבנים שקשה להכיר את הקב' כמו כן סיפא דקרא כתפוח בעצי היער כו. המצריםמתערובת 

שלשה ' ש במד"כמ. ת"ה מצות ל"לא תעשו בזה הכח שנתן לנו הקב'מ כו"א כמעשה א"אני ה' ולכן כתי. הטבעיי
א "אני ה' כתי' פטי תעשו כווכמו כן מש. ונשגב' בו ירוץ כו' ש מגדול עוז שם ה"כמ. שגבר עליהם יצרם ונשבעו

י שהם נשמרים "ה כביכול מתפאר בבנ"והקב. ז בכח המצות עשה"בעוה' שמסייעלאיש ישראל שיוכל להתדבק בו ית
ז נטע בו כח התגברות "ה באדםלשלחו לעוה"ובוודאי כאשר בחר הקב. ז"ז מתערובות ומתדבקין בו בעוה"בעוה

שדרך המלך להעמיד הגבורים במקום חוזק . גבורי כח' מדבר ונקמלאכיו בתחתונים הכתוב ' ולכן כתיב ברכו ה
 :ולכן המקומות שישבו שםישראל היו מקולקלים ביותר. המלחמה

 
מ שיש הסתר יותר יש שם נקודה קדושה טמונה כי זה "להראות כי בכ. י מקום שהיו ישראל מקולקל ביותר"ברש .3

 א"קדושים תרל :המכוון להסיר ההסתר

 
 

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

ַטי-ֶאת ד ַתי-ְוֶאת ַתֲעשּו ִמְשפָֹ ֶלֶכת ִתְשְמרּו ֻחק  ֶהם לָֹ ה ֲאִני בָֹ יֶכם ְיהו ָֹ  :ֱאֹלהֵּ
-------------------------------------------------- 

 

        והכשדיים המצריים חכמת ואלמד אלך ישראל חכמת למדתי תאמר שלא  ,מתוכם תפטר אל ביאור ענין
 

     י"רש
 

 בהם ללכת
 

        והכשדיים המצריים חכמת ואלמד אלך ישראל חכמת למדתי תאמר שלא  ,מתוכם תפטר אל
   

 שפת אמת
    

מ "כמעשה לא מעשה א' דכתי. א רשאי לפטור מהם"י א"פירש. ללכת בהם' את משפטי כו' מ כו"בפסוק כמעשה א .1
שלא יהיה נדמה שום ' אבל הפי. י עדה קדושה ומה שייך להזהירם מלעשות כחוטאיםהאלה"כבר היו בנכי . ממש

י צריכין לקדש כל מעשיהם "אבל בנ. מעשה איש הישראלי למעשה הרשעים אשר כל מעשיהם לגשמיות בלבד
' דת הבורא יתכי המעשה צריך להיות רק לתכלית הליכת האדם בעבו. להדביקם בשורש החיות וליקח מהםחיות

ומה גם לצדיק . כ בכלל ללכת"י המכוונים לאכול ולשתות להוסיף כח בעבודת הבורא הוא ג"ולפשוטי בנ
ז ליותר קדושה שיוכל להוסיף בכל עת "ש וכן בכל מצוה שאדם עושה צריך להיות המכוון לבוא עי"שכלמעשיו לש

ז "ה רק להיותנפטר מחיובה רק אדרבא לזכות עינעשה המצו' ולא יהי. כענין מצוה גוררת מצוה. ממדרגה למדרגה
 :ש וחי בהם"וליקח מהם חיות כמ' והיינו ללכת בהם כו. ש שכר מצוה מצוה"למצות אחרות כמ

 
ל "ש חז"עפמ' פי. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם' דכתי. 'י שלא ליפטר מהם כו"פרש. בפסוק תשמרו ללכת בהם .2

וכל מה שהאדם מכניס כוחו וחייו . ומצותיו'יות הוא כשעוסקין בתורת הכ עיקר הח"א. רשעים בחייהם קרוים מתים



יחליפו ' ש וקוי ה"לו בראשונה וכמ' והחיות הזה הוא במדרגה גבוה מחיות שהי. בעסק המצות ניתן לו חיות חדש
תמיד  וצריך אדם להתעלות. וכן הוא תמיד שיש כמהמדרגות בענין החיים כמו שיש חילוקים במדרגות הצדיקים. כח

' הרי הוא אומרולא תקיא הארץ כו. וחי בהם. וזה ללכת בהם. ממדרגה למדרגה ויש לו תמיד תורה חדשה וחיות חדש
אך הכל לפי המדרגה כי . י להיות כטומאת האומות"והיתכן שיהיו חשודין בנ. הגוי אשר לפניכם' כאשר קאה כו

לא . להם ויצאו מזה החוק' וכפי החוק שהי. אותם מצות ובהזידם לעבור עליהםקאה הארץ' להם רק ז' האומות הי
וכן שייך בכל . י לפי החוקים השייכים להם צריכין לשמור את חוקם שתסבול הארץ אותם"כן בנ. סבלה אותם הארץ

וכן מצינו . ש"תורתו כמ' נק. ש ובתורתו יהגה"וז. לו מקודם' פרט כפימה שמתעלה יש לו חוקים ותורות מה שלא הי
ויש בכל . יתן חכמה' אכן האמת ה.ותמהו איך יכולין לעשות יותר מהחכמה. יו מרובים מחכמתובמשנה שמעש

ואותה הנקודה צריכין להמשיכה ולהרחיבה שתתפשט בהרבה . כולם בחכמה עשית' בריאה נקודה מחכמה דכתי
י שינוי "צא ענמ. ואז יש ברכה על זו החכמה וניתוסף לו חכמה בכל עת.מעשים להמשיך הכל אחר זאת הנקודה

 :וזהו ללכת בהם. כ יש עוד חכמה"לתקן המעשים כפי חכמה זו ואח[ צריכין]* כ "ואח. מעשה ניתוסף החכמה
 

י נבדלין למטה מכל האומות כן למעלה "כמו שבנ. 'ד כשושנה בין החוחים כו"ת הה"ל' כמעשה ארץ מצרים כו' במד .3
ה את "ולכן צוה הקב. י למעלה מכל השרים"אבל הנהגתבנכי כל אומה יש לה שר בשמים . י"יש הנהגה מיוחדת לבנ

כן ' י להיות נבדלין מכל האומות וכפי ההבדל שלמטה שאין מתערבין בהם ובחוקותיהם כשושנה בין החוחי"בנ
כמעשה לבנת הספיר כשהיו ' וזה שרמז במד. לכן מסיים בצלו חמדתי להיבדל מהם.'למעלה כתפוח בעצי היער כו

י לראות "זה עצמו המצוה עלבנ' פי. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כ למעלה"רשימה ג' היי למטה בגלות "בנ
ח למיימינים בה "פ' שבת ד' וכן איתא בגמ. ובחרת בחיים' ש החיים והמות נתתי לפניך כו"להתדבק בדרך החיים כמ

י "רק שפה אחת וע' וקודם קילקול הרשעים הי. כי כל ההנהגות מכל השרים נמשך בכחהתורה. 'סמא דחיי כו
לכן . וכפי הכנה שלהם כך מתגלה דרך החיים. י נבחרו להתדבק בעץ החיים"ובנ. החטאים נתפרדו לשבעים לשונות

' עוד פי. והמשכיל יבין הדברים ביותר. משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם'ושמרתם את כו
וה שיתדבק כולו באור המצוהלהיות נשאר אצלו רשימת וחי בהם ולא שימות בהם כי האדם צריך לעשות המצ

ולא שימות בהם כי העושה בקרירות והוא . שדבוק במקורו ולא יתבטל לעולם. חי הוא כמו מים חיים. המצוה קבוע
 :ל"י ללכת בהם עשם עיקר כנ"שרש"וז. מיתה' כ ממנו נק"רק לשעה ונפסק אח
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כי כפי המעשים זוכין ' ל כ"ן ז"ורמב. ה מת"ז ה"ב כי בעוה"י לעוה"רש' כ. בפסוק אשר יעשה האדם וחי בהם .1
. י לתקן הכל בלי המיתה"י החטא נצרךהמיתה שא"ויש להוסיף עוד כי בוודאי ע. ש"ואליהו וחנוך יוכיחו ע. לחיים

באומרו את ' וזה עצמו רצונו ית. לעתיד בוודאי נוכל לקיים הכל בלי מיתה' שיהיר וכמו "אבל קודם חטא אדה



כלומר שתראו לשמור ולעשות התורה ומצות עד שיעשה האדם . אשר יעשה אותםהאדם וחי בהם' משפטי תעשו כו
 :א"כןבב' היש יעשה לשון עתיד כי בוודאי י"וז. ל"ז כי הכל תלוי בעבודתינו כנ"אותם ויוכל לחיות בהם גם בעוה

 
הפסוקים הם תלוין ' א כי ב"במ' כבר כ. ש"קשה לבעליו ללקטה ע' כשושנה בין החוחים כו. 'מ כו"כמעשה א' במד .2

י "קשה לבנ' כמו כן הי. 'ח כו"כמו שקשהללקוט השבה. ה כתפוח בעצי היער"ח והקב"י כשושנה בה"זה בזה שכנס
ע "ל מה תפוח אין לו כל כך ברחו אוה"ואחז. ש בין הבנים"כמ. ז הטבעיי"בהיותו מוסתר בעוה' להכיר את הבורא ית

י בתורה ומצות שאין ניכר הטובה עד אחר שמקיימין "ובאמת כן הוא הנהגת הש. ה שאין ניכר הגנהשלו לכל"מהקב
וגם . אחר המעשהימצא שחי בהם' ש אשר יעשה אותם האדם וחי בהם פי"וז. המצוה באמונה רואין ומשיגין הטובה

י המצות נגמר פעולת "שבעשיות בנ' פי. מעלה אני עליכם כאילו עשיתם( אתם)ל ועשיתם אתם "ש חז"כמ זה אמת
עושי דברו לשמוע בקול ' וזה עצמו פי. כתיקנה' י העשי"וכאילו הם מעוררין החיות שנמצאבהמצוה ע. המצוה ממש

זוכין לשמוע קול דברו הגנוז ' וכן הוא בכל מצוה בפרט שבכח העשי. ל שהקדימו נעשה לנשמע"דברו שדרשו חז
. י להתגלות"א' וקודם העשי. י להם הכח למצוא החיים הגנוז בתורה ומצות"חיי עולם נטע בתוכינו שבנ' זכ"וע. בה
. ה לתפוח"הלא בפסוק נמשל הקב'ל כתפוח שפריו קודם לעליו כך הקדימו נעשה לנשמע ומקשים התוס"ש חז"וז

דרך התורה שצריכין לקיים מקודם במעשה מצות התורה ' ן סידר הוא יתה כתפוח שכ"י שהקב"שע' אבל הכל א
שלא היו יכולין . י להקדים נעשה לנשמע"לכן הוצרכו בנ. כמתגלה הארת התורה"ואח. שהוא הפרי והגמר מהתורה

ש "ופריו מתוק לחכי דייקאכמ. ל"ה הוא כתפוח כנ"וזה הוכחה שהקב. לזכות אל התורה עד תיקון המעשה מקודם
. ל"קודם שנתגלה להם טעמי המצוה כנ' שנדבקו בהפרי שהוא קיום המצות באמונה אפי' פי. מתוק' ל לחכי הי"זח
כיבמעשה הרשעים הוא הדרך שתחילתו מישור וסופו . ת"לא תעשו ובחקותיהם ל' כ כו"א' מ כו"ש כמעשה א"וז

וגם . בלי טעם' ביא לחטוא אפיוההרגל מ. קוצים לכן מתחלתו נדמה התאוה שיש בה טעם ולבסוף נעשה כחקה
כ וחי בהם "ואח' ודרך התורה הוא להיפוך אשר יעשה כו. שבסוף רואין שהכלהבל ושרק בתחילה נדמה לטוב

. השבת' וכמו כן כפי תיקון ימי המעשהזוכין לבחי. וכמו כן הוא לעולם כפי העבודה במעשה זוכין לפנימיות. ש"כמ
ב ונשמה יתירה "ושבת הוא מעין עוה. 'ב כו"י לעוה"ש רש"הם בשבת כמוחי ב. הוא בימי המעשה' אשר יעשה כו

 :החיים שאין בה מיתה כלל' היורדת בשבת היא בחי
 

כי המצות הם מתקנים צלם האדם . ז סופו מת"ב דבעוה"ל לעוה"חז' פי. בפסוק אשר יעשה אותם האדם וחי בהם .3
אך אחר . ר קודם החטא"לאדה' שולט בו כמושהיוכשזוכה אדם לזה המלבוש אין מיתה . ה"ח ושס"הפנימי רמ

' זה נכלל באשר יעשה אותם פי' וגם פי. י המצות זוכין למלבוש הראשון"וע. החטא נתלבש בגוף שיש בו מיתה
י המצות נעשה כלי לקבל חיות שאין בו מיתה כדכתיב ויפח באפיו "וגםכפשוטו שע. באמצעיותם נעשה ציור האדם

. ב נזכה לזה בהכנתהמצות"י החטא נאבד מאתנו כלי הראשונה ובעוה"רק שע. מיתה כ לא שייך"א. נשמת חיים
י להתלבש "ועתידין בנ. הרמז כי עין הוא ציור ודמות. יעשה למחכה' וכתיב התם עין לא ראתה כו. וכתיב כאן יעשה

והכל באמצעיות . שי לומר לפניהם קדו"לשעתידין בנ"ש ז"וכמ. ש זולתך"כמ' בציור רוחניי שאין מושג לשום ברי
ל לכן אמרו אין דומה "ב ולכן נתגלה בו מעין ציור וצלם הנ"ל שהוא מעין עוה"והנה שבת אמרו חז. ז"המצות בעוה

 :'מאור פניו של אדםכו
 

 
ש אני אני הוא "כמ. א"פ אני ה"ב. א"אני ה' לא תעשו כו' וכמעשה ארץ כנען כו' מ כו"א כמעשה א"בפסוק אני ה .4

' והם ב. הראשית והאחרית' ת ייחד שמועלינו בחי"והשי. ש אני ראשון ואני אחרון"והרמז כמ. ב"ז ובעוה"בעוה
י ברית המעור ירשנו את הארץ "וע. מ זכינו לברית הלשון וקבלת התורה"י יצ"וע. בריתות ברית הלשון וברית המעור

כי . ורות ובביאות אסורותוהנה רוב הכריתות הם במאכלות אס. א בבשורת הארץואתה את בריתי תשמור"ש לא"כמ
ועליהם נאמרמות וחיים ביד . כ החיים תלוי בהם וממילא יש כריתות במי שפוגם בהם"מאחר שנקראו בריתות א

נרמז ' ב ועלי"ו כריתות בתורה לרמוז על שם ע"ש ל"ויתכן עוד לומר במ. ]לשון כידוע' כי גם ברית המעור נק. לשון
מ שהוא "המעלה אתכם מא' ולכן בשרצים כ[ אלא שאין ליעסק בנסתרות. יתממ' וחצי' מחי' אני אמית ואחיה חצי

' אלו הם בחי' וב. לא תעשו שירושת הארץ תלוי בברית המעור' כמעשה ארץ כנען כו' וכאן בעריות כתי. ברית הלשון
. חתיווהאחרית והתכלית להיות מוליד ומשאיר פירות ת. כמו תחילת גידול האדם כשמתחיל לדבר. ראשיתואחרית

' והפי. ב וכן בתרגום בחיי עלמא"לבעוה"ואחז. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם' והנה כתי. כמו כן הוא בפנימיות
י המצות מכין האדם לנפשו מלבוש "כי המצות הם מיוחדים לאברי האדם והנפש פושטת צורה ולובשת צורה וע

. וחי בהם משמע גם עתה' אך פשט הכ. כ בהם ממש"ש וחי בהםשיתלבש החיות אח"ז. ב"וחלוקא דרבנן בעוה



והענין הוא כי האדם יש לו שורש למעלה וחלק הנשמה שלמעלה גם עתה מתלבשת במעשה המצות שאדם 
להם חלק רק ' ולא אמרו יהי. ב"ואיתא כל ישראל יש להם חלק לעוה. נר' נפשו שנק' ל ומחי"ש ז"ז. ז"מקייםבעוה

ובזה יש לכל ישראל ' הכל אחדות א'הוה ויהי' ה הי"והקב. עמו' חלק הי משום שנאמר "ב לבנ"כי טעם עוה. יש לו
ז מתפללין ויהי נועם "וע. ומי שזוכה לקיים מצוה כראוי יוכל להרגיש הארה משורש המצוה ונשמתו שלמעלה. חלק

א ב יורד בו הארה מנשמה שהי"ק שזוכיןלנשמה יתירה כיון שהשבת הוא מעין עוה"ומעין זה בש. 'עלינו כו' ה
 :ל"ב כנ"עוה' מבחי

 
אשר זה עצמו ' ל עוד הפי"וי. 'ב כו"י בעוה"פירש. האדם וחי בהם' אשר יעשה כו' בפסוק ושמרתם את חקותי כו .5

. הקדוש ברוך הוא מבקש מאתנו אשר באמצעיות שמירת המצות כראוי יתתקנו כל המעשים ויתברר האמונה בעולם
י "ולכן לעתיד יתברר כי גם הגשמיות הכל מכח הש. בהתגלותי "ובאמת כפי התגלות האמונה מתקיים השגחת הש

. האדם' י התורה ומצות יחי"וע. ז הכל מסטרא דקדושה בלבד"חיות כל חי אף בעוה' ואז יהי. כח הפועל בנפעל
כדי שתפעלו במעשיכם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם והבן מאוד כי הכל תלוי ' הכתוב ושמרתם כו' נמצא פי

י "אבל בכח בנ. א"גם לרשעים חיות מסט' שיהי' רצונו ית' כל חי רק שכן הי' י מחי"י בוודאי השכ. בעבודתינו
 קדושים  [ו"תרל: בלבד' א ולתקן העולם במלכותו ית"לדחות הסט

 

 

  



 


