
 
 
 
 
 

 ביאור השפת אמת
 י"לפנימיות של רש

 ויקרא

  



 
 

 ויקרא
 

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

ְקָרא א ר ֹמֶשה-ֶאל ַויִּ ה ַוְיַדבֵּ ָליו ְיהֹוָ ֹאֶהל אֵּ ד מֵּ אֹמר מֹועֵּ  :לֵּ
-------------------------------------------------- 

 

 בו משתמשין השרת שמלאכי לשון  ,חבה לשון  ויקראביאור ענין  
 

 י"רש
 

 משה אל ויקרא
 

 אל זה וקרא  ,שנאמר  ,בו משתמשין השרת שמלאכי לשון  ,חבה לשון  ,קריאה קדמה צוויים ולכל אמירות ולכל דברות לכל
             בלעם אל אלהים ויקר שנאמר  ,וטומאה עראי בלשון אליהן נגלה ם"עכו האומות לנביאי אבל  ,זה
 
 שפת אמת 

 
 אך. בריותיו עם בטרוניא בא ה"הקב דאין קשה. 'כו לעמוד יכולין שאינם תחתונים. 'כו מלאכיו' ה ברכו' במד .1

' בחי הוא אשר ת"להשי נקודהמיוחדת ישראל איש בכל יש בוודאי כי בתפקידיו לעמוד יכולין שאינם' הפי
 בכללו הוא והמלאך. שעה לו שאין אדם לך אין כמאמר לעתים רק תמיד זו במדרגה לעמוד י"א אך. ממש מלאך
. צבאות' ה למלאך דומה ש"כמ כמלאכים ממש להיותם הדור כחלצדיקי נתוסף ישראל מכלל אכן. כן תמיד
 השרת שמלאכי לבני זה רז גילה מי ל"חז ש"כמ השרת כמלאכי לנשמע נעשה הקדימו ישראל בני והנה

 בו נתקיים ולכן. זו הקדמה בו נשאר ולכן החטא בכלל' הי לא ה"ומרע. נעשה אבדו כ"ואח'כו בו משתמשין
 חיות התגלותעיקר והוא. ל"ז י"רש ש"כמ בו משתמשין השרת שמלאכי לשון ויקרא ש"כמ דברו בקול לשמוע

 התדבקות והוא. 'כו דיממא אמצותא' ופקדי לנהורא רחמנא קריא ל"חז ואמרו יום לאור ויקרא ש"כמ הפנימיות
 אתה דבר באומרם י"בנ והנה. ש"ית ביחדלבוראם להתבטל לזה זה הנבראים התדבקות וכן. בהבורא הנברא

. ה"מרע י"ע ת"השי מאמרי לקבל זכו מעלתם מהם שניטל בעת לכן ה"למרע כחם נתנו לאשר' כו ונשמעה עמנו
 :'כו דברו אשר הטיבו ש"כמ שמים לשם זה לאשראמרו כ"אח תיקונם כל' הי וזה

 
 ויש. 'כו ה"הקב של בתפקידיו לעמוד יכולין שאינם י"ע תחתונים. מלאכיו כל לא. מלאכיו' ה ברכו' במד .2

 אבל. מלאכיו כל נאמר ומדועלא עליון קדושי שהם נראה מלאכיו שנקראו ונביאים הצדיקים דאלו להקשות
 גבוה הצדיק שנשמת שאמת הגם. מלאכיו כל ולא מלאכיו' שנק' המד מדייק הנבחרים באותן שגם' הפי נראה

 בכל היא עמידה כי. בתפקידיו לעמוד יכולין שאינם ש"וז. צמצומיםשונים בכמה מתלבשת היא אבל מהמלאך
 להם יש כ"ע תחתונים אבל. מהגשמיות נבדלו שהם בעליונים רק וזה. העומד דמות סוף עד מראש הקומה
 ולכן. מלאכיו' נק ואז מעט הן רב הן לעתים הגשמיות וביטול התרוממות להם יש הנביאים אכן.בגשמיות אחיזה
 משה משה קריאה ולכןקדמה. עליונים' לבחי ולהתעלות הגשמיי לבוש נגד לגבור כח להם שיש כח גבורי נקראו

 שהוא הראשון משה על הוא חיבה לשון. כ"בתו הוא כן זירוז לשון חיבה לשון בהשורש נשמתו התחברות הוא
 :ל"זירוזכנ שצריך שני משה על הוא זירוז לשון. השורש

 
 שנקראו הצדיקים גם' פי. 'כו בתפקידיו לעמוד יכולים שאינם תחתונים מלאכיו כל ולא מלאכיו' ה ברכו' במד .3

. כמלאכים מתקדשים לעתים רק.ר"ויצה כ"ג גשמיי חלק בהם יש כי. מלאכיו כל בהם לומר י"א כ"אעפ מלאכים
. 'כו חירות ש"כמ החטא קודם י"בנ שהיו ראשונה במעלה שנשאר ה"מרע אבל. החטא אחר הוא זאת וודאי אכן
 תורה דברו עושי. פ"ושבע שבכתב תורה דיש הוא הענין. 'דברוכו עושי עוד ואמר. ממש מלאך הוא לכן

 ענין אבל. המלאכים על התורה להם נוסף י"דבנ הענין וביאור. שבכתב תורה דברו בקול לשמוע. פ"שבע



 י"שבנ והיינו. נעשה' ה דבר אשר כל' דכתי. מקודם י"בנ עבודת' הי וזה. מעצמו בוראו עושהרצון להיות המלאך
 תורה' ראשונותהי בלוחות ולכן. פ"שבע תורה והוא. ציווי שום בלי' ית הבורא דעת לכוון יכולין בעצמותם

 ה"מרע ולכן. התורה בכח הכל לעורר צריכין החטא אחר אך. לנשמע נעשה הקדמת וזה שבכתב קודם פ"שבע
 הקדמת והוא. והציווי הדיבור קודם מצדעצמותו דביקות והוא. משתמשין השרת שמלאכי לשון ויקרא בו כתיב
 ט"תרל: מאוד זה כל והבן. ל"כנ נעשה

 
 מלאכים נקראו הנביאים כח גבורי מלאכיו' במד ש"כמ חיבה לשון קריאה קדמה' כו דברות לכל משה אל ויקרא .4

 מאוד גדול להמעשה השליחות כי.מלאך' לבחי באמת משתנה הנבואה שקודם. 'כו כלפידים בוערות פניו' כו
 מקיימין שבפועל אף' פי. ה"הקב של בתפקידיו לעמוד יכולין שאינם מלאכיו כל לא מלאכיו לכן. המעשה מגוף

 כי. מעם בחור הרימותי ש"כמ' ה מלאך' שנק הנביא רק הוא' ופקודתה הציווי לקבל אבל. המצות י"בנ כל
 בכל קצת נמצא זה ומעין. י"בנ לכל קדושה נשאר הצדיקים ובכח. לחלקו ת"השי שבוחר התרומה הם הצדיקים

 הברכה שכח. לעשייתן עובר המצות ברכת ענין וזה. 'ה מצות לקיים עצמו שמכין מה כפי. ישראלבפרט איש
 :ל"כנ וקריאה דביקות' בחי המצוה מגוף למעלה

 
 ולא מלאכיו כתיב ה"הקב של בתפקידיו לעמוד יכולין שאינם תחתונים. מלאכיו כל ולא מלאכיו' ה ברכו' במד .5

 משה יכול ולא כדכתיב ת"בעזרהשי רק עצמם מצד לעמוד יכולין אינם' פי. המאמר כל ש"ע' כו מלאכיו כל
 דהאדם. שבעליונים החלק שהוא. נשמתו בכח והתקשרות ודביקות החיבה שהיא הקריאה י"ע אך. 'כו לבוא
 לכל שיש. החלקים' ב שהוא. משה משה הקריאה' הי לכן. יכוליןלעמוד זה ובכח. ותחתונים מעליונים כלול
 מקודם להיות צריך המצוה קיום שכל י"בנ לכל ללמד כן וכמו. נח פרשת ק"בזוה ש"כמ ולמטה למעלה צדיק

 ולכל דיברות לכל קריאה שקדמה כמו. לעשייתן עובר המצות ברכת ענין וזה. ת"בהשי התעוררותדביקות
 לקבל שיכול שהואכלי החכם כח כל כי' פי. הימנו טובה נבילה דעת בו שאין ח"ת המדרש ש"וז. 'כו אמירות

 זה בחלק כי שלו חיות וחסר השורש אל הדביקות בו כשאין אבל. הביטול י"ע והוא. נשמתו בכח אלקות חיות
 להיות מוכנים ישראל בני היו החטא קודם והנה.החיות בו שחסר כנבילה הוא כ"א. לעמוד יכול אינו התחתון
 ובני. ותקרב תבחר' דכ. הקרבנות י"ע התיקון' הי החטא ואחר. 'כו אתם אלהים אמרתי ש"כמ. ממש מלאכים
' לב מיוחד הזה ניסן וחודש. הקרבנות ענין וזה. התשובה בכח החטא אחר כנתקרבו"אח. נבחרו מקודם ישראל

. ביוםהשמיני. המשכן הקמת בו' הי כ"ואח. בו שנצטוו ראשונה במצוה הראשונה הבחירה' הי שבו. המדריגות
 אך. להר בענן עלה כי הגם. לבוא משה יכול ולא ש"מ בזה לפרש ואפשר. ותקרב' בחי שהוא' כו המזבח אל קרב
 ד"תרמ: לעמוד יכולין גמורים צדיקים עומדיןאין ת"שבע ובמקום. תשובות בעלי' בבחי ישראל בני היו עתה

 
 בהר' הי כי הגם. לבוא משה יכול ולא דכתיב. 'כו כל' כו ה"הקב של בתפקידיו לעמוד שיכולין עליונים' במד .6

 גבוהים המה למעלה י"בנ ובוודאינשמת. תחתונים ולא לעמוד יכולין שעליונים הרי. פ"ג ולילה יום ארבעים
 הקדושה שאין והטעם. דשמיא וסייעתא קריאה י"ע רק לעמוד יכולין אינם למטה כשנשתלחו אבל. ממלאכים

 אור אין יום לאור ויקרא התם' וכ ויקרא הכא כתיב תנחומא' ובמד.הסתר י"ע רק הזה בעולם להתגלות יכולה
 והיינו. 'כו וגנזו' כו כדאי שאין וראה' כו מאיר היה ה"הקב שברא דהאור הוא והענין. ש"ע' כו תורה אלא

 וככל. הגנוז מאור התנוצצות בהם שיש זמנים שיש. יום לאור קריאה' הי ולכך. וחושך אור ביןתערובות שהבדיל
 צריך' הי החטא י"קלקולע שנעשה כ"אח. בהתגלות' הי התורה קבלת בעת. בתורה כ"ג' הי האלה הדברים
. 'ה דבר לשמוע כלי להיות נעשה המשכן שכל הרי. 'כו שם לך ונועדתי דכתיב. ק"וביהמ המשכן י"ע הבדלה

 אור וכן. 'ה נביאי להיות י"בנ כל ראוין היו קבלתהתורה דבעת. באורך א"במ ש"כמ' כו לשמוע דברו עושי ש"וז
 לישראל' הי ק"וביהמ ובמשכן. לשמוע יכולין שאין רק. 'כו יוצאת קול בת ל"חז ש"כמ תמיד מתגלה התורה

 ש"וז. בעולם שנמצא הרשעים מתערובות ישראל בני נבדלו הקודש מקום י"שע. לקבלהדברים והתקשרות דעת
' כו בבלעםויקר שנמצא כמו לילה' כו ולחשך. ביום' הי ה"מרע שנבואות. יום לאור ש"כמ משה אל ויקרא

 דאיתא. 'כו שמה ונועדתי שכתיב הדעת וזה. 'כו חיבה בלשון ויקרא ל"חז ש"כמ שנעשה ההבדל וזה. ובלילה
 החכמה הוא ודעת. בפרהסיא מקודםהחטא' שהי כמו בהתגלות הוא חכמה כי. מנין הבדלה דעת אין אם

 צריכין ז"בעוה כי. 'כו דעת בו שאין ח"ת במדרש ש"וז. 'כו ויקרא ש"וז. 'כו טובך רב מה כתיב ז"וע. הצפונה
 ו"תרמ: ל"כנ הסתר בדרך החכמה לשמור

 
 הבורא את בהם עובד שאדם המעשים לכל רמז והוא. זירוז לשון חיבה לשון קריאה קדמה וצווים הדברות לכל .7

 ואיתא. לעשייתן עובר ברכותהמצות ל"חז שהקדימו וזה. לעובדא ודביקות התלהבות להקדים צריכין. 'ית
 חיבה. קריאה והוא מצוה כל קודם ויראה אהבה להקדים שצריכין לעילא פרחת לא ורחימו דחילו בלא עובדא
 נ"תר: ל"כנ ודחילו רחימו הוא וזירוז

 
. ויקר כתיב האומות ולנביאי חיבה לשון קריאה קדמה וצווים הדברות לכל ל"חז אמרו משה אל ויקרא בפסוק .8

 לבלעם אבל. אליו הנבואה כימיוחדת לומר הקריאה וזהו. הנבואה אל בעצם מיוחדים ישראל בני כי הוא הענין
 י"בנ כי והטעם. ביותר שמו ייחד עליך אלקיך' ה אנכי כתיב ז"וע. ובמקרה עראי בדרך עמו שנדבר ויקר כתיב



 מיוחדת עבודתם י"בנ אבל. במקרה הוא טוב מעשה איזה נמצאבאומות ואפילו. אליו מיוחדים כ"ג בעבודתם
 עבודתם עושין ואם. 'כו לי יצרתי זו עם ש"כמ ש"ית הבורא שליחות לעשות בעולם בריאתם שכל שיודעים אליו

. ת"השי לעבודת מיוחד להיות צריך ישראל איש כי. 'כו קרי עמי תלכו אם ש"כמ לחטא להם במקרהנחשב
 שאמרו המצות עניןברכת וזה. עליהם ביחוד הנבואה להיות השמים מן להם מודדין כך מודדין שהם זו ובמדה

 מעיקר ביותר עוד מתעלה המצוה עשיית קודם והתשוקה שהכנה היינו לעשייתן עובר להיות שצריך ל"חז
 התורה כח המצוה בשורש מתדבקין יהתשוקה"ע אבל ותערובות פניות שייך המצוה במעשה כי. המצוה

' כו עמלק ויבוא כתיב ולכן. פסולת בלי המצוה נעשה תורה אור י"וע. המצוה לעשות צוה אשר ה"והקב
 ויבוא מיד. כראוי וזריזות בקביעות' הי לא אבל המצוה את שעשו י"היינואעפ. המצות מן ידיהם שרפו ברפידים

 צדיק' נק זה ש"וע. להבה ויוסף אש יעקב בית' בחי זה וזריזות בקביעות המצוה את כשעושין אבל. עמלק
 :לקש עשו בית אז. ויסוד בקביעות אצלו הם שהמצות. יסודעולם

 
 בראשית שמעשה הענין א"במ פרשנו כבר. 'כו בראשית ימי' ז שבעה' עמודי חצבה ביתה בנתה חכמות' במד .9

 שנקרא הבריאה הואתכלית והאדם. והקדושה הברכה עליהם לחול מוכנים אשר כלים שהם עמודים' נק
 משה אל ויקרא ש"כמ בשורש דביקות הוא דקריאה. העולם תקרות שהם' ובמד מקוראי ישראל ש"כמ הקדושה

 ובענין. בשורשו דבר כל התדבקות היינו. 'כו יום לאור' ויקראכו ש"כמ בראשית מעשה בכל וכן. 'כו חיבה לשון
 ש"כמ מילואים ימי' ז והוא הבנין ימי שבעת היינו' העשי לתקן צריכין מקודם אך. 'כו שמות האדם קרא זה

 הארה הוא השמיני ביום כ"ואח. לקבל כלי הוא יד כי לקבל מוכן שהאדם מה היינו אתידכם ימלא ימים שבעת
 י"ע עלינו סוכתשלום פורס ש"כמ השבת הארת והוא. ממש לתוכו לקבל י"שא אף מרחוק שמאיר מה מלמעלה

 ושל יד של בתפילין יום בכל כן וכמו. יתירה נשמה' נק ולכן מלמעלה שמאיר רק לקבל מוכן הגוף כלי שאין
 השמיני ביום ש"כמ הוא. 'כו עליך נקרא' שםה דרשו ר"ותש. ידכם את ימלא י"תש. ל"הנ' בחי' ב הוא ראש
 אדם ש"כמ י"בבנ רק נשאר הכח וזה. טוב איש ומעליו ש"כמ האדם על ששורה הקדושה קריאת שהוא. קרא
 י"לבנ רק השם זה אבד החטא שאחר משמע. הבראם ביום אדם שמם' כו ויקרא'דכ' פי. אדם קרוים אתם אתם
 שמיני: 'החי זאת בענין לקמן ש"ועמ. אדם שקרוין כ"אח נתקן

 
 

 חצבה' כו בנתה חכמות קרא השמיני ביום המדרש ש"מ י"עפ יובן הענין. 'כו עטרות עשר נטל היום אותו איתא .11
 ויום. השמים מן הברכה ז"ע לזכותשיחול ז"בעוה הכנה הם הבנין ימי' ז כי כבר ופרשנו. 'כו שבעה עמודיה
 כ"ואח. 'כו ויראה אהבה המדות' ז לתקן צריך האדם כי. ראשונות' ג' בחי והוא. הימים שבעת אור הוא השמיני

 עליו שמוטלת עבודה האדם כשמשלים היינו חיבה לשון קריאה ואיתא.השמים מן ודעת בינה לחכמה זוכה
 זו כחך ק"ובזוה עשה בכחך לעשות ידך תמצא אשר ואיתא. ר"מג הברכה עליו וחל השורש אל ממילא מתדבק
 ברכה עליו שיחול דשמיא לסייעתא זוכה כ"אח רק. בכל לא אבל. בהנשמה וחלק יד לאדם יש כ"נשמהא
 נשמה' בחי והוא.'כו קרא השמיני ביום כ"אח המלואים ימי' ז מקודם כתיב ולכן. שבשמים הנשמה משורש

. וגדוש מלא כלי כמו יתירה' פי. שלום הוא ברכה מחזיק כלי ואיתא. שלום השבת' ונק. בשבת היורדת יתירה
. העליון שליש חלק שהוא. ר"ג' בחי היינו. גודשאתילתא ל"חז אמרו והרמז. שלמעלה ההארה הוא שהגודש

 שמיני ב"תרנ: ברכאין כולהו תליא' דבי ק"בזוה כדאיתא השבת של הברכה והוא המדה מן למעלה יתירה והוא
 

 עמי נדבר הוא בשבילכם  ,כבושים דברי להם ואמור צא
 

 י"רש
 

 לאמר
 

 המרגלים מן כמנודים במדבר ישראל שהיו שנה ח"ל שכל מצינו שכן  ,עמי נדבר הוא בשבילכם  ,כבושים דברי להם ואמור צא
 .הדבור היה אלי  ,לאמר אלי  'ה וידבר  ,למות המלחמה אנשי כל תמו כאשר ויהי שנאמר  ,משה עם הדבור נתייחד לא  ,ואילך

              'וגו העם דברי את משה וישב שנאמר כמו  ,יקבלום אם והשיבני  ,דברי להן ואמור צא  ,אחר דבר 
 
 שפת אמת 
 

 ונבאו לעתיד ש"כמ נביאים' ה עם כל להיות התורה בקבלת ראוי' הי כי. 'כו דברו עושי כח גבורי' במד .1
 שלא חזו כימזלייהו. 'כו שאלת אשר ככל ש"וכמ. 'כו יוספים אם אמרו י"בנ אכן. ובנותיכם בניכם
 על ה"ומרע ישראלים לוים כהנים במדריגות התכללות י"ע כ"אח ונתקן. זו במדריגה כולם ישארו



 דבורו' הי כי להוכיח והעניןהוא. 'כו יכולין ר"ס שאין משא' כו שבעולם בנוהג במדרש ש"וז. כולם
. אלו כבושין דברי להם אמר ולכך. עמי נדבר הוא בשבילכם ש"כמ. ישראל בני כל בכח ה"מרע עם

 מאלף אחד אדם ש"וכמ. הוא ידם אליועל הנבואה שכח רק. הם נתרחקו כי ו"ח דעתם על יעלה שלא
 דברו עושי. מדריגות' בב נחלקו ולכן[. ה"זלה ז"מו מפי שמעתי זה' פי אפשר. ]האלף מכח שבא' כו

. טובים ומעשים במצות עוסקים ויש. דברו קול ושזוכיןלשמוע תורה עוסקי שיש. דברו בקול לשמוע
 גם מתעלין ידיהם ועל שבישראל פשוטים אנשים שהם. מדבר הכתוב שביעית בשומרי ש"וכמ

 בתוך משה ויבוא דכתיב הגם' כו לבוא משה יכול ולא' וכ. בקולדברו לשמוע ז"עי וזוכין הצדיקים
 לא ישראל שבני זמן וכל. י"בנ באמצעיות להיות צריך' הי עתה הנבואה שזאת נפרש אכן. 'כו הענן

 לו שנאמר שהגם. ישראל של נאמן רועה צדקת ללמוד נוכל ומזה. יכוללהיות' הי לא. כראוי נתקנו
 לבוא יכול ולא הכתוב עליו ומעיד. ישראל מכלל עצמו לפרוש רצה לא ז"עכ. גדול לגוי אותך ואעשה

 ח"ת מכאן במדרש ז"ע ש"וכמ. 'כו יכול לא י"בנ כל נתקנו שלא שהרגיש ז"שכ מהשפרשנו כפי. 'כו
. ה"מרע י"ע להתקרב י"בנ שזכו. ויקרא כתיב כ"ואח. 'כו הימנו טובה נבילה דיעה בו שאין

 ל"כנ הוא. ישראל ולזקני ולבניו לאהרן משה קרא השמיני יום באותו ונאמר. דביקות דקריאהלשון
 :'כו אלזה זה וקרא וכענין. אליו ויקרא שנקרא ה"מרע עד בזה זה ישראל בני והתכללות תיקון שנעשה

 
 אמרו מ"מ. נעלה מאוד ה"מרע של כחו כי הגם. לבוא משה יכול ולא דכתיב. 'כו כח גבורי' במד .2

 י"בנ הזהשהיו ושביל ובדרך. תשובות בעלי היו עתה י"בנ מדריגת כי פרשנו. עמי נדבר הוא בשבילכם
 וכבוד הענן עליו שכן כי הפסוק' פי ל"וי. והתקרבות קריאה שצריך הוא הדרך וזה. עמו דיבר מוכנים

 ותקרב תבחר. הדרכים'ב תיקנו י"ובנ. תשובה בעל ושל גמור צדיק של מדריגות' ב שהם. מלא' ה
 הטעם פרשנו וכן. עליון בעזר הבאה מדריגה הוא עליו שכן. יתיר סגי בחילא הם ואז. א"במ ש"כמ

 מצדיק למעלה ובמדריגה הואבחוזק ת"שבע משום. למטה ועולה. הקרנות על דמו מתן שחטאת
 :גמור

 
 משה יכול ולא דכתיב. עמי נדבר הוא בשבילכם כבושין דברי ל"חז דרשו. לאמר' כו ויקרא בפסוק .3

 מילידנתקשה הני בכל ולכן. תשובה בעלי' בחי והקרבנות המשכן ענין' שהי י"ע כבר פרשנו. לבוא
 במקום ל"חז כמאמר תשובה בעלי' בבחי היו התיקונים ואלה. גמור צדיק' בחי' שהי מצד היה ה"מרע
 מתחת ה"הקב לו לשהראה"חז ורמזו. החטא על לכפר' שהי השקל מחצית וגם. 'כו עומדין ת"שבע
 שלא ת"לבע עוזר ת"שהשי והיינו. הכבוד כסא עד שמגעת תשובה גדולה ש"כמ. 'כו הכבוד כסא

 דלא י"ע מ"בר ק"בזוה נמצא וכזה.]'כו ישר האדם את האלקים עשה ש"כמ' הי ה"ומרע. בהדרגה
 דרך והוא. רבים חשבונות שבקשו אחר הוא ת"בע תיקון אבל[ משפטים' פ ש"ע ופירוד קיצוץ עבידנא

 :תשובה לבעלי ודרךהמיוחד שביל שהוא. נדבר הוא בשבילכם ש"וז. אחר
 

 כ"א. בשמים לילה וארבעים יום בארבעים התורה כל קיבל ה"ע רבינו משה דהנה. זעירא' א ויקרא .4
 שנאמרה לקבלהתורה מוכנים היו לא ישראל שבני רק. למטה מועד באהל אלו פרשיות לו נאמר למה

' דלגבי ה"ע רבינו משה מדרגת מול בקטנות' הי הלימוד וזה. רבתא אלף' בחי שהיא. בשמים לו
 נדבר הוא בשבילכם ש"וז.י"לבנ לאמר לימוד זה' שהי. לאמר' כו וידבר ש"וז. הוא זוטרתא מילתא

 אשר במדרש ש"כמ. הקרבנות ענין בעצמו זה והנה. לקבל י"בנ שיוכלו והדרך שביל באותו. עמי
. עמו' ה חלק להיות שנבחרו במתןתורה י"בנ מוכנים היו וכן. בחירו משה' בחי בחירה. ותקרב תבחר

 זו ממדרגה נפלנו כאשר אבל. חד כולהו וישראל ה"וקוב אורייתא כדאיתא. ממש התורה עצמם והם
 :דקיימאבעובדא מלה וזה. הקרבנות י"ע להתקרבות צריכין

 
 
 

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

ר ב ל ְבנֵּי-ֶאל ַדבֵּ ְשָראֵּ ֶהם ְוָאַמְרתָ  יִּ י ָאָדם ֲאלֵּ יב-כִּ ֶכם ַיְקרִּ ה ָקְרָבן מִּ ן ַליהֹוָ ָמה-מִּ ן ַהְבהֵּ ן ַהָבָקר-מִּ -ּומִּ
יבּו ַהֹצאן  :ָקְרַבְנֶכם-ֶאת ַתְקרִּ

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

      הגזל מן תקריבו לא אתם אף  ,שלו היה שהכל הגזל מן הקריב לא הראשון אדם מה ביאור ענין 
      
 י"רש

 



 אדם
 

           הגזל מן תקריבו לא אתם אף  ,שלו היה שהכל הגזל מן הקריב לא הראשון אדם מה  ,נאמר למה
 
 אמתשפת  

 
 בנפש מכופר' יהי טעם ומה. לו ומתכפר בהמה נפש מקריב האדם כי. 'כו הגזל מן הקריב לא אדם מה. נאמר למה אדם י"ברש

 הוא ר"אדה ובוודאי. רגליו תחת שתה כל כמאמר מהם שהואלמעלה ח"הבע לכל חיות ממשיך שהאדם מצד רק. הבהמה
 מדבר במדריגות אינו אם הפרטי האדם אבל. ודור דור כל בכלל וכן. מ"דצח כסדר חיים לבעלי חיות ומשפיע המדבר

 כי ש"כמ ישראל לכלל עצמו לבטל העצה רק. בו להתכפר ח"בע נפש שמביא מה גזילה נקרא כ"א קדמך יתוש כמושמצינו
 :'וכו מכם יקריב

    
 

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

ם ג ן ָקְרָבנוֹ  ֹעָלה-אִּ ים ָזָכר ַהָבָקר-מִּ יֶבּנּו ָתמִּ ד ֹאֶהל ֶפַתח-ֶאל ַיְקרִּ יב מֹועֵּ ְרֹצנוֹ  ֹאתוֹ  ַיְקרִּ ְפנֵּי לִּ ה לִּ  :ְיהֹוָ
-------------------------------------------------- 

 

          אני רוצה שיאמר עד אותו כופיןביאור ענין 
 

 י"רש
 

 אותו יקריב
 

          אני רוצה שיאמר עד אותו כופין  ,כיצד הא  ,לרצונו לומר תלמוד כרחו בעל יכול  ,אותו שכופין מלמד
 

 שפת אמת
 

 אותו שיכופו כן גם לפעול יכול .'ית מלכותו עול תחת להיות פ"עכ שרוצה מי 'פי .'כו אותו שכופין מלמד לרצונו אותו יקריב
 :האדם רצון לפי הכל כי .בזה רוצה אם כ"ג השמים מן

  
    
 

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

ן ַאֲהֹרן ְבנֵּי ְוָנְתנּו ז ש ַהֹכהֵּ חַ -ַעל אֵּ ְזבֵּ ים ְוָעְרכּו ַהמִּ צִּ ש-ַעל עֵּ  :ָהאֵּ
-------------------------------------------------- 

 

             ההדיוט מן להביא מצוה  ,השמים מן יורדת שהאש פי על אףביאור ענין 
 

 י"רש
 

 אש ונתנו
 

             ההדיוט מן להביא מצוה  ,השמים מן יורדת שהאש פי על אף
 

 שפת אמת
 

 וזה. אצלו האמת לברר האיך שונות עצות יום בכל לחפש הקדושים בספרים פירשו. 'כו עצים הכהן עליה וביער .1
 כי. מהדיוט להביא מצוה יורדמשמים שאש פ"אע י"רש וכתב. ל"כנ בירור הוא ביקור כי. בבוקר בבוקר עצים

 הנקודה זאת להתפשט אך. מישראל נפש לכל שיש התורה חלק מצד אש נקודה ישראל איש בלב נמצא באמת
 וערך ש"וז. 'ית רצונו לעשות רק והמחשבות הרצונות כל לבטל הרצוןבאמת להיות כ"וג עצות צריך האדם בכל



 שלמים ענין שהוא הרעות מחשבות ותיקון העלאת הוא השלמים חלבי' כו והקטיר ז"ועי. 'כו העולה' עלי
 ויקרא ז"תרל: ל"כנ להקדושה שמתקרבהכל

 
 ט"הבעש של קדשו מדברי ידוע. 'כו תוקד תמיד אש' כו עצים' כו עליה וביער' כו מוקדה על העולה היא בפסוק .2

 ותמיד. הלב על רמז המזבח. תמידתוקד אש נאמר ז"וע. ישראל איש בלב התלהבות נקודה תמיד להיות צריך כי
 לא אז ישתנה שלא ונפש לב בכל עצמו על וכשמקבל. תמיד על התלהבות להיות צריך אבל בזמן דייקא אינו

 אש מפני דונג כהמס הלב בהבל נשרפת הלב על העולה רעה ממילאמחשבה כראוי הוא וכשהתלהבות. תכבה
. 'כו וביער כ"אח' כו הלילה כל מוקדה על ש"וז. חדש אור כ"אח בא הלב בהבל זרה מחשבה שנשרפת י"וע. 'כו
 התערובות י"ע הבירור אור בא להיות' ית הבורא עשה כך כי. בוקר ויהי ערב ויהי עולם של בברייתו כךכתיב כי

. 'כו יום בכל מחדש חדשדכתיב כח בבוקר לו נתחדש כך זרות מחשבות שריפת וכפי. ילבש וצדיק יכין ש"כמ
 בבוקר בבוקר נדבה הביאו בפסוק ויקהל' בפ בזה ש"מ עיין. בבוקר בבוקר: ההדיוט מן להביא מצוה כ"אעפ

 ויקרא מ"תר: ש"ע
 

 שיש' פי. לכבות יוכלו לא רבים מים' דכ. תכבה לא' כו תוקד תמיד אש' דכ. אהבה תכסה פשעים כל על' במד .3
 הוא אבל. לאו הוא תכבה לא כי והגם.נכבה להיות יוכל שלא' לה בהתלהבות טמונה נקודה ישראל איש לב בכל

 להיות שצריך האדם בנפש כן כמו. 'כו להביא מצוה משמים יורד שאש י"אעפ ל"חז' שכ וכמו. כ"ג הבטחה
 עובד כל. הכהן' עלי ובער ש"כמ ההתלהבות זה יום בכל ולחדש' ית לעבודתהבורא בוער בלב אש רשפי תשוקת

 וכשיש. קרבן שבמקום תפלה זו שבלב העבודה הוא י"בנ בלבות ל"הנ אהבה והתעוררות. כהן נקרא' ה
 כי. 'כו מוקדה על העולה רעה מחשבה ק"בזוה ש"כמ. נשרפת הלב על העולה זרה מחשבה כל. זאתההתלהבות

 מתעלין ז"ועי' ה עובד לב בעלותןעל מתבטלים שיהיו הלב על העולות המחשבות בכל הכוונה עיקר היתה זאת
 רק. הלילה כל' דכ כיון מיותר הבוקר עד ולכאורה. הבוקר עד הלילה כל ש"וז. זרות המחשבות כל ומתבררין

 הסדר כן כי. בוקר לבסוף נעשה מזה. 'ה העובד לב המערבין מחשבותזרות של והחושך התערובות שמזה לרמוז
. ב"עוה לימי הכנה ז"עוה וימי. לשבת הכנה הם המעשה ימי וכמו. ר"טו התערובת שמתברר בוקר ויהי ערב ויהי

 מזה יבוא בוודאי לילה' שנק הגלות בימי כן וכמו. הבוקר עד הלילה כל' ה עובד בלב ל"הנ ימלחמה"ע כן
 ש"כמ שריפה אלא ביעורחמץ אין אמרו ובאמת. תבטלו י"פרש שאור תשביתו' דכ חמץ ביעור ענין וזהו. הבוקר
 זרה המחשבה ומתבטל נשרף ת"להשי הרצון התלהבות מרוב בלב הביטול זה כי הרמז אכן. י"רש על שם' התוס
 שכל עד ת"השי רצון לעשות הנפש וכלות ודביקות אהבה מרוב.דייקא רצונו מפני. רצונו מפני רצונך בטל כענין

 שהם י"בנ בלבות ורצון אהבה מתחדש פסח קודם אלו בימים ובוודאי. אש מפני דונג כהמס יתבטלו הרצונות
 י"בנ אהבת מתעורר הללו בימים עדיין לכן. בשמחה הראשונה מצוה י"בנ ועשו ת"השי שבחרבנו הימים
 ויקרא[  ד"תרמ: החמץ ולבטל להשבית יכולין זה בכח לכן ת"להשי

 
 ישראל איש לכל יש בנו בחר ת"השי כאשר בוודאי. 'ה אמר אתכם אהבתי. 'כו אהבה תכסה פשעים כל על' במד .4

 מים נאמר האהבה זו ועל. פרט אפילוכל רק. ישראל לכלל כ"ומכש. ת"להשי ואהבה דביקות בו יש כי להאמין
 התלהבות לכבות יוכל לא שלעולם כ"ג הבטחה שהוא תוקד תמיד אש נאמר ז"וע. 'כו לכבות יוכלו לא רבים

 ואש. תוקד' כו אש. פ"ג זה על ורמז. האבות בכח היא הנטיעה ובאמתזאת. אחד' לה ישראל איש בלב התקוע
 נמצאים' הג אלה שכל. ואמת. ויראה. אהבה' בבחי התלהבות אבות' ג והם. המזבח על והאש. תוקד המזבח

 וזה. שלהם ומדה מדה בכל באלקות הדביקות י"בבנ השאירו שהם. ויעקב יצחק אברהם אלקי' והואבחי. י"בבנ
 מצוה השמים מן שאשיורד י"אעפ ש"וז. יום בכל האהבה זאת לעורר אחד כל צריך ז"עכ. יום בכל תפלות' ג

 י"ע נתקן' הי לא הדביקות לגמרי ניטל' הי שאם. חטא כל על לכפר הקרבנות נמצא זה ובכח. ההדיוט מן להביא
. הקרבנות י"ע לתקן לחזור יכולין לכן. מבדילין היו רקעונותיכם י"בבנ לעולם נמצא שהאהבה י"ע אבל. הקרבן
 על העולה הרמז וזה. מאדך נפשך לבבך בכל. תוקד פ"ג לכן. ז"עוה תאוות כל לשרוף יכולין זו אהבה ובכח

 נכלה להיות כדי האדם עבודת תוך זרות מחשבות נופלין שלכן' פי. לאוקדה רעה קמחשבה"בזוה ש"כמ מוקדה
 מיםוהאש עליו בבוא האש כדמיון ההתלהבות יותר מתרבה ז"ועי. יותר ת"להשי התשוקה ברוב ומתבטל

 יוכל מלחמות יותר לו שיש עוד וכל. זו במלחמה האדם עבודת וזאת. ביותר עוד מתרבה הוא נכבה ואינו מתגבר
 בא ורע טוב מתערובות המלחמה ז"שעי היא.הבוקר' כו הלילה כל' כו מוקדה על העולה היא. ביותר להתעלות

 שצריך שמה והרמז. ש"ע תמיה בלשון העולה היא מתמה ושהפסוק המשל איתא' ובמד. הגמור בירור לידי
 שלא הזה בזמן הוא ז"כ שבורים בכלים משתמש ה"שהקב ש"כמ נשבר יהלב"וע המלחמות י"ע התיקון להיות
 יצטרך לא בוקר כשיבוא. הבוקר עד' כו העולה היא ש"וז. רע בלי טוב' יהי לעתיד אבל. כראוי החטא ניתקן

 י"ע התיקון להיות צריך אין ב"עוה מעין שהוא ק"ש בכל זה ומעין. 'כו שבורים בכלים כביכול המלךלשמש
 ויקרא נ"תר: ובוקר אור כולו שהוא ערב ויהי כתיב לא בשבת לכן הבירורים

 
 דברי כה התורה כח הוא. האהבה' כו לכבות יוכלו לא רבים מים דכתיב' כו אהבה תכסה פשעים כל על' במד .5

 הוא ההדיוט מן להביא מצוה כ"ואעפ.השמים מן היורדת האש והוא. תורה מכבה עבירה אין אמרו ז"וע. כאש
 מצוה מכבה עבירה בזה האדם באיברי התלבשות וזה גשמיות' בעשי המתלבש התורה אור שהוא מצוה נר ענין



 ר"היצה על שגובר י"ע האדם כח שהוא כיס חסרון שיש במקום צו זאמרו"וע. זו' פ מ"ברע ק"בזוה כדאיתא
 העולה היא ישראל בכלל כן וכמו. הנשמה הארת מוסיף בזה גופו ומחסר' ה מצות בעבור ולבו נפשו ומוסר

 ז"וע. ההדיוט מן הבא אש וזה ביותר ההתלהבות מתרבה התלהבות ברוב וכשנשרפת העולה זרה אמרומחשבה
 כולו להיות מוכנים התורההיו בקבלת י"בנ כי. 'כו כבדנוך שעה לפי והשיבו בתמיה העולה היא' במד רמזו
. ז"בעוה ט"ומעש במצות אחת שעה יפה נאמר עתה ולכן. הפסולת ולשרוף לברר הוצרכו החטא י"ע אבל תורה
 מתוקן' כשיהי לעתיד אבל' במד כדאיתא שבורים משתמשבכלים ה"הקב עתה ולכן. כבדנוך שעה לפי וזהו

 ויקרא ז"תרנ: רעיתי יפה כלך נאמר החטא
 

 ועליו. תורה מכבה ואינה מצוה מכבה עבירה דאיתא. 'כו אהבה תכסה פשעים כל על העולה תורת זאת' במד .6
 האיך מלמדת התורה ולכן. מ"קברע"בזוה ש"כמ תכבה לא. כאש דברי כה דכתיב התורה. תוקד תמיד אש נאמר
 לחזור לעולם י"בנ יכולין התורה שבכח לומר תורת בכולן כתיב לכן. הקרבנות ידי על החטאים כל לתקן

 התורות' ב על לרמוז. תוקד תמיד אש כ"ואח תכבה לא המזבחתוקד על והאש פ"ב' וכ. ש"ית אליו ולהתקרב
. פ"ושבע שבכתב תורה והיא. מטה ושל מעלה של באש באשישות סמכוני נאמר ועליהם. פ"ושבע שבכתב

 כה' דכ. ל"הנ אשות' בב י"לבנ חלק יש ולעולם. ההדיוט מן להביא מצוה השמים מן שאשיורדת י"אעפ ש"כמ
 אש מטבעשל היא וזו. דייקא בתוכנו נטע עולם חיי' בחי אש יעקב בית' וכ. שבכתב תורה' בחי כאש דברי

. מלמטה ומחצית מלמעלה הצורה מחצית. דאש זו בצורה י"לבנ חלק שיש לומר ה"למרע ה"הקב שהראה
 נשמה שיורדת בשבת בזמן וכן. אששלמטה כ"ג לערוך המצוה' הי השמים מן לאש מוכן' שהי המקדש ובבית
 שבכתב תורה ל"הנ אשות' ב כ"ג והם. הארץ ומן השמים מן משנה לחם' בחי י"לבנ מיוחד והיא יתירה
 התורה עיקר שזה אלקיך' ה אנכי תורה במתן י"בנ שקבלו אתכםהוא אהבתי דכתיב האהבה ועיקר. פ"ושבע

' העשוי תמיד עולת וזה. תמיד אליו ולהתקרב לחזור יכולין זו וברשימה ישראל בני בנפשות' ית אלקותו שנחקק
 :סיני בהר

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

ַסע יז ְכָנָפיו ֹאתוֹ  ְושִּ יל ֹלא בִּ יר ַיְבדִּ ְקטִּ ן ֹאתוֹ  ְוהִּ ָחה ַהֹכהֵּ ְזבֵּ ים-ַעל ַהמִּ צִּ ש-ַעל ֲאֶשר ָהעֵּ  הּוא ֹעָלה ָהאֵּ
ה שֵּ יחַ  אִּ יֹחחַ  רֵּ ה נִּ  :ַליהֹוָ

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

             לשמים לבו את שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחדביאור ענין 
 

 י"רש
 

 יבדיל לא
 

 המרבה אחד לך לומר  ,ניחוח ריח בבהמה ונאמר  ,ניחוח ריח בעוף נאמר  .מגבו קורעו אלא  ,חתיכות  'לב לגמרי מפרקו אינו
             לשמים לבו את שיכוין ובלבד הממעיט ואחד

 
 שפת אמת

 
 ז"בט והקשה. 'כו לבו שיכוין ובלבד הממעיט' וא המרבה אחד ש"מ על מפרשיסחא ל"ז הרב בשם הגיד ה"זצלה ר"מו ז"אא

' הי' והב. מיד בא' והא. אחד לדרך שנסעו סוחרים' ב למשל ל"הואז ותירץ. עדיף טפי שמים לשם מכוון המרבה גם אי' א סימן
 דולא"עכ. 'הי' שהי מה כ"ג שבאתי מאחר והשיב עתה עד באת שלא זה מה ושאלוהו כ"ג בא רב שלזמן עד ומניעות סיבות לו
 עבודה י"ע זה לו שבא בין כראוי ת"להשי מכוון' שיהי יהיה מעשיו ותכלית שסוף לבו שיכוון ובלבד' שפי פ"ונ. יותר' פי

 הקרבן על זה נאמר כאן גם שהרי. מאוד נכונים והדברים. לבולשמים לכוון מעשיו שיועילו רק. הרבה יגיעות י"ע או. מעט
 הכלאחד סוף כי. וממעיט מרבה' שהי בין מ"נ אין כ"א. דבר וסוף המכוון תכלית וזה ת"להשי קרבנו שנתקרב שמאחר מנחה

 :דבר בכל שניתן' ית חיותו והוא השורש אחר נמשך להיות הקרבן כענין לבו יכוון' פי עצמו וזה. ת"להשי שיתקרב
 

שבת אשרי ' אהרן הכהן נכנס בכמה מצות כו. 'חבילות של מצות כו' בתחבולות תעשה לך מלחמה כו' בזאת יבא כו' במד
' אבל הענין שיש מצות כלליות ונק. ומה עניןחבילות של מצות. הממעיט' המרבה וא' והלא שנינו א. 'אנוש יעשה זאת כו

ש דאתאחדת "שהיא כוללת כל המצות וכל המעשים מתיחדים בזו המצוה כמכענין השבת שנאמר יעשה זאת בפרט . חבילות
 אחרי מות ח"תרל :מלחמה' ואלה המצות נאמר עליהם בתחבולות תעשה כו. ברית כידוע' וכן המילה שנק. ברזאדאחד



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

י ְוֶנֶפש א יב-כִּ ְנָחה ָקְרַבן ַתְקרִּ הלַ  מִּ ְהֶיה ֹסֶלת יהֹוָ  :ְלֹבָנה ָעֶליהָ  ְוָנַתן ֶשֶמן ָעֶליהָ  ְוָיַצק ָקְרָבנוֹ  יִּ
-------------------------------------------------- 

 

          נפשו הקריב כאילו עליו אני מעלה ה"הקב אמר  ,עני  ,מנחה להתנדב דרכו מיביאור ענין 
 

 י"רש
 

 תקריב כי ונפש
 

  נפשו הקריב כאילו עליו אני מעלה ה"הקב אמר  ,עני  ,מנחה להתנדב דרכו מי  ,במנחה אלא נדבה קרבנות בכל נפש נאמר לא
        

 שפת אמת
    

 ריח בהמה בעולת נאמר. במשנה וכן. נפשו הקריב כאלו הכתוב מעלה עני מנחה להתנדב דרכו מי מנחה קרבן תקריב כי ונפש
 לי דכך. הקרבן של שיווי הפרש על הכוונה אין ובוודאי. 'כו אחדהמרבה ללמדך ניחוח ריח ובמנחה ניחוח ריח ובעוף ניחוח

 כי.חשוב קרבן להעלות דעת לו שאין הממעיט על גם כוונתם באמת אכן. בזה ל"קמ ומאי. שמיא כלפי מנה מאה לי כך דינר
 אשר במעט בוחר מקומו את שמכיר מי כ"אעפ. הצומח העלאת וזה החי העלאת שהוא. המנחה על העולה מעלת גדלה בוודאי

. שמים לשם שהממעיט ח"באו ז"הט כ"וכ. 'כו נחת כף מלא בפסוקטוב' במד ש"כמ. ממדריגתו למעלה מלקפוץ. באמת' יהי
 הקריב כאלו יותר לפניו חשוב אמת הרצון וזה. המעט זה. בטוב יותר שיעשה שמבין י"ע. להרבות רוצה שאינו היינו

 :ל"כנ החי ממדריגת למעלה מדבר נפשושהוא
 

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

ם א ים ֶזַבח-ְואִּ ם ָקְרָבנוֹ  ְשָלמִּ ן אִּ יב הּוא ַהָבָקר-מִּ ם ַמְקרִּ ם ָזָכר-אִּ ָבה-אִּ ים ְנקֵּ יֶבּנּו ָתמִּ ְפנֵּי ַיְקרִּ  לִּ
ה  :ְיהֹוָ

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

 ולבעלים ולכהנים למזבח שלום בהם שיש שלמים אחר דבר בעולם שלום שמטיליםביאור ענין שלמים 
 

     י"רש
 

 שלמים
 

         ולבעלים ולכהנים למזבח שלום בהם שיש שלמים אחר דבר  .בעולם שלום שמטילים
 

 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

 
 

 


