
 בס"ד

 ונקדשתי בתוך בני ישראל –פרשת אמור 

 

 ויקרא פרק כ"ג

ַבע ַשָבתֹות ְתִמיֹמת ִתְהיֶּיָנה: ר ַהְתנּוָפה שֶּ ת ֹעמֶּ ם אֶּ ם ִמָמֳחַרת ַהַשָבת ִמּיֹום ֲהִביֲאכֶּ ם ָלכֶּ ַעד ִמָמֳחַרת  ּוְסַפְרתֶּ

ם ִמְנָחה ֲחָדָשה ַליֹהָוה: ַהַשָבת ַהְשִביִעת  ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹום ְוִהְקַרְבתֶּ

 

  אמור תרמ"בשפת אמת 

ימי הספירה נזכרים תוך המועדות שהמה ימים טובים כמו חול המועד שיש קדושה לפניהם ולאחריהם מיצ"מ 

 עד קבלת התורה. 

' שבע שבתות. מכלל שכל הימים אלו יש להם בחי' שבתות בצד מה. לכן הם בכלל מועדי ה' והרי נקראו בפ

והימים הללו מסייעין טהרה כמ"ש בא לטהר מסייעין אותו. ואחר יצ"מ שנעשין כקטן שנולד ויצאנו מידי סט"א. 

יש לנו לבקש טהרה. לכן הכין לנו הש"י אלה הימים דכתי' וספרתם לכם שהיא מתנה לטובתינו שנוכל לבוא 

 לטהרה. 

וכל השנה תלוי באלה הימים כמו שגידול כל התבואות בימים אלו כן חיות האדם מתגלה עתה כי הכל רק רמז 

 אל הנהגה הפנימיות ועי' במדרש בפ' העומר:

 

 

 ספר ויקרא פרק כב 

ם ֹאָתם ֲאִני  ם ִמְצֹוַתי ַוֲעִשיתֶּ ם ָקְדִשי ְוִנְקַדְשִת  :ה'ּוְשַמְרתֶּ ת שֵׁ ל ֲאִני ְולֹא ְתַחְללּו אֶּ ם: ה'י ְבתֹוְך ְבנֵׁי ִיְשָראֵׁ  ְמַקִדְשכֶּ

אֹלִהים ֲאִני  ם לֵׁ ץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלכֶּ רֶּ אֶּ ם מֵׁ ְתכֶּ  :ה'ַהמֹוִציא אֶּ

 

 רש"י על ויקרא פרק כב פסוק לב 

ממשמע שנאמר ולא תחללו מה ת"ל ונקדשתי מסור עצמך וקדש שמי יכול ביחיד ת"ל בתוך בני ישראל וכשהוא 

צמו ימסור עצמו ע"מ למות שכל המוסר עצמו ע"מ הנס אין עושין לו נס שכן מצינו בחנניה מישאל ועזריה מוסר ע

 :שלא מסרו עצמן על מנת הנס

 

 רמב"ם יד החזקה הלכות יסודי התורה פרק ה 

שלא לחללו  )א( כל בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל ומוזהרין

שנאמר ולא תחללו את שם קדשי כיצד כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצות 

האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל יהרג שנאמר במצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וחי בהם ולא 

 שימות בהם ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו:

ם בשאר מצות חוץ מעבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכת דמים אבל שלש עבירות אלו )ב( במה דברים אמורי

אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תהרג יהרג ואל יעבור במה דברים אמורים בזמן שהעובד כוכבים מתכוין 

 וכו'.להנאת עצמו 

וכדנצר וחביריו ויגזור )ג( וכל הדברים האלו שלא בשעת הגזרה אבל בשעת הגזרה והוא שיעמוד מלך רשע כנב

גזרה על ישראל לבטל דתם או מצוה מן המצות יהרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר מצות בין נאנס בתוך 

 עשרה בין נאנס בינו לבין עובדי כוכבים:

 

 

 שפת אמת פרשת אמור תרנ"ג

ית' עם בנ"י למעלה בפסוק ונקדשתי בתוך בנ"י. מצות מסירת נפש ע"ק השם ניתן לבנ"י. כי כל עיקר הנהגתו 

לא נצטוו על קידוש ה'. כי הקב"ה שם דרך הטבע  ני נחוא במקרה לבנ"י לא בעצם. ולכן במהטבע. ועוה"ז ה

 ואין רשות לצאת מהטבע זולת בנ"י אשר בחר הקב"ה לחלקו.

 



 תרנ"בשפת אמת פרשת אמור 

א"ה מקדישכם. דרשו חז"ל למסור הנפש על קדושת שמו ית'. כי במס"נ נתגלה  בפסוק ונקדשתי בתוך בנ"י

הקדושה שנמצא באיש ישראל. וז"ש אני ה' מקדישכם כי הקב"ה נתן קדושה בכל נפש מישראל. אך החומר 

מכסה על כח הנשמה. וע"י מס"נ הוסר מחיצה הגשמיות ונתגלה הקדושה. וכמו כן הוא תמיד לפי ביטול החומר 

 מיות לתורה ומצות כן מתגלה הקדושה. והגש

ובש"ק מתגלה הקדושה במתנה כמ"ש לדעת כי אני ה' מקדישכם. ובכח מס"נ נתגלה הקדושה בכח האדם 

כמ"ש ונקדשתי. וכן הוא המדה כי הקב"ה נתן חלק קדושה לבנ"י והמה צריכים להרחיב זאת הנקודה ואז זוכין 

 להשפעה חדשה בכח התעוררות שלהם. 

הענין בימי הספירה כי בפסח יורד קדושה בכלל. ואח"כ בימים אלו כתיב וספרתם לכם לעצמכם הוא  וכן הוא

 כח האדם. ואח"כ בשבועות מתחברין ב' הכוחות. וזה רמז תנופת שתי הלחם. 

וז"ש ויהי נועם ה' הוא כח הבא מלמעלה. אח"כ ומ"י כוננה עלינו הוא כח האדם. אח"כ ומ"י כוננהו הוא התחברות 

 ' הכוחות כנ"ל:ב

 

 

 שפת אמת אמור תרמ"ג 

במצות ונקדשתי בתוך בנ"י מסור עצמך וקדש שמי. ובכל מקום אמרינן וחי בהם ולא שימות. משמע שבמצוה 

 זו של מס"נ לקדש שמו ית' יכול אדם לתקן כל מה שנברא בעבורו. 

באין לשורש האחדות שנותן כל חייו. בעבור קדושת  וע"ז אמרו יש קונה עולמו בשעה אחת. ובאמת ע"י מס"נ

שמו ית'. ונקרא שעה אחת. כי שעה היא רצון. וע"י ביטול כל הרצונות בפועל ממש בא למקומו ושורשו. אכן הוא 

 ענין חפזון ומהירות. 

שעה אבל מה שאדם פועל ביטול הרצונות בימי חייו בישוב הדעת ובמתינות הוא נאה ביותר. וע"ז אמרו יפה 

אחת בתשובה ומעש"ט בעוה"ז מכל חיי עוה"ב. ופשיטא שחיי עוה"ב העיקר הביטול אליו ית' כי בעוה"ב בוודאי 

א"א להיות נמצא במציאות נפרד בלתי בהמשכות חיות מחי החיים. ע"ז רמזו שכשזוכין לרצון האמת ושעה 

 אחת בעוה"ז ע"י תשובה ומעש"ט חשוב יותר:

 

 

  תרנ"הפרשת אמור שפת אמת 

בפסוק ונקדשתי בתוך בנ"י וחז"ל למדו מזה דקדושה בתוך עשרה מישראל ע"ש. וביאר מו"ז ז"ל כיון דנלמד 

מתוך בנ"י היינו כשעשרה מישראל מתיחדין בלב אחד להמשיך עליהם הקדושה כו'. ונראה דזה סמיכות פרשת 

שבת איתא דהוא רזא דאחד. מועדות למצות ונקדשתי. דהנה מקראי קודש הם בכח התאחדות בנ"י. וכמו כן 

אך השבת היא מתנה לבנ"י דקדושת שבת מביא האחדות בלבות בנ"י. כיון דקדושה ויחוד תלוין זה בזה. 

ובמועדות בא הקדושה בכח התאחדות בנ"י כדאיתא כל ישראל חברים ברגל. ובכח התאספות ואחדות בנ"י 

 הנ"ל: נמשך הקדושה לעולם. ומצאתי בזוה"ק צ"ג ב' מפורש כדברינו

 

 

 תרנ"טשפת אמת פרשת אמור 

פי' בכל עת שאיש ישראל מס"נ בעבור קדושת . צריםמרץ בפסוק ונקדשתי בתוך בנ"י כו' המוציא אתכם מא

שמו מתעורר יצ"מ כי תכלית יצ"מ להיות לכם לאלקים. ובמסירת נפש מקבל עליו אלקותו ית' מתעורר כח יצ"מ. 

 ובזה הכח יכול למסור נפשו בפועל. 

נה כתיב בתוך בנ"י כי הקדושה גנוזה בכלל ישראל כמ"ש חלק ה' עמו ואחז"ל בי עשרה שכינתא שרי' פי' בי וה

עשרה כשנעשין באמת א' בלב א'. דכתי' תוך בנ"י הוא הלב כי הנפשות קרובים רק החומר מעכב התאחדות. 

 אבל כשמוסר נפשו ניטל הגשמיות אז בא לכלל ישראל באמת אז ונקדשתי.
 

 

 

 

 


