
 בס"ד 

 שפת אמת בהעלותך

 ספר במדבר פרק ח  

ר   אֹמר:  ה'ַוְיַדבֵּ י ַהְמנֹוָרה ָיִאירּו ִשְבַעת ַהנֵּרֹות:  ֶאל מֶשה לֵּ ָליו ְבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהנֵֹּרת ֶאל מּול ְפנֵּ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוָאַמְרָת אֵּ ַוַיַעׂש   ַדבֵּ

י ַהְמנֹוָרה ֶהֱעָלה נֵּ  ן ַאֲהֹרן ֶאל מּול ְפנֵּ  ֶאת מֶשה: 'הֹרֶתיָה ַכֲאֶשר ִצָּוה כֵּ

 רש"י על במדבר פרק ח פסוק ג 

 )ספרי( להגיד שבחו של אהרן שלא שינה: -ויעש כן אהרן 

 תרל"אך שפת אמת בהעלות

אנושי לעשות כל המצוה ממש כאשר צוה השי"ת. והלא גבהו דרכיו   וז"ש באהרן ויעש כן פרש"י שלא שינה ואיך בכח

כו'. אך ע"י שמבטל באמת כל רצון עצמו ועושה רק כדי לעשות רצונו ית' בלבד כאשר צוה. נקרא כן שעשה. כי ע"ז אמרו  

 :ז"ל מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה. רק שצריך להיות מוכן בכל רצונו לעשות רק רצון המקום ב"ה כנ"ל

  תרל"ה שפת אמת בהעלותך

ויעש כן אהרן. שלא שינה. יש לפרש כי עשה מעשה המצוה כל ימי חייו בכוונה ורצון אחד. כי דרך כל אדם. שבהתחלה 

מתעורר לטוב. אח"כ נשכח ממנו. וצריך לחפש התעוררות באופן אחר תמיד. והאמת כי ההתפעלות הראשון הוא  

 וממילא בא לו תמיד השגות חדשות כמ"ש אם שמוע בישן תשמע בחדש:המובחר לזאת נאמר על אהרן שלא שינה 

 שפת אמת בהעלותך תרל"ד

מ"ש רש"י ז"ל ויעש כן אהרן שלא שינה. ונראה הפי' שלא נשתנה אהרן ע"י המצוה הדלקת נרות. שהובחר אהרן להיות 

שינוי הי' שינוי גם בהמצוה. כי השי"ת   מאיר לכל בנ"י ולכל העולם ע"י הדלקת הנרות. ועכ"ז לא הי' נשתנה כי אם הי' בו 

 צוהו כמו שהי' אז. לכן צריך האדם להיות בו בחי' ההשתוות. ובספרים הקדושים משבחין מאוד לבחי' זו של ההשתוות.

 פרשת מצורע  -בעל שם טוב על התורה 

התורה כולה, ודבר הגורם   יט. כלל גדול השתוות, פירוש, שיהיה שוה אצלו אם יחזיקוהו לחסרון ידיעה, או ליודע בכל

טרדות הדבקות, אין לו פנאי לחשוב בדברים אלו, שטרוד תמיד   קות בבורא יתברך שמו תדיר, שמחמתלזה הוא הדב

לדבק עצמו למעלה בו יתברך שמו, ובכל דבר שיעשה, יחשוב בזה שהוא עושה נחת רוח לבורא יתברך שמו, ולא לצורך 

   ה לו תענוג בעבודתו, לא יהיה לצורך עצמו:עצמו אפילו מעט, אפילו אם עשה שיהי

 )צוואת הריב"ש ד"ב ע"ב(:

כ. כתיב )תהלים ט"ז( שויתי ה' לנגדי תמיד, שויתי לשון השתוות, בכל דבר המאורע הכל יהיה שוה אצלו, בין בענין  

ים, בין שאוכל שאר שבני אדם משבחין אותו, או מבזין אותו, וכן בכל שאר דברים, וכן בכל המאכלות, בין שאוכל מעדנ

ואם  יאמר הלא זהו מאתו יתברך שמו דברים, הכל ישוה בעיניו, כיון שהוסר היצר הרע ממנו לגמרי, וכל דבר שיארע, 

  בעיניו הגון וכו', וכל כוונתו לשם שמים, אבל מצד עצמו אין חילוק, וזה מדרגה גדולה מאוד:

 )צוואת הריב"ש ד"ב ע"א(:

 במדבר פרק יא  

ֹ ְוָהאַסְפס   ל ַוי י ִיְׂשָראֵּ בּו ַוִיְבכּו ַגם ְבנֵּ נּו ָבָׂשרף ֲאֶשר ְבִקְרבֹו ִהְתַאּוּו ַתֲאָוה ַוָיש  ָזַכְרנּו ֶאת ַהָדָגה ֲאֶשר נֹאַכל : אְמרּו ִמי ַיֲאִכלֵּ

ת ָהֲאַבִטִחים ִאים ְואֵּ ת ַהִקש  ין ֹכל ִבְלִתי ֶאל  ְוֶאת ֶהָחִציר ְוֶאת ַהְבָצִלים ְוֶאת ַהשּוִמים:  ְבִמְצַרִים ִחָנם אֵּ ָשה אֵּ נּו ְיבֵּ ְוַעָתה ַנְפשֵּ

ינֵּינּו:  ין ַהְבֹדַלח:  ַהָמן עֵּ ינֹו ְכעֵּ ַחִים אֹו ָדכּו ַבְמֹדָכה ּוִבְשלּו  ְוַהָמן ִכְזַרע ַגד הּוא ְועֵּ  ַבָפרּור ְוָעׂשּו ֹאתֹו  ָשטּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו ָברֵּ

גֹות ְוָהָיה ַטְעמֹו ְכַטַעם ְלַשד ַהָשֶמן: ד ַהָמן ָעָליו:  ע  ַוִיְשַמע מֶשה ֶאת ָהָעם ֹבֶכה ְלִמְשְפֹחָתיו    ּוְבֶרֶדת ַהַטל ַעל ַהַמֲחֶנה ָלְיָלה יֵּרֵּ

ינֵּי מֶשה ן   ָרע: ִאיש ְלֶפַתח ָאֳהלֹו ַוִיַחר ַאף ְיֹהָוה ְמֹאד ּוְבעֵּ ֹעָת ְלַעְבֶדָך ְוָלָמה לֹא ָמָצִתי חֵּ ַויֹאֶמר מֶשה ֶאל ְיֹהָוה ָלָמה ֲהרֵּ

יֶניָך ָלׂשּום ֶאת ַמָשא ָכל ָהָעם ַהֶזה ָעָלי: יֶקָך    ְבעֵּ הּו ְבחֵּ ַלי ָׂשאֵּ ת ָכל ָהָעם ַהֶזה ִאם ָאֹנִכי ְיִלְדִתיהּו ִכי תֹאַמר אֵּ ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי אֵּ

ן ֶאת ַהֹינֵּק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאֹבָתיו:  ַכֲאֶשר אֹמר ְתָנה   ִיָשא ָהֹאמֵּ ת ְלָכל ָהָעם ַהֶזה ִכי ִיְבכּו ָעַלי לֵּ ַאִין ִלי ָבָׂשר ָלתֵּ מֵּ

ָלה: ד ִממֶ  ָלנּו ָבָׂשר ְונֹאכֵּ את ֶאת ָכל ָהָעם ַהֶזה ִכי ָכבֵּ ִני ָנא ָהֹרג ִאם  ִני:לֹא אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִדי ָלׂשֵּ ְוִאם ָכָכה ַאְת ֹעֶׂשה ִלי ָהְרגֵּ

יֶניָך ְוַאל ֶאְרֶאה ְבָרָעִתי: ן ְבעֵּ י  ָמָצאִתי חֵּ ם ִזְקנֵּ ל ֲאֶשר ָיַדְעָת ִכי הֵּ י ִיְׂשָראֵּ ַויֹאֶמר ְיֹהָוה ֶאל מֶשה ֶאְסָפה ִלי ִשְבִעים ִאיש ִמִזְקנֵּ

ד ְוִהְתַיְצבּו ָשם ִעָמְך:ָהָעם ְוֹשְטָריו ְוָלַקְחָת אֹ  ְוָיַרְדִתי ְוִדַבְרִתי ִעְמָך ָשם ְוָאַצְלִתי ִמן ָהרּוַח ֲאֶשר ָעֶליָך ְוַׂשְמִתי   ָתם ֶאל ֹאֶהל מֹועֵּ

יֶהם ְוָנְׂשאּו ִאְתָך ְבַמָשא ָהָעם ְולֹא ִתָשא ַאָתה ְלַבֶדָך:  ֲעלֵּ

 

 פרשה טו פסקה יח  -מדרש רבה במדבר 

יח( אספה לי זש"ה )עמוס ט( הבונה בשמים מעלותיו ואגדתו על ארץ יסדה למה"ד לפלטין שהיתה בנויה על גבי  )

הספינות כ"ז שהספינות מחוברות פלטין שעל גביהן עומדת כך הבונה בשמים מעלותיו כביכול כסאו מבוסם למעלה 

י ואגודתו על ארץ יסדה וכה"א )דברים לג(  בזמן שישראל עשוין אגודה אחת לכך נאמר הבונה בשמים מעלותיו אימת



לכך אמר לו הקב"ה למשה אספה לי למה שכינוסן של צדיקים  )בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל(  ויהי בישורון מלך  

 הנייה להם והנייה לעולם אבל כינוסן של רשעים תקלה להם ותקלה לעולם:
 

 שפת אמת בהעלותך תרל"ה

ה ְרצֹונֹו ִכְרצֹוֶנָך,  והאספסוף כו' התאוו תאוה כו ר, ֲעׂשֵּ ' אספה לי שבעים איש כו'. פרשנו בהקדם המשנה הּוא ָהָיה אֹומֵּ

י  ִרים ִמְפנֵּ ל ְרצֹון ֲאחֵּ י ֶשְיַבטֵּ י ְרצֹונֹו, ְכדֵּ ל ְרצֹוְנָך ִמְפנֵּ י ֶשַיֲעֶׂשה ְרצֹוְנָך ִכְרצֹונֹו. ַבטֵּ ְרצֹוֶנָך. ואין מובן מה שיעשה רצונך  ְכדֵּ

 ונו. בטל רצונך כו'.  כרצ

ביאור הענין כי האלקים עשה את האדם ישר פי' שלא הי' צריך לחפש עצות והי' מיוחד לעשות רצון בוראו בלבד כמו 

כל הנבראים שמים וארץ שעושין רצון הבורא. אך ע"י החטא נתקלקל הדביקות לכן יש עתה רצונות אחרים אשר לא 

 ן לבוא לרצון אמת. לה' המה. וע"י העבודה לסור מרע יכולי

ומרע"ה הי' נפרש מעוה"ז לגמרי. וכן היו ראוים בנ"י להיות בקבלת התורה רק שגרם החטא ולא הי' להם הדביקות  

כראוי. לכן התאוו תאוה. פי' לשם שמים שכאשר לא היו יכולין להיות במדריגה עליונה כנ"ל בחי' מרע"ה אספקלריא 

ים כלל. והוא בחי' רוח ונפש כמ"ש בספרים שיש לכל איש ישראל נר"נ. ובחי' דנהרא. פי' שא"צ לבוא ע"י רצונות אחר

נפש הוא מדריגה התחתונה שבא בהתפעלות נפש האדם. וזה אינו יכול להיות רק ע"י סור מרע כנ"ל. ואיש אשר רוח 

 בו הוא בחי' אדם ישר שאינו צריך לעצות אלו.  

מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה משל בנין העומד על ספינות ואיתא במד' על אספה לי שבעים איש הבונה בשמים 

דכתיב לא אוכל אנכי לבדי כו' וכי אמר כן מרע"ה כדי להקל טורח עצמו ח"ו. אבל הענין הוא שמרע"ה מקושרות כו' עי"ש.  

חדות הי' הנהגתו באחדות גמור וכמ"ש ויהי בישורון מלך דקאי על משה בהתאסף כו'. וכשהי' חטא בישראל נפרד הא

ולכן לא נמשכו אחר הנהגת מרע"ה כי נפלו ממדריגה זו. ולכן נאמר אספה לי שבעים איש. אף כי מרע"ה אמר רק לא 

אוכל לבדי ולמה הוצרך שבעים איש. אבל באמת נמסרו בנ"י עתה למדרגה אחרת והיא הנהגת שבעים איש. דיש 

ם אחדות. וזה ענין שבעים איש שנעשה מהריבוי  הנהגה באחדות ממש. ויש הנהגה על ידי קיבוץ הפרטים לעשות מה

אחדות. לכן נאמר איש לשון יחיד. והוא ענין תורה שבע"פ שמרע"ה הי' ענין תורה שבכתב אחדות ממש. וע"ז נרמז 

הבונה בשמים כו'. שמרע"ה הי' איש אלקים והוריד תורה משמים לארץ. ואגודתו על ארץ יסדה הוא תורה שבע"פ 

שות מהם אחדות כנ"ל. וזה שבעים איש כנ"ל. ועתה התחילו בנ"י להיות במדריגת באי הארץ התחברות הפרטים לע

 שהוא ענין תורה שבע"פ כנ"ל:

ומרע"ה לא הי' צריך למדרגה זו והוא בחי' עשה טוב. וז"ש עשה רצונו כרצונך ממש בלי עצות ועי"ז תוכל לקבל ההשפעה 

 המן לחם מן השמים והי' בזכות משה כידוע.   הבאה מהשי"ת בלי השתנות כענין

אך בנ"י אמרו נפשנו יבשה כו' לכן נאמר אספה לי שבעים איש בחי' תחתונה התקשרות הספינות בחי' סור מרע. וז"ש 

בטל רצונך נגד מל"ת וע"י ביטול רצון יצה"ר יזכה שיבער השי"ת רוח הטומאה וז"ש שיבטל רצון אחרים כו' והוא בחי'  

 והבן כ"ז.  נפש כנ"ל

עכ"ז נחשב לחטא כי היו צריכין להאמין בהקב"ה וע"י האמונה היו יכולין להתדבק במדריגת רוח ג"כ כי ע"י אמונה באין 

 לאמת כמ"ש במק"א:
 

 שפת אמת פרשת בהעלותך תרל"א

אך י"ל   ברש"י מי יאכילנו בשר והלא הי' להם מקנה רב רק שמבקשין עלילה. וקשה מאי עלילה יש מאחר שהי' להם.

דכתיב התאוו תאוה. ומשמע שלא הי' להם תאוה. שהיו למעלה מהטבע. חירות מיצה"ר. ולכך הי' נראה להם שנכון  

שיהי' להם תאוה ושיזכו לעשות נחת רוח להשי"ת על ידי שיאכלו בקדושה אף בשר גשמי. וז"ש נפשנו יבשה כו' שלא 

שהוא ביטול כל הרצונות ותאוות להשי"ת. וזה לא הי' להם  קיימו בכל נפשכם. כמ"ש במד' בכל נפש ונפש שברא בך, 

שהיו למעלה מבחי' הנפש. אבל לא הוטבו דבריהם להשי"ת שצריך האדם להיות חרד יותר לירא פן יבטל ח"ו רצון  

השי"ת ולא יביא עצמו לידי נסיון אף שיוכל לזכות למדריגה ע"י זה שזה נקרא לגרמייהו קצת. כי מי שירא באמת לעבור 

רצון השי"ת מרוצה יותר בפשיטות. ]ובאמת כל הנסיונות משום מאן דאכיל לאו דילי' בהית לאסתכולי כו' וזהו טובת  

 השי"ת אבל כשכן רצון האדם נק' לגרמייהו כנ"ל[:


