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 בס"ד

 אקסטזה דתית, מקורות -פרשת שמיני

 "וירא כבוד ה' אל כל העם" )שם כ"ג(.. 1

כשיצאה "אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים" )שם כ"ד(, ידעו בני ישראל . 2
שנרצה עוונם, שיש כפרה על חטא עגל הזהב, נפלו המחיצות בין הבורא לברואיו ושוב נשקו שמים 

פרצה השירה מאליה, ממעמקי מהותם: "וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם" )שם לארץ. אזי 
 כ"ד(.

"ויקחו... איש מחתתו... וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא ציוה אותם. . 3
 ב'(.-ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם" )שם י', א'

יהּוא אִּ . 4 ְקחּו ְבֵני ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאבִּ ְפֵני ד' ַויִּ יבּו לִּ ימּו ָעֶליָה ְקֹטֶרת ַוַיְקרִּ ְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ַוָישִּ יׁש ַמְחָתתֹו ַויִּ
ְפֵני ד'. ַויֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ַא  ְפֵני ד' ַותֹאַכל אֹוָתם ַוָיֻמתּו לִּ לִּ ָּוה ֹאָתם. ַוֵתֵצא ֵאׁש מִּ ֲהֹרן ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא צִּ

ֶבר ד' ֵלאֹמר בִּ  יָׁשֵאל הּוא ֲאֶׁשר דִּ ְקָרא מֶׁשה ֶאל מִּ ֹדם ַאֲהֹרן. ַויִּ ְקֹרַבי ֶאָקֵדׁש ְוַעל ְפֵני ָכל ָהָעם ֶאָכֵבד ַויִּ
חּוץ ְרבּו ְשאּו ֶאת ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת ְפֵני ַהֹקֶדׁש ֶאל מִּ יֵאל ֹדד ַאֲהֹרן ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם קִּ  ְוֶאל ֶאְלָצָפן ְבֵני ֻעזִּ

ְקְרבּו ַויִּ  ֶבר מֶׁשה" )ויקרא י', אַלַמֲחֶנה. ַויִּ חּוץ ַלַמֲחֶנה ַכֲאֶׁשר דִּ ֹנָתם ֶאל מִּ  ה(-ָשֻאם ְבֻכתֳּ

 :ר' נחמן מברסלב. 5

ְמָצא ַעל" ין ְלַמָטה ְבתֹוְך -נִּ ְמָׁשכִּ יָנה. ְונִּ ֵמַח, ֶׁשֵהם ֹׁשֶרׁש ַהְגבּורֹות ֶׁשַבבִּ ן ַהְמֹשַ ין, ֶׁשּׁשֹוֶתה ַייִּ קּודִּ ְיֵדי רִּ
ין,  ֵּׁשה ֵריַח ָהַרְגלִּ קּוד, ְוהּוא "אִּ ְתַלֲהבּות ֶׁשל ָהרִּ ָּׁשם, ְוזֹאת הִּ ים מִּ יצֹונִּ ַהְינּו ֶׁשְמַרֵקד, ָבֶזה ְמָגֵרׁש ַהחִּ

יהּוא, ְקָרא ֵחְטא ֶׁשל ָנָדב ַוֲאבִּ ְתַלֲהבּות ַהֵיֶצר, ֶזה נִּ י ֶׁשְמַרֵקד ְבהִּ ְדָבר כ"ח(. ֲאָבל מִּ יחֹוַח ַלה'" )ַבמִּ  נִּ
ְקֻדָּׁשה, ֶׁשָכתּוב בָ  ְתַלֲהבּות ֶׁשבִּ יהּוא, ֵהם ֶנַצח ָוהֹוד. ְוהִּ יבּו ֵאׁש ָזָרה". ָנָדב ַוֲאבִּ ְקָרא י(: "ַוַיְקרִּ ֶהם )ַויִּ

ֵמַח, ֶׁשַעל ן ַהְמֹשַ ְקָרא ַייִּ ְתַלֲהבּות ַהֵיֶצר. ְוׁשָ -נִּ ן ַהְמַׁשֵכר, הִּ ְקָרא ַייִּ ים ַהְבכֹורֹות. ְוֵאׁש ָזָרה, נִּ ְמָתקִּ ם ָידֹו נִּ
ָּוה אֹוָתם" )ליקוטי מוהר"ן קמא, מא( ים, ֲאֶׁשר לֹא צִּ יצֹונִּ יָזה ְלַהחִּ  .ֵיׁש, ַחס ְוָׁשלֹום, ֲאחִּ

 'ה'שפת אמת. 6

בשם אמו"ז ז"ל ע"פ אשר לא צוה אותם. ללמוד כי העיקר כח כל מעשה האדם מצד ציווי ה'. כי "
עשו לשם שמים רק שהיה חסר כל שכל אדם בטל לכח זה. והנה נדב ואביהוא היו צדיקים גדולים ו

הציווי. ויש ללמוד קל וחומר מדה טובה מרובה אם כן מי שעושה רצון הבורא אף שאינו יודע טעם 
הדבר לעשותו בכוונה רצויה. הרי זה הכח מצד פקודת ה'. כמאמר אשר קדשנו במצותיו וצונו. כח 

השגת הטעמים נקרא יין יינה של ציווי זו חשוב מן הכל. ויש להבין מה שכתוב שתויי יין נכנסו כי 
תורה. אף על פי כן צריך להיות רק בפקודת המלך. ולאשר השגתם גבר להם לעשות גם אשר לא 

צוה ה' נקרא שתויי יין נכנסו. ועל פי זה נפרש טובים דודיך מיין. כלומר התדבקות והתקרבות ה' 
 .ל"ו(אשר קרבנו אליו טובים מכל השגת שכל האדם" )שפת אמת, שמיני תר

 ן:ר' צדוק הכהן מלובלי. 7

אבל ידוע למאן דעיילי ונפקי כי דבר זה כפי מדריגת האדם וצריך ליכנס בהדרגה ממדריגה "
למדריגה אבל אם ישיג השגה שלמעלה ממדריגתו יוכל לצאת נפשו כענין )חגיגה יד:( בן עזאי הציץ 

תורה גם כן בדיבור אחד יצאה  ומת מתוקף ההשגה. וכן מיתת נדב ואביהוא היה על דרך זה ובמתן
נשמתם )שבת פח:( שלא היו מוכנים כולם למדריגת נבואה אלא שהוריד טל של תחיה היינו שפע 
חיות חדש שנעשו בריה חדשה וכן בכל השגה שלמעלה ממדריגה. והבעל תשובה שזוכה בשעתא 

פשו כר' אלעזר חדא ברגעא חדא לתכלית השלימות כידוע גם כן כשקונה עולמו בשעה אחת תצא נ
 .בן דורדיא בעבודה זרה )יז.(" )רסיסי לילה, נח(

 :ר' נתן, תלמידו של ר' נחמן מברסלב. 8

ין ַעְצָמן-ְוַעל" ָלה ָהיּו ְמַדְבקִּ ְתחִּ י בִּ ין ְוכּו' . כִּ ְתַפְללִּ ין ָׁשָעה ַאַחת ּומִּ ים ָהיּו ׁשֹוהִּ אׁשֹונִּ ים ָהרִּ ידִּ  ֵכן ֲחסִּ
ְדבֵ  ָלה. ְוַאַחר ָכְך ְלאֹור ָהֵאין סֹוף בִּ יָקה ֹקֶדם ַהְתפִּ ְׁשתִּ ין בִּ יַנת ַהָּׁשָעה ֶׁשָהיּו ׁשֹוהִּ ְפָלא, ֶׁשֶזהּו ְבחִּ קּות נִּ
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לָ  ְתפִּ ָבם ְוָעְסקּו בִּ ְמְצמּו ָהאֹור ֵאין סֹוף ֶׁשְבלִּ ָדה צִּ ין ַלֲעלֹות ַחס ְוָׁשלֹום חּוץ ֵמַהמִּ ה ְכֶׁשָראּו ֶׁשְיכֹולִּ
ים, ֶׁשזֶ  בּורִּ ְמצּום ְוכּו' ֶׁשַעלְבדִּ קּון ַהצִּ ַקר תִּ יַנת ֲעבֹוָדה ֶׁשַבֵלב זֹו -ה עִּ ְבחִּ י עם זֹאת עֹוָלה בִּ ְיֵדי ֶזה ַדְיָקא מִּ

ְתַגלּות ַמְלכּותֹו ְכמֹו ֶׁשְמֹבָאר ָׁשם. ְוַעל ַקר הִּ יא עִּ ָלה ֶׁשהִּ ין ָׁשָעה ַאַחת -ְתפִּ ין ְוׁשֹוהִּ ֵכן ַאַחר ָכְך ָהיּו חֹוְזרִּ
 ֹ י עם ז יַנת מִּ ְבחִּ ָלָאה ַיַחד בִּ ם ֵביָתא עִּ יַנת ֵביָתא ַתָתָאה עִּ ָלה, ְכֵדי ְלַהֲעלֹות ַהַמְלכּות ְבחִּ את ַאַחר ַהְתפִּ

ְתַגלּות ַמְלכּותֹו ָאז ֵיׁש ֲעלִּ  י ַדְיָקא ַאַחר הִּ ָלה. כִּ בּור ֶׁשל ַהְתפִּ יא ַהדִּ ְדָבר ַדְיָקא ֶׁשהִּ ן ַהמִּ ה ַגם יָ עֹוָלה מִּ
ְמַעט ְבַער ֵאׁש ַעד ֶׁשָהָיה כִּ י תִּ יגִּ י ַבֲהגִּ ְרבִּ י ְבקִּ בִּ יַנת ַחם לִּ ְזָכר ְלֵעיל: ְוֶזה ְבחִּ ָלָאה ַכנִּ בּוי  ְלֵביָתא עִּ ְשָרף ֵמרִּ נִּ

ְפֵני ה' ְוכּו' . וְ  יהּוא ְבָקְרָבָתם לִּ יַנת ְפַגם ָנָדב ַוֲאבִּ ְתַלֲהבּות ְוכּו', ֶׁשֶזהּו ְבחִּ י ַההִּ ְלׁשֹונִּ י בִּ ַבְרתִּ קּון דִּ ַהתִּ
ְזָכר ְלֵעיל" )ליקוטי הלכות, הל' מנחה, ז, יח( ְׁשָבחֹות ְוַכנִּ ירֹות ְותִּ ָלה ְוׁשִּ בּור ֶׁשל ַהְתפִּ יַנת ַהדִּ  .ְבחִּ

ְכרֹוָנם" לּו מֶׁשה לֹא ָיַדע, ְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרבֹוֵתינּו, זִּ יׁש", ֲאפִּ י  ְוֶזה: "ְולֹא ָיַדע אִּ ְבָרָכה )סֹוָטה יד.(, כִּ לִּ
ְתַפְּׁשטּות ַהַגְׁש  ְתַבֵטל ְלַגֵבי ֵאין סֹוף. ְוָכל ֶזה ָהָיה ְבמֹותֹו, ֲאָבל ְבַוַדאי ַגם ְבַחָייו ָהָיה לֹו הִּ יּות, ְוָהָיה נִּ מִּ

יַנת:  ְבחִּ ְתַפְּׁשטּות ָהָיה בִּ י ַהָקדֹוׁשְמַדֵבק ֶאת ַעְצמֹו ְבאֹור ֵאין סֹוף, ֲאָבל ַההִּ -ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב. כִּ
יל ֶזה צָ -ָברּוְך ְׁשבִּ ְקרּוֵצי ֹחֶמר', ּובִּ גּוֵׁשי ָעָפר, מִּ ָלה מִּ יָת ְתהִּ יְך הּוא רֹוֶצה ַבֲעבֹוָדֵתנּו, ְכמֹו ֶׁשָכתּוב: 'ְוָאבִּ רִּ

ָּׁשֵאר ֵכן, ֶאָלא ַעד ֵעת ֶׁשָיבֹוא ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּו ים, ֶׁשלֹא יִּ ְׁשָמתֹו: ְוֶזה ֶׁשָאנּו רֹואִּ ֹטל נִּ א ְבַעְצמֹו ְויִּ
ְתַלֲהבּות ָגדֹול, ֶזה ְבֶחְמַלת ה' ָעָלי ָלה ְואֹוֵמר ַכָמה ֵתבֹות ְבהִּ ְתַלֵהב ָאָדם ְבתֹוְך ַהְתפִּ ים נִּ ְפָעמִּ ו, ֶׁשלִּ

יר לֹו. ּוְכֶׁשרֹוֶאה ָאָדם ַההִּ  ְפַתח לֹו אֹור ֵאין סֹוף ְוֵהאִּ י -ַעל-ְתנֹוְצצּות ַהזֹאת, ַאףֶׁשנִּ יהּו ָלא ָחזִּ ַגב ְדאִּ
ְדֵבקּות ָגדֹול, ְלַדֵבק ֶאת ַעְצמֹו ְבאֹור ֵאין סֹוף, ּוְכׁשִּ  ְׁשָמתֹו לִּ ְתַלֵהב נִּ ָלה ג.(, ֵתֶכף נִּ י )ְמגִּ עּור ַמְזֵליּה ָחזִּ

ְתנ ְפְתחּו ְוהִּ ְנַין ַהֵתבֹות ֶׁשנִּ י מִּ ְתַגלּות ֵאין סֹוף, ְלפִּ ְדֵבקּות ָגדֹול הִּ ֹוְצצּו, ָכל ֵאלּו ַהֵתבֹות אֹוֵמר בִּ
יַנת: "ְולֹא יָ  ְבחִּ ְתַבֵטל ְלַגֵבי ֵאין סֹוף, ֲאַזי הּוא בִּ טּול ֹכחֹוָתיו. ּוְבָׁשָעה ֶׁשנִּ יַרת ַנְפׁשֹו ּוְבבִּ ְמסִּ יׁש", ּובִּ ַדע אִּ

לּו הּוא ְבַעְצמֹו ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמַעְצמֹו: ֲאָבל  ְתַקֵים ֶׁשֲאפִּ ְהיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב, ְכֵדי ֶׁשיִּ יְך לִּ יָנה ָצרִּ זֹאת ַהְבחִּ
יְך ְלַהְראֹות ַגם ְלַדְעתֹו" )ליקוטי מוהר"ן קמא ד( יַנת ָוׁשֹוב, ֲאַזי ָצרִּ ְבחִּ ְמָצא ְכֶׁשהּוא בִּ  .ֵיׁשּותֹו. נִּ

 


