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אֶמר ד ָאב ַויֹּ ֵתינּו-ָכל-ֶאת ַהָקָהל ְיַלֲחכּו ַעָתה ִמְדָין ִזְקֵני-ֶאל מוֹּ ְך ְסִביבֹּ ר ִכְלחֹּ  ּוָבָלק ַהָשֶדה ֶיֶרק ֵאת ַהּׁשוֹּ
ר-ֶבן ָאב ֶמֶלְך ִצּפוֹּ  :ַהִהוא ָבֵעת ְלמוֹּ

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

 באדם עליהם נבא אנו אף  ,אמרו   בפיו אלא כחו אין  ,לו אמרו  , מדתו מה מהם נשאל  ,נתגדל במדין אלו של מנהיגם  ,אמרוביאור ענין  
             בפיו שכחו
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 מדין זקני אל
 

 אלא  ,למלחמה מואב על מדין שבא  ,).לה  ,לו בראשית) מואב בשדה מדין את המכה שנאמר  ,זה את זה שונאים היו מעולם והלא
  ,אמרו  ,העולם כמנהג שלא נוצחים ישראל את שראו כיון  ,ממדין עצה ליטול מואב ראה ומה  .ביניהם שלום עשו ישראל של מיראתן
             בפיו שכחו באדם עליהם נבא אנו אף  ,אמרו  ,בפיו אלא כחו אין  ,לו אמרו  ,מדתו מה מהם נשאל  ,נתגדל במדין אלו של מנהיגם

 

     שפת אמת

ל "ש רז"י בחכמה כמ"כי הרשעים הללו באין על בנ' פי. 'גדול המחטיאו מן ההורגו כו. אשר נכלו לכם' בפסוק צרור את המדינים כו
ר כל כך "א להבדיל וביצה"כך נמצא בסט. דכמו שיש מדריגות בקדושה הן בכלל ישראל הן בפרט' פי. 'כו מנהיגם של אלו במדין נתגדל

ה שהוא הדעת וראש לכל "התנגדות נגד מרע' לכן נמצא במדין בחי. מינים חלוקים להיות נמצא התנגדות לכל פרט ופרט מראש עד סוף
חכמה ' וזהו כזבי הוא כזב י. אך היא חכמה להרע. אמור לחכמה אחותי אתש "רמז על החכמה כמ. כזבי בת נשיא מדין אחותם. י"בנ

י השנאה לחכמת "כן ע. ש אמור לחכמה אחותי את"י התשוקה יכולין להתדבק בחכמה כמ"וכמו שהחכמה למעלה מהשגתינו וע. בשקר
 :ל"י שביטל חכמת השקר כנ"שבקדושה ע ולכן נתוסף לפינחס היוד. ל"וד. 'והכיתם כו' ז נאמר צרור את כו"השקר יכולין לדחותה וע

 

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

ר-ֶבן ִבְלָעם-ֶאל ַמְלָאִכים ַוִיְשַלח ה ָרה ְבעוֹּ א ַעּמוֹּ -ְבֵני ֶאֶרץ ַהָנָהר-ַעל ֲאֶשר ְּפתוֹּ ר לוֹּ -ִלְקרֹּ  ַעם ִהֵנה ֵלאמֹּ
ֵשב ְוהּוא ָהָאֶרץ ֵעין-ֶאת ִכָסה ִהֵנה ִמִּמְצַרִים ָיָצא ִלי יֹּ  :ִמּמֻּ

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

 למוטב חזרנו נביאים לנו היו אילו  ,לומר לאומות פה פתחון יהא שלא רשע  גוי על שכינתו ה"הקב השרה מה מפניביאור ענין  
 

 י"רש
 

 עמו בני ארץ
 

 ,רשע גוי על שכינתו ה"הקב השרה מה מפני  ,תאמר ואם  ,)שם ר"במ) למלוך אתה עתיד  ,לו ואומר מתנבא היה וזה  ,היה משם  ,בלק של
 היו שבתחלה  ,העולם גדר פרצו והם נביאים להם העמיד  ,למוטב חזרנו נביאים לנו היו אילו  ,לומר לאומות פה פתחון יהא שלא כדי 

              ).א  ,כ ר"במ) לזנות עצמן להפקיר עצה להם נתן וזה  ,בעריות גדורים
 

     שפת אמת
 



עוד שם מפני מה השרה הקדוש ברוך הוא שכינתו . 'במדרש וירא בלק נוח לרשעים להיות סומין שראייתם מביא רעה לעולם כו .1
דהנה יש להבין האיך עלה על דעת אותו רשע לקלל . 'כדי שלא לתת פתחון פה לאומות לומר שאתה ריחקתנו כו' על בלעם כו

עין הארץ ' י באמרו העם היוצא ממצרים ויכס כו"מקטרג על בנ' וביאור הענין כי הי. ונחלתו' י והלא ידע כי הם חלק ה"את בנ
י יסתירו כח הקדושה "המכוון כדי שבנ' ת ממצרים ובחר בנו להיות לו לעם נחלה הי"י אשר הוציאנו השי"כי באמת בנ. 'כו

ולכן גנז הקדוש ברוך הוא טוב הצפון . 'וימנע מרשעים אורם כו' וז לצדיקים דכשיוכל הקדוש ברוך הוא להשפיע טוב הגנ
ובאמת זה עצמו הוא טובה גדולה גם . י הם המחיצה שלא יוכלו עיניהם של הרשעים להסתכל בשפע זו"אבל בנ. לצדיקים

וזהו ענין השבת שניתן . ולםנמצא טוב ההוא כלל בע' י לא הי"שלולא בנ. פ מתמצית הקדושה"לרשעים מה שיכולין לקבל עכ
' כמו כן ביני ובין בני ישראל אות הוא לעולם פי. 'ל זה שמי לעלם העלימהו כו"כמו שדרשו חז' י אות הוא לעולם כו"לבנ
' פי. והרשעים הללו קטרגו באמרם ויכס את עין הארץ. בן זוגך והבן היטב' י יהי"י יעלימו הארת השבת וזה ענין אמרם כנ"שבנ

' ש עיני ה"ת שזה עין הארץ כמ"להם להאיר לכל העולם ולא להעלים השגחת השי' ממצרים וקבלו התורה הי שביציאתם
וזה . 'אבל לא ידעו כי בנפשם דברו כי הם מונעים שלא יוכלו לגלות הקדושה כמאמר נוח להם להיות סומין כו. 'אלקיך בה כו

י הוא להם טובה גדולה "רק אדרבה זה שנבחרו בנ. ריחקתנו י בלעם שלא יאמרו שאתה"עצמו רצה הקדוש ברוך הוא לברר ע
 :כ בחטא שטים"י ג"ק וגרם בזה הפסד להם ולבנ"לו קצת השגה ורוה' והעמיד להם נביא שהי

 
בהנחל ' הענין הוא דכתיב זכור ימות עולם כו. 'ע לומר שאתה ריחקתנו כו"שלא הניח פתחון פה לאוה' במדרש הצור תמים כו .2

. 'ניב שפתים כו' י והוא הנבואה שעיקרו כח הדיבור כדכ"שלקח הקדוש ברוך הוא לשון הקודש ונתנו לבנ' כובהפרידו ' כו
והיינו שרצה בלעם הרשע להחזיר כח הדיבור לאומות כדאיתא . 'בלעם כו' ומה ענה כו' בלק כו' וכמו כן עמי זכר נא מה כו

' וזה הי. ב"ט סוף ע"ק קצ"ק ועיין בזוה"האומות מוכנים לקבל להובאמת אין . 'אומות כו' במדרש שאמר טוב להיות נעבד מע
וזה הענין . ש"ע' כדי להראות למה לא ניתן הדיבור לבהמה שלא היו יכולין לעבוד עמה כו' שהי' הרמז בפי האתון דאיתא במד

יוכל להיות להם איזה ' יי אפשר ה"י ולהבדיל ביניהם כי אם היו מכירין את מקומם להיות משועבדין לבנ"עצמו הוא בין בנ
לבלעם הרשע ענין נבואה רצה לעלות יותר ' ולכן כשהי. אבל הם אין מוכנים לזה. יניקה מלשון הקודש שכולל כל הלשונות

' ויהי כו' ם כן במדברים יש דיבור פנימי שהוא לשון הקודש שעליו כתיב ויפח כו"וכמו שיש דצח. וזה לא יוכל להיות. י"מבנ
 :'ש ונבאו בניכם כו"י כמ"וכמו שיש הבדל בין חי למדבר כן בין מדבר לנביאים והוא כללות בנ. ממללאלרוח ' לנפש חי

 
ה רצה "הענין הוא שהקב. 'עוד שם טוב פת חריבה ושלוה בה כו. 'להם פתחון פה כו' שלא יהי' במדרש הצור תמים פעלו כו .3

מכח אל הפועל כל עבודת הציבור להעלות מעשיהם עד השורש כי הנביא הוא להוציא . י הם מיוחדים להנבואה"להראות כי בנ
וכמו שבאדם בפרט שלימות הדיבור תלוי בתיקון כל המעשים . 'ש נביא מקרבך כו"והוא מלשון ניב שפתים וכמ. לעשות פירות

ובאמת חסר  .כן בכלל הנביא הוא הבל פיהן של כלל ישראל. כך יוכל להוציא מפיו דברי אלקים חיים כל אחד לפי מה שהוא
ע אדרבא "אבל לאוה. 'ז מתאוננים אותותינו לא ראינו אין עוד נביא כו"י צריכין אל הנביאים וע"לנו כח הנבואה בגלות כי בנ

וכשאין מעשיהם . והיו רוצין לעקור את הכל. להם נביא היו מעשיהם פגומים הרבה יותר' אינם ראוים אל השלימות וכשהי
והרמז פת . י הם בעצם שייכים אל השלימות"ובנ. ש"נוח להם להיות סומין ע' ש במד"ולם כמכ נוח להם ונוח לע"מתעלין כ

ויש להם דביקות ' י כן האמונה מאירה בישראל וצדיק באמונתו יחי"ואעפ. ק"חריבה הוא בגלות שאין לנו נביאים וביהמ
הם הנבואה שהיא יתירה למעלה מהשייך ל' אפילו שהי. והאומות להיפוך. בשורש אפילו כשנחסר להם הנבואה השייכה להם

 :וזהו טוב פת חריבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב. להם לא היו באין אל השלימות ואדרבא הוסיפו להרע
 

י היו "דהנה קודם בחירת בנ. 'במדרש הצור תמים פעלו לא הניח הקדוש ברוך הוא פתחון פה לאומות לומר שאתה ריחקתנו כו .4
י יקחו "והרשעים הרגישו זאת כי בנ. וניטל הנבואה מן האומות' ש ונפלינו אני ועמך כו"י כמ"כ זכו בנ"ואח. ע"גם נביאי אוה

ש "וכמ. י בכח התורה יבדלו ויבחרו הטוב מן הרע"כ בנ"להיות מקודם הכל מעורבב ואח' כוונת הבורא ית' ובאמת כן הי. הכל
י שנקראו ראשית "כי כל העולם נברא בעבור בנ. 'צורים אראנו כווזה שהשיב בלעם כי מראש . ואבדיל אתכם בורר וחוזר ובורר

השקט לא ' והרשעים כים נגרש כו' וכ. וכל מה שנמצא ניצוצי קדושה באומות הוא קודם התיקון והבירור. והכל שייך רק להם
ולא יכול להוציאו  כ רות ומלך המשיח והרגיש בנפשו כי יש בו איזה שייכות להקדושה"ובאמת גם מבלק יצא אח. 'יוכל כו

ואיתא . וזה הענין הוא בעולם שנה נפש. ש והייתם לי סגולה מכל העמים"ק כמ"י הם כלים להוציא כל נ"ובנ. מכח אל הפועל
. י לארץ נפסלו כל המקומות לומר שירה"י לארץ ישראל נאמרה שירה בנס שבחוץ לארץ וכשנכנסו בנ"קודם שנכנסו בנ' בגמ

ש ישראל דקדשינהו לזמנים "י המועדות כמ"י וכמו כן בזמנים שקידשו בנ"ק מכל המקומות להיות בא"והיינו כי הוציאו כל הנ
וכל אלה הבדלות הם בכח התורה כדאיתא אם אין דעת הבדלה . וכמו כן בנפשות ונפלינו אני ועמך. והבדילו בין קודש לחול

וכמו כן קדושת הזמן . ניחו הרשעים שיכנסו לארץ ישראלי לארץ ישראל נגמר הבירור זה במקום ולכן לא ה"וכשנכנסו בנ. מנין
י הבירור יוציאו מכח אל הפועל הקדושה שבזמן "שע' רגלים פי' ש במדרש שרמז לו שביקש לעקור אומה החוגגת ג"כמ

ש הצור תמים פעלו לא כמו שאומרים "וז. כי כל זמן שיש תערובות אין הקדושה יכולה להתגלות. שנתגלה בשלש רגלים
כח מעשיו הגיד ' בראשית במד' ל בפ"ז ז"וכאשר ביאר מו. 'י התורה ורצונו ית"עפ' י גזלו אשר להם רק הכל הי"מות שבנהאו

כ הבדיל בין אור "סדר הבריאה מקודם תוהו ובוהו ואח' לכן הראה הקדוש ברוך הוא שכן הי' לעמו שלא יאמרו לסטים אתם כו
תוהו ובוהו לא ' ז שהי"כ' תוהו וכדאיתא במד' בחי' ם אראנו רק שמקודם היל מראש צורי"והם דברינו הנ. ש"ע' לחושך כו



י כל "כי לבסוף יוציאו בנ' ומסיים הפסוק הן עם לבדד כו. י ביררו והבדילו בין אור לחושך"ובנ. ש"נראה מלאכת שמים מ
רק הקדוש ברוך הוא . א יתחשברק לעת עתה נמצא עוד ניצוצי קדושה באומות ולעתיד בגוים ל. הנצוצי קדושה ולבדד ישכון

ונמצא שאין זה גזילה ביד ישראל רק החזרת . י שיוציאו מכח אל הפועל אותן הנצוצי קדושה שנמצא בהם"חפץ לזכות בנ
 : הדברים לראשיתן

 
 י אז היו צריכים"רק בנ. ת לעשות נס"נשאר פך שמן על כל הימים ולמה הוצרך השי' שיהי' כי בנקל הי. ענין הנס דחנוכה .5

בכח ' והרי צריכין להבין איך הי. צריך לרומם את נפשותיהם' י מלכות יון הרשעה והי"כ משועבדים ת"להארת הנס שהיו כ
י שיש קצת אחיזה ליון שהתירה התורה לכתוב יונית כדרש יפת אלקים ליפת "רק ע. הרשעים להשכיח את בני ישראל התורה

וכל זה . להם חלק בקדושה' י הי"י בנ"כיחם תורתך כי אם היו רוצין להכניע תלהם היו רוצים להש' ומצד זה השייכות שהי. 'כו
ובזה . ל גבי בלעם הרשע"ש חז"כמ' שלא לתת להם פתחון פה כו' ט עשה כן הבורא ית"ומה. י"עדות כי התורה שייכה רק לבנ

כ אחר "א. גזירת תלמי המלךצער גדול לחכמים מה שהוצרכו לכתוב התורה יונית ב' מיושב מה דקשה לפי מה דאיתא שהי
על ' אכן באמת כל הצער שלהם הי. ובאמת נשאר היתר זה לעולם. ל לחזור ולאסור לכתוב התורה יונית"ביטול מלכות יון הו

ולכן היו צריכין שיעשה להם הקדוש ברוך הוא . 'להם כח להשכיחם תורתך כו' ז יהי"ידי שהבינו כי מחשבותם לרע כדי שעי
ושוב אחר מפלתם אין חשש במה . להם מפלה' והי. להיונים' הטבע וממילא בטל אותו כח ושייכות שהינסים ונתרוממו מ

ש "ואפשר זה הרמז נר חנוכה בשמאל כמ. להם חלק בקדושה' הכל סיבה כדי לדחותם שלא יהי' ואדרבה הי. שנכתבה יונית
י "סמא דמותא ע' ולרשעים הללו הי. 'ת חיים לעושישהתורה שנותנ' וכן הי. למיימינים בה סמא דחיי ולמשמאילים סמא דמותא

 חנוכה א"תרמ :ל"מחשבותם לרע כנ' שהי

 
 

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

אֶמר יב ר ֹלא ִעָּמֶהם ֵתֵלְך ֹלא ִבְלָעם-ֶאל ֱאֹלִהים ַויֹּ  :הּוא ָברּוְך ִכי ָהָעם-ֶאת ָתאֹּ
-------------------------------------------------- 

 

 הוא ברוך כי לברכתך צריכים אינםביאור ענין  
 

 י"רש
 

 עמהם תלך לא
 

 משל  ,הוא ברוך כי לברכתך צריכים אינם לו אמר  ,אברכם כן אם לו אמר  ,העם את תאור לא לו אמר  ,במקומי אקללם כן אם לו אמר
              ).י  ,כ ר"במ) מעוקציך ולא מדובשיך לא  )לדבורה א"ס) לצרעה אומרים

 
     שפת אמת

כ אברכם והשיב לו כי ברוך הוא ואינם צריכים לברכתך אומרים לצרעה לא מדובשך וכי רצה אותו "י שאמר בלעם א"ש רש"מ .1
כ "ש א"וז. הקללה יתהפך לברכהאכן יראה כי הבין אותו רשע כי אם לא ישלוט בהם . כ אברכם"ותו מה א. י"רשע לברך בנ

י היפוך הקללה כי באמת "צ לברכה שבא ע"והשיב לו כי ברוך הוא שהם דבקים בעצם הברכה וא. שאין לקללם ממילא יתברכו
כמו . וגם ענין לא מדובשך הגם כי נוטלין דבש מדבורים אבל לא כשרוצין בעצמם לעקוץ האדם. י ברכת בלעם"נשאר חסרון ע

 :כ אברכם השיבו לו לא מדובשך"ש א"אבל מ. צריך לצאת ממנו שלא ברצונו רק לעקם פיו' ברכה היכן אותו הרשע ה
 

. ל אינם צריכים לברכתך כי אין ארור מתדבק בברוך"ברכה ולכן א' ש והי"שהם בעצמם הברכה כמ' בפסוק כי ברוך הוא פי .2
רק . נמצא כלל הקללה' כי קודם החטא לא הי. ורךארורה האדמה בעב' והענין הוא כי כל כח הקללה בא רק מחטא הראשון שכ

. ואפילו הברכות בטבע העולם יש בהם קצת תערובות. ד טוב ורע נתערב הרע בכל דבר ולכן נמצא ארור בעולם"י אכילת עה"ע
 וגם זה הזעם. ה כועס דכתיב ואל זועם בכל יום"ל שידע לכוין השעה שהקב"ש חז"בלעם מקלל למי שרצה כמ' ומכח זה הי

י זכו לברכה "אכן בנ. לו אחיזה' הדעת טוב ורע וברע הי' ואמר יודע דעת עליון מצד בחי. בכל יום נולד אחר התערובות טוב
יברך את עמו בשלום הוא ברכה הבאה בכח התורה ' ש עוז לעמו יתן כו"השלימה בלי תערובות מצד התורה עץ החיים כמ

מאיר מסוף העולם ועד סופו וראה שאין ' את האור כי טוב שהי' וירא כו ואיתא. י קדמו לעולם"שקדמה לעולם וכמו כן בנ
בו ' לכן גנז אותו האור שלא יהי. כ תערובות טוב ורע"אח' י החטא יהי"שראה שע' פי. העולם כדאי להשתמש בו וגנזו לצדיקים

נשמה ' כ ברכת השבת וזהו בחי"וא גומזה האור ה. ועמך כולם צדיקים' אור זרוע לצדיק וכ' י כדכתי"שום תערובות והוכן לבנ
' תעשיר ולא יוסף עצב עמה פי' כו' ז ברכת ה"יתירה שאינה באה בחול שלא יתערב בה תערובות רק ביום השבת ולכן דרשו ע

ש מראש צורים אראנו שהם קודמים לעולם ויש להם "וז. י החטא"שאין בברכה זו שום תערובות מן העצב והקללה שנעשה ע



י החטא אין נשמת "בכלל הקללה והארור שבא לעולם ע' שלא הי' ש לא קבה אל פי"וז. א כלל"אין בו שליטת סטמאור הגנוז ש
אבל חיים . ה כועס הוא במקרה ובזמן כי הרגע שורש הזמן"זה הרגע שהקב' פי. רגע באפו חיים ברצונו' וכ. י בכלל זה"בנ

ש "וז. ש ותרועת מלך בו והוא למעלה מן האף"חלק בזה הרצון כמי יש להם "ובנ. ש אין בו חרון אף כלל"ברצונו שרצונו ית
כ שרמזו לו שביקש לעקור "וזהו ג. י דביקות בזה הרצון והוא מצד עץ החיים"בשבת קודש ורצה בנו שהשבת עדות שיש לבנ

עץ ' אור הגנוז מבחיהנסתרת והוא מ' נתגלה ראי' פ בשנה בודאי הי"ג' י לראות פני ה"כי כשעלו בנ. אומה החוגגת שלש רגלים
ולכן ניתן להם קביעות . ק אמור"ש בזוה"באור פני מלך חיים ולכן נקראו ימים טובים שיש בהם מאור הגנוז כמ' החיים דכ

לפי שדביקות ' והלא גם באותן הימים לא זעם ה. ד שלמטה"ונשתנה הזמן לפי קביעות הב. המועדים שהם למעלה מן הזמן
י שהזעם נדחה בפניהם בכח הרצון שהוא דוחה "ש לעיל והיה זה עדות לבנ"חיים ברצונו כמ' י למעלה מן הזעם בבחי"בנ

 :הזעם

-------------------------------------------------- 
ֶקר ִבְלָעם ַוָיָקם יג אֶמר ַבבֹּ ה ֵמֵאן ִכי ַאְרְצֶכם-ֶאל ְלכּו ָבָלק ָשֵרי-ֶאל ַויֹּ  :ִעָּמֶכם ַלֲהֹלְך ְלִתִתי ְיהוָֹּ
אֶמר ִבְלָעם ַוַיַען יח ר אּוַכל ֹלא ְוָזָהב ֶכֶסף ֵביתוֹּ  ְמֹלא ָבָלק ִלי-ִיֶתן-ִאם ָבָלק ַעְבֵדי-ֶאל ַויֹּ ה ִּפי-ֶאת ַלֲעבֹּ  ְיהוָֹּ

ת ֱאֹלָהי ָלה אוֹּ  ְקַטָנה ַלֲעשוֹּ  :ְגדוֹּ
 :ֱאֹלִהים רּוחַ  ָעָליו ַוְתִהי ִלְשָבָטיו שֵֹּכן ִיְשָרֵאל-ֶאת ַוַיְרא ֵעיָניו-ֶאת ִבְלָעם ַוִיָשא ב

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

 ונפש רחבה  ,ורוח גבוהה  ,עין רעה מדותיו  של בלעם 'ביאור  ענין ג 
 

 י"רש
 

 עמכם להלך
 

    בלק עוד ויוסף לפיכך  ,גסות בלשון אלא  ,מקום של ברשותו שהוא לגלות רצה ולא  ,גבוהה שרוחו למדנו  ,מכם גדולים שרים עם אלא
        

  
 

 וזהב כסף ביתו מלא
 

 אינו ספק נוצח ספק רבות חיילות לשכור צריך שהרי  ,שלו וזהב כסף כל לי ליתן לו ראוי  ,אמר  ,אחרים ממון ומחמד רחבה שנפשו למדנו
             נוצח ודאי ואני  ,נוצח

 
 עיניו את בלעם וישא

 
              )ט"ה מי"אבות פ)האמורים למעלה   ,ונפש רחבה  ,ורוח גבוהה  ,עין רעה  ,מדותיו  'והרי יש לך ג  .בקש להכניס בהם עין רעה

     שפת אמת

מה ' ולהיפוך בלעם הרשע כו' ה עין טובה רוח נמוכה נפש שפלה כו"א ע"דברים הללו מתלמידיו של א' במשנה מי שיש בו ג .1
ב שנאמר להנחיל אוהבי יש ותלמידי בלעם הרשע יורשין גיהנם "ז ונוחלין לעוה"א אוכלין בעוה"תלמידי א' תלמידיו כובין 

יוכל למצוא כל ' ומדות רעות הללו עין רעה ורוח גבוהה כו. כי מה נלמד ממנו. ומהו שם תלמידי בלעם. 'ויורדין לבאר שחת כו
ומזה עצמו ' לא אוכל לעבור כו' מלא ביתו כו' ם עצמם והרי אמר אם יתן לי כואך כי גם הרשעים מכניעי. שוטה בלי לימוד

וכל ההכנעה שלו . ה מה שהוא מכניע עצמו אף שהוא חשוב מאוד"כי זה נחשב אצלו לחשיבות להקב. נפש רחבה' נלמד שהי
אבל הצדיקים נפש שפלה שאין  .י ההכנעה בא למדרגתו"ש נופל וגלוי עינים שע"כ וז"רק כדי לבוא למדריגה מה להתגאות אח

דבוק בכח ' וכל פעולה יהי. כגרזן ביד החוצב. 'רק כח ה' מבקשים רק להיות דבוק בחי החיים לידע תמיד שאין חיות לשום ברי
ב מלשון נחל שממשיכין חיות "ז ובזה עצמו נוחלין לעוה"ט אוכלין בעוה"הבעש' ופי' ומסיים מה בין תלמידיו כו. הפנימיות

י "ב למעלה מהשגה ואיך יוכל אדם לגשת לזה רק ע"ז דומה לפרוזדור כי עוה"כי באמת עוה. ש"ז ע"ם לעניני עוהת ג"השי
י "ז נעלם הקדושה ע"עוה. אלו העולמות תלוין זה בזה' ב כי ב"ז להקדושה זוכה שיתגלו לו עניני עוה"שמקרב עניני עוה
זוכה . ז"אך מי שמוציא הארה הגנוזה בתוך ההעלם שבעוה. מכלי שמאין תמצא ונעלמת "ב נעלם ע"ועוה. התאוות וקליפות

וזה כל ענין הבריאה ]ממשות ' אין כאילו הי' ש להנחיל אוהבי יש שזוכה לראות בבחי"וז. כ"ב ג"שיתגלה לו ההעלם שבעוה
שפנימיות . ה עלמא"באורייתא ברא קוב. י העשרה מאמרות שבתורה ברא העולם"י ע"והש. רק אין' יש מאין שמקודם הי

אחר חיות הפנימיות ' ה להמשיך כל העשי"וזה לימוד אאע. 'ז כפרוזדור כו"וזהו שעוה[ ל"אין באמת כנ' העולם הוא בחי



ש לגרמייהו "וז. ולהיפוך לימוד בלעם הרשע שאף הכנעה לצורך גיאות. י בלבד"כיון שהכל כח הש' וממילא עין טובה כו
רק . נביא' לו קצת מדרגה בקדושה שהרי הי' ל שאף שהי"כ היפוך הנ"יורש גיהנם ג ז"ועי. עבדין להיות לו מדרגה והתנשאות

 :ל"ז הכניס הרע לתוך הטוב ויורש גיהנם כנ"עי. ט שהיו לו"י שהמשיך החטאים בתוך קצת מעש"ע
 

מה שמתקן  שהאבות הקדושים פעלו כל אלה המדות לדורות וכל' פי. ה"דברים הללו מתלמידיו של אאע' במשנה מי שיש בו ג .2
לכן כל מי שיש בו אלה המדות הוא . ז עושה כמעשיהם"ש הבוחר בדרכיהם ועי"רק כמ. האדם עצמו ידע שהוא בכחם

הרשע בלעם חפר דרך . וכן זה לעומת זה. ת"ה שכשאמר אנכי עפר ואפר ביטל עצמו וכל זרעו אחריו להשי"מתלמידיו של אאע
' הי' ל כי באותו הכנעה עצמו שאמר אם יתן לי בלק כו"ז ז"מזה בשם מו א"ש במ"שקר לדורות להראות דרך הכנעת שוא כמ

 :רק להתגאות עצמו
 

גילו לנו . 'דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע כו' ה וג"במשנה כל שיש בו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אע .3
כי . 'ל בפסוק מה אקוב לא קבה אל כו"ש חז"מ י"והענין הוא עפ. ה"היפוך מצדקת אבינו אברהם ע' ל כי אותו הרשע הי"חז

וכל זה למעלה . חסד אל כל היום' וכ. ואל זועם בכל יום וכמה זעמו רגע' מכוין רגע זעמו של הקדוש ברוך הוא דכ' הרשע הי
עת ' ש ואני תפלתי כו"כמ. אבל הצדיקים מכוונים למצוא עת רצון בשמים. והרשע כל מגמתו למצוא אותו הזעם. זעמו רגע

ז אדרבא על דינא מתקיים עלמא רק שנמצא בכל יום חוט "ז שבעוה"ולא עוד אלא שזוכין למצוא החוט של חסד בעוה. רצון
י הרשעים "ובאמת כל הזעם רגע שיש למעלה היא ע. והצדיקים מגמתם למצוא אותו הנקודה של חסד ועת הרצון. של חסד

ה זכה "י הצדיקים ואאע"ז הוא ע"וכמו כן החוט של חסד שנמצא בעוה. 'כדאיתא כשעובדין לחמה הקדוש ברוך הוא כועס כו
' י אותן הג"וזה שאמר התנא שע. 'י שאמר אם מחוט כו"ש ע"כמ. להוציא מכח אל הפועל החוט של חסד להיות נמצא בעולם

הרעות הוציא  י מדות"והרשע ע. ז להמיחלים לחסדו"ה זוכין למצוא החסד בכל יום בעוה"מדות טובות מתלמידיו של אאע
בעולם ' מ מצינו כי מדה טובה מרובה והצדיקים שזוכין למצוא חסד ה"ומ. מכח אל הפועל זעמו של הקדוש ברוך הוא למעלה

וכן העיד אותו . 'כל הון ביתו כו' אם יתן כו' האהבה כו' ש מים רבים לא יוכלו לכבות כו"אין כל הרשעים יכולין לבטל מהם כמ
אבל הזעם רגע בשמים כשהרשעים רוצים להתגבר בו מונע הקדוש ברוך הוא הזעם . 'א ביתו כוהרשע אם יתן לי בלק מל

וגם בפרט כל נפש מישראל . והנה מלחמה זו היא בכל יום. 'למען דעת צדקות ה' כועס כל אותן הימים כדכ' כדאיתא שלא הי
ל שרצו לקבוע פרשת "ש חז"וז. ום לעורר הדיניןבכל י' ר מתגברי"וכמו כן הרשעים ויצה. שצריכין לעורר מדת החסד בכל יום

 :ש"בלק בק
 

וכבר כתבנו מזה כי . 'דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו עין טובה נפש שפילה רוח נמוכה כו' ובמשנה כל שיש בו ג .4
משפטיך ' תך כוצדק' י המד"והענין הוא עפ. 'ה כועס וזועם כו"והרשע ידע לכוין שעה שהקב. הצדיק מעורר חסד אל כל היום

' ז שמבטלין אליו ית"עי' פי. כי הצדיקים מקיימין העולם שנברא בעשרה מאמרות' משל הצדיקים בדירתן כו. תהום רבה
י אהבה "ע' פי. ש וישכם אברהם בבוקר"ואיתא אהבה מקלקלת השורה כמ. ומיחלים לחסדו לכן נתגלה להם אור חדש בכל יום

חסיד והחסד מתגלגל ' עליון יותר מכפי השורה והיינו לפנים משורת הדין לכן נק ה זכה להמשיך חסד"לאאע' גדולה שהי
השכמה ' ש וישכם כו"וז. יגולו רחמיך על מדתך' ולכן מבקשים כשם שכבש אברהם כו. חיי שרה' בעולם בשבילו כדאיתא במד

והרשעים במחשך מעשיהם כי . ת נגלה להם האור"נ עבור השי"י שמבטלין הטבע במס"ז ע"וכ. הוא הארה למעלה מהטבע
ואיתא עליהם שנאה . הגשמיות והטבע הוא החושך והרשעים גורמים חשכות בעולם ומאבדין העולם שנברא בעשרה מאמרות

ש כבר קדמך אברהם "שהמשיך דינין לעולם וז' כ וישכם כו"בו ג' ד וכ"מהפכין מדת רחמים למדה' מקלקלת השורה כענין שכ
' דכמו שבכל יום מתעורר חסד ה. 'זכור נא כו' עולם ומעשה בלעם שכתוב בתורה אינו במקרה דכתיובודאי זו המחלוקת היא ל

. כן מתעורר תלמידיו של אותו רשע בכל יום כמאמר זועם בכל יום. א"ש במ"י כמ"י הצדיקים ומתעורר בחירה חדשה בבנ"ע
ויתכן שקאי על בלעם ' לנו בקום עלינו אדם כו' שהי' לולי ה' וכ. ש"בלעם בק' ל לקבוע פ"ה מצילנו מידם ולכן בקשו חז"והקב

 :ה"שלא נתננו טרף לשיניהם של אותן הרשעים והקדים לנו זכותו של אאע' ברוך כו
 

מחשבה דיבור ' דכמו שיש בקדושה בחי. ובלעם בדיבור' כוחו בעשי' ק בלק הי"דאיתא בזוה. בפסוק הנה כסה את עין הארץ .5
דברים הללו עין טובה ' ל מי שיש בו ג"ש רז"וגם מ. כחות' ת זה שהיו רשעים גדולים באלה הגא זה לעומ"כמו כן בסט. ומעשה

. 'מחשבה ורוח ממללא ונפש בעשי' כי עין טובה הוא בחי. ל"הנ' כ בחי"הוא ג. ה"רוח נמוכה נפש שפלה מתלמידיו של אאע
. ל"קליפות הנ' להבדיל בלעם הרשע שורש הג כמו כן. אבות' ה שורש כל הג"אאע' וכמו שהי. והם בחינות נפש רוח נשמה

' ש כסה כו"וז. ש"ש אשר יושב בחשבון ע"ל שהוא עומד לבלבל מחשבות הקדושים ז"ז ז"וסיחון מלך חשבון שמעתי מפי מו
מעשה דיבור . 'י נבראו לתקן אלה הג"ובנ. כ"הדיבור ומעשה ג' י בחי"ש שלא יתקנו בנ"לכן עמדו בלק ובלעם ימ. עין הארץ

ה אוכלין "ולכן תלמידיו של אאע. 'ואז מתקרב האדם אל השורש ויכולה הנשמה להתגלות באדם בתיקון אלה הג. חשבהומ
ובשבת מתקיים זאת בישראל שהוא מעין . ז להיות דבוק בשורש"שיכולין לקבל השפע בעוה' פי. ב"ז ונוחלין לעוה"בעוה

מעשה דיבור ומחשבה . תקונים נפש רוח נשמה' כי הם מול הג. ב"והז ונוחלין לע"סעודות אוכלין בעוה' וזהו רמז הג. ב"עוה
 :ל"ה כנ"והשבת הוא להודיע מה בין תלמידיו של אאע' ובימי המעשה העבודה לברר אלה הג. ל"כנ

 



דברים אחרים ' ה עין טובה רוח נמוכה נפש שפלה וג"דברים הללו מתלמידיו של אברהם אע' איתא במשנה מי שיש בו ג .6
י זכו לכנוס לארץ ישראל "כי הנה בנ. 'ב כו"ז ונוחלין לעוה"אוכלין בעוה' מתלמידיו של בלעם הרשע מה בין תלמידיו כו

ל ומצאת את לבבו נאמן לפניך כולל "דברים הנ' י ג"סתמא זכה לזה עומ. ה דכתיב וכרות עמו הברית"בזכותו של אברהם אע
ולכן . י דבוק בשורש שלמעלה"שא' להנחיל אוהבי יש כו' לזכות לנחלת ארץ ישראל שהיא הנאמר עלי' והשכר הי. 'אלו הג

. הם כוללין כל האדם ל"מדות הנ' וג. ב"ז בדביקות נוחלין לעוה"פ לתת שהוא להיות אוכלין בעוה"ב. לתת' כתיב וכרות כו
ל בת נדיב בתו של אברהם "י שעליו דרשו רז"רגלים שעלו בנ' והג. והוא תיקון הנפש רוח נשמה. והוא היפוך קנאה תאוה כבוד

מקושר ' וזה עיקר החירות בנפש שלא יהי. נפש שפלה לחם עוני' כי פסח בחי. ל"מדות הנ' הוא זכות ג. נדיב' ה שנק"אע
שבועות מתן תורה רוח נמוכה שהתורה כמו מים היורדין למקום נמוך והוא מתן . יציאת מצרים' בחי והוא. לתאוות בהמיות

פרים ושמחים בברכה היורדת לכל האומות ' עין טובה היפוך מן הקנאה ולכן מקריבין ע' וסוכות הוא בחי. רוח' תורתנו בחי
והטעם כי מי שאינו רוצה . הנשמה' ח בחלקו והוא בחיוהוא ענין שמ. ז כתיב נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו"וע

ליועצי שלום ' כדכת. לקבל שום דבר רק השייך לו בשורש נשמתו ממילא אין לו קנאה על שום אדם ולכן היא זמן שמחתנו
כל  ה הארץ שהוא כלל קבלת השפע על"י שיש לנו עין טובה ולזה ירש אברהם אע"אומות ע' ולכן נמסר לנו כפרות הע. שמחה

מפני שזה הוא ' רגלים כו' רגלים שרצה לעקור אומה החוגגת ג' וזה שרמזו בפסוק ג. 'המקומות הואיל ומצאת את לבבו נאמן כו
. וכמו כן רוח גבוהה נפש רחבה. ובנשמה יש לו עין רעה. נ מן השורש"והרשע הוא היפוך מזה שמנתק הנר. ל"דברים הנ' כח ג

. החלקים אוכלין ונוחלין' כי החלק שלמטה היא מחצה והצדיק זוכה בב' צו ימיהם פיקנאה תאוה כבוד לכן שכרו שלא יח
 :ל"ש ובטן רשעים תחסר כנ"והרשעים אפילו חצי שלמטה לא יתקיים בידן כמ

 
נדרים כל מי שאינו מנחש מכניסין אותו ' ואיתא בגמ. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל' בפסוק לא נחש ביעקב כו .7

' י שאינו רוצה לחקור בשכלו ומאמין בהנהגת הבורא ית"והוא מדה במדה ע. ש אינם יכולין לכנוס שם"ילו מהבמחיצה שאפ
ה עין טובה רוח "דברים הללו מתלמידיו של אברהם אע' דאיתא במשנה מי שיש בו ג. ן"ש בר"לכן מגלין לו הכל מהשמים וע

ומה זה הלימוד . 'ים מתלמידיו של בלעם הרשע לא יחצו ימיהם כואחר' וג. ב"ז ונוחלין לעוה"נמוכה נפש שפילה אוכלין בעוה
כי מי שמבטל עצמו . ולזה ניתן הברירה. ויש הנהגה פנימיות. אך הקדוש ברוך הוא ברא העולם בהנהגת הטבע. של אותו הרשע

וסם הוא למלאות תאוות וזה הדרך של נחש וק. וכתיב מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב. זוכה לחסות בצלו' אל הנהגת ית
דלכל הדברים יש שורש בעולמות העליונים ' פי. הרשע וגבהות רוח שלו וכדאיתא כשפים שמכחישין כח פמליא של מעלה

כשם שהם תמימים כך שנותיהם תמימים שמעלין הכל ' ימי תמימים דורש במד' יודע ה' ולזה זוכין תמימי דרך כדכ. בקדושה
ולכן . ימים יוצרו ולא אחד בהם שיש לכל הימים שורש באחדות' וכ. חלק שלמטה הוא רק מחצהאל השורש ואז נקרא תמים כי 

והלימוד של . זה מעליו איש טוב. 'ש ונחלתם לעולם תהי"ב כמ"ז ונוחלין לעוה"וזה אוכלין בעוה. כתיב באברהם בא בימים
לכן שמח ' עם ה' ש תמים תהי"כמ' ו יתה לבטל עצמו אל השורש להיות רוח נמוכה ונפש שפילה להמשך אחר רצונ"אאע

והרשעים היפוך זה כל השביעה שלו למלאות תאות לבו ומבקש תחבולות לצאת מגזירת עליון בכח . בחלקו ויש לו עין טובה
כ הוא "א. קוסמים ישמעו' אל מעוננים כו' כי הגוים האלה כו' כו' ש תמים תהי"מכשפות וקוסמים שהוא היפוך התמימות כמ

לכן מתגלה להם ' י לא נחש ביעקב כו"אבל בנ. ז ניטל מהם"לכן לא יחצו ימיהם אפילו החצי שלמטה בעוה. תמימותהיפוך ה
י "ב ע"משכנותיך ישראל הוא חלק עוה. ז"ש מה טובו אהליך לשון עראי בעוה"וז. מה פעל אל בהתגלות הנהגה פנימיות

 :ל"זה וזה נתקימו בידן כנ. ש תורתן קבע מלאכתן עראי"כמ .עולמות' ז והוא טפל להם זוכין לב"שמבטלין כל עניני עוה
 

י שהם מיוחדים "ל כי עיקר שבחן של בנ"ז ז"אמו' פי. 'הן עם כלביא יקום כו' ש משום דכ"בלק בק' ל בקשו לקבוע פ"אמרו חז .8
קר תהליכתם בעולם עי' ל לקבוע זאת בישראל שיהי"ש ורצו חז"לכן בקומו מיד חוטף המצוה וקורא ק' רק לעבודת הבורא ית

ובאמת זה ענין אמרם זריזין מקדימין למצות והוא מצפרא ונלמד . 'ש עם זו יצרתי כו"רק לעבודת הבורא שעל זה נבראו כמ
ובאמת במסירת נפש זוכין אל זה הזריזות ' הראשון שמסר נפשו לשמו ית' ה הי"כי אברהם אע. ה והכל ענין אחד"מאברהם אע

נ בפועל "י מס"לעשות רצון הבורא ואין לו דבר אחר בעולם זה מקרי מסירת נפש כי נפש הוא רצון ועלהיות כל רצונו תמיד רק 
דברים הללו עין טובה רוח נמוכה נפש שפלה ' ז אמרו מי שיש בו ג"י מכח האבות וע"וזה נשאר בבנ. זוכין לזה הרצון

ש אשר "י כמ"ה ירושה לבנ"ש שהוא עיקר שהניח אאעמדות הללו יכולין לבוא למסירת הנפ' י ג"שע' פי. מתלמידיו של אברהם
' ומי שמתחיל בג. דברים אלו' ובאמת יש הרבה מדריגות בג. ואהבת בכל לבבך נפשך מאודך' והוא בחי. ביתו אחריו' יצוה כו

ת מדות באמ' ואז נשרשים בו הג. בכל לבבך נפשך מאודך' נ ולאהוב ה"מס' מדות אלו זוכה להיות מתלמידיו ובא לבחי
והנה אותו רשע בלעם הניח לימוד האיך למצוא בעולם תאוה . ל עדות שהוא מתלמידיו"מדות הנ' ולכן מי שיש בו ג. בשלימות

ש אם יתן לי בלק מלא "וכל היראה והכנעות שמכניעין עצמן תלמידי בלעם כמ. וכבוד כדאיתא כל מה דעבדין לגרמייהו עבדין
מ "שלא ע' ה להיות עובד ה"אכן תלמידי אברהם אע. תולדות' ל פ"ז ז"מור' ש בחי"כדי למלאות תאותם כמ' הכל הי' ביתו כו

מ לקבל פרס כי מי שמוסר נפשו ומאודו לשמים היא אהבה "ז שהיא שלא ע"נ הוא עדות ע"ומס. בלבד' לקבל פרס רק לשמו ית
ז ונוחלין "ולכן אוכלין בעוה. בע בעולםולכן תלמידי אברהם אבינו עושין תורתן ק. בדבר ולכן אינה בטילה לעולם' שאינה תלי

י אינה "ת אל בנ"בדבר כמו כן אהבת השי' מ לקבל פרס והוא אהבה שאינה תלוי"י עובדין שלא ע"והנה כמו שבנ. ב"לעוה
' הלא אח עשו ליעקב כו' ואמרתם במה כו' ש אהבתי אתכם אמר ה"וז. בדבר כי מדתו של הקדוש ברוך הוא מדה במדה' תלוי

ל שאוהב את יעקב בעצם לא מטעם עשיות "כנ' אך הפי. ו יאהב לרשע ולא לצדיק"וקשה מה רבותא וכי ח. 'יעקב כו ואוהב את



בדבר שכל מבוקשו בעולם רק ' בעצם ואינה תלוי' ל כיון שאוהבים ה"י המעשה הטוב אך כנ"הטוב הגם כי האהבה בא ע
ש "זרעו להיות האדם שומר ומצפה כל היום לעשות רצונו יתא ב"שכך השריש א' כו' ש ושמרו דרך ה"ש כמ"לעשות רצונו ית

. לכן אפילו כשחטאנו לפניו לא הוסר האהבה. בדבר ואינה בטילה עולמות' עליהם אינה תלוי' ממילא גם אהבת ה. ז נברא"שע
' טעם ואינה תלויש ורצה בנו ורצון היא בלי "י כמ"רוצה בבנ' ותרועת מלך בו שהוא ית' זה שראה אותו רשע לא הביט און כו

 :ל"בדבר לכן אפילו כשרצה בלעם להזכיר עון לא פעל כלום כי תרועת מלך בו הוא גזירת המלך כנ
 

ז "ואוכלין בעוה' ה עין טובה רוח נמוכה נפש שפילה כו"דברים הללו מתלמידיו של אברהם אע' ואיתא במשנה מי שיש בו ג .9
ה להמשיך חסד עליון "אברהם אע' דברים הללו יכולין להמשך אחר בחי 'י ג"ע' פי. 'ב להנחיל אוהבי יש כו"ונוחלין לעוה
. ש"תפלות בכל יום שעיקר התפלה להיות בטל אליו ית' וזה הג. הללו' בחי' רק על ידי ג' א להיות אוהב ה"וא. להנחיל אוהב

ל נפש שפילה רוח "הנ מיני הכנעות' והם ג. תנחומא תבוא' ש במד"תפלות כמ' ש נשתחוה ונכרעה נברכה שרומז לג"וכמ
דברים של בלעם הם התדבקות ' ולהיפוך ג. ת ממילא יש לו עין טובה"י שיודע ומאמין שהכל מהשי"ע. נמוכה עין טובה

מתעוררין בכל יום יצרו של אדם ' אלו הבחי' ובאמת ב. ז והוא היפוך הברכה לכן עיקר כחו של בלעם הרשע הקללה"בעוה
ז אמרו הבא להורגך השכם להורגו זה וישכם אברהם בבוקר שצריך "וישכם בלעם בבוקר ועש "מתגבר עליו בכל יום הוא כמ

ש ומעליו "י הביטול כמ"ז ע"ל כדי לצאת מכלל ארור לברוך כי כל קיום עוה"הנ' בחי' האדם בכל יום לייגע עצמו בהכנעה בג
 :איש טוב ואז זוכה לחוט של חסד בכל יום

 
י מקבלים כל הצריך להם "כי המועדות ניתנו ליתן ברכה על כל ימי השנה ולהיות בנ. 'כו בפסח על התבואה הביאו לפני עומר .11

אימתי כשהן מתנות . זכה בחכמה בגבורה בעושר זכה בכל. מתנות יש' מטות ג' כדאיתא במד. בכח התורה ודביקות בשורש
. מתנות אלו' רגלים רמז לג' והג. ותיהשכל וידוע א' בזאת יתהלל כו' א אל יתהלל כו"וכה. ש"שמים ובאות בכח התורה ע

. י בפרך"וגבורה בפסח יד חזקה ואיזהו גבור הכובש את יצרו ומלחמה זו היתה עבודת בנ. חכמה הוא בקבלת התורה בשבועות
' ולכן יש הלל בג. 'מועדי ה' י מקבלין אלה הדברים בכח מועדות אלו שנק"ובנ. עושר השמח בחלקו בחג הסוכות זמן שמחתנו

וזה עיקר השמחה שיכולין לקבל מתנות . 'באלה חפצתי הוא אלה מועדי ה' השכל וידוע אותי כו' בזאת יתהלל כו' ם כדכרגלי
אוכלין ' כדאיתא במשנה מה בין תלמידי אברהם אבינו כו. ז נאמר להנחיל אוהבי יש"וע. ז בכח דביקות בשורש"שבעוה

והם רמוזין . ה"דברים שהן מתלמידי אאע' וזה בכח הג. ז בשורש"ת עוההיינו להיות דביקות כל ברכ. ב"ז ונוחלין לעוה"בעוה
' י מקריבין ע"עין טובה הוא בסוכות שבנ. רוח נמוכה הוא התורה שיורדת למקום נמוך. פסח נפש שפלה לחם עוני. רגלים' בג

כי הנה הקדוש ברוך . הבי ישאלו זוכין למה שנאמר להנחיל או' י ג"וע. פרים על כל האומות ליתן להם את שלהם בעין טובה
וזה הרמז במדרש . וזה רמז העומר לבטל היש לאין. הוא ברא יש מאין והצדיקים יש להם לברר זאת ולהחזיר היש לאין

ה צמצם "מאכל רוחני שמלאכי השרת אוכלין אותו והקב' והוא שהמן הי. 'י מעלין עמר א"עמר מן ובנ' ה נתן לכל א"שהקב
כי בזכות העומר ירשו את הארץ ' ש במד"וז. אל האין. ש"י' גי. ר"י מעלין העמ"ובנ. הוא יש מאיןאותו שיתלבש בגשמיות ו

עקב הקיש פרי בטנך לפרי ' ש במד"כמ. שכמו שיש ברית בנפש ולהסיר הערלה כן יש בארץ. ש"בריתי תשמור ע' ואתה כו
 פסח ב"תרנ: ש ותבין"אדמתך ע

 

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

אֶמר לה ה ַמְלַאְך ַויֹּ תוֹּ  ֵאֶליָך ֲאַדֵבר-ֲאֶשר ַהָדָבר-ֶאת ְוֶאֶפס ָהֲאָנִשים-ִעם ֵלְך ִבְלָעם-ֶאל ְיהוָֹּ  ַוֵיֶלְך ְתַדֵבר אֹּ
 :ָבָלק ָשֵרי-ִעם ִבְלָעם

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

       אותו מוליכין  ,בה לילך רוצה שאדם בדרךביאור ענין  
 

 י"רש
 

 האנשים עם לך
 

       אותו מוליכין  ,בה לילך רוצה שאדם בדרך
 

 שפת אמת
 

ובכל . בור הוא מים מכונסין ובאר הוא מעין נובע. דכתיב שתה מים מבורך ונוזלים מתוך בארך. ש"ש בה"פי הבאר נברא בע .1
והוא עבודת האדם להמשיך כל . רק האדם צריך למצוא זאת הנקודה. 'ויפח באפיו כו' איש ישראל יש נקודה חיות דכתי

ק ונוזלים מתוך בארך שנפתח המעין ובא "ובש. העבודה בימי המעשה וזה שתה מים מבורך והיא. המעשים אחר זאת הנקודה



כרוה נדיבי עם חפירה הוא למצוא מעין . באר חפרוה שרים הם הצדיקים שהם שרים לבם ברשותם. אור חדש והיא נשמה יתירה
י הנדיבות "יותר ע כ יכולין כל אחד למצוא"כי למצוא התחדשות הוא על ידי הצדיקים ואח. הוא להוסיף עומק' נובע וכרי

שבדרך שרוצין . 'במחוקק כי כל רצון עושה רושם וחקיקה בלב וצריכין להתחזק לבטוח בה. והתשוקה שיש בכל איש ישראל
וממדבר מתנה מדבר היא הנהגה . ת שיעזור לו וזהו במשענותם"ולכן מי שיש לו רצון אמת צריך לבטוח בהשי. לילך מוליכין

ק "ז זוכה בשבת למתנה דאיתא מתנה טובה בבית גנזי הוא ש"ל בימי המעשה עי"קודה רצון הנשמנהג האדם כל מעשיו אחר נ
ק טהרה היא מסטרא דטמא "ש בזוה"מדריגות טהרה וקדושה כמ' והגניזה הוא בימי המעשה כי המעשה הכנה לשבת והם ב

ש מי יתן טהור מטמא "האחדות כמי ביטול ל"שרואין להיות טהור ומנוקה שלא להתלכלך במעשים שמביאין טומאה והוא ע
על ' י הביטול חוזרין להיות טהור והוא ראי"כיון שע. ת ברא בעולם טומאה וטהרה כדי לראות שאין דבר נפרד"שהשי. לא אחד

 חקת ד"תרל: ל פי הבאר"ובשבת כתיב ויקדש אותו שמתחדש החיות בכל דבר מעולם העליון כנ. והיא עבודה. 'אחדותו ית
 

י החפץ והרצון בכל לב "רק ע. ואיך יכולין לעשות יותר מהידיעה. 'מלימודך עשה וכן מי שמעשיו מרובין מחכמתו כושם יותר  .2
וגם . 'י לעשות כראוי כו"ק אף שא"בזוה' פי' ש ויהי נועם כו"כמ. ז נעשה מעצמו כל התקונים"עי. לעשות יותר מהשגות האדם

 פינחס ד"תרל: ש בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו"י כמ"ים אף שאי הרצון באמת עושה האדם שמזמנים לו מן השמ"ע
 

ויש מי . ש בדרך שאדם רוצה לילך"כמ. ע שופט ושוטר"כ שביד איש הישראלי למנות ע"הוא הבטחה ג' תתן כו' שופטים וש .3
שופטים ' וזה פי. גם בדרך זה מסייעין לאדם. כ"וגםמי שאין בו דעת שלימה ורוצה להיות נכפף בע. שרוצה להשיג האמת

ל שהגיד "ז ז"ושמעתי ממו. כ בשקר כתיב מדבר שקר תרחק"וכן ג. ש צדק צדקתרדוף"כמ. והעיקר לבקש את האמת. ושוטרים
התורה עצמה אמרה . זולת בשקר. ל שלא מצינו הרחקה בשום איסור בתורה רקחכמים תיקנו סיג"בשם הרב מפרשיסחא ז

וכתיב . כי הוא יסוד הכל. א"ו כן מצינו כאן באמת צדק צדק תרדוף מה שלא מצינובמוכמ. ד"להראות חומר האיסור עכ. תרחק
לכן לעולם יש לרדוף אחר הצדק לידע כי עדייןאינו מוצדק . א לבא לגמרי לאמיתות האמת בעלמא דשיקרא"והיינו כי א. תרדוף
ב עולם שכולו "וירשת שהוא רמז לעוה 'ש למען תחי"וז. ב"ז משיגין אותה בשלימות בעוה"וכשרודפין הצדק בעוה. כראוי
 שופטים ט"תרל: חיים

 
אלקיך כי ' ש עד ה"וז. כי עיקר התשובה כשנתעלה האדם אחר תיקון החטא ומחזיק בתשובתו. א"בפסוק שובה ישראל עד ה .4

. ק גמורובוודאי אחר מדריגות רבות שכבר הוא צדי. י חקוקים תחת כסא הכבוד"צריך אדם לשוב למקומו הראשון ששורש בנ
ם עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב "וברמב. כ"ש שמגעת עד כסה"וז. עדיין צריך לשוב להיות חוזר לשורשו העליון

אכן המכוון הוא כי התשובה צריך להיות עד . כ לא שבקת חיי"תשובה עד שיעיד עליו דא' ומהתימא לומר שאינו נק. לדבר הזה
כיון שבוחרים . לגמרי כי בוודאי צדיקים זוכין בעבודתם עד שנקח מהם כמעט כל הבחירהוהיינו ביטול הבחירה . מדריגה זו

ם כי התשובה אין "וזה כוונת הרמב. י באמת"סוף התיקון כאשר ישובו כל בנ' וזה באמת יהי. 'בזה ובדרך שאדם רוצה לילך כו
ז "וע. רפואה לעולה בביטול הבחירה לגמריועל תשובה זו אמרו שמביאה . 'לה שיעור והפסק עד שיעיד יודע תעלומות כו

ת מתקן כל הדרכים "כי הצדיק לא עבר במקומות האלה ובע. ת עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד"אמרו במקום שבע
ש כי עיקר התשובה בהיות האדם מתוקן ואיננו "לרמוז למ. ק"בש' ולכן עיקר התשובה בשבת שכל אדם יש לו עלי. המקולקלים

 שבת תשובה מ"תר: ל"בתוך לכלוך החטאים כנעוד 

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

ן ַוֵתֶרא כג ה ַמְלַאְך-ֶאת ָהָאתוֹּ ן ַוֵתט ְבָידוֹּ  ְשלּוָפה ְוַחְרבוֹּ  ַבֶדֶרְך ִנָצב ְיהוָֹּ  ַוַיְך ַבָשֶדה ַוֵתֶלְך ַהֶדֶרְך-ִמן ָהָאתוֹּ
ן-ֶאת ִבְלָעם ָתּה ָהָאתוֹּ  :ַהָדֶרְך ְלַהטֹּ

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

 ביאור ענין  כחן של ישראל בפה
 

 י"רש
 

 בידו שלופה וחרבו
 

 את אתפוש אני אף  ,שלהם אומנות שהוא בפיו עליהם בא והוא  ,בחרב העולם אומות של זיינן שכלי  ,אומנותו כלי הניח זה רשע  ,אמר
              ).ח  ,לא במדבר) בחרב הרגו בעור בן בלעם ואת סופו היה וכן  ,באומנותו עליו ואבא שלו

 
     שפת אמת

 



ויתכן לפרש כמו . ובמסורה יש הזהב העשוי למלאכה. לכם משמע להנאתכם. 'ואת העשוי לכם כו' בפסוק פקד פקדתי כו .1
י להיות "שיזדככו נפשות בנ' וכל גלות מצרים הי. י כלים להשראת השכינה בתוכם ממש"כן נעשו בנ. שנעשה במשכן הכלים

עם זו ' וכ. חדשה' י ברי"ונעשו בנ. מכור הברזל ממצרים' וכ. בתוכםהוצאתי אותם לשכני ' כדכ. כלים לשכון השכינה בתוכם
לכבודו ' כי כל תכלית הבריאה הי. מצרף לכסף כור לזהב איש לפי מהללו' דכ. יצרתי לי שנעשו כקטן שנולד ולכן תהלתי יספרו

וזה עיקר כחן . י"ולהלל להש כן נפתח פיו לספר. וזה המבחן כפי מה שנוטל הפסולת מנפש האדם. ולכבודי בראתיו' כדכ' ית
 שמות [ו"תרמ: וזה העשוי לכם להנאתכם. י גלות מצרים"של ישראל בפה וזכו לזה ע

 
פירושים לתורה פשט ' ויש ד. מדריגות כי הבאר הוא המשכה משורש העליון בכח התורה' הם ד' בפסוק באר חפרוה שרים כו .2

שרים . ס בתורה שלפנינו כן הוא בשורש התורה"פירושי פרד' וכמו שיש ד. ראשים' לד' ז נאמר ונהר יוצא כו"וע. רמז דרוש סוד
במשענותם הפשוט שהוא לעולם קיים אין מקרא יוצא מידי פשוטו והכל יכולין לאחוז . מחוקק רמז. נדיבי עם דרוש. הוא הסוד

ואלה . ס"דרכים פרד' דכ בכל ה"והם ג. ג מדות שהתורה נדרשת"כ י"יש אח. ל"דרכים הנ' וכמו שיש ד. בפשטות התורה
ב "ימים טובים וי' וכמו כן יש זמנים מיוחדים להתגלות שורש העליון שבת וג. ב שבטים"ה וי"אבות ומרע' הדרכים הם בחי

. גן בעדן מקדם וישם שם את האדם' ויטע כו' וכ. ש אתה יצרת עולמך מקדם"חדשי השנה שיש בהם התגלות מציור הפנימי כמ
' י התורה להיות נמשך הארה מנהר היוצא ומתפרד לד"ואחר החטא נתקן ע. דבוק בגן מקדם' ם היכ עיקר מקומו של אד"א

ולכל אלה . ס הם דרכים רחבים וגבוהים ביותר"פרד' וד. ג מדות שהם הארות מצומצמים יותר לכן נקראו מדות"ראשים ולי
 חקת ט"תרמ: כחן של ישראל בפה. במלולא. במדבר. ההארות זוכין על ידי היגיעה בתורה כדכתיב וממדבר מתנה

 
כי התורה נעלמה מעיני כל חי ואבותינו וצדיקים הראשונים חפרו עד שהוציאו באר התורה מכח . 'בפסוק באר חפרוה שרים כו .3

ואין לנו פה ' ל הראשונים זרעו וחרשו וקצרו כו"אל הפועל להיות תורה ערוכה לפנינו בפרשיות כתובות ומפורשות כמאמרם ז
. כ בא לידי ציור וחקיקה וזה במחוקק"ואח. הוא כשעדיין נסתר ומכוסה כמו שהיא התורה הגנוזה. חפרוה כרוה .לאכול

והיינו דכתיב וממדבר . ולנו נצרך רק כח הפה לאכול. ובמשענותם הוא מפורשת ביותר באלה הצירופים המתלבשים בגשמיות
כי זה הבאר נמצא בכל איש ישראל רק שצריכין לייגע . ותפלה מתנה שכל אלה הכחות יכולין לעורר בכח הפה ביגיעה בתורה

כי הנה שבת סהדותא אקרי ומתחדש כח פיהן . ש"ש ביה"ל כי פי הבאר נברא בע"ואמרו חז. להוציא הדברים מכח אל הפועל
י בכח "בנז נסתר ונכסה האמת ו"רק שבעוה' לכבודו ית' כי רמז הבאר הוא פנימיות מכוון הבריאה שהי. ק"של ישראל בש

וזה עיקר . וזה עצמו השבת שהוא סהדותא ובו נפתח השורש הפנימית והאמת. התורה יכולין לברר ולגלות שורש הפנימיות
ובשבת באין לזאת המנוחה ונעשין ' והיית כגן רוה וכמוצא מים כו' תמיד כו' ש ונחך ה"וז, המנוחה שבאין אל שורש הפנימיות

כך מתגבר כח הפה וכמו שבכח הפה יכולין ' והאמת הוא כי כפי מה שמעידין על הבורא ית. כמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו
ולכן בשבת קודש . 'ל פתחו לי כחודה של מחט כו"ואמרו חז. לפתוח הבאר כמו כן כפי פתיחת הבאר כך מתגבר כח הפה

רק האמת עד . העדות להגיד בפהש כמה פעמים כי אין כל "ובאמת זה עיקר העדות כמ. מתחדש כח הפה' שמעידין עליו ית
י "וכמו כן בכלל שנבחרו בנ. לעצמו בזה שרואין שכפי מה שאדם עוסק בתורה ותפלה כך מתעלה כח פיו ממדריגה למדריגה

ש אתם עדי אתם בעצמכם כענין כל רואיהם "ז. ש"זה עצמו עדות על הבורא ית. ולכן נמסר להם כח הפה' להעיד על הבורא ית
 חקת נ"תר :'יכירום כו

 
וכמו כן הנשמה שהיא הצורה . ח"מ הצומח ניזון מהדומם והחי מהצומח והמדבר מבע"דיש דצח. 'בפסוק עתה ילחכו כו .4

וכן כל ההנהגה . לה התקשרות אל הגוף' אם כי אין הנשמה צריכה זאת המזון אבל בלי זאת לא יהי. ניזונות מפרנסת הגוף
והרשעים הבינו זאת כי . והמה כבהמות נדמו' אדם אתם כו' יש מעלות כדכוהנה גם במדבר . להיות ניזון הצורה מהחומר

כמו שיש מזון ' פי. והכל בפיהם. לחמנו הם' וכ. כ ואכלת את כל העמים"י להוציא בלעם מפיהם כדכתיב ג"מוכנים הם לבנ
הברואים כי הכל במאמר י העבודה בתורה ותפלה מוציאין החיות מכל "כמו כן ברוחניות ע. ל"בגשמיות עליון מתחתון כנ

ז יש התקשרות "ל שעי"ואמת כל זה לטובת כולם כנ. נברא ואותיות התורה הם חיות כל הברואים לכן כחן של ישראל בפה
 בלק ב"תרמ :'לכל הברואים אך הרשעים מאבדין העולם כו' עלי' ל והי"הנשמה לגוף כנ

 
טענת הרשע כי צריכים לתקן גם הטבע כענין שאמרו ' וזה הי. כל הנהגתם למעלה מן הטבע' כי דור המדבר הי. כסה עין הארץ .5

י ודור המדבר "י נבראו לתקן כל הטבע והיו מוכנים לכנוס לא"אכן באמת כי בנ. שאמר טוב להיות נעבד משבעים אומות' במד
ש "ן הטבע כמי ולתק"כ היו נכנסין לא"היו רק הכנה כי אין יכולין לתקן הטבע עד לצאת מתחלה מכל וכל מן הטבע ואח

אלו ' והנה לבני ישראל יש להם ב. בספרים בפרטות לכל מדה שצריכין לתקנה צריכין מקודם להפוך מן הקצה אל הקצה
וישראל הוא . ה בהיותו נלחם עם עשו ולבן והיא תיקון הטבע"עסק אבינו יעקב ע' יעקב הוא כמו שהי. השמות יעקב וישראל

י וגם בכל יום עם כלביא יקום הוא אפילו בשעת שפלות שצריכין "ה נוהג תמיד בבנודבר ז. כשעלה במדריגה המיוחדת אליו
. י"והנה דור המדבר היא דרך התורה המיוחד רק לבנ. ישראל לי ראש' כ כארי יתנשא הוא בחי"ואח. להלחם ולקום הם כלביא

י תיכף "י לא"החטא והיו נכנסין בנ נחלת גוים ולולי' ל למה התחיל בבראשית משום כח מעשיו הגיד כו"ש רז"י הוא כמ"וא
עין ' שנה אמר אותו רשע כסה כו' ואחר שנתאחרו מ. נתקן מיד כל הטבע והשבעים לשון' יחוד שלם והי' אחר קבלת התורה הי

ואיתא בלעם בא בכח הפה לכן נהרג בחרב . מלחמה' התיקון עתה בבחי' ש והי"אכן באמת גם זאת גרם עמלק הרשע ימ. הארץ



י מהם כח החרב "י שבא בלעם ותפש כח הפה נטלו בנ"ועתה ע. ש שלולא חטא מרגלים לא היו צריכים לכלי זיין"כמ ('פ)ש "ע
 :ש עת אשר שלט האדם באדם לרע לו וכענין שנאמר עם עקש תתפתל"כמ

 
הוא ' הזב כו מ תורת המצורע תורת"ש בכ"דמ. 'ד ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי כו"הה. תורת המצורע' זאת תהי' במד .6

וזה תיקונו . וכפי מה שמתקן מעשיו זוכה להתקרב אל התורה. משום שכל התקונים וכל המעשים נעשה הכל בכח התורה
י להתדבק "ז שיש בו פגם וקילקול א"וכ. ש נפש הישראלי"ומכ. ד יש לו שורש בתורה"וכ. דכולא באורייתא איתכלילו

ונודע דעיקר חיות . דיש ללמוד תיקון הנפש מהגוף' פי. ר מוציא רע"עת בא מלהואיתא כי צר. 'ש מה לך לספר כו"וז. בשורשו
והריאה להוציא אויר . 'וזה קיום האדם דמו בנפשו כו. האדם בלב וריאה והדם שנמצא בלב מתפשט בכל האברים וחוזר ללב

דם דיבורים בתורה כמאמר חיים והוא להוציא מפנימיות הא. וכמו כן בנפש האדם עיקר כוחן של ישראל בפה. ולהכניס אויר
שכל דיבור בתורה שמוציא האדם כראוי בכל לבו ' פי. ואיתא דברים היוצאין מן הלב נכנסין אל הלב. הם למוציאיהם בפה

פ הפסוק כל "והוא ע. נכנסין הם ללבו ומוצא בהם טעם חדש והוא ממש כדמיון הילוך הדם מהלב לכל האברים וחזרתו ללב
ר בלב אדם בשמאלו "כ יצה"וכמו כן להיפוך מוציא רע הוא שיש ג. 'שבים כו' מקום שהנחלים הולכים כו 'הנחלים הולכים כו

ולשון ופה האדם הם המחברין הבל ורוח . ל"וכשמוציא הבל שמאלי לחוץ מכניס בו רוח שטות כנ. 'ש לב כסיל לשמאלו כו"כמ
' ר נק"גדול ולה' ד שנק"ע וש"ז וג"ר מע"כי גדול לה ועוד שם. ש מות וחיים ביד לשון כדאיתא במדרש"וז. לנפש האדם

ד שהם בכח האדם למשול על חבירו "ע וש"הדברים כי כל אלו הם כוחות באדם למשל ג' פי. ש"מדברת גדולות לשון כפול ע
ד אברהם ויצחק שמסרו כל החס' והוא בחי. ת בלבד היא"אבל הגדולה להשי. להורגו וכן להטיבו ולהשפיע לכל מי שרוצה

גדול שבכח האדם לתת כח ' ז בכח העובד לעשותו אלהים אחרים לכן נק"וכן ע. ת אשר לו הגדולה והגבורה"והדין להשי
ולכן ייחד עליו הקדוש ברוך הוא אלקותו שהוא . והוא בשקר והוא נגד מדתו של יעקב שהוא אמת. אלהות למי שעובד לו

ש מדברת גדולות לשון דיבור "וז. והנהגתו את העולם' לכותו יתה שהוא מ"ר כולל הכל והוא נגד דהע"ולה. אלהים אמת
 מצורע ה"תרל: ל"והנהגה שכל האברים נמשכין אחר הפה והלשון כנ

 
כ צרור את המדינים "י על ראש המדינים דכתיב אח"י נקמתו הפך החימה מעל בנ"פרשנו כי ע. השיב את חמתי מעל בני ישראל .7

י הכל לטובתם להיות הזמן גרמא "כי באמת כל המלחמות שעומדין על בנ. ויקח רמח בידו 'ויקם כו' וירא פינחס כו' דכ. 'כו
וזהו שראה והבין פינחס כי עתה העת להנקם . 'חרב פתחו רשעים כו' וכ. עת אשר שלט האדם באדם לרע לו' לנקום מהם כדכ

ס במדה שמדד שבירר שכל המחלוקות וזה עצמו השלימות שניתן לפינח. בתורה וירא היינו שראה האמת' ומאחר שכ. מהם
ובתהלים כתיב . ובכח אמונה זו יכולין להלחם עמהם. י"ת הכל למען השלום ולטובתן של בנ"ומריבות שיש לעובדי השי

י "שזה החרב שזוכין ע. רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם' והוא כדכ. ויקח רמח' ויעמוד פינחס ויפלל ובתורה כ
' ובעת החלו ברנה כו' י היה בכח הפה כדכ"ל שם שכל מלחמתן של בנ"ש חז"לה הוא מוצלחת כמהתרוממות בתורה ותפ

דמאי . ש ויקח רמח בידו"ד הרמז במ"ל ע"וי. בפינחס' אלו הי' וב. פיפית הוא בכח ברית הלשון וברית המעור. 'מארבים כו
רק בידו לקח הרמח אבל . ל צד הרציחה להרוג נפשכל לקיחת פינחס ע' רק לרמוז כי לא הי. ודאי אדם נוטל ביד. ל בידו"קמ

ש "ויתפרש לפי מ. ל דרשו עשה פלילות עם קונו"וחז. ]ויפלל' כדכתיב ויעמוד כו' בתפלה ועבודת ה' עיקר כוונתו ומחשבתו הי
היא כי פלילות . ל"י הכל לטובה כנ"א הלוחמים עם בנ"ת שכל מה שנמצא מלחמות וכחות סט"ובירר מעשי השי' לעיל שפי

ל "והוא כנ. שגדול המחטיאו יותר מההורגו ואמרו בא להרגך השכם להרגו' צרור את המדינים כו' ובמד[. לשון בירור ועדות
שהיה לו עוד . ויקם' ש וירא פינחס כו"וז. ולאום מלאום יאמץ' י הכל כדי להיות השכם להורגו כדכ"שכל שבא ללחום עם בנ

 פינחס ד"תרמ :קימה מזה
 

לכך נאמר ראשי המטות שרק ' פי. 'אם יש בך מדות הללו כו' באמת כו' במדרש ונשבעת חי ה' אל ראשי המטות כווידבר משה  .8
' ל מנין שנשבעין לקיים המצות שנא"י מאמרם ז"כי הנה באמת עיקר מצות נדר ושבועה הוא עפ. לצדיקים מותר השבועה

ו לעשות המצוה קבלה זו נותנת לו כח לגמור המעשה כמו כל י השבועה והנדר שאדם מקבל עלי"שע' פי. 'נשבעתי ואקיימה כו
י השבועה נאמר ככל היוצא מפיו יעשה וזה כחן של "כמו כן ע. אשר קדשנו במצותיו וצונו. 'מצוה שהיא כח וסיוע מהבורא ית

באמת שבועה  ש הוא"ברכות דק' וגם שבע ביום הללתיך ז. ישראל בפה ולכן אנו מקבלין עלינו עול מלכות שמים בכל יום
ומחדש השבועה שמושבעין ועומדין עליו מהר סיני וקבלה זו בכחה להטות ' שאדם מקבל עליו בכל יום לקיים מצות הבורא ית

' כ ראשי בני ישראל שעל ידי דיבורם וקבלת מלכות שמים שהם מקבלים עושים רושם והטי"ומכש. 'כל נפש האדם להבורא ית
 :ל"שנמסר בידם כח הדיבור שחל על דבריהם שם שמים ביותר כנ' זה הדבר כו' וכ. המטותי לכן נקראו ראשי "לכלל לבות בנ

 ח"תרל מטות
 

ש "עבודה שהיא לשם שמים וז' אליו שהיא תפלה שנק' א פי"כבר כתבנו במ. בכל קראנו אליו' לעיל בפסוק כי מי גוי גדול כו .9
ל תכין כפשוטו כמו תקשיב "וי. 'ש תכין לבם כו"לבם לשמים כמ י שיכולין לכוון"וזה הכח מיוחד לבנ.דייקא' ואני תפלתי לך ה
ואין אמת אלא תורה שבכח . ש לכל אשר יקראוהו באמת"וזה בכח התורה כמ'י לכוון לבם אליו ית"יכולין בנ' אזניך שבכחו ית

כשעושין דבר ' אפי י הם היפוך האומות דאתמרעלייהו מה דעבדין לגרמייהו עבדין"ובנ. עסק התורה זוכין להיות איש אמת
' לך ה. וכןתפלתי הגם שהיא לצורכי. ש בכל קראנו אליו"ש וז"י מהופכים שאפילו בבקשת צרכיהם כוונתם רק לש"ובנ. טוב



ששהיא "ולכן צריכין לסמוך ק. י כתיב תתן אמת ליעקב והוא בכח התורת אמת"רק לבנ. ז הוא עלמא דשיקרא"ובאמת עוה
י התורה "וע. ובזה אלקים קרובים אליו שלכל דבר יש שורש בתורה דכולא באורייתא איברי. תורה לתפלה וזהו יקראוהו באמת

כ וקרבתנו מלכנו הוא בקבלת "מ ואח"וכן אשר בחרתנו מכל העמים ביצ. אשרי תבחר ותקרב' וכתי. מתקרב הכללהשורש
א להיות תפלת "אליך בלב שלם שאשאין באין ' אבלהאומות רחוקים מן האמת לכן איתא במד. התורה שקרבנו לשמו הגדול

 ואתחנן ט"תרמ -ח "תרמ :י עם קרובו"אמת לאמיתו רק לבנ
 

י "שבנ. 'ש ממנו פנה ממנו יתד כו"פ מ"הענין ע. 'כאשר שאלת כו' כמוני כו' נביא מקרבך כו' כי הגוים כו' כו' בפסוק תמים תהי .11
ש תמים "וז. ה מלך שהשלום שלו"הקב' ית כמו שנקהשולמ' א שנק"ש במ"כמ. כביכול דומין לבוראן.יש להם כל השלימות

נביא מקרבך כלומר שבאמת כח הנביא הוא . לא כמו הגוים שצריכיןלבקש תחבולות מדבר שחוץ להן. א"כביכול עם ה. 'תהי
וכמו שהיו מוכנים בהר סיני גם . כי כחןשל ישראל בפה. והוא כח הדיבור של כלל ישראל[ שבישראל( ]שישראל)מכללות 

. נמצא שהנביא הוא כחהדיבור של כללות ישראל. כח של הכלל אל הנביאים' כמו כן ביקשו שיהי. א מהם לנבואה"טות כבפר
ש "פמ"ע. אליו תשמעון: י שנאת חנם אבדנו הכל"ולכן ע. וכפי התמימות והשלימות שנמצא בכלל ישראל כן יש כח לנביאיהם

וכמו כן . י"א שיוצא מכללות לבן של ישראל לכן דבריו נכנסין ללבות בנוכח הנבי. ל דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב"חז
כמו כן יכול להוציא דבורים . ש"לקבל עול מ' י התמימות שנמצא בו שמאסף כל הכחות לרצון א"בפרט כל אישישראל ע

. עליונות י שהדבורים יוצאיםמלבו באמת לכן יכול לשמוע ולקבל בעצמו מאותן הדבורים הארות"שע. בתורה ותפלה
והיינו . ל שכח הנבואה הוא בהתעוררות הבלודיבור שהוציא הנביא כבר בתורה ועבודה"י ז"ש האר"פ מ"והמשכיל יבין ע]

 שופטים ז"תרל :ל"כנ[ בשער היחודים מזה' נכנסין אל הלב ועי' דברים היוצאים כו
 

ב כי הגוף מלבוש הנשמה "ז תשמע בעוה"בעוהתנחומא שמוע ' ובמד' ד דלת לפנים מדלת כו"במדרש אשרי שומע לי לשקוד ע .11
וכפי עבודת האדם בימי המעשה נפתח . כ צריך לפתיחות שורש נשמתו וזהו בא ממילא"וצריך מקודם פתיחתהלב הגשמיי ואח

דאיתא מקודם יקבל עליו עול ' ש במד"תשמע לאחרים ע' גם פי. ת שבת"ב לכן שמוע תשמעובקולי ר"ק מעין עוה"לו בש
שמע היא הבנה ' עול מצות ומקודם פ' כי באמת התפשטות השכל וההשגה תוךהמעשים זה בחי. כ עול מצות"אחו' מלכות ש

י "כ שמע תשמעו היא להשמיע בפה להכניס דבריםאלו לאיברי הגוף הוא באמת ע"אח. אלקי אביך' ש דע כו"והשגת הדעת כמ
וכפי התפשטות הדעתבמעשים כמו ' ת כו"מרה בעשה ולש לעבדה ולש"ועבדהו במצות כמ' וזה בחי. י כחן בפה"כח הפה שבנ

המצוה ' ותוכן הדברים כמו שהי. ופרשנו כבר. ב"ז זוכה לענות אמן בעוה"י שעונין אמן בעוה"ע' ש במד"וז. כן מתרבה הדעת
מבקשין י ענית אמן ש"כ ע"י להבחין שזה ברכה וזה קללה אעפ"א שא"היינו שאף פשוטי ב. שהלויםיאמרו וכל העם יענו אמן

. כ"י התמשכות כלי המעשה אחר הדעת שבו ועונה אמן בע"וכמו כן באדם עצמו ע. להמשך אחר אנשי אמת יש להםתיקון
א "כ אףלמקום שלמעלה מהשגתו כמו שהמשיך המעשה להיבטל להדעת ובמ"כ שהשכל והדעת מתעלה ג"ת משלם לו ג"והשי

 כי תבא [ז"תרל: עולמות אלו' ב' הארכנו בפי
 

י ניתן להם הכח ורשות בפיך "ורק בנ. 'ונעלמה מעיני כל חי כו' כי כ. 'ולאחרי' ברכת התורה לפני' כי המצוה הזאת כוובמדרש  .12
י הברכה שמתבונן שהוא ציוי "וצריך האדם להכין עצמו מקודם דבר מצוה או תורה ע. לעשותו קרוב'ובלבבך לעשותו פי

וזה הברכה . ל"הרצון יוכל לעורר ולפתוח פתח להתקרב אל המצוה כנ י"וע.ת ושזיכה אותנו להיות דבקים בו ובתורתו"השי
ולא רחוקה היא שיוכל להשאר אצלו הארת . 'א להשיג כללבתורת ה"ד האדם שא"לא נפלאת היא שלא יעלה ע' ופי. שמקודם

העיקר בעבודת יהדיבור שהיא "וזה בפיך להתעורר ע. להיות נשאר אצלו ההארה' וזה ברכה שלאחרי. התורה ומצות לעולם
' פןתשכח כו' ש השמר כו"ובלבבך להיות נשמר בלב מה שהבין והשיג כמ. י כחן בפיהן"ש בנ"י להתעורר דברי התורה כמ"הש

 נצבים  ג"תרל :ל"אשר ראו עיניך כנ
 

כי יש ' פי' כו' ולאחרי' הפותח והחותם בתורה מברך לפני' ובמד. 'לא מעבר לים כו' לא בשמים כו' נ הוא כו"כי המצוה הזאת ל .13
י התגברות על "או ע. ה איש האלקים"מרע' י התקדשות וטהרה רבה לעלות מעלות רבות לבחי"או ע. דרכים להשגתהתורה' ב

י בנסיון "אלו כבר תיקנו כלל בנ' בחי' והנה ב. מעבר לים' כלהשיג התורה וזה נק"ז ומצד זכות זה יכולין ג"ר בעוה"היצה
אולם וודאי . 'העתה לא בשמים היא ולא מעבר לים כו"ולכן אמר מרע. בקבלת התורה כ נתקרבו ממש לשמים"במצרים ואח

אך בפיך . י בכללות"להשיג אלו השגות הואיל וכבר תיקנו זאתבנ' אך קרוב אליך כו. ל"הנ' הבחי' עדן צריכין להקדמת ב
והם . העליון לעולם התחתוןוזה ענין הפותח והחותם בתורה כי התורה היא באמת המשך אור עולם . ובלבבך לעשותו

והוא בפיך . הברכות ברכה ראשונה להתישב קודם העסק בתורה מקור קדושת התורה לדבק התורה בשורש העליון בשמים'ב
ואחר העסק להמשיך הארת התורה להישאר רושם . ז יכולין לפתוח מקור התורה"י עסק העבודה שכחן שלישראל בפה עי"ע

התורה שבלב האדםכל המעשים שזה עיקר מכוון התורה להשאיר קדושה באדם כדי לתקן כל י הארת "ממנו בלב כדי לתקן ע
: ל שנשאר ההארה קבוע בלב"והוא ברכה אחרונהוהוא בלבבך כנ. וזהו החותם בתורה שהוא גמר המכוון. כ"ז ג"דברי עוה

 נצבים ו"תרל
 



בפיך ובלבבך קאי על כל איש ישראל שיש לו ' יך כוכי קרוב אל' דכ. 'כו' ולאחרי' במדרש הפותח והחותם בתורה מברך לפני .14
ש וכל תלמוד "בפיך הוא ק. ואותו נקודה השייכית אליו אין יכול אחר לפתוח רק הוא. ש ותןחלקינו בתורתך"חלק בתורה כמ

 וגם הם רמז לברית הלשון וברית. ובלבבך זו תפלה עבודה שבלב. 'ש מקייםוהגית כו"ש הקורא ק"ש כמ"תורה שנכלל בק
' וכ. והחותם הוא אות ברית קודש. כי כחן של ישראל בפה לפתוחהפנימיות שיש בכל דבר. אלו הם הפותח והחותם' המעור וב

מדרגות בכח איש ' וכל אלו הד. אותיות שםהקדוש' והם נגד ד. מדרגות לא נפלאת ולא רחוקה לא בשמים ולא מעבר לים' ד
 נצבים מ"תר: ך ובלבבך לעשותוי דיבור מעשה ומחשבה שהם בפי"ישראל לעורר ע

 
' י היא בחי"וא. דרך' תורה שנק' בחי' והנה דור המדבר הי. י בפה הוא תורה ותפלה"כי עיקר כחן של בנ. במדרש בענין התפלה .15

והגם כי מדרגת התפלה למטה ממדרגת התורה אבל היא . אתם נצבים שנעשו עומדים' ולכן כ. עמידה'תפלה עבודה שבלב ונק
והם . בפיך זו תורה ובלבבך זו תפלה. 'לא נפלאת היא ולא רחוקה כי קרוב כו'אלו כ' ועל ב. היקום אשר ברגליהםהיסוד כמו 

 נצבים ז"תרמ: במדרש' ואלו הם הפותחוהחותם שכ. בפיך' תורת ה' ר למען תהי"ותש. י נגד הלב"תש' בחי
 

מ ניתן "וביצ. כי עיקר כחן של ישראל בפה. 'ה ושתיסיפור ואכיל. דהנה כל מצות לילה זו בפה. פסח פה סח כדאיתא בספרים .16
כ לקבלת "מ הכנה אח"לכן סיפור יצ. ותינוק שמתחיל לדבר אביו מלמדו תורה. הרחב פיך' א בפ"ש במ"להם זה הכח כמ

כי י "וכמו כן בפסח התחלת השנה צריכין להודות על התחלת בחירת בנ. וכן במצות בכורים וענית ואמרת. התורה וזה ואמלאהו
וביום הביכורים שהוא גמר הבאת פרי ' כ בקבלת התורה נגמר הבאת הביכורים כדכ"אח. פה הוא התחלת הדבר פתיחת ההסגר

 פסח ט"תרל: י בכל שנה ושנה"העבודה של בנ
 

 י מתגאין בירושתם ונצעק אל"בנ' דאיתא במד. ופרשנו על הצעקה במצרים ועל השירה. ענני במרחב' כתיב מן המצר קראתי כו .17
י הצעקה יכולין לעלות "כמו כן הבינו שע. י הצעקה נגאלו ממצרים"י בפה להיות נושע מן המיצר וע"וכמו שכחן של בנ. 'ה

וכל מה שביקשו ישראל בשירה זו נתקיים בכל . הרחב פיך ואמלאהו' וזו השירה הוא ענני במרחב כדכ. 'ולהתקרב אליו ית
שיאמר האדם [ לא]* אבל . ישראל אשר בך אתפאר' הגם דכ. זה אלי ואנוהו ובוודאי זה פלא גדול לומר. הדורות עד לעתיד

ה מילא משאלותם ואמר אשר בך "והקב. א"י להיות אופן שיקיימו ואנוהו הגם שא"לבנ' אך מרוב התשוקה שהי. ואנוהו
זה הוא פלא גדול ת בחירה לאדם ויכול לעשות עבירה ולהמרות מצות הבורא אשר "ויש לנו ללמוד ממה שנתן השי. אתפאר

הקדוש ברוך הוא ממציא לו מקום שלא בדרך . 'כ בחירת הצדיק בצדקתו שבוחר ומשתוקק לעשות נחת רוח אליו ית"מכש
רק לפי הרצון . ד"וכי זה מושג אל השכל שישכון הקדוש ברוך הוא בבנין בו. וגם לפי פשוטו ואבנה לו מקדש. האפשרות

. 'ו להתדמות אליו ית"להודיע כי לא עלה על דעתם ח. מיד אלקי אבי וארוממנהו והרי אמרו. י זכו לזה"והתשוקה של בנ
ומי שיודע ומתברר לו כי אין זה סותר את זה . ואמרו ואנוהו ואמרו וארוממנהו כי שניהם אמת. ש והחיות רצוא ושוב"וכמ

ש "וז. אדם כך הוא נמצא ומתגלה להםכפי בירור הידיעה אצל בני . ומתגלה וממלא כל עלמין. ת נעלם וגבוה מכל גבוה"והשי
תפלה לעני תפלה ' מן המצר ובמרחב והם בחי' הבחי' ב. והכל בכח הפה. 'הרחב פיך ואמלאהו על הבקשה להתקרב אליו ית

 פסח ז"תרמ: ש לעיל"בכות ושירות כמ. פיות' חרב פיפיות ב' וכ. וזה הקול קול יעקב. למשה
 

ויש על ידי שירה . ובקשה' י בכי"דיש גאולה ע. ל בכות ושירות"ים בכושרות ואמרו חזמוציא אסיר' דכ. מ"ס אחר יצ"בענין קי .18
ולכן איתא במדרש כי . ש טוב להודות"י שירה כמ"ובזמן גאולה ובשבת הוא ע. י בכות"ובגלות ובימי המעשה הוא ע. וזמרה

יא הנצוצי קדושה שמתפזרים בין הדרכים להיות הכנה לדורות להוצ' מ ב"ה הכין ביצ"והקב. שביעי של פסח כמו שבת
הקול קול . ]ולעולם כחן של ישראל הוא בפה. 'י בכי"וכשאין זוכין הוא ע. י שירה וזמרה"כשזוכין יכולין להוציא ע. האומות

 פסח ג"תרנ[: ל"קולות הנ' יעקב הוא ב
 

הכנה לדורות כמו שנצטוינו ' מ הי"יצכי באמת . 'השמיעני את קולך כו' ובמד. 'אל ה' ויצעקו כו' בפסוק והנה מצרים נוסע כו .19
כי . י זכירת מצרים בפה"מ הכנה להיות נושע תמיד ע"ונעשה ביצ. י"כי הקליפה רודפת תמיד אחר בנ. מ"לזכור בכל יום יצ

ולכן כאשר . וממילא השטר חירות בידינו בכח תורה ותפלה בפה. מ להיות הפה מתוקן"וזה נגמר ביצ. י בפה"עיקר כחן של בנ
צעקו ' ש במד"י צעקה כמ"ונאמר להם כי הגאולה היה על זה שיהיו נגאלים בכל עת ע. י עוד מצרים נוסע אחריהם נתיראוראו כ

 פסח ו"תרנ -ה "תרנ: שמע שזה עיקר הבטחתן של ישראל להיות נושע בפיהם' וה
 

והארץ נתן ' דהנה כ. 'בריתי תשמור כו' בענין העומר במדרש אל יהי עומר קל בעיניך שבזכותו ירש אברהם אבינו את הארץ כו .21
כי יתרון האדם שיודע ומכיר את בוראו ולו ניתן . ומתרץ כאן לאחר ברכה. הארץ ומלואה' רמי דכתיב לה' ובגמ. לבני אדם

לכן . ה שמים וארץ"אדם הגדול בענקים שהקנה להקב' אברהם שנק' והראשון הי. הארץ ואין אדם אלא ישראל אתם קרוין אדם
י "ולזה זכו בנ. ואנחנו נברך כי לנו ניתן כח המדבר. הכתוב לא המתים יהללו היינו הרשעים שבחייהם קרוים מתיםמסיים 

חי בברית . פ"חי ב. וכתיב חי חי הוא יודך. 'לכן בפסח על התבואה הואיל ונעשין בז אדם להלל את ה. מ שנפתח פיהן"ביצ
ה זכה לשניהם "ואאע. פ בדמיך חיי דם פסח ודם מילה"וכן כתיב ב. הללובריתות ' שהחיות תלוי בב. הלשון וחי בברית המעור

ולכן בפסח שנפתח פיהן של . אדם וירש את הארץ' לכן נק. וברגליו המילה. ש כרת לו ברית בין עשר אצבעות ידיו הפה"כמ



ויפרקנו ' וכ. ל כל השנהש והניף את העומר ובזה מקבלין השפע ע"ישראל יכולין להרים כל הבריאה אל הקדוש ברוך הוא כמ
 פסח ח"תרנ: י הגאולה נעשין כלים לקבל הברכה לכן בפסח על התבואה"שע. נותן לחם לכל בשר' מצרינו וסמוך לי

 
 

להשלמת ' ס הי"מ וקי"והענין הוא כי כל יצ. השמיעני את קולך שהיסורים היו כדי שישמיעו קולם' בפסוק יונתי בחגוי הסלע כו .21
והפנימיות שלהם . ש כל עמל אדם לפיהו"וזה תכלית האדם כמ. ס הקול"לתקן הדיבור וקי' מ הי"ויצ. הםשעיקר כחם בפי. י"בנ
. ס הוציאו כח הקול אל הפועל"י קי"וע. ש בחגוי הסלע בסתר המדריגה"ז. בהסתר ולא היו יכולין להוציא מכח אל הפועל' הי

 פסח ס"תר: ש במדרש"וזהו סמיכת גאולה לתפלה כמ .ש ותפלה"ס לקול ודיבור דק"מ וקי"ולכן בכל יום מקדימין יצ
 

כי ימים הללו נקראו ימי . ודברי חכמים כדרבונות לרמז בכל עת היפה בעתו. ל קבעו לומר הושענות בימים הללו"חכמינו ז .22
וכתיב . ז ותהי לי לישועה בחג הסוכות"עי. פ ועניתם את נפשותיכם"וכתיב אודך כי עניתני הוא בימים נוראים יוהכ. ישועה

שיכולין לדבק באלה ' כדכתיב ולקחתם שהיא מתנה מהבורא ית. וישעך תתן לנו הלולב ומיניו. חסדך הוא הסוכה' הראנו ה
. 'ושמחתם כו' יגל לבי בישועתך הוא במינים הללו דכתיב ולקחתם כו. בחסדך בטחתי הוא הסוכה. המצות שמהם בא הישועה

וכתיב הרחב פיך שבעת גאולה וישועה צריכין להרבות בתחנונים להיות נושע  .ויום הושענא רבה יום הערבה שמרמז לפה
וכחן של . 'י הכנעה להתפלל לפניו ית"גם בדומין לערבה לא טעם ולא ריח רק ע' וזה החן שיש להבורא ית. תשועת עולמים
. אותן שיש להם טעם וריח אמנם העיקר החן על. 'ש מתגאה בירושתו הקול קול יעקב שקולן ערב לפניו ית"ישראל בפה כמ

על ידי שיודע שיותר יכול להיות נושע בתפלה . י האגודה ביחד שמכניס עצמו לכלל ישראל ומדבק עצמו בערבה"י כן ע"ואעפ
שערומין בדעת ועושים עצמן ' ז נאמר אדם ובהמה כו"וע. לכן הניחו חכמים כל המינים ואחזו רק בערבה. מבכח מעשיו

 סוכות ט"תרל :'כבהמה לפני הבורא ית
 

דוד ' והיא בחי. אך הפה שהוא עיקר כחן של ישראל הקול קול יעקב. כ מה חשיבותם"א. ערבה נגד אלו שאין להם טעם וריח .23
אם כי בודאי קול הצדיקים שיש להם טעם וריח עולה למדריגות . ה אמר ואני תפלה"אבות ודוד המע' מינים הם ג' כי ג. ה"המע

ש תפלה לעני כי יעטוף "וז. ומי שאין לו טעם וריח הוא רק תפלה בלבד. תערובות מעשים טובים כ יש להם"אעפ. רבות ביותר
הושענא רבה כי ביום זה נושעים בו ' ולכן נק. ונקראת ערבה' וזה ערב לפניו ית. ש ואני תפלה"היינו שמתעטף כולו בתפלה כמ

וביום זה נפתח שערי תפלה . ים שלנו שאין לנו רק תפלהוהוא ישועה גם לדורות השפל. ל"גם השפלים שאין להם טעם וריח כנ
 סוכות מ"תר: והמשכיל יבין. 'ש לעיל בענין מוצא פי ה"פ כמ"והוא גמר יוהכ. בפיהם של ישראל

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

ה ַוִיְפַתח כח ן ִּפי-ֶאת ְיהוָֹּ אֶמר ָהָאתוֹּ  :ְרָגִלים ָשלש ֶזה ִהִכיָתִני ִכי ְלָך יִתיָעִש -ֶמה ְלִבְלָעם ַותֹּ
-------------------------------------------------- 

 

             בשנה רגלים שלש החוגגת אומה לעקור מבקש אתה לו רמזביאור ענין  
 

 י"רש
 

 רגלים שלש זה
 

             בשנה רגלים שלש החוגגת אומה לעקור מבקש אתה  ,לו רמז
 

 
     שפת אמת

 
' ש אשר יצוה כו"י כמ"מדות בבנ' ה נטע אלה הג"שאאע. 'ה כו"דברים הללו מתלמידיו של אאע' ואיתא במשנה מי שיש בו ג .1

כי האדם כולל רוחניות וגשמיות וכמו כן . ל להיות נמשך אחר הנהגה עליונה"ד הללו יוצאין מהנהגת הטבע כנ"י ג"וע' בניו כו
' וכמו כן האדם עפר מן האדמה כו. ל"הנהגות הנ' את כולם הם ב' ואתה מחי' השמים כו' אתה עשית כו' אה דכתיסדר הברי

ולכן . ל"וכפי הכנת האדם לקבל הארת הנשמה ולבטל הגופניות כך נמשך אחר ההנהגה העליונה כנ. 'כו' לנפש חי' ויהי כו
דברים אחרים ' ובלעם הרשע שיש בו ג. ברכה' ש והי"הברכות כמ הוא עצמו שורש' דברים הללו הי' בו ג' ה שהי"אברהם אע

ל כדי להתמשך אחר "ד הנ"וכל רצון אותו הרשע לבטל ג. כי עיקר הברכה בהתדבקות אל השורש. הוא באמת שורש הקללה
' ג' פני ה דברים הללו זכו ישראל להיראות' ונראה כי בכח ג. רגלים' ואיתא שביקש לעקור אומה החוגגת ג. ז"הטבע ועוה

וחג השבועות זמן מתן תורה . נפש' והרמז חג המצות נפש שפילה לחם עוני כי החמץ מתעלה ומצה שפילה בחי. פעמים בשנה
עין טובה ' וחג הסוכות בחי. רוח נמוכה לכן קבלו התורה כמים שיורד למקום נמוך לכן ניתנה תורה בהר סיני נמוך מכל ההרים



. בהם' מדות טובות שהי' י הג"רגלים ע' ברכות בג' וקבלו ג. השבעים אומות בעין טובה שלהם פרים מול' י ע"לכן הקריבו בנ
 :פ"ה הפך הקללה לברכה ובירך אותם ג"והקב. ל"מדות הנ' פ ולבטל מהם הג"ואותו רשע בלעם רצה לקללם ג

 
עדות ' י לרגל הי"רגלים שעלו בנ' דהגאך . ולמה דוקא מצוה זו. רגלים' רגלים רמז לו שביקש לעקור אומה החוגגת ג' במדרש ג .2

. עדות לישראל' ששם עלו שבטים כו' וכ. במקום אשר יבחר' יראה כל זכורך כו' ק כדכ"שהמה מיוחדים לירושת הארץ וביהמ
. י"י מיוחד לבנ"לפי פשוטו שראה בנבואה כי כל צור וגבעה בא. וכן אמר אותו רשע כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו

כמו כן . ק"יסוד העולם ארץ ישראל וביהמ' ת לאבותינו ולנו אינו במקרה רק כשברא העולם והי"ישראל אשר הנחיל השיוארץ 
ק "ביהמ' שמים וארץ כו' י דאיתא ישראל קנין אחד כו"ק הוא מכוון לציור של בנ"י וביהמ"י יסוד הנפשות וכל הציור של א"בנ
מי ' וכ. אמר ואגרשנו מן הארץ הראה לו הקדוש ברוך הוא כי הארץ מיוחד להם ולאשר. וכל אלה הקנינים שייכים זה לזה' כו

י ואין מי שיתקן זאת "מצות שהם חובת קרקע ונוהגין בארץ כי הם תקונים השייכים לא' פי. מנה עפר יעקב מצות שעושין בעפר
' וכמו שנתן מדה ומנין לעפר הארץ כדכ. בהעולם הכין עפר הארץ לזרע יעק' זרעך כעפר הארץ ומי שאמר והי' והי' וכ. י"רק בנ

 :וכל בשליש עפר הארץ כן מי מנה עפר יעקב ולכל גרגורי עפר מארץ ישראל מיוחדים נפשות פרטיות מישראל' מי מדד כו
 

 
י הוא עדות כי "והענין הוא כי קידוש הזמנים שנמסר לבנ. רגלים בשנה' איתא שרמזו לו אתה מבקש לעקור אומה החוגגת ג .3

וכל ניחוש של אותו רשע הוא במזל האדם שאם רואה עליו איזה חטא מה שעתיד לחטוא או שחטא יכול . למעלה מן הזמן י"בנ
שכל הכח . ש"ע' דהאי לא מכניף לי. לחול עליו קללה כענין שאמרו גבי חרטומי פרעה שאין השד שולט בפחות מכשעורה

י שהם למעלה מן הזמן אין הקללה "אבל בנ. לקרב הזמן לזמן וכן הוא בזמן שיכולין. שלהם לקרב הדברים ממקום למקום
 :שולט בהם

 
אברהם לכן ' יברכך בחי. אבות' ג' ברכות שבברכת כהנים בחי' רגלים שבהם יורדין הברכות על כל השנה והם ג' עוד רמז בג .4

' ל נמי להיפוך יברכך בחי"וי. ד"יצחק וצריך חנינה כי הוא מדה' יאר בחי. כתיב וישמרך שצריך שמירה מפסולת דישמעאל
כ "ויתכן ג. י הברכות בידם"וכיון שנמסרו הרגלים לבנ. יעקב והוא עצם הברכה' אכן ישא הוא בחי. אברהם' יצחק ויאר בחי

מכאן זכה לברכת כהנים וכיון שנסתלק אהרן נולד ערעור על ' לומר כי אהרן הוא שורש הברכות כדאיתא וישא אהרן את ידיו כו
 :צה אותו הרשע לקללם והוצרך להיות אז התהפכות הקללה לברכההברכות ור

 

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

ב ָמה ח ה ֹלא ֶאקֹּ ם ּוָמה ֵאל ַקבֹּ ה ָזַעם ֹלא ֶאְזעֹּ  :ְיהוָֹּ
-------------------------------------------------- 

 

 הללו הימים כל כעס לא ה"הקבו בה כועס ה"שהקב השעה לכוין ידע בלעם ביאור ענין
 

 י"רש
 

 'ה זעם לא
 

 מה נא זכר עמי שנאמר וזהו  ,אליך שבאתי הללו הימים כל כעס לא והוא  ,בה כועס ה"שהקב השעה לכוין יודע שאני אלא  ,כחי אין אני
              ).ז ברכות  .ה  ,ו מיכה)  'ה צדקות דעת למען  ,'וגו בלעם אותו ענה ומה  'וגו יעץ

 

 שפת אמת

י מסתירין כח "עין הארץ דהיינו ודאי שבנ' כי הנה הרשעים אמרו כסה כו. 'במדרש וירא בלק נוח לרשעים להיות סומין כו .1
ש הצור "וז. והוא באמת לטובתם כי ראייתם מביא רעה להם ולעולם. י הסתכלות הרשעים"ו ע"הקדושה כדי שלא יתפגם ח

. את כל אשר עשה ישראל לאמורי' זו הכתוב מעיד כי גרמו רעה לנפשם וכ' איוכמו כן בר. 'פ כו"להם פ' כדי שלא יהי' תמים כו
ח ופרשנו שנותנין על זה שבח שהכניסו מקומות "כל' ש נחלה לישראל כו"כמ' היינו שלקחו את ארצם והכניסוה בכלל נחלת ה

. 'ולבבו כו' פן יראה בעיניו כוז חרה להם כמאמר "והנה המה ראו הארה מהקדושה באותו הארצות וע. 'אלו תחת יד הבורא ית
כי היתכן . י חפצים לתקן גם אותם ואת מקומותיהם"על מה שבנ' ובאמת כל הכעס שלהם הי. 'ואמר והוא יושב ממולי כו

. מדריגות' י ב"י כי יש לבנ"אבל רצו לקלל סוף המדריגה של בנ. עמו' י הלא ידעו כי חלק ה"שיעלה על דעתם לקלל עצם בנ
' ל הי"י ראיות הארת הקדושה כנ"ע. כ חלק בכלל האומות וחלק הזה רצו ליטול מהם"ויש להם ג. ממש' חלק העליונה ' בבחי



על אותו החלק ' נחזור לדברינו כי הכעס שלהם הי. י כי יפה המה עושים בהסתרת הקדושה"והוא עדות לבנ. כקוצים בעיניהם
לך עמי בוא בחדריך ' והנה כ. ל"שלהם רק במדריגה הקטנה כנשרצה שלא יסתכל בעיקר שורש . 'לכן אמר אפס קצהו תראה כו

הגם כי . ש לא הביט און כי יש להם מכסה"וז. ק"ה כדאיתא בזוה"סתים וגליא כמו התורה והקב' י בחי"עד יעבור זעם כי בנ' כו
יון שמתערבין עיקר תמהון של בלק כ' מ לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב כי זה הי"נראה תהלוכות שלהם בין האומות מ

אלקות שלמעלה מהטבע . 'בחי' כ ב"ג. אלקיו עמו ותרועת מלך' והתירוץ ה. בשבעים אומות איך הם מתעלמים לפעמים
אל זועם בכל יום ' אף דכ' ואמר לא זעם ה. עד יעבור זעם הוא רגע זעמו של הקדוש ברוך הוא. ותרועת מלך הנהגה תחתונה

ל שבאותן הימים "ז אמרו חז"הימים אשר ע' מ יש התרוממות לבחי"שהם תוך הזמן מאף . זו' י דבקין למעלה מבחי"אבל בנ
ש "י תשובה כי באמת עיקר קללתו של אותו רשע היה מכח חטא העגל כמ"ובאמת זה המכסה בוא בחדריך הוא ע. לא כעס

י עמלק "אך ע. אומות' ע' למעלה ממש מכל בחי' י בעת קבלת התורה הי"כי בודאי ראשיתן של בנ' בתרגום לקבל עגלא כו
י להעלות כל "מעורר זעמו של הקדוש ברוך הוא ולא הניח לבנ' ע שהוא הי"ת רג"עמלק ר"גוים "ראשית "הרשע דכתיב 

הביט "א "ת ל"י בתשובה וניתן להם אותה מכסה הרמוזה בר"אבל בינתים שבו בנ. מוכן בעת קבלת התורה' הברואים כמו שהי
 :ל"ה עמ"א רא"ת ול"און ובס"
 

ה כועס וקשה אכתי השתא "יודע לכוין השעה שהקב' אלא שהי' ויודע דעת עליון השתא דעת בהמתו לא ידע כו' איתא בגמ .2
אך הרמז כמו שיש בזמן רגע מיוחד שכועס בה כן יש בנפשות נפש מיוחד לכעס . יודע לכוין השעה' דעת בהמתו לא ידע איך הי

יודע טוב ועליו נאמר גמלתהו ' מכוון לעומת משה שהי' ולכן הי. עת טוב ורעעץ הד' לבלעם מבחי' דעת רע שהי' והוא בחי
י דבקים "וראה אותו הרשע עתה כי בנ. ח"ד ועה"עה' ובלעם רק רע כל היום וכתיב רגע באפו חיים ברצונו הם בחי. טוב ולא רע

ובמשה כתיב ' דעת צדקות ה ש למען"ובמעשה זו נתברר הדעת כמ. בעץ החיים למעלה מעץ הדעת ולא יכול לשלוט בהם
 :עשה' צדקת ה

 
 

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

אש-ִכי ט ִרים ֵמרֹּ ת ֶאְרֶאנּו צֻּ ן ְלָבָדד ָעם-ֶהן ֲאשּוֶרנּו ּוִמְגָבעוֹּ ִים ִיְשכֹּ  :ִיְתַחָּׁשב ֹלא ּוַבגוֹּ
-------------------------------------------------- 

 

 החשבון מן להם עולה ואין  ,ואחד אחד כל עם אוכלין הם  ,בטובה גילולים עובדי כשהאומותביאור ענין  
 

 י"רש
 

 יתחשב לא ובגוים
 

 עם נמנין אינן  ,).יא  ,ל ירמיה)  'וגו הגוים בכל כלה אעשה כי שנאמר  ,גילולים עובדי האומות שאר עם כלה נעשין יהיו לא  ,כתרגומו
  ,בטובה גילולים עובדי וכשהאומות  ,).יב  ,לב דברים) ינחנו בדד  'ה שנאמר  ,עמהם שמחה אומה אין שמחין כשהן  ,אחר דבר  .השאר

             יתחשב לא ובגוים וזהו  ,החשבון מן להם עולה ואין  ,ואחד אחד כל עם אוכלין הם
 

 שפת אמת

' רק מצד מאמרו ית. נ"מוכן למס' רק מצד האדם יהי. דכתיב וחי בהםאף . 'ל מי שממית עצמו עלי"דרשו חז. 'זאת התורה כו .1
וכפי הביטול להתורה כן מתקיימת בו כיון שהוא עיקר . נ"ז צריך האדם להיות מוכן למס"ד וע"ע וש"דברים ג' לכן בג. וחי בהם

כיון שאין ' והפי. ים מחשבונםז בין האומות אין מנכ"י בעוה"י ובגוים לא יתחשב שמה שאוכלין בנ"ורש' ובמד. וחשוב אצלו
' ואיתא שיש ב. ל"בחשבון כנ' ז ושלא יהי"י וכפי מה שאינו חשוב בעיניו כן זוכה לחיים טובים בעוה"ז חשוב לבנ"עוה

רק הרשעים שמאבדין ]ט של ישראל "מצד מעש' והב. מצד הטבע שצריך הבורא לפרנס ברואיו. ת להבריאה"השפעות מהשי
  חקת ד"תרל [:ל"ט אין השפעת הטבע בכלל השכר כנ"י שמוסיפין מעש"אבל בנ. כרהעולם נחשב להם הכל לש

 
על כל ' הענין הוא כי מקודם היה מלכותו ית. 'במדרש הצור תמים פעלו לא הניח פתחון פה לאומות לומר שאתה ריחקתנו כו .2

י נתקרבו ביותר בטוב "ק אותם רק שבנוהגם שלא ריח. וממילא נתרחקו הם' י ונתרוממו אליו ית"כ נבדלו בנ"רק אח. הברואים
ש הצור תמים "וז. 'פ כו"להם פ' הי. י נעשה שינוי מדריגות ולא כמקודם"י הבדלת בנ"ז כיון שע"עכ. מעשיהם ומעשי אבותיהם

י התבדלם מן "י ע"אכן באמת אדרבא זה הטוב הגנוז שזכו בנ. י מעלת האחרים"ע' אף גרם נזק לשום ברי' פעלו שלא יהי
וקצת הארה שיש לכל הברואים עתה באמצעות . את האור כי טוב והבדילו לצדיקים' ש וירא כו"וזכו לקבל התורה וכמ האומות

לכן הם אשר באו בטענות שוא עם יצא . נמצא מקודם בכללות הכל' י היא עולה הרבה יותר על מה שהי"הקדושה שירדה לבנ



י שאינם רוצין באמת לעבודת "ן הקדושה ומסתירין בפניהם זה הוא עי מקבלי"כסה את עין הארץ ומתרעמין כי בנ' ממצרים כו
אם היו חפצים ' י מוכנים לקרב כל האומות אליו ית"ובנ. ואם היו חפצים באמת היו רואין כי זה עוד טובה גדולה להם. 'ית' ה

י גבוה מאוד נעלה "ודת בנוהטעם שעיקר עב. ל"י ז"ש פרש"ולכן כתיב לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב ע. י"לכוף עצמם לבנ
י שמרוב קדושתם נמשך הארה ורוח קדושה לכל האומות לכן יש להם חלק "אכן ע. ש היום לעשותם"ב כמ"ושכרם רק בעוה

י "ה חפץ שיתברכו בנ"הענין הוא שהקב. 'ז נוטלין רק מברכת בלעם כו"עקב שבעוה' ש במד"וז. ז"ז יש להם בעוה"ועי. בכל
 :ל"רר שגם האומות צריכין להחזיק טובה להם ושיקבלו ברכות גם מהם כנל לב"ע כנ"י נביא אוה"ע
 

. י כשהן שמחין אין אומה שמחה עמהם וכשהאומות שמחין נוטלין חלק"פרש. בפסוק הן עם לבדו ישכון ובגוים לא יתחשב .3
וזה לבדד ישכון . י"נוזהו סוף ותכלית תשוקת ב' הענין הוא כי עיקר תכלית המבוקש של איש ישראל הוא הביטול אליו ית

י להראות כי כל התכלית "שהוא עיקר המנוחה שלהם וזה אות השבת שמבטלין כל המעשים והמלאכות והוא מנוחה של בנ
ולכן כיון שכל . וכל המעשים ובקשת פרנסה וקיום הבריאות רק כדי לבוא להמנוחה כמו חול מכין לשבת. ביטול המעשים

וגם איך יתכן לקלל אותם שאין מבקשים טובות עצמם רק . להאומות להתדמות אליהםרצונם האחדות ממילא לא שייך כלל 
ז אבל הכל הולך אחר הרצון "י אוכלין גם בעוה"וזהו שאמר לו אותו הרשע כי מה שבנ. אחד' לבוא לביטול אל האחדות לה

. ז טפל אצלם לכך אינו בחשבון"הוכיון שכל עו. ש ובגוים לא יתחשב"וז. ובזה אין לאומות דמיון להם. והמחשבה והמבוקש
הן הוא . ש תורתן קבע ומלאכתן עראי זה וזה נתקיים"וכמ. ב שהיא עיקר נחלתם"ז ונוחלין לעוה"כלשון המשנה אוכלין בעוה

' פי. וכן בפסוק הן עם כלביא יקום. י"כי אין שום עם יכול לבוא להאחדות רק בנ. הן בלשון יוני אחת' ש במד"לשון יחידי כמ
בכל יום כן ' י מקבלין מלכותו ית"וכמו שבנ. מצוך היום בכל יום כחדשים' ש אשר כו"י התחדשות בכל יום כמ"לבנשיש 

ואין . י"לבנ' ש הבוחר בעמו ישראל ולא אשר בחר רק בכל יום מתחדש אהבת ה"י בכל יום כמ"הקדוש ברוך הוא בוחר בבנ
 :ל"ייך לקלל אותם כי בכל יום מתחדש להם בחירה חדשה כנולכן אין ש. י"להם כח בהתחדשות רק בנ[ שיש]שום אומה 

 
י "כי באמת עיקר כחן של בנ. 'י כשהם שמחין אין אומה שמחה עמהם כו"פרש. בפסוק הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב .4

. 'יד כומשום כח מעשיו הג' צריך להתחיל רק מהחודש כו' ש לא הי"ז ונשתלחו לעולם רק לתקן הכל כמ"הוא למעלה מעוה
י יום "וזה עדות השבת שניתן לבנ. שלא להיות משותף בהבלי עולם' י שכל מגמתם לעסוק תמיד בתורת ה"וכך הוא בלבות בנ

ז שהוא באמת טפל ועיקר "מנוחה שזה המנוחה שלהם כשבטלים מכל מלאכה וכיון שזה עיקר אצלם ממילא אוכלין גם בעוה
ש לבדד ישכון שזה עיקר "וז. ל עיקר כי הקדוש ברוך הוא משלם מדה במדהלא כמו הרשעים שעושין מטפ. ב"נחלתם בעוה

ה שהוא "י שורה בהם כח יעקב אע"כי כשמתאספין שבטי בנ. ישראל שוכן לשבטיו' המנוחה והתכלית שלהם וכתיב וירא כו
' וכ. כ"חת כסהי שהוא החלק שיש לכל איש ישראל בנשמת יעקב צורה החקוקה ת"ק לבנ"מענין נשמה יתירה היורדת בש

ק "ה פורס עלינו בש"והיינו פריסת סוכת שלום שהקב. י להגן מעינא בישא דבלעם"ק ותהי עליו רוח אלקים על בנ"בזוה
נלחם עם עשו ' שבעוד שהי. שמות יעקב וישראל' והם ב. יש בישראל' בחי' וב. ל"כשיורדת הנשמה יתירה מיד יש הגנה כנ

' ועל ב. ק"הש' והוא בחי. 'ש החירות שרית עם אלקים כו"ישראל שהוא ע' כ נק"ואח. היעקב כמו עבודת ימי המעש' ולבן נק
כי ' בדד ינחנו כו' ה' משכנותיך הוא השבת מנוחה ושם לא יש מגע נכרי וזהו לבדד ישכון כדכ. אלו כתיב טובו אהליך יעקב

 :א וזהו ואין עמו אל נכר"ש במ"י בלי אמצעיות כמ"ק יורד השפע לבנ"בש
 

י "כי אלה הברכות הם בשורש העליון לכן א' והותירך כו' והשיגוך כו' הברכות כו' ובאו עליך כו' א עליון כו"וק ונתנך הבפס .5
כי כפי עליות האדם כך יורד ' פי]כ יכולין להשיג הברכות "אח' ש ונתנך עליון כו"כמ. לקבל אלה הברכות עדשמתרומם מקודם

ל "ש חז"כמ. שיריים וטפל' רק בחי' ש והותירך שזה יהי"רךגם הגשמיות וזמ מתב"ומ[. לעומת זה ברכה משורש הנשמה
כ "פ שמתרומם האדם למעלה מהגשמיות אעפ"כמו כןאע. כ בגוים לא יתחשב שנוטלין עם כל אחד"בפסוק לבדד ישכון אעפ

יוכל להיות הברכה גם ז "ש והותירךועי"ואמת גם באדם עצמו צריך להיות הגשמיות טפל ומותר וז. הברכה גם בגשמיות' יהי
 כי תבא ט"תרל: מזה באורך' א כ"ובמ. ל"בהגשמיות כנ

 

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

ה ַוִיָקר טז אֶמר ְבִפיו ָדָבר ַוָיֶשם ִבְלָעם-ֶאל ְיהוָֹּ ה ָבָלק-ֶאל שּוב ַויֹּ  :ְתַדֵבר ְוכֹּ
-------------------------------------------------- 

 

 בפיו וחכה רסן ה"הקב לו נתן  ביאור ענין
 

 י"רש
 

 בפיו דבר וישם
 



 אצל חוזר אני מה אמר  ,לקלל נרשה שאינו שומע כשהיה אלא  ,תדבר וכה בלק אל שוב באמרו המקרא חסר ומה  ,הזאת השימה היא ומה
 בלק אל תשוב כרחך על  ,לו אמר  ,ירצה אשר אל להוליכה בחכה בהמה הפוקס כאדם  ,בפיו וחכה רסן ה"הקב לו ונתן  ,לצערו בלק
      

 שפת אמת

. איש על עבודתו' ל כי שימה הוא לשון סידור כמו ושמו כו"ש וי"ע' ל שנתן רסן לתוך פיו כו"דבר בפי בלעם דרשו חז' בפסוק וישם ה
וכמו שהצדיקים יכולין לשנות דברי נבואתם מרעה לטובה כי הכל תלוי במקבלי . לי מוכן לרעהלהיות כ' והנה כל כחו של אותו רשע הי

ש ודבר מה יראני "כן הרשע רצה לפרש הדברים לרעה כמ. הדיבור כידוע' שהטעם מהפך פי. הנבואה כמו שיש טעמים בכל הדברים
. והרשע הבין זאת. ברים שלא יוכל לעקום פיו ולשונו כללאך הקדוש ברוך הוא סידר הד. שימשוך המראה לטובת בלק' והגדתי לך פי

ל בפסוק וטעם זקנים יקח על בלק ובלעם "וכן רמזו חז. ולכן אמר ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה שראה שלא יוכל לשנות הדברים כלל
 :ל"הטעמים כנ' שניטל מהם בחי

        
 

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

ב ָאֶון ִהִביט-ֹלא כא ה ְבִיְשָרֵאל ָעָמל ָרָאה-ְוֹלא ְבַיֲעקֹּ  :בוֹּ  ֶמֶלְך ּוְתרּוַעת ִעּמוֹּ  ֱאֹלָהיו ְיהוָֹּ
-------------------------------------------------- 

 

 אינו מסתכל בעבירות שבידם  ביאור ענין
 

 י"רש
 
 

 הביט לא
 

             דתו על עוברים שהן ובעמלן שלהם באוניות להתבונן  ,אחריהם מדקדק אינו דבריו על עוברין שכשהן  ,שביעקב און ה"הקב
 

 עמל
 

        המקום לפני עמל היא שהעבירה לפי  ,).יד  ,י שם) תביט וכעס עמל אתה כי  ,).טו  ,ז שם) עמל הרה כמו עבירה לשון
      

 
 עמו אלהיו  'ה
 

     מתוכן זז אינו לפניו וממרים מכעיסין אפילו
 

 שפת אמת
 

ש "כ כמ"כולל כל הנביאים הבאים אח' ה הי"ביאור הענין כי מרע. ע קם מנו בלעם"איתא לא קם בישראל נביא כמשה באוה .1
ולעומת זה כאשר הקדוש ברוך הוא בא להראות לאומות כי אין הנבואה טוב להם . 'אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר כו

ולכן כל נבואותיו . ע אחריו"וממילא כשהוא נטרד שוב אין כח לנביא אוה. ע"הכולל של כל נביאי אוה' העמיד להם בלעם שהי
' י ובמד"וזה הענין שכתב רש. י הכל ממה שראה שעת דין להכשל"וגם כל מה שרצה להרע לבנ. לדורות עד ימי המשיח' הי

ה מדקדק "כתיב שהקב' י אדרבא רק אתכם ידעתי כוויש לתמוה שהר. 'בפסוק לא הביט און אינו מסתכל בעבירות שבידם כו
י אין נדון מחשבה רעה "ל שבבנ"ש חז"וכמ. על מה שעתידין לחטוא כי הבטה הוא מרחוק' אך הפי. עם הצדיקים כחוט השערה

והטעם כי חטא של איש ישראל אינו בעצם רק במקרה ודי לצרה בשעתה וברשעים להיפוך החטאים . כמעשה רק באומות
י צדיקים אז "יכול בלעם להרע להם בהסתכלות עין רעה שלו כי היו בנ[ 'הי]ולא . ש לא הביט און"ז. הזכיות במקרהבעצם ו

 :ל"כנ
 

ל שאין מביט בעבירות שלהם וקשה אדרבא הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט "פירשו חז. 'בפסוק לא הביט און כו .2
ה "יעקב וישראל כמו שביקש יעקב אע' לא הביט און כי אין החטא נוגע לבחיאבל הענין הוא כי בכלל יעקב וישראל . השערה

י לא נפגם לעולם אכן החוטא נסתלק ממנו מקודם הארת "וזה הכח של יעקב וישראל שיש בכללות בנ. בקהלם אל תחד כבודי
ט הקדוש ברוך הוא לא "ומהכי האון והעמל לא הביטו ביעקב וישראל ' ואמת גם זה הפי. הקדושה שיש בו מכלל יעקב וישראל

כשמצא איזה תקלה ' יכול לקללם כי כל כחו הי[ 'הי]ולכן אותו הרשע לא . הביט ביעקב וישראל עמל ואון והכל אחד הוא
י אפילו "אבל בנ' רואה וכן ראה בראש הפסגה שעתידין להכשל כו' בו כח לחול הקללה בכח מה שהי' שעתיד להיות הי



והטעם שאין החטא שלהם בעצם ואדרבא כשנכשלין בחטא מסתלק מקודם חלק . ם כמעשהמחשבה של חטא אין נחשב לה
 :'אלקיו עמו כו' ש ה"שולט הקללה בהם כמ' ונמצא בעוד כח הנשמה בהם אין בהם רושם חטא ולכן לא הי. הנשמה שבהם

 
 
 

 ורעות חבה לשון בו מלך ותרועתביאור ענין  
 

 י"רש
 

 בו מלך ותרועת
 

 מלכהון ושכינת אונקלוס תרגם וכן  .).ו  ,טו שופטים) למרעהו ויתנה  ,דוד אוהב  ,).לז  ,טו ב שמואל) דוד רעה כמו ורעות חבה לשון
             ביניהון

 
 שפת אמת

 
י תוקעין בשופר הקדוש ברוך הוא עומד מכסא דין "ואיתא כשבנ. מתברין האי תרועה' ק פי"אשרי העם יודעי תרועה בזוה .1

הוא רק לרחמים ' והנה באמת רצונו ית. י שם"רש' ותרועת מלך בו תרועה הוא רצון כדפי' הענין הוא דכ. חמיםויושב על כסא ר
וזה יודעי תרועה . לכן מעוררים רחמים' י מבינים ויודעים כי הם דבוקים בפנימיות רצונו ית"ובנ. והמשפט הוא לטובה. וטובה

צ "לכן בשבת א. ואז מתהפך הדין לרחמים. יכין לעורר שיתגלה הרצוןשיש להם דעת להבין פנימיות הרצון ובזמן הדין צר
י קול שופר מתגלה עת "וכמו כן ע. ק כי בשבת מתגלה עת רצון מעתיקא קדישא ומתהפך הדין לרחמים"לתקוע כדאיתא בזוה
ימתי עת רצון בשעה ל א"ש חז"כמ. ל"וזהו באור פניך יהלכון שמתברר פנימיות המשפט שהוא הרצון כנ. רצון מעתיקא קדישא

י קול "והנה הקדוש ברוך הוא נתן לנו הדרך להתפלל ע. בכל קראנו אליו' וכ. עת רצון' ש ואני תפלתי כו"כמ. שהצבור מתפללין
. וקול מקנה הוא רק פנימיות הרוח ונפש. הגוף' כי הדיבור בא גם מתוך כלי הושט בחי. י"שופר והוא קול מקנה שמיוחד לבנ

י "כי נפשות בנ. צ תפילין לאות בשבת שהוא עצמו אות"ל שא"צ לתקוע כענין שאמרו חז"ק א"ולכן בש. ואין בו תערובות
ולכן אמירת מלכיות זכרונות שופרות בפה מהני . לכן עונג הגוף בשבת מצוה. ק שהוא יומא דנשמתין ולאו דגופא"מתעלין בש

 ראש השנה [ב"תרנ: צ קול שופר"וא
 

י קבלת "כי ע. הוא אמרו לפני מלכיות שתמליכוני עליכם זכרונות שיעלה זכרוניכם לפני לטובהל אמר הקדוש ברוך "אמרו חז .2
ובאמת פירוש נפש עבדיו הוא הרצון . י שמקבלים מלכותו ברצון"נפש עבדיו אלו בנ' ש פודה ה"י כמ"ש נפדין בנ"מלכותו ית

ה הקדוש "ובר. אך הרצון נכסה מרוב תלאות הגוף. םכי בני ישראל נאמר עליהם עבדי ה. הפנימי בלב איש ישראל לעבדו באמת
: והוא מתגלה בפועל בזה היום. תרועת מלך בו. תרועה היא הרצון. לכם' ש יום תרועה יהי"וז. ברוך הוא פודה זה הנפש והרצון

 ראש השנה ט"תרנ

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

ם ד ֵפל ֶיֱחֶזה ַשַדי ַמֲחֵזה ֶשראֲ  ֵאל-ִאְמֵרי שֵֹּמעַ  ְנאֻּ  :ֵעיָנִים ּוְגלּוי נֹּ
-------------------------------------------------- 

 

 לפניו זקופה בקומה עליו נגלה להיות ומאוס ערל שהיה לפי  ,פניו על נופלביאור ענין  
 

 י"רש
 

 עינים וגלוי נפל
 

 על ונופל  ,רגליו על לעמוד כח בו היה לא עליו נגלה כשהיה  ,ומדרשו  .שוכב כשהוא בלילה אלא עליו נראה שאין  ,כתרגומו פשוטו
             לפניו זקופה בקומה עליו נגלה להיות ומאוס ערל שהיה לפי  ,פניו

 
 שפת אמת

 
ע נקרא בלעם נביא ואין זה "כמו כן לאוה. שור מלך בבהמות. ע כתב בעל עקידה כי הוא שם לווי כמו מלך בחיות ארי"בענין נביאי אוה

ובאמת לכל יש . כ בלק בן צפור בלעם בן בעור שם בהמה המה להם"וכ. אדם אתם אתם קרוין אדם' ודבריו נכונים כדכ. ש"נבואה בעצם ע



כמראה אדם ' וכתי. אלקינו נזכיר' רשנו הפסוק אלה ברכב ואלה בסוסים שרומז על כמה מרכבות ואנחנו בשם השורש למעלה כענין שפ
וקומה . ערל' נופל לפי שהי' השכינה נגלה הי' ל כשהי"י ז"לכן כתב רש. והוא בכח ברית מילה. י"ולזה הציור לא זכו רק בנ. עליו מלמעלה

אדם ובהמה ' והנה כ. ת מילה"ר' מי יעלה לנו כו' י בכח המילה הם נזקפין כדכתי"ובנ. שדומה האדם למלאכי השרת' זקופה הוא מג
רמז לשון קם שיש הרבה ]ה שלא קם כמוהו "י כדמצינו מרע"כן נביאי בנ. ל ערומין בדעת כאדם ומשימין עצמן כבהמה"תושיע פירשו חז

בהמה וחשב עצמו כאדם שאמר יודע דעת ' בבלעם בן בעור שהוא בחיולהיפוך . 'עניו מאוד כו' וכתיב בי[. ל"מדריגות בקומה זקופה הנ
והצדיקים . כ"בהמה ג' ובאמת האדם יש בו בחי. וזה עדות וסימן שאין הנבואה שייך להם כדאיתא סימן דלא ידע כלום שבוחי. עליון

הם במעשה בהמה כדאיתא במשנה חלק והרשעים משפילין גם חלק הרוחניי שב' רוח בני האדם העולה כו' מעלין גם חלק הבהמיות כדכ
 :ה רוח נמוכה"בלעם רוח גבוהה ותלמידי אברהם אע

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

ת ִנָטיּו ִכְנָחִלים ו ה ָנַטע ַכֲאָהִלים ָנָהר ֲעֵלי ְכַגנֹּ  :ָמִים-ֲעֵלי ַכֲאָרִזים ְיהוָֹּ
-------------------------------------------------- 

 

   לומר שבקש קללות אותם מעין ברכם   פיו את המקום כשהפךביאור ענין  
 

 י"רש
 

 נטיו כנחלים
 

 המדבר אל להשית כשאמר  ,לקללם בלבו היה מה למדים אנו רשע אותו של מברכותיו  ,רבותינו אמרו  .למרחוק לנטות ונמשכו שנארכו
              ).קה סנהדרין) בחלק כדאיתא  ,'כו לומר שבקש קללות אותם מעין ברכם  ,פיו את המקום וכשהפך  ,פניו

 
 שפת אמת

 
ה הפך אותם "והקב. כי אותו הרשע הכין בפיו קללות. איש על עבודתו' שימה הוא לשון סידור כמו ושמו כו. 'דבר בפי כו' בפסוק וישם ה

הכנת הרפואה קודם המכה מאת ' ויתכן לומר כי כל זה הי. ואותן אותיות עצמן נתחלפו ונסדרו להיות ברכות. ש ויהפוך"לברכות כמ
וכיון . הקדוש ברוך הוא לפי שגלוי לפניו שעתידין לחטוא בשיטים וגם אותו רשע ראה עליהם זה החטא ורצה להזכיר עונם לקללם

ט לכן הזכיר החטא "י מכח המצות ומעש"את בנ' אותו הרשע סבר כי אהבתו ית כי' אלקיך פי' שנתהפך הקללה לברכה והטעם כי אהבך ה
. בדבר רק בעצם ואדרבה מטעם האהבה נתן לנו תורה ומצות' י אהבה שאינה תלוי"אבל באמת אהבת הקדוש ברוך הוא לבנ. להתפש

וממילא הוחלש כח החטא ולכן גם כשחטאו  לברך וממילא אפילו שהוזכר העון שלעתיד נתגבר האהבה' כי טוב בעיני ה' ש וירא כו"וז
 :ל"כנ' למען דעת צדקות ה' ש מן השיטים כו"כ כבר נתגבר האהבה מקודם וז"אח

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

אַמר ְמָשלוֹּ  ַוִיָשא ַהֵקיִני-ֶאת ַוַיְרא כא ָשֶבָך ֵאיָתן ַויֹּ  :ִקֶנָך ַבֶסַלע ְוִשים מוֹּ
-------------------------------------------------- 

 

 לו נתחכמה הבה בעצת מיועצי פרעה ההי ויתרו בלעםביאור ענין  
 

 י"רש
 

 מושבך איתן
 

  ישראל של ומעוז באיתן נתישבת ועתה  ,).י  ,א שמות) לו נתחכמה הבה בעצת היית עמי אתה הלא  ,לכך זכית מהיכן אני תמה
 

 

 שפת אמת

. י ורצה גם עתה בנחשיו להחזיר אותם למצרים"מיועצי פרעה לשעבד עם בנ' בלשון הפסוק העם היוצא ממצרים כי בלעם הי .1
ולכן מזכיר בכל הברכות אל . ש"וכן מצאתי בזוהר דבעא לאתבא לון למצרים ע. לכן אמר היוצא כי עדיין לא נגמר יציאתם



' ולכן אמרו שביקשו לקבוע פ. חירות שהוציאנו הקדוש ברוך הוא ממצריםמוציאם ממצרים כי ראה שאינו יכול כלום ליגע ב
שעשה עמנו להפר עצת בלעם ' כמו שמצוה לזכור יציאת מצרים בכל יום כן יש לזכור בחסד ה' כ עמי זכר נא כו"וכ. ש"בלק בק

 :הרשע
 

ועליו יש . יתרו שמע וברח. באותה עצההיו ' ל ג"ש ז"י שלא שמע לעצת בלעם כמ"ע' זכה יתרו לשמוע דבר ה. וישמע יתרו .2
ולא עמד כמו איוב . לא הלך בעצת רשעים פרעה ובלעם. לשבת את האיש' כדכ. איש' יתרו נק. לדרוש הפסוק אשרי האיש

כעץ שתול על פלגי מים שזכה ' והי. ש שנדבו לבו ללכת למקום תהו לשמוע התורה"חפצו כמ' ובתורת ה. רק ברח. ששתק
ועלהו לא יבול בניו שזכו להיות גדולים בתורה תרעתים . פריו יתן בעתו זו צפורה. ה שר התורה"נו עלהתדבק במשה רבי

וישמע ' י שכ"ע. ש וישמע משה לקול חותנו"כמ. וכל אשר יעשה יצליח שנתן העצה על השופטים והצליח. שמעתים סכתים
 יתרו א"תרנ: ו אחרים לךישמע. אם אתה שומע. במדרש אם שמוע תשמע' יתרו זכה לוישמע משה כדכ

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

ֶשה ְלֵעיֵני ַהִּמְדָיִנית-ֶאת ֶאָחיו-ֶאל ַוַיְקֵרב ָבא ִיְשָרֵאל ִמְבֵני ִאיש ְוִהֵנה ו  ִיְשָרֵאל-ְבֵני ֲעַדת-ָכל ּוְלֵעיֵני מֹּ
ִכים ְוֵהָּמה ֶהל ֶּפַתח בֹּ ֵעד אֹּ  :מוֹּ

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

 בבכיה כולם געוביאור ענין  
 

 י"רש
 

 בכים והמה
 

 שנאמר  ,רבוא ששים כנגד משה עמד בעגל  .)שם סנהדרין) בבכיה כולם געו  ,)בו פוגעין קנאין ארמית הבועל כל) הלכה ממנו נתעלמה
             לו הראוי את ויטול פינחס שיבא כדי אלא  ,ידיו רפו וכאן  ,).כ  ,לב שמות)  'וגו דק אשר עד ויטחן

 

 שפת אמת

י היו חפצים בנקמה זו רק פינחס הוציאו מכח אל "ויקם מתוך העדה כי בודאי כל בנ' דכ. קנאתי בתוכם' בענין פינחס בקנאו כו .1
ובאמת כל עבודת הכהן במקדש  .והמה בוכים שכל העדה נצטערו במעשה זו' כדכ. ויצא מן הכלל ללמד על כל הכלל. הפועל

י כך עשה הכהן בעובדא להוציא מן "כי כפי הכנת לבות בנ. 'ש ישראל במעמדם כו"י כמ"שליח של כל בנ' באופן זה שהי' הי
 פינחס ז"תרמ :י ולכן ניתן לו הכהונה מדה במדה"הכח אל הפועל העבודה שבלבות בנ

 
וזהו בירר פינחס בקנאתו שמסר נפשו על הדבר . יאו יותר מן ההורגול גדול המחט"דרשו חז' ובפסוק צרור את המדינים כו .2

י רק פינחס "בכל בנ' ובאמת שנאה זו הי. ז והכיתם אותם"י עי"י שנתברר השנאה בלבות בנ"וע. לברר זאת כי גדול המחטיא
דיש מלחמה בלב ויש . אהיינו בעובד. 'רומח בידו כו' וירא פנחס כו' והמה בוכים כו' כדכ. הוציאה מכח אל הפועל במעשה

עדות על ' ומעשה פינחס הי. ש"בהעלותך ע' ש מזה למעלה בפ"וכמ. ק במעשה ממש"במעשה וזה כח הכהן העובד בביהמ
 ה פינחס"תרמ :בכלל ללמד על הכלל כולו יצא' כענין דבר שהי. ויקם מתוך העדה' י כדכ"מחשבתן של בנ

 

 

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

ן-ֶבן ֶאְלָעָזר-ֶבן ִּפיְנָחס ַוַיְרא ז ֵהן ַאֲהרֹּ ְך ַוָיָקם ַהכֹּ ַמח ַוִיַקח ָהֵעָדה ִמתוֹּ  :ְבָידוֹּ  רֹּ
-------------------------------------------------- 

 

 בו פוגעין קנאיןביאור ענין  
 

 י"רש
 

 פינחס וירא
 



 פרוונקא ליהוי איהו דאיגרתא קריינא ליה אמר  ,בו פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך מקובלני למשה לו אמר  ,הלכה ונזכר מעשה ראה
       'וגו בידו רומח ויקח מיד  ,).פב סנהדרין)

 שפת אמת

הענין הוא כי עתה התחיל להיות הנהגה אחרת . ה"סמיכות פרשיות הללו כהונת פינחס וצרור את המדינים והמנין ופטירת משה רבינו ע
במעלה ' רק מקודם הי. כהונת פנחס' וכמו בדור המדבר ניתן להם אהרן הכהן כך בדור זה הי. מנין חדש' לכן הי. ל דור באי הארץש

לפי השתנות הדור שהתחיל ' ופנחס בדין זכה לכהונתו כי הי. מתנה משמים' ה ולכן כהונת אהרן הי"עליונה למעלה מהטבע בכחו של מרע
י "שהוא אינו בר מות בסנהדרין שעפ. וזה עצמו ענין קנאין פוגעין בו. פ"תורה שבע' תעוררות שלמטה בחיעתה להיות עבודת האדם וה

וזה ענין . י משנים במעשיהם כל הנהגות התורה"נמצא שבנ. נשתנה הדין להורגו שכן דין התורה' ורק מי שמקנא לה, י להמיתו"הדין א
פחיתות ' ה לא הרג את זמרי רק פינחס לא הי"ומה שמרע. הוציאו מכח אל הפועלי צריכין ל"פ שהכל ניתן מסיני רק שבנ"תורה שבע

ההנהגה בכח האנשים רק בהנהגה ' י שהיו גבוהים מאוד לא הי"ה ע"ה רק שבא פינחס ונטל את שלו ובאמת דורו של משה רבינו ע"למרע
וכמו שנתבטל . ל"כר ונצרך התעוררות התחתונים כנכ שנשפלו הדורות ני"ואח. שבטל שכל וכח השגת האדם במדריגה רמה כזו. עליונה

הן . י"הכאת המדינים בצירוף שנאת בנ' כלומר שהי. עליכם לאייב אותם. 'ולכן כתיב צרור את המדינים כו. מאור הלבנה כלפי השמש
ואדרבא כתיב ואתם . הכל רק בנפלאות הבורא בלבד' ומלחמות הראשונות הי. הדברים שכתבנו שהתחיל התנהגות בהתעוררות התחתונים

[: ל"י התעוררות עצמות נפשותיהם כנ"ע' שהמנין הי' פי. צריכים אתם להמנות' וידבר משה ואלעזר כו' כ הפי"ל בזה ג"וי]תחרישון 
 פינחס מ"תר

כי . בחוקתי' ש במד"כי שלום הוא אחד מדברים שנקראו מתנה כמ. גדול השלום שניתן לפינחס' במד. הנני נותן לו את בריתי שלום     
י מסירת נפש נותן הקדוש ברוך "מי הקדימני ואשלם שע' אך כ. שלום אמר אל יברא דכולא קטטה' ש במד"ז חסר השלימות כמ"בעוה

ש פורס סוכת שלום עלינו כי בכל ימי המעשה נברא "שלום והיא מתנה טובה כמ' וכן שבת נק, הוא השלימות שהיא מתנה מעולם העליון
וכמו כן . ושבת הוא כלל כל הבריאה. כל הברואים יש בכל אחד ענין מיוחד לא ראי זה כראי זו ולכן נחסר השלימות דבר מיוחד וכמו כן

י החטא הראשון ניטל מאדם כח השורש שלו שהוא "אבל ע. השלימות' האדם נברא להיות כולל כל הברואים מראש ועד סוף והוא בחי
ועל פינחס זה אליהו נתקיים מי הקדימני שהרי מצד התורה הבועל ארמית . ם עד סופווהוא אור הראשון שמאיר מראש העול. כולל הכל

ה לא חייבו מיתה רק "ולכן משה רבינו ע. י התורה"והיא פסיעה למעלה מסדר המיוחד עפ. מ קנאין פוגעין בו"אין בו חיוב מיתה ומ
ש על אליהו מי עלה שמים וירד שהוא "שלום כמ' ה בחישז' פינחס בקנאתו ומסירת נפשו וזכה אל השלום תחת כל השמים לי הוא פי

. ה'ת מיל"ש מי יעלה לנו השמימה ר"ובאמת הוא בכח ברית מילה כמ. ואיני נפרד' ותחת כל השמים יש לו דביקות בו ית. למעלה ולמטה
 פינחס ט"תרנ :לי הוא תיבת אליהו. מילה. ופינחס נקרא מלאך הברית ובתיבות השמים לי הוא

 


