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 דברים
-------------------------------------------------- 

ה א ָבִרים ֵאלֶּ ר ַהדְּ ר ֲאשֶּ ה ִדבֶּ ל ֹמשֶּ ָרֵאל-ָכל-אֶּ ר ִישְּ ֵעבֶּ ֵדן בְּ ָבר ַהַירְּ -ּוֵבין ָפאָרן-ֵבין סּוף מֹול ָבֲעָרָבה ַבִמדְּ
ל ָלָבן ֹתפֶּ ִדי ַוֲחֵצֹרת וְּ  :ָזָהב וְּ

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

             ישראל של כבודן מפני  ,ברמז הזכירן תוכחות דברי שהן לפיביאור ענין 
 

 י"רש
 

 הדברים אלה
 

 מפני  ,ברמז והזכירן הדברים את סתם לפיכך  ,בהן המקום לפני שהכעיסו המקומות כל כאן ומנה  ,).א ספרי) תוכחות דברי שהן לפי
             ישראל של כבודן

 
          שפת אמת

 
נמצא רמז ' החדש רק שעדיין היבזה הדור ' ל לאשר גוף החטא לא הי"ז ז"מו' ופי. י הזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל"ברש .1

אל כל ישראל כי אותן החטאים היו פגם לכל ' לכן הזכירן ברמז ונראה מאחר שכ. ל"החטאים כי לא ניתקןעדיין כל חטאים הנ
ש "מ' ש כבר שזה פי"וכמ. לכן צריכין לעולם לשוב על אותן החטאים. תיקון גמורבמהרה בימינו' הדורות עד ביאת משיח שיהי

. נבנה' מיד הי. משוםשאם היו מתוקנים כל החטאים שבעבורם נחרב. בימיו כאילו נחרב בימיו. ק נבנה"שאין בהמל דור "חז
' ל חרבן בית שניחמור לן משום שכשנבנה בית שני הי"ונראה דלכן אמרו חז. הוכחה שעדיין לא ניתקן החטא. וכל שלא נבנה

 :ל"בית שני עדיין לא ניתקנו כלום לכן חמור לן כנ אבל החטאים שגרם. תיקון בחטאים הקודמים שגרמו החרבן
 

ספרים הקודמים ' תפילין של ראש לכן יש במשנה תורה כל הנאמר בד' ספרים בחי' והד. תפילין של יד' משנה תורה הוא בחי .2
י "ש בתש"כמ. י אל התורה"תוכחות שהם מקרבין לבות בנ' דברים ד' ולכן נק' פרשיות בבית א' כמו בתפילין של יד שכלהד

' שכן הי. ר"נקרא עליך דרשו על תש' שם ה' ה כו"ר נגד המוח שהואמדרגה שלמעלה וראו כל ע"ותש. וקשרתם והוא נגד הלב
לך לאות על ידך לך לאות ולא ' והי. י"י לא"ומשנה תורה הוא הדרךשנכנסו בנ. הנהגת דור המדבר בהתגלות שלא כדרך הטבע

מ בכח משנה תורהמתדבקין בכל התורה וקשרתם "ומ. י קרובים יותר למשנה תורה"בנ ל כי"ז ז"וכן שמעתי מפי מו. לאחרים
 :ל"והדר והיו לטוטפות כנ

 אותו משיבין היינו שם היינו אילו אומרים שבשוק אלו היו  ,מקצתן הוכיח אילוביאור ענין  
 

 י"רש
 

 ישראל כל אל
 

 משיבין היינו שם היינו אילו  ,וכך מכך דבר השיבותם ולא עמרם מבן שומעים הייתם אתם  ,אומרים שבשוק אלו היו  ,מקצתן הוכיח אילו
             ישיב תשובה לו שיש מי כל  ,כאן כלכם הרי להם ואמר  ,כולם כנסם לכך  ,אותו

 
          שפת אמת

 טובה מדה ו"ק. 'כו מרחוק ומזיק כאן שמדבר שלישי רע לשון על ל"ז ש"כמ גדול כח בו יש הלשון כי. 'כו חיים עץ לשון מרפא במדרש
 של הדעת' שהי כיון ישראל איש בכל לכנוס לדיבורו כח' שיהי עד לדבר רצה לא ה"ומרע. מרחוק לעזור מצדיק הלשון שיכולכח מרובה

 ובזה. ל"כנ ישראל כל אל' כו דיבר אשר כתיב וכאן' כו דברים איש לא ש"וז. ישראל בכל יכנוס עדשדיבורו לדבר יכול' הי לא י"בנ כל
. ל"כנ ישראל איש לכל לדבר שיוכל עד שהמתין ל"כנ רק. לכולם ידבר לא ולמה. 'כו שבשוקיאמרו שאלו טעם שנתן ל"ז י"רש דברי מובן

 ה"מרע שתיקן מצינו ולזאת. מתפרשין כך והתנועה הלשון לפי מהפכין כלהדברים כי. להדיבור כח ונותן האדם מפנימיות בא והלשון
 ז"וע] בלשונו הנאמרים דברים לתקן יוכל כראוי הלשון כח אם בכלהדברים וכן. ל"חז ש"כמ בקינות גם זה ולשון' כו אשא איכה בלשונו

 [:'כו חכם גערת לשמוע טוב נאמר
 
 



 
 
 

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

ה א ָבִרים ֵאלֶּ ר ַהדְּ ר ֲאשֶּ ה ִדבֶּ ל ֹמשֶּ ָרֵאל-ָכל-אֶּ ר ִישְּ ֵעבֶּ ֵדן בְּ ָבר ַהַירְּ -ּוֵבין ָפאָרן-ֵבין סּוף מֹול ָבֲעָרָבה ַבִמדְּ
ל ָלָבן ֹתפֶּ ִדי ַוֲחֵצֹרת וְּ  :ָזָהב וְּ

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

 להם שהיה זהב רוב בשביל שעשו  ,העגל על הוכיחןביאור ענין  
 

 י"רש
 

 זהב ודי
 

              )י הושע) לבעל עשו וזהב להם הרביתי וכסף שנאמר  ,להם שהיה זהב רוב בשביל שעשו  ,העגל על הוכיחן
 

        שפת אמת
 

ותמוה . כ יצאו ברכוש גדול לא נתקיים בהם"כדי שלא יאמר אותו צדיק ועבדום וענו נתקיים בהם ואח' פ דבר נא וישאלו וכן בגמ"ע' במד
. אך מצינו כי באו לידי חטא ברבוי כסף וזהב זה כמאמר ודי זהב. לקיים הבטחתו אף בלי חשש תרעומת אותו צדיקה "וכי אין להקב

כ הקדים הקדוש ברוך הוא הגאולה "ואח. מאות שנה יצאו ברכוש גדול' והטעם נוכל לומר כי הקדוש ברוך הוא הבטיח כשיצאו אחר ד
ש איש שקוצי עיניו "י קלקול החטא כמ"ע' וזה הי. ו"חר עוד שעה אחת היו נטבעין חמא' ש המפרשים כי אם הי"והטעם כמ. ו שנה"ברד

י ריבוי "ע' פי. י"ז ניצולו בנ"ועי. עד למעלה ראש עד שהוצרך לנקום בו[ פרעה( ]* מצרים)ת ברחמיו סיבב שהגדיל רשעת "והשי. 'כו
וזה ענין מדרש . מ מחל בעצמו מרוב המכות"שתעבד תחת ידו מומחל בעצמו אף שהוצרכו עוד לה. 'המכות עליו ביקש צאו מתוך עמי כו

שורת ' ולכן לא הי. ש"ע' כמה היו חייבים עד שלא נזדווגו לכם ולא נפרעתי רק על ידכם כו. פ אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים"ל ע"חז
שוודאי ' פי. מיד ואינו מבקש כסף וזהבק דברכות במשל שאמר העבד לגאול אותו "ספ' וזהו מרומז בגמ. הדין להיות יוצאים בכסף וזהב

וזאת . לא ישוב ריקם' אך דבר אשר יצא מפי ה. ז הכסף וזהב"מה שהקדים הקדוש ברוך הוא גאולתם אף שאבדו עי' טובה גדולה מאוד הי
הניח טובה כ מעלהו לטובה גדולה מזאת באופן שמרוצה עד מאוד ל"אחת ממדותיו של הקדוש ברוך הוא אשר בהבטיחו לאחד דבר ואח

נתקן הכסף ' ולאשר כי לא הי. ובדבורו מתקיים כמאמר מדבר ומקיים. ז שניהם נתקיימו בו כי הוא אלקים אמת"הקטנה בעבור הגדולה עכ
זכות . ה"בציוי המקום ב' כ הואיל והי"אעפ. 'נתלה הדבר במעשה עצמן וישאלו ממצרים כו[ ולכן( ]* ולא. )י לידי חטא"וזהב לכן באו ע

כי הרגישו . ל יובן הפסוק מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו"י הנ"ועפ. י נדבת המשכן כנודע"כ ע"ייע אותם וניתקן אחמצוה ס
וכן מרומז במדרש המשל ממי שהתחיל לקבל המכות ולא הספיק עד שנתן . המצריים שהם בעצמם מחלו לבני ישראל העבדות קודם הזמן

 פסח ה"תרל: ש בילקוט בשלח"ע' הקנס כו

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

ְך ֵמֹחֵרב יֹום ָעָשר ַאַחד ב רֶּ ֵנעַ  ָקֵדש ַעד ֵשִעיר-ַהר דֶּ  :ַברְּ
-------------------------------------------------- 

 

 לארץ ביאתכם למהר בשבילכם מתלבטת שכינה היתהביאור ענין  
 

 י"רש
 

 מחורב יום עשר אחד
 

 אותו הלכתם ואתם  ,יום א"י מהלך הוא ואף  ,שעיר הר כדרך ברנע לקדש מחורב קצרה דרך לכם אין  ,גרמתם מה ראו  ,משה להם אמר
 ט"ובכ  ,).יא  ,י במדבר)  'וגו בחדש בעשרים השני בחדש השנית בשנה ויהי שנאמר  ,מחורב נסעו באייר בעשרים שהרי  .ימים בשלשה

 ושבעה  ,ימים חדש הבשר שאכלו  ,התאוה בקברות שעשו יום שלשים מהם צא  ,).כט תענית) ברנע מקדש המרגלים את שלחו בסיון
 ביאתכם למהר בשבילכם מתלבטת שכינה היתה כך וכל  ,הדרך אותו כל הלכו ימים  'בג נמצא  ,מרים שם להסגר בחצרות שעשו ימים

             שנה  'מ שעיר הר סביבות אתכם הסב  ,שקלקלתם ובשביל  ,לארץ
 

        שפת אמת
 



הענין הוא . 'י כו"כ היתה שכינה מתלבטת למהר להכניסכם לא"ימים כ' ל והלכתם בג"חז' פי. עשר יום מחורב' א' ד אשר דיבר כו"אה
י השתנות מדרגא לדרגא מחלה לב ועץ חיים בדביקות התורה תאוה "לב כשהשפע בא ע' פ תוחלת ממושכה מ"קמקץ ע"ש בזוה"פ מ"ע

וכשלא נמשכו כראוי אחר . ש עלה רש"ה להיות נכנסין בכח התורה והיו נכנסין מיד כמ"ורצון מרע'רצונו ית' וכן הי. ש"באה מיד ע
ה "שלא יאמרו א' ל כח מעשיו הגיד כו"ש חז"י בכח התורה כמ"י זוכין בנ"כי לא. מזה באו כלהמכשולות. ה שר התורה"מדריגת מרע

י ולכן כפי כח התורה "פ דרך התורה היא מיוחדת לבנ"אבל ע. כנען' א' פ הבריאה היתה לכנעןונק"י למטה ע"א' פי. 'לסטים אתם כו
וכל הטבע משועבד אל התורה ואז . ראשית' בשביל התורה שנק'ש בראשית כו"כמ. י יורשין הארץ כי כל העולם נברא בכח התורה"בבנ

וכמו כן בארץ ישראל יש . ו למעלה מזואכן יש בתורה כמהמדרגות ז. י בכח התורה"ולכן ארץ כנען הוסב לבנ. מה שקנה עבד קנה רבו
ש אלה הדברים פסל את הראשונים כימשנה תורה היא מדרגה למטה מתורה "וז. י"י כך נכנסין לא"וכפי כח התורה שיש לבנ' כמה בחי
אחר  ומינהלהם שרים ולא נמשכו' ש משה קבל תורה ומסרה ליהושע וכן כל הפרשה מדבר מזה שאמר לא אוכל לבדי כו"וכמ. הקדומה

התורה מרפאת 'ח כו"מרפא לשון ע' ובמד. בשבעים לשון פירש להם. התורה' כ באר כו"וכ. י השתנות"ה עצם התורה רק ע"הנהגת מרע
. הם'אלו ענין א' וב. נאמנה' איכה היתה לזונה קרי' ושם כתי. איכה אשא לבדי' וכ. ה רצה שיתדבקו בעץ החיים ממש"אך מרע' הלשון כו
שירושלים למטה . ש כעיר שחוברה לה"כמ' נאמנה פי' קרי' י שנק"כן בכניסתם לא. ה"זכו להימשך אחר מדרגת מרע נפש לא' כמו בבחי

איכה ישבה בדד שנכרת מן השורש כמו ' עד שגרם החטא לבחי. זונה' י החטא נפסק זה הדביקות ונק"וע. מכוון נגדירושלים שלמעלה
י עסק התורה נזכה "כמו כן ע. ש על עזבם את תורתי"י עזיבת התורה כמ"י ע"ו מאוכמו שנתגרשנ. ש"וכריתות ע"איכה ל' שרמז במד
ובפסיקתא איתא משל לבן המלך שעשה לו מנייק של . פ התורה"י ע"י והכל בכח התורה ובאמתגם הגלות וכל עונשין של בנ"לחזור לא

י "ל שגם העונשין שלנו ע"והוא כנ. ש"התורה לקינות עב אותיות "זהב בראשו וכשלא עשה רצון אביו עשאו לו כבליםברגליו כן נתהפך כ
. ב אותיות התורה"כתיב גם כיאלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי הם כ. התורה ובזה יש לנו להחזיק לשוב אליו בכח התורה

ים היינו כשאין זוכין להידבק למחזיק' משמע דכ. עץ חיים היאלמחזיקים בה' כדכ' פי. 'כ במד"משענתך זה התורה כ. שבטך אלו היסורין
זה שבטך ומשענתךהמה ינחמוני שיודעין אנו שהיסורים הם בכח . כ יכולין להתחזק בתורה לזכות לחיים"אעפ. בעץ החיים בשלימות

 :התורה מזה נחמתינו

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

ְך ִסיֹחן ֵאת ַהֹכתוֹ  ַאֲחֵרי ד לֶּ ר יָהֱאֹמִר  מֶּ בֹון יֹוֵשב ֲאשֶּ שְּ חֶּ ֵאת בְּ ְך עֹוג וְּ לֶּ ר ַהָבָשן מֶּ ָתֹרת יֹוֵשב-ֲאשֶּ ַעשְּ  בְּ
ִעי רֶּ דְּ אֶּ  :בְּ

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

     הוכיחן כך ואחר  ,ארצם את והורישם לפניהם ועוג סיחון שהפיל עד המתיןביאור ענין  
 

 י"רש
 

 הכותו אחרי
 

 שאין  ,עילה ולמצוא לקנתר אלא בא אינו  ,לנו היטיב מה  ,עלינו לזה מה יאמרו  ,הארץ לקצה שיכנסו קודם מוכיחם אני אם  ,משה אמר
     הוכיחן כך ואחר  ,ארצם את והורישם לפניהם ועוג סיחון שהפיל עד המתין לפיכך  ,לארץ להכניסנו כח בו

        שפת אמת
 

. גדולות קליפות היו שהמה. ישראל של בלבם הדברים להכניס יכול' הי לא זה שקודם הכותו אחרי פסוק על ל"ז ז"מו בשם .1
 וכן. ד"עכ' כו י"תש זה ונגד המעשה באדרעי בעשתרות עוג. ראש של תפילין זה ונגד רעות שורשהמחשבות חשבון מלך סיחון
. א"במ ש"כמ ש"ק לקרות יכולין ומעשה מחשבה והתקשרות תפילין הנחת לכןאחר. בפיך' ה תורת' תהי למען בתפילין כתיב

 כל ומבטלין לבם משעבדין י"שבנ כמו עלמא לתפיליןדמרי רמז זה כי ואמת. בפרטות שנוהג כמו ישראל בכללות' הי וכן
 וזה י"לבנ רק כלהשפעות ונותן א"סט כוחות כל מבטל כביכול ה"הקב כן. 'ית הבורא רצון בעבור רעים ומעשים מחשבות
 :ל"כנ ועוג סיחון מלחמות

 
. ד"עכ ה"מרע של הדיבורים אלה לקבל י"בנ יכולין היו לא הקליפות אותן הכאת קודם כי ל"ז ז"מו' פי. הכותו אחרי וכתיב .2

' מע השורש היו ועוג סיחון וודאי כי. לשון' בע התורה' ופי הדברים אלה נתגלו עתה באמת דבריוכי על להוסיף עוד ויתכן
 הקליפה אותה הכאת וכפי התורה לקדושת מתנגדים הם אומות' והע.עליהם סמכו כנען מלכי שכל הארץ עם' ונק אומות

 בתורה חדש ומעיין באר נגלה' כו אחריהכותו ולכן. התורה קדושת אומה לאותה שמיוחד הלשון באותו נגלה כך והאומה
' בחי דיש. לכםצפונה פנו' כו סוב לכם רב וכתיב. 'כו באר משה הואיל הכותו אחרי לכן. יאמץ מלאום לאום שנאמר וכענין
' בחי והוא. ]'כו נראה בעין עין. 'כו אלקים ויסב כדכתיב המדבר בדור ה"מרע הנהגת המאירה אספקלריא בהתגלות התורה

 אור והוא מאירה שאינה אספקלריא' בחי התחיל ועתה[ כתיב רע יגורך דלא א"מסט פחד שום אין זו ובבחינה כלעלמין סובב
 וזו. החושך הקדמת י"ע האור כל שבא. מאירה שאינה' נק לכן. והקליפות א"הסט ותגבורת ימלחמת"ע להתגלות שזוכין הצפון

 בוודאי שהוא ע"כ ממלא' בחי והוא. ]והטבע ב"מ תוך ונסתר הצפון האור שהוא.אדם בני נגד' כו צפנת אשר ש"כמ צפונה' שנק



 ש"וז. ל"כנ הכותו אחרי המלחמה בכח התורה נגלהבאר עתה לכן[ גבוה יותר ביותר הפנימי כל שבזה כדאיתא נסתר דרך
 שעתה. מאמינים הזהאינכם ובדבר. בהתגלות' הי שבמדבר' פי. בנו את איש ישא כאשר' כו ראית אשר ובמדבר ה"משרע

 המדבר בדור' שהי התגלות הקדמת כל כי להם אמר ה"מרע אבל. י"לבנ הוקשה ולכן האמונה בדרך התחיל י"לא בכניסתם
 רק. בנו את איש ישא כאשר אותנו נושא ה"הקב עת בכל ובאמת. המכוון עיקר שזה אמונה בדרך גם לתקן כ"אח שיוכלו כדי'הי

 להאמין צריכין בגלותינו עתה וגם. ומתגלה מתקיים כך האמונה כפי ועתה. הרואה בעין זאת ראו ובמדבר.זאת להאמין שצריכין
. באמונה הכל יותר תלוי הגלות עומק וכפי. 'יחי באמונתו צדיק אחת על חבקוקוהעמידן בא כדאיתא אותנו שומר ה"הקב כי

 זה שקילקלנו י"ע אך. והתרוממות התגלות בבחינת י"אתבנ להנהיג רוצה ה"שהקב פירוש' כו ורוממתי גדלתי בנים וכתיב
 לכן. והעני העשיר נסיון נסיונות'ב שיש וכמו' ית הבורא בעבודת דרכים' ב והם. ושפלות הכנעה בחינת י"ע לתקן צריכין. הדרך
 ושפלתמארץ ש"כמ עתה שפלותינו י"ע בתשובה לשוב פ"עכ נזכה ואולי האי כולי. הכנעה בדרך לתקן יותר שבנקל יתכן

 ומצות ובתורה באמונה מתחזקין השפלות ברוב שגם י"ע לתקן צריכין ורוממנו שהגדילנו בזמן' ית לפניו שחטאנו וזה. תדברי
 :במדה החטאמדה תיקון זה

 
 י"לבנ הדברים אלה לדבר יכול הרשעים אותן הכות שאחר כפשוטו הפסוק' שפי ל"ז ז"מו מפי שמעתי' כו הכותו אחרי בפסוק .3

 עוג שביקש אבן ל"חז ש"מ ענין דבריו פ"ע לפרש ויתכן. 'כו בעולם' הי הרשעים קליפת בעוד יכוליןלהתגלות היו שלא מה
 באר הואיל הכותו אחרי ולכן הבאר פ"ע גדולה והאבן' דכתי והיינו. הרואה' שבפ"ע פרסי תלתא בר טורא עקר י"בנ על לזרוק

. ובמקדש י"בא נגלה' שהי התורה ומעיינות הבאר פתיחתפי הוא הכל המקדש ובנין י"לא י"בנ כניסת כל ובאמת. התורה את
 שנגלה התורה אור שהוא'כו ארץ מבהמות מלפנו' כדכ לימוד מלשון ל"ז י"פירש לתלפיות בנוי צוארך דוד כמגדל כדכתיב
 באדם שיש כמו צוארך' נק ולכן. לשם פונין פיות שכל ל"חז ש"כמ י"בנ של פיהן נפתח הבנין זה ובכח הגזית בלשכת

 התגלות המעכבים ועוג סיחון היו ולכן. העולם כללות של ופה וצואר ראש' בחי שם' שהי. במקומות כן כמו. איבריםחלוקים
 צאן עדרי שלשה' כדכ האבן זה להסיר אבות' ג כח צריכין שהרי. פרסאות' מג שכתבו וזההרמז גדולה והאבן ש"ז. הקדושה
 ולכן. רשע אותו של מכוחו ה"מרע ירא לחנם ולא. עשה ז"לע זה כי ראשים'לג מתעקם האבן זה שקליפת משמע ממילא רובצים

 :ל"כנ התורה את באר הואיל הכותו אחרי
 

 קליפת עוד וביאר הדברים אלה לפרש יכול' הי לא הרשעים אותן איבוד קודם כי ל"ז ז"מו בשם' כ כבר' כו הכותו אחרי בפסוק .4
. ד"עכ' ית אליו והלב הכח לשעבוד י"תש היפוך באדרעי ועוג. ראש ש"ת' בחי היפוך הרעות הואמחשבות חשבון מלך סיחון
 היד לקשור מקודם שצריכין. בפיך' ה תורת' תהי למען עיניך בין' כו ידך לאותעל' כו' והי אחר אדם כל בפרט שכמו ונראה
 באור להתגלות יכול' הי לא בכלל כן כמו. במצותהתפילין סיוע ה"הקב לנו נתן ז"שע עיכובים הזה במקום יש ובוודאי. והמוח
' וכ. 'ה עובד לכל יום הנצרכיםבכל חסדים שהם חסדו לעולם כי עליהם' וכ. הקליפות אלה ה"מרע שהכה עד פ"שבע התורה

 גדולה והאבן פ"ע א"במ ש"כמ הוא והענין. 'כו כנען ארץ שמרו ועוג שסיחון' כו האמורי מלכי שני מיד הא"א' כו ונקח
( לכלל) שמתנגד גדולה קליפה והיא' כו טורא עקר' בגמ כדאיתא ישראל מחנה על לזרוק עוג שביקש האבן שהוא פהבאר"ע
 לעומת כן כמו. לבנות י"לבנ ניתן הבנין שזה ק"ובהמ י"א סוד שהוא התורה באותיות בנין דכמודיש ישראל מחנה כלל[ לכל]

 יכלו שלא מבדיל מסך להיות הרשעים שבנו הבנינים אלה מקודם ילסתור"בנ צריכין היו לכן. והבלים דשיקרא בנינא אית זה
 מאותיות בנין חלק איזה ישראל איש בכל נמצא כןממש וכמו. ל"כנ דתהו הבנינים אלה שאיבדו עד התורה באותיות לבנות י"בנ

 ר"וש י"תש י"וע ההבלים ובהסיר.מקודם שבא ר"היצה שהקדים הבלים בנין לסתור מקודם שצריך רק אליו ששייך התורה
 :ש"כמ י"בנ בכלל' הי כן וכמו. בפיך' ה תורת' תהי למען אז והמוח הגוף שמשעבד

 
 בנסוע ויהי כי. שבעה' עמודי חצבה. ספרים לשבעה נחלקת התורה כי במדרשים איתא. ישראל כ"א משה דבר' א ד"אה בפסוק .5

 הוא והענין. כפול' הלכותי כל ושבת משנה לחם כענין תורה משנה' ונק שבת' בחי היא דברים' ס כי זנראה"לפי. ע"בפ ספר הוא
 סדרים הששה נגד משנה סדרי שיתא יש ולכן. בלחמי לחמו הארץ מן ולחם מןהשמים לחם' בחי פ"ושבע שבכתב תורה יש כי

 לתורה רמז והוא בקר ויהי ערב ויהי יום בכל' וכ. מלאכים י"וע'בעשי נתלבש משמים שהשפע המעשה ימי ששת וכמו. שבכתב
 משה כשלמד אמרו וכן. משנה דעת' י ולילהללילה מקרא זה אומר יביע ליום יום בפסוק א"דב בתנא כדאיתא פ"ושבע שבכתב

 ימי כמו. התורהבהתלבשות והתפשטות פירוש הוא משנה כי. לילה שהוא ידע משנה וכשלמד יום שהוא ידע מקרא בסיני
' בס כן וכמו. בשבת התורה קריאת וזה ערב בו נאמר לא לכן התלבשות בלי שבכתב תורה הארת מתגלה ושבת. המעשה

 סדר כי ישראל כל אל משה דבר אשר' כ ולכן. דאחד ברזא מתיחדין דבשבת פ"ובע שבכתב תורה התאחדות שהיא משנהתורה
 כמו. התלבשות בלי ממש מפיו ישראל כל אל דיבר תורה ומשנה. ישראל לכל כ"אח. לבניו כ"אח.לאהרן מתחילה' הי משנה

 יכול' הי לא כי ל"ז ז"מו בשם א"במ' וכ. 'כו הכותו אחרי וכתיב. בליהתלבשות בעצמו ש"וב ה"הקב הנהגת בשבת שמתגלה
 לנוקבא הקליפות כל מקודם נחתין שבת קדושת כיכמו ש"לפמ לרמוז ויתכן. 'כו הכותו' א עד י"בנ בלבות הדברים אלה להכניס

 סיחון קליפת כאן' הי כן וכמו.'כו אותן ומוריד כוכב ונפיק א"הסט' אחרי לעלות רוצה נוגה קליפת ש"דבע ק"בזוה ש"כמ ר"דת
 בשבתאלה גם' כ הדברים אלה כי לזה רמז ויש. הדברים אלה כ"ואח משה אותם והכה תורה משנה' ס שנתפרש קודם ועוג

 ראה בפסוק' המד בדברי לרמוז יש וכן. השבת' בחי היא תורה משנה' ס כי לרמוז ויקהל' בפ ש"ע לעשות' ה צוה אשר הדברים
 :נאבדו בזה להתערב שרצו ועוג סיחון ולכן. ש"ע בשבת חלק שאיןלאומות תת החלותי

 
 

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

ר ה ֵעבֶּ ֵדן בְּ ץ ַהַירְּ רֶּ אֶּ ה הֹוִאיל מֹוָאב בְּ ת ֵבֵאר ֹמשֶּ  :ֵלאֹמר ַהֹזאת ַהתֹוָרה-אֶּ
-------------------------------------------------- 



 התחיל הואילביאור ענין  
 

 י"רש
 

 הואיל
 

              ).כז  ,יח בראשית) הואלתי נא הנה כמו  ,התחיל
 

        שפת אמת
 

' ה הי"מרע' מיוחד לכיבוש הארץ ובחי' פ וזה הי"תורה שבע' כי הנה ביאור התורה היא בחי. התחיל. בפסוק הואיל משה באר .1
ומתפשטין נחלים מבאר התורה כפי הקדושה  י שמתפרשת התורה"א' וביאור התורה היא בחי. שהוריד תורה שבכתב מןהשמים

שאלה הדברים לא היו יכולין להתפרש עד אחר הכותו אלה הקליפות והרשעים .'אחרי הכותו כו' ל פי"ז ז"ואמו. שנמצא בעונם
. נחלה לישראל. ש ונתן ארצם לנחלה"וז. בכל מלכי כנען שכפי הכיבוש כך נתגלה להםבאר התורה' וכמו כן בוודאי הי. 'כו
לתת פעם ' לתת כו' שוכרות עמו כו"וז. ל"י והוא באר התורה כנ"כפי כבישות הארץ כך ניתן הנחלה המיוחדת לבנ' בחי' הם בש

המתחיל ועשה משנה תורהשהיא התחברות ' ה הי"אכן מרע. ל"פ כנ"תורה שבע' י שהיא בחי"שנית היא מתנה טובה הגנוזה בא
' ש הואיל כו"וז. פותח הבאר לא היינו יכולין לסיים להוציא מכח אל הפועל הוא' ואם לא הי. פ אל תורה שבכתב"תורה שבע

 :ש"לאמור ע' ח בפי"אוה' כ בס"ג' ושוב נזכרתי שכזה כ. פ"שעשה פתח שיהיו נאמרים דברי תורה שבע. לאמור'באר כו
 

י יוכלו למצוא מעין "בנה להיות הכנה שכל "והוא הפתח שפתח משה רבינו ע. הואיל התחיל' ת כו"הואיל משה באר אה .2
ש פתח "ש ר"ומענין זה יש בכל הגדולים שבישראל שיש להם כח לפתוח בתורה כמ. לאמור' ש באר את התורהכו"וז. התורה

משנה תורה והוא כמו משנה לחם בשבת שהוא התחברות תורה ' פי הבאר כי ספר דבריםנק' וזה עצמו פי' א פתח כו"ר. 'כו
ל "מוז' אחרי הכותו ופי' והנה כתי. ש"ש בה"ולכן פי הבאר נבראבע. השמים ולחם מן הארץ לחם מן. פ"שבכתב לתורה שבע

ואמר סיחון יושבבחשבון הוא לבלבל . יכול לגלות אלה הדברים לבאר את התורה עד שנאבדו אותן הרשעים[ 'הי]כי לא 
שעים הם המתנגדים אל אלה הכוחות ואותן הר. ולכן יש תפילין של יד ושל ראש. ועוג באדרעי לקלקל המעשה. המחשבות

ובכח אלה המלחמות היו . א כידוע"אנשי מלחמה שהם היו נוסעים במדברות להלחם עם הס' והנה באמת דור המדבר נק.'כו
התחיל ' ולכן אחרי הכותו כו. ש מאן דנצח לחויא לינסוב ברתא דמלכא"וכמ. באר מים חיים. י למצואשם"מוכנים לכנוס לא
ולכן . א ערקית מגרמה"יום מנוחה כל הסט' אכן בשבת שנק. א"באר אחר המלחמה והעברתהקליפות וסטבאר שזכה לפי ה

מ גם השבת "ומ. ת למשה"ה שמתגלה בשבת קודשכדאיתא מזמור שיר ליום השבת ר"נפתח פי הבאר והוא באמת כחו של מרע
צ תפילין שהם להעביר אותן הקליפות "בשבתא לכן. הואיל באר הוא בשבת. אחרי הכותו הוא בימי המעשה. בימי המעשה' תלי

י התפילין והרצועות יכולין לגבור עליהם ואז מתגלה הרשימות מהקדושהשנגנזו בנפש איש "המעכבין התגלות המוחין וע
תולדות כי באר ' ועיין במד. א"ובשבת קודש מעצמה ערקת הסט. הבאר' פי' בפיך בחי' תורת ה' ש למען תהי"ישראל כמ

לכן . א ערקית"דסט. 'ולא רבו עלי. השבת' ל שהיא בחי"והוא כנ. ש"כי ירחיב ע' בי' משנה תורה דכתי' ת היא בחירחובו'שנק
 :באר התורה מתרחב

 
אלה פסל הראשונים כי כשבאו לעבר הירדן והרגישו הארת ארץ ישראל נפתחו לו מעיינות ' בעבר הירדן כו' דבר כו' ד א"אה .3

מוכן ' וכמו שהר סיני הי' ה כל המקומות כו"ל בפסוק עמד וימודד ארץ מדד הקב"ש ז"י כמ"החכמה כדאיתא איןתורה כתורת א
מבאר ' י הי"נכנס לגמרי לא' כי אם הי' לכן בעבר הירדן הואיל משה באר התחיל כו.י מוכן לביאור התורה"לקבלת התורה כן א
בעת ההוא כשנכבש מלכות ' ש ואתחנן כו"י כמ"ה כל כךליכנוס לא"לכן ביקש מרע. תיקון השלם' והי. להם התורה ביותר

ורצה לסיים . ש אתה החילות"כמ. אז נשתוקק ביותרלכנוס. וכיבש עבר הירדן והתחיל לבאר התורה' סיחון ועוג אחרי הכותו כו
לנו כמו שהוריד .ש ושננתם לבניך להיות מחודדין בפיך"וזה ענין משנה תורה כמ. אך לא זכינו לזה. ביאור התורה בשלימות

פ הדברים דברי תוכחות "וז. כן התחיל עתה לבאר אותם להראות להם איך לשנות את התורה. ה התורה מן השמים"מרע
לקבל עול מלכות ' נר מצוה להיות עבדי ה' בחי' מ הי"ח תוכחות מוסר ביצ"נר מצוה ותורה אור וד' דכתי. הנכנסים אלהלב

וסר הוא התכלית לקבל הארת התורה בלב להתהפך לגמרי אל התורה ח תוכחות מ"כ אור תורה בקבלת התורהוד"אח. שמים
נמשלו ישראל לדבורה כל מה שמסגלת מסגלת ' ובמד. פ"משנה תורה ותורהשבע' זהו בחי. להיות דברי תורה נבלעין בדמיו

ך בפיהם ז הכל צריך להתהפ"י כל מה שמקבליןבעוה"כן בנ. לדבש' כי הדבורה כל מה שאוכלת מתהפך בפי. 'כו' לבעלי
י הם כלים למצוא בכל דבר כח התורה זה כחתורה שבעל "ובנ. כי הכל נברא מן התורה. י"זה כח פיהן של בנ. לעשות מזה תורה

ש זה הכח שהוא מלשון מלכות והנהגה שבכח הדיבור יכול להפוך הכל ולברר "ואדם הוא מדבר ע. י מוכן לסדר זה"וא. פה
מ נלמוד מזה כי בכח איש ישראל "מ. ומתוק למר והגם שנכתב בתוכחות על עוןכתיב שמים מר למתוק . הנהגההאמיתית

 :ל"להפוך מר למתוק כנ
 



ה "דאיתא לפי שאמר מרע. ש"ותרון לשון אלם ע' במדרש מרפא לשון עץ חיים התורה מתיר הלשון ובתנחומא אז ידלג כאיל פ .4
ה השתוקק להיות כולו תורה זה לא איש "מרע. ן לולא איש דברים אנכיזכה לאלה הדברים דאיתא במדה שאדם מודד מודדי

' מדבר צריך להיות בטל כל הכוחות וציור שבו לבחי' כיכן צריך להיות אדם שנק. איש דברים להיות כולו תורה. דברים אנכי
במשה  ובאמת נתקיים הדבר. 'ל מי אנכי כי אלך הלאאמרת ואנכי אעלך כו"וזה שרמזו חז. הדיבור וכח הנשמה ואלוקית שבו

וכן נעשה . דרך האש כלהמתקרב אצלו נהפך לאש' כה דברי כאש נאום ה' ושכינה מדברת מתוך גרונו וכתי. שנעשה כולו תורה
ובאמת כלהבריאה בכח התורה . ומעין זה כל העוסק בתורה מתהפך להיות בעל תורה כפי רוב העסק בתורה. ה כולו תורה"מרע
ה בעולמו לא ברא "ל כל מה שברא הקב"ש חז"כ כל הנקרא בשמי ולכבודי כמ"וכ. ש בראשית ברא הביט בתורה וברא"כמ

השירה שיש ' ה זהו בחי"איזה לימוד ודרך ללמוד ממנו כבודו ורצונו של הקב' אלאלכבודו אין כבוד אלא תורה שיש מכל ברי
אך עתה הלשון . ה"נו של הקבמבורר כבודו ורצו' מתוקןהכל ותרון לשון אלם כי מכל הלשונות יהי' בכל דבר ולעתיד שיהי

ש באר "תיקון לכל הלשונות וכמ' י יהי"ובכח לשון הקודש שניתן לבנ.ניכר הפנימיות הגנוז בו' נאלם והגשמיות מכסה שלא יהי
ה פתח "כל אלההמקומות היו מרוחקים מן הקדושה ומרע' במדבר בערבה כו' ש אשר דיבר כו"וכן מ. את התורה בשבעים לשון

ש "הגומר כמ' ומשיחבן דוד יהי. ש הואיל באר התחיל"ז. לעתיד' תורה גם בכל אלה המקומות מעין מה שיהיפתחים ושערי 
 :א מזה"במ

 

   להם פירשה לשון בשבעיםביאור ענין  
 

 י"רש
 

 התורה את באר
 

        שפת אמת
 

   להם פירשה לשון בשבעים
 

 
 זה לפרעה המובן בלשון' ה מאמר ולהכניס לפרעה לדבר להיפוך רק. אז גם י"הש עם דיבר הלא. דברים איש לא ה"מרע ש"ומ .1

 ל"ז' פי. התורה' כו באר' כו הואיל' כתי ועתה[. וארא ש"ע בגלות' הי שהדיבור ק"בזוה ש"כמ] התורה מונתינת"יצ קודם' הי לא
 דברי כי, בישראל שנתקבלה כמו התורה שחזר תורה משנה ענין כל וזה. בכלהלשונות התורה אור שהכניס לשון בשבעים

 דיבר לא וכי במדרש' וכ. בעצמותם התורה הארת עמהםוהמשיך החזיר י"בנ שקיבלו מה וכפי. לקדושתם שיעור אין התורה
 לדיבור מאמר בין שההפרש דברים' וזהנק האדם בתוך הדבר שנכנס תוכחות' ופי. ש"ע תוכחות דברי רק הדברים אלה רק משה

 הוא דיבור כ"משא.לעשות שאין מה על אף שייך ואמירה. כן נעשה להיות הוא שהדיבור שלטון מלך דבר כמו. לנוכח שהוא
 שם גם האיר. שם שחטאו המקומות אף' כו בערבה במדבר. התורה דברי בהם שהכניס ישראל כל אל' וכתי. כך להיות גזירה

' לע שיש רק. זה נצרך ומה. להם' פי לשון בשבעים ש"עמ ל"ז ר"מו ז"מאא ושמעתי. ל"כנ ורפואה חיים שנותנת דבריהתורה
' כו אומה כל תחת בגלות שיהיו אף בה להתדבק שיוכלו התורה אור המשיך ה"ומרע. להתנגדלהקדושה מדרגות' ע אומות

' שיהי דלעתיד. תנחומא' במד' כו אלם לשון ותרון פסח כאיל ידלג אז['כו דברים איש לא על תנחומא' במד הלשון' עי. ]ש"ע
 :ל"כנ הלשון מתרפא התורה כח י"ע גם ולכך.החיים לשורש עצמו שמחבר ידלג וזה. ואלם פסח' יהי לא בשרשו נדבק הכל

 
 וקליפות ועלין ופירות ענפים בו שיש לאילן התורה שנמשלת ק"בזוה איתא. 'כו הלשון מרפאת חיים עץ לשון מרפא במדרש .2

 כי. קדושתו ערך כפי דביקות לו יש א"וכ. הבריאה לכל וחיות שפע נותנת התורה כן כמו. בו שכולןאחוזין האילן גוף לבד
 רק כ"ג הם תורה דברי בהם שמתפרש והלשונות. הפנימיות לנקודה כמולבוש הם הדברים וכל. עלמא ה"קוב ברא באורייתא

' וכתי. לשון בכל ספרים שיכתבו התירו לכן. מרפאהלשון ז"ועי. אחרים בלשונות ומתלבש עצמה התורה היא המאמר כי לבוש
 יותר החיצונים התורהבמלבושים הארת התרחבות שכפי באר' וכ להם פירשה לשון' בע י"פרש. 'כו התורה' כו באר' כו הואיל

 בטבעעצמו נתן ה"הקב כי. בארך' כו ונוזלים מבורך מים שתה' כתי. ביותר הפנימי המעין נפתח ז"עי להפנימיות הכל שמתקרב
 הנפש הארת שמקבל מה וכפי בגופו שדבוק בורך' ונק. קדוש נפש לו שיש ישראל באיש בפרט. קדושה נקודה' ברי כל של

 ולכן. בארך מתוך ונוזלים וזהו סוף לו שאין מעין ונפתח יתירה ונשמה רוח לו ניתוסף כן. ההארה זו מעשיואחר כל וממשיך
 :'כו באר משה הואיל כ"אח הללו המקומות כל לתוך קדושה יהארה"בנ שהמשיכו במדבר המסעות כל אחר כ"ג
 

 שנתפשטו רק בתורה אחיזה איזה להם יש לשונות' הע לכל דוודאי' כו חיים עץ לשון מרפא לשון בכל נכתבין ספרים במדרש .3
 התורה בכח אך. המעין גוף ניתן י"ולבנ. קטנים נחלים משפיך שהמעין ים של לשון כמו לשונות'ונק. נפרדים בענפים

 פ"ע רק להתפשט י"שא קצרים נחלים הם שהלשונות' פי. הלשון את ומתיר.מתרפאין הלשונות לאותן התורה חיות כשממשיכין
 ת"אה באר משה הואיל ש"וז. ל"כנ מצרים נחלהבלי בשבת כן וכמו. הגבולים מתבטלים התורה הארת י"ע אבל הגבולים



 לתת' כו הגיד מעשיו שכח"וז. הקצרים הנחלים באותן גם התורה אור להרחיב י"בנ בכח' שיהי ל"כנ להם פירשה לשון בשבעים
 אותן להמשיך שיוכלו הנתינה עיקר זה אך. י"לבנ הארצות כל מיד לתת ה"הקב יכול' הי והלא. גוים נחלת להם

 :בתורה לשורשם להעלותם הנחלותהנפרדים
 

 דברים איש לא ה"מרע ש"מ כי. 'כו הדברים אלה לתורה משזכה אנכי דברים איש לא כתיב מקודם הלשון מרפא תורה במדרש .4
 י"בנ כל של הדעת כלל ה"מרע לאשר הדבר הוא אדרבא אך. שבישראל מובחר הוא כי עצמו את בוודאיידע כי הגם. 'כו אנכי
' פי ל"ז ז"אמו קדוש מפה ושמעתי. י"בנ של הדיבור כללות כולל דיבורו כי אישדברים' הי לא מתוקנים י"בנ היו שלא ז"כ לכן
 מוכנים י"בנ היו לא כי בעבור כ"ג' פי. 'כו הפועל אל רצונומכח ופנימיות תעלומות להוציא יכול' הי לא כי לשון וכבד פה כבד

 יכול' שהי אליהם אותו' כו צוה ככלאשר' כו משה דיבר כתיב כאן אמנם. אותם והנהגתו ה"מרע רצון אחר נמשכין להיות עדיין
 ולא שלבסוף"כמ אחריו י"בנ ונמשכו ה"מרע הנהגת אז נגמר לכן י"לא לבוא מוכנים הם כי סימן זה' והי. כרצונו עמהם לדבר

 לשונות שבעים כל בוודאי כי. 'כו לשון בכל נכתבין ספרים' במד' שכ הענין כ"ג הוא וזה. הזה היום עד' כו לב לכם' כו נתן
 כמו. ההתנגדות אלה מתקנין י"שבנ מה וכפי. י"לבנ מיוחדת התנגדות ולשון אומה לכל שיש ואמת. י"לבנ להיותבטלים צריכין

' הי וזה. להם פירש לשונות בשבעים. התורה את באר וכתיב. להם כפופין להיות להשבעיםלשונות התורה הארת ממשיכין כן
 ועלהו פ"ע ל"חז ש"כמ' פי. 'כו לתרופה ועלהו' במד ש"כמ. שורשבתורה יש הדברים לכל כי תחתיהם האומות שנכפפו סימן

. הדיבורים כל מרפא וזה בפה וטהרה רוחקדושה נשאר בתורה פה הבל י"ע כי' פי. 'כו הוא תורה שלהם חולין שיחת יבול לא
. לתרופה ועלהו ש"וז.ח"ת של חולין שיחת ענין הוא. לשם התורה כח התפשטות בכח לשונות השבעים של הארות ובוודאי

 אחד דבר הכל כי ה"מרע של דבריו אחר י"בנ נמשכו כן כמו. י"בנ י"ת האומות שנכפפו לשונות השבעים שניתקנו מה וכפי
 :תליא והאבהא

 
 דברי לדבר יכולין לתורה שזוכין שאחר' ראי צריך מאי קשה. 'כו הדברים אלה לתורה משזכה חיים עץ לשון מרפא במדרש .5

 התורה דברי ולהתפשט להרחיב יותר יכולין התורה סודות בעומק ביותר השגה י"ע כי לבאר כירצה הענין ביאור אכן. תורה
 מאוד ביותר נתעלה בוודאי אשר העולם מן הסתלקותו וקודם' כו אנכילבדי אוכל לא אמר מקודם כי. השפלים מקומות לכל

 בכח יש הקדושה רוב וכפי. בזה זה תלוים ועומקתחת רום עומק כי א"במ ש"כמ. ישראל כל אל משה דיבר אשר ד"אה כתיב
' הי ה"מרע כי. לתורהשבכתב פ"שבע תורה התקשרות' בחי שהוא תורה משנה עיקר וזהו. המקומות לכל להתמשך הדברים

 וזהו. ל"כנ המחברם שער שהוא משניהם כולל תורה משנה לכן. פ"שבע תורה' בחי' הי ארץ ובאי. שבכתב תורה' בחי
 משה הואיל דכתיב ח"ע לשון מרפא הלשונות לכל התורה הארת להמשיך יכולין התורה שורש התגלות י"שע כוונתהמדרש

 הבאר שנפתח ז"עי לכן. הענפים כל מתחדשים השורש י"שע הלשונות כל נתרפאו התורהוממילא שורש שפתח היינו. באר
 והיא. לבו על חרותה נקודה ישראל נפש בכל שיש ישראל איש נמצאבכל הללו הדברים וככל. להם' פי לשון בשבעים ממילא

 כח מה אך. פ"שבע תורה' נק בתורה הואהיגיעה בפה ישראל של וכחן. חיים עץ' ונק. לבם לוח על חרות שבכתב תורה' בחי
 ז"ועכ כראוי הקולודיבור אין שבתחילה בהתנשא נבלת אם ש"כמ. ל"הנ נקודה לו שיפתח זוכה היגיעה י"שע רק. מועיל האדם

 נקודה כך ואחר חיים עץ שנקרא ל"הנ' נקו לעורר זה מועיל ז"עכ הראוי באופן שאינו אף והוגה תורה בדברי עצמו שמנבל י"ע
 :ל"כנ הלשון את זומרפא

 
 דיבור כל התורה קבלת בשעת חכמים ש"כמ הכל חיות התורה כי א"במ מזה' כ כבר. 'כו לשון בכל נכתבין ספרים במדרש .6

 שיחת' אפי ל"חז דרשו יבול לא ועלהו ש"כמ. ועלים לענפים האילן משורש המתפשטין והואהארות. לשון לשבעים נתפשט
 זה ולטעם. מפיהם היוצאת השיחה בכל וחיות קדושה שורה ממילא מתקדשפיהם ח"הת של התורה עסק רוב י"ע' פי. 'כו חולין

 אלה בכל מתפרשת שהתורה ז"עי הלשונות חיותלכל' יהי ז"שעי כדי. הללו בסיפורים הלבוש בזה התורה' ית הבורא הלביש
 נפלו כ"אח החטאים י"אכןע. י"בנ תחת לשון' הע כל כפופים היו וממילא. זה נתברר התורה קבלת בשעת והנה. ל"כנ הלשונות

 מעשיו כח ש"כמ לשון בכל גם התורה קדושת להמשיך ל"הנ' בחי והוא י"לא לכנוס מוכנים היו י"שבנ ועתה. מזה י"בנ
. 'ית הבורא לפני אנכי דברים איש לא' כו ארגמן למוכר המשל' ובמד. לשון בשבעים התורה להם וביאר ה"מרע חזר. 'הגידכו

 אין ושם. 'כו חי כל מעיני ונעלמה' עלי' שנא עליונה בתורה ה"מרע שורש באמת כי הוא והענין.ש"ע הדברים אלה י"לבנ אבל
 ש"כמ פ"שבע תורה' בחי שזה י"לא עמהם ה"מרע נכנס לא ולכן למטהמתפרשין רק. לשונות השבעים לאלה אחיזה שום
 :א"במ

 
 ארץ לבאי הכנה' הי תורה משנה שספר הוא והענין. להם' פי לשון בשבעים י"פירש באר. 'כו חיים עץ לשון מרפא במדרש .7

 י"וכשבנ גוים נחלת להם לתת' כו הגיד מעשיו כח ש"כמ. אומה לכל אחיזה קצת שיש התורה והכלבכח האומות לכבוש שיוכלו
 עיקר שהוא הגדול מים היוצאים נחלים שהוא ים של לשון כמו, לשונות מתפשטתלשבעים ממילא הפנימיות בתורה מתחזקין

 וודאי כי אש לשון' וכ' כו עשו של ביתו קש אש לשון כאכולקש איכה' ובמד. התורה בכח ניתקן והכל. י"לבנ שניתנה התורה
 וכשהרשעים. אש לשון' נק זה ל"אומהכנ לכל מהתורה שנמשך קטנה המשכה אותה רק קש שורף אש רק אש שורף קש אין

 לכן. ל"כנ בהתפשטותהלשונות כח אין לכך התורה בעיקר מתרשלין י"כשבנ תלוי זה וגם קטנה ההמשכה זאת מכסין מתגברים
 הליכתם המדרגות כל הם' כו תנחה בהתהלכך' וכתי. ל"כנ תורתי את עזבם על תורה ביטול י"ע ק"בהמ נחרב כי אמרו



 ודברת ש"בק וכן. לעתיד היא והקיצות. בתורה התחזקות י"ע הקיום בגלות שגם עליך תשמור הגלות ימי הם בשכבך.במדבר
' לי דחביב בשבתך ומקדים. ל"כנ המדבר דור ובלכתך. אדמתם על שורין י"ובנ קיים ק"בזמןשבהמ הוא בביתך בשבתך בם

 :ל"כנ בגלות ובשכבך. 'אקדמי
 

 יש הנה כי. י"בנ למספר עמים גבולות יצב' דכ. להם' פי לשון בשבעים דאיתא. שבועה לשון דורש באר משה הואיל בספרי .8
 שנה בארבעים ויהי' כתי לכן. הלשונות כל ונתרפאו ניתקן כן י"בנ בנפשות הבירור כפי ולכן. לשונות'הע כל של שורש י"בבנ

' ס וזהו. י"בנ של ולשון בפה שנעשה התיקון פ"שבע תורה ענין וזהו. לשון'בע לבאר ביכולת עוד' הי לא שמקודם מכלל' כו
. הבורא את כביכול שהוכיח אחרי אדם מוכיח'המד פ"ע והענין. הראשונים את פסל אלה הדברים אלה דכתיב תורה משנה

 והורדת י"לבנ' ית לרצותהבורא בשמים ה"מרע שעשה התיקונים חומשים' הד בכל ה"מרע הנהגת' הי וכן. י"לבנ הוכיח כ"אח
 תחתונה מדרגה נחשב זה' שהי הדברים אלה וזה. ת"להשי התחתונים י"בנ לבות להמשיך התחיל ועתה. משמים התורה

 כ"אח הנשמות בשורש התיקון מקודם להיות צריך וכן. איש וחציו אלהים חציו האלקים איש ה"מרע מדרגת לפירוממות
 וזה. י"בנ לבות והמשיכו פירות שעשו' פי תוכחות דברי הדברים דרשו ל"וחז. אחרי אדם וזהמוכיח התחתונים נפשות להוכיח

 כל היינו ישראל כל אל' וכתי הנהגה מלשון דיבור' פי זה אחריהם נפעליםונמשכין להיות השומעין את כשמנהיגין דברים' נק
 שהכל לשון' הע כל תיקנו ז"ועי שבועה' נק הוא אחרהדברים לגמרי שנמשכו י"וע התוכחות שקיבלו כ"אח בירכן ולכך. האדם

 :ש"כמ ישראל בכלל שנעשה השלם בתיקון תלוי
 

 הכנה' הי זה כי. להם' פי לשון בשבעים ל"חז דרשו. ת"אה באר' דכ. 'כו הלשון את מרפאת התורה ח"ע לשון מרפא במדרש .9
 הם מוכנים כי ידעו לשון' בע התורה להם שנתפרשה ובזה. אומות השבעים שורש היו הם אשרמסתמא אומות' הז לכיבוש
 שמקודם ה"מרע מדרגת הקודש בלשון האמיתית התורה הם י"בנ עצם והנה.התורה בכח י"בנ נטלו הכל כי. האומות לכבוש

 התפרשות לכן. הדיבור לפי שונים מינים יש רקבדיבור הפרש אין בקול כי וידוע. הקול' בחי הוא כי אנכי דברים איש לא אמר
 עצם הקול באחדות ה"מרע'בחי אבל. התורה מן נמשכים וכולם התנהגות מיני כמה שיש הדיבור' בחי הוא לשון' בע התורה
 שוישיבו"וז לשון' בע התורה כח התפשטות עוד להם' הי שלא אומות' הז עם להלחם י"בנ שיראו הפחד כל' הי וזה. התורה
 עתה ולזה. לכבוש הזמן עדיין' הי לא באמת אך הלשון באותו התורה כח למשוך איך מדברים הם לשון באיזה דבר אותנו

 :לשון' בע התורה נתפרשלהם הזמן שהגיע
 

 ועלהו פ"ע' במד ש"כמ יבול לא עלהו ענין וזה בתורה אחיזה להם יש הלשונות כל כי א"במ' כ כבר. ח"ע לשון מרפא במדרש .11
 התורה של הנתינה' בחי' הי מקודם כי התורה של הקבלה' בחי' הי תורה משנה' ס והנה' כו חולין שיחת'אפי רמזו וזה לתרופה

 מחודדים שיהיו לבניך ושננתם' בפ ל"ז ש"כמ בפיהם מחודדין ת"ד להיות י"בנ תבלבות"ד שיכנסו ה"מרע פעל שנה' המ ובאלו
 התורה אחר הנמשכת ההנהגה היא והדיבור הקול היא עיקרהתורה כי הדברים אלה' וכ. תורה משנה וזהו. בהם תגמגם שלא
 התורה י"ע שנעשה התיקון וזה. התורהנמשכין אחר המעשים כל הנהגות שיהיו' כו בשבתך בם ודברת' פי ואתחנן ק"בזוה' כדכ

 הרשעים המקומותשל אלה וכן לשונות שבעים שיש שכמו. להם פירשה לשון בשבעים באר' כדכ י"א לכניסת הכנה' הי זה
 ש"לש רק היא י"בנ עבודת באמת כי חוקיו ישמרו בעבור' כו גוים ארצות להם ויתן' כדכ. להקדושה להכניסם י"בנ שהוצרכו

 רק. לתת מלת כפל דקשה. 'כו הברית עמו וכרות בפסוק א"במ ש"כמ. לנחלה להם ניתן וממילא מקום בכל כבודמלכותו לברר
 לנחלה ארצם ונתן פרשנו וזה. כ"ג לזרעו לתת וממילא. לתת וזה. 'ה לנחלת עממין' ז להכניסמקום' הי האבות עבודת עיקר
 בה הלכו ולא תורתי' כו עזבם על' כדכתי מנחלתינו נתגרשנו ביטולהעיקר י"ע ולכן. עבדו לישראל נחלה כ"ואח. ח"כל. סתם

 התורה מן הברכה המשיכו שלא י"שע זהאמת גם מ"מ. ממש התורה ברכת על הפשוט כי והגם. בתורה בירכו שלא ל"חז דרשו
 הענינים כל שיהיותהלוכות. בם ודברת' פי לעיל ש"כמ בה הלכו ולא ש"וז האילן מגוף היוצאין ענפים כולם שהם הבריאה לכל
 :י"לא זוכין כן התורה שמירת וכפי גוים נחלת להם לתת' כו הגיד מעשיו כח ש"וכמ נמשכין התורה אחר

 
 השר י"ע אומה לכל שורש יש בוודאי כי אומות' הע לכבוש הכנה' הי וזה. להם פירשה לשון בשבעים. באר' כו הואיל בפסוק .11

 כתיב ומקודם[ ש"שיה סוף' במד] ש"ע שלמטה מלכים ונכבדיהם שלמעלה השרים אלו לאסורמלכיהם' במד ואיתא שלו
 מכל בחרתנו איתא וכן. שלמטה אותן להרוג בידם פיפיות וחרב ז"שלמעלהועי השרים לכבוש והיינו בגרונם אל רוממות
 מקודם שהחזיר בא מסיני' ה בפסוק ל"חז ש"העניןכמ וביאור. מיוחד לשון אומה לכל שיש הלשונות מכל ורוממתנו העמים

 אחרי' אד מוכיח כאן' דרשובמד כן וכמו. ק"ובזוה ש"ע לישראל וזרח בא קיבלו שלא עצמו שמזה ל"ז וביארו. 'כו האומות לכל
 והיינו פ"ושבע שבכתב תורה שיש שכמו והענין. 'כו ה"מרע נבואת שבין ההפרש על ודרשו לשון ממחליק ימצא חן

 התורה קבלת של הכנה על הוא תורה משנה' ס ובאמת. לקבל מוכנין י"שבנ הקבלה וחלק. התורה לנו נותן ה"החלקשהקב
 בצד משהו חלק להם נמצא' והי התורה להם ליתן ה"הקב החזיר שכביכול האומות הכחמשאר י"בנ לקחו אלו' ובב. ל"כנ

 בלעם של נבואתו ענין והוא הקבלה חלק להם נמצא' שהי מה ליקחמהם הוצרך עתה כן וכמו. לנו וניתן לזה זכו ולא הנתינה
 ניטל הכח וזה. נבואה דברי להוציא כחבפיו להנביא שיש מה הקבלה והיא שפתים ניב הדיבור' בחי הוא הנבואה כי. הרשע

. 'כו הכותו ולכןאחרי. ה"למרע החן נמצא רשע אותו של לשונו שמחליקת ל"כנ כ"ג הוא לשון ממחליק ימצא וחן. עתה מהם
 השרים של וכחן הלשונות כל נמסר מפלתן ואחר. ובלעם ועוג סיחון המלכים באלה גדולים שרשים נמצא' הי שבוודאי



 י"ע ולכן. שלמטה י"א ירשו זה ובכח שלמעלה שרים' הע והם אויביו שער' כו זרעך ויירש ש"וכמ. י"ובנ ה"בידמרע שלמעלה
 לכל שיש השורש ומצד בתורה י"בנ של כחן כל כי. תורתי את עזבם על שם איכה' שבמד"כמ משם נתגרשנו התורה עזיבת

 בשמים השורש הוא. 'כו לתת' כו עמו וכרות ש"וז. הארץ ממילאאבדה התורה וכשעזבו. שלמטה החלק ירשו בתורה המקומות
 :ל"כנ שלמטה י"א חלק הוא לזרעו לתת כך אחר. בזה האבות שזכו

 
 יפוצץ כפטיש לשונות' לע נחלק ה"הקב מפי שיצא דיבור כל. רב צבא המבשרות דאיתא. 'כו הלשון את מתיר התורה במדרש .12

 במאסר כמו שהם רק קדושה ניצוצי הלשונות בכל נמצא בוודאי כי' א והכל. משברת מבשרת'ופי. שבת' במס ש"ע סלע
 לקבל הלשון יוכל ולא. קדוש' פי שזה נבדל הוא הקודש ולשון. יכולהלהתגלות הקדושה אין הבלים בהם שמדברים שהלשונות

 נשברו ה"הקב מפי להבה באש שיצאו הדברות יהארת"ע אכן. הרשעים של פיהם בניבול נתגאלו הלשונות ושאר. ו"ח טומאה
 מרפא ש"כמ הלשון את תורהמתיר בדברי שעוסקים י"ע י"לבנ נשאר הכח וזה. בהם שנמצא הקודש הדרך ונתגלו הלשונות כל

 עץ כ"בווכ העוסקין שמציל התורה דרך הוא כן כי. מתרפא בתורה בו שעוסק ז"עי מ"מ נתקלקל אם הדיבור' פי. חיים עץ לשון
 שמסייע הלשון כן כמו. חיים לו ניתוסף בתורה עוסקים הם ידו שעל תורה לומדי שמחזיק מי' פי בה למחזיקים היא חיים

 נראה דהנה. תורה משנה ענין וזהו. הלשונות נתרפאו לשונות' בע התורה' שפי י"שע לדברינו ונחזור. תורהמתרפא דברי להוציא
 שהרי. עשו עם להלחם רשות להם ניתן ולא' כו הזה ההר סוב לכם רב ת"השי לו מהשאמר כ"ג התוכחה מן' הי שזה בפסוק
 שלא הגם כי א"במ ופרשנו. שעיר הר גם לכבוש ראוים היו כ"א.קדמוני קניזי קני י"פרש שכניו כל. 'כו ורשו בואו' כתי מקודם
. באורך ש"ע י"בנ הנהגת כפי תלוי כלהחשבון כי סאתם נתמלא' הי כראוי מתוקנים י"בנ היו אם מ"מ. עדיין סאתם נתמלא

 שלחו לא לאילו"ז י"פירש רש עלה' דכתי. הכל על גוברין היו התורה בכח ה"מרע של בכחו נכנסין היו אם כי פרשנו ועתה
 גם דיש' הפי אך' כו ארץ ירשו בחרבם לא כתיב הלא זיין בכלי גברו כ"אח וכי לתמוה ויש. זיין לכלי צריכין היו לא מרגלים

 דכבר למדרש דקשה. החילותי ראה בפסוק ש"ע שלמעלה ונכבדיהם שלמטה מלכיהם לאסור' במד ש"כמ דרכים'ב בקדושה
. למעלה השורש כ"ואח שלמטה מלך' כת דמקודם ומפרש. סיחון' כו תת החלותי' כתי כ"ואח'כו מלך סיחון' כו בידך נתתי' כתי

. שלמעלה השורש לגבור הוא אל רוממות. 'הבחי אלו' ב שהוא כנראה.בידם פיפיות וחרב בגרונם אל רוממות' כתי מקודם והנה
. בלבד תורה בקול רק וחרב זיין כלי שום בלי'הי ה"מרע ומדרגת. בידם בזה' וכתי שלמטה המלכים לעקור הוא פיפיות וחרב

 המלכים על החרבגברו ובזה תורה ומשנה פיפיות' ונק לשונות' בע שנתפרשה התורה שהיא פיפיות חרב היא' שני ומדרגה
 מי כי הוא כן' ה עובד כל בעבודת וגם. עמו להלחם יכולין היו לא עשו ידי והידים חרבך ועל' בי' דכתי עשו ולכן שלמטה

' כו והפוך בה הפוך אמרו מ"מ המדרגה מזו האדם יורד אם אפילו אבל. מלחמה שום צ"א לשמה' ה תורת לומד שזוכהלהיות
 :תורה משנה רמז וזה. גמור לצדיק כמו בהתגלות שאינו רק בתורה היגיעה י"התיקוניםע וכל' כו תזוע לא מינה

 
 דברים' א לא שאמר הפה ש"ע' כו לשון' ע למדו מי הראשון אדם ה"הקב אמר דברים איש לא ה"מרע כשאמר תנחומא במדרש .13

 בכח ה"ע רבינו משה של דיבורו כח כל' שיהי עשה ה"הקב כי. הדברים אלה לתורה משזכה ר"וכןבמד הדברים אלה אמר
 מי ש"מ' המד ודורש' כו התורה בכח כשבאין בעולם מתנות' ג מטות' שבמד"וכמ' כו והוריתיך פיך עם' אהי ואנכי' כדכ התורה

 תערובות ונעשה בידו נתקיים לא התורה' לאהי שעדיין ומחמת. לשון' בע מדבר' שהי הראשון לאדם' פי לאדם פה שם
 לפרש משה זכה האדםולכן חטא מתוקן' יהי התורה קבלת בכח כי למשה ה"הקב והראה. הפלגה בדור הלשונות ונתבלבלו

 :הדברים אלה לומר זכה דברים איש לא שאמר זה ומכח. לשון' בע התורה
 

 אהפוך אז דכתיב. 'כו לתרופה עלהו' כו יעלה הנחל ועל לבא לעתיד מוצא את הלשון את מרפא תורה ח"ע לשון מרפא במדרש .14
 י"לבנ ניתן הקודש ולשון לשונות לשבעים נחלקו הרשעים י"ע אך אחת שפה הארץ כל' הי דמקודם. 'ברורהכו שפה עמים אל

 כלל על ללמד הכלל מן יצא שאמרו כענין הלשונות כל לקרב עתידין י"לבנ התורהשניתן ובכח הלשונות מכל פנימיות שהוא
 סיומא המשיח ומלך שירותא ה"מרע כי התחיל הואיל' וכ בשבעיםלשון התורה באר הואיל' בי כתיב ה"ע רבינו ומשה יצא כולו

 הכותו אחרי' וכ. הלשונות כל יעלו ועלשפתו התורה היא החיים עץ כי שפתו על יעלה הנחל ועל ש"ז. ואתחנן ק"בזוה כדאיתא
 וחיים מות' הבארדכ פ"ע גדולה והאבן נאמר ז"שע ויתכן. התורה באר נפתח הרשעים אותן הכותו אחרי כי ל"ז ז"מו' ופי' כו

 לשון' בחי והוא. בלשונם העולם את החריבו הפלגה מדור ששורשן הרשעים כן כמו. בלשון בקדושה כח שיש כמו. לשון ביד
 רומז פרסא תלתא בר טורא עקר' בגמ כדאיתא. לזרוק עוג שביקש אבן זה. גדולות מדברת לשון' כדכ עבירות' שגדולמג הרע
 היינו. שניו שנשברו. שברת רשעים שני ל"חז עליו דרשו ולכן. תליתאי לישנא שלישי' ונק.עבירות' לג ששקול הרע לשון לכח
 :לו' שהי הפה כח

 
 א"ה באנכי שמתחיל התורה קבלת הוא' כו' ה אני כי וידעתם כ"ואח. מצרים בגלות נכללין הגליות כל כי גאולה של לשונות' ד .15

 נגד שהוא לתורה פנים' וע. בתורה נכלל הכל כי ואמת. הסדר' הי שכך ישראל ארץ הוא אתכם והבאתי כ"אח. הוצאתיך אשר
 שבתורה פירושים ארבע נגד והם מלכיות' ד האומות ושורש. לשון בשבעים' כו באר משה הואיל ש"כמ. לשונות שבעים

 יכול' הי שלא' פי. שפתים ערל ואני פרעה ישמעני ואיך' כו שמעו לא י"בנ הן ובפסוק. גאולה של לשונות' הד והם. ס"פרד
 ה"מרע קרא ז"וע. תחתיו משועבדים שהיו אליו שייכות קצת להם' שהי י"בנ באמצעות רק ה"מרע של דבורו לקבל פרעה

 לתורה משזכה והרי. מטה למטה עד ויורד גבוה מעל גבוה עד עולה הצדיק דיבור להיות צריך שבוודאי. שפתים ערל לעצמו



 קצת לו' הי שהוא אהרן י"ע העצה' והי. בגלות' הי שהדיבור ק"הזוה בשם דיברנו אשר הדבר והוא. לשון בשבעים התורה ביאר
 וארא ז"תרל: קצת משועבדים היו עבדו לא לוי ששבט אף. בגלות שייכות

 
 כדי רק הוא. בה נכנסין י"שבנ גלות כל הנה כי. 'כו יתרו רחב באתה' כו יבואו גוים אליך צרה ביום' כו ומעוזי עוזי' ה במדרש .16

 כל לתקן התורה שקיבלו במה ערבים הם י"שבנ. 'כו לרעך ערבת אם פ"ע' במד' כדכ. האומות שבתוך קדושות ניצוצות להוציא
 יתרו ולכן. הבריאה כל מתקנים' הי בוודאי. אותנו שעירבב ש"ימ הרשע עמלק ולולא. טוב בהם שנמצא מה האומות גם העולם
 של לשון הנחנו לא ואנחנו לפניך שרו שירה ריח ראשונים' כו שמניך לריח פ"ע תנחומא' ובמד. נתקרב באמת להתדבק שרצה
 י"ע והוא יתרו וישמע' וכ. 'כו לשון בשבעים שמתפרשת התורה י"ע הלשונות כל מתקנים י"בנ כי' פי. לפניך שרנו שלא שבח

 יתרו ז"תרל: קצרתי כי והבן. הגירות קודם הקודש בלשון נתדבק לא יתרו וודאי כי הלשונות בכל הקדושה הארת י"בנ שהכניסו
 

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

ה ו הֹוָ ר ֱאֹלֵהינּו יְּ ֹחֵרב ֵאֵלינּו ִדבֶּ ת ָלכֶּם-ַרב ֵלאֹמר בְּ בֶּ  :ַהזֶּה ָבָהר שֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 הזה בהר ישיבתכם על  ,ושכר לכם גדלה הרבהביאור ענין    
 

 י"רש
 

 שבת לכם רב
 

  ,תורה קבלתם  ,וכלים מנורה משכן עשיתם  ,הזה בהר ישיבתכם על  ,ושכר לכם גדלה הרבה  ).ה ספרי)  ,אגדה מדרש ויש  ,כפשוטו
             מאות ושרי אלפים שרי סנהדרין לכם מניתם

       
               שפת אמת

 
וכמו שמנוחת השבת מאיר לאדם לימי המעשה כמו כן המנוחה . הכנה לכיבוש הארץ' כי ישיבתם במדבר הי. 'בפסוק רב לכם שבת כו

מקום ' שבת כמו שבת יום מנוחה כן הי. בכוחם לירש את הארץ' והי' יבמדבר סיני נאמר להם רב לכם הרבה זכות יש לכם כו"לבנ' שהי
 :י החטא נתקלקל הדבר והיו צריכים עוד להתעכב ארבעים שנה במדבר להיות ראוים לירש הארץ"כ ע"ואח.המנוחה להם בהר הזה

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

ֵאה ח ֵניכֶּם ָנַתִתי רְּ ת ִלפְּ ץ-אֶּ שּו ֹבאּו ָהָארֶּ ת ּורְּ ץ-אֶּ ר ָהָארֶּ ַבע ֲאשֶּ ה ִנשְּ הֹוָ ָרָהם ַלֲאֹבֵתיכֶּם יְּ ַאבְּ ָחק לְּ ִיצְּ  לְּ
ַיֲעֹקב ם ָלֵתת ּולְּ ָעם ָלהֶּ ַזרְּ ם ּולְּ  :ַאֲחֵריהֶּ

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

   זיין לכלי צריכין היו לא  ,מרגלים שלחו לא אלוביאור ענין    
 

 י"רש
 

 ורשו באו
 

   זיין לכלי צריכין היו לא  ,מרגלים שלחו לא אלו  ,למלחמה צריכים ואינכם  ,בדבר מערער אין
 

               שפת אמת
 

י באו "רש' וכ. ה"מה שלא נמשכו אחר הנהגת מרע כ"שורש כל החטאים אח' נראה שזה הי. 'איכה אשא כו' בפסוק לא אוכל לבדי כו
התורה ' רוממות אל בגרונם זה בחי' אך דכ' מזה דהלא לא בחרבם ירשו ארץ כו' וכבר כ. ורשו אלו לאשלחו מרגלים לא הוצרכו לכלי זיין

היא כח . פ"ת שבכתב ובעפיו' ל ב"ש ז"פ כמ"תורה שבע' התורה בעובדא והוא בחי' וחרב פיפיות הוא בחי.ה כולו תורה"מרע' בחי
אכן . וזה נקרא כלי זיין. כ הדברים אשר תעשון"וכ. דברת לעשות' טוב הדבר א' לכן כ. עובדא'והיא בחי. ה"ח ושס"התורה שמתפשט ברמ

כי היו  .ל על עזבם את תורתי שלא בירכו בתורה תחלה"ז' וזה שכ. שבת יעשה כולו תורה ולא היוצריכין לכלי זיין' בחי' ה הי"מדרגת מרע
עבודת ' בודאי חסידים הראשונים כל מלאכתן הי. ש חסידים עשו תורתןקבע ומלאכתן עראי"צריכין לבטל הנהגה זו אל שורש התורה כמ

 :כצריך להיות תורתן קבע כענין ביטול ימי המעשה אל השבת"אעפ. א"ת עם ד"בהיותן עוסקין במלאכה גשמיות כענין יפה ת' הבורא אפי



 

 

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

ה י הֹוָ ָבה ֱאֹלֵהיכֶּם יְּ כֶּם ִהרְּ תְּ כֶּם אֶּ ִהנְּ ֵבי ַהיֹום וְּ כֹוכְּ  :ָלֹרב ַהָשַמִים כְּ
-------------------------------------------------- 

 

             וככוכבים וכלבנה כחמה לעולם קיימים  ,כיום משולים הנכםביאור ענין   
 
 

 י"רש
 

 השמים ככוכבי היום והנכם
 

 כחמה לעולם קיימים  ,כיום משולים הנכם  ,היום והנכם מהו  ,רבוא ששים אלא היו לא והלא  ,היום באותו היו השמים ככוכבי וכי
             וככוכבים וכלבנה

 
               שפת אמת

 
וצריכין להבין מה תועלת . ה יברך אתכם באין מספר"ל זה משלי והקב"אחז. פעמים יוסף עליכם ככם אלף' א הרבה אתכם כו"בפסוק ה

עוז ' ה' ה בירך אותם להיות כלי מוכן לקבל ברכת אין מספר דכתי"אבל הרמז כי משה רבינו ע. אין מספר' בברכה דאלףפעמים כיון שיהי
י ממדרגה הראשונה לבד "וידוע דאחר חטא העגל נפלו בנ. שלוםי כלי מחזיק ברכה ואז יברך את עמו ב"לעמו יתן ובקבלת התורהנעשו בנ

מני ' כ נשאר להם רק א"קודם החטא שאח' וזה שבירך אותם אלף פעמים הוא כמו שהי. י"ה שזכה וקיבל כל הכתריםשקיבלו בנ"מרע
וזהו . י לפי מעשיהם"ידה לבויר' אלף פעמים שבזה יש עלי' אבלתוספות מדרגות יש בבחי. ה בכל ישראל"נקודה קבוע נטע הקב. אלף

הרבה ' ומקודם כתי. ואז ויברך אתכם כאשר דבר לכם. אלףמלשון אאלפך חכמה. התורה' אלף פעמים זה משלי הוא בחי' יוסף עליכם כו
ק "ל ונמצא בש"כ גםהוספה אלף פעמים היא בהתרוממות הדעת כנ"ל מאירים כשמש וכוכבים א"י ז"ככוכבי השמים ופירש' אתכם כו

 :ל"ולכן יש בשבת הברכה כלי מחזיק ברכה כנ. תוספות זה' בחי

 

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

בּון כב רְּ כֶּם ֵאַלי ַוִתקְּ רּו כֻּלְּ ָחה ַוֹתאמְּ לְּ ָפֵנינּו ֲאָנִשים ִנשְּ רּו לְּ פְּ ַיחְּ ת ָלנּו-וְּ ץ-אֶּ ָיִשבּו ָהָארֶּ ת ָדָבר ֹאָתנּו וְּ -אֶּ
ְך רֶּ ה רֲאשֶּ  ַהדֶּ ֵאת ָבּה-ַנֲעלֶּ ָעִרים וְּ ר הֶּ ן ָנֹבא ֲאשֶּ  :ֲאֵליהֶּ

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

 בערבוביא כלכם אלי ותקרבוןביאור ענין  
 

 י"רש
 

 כלכם אלי ותקרבון
 

  ,הוגנת היתה קריבה אותה  ,).כ  ,ה דברים)  'וגו הראנו הן ותאמרו וזקניכם שבטיכם ראשי כל אלי ותקרבון אומר הוא ולהלן  ,בערבוביא
  ,בערבוביא  ,כולכם אלי ותקרבון  ,כאן אבל  ,לפניהם ללכת הראשים את מכבדים וזקנים  ,לפניהם ושלחום הזקנים את מכבדים ילדים
   הראשים את דוחפין וזקנים הזקנים את דוחפין ילדים

        שפת אמת

 אשא איכה דכתיב. בעיניו גם הוטב להיות שגרמו הוכיחן ז"ע גם כי נראה אבל. בתוכחות אמרן למה והקשו. הדבר בעיני וייטב בפסוק
' הי. הכל מנהיג בעצמו ה"מרע' כשהי ולכן. ישראל של במעשיהן תלוין הדיינים כי ל"ז ז"מו' ופי. דייניכם על אתכם יהרים"פרש. 'כו לבדי
 אליו באים כולם שהיו ולכן. 'כו בערבוביא ל"ז י"פירש כולכם אלי ותקרבון' כתי ובכאן. ל"כנ שרים לכןהעמיד. בו גם נוגע שלהם חטא

 :כראוי מעשיו ישמור ז"ועי למעלה הן למטה הן למנהיגם גם מגיעין שמעשיו לידע א"צריךכ וזה. בעיניו שהוטב גרמו. 'כו נשלחה



 

 

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

ַבִדי אּוַכל-ֹלא ֵלאֹמר ַהִהוא ָבֵעת ֲאֵלכֶּם ָוֹאַמר ט ֵאת לְּ כֶּם שְּ תְּ  :אֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 דייניכם על אתכם והרים הגדיל  ,אתכם הרבהביאור ענין  
 

 י"רש
 

 'וגו לבדי אוכל לא
 

 היה לא  ,השליו את והגיז  ,המן את והוריד  ,הים את להם וקרע  ,ממצרים שהוציאם אדם  ,ישראל את לדון יכול משה היה שלא אפשר
 וכן  .הדיינין על ונתנו מכם העונש את נטל  ,דייניכם על אתכם והרים הגדיל  ,אתכם הרבה אלהיכם  'ה  ,להם אמר כך אלא  ,לדונם יכול
 מי אומר  ,).יא  ,ה שם) האדם מכל ויחכם בו שכתוב מי אפשר  ,).ט  ,ג א מלכים) הזה הכבד עמך את לשפוט יוכל מי כי  ,שלמה אמר
 וגוזל דינו את ומטה וחונק ומכה והורג דן שאם  ,אלילים עובדי האומות שאר כדייני זו אומה דייני אין  ,שלמה אמר כך אלא  ,לשפוט יוכל
              ).כג  ,כב משלי) נפש קובעיהם את וקבע שנאמר  ,נתבע אני נפשות  ,כדין שלא ממון חייבתי אם אני  ,כלום בכך אין

 
 

        שפת אמת
 

הענין כי כל ' פי. ש"ע' בפחזותן איכה היתה לזונה כו' ה בכבודן של ישראל כו"שאמרו איכה מרע' במדרש איכה ג .1
ה במינוי שרי "י הסתלקות השגחת מרע"והכל נמשך ע. מהםשורש גם בהתחלת עליותם' החטאים שעברו על ישראל הי

ע "ה הדברים כך והאשים א"לכן סידר מרע. ככל החטאים"ונצמח מזה אח' ומזה בא שאמרו נשלחה אנשים כו. 'מאות וכו
י וגם הוא בתוך "בכללות בנ'ה הי"א כי תוכחות מרע"ש במ"כמ' ש וייטב בעיני כו"וכן במ. 'כ בזה שאמר איכה אשא כו"ג

מקנחת בשערה ' משל כלה שנתפחמה ידי 'ואשימם בראשיכם אשמה של ישראל בראשים כו' ובמד. כלל ישראל
י מעשים שנמצאים "שע' פי. ש הרים אתכם על דייניכם"א עפמ"הענין כתבנו במ' פי. 'מתקנחין כו' שערמתנאה וידי

י שכח הצדיק יפה לתקן החטאים שמגיע אליו ממילא ניתקן "לכן ע. כ"י כך בא מזה הירהורים אלצדיקי הדור ג"בפרטי בנ
שמעלה וזכותלהצדיק שעובד עבודה לשמים לתקן הדברים שקילקלו . 'וזה ענין שערה מתנאה כו. י"כל החטא שבהמון בנ

בלי ספק . י אם אומרלקבל שכר לא אוכל"ש רש"וז. יכול לסבול חטא כלל' ה לא הי"אך מרע. ל"אחרים וידיהם מתנקות כנ
ז "ל עכ"י כנ"י תיקון עונות בנ"לה עמע' ל שהגם שיכול לבא לתוס"אך הענין כנ. ה לקבל פרס"עבודת מרע' לא הי

 :ל"מתקן כל מעשיהם כנ' ז אם היו נמשכים אחריו הי"ועכ. יכול לסבול חטא כלל' ש איכה אשא כי לא הי"כמ. לאאוכל
 

י "הענין הוא כי באמת כל הנהגת בנ. ש במדרש איכה"ע. 'בשלוותן ובפחיזתן ובנוולתן כו' במדרש שלשה שאמרו איכה כו .2
י לפי התקרבתם "כ גודל החטאים שנעשו בבנ"ואין לשער ג. י"ואיןלשער גודל רוממות מדרגת בנ. נההוא באופן משו

. ת במהרה"י עד שיגאלנו השי"כ גודלהיסורים ועונשים שעובר על בנ"ואין לשער ג. כענין סביביו נשערה' להבורא ית
וכי לא הוטב בעיני . ם אתכםעל גבי דייניכםש הרי"ה מיד לפי רוממות מדרגתם כמ"ולכן ראה מרע. והכל הוא בדרך תמהון

והיו .לפום גמלא שיחנא. רק שראה שצריכין שמירה מאוד לפי הנהגה שלהם שלא בדרך טבע. י"ה טובתן של בנ"מרע
כ החטאים "נצמח אח' מתוקן אז הכל לא הי' כי אם הי. צריכין באמת להתחזק בימים הטובים להכין על ימי הירידה

' ש כשאתם יראים מהם כו"כ. ונשמרתם' ומה כשהם יראים מכם כתי. וייראו מכם ונשמרתם'ל בפ"ואמרו חז. הגדולים
ה במה שנאמר להם ונשמרתם "סימן ורמזעל ימי הירידה ולכן הוכיחן מרע' והכוונה לרמוז כי זה הי. דהיינו בימי הגלות

 :שזה סימן שלא נתקנו כראוי
 

. ה מרובה על העיקר"ובמדרש תוספתו של הקב' א יוסף עליכם כו"א' ה' ככוכבי השמים כו' א הרבה אתכם כו"בפסוק ה .3
תוספות והיא ' אבל כשזוכין להתברך משורש הברכה שלמעלה מדרך הטבע זהו בחי. כי הנהגת הטבע היא במדהוגבול

שש ימי המעשה לכן ' מספר היא בבחי. מספר ואין מספר' הבחי'י יש להם ב"ובנ. ברכת השבת שלמעלה ממעשה בראשית
ככוכבי . שהרבה אתכם הרים אתכם"ששת ימי המעשה ולפי שהיו מתוקנים במספר המכוון אל השורש ז' מאות אלף בחי

ל שתיקנו החלק שלמטה להיותכמו "הרמז כנ. 'ר רק מאירים כחמה ולבנה כו"ל והלא לא היו רק ס"י ז"רש' השמים כ
י שאתם ככוכבי השמים לכן מוכנים אתם לקבל הברכה ולפ. כי כל כוכב למעלה שליט על הנהגה מיוחדת בארץ. השורש

אלקי אבותיכם שהיא מדרגה עליונה ' לכן אמר בזה ה. השבת למעלה מהנהגת הטבע והמנין' ותוספות מלמעלה שהיאבחי



כי כל המצרים הם רק למטה ולא בהתגלות השורש . נחלה בלימצרים. ק והאכלתיך נחלת יעקב"ש בש"כמ. ביותר
 :ל"שלמעלה כנ

 
 ט עקב"תרל: שהרבך הוא התרוממות. י הרבה אתכם הרים אתכם"ש רש"ל כמ"וי. קשה דהיינו הך. הרבך וברך פרי בטנךו .4

 

--------------------------------------------------  
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       צוארו על והדריכו משה של רגליו תחת מעלה של אמוריים של שר כפהביאור ענין  
 

 י"רש
 

 לפניך תת החלתי
 

       צוארו על והדריכו משה של רגליו תחת מעלה של אמוריים של שר כפה
 

        שפת אמת
 

כי הנה באמת . ש נחלה מבוהלת בראשונה"ע' אל יתהלל חכם כו' בזמן שבאין בכח התורה כו' מתנות כו' ג' בענין בני ראובן ובני גד במד
וזה בא לבסוף כי הקדוש ברוך הוא . אך כי ירושת ארץ ישראל למטה היא הכנה להשורש למעלה. מוכן ומזומן בעבורם' זה החלק הי

כ ארץ כנען "מקודם עבר הירדן אח. סדר כיבוש הארץ' וכמו כן הי. כמו שהאדם נברא בסוף שיכנוס לשבת מידבאופן זה סידר העולם 
ש "י בהתגלות כח הארץ הקדושה כמ"י לארץ נתקדשה א"וכשנכנסו בנ. ק באחרונה שאז שרתה השכינה בארץ"וירושלים ומקום ביהמ

כ דבוקים "שהם ג. י"י שהוא מקושר בשורשו שלמעלה ולכן הוא מיוחד לבנ"והוא עיקר שלימות א. 'זאת הארץ אשר תפול כו' א פי"במ
ש גוי "י כך מתוקן להם הארץ כמ"וכפי השלימות שנמצא בבנ. וכמו כן בחר בציון' ש יעקב בחר לו כו"י כמ"ה בחר לו בנ"והקב. בשורש

וכשבאין לזה התיקון זוכין לארץ ישראל . למעלהקומה שלמטה מכוון לקומה ש' פי. ולכן מבקשין יוליכנו קוממיות לארצנו. אחד בארץ
ועשיר . וגבור לכבוש יצרו. חכם בתורה. כ בעבודת הבורא"חכם גבור עשיר הוא ג' והנה אלה הג. כ מקושר בחלק שלמעלה"שהוא ג

לול הוא התגלות אך ה. הפשוט קשה וכי צריך אדם להתגאות במה שחננו הבורא' דלפי. וגם בזה נאמר אל יתהלל. במצות ומעשים טובים
ש אל יתהלל בחכמתו "וז' ט אין מתקנים נפש האדם רק אם תכלית הכוונה לשמו ית"וכל החכמה והגבורה ומעש. והתרוממות לב האדם

ש "כמ' רק הכל צריך להיות כדי לדעת הבורא ית. גבורתו עשרו כשהוא נפרד ומתחכם לעצמו ואפילו כובש יצרו כדי להיות נקי מחטא
ולכן הגם כי בני גד וראובן מצאו חלקם . בחיי' ש אהללה ה"לו דביקות והתקשרות בשורש כמ' שיהי' השכל וידוע כו' בזאת יתהלל כו

י כל ארץ "ה ידע כי עוד לא זאת המנוחה ומציאות חלק שלמעלה רק למטה בלבד לכן קשר אותו ותלאו כשיכבשו בנ"כאשר מרע. למטה
ה רוצה שבני ישראל יקבלו הכל בכח התורה "והקב. ל"חלקם נפרד מהשורש שלמעלה כנ' להם חלקם למפרע כדי שלא יהי' כנען אז יהי

כשבא בנו נותן לו מתוך ' ש במד"י שר כמ"שהפיל שרו של ארץ כנען כי כשנכנסו ישראל ניטל ההנהגה שע' ולכן איתא במד. 'מאתו ית
י "וניתן לבנ. יום השביעי' ה יש לי והיינו דכתיב ויברך כוובשבת איתא מתנה טוב. המתנות בכח התורה' פיו וכן צריך להיות לעולם ג

' דברים שדורש המד' והם הג. ימים דקמי שבתא ודבתר שבתא' מתנות הם ג' ואלה הג. י יקבלו כל הברכה בכח השבת"באהבה שבנ
י בכח הברית להסיר "יתן לבנברית היא הגבורה הכובש את יצרו ונ. 'בעלי' ז חיים זה החכמה תחי"בפרשת מסעי שצריכין להזכיר בבהמ

ונרמזין ]לקח טוב ' והכל בכח התורה שנק. ארץ חמדה היא עשירות. ז מברכין אוזר ישראל בגבורה"וע. וכן כתיב חגור חרבך. הערלה
 מטות א"תרנ[: בשבת זכרון למעשה בראשית תחלה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים

 
       

 


