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 בי' ה ויתעבר וגו', הירדן בעבר אשר הטובה הארץ את ואראה נא אעברה וגו',' ה אל ואתחנן' )è ,ë×-×î(כתיב בפרשתן 

 נתמלא -' ה ויתעברי '"רשוכתב  הזה'. בדבר עוד אלי דבר תוסף אל לך רב אלי' ה ויאמר אלי שמע ולא למענכם

 בעבורם'. למשה וירע מריבה מי על ויקציפו )ó−ñí³ îš ëñ( אומר הוא וכן. לי גרמתם אתם, בשבילכם - חמה. למענכם

 לבלתי וישבע דבריכם על בי התאנף' וה' )×ð ,ê( בפרשתןלהלן והנה כעין כתוב זה, מצינו עוד ב' פעמים בתוה"ק, אחד 

 בי 'גם  ê) ,(ïñ '. ולעיל בפרשת דבריםנחלה לך תןונ יךקאל' ה אשר הטובה הארץ אל בא ולבלתי הירדן את עברי

ויש להבין כפל ושילוש הדברים, ובפרט יש לעמוד על חילוק שם'.  תבוא לא אתה גם לאמר בגללכם' ה התאנף

ואילו בכתוב דידן נאמר לשון  .''ה ‰˙‡�Û בי 'גם בי', ‰˙‡�Û' , 'וה'אנףהת'הלשונות, שבב' הכתובים נאמר לשון 

'. ÓÁ‰ נתמלא -' ה למענכם'. וכמו כן יש לעיין בלשונות רש"י, שבכתוב דידן פירש 'ויתעבר בי' ה Ú˙ÈÂ·¯עברה '

  .'רוגז'בחינת בין ו 'חמה'את החילוק בין בחינת  להבין'. ויש ¯Ê‚Â נתמלא - התאנףוהתם פירש"י '

  

−ë ¹òê³í ’íî−ë ¹òê³í ’íî−ë ¹òê³í ’íî−ë ¹òê³í ’íî        

  

רש"י בב' הכתובים הנ"ל, שכתב  דיבור המתחילרש"י דידן, לב הדיבור המתחילעל שינוי קל בין  עוד יש להעיר

רוגז'. היינו שלא פירש אלא את תיבת  נתמלא - ‰˙‡�Ûהתם בב' הכתובים פתח רש"י דבריו בדיבור המתחיל 'ש

וכתב זו ביקש לפרש בדרך הפשט, אמנם בכתוב דידן פתח רש"י התיבה הרי רק את ה'התאנף'. וכך היא המידה ש

לא היה רש"י צריך  ולכאורהחמה'. צירף לדיבור המתחיל גם את תיבת שם ה',  נתמלא - '‰ 'ויתעברבדיבור המתחיל 

צריך להוסיף תיבת כן להביא תיבה זו, אלא לפרש את תיבת 'ויתעבר' לבדה, ולמה הוסיף להביא את תיבת ה', ואם 

  רוגז'. נתמלא - התאנףÂ‰' ה', למה לא הביאה גם בב' הכתובים הנ"ל, והיה צריך לכתוב '

  

ó×ò¼ôñó×ò¼ôñó×ò¼ôñó×ò¼ôñ    −³ìñî¾−³ìñî¾−³ìñî¾−³ìñî¾    íñëëíñëëíñëëíñëë        

  

 וירע מריבה מי על ויקציפו )ó−ñí³ îš, ëñ( אומר הוא וכן ,לי גרמתם אתם, בשבילכם - 'למענכםכתב רש"י  ובהמשך דברי

 לכם שאמרתי בשביל שכתב 'רצה לומר È˙Ù˘ ÌÈÓÎÁ·, ועי' בהוכחה זורש"י  כוונתויש להבין  בעבורם'. למשה

 על מי מריבה ויקציפו אומר הוא וכן ראיה ומביא, לארץ אכנס שלא עלי נגזר זה חטא בשביל ,המורים נא שמעו

 פירושו למענכם ואין. גרמו שהם בשביל למשה וירע ,בעבורם הכא כמו פירושו התם דאף ,בעבורם למשה וירע

'. וכ"פ בשאר )−í−¼¾− èô ,ð( בבלה שולחתי למענכם כמו ,לארץ אכנס שלא חפצים שהייתם ,רצונכם שיעשה בעבור

שהוא בשבילכם, למען טובתכם, אלא למענכם  ש לאפוקי שלא תפרש תיבת 'למענכם'כלי רש"י, שרש"י ביקנושאי 

  שפירושו בגינם ולא עבורם. מביאור הכתוב 'וירע למשה בעבורם',היינו בגללכם ובגינכם, והוכיח כן 

היינו בשבילכם ולטובתכם, א"כ ערבך  נכם'למע'שיש לתמוה בזה, שאם בכתוב דידן היה אפשר לפרש תיבת  אמנם

, ומה הראיה בשבילם ולטובתםהיינו ערבא צריך, ושמא גם בכתוב דתהילים יש לפרש כן, וירע למשה בעבורם, 

  .מהתם להכא

  

þîë¼−îþîë¼−îþîë¼−îþîë¼−î    íííí ’ ’ ’ ’ñ¼ñ¼ñ¼ñ¼    î−òõî−òõî−òõî−òõ        

  

וז"ל כאן,  ·Â�È·¯ ÈÈÁ לן שגילה דברים נוראים מכבשונו של עולםכל התמיהות, נקדים להביא את ע"מ ליישב 

 על בי התאנף' וה בסמוך הזכיר וכן, תלונותיכם בשביל עברה עלי נתמלא ,הפשט רךדל ע. למענכם בי' ה ויתעבר'
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 ויעבור )³îô¾ ðñ ,î( שכתוב זהו ,בי' ה ויתעבר ,המדרש ל דרךוע .בעבורם למשה וירע )ó−ñ−í³ îš ,ëñ( שכתוב והוא, דבריכם

 ולא זאת על לפניו התחננתי ,בסיני לפני כבודו והעביר בשבילכם גדולה לי כשנתן שעה אותה כלומר, פניו על' ה

 כענין, 'עמי' שיאמר ראוי היה כי 'בי' לשון וזהו, העבור לסוד ירמוז, בי' ה ויתעבר ,הקבלה ל דרךוע .אלי שמע

 מדה היצירה בענין הגלגול סוד כי, Ú·¯‰ מלשון ,‰Â·Ú¯ סוד לשון כי וידוע, משיחך עם התעברת )ó−ñ−í³ ¬õ ,¬ñ( שכתוב

 )×¬:( בברכות ל"רז שאמרו וזהו, שם רמזתיו וכבר, אבות עון פוקד )³îô¾ ðñ ,ï( סוד והוא, הדין במדת ז"בעוה מתנהגת

עיי"ש המשך דברי קדשו בסוד  וכו'.. לפניך צרכיהם יהיו עוברה אשהכ עברה עליהם מלא שאתה בשעה אפילו

  הגלגול והעיבור דברים נשגבים וגבוהים.
  

þë¼³−îþë¼³−îþë¼³−îþë¼³−î    ó×ò¼ôñ −ë ’íó×ò¼ôñ −ë ’íó×ò¼ôñ −ë ’íó×ò¼ôñ −ë ’í        
  

אמר בג' דרכים, דרך הפשט שמשרע"ה שפירש דברי הכתוב דברי קדשו, כפי השגת ותפיסת ידינו הכהה,  ביאור

ב"ה כל טובו על פניו של דרך המדרש, שבשעה שהעביר הקבגין תלונות עם בני ישראל, עברה עליו התמלא שהקב"ה 

כה בה איש ישראל מעולם ועד עולם, באותה שעה זכה משרע"ה להתגלות אלוקות הגדולה ביותר שזמשרע"ה, 

ה' בי למענכם ולא  Ú˙ÈÂ·¯גבוהה ונשגבה ביקש משרע"ה שיזכה ליכנס לארץ הקודש, ולא שמע אליו הקב"ה, וזהו 

לפניו, לא שמע אליו, וע"ד הקבלה שנרמז בדברים הללו סוד העיבור והגלגול, ועיבור  ˘Ú·¯שמע אלי, שגם בשעה 

ובוודאי  .לפניך' צרכיהם יהיו עוברה אשהכ עברה עליהם מלא שאתה בשעה זהו שאמרו 'אפילולשון עברה וזעם, ו

שאין לנו עסק בנסתרות, ואין לנו השגה כלל בענינים הללו, אך נראה שנרמז בדבריו הקדושים של רבינו בחיי, 

  לימוד נפלא לכל אחד ואחד.
  

ì½õ ñ−ñë ó−®−ë ñî×êñ îèíòì½õ ñ−ñë ó−®−ë ñî×êñ îèíòì½õ ñ−ñë ó−®−ë ñî×êñ îèíòì½õ ñ−ñë ó−®−ë ñî×êñ îèíò        
  

, ששח לי בייחוד שבילדותו והוא יניק ‰¯‰"˜ ‰ÚÈÊ ÌÁ�Ó È�Ù"‡מאמר נורא הוד, ששמעתי מפי פתח דברינו יאיר ב

שהיה גדול הימנו בשלושים שנים, ואמר לו , ‰¯‰"˜ ‰·ÚÈÊ Ï‡¯˘È ˙È"‡פנה אליו אחיו קודם יו"ט פסח, וחכים, 

, ויש לו התקרבות גדולה ביותר בהיותו בן זקוניו ‰¯‰"˜ ‰‡ÚÈÊ ˙Ó‡ È¯Ó"‡שבליל הסדר כשהוא מיסב אצל אביו 

 בקצת 'נוהגים ½"Ó¯‰ )¼³ ’−½î (ë"‡וכמו שכתב למה נהגו לאכול ביצים בליל הסדר,  את אביוובן טיפוחיו, ישאל 

ואמר לי הפני מנחם שהוא חשש מאד לשאול כן, ובפרט שהיה מטבעו לאבלות'.  זכר, ביצים בסעודה לאכול מקומות

ביישן ושפל ברך, ולא ידע אנה ישית פניו, אמנם בליל הסדר החוה הבית ישראל לאביו האמרי אמת על אחיו הפני 

יו מנחם, ואמר 'דער קליינער האט עפעס צו פרעגען'. וחזקה עליו בקשת וציווי אחיו הגדול, ושאל בביישנות את אב

, ויש אומרים האמרי אמת למה אוכלים ביצה בפסח, והשיב האמרי אמת ואמר שכך איתא שנהגו לאכול ביצה בפסח

, שאל הפני מנחם ומדוע אוכלים דייקא ביצה, והשיב האמרי אמת ואמר ¾ê"þèí þîê−ëëê"þèí þîê−ëëê"þèí þîê−ëëê"þèí þîê−ëë (ó( זכר לקרבן חגיגה שהוא

לפי שביום שחל בו ליל הסדר, יחול גם ליל  שלבד מזה ישנו עוד טעם לאכילת ביצים, שהוא משום זכר לחורבן,

וכמו שכתב הרמ"א שם, שעה באב, ˙' דפסח, יחול בו גם ‡תשעה באב, ונרמז בסימן המועדים בא"ת ב"ש, שיום 

ומה השייכות בין ליל הסדר, לליל למה צריך לעשות בליל הסדר זכר לחורבן, הוסיף לתמוה, הפני מנחם  אולם

גם הוא שאל ו פני האמרי אמת, וקירב אליו את הפני מנחם, ואמר לו שבילדותו באותה שעה נתלהטתשעה באב, 

, מתרנגול, והשיב לו הרה"ק השפת אמת זיע"א ואמר שביצה יוצאת ‰¯‰"˜ ‰˘ÚÈÊ ˙Ó‡ ˙Ù"‡שאלה זאת לאביו 

, און די הינדעל וחייב אדם לומר בלשון רבו 'דאס איי קומט ארויס פון הינדעלעצמו גם הוא יוצא מביצה,  והתרנגול

אליין קומט ארויס פון אן איי'. הוסיף האמרי אמת ואמר, שגם הוא בילדותו לא הבין את דברי השפת אמת, אולם 

כאשר תגדל תבין גם אתה  -כך סיים האמרי אמת דבריו  -עתה הוא כבר מבין דבריו הקדושים והעמוקים, ובעזה"י 

  כמה וכמה דרכים בביאור ענין עמוק זה. ,הללו, ואמר לי הרה"ק הפני מנחם זיע"א דברים
  

³î¼þî ³îëþ ³îþ®³î¼þî ³îëþ ³îþ®³î¼þî ³îëþ ³îþ®³î¼þî ³îëþ ³îþ®        
  

בורא כל עולמים ברוב רחמיו וחסדיו, באהבתו הגדולה לעם ונראה לבאר עומק הענין באופן המובן ושוה לכל נפש, 

אהבתי אתכם אמר ה', פועל ועושה בכל עת ורגע טובות וחסדים לעם בני ישראל, כדכתיב (מלאכי א, ב) בני ישראל, 
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מטובתו של מקום, כמו שידוע לן אלא  הזואין ומכל מקום פעמים שהקב"ה גוזר גזירה ח"ו על איש מישראל, 

שפע ברכה רוב , ומשפטו אינו אלא כדי לתקן מעשיהם של בריות שיהיו ראויים לקבל ההרע תצאשמאתו לא 

היו לו זמנים טובים, זמני גאולה וישועה, ולעומת זה היה להם זמנים של  ועם בני ישראל בכל דורותיווהצלחה, 

של רצוא ושוב, עליות וירידות, כך  בריאת עם בני ישראל היה ענין זה צער ויגון, צרות רבות ורעות, וכך מתחילת

 ךות והיפלשלושת אבות האומה, אברהם יצחק ויעקב, שכל חייהם היו עמוסים ומסובלים במאורעות רבים של שמח

השמחות, עד שירדו עם בני ישראל למצרים כבני מלכים, אחים ליוסף הצדיק מלך מצרים, ואחר שחיו שם בטוב 

, ואחר רד"ו שנים זכו הנוראובנעימים, נכנסו לגלות מצרים, רד"ו שנים של גלות איומה ונוראה, בקושי השעבוד 

אני לבחינת 'רבים, ונתעלו עד למעמד מתן תורה,  לגאולה שלימה, בכוח גדול ובזורע נטויה, באותות ומופתים

שהיו ל"ח שנים עד נפלו וירדו עד בחינת חטא העגל, ואח"כ חטא המרגלים  אמנם מיד אח"כ, 'אמרתי אלקים אתם

נזופים לפני המקום, ואח"כ נכנסו לארץ הקודש וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ולא ארכו הימים עד שנפלו 

ואחר שבעים שנות גלות בבל בשפל המדריגה, עלו  מיקתא, עד לחורבן הבית וגלות בבל,ירא עשוב מאיגרא רמא לב

"כ שנים נפלו עד בירא הכי עמיקתא, הגלו תואחר ישראל לבנין בית המקדש השני, וגדלו והתחזקו וגם עשו פרי, 

מים, רציחות ועינויים, אך אל, ברדיפות ופוגרורלעם בני ישקשות ורעות המר הזה, ומני אז ועד עתה היו תקופות 

וכך בכל דור ודור, עלו בכל פעם כעוף החול הזה, עם בני ישראל יצא והתנער מעפרו, וגדל ועלה למעלה ראש, 

וירדו, וכל מצב שאינו טוב, כל צרה וכל גלות, היתה בחשבון מדוקדק מאת השי"ת, ואף שהיא נפלאת בעיננו, מכל 

האחרון, בצרה האיומה וכן גם בדור , כנות לטובות הגדולות היוצאות מהןמקום כל הצרות והגלויות, אינן אלא ה

מאז היה לגוי, ושוב עם כזו תה עת צרה ליעקב י, שלא ההעיד Ê ˙Ó‡ È¯Ó‡‰ ˜"‰¯‰È‡"Úבמלחמה הנוראה, אשר 

בני ישראל יצא וננער מאפר הכבשנים במחנות המות הנוראיים מידי המרצחים הגרמנים בני אדום ימ"ש, ועלה 

ונעלה עד לדורנו אנו, מי ילד לנו את אלה, רבבות אלפי ישראל בני תורה ועמליה בטהרה, עמוסים מצוות ומעשים 

  .לותיה ענבים, פרי הארץ לגאון ולתפארתעלתה ניצה הבשילו אשככפורחת  והיאטובים, 

  

þš¾− êñ ñêþ¾− ì®òþš¾− êñ ñêþ¾− ì®òþš¾− êñ ñêþ¾− ì®òþš¾− êñ ñêþ¾− ì®ò        

  

יולדת עוד ביצה, עד שאף היא  ,וגודלת להיות תרנגול על דרך הביצה היוצאת מן התרנגול הנה ענין מופלא זה בנויו

וצא הטוב, וכל בחינת הטוב אינה יכולה לבוא אלא ע"י הגורם והתוצאה בזה אחר זה, שאחר הרע יוהיא בחינת 

וכלה בחינת חבלי לידה, בקושי ובצער, וכך כל סדר השתלשלות בריאת העולמות וחיי החיים, שגדל והולך ומוליד 

ושב ומוליד, וזה עומק ענין מנהג ישראל תורה, שנהגו לאכול ביצים בליל הסדר, שהוא זכר לחגיגה, וגם זכר 

במעמד ה בו חל ליל הגאולה, יחול גם ליל החורבן, ללמדנו שגם כאשר איש ישראל נמצא לאבלות, שאותו הליל

מאיגרא רמא לבירא  עלולים ליפול מזאת המדרגהומצב הגבוה ביותר, בליל הסדר, לילה כיום יאיר, יש לו לזכור ש

, וממשיך בחיותו עד מכל מקום כביצה הזו, שב עם בני ישראל ומתנער מעפרו וחוזר וצומח ועושה פריועמיקתא, 

  סוף כל הדורות, כי נצח ישראל לא ישקר.

  

−ñê ¼ô¾ êñî−ñê ¼ô¾ êñî−ñê ¼ô¾ êñî−ñê ¼ô¾ êñî        
  

דברי רש"י הק' בפרשתן, כאמור לעיל בג' מקומות הזכיר להן משרע"ה לישראל ענין מי את נבוא לבאר  עפ"י כל זה

וה' 'ה',  ‰˙‡�Ûבי גם ', 'אנףהת'בלשון  זאתבב' מקומות הזכיר ינם נגזר עליו שלא יכנס לארה"ק, אמנם מריבה, שבג

Û�‡˙‰ אותו עון בלשון עברה, 'את , אמנם בפרשתן הזכיר להם 'בי¯·Ú˙ÈÂ  'ה' בי למענכם'. ונרמז בלשון זה ג

ענינים, כמו שהביא רבינו בחיי, נרמז בזה בפשוטו ענין נתמלא עברה, בחינת כעס וחימה, על חטא מי מריבה, אך 

אמר לכלל ישראל, שכבר אז ועומק הענין בזה שמשרע"ה  הדרש בענין 'ויעבור ה' על פניו', נוסף על זה גם רמז בדרך

מעמד י"ג מידות של  בחינת 'ויעבור ה' על פניו ויקרא',אליו ילוד אשה, עד  בעת שהיה באיגרא הכי רמא שהגיע

דע משרע"ה שלמרות רחמים, העומדים להם לישראל להתעוררות רחמים מרובים עד היום הזה, כבר בעת ההיא י

תמלא בקשתו, תכל תחנוניו, תקט"ו תפילות, ליכנס לארץ הקודש, להשאר בבחינות הקדושה ונחלה עליונה, לא 

כאשר הוא מתעלה למדרגה רמה, הוא יכול  כי בחינת קיום העולם תלוי בענין זה שעם בני ישראל 'ולא שמע אלי',

משם לבחינה עליונה יותר, וזו ההוראה וההדרכה שהדריך ב שולעלות ע"מ בירידה לצורך עליה,  וממדרגתליפול 



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõöòì³êîöòì³êîöòì³êîöòì³êî    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³íííí    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš    ð 
משרע"ה את עם בני ישראל, שמתוך כל האסונות והצרות, עוד יעלו ויגדלו עד בחינות הטוב, וכל דבר שנראה 

  הכל לטובה מאיתו ית"ש. א, ואדרבההרע תצאמאתו לא מ"מ לרעה, 
  

ó×³ëî¬ñó×³ëî¬ñó×³ëî¬ñó×³ëî¬ñ    −³þê¾ò−³þê¾ò−³þê¾ò−³þê¾ò    ó×ô¼ó×ô¼ó×ô¼ó×ô¼    þëðôëþëðôëþëðôëþëðôë        
  

 (ï"š−½õבזכותו'. ועוד איתא  מדבר מתי שיחזרו בשביל ,במדבר משה מת 'למה ï¬š³) îšñ−) ¼¾îí"¾ובאמת כבר אמרו חז"ל 

ó−þëð ð(. 'נשארתי לטובתכם ,בגללכםגם בי התאנף ה'  שנאמר ,בראשם והוא מדבר מתי את להעלות רבינו משה עתיד 

 לכפר כדי ,פעור בית מול נקבר מה כתבו וז"ל 'מפני −í¬î½) (.ð'. ובתוס' לבוא לעתיד בראשכם לבוא כדי במדבר עמכם

 עולה פעור בית פרק באותו ,מואב בבנות ישראל שחטאו בעת ושנה שנה בכל אגדה ומדרש - פעור מעשה על

 ,חוטמו עד בקרקע שקעו רבינו שמשה ,ושוקע חוזר ,משה של קברו רואה וכשהוא ,עון ולהזכיר לקטרג כדי למעלה

א נראה כדבר נורא מה שלרבינו'. נמצא שאף ענין זה שהיה  משה ששקעו למקום ונשקע חוזר שעולה שעה וכל

, שזכותו של משרע"ה עומדת למתי מדבר לשעה ולדורות ענין טוב ומטיבבזה נטמן  מ"מנכנס משרע"ה לארה"ק, 

הם לישראל להחיותם ולתקנם בתיקו השלם, ועוד יש בו ענין המועיל לכל באי עולם, שכוחו של משרע"ה בעומד ל

  לכל הדורות, להגן מפני תוקף כוח טומאת וקליפת בעל פעור.
  

ó−¼¾³ó−¼¾³ó−¼¾³ó−¼¾³    í¼¾³îí¼¾³îí¼¾³îí¼¾³î    í³−ôñ ³î−¼õí³−ôñ ³î−¼õí³−ôñ ³î−¼õí³−ôñ ³î−¼õ    ³ìêî³ìêî³ìêî³ìêî    ó−−ìñó−−ìñó−−ìñó−−ìñ        
  

לשון עברה ולשון עיבור, שבחינת  רי הכתוב 'ויתעבר ה' בי למענכם',אופן השלישי שנרמז בדבבזה אנו באים לו

 "þš−îþ(במדרש שכל לידה ובריאה חדשה, אינה נפעלת אלא ע"י צער וסבל גדול, חבלי לידה, ואמרו רומז לענין העיבור 

ï× ï( 'מאפע ופעלכם מאין אתם הן פתח לוי ביר )í−¼¾− ð× ,êô(, על שיושבת בשעה פועה שהאשה פעיות' מק מאפע 

מסתכנת בצער עיבור וצער לידה, ורק באופן זה יכול לבוא  '. והאשהלחיים ואחת למיתה ותשעה תשעים ,המשבר

 יולדת תורה אמרה מה מפני יוחי בן שמעון רבי את תלמידיו 'שאלו ):íðò) êñלעולם בריה חדשה, ואיתא בגמרא 

קרבן'.  תביא תורה אמרה לפיכך ,לבעלה תזקק שלא ונשבעת קופצת לילד שכורעת בשעה להן אמר ,קרבן מביאה

ענין של קושי צער וסבל, יוצא הימנו אחר מכן ענין טוב ומטיב, זהו שאמר הכתוב 'ויתעבר ה' בי היינו שכל 

  למענכם'.

  

îñ−õêîñ−õêîñ−õêîñ−õê    í¼¾ëí¼¾ëí¼¾ëí¼¾ë    í³ê¾í³ê¾í³ê¾í³ê¾    êñôêñôêñôêñô    óí−ñ¼óí−ñ¼óí−ñ¼óí−ñ¼    íþë¼íþë¼íþë¼íþë¼    ××××í¾êí¾êí¾êí¾ê    íþëî¼íþëî¼íþëî¼íþëî¼            

  

 אשהכ עברה עליהם מלא שאתה בשעה 'אפילו )×¬:( בברכות וזהו שהביא רבינו בחיי סמך לדבריו מדברי הגמרא

נ"ל, שדווקא ע"י הלא בכדי הזכירו עברה כאשה עוברה, שענין העיבור רומז לבחינה . לפניך' צרכיהם היו ,עוברה

הקושי והסבל באים לכדי בריאה חדשה, וכך בענין התפילה שהקב"ה מתמלא עברה על ישראל רח"ל, ואף אם נגזר 

א בכל מעשיו, וזה גם סוד עליהם איזה ענין שאינו טוב, בסופו הוא יתהפך לטובה ולברכה, שכך דרך הבורא ברוך הו

בסוד  (ð−š ë"ì š"íîï:)גבר'. ודרשו חז"ל  עם שלוש פעמים ל-א יפעל אלה כל 'הן ×¬), ëî−ê) èñהגלגול, וכמאמר הכתוב 

  עוד יש דרך תיקון.הגלגול לתקן הנשמות, שאחר הכילוי והמיתה, 

  

î³ôìîî³ôìîî³ôìîî³ôìî    íþ¼ëíþ¼ëíþ¼ëíþ¼ë    îëîëîëîë        

  

ה' בי'. ופירש רש"י שהוא ענין  Ú˙ÈÂ·¯לשון עברה ועיבור, 'הכתוב ובזה נבוא ליישב כל דברי רש"י בפרשתן, הזכיר 

'. שענין חמה רומז לבחינת חמימות ¯Ê‚Âה'. שהוא לשון 'נתמלא  ‰˙‡�Ûאנף, גם בי הת'. ולא לשון ÓÁ‰'נתמלא 

בו'. וענין חום האש  בערה וחמתו) −þ³½ê ê ë( אומר הוא כן על, חמימות לשון 'חמה ¬ì ,î) (¾³îôכאש, וכדרך שפירש רש"י 

לכל באי עולם,  התיקוןת לכלות מן העולם, אך רומז גם על בחינ השריפה, לפי שדרך הבוער, רומז על בחינת הכילוי

באור וחימום, ועיבוד מאכלים שיהיו ראויים לאכילה ע"י בישול וצליה ואפיה, וזה ענין הכתוב דידן, שרומז על 

רמז לרוב רחמיו וחסדיו של בורא כל  תוספתנתמלא עברה, אך יש בו  בחינת נתמלא חמה, שיש בזה גם ענין של

  עולמים, שמתוך ענין החמה נצמח ענין טוב ומטיב.



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõöòì³êîöòì³êîöòì³êîöòì³êî    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³íííí    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš    í 
þë¼³−îþë¼³−îþë¼³−îþë¼³−î    íííí ’ ’ ’ ’ - - - -    êñô³òêñô³òêñô³òêñô³ò    íôìíôìíôìíôì        

  

חמה'. ואילו גבי התאנף לא הזכיר תיבת  נתמלא -  '‰ ולכך דקדק רש"י הק' בלשונו, ובדיבור המתחיל כתב 'ויתעבר

רוגז'. לפי שבחינת העיבור, ויתעבר ה', רומז על בחינת מידת החסד והרחמים, היא  נתמלא -  ‰˙‡�Û'ה', אלא כתב '

ומשרע"ה רצה ללמד את עם בני ישראל, שאם הרוגז חמה'.  נתמלא - '‰ בחינת שם הוי"ה, וזהו שכתב רש"י 'ויתעבר

  .נהפך לחימה, הרי שאחר כן גם הטובה הנצמחת תהיה שלא לפי ערך בכפל כפליים

  

îõ−®š−îîõ−®š−îîõ−®š−îîõ−®š−î    ñ¼ñ¼ñ¼ñ¼    −ô−ô−ô−ô    íë−þôíë−þôíë−þôíë−þô    ¼þ−î¼þ−î¼þ−î¼þ−î    í¾ôñí¾ôñí¾ôñí¾ôñ    óþîë¼ëóþîë¼ëóþîë¼ëóþîë¼ë        

  

 מי על ויקציפו )ó−ñí³ îš ëñ( אומר הוא וכן. לי גרמתם אתם, בשבילכם - 'למענכם מעתה יש לומר בהמשך דברי רש"יו

שלבד דרך הפשט כמו שהבאנו לעיל מדברי השפת"ח, הנה דברי תורה כפטיש יפוצץ  בעבורם'. למשה וירע מריבה

בדבריו להשמיענו בעומק הדברים היפך דרך ביקש סלע, מתחלקים לשבעים פנים, ודרך הדרוש יש לומר, שרש"י הק' 

שזה ענין  שענין למענכם היינו לטובתכם ובעבורכם,הכוונה  ',ÌÎ�ÚÓÏשאמר הכתוב 'ויתעבר ה' בי שמה הפשט, 

 מריבה מי על ויקציפו אומר הוא העיבור, שיוצא הימנו דבר חי וטוב, וזה שהביא רש"י הק' סמך לדבריו וכתב 'וכן

שנרמז כאן מידת טובו רחמיו שהיה עבור טובתם, '. שגם ענין בעבורם רומז על בחינה זו, ·Ì¯Â·Ú למשה וירע

, וכל ענין קבורת משרע"ה במדבר, יש הצא הרעתמאתו לא וחסדיו של בורא כל עולמים, לבקש טובתן של ישראל, ו

  בוא בעת שיחיו המתים, ודו"ק.לבה טובה לישראל בכל רגע ורגע, עד לעתיד 

  

óî−ëóî−ëóî−ëóî−ë    íëî¬íëî¬íëî¬íëî¬    í−íí−íí−íí−í    ëî¬ëëî¬ëëî¬ëëî¬ë    óî−ëîóî−ëîóî−ëîóî−ëî    í¼þí¼þí¼þí¼þ    íêþíêþíêþíêþ        

  

אחר שנתבררו לן דברי רש"י אל מכונם, נעלה ונבוא אל עיקר הענין, שלא המדרש עיקר אלא המעשה, ובאמת 

כבחינת הבריאה הכללית, כן הוא בבחינת הבריאה הפרטית, בכל נפש ונפש, שהאדם הוא עולם קטן, וכל אחד ואחד 

 היה טובה 'ביום −³ñíš) ï ,(ðכם מכל אדם יש לו זמני ירידה וזמני נפילה, בחינת והחיות רצוא ושוב, וכבר אמר הח

 להכין הבהירות בשעת מחויב צדיק 'כל ³ðîë¼) ñêþ¾− (ìñ¾−î ’õ'. ופירש הרה"ק מקאז'ניץ זיע"א ראה רעה וביום בטוב

 בטוב היה טובה ביום ה"ע שלמה בדברי ורמז וכו', הבהירות זמן כשיעבור אפילו לגמרי יפול שלא ולהתאמץ עצמו

והיינו שיידע האדם שאחר העליה אפשר שתבוא גם ירידה, ופעמים נפילה קשה ומכאבת, ראה'. עכלה"ק.  רעה וביום

וכבר ביום טובה יש לו לידע ולהבין על יום רעה, וביום הרעה יהיה בחינת 'ראה', שיראה ויבין שמעתה הוא יכול 

יתו ית"ש. ושלמה המלך ע"ה שאמר לעלות ולהתעלות עוד יותר ויותר מן המדרגה הקודמת, ובאמת הכל לטובה מא

  ומלך'. והדיוט 'מלך ):× (½ö−þðíòזאת, מדיליה נפח, שגם בו עצמו נתקיים הענין, וכמו שאמרו 

   

êñêñêñêñ    î−íî−íî−íî−í    ó−ô−ó−ô−ó−ô−ó−ô−    ó−ëî¬ó−ëî¬ó−ëî¬ó−ëî¬    ñêþ¾−ññêþ¾−ññêþ¾−ññêþ¾−ñ    í¾ôì×í¾ôì×í¾ôì×í¾ôì×    þ¾¼þ¾¼þ¾¼þ¾¼    ëêëëêëëêëëêë        

  

 עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו 'לא ):ò¼³) ñ−³ליל חמשה עשר במנחם אב, שדרשו חז"ל ומלמד שהזמן גרמא, 

מדבר'. שאחר הנפילה הקשה והמכאבת ביותר של תשעה  מתי בו שכלו הכפורים, מאי היא וכו', יום וכיום באב

באב, הנה כמה ימים אחר מכן נתגלה אור גדול, שבו פסקו מתי מדבר והיו נכונים ליכנס לארה"ק, והכל סובב הולך 

ה מאיתו ית"ש, וגם מה שנראה כהיפך הטוב, אל נקודה אחת, שכל עניני הבריאה מתהלכים על דרך זו, שהכל לטוב

‰¯‰"˜ ‰˘Ó‡ ˙Ù˙ וודאי יצמח הימנו טוב הנראה והנגלה, ובענין זה תלוי כל ענין הגאולה, כמו שהזכרנו מאמר 

‡"ÚÈÊ ôþ³)"(šî½õë í"ð è בפסוק' (ï× ,ê ó−þëð) ללמוד לנו שיש מכל שכן החורבן, כל גרם אותנו וכו', וזה' ה בשנאת ותאמרו 

 כמו שכתוב השם יתברך, חסד הוא כי ומאמינים באהבה, הגלות יסורי מקבלין כשבני ישראל המרובה טובה שמדה

(ë− ,è −ñ¾ô) שהיה  כמו הגאולה, של מפתח זאת להיות יוכל בעולם, מדוכאים המה בני ישראל לכן יוכיח,' ה יאהב אשר

בתפקיד המיוחד שהטיל עליו מנהיג הבירה וכל אחד צריך למלאות שליחותו בזה העולם,  הגלות'. התחלת זה חטא

הדולקת, ולידע שהכל לטובה מאיתו ית"ש, גם מה שנראה בעיני בשר שהוא היפך הטוב, ובזה נזכה להחיש ישועתנו 

  בב"א. ,ופדות נפשו



 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

        

úàæúàæúàæúàæ    úøåúúøåúúøåúúøåú    íãàäíãàäíãàäíãàä        

��  

 äàøðù äî íâå ,äòøä àöú àì ù"úé åúàîù òãéì ãçà ìë êéøö äàøðù äî íâå ,äòøä àöú àì ù"úé åúàîù òãéì ãçà ìë êéøö äàøðù äî íâå ,äòøä àöú àì ù"úé åúàîù òãéì ãçà ìë êéøö äàøðù äî íâå ,äòøä àöú àì ù"úé åúàîù òãéì ãçà ìë êéøö

áåè úðéçá äæî çîöé ,áåè åðéàù øáãë øùá éðéòááåè úðéçá äæî çîöé ,áåè åðéàù øáãë øùá éðéòááåè úðéçá äæî çîöé ,áåè åðéàù øáãë øùá éðéòááåè úðéçá äæî çîöé ,áåè åðéàù øáãë øùá éðéòá øåæçì ùéå , øåæçì ùéå , øåæçì ùéå , øåæçì ùéå ,

àøáù ,äæ ïéðò ïðùìåàøáù ,äæ ïéðò ïðùìåàøáù ,äæ ïéðò ïðùìåàøáù ,äæ ïéðò ïðùìå     íéëåæ ïéàù ,åæ êøãá íìåòä úà ä"á÷ä íéëåæ ïéàù ,åæ êøãá íìåòä úà ä"á÷ä íéëåæ ïéàù ,åæ êøãá íìåòä úà ä"á÷ä íéëåæ ïéàù ,åæ êøãá íìåòä úà ä"á÷ä

éùå÷äå ìîòä øçà àìà áåèä úðéçáìéùå÷äå ìîòä øçà àìà áåèä úðéçáìéùå÷äå ìîòä øçà àìà áåèä úðéçáìéùå÷äå ìîòä øçà àìà áåèä úðéçáì íåé ïéðòî äìåòä ãåîéìäå , íåé ïéðòî äìåòä ãåîéìäå , íåé ïéðòî äìåòä ãåîéìäå , íåé ïéðòî äìåòä ãåîéìäå ,

äæì áàá øùò äùîçäæì áàá øùò äùîçäæì áàá øùò äùîçäæì áàá øùò äùîç....        



  לעילוי נשמת  

 ה"ע עלקא מרת

 ל"ז ציון בן רהר" בת
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  וב הדעת בשמחה ובטוב לבב מתוך נחת הרחבת וייש
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לעילוי נשמת 
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  ואת יראי ה' יכבד,  מקים עולה של תורה  קרבו, נבזה בעיניו נמאס,
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  קורדיש
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 ת.נ.צ.ב.ה.


