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 מישראל שבט נשיא והרג זה פוטי בן הראיתם  ,אותו מבזים השבטיםביאור ענין  
 

 י"רש
 

 הכהן אהרן בן אלעזר בן פינחס
 

 בא לפיכך  ,מישראל שבט נשיא והרג  ,אלילים לעבודת עגלים אמו אבי שפיטם זה פוטי בן הראיתם  ,אותו מבזים השבטים שהיו לפי
              ).מג סוטה  :פב סנהדרין) אהרן אחר ויחסו הכתוב

 
 שפת אמת

' ל דכ"וי. י לנקום מזמרי ומדינית"ותימה שחלילה לומר שלא הסכימו כל בנ. 'שאמרו השבטים הראיתם בן פוטי כו' על המד .1
שלמה . ולכן אמרו. שראל ולכן היו כולם מוכנים לזהבלב כל איש י' יש לפרש כי פינחס פעל קנאת ה. בקנאו את קנאתי בתוכם

שראה כי . 'ה ואמר קריינא דאגרתא כו"וכאשר הבין משה רבינו ע. 'אכן הפסוק מעיד כי מעשה פנחס הי. לקח לו פינחס זאת
זאת  בקנאתו' פי. ורמז לדבר דכתיב השיב את חמתי וכתיב התם ורבים השיב מעון. י"הוא פעל זאת ההתעוררות אצל כל בנ

י שהוא השליח "ג לעורר במעשיו כל בנ"ולכן ניתן לו הכהונה שהיא עבודת הכ. ל"י כנ"התעורר קנאה ותשובה בלבות כל בנ
ה והוכן "מרע' תורה בחי' בחי' מוכן כי דור המדבר הי' והכל הי. וכבר כתבנו כי זכה לכהונה בדין. 'לקרב קרבנם ועבודתם לה

תפלה וקרבנות והוא התעוררות התחתונים ' י בחי"א' וכמו כן עתה התחיל בחי. ה"ם מרעעוד נביא קוד' להם אהרן הכהן שהי
התקשרות ' וזהו ענין פרשת תמידין ומוספין שנאמרו כאן שהוא בחי. י"ולכן הקדים כהונת פינחס קודם התמנות יהושע על בנ

. דאמרו נעשה ונשמע. בהר סיני' העשוי' ן וכתורה שבכתב למעלה מן הזמ' לכן התיקון גם בזמן כי בחי. 'כל המעשים אליו ית
תורה ' חיבור בחי' ה יהי"י משה רבינו ע"ורצה הקדוש ברוך הוא שע. נעשה' ועתה התחיל בחי. נשמע' בחי' ודור המדבר הי

ועתה . המשכת רצון מלמעלה למטה' ה הי"מרע' שבחי. ל"ל עד שאתה מצוני על בני צוה בני עלי כנ"כענין מאמר חז. ותפלה
תקריבון אלי ' י שאמר משה והדבר אשר יקשה כו"ל ע"ובזה פרשנו מאמרם ז. ]ל"התחיל השתוקקות מתחתונים למעלה כנ

. ו"וגם הא אמר ושמעתיו ולא תלה הגדולה בעצמו ח. ותימה הלא האיש משה עניו מאוד. ושמעתיו הראה לו דין בנות צלפחד
ה אומר "י הנהגה שבשמים כאשר חכמים הגידו אין מרע"מעשיו עפ ה היו כל"אכן הוא הדבר אשר דיברנו כי משה רבינו ע

כאשר היה במעשה פינחס . פ"תורה שבע' שהיא בחי' י עבדי ה"ועתה התחיל התחדשות ההנהגה עפ. כלום רק מפי הגבורה
כ "ואח. ם נעשה כךי דיבור"רק להודיע כי ע. 'ל נתן תתן כו"דלכאורה מיותר דהול. כ כן בנות צלפחד דוברות"אח. קנאין פוגעין

למעלה יותר ' ה הי"מרע' ובודאי בחי. התחדשות התחתונים' שהתחיל בחי' וכן בבני גד ובני ראובן כו. בני יוסף דוברים' כן כו
 [:אבל אין כל הדורות זוכין להתמשך אחר הנהגה עליונה ואין להאריך יותר

 
המיוחס ' ויחסו אחר אהרן כי הכהונה ניתן לאהרן שהי י ובא הכתוב"ש רש"ובמדרש שהיו השבטים מבזין אותו בן פוטי כמ .2

. אך עתה זכה לכהונה. בא מבנות פוטיאל' ובאמת פינחס לא נמשח מצד שהי. ביותר מבני ישראל הוא ואלישבע אחות נחשון
שה ונע' ש במד"ויום המות מיום הולדו כי יצאתה נשמתו כמ. ועליו נתקיים טוב שם משמן טוב שזכה להתקרב בכח מעשיו

 :חדשה ומי שזוכה לתקן נפשו במעשיו גדול כחו ממי שנולד מיד מתוקן' ברי

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

ית ַאֲחָריו ּוְלַזְרעוֹ  לוֹ  ְוָהְיָתה יג ר ַתַחת עֹוָלם ְכֻהַנת ְברִּ ֵנא ֲאשֶּ ְשָרֵאל ְבֵני-ַעל ַוְיַכֵפר ֵלאֹלָהיו קִּ  :יִּ
-------------------------------------------------- 

 כאן עד כהונה לכלל בא לא  ,נמשח ולא לכן קודם שנולד פינחסביאור ענין  
 



 י"רש
 

 עולם כהנת ברית
 

 אבל  ,המשחתן אחר שיולידו ולתולדותיהם  ,עמו שנמשחו ולבניו לאהרן אלא נתנה לא  ,אהרן של לזרעו כהונה נתנה שכבר פי על שאף
             לזמרי שהרגו עד פינחס נתכהן לא  ,):קא) בזבחים שנינו וכן  ,כאן עד כהונה לכלל בא לא  ,נמשח ולא לכן קודם שנולד פינחס

 

 שפת אמת

ש "ת נותן אהבה כמ"י יראה השי"ונודע כי ע. אהבה וחסד' אך כי כהן בחי. כ"כהן מקודם ג' כי הי. במדרש בדין שיטול שכרו .1
כ בדין אל "אבל פינחס זכה ג. וזה מתנה. לזאת כהונה לזרעו של אהרן לדורות. 'כהונתכם כו' עבודת מתנה אתן כופ "בתניא ע

שלא יצא ' והפי. בתוכם' בקנאו כו' וכ. כ על לדורות"ז השכר ג"י לכלל ישראל עי"י שכיפר על בנ"כ לדורות ע"הכהונה וג
רק הכניס . ב עליו שלא עשה הדבר כדי לזכות למדריגה וכדומהרק אדרבה העיד הכתו. י הקנאה והכעס"ו ע"מכללותם ח

ט לא עשאו "ומה. ובזה שכך חמת המלך. ז יש בהם מי שינקום"י עכ"המעשה בכלל ישראל ועשה רק להראות שאף שחטאו בנ
ל "י ז"ש רש"כמ. נמשח מקודם' ל שלא הי"ט י"ומה. י איש פשוט תוך כלל ישראל"צריך להיות ע' כי הי. ה"משה רבינו ע

י איש פשוט שאינו כהן וגם שיזכה "ל להיות ע"רק כנ. והיא גופא קשה למה לא נמשח. צריך למתנה זו' שכיון שלא נמשח הי
כהן וחסד ' ז בא לבחי"ועל ידי שמתוך אהבה עשה דין בחוטאים עירב וחיבר החסד עם הדין ועי]ל "כ כנ"י הדין ג"כהונתו עפ

עוד שם כי שם קרא לירושלים שלם . ה"כ ניתן לאברהם אע"עתיד להיות משם ואח' הונה היכי הכ' ובמד[. ל"י הדין כנ"גם עפ
וזה . נבחר לכהונה' י מעשיו רק שהי"כי שם לא זכה ע. לך לך' ש פ"ע' יראה כו' ה' המקום כו' ש ויקרא כו"ואברהם יראה כמ

ולכך כלי מחזיק ברכה . שלום' כל נק' שמחי' והכלל כי הנקודה ממנו ית. ה שמו שלם שהוא שלימות הכל"שלום שהקב' בחי
ת "וזה פורס סוכת שלום כי בשבת יש הארה מהשי. ל"כי מחזיק ברכה כנ' שבת ולכך ויברך כו' הוא להיות בנקודה זו והיא נק

 י היראה יזכה אדם"יראה שע' ש שנק"י עבודה וז"ה חידש זה לזכות ע"ואברהם אע. 'ש מתנה גנוזה כו"במתנה בלי עבודה כמ
נסיון אחרון שאז נתקן ' ק וזה הי"ש בזוה"גבורה כמ' בחי' בעקידה שהי' וזה עצמו הי. ]ל"אהבה הבא במתנה כנ' לבחי

ק "וכן בכל ש. ל וזה ירושלים"י היראה כנ"אהבה ושלם ע' ופעל כן שיזכה כל אדם לבחי[. אהבה שהיא מדתו' בשלימות לבחי
וזה יראה יראה כשם שבא לראות כך זוכה להראות . ]ל"ת כנ"ומתנה מהשישבת שהוא אהבה ' י ימי העבודה לבחי"שזוכין ע

שלום כשהוא שלם ' ובגמ. ל"אהבה וחסד כנ' י הקנאה לבחי"וכן פינחס זכה ע[. ז"איני זוכר אם אמרתי כ. ל"שהוא ההתגלות כנ
אך מי שלבו . ין תביריןה בוחר במאנ"ק אמור הקשה על שבעל מום פסול והלא כתיב אשכון את דכא שהקב"בזוה. בלי מום

י שהשבטים זלזלו על פינחס הרג "וברש. ל"שלום כנ' ל הנק"והוא הביטול ונקודה הנ' ה כו"נשבר באמת חל עליו גיאותא דקוב
ובאמת עשה פינחס זה בשם . אבל בודאי הבינו כי איש יחיד לא יוכל לעשות זה. ו שאמרו שלא טוב עשה"וח. 'נשיא שבט כו
וזה שהכתוב יחסו אחר אהרן שמדתו אוהב שלום וכל מעשיו בשם כל ישראל שהיה מיוחד . ל"כם כנש בתו"כל ישראל כמ
 :ל"י כנ"לעבודת כל בנ

 
יברך את עמו ' עוז לעמו יתן ה' ה' במדרש גדול השלום שניתן לפינחס שאין עולם מתנהג אלא בשלום כלי מחזיק ברכה שנא .2

אמנם שצריכין להיות כלי מוכן שלא יתפשט השפע לחוץ כמו . י"טוב לבנ חפץ תמיד להשפיע כל' בשלום כי בודאי הבורא ית
י שהם כלי שלם והם מקבלין השפע ומכסין אותו בכללות שלימותן שלא "ת בבנ"לכן בחר השי. כלי שניקב אינה מקבלת משקה

י לאשר ביום זה מתאחדין "וזהו ענין השבת שמיוחד רק לבנ. פורס סוכת שלום עלינו' ז כ"וע. יתפשט לאומות העולם ולרשעים
לשאר ' י הם המחיצה המבדלת בין הבורא ית"ל שבנ"כנ' ולכן ניתן התורה בשבת כדי שלא להתפשט כו. י ברזא דאחד"בנ

ישראלים וכהן הראש הוא המחבר אותם 'לוים 'כהנים 'ואיתא בספרים כלי הוא . ש מבדיל בין ישראל לעמים"כמ. הברואים
א להשיג כראוי רק במתנת עליון "השלימות א' ובחי. אוהב שלום ורודף שלום' ה לאהרן לאשר הילהיות אחד לכן ניתן הכהונ

א "אמנם פינחס בא לזה בזכות מעשיו ובמ. וכן הכהונה ניתנה לזרעו של אהרן במתנה. 'לכן כתיב בשבת מתנה טובה יש לי כו
והיא גופא קשיא למה לא נמשח הלא . ולא נמשח בשעת המשיחה' ואיתא לא נתכהן פינחס עד שהרג לזמרי שהי. הארכנו בזה
ת ראה שיוכל להרויח הכהונה במעשיו הטובים לכן לא נמשח כי גדלה מעלת כהונתו "אמנם השי. צדיק גדול' ראינו כי הי
 :בכלל מתנת כל זרע אהרן' י מעשיו מאלו הי"שהשיגה עפ

 
ושילם לפינחס . נ הוא בכלל הקדימני"י שמסר נפשו ומס"רק ע. מי הקדימני ואשלם' הגם דכ. במדרש בדין הוא שיטול שכרו .3

ק דמאן דקטיל נפשא פסול "י שמסר גם הכהונה כדאיתא בזוה"וע. י שמסר נפשו למות זכה להיות חי לעולם"מדה במדה ע
לו לכן ניתן . י"כדי לקדש שם שמים ולכפר על בנ' כ נלחם מלחמת ה"אעפ. ז"נמצא שידע פינחס שיאבד הכהונה עי. לכהונה

ויש לפרש . ובודאי אלו ואלו דברי אלקים חיים. ל"י ז"ש רש"איתא לא נתכהן פינחס עד שהרג לגמרי כמ' ובגמ. שנית הכהונה
כ יש זוכין "א שכהונה היא במתנה אעפ"ש במ"י הדין כמ"כהונה זו שזכה לה עפ' כי הכהונה אשר היתה מיוחדת לפנחס הי

מיוחדת לפינחס בא לו ' וזו הכהונה שהי. כ זכה לחסד ולמתנה זו מתוך הדין"אעפ. נההנני נותן לשון מת' בדין למתנה זו דהא כ
י "י ליפסד אותה ע"י דין א"אבל הזוכה עפ. וכהונה ראשונה שבא רק במתנה ניקח ממנו מטעם דקטל נפשא. אחר הריגת זמרי



י "כי בודאי ראה בחכמה שייכות הכהונה עפכ "י דין ג"מחלוקת קרח כי ראה והבין שיש כהונה עפ' ל כי זאת הי"וי. שום סיבה
רק פינחס שאדרבא נתן הכהונה כדי . א להשיג"ובקשתם גם כהונה ובאופן זה א' כל כוונתו לשם שמים שנא' הדין רק כי לא הי

שמקודם ניתן הכהונה במתנה לכלל . ל עוד כי בודאי הכל היה מוכן"וי. י הדין"הכהונה עפ' לכן זכה לבחי' לנקום נקמת ה
קרח ' ואפשר אם לא הי]ש בתוכם "מתוך כלל ישראל כמ' וקנאת פינחס הי. י להעמיד מכחם כהן"כ היו צריכין בנ"ואח. ישראל

מוכן קרח להיות ראש על הלוים כמו אהרן ' ל כי הי"ז ז"כעין זה שמעתי מפי מו. ל"הנ' מוכן באמת להיות הוא בחי' חוטא הי
 [:אלא שדחק את השעה ונדחה. בני לוי אתך' ה ויקרב אותך כו"ו עונראה שכן רמז לו משה רבינ. על הכהנים
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 היו בגופם אם  ,באמותיהם המצריים שלטו שלא הן סבורין  ,שבטיהם על מתייחסין אלו מה  ,ואומרים  ,אותם מבזין האומות שהיו לפי
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             בסוף א"וה בראש ד"יו  ,בו קבוע שהשם לפי  ,הימני משפחת לומר הוצרך לא בימנה אבל  ,הפלאי החנכי כתב

 

 שפת אמת

ד למה לא "ויל. 'ת שבטי יה עדות כו"העיד השי' י החנוכי הפלאי לפי שהיו האומות אומרים שלטו מצרים בנשותיהן כו"וברש .1
' ויהי אחרי המגפה שמתו התערובות מערב רב שהי' ולכן כ. החותםאכן ודאי אחר מעשה פנחס זכו לזה . נזכר זה במנין הראשון
ק "ש בזוה"ובאמת זה החותם הוא אות ונסיון כמו השקאת סוטה דשמא קדישא מברר ע. ק"ש בזוה"בשבטו של שמעון כמ

ולכן . בהם מעורב' עדות שנתבררו מכל הפסולת שהי' מה שיכלו לקבל הארת זה השם הי. אות וסימן' כמו כן זה השם הי. נשא
זה שמי לעולם וזה ' וכ. מקום שצריך בירור ועדות' רק בדור הזה הי. שום תערובות' בדור הראשון לא היו צריכין לזה כי לא הי

דורו של ' ש זכרי לדור דור וזה הי"הענין הוא כי יש דורות מיוחדים כמ. 'ה כו"ה שס"י עם י"ל שמ"דרשו חז. זכרי לדור דור
ש עובד "ע שגדלה מעלתם כמ"ח מ"וזה ענין רמ. לגמרי בכל היכולת עדמקום שאין כח אדם מגעתה שהיו מתוקנים "מרע

ש שמי לעולם אף "וז. 'ת עובדין מיראה ויש להם כח בעזר שמו ית"ודורות השפלים מזה הם הזהירין במל. ע"מאהבה זהיר במ
ומצד זה שמושכין כח למעלה . ל"ירור כנוחתימת זה השם היה סיוע להם להב. שאינם מתוקנים לגמרי מושיע להם בשמו

 :וקצרתי. ממדריגת מעשיהם נרמז להם בשם יה אבל המדריגה הראשונה למעלה מזו
 

כבר כתבנו מה שלא מצינו עדות זו מקודם רק שמקודם לא היו צריכין עדות . י"ש רש"בענין המנין שחתם השם על השבטים כמ .2
' ש עם זו יצרתי לי כו"כמ. והאמת כן זה העדות הוא לעולם. ממדריגתם הראשונהי שירדו "כי עדות רק במקום שצריכין בירור ע

ובכל מקום . ת בשמים עליהם"אחד כן מעיד השי' י מעידין על ה"כי כפי העדות שבנ. בכם' וכמו כן כתיב עד ה. אתם עדי' וכ
בכל יום ' עים ומתחזקין להעיד עליו יתי מעורבין בין הרש"וכמו כן בכל גלות שבנ. שצריך בירור יותר נגלה שבחן של ישראל

וכפי ריבוי הדרישה והחקירה מתקיים ' ובדיקות אין להם סוף כו' א שעד צריך דרישה וחקירה באיזה יום מקום כו"ש במ"כמ
י "כי המטמין עצמו ואינו מכניס עצמו במקום שיש התנגדות באופן שא. א יכול להזימה אינה עדות"ואיתא עדות שא. העדות
י להזימו ולומר עמנו הייתם הוא עדות "וא' ו אינו עדות אבל במקום שיש רואין ורוצין להזימו והוא מתגבר בעבודת הלהזימ

' המנינים היו בחי' וב. ל"ת גם עליהם כנ"וזכו שהעיד השי. י ונתקנו שם נולד עדות חדש"ולכן במקומות שנכשלו בנ. אמת
. תורה שבכתב ונקשר כל אחד על מקומו' בחי' ומנין הראשון הי. יהםפ שיש לכל איש ישראל חלק בשנ"תורה שבכתב ושבע

ובני ישראל ' מנין זה במנין הראשון כאשר צוה כו' פ ולכן תלה הכ"א בשורש שיש לו בתורה שבע"המנין לקשור כ' ועתה הי
 :'היוצאים מארץ מצרים כו

 
דכמו שיש לכל איש . לענין ארץ ישראל' וזה המנין הי .המנין לצורך קבלת התורה' דבתחלת המדבר הי. בענין המנין בפרשה זו .3

התורה ' י הוא בחי"כי הנה א. ש לאלה תחלק הארץ"חלק בארץ ישראל כמ' ישראל חלק מיוחד בתורה כמו כן יש לכל א
י "י להיות נפשותם מוכנים אל מצות התורה כמו כן א"וכמו שנבחרו בנ. עולם שנה נפש' בחי' פ דהתורה כולל כל הג"שבע



וכמו כן . והיינו שאין הארות מצות אלו יכולין להתגלות רק בארץ ישראל. ל"כדאיתא מצות התלויות בארץ שאין נוהגין בחו
וזמנים אלו ומקומות אלו מיוחדים רק . כ להתגלות רק בזמנים אלו שבתות וימים טובים"י ג"ע שהזמן גרמא שא"בזמן יש מ

לחנוך שלמטה נמשך משפחת ' פי' ש לחנוך משפחת החנוכי כו"בשורשו וז' א וכל המנינים שבתורה הוא להעמיד לכל. י"לבנ
שיש להם התדבקות בעולם הנעלם שזה השם ' פי. ל שזה השם מעיד עליהם"ש חז"וז. החנוכי הידועה שהוא שורש השייך לו

 :רומז על זה
 

מות אומרים אם בגופם שלטו המצרים ת שמו עדות לישראל שהיו האו"ל החנוכי שחתם השי"בענין המנין בפרשה זו דרשו חז .4
ומנין הזה . להעמיד כל אחד על חלקו בתורה' א כי המנוין בתחלת במדבר הי"לבאר הענין כי כבר כתבנו במ. כ בנשותיהם"כש

ולא לחנם . י"א בא"ד' כן יש לכל א. וכמו שיש לכל אחד חלק ואות בתורה. ש לאלה תחלק"י כמ"להעמיד כל אחד על חלקו בא
והיא ' ש כח מעשיו הגיד כו"י אות מיוחד בתורה כמ"א שבא"י רק שיש לכל ד"ה א"בותינו הקדושים ומשה רבינו עחיבבו א

י בשורש העליון בשמים והוריד לנו "ה לדבק בנ"הנהגת מרע' והנה עד עתה בדור המדבר הי. ז לתת להם נחלת גוים"התורה עי
י "היינו שבנ. ש ששם עלו שבטים"כמ. פ והיא התקונים שלמטה"ארץ ישראל ותורה שבע' ועתה התחיל בחי. התורה משמים

דאיתא כשאיש ואשתו . ה שמעיד על ישראל ועל היחוס"וזהו ענין שם י. 'י שלמטה להיות כעיר שחוברה לה כו"זכו לתקן א
' ה' יות אלו ביאות' ל בב"והענין הוא דדרשו חז. האותיות' ו נשאר אש ואש בהסתלקות ב"ואם לאו ח. בקדושה שכינה ביניהם

והוא כח . ב"יצירות היינו שבכח האדם להמשיך הארה מעוה' מ באדם כתיב וייצר ב"ומ. ז"עוה' ב ובה"ד עוה"צור עולמים ביו
וכמו שהוא בפרט כן הוא בכלל דור המדבר . ז"וכח האשה לגמור תיקון הפעולה בעוה. הזכר שמושך הנשמה מעולם העליון

וזה עצמו הרמז מה שרמזו . נוקבא' ה' ז בחי"י הוא גמר התיקון בעוה"וא. דכר' ב בחי"שבעוה ד הציור"היו' והתורה הוא בחי
בנפלאות מפורסמים שראו הכל והעידו שלא ברצונם כי ' כי גאולת מצרים הי. ח בנשותיהם"הרשעים אם בגופם שלטו קו

ז "וע. זו נתקלקל במצרים' בחי. ה נוקבאאש' י עצמם שהיא בחי"אבל אמרו כי כח הקבלה בהכנת בנ. ת גאל אותנו משם"השי
 :לי בארץ' ש וזרעתי"וז. ל"הקבלה כנ' העדות שמוכנים הם בבחי' הי
 
 

' איש תחת גפנו כו' וכן כתיב וישב כו. ש לעיל"י כמ"שיש לכל איש ישראל חלק מיוחד בא. בענין המנין לאלה תחלק הארץ .5
ש וכרות עמו "ויתכן לפרש בזה מ. בכלל ובפרט' י הי"ד לו כי נתינת אענין הגורל שהכיר כל אחד מקום המיוח' וזה הי. תאנתו

י בכח שהיו "ובאמת זכו בנ. חלק השייך לו' כ לתת לזרעו הוא נתינה בפרט שנתן לכל א"אח. הוא בכלל' הברית לתת כו
. יירשו ארץ' ם כוועמך כולם צדיקי' עדות לישראל דכ' מיוחסים לכן הקדים מעשה פינחס תיקון הברית וגם שחתם שמו ית

. כי בזכות הברית שהוא לשמור כל אחד מקום הראוי לו שלא להתערב במקום שאינו שייך לו. 'כ ואתה את בריתי תשמור כו"וכ
ק על ידי שנאת חנם "מכלל שחרב ביהמ. ק"אהבה ביניהם וזכו לבנין ביהמ' ומצד זה הי. מקומו הראוי לו' ולכן ירשו כל א

 :ק"בהם קנאה ושנאה שהכיר כל אחד מקום הראוי לו זכו לבנין ביהמ' י שלא הי"בנב' משמע שמכח השלום שהי
 

' והם ב. יברך את עמו בשלום' עוז לעמו יתן כו' ה' דכ. אין כלי מחזיק ברכה אלא שלום' בענין השלום שניתן לפינחס ובמד .6
ואין עוז אלא תורה ואין עוז אלא . פיךב' תורת ה' האותות תפילין למען תהי' והם ב. הבריתות ברית הלשון וברית המעור

. ת"ה גידין ול"ושס. ע"ח מ"ח אברים ובפנימיות הרמ"יברך את עמו בשלום הוא ברית המעור שמחבר ומקשר כל הרמ. תפילין
שלום ' וזהו נק. ובברית לקשר כל הקומה אחר אור התורה. ת חקק באיש ישראל הכח בפה ולשון להמשיך אור התורה"והשי

והוא המקום ששורה בו הברכה כמו בגשמיות שעושה . ש שם"י המילה עמ"תמים ע' דרש בפסוק התהלך לפני והיכדאיתא במ
ובזמן השבת . ובנפש המילה. את הברכה' שם צוה ה' ק כדכ"ושורש הברכה בעולם ביהמ. חדשה כן הוא בפנימיות' פירות וברי
באשה כשמתנהגין ' באיש וה' ד שנתוספה לפינחס דאיתא י"י שפינחס קנא על הברית זכה לשלום והיא היו"וע. והכל אחד

ד בברית וכפי השמירה כך מאיר "ת היו"וכמו שהוא בפרט שחקק השי. ביניהם ואם לאו אש אוכלתן' בקדושה השכינה שרוי
לל ב דעירובין וכמו כן בכ"ש פ"ע' ו להיפך איתא הבא על הכותית נמשכה ערלתו ולא מבשקר לי"וח. האות שחתם בבשרינו

' כ החנוכי הפלואי שחתם בהם השם י"י אח"י פינחס שקינא חזר זה האות למקומו ונמנו בנ"ולכן ע. כשחטאו נכסה זה האות
וזהו הרמז קריינא דאגרתא שפינחס שלא חטא ניכר לו האות עד . י החטא בבנות מואב"משמע שמקודם לא היה ניכר ע. 'ה

וכפי השמירה . שחקק בנו אות ברית קודש' ר בקנאת ה"ין לרגוז על היצהוכמו כן בכל אדם בפרט שצריכ. 'שקינא לשמו ית
. בינוני זה וזה. ר"ט שופטו רשע יצה"ואיתא צדיק יצ. ו הארת זה האות"בקדושה כך מאיר האות וצריכין ליזהר שלא למחוק ח

וכשזוכין . ת"ם שחתם בנו השיוהוא החות. והם צורות ממש כמו שיש ציור הגוף כן יש צורה פנימיות. יצירות' וייצר ב' דכ
כמו שזכה פינחס להיות מלאך הברית והכל ]כל הצורה הגשמיות [ מכלה( ]ומכלה)להסיר הערלה ומתגלה ציור הקדושה ומאיר 

כשגבר פינחס ומתגלה הארת . 'כ צרור את המדינים כו"ולכן נאמר אח[ ברית אש שמאיר ושורף החיצוניות' י הברית שנק"ע
 :א"אה זו לגבור ולכלות כל הסטהברית יכולין בקנ

 
דכפי שמירת הברית זוכין . יירשו ארץ' ועמך כולם צדיקים כו' ת שמו להעיד על יחוסם דכ"י שחתם השי"בענין המנין וברש .7

ברית ' דמנין הראשון הי. י"לתת לזרעו שלעולם כן הוא לפי שמירת הברית זוכין לא' וכרות עמו הברית כו' דכ. י"לנחלת א
. ברית המעור וזהו הברית הוא במעשה ורשימה בגוף שזה צריך כח ביותר לפי שהוא במקום הערלה' ין השני היהלשון ומנ



ובסוף הדור . ה תיקן בכלל ישראל ברית הלשון"וכמו שכל פרט יש לו קומה מן הראש עד הרגלים כן הוא בכלל שמשה רבינו ע
ש עומדות היו רגלינו בשעריך "וז. ק"י ובנו ביהמ"ומה נכנסו לאואחר תיקון כל הק. היו צריכין לתקן מקום הברית והרגלים

י מתפארים "ובנ. העדות בראיות פנים יראה כל זכורך' ז הי"וע. הרגלים' עדות שתקנו מריש כל דרגין עד בחי' ירושלים שזה הי
דבוקה בשורש ' וברה לה שהיכעיר שח' הבנוי' בשעריך ירושלים היא כשהיו נפתחים שערים הפנימיים כדכ' בזה עומדות היו כו

 :העליון
 

' ש מה הי"בו כמ' שלום כי השלמת הבריאה הי' שלום כמו שבת שנק' כי חתימת אות ברית קודש נק. בריתי שלום' הנני נותן כו .8
והכל ענין אחד כי כל ימי המעשה . ש"בראשית המשל טבעת שחסר בו חותם ע' ואיתא במד. 'העולם חסר מנוחה באת שבת כו

וכמו כן ממש . 'ת שם הוי"ש יום הששי ויכולו השמים ר"ת שמו כמ"ז הכלל חתם השי"ושבת הוא הכלל וע. ים פרטיםהם דבר
ת "ר' במצות המילה כדאיתא מי יעלה לנו כו' סיום יצירת האדם הוא המילה שזה האבר כולל כל האדם ולכן חתם שמו ית

ואמרו כל שישנו בשמירה . נאמרו' ולכן זכור ושמור בדיבור א. ובאמת שזה מקום הכלל צריך שמירה ביותר. 'ת הוי"ה ס"מיל
וכפי השמירה כך זוכין להתדבק . הרמז הוא דכל מקום שיש זכירה שהוא התגלות המעין פנימי צריך שמירה. ישנו בזכירה

וכמו כן . ערלהולכן בסיום הגוף יש . א"א הולכת בסוף אחר סטרא דקדושה כדאיתא כקוף בתר ב"והנה הסט. בפנימיות המעין
דאיתא זכור ממי שבא להשכיחו כי . וכמו כן באדם במילה. ש שלטו המזיקין וניתן השבת להשבית המזיקין"ש ביה"איתא בע

ש אלמלא הקדוש ברוך הוא "א נתן לנו חקים ומצות לסייע לנו כמ"מ שיש כח הסט"י ובכ"הקדוש ברוך הוא הכין עצות לבנ
א כדאיתא דמנשי "עשה נותן השבת וכמו כן באדם בגיד הנשה ששם מקום דשריא חילא דסטולכן בסוף ימי המ. עוזרו לא יכול

י בכל הדורות מתחלת "ובנ. והנה כמו שהוא בפרט כן הוא בכלל. י מצות המילה"לכן ניתן לנו הזכירה ע. פולחנא דמאריה
ל אש בלא להבה אינו "ו לקש ודרשו חזעש' יוסף להבה כו' בית יעקב אש כו' וכ. אבותינו הקדושים הוצרכו לתקן כל הקומה

וכמו במוץ וקש דיש קש . ומול זה יש ערלה חיתוך ופריעה. גוף וברית' יעקב ויוסף הם בחי' והנה בחי]' שולט מרחוק כו
וכמו כן עור החיתוך הוסר . אך שצריכין לברר הפסולת בנפה. ויש קליפה דקה הנטחנת עם הקמח. הנפרדת מן החטה לגמרי

וכמו כן קודם שנכנסו [. י כחו של יוסף שהוא בירור אוכל מתוך פסולת"וקליפה הדקה ניתקן ע. יעקב והתורהלגמרי בכח 
. ולא לחנם נזדמן כאן הנסיון בבנות מואב ופעור. ובכח שמירת הברית כבשו ארץ כנען. לכבוש הארץ הוצרכו לעמוד בנסיון

וכתיב . מ הוצרך עתה כח הברית אש"מ. ה הוא אש התורה"ו עשהגם שכחו של משה רבינ. והוצרך פינחס להיות במקום יוסף
ל לאמר זו גילוי עריות "ש ז"הוא כמ. מה לאמר. 'לישראל ברית עולם לאמר לך אתן כו' ויעמידה כו' אשר כרת את אברהם כו

ב "ם חלק לעוהובמשנה איתא כל ישראל יש לה. 'יירשו ארץ כו' ש ועמך כולם צדיקים כו"ובכח תיקון הברית כבשו הארץ כמ
י "ש רש"החנוכי הפלואי כמ' חתימת שמו ית' וזה הי. ב"הסימן שהם בני עוה' י הי"וכניסתם לא. 'ועמך כולם צדיקים כו' דכ

י הם בני "זה עדות שבנ. במילה' ת י"וכיון שחתם השי. ז"עוה' ב ובה"נברא עוה' דאיתא בי' באשה פו' באיש וה' דאיתא י. ל"ז
המחשבה נאמר כי סוף מעשה במחשבה תחלה ולכן הברית תליא במחשבה וחתם באיש שבכחו ש "ע' דאיתא י. ב"עוה

על ' וכן דרשו בגמ. באשה' גל נעול ה. וזהו גן נעול היוד באיש. באשה שמביאה לידי מעשה' וה. להמשיך נשמה עליונה
ומילה היא למעלה מזה . מדות' בזוהיא קדושה המתפשטת . ש"השמינית זו מילה דתפילין ציצית מזוזה שבע ביום הללתיך ע

ולפי שפינחס קינא על הזנות הוא אליהו . ד שניתן לפנחס"והיא היו. 'ש מי יעלה לנו כו"לכן היא בשמינית כמ. ב"מעין עוה
והוא עדות על כל הצדיקים שאפילו במיתתן קרויים חיים . השמימה' ש מי יעלה כו"בסערה השמים כמ' שנאמר בו ויעל כו

 :חי בשני עולמים ש בן איש"כמ
 

ברית הוא הפנימיות ויסוד הנקודה . 'כלי מחזיק ברכה כו' גדול השלום שעולם מתנהג בו כו' בריתי שלום במד' הנני נותן כו .9
אך כי יש נקודה שכל העולם . פ לתת"מאי ב. לתת. 'וכרות עמו הברית לתת כו' וכ. ויש ברית בעולם שנה נפש. 'שהכל עומד עלי

ש "שמו עליו כמ' ונק. ירושלים' ק הוא ברית העולם ולכן נק"י וירושלים וביהמ"וא. מותלוי בו ובזה חתם הקדוש ברוך הוא ש
נגלה הברית ' ז שהאומות היו בתוך ארץ ישראל לא הי"אכן כ. א על הבית שנקרא שמך עליו"וכ. חקוק על אבן שתיה' ששמו ית

ת שמו על גמר "ום הששי ויכולו חתם השיכ י"וכמו כן בימי בראשית כתיב מקודם תהו ובהו וחושך אח. רק בהסיר הקליפה
י "שלום ע' לכן נקרא שבת ברית ונק. ויכולו כשנעקר תהו ובוהו נראית מלאכת שמים וארץ' ש במד"ק כמ"בש' הבריאה שהי

. שלום' וכמו כן בנפש יש ערלה שהוא תהו ובהו ובהסיר הערלה נגלה הברית ונק. א ונגלה הברית בזמן"כל סט' דמתעברין מיני
י "כ זכו בנ"מקודם תהו ובוהו ואח' י הי"וכמו כן בא. ש ועל בריתך שחתמת בבשרנו"באות ברית קודש כמ' ם שמו יתוחת

ש וכרות "ז. י הברית נכנסו לארץ"ז כי ע"ולכן מזכירין בברכת הארץ ברית בבהמ. להוריש אלה האומות ונגלה להם ברית שלום
ז לתת לזרעו הברית שנסתר בעולם "ועי. 'ארץ הכנעני כו' לתת כו. נפשפירוש ברית המיוחד שכולל עולם שנה . עמו הברית

את ' וכן בציון שם צוה ה. וכולהו ברכאין בשבתא תליין. יום השביעי' ש בשבת ויברך כו"ובזה הברית שורה הברכה כמ. ל"כנ
שלום כדאיתא לא ' ליון ונקי הברית זוכין להמשיך נשמות מעולם הע"וכן בנפש הברכה באות ברית דעביד תולדין וע. הברכה

להפרע מן ' דאיתא בעשרה מאמרות נברא העולם כו. בדין הוא שיטול שכרו' ובמד. נקרא אברהם אבינו תמים עד שנימול
הארץ ' י מעידין ומבררין כי לה"הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים העולם שנברא בעשרה מאמרות הוא העדות שבנ

באיש ' ה עדות לישראל י"ש שם י"י כמ"ה מעיד על בנ"ר טוב שהוא ברית שלום והוא עדות שהקבז זוכין לשכ"ומלואה ועי
ל כל ישראל יש להם "ש חז"ב כמ"שהוא עדות שיש לישראל חלק בעוה' וברית מילה הוא הי. 'ב שנברא בי"שהוא רומז לעוה

י "י ע"וזה ניתן לבנ. ת עולם עליון בעולם הזהוזה עצמו ענין הברית שהוא התקשרו. 'ועמך כולם צדיקים כו' ב כו"חלק לעוה



כמו כן הקדוש ברוך הוא מעיד עליהם שיש להם . כל' שמעידין כי הקדוש ברוך הוא מלכותו בכל משלה והוא המנהיג ומחי
והנה דור המדבר היו הכנה . רומז לעשרה מאמרות ועשרת הדברות' וזו הי. ב ויש להם כח להמשיך נשמות קדושות"חלק בעוה

שנה שהתחיל כניסתם ' ועתה בסוף המ. תקן כל הקומה לכל הדורות וניתן להם ברית הלשון בקבלת התורה בהר סיני במדברל
כאן נסיון גדול ' ולכן הי. 'ק כדאיתא יראה כל זכורך כו"י וביהמ"גמר התיקון בברית המעור שזה יסוד א' לארץ ישראל הי

א לכן חתם בו "י שבמקום הזה גוברת הקליפה וסט"ובאמת ע. חר החיתוםוהכל הולך א. בשטים שזה הברית הוא גמר הקומה
בו ירוץ צדיק וזהו רומז על המילה ' מגדל עוז שם ה' וכ. א"לנו כח בזה לגבור הסט' הקדוש ברוך הוא בריתו בבשרנו שיהי

ש לאדם בבריתו אשר וכפי רוב השמחה והשתוקקות שי. ובני ישראל צריכין להתאחז בזאת הברית והחתימה' שהוא שמו ית
ח "זעירא שכל הרמ' ש ויקח רומח בידו הוא ו"ובו אחז פינחס הצדיק דרכו כמ, חתם בבשרנו כך יוכל לשמור אות ברית קודש

ולכן צריכין לשמור . בבשרנו' וכמו כן כל איש ישראל כפי שמעלה בדעתו שחתם הקדוש ברוך הוא שמו ית. איברים תלוין בו
כמו כן צריכין לשמור . י שכחן של ישראל בפה"כמו שצריכין לשמור הפה ע. אלקיך לשוא' ם הש' ש לא תשא כו"אותו כמ

ש שדורש על מעשה "יסעדני ע' ואיתא בילקוט אם אמרתי מטה רגלי חסדך ה. וזה הברית מסייע לכל איש ישראל. ברית המעור
ה חתם בנו בריתו של "והקב. א"ים נמצא הסטרגל' ל שבסוף הקומה בבחי"י פינחס והוא כנ"י וניצולו ע"שיטים שנכשלו בנ

ה מציל "ל שאברהם אע"ש חז"וכמ. ה"והוא חוט של חסד שכל מי ששומר בריתו נמשך עליו חוט של חסד של אאע. ה"אאע
' ברית מילה שהוא שמו ית' פי. כי אתה עמדי' ז כתיב גם כי אלך בגיא צלמות כו"וע. ל"י מגיהנם והוא חוט של חסד הנ"בנ

ולכן . חסד למטה' והמשכיל יבין דברים אלו ביותר כי עיקר כח המילה להמשיך בחי. ז רומז שם אתה כידוע"חסד שע וחוט של
. הוא שבת מילה' מגדל עוז שם ה. ש שימו איש חרבו על ירכו"לאיש חסידיך כמ. שבט לוי' וזה הי. השומר בריתו נקרא חסיד

לא ' צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ה' וכ. ברוך הוא עלינו במילה ועדות הקדוש. י על הקדוש ברוך הוא בשבת"עדות בנ
וזה העזר הוא בבריתו . ה עוזרו אינו יכול לו"ואלולי שהקב. ל מכאן שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום"ודרשו חז. יעזבנו

מלשון ציפה כי הערלה וזהו צופה . שחתם בבשרנו כי הרשע מכתיר את הצדיק והרמז לעור משכא דחויא התלבשות הגשמיות
ש "כמ. ובזה לא יעזבנו בידו. אך הקדוש ברוך הוא נתן לו כח להסיר הערלה במקום אות ברית קודש. היא קליפה הסובבת הגוף

 :ש לעיל"כמ. כי אתה עמדי. יסעדני' חסדך ה
 

י שמירת "בל הברכה והוא עכי העיקר להיות האדם כלי מובן לק. ש"כלי מחזיק ברכה ע' במדרש גדול השלום שניתן לפינחס כו .11
אבל . והנפש הוא פשוט כמו מלאך. כי האדם יש בו רוחניות וגשמיות נפש וגוף. תמים' התהלך לפני והי' בי' הברית מילה דכ

. אך הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצות וחוקים איך למצוא השלימות. יסודות לכן אין בו השלימות' הגוף הוא מורכב מד
ש וצאצאיו חתם באות ברית קודש שהוא אות שיש חלק לגוף איש ישראל "מילה מקבל הגוף קדושה כמ י ברית"והנה ע

ברית המעור הוא תקון הגוף שהרי הוא . ברית הלשון הוא התורה שהוא תיקון הנפש. שיש ברית הלשון וברית המעור. בקדושה
ולכן . ית מילה נמשך הארה מהמצות אל מלבוש הגוףי בר"כמו כן ע. ה מצות"ח ושס"חתום בגוף האדם וכמו הנפש שיש בו רמ

שהגוף הוא מלבוש ויש בו ' פי. ז כתיב בדם בריתך שלחתי אסוריך מבור אין מים בו"צוה להסיר הערלה שאין בו פנימיות ע
הארת  ולכן הוא מעכב שאין. בור אין מים בו' אבל הערלה אין בו פנימיות והיא גוף בלא נפש לכן נק. פנימיות הארת הנפש

וזהו המשל כלי מחזיק ברכה כי אם . י בברית מילה נגלה להם הארת הנפש וזהו ברית המעור"ובנ. הנפש יכולה להתפשט בגוף
א שנמשך אחר הקדושה ולכן אין "וכמו כן הערלה הוא חלק הסט. י לקבל וצריך להיות הכלי שלם בלי נקב"יש בו נקב א

ש בור סיד שאינו מאבד "י החותם אות ברית קודש נשמר הקדושה כמ"עאבל . א"הקדושה יכולה להתפשט שלא ירד לסט
' ונוזלים מתוך בארך י. באשה' ז כתיב שתה מים מבורך ה"וע. באשה' באיש ה' ל י"ש ז"ד במילה כמ"וזהו חותם היו. טיפה
כי הבתולה שנשמרת . ל"והכל חותם הנ. ש"שיה' ש במד"גן נעול זו בתולות גל נעול בעולות מעין חתום הזכרים ע' דכ. באיש

ד "ת ומעין חתום הוא היו"ד תוך הדל"וגל נעול הוא רשימת היו. 'ד שבאיש ונעשה ה"כ מקבלת הארת היו"ת ואח"הוא הדל
ברית הלשון להיות לכל איש ישראל ' בחי' ה עם אהרן הי"מנינים המנין שמנה משה רבינו ע' וזהו ענין הב, שרשום בברית מילה

והנה זה האות הוא . ברית המעור להיות לכל איש ישראל חלק בברית קודש' בחי' ומנין השני הי. התורהחלק מיוחד באותיות 
וכמו . ויש אותיות גדולות וקטנות. מאותיות התורה ויצא ללמד על הכלל כולו שיש רשימה מכל אותיות התורה באיש ישראל

והם קרובין יותר אל . ימות הנמשכין מרשימות שבפהוהוא רש. ב אותיות בברית"ב אותוות בפה כן יש רשימות כ"שחתם כ
 :ל"י הברית נעשה כלי מחזיק ברכה כנ"ולכן ע. הגוף

 
אכן פינחס . כי יש שכיכת חימה בהתעוררות החסד והרחמים וזה מדת כהן חסיד המתחסד עם קונו. 'השיב את חמתי בקנאו כו .11

לות עם קונו כי בהתגלות הפנימיות ועומק הדין הוא ש שעשה פלי"וז. בכח הקנאה והחימה השיב והמתיק הדין בשורשו
. יצחק' ס גי"ש פינח"ז. י בעומק הדין"י יעמוד יצחק ויצדיק את בנ"הרחמים כדאיתא כשיעמדו אברהם ויעקב מלהגן על בנ

יכולין בדין הוא שיטול שכרו שנשתנה פינחס מכל הבריות שאינם ' ש במד"ש בריתי אקים את יצחק וז"ברית אש כמ' והוא בחי
ד "וענין היו. ופינחס זכה בדין לכן נתעלה בחיים למעלה. 'תשלם כו' החסד כי כו' ש לך ה"לזכות בדין רק בחסד עליון כמ

. באשה' ד באיש ה"שניתוסף לפינחס לפי שנתקנא על חותם אות ברית קודש דאיתא שבטי יה עדות שחתם הקדוש ברוך הוא יו
והוא עדות . ד"ואות מילה ביו. 'ואות שבת ותפילין הוא בה. ד"ב ביו"ועוה' ז נברא בה"ד דאיתא עוה"ואות ברית קודש הוא היו

י הזנות "וכאן ע. וזה השם עדות לישראל שנמשכין אחר מעשה אבות ושבטים ואז חל עליהם חותם זה. ב"י הם בני עוה"שבנ
ושם כתיב . השיב את חמתי' א אליהו דכל פינחס הו"ואמרו חז. י זה החותם"נסתלק רשימת החותם וזכה פינחס להחזיר לבנ



. י למדריגת אבותיהם ולכן אחר מעשה פינחס נמנו בני ישראל לבית אבותם"שהוא המקשר ומדבק בנ' בנים כו' והשיב לב כו
 :הוא שלום שאין בו הפסק וחלל כמו בכל האותיות ורומז אל הדביקות בשורש העליון' וזהו השלום שניתן לפינחס כי אות י

 
' וזה הי. י החטא בשיטים נעשה פגם בזה האות"א כי ע"כבר כתבתי במ. ל"י ז"ש רש"ה כמ"המנין שחתם עליהם שם י בענין .12

. ש ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל"י בכח זה האות ברית מילה כמ"י לא"עצה של בלעם הרשע כי ידע כי כניסת בנ
י פינחס שזיכה את בני ישראל נתקן זה "א יוכלו לכנוס לארץ ישראל ועולכן החטיא אותם של. פ יראה כל זכורך"ג' ראי' וזה הי

 :האות וכן כתיב ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ
 

ל דהנה ירושת ארץ "י ז"ש רש"בענין המנין אחר מעשה פינחס שחתם עליהם השם שמעיד עליהם שהם בני אבותיהם כמ .13
' דכ. 'לתת לזרעו כו' כ וכרות עמו הברית כו"אתה את בריתי תשמור וכעל מנת ו' ש במד"ישראל תלה הכתוב בברית מילה כמ

וזהו כח מעשיו של הקדוש ברוך הוא . י ברית מילה להמשיך נשמות קדושות מן השורש"כח מעשיו הגיד לעמו זה הכח ע
י בכח ברית "ניתן רק לבנ וצורה זו להיות כלול משני יצירות. יצירות בזה ובבא' וייצר ב' וכ. ונשמות אני עשיתי' הנשמות כדכ

ש "ש לתת לזרעו הנמשכים אחריו כי גם ארץ ישראל הוא דבוק בשורש העליון וכמ"וז. 'ז כתיב עם זו יצרתי לי כו"וע. מילה
לכן יעץ . וגם הרשעים הבינו זאת. יירשו ארץ' ש ועמך כולם צדיקים כו"י כמ"י רק בנ"כעיר שחוברה לה יחדיו לכן אין זוכין לא

וזה . י"ופינחס תיקן זה החטא והחזיר רשימות הברית בבנ. ובכח זה ואגרשנו מן הארץ. ע העצה להחטיאם בזנותבלעם הרש
פשיטא דהבן של אביו . ה אין מובן מה שהם בני אבותיהם"דבלא. שנמשכים אחר האבות' העדות שהם בני אבותיהם פי

וזה תלוי בשמירת ברית . הנשמות נמשכו ממקור ישראלשהם זרע אברהם יצחק ויעקב ש' רק הפי. והחשש רק על האם שזינתה
ב אותיות התורה "כ. ב"כ' ד גי"הגי. נהר דנגיד ונפיק' רמז לדבר הגיד הוא גיד המיוחד בחי. ש כח מעשיו הגיד"מילה כמ

 :ובכח זה לתת להם נחלת גוים. י בכח ברית מילה"שנרשמו בנפשות בנ
 

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

י-ַעל נו ְמָעט ַרב ֵבין ַנֲחָלתוֹ  ֵתָחֵלק ַהּגֹוָרל פִּ  :לִּ
-------------------------------------------------- 

 

 הקודש ברוח שנתחלקה מגיד  ,מדבר היה הגורלביאור ענין  
 

 י"רש
 

 הגורל פי על
 

              'ה פי על נאמר לכך הקודש ברוח שנתחלקה מגיד  ,שפירשתי כמו מדבר היה הגורל

 שפת אמת

והענין הוא דכתיב חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת . 'ק כו"י גורל וברוה"עפ' ואיתא שהי. 'בפסוק לאלה תחלק הארץ כו .1
קודם כניסתם ' ולכן המנין שהי. י למעלה ולמטה"י חלק בשורש א"י העיקר בשורש העליון שיש לכל בנ"כי מתנת א. שפרה עלי

י חלק "אלו יש לכל בנ' ובב. פ"והיינו תורה שבכתב ושבע. המנין מקודם' ישראל להעמיד כל אחד על שורשו כמו שהילארץ 
' והגם דפי. לעולם יירשו ארץ' ועמך כו' ב דכ"ואיתא כל ישראל יש להם חלק לעוה. ק ותן חלקנו בתורתך"ש שיבנה ביהמ"כמ

ז להתדבק בארץ ישראל שהוא השורש של "ב במה שזוכין בעוה"לעוה מ זה הוא הסימן שיש להם חלק"מ. י"ארץ כפשוטו בא
וזהו השם . עדות שיש להם דביקות בשורשם' ק הי"עדות לישראל שבעלייתן לביהמ' י וכתוב ששם עלו שבטים כו"נפשות בנ

ו "לות והמה הטו מע"ק על ט"השיר שלוים מזמרים בביהמ' וזה הי. ק"ז שיכולין לעלות לביהמ"שמעיד עליהם ועל יחוסם עי
ב שבטי "אבות וי' ל שהם בכח הג"וי]ודרכים להתקשר עד השורש ' ו בחי"מ עד ובנה לנו בית הבחירה והמה ט"מעלות מיצ

 [:ל"עליון כנ
 

ש אל שדי שיש די "באופן אחר כמ' חל על כל ברי' פיי שאלקותו ית. 'במדרש אלקי הרוחות לכל בשר ברוך חכם הרזים כו .2
וכן כל המתנות שנתן הקדוש ברוך הוא לנו הם . במדה מיוחדת ומצומצמת כפי כח הכנת כלי המקבל' יבאלקותו לכל בריה פ

י שניתן "וכמו כן א. חלק כפי השייך לו' מ בפרט יש לכל א"ומ. ק לכלל ישראל"כדאיתא נשמה יתירה יורדת בש. בכלל ובפרט
מיוחד ונרגש כל חלק ' שהי' פי' צווח כו' מזו שהגורל היוזהו שר. חלק מיוחד לכל איש' ובפרט לאלה תחלק שהי. לכלל ישראל

פרט לכן ' יהושע שחילק הארץ הוא בחי' אבל בחי. קהלת יעקב בכלל ולכן נמשל לאור החמה' ה הוא בחי"והנה מרע. לבעליו
 :ל"התחלקות האור לפרטים כנ' נמשל ללבנה שהיא עם הכוכבים בחי



 

 

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

ה ַוַיְקֵרב ה ת ֹמשֶּ ְשָפָטן-אֶּ ְפֵני מִּ ה לִּ  :ְיהֹוָ
-------------------------------------------------- 

 

 אלי תקריבון מכם יקשה אשר והדבר לומר עטרה שנטל על נפרע ממנו וכאן הלכה נתעלמהביאור ענין  
 

 י"רש
 

 משפטן את משה ויקרב
 

  ,אחר דבר  .).ח סנהדרין  .יז  ,א דברים) אלי תקריבון מכם יקשה אשר והדבר לומר עטרה שנטל על נפרע וכאן  ,ממנו הלכה נתעלמה
              (שם סנהדרין) ידן על ונכתבה צלפחד בנות שזכו אלא  ,משה ידי על להכתב זו פרשה היתה ראויה

 
 שפת אמת

 
מרבה וממעיט כי מצינו מדת הענוה ' בחי' ל כי יש ב"וי. מיותר הסיפא למעט תמעיטלכאורה . 'בפסוק לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט כו

כ "שיש מי שחפץ להרחיב לבו בהשגת התורה וכוונתו לשמים ג' כ ויגבה לבו בדרכי ה"ומצינו ג. ש אתם המעט שממעיטין עצמיכם"כמ
. ל"ל אם הכוונה לשמים אף המרבה טוב כנ"לבו לשמים ראחד המרבה ואחד הממעיט בלבד שיכוון ' ז כ"וע. אם כי הענוה עלתה על כולם

ומי שבוחר דרך הענוה הקדוש ברוך הוא מזמין לו הכל באופן שיומשך לו ענוה גם מהשגת עצמו . ובדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו
ז "וע. י ההשגות להתרחבות הלב"המרבה הקדוש ברוך הוא מזמין לו לבוא ע' וכן הבוחר בבחי. שזוכה להשיג בתורה הכל מביאו להענוה

ה אמר הדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי לכן הראה לו הקדוש ברוך הוא משפט בנות "נאמר לרב תרבה ולמעט תמעיט ואיתא כי מרע
 אמנם כי בלי ספק לא עלה על דעת אותו צדיק שיש. ה הנאמר עליו עניו מכל"והוא תימה כי היכן ענותו של משה רבינו ע. 'צלפחד כו

יודע כלל שיש ' ולפי מה שנחלט השפלות בעיניו לא הי. ה"ה וידיעתו מהקב"בדבר הזה גבהות כי ודאי הכל יודעין כי כל השגת מרע
ה בחר במדת הענוה הזמינו לו דבר זה שזה יסייעו בהענוה "אבל הקדוש ברוך הוא הזמין לו מעשה זו לאשר מרע. מקום גבהות בזה

' ה יודע שיש מי שיטעה בזה הלשון הי"מרע' ואם הי. ם הוא שלא יטעה שום אדם במאמר תקריבון אלישידעו כל אדם כי המשפט לאלקי
 :מפרשו והזמין לו הקדוש ברוך הוא אותו דרך שחפץ להלוך בו והוא הדבר אשר דברנו לעיל

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

ת ַצו ב ְשָרֵאל ְבֵני-אֶּ ם תָ ְוָאַמְר  יִּ ת ֲאֵלהֶּ י-אֶּ י ָקְרָבנִּ ַשי ַלְחמִּ י ֵריחַ  ְלאִּ יֹחחִּ ְשְמרּו נִּ יב תִּ י ְלַהְקרִּ  :ְבמֹוֲעדוֹ  לִּ
-------------------------------------------------- 

 
 

 עלי בני את צוה  ,בני על מצוני שאתה עד  ,ה"הקב לו אמרביאור ענין  
 

 י"רש
 

 ישראל בני את צו
 

 העולם מן נפטרת שהיתה מלך לבת משל  .עלי בני את צוה  ,בני על מצוני שאתה עד  ,ה"הקב לו אמר  ,'ה יפקוד  ,למעלה אמור מה
              ).קמב) בספרי כדאיתא  ,'וכו בניה על לבעלה מפקדת והיתה

 
 שפת אמת

 
. הוא דיש לחם מן השמים ומן הארץהענין . י ומדרש עד שאתה מצוני על בני צוה בני עלי"ברש' בפסוק צו את בני ישראל כו .1

ורצה . 'הנני ממטיר לחם מן השמים כו' ה הוריד התורה מן השמים לארץ והמן דכ"ומרע. פ"תורה שבכתב ושבע' והיא בחי
לחם מן הארץ היינו התקרבות מצד התחתונים לשמים היינו צוה ' אבל באמת התחיל עתה בחי. ה להשאיר זאת גם אחריו"מרע

י השתוקקות בלב להתדבק "ע' הקרבנות וכן תפלה שבמקום תמידין איתקן והוא עבודה שבלב פי' יא בחיוה. את בני עלי
י שכבר היינו במדריגה "בהר סיני שע' ש העשוי"וז. בשורש עליון אם כי עתה נפלנו אחורנית יכולין לחזור למקומנו הראשון



' ה כדכ"ולכן התפלל משה רבינו ע. להעלות עצמנו לשמיםיכולין שוב עתה . על הר סיני' עליונה בהר סיני דכתיב וירד ה
תורה ' בחי' תפלה שמקודם הי' ה בחי"זה הכנה שהכין מרע' ה שהי"ל דיני תפלה מתפלתו של מרע"ואתחנן ולמדו חז

וזהו ענין הקרבנות . ש מעשיך יקרבוך"י יגיעה כמ"ועתה התחיל הדרך למצוא הכל ע. הכל בגלוי' אספקלריא המאירה והי
 :ז"והבן כ. ל"התפלות כנו
 

להמשיך השפעה משמים לארץ ' ה הי"הענין הוא כי מדריגת מרע. עד שאתה מצוני על בני צוה את בני עלי. בפרשת הקרבנות .2
וזה צוה את . י התעוררות שלמטה התחתונים להעליונים"עבודת הקרבנות הם להעלות ע' ובחי. כאשר הוריד התורה מן השמים

י "ונעשה הוא שבנ. נעשה ונשמע נשמע הוא הקבלה מעליונים לתחתונים' בהר סיני דכ' עולת תמיד העשויז כתיב "וע. בני עלי
והצדיקים צריכין לעשות אין . ת ברא יש מאין"כאשר חכמים הגידו כי השי. והטבע לשורשו' קיבלו על עצמן להעלות כל העשי

וזהו עבודת הקרבנות תמידין ומוספין שהוא לקשר כל סדר . י בהר סיני להעלות כל הטבע לשורשו"וזה הכח ניתן לבנ. מיש
כי בודאי עבודה זו אינה בכח אנושי רק כפי רוב התשוקה . תשמרו להקריב' וכ. ועתה תפלות במקום תמידין. הזמנים בשורשם

אנו רואין וכאשר . י כל היום לדבוק בשורש האחדות זוכין לסייעתא דשמיא להצליח בשעת עבודתם בעזר עליון"שמצפין בנ
שפתי תפתח כי ' ש ה"וכמ. בתפלת האדם שכפי היגיעה כל הימים לרבות הלילות בעבודת התורה ומצות כך זוכין להתפלל

. י כל הימים"תלוי בעבודת בנ' בודאי הי. ק שהתפלה רק רמז לאותה העבודה"כ עבודת ביהמ"ומכש. 'לאדם רק מערכי לב כו
ש "וגם ירמוז למ. על ידי זה אחר כך ועשיתם. לימוד לשמה לידע האיך לעשותי ה"ש ושמרתם זה משנה ע"ותשמרו הוא כמ

 :ל העוסק בפרשת הקרבנות כאלו הקריב וזהו תשמרו"חז
 

' ל בפסוק לחמי לאשי ריח כו"ז ז"אמו' דכבר כתבתי פי. ל עד שאתה מצוני על בני צוה בני עלי"בפרשת התמידין ובדרשת חז .3
ר לפניו ושבכח זה ירד השפע "י יעלו נ"תן שפע פרנסה וחיים בכל יום אבל הרצון הוא שבנכי הקדוש ברוך הוא נו' תשמרו כו

והם הם דברי . ד ושפתים ישק"עכ. י ריח ניחוח"ע' תשמרו שיהי. ש לחמי לאשי"לעולם ואז היא בתוספות מרובה על העיקר וז
י "ובקבלת התורה ניתן שבנ. אותם בחסדו ו דורות קודם שניתנה התורה זן הקדוש ברוך הוא"ח שכ"ו כל"ל שאמרו בכ"חז

י במעשיהם לזכות שיעשו פרי "שאז נתקן זה הסדר שיוכלו בנ. בהר סיני' ש העשוי"וז. במעשיהם ימשכו השפע משמים
י בחרו להם זה הדרך שבהקדמת "ש עושי דברו לשמוע בקול דברו שבנ"וזה עצמו ענין הקדמת נעשה לנשמע כמ. למעלה

' ותחילת התקרבות זאת הי. וכל ענין הקרבנות הוא לקרב התחתונים להעליונים. לשמוע בקול דברו מעשיהם הטובים יזכו
י רק "ודרשו שהוא רמז לזכירת מעמד הר סיני ושם יצאתה נשמתן של בנ, ש וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול"במעמד הר סיני כמ

ובכל יום יש הארה ממעמד הר סיני . קרבן מבהמהז ה"כאלו הקריב נפשו ומתקרב עי' י הקרבת בעל חי יהי"ת נתן שע"השי
י צריכין לעורר זאת בעבודה שבלב זו תפלה "מכלל שצונו לזכור בכל יום מוכח שבשמים יש זכירה זו בכל יום רק שבנ

. ל"ז לשמוע בקול דברו וזה צוה בני עלי כנ"ש עושי דברו וגם בתפלה עקימת שפתים הוי מעשה ועי"שבמקום תמידין כמ
י עצמם "והרמז הוא כי אז בהר סיני נעשו בנ. י"ש וישם באגנות הובא ברש"דרשו להקיש לעולת הר סיני שצריך כלי כמל "וחז
ש "י ונתקנו להיות כלי לעבודתו ית"ישראלים ובמעמד הר סיני נתקדשו בנ'לוים 'כהנים 'י הוא 'ל'כ'ל "ש ז"כלי שרת כמ' בחי
כענין שאמרו אין אשה כורתת . לכן צריכין לזכור זאת תמיד. קידושין אלו' היבשעת קבלת התורה . ש אשר קדשנו במצותיו"כמ

אמת שכל העולם . בהר סיני' י בקבלת התורה וזהו העשוי"כמו כן ממש נתחדשו נפשות בנ. ברית אלא למי שעושה אותה כלי
ל "ז רמזו חז"וע. וחצי באגנות שם חצי הדם זרק על המזבח' וכמו שהי. ל"כלי שרת כנ' י שנק"נתקן בהר סיני באמצעיות בנ

שהגם ' לי לשמי פי. והנה כתיב תשמרו להקריב לי. 'י להיות מכוונים פנים בפנים כו"בפסוק שררך אגן הסהר שנתעלו בנ
אך הרצון צריך להיות לשם ריח ניחוח בלבד ולקרב התחתונים . שיודעין שבכח הקרבנות נמשך שפע וברכה לכל העולם

וכן צריך ]הכנה מרוב התשוקה לבוא זמן התמיד ' תשמרו שכל היום הי' ופי. ך ברכה מלמעלה למטהוממילא נמש. לעליונים
וזהו תשמרו [. ש החבר מעלת החסיד"בשעת התפלה כמ' טפל אצל האדם ועיקר הויתו יהי' להיות בתפלה שכל היום יהי

ובזו . הקרבנות והוא בכלל תשמרו להקריבוזהו ההכנה שייך גם בגלות להיות מצפין לבנין המקדש ו. במועדו' להקריב כו
 :אז ושיבנה במהרה בימינו אמן' התשוקה יש לנו חלק בקרבנות המקדש שהי

 
כי במתן תורה נתקן . בהר סיני' דכתיב עולת תמיד העשוי. 'עד שאתה מצוני על בני צוה את בני עלי כו. 'צו את בני ישראל כו .4

ובכל יום . בהר סיני' תיקון העשוי' י הקדימו נעשה לנשמע והי"והנה בנ. התורהי דרך "י הנהגה חדשה עפ"העולם וניתן לבנ
צריכין לזכור מתן תורה בדיבור ובמעשה ועתה תפלות במקום תמידין איתקין שגם היא מלה דקיימא בעובדא דעקימת שפתיו 

י הקרבן תמיד "ל ממש שעבפוע' ובזמן המקדש הי. נעשה' ותפלה בחי. נשמע שמע ישראל' ש הוא בחי"וק. חשוב מעשה
והקרבנות . י למעלה בכח אתערותא דלעילא"ה הוא התורה מן השמים התקרבות בנ"מרע' ובחי. נתקרבו ונתדבקו בשורש עליון

וזהו עולת . מ נשאר תמיד כח עשרת הדברות"מ. והגם שאחר חטא העגל נתקלקל נעשה. הוא התקרבות באתערותא דלתתא
י החטא וזהו מוספין "אבל יש זמנים שמתגלים כחות והארות שנאבדו ע. י החטא"נפגם ע הכח שלא' פי' כו' תמיד העשוי
ר בוטל התמיד "ועתה בעוה. שאותן ההארות אין מתגלין לעולם רק בזמנים מיוחדים. על עולת התמיד' ט דכ"דשבתות ויו

ומקדימין . ת מתעורר הארה זו בכל יוםי התפלו"רק על ע. י לדורות נשתנית אחר החורבן"קבוע לבנ' אפילו אותה ההנהגה שהי
. ש"י השמיעה זוכין לתקן המעשה ע"ועתה ע. הקדמת נעשה לנשמע' ל כי מה שנתקלקל נעשה פי"ז ז"ש מו"ש לתפלה כמ"ק



והכל ענין אחד כי האבות נתקרבו למעלה בכח מעשיהם והוא באמת . 'ל תפלות אבות תיקנום וכנגד תמידין כו"ואמרו חז
 :ש ותפלה בכל יום"וזהו ק. ועתה זוכין לתקון העשיה בכח התורה. ם קבלת התורההקדמת נעשה קוד

 
וזה הכח קיבלו בהר . כי בני ישראל צריכין להעלות העולמות בכל יום. בהר סיני' בפרשת התמידין ומוספין עולת תמיד העשוי .5

ולולי שחטאנו היו . הכנה על כל הדורות' היזו ' תיקון על חטא הראשון שבשבילו ירדו העולמות ועלי' סיני בקבלת התורם שהי
מהלך שבכל שנותיו הולך ממדריגה ' כי אדם נק. ש אמרתי אלקים אתם ובני עליון כולכם"נשארין לעולם במדריגה זו כמ

כ יום אשר עמדת "וכ. ויעמדו' ובסיני כ. ואז נקרא עומד כמו מלאך שעומד במדריגה המיוחד לו. למדריגה עד שבא אל השורש
עמידה שהיא להתעלות ' וכן תפלה במקום קרבנות נק. ש לעמוד לשרת"וכן עבודת המקדש בעמידה כמ. בחורב' כו' ה' לפנ

ל שאמר הקדוש ברוך הוא "ש חז"ומ. בכל יום עד השורש בכח קבלת התורה שמצוה לזכור לעולם יום אשר עמדת בחורב
אלו מתחדשין בכל יום בחירת הקדוש ' וב. האמירך' מרת וההא' ה' הבחי' למשה עד שאתה מצוני על בני צוה בני עלי הם ב

 :ל"י להתקרב אל השורש כנ"ברוך הוא בישראל והתעלות בנ
 

' וסמכת כו' קח לך את יהושע כו' כ עלה אל הר העברים כו"ואח. המשך הפרשיות מבנות צלפחד והעברת נחלת אביהם להם .6
ל אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה "דהנה חז. את בני עליל צוה "התמידין ומוספין שדרשו חז' כ פ"ידך עליו אח

לבנה ' ויהושע בחי. ה הוא עלמא דדכורא והוא פני חמה"מרע' כי בחי. זקנים שבאותו הדור אמרו אוי לבושה זו אוי לכלימה זו
י דרשות מן התורה "ק עפ דלית לה מגרמה כלום ר"תורה שבע' שאין לה מגרמה כלום רק שמקבלת מאור החמה והיא בחי

' והוא בחי. ידך עליו' וזהו כל האסמכתות שסמכו חכמים מן התורה והוא כענין וסמכת כו. פ"הוציאו חכמים כל התורה שבע
ובאמת העברת הנחלה לבת . 'בהית לאסתכולי בי' נוקבא המקבלת מן דכורא ולכן אמרו אוי לבושה זו דמאן דאכל דלאו דילי

ל דין שאין אתה יודע הנשים דנין "ה ואמרו חז"ולכן נעלם זה הדין ממרע. נוקבא' יהושע ובחי' ארץ בחיי הנהגת באי ה"הוא עפ
ש במדרש בנות צעדה עלי שיר שנעשה הירדן כחומה בפני משה "וז. בן' בחי' ה הי"ומרע' נוק' כי זה המשפט בא מבחי. אותו

במדריגת השבטים ' ק ויחי דלכן נתעלה יוסף ולא הי"ב בזוהוכעין זה כת. עלמא דנוקבא' שלא יכנוס לארץ לפי שהתחיל בחי
ש עלה אל הר העברים "וז. ה"לפי דבנות צעדה ולא בנים ויוסף מעלמא דדכורא למעלה מזו המדריגה וכן הוא במשה רבינו ע

י במים להקדישנ' בתורה כאשר מריתם פי כו' והטעם שכ. העברת נחלה לבת ולכן לא נכנס לארץ ישראל' שהוא עצמו בחי
ואם היו . ש לעיניהם"ז. י בעצמם אל המים"א כי הקדוש ברוך הוא רצה שיזכו בנ"ש במ"לעיניהם הוא עצמו ענין זה כמ

[ 'הי]ה נכנס עמהם רק כי לא "מרע' הי. ה והיו רואין בעיניהם המים היוצאין מן הסלע"י אחר מדריגת משה רבינו ע"נמשכים בנ
נוציא לכם שלא היו ראוין לכך ' ש להם המן הסלע כו"תו ולכן הכה הסלע בכחו כמה להמשיך אותם אחר מדריג"יכול מרע

זה אות שאין נמשכין אחר מדריגת ' והי. מקוים ודברתם אל הסלע לעיניהם' ולא הי. בהית לאסתכולי' ומאן דאכל דלאו דילי
כ חתימת השם במנין זה "וזה ג .ל"במדריגה שלמעלה מזו כמש' ה עמהם שהי"ה רק בעלמא דנוקבא לכן לא נכנס מרע"מרע

אבל יש מדריגה . בו ירוץ צדיק ונשגב' מגדל עוז שם ה' ובמנין הראשון לא היו צריכין לזה דכ. שמעיד עליהם עדות לישראל
ועתה ירדו מזו . ה ואורייתא וישראל כולהו חד"ש קוב"למעלה מזו אשרי אדם עוז לו בך שדור המדבר היו בעצם תורה כמ

' וכ. ק"הקרבנות להקריב ולהעלות העולמות והשמות כדאיתא בזוה' וכן הוא בחי. 'כו להשגב במגדל עוז שם ההמדריגה והוצר
אבל בקרבן שבת כתיב על עולת . י התמידין בכל יום נתקן העולם"נתקן העולם וע' בהר סיני שאז הי' עולת תמיד העשוי

' בבוקר וכבש בין הערבים ובמוסף שבת שני הכבשים קרבן אולכן בכל יום כבש . נשמה יתירה והתחדשות' שהוא בחי. התמיד
ומעין זה בעסק . ק שמות דהוא בפרודא"בזוה' ובגלות כתיב לבד בך נזכיר שמך פי. אחד ושמו אחד' ה' יהי' ב דכ"מעין עוה
ברוך הוא ועתה  לימוד התורה בדביקות אלקות ובאמת התורה שמותיו של הקדוש' ל שיהי"ב ז"ר' הר' עוז לו בך פי' התורה דכ

ז נאמר פן תשכח את הדברים אשר "וע. ש לעיל"לבד בך נזכיר שאין מרגישין חיות אלקות בהתורה כמו שהיה בדור המדבר כמ
ל אנכי "ש חז"וכמ. ש רואים את הקולות"את הדברים אשר ראו עיניך כמ. ראו עיניך זכירת יום מתן תורה ששם ראו כח אלקות

 :ש לעיל"הו עוז לו בך כמוז. אנא נפשאי כתבית יהבית
 

ועת ' ש שערי תפלה פעמים פתוחים כו"דכתיב בעת ההוא משמע שיש עת מיוחד לתפלה כמ. 'במדרש ערב ובוקר וצהרים כו .7
ב "י דכתיב מחדש בכל יום מ"ת לבנ"והם זמני תפלה שגילה השי. ההוא' ונק. ההיא הוא התקשרותהזמן בשורש העליון הנסתר

י "מ הוא בירור ההתחדשות שמבררין בכל יום ע"וסידור שש. כ יתפלל"יסדר שבחו שלמקום ואח וזהו ענין שאמרו חכמים
והגם כי בכל עת צרה צריכין להתפלל להבורא . ז נפתחיןשערי תפלה"את כולם ועי' מ שמחדש ומחי"ש שבחו ש"הברכות וק

אבל תפלה למשה היא . מ כראוי"שבחוש י לסדר"תפלה לעני כענין שאמרו שערי דמעות לא ננעלו אף לשפלים שא' ונק' ית
. י בגלות ללמדםסדר תפלה"הכנה ומתנה טובה לבנ' ה לשוא אך הי"תפלת מרע' ל ובוודאי לא הי"לכוון פתיחת שערי תפלה כנ

בעבור כי ידע אם הוא יכניסם לארץ לא היו באין ' ה לכנוס לארץ הי"י בגלות כי הנה הפצרת מרע"י הכנה זו פתח כח לכל בנ"וע
ל לכוון פתיחת שערים "וכיון שלא הכניסם לארץ הניח לנו סדר תפלה שהוא במקום הקרבנות והוא כנ. ידי חטאוגלות כללל

ט יש "ופרשנו כי כמו בכל יו. ט"כ מוספין שבתות ויו"ואח' פנחס להקריב לי במועדו כו'ש בפ"עליונים כענין התמידין כמ
ב ובזמן "כמו כן בכל יום יש התחדשות מ. אמור' ש פ"ע' ש אורהצפון כו"עיום טוב ' ק שנק"ש בזוה"הארה מעולם העליון כמ

' ט יש תוספות על זה אבל כתי"ובשבתות ויו.במועדו' וכמו כן בבוקר יש התחדשות ונק. ט כידוע"כמו יו' המקדש בכל קרבן הי
וזה הכח . ל"תמידיןתקנום כנ משמע שיסוד הקרבנות הם התמידין וכמו כן עתה בתפלות שבמקום. 'על עולת התמיד יעשה כו



ה עד שאתה מצוני "ל הקב"י המשל שא"ש שם רש"י וז"אל בנ' ש שם וידבר משה את מועדי ה"י במתנה כמ"ה לבנ"נתן מרע
 ואתחנן ח"תרל: ל"צוהאת בני עלי ומסר להם הסדר הזה כנ

 
 

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

ְנָחָתם יח ְסכֵ  ּומִּ םְונִּ ים יהֶּ ם ַלָפרִּ ים ָלֵאילִּ ְסָפָרם ְוַלְכָבשִּ ְשָפט ְבמִּ  :ַכמִּ
-------------------------------------------------- 

 

 גילולים עובדי אומות  'ע כנגד  ,הם שבעים החג פריביאור ענין  
 

 י"רש
 

 לפרים ונסכיהם ומנחתם
 

 היסורין מן עליהם מגינין היו המקדש ובימי  ,להם כליה סימן והולכים שמתמעטים גילולים עובדי אומות  'ע כנגד  ,הם שבעים החג פרי
              ):נה סוכה)
 

 
 
 

 שפת אמת
 

חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא שמסר להם . איתא בגמרא הביאו לפני עומר בפסח כדי שיתברכו לכם תבואה שבשדות .1
ז נאמר אשריך ארץ שמלכך בן חורים ושריך בעת "וע. ש עת ומשפט ידע לב חכם"כמ. סוד ושורש כל הדברים בזמנם ומועדם

אבל הצדיקים זוכין לקבל הכל במשפט לפי שהם . כי בוודאי הקדוש ברוך הוא נוהג בחסדו כל דור. בעת המיוחד לזה. יאכלו
פרים גם ' רמז לחג הסוכות שמקריבין עאי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבוקר יאכלו שהוא זמן חסד ו' לכן באומות כ. בני חורין

ובמדרש גשם . הסוכך על הכל' ולכן הוא גשם כדאיתא בגמרא אימת הכל שמחים ביום הגשמים שהוא חסדו ית. אומות' על הע
י והוא בחג "זה הבחינה מיוחדת רק לבנ. ואם טל היא צריכה תניף אלקים. ש"נדבות אם גשם היא צריכה נדבות שהוא חסד כמ

ש והניף את "והוא תנופת העומר כמ. ל"י כמש"ואף השמאל נעשה ימין לבנ. משפט וצדק' וא חסד הגנוז בבחיהפסח שה
ולכן הגשם יש לו זמנים מיוחדים אבל הטל אינו פוסק שישראל מקבלין השפע אפילו בעת המשפט והדין . הכהן' העומר כו

דהנה איתא במדרש שבע שבתות תמימות אימתי . תורהל בגבורה של "ש בגבורה ולא בשתי דרשו חז"ז. שמתהפך להם לחסד
ק תצוה דכל השנה תליא בשבעה שבועות אלו ומי שמתקן "דאיתא בזוה. ש"הם תמימות כשישראל עושין רצונו של מקום ע

תמימה והכל נברא בכח התורה ' תורת ה' והענין הוא דכ. ש"אלה הימים כראוי אין צריך להיות נשפט בימי הדין דתשרי ע
י מקבלין הכל בכח התורה ויודעין שזה עיקר חיות הכל ועושין הכל טפל אל התורה אז התורה משפעת להם כל הצריך "בנוכש

ושבע שבתות . מבורר אצלינו שהם תמימים וכוללים הכל' תמימות תהיינה שיהי' וזה עצמו פי. להם וממתקת להם כל הדינים
' ש והניף כו"ז. אימתי הם תמימות כשישראל עושין רצונו של מקוםש "ז. ד"ש לקמן באריכות בס"אלו הם כלל התורה כמ

להרים ולהעלות כל ההשפעה היורדת בכל השנה אל הקדוש ברוך הוא כדי שיתברכו לכם דייקא תבואה . לרצונכם' העומר כו
וכדאיתא  .ש"י ולהם הוא הכנה על כל ימי השנה כמ"להיות כל השפע בשבע שבתות תמימות שמיוחדים רק לבנ. שבשדות

ז נאמר לך אכול בשמחה "וע. י"כל שפע פרנסה ומזוני בקדושה לבנ' י העומר הי"וע. א ערקת"י תנופת העומר סט"ק שע"בזוה
. י שנתנו הראשית אל הקדוש ברוך הוא"וע. לא תאכלו עד עצם היום הזה' ש ולחם וקלי כו"מהו כבר הוא כמ. כי כבר רצה' כו
הוא . ורצה אלקים. ובכח עומר זה מתרומם כל השיריים. ל השפע הטפל אל זה הראשיתש והניף את העומר את לרבות כ"ז

עד כמה יושבין בדין עד זמן ' ויש רמז לזה בגמ. זה שריך בעת יאכלו. ש השמאל נעשה ימין"המתקת הדין לחסד ורצון כמ
 פסח ד"תרנ: ש בסנהדרין"אכילה שריך בעת יאכלו עי

 
מיני נעלים והם ' כ הם ג"א. מעין חתום. גל נעול. לשונות שנאמר גן נעול' מול הג. רגלים' ים גהנעל. 'מה יפו פעמיך בנעלים כו .2

ז ולכן דרשו אלהי מסכה לא תעשה חג המצות תשמור וגם "פסח נגד ע. ל"שמירות הנ' מועדות בזכות ג' והג. ד"ע וש"ז ג"נגד ע
סוכות מול . ד"ש פגע בך מנוול משכהו לביהמ"ריות כמי התורה נשמרין מע"ע שע"שבועות מול ג. ז של מצרים"שחטו שה ע

 פסח ב"תרס: כ"פרים על כל האומות ג' שלום ומקריבין ע' שפיכות דמים לכן הוא בחי
 

ודבר . י"א הענין שנשאר האחדות אצל בנ"כתבנו כבר במ. 'בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם כו' בפסוק זכור ימות עולם כו .3
השורש ' בתחילת הבריאה בכלל כן יש בכל שנה שיורד החיים בראש השנה משמים והיא בחי' כמו שהיזה מתקיים בכל שנה 



י "ולבנ. אומות' ש שבעים פרים נגד ע"אומות לכל אחד חלק שלו כמ' כ נמנע מרשעים אורם וניתן לע"ואח. ל"והאחדות כנ
: ימי הבנין' רש הכל שהוא שמיני שלמעלה מזי בשו"כי להם יש אחיזה במעשה ולבנ. לכם' ש עצרת תהי"נשאר האחדות כמ

 ראש השנה ב"תרמ
 

ימי סוכות הם חיי עולם הזה ' וז. ה הוא בחג וזה ניסוך המים"כי התפשטות החיות מר. ימי החג נותנים חיים לכל ימי השנה' ח .4
המיוחד לישראל שהתורה עיקר והוא החיים . אבל שמיני עצרת הוא חיי עולם הבא. פרים' ולכך יש אחיזה גם לאומות וזהו ע

. ז רק חיצוניות ולכך צריך הגנה וסוכה"וחיי עוה. וזה עצרת כי התורה היא חיות הפנימיות רק שנתלבש במעשה בראשית. חיינו
ע "אבל שמ. ל"ק שהיא צילא דמהמנותא כמש"ש בזוה"וז. ב"ה מעיד עלינו כי עיקר חיינו התורה וחיי עוה"שהיא העדות שהקב

ל יתובי יתבינן אף שאין "ואפשר זהו שארז. סוכה ממש' ל לא צריך הגנה וצל הסוכה רק הוא בחי"ב כנ"יי עוהשהוא ממש ח
 סוכות ב"תרל: ל"כך כנ' יושבין בסוכה נק

 
' ש אני ה"ת כמ"י להשי"כי ביציאת מצרים נתקדשו בנ. בסוכות הושבתי. ענין סוכה כמו חופה שגומרת הקנין אשה לבעלה .5

ז כתיב "וע. ת יותר מכל הברואים"י מבוררין להיות קנין להשי"ועל זה יש קטרוג שיהיו בנ. 'תכם כומקדשכם המוציא א
. ת חלק מהנבראים"עמו שבחר לו השי' ש חלק ה"הפורס סוכת שלום פריסה לשון פרס וחלק כמ' וכ. ולמקנהו עשה סוכות

אך כתיב אשכון . השלימות ולמה בחר לו חצי דבר ת לו"והשי[ ישועת יעקב' ש ובפי"א עשיר ושמח בחלקו ע"ש בתנא דב"כמ]
כי בכל מקום שהוא ' ואדרבא זה שבחו ית. ש פרשת אמור"ק כי זה השלימות מה שאדם נשבר לבו ע"בזוה' וכ. 'את דכא כו

כי באמת הנקודה פנימיות שבכל מקום הוא . וזה הפורס סוכת שלום. שורה הוא שלימות והוא עושה מחצי דבר דבר שלם
י צריכין לבקש "כי בנ' וניסוך המים כדאיתא בגמ. פרים נגד האומות' והנה בסוכות ע. י מתוך כל הנבראים"וכן בנ. ותהשלימ

 סוכות ד"תרל: ש עוד לקמן"מ' וע. מ לקבל פרס"כענין שאמרו אל תהיו כעבדים ע. על כל הבריאה' שיתפשט מלכותו ית
 

ולכן שבעים פרים וניסוך . רד שפע חיים משמים לכל השנה לכל הנבראיםכי בסוכות יו. 'לכם כו' ע אחר סוכות עצרת תהי"שמ .6
אם . לכם דוקא' וזהו עצרת תהי. וזה ניתן לבני ישראל. ואין כלי מחזיק ברכה אלא שלום. המקבלים' אבל הכל תלוי בבחי. המים

יראה דיש ' עצרת הוא בחי' יופ. י"כי מצד השפעת הקדוש ברוך הוא כל הנבראים מקבלים אבל אין כלי הראוי לקבל רק בנ
י ישוב הדעת שרואה האדם שאינו כדאי לפשפש "הוא ע. ועיקר העצה להיות נכנס ההארה בפנימיות האדם כראוי. רצוא ושוב

ש בספרים "נשאר בלב כמ' וזה עצה בכל השנה שיהי. ז מקבל הארה בלבו"עי. בהשגת גבוהות כאלו ונופל עליו יראה ופחד
י מיד שמרגישין איזה דבר "אבל בנ. ז"תן לישראל כי האומות לגרמייהו שמוכנים לקבל כל טובות עוהוזה הענין ני. אמתים

לעצור הלכם ונגיעה עצמית ' ל הפי"ז ז"וכמדומה ששמעתי ממו. לכם' וזהו עצרת תהי. ז מקבלין"ל ועי"ממעטין עצמם כנ
י מונין "ל שבנ"והוא כנ. עביד סעודה זוטרתא[ כותדמל( ]ת"דא)ובזוהר מסטרא . י קטנות"ש סעודה קטנה שבא ע"וז. ]ל"כנ

ל מתעורר שפע "יראה הנ' י הכנה זו בחי"וע[. י"הינוקא והמש' ש עושי דברו כד"ללבנה והוא מצד עבודת התחתונים כמ
וי י הקבלה כרא"י זוכין להשיג יום טוב ע"והוא שבנ. עליך להוסיף לנו מועדות שעצרת נכלל בחג הסוכות' ש במד"וז. מחדש

ל הגיד בשם "ז ז"ואא. ל"שמיני עצרת הנ' ומוסף הוא תוספות בחי. תפלות בכל יום שזהו תיקון הזמן' רגלים נגד ג' וג. ל"כנ
י לסבול בפיו בזה "הוא כשהאדם נתמלא בשירות ובתשבחות באותן שירים שא. הבוחר בשירי זמרה' ל פי"רבינו מפרשיסחא ז

ע כי בשבועות "וזה שמחת תורה בשמ. ל"ית אך שמח עד שמוסיפין שמחה יותר כנע והי"והוא שמחת שמ. ל"ת כנ"בוחר השי
י היגיעה מחדשים חכמי ישראל דברי תורה שנאמרו "שהרי ע. פ שבני ישראל גורמין"ועתה שמחת תורה שבע. תורה שבכתב

ש כל שיראתו "ה מוסיף כמי היראה לקבל דברי תורה שבכתב על ידי ז"וזה ע. ה מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש"למשה רבינו ע
 סוכות ד"תרל: 'קודמת כו

 
. י דכתיב למען ידעו"כי בסוכות נמשך הדעת לבנ. וידעת היום והשבות אל לבבך' דכ. ענין סוכה ולולב דכתיב ולקחתם לכם .7

כת הדעת ובאור הענין סוכה ולולב כמו ציצית ותפילין שהוא אור המקיף והמש. מינים הם להמשיך הדעת בפנימיות האדם' והד
ק קיים היה "ביהמ' בזמן שהי. וכן בעבודת האדם. כי נודע שיש בכל דבר פנימיות וחיצוניות. מינים' בתים דתפילין כמו הד' בד

ובאמת הוא מעלה יתירה אך . ועתה נשאר רק ענין הפנימיות. נתקן גם כל החיצוניות שכל ענין הקרבנות הוא במעשה גשמי
ולקחתם לכם הוא לרמוז . הכל בנקל' ק קיים הי"ביהמ' ולכן בזמן שהי. לי תיקון החיצוניותשאין יכולין להשיג הפנימיות ב

י המלאכים והשרים הכל "כי המשכת השפע ע. שרים' פרים בחג נגד ע' וזה ענין הע. שגדלה מעלה הפנימיות שזה ביד האדם
והוא כמו המלך שמכניס אורח לביתו ויש בזה . יםשר' י בוחרין להם הפנימיות מניחין הכל להע"ולאשר כי בנ. ענין החיצוניות

כענין אתה ' ש ולקחתם כו"וז. והחכם מדבק עצמו בזה שהוא בהיכל המלך. דברים שמספיק לו צרכו ושהוא בהיכל המלך' ב
. מינים הם להמשיך הדעת לכל הפרטים' ונחזור להתחלת דברינו כי הד. י לבחור להם הפנימיות"תומיך גורלי שמרמזין לבנ

כולם אגודה ' ושיהי' מינים נגד האנשים שבישראל שיש להם טעם וריח וטעם או ריח ובלי טעם ובלי ריח כו' ל אמרו ד"וחז
. מצד שבחר בישראל' ה בין הגדול או הפחות שבישראל לפי גודל רוממותו ית"כי באמת מה הפרש לפני המקום ב. 'אחת כו

' ובאמת גם בכל איש פרטי יש אלו הד. עלה טעם וריח לפני הקדוש ברוך הואולכן זה העיקר לבטל עצמו תוך כלל ישראל ואז מ
ולכן כפי מה שמבטל ומכניס מעשיו הטובים לכלל ישראל . 'שבדבר זה הוא מתוקן יותר כו. מינים במדות ואברים מיוחדים

קומות שנמצאו בו שצריכין ז להעלות גם המ"זוכה עי. י זה נעשה מזה קרבן ציבור"ע. ל שימסרם לצבור יפה יפה"כמאמר חז



ועל . 'כמו כן אין עני אלא מן התורה כו. ב עושה עם העני העני עושה עמו"ל יותר ממה שבעה"וכענין שאמרו חז. תיקון כאמור
ש "וז. ה נחת רוח מכלל ישראל"להקב' וכל העבודה צריך להיות כדי שיהי. ידי זה שעושה צדקה בהדעת שבו מקבל גם הוא

להעלות השמחה לפני הקדוש ברוך הוא על ידי הלקיחה שתקחו עצמיכם להיות . אלקיכם' ושמחתם לפני ה' ולקחתם לכם כו
 סוכות ו"תרל :כלולין כאחת

 
דהנה מי שצריך לחסד . דאיתא נסכו לפני מים בחג שיתברכו לכם גשמי שנה. מה יקר חסדך אלקים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון .8

מצד יקרת חסד ' כ מיחלים לחסדי ה"ואעפ. כ"ה ויוה"י אחר שזכו בדין בר"מנם בנא. פשיטא שצריך לחסות בחסד עליון
אמנם . ה משפיע בחסדו ממה שיכולין לזכות במעשה עצמו"ואין דמיון מה שהקב. 'כי יודעין הם שאין שיעור לחסדי ה. אלקים

ז נאמר "בעבור שחטא וצריך לחסד עכי מי שמבקש חסד . לזכות לחסדו' כ להפיק רצון מה"ודאי מי שזוכה במעשיו יכול אח
ולכאורה מה . י שמחו מאוד בשמחת בית השואבה"על כל הברואים ובנ' והנה בסוכות מתגלה חסדי ה. חסד לאומים חטאת

ולכך . מצד זה שאינם צריכין לחסד' ל שהם שמחין בחסד ה"אך הוא כנ. אומות כידוע' י הלא הוא רק נגד ע"שמחה זו לבנ
ועל זה נאמר מה . חסד' כ לבחי"אחר שזוכה בדין נכנס אח' פי. והוא ענין חסיד לפנים משורת הדין. כראוייכולין לקבל החסד 
אבל מי שאינו צריך לחסד . 'בי' רק בחסד בהית לאסתכולי' י כי מאן דאכיל דלאו דילי"ולכן שמחין בנ. ל"יקר חסדך אלקים כנ

. ל"אלו אין בושין רק מקבלין החסד בשמחה רבה כנ. מתנת חנםשאף שיש לתלות במעשיהם מבקשין רק . רק כדרך הצדיקים
כ הטעם "וזהו ג. ויש מזמין אורח לכבדו אף שאינו צריך לו והוא רק לכבדו. למשל יש מזמין אורח מצד שאין לו לאכול

והוא תשובה . מצד יקרת חסד אלקים בעיניהם' כ שמחין ומצפין לחסד ה"י זכו בדין ואעפ"י שבנ"ע. כ"ה ויוה"שסוכות אחר ר
. לכן האומות מדמין בעיניהם אשר כולם שוין. י על ידי שמראים שגם הם צריכין לחסד"כ מסיר הקטרוג מבנ"וזהו ג. מאהבה

וזה שאמרו נסכו מים בחג . י זוכין לקבל כל ההשפעות שניתן משמים בראשונה"ז הם בנ"ועי. ובאמת אין זה החסד דומה לזה
י צריכין לראות שיזכו הכל "ל אמר כי בנ"הרב המגיד מקאזניץ ז. הברכה בגשמים לכם' שיהי' יפ. כדי שיתברכו לכם גשמי שנה

אבל בוודאי כל המעשים . והיינו שיזכו שלא יצטרכו אל החסד. ש בספריו הקדושים"כי בחסד מתקרבין גם כל האומות ע. בדין
י כן הקבלה צריך להיות "ט אעפ"שאף שזורעין מעש. דש זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חס"וז. טובים הם כדי לזכות לחסד עליון

שאינם יכולין לקבל החסד כך ' ש למעלה אך שמח למעט האומות פי"וז. ]ל"כדרך הצדיקים שמבקשים מתנת חנם כנ. 'בחסד ה
ומי . כי אין כל המדריגות שוות' ובאמת לעולם יכול האדם להצטרך לחסד ה[. ל"י שהם צריכים להחסד כנ"י ע"בשמחה כמו בנ

. ל שהיו ערומים בלא מצות"י שכתבו חז"שאעפ. וזה עצמו ענין זכרתי לך חסד נעוריך. שרוצה לעלות יותר צריך יותר לחסד
אבל נגד האומות הלא היו גדורים בערוה וקדושים . ש לקרבם אליו ולהיות חלקו ונחלתו"ה וב"היינו לפי היות רצון הבורא ב

וזהו חסד נעוריך שהם עוררו החסד ורצו בו . ל"ת אף באופן שיצטרכו לחסד כנ"השיוהם נתרצו להמשך אחר . מכל האומות
 סוכות ז"תרל: והבן היטב

 
ז "ימים הם כללות עוה' ע תוספות כי הז"שמ' שנק[ מה. ]'עליך להוסיף לנו מועדות כו' כו' יספת לגוי ה' ענין שמיני עצרת במד .9

כ "ימים כראוי זוכין אח' המצוה בז[ את]י "י ששמרו בנ"וע. מהטבע אבל שמיני הוא למעלה. אומות' לכן יש שייכות לע
וכתיב ביום השמיני שלח את . ק"ש בזוה"וע' עלינו שישרה שכינה במעשה ידינו כו' ש ויהי נועם ה"כמ. ב"לתוספות מעוה

ייכות גם לעולם יש להם ש. על ידי שהם חפצים לבטל עצמם למה שלמעלה מהשגתם. כי אין שם השגה רק לבני ישראל. העם
י מתדבקין בו ואין מניחין "י כן בנ"אעפ. ה גבוה מעל גבוה"אל תרחק שאף שהקב' ק בפסוק ואתה ה"הבא וכדאיתא בזוה

ובניו והחשובים מלוים המלך ובאים גם לחדר . כ מסתלק לביתו"ולמשל המלך שמזמין לסעודה אח. כביכול להפרד מהם
והנה האומות שרוצין רק . ל"ע הוא למעלה מהטבע כנ"בעולמות התחתונים ובשמכן בימי החג הוא התגלות הקדושה . המלך

וכל תוספות של הקדוש . י הוא רק להתדבק בכח הנותן לכן מוסיפין להם"אבל רצון בנ. לחטוף להם מה שיכולין והולכין להם
 סוכות ז"תרל: חיי שרה' ש במד"ברוך הוא מרובה על העיקר כמ

 
התרגום מדברין תחות עננך נטלין על ' ל אמר פי"ר ז"ז מו"אא. 'והם תכו לרגליך ישא מדברותיך כו' בפסוק אף חובב עמים כו .11

אומות ' כ בימי החג שמקריבין נגד ע"ל עוד כי חובב עמים הוא ג"וי. ח"ד פח"לכן אחר סוכות שמחת תורה עכ' מימרך כו
י שכך "ע. אומות' כ מקריבין נגד ע"אעפ. י בידך"ף שבנא' והם תכו לרגליך פי. כל קדושיו בידיך ישראל. וניסוך המים כידוע

. 'ז ישא מדברותיך תורה צוה כו"ועי. ומשפילין עצמם ושמחין ברצון המקום יותר מעליות מדריגותיהם. ה"רצון המקום ב
ח "ש בו מדצומדבר י. ח יש בו מדומם וצומח"וב. כ מדומם"וצומח יש בו ג. ם וכל אחד גבוה יותר"וביאור הענין הוא דיש דצח

ח אינו יכול "אבל בע. כי פירוש מדבר שיכול להנהיג עצמו. כ ונקראים מדברותיך"י למעלה ממדבר ג"והנה בנ. כ כידוע"ג
י לתקן עצמו עד שמתקן "והנה כל מין א. ונקראים מדברותיך' י נמשכין אחר הנהגת הבורא ית"אבל בנ. בעצמו להנהיג עצמו

לכן אנו רואין שאין האדם . 'לבהמתך מקודם והדר ואכלת כו' ל ונתתי עשב כו"שאמרו חז כענין. מדריגה תחתונה שבו מקודם
כ "אעפ. אף שרוצה לעלות יותר. וצריך האדם לקבל זה כראוי. יכול לתקן עצמו כראוי עד שמתקן מקודם נפש הבהמיות שבו

ולכן . כ"ע ג"כ להעלות א"ז זוכין אח"ועי .בשמחה' י שיש רצון המקום לתקן אלה המקומות המטונפים צריך לקבל רצונו ית"ע
כ "ז זוכין אח"לתקן כל הברואים ועי. 'פ שמבקשין תן פחדך כו"ה ויוהכ"וגם בר. י מקודם להקריב בעבור האומות"הוצרכו בנ

 סוכות ז"תרל: ל"ת כנ"ע וש"לשמ
 



ז "וע. י באבינו שבשמים"דבקות בנוביום זה מתגלה פנימיות . ונותן ברכה על כל השנה. שמיני עצרת הוא סוף כל המועדות .11
וזה ענין אמרם . זה בהסתר' אך בזמן הדין הי. כ לחג הקדוש הזה"כי תכלית ימי המשפט לבוא אח. החג נאמר בכסה ליום חגינו

אלקיך בה הוא ' דהנה עיני ה. וחג הזה הוא אחרית טובה. רשה בתחלתה סופה שיש לה אחרית. ל מראשית השנה ועד אחרית"ז
א יום "רמז אך שמח הוא אלה הכ]נותנת חיים על כל השנה ' והשגחתו ית. ה עד שמיני עצרת"א יום מר"לה הכהשגחת א

ש פרשת "ש בחג הסוכות שבעת ימים בשנה ע"כמ. ימים הם קיום כל השנה' וימי הסוכות בפרט הז[. ה"שמרומז לשם אהי
וכתיב תן חלק לשבעה ימי החג וגם לשמונה שמיני . הש תקופת השנה שהוא כח ותוקף כל השנ"חג האסיף כמ' לכן נק. אמור

כי למה לא צוה . 'שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה כו' ביאור הענין דכתיב והי. ש"עצרת או ימי מילה ע
כ "אחי זה יכול "ע. י המילה"כ נכנס תחת כנפי השכינה ע"ימים בעודו ערל ואח' י שעברו עליו ז"אך שע. ת למול מיד"השי

. וכמו כן ימי הסוכות בעוד המים הזידונים שולטים. א לאדם כלל"שייכות הסט' ה לא הי"דאל. א"לגבור ולהכניע כל הסט
ז ניתן "וע. לכן צריכין הגנה. י שאלה הימים הם עוד בטבע ויש להם שייכות עוד"ע. אומות' פרים נגד ע' ונאמר תן חלק שהוא ע

ימים לכן ' ק מאסף כל הז"י שש"ע. ק פורס סוכת שלום"ם תחת אמו ממש וכמו כן בשומתקיים קרא שבעת ימי. מצות סוכה
ע הוא ההמשכה "ועתה בשמ. א"ש במ"ק כמ"כ נמשך הארה יתירה בשב"אמנם אח. בכניסת שבת קודש צריכים שמירה

בעת ימים תחת אמו ש' כ מצאתי בתקונים פי"אח. ל"י כנ"והיא הסרת הערלה ומתגלה פנימיות התדבקות בנ. שלמעלה מהטבע
 סוכות ח"תרל: א"ב ע"צ' ש ובפרשת אמור ד"ימי החג ע' על ז

 
המדות שבעים נפש דכתיב יצב גבולות עמים ' ז' כי בימי הסוכות יש אחיזה להאומות שהם בחי. לכם' ביום השמיני עצרת תהי .12

ן מגע נכרי כלל כדכתיב אות היא שם אי. אבל במקום שיש התגלות הארה מעולם הבא כמו בשבת דהוא מעין עולם הבא. 'כו
ונראה שהוא רמז ללוחות . והנה חכמים קבעו בשמיני עצרת שמחת תורה. ע הוא לכם דייקא"וכמו כן שמ. ביני וביניכם

לבני ישראל ' פ נתרצה הבורא ית"וביוהכ. אחרונות דאיתא הראשונות שהיו בקולות שלטה בהן עין אין לך יפה מן הצניעות
בשבועות מתן תורה הוא רמז למדריגה ראשונה צדיקים . אלו הענינים נעשים בכל שנה' וב. ות אחרונותה לוח"והוריד מרע

י ההסתר בימים "וגם הוא בא ע. לכן אין זה מפורש בתורה. י ללוחות אחרונות והם בהסתר"ואחר ימי תשובה זוכין בנ. גמורים
. יש מקודם ימי הסוכות פרי החג הכל כדי שלא ישלוט עין הרע לכן. ז בכסה ליום חגינו"לכן נאמר ע. הנוראים שהם ימי הדין

י עיקר שמחה שלהם בתורה שהיא כולל "אבל בנ. שרים שמח בחלקו שחוטפים לעצמן משפע היורדת לכל השנה' וכל אחד מע
והיא התורה  .'רק ביום השמיני עצרת כו. ומרמז להם הכתוב שהם יקחו משורש העליון ולא יתדבקו בגשמיות השפע. כל החיים

וכמו דאיתא שהחזיר . י ששורש וראשית הכל בתורה"ע. ש בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית"שורש כל הבריאה כמ
וכשרואה . אומות' כעין זה מתקיים עתה בחג שיש קצת התקרבות לע. 'שיקבלו התורה כו' הקדוש ברוך הוא לבני עשו כו

י נאמנים "שהתורה שמחה במה שנתברר כי בנ. והוא שמחת תורה ממש. י"בנשאין בהם ממש מחזיר הכל ל' כביכול הבורא ית
י ביטול "עד שע. ופרשנו שם שיש לבני ישראל כל כך דביקות לתורה. ש אוי לבריות מעלבונה של תורה"וכמ. ת"ונבחרים להשי

פ "נטהרו בימים אלו אחר יוהכי "ז שבנ"ע. כ להיפוך לטובה תנו עוז לאלקים כביכול"מכש. ו לתורה"שלהם מתורה יש עלבון ח
 סוכות ט"תרל: שמחה התורה מה שיעסקו בטהרה בתורה מכאן ואילך

 
. כי שמיני עצרת הוא תוספות על ימי החג ותוספתו של הקדוש ברוך הוא מרובה מהעיקר. 'במדרש והוספתי על כל תהלתך כו .13

כי עומק . כ לתוספות עליון למעלה"ז זוכין ג"ועי. והענין הוא כי בזאת ניכר מעלת בני ישראל שהם מוסיפין מחול אל הקודש
י "י התוספות שיש בלבות בנ"י כן ע"אעפ. אומות' לכן אף דבימי סוכות יש אחיזה לע. א מזה"ש במ"רום תלוי בעומק תחת כמ

 סוכות ט"תרל: ק בכל זה"ודו. ע ובתוספות אין מגע נכרי כלל"ניתוסף להם שמ. ש לעיל"השתוקקות לדבק בשורש כמ
 

היינו שיכול כל אחד למצוא את שלו בזה . 'דאיתא במדרש נגד חילוקי בני ישראל שיש בהם טעם וריח כו. בענין לולב ומיניו .14
ש ושמחתם לפני "כמ. י"בבנ' אבל צריך להיות כל אחד בטל להכלל כדי להשלים רצון הבורא ית. 'החג דכתיב ולקחתם לכם כו

וחג הזה מחלק דעת לכל . א זמן שמחה כי כל השמחה כשאדם בא לשורשו ומקומוולכן הו. זה כל המכוון' אלקיכם שיהי' ה
ולכן אחר סוכות . 'מדריגות אלו טעם וריח כו' והוא בודאי נגד ד. והיא התורה שיש בה פרדס. י כפי מדריגתו"אחד מנפשות בנ
ובני ישראל אומרים אין . והולך לואומות לוקחים כל אחד שר שלו חלקו ' שכל הע' פי. ש נגילה ונשמחה בך"שמחת תורה כמ

בלבד ' והם נמשכין אחריו ית. הביאני המלך חדריו הוא בסוכות שניתן להם רשות ליקח כל אחד מה שרוצה. לנו חפץ טוב ממך
 סוכות מ"תר: ב אתוון דאורייתא"ש בך בכ"כמ

 
ובני ישראל עיקר מידתם . חסד ורחמים' כי יש בחי. פרשנו על חג הסוכות. 'בפסוק המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר כו .15

שיתוף מדת הרחמים ' י בחי"ובנ. ש חסד יבנה והיא קיום כל הנבראים ואומות"קודם קבלת התורה כמ' כי החסד הי. רחמים
והיא מצות הסוכה כדי . ב"ת מכסה שמים בעבים שהוא חסד שם ע"אבל השי. הלולב' שמים והיא בחי' והיא בחי. ד"למדה

והוא . קיום לכל הברואים' י צריכין להראות שצריכין לחסד עליון כדי שיהי"שבנ' פי. 'ש נסכו לפני מים בחג כו"להכין מטר כמ
י "הם בנ. את המיחלים לחסדו' כו' וזה שמסיים הפסוק רוצה ה. אומות שמתקיימים רק בחסד עליון' שבעים פרים על ע' בחי

. י נאמר את המיחלים לחסדו"רק על בנ. לחסד אין רבותא שמצפה לזהכי מי שצריך . 'ששמחים במצות סוכה לחסות בחסדו ית



הגם כי בודאי אנו . י זוכין במשפט"ה צריך להראות כי בנ"ברכה שהקב' ולכן אין גשמים בחג סי. ]ל"ל והוא הסוכה כנ"ת אה"ר
 סוכות מ"תר[: ל"מצפים ומיחלים לחסדו כנ

 
ש "וז. כדי שיתברכו לכם גשמי שנה' כדאיתא בגמ. וקאי על זה החג שבו ניסוך המים. 'אוצרו הטוב כו' לך כו' כתיב יפתח ה .16

שאין הקורבות שלהם יכול ' ואתה לא תלוה פי. אומות' פרים על ע' ש ע"כמ. כ"והלוית גוים רבים היא התקרבות האומות ג
י ויכולין לקרב גם האומות "ובחג הזה הסוכה מגין על בנ. להתקרב לרשעיםלהזיק עתה כמו בכל עת שצריכים שמירה שלא 

ה מתחדש "כי הנה כמו שבר. י כי חג זה נותן ברכה בכל מעשה בראשית"ולברך את כל מע' ש לתת מטר ארצך כו"ז. ל"כנ
כן בכלל אחר התחדשות . 'ויקדש כו' ויברך כו' כל אשר עשה והנה טוב כו' וכתיב בשלימות הבריאה וירא אלקים כו. הבריאה

כי הכלל גמר השלימות צריך להיות . ק פורס סוכת שלום"ש בכל ש"פריסת סוכת שלום כמ' והיא בחי. הבריאה יש ברכה זו
וזה . ועל זה נאמר שלום לרחוק ולקרוב. ויש עזר וסיוע לצדיק וכן לבעל תשובה. א מזה כמה פעמים"ש במ"כמ. בעזר אלקי

והיא הסוכה דאיתא כל ישראל ראוין . ז יש ברכה דאין כלי מחזיק ברכה אלא השלום"ועי. החג ת בזה"השלימות נותן השי
שהיא לשם שמים וסופה ' ונקרא כנסי. י להיות אחד"וגם מינים שבלולב שמקרבין בנ. חג האסיף' ונק. לישב בסוכה אחת

והיינו . י כדי לקבל ברכה"שמתבטלין לבנכי גם להאומות יש התאספות בימים אלו ' פי. לכם' להתקיים בשמיני עצרת תהי
לכן . ש"לש' י בסוכה נקראים כנסי"אבל בנ. אבל אין כינוס שלהם לשם שמים רק לקבל כל אחד חלקו והולך לו. השורש שלהם

ז מה "ל ע"ועמדו חז. 'וכתיב וחג האסיף בצאת השנה באספך כו. ל והבן היטב"סופה להתקיים כנ' שהכנסי' לכם פי' עצרת תהי
י תשובה מאהבה בימים אלו מתקנים כל "והענין הוא כי ע. 'בצאת השנה כו' אסיף קציר וקרי לי( ג"י)ה "ש בר"צאת השנה עב

מעשיך מן ' ש באספך כו"וז. י שמתהפכין שגגות לזכיות"וגמר תיקון כל מעשה שנה שעברה נעשה עתה ע. השנה העברה
ובזכות החג הזה יכולין לאסוף הכל . לא טובים כמו שדה שהיא הפקרהוא התפזרות כחות ורצונות כל השנה במקומות . השדה

וזה . ישמר צאתך ובואך' ז נאמר ה"וע. והוא החיבור והתקשרות סוף השנה בתחלת שנה הבאה. ולכן נקראת תקופת השנה
גבורי ' כו' ו הדכתיב ברכ. ולכן אחר זה שמחת תורה. ל"שרמזו שכל המעשים שהתחילו בשנה שעברה נגמרים ונתקנים עתה כנ

שזה נקרא עושי דברו . את העולם' פ וסוכות שהוא תיקון הנהגתו ית"ה ויוהכ"שאחר ימי ר. כח עושי דברו לשמוע בקול דברו
ש אמרו לפני מלכיות "כמ. 'י קיום המצות בזה החודש דתקיפי במצות ממליכין עליהם ועל כל העולם את מלכותו ית"י ע"שבנ

אף שאין . ל"והרי הוא מנהג חכמים ז. כ לשמוע בקול דברו"לכן זוכין אח. הכל תיקון כל ההנהגהוכל המשך הימים אלו . 'כו
י "וגם אנו ע. ש לשמוע בקול דברו"לקיים מ. רק שרבותינו הקדושים הרגישו בלבותם הארת התורה אחר ימים אלו. רמז בכתוב

וכענין . כ זוכין לתורה"אח' עשי' ם לתקן כל הטבע בבחיי צריכין מקוד"והנה בנ. כ להרגיש מעט מזה"אמונה יכולין כל אחד ג
וגם כתיב ושמחתם . ימים בשנה שהם תיקון הזמן' לכן כתיב ז. ימי הבנין' וימי החג הם תיקון ז. שכתבו דרך ארץ קדמה לתורה

מיני עצרת שהוא כ זוכין לש"ואח. ק דיוק זה במקומות רבים"הימים כמבואר בזוה' בז' ולא כ. אלקיכם שבעת ימים' לפני ה
 סוכות א"תרמ: והיית אך שמח שהיא השמחה בעצמה בלי התלבשות הטבע והיא שמחת תורה. למעלה מהטבע והזמן

 
פ דכתיב ועניתם "ה ויוהכ"ולכן המה מרי נפש בר. י נקראו לב שהמה פנימיות החיות שבעולם"שבנ. כתיב לב יודע מרת נפשו .17

שייכות להם בשמחתן ' וזהו הגנת הסוכה שלא יהי. ש ובשמחתו לא יתערב זר"כמכ בסוכות לשמחה "וזוכין אח. את נפשותיכם
. ל והיית אך שמח על יום טוב האחרון"ע דדרשו חז"והעיקר מתקיים בשמ. פרים כידוע' לכן נותנים להם חלקם בע. של ישראל

חיים היורד בתחלת השנה לקיום ימי הסוכות הם קיום הטבע שמתפשט ה' כי ז. לכם' ש עצרת תהי"שאז אין להם שום חלק כמ
ופרשנו פסוק שמח זבולון בצאתך . הימים ושם אין שום מגע נכרי כלל' הנשמה יתירה אור ז' ושמיני עצרת הוא בחי. העולם

ולכן צריך סוכה והגנה שלא . לכן יש לכולם חלק. ל"ונקרא יציאה שהיא שמחת כלל הבריאה כנ. ימי הסוכות' הוא על שמחת ז
ולכן אז אין צריך הגנה . י"ע ושמחת תורה שהיא עיקר האהל של בנ"ויששכר באוהליך הוא שמ. תן של ישראליתערבו בשמח

ולכן עושין שמחת תורה להודיע כי כל השמחה בחיים ושפע . וצריכין לבטל כל הימים ליום השמיני. ששם אין שום מגע נכרי
 סוכות ב"תרמ: ון שותפות עם יששכרכמו שעשה זבול. כדי שנוכל לעסוק בתורה מתוך הרחבה. פרנסה

 
י "וכמו כן בבנ. ה לך לך מארצך"הוא מעין מצוה ראשונה שנצטוה אברהם אע. 'ענין הליכה מבית לסוכה צא מדירת קבע כו .18

פ שנעשים "ולכן אחר יוהכ. ובודאי אין יכולין לקיים זה כראוי רק בתחילת. 'לכתך אחרי כו' זכרתי לך חסד נעוריך כו' שנא
חסד נעוריך ' ומסתמא פי. אחריך נרוצה. ת"כקטן שנולד מתעורר זה הרצון בכל איש ישראל להיות נמשך אחר השי טהורים

לך ילמדנו רבינו מה ' ל על מאמר המדרש תנחומא בפ"ז ז"ושמעתי מפי קדשו של מו. הוא אברהם אבינו ראשיתן של ישראל
ה "כ למה התחיל בהליכה ומיישב כי כבר עמד אע"מצוה ראשונה א והגיד כי כיון שהיתה זו. 'ש כשהוא מהלך כו"לקבל עליו מ

ואז צריכין להתבטל . 'ה הוא האחדות שמע ישראל כו"כי בר. וכמו כן נוכל לומר בסדר ימים הללו. ח"ודפח' בענין ואהבת כו
ב על ידך כדאיתא ש מתאה"ש' שיהי' ובסוכות מתחיל ואהבת כו. ו"בשכמל' פ הוא בחי"וכן ביוהכ. אליו ולא שייך הליכה

ז זוכין אל "ועי. ל"כ התפשטות הקדושה לכל המקומות כנ"פרים על האומות ג' ולכן מקריבין ע. לכן אז המצוה הליכה. בספרי
: ל"ולכן סוכה מלשון יסכה שסכתה ברוח הקודש כנ. ל"י מצוה זו כנ"וכן בסוכה זוכין לרוח הקודש ע. הארץ אשר אראך

 סוכות ג"תרמ
 



והיינו שבודאי טוב מאוד אם זוכין לשמחה בלי . כ ולשמחה מה זו עושה"ג' וכ. את השמחה' יב ושבחתי כווהנה בקהלת כת .19
רק בימים הללו בסוכה שהיא הגנה . לשחוק אמרתי מהולל מעורבב' רק שקשה להשיג זאת תמיד ויש בה פסולת כדכ. פסולת

וכתיב לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת . פנימיוהשמחה הוא תענוג . שאין מתערב שם פסולת לכן יכולין לשמוח עתה
דכתיב רבים אומרים מי יראנו טוב נתתה שמחה בלבי מעת . וכל זה מתקיים בימי החג. 'ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף כו

ש י י"אבל בנ. והאומות כל אחד נוטל שלו ומאסף רוב דגן ותירוש. שבסוכה הוא ימי השפעה לעולם' פי. דגנם ותירושם רבו
י דומין ללב שמקבלין רק "וזהו עדות שהם הלב והעיקר כדאיתא שבנ. והוא התענוג והשמחה. להם לקבל פנימיות ההשפעה

רק להיות הכנה . לרמוז כי אין אנו חפצים ברוב דגן ותירוש. לכן ניתן מצות סוכה עתה. ל"והוא התענוג כנ. צחותא דכולא
שהם ימי שמחה וצריכין . 'אלקיך בשמחה כו' תיב תחת אשר לא עבדת את הועל הימים האלו כ. ת שהיא העיקר"לעבודת השי

ש נתן לנו ימי "ה וב"ת ב"והשי. 'ש מצות שקבלו עליהם בשמחה כו"ומתקיים כל השנה כמ. ביותר' להתחזק עתה בעבודת ה
שיש לו מכל  ל ידוע שיהיה יותר שמחה בעבודת הבורא משמחה"י ז"האר' מרוב כל פי. שמחה בתחלת השנה מטעם הזה

ש בחרתי הסתופף בבית אלקי אף בעראי "כמ. י מראין זאת בסוכה שיוצאין מדירת קבע לדירת עראי"ובנ. הדברים שבעולם
: ש"חסיון מועט מלהיות בטוח בקביעות בנדיבים ע. 'ל בפסוק טוב לחסות בה"י ז"כדאיתא ברש. מדור באהלי רשע בקביעות

 סוכות ג"תרמ
 

ז זוכין לפתוח "עי. י מצות הסוכה שהיא כענין לכתך אחרי במדבר"ולכן ע. בשירת הבאר וממדבר מתנהל דכתיב "עוד לענין הנ .21
ביום הגשמים הכל שמחים ' ואיתא בגמ. ל"ולכן היא זמן שנידונין בו על המים כדי שיגין זכותן של ישראל כנ. פי הבאר ולתורה

. י ומתרגמינן ואלפינון לבני ישראל"אל בנ' דבר משה את מועדי הוי' מועדות נפתחין מעיינות התורה דכ' ובודאי בכל הג. ש"ע
ומועד הסוכות גדול . 'י לעבודת ה"ה נתן הכח בהמועדות שהם ינהגו וימשיכו נפשות בנ"שמרע. כי דיבור הוא לשון הנהגה

ם הוא התעשקות כי פסח יציאת מצרי. מועדות' ויתכן לרמוז על הג. בארות עשק שטנה רחובות' דמצינו ביצחק ג. מכולם
' אבל בסוכות מקריבין ע. שטנה' ע ונק"ל שבו ירדה שנאה לאוה"וכן שבועות במתן תורה בסיני דרשו חז. להנצל מידי הרשעים

דכל . 'בפסוק הנה נתתי כו. ש לעיל"וחג הזה הוא פרנסה וקיום העולם כמ. רחובות' ונק' פרים גם על האומות לכן ולא רבו עלי
' שיהי' וכל החפץ של הקדוש ברוך הוא הי. כדי שיטיב הקדוש ברוך הוא עם הנבראים כי חפץ חסד הוא 'בריאת שמים וארץ הי

את כל אשר עשה והנה טוב ' כ וירא כו"ז כתיב אח"וע. ולכן הנה נתתי הוא מאמר האחרון מהעשרה מאמרות. מי שיקבל השפע
 סוכות ג"מתר: ל"לכן הוא זמן שמחה במרום כנ. 'כל רצונו ית' שזה הי. מאוד

 
ה מלמד אותנו איך לקבל השפע "שהקב. אמר הקדוש ברוך הוא נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה' איתא בגמ .21

י לבם לשמים "ובאמת בנ. כי הנה בחג הזה הוא הברכה היורדת מן השמים כי המים כולל כל הברכה. הבאה מן השמים
וכל . אך אין מחסור ליריאיו כתיב. והאומות מבקשים למלא תאותם בלבד. מים' ומבקשים לקבל מימי הדעת והתורה שנק

ז החג כתיב מה רב טובך אשר צפנת "וע. ש שיתברכו לכם גשמי שנה לכם דייקא"וז. י בפרט בזמן הבית"ההשפעה יורדת לבנ
שמים לכלל הבריאה כולל כי הנה הברכה היורדת מ. ש תצפנם בסוכה מריב לשונות"לכן הוא בהסתר כי סוכה היא הגנה כמ. 'כו

לשם ' ואצלם הוא כנסי. י נשארו בהאחדות"אך בנ. אסוף את העם ואתן להם מים ויש כלל גם בכל הבריאה' דכ. שרים' גם הע
. 'היוצר יחד לבם כו' ה מתחיל ברכה זו דכ"והנה עוד מר. כ אותן שאין כוונתם לשם שמים יתפרדו כל פועלי און"משא. שמים

להציל . הגם כי כולם עוברין לפניו כבני מרון על כל זה עיקר הכוונה בעבור המיחלים לחסדו. אל יריאיו' הוהתכלית הנה עין 
י גורמים לכל הברכה והחסד המתעורר בזה החג "ובנ. ולחיותם ברעב הוא בחג הסוכות. פ"ה ויוהכ"ממות נפשם הוא בר

. י בהסתר"נה גם האומות לכן הקדוש ברוך הוא משפיע לבנכי מצד החסד יכולין לבוא בטע. וממילא זוכין כל הברואים לחסד
ובכל משלח ידך הוא . ל הסמוי מן העין הוא בסוכה"ברכה באסמיך דרשו חז' ישלח ה. י להאומות"וזהו הסוכה שמבדיל בין בנ

נפלאותיך ש "ש בעבורינו כמ"ה וב"וכל אלה המצות הם עצות מהקב. והוא ביד' מינים שבלולב דכתיב בהו ולקחתם לכם כו
ל בימינך ממתקוממים אכן יתכן לפרש "ומדקדקין המפורשים דהול. מושיע חוסים ממתקוממים בימינך' דכ. ומחשבותיך אלינו

ואז הקדוש ברוך הוא מושיע החוסים בו לבל יגזלו מהם ההשפעה כי . ל"פתוחה אז גם האומות באין כנ' ל כי כשימין ה"ד הנ"ע
י "כי ניסן מיוחד רק לבנ. י בתוך כלל הבריאה"פרים כי בחודש הזה הישועה באה לבנ' ן העועני. ל"על ידיהם נפתח החסד כנ
ש "עמ)ולכן צריכין הרבה יגיעה לתקן זה הדרך והוא ענין באר את התורה בשבעים לשון פירש להם . ותשרי הוא בכלל הבריאה

לכן הוא בכסה . ך הוא אין לך יפה מן הצניעותענין לוחות אחרונות אחר החטא שאמר הקדוש ברו' וכל זה הי(. ע"לקמן בשמ
יתכן לרמוז על חג . מבית מלא זבחי ריב' וכתיב טוב פת חריבה ושלוה כו. א הארכנו בזה"ובמ. ובסוכה ובכלל כל הברואים

וזה . ושלוה בה שלמי ציבור שאין כל השנה רק בחג השבועות. מנחה חריבה בלא שמן ובלא לבונה' השבועות שתי הלחם שנק
אומות ' בלק שבלעם אמר טוב להיות נעבד מע' פ' ועיין בכזה במד. ל"פרים ויש בה ריב לשונות כנ' חביב מחג הסוכות שבה ע

 [ו"תרמ: ל"והוא כנ. ש"השיבו הקדוש ברוך הוא טוב פת חריבה ע
 

דכתיב אחר שנסעו מים ויבואו . 'בנוסח תפלת גשם זכור שנים עשר שבטים שהעברת בגזרת מים שהמתקת למו מרירות מים כו .22
דהנה . ב עינות מים ושבעים תמרים"י' אלימה כו. כ ויבואו"אח. עץ וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט' ויורהו ה' מרתה כו

ב "והי. ומצד זה נמצא מרירות במים. פים עד שכל העולם ניזון ממנוכ לכמה ענ"י שמתפשט אח"ההשפעה הבאה משמים ע
ובאמת . כ להיות"כי רב צדקתם לגבור על כל המרירות שעתיד אח. השבטים הם העומדים בראשונה ובזכותם מונעים הקטרוג



ת ברזל לבטל המרירות המכוון שיעמדו להיות חומ' ואחר שעברו בגזרי מים הי. י אחר יציאת מצרים נבראו לתקן כל העולם"בנ
ושם נסהו לשון הרמה . שם לו חק יתכן לרמוז על החודש הזה שהוא התיקון בדרך המשפט. ויבואו מרתה וימתקו. של הרשעים
ושם שתים עשרה . אלקים' אלימה הוא בחי. כ לזה החג שהוא למעלה מהטבע"פ זוכין אח"ה ויוהכ"י המשפט שבר"שאדרבא ע
שרים ' תמרים הוא התחלקות ענפים ע' כ יש ע"אח. שערים הראשונים עומד על שנים עשר בקר ב"ב שבטים י"הי' עינות בחי

אל תמר בו ' ותמרים לשון תמורה ששם יש התחלפות ותמורות כענין שנא. ל"אומות לכך יש מרירות כנ' ששם יש יניקה לע
. וזה עבודת זה החג שנדונין בו על המים .ב עינות נמתק המרירות ויחנו שם על המים"י הי"וע. ל מלשון תמורה"ודרשו חז

ולכן בחג . ל"ה כנ"ם ואלימ"אלהי' והכל גי. פה שהם הכלי לקבל שפע הבאה מלמעלה' אבות גי' תמרים והג' ב עינות וע"והי
אומות שהם ' ויתכן שהיא שורש ז. עיר התמרים' בפ' ויריחו נק. ]ענפים שנקרא תמרים' פרים לע' הזה צריכין התיקונים בע

 סוכות ו"תרמ[: ה מענין מריע ומפיל חומה"ש מזה בר"אומות כמ' שורש לע
 

ואם . י מעשים טובים"ב ע"כי האדם צריך להכין לו לבוש לעוה. נשוי פשע כסוי חטאה' פי. ק בפסוק אך בעשור"איתא בזוה .23
י "הענין נוהג בכללות בנ ונראה שזה. ש"נעשה רשע לבסוף נוטל הצדיק מלבוש שנעשה ממעשים טובים שלו וזה כסוי חטאה ע

בכסה ליום ' ה שנאמר תקעו כו"וענין זה הוא מר. ועליהם נאמר יכין וצדיק ילבש. שזוכין לקבל הטוב הנמצא בכל האומות
ולכן צריך הגנה . והצדיקים מקבלים הטוב. והרשעים נחתמו למיתה וימנע מרשעים אורם. ה"ספרים נפתחים בר' וג. חגינו
' כ ואבדיל אתכם מן העמים בורר ומניח בורר ומניח כו"ואיתא בתו. י שמתקרב מחלקם"פרים ע' הע ענין' ט עצמו הי"ומה

והשרים שלמעלה . מובלע תחת יד הרשעים עד לעתיד שיתברר הכל' י מוציאין איזה הארות שהי"וכן הוא שבכל שנה בנ. ש"ע
היינו . ישלמנו לך' אם רעב שונאך כו. ש"לים אתו עאמור גם אויביו יש' מ פ"י כדאיתא בר"מודים האמת ומכניעים עצמם לבנ

חביב עליהם ' וזה השמלות שהי. גם ביציאת מצרים וינצלו את מצרים' ובאמת זה עצמו הי. י מוציאין הנצוצות מהם"ל שבנ"כנ
י "ל שע"כנוהוא . 'ש פן ינחם העם כו"י שהלך עמהם הערב רב כמ"שהוא הגנה ע' ולכן כתיב ויסב אלקים כו. ש שם"ביותר כמ

י דיוק הלשון "עפ. אכן יש לפרש עוד כענין זה בכל אדם עצמו. שנתוסף להם הארות שבאו ממקום טומאה צריך הגנה והסתר
חיי שרה כי הבעל ' ק פ"ש בזוה"י מ"ל עפ"ולכן י. ל כסוי חוטאים"ל הול"הזוהר הנ' כסוי חטאה דמשמע מגוף החטא דלפי

ל כי השב "ש חז"כ לפי מ"ומכש. ש"רגעא חדא מה שהצדיק בא בימים הרבה עתשובה מתקן הלבושים שלו בשעתא חדא ו
ז "ל שע"וי. וזהו ענין הסוכה. נמצא מהחטא עצמו עושה לו כסוי ומלבוש ואשריו בודאי. מאהבה עונות וחטאים נעשין זכיות

הן באדם עצמו הן . ל"הפסולת כני התקבצות הנצוצות שהיו מעורבין תוך "היינו ע. ל מפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר"רמזו חז
אבל המים הוא . ם פוסל בו"י ומגע עכו"וזה רמז ניסוך המים בחג כי היין מיוחד לבנ. ל"הקיבוץ מרשעים להלביש הצדיק כנ

כי הרגישו הרשעים כי . בארות שחפר יצחק אבינו וקראם עשק ושטנה שאמרו לנו המים' ל שזה רמז הג"וי. כולל לכל האומות
אבל . פ"ה ויוהכ"ועשק ושטנה הוא רמז בר. שם עצמת ממנו כל עצומות שלך ממנו הוא' ש במד"כמ. בלעם מפיהםהוא מוציא 

. י"פ גם השרים שלהם מודים כי הכל בעבור בנ"ואחר יוהכ. בסוכות הרמז לרחובות כי הכל מודים ומכניעים עצמן לבני ישראל
על התקונים שנעשו בימי התשובה שנתקרבו . יבי עם נדיביםכ בפסוק מאשפות ירים אביון להוש"ל פרשנו ג"ובענין הנ

י שמוני בניך כחולדה הדרה "ל אמרה כנס"מושיבי עקרת הבית דרשו חז. הרחוקים עד שזוכין לישב בסוכה עם אושפיזין עלאין
. ל"ן כני הקדושה מוציאה ומאספת כל הנצוצים שנתערבו בכל המקומות להחזירן לשורש"י בנ"היינו שע. בעיקרי הבתים

והנה חג הזה נקרא חג . כי בסוכות הושבתי' ולכן כתיב למען ידעו כו. כ זה הענין"ג' ש בזה גם בחג הפסח שבמצרים הי"ועמ
ב "כי הנה כל הי. ש באספך את מעשיך מן השדה"מאלמים אלומים בתוך השדה כמ' וכתיב בי. יוסף הצדיק' האסיף והוא בחי

. ש ויהי ערב ויהי בוקר"והמה כענין ששת ימי המעשה ששה ימים וששה לילות כמ .ר בעולם"שבטים ביררו התערובות טו
וכתיב קמה . מדת לילה ויום אחד הוא ביום השבת. זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. השבת שהוא אחדות אחת' ויוסף הוא בחי

נעשין אגודה אחת לסבב הלולב  כי הכל' תסובנה אלומותיכם כו. הלולב צדיק כתמר יפרח וגבוה מכולם' אלומתי הוא בחי
 פסח ח"תרמ: שהוא הצדיק

 
פ הוא בכלל כל הבריאה ונשתנה הסדר "ה ויוהכ"ולכן בר. כי בכל שנה מתחדש סדר הבריאה. בענין שמחת תורה בשמיני עצרת .24

ן עצמן י מכניסי"בנ. וכמו שהמדה בשמים כך למטה. ה פותח יד לקבל שבים"והוא באמת דרך התשובה שהקב. מכל ימי השנה
. פרים עד שמיני עצרת שנגמר כל התיקון' לכן יש ע. אומות' וכמו כן החסדים היורדים בסוכות יש מהם גם לע. בכלל הבריאה

התיקון כראוי כך הוא בכל ' זמן מבריאת העולם עד שהי' וכמו שהי. י דרך התורה שהוא עולם התיקון"עד שחוזר ההנהגה עפ
יד פתוחה למעלה ולמטה ' עד עתה הי' ש בשמיני עצרת תהיה לכם פי"וז. ו דרך התורהועתה יש לנו לשמוח שחוזר לנ. שנה

ש מורשה קהלת יעקב שהוא ירושה "וז. י התורה"ובאמת בכל דור מתגלה דרך חדש עפ. לכם' ועתה עצרת תהי. לכל הבא
דרכים חדשים בתורה שעדיין לא שיש ' פי. ל דרשו אל תקרי מורשה אלא מאורסה"וחז. המתגלה בכל דור ודור ובכל שנה ושנה

 ח"תרמ: ארוסה ולא נשואה' וזהו בחי. ל"עד שיבוא הזמן והדור אשר ביגיעתם בתורה יתגלו הדרכים הנ. יצאו מכח אל הפועל
 סוכות

 
אלקיך מתהלך בקרב מחנך ' כי ה' ש כי תצא מחנה כו"י מ"עפ. יום מלחמה' ה שנק"י אחר ימי הדין ור"ומצות סוכה זוכין בנ .25

ושניהם מתקיימים בחג . א לרוקן נכסי אומות לך"שם תרין אמוראין חד אמר להגין עליך להיות צל על ראשך וח' ובמד. ילךלהצ
והכלל כשיש . א"ש במ"פרים שמקריבין כמ' י ע"ומקבלים כל השפע הבאה לעולם ע. ת פורס סוכת שלום עלינו"הסוכות שהשי



ש "בטחון הוא בסוכות כמ. ה"מלחמה בר. ]ם עלי מלחמה בזאת אני בוטחש אם תקי"כמ. מלחמה על איש ישראל הוא לטובתו
 סוכות ט"תרמ[: לקמן

 
כי שם יעקב הוא . מדריגות יעקב וישראל' וסוכה ולולב הם ב. ש ולמקנהו עשה סוכות"לא מצינו בכתוב סוכה רק אצל יעקב כמ .26

ואחר שנצח . ק תולדות"ש בזוה"עקש תתפתל ע' מינים כענין שנאמר עם חסיד תתחסד כו' ולזה יש ד. א"על המלחמה עם הסט
ויתכן שזה רומז . והוא לי ראש חלק הנשמה ששם לא יש מגע נכרי כלל. אנשיםהמלחמות ניתן לו שם ישראל שרית עם אלקים ו

הסוכה שחל ' נצב עליו הוא בחי' אך וה. מינים שבלולב כל חלוקי מעלות שבבני ישראל' מראה הסולם שיש בו מדריגות הוא ד
כתבנו שם שזה ענין הפסוק וכבר . שלא רצה לעלות על הסולם' ובזה בחר יעקב אבינו כדאיתא במד. שם שמים על הסוכה

הגם שהיא למעלה . לכן לא בחר לו יעקב הסולם רק להיות נמשך אחר הנהגה עליונה. מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב
והאומות מקבלים בחג . וזוכין לשם ישראל. פ נתקיים בישראל כי שרית עם אלקים ואנשים"ה ויוהכ"וכן אחר ר. מהשגת האדם
ומינים דלולב הם סימני דנצחון . מעליו איש טוב שחל שם שמים על הסוכה' י יושבין בסוכות שהוא בחי"ובנ. כל אחד חלקו

ואפשר לכך אין נוטלין לולב בשבת כי הוא יום מנוחה ]וסוכה היא המנוחה . 'ל עם חסיד כו"מינים כנ' לכן יש בהם ד. קרבא
 סוכות [נ"תר[: והמלחמה ליעקב בימי המעשה בלבד. לישראל

 
שבעת ימים ביום הראשון שבתון ' דכתיב תחגו את חג ה. ש תשלומין דראשון הוא"ימי החג כמ' יני עצרת הוא כולל כל זשמ .27

ולכן . כ בכלל"ימים והם בפרט ואח' רק כי השמיני הוא כלל הז. שבעת ימים כתיב' שמיני מאן דכר שמי. וביום השמיני שבתון
. י"ובזה אין חלק רק לבנ. לכם שהוא האחדות' אבל שמיני עצרת תהי. פרי החג' ימים גם לשבעים וזהו ע' בפרטות מתפשטין הז

 סוכות נ"תר: כ כלל אחד"אבל סטרא דקדושה להיפוך מן הפרטים נעשה אח. א שארי בחבורא ומסיים בפרודא"דסט
 

שבכחנו להושיב ובאמת הוא מצוה שצוה אותנו הקדוש ברוך הוא . ק על האושפיזין"בזוה' בסוכות תשבו שבעת ימים פי .28
ל שחל שם "ש ז"כמ. שורה הקדושה בסוכה' י שמקיימים המצוה לשמו ית"האושפיזין בסוכה לכן אומרים תיבו אושפיזין ע

כי עיקר . בעולם' י על התגלות מלכותו ית"פ מבקשין בנ"ה ויוהכ"דהנה בר. והוא מעין השראת השכינה. שמים על הסוכה
ש בצלו חמדתי "וכמ. י בזמן המקדש זכו להוריד השכינה למטה"ובנ. תה למעלהי הרשעים על"שכינה בתחתונים היה וע

פ ומתקיים "ה וביוהכ"מ כפי הבקשות בלב שלם בר"מ. י שאין זוכין להתגלות השכינה בפרהסיא"וכמו כן עתה אעפ. וישבתי
רואים לכן הוא בכסה שושנה י מתפללין בכלל כל הב"שבנ. ה הוא כשושנה בין החוחים"ובר. כן בסוכה וישבתי. בצלו חמדתי

' ואבדיל אתכם כו' ש במד"כמ. י"והנה בכל שנה יש בחירה חדשה משמים לבנ. י"ובסוכות יש התגלות הקדושה בבנ. אטומה
שזה תכלית הגלות עד שיתבררו כל הבירורים . י נצוצי קדושה מכל האומות"ומסתמא בכל שנה מוציאין בנ. בורר וחוזר ובורר

כמו כן . 'ויסב אלקים כו' מ וגם ערב רב עלו ולכן ויהי בשלח כו"ולכן כמו שכתוב ביצ. במהרה בימינו אמןתיקון השלם ' ויהי
וזהו הרמז ביעקב ולמקנהו עשה . פרים בחג' וזהו עצמו ענין הע. י"יש עתה ימי הסוכות להגן על אותן הניצוצות שנתדבקו בבנ

 סוכות ג"תרנ: מעין זה יש בכל שנה ושנה. בירורים לכן עשה סוכות ל והוציא משם"על הרכוש שעשה יעקב אבינו בחו. סוכות
 

דכתיב ההפכי הצור . 'בעת יאכלו בגבורה כו' אשריך ארץ שמלכך בן חורין כו' דכ. איתא גבורות גשמים לפי שיורדין בגבורה .29
וכן . צמם מעיינות ונחליםה בחסדו מהפך להיות הם ע"כי צור וחלמיש הם דינין תקיפין והקב. אגם מים חלמיש למעינו מים

וזה תכלית ימי החג להיות השפע יורדת בגבורה ולכן . לכן שמיני עצרת כדכתיב בגבורת שמונים שנה. ק בשלח"איתא בזוה
לכם בלבד ' אבל שמיני עצרת תהי. ש בבוקר יאכלו"שרים כמ' ולכן בסוכות שהוא זמן החסד לוקחין כל הע. היא מתקיים לעד

ש כשישראל זוכין "כ פותח את ידך ואיתא יד זה שמאל וכמ"וכ. י שהם בני חורין ובעת יאכלו בגבורה"בנהוא עת המיוחד רק ל
ולכן איתא כי . ל"וזה המפתח של גשמים שנמסר רק ביד הקדוש ברוך הוא שהוא מהפך הצור אגם מים כנ. שמאל נעשה ימין
 סוכות ה"תרנ: ה בעצמו"י מהקב"י שליח וגשמי א"גשמי כל ארצות ע

 
ובפסח לא כתיב שמחה . אלקיכם והיית אך שמח' שמחות ושמחת בחגך ושמחתם לפני ה' איתא במדרשות כי בסוכות כתיב ג .31

כ "ואח. תורתנו[ מתן]כ זמן "ואח. ת מן התועים"כי בפסח זמן חרותנו שהבדילנו השי. ש"בנפול אויבך אל תשמח ע' לפי שנא
בפסוק ' ולכן סוכות זמן שמחה כדאיתא במד. פרים' ולכן בסוכות ע. האומותי לתקן ולקרב גם כל "בכח התורה צריכין בנ

ש כשמתוקנים הנפשות "ועיקר השמחה לפניו ית. ז כביכול אין השמחה בשלימות"במעשיו לשון עתיד שבעוה' ישמח ה
כ נעשה זמן "י נטהרו ביוה"ולכן כשבנ. חפץ למען צדקו' ש ה"כל חפצי אעשה שחפץ להצדיק בריותיו כמ' כדאיתא במד
י ישורון פועל "בנ' ולכן נק. כי הם יצאו מן הכלל ללמד על הכלל כולו. י לזכות את כל העולם"אבל עתידין בנ. שמחה לפניו
' וג. לכל העולם ויתקנו כל העקמומיות וקלקולים שנעשה בעולם[ מיישרים( ]מתיישרים)ישרים רק ישורון שהם ' יוצא דלא כ

' י ונק"ומתן תורתנו ישראל כי התורה מיוחד לבנ. יעקב' זמן חרותנו בחי. רגלים' הם מול הג שמות יעקב וישראל וישורון
וחג הסוכות . השולמית' לכן נק. וישורון זמן שמחתנו שיעשו השליחות בשלימות ויתוקן כל העולם על ידם. ראשית לי ראש

' ושמחתם לפני ה. שנה' בחגך הוא בחי. שנה נפש עולם' ל הם בחי"שמחות הנ' וג. רומז לזה התיקון שיהיה לעתיד בשלימות
והיית אך שמח . י שחל שם שמים על הסוכה"י הסוכה שהוא מקום ודירה מיוחדת לבנ"וגם עתה ע. עולם ומקום' במקדש בחי

 סוכות ח"תרנ: ]י בעצם"הוא השמחה בנפשות בנ



 
והנה זה נתקיים ביצחק שבא אליו . אויביו ישלים אתודרכי איש גם ' ברצות ה' פרים דכ' מ בענין ע"אמור ברע' ק פ"איתא בזוה .31

' בימים אלו ולכן נתרצה ה' וכמו כן אחר ימים הנוראים כל איש ישראל יש עליו יראת ה. את יריאיו' רוצה ה' דכ. אבימלך ופייסו
תקיים בפועל מ' ובזמן המקדש הי. גם אויביו לרבות השרים שלמעלה. ולכן האומות והשרים שלהם משלימין עמהם. י"לבנ

 סוכות ג"תרס: ממש שהיה שם היראה בשלימות
 

ס "ל היוצאים מביהכנ"ונכנסין מן הסוכה אל הבית ונתקיים ילכו מחיל אל חיל דרשו חז. לכם' ביום השמיני עצרת תהי .32
ומביאין גם . ש ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים"אומות כמ' ולכן בזה יש חלק גם לע. נ"תפלה בביהכ' כי סוכה בחי. ד"לביהמ

' וכ. ל עצרת"בדברי חז' ודומה לחג השבועות שנק. י"ד וזה מיוחד רק לבנ"אבל עצרת בחינת התורה וביהמ. פרים' עליהם ע
והענין . ש"עצרת ע' ובשבועות רק השביתה ממלאכה לכן נק. סוכה. מצות. בקדושת לוי הטעם דבכל יום טוב יש מצוה מיוחדת

. ע נגלה עצם אור התורה"אבל שבועות ושמ. י המצות שנקראים נר זוכין אל האור"ע נר מצוה ובחג המצות וסוכות' דכ
לכן ביעקב כתיב תתן אמת . ושניהם ענין אחד כידוע דמשה מלגאו ויעקב מלבר. ה"משה רע' ע בחי"יעקב ושמ' ושבועות בחי

ובשמיני עצרת . על פירות האילןלכן בעצרת . ה הוריד תורת אמת לעולם"ומרע. י שעדיין שקרא שליט בעלמא"ליעקב אעפ
 סוכות ג"תרס: מוריד הגשם שהוא מחיה שורש האילן להצמיח הפירות

 
' ולכן דוקא בחג מקריבין ע. 'י מצות הסוכה שהיא דירה מיוחדת לכל האזרח בישראל כו"י מן האומות ע"בסוכות נבדלין בנ .33

י האירו גם "ק שהיו נבדלין בנ"וכמו כן בביהמ. לכל העולם כ"י נבדלין לעצמם מזכין ג"לומר דכל מה שבנ. אומות' פרים מול ע
ה "וכן מצינו באאע. ש"ק טוב להם היו מעטרין אותו בזהבים ע"אלו היו האומות יודעין כמה ביהמ' וכן איתא במד. לכל העולם

. ל משפחות האדמהז ונברכו בך כ"ע עי"נבדל בפ' וכשתהי. 'שביקש לקרב כל העולם אל הקדוש ברוך הוא ואמר לו לך לך כו
 ד סוכות"תרס: וירא' ש פ"ל ע"ז ז"תורה של אא' ש מזה בחי"כמ

 
נראה דתלאו הימים בחג הסוכות כי מסתמא באותו השנה . ש נגד פרי החג"טעמא דב' דאיתא בגמ. בני בינה ימי שמנה קבעו .34

והבינו כי ימים אלו הם הארות . יהצליחו בני ישראל בחודש תשרי בתשובה ותפלה כי כל השנה תלוי בכתיבה וחתימה של תשר
ש שבחכמה "אומות ונגמר בפועל בחנוכה וז' פרי החג שמתמעטין כח הע' י שהצליחו בחג הסוכות בחי"וע. מחג הסוכות

' אתנו וכ' ליון מפלה בשנה זו כענין שכתוב סר צלם וה' ויתכן לומר כי הרגישו תיכף שיהי. ימים כימי החג' השכילו לקבוע ח
ה מוסיף כי אחר "אמנם טעמא דב. ר לכן נתחזקו אחר החג עד שגברה ידם על הרשעים"א הסרת הצלם בליל הון שהו"הרמב

הם בנר שמאיר ושורף ' הבחי' ל ואמר שב"ז ז"מו' וכעין זה ממש פי. עיקר המכוון' י וזה הי"מפלת הרשעים נתרוממו קרנות בנ
 ג"תרמ -ב "תרמ :ושניהם אמת. ל והודאה על השפלת קרן רשעיםהלל על התרוממות קרן ישרא' והם בחי. מוסיף ופוחת' בחי

 חנוכה
 
 

 בסוכות המים נסוךביאור ענין  
 

 י"רש
 

 ולכבשים
 

 שבמשנה קללות ושמונה תשעים מהם לכלות  ,ושמונה תשעים ומניינם  ,קבועים והם  ,).יז  ,נ ירמיה) פזורה שה שנקראו ישראל כנגד
  ,ונסכיה בששי  ,ונסכיהם בשני  ,ל"רז שאמרו כמו  ,לדרוש אלא הלשון שינה ולא  ,היום תמידי שני על ונסכיהם נאמר בשני  .תורה

      בחג התורה מן המים לנסוך רמז  ,מים כאן הרי ם"מ  ,ד"יו  ,ם"מ  ,כמשפטם בשביעי
 

 שפת אמת
 

כי באמת מזה . שאין בהם טעם וריחאף כי הוא נגד אותם . ל בערבה יותר מבכל המינים"ר שבחרו חכמינו ז"מצות ערבה בהו .1
ויש בכל איש ישראל . י נקראו בנים למקום"רק שבנ. כי מאין בא חביבות בני אדם הללו. ת"י להשי"ניכר יותר דביקות בנ

נשיקה ' פי. טובים דודיך מיין' כתיב ישקני מנשיקות כו. 'אלקיכם חיים כולכם כו' ש ואתם הדבקים בה"אלקים כמ' דביקות בה
. ש חיי עולם נטע בתוכינו"י כמ"כן התורה שנקראת מים ניתן לבנ. קה במים שעל ידי שמתדבק לשורשו נעשה טהורכמו הש

. ש לאל גומר עלי"ודבריהם עושים רושם בשמים כמ. פ שהוא פלא גדול שחכמים יכולין להוסיף על התורה"תורה שבע' בחי
ה שיש לו נחת רוח מבני "י מסגלין להקב"ט שבנ"הוא מצות ומעשו. ז נאמר טובים דודיך מיין כי נסכים בכל השנה מיין"וע

י יותר מכל "כ דביקות עצום לבנ"הענין שגם בלי המעשים רק מצד עצם הבריאה יש ג. ובסוכות מים. ישראל ולא מאומות
צד הבריאה ובני ישראל שמחין יותר בנקודה הזו שנטבע בהם מ. ש לעיל"ולכן צריך הגנה כמ. וזה נתברר בסוכות. האומות



ממה שזוכין . עמו' ה מצד חלק ה"ש טובים דודיך שבא מהקב"וז. ד"כי מה יכול לפעול מעשה בו. י מעשיהם"ממה שזוכין ע
 סוכות ד"תרל: ל"י מעשינו כנ"ע
 

ובאמת בתורה . לפי פשוטו כי עתה אין לנו שמחת החג וניסוך המים ואין לנו שיור רק התורה. ומה שעושין שמחת תורה עתה .2
ולכן בכח התורה יכולין לעורר כל שמחת . 'ל כל העוסק בתורה כו"ש זאת תורת המנחה חטאת דרשו חז"לנו כל זאת כמ יש

ק "ל כי האומות אבדו בחורבן ביהמ"וכן אמרו חז. רק לשעה' י נשאר השמחה לעולם ולאומות הי"כ סימן שלבנ"וזהו ג. החג
 סוכות ה"תרל: יותר

 
דקשה שמיני מאן דכר שמיה הלא כתיב שבעת . ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון שבעת ימים' בענין הפסוק חג ה .3

כ בהפטורה "וכ. ש שבעה נרות ושבעה מוצקות"י מ"ויובן יותר עפ. א מזה כי שמיני כלל השבעת ימים"וכתבתי במ. ימים
והוא כמו אחת למעלה ושבע . דשבעת ימים שלמטה מקבלין משבעה שלמעלה ושם הם אחדות אחד. שבעת ימים ושבעת ימים

וכמו כן שבעת ימי . שהאחת מהלכת עם כל השבעה' מונה אחת ואחת אחת ושתים כו' והאחת משפעת להשבע שכך הי. למטה
וכמו כן הימים שהם חפירות ובורות . ש במדרשות"ש שפע ימים ינקו אל תקרי שפע אלא שבע ע"הסוכות הם שבעה כלים כמ

וזהו מיוחד רק לבני . ובשמיני הוא נוזלים מתוך בארך שהוא פתיחות המעיין. שתה מים מבורך 'ז כ"וע. לקבל שפע המעיין
אשה מזרעת תחלה יולדת ' נסכו לפני בחי' ש לעיל פי"כמ. והוא בהכנת ניסוך המים בשבעת ימים. לכם' לכן עצרת תהי. ישראל

 סוכות ו"ד ותרנ"תרנ: זכר
 

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

י ַביֹום לה ינִּ ת ַהְשמִּ רֶּ ְהיֶּה ֲעצֶּ אכֶּת-ָכל ָלכֶּם תִּ  :ַתֲעשּו ֹלא ֲעֹבָדה ְמלֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 כדי קטנה סעודה לי עשו מכם בבקשה  ,המקום להם אמר  ,ללכת וכשבאין  ,אומות  'ע כנגד הקריבו הרגל ימות שכל לפיביאור ענין  
             מכם שאהנה

 
 י"רש

 
 לכם תהיה עצרת

 
 הקריבו הרגל ימות שכל לפי  ,באגדה ומדרשו  .).קנא ספרי) לינה שטעון מלמד  ,מלצאת עצרו עצרת  ,אחר דבר  .מלאכה בעשיית עצורים

          מכם שאהנה כדי קטנה סעודה לי עשו מכם בבקשה  ,המקום להם אמר  ,ללכת וכשבאין  ,אומות  'ע כנגד

 שפת אמת

רק . ת נותן חיות לכל הנבראים אף שאין בכח הנבראים לקבל הארת הקדושה"הנה השי. 'עשה לי סעודה קטנה כו' ומד' ובגמ .1
וזהו נקרא . 'י דביקים בו ית"י שכנס"י מיוחדים לקבל הארה מעצמם ע"אבל בנ. ברחמיו מצמצם קדושתו להשפיע חיות לכל

פ "והיא תורה שבע. ש פרשה קטנה שגופי תורה תלוים בה הוא בכל דרכיך דעהו"שממשיכין החיות בקטנות כמסעודה קטנה 
. שאין גבול וסוף כלל' י מדה וגבול לקבל מאמרו ית"וזהו עצרת שהוא עפ. כ"המשכות חיי התורה במעשה בראשית והטבע ג

לכך . שמש למעלה מהטבע ורק בדרך רחמיו' ובחי. אלקים' הש שמש ומגן "י מ"הדברים עפ' אבל פי. איני זוכר הלשון כראוי]
ימי המעשה ויום ' והוא בחי. מגן' י דין ומשפט והוא בחי"אלקים עפ' י מיוחדים לבחי"ובנ. גם לאומות נמשך כי ממנו הכל

 סוכות ב"תרל: ת"כ רק להשי"הוא לעצור הלכם להיות ג. לכם' וכתיב עצרת תהי[. שבת קודש שמיוחד לישראל והבן מאוד
 

' וכ. ואנחנו כמו אורחים בביתו של הקדוש ברוך הוא. 'כי מצות סוכה לצאת מדירתו לחסות בצלו ית. ע הוא ברכת החג"שמ .2
והוא מה שמצות סוכה וימי החג נותנין ברכה . ב צריך ללות האורחים"שבעה' ושלוח לשון לוי. ביום השמיני שלח את העם

י מקבלין כל השפעות שניתן בימים "לכם הוא כי בנ' עצרת תהי' ופי. מין דראשון הואתשלו' וכן איתא בגמ. לישראל לבתיהם
' שמח במה שמקבל לו לגרמי' א' בחי' והמקבלים הם בב. פ סוכות לכל הנבראים"ה ויוכ"אלו כי בכל שנה ניתן חיות חדש בר

י כן יש להם דביקות בו "להם אשר עה משפיע "י שמחין במה שהקב"אבל בנ. וזה האומות וזה רק לשעה לכן מתמעט טובתם
. וקבלה זו יש לה קיום לעולם. שכן המשכיל שמח בקבלת מתנה מן המלך מצד המלך יותר מחשיבות של המתנה עצמה. 'ית

ל סעודה קטנה שאהנה "ש חז"וז. הקבלה כראוי' בכל השפעתו שיהי' רצונו ית' י לקבל כל ההשפעות שכן הי"ז זוכין בנ"ועי
לכם שנשאר מקוים השפע לכם ' ש עצרת תהי"וז. י מקבלין כדי להתדבק בו לעשות רצונו לא להנאתן"מכם דייקא שבנ

 סוכות ה"תרל: רק לשעה' ולאומות הי
 



ובשמיני הוא המשכה מעולם . המדות' כי שבעת ימי החג הם תיקון ז. 'כו' יספת לגוי ה' במד. ביום השמיני עצרת תהיה לכם .3
וכתבנו שם באורך . תקרא' שבעה שלחה נערותי' בפרשת שמיני חצבה עמודי' י המד"י עפ"ת רק לבנוזה אינו יכול להיו. העליון

. ומלשון מקרא קודש שכתבנו לעיל. וזה הוא תוספות מרובה על העיקר. כי אחר תיקון המעשים צריכין למשוך הארה מלמעלה
ה שהמשיך "מרע' ע יתכן לומר שהוא בחי"ושמ. העולםאבות ' עמודים בזכות ג' רגלים הם ג' כי הג. תוספות' וחג זה הוא בחי

. לולב וסוכה. שתי הלחם. מצה. מועדות יש לכל אחד מצוה מיוחדת' לכן הג. מלמעלה מהטבע לגמרי. אש דת. הנהגה חדשה
רק התגלות פנימיות שמחת הלב מה שבאמת קשה לנו להשיג את זאת . ושמיני עצרת אך שמח בלי התפשטות והכנות לזה

אחר קיום מצות החג ושמחתם לפני . כ"שהוא הבטחה ג. מתקיים בפועל' ובזמן המקדש בוודאי הי. התפשטות הגשמיותשהיא 
: י התורה נזכה לעורר שמחה שמעולם על ראשם של ישראל"שע. ועתה עושין שמחת תורה. כ והיית אך שמח"אח' כו' ה

 סוכות ג"תרמ

 


