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 שפת אמת
 

אך כי ודאי . אין מובן התירוץ. 'אין לך רשות להרהר כו' י לפי שמונין את ישראל מה טעם יש בה כתיב חוקה כו"ברש .1
' כי כן רצונו ית. חוקה' ש זה נק"וע. א להבין הטעם עד שמקבלין המצוה כחוקה בלי טעם"רק שא יש טעם לכל חקה

כ לקיים "וכפי האמונה ורצון לקיים המצוה בלי ידיעת הטעם כמו כן זוכין אח. לקיים המצוה בלי ידיעת הטעם
כל להרגיש טעם חוקי כי הטעם הוא דבר רוחני שאין בו ממש וכפי שאדם מתרחק מגשמיות יו. בידיעת הטעם

וכן מבקשין יגלה לן טעמי כי . 'ט פנים כו"תינוקת שלא טעמו טעם חטא ידעו לדרוש במ' כ במד"וכ. ת"השי
הטעמים ' ובשבת מתגלה יותר כי שבת הוא בחי. ועבודת האדם להביא הטעמים לידי גילוי. ל"הטעמים נסתרים כנ

ופשוט שבשבת מתגלה פנימיות של [ ק"כדי שיוכלו לעלות בשוכן עבודת האדם בחול צריך להיות . ]של ימות החול
 :'חיים זכו כו' ש טועמי"ל וז"כל דבר והוא הטעמים כנ

 
צ "וקשה אי באמת אין בה טעם א. כתוב בה חוקה' ע מונין את ישראל מה טעם יש בה כו"י לפי שהשטן ואוה"ברש .2

א להשיג הטעם עד "נראה שיש בה טעם אך אאלא . להאי טעם דמונים את ישראל רק לפי שאין טעם כתוב חוקה
כי דברי תורה הם . אבל המאמין סופו להבין הטעם. 'החיצוניות אין טעם לחוקת ה' ומצד בחי. אחר תיקון הגוף
. כ נמאסים עליו"ז והבליו עושה אותם ואח"י שחושק לטעם עוה"ז שהטעם מביא למעשה שע"היפוך דברי עוה
אמנם אין טעם זה . כ להשיג הטעם ולהתאוות להם"נו מתאוה להם זוכה אחי המעשה אף שאי"ותורה להיפוך ע

ולכן . וכפי מה שפורש אדם עצמו מתאוות כך זוכה להשיג טעם הקדושה. ז"מושג רק למי שלא טעם טעם עוה
מי שאינו זוכה להשיג ' פי. ז לכן לך אני מגלה טעמי פרה ולאחרים חוקה"איש אלקים נבדל מעוה' ה שנק"מרע

י ששמים "ע' כתיב שמים מר למתוק ומתוק למר פי. כ להשיג הטעם"ז זוכה אח"צריך לעשותו בדרך חוקה ועי הטעם
וכתיב ופריו מתוק לחכי לחכי . י להרגיש מתיקות התורה ומצות"ז מתוק למר שא"ז למתוק בעיניהם עי"דבר עוה

מתענוגי ' ודאי אין הפי. ז"ב מעוה"והע' מי יתן טהור מטמא כו' ובמד. ע אומרים מה טעם יש בה"דייקא אבל אוה
. ל מי שטרח עצמו בערב שבת"וכמאמר חז. ב"ז כך זוכה לטעום טעם עוה"רק כפי מה שפורש עצמו מעוה. ז"עוה

ויש לכל איש ישראל לידע ולהאמין כי התענוג והרצון . ז"התערובות שנתערב תאוות האדם לחיצוניות עוה' פי
ששומרים הרצון ' י שומרי שבת פי"יום מנוחה ועונג ובנ' והוא ענין השבת שנק .שבאדם נוגע במקום גבוה עד מאוד

כי בימות החול הוא הבירור מלהתגאל בהבלי עולם . 'ש כו"ז נאמר מי שטרח בע"וע. שלא להתערב בדברי הבל
 :ב"ב כי שבת מעין עוה"ז זוכה לטעום בשבת טעם עוה"ועי

 



י "א דמשמע שיש טעמים רק שא"כתבתי במ. 'טעם מצוה זו כוע מונין את ישראל מה "במדרש זאת חקת שאוה .3
למעלה מן ' ה שהי"ז ולכן מרע"ז הטעמים שאין להם התלבשות בענין מעוה"ז שאין משיגין בעוה"להתגלות בעוה

יהיו ' אור יקרות וקפאון כו( עוד)' שלעתיד יתגלו הטעמים לא יהי' ש במד"וכמ. הטבע נאמר לך אני מגלה טעמי פרה
נסתר ' ז בדרך חוקה לעתיד יראה כל איש ישראל מה פעל ועשה מה שהי"שכל מה שעושין בעוה' פי. ש"ע' כו צופים

ש שם מי "וז. שלא היו יכולין להשיג בדעתם הפנימיות' ז והולכתי עורים בדרך לא ידעו פי"במעשה המצות בעוה
עושים מעשים שאינם ' אבל עבדי ה כ רואה מה שרבו מצוה לעשות"ד ע"שכל עבד בו' פי. 'עור כי אם עבדי כו

ל נמי על "י' ש אלה הדברים עשיתים כו"ומ. ה לעתיד יגלה להם מה שעשו"יכולים להשיגם ונקראים עורים והקב
כ "י התמימות שעושין בדרך חוקה זוכין אח"ובאמת ע. העושין המצות ואין עוזבין אפילו שאין מבינים הטעמים

כ לשמוע "י המעשים בלי השגת הטעמים יזכו אח"י נעשה לנשמע שע"בנ וזהו ענין שהקדימו. להשגת הטעמים
ובעת מתן תורה שהיו מתוקנים למעלה מהטבע היו משיגין הטעמים ואחר החטא נעלם מהם . שהוא השגת הטעמים

וכן . י השמירה בדרך חוקה עוד יכולין לזכות להשגת הטעמים"אך ע. ע מונין להם במה שאבדו מדריגה זו"וזה שאוה
ק "נעשה וש' כי ימי החול הם בחי. ב זוכה להשגת הטעמים לכן מבקשין יגלה לן טעמי"ק שהוא מעין עוה"בש

כ הנייחא ותכלית "א. וביום השביעי שבת' כי ששת ימים עשה כו' ביני ובין בני ישראל אות הוא כו' נשמע דכתי
ובימי המעשה . הטעמים' וזהו בחי. ודשזה נגמר בשבת ק. ש נחת רוח"הבריאה שהוא טעם הבריאה להיות לפניו ית

הטעמים שהוא ' ש ששת ימי המעשה יהיה סגור שער חצר הפנימית שהוא בחי"הוא בהתלבשות תוך המעשה כמ
י הכתרים "ק מחזירין לבנ"ק ובש"וביום השבת יפתח שהוא פי הבאר שנפתח בש. הפנימיות של כל הדברים

וגם שיורד נשמה יתירה והוא החלק שיש לכל איש ישראל שלא . מהקדמת נעשה לנשמע ויכולין להרגיש הטעמים
וזה . ב"ק ובו יכולין להשיג הטעמים שהם מעין עוה"י החטא לכן הוא משומר בשמים ונותנין לאדם רק בש"נפגם ע

ש אין דומה "ק כמ"י שמשתנים בש"ע. וביום השביעי שבת' י מעידין בשבת קודש כי ששת ימים כו"העדות שבנ
מ צריכין "ומ. כ הוא עדות שביום זה מתגלה הטעמים והפנימיות מטעם כי בו שבת"א. 'של אדם כוהארת פניו 

י כן נשאר "ק שמשיגין הטעמים נקראו שרים וע"וזה באר חפרוה שרים בש. להמשיך הארת השבת קודש לכל הימים
חוקה ' שנק' במחוקק כווזהו כרוה נדיבי עם . י הרצון והשתוקקות אל השבת"רשימה וחקיקה גם בימי המעשה ע

 :בחול
 

וכמו . ג איברים וגידים"שיש מצות שנקראו חוקים שאין להשיג טעמם כי המצות הם מול תרי. זאת חקת התורה .4
ביצירת האדם יש כמה אברים וגידים שאין נודע פעולתם בדרך הטבע רק כפי ציור הפנימי של האדם הם צריכין 

והם אינם . י לבוא לידי התגלות"חוקים שהם רמזים ורשימות ממדריגה גבוה שא' ולכן נק. כמו כן במצות. להיות כך
ש מי יתן טהור מטמא לא אחד שהם בשורש "ולכן יש בהם כח הטהרה כמ. מקבלים שינוי ולכן נקראו חוקים

ינו ולפי שמשה רב. ולפי שהאדם בטבע ומקבל שינוים אינו יכול להשיג טעמי פרה. האחדות לכן אין מקבלים שינוי
' וטהרת פרה מבחי. לכן לו נגלה טעמי פרה. משה משה בלי פסוק שלא נשתנה מתחלתו עד סופו' ה כתיב בי"ע

 :ל"י תשובה זוכין לטהרה כנ"תשובה שהוא למעלה מבנין הטבע וע
 

 מקושר האדם להיות שצריך רק חיות נקודה יש דבר בכל כי. 'כו עולם של יחידו לא' כו מטמא טהור יתן מי ובמדרש .5
 מזאת רק הוא. הוה דבר שיש שכלמה משום זאת' נק שמים שמלכות טעם ר"מו ז"אא' פי. זאת' שנק מיוחדת בנקודה
 ומשם ש"כמ] הנפרדים מכוחות שהוא אלהיך אלה בעגל ש"מ היפוך והוא. 'כו משלה בכל מלכותו ש"כמ הנקודה

 לנקודה בטל להיות פרה ענין והוא. זאת הנקראת ל"הנ שהיאנקודה ת"השי חיות בפנימיות דבוקין י"בנ אבל[. יפרד
 וודאי כי. 'כו אחכמה אמרתי' כו חקקתי חוקה' כו טעם מה אומרים ע"שאוה במדרש וכתוב חקת זאת וכתיב. ל"הנ
 גם לטעום זוכין. טעם בלי אף החק מקבלין ישראל שבני י"וע. הטבע מעולם למעלה הם אבל.טעמים יש לפרה גם

 אמרתי.ישראל של ושלימותן הדעת' בחי הוא ה"ע רבינו שמשה פרה טעמי מגלה אני לך ש"וכמ. הטעם' מבחי
 העגל תיקון' הי ופרה. כ"ג לידע זוכין' ית רצונו לקיים כדי כשהקבלה רק. ממני רחוקה אז לידע כשהמכוון אחכמה

 שהוא שקלים. פרשיות' ד כן כמו.]מחדש חיות המשיכו ההכנעה י"וע. 'כו עדיו איש שתו ולא שכתוב כענין כ"ג
 כל להיות זכור וזהו האדם מעשה לכל הנקודה התפשטות כ"ואח. נדיב בת' שנק נקודה שהוא ישראל פנימיות נדיבות
 טמאים מטהר ש"מ[: האדם חיות ונתחדש. ת"השי לחיות באמת להיותנכנע זוכין ז"ועי. ל"הנ בנקודה דבוק מעשה

 חיות והוא עפר' בחי כ"ג שהוא ביטול' בחי ולהיפוך. ומטמא כ"ג עפר' מבחי עצלות' בחי יש כי. טהורים ומטמא
 :אחד ענין שהכל מבחוץ נראה כי אם ומטהר האדם נטמןבשפלות פנימי

 



 דוודאי. חוקה ולאחרים פרה טעמי מגלה אני לך דאיתא. זו לטהרה מסייע השבת כי נראה. בשבת פרה' פ שקבעו מה .6
 דבוקין היו שמקודם העגל תיקוןחטא הוא כי. הטעם זה להשיג יכול אינו חטא טעם שטעם שמי רק לפרה טעם יש

 מחזיר ה"שמרע בשבת ולכן. הטעם השיג ה"מרע ולכן. פרה טעמי להשיג יכולין אינם החטא י"וע. החיים בעץ
 ולכן. פרה מטעמי להשיג יכולין הראשונות מלוחות לקבלהארה שזוכין לנשמע נעשה הקדמת של הכתרים לשראל

 להשיג שיכולין מה וכפי. קודש בשבת מתגלין תורה מגופי למעלה שהם הטעמים' בחי כי. טעמי לן יגלה מבקשין
 פרה ה"תרל :'כו חטאת בתורת העוסק כענין פרה אפר לנו אףשאין. לטהרה באין פרה טעמי

 
. ד"מעה הראשון חטא י"ע נעשה מת טומאת כל כי. רחוקה והיא אחכמה אמרתי ובמדרש. חוקה כתיב פרה ובטהרת .7

 מעץ יאכל שלא' ית רצונו' כמושהי הדעת ביטול ידי על רק להיות א"א הטהרה ולכן. ורע טוב יודעי כאלקים והייתם
 את לפתות שרוצין. בה יש טעם מה ישראל את מונין ע"ואוה שטן לכן. תערובות בלי החיים אחר נמשך' והי הדעת

' ית רצונו אחר באמונתם נמשכין י"בנ אבל. האדם של שכלהשפל י"עפ הכל להבין רוצין להיות הקדמוני כנחש י"בנ
 פרה ז"תרמ]: ל"כנ הטהרה אל זוכין ומזה טעם בלי

 
 דיש הטעם להשיג יכולין שאין רחוקה והיא אחכמה אמרתי פ"ע במדרש כדאיתא חקה' שנק הפרה טהרת בענין .8

 שיש עדות הוא כ"א. משיגיןהטעם שאין מאחר. לחקים שזכו ישראל של שבחן ועיקר. ומשפטים ומצות וחקים תורה
 הם כי הטהרה בא מזה ולכן. י"בנ בנפשות ורשימות חקיקות הם התורה שחוקות. 'ה בתורת בעצמותם חלק י"לבנ

 ועפר יסודות' ד ויש. יעבור ולא חק הוא הרשימה אבל יוכללהשתנות הטעם כי. השתנות בלי בעצם וחקיקות רשימות
 לעולם ונשאר מכולם חביב הוא אבל תנועה שום בלי דומם הוא והעפר תנועה להם יש כולם שהרי. מכולם למטה

 ד"תרנ פרה :ל"כנ פרה אפר וטהרת התורה חקת וזה עומדת לעולם שוהארץ"וכמ שהוא כמו
 
 
 
 

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

ר ְוֹכל כב ע-ֲאשֶׁ ָטֵמא בוֹ -ִיגַּ ש ִיְטָמא הַּ נֶׁפֶׁ ת ְוהַּ עַּ ֹנגַּ ד ִּתְטָמא הַּ ב-עַּ  :ָהָערֶׁ
-------------------------------------------------- 
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      העגל על ותכפר פרה תבא כך  ,הצואה ותקנח אמו תבא אמרו מלך של פלטין שטינף שפחה לבן משל

 
 שפת אמת

 
תבוא אמו ותקנח הצואה כך פרה תכפר על ' ל משל לבן שפחה כו"כי הנה אמרו רז' במדרש מי יתן טהור מטמא כו .1

י מציאות התשובה שיש תועלת מן החטא וזה חיות "כי התשובה מתקן החטא ובאמת כח החטאים הוא ע. העגל
ועל כח זה של התשובה אמרו מי יתן טהור מטמא כי . התשובה אם לקנח ולכפר על החטא' החטאים בעולם לכן נק

אמנם . י קודם החטא צדיקים גמורים והיו באמת טהורים ורחוקים מן הטומאה"כמו שהיו בנ' א. מיני טהרות' יש ב
. ל"י התשובה כנ"טהרה שבא אחר הטומאה עלכן אחר שתיקנו החטא ניתן להם ה. י התשובה"התיקון ע' אחר זה הי

י במדריגה אחת "ולכן היו בנ. ישרי לב בלי שום חטא. י ישרים באמת"השירות שירה ראשונה הוא שהיו בנ' ב' וזה הי
ה "אחר תיקון החטא והתיישרות דרכים עקומים ולכן בשירה זו לא נזכר מרע' אמנם שירה אחרונה הי. ה"עם מרע

 :לי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולין לעמודוהוא ענין במקום שבע



 
 מתרומם י"ע. ק"בזוה ש"ע רעה מחשבה העולה היא ש"כמ רעות המחשבות שריפת ידי שעל הדשן תרומת מצות .2

 מחשבות ידה על התורהלשרוף התלהבות שפועל מה כפי כי. תכבה לא ז"עי. בו תוקד המזבח ואש כ"אח האדם
 ענין י"בבנ שנמצא הנדיבות שקלים הפרשיות אלה סדר הוא וכן. ומתחזקת מתקיימת בה שנמצא זה הכח כפי היצר

 זכור והוא ר"יצה מצד התנגדות בא כ"אח אך. 'ית התלהבותלהבורא נקודה ישראל בבני שנמצא. גמורים צדיקים
 למקום מתעלה ז"עי. ד"לביהמ משכהו ש"כמ אש' שנק התורה בכח ההבלים אלה לשרוף וכשזוכין. עמלק מלחמת
 הטבע מן למעלה והוא. להתחדשות ובא האדם ומתרומם. לעמוד יכולין גמורים ואיןצדיקים עומדין תשובה שבעלי

 ג"אע.העולם נברא דבניסן העולם שמתחדש בניסן לכן טהורות אמרות' ה אמרות כתיב. השמש תחת חדש כל דאין
 אלו' שבב הדברות עשרת' בחי ובתשרי מאמרות עשרה' בחי הוא דבניסן נראה העולם נברא בתשרי נמי דאיתא

 מחיית ואחר. ל"הנ טהורות כחמאמרות ההתחדשות לקבל כדי להתטהר צריכין זה מקודם לכן. העולמות מתקיימים
. 'כו פנימיות חיות בלי מעשים שעושין החיות חסרון מת טומאת ענין' פי ל"ז ז"אמו כי. לטהרה לבוא יכולין עמלק
 כל כי הטהרה לבחינת לבוא בנקל שבשבת בשבת פרה' פ לקרות וחכמיםקבעו. 'כו קרך אשר דכתיב עמלק כח והוא

 תיקון יש ובשבת. הטהרה בא ל"הנ חטא וכשנסתלק. העגל חטא מתקן שפרה ש"כמ. העגל חטא י"ע באין הטומאות
 וטהר בשבת מבקשין לכן. לנשמע נעשה הקדמת של הכתרים י"לבנ מחזירין בשבת שלכך א"במ ש"לכמ"הנ לחטא

 ו"ח טעה וכי. מלחמהבמחנה קול' כו ויאמר' כו יהושע וישמע ש"כמ מעמלק כ"ג בא ל"הנ חטא כל והנה. 'כו לבנו
. י"בנ עם ללחום שהתחיל והוא. 'כו בעמלק' לה מלחמה' בי דכתיב עמלק מלחמת שנתעורר הרגיש אבל. יהושע

 שנוצחת מלחמה איתא וכן. 'כו עמלק מלחמת מלחמהזו בראותם פ"ע ש"כמ עמלק על מלחמה סתם דרשו וחכמים
 עמלק עם הלוחם' הי שהוא במחנה מלחמה קול אמר לכן. ש"כמ העגל חטא בא המלחמה ומזה. 'כו עשו מידי הוא

 אלו למדריגות מכוונים שהם ל"י הפרשיות ואלו. הטהרה בא. החטא עמלקניתקן מחיית אחר ולכן. כחו והרגיש
 שיש נדיבה רוח הוא רוח. 'כו דקה דממה קול כ"אח. אש הרעש ואחר. רעש הרוח אחר' כו גדולה רוח שנאמר

 דברי ל"חז ש"כמ. הטהרה ושורש פרה שריפת הוא אש. עמלק מלחמת הוא רעש. שקלים זה. בניישראל בנפשות
 וברורה לנקודהזכה באין כ"אח. פרה' בחי הוא להתורה התלהבות אש לכן. 'כו טומאה מקבל אינו אש מה. כאש

 זה כי לבם' הי החרש הרמז דזה ל"וי. 'ל' ד צו ק"בזוה' וע. 'כו דקה דממה קול' בחי נגד הזה החודש ש"כמ
 פרה ח"תרל :שם בזוהר ש"כמ הגדול שבת מזה נעשה כ"ואח דקה נקודה שהוא ההתחדשות
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 שפת אמת
 

אך כי ודאי עיקר . י שמשפיל עצמו בלבד"החטא עולמה יתכפר . 'ל גבוה שנתגאה וחטא ישפיל עצמו כו"י ז"ברש .1
' ת וכגרזן ביד החוצב לא הי"ברור לאדם שכל החיות מהשי' החטא מגיאות שמסלק מלכות שמים ממנו שאם הי

ל שמכיר האמת ממילא נמחק החטא כי בלי "השפלות כנ' י שבא לבחי"וע. ז"מציאות לחטוא ולכך המתגאה כעע
. 'אוצרו אין כו' כו' יראת ה' ובגמ. והכנעה זו היא היראה שקודמת לכל. ל"עצמו כנתשובה כראוי לא יוכל להשפיל 

. ב"ש שבת פ"מערב אדם קב חומטין ואינו חושש ע' משל העלה חיטים ולא עירב קב חומטין מוטב שלא העלה כו
וכמו . ו כראויז יעשנ"ת במעשה המצוה ועי"מעורב חיות השי' י יראה שיהי"כי קיום כל דבר מצוה צריך להיות ע

י הישוב הדעת תוך "ז מעמיד החיטים כן בכל מצוה אף שע"י שעי"שאינו אונאה מה שחסר תבואה במקום הקב ע
וזה נצרך . ל"ביראה אף שיתבטל מעט מגוף המעשה אינו חשש כי היראה מקיים כל המעשה כנ' המעשה ממש שיהי

 א"תרל: ל"שיכוון לשמים כנ' הממעיט כו' ש א"וז. לידע



 
 י"ע' להעלות כדי רק לאדם שעולה זרה מחשבה שכל' כו העולה הוא רעה מחשבה ק"בזוה. הבוקר עד' כו מוקדה על .2

 והרצון התבערה אש רקלהיות. האמת אצלו שמבורר הבוקר עד וזהו. כראוי הדעת ישוב לו' שיהי בעת האדם
 רק. ארז למה כ"א. כאזוב ישפיל' כו שנתגאה ואזוב ארז עץ בפרה גם. מוקדה על וזהו תמיד ת"להשי והתשוקה

 ז"ועי. להתגאות שיוכל בזה אף כח הנותן והוא. ת"רקלהשי הגיאות שכל לו שיתברר. אז מתגאה' שהי מה גם שיעלה
 כי. עולם של יחידו. 'כו מטמא טהור יתן מי' במד ש"כמ. טהורים ומטמא טמאים מטהר ענין וזה. ת"להשי כראוי שב

 ר"מו ז"אא. ל"כנ זה את גם לברר יוכל שזוכה ומי. כן אינו מבחוץ ולפעמים. 'ית ומכווןלכבודו פנימיות יש דבר בכל
 מעשהדבוק כל להיות וצריך' ית ממנו חיות יש דבר שבכל ל"כנ והוא. 'כו חיות בלי הכל שעושה מת טומאת' פי ל"ז

. חקת' פי. 'כו התורה לחקת התורה זאת בין הפרש ק"ובזוה. ל"כנ הכל להעלות יכול הביטול י"וע. ל"כנ פנימי בחיות
 הפנימיות חיות הוא וצורה. חומרוצורה יש דבר שבכל ל"ז ל"המהר ש"כמ. בחומריות גם ת"השי שחקק הצורה

 מובן הכל רוחניים דברים כ"משא. וגזירה כחוקה הם ז"עוה בעניני ת"השי שנתן שהמצות. כן גזר. צוה מי וזה. ל"כנ
 הוא ופרה. 'כו עלמא ה"קוב ברא דבאורייתא. הבריאה בכל התורהשיש חיות הוא התורה חקת וזאת. בטעמו שם

 לכל חיות באמת נמצא והרי. הכל מקיים האמת כי. 'כו התיכון בריח שהוא אמת' בחי י"ע והוא. ת"להשי הביטול
 שאדם במדה כי. לאמת כהתנגדות לו נדמה בשקר שמתנהג למי רק. באמת פנימיות להםהארה יש כ"א. הדברים

 להיותאצל טהרה' בחי והוא. 'כו תתחסד חסיד עם. שהוא כמו אחד כל עם שהתנהג כתיב ביעקב ולכך. 'כו מודד
. ל"כנ טהור הוא' שהי כמו וכשנשאר. הפנימיות על ומכסה הסתר רק שהוא. מבחוץ שנראה למה לנטות שלא האמת

 וכן. לשורשו הדבר שמחזיר. מביאגאולה אומרו בשם דבר האומר' פי חדש באור ל"ז ל"ומהר. לגאולה הכנה וזה
 קודם פרה וזה. רבות פעמום מזה כתבנו וכבר. ש"ע החיים בשורש להתדבק הפנימיות אל מההסתר לצאת הגאולה

 פרה ב"תרל :גאולה יביא ל"כנ מהשורש נמשךהתחדשות' שהי כמו האמת אצל שכשהוא חודש
 

 הגיאות זה מתוך השפלות להיות שצריך רק. ארז לי למה וקשה. כאזוב ישפיל שחטא שהגבוה ואזוב ארז עץ י"ברש .3
 וזה. והכנעה ובושה לבואלשפלות צריך עצמו ז"עי. הכל אדון בפני להתגאות לבו מלאו איך עצמו שמיישב י"שע

 פרה ה"תרל :הגיאות חטא תיקון
 

 מצוה בכל מ"מ. הפרה שריפת שבשעת הרמז ענין בהזאה ניכר אין כי הגם. לו ויתכפר עצמו ישפיל' כו ארז עץ בטעם .4
 ואפר עפר אנכי אברהם שאמר ואיתאבשכר. לאדם הכנעה מביא פרה הזאת כן כמו. זו במצוה מסוגלת מיוחד ענין יש

 ישראל איש כל להיות אחריו בניו זכו ה"אע באברהם' שהי רבה הכנעה שמרוב ל"כנ והענין. לבניו פרה אפר ניתן
 בני בלבות זה וביטול הכנעה מתעורר הפרשה קריאת י"ע גםעתה והנה. פרה אפר מצות י"ע עצמו להכניע בכחו

 פרה ח"תרל :ישראל
 
 
 

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

ָיֹבאו א ר ָהֵעָדה-ָכל ִיְשָרֵאל-ְבֵני וַּ ש ִצן-ִמְדבַּ ֹחדֶׁ ב ָהִראשֹון בַּ ֵישֶׁ ָּתָמת ְבָקֵדש ָהָעם וַּ  ִמְרָים ָשם וַּ
ִּתָקֵבר  :ָשם וַּ

-------------------------------------------------- 
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 שפת אמת

' ויהי האדם לנפש חי' ש דכתיב ויפח באפיו כו"שכל הנביאים וחכמים קבלו שלהם מסיני ע. לאמר' במדרש וידבר אלקים כו
. ועל זה נברא כל העולם. 'ש ואשים דברי בפיך כו"וזהו עיקר בריאת האדם שנקרא מדבר כמ. ומתרגמינן לרוח ממללא

ואחר שקלקלו . 'ש עם זו יצרתי לי כו"י כמ"להעיד עליו וזה נשאר אצל בנ. לעדותו. מענהול' ל כל פעל כו"כדדרשו חז
ז "נח בשם מו' ש שם בפ"כמ]י "ובקבלת התורה נמסר זה הכח לבנ. 'שפתם כו' ש ונבלה כו"הרשעים וניטל כח הזה מהם כמ

ל "ולכן אמרו חז[. 'וק בהנחל עליון כוש על פס"וע. י שנשאר אצלם האחדות"הן עם אחד ושפה אחת שמרמז על בנ' ל פי"ז
ובהתגלות אור התורה ונאחז האור באלה הנרות . נשמת אדם' נר ה' שיצאה נשמתן של בני ישראל שנתחדש עיקר החיות דכ

ק דפסחים דרשו בפסוק קרנים "פ' ובגמ. שיצאתה נשמתן כענין שרגא בטיהרא מה מהני' מתבטלין הנרות אל האור וזהו נק
התגלות השכינה ' שבקבלת התורה שהי' פי. ם חביון עוזו למה הצדיקים דומין בפני שכינה כנר בפני אבוקהוש' מידו כו

יד ומקום מציאות לנשמות ' ש כביכול הטמין וצמצם אורו כדי שיהי"אך הקדוש ברוך הוא וב. י ממציאות"נתבטלו נשמות בנ
כלי חמדה חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו  ואיתא חביבין ישראל שניתן להם. ש ושם חביון עוזו"וז. י"בנ

מפיו דעת ותבונה קאי על . יתן חכמה הוא התורה' תשא בפסוק ויתן אל משה על הפסוק ה' בפ' י המד"עפ' פי. נברא העולם
ן ישקני ז אמרו נודעת להם שנתקשרו בחיות פנימיות של התורה ועל זה מבקשי"לכן ע. ת בעצמו"הדיברות ששמענו מהשי

נפשי יצאה ' למעלה מהשגת אנושי כדכתי' ונקרא חיבה יתירה כמו נשמה יתירה שהי. ש"שה' מנשיקות פיהו כדאיתא במד
 :מרוב הדביקות כמו הצדיקים שנפטרין בנשיקה

 
 

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

ְקִהלו י יַּ ה וַּ ת ְוַאֲהֹרן ֹמשֶׁ ָקָהל-אֶׁ ל הַּ ע ְפֵני-אֶׁ ָסלַּ ר הַּ ֹיאמֶׁ ם וַּ ֹמִרים ָנא-ִשְמעו ָלהֶׁ ע-ֲהִמן הַּ לַּ סֶׁ זֶׁה הַּ  הַּ
 :ָמִים ָלכֶׁם נֹוִציא

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

 מוריהם את מורים  המוריםביאור ענין  שמעו נא 
 

 י"רש
 

 נוציא הזה הסלע המן
 

 מאיזה לכם מה להם אומרים ישראל והיו  ,הבאר כשנסתלק הסלעים בין לו וישב הסלע שהלך לפי  ,אותו מכירין היו שלא לפי
 נצטוינו שלא הזה הסלע המן  ,מוריהם את מורים  ,שוטים יוני לשון  ,סרבנים  ,המורים להם אמר לכך  ,מים לנו תוציאו סלע
             מים לכם נוציא עליו

 
 שפת אמת

 
זה עונש רק הוכחה ' א כי לא הי"כבר כתבנו במ' לעיני בני ישראל לכן לא תביאו כו' בענין מי מריבה יען לא כו .1

ה נתנבא "כי משה רבינו ע. ה"וראיה שאין דור הזה של באי הארץ נמשכים אחר הנהגתו הגבוהה של מרע
ת דלית לה מגרמה כלום וכעין המלכו' באספקלריא המאירה ושאר נביאים באספקלריא שאינה מאירה והוא בחי

ואתחנן ' ש בפ"י הוא כן שהיא מתנת חנם כמ"וכל ענין א. 'בהית לאסתכולי באפי' דאיתא מאן דאכיל דלאו דילי
ויהושפט אמר אין בי כח לרדוף אלא . 'וזה עצמו החילוק בין הכאה לדיבור כענין דאיתא אסא אמר אני רודף כו. מזה

ה והוא מענין תורה "והיינו כחו של מרע' כי בצור כתיב והכית כו. 'לו ברנה כואומר שירה והם נופלים ובעת הח
י שלא יכלו להימשך אחר מדריגת "לעיניהם היינו כפי כחן של בנ' וכאן כתיב ודברתם כו. שבכתב חקוקה ורשומה

גה שלו י שלא נמשכו אחר הנה"כי ע. ש במדרש המורים את מוריהם"וזה עצמו ענין מ. ל"ה הנ"משה רבינו ע
בו ענין ' כ הי"מי מריבה א' דהנה נק. וכתיב המן הסלע הזה נוציא. להיות כמו נחות דרגא[ הוצרך( ]והוצרך)

התם ' המן הסלע וכתי' ויש רמז דכתי. כי טוב הוא' עץ החיים דכתי' כולו טוב בחי' בחי' ה הי"התערובות דהנה מרע
. יש בבאר' דכמה בחי. להמשיך על הסלע מדריגה עליונהה רצה "ומרע. ר"עץ הדעת טו' כאן בחי' שהי. המן העץ

ש המן הסלע הזה שלפנינו נוציא ורצה "וז. נוזלים מתוך בארך הוא המשכה מלמעלה. כענין שנאמר שתה מים מבורך



' ה בשירת הבאר דכתיב בי"ולכן לא נזכר מרע[. זה' ן שמבאר מעין פי"ברמב' וע. ]נוזלים מתוך בארך' להמשיך בחי
במשענותם . נפש' במחוקק ע. ב שבטים"כרוה נדיבי י. ויש לרמוז על כל הדורות חפרוה שרים אבהן. מתנה וממדבר

עלי באר ענו היינו ענין . וזה הענין התחיל בדור באי הארץ. כ התחיל ממדבר מתנה"ואח. ה"ריבוא דורו של מרע' ס
 :ל"אומר שירה ונעשה מעצמו כנ

 
דאיתא מי שעושין לו נס ואומר שירה בידוע שנמחלו לו . ה לא נזכר"ומשה רבינו ע. בענין מי מריבה אז ישיר ישראל .2

כ נראה כאן שניסי הבאר היו בזכותן של ישראל לכן "א. והטעם כי השירה עדות שיש לו שייכות בהנס. כל עונותיו
ל הענין דכתיב ובדרך זה נבאר כ. ה מצינו שלא נמחל לו זה החטא שלא אמר שירה"ומרע. אמרו שירה ונמחל להם

[. לשון נוקבא]ש אסוף את העם ואתנה "י כמ"מוכן לעשות זה בכחן של בנ' והיינו שהי. ודברתם אל הסלע לעיניהם
. אבל בני ישראל לא נמשכו אחר הנהגתו שהתחיל עתה הדור של באי הארץ. למעלה מזה' ה הי"ובאמת מדריגת מרע

העדות ' אכן זה הי. יכול לבוא לארץ ישראל' נצרך להם הי' יכול לבטל עצמו לההנהגה שהי' ה הי"אכן אם מרע
ה "שיש צדיקים גדולים ומשה רבינו ע' פי. דהנה יש כלל הצריך לפרט ויש פרט הצריך לכלל. שאינו מוכן לההנהגה

וכזה מצינו . ויש צדיקים שזכות הציבור מסייעתן והוא פרט הצריך לכלל. על כולם שהם ממשיכין כל הכלל אחריהם
ה על יהושע שידע להלוך נגד כל רוחו של כל אחד והיא מדריגה פחותה ממעלת משה שהמשיך הכלל "מרע שאמר
שפוט השופטים אוי לדור ששופט שופטיהם והוא . ]ל"ולכן אמר להם המורים את מוריהם שהוא מדריגה הנ. אחריו

' אבל באמת הרצון הי. הקפיד כנגדן ולכן. יכול לירד ממדריגה שלו' לא הי. ה"ומרע. פרט הצריך לכלל[ ל"כענין הנ
ידו שעשה כפי רום ידו ' דכתיב וירם משה כו. להקדישני לעיני בני ישראל דוקא' ש יען כו"להיות מתחיל הנהגה זו וז

ואמונה זו . ה מחוסר אמנה אבל יש אמונה רבה ואמונה זוטא"מרע' וענין לא האמנתם בי וחלילה שיהי. הגבוהה
י בשמחתם כפי הכרת הנס שלהם "וכן מה שנתפעלו בנ. ה"מילתא זוטרתא לגבי מרע' יי כאן שירה ה"שאמרו בנ

ש לא האמנתם "וז. ובשירת הים שרו כולם בשמחה רבה מכלל שיש שמחה זוטא. ה לא נתפעל"שאמרו שירה ומרע
כתבת בדרך ושירת הים יש בה שינוי בתורה הקדושה שנ. אמונה זוטא' בחי' להקדישני לעיני בני ישראל דייקא שהי

וכן בלשון השירה עלי באר ענו לה . פ"תורה שבע' שהיא מדריגה שלמטה בחי. ושירה זו אין בה שינוי בתורה. אחר
ועתה ישראל ' כ המשך הפ"ובזה מובן ג. ]הכל הנהגה מן השמים' ה הי"מרע' ובחי. בכח והתעוררות מלמטה' שהי

כ שההנהגה היא במדריגה תחתונה מה שואל כי "א' פי. 'כו י ואני לא זכיתי למחול לי"פרש' אלקיך שואל כו' מה ה
 [:ל"אם ליראה שהיא מילתא זוטרתא לגבי משה כמאמרם ז

 

 
 

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

ֹכתוֹ  ַאֲחֵרי ד ְך ִסיֹחן ֵאת הַּ לֶׁ ר ָהֱאֹמִרי מֶׁ ְשבֹון יֹוֵשב ֲאשֶׁ ְך עֹוג ְוֵאת ְבחֶׁ לֶׁ ָבָשן מֶׁ ר הַּ  יֹוֵשב-ֲאשֶׁ
ְשָּתֹרת ִעי ְבעַּ ְדרֶׁ  :ְבאֶׁ

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

 קשה והמדינה קשה המלךביאור ענין  
 

 י"רש
 

 'וגו יושב אשר  'וגו סיחון
 

 היתה  ,בתוכה שרוי וסיחון אחרת עיר היתה ואילו  ,קשה שהמדינה  ,קשה היה  ,בחשבון שרוי והיה קשה סיחון היה לא אילו
              ).ג ספרי) קשה והמדינה קשה שהמלך  ,וכמה כמה אחת על  ,קשה שהמלך  ,קשה

 
 בעשתרות יושב אשר

 
  קשה והמדינה קשה המלך

 



 שפת אמת
 

מתנגדים ל שנקבעו לדורות שבחים אלו כי הם "ר ז"ז מו"אא' פי. ח"ח ולעוג מלך הבשן כל"לסיחון מלך האמורי כל .1
' י הכח כו"ר מקום המחשבה ועוג באדרעי תש"י בעבודת הבורא וסיחון מלך חשבון הוא נגד תפילין ש"לבנ

אך זה עצמו . שבחים' וקשה למה נחלק זה לב. ח"כל' ח נחלה לישראל כו"וכתיב עוד ונתן ארצם לנחלה כל. ח"ודפח
שהמקומות עצמם היו ' פי' ה ומדינה קשה כוש מלך קש"כמ. מה שהמשיכו הקדושה לאותן הארצות הוא דבר גדול

. י להמשיך נחל נובע מקור הקדושה לכל המקומות"ז היו כל מסעות בנ"וע. י המשיכום לנחלתם"א ובנ"מקום הסט
' כ כח מעשיו הגיד כו"וכ. י שהם המשיכו הקדושה לאותן המקומות לכן נחלה לישראל וזכו המה להם"ובאמת ע

י בעבודתם יבררו הקדושה "ז שבנ"כדי שעי. ש ברוך הוא בעבור זה ברא כל ההתנגדותלתת להם נחלת גוים כי הקדו
 :להיות שלהם והבן[ יזכו( ]ויזכו)בכל המקומות 

 
' כי עיקר הפחד שלהם הי. דכתיב הנה כסה את עין הארץ והוא יושב ממלי. 'אשר עשה ישראל כו' וירא בלק כו .2

ש ונתן ארצם "כמ' ים והמשיכו ארץ סיחון ועוג לכלל נחלת הי הולכין ומתקנים כל המקומות הרע"כשראו שבנ
א וכן "דבר גדול כדאיתא על סיחון מלך קשה ומדינה קשה שהיו מקומות שנאחז בהם כחות הסט' וזה הי. 'לנחלה כו

. עשה היא לשון תיקון. י ארץ האמורי"ועתה שראו שתיקנו בנ. 'ועקרב כו' כל המסעות שבמדבר מקום נחש כו' הי
ז "עין הארץ ועי' ולכן אמרו כסה כו. 'יבין ושב ורפא כו' כל הכעס שלהם כענין שנאמר פן יראה בעיניו כו' הי וזה

י מסתירין ומגינין להבדיל בין הגשמיית "י שבנ"ע. והוא הוא לשון נסתר שראה שיש הארת נצוצי קדושה. והוא יושב
. ז ואגרשנו"נכה בו ועי' ולכן אמרו אולי כו. למרחוק וממילא יש הארת ניצוצי קדושה שמאירין. 'אז שורה בתוכם ה

כן הרשעים . פ צדיקים ישכנו ארץ מושכין השכינה לארץ"ע' ש במד"י וצדיקים ממשיכין הקדושה כמ"שכמו שבנ
' ז לפרסם כבודו ית"ז ונשתלחו בעוה"י נבראו ע"ובלעם השיב לו כי באמת בנ. מגרשין הארת השכינה מהארץ

. אומר ועושה מדבר ומקיים' דכ. ההוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה' ש אל ויכזב כוואמר לא אי. בעולם
אך לא זאת בלבד שברא העולם רק הוא מנהיג בכל עת ורגע כל . העולם והם העשרה מאמרות' ה אמר והי"שהקב

הפסק ותכלית למעשה שאין . ויכזב' וזהו לא איש כו. י שנקראו עדים"י בנ"וזה נתברר בעשרת הדיברות וע. הבריאה
יעשה היא . אמר ולא יעשה. דברך נצב בשמים' לעולם ה' לשעה רק הוא עומד תמיד כדכ' מאמר ה' ת ולא הי"השי

. היא תקום' תיקון כי בלי ספק לבסוף יתברר ויתוקן הכל וכל המחשבות שהרשעים חושבין בעולם יתבטלו ועצת ה
י זה ניתוסף להם "בכל יום בקבלת עול מלכות שמים בשחרית וע הן עם כלביא יקום. י הצדיקים"וזה נעשה בכח בנ
ז הזריזות בבוקר נשאר "ועי. כארי יתנשא הוא לשון נפעל שהוא התחדשות שבא להם בכל יום. כח חדש בכל יום

' ש מוציאם ממצרים כו"כמ. י מתחדש בכל יום"וכחן של בנ. ברכה לכל היום עד שמתקיים לא ישכב עד יאכל טרף
 בלק ד"תרמ   :'ש הבוחר בעמו ישראל כו"קדוש ברוך הוא בוחר בהם מחדש כמותמיד ה

 
 

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

ִיְראו כט ע ִכי ָהֵעָדה-ָכל וַּ ִיְבכו ַאֲהֹרן ָגוַּ ת וַּ  :ִיְשָרֵאל ֵבית ֹכל יֹום ְשֹלִשים ַאֲהֹרן-אֶׁ
-------------------------------------------------- 

 

 וייראו אלא ויראו תקרי אלביאור ענין  
 

 י"רש
 

 גוע כי
 

 משמש זה כי ל"ז רבותינו אמרו שלא  ,ואתחזיאו ויראו מתרגם כן אם אלא  ,הוא טועה  ,מית דהא שהמתרגם  ,אני אומר
 אלא ויראו תקרי אל אבהו רבי דאמר  ,).ג השנה ראש) אבהו רבי וכדאמר  ,כבוד ענני שנסתלקו מדרש על אלא דהא בלשון
 על אבל  ,אהרן מת שהרי לפי ויראו למה  ,הימנו שלמעלה למה טעם נתינת שהוא לפי  ,דהא לשון נופל זה לשון ועל  ,וייראו
 כמו  ,אשר בלשון משמש אם שמצינו  ,אי שמוש מגזרת שהוא  ,אשר לשון אלא  ,נופל דהא לשון אין כנישתא כל וחזו תרגום

              ).ה  ,יד שם) ימיו חרוצים אם הלשון מזה מפורשים והרבה  ,).ד  ,כא איוב) רוחי תקצר לא מדוע ואם
 



 שפת אמת
 

ה דיש נסים נגלים ויש נסים נסתרים והם בחינת אספקלריא "ושירת הבאר שלא נזכר בה משה רבינו ע. בענין שירת הים
. י מכוסים בענני כבוד"ולכן היו בנ. י הטבע"שלא עפ' התגלות שכל הנהגה שלהם הי' ודור המדבר הי. ושאינה מאירההמאירה 

דאיתא אורייתא סתים וגליא וישראל סתים . ואחר שנסתלקו ענני הכבוד וכתיב וייראו שהיו מגולים לכן היו הנסים בהסתר
שער החצר ' וכתי. וזה דכתיב גן נעול גל נעול. וכן להיפוך. החיצונית נסתרדיש פנימיות וחיצוניות וכשהפנימיות נגלה . וגליא

החיצוניות נסתר כדאיתא פורס סוכת ' ק שנפתח שער הפנימית לכן צוה לשבות בו ממלאכה שיהי"סגור דבש' יהי' הפנימית כו
י שנגלה "ע' פי. תליאק לא אשתכח ביה מנא מה ברכתא אשתכח אלא כולהו בשביעאה "ש בזוה"וז. ק"שלום עלינו בש

ובימי המעשה שהוא תיקון . היום לא תמצאוהו בשדה' הפנימיות צריך להיות החצוניות נסתר לכן מן הגשמיי לא אשתכח כדכ
ויש זמן שהם מקבלים ואין משפיעים . י נבראו להאיר לכל הבריאה"ובנ. ש יהיה סגור"החיצוניות לכן הפנימיות נסתר כמ

 :ימי המעשה נבראו להאיר גם בחיצוניותוב. ק"לאחרים והיא יום ש
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 שפת אמת
 

וכמו כן בכל שנה . 'לכתך אחרי במדבר כו' זכרתי לך חסד נעוריך כוש "כמ. ק נקרא סוכה צילא דמהימנותא"בזוה .1
. ובימים הללו נעשה כל איש ישראל כקטן שנולד. ]פ שאדם נפדה מחטאים ועונות נקרא גאולה"ה ויוהכ"אחר ר

וצריך האדם להשליך עצמו על [. מנהיג אותנו באלה הימים כאם לבנים' וכביכול הבורא ית. והוא קטן הצריך לאמו
הולך ' במדבר ה' להיות מבקש לצאת מן הבחירה ורשות עצמו רק למשוך אחר הנהגת הבורא כמו שהי' הבורא ית

וכל זה מתקיים גם . משכני אחריך נרוצה. ש בצלו חמדתי וישבתי"ועל ידי התשוקה שחמדו לזה כמ. 'לפניהם כו
וצריך לברוח תחת כנפיו . יתקלקל שוב י שכבר נכשל האדם בעונות צריך להיות ירא לנפשו שלא"שע. בימי הסוכות

קדושת לוי שבסוכות הוא ' ש בס"וכמ. ז נאמר ישובו יושבי בצלו"וע. וגם בעודנו בסוכה צריך לשוב בתשובה. ש"ית
. מקרב אותנו כדי שנשוב לפניו בתשובה' כי הבורא ית. וגם אמת הדבר שגם זה נסיון לאדם. ש"תשובה מאהבה ע

ומהיכן . 'ש שקירב גם בעלי עבירה כדי שיתבייש בעצמו כו"ע' לום אוהב את הבריות כוכמו שמצינו באהרן רודף ש
י הריחוק והן "הן ע. י"אשר פותח שערי תשובה בלבות בנ. למדו אהרן בלי ספק ממדותיו של הקדוש ברוך הוא למדו

ועל זה נאמר . ידי הקירוב ובסוכות צריך לשוב על. ה ימי הדין שצריך אדם לשוב על ידי היראה"לכן בר. י הקירוב"ע
 סוכות ט"תרל: י הקירוב"הן השב מיראה על ידי הריחוק או ע. לרחוק ולקרוב' שלום כו

 
ק בפסוק "כדאיתא בזוה. י המה המעוררים לפתוח פי הבאר"וכללות בנ. מינים בחג שנידונין בו על המים' בענין הד .2

ענף עץ עבות ' שרים בחי. י"מינים שבבנ' הם הד' ה כובאר חפרוה שרים כרו. עלי באר ענו שצריך התעוררות מלמטה
וממדבר . במשענותם האתרוג. במחוקק הוא היסוד שהוא כפות תמרים. נדיבי עם הערבי נחל. האבות שנקראו שרים

מינים כך שורה ' וכן הוא כפי התאספות הד. הנהגה למעלה מהטבע' מתנה הוא סיוע הסוכה שרומז לדור המדבר שהי
ואמת כי תכלית כל העבודות לזכות למתנת עליון . שחל שם שמים על הסוכה' הסוכה שהיא נועם ה' עליהם בחי

והחג . ואיתא אין כלי מחזיק ברכה אלא שלום. והמים הוא הרמז להברכה הבאה מן השמים בחג הזה על כל השנה
והענין הוא כשזוכין . שלום כ"ג' והוא כענין השבת קודש שנק. 'השלום מדתו של אהרן אוהב שלום כו' הזה הוא בחי

ק שמתעלין ומקבלין "ולכן בש. לקבל החלק מהשורש שיש לבני ישראל למעלה כי בעולם הזה הם כמו פלג גופא
ש "י שמתאספין למטה מקודם חל עליהם החלק שלמעלה כמ"וע. וכמו כן בזה חג האסיף. שלום' הנשמה יתירה נק

כשהוציאנו ' בסוכות הושבתי פי' וזה עצמו נכלל בפי. ל"ם והסוכה כנמיני' הוא הד. 'ויהי בישורון מלך בהתאסף כו
י הסוכה "ולכן צריך הסתר ע. שבת' תשובה ובחי' הקדוש ברוך הוא ממצרים העלה אותנו עד השורש והוא בחי

. 'מה תחזו כו' בשיר השירים שובי שובי השולמית כו' י המד"והענין עפ. כ בשבת פורס סוכת שלום עלינו"ש ג"כמ



שנתדבקו ' וכתיב איש על דגלו באותות כו. מינים שנמצאו בנפשות בני ישראל' דגלים הד' מינים הם רמז לד' כי הד
ויש לכל בני ישראל אחיזה שם . ק"ש כדאיתא בזוה"ה וב"ה ב"והם אותיות הוי. כל השבטים באותות המיוחד להם

ובזה מקנאים . השולמית' ואז נק. שמך נקרא עלי וכן מבקשין בנטילת לולב לידע איך. עלינו קראת' ש ושמך כו"כמ
י כמו שהיו נכסין במדבר שהיו אז "והסוכה שהוא רמז לענני הכבוד המכסין לבנ. י ואומרים שובי"האומות לבנ

הרבית הוא כמו הרבה . דכתיב הרבית הגוי לו הגדלת השמחה. בבית השואבה' וזהו השמחה שהי. בשלימות לגמרי
' דורש בפסוק תחת כו( 'ו א"קי)וירא ' ק פ"ובזוה. תעלין עד השורש הוא עיקר השמחהאתכם הרים אתכם וכשמ

לוים בשיר ' מועדות פסח הוא בחי' הג' והוא בחי. ש"בשמחה זו כהנא ובטוב לבב לואי מרוב כל ישראל ע' עבדת ה
ת השמחה שהוא ובסוכו. ושבועות הוא כללות ישראל. לכן פה סח והוא על הדינים שנעשין במצרים בעבורינו

דכתיב משוש . ואיתא מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. העבודה בשורש כהנא דמיחד יחודא
המקדש קיים נתן שמחה לכל הזמנים ' הזמן שהי. כמו כן בזמן. וכמו שמקום זה נתן שמחה לכל המקומות. כל הארץ

י "וחג הזה נקרא זמן שמחתינו שע. ת מבית המקדשוכל מה שנמצא שמחה בעולם הוא התנוצצו. לפניו ולאחריו
לדור ' מתנות שהי' והג. 'ואיתא מצות שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושים כו. הסוכה מתגלה הארה משמחת המקדש

והפסוק משבחם כמה . 'ש זכרתי לך חסד נעוריך כו"וענני הכבוד קבלו בשמחה כמ. י מריבות"ע' המדבר מן ובאר הי
ולכן נשאר זכר ממתנה זו לדורות בימי . ש"ויסעו ע. 'יחנו כו' י ה"עפ' יום או יומים כו' שכון כופעמים ויש אשר י

 סוכות ז"תרמ: הסוכות
 

והנה יש . ל"ש חז"וערבה דומה לשפתים ופה כמ. כי כחן של ישראל בפה. קבעו חכמים הרבה בקשות ביום הערבה .3
' ערבות ב' והרמז ב. ש מלה בסלע משתוקא בתרין"ונראה הרמז כי שבח הפה הוא בדיבור ובשתיקה כמ. שפתים' ב

. וידום אהרן והוא כח השתיקה' תיב ביואהרן כ. כי משה רבינו הוא כח הפה בתורה. אהרן ומשה' שפתים הם בחי
ל תולה ארץ "ש ז"וכמ. ומאחר שמצינו כי גדול לשון הרע מכל העבירות נמצא הבולם פיו בשעת מריבה גדול כחו

כי כפי שמירת הפה . אלו תלוין זה בזה' ובאמת ב. והוא אהרן אוהב שלום ורודף שלום. 'על בלימה על הבולם פיו כו
המשיק שפתותיו שלא לדבר דברים ' פי. וזה הרמז שפתים ישק משיב דברים נכוחים. תורהכך יכולין לפתוח הפה ב

מינים ' הדיבור בתורה ומתחבר בד' בטלים הוא משיב דברים נכוחים ואולי זה החילוק בין ערבה שבלולב שהוא בחי
השתיקה ' י היא בחיע היא כח השתיקה ושמירת הפה לכן אמרו חביט ולא בירך כ"וערבה בפ. שהם עמודים גדולים

 סוכות ו"ד ותרנ"תרנ: ל"כנ
 

דיש שלום . שלום שלום לרחוק ולקרוב' דכ. והנה גם בשבת אומרים פורס סוכת שלום עלינו. סוכה עמוד השלום .4
. מ הצדיק יכול למצוא קצת שלימות בעולם"ז חסר השלימות מ"הגם שבעוה' פי. יוסף הצדיק' מקרוב והוא בחי

שהוא מעולם . סוכת שלום בסוכות' והוא בחי. בעלי תשובות שמושכין משלימות העליון' ושלום מרחוק הוא בחי
והנה על אהרן אמרו אוהב שלום ורודף שלום כי . מזה( ב"סוף ע' ה)ק בראשית "ועין בזוה. מרחוק' העליון ביותר ונק

אוהב שלום . ש"וקירבו עבמדבר על אהרן אשרי שבחרו ' המדריגות צדיק ובעל תשובה כדאיתא במד' בו ב' אהרן הי
 סוכות ח"תרנ: ה"הסוכה וענני כבוד שהיו בזכותו של אהרן ע' והוא בחי. ורודף שלום מרחוק. מקרוב' בחי

 
מיני שלימות דכתיב שלום ' הם ב. 'ואיתא אוהב שלום ורודף שלום כו. סוכות עמוד השלום ענני הכבוד בזכות אהרן .5

. בלולב כתיב ולקחתם לכם שנעשין אגודה אחת בכח עצמותם. לבהסוכה והלו' והם בחי. שלום לרחוק ולקרוב
ורודף השלום הבאה מלמעלה בכח סוכת שלום הפורס . זהו אוהב שלום מצד התחתונים. וסוכה הוא השלום מרחוק

אכן נראה דאהרן זכה גם מכחו . ובאמת איתא משה שושבינא דמלכא ואהרן שושבינא דמטרוניתא. עלינו מלמעלה
' כ יש לאהרן ב"א. כ ניתן הכהונה לאהרן"ואח. ש אהרן אחיך הלוי"מוכן משה להיות כהן כמ' י הישהר. של משה

וראשונים דשניהם ' והסכמת התוס. אי כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא' ונראה שזה ענין הבעיא בגמ. 'הבחי
כ שלוחי "מצד זה הוא גה "אבל הכח שקיבל ממשה רע. והיינו מצד אהרן בעצמו שושבינא דמטרוניתא. אמת

 סוכות ס"תר: ולכן אוהב שלום ורודף שלום. דרחמנא
 

ל מדת אהרן "י מאמרם ז"והענין עפ. י הכהנים"ע' כי הנס הי. משה ואהרן' א כתבנו כי חנוכה ופורים הם בחי"במ .6
כן עשה עמנו . ש"בוש מעצמו ע' רואה אדם עובר עבירה נתקרב אצלו עד שהי' אוהב הבריות ומקרבן לתורה כשהי

ת עשה עמנו "והשי. החשיך עיניהם של ישראלש על יון ש"ת בימים הללו שהיו בני ישראל שפלים מאוד אז כמ"השי
. וטהרו והדליקו' כ באו בניך כו"ש ואח"י נמשכו אחר זה הנס כמ"ובנ. י דרך הזה"נסים וחיבה יתירה לקרב אותנו ע

צריכין יגיעה רבה לראות הפנימיות לכן ' ק הי"כי יש לנו לידע כי גם בזמן ביהמ. כנראה שהיו מקודם מרוחקין



כי התורה היא אצלינו ' והראי. ק בלבד"ולא לבקש בנין ביהמ. ק"מינו להיות מוכנים לבנין ביהמצריכין להכין עצ
' וכן הי. י יגיעה רבה מאוד"רק ע. י לבוא אל קדושה הפנימיות שבתורה"מ א"ק ומ"והיא למעלה יותר מביהמ

' י שיכולין ברגע א"דרכן של בני חיבת הנס נתרוממו נפשות בני ישראל כי כך "וע. ל"ק חיצוניות ופנימיות כנ"ביהמ
ולהודות שלא היינו . ל שזה הרמז הלל והודאה שיש להלל על הנס"וי. לחזור למקור הקדושה שיש בהם בעצם

לכן גם עתה יש . ז יש לנו להתעורר בתשובה"ועי. ל"ת עשה עמנו חבה יתירה כנ"ראויים כלל לאלה הנסים רק שהשי
וזה הרמז שנוהגין עניים לסבב . ל"ת עושה נסים לעניים בחיבה יתירה כנ"לבקש רחמים כעני בפתח שהוא זמן שהשי

ש "והאמת כי כפי מה שמבקשין כל ימי השנה אצל הפתח כן מרגישין הארה שנפתחה בימים האלה כמ. על הפתחים
 -ב "תרמ] :ל מזוזות לשון רבים מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל"וי. לשמור מזוזות פתחי. לשקוד על דלתותי יום יום

 חנוכה ג"תרמ
 

ה כדאיתא באהרן אוהב את הבריות "כי מדת הכהן לקרב בני ישראל להקב. י הכהנים"הנס והישועה בחנוכה נעשה ע .7
ג מסר את נפשו ועלתה "לכן הכ. ולפי שעמדה מלכות יון הרשעה להשכיח תורה ומצות מבני ישראל. ומקרבן לתורה

ח "וזה מזוזה בימין ונ. י לשמים"ה שהימים מסייעים לקרב לבות בנוהתקין עוד הכנה לדורות בימי חנוכ. בידו
ש "ה הוריד התורה מן השמים וכביכול נתלבש אלקותו ית"משה רע. שני שדיך זה משה ואהרן' משמאל הוא בחי

ק "וביהמ. י"וכן מזוזה היא פרשה מן התורה וחקוק שם שדי שצימצם להשרות שכינתו בבנ. בצמצום אותיות התורה
וכמו כן בכל איש ישראל . ש"י מפרישין ומבדילין מקום מיוחד אליו ית"אהרן הכהן להיות בית מיוחד שבנ' בחי' הי

י "י לאביהם שבשמים והשפיל עצמו לשפלים מבנ"ואהרן מסר נפשו לקרב בנ. ואהבתו' להיות דירה בלבו ליראת ה
עליו נרמז ושם דרך המדליק נרות במבואות ו. ג אחריו הניח הארה לדורות השפלים"וכמו כן מתתיהו כ. לקרב לבם

 ז"תרנ :ש בשאול בשביל שהדליק זקנו נרות במבואות האפלים"האפלים שבשביל זה זכו למלוכה בני חשמונאי כמ
 חנוכה
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 י"רש
 

 הכנעני וישמע
 

 עת בכל מזומן  ,לישראל מרדות רצועה מעולם ועמלק  ,).ג) השנה בראש כדאיתא  'כו כבוד ענני ונסתלקו אהרן שמת שמע
        לפורענות

 
      שפת אמת

 
ל מה שמע הכנעני שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד "ל וייראו כדר"בפסוק ויראו כל העדה כי גוע אהרן ודרשו חז .1

מתנות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא מן ' י דהג"נראה כי העננים היו שמירה לבנ. וסבר שניתן רשות להלחם בישראל
י שסתם דרכים מסוכנים צריכין "וע. ואות אהבה הוא חיבה יתירה' והנה לוי. 'לוי' הם אכילה שתי. 'בזכות משה כו

ובאמת בכל איש ישראל שנשתלח . 'הולך לפניהם כו' כביכול וה' י במדבר שהיו עוסקים במלחמת ה"ובנ. 'לוי



ת לאבותינו נשאר לנו הארות רק שאינם "כי מכל המתנות שנתן השי. ז שהוא מקום סכנה הולך עמו עזר עליון"בעוה
י המצות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא יכולין למצוא אלה "וע. בדור המדבר' על ממש כמו שהייכולין להתגלות בפו

י התפילין והארה "הארה פנימיות שהוא דעת התורה ע' שהם בחי. א במצות תפילין וציצית"ש במ"וכמ. ההארות
זכה אהרן לבגדי  ז"ויתכן שעי. 'משה ואהרן כו' והם בחי. המקפת לאדם לשמור אותו והוא על ידי מצות ציצית

 :א"ש במ"י שהוא תיקון הגוף כמ"המלבוש לנפשות בנ' המכין בחי' כהונה שהוא הי
 

מה שיחסו מלחמות . 'ל שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד וניתן רשות להלחם כו"בפסוק וישמע הכנעני דרשו חז .2
דברי . ה ואהרן הכהן"משה רבינו עהמתנות שני שדיך ' והם ב. 'דכתיב ואשים דברי בפיך כו. אלו בכחו של אהרן

ובצל . י מעוררין בשמים בשורשן"ה וזה לנטוע שמים היינו החלק שבנ"בפיך הוא התורה שניתן לנו בזכותו של מרע
עבודת ' וזה הי, ארץ לשמים' אהרן הכהן וענני הכבוד והוא ליסוד ארץ היינו לקרב ולחבר בחי' ידי כסיתיך הוא בחי

' י לבטל כח הקדושה שרוצין לעורר בארץ כי בחי"יך הגנה כי כל מלחמות הרשעים על בנוזהו צר. הכהן בקרבנות
וזה ענין כח מעשיו הגיד . אך התורה ניתנה לנו כדי לקרב כל הדברים לשורש העליון. שורש בשמים אין להם שייכות

תה דרשו אל תקרי עמי אלא ולכן כתיב ולאמר לציון עמי א. י המצות זה נקרא בצל ידי"התורה בעובדא ע' שהוא בחי
. ש תורה אור"ואשים דברי הם הטעמים של המצות כמ. ש בתקונים"עמי בשותפות מה אנא במילולא עבדית ארעא ע

ל בפסוק אשר תשים לפניהם לבאר להם הטעמים וזהו כחו של משה "ש חז"ולשון שימה הוא כשולחן הערוך כמ
 :ם פרהל לך אני מגלה טע"ה שהוא הדעת ואמרו ז"רבינו ע

 
נראה . ל שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד וקסבר ניתן רשות להלחם בישראל"בפסוק וישמע הכנעני דרשו חז .3

' ורצונו ית. כי בהיותם תחת הענן לא היו יכולין להלחם כלל. המכוון להיות להם קצת כח לבוא להלחם' דבאמת הי
' י אם נתן תתן כו"ולכן אמרו בנ. ה לכבוש כל מלכי כנעןשורש והתחל' וזה הי. ה"שימסרו תחת יד משה רבינו ע' הי

ערוד במדבר מה . שדומה לסייח במדבר. הוא סיחון ערד כנען' ורמזו בגמ. כ כולם"שהבינו כי בזו הנתינה יכבשו אח
' והי, בכנען אבל קפצו כאן בדרך מקרה כסייח וערוד במדבר בלי ישוב וקביעות' שעיקר ישיבתם הי' פי. שמו כנען

ולכל ממלכות כנען ' ולעוג כו' וכן כתיב לסיחון כו. ל"ה כנ"להם מפלה בכח הדור של משה רבינו ע' די שיהיכ
 :י"כ כולם ביד בנ"משמע שבמפלת סיחון ועוג נמסרו אח

 
 

' ואמר להם שנתינת המים מהסלע יהי. דיבור הוא לשון הנהגה כמו ידבר עמים' ודברתם אל הסלע לעיניהם כו .4
' וכאן התחיל בחי. אמת' בחי' ה הי"א דמשה רבינו ע"ש במ"העדה זה הדרך והוא דרך אמונה כמ בהנהגה שישיגו

' ש וירם משה את ידו כו"י וז"ש לא האמנתם בי להקדישני לעיני בנ"וז. משה' אמונה והוא מדריגה שלמטה מבחי
עומדין עליהם כדאיתא  דור המדבר היו היסוד שכל הדורות. במטהו דייקא. י"מדריגה שלמעלה מהשגת בנ' שהי

ואיתא . וזה הדור שקיבלו התורה היו הקיום לכל הדורות שלפניהם ושלאחריהם. בעל הקורה נכנס בעובי הקורה
להם ' והמלחמה שהי. י זכו אל השירה אחר יציאת מצרים"כי בנ. והב בסופה מקיש נחלי ארנון לניסי ים סוף' בגמ

ש סופה להתקיים "אהבה בסופה שכל מחלוקת שהיא לש' חמות הש מל"הכנה להיות והב בסופה כמ' במצרים הי
אומות שנתקשרו במדריגת דור ' הכנה לכיבוש ז' ובכאן שירה זו של הבאר הי. השירה' וזוכין אל השלום שזהו בחי

' ושירה זו הי. הכנה לביאת הארץ' ה בשירה זו שהי"לכן לא נזכר מרע. אומות' המדבר לקבל כח להלחם עם ז
. כ שירה אחרונה"לאמר אח' ויאמרו לאמר פי' משירה הראשונה וכן נרמז בשירה הראשונה אז ישיר כו התנוצצות

ואיתא וישמע הכנעני מה . כ שירה ונתהפך להיות שירה ואחר כך מלחמה"כחותם המתהפך מתחלה מלחמה ואח' והי
פריסת סוכת ' דור המדבר היוהכוונה ש. שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד וסבר שניתן רשות להלחם בישראל

והם סברו שניתן רשות להלחם . שלום עלינו ולא הוצרכו למלחמה ועכשיו התחיל דרך מלחמות לכבוש ארץ ישראל
 :בישראל ונהפוך הוא שניתן רשות להלחם עמהם

 
ארות שבת מנוחה והוא הבאר שנקרא רחובות ויש מי מריבה כענין הב' דיש מי מנוחות בחי. בפסוק המה מי מריבה .5

ש "יכול להשפיל עצמו למי מריבה וז' מי מנוחות ולכן לא הי' למעלה בחי' ה הי"ומרע. שנקראו עשק ושטנה
ואיתא אלו לא . אמות' כי עתה התחיל הדור של כניסת הארץ ומלחמת ז. להקדישני במים לעיניהם כפי מדריגתם

י והיו נמשכין אחר מדריגת משה ואהרן "ברש ש"ש באו ורשו את הארץ ע"שלחו מרגלים לא היו צריכין לכלי זיין כמ
ל וישמע הכנעני שמע שמת אהרן ונסתלקו "כ הענין שדרשו חז"וזה ג. מנוחה ושלום' נכבש הארץ לפניהם בבחי' והי

רק הכל ענין אחד . והנה הפסוק מסיים כי בא ישראל דרך האתרים. ענני הכבוד וסבר שניתן רשות להלחם בישראל



וזה ענין ענני הכבוד רמז לדבר כבוד לאיש שבת . היו צריכין למלחמה כי הוא עמוד השלום אהרן קיים לא' כשהי
ע להתקרב להם כי אהבת "שום שייכות לאוה' וכשהיו ישראל בזו המדריגה לא הי' אהבת ה' ובאמת אהרן בחי. מריב

יָראו שהתחילו להשתמש אבל כשנסתלק אהרן כתיב ויראו ו. ואוהב את יעקב' ש אהבתי אתכם כו"י כמ"רק לבנ' ה
ימי ' והתחיל הדרך מלחמה בחי. ובזה יש הסתכלות להלחם עמהם כי הכל צריכין ליראת אלקים. במדת היראה

יום ' ה ונק"ק יש פריסת סוכת שלום וגם הארת משה רבינו ע"ובש. דרך האתרים' וזה הטעם כי בא כו. המעשה
 :מנוחה

 
' בקש שלום ורדפהו בכל המצות אם בא לידך כו' ועשה טוב כו' בהבטח . במדרש וישלח ישראל מלאכים אל סיחון .6

צדק תרדוף בקש שלום . כי מצינו רדיפה בשני דברים באמת ושלום. 'ושלום בקש במקומך ורדפהו חוץ ממקומך כו
ואין . ש אמת ושלום אמרו אל יברא דכולא שקרים דכולא קטטה"ז כמ"דברים אלו הם היפוך מעוה' כי ב. ורדפהו

י אל תורת אמת מן "לכן צריכין רדיפה להשיג סייעתא דשמיא כמו שזכו בנ. ם אלו בנמצא בעלמא דשקראדברי
אמת בכל ביתי נאמן והוריד תורה מן ' בחי' ה הי"ומרע. יברך את עמו בשלום' עוז לעמו יתן כו' ש ה"כמ. השמים
ולפי . הישוב זהו רדפהו חוץ ממקומך י בזכות המדבר שהוא חוץ מן"ואל השלום זכו בנ. שלום' ואהרן בחי. השמים

י "ולפי שיש לבנ. אני שלום' וכ. י השולמית"ולכן נקראו בנ. השלום' ונמשכו אחריו במדבר זכו אל בחי' שבטחו בה
ש ואשלח מלאכים "וז. אבל המה קשי עורף ולא רצו להתקרב. ת"בכחם לקרב כל האומות אל השי' השלום הי' בחי

והרשעים . בכחם לקרב ושלחו דברי שלום' י הי"שבכח זה השלימות שהמשיכו בנ. י"ורש' ש במד"ממדבר קדמות ע
. וכמו כן איתא וישמע הכנעני שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד וסבר ניתן רשות להלחם בישראל. מיאנו בדבר

. רשות שיתקרבולהם לחשוב שניתן ' אם היו חפצים להתקרב הי. י"כי כאשר נתגלו בנ. והכל ללמד על רשעת הגוים
 :בלק' ש במד"והם חשבו הכל לרעה ולכן מוטב לרשעים שיהיו סומין כמ

 
ל אם לא "והנה אמרו חז. ל שמע שמת אהרן והפסוק מסיים שבאו דרך האתרים"בפסוק וישמע הכנעני אמרו חז .7

מלחמה זה דרך  י שהוצרכו לכלי זיין בדרך"וע. והידים ידי עשו' דכתי. שלחו מרגלים לא היו צריכין לכלי זיין
הקול קול יעקב אין לעמלק ' י וכשבני ישראל דבקים בבחי"כי הקול מיוחד רק לבנ. האתרים לכן קדם להם עמלק

. והעצה לזה הרמת הידים כדכתיב כאשר ירים משה ידו. ידים יש מלחמה' התחתונה שהיא בחי' אכן בבחי. מגע בהם
י "מלה דקיימא בעובדא שאהרן ע' בחינת נשיאת כפים והוא בחי וזה. ידיו' וישא אהרן כו' לאהרן כדכ' וזה הכח הי

ואיתא . ידים' לעמלק שליטה גם בבחי' מעשה העבודה וקרבנות הקריב מדריגה תחתונה למדריגה עליונה ואז לא הי
ין ועי. אותיות אהרן' אהרן עם ד' ירים גי. ימינא' דבעי לארמא ימינא על שמאלא ואהרן בחי' ק ירים ידו כתי"בזוה
שם מגע ' ז המאמר הי"שמעו נא המורים ועי' כ ענין מי מריבה דכתי"ובזה הענין יש לפרש ג. 'א ב"קפ' ק ד"בזוה

המן מן ' ורמזו בגמ. ץ'הע' גי' הסלע. המן הסלע ושם כתיב המן העץ' רמז לדבר דכתי, עמלק והוצרך להרים ידו
במטהו שהוא העצה נגד ' ידו כו' ן כתיב וירם כוולכ' א וכת דילי"כאן שליטת הסט' שהי. התורה מנין המן העץ

וכן מפורש בתורה ואהרן וחור . אהרן דבאמת משה ואהרן אחד הם וכל כחו של אהרן נמסר למשה' ם גי'ויר. עמלק
שיתן המים ' ת הי"ורצון השי. ש"ח חלקו וחלק שכנו ע"המשל שנטל ב' ש במד"תמכו בידיו ולכן נענש גם אהרן כמ

ויש מי . בעמלק' מלחמה וסתם מלחמה הוא בעמלק כדכתיב מלחמה לה' דיש מי מריבה בבחי. י מריבה"שלא ע
 :ש ודברתם אל הסלע"הקול יעקב כמ' יום מנוחה יום שכולו תורה בחי' שבת קודש שנק' מנוחות והוא בחי

 
. 'בשלום כו גדול השלום שניתן לפינחס שאין עולם מתנהג אלא בשלום ברכת כהנים' במדרש בדין שיטול שכרו כו .8

ת בחר בישראל וכשמתגלה אהבתו לישראל אין שום חטא "מקיים כל הנבראים והוא שלימות הכל והשי' כי רצונו ית
וזה ניתן לאהרן הכהן . על כל פשעים תכסה אהבה' וכ. בוז יבוזו לו' ש אם יתן איש כו"וקטרוג יכול לבטל זה כמ

י "לכן ענני הכבוד בזכות אהרן שע. לשראל' יד אהבה שבינו יתתמיד דבוק באהבה זו ויכול לעורר תמ' במתנה שיהי
כ "ק פורס סוכת שלום שג"כ בש"וזהו ג. 'ש כשנסתלק אהרן וייראו כו"י מכל קטרוג כמ"אהבה נעשה הגנה לבנ

ש ורצה בנו ושבת קדשו "י כמ"לבנ' שמתגלה בשבת אהבתו ית' ש מתנה טובה בבית גנזי כו"מתנה לישראל כמ
ד "א לבו"י כי א"ה מתנדב אהבה לבנ"ש אוהבם נדבה שהקב"י כמ"וזה הוא מתנה לבנ' הנחילנו כו באהבה וברצון

וזה ניתן לישראל . הוא השלימות' רק כשמתגלה רצונו ית. ולא יחטא' להיות בשלימות כראוי אין צדיק בארץ כו
ת במתנה "לום נתן לו השיש' לו לבוא לבחי' י הרצון שהי"ובאהרן אוהב שלום ורודף שלום וע. וישם לך שלום

שום ' כהונתכם ושלום הוא היפוך המחלוקת והיינו כשנתקן בכל הענינים שלא יהי' ש עבודת מתנה אתן כו"כמ
ל שמלאכי אש ומים עושין שלום "ש ז"וכמ. ת שהוא מלך שהשלום שלו"מתנגד ומקטרג וזה רק בעזר השי

. בפרט מתבטלים כל הקטרוגים' בישראל ובכל א' נו יתכמו כן כפי מה שמתגלה רצו. ומתבטלין לעשות רצון קונם



מתוך האהבה ' ז הי"וכ. י שנקם והוא דין שעשה ברשעים"נה בדין ע ופינחס זכה לכהו. וזהו כלי מחזיק ברכה
 פנחס   ד"תרל: ל"השלימות בדין כנ' ולכך זכה לבחי. י"ת ולבנ"להשי

 
וקודם שבאו . חדשה וקטן שנולד' י כברי"דאחר יציאת מצרים היו בנ. 'כי בסוכות הושבתי כו. 'כתיב למען ידעו כו .9

שמע שנסתלקו ' ולכן היה להם רודפים כדאיתא וישמע הכנעני כו. 'תעו במדבר כו' לדרך ישרה ולקבלת התורה הי
ש ויבוא עמלק "כמ. י קצת עירבוב"לבנ' פין כל שהיהיינו שהיו עומדין ומצ. ענני הכבוד וקסבר שניתן רשות להלחם

. ל הוא סיחון הוא ערד שדומה לסייח ולערד במדבר"ש חז"כמ. ברפידים כל שרפו ידיהם קצת מיד נלחם עמהם' כו
ולכן הוצרך הקדוש ברוך הוא להגן עליהם . ש נחש עקרב וצמאון"היינו שהם החיות רעות שנמצאין במדבר כמ

ומסתמא . חקת' ש פ"י את סיחון וארצו ע"כי בסוכות אבדו בנ( 'במד[ )בספרים]ואיתא . כבוד במקומות הללו בענני
וקודם שבאין לכלל ישוב יש . חדשה וצריכין לקבל התורה מחדש' פ שנעשין כברי"כן הוא בימים הללו אחר יוכ

ימים אלו מתקנים ' שבז כ יש שמחת תורה שנעשים ישרים בימים אלו כדאיתא במדרשות"ואח. רדיפות וצריכין הגנה
ויהי בישורון מלך דרשו ' י מתיישרין כדכ"דהתורה ניתנה אחר שבנ. שבועות שבין פסח לעצרת' כל מה שמתקנים בז

ש "ויתכן לרמוז על מצות הסוכה מ. ולישרי לב שמחה' ולכן יש שמחה בימים אלו כדכ. ה ועל התורה"על משה רע
ש "ופושעים יכשלו כמ. ש לכתך אחרי במדבר"אחר הקדוש ברוך הוא כמצדיקים ילכו בם שנמשכין ' ישרים דרכי ה

כ סוכה הוא המבחין והעדות על "א. 'כדאיתא מצוה קלה יש לי וסוכה שמה כו. י הסוכה יכשלו הרשעים"שלעתיד ע
ועל היוצאים מביתם לסוכה נאמר . 'י מצות הסוכה שהוא דרך ה"יש להם סיוע ועזר ע. אותן המבקשים דרך האמת

יצא מחוץ למחנה ' ה אהלו מחוץ למחנה נאמר כל מבקש ה"ומצינו בפסוק כשנטל משה רע. 'שמח לב מבקשי הי
 סוכות ה"תרמ: וכמו כן במצות הסוכה. 'י הליכה זו נקרא מבקש ה"שע. ש במדרש"ע
 

. י"ה הוא הלוחם מלחמת בנ"כי הנה משה רע. ש ענני הכבוד בזכות אהרן"סוכה היא עמוד השלום מדת אהרן כמ .11
. 'ש וכאשר יניח ידו כו"והיא מדת הניצוח וזה לא יוכל להיות תמיד כמ. כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל' ש והי"כמ

שמע ' כי גוע אהרן כו' ל ויראו כו"ש ז"וכמ. ומדת אהרן הוא ההגנה שהגין עליהם הענן ולא יכול עמלק לשלוט בהם
הענן עליהם נפל פחד על עמלק וכל הרשעים ' הרי כשהי. ראלשנסתלקו ענני הכבוד וכסבור שניתן רשות להלחם ביש

שנכנעו האומות מעצמם . ש כבוד לאיש שבת מריב"ענני הכבוד כמ' ולכן נק. והוא מדת ההוד. ונכנעו מאליהם
. ש על הסוכה"וכן הוא בסוכה שחל ש[. 'כו]נקרא עליך ' ש וראו כל עמי הארץ כי שם ה"וכמ. עליהם' בראותם ענן ה

לכן נקראו מאני . משה רבינו' ולולב ומיניו הוא בחי. יום מנוחה' ק פורס סוכת שלומו עלינו לכן נק"זה בכל שומעין 
 סוכות ו"ד ותרנ"תרנ: י עומדין עליהם"ושני האחים האלה הם עמודים שכל בנ. קרבא וסימן שנוצחין בדין

 

 

 

 

 עמלק זהביאור ענין  הכנעני 
 

 י"רש
 

 הנגב יושב
 

 מתפללים ישראל שיהיו כדי  ,כנען בלשון לדבר לשונו את ושנה  ,).כט  ,יג במדבר) הנגב בארץ יושב עמלק שנאמר  ,עמלק זה
 ,סתם נתפלל אמרו  ,כנען לשון ולשונם עמלקים כלבושי לבושיהם ישראל ראו  ,כנענים אינן והם  ,בידם כנענים לתת ה"להקב

  בידי הזה העם את תתן נתון אם שנאמר 
 

      שפת אמת
 

פרעה אהרן לשמצה ' כי אהרן תיקן את אשר כתי' אל תקרי ויראו אלא וייראו כו' שמע שמת אהרן כו' בפסוק וישמע הכנעני כו
י החטא נפגם "אבל ע. זה כי ודאי פנימיות בני ישראל לעולם במקומו עומד' ופי. בקמיהם לכן חזר וכיסה אותם בענני כבוד



י "ולכן ע. ולאום מלאום יאמץ' ואיתא הוא עמלק ולבש עצמו לבושי כנעני דכ. ן מכסההחיצוניות שלהם והיו צריכי' בחי
כן לעומת זה הרויחו הרשעים . א"ר של האומות וסט"י אותו המלבוש ופריסות ענני הכבוד להסתר בהם מע"שנחסר מבנ

ש "י העננים כמ"חזיר לבנה בתפלתו ה"אך מרע. י"התלבשות להסתיר עצמם בכח טומאה שלהם עד שביקשו להסתר מפני בנ
 :'ולכך כולהו ערקין ומתעברין מינה כו. א בלי לבוש"נשארה הסט. ל"ק שיש בו פריסת סוכת שלום הנ"וכמו כן בש. בזוהר

       
 

 אחת שפחה אלא שבי אינה ממנו וישבביאור ענין  
   

 י"רש
 

 שבי ממנו וישב
 

   אחת שפחה אלא אינה
 

      שפת אמת
 

ק שהיו בתוך "י כל הנ"דבקבלת התורה הוציאו בנ' פי. עלית למרום שבית שבי' דכ. ל שפחה אחת"דרשו חזוישב ממנו שבי 
כ יש "ראשית וע' כי הלא נק. אומות בתורה' אותו החלק והצד אחיזה שיש לע' מסיני בא וזרח משעיר למו כו' ש ה"האומות וז

ומזה הבינו . י מהם"וישב ממנו שבי אותו השבי שלקחו בנ ז כתיב"י וע"איזה נקודה שמתפשט להם מהתורה והכל נמסר לבנ
. כל נשמה' כ לא תחי"כמו שנצטוו אח' והחרמתי כו' לכן נדרו אם נתן תתן כו. י כי השבעה אומות אין בהם נקודה של אמת"בנ

ג "ק דף קצ"זוהכ מצאתי קצת מזה ב"אח. ל"קיום לאותו השבי ששבו מהם כנ' י מעצמן לזאת המצוה מאחר שלא הי"וכוונו בנ
 :ש"ע

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

ִיְסעו ד ְך ָהָהר ֵמֹהר וַּ רֶׁ ת ִלְסֹבב סוף-יַּם דֶׁ ץ-אֶׁ רֶׁ ר ֱאדֹום אֶׁ ִּתְקצַּ ש וַּ ְך ָהָעם-נֶׁפֶׁ ָדרֶׁ  :בַּ
-------------------------------------------------- 

 

 מסעות שבע   לאחוריהם חזרוביאור ענין  
 

 י"רש
 

 סוף ים דרך
 

 ,מרגלים גזירת עליהם כשנגזרה להם שחזרו הדרך הוא  ,סוף ים דרך לאחוריהם חזרו  ,זו מלחמה עליהם ובאה אהרן שמת כיון
 ובני שנאמר  ,מסעות שבע  )פנחס פרשת עיין) לאחוריהם חזרו וכאן  ,).מ  ,א דברים) סוף ים דרך המדברה וסעו שנאמר 

 והתאבלו חזרו שם אלא  ,מת ההר בהר והלא מת במוסרה וכי  ,).ו  ,י שם) אהרן מת שם מוסרה יעקן בני מבארות נסעו ישראל
             ההר הר עד מוסרה מן מסעות שבע ותמצאם  ,במסעות ובדוק צא  .בפניהם הוא כאילו והספידוהו עליו

 
 שפת אמת

 
ט שערי טומאה שיצאו מהם בכלל ביציאת "המסעות היו בפרטות ענין המכי אלו ' מוצאיהם למסעיהם כו' ויכתוב משה כו

י כל תהלוכות "ה שחזר לבנ"וזה מעלה גדולה למרע. ט"מסעות שחזרו הם מ' ועם ז. כ תקנו בהמסעות בפרט"מצרים ואח
ל מדריגותיו את וכן צריך להיות לכל איש ישראל שנקרא מהלך וצריך לזכור בסוף כ. הנהגתו מיציאת מצרים עד ביאתם לארץ

שנה ' ה במקלי עברתי את הירדן הזה וכל אשר עבר עליו באותן כ"וכן מצינו ביעקב אע. כל אשר עבר עליו מהתחלת מהלכו
 מסעי ה"תרל :ז בא להכנעה אמיתית"לא שכח מדריגה ראשונה ועי

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



ֵבר ה ְידַּ ה ֵבאֹלִהים ָהָעם וַּ ֱעִליֻתנו ָלָמה וְבֹמשֶׁ ִים הֶׁ ִמְדָבר ָלמות ִמִמְצרַּ ם ֵאין ִכי בַּ חֶׁ ִים ְוֵאין לֶׁ  מַּ
ם ָקָצה ְונְַּפֵשנו חֶׁ לֶׁ ְקֹלֵקל בַּ  :הַּ

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

 באיברים נבלע שהמןביאור ענין  
 

 י"רש
 

 הקלוקל בלחם
 

 מוציא ואינו שמכניס אשה ילוד יש כלום  ,במעינו שיתפח הזה המן עתיד  ,אמרו  ,קלוקל קראהו באיברים נבלע שהמן לפי
              ).ה ז"ע)
 

 שפת אמת
 

י שינוים "כי המזון הבא מן הארץ הוא ע. איתא המן בזכות משה. בפרשת המן הנני ממטיר לכם לחם מן השמים .1
ה משה משה בלי "מרע' וכן הוא בחי. אבל המן הוא השפע הבא מן השמים בלי שינוי. ומורכבים מדומם וצומח

י לבן הוא בלי שינוי גוונין וכן איתא ש כזרע גד לבן כ"וז. ק מיומא דאתיליד שרתה עמו שכינה"פסיק כדאיתא בזוה
י "ובנ. עומדין' ולכן נק. ולכן מתיחס אל השמים כי צבא השמים אין מקבלים שינוי. ה ששימש בחלוק לבן"במרע

שעיקר השינוים באים מן . מ לצאת משיעבוד הגוף"וזה עיקר יצ. מ נעשו כמלאכים שאין מקבלין שינוי"אחר יצ
. כי כל השתנות בכלל מיתה כי עצם החיים אינו מקבל שינוי. אכן כאדם תמותון. 'כו כ אמרתי אלקים אתם"וכ. הגוף

שגם אחר אכילה לא נשתנה המן להיות פסולת ככל מאכל ונבלע כמו . ולכן דרשו לחם אבירים שנבלע באיברים
. ל"לבן הנ' חילפי שנעשו בני השתנות ויצאו מב. י ממדריגתם טפלו על המן שהוא לבן"ולכן אחר שנפלו בנ. שהוא

משל לעירוני שנשא בת מלכים אפילו מאכילה . ואיתא במדרש ויקרא בפסוק עמל אדם לפיהו וגם הנפש לא תמלא
י אחר "אבל בנ. כמו כן הנפש שהיא מלמעלה לא תמלא. כל מעדני עולם אינו יוצא ידי חובתה לפי שהיא בת מלכים

ותמלא הנפש שהיא מן . שניתן להם לחם מן השמים. הוהמעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלא' אנכי כו' מ כ"יצ
היגעים בעבודת הבורא בחכמה ' אפי' פי. 'ד הרמז משל המדרש אפילו מאכילה מעדני עולם כו"וע. העליונים

י שקיבלו התורה מן השמים יכולין לפרנס "חוץ בנ. מ הנפש לא תמלא"מ. קודם קבלת התורה' האנושית כמו שהי
 [ס"תר: והוא עיקר הלחם מן השמים. שלום' בתורה כל נתיבותי' וכ. י השולמית"קראו בנלכן נ. הנפש בשלימות

 בשלח
 

כמו שהגשם מן השמים הוא . דהנה בחג נדונים על המים. לכם ועושין בו שמחת תורה' ביום השמיני עצרת תהי .2
התורה המסייעת לעובד  כמו כן באדם עיקר הסיוע מן השמים בכח. המרוה את הארץ לעשות תולדות ולהוציא פירות

והתולדות והשפעה הבאה מלמעלה מתלבש בטבע יש בה תערובת וחלק לכל . ט שהם הפרי"לעשות מצות ומעש' ה
ק פינחס "כדאיתא בזוה. אבל הלב נוטל צחותא דכולא. כמאכל שיש בו פסולת ומזון לכל אבר כפי מה שהוא. העמים

הרמז שניתנה תורה לאוכלי המן לחם שנבלע באיברים שאין בו  וזה. י נמשלו ללב וניזונין מפנימיות המאכל"שבנ
ש והיית אך שמח אך למעט אחרים ולמעט שאין "וז. עצרת תהיה לכם שלא ליתן מזה חלק לעמים' והוא בחי. פסולת

. מורשה קהלת יעקב' ואיתא במדרשות העוסק בתורה זוכה לנחלת יעקב שנאמר תורה צוה כו. בשמחה זו פסולת
ש יושב "ובזכות התורה שעסק יעקב אבינו כמ. ה זוכין להיות בכלל קהלת יעקב לזכות לנחלה בלי מצריםי התור"שע

. ולכן המנהג לקרות בליל שמחת תורה ויתן לך האלקים שזכה ליקח הברכות בכח התורה. אהלים נטל גם ברכת עשו
כח התורה ניתנין אל יעקב וזה הסדר ומסתמא זה נוהג בכל שנה שמדת הדין רוצה ליתן אלה הברכות לעשו ולבסוף ב

ונרמז בתקיעות שופר לאחוז בקול יעקב שהוא . שאז נכסה ונסתר עיקר המכוון. ה בכסה ליום חגינו"מתחיל מר
. וכן הוא בפרט כל איש ישראל לפי יגיעתו בתורה זוכה לפנימיות השפע. ונגמר ונתגלה בפרהסיא בזה החג. התורה

כמו שניתנה תורה לאוכלי המן כמו כן העוסק בתורה זוכה . פסולת ומגע נכרי כלל והיא נחלה בלי מצרים שאין בה
ועושין שמחת תורה להודיע כי בזכות התורה זכינו . לאכול מן השפע שנבלע באיברים בלי פסולת מעין אכילת המן

 סוכות ב"תרס: ע"ה עד שמ"לכל התיקונים שנעשו מר



 
 

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

ר ח ֹיאמֶׁ ה וַּ ל ְיהֹוָ ה-אֶׁ ל ֹאתוֹ  ְוִשים ָשָרף ְלָך ֲעֵשה ֹמשֶׁ ָנשוְך-ָכל ְוָהָיה ֵנס-עַּ  :ָוָחי ֹאתוֹ  ְוָרָאה הַּ
-------------------------------------------------- 

 

 היו שבשמים לאביהם לבם את ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין ישראל שהיו בזמן אלא  ,מחיה או ממית נחש וכיביאור ענין  
 מתרפאים

 

 י"רש
 

 הנשוך כל
 

 כאן נאמר לכך  ,להמית ממהרת הנחש שנשיכת אלא  ,).כג  ,יט ר"במ) והולך ומתנוונה נזוק היה נושכו חמור או כלב אפילו
 נשוך ממהר היה שלא  ,'וגו והביט איש את הנחש נשך אם והיה  ,והביט נאמר הנחש ובנשיכת  ,בעלמא ראיה  ,אותו וראה

 מסתכלין ישראל שהיו בזמן אלא  ,מחיה או ממית נחש וכי  ,רבותינו ואמרו  .בכוונה בו מביט כן אם אלא להתרפאות הנחש
    )ניזוקים א"נ) נמוקים היו לאו ואם  ,מתרפאים היו שבשמים לאביהם לבם את ומשעבדין מעלה כלפי

 
 שפת אמת

 
אלא בזמן שמסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין לבם לאביהם ' מחי' במשנה וכי נחש ממית כו. 'בפסוק עשה לך שרף כו .1

הנחש מסוגל ' אכן באמת הי. צריך להיות הסתכלות לשמים בלבד למה נחש נחושת' וקשה הי. שבשמים מתרפאין
ל שדרכו של הקדוש ברוך הוא למתוק מר במר לכן "ן ז"ש רמב"לרפואה זו ששם הקדוש ברוך הוא בו רפואה זו וכמ

יתרפאו ' י הראי"אף שדרך הטבע מי שנשוך מכלב ורואה אותו מזיק לו יותר שם הקדוש ברוך הוא כאן להיפוך שע
' י שמיישב עצמו וכי נחש מחי"לבו לשמים ע' כ זה הרצון שבהיותו עוסק ברפואה הגשמיי יסתכל ויהי"אעפ. ש"ע

' כ ישעבדו לבם פי"אף שהם רחוקים מעולם העליון ועוסקים בטבע אעפ' פי. ומשעבדין לבם וזה שאמר מסתכלין
וזהו עשה לך שרף הוא התלהבות . 'ז והטבע ולהתדבק בו ית"להסתכל לשמים ולהראות שחפצים לצאת ממאסר עוה

 :ל"כנ' האדם לדבוק בו ית
 

קצה בלחם הקלוקל לא היו דברי שקר רק כי המן  ל אמר על אמרם ונפשנו"ז ז"כי מו. בפסוק ותקצר נפש העם בדרך .2
וזה מאמר ' מוכן לדור המדבר מאכל שמלאכים אוכלים אותו ועתה ירדו ממדריגה זו והתחיל דור באי ארץ כו' הי

', עין בעין נראה כו( כי)ודור המדבר היו למעלה מהטבע כדכתיב . כי יש נפש ארוך וקצר כידוע למבינים. ותקצר נפש
י שדור הראשון היו מתקדשים עד לשמים לכן נשאר אחיזה לכל "וע. דר שכל דור ודור נתלה זה בזהובאמת כך הס

ל שמסתכלין כלפי "ודרשו חז' והביט כו' וזה ענין עשה לך שרף כו. דורות אחרונים שיוכלו לפרקים לעורר התלהבות
. ש בספרים שרף רמז להתלהבות"פ לפרקים להתדבק במדריגות דור הראשון כמ"שניתן להם שיוכלו עכ' מעלה כו

. א שרצו לקרבם להקדושה"ש במ"י שלחו להם כמ"ארץ אדום ובנ' ש לסבוב כו"ואמת כל זה גרמו להם הרשעים כמ
אבוא אל ' עד כו' והשיב לו יעקב אתנהלה לאטי כו' ושם אמר עשו נסעה ונלכה כו. ש ביעקב וישלח מלאכים"וכמ

תיקון הכולל אך ' כופף עצמו הי' יכול להתקיים זה המאמר ואפשר אם הי' ועתה שתיקנו את עצמם הי. אדוני שעירה
פ הצילני "ש בספרים ע"והכלל כמ. י שם"ש רש"הרשעים מלאים עון ולא רצה להתקרב ויתקיים הפסוק לעתיד כמ

ים ולפעמ. לפעמים עת הכושר לקרב גם הרשעים ואז הם מלאים שנאה דוקא' הבחי' מיד אחי מיד עשו כי יש ב' כו
ועל כל זה צריכין הבחנה גדולה שצריכין ללמוד מתורה . צריכים להתרחק מהם ואז הם מראים עצמן כאחים

 :ר כי מה שנזכר בתורה נמצא מעין זה בפרטות כל איש ישראל"הקדושה כל אלה ההנהגות עם היצה

 

 

 



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

ל יד ר ֵכן-עַּ ר ֵיָאמַּ ה ִמְלֲחֹמת ְבֵספֶׁ ת ְיהֹוָ ת ְבסוָפה ָוֵהב-אֶׁ ְנָחִלים-ְואֶׁ  :ַאְרנֹון הַּ
-------------------------------------------------- 

 

 ארנון נחלי בנסי לספר יש כך  ,סוף ים בנסי שמספרים כשםביאור ענין  
 

 י"רש
 

 ארנון הנחלים ואת
 

          הנסים הם ומה  .גדולים נסים נעשו כאן שאף  ,ארנון נחלי בנסי לספר יש כך  ,סוף ים בנסי שמספרים כשם
 

     שפת אמת
 

' ל מקיש ניסי ארנון לניסי הים דבשניהם אמרו שירה רק שירת הים הי"חז' פי. הנחלים ארנון' עוד בפרשה זו והב בסופה כו
' ופרשנו שם שזכו לראות מפלת הרשעים ובכאן הי. מצרים מת' ש וירא ישראל כו"הנס מפורש כמ' אספקלריא המאירה וכן הי

אספקלריא ' ה כי הוא בחי"הסתר לכן לא נזכר בה מרע' וגם השירה בבחי. 'כ הראה להם הבאר הנסים כו"נסתר הנס רק שאח
 'י במיתת אהרן לכן לא הי"י שנתגלו בנ"ע' ופרשנו עוד כי זה הי. הם אחדות אחד והקישן הכתוב' ז שני הבחי"המאירה עכ

ז "ועי. י"מכסה את בני ישראל ולא היו יכולין הרשעים להסתכל היו הנסים נגלים לבנ' וכשהענן הי, יכול להיות הנס בהתגלות
נבהלו אלופי ' שמעו עמים ירגזון כו' הארה מבחוץ לכל העולם כדאיתא ששירת הים כולל כל הזמנים וכל הדברים וכתי' הי

 :בלק' בפש "ועמ. התעוררות לכולם' שהי' אדום כו

    
           
           

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

ְיא וִמָבמֹות כ       גַּ ר הַּ ִפְסָגה ֹראש מֹוָאב ִבְשֵדה ֲאשֶׁ ל ְוִנְשָקָפה הַּ ְיִשיֹמן ְפֵני-עַּ  :הַּ
-------------------------------------------------- 

 

 לפני ובאין סימן אותו דרך נמשכין הבאר ומי  ,ומחנהו דגלו אצל ומושך מקלו נוטל  ,חונים כשהיו ונשיא נשיא כלביאור ענין  
     ושבט שבט כל חניית

         
 י"רש

 
 מואב בשדה אשר הגיא ומבמות

 
 דגלו אצל ומושך מקלו נוטל  ,חונים כשהיו ונשיא נשיא כל  ,העם נדיבי כרוה  ,אחר דבר  .הבאר בטלה ושם משה מת שם כי

             ושבט שבט כל חניית לפני ובאין סימן אותו דרך נמשכין הבאר ומי  ,ומחנהו
 

     שפת אמת
 

ש לעולם מוכן כביכול "כי הקדוש ברוך הוא וב. דכתיב אסוף את העם ואתנה להם מים. ש"ש ביה"בענין פי הבאר שנברא בע
שהם הכלי מחזיק ברכה [ ש ויתן לך"כמ]י "להשפיע לתחתונים מטובו אך שיהיו התחתונים כלים לקבל וזה הכח הוא בבנ

במחוקק ' ש חפרוה שרים כו"ז נפתח להם הבאר והמעין כמ"טים ועיש יברך את עמו בשלום והמה יכולים לאסוף כל הפר"כמ
ולכן בשבת . י האבות והשבטים שהמה חפרו והוציאו הפנימיות מכח אל הפועל"והיא השלימות שנמצא בכלל ישראל ע. 'כו

ומבטלים  ת וזה הוא בקבלת השבת שמניחין כל המעשים"קודש שמתעלין הברואים ומתאספין להיות מוכן לקבל השפע מהשי
ובודאי . כל אשר עשה והנה טוב מאוד' אז נאמר וירא אלהים כו. 'והכל מה' וכפי מה שמבררין זאת שהכל לה. עצמם להשורש



וזהו . וכשבאין לזה אז חל הברכה מן השמים. רק לא בכל עת זוכין לאסוף כל הבריאה. זה אמת לעולם כי הכלל היא טוב מאוד
כ אבות "אכן הצדיקים ומכש. ונמצא מפתיחת פי הבאר בכל שבת. רה שיורדת לתחתוניםש והוא הנשמה יתי"ש ביה"נעשה ע

ואיתא . 'ח איקרי שבת שיש בו לעולם הביטול והתאספות לה"ש דת"כמ. הראשונים והשבטים המה חפרו הבאר בכח מעשיהם
ב "הי' ז הי"וע, א"ש במ"ם כמב צינורות ומיני השפעות היורדין משמי"והענין היא שיש י. כי כל שבט חקק במטהו לשבטו

( הובא בתוספת בפסחים)בירושלמי ' וכ, ב בקר שהים עליהם מלמעלה"והמה הי. א פתח שער וצינור מיוחד"שבטים שכ
ב צינורות למשוך "ל שהמה עושים הי"והוא כנ. ש"ב בקר היו מחוללים מתחת רגליהם לחבר הים שלא יהיו שאובים ע"שהי

ב ברכות "ן כי עיקר כח הצדיקים לחבר השפעות עליונים בדברים הנצרכים לזה העולם שכל היוביאור העני. ]מהמעין להים
ק "ל ודו"ע המה דברים הנצרכים בעולם רק שצריך להיות דבוק בפנימיות ושלא יהיו שאובים כנ"אמצעיות שבתפלת שמו

סגור וביום השבת ' ימי המעשה יהי וכתיב ששת. ב חדשי השנה שיש בכל חודש התחדשות ענין ושער מיוחד"והמה הי.[ בזה
ב "וביום החודש יפתח הוא במחוקק שהם הי. סעודות שבשבת' וזה בכח האבות שורש הג. נפתח הפנימיות והוא פי הבאר

 :ל"ד הנ"ב וכן הוא סדר התפשטות ע"נעשין י' שערים שלמטה שמג

 

 זו בשירה משה נזכר לא למהביאור ענין  
 

 י"רש
 

 במחקק
 

 שלקה לפי  ,זו בשירה משה נזכר לא ולמה  .).כא  ,לג דברים) ספון מחוקק חלקת שם כי שנאמר  ,מחוקק שנקרא משה פי על
 אם אמר  ,לסעודה אותו מזמנין שהיו למלך משל  ,ה"הקב של שמו נזכר לא משה של שמו נזכר שלא וכיון  ,הבאר ידי על

 הולך איני לאו ואם שם אני שם אוהבי
 

     שפת אמת
 

ואם מתנשא מבמות הגיא ' כ נחליאל כו"מי שמשים עצמו כמדבר התורה ניתנה לו במתנה ואח' בגמ. וממדבר מתנה .1
י "י הלכו כל אלה המדריגות שע"אכן יראה שבנ. וקשה זה הסיום למה נאמר תוך השירה. 'ה משפילו כו"שהקב

כ "המתנה מתחזק כח האדם בעצמו גי זו "שע' ה ניתן להם התורה במתנה וממתנה נחליאל פי"שמסרו נפשם להקב
אך ומבמות הגיא שאחר . א שלא יבוא לידי התנשאות כלל"ז מתנשא וכמעט א"וזה נחלי אל שניתוסף כח האדם ועי

י מראש עד סוף והתיקון "כ השירה שהוא תהלוכות בנ"כ חזרו בתשובה ולכן אמרו אח"החטא נאמר הורד עדיך ואח
ה "ל שלא נכתב מרע"לכן י' ת עומדין כו"לקלקל עוד כענין במקום שבע א"שבא אחר הירידה הוא טוב מאוד שא

' פ משפיל גאים ומגבי"ל ע"ובשם הרב מפרשיסחא ז. והבן' בשירה זו כי הוא לא חטא ונאמר עליו עניו מאוד כו
 :ל"כ בהיותם שפלים כנ"שפלים שמשפיל הגאים כדי להגביהם אח

 
' י ביאור הפ"אבל הענין הוא עפ. ריך להיות בתחלת הבאר שניתן להםצ' בפסוק אז ישיר ישראל הקשו כי השירה הי .2

ל "ר ז"ז מו"ואא. ש דחפרוה אבהן"י אנשים גדולים כמ"ע' שהתחלת פתיחת מקור הקדושה הי' באר חפרוה שרים פי
כרוה נדיבי עם הם גם אנשים פשוטים שיש בהם רק הנדיבות ורצון . שרים שמושלים ביצרם ולבם ברשותם' פי

כרוה ' לכן נק. כ השייך להם"כ למצוא אח"י שנפתח בגדולים יכולין הפשוטים ג"וע. 'וקה לעבודת הבורא יתהתש
ויוכל להיות שהפשוטים . 'שהיא החפירה יותר עמוקה כמו שדרשו כי יכרה איש בור להביא כורה אחר כורה כו

התחתונות שאין הצדיקים יכולין לירד שממשיכין ההארה גם לעולמות התחתונים ומדריגות ' חופרים ביותר עמוק פי
ה לכן "ה בשירה זו כי באמת דכאן התחיל דור אחר אשר לא נתמשכו אחר מדריגת מרע"ולכן לא נזכר מרע. כ"כ

' זה ראי' אבל הי. ה"זה עונש בלבד למרע' וחלילה לומר כי הי. 'לא תביאו כו' נאמר יען לא האמנתם בי להקדישני כו
כ התפעלות "כ' רואה שיהי' ה כפי מדריגה גבוהה שלו לא הי"ומרע. י"של דור הנכנס לאוהוכחה שאינם המנהיגים 

ז שגם אחר החטא זכו "ע' וענין שירה הזאת הי. י לומר שירה עתה כענין לגבי משה מילתא זוטרתא היא"לבות בנ
ש "כמ' א יתי הבטחון בהבור"וע. ל"פ על ידי הנדיבות כנ"להתקרב ונפתח להם הבאר שהוא רמז לתורה שבע

. י הרצון והבטחון להתחזק בזו הרשימה יכול לתקן הכל"וע. שיש לעולם קצת רשימה בכל איש ישראל. במשענותם
שעושה עצמו הפקר ' י הביטול להבורא ית"רק ע. י כלל איך"וממדבר מתנה אף שא. וזהו במחוקק במשענותם



וכל . ש וממתנה נחליאל"שגה ושייכות למתנה זו וזכ ה"לו ג' כ זוכה עוד לתקן עצמו שיהי"כמדבר זוכה במתנה ואח
 :ל"ה כנ"אלה המדריגות היו למטה ממדריגת מרע

 
ההפרש בין זאת התורה שהיא גוף התורה בשורש העליון וחקת התורה הוא דרך התורה . בפרשת זאת חקת התורה .3

ז נמצא "עכ. י הטבע"ם עפוסידור העול. ז בטבע"ת ברא עוה"והנה אם כי השי. והתפשטות הארת התורה בכל מקום
י הטבע לכן הוא כמו חוקה ואין מובן "ז עפ"ולאשר שעיקר סידור עוה. י התורה"ז ההנהגה שעפ"בנסתר גם בעוה

. שלפעמים איזה מצוה ודבר טוב מהפך לב האדם לטוב' וכן בלבות עובדי ה. ז איך יש זה התהפכות"לאנשי עוה
י התורה "י התורה ונקרא חקת התורה כי באמת כל הבריאה ע"עפואלה הם הנהגות לעתים שמתגלה הנהגת העולם 

י דביקין "בנ' ובאמת קודם החטא הי. ז נשאר חקיקות ורשימות מהארת התורה"רק שמתלבש בצמצומים רבים עכ
י "אכן אחר החטא שנפלו בנ. ש וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל"ה כמ"מרע' בשורש התורה בחי

י הרצון והשתוקקות יכולין לעורר רשימות "והוא ע. טהור מטמא' בחי. ל"חקת התורה כנ' בחי ממדריגתם ניתן להם
ש "ש באר חפרוה שרים הם שנקראו בני חורין כמ"וז. הראשונה עד שיתדבקו בשורש התורה ממש' שנשארו מבחי

במחוקק . צון והנדיבותי הר"הוא ע' כ כרוה נדיבי עם כו"אח. בקבלת התורה' ראשונה שהי' חרות חירות והוא בחי
בכלל ' ה למעלה מזה שלא הי"ה בשירה הזאת כי מדריגת מרע"ולכן לא נזכר מרע. ל"י רשימה הנשאר כמש"ע

ונשאר . וכמו כן לעולם בשבת קודש הוא יום מנוחה וחירות ונפתח הבאר. ל"זאת התורה ממש כנ' החטא רק בחי
ז יכולין "עי. ש לזכור בכל יום השבת"כמ. השתוקקות להשבתי הנדיבות והרצון ו"רשימה על ימות החול שיכולין ע

 :ל"לעורר הרשימות גם בימי המעשה כנ
 

תורה שבכתב וזה ' ה הוא אספקלריא המאירה בחי"מרע' כי בחי. 'ה כו"בענין שירת הבאר שלא נזכר שמו של מרע .4
י לעורר בכח "באר שצריכין בנפ והוא ה"שירה זו הכנה לתורה שבע' ועתה הי. שירת הים הכנה לקבלת התורה' הי

וחלילה חלילה . 'לכן כתיב יען לא האמנתם כו. א"ש במ"אמת ואמונה כמ' בחי' והם ב. 'ש עלי באר ענו כו"הפה כמ
עדות שאינם מוכנים להנהגת דור החדש שהיו מוכנים ' אבל הענין כי זה הי. ו מחוסרי אמנה"ה ואהרן ח"שהיו מרע
הגם כי . אחרת' ה אמת ולא היה יכול להוריד עצמו לבחי"ומדריגת מרע. אמונה' י שעיקר הנהגתם בבחי"לכנוס לא

ומה לנו לחשוב בחטא שלמעלה . עליונה מזה' בבחי' נחשב לחטא מסתמא יש אופן להיות מנהיג דור זה הגם שהי
ל המדריגות ובשירה זו נזכר כ. אמונה' אמת למעלה מבחי' נוהג בבחי' לא האמנתם שהי' פ הפי"אבל עכ. מהשגתינו

רק בכח הנדיבות והרצון הגם . כ כרוה נדיבי עם גם הפחותים ממעלה הראשונה"חפרוה שרים אח. מהתחלה עד סוף
ומבמות הגיא דרשו . כ במשענותם היא אמונה"אח. כ במחוקק שהיא רק רשימה"אח. י לתקן במעשה ממש"שא
אמרו שירה כי הוא חסד עליון ששומר נראה שגם על זה . ל כשמתנשא ומתגאה הקדוש ברוך הוא משפילו"חז

ה מרומם "שכפי מה שהקב. גם יתכן לפרש שבאמת צריך להיות מבמות הגיא. הצדיקים שלא יבואו לידי גסות
עניו ' ה יוכיח שהי"ומרע, וזה עדות על עבודת אמת כשמביא לידי הכנעה. צריך ביותר להכניע עצמו. ומנשא להצדיק

וזה הרמז בעץ ארז . ממילא חל עליו ענוה ביותר וזה ומבמות הגיא' אל הבורא יתמקורב ביותר ' י שהי"מכל אדם ע
א שתכלית הדעת לבוא "ש במ"י כמ"אלו הם כאחד שכפי מה שמתרומם ביותר צריך להיות מוכנע להש' ואזוב שב

של שזוכין לשפלות . ש ערומים בדעת כאדם ואז משימין עצמן כבהמה לכן סוף השבח מבמות הגיא"להכנעה כמ
 :כראוי' י הדעת יודעין לבטל עצמו אליו ית"שע. כ מותר אדם מן הבהמה אין"וזה ג. אמת

 
הכנה לביאת הארץ ולמלחמות עם מלכי האומות כדכתיב ' כי שירה זו הי. ה"ענין השירה זו שלא נזכר בה מרע .5

. ויאמינו' דכתי. ת היםל על שיר"דרשו חז. תשורי מראש אמנה' וכתי. רוממות אל בגרונם וזה לחרב פיפיות בידם
ובודאי שירות האלו היו . בעת מלחמת מלכי אמורי שהוא שניר וחרמון' ל על שירה זו שהי"מראש שניר וחרמון י

ושירת . י כדכתיב אז ישיר שבא להם דברים אלו בפיהם כדכתיב ואשים דברי בפיך"התעוררות משמים בפיהן של בנ
ש "ועמ. פ ולארץ ישראל וזה וליסוד ארץ"ושירה זו לתורה שבע. יםהכנה לתורה שבכתב וזהו לנטוע שמ' הים הי

י ובאין לשמחה "ובודאי כפי התיקון שנמצא בנפשות ולבות בנ. וכתיב לישרי לב שמחה. מזה בשביעי של פסח
. כ האומות"מתוך שמחת הלב שזה עדות השירה על עבודה השלימה שלהם בזה הכח מנצחין אח' לשורר לפניו ית

אין עומדין להתפלל ' קודם התפלה דשעת צלותא שעת קרבא הקדימו שירה ופסוקי דזמרה כדאיתא בגמומעין זה 
 :אלא מתוך שמחה של מצוה

 
ש אסוף את העם ואתנה להם מים דכתיב "פ כמ"תורה שבע' ה כי כאן התחיל בחי"בענין שירת הבאר שלא נזכר מרע .6

ואמת כי . י"פ בכח התאספות בנ"יעקב הוא תורה שבע מורשה קהלת. תורה שבכתב' תורה צוה לנו משה והיא בחי



וכן . פ שנטע הקדוש ברוך הוא בתוכינו בירושת האבות"בכח התורה שצוה לנו משה זכינו למצוא באר תורה שבע
הכל ' והנה דור המדבר הי. י יגיעה בתורה שבכתב יוכל האדם למצוא חלק התורה שנמצא גנוז בלבו"היא המדה ע

אבל כאן התחיל להיות הכנה . 'יסעו כו' יחנו כו' י ה"ש עפ"ממש כמ' על פי ה' וכל הנהגתם היתורה שבכתב ' בחי
' ואיתא במד. התפשטות הקדושה גם בהיותם בארצות האומות ולהלחם ולכבוש את ארצם' לכניסת הארץ שיהי

במדבר ' כי הנהגתם היל "והרמז כנ. ש"כי משה רבינו אמרו ע' איכה תרביץ בצהרים כו' ש בפסוק הגידה לי כו"שה
והשיבו צאי לך בעקבי . ש"י שם בשיה"להיות תחת צל ענני הכבוד אבל כשיהיו בין האומות איכה תרביץ כדפרש

ולכן הראה הקדוש ברוך הוא . י מאבותיהם והמה בעצמם ילכו בדרך הראוי"שזו ההנהגה ירושה היא בבנ' פי. הצאן
' שהי. 'ישיר ישראל כו. ח עצמותם שכן כתיב וידר ישראל נדרי בכ"ה קודם הסתלקותו הדרך שהתחילו בנ"למרע

וזהו ענין בעקבי . י"כ הרצון כפי הכנת בנ"ג' א מענין מי מריבה דכתיב לעיניהם שהי"ש במ"ועמ. הכל בכח מעשיהם
הכנה לכל ' ושירה הראשונה היה כולל כל אלה המדריגות והי. ה"מ דרגא זו הוא אחר הכנת מרע"ומ. ל"הצאן הנ

ה הוא "ומדריגת מרע. רק בכאן שרו ישראל לפי הזמן והמקום. ית ארנונא ית ירדנא' ש שם עד יעבור כו"ורות כמהד
מהתאספות כל המדריגות ' נדיבי כו' ש חפרוה שרים כו"והנה בזו הבאר יש חלק לכל בני ישראל כמ. בכלל לא בפרט

אך שצריך להיות לשם . נאספו שמה כל העדריםש ו"ש נפתח הבאר מים חיים וכמ"לש' י אם הוא כנסי"שנמצאו בבנ
 :ואז זוכה כל אחד לשאוב חלק השייך לו. לה לשמה. ש ענו לה"שמים כמ

 
דהנה באר היא התורה . ובשירה הראשונה ישיר משה ובני ישראל. ה"בענין שירת הבאר שלא נזכר משה רבינו ע .7

ה שהוריד התורה "מרע' חם מן השמים וזהו בחיל' ל אין מים אלא תורה ויש תורה שבכתב הוא בחי"ש ז"פ כמ"שבע
ל מה "ושמעתי ממורי זקני ז. פ"מים תורה שבע' ובאר בחי. ל"וזהו מן בזכות משה שהוא לחם הנ. מן השמים

על ' ולאחרי. ת לנו האוכל"על מה שהזמין השי' הוא כמו בסעודה שיש ברכה לפני' ולאחרי' שהתורה יש ברכה לפני
כן יש . ז עובר אחר זמן עיכול המזון"מזון וחיות מן המאכל ולכן שיעור זמן ברהמהשביעה מה שמקבל האדם 

וזה ענין תורה . ל"ד ז"עכ' על מה שזוכין למשוך חיות מדברי תורה להיות נבלע בנפש האדם כו' בתורה ברכה לאחרי
ש "ן הבאר מים כמוזה עני. ש וחיי עולם נטע בתוכנו"פ שנעשה האדם בן תורה להיות לו דביקות בתורה ז"שבע

ורמז לדבר . גורם שיתעכל המזון במעיו להיות נשבע מהמאכל' כי השתי' ל ואכלת זו אכילה ושבעת זו שתי"חז
זה כי התורה ' ופי. ש"ח דברים שהתורה נקנית בהם ע"ח פעמים נזכר באר בתורה נגד מ"שיר השירים מ' דאיתא במד

קנית התורה להיות לאדם חלק בתורה להיות נקרא בן תורה שבכתב מתנה מן השמים לכל מי שירצה אבל להיות נ
י "קודם התורה אז יסיר משה ובנ' ולכן שירה הראשונה הי. ל"ח דברים הנ"להיות דברי תורה נבלע בדמיו הוא בכח מ

ת "שהרגישו שנבלעו ד' ושירה זו האחרונה הי. 'להיות מוכנים לשמוע דבר ה' שהרגישו בנפשותם שנעשו עבדי ה
ימים בהר שכח עד שלבסוף נתן לו ' ה מ"ל כשלמד משה רבינו ע"וכענין שאמרו חז. שנה' סוף מ' כי זה הי בדמיהן

. שנה במדבר שיגעו בתורה עד שלבסוף ניתן להם במתנה' י מ"עבודת בנ' כן הי. הקדוש ברוך הוא התורה במתנה
 :רה מן השמיםה בשירה זו שהוא למעלה מזו המדריגה והוא הוריד התו"ולכן לא נזכר מרע

 
אך לפתוח פי הבאר . הרמז כי שבת הוא עצם הבאר. ש"ש ביה"ל פי הבאר נברא בע"אמרו חז. בפסוק אז ישיר ישראל .8

ז "ש עוה"ב כמ"ז זוכה לעוה"וכן היא בהכנת האדם בעוה. ש אל פי הבאר"ש ביה"תליא בהכנת ימי המעשה זוכין בע
[ שבת]ב שהוא יום שכולו "לטרקלין שיפתח לך הפתח של עוהדומה לפרוזדור התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנוס 

ל "ח דברים הנ"י מ"קנין התורה ע' פי. ח דברים התורה נקנית בהם"ח פעמים כתיב בתורה באר שבמ"מ' ואיתא במד
ה מדריגתו "והנה מרע. ונפתחת למי שמוכן לה' ש באר מכרת אדוני"זוכה להיות לו קנין בתורה ונפתח לו הבאר כמ

והנה . י כשנפתח להם פתח בתורה אמרו שירה"ובנ. ש בו וישב על הבאר ולכן לא נשתתף בשירה זו"מזה כמ למעלה
' כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו הכל למילף מיני. כתיב המשלח מעינים בנחלים בין הרים יהלכון

אבל שורש . חופרין נמצא מיםכ בכל מקום ש"ואעפ. וכמו שהמעינות נמשכים מן ההרים על ידי הנחלים. חכמתא
והנה האבות . והכל רמז אל התורה שהכל נברא בתורה והכל תורה רק שהטבע מכסה. המעינות בנחלים בין ההרים

ויש מקומות שבנקל למצוא שם תורה . ב שבטים הם הנחלים בין ההרים"הרים וכמו כן י' מצאו שורש התורה ונק
המקום ' וכל המקומות שכתוב בתורה שלא מצאו מים שהי. בכל מקום ואיש ישראל צריך לייגע עצמו למצוא התורה

כ זכו "א ונחשים ואעפ"ה הנהיג אותו הדור במדברים ובמקומות החריבות מקום הסט"קשה להתגלות התורה והקב
עוברי בעמק הבכא ' ז נא"וע. ז נאמר ההופכי הצור אגם מים חלמיש למעיינו מים"לפתוח להם מעינות התורה וע

 :'ש גם ברכות יעטה כו"ולכן כשנפתח להם הבאר אמרו שירה כמ. ישיתוהומעין 

 


