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)ד( אחרי הכותו  6אמר משה א אני מוכיח קוד
שיכנסו לקצת האר ,3יאמרו מה לזה עלינו ,מה היטיב לנו,
אינו בא אלא לקנתר ולמצוא עילה שאי בו כח להכניסנו
לאר ,3לפיכ -המתי עד שהפיל סיחו ועוג לפניה
והוריש את ארצ ואחר כ -הוכיח :סיחו וגו' אשר
יושב וגו'  6אילו לא היה סיחו קשה והיה שרוי בחשבו,
היה קשה ,שהמדינה קשה ,ואילו היתה עיר אחרת וסיחו
שרוי בתוכה היתה קשה ,שהמל -קשה ,על אחת כמה
וכמה שהמל -קשה והמדינה קשה :אשר יושב בעשתרות
 6המל -קשה והמדינה קשה :עשתרות  6הוא לשו צוקי
וקושי כמו )בראשית יד ,ה( עשתרות קרני  ,ועשתרות זה
הוא עשתרות קרני שהיו ש רפאי שהכה אמרפל,
שנאמר )בראשית יד ה( ויכו את רפאי בעשתרות קרני ,
ועוג נמלט מה והוא שנאמר )ש יד יג( ויבא הפליט,
ואומר )דברי ג יא( כי רק עוג מל -הבש נשאר מיתר
הרפאי  :באדרעי  6ש המלכות) :ה( הואיל  6התחיל כמו
)בראשית יח ,כז( הנה נא הואלתי :באר את התורה 6
בשבעי לשו פירשה לה :

)א(  ...והנה הזכיר בכא שני דברי  .אמר
שדבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה
ה' אותו אליה  ,וזה רמז אל המצות
שיאמר לה בספר הזה שלא נזכרו עד
הנה בתורה .ואמר שה ככל אשר צוה
אותו הש לא הוסי ולא גרע על מה
שנצטווה ,והזכיר זה בעבור שלא אמר
בה "וידבר ה' אל משה" ,ולכ כלל
אות עתה שה כול ככל אשר נצטווה
מפי הקב"ה .ואמר עוד כי הואיל משה
באר את התורה ,וזה רמז במצות
שנאמרו כבר שיחזור אות לבאר אות
ולחדש בה דברי  .וטע "הואיל
משה" ,שרצה לבאר לה את התורה,
והזכיר כ להודיע כי מעצמו ראה לעשות
כ ולא צוהו הש בזה ,מלשו הואל נא
ולי )שופטי יט ו( ,ולו הואלנו ונשב
)יהושע ז ז( ,וכ רבי :

מסכת מגילה דף לא ע"ב

בתעניות ברכות וקללות ואי מפסיקי בקללות .מנא הני מילי? אמר רב חייא בר גמדא אמר רבי
אסי :דאמר קרא )משלי ג'( מוסר ה' בני אל תמאס .ריש לקיש אמר :לפי שאי אומרי ברכה על
הפורענות .אלא היכי עביד? תנא :כשהוא מתחיל  6מתחיל בפסוק שלפניה  ,וכשהוא מסיי 6
מסיי בפסוק שלאחריה .אמר אביי :לא שנו אלא בקללות שבתורת כהני  ,אבל קללות שבמשנה
תורה  6פוסק .מאי טעמא? הללו  6בלשו רבי אמורות ,ומשה מפי הגבורה אמר .והללו  6בלשו
יחיד אמורות ,ומשה מפי עצמו אמר.
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ספר פרי צדיק לראש חודש שבט  -אות ו

ואמר אחר כ -באותיות דרבי עקיבא לפי
שבשעה שאמר משה לפני הקדוש ברו -הוא ה
אני ערל שפתי נזדעזעו כל בריות שבעול
ואמרו מה משה שעתיד לדבר עמו שכינה
 5בקע"ה מקומות .והוא בקע"ה פרשיות
שבתורה כמו שאמרו )מס' סופרי פ' טז ה' י(
שכנגד שנותיו של אברה אבינו ע"ה עיי ש .
ואמר והוא מבאר כל אות ואות וכל דבר ודבר
וכל פסוק ופסוק שבתורה בע' לשו .והיינו כמו
 10שנאמר באר את התורה וגו' ,ופירש"י )וכ"ה
במדרש תנחומא( בע' לשו פירשה לה ולמדו
בגזירה שוה מדכתיב באר היטב עיי ש  .הוא
אומר לפני הקב"ה ה אני ערל שפתי אנו על
אחת כמה וכמה .והיינו מה שאמר משה רבינו
 15ע"ה ,כי כבד פה וכבד לשו אנכי שהוא כנגד פה
ודיבור שנקרא מדת מלכות תורה שבעל פה
והוא פתיחת פה ומענה לשו כנזכר לעיל) .ונת'
וארא מא' ז( .ואמר עוד ובשביל שאמר משה,
כי כבד פה ולא איש דברי אנכי זכה שאמר לו
 20הקב"ה פה אל פה אדבר בו וזכה שאמר אלה
הדברי  .והוא כמו שאמרו )מדרש תנחומא
דברי ב' ומדרש רבה ש ( אתמול אמרת לא
איש דברי אנכי ועכשיו אתה מדבר כל כ-
וכו' ,שנה את התורה והתרפא כו' ,וכמו
 25שנאמר מרפא לשו ע 3חיי  .וספר דברי הוא
שורש כל תורה שבעל פה )וכמו שאמרו זח"ג
רסא א תורה שבכתב ותורה שבעל פה והוא
אקרי תורה ומשנה תורה( וזה אמר משה רבינו
ע"ה בראש חודש שבט כמו שנאמר בעשתי
 30עשר חודש באחד לחודש דיבר משה וגו' .חודש
שנוצר באות צ' .וזה שאמר שאמר לו הקב"ה
אתה אומר כבד פה וכבד לשו אנכי חיי -אני
נות ל -פתחו פה ומענה לשו יותר מכל באי
עול וכו' .והיינו מדת מלכות פה ושבת דבור
 35אקרי וה שניה תורה שבעל פה פתחו פה
ומענה לשו .ומסיק שנאמר ואנכי אהיה ע
פי -והוריתי -וכו' ,ע פי -זו פתיחת פה ומענה
לשו וזה שנאמר והוריתי -זה גנזי חכמה
שגלה לו כו' ,בכל ביתי נאמ מלמד שהפקידו
 40הקב"ה על כל ישראל ועל כל גנזי כו' ,וחשב
גנזי תורה גנזי חכמה גנזי תבונה גנזי מזימה
גנזי מדע גנזי ג"ע גנזי חיי עיי ש ז' לשונות:

ובחודש שבט הד' שבתות על פי רוב בא בשלח
יתרו משפטי בפרשת בא נכתבו הג' מכות
 45אח"ב שכנגד ג' ראשונות שכבר אמרנו שהיוד
מכות היו נגו למצרי ורפוא לישראל על דר-
שנדרש בזוהר הקדוש )ח"ב לו א( .ובכל מכה
יצאו בני ישראל ממדה אחת בקליפה ונכנסו
למדה שכנגדה בקדושה .וכ במכות חוש-
 50כתיב ולכל בני ישראל היה אור וגו' ,תורה אור
וכ התחיל פסוק החודש הזה לכ דאיתא )ש
לט ב( דלא אצטרי -אורייתא למכתב אלא
מהחודש הזה .ובו נאמר כמה מצות .ואחר כ-
יתרו משפטי גופי תורה .ובפרשת משפטי
 55מסיי ואתנה ל -את לוחות האב והתורה
והמצוה אשר כתבתי להורות ונדרש )ברכות
ה (.לוחות עשרת הדברות תורה זה מקרא
והמצוה זו משנה .והוא על פי מה שאמרו
בזוהר הקדוש )ח"ג קכג רע"ב( התורה והמצוה
 60דאינו ב ובת .והיינו ו' תורה דאיקרי אות
אמת כמו שכתב בזוהר הקדוש )ריש ח"ג( אמת
זו תורה כמו שאמרו בגמרא .ה' מצוה ,והיינו
מדת מלכות שהוא תורה שבעל פה והמשנה
שורש תורה שבעל פה .ודרשו אשר כתבתי אלו
 65נביאי וכתובי שה הנוספי על תורה
שבכתב ונתנו לכתב .להורת זה גמרא מלמד
שכול נתנו למשה מסיני עיי ש  .וזה מה
שאיתא באותיות דרבי עקיבא א נאמר אהיה
ע פי -למה נאמר והוריתי -כו' ,אלא ע פי-
 70זו פתיחת פה ומענה לשו וזה שנאמר
והוריתי -זה גנזי חכמה שגלה לו הקב"ה וכו'.
והיינו ספר אלה הדברי שאמר בראש חודש
שבט שבו שורש כל תורה שבעל פה כאמור .וזה
שנאמר אני נות ל -פתחו פה ומענה לשו
 75יותר מכל באי עול  .שהתורה שבעל פה של
משה רבינו ע"ה גבוה יותר מכל תורה שבעל פה
והוא ההלכה למשה מסיני שהמציא משה
רבינו מפלפולו ונת מתנה לישראל )נדרי לח(.
הלכתא בלא טעמא )ונת' חנוכה מא' ב וית' עוד
 80בס"ד( והטעמי והפלפול לא נגלה לשו חכ
רק מה שמכוי ברוח הקודש)כמ"ש ב"ב יב.
ורמב" ש ( וזה עסק חודש זה לתק על ידי
אור תורה שבעל פה כל פג וקלקול הנחש
ולזכות להיות מרכבה למדת צדיק יסוד עול
 85דאחיד בשמיא וארעא:

