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אמוריי היו כנגד אות נקעי כמי קרנות
ושדי בולטי לחו ,:כיו שבאו ישראל לעבור נזעדזע ההר של אר :ישראל ,כשפחה היוצאת להקביל
פני גבירתה ,ונתקרב לצד הר של מואב ונכנסו אות השדי לתו 6אות נקעי והרגו  .וזהו אשר נטה
לשבת ער ,שההר נטה ממקומו ונתקרב לצד גבול מואב ונדבק בו ,וזהו ונשע לגבול מואב) :טז( ומש
בארה  4מש בא האשד אל הבאר .כיצד ,אמר הקב"ה מי מודיע לבני הנסי הללו .המשל אומר נתת
פת לתינוק הודיע לאמו .לאחר שעברו חזרו ההרי למקומ והבאר ירדה לתו 6הנחל והעלתה מש
ד ההרוגי וזרועות ואיברי ומוליכת סביב המחנה וישראל ,ראו ואמרו שירה) :יז( עלי באר 4
מתו 6הנחל והעלי מה שאת מעלה .ומני שהבאר הודיעה לה  ,שנאמר ומש בארה .וכי מש היתה,
והלא מתחלת ארבעי שנה היתה עמה  ,אלא שירדה לפרס את הנסי  ,וכ אז ישיר ישראל .השירה
הזאת נאמרה בסו' ארבעי  ,והבאר נתנה לה מתחלת ארבעי  ,ומה ראה ליכתב כא ,אלא העני
הזה נדרש למעלה הימנו) :יח( באר חפרוה  4זאת היא הבאר אשר חפרוה שרי משה ואהר:
במשענות  4במטה :וממדבר  4נתנה לה ) :יט( וממתנה נחליאל  4כתרגומו) :כ( ומבמות הגיא אשר
בשדה מואב  4כי ש מת משה וש בטלה הבאר .דבר אחר כרוה נדיבי הע כל נשיא ונשיא כשהיו
חוני נוטל מקלו ומוש 6אצל דגלו ומחנהו ומי הבאר נמשכי דר 6אותו סימ ובאי לפני חניית כל
שבט ושבט :במחקק  4על פי משה שנקרא מחוקק ,שנאמר )דברי לג ,כא( כי ש חלקת מחוקק ספו.
ולמה לא נזכר משה בשירה זו ,לפי שלקה ע"י הבאר .וכיו שלא נזכר שמו של משה לא נזכר שמו של
הקב"ה .משל למל 6שהיו מזמני אותו לסעודה ,אמר א אוהבי ש אני ש  ,וא לאו איני הול:6
ראש הפסגה  4כתרגומו ריש רמתא :פסגה  4לשו גובה ,וכ )תהלי מח ,יד( פסגו ארמנותיה ,הגביהו
ארמנותיה :ונשקפה  4אותה הפסגה על פני המקו ששמו ישימו ,והוא לשו מדבר שהוא שמ  .דבר
אחר ונשקפה הבאר על פני הישימו שנגנזה בימה של טבריה והעומד על הישימו מביט ורואה כמי
כברה בי והיא הבאר ,כ 6דרש רבי תנחומא:
קדושת לוי לפרשת חקת

אז ישיר ישראל עלי באר ענו לה באר חפרוה שרי כרוה נדיבי ע כו' .הנה יש להבי למה שירת הי
מביני כל תיבה ותיבה שבה ושירה זו נאמרה ברמז שאינ מביני אותה .ונראה ,כי הנה שירת הי
אמר משה ע ישראל ומשה ראה באספקלריא המאירה ואמר נבואתו בלא רמז להבי ושירה זו אמרו
ישראל בלא משה כפירוש רש"י ז"ל מפני מה כו' ,ולכ 6השירה הזאת ברמז ואי מביני כל תיבה
ותיבה על פי פשוט .ועתה נבאר הפירוש של השירה הזאת ,כי הנה יש שהקדוש ברו 6הוא עושה נס
לישראל מחמת שה מבקשי מהקדוש ברו 6הוא להושיע לה בכל צרות והקדוש ברו 6הוא מקבל
בקשת ועושה לה נס להושיע אות מכל צרות כמו בנס של י שנאמר )שמות יד,י( ויצעקו בני
ישראל כו' .ויש שהקדוש ברו 6הוא עושה נס לישראל בלא בקשת שאינ יודעי כלל מהצרה
והקדוש ברו 6הוא עושה לה נס ואחר כ 6רואי שהנס היה בלא בקשת  ,ובאמת מהיכ בא זה
שהקדוש ברו 6הוא עושה נס לישראל בלא בקשת כמו הנס זו של הבאר וההרי כפירוש רש"י ז"ל
שלא היו יודעי כלל .והנה הנס הוא על בחינה זאת ,כי כבר בארנו על מה שאנו אומרי בקדושת כתר
על פסוק ה גאלתי אתכ אחרית כראשית ,ויש להבי הלא הגאולה אחרונה יהיה יותר גדולה מגאולה
ראשונה ,וא כ למה תלה גאולה אחרונה בראשונה ,מי נתלה במי קט בגדול .והנה אמרו רבותינו
ז"ל )ב"ר א( בראשית )בראשית א,א( בשביל ישראל שנקראו ראשית ,ונבראו כל העולמות בשביל
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ישראל .ונמצא כיו שנבראו כל העולמות בשביל ישראל וה מקבלי תמיד חיות בשביל ישראל
צריכה האר :עצמה לעשות הרצו של ישראל לטובת כיו שהיא נבראה בשביל ישראל זה הוא
התיקו של העול שתעשה בעצמה הרצו של ישראל לטובת  .והנה באמת כשיש התגלות עד מדה
התחתונה הראשית המחשבה ,היינו בראשית בשביל ישראל כו' ,אז האר :בעצמה עושה טובות ישראל
כיו שהוא נברא בשביל זה הוא התיקו שלה .וזהו הרמז אתכ אחרית כראשית ,כשיתגלה ראשית
המחשבה עד מדה התחתונה ובדר 6זה כשיש התגלות ראשית המחשבה אז האר :בעצמה עושה הנס
לישראל בלא בקשת אבל כשאינו מתגלה הראשית המחשבה אז צריכי לבקשה לעשות לה נס.
והנה בי שהיה אז קוד מת תורה ולא היה עדיי התגלות ראשית המחשבה בראשית כו' ,אז היו
צריכי ישראל לבקש על הנס כמו שנאמר ויצעקו בני ישראל אל ה' ,אבל בכא שיהיה אחר מת תורה
שהיה התגלות ראשית המחשבה אז האר :בעצמה לתיקו שלה עשתה הנס בלא בקשת ישראל .וזהו
הרמז עלי באר ענו לה ,כלומר לצרכה לתקונה כפירוש רש"י שההר של אר :ישראל ,כו' שהאר :בעצמה
עשתה לטובת ישראל לתיקונ :
ובזה יבואר הפסוק תבנה ותכונ עיר סיחו ,זה הוא הבני של העיר הזאת שלקחה אותה סיחו מיד
מואב והיה מותר לישראל לכבוש אותה ,כי אלו היה תחת מואב לא היו רשאי לכבוש אותה ולא היה
לה בני ותקומה אבל עכשיו שלקחה סיחו מיד מואב והיה מותר לישראל ליקח אותה מיד סיחו
כמאמר חכמינו ז"ל )גיטי לח (.עמו ומואב טהרו בסיחו ,זה הבני ותקומה של העיר .וזהו תבנה
ותכונ ,זה הוא הבני וכונ של העיר הזאת מחמת שהוא עיר סיחו:
ועתה נבוא לבאר פירוש הפסוק באר חפרוה שרי  ,על פי מאמר חכמינו ז"ל )ברכות לד ע"ב( ר' חנינא
ב דוסא הניח ראשו בי ברכיו אמר ר' יוחנ כו' ,אלא שהוא כעבד לפני המל 6ואני כשר לפני המל.6
ועתה נבאר בחינות נפילת אפי כמו שנאמר במשה )במדבר טז,ד( וישמע משה ויפול על פניו .ודבר זה
קצת מבואר בספר החינו 6להר"א .והכלל הוא ,מאתו הש יתבר 6לא יבא רע כלל להעולמות ואפילו
א נראה למטה רעה למעלה הוא טובה והתכלית הוא טובה וכ מי שעיניו פקוחות ומסתכל תמיד
למעלה יודע שזאת הוא טובה .ונמצא אינו יכול לבקש על הרעה כיו שהוא יודע באמת לתכלית הוא
טובה והוא מסתכל למעלה על התכלית וזהו בבחינות שר שרואה תמיד הפנימיות והכוונה מכל
המעשי  .ויש עוד צדיק שהוא בבחינות עבד שאינו רואה תכלית המעשה ,רק המעשה עצמו ובאמת
המעשה עצמו למטה נראה אינו טוב זה יכול לבקש לבטל המעשה ההוא .והנה כמו שיש בגו' האד
זקיפה והשתחויה ,כמו כ יש בשכל זקיפה ,היינו שהשכל מסתכל למעלה בשורש וכוונת המעשה.
והשתחויה ,דהיינו שהשכל אינו מסתכל למעלה בכוונה מהמעשה וכאשר כתבנו שאז יכול לבקש על
המעשה שיבטל .וזהו הרמז נפילת אפי להסתכל בהמעשה עצמה ובזה יכול לבקש לבטל המעשה.
וזהו הרמז בגמרא שאני כשר לפני המל 6ומסתכל על תכלית וכוונת המעשה )חסר(:
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