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ביה"כ אהל נחמה

דברים פרק לג

רש"י

)א( וזאת הברכה ,לפני מותו  /סמו למיתתו
)א( וְ זֹאת ַה ְ ָר ָכה ֲא ֶר ֵ ַר ְ מ ֶֹה ִאי
שא לא עכשיו אימתי) :ב( ויאמר ה' מסיני
ָה ֱאל ִֹהי ֶאת ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל ִל ְפנֵי מת:
בא  /פתח תחלה בשבחו של מקו ואחר כ
ָרח ִמ ֵ& ִעיר ָלמ
ֹאמר יְ קֹוָק ִמ ִ#ינַי ָא וְ ז ַ
)ב( ַו! ַ
ימינ פתח בצרכיה של ישראל .ובשבח שפתח בו
)תה ֵמ ִר ְבבֹת ק ֶֹד ִמ ִ
אר' וְ ָ
יע ֵמ ַהר ָ( ָ
הפ ַ
ִ
יש בו הזכרת זכות לישראל וכל זה דר ריצוי
>אשדת< ֵא ָ.ת ָלמ:
הוא ,כלומר כדאי ה אלו שתחול עליה
ברכה :מסיני בא  /יצא לקראת כשבאו להתיצב בתחתית ההר כחת' היוצא להקביל פני
כלה ,שנאמר )שמות יט ,יז( לקראת האלהי ,למדנו שיצא כנגד :וזרח משעיר למו  /שפתח
לבני עשו שיקבלו את התורה ולא רצו :הופיע  /לה :מהר פאר  /שהל ש ופתח לבני
ישמעאל שיקבלוה ,ולא רצו :ואתה  /לישראל מרבבת קדש  /ועמו מקצת רבבות מלאכי קדש,
ולא כול ולא רוב ,ולא כדר בשר וד שמראה כל כבוד עשרו ותפארתו ביו חופתו :אש
דת  /שהיתה כתובה מאז לפניו באש שחורה על גב אש לבנה ,נת' לה בלוחות כתב יד ימינו.
דבר אחר אש דת כתרגומו ,שנתנה לה מתו האש:
שפת אמת לפרשת דברים ]תרמ"א[

במדרש מרפא לשו' ע 6חיי התורה מרפאת הלשו' .ביאור העני' כי ס' משנה תורה הזה הוא
בחי' תורה שבע"פ .אשר דבר משה ר"ת אד .כי הוא עיקר האד כמ"ש אד את .שעליו
נאמר ויפח כו' ויהי כו' לנפש חי' לרוח ממללא .שע"ז נברא אד המדבר .כמ"ש ע זו יצרתי
כו' ת' יספרו .בחי' תורה שבע"פ להוציא מפיו מילי' להעיד על הבורא ית' כמ"ש את עדי .וזה
הכח מושרש בכל איש ישראל בפרט .וכמ"ש בכלל ישראל .וזה השורש נתעורר בכח העסק
בתורה שבכתב בכל עת שמייגעי' בתורה יגעתי ומצאתי הוא כנ"ל שמתעורר כח המוטבע
באד ע"י היגיעה .וכ' הי' מתחלה ע"י קבלת התורה בהר סיני נתעורר אח"כ כח הכלל ישראל.
וז"ש משזכה לתורה אלה הדברי .בחי' הדיבור שנמש אחר הקול כמ"ש משה ידבר
והאלקי יעננו בקול .דיבר לא כתיב .רק ידבר .והוא רמז על משנה תורה אלה הדברי כו'.
כמו משנה למל .כי מדרגות רבות יש בתורה כמ"ש משה קיבל ומסרה ליהושע כו' .נמצא
מרע"ה הוא השני לשורש התורה מפי הקב"ה בעצמו .ותורה שבע"פ צרי יגיעות יותר מתורה
שבכתב כמ"ש במד' תנחומא נח .וכ' ראינו כי קוד קבלת התורה הי' עני' יצ"מ .וקוד תורה
שבע"פ הנ"ל הוצרכו כמה מלחמות וכל המסעות שנסעו במדבר כמ"ש אחרי הכותו כו' שאח"כ
זכו לבחי' תורה שבע"פ הנ"ל .ובמד' מוכיח אד אחרי ח' ימצא זה מרע"ה ממחליק לשו'
בלע .וקשה מה בא ללמדנו מעלת הצדיק על הרשע .רק הפי' שע"י רשעת בלע נתעלה
מרע"ה .לכ' אחר הנקמה בבלע כתיב אלה הדברי .כעי' שמצינו ה' מסיני כו' וזרח משעיר
כו' מהר פאר' דרשו חז"ל בזוהר שע"י שלא רצו לקבל מכח זה זרח והופיע לבנ"י .כ' הי' עתה
מזה נבח' הפרש בי' נביא ישראל לנביאי אומות .ולכ' ח' ימצא ממחליק לשו' כנ"ל:
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