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 מבוא לביאור
 הביאור מורכב מג' חלקים:

 ששולב בגרסת התורה והוא מסקנת העיון שבהערות  ,ביאור הפשוט  -הראשון

 . ותירוץ בבנוי על פי רוב בדרך של קושיא, אההערות -החלק השני
שהלומד יוכל בעצמו לדון בדיוק ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי 

שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי הכוונה  הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי.
בו גם הרבה  שמובלעיםלהיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע"פ 

 חדושים.

היא הקדמה לתורה שהיא מבט כללי על התורה, שאמור לקשור את   -והשלישי
  .אחד בקשרכל חלקי התורה 

 גם לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה.עוד ו
כמעט ראיות למבואר בה ל מסקנת העיון שבהערות לכן אין עבנויה   -ההקדמה

 בה
דרך הלימוד נ"ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך 

לעיין בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין 
לתורה, ואח"כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע"פ שעדיין לא 

כך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. ו
 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא.

זה למצא את החוט החזק  "ברינה יקצורו", כי עיקר ה"הזורעין בדמעה"בחי' וכל זה עדיין 
שיחרוז את כל החרוזים היטב דהיינו לתפוס את מהלך התורה באופן שכולל את כל 

וזה השתדלתי  .גביכול אין בו צורך למהלך התורההפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
 לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה לבד מביאורי

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל  ,מושגים קשים להבנה
"ד בלא חידוש גם )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. הספיקות
ועדיין אני מצפה )זו היתה כוונתי  דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבהקדמה נת

 (להצליח יותר

 
 

בהשוואה לשאר שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה מהדורת תקפא המדויק, חו מליקוטי מוהר"ן דפי הליקוטי מוהר"ן בצורת הדף נלק
 .הישנים וחדשים ובתוספת מ"מ .מהדורות
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. )הריצ"ח במדבר 23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה  א
הרבה יסודות וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי ולא כולם   ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.תשנד

  , והוא רחום יכפר עוון.אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו
 כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע  אותו המכריחה קושיאאת הכל ביאור להקדים לו השתדלתי מאד  ב
שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופה אות עיין חיי מוהר"ן  ג

  .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה
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 הודעה
  ,והצעה בלבדכל הביאורים הם בדרך אפשר 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על יורק כיון שציוה לעוהלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי 
קש הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  ּו ַמחְּ

ָכל ּפַ  ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ יל אֶּׁ ּכְּ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ת ַעם לְּ
הַ  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ה ָהעֹוָלם. וְּ ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ים אֲ ַעצְּ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ִמין ש 
ָגתֹו, ֲאבָ  רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ צֹות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ה ָיכֹול לְּ ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיוִמּנִ צֶּׁ ן  ל עֶּׁ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ַהּקְּ

כּו'. א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ ָרָכה, ַהרְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש   עכ"ל ּוכְּ

בעיון.  ועיקר כוונת החיבור הזה הוא לבאר הפשט באופן שכל אחד יוכל ללמוד ולעורר קושיות ללימוד בעיון ולפתוח את המראה מקומות להקל על הלומד
לם הוא ולחדש מסתמא אצ והרבה חדושים שעמלתי שעות רבות להביןולרגע לא שכחתי את אנ"ש החריפים שאם יעיינו בזה מסתמא יהיו להם הרבה הערות, 

להקל על הרוצה ללמוד וך את הדברים רכל מעלתי עליהם היא רק הסבלנות לעמול ולטרוח הרבה שעות עמ"נ להגיש כשלחן ע דבר פשוט שמיד עלו עליו.
 . , כיון שלא מצאתי אחר שעשה זאתבעיון

 
 התנצלות

 ארי כבוד אמנם מעט בברסלב העיזו לפרסם חידושיהם חלקם כדי לא להיקרא בעל המחבר וכיו"ב ת
המבוררים לו כאחותו שאסורה לו כמבואר בשבת אלא דברים לרבים וחלקם כנראה מחשש שלא יצאו חובת הזהרת רבינו בתורה כא אות ח' שאין לדרוש 

 , מסתמא כוונתו להאמין אבל לא לדרוש ולפרסם. ' )סוף אות ה'( שכ"א חייב להאמין בחשיבות חדושיואקמה:, ואע"פ שהזהיר בתורה ס

ב"ב י: שעל זה  מהרש"אמפרשים רבים שהאריכו בחיוב כתיבת חידושים עיין דווקא יצא לחדש ולחלוק על אבל כיון שאמר אני חדש מלא ישן ולא ידוע שבזה 

הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא  מי שגילה לואות תקל  ובספר חסידיםאחז"ל פסחים נ. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 
יד( יביא במשפט  גלה לו אלא לכתוב, דכתיב )תהלים כה יד( סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, וכתיב )משלי ה טז( יפוצו מעינותיך חוצה, וזה שכתוב )קהלת יב

משם שכתב בהקדמתו  לב אריה הוסיף בשם ספרשם.  להחיד"אברית עולם ובביאור   ינה כותבה:על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שא
ב בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרשרז"ל 

עוד עי"ש בשם ספר  . וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבןזבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה  הנ"ל את הכתוב

ז"ל שכל מי שמגלין לו רזי תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את רבי אליעזר מגרמיזא שם ביד פרשת כי תשא שכתב  על התורה כתב רבינו אפרים

ה מלמוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה ובינה לבאר ולפרש  שפתי כהן ועיין הדין עכ"ל.

אות טו  צדוק הכהןלר'  מחשבות חרוץבספר ועיין      .שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתו שחייב מיתה
    חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם, ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל. שכתב שיש גם

ולי ע"י לכן א  זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. קהילות יעקבעוד עיין בספר 
 לו.הודעה והתנצלות הנ"ל אפשר כן לפרסם איזה חדושים גם לפחותים כמונו, ואנו תקווה שעכ"פ דבר טוב אחד יש גם בחיבור זה ויציל על הספר כו

להוראה  ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' שלפני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה
הרת למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמא גם הז

 רבינו הנ"ל אפשר לפרש כך.
את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו עכ"פ אם טעינו והזהרתם היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם 

  שאסורה.

שרשב"ג מי' הרוגי שסז שחכמים ראשונים נמנעו כדי שלא להנות מהתורה ועיין שם סימן ח'  ספר חסידיםחתימת שם המחבר היא סוגיא בפ"ע עיין עוד עניין 
לציין  בא דעלמא נהגו כןומאידך ר ., אמנם יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבודלו מזכויותיו עוד עי"ש סימן פד שמנכין מלכות תלה בזה סיבת הריגתו

ע"י תלמידיהם או שכל היחס לפירוש הוא כפי גדולת המחבר בחכמה ויר"ש לכן חששו שאם לא יציינו שמם לא ינהגו כובד ראש שצויין שמם ונ"ל הטעם או 
 בדבריהם.

 בתורה של רבינולעורר על חשיבות העיון 
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י לְּ נֵּ ְּ עּוִרים ש  ִ ֹמד ש  ָפָריו ִללְּ ים סְּ ִ דֹוש  עּור, ַהּקְּ ִ ָחד ש  ּוט אֶּׁ ש  מֹד ּפָ ִהירּות ִללְּ מְּ ה ּבִ ּבֵּ ֹאד ַהרְּ י מְּ דֵּ ה ּכְּ יֶּׁ הְּ ּיִ ֶּׁ גּור ש  ָ ַעל ש  -ּבְּ
ה עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ מֹד אֶּׁ ִעּיּון ִללְּ דֹול ּבְּ י. ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו וְּ סְּ ן. ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום וְּ ר ּבְּ ה ַאחֵּ ַין ִמּזֶּׁ ִענְּ ם מֵּ קּות ֹעצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה ּבְּ ָ דֹוש  ַהּנֹוָרָאה ַהּקְּ ֹאד וְּ  ַעד מְּ
ין ין סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ    :ּתַ

לבאר דברי רבינו בסוף תורה כה  (חכמה ובינה אות לו)שהעיון בתורתו מסוגל לבטל הרהורים רעים כי הם באים מהמדמה ועיין ככבי אור  תורה קה תנינאועיין 
ו מסוגל שצריך לקרא שם חדש ליצה"ר דהיינו מדמה. הטעם כי המדמה הוא מדרגה שמינית ביצה"ר שנתחדשה כנגד התורה של רבינו ולפ"ז דווקא תורת רבינ

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי

 שרבינו אמר כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב וכו'.   -תקכאסימן חי"מ ועיין 

שהכוונה בעיקר לתורה נד שבה המשיך לאנשיו ובעיקר למוהרנ"ת מדמה זך וברור. ועי"ש אות ו' שכל אחד כפי  -(נד אות ד')תורה  קוטיםהלור איבועיין 
 (בו ולעשות עמו איזה עבודה עי"ש)וכיצד ההתכללות בתורתו עיין בסוף תורה פז תנינא מש"כ רבינו דהיינו לעיין באותו מאמר ולזכות להבין בו ובתורתו כן יזכה.  התכללותו

אות ח' שע"כ צריך מאד לחפש ולבקש מאד צדיק כזה שיכול להמשיך מדמה מבורר  שעיקר האמונה תלויה בברור המדמה ועי"ש תורה ח' תנינא אות ז'ועיין 
 לאנשיו.

שע"י הסתכלות בצדיק והצדיק בו זוכין להתנוצצות המוחין ולשפלות )שרק היא תקום בתחית המתים( ולגדולה כפי מדרגת מוחו.  תורה עב תנינאעוד עיין 
 כז שגם ע"י לימוד ספרו מתקיים כל זה עפ"י המבואר בתורה קצב שפניו ושכלו של הצדיק נמצא בספרו. ועיין בפל"ח שם אות ב' וד' עפ"י לק"ה תפלין ו'

שרבינו שאל את רבי אהרן תלמידו שהיה הרב של ברסלב למה לא תקח את ספרי  -(סימן ב' אות טז)הובא בחכמה ותבונה  (שיחות וספורים אות מג)ככבי אור ועיין 
 על דעתך איזה קשיא ואח"כ תוסיף ותעיין בו עד שתבין ותדע את התירוץ שע"ז.ותעיין בו היטב עד שיעלה 

וא"א .  ונראה פשוט כוונתו בזה שאין אחד שלא יכול למצא תועלת בספרו.  ידועים דברי רבינו שכינה בשם אפיקורס את אותם שאמרו שתורתו גבוהה מדאי
א אמר זאת על ספרו אלא על תורותיו קודם שנעשו לספר א"כ בכל תורה בלקוטי מוהר"ן לומר שהכוונה שכל אחד יש כמה תורות שמתאימות לו שהרי ל

צריך זהירות  עכ"פ לפ"ז.  יכול כל אחד בכל מדרגת הבנה למצא איזה תועלת נצחית ואמנם לכאורה צריך לומר זאת גם על כל חלק מתורה אבל בזה צ"ע
)רמב"ם במציאות הנבואה ובנבואת משה מה שנקט לשון אפיקורס דהיינו כופר  .גדולה וכל אחד לבחון עצמו אולי ח"ו הוא מאותם אלה שמכונים בפי רבינו אפיקורס

נמצא שמי שסובר שרבינו אומר  .ע רק מה שצריך לו ולא יותרתורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמבנראה כוונתו כיון שאמר  '(,ח 'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק .

 אחר התחיהלעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ והל( ששון ושמחה יז)אמר בככבי אור זצ"ל שהיה גאון ועמקן עצום ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן 
שם שך דבריו מאדרבה משם ראייה כי ה . וא"כ מה הטענה על אזובי הקיר כמונו. אבלדבור אחד מדבריו הנוראים כפי שידע אותו אדמו"ר ז"ל עוד בזה העולם

מזה שהיו לו כמה  שעל כל זה רבנו בעצמו הזהיר לכמה וכמה שישתדלו לחדש בתורתו כמבואר בתורה קה תנינא שאפילו אם לא יכוון לכוונתו זה טוב, ומובן
 .כוונות בדבריו הנוראים שגם אנו נוכל לידע ולהבין בהם קצת וכו' עי"ש

קוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפשוטו ממש ימי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ ו .ר של רבינו יותר מגאונים גדוליםורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספ

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב
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 סגתורה 



 סא סב סג סד                מוהר"ן תנינא  ליקוטי                         כט:           

היום ממש, כי    אני היום ילדתיךי  "כ יאמר לו הש"גדול מאד וע

 :  כל הזמן שעבר, אין ואפס לגמרי כנ"ל

ר מקום  ו, שהבעל כח יכול לעב [א]  כ"אנו רואים במקום גוכן  

מ בשעה  קטן,  ו גדול  הוא  המקום  זה  כל  שאצלו  נמצא  עטת. 

שעה   לילך  וצריכים  גדול,  זה המקום  נחשב  כח  החלושי  ואצל 

וכמו כן למעלה מעלה, כל    בה עדומר שעוברים אותו המקום. 

למעלה   וכן  יותר,  אצלו  נקטן  המקום  יותר,  גדול  שהכח  מה 

רק שבשכל לגמרי,  נתבטל  עד שהמקום  להבין    א"אנו  ימעלה 

כמו   זה,  להבין בחלום את האמת, שכל אותו הזמן    שא"אכל 

אנו   גם  כן  כמו  באמת,  כלום  אינו  בחלום  לנו    א"אשנדמה 

כנ"ל   להבין, שכל כלום למעלה בשכל הגבוה    הזמן שלנו אינו 

 :[ב]

לג(  [ג]   סב ישראל   אלה  [ד] )במדבר  בני  איתא    מסעי 

דהי   [ה] במדרש   ישראל  בני  ישראל  ישמסעי  שבני  הנסיעות  נו 

על   מכפרין  הם  למקום  ממקום  ישראלנוסעין  אלקיך   [ו]   אלה 

כי    "זיש פגם ע  ע"זכשאין עובדין    'יז. כי אפ "ינו על פגם עיה

  הבעש"ט בשם  }, וכמו שמובא  ע"ז  'כ בחי"קול האמונה היא גקל

כף כשסרים  י, שת ועבדתם אלקים אחרים  , וסרתם  [ח]   'על פ  {[ז]

וע"ע  'הוא בחי"י,  מהש וכל  "ז,  ישראל נתכפר.  י הנסיעות של 

שיש   בעולם    ע"זזמן  אף  חרון  פ}בעולם  והובא    'ספרי  ראה 

ק החרון  כנ"ל נמת   ע"זנמצא כשנתכפר פגם    {[ט]  בפרש"י שם

וע ונמשך רחמנות.  ואל שדי יתן    'בבחי  יקר רחמנות הוא י אף 

רחמים מג(  לכם  ד  ,)בראשית  היי לכם  לנו  "נו שהשייקא.  יתן  י 

שימס  ית והרחמנות  אצלו  כי  בידינו.  הרחמנות  את  יכול    'ר 

להיות שגם החולאת הקשה וכל היסורין הם הרחמנות שלו, כי  

מה שהשוב כל  אפ "ודאי  להאדם  עושה  הכל  יס  י'י  קשים,  ורין 

רחמנות  רק  וימס [יא]   הוא  שיתן  מבקשים  אנו  אבל  בידינו  ו.  ר 

וגם אין אנו    ,את הרחמנות, כי אין אנו מבינים הרחמנות שלו

אותו הרחמנות שלו הנ"ל רק שהש לקבל  בידינו  "יכולין  יתן  י 

נו הרחמנות  ינו נרחם עלינו, ואצל יאת הרחמנות שאנחנו בעצמ

וובפשיטות להתרפא מן הח וזהו  [יב]   כיוצא בזהלי  ישראל . 
י  "כנ"ל, כי הרחמנות נעשה ע חמיםרכם לתן י דיש לא ר"ת 

 :  כנ"לישראל מסעי בני 

כי יעקב אבינו כששלח את בניו עשרת השבטים  דע    [יג]   סג

וזה סוד  יליוסף שלח עמהם נ קחו מזמרת  גון של ארץ ישראל. 

ונ  ')בראשית מג(, בחי  הארץ בכליכם וכו' גון ששלח על  יזמר 

כי דע, כי    [יד]   לשון זמר וכו'  מזמרתרש"י  יידם ליוסף, וכמו שפ

נ  לו  יש  ורועה  רועה  מייכל  המקום  וגון  ולפי  העשבים  לפי  חד 

חד שהיא  ושהוא רועה שם, כי כל בהמה ובהמה יש לה עשב מי

כלו. גם אינו רועה תמיד במקום אחד. ולפי העשבים  וצריכה לא 

נ לו  יש  כן  כליוהמקום שרועה שם  כי  לו    גון.  יש  ועשב  עשב 

ומשירת העשבים  .  [טז]  פרק שירה  ', שזה בחי[טו]  שירה שאומר

נ סוד מינעשה  וזה  ד(    ש"גון של הרועה.  את  )שם  ותלד עדה 

ושם אחיו יובל הוא היה   ,הל ומקנהושב או יבל הוא היה אבי י

ת כל  כואבי  ועוגביפש  ת נור  כי  רועה  י.  בעולם  כשהיה  כף 

ת  היה  כנ"לימקנה,  זמר  כלי  וע[יז]   כף  דוד  ".  שהיה    המע"הכ 

נגןוי היה  "ע  [יח]   דע  באבות  ככנ"ל.    [יט]  רועהכ  מצינו  )גם 

כ  מקנהוהעולם  רועי  שהיו  בחי[כא]   לם  וזה  הארץ   '(    מכנף 

שמענוורי זמ הכד(  ')ישעי  ת  יוצאים  י,  ונגונים  שזמירות  ינו 

גון כנ"ל.  ילים בארץ נעשה ניי העשבים הגד " מכנף הארץ, כי ע

הוא נותן כח בהעשבים ואזי יש    עי"ז וןג יי שהרועה יודע הנ"וע

לאכ וזה בחיולבהמות  הנצנים נראו בארץ עת    כבב(  ש"ה)  'ל. 

הגיע ההזמיר  גד י ,  שהנצנים  עיינו  בארץ  והנ" לים  הזמר  גון  יי 

גון שהרועה יודע הוא  יהזמר והנ  שע"ייך להם כנ"ל. נמצא  יהש

לבהמות  מרעה  ויש  בעשבים  כח  הנ  . נותן  טובה  יגם  הוא  גון 

  ' בעצמו, כי מחמת שהרועה הוא תמיד בין בהמות הילהרועה  

מבחי הרועה  את  ויורידו  שימשיכו  לרוח    'אפשר  האדם  רוח 

את עצמו בבחי עד שירעה הרועה  ות  אלרכגוילכו    'הבהמיות 

וכו' אביהם  צאן  ופ  את  לז(,  רש"י  ור י)בראשית  שהלכו  ש 

וע[כה]   את עצמן   כדות אלר הנ".  נ יי  הניגון  כי  גון הוא  יצול מזה 

בבחיהתבררו הבהמה  רוח  מן  האדם  רוח  הרוח שמבררין    ' ת 

ג(   הע)קהלת  האדם  בני  רוח  יודע  ורוח  ו מי  למעלה  היא  לה 

הי ע רדת היא למטהוהבהמה  זהו  כי  הני ,  ולברר  יקר  ללקט  גון 

כמב טובה  אחרו הרוח  במקום  הנ[כו]   אר  ידי  על  כן  ועל  גון  י. 

צול מרוח הבהמיות כי נתברר רוח האדם מרוח הבהמה על  ינ

 :  גון כנ"לינידי ה

ויש נ ילוקים רבים בנגינה, כי יש ניחויש   גון שהוא  יגון שלם, 

 :  בכמה בבות ויכולים לחלקו לבבות וענינים

, אבל השרים  [כז]   מות ילו בשל וגון כ ישהמלך יש לו כל הנ  ודע

לפי מקומו. ועל כן אמר   כחכי אם גון  יאין להם רק איזה חלק בנ 

לנבוכדנצר וכו'    ,דניאל  אילנא  הוא  בולכ  כטמזון אנת    י' לא 

על כן  לאגון  ימלך ויש לו כל הנ   'כי נבוכדנצר שהי  [ל] )דניאל ד(

גון כנ"ל.  י, כי המזון נמשך על ידי הנ[לב] על ידו נמשך כל המזון

יעקב אבינו אף שלא הי יוסף, רק כפי    'ועל כן  יודע אז שהוא 

שס נימה  לו  שלח  יוסף,  של  הנהגותיו  השבטים  לו  גון  יפרו 

מה ששמע מבניו דרכיו והנהגותיו, כי    כפי  ך לשר כמותו,יהשי

לפע רצה  עויעקב  אצלו  הנ" ל  צריךיי  שהיה  מה  ע[לג]  גון  כ ", 

הנ אותו  לו  לבניו  ישלח  וזהו שאמר  ישראל.  ארץ  של  קחו  גון 

בכליכם הארץ  הימזמרת  בחיי,  שיקחו  שהוא  יהנ  'נו  הנ"ל  גון 

הארץ   'בחי שלהם.    זמרת  בכלים  מנחה  כנ"ל  לאיש  והורידו 

צרי   ושקדיםמעט  מעט  בטנים  ולט  נכאת  בחי  ,דבש    ' הם 

הנ ומדות  הנ ימשקולות  כי  מג יגון,  נעשה  כנ"ל י גון  הארץ    דולי 

 :[לד]

לם  ושאנו רואים שכל הנגידים הגדולים כמעט כ   מה  [לה]   סד

מש שהוא  והם  מי  שכל  בחוש,  רואין  שאנו  כמו  ממש  געים 

 דע כי הממון    .עשיר יש לו שגעון גדול
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 עיין פל"ח כי זמן ומקום תלויים זב"ז   א
ולק"ה מילה עיין חיי מוהר"ן סימן תקסח.    ב 

יח. יז  אותיות  ד'  בבחי'   הלכה  שיאמין  ע"י 
למעלה מהזמן לא יפול לעולם, עי"ש ולקמן 

עט   סוד תנינתורה  הוא  מהזמן  שלמעלה  א 
כוונת  עפ"ז  מבאר  פל"ח  ועיין  התשובה. 
תשובת משיח לריב"ל מתי יבוא מר היום אם 

תשמעו הזמן .   בקולו  פריחת  ענין  ועי"ש 
בחוש  נ' שהוסיף וגם  דעת אות  לק"ע  ועיין 
רואין פריחת הזמן מאד מאד כצל עובר ממש 
לזה תנצל  לב  ואם תשים  וכו'.  כלה  וכענן 

הזה הרבה ותתחזק הרבה לחטף   עולם מדאגות  
לנצח  שיצליחך  שתוכל  מה  כל  פעם   , בכל 

ששם הוא למעלה מהזמן לגמרי כי הוא עולם 
 )למעלה מהזמן נזכר בלק"ה תלג פעמים(   הנצחי

בז    ג ֶיע נאמר  ל  ָּ שנת   ַלִטיפ  בתחילת  כנראה 
 תקסא. ראה חיי מוהר"ן סימן קיד 

 עיין גם במדבר י' כח  ד
בשם  ה  יין *עשרה מאמרות וע  ילקוט ראובני 

 לעיל תורה מ' ]דף נג:[ח"א 

 
 שמות לב ד'   ו 
ס ובמקור מים חיים –בעש"ט עה"ת עקב נז  ז 

שם ס"ק מג. ודגל מחנה אפרים תרומה פכ"ו 
במקור מים  הובא  הקרשים  עה"פ ועשית את 

 חיים תרומה ס"ק ה'.
 א טז דברים י  ח 
אות  דברים יג יח  גם עיין לעיל תורה יח  ט

 ב'.
ונראה  בתקפא    י  ברור  בתרלו    -לא  היא    -היא, 

 הוא,   -)לא ברור(, בדפו"ר ותרלד ומתרצו 
תחילת תורה סד שברא את ח"א  עיין לעיל   יא

 העולם לגלות רחמנותו. 
צ"ע איזה רחמנות היא זו אם הפגם נשאר   יב 

עפ"י  תירוץ  ג'  תחומין  ערובי  לק"ה  ועיין 
 תורה קה.

 ר התורה זו לא ידוע מתי והיכן נאמ  יג
שהכל   -פרש"י  יד בארעא  מדמשבח  מתורגם 

 מזמרים עליו כשהוא בא לעולם: 
יכול   טו  אינו  גדל  לו  ואומר  המכה  המלאך 

)שער  שירה תחילה  שאומר  עד  בו  להשפיע 
 מאמרי רשב"י( 

 
ונהר יט   ' נהר ז  ' עיין חסד לאברהם מעין א  טז 

. שער מאמרי רשב"י פי' על ' נהר ג ' ומעין ד
ל  המצוות  שער  שירה.  פרשת פרק   אריז"ל 

סדר  סוף  להאריז"ל  ישר  אדם  ספר  ואתחנן. 
 בינה ותבונה. 

שיר   יז  וכלי  הניגון  שעיקר  רלז  עיין תורה 
לעולם. לוי   יט. וכמבואר בזוהר שמות    הביא 

לקדושה  לוי  שכשנולד    ונראה המושך  ניגון  התחדש 
 בבחי' עתה ילווה אישי אלי עי"ש.

 תורה ג' ח"א  יח,  עיין לעיל    א טז-שמואל   יח 
 ותורה נד 

 * שם   יט
 כבר בדפו"ר וגרים נמצאתהערה זו בס  כ 

יצחק  -אברהם  כא ב'.  יג  שם   -בראשית 
לז שם    -לא. יוסף  'שם ל  -כו יד. יעקב
שמות    -מז ג'. משה   שם  -ב'. בני יעקב

א'.  ועיין    . יא טז  א  -שמואל  -דוד  ג' 
בזה   שכוונו  ג'  ד'  וממכר  מקח  לק"ה 

לא   חוץ מדודצ"ע דולתקן חטא אדה"ר  
 . מצינו שהיו יודעי נגן

 תשכט תוקן ותרלד בתקפא )ש"ה א( וב  כב 

 
ותרלד  -בדפו"ר  כג ובתקפא  לראות,    -לרעות, 

ד"ה    -ומתרלו ויחי  עמוקות  מגלה  )עיין  לרעות. 
 כתב לראות(   האספו שגם 

ותרלד  כד בתקפא   -בדפו"ר  לראות,    -לרעות, 
 )עיין מגלה עמוקות הנ"ל(  לרעות. -ומתרלו

כה 
ב"ר פד   פרש"י   -לרעות את צאן     )עפ"י 

הלכו   נקוד על את שלא יג ועי"ש מהרז"ו(  
  ' גרבה    ועיין במדבר  .אלא לרעות את עצמן

ולהתפתות   יג ולשתות  לאכול  הובא דהיינו   ,
)וכן אחרי  .  שםה -ור אריובגבפי' בעלי התוס' 

ועיין   לאכול  וישבו  כה  לז  בראשית  כתיב  המכירה 
גס   בלב  פרש"י  וכו'  ויאכלו  וכו'  ויחזו  יא  כד  שמות 
ביחס   ]והכל  אוכלים  כאילו  תרגם  ואונקלוס 

ועיין רא"ם שפי' רעיה לשון הנהגה   תם[( למדרג
ועיין תורה  עשות ביוסף.  לשהלכו להתייעץ מה  

עיק  היא  אכילה  שתאות  הצדיק יז  שיהיה  הגורם  ר 
   .חשוך בעיניו וע"כ שנאו את יוסף 

ועיין   כו  סב:[  ]דף  נד  תורה  בח"א  כמבואר 
 תורה רפבלעיל ב ולק"ה טרפות ב' ג'  

 . וכן פרק שירה מיוחס לדוד המלך דייקא  כז 
 כל אחד –כ"א, בתרלד ומתרלו  -בדפו"ר   כח 
ובתרלד    כט מתרלו    –בדפו"ר  ומזון    -מזון, 

 )כלשון הפסוק( 

 
פסוקים שם עי"ש   הפסוק  ל  הזה מורכב מג' 

התיבה אנת מפסוק יט ותיבה מזון מפסוק יח 
 והתיבה אילנא מפסוק יז. 

בדפו"ר  לא ידו,    -גם  על  ע"כ   –מתרצו  הניגון 
 כן נמחק(   הניגון על ידו )תיבות על

 טז תורה  ולעילעיין זוהר תרומה דף קנג.  לב 
הפרנסה  את  י'  אות  ה' תנינא  ותורה  תנינא 

המלך וירא דף ת   מקבל  זוהר  גם עיין  חילה 
ע"י  י'. שהפרנסה  אות  ז' תנינא  ותורה  קז. 

 . ספירת המלכות 
שניגון  ותורה רלז כן מצינו גם בתורה נד ותורה ג'   לג

עול רצה לפיעקב  מסתמא  לב השומע עי"ש.  בפועל  
שיחז ואולי  אצלו  בנימין  את  כןיר  יכול    על  היה  לא 

 להתאפק כמבואר שם בראשית מה א. יוסף 
 "ן סימן תקפהעיין חיי מוהר   לד
 לא ידוע מתי והיכן נאמר התורה זו   לה 

 תורה אור 
ה ֶאל חֹק   רָּ תהילים ב )ז( ֲאַספ  
ה ֲאִני   ִני ַאת ָּ ַמר ֵאַלי ב   ד אָּ דֹוָּ י 

: יךָּ ת ִ ִלד   ַהי ֹום י 
 סבתורה 

ה    מסעיבמדבר   ֶ ֵאל  )א(  לג 
או   צ  יָּ ר  ֵאל ֲאש ֶ רָּ ִיש   ֵני  ב  ֵעי  ַמס 

ב    ם  אֹתָּ ִצב  ל  ַרִים  ִמצ  ַיד ֵמֶאֶרץ 
ַאֲהרֹן:  ה ו   מש ֶ

ח  לב  כי תשא    שמות ק ַ ַוי ִ )ד( 
ֶחֶרט   ב ַ אֹתֹו  ַצר  ַוי ָּ ם  דָּ ִמי ָּ
רו    ַוי ֹאמ  ה  כָּ ֵ ַמס  ֵעֶגל  הו   ֲעש ֵ ַוי ַ

ֲאש ֶ  ֵאל  רָּ ִיש   ֱאלֶֹהיךָּ  ה  ֶ ר ֵאל 
ִים:  ֶהֱעלו ךָּ  רָּ  ֵמֶאֶרץ ִמצ 
רו   יא  עקב    דברים מ  ָּ ִהש   )טז( 

ת ֶ  ַסר  ֶכם ו  ַבב  ה ל  ֶ ת  ן ִיפ  ֶ ֶכם פ  ם  לָּ
ֲאֵחִרים   ֱאלִֹהים  ם  ֶ ת  ַוֲעַבד 

ֶהם: ֲחִויֶתם לָּ ַ ת  ִהש    ו 
לֹא  יג  ראה    דברים ו  )יח( 

ַהֵחֶרם  ִמן  ה  או מָּ ךָּ מ  ד  יָּ ב   ק  ב ַ ִיד 
ֵמֲחרוֹ  ק  קֹוָּ י  ו ב  ש  יָּ ַמַען  ֹו  ל  ן ַאפ 

נָּ  ךָּ  ו  ִרַחמ  ו  ַרֲחִמים  ךָּ  ל  ַתן 
 : ע ַלֲאבֶֹתיךָּ ב ַ ר ִנש   ֲאש ֶ ךָּ כ ַ ב ֶ ִהר   ו 

ֵאל    מג מקץ  בראשית   ו  )יד( 
ֵני   ִלפ  ַרֲחִמים  ֶכם  לָּ ן  ֵ ִית  י  ד ַ ש ַ
ֶכם ֶאת ֲאִחיֶכם   ח לָּ ַ ל  ש ִ ו  ִאיש   הָּ
ר  ֲאש ֶ כ ַ ַוֲאִני  ִמין  יָּ נ  ב ִ ֶאת  ו  ַאֵחר 

י:  ת ִ ל  כָּ י ש ָּ ת ִ כֹל   ש ָּ
 רה סגתו

)יא( ַוי ֹאֶמר מג  מקץ    בראשית
ן   כ ֵ ִאם  ֲאִביֶהם  ֵאל  רָּ ִיש   ֲאֵלֶהם 

ִמז ִ  חו   ק  ו   ֲעש  זֹאת  ַרת ֵאפֹוא  מ 
ִאיש    הֹוִרידו  לָּ ֵליֶכם ו  כ  ֶרץ ב ִ אָּ הָּ
ַבש    ד   ַעט  ו מ  ֳצִרי  ַעט  מ  ה  חָּ ִמנ 

ֵקִדים: ִנים ו ש   ט  לֹט ב ָּ כֹאת וָּ  נ 
ה  ד  בראשית   דָּ עָּ ֶלד  ֵ ַות  )כ( 

בָּ  יָּ ה  ֶאת  יָּ הָּ הו א  ב  ל  יֹש ֵ ֲאִבי 
ֶנה:  ִמק  ו  ִחיו   אֶֹהל  ם אָּ ש ֵ ו  )כא( 

ֵֹפש    ל ת  כ ָּ ה ֲאִבי  יָּ הָּ ל הו א  יו בָּ
ב: כ ִ  גָּ עו  ֹור ו   נ 

ד  -שמואל ַען ֶאחָּ ַוי ַ א טז )יח( 
ִאיִתי  רָּ ה  ִהנ ֵ ַוי ֹאֶמר  ִרים  עָּ ֵמַהנ  
ן   ִמי יֵֹדַע ַנג ֵ ח  ַ ית ַהל  י ב ֵ ִיש ַ ן ל  ב ֵ

ִאיש   ו  ַחִיל  ֹור  ִגב  ה  ו  מָּ חָּ ִמל   
ק  ו   ַויקֹוָּ ַֹאר  ת  ִאיש   ו  ר  בָּ ד ָּ בֹון  נ 

ֹו:     ִעמ 
ַוי ֹאֶמר -שמואל )יא(  טז  א 

ֶאל מו ֵאל  ו    ש   ֲהַתמ  י  ִיש ַ
ַאר   ש ָּ עֹוד  ַוי ֹאֶמר  ִרים  עָּ ַהנ  
ֹאן ַוי ֹאֶמר   צ  ה רֶֹעה ב ַ ִהנ ֵ ן ו  טָּ ַהק ָּ
ו    ֶחנ  קָּ ה ו  חָּ ל  י ש ִ מו ֵאל ֶאל ִיש ַ ש  

ֹ סֹב ַעד ב  י לֹא נָּ  אֹו פֹה: כ ִ
ֶרץ  ישע אָּ הָּ ַנף  ִמכ   )טז(  כד  יה 

יק  ד ִ ַלצ ַ ִבי  צ  נו   ַמע  ש ָּ ִמרֹת  ז 
ִזי ִלי רָּ ִזי  אַֹמר רָּ ִלי אֹוי ִלי    וָּ

ִדים  ֹוג  ב  ֶבֶגד  ו  דו   גָּ ב ָּ ִדים  ֹג  ב 
 : דו  גָּ  ב ָּ

ִנים   צ ָּ ַהנ ִ )יב(  ב  השירים  שיר 
יַע   ִהג ִ ִמיר  ַהז ָּ ֵעת  ֶרץ  אָּ בָּ או   ִנר 

ַמע  ֹור ִנש   קֹול ַהת  : ו  ֵצנו  ַאר   ב  
כו     לז וישב  בראשית   ל  ַוי ֵ )יב( 

עֹות ֶאת צֹאן ֲאִביֶהם  ִלר  יו  ֶאחָּ
ֶכם: ש    ב ִ

)כא ג  רו ַח  קהלת  יֹוֵדַע  ִמי   )
ה   לָּ ע  מָּ ה ִהיא ל  עֹלָּ ם הָּ דָּ אָּ ֵני הָּ ב  
ִהיא   ַהי ֶֹרֶדת  ה  ֵהמָּ ַהב   רו ַח  ו 

ֶרץ:  אָּ ה לָּ ָּ ַמט   ל 
תָּ   דניאל ד י ֲחַזי  א ד ִ נָּ )יז( ִאילָּ
בָּ  ר  י  רד ִ ו  ִקף  ו ת  ֵטא  ה  ִימ  ֵמה   ו 

א:  עָּ ַאר  ל  כָּ ל  ַוֲחזֹוֵתה   ַמי ָּא   ִלש  
ב ֵ  ִאנ  ו  יר  ִ פ  ש ַ ֵיה   פ  עָּ ו  ה   )יח( 

ֵבה    א  ָּ כֹל  ל  זֹון  ו מָּ יא  ג ִ ש ַ
א   רָּ ב ָּ ֵחיַות  דו ר  ת   חֹתֹוִהי  ת  
ַמי ָּא:  ֵרי ש   ֲ ן ִצפ  נָּ כ   פֹוִהי ִיש   ַענ   ו ב 

א   כ ָּ ַמל  הו א  ת    ַאנ  אנתה  )יט( 
רב י  ו ת  ד ִ ַבת  ר  ת   ית  ֵקפ 

ַמי ָּא   ִלש   ת  טָּ ו מ  ת  בָּ ר  ך   בו תָּ ו ר 
א:  עָּ סֹוף ַאר  ך  ל  נָּ טָּ ל  ש ָּ  ו 
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 אמירת התורה ומקום זמן 
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שמבאר   מקץ  בה  כיון  מפרשת  פסוק 

 חנוכה.בהיה זה אולי 

 
 פתיחה 

סוד   זו  מבאר בתורה  וכו'  רבנו  ולט  נכאות  דבש  ומעט  צרי  מעט  למלך  מצרים המשנה  לשליט  בניו  אבינו עם  יעקב  ששלח  המנחה 

ע שירתם מנגן אותו ומעלה אותו לעורר יחוד  מומתייחס בעיקר לשירת העשבים שרועה צדיק ששופרק שירה  ולבאר זאת מבאר סוד  

ת. עוד מועיל הניגון לרועה עצמו שכיון שהוא כל היום  יש ברכה במאכל הבהמו  זשפע וברכה לעשבים ועי"  שעל ידו נשפעלמעלה  

משירת   שעושה  הניגון  ע"י  אבל  לארציות,  למטה  היורדת  הבהמה  רוח  בבחי'  עצמו  את  רועה  שיהיה  בסכנה  הוא  הבהמות  בין 

למטה היורדת  מרוח הבהמה  למעלה  היא  העולה  רוח האדם  מברר  הוא  יתהעשבים  אליו  למעלה  לבו  נמשך  להיות  וזוכה  ע ,  וד  . 

עולם בא למלך תחילה ועל כן הניגון השלם של כל הבריאה היא אצל המלך, אבל לשרים יש רק חלק  המבואר שכל שפע הפרנסה  

 גון.   י מהנ
 

 קוטי הלכותיל
 ברכות השחר ג' כח

 יו"ד טריפות ב' ג'

 קח וממכר ד' ג' מ

 אפוטרופוס ג' ז'

 

 שיחות השייך לתורה זו 
ְכרֹונוֹ  יְטשֹוב זִּ ַבְרדִּ דֹוש מִּ ַרב ַהקָׁ יַעת הָׁ ְנסִּ יו מִּ נָׁ ְפרּו ְלפָׁ ַפַעם ַאַחת סִּ י, שֶׁ ַמְעתִּ ּגּון טֹוב  -שָׁ ַמר : נִּ מֹון ַהְרֵבה. אָׁ ם מָׁ ַסף שָׁ אָׁ ה ְליָׁאס, ְוֵאיְך שֶׁ כָׁ ְברָׁ לִּ

ץ רֶׁ ל אֶׁ ּגּון שֶׁ ט נִּ ְפרָׁ זֶׁה, ּובִּ זֶׁה.  -מִּ ֵאל ְבַוַדאי טֹוב מִּ ְשרָׁ ְרשּו ַרבֹוֵתינּו יִּ יו דָׁ לָׁ עָׁ מֹון, שֶׁ ין ַבַעל ַתֲאַות מָׁ יּו לֹוְקחִּ ם הָׁ ְכרֹונָׁם -אִּ ה )ברכות נד.(:  -זִּ כָׁ ְברָׁ לִּ

" )דברים ה, ה(   ךָׁ ל ְמֹאדֶׁ ּגּופֹו', ַאף"ּוְבכָׁ יו מִּ לָׁ יב עָׁ בִּ מֹונֹו חָׁ מָׁ ם, שֶׁ דָׁ י -ַעל-'ֵיש ְלךָׁ אָׁ ין-פִּ יּו ַמְראִּ ם הָׁ ּגּו  \ב/ ֵכן אִּ יו נִּ נָׁ ץְלפָׁ רֶׁ ל אֶׁ יָׁה  -ן שֶׁ ֵאל, הָׁ ְשרָׁ יִּ

מֹון.   ל ַהמָׁ ל ַתֲאוָׁתֹו אֶׁ ְצלֹו כָׁ ְתַבֵטל אֶׁ  נִּ

ץ רֶׁ יֹוֵדַע ֵמאֶׁ י שֶׁ ן מ': מִּ ימָׁ ְניָׁנָׁא סִּ קּוֵטי תִּ יק: ַעֵין ְבלִּ ַמר ַהַמְעתִּ ץ -אָׁ רֶׁ ל אֶׁ ַפע שֶׁ שֶׁ ם שֶׁ ן שָׁ ר מּובָׁ ֵאל ְוכּו', ְבסֹוף ַהַמֲאמָׁ ְשרָׁ יא-יִּ ֵאל הִּ ְשרָׁ יַנת    יִּ ְבחִּ

ַעל  ה, שֶׁ ַפע ְכפּולָׁ ְרַכת-שֶׁ ְלכֹות בִּ כֹות, הִּ קּוֵטי ֲהלָׁ ְבלִּ ר  ְוֵכן ְמֹבאָׁ מֹון.  ַתֵקן ַתֲאַות מָׁ נִּ קּוֵטי  -ְיֵדי זֶׁה  ְבלִּ ְוַעֵין  ם.  ה ד, אֹות טז, ַעֵין שָׁ כָׁ ֲהלָׁ זֹון,  ַהמָׁ

ץ, רְ  רֶׁ אָׁ ְמַרת הָׁ זִּ ְנַין ְקחּו מִּ ן ס"ג ַעל עִּ ימָׁ ְניָׁנָׁא סִּ ץתִּ רֶׁ ל אֶׁ ּגּון שֶׁ ֵים ַאַחר-צֹונֹו לֹוַמר נִּ סִּ זֶׁהּו שֶׁ ם. ְוֵיש לֹוַמר שֶׁ ֵאל ְוכּו' ַעֵין שָׁ ְשרָׁ ְשנֶׁה  -יִּ ף מִּ סֶׁ ְך: ְוכֶׁ כָׁ

ר  ְזכָׁ ה ַהנִּ ַפע ְכפּולָׁ יַנת שֶׁ ם, ְבחִּ  מוהר"ן, סימן תקפ"ה(. -חיי  -ְלֵעיל: )-ְקחּו ְביְֶׁדכֶׁ

 

 ראשי פרקים
 ב והמקום שגדל בו לכל רועה ניגון לפי העש •

 בהמתו באותו מקום.  תשאוכלכי כל בהמה יש לה העשב שאוכלת והרועה מנגן כדי לברך את העשב  •

 לכל עשב יש שירה שאומר וזה פרק שירה. •

. )נראה הכוונה שמנגן את שירת העשב ועי"ז ממשיך לו  גון הרועהי נעשה נשהם מאכל בהמתו באותו מקום  משירת העשבים   •

 שפע יותר( 

 )לברך בו את מאכל המקנה(, היה כלי זמר ,מקנהורועה שהיה בעולם  תיכף לכן  •

   הרועה בניגון נותן כח לעשבים ועי"ז יש אוכל לבהמותכי  •

 גם הניגון טובה לרועה עצמו שלא יהיה רועה את עצמו  •

וב ורע ובניגון הוא מברר את משמע ששירת העשבים נשמעת לרועה בעירוב ט).  כי הניגון הוא התבררות הרוח רוח אדם מרוח הבהמה •

 (קול השבח מקול ההברא ומעלה אותו שבח להקב"ה לעורר שפע יותר לעשב מאכל בהמתו

 )אפילו מלך גוי מצד שהוא מלך נעשה מרכבה למלכות(  הפרנסה באה תחילה למלך וממנו מתחלק לעולם. •

)ניגון משמע שהם מבררים את השירה כפי הצורך פרנסת מה שתחתם.    אבל לשרים יש רק חלק מהניגון   לכן למלך יש ניגון שלם •

 (ומלך גוי דלא שייך בזה אצלו זה רק בכחומעלים מיין נוקבים להמשיך ברכה 

ארץ מצרים שהוא שליט על כל  )  למשנה מלך מצרים דלא ידע שהוא יוסף שולח לו לפי הנהגה ששמעע"כ יעקב אבינו ששלח ניגון   •

 , ואת האלקים הוא ירא( ומשביר לכל עם הארץ

יותר למדרגת אדם  רצה לפעול אצלו מה שהיה צריך.  ליוסף  בניגון ששלח ליעקב   • ניגון מבורר שייעלה אותו קצת  לו  ע"כ שלח  )אולי 

 להמשיך שפע פרנסה שיתבטל הרעב( ן וימשוך אותו לבחי' רוח אדם ויעלה אותו מיין נוקבי

לו מעט מניגון שבח הצרי  )אולי אפ"ל  המנחה ששלח מעט צרי ומעט דבש נכאות לוט ובטנים ושקדים   • כיון שהיה שר ולא מלך שלח 

צ"ע כיון שלא שלח לו ניגון מאכל בהמה .  הדבש אבל נכאות ולוט בטנים ושקדים שלח ניגון כל השבח של נעם א"י המשתבחת בהןשבח  מעט מו

 . (אלא הדבש תמרים דווקא פירות אלה ולא ז' מינין שנשתבחה בהן א"י שלח לו אלא מאכל אדם מדוע

 
 ט עד כ' טבת תשעט ירושלים  -חברותא .   ב טבת תשסט  –ושוב .  יט אלול תשסז  –ושוב .  לפני י חשון תשס  –לצות לו  א

ועיין תורה כג ומעשה ממדינת העשירות שבמעשה מבעל תפלה שתאוות ממון הקשה ביותר    הלשון מראין לפניו צ"ע שלא אמר מנגנין לפניו.  ב
ה להסתכל בשרש הממון שגם זה מדרגה  לצאת ממנה, ובמעשה הנ"ל לא מצא עצה אלא קשה מאד כפי המסופר שם ובתורה כג רק מי שזוכ 

ובאמת צ"ע כוונת רבנו שמראין לו   ממנו תאווה נוראה זו.  לגבוהה, וכצד יתכן שיש עיצה כל כך פשוטה להראות לאדם ניגון של א"י ומיד תתבט 
 לו דווקא דהיינו שגם זו מדרגה גבוהה.    ניגון, אולי זו הסיבה שצריך להראות



 ליקוטי                              תורה סג                       מוהר"ן תנינא            2כט:

 

 הקדמה
שחזרו משם    עם בניו לשליט מצרים המשביר לכל עם הארץ  מבאר את סוד המנחה ששלח יעקב אבינו  בתורה זו  רבנו  

וספרו שהשליט התנכל להם לומר מרגלים אתם ואסר את שמעון עד שיביאו לפניו את אחיהם הקטן בנימין, ותחילה  

  הסכים ובשלחו אותם כתיב )בראשית מג יא(אזי עד שכלה הלחם מהבית ויהודה הבטיח להיות ערב לנער  יעקב רב  יס

מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מעט צרי ומעט  הם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת עשו קחו  י ויאמר אל"

   ". דבש נכאת ולט בטנים ושקדים

ניגון   סוד  הוא  הארץ"  ש"זמרת  רבינו  ורע,  ה ומבאר  טוב  של  רוח  מתערובת  הטובה  רוח  ברור  סוד  הוא  וניגון  ארץ, 

ניגון של ארץ ישראל שיש    כמבואר בתורה נד אות ו'. ויש כח בניגון לפעול אצל השומע את רצונו. ויעקב אבינו שלח

בו סגולות גדולות, ושש מינים ששלח מנחה מעט צרי מעט דבש וכו' היו רמזים למשקל הניגון של ארץ ישראל ששלח  

  רק ידע הנהגותיו שספרו לו בניו שהוא שר  , . ובזה רצה לפעול מה שרצה לפעול אצל השליט, כי לא ידע שהוא יוסףול

 משנה למלך וירא אלקים.  חשוב 

 

מעוררים  עוד מבא ועי"ז  מנגנים  היו  הצדיקים  שהרועים  שירת העשבים,  את  לדוגמא  ומביא  פרק שירה  רבינו סוד  ר 

הגים לרעות במדברות ששם העשב מועט ובלא שיעוררו  ושפע גדול לעשבים שבהם היו רועים את צאנם. ופרט שהיו נ

למ  הפסוק שבני  את  רבינו  ובזה מבאר  עשב לבהמתם.   לא היה  נגינתם  בכח  עדה  שפע  ך התאומים שילדה אשתו 

וחכמת הניגון בכלי שיר שחידש    , במדברות שחידש יבלוצאן  מקנה   גידול  חכמת חידשו שניהם בזמן אחד שתי חכמות,  

זו בזו כנ"ל \ג/ יובל הן תלויות  לרועה בעצמו שכיון שהוא עוסק עם    , להמשיך עשב לבהמה  . כי  ועוד תועלת חשובה 

בהמות כל היום עלול מאד להיות רועה את עצמו יחד עם בהמותיו, דהיינו ליפול למדרגת בהמה שעיניה ומחשבתה  

, להשאר דבוק  )קהלת ג כא(  בארץ, והניגון מועיל לברר רוח האדם העולה היא למעלה מרוח הבהמה היורדת למטה 

 בהקב"ה. 

 

ון רבינו שנקט שירת העשבים וניגון הרועה, ולפי דבריו שניגון הוא סוד הברור כנ"ל, ולפי דבריו ששירת העשבים  מלש 

הממונה עליהם,   \ה/ או המלאך  \ד/ היא בחי' פרק שירה הידוע, ולפי המבואר בספרים שפרק שירה הוא שירת הברואים

אבל יהודי כיון שהוא בעל בחירה אזי הכבוד שמים   .נבראלכל  \ו/ ההכרחישיר שבח שעולה ומעורר את השפע הקצוב  

שעולה משבחיו שאומר הוא הרבה יותר גדול, כמבואר במקום אחר שעיקר הכבוד הוא מבעל בחירה הרחוק דייקא,  

מכל  כיון שנברא בצלם אלקים דומה לקומה העליונה כלול  )לפי המבואר בשער המצוות ואתחנן אות נח ובחסד לאברהם ד' ג'(  ועוד  

שרפים  והעולמות   והגשמית  הרוחנית  הבריאה  לכל  שפע  גורם  הבריאה  שירת  וכשאומר  לתקנם  בו  תלויים  כולם 

 
כי לכאורה היא מדרגת צדיקים גדולים ויובל מבואר במפרשים    ניגון כל עשב לפי מקומו,   את צ"ע האם באמת יובל ידע פרק שירה וידע לנגן    ג

בים  ש את הניגון עצמו אבל לא שידע בעצמו לנגן שירת העשדוא"כ צריך לומד שכוונת רבינו שיובל חי שהיה מנגן רשע שכוונתו לע"ז וזימה.  
אולי כן נחברו זה  מאידך  דהיינו שיובל עסק רק בניגון ויבל רק בבהמות. חד כיון שהן קשורות זו לזו.  אלה בי  מותאלא רק משמים ירדו שתי חכ 

יותר לכן השתמשו  אולי בדורות ראשונים  לזה כי   זה היה היצה"ר גדול  יותר ושמעו את שירת העשבים אלא שכנגד  היתה האלוקות בנגלה 
וכן ידוע שהעבודה זרה לא היתה טפשות אלא חכמה עצומה שידעו להשביע מלאכים ולרצות כוחות טומאה  בחכמה זו רק לצורך תאוות ופרנסה.  

   וצ"ע.בקרבנות, ואפשר שגם ידעו כל מלאך איזו שירה שר 
היה מנגן רשע לא זכה לשפע אדם אלא שפע  יובל  בל כיון ש לא זכה י לי ש ה  א נר  אדם מרוח בהמה עניין השני שבניגון לברר רוח  את האבל  
גר"א שם על הפסוק שיבל היה  ה וצ"ע דמאידך עיין  יגון דקדושה התחדש בהולדת לוי בן יעקב.מבואר בתורה רלז שעיקר הנ ה   לפיועוד  ,  בהמה

 מתבודד במדבריות ואם היה צדיק אולי זכה גם לזה וצ"ע. 
בביאור פי אליהו על פרק שירה לרבי אליהו דייץ לפני כשלש מאות שנה, אחרי שהביא את הדעות שהיא שירת המלאכים האריך להוכיח    ד

 שהיא שירת הברואים בעצמם. 
ל עשב שאין לו ככב ומזל שאומר לו גדל, והכוונה  שירת העשב היא שירת המלאך הממונה עליו כדאיתא במדרש רבה בראשית י' ו' אין לך ע  ה

 כך מבואר בשער מאמרי רשב"י  ט' ותורה נז.(   למלאך הממונה עליו )ויש גרסאות שתוב מפורש מלאך וכן הביא רבינו בתורה 
בכל יום זוכה לכמה מעלות  ]נח[ ענין פרק שירה אמרו שם בפרק הנזכר כי האומר פרק זה   -וזה לשונו  בשער המצוות ואתחנן אות נח. וכן מבואר  

  והענין הוא כי אותו הפרק מיוסד על השירים שמשוררין בכל יום כל הנבראים שבעולם לבורא יתברך וכל שהוא חכם ובקי לכוין היכן הם רמוזים 
דרך פרט כנזכר  כל הנבראים שבעולם בקומת האדם כנודע בזוהר ריש פרשת תולדות כי כל העולמות כלם הם ציור קומת אדם בדרך כלל וכן ב 

אחד ואחד באבר פרטי   כל  אחיזת הנבראים  מקום  זו לכוין  חכמה  כי מי שידע  ונמצא  כלם.  הנבראים תלוים באדם שהוא מלך על  כל  כי  שם 
שבשיעור קומת האדם ויאמר ויזכיר בפיו כל הפרק ההוא שבו נזכרין כל אותן השירות שמשוררין כל הנבראים כל א' וא' כפי השפע הנשפע לו  

 נה הוא גורם ירידת שפע אל כל הנבראים כלם: וה
שירה ושבח אפילו היחיד, ומה גם עסק התורה    דלענין .... :  חקירה חמישית  -הדרישה הששית  -)להרמ"ק(המלאכים    יבעניינ ספר דרישות  עיין    ו

שאפילו אחד שכינה עמו כדפי' במתניתין, וזה בכל עת ורגע שירצה, ולא כן המלאכים שיש להם שעה קבועה ואם ישנו את תפקידם יספו כרגע,  
שוע להתפשט מדת הטוב אליהם  והטעם שהם אינם מושכים שפע בבחירה אלא בסוד פרק שירה, שעניינו שמעוררים על ידי שירתם הזווג והשע

וא  ברצון קונם מיום המצאם בשיעור ידוע, ולכך משוררים ומעוררים הזווג ההוא לבד ולא מוסיפין עליו ולא גורעין ממנו, והעת הקבוע לזווג הה
כה בכל עת ובכל רגע,  ושיעור הנאתם מזיו השכינה נמשך אליהם בשירם וזמרם, אמנם ישראל הכל תלוי בבחירה, אם מוסיף ביחוד וקדושה ובר

קונו   וכפי דביקותו בקונו כך  לו,  אם מוסיף מוסיפין  אלא  קבוע  ולא שיעור  ואין שעה קבועה  וקושר הספירות העליונות,  ומברך  ומזווג  מייחד 
מלאך נופל תחת  מתדבק בו ויוסיף יחוד למעלה, והיינו אומרם צור ילדך תשי ח"ו או רוכב שמים בעזרך, וזו ממעלת האדם להפליא על מלאך, שה 

 זמן השירה ומוכרח, והאדם שזמן השירה בידו ובעל בחירה לייחד בכל עת שירצה ומוסיף וגורע. 
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לה כח עצום לעורר שפע רב  ואפנים ועשב הארץ,   ויש    \ ז מלמעלה/ לכן כשיהודי אומר פרק שירה אזי השירה עולה 

 לאותם נבראים.  

בכוונה לקשור את אותה בריאה  ק חוזר עליהם  ר פרק שירה  והאומר    ,וכידוע פרק שירה הם פסוקים שכל נברא אומר 

. אבל רבנו שמדבר על רועה שמנגן את שירת העשבים, וניגון  לשורשה, כדי לעורר יחוד פנימי שעי"ז ימשך לה שפע רב

מקול  ולברר אותו  עצמו  העשב מהמלאך  שירת  את  נפלאה של צדיקים לשמוע  עבודה  שזו  כנ"ל, משמע  ברור  הוא 

 שרועה את בהמתו.   במקום לנגן אותו להקב"ה, כדי לעורר שפע לעשב הנצרך לו ו  ,הברא של הבלי עוה"ז

 

ולפי שכל זה מבאר רבנו כדי לבאר כוונת יעקב אבינו במנחתו ליוסף משמע שהניגון של ארץ ישראל ששלח לו היה  

המ מיני  לו בשש  שלח  בניגון שאת משקלו  שירתם  ברר את  גידולי שבח הארץ שיעקב  מיני  שש  נחה,  שירת אותם 

שלהם   הנגינה  בכלי  הניגון  לבניו את  נתן  נראה הכוונה שיעקב אבינו  בכליכם"  הארץ  מזמרת  "קחו  הנ"ל  ומהכתוב 

 שינגנו לפני השליט.   

מבאר רבנו יסוד שכבר נתבאר בכמה תורות לעיל תורה ה' תנינא    ,עוד כדי לבאר מדוע שלח לו מנחה זו ולא אחרת

וטז תנינא שהפרנסה כשבאה לעולם תחילה מקבל אותה המלך, וממנו לשרים ולכל הממונים על כל הברואים. ועל כן  

 .  שר ולא את הניגון השלם של ארץ ישראלניגון השייך ל יעקב אבינו כיון שהשליט לא היה מלך אלא שר שלח לו 

 "ע מה הוא הניגון השלם ומדוע רק ניגון השייך לו יכול לפעול עליו ולא ניגון השלם של א"י.  וצ

מדוע שלח לו מהצרי והדבש רק מעט. וששלח לו משבעת המינים שארץ השתבחה בהן רק    ,ואולי אפ"ל כיוון שתמוה

 מעט ממין אחד דבש תמרים, ואולי זה בעצמו כיוון שהיה שר ולא מלך. 

לו ניגון שמורכב מעט מהניגון של צרי ומעט מהניגון של דבש ומכל הניגון של נכאות וכל הניגון של לוט  דהיינו ששלח  

 . ולכל הניגון של בטנים ושקדים, וביחד הוא ניגון של א"י המתאים לשר משנה למלך כמותו

לכ  אורה היה צריך  צ"ע לפי המבואר בפנים שהניגון הוא לפי העשב הגדל באותו מקום שהרועה רועה את בהמתו, 

ניגון של ארץ מצרים כי שם רצה לפעול שפע לפירות לבטל הרעב. לא שייך    לשלוח  גוי  וכנראה כיון שסבר שהוא 

 . \חוהמשכת שפע יותר מהקצוב/ הקדוש בניגון  

וצ"ע כיון שסבר שהוא גוי כיצד רצה שהניגון השייך לשר כמוהו יפעל על ידו, הרי לגוי אין כח לברר ולא להעלות מיין  

ע"כ נגינתו יכולה להמשיך    ,כנ"ל  הוא כלול מכל העולמות כיון ש נוקבין להמשיך שפע, שזה עניין שנתחדש בישראל ש

 שפע לכל הבריאה. 

שכידוע כשיעקב אבינו היה במוחין דגדלות נקרא    ,שעל כן כתיב שם "ויאמר להם ישראל אביהם" דייקא  ואולי אפ"ל

  וע"כ רצה שע"י הניגון של א"י יפעל אצלו להתקשר עמו, ואזי יהיה כמו שליח של יעקב להעלות מיין נוקבין. ישראל,  

   ת.ואע"פ שאין שליחות בעכו"ם אין זו שליחות ממש אלא עניין של התקשרו 

  את עצמו ואולי אפשר לומר שעל כן שלח לו ניגון מבורר השייך לו דייקא שיפעל עליו בכמה עניינים תחילה יעלה  

ואזי כשיהיה מקושר עם הניגון של    ( רכו)כמבואר בתורה   עם יעקב להיות נמשך ומקושר   \ ט/ מבהמה לאדם ועוד ימשוך ליבו

שהיה שליט בארץ מצרים ומשביר לכל עם הארץ, ועי"ז    , יעקב אבינו יעלה הניגון לעורר השפע הנצרך לעולם דרכו

 יתבטל הרעב. וכפי שאמנם התקיים בסמוך אח"כ. 

 
 אר במקום אחר. ושניהם ברור טוב מרע כמבו דמשמע להבדיל מניגון של חו"ל.וצ"ע מה הכוונה ניגון של א"י. 

בלא מחיצות  הספיר לבנת הוא פתוח עד היכל  \י/ ת' פרסא על ת' פרסאועיין בחסד לאברהם א' יט מבאר שהמיוחד בא"י שכל שטחה 

בלא  ולא לגלגלים אלא הקב"ה בעצמו לבדו משגיח עליה, ועל כן השפע הקבוע נשפע בה    ובלא שרים ואין בה שליטה לא לככבים

 
שיחוד התדיר של חו"ב    ז ובע"ח  בכוונות ק"ש  המבואר  את  סותר  זה  לכאורה  וצ"ע  ממש מא"ס.  הכוונה  ז' שמלמעלה  א  חסד לאברהם  עיין 

 חוד הפנימי שע"י אתערותא דלתתא מעורר שפע מהא"ס. מעורר שפע חכמה מבינה ולא מלמעלה מזה ורק הי
ז'   א'  כאשר )יוקבע בשכלך( ]יקבץ שכלך[ כל ההקדמות הנזכרים תמצא שפע )קבוע( ]קצוב[ להשכינה )ו(לכל    ...  -וזה לשון החסד לאברהם 

מות וחיות היער והיסודות ומורכביהם כמו  הנמצאים בין יהיו טובים או רעים בערך מעשה )ה(עולם וכל היושבים בו, נבראים קטנים וגדולים בה
הדומם והצומח והחי שאינם מדברים ואינם בכלל עונות כלל, ועל זה רמזו רז"ל באמרם אדם ובהמה תושיע ה' אדם בזכות בהמה וכו', והיינו  

שך את האור א"ס עליהן ומחיה  שכולם יש להם שרים מופקדים עליהם למעלה ואותן השרים הם ישבחו וישוררו לבוראם, ושירם וזמרם עולה ומו
ק  אותם, וזה שאמר הכתוב הללו את ה' מן השמים וכל המזמור כולו, וזהו נקרא פרק שירה, ושיר הזה מתקבץ כולו יחד ועולה, ובזה נרמז סוד פר

מה הוא אומר, )וכן כל  שירה באומרם שמים מה הם אומרים כו', ארץ מה היא אומרת כו', ההרים מה הם אומרים כו', כלב מה הוא אומר חתול  
הברואים שבעולם( ]וכיוצא[, והשיר הזה )עולה הכל ביחד בכלל( ]העולה ונכלל ביחד[ מקבץ אותם שר העולם הנקרא מטטרון, מפני שהוא מופקד  

לות שירת  על שירת המשוררים לקבץ הכל ולהכניסו פנימה, ולשאוב אור קיום כל הנמצאים התחתונים ולתת להם קצבת מזונם ושפעם, ובהתע 
המלאכים אל הכסא ושבח הכסא אל הספירות ושבח הספירות אל האין סוף ב"ה יתעלה יתקבץ הכל ונעשה שבח אחד ושיר כלול, ואז יושפע  

 למטה אור המחיה את כולם: 
בל בני עדה ולמך  אע"פ שרבנו אומר שהניגון התחדש עם התחדשות גידול המקנה כדי שע"י הניגון ימשיך שפע לבהמות והתחדש ע"י יבל ויו   ח

עפ"י הרמח"ל בדרך ה' שעד דור הפלגה היה לכל גוי האפשרות להיות צדיק ובדור הפלגה נלקח מהם וניתן האפשרות רק לזרע    אולי אפ"ל
יש מחלקות כידוע חקירת הפרשת דרכים א' אם יש לאבות דין ישראל או בן נח, י"א שהנידון  גבי האבות  אברהם יצחק ויעקב, ואע"פ שגם ל 

י  דין  עצמם היה  הם  אבל  היו     . שראלבבנים  אלפים שנות התוהו  הדורות בכל  יחידי  ורק  ויובל התכוונו לע"ז  יבל  גם  המפרשים  עכ"פ לרוב 
 מכוונים לשם שמים.

ועקר הנגון הוא מבחינת שבט לוי שהיו מנצחים בשיר, שהם מבני לאה, ואז כשנולד לוי נאמר )שם כ"ט(: "הפעם ילוה אישי    -ין תורה רכו  י ע  ט
נגינה שהוא  אלי", כי על ידי שנו  י"ט(: על ידי זה בחינת ההמשכה, שילוה וימשך אליה, ועל כן  לד לוי שהוא סטרא דנגונא )זהר שמות דף 

 נשתלשל ויורד משם, מבחינת "ועיני לאה רכות", יש לו כח למשך, בבחינת "הפעם ילוה" כנ"ל 
ק"מ כנראה שזה    1600ה. ואילו ד' מאות פרסאות שהם צ"ע שלא נקט גבולות ארץ ישראל שגבלה התורה בפרשת מסעי, שהם הרבה פחות מז   י

 . הרוחב צ"עאמנם  נהר פרת עד מצרים. מ שהאורך הגבולות של לעתיד לבוא  



 ליקוטי                              תורה סג                       מוהר"ן תנינא            4כט:

שכשהעוונות גורמים אזי מתמעט הברכה בפירות כמבואר בגמ' תענית כג. שבזמן    כי,  התלבשות עד כמה שאין מניעה מצד העוונות

ועל כן צררום להראות לדורות  .  \יא/ענבים כמו עגליםשישראל עשו רצונו של מקום אזי היו עדשים כדינרי זהב וחטים ככליות השור ו

  , א אלא רק השפע הקבוע מצד שירת הבריאה בלבדתת לתערותא דישזה לא היה בא   \יב/ שם  ומבואר  הבאים מה העוון גורם עי"ש.

אבל זה    מוכן לשפע עצום ונפלא ורק העוונות גרמו למעט, אבל מצד הטבע צריכים הפירות להיות בגודל נפלא כנ"ל.  שהוא מטבעו 

 .  \יגכמבואר שם/  רק בא"י ולא בחו"ל

כיון שהמקום גורם  אלא  לפי דברי רבנו כאן משמע שגם בחו"ל הרועה מנגן להמשיך ברכה לעשב שהוא מאכל בהמתו באותו מקום,  

ולכאורה צ"ע לפי מה שביארנו  ,   מצד הטבע שהפירות בלא ברכה כל כך לכן גם הניגון אינו שבח כל כך כמו הניגון של ארץ ישראל

בח  להבדיל  ןשהניגו כבר  הוא  מועט  מהשירה  האור  שבחו"ל  כיון  אדרבה  א"כ  יותר,  גדול  שפע  שמעורר  דלתתא  איתערותא  י' 

וא"כ היה ראוי לכאורה    ,שהוא כבוד שמים יותר  ,זה בחי' שבח מהרחוקים יותר  ,נמצא שמי שמצליח שם לברר טוב  ,והתערובת רבה

נראה כיון שגם השפע היורד  יהיה רב כפי יחס הכבוד שעלה משם.    , שגם השפע היורד הניגוןאבל  ישראל  ,יותר ע"י    , יורד בארץ 

ששלמה המלך היה יודע השבילין של התפשטות כל צמח מהארץ לכל מקום בחו"ל,   ,, כמבואר במקום אחר\יד/ ומשם מתפשט לחו"ל

 לכן אין מציאות שבחו"ל יהיה שפע רוחניות יותר מבארץ.  והיה מגדל באותו שביל שבארץ מכל המינים.

 

ששלח לו ניגון  כוונת יעקב אבינו ששלח מנחה למשנה מלך מצרים מעט צרי ומעט דבש נכאות וכו'  בזה מבאר רבינו  

של א"י ע"י שרמז לו משקלות הניגון בפירות ששלח לו, נראה הכוונה שרמז לו לניגון שמורכב מעט מהניגון של צרי  

הניגון של דבש ומכל הניגון של נכאות וכל הניגון של לוט ולכל הניגון של בטנים ושקדים, וביחד הוא ניגון של  מ מעט  ו

רבנו לא מבאר   . ( ובזה רצה לפעול אצלו מה שצריךשהוא יוסף א"י המתאים לשר משנה למלך כמותו )כי עדיין לא ידע  

ששלח אותם להביא מזון ואת שמעון ושבנימין יחזור    בתורה כתוב  ממה שאפשר לשער    אמנם   , מה רצה לפעול אצלו

   ., אבל כיצד הניגון יפעל כל זה צ"עושלא יתנכל להם כמו שעשה בעבר, שזה מה שרצה לפעול ישאר אצלו יולא 

ניגון מבורר שבכוחו להעלות רוח האדם מרוח הבהמה.  אמנם   לו  ולא שירה מבואר ששלח  ניגון  לו  מהלשון ששלח 

 אולי כיוון בזה להעלות אותו קצת עד כמה שאפשר להעלות גוי מהבהמיות.   

או אולי לפי המבואר כאן שהתורה עוסקת בהמשכת ברכה לעשב הבהמות, כיון שידע שהוא המשביר לכל העולם  

 בשנות הרעב, אולי שלח לו ניגון שעל ידו יתברך המזון שאצלו לכל העולם.  מזון 

ניגון של א"י לבעל תאוות ממון שממונו חביב    ם שאם היו מראילפי המבואר בחיי מוהר"ן תקפה שרבנו אמר  אולי    או

הניגון של א"י מבטל ממנו התאווה.   שהגיע  כ יעקב  ל ממנו תאוות ממון כמו שעשה  טאולי רצה לב עליו מגופו היה 

   לשכם כמבואר בתורה כז. 

לראות  וימשך  עוד לפי המבואר בתורה רל"ז שיש בניגון כח המושך, אולי רצה לפעול אצלו שיעלה גשמיותו    יאול  וא

 את חינם של בניו ועי"ז יחזיר וישלח את שמעון ובנימין אליו, וגם לא יתנכל אליהם לומר מרגלים אתם כפי שעשה.  

 

 ( א)קהלת ג' כ  רוח האדם העולה למעלה מרוח הבהמה היורדת למטה סוד הניגון שהוא ברור 

ועיין    ,יה תורה ג'וובתורה רפב ועל יסוד זה בנתורה נד  ב  יסוד העניין שניגון הוא ברור טוב מתערובת טוב ורע מבואר

לק"ה אישות ד' יז עפ"י חכמת המוזיקא ועפ"י תורה כב שיש קול ישר וקול הברא וקול מעורב שהוא הניגון ובו צריך  

ל הנשמה, ובכלליות נראה פשוט שאין הבדל בין ניגון בכלי או ניגון  ו להתקשר לקול הישר שהוא בחי' קול הקב"ה וק

 
צ"ע שזה לא אותו היחס כלל כי היחס בין עדשה לדינר זהב קטן בהרבה מהיחס בין חטה לכלית שור, וגם זה קטן מהיחס בין ענב לעגל. ואולי   יא 

 כי הברכה לפי הצורך ואולי ענבים שהם גם אכילה ועיקר השתייה של אז לכן נצרך יותר מחטה. 
כי הטבע נוצר מהחכמה עליונה כמש"ה כולם בחכמה עשית, ויש בכלי זה לסבול הרבה ברכות אמנם נתמעט מציאות'  ...  -חסד לאברם א' יט    יב

הבאים   לדורות  להראות  כדי  צררום  בגמרא  פי'  וכן  בהמציאות  הנמצאים  של  טבע  ומיעוט  בברכות,  הצמצום  שגורמים  התחתונים  עון  מחמת 
ת של הכלי המחזיק להיות עדשים כדינרי זהב וחטים ככליות השור ויותר מזה, אמנם החטא גרם  ]להודיעם[ כמה החטא גורם, ר"ל כי טבע המציאו

שצמצם הכלי את עצמו ואינו נותן כדי ברכתו כי הכלי נתרוקן, והוא ע"ד משארז"ל לעתיד לבא שתוציא גלוסקאות יפות וכו', ר"ל כי יש כח  
ותבן וסובין ומורסין כי אלו הם מחטא אדם הראשון, ויהיה שיעורו כמו פירות המתגדל  בחיטים לגדל פירותיו ולתקנן בחלב כליות חטה בלי מוץ  

באילן כמו פת אפוי בגידולו ובתיקון יפה המתוקן אז ביותר ממה שהוא עכשיו ומנופה בכמה מיני נפה מן הטעם שפירשנו, וזה הוראה כי כלי  
שיעורו הרבה יותר מזה שלפנינו, והנה החטא של אדה"ר מעטה טעם הפירות, ועוד  התחתון הזה אין זה טבעו אלא )כי גוף( ]שהוא כפוף[ קומתו ו 

החטא של בני אדם מן הדורות שאחריו גרמו עוד יותר מיעוט אחר מיעוט עד הפחיתות הזה שאנו בו כעת, וכאשר ישוב העולם לימי עלומיו  
הנ  עליונה  ההנהגה  ואז  ולהודו,  וליפיו  לטעמו  שישוב  הוא  בהכרח  בנאצלים  ולברכתו  ברכה  איזו  יש  אם  כי  ואחד(יוכיחו  אחד  לכל  זכ')יכריח 

יבולה משוער אל הברכה הנשפעת, וכפי שיעור הברכה כך נמצאו המעדנים והפירות   ובנבראים ובנוצרים ובנעשים, הארץ יריקו, והארץ תתן 
 וצמחי האדמה וכל המציאות כולם, 

כליתית אלא א"י מפני שבח הברכה אשר בה, ואמנם שאר העולם אינו שותה אלא  ואמנם אחשוב שלא יסבול ברכה הת  -חסד לאברם א' יט    יג
מתמצית דא"י ויהיה ג"כ בשבח ומעלה אבל לא כמו א"י, וע"כ אמרו רז"ל המעלה ההיא דוקא לא"י כמ"ש רז"ל עתידה א"י להוציא כלי מילת  

נם כן בברכת של א"י יתברכו גם שאר הארצות, והנה מעלות א"י  וכו', ולא ניתנה מעלה זו לח"ל מפני שח"ל אינה כלי מחזיק ברכה ההיא, אמ
הוא שהוא ת' פרסה על ת' פרסה כולם מכוונים נגד פתח היכל לבנת הספיר כאשר יתבאר בעין הארץ בס"ד, ושאר הארצות יש להם שרים סביב  

מקום שפעתו להחיות עם רב שתחת ממשלתו,  לא"י והם שואבים שפע הקדושה ומשפיעים לחוץ, כמ"ש, אשר כל שר ושר שואב חלק השפעתו מ
איש איש ממלאכתו אשר המה עושים ומשמרים את תפקידם צורת הנברא וטבעו ושיעורו ופעולתו, ולא ישתנה שום נברא ממציאותו ע"י משטרו  

כמשרז"ל שהקדוש ברוך    )נ"א שירו(, וזהו כלל של סוד פרק שירה הנזכר, וזהו ההשגחה הראשונה אשר הקדוש ברוך הוא משגיח על הנמצאים
הוא יושב וזן מקרני ראמים עד ביצי כינים, והכל הוא בהשגחה גמורה בהשפעה הנשפעת ע"י השוטרים המופקדים עליהם שהם צורות אל השפע  

 לקבל מציא' ההשגחה מכל מין ומין שיהיה )מפני( ]ממיני[ ההשגחה הנ"ל: 
תחסר כל בה מפני שאינה תלויה בכוכבים כ"א במלאכים, וצבא השמים בשלימות ולכן  אמנם א"י לא    -נהר יט   -מעין א   -ספר חסד לאברהם    יד

הם בארץ שיעור תמונה שלימה ולכן ימצא הכל בה, כשם שנקודת המרכז כולל ]כל[ העגולה בכלל, כך הא"י הוא נקודת המרכז של העולם כולו,  
טי הדברים וכיוצא בזה. דרך כלל א"י שואב מן הקדושה וח"ל שואבת  והמלאכים מופקדים על כל )נשמות( גשמיות לצמחים והמתכות ושאר פר 

 מן החיצונים ע"י התפשטות השבעים שרים כמ"ש בס"ד, וזמש"ל: 
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בפה כי העיקר הברור הוא בלב, כי רוח הבהמה יורדת למטה הכוונה כפשוטו שטבע הבהמה שפניה למטה לתור אחר  

יותר  משוכללת  , אבלבהמהוחם יורדת למטה כרשמזון לקיים עצמה וזרעה ולא יותר, ויש הרבה בני אדם ובפרט גויים  

   .תאוותיהם למטה בארץשעיקר מחשבתם לא רק אכילה אלא גם כיצד למלא שאר 

ההכרחי  לא תופס במוחו אלא חלק קטן    מישהקיום הג אבל רוח האדם עולה למעלה הכוונה בדיוק להפך שכל עסק  

כוונתו    , ביותר עיקר  הקב"ה  כוכל  אל  ולהתחבר  עצמו  ולזכך  ותאוותיו  עוה"ז  מהבלי  להתנתק  דבור  יצד  במחשבה 

   .ומעשה

גם או שומע  וממילא  ניגון שמנגן  תאווה  , בכל  לאיזה  לו להמשך  גורם  מבעי שהניגון  )כידוע שיצירות המוזיקא    לא 

ניאוף( או  ע"ז  רובן בהשראה של  היו  מוזיקא קלאסית  ומפורסמות שנקרא  מוזיקה    , הגדולות  מי שאוהב  אפילו  אלא 

אבל  ו חרדים  זמרים  את  שומע  לשמוע  והזמר נמשך  וכל    השיר  נפשו  ב   עצמו ודבקה  שהניגוןנכנס  לדעת  צריך  זה  , 

גמור ניגון,    ,אלא שהוא קצת למעלה מבהמה  ,גשמיות  לקול  אע"פ שזה רוח אדם  דלא מצינו בהמה רוקדת ושמחה 

 . אבל לא רוח אדם העולה למעלה

ולצאת מכל הבלי עוה"ז. זה  לעלות  רק כשמכח הניגון נכסף כולו ומשתוקק להקב"ה  זה  ולה למעלה  ערוח אדם ה   כי

   עיקר הניגון הקדוש.

ובינוני כמבואר בהלכה, כי כל התקשרות לחלק הטוב מתוך  והכי נמי   זכות על אדם כשר  לימוד  ניגון בכל  יש בחי' 

 .  ובתורה רפב ובתורה נד  תערובת טוב ורע הוא בחי' ניגון דהיינו ברור רוח אדם מרוח בהמה. וכן מבואר בתורה ג'

 

צאן  הרועי  כן  שעל  רבנו  כדי    \טו/ ואומר  לנגן  נהגו  הקדושים  עוה"ז  להאבות  המולת  מתוך  העשבים  שירת  את  ברר 

ל  אותה להעלות   נוקבין  יימיין  ולהייחד  פנימי  שפע  מ חוד  וברכה שיך  בהמה,    קדושה  עצמם  ולהעלות  למאכל  את 

למעלהמבהמה לאדם   העולה  רוח האדם  בבחי'  אליו  ונכספים  ית'  בו  דביקים  היו  הניגון  ע"י  מבאר    ובלק"ה     . כנ"ל 

דהיינו הך מה שהמשיכו מזון לבהמתם ומה שהעלו עצמם מבהמה לאדם, כמבואר בתורה רסו שע"י שפוגמים בסוכה  

מה והבהמות  השהיא בינה עילאה ששם שרש מאכל האדם אזי נופלים למאכל בהמה ועי"ז נגרע בשרשו מאכל הב

ומבאר שם    מתות. נמצא כשע"י הניגון ממשיך שפע לבהמה וגם מעלה עצמו מבהמה לאדם נעשה התיקון השלם. 

לתקן   ל בהמה, והצדיקים הרועים הקדושים עסקו בזהכע"י שנפל מאדם לבהמה פגם במאשהוא תיקון חטא אדה"ר ש

   חטאו.
 

 עד כאן ההקדמה 

* 

 [טז] סג תורה 

גון של  יליוסף שלח עמהם נעם בנימין  כי יעקב אבינו כששלח את בניו עשרת השבטים  דע  

ישראל ית'    \יז/ ארץ  בו  לדביקות  שמעורר  עוה"זוניגון  להבלי  תאוות  כל  ממון  מבטל  תאות  מכח  אפילו  והוא   ,

, ושובע  השפלות ואריכות אפים  השכינה השורה בפירות הארץ ע"י שתמיד עיני ה' אלקינו בה ואוירא מחכים בנעם 

 .  והסתפקות

שאין הכוונה  ,  \יח/קחו מזמרת הארץ בכליכם וכו' )בראשית מג(  יעקב אביהם   שאמר להםוזה סוד  

בארעא דמשבח  התרגום  שפירש  כמו  אלא  הארץ  מן  הנקצר  לדבר  הארץ  הארץ    ,מזמרת  מן  הבא  דבר  שהכוונה 

 
צאן דייקא ולא בקר, כי צאן הולך מעצמו אחרי הרועה ואזי הרועה יכול לעסוק בניגון והתבודדות אבל בקר צריך הרועה לשמור כל הזמן    טו

 מות כל הזמן ויותר מוסכן ליפול למדרגת בהמה וכן משמע בגמ' שרועי בקר הם הנחותים ביותר. שלא יברח, ועסוק בבה 
 לא ידוע מתי והיכן נאמר התורה זו טז
ניגון של    -ניגון של ארץ ישראל    יז יותר לירד לפירות א"כ לכאורה היה צריך לשלוח לו  צ"ע לפי המבואר לקמן שע"י הניגון מעורר שפע 

פע יותר למצרים? אבל לפי שעדין לו ידע שיוסף ישראל אלא חשב אותו לגוי משנה למלך מצרים, וגוי לא יכול לעורר  מצרים כדי שיעורר ש 
יחוד פנימי א"כ לשם מה שלח לו ניגון. וכנראה שיש סגולה גדולה בניגון של א"י גם כשישמע אותו גוי ימשך אחריו לרצות כבוד שמים וימצא  

 נו. וצ"ע. המנגן לו חן בעיניו לעשות רצו
צ"ע מה מיוחד בניגון א"י והאם לא כל הניגונים הם של א"י לפי המבואר לקמן שניגון הכוונה לפרק שירה. ואם הכוונה    -ניגון של ארץ ישראל  

  לארץ מה היא אומרת מדוע לח לו פירות דמשמע שהכוונה לשירת הפירות של א"י דווקא. ועיין חסד לאברהם ? משמע שכל פרק שירה הוא על 
א"י שבה יש כל הפירות שבעולם וכל העולם ניזון ממנה. ונראה שעיקר שבח הארץ בפירותיה יותר משבח ארץ עצמה. לכן שלח לו ניגון של  
הפירות. וצ"ע כיון שמבאר שם שהכוונה למשקלות הניגון אולי הפירות ששלח היו רק רמז למשקל הניגון ולא שירת הפירות כלל. ןא"כ צ"ע  

שניגון מושך את האדם למנגן ויגון קדוש ע"י מנגן קדוש מושך   רכולו שלפ"ז משמע שאינו מפרק שירה. אלא כמבואר בתורה    איזה ניגון שלח
 את השומע להמליך את הקב"ה כמבואר בתורה ג'. 

ַרת הָ   יח מְׂ חּו ִמזִּ א זֹּאת ֲעׂשּו קְׂ ן ֵאפוֹּ ָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם ּכֵ ַבׁש  בראשית פרק מג )יא( ַוּיֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ִיׂשְׂ ַעט ּדְׂ ַעט ֳצִרי ּומְׂ ָחה מְׂ ִרידּו ָלִאיׁש ִמנְׂ הוֹּ ֵליֶכם וְׂ כְׂ ָאֶרץ ּבִ
ֵקִדים: ִנים ּוׁשְׂ טְׂ כֹּאת ָולֹּט ּבָ חֵֹּתיֶכם  נְׂ ּתְׂ ִפי ַאמְׂ ב ּבְׂ ֶסף ַהּמּוׁשַ ֶאת ַהּכֶ ֶכם וְׂ ֶידְׂ חּו בְׂ ֶנה קְׂ ֶכֶסף ִמׁשְׂ ּגֶה הּוא:  )יב( וְׂ ֶכם אּוַלי ִמׁשְׂ ֶידְׂ יבּו בְׂ ׁשִ ֶאת ֲאִחיֶכם ָקחּו    ּתָ )יג( וְׂ

קּומּו ׁשּובּו ֶאל ָהִאיׁש: ֲאשֶׁ  וְׂ ָיִמין ַוֲאִני ּכַ נְׂ ֶאת ּבִ ח ָלֶכם ֶאת ֲאִחיֶכם ַאֵחר וְׂ ּלַ ׁשִ ֵני ָהִאיׁש וְׂ ן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלפְׂ י ִיּתֵ ּדַ ֵאל ׁשַ י: )יד( וְׂ ּתִ ָכלְׂ י ׁשָ ּתִ כֹּלְׂ  ר ׁשָ
ראל אבוהון אם כן הכא דא עיבידו סיבו מדמשבח בארעא במניכון ואוחיתו לגברא תקרבתא זעיר קטף וזעיר  ש)יא( ואמר להון י   גום אונקלוס תר 

 דבש שעף ולטום בטנין ושגדין:  
 מתורגם מדמשבח בארעא שהכל מזמרים עליו כשהוא בא לעולם:    -מזמרת הארץ    - רש"י 
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אותו   את הקב"ה שברא  או  אותו  ונ  'בחיומשבחים  וכמו שפיזמר  רש"י יגון ששלח על ידם ליוסף, 

ובסוף התורה יבאר שהכוונה למשקלות הניגון שרמז לו במנחה ששלח לו מעט  [  כ]  \יט/מזמרת לשון זמר וכו'

, שהם שש סוגי ניגון שנים מהם מעט והשאר יותר, כפי משקל הניגון שרצה להשמיע  צרי ומעט דבש נכאות ולוט וכו' 

 ושלח בכליהם של בניו אולי הכוונה שינגנו לפניו בכלי נגינתם.  ליוסף.
 

 -. ופותח רבנו בהקדמה \כא/ הטעם שיעקב אבינו שלח למשנה למלך מצרים ניגון של ארץ ישראלעתה יבאר  ו

לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה שמנגן  חד  וגון מייכי דע, כי כל רועה ורועה יש לו נ

כלו. גם אינו רועה תמיד  וחד שהיא צריכה לאוובהמה יש לה עשב מישם, כי כל בהמה  

רוצה לומר שכוונת הרועה להעלות  גון.  יבמקום אחד. ולפי העשבים והמקום שרועה שם כן יש לו נ

כדי שיהיה שפע מזון    ,כדי לעורר שפע וברכה לאותו עשב  ,בניגון את שירת העשב שבאותו מקום שרועה את בהמתו

 ל מקום שרועה את בהמתו מנגן את שירת העשב הנמצא שם. , לכן בכ לבהמתו

  פרק שירה   ', שזה בחי\כג/[כב]המלאך שלו האומר לו גדל    שאומר  כי כל עשב ועשב יש לו שירה

לא מפורט בו שירת כל סוג עשב לפי  גם ו   \כו/ והוא פסוק בלא ניגון כי פרק שירה הוא מאד כללי    ,בחי' דייקא  \כה/ [כד]

 
זמרין עליו. לא שיהיה פירושו לשון 'תזמור' כלומר שיקחו ממה שנקצר בארץ, זה לא יתכן, כי כל דבר נקצר  ]יא[ שהכל מ  -  )מהר"ל( גור אריה 

 ואין זה מנחה, כי לא תבא מנחה רק מדבר המשובח:
שיש  לשון שבח וזמר, ממה שבני אדם רגילין לשבח בהם את הארץ, שאומרים "כמה טובה ארץ ישראל    -מזמרת ]הארץ[  -  רבי יוסף בכור שור 

 בה פירות טובות כאילו", ומזמרין ומשבחין את הארץ:  
ואמר א"כ איפה זאת עשו קחו מזמרת הארץ. כי אולי על שלא הולכתם לו מנחה, עשה עמכם מה שלא עשה עם אחרים. וכן אמר    -  צרור המור 

דברים, לדורון, למלחמה ולתפלה. לדורון, קחו  זאת עשו כמו שעשיתי לעשו, דכתיב )לעיל לב, כא( אכפרה פניו במנחה. ובכאן התקין עצמו לג'  
מזמרת הארץ. למלחמה, י"א כי אחר שיהודה אמר אנכי אערבנו, המלחמה לו פנים ואחור. ול"נ שמלחמה היא רמוזה בזה הפסוק, באומרו מעט  

נים ושקדים. והוא מסוגל לכל  צרי מעט דבש, כי בכאן למדם סוד צנ"ד לב"ש. היוצא מזה הפסוק מראשי אותיות של צרי דבש נכאת ולוט בט 
ם  צרה, דכתיב בשש צרות יצילך )איוב, ה, יט(, לפי שיש בו ו' אותיות. ובו כלול סוד סמני הקטרת, דכתיב קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמי 

מעשיה בכח  וזהו באים  ילחם מלחמותיהם.  בטוחים שהשם  נכנסו למלחמה והיו  זה השם  ובכח  ל, לד(.  )שמות  זכה  ובכח  ולבונה  בכח שמות  ם, 
 תפלתם ואמונתם: 

 צ"ע מדוע כתב רבנו וכו' שהרי לא ציטט את לשון רש"י.  יט
 מתורגם מדמשבח בארעא שהכל מזמרים עליו כשהוא בא לעולם:  -פרש"י כ

 כך נראה מלשון רבנו "כי דע", שהוא לשון תירוץ וביאור על הנ"ל.   כא 
 המלאך המכה ואומר לו גדל אינו יכול להשפיע בו עד שאומר שירה תחילה )שער מאמרי רשב"י( כב
ם לח(  פרשה י פסקה ו א"ר סימון אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל הה"ד )ש  -מדרש רבה בראשית    כג

 . הידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ וגו' לשון שוטר )שם י( התקשר מעדנות כימה או מושכות כסיל תפתח
וכן הגרסא בתורה א' תנינא אות ט' ככב ומזל אבל בתורה ט' ותורה נז הגרסא אין לו מלאך שמכה בו וכו' ובחסד לאברהם ד' ל' מבאר שמלאך  

אבל עיין שם א' יט שזה רק בחו"ל אבל בא"י יש רק מלאך ואין לככבים שליטה כלל אלא השגחת ה'  ה.  ככב ומזל הם עניין אחד זה תחת ז 
 לבדו. 

 . לבטל הוויתו הקודמת דהיינו הזרע כדי לעורר בו כח הצמיחהוטעם שמכה בו מבואר ברמ"ע מפאנו יונת אלם פרק לט שזה רק בהתחלה 
ישר להאריז"ל סוף עיין חסד לאברהם מעין א נהר ז ונהר יט ומעין ד נהר ג. שער מאמרי רשב"י פי' על פרק שירה. שער המצוות לאריז"ל פרשת ואתחנן. ספר אדם    כד

 וזוהר ח"א ז', וזוהר חדש בראשית י. ותנחומא כי תשא ה'.  סדר בינה ותבונה.
פרק שירה: אמר אמר שמואל רציתי לסמוך אל הנז' מאמר אחר נמצא בביאור פרק שירה וז"ל גמור בכל לבבך ובכל    -שער מאמרי רשב"י    כה

נפשך לדעת את דרכי כו' סימן שמי"ם אר"ץ מי"ם ל"ויתן ד"גים י"מים מ"עינות ש"רצים א"לים שמים מה הם אומרים השמים מספרים כבוד  
 וללמד כו'. וזוכה לימות המשיח ולחיי העה"ב כו':   אל כו' וכל העוסק בפ' שירה זו זוכה ללמוד

דע כי הנה כל הנבראים שבעה"ז יש על כל אחד מהם מלאך אחד ושוטר ושר עליו בשמים וזהו סוד מ"ש רז"ל אין עשב למטה שאין מזל עליו  
הנה השר ההוא אינו יכול להשפיע בו עד  למעל' מכה בו ואומר לו גדל ועל ידי השר ההוא הממונה עליו נמשך החיות והשפע אל הנברא ההוא. ו 

ואח"ך הוא ישפיע חיות ומזון אל הנברא ההוא ונמצא כי כל    שהוא יאמר לפני השי"ת השירה הראויה אליו כפי מקורו ועל ידי כן ישפיעו בו 
ה מה שאמרו שם בפ' שירה כי  אותן השירות הנז' בפרק שירה הנז' הם מה שמשוררים השרים והמזלות העליונים הממונים על כל התחתונים. והנ

כל האומר פרק זה בכל יום זוכה לכל כך המעלות הגדולות הנכתבות שם. הטעם הוא לפי שנודע כי בצלם אלהים עשה את האדם ולכן כמו שכל  
חזים בשיעור קומת  העליו' תלויים ונאחזים בשיעור קומתו ית' הנק' אדם העליון היושב על הכסא כן כל הנבראי' התחתו' שבעה"ז הם תלוים ונא 

  אדם התחתון וכולם מתברכין על ידו ולכן כשהאדם אומר בכל יום אותם השירות ויודע לכוון כל אלו הנבראים התחתונים איך נרמזים בו ונתלים
לויין בו ולכן  באיבריו ויאמר אותן השירות הראויות לכל אחד ואחד הנה הוא גורם שפע ומזון )דף ס"ב ע"א( לכל הנבראים התחתונים כי כולם ת 

זוכה לכל המעלות ההם. ונבאר ענין שירה אחת מאתן השירות כדי שממנה תבין איך צודקת השירה ההיא עם הנברא הפרט ההוא הנה שם אמרו  
דהיהין דב"ן בעולם   הוי"ה  כמו שיש  והענין הוא במה שהודעתיך  עושנו.  נברכה לפני ה'  ונכרעה  נשתחוה  אומרים בואו  כלבים מה הם  וז"ל 

שיה שהיא כנגד הנקב' והוי"ה זו נקראת נפש הנקבה כך יש בקליפה בנקבה הטמאה אשר שם בחי' המיין נוקבין שלה והיא הנק' כל"ב שהוא  הע 
בים  בגמטריא ב"ן גם כן ונמצא כי הכלבים הם יונקים מן המיין נוקבין שבקליפו' העשיה המכוונת כנגד מיין נוקבין דקדושה וזהו סוד פסוק והכל

"א ע"א( עזי נפש כי הם מבחינת העשיה הנקראת נפש שהיא הוי"ה דב"ן אלא שהם מבחינת הנפש של הקליפה העזה של העשיה וז"ש  )ד"ש דס 
עזי נפש. האמנם נודע כי אפילו הקליפות ניזונים משפע הבורא ית' בסוד ומלכותו בכל משלה ונמצא כי אפי' הכלבי' שהם טמאים עכ"ז תחילת  

הויה דב"ן הנקרא נפש של עשיה דקדוש' ומשם נמשך אל נפש קליפה דעשיה הנקראת כלב עליון בסוד הצילה מחרב   יניקת שפע שלהם הוא מן
נפשי מיד כלב יחידתי ומשם נמשך אל הכלבי' התחתונים שבעה"ז ולכן שר הכלבים אומר פסוק זה לפניו ית' ולכן כתיב נברכה לפני ה' עושנו  

לא מבחי' העשיה ולכן האומר פרק שירה יכוין כשיאמר לפני ה' עושנו כי זו הוי"ה היא בהיהי"ן העולה ב"ן  ולא אמר בוראנו או יוצרנו כי אינן א 
 שהיא נפש העשי"ה:



 ליקוטי                              תורה סג                       מוהר"ן תנינא            7כט:

דהיינו שרועה  גון של הרועהיומשירת העשבים נעשה נ. ועשבים בכלליות  תאלא רק הארץ בכלליו  מקומו

ומעורר יחוד    ומנגן אותו להקב"ה הרועה  וחוזר  האומר להם גדל    \ כז דהיינו שירת המלאך/ העשבים  צדיק שומע שירת  

יותר לעשב לעורר שפע חיות גדול  ויהושע    וכמו ששמעו בת קול.   \כח/ ידוע שצדיקים שמעו שירת המלאכים ו  . פנימי 

 . , אמר לשמש שהוא ישיר במקומה את פרק השירה שהיא שרה במהלכה\כט/ כשאמר שמש בגבעון דום 

שלפניו  אע"פ    ,הל ומקנהושב אוהוא היה אבי י  ותלד עדה את יבל   \ל/)שם ד(  ש "וזה סוד מ

לכן היה יושב באהל כחודש כאן וחודש כאן במקום שמצא עשב    ,גידל צאן ובקר, יבל חידש לגדלם במדברותכבר  הבל 

פשוט יותר לומר    ואולי שחידש לאכול מבשרם אע"פ שנאסר מאדם הראשון עד נח, "ם(  )מלביוי"א    . \לא/ שכלהלמקנה עד 

נור  יכ  \לב/ פשו ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל ת  .ועל כן גידל צאן  חלב עשיית גבינה וחמאה משחידש  

יבל  צאן ל כדי להרבות מאכל    שירת העשבים   ניגן בה וחכמת הניגון    חידש ש  \לג/ ועוגב היה    .של  צ"ע נמצא שיובל 

נגינת ה גבוהה כזו ששמע  ואולי בדורות ראשונים היתה האלוקות בנגלה    מלאכים במדרגה  של כל עשב בכל מקום, 

והיו חכמים גדולים במזלות והמלאכים הממונים על כל דבר שעי"ז פעלו תאוותם ע"י    ,הרבה יותר מדורות אחרונים

ולא לתשובה  ותאוותיו  , ועל כן השתמש בניגון לפרנסתו  אלא שלעומת זה היה היצה"ר גדול יותרעבודה זרה וכישוף  

או אולי כוונת רבינו רק לבאר מדוע ירדו לעולם שתי חכמות אלו בזמן אחר כיון שהן נצרכות זו    .\לד/ ומעשים טובים 

 לזו אבל בזמנם עדיין לא השתמשו בהן וצ"ע. 
כף כשהיה בעולם רועה מקנה, יכי ת  הניגון בזמן אחדוחדשו גידול מקנה וחכמת    \לה/ והטעם שנולדו ביחד 

כנ"ל יהיה ת זמר  כלי  המדרש  אע"פ ש  [לו]  כף  זרהלפי  לעבודה  כוונו  קנאהשם  שדרשו  ,  הם  לשון  ,  מקנה 

זימהששרו    \לז וי"א/  חכמת גידול  דהיינו  לומד שמשמים כיוונו שירדו שתי חכמות אלה ביחד  רבנו    .\לח/ לנשים   שירי 

 
 צ"ע בזה אולי בזמנן ידעו הצדיקים את פרק שירה עם הניגון של כל פסוק. כו
דאי אין זו שירת המלאך שהיא רוחני גמור )אולי  אע"פ שיש מחקרים היום שבכלים רגישים מאד אפשר לשמוע את קול שירת העשבים, בוו   כז

כמו בת קול(, אלא אולי איזה בחי' שיורדת ומלבשת גם בגשמיות בקול שלא נשמע באוזן רגילה אלא במכשירים מיוחדים, אבל בוודאי זה קול  
 מחקרים גויים.     גשמי. גם מה שטוענים שזו שירת העשבים, זה לא פשוט אמנם שומעים קול אבל מקור הקול זה השערה של

כמו ששמענו מרבי ישראל אבוחצירה זצ"ל שאמר בפליאה כיצד יתכן שאנו לא שומעים כמוהו את הלימוד במתיבתא של מעלה, הרי קולם כל   כח
 כך חזק וברור. 

  " גבעון דום וגו'אז ידבר יהושע לה' ביום תת ה' את האמורי לפני בני ישראל ויאמר לעיני ישראל שמש ב"  –  תנחומא אחרי מות פרק ט'   כט
שכל זמן שהוא מקלס יש בו כח   ?למה אמר לו דום ,אלא דום  ,לא אמר עמוד "שמש בגבעון דום ")יהושע י( בקש יהושע לשתק את החמה א"ל 

אני   ,יהושע וכי יש קטן אומר לגדול ממנו דום   ,א"ל השמש ליהושע ".שמש בגבעון דום"שנאמר   ,לכך אמר לו יהושע שיעמוד   ,דמם עמד   ,להלך
ואברהם אבי    ,א"ל יהושע בן חורין שהוא קטן ויש לו עבד זקן אינו אומר לו שתוק  ,נבראתי ברביעי ובני אדם נבראו בששי ואתה אומר לי דום 

יד(   יוסף ולא עוד    ",ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ " הקנה לו הקב"ה שמים וארץ שנאמר )בראשית    ,אלא שנשתחוה השמש לפני 
א"ל וכיון שאני שותק מי יאמר    ,א"ל הן ?א"ל השמש וכי אתה גוזר עלי שאדום ,הוי שמש בגבעון דום  ,שנאמר )שם לו( והנה השמש והירח וגו'

אז  "שנאמר )שמות טו( ואין אז אלא שירה   " אז ידבר יהושע לה' " שנא' )יהושע י(   , א"ל דום אתה ואני אומר שירה בעבורך  ? קלוסו של הקב"ה 
   ".ישיר משה 

ה:   ל ִנית ִצּלָ ֵ ם ַהׁשּ ׁשֵ ם ָהַאַחת ָעָדה וְׂ ים ׁשֵ ָנׁשִ י  ּתֵ ח לוֹּ ֶלֶמךְׂ ׁשְׂ ּקַ ַוּיִ ֶנה:   בראשית פרק ד )יט(  ב אֶֹּהל ּוִמקְׂ ֶלד ָעָדה ֶאת ָיָבל הּוא ָהָיה ֲאִבי יׁשֵ )כא(    )כ( ַוּתֵ
ל ּתֹּפֵ  ם ָאִחיו יּוָבל הּוא ָהָיה ֲאִבי ּכָ ׁשֵ עּוָגב: וְׂ ר וְׂ ּנוֹּ  ׂש ּכִ

הוא היה הראשון לרועי בהמות במדברות ויושב אהלים חדש כאן וחדש כאן בשביל מרעה צאנו וכשכלה    -)כ( אבי יושב אהל ומקנה    -פרש"י  
וכן    המרעה במקום זה הולך ותוקע אהלו במקום אחר ומדרש אגדה בונה בתים לעבודת כוכבים כמה דאת אמר )יחזקאל ח( סמל הקנאה המקנה

 ואחיו תופש כנור ועוגב לזמר לעבודת כוכבים:  
 שפתי חכמים )ר( ופירוש אבי כלומר ראשון, ואמר במדברות כלומר לא כהבל שהיה רועה בישוב, וזו אומנות גדולה: 

על כן  שמובן יותר  לקמןלפי המבואר ו   .שחידש גידול מקנה במדברות כדי להתבודד לה' והוא אבי כל הצדיקים שהיו עושים כן  פירש הגר"א   לא
חידש לוי  לפי מה שביאר שהניגון דקדושה    יחלוק בזה  וצ"ע נ"ל שרבנאבל    י שלא יהיה רועה את עצמו ונופל למדרגת בהמה.כדנצרך לניגון  
 אז הניגון היה לגשמיות בלבד וצ"ע. משמע שעד 

)עי"ש שהכוונה משיכה    בזוהר שמות יט. שעיקר הניגון מסטרא דלואי וכו'  ר כמבוא   יר הביא לוי לעולם עיין תורה רלז שעיקר הנגון והכלי ש  לב
. ונראה שבאמת הראשון שניגן היה יובל אבל היה עדיין בעולם של תוהו וניגן לצורך הצאן ורעה את עצמו, ולוי הראשון שהשתמש  שה(ודלק 

 בניגון לשם שמים. 
עי"ש מלבי"ם שיובל לקח לחלקו את הנהר השני  ועי"ש רבי סעדיה גאון שהיה מחבר כתבי נגינה. והרד"ק כתב שהיה הראשון בחכמת הניגון.  לג

זמר והניגון. וכו' והגם שאח"כ שב הניגון לדבר נכבד הממציא הראשון היה  הסובב את ארץ כוש ששם הזמה והניאוף והוא היה ההתחלה אל ה
 . להמשיך לב נשים וע"כ שמו עוגב מלשון שיר עגבים

שעניין השני    אדם מרוח בהמה, ונראהשני עניינים אחד כמבואר כאן להרבות מאכל הצאן ועוד כדי לברר רוח  לקמן מבואר שהניגון היה ל   לד
   .מבואר בתורה רלזככשנולד לוי  התחדש מאוחר יותר בזמן האבות

ודרך הוא אצל רועים להיות מנגנים וכן      הענין מוכיח כי תאומים היו מדלא כתיב ביה ותלד עוד.  -( ושם אחיו יובל  כא ד'  ) שם  חזקוני  עיין    לה
 . תפרש גבי ואחות תובל קין נעמה

 י"ש. ואולי לוי הביא ניגון במדרגת דביקות חדשה. בבחי' עתה ילווה אישי אלי עעיין תורה רלז שעיקר הניגון וכלי שיר הביא לוי לעולם.  לו
כא( ושם אחיו יובל. הוא לקח לחלקו את הנהר השני הסובב כל ארץ כוש ששם הזמה והנאוף, והוא היה ההתחלה אל הזמר  ד'  )שם  מלבים    לז

והנגון ע"ד קחי כנור סובי עיר זונה נשכחה, שכן היה דרך המתעתעים לשיר שיר הזונה גם בבתי משתיהם גם בבתי אליליהם, שהגם שאח"כ שב  
 ר נכבד, הממציא הראשון היה להמשיך לב נשים, וע"כ נקרא שמו עוגב מלשון שיר עגבים: הנגון לדב 



 ליקוטי                              תורה סג                       מוהר"ן תנינא            8כט:

וחכמת הניגוןבמדבר  מקנה לזוכיון    ,,  זו  ניגן שירת העשבים  ואולי  ,שהן נצרכות  לצורך    יובל לבד מניגון שירי זימה 

 .  לשל אחיו יב   ןוהצא   כדי שיהיה במדבר עשב למקנה, \לט/ פרנסה

עליו השלום    המע"הכ דוד  "וע יהמלך  נגן  ושהיה  ולהמשיך שפע מאכל  שירת העשבים  את    \מא/ [מ] דע 

במדבר ששם כמעט    שדייקא  כנ"ל  \מה/[מד],\מג/ ות במדבר  \מב/כ היה רועה"עביקש לנצל כשרונו זה ו  , לבהמות

)גם מו.  למאכל הצאן  העשבים המשיך שפע לעשבי המדבר  נגן את שירת  צריך הרועה להיות יודעאין עשב למקנה  

,  וכו'  במקנהואברם כבד מאד  ב(    בראשית יג)  כמ"ש  [מז]  רועי מקנהלם שהיו  ו מצינו באבות העולם כ

רועה צאן   \מט/ שלו, ובניו אמרו לפרעה נו ויעקב היה רועה צאן לבן ואח"כ צאויהי לו מקנה צאן וכו',   \מחוביצחק כתיב/ 

ובלק"ה מקח    (במדבר  ומשה הה רועה את צאן יתרו  , ויוסף היה רועה את אחיו בצאן,  עבדיך גם אנחנו גם אבותינו

ג'  פגם  עי"ז  ירד למדרגת הבהמה ו שכיוונו בזה לתקן חטא אדה"ר ש  ,מבאר יותר עפ"י תורה רסו הטעם  \נ/ וממכר ד' 

 
וגם כשירדה לעולם חכמת הניגון הקלאסי של קומפוזיטורים מפורסמים בעולם רובם  זמר לע"ז ולניאוף דייקא, וכידוע שכך היה בכל הדורות    לח

 כוונו ביצירות המפורסמות לשתי תאוות אלה. 
 דהיינו לשתי תאוות בהמיות אכילה וניאוף.  לט
 יח,  עיין לעיל ח"א תורה ג' ותורה נד א טז-שמואל מ 

רא טז  -שמואל  מא  ּנוֹּ ּכִ ן ּבַ ַנּגֵ ׁשּו ִאיׁש יֵֹּדַע מְׂ ַבקְׂ ָפֶניָך יְׂ :  )טז( יֹּאַמר ָנא ֲאדֵֹּננּו ֲעָבֶדיָך לְׂ ב ָלךְׂ טוֹּ ָידוֹּ וְׂ ן ּבְׂ ִנּגֵ ת ָעֶליָך רּוַח ֱאלִֹּהים ָרָעה וְׂ יוֹּ הְׂ ָהָיה ּבִ )יז( ַוּיֹּאֶמר    וְׂ
ֶתם ֵאָלי: ן ַוֲהִביאוֹּ ַנּגֵ אּו ָנא ִלי ִאיׁש ֵמיִטיב לְׂ אּול ֶאל ֲעָבָדיו רְׂ ית ַהלַּ   ׁשָ י ּבֵ ִיׁשַ ן לְׂ ָעִרים ַוּיֹּאֶמר ִהּנֵה ָרִאיִתי ּבֵ ר ַחִיל  )יח( ַוּיַַען ֶאָחד ֵמַהּנְׂ ִגּבוֹּ ן וְׂ ִמי יֵֹּדַע ַנּגֵ חְׂ

: ִאיׁש ּתַֹּאר ַוידָֹּוד ִעּמוֹּ ָבר וְׂ ן ּדָ בוֹּ ָחָמה ּונְׂ ִאיׁש ִמלְׂ ּצֹּאן:  וְׂ ר ּבַ ָך ֲאׁשֶ נְׂ ִוד ּבִ ָחה ֵאַלי ֶאת ּדָ לְׂ י ַוּיֹּאֶמר ׁשִ ָאִכים ֶאל ִיׁשָ אּול ַמלְׂ ַלח ׁשָ ׁשְׂ  )יט( ַוּיִ
תצוה, והלא עבדיך המה לפניך, ונכונים המה לעשות אשר תצוה, ואמור להם אשר יבקשו איש  רצה לומר: אתה   -מצודות דוד )טז( עבדיך לפניך  

 כי בעבור שמחת קול הזמר, תלך הרעדה:  -יודע חכמת הנגון ומנגן בכנור. וטוב לך 
לח אותו למדבר  " שאביו ש עבדך בן אמתך ")ילקוט המכירי תהלים קי"ח( על פסוק )תהלים קט"ז, ט"ז(  צ"ע שהרי לפי המבואר במדרש    מב

לרעות צאנו כיון שחשב אותו לממזר והתבייש בו. ומרבנו משמע להפך שכיון שהיה לו הכשרון לנגן והחכמה לדעת ניגון כל עשב, על כן יצא  
 למדבר לרעות צאן, כי בלא זה א"א. 

 כמבואר בזוהר חדש שיר השירים דף סז: שהיה רועה במדבר.  מג
ָיָצאִתי ַאחֲ לשאול המלך )שמואל א'  גם ממה שאמר   ה ֵמָהֵעֶדר, וְׂ א ׂשֶ ָנׂשָ ב וְׂ ֶאת ַהּדוֹּ ּצֹּאן, ּוָבא ָהֲאִרי וְׂ ָאִביו ּבַ ָך לְׂ ּדְׂ ִתיו  י''ז ל''ד(: ..."רֶֹּעה ָהָיה ַעבְׂ ִהּכִ ָריו וְׂ

ם הַ  ם ֶאת ָהֲאִרי ּגַ יו. ּגַ ִתיו ַוֲהִמיּתִ ִהּכִ , וְׂ ָקנוֹּ זְׂ י ּבִ ּתִ ֶהֱחזַקְׂ ָקם ָעַלי וְׂ יו, ַוּיָ י ִמּפִ ּתִ לְׂ ִהּצַ ָך"וְׂ ּדֶ ה ַעבְׂ ב ִהּכָ  מכאן ראייה שהיה במדברות ששם נמצאים אריה ודב.   ּדוֹּ
 * שם  מד
ּצֹּא   מה ִהּנֵה רֶֹּעה ּבַ ָטן וְׂ ַאר ַהּקָ ד ׁשָ ָעִרים ַוּיֹּאֶמר עוֹּ י ֲהַתּמּו ַהּנְׂ מּוֵאל ֶאל ִיׁשַ ָקֶחּנּו שמואל א פרק טז )יא( ַוּיֹּאֶמר ׁשְׂ ָחה וְׂ לְׂ י ׁשִ מּוֵאל ֶאל ִיׁשַ י לֹּא    ן ַוּיֹּאֶמר ׁשְׂ ּכִ

 ָנסֹּב ַעד ּבֹּאוֹּ פֹּה: 
 הערה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו"ר מו
. ועיין לק"ה מקח  א טז יא-שמואל  -דוד  שמות ג' א'.  -מז ג'. משה  שם  -לז ב'. בני יעקבשם    -לא. יוסף  'שם ל  -שם כו יד. יעקב  -בראשית יג ב'. יצחק  -אברהם  מז

 וממכר ד' ג' שכוונו בזה לתקן חטא אדה"ר. צ"ע דחוץ מדוד לא מצינו שהיו יודעי נגן 
ים:  מח ּתִ ִלׁשְׂ אּו אֹּתוֹּ ּפְׂ ַקנְׂ ה ַויְׂ ה ַרּבָ ֵנה ָבָקר ַוֲעֻבּדָ ֵנה צֹּאן ּוִמקְׂ ִהי לוֹּ ִמקְׂ  בראשית פרק כו )יד( ַויְׂ
ֵתינּו: }ג{  ַוּיֹּאֶמר  כמו שכתוב בראשית מז  מט ם ֲאבוֹּ נּו ּגַ ם ֲאַנחְׂ עֹּה רֵֹּעה צֹּאן ֲעָבֶדיָך ּגַ רְׂ רּו ֶאל ּפַ יֶכם ַוּיֹּאמְׂ ֲעׂשֵ עֹּה ֶאל ֶאָחיו ַמה ּמַ רְׂ  ּפַ
קּו  אות  לק"ה מקח וממכר ד' )  נ י ֵהם ָעסְׂ ת, ּכִ ֵהמוֹּ ֵעי ּבְׂ ָלם, רוֹּ ת ָהעוֹּ ֵהם ֲאבוֹּ ִנים, ׁשֶ מוֹּ דְׂ יִקים ַהּקַ ּדִ ל ַהּצַ ִביל ֶזה ָהיּו ּכָ ן  ג( ּוִבׁשְׂ א ָאָדם ָהִראׁשוֹּ ִתּקּון ֵחטְׂ ּבְׂ

ן מַ  ַתּקֵ ת לְׂ ֵהמוֹּ ַהּבְׂ לְׂ ַפע  ֶ ַהׁשּ וְׂ ֶעה  רְׂ ַהּמִ יךְׂ  ׁשִ ַהמְׂ ּולְׂ ֵדי ַלֲחזֹּר  ת, ּכְׂ ֵהמוֹּ ּבְׂ ֵעי  ָהיּו רוֹּ ן  ּכֵ ַעל  וְׂ דּוַע,  ּיָ יךְׂ  ּכַ ׁשִ ִהמְׂ וְׂ ֵהָמה  ּבְׂ ל  ַפע ׁשֶ ׁשֶ ַפל לְׂ ּנָ ׁשֶ ן  ָהִראׁשוֹּ ָאָדם  ַגם  ּפָ ֶ ׁשּ ה 
הֵ  ּבְׂ ל  ַפע ׁשֶ ֶ ת וְׂ ַהׁשּ ֵהמוֹּ ָרעּו ּבְׂ ֵדי ׁשֶ יְׂ ִנים זֹּאת ַעל  ַתּקְׂ ה ֵהם מְׂ ַעּתָ ַמּנָם. וְׂ זְׂ ת קֶֹּדם  ַחּיוֹּ ת וְׂ ֵהמוֹּ ּבְׂ ָגַרם ִמיַתת  מוֹּ וְׂ ַעצְׂ ת  ָמה לְׂ ֵהמוֹּ ל ַהּבְׂ ַפע ׁשֶ ֶ יכּו ַהׁשּ ׁשִ ִהמְׂ ָחזְׂרּו וְׂ

לִ  נוֹּ  רוֹּ ִזכְׂ נּו  ַרּבֵ וְׂ ֵרנּו  מוֹּ ֵננּו  ֲאדוֹּ ֵרי  ִדבְׂ ּבְׂ מּוָבן  ֵכן  וְׂ ת  ֵהמוֹּ ַהּבְׂ ֵהָמה  לְׂ ַהּבְׂ ֵמרּוַח  ָהָאָדם  רּוַח  ָבֵרר  לְׂ ָהָיה  ת  ֵהמוֹּ ּבְׂ ֶעה  ִמרְׂ ּבְׂ ָנָתם  ּוָ ּכַ ר  ִעּקַ ׁשֶ ַאֵחר  ם  ָמקוֹּ ּבְׂ ָרָכה  בְׂ
ָבֵרר שֶׁ  נּו לְׂ ָיָנא. ַהיְׂ נְׂ ִלּקּוֵטי ּתִ ן תורה ס"ג ּבְׂ כּו', ַעּיֵ ֵני ָהָאָדם וְׂ ֵדַע רּוַח ּבְׂ ִחיַנת )קהלת ג' כא( ִמי יוֹּ בְׂ ל ָאָדם ּבִ ל  ַפע ׁשֶ ָמן ִמּכָ כּו ַעצְׂ י ִזּכְׂ ֵהָמה, ּכִ ל ּבְׂ ַפע ׁשֶ ֶ ִמׁשּ

פַ  ֶ ַהׁשּ ָמן ַרק  ַעצְׂ יכּו לְׂ ׁשִ ֵדי ֶזה ִהמְׂ ַעל יְׂ ָמן, וְׂ קוֹּ ת ִלמְׂ ֵהמוֹּ ת ַהּבְׂ עוֹּ ּפָ ַהׁשְׂ ֶהֱחִזירּו  ת וְׂ ֵהִמּיוֹּ ת ַהּבְׂ ֲאווֹּ ִחיַנת מֹּץ ָוֶתֶבן  ּתַ ֵהם ּבְׂ סֶֹּלת ׁשֶ ּפְׂ ִלי  ר ּבְׂ ָטהוֹּ ל ָאָדם, ַזךְׂ וְׂ ע ׁשֶ
יָּ  ִעים )מיכה ה' ד' ועיין סוכה נּכַ ָעה רוֹּ בְׂ ִחיַנת ׁשִ ִעים ּבְׂ ִלים רוֹּ דוֹּ יִקים ַהּגְׂ ּדִ ָרִאים ַהּצַ ן ִנקְׂ ַעל ּכֵ ָהֵבן. וְׂ ֶעה  דּוַע וְׂ רְׂ ַהּמִ ַפע וְׂ ֶ ֶהֱחִזירּו ַהׁשּ ם ׁשֶ ב: ותורה כב( ַעל ׁשֵ

ל ּבְׂ  ַפע ׁשֶ ֶ ָמן ִמׁשּ ַעצְׂ חּו לְׂ לֹּא ָלקְׂ ת, וְׂ ֵהמוֹּ ַהּבְׂ ת לְׂ ֵהמוֹּ ל ּבְׂ ּנַ"ל: ׁשֶ ל ָאָדם ּכַ ַפע ׁשֶ ׁשֶ ָזכּו לְׂ ת וְׂ ֵהִמּיוֹּ ת ַהּבְׂ ֲאווֹּ ֵרי ִמּתַ ַגמְׂ ָמן לְׂ כּו ַעצְׂ י ִזּכְׂ לּום, ּכִ ת ּכְׂ  ֵהמוֹּ
חִ אות  ) זֶּהּו ּבְׂ ל ָאָדם, ׁשֶ ַפע ׁשֶ ִחיַנת ׁשֶ ה ּבְׂ י ֻסּכָ ה, ּכִ ּכָ ךְׂ ַהּסֻ תוֹּ ִעים לְׂ ָעה רוֹּ בְׂ ִ ל ַהׁשּ ָנִסין ּכָ ן ִנכְׂ ַעל ּכֵ ּקּון הַ ד( וְׂ ַכּנַ"ל.  יַנת ַהּתִ ִעים וְׂ ָעה רוֹּ בְׂ ִ ֵדי ַהׁשּ ךְׂ ַעל יְׂ ׁשָ מְׂ ּנִ

ִביעִ  ְׂ ַהׁשּ הּוא  ם ׁשֶ לוֹּ ָ ַהׁשּ ֶלךְׂ ָעָליו  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ֵדי  יְׂ ִעים הּוא ַעל  ָעה רוֹּ בְׂ ִ ַהׁשּ ל  ּכָ ל  ּקּון ׁשֶ ַהּתִ ַמר  ּגְׂ ר  ִעּקַ יַח  וְׂ ֵדי ָמׁשִ יְׂ ֵלמּות ַעל  ׁשְׂ ּבִ ּקּון  ַהּתִ מֹּר  ִיגְׂ וְׂ ַמר  הּוא ּגָ ׁשֶ י, 
קֵ  ִוד הּוא ִצדְׂ י ּדָ ִוד, ּכִ ת ּדָ ִחיַנת )עמוס ט' יא( ֻסּכַ מוֹּ ּבְׂ ה ַעל ׁשְׂ ּכָ ֵראת ַהּסֻ ן ִנקְׂ ַעל ּכֵ מוֹּ וְׂ ַעצְׂ ִוד ּבְׂ הּוא ּדָ ,   נּו ׁשֶ ֶלךְׂ ֵדי ַהּמֶ ךְׂ ַעל יְׂ ׁשָ ַפע ִנמְׂ ֶ ר ַהׁשּ ִעּקַ ָרֵאל וְׂ ֶמֶלךְׂ ִישְֹּׂ

נוֹּ  רוֹּ נּו ִזכְׂ ַרּבֵ ֵרנּו וְׂ ֵננּו מוֹּ ֵרי ֲאדוֹּ ִדבְׂ בָֹּאר ּבְׂ מְׂ הֵ ּכַ ל ּבְׂ ַפע ׁשֶ ׁשֶ ם לְׂ לוֹּ ׁשָ ּלֹּא ִיּפֹּל, ַחס וְׂ ֵתר ׁשֶ יוֹּ ָרֵאל ָצִריךְׂ ִלזֵָּהר ּבְׂ ל ִישְֹּׂ ֶלךְׂ ׁשֶ ן ַהּמֶ ַעל ּכֵ ָרָכה. וְׂ לּוי   ִלבְׂ י ּבוֹּ ּתָ ָמה, ּכִ
ָאָדם ֵהָמה לְׂ ִמּבְׂ ַפע  ֶ ַהׁשּ ָבֵרר  ֵתר לְׂ יוֹּ ֶזה ּבְׂ ן ָצִריךְׂ ַלֲעסֹּק ּבָ ָרֵאל. ַעל ּכֵ ל ִישְֹּׂ ַעת ּכָ ּפָ ת  ַהׁשְׂ עוֹּ ת ֱהִביאוֹּ ִלרְׂ ָדִוד, )תהלים עח עא( "ֵמַאַחר ָעלוֹּ תּוב ּבְׂ ּכָ ֶזה ׁשֶ . וְׂ

ָרֵאל,  ִישְֹּׂ ֵעה  ת רוֹּ יוֹּ ִלהְׂ ָזָכה  ת  ֵהמוֹּ ּבְׂ ֵעה  רוֹּ ָהָיה  ׁשֶ ֵדי  יְׂ ַעל  ָקא  יְׂ ּדַ ׁשֶ ּנַ"ל  ּכַ נּו  ַהיְׂ כּו'".  וְׂ ַעּמוֹּ  ַיֲעקֹּב  ַרּבוֹּ   ּבְׂ רּו  ָאמְׂ ׁשֶ מוֹּ  ּוכְׂ  . ַעּמוֹּ ַיֲעקֹּב  ּבְׂ ת  עוֹּ ָנם  ִלרְׂ רוֹּ ִזכְׂ ֵתינּו 
ָדִיים ּתְׂ  ִציא ַהּגְׂ ָהָיה מוֹּ "י ׁשֶ ִ ֵפרּוׁש ַרׁשּ ּמּוָבא ּבְׂ ת, ּכַ ֵהמוֹּ אֹּד ַעל ַהּבְׂ יַח מְׂ ּגִ ֵקד ּוַמׁשְׂ ָהָיה ׁשוֹּ ָרָכה ׁשֶ ים  ִלבְׂ ָיׁשִ ךְׂ ַהּתְׂ ַאַחר ּכָ כּו' וְׂ ִבים וְׂ י ָהֲעשָֹּ ה ּוַמֲאִכיָלן ָראׁשֵ ִחּלָ

כּו'. ָאמַ  ת וְׂ ֵקנוֹּ ךְׂ ַהזְּׂ ַאַחר ּכָ הֵ וְׂ ֵעה ּבְׂ ִביל ִמרְׂ ׁשְׂ ּבִ מּוּהַ ׁשֶ ָבר ּתָ ָרה ַהּדָ אוֹּ ִלכְׂ י! וְׂ ת ֶאת ַעּמִ עוֹּ רּוךְׂ הּוא, ָראּוי הּוא ֶזה ִלרְׂ ׁש ּבָ דוֹּ ַגם ַעל  ר ַהּקָ לּוָכה, וְׂ ה ִלמְׂ ּכֶ ת ִיזְׂ מוֹּ
מִ  ת ּוגְׂ ווֹּ ִכי לֹּא ָהָיה לוֹּ ִמצְׂ ֶזה וְׂ ָרה ַמּדּוַע ָעַסק ּבָ אוֹּ ה ִלכְׂ ׁשֶ מוֹּ ִיקְׂ ַעצְׂ ִוד ּבְׂ אי  ּדָ ַוּדַ ֵהם ּבְׂ ֵצא, ׁשֶ ַכּיוֹּ ים וְׂ ָנַסת ֲעִנּיִ ַפרְׂ ֶהם?! ָהָיה לוֹּ ַלֲעסֹּק ּבְׂ ֵתר ַלֲעסֹּק ּבָ ילּות ֶחֶסד יוֹּ

ֶז ָנתוֹּ ּבָ ּוָ ר ּכַ ֱאֶמת ִעּקַ ַרֵחם ֲעֵליֶהם?! ַאךְׂ ּבֶ ת ּולְׂ ֵהמוֹּ ֵעה ּבְׂ ִמרְׂ ֲעסֹּק ּבְׂ ַרֵחם ֲעֵליֶהם, ִמּלַ ֵתָרה לְׂ ָוה יְׂ ןִמצְׂ ַתּקֵ ֵדי לְׂ הּוא ָהָיה ָצִריךְׂ    ה ָהָיה ּכְׂ ן ׁשֶ א ָאָדם ָהִראׁשוֹּ ֵחטְׂ
יַח ֲעלֵ  ּגִ ַהׁשְׂ ַרֵחם ֲעֵליֶהם ּולְׂ ת ּולְׂ ֵהמוֹּ ֵעה ּבְׂ ִמרְׂ ַרח ַלֲעסֹּק ּבְׂ ן ֻהכְׂ ַעל ּכֵ דּוַע. וְׂ ּיָ ֵתר ּכַ יוֹּ ֶזה ּבְׂ נּו  ַלֲעסֹּק ּבָ ַהיְׂ ן, ּדְׂ ַגם ָאָדם ָהִראׁשוֹּ ּפָ ֶ ן ַמה ׁשּ ַתּקֵ ֵדי ַלֲחזֹּר לְׂ יֶהם ֵהיֵטב ּכְׂ

ַקּבְׂ ַלֲחזֹּ  ּיְׂ ֵדי ׁשֶ ָרִטּיּות, ּכְׂ פְׂ ָעָתּה ּבִ ּפָ ֵהָמה ַהׁשְׂ ֵהָמה ּובְׂ ָכל ּבְׂ ַהֲחִזיר לְׂ מוֹּ ּולְׂ קוֹּ ת ִלמְׂ ֵהמוֹּ ַעת ַהּבְׂ ּפָ ֶאָחד  ר ַהׁשְׂ ָכל ֶאָחד וְׂ ִחּיּוָתם ָהָראּוי ָלֶהם לְׂ ָעָתם וְׂ ּפָ ת ַהׁשְׂ ֵהמוֹּ לּו ַהּבְׂ
קַ  יךְׂ ּולְׂ ׁשִ ַהמְׂ ַמֲעָלתוֹּ לְׂ הּוא ַיֲחזֹּר לְׂ ֵדי ׁשֶ י ַהמֶּ ּכְׂ , ּכִ ַיֲעקֹּב ַעּמוֹּ ת ּבְׂ עוֹּ לּוָכה ִלרְׂ ָקא ָזָכה ִלמְׂ יְׂ ֵדי ֶזה ּדַ ן ַעל יְׂ ַעל ּכֵ ַכּנַ"ל. וְׂ ל ָאָדם וְׂ ַפע ׁשֶ ֶ ל ַהׁשּ יךְׂ  ּבֵ ׁשִ ַהמְׂ ֶלךְׂ ָצִריךְׂ לְׂ

יךְׂ שֶׁ  ׁשִ ַהמְׂ ֶכה לְׂ זּוֹּ ׁשֶ י ִאם ּכְׂ ת ֶמֶלךְׂ ּכִ יוֹּ ר לוֹּ ִלהְׂ ׁשָ ן ִאי ֶאפְׂ . ַעל ּכֵ ָכל ַעּמוֹּ ַפע לְׂ ֶ ֵעה  ַהׁשּ ֵדי ִמרְׂ זָָּכה ָלֶזה ַעל יְׂ ֵהָמה, ׁשֶ ל ּבְׂ ַפע ׁשֶ ֶ ַזךְׂ ִמׁשּ ֶיה ָנִקי וְׂ ִיהְׂ ל ָאָדם, וְׂ ַפע ׁשֶ
ַכּנַ"ל:  ת וְׂ ֵהמוֹּ  ּבְׂ

ם, כִּ אות  ) לוֹּ ָ ֶלךְׂ ָעָליו ַהׁשּ ִוד ַהּמֶ הּוא ַהֵהֶפךְׂ ִמּדָ ע, ׁשֶ ר ָהָרׁשָ ֶנּצַ בּוַכדְׂ ן נְׂ ַעל ּכֵ ת ׁשֶ ָלאוֹּ ֶאה ִנפְׂ רְׂ ֶזה  י ֶזה בָּ ה( ּוָבֶזה ּתִ ָמָתם, וְׂ ָרֵאל ַעל ַאדְׂ יב ִישְֹּׂ ׁשִ הוֹּ ִית וְׂ ָנה ַהּבַ
ָלם,   ַמע ֵמעוֹּ ר לֹּא ִנׁשְׂ אֹּד ֲאׁשֶ בָֹּהל מְׂ עֶֹּנׁש זָר ּומְׂ ַרךְׂ ּבְׂ ּבָ ן ֲעָנׁשוֹּ ה' ִיתְׂ ָצם. ַעל ּכֵ ָלם ֵמַארְׂ ִהגְׂ ִנים,ֶהֱחִריבוֹּ וְׂ ָעה ׁשָ בְׂ ה ׁשִ ַחּיָ ֵהָמה וְׂ ה ּבְׂ ּנֲַעשָֹּ ֶ הּוא ַמה ׁשּ )שמות    ׁשֶ



 ליקוטי                              תורה סג                       מוהר"ן תנינא            9כט:

וחזרו למדרגת    בררו רוח האדם העולה למעלה מרוח הבהמה היורדת למטה   והם ע"י ניגון העשביםבשפע של בהמה  

 . לבהמההבהמה  אדם והחזירו שפע 

זמן  פשוטו    ,\נא/ כד(  ')ישעי  ת שמענו ורימכנף הארץ זמ  'וזה בחי וסוף  או קצה  הכוונה לקצה הארץ 

דהיינו מהעשבים העולים מן   \נב/ינו שזמירות ונגונים יוצאים מכנף הארץיה לפי רבנוששת ימות עולם, ו 

רומז למלאך מט"ט הנקרא כנף הארץ והוא המקבץ את כל    \נדועפ"י הסוד/   \נג/ להגביה עוףהיוצא מהגוף  הארץ ככנף  

גון  ילים בארץ נעשה ניי העשבים הגד", כי עשירת הברואים ומעלה אותם לעורר שפעם הקבוע להם

כמות ואיכות  הוא נותן כח    עי"זדהיינו לנגן לה' את שירת העשב  גון  יי שהרועה יודע הנ"כנ"ל. וע

שיש בו  ע"י איתערותא דלתתא  ולשבוע, כי הוא שפע הבא מלמעלה    לו בהעשבים ואזי יש לבהמות לאכ

 .  גדול מכמות מועטת  \נה/ שובע

בחי בארץ עת הזמיר הגיע,    \נז/ נוב(  ש"ה)  'וזה  נראו  מראשית  ינו  י ההנצנים  הפסוק מדבר  פשט 

היינו  שהנצנים  ורבנו דורש    לשיר ולצייץצפרים  שזה באביב בניסן אז גם דרכן של הפריחת העצים להוציא פירות  

ש העשבים  גדילת  בארץ  יגדראשית  הזמר"עהיא  לים  השיוהנ  י  כנ"ל יגון  להם  שירת  ש   יך  ניגון  ע"י 

הוא  לברר משירת העשבים  גון שהרועה יודע  יהזמר והנ  שע"י. נמצא  נמשך להם שפע וברכההעשבים  

 . נותן כח בעשבים ויש מרעה לבהמות

 
, ועתה יבאר כיצד הניגון מועיל גם לרועה  \נח/ בוי מאכל לבהמותיו ימנגן מועיל לר עד כאן ביאר כיצד הניגון שהרועה 

 שכיון שהוא כל היום בין הבהמות עלול מאד ליפול למדרגת בהמה.   בעצמו.

דושה  כמבואר בזוהר שמות יט שניגון המושך את הלב לקבן יעקב אלא לוי   ,מזרע קין ונראה שזה לא חידש יובל

 . \נט/ כשנולד לוי  ש התחד

 
ִחיַנת    ב', תנחומא וארא ט', מצודות דוד דניאל ד' כט(  רבה ח' ֵהם ּבְׂ ָרֵאל ׁשֶ ה ַעל ִישְֹּׂ ִחּלָ ּתְׂ ר ּבַ ּבֵ ּגַ ִהתְׂ ָעה ׁשֶ ׁשָ כּות ָהרְׂ י הּוא ַמלְׂ , ּכִ ָיֶפה לוֹּ ךְׂ ָראּוי וְׂ י ּכָ ּכִ

כוּ  רּוִיים ָאָדם וְׂ ָרֵאל קְׂ י ִישְֹּׂ ל ָאָדם, ּכִ ַפע ׁשֶ ֶ ִניָקָתם ִמׁשּ ּיְׂ ִוד ׁשֶ כּות ּדָ ִוד,  ַמלְׂ כּות ּדָ ה ַמלְׂ ָ ֻדׁשּ קְׂ כּות ּדִ לְׂ ּמַ ךְׂ ּבַ ל ּכָ ַגם ּכָ ּפָ י ֵמֲחַמת ׁשֶ ׁש, ּכִ ֵהָמה ַמּמָ ה ּבְׂ ן ַנֲעשָֹּ ַעל ּכֵ '. וְׂ
ל ָאָדם כַּ  ַפע ׁשֶ ִחיַנת ׁשֶ הּוא ּבְׂ כּו' ׁשֶ ִוד וְׂ ית ּדָ הּוא ּבֵ ׁש ׁשֶ ּדָ קְׂ ית ַהּמִ ֶהֱחִריב ֶאת ַהּבֵ ן ׁשֶ י הּוא ָהִראׁשוֹּ , ַעל  ּנַ"ל, ּוֵמחֲ ּכִ ךְׂ ל ּכָ ם ּכָ ּדָ ֶנגְׂ עוֹּ ָעַמד ּכְׂ ִרׁשְׂ הּוא ּבְׂ ַמת ׁשֶ

ֵהָמה שִׁ  ן ָהָיה ּבְׂ ַעל ּכֵ ִנים. וְׂ ָעה ׁשָ בְׂ ׁש ׁשִ ֵהָמה ַמּמָ ה ּבְׂ ּנֲַעשָֹּ ךְׂ ַעד ׁשֶ ל ּכָ ֵהָמה ּכָ ל ּבְׂ ַפע ׁשֶ ׁשֶ ן ָנַפל לְׂ ֶהם, כִּ ּכֵ ַגם ּבָ ּפָ ִעים ׁשֶ ָעה רוֹּ בְׂ ִ ֶנֶגד ַהׁשּ ָקא ּכְׂ יְׂ ִנים ּדַ ָעה ׁשָ י  בְׂ
הּוא  ּנַ"ל, וְׂ ִוד ּכַ כּות ּדָ ָרֵאל ַמלְׂ כּות ִישְֹּׂ ִחיַנת ַמלְׂ הּוא ּבְׂ ל ָאָדם ׁשֶ ַפע ׁשֶ ֶ יךְׂ ַהׁשּ ׁשִ ַהמְׂ קּו לְׂ ם ָעסְׂ ּלָ ךְׂ  ֵהם ּכֻ ל ּכָ ֵהָמה ּכָ ל ּבְׂ ַפע ׁשֶ ׁשֶ ן ָנַפל לְׂ ךְׂ ַעל ּכֵ ל ּכָ ֶזה ּכָ ַגם ּבָ ּפָ

כַ  ִנים וְׂ ָעה ׁשָ בְׂ ׁש ׁשִ ֵהָמה ַמּמָ ה ּבְׂ ֲעשָֹּ ּנַ ַכּנַ"ל: ַעד ׁשֶ ַגם וְׂ ּפָ ֶ ָאה לוֹּ ַמה ׁשּ ֶהרְׂ רֹּאׁשוֹּ וְׂ יב ֲעָמלוֹּ ּבְׂ י ֵהׁשִ ֵכי ה' ּכִ רְׂ ִרים ּדַ  ּנַ"ל. ִויׁשָ
ָגדּו  נא  ִדים ּבָ י ִלי ּבֹּגְׂ יק ָואַֹּמר ָרִזי ִלי ָרִזי ִלי אוֹּ ּדִ ִבי ַלּצַ נּו צְׂ ַמעְׂ ִמרֹּת ׁשָ ַנף ָהָאֶרץ זְׂ גָ ישעיה פרק כד )טז( ִמּכְׂ ִדים ּבָ גְׂ    דּו: ּוֶבֶגד ּבוֹּ

ר"ל אני וחברי הנביאים שמענו בנבואה אשר בעת הגאולה תהיה כריתה והשחתה מקצה הארץ עד   -( מכנף הארץ זמירות שמענו )טז מצודות דוד
כשמעי הדבר הזה אמרתי הסוד האמור לי מביא רזון לי ואוי לי על השמועה כי הבוגדים    -קצהו ואחריה יהיה ההדר לכל צדיק וצדיק. ואומר  

ר"ל קבוצת בוגדים אשר יבגדו בהבוגדים ההם יבגדו גם המה בישראל ר"ל יהיה תגר ומלחמה    -בגד בוגדים בגדו  יבגדו בישראל וירעו להם. ו 
 בין העכו"ם וכולם יבגדו בישראל: 

ו  קדמאה ענין סוד כמ  -ענין הדר כמו לעטרת צבי )ישעיהו כח(. רזי    -(. צבי  איוב לחמקצה כמו לאחוז בכנפות הארץ )  -)טז( מכנף    מצודות ציון 
 רשת:  -וכל רז לא אנס לך )שמואל ב' יז(. ופח 

ועיין ילקוט שמעוני בראשית פ"ד רמז לח מיום שבלעה הארץ את דמי הבל לא פתחה פיה לומר שירה וזהו שכתוב מכנף הארץ ולא מפי הארץ   נב
 זמירות שמענו. 

 צפור.  שדבור הוא בחי' בביאור הרבב"ח עיין תורה יא   נג
)ישעיהו כ"ד(: "מכנף הארץ זמרת שמענו", כי מט"ט הוא בבחינת כנף, לשון "ולא יכנף עוד מוריך" )שם ל(, כי בו  אות ו'  כמבואר בתורה יא    נד

 מתלבש הקדוש ברוך הוא בששת ימי החל כידוע: 
', כלב מה הוא  סוד פרק שירה באומרם שמים מה הם אומרים כו', ארץ מה היא אומרת כו', ההרים מה הם אומרים כו  -ובחסד לאברהם א ז'  

  אומר חתול מה הוא אומר, )וכן כל הברואים שבעולם( ]וכיוצא[, והשיר הזה )עולה הכל ביחד בכלל( ]העולה ונכלל ביחד[ מקבץ אותם שר העולם 
קצבת   הנקרא מטטרון, מפני שהוא מופקד על שירת המשוררים לקבץ הכל ולהכניסו פנימה, ולשאוב אור קיום כל הנמצאים התחתונים ולתת להם

מזונם ושפעם, ובהתעלות שירת המלאכים אל הכסא ושבח הכסא אל הספירות ושבח הספירות אל האין סוף ב"ה יתעלה יתקבץ הכל ונעשה שבח  
 אחד ושיר כלול, ואז יושפע למטה אור המחיה את כולם: 

י' שפע כפול הנזכר בסוף תורה מ' ומבואר  , בחושמחה בחלקו  והסתפקות  עיין תורה מז שארץ ישראל ניזונת מבחי' אמת ליעקב ששם השבע  נה
 בתורה כג. 

 בתקפא )ש"ה א( ובתרלד ותשכט תוקן  נו

ָתו   נז י ִהּנֵה ַהּסְׂ ָתיו \שיר השירים פרק ב )יא( ּכִ :\}ַהּסְׂ ם ָחַלף ָהַלךְׂ לוֹּ ׁשֶ ִנים { ָעָבר ַהּגֶ ּצָ ֵצנּו:   )יב( ַהּנִ ַארְׂ ַמע ּבְׂ ר ִנׁשְׂ ל ַהּתוֹּ קוֹּ יַע וְׂ אּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהזִָּמיר ִהּגִ  ִנרְׂ
ימי החמה שהאילנות מוציאין פרחים והולכי דרכים מתענגים לראותם. עת הזמיר הגיע    -)יב( הנצנים נראו בארץ    -פרש"י   שהעופות    -קרבו 

 ים ובני יונה דרך העופות להיות משוררים ומצפצפים בימי ניסן: כמשמעו תור   -נותנין זמר וקול ערב להולכי דרכים. וקול התור 
יובל בן עדה ולמך שהיה מזרע קין ובעולם התוהו,    נח היה בעיקר לזימה וגם לרבוי מאכל הצאן. אבל ניגון המושך  וניגונו  הוא הניגון שחידש 

 בתורה רלז. הובא  יט   זוהר שמות כמבואר ב   לוי בן יעקב לידת לקדושה נתחדש בעולם התיקון ב 
לא כשר הוא בחי' שפע בהמה ורק אדם כשר מעלה אותו ומעורר יחוד פנימי  ובתורה ג' מבואר באריכות עפ"י ע"ח ולק"ה שניגון של אדם    נט

 שזוכה עי"ז לניגון שהוא שפע של אדם. 
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אפשר    'גון הוא טובה להרועה בעצמו, כי מחמת שהרועה הוא תמיד בין בהמות הייגם הנ

  הנכסף בלבו ומחשבתו למעלה לעלות לדביקות בו ית',   רוח האדם  'שימשיכו ויורידו את הרועה מבחי

  עד שירעה הרועה את עצמו  למטה בארציות  הגשמי ההכרחי שלה שכל חיותה לקיום  לרוח הבהמיות  

, \סא/ את צאן אביהם וכו' )בראשית לז(לרעות ות  אלרסוילכו  מה שכתוב על בני יעקב  'בבחי כבהמה, 

ממדרגת הדבקות  דהיינו שלפי מדרגתם נפלו קצת    [סג]  את עצמןלרעות    סבות אש רש"י שהלכו לרוריופ

שהרועה  גון  יי הנ". ועבגלל שהיו עסוקים כל היום בצרכי הבהמותומחשבת הבלי עוה"ז,  למדרגת בהמה  בהק"ה  

גון הוא התבררות הרוח שמבררין רוח האדם מן  יכי הנ ,צול מזהינהעשבים   שירתאת  ומברר מנגן 

לה היא למעלה ורוח הבהמה ומי יודע רוח בני האדם הע  \סד/ )קהלת ג(  'רוח הבהמה בבחי

והיא חיות מועטת בחי' רוח    נראה לפרש שרוח הבהמה היא חיות היורדת מלמעלה בלבד,   רדת היא למטהוהי

לדאוג לצורך קיומה. היורדת למטה הוא מעלה כסופים  חיות  המכח  שאבל רוח האדם היא    בהמה שכל חיותה רק 

,  ו רצון גדול להתדבק בו ית'דהיינ  של נשמות ישראל גדולה דקדושה  יחוד פנימי שמוריד חיות    לעלות למעלה ומעורר 

כי כל   \סו/[סה] אר במקום אחרוללקט ולברר הרוח טובה כמב  הוא  של קדושהגון יקר הניכי זהו ע

רע, וע"י שהמנגן יודע נגן דהיינו שדבוק בו ית' מברר את הרוח וקול הישר שבניגון שמושך את  מטוב    הוא ברור ניגון  

צול מרוח הבהמיות כי נתברר רוח  ינשהרועה מנגן  גון  י. ועל כן על ידי הנהלב למעלה אל הקב"ה

 :  גון כנ"ליהאדם מרוח הבהמה על ידי הנ

 

, ויש  שהוא שירת כל הבריאה שממנה מתפרנסים החיים  גון שלםילוקים רבים בנגינה, כי יש ניחויש  

וכל שר הממונה    ויכולים לחלקו לבבות ועניניםשהם חלקים מהניגון השלם  גון שהוא בכמה בבות  ינ

 
 לרעות. )עיין מגלה עמוקות ויחי ד"ה האספו שגם כתב לראות(   -לראות, ומתרלו -לרעות, ובתקפא ותרלד -בדפו"ר ס

ֶכם: בראשית לז  סא  ׁשְׂ ת ֶאת צֹּאן ֲאִביֶהם ּבִ עוֹּ כּו ֶאָחיו ִלרְׂ לְׂ  )יב( ַוּיֵ
 נקוד על את שלא הלכו אלא לרעות את עצמן )בראשית רבה פד יג(:  -צאן )יב( לרעות את    -פרש"י 

שהיו רועים אחרים, ונקוד על "את" שלא היו רועים זולתם   -גור אריה מהר"ל ]כד[ נקוד על את. פירוש כי לעולם "את" הוא פועל יוצא לאחר  
היו רועים אחרים. ואם תאמר אם לא היו רועים אחרים לא לכתוב  רק עצמם, כי כל נקודה עוקרת התיבה, וכאן הנקודה עוקרת התיבה לומר שלא  

כלל מלת "את" )קושית הרא"ם(, ואין זה קשיא, כי הכתוב מגיד לך כי הם היו אומרים בודאי לאביהם שילכו לרעות צאן אביהם, אבל האמת  
  -אן אביהם' לא עצמן, אף על גב דלא כתב "את"  הוא שהיו רועים את עצמן. אי נמי שודאי דאם לא כתב "את" הייתי מפרש 'וילכו לרעות צ

דרשינן )ב"ר פד, יג( שהלכו לרעות את עצמן. והא דכתיב "צאן אביהם"   -כאילו כתב "את", והשתא דכתיב "את" ונקוד עליו לעקור את המלה 
 פירושו שגם צאן אביהם הלכו לרעות.   -

מיניה, יש לומר דבא ללמדינו שלא באו לחטוא אלא מתוך אכילה   ואם תאמר מה בא הכתוב ללמדנו בזה שהיו רועים את עצמם, ומאי נפקא 
 ושתיה, כי האדם כאשר הוא נוטה אל דברים אלו היצר מגרה וסופו לחטוא, ודבר ידוע הוא זה: 

 לרעות. )עיין מגלה עמוקות הנ"ל(  -לראות, ומתרלו -לרעות, בתקפא -בדפו"ר ותרלד סב

סג
דהיינו לאכול ולשתות ולהתפתות,    יג  גרבה    ועיין במדבר  . נקוד על את שלא הלכו אלא לרעות את עצמן)עפ"י ב"ר פד יג ועי"ש מהרז"ו(    פרש"י  -לרעות את צאן    

ל ועיין שמות כד יא ויחזו וכו' ויאכלו וכו' פרש"י בלב גס ואונקלוס תרגם כאילו אוכלים ]והכל  )וכן אחרי המכירה כתיב בראשית לז כה וישבו לאכוה שם.  -הובא בפי' בעלי התוס' ובגור ארי
 ועיין תורה יז שתאות אכילה היא עיקר הגורם שיהיה הצדיק חשוך בעיניו וע"כ שנאו את יוסף ועיין רא"ם שפי' רעיה לשון הנהגה שהלכו להתייעץ מה לעשות ביוסף.   ביחס למדרגתם[(

  סד
 כמבואר בח"א תורה נד ]דף סב:[ ועיין לק"ה טרפות ב' ג' ולעיל בתורה רפב  סה
ו'    סו נד אות  הינו בחינת שמחה, בחינת    -תורה  ידי בחינת יד, בחינת )הושע י"ב(: "ביד הנביאים אדמה". ויד,  ולהכניע הכח המדמה, הוא על 

ביד, שעל ידי זה שורה הנבואה על הנביאים כמו שכתוב )מלכים ב ג(:  )דברים י"ב(: "ושמחתם בכל משלח ידכם". וזה בחינת כלי זמר שמנגנין  
  "קחו לי מנגן" וכו'. כי הכלי הוא התאספות הרוח, והוא מערב טוב ורע. כי יש עצבות רוח, רוח נכאה )עיין משלי ט"ו ישעי' נ"ד מ"ג(. רוח

שכתוב )תהלים קמ"ג(: "רוחך טובה תנחיני בארץ מישור". והוא  רעה, כנאמר בשאול )שמואל א ט"ז(: "ובעתתו רוח רעה". ויש רוח טובה, כמו  
בחינת רוח נבואה, רוח הקדש. אך כשהוא מערב טוב ורע, אינו יכול לקבל נבואות אמת. ועל כן כתוב בשאול )שמואל א י"א(: "ויתנבא וכו'  

ן ביד על הכלי, הוא מקבץ ומלקט ביד את הרוח טובה,  ויפל ערם", ופרש רש"י: 'לשון משגע'. כי היה מערב ברוח שטות, עצבות רוח. וזה שמנג
רוח נבואה, מתוך עצבות רוח. וצריך להיות יודע נגן, שידע לקבץ וללקט ולמצא חלקי הרוח אחת לאחת, כדי לבנות הנגון, הינו השמחה. הינו  

שמ  הכלי  על  בידו  ולירד  לעלות  צריך  כי  רוח.  עצבות  הפך  שהוא  נבואה,  רוח  טובה,  הרוח  בשלימות:  לבנות  השמחה  לבנות  לכון  כדי  נגן, 
א    וכשהנביא שומע זה הנגון מהיודע נגן, אזי מקבל ממנו רוח נבואה, שקבץ זה בידו מתוך העצבות רוח. וזה: "ונגן בידו וטוב לך" )שם בשמואל 

ד. כי שם פקדונות הרוחות, כמו  י"ט(. "וטוב לך" דיקא, שמלקט ומצרף הטוב מתוך הרע. ועקר התקבצות ובנין הרוח נבואה, הוא על ידי הי 
ן  שכתוב )תהלים ל"א(: "בידך אפקיד רוחי", וכמו שכתוב )איוב י"ב(: "אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש". וזה )שם במלכים(: "והיה כנג

 המנגן ותהי עליו יד ה'":  
זהו בחינת רוח נבואה כנ"ל. וכל זה הוא בחינת הכנעת  נמצא על ידי שמנגן ביד על הכלי זמר, על ידי זה מברר הרוח טובה מן הרוח רעה, ש 

המדמה, שהוא בחינת הרוח רעה, רוח שטות, שרוצה לפגם ולבלבל את בחינת הרוח טובה, רוח נבואה. והוא נכנע ונתבטל, על ידי השמחה הבאה  
ות רוח, רוח נכאה, רוח רעה, שהוא מבלבל את  על ידי המנגן ביד כנ"ל. כי עקר התגברות המדמה הוא על ידי עצבות, כי המדמה הוא בחינת עצב

  הרוח טובה, רוח נבואה, שהוא בחינת זכרון הנ"ל, בחינת לאדבקא מחשבתא בעלמא דאתי הנ"ל. ועל כן אין יכולין לקבל רוח נבואה, רוח הקדש,
יד ה'", בחי  נת: "ונגן בידו וטוב לך" וכו' כנ"ל: וזה  כי אם על ידי שמחה, שהוא בחינת מנגן ביד, כמו שכתוב: "והיה כנגן המנגן ותהי עליו 

 המנגן, צריך שיהיה יודע נגן כנ"ל. 
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מקבל   מקום  מתפרחלק  על  שממנה  הבריאה  וכל  והפירות  העשבים  את  ומגדל  המברך  החנהניגון  במקום  ים  יסים 

 :שליטתו

 
הרועה צדיק שיודע נגן  אחרי שביאר שכל עשב יש לו מלאך האומר לו גדל ע"י הניגון השייך לו כמבואר בפרק שירה, ו 

אר שגם כל הפרנסה לעולם באה באופן  מב ך ברכה וכח לעשבים שבמקומו ע"י הניגון השייך להם, עתה י בכוחו להמש

גון הכללי של כל העולם דהיינו כל פרק  ישל ניגון ותחילה באה למלך ישראל שבארץ ישראל שהוא מקבל את הנ

 ים.  שירה, ומחלק לכל שר לפי מקומו את הניגון השייך לו, והשר מסתמא מחלק לכל הרוע

העםביאור   מעל  מדרגתו  המלך  כי  בפשטות  לבאר  נראה  למלך  תחילה  תמיד  באה  שהפרנסה  והפרנסה    , העניין 

יורד למלכות של אותו    \סז משתלשלת ברוחניות ממזל עליון/  עולם  ובכל  ומתגשם.  עד שמגיע לעוה"ז  מעולם לעולם 

שהוא המשפיע בעולמו למטה, בעולם    ,התחתון המלך של עולם  בחי'    דהיינו  ,שהיא כתר של עולם שתחתיה  ,עולם 

עליו,   ידו  שמולך  על  יורד  כנ"לוהשפע  יותר  התחתון  העולם  לכתר  ומשם  עולם,  אותו  של  המלכות  עולם    , עד  עד 

למלכות מרכבה  יש  שבו  שלנו  שממנו    ,העשייה  העליון,  העולם  למלכות  הרומז  בכתר,  שמוכתר  גשמי  מלך  דהיינו 

בסוד הניגון בחי' פרק שירה שנותן כח פרנסה  ועדיין הכל ברוחניות,    \סח/ שתחתיו  עמוהמלך מקבל, על מנת להשפיע ל

   לגשמיות הארץ מלכות דעשיה. 

מלמעלה השפע  את  המקבלת  שהמלכות  מבואר  קנג.  תרומה  זוהר  לעולם  היא  כש   ,ועיין  השפע  את  לחלק  פונה 

שנקט ללב לומר שאע"פ שסדר ההשפעה    שהוא בחי' לב, ונ"ל דהיינו הך כנ"ל ומה  , מחלקת תחילה למלך  ,שתחתיה 

למעלה הוא מח לב כבד )דהיינו כסדר הפרצופים אבא ואמא זעיר ומלכות( אבל למטה בעולם העשיה הוא תחילה  

   .\סטללב דהיינו למלך ולא לחכמי התורה שהם המח/ 

, והוא נקרא  \עהעולם/   שכל השפע היורד מלמעלה בלא איתערותא דלתתא הוא שפע מעט רק ההכרח לקיום   הכלל 

שפע בהמה, היורד למטה, וזה סוד הניגון שמקבל המלך את הפרנסה בסוד הניגון של פרק שירה. וכשהרועה מנגן את 

 הניגון הזה שקיבל מהמלך עולה השירה לעורר יחוד פנימי שעל ידו הפרנסה מרובה באיכות וכמות. 

וז' וכאן  העניין הזה שכל הפרנסה מקבל תחילה המלך מבואר בזוהר ולעיל ב  תורה טז תנינא, ובעוד תורות בח"ב ה' 

המקום   לפי  מהניגון  חלק  שר  לכל  מחלק  והוא  העשבים,  שלכל  הכללי  ניגון,  בבחי'  למלך  באה  שהפרנסה  מחדש 

נצר שכתוב בו מפורש בספר דניאל שהוא האילן שכל המזון  דוהעשבים שתחתיו, והדוגמא שמביא רבינו היא מנבוכ

בזה בחי' והעיקר הוא הכלל שכל הפרנסה מגיעה למלכות העליון שהיא כתר של התחתון  ונראה שיש  לעולם ממנו,  

והמלכות מחלקת לכל העולם שתחתיה ע"י המלך המוכתר שבאותו עולם, אבל כיצד זה נעשה בגשמיות, לא ברור כי  

זה בחי' נעלמת,  לא מסתבר שכל מלך ודע באמת לנגן ועוד את כל הניגון השלם, אלא נראה שהכוונה ברוחניות באי

וכעין המבואר   עליו כח מלוכה.  אין אלא מצד בחי' המלכות ששורה  גם מזל  שאם הוא ישראל מצד מזלו אבל לגוי 

בתורה ז' תנינא שעל כן בעל צריך שתיהיה לו ממשלה על אשתו כדי שיוכל לפרנס אותה, ומדובר בכל בעל גם עם  

   הארץ. 

את פרק שירה שהוא  לנו דוד המלך גילה אומרים ש וזהו ש  מות ילו בשלוגון כ ישהמלך יש לו כל הנ  ודע 

תנינאכי הכלל שהפרנסה לעולם באה תמיד תחילה למלך    ,[עא]  הניגון השלם טז  קנג.וזוהר    )לעיל    המלך כי    (\עב/ תרומה 

 
דהיינו שנוזל ברוחניות ממזל עליון שביג מדות של רחמים נוצר ונקה שהם מזל עליון ומזל תחתון שמהם    ,כחז"ל בני חיי ומזוני במזלא תליא   סז

 שהממון בשרשו הוא אור צח דהיינו מאורות שקודמים לספירות. כמבואר בתורה כד אורות הצחצחות.   .  וכמבואר בתורה כגנוזל הבנים חיים ומזון
ובתורה ז' תנינא אות י' כתב שמקבלים מהמלכות. ולכאורה צ"ע כי שם מבאר שעל כן צריך ממשלה על אשתו שזה בחי' מלך ואילו כאן    סח

 מבאר שצריך לזה ענווה שזה בחי' מלכות. 
ים הוא בינה עילאה שבה מאיר מימי החכמה ובידים רומז    -סה בידים שבים החכמה ומשם מקבלת המלכות והביאור עי"ש  ועי"ש שרש הפרנ 

הצדיק ומרחיב את קו החכמה ונעשה רוחב הבינה שהיא כתר דז"א בחי' בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתא דהיינו בבינה שהיא הכתר דז"א.  
ות בבחי' יחוד קב"ה ושכינתיה, ובבחי' צדיק וכנסת ישראל. איש ואשה. לכן הרוצה פרנסה צריך להיות לו  וזעיר אנפין הוא המלך משפיע למלכ

 ממשלה על אשתו כדי להיות בחי' מרכבה לזעיר אנפין. והממשלה היא ע"י שמכבד אותה ואזי מתרצית להמליך אותו. 
תחילה המולך בנגלה ואפילו גוי כפי שיתבאר בסמוך בפסוק אנת הוא  נ"ל אע"פ שאמרו חז"ל מאן מלכי רבנן, אבל הפרנסה היא תמיד למלך   סט

 מלכא וכו'. 
צ"ע ממה דאיתא בהשל"ה הקדוש על מאמר חז"ל כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וכו' ששביל הכוונה לצינור שדרכו נשפע השפע לעולם,  

כך מסתבר שה ובאמת  ולא המלך.  דרך הצדיק  יורד לעולם  השפע  עולם לעולם  ולפ"ז לכאורה  בין  יסוד עולם שתכונתו כח ההתקשרות  צדיק 
ובהכרח שיש איזה צינור שהוא מרכבה ליסוד שדרכו מתחברים העולמות. ונל"ל שאע"פ השפע בפועל שיורד מכח הצדיק יורד למלך תחילה.  

שפע של אדם. וכמבואר במקום אחר    ואפילו מלך גוי, אלא שהוא שפע של בהמה ואילו כשהמלך הוא צדיק בבחי' לפני כבוד ענווה אזי הוא 
 החילוק בין שפע הבא ע"י תפלה לשפע הבא בלא תפילה.

הארכנו בזה בתורה עא תנינא עפ"י ע"ח שכ"ג ספ"ו, ולק"ה ע"ת ה' ג' ביאור כוונות ק"ש. שיש יחוד תדיר של חכמה ובינה שממנו נמשך    ע
פע הזה מתעורר לעשייה של מצווה עולה המצווה ומעורר יחוד פנימי שם  ולא יותר. וכשיש בעוה"ז מי שמכח הש   שפע ההכרחי לקיום העולם

 שעל ידו נשפע שפע גדול מא"ס עד העולם הגשמי, בחי' שפע של נשמות ישראל. 
 וכן פרק שירה מיוחס לדוד המלך דייקא.  עא
אכילת האדם נוטל הכבד תחילה מהקיבה ומהפך  הסדר הוא כבד לב מח כי  בעולם הזה  שעיין זוהר תרומה קנג. מבאר שם    עב

לתפארת שהיא    מחכמה בינה מח לב כבד דהיינו   הפוך  סדר ההשפעה אבל למעלה  לדם ושולח ללב והמובחר שולח הלב למח.  
המלכות.   לכבד שהוא  וממנו  הלב  דהיינו זעיר שהוא  לביתה  טרף  המחלקת  המלכות  עולמות    אבל  לעולמות שתחתיה שהם 

זו זכות  ללב שהוא המלך של כל ישראל בארץ ישראל ושלחן המלך מקבל תחילה לכן    ה תחילמחלקת  ה  בריאה יצירה עשי
 עי"ש.   שאוכל בשלחן המלךמי  ל גדולה 
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פרנסה   היא  ועדיין  שבעוה"ז,  לביתה  טרף  והיא מחלקת  אליה  מגיע  המלכות שכל השפע מלמעלה  לספירת  מרכבה 

אין להם רק איזה שמקבלים מהמלך  , אבל השרים  ומחלקו לשריםרוחנית והמלך מקבל ממנה בבחי' ניגון  

 לפי מקומו.  כל אחד  עגכי אם גון יחלק בנ

לנבוכדנצר דניאל  אמר  כן  שחלם    ,ועל  חלומו  לדניאל  בפתרון  אילןוסיפר  עד    שרואה  מאד  וגבוה  חזק 

שכנו צפרי  יהשמים עד שנראה בכל הארץ, וענפיו נאים ופריו רב ומזון לכולם בו, תחתיו תחסה חית הארץ ובענפיו  

זה  אתה הוא האילן הגדול ה אנת הוא אילנא   השמים וממנו יזון כל בשר וכו', ופתר לו דניאל את חלומו ואמר לו

בו   חוסים  מזון שכולם  בולכ  עדוכו'  ד(  י'לא  האילן    \עו/ [עה])דניאל  ממנוואתה  כולם  של  כי    .שהמזון 

, כי המזון  [עט]   על ידו נמשך כל המזון  \עח/על כן עזגון  ימלך ויש לו כל הנ  'נבוכדנצר שהי

נעשה מרכבה    ,כיון שהיה מלך על ישראל וכל העולם  רשעגוי ו אע"פ שהוא  משמע  גון כנ"ל  ינמשך על ידי הנ

לביתה,   טרף  המחלקת  המלכות  שהיה לספירת  הכוונה  אין  ומרכבה    אבל  מלך  שהיה  כיון  ממילא  אלא  נגן  יודע 

אצלו הניגון השלם, שאם היה ישראל    ובבחי' בכח ולא בפועל היה  משלחנו מתברך העולם בפרנסההיה    \פ/ כות ללמ

 .ול על ידו להמשיך שפע פרנסה לעולםצדיק יודע נגן היה יכ

 
ד כ"ואח  וְּלָבַתר  ואמר  דבריו  וממשיך  -זוהר תרומה קנג.   ֵעי  ּכַ ָגא  המלכות כשרוצה  ּבָ   העולם   לזה   מזון  לחלק  ָעְלָמא  ְלַהאי  ְמזֹוָנא  ְלַפּלְ

א  אז,  התחתון ֵריש ָ א   ָיִהיב  ּבְ ִאיהוּ   ְלִלּבָ א  ּדְ י   ַמְלּכָ ַאְרָעא  ּדִ   בארץ  ישראל  כל  של  הלב  שהוא   המלך  שהוא  ללב  השפע  את  נותן  בתחילה  ּבְ

א  וָּפתֹוָרא,  ישראל ַמְלּכָ ַקְדִמיָתא  ִאְתַער  ּדְ ל  ּבְ ָאר  ִמּכָ ֵני  ש ְ   בני  שאר  כל   קודם   השפע  את  לקבל  תחילה   נתעורר   המלך   ושלחן   ָעְלָמא  ּבְ

ָאה  לכן ,  הפנים  לחם   עליו  שהיה   המקדש   בבית  השלחן  כעין  השפע  קבלת   של  המקום  הוא   המלך   שלחן  כי ,  העולם ֲהֵוי   ַמאן  ִאיהוּ   ַזּכָ   ּדַ
ָנא ּבָ חוּש ְ ָפתֹוָרא  ּבְ א  ּדְ ַמְלּכָ   כי  ל"ור,  המלך  מבית  פרס  שמקבל  כלומר ,  המלך  של  שלחנו  על  סמוך  להיות  ונמנה   נחשב  שהוא  מי  אשרי  ּדְ

  שזוהי  ויבין  ידע  המלך   משלחן   אוכל   ובהיותו ,  צבאות'  ה  האדון   פני   את  כיושב   הוא   לפניהם   והיושב   שמים   למלכות   מרכבה   הם   ושריו   המלך
ָהא,  לזה  שזוכה  למי  גדול  חסד  הוא  ודאי  הרי,  צבאות'  ה  המלך  פני  מאת   מאד  עד  רבה  ברכה מֹוְדָעא  ּדְ ּתְ ַההוּא   ֵליהּ   ְלאֹוָטָבא  ִאש ְ  ִטיבוּ   ּבְ

א ְלֵעיּלָ ֹוט  ִטיבוּ   ִאיהוּ   ְוָדא,  מקבל  שהמלך  מה  השפע אותו  שמקבל והיינו,  עליון  מחסד  לו  להטיב  במיוחד  ניכר  הוא  כי  ּדִ ֲעַבד  וְּקש  ִוד   ּדַ   ּדָ
י ִלְבֵני ְכִתיב ברזילי לבני דוד שעשה ואמת  החסד  וזהו ַבְרִזּלַ אְכֵלי ְוָהיוּ  ּדִ ְלָחֶנךָ  ּבְ ֻׁ  . ש 

א   -זוהר וירא דף קז.     אין   ובביתי  בתורה   אעסוק  איך   לומר  לך   אין   כן  אם,  הנבראים  כל   את  ומפרנס   זן  ה "הקב  איך   וראה   בא   ֲחֵזי  ּתָ

י  דכתיב,  ושמלה   לחם יט  ָהָאֶרץ  ִלְקצֹות  הוּא  ּכִ   ממנה   המשתלשלים  הנבראים  כל   הם  וקצותיה,  הקדושה  השכינה   היא  הארץ  הנה  ַיּבִ

ָקא  ְמזֹוָנא  לֹון  ְלֵמיַהב  ומשגיח   מביט  א"ז  שהוא   ה "והקב,  למטה  ל  לֹון  וְּלַסּפָ ִאְצְטִריכוּ   ַמה  ִמּכָ   מה   בכל  אותם   ולספק  מזון  להם  לתת   ּדְ

ִגין, המלכות  י"ע שצריכים ִאיהוּ  ּבְ ח ּדְ ּגַ הּ  ַאש ְ ִדיר ּבָ ְכִתיב, תמיד  בהשכינה  משגיח ה"שהקב לפי ּתָ ִמיד ּדִ הּ  ך"אלהי' ה ֵעיֵני ּתָ  ה "הקב ּבָ

ית  ומשתלשל  היורד  שפע   בה  ומשפיע  השכינה   סוד   שהיא  ישראל   בארץ  תמיד  משגיח  ָנה  ֵמֵרש ִ ָ ָנה  ַאֲחִרית  ְוַעד  ַהש ּ   שהיא  מהחכמה  ש ָ

ִגין  ומפרש(,  ספירה'  גי  ה"שנ  שמלת  כנודע )  הספירות  אחרית  שהיא  המלכות  עד  הספירות  ראשית ֶאֶרץ  ּבְ א  ּדְ ִתיב  ַמה  ּדָ הּ   ּכְ  שעל   לפי  ּבָ

ְרָחק ,  כתיב  השכינה ִביא  ִמּמֶ ,  הרבה  ממנה   רחוק  למעלה  שהיא  החכמה   מספירת   ושפעה   לחמה   את  ומקבלת   מביאה   השכינה'  פי  ַלְחָמהּ   ּתָ

א ְמזֹוָנא ַיֲהַבת ִאיִהי וְּלָבַתר ָרא ֵחיַוון ִאּנוּן ְלָכל ְוַטְרּפָ   כל והיינו, לאצילות מחוץ שהם  החיות  אותם לכל  וטרף מזון נותנת  היא כ"ואח ּבְ

ְכִתיב, ע"בי עולמות כל  של והפנימיים  החיצוניים הכחות ָקם ּדִ עֹוד ַוּתָ ן, הבריאה  לעולם לילה חצות בכל  יורדת  שהשכינה' פי ַלְיָלה ּבְ ּתֵ   ַוּתִ
א  ְוַעל,  ע"בי  לחיצוניות  מזון שפע  נותנת   היא   וכן ְלַנֲערֹוֶתיהָ   ְוחֹק, ע"בי  לפנימיות  מזון  שפע  שנותנת '  פי  ְלֵביָתהּ   ֶטֶרף י נאמר   זה   ועל   ּדָ   ּכִ
יט  ָהָאֶרץ  ִלְקצֹות  הוּא ַחת,  ע"בי  מלאכי  כללות   כל  על  ישגיח   ה "הקב  כי'  פי  ַיּבִ ל  ּתַ ַמִים  ּכָ ָ   כל   על  להשגיח   יראה   הוא  וגם  ִיְרֶאה  ַהש ּ

הוּ   דהיינו, התחתונים  פרטי ּלְ ֵני  ְלכֻׁ ִאְצְטִריךְ   ַמה  ְלָכל  ְוִסּפוָּקא  ְמזֹוָנא  לֹון  ְלֵמיַהב  ָעְלָמא  ּבְ ל ּדְ   מזונם  העולם  בני  לכל   לתת   ְוַחד  ַחד  ּכָ

ְכִתיב,  לו  הצריך   כפי  ואחד  אחד   לכל  וספוקם יעַ ,  ידך   את  פותח'  ה  אתה  ָיֶדךָ   ֶאת  ּפֹוֵתחַ   ּדִ ּבִ   חי  לכל  משביע  ואתה  ָרצֹון  ַחי  ְלָכל  וַּמש ְ

 (ומפרשים  פ "וכ ק"רמ. )ואחד אחד  כל  של  רצונו כפי פרנסתו
 כל אחד –כ"א, בתרלד ומתרלו  -בדפו"ר  עג
 ומזון )כלשון הפסוק(  -מזון, מתרלו  –בדפו"ר ובתרלד  עד
 הפסוק הזה מורכב מג' פסוקים שם עי"ש התיבה אנת מפסוק יט ותיבה מזון מפסוק יח והתיבה אילנא מפסוק יז.   עה
ָעא: דניאל פרק ד )יז( ִאיָלָנא   עו ָכל ַארְׂ ֵתּה לְׂ א ַוֲחזוֹּ ַמּיָ ֵטא ִלׁשְׂ רּוֵמּה ִימְׂ ִקף וְׂ ָבה ּותְׂ י רְׂ ָת ּדִ י ֲחַזיְׂ ִהי    ּדִ חֹּתוֹּ א ֵבּה ּתְׂ כֹּּלָ ן לְׂ יא ּוָמזוֹּ ּגִ ּה ׂשַ ּבֵ ִאנְׂ יר וְׂ ּפִ ֵיּה ׁשַ ָעפְׂ )יח( וְׂ

א: ַמּיָ ָנן ִצּפֲֵרי ׁשְׂ ּכְׂ ִיׁשְׂ ִהי  פוֹּ ַענְׂ ָרא ּובְׂ דּור ֵחיַות ּבָ ה    ּתְׂ ּתְׂ ַאנְׂ ּתְׂ \)יט(  ַבית  \}ַאנְׂ י רְׂ ּדִ א  ּכָ ַבת\{ הּוא ַמלְׂ ף  \}רְׂ סוֹּ ָטָנךְׂ לְׂ לְׂ ׁשָ א וְׂ ַמּיָ ַטת ִלׁשְׂ ָבת ּומְׂ בּוָתךְׂ רְׂ ּתְׂ ּורְׂ ֵקפְׂ { ּותְׂ
ָעא:  ַארְׂ
העץ אשר ראית אשר גדל וחזק וגבהו יגיע לשמים וחזותו לכל הארץ. ונופו יפה ופריו רב ומזון לכל בו תחתיו תשב חית השדה ובענפיו   -פירוש

 נו צפרי  אתה הוא המלך אשר גדלת וחזקת וגדולתך גדלה והגיעה לשמים ושלטונך לקצה הארץ. ושכ
 הניגון על ידו )תיבות על כן נמחק(   –הניגון ע"כ על ידו, מתרצו  -גם בדפו"ר עז

לומר על גוי  ואולי כי היה קשה לו  וכן היא הגרסא בכל הספרים היום,  במהדורת שנת תרצו השמיט רבי שמואל הורוביץ את התיבות ועל כן,    עח
י לא מברר, אלא הם שני דברים יש לו  ו שהרי הניגון הוא ברור וגשבגלל שיש לו את הניגון זו הסיבה שהפרנסה עוברת דרכו,  דנצר רשע כנבוכ
 בכח והפרנסה עוברת דרכו כיון שהוא מלך. את הניגון  

תחילה גם עיין זוהר וירא דף קז. ותורה ז' תנינא אות י'. שהפרנסה    עיין זוהר תרומה דף קנג. ועיין תורה טז תנינא ותורה ה' תנינא אות י' את הפרנסה מקבל המלך  עט

 ע"י ספירת המלכות 
נה, בחינת )זכריה ד(: "שבעה עיני ה' המה משוטטים בכל  ו אקלימים, ועל כל אקלים יש מלאך ממכי יש שבעה    -  עיין תורה ה' תנינא אות י'   פ

הממ אחרים, כפי  גדלים פרות  אקלים  בכל  ועל כן  כנגד בחינת שבעה רועים, שהם בחינת  והארץ",  אקלימים  נחלקים לשבעה  הם  כן  ועל  נה, 
נה שם, ואחר כך יורדת דרך השדים השוכנים  ובל אותה תחלה המלאך הממתפלין, שמשם נעשין בחינת המלאכים כנ"ל והשפע כשיורדת, מק 
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על כן לא יכול היה לנגן אותו    \פא/ אבל לא היה מלך  , שהיה צדיק שידע את הניגון השלם  ועל כן יעקב אבינו

, רק כפי  הצדיק  יודע אז שהוא יוסף  'אף שלא הי  להמשיך שפע לעולם אלא ע"י מלך או שר חשוב לכן

שס של  ימה  הנהגותיו  השבטים  לו  למלך  יוסף פרו  משנה  נשהוא  לו  שלח  השיי,  לשר  יגון  ך 

גון מה  יי הנ"ל אצלו עוכמותו, כפי מה ששמע מבניו דרכיו והנהגותיו, כי יעקב רצה לפע

כמו שנהג  יתנכל אליהם  מסתמא רצה גם שלא  ומזון    כמבואר בפרשה ששלח אותם להביא   \פג/ [פב]   שהיה צריך

וצ"ע כיצד פעל עליו    .גון של ארץ ישראליכ שלח לו אותו הנ", עבנימין ושמעון  את יחזיר לולפני כן, וש

רצון יעקב אבינו, האם ע"י הניגון נתברך המזון שבארצו יותר, או שברר אצלו רוח האדם מרוח    שיעשההניגון של א"י 

או  סגולת הניגון( שימצאו חן בעיניו ויעשה רצונם,    רכו הבמה לפי בחינתו, או שהניגון משך את לבו )כמבואר בתורה  

)כי הוא בחי' שפע כפול    \ פה/ ל תאוות ממוןט מסוגל לבשמסופר שרבינו אמר על ניגון של א"י    \פד/ בחיי מוהר"ן לפי ש

גוי    ם לשבע ושמח בחלקו(גוראור האמת ה  דהיינו  ורצה    בעל תאווה לאסוף ממוןאולי לזה כיון רבינו שסבר שיוסף 

קן להם מטבע וביאר רבנו בתורה כז שביטל מהם תאוות  י תש ם  כ כמו שעשה כשהגיע לעיר ש  התאווה, ממנו  לבטל  

 . ממון

זוהר חדש    עיין  ,לתיקון העולםהיה  שעיקר כוונת יעקב אבינו ע"ה שהיה צדיק הדור וכל מחשבתו ופעלו    ילראה  נהו

ש קצוות הכלולים בה, ורמז  בכוונה שש מינים לרמוז לש הרומזת למלכות  שלח במנחה זו שיעקב אבינו  \פו/ פרשת חקת 

 
באויר, שהם מקבלים את השפע בדרך מעבר לבד, ואין יונקים ממנה רק כדי חיותם לבד, ואחר כך יורדת השפע למטה, לאותו המקום והשדה  

ניאל ד(: "אנת הוא מלכא" וכו', שנאמר שם על האילן  שהשפע הולכת לשם, ואחר כך מקבל המלך את השפע )עיין זוהר תרומה קנג.( בבחינת )ד 
"דמזון לכלא בה" וכו'. וזה בחינת )קהלת ה(: "מלך לשדה נעבד", שהמלך מקבל השפע מן השדה, דהינו כשהשפע באה למטה, אז מקבל אותה  

על שם שדי, וכן העובד השדה נקרא    -ה  על שם שד"י, וכן שד  -המלך. וכל אלו מקבלין מבחינת שדי, ועל כן כלם נקראים על שם שדי, כי שד  
 על שם שדי, כמו שכתוב )ישעיה כ"ח(: "יפתח וישדד אדמתו". 

נ"ל כי צדיק יסוד עולם מקשר עולם תחתון לעולם עליון ומקומו לפני המלכות שהיא המחלקת טרף לביתה, נמצא המלך צריך לקבל מהצדיק,    פא 
של"ה תורה אור )פרשיות וישב מקץ ויגש סוף אות ז'( )ובמהדו' יד רמה חיפה  בוכדאיתא    ועל כן שלח יעקב ליוסף שהיה המשביר לכל העולם.

, שדרכו עבר הפרנסה לעולם. אבל המלכות היא כלי ולא  בשביל לשון צינור –על מאמחז"ל כל העולם ניזון בשביל חנינא בני   (תשנז אות כז
 שבקדושה הוא נמלך מלמעלה ומולך למטה.   ך.צינור כי מקבלת מלמעלה והופכת פניה לחלק למטה. וזה בחי' מל

 וסף להתאפק כמבואר שם בראשית מה א. כן מצינו גם בתורה נד ותורה ג' שניגון פועל לב השומע עי"ש. מסתמא יעקב רצה לפעול אצלו שיחזיר את בנימין ואולי על כן לא יכול היה י פב
זה לא שייך בגוי, ויעקב חשב את יוסף לגוי. ואם נאמר    פג צ"ע כי בפשטות כח הניגון הוא לתת כח בעשבים כנ"ל ע"י שהרועה מנגן, אבל 

 שיעקב היה המלך שקבל את כל הניגון וחילק לשרים צ"ע כי נתבאר שזה מקבל המלך אפילו גוי.  
ַעם ַאַחת   -חיי מוהר"ן סימן תקפה    פד ּפַ י, ׁשֶ ּתִ ַמעְׂ נוֹּ ׁשָ רוֹּ ב ִזכְׂ ׁשוֹּ יטְׂ ּדִ רְׂ ׁש ִמּבַ דוֹּ ִסיַעת ָהַרב ַהּקָ ָפָניו ִמּנְׂ רּו לְׂ ה.  -ִסּפְׂ ּבֵ ן ַהרְׂ ם ָממוֹּ ָאַסף ׁשָ ֵאיךְׂ ׁשֶ ָיאס, וְׂ ָרָכה לְׂ ִלבְׂ

ל ֶאֶרץ ָרט ִנּגּון ׁשֶ ב ִמזֶּה, ּוִבפְׂ ַעל תַּ -ָאַמר : ִנּגּון טוֹּ ִחין ּבַ קְׂ ב ִמזֶּה. ִאם ָהיּו לוֹּ אי טוֹּ ַוּדַ ָרֵאל ּבְׂ ֵתינוּ ִיׂשְׂ ׁשּו ַרּבוֹּ רְׂ ָעָליו ּדָ ן, ׁשֶ ָנם-ֲאַות ָממוֹּ רוֹּ ָרָכה )ברכות  -ִזכְׂ ִלבְׂ
אֶֹּדָך" )דברים ה, ה(  ָכל מְׂ ', ַאף  –נד.(: "ּובְׂ נוֹּ ָחִביב ָעָליו ִמּגּופוֹּ מוֹּ ּמָ ָך ָאָדם, ׁשֶ י-ַעל-'ֵיׁש לְׂ ל ֶאֶרץ-ּפִ ָפָניו ִנּגּון ׁשֶ ִאין לְׂ ָרֵאל, ָהָיה נִ -ֵכן ִאם ָהיּו ַמרְׂ ל  ִיׂשְׂ ּטֵ ּבַ תְׂ

ן.   מוֹּ ֲאָותוֹּ ֶאל ַהּמָ ל ּתַ לוֹּ ּכָ  ֶאצְׂ
ֵדַע ֵמֶאֶרץ ּיוֹּ ָיָנא ִסיָמן מ': ִמי ׁשֶ ִלּקּוֵטי ִתנְׂ יק: ַעּיֵן ּבְׂ ּתִ עְׂ ל ֶאֶרץ-ָאַמר ַהּמַ ַפע ׁשֶ ֶ ׁשּ ם ׁשֶ ֲאָמר מּוָבן ׁשָ ף ַהּמַ סוֹּ כּו', ּבְׂ ָרֵאל וְׂ פּוָלה,  -ִיׂשְׂ ַפע ּכְׂ ִחיַנת ׁשֶ ָרֵאל ִהיא ּבְׂ ִיׂשְׂ

עַ  ת-לׁשֶ ּכַ רְׂ ת ּבִ כוֹּ ת, ִהלְׂ ִלּקּוֵטי ֲהָלכוֹּ בָֹּאר ּבְׂ ֵכן מְׂ ן. וְׂ ֲאַות ָממוֹּ ן ּתַ ּקֵ ֵדי ֶזה ִנּתַ חּו  -יְׂ ַין קְׂ ָיָנא ִסיָמן ס"ג ַעל ִענְׂ ִלּקּוֵטי ִתנְׂ ַעּיֵן ּבְׂ ם. וְׂ ן ׁשָ ת טז, ַעּיֵ ן, ֲהָלָכה ד, אוֹּ זוֹּ ַהּמָ
ל ֶאֶרץ ַמר ִנּגּון ׁשֶ נוֹּ לוֹּ צוֹּ ַרת ָהָאֶרץ, רְׂ מְׂ ּיֵם ַאַחר-ִמזִּ ּסִ זֶּהּו ׁשֶ ַמר ׁשֶ ֵיׁש לוֹּ ם. וְׂ ן ׁשָ כּו' ַעּיֵ ָרֵאל וְׂ ר-ִיׂשְׂ ּכָ זְׂ פּוָלה ַהּנִ ַפע ּכְׂ ִחיַנת ׁשֶ ֶכם, ּבְׂ ֶידְׂ חּו בְׂ ֶנה קְׂ ֶכֶסף ִמׁשְׂ : וְׂ ךְׂ -ּכָ

ֵעיל: )  מוהר"ן, סימן תקפ"ה(.-חיי -לְׂ
ר מכל תאווה אחרת, ושם לא נמצאה עצה אלא ריח המטבח  ל תפילה כמה קשה להוציא אדם מתאוות ממון יותעי המבואר במעשה מב פצ"ע ל   פה

חדש כוחו וכו'. ולפי המבואר בחיי מהור"ן הנ"ל משמע שזה הרבה יותר פשוט ומדוע לא הציע להם  ל רכו של הגיבור  ד בדרך מן הצד היוצאת מ
 ן של א"י. ואולי כיון שמדובר שם אחר הרוח סערה עוד לא היה ניגו  .להראות להם ניגון של א"י  עצה זושם 

ד ,  ֲחֵזי  ְוָתא  -זוהר חדש פרשת חקת דף סב: )עם מתוק מדבש(    פו   סב  דף)  ָחָזא ,  למצרים   יוסף  כשירד ,  וראה  ובא  ְלִמְצַרִים  יֹוֵסף   ָנַחת   ּכַ
ָחְכָמה  ַיֲעקב  (ב"ע  שעדיין ,  קדש  של   באספקלריא  שראה '  פי,  במצרים  שבר   יש  כי  יעקב  וירא  הפסוק  על  י"כפרש)  בחכמה  יעקב  זאת  ראה  ּבְ

ַיֲחתוּן לֹון ְוָרַמז(, יוסף שזה בפירוש להודיעו ממש נבואה  היתה ולא, במצרים שבר לו יש ן ּדְ ּמָ   המנחה  את לשם  שיורידו לבניו ורמז ְלִמְנָחה ּתַ
ֶתֱהֵוי,  המלכות  שהיא ה  ּדְ ָגלוָּתא  ֲעֵליהֹון  ְמִגיּנָ ית,  ִמְנָחה  וְּבַהאי,  בגלות  עליהם   מגינה  שתהיה  ּבְ ִליָלן  ִסְטִרין  ש ִ   קצוות   ששה  זו  ובמנחה  ּכְ

ַבש   וְּמַעט, ֳצִרי  ְמַעט בכתוב ונרמזים , כלולים   .  ואזיל כדמפרש ושקדים , בטנים , ולוט, נכאת ּדְ
א  ואמר  ומקדים ,  מעט  מעט  רק  ששלח  הטעם   מהו  ְמַעט   ְמַעט  ַטְעָמא  ַמאי  ושואל ד,  ֲחֵזי  ּתָ ֵני  ּכַ א  ּבְ רוּן  ָלא  ָנש ָ ש ְ   ְלֵעָלא  עֹוָבֵדיהֹון  ִאְתּכַ

ֵדין ,  למעלה  מקובלים   שיהיו  מעשיהם   ומתקנים   מכשירים   אינם   אדם   כשבני,  וראה  בא ָיִמיָנא   ִסְטָרא   ּכְ  צד   שהוא  הימין   צד   אז  ִאְתַרְפָייא   ּדְ
ֵליט ,  נחלש,  הקדושה ָמאָלא   ְוש ָ א   ְוַעל ,  אחרא  הסטרא  צד  שהוא  השמאל  ושולט ש ְ ַבש    וְּמַעט  ֳצִרי   ְמַעט  רק יעקב שלח  כן ועל  ּדָ  כי  לרמז  ּדְ

א  דבש ָמר  ּדָ   מתפרשא   דלא  ה"קב  קמי  ישראל  כנסת  חביבה  כמה  ל"וז,  א"ע  קכו  דף   משפטים  פ"בס  בזהר  כמובא)  ונקבה  מזכר  כלול  הוא  ותמר,  תמרים   דבש  זהו  ּתָ

ק  לרמז  ובא(,  דא  בלא  דא  סליק  ולא,  לעלמין  נוקבא  מן  דכר  פריש  דלא  תמר  כהאי,  מניה ּלַ ִאְסּתַ כוָּרא   ּדְ א  ִמן  ּדְ  שהיא  הנקבה  מן  א" ז  שהוא  הזכר  שנסתלק  נוְּקּבָ
ַבש    ְמַעט  נאמר  אז  וְּכֵדין ,  ן" זו  יחוד   אז  היה  ולא,  המלכות ָמה  היינו  ְנכאת .  ן" זו  הכולל  שלם   תמר  היה  שלא  ּדְ  שנאמר  כמו  ָאַמר   ְדַאתְּ   ּכְ
ית  ֶאת   ַויְַּרֵאם  , נכאת  דבש  צרי  דברים '  ג  פרט  הרי.  בשמים   כינוסי  ששלח  פירושו  נכאת  כאן  וכן,  בשמיו  גנזי  שהראם   שפירושו  ְנכֹתה  ּבֵ
ְטִנים,  ָולֹוט  דברים '  ג ועוד  ֵקִדים, ּבָ א  ָהא ,  וּש ְ ּתָ ין   ש ִ ְרּגִ ְכִליָלן ,  מדרגות השש  כנגד   דברים   ששה  כאן  יש הרי  ָהָכא   ּדַ ַהאי   ּדִ   הכלולות  ִמְנָחה ּבְ

 .  המלכות שהיא זו במנחה
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במעט דבש תמרים שמחמת העוונות נתמעטה השכינה והיא לבדה בלא בן זוגה,  ורמז לו שישראל ירדו לגלות במצרים 

ומסתבר מאד  עי"ש.   שכינה שתרד עימהם דהינו ה רפואה בגלות ע"י המלכות קצת  מעט צרי דהיינו    ישראל אבל יהיה ל

יפר למשנה למלך מצרים שסבר שהוא גוי את העתיד לבוא אלא שכיוון במנחתו להמשיך קצת  סשאין הכוונה שיעקב  

 הצלה ורפואה לבניו כשירדו מצרים.  

ולנצח   מצרה,  להצילם  קדוש  שם  בה  ורמוז  גדולים  סודות  בה  שהיה  זו  יעקב  מנחת  בביאור  המור  צרור  עיין  גם 

 במלחמות. 

א"י בכוחו לעורר שפע מלמעלה למטה לפירות,  ולפי רבינו   שסבר    לפי על כן  אולי אפ"ל ששניגון שירת הפירות של 

דהיינו בכלי נגינתם שינגנו לפניו, ניגון כפי    , שהוא גוי שלא יודע נגן, לכן שלח לו ניגון מבורר כבר, בכליהם של בניו

וכפי שספ עובר דרכו,  ירא אלקים כמ"ש את  מעלתו שהוא שר משנה למלך שע"כ רוב המזון  לו הנהגותיו שהוא  רו 

  להעלות ע"י הניגוןיתעורר  ורוחו מבהמה לאדם  את  יעלה  אפשר שהאלקים אני ירא, סבר יעקב שע"י הניגון של א"י  

וכפי שבאמת היה שבסמוך נתבטל   הרעב.  יתבטל ועי"ז לעורר שפע מכח פעולת יעקב בו ע"י הניגון של א"י. מיין נוקבין 

                .שנתים של רעב בלבדאחרי    הרעב

לבניו הי  \פז/ וזהו שאמר  בכליכם,  הארץ  מזמרת  בחייקחו  שיקחו  שהוא  יהנ  'נו  הנ"ל  גון 

אינו אלא שרף של עץ ואינו  כנ"ל בכלים שלהם. והורידו לאיש מנחה מעט צרי  זמרת הארץ 'בחי

דבש    מאכל  בהםמעט  שנשתבחה  המינים  משבעת  היחיד  הוא  תמרים  דבש  עפ"י   פרש"ינכאת    א"י   כנראה 

משקולות    'הם בחי  ,ולט בטנים ושקדים  (\פח/ שעווה, וי"א בשמים )עפ"י פרש"י בישעיה לט ב'  ב"רהמדרש  

  \פט/ מעט משירת הצרי ומעט משירת הדבש וכל שירת הנכאות ולט בטנים ושקדים, וביחד היא שירה   גוןיומדות הנ

נראה דלאו    [צא]   כנ"ל  \צ/ דולי הארץיגון נעשה מגי, כי הנמיוחדת לפעול רצונו אצל משנה למלך מצרים

אריז"ל שלא רק לכל עשב יש מלאך האומר גדל אלא גם  כאלא כל שהארץ משתבחת בו, וגם מבואר ב   צמחיםדווקא  

היא שירת כל מציאות כגון    \צבוכן פרק שירה/ יש לו מלאך שעל ידו הוא קיים ובלעדיו אין לו קיום כלל.  ן  ואבכל הר  

   :שמים והרים וימים וכו' 
 

 
ל ְוִעם א  ּכָ ב ַעל  ַאף  ּדָ ָנֲחָתא  ּגַ   על   לישראל  בא  רפואה  מעט ָאֵתי  ֳצִרי ְמַעט  זה  ידי  על,  למצרים   ירדה  שהשכינה  פי   על  אף  זה  כל  ועם   ּדְ
וּם(,  קשים   לחלאים  רפואה  היא   צרי,  ק"הרד'  ופי,  בגלעד  אין   הצרי(  ב"כ  ח  ירמיה)  שכתוב  כמו ),  זה  ידי ָיְתָבא  ִמש ּ ָגלוָּתא  ּדְ   ישבה   שהשכינה  לפי  ּבְ

 .  בגלות עמהם 
ַעט ֳצִרי    )יא( ַוּיֹּאֶמר ֲאֵלֶהם   פז ָחה מְׂ ִרידּו ָלִאיׁש ִמנְׂ הוֹּ ֵליֶכם וְׂ כְׂ ַרת ָהָאֶרץ ּבִ מְׂ חּו ִמזִּ א זֹּאת ֲעׂשּו קְׂ ן ֵאפוֹּ ָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם ּכֵ ִנים  ִיׂשְׂ טְׂ כֹּאת ָולֹּט ּבָ ַבׁש נְׂ ַעט ּדְׂ ּומְׂ

ֵקִדים: ּתְׂ   ּוׁשְׂ ִפי ַאמְׂ ב ּבְׂ ֶסף ַהּמּוׁשַ ֶאת ַהּכֶ ֶכם וְׂ ֶידְׂ חּו בְׂ ֶנה קְׂ ֶכֶסף ִמׁשְׂ ּגֶה הּוא:)יב( וְׂ ִמׁשְׂ ֶכם אּוַלי  ֶידְׂ יבּו בְׂ ׁשִ קּומּו ׁשּובּו ֶאל    חֵֹּתיֶכם ּתָ ֶאת ֲאִחיֶכם ָקחּו וְׂ )יג( וְׂ
ֲאשֶׁ  ָהִאיׁש:  ָיִמין ַוֲאִני ּכַ נְׂ ֶאת ּבִ ח ָלֶכם ֶאת ֲאִחיֶכם ַאֵחר וְׂ ּלַ ׁשִ ֵני ָהִאיׁש וְׂ ן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלפְׂ י ִיּתֵ ּדַ ֵאל ׁשַ ָכלְׂ )יד( וְׂ י ׁשָ ּתִ כֹּלְׂ י:ר ׁשָ  ּתִ

ואם בית נכתה הוא בית גנזי הבשמים כפרש"י מדוע כפל לומר שוב ואת  אבל צ"ע שם כי כתוב ויראם את בית נכותה וכו' ואת הבשמים וכו'    פח
   הבשמים.

שהתחדש ע"י הגויים בתקופה מאוחרת המצאה שאפשר לכתוב ניגון    ואין הכוונה לחכמת המוזיקה של היום שהיא שבע תווים בכל אוקטבא,   פט
וגם זה רק במקרא ואילו שירים וזמירות אחירם נראה שלא נהגו לכתוב    אבל חכמת הניגון של ישראל היא בסוד טעמי המקרא   ע"י סמני תווים.

 .  שרצה לפעול אצל יוסף לצרכו  ניגון אחד מיוחד רף מהן  ציברר ו לצירוף חלקי שירת פירות ארץ ישראל, ו  ואולי אפ"ל כוונת יעקב  ע"י סימנים.
   . צ"ע הרי נכאות פרש"י שעווה והיא לא מגידול הארץ אלא להבדיל מדבש שהוא מתמצית מהדבורה בעצמה כמבואר בגמ' בכורות צ
 עיין חיי מוהר"ן סימן תקפה צא
אמנם ידוע כי כל תנועת הגלגלים המה בקול ושיר כדדרשינן במדרש |ילק"ש ח"ב רמז כב| שאמר יהושע לחמה    -יערות דבש דרוש ג'  ועיין    צב

דום שכשהיא הולכת אומרת שירה ואמרה מי יאמר שירה במקומי אמר יהושע אני אומר והיינו כי ע"י שירה יכולים להתדבק בשפעת שכינה  
ע וכל כוחות רוחנים אפילו הממונים על עופות מחצבים ודוממים אין להם יכולת לקבל שפע ולהשפיע כי אם בשירה  ועי"כ יכולת בידם לקבל שפ 

וזהו פרק שירה של כל עופות וכדומה וכ"כ האר"י ז"ל ובעל חסד לאברהם להדיא וכאשר יחדלו לומר אין להם יכולת להתדבק כ"כ וזהו קול  
דים עד שאמרו בשם פיטאגראס שאמר בהיות אויר צלול והארץ שקטה מהומים שומע קול תנועת הגלגל  של תנועת גלגלים אפילו חכמי יונים מו 

 אבל עכ"פ הכל תלוי בשירה 


