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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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 עב תורה



 עא חיים נצחיים עב              מוהר"ן תנינא            לג.       ליקוטי                            

הנ"ל  שפרה. גם זהו בחי' [א] הנ"ל שנתתקנים ע"י הלידה כנ"ל

 : וכנ"ל [ב] בחי' שפיר ושליא בחי' הולדה

שהמוחין של ח"ל שהם בחי' חובלים שחובלים זה  ומחמת

הם  ,לזה בהלכה כי אינם יכולים להשוות דעתן יחד כנ"ל

נופלים במוחין של א"י שהם בחי' נועם כדי להתתקן כנ"ל. ע"כ 

כשפוגמים הרבה ח"ו אזי אינם יכולין להתתקן אדרבא לפעמים 

. ואזי גם המוחין של א"י [ג] גורמים פגם גם להמוחין של א"י

אינם יכולים להשוות עצמן כי נפגמו ח"ו ע"י המוחין הפגומים 

וזהו בחי' המחלוקת שיש בא"י של ח"ל שנפלו לתוכם כנ"ל. 

 :[ד] ג"כ

ות כולם הם רק הדברים, כי כל הנבראים וכל ההולדוכלל 

בשביל התגלות כבודו ית'. ועיקר ההולדה ע"י הצדקה שעל 

ידה נעשה כלי לקבל מנועם העליון שעי"ז נעשה ההולדה ועי"ז 

הם תרומה נתגלה ונתגדל כבודו ית' כנ"ל. וזה אותיות 

)תהלים כז( כי  ובהיכל רולבק 'ה םבנוע תלחזוסופי תיבות 

מאת כל איש  [ו] בחי' [ה] תרומה היינו צדקה שהיא נדיבות לב

על ידה נעשה כלי לקבל  אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי

ובהיכלו מנועם ה' שעי"ז נמשך התגלות כבודו ית' שהוא בחי' 

ס"ת  ובהיכל רולבק 'ה םבנוע תלחזווזהו  כולו אומר כבוד

נעים זמירות , בחי' [ח] בחי' השירהוזה : [ז] כנ"לתרומה 

 : לא גילה יותר()וט. {שמואל ב' כג} ישראל

הזוכה להרגיש נעימות התורה, כי יש  אשרי
נעימות בתורה, וזהו העיקר לזכות להרגיש 

 : הנעימות שיש בהתורה
 ([יב] . נ"ל[יא] דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום)י

שלראות א"ע עם הצדיק האמת הוא ג"כ דבר  דע [יג] עב

הוא מעלה  . בוודאי כשזוכין לשמוע מפיו תורה,[יד] גדול מאד

יה לבד שזוכין יתירה. אבל גם כשאין שומעין תורה, הרא  

לראות א"ע עם הצדיק הוא ג"כ טוב מאד. כי ע"י שרואין את 

עצמו עם הצדיק עי"ז מקבלין גדולה. ועיקר הגדולה היא 

כמו שמצינו אצל הש"י כל מקום שאתה מוצא  .[טו] שפלות

, [יז]{.לה לאמגי} טזשם אתה מוצא ענוותנותו גדולתו של הקב"ה

כי עיקר הגדולה היא שפלות. ועיקר התחיה לעתיד שיעמדו 

, 'בתחי' ויחיו חיים נצחיים, עיקר מה שיהי' נחיה ויקום בתחי

הוא השפלות של כ"א. כי השפלות של כ"א וא', יהי' נחיה 

, ודרז"ל הקיצו ורננו שוכני עפר [יח]לעתיד ויקום בתחי'. בבחי' 

ר בחייו. כי עיקר התקומה ( מי שנעשה שכן לעפ.)סוטה ה

רק להשפלות, שהשפלות של כ"א וא' יהי' נחיה  'בתחיה יהי

ויקום בתחי' לעתיד כי תענוג עוה"ב אי אפשר לנו להשיג 

עכשיו. וזה מחמת שאנו עכשיו בגבול, וכל דבר שיש לו גבול 

א"א לו להשיג תענוג עוה"ב הרוחני. וע"כ גם עונג שבת שהוא 

בת קיח( כל המענג את השבת נותנין לו מעין עוה"ב, ארז"ל )ש

נחלה בלי מצרים היינו בלי גבול. כי עונג שבת שהוא מעין 

עוה"ב הוא בחי' בלתי גבול. וע"כ עיקר חיים נצחיים של לעתיד 

לבא בחי' תענוג עוה"ב, יהי' רק להשפלות של כ"א, כי שפלות 

ועניוות הוא בחי' בלתי גבול, כי הוא בחי' אין ממש ואין לו 

שום גבול מחמת שהוא בתכלית העניוות. ועיקר חיים נצחיים 

. וע"כ שבת [יט] של עוה"ב הוא רק בבחי' בלתי גבול כנ"ל

מי  י. כטועמיה חיים זכו [כ] שהוא מעין עוה"ב, נאמר בו

 : שטועם טעם עונג שבת זוכה לחיים בחי' חיים נצחיים כנ"ל

לקבל שלו, כן זוכה שכ"א וא' לפי התנוצצות המוחין  ודע

ברהיטי מוחין )סוף  מלך אסור ברהטים [כב]כאגדולה. בבחי' 

. היינו שבחי' המלכות דהיינו גדולה, ([כג] התיקונים תי' ו' דף ה

הוא אסור וקשור ברהיטי מוחין שלפי התנוצצות המוחין כן 

מקבל גדולה. והמוחין והדעת הם בחי' בנין ביהמ"ק כשארז"ל 

נבנה ביהמ"ק בימיו כי  )ברכות לג( כל מי שיש בו דיעה כאלו

אותיות כדדיעה ניתן בין שתי אותיות וביהמ"ק ניתן בין שתי 

וכו' וע"כ כ"א כפי מוחו ודעתו וכפי שהוא מכניס עצמו בתוך 

הדעת, כל מה שהוא עוסק יותר להגדיל מוחו ודעתו כן הוא 

עוסק בבנין ביהמ"ק כי עיקר בחי' בנין ביהמ"ק הוא הדעת 

וח מהיר וחריף והוא עוסק תמיד להגדיל כנ"ל. ויש מי שיש לו מ

מוחו ודעתו שזהו בחי' עוסק בבנין ביהמ"ק. וכפי הגדלת דעתו 

חזית איש ומוחו כן זוכה לקבל גדולה. וזה בחי' )משלי כב( 

, איש מהיר במלאכתו, זה מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב

בחי' מי שיש לו מוח מהיר וחריף כנ"ל שהוא בחי' מהיר 

ת בנין כ(. כי מלאכההיינו במלאכת בנין ביהמ"ק )במלאכתו 

. היינו מלכים יתיצב כולפניביהמ"ק הוא כפי מוחו כנ"ל. ועי"ז 

הגדולה היא כפי התנוצצות  שזוכה לגדולה בחי' מלכות. כי

 : כנ"ל מלך אסור ברהטיםהמוח בבחי' 

מוח כללי ויש מוחין פרטים. וכל המוחין הפרטים הם ויש 

שהוא חכם הדור. וזהו מעלת הזוכה מקבלין ממוח הכולל 

לראות א"ע עם הצדיק האמת שהוא חכם הדור בחי' חכם 

הכולל כנ"ל. כי ע"י שזה החכם הכולל רואה אותו ומסתכל בו, 

. וע"י שמתנוצץ מוחו עי"ז מקבל גדולה. [כז] עי"ז מתנוצץ מוחו

ע"י התנוצצות המוח כנ"ל. כי עינים  כחאיקר הגדולה הכי עי

 ותפקחנה עיני שניהם)בראשית ג(  כ"שע"ש החכמה נאמר 

ופירש"י על שם החכמה נאמר. וע"כ ע"י שזה החכם שהוא מוח 

הכולל מסתכל בו, עי"ז מאיר בו חכמה ומוחין ומתנוצץ מוחו, 

כ"א וא' יש לו איזה מוח ודעת כטועי"ז מקבל גדולה כנ"ל. כי 

מונח בקטנות  להואו, אבל המוח והדעת של כ"א לפי מדריגת

ואינו מתנוצץ. וע"י שמסתכל בו החכם הדור שהוא מוח הכולל 

כ"א וא' כפי מדריגת מוחו. וע"י לבשל לאעי"ז מתנוצץ מוחו 

התנוצצות המוח מקבל כ"א גדולה כפי מדריגת מוחו. כי עיקר 

 : הגדולה היא ע"י התנוצצות המוח כנ"ל

הכולל של כל  [לג] שהוא הי' הדעת משה רבינו ע"ה וע"כ

 ישראל, ע"כ ע"י ראייתו לבד שהיה מסתכל בתוך כ"א ואחד 
 

                                
וכנ"ל ממשנת חסידים שדייקא בשעת  א

החובלים  לידה נשפע הנעם וע"כ באים
 אז דייקא להתתקן

 בכורות כ. ב
עיין לק"ה מנחה ו' ד' שלפעמים  ג

מתגברים החובלים כיון שהצדקה אינה 
 בשלימות

 עיין חיי מוהר"ן סימן מז ד
 'תורה יג אות א ה
 'שמות כה ב ו
עיין באה"ל בתחילת ביאורו כאן  ז

יש להוסיף ולבוא בכפלי כוונתו  -שכתב
י בבית ה' הקדושה מענין זה הכתוב שבת

וכו' ולבקר בהיכלו, אשר הצדקה לבנין 
המשכן ]דאיקרי מקדש והיכל, נקודה 
הכוללת לקדושת ארץ ישראל[, היא 

                                
העיקר שזוכים על ידה לחזות בנועם ה' 

 וכו':
עיין פל"ח שציין לערכין י: אין  ח

אומרים שירה אלא על נס בא"י. גם עיין 
 אות יז 'לק"ה כיבוד אב ואם הלכה ב

שם  ן. גם עיין ערכישהכוונה לשירת הים
לות שכינה עמהם ואז אומרים שירה שבג

 "ב.גם על נס בחו"ל וצ
 בר בדפו"רנמצא כ ט
 כבר בדפו"ר נמצא  י

 * משלי ג' יא
נראה כוונתו שפסוק זה סבר מוהרנ"ת  יב

מדעתו שקשור לתורה זו ולא ששמע כן 
 מרבינו.

נאמר בשבת פרשת יתרו שנת תקע  יג
בבקר אחר סעודת שחרית )חי"מ נט( 

                                
ועיין חיי מוהר"ן סימן מח ועיין שיש"ק 

 ח"ב סימן רפו.
פי' אנ"ש את עצמו עם הצדיק  הלשון יד

)בשם ר' משה ברסלבר( גם עפ"י תורה 
סו תנינא עי"ש שע"י הסתכלות בצדיק 

. ועיין רואה היכן אוחז במדותיו בעצמו
פ' קדושים ד"ה ספר הליקוטים להאריז"ל 

 דע כי בהבטה.
קכב: חיי שרה עיין תוספתא זוהר  טו

ו איהמאן דאיהו זעיר  אושלח קסח סע"
 רב
 ענותנותו -בתרלו טז
דקדוקי רסא גבורתו ועיין שם הג יז

סופרים שגרסת כת"י מינכן גדולתו, וכך 
יתן לך שאומרים בסוף פסוקי וגם 

עץ יוסף על עין יעקב במוצאי שבת וב
כתב שכן מוכח גם מלשון  במגילה שם

                                
הפסוקים. ועיין לעיל תורה ע' ותורה ד' 

  .'אות ט
 יט כו* ישעיהו  יח
עיין לק"ה תפלין אות ו' אות ח' וזה  יט

י שיש די באלקותי וזה -' שם שדבחי
בחי' שפלות כמבואר בתורה יא והביאור 
כי אינך צריך שיהיה לך שום תענוג 
ואחיזה באיזה גשמיות וישות כאילו צריך 

 . עי"ש., וכו'לך עוד ח"ו
 בתפילת מוסף של שבת כ

 בתשכט כתב בטעות שה"ר ו' כא
 'וז'  שיריםהיר ש*  כב
 בדפים שלנו קמד: כג
 ות )מבל"ט(אוחי -בתרלד כד
עיין מדרש שיר השירים רבה  כה

 בתחילתו
 לפנים -בתשכט  כו

                                
לק"ה שמבאר עפ"י  'עיין פל"ח אות ב כז

תפילין ו' כז ועפ"י תורה קצב שפניו 
ושכלו נמצאים בספרו שגם ע"י לימוד 

 בספרו מתקיים בחינה זו. 
 הוא -היא, ומתרלו -תרלדדפו"ר וגם ב כח
  כי כל כ"א וא' -מתרצו כט
 כ"א וא' מונח )תיבת הוא נמחק( -מתרצו ל

  )מבל"ט( שכל -בתרלד לא
 של כל כ"א וא' -מתרצו לב
טז.  'זוהר ח"ב רכא. חסד לאברהם א לג

שער הפסוקים בלק. מגלה עמוקות וארא. 
לשון  תחילתובתורה ו' ועוד הרבה. 

אות  'תורה טו אות ז', תורה כ מוהרנ"ת,
י', תורה כא אות יא, תורה לו אות ב', 

תורה נו אות ח' תורה קטו.  תורה מג
 ותורה ה תנינא אות ז'.

 תורה אור
י  ַאְלת ִּ תהלים כז )ד( ַאַחת ש ָׁ
ש   ה  ֲאַבק ֵ ק אֹותָׁ ֵמֵאת ְיקֹוָׁ
ל ְיֵמי  ק כ ָׁ ֵבית ְיקֹוָׁ י ב ְ ְבת ִּ ש ִּ
ר  ְלַבק ֵ ק ו  ֹנַעם ְיקֹוָׁ י ַלֲחזֹות ב ְ ַחי ַ

לֹו: ֵהיכָׁ  ב ְ
ר כה תרומה  שמות ֵ ב  )ב( ד ַ

ש ְ  ֵני יִּ י ֶאל ב ְ ְקחו  לִּ ֵאל ְויִּ רָׁ
ר  יש  ֲאש ֶ ל אִּ ה ֵמֵאת כ ָׁ מָׁ רו  ת ְ
ְקחו  ֶאת  ֹו ת ִּ ב  ו  לִּ ֶבנ  ד ְ יִּ

י: תִּ מָׁ רו   ת ְ
ְבֵרי  (א)ב כג -שמואל ה ד ִּ ֶ ְוֵאל 

ן  ֶ ד ב  וִּ ים ְנֻאם ד ָׁ ַאֲחרֹנִּ ד הָׁ וִּ דָׁ
ל  ֶבר ֻהַקם עָׁ ְנֻאם ַהג ֶ י ו  ש ַ יִּ
ים  ְנעִּ יַח ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ו  ְמש ִּ

אֵ  רָׁ ש ְ רֹות יִּ  ל:ְזמִּ
ֶכיהָׁ ַדְרֵכי  רָׁ משלי ג )יז( ד ְ

לֹום: יבֶֹתיהָׁ ש ָׁ ל ְנתִּ  ֹנַעם ְוכָׁ
 

 תורה עב
ְחיו  ֵמֶתיךָׁ  (יט)ישעיהו כו  יִּ

נו   יצו  ְוַרנ ְ קִּ ן הָׁ מו  י ְיקו  תִּ ְנֵבלָׁ
ךָׁ  ֶ י ַטל אֹורֹת ַטל  ר כ ִּ פָׁ ְֹכֵני עָׁ ש 

יל: ס ִּ פ  ַ ים ת  אִּ ֶרץ ְרפָׁ אָׁ  וָׁ
ְך  שיר השירים ז )ו( רֹאש ֵ

כ ַ  ְך כ ַ ַליִּ ְך עָׁ ת רֹאש ֵ ַ ְרֶמל ְוַדל 
ים: טִּ ְרהָׁ ר ב ָׁ סו  ן ֶמֶלְך אָׁ מָׁ ַאְרג ָׁ ָׁ  כ 

ה ֵעיֵני ג בראשית  ַקְחנָׁ ָׁ פ  )ז( ַות ִּ
ם ֵהם  י ֵעיֻרמ ִּ ְדעו  כ ִּ ֵניֶהם ַוי ֵ ש ְ
ו   ֲעש  ה ַוי ַ רו  ֲעֵלה ְתֵאנָׁ ְ ְתפ  ַוי ִּ

ֶהם ֲחֹגרֹת:  לָׁ

 



 מוהר"ן תנינא            לג:           ליקוטי                        חיים נצחיים עב 

היה יכול לחלק הגדולה והשררה לכ"א ואחד כראוי לו לפי  זעי"

ואתה תחזה מכל העם, מדריגת מוחו. וזה בחי' )שמות יח( 

. ואתה תחזה דייקא, וכו' ושמת עליהם שרי אלפים שרי מאות

ע"י הראיה לבד של משה רבינו שהיה רואה ומסתכל בכ"א  יכ

ואחד גדולה ואחד היה מתנוצץ מוחו של כ"א ועי"ז קיבל כ"א 

, דהיינו [א] ושררה כפי ערכו כפי הראוי לו לפי מדרגת מוחו

ואתה תחזה וכו' ושמת בחי' שרי אלפים ושרי מאות וכו'. וזהו 

כי ע"י שיחזה משה ויסתכל בעם עי"ז  עליהם שרי אלפים וכו'

בעצמו הוא משים אותם שרי אלפים וכו'. כי ע"י הסתכלותו 

צצות מוחו שמתנוצץ ע"י בהם מקבל כ"א גדולתו ע"י התנו

ההסתכלות שמסתכל בו חכם הדור בחי' משה כנ"ל. וגם משה 

כי ע"י  ,היה יכול לצוות שזה יהיה שר אלף וזה שר מאה וכו'

כי ע"י  ,הסתכלותו בהם היה יודע הגדולה המגיע לכ"א וא'

הסתכלותו היה יודע התנוצצות המוח של כ"א, אשר כפי 

 : לה כנ"להתנוצצות המוח כן מגיע לו גדו

כשמקבל כ"א גדולה כפי הראוי לו באמת לפי מדרגת  ואזי

מוחו, ע"י שיש מנהיג אמיתי בחי' משה שיכול לחלק הגדולה 

לכ"א כראוי לו ע"י הסתכלותו לבד אזי יודע כ"א מהשרים 

והמנהיגים של ישראל לחדש חידושין דאורייתא כפי הראוי לו 

חר שכ"א עומד על לפי מדרגת מוחו לא פחות ולא יותר. כי מא

מקומו הראוי לו באמת דהיינו שיש לו שררה וגדולה כפי הראוי 

לו באמת כנ"ל, ע"כ כ"א יודע לפי גדולתו והתמנותו איך וכמה 

הוא צריך לחדש בתורה ובפני כמה אנשים הוא צריך לומר 

[ ב]מישראל דהיינו שר האלף אלף תורה. כי זה שממונה על 

 : ף אנשים וכן כולםהוא צריך לומר תורה בפני אל

בחי' רוח בכל אחד ואחד, והמנהיג האמיתי של כל יש  כי

ישראל דהיינו בחי' משה הוא בחי' רוח הכולל בחי' )במדבר כז( 

"י שיודע להלוך נגד רוחו של כל רש שוופירג איש אשר רוח בו

כי המנהיג האמיתי הוא בחי' רוח הכולל שיודע   אחד ואחד. 

כי כולם מקבלים ממנו. כי הוא בחי'  להלוך נגד כל רוח ורוח

כה אמר ה' מארבע רוחות בואי  רוח הכולל בחי' )יחזקאל לז(

בחי' רוח אלקים שהוא בעצמו בחי'  ד. ורוח הזה הואהרוח

ואמלא אותו רוח אלקים בחכמה בבחי' )שמות לא(  [ה] המוחין

שהם בחי' דהיינו בחי' המוחין  ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה

בית המקדש כנ"ל. וכ"א לפי בחי' הרוח אלקים  מלאכת בנין

שיש בו שהוא בחי' רוח הקודש רוח נבואה, כמו כן הוא זוכה 

 לחדש בתורה. כי זה הרוח אלקים הוא שורה על פני התורה

היינו על פני  ורוח אלקים מרחפת על פני המים [ו]בבחי' 

. ע"כ ע"י הרוח אלקים הזה [ז]התורה שנקראת מים כשדרז"ל 

ן לחדש בתורה. כי הרוח אלקים שורה על פני התורה כנ"ל. זוכי

המנהיג האמיתי שהוא בחי' משה בחי' דעת הכולל  על ידיע"כ 

בחי' רוח הכולל שעל ידו מתנוצץ מוחו של כ"א שזהו בעצמו 

בחי' רוח אלקים שממשיך לכ"א כי הרוח אלקים הוא בעצמו 

תא כי נ"ל, ע"כ עי"ז נמשך לכ"א חידושין דאורייכהמוחין 

החידושין דאורייתא הם ע"י בחי' הרוח אלקים שהוא שורה על 

פני התורה כנ"ל שהוא בעצמו בחי' המוחין. שכל זה נמשך 

 : מהמנהיג בחי משה שהוא דעת הכולל רוח הכולל כנ"ל

זה המנהיג צריך שיהיה פרוש גדול בקדושה גדולה, ואז אבל 

פרישותו  על ידידווקא הוא יכול להיות מנהיג ישראל. כי 

מישראל  חדאל וקדושתו הגדולה הוא יכול לחזות ולהסתכל בכ

 ואתה תחזהבבחי'  ע"י ההסתכלות לבד ולחלק הגדולה לכ"א

כנ"ל. כי הסתכלות הזאת היא תלויה בקדושה ופרישות גדול. 

על פי הדיבור  רבינו שהיה קדוש ופרוש גדול מאד וע"כ משה

כ היה יכול לחזות "ע[ ח] ואתה פה עמוד עמדיכמ"ש )דברים ה( 

. ואתה תחזהוזהו  .ולהסתכל בישראל ולחלק להם הגדולה עי"ז

 אתה דייקא, כי רק משה שהיה פרוש גדול מאד בקדושה גדולה

ואתה , זוכה להסתכלות הזאת כי הסתכלות הזאת בחי' [ט]

היא תלויה רק בקדושה ופרישות מתאוה זאת. וזה בחי'  תחזה

רז"ל )סנהדרין לט ע"ב( למרק וד והזונות רחצו)מלכים א כב( 

שתי חזיונות. היינו, שכפי מה שרוחצין עצמן מתאוה זאת בחי' 

דהיינו שרוחצין עצמן מתאוה זו, כמו כן הוא  והזונות רחצו

חזית [ י], בחי' ואתה תחזהממרק ומצחצח שתי חזיונות בחי' 

דהיינו בחי' הסתכלות הנ"ל כי עיקר  איש מהיר במלאכתו וכו'

ע"י קדושה ופרישות מתאוה זו כנ"ל. כי  יאאו"ל ההסתכלות הנ

ולא כמ"ש )במדבר טו(  [יב] תאוה הזאת היא בחי' פגם העינים

. וע"כ תתורו וכו' ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם

צריך לקדש עצמו ביותר בפרישות גדול מזאת התאוה ואז יש 

להסתכל וליתן הגדולה לכ"א כראוי לו יגלו עינים זכים לחזות 

ואז דווקא הוא יכול להיות מנהיג  [יד] ע"י הסתכלותו לבד כנ"ל

ישראל כנ"ל. וכשאין לישראל מנהיג ומשגיח כזה, באמת כל 

ומבולבל וכל הרוצה ליטול את השם נוטל  טובבהעולם מעור

כמו שמתנהג עכשיו בעו"ה. כי ישראל צריכין שיהיה עליהם 

משגיח שישגיח ויראה בהם שיעמוד כ"א על מקומו הראוי לו 

באמת, והמשגיח הזה יהיה פרוש וקדוש גדול בבחי' קדושת 

ופרישות משה. ואז יכול להנהיג את ישראל ליתן לכ"א גדולה 

 : "י ההסתכלות לבד כנ"לכראוי לו ע

 על ידינעשה תשובה, כי עיקר התשובה היא זה  על ידיו

הבושה. וע"י זה המנהיג בחי' משה שהוא מסתכל בכל אחד 

חידושין ל טזדהיינוואחד ומתנוצץ מוחו וזוכה לביאורי התורה 

א "זה נמשך בושה על כ"א ואחד, ואז רואה כ על ידידאורייתא 

 ה היא בוודאי בושה גדולה, כיאת בשתו וכלימתו. כי עביר

, ובוודאי אין נאה כלל [יז] עבירה אינה ראויה כלל לישראל

לישראל שיהיה לו עבירה ח"ו. אבל גם מצוה כשרוצין לעשות 

איזה מצוה ראוי שיהיה לו ג"כ בושה גדולה. כי איזה זכות יש 

בהיכל המלך  יחלו שיזכה לעשות המצוה. ואיך יעיז פניו ליכנס

וישער בדעתו לפני מי הוא עושה המצוה, וגם  לעשות מצוה.

 גודל מעלת המצוה בעצמה 

 

                                               
 מהירות וחריפות מוחו כנ"ל א
ח"ג סימן צ' אמר שהוא שר האלף, ובשיש"'ק  לדעה השניה בשיש"ק ח"ב רפו אפ"ל שע"כ נקט דייקא שר האלף כי בשיש"ק ב

שעליו נאמרו סברו לומר ח"ב סימן ריג שאלו אם זה נכון שיש לו פ' אלף חסידים. )אמנם אפשר גם להפך שדייקא בגלל זה 
ותורה זו נאמרה כנראה  ,ובאמת רבי מרדכי מטשערנוביל שהיה אז מגיד בברסלב )שיש"ק ח"ב שכב( הוא שהיה שם ,הדברים

עבר אז לב, כי נאמרה בפרשת יתרו חודש שבט תקע ומאז גר רבינו בברסלב עוד ארבעה חדשים עד אייר שנת תקע שבברס
 לאומן(

 ופרש"י –מתרצו ופירש"י,  -בתרלד ג
  ובדפו"ר הוא בתקפא לא ברור ד
 פרעה לעבדיו אמר על יוסף איש אשר רוח אלקים בו וליוסף אמר אין נבון וחכם בראשית מא לחעיין  ה

 כמוך.
 ' ב'.בראשית א*  ו
 * תענית ז. ב"ק יג. ]ובדף פב. ע"ז ה: ועוד[  ז
זוהר ח"ג דף וועיין שבת פז.  אמור להם שובו לכם לאהליכם ואתה פה עמוד עמדי.-דברים ה' כז כח  ח

 עיין תורה לו אות ב'ו רסא:
 .שהיה עניו מכל האדם עי"ז היה אפשר לו להיות פרוש לגמרישע"י  עיין תורה קל ט
 לי כב כטמש י

 היא -מתרצו  יא
 '.ח"א אות ד 'עיין לעיל תורה ז יב
ולא ברור אם הניחו נקודה במקום ו' או  במקום ו'נקודה ומעליה נקודה שבורה יש  ובתקפא ,ולהסתכל –בדפו"ר  יג

 ולהסתכל  -להסתכל. ומתרצו  –תרלד ותרלו ב ,שבכוונה הניחו נקודה

                                                                                    
הסתכל לת עצמו עם הצדיק ועיין פל"ח אות ד' דתרתי בעינן עיין לעיל בתחילת התורה שנקט הלשון לראו יד

 עלות על חבריו ע"י שראה את ר"מ מאחריו.להוא בצדיק והצדיק בו וגם ציין לערובין יג: שרבי אמר שזכה 
 מעורב -מתרצו  טו
תקפא וב ,נןדפו"ר איוב דהיינו לביאורי התורה דהיינו חידושין )דהיינו ג' תיבות מיותרות( -והאוצרבתקפא ברגר  טז

 וכן בתרלד ומתרלו נמחק )וניכר כי נשארו רוחים גדולים בין התיבות הנותרות(גיסין 
 תנינא אות ג'. 'עיין לעיל תורה ז יז
 ליכנוס -מתרצו  יח

 תורה אור
ה יח יתרו  שמות )כא( ְוַאת ָּ

י ַחִיל  ם ַאְנש ֵׁ עָּ ל הָּ ֶתֱחֶזה ִמכ ָּ
י ֱאֶמת  י ֱאֹלִהים ַאְנש ֵׁ ִיְראֵׁ

צַ  י בָּ ְֹנאֵׁ י ש  רֵׁ ֶהם ש ָּ ְמת ָּ ֲעלֵׁ ע ְוש ַ
י  רֵׁ אֹות ש ָּ י מֵׁ רֵׁ ִפים ש ָּ ֲאלָּ

ֹרת: י ֲעש ָּ רֵׁ ים ְוש ָּ ִ  ֲחִמש  
)יח( ַוי ֹאֶמר כז פינחס  במדבר

ה ַקח ְלךָּ ֶאת  ק ֶאל ֹמש ֶ ְיֹקוָּ
ַח  ר רו  ן ִאיש  ֲאש ֶ ן נו  ַע ב ִ ֻׁ ְיהֹוש 

יו: לָּ ְדךָּ עָּ ַמְכת ָּ ֶאת יָּ ֹו ְוסָּ  ב 
ַלי ֹאֶמר אֵׁ  יחזקאל לז )ט( ַוי 

א ֶבן  בֵׁ ַח ִהנ ָּ רו  א ֶאל הָּ בֵׁ ִהנ ָּ
ֹה  ַח כ  רו  ַמְרת ָּ ֶאל הָּ ם ְואָּ דָּ אָּ
ע  ַאְרב ַ י יֱֹדִוד מֵׁ ַמר ֲאֹדנָּ אָּ
ְפִחי  ַח ו  רו  ִֹאי הָּ חֹות ב  רו 

: ה ְוִיְחיו  ֶ ל  אֵׁ ִגים הָּ ֲהרו   ב ַ
לא )ג( כי תשא שמות 

ַח ֱאֹלִהים  א ֹאתֹו רו  ֵׁ ֲאַמל  וָּ
ְבַדַעת  ה ו  נָּ ִבְתבו  ה ו  ְכמָּ חָּ ב ְ

בְ  ה: ו  אכָּ ל ְמלָּ  כָּ
ה א בראשית  ְיתָּ ֶרץ הָּ אָּ )ב( ְוהָּ

י  נֵׁ ְ ְך ַעל פ  ֹבהו  ְוֹחש ֶ ֹתהו  וָּ
ַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת  ְתהֹום ְורו 

ִים: ָּ י ַהמ  נֵׁ ְ   ַעל פ 
ה ואתחנן דברים  ה )כח( ְוַאת ָּ

ֶליךָּ  ה אֵׁ רָּ ִדי ַוֲאַדב ְ ָּ ֹה ֲעֹמד ִעמ  פ 
ים  ק ִ ה ְוַהחֻׁ ְצוָּ ל ַהמ ִ ת כ ָּ אֵׁ

ִטים ָּ פ  ש ְ ם  ְוַהמ ִ דֵׁ ַלמ ְ ר ת ְ ֲאש ֶ
ן  ֹנִכי ֹנתֵׁ ר אָּ ֶרץ ֲאש ֶ אָּ ו  בָּ ש  ְועָּ

: ה  ָּ ת  ֶהם ְלִרש ְ  לָּ
ֹטף -מלכים ש ְ א כב )לח( ַוי ִ

ְֹמרֹון  ַכת ש  רֵׁ ֶרֶכב ַעל ב ְ ֶאת הָּ
מֹו  ִבים ֶאת ד ָּ לָּ ו  ַהכ ְ ֹלק  ַוי ָּ
ק  ְדַבר ְיֹקוָּ צו  כ ִ חָּ ְוַהז ֹנֹות רָּ

ר: ב ֵׁ ר ד ִ   ֲאש ֶ
ִזיתָּ ִאיש    משלי כב )כט( חָּ

ִכים  י ְמלָּ ֹו ִלְפנֵׁ ְמַלאְכת  ִהיר ב ִ מָּ
י  ב ִלְפנֵׁ ל ִיְתַיצ ֵׁ ב ב ַ ִיְתַיצ ָּ

כ ִ  ֻׁ  ים:ֲחש 
ה שלח במדבר  יָּ טו )לט( ְוהָּ

ְרִאיֶתם ֹאתֹו  ֶכם ְלִציִצת ו  לָּ
ד  ל ִמְצֹות ְיֹדוָּ ם ֶאת כ ָּ ֶ ְזַכְרת  ו 
רו   תו  ם ְוֹלא תָּ יֶתם ֹאתָּ ַוֲעש ִ
יֶכם  ינֵׁ י עֵׁ י ְלַבְבֶכם ְוַאֲחרֵׁ ַאֲחרֵׁ

יֶהם:אֲ  ם ֹזִנים ַאֲחרֵׁ ֶ ר ַאת   ש ֶ
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כי המצוה בעצמה יקרה מאד אשר אין לשער. ובוודאי ראוי 

שיפול עליו בושה גדולה כשבא לעשות איזה מצוה כשיסתכל 

על עצמו ויראה שהוא רחוק מאד מהש"י ואין לו שום זכות 

מתבייש אפי'  'הי' להאדם בושה הי שיזכה לעשות מצוה. ואם

בהית  'ליקח המאכל להושיטו לפיו. כי מאן דאכיל דלאו דילי

, ומאחר שאין [ג] {[ב] א דערלה"ירושלמי פ}באפי'  אסתכוליילא

ובהית  'לו שום זכות שיהי' לו אוכל, א"כ הוא אכיל דלאו דילי

לאיסתכולי באפי'. ע"כ בוודאי יש לו להתבייש אפי' להושיט 

. אבל עיקר הבושה נמשך ע"י המנהיג הנ"ל [ד] המאכל לפיו

עי"ז נמשך בושה על בחי' משה שממשיך ביאורי התורה לכ"א, 

כ"א. כמו שבשעת מתן תורה שהמשיך משה התורה לישראל 

 יראתו על פניכם לבלתי תחטאו 'לבעבור תהיוו [ה]נאמר שם 

דהיינו שיהי'  לבלתי תחטאוודרז"ל )נדרים כ( זה הבושה. וזהו 

להם בושה לבלי לעשות חטא ועון ח"ו. וגם אפי' לבלתי 

הי' ג"כ יראתו על פניו תחטאו, לבלי לעשות עבירה צריך שי

לו ג"כ בושה  'דהיינו בושה. כי אפי' כשעושין מצוה צריך שיהי

איך באים לחטוף התפילין שהם כתרי דמלכא  גדולה כנ"ל. כי

ולהניחם פתאום על הראש, בוודאי ראוי שיהי' לו בושה [ ז]

. וזאת הבושה נמשכת ע"י [ח] גדולה כשבא לעשות איזה מצוה

מנהיג הנ"ל כמו שהי' בשעת מתן תורה ביאורי התורה ע"י ה

וע"כ בשעת מתן תורה זכו כל ישראל לבחי' קדושה  :  כנ"ל

היו נכונים לשלשת ימים אל תגשו ש )שמות יט( "ופרישות כ

. כי כולם נתקדשו בבחי' פרישות ע"י משה שהי' קדוש אל אשה

, שהמשיך להם את התורה עי"ז כנ"ל, וע"כ [ט] ופרוש גדול

וכשזוכין לבושה אזי רואה   : דושה ופרישות ג"כנמשך עליהם ק

כ"א את ריחוקו מהש"י איך הוא רחוק מאד ממנו ית' ונופל 

עליו בושה גדולה וע"י הבושה עושין תשובה כי עיקר התשובה 

(. ותשובה הוא בחי' חיים בחי' )יחזקאל יח( יע"י הבושה )

בחי' חיים נצחיים של עוה"ב בחי' שבת, בחי'  והשיבו וחיו

ירא בשת ירא שבת )ת"ז  בראשית. וזה [יא] טועמיה חיים זכו

א יהיגכי היראה והבושה דהיינו בחי' תשובה,  ([יב] תי' ז' ותי' ט

בחי' שבת, בחי' חיים נצחיים של עוה"ב כנ"ל. ועיקר החיים 

יהיה נחיה  ידהוא להשפלות של כ"א. כי השפלות של כ"א הוא

בחי' חיים  טואיבתחיה כנ"ל. וע"כ ע"י התשובה שה ויקום

חוזר ונחיה וקם בתחיה השפלות של נצחיים של עוה"ב, עי"ז 

בכ"א מישראל בכל אבר ואבר. כי דע שיש משה רבינו שיש 

בכ"א וא' מישראל בחי' השפלות של משה בכל אבר ואבר. וזה 

זכו ישראל במעמד הר סיני שאז המשיך משה השפלות שלו 

השפלות של בכ"א וא' מישראל בכל אבר ואבר. אבל אותו 

משה שהוא מושרש בכ"א מישראל, הוא מונח ושוכב אצל כ"א 

וא' בבחי' שכיבה ומיתה. כי זאת השפלות נתעלם אצל כ"א 

בחי'  טזאיואינו מתעורר ומתגלה אצלו. אבל ע"י התשובה שה

חיים נצחיים של עוה"ב שעי"ז נחיה השפלות של כ"א כי עיקר 

בתחי' כנ"ל.  יזויקוםנחי'  'התחיה הוא להשפלות כי השפלות יהי

עי"ז חוזר ונחיה השפלות של משה שהוא מושרש בכ"א וא' 

מונח ושוכב זאת השפלות  'מישראל בכל אבר, שמקודם הי

בהעלם ואתכסיא אצלו בבחי' מיתה ועכשיו חוזר וניעור ונחי' 

אותו השפלות ע"י התשובה שהיא בחי' חיים נצחיים של 

לעתיד  הי' תחיה שיהיעוה"ב כנ"ל. כי עיקר החיים נצחיים בח

ויקום בתחי'  'נחי 'רק להשפלות, כי השפלות של כ"א יהי 'יהי

כנ"ל. ואזי כשנחי' השפלות של כ"א בחי' שפלות של משה שיש 

בכל אבר ואבר כנ"ל, אזי רואה ומרגיש כ"א שפלותו מאחר 

שחזר ונחיה ונתגלה אצלו בחי' השפלות של משה שיש בכל 

 : אבר ואבר כנ"ל

נדיבי  הבאר חפרוה שרים כרובר כא( )במדוז"פ 
העם במחוקק במשענותם וממדבר מתנה. באר 
זה בחי' ביאורי התורה שזוכין השרים של ישראל, ע"י 

שמסתכל בהם בחי' משה, שעי"ז מקבל כל אחד את גדולתו 

זה הם זוכין לביאורי התורה, בחי' חידושין  על ידיכראוי לו, ש

ה זוכין לבושה ותשובה דאורייתא כנ"ל. וע"י ביאורי התור

זה בחי' בושה, חפרוה  ,באר חפרוה שריםכנ"ל. וזהו 

. כי ע"י וחפרה הלבנה ובושה החמה [יח]כמ"ש )ישעיה כד(

זוכין לבושה כנ"ל. וזהו באר ביאורי התורה הנ"ל בחינות 

, היינו שרים הנ"ל, בחי' שרי אלפים שרי חפרוה שרים

, זה דיבי העםכרוה נדיבי העם. נמאות וכו' כנ"ל. וזהו 

)שופטים ה(  בהתנדב עםבחי' תשובה, כשפרש"י על פסוק 

 ,במחקק במשענותםבהתנדב לבם לתשובה. וזהו 
בגימ' מחקק (. גם .דא משה כשדרז"ל )ב"ב טומחקק 

היינו בחינות השפלות של משה שמלובש בכ"א  רמ"ח

כנ"ל. [ יט]מישראל ברמ"ח איבריו בכל אבר ואבר 

 כשדרז"ל )פסחים סח( על פסוקזה בחי' תחיה  תםובמשענ

. [כא] עתידין צדיקים שיחיו מתים וכו' ואיש משענתו בידו [כ]

 , היינו שיהיה נחיה השפלות שלבמחקק במשענותםוזהו 

של כ"א ואחד ע"י התשובה  כבמשה שיש בכל הרמ"ח אברים

היינו שפלות שמשים וממדבר מתנה. מדבר, כנ"ל. וזהו 

, היינו שבת, מתנהד(. עי"ז עצמו כמדבר כשארז"ל )עירובין נ

כשארז"ל )שבת יוד ע"ב( מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת 

שמה. כי עיקר תענוג עוה"ב בחי' שבת בחי' חיים נצחיים יהיה 

 : רק להשפלות של כל אחד כנ"ל

, זה הבאר, סלע ישכון ויתלונן. סלע)איוב לט( וז"ש 

. וזהו [כד] כנ"ל באר חפרוה שריםהתורה, בחי'  כגאוריבחי' ב

, בחי' בושה כנ"ל. כי ע"י ביאורי משם חפר אוכל [כה]

, כי הוא משם חפר אוכלהתורה, עי"ז זוכה לבושה כנ"ל. וזהו 

מתבייש להושיט האוכל לפיו ע"י הבושה שבאה אליו כנ"ל. 

, היינו שרואה ומביט איך הוא למרחוק עיניו יביטו וזהו

 : רחוק מהש"י כנ"ל

. כי משה היה ואתה תחזה יתרו דייקא אמר למשהוע"כ 

 . ועל [כז] , וידע יתרו גודל קדושתו ופרישותו[כו] חתנו
 

                                        
א

 לאסתכולי -מתרצו  
ב

אכיל מן חבריה בהית הלשון שם בהלכה ג' ד 
 ]סד"ה כל[ :הובא בתוס' קדושין לו ה.בימסתכל 

ג
ועיין . מג' 'ועיין שבת קד. מ"ט מהדר אפיה דד 

ויכלון נהמא בראשית  'פאמצע מגיד מישרים לב"י 
 בלא כיסופא.

ד
עיין לק"ה ערלה ב' אות ב' דברי רבינו דברי א"ח  

נאמרו בדקדוק גדול וכו' ובפרט בענין קישור 
הדברים וכו'. ועי"ש אות ג' מדוע נקט לדוגמא 
שהבושה מתבטא דווקא באכילה עי"ש כי דייקא 
באכילה כתיב פן תאכל ושבעת ורם לבבך, לכן שם 
דייקא צריך שתתנוצץ הגדולה והשפלות ע"י 

 הסתכלות הצדיק.
ה

 יז שמות כ'*  
ו

לשון הפסוק ולבעבור ) -בתשכטו ,ולעבור -בתרצו 
  (ובעבור

                                        
ז

תפלין דמארי עלמא . דף רנחרע"מ פנחס זוהר  
 .כתר, ומאי ניהו כתר דמארי עלמא, יהו"ה

ח
מה שנקט דייקא מצות תפילין עיין לק"ה תפילין  

ו' אות ב' שדייקא ע"י תפילין זוכים לבושה הזו כי 
הצדיק האמת ואפילו לאו כל אדם זוכה להכיר את 

שמכיר לא זוכה בכל יום לראותו לכן ברחמיו נתן 
לנו הקב"ה מצות תפילין שהם התנוצצות המוחין 
כמבואר בתורה לח שנזכה בכל יום לגדולה והבושה 

 הנ"ל וכו' עי"ש.
ט

 כנ"ל 
י

[ ג ירמיה]*בתשכט תיקן  עיין ירמיה ג ד לא 

יחזקאל טז  ל"א פסוק יח[צ"ל פ"ג פסוק כה ופו]
כל ]ועיין ברכות יב:  ]פסוק לב[לו  ]פסוק סג[

מוחלין לו על  -העושה דבר עבירה ומתבייש בו 
למען תזכרי  סג( יחזקאל טז)כל עונותיו, שנאמר: 

ובשת ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלמתך 

                                        
וברי"ף  [בכפרי לך לכל אשר עשית נאם ה' אלהים

 קב[]שם על עין יע שם
יא

 נוסח תפלת מוסף של שבת 
יב

 דף כד.: 
יג

 הוא -היא ומתרלו  -גם בדפו"ר ובתרלד 
יד

לא ברור  -בתרלוהוא,  -ומתרצו גם בדפו"ר ותרלד 
  היא -ונראה

טו
שהיא  -בתקפא שהיא )לא ברור(, בדפו"ר ובתרלד  

 שהוא -ומתרלו 
טז

 שהוא -שהיא, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד 
יז

בדפו"ר ותרלד  קים,יו -בתקפא לא ברור ונראה 
 ויקום, -ותרלו

יח
 עיין גם ירמיהו טו ט' 
יט

 עיין לעיל תורה כו תנינא ]דף כג.[ 
כ

 זכריה ח' ד' 

                                        
כא

עי"ש שלמד ג"ש מדברי אלישע כשהחיה את בן  
 השונמית אמר לגחזי ושמת משענתי על פני הנער.

כב
 איברים -מתרלו  
כג

 ביאורי -מתרלו בתרלד ו 
כד

ו ובשם רל"י זצ"ל ישכון ויתלונן לא באר רבינ 
מבארים שצריך לשכון וללון הרבה לעמקה של 

 הלכה אצל הסלע 
כה

 המשך פסוקים הנ"ל באיוב לט 
כו

 שמות יח א' )נזכר בתורה ח' פעמים( 
כז

עיין פל"ח אות ג' שע"כ נקרא יתר )לשון דבר  
 מיותר( דהיינו שפלות שזכה ע"י משה

 תורה אור
ז( ַוי ֹּאֶמר י) כיתרו  שמות

ה אֶ  י מֹּש ֶ יָראו  כ ִּ ל ָהָעם ַאל ת ִּ
א  ת ֶאְתֶכם ב ָ וֹּ ְלַבֲעבו ר ַנס 
ְרָאתוֹּ  ְהֶיה יִּ ַבֲעבו ר ת ִּ ים ו  ָהֱאלֹּהִּ

י ֶתֱחָטאו : ְלת ִּ ֵניֶכם ְלבִּ ְ  ַעל פ 
)טו( ַוי ֹּאֶמר יט יתרו  שמות

ת  לֹּש ֶ ש ְ ים לִּ ֶאל ָהָעם ֱהיו  ְנכֹּנִּ
ה: ָ ש   ו  ֶאל אִּ ש  ג ְ ים ַאל ת ִּ  ָימִּ

לא ירמיהו )שייך להערה( 
י  ַחְמת ִּ י נִּ בִּ ו  י ַאֲחֵרי ש  )יח( כ ִּ
י ַעל ָיֵרְך  י ָסַפְקת ִּ ְדעִּ ו ָ ְוַאֲחֵרי הִּ
י  אתִּ י ָנש ָ י כ ִּ ְכַלְמת ִּ י ְוַגם נִּ ת ִּ ֹּש ְ ב 

ת ְנעו ָרי: ַ  ֶחְרפ 
י לֹּא  יחזקאל יח )לב( כ ִּ
ת ְנֻאם ֲאדָֹּני  ֵ ת ַהמ  מוֹּ ֹּץ ב ְ ֶאְחפ 

: פ ְחיו  יבו  וִּ ק ְוָהש ִּ  ְיקֹּוִּ
ֵאר )יחכא חקת  במדבר ( ב ְ

יֵבי  ָה ְנדִּ רו  ים כ ָ רִּ ָה ש ָ ֲחָפרו 
ֲענָֹּתם  ש ְ מִּ ְמחֵֹּקק ב ְ ָהָעם ב ִּ

ָנה: ָ ר ַמת  ְדב ָ מ ִּ  ו מִּ
ישעיה כד )כג( ְוָחְפָרה 
י ָמַלְך  ה כ ִּ ָ ה ַהַחמ  ש ָ בוֹּ ָבָנה ו  ַהל ְ
ן  י וֹּ ַהר צִּ ת ב ְ ְידָֹּוד ְצָבאוֹּ

ד בוֹּ ם ְוֶנֶגד ְזֵקָניו כ ָ ַלִּ ש ָ ירו  בִּ  :ו 
ת שופטים ה )ב( ב ִּ  ָרעוֹּ ְ ְפרַֹּע פ 

ֲרכו   ב ָעם ב ָ ְתַנד ֵ הִּ ָרֵאל ב ְ ש ְ יִּ ב ְ
 ְיקָֹּוק:

ֹּה ָאַמר ְיקָֹּוק  זכריה ח )ד( כ 
ים  בו  ְזֵקנִּ ת עֹּד ֵיש ְ ְצָבאוֹּ
ם  ָלִּ ש ָ ת ְירו  ְרחֹּבוֹּ ת ב ִּ ו ְזֵקנוֹּ
ָידוֹּ ֵמרֹּב  וֹּ ב ְ ַעְנת  ש ְ יש  מִּ ְואִּ

ים:  ָימִּ
ה יח יתרו  שמות ָ )כא( ְוַאת 

ל הָ  כ ָ ל ֶתֱחֶזה מִּ י ַחיִּ ָעם ַאְנש ֵ
י ֱאֶמת  ים ַאְנש ֵ ְרֵאי ֱאלֹּהִּ יִּ
ֵרי  ָ ֲעֵלֶהם ש ָ ְמת  ְֹּנֵאי ָבַצע ְוש ַ ש 
ֵרי  ת ש ָ ֵרי ֵמאוֹּ ים ש ָ ֲאָלפִּ

רֹּת: ֵרי ֲעש ָ ים ְוש ָ ִּ ש    ֲחמִּ
ֹּן  כ  ש ְ איוב לט )כח( ֶסַלע יִּ
ן ֶסַלע ו ְמצו ָדה: ְתלָֹּנן ַעל ש ֶ  ְויִּ

ק  ם ָחַפר אֶֹּכל ְלֵמָרחוֹּ ָ ש   )כט( מִּ
: יטו   ֵעיָניו ַיב ִּ

ַמע יח יתרו  שמות ש ְ )א( ַוי ִּ
ה ֵאת  ְדָין חֵֹּתן מֹּש ֶ ְתרוֹּ כֵֹּהן מִּ יִּ
ה  ים ְלמֹּש ֶ ה ֱאלֹּהִּ ר ָעש ָ ל ֲאש ֶ כ ָ
יא ְיקָֹּוק  צִּ י הוֹּ וֹּ כ ִּ ָרֵאל ַעמ  ש ְ ְליִּ ו 

ם: ְצָריִּ מ ִּ ָרֵאל מִּ ש ְ  ֶאת יִּ

 



 לד:         ליקוטי                 עב תהלים מסוגל לתשובה עג       מוהר"ן תנינא

. ואתה דייקא, כי ידע ואתה תחזהכן הוא דייקא אמר למשה 

יתרו בגודל קדושתו שהוא יכול לחזות ולהסתכל על כ"א ולחלק 

 'גם יתרו היאלהם הגדולה והשררה ע"י ההסתכלות לבד כנ"ל. 

)בראשית  כ"שגר, והגרים באים מקדושת הזיווג של הצדיקים, 

לח לך ד' ואיתא )בזוהר ש ואת הנפש אשר עשו בחרןיב( 

קסח( שאברהם ושרה בעת שהיו עקרים הולידו מזווגם נפשות 

גר שהוא בא מקדושת הזווג של  '. וע"כ יתרו שהי[ב] הגרים

צדיקים. ע"כ הוא יודע גודל יקר קדושת הצדיקים, שלגודל 

קדושתם נעשה מזווגם נפשות הגרים, מכל שכן קדושת 

משה הוא פרישותם. וע"כ הוא יודע שלגודל קדושת ופרישות 

יכול לחזות בעם. וע"י ראייתו לבד יתן להם הגדולה כנ"ל. וע"כ 

כנ"ל. וזה אותיות  ואתה תחזה וכו'דייקא אמר למשה  ויתר

)דניאל יב(. כי  ויקיצ רעפ תאדמ יורבים מישינס"ת יתרו 

ואתה כנ"ל וע"י בחי'  ואתה תחזהיתרו דייקא אמר למשה 

רי התורה, ועי"ז באין עי"ז זוכין לגדולה, וזוכין לביאו תחזה

לבושה ותשובה, וע"י התשובה שהיא בחי' חיים נצחיים חוזר 

ונחי' השפלות של כ"א. כי עיקר התחי' הוא להשפלות, בבחי' 

כנ"ל. וכ"ז נעשה ע"י יתרו דייקא, כי הקיצו ורננו שוכני עפר 

שעי"ז נעשין כל הבחי'  ואתה תחזהיתרו דייקא אמר למשה 

 תאדמ יורבים מישיניתרו תיות הנ"ל. וע"כ מרומז באו
 ואתה תחזהשאמר יתרו שהוא ס"ת יתרו, כי ע"י  ויקיצ רעפ

, הקיצו ורננו שוכני עפרבחי'  'עי"ז נמשך בחי' חיים בחי' תחי

. מישיני אדמת עפר ורבים מישיני אדמת עפר יקיצובחי' 

והיה הנשאר דייקא היינו בחי' שפלות כנ"ל: וזה )ישעיה ד'( 

זה  . והנותר בירושליםבירושלים קדוש יאמר לו בציון והנותר

להצדיק כי יתרו שהוא  קדוש יאמר לובחי' יתרו. על ידו דייקא 

ואתה גר הוא יודע קדושת הצדיק כנ"ל. וע"כ אמר למשה 

 :כנ"ל קדוש יאמר לומחמת שידע קדושתו כנ"ל וזה בחי'  תחזה

היוצא מכל הנ"ל, שמי שבא אצל צדיק אמיתי ושומע וכלל 

ראוי שיומשך עליו בושה ושפלות גדול מאד. וזה  ,ו תורהמפי

אמתי, כשנמשך עליו בושה ושפלות ע"י גסימן שהיה אצל צדיק 

. כי ע"י התורה שממשיך הצדיק ששמע מפיו איזה דבר תורה

עי"ז נמשך בושה, כמו שהיה בשעת מתן תורה כנ"ל.  דתיהאמ

שיש  וע"י הבושה דהיינו תשובה, עי"ז נחיה השפלות של משה

בכ"א בכל אבר ואבר, ואז מחויב שירגיש כ"א שפלותו באמת. 

אבל מי שהוא בא אצל איזה מפורסם ושומע מפיו תורה ובא 

אין אנו )ההיפך מובן ממילא(: אבל העליו גדלות עי"ז וכו'. 

, כי בוודאי אין זה תכלית [ז] תיאמויודעים כלל מהו שפלות 

ע"ז שלים )ובלחשיהיה שפל ונבזה ועצל שקורין רוע מזל 

מזלניק( כי השפלות הוא עיקר החיים של כל אבר ואבר והוא 

כל תענוג עוה"ב כנ"ל. ובוודאי אין זה התכלית של עוה"ב 

שיהיה נבזה ועצל וכו' ח"ו. ע"כ צריכין רק לבקש מהש"י 

עיקר החיים  יאשהוא [י] אמתיטשיעזור לזכות לעניוות ושפלות 

 : ועיקר התענוג של עוה"ב כנ"ל

שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת מי  [יב] עג

תהלים, כי אמירת תהלים מסוגל לתשובה: כי יש נון שערי 

בהם ולהשיגם.  יד, ומ"ט שערים יכול כל אדם ליכנס[יג] תשובה

החמשים הוא בחי' התשובה של הש"י בעצמו כביכול.  אך שער

שובו אלי )מלאכי ג(  "שכי גם אצלו ית' מצינו בחי' תשובה, כ

. ואלו המ"ט שערי תשובה הם בחי' מ"ט [טו] ובה אליכםואש

, כי כל שער [טז] אותיות שיש בשמות שנים עשר שבטי י"ק

חפצים ושער יש לו אות ממ"ט אותיות השבטים. והנה הכל 

, ואעפי"כ לאו כל אדם זוכה לעשות [יז] ליראה את שמך

תשובה. כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה. ואפי' מי 

ו התעוררות לתשובה, אינו זוכה להגיע אל האות שיש ל

והשער של תשובה השייך לו. ואפי' אם מגיע לשם יכול להיות 

. ומחמת כל זה אין האדם זוכה [יח] שהשער של תשובה סגור

אפי' מי שאין לו שום התעוררות  ,לתשובה. וע"י אמירת תהלים

לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה. וגם זוכה ע"י תהלים 

השייך לו ולפתוח השער. נמצא  יטאותהגיע אל השער ולה

שזוכה ע"י תהלים לעשות תשובה. וזה בחי' )שמואל ב כג( 

עולה  כקםו( שה:ודרז"ל )מ"ק טז ,נאום הגבר הוקם על

, כי ע"י בחי' נעים ונעים זמירות ישראלשל תשובה. 

זמירות ישראל דהיינו ספר תהלים שיסד, עי"ז הוקם עולה של 

דף ע"י תהלים זוכין לתשובה כנ"ל: וזשארז"ל )ע"א תשובה, כי 

דוד ראוי לאותו מעשה אלא כדי להורות  'ד ע"ב( לא הי

תשובה ליחיד וכו'. נמצא שעיקר הוראת התשובה ע"י דוד 

המלך. ועיקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהלים שאמרו 

בהתעוררות גדול מאד וברוח הקודש. עד שכ"א וא' כפי מה 

למצוא א"ע בתוך ספר תהלים, ולזכות לתשובה ע"י  שהוא יכול

 :[כא] אמירת תהלים כנ"ל

הזדככות שנים עשר שבטי י"ק שהם מ"ט אותיות  ועיקר

מ"ט שערי תשובה היה במצרים, שהוא בחי'  כבנותשהם בחי

)כמובא בכתבי האר"י כגמצר הגרון שהוא בחי' תשובה עילאה 

חר שנזדככו שם במצרים . והבן היטב(. וע"כ א[כד] ז"ל וע"ש

וזכו לצאת משם, ספרו מ"ט ימי הספירה, שהם כנגד מ"ט 

שערי תשובה שהם בחי' מ"ט אותיות הנ"ל. וביום החמשים אז 

, בחי' ואשובה אליכם)שמות יט(, זה בחי'  וירד ה' על הר סיני

 : התשובה של הש"י בעצמו כביכול בחי' שער החמשים כנ"ל

 תא המצרימ םהבאי לראיש יבנ תשמו הלוא [כה] וזהו
 תהלים, סופי תיבות הם אותיות וובית שאי ביעק

. כי ע"י תהלים זוכין לתשובה, שהיא בחי' תשובהואותיות 

. כי מ"ט שערי תשובה שמות בני ישראל הבאים מצרימה וכו'

הם בחי' מ"ט אותיות שיש בשמות בני ישראל הבאים מצרימה 

 : להזדכך שם כנ"ל

כל  ,תשובה דהיינו באלול ועשי"ת שאנו רואין שבימיוזה 

 

                                               
 וגם -מתרצו  א
עי"ש ותהי שרה עקרה אין לה וכו' ולד גשמי לא אבל נשמתין כן  ב

 ות אליו ית'(עי"ש שנעשה מכח התדבקות ותשוקה )שעי"ז הולידו נפשות המשתוקק
וביאור בני  )ד"ה והנה שמאי הזקן( ועיין שער הגלגולים הקדמה לד

 .אות ז' אהרן שם
 אמיתי -מתרלו ג
 האמיתי -מתרלו ד
 הערה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו"ר ה
 אמיתי -מתרלו ו
 חיי מוהר"ן סימן תפבעיין  ז
 הערה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו"ר ח
 אמיתי -מתרלו ט
תורה קמז ]דף קד:[ ועיין לק"ה עיין לעיל תורה קצז ]דף קיא:[ וסוף  י

 תפלין ו' אות לא. 

                                                        
 -שהיא מתרלו -בתרלד שהוא, -ואולי בתקפא לא ברור ,שהוא -בדפו"ר יא

 .שהוא
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו יב
ראש השנה כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם ועיין השל"ה הקדוש  יג

ם דף מח:( מסכת תענית דרוש מטות מסעי )ז( )מהדורת תשלה ירושלי
 שהם שערי תשובה כנודע למקובלים.

 ליכנוס -גם בדפו"ר ותרלד ליכנס, ומתרלו  יד
)עיין מדרש רבה איכה ה' כא( עיין לק"ה ק"ש ה' י' שמובא בספרים  טו

ויכוח בין הקב"ה שובו ואשובה או השיבנו ונשובה ומוהרנ"ת מבאר 
 שאין ויכוח עי"ש.

ספר לחם עוני. ועיין קהלת עיין פרדס יוסף עה"ת שמות ב יב בשם  טז
 יעקב ערך קך אות ג'.

 לשה"כ בנחמיה א' יא יז
יש ליישב מהמדרש ששערי תפילה לפעמים נעולים אבל שערי  יח

יב.  ואיכה רבה ג' ס' עה"פ  'תשובה לעולם פתוחים עיין דברים רבה ב

                                                        
 'סכותה בענן לך. ומדרש תהלים מזמור סה. ופסיקתא דר"כ כד ב

ם רמז תשפט. וי"ל שלעולם פתוחין ע"י תהלים. וילקוט שמעוני תהלי
 ועיין שיש"ק ח"ו סימן רצב.

 ואות -והאות, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד יט
 שהקים )כלשון הגמרא( -רלותהוקם, ומש -גם בדפו"ר ותרלד כ

 עיין לק"ה ר"ח ה' אות ז' כא
 בחי' -בדפו"ר ומתרלו כב
 הערה זו נוספה בתקפא כג
עיין פרי עץ חיים שער המצות להאריז"ל  מצרים בחי' מיצר הגרון. כד

על מאמר ההגדה עבדים היינו. ובספר הלקוטים להאריז"ל בראשית סוף 
פ"א. ועיין ערכי הכנויים לרבי משה זכות אות ח' סימן קמו. ועיין 

 לעיל תורה סב אות ה' ]דף עו:[  
 שמות א' א' כה

 תורה אור
ח לך לך בראשית  ק ַ יב )ה( ַוי ִּ

ֹו ְוֶאת ַאְבָרם ֶאת ש ָ  ת  ש ְ ַרי אִּ
ם  ש ָ ל ְרכו  יו ְוֶאת כ ָ ן ָאחִּ לֹוט ב ֶ
ר  ֶפש  ֲאש ֶ ו  ְוֶאת ַהנ ֶ ר ָרָכש  ֲאש ֶ
ְצאו  ָלֶלֶכת  ו  ְבָחָרן ַוי ֵּ ָעש 
ֹבאו  ַאְרָצה  ַנַען ַוי ָ ַאְרָצה כ ְ

ָנַען:  כ ְ
י  נֵּ ש ֵּ י ְ ים מִּ דניאל יב )ב( ְוַרב ִּ
י  ה ְלַחי ֵּ ֶ ל  יצו  אֵּ ַאְדַמת ָעָפר ָיקִּ

ְראֹון עוֹ  ה ַלֲחָרפֹות ְלדִּ ֶ ל  ָלם ְואֵּ
 עֹוָלם:

ֶתיָך  ְחיו  מֵּ ישעיה כו )יט( יִּ
נו   יצו  ְוַרנ ְ ן ָהקִּ מו  י ְיקו  ָלתִּ ְנבֵּ
ָך  ֶ י ַטל אֹוֹרת ַטל  י ָעָפר כ ִּ ְֹכנֵּ ש 

יל: ִּ פ  ַ ים ת   ָוָאֶרץ ְרָפאִּ
ָאר  ש ְ ישעיה ד )ג( ְוָהָיה ַהנ ִּ
ם ָקדֹוש   ַלִּ ש ָ ירו  ֹוָתר ב ִּ ֹון ְוַהנ  י  צִּ  ב ְ

ים  תו ב ַלַחי ִּ ל ַהכ ָ ָאֶמר לֹו כ ָ יֵּ
ם: ָלִּ ש ָ ירו   ב ִּ
 תורה עג

יֶכם  י ֲאֹבתֵּ ימֵּ מלאכי ג )ז( ְלמִּ
ם  ֶ ַמְרת  י ְוֹלא ש ְ ֻחק ַ ם מֵּ ֶ ַסְרת 
יֶכם  ָבה ֲאלֵּ ו  ַלי ְוָאש  בו  אֵּ ו  ש 
ם  ֶ ָאַמר ְיֹדָוד ְצָבאֹות ַוֲאַמְרת 

ב: ו  ה ָנש  ֶ מ   ב ַ
י  הִּ א ֲאֹדָני ת ְ נחמיה א )יא( ָאנ ָ

ת  ָנא ַ ל  פִּ ֶבת ֶאל ת ְ ֶ ָאְזְנָך ַקש  
ת ֲעָבֶדיָך  ַ ל  פִּ ָך ְוֶאל ת ְ ַעְבד ְ
ֶמָך  ְרָאה ֶאת ש ְ ים ְליִּ צִּ ַהֲחפֵּ
ָך ַהי ֹום  א ְלַעְבד ְ יָחה נ ָ ְוַהְצלִּ
יש   י ָהאִּ ְפנֵּ ים לִּ הו  ְלַרֲחמִּ ְתנֵּ ו 
ֶקה  י ַמש ְ יתִּ י ָהיִּ ה ַוֲאנִּ ַהז ֶ

ֶלְך: פ ֶ  ַלמ 
י-שמואל ְברֵּ ה ד ִּ ֶ ל   ב כג )א( ְואֵּ

ן  ד ב ֶ וִּ ים ְנֻאם ד ָ ד ָהַאֲחֹרנִּ ָדוִּ
ֶבר ֻהַקם ָעל  ְנֻאם ַהג ֶ י ו  ש ַ יִּ
ים  ְנעִּ י ַיֲעֹקב ו  יַח ֱאֹלהֵּ ְמש ִּ

ל: ָראֵּ ש ְ רֹות יִּ  ְזמִּ
ֶרד ְיֹדָוד ַעל  שמות יט )כ( ַוי ֵּ
ְקָרא  יַני ֶאל ֹראש  ָהָהר ַוי ִּ ַהר סִּ
ה ֶאל ֹראש  ָהָהר  ְיֹדָוד ְלמש ֶ

ה: ַעל מש ֶ  ַוי ַ
י  שמות א )א( נֵּ מֹות ב ְ ה ש ְ ֶ ל  ְואֵּ

ת  ְצָרְיָמה אֵּ ים מִּ אִּ ל ַהב ָ ָראֵּ ש ְ יִּ
: או  יתֹו ב ָ בֵּ יש  ו   ַיֲעֹקב אִּ
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  חיים נצחיים חיים נצחיים   מאמרמאמר
  תנינא תנינא     מספה"ק ליקוטי מוהר"ןמספה"ק ליקוטי מוהר"ן

 א

 זמן ומקום אמירת התורה  

יתרו   פרשת  בשבת  שבטנאמר    ()כב 
שנת תקע בבקר אחר סעודת שחרית  

 )חי"מ נט( 

 

 בלקוטי תפילות ח"ב תפילה לה היא התפלה על תורה זו  
 

 פתיחה 

מעלת הצדיק שזכה לכל כך רבנו את  באר  א' ששם מ  תורה זו לא למדתי כסדר אלא אחר תורה ע' בחלק
ולאלוקות   העולם  לכל  המושך  כח  ונעשה  באין  שנכלל  עד  משכן  שפלות  נעשה  בזה  ועי"ז  הש"י  לכבוד 

כיצד הצדיק  כאן  כמו הקדמה למבואר  זו  ולכאורה  גדולה,  לקבל  נמשכים אליו ראשי העם  ועי"ז  העולם 
  מחלק גדולה והתמנות לראשי ישראל. 

מעלת השפלות וענווה שהיא עולה על הכל ורק זה  כיצד זוכים לחיים נצחיים דהיינו    רבנובאר  זו מ  בתורה
ך מבאר  . ובתוך כ הנצחי  לעולם העונג  רק זה יקום ממנו בתחית המתיםכי  מה שישאר מהאדם לעתיד לבוא  

ע  פרישות ידצת יתרו למשה רבנו ואתה תחזה וכו' שכוונתו כיוון שידע מעלת משה רבנו בשפלות ועאת  
כפי חריפותולגרום לשיש בכוחו בהסתכלות לבד על אדם   רוח    ,מוחיןה  התנוצצות  ,כל אחד  ועי"ז לבחי' 

נבואה  ,הקדש רוח  בחי'  הנהגה   ,שהיא  רוח  המים  ,דהיינו  פני  על  המרחפת  אלקים  רוח  בחי'  מי    ,שהיא 
  , נו ית' גדולה ממ  בושהתורה שתעורר אצל השומע    כפי הנצרך להנהגתו  לחדש בתורהיודע  עי"ז  ו  , התורה
לועי"ז   חייםש תשובה  יזכה  קם לתחיהו  ,היא  ישראל,    ,רבנו  \ב/ השפלות של משה  , עי"ז  בנשמת  המשרשת 

   .הנצחיים  החיים ועי"ז זוכה לשבת דהיינו ענג שבת שהם

שכל השומע תורה    \ ג/נמצא שהצדיק האמת יכול בהסתכלות לבד להביא את תלמידו להיות צדיק אמת
הטמונה בו ועי"ז  רבנו  משה    ובה כזו שמעוררת בו את השפלת שלועושה תש  מפיו נופל עליו בושה עצומה 

 זוכה לחיים נצחיים. 

תורה זו לא פתח רבנו כדרכו בפסוק או מאמר חז"ל אבל בסוף התורה מבאר כיצד היא רמוזה בפסוק באר 
ג')במקום אחד בלק"ה  אמנם  שרים בפרשת חקת ו   החפרו ה'    , שרים  מכנה תורה זו בשם באר חפרוה  (ערלה 
וקצת צ"ע כי לכאורה עיקרה עוסקת בעצת יתרו ואתה  ל בדרך כלל וכן בראשה קורא לה חיים נצחיים.  אב

   תחזה כמבואר בפנים.

 שרים"  באר חפרוה"רמוז בו עניין ההסתכלות של הצדיק ואילו פסוק    "אתה תחזהו"פסוק  ובמקומו יתבאר ש
 רמוז בו רק כיצד השרים מחזירים את העם בתשובה. 

זו לאותיות  נ"ת לא  הרמו פרט  ומגלה  אלא בכל קטע מוסיף    אינה כתובה כסדרוקצת צ"ע כי  חילק תורה 
ואח"כ  ששתחילה מבאר    דהיינו  .קודםבמהלך השהיה חסר    ףנוס גדולה  בכל הצדיק בהסתכלותו משפיע 

לגדולה  מוסיף לזה עניין השפלות שגורם קטע מוסיף עוד פרט בזה שנמצא בין ההסתכלות לגדולה.  תחילה 
זוכה לשפלות ובהמשך התורה מוסיף לזה עניין החדושי    שעי"זדהיינו חכמה  ח"כ עניין התנוצצות המוחין  וא

ע"י התנוצצות המוחין הנ"ל לו  להם ע"י הרוח אלוקים שנשפע  ואח"כ מבאר שזוכה  ואח"כ מבאר  תורה   ,
  ועי"ז לתשובהכה לבושה  תשובה ואח"כ מבאר שלתשובה זוכה כי ע"י התורה זי החדושי תורה זוכה ל שע"

שלתשובה  ע"י  ו השפלות  וקם  בחי'  נחיה  עוה"ב  מעין  שהיא  לשבת  זוכים  ועי"ז  אבר  שבכל    חיים   משה 
   .נצחיים

 

 תשעג אדר כ  עד  שבט  יא  א

  , בחי' עוה"ב ובל שבו יוצא העבד לתאוותיו לחירות בחי' יציא המגבול התשובה הוא עולם הבינה, עולם החירות בחי' י   כי לעולם   ב

יום שאדם עושה  )תשובה ח"א אות א'(  בספר המדות  , וכמבואר  ( מבואר בחסד לאברהם ועוד ועיין ספר המדות לימוד ל' ע"י בינה זוכה לתשובה ) 
הזמן למעלה  הימים  כל  את  ומעלה  הזמן  מעל  הוא  תשובה  הריצ"חבו  ביאר  ובזה  דקה    .  תשנז  עקב  בפרשת  פקודי  זוהר  הקושיא  (  21)שיעור  את 

עי"ש הוספה א לאות    המפורסמת כיצד מועילה תשובה שהיא רצון לבטל מעשה עוון. והארכנו בזה בתורה ו' בסוף בהוספות לעיון 
 ב', ובתורה סו סוף אות ב' עי"ש.

זוכה    שהשומע מהם תורה צדיקים אמיתיים    לותו הם בסוף התורה ששרי האלפים ומאות ועשרות שעושה הצדיק בהסתכ   כך משמע   ג
 נופל בגאווה.  שהשומע אותם לשפלות להבדיל ממפורסמים אחרים  
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  -אלקים  רוחדהיינו גדולה בחי'    -התנוצצות המוחין  -הסתכלות  –נמצא סדר הדברים הוא שמונה מהלכים  
   .נצחיים היינו חיים  שהענג שבהשבת  -תחית השפלות של משה  -תשובה -בושה -חדושי תורה

בתחילת התורה אמר ששמיעת תורה מהצדיק היא מועילה יותר מההסתכלות. ולכאורה לא נתבאר בתורה 
זו עניין אמירת התורה של הצדיק. אבל יש ללמוד מהמבואר בה על התורה שהשרים מחדשים שעל ידה  

י' חדושי תורה של משה רבנו, ה שהיא בחועי"ז לתשובה והביא לזה ראיה ממתן תור  זוכים לבושה גדולה
מבואר ששמיעת תורה מהצדיק מביאה מיד לבושה עצומה ועי"ז לתשובה,  ובזה היא עולה על ההסתכלות 
כי ההסתכלות מביאה לבושה רק אחרי כמה שלבים כי מועילה בעיקר לחריפי המח שהם יחדשו בתורה  

השומע   דומה  ואינו  ותשובה,  לבושה  השומע  את  לשומויביאו  מהצדיק.מהשר  שבעניין    ע  אע"פ  כי 
יא רבוי אור ואינו זוכה על ידה לשפלות  הההסתכלות יתבאר שלאדם פשוט שאינו חריף התנוצצות המח  

צריך  חדושי    לכן  לכולם    התורלשמוע  מועיל  מהצדיק  תורה  שמיעת  אבל  שמעליו,  תורתו  מהשר  כח  כי 
הר ויראה עצומה  בושה  הכולל שמעורר  כי הוא המח  יותר מעצום  ממנו, בה  התורה של שר שרק מקבל 

בתורה יג ותורה כ' שהצדיק מעלה את נפשות השומעים מ"ן ועל ידם מוריד תורה ויש להם  כמבואר    ועוד
שמזכך אותם הצדיק קודם שמעלה אותם, וכמבואר במ"א גודל    לזיכוך הנפשממש חלק בתורה וגם זוכים  

)עיין לקוטי עצות ערך    יה מכין עצמו לומר תורהשרבינו ה  ובה ובכיה שהיתה אצל אנ"ש בשעהשההתעוררות ות

 . צדיק אות כ' עפ"י תורה יג אות ה' ו'(

מוהרנ"ת   מדברי  שהוכיח  לחכמה  פרפראות  עיין  הצדיק  עם  עצמו  את  לראות  לזכות  היום  אפשר  כיצד 
ים שכתב שבקריאת המגילה מתקיים לראות עצמו עם מרדכי ואסתר עפ"י תורה קצב שפני הצדיק נמצא

זוכה לראות עצמו עם הצדיק    \ד/ אזי כפי האמונה בדברי רבינוהכי נמי הלומד ומעיין בספרי רבינו    בתורתו
 ומלכות וכו'.  ועי"ז להתנוצצות המוחין שעל ידם זוכה לשפלות 

נמצא שרק   כבר הסתכלתי על כל אחד בנפרד.  –  \ה/ סימן שכבועיין בזה דבור נפלא של רבינו בחיי מוהר"ן  
ולשפלות   כלות שלנו חסר ההסת שיזכה להתנוצצות המוחין  ומי שמסתכל בספרי רבינו באמונה ראוי  בו, 

 . "גמרי ואגמור"שם ונראה שלזה התכווין כשאמר 

 

 שיחות השייכות לתורה 
ים" נאמרה בעת שבא אצלו על שבת קודש פרשת יתרו צדיק אחד מפורסם גדול. והוא    -תורה עב תנינא   י ִּ ְצחִּ נִּ ים  "ַחי ִּ

ְכרו   בְ -נו  זִּ ָרָכה לא אמר שום תורה בליל שבת קודש ולא ביום שבת קודש. וכשגמרנו סעודת שחרית של שבת וכבר  לִּ
נו   ְכרו  ְבָרָכה נשאר אז יושב  -ברכנו ברכת המזון והיינו סבורים להסתלק מהשולחן כנהוג אחר ברכת המזון, אבל הוא זִּ לִּ

ו וגם אנחנו כולנו נשארנו אז יושבים לפניו  רגם הצדיק  על מקומו  ְזכ ָ ְלֵעיל נשאר עדיין יושב לפניו. בתוך כך ענה  -ַהנ ִּ
טוב מאוד. כל על זה  גם  גדולה".  -ידי-ואמר: "כשרואין את עצמו עם הצדיק אפילו כשאין שומעין תורה  זה מקבלין 

ר ָ ְזכ  ר-והתחיל לומר התורה ַהנ ִּ ְזכ ַ נ ִּ ַ א בתוך כך אני  ואמר: "הלְלֵעיל ענה  -ְלֵעיל. בתוך דבריו כשנכנס באמירת התורה כ 
ואף תורה"!  ר-פי-על-אומר  ְזכ ָ ַהנ ִּ התורה  כל  גמר  גודל  -כן  בנס  נאמרו  כולם  כמעט  תורות  וכמה  שכמה  הכלל  ְלֵעיל. 

יזכו להטוב הגנוז הזה.   וקודם כל תורה היה העולם מתמוטט אם  שכמעט כמעט היה העולם חסר מהטוב הגנוז הזה. 
וחסדי  הנפלאים  בדרכיו  יתברך  העצומיםוהשם  מהנחל    ו  לשאוב  פעם  בכל  שזכינו  עד  לטוב  סיבות  פעם  בכל  סיבב 

'. כל הדברים האלה אשר העלינו על הספרים וכבר מבואר שאמר שבכל דיבור ודיבור שאומר בפני העולם   הנובע ְוכו 
 מוהר"ן, סימן מ"ח(.  -חיי -תלויים בו כל העולמות עליונים ותחתונים: )

מ    -עיין שיש"ק ח"ב אות רפו   ֶּׁ ָאַמר  ַמה ש   ֶּׁ ֵעת ש  נו  ב ְ ֵ ל ַרב  ל" ָהָיה ֵאצֶּׁ דו  ְרָסם ג ָ ָחד ְמפו  יק אֶּׁ ד ִּ "צ ַ ֶּׁ יָמן מח( ש  ֲהַר"ן )סִּ י מו  ַחי ֵ ָבא ב ְ ו 
ָרה   ו  יםעב תנינא  ת  ים"  -"ַחי ִּ י ִּ ְצחִּ י  -נִּ ר ַצד ִּ יל ֵזכֶּׁ ב ִּ ְרנו  ֶּׁ ש  ט ְ ַכי מִּ י ָמְרד ְ ש  ַרב ִּ דו  ה ָהָיה ָהַרב ַהק ָ ז ֶּׁ ֶּׁ ים, ש  ְמרִּ ְבָרכָ או  ָעה  ,  הק לִּ ]ְוֵיש  ד ֵ

ְנָיא[  ַ ַעל ַהת  ַ ה ָהָיה ָהַרב ַהב  ז ֶּׁ ֶּׁ אבל עיין בשיש"ק החדש ח"ג סומן תשלד בשם רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל שבוודאי זה    .  \ו/ ש 
 התניא.הרב מלאדי בעל  הלא הי 

 

 י אע"פ שהוא אצל הצדיק אין זה נקרא ראית הצדיק כי בעיניו הוא איש פשוט.שבלי אמונה אז )תפלין ו' יב(    כך מבואר בלק"ה   ד
ָחד ֵמֲאנָ   -אות שכב    -חיי מוהר"ן    ה  ר עִּ ָאַמר ְלאֶּׁ ֵ פ  ס ִּ ֶּׁ יו ש  ָ ְמ ש  ה ו  ְמַקו ֶּׁ ה ו  ֶּׁ ְמַצפ  ֵמד ו  י עו  ם, ַוֲאנִּ ו  ל ַהי  ָ ת כ  לו  ָ ָבר ֵעיַני כ  ם, ָאַמר, ֲהל א כ ְ ֵ ַדת ַהש   ְנַין ֲעבו  ו  ֵמעִּ ַיֵחל  מ 

 ֶּׁ י ָחֵפץ ש  ֲאנִּ ֶּׁ ם ַמה ש   כֶּׁ ָ ת ב  ְראו  ה לִּ ֶּׁ ְזכ  אֶּׁ ֶּׁ ַרְך ש  ָ ְתב  ם יִּ ֵ י ַהש   נִּ ֵ ַזכ  י ְ ֶּׁ ָכל ֵעת ש  ה ב ְ ֶּׁ ְמַחכ  ְך. ו  ָ ה כ  ְהיֶּׁ אי יִּ ַוד ַ ב ְ ֶּׁ ם ש  ֵ ְזַרת ַהש   עֶּׁ ה ב ְ י ְמַקו ֶּׁ י, ַוֲאנִּ נִּ ְרצו  ת כ ִּ ֱאמֶּׁ ֶּׁ ם ב  ֵ ְבֵדי ַהש   ְהיו  עו    ת ִּ
י ִּ  ֶּׁ י ש  ַ ְלַבד ֲאָנש  ע ב ָ ְול א ב ִּ ג ַ יִּ ַרק  ֶּׁ י ש  ו  מִּ ל  ַוֲאפִּ י,  מִּ לו  ְ י ש  ֵ ְלַאְנש  ְתָקֵרב  י ִּ ֶּׁ י ש  ו  מִּ ל  א ֲאפִּ ָ ל  ים ֵאַלי, אֶּׁ ר  ְהיו  ְמק ָרבִּ ֵ ש  יש  כ ָ ְול א אִּ ת.  ֱאמֶּׁ ֶּׁ ר ב  ֵ ש  יש  כ ָ ה אִּ ְהיֶּׁ יִּ אי  ַוד ַ ם, ב ְ הֶּׁ

ל ְמ  דו  יק ג ָ ו  ַצד ִּ ל  ם ֲאפִּ י אִּ ְלַבד, כ ִּ ה[ ב ִּ ְהיֶּׁ י ִּ ֶּׁ י ]ש  ְהיֶּׁה מִּ ד יִּ י   א  ו  יְך ש  יְך ָהאב  מִּ ן, )אִּ ו  ש  ָ זו  ַהל  ָאַמר ב ְ ֶּׁ י ש  ַמְעת ִּ ָ . ְוש  ו  ל  ֶּׁ ים ש  ִּ ְתָקֵרב ַלֲאָנש  ה ְלהִּ ֶּׁ ְזכ  י ִּ ֶּׁ יס  ש  יְגן או  ע או  ן ַמיינֶּׁ
ל אֶּׁ  י ַעל כ ָ ְלת ִּ ַ כ  ַ ְסת  ַבר הִּ ֵעיַני כ ְ ער(. ]ב ְ ְנדֶּׁ אזו  יְכן ב ַ יְטלִּ יף אִּ יקו ְקט או  י ְמַקו ֶּׁ גִּ ְפָרד[ ַוֲאנִּ נִּ יס  ָחד ב ְ יְך ָהאב  או  ְגמ ר )אִּ י ְואֶּׁ ַמְרת ִּ ָבר ג ָ ם ָאז כ ְ "ל ְוָאַמר ג ַ נ ַ ַ ' כ  ה ַלה' ְוכו 

ועל או   ן וֶּׁ יְרט או  יפִּ יְרן: גִּ  יס פִּ
חלוקת  רים להשקיט את המחלוקת בעניין  " ור אצל כמה אדמו ק בי במסע  בעל התניא  בין חדש טבת לסיון היה  כי אז  כן    אולי סברו   ו 

 ביקר אצל רבינו בברלסב ורבינו אמר תנו כבוד לשר האלף.חר מבואר ש ובמקום א   .דיטשוב נקרא מסע בר , ש י" כספי הצדקה לא 

ומבאר לקמן שא"א להיות שר אלא    ,שרבינו אמר עליו שהוא שר האלף -ובח"ו אות תרכו  כיון שמבואר בשיש"ק ח"ג סימן צ'  ואולי  
ואזי כשמקבל כל אחד    ד"ה ) עיין באמצע התורה      מסתכל עליו שעי"ז מתעורר ומתנוצץ מוחו.  שהוא המח הכללי  ע"י שהצדיק הדור  

נקט דוגמא רק לשר האלף    , הוא צריך לומר תורה בפני אלף אנשים, וכן כלם: שר האלף ו  דהינ   כי זה שממנה על אלף מישראל,   ( גדלה 
 ולא עוד.
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ת    -עיין שיש"ק ח"ח אות קצד   ָראו  ְ ְרפ  ַ ר פ  ֵספֶּׁ ָבא ב ְ מו  ַ ָחד כ  יק אֶּׁ ְצלו  ַצד ִּ ַבת אֶּׁ ָ ש   ֶּׁ ֵעת ש  נו  ב ְ ֵ ֲאָמָרה  ַרב  ֶּׁ ָרה ע"ב ש  ו  ת  ֶּׁ ָעה ש  ֵיש  ד ֵ
יד גִּ ָ ה ַהמ  ָהָיה זֶּׁ ֶּׁ י ָמְר ט ְ מִּ   ַלָחְכָמה, ש  יק ַרב ִּ ד ִּ ה ַהצ ַ ָהָיה זֶּׁ ֶּׁ ה ש  י ָ נִּ ְ ָעה ַהש   ד ֵ ַ ֵתר כ  ר יו  ֵ ב  ַ ְסת  מִּ ה. ו  ְראֶּׁ ָבר נִּ יץ ַזַצ"ל. ֲאָבל ֵאין ַהד ָ ַכי  ָרהוִּ ד ְ

. נו  ֵ ַרב  ל  ֵאצֶּׁ ָתיו  יעו  ְנסִּ ְך  רֶּׁ דֶּׁ ב ְ ָאז  ַבת  ָ ש   ֶּׁ ש  יל  ב ִּ ְרנו  ְ ש  ט ְ ה  מִּ הי  שזה  להפך  כתב  תשלד  ח"ג  החדש  המגיד    ובשיש"ק 
 . מגיד מטראויצע ה מטשערנוביל וגם יש איזו דעה שזה הי

 

 ליקוטי הלכות השייך לתורה זו

        (לז אותיות ) 'הלכה ו תפילין   או"ח ח"ב  דף פא:   

 ' א  שאר ברכות פרטיותאו"ח ח"ב  דף קסו    ברכת ראיה ו

    'יו"ד ח"ב   דף קנט    ערלה ב

 
 הקדמה  

כשראה אותו יושב לשפוט   ,העיצה שנתן יתרו למשה רבינו  את  הבומבאר    .ת יתרותורה זו נאמרה בפרש
רב ישראל שעות  למעל   ,ותאת  שזה  וא  הוסבר  "ומכוחו  לו  שרי  מר  וכו'  חיל  אנשי  העם  מכל  תחזה  אתה 

 ך וכו'". יאלפים שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות. ושפטו את העם וכו' וכל הדבר הגדול יביאו אל

יך רועניין מרכזי שבו מא  .אתה תחזה וכיצד קיים זאת משה רבנושיעץ ותה כוונת יתרו  יימה ה  ומבאר רבינו
וה השפלות  מדת  עניין  הוא  ההוענרבינו  וכל  התורה  כל  יסוד  שהיא  שיוה  לעתיד  ישארות  מהאדם  ישאר 

 ית המתים.  יבתח

ם ועיקר הנסיון הוא  נראה לומר שעיקר הביטוי לזה כשמרגיש שלא מגיע לי כלו  –  שפלותבהגדרת המושג  
אצל  ממנו  חשוב  חבירו  מסתמא  כי  מחבירו  יותר  כלום  לו  מגיע  שלא  מרגיש  ועניו  שהשפל  החבר  כלפי 

כי עיקר הקדושה היא הנתינה ועיקר הטומאה היא הלקיחה, בבחי' שונא מתנות  שיתבאר לקמן(    פי)כהש"י.  
נקראת קבלהיחיה.   דווקא גשמי אלא גם חשיבות  לו שיחשיבו   ועניין הקבלה אינו  לו שמגיע  מה שנדמה 

עשה הרמב"ם בפירוש המשניות לאבות על המשנה מאד מאד הוי שפל רוח מביא מאותו יותר מחבירו.    
לבאר שזה שפלות שכלפי שמיא  מחסיד ששמח כשגוי כל כך לא החשיב אותו עד שהתפנה עליו, ונראה  

י על מעשי אבל עדיין יש שפלות כלפי הזולת, אני מבין עד כמה חוטא אני וכל בזיון לא מספיק כדי לכפר ל
לדון את חבירו על כי דייקא מי שכל כך מחשיב כחטא כל מעשה שאינו רק רצון הש"י הוא בקלות עלול  

כל נדנוד עבירה, וזה מעלת השפל ועניו שדן רק את עצמו ולא את חבירו, ואדרבה צריך לחשוב שאפשר  
, נמצא שני יותר בעל  שכל שקיבל, כי משתמש בהכל כבודו ית'מעשיו שלמים יותר ביחס לכוחות ושחבירו  

 .   חוב להקב"ה ממנו

עצמם להיות    בינו יחפש אנשים שהם כבר ראויים מצדמחדש ש"אתה תחזה" אין הכוונה שמשה ררבינו  
  חריפותו  , אמנם כל אחד יזכה לפישרי ישראל, אלא הכוונה שע"י שיסתכל בהם הוא יעשה אותם ראויים

 .  ה אנשי חיל דייקאוזהו תחז 

עוה"ב   לחיי  ישראל  להביא את  רק  תיהיה  כוונתו בשררה שמקבל על עצמו  ישראל צריך שכל  מנהיג  כי 
הכלל שנצח אינו בגבול לכן ההכנה אליו היא יציאה מגבול. נמצא  . ו דהיינו לחיים נצחיים  המתיםולתחיית  

ר לא מבעי ישות הישות תבלה בעפרק השפלות של האדם היא שתקום, כי  לחיי הנצח,  תחיית המתים  שב
י הוא יכול  ר הקב"ה אין אנמשהרי על בעל הגאוה או, \ז/ ישות רוחנית כגאווה וגסות רוחגשמית אלא אפילו 

בעולם  לדו ה.(  ר  יבלהלכן  )סוטה  ממנה  כלשהו  אפילו  בעפר  יבלה  שבו    הכל  האמת  לעולם  שנבוא  קודם 
ו\ח/ ות אחרתהקב"ה הוא המציאות הנגלית ואין בו מקום כלל ליש כל הגשמיות  . כמו זרע שזורעים בעפר 

  ,אדם חדש  \טיצמח/   ולא נשאר אלא רוחניות שממנה גדל צמח חדש, כך גם בתחיית המתיםשבו נרקבת  
חייו דה  ,מהאדם שנזרע בקברו כשנפטר בימי  וכל מה    תוהביזיונושלונות  יינו כל הכיורק השפלות שהכין 

 

ד שיבטל אותה ובסוף כשביטל כל הרע שבמדות  שע"י התבודדות מבטל מדות רעות ועל כל מדה יתבודד איזה זמן ע   עיין תורה נב   ז 
עצמו עם הצדיק יכול לזכות    רואה גם  וכן בתורה זו מבאר שע"י ש   נשאר ממנו איזה משהו דהיינו גסות וישות ויבטל גם את זה עי"ש.

גלל זהמת  ובאמת הגסות ויישות היא הזהמה שמפיל את כל המדות כי כל מדה בשרשה היא טוב אלא שב   מהר יותר.  לביטול הישות 
ריך להקימה ולהשתמש  הנחש היא נפולה אצלינו כגון אהבה במקום לאהב את הש"י אוהב הבלי עולם, נמצא שהמדה נפולה ורק צ 

הרוח שזה עיקר זהמת הנחש המפיל את כל המדות להיות האדם    ת ון, לכן עיקר תיקון המדות הוא ביטול הישות וגסו בה לכיוון הנכ 
 .סובב סביב תועלת עצמו כבהמה 

יזכו רק כפי השפלות    הנשמות   שבעוה"ב יחסי כי אם אין זולתו למי יתן שכר ומי יתענג על ה', אלא הכוונה    ן באופ   ה כמובן הכוונ   ח
 ., כי כל גסות חוצצת עוה"ז שזכו להכין ב 

  אלא   עיר   ואין   ץ האר   כעשב   מעיר   ויציצו   שנאמר   בירושלים   ועולין   שמבצבצין   צדיקים   עתידין   יוסף   בר   חייא   ר " א   -  קיא:   דף   כתובות   ט 
  ערומה   שנקברה   חטה   מה   מחטה   ו " ק   במלבושיהן   שיעמדו   צדיקים   עתידים   יוסף   בר   חייא   ר " וא   הזאת   העיר   אל   וגנותי   שנאמר   ירושלים 

 וכמה.  כמה   אחת   על   בלבושיהן   שנקברו   צדיקים   לבושין   בכמה   אה יוצ 
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כי הכלל שכל חידוש בהכרח שיקדם לו  ת המתים.     ימחדש בתחי  שעל ידו נעשה שפל ועניו רק מזה יצמח
דש, וכמו שמבואר בתחילת עץ חיים  חלל פנוי ממה שהיה קודם ורק בתוך החלל הזה אפשר לברא עולם ח

 סוד בריאת העולם. 

נמצא שכדי לזכות לחיי נצח שזה עניין חדש לגמרי שאינו שייך כלל לעולם הזה, צריך להכין חלל מעוה"ז,  
 אין בעוה"ז בחינה הדומה לנצח דהיינו ליציאה מגבול אלא מדת השפלות וענוה. ו

כ רבינו  איומבאר  רואה  כי שכשאדם  לזה  זוכים  מוצד  מתנוצץ  אזי  הצדיק  עם  עצמו  לחכמה.  ת  וזוכה  חו 
ראיות והשניה מה שהצדיק    , אחת שהוא מסתכל על הצדיק  ,ולראות את עצמו עם הצדיק הכוונה לשתי 

 מסתכל עליו. 

באמונה/  מסתכל  שהוא  שפל   \ידהיינו  הוא  כמה  עד  מרגיש  ממנו  התפעלותו  ומתוך  הצדיק  על  שלימה 
כמבואר בתורה סו תנינא( וטבע הקטנות להתבטל בפני הגדלות )תורה  לעומתו ועד כמה פגום במדותיו )

זוכה לשפלות ועי"ז  כמב  .קלה(  לזה הארת חכמה  פסולה, צריך  ענוה  תיהיה  לא  כדי שהשפלות  ואר  אבל 
 בתורה קצז. 

שעל ידה זוכה לענוה באמת, כי חכמה היא בחי'    ,אזי מתנוצץ במוחו החכמה   ,שהצדיק מסתכל עליו  וזה ע"י
תנינא שח  מה-כח פג  בתורה  מבואר  כי  כוחי,  מה  בחי'  וכמ"ש דהיינו  נדע  הידיעה שלא  כמה היא תכלית 

ין הכוונה שלא זכה לחכמה אלא  "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" ומבאר רבינו כוונת שלמה המלך שא
 . \יא/ שיג עד כמה השגת גדולת ה' רחוקה ממנושמ , החכמה  , כי זו בעצמהלהפך 

נובעת מהתפעלות עצומה ממציאות עצומה ונוראה שעל ידה מרגיש קטן שבקטנים.  ת  אמיתינמצא שענווה  
)כמבואר בתורה    בות ועצלותכי ענווה אין הכוונה שירגיש שאינו שווה כלום, כי הרגשה זו גורמת לכבדות ועצ

ונו  מבטל רצוני מפני רצ, אלא להפך צריך להרגיש שאין לי שום מציאות עצמית רק עד כמה שאני  (\יבקצז/ 
וכשכל מחשבותיו ורעיונותיו רק    ו שעיקרו הוא לגלות כבוד שמים כמ"ש לכבודי בראתיו. ורץ לעשות רצונ

 אמיתית.  כיצד להרבות כבוד שמים ולמעט בכבוד עצמי זו ענווה

קצת  ו שמבאר  לכאורה  מה  לפי  כי  לענווה רבנו  צ"ע  חסר  מה  א"כ  מגבול  יציאה  היא  השפלות  שמעלת 
אלא מוכרח שענוה פסולה אינה יציאה מגבול אלא    ע לא יזכה על ידה לחיים נצחיים.פסולה מבחי' זו ומדו

, ועוד  לכל שאר היסודותהתגברות יסוד העפר שהוא היסוד שעושה גבול  היא  אדרבה היא נפילה לגבול כי  
ש   התגברותשהיא   בזוהר  העצבות  כמבואר  סט"א  עא(  היא  דף  מו )נח  בתורה  כמבואר  אותה  שונא    חהקב"ה 

 .אתנינ

ענוה  לכן  , ואמנם  כי מי זוכה להשגת חכמה כזו  ,נמצא שרק בעלי השגה יכולים לזכות לענווהצ"ע שולפ"ז  
גם במדרגות  בכל מדרגה  שענוה שייכת    אנו מוכרח  כיון שנצטווינו בה גםאבל    שלימה היא מדרגה עצומה,

 

ר   -ו' יב    לק"ה תפילין   י ק ַ יַאת   עִּ ם   ְיצִּ ְצַריִּ ת   ָהָיה   מִּ ְזכו  י ַ   ב ִּ ֵני   ת ְראִּ ְ יק   פ  ד ִּ יַנת   ַהצ ַ חִּ ת )   ב ְ מו  ְ ַמח   ְוָרֲאךָ '(  ד   ש  ו    ְוש ָ ב  לִּ נ ַ   ב ְ ַ ל   ְוֵכן .  ל " כ  ָ ְשָר   כ    ָראו    ֵאל יִּ

ֵני  ְ ה   פ  ֶּׁ ֱאמִּ   מ ש  ו    ינו  ְוהֶּׁ מו  ,  ב  ב   כ ְ תו  ָ כ  ֶּׁ ם )   ש  ָ " ש  ֲאֵמן (,  י".  ָהָעם   ַוי ַ ר   כ ִּ ק ַּ ה   עִּ י ָ הו א   הו א   ָהְראִּ ֶׁ ש  ת   כ ְ ֱאמֶׁ ֱאמו ָנה   ב ֶׁ ָאז  ו בֶׁ ֶׁ ה   ְקָרא נִּ   ש  י ָ מו  ,  ְראִּ ר   כ ְ ָאמַּ ֶׁ   ש 

ם   ל " ז   ר " אדמו  ָמקו  ֵחר   ב ְ ָהֱאמו ָנה   אַּ ֶׁ ת   ש  ינַּ חִּ ה   ב ְ י ָ י ,  ְראִּ ה   כ ִּ אֶׁ רו  ֶׁ ש  ֵני   כ ְ ְ יק   פ  ד ִּ צ ַּ ין   ְוֵאינו    הַּ ֲאמִּ ה   ֵאין   מַּ ְקָרא   זֶׁ ה   נִּ י ָ ָלל   ְראִּ י ,  כ ְ ת   כ ִּ ֱאמֶׁ ה   ֵאינו    ב ֶׁ אֶׁ   רו 
ת  יק   אֶׁ ד ִּ צ ַּ ָלל   הַּ ר   כ ְ חַּ י   ֵמאַּ פִּ ל ְ ֶׁ ְעת    ש  יק   ֵאינו    ו  ד ַּ ד ִּ י ,  צַּ ין  ֵאינו    כ ִּ ֲאמִּ ו    מַּ ְמָצא .  ב  ֵאינו  ,  נִּ ֶׁ ה   ש  אֶׁ ת   רו  יק   אֶׁ ד ִּ צ ַּ ָלל   הַּ ְשָרֵאל   ָבל אֲ   , כ ְ ת   ָראו    יִּ ה   אֶּׁ ֶּׁ   מ ש 

ינו  וְ  ֱאמִּ ו    הֶּׁ ה , ב  ז ֶּׁ ֶּׁ ר   ש  ק ַ ת   עִּ י ַ ֵני   ְראִּ ְ יק   פ  ד ִּ ה   ְיֵדי   ְוַעל   ַהצ ַ ךְ   זֶּׁ ַ ְמש  ם   נִּ ת   ֲעֵליהֶּׁ ְצצו  ְתנו  ין   הִּ ה   ֵדי יְ   ְוַעל .  ַהמ  חִּ ְגֲאלו    זֶּׁ ם   נִּ ְצַריִּ ִּ מ  ֵליל   מִּ ים   ב ְ רִּ ו  מ  ִּ יר   ש  ֵהאִּ ֶּׁ   ש 
ם  ָאָרה   ָאז   ֲעֵליהֶּׁ ָלה   הֶּׁ דו  ָ   ג ְ ש   ל  א   ם מִּ ֶּׁ ר   ש  ֵסדֶּׁ עַ   כ ְ דו  י ָ ַ ת   כ  נו  ו ָ ַ כ  ַ ם .  ב  ָ ש   מִּ ךְ   ו  ָ ְמש  ת   נִּ ַ ה   ְקֻדש   צ ָ ַ ל   ַהמ  ֶּׁ ַסח   ש  ֶּׁ ךְ   פ  ָ ְמש  נ ִּ ֶּׁ ת   ש  ַ ין   ְקֻדש   ם   ַהמ  חִּ ַלת   ק דֶּׁ ָ   ַקב 
ָרה. ו   ַהת 

 יתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ועל פי זה ביארתי פסוק קהלת ז' )כג( את כל זה נס  -וישלח דרוש א' וז"ל  יותר ביאור בזה עיין ערבי נחל   יא
נין הוא,  ממני. ויל"ד, דהיל"ל אמרתי אחכמה ואין אני חכם, דאז היה שפיר דבר והיפוכו, ומה אמר והיא רחוקה ממני, שאין כאן דבר והיפוכו. אכן הע

שלא  אמר החכם הנ"ל תכלית הידיעה שנדע  כי ביארו הספרים אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל עשיר בעשרו )ירמיה ט, כב(, הענין הוא על פי מ
כו'( אין  נדעך, א"כ כל מי שהוא חכם יותר אין זה רק שמבין יותר שאינו יודע, והוא בדרך משל מה שאמרו רז"ל )קה"ר א עה"פ ונתתי את לבי לדרוש 

די לו במה    מחשבתו לעסוק בתענוגי עוה"ז, נמצא אדם מת וחצי תאותו בידו יש לו מנה מבקש מאתיים, כי בהיותו עני ואין לו פרוטה אין בא כלל על  
ן זה מספיק  שיש לו, וכשבא לידו פרוסת לחם הוא אצלו די והותר, אבל כאשר יש לו מנה רוצה להתנהג עצמו בגדולה במאכליו ומשקיו, רואה שאי 

אתים, כי  אדרבה הגדילו, כי חפץ עתה עוד במ  לו מבקש עוד מנה, וכאשר יתאמץ להשלים חסרונו וקיבץ עוד מנה, ואז לא די לו שלא השלים חסרונו 
יותר   זוז נתגדל במחשבתו  וחפץ  עתה ניתוסף עוד במחשבתו גאוה להתנהג כדרך עשירים, ממילא נחסר לו מאתיים, וכאשר יש לו דרך משל אלף 

בוד  ל חסרונו. כך בענין החכמה והשגת כבפלטרין ותענוגי בני אדם ונחסר לו עוד אלף זוז, נמצא בעסק עשירות כל מה שישתדל להשלים חסרונו נגד
סרון,  הש"י, כי בתחלה בהיות לא ישים האדם אל לבו לא דעת ולא תבונה, אזי מה שידע שיש בעולם בורא די לו בזה, ואין לו בדעתו ושכלו שום ח

  משתדל להשלים חסרונו ומעמיק בחכמהוכאשר יתחיל להשכיל יכיר חסרונו וידע שאינו משכיל באלהות, ומשתוקק שיתגדל שכלו ואז ישיג, וכאשר  
ותר כדי להגדיל שכלו, אזי לא די שלא השלים חסרונו אדרבה הגדיל חסרונו יותר, כי עבור שנתחכם יותר מבראשונה ממילא יודע עתה שאינו יודע י 

יותר יותר אינו רק שמכיר  יודע, דהא תכלית הידיעה שנדע שלא נדעך, נמצא החכם  ועי"ז נמשך מדת   ממה שידע בראשונה שאינו  ידיעתו,  חסרון 
וה, כי כל מה שחכם יותר הוא שפל יותר כי מכיר חסרונו יותר, ומזה נמשך שמשה רבינו ע"ה מצד שהיה חכם יותר מכל בני האדם נאמר עליו  ענ 

אחר שכל שהוא חכם יותר הוא  דבר יב, ג( שהיה עניו יותר מכל האדם אשר על פני האדמה. וזהו אומרו אל יתהלל חכם בחכמתו, כי במה יתהלל )במ
ולכן אל יתהלל החכם  מכיר ח ויגון על חסרון והעדר ידיעתו,  יוסיף מכאוב  ולפי גודל חכמתו גודל חסרונו, נמצא כל מה שיוסיף דעת  יותר,  סרונו 

   ין בחכמה, וק"ל.מתו כמו שאל יתהלל העשיר בעשרו, כי כל עוד שמוסיף עושר ומשתדל להשלים חסרונו יגדל חסרונו יותר, כן הענ בחכ
ת ָעָנו, ַואֲ פ ְ   -  קצז תורה    יב ְהיו  ר לִּ ָ ְפש  י אֶּׁ ם ָהֲעָנָוה, ְואִּ ְפג ָ ה, נִּ ין ֲעָנָוה ְלָחְכָמה, ְוַעל ְיֵדי זֶּׁ ֵ יד ב  ן ָהָרע ַמְפרִּ ו  ל א  פִּ ַגם ְלש  ה ָעָנו הו א ב ְ ְהיֶּׁ ם יִּ ו  אִּ ל 

לו   ל א ָחְכָמה ֵאיָנה  כ ְ ֲעָנָוה ב ְ ֶּׁ ַע ש  ה ָידו  ה ַמעֲ ָחְכָמה, ְוזֶּׁ אי ֵאין זֶּׁ ַוד ַ י ב ְ ו  הו א  ם, כ ִּ ל  אִּ ת כ ְ טו  ְ ְך ש  רֶּׁ דֶּׁ יַפת ר אש  ב ְ ְכפִּ ת ַעְצמו  ב ִּ ַלת ָהֲעָנָוה, ְלַהְראו 
ק ַ  ָלה, ְועִּ סו  ְ ה ֲעָנָוה פ  י זֶּׁ ָחְכָמה ָעָנו, כ ִּ יא ב ְ הִּ ֶּׁ ש   .ר ָהֲעָנָוה כ ְ
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גם מי   וכן  .השגת הש"י הנ"לאע"פ שאין לו    ,דהיינו שמרגיש שלא מגיע לו כלום  ,בחי' מזלי חזינמוכות, ב
  צריך תמיד להרגיל עצמו להיות תם ולחשוב מה חושבים על שם, אבל    ,שלא זכה ליראת הרוממות כל כך 

כשבא   או  כגון  בחבירלהרהר  בדעתו  לדבר  נופל  ומיד  ובז  א ב  ֵר ו  צוחק  אתה  אולי  למעלה  ליד  ובאמת  ו 
ובפרט   לך  ובזים  צוחקים  פוסלשחז"ל    לפילהפך  במומו  ש.  הפוסל  להפך  גם  שאפשר  מבין  חבר  ה ומיד 

  מגיע לו יותר ממני.גם א"כ נמצא  ממני, באמת למעלה מחשיבים אותו יותרונמוך, פשוט איש שנדמה לי ל

א זה מצד ההרגשה  גם בשכל  כל  בוודאי  מדוע שבל  להבין  פשוט  אפשר  יותר מאחר  יאיש  חשב למעלה 
שכל אדם מקבל כוחות ודעת מהש"י עמ"נ שיעבוד    שהוא עובד ה' גדול, עפ"י המבואר בלק"ה גבית חוב ג'

  את כל הכחות שיכניס  שיפרע חובו ע"י  נמצא כל חיותו היא רק בהלוואה עמ"נ    , בהם לגלות כבוד שמים
בעשיית ויחזירם    האלה  הש"י  לא כבוד שמים.  גילוי  ברצון  לו שעדין  יש  כח  כמה  בעצמו  יודע  אחד  וכל 

שנמצא שהוא הרבה פחות בעל    ,ום ושמא חבירו קיבל מעט מאדאבל על חבירו אינו יודע כל  ,השתמש בו
 . \יג/ ועל כן למעלה הוא חשוב ממני בהרבה ,חוב ממני

בזה גם  לטעות  חשוב  , וצריך שלא  חבירי  אם  גם  כמבואר    כי  ממדרגתי  אותי  שיפיל  אפשר  ממני  למעלה 
בני אדם כח המכ  בשיחות הר"ן שעיקר המונעים בעבוה"ש הם  ע' שעיקר  בתורה  בני"אוכן  לכן   .ריח הם 

. ומה שמבואר  \יד/לבחור חבר לדבר עימו ביראת שמים צריך זהירותשלזלזל ביהודי זו גאווה, אבל  אע"פ  
נקודת הכסופים שלו להש"י ולא את אופן  הפנימיות  את  זה  יקר  עחיוב ללמוד מכל אדם ה בתורה לד שיש  

 . , כי בזה צריך זהירותאומנא( לא מצית להיות כאבאשאמרו לאביי )כמבואר שם  שמוציא זאת לפועל

 

 שפלות וגדולה. 

לבד של  ומבואר שיש שרי אלפים שע"י הסתכלות  בתורה זו מלמד אותנו רבנו כיצד זוכים לחיים נצחיים.  
כבר זוכים לשפלות וחיים נצחיים אבל רוב העולם אין זוכים אלא ע"י שהשפלות הזו נעשית  ם  בההצדיק  

רוח בו דהיינו מוחין ורוח הנהגה שהיא בחי' רוח    ראש ם להיות איש  את השרי אלפיגדולה דהיינו שעושה  
בתורה   לחדש  יודע  ידה  שעל  דהינו אלקים  בתשובה,  מישראל  אלף  להחזיר  לו  הצריך  כפי  חדושים 

ועי"ז , שעי"ז שב בתשובה  ע"י שתופס גודל ריחוקו מהש"י  שמעוררים את השומע לבושה עצומה ממנו ית'
. ואותם אלף יחדשו בתורה  היא חיים נצחיים ח אצלו ועי"ז זוכה לענג שבת שנחיה השפלות של משה המונ

רות גם ראו  ואע"פ ששרי האמות ועשחיים נצחיים.   ר עד שכל ישראל יזכו לתשובה ואה לעשמלמאה וה
עצמם עם הצדיק וזוכה להתנוצצות המוחין ממנו, כיון שכל אחד זוכה כפי חריפותו צריכים עוד גם לשמוע  

 . \טו/שתביא אותם לבושה ותשובה כראוי יהם כדי לחזק את ההתנוצצות הזומהשר שמעל

שזוכה,  כפי השפלות    אדםהיא מדת המלכות המתלבשת בו  ,כח הנהגה   היאשזוכים ע"י השפלות  הגדולה  
ממנו   כל המקבלים  ואת  עצמו  את  להנהיג  לדעת  זה  העיקר  כי  דבר  סוף  זה  אין  נצחיים.אבל  וזה    לחיים 

ע"פ שמתפקידו להיות תקיף מאד כלפי כל המונע התגלות ה היא השפלות. כי מלך אכוונת רבנו שהגדול
זה ממדת השפלות כלפי הש" כלל את השפלות אלא אדרבה,  זה סותר  אין  י, דהיינו שלא  מלכות שמים, 

, בבחי' משנאיך ה' אשנא שאמר דוד המלך דייקא שהוא זה שתיקן  את מלכותו ית'סובל כל מה שמסתיר  
ב  המלכות  שפכתאת  רבים  דמים  כמ"ש  תקיפותו  עוצם  עם  שפלותו  העצני  גודל  עדינו  כינוהו  זה  ועל   ,
     .קטן טז:( ד)כמבואר במוע

 

 הבושה 

 

בזה   יג צאן    מעשה   עיין  והרועה  פאסטוך  מהבעש"ט  משה  הארץ  משמים  שאמרו  )עם  שני  להבעש"ט  עוד  ואם  על  שעימו  להתגבר  יצליח  צדיקים 

הערות לשבחי הבעש"ט  ובא בספר דברים ערבים ח"א פ"א אות יט ה )   שעובד את הש"י יותר ממנו.  שהבעש"ט אמר עליו   (קליפת שבתי צביהפרקניסטים מ 

 (. ובספר הבעש"ט ובני היכלו עמ' רנ מהדורא תרפ"ב עמ' קמו

פתח דרך חדש ומבואר שממדת הענוה שלו היתה שקישר עצמו לכל    כי עיין תורה פב תנינא שמשה רבנו   יש בזה הרבה לפלפל,   יד
כמבואר בתורה נט הסכנה שבעסק עם בעלי תשובה  יהודי, ומבואר שם שזו דרך לכל אחד מישראל. ואעפ"כ צריך זהירות בזה כנ"ל ו 

וה דקדושה שהיא השומרת  ריך לדעת שיש בהם דייקא מחמת הגאו בוודאי הרבה יותר טוב לדבר עם חרדים אבל צ   וכ"ש עם חילוני.
מי  בכל  לזלזל  עי"ז  נופלים  רובם  האמת  של  הצר  בגשר  בזה  להלך  שקשה  כיון  מאידך  אבל  בעולם  שנושבת  הרעה  מרוח    עליהם 

שונה מהם  הנהגה דקדושה   שקצת  יהוד   .באיזה  גם  עצומה  מישראל  כל אחד  כי מעלת  חולאת רעה  זו    שסכנה י  וצריך לדעת שגם 
 .כנה כיון שהוא כביכול "חרדי מדאי" כנ"ל שהס כ   והכי נמי   לדבר עימו.

"י שמיעת תורה מהשר  האם את כח החידוש בתורה מקבלים רק מהסתכלות הצדיק בהם או שגם לזה צריכים חיזוק ע   צ"ע בזה   טו 
 שמעליהם.
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דושי תורה שאומרים שהיא בחי' קבלת התורה שמעוררת בושה  יאר שהנהגת השרים היא ע"י חרבינו מב
לפיו האוכל  להכניס  שמתבייש  כגון  מבאר  ורבינו  ית'  ממנו  שהיא    \טז/עצומה  מצווה  לעשות  ומתבייש 

 ובפרט תפילין שהן כתר המלך כמבואר בזהר.  התחברות עימו ית'

באמת  שמתחרט  באמת  תשובה  בעל  האדם  נעשה  ממנו  עצומה  בושה  ע"י  רק  של    כי  התנהגותו  כל  על 
ו ועי"ז מקבל סיעתא דשמיא לעלות לעולם הבינה לבחי' מעל הזמן  מעכשיו  קבל קבלה גמורה להשתנות 
עו  בנשמת  ה"ב  בחי'  המשרשת  רבנו  משה  של  השפלות  את  ומחיה  שמקים  תחיה  הטל  עליו  נמשך  משם 

ל שבת שבה מאיר הענג  ישראל דהיינו את בחי' יציאה מגבול המשרש בנו שעי"ז זוכים ליציאה מגבול ש
 שהוא החיים נצחיים. 

ם לו עשיית חלל  ובה היא שנעשה אדם חדש כמו נולד מחדש וכל חדוש בהכרח שיוקדשועומק העניין כי ת
שבתשובה   החרטה  וזוהי  הקודמת  מהמציאות  מציאותו  פנוי  על  מאד  מתחרט  העצומה  הבושה  שמכח 

מקבל על עצמו הנהגה חדשה שהיא בחי'    החלל הזוהפסק למציאות הזו ובתוך ה חלל    הז עושהעכשווית עי"
 ורק זה הוא.  קו של חיים חדשים.

 

 ז היא השפלות.חיים נצחיים יציאה מגבול הדוגמא לזה בעוה"

מצד נשמת ישראל שקבלו במתן תורה,    ,אלא מדה משרשת בישראל  ,קניין חדש  אינהמבואר שהשפלות  
 .\יז/ ונמצא שגוי מעצם מהותו נשמתו לא שייך כלל במדה ז

)כמבואר בויקרא רבה א' טו שמשה לא בא לאהל עד שנקרא  בטוי של מדת הדעת  השפלות היא  עוד מבואר ש

שאי מי  אמרו  זה  ממנו(  ועל  טובה  נבילה  דעת  בו  בדעתן  משרש  נשמתו  מצד  שהוא  משה  זכה    ,לכן  זה  מכח 
. ועיין פרדס לרמ"ק  בראשיתפ'    סקי(לרבי נחום טבר )  )כך משמע בתורה ומפורש בספר מאירת עינים לשלימות מדת הענוה,  

   ( תפארת ובה מתעלם הדעת  –פכ"ג ערכי הכנויים ערך ענוה 

ותו של משה רבנו, שנקבעה בנשמות ישראל שקבלו במתן תורה שפל  היא  ישראל  ומבואר שהשפלות של
ע'  וכמבואר בתורה    כי התורה שקבלנו היא תורת משה דהיינו שנצטיירה בכלי השפלות של משה רבינו 

ית' להר שפל הר סיני   ועוד משך את  שלשפלות יש כח המושך אלוקות וכן משך משה רבנו את אלקותו 
ועיין תורה ע' עה"פ   שלו.    כלי השפלות שלו עד שנשרש בהם מדת השפלותאלוקותו ית' לנשמות ישראל ב

ולכא וכו'  ואפר  ואמר אנכי עפר  נתתי גדולה לאברהם  ואיתא במדרש  ה' בכם  ורה מה  לא מרובכם חשק 
כמבואר כאן כי מהצדיקים אתה למד מה יש בכח כל ישראל אלא שאצל הצדיק זה  הראיה מצדיקים אלא  

   קם לתחיה.

)וזהו שמבואר משה( המשיך משה את שפלותו לכל אחד מישראל בכל אבר ואבר,    ורה )תורתכי במתן ת
נה אחרי מתן תורה אלא  שלא נודע מקום קבורתו כי קבור בכל אחד מישראל וקשה הרי נקבר ארבעים ש

  צ"ל שכיון שנסתלק ולא נשאר אלא מה שנשרש בנשמות ישראל נחשב ששם קבורתו( 

חרי מתן תורה עלה משה רבנו לקבל לוחות שניות אחרי פב תנינא שבא' אלול שאצ"ע בזה כי עיין תורה  
אפילו לפחות    שנתכפר חטא העגל, ואז היה עת רצון ומשה רבנו כבש דרך לכל ישראל להיות מתקשרים

מתן   זה אחרי  היה  וא"כ  מישראל  בכל אחד  ונחקקה  זו השפלות של משה שנטבעה  ולכאורה  שבישראל, 
 שניהם נכונים.  תורה. וצ"ע ואפשר

ומיתההיא אצל כל אחד    אבל השפלות של משה רבנו שכיבה רומז לפגם הדעת שממנה  ,  בבחי' שכיבה 
שזו   דעתו  על  העומד  כי השכיבה הפך  כנ"ל  כי שפלות השפלות  בדעת שממנה השפלות.  שיש  התקיפות 

זו ענוה פסולה, כי השפלות אע"פ שמצד   אחד היא סובלנות בלא התקיפות דהיינו להיות עומד על דעתו 
דהיינו שלא מתעקש על שום דבר אלא מניח להקב"ה להנהיג אותו ע"י בני אדם עד שנדמה כאילו אין לו  

אבל כשידע    ,אבל באמת זה רק שהניח עצמו להנהגת הש"י  \יח/ ימי מוהרנ"ת ח"א נוו, וכמבואר בדעת משל
 \יטתוקף וכמבואר בשבחי הר"ן אות ו'/ ו עזכנגדו בכל על דעתו מד וע  ,בברור רצון ה' אזי כל מה שמנע אותו

 

יב    מה שנקט   טז  ו' אות  ות כמבואר  כילה יש ביותר סכנה של גשמיות וגס כי דייקא בא   -רבינו אכילה דייקא מבואר בלק"ה תפילין 
נגזרה על האדם מחמת אכילה   בפסוקים פן תאכל ושבעת ורם לבבך )דברים ח'( כי צריך לקדש את אכילתו מאד כי עיקר המיתה 

 י.שלא כראו 
רק ברגע אחרון לפני  והלך ובדק אותו ו   שאין גוי עניו על שיך ערבי מיוחד במדת הענוה ואמר  לו  מהרמב"ם שספרו    יש בזה מעשה   יז 

 )הובא בספר אמרי דניאל )פלבני( ח"ב עמ' ריט(  רר לו האמת שעושה הכל בשביל כבוד.שעזב אותו נתב 

ֵ   -אות נו   ח"א   ימי מוהרנ"ת   יח ל ַהש   ש   ָעָנה ְוָאַמר ֵאצֶּׁ ְתַעק ֵ ל  א ָהָיה מִּ ֶּׁ ש  ש  ק  דֶּׁ ַ ו  ב  ְרכ  ן ָהְיָתה ד ַ ֵ י כ  ר )כ ִּ ָ ְפש  ַרְך ַהכ  ל אֶּׁ ָ ְתב  ם  ם יִּ ָבר עִּ ם ד ָ ו  ַעל ש 
ם ָאָד  ו   ( ם ש 

וכאשר שמעה    נתודע לכל באי אליו שבודאי יסע לארץ ישראל:   וכו...בערב חג הפסח )שנת תקנ"ח לפ"ק(    -  ' אות ו  –  שבחי מוהר"ן   יט 
יקח    שלחה בתה אליו לשאל אותו איך אפשר לו להניח אותם, מי יפרנסם. והשיב כך: את תסעי למחותנך, אחותך הגדולה אשתו זאת  

משרתת   בביתו  להיות  אותה  תהיה  אחד  ואמך  )מא(.  רחמנות  מצד  לביתו  אותה  אחד  יקח  הקטנה  אחותך  ניאנקע,  שקורין  קטנה 
וכאשר שמעו זאת בני ביתו געו כולם בבכיה ובכו כמה ימים. ולא       ך: משרתת קעכין, וכל מה שבביתי אמכר הכל על הוצאת הדר 
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)שמיום שהבין שרצון הש"י שיסע לא"י נהג בתקיפות רבה כלפי בני ביתו ואחרי לג יום   בעניין הנסיעה לא"י
מת השפלות היא דעת וחיבור עימו ית' דהינו בחי' תיקון המלכות בתכלית והמלכות היא לית . כי באנסע(

אבל היכן שהיא מוצאת מי שמונע מלהמליך   ,לי לקבל מלמעלהלה מגרמא כלום אלא עושה עצמה רק כ
נגדו בכל הגבורות שלה  ,את הש"י נלחמת  יוצאת למלחמה לא    הזהר)בבחי'    אזי  אבן על    נשארכשאשה 

כי עזות א"א להכניע אלא ע"י עזות    ,. וזה בחי' העזות דקדושה שהיא רק היכן שמתעורר עזות דסט"אאבן(
 כמבואר בתורה כב.

ומטלטלת אותו ומעירה    את השפלות של משה זה רק ע"י תשובה הנובעת מבושה עצומה   ולהקים   ולהחיות
ומתלמדיו שהם    ורה מהצדיקמע תוכשש  ,כשמגלה את ריחוקו העצום מהש"י  , אותו משינת עוה"ז הארוכה 

 וכן בתחיית המתים הטל תחיה שירד, יחיה את תורת משה שהיא השפלות של משה   .\כשרי ומנהיגי ישראל/
 ע"י תשובה ולא נפגם ע"י גאווה גסות וישות. בחייו הנ"ל שימצא בישראל, דהיינו מה שנתעורר בו 

קודת צדיק  ו ובכל אחד מישראל יש ננמצא שבכל אחד מישראל יש בחי' משה רבנעפ"ז מבאר מוהרנ"ת ד
זה בזה באהבה  ובחי' מלכות שאינה בחב ישראל ע"י שמסתכלים  וע"כ כל  אפשר  רו כמבואר בתורה לד. 

וזהו שאמרו חז"ל או חברותא או מתותא, כי ע"י חברותא יכול   \כאשיתנוצץ מוחם זה מזה כמבואר בלק"ה/
 לזכות לשפלות דהיינו תחיית המתים כנ"ל. 

פרפראות לחכמה על תורה זו מבאר שגם בהסתלקות הצדיק יש בחי' הנ"ל לראות את עצמו עם  ובפירוש ה
ל הצדיק כי פניו ושכלו ונשמתו ודעתו נמצאים בספריו כמבואר  הצדיק ע"י שלומדים בעיון את התורה ש

 . ומשמע מדבריו שע"י העיון בספריו נעשה גם בחי' הסתכלות הצדיק בו.  \כבבתורה קצב/ 

שראל צריך להיות שר לכל הפחות שר על עצמו וגם התמנות זו צריך לקבל מהצדיק כי צריך כל אחד מיו
ועי"ז לקבל כח מלוכה דהיינו תקיפות גדולה נגד כל המונע שה  לזה התנוצצות המח ושפלות ותשובה ובו

 מהמלכת הש"י. 

 

 עד כאן ההקדמה 


 

 [כג ]  עב תורה 

 

יסע בודאי, כי רובו כבר הוא שם ומעוטא בתר רובא  סגי בלאו הכי יהיה איך שיהיה הוא  היה לו שום רחמנות עליהם ואמר כי לא  
וכו'(:  דארט  שוין  איז  העלפט  גרעסטי  די  ווארין  הלשון:  בזה  )ואמר  ר      אזלא  "אני  גדל  ואמר:  יודע  ואני  ישראל  לארץ  לנסע  וצה 
באפי אמסר נפשי ואסע  בקרבי, כל זמן שיהיה לי רוח חיים  המניעות והעכובים שיהיו לי על זה בלי שעור וערך. אך כל זמן שהנשמה  

    בכל כחי לשם, וכל עוד נפשי בי אסע לשם. )שמואל א ג יח(: "וה' הטוב בעיניו יעשה": 

ן רבנו כי בכלליות מהלך התורה משמע שהזרת ישראל בתשובה ע"י חדושי תורה זה דרך השרים  יש סתירה בלשו   ה לכאור בזה    כ
ה אמר ששמיעת תורה מפיו מעלתה הרבה יותר גדולה ובסוף התורה  ם בהסתכלות בלבד אלא שבתחילת התור ואילו הצדיק מחזיר 

שחדושי  ת. ואולי כוונתו שהשומע מהשרים כיון  אמר שזה הכלל לדעת אם שמע תורה מפי צדיק אמיתי אם זכה עי"ז לבושה ולשפלו 
ובר לטהור  ח חי' כל המ צדיקי אמת בב ומע מהם נחשב כשומע מ הש אזי גם    , ע"י הסתכלות הצדיק בהם ש התנוצצות המח  תורת היא מ 

 טהור.

י   ַעל   ְוַאף   -  ושאר ברכות פרטיות א'   לק"ה ברכת ראייה   כא ִּ ר   פ  ק ָ ָהעִּ ֶּׁ יק   הו א   ש  ד ִּ ר   ַהצ ַ ו  ינַ   ַהד  חִּ ה   ת ב ְ ֶּׁ ש    מ ש  י ֵ ֶּׁ ה   לו    ש  ַעל   ַהכ  חַ   זֶּׁ ֶּׁ תו    ְיֵדי   ש  י ָ   ְראִּ
ֵצץ   ְלַבד  ְתנו  י ִּ   ַעד '  ְוכו    ַהמ  חַ   מִּ ֶּׁ ין   ְהיו  ש  כִּ ה   ְיֵדי   ַעל   זו  יַנת לִּ   זֶּׁ ת   ְבחִּ י ַ חִּ ים   ת ְ תִּ ֵ נ ַ   ַהמ  ַ ם   ל " כ  ל   עִּ ָ ה   כ  ָכל   זֶּׁ ָחד   ב ְ ְשָרֵאל   אֶּׁ י ִּ ה   ֵיש    מִּ ָבה   ְנֻקד ָ יא   טו  הִּ ֶּׁ   ש 

יַנת  חִּ יק   ב ְ ְבֵרי   ְמב ָאר כ ַ ,  ַצד ִּ דִּ נו    ב ְ ֵ נו    ַרב  ְכרו  ְבָרָכה   זִּ ם   לִּ ָמקו  יָמן )   ַאֵחר   ב ְ סִּ ה (.  לד   ב ְ ֻקד ָ ָבה ט   ְוַהנ ְ יא   ַהז  את   ו  הִּ ֶּׁ יַנת   ש  חִּ יק   ב ְ יַנת   הו א ,  ַצד ִּ חִּ ה   ב ְ ֶּׁ ,  מ ש 
י  ה   כ ִּ ֶּׁ נו    מ ש  ֵ ת   הו א   ַרב  ו  י  ָללִּ ל   כ ְ ָ ְשָרֵאל   כ  ט   ְוהו א ,  יִּ ֵ ש   ַ ְתפ  ָכל   מִּ ֵני   ב ְ ְשָר   ב ְ ָחד   ְוָכל ,  ֵאל יִּ ְשָרֵאל   אֶּׁ י ִּ ו    ֵיש    מִּ יַנת   ב  חִּ יק   ב ְ יַנת   ַצד ִּ חִּ ה   ב ְ ֶּׁ ָבן   מ ש  ו  ם   ְוַכמ    ג ַ
ן  ֵ ֲאָמר   כ  ַ מ  ַ ם   ל " ַהנ ַ   ב  ְבָמקו  יָמן )   ֵחר אַ   ו  סִּ ֵטי   כו   ב ְ ו  ק  לִּ ְנָיָנא   ב ְ ה (,  ת ִּ ֶּׁ מ  ש  ֶּׁ נו    ש  ֵ ש    ַרב  ֵ ְתַלב  ָכל   מִּ ָחד   ב ְ ְשָרֵאל   אֶּׁ י ִּ ן   ְוַעל .  מִּ ֵ ל   כ  דו  ָ   ג ָ ם ַהש   ין   ְוַאֲהָבה   לו  ֵ ב  ֶּׁ   ש 

ְשָרֵאל  מו  ,  יִּ ב   כ ְ תו  ָ כ  ֶּׁ ךָ   ְלֵרֲעךָ   ְוָאַהְבת ָ   ש  יָבא   י ַרב ִּ   ְוָאַמר   ָכמו  ה   ֲעקִּ ָלל   זֶּׁ ל   כ ְ דו  ָרה ב ַ   ג ָ ו  י .  ת  ין   ָהַאֲהָבה   ְיֵדי   ַעל   כ ִּ ֵ ב  ֶּׁ ָחד   ש  ה   ְיֵדי   ַעל   ַלֲחֵברו    אֶּׁ   זֶּׁ
ין  ְכָללִּ ה   נִּ ה   זֶּׁ זֶּׁ ָ ין   ב  ירִּ ְמאִּ ה   ו  ה   זֶּׁ זֶּׁ ָ ְמַקב ְ   ב  ין ו  ין   לִּ ן   ד ֵ ין   מִּ י .  ד ֵ ר   כ ִּ ק ַ יא   ָהַאֲהָבה   עִּ ְהיו  ,  הִּ י ִּ ֶּׁ ין   ש  אִּ ה   רו  ת   זֶּׁ ה   אֶּׁ מו    זֶּׁ ַת   כ ְ ָ כ  ֶּׁ נו    ב ש  ֵ נו    ַרב  ְכרו  ְבָרָכה   זִּ ם   לִּ ָמקו    ב ְ

יָמן )   ַאֵחר  סִּ ֵתינו    ַמֲאַמר   ַעל (  קפג  ב ְ ו  ָנם   ַרב  ְכרו  ְבָרָכה   זִּ ין   לִּ ְדרִּ י   ָהְיָתה   ַסְנהֶּׁ ֲחצִּ ַ ן   כ  ה   ג  רֶּׁ ָ ְהיו    ֵדי כ ְ   ֲעֻגל  י ִּ ֶּׁ ין   ש  אִּ ה   רו  ת   זֶּׁ ה   אֶּׁ ר .  זֶּׁ ק ַ עִּ ֶּׁ ְהיו    ָהַאֲהָבה   ש  י ִּ ֶּׁ   ש 
ין  אִּ ה   רו  ת   זֶּׁ ה   אֶּׁ ל  א   זֶּׁ ֶּׁ ְכלו    ש  ל   יו  ָ ָחד   כ  ְסב  ל   אֶּׁ ל  א   ָלל כ ְ   לִּ ֶּׁ ה   ש  ְראֶּׁ ת   יִּ ן '  ְוכו    ֲחֵברו    אֶּׁ ם   ַעי ֵ ָ    .ש 

כתב הפל"ח אות  ו ם הצדיק כמבואר בתורה קצב,  ו' כז ביאר שקריאת המגילה בפורים היא בחי' לראות את עצמו ע   ובלק"ה תפילין   כב
של    -ב'   הקדושים  בספרים  שמים  לשם  היטב  שכשמעיינין  משם  בנפלא מובן  היטב  ומתבוננין  האמת,  השגתו  הצדיק  נוראות  ות 

ל ידי  הקדושה, ובנעימות אמיתת דבריו ועצותיו הקדושים והתמימים וכו', על ידי זה ממשיכין התיקונים המבוארים בפנים שזוכין ע 
 ראיית פני הצדיק, כי בהספרים הקדושים הנ"ל שם מאיר פניו ושכלו ונשמתו של הצדיק וכו': 

 דת שחרית )חי"מ נט( ועיין חיי מוהר"ן סימן מח ועיין שיש"ק ח"ב סימן רפו.ת פרשת יתרו שנת תקע בבקר אחר סעו נאמר בשב   כג
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ועיין לק"ה ערלה ה' ג'  , חיים נצחייםרק קרא לה ל תורה זו לא פתח רבינו לא בפסוק ולא במאמר חז"

ף התורה שרמוז בפסוקים  )פסוק מפרשת חקת( וכמבואר בסו באר חפרוה שריםשמוהרנ"ת קורא לתורה זו 
 . כיצד השרים מביאים את ישראל חיים נצחייםאלה 

למשה   שיעץ יתרו חותן משה ,וכו' ואתה תחזהשהיא ביאור על הפסוק כמה פעמים  אבל מבואר בה 
כיצד הצדיק יכול בהסתכלות לבד להביא את האדם  , דהיינו \כד/כשראה אותו שופט לבדו את ישראל

נמצא שואתה תחזה ובאר חפרוה שרים בשניהם יחד דייקא רמוזה כל . םחיים נצחיי שפלות שהיא ה ל
 התורה הזו. 

ה משרי ומנהיג  איש ישראל ולזה צריך להיות שומע תור כל  שואףמטרה שאליה ים נצחיים היא החיו
 .ישראל האמיתיים ולראות עצמו עם הצדיק האמת וכ"ש אם יכול גם לשמוע תורה מפיו

 לפרישות יתירהזכית ו  לגמרי מהתאווהלרחוץ עצמך דייקא שאתה זכית  אתה תחזה"  אתה" וזוהי עצת יתרו
על  ם אמיתיים ומנהיגי שרים לעשותם עי"ז  "אנשי חיל תחזה"דייקא  הכן אתואין לך יחוד דלתתא כלל ל 

להיות כל אחד איש אש רוח בו  ם י כי רק אתה בהסתכלות לבד יכול להביאם למדרגת שרים מנהיג ,ישראל
 . מישראלהראויה לו כל אחד עדה  כראוי ג שידעו להנהי 

ולמעשה היא עצה לכל אחד שצריך התקשרות לצדיק כדי לזכות למלכות על יצרו כדי להנהיג עצמו  
 לחיים נצחיים 

הוא ג"כ דהיינו שמסתכל בצדיק והצדיק מסתכל בו  עם הצדיק האמת    \כו/ א"ע  \כה/שלראות  דע

גדול מאד  ב  [כז]   דבר  אפילו  לבד  ההסתכלות  תועלדהיינו  היא  תורה  ממנו  שישמע  כפי  לא  עצומה  ת 
  דהיינו חכמה ורוח אלקים כח הנהגה ומלכות ולחדש בתורה  שיתבאר לקמן שעי"ז זוכה להתנוצצות המוחין

ו לבושה  זוכים  ועי"ז  שעי"ז  בו  הטמונה  רבנו  משה  של  השפלות  לתחיה  שקם  לחיים  ועי"ז  לתשובה  עי"ז 

נצחיים לעתיד לבא כפי שיבאר    , הוא מעלה יתירהלשמוע מפיו תורה  . בוודאי כשזוכיןלחיים 
תורה  ב חדושי  התורה שע"י  תלמידי הצדיק  סוף  ועי"ז שפלותשל  תשובה  ועי"ז  בושה  שע"י   ,נמשך  וכ"ש 

מישמ תורה  שאתעת  ביתר  זה  כל  שנעשה  האמת  המעלות    הצדיק  גם  מהצדיק  תורה  בשמיעת  יש  ועוד 
מעים ומעלה אותם בעיבור להוריד תורה נמצא יש להם  הנזכרות בתורה י' ותורה כ' שהצדיק מזכך את השו

יה לבד  . אבל גם כשאין שומעין תורה, הראִּ ה יותרחלק ממש בתורה ממילא משפיע עליהם הרב
מבואר בשיחות שאמר רבינו לצדיק זה  דיבור  עם הצדיק הוא ג"כ טוב מאד.    שזוכין לראות א"ע

ו  \כח/גדול עימו בסעודת שבת  רב שישבושישב  זמן  ר  אחרי  פתח  והמשיך לבאר בשתיקה  כנ"ל,  ואמר  בנו 
 דבריו:  

הצדיק   עם  עצמו  את  שרואין  ע"י  הצדיק"הלשון  כי  עם  עצמו  לזה    "את  לצרף  שצריך  משמע 
בצדיק/  דייקא/ ו  ,\כטהסתכלות  גורמות  \לבאמונה  ההסתכלויות  ששתי  דהיינו  נמצא  והבהאדם  ,  דיק צצדיק 

ל  .באדם מבואר  חזיונותמן  קוכן  שתי  למרק  העינים    ,שצריך  פגם  היא  הידועה  התאווה  הפל"ח  כי  וביאר 
כנ"ל נמצא ששהכוונה לשתי הסתכלויות  כפי מה שרוחץ עצמו מתאוות    תועלת,  היא  ההסתכלות בצדיק 

 

קטז עיין    כד תורה שנחלקו    זבחים  מתן  אחרי  או  לפני  בא  יתרו  תורה    אם  שמסתלקת  ועיין  נגה  קליפת  בחי'  היה  שיתרו  תנינא  מז 

ועיין פרש"י שמות יח יג שסובר שגם     לפני מתן תורה.והלך  ד שיתרו בא  כששומעת ישועות ישראל ושם כתב רבינו שמבאר למ" 
שהעם באים אליו    למ"ד שבא קודם מתן תורה לא הלך אלא בשנה שניה )דהיינו אחרי מתן תורה( דאל"ה לא שייך שיאמר לו משה 

 מרה וצ"ע.שמדובר בחקים שקבלו ב בתורה מז מבאר למ"ד  רבינו  ו תנו.  י לשמוע את החוקים הרי עדיין לא נ 
   .לא נזכר כאן כלל   הבטה אבל  הסתכלות    ועיקר הלשון שנקט היא לשון לחזות  קמן  ל לשון ראיה ו   כאן נקט   כה 

דידוע הבטה פירושו הסתכלות הרבה מאוד וראייה  -זה לשונו שם  ו   ( שמות לג ח ) עה"פ והביטו אחרי משה  לחת"ס    תורת משה   ועיין 
כל בו בפניו ודי לו בראייה בעלמא אבל  יראת הכבוד והתרוממת בוש הוא להסת פירושו ראי' בעלמ' והנה הרואה פני חכם מחמת  

ויען דכתיב   והביטו אחרי משה עד  בעלי קנאה ועין הרע המה מסתכלים בדבר ובאיש הזה הרבה מאוד כידוע טבע בעלי עין הרע 
יונתן כפשוטו לגנאי דהסתכלו בו הרבה בעין הרע דמשמע  ויראו לכן תרגם  ולא  ויפה אמרו חז"ל  בואו האהלה  הכי הוא  ות הקרא 

 .גנאי כדאיתא פי' כדמוכח מפשטות הפסוק ל 

  תכלות חזקה בכל עצמיותו עפ"י תורה סו תנינא, עוד ביאור אולי אפ"ל לשון הס שביאר  בשם בשם משה ברסלבר    מעדני מלך עיין    כו 
 .כי שורינא דעינא בליבא תליא לכן צריך הסתכלות עם התפעלות הלב 

 שה ברסלבר( גם עפ"י תורה סו תנינא עי"ש שע"י הסתכלות בצדיק רואה היכן אוחז במדותיו בעצמו פי' אנ"ש )בשם ר' מ   -מו עם הצדיק  את עצ   -הלשון    כז

המח שלו נחשב פרטי כלפי המח של צדיק הדור שהוא המח הכללי  צדיק גדול מאד  לקמן בד"ה ויש מח כללי שגם    וכפי שיתבאר   כח
 וצריך לקבל ממנו.

תורה    כט  רעות   ד' עיין  מדות  מבטל  בצדיק  הרבב"ח    שהסתכלות  ביאור  בתחילת  ושם  ותאוות.  עצלות  דהיינו  צומח  מדומם  הבאות 
 .  ניאוף   אר שצריך לזה רחיצה מתאוות מבואר שההסתכלות היא התקשרות. ולקמן מבו 

 .תפלין ו' יב שהסתכלות בלא אמונה אינה הסתכלות   כמבואר בלק"ה   ל
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. ועיקר הגדולה  דהיינו כח הנהגה ומלכות ושררה  עי"ז מקבלין גדולה  שמירת עינים   ובעיקר  ניאוף
בודהיינו    \לב/ [לא]   היא שפלות מעורר  הגדולה    .לגדולהזוכה  ועי"ז    שפלות  שהצדיק  במקום    שורה כי 

מוצאהשפלות   שאתה  מקום  כל  הש"י  אצל  שמצינו  ו   \לג /כמו  של  תגלות  ההשגת  גדולתו 
שם אתה מוצא בעל מופת שמגלה שהקב"ה מנהיג את העולם,  ו  \לדתי/כגון חכם אמי  בעוה"ז  הקב"ה

דייקא  ה  את שדהיינו    להענוותנותו השפלים  אצל  שורה  שהיא  לא}מוצא  עיקר \לז/ [לו.{] מגילה  כי   ,

שמעורר בו הצדיק בהסתכלותו כך נעשה  כמבואר לקמן שכפי השפלות    היא שפלות  והמלכותהגדולה  

  .ות שר על עצמווהעיקר להי \לח/על יותר בני ישראלשר 

מ עליו  יתבאר שע"י הסתכלות הצדיק  לגדולה,  תלקמן  ועי"ז  זוכה לשפלות  ועי"ז  מוחו בחכמה  ועיין  נוצץ 
חכמה היא ענווה פסולה ועיין תורה קלה טבע בקטנות להתבטל בפני הגדלות. נמצא    צז שענוה בלאתורה ק

לענווה גורם  בצדיק  ההסתכלות  מת  שעצם  שרק  כיון  פסולה  שהיא  שהצדיק  אלא  וע"י  חכמה  בלא  בטל 
דהיינו    והענוה כזו היא כלי למלכות כי מאן דאיהו זעיר איהו רב  מסתכל בו מתקן את הענווה להיות כראוי.
כח הנהגה שררה    שהיא מדתועי"ז מתלבשת בו מדת מלכותו ית'  המקטין עצמו למטה הוא חושב למעלה,  

   .\לטומלכות/

פולה שכלפי מעלה היא דלה ועניה בחי' שפלות ומכח זה מאיר  כי מדת המלכות היא מדה שיש בה תכונה כ
ואזי האור הזה כל כך בוער בה עד שכל שאיפתה להב שהיא מולכת    םעיר את כל אותבה גדולת הש"י 

אבל המנהיג צריך לנהוג בשפלות    .מלכות היא בחי' גבורות ודיניםומצד זה ה  .עליהם להמליך את הקב"ה 
ינה כי מרחמם  ואחד להמלכת הקב"ה כפי כוחווסבלנות בבחי'  ולהביא כל אחד  נמצא שיש במנהיג    .  גם 

ו ואעפ"כ    כלפי מטה.  ברחמיםגה  רוח הנה  אחת בחי'שפלות  שתי בחי' שפלות אחת ככלי לקבל מלמעלה 
וכן כל אחד כלפי עצמו   ועיצוב לעם  ולתת צורה  יראת שמים  עיקר הנהגת המלכות היא תקיפות לעורר 

 להיות תקיף נגד יצרו. 

במח, התנוצצות החכמה  ע"י  זוכים  כח  ולשפלות  אותיות   חכמה  מהות    -כי  כי  כוחי,  מה  בחי' השגת  מה 
קטן   שאני  היא ההשגה  פג  החכמה  בתורה  לקמן  וכמבואר  ית',  גדולתו  מהשגת  נובע  וזה  תנינא  מלהשיג, 

 
 איהו רב ב: ושלח קסח סע"ב מאן דאיהו זעיר  עיין תוספתא זוהר חיי שרה קכ   לא 

י  ִאי  -זוהר שלח דף קסח.    לב י   ִאי  ַרב ִ ָמה ,  רבי  הוי  רבי  הוי  ַרב ִ ַ ין  כ  ין   ַחְדת ִ ו    ִמל ִ א  ַרב   ִמג  ָאה   שאמר,  הישיבה  ראש   מן  ששומעים  הדברים  הם  שמחים  כמה  ְמִתיְבת ָ ָ  ִאיהו    ַזכ 
ַאְזַער   ַמאן  ְרֵמיה    ד ְ ַהאי   ג ַ ָמה   ,העולם  בזה  עצמו  את  שמשפיל  מי  שריא  ָעְלָמא   ב ְ ַ ָאה   ַרב   ִאיהו    כ  ָ ַההו א   ְוִעל  ַתח   ְוָהִכי,  העליון  בעולם  ונעלה  גדול  הוא  כמה  ָעְלָמא   ב ְ ָ   ַרב  פ 

א ִאיהו    ַמאן,  הישיבה   אש ר   ואמר  פתח   וכך  ְמִתיְבת ָ ִאיהו    ו ַמאן,  למעלה  גדול  הוא  עצמו  בעיני   קטן   שהוא  מי  ַרב  ִאיהּו  ְזֵעיר  ד ְ   הוא   עצמו  בעיני   לגדו  שהוא  ומי  ְזֵעיר   ִאיהו    ַרב   ד ְ

ְכִתיב   לדבר   וראיה,  למעלה  ושפל  קטן ְהיו    ד ִ ָרה   ַחי ֵי(  ב "ע  קסח   דף )  ַוי ִ ָנה   ֵמָאה   ש ָ ִרים   ש ָ ָנה   ְוֶעש ְ ַבעוְ   ש ָ ִנים   ש ֶ ִאיהו    ֵמָאה   הנה,  ש ָ ן  ד ְ ו  ב  ,  גדול   חשבון  שהוא  מאה  ַרב   ֶחש ְ

ִתיב  יה    כ ְ ָנה "  ב ֵ ש ְ   ְזִעירו    דהיינו,  יחיד  שוןבל"  ש ָ ַבע,  מאה  מספר  את   הקטין   אחת  שנה   שהיא  שנים  של  למיעוט   ֵליה    ַאְזִעיר   ַחד   ִניןד ִ ִאיהו    ש ֶ ן  ד ְ ו  ב  י,  ְזֵעיר   ֶחש ְ יְורַ   ֵליה    ַאְסג ֵ  ב ֵ
ְכִתיב   אותו  והרבה  הגדיל,  קטן  חשבון  שהוא  שבע  ֵליה   ַבע  ד ִ ִנים"  ש ֶ א  .  רבים  בלשון"  ש ָ ָלא,  ֲחֵזי  ת ָ י  ד ְ א   ַרב ֵ ִריךְ   ֻקְדש ָ א  הו א   ב ְ   מגדיל   ה "הקב  אין   כי ,  וראה  בא  ִלְדַאְזִעיר   ֶאל ָ

א  ַאְזִעיר  ָלא, עצמו ומשפיל שמקטין למי אלא ומרומם י ֶאל ָ ָאה , עצמו ומגביה שמגדיל למי אלא ומשפיל מקטין ואינו ִלְדַרב ֵ ָ ַאְזִעיר  ַמאן ִאיהו   ַזכ  ְרֵמיה   ד ְ ַהאי ג ַ  אשרי  ָמאָעלְ  ב ְ

ה , םהעול  בזה עצמו שמשפיל מי ָ מ  ַ ו ָיא ַרב  ִאיהו   כ  ִעל  ַההו א ב ְ  . העליון בעולם במעלה  גדול הוא כמה ָעְלָמא ב ְ

תגלה לך גדולתו ית' שם אם תחפש בוודאי ותמצא שיש בו עניין שפלות שזה הכלי  . בכל מקום שמ הוא בהיסח הדעת   מציאה לשון    לג
   להתגלות.

תאוה הידועה וכן לקמן מבואר שלהתנוצצות המוחין הזו צריך לרחוץ עצמו  ק א' שחכם אמת אין לו נסיון כלל ב חל   עיין תורה עב   לד
 מהתאווה ע"ש ובפל"ח שם.

 ענותנותו   -בתרלו   לה 

ורה עא  ועיין לעיל תורה ד אות ט ועיין ת   עיין בסוף פסוקי ויתן לך שאומרים במוצאי שבת ועיין עץ יוסף על עין יעקב במגילה שם כגרסת רבינו גדולתו.שם הגרסא גבורתו ו   לו
 והנרשם שם 

אים  אמר ר' יוחנן כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב''ה אתה מוצא ענוותנותו דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנבי   -  מגילה לא.  לז 
י  }דברים  בתורה  כתוב  וכתיב בתריה -ומשולש בכתובים  ואדוני האדונים  הוא אלהי האלהים  ה' אלהיכם  כי  יתום    יז{  עושה משפט 

בנבי  שנוי  נז ואלמנה  }ישעיה  רוח משולש בכתובים  -אים  ושפל  ואת דכא  וכתיב בתריה  וגו'  וקדוש  עד  ונשא שוכן  רם  טו{ כה אמר 
 .בערבות ביה שמו וכתיב בתריה אבי יתומים ודיין אלמנות ה{ סולו לרוכב  -דכתיב }תהילים סח 

א סמוך לשפלים דייקא ורבינו לומד  תוב גדולת הש"י סמוך לזה כתוב שהו משמע שכוונת חז"ל לומר שבכל מקום שכ   פשט הפסוקים 
 את המאמר שגדולתו היא השגת גדולתו וזה מתגלה רק בכלי של שפלות.

 על ישראל מקבלים מהצדיק כי הוא זוכה בה תחילה ע"י שזכה לתכלית השפלות ח"א שהתמנות    וכן מבואר בתורה ע'   לח
נראה  אלא שכאן    , ם זה ענין שהוא גדול וחשוב בעיני אחרים ד ושם פרשנו שגדולה היינו כבוד וגדיבר מגדולה וכבו   בתורה ע' ח"א   לט 

נו חוזר כאן כמה פעמים על הגדולה שזוכים ע"י  והטעם כי רבי   מכח זה שולט ומולך.ו שהגדולה היא היותו גדול וחשוב  שמדגיש יותר  
גדולה   כגון  אחר  לשון  פעם  בכל  לגדולה  ומצרף  הצדיק  גם  הסתכלות  אמנם  ושררה.  גדולה  ע'  בתור ומלכות  שתכלית  ה  מבואר 

ן לו  עוד יתבאר לקמן שהגדולה היא מכח התנוצצות המוחין ועי"ז נית   הגדולה היא שמקבל עי"ז התמנות על ישראל מהצדיק עי"ש.  
, שזה  קרב להש"יכח לחדש חדושין דאורייתא ומסתמא הכוונה לבאר לאותם שתחתיו את התורה על מנת לתת להם עצות כיצד להת 

וזהו שמבאר לקמן שצריך לזה איש אשר רוח בו כי רוח הוא עניין של ממוצע המקשר בין הקב"ה    .על ישראל   עיקר תכלית המלוכה 
    ל אחד כפי כוחו דהיינו להלך כנגד רוחו של כל אחד כמבואר לקמן.לישראל, והמנהיג צריך לדעת לקשר כ 
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והיא רחוקה ממני נדע בחי' אמרתי אחכמה  חכמה  ה  שהשגתדהיינו    ,שהחכמה היא תכלית הידיעה שלא 
ממני.  אני  היא עד כמה ש רחוקה  נקראמשיג שהיא  במ"א שגאווה  בלב כמבואר  מרגיש השפלות   ת ועי"ז 

  ת שבלב.נו שהגאוה ושפלות הן מדורמות רוח וגסות לב דהיי

הוא  במאיר הצדיק לאדם במח  את התנוצצות החכמה  ולקמן מבאר ש והביאור  בחי' מלך אסור ברהטים, 
הש"י דהיינו עד כמה שרוממותו  ומלכות  יס הצדיק וקושר השגת גדולת  שבתוך מרוצת מחשבות המח מכנ

זוכה האדם לשפלות   ועי"ז  נו שיכול  י, דהיוהתמנות הראויה לולגדולה  ונעשה כלי  ית' עצומה מלהשיגה. 
חדושי תורה לאותם שממונה עליהם שעי"ז    לחדש, ועוד שידע  בלא שיפגום בה ויקח הכבוד לעצמו  הלקבל

   .)כפי שיתבאר לקמן(ושפלות  תשובה ה ויעורר אותם לבוש 

 

הוא שפל וכלשון  , דהיינו שבעולם העליון נחשב גדול מי שכלפי מה שנתבאר לעיל שהגדולה היא השפלות
יהו רב, מבאר כאן יותר את הטעם לזה כי עוה"ב הוא בלא גבול ולכן החשיבות  הזוהר מאן דאיהו זעיר א

 עניין השפלות,  שם היא למי שכבר בעוה"ז יוצא מגבול וזה

ויקום   נחיה  שיהי'  מה  עיקר  נצחיים,  חיים  ויחיו  בתחי'  שיעמדו  לעתיד  התחיה  ועיקר 
. כי השפלות של כ"א וא', יהי' נחיה לעתיד ויקום בתחי'.  \מ/"א, הוא השפלות של כ'בתחי

 

שכילו להודות במציאותו ית' ובהשארות הנפש ובזה  בביאור דעת הפלוסופים הכופרים שה   דרוש א' שמאריך   עיין ערבי נחל וישלח   מ
ת עוה"ב. ומצטט את המשל  שעיקר ההשארות תלויה בזה שאדם מניח שכלו באלוקות אבל כפרו שתועלת המצוות והתורה להשג

ורה פג  ן בזה לביאור רבינו בזה שנתבאר בת שאמר הכוזרי בעניין זה ומבאר עפ"ז את הפסוק אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני וכיוו 
אחר    תנינא. הולך  ולא  ושפלות  בביטול  בעוה"ז  ית'  רצונו  עושה  כמה  עד  תלוי  עוה"ב  דהיינו  הנפש  הוא שהשארות  היוצא  והכלל 
כאן  ין לקמן שהסתכלות הצדיק עי"ז מתנוצץ שכלו להשיג חכמה בבחי' מלך אסור ברהטים ועי"ז שפלות, ולפי המבואר  ועי   שכלו.

עד כמה משיג שאינו  רק  תלויה  לאסור המלך ברהיטי המח הוא כמו לארח את הקב"ה בבית הדעת,  ו  יבואר היטב עניין הזה שהשגה ז 
 משיג.

מאמר רבי יהודה הלוי למלך הכוזר שכפי הנראה היה ג"כ מכת הללו, ושאל לר"י הלוי, איך אתם אומרים  ונספר לזה  -באמצע הדרוש  וזה לשונו שם
"י אכילה ושתיה ושאר תענוגים שאתם עושים בשבת עי"ז יהיה השראת שכינה, ואדרבה האלהים  יש אצליכם השראת השכינה, היתכן שעשבשבת  

השכינה  השראת  שיהיה  אפשר  ואי  אלו,  מענינים  נשמותינו   רחוק  ומדבקים  עוה"ז,  דברי  מכל  ומופרשים  מובדלים  שאנו  הנהגותינו  פי  על  רק 

, מלך אחד רצה באיזה פעם להתארח בעיר א', וכאשר נשמע לבני  יבו דרך משל והש         נוכל להמשיך עלינו כח אלהי.    ומחשבותינו באלהות, עי"ז 
ילין אצלו, והלך כל אחד וקישט את ביתו ברוב עשרו כפי יכלתו ובכל כחו,    העיר דבר זה, היו שם שרים רבים ונכבדים וכל אחד היה חפץ שהמלך 

אצלי יהיה המלך, והשר השני עשה עוד יותר, וכן כולם, כל אחד קיבץ כל  ארח אצלו, והיה מחשב בדעתו בודאי  וחשב שעי"ז ייטב בעיני המלך וית
ו נגד מה שילין המלך אצלו, והיה כל אחד מחשב שבודאי אצלו יתארח המלך. אשר ביכלתו ופיזר כל הונו ליפות את ביתו, כי לא נחשב כל הון בית

קן את ביתו באופן כך וכך, שיעמיד במקום זה השלחן ובמקומות אלו איש אחד שאינו עשיר כלל, וצוהו לתאכן המלך שלח פקודה לאותה העיר ל
וכ הערך,  קטני  פשוטים  בדברים  והכל  כאן,  זה  ודבר  כאן  זה  ודבר  האיש הספסלים,  נזדרז  זו  פקודה  ובהגיע  אצלך.  אתאכסן  אזי  כך  תעשה  אשר 

וכראות המלך טוב זירוזו של אותו האיש ושאינו מתעצל  כל אשר צוהו, ונתאכסן המלך אצלו.  בשמחת לבבו ככל דברי המלך, לא נפל דבר אחד מ
ימים שלח לו מאוצרות ה  והכנעתו לפניו, אזי אחר איזה  והבין שמחת לבבו  ציוויו,  מלך לקשט את ביתו כיד המלך כדי שיתאכסן עוד אצלו.  בכל 

נת אצלי וביתי ריקן מכל עושר. והשיבו, כי אלו אשר קישטו ופיזרו כל הונם, ונתאכסואח"כ שאלהו האיש, מדוע הנחת בתים של כל השרים האלו  
וקצבה לכבודי  השרים מצד שקישטו את ביתם היטב אמרו בלבם כי אני ראוי שיתאכסן המלך אצלי מחמת שיפיתי   את ביתי, נמצא נותנים גבול 

אתאכסן אצלם בחושבם שע"י מעט הונם אשר   ין זה נחשב לכלום לערכי, וא"כ איךוגדולתי, ואלו היו אצלי וראו את כבודי ואת עשרי היו יודעים שא
ודע בעצמך שאין אתה כדאי לי רק שעשית  פזרו לכבודי ראוים הם וביתם שאהיה אצלם, לכן בחרתי בך שאתה לא פיזרת שום עושר, ואתה מבין וי 

שאתה נזדרזת במצותי שלמתי לך מביתי הוא מצד חסדי וענותנותי, ובראותי  פקודתי וציוויי מצד שצויתיך, ועכ"פ יודע אתה שמה שנתאכסנתי אצלך 
הונם אין בזה די לכבדני אפילו מעט מן   כיד המלך, שאז תוכל להכין עצמך לכבדני מעט כראוי לפני המלך, משא"כ השרים אלו אף אם כולם פזרו כל

 המעט.  

ת לבני אדם, עמדו הפילוסופים שהם שרים  כינתו על בני האדם, וכאשר נודע זאשהקב"ה מושב יקרו בשמים ממעל, וחפץ להשרות ש   והנמשל הוא,
באלהות, וחשבו שעי"ז ממשיכים על   ונכבדים בעיניהם מצד חכמתם כי נבונותם, וקשטו את ביתם שהוא מחשבתם נשמתם וחיותם ודבקו מחשבתם 

שכלו באלהות, כי אם יחקורו כל  סכלים הם, כי איך אפשר שיתן אדם   עצמם כח אלהי, ועי"ז יהיה להם השארת הנפש שישאר נפשם חי וקיים. ואמנם 
נדעך )בחינות עולם יג, לג( וכל מי  בני האדם בחקירות ושכליות לא יבינו ולא יהיה להם אפילו השגה מועטת באלהות, כי תכלית הידיעה שנדע שלא  

שדבקו נפשם בחקירות אלהות וטעו  ו שאינו יודע, ממילא אותם הסכלים שיתחכם יותר באלהות, אין חכמתו יותר מחבירו רק שהוא מבין יותר מחביר
בים שעי"ז שעושים ראוי שישרה לחשוב שעי"ז ראוי שיאיר להם כח אלהי, ובאמת שקר בימינם, כי עי"ז לא יהיה להם השראת שכינה, מאחר שחוש 

בהם הרי הם יתנו גבול    ת כבודו אפילו מעט, ואם הש"י ישרה עליהם השכינה, ובאמת שכלם לאפס ואין נגד כבוד הבורא, ושכלם קטן מהכיל השג
יל שהם ממעטים עצמם  לגדולתו ויחשבו כי באמת כבר השיגו אלהותו וגדלו, ולכן הש"י מרחיקם ומואסם, ובחר להשרות שכינתו בעם ישראל בשב

בה פשוטי הענינים  פקודתו היא התורה הקדושה, וכתוב    ומכירים שפלותם כמאמרם ז"ל )חולין פט א( על פסוק )דברים ז, ז( לא מרובכם, ושלח להם 
רים הם קטני הערך  שיתנהגו כך וכך בכל דיני התורה, וביום השבת תתענגו, וכאשר אנו עושים זאת למען כבודו ולמען שצונו כך, הגם שאלו הדב

ל ראוין  אנו  ומבינים שאין  יודעים  ואנו  אצלנו,  הוא מתאכסן  מ"מ  ושתיה,  אכילה  עניני  יהודי שמשהם  איש  רואה  הש"י  וכאשר  במצותיו זה.  זדרז 
קצת את עצמו שיהיה  לבלתי הפרם, אזי יערה עליו רוה"ק ממרום, ואז ע"י רוה"ק שבא מאוצר המלך יוכל להשיג מעט גדולתו וכבודו, ואז יוכל להכין 

נסתרי התורה. נמצא, אין דרך להשראת   רוה"ק משיג  ע"י  והוא האיש אשר  ית"ש,  עכבוד לבורא  זולתי  ולשום שלימות  בנפש  "י התורה,  השכינה 
 והפילוסופים שקר נחלום אבותם הבל ואין בם מועיל, עכ"ד. 

אחכמה והיא רחוקה ממני. ויל"ד, דהיל"ל אמרתי אחכמה ואין אני חכם, דאז  פסוק קהלת ז' )כג( את כל זה נסיתי בחכמה אמרתי    ועל פי זה ביארתי 
פוכו. אכן הענין הוא, כי ביארו הספרים אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל  היא רחוקה ממני, שאין כאן דבר והי היה שפיר דבר והיפוכו, ומה אמר ו 

לית הידיעה שנדע שלא נדעך, א"כ כל מי שהוא חכם יותר אין זה רק שמבין עשיר בעשרו )ירמיה ט, כב(, הענין הוא על פי מאמר החכם הנ"ל תכ
והוא בדרך משל מ  יודע,  ונתתי  יותר שאינו  עה"פ  א  )קה"ר  רז"ל  לו מנה מבקש ה שאמרו  יש  בידו  וחצי תאותו  אין אדם מת  כו'(  לבי לדרוש  את 

נוגי עוה"ז, נמצא די לו במה שיש לו, וכשבא לידו פרוסת לחם הוא אצלו  מאתיים, כי בהיותו עני ואין לו פרוטה אין בא כלל על מחשבתו לעסוק בתע
יו, רואה שאין זה מספיק לו מבקש עוד מנה, וכאשר יתאמץ להשלים להתנהג עצמו בגדולה במאכליו ומשק   די והותר, אבל כאשר יש לו מנה רוצה

י חפץ עתה עוד במאתים, כי עתה ניתוסף עוד במחשבתו גאוה להתנהג  חסרונו וקיבץ עוד מנה, ואז לא די לו שלא השלים חסרונו אדרבה הגדילו, כ
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ודרז"ל )סוטה ה  [מא] בבחי'   ורננו שוכני עפר,  ולא שוכבי עפר    \מב/ (.הקיצו  מדכתיב שוכני עפר 

שרק  ה לומר  בחייותכוונו  לעפר  שכן  שנעשה  ש  מי  מי  שרק  לעפר  מדהיינו  עצמו  יקיץ שפיל  הוא 

כי עיקר התקומה בתחיהבתחית המתים יהי'    'יהי   .  וא'  רק להשפלות, שהשפלות של כ"א 
כי תענוג עוה"ב אי אפשר לנו להשיג עכשיו. וזה והסיבה לזה היא  נחיה ויקום בתחי' לעתיד  
  ול, וכל דבר שיש לו גבול א"א לו להשיג תענוג עוה"ב הרוחני מחמת שאנו עכשיו בגב

ל תענוג עוה"ב הוא רק מכח מה שמכינים אבל עוה"ב הוא רק תענוג רוחני לכן לא שייך בו גבול וכיון שכ

כמחז"ל גבול  של  לא  בעוה"ז  ומי שלא  בשבת  אוכל  בערב שבת  הטורח  בעוה"ז    . כל  נמצא שכל הטרחה 
הז  בעניין  רק  שהיא  שע"י מוכרח  רבינו  כאן  מבאר  וזה  עוה"ז,  מהות  שהוא  הגבול  על  להתגבר  כיצד  ה 

ששפלות וענוה עד עפר מהותה היא יציאה  מזה    ומשמעהעוה"ז,    יוענווה מתגבר על גשמיות וגבול  תשפלו
דהינו  כלול מכולם  הרבנו  סיפר עליהם  אה מכל הבלי וגבולי עוה"ז והיינו ז' בעטלערס שידהיינו יצ  מגבול

וחה לגמריעיור  מעוה"ז  וכו'  קיא:/ רש  כתובות  ועיין  יק  \מג,  בתחיה  וכיצד  וי"ל מו  מהארץ,  הצומחת  כחטה 
 גשמיות הנזרע כי    \מד/ ן צמיחה אלא מכח הרוחני שבזרעלה זריעה ואי  כי הצמיחה קדםעומק הכוונה בזה  

שהתורה    וזהו דאיתא בגמ' אין התורה מתקיימת אלה במי שממית עצמו עליה ובאבות מח דברים,  \מה/נרקב

 

מחשבתו יותר וחפץ בפלטרין ותענוגי בני אדם ונחסר לו עוד אלף  שר יש לו דרך משל אלף זוז נתגדל בכדרך עשירים, ממילא נחסר לו מאתיים, וכא
ין החכמה והשגת כבוד הש"י, כי בתחלה בהיות לא ישים האדם אל  זוז, נמצא בעסק עשירות כל מה שישתדל להשלים חסרונו נגדל חסרונו. כך בענ 

ואין לו בדעתו לבו לא דעת ולא תבונה, אזי מה שידע שיש בעו  וידע    לם בורא די לו בזה,  יכיר חסרונו  ושכלו שום חסרון, וכאשר יתחיל להשכיל 
חסר וכאשר משתדל להשלים  ישיג,  ואז  ומשתוקק שיתגדל שכלו  די שלא שאינו משכיל באלהות,  אזי לא  כדי להגדיל שכלו,  ומעמיק בחכמה  ונו 

שאינו יודע יותר ממה שידע בראשונה שאינו יודע,  כם יותר מבראשונה ממילא יודע עתה  השלים חסרונו אדרבה הגדיל חסרונו יותר, כי עבור שנתח
עי"ז נמשך מדת ענוה, כי כל מה שחכם יותר הוא שפל  דהא תכלית הידיעה שנדע שלא נדעך, נמצא החכם יותר אינו רק שמכיר יותר חסרון ידיעתו, ו 

אמר עליו )במדבר יב, ג( שהיה עניו יותר מכל האדם  מצד שהיה חכם יותר מכל בני האדם נ יותר כי מכיר חסרונו יותר, ומזה נמשך שמשה רבינו ע"ה  
יותר הוא מכיר חסרונו יותר, ולפי גודל חכמתו גודל  אשר על פני האדמה. וזהו אומרו אל יתהלל חכם בחכמתו, כי במה יתהלל אחר שכל שהוא חכם 

הלל החכם בחכמתו כמו שאל יתהלל העשיר בעשרו, כי  ל חסרון והעדר ידיעתו, ולכן אל יתחסרונו, נמצא כל מה שיוסיף דעת יוסיף מכאוב ויגון ע
 כל עוד שמוסיף עושר ומשתדל להשלים חסרונו יגדל חסרונו יותר, כן הענין בחכמה, וק"ל. 

ן שבזה נדחה דעת הפילוסופים היוצא מכל הנ"ל, כי בידיעת אלהות עיקר החכמה הוא רק להבין שהאדם רחוק מהשיג בו אפילו מעט מהמעט, באופ
שיהיה השארת הנפש ע"י פילוסופיא אלהות שיונח השכל והמחשבה באלהות דהא זה אי אפשר. ויתכן שיותר שהיה קהלת חכם בכל מדע, עלה  הנ"ל 

בלי אבלבו בתח וחקירת אלהות  פילוסופיא  ע"י  נפשו באלהות  בעיניו הדבר לדבק  והוטב  ימיו מחשבת הפילוסופיא הנ"ל,  מצעית התורה, אכן לת 
בלי אמצעית כשהשכיל היטב בח ואי אפשר לשום שלימות  אז ראה שדבריהם שקר  כל הידיעה הוא העדר הידיעה,  סוף  כי  והשיג  קירות אלהות 

קהל ספר  בכל  והנה  האדם  התורה.  עניני  וצורך  הנ"ל  השלימות  כל  ר"ל  בחכמה,  נסיתי  זה  כל  אח"כ,  לז"א  האדם,  שלימות  השגת  אופני  דיבר  ת 
ע"י חכמה ופילוסופיא וחקירת אלהות, אכן אמרתי אחכמה, שהייתי סובר בדעתי שאתחכם בידיעת אלהות, לשלימות והשארת הנפש נסיתי שיהיה  

וא לידע שרחוקה ממני, וישוב תיבת והיא על תיבת אחכמה, ר"ל שאני אמרתי בלבי שאהיה חכם ואח"כ  ועתה אני רואה והיא, ר"ל עיקר החכמה ה 
 וא"כ הבנתי שאי אפשר שום שלימות בלי דיני התורה והעסק בה תמיד, וק"ל. י שתכלית החכמה הוא הריחוק ממני, בחקרי ראית

 יט   כו * ישעיהו    מא 

יט()   שנא' )אינו מקיץ בתחית המתים(  ת הרוח אין עפרו ננער  וא"ר אלעזר כל אדם שיש בו גסו   -.סוטה דף ה  מב הקיצו ורננו שכני  "   ישעיהו כו 
עי"ש תוס שמקשה מדוע לא נזכר בסנהדרין      .לעפר בחייו משפיל עצמו(  )ן  לא נאמר אלא שכני עפר מי שנעשה שכ שכבי בעפר    " עפר 

 הארץ שגם לא נזכרו שם אע"פ שאין להם חלק.ל ועמי  חו" במשנת אלו שאין להם חלק לעוה"ב ומונה התוס' עוד מתי  

א שבקת חיי לכל בריה, דרוב  ה לא יקום בתחיית המתים, ואם כן ל שם אין עפרו ננער. קשה איך בשביל גאו   -  בניהו בן יהוידע   עיין
 בני אדם נכשלים בגאוה. ועוד הוה ליה למימר אינו קם בתחיית המתים, ואמאי נקיט ננער.

, דהינו שרבנו מדבר מהצד  הכוונה שאם יש בו גאוה לא יקום אלא להפך כמה שפלות שכן יש בו רק היא תקום שאין    ונראה לפי רבנו 
. וזהו שנקט עפרו ננער  לכל היותר יתכלה בגהנם אבל העיקר זה מה ישאר אחרי הגהנם בי ולא על הצד השלילי המונע שהוא  החיו 

 כי לא מדבר על הגאווה אלא על השפלות עד עפר שבו.  

שם    בוודאי   אבל  ה.  בסוטה  וכמבואר  מיישות  הנובע  לב  וגובה  גסות  איזה  כל  או  לגאווה  בעוה"ב  מקום  רב   -שאין  חסדא    אמר 

שנא' מלשני בסתר רעהו    ש בו גסות הרוח אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולין לדור בעולם כל אדם שי ואיתימא מר עוקבא  
 .  כל אל תקרי אותו אלא אתו לא אוכל אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אותו לא או 

בעוה"ז  השקר    דבשלמא  את  עולם  שמעלים  מה  לכל  היא  הנגלית  המציאות  דהיינ הקב"ה  שבו  להתקיים  לשקר  מקום  שאדם  יש  ו 
אבל   ממון(  בתאוות  מתבטא  זה  )שבעיקר  בהקב"ה,  צורך  ח"ו  לו  ואין  עצמו  את  המקיים  שהוא  בדמיון  חייו  ימי  כל  שיחייה  אפשר 

מו  היא רק עד כמה שיש לי איזה שייכות לדביקות עי הנגלית היא הש"י והשייכות שלי לשם  לם האמת שם כל המציאות  בעוה"ב עו 
 ית'.

טז{ ויציצו מעיר כעשב הארץ ואין עיר אלא  -ין צדיקים שמבצבצין ועולין בירושלים שנאמר }תהילים עב עתיד   א''ר חייא בר יוסף   מג
יט  }מלכים ב  וגנות -ירושלים שנאמר  ק''ו מחטה מה  לד{  צדיקים שיעמדו במלבושיהן  יוסף עתידים  וא''ר חייא בר  י אל העיר הזאת 

 .ושיהן על אחת כמה וכמה אה בכמה לבושין צדיקים שנקברו בלב חטה שנקברה ערומה יוצ 

בתכ   -תוספות ועיי"ש   מעטו  לבניו  רבי  אמר  דהנושא  בירושלמי  אבל  תכריכין  דהיינו  שנקברו  בלבושיהן  משמע  ריכין  בלבושיהן. 
 שיהן מחיים: )תוספות( שעתידין צדיקים שיעמדו בלבושיהן משמע מעטו בתכריכין שעתידין צדיקים שלא יעמדו בתכריכין אלא בלבו 

מזה   מד השתיה    עיין  אבן  בסוד  שהארכנו  מה  סא  התוהויהונתן    תפארת עפ"י  בתורה  עולם  של  הלוז  עצם  בחי'  קם  שהיא  שממנו   ,
 לתחיה עולם התיקון שלנו.

  ר ואמת דברי יש עפרה בעלמא הוא.  וביאר בספר  ואז    , לכי מסרחא   , כי אימת גדלה   , ביצת טרפה מותרת ש הטעם    ן ביצה לא.ועיי  מה 

אופן בעולם שיבוא ממציאות למציאות אחר אם לא שיבוא לאין דהיינו המציאות דביני ביני ואז הוא    שא"א בשום   קונטרס א אות יב 
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, כי התורה היא הכלי וחלוקה דרבנן להשגת תענוגי עוה"ב,  נקנית בהם על הארץ תישן ומים במסורה וכו'
כללו של דבר הכנעת הגוף המגושם הוא השפלות    תורה משיגים רק ע"י הכנעת הגוף,ת המיוילכן את פנ

נזרע בארץ מבאר שהרע של עיין טל אורות ח"א פ"ה אות ג' משל הגרעין הו  .וענוה שעל ידה יקום בתחיה 
ברע בעצמו כי אין להרע שליטה אלא  יסודות מכלה את הרע,  דהיינו בגוף הדבר אבל לא ברוחניות    ,ד' 

נמי   י, והתחדשות הצמח החדש הוא רק מכח הרוחניות המלובשת בגוף שרק היא נשארה והכמלובשת בוה
כח לכלות אלא את הגשמיות המלבישה  הצרה היא בחי' רע ואין לו  י"ל שצרת הגוף עושה צורה לגוף כי  

צריך לזרוע  וכדי לצמוח בעוה"ב  .  , ואדרבה עי"ז הצורה מתגלה יותר, והיא תקום בתחיהומכסה את הצורה
ולא נשאר אלא עצם הלוז/ בעפר עוה"ב    את הגוף ומסתמא גם היא רק הרוחניות שבה   \מוורע מכלה רע 

משה עניו פרש"י שפל וסבלן, כי מדות אלה הן רק  בחי' האמת שטמן בה האדם ע"י שפלותו. וזהו והאיש  
 . \מזמכח הכרת האמת/ 

 

חיי מצא שזוכים לה כמו שזוכים ב י' עוה"ב, נמיות הוא בחיששבת קדש העונג שבה דהיינו הפנעתה יבאר 
ביארנו ששבת  ועיין בהקדמה לתורה נט על דברי רבינו שהשבת היא עיגולא וריבוע ע"י שפלות. \מחעוה"ב/ 

כי שבת היא צורה כלפי חומר ימי הששת ימים דהיינו שגם  . לל פנוי לששה ימים שאחריההיא בחי' ח
נו ינעשה עניין של חלל פנוי לבריאת מציאות חדשה דהי בשמירת שבת שמירה דייקא ומניעה מעשיה,

שכל שבת היא נעשית נפש לששה ימים נוספים   \מטששה ימים חדשים, וכמבואר באור החיים בראשית ב' ג'/ 
 חדשים בלבד ולא יותר. \נח זה כל שבת נבראים ששה ימים/ ומכ

פנוי מעסקי עוה"ז דהיינו מתאוות דהיינו שמצוות שבת שנצטווינו היא שקודם לכל שישה ימים נעשה חלל 
והניתוק מהקב"ה )כי בניאוף ואכילה מצד עצם מהותם הם דייקא חיבור נשמה וגוף  ממון שהיא עיקר הגבול 
, כי כל עסקו במחשבה דבור ומעשה הוא השגת ממון לבטוח בו ולהסתדר  ה ניתוקאבל תאוות ממון מהות

אבל מצד ההלכה שניתנה גם   ,קדש ובפרט בשבתלכן אע"פ שבכל התאוות צריך להת (בלי הקב"הח"ו 
כי עיקר תאווה זו היא   ,לאיש ישראל הפשוט ביותר מה שאסרה תורה זה רק תאוות ממון ואפילו במחשבה

בבחי' כסף תועפות לך דהיינו ששכלו תמיד מעופף  ,כלל אנייח יכל המח של האדם בל במה שתופסת את

 

הוא   כי  עליו  יכול לעמוד  ואין אדם  רגע  אין.  מביצה לאפרוח אותו  כמו  בריה חדשה  נברא  ואז  בא למדרגת אין כמקודם הבריאה 
ולי בפלוסופיא שאין אדם יכול לעמוד עליו כלל כי הוא כח קודם  חלת התהוות אפרוח הוא אין והוא הי שנגמר כליון הביצה קודם הת 

ותו הזרע בארץ וכלה מהותו כידוע כדי שיבוא לאין  הבריאה ונקרא תוהו וכמו כן הזרע הצומח וכו' לא יתחילו לצמוח עד שנאבד א 
י "כולם בחכמה עשית"  ומה  שאין לה התגלות ואח"כ מזה נברא כ   שהוא מדריגה שקודם הבריאה  והוא נקרא חכמה כלומר מחשבה 

נודע ונקרא  שאמר בגמ' עפרא בעלמא הכוונה היולי נקרא עפר על דרך מה שנאמר בקהלת ג' כ' הכל היה מן העפר" שהוא ההיולי כ 
 יינו ההיולי.עפר מפני שהוא היולי לדברים החמריים וזהו הכל היה מן העפר כלומר ההיולי והכל שב אל העפר דה 

ועיין זהר נח דף סט.  וח"ב דף כח: וח"ג דף רכב. ובספר הלקוטים תחילת שופטים   -לא דברו בה שקר ולא מתו בה  ש   לוז שמה של העיר   מו 

שם דף  )ד"ה מצאתי לחכם אחד( ועיין זוהר ח"א מדרש נעלם    תולדות  עה"ת פ'ספר הציוני  פר הברית ח"א מאמר יא פ"י.  הנ"ל. ועיין ב"ר כח ג'. וס
גם יעקב אמר אחיו אני ברמאות אע"פ שמדתו אמת ואחז"ל שלא מת. ואיתא בספרים שהעצם הנ"ל נקרא לוז ע"ש  שעצם הזה נקרא רמאה.    -קלז.

שופטים ובסוטה מו: שבשום חרבן לא נחרבה ובה אין רשות למלאך המות ועיין סנהדרין צז. המעשה באתרא  שאינו מת כהעיר לוז הנזכרת בספר  
 רו בה שקר. )מ"מ שציינתי בתורה פה תנינא( שמיה, שלא מת בה אדם כיון שלא דב דקושטא

האמת היא הענוה והשפלות    משמע שעיקר הכרת יש רק לאמת וזה תתן אמת ליעקב ואיתא בחז"ל יעקב לא מת.    כי נצחיות ר  ו והביא 
 האדם ונעשה עניו ושפל.שנובעות ממנה. דהיינו שהענוה היא מתוך הכרת האמת שהקב"ה נמצא מאד ומזה מתאפס  

ץ   -  רה קנא ועיין תו   מז  רֶּׁ ְתַלֵהב ְלאֶּׁ ָהָיה מִּ ֶּׁ ם, ש  לו  ָ , ָעָליו ַהש   נו  ֵ ה ַרב  ֶּׁ ל מש  ֶּׁ ְתַלֲהבו ת ש  ת ְוַההִּ ְקקו  ו  ת  ְ ש  ל ַההִּ ר ג  דֶּׁ ק ַ ְך, ָהָיה ַרק    ְועִּ ָ ל כ  ָ ָרֵאל כ  ש ְ יִּ
ָרָאה   ֶּׁ ש  ֵמֲחַמת  ם,  יִּ ַ ַאפ  יַכת  ֲארִּ ל  ֶּׁ ש  ז את  ה  ד ָ מִּ יל  בִּ ְ ש  זו  ב ִּ ָרֵאל  ש ְ יִּ ץ  רֶּׁ אֶּׁ ב ְ ם  ָ ש   ֶּׁ ָנם  ש  ְכרו  זִּ  , ֵתינו  ו  ַרב  ָאְמרו   ֶּׁ ש  ה  ְוזֶּׁ "ל.  נ ַ ַ כ  ם  יִּ ַ ַאפ  ְך  רֶּׁ יַנת אֶּׁ ְבחִּ לִּ ין  כִּ

ין קי"א(:  רִּ ד ְ ְבָרָכה )ַסְנהֶּׁ "ל, כ ִּ   "ַוְיַמֵהר   לִּ נ ַ ַ ם ָרָאה'. ַהְינו  כ  יִּ ַ ְך ַאפ  רֶּׁ ", 'ָמה ָרָאה אֶּׁ חו  ת ָ ְ ש  ק  ד ַאְרָצה ַוי ִּ ה ַוי ִּ ֶּׁ רֶּׁ מש  יַנת אֶּׁ חִּ ָרָאה ב ְ ֶּׁ ם  י ֵמֲחַמת ש  יִּ ַ ְך ַאפ 
ש ְ  ץ יִּ רֶּׁ ֵער ְלאֶּׁ ו  ו  ב  ב  ָהָיה לִּ ֶּׁ ק  ד ַאְרָצה", ש  ן "ַוי ִּ ֵ "ל, ַעל כ  נ ַ ַ ָרֵאל כ  ש ְ ץ יִּ רֶּׁ אֶּׁ י ב ְ לו  הו א ת ָ ֶּׁ ם:ש  ָ ָאְמרו  ש  ֶּׁ ה ש  "ל. ְוזֶּׁ נ ַ ַ ם כ  יִּ ַ ְך ַאפ  רֶּׁ ת ְלאֶּׁ ו  ְזכ  ֵדי לִּ     ָרֵאל, כ ְ

ת ָראָ  ַמר ָאַמר חֲ 'ְוַחד ָאַמר ֱאמֶּׁ ם ַאֵחר  ה ַמר ָאַמר ֲחָדא ו  ָמקו  ְמב ָאר ב ְ ַ ת כ  יַנת ֱאמֶּׁ חִּ ָרֵאל הו א ב ְ ש ְ ץ יִּ רֶּׁ י אֶּׁ יֵגי', כ ִּ לִּ ְ יק  (תורה מז)ָדא ְוָלא פ  ַמס ִּ . ו 
מָ  ג ְ ַ ם ב  ָ "ל: ש  נ ַ ַ ם כ  יִּ ַ יַכת ַאפ  יַנת ֲארִּ חִּ ר הו א ב ְ ק ָ י עִּ ם ָרָאה, כ ִּ יִּ ַ ְך ַאפ  רֶּׁ ה  אֶּׁ נ ַ ַמע מִּ ְ  ָרא ש 

גם זה הטעם שמבאר בה את העונג שבת כידוע שכל המאורעות שנסמכו לאמירת כל תורה  נאמרה בשבת בבקר ואולי    תורה זו   מח
 .נכללו בה 

ג'   אור החיים   מט  הקיום עד שבאתה שבת ועמד העולם ויש להעיר בזה שאותם ימים קודם שבאה    כי העולם היה חסר   -בראשית ב' 
וכשם שהספ  היה העולם עומד  נפש השבת שבת במה  ימים בלא  והולך:יק לחיות באותן  גילה       , היה מתמיד  אכן מצינו כי הקב"ה 

כי בשעת הבריאה לא ברא ה' כח    הדבר במה שאמר בעשרת הדברות )שמות כ יא( כי ששת ימים עשה ה' את השמים וגו', הרי גילה 
ה'  ונתחכם  ליודעי אמת  ידוע  גם  לו,  הנודע  לטעם  ימים  לעמוד ששת  זולת  ב   בעולם  ובו  לה'  יודע  הוא  יום אחד  ה'  וברא  חוזר  יום 

ומשפיע נפש לעולם שיעור המקיים עוד ששה ימים וכן על זה הדרך, וזולת זה היום היה העולם חרב בגמר ששת ימים וחוזר לתוהו  
 וכו' ...  בוהו וצריך ה' להכינו פעם ב' ובאמצעות שבת העולם עומד, ו 

ג  צ"ע מספורי מעשיות   נ יום  ע"י ז' בעטלערס  נוסף בלבד  יום  נברא  יום  ונותן    ' שכל  החסדים של אמת שמקבץ הבעטלערס החרש 
נברא הכל בכללי  וצ"ל שיש בזה בחי' שבראשית הבריאה  ואמת שנותן ללב שנותן למעין.  נברא בבחי'  להאיש חסד  ובכל שנה  ות 

 ב בכל יום מחדש מעשה בראשית.פרטית יותר ובכל ששה ימים בבחי' פרטית יותר ובכל יום בבחינה דקה יותר. וכן כתו 
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פורי מעשיות מעשה מבעל תפילה שאת המדינה של תאוות  יבסוזהו שמבואר  כיצד להשיג עוד כסף. וחושב
 ממון היה קשה ביותר מכל הכתות להחזיר בתשובה. ועיין מזה בתורה כג בהקדמה אריכות בזה. 

ר נ"ל לדייק לשון רבינו גם עונג שבת הוא מעין עוה"ב, ועוה"ב הוא כבר הקו שבתוך החלל כי ובעומק יות
י כנ"ל ותחיית המתים היא ההתחדשות שבתוך החלל, נמצא שגם עונג  זריעת הגוף בקבר הוא החלל הפנו

וך  לי צ"ל שהעונג שבת אע"פ שהוא בתשבת שהוא מעין עוה"ב הוא כבר ההתחדשות שאחר החלל, לכן או
השבת אבל הוא עניין חדש שנעשה בתוך החלל של השביתה של שבת, שכפי השביתה מתאוות ממון )וכן  

ששובת בליבו אפילו בהרהור, כך עושה מקום בליבו להמשכת קו של חידוש בכלליות כל יציאה מגבול(  
 שהוא העונג שבת, שהוא הדביקות בו ית' מעין עוה"ב. 

א בחומרא הגדולה ביותר וכל הפוגם בחלל הזה דינו במיתה  ועיקר שמירת שבת היא השביתה דייק
  ידון ע"י האבן הקשה לרככו()כי מי שלא נעשה שכן לעפר הרך אזי נהחמורה ביותר דהיינו סקילה. 

עושה חלל, שבתוכו יוכל הקב"ה להאיר לו בחי' עונג שבת, וכמה שמצליח לעשות חלל  ש והשביתה היא 
שהיא המדרגה הגבוהה ביותר כמבואר בספר היצירה אין   ,ענג שבתתר יויותר מושלם כך אפשר להאיר לו 

הוא הסתרת החכמה והארת האלוקות  "ל שמבואר בכהאריזזה לעומת זה הנגע  ,למעלה מענג ולמטה מנגע
, ולעומתו  )כי מצרע מטמא אפילו באהל( שחי יכוללטמאבו עד שנעשה טמא בטומאה החמורה ביותר 

 מהחיבור עמו ית'.  שישתר גדול התענוג היוהרגשת  הענג הוא  

וי  נמצא שעיקר העונג שבת תל זה מתאוות ממון.בשביתת השבת נמצא שעיקר החלל שנצטווינו לעשות ו
 \נא/ולכן המענג את השבת ביארו שמוציא על הוצאות שבת יותר מיכולתו וה זו.ועד כמה עושה חלל מתא

כמו   )ב"י סימן רמב בשם מהר"י אבוהב( מפזר כסף על שבתועפ"י הנ"ל הביאור כי עי"ז מבטל מעצמו תאוות ממון כי 
ף  ויתביישו שיש להם כס שכולם יזרקו את כספם כשתתחיל האמת להאיר בעולם קודם התחיה,שיהיה 

והכי נמי לעונג   , נמצא שהבושה בהחזקת ממון הוא הקדמה לחיי עוה"בכמבואר בסוף מעשה מבעל תפלה
 . שבת שהו אמעין עוה"ב

למעלה מענג)שהיא תכלית הרגשת הטוב שאפשר  שבת    וע"כ גם עונג אין  היצירה  בספר  שהוא מעין   (כמבואר 
ה'  עוה"ב על  להתענג  בינ  שנזכה  עילאה(  )בחי'  מגבול  דהיינוה  קיח(יציאה  )שבת  ארז"ל  כל    \נב/, 

מיכולתו/  \נג/במאכל  המענג את השבת על  נותנין לו נחלה בלי מצרים    \נדיותר  כנגד מדה,  מדה 

היינו בלי גבול. כי עונג שבת שהוא מעין עוה"ב הוא    קמצנותלענג את השבת בלי    נווזר ממישפ
עונג הדביקות בו ית'  היינו  ימני טעם עונג שבת אמיתי ד על זה אנו מבקשים תמיד הטע  בחי' בלתי גבול

. וע"כ עיקר חיים נצחיים של לעתיד לבא בחי' תענוג עוה"ב, מעין עוה"ב  ,יציאה מגבולשהוא  
ל  רק  אין  יהי'  בחי'  הוא  כי  גבול,  בלתי  בחי'  הוא  ועניוות  כי שפלות  כ"א,  של  השפלות 

העניוות גבול מחמת שהוא בתכלית  לו שום  ואין  העניו    ממש  הש"י כי  בגדולת  השגתו  מרוב 
על כל הבא עליו שיודע שהכל    \נה/ שפל וסבלןנעשה  טובה כלפיו ויותר  מרגיש שאינו ראוי לשום הנהגה  

 

וכמה פעמים נשאתי ונתתי בדבר לפני א"א ז"ל כמוני היום שיש לי מעט משלי ואינו מספיק לי    -סימן רמב    טור אורח חיים   יןעי   נא
על  וצריך אני לאחרי  כך מצאתי בפרקי אבות לרש"י שפי'  ברור אחר  דבר  ולא השיבני  לאו  חול אם  שבתך  עשה  ם אם אני בכלל 

וז"ל תכף לאותה משנה רבי עקיבא אומר עשה שבתך חול שנויה ההיא דבן  שנה דר"י בן תימא אומר הוי עז כנמ ההיא מ  ר שכתב 
ל צריך אדם לזרז עצמו כנמר וכנשר לכבד שבתות ביותר ע"כ.  תימא לאורויי דר"ע לא אמר אלא למי שהשעה דחוקה לו ביותר אב 

השב  לכבד  כדי  ימים  בשאר  לצמצם  אדם  כל  צריך  א ע"כ  כי  פרנסתי  היאך אחסר  יאמר  ואל  כדקתני  ת  לו  יוסיפו  יוסיף  אם  דרבה 
בניו לת  והוצאת  וי"ט  שבת  חוץ מהוצאת  לר"ה  מר"ה  לו  של אדם קצובה  פרנסתו  כל  חוזאה  מוסיף  תחליפא אחוה דרבנאי  "ת אם 

וכיון שכן הו  ואני פורע  בני לוו עלי  ויו"ט אומר הקב"ה  גבי הוצאת שבת  נמי  ואמרי'  לו  נאמן הוא בעל חובו  יוסיפו  ידאג כי  א אל 
 פרוע לו חובו.ל 

על    אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים, שנאמר +ישעיהו נח+ אז תתענג  .שבת דף קיח   נב
והאכלתיך  ארץ  במתי  על  והרכבתיך  קו ]קיח:[    ה'  יג+  +בראשית  בו  שכתוב  כאברהם  לא  וגו'.  אביך  יעקב  בארץ  נחלת  התהלך  ם 

חק שכתוב בו +בראשית כו+ כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל, אלא כיעקב שכתוב בו +בראשית כח+  לארכה וגו', ולא כיצ 
 ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה.

וראשי  רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אמר: בתבשיל של תרדין, ודגים גדולים,    -במה מענגו?    : ף קיח שבת ד   נג
 אמר רב פפא: כסא דהרסנא.  -הרי זה עונג. מאי היא?    -רב: אפילו דבר מועט, ולכבוד שבת עשאו  שומין. רב חייא בר אשי אמר  

 .הוא מדיני כבוד שבת ולא עונג שבת   אבל לבוש 

מגשם את האדם,    כיון שלעונג שבת צריך יציאה מגבול כמעין עוה"ב איך אפשר לומר שהעונג הוא במאכל דבר שמאד   לכאורה צ"ע 
סיון וגם על זה נאמר שזוכה  י זה הנ   אדם ולא רק למי שזכה לאכילה דקדושה שהיא שביעת הנפש בלבד. ואולי   ל והרי זו מצווה לכ 

תמודד עם תכלית הגבול דהיינו תאוות אכילה ולא ליפול לגבול, כך מדה כנגד מדה מקבל  עד כמה שמצליח לה בשכר בלי מיצרים  
 .י מיצרים שנותנין לו שו של יציאה מגבול, והיא הנחלה בל שפלות שהיא קניין בנפ 

 .בשם הטוב סימן רמב כנ"ל    נד
 על הפסוק והאיש משה עניו מכל אדם   כך פרש"י   נה 
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. ועיקר חיים נצחיים של עוה"ב  גבול למאורעותיו אלא הכל מקבל בשמחה  ממנו ית' ולא עושה שום
טועמיה    [נז]   ין עוה"ב, נאמר בו. וע"כ שבת שהוא מע[נו]   הוא רק בבחי' בלתי גבול כנ"ל

זוכה לחיים    שהיא דביקות שבתוך החלל מתאוות ממון  מי שטועם טעם עונג שבת  חיים זכו. כי
 :  בחי' חיים נצחיים כנ"לציאה מגבול לבחי' החכמה תחיה שעל ידה השפלות י

 

ועי"ז גדולה,   עתה יבאר איזה הכנה צריך האדם לעשות בעצמו כדי שהסתכלות הצדיק בו יעורר בו שפלות
.  לזכות לדעת שהיא החיבור אליו ית'  להגדיל מוחו ודעתווצריך  \נח/ בקטנות מונחומבאר שהמוחין של כ"א 

 וכל אחד לפי חריפות מוחו זוכה. 

ע"י  הגדלת המח היא שנראה הכוונה ע"י לימוד תורה והתבוננות בעבודת השם כי   –והדעת מוחו להגדיל
רע מוצא בו פרטים טובים   ר בין דברים כגון דבר שבכלליות נראהלימוד תורה זוכה להבחנה דקה יות

ב  התבוננות בעבודת ה' היא שמרגיל עצמו על כל דבר לחשוב מה הש"י חושהגדלת הדעת היא  ו  .ולהפך 
ואיך למעלה מסתכלים על הדבר הזה ומרגיל עצמו בכל רגע וכל דבר לחשוב כיצד אעזר  על דבר זה 

 בדבר הזה לעשות רצון הש"י. 

ועל פי הקדמה זו נראה שיתבאר מדוע יש חילוק בין בני אדם שאחד נשאר איש פשוט וחבירו שר על עשר  
ושרי מאות י ששרי אלפים היו שש מאות ועוד גם מדוע פרש" על מאה והאחר על אלף.חמישים ווהשני 

תחתם לא  נמצא לפ"ז ששרי אלפים באמת יש ו ,נמצא שכל שרי המאות יש מעליהם שרי אלפיםשש אלף, 
 שכל אחד מהם שר על עשר איש.  ש שכל אחד מהם שר על מאה אישרק אלף איש אלא אלף אי

גת החכמה ועי"ז שפלות תלויה  ולפי מה שיבאר כאן שהסתכלות הצדיק לגרום התנוצצות מח האדם בהש 
וצצות  בחריפות האדם, נמצא שלאדם פשוט אין לו כלים לזה כי אצלו זה רבוי אור מאד לכן לא זוכה להתנ

וח בו להלך כנגד  ראיש אשר  הזו אלא מעט ורק כפי השגתו נעשה שפל וזוכה לפי בחי' לרוח אלקים להיות
דהיינו שזוכה ע"י הסתכלות הצדיק לכל המהלך   כל מדה רעה שבלבו ולחדש חדושי תורה לפי מדרגתו,

שלו אין בכחם להביאו    אבל הכל במדרגה נמוכה מאד כפי חריפותו, ולכן החדושי תורה ,המבואר בתורה זו
א אל שר העשרות שמעליו לשמוע ממנו חידושי תורה כי בהם  לבושה ותשובה כראוי, לכן ההכרח שיבו

זה הרבה יותר ממה שהוא זכה וכיון שכבר נצטמצם לחדושי  מלובש ההתנוצצות המח שזכה שר העשרות ש
אלף וכ"ש מעצם ההסתכלות  תורה זה כבר לא רבוי אור אצלו כמו אם ילך לשמוע משר המאה או שר ה

לשמוע חדושי תורה משר המאה דייקא כי ממנו יקבל בושה  והכי נמי שר העשר מוכרח לבוא של הצדיק.
 כראוי ולא יהיה רבוי אור. 

ולכן נקרא  \נט/ , נ"ל הכוונה להרגשת הלב המאיר בהשגת גדולת ה' וגדולת הצדיקתנוצצות המוחיןההלשון 
התנוצצות בלבד שכל אחד דול שאין לו כלים להסביר במהלכי שכל אלא התנוצצות בלבד כיון שזה אור ג

אות ז'   הלשון הזה התנוצצות המוחין נזכר גם בתורה ה' תנינא  כך היא השגתו.ביה ילפי מה שמשער בל
שמוהרנ"ת מבאר שמצות תפילין קבלנו כדי שנזכה להתנוצצות המוחין   \סואמנם עיין לק"ה תפלין ו' אות ב'/ 

 שזה בחי' הסתכלות הצדיקים. ו ית'(  הדביקות ב  )שעי"ז היא

רק שבני אדם מבולבלים ולא יודעים מי שר האלף  ועניין הזה של שרי עשרות ומאות ואלפים קיים בכל דור  
ואזי כל שר ומנהיג חושב שהוא שר האלף או    , כיון שהצדיק הדור נעלם מהם.המאה או העשרומי שר 

   (אבל זה המנהיג)וכמבואר לקמן בסוף ד"ה  "ש בני אדם הפשוטים.מבולבלים כוכשהשרים  שסובר שהוא הצדיק בעצמו. 

שלו  ודע המוחין  התנוצצות  לפי  וא'  בהסתכלותו  שכ"א  הצדיק  בו  לקבשמאיר  זוכה  כן  ל  , 

ושררה  גדולה מלכות  כח  בבחי'  דהיינו  השירים  .  בשיר  ברהטים    [סב]סאהכתוב  אסור  ודרשו  מלך 

 
ואחיזה באיזה גשמיות    י שיש די באלקותי וזה בחי' שפלות כמבואר בתורה יא והביאור כי אינך צריך שיהיה לך שום תענוג-בחי' שם שד עיין לק"ה תפלין אות ו' אות ח' וזה    נו

 צריך לך עוד ח"ו, וכו'. עי"ש.  וישות כאילו 

 בתפילת מוסף של שבת   נז

 עיין תורה לה אות א'   נח
יג גדולת הש"י אבל יש לו התנוצצות להשיג גדולת הצדיק ויכול  לקמן שלפעמים יש אדם שאינו חריף כל כך להש   כפי שיתבאר   נט 

 ריש פרשת כי תשא.אלימלך    ם ועיין נע   מחבירו החריף.  הצדיק עי"ז לעלות אותו למדרגות גדולות יותר 
י ָ   -' ב   ' אות הלכה ו   תפילין   לק"ה   ס ַ ין, כ  ת ַהמ  חִּ ְצצו  ְתנו  ין ֵהם הִּ ִּ ל  פִּ י ת ְ ין, כ ִּ ִּ ל  פִּ יַנת ת ְ חִּ ה ב ְ יָמן לח(.  ְוזֶּׁ ם ַאֵחר )סִּ ָמקו  ְדָבָריו ז"ל ב ְ ַע ְוַכְמב ָאר ב ִּ דו 

ה  ָ ְגֻדל  לִּ ין  כִּ זו  ה  זֶּׁ ְיֵדי  ַעל  ֶּׁ יַנת    ש  ְבחִּ ב ִּ ת  ַמְלכו  יַנת  חִּ ֵתינו   ב ְ ו  ַרב  ְבֵרי  דִּ ב ְ ְמב ָאר  ַ כ  ין,  ִּ ל  פִּ ת ְ יַנת  חִּ ב ְ ל  ָ כ  הו   ז ֶּׁ ֶּׁ ש  ין,  מ חִּ ים ברהיטי  ְרָהטִּ ָ ב  ר  ָאסו  ְך  לֶּׁ מֶּׁ
ָנם לִּ  ְכרו  ַהמ  חִּ זִּ ת  ְצצו  ְתנו  הִּ ין  יַנת רהיטי מ חִּ חִּ ב ְ ֵהם  ֶּׁ ש  ין  ִּ ל  פִּ ת ְ ַעל  ֱאַמר  נֶּׁ ה  זֶּׁ ְקָרא  ִּ מ  ֶּׁ וְ ְבָרָכה ש  ר  ו  ְוָקש  ר  ם ָאסו  הֶּׁ ָ ב  ֶּׁ ת,  ין, ש  ְלכו  ַ ַהמ  יַנת  חִּ ב ְ ר  ָצרו 

ֱאַמר ַעל ַמלְ  נ ֶּׁ ֶּׁ ים, ש  ר ַהַחי ִּ ְצרו  ָרה ב ִּ י ְצרו  נִּ ש  ֲאדו  פֶּׁ יַנת ְוָהְיָתה נֶּׁ חִּ הו  ב ְ ז ֶּׁ ֶּׁ הו   ש  ז ֶּׁ ֶּׁ ין, ש  ִּ ל  פִּ ֵהם ַהת ְ ֶּׁ ים ש  ר ַהַחי ִּ ְצרו  ָרה ב ִּ ְצרו  ָרה ו  ו  יא ְקש  הִּ ֶּׁ ד ש  וִּ ת ד ָ כו 
חִּ  ין, כ ַ ב ְ ִּ ל  פִּ ל ת ְ ֶּׁ ר ש  ֶּׁ ש  ֶּׁ יַנת קֶּׁ ם ש  ָכל יו  ין ב ְ ִּ ל  פִּ יַח ת ְ נו  ְלָהנִּ ו ָ ַרֲחָמיו צִּ ַרְך ב ְ ָ ְתב  ם יִּ ֵ ַהש   ֶּׁ יָמן נד(, ַהְינו  ש  ם ַאֵחר )סִּ ָמקו  ין,  הֵ ְמב ָאר ב ְ ת ַהמ  חִּ ְצצו  ְתנו  ם הִּ

יְך ָעֵלינו  ַעל ְיֵדי ִּ ֵדי ְלַהְמש  ים כ ְ נִּ ָ ר ַהפ  יַנת או  חִּ ֵהם ב ְ ֶּׁ ֵני ַהצ ַ   ש  ְ ר פ  ת או  ַ ה ְקֻדש   ין  זֶּׁ ת ַהמ  חִּ ְצצו  ְתנו  ר הִּ ק ַ ָתם עִּ לו  כ ְ ַ ְסת  ַעל ְיֵדי הִּ ֶּׁ ים, ש  י ִּ ת ִּ ים ָהֲאמִּ יקִּ ד ִּ
ת ַהנ ַ  ינו  חִּ ין ְלָכל ַהב ְ כִּ ז ו  ֶּׁ  "ל ַעד ש 

 בתשכט כתב בטעות שה"ר ו'   סא 
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דהיינו שמלכו של עולם קשור ואסור   ([סג ]   ה   התיקונים תי' ו' דףברהיטי מוחין )סוף  בזוהר דהיינו  

האדם של  המוחין  ברהיטי  במרוצת  וקשור  אסור  הוא  גדולה,  דהיינו  המלכות  שבחי'  היינו   .
מרוצת המוחין של    לפי התנוצצות המוחין כן מקבל גדולה מוחין ש בתוך  קושר  דהיינו שהצדיק 

. והמוחין והדעת הם בחי'  כח המלכות ושררהיינו  החכמה שממנה השפלות והגדולה דההתלמיד את  
כמו    ,ל למידות שזה בחי' חיבור שמים וארץכֶּׁ שֵ דהיינו  את המח ללב    \סד/כי הדעת מחברבנין ביהמ"ק  

ולכן הדעת   ,)כמבואר בלק"ה ערב ה' סוף אות לח( האיר בחי' שמים בארץ א צוואר העולם כי  שנקרהמקדש 

הסוד  מקומו   אבעורף  עפ"י  סב  ה'(  )תורה  לגוף  ות  ראש  המחבר  בצוואר  )ברכות דהיינו  כשארז"ל 
אותיות   \סה/לג( בין שתי  ניתן  דיעה  כי  בימיו  ביהמ"ק  נבנה  כאלו  דיעה  בו  מי שיש  כל 

כי הכוונה בין שני שמותיו של הקב"ה והשמות מכונים אותיות  אותיות וכו'  סושתי    וביהמ"ק ניתן בין
והדעת בין   .ליון למטה וזהו אות לשון הבאה בארמיתלא המשמעות עיקר אלא מה שמביא ומאיר אור ע

שני דהינו  )דהינו מדת ההשפעה ומדת החזרת הדברים לשרשם(  שתי אותיות שהן שתי מדות חסד וגבורה  
למטהממט קוים   ומעלה  למעלה  ודרכו    ה  בארץ  בחי' שמים  האיר  כי  העולם  צוואר  שנקרא  המקדש  כמו 

וחו ודעתו וכפי שהוא מכניס עצמו בתוך  א כפי מ וע"כ כ"  עולות התפלות בבחי' הארץ לשמים
הש"י  הדעת עם  לחיבור  מעיניו  כל  מחשבתו  מוחו  שמכניס  להגדיל  יותר  עוסק  שהוא  מה  כל   ,
כן הוא עוסק בבנין  ות מחובר אליו ית' במחשבה ודיבור וקיום רצונו במצוות  דהיינו שעוסק להיודעתו  

כידוע שמשה    וע"י הדעת נעשה שפל ועניו  לביהמ"ק כי עיקר בחי' בנין ביהמ"ק הוא הדעת כנ"
ומשה   אדם  מכל  עניו  לקמן  דעת  הוארבנו  בו כמבואר  שאין  שמי  טו  א'  רבה  ויקרא  במדרש  איתא  וכן   ,

כנס לאהל מועד עד יוי להאאינו ראע"פ שהוא מנהיג ועל ידו נעשו נסים לישראל  ש  דעת של משה רבנוה

יש לו מוח מהיר וחריף והוא עוסק תמיד  מי ש   . ויש\סז/נבלה טובה ממנו  כנסישקרא לו הש"י לה
זוכה  כן  ומוחו  דעתו  הגדלת  וכפי  ביהמ"ק.  בבנין  עוסק  בחי'  שזהו  ודעתו  מוחו  להגדיל 

גדולה הצ  לקבל  הסתכלות  לפני דיקע"י  במלאכתו  מהיר  איש  חזית  כב(  )משלי  בחי'  וזה   .

 
 'ו ז'    שירים ה יר  ש*    סב 

 בדפים שלנו קמד:   סג

 וכו'   כמ"ש וידע אדם   דעת לשון חיבור   סד
גדולה דעה שנתנה בתחלת ברכה של חול ואמר רב אמי גדולה דעה שנתנה בין שתי אותיות שנאמר  אמר רב אמי    .ברכות דף לג   סה 

עליו שנאמר כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו אמר רבי אלעזר גדול  כי אל דעות ה' וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם  
זר כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו דעה  אמר פעלת ה' מקדש ה' ואמר רבי אלע מקדש שנתן בין שתי אותיות שנ 

תה גדולה נקמה שנתנה בין שתי אותיות  נתנה בין שתי אותיות מקדש נתן בין שתי אותיות מתקיף לה רב אחא קרחינאה אלא מע 
בה ואחת לרעה  עולא שתי נקמות הללו למה אחת לטו   שנאמר אל נקמות ה' אמר ליה אין במילתה מיהא גדולה היא והיינו דאמר 
   לטובה דכתיב הופיע מהר פארן לרעה דכתיב אל נקמות ה' אל נקמות הופיע: 

היא המדה   -  מהרש"א  כו'. מבואר כי הדעת  כי    גדולה דעה  ודעת כפירש"י בחומש פרשת  ובינה  העליונה שבג' מדות שהם חכמה 
בי  נתונה  שהיא  ואמר  רוה"ק  והיא  ע"ש  ה תשא  תיבות  שתי  בין  ולא  אותיות  שתי  אחרת  ן  תיבה  כמו  אינן  השם  שאותיות  לפי  שם 

בעצמו אשר על זה אמרו    המחוברות באותיות מורה על דבר מה אבל מי שיודע לצרף צרופי שמותיו יתברך ב"ה הוא הדעת ורוה"ק 
נה  וימלא אותו רוח אלהים בחכמה ובתבו פרק הרואה )נה ע"א( יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ כתיב הכא  

ובדעת וכתיב התם ה' בחכמה וגו' וע"ז הכונה הוסיף ר"א ואמר גדול מקדש שניתן בין ב' אותיות היינו שנעשה על ידי בצלאל שהיה  
דע ומבין  ורוה"ק שהיה יודע לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ וכתב הרמב"ן והענין כי המשכן ירמוז לאלו והוא היו   בו הדעת 

אותיות ושמות אלו שהם עומדין מימין ומשמאל של מלת דעת ומקדש שהן שני שמות הרחמים והגבורה    סודו עכ"ל והוא מבואר ב' 
יודע לצרף אותיות שנברא  וגו' כמו  והיודע לצרפם הוא  ו בהם שמים וארץ שהם הרחמים והדין כמה שכתוב ביום ברוא ה' אלהים 

ד  דפ"ק  בחדושינו  בזה  לו שהארכנו  עוד  ר"א  הוסיף  ומזה  ע"ש  כמ"ש  כתובות  כו'.  בהמ"ק  נבנה  כאלו  דעה  בו  שיש  אדם  כל  מר 
שניתן גם כן בין שתי אותיות ומי שיש  שהמקדש נבנה ע"י ב' אותיות דימין ושמאל שהיה יודע בצלאל לצרפן על ידי הדעת ורוה"ק  

גבי נקמה מה שייך  ופריך אלא מעתה גדולה נקמה כו'. ד בו דעה כמו בצלאל הרי הוא ראוי להיות המקדש נבנה בימיו ע"י הדעת.  
ני  לצרף ב' שמות שהם הרחמים והגבורה שמימין ושמאל של נקמה כמ"ש אל נקמות ה' וגו' דהא אין בנקמה רק מדה"ד והגבורה ומש 

א'  הללו  נקמות  שתי  עולא  לישראל כדקאמר  והיינו  רחמים  ג"כ  בעו"ג  בנקמה  כו' שיש  גדולה  מיהא  דיש    אין למלתיה  כו'.  לטובה 
טובה לישראל והיינו צירוף ב' שמות הרחמים והגבורה דמתוך הנקמה בעו"ג שהיא גבורתו ית' ב"ה תבא הרחמים    נקמה בעו"ג גם כן 

עו"ג שלא קבלו התורה ואחד לטובה לישראל כדאמרינן בב"ק כו' ע"ש ויותר נראה לפרש הכא  לישראל ורש"י פירש הכא לרעה ב 
נקמה שתהיה בעו"  ומגוג כי על  גוג  גאולי    ג לעתיד כמ"ש בנקמות  ושנת  יום נקם בלבי  וכתיב  ציון  לריב  נקם לה' שנת שלומים  יום 

 עו"ג וק"ל: באה והרבה כמוהו דהיינו צירוף ב' אותיות הרחמים לישראל והגבורה ל 
 אוחיות )מבל"ט(  -בתרלד   סו

ה ַוְיַדב ֵ   ( טו א'  ויקרא רבה )   סז  ֶּׁ ל מש  ְקָרא אֶּׁ ָבר ַאֵחר, ַוי ִּ לְ ד ָ ל ת ַ ָ ן ָאְמרו  כ  ָ כ  ן,  ר ה', מִּ ֵ כ  ֶּׁ ַדע ְלָך ש  ֵ , ת  ו  נ  ָבה ֵהימֶּׁ ו  ַדַעת, ְנֵבָלה טו  ֵאין ב  ֶּׁ יד ָחָכם ש  מִּ
י ַהנ ְ  י ַהָחְכָמה, ֲאבִּ ה ֲאבִּ ֶּׁ ש  מ  ְלַמד מִּ ו  ם וְ ֵצא  ְצַריִּ מִּ ים ב ְ ס ִּ נִּ ה  ָ מ  ַ ַנֲעׂשו  כ  ָידו   ם, ְוַעל  ְצַריִּ ִּ מ  ָרֵאל מִּ ׂשְ יִּ יא  צִּ הו  ֶּׁ ים, ש  יאִּ ְוָעָלה  בִּ ף,  ת ַעל ַים סו  ָראו  נו 

ים ַעד  ְפנִּ ְפַני ְולִּ ְכַנס לִּ ן ְול א נִּ ָ כ  ְ ש  ת ַהמ ִּ אכֶּׁ ְמלֶּׁ ק ב ִּ ֵ ְתַעס  ם, ְונִּ ַמיִּ ָ ן ַהש   ָרה מִּ ו  יד ת  רִּ ם ְוהו  ֵמי ָמרו  ְ ש  ל    לִּ ְקָרא אֶּׁ ֱאַמר )ויקרא א, א(: ַוי ִּ נ ֶּׁ ֶּׁ , ש  ָרא לו  ק ָ ֶּׁ ש 
ר,  ֵ ה ַוְיַדב  ֶּׁ  מש 
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וחרי מוח מהיר  לו  בחי' מי שיש  זה  במלאכתו,  איש מהיר  יתיצב,  כנ"ל שהוא  מלכים  ף 
ת בנין ביהמ"ק  כ. כי מלאבנין הדעת  (סחבחי' מהיר במלאכתו היינו במלאכת בנין ביהמ"ק )

  נמצא לפני מלכו של עולםרגיש תמיד  דהיינו שמ  מלכים יתיצב  סטהוא כפי מוחו כנ"ל. ועי"ז לפני

לשפלות כיועי"ז  מלכות.  בחי'  לגדולה  שזוכה  היינו  המוח   .  התנוצצות  כפי  היא  הגדולה 
 :גדולה -שפלות -דעת -התנוצצות המוחין –הסתכלות הצדיק  י' מלך אסור ברהטים כנ"לבבח

 

צריך לקבל ממח הכולל  , שכל מח פרטי עתה יבאר שהתנוצצות המוחין שמאיר הצדיק היא הארת החכמה 
 . ועל כן כאן מכנה את הצדיק חכם הכולל של הצדיק

ה נמצא  המוחין הפרטיים לקבל התנוצצות שלימדוש הוא שמח הכללי רק דרכו יכולים יונראה שעיקר הח
,  \ע/ לפ"ז שאפילו צדיק אמת גדול מאד בדורו, אע"פ המח שלו נחשב מח פרטי ביחס למח של צדיק הדור

 גם צדיקים גדולים לזכות לשלימות שלהם אלא ע"י הצדיק הדור שהוא השכל הכולל.  וע"כ לא יכולים

וכל המוחין ויש   ויש מוחין פרטים.  הפרטים הם מקבלין ממוח הכולל שהוא    מוח כללי 

ם הדור. וזהו מעלת הזוכה לראות א"ע עם הצדיק האמת שהוא חכם הדור בחי' חכם  חכ
. בחכמה  אה אותו ומסתכל בו, עי"ז מתנוצץ מוחוהכולל כנ"ל. כי ע"י שזה החכם הכולל רו

וצצות  התנ  ע"י   עאא יגדולה. כי עיקר הגדולה ה שפלות ועי"ז  וע"י שמתנוצץ מוחו עי"ז מקבל  
על   כ"ש. כי עינים ע"ש החכמה נאמר  דהיינו שמשיג חכמה ועי"ז שפלות ועי"ז גדולה  המוח כנ"ל

תפקחנה עיני שניהם ופירש"י על שם  ו  \עב/)בראשית ג(אדם וחוה אחרי שאכלו מעץ הדעת טו"ר  
עינים  החכמה נאמר פקיחת  בלשון  הכתוב  כינה  ורע  טוב  לדעת  ראיה  דהיינו שהחכמה  ומכאן   ל נ"לה, 

. וע"כ ע"י שזה החכם שהוא מוח הכולל  ם התנוצוצות המח בחכמהגורע"י הסתכלות בעינים זכות  ש
בהרגשת מציאות ורוממות   מוחו, עי"ז מאיר בו חכמה ומוחין ומתנוצץ  בעיני החכמה  מסתכל בו

מסתכל בצדיק זוכה לשפלות אבל היא ענוה פסולה וע"י    אי שהושע"  , ועי"ז מקבל גדולה כנ"להש"י
תיקונה   על  הענוה  ואזי  לחכמה  זוכה  בו  מסתכל  קצז שהצדיק  בתורה  היא    כמבואר  חכמה  בלא  שענוה 

 . \עג/ פסולה

צצות המח בכל אחד בפרטיות תלויה  עתה יבאר שאע"פ שהצדיק מסתכל בכולם בשווה אבל התנו
ת המח  הצדיק לא נותן מוח אלא מעורר א \עד/בדרך כללבמדריגת האדם עצמו כמה הוא מסוגל לקבל. כי 

 . הקיים

מונח   עוהוא כ"א וא' יש לו איזה מוח ודעת לפי מדריגתו, אבל המוח והדעת של כ"א  עהכי  
מוח הכולל עי"ז מתנוצץ    . וע"י שמסתכל בו החכם הדור שהוא \ עז/ בקטנות ואינו מתנוצץ

 
 בה בתחילתועיין מדרש שיר השירים ר  סח 
 לפנים   -בתשכט    סט 

)בשיש"ק  שהצדיק שישב אצלו הוא הצדיק שרבינו אמר עליו שהוא שר האלף  )ח"ב רפו(  יתבאר מדוע סברו בשיש"ק    לי בזה ואו  ע
 יות שר אלא ע"י שהצדיק הדור שהוא המח הכללי מסתכל עליו שעי"ז מתעורר ומתנוצץ מוחו.ח"ג סימן צ'( כי א"א לה 

 הוא  -היא, ומתרלו   –גם בדפו"ר ותרלד    עא 

ִּ   פרק   בראשית   עב פ  מִּ ח  ק ַ ַות ִּ יל  כ ִּ ְלַהׂשְ ָהֵעץ  ְחָמד  ְונֶּׁ ם  ָלֵעיַניִּ א  הו  ַתֲאָוה  י  ְוכִּ ְלַמֲאָכל  ָהֵעץ  ב  טו  י  כ ִּ ה  ָ ש   ָהאִּ א  רֶּׁ ֵ ַות  )ו(  ם  ג  ג ַ ן  ֵ ת  ַות ִּ ַות  אַכל  ְריו  
ה  ַוי  אַכל:  ָ מ  ה  עִּ ָ יש  ם    ְלאִּ ֵניהֶּׁ ְ ַקְחָנה ֵעיֵני ש  ָ פ  ם ֵהם וַ )ז( ַות ִּ י ֵעיֻרמ ִּ ְדעו  כ ִּ ם ֲחג ר ת: ַוי ֵ ֲעׂשו  ָלהֶּׁ רו  ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוי ַ ְ ְתפ     י ִּ

אף הסומא    -וידעו כי עירומים הם      המקרא מוכיח:   לענין החכמה דבר הכתוב ולא לענין ראיה ממש וסוף   -)ז( ותפקחנה וגו'    -  רש"י פ 
   היתה בידם ונתערטלו הימנה )ב"ר(:   יודע כשהוא ערום אלא מהו וידעו כי עירומים הם מצוה אחת 

)ט( כלומר לענין החכמה של ידיעה נאמר שנודע להם עכשיו מה שאבדו, ר"ל היא מצות ומעץ הדעת וגו'. )רא"ם(.    -  שפתי חכמים 
ן בו  החכמה של דעת טוב ורע הכתוב מדבר, וכמו שכתב הרב לעיל )ב, כה(, ואע"פ שניתנה בו דעה לקרוא שמות לא נית ונ"ל דלענין  

ש  ומה  העץ.  מן  אכלו  עד  מינה  יצה"ר  שמע  וידעו  אלא  הם  ערומים  כי  ויראו  הכתוב  אמר  שלא  היינו  מוכיח  המקרא  וסוף  כתב 
 שנתחדש בהם ידיעה וכו'. )נחלת יעקב(: 

 נו בזה לעיל הארכ   עג
 למי שראוי.  שמשה גם יכול לצוות שזה יהיה שר האלף ושם ביארנו שיש מקרים שהצדיק נותן גם מח חדש   לקמן יתבאר   עד
   וא' כי כל כ"א    -מתרצו    עה 

 כ"א וא' מונח )תיבת הוא נמחק(  –מתרצו    עו

 עיין ריש תורה לה   עז 
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כפי עטשל  עחמוחו   גדולה  כ"א  מקבל  המוח  התנוצצות  וע"י  מוחו.  מדריגת  כפי  וא'  כ"א 
 : [פ] יקר הגדולה היא ע"י התנוצצות המוח כנ"למדריגת מוחו. כי ע

שע"י שהיה מחובר אליו    הכולל של כל ישראל  \פא/ משה רבינו ע"ה שהוא הי' הדעת  וע"כ

, ע"כ ע"י ראייתו לבד שהיה מסתכל בתוך כ"א  ישראל להקב"ה  היה גם מחבר את  ,ית' ביותר
 ואחד 

 

 
 שכל )מבל"ט(    -בתרלד   עח 

 של כל כ"א וא'   –מתרצו    עט 

 ת ב.ן ו' כז שגם ע"י לימוד בספרו מתקיים בחינה זו ועפ"י תורה קצב שפניו ושכלו נמצאים בספרו. ועיין פל"ח או עיין לק"ה תפילי   פ 

ו'   פא בְ   -"ת  תחילת לשון מוהרנ   בתורה  נִּ ו   ל  אִּ כ ְ ָעה,  ד ֵ ו   ב  ש   י ֵ ֶּׁ ש  י  'מִּ י  כ ִּ ָנה,  ְליו  ָהעֶּׁ ה  ְנֻקד ָ ה,  ֶּׁ יַנת מש  חִּ ב ְ הו א  יָרה'  חִּ ַהב ְ ית  ֵ ב  ת  ְבנו  ית  ְולִּ ֵ ב  ה  נֶּׁ
ַהד ַ  יַנת  חִּ ה הו א ב ְ ֶּׁ ָיָמיו', ו מש  ש  ב ְ ְקד ָ ִּ ות וארא. ועוד  א טז. שער הפסוקים בלק. מגלה עמוק זוהר ח"ב רכא. חסד לאברהם  ועיין  עת.  ַהמ 

ה ה תנינא  הרבה. ולקמן תורה טו אות ז', תורה כ אות י', תורה כא אות יא, תורה לו אות ב', תורה מג תורה נו אות ח' תורה קטו. ותור 
 אות ז'.
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 היה יכול לחלק הגדולה והשררה לכ"א ואחד כראוי לו לפי מדריגת מוחו.  זעי"
 

תחזה וכו' שרי אלפים שרי מאות וכו' וכפי  הונת יתרו במה שיעץ למשה רבנו ואתעתה יבאר שזו היתה כו 
שיתבאר בסוף התורה שיתרו הכיר מעלת משה רבנו וידע שבהסתכלותו יכול להמשיך גדולה לכל אחד  

 י לו. כפי הראו

וכו'  ואתה תחזה מכל העם   \א/וזה בחי' )שמות יח( על  דהיינו    עליהםאותם  , ושמת  אנשי חיל 

וכו'  העם לפ"ז    שרי אלפים שרי מאות  נמצא  ושרי מאות שש אלף,  עפרש"י שרי אלפים שש מאות 
ששרי אלפים אין מעליהם אלא משה רבנו אבל שרי מאות יש מעל כל אחד גם שר אלף וכן שרי חמישים 

מאה שמעליו שר אלףי אחד מהם שר  כל  ע"י הראיה לבד של    י. ואתה תחזה דייקא, כש מעל 
משה רבינו שהיה רואה ומסתכל בכ"א ואחד היה מתנוצץ מוחו של כ"א ועי"ז קיבל כ"א  

, דהיינו בחי' שרי אלפים  [ב]   ואחד גדולה ושררה כפי ערכו כפי הראוי לו לפי מדרגת מוחו
 ושרי מאות וכו'. 

תה תחזה וכו' ושמת עליהם שרי אלפים וכו' כי ע"י שיחזה משה ויסתכל בעם עי"ז וזהו וא
בעצמו הוא משים אותם שרי אלפים וכו'. כי ע"י הסתכלותו בהם מקבל כ"א גדולתו ע"י 

 התנוצצות מוחו שמתנוצץ ע"י ההסתכלות שמסתכל בו חכם הדור בחי' משה כנ"ל.  
כי ע"י הסתכלותו בהם    ,אלף וזה שר מאה וכו'שזה יהיה שר    \ג / וגם משה היה יכול לצוות

וא' לכ"א  המגיע  הגדולה  יודע  של   ,היה  המוח  התנוצצות  יודע  היה  הסתכלותו  ע"י  כי 
צ"ע כי נראה שכוונת רבינו להוסיף כאן   כ"א, אשר כפי התנוצצות המוח כן מגיע לו גדולה כנ"ל

ביאר לעיל שכל אחד מקבל מהצדיק על מה שבכוחו לעשות בהסתכלות לבד ואולי כוונת רבנו שאע"פ ש
כפי חריפותו מחדש כאן שיש בחי' שיכול לצוות שיהיה שר אלף גם מי שאינו חריף ואינו מהיר במלאכתו 

יהושע.  כנ"ל, אלא רק יש לו התנוצצות במח בן תורה כל כך ולא    \ד/ אולי כוונתו כגון  שאע"פ שלא היה 
לו יותר מכל ישראל והיה משרתו הנאמן שלא עזב  היה  אבל התנוצצות המח להשיג מעלת משה    \ה/חריף

וע"י שמשה סמך ידיו עליו נעשה ראש בני   ,\ו/ תחת ההר ארבעים יום  אותו לרגע וכשעלה להר המתין לו
ואעפ"כ משה היה צריך להנמיך  . )אבל צ"ע בזה כי בתורה לח תנינא אומר רבנו שיהושע היה גדול  ישראל

 : עי"ש(עצמו כדי ללמדו 
 

עניין החדושי תורה כפי צורך הנהגתו שיודע המנהיג לחדש ע"י  עוד פרט שהשמיט לעיל דהיינו  יבארעתה 
 הסתכלות הצדיק הנ"ל. 

כשמקבל כ"א גדולה כפי הראוי לו באמת לפי מדרגת מוחו, ע"י שיש מנהיג אמיתי    ואזי

כ"א   יודע  אזי  לבד  הסתכלותו  ע"י  לו  כראוי  לכ"א  הגדולה  לחלק  שיכול  משה  בחי' 
ם והמנהיגים של ישראל לחדש חידושין דאורייתא כפי הראוי לו לפי מדרגת מוחו מהשרי

. כי מאחר  דושי התורה מעורר בעם שתחתיו בושה ותשובהיולקמן יבאר שע"י ח  לא פחות ולא יותר
לו  הראוי  כפי  וגדולה  שררה  לו  שיש  דהיינו  באמת  לו  הראוי  מקומו  על  עומד  שכ"א 

ג לפי  יודע  כ"א  ע"כ  כנ"ל,  בתורה באמת  לחדש  צריך  הוא  וכמה  איך  והתמנותו  דולתו 
על   זה שממונה  כי  תורה.  לומר  צריך  הוא  אנשים  כמה  שר  אלף  ובפני  דהיינו  מישראל 

 
יח   א ֲאלָּ   שמות  י  רֵׁ ׂשָּ ֶהם  ֲעלֵׁ  ָּ ְמת  ְוׂשַ ַצע  בָּ י  ׂשְנאֵׁ ֱאֶמת  י  ֵׁ ַאְנש  ֱאלִֹהים  י  ִיְראֵׁ ַחִיל  י  ֵׁ ַאְנש  ם  עָּ הָּ ל  ָּ ִמכ  ֶתֱחֶזה  ה  ְוַאת ָּ י  )כא(  רֵׁ ׂשָּ אֹות  מֵׁ י  רֵׁ ׂשָּ ִפים 

רֹת  י ֲעׂשָּ רֵׁ ים ְוׂשָּ ִ  : ֲחִמש  
 מהירות וחריפות מוחו כנ"ל   ב 

טו. אין להתגאות בהשגות גדולות או במעשים טובים, כי הכל על ידי הצדיק שבדור, והוא אצל    אות ערך גאוה    -  עיין ספר המדות   ג
 הצדיק כעט אצל סופר: 

 במדבר יג ג' שהמרגלים היו שרי חמישים, ויהושע היה אחד מהם    בעל הטורים עיין    ד
זה יהושע שלא    " וכסיל אדם יבלענו" . זה משה,  " אוצר נחמד ושמן בנוה חכם "   –רמז תתקנט    -פרק כא    -משלי    ני ילקוט שמעו עיין    ה 

היה בן תורה והיו ישראל קורין אותו כסיל, ובשביל שהיה משרת משה זכה לירושתו שהיה מכבדו ופורס הסדין על הספסל ויושב  
 נאמר נוצר תאנה יאכל פריה.תחת רגליו לפיכך אמר הקב"ה איני מקפח שכרך ועליו  

ויקם משה    -)כד יג( כשעלה משה רבנו פעם ראשונה להר לקבל לחות ראשונות הלך עימו יהושע ועי"ש פרש"י    כמבואר בשמות   ו 
לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן ואומר אני שהיה התלמיד מלוה לרב עד מקום הגבלת תחומי ההר שאינו רשאי    -ויהושע משרתו  

ו  מצינו כשירד משה  לילך משם  יום שכן  מ'  ונתעכב שם כל  נטה שם אהלו  ויהושע  ויעל משה לבדו אל הר האלהים  ומשם  הלאה 
 וישמע יהושע את קול העם ברעה למדנו שלא היה יהושע עמהם: 



 מוהר"ן תנינא                                עב  תורה                       ליקוטי                             2לג: 

ותורה    \חקלד/ ולא יותר ועיין תורה    הוא צריך לומר תורה בפני אלף אנשים וכן כולם[  ז] האלף  
מר באופן שכל אחד ישמע רק את הראוי לו  ורק היודע לו  כמה סכנה יש באמירת תורה לרבים  \ט/מז תנינא

 : \י/ אזי מותר לומר תורה עי"ש
 

כי   ,איש אשר רוח בושהמוחין שמתנוצץ ע"י הסתכלות הצדיק הם בחי' רוח הנהגה בחי' לבאר  יוסיףעתה 
רוח  בחי' שכל מנהיג קדושה יש בו  \יא/ היטב תורה ח' תנינא אות ח'בזה  , ועיין כח ההנהגה הוא בחי' רוח

שהוא מנהיג  כי רוח אחרת הפי' , דהיינו בן יפונה שלא הלך בעצת המרגלים על כלב שמש"כמחבריו  אחרת
 . ולא נגרר

קים המרחפת ויא רוח אלהנ"ל כי השהם פועל יוצא מהרוח  הנ"ל דושי תורה י לבאר עניין החכאן ומוסיף 
   .על פני המים

ע"י  היג הכולל שהוא רוח הכולל רוח אלקים שמקבל השר מהנ הע"י ומשמע שעיקר כח ההנהגה שיש 
  ,זה מתבטא בחדושי תורה שיודע לומר שאופן שישמע כל אחד מתלמדיו את הנצרך והראוי לו ,הסתכלותו

 ה היא ע"י חדושי תורה. נהג כי הה
יך מאד יית' ועי"ז שבים בתשובה. אבל נראה שש ולקמן יבאר כיצד החדושי תורה מעוררים בושה ממנו

לסלק הקושיות מעל הצדיקים שמהם כל המריבות   תורה כ' שהביאורי תורה הםש רילהביא כאן המבואר ב
האמת המנהיג  כי בוודאי כל השרים הנ"ל שמקבלים גדולתם מהצדיק אסור שיעלימו את הצדיק  עי"ש.

אלא אדרבה יגלו גדולתו לתלמידים וכמבואר בתורה קמ שרק מהתלמיד של הצדיק אפשר  הכולל הנ"ל 
 צדיק. להכיר גדולתו של ה

רוח  יש    כי ואחדהנהגה  בחי'  רוחו   בכל אחד  מישראל  יותר  על  שר  שהוא  וככל  עצמו  על  עכ"פ 

, והמנהיג האמיתי של כל ישראל דהיינו בחי' משה הוא בחי' רוח הכולל בחי'  גדולה יותר
  "י שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד רש  שוופיריב)במדבר כז( איש אשר רוח בו  

בתשובהלהחשיודע  דהיינו   מישראל  זיר  אחד  שמיםשיזכה    כל  כבוד  כוחו  לגלות  המנהיג  כפי  כי   .

 
"ב סימן ריג שאלו אם זה נכון שיש לו פ' אלף חסידים. )אמנם אפשר גם להפך  לדעה השניה בשיש"ק ח"ב רפו אפ"ל שע"כ נקט דייקא שר האלף כי בשיש"ק ח"ג סימן צ' אמר שהוא שר האלף, ובשיש"'ק ח   ז

זו נאמרה כנראה בברסלב, כי נאמרה בפרשת יתרו חודש  שדייקא בגלל זה סברו לומר שעליו נאמרו הדברים ובאמת רבי מרדכי מטשערנוביל שהיה אז מגיד בברסלב )שיש"ק ח"ב שכב( הוא שהיה שם ותורה  
 ר רבינו בברסלב עוד ארבעה חדשים עד אייר שנת תקע שעבר לאומן( שבט תקע ומאז ג 

בָּ   קלד תורה    ח ֹא יֹאַמר ד ָּ ל  ֶ ר ְמֹאד, ש  הֵׁ ִריְך ִלז ָּ י צָּ ים. כ ִ ן ְלַרב ִ ֵׁ כ  ֶ ל ש  ָּ ִחיד, כ  ו  ְליָּ ה ֲאִפל  ֹורָּ ה לֹוַמר ת  דֹולָּ ה ג ְ ל.  ֲעבֹודָּ ֵׁ ֶכל ַהְמַקב  י ְלשֵֹׁ או  ינֹו רָּ אֵׁ ֶ ר ש 
ִחיַנת   י הו א ב ְ לו  כ ִ ינֹו מֹוִליד ֶאְצלֹו כ ְ י אֵׁ ה, כ ִ לָּ ָּ א ְלַבט  א ִאְצְטִריְך. ְוִנְקרָּ לָּ ר ד ְ ֲאתָּ ַ ֶכל ב  ֵֹׁ י ַהש  ֵׁ ִליְך ִטפ  ְ ש  ַ מ  ֶ ף, ש  ,  ִנאו  ש  ָּ ף ַממ  א ִנאו  ִמים ִנְקרָּ ם. ְוִלְפעָּ

ר  בָּ י ֶזה ד ָּ ה ַעל ְידֵׁ ל עֹושֶֹ ֵׁ ַקב  ְ ַהמ  ֶ ם, ַהְינו  ש  גו  פָּ ל ו  סו  ָּ מֹוִציא פ  ֹוִליד ו  מ  ֶ תֹו.  ש  גָּ ִריְך לֹו ְלִפי ַמְדרֵׁ ינֹו צָּ אֵׁ ֶ  ....ש 
בָּ   -  תנינא   מז תורה    ט  ֶפֶלס ד ְ קֹל ב ְ ְ ַכל ִלש  ו  י  ֶ ה, ש  רָּ ת ְיתֵׁ נו  ָּ מ  ה ְואָּ דֹולָּ ה ג ְ ֶזה ְיִגיעָּ ִריְך לָּ ה, ְוצָּ ֹורָּ ה לֹוַמר ת  דֹולָּ ה ג ְ נָּ ָּ ל  ַסכ  ָּ ַמע כ  ְ ֹא ִיש  ל  ֶ ֹאֶפן ש  יו, ב ְ רָּ

ֹוְמִעין   ַהש   ד מֵׁ ד ְוֶאחָּ ְ ֶאחָּ ל ֶזה לֹא ִיש  ָּ ר, ִעם כ  אֹומֵׁ ֶ ה ש  ֹורָּ ל ַהת  ָּ ֹוְמִעין כ  ֹל ש  ַהכ  ֶ י ש  ִ ר. ְוַאף ַעל פ  ִריְך לֹו, לֹא יֹותֵׁ צ ָּ ֶ י ִאם ַמה ש  ד ַרק  כ ִ ל ֶאחָּ ָּ ַמע כ 
ִריְך ְלַבד.   צ ָּ ֶ סו ר לֹו לֹוַמר    וכו'.........ַמה ש   ה זֹו, אָּ ְבִחינָּ ה ב ִ ֹורָּ כֹול לֹוַמר ת  ינֹו יָּ אֵׁ ֶ ִמי ש  ה: ו  ֹורָּ מַֹע      ת  ְ יק ִלש  ד ִ א ֶאל ַהצ ַ ָּ ב  ֶ ש  ד כ ְ ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ י כָּ כ ִ

וֹ  ם ַהד  לֹום, ְוהֵׁ ָּ רֹות, ַחס ְוש  י ֲעבֵׁ ִאים ַעל ְידֵׁ ְברָּ ֹות ַהנ ִ ִלפ  ַהְינו  ַהק ְ ֹו, ד ְ ל  ֶ ע ש  רָּ ם הָּ ֹו ג ַ א ִעמ  ָּ ה, ב  ֹורָּ דֹול  ת  ל ְודַֹחק ג ָּ ו  ְלב  ים ב ִ ם ְועֹושִֹ עֹולָּ ֲחִקים ֶאת הָּ
ִלבְ ב ִ  ם  ִזְכרֹונָּ ינו   ֹותֵׁ ַרב  ְמרו   אָּ ֶ ש  ְוֶזה  ל.  ֵׁ ְלַבְלב  רֹוֶצה  ד  ֶאחָּ ל  ָּ כ  ל  ֶ ש  "ל  ַהנ ַ ע  רָּ הָּ י  כ ִ ה,  ֹורָּ ַהת  ֲאִמיַרת  ַעת  ְ ו(: ש  כֹות  רָּ )ב ְ ה  כָּ ה    רָּ ָּ ַכל  ד ְ א  ְחקָּ ד ֻּ 'ַהאי 

"ל.   נ ַ ַ ֹות כ  ִלפ  ם ַהק ְ הֵׁ ֶ ד, ש  ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ ָּ ל כ  ֶ ע ש  רָּ הָּ ', ַהְינו  מֵׁ ְיהו  רֹות,  ִמנ ַ ֹותָּ ַהמ  ם הו א ַרק מֵׁ תָּ ה, ִויִניקָּ ֹורָּ ן ִליֹנק ִמן ַהת  ֵׁ ֹות רֹוִצים ַגם כ  ִלפ  ו  ַהק ְ ל  ְואֵׁ
ְוזֶ  ם.  תָּ ְיִניקָּ ם  ָּ ִמש   ו  רֹות,  מֹותָּ ִחיַנת  ב ְ ֶזה  תֹו,  נָּ ַוֲהבָּ ֹחֹו  ִממ  ה  ְלַמְעלָּ ו  ר  יֹותֵׁ ַע  ֹומֵׁ ש  ד  ֶאחָּ ֶ ש   ַמה  ַהְינו   נ ִ ד ְ ֶ ש  ה  ֹורָּ ת  י  זֵׁ רָּ ִחיַנת  ב ְ י  ה  כ ִ ַלִחיצֹוִנים,  ר  ְמסָּ

תֹו:  נָּ ד ְלִפי ֲהבָּ ל ֶאחָּ ָּ ם, כ  דָּ אָּ ַֹח הָּ ה ִממ  הו א ְלַמְעלָּ ֶ ה ש   ַ ַהְינו  ִממ  ה, ד ְ ֹורָּ י ת  זֵׁ ִחיַנת רָּ ם ַרק ִמב ְ תָּ  ְיִניקָּ

ַ     -  .'ז אות    ' ועוד עיין מזה בתורה ס   י מֹר ַעְצמֹו ִמת  ְ ִריְך ִלש  ם, הו א צָּ דָּ י אָּ נֵׁ ר ב ְ ק ְלעֹורֵׁ עֹוסֵׁ ֶ ְכש  ק  ו  ָּ א ִנְדב  ֹא ְיהֵׁ ל  ֶ י ש  דֵׁ ִנים, כ ְ ם ֲהגו  ינָּ אֵׁ ֶ ְלִמיִדים ש 
ַהְמלַ  ל  ָּ 'כ  קל"ג(:  ין  ִ ל  )חֻּ ה  כָּ ִלְברָּ ם  ִזְכרֹונָּ ינו   ֹותֵׁ ַרב  ְמרו   אָּ ֶ ש  מֹו  כ ְ לֹו,  יק  ַיז ִ ֹא  ל  ֶ ש  ֶהם,  ָּ ל  ֶ ש  ַרע  הָּ מֵׁ ֹו  ְסרו   ב  אָּ ן  ְוכֵׁ  .' ְוכו  ן'  גו  הָּ ינֹו  אֵׁ ֶ ש  ְלַתְלִמיד  ד  ֵׁ מ 

, זִ  ינו  מֵׁ ת ק"ח(: ֲחכָּ ָּ ב  ַ ה )ש  כָּ ם ִלְברָּ ֹומֵׁ   ְכרֹונָּ ל  ֶ ְכש  '. ו  ר ְלִפיךָּ ת ָּ ֻּ " 'ִמן ַהמ  ִפיךָּ ֹוַרת ה' ב ְ ְהֶיה ת  ֱאַמר: "ְלַמַען ת ִ נ ֶ ֶ ה, ש  אָּ ה ְטמֵׁ מָּ הֵׁ ֹב ַעל עֹור ב ְ ד ִעם  ִלְכת 
ה. ִתיבָּ ִחיַנת כ ְ ר, הו א ב ְ  ַאחֵׁ

 עי"ש.יד  גם לתלמ זה יכול להזיק  ש   ( ד"ה וכל ) אות ה'    עוד עיין תורה נט 
ח'   עיין תורה ח' תנינא   יא יֵׁ   -  אות  ַמְנִהיג  ו  ַמְנִהיג  ל  כָּ י  כ ִ יו.  לָּ ב אֵׁ רֵׁ ְלִהְתקָּ י  ֲאִמת ִ ַמְנִהיג  י  ַאֲחרֵׁ ְמֹאד  ש   ְלַבק ֵׁ ו  שֹ  ֵׁ ְלַחפ  ְצִריִכין  ן  ֵׁ כ  לֹו  ְוַעל  ש  

ן   כֵׁ י  ִ פ  ַעל  ה, ַאף  בו אָּ ַהנ ְ ה  ְטלָּ ָּ ב  ֶ ו, ש  ָּ ַעְכש  ְוַגם  ה,  ְנבו אָּ ַח  ִחיַנת רו  ין  ב ְ אֵׁ ֶ ַח ַאֶחֶרת", ַמה ש   י"ד(: "רו  ר  ַ ִמְדב  )ב ְ ִחיַנת  ב ְ ְנִהיג  ַ ְלַהמ  ְהֶיה  י ִ ֶ ש  ַח  ֶהְכרֵׁ ב ְ
א לִ  ְיקָּ ה ֶזה ד ַ ֶ ְזכ  י ַמה י ִ נֵׁ ְ לֹא ֶזה, ִמפ  י ב ְ ה ִלְהיֹות ַמְנִהיג. כ ִ כָּ י ֶזה זָּ ַעל ְידֵׁ ֶ מֹון, ש  ר ֶההָּ אָּ ְ ש  א ב ִ ר. ַאְך  ִנְמצָּ ל ַמְנִהיג  ְהיֹות ַמְנִהיג ְולֹא ַאחֵׁ ָּ ֱאֶמת כ  ֶ ב 

ר כ"ז(:  ַ ִמְדב  ִחיַנת )ב ְ ְנִהיג הו א ב ְ ַ י ַהמ  ַח ַאֶחֶרת. כ ִ ִחיַנת רו  ש  לֹו ב ְ ל יֵׁ אֵׁ רָּ ל ִישְֹ ֶ ַמְנִהיג ש  י      ו  ם", כ ִ ר ְיִביאֵׁ ֶ ם ַוֲאש  ר יֹוִציאֵׁ ֶ ֹו, ֲאש  ַח ב  ר רו  ֶ "ִאיש  ֲאש 
ב ְ  ל,  אֵׁ רָּ ִישְֹ ֶאת  ִביא  ֵׁ ְוַהמ  ֹוִציא  ַהמ  ְנִהיג  ַ ַח  ַהמ  רו  הָּ ְוֶזה  ל.  אֵׁ רָּ ְלִישְֹ ַמְנִהיג  א  ְיקָּ ד ַ הו א  ה  ַנֲעשָֹּ ֶזה  ֲחַמת  מֵׁ ר  ֶ ֲאש  ַאֶחֶרת,  ַח  רו  ִחיַנת  ב ְ לֹו  ש   יֵׁ אי  ַוד ַ

נְ  ַח  רו  א  ִנְמצָּ ין  אֵׁ ו  ָּ ַעְכש  ֶ ש  י  ִ פ  ַעל  ַאף  ה.  ְנבו אָּ ַח  רו   , ֶֹדש  ַהק  ַח  רו  ִחיַנת  ב ְ הו א  ְנִהיג  ַ ְלַהמ  ש   י ֵׁ ֶ ש  ה,  ַאֶחֶרת  ן  בו אָּ כֵׁ י  ִ פ  ַעל  ַאף   , ש  ָּ ַממ  ֶֹדש   ַהק  ַח  רו 
הו   ז ֶ ֶ מֹון, ש  ר ֶההָּ אָּ ְ ש  א ב ִ ִנְמצָּ ין  אֵׁ ֶ ה, ַמה ש   ָּ ש   דֻּ ְך ִמן ַהק ְ ָּ ְמש  ַהנ ִ ַח ַאֶחֶרת,  ִחיַנת רו  ש  לֹו ב ְ יֵׁ אי  ַוד ַ ינֹו  ב ְ אֵׁ ֶ י ש  ִ . ַאף ַעל פ  ֶֹדש  ַח ַהק  ִחיַנת רו  ן ב ְ ֵׁ כ  ַגם   

יַד  ש  לֵׁ ָּ ֶֹדש  ַממ  ַח ַהק  ה: רו  ַח ְנבו אָּ , רו  ֶֹדש  ַח ַהק  ְבִחיַנת רו  ן הו א ב ִ י כֵׁ ִ ְנִהיג  ע ֲעִתידֹות, ַאף ַעל פ  ַ ש  ְלַהמ  י ֵׁ ֶ ֶֹדש  ש  ַח ַהק  רו  ִחיַנת הָּ י ב ְ י    ְוַעל ְידֵׁ ֲאִמת ִ הָּ
ֲאִמ  ה הָּ נָּ ֱאמו  ם הָּ ן ֶאְצלָּ ק ֵׁ ַ ק ְוִנְתת  יו ִנְתַחז ֵׁ לָּ ְרִבים אֵׁ ְתקָּ ִ ל ַהמ  ָּ י ֶזה כ  ה, ַעל ְידֵׁ ַח ְנבו אָּ ִחיַנת רו  הו א ב ְ ֶ ב  ש  רֵׁ ז ֹוֶכה ְלִהְתקָּ ֶ ל ִמי ש  י כָּ ה. כ ִ ָּ ש   ְקדֻּ ית ד ִ ת ִ

ְידֵׁ  י, ַעל  ֲאִמת ִ ְנִהיג הָּ ַ ִנְתת ַ ַלמ  יו  לָּ תֹו אֵׁ ְרבו  ן  י ִהְתקָּ ו  ק  ר ת ִ י ִעק ָּ ְנִהיג. כ ִ ַ ל ַהמ  ֶ ה ש  ְנבו אָּ ַח  רו  ִחיַנת הָּ ב ְ י  ְידֵׁ ה, ַעל  ֶ ִחיַנת ַהְמַדמ  ר ֶאְצלֹו ב ְ רֵׁ ָּ ְוִנְתב  ן  ק ֵׁ
ֱאמו   הָּ ר  רֵׁ ָּ ְוִנְתב  ן  ק ֵׁ ַ ִנְתת  ה  ֶ ַהְמַדמ  ן  ו  ק  ת ִ י  ְידֵׁ ְוַעל  "ל,  נ ַ ַ כ  ה  ְנבו אָּ ַח  רו  ִחיַנת  ב ְ י  ְידֵׁ ַעל  הו א  ה  ֶ הַ ַהְמַדמ  ה  ְרִבים  נָּ ְתקָּ ִ ַהמ  ל  ָּ כ  ן  ֵׁ כ  ַעל  "ל.  נ ַ ַ כ  ה  ָּ דֹוש  ק ְ

ה:  ָּ ש   ְקדֻּ ה ד ִ רָּ ָּ ה ְיש  נָּ י, זֹוִכין ֶלֱאמו   ְלַמְנִהיג ֲאִמת ִ
 ופרש"י   –מתרצו  ופירש"י,    -בתרלד   יב 



 מוהר"ן תנינא                                עב  תורה                       ליקוטי                             3לג: 

הוא בחי' רוח הכולל שיודע להלוך נגד כל רוח ורוח כי כולם מקבלים בחי' משה  האמיתי  
בחי'   הכולל  רוח  בחי'  הוא  כי  בממנו.  יחזקאל  הנאמר  דורה  נבואת  בבקעת  המתים  את  כשהחיה 

להחיות מתים  נצטווה  דהיינו שהנביא    \יד/רוחות בואי הרוחכה אמר ה' מארבע    \יג / )יחזקאל לז(
מלשון גחלים  עם  וח בו צריך להפיח חיות בעם )ר, כך המנהיג איש אשר  רוח הכוללת את כל הד' רוחותע"י  

 .  , את כל אחד לפי טבעו ודעתועוממות( להבעיר ליבם להמליך את הש"י
הזה   עלורוח  משפיע  הוא  וממנה  למנהיג  השרים    שיש  הסתכלותו  כל  אלקים    טוהואע"י  רוח  בחי' 

)שמות לא( ואמלא הנאמר על בצלאל שבנה את המשכן  בבחי'  שהוא בעצמו בחי' המוחין  
בחי'   דהיינו  ובכל מלאכה  ובדעת  ובתבונה  בחכמה  רוח אלקים  מתחלק  אותו  והדעת  חב"ד 

 \ יז/ אמרוכן ביוסף נ  שהם בחי' מלאכת בנין בית המקדש כנ"להמוחין  ד'  נמצא שהם    \טזלשנים/ 
 .  וח אלקים בו וסמיך ליה אין נבון וחכם כמוך ראיש אשר  

וכ"א לפי בחי' הרוח אלקים שיש בו שהוא בחי' רוח הקודש רוח נבואה, כמו כן הוא זוכה  
שאומר   \יח/לחדש בתורה תורה  חדושי  ע"י  נעשה  בתשובה  להחזירם  התלמידים  את  הנהגתו  עיקר  כי 

ורוח אלקים מרחפת על פני   [יט] י התורה בבחי'  . כי זה הרוח אלקים הוא שורה על פנלהם
היינו על פני התורה שנקראת מים כשדרז"ל   זוכין [כ] המים  . ע"כ ע"י הרוח אלקים הזה 

אולי אפ"ל כוונתו שהרוח שורה על    לחדש בתורה. כי הרוח אלקים שורה על פני התורה כנ"ל
נוצצות המוחין שקיבל מהמנהיג הכולל  שהיא ההתהמים לכן רק ע"י מימי התורה שמחדש יכול לגלות רוחו  

כדי רוחו    התגלות, לכן עיקר  לתלמיד כי רוח הוא עניין נעלם ורק המים תכונתם לירד למקום נמוך לתלמיד
המלובש    \כא/ , שהיא בחי' מוחין בחי' האמתהיא ע"י מימי התורה, וזה הכוונה שהרוח על פני המיםלהנהיג  

התורה ע"כ  במימי  ידי.  רוח  המנהיג האמי  על  בחי'  בחי' משה בחי' דעת הכולל  תי שהוא 
שזהו בעצמו בחי'  כפי חריפותו לכן העיקר זוכים השרים  הכולל שעל ידו מתנוצץ מוחו של כ"א  

המוחין   בעצמו  הוא  הרוח אלקים  כי  לכ"א  אלקים שממשיך  נמשך כרוח  עי"ז  ע"כ  נ"ל, 
דאורייתא   חידושין  חדלכ"א  חריף  ולאיש  בתורה  התחדשות  פשוט  את  לאיש  מנהיג  ידם  שעל  ושין 

כי החידושין דאורייתא הם ע"י בחי' הרוח אלקים שהוא שורה על פני התורה כנ"ל  תלמדיו  

 
ְקְרבו  עֲ   יחזקאל פרק לז   יג ה ַרַעש  ַות ִ ְבִאי ְוִהנ ֵׁ ִהנ ָּ יִתי ַוְיִהי קֹול כ ְ ו ֵׁ ר צֻּ ֶ ֲאש  ַ אִתי כ  ֵׁ מֹות ֶעֶצם ֶאל ַעְצמֹו: )ז( ְוִנב  ִדים    צָּ יֶהם ג ִ ה ֲעלֵׁ ִאיִתי ְוִהנ ֵׁ )ח( ְורָּ

ֶהם:  ָּ ין ב  ַח אֵׁ ה ְורו  ְעלָּ יֶהם עֹור ִמְלמָּ ְקַרם ֲעלֵׁ ה ַוי ִ לָּ ר עָּ ׂשָּ בָּ י    ו  ַמר ֲאדֹנָּ ֹה אָּ ַח כ  רו  ָּ ֶאל הָּ ַמְרת  ם ְואָּ דָּ א ֶבן אָּ בֵׁ ַח ִהנ ָּ רו  א ֶאל הָּ בֵׁ ַלי ִהנ ָּ ֹאֶמר אֵׁ )ט( ַוי 
אַ  מֵׁ :ֱידִֹוד  ְוִיְחיו  ה  ֶ ל  אֵׁ הָּ ִגים  ֲהרו  ַ ב  ְפִחי  ו  ַח  רו  הָּ ִֹאי  ב  חֹות  רו  ע  ַ ַחִיל    ְרב  יֶהם  ַרְגלֵׁ ַעל  ַעְמדו   ַוי ַ ְחיו   ַוי ִ ַח  רו  הָּ ֶהם  בָּ בֹוא  ַות ָּ ִני  ִצו ָּ ר  ֶ ֲאש  ַ כ  אִתי  ֵׁ ב  ְוִהנ ַ )י( 

דֹול ְמֹאד ְמֹאד:   ג ָּ

זוהר וישלח קע   שמבואר בזוהר   יד שיר  מדרש נעלם ריש  זוהר חדש  וב   ובאדרא רבה פ' נשא קל:ה:  שהיא רוח הכולל ד' רוחות עיין 
 וזוהר תלדות קלט: מדרש נעלם.  השירים דף עד.  

   ובדפו"ר הוא בתקפא לא ברור   טו

ו    כמבואר בלק"ה   טז  בְ   -אות לג  תפילין הלכה  ו  ְבַדַעת  ו  ה  נָּ ִבְתבו  ו  ה  ְכמָּ חָּ ב ְ ַח ֱאלִֹקים  רו  ם ל"א( ואמלא אֹותֹו  ָּ ִחיַנת )ש  ב ְ ה  ְוֶזה  אכָּ ְמלָּ ל  כָּ
ִעק ַ  ם  ָּ ש  י  כ ִ ה,  אכָּ ְמלָּ ל  ָּ כ  ַהד'  ַֹח  ַהמ  א  ֹורֵׁ ק  ֶ ש  א,  ִנְמצָּ "ל.  ַהנ ַ ה  ֹורָּ ַהת  ב ְ ר  ְמבֹאָּ ַ כ  מִֹחין,  ַהד'  ִחיַנת  ב ְ ם  הֵׁ ֶ ֶזה  ש  ָּ ב  ם  דָּ אָּ הָּ ל  ֶ ש  נו ת  ָּ מ  אָּ ְוהָּ ה  אכָּ ַהְמלָּ ר 

ַעת, אַ  ד ַ ה  ינָּ ב ִ ה  ְכמָּ חָּ ם  הֵׁ ֶ ש  ג'  ם  הֵׁ ִֹחין  ַהמ  ל  לָּ כ ְ י  כ ִ ִדים  העולם,  ֲחסָּ ִחיַנת  ב ְ ם  הֵׁ ֶ ש  ִים  ַ ת  ְ ִמש  ל  לו  ָּ כ  ַעת  ַהד ַ ֲחַמת  מֵׁ מִֹחין  ד'  ִאים  ִנְקרָּ ִמים  ִלְפעָּ ְך 
חָּ  ם  הֵׁ ֶ ש  ה,  נָּ ִבְתבו  ו  ה  ְכמָּ חָּ ב ְ ֱאלִֹקים  ַח  רו  "ל. ואמלא אֹותֹו  ַהנ ַ ק  סו  ָּ פ  ַ ב  ִרין  ְמבֹאָּ ִֹחין  ַהמ  ו   ל  ְואֵׁ רֹות.  ְגבו  ל  ו  ְבכָּ ו  ְבַדַעת  ו  ה  ִבינָּ ו  ה  ֶזה  ְכמָּ ה,  אכָּ ְמלָּ

הֵׁ  ֶ ש  ַדַעת,  ב ְ ֶ ש  ִדים  ַהֲחסָּ ִחיַנת  ב ְ הו א  ֶ ש  ְבַדַעת,  ו  ִחיַנת  ב ְ הו   ז ֶ ֶ ש  ִים,  ַ ת  ְ ִמש  לו ל  ָּ כ  ֶ ש  ַעת  ַהד ַ מַֹח  ִחיַנת  ַעת.  ב ְ ַהד ַ ר  ִעק ַ ם  הֵׁ י  כ ִ ם,  ְסתָּ ַעת  ד ַ ִחיַנת  ב ְ ם 
הו א מַֹח הַ  ֶ ְרִביִעי ש  ַֹח הָּ ִחיַנת ַהמ  ה ֶזה ב ְ אכָּ ל ְמלָּ ְבכָּ ל  ו  ָּ ל כ  ֶ ה ש  אכָּ לָּ ת ְוַהמ ְ נו  ָּ מ  אָּ ר הָּ ם ִעק ַ ָּ י ש  ה, כ ִ אכָּ ל ְמלָּ ְבכָּ ִחיַנת ו  הו א ב ְ ֶ ַדַעת, ש  ב ְ ֶ רֹות ש  בו  ג ְ

ְבחִ  ם ב ִ ָּ ן ש  ֵׁ רֹות ְוִדיִנים. ְוַעל כ  בו  ְבִחיַנת ג ְ א, הו א ב ִ א ַאֲחרָּ ְטרָּ ר ֲאִחיַזת ַהס ִ ִעק ַ ֶ ַע ש  דו  י ֶזה יָּ ם, כ ִ דָּ בו  אָּ בֹות  יַנת מַֹח ַהג ְ ָּ ֲחש  ַ ִזים ַהמ  ם ֶנֱאחָּ ָּ רֹות ש 
ה  אכָּ ְמלָּ ל  ְבכָּ ו  ִאים  ִנְקרָּ ן  ֵׁ כ  ְוַעל  ה,  מָּ ְלחָּ ִ ַהמ  ר  ִעק ַ ם  ָּ ש   ֶ ר ש  רו  ֵׁ ַהב  ר  ִעק ַ ם  ָּ ש   ֶ ש  א  א ַאֲחרָּ ְטרָּ ַהס ִ ל  ֶ רֹות ש  ל  זָּ ֶ נו ת ש  ָּ מ  אָּ ְוהָּ ה  אכָּ ַהְמלָּ ר  ִעק ַ ם  ָּ י ש  כ ִ  ,

ְלַנקֹותָּ  ֹו  ְבת  ַ ַמֲחש  ב ְ ר  הֵׁ ְלִהז ָּ ם  דָּ אָּ לִ הָּ ַהכ ְ ְסִביב  ר  ֵׁ ְמַנס  ו  ְך  ְוחֹותֵׁ ִלי  ַהכ ְ ֶאת  ר  ְמַטהֵׁ ו  ְך  ֵׁ ַזכ  ְ מ  ֶ ש  ה  אכָּ ְמלָּ ַעל  ַ ַהב  מֹו  כ ְ סֶֹלת.  ְ ִמפ  ה   ֲהרָּ ְלטָּ ו  ל  ה   ָּ כ  י 
ש    רֵׁ ְלגָּ ו  ה  בָּ ָּ ֲחש  ַ ַהמ  ֶאת  ְך  ֵׁ ְלַזכ  ְצִריִכין  ן  כֵׁ מֹו  כ ְ  , הו  ְלַמֲעשֵֹׁ ִלי  כ ְ ְלהֹוִציא  י  דֵׁ כ ְ סֶֹלת  ְ ְוַהפ  רֹות  ֹותָּ ְהֶיה  ַהמ  י ִ ֶ ש  י  דֵׁ כ ְ ה  בָּ ָּ ֲחש  ַ מ  ַ ב  ֶ ש  סֶֹלת  ְ ְוַהפ  רֹות  ֹותָּ ַהמ 

ֹות.   ִפל  ה ת ְ ָּ ַכמ  ין ַעל ֶזה ב ְ ִ ש  ַבק ְ ְ מ  ֶ מֹו ש  ' כ ְ ה ְוכו  ָּ ש   ְקדֻּ ה ד ִ מָּ ָּ ְנש  ַח ו  ל ֶנֶפש  רו  ֵׁ ן ְלַקב  כָּ ִלי מו   כ ְ

זֶ   בראשית עיין    יז  א כָּ יו ֲהִנְמצָּ דָּ ְרעֹה ֶאל ֲעבָּ ַ ֹאֶמר פ  ֹו: פרק מא )לח( ַוי  ַח ֱאלִֹהים ב  ר רו  ֶ י הֹוִדיַע    ה ִאיש  ֲאש  ף ַאֲחרֵׁ ְרעֹה ֶאל יֹוסֵׁ ַ ֹאֶמר פ  )לט( ַוי 
 : מֹוךָּ ָּ ם כ  כָּ בֹון ְוחָּ ין נָּ ל זֹאת אֵׁ ָּ  ֱאלִֹהים אֹוְתךָּ ֶאת כ 

  בים בתשובה מבואר במקומות אחרים תועלת החדושי תורה דושי תורה נמשך לתלמידים בושה וש לקמן שע"י הח   ולבד מהמבואר   יח
היא לבאר את התורה באופן שלא ישארו ספיקות שבהן אחיזת עמלק המחליש מהעבודה כמבואר    בהם שעיקר הכוונה    המנהיגשל  

בתורה סב שהסתרת הידיעה היא מהיצה"ר ועיין תורה כ' שבאורי התורה על ידם מבטל את הקושיות על הצדיק. לפ"ז נראה לומר  
לבאר מעשיו של הצדיק ומסתמא אין הכוונה להבין אותו כי הוא למעלה מההשגה  שעיקר חשוב בהנהגת השרים היא מה שיודעים  

   אבל לומר חדושי תורה כאלו שיסירו את הספק מהלב שעל ידם התלמיד יבין שאינו מבין וידע מתי להעמיד אל אמונה.
 ' ב'.בראשית א *    יט 

 * תענית ז. ב"ק יג. ]ובדף פב. ע"ז ה: ועוד[    כ 

 תורה מז ותורה סו ותורה קצב.עיין    אר בכמה מקומות בלק"מ.כמבו   פנים היינו אמת   כא
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רוח  הכולל  דעת  בחי משה שהוא  מהמנהיג  נמשך  זה  שכל  המוחין.  בחי'  בעצמו  שהוא 
 :  הכולל כנ"ל

 
דרא שבמצוות הש"י  . ומבואר שזה רק חד בעתה חוזר אל הצדיק בעצמו כיצד זוכה לכח הסתכלות הנ"ל

בעלה   \כג/ כמשה רבנו הנקרא בזוהר, \כב/רק יחוד עליון ויש לויחוד תחתון  מגדול קדושתו מבטל ממנו
וצדיק כזה שאין לו שום הסתכלות כלל בעוה"ז אזי כל קשר הברית שלו הוא רק עם השכינה   דמטרוניתא.

 צל התלמיד שפלות וגדולה כנ"ל. הקדושה וזוכה לעינים קדושות כאלה שבהסתכלות לבד יכול להתנוצץ א

יכול להיות  אבל   זה המנהיג צריך שיהיה פרוש גדול בקדושה גדולה, ואז דווקא הוא 

 חד אל  פרישותו וקדושתו הגדולה הוא יכול לחזות ולהסתכל בכ  על ידימנהיג ישראל. כי  
לבד ההסתכלות  ע"י  לכ"א  הגדולה  ולחלק  כי    מישראל  כנ"ל.  תחזה  ואתה  בבחי' 

זאת היא תלויה בקדושה ופרישות גדול. וע"כ משה רבינו שהיה קדוש ופרוש הסתכלות ה
הדיבור כמ"ש   פי  תורה  גדול מאד על  מתן  אחר  הש"י  לו  ואתה פה עמוד שאמר  ה(  )דברים 

שאמר להם  להבדיל משאר ישראל שאחר מתן תורה    \כו/דהיינו שאסר עליו לשוב לאשתו  \כה/[כד] עמדי  

 
שיש צדיקים גדולים שיחוד תחתון שלהם בו תלוי יחוד עליון. וצ"ע. כנראה מעלת משה רבינו גם למעלה    עיין תורה לב תנינא   כב

 מזה.

ה '  וגו  אלי   ה "הוי   ויאמר ,  כתוב  -:  ועיין זוהר ואתחנן דף רסא  כג ָּ ה  ְוַאת  דִ   ֲעמֹוד   פ  ָּ   בעלה   משה   נעשה   ואז ,  א"ז   במקום  דהיינו   י ִעמ 
א ,  דמטרוניתא כָּ ַרש    ואילך   מכאן   ֵמהָּ ְ ל   ִאְתפ  כל   ִמכ  ֵתיה    וָּ ק ,  לגמרי  הגשמית   מאשתו   משה   נפרד   ֵמִאת ְ ב ָּ ק   ְוִאְתד ַ ַ ל  ַ ֲאַתר   ְוִאְסת  א   ב ַ   ַאֲחרָּ

א ְדכו רָּ א,  א "ז   שהוא  הזכר  לעולם   אחר  למקום  המלכות  ממקום  ונתעלה   ונתדבק  ד ִ אב ְ   ְולָּ   שהוא  הנקבה  בעולם   נשאר   ולא  נו ְקב ָּ
ה ,  המלכות אָּ ָּ א  ַזכ  קָּ ה  חו לָּ מש ֶׁ ה   ד ְ א   ְנִביאָּ ה ,  הנאמן   הנביא   משה   של   חלקו   אשרי  ְמֵהיְמנָּ כָּ זָּ ין   ד ְ ִאין  ְלַדְרג ִ ָּ ,  עליונות   למדרגות   שזכה   ִעל 

א  ַמה לָּ ה  ד ְ כָּ ר זָּ ש   ב ַ א   נָּ ֳחרָּ ְלִמין אָּ  ,  לעולם   אחר  אדם  זכה  שלא   מה   ְלעָּ

ַאְנת ְ   ו ְבִגין   ואמר  והמשיך   -תצא דף רעט.    כי/    שהקדו   זהר ִדי ֹוְקֵניה    ד ְ ַמר,  א"ז   של  בדיוקן   שאתה  ולפי  ב ְ ךְ   ִאת ְ   לך   שאמר,  בך   נאמר  ב ָּ
ה   ה "הקב  ָּ ה   ְוַאת  ִדי   ֲעמֹוד   פ  ָּ   היה   ולא   למעלה   פגם  נגרם,  רב  הערב   שעשו   העגל   מעשה   ידי   על   כי ,  יחוד  בלי   דהיינו ,  כמוני  להיות   ִעמ 
הו  ,  לם הש   יחוד  ֻכל ְ ֵאל   ד ְ רָּ ֳהֵליהֹון   ֲאַהְדרו    ִיש ְ   נשמות   לעולם  להביא,  ורביה  פריה   מצות   לקיים  כדי,  לאהליהם   חזרו   ישראל  כל   כי  ְלאָּ

או  ְוַאְנת ְ ,  טובים   ומעשים  מצות  קיום  ידי  על  גוף  בלבוש   להתתקן   שצריכות    אתה   כי,  ורביה  פריה   מצות   לקיים  צריך   היית   לא   ואתה   לָּ
א  ַעד , א"לז  רומז  נָּ ו ְרקָּ א  פ  ְתַרְייתָּ  .   הגדולים   ן " זו   של תמידי  יחוד   יהיה  שאז,  האחרונה  הגאולה  עד  ב ָּ

ש    ַיֲעקב  למשה  יעקב   שבין   ההפרש   את   עוד  ומפרש   -בראשית דף כב.  /    הקדוש  זהר ֵ מ  ֹוי   ש ִ ְנש  א   ב ִ גו פָּ   להמשיך   כדי ,  בחיים   בעודו   ב ְ
ַתר ,  המלכות  אל   מרכבה   שיהיו   שבטים  ב "הי   נשמות  ק אִ   ְלבָּ ב ַ א   ְתד ַ א   רו חָּ רו חָּ ,  המלכות  של   ברוח   רוחו   נתדבק   הסתלקותו   ואחר   ב ְ

ה ,  ברוחא  רוחא  הנקרא  עליון   יחוד  וגרם  למלכות  מתפארת  השפע   והמשיך  ַרש    מש ֶׁ ְ ֵתיה    ִאְתפ    שכתוב  כמו   התשמיש  לו   שנאסר  ֵמִאת ְ
ש  ,  עמדי  עמוד   פה   ואתה  ֵ מ  ד   ְוש ִ ַ א   ִאיהו    כ  גו פָּ ַההו א   ב ְ א  ב ְ אקַ   רו חָּ יש ָּ   בעודו   עליון   יחוד   וגרם  למלכות   מתפארת   השפע   והמשיך   ד ִ
ַתר,  בחיים ק   ְלבָּ ב ַ א  ִאְתד ַ א   רו חָּ רו חָּ ה   ב ְ אָּ ָּ א  ִעל  א   ְטִמירָּ ל ,  ועליון   טמיר   יחוד   שהוא   א "או   יחוד   גרם  הסתלקותו   ואחר  ִדְלֵעילָּ ין   ְוכָּ ְרג ִ   ד ַ

ן   ֲהווֹ  קָּ ב ְ הו    ִמְתד ַ ל ְ ֻ א   כ  ֲחדָּ ַ א   ומפרש,  הפרצופים   בכל  יחוד  שגרם   לומר   רצה ,  יחד  ונתיחדו   דבקו נת   הפרצופים  כל   ואז  כ  ה  רו חָּ   ְדמש ֶׁ
א יֹוְבלָּ ו ֵפיה  ,  ל"כנ   דיובלא   סטרא   הנקרא   דאבא  מיסוד   היה   משה   נשמת   שורש   ִאיהו    ד ְ ה   ג  ָּ ִמט  ש ְ   היה   נשמתו  של   לבוש   לומר   רצה   וגופו   ד ִ

 . מהמלכות 
 עיין תורה לו אות ב'ו   ועיין שבת פז. וזוהר ח"ג דף רסא:   ה פה עמוד עמדי.אמור להם שובו לכם לאהליכם ואת -דברים ה' כז כח    כד

לִ   -אות ב'    עיין תורה לו   כה  לָּ ן ַהכ ְ ו  ק  ף. ְוהו א ת ִ ֲאַות ִנאו  ַ , ִהיא ת  לו  ָּ עֹות ַהל  רָּ יֶהן הָּ ֹותֵׁ ל ִמד  ֶ ֹון ש  ש  ְבִעים לָּ ִ ל ש  ֶ ת ש  לו  לָּ כ ְ ֶ ר  ְוַדע ש  ֵׁ ב  ַ ש  מ ְ ֶ י, ִמי ש 
ַהז ֹ  ה  ֲאוָּ ַ ו ת הַ ַהת  ל  ִהְתג ַ ל  ֶ ל ש  לָּ הו א כ ְ ֶ נו  ְלִפי ש  ֵׁ ַרב  ה  ֶ ִביל ֶזה, מש  ְ ִבש  ו  ֲאוֹות.  ַ ל ַהת  ָּ ר כ  ֵׁ ב  ַ כֹול ְלש  יָּ ַקל  י  את, ֲאַזי ב ְ ַעת, כ ִ ד ַ ִחיַנת  ב ְ הו א  ֶ ה, ש  ֹורָּ ת 

ִגימַ  ב ְ עֹוֶלה  ינו   ֵׁ ַרב  ה  ֶ מש  א  ִאיתָּ ם  ג ַ א(.  י  לֵׁ ְ )ִמש  ַעת  ד ַ ית  ִ אש  רֵׁ א  ִנְקרָּ ה  ֹורָּ ה  ַהת  ֶ "ְמַגל  רצ"ו,  ן  ִסימָּ ַח"  "רֹוקֵׁ י"ב,  ֶנה"  ַהק ָּ ֶפר  )"סֵׁ ְרַי"ג  ַ ת  א  ְטִרי ָּ
כ ְ  ֹכל,  וָּ ל  ָּ ִמכ  ַעְצמֹו  ִלְפרש  ֶאת  ִריְך  צָּ ה  יָּ הָּ ֶזה  ִביל  ְ ִבש  ו  ה.  ֹורָּ ַהת  ל  ָּ כ  ת  לו  לָּ כ ְ הו א  ֶ ֹות" ֹאֶפן קי"ג(, ש  ק  ִרים ה'(: ֲעמֻּ בָּ )ד ְ ב  תו  ָּ כ  ֶ ֹה      מֹו ש  פ  ה  "ְוַאת ָּ

 ָּ  ִדי".ֲעמֹד ִעמ 

שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו הוסיף יום אחד מדעתו ופירש מן האשה ושבר את    -  עיין שבת פז.  כו 
ופירש מן האשה מאי דריש נשא קל וחומר בעצמו אמר ומה ישראל שלא דברה שכינה עמהן אלא שעה אחת וקבע להן    .....הלוחות  

וג והיו נכונים  ומנלן  זמן אמרה תורה  וכמה  זמן על אחת כמה  לי  ואינו קובע  ו' אל תגשו אני שכל שעה ושעה שכינה מדברת עמי 
 די.דהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו דכתיב לך אמור להם שובו לכם לאהליכם וכתיב בתריה ואתה פה עמוד עמ 

וחקת קפ. וזהר חדש כי תצא עג. ועוד  מבואר בזוהר  וצ"ע כי   וי  לו של נעליך מעל רגליך היה זה צו   ר שבסנה כשאמ   -פקודי רכב. 
 מאשתו.  ה פריש 

א   -זוהר חקת דף קפ.   ָּ ר   כ " מש   וראה   בא   ֲחֵזי   ת  ְקַרב   ַאל   ַוי אמֶׁ ל   ֲהלֹום   ת ִ יךָּ   ש ַ לֶׁ יךָּ   ֵמַעל   ְנעָּ אי   ְוִכי   ושאל '  ְוגוֹ   ַרְגלֶׁ ַ א   ַנַעל   ַאמ  כָּ   למשה   ה " הקב  צוה   למה   הָּ

א   והשיב,  נעלו   את   לחלוץ ל ָּ ַמר   אֶׁ יד ,  למדנו   אלא   ִאת ְ ַפק ֵ ֵתיה    ַעל   ֵליה    ד ְ א   ִאת ְ ְרש ָּ ָּ ה    ְלִאְתפ    כן   גם   הנקראת   הגשמית   מאשתו   שיפרוש   הנעל   בחליצת   לו   שצוה   ִמנ ָּ

א ,  נעל  וגָּ ו ְ א   ו ְלִאְזד ַ תָּ ִאת ְ א   ב ְ ְנִהירו  ,  הרוחנית   חיל  באשת   דהיינו   אחרת   באשה   להתחבר   כדי   ַאֲחרָּ א   ד ִ יש ָּ ה   ַקד ִ אָּ א   ְוִאיִהי   ִעל ָּ ָּ ִכיְנת    והיא  עליון  קדוש  אור  א שהי   ש ְ

ֲאַתר   ֵליה    אֹוִקים   ַנַעל   ְוַההו א ,  בהשכינה  מאיר  א "ז  היה  ידו  ועל ,  א"ז   למדרגת  שעלה  דמטרוניתא  בעלה  נעשה  שמשה  ל "ור,  השכינה  א   ב ַ   ההוא   נעל   ואת   ַאֲחרָּ
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כ היה יכול לחזות ולהסתכל בישראל ולחלק "עב לנשותיהם  הותרו לשושובו לאהליכם דהיינו ש 
ואתה תחזה. אתה דייקא, כי רק משה שהיה פרוש   שאמר לו יתרו  וזהו   .להם הגדולה עי"ז

גדולה בקדושה  מאד  ואתה  [כז]   גדול  בחי'  הזאת  הסתכלות  כי  הזאת  להסתכלות  זוכה   ,
 תחזה היא תלויה רק בקדושה ופרישות מתאוה זאת. 

ודרז"ל   בדמו של אחאב  והזונות רחצו  \כח/)מלכים א כב(שכתוב במיתת המלך אחאב    מהוזה בחי'  
זו היא  למרק שתי חזיונות  \כט/ )סנהדרין לט ע"ב( זונות  הכוונה  אין  ששם  רבי אלעזר  דברי    דרשה 

אלא   דהיינו  שתי    הובררולרמוז שבמותו  ממש  שנחזיונות  מכיהו  ושל  אליהו  של  שימות  ינבואות  לו  באו 

היינו,   "הזונות רחצו"רבינו שרומז לחזיונות דורש  מדרשת הגמ' שזונות  ו.  קקו כלבים את דמובמלחמה ויל
זנות  שכפי מה שרוחצין עצמן מתאוה זאת   ומנקים בחי' והזונות רחצו דהיינו שרוחצין  של 

דהיינו כפי מה שאדם מנקה עצמו    עצמן מתאוה זו, כמו כן הוא ממרק ומצחצח שתי חזיונות

כך  ניאוף  ל  מתאוה  עיני הצדיק  בחי' ואתה תחזה  תיקון העיניםזוכה  תיקון  חזיון אחד   שהם  וגם  ,  הוא 

וכו'  \לא/[ל] בחי'   במלאכתו  מהיר  איש  ישראל   חזית  שרי  עיני  תיקון  לעיל   \לב/שהוא  כמבואר 

דהיינו בחי' הסתכלות הנ"ל    בבחי' חזית וכו'  שהתנוצצות המוחין שמקבל מהצדיק היא כפי חריפותו
יא לראות את עצמו עם הצדיק פירושו שהציק מסתכל על התלמיד והתלמיד מסתכל  שנתבאר לעיל שה

, כי גם התלמיד המסתכל על הצדיק מקבל צריך להן רחיצה מתאוות ניאוף  \לג/בצדיק ושתי הסתכלויות אלו 

 
ר   דהיינו ,  אחר   במקום   ה " הקב  לו   הקים ,  למשה   הצריכה   האשה   סוד   שהוא  א   ֵמַהאי   ֵליה    ַאְעב ָּ ְלמָּ א   ֵליה    ְואֹוִקים ,  הזה   מעולם   אותו   העביר   ה " קבה   עָּ ְלמָּ עָּ א   ב ְ   ַאֲחרָּ

 )רמ"ק והרח"ו(   .  העליון   בעולם   נעל   הנקראת   הקדושה   השכינה   שהיא   החיל   אשת   את   לו  נתן   כן  ועל ,  עליון   אחר   בעולם   והעמידו 

 שע"י שהיה ענו מכל אדם אפשר היה לו להיות פרוש לגמרי.  עיין תורה קל   כז 

ד אֲ   מלכים א פרק כב   כח ְדַבר ְידֹוָּ צו  כ ִ חָּ מֹו ְוַהז ֹנֹות רָּ ִבים ֶאת ד ָּ לָּ ו  ַהכ ְ לֹק  ְֹמרֹון ַוי ָּ ַכת ש  רֵׁ ֶרֶכב ַעל ב ְ טֹף ֶאת הָּ ְ ש  ר: )לח( ַוי ִ ֵׁ ב  ר ד ִ ֶ    ש 

ואומר אני, ששם נהרג נבות, שהרי אמר הנביא במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות וגו'.    -)לח( וילוקו הכלבים את דמו    -  רש"י 
לו איזבל    -והזנות רחצו   )סנהדרין לט ב( אחאב מצונן היה, ועשתה  יונתן. ורבותינו אמרו  וכלי הזיין רחצו שם מן הדם, כך תרגם 

   דמות שתי זונות במרכבתו: 

 השוטף כמו ויאמר ליוסף ויגד ליעקב:  -)לח( וישטף  -רד"ק 

 הזונות על ברכת שמרון והשטיפה חזקה מהרחיצ':מוסב למעלה וישטף את הרכב אמר שטפו הרכב ורחצו  -והזונות רחצו  

ר"ל דם אחאב כי כל זה הדם מאחאב היה וילקו הכלבים את דמו כדבר ה' אשר דבר במקום אשר לקקו הכלבים את דם    -וילקו הכלבים את דמו   
ו איזבל דמות זונות במרכבתו כדי שיראה נבות ילקו הכלבים את דמך, והזונות פירושו כתרגומו מאני זינא ובדברי רז"ל אחאב מצונן היה עשתה ל

תשוב  ויתחמם ועוד דרשו הזונות כמו חזיונות הגיעו שני חזיונות של אליהו ושל מיכה אליהו אמר במקום אשר לקקו הכלבים וגו' מיכה אמר אם שוב  
ויש לשאול היאך אמר בדבר ה' הנה נבות נסקל ביזרעאל ודם אחאב בשמרון לקקוהו הכלבים ומהנר ומי בריכת וגו'  יזרעאל קרוב לשמרון  אה כי 

 שמרון הולכים עד יזרעאל והמים באו אדומים מן הדם עד יזרעאל ושם לקקו הכלבים הדם: 
והזונות רחצו וגו' אמר רבי )אליעזר( ]אלעזר[ למרק שתי חזיונות אחת של מיכיהו ואחת של אליהו במיכיהו כתיב    -  סנהדרין לט:   כט 
רבא אמר זונות ממש אחאב איש    " במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות " באליהו כתיב    " ה' בי   אם שוב תשוב בשלום לא דיבר " 

מצונן היה ועשתה לו איזבל שתי צורי זונות במרכבתו כדי שיראה אותן ויתחמם ואיש משך בקשת לתומו ויכה רבי אלעזר אמר לפי  
   תומו רבא אמר לתמם שתי חזיונות אחת של מיכיהו ואחת של אליהו: 

 ללטוש ולהאיר, כלומר רחצו והובררו השתי חזיונות שנאמרו עליו:   -למרק    -ש"י  ר 

שרוח נבות בקשה לנקום בו ונעשתה רוח שקר  וסנהדרין פט.    קמט:ולהבין באמת מדוע אחאב לא שמע לשני נביאים אלה עיין שבת  
 .בפי נביאי אחאב 

 משלי כב כט   ל 

ְמ   משלי פרק כב   לא ִהיר ב ִ ִזיתָּ ִאיש  מָּ כ ִ )כט( חָּ ֻּ י ֲחש  ב ִלְפנֵׁ ל ִיְתַיצ ֵׁ ַ ב ב  ִכים ִיְתַיצ ָּ י ְמלָּ ֹו ִלְפנֵׁ  ים: ַלאְכת 
כי חזית איש מהיר לעיל פירש שהצדיק יחזה אנשי חיל חריפים נמצא חזית הכוונה למסתכל על האיש מהיר ולא שהאיש    צ"ע   לב

 במלאכתו.  יש מהיר ואולי כאן הכוונה לתלמיד שמסתכל על הצדיק דכ"ש שהוא א מהיר מסתכל על הצדיק.   

שם במאמר הנ"ל למרק שתי חזיונות, דהיינו כפי מה שרוחצין עצמן מתאוה הזאת כמו כן ממרק    -אות ד'    עיין פרפראות לחכמה   לג
ומצחצח שתי חזיונות בחינת )שמות י"ח( ואתה תחזה וכו', ובחינת )משלי כ"ב( איש מהיר במלאכתו וכו' נראה לעניות דעתי דרוצה  

לת המאמר הוא שהראיה לבד שזוכה לראות עצמו עם הצדיק הוא גם כן טוב מאד כי על ידי זה מקבלין גדולה וכו',  לומר, כי התח 
זה מתנוצץ   ידי  בו, על  ומסתכל  רואה  ידי שזה החכם הכולל  ואחר כך מבאר שעל  וכו'  ועיין שם מענין חזית איש מהיר במלאכתו 

ת  ואתה  בחינת  ושזה  גדולה,  זה מקבל  ידי  ועל  ידי  מוחו  על  הוא  התיקון  שעיקר  פי  על  כי אף  לעניות דעתי,  נראה  כן  על  וכו'  חזה 
שהחכם מסתכל בו בבחינת ואתה תחזה שנאמר על משה רבינו ע"ה, כי על ידי זה מאיר חכמה ומוחין, אף על פי כן צריך גם הוא  

ידי זה יזכה לקבל הארת התנוצצות המוחין    להסתכל ולראות בפני החכם בבחינת )ישעיה ל( והיו עיניך רואות את מוריך, בכדי שעל 
עיניך   והיו  דכתיב  וכו'  מאיר  לר'  זיתיה  מחביראי  טפי  דמחדדנא  האי  י"ג:  עירובין  רז"ל  דרך שאמרו  ועל  בו  להאיר  החכם  שרוצה 

וזה בחינת השתי חזיונות הנ"ל כי ואתה תחזה נאמר על הראיה שהחכם מסתכל בו ופסוק )משלי כ  וכו',  "ב( חזית  רואות את מוריך 
איש מהיר במלאכתו נאמר על החזיון והראיה שחוזין ומסתכלין בפני החכם שהוא איש מהיר במלאכתו, וכמו שדרשו רז"ל )פס"ר ו  
ח( שזה נאמר על משה רבינו ע"ה ועל ידי קדושה ופרישות של הצדיק והחכם שזה בחינת )מלכים א כ"ב( והזונות רחצו, על ידי זה  

חזיונ  שתי  ומצחצח  מאיר  ממרק  לבד  שלו  ההסתכלות  ידי  שעל  עד  זכים,  לעינים  זה  ידי  על  זוכה  עצמו  שהחכם  די  לא  כי  ות, 
נמשך   עליהם  גם  כי  עליו,  המסתכלים  תלמידיו  של  העינים  ומצחצח  ממרק  זה  ידי  על  גם  אף  אם  כי  כנ"ל,  וכו'  המוחין  התנוצצות 



 מוהר"ן תנינא                                עב  תורה                       ליקוטי                             6לג: 

כי עיקר הסתכלות    \לה/ כמבואר בתורה לו אות ה'  \לדממנו רק כפי התפיסה בו וזה תלוי בתיקון הברית/ 
  ע"י קדושה ופרישות מתאוה זו כנ"ל. כי תאוה הזאת היא בחי' פגם העינים   לוא והנ"ל ה

בגמ'/ [לז] כמבואר  תאווה  היא  עריות  על  לבד  ההסתכלות  שאפילו  היחידה  התאווה  היא  כמ"ש   \לחולכן 
נכתבה פרשת ציצית שהיא תיקון העינים    ,בסוף פרשת שלח ששם המרגלים פגמו שתרו את א"י בעין רעה

בה   טו()במדבוכתיב  וכו'  \ לט/ ר  תתורו  לבבכם  ולא  זונים   אחרי  אתם  אשר  עיניכם  ואחרי 
שהסתכלות    אחריהם שתאבנמצא  העינים  במה  פגם  היא  זנות  \מ/ ליבו  ניאוף  \ מא/ונקראת  ופגם    דהיינו 

עינים \מב/ הברית יש לו  ואז  גדול מזאת התאוה  ביותר בפרישות  וע"כ צריך לקדש עצמו   .
להסתכל וליתן הגדולה לכ"א כראוי לו ע"י מדלחזות  כול  שמי שהוא פרוש ביותר י  דע  \מג / זכים

יכול להיות מנהיג ישראל כנ"ל  [מה]   הסתכלותו לבד כנ"ל דור   ואז דווקא הוא  בכל  דהיינו 
תלויה  מדרגתם    ,שראליוכל שאר הצדיקים הם בחי' שרי    מנהיג כל ישראל,   שזכה יותר מכולם הואהאחד  

  \מו/ ת כך השגתו בצדיק וכפי השגתו בצדיק כך הסתכלותו אליוכפי תיקון הבריכל אחד  כי    ,בתיקון העינים
ו'  \מזכמבואר בתורה לו/  ועי"ז  \מח/ ובלק"ה ערלה  , וכפי הסתכלותו אליו כך מקבל ממנו התנוצצות המוחין 

כנ"ל וגדולה  כח   .שפלות  ממנו  מקבלים  הדור  הצדיק  על  חולקים  שאינם  ישראל  שכל  יתבאר  )ולקמן 
 (ה כג מבואר שהחולק על הצדיק נופל ביותר לתאווה זו, ובתורהתגברות על תאווה זו

 
ישראל לקדושה ופרישות כמבואר בפנים לקמן, ועל ידי זה יש  קדושה ופרישות על ידי זה, שזה בחינת מה שבשעת מתן תורה זכו כל  

 להם גם כן עינים זכים שיקבלו על ידי זה התנוצצות המוחין שרוצה החכם להמשיך להם כנ"ל: 

כי תיקון הברית הוא תיקון הקשר שלנו עם הקב"ה דהיינו להיות בברית עם דבר רוחני דהיינו ברית שבעיני השכל,    והביאור נ"ל   לד
תיקון הברית אזי כל רצונו תמיד זה רק את הקב"ה וממילא בכל הסתכלות לא נחה דעתו בשום חיצוניות אלא ממשיך לחפש  וע"י  
 מיות עד שמוצא מה שיקרב אותו אליו ית'. עד שמי שנקי לגמרי מתאווה זו אזי לא רואה גשמיות אלא אלוקות בכל דבר.י בפנ 

 מתוקן בברית   א ו שאין לאדם תפיסה בצדיק אלא רק עד כמה שה   לה 
 היא   -מתרצו    לו

 עיין תורה ז' אות ד'   לז 
 .נפש   אמר ריש לקיש טוב מראה עינים באשה יותר מגופו של מעשה שנאמר טוב מראה עינים מהלך   : יומא דף עד   לח
טו   לט  יֶתם    במדבר פרק  ַוֲעׂשִ ד  ְידֹוָּ ִמְצֹות  ל  ָּ כ  ֶאת  ם  ֶ ְזַכְרת  ו  ֹאתֹו  ְרִאיֶתם  ו  ְלִציִצת  ֶכם  לָּ ה  יָּ ְוהָּ י  )לט(  ְוַאֲחרֵׁ ְלַבְבֶכם  י  ַאֲחרֵׁ רו   תו  תָּ ְולֹא  ם  ֹאתָּ

יֶהם:  ם זִֹנים ַאֲחרֵׁ ֶ ר ַאת  ֶ יֶכם ֲאש  ינֵׁ    עֵׁ

כמו )במדבר יג( מתור הארץ. הלב והעינים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות העין    -ולא תתורו אחרי לבבכם      -  רש"י פ 
 רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות: 

בלבא תליא וזהו לא תתורו אחרי עיניכם, לתור היינו ללכת עם העינים, כי עינים הם בחי' רגלי הראש, כי היכן    דעינא   כי שוריינא   מ
שמסתכל שם מחשבתו ושם נמצא, כמבואר בתורה כא, נמצא בתחילה תר והולך בעיניו בראיה בעלמא ואזי הלב חומד ואזי העין  

נתק מהקב"ה. אבל תחילת הניתוק הוא מה שמתחיל לפנות בעיניו למקום אחר  מסתכלת ומושכת מחשבתו לשם ואזי כולו שם ומת 
 בבחי' ראיה בעלמא, ועל זה נאמר לא תתורו.

דהיינו סוטה ונוטה מהחיבור המתוקן וסטיה וזנות מתחילה בעינים בתחילה בדקות מה  )מצודות תהלים קו לט(    כי זנות לשון הסרה   מא
 מקום אחר ולא אצל הש"י וממילא הולך וסר ממנו כמ"ש עין רואה ולב חומד וכו'.שמחפש בעיני שכלו מילוי חסרונותיו ב 

הקשר   מב עיקר  קשר    כי  הוא  הש"י  עם  שלנו  זה  שע"י  והברית  עוה"ז  והבלי  תאוות  שהן  ליבו  לתאוות  בעיניו  וכשפונה  השכל  עיני 
אליו  מההסתכלות  פניה  זה  כי  עם הש"י  והקשר שלנו  בברית  פגם  שווי   בעצמו  תמיד.ית' שהיא  לנגדי  ה'  כמו     תי  תאווה  עוד  ואין 

היא עיקר התיקון כך  ית'  כי בעיני השכל נעשה קשר ממש וכשם שהסתכלות אליו    תאוות ניאוף שאפילו ההסתכלות לבד היא תאווה.
 ., ובפרט בנשים הפניה מזה זה עיקר הפגם 

 הארכנו בזה.  וכן בתורה נד ואר בתורה כה  הכוונה לעיני השכל וזה תלוי עד כמה שזוכה לברור המדמה וכמב   עינים זכים   מג
 ולהסתכל   -להסתכל. ומתרצו   –ולהסתכל, ובתקפא יש נקודה ומעליה נקודה שבורה במקום ו' ולא ברור אם הניחו נקודה במקום ו' או שבכוונה הניחו נקודה, בתרלד ותרלו    –בדפו"ר    מד

עיין פל"ח אות ד' דתרתי בעינן שהסתכל הוא בצדיק והצדיק בו וגם ציין לערובין יג: שרבי אמר שזכה  עיין לעיל בתחילת התורה שנקט הלשון לראות עצמו עם הצדיק ו   מה 
 עלות על חבריו ע"י שראה את ר"מ מאחריו.ל 

שם מבואר שע"י תאות אכילה נעשה כסיל ואזי אע"פ שנמצא אצל הצדיק לא רואה גדולתו כעפרון שהיה במערת    ועיין תורה יז   מו 
 ג"ע ולא הרגיש כלום.  המכפלה שהיא שערי 

ית לֹו ַסם ַחי ִ   -אות ה'    לו   תורה   מז  ה ַנֲעשֵֹׁ כָּ ם" זָּ ֶ ְמת  ְמרו  "ְושַֹ אָּ ֶ מֹו ש  ְלַהֲחיֹות. כ ְ ִמית ו  ֹחֹות: ְלהָּ י כ  נֵׁ ְ ה  ש  ש  לָּ ה יֵׁ ֹורָּ י ַהת  ן  כ ִ א ע"ב:, ְוַעי ֵׁ ' )יֹומָּ ים ְוכו 
י  ְרכֵׁ ִרים ד ַ ָּ ַע י"ד(: "ְיש  ֵׁ ְכִתיב )הֹוש  ֲעִנית ז(, ו  ַ ה לוֹ   ת  ֲעשֶֹ נ ַ ֶ ם ש  דָּ ש  אָּ תֹו, יֵׁ ִפיסָּ ִפי ת ְ ד כ ְ ל ֶאחָּ יק ְלכָּ ד ִ ל ַהצ ַ ֶ ה ש  ֹורָּ ְך ַהת  ָּ '. כ  ם" ְוכו  ְלכו  בָּ יִקים יֵׁ   ה' ַצד ִ

ב:  תו  ָּ כ  ֶ מֹו ש  כ ְ ְך,  ו  ְלִהפ  לֹום,  ָּ ְוש  ַחס  הו א,  ֶ ש  ם  דָּ ש  אָּ ְויֵׁ ה,  ֹורָּ ַהת  ת  ו  ל  ִהְתג ַ ה מֵׁ ָּ ש  ֲחדָּ ה  מָּ ָּ לְ   ְנש  יֵׁ יִקים  ִפי  "ַצד ִ כ ְ ַהְינו   ֹו,  ל  ֶ ִלי ש  ַהכ ְ ְלִפי  ֹל  ַהכ  ם".  בָּ כו  

ֹו:  ל  ֶ ִֹחין ש  ִפיַסת ַהמ  תֹו, ת ְ ִפיסָּ ּק      ת ְ ּתִ יק, ִאם לֹא ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ִדּבוּרֹו ׁשֶ ּפֹס ּבְּ ִלתְּ יג וְּ ַהּשִֹ ׁשוּם ָאָדם לְּ ר לְּ ׁשָ ִאי ֶאפְּ דֹול, ׁשֶ ָלל ּגָ ֶזה הוּא ּכְּ ה אֹות  ּדְּ ִחּלָ ן ּתְּ

ִרית קֶֹדׁש  יק ּבְּ ּדִ ל ַהּצַ ּבוּרֹו ׁשֶ ּפֹס ּדִ ִלתְּ ָהִבין וְּ ָראוּי, ַוֲאַזי ָיכֹול לְּ ז ַֹהר:  ּכָ ַ א ב  ִאיתָּ ה      . ד ְ ְכמָּ ִחיַנת חָּ ם ב ְ הֵׁ ֶ א' )ז(. ש  ָּ א ְוִאמ  ָּ א ַעד ַאב  יסֹודָּ א ד ִ קָּ ו  'ִסל 
א  רָּ ָּ ִרית קֶֹדש  כ  ן אֹות ב ְ ק ֵׁ ת ִ ֶ ש  א כ ְ ם מִֹחין. ִנְמצָּ הֵׁ ֶ ם י"ה, ש  הֵׁ ֶ ה, ש  ִבינָּ ן  ו  ו  ק  ִפי ַהת ִ יק. כ ְ ד ִ ל ַהצ ַ ֶ רֹו ש  ו  ב  ִבין ד ִ כֹול ְלהָּ ת, ְויָּ מו  לֵׁ ְ ש  ֹו ב ִ ל  ֶ ִֹחין ש  י, ֲאַזי ַהמ  ו 

תֹו:  גָּ ָֹּ ְך הו א ַהש  ָּ ד, כ  ל ֶאחָּ ָּ ל כ  ֶ      ש 

א  באמונה בו כי מי שלא מאמין בצדיק אזי אע"פ שמסתכל בו לא רואה צדיק אל   vמבאר שההסתכלות בצדיק תלוי  שם מוהרנ"ת   מח
 סתם אדם כי לדעתו אינו אלא סתם אדם.



 מוהר"ן תנינא                                עב  תורה                       ליקוטי                             7לג: 

 
, באמת כל העולם שישראל מאמינים בו ורואים עצמם עימו וכשאין לישראל מנהיג ומשגיח כזה

ישראל  ומבולבל    מטב במעור ואין  חיל  אנשי  שיחזה  צדיק  אין  כי  הנ"ל  החזיונות  בשתי  שחסר  דהיינו 

באמו בצדיק  מסתכלים  ועי"ז  מהתאווה  נוטלנה  הרחוצים  ליטול את השם  הרוצה  עזות    וכל  בבחי' 

שהרי רבנו אמר  )  שאע"פ שיש צדיק  כמו שמתנהג עכשיו בעו"ה  תורה סז אות ג'  \נ/מלכות בלא תגא
בו צדיק(זאת על דורו שלו, וכן הוא בכל דור   אזי    ,לא מאמינים בו ישראל  אבל כיון ש  כי אין דור שאין 

פנים   עזי  שקר  לוקחים  של  ה מפורסמים  האמת  הנהגהאת  מהצדיק  ישראל  את  יותר  עוד   דע  ומרחיקים 

שישגיח ויראה צדיק הדור    \נא/. כי ישראל צריכין שיהיה עליהם משגיחשחולקים ומבזים אותו
כל מנהיג על כמה מישראל הוא צריך    עכנ"ל שיד  בהם שיעמוד כ"א על מקומו הראוי לו באמת

בבחי'  להשגיח  גדול  וקדוש  פרוש  יהיה  הזה  והמשגיח  יכול ,  ואז  משה.  ופרישות  קדושת 
 :  להנהיג את ישראל ליתן לכ"א גדולה כראוי לו ע"י ההסתכלות לבד כנ"ל

 
ולקמן יבאר שלבושה זוכה   דהיינו עניין הבושה שהיא עיקר התשובה. עוד פרט שהשמיט לעיל עתה יבאר

בה היא לשוב אליו ית'  ומבאר שהתשובה היא החיים נצחיים ונראה כוונתו כי תשו ע"י ביאורי התורה הנ"ל.
כמבואר בריש תורה לה   )הנקראת חיים כמ"ש החכמה תחיה( למקום שנתרחקנו ממנו דהיינו לחכמה

וכשזוכה לחכמה זוכה לשפלות כנ"ל בתחילת התורה דהיינו יציאה מגבול שהיא חיים נצחיים, ולעיל  
כי זה כלל שכל חידוש   ,גמור בתחיית המתים כי התחיה היא חידוש תקוםביארנו עניין השפלות שהיא לבד 

 ,  \נב/מוכרח להיות שיוקדם לו איזה בחי' חלל פנוי
וכדמצינו בבריאת העולם שתחילה צמצם א"ס אלוקותו לצדדים ורק אח"כ המשיך לתוכו קו לברוא 

עולמות. ומזה נשתלשל שכל דבר חדש גם בעולם הזה כגון צמח שתחילה נרקב הזרע שנזרע ורק אח"כ 
נו. וכן האדם אמרו חז"ל מאין באתה מטיפה סרוחה, סרוחה דייקא וכנ"ל. וכן מצינו ברבי  גדל צמח חדש ממ

כי א"א לתפוס תחילה התענה מ' יום שישכח את תורת בבל,  זירא שרצה ללמוד תורת ארץ ישראל לכן
ח לגמרי כל ותורת ישראל עם הקדמות של תורת בבל, וכן כל בעל תשובה חייב לעצור ובכל כוחו לשכ

קדושות ורק עי"ז יוכל לזכות לשכל של תורה באמת,  חדשות ולמלא עצמו בהקדמות  ,דמות שהיו לוההק
ואזי בהכרח  דוש אלא השתנות דהיינו ישור קו יאבל מי שלא עושה חלל פנוי לפני שמתחדש אין זה ח

ההתחלה  בכל יום שמא  \נד/ שצריך להתחדש \נג/תורה סבסוף שבזמן מועט ישוב להתעקם. וזה כוונת רבינו ב
)שמביא רבנו ראיה לזה שתשובה היא   "שובו וחיו,ונראה לי שזו כוונת הפסוק  הקודמת לא היתה כראוי. 

ע"י כי דהיינו שתשובה היא התחדשות כמו שתחית המתים תיהיה צמיחה וחידוש כנ"ל. ( נצחיים חייםבחי' 
ולתשובה זוכים רק ע"י  ם.אזי יכול להתחיל חיים חדשי  ,תשובה שמתחרט על העבר ומתנתק ממנו לגמרי

כי  ,שה חלל פנוי, שעי"ז נעית' והבושה היא יראה ממנו גשמיותו ויישותו. על חסרונותיושמתבייש מאד 
בשפלות   ,ש ומפחד להתקרב ועי"ז נעשה חלל פנוי שבו יתחיל חיים חדשים התקרבות חדשהשהירא חו

   חדשה.
אורי יכלותו מתנוצץ המח וזוכים לבתדול שבהסצריך להבין כאן כיצד סדר הדברים כי מדבר מהצדיק הג

תורה ועי"ז לבושה ולתשובה וצ"ע כי אמר לעיל שזה בחי' ואתה תחזה נמצא שמבאר כיצד הצדיק הדור  
ממנה שרים על ישראל וא"כ כבר נתבאר שע"י הסתכלות בהם מתנוצץ מוחם וזוכים לחכמה וביאורי תורה  

ה ותשובה שמדבר כאן הכוונה לאופן שהשרים מחזירים את  ולפ"ז הבוש  ועי"ז יודעים להנהיג את העם.
   ואילו לשון רבינו נראה שממשיך לדבר על הצדיק הדור. העם בתשובה.

ונ"ל שצריך לומר ששניהם אמת דהיינו שהשרים הם תלמידי הצדיק זוכים לביאורי תורה ע"י הסתכלות  
מעבירים את החכמה שזכו בהתנוצצות  הצדיק ועי"ז הם מחזירים את העם בתשובה ע"י שבחידושי תורתם 

והיינו כנ"ל שרוח אלקים מרחפת על פני המים הכוונה לרוח שקבלו מהצדיק ע"י התנוצצות מוחם  מוחם 
אמנם הם בעצמם גם   היא שורה על דברי תורה שמחדשים ועי"ז מעבירים את שכל הצדיק לתלמידיהם.

כי בוודאי מנהיגי ישראל צריכים   ות הצדיק.דושי התורה שזכו ע"י הסתכלי זוכים לבושה ותשובה ע"י ח

 
 מעורב   -מתרצו    מט 

 ועיין תורה סז תנינא ד"ה אבל יש ]דף לא.[ אות ד' ותורה סז אות ג' ותורה א' תנינא אות ג' ותורה פ'    כמבואר בתורה כב   נ
 ראש בית המבואר בתורה סז תנינא   נא
 גולא וריבוע.בביאור ששבת היא עי )אות ז' בערך(  בהקדמה לתורה נט    עיין מזה   נב
ָּ   -  תורה סב   נג כ  ם  ג ַ ן  ֵׁ כ  ְוִאם  י,  או  רָּ ָּ כ  תֹו  לָּ ַהְתחָּ ה  ְיתָּ הָּ לֹא  ַלי  ְואו  ן  ֶ פ  י  כ ִ  , ש  דָּ חָּ ַעם מֵׁ ַ פ  ל  כָּ ב ְ ְלַהְתִחיל  ִריְך  צָּ ן  ֵׁ כ  ת  ַעל  מו  לֵׁ ְ ש  ב ִ ה   ינָּ תֹו אֵׁ ֲעבֹודָּ ל 

ִריְך לְ  ן צָּ ֵׁ ה. ַעל כ  לָּ ִפי ַהַהְתחָּ ג כ ְ ֹל ִמְתַנהֵׁ י ַהכ  י, כ ִ או  רָּ ָּ ת  כ  רו  ב ְ דֹול, ְוִהְתג ַ ת ג ָּ ֹכַח ַהִהְתַלֲהבו  , ב ְ ש  דָּ חָּ יק מֵׁ ד ִ בֹוא ְלַהצ ַ , ְולָּ ש  דָּ חָּ ַעם מֵׁ ַ ל פ  כָּ ַהְתִחיל ב ְ
כָּ  ב ְ ן  ְוכֵׁ "ל.  נ ַ ַ כ  ה  לָּ ַהַהְתחָּ ַֹח  כ  ִפי  כ ְ י  או  רָּ ָּ כ  תֹו  ֲעבֹודָּ ְהֶיה  ת ִ ֶ ש  י  דֵׁ כ ְ ַרְך,  ָּ ִיְתב  ם  ֵׁ ַהש   ַלֲעבֹוַדת  ש   דָּ ַפַעם  חָּ ו  ַעם  ַ פ  לֹא  ל  ן  ֶ פ  זֹו,  א  ָּ ש  ָּ ֲחש  ש   ַלֲחש  ִריְך  צָּ

 : ש  דָּ חָּ ַעם מֵׁ ַ ל פ  כָּ יק ב ְ ד ִ בֹוא ְלַהצ ַ ִריְך ְלַהְתִחיל ְולָּ י, ְוצָּ או  רָּ ָּ  ִהְתִחיל ֲעַדִין כ 

 וחיי מוהר"ן תלז   תורה רסא   נד
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מנהיג דהיינו   כי זו השפלות והגדולה שמקבל מהצדיק ועי"ז נעשה ,ובה יותר מתלמידיהםשת להיות בעלי
דיו לתשובה י, ורק מכח זה יכול להביא את תלמתייםהחיים האמישיודע להיות בעל תשובה תמיד שזה 

 .  דהיינו חיים נצחיים

חרטה על  דהיינו  לכל ישראל,    נעשה תשובה   הפרוש הנ"ל  ע"י הסתכלות הצדיק  דהיינוזה    על ידיו

, כי עיקר התשובה היא  ולשוב אליו ית'ינותיו לחזור  ישיהיו כל מע  עבר וקבלה לעתידהריחוק שהיה ב
ידי בגסותו    הבושה  על  שמתבייש  ע"י  עי"וכי  ושב  זישותו  בחי' משה  מתחרט  המנהיג  זה  וע"י   .

בכל אחד לביאורי התורה    שהוא מסתכל  וזוכה  מוחו  ומתנוצץ  חידושין  ל  נהדהיינו ואחד 
כפי   א את בשתו וכלימתו"זה נמשך בושה על כ"א ואחד, ואז רואה כ  על ידידאורייתא  

לכן בעיקר הכוונה לשרי   ,דושי תורהישנתבאר לעיל שע"י הסתכלות הצדיק זוכים כל אחד כפי חריפותו לח
שעי"ז זוכה לבושה    ו בחי' התחדשות שזוכה ע"י הסתכלות הצדיק בוומנהיגי ישראל, אבל גם כל אחד יש ל

ונראה שכוונת רבינו לומר שגם כל אחד מישראל אפילו הפשוטים שיש עליהם שר ומנהיג אעפ"כ    .ותשובה
, ולא שיהיה השר חוצץ בינו לצדיק אלא להפך  כסוף להסתכלות ממנוללהיות מקושר לצדיק הדור ו כיםצרי

להי לו  יעזור  לצדיק  שרק  מקושר  יותר  לראות  הדור  ות  אפשר  ע"י התלמידים  קמ שרק  בתורה  וכמבואר 
. והעיקר תפקיד השר הוא למעלה מהשגתינו ומעשיו נדמים לפעמים לעבירה  א הצדיק האמת כי הו  גדולת

כפי   לה  שזוכים  שכיון  הדור  מהצדיק  שזכה  מוחין  ההתנוצצות  את  לתלמידים  תורה  חדושי  ע"י  להעביר 
ל בוודאי זכה יותר מתלמדיו ותפקידו לצמצם להם את החכמה שזכה בתוך חדושי תורה ועי"ז  החריפות כנ"

 .  דהיינו חיים נצחיים יזכו לבושה ותשובה
כי נשמות   \נז/ [נו]  עבירה אינה ראויה כלל לישראל  כי עבירה היא בוודאי בושה גדולה, כי

נפשות הגויים שנדבק בישראל שנפלו ישראל חלק אלוק שכולו טוב וכל איזה רע שיש בישראל אינו אלא מ

, ובוודאי אין נאה כלל לישראל שיהיה לו עבירה ח"ו. אבל גם  למדותיהם כמבואר בתורה לו
כשרוצין לעשות איזה מצוה ראוי שיהיה  כיון שמצווה היא לשון צוותה וחיבור עימו ית' מצוה 

יש לו שיזכה לעשות המצוה זכות  ג"כ בושה גדולה. כי איזה  להש"יולהתח  לו  ידה  על  . בר 
שמשה אע"פ  )ויקרא א' טו(  וכמבואר במדרש    בהיכל המלך לעשות מצוה  נחואיך יעיז פניו ליכנס

, ועוד  כנס להיכל אהל מועד כל זמן שלא קרא לו הש"י בפירושישלא היה גדול ממנו בישראל לא העיז לה

. וישער בדעתו לפני  \ס/הזו אזי נבלה טובה ממנו  \נט/ עת דיותר אומר המדרש שכל ת"ח שאין בו את ה
 מצוה, וגם גודל מעלת המצוה בעצמהמי הוא עושה ה

 
והאוצר   נה  ברגר  אי   -בתקפא  ובדפו"ר  מיותרות(  תיבות  ג'  )דהיינו  חידושין  דהיינו  התורה  לביאורי  וכן  דהיינו  הנותרות(  התיבות  בין  גדולים  נשארו רוחים  כי  )וניכר  נמחק  גיסין  ובתקפא  נן, 

 בתרלד ומתרלו 
 עיין לעיל תורה ז תנינא אות ג'.  נו

ז תנינא   נז  א    -'  גאות    תורה   נָּ ַרֲחמָּ ֲעוֹונֹות,  ַ ב  לֹום,  ָּ ְוש  ַחס  נֹוְפִלין,  דֹוש   קָּ ל ַעם  אֵׁ רָּ שְֹ י ִ ֶ ש  כ ְ נו ת הו א  ַרֲחמָּ הָּ ר  ִעק ָּ י  ת  כ ִ נו  ַרֲחמָּ ֶזהו  הָּ י  כ ִ ן,  ִלְצלָּ
 ֹ ש  ַ ַהמ  ֶנֶגד  כ ְ ל  לָּ כ ְ ִבים  ָּ ֶנֱחש  ם  ינָּ אֵׁ ם  עֹולָּ ָּ ב  ֶ ש  ים  ִ ש  ַהק ָּ ִרים  ו  ס  ַהי ִ ל  כָּ י  כ ִ ת.  נו  ַרֲחמָּ י  ִמינֵׁ ל  ָּ ִמכ  דֹול  י  ַהג ָּ כ ִ לֹום.  ָּ ְוש  ַחס  ֲעוֹונֹות,  ל  ֶ ש  ד  בֵׁ ָּ ַהכ  אֹוי 

ֲעוֹונֹות, ַחס וְ  ַ ל נֹוְפִלים ב  אֵׁ רָּ שְֹ י ִ ֶ ש  ְבִחיַנת: כ ְ ה, ב ִ ד ַהז ֶ בֵׁ ָּ ֹאֹוי ַהכ  ש  ַ ל ַהמ  לָּ א כ ְ ָֹּ ר ִלש  ָּ ִאי ֶאְפש  ֶ ד ְמֹאד, ש  בֵׁ ָּ ֹאֹוי כ  לֹום, ֶזהו  ַמש  ָּ דו       ש  ד ִיְכב ְ בֵׁ א כָּ ָֹּ ַמש  "כ ְ
ים ל"ח(:  ִהל ִ י" )ת ְ נ ִ ֶ נִ     ִממ  חָּ ַע רו  ִחים, ְויֹודֵׁ ם ְלקו  ַאִין הֵׁ ל מֵׁ אֵׁ רָּ ת ִישְֹ ַ ש   ַע ְקדֻּ ֹודֵׁ י  ֶ י ִמי ש  ם ְרחֹוִקים  כ ִ ל הֵׁ אֵׁ רָּ שְֹ י ִ ֶ ַע, ש  ל הו א יֹודֵׁ אֵׁ רָּ ל ִישְֹ ֶ ו ת ש  ת ְוַדק  ו  י 

ם   תָּ ו  ק  ם ְוֹגֶדל ד ַ ָּ ְרש  ָּ ם ִמש   תָּ ָּ ש   ֶֹדל ְקדֻּ ל לֹא, ְלִפי ג  לָּ ל כ ְ לָּ ֶהם כ ְ ְך לָּ י ָּ ַ וֹון ש  ין עָּ וֹון, ְואֵׁ עָּ י מֵׁ עוֹ ְלַגְמרֵׁ ָּ ב  ֶ ִרים ש  ו  ס  ל ַהי ִ ָּ ן כ  ֵׁ ם. ְוַעל כ  תָּ ו  ִני  חָּ ם  ְורו  ינָּ ם אֵׁ לָּ
י ֵׁ  ֶ ש  כ ְ ו   ַוֲאִפל  ן.  ִלְצלָּ א  נָּ ַרֲחמָּ לֹום,  ָּ ְוש  ַחס  ֲעוֹונֹות,  ל  ֶ ד ש  בֵׁ ָּ ַהכ  ֹאֹוי  ש  ַ ַהמ  ֶנֶגד  כ ְ ֹאֹוי  ְלַמש  ִבים  ָּ ם  ֶנֱחש  ינָּ ֲעוֹונֹות, אֵׁ ֶהם  ָּ ב  ין  ִרים, ִאם אֵׁ ו  ִיס  ם  דָּ אָּ ש  לָּ

ת נ"ה( ָּ ב  ַ )ש  ִחיַנת  ב ְ ְוֶזה  ל.  לָּ כ ְ ִרים  ו  ְלִיס  ִבים  ָּ ַרק  ֶנֱחש  ם  ִרים הֵׁ ו  ס  ַהי ִ ר  ִעק ָּ י  כ ִ ל,  לָּ כ ְ ִרים  ו  ִיס  ם  ינָּ וֹון, אֵׁ עָּ ֶהם  ָּ ב  ין  אֵׁ ֶ ש  כ ְ ֶ ֹון'. ש  עָּ לֹא  ב ְ ִרין  ו  ִיס  ין  'אֵׁ  :
ם מֵׁ  , ְלהֹוִציאָּ דֹוש  ל ַעם קָּ אֵׁ רָּ ם ַעל ִישְֹ ת, ְלַרחֵׁ נו  ַרֲחמָּ ר הָּ לֹום, ְוֶזהו  ִעק ָּ ָּ ֲעוֹונֹות, ַחס ְוש  ַ ֹוְפִלים ב  נ  ֶ ש  ֹ כ ְ ש  ַ ה  ַהמ  ֶ ן מש  ֵׁ ל ֲעוֹונֹות. ְוַעל כ  ֶ ד ש  בֵׁ ָּ אֹוי ַהכ 

ל   לֵׁ ַ יֶהם ְוִהְתפ  ֹו ֲעלֵׁ ר ַנְפש  ה מֹוסֵׁ יָּ וֹון, הָּ יֶזה עָּ אֵׁ ל ב ְ אֵׁ רָּ ְפלו  ִישְֹ נ ָּ ֶ ת ש  ל עֵׁ כָּ לֹום, ב ְ ָּ יו ַהש   לָּ , עָּ נו  ֵׁ ִפי  ַרב  ְ ל  ֶ ַדע, ש  י יָּ א. כ ִ ֹוצֵׁ ִלים ְוַכי  ְמַרג ְ ַ גֹון ב  ם, כ ְ ֲעדָּ ַ ב 
רָּ  ת ִישְֹ ַ ש   "ל: ְקדֻּ נ ַ ַ וֹון כ  ל עָּ ֶ ד ש  בֵׁ ָּ א ַהכ  ָֹּ ש  ַ ל ַהמ  לָּ א כ ְ ָֹּ ֶהם ִלש  ר לָּ ָּ וֹון ְוִאי ֶאְפש  עָּ ם ְרחֹוִקים מֵׁ ם הֵׁ תָּ ו  ל ְוַדק   אֵׁ

 ליכנוס   -מתרצו    נח 

שהתנוצצות המוחין שמאיר הצדיק בהסתכלותו היא דעת שהיא בחי' בניין בית המקדש דהיינו חבור שמים וארץ דהיינו    לעיל   עיין   נט 
הי  ממנו.שדעת  ומתבייש  וירא  ית'  לפניו  נמצא  מרגיש  שתמיד  היה    א  לא  בחז"ל שבבית המקדש  בבית המקדש כמבואר  היה  שכך 
 את הקב"ה נמצא מאד. ועל זה נאמר כהנים זריזין הם.שם  ות הרחקה דרבנן כי היו מרגישים  ר צורך בגז 

ונסתלקה ממנה נבלה    ס חיות  בה  שהיה  מי  היא  נבלה  כי  ממנו  טובה  היא  שחיטה    דייקא  כך אדם  בלא  הטובה,  דהיינו שלא בדרך 
שנברא בצלם וסילק מעצמו את החיבור אל חי החיים ע"י ישות וגאווה הוא כנבלה וגרוע ממנה כי הוא ראוי להיות אדם והיא לכל  

 ., או חיה היותר היתה בהמה 



 1לד.      מוהר"ן תנינא                 עב                 תורה               ליקוטי                                       

גדולה   בושה  עליו  שיפול  ראוי  ובוודאי  לשער.  אין  אשר  מאד  יקרה  בעצמה  המצוה  כי 
לו   ואין  ויראה שהוא רחוק מאד מהש"י  כשבא לעשות איזה מצוה כשיסתכל על עצמו 

 .  על ידהית'  להתחבר אליו  שום זכות שיזכה לעשות מצוה
הי  ואם בושה  להאדם  כ  'הי'  לפיו.  להושיטו  המאכל  ליקח  אפי'  דאכיל  מתבייש  מאן  י 

פירוש מי שאוכל את  \ה/ [ד]  \ג / [{ב]   א דערלה"ירושלמי פ}באפי'  אסתכולייבהית לא 'דלאו דילי 
שאותיות   \ו/וכן איתא בשבת קד  ,נהמא דכסופא  -ומכאן נלקח לשון  שאינו שלו בוש להסתכל בפני הנותן,  

חר שאין לו שום זכות  , ומאג' ד' רומזות לגומל דלים וטעם שד' פונה מהג' כי מתבייש שהוא מקבל
עד כדי סכנת נפש שמכניס עצמו האדם ו)איוב ה' ט'(  דהיינו אע"פ שבנפשנו נביא לחמינו   שיהי' לו אוכל

  ביחס אלא לדיני ממונות בין אדם לחבירו אבל אינה זכות כלל  אעפ"כ אין זה זכות    ,כדי להשיג את לחמו
הוא החיים שיש בלחם    "מוצא פי ה'"אלא    "לבדולא על הלחם  )דברים ח' ג'( "כי    , מקבל ע"י הלחםהחיים ש

וזה כוונת רבינו שלפי גדולת הש"י אין מי שראוי להרגיש שעבד   בשלימות. ועל זה צריך זכות של עבודת ה'

ובהית לאיסתכולי    ' , א"כ הוא אכיל דלאו דילי את בוראו כדי הצורך עד שמגיע לו חיים מצד הדין
דוגמא של    ומה שנקט דווקא  [ז]  פי' להושיט המאכל לפיובאפי'. ע"כ בוודאי יש לו להתבייש א

( פן תאכל ושבעת וכו' ורם לבבך  דברים ח' יב ידכמ"ש )ה  ואכילה כי האכילה מטבעה לגרום לישות וגאו
זהר שלא תביא אותו האכילה לריחוק  ילכן דייקא באכילה צריך יותר להתבייש ולהושכחת את ה"א וכו',  

 . ממנו ית'
 

דושי תורה וכדמצינו במתן תורה ישה זוכים ע"י יראה שנופלת על האדם כששומע חשלבועתה יבאר 
ממשה שהוא ידבר ולא פרחה נשמתם מרוב יראה עד שבקשו  שכששמעו ישראל שתי דברות ראשונות

 הקב"ה. 
דושי התורה  ידושי תורה זוכים השרים ע"י הסתכלותו של משה רבנו בהם וע"י חיוצ"ע דלעיל נתבאר שח

 בושה בעם.  מעוררים 
דושי  יופשטות כוונתו שהחועל זה ממשיך כאן רבנו לבאר שעיקר הבושה הנ"ל נמשכת ע"י משה רבנו, 

נמצא שאת הבושה   .הצדיק שהסתכל בושהתנוצץ מוחו ע"י  ם לבוש להתנוצצות המוחיןה תורה של השר 
   דושי תורה מעורר הצדיק באמצעות השר.יע"י החשנפלה על העם  

בנו כאן שבמתן תורה נפלה בושה על ישראל ע"י התורה שהמשיך משה רבנו לישראל דברי רולפ"ז צ"ע 
בשתי דברות  דושי תורה שאמר להם הקב"ה ישם היראה ובושה נפלה על ישראל ע"י החוקשה הרי 
אותם כדי   \טוענה להם משה שזה רק לנסות ולהרים/ \ח/ ועל זה אמרו לו למשה דבר אתה ,ראשונות

 ואמנם את שמונה הדברות הנותרות אמר להם משה. . םשתיהיה יראה על פניה 
ולכאורה משמע מרבינו כאן שגם מה ששמעו ישראל מהקב"ה היה תורה שנמשכה לעולם הזה ע"י משה    

וקשה ממכות כד שדרשו תורה ציוה לנו משה דהיינו רק תר"ו מצוות ציוה משה כי שתים ראשונות   רבנו.
   לא ציוה משה אלא הקב"ה. ה"בשמענו מהקב"ה. משמע מה ששמענו מהק

מכח קדושתו קדושה לעם ישראל כמבואר לקמן ש וצ"ל כוונת רבינו שרק ע"י משה רבינו שהמשיך 
גם   \י/ ופרישות על כל ישראל, לכן כל התורה ששמעו בהר סיני נקראת תורת משה ופרישותו נמשך קדושה

 
 לאסתכולי   -מתרצו  א

 ה.אכיל מן חבריה בהית מסתכל בי הלשון שם בהלכה ג' ד ב

גפן חדשה וכל זמן שיונקת מהזקנה היא נחשבת זקנה  מדובר שם בגפן שהבריך ענף ממנה וטמנו באדמה וגדל ממנו    –פ"א הלכה ג'    ערלה ירושלמי    ג
ומותרת משום ערלה וכשיש לה שרשים חזקים וכבר יונקת מהאדמה בעצמה לא ע"י הזקנה אזי מתחילים למנות לנה ג' שנות ערלה והשאלה כיצד  

הכל מותר. ואם דבר בריא שהוא חי מכח הילדה  מה נן קיימין אם דבר בריא הוא שהוא חי מכח הזקנה דברי  -אומרת הגמ' שם ועל זה  –יודעים מתי 
יודע רבי ביבי בשם רבי חנינה אם היו העלים הפוכין כלפי הילדה דבר בריא שהוא חי מכח    דבר הכל אסור. אלא כי נן קיימין בסתם. כיצד הוא 

 .דאכיל מן חבריה בהית מסתכל ביה מנא הזקנה ואם היו העלים הפוכין כלפי הזקנה דבר בריא שהוא חי מכח הילדה. אמר רבי יודן בר חנין סי 

 ועיין שבת קד. מ"ט מהדר אפיה דד' מג'. ועיין מגיד מישרים לב"י אמצע פ' בראשית ויכלון נהמא בלא כיסופא. ד

רזא דמילתא במה דאת מתרץ דנשמתין עד לא אתו לעלמא דמו למאן דאכיל נהמא דמלכא בלא    -פרשת בראשית מהדורא קמא    מגיד מישרים  ה
ומשום הכי מתאוות למיתי פול פולחנא  נהמא דמלכא בלא  לו לאדם שנברא כלומר דנשמתן מיכספן מגרמייהו למיכל  נוח  ומשום דא אמרו  חנא 

 לעלמא ונוח להם להבראות כדי למיפק מההוא כיסופא בעי למיתי להאי עלמא למתעסק בתורה ובמצות לעבדה ולשמרה ויכלון נהמא בלא כיסופא.

 .טעמא מהדר אפיה דדל"ת מגימ"ל דליתן ליה בצינעה כי היכי דלא ליכסיף מיניה  ומאי  .שבת דף קד ו
מא שהבושה מתבטא דווקא באכילה עי"ש כי דייקא באכילה כתיב  עיין לק"ה ערלה ב' אות ב' דברי רבינו דברי א"ח נאמרו בדקדוק גדול וכו' ובפרט בענין קישור הדברים וכו'. ועי"ש אות ג' מדוע נקט לדוג ז

 תאכל ושבעת ורם לבבך, לכן שם דייקא צריך שתתנוצץ הגדולה והשפלות ע"י הסתכלות הצדיק.  פן 

עיין תו"ש )תנז( בשם מכילתא דרשב"י שדיבור הנ"ל ו   .הראשונות אנכי ולא יהיה לך ששמעו מפי הגבורה כמבואר במכות כד דהיינו בשתי הדברות  ח
 בו שיאמר עוד.שאמרו למשה דבר אתה נאמר אחרי עשרת הדברות כי חש 

 ותסב בשם מכילתא דרשב"יאות תסא בשם מכילתא  כך מבואר בתו"ש ט

יחיד    כמבואר במ"א  י והכלל שרב המדבר לתואפילו למ"ד שכולם אמר הקב"ה  שעשרת הדברות נאמרו בלשון  מיד מדבר כפי  לכי נאמרו למשה 
ישראל נצטיירה לפי הכלים של   משה רבנו דאי לאו הכי היה כל אחד מישראל מצייר תורה לפי  הכלים שלו ממילא התורה קודם ששמעו אותה 

 וכ"ש למ"ד שח' דברות אמר משה הרי בוודאי שצייר אותן לפי הכלים שלו תחילה.הכלים שלו והיו ס' רבוא תורות. 
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מכח רק אבל עכ"פ  ,\יא/ ח"ו  בהקב"האלא שבזה אין הכוונה שהיה ע"י הסתכלות משה  מה שציווה הקב"ה.
   משה רבינו זה נתאפשר.

כי דבור שלא מתקבל אינו דיבור כמבואר בתורה כט נמצא משה רבינו שהכין את ישראל להיות מקבלים  
 את הדבור של הקב"ה הוא עשה את דיבור הקב"ה לדיבור.

ל התורה  ביאורי  שממשיך  משה  בחי'  הנ"ל  המנהיג  ע"י  נמשך  הבושה  עיקר   כ"א אבל 
המוחיןמישראל   ההתנוצצות  לקבל  חריפותו  שהשרים  כפי  נמצא  והעם    מקבלים,  ,  דרכם  מקבליםביותר 

כ"א על  בושה  נמשך  התורה  מישראל  עי"ז  משה  שהמשיך  תורה  מתן  שבשעת  כמו   .
שם   נאמר  נשמתם  \יג /[יב] לישראל  ופרחה  מהקב"ה  ששמעו  פח:(  אחרי  רבנו  משה  מבקשו    \יד/ )שבת 

יראתו    'לבעבור תהי וטו  וכו'  אל תיראו כי  , ועל זה אמר להם משה רבנוש"יאליהם ולא ההוא  ידבר  ש
  תורת משה נמצא ע"י  זה הבושה תו על פניכם ירא  \טז/ על פניכם לבלתי תחטאו ודרז"ל )נדרים כ(

 כפי הכלי   \יזבנו היו מכוונים הדברים/ , כנ"ל שע"י שעיקר הדבור היה אל משה רנפלה עליהם בושה גדולה
כיון שמשה רבנו הוא השכל הכולל והוא שרש נשמות ישראל ע"כ כל ישראל צריכים   \יח/של משה רבינו

  כפי שיתבאר. \יט/ לקיים את התורה כפי שנצטיירה בכלי משה רבינו ועיקר הכלי הוא השפלות
וזהו לבלתי תחטאו דהיינו שיהי' להם בושה לבלי לעשות חטא ועון ח"ו. וגם אפי' לבלתי  

לא   אם  לבלי  אפילו  עבירהתחטאו,  כללש  מיאפילו    לעשות  עבירה  עשה  ג"כ    לא  שיהי'  צריך 
שיהי צריך  מצוה  כשעושין  אפי'  כי  בושה.  דהיינו  פניו  על  גדולה    'יראתו  בושה  ג"כ  לו 

שהיא אחדותו ית' כמבואר    כי איך קרוץ חומר כמוני בא להיות צוותא וחיבור עם הקב"ה ע"י המצוה  כנ"ל

ולהניחם פתאום  [  כא] לחטוף התפילין שהם כתרי דמלכא  איך באים    כיוכל שכן  .  \כ/ בתורה ה'
מצוה איזה  לעשות  כשבא  גדולה  בושה  לו  שיהי'  ראוי  בוודאי  הראש,  שכן    [כב]  על  וכל 

דאינו ראוי רק מי   ומניח על ראשו שלו,כתר המלך    שלוקחכמו  גם  מצוות תפילין שלבד שהיא מצווה היא  
בעצמו אבל בלא התכללות שלימה אין אני ראוי  ואזי נחשב כממליך את המלך  שנכלל בשלימות במלך  

 .  י המלך אני מניחם ובבושה עצומה שאיני ראוי לזה כללו לזה כל וכלל ורק מחמת ציו
וזאת הבושה נמשכת ע"י ביאורי התורה ע"י המנהיג הנ"ל כמו שהי' בשעת מתן תורה 

  : \כג / ומתוך פרישות מהתאווה הידועה שניתנה במורא גדול ורתת וזיע כנ"ל

 
 אבל צריך יותר לעיין שם.   .שיש בחי' כזו שכביכול הקב"ה מקבל עיני ההשגחה ע"י הצדיק עיין תורה מ' תנינא יא 

 יז  שמות כ' *  יב

מּות:  שמות פרק כ  יג ן נָּ נּו ֱאלִֹּהים ּפֶ ר ִעּמָּ ה ְוַאל ְיַדּבֵּ עָּ מָּ ְ נּו ְוִנש  ה ִעּמָּ ר ַאּתָּ ּבֶ ה ּדַ ֶ ת    )טז( ַוּיֹּאְמרּו ֶאל מש  י ְלַבֲעבּור ַנּסוֹּ אּו ּכִ ירָּ ם ַאל ּתִ עָּ ה ֶאל הָּ ֶ )יז( ַוּיֹּאֶמר מש 
ְהֶיה ִיְראָּ  ֱאלִֹּהים ּוַבֲעבּור ּתִ א הָּ אּו: ֶאְתֶכם ּבָּ י ֶתֱחטָּ יֶכם ְלִבְלּתִ נֵּ  תוֹּ ַעל ּפְ

ו וכו'  ועיין מכות כד. תורה צוה לנו משה דהינו תר"ו מצוות ציוה משה ורק אנכי ולא יהיה לך שמענו מהקב"ה. נמצא לפ"ז דיבור הנ"ל דבר אתה עמנ 
 נאמר אחרי אנכי ולא יהיה לך. 

מפי הקדוש ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראל שנאמר נפשי יצאה בדברו ומאחר  ואמר רבי יהושע בן לוי כל דיבור ודיבור שיצא    : שבת דף פח  יד
  שמדיבור ראשון יצתה נשמתן דיבור שני היאך קיבלו הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם שנאמר גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה

ברוך הוא חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר מיל והיו מלאכי השרת מדדין   אתה כוננתה ואמר רבי יהושע בן לוי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש 
 אותן שנאמר מלאכי צבאות ידודון ידודון אל תיקרי ידודון אלא ידודון: 

)גם בזה  צ"ע לכאורה יש לדייק כל דבור שיצא מהקב"ה שזה דווקא שתי דברות ראשונות וכמבואר במכות כד. אבל שאר מכות שמענו ממשה רבנו.  
 כמה פרושים האם הקב"ה מפי משה או הקב"ה בקולו של משה(  יש 

 ולעבור ובתשכט תוקן  –בתרצו  טו

כ{ בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא מיכן אמרו סימן יפה  -תניא }שמות כ  -  נדרים כ.   טז
 מהרה הוא חוטא ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני באדם שהוא ביישן אחרים אומרים כל אדם המתבייש לא ב

 אנכי ה אלקיך ולא יהיה לך בלשון יחיד נוכח משה רבנו דייקא.  כמ"ש יז

לפי   עכידו  יח ידבר אל משה  נמצא הקב"ה  עצמו למדרגת התלמיד,  ומוריד  כפי מוחו  דבריו  וכמו שרואים בחוש כשהרב מדבר אל התמיד מכווין 
שי תורה  ו שגתו ומי שזכה להבין הבין ומי שלא היה צריך לבקש ממשה רבנו שיבאר לו, והיה כח במשה ע"י הסתכלות לבד לנוצץ במח תלמדיו חדה 

 כאלו שיפעלו כמו התורה שבמתן תורה שנאמרה אליו.

כנגדו גם מראה עצמו כלא. והכי נמי כאן  כאן נקודה נפלאה הרמוזה כאן וכמבואר בתורה ריט שמי שמראה עצמו כלא אזי הקב"ה    ונראה שיש  יט
שהשומע אותם  ה לחידושי תורה  ז זוכשעי"מגודל שפלותו של משה עשה עצמו הקב"ה כאילו כביכול הוא השר שנתמנה ע"י ההסתכלות של משה  

 נחשב התורה שאמר לישראל שהיא מכח משה רבינו.עי"ז ו זוכה לבושה ותשובה, 

 "ה הוא אחדות פשוט עם המצוות ועיין ספר יצירה פ"ו מ"א. הקב אות ב' ]סוף דף ה.[  תורה ה' כ
 . תפלין דמארי עלמא כתר, ומאי ניהו כתר דמארי עלמא, יהו"ה. דף רנחרע"מ פנחס  זוהר  כא

לאו כל אדם זוכה להכיר את הצדיק האמת ואפילו שמכיר לא זוכה בכל יום לראותו לכן ברחמיו נתן  מה שנקט דייקא מצות תפילין עיין לק"ה תפילין ו' אות ב' שדייקא ע"י תפילין זוכים לבושה הזו כי    כב
 לנו הקב"ה מצות תפילין שהם התנוצצות המוחין כמבואר בתורה לח שנזכה בכל יום לגדולה והבושה הנ"ל וכו' עי"ש. 

מדת לפני ה' אלהיך בחורב מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע אף  דתניא והודעתם לבניך ולבני בניך וכתיב בתריה יום אשר ע  .ברכות דף כב   כג
וגמרא  ובכתובים לשנות במשנה  ובנביאים  ובאין על נדות מותרים לקרות בתורה  והמצרעים  ובזיע מכאן אמרו הזבים  וברתת  וביראה  כאן באימה 

רים בתורה, שאף הם יכולים להיות באימה וברתת, אבל בעל קרי אינו אלא מתוך  כל הטמאים מות  -מכאן אמרו    -רש"י  פ  .  ובהלכות ובאגדות אבל בעלי קריין אסורים 
 קלות ראש וזחות הדעת: 
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לכל ישראל    שציוה הקב"הש  "וע"כ בשעת מתן תורה זכו כל ישראל לבחי' קדושה ופרישות כ

)שמות יט( היו נכונים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה. כי כולם נתקדשו  קודם מתן תורה  
  , שהמשיך להם את התורה עי"ז כנ"ל [כד]   בבחי' פרישות ע"י משה שהי' קדוש ופרוש גדול

,  כמבואר בתורה לו אות ה'  אין השגה בדברי הצדיק רק כפי הקדושה בתאווה זוכי התורה היא תורת משה ו 
ג"כ ופרישות  קדושת    וע"כ נמשך עליהם קדושה  עם שלם  ופרישות  דהיינו שמכח  זכו  רבנו  משה 

ימים/  ג'  הברית    ,\כהלפרוש  בשמירת  תלוי  זה  וגם  בגדולתו  רבינו  במשה  שהאמינו  מכח  רק  זכו  לזה  גם 

   :בואר בתורה לומכ
 

עתה יבאר שע"י הבושה זוכים לתשובה. והביאור נראה כי תשובה היא התחלה חדשה לגמרי, והכלל כנ"ל 
שכל חידוש מוכרח להקדים לו בחי' חלל פנוי ממה שהיה, וע"י בושה שתופס בכל ישותו עד כמה הוא  

 מופרך, עי"ז נעשה חלל פנוי, שהוא המקום לעולם חדש, להתחלה חדשה, דהיינו תשובה. 
אזיל ו שהמתבייש בתחילה נעשה אדום זה בחי' הגבורות והצמצומים שעל ידם נעשה חלל פנוי ואח"כ וזה

 .\כו/ ואתי חיוורא זה החלל הפנוי בעצמוסומקא 

לבושה כשזוכה    וכשזוכין  יתרו(    כראוי  עומלשדהיינו  וישמע  לבוש  את  )בבחי'  שהם  התורה  חדושי 

אזי רואה כ"א את ריחוקו מהש"י איך הוא  נ"ל  שנעשית ע"י הסתכלות הצדיק כהמוחין  להתנוצצות  
גדולה   בושה  עליו  ונופל  ית'  ממנו  מאד  בושהרחוק  מרוב  אדומים  פניו  שנעשה  וע"י   \כז/ עד 

 ( הבושה  ע"י  התשובה  עיקר  כי  תשובה  עושין  מהכרת    \כט/(כחהבושה  היא  הבושה  מיעוט  כי 

יותר רומיעבודתו כלפי מה שעכשיו ע"י הח זכה להשיג  . ותשובה  ועי"ז מבין לשוב  ית'  ותומדושי תורה 
חיים   בחי'  עצמו  הוא  על  מקבל  ית'  בו  השגה  תוספת  שמכח  ע"י  חדשה,  בריה  נעשה  תשובה  ע"י  כי 

במעשיו נצחיים(להתחדש  חיים  מגבול  יציאה  שהיא  בו  הטמונה  השפלות  את  מחיה  )שעי"ז  בחי' ,   , 
וחיו בחי' חיים נצחיים של עוה"ב בחי' שב  \ל/)יחזקאל יח( ת, בחי' טועמיה חיים  והשיבו 

כי ע"י תשובה נמשך טל תחיה להחיות את השפלות של משה הטמונה בנו ועי"ז יצא מגבול דהיינו   [לא]  זכו

 .  בחי' שבת ועי"ז זוכה לעונג שהוא חיים נצחיים
כנ"ל   ,אבל ההכרח שזה יתחיל מהרגשת גדולת הצדיק  ,נמצא שהשפלות והענוה היא מהרגשת גדלות הש"י

מתחיל   שרואה  שהכל  אוחז את  ממה  כיצד  חסרונותיו  רואה  בצדיק  ההסתכלות  וע"י  הצדיק  עם  עצמו 
תנינא סו  בתורה  כמבואר  השגתו    ,במדות  מיעוט  להשיג  בחכמה  מוחו  מתנוצץ  בו  מסתכל  שהצדיק  וע"י 

ישראל   ששרי  שהכוונה  ביארנו  ולעיל  מהש"י.  לבושה  ועי"ז  תורה  לחדושי  זוכה  ועי"ז  הש"י  בגדולת 
לים כפי חריפותם התנוצצות המוח ועי"ז חכמה ושפלות וגדולה ועי"ז כח לחדש בתורה שעי"ז ומנהיגיה מקב

 .  וטעם החיים ושפלות ושבת שזוכה עי"ז לבושה ותשובה יוכלו להעביר את החכמה ושפלות הזו לעם

 

 
רבי מתיא בן חרש אומר לא בא הכתוב אלא לאיים עליו כדי שתהא   ....ויכסהו הענן להר ויקרא אל משה ]משה[ וכל ישראל עומדין    :יומא דף ד

ת ה' ביראה וגילו ברעדה מאי וגילו ברעדה אמר רב אדא בר מתנה אמר רב במקום גילה שם תהא  תורה ניתנת באימה ברתת ובזיע שנאמר עבדו א
 . רעדה 

 כנ"ל  כד

 מחבירו יצרו גדול וכ"ש קודם שכחלוהו לעיני דיצה"ר של עריות והחלישוהו. כמבואר בסנהדרין סד.  וכל הגדול  כה

אמרו חז"ל שאין לו חלק לעוה"ב כי זו תכלית ההתפשטות של ישותו אל   המעלה כשאדם עושה זאת לעצמו אבל כשעושה זאת לחבירו   ופשוט שזו  כו
 גבול חבירו עד שעושה ממנו חלל פנוי, שזה ממש הפך היציאה מגבול הנ"ל שהיא בחי' עוה"ב. 

ו'  כז נוֹּ   -ועיין שיש"ק ח"א אות תשל    עיין תורה  ִזְכרוֹּ נוֹּ -עוד סיפר: שאמר רבינו  ִזְכרוֹּ ַהְרַנ"ּתְ  ה למוֹּ כָּ ו'  לִ -ִלְברָּ )בענין התורה סימן  ה  כָּ "קרא את    –ְברָּ
  -יהושע", שהוא מכוונות אלול, ועל ענין הבושה מלפני השם יתברך( בלשון שאלה בלשון אשכנז: "ווערסט דיא אמאל ריץ רוט פאר השם יתברך" ?  

שם יתברך, עד שיתאדם פניו מאוד, "האם אתה פעם מסמיק עד למאוד ]מרוב בושה[ מלפני השם יתברך" ? כלומר שצריך להתבייש מאוד לפני ה 
 אבני"ה ברזל(.מקא ואתי חיוורא": )לברכה )ב"מ נ"ח:(: "המלבין פני חברו ברבים כשופך דמים, דאזיל סו -בבחינת מאמר חכמינו זכרונם 

  יחזקאל טז )מוחלין לו על כל עונותיו, שנאמר:   -כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו ]ועיין ברכות יב:   לב[ ]פסוק לו   ]פסוק סג[ יחזקאל טז   צ"ל פ"ג פסוק כה ופל"א פסוק יח[ ו ][ ג ]*בתשכט תיקן בירמיה   עיין ירמיה ג ד לא   כח

 ]שם על עין יעקב[  וברי"ף שם  [ למען תזכרי ובשת ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי לך לכל אשר עשית נאם ה' אלהים סג(

נוּ  'ירמיה ג  כט ּתֵּ ְ ש  בָּ ה ּבְ בָּ ּכְ ְ ה וְ )כה( ִנש  ם ַהּזֶ ינּו ְוַעד ַהּיוֹּ עּורֵּ ינּו ִמּנְ תֵּ אנּו ֲאַנְחנּו ַוֲאבוֹּ טָּ ינּו חָּ ד ֱאלֹּהֵּ י ַלידֹּוָּ נּו ּכִ תֵּ ִלּמָּ נּו ּכְ ינּו: ּוְתַכּסֵּ ד ֱאלֹּהֵּ ל ְידֹּוָּ קוֹּ ַמְענּו ּבְ ָּ   לֹּא ש 

ךְ  ירמיה לא רֵּ י ַעל יָּ ַפְקּתִ ְדִעי סָּ י ִהּוָּ י ְוַאֲחרֵּ ּוִבי ִנַחְמּתִ י ש  י ַאֲחרֵּ י:)יח( ּכִ ת ְנעּורָּ אִתי ֶחְרּפַ ש ָּ י נָּ י ּכִ י ְוַגם ִנְכַלְמּתִ ּתִ ְ    ּבֹּש 

ד: י ֲאִני ְידֹּוָּ ַדַעּתְ ּכִ ְויָּ ְך  ִריִתי ִאּתָּ ִתי ֲאִני ֶאת ּבְ ְך בְּ   יחזקאל טז )סב( ַוֲהִקימוֹּ תֵּ ִלּמָּ י ּכְ נֵּ ה ִמּפְ ן ּפֶ ְתחוֹּ ד ּפִ ְך עוֹּ ּתְ ְולֹּא ִיְהֶיה ּלָּ ְ בֹּש  ִרי וָּ ְזּכְ ל )סג( ְלַמַען ּתִ ְך ְלכָּ ִרי לָּ ַכּפְ
י ֱידִֹּוד: ית ְנֻאם ֲאדֹּנָּ ש ִ ר עָּ ֶ  ֲאש 

יבּו ִוְחיּו: יחזקאל יח ל ִ ש  י ֱידִֹּוד ְוהָּ ת ְנֻאם ֲאדֹּנָּ ת ַהּמֵּ מוֹּ י לֹּא ֶאְחּפֹּץ ּבְ  לכן השיבו עצמיכם מן הפשע ותחיו: -והשיבו  -מצודות דוד פי' ו   )לב( ּכִ

 חיי הנצחיות: -גם עונות הקודמים אל הזכות וחיו  -י תשובה מאהבה, והשיבו שע"י תשובה זאת תבואו אח"כ ליד... מלבי"םופי' 
 נוסח תפלת מוסף של שבת  לא



 4לד.      מוהר"ן תנינא                 עב                 תורה               ליקוטי                                       

זוכים לתשובה  דהיינו מה שלמדנו לעיל שע"י  וזה בראשית   תחית השפלות דהיינו  )יראה דהיינו בושה 

בחי'   שבת(  בחי'  היא  שהיא  כי  בראשית  במילה  רמוז  זה  נצחיים  ירא  ואותיות  ירא בשת  אותיות  חיים 
א  י ה לה,  כנ"ל    ( כי היראה והבושה דהיינו בחי' תשובה \לד/[לג ]  ותי' ט  \לב/ שבת )ת"ז תי' ז'

 ות ממון והבלי עוה"ז שבתוכו נמשך קו העונגוהיא בחי' חלל פנוי מעסקי תאכנ"ל  כי שבת    ,בחי' שבת

בחי' חיים נצחיים של עוה"ב כנ"ל. ועיקר החיים הוא להשפלות של    שבת שהוא מעין עוה"ב
 יהיה נחיה ויקום בתחיה כנ"ל.   לוכ"א. כי השפלות של כ"א הוא 

 
עתה יבאר שיש בכל אחד מישראל שפלות מושרשת בנשמתו שקבל במתן תורה ע"י התורה שהמשיך לנו  

הן דבר אחד כמבואר בתורה קל( המשיך תורה )כמבואר גם  משה רבנו, כי מכח פרישותו ושפלותו )ש
בתורה ע' שהשפלות יש לה כח המושך למושך אלוקותו ית' אליו( והשריש אותה בנו ע"י שפלותו שנטע בנו  

ה במורא נתניטעו בישראל בקבלת התורה ע"י שידהיינו שהשפלות והתורה כאחד נ ע"י התורה שנתן לנו.
המתם שלהם ושל נשמות כל הדורות הבאים  זופסקה  ל דבור ודבור כנ"לבכ \לז/ נורא עד שפרחה נשמתם 

 .עד עולם כמבואר בשבת קמו
שפלות של משה נראה כי משה הוא הדעת זכה לתכלית  ישראלנראה לבאר ממה שמכנה את השפלות שב

  .שההשפלות של מהיא  , וזה הכוונה שהשפלות שיש בנו \לט/ וה על שמווועל כן נקראת מדת הענ \לח/ והוהענ

 
ּקּוָנא /    זהר   תיקוני   לב  יָעָאה   ּתִּ בִּ י   -  ש ְׁ ֵראש ִּ רָ   אותיות  הוא  ת " ּבְׁ סמא   ֵליהּ   ַווי   ואמר  ומקדים,  לקמן  ומפרשו   ת " ּבש     א " יְׁ   מהבזיון  מ"להס  לו   אוי   ל " לְׁ

ד ,  שיקבל   והעונש א   ּכַ ש ָ יךְׁ   ֻקדְׁ רִּ ַרק   ֵייֵתי   הּוא   ּבְׁ פְׁ מִּ א   לְׁ ּתָ ינְׁ כִּ ש ְׁ ָרֵאל   לִּ ש ְׁ יִּ ָנָהא   ּולְׁ   ביאת   בעת  בניה  ישראל  ואת  השכינה   את  לגאול  ה"הקב   כשיבא  ּבְׁ
ָתַבע ,  המשיח יהּ   וְׁ ּנֵ ין   מִּ עִּ בְׁ ַ ש ּ ין   ּומִּ ן   אּומִּ ַמּנָ ּמְׁ הֹון   ּומִּ ילְׁ ל ,  בגלות  ישראל  על  שלטו  שהם  שלהם  ומהממונים  האומות  ומשבעים  ממנו   ויתבע  ּדִּ   ָעאקוּ   ּכָ
ָעאקוּ  ָרֵאל   דְׁ ש ְׁ יִּ ָגלּוָתא   לְׁ ין   ואמר  ומפרש,  הכל   על  וחשבון  דין  ליתן  יצטרכו   אז  ל"ור,  בגלות   ישראל  את  שציערו   הצרות  כל  את  ּבְׁ גִּ ָקָדם   ּבְׁ ָגלוּ   ּדְׁ   ּדְׁ
ָרֵאל  ש ְׁ י ,  שני   בית  חורבן  אחר  ישראל   שגלו   בשביל שקודם   יִּ ּלִּ א   ֵליהּ   ּגַ ש ָ יךְׁ   ֻקדְׁ רִּ ין   ַדֲהווֹ ,  מ "להס  ה"הקב  גילה   ּוא ה   ּבְׁ ידִּ ָרֵאל   ֲעתִּ ש ְׁ ֱהֵוי   יִּ מ  חֹות   לְׁ   ּתְׁ

יהוּ  ּבּוַדיְׁ עְׁ ֵמיַפק ,  ש ִּ חֹות   ּולְׁ ּתְׁ יהוּ   מִּ ּבוַדיְׁ עְׁ   מתחת   יצאו   הזמן  וכשיגיע,  בגלות   העולם  אומות  של  שעבודם  תחת  להיות  ישראל  שעתידים(  מ "הכ   ג "ה )  ש ִּ
  המה   נמצאים  שהם  מקום  ובכל,  ו "ח  לעולם  ולא  קצוב  לזמן  רק  היא  הגלות  כי   ה"הקב  להם  שגילה  מחמת  יקבלו   העונש  עיקר  כי   ל"ור,  שעבודם

ַאֲחֵזי ,  טוב  שכר  לו   משלם  המלך ,  ומקרבו   ומהנהו   טובות  לו   שעושה  שמי ,  מביתו   ושלחו   בנו   על   שכעס  למלך   משל,  ה"הקב  של  בנים ין   ֵליהּ   וְׁ עִּ בְׁ ש ַ   ּולְׁ
ן  ַמּנָ חֹות   מְׁ תְׁ ֵדיהּ   ּדִּ ָרא ,  ידו   שתחת  הממונים   ולשבעים  מ"להס  ה"הקב  והראה   יְׁ הֹון   ַאגְׁ לְׁ י   דִּ ין   ֲהווֹ   אִּ רִּ ָרֵאל   אֹוקְׁ ש ְׁ יִּ ָגלּוָתא   לְׁ   שיקבלו   שלהם  השכר  ּבְׁ

יב   הּוא   ָהָדא ,  בגלות  ישראל  את  מכבדים  היו   אם,  לבא  לעתיד תִּ כְׁ ךְׁ   יוסף  את  פוטיפר  כשכיבד  שכתוב  זהו   דִּ ָבר  ת   ה " יהו   ַויְׁ ית   א  י   ּבֵ רִּ צְׁ ַלל   ַהּמִּ גְׁ   יֹוֵסף   ּבִּ
יהוּ ,  בגלות   ישראל   את  העולם   אומות  שיכבדו   ה"הקב  רצה  וכך  אִּ ן   וְׁ ַמּנָ יֵליהּ   ּומְׁ ין   ָלא   ּדִּ דִּ הֹון   ָעבְׁ ָקָרא   לְׁ   כבדו   שלא  די   לא   שלו   והממונים  מ"הס   אבל  יְׁ
א ,  בגלות  ישראל   את ּלָ ין   א  דִּ הֹון   ָעבְׁ א   ּבְׁ ּתָ ינְׁ כִּ ש ְׁ ָלָנא   ּובִּ ין   אותנו   גדפין ומ   מחרפין   הם   תמיד   כי,  בזיון  ובשכינה  בהם  שעושים   אלא  קְׁ רִּ ָאמְׁ ל   לֹון   ּדְׁ   ּכָ

ין ,  ו"ח  למקריים  אותנו   ועזב  בנו   משגיח  ה "הקב  שאין  שאומרים  ל"ור  ך " אלהי   ַאיֵּה   יום  כל  ישראל  לבני   שאומרים  יֹוָמא  גִּ א   ּובְׁ יק   ָקָלא   ּדָ יהּ   ָנפִּ ַגּבֵ   לְׁ
ל  ן   יֹוָמא   ּכָ ַמיָּא   מִּ ָאַמר ,  שמים הנקרא א" ז  מן  דהיינו , השמים מן יום   כל אליו יוצא קול  זה  ובשביל  ש ְׁ רָ   מ"להס אומר והקול  וְׁ ֵהא   פירוש  ת " ּבש     א " יְׁ   יְׁ
ּסּוָפא   ָלךְׁ  ן   ּכִּ א   מִּ ּתָ ינְׁ כִּ רֵ ,  יראה  בחינת  שהיא  מהשכינה  בושה  לך   יהיה  ש ְׁ ַמיִּ   א " יְׁ ֵהא   פירושו   ם " ש ָ ּסּוָפא   ָלךְׁ   יְׁ א   ּכִּ ש ָ דְׁ ּקֻ יךְׁ   מִּ רִּ יהוּ   הּוא   ּבְׁ אִּ ם   ּדְׁ ַמיִּ   יהיה   ש ָ
יב   הּוא   ָהָדא ,  שמים   קראנ  שהוא  ה"הקב  מן  בושה  לך  תִּ כְׁ ה   שכתוב  זהו   דִּ ַאּתָ ַמע   וְׁ ש ְׁ ם   ּתִּ ַמיִּ ָ ָדא ,  ישראל  תפלות  שומע  שהוא  א"ז   היינו   ַהש ּ   זה   וענין  וְׁ

 (  ומפרשים   ר "בל (. )תקון השמיני  עם   מקושר   השביעי  תקון   גם   כי)  השמיני  בתקון  יתבאר
 דף כד.:  לג

ּקּוָנא   זהר   תיקוני   לד  יָעָאה   ּתִּ ש ִּ י   (ב" ע  כד   דף )     ּתְׁ ֵראש ִּ בָּ   א " ָירֵ   אותיות   ת " ּבְׁ י ,  השבת  מן  שתתירא  ת " ש ַ יהִּ אִּ א   ּדְׁ ּתָ ינְׁ כִּ ,  שבת  הנקראת  השכינה  היא  ש ְׁ
ֲעָלהּ  ַמר   ּדַ ּתְׁ יהָ   נאמר  שעליה  אִּ ל  ַחלְׁ ָעאלוּ   ומפרש  יּוָמת   מֹות   מְׁ ים   ּדְׁ בִּ ָחָלל   אֹויְׁ יָלהּ   ּב  יהוּ   ּדִּ אִּ ש    ּדְׁ ים   קד    קדש  שהוא   שלה  בחלל  האויבים  שנכנסו   ָקָדש ִּ

ַמר ,  שם  ליכנס  זוגיה  ובת  מ"ס  שהם  האויבים  יכלו   אז ,  מהשכינה  וריק  חלל  ונשאר  הקדשים  מקדש  השכינה  שנסתלקה  אחר  ל"ור,  קדשיםה ּתְׁ אִּ   וְׁ
הֹון  ת ,  דקליפה  ן "בזו   ונאמר   ּבְׁ ש    א  ּדַ קְׁ א   ה " יהו   מִּ ּמֵ ל   כתיב   ועוד ,  למקדש  טמאים   שנכנסו  על   טִּ ּלֵ ָלָכה   חִּ יהָ ,  המלכות   את  שחללו   ַממְׁ ר  ש ָ   חיילות   ם ה  וְׁ

ָחה   ואז ,  בגלות  עמה  שיצאו   המלכות  ומלאכי  פְׁ ש ִּ ֲאַתר   ָעאַלת   וְׁ יָרה   ּבַ בִּ גְׁ   שנכנסה   ל "ור,  גבירתה   במקום  נכנסה  מ"דס  הנוקבא  שהיא  השפחה  ּדִּ
י   מ"דס  שהנוקבא  ומפרש,  השכינה  של  במקומה  במקדש יהִּ אִּ ה   ּדְׁ ּדָ ָחה   נִּ פְׁ   מקבלות   וכולן,  יחד  הטמאות  אלו   ככל  מרובה  שטומאתה  זֹוָנה   ּגֹוָיה   ש ִּ

יַבת ,  ממנה  טומאתם ָסאִּ ָרָהא   וְׁ ן ,  המקדש  בית   שהיא   השכינה  של  מקומה  את  וטמאה  ַאתְׁ ַתּמָ ָייָחא   ֲהָוה   ּדְׁ א   נְׁ ּתָ ינְׁ כִּ ש ְׁ ,  השכינה  מנוחת  היתה  ששם   דִּ
ָקָלא ,  קיים  היה  המקדש  כשבית  השכינה  שרתה  ששם   ל"ור ית   ֲהָוה   וְׁ ָאַמר   ָנחִּ ֵרא   וְׁ ת   יְׁ ּבָ   לך  היה  ל"ור,  שבת   ירא  ואמר  מים הש  מן  ירד  כרוז   וקול  ש ַ

י ,  שבת  הנקראת  מהשכינה  לירא יהִּ אִּ ַדת   ָלא   וְׁ ךְׁ   ָעבְׁ א ,  מהשכינה  יראה  לא  כי   כך   עשתה  לא  והשפחה  ּכָ ּלָ ל   א  ּלֵ ָלָכה   חִּ יהָ   ַממְׁ ר  ש ָ   את   שחללה  אלא  וְׁ
ַחת ,  וחיילותיה  השכינה א   ּוָברְׁ ּתָ ינְׁ כִּ ן   ש ְׁ ּמָ ּתַ   לשבת   יכלה  לא   והשכינה,  שם  ליכנס   להשפחה   רשות   ניתנה   ישראל   בעונות  כי ,  משם   השכינה  ברחה  ואז  מִּ

 .   הקליפה  עם יחד
 הוא -היא ומתרלו  -גם בדפו"ר ובתרלד  לה

   היא -לא ברור ונראה  -בתרלו הוא,  -גם בדפו"ר ותרלד ומתרצו  לו

תו ואז נכנסו בו נשמות נדב  חזרה נשמתם הראשונה שהיתה של בן נח אלא נשמת ישראל וכדמצינו בכהאריז"ל בפנחס שפרחה נשמ  ונראה שלא  לז
  וכמבואר בספרים עיין מתיבתא   מות קליני(   ם )שקוראים היו   ואביהו שעי"ז נעשה כהן, כי פריחת הנשמה אינה עלית נשמה של צדיק אלא מוות ממש 

 בזה מדוע לא פקעו הקדושין שלהם כמבואר שם שאמר להם שובו לאהליכם.   דעותילקוט ביאורים  שבת פח:

 התחברות אליו ית' והענוה היא שפלות הנובעת מהחיבור הזה. היא   כי דעת לח

)חולין פט א( שאברהם אמר ואנכי עפר ואפר ומשה רבינו ע"ה אמר ונחנו מה כי באמת יש כמה    -פרשת בראשית  )רמ"נ טברסקי(    מאור עיניםועיין  
למדרגת מה וכל שיעלה למדריגה א' בשפלות כך יתוסף    וכמה מדריגות במדת ענוה זו למעלה מזו וצריך לילך ממדריגה למדריגה להשתוקק תמיד

ונודע שלכל הנ"ל צריך לקנות בתוכו דעת מתחלה שיביאהו לדעת ולהשכיל על דרכיו בכדי שלא יטעהו היצר הרע כנודע      אצלו השראת השכינה.  
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שהרי אין כמה מיני שפלות, אלא הכוונה שזו שפלות שנשתרשה בישראל מכח תורת משה שקבעה  
ירדה בצינור  "תורת משה "שכיון שהתורה שלנו היא  בנשמות ישראל ע"י פריחת נשמתן במתן תורה.

   מדתו ענוה ממילא זה הכלי והצינור לקבל אותה.רבנו ובציור שצייר אותה משה רבנו ומשה 
יקרי האמונה היא האמונה במשה רבנו וע"י אמונה זו זוכה לחיים נצחיים וזהו שקרח ועדתו כיון  לכן מע

שפגמו בזה צריכים כמה אלפי שנה לצעוק משה אמת ותורתו אמת בלא הפסק ורק עי"ז יזכו לחיים  
 . \מ/ נצחיים

 שת בנו. מבאר כאן רבנו שכל עניין התשובה היא להחיות את השפלות של משה רבינו המשרזהו שו

התשובה היא מבושה עצומה כשמגלה גודל ריחוקו מהש"י שזה כמו  והביאור עין בהקדמה שבארנו כי 
עולה לעולם הבינה לבחי' מעל  ו תוכחה חזקה שמטלטלת את האדם ומעוררת אותו מהשינה של עוה"ז,

שמחיה את  ה משם נוזל הטל תחי (\מא/ )כמבואר בספר המדות תשובה ח"ב אות א' מגבול האיהזמן בחי' יצ
 שבת.          ענג חיים נצחיים בחי' שהיא בנו  הנעלמתשל משה רבנו  השפלות 

ע"י התשובה שה עי"ז    מבאי וע"כ  עוה"ב,  של  נצחיים  חיים  בתחיה  בחי'  וקם  ונחיה  חוזר 
שיש   רבינו  משה  של  ואברהשפלות  אבר  בכל  מישראל  קבלת    בכ"א  בחי'  היא  תשובה  כי 

מקיים אותה ומתחבר על ידה אליו ב ומקבל אותה על עצמו ווה ועתה שהתורה שעד עתה היה מזלזל במצו

 . ית'
ואבר אבר  בכל  משה  של  השפלות  בחי'  מישראל  וא'  בכ"א  שיש  דע  כו    כי  תורה  עיין 

עינים/   \מג/תנינא מאור  בספר  בזה  נפלא  ביאור  שאז    .\מדועיין  סיני  הר  במעמד  ישראל  זכו  וזה 

 
תפשטות הדעת שהוא בחינת משה הוא בכל  ונודע שהדע' הוא בחינת משה כמ"ש בזוהר אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא עד ששים רבוא דרי שה 

נשמות ישראל שהן ששים רבוא שרשי נשמות נמצא כי הדעת נמצא בכל אחד ואחד הוא התפשטות משה כל אחד לפי מדריגתו וכפי רבוי הדעת 
 שבו כן הוא אצלו בחינת השפלות והענוה וכן זוכה לרבוי השראת השכינה כשיעור הדעת שבו וכשיעור השפלות שבו.

מוהר"ן תקסג(  וכדמצינו     לט   וכדמצינו באברהם אבינו שמדת החסד נקראת אברהם,     .שהשכינה בכל דור נקראת על שם צדקת הדור שבאותו הדור)חיי 
ימי היות אברהם בעולם לא הוצרכתי אני לעשות מלאכתי שהרי  עיין ספר הבהיר המיוחס לרבי נחוניה בן הקנה אות קצא אמרה מדת החסד כל 

וגם אברהם עשה חסד אלא אפשר דאה"נ זה אמרה מדת החסד שאין צורך  אברהם עומ ד שם במקומי. ותימה הרי חסד הוא שם תואר ולא בריה 
לקרא לחסד חסד אלא אברהם.   ואולי גם בכל חסד שעושה יהודי זה מכח ניצוץ של אברהם שיש בו. דזהו גדר ישראל גומלי חסדים דהיינו שזה  

יח{ ונתן לך  -שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים רחמנים דכתיב }דברים יג  -מ' יבמות עט.  טבוע בכל ישראל כמבואר בג
יט{ למען אשר יצוה את בניו ואת  -כ{ בעבור תהיה יראתו על פניכם גומלי חסדים דכתיב }בראשית יח-רחמים ורחמך והרבך ביישנין דכתיב }שמות כ

 .ה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו ביתו וגו' כל שיש בו שלש 

זה אלא לגבי משה שפיר קאמרת שהכח    או אולי  וצ"ע כי לא מצינו לשון  השפלות של משה היא ניצוץ ממשה רבינו שנמצא בכל אחד מישראל 
אומרם ז"ל )תיקו"ז תיקון סט( כי כל תלמיד חכם יש לו ניצוץ אור החיים שמות פרק כז פסוק כ ואולי שירמוז באומרו תצוה על דרך  עיין  )  לחדש בתורה הוא מכח משה רבינו. וצ"ע.

דרך אומרו )תהלים צא יא( כי מלאכיו יצוה לך שהוא  מנשמת משה ולזה רבותינו ז"ל היו קוראים זה לזה משה )שבת קא:(, כי הוא זה המדבר בבחינת נפש הלומדת תורה, והוא אומרו ואתה תצוה, על 
 ( ין חשיבות אלא באמצעות עסק התורה הנכבדים, וכבר ידעת כי א  לשון צוותא, ליווי לאיש ישראל 

מצינו נמי    עוד  הכי  ואולי  בה  לאדם  ומסייע  אצלו  חביבה  היתה  זו  צדיק שמצוה  נשמת  בו  אזי מתעברת  מצווה  באיזה  כפי השתדלותו  אדם  שכל 
 יותר נראה כנ"ל אבל אינו מוכרח. יך לעורר אותו. עניין שטבוע בישראל אלא שהוא רדום ורק צר אשהו השפלות של משה, אבל הלשון של רבינו 

במה שחולק על הרמב"ם בעניין הדין של הרשעים הגמורים שהרמב"ם כתב שיאבדו לגמרי מן    –עה"פ ונכרתו הנפשות  יח כ'  ויקרא    עיין רבנו בחיי   מ 
קבלת שכר מועט במקום אחר וכניזון מן הצדקה על  נאבדת לגמרי אלא מ  ( של יהודי ) חולק ומבאר שאין נפש שכלית  בשם הרמב"ן  העולם ורבנו בחיי  

ומה שכתוב שנכרתת הכוונה רק ממקום הראוי לה.  שלחן אחרים  ועדתו עי"ש  ו ,  ועי"ש בסוף    שמביא ראיה מקרח  ויעל.   דכתיב בהם מוריד שאול 
שכל דבר חוזר לשרשו היסודות לעיקרם  דבריו שהכרת הוא עניין ניסי שנעשה לחוטא ע"י חטאיו אבל שכר הצדיק הוא עניין טבעי כי הטבע הוא  

 והנפש לשרשה בבינה. 

יום הכפורים הוא   "ב אותערך תשובה ח  -  ספר המידות  מא  א. יום שהאדם עושה תשובה הוא למעלה מהזמן ומעלה כל הימים למעלה מהזמן, וכן 
 יל תשובה שהיא רצון לבטל מעשה העבירה( )ובזה ביארנו )עפ"י הריצ"ח( בתורה ו' ותורה סו קושיית האחרונים כיצד מוע למעלה מהזמן:

 שהוא  -שהיא ומתרלו   -בתקפא שהיא )לא ברור(, בדפו"ר ובתרלד  מב

כו תנינא  מג י מ  ....   -  תורה  ּכִ ם.  לוֹּ ָּ ַהש ּ יו  לָּ עָּ נּו,  ַרּבֵּ ה  ֶ ה מש  ּוָּ ּצִ ֶ ת ש  רוֹּ ַאְזהָּ ְוהָּ ת  ְצווֹּ ַהּמִ ל  ּכָּ ְכִחין  וֹּ ְכרּות ש  ִ י ש  ְידֵּ ַעל  ֶ ְמ ְוַדע, ש  ה הּוא  ֶ ד  ש  ְוֶאחָּ ד  ֶאחָּ ל  כָּ ּבְ ש   ֻלּבָּ
ר יבָּ תוֹּ אֵּ ה ְלאוֹּ כָּ ּיָּ ַ ה ַהש ּ ְצוָּ ַהּמִ ה  ֲעשֶֹּ ּיַ ֶ ר, ש  יבָּ ְואֵּ ר  יבָּ אֵּ ל  ּכָּ יר  ּוַמְזּכִ ר,  יבָּ ְואֵּ ר  יבָּ ל אֵּ כָּ ּבְ ל,  אֵּ רָּ שְֹּ א  ִמּיִ ִנְקרָּ ה  ֶ ן מש  ּכֵּ ְוַעל  ִרים.  יבָּ ֶנֶגד ְרַמ"ח אֵּ ּכְ ת  י ְרַמ"ח ִמְצווֹּ ּכִ  .

 ֶ ִרים ל"ג(, ש  בָּ ק )ּדְ ְבִחיַנת )ִמ ְמחֹּקֵּ ם, ּבִ תָּ ַח אוֹּ כֵּ וֹּ ְכרּות ש  ִ י ַהש ּ "ל. ְוַעל ְידֵּ ּנַ ת ּכַ יר ְרַמ"ח ִמְצווֹּ ְזּכִ ּמַ ֶ א ְרַמ"ח, ש  יַמְטִרּיָּ י ל"א(:הּוא ּגִ לֵּ ְ ק",    ש  ח ְמֻחּקָּ ּכַ ְ ה ְוִיש  ּתֶ ְ ן ִיש  "ּפֶ
ה כַּ  ֶ ל מש  ֶ ת ש  ַח ְרַמ"ח ִמְצווֹּ כֵּ וֹּ ְכרּות ש  ִ ה ְוַהש ּ ִתּיָּ ְ י ַהש ּ ַעל ְידֵּ ֶ ֶ ש  י מש  "ל. ּכִ ּנַ ִדים ּכַ ֲחסָּ ַעת ּבַ ּות ַהּדַ ש  ִחיַנת ִהְתַלּבְ ַעְצמוֹּ ּבְ ִרים ֶזהּו ּבְ יבָּ אֵּ ה ּבָּ ֶ ּות מש  ש  "ל. ְוִהְתַלּבְ ה  ּנַ

ִרים: יבָּ א ְרַמ"ח אֵּ יַמְטִרּיָּ הּוא ּגִ ֶ ם ִאיש  ַהֶחֶסד, ש  הָּ ִחיַנת ַאְברָּ ם ְרַמ"ח, ּבְ ִרים הֵּ יבָּ אֵּ ַעת, ְוהָּ  הּוא ַהּדַ

והענין דאיתא בזוה"ק אתפשטות' דמשה בכל דרא ודרא עד שיתין רבוא דרי וזהו    -פרשת תרומה    תקנח( -)למנחם נחום טברסקי תצה   יםמאור עינ  מד
ענין בחינת הדעת שיש לכל או"א מישראל להשיג בתורה והכל על ידי הדעת בחינת משה שהוא היה הדעת של כל ישראל ויש לכל או"א ניצוץ דבר  

שה רבינו עליו השלום בכדי שידע ויבין וישיג כל או"א בתורה כל חד וחד כפום שיעורא דיליה כפי' בחינת משה שיש אצלו כך  מה חלק מהדעת של מ
זכרונ  חכמינו  ע"ז  יצוו  והאיך  אדם  כל  בפני  רוח  הוי שפל  מאוד  מאוד  פ"ד(  )אבות  לברכה  זכרונם  רבותינו  אמרו  ולכן  בתורתו  ומשיג  מבין  ם  הוא 

כל אדם אמרו משנה זו לקיימה והאיך יוכל כל אדם לקיים זה הדבר הלא זה הוא אשר נשתבח משה רבינו עליו השלום במדה  לברכה לכל אדם שעל 
א  זו בתורה כמו שאמר הכתוב )במדבר יב, ג( והאיש משה עניו מאוד מכל האדם גו' ואיך יזכה ילוד אשה אחר זולתו לבא למדרגה זו אך הענין הו 

ל בחינת משה והוא הדעת שלו וע"כ ציוו חכמינו זכרונם לברכה מאוד מאוד הוי שפל רוח כי מאחר שיש לך בחינת  כמ"ש שיש לכל או"א מישרא
משה שהרי יש לך דעת ואפילו אם הוא מעט מן המעט אף על פי כן הלא זה הוא בחינת משה שיש לך א"כ איפוא זאת עשו גם אתה כמו משה רבינו  

ה ואם גם זאת אין בך הלא אמרו רבותינו זכרונם לברכה כל אדם שאין בו דעת נבילה טובה הימנו ואם יש  עליו השלום להיות שפל רוח בחינת מש 
ה  לך אפילו מעט מן המעט תוכל לעשות כן להיות שפל רוח ועדיין אין זו מדריגת משה עצמו כי במשה נאמר שזכה והשיג ענוה שהיה לו השגה עצומ

ולא ידע איש את קבורתו )דברים לד, ו( והוא ע"פ האמור שאתפשטותא דמשה בכל דרא ולזה ענין בחינת ונפלאה בזה והנה נאמר במשה רבינו ע"ה  
או"א  כל  ונקבר בדעת של  נגנז  כי באמת הוא  וגנוז  היכן משה קבור  ידעו  פירוש שלא  ידע איש את קבורתו  ולא  גנוז באדם הישראלי  משה הוא 

נז בחינת משה שהוא הדעת אצל מי שהוא שפל בעיניו כגיא ואינו מתגאה שהמתגאה הוא כאלו  מישראל כאמור וזהו ויקבור אותו בגיא פירוש שנג
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מישראל וא'  בכ"א  שלו  השפלות  משה  ואבר  המשיך  אבר  התורה  בכל  עם  אזי    ,שבקבלת 
 ו שדרשו בערובין נד.)כמ  \מה/ להשגתההשפלות  כלי  קבלו את    ,)יהושע ח' לא(  "תורת משה"התורה שהיא  

מתנה הכלי  (\מו/וממדבר  גם  דהיינו  תנינא,  כו  בתורה  )כמבואר  משההנ"ל  לקיימה  השפלות של  דהיינו   )  .
אותו השפלות של משה שהוא מושרש ושוכבבכ"א    \מז/אבל  הוא מונח  אצל   מישראל, 

ומיתה וא' בבחי' שכיבה  על    כ"א  העומד  חז"ל  כלשון  עמידה  בחי'  שהיא  הדעת  הפך  דייקא  שוכב 

. כי זאת השפלות נתעלם  דעתו, וכשאין דעת אין שפלות שהיא החיים הנצחיים לכן הוא בחי' מיתה
חיים נצחיים    בחי'  מטא יומתגלה אצלו. אבל ע"י התשובה שה   \מח/אצל כ"א ואינו מתעורר 

  עולם התשובה  עולם הבינהה בחי'  כי התשובה היא ששב ומתחבר אל חי החיים דהיינו הקב"של עוה"ב  

 ננחי' ויקום   'שעי"ז נחיה השפלות של כ"א כי עיקר התחיה הוא להשפלות כי השפלות יהי
בתחי' כנ"ל. עי"ז חוזר ונחיה השפלות של משה שהוא מושרש בכ"א וא' מישראל בכל  

מונח ושוכב זאת השפלות בהעלם ואתכסיא אצלו בבחי' מיתה ועכשיו   'שמקודם היאבר,  
השפלות ע"י התשובה שהיא בחי' חיים נצחיים של עוה"ב כנ"ל.    אותוחוזר וניעור ונחי'  

רק להשפלות, כי השפלות של כ"א   'לעתיד יהי  הכי עיקר החיים נצחיים בחי' תחיה שיהי
י כשנחי' השפלות של כ"א בחי' שפלות של משה שיש  ויקום בתחי' כנ"ל. ואז  'נחי   'יהי

בכל אבר ואבר כנ"ל, אזי רואה ומרגיש כ"א שפלותו מאחר שחזר ונחיה ונתגלה אצלו 
 : \נא/בחי' השפלות של משה שיש בכל אבר ואבר כנ"ל

 
המספר שאחרי הניסים שנעשו לישראל בנחל ארנון  עתה יבאר כיצד רמוז כל הנ"ל בפסוק בפרשת חקת

ם שמעל הנחל שבו היו  י הרמערות שבשהתחבאו האמורים ב( כהואר בפרש"י עפ"י במדבר רבה יט )כמב
והיה   םוהרגוונכנסו הנקיקים שהיו כנגד המערות ההרים זה לזה   וקירב הקב"ה אתישראל צריכים לעבור 

  היא הבאר מרים שהוציאו משה וירדה הבאר לנחל )שכנראה היה נחל אכזב(דם ואיברים יורד לנחל 
הנס ואז שרו את השירה   ונודע להםישראל והעלתה את הדם ואיברים וראו  ,במי מריבהמהסלע ואהרן 

על נס הבאר שזכו   \נג/ דהיינו שהודו למפרע \נבכרוה נדיבי עם/  באר חפרוה שרים הזאת עלי באר ענו לה,
ים לכל היה מ  ומהבאר הזו במדבר במתנה בלא שום זכות שהרי היו מתאוננים, בה ע"י משה ואהרן

 
ז שכל  עובד ע"ז ואין בו דעת בחינת משה וזהו מול בית פעור רצה לומר שהדעת גנוז אצל מי שהוא שפל בעיניו והוא מנגד והיפוך בית פעור שהוא ע"

 לדבר זה והפכו ממש שם הדעת האמיתי גנוז וטמון. המתגאה כאלו עובד ע"ז אכן העניו והשפל הוא מנגד

ֶ   -  עה"פ עם נבל ולא חכם  עיין תורה קכג   מה יֶהם, ש  ימֵּ ּבִ ֶ ה ש  רָּ ה זָּ דָּ י ֲעבוֹּ ְבדֵּ יּו עוֹּ ז הָּ י אָּ ת ּכִ לוֹּ דוֹּ ת ּגְ ְכמוֹּ ֶהם חָּ יּו לָּ ה הָּ רָּ ַלת ַהּתוֹּ ת ַקּבָּ עֵּ ל ּבְ אֵּ רָּ ם  ִישְֹּ עּותָּ ה טָּ יָּ הָּ
ת גְּ  ת ַוֲחִקירוֹּ ְכמוֹּ י חָּ י ַעל ּפִ ה. ּכִ רָּ ִלים ַהּתוֹּ יּו ְמַקּבְ ת, לֹּא הָּ ְכמוֹּ ן ַהחָּ ַעְצמָּ ִליִכין מֵּ ְ ל ַמש  אֵּ רָּ יּו ִישְֹּ הָּ ֶ י ש  דּוַע. ְולּולֵּ ּיָּ ת ּכַ לוֹּ ם, ְולֹּא  דוֹּ לוֹּ ָּ ּכֹּל, ַחס ְוש  ִלים ִלְכּפֹּר ּבַ יּו ְיכוֹּ הָּ

ֶהם. ַוֲאִפּלּו   נּו ִעּמָּ ה ַרּבֵּ ֶ ה מש  שָֹּּ עָּ ֶ ל ַמה ש ּ ֶהם ּכָּ ִעיל לָּ ה מוֹּ יָּ ִאים  הָּ ה ִנְמצָּ ם ַעּתָּ י ּגַ ֶהם, ּכִ ִעיל לָּ ה מוֹּ יָּ יֶהם, לֹּא הָּ ינֵּ ה ְלעֵּ שָֹּּ עָּ ֶ ִאים ש  רָּ ְפִתים ַהּנוֹּ ת ְוַהּמוֹּ תוֹּ אוֹּ ל הָּ ּכָּ
ִליכּו הַ  ְ ֱאֶמת, ְוִהש  אּו הָּ ש  רָּ דוֹּ ל ַעם קָּ אֵּ רָּ ם. ַאְך ִישְֹּ תָּ ְכמָּ עּות חָּ טּות ְוטָּ ְ י ש  ְפִרים ַעל ְידֵּ ְרִסים ַהּכוֹּ יקוֹּ ת, וְ ֶאּפִ ְכמוֹּ לּו  חָּ י ֶזה ִקּבְ , ְוַעל ְידֵּ ה ַעְבּדוֹּ ֶ ה' ּוְבמש  ֶהֱאִמינּו ּבַ

א א ְולָּ ַרְיתָּ ילּו אוֹּ ַקּבִ א ּדְ ם", 'ַעּמָּ כָּ ל ְולֹּא חָּ בָּ ִרים ל"ב(: "ַעם נָּ בָּ ס )ּדְ ְרּגֵּם אּוְנְקלוֹּ ּתִ ֶ ה. ְוַהְינּו ש  רָּ א חַ  ַהּתוֹּ י ְולָּ ה ַעל ְידֵּ יָּ ה הָּ רָּ ַלת ַהּתוֹּ ר ַקּבָּ י ִעּקַ ימּו'. ּכִ ימּו, ַהְינּו  ַחּכִ ּכִ
"ל: ּנַ ת ּכַ ְכמוֹּ ל ַהחָּ ם ּכָּ ִאּתָּ ִליכּו מֵּ ְ ִהש  ֶ י ש    ..... ַעל ְידֵּ

נד  מו דף  אין   .עירובין  לאו  ואם  בידו  בו תלמודו מתקיים  זה שהכל דשין  עצמו כמדבר  וממדבר מתנה אם משים אדם  אמר רב מתנה מאי דכתיב 
 ו.תלמודו מתקיים ביד

חד מישראל נקודה שאין בחבירו ועי"ש משמע שזו נקודה שקבלו ישראל במתן תורה עם קבלת התורה ובבחי'  אות ד' שיש בכל א   עיין תורה לד   מז
חבירו שהיא כנגד אותה   בלבנקודה זו כל אחד מישראל הוא בחי' מושל בו ית' שיהיה רצונו כרצונו ומושל בכל אחד מישראל לבטל את החרפה ש 

  ות בוכחז"ל באותה קבלנו במתן תורה כמבואר אצלינו, כי רק עי"ז שייך שיתן לנו ממשלה על רצונו,  . ונראה ברור שהכוונה לבחי' שפלות שאנקודה 
   עשה רצונך כרצונו כדי שיעשה רצונו כרצונך. )ב' ד'( 

ישים  צ"ע משמע שהיה ישן ולעיל אמר שהוא מיתה ולא שינה וכן לקמן נחיה משמע שהיה מת ולא ישן. ואולי כי שינה אחד מש   לשון מתעורר  מח
 במיתה. 

 שהוא  -שהיא, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  מט

 ויקום,  -בדפו"ר ותרלד ותרלו ויקים,  -בתקפא לא ברור ונראה נ

כן ישנם רמ"ח מצוות עשה, שהשפלות היא עיקר חיות כל  -לברכה: שעל-שמעתי מהרב החסיד רבי לוי יצחק בנדר זכרונו   -סק"ו    מעדני מלך, עיין    נא
כן עיקר העבודה בקיום המצוות היא השפלות, דהיינו שבנוסף לעצם קיום המצוה כפשוטו,  -המצוה נקראת בשם מצוה, שעל  ידי השפלות,-מצוה, ועל

 הרי שכל פנימיות וחשיבות המצוה היא בשיפלות והביטול וההכנעה שיש למקיימה, וכמו כן להיפך, שעיקר פגם המצוה וחסרונה היא בגאות וגסות
   קר עבודתינו בתמידות בהידור המצוה היא עבודת השפלות )וכן משמע בתו' נ"ב חלק א' עיי"ש(: לצלן, שמזה נשמע שעי -רחמנא

וכי חפירה היתה אלא שניתנה להם בזכות האבות שנקראים שרים אבל רש"י פירש כפשוטו חפרוה משה ואהרן ועיין משכיל לדוד   במדרש דרשו  נב
וכי  שבאר כוונת רש"י שהכפל לשון הוא כיון שנחפרה שתי פ עמים אחת בפרשת בשלח והשני במי מריבה בקדש.  ולשון המדרש צ"ע, כי ששאל 

ולא נעשית בחפירה, אבל מה התירוץ שניתנה להם בזכות האבות הרי עדיין קשה לשון   ויצאו מי באר מרים  חפירה היתה ניחא שהרי הכו בסלע 
 חפירה. 

   או יותר נכון להש"י שעשה נס וקרב את ההרים זה לזה.   הרגו באמורים ובאמת זו תימה מדוע השירה היתה על הבאר ולא על ההרים ש  נג
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, היה כזה שפע  שכל ראש שבט במשענתו חקק שביל שילכו מי הבאר לשבטו \נדהשבטים כמבואר במדרש/ 
 מים עד שכל שביל נעשה נהר גדול שהיה צריך ספינה כדי לעבור אותו.

 ורבינו דורש את הפסוק הזה ומבאר כיצד רמוז בו כל התורה הזו.  

דהיינו זוכה   כרוה נדיבי עםתורה מהשרים ועי"ז  היא הבושה שזוכה השומע ביאורי חפרוה שריםבאר 

ואזי   דהיינו שהשפלות של משה המלובשת בכל אבר מתעוררת לתחיה, במחוקק במשענותםועי"ז   ,לתשובה

דהיינו שע"י שמתעורר השפלות אזי יוצא מכל המיצרים וזוכה לבחי' שבת דהיינו עונג שבת   ממדבר מתנה
   חיים נצחיים של עוה"ב.המעין 

צא שהפסוק רומז למהלך כיצד השרים מחזירים את העם בתשובה ומביאים אותם לחיי נצח. אבל לא  נמ
שעי"ז מתנוצץ מוחם וזוכים לחכמה ושפלות וגדולה דהיינו שנעשים  רמז כלום על הסתכלות הצדיק בשרים 

 איש אשר רוח בו רוח אלקים שעל ידה זוכים לבאורי התורה.  
מכל העם וכו' ושמת עליהם  שרים הוא רק השלמה לפסוק ואתה תחזה סוק באר חפרוה פנמצא לפ"ז שה

 , שבזה רמוז הסתכלות הצדיק שעי"ז נעשים השרים. ים ושרי מאותפשרי אל

כא(וז"פ   כרו  \נה/)במדבר  שרים  חפרוה  במחוקק   הבאר  העם  נדיבי 

באר   מתנה.  וממדבר  של במשענותם  השרים  שזוכין  התורה  ביאורי  בחי'  זה 

שמסת ע"י  בחי'ישראל,  בהם  שעי"ז    \נו/ כל  לשפלות  משה,  זוכים  ועי"ז  בחכמה  מוחם  מתנוצץ 

ונעשה איש אשר רוח בו שהיא רוח אלקים שעל פני  מקבל כל אחד את גדולתו כראוי לו,  שעי"ז  

כנ"ל   ידישהמים  וע"י    על  כנ"ל.  דאורייתא  חידושין  בחי'  התורה,  לביאורי  זוכין  הם  זה 
שנחיה השפלות של משה  דהיינו    לבושה ותשובה כנ"ל  הםהמקבלים מזוכין  שלהם  ביאורי התורה  

 . זוכים לחיי נצחהמשרש אצלם שעי"ז 
 

וחפרה הלבנה    [נז] זה בחי' בושה, כמ"ש )ישעיה כד(חפרוה    ,באר חפרוה שריםוזהו  

 זוכין לבושה כנ"ל.  באר ובושה החמה. כי ע"י ביאורי התורה הנ"ל בחינות 

 בחי' שרי אלפים שרי מאות וכו' כנ"ל. , היינו שרים הנ"ל, חפרוה שריםוזהו 

בחי' תשובה, כשפרש"י על פסוק  כרוה נדיבי העם. נדיבי העםוזהו   זה  שבתחילת , 

 בהתנדב לבם לתשובה.   \נח/)שופטים ה(בהתנדב עם  שירת דבורה 

במשענותםוזהו   כשדרז"ל  מחקק    ,במחקק  משה  טובגמרא  דא  שם   ( .)ב"ב  ולמדו 

גד  מהפסוק רבינו שק  "שם חלקת מחקק ספון"  \נט/ שבברכת משה לשבט  ונעלם בשהכוונה למשה  ספון  רו 

היינו בחינות השפלות של משה   רמ"חבגימ'  מחקק  . גם  כמ"ש ולא ידע איש את קבורתו

שבמתן תורה עם תורת משה    כנ"ל[  ס] שמלובש בכ"א מישראל ברמ"ח איבריו בכל אבר ואבר  

 .  בלת התורה דהיינו הענוה של משהנחקק ונשרש בהם גם הכלי לקנתקבל  שקבלו במורא עצום 

 
באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם וכי חפירה  ....  )הובא גם בתנחומא חקת כא וילקוט שמעוני רמז תשסד(   במדבר פרשה יט פסקה כו(   מדרש רבה   נד

זובו מים כי זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו כרוה נדיבי העם  היתה שם אלא שנתנה בזכות אבות שנקראו שרים שנא' )תהלים קה( פתח צור וי 
במחוקק במשענותם שהיו הנשיאים עומדים על גבה ומושכין במטותיהן כל אחד ואחד לשבטו ולמשפחתו וריוח שבין הדגלים מלא מים מגוברין אשה 

 . ת נהר ואין ציות אלא ספינותשהיתה צריכה לילך אצל חברתה מדגל לדגל היתה מהלכת בספינה שנא' )שם( הלכו בציו 

ּה:  במדבר כא  נה ר ֱענּו לָּ ה ַהּזֹּאת ֲעִלי ְבאֵּ ירָּ ִ ל ֶאת ַהש ּ אֵּ רָּ יר ִיש ְ ִ ש  ז יָּ ה:  )יז( אָּ נָּ ר ַמּתָּ ְדּבָּ ם ּוִמּמִ ֲענֹּתָּ ְ ִמש  ק ּבְ ְמחֹּקֵּ ם ּבִ עָּ י הָּ רּוהָּ ְנִדיבֵּ ִרים ּכָּ רּוהָּ ש ָּ ר ֲחפָּ אֵּ )יט(   )יח( ּבְ
ל ּוִמנַּ  ה ַנֲחִליאֵּ נָּ ּתָּ ת:ּוִמּמַ מוֹּ ל ּבָּ ימֹּן:  ֲחִליאֵּ ִ י ַהְיש  נֵּ ה ַעל ּפְ פָּ קָּ ְ ה ְוִנש  ְסּגָּ ב רֹּאש  ַהּפִ אָּ ה מוֹּ דֵּ ש ְ ר ּבִ ֶ ְיא ֲאש  ת ַהּגַ מוֹּ  )כ( ּוִמּבָּ

צ"ע מדוע נקט בחי' ואולי רומז להסתכלות ששיך גם בבחינות כגון בספר של הצדיק וכמבואר בלק"ה ערלה ו' שבקריאת המגילה יכול לראות את    נו
 הצדיק.עצמו עם 

 עיין גם ירמיהו טו ט'  נז

אמֹּר: שופטים פרק ה  נח ם ַההּוא לֵּ ּיוֹּ ן ֲאִבינַֹּעם ּבַ ק ּבֶ רָּ ה ּובָּ רָּ בוֹּ ר ּדְ ַ ש  ד: )א( ַוּתָּ ְרכּו ְידֹּוָּ ם ּבָּ ב עָּ ִהְתַנּדֵּ ל ּבְ אֵּ רָּ ִיש ְ ת ּבְ עוֹּ רָּ ְפרַֹּע ּפְ   )ב( ּבִ

פרצו בהם אויביהם על עזבם את ה', והתנדב העם לשוב בתשובה,  כשבאו פרצות על ישראל ש   -)ב( בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם    -רש"י  פ
 מעתה ברכו את ה' על התשועות שעשה:

יו ִעם יִ  לג  דברים נט טָּ ּפָּ ְ ה ּוִמש  ש ָּ ד עָּ ם ִצְדַקת ְידֹּוָּ י עָּ ֵּ אש  ֶתא רָּ פּון ַוּיֵּ ק סָּ ם ֶחְלַקת ְמחֹּקֵּ ָּ י ש  ית לוֹּ ּכִ ִ אש  ְרא רֵּ ל:)כא( ַוּיַ אֵּ רָּ   ש ְ

אותה חלקה ספונה וטמונה מכל בריה שנאמר ולא    -ספון      כי ידע אשר שם בנחלתו חלקת שדה קבורת מחוקק והוא משה:  -כי שם חלקת    -  רש"י 
 ידע איש את קבורתו: 

 עיין לעיל תורה כו תנינא ]דף כג.[  ס
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סח(  במשענותם )פסחים  כשדרז"ל  תחיה  בחי'  פסוק  \סא/זה  זכריה    \סג / [סב]  על  בנבואת 

כיון שהכתוב סותר עצמו כי  וואיש משענתו בידו  שלעתיד לבוא ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים  
שואיש   דרשו חז"ללכן    ,תם בידםמר זקנים וזקנות הל"ל ומשענאהיושב לא צריך מטה למשענת ועוד כיון ש
מתים לתחית  ומשענתם  לצדיקים  השונמית    ,הכוונה  בן  את  להחיות  גיחזי  את  כששלח  באלישע  כדמצינו 

 .  [סד]  עתידין צדיקים שיחיו מתים וכו' א"ל קח משענתי בידך וכו', לכן דרשו חז"ל שגם כאן הכוונה

במשענותםוזהו   שלבמחקק  השפלות  נחיה  שיהיה  היינו  הרמ"ח  מש  ,  בכל  שיש  ה 

 של כ"א ואחד ע"י התשובה כנ"ל.   סהאברים 

שע"י השביתה שבה זוכה  נו שפלות זוכה למתנה דהיינו שבת  שע"י מדבר דהיי  וממדבר מתנהוזהו  

מ עוה"בלענג  של  הנצח  חיי  מדבר,  עין  כשארז"ל .  כמדבר  עצמו  שמשים  שפלות  היינו 

נד( ו  )עירובין  וחייים,  ממים  מקום שמם  הוא  חסר  כך  כי מדבר  עצמו שעדיין  מחזיק  תורה  מיהשפל  מי 

מתנה   \סו/ , היינו שבת, כשארז"ל )שבת יוד ע"ב(מתנהב  ע"י שפלות זוכה. עי"ז  וחיים אמיתיים

דייקא  עי"ז    \סז/ בו מכל השתדלות הפרנסה  שהשביתהדהיינו יום    טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה
המעשהה  מתברכת ימי  ששת  של  בשבת  השתדלות  שגם  ועוד  נפלא,  לענג  לזכות  יכול  ומצוה    עצמה 

ולכן דייקא ממדבר .  דהיינו ענג חיים נצחייםבעוה"ב  שהכוונה למתן שכרה  שם  ומסקנת הגמרא  ,  \סח/ היא

לשבת   זוכה  השפלות  שע"י  דהיינו  נצחיים  מתנה  חיים  בחי'  שבת  בחי'  עוה"ב  תענוג  עיקר  כי 
 : יהיה רק להשפלות של כל אחד כנ"ל

 
בין  במ  \סט/)איוב לט(וז"ש   לו  נתחלף  ענה הקב"ה לאיוב על טענתו שאין השגחה בפרטים או שמא 

איוב לאויב, מספר לו הקב"ה כמה מפלאי הבריאה וכיצד יש השגחה פרטית על כל בריה ובפסוק זה שואל  

 
סח  סא  דף  יש   .פסחים  עד  ח+  +זכריה  שנאמר  מתים,  שיחיו  צדיקים  עתידים  יונתן:  רבי  אמר  נחמני  בר  שמואל  רבי  ברחבות  אמר  וזקנות  זקנים  בו 

 ירושלים ואיש משענתו בידו מרב ימים וכתיב +מלכים ב ד+ ושמת משענתי על פני הנער. 
 זכריה ח' ד'  סב

רֹּ זכריה פרק ח  סג דוֹּ מֵּ יָּ ַעְנּתוֹּ ּבְ ְ ם ְוִאיש  ִמש  לִָּ ָּ ת ְירּוש  ְרחֹּבוֹּ ת ּבִ נוֹּ ִנים ּוְזקֵּ בּו ְזקֵּ ְ ש  ת עֹּד יֵּ אוֹּ ד ְצבָּ ַמר ְידֹּוָּ    ִמים:ב יָּ )ד( ּכֹּה אָּ

דוד   וגו'    -מצודות  זקנים  ישבו  עוד  כ"א    -)ד(  בית  לשבת  החולשה  ישיגם  לא  ר"ל  ברחובות  וזקנות  זקנים  וישבו  העתידה  הגאולה  זמן  יבוא  עוד 
ת  וכל אחד יהיה בידו משענתו להשען בה מרוב הימים שחיו וכדרך הזקנים ועכ"ז לא ישיגם החולשה לשב  -ברחובות ישבו כדרך הבחורים. ואיש  

 בית: 
 עי"ש שלמד ג"ש מדברי אלישע כשהחיה את בן השונמית אמר לגחזי ושמת משענתי על פני הנער.  סד

 איברים  -מתרלו  סה

צריך להודיעו, שנאמר +שמות לא+ לדעת כי אני ה'    -ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: הנותן מתנה לחבירו    :שבת דף י   סו
ת כי אני ה' מקדשכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה  מקדשכם. תניא נמי הכי: לדע

אין צריך להודיעו, שנאמר   -איני? והאמר רב חמא )בר( +מסורת הש"ס: ]ברבי[+ חנינא: הנותן מתנה לחבירו  ......................... לך והודיעם.  -לישראל  
והא    -במילתא דלא עבידא לאגלויי.    -במילתא דעבידא לאגלויי, הא    -לא קשיא, הא    -לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו!  +שמות לד+ ומשה  

 מתן שכרה לא עביד לגלויי.  -שבת דעבידא לגלויי! 

ולו טוב ושבת והיינו בבית בבית גנזי כו' למסקנא דמוקי לה במתן שכרה דלא עבידא לאגלויי ניחא דמתנה טובה היא שבת דעוה"ב שכ  -  מהרש"א
גופיה קאמר הכי דהיינו   וגו' אבל השתא דס"ד דאשבת דעוה"ז  עין לא ראתה אלהים  גנזי ע"ש שהוא רב טוב הצפון לצדיקים לעוה"ב שנאמר בו 

נה וגו' בזעת אפיך  דעבידא לאגלויי נראה לפרש דהיינו מתנה טובה שניתן למנוחה דמלאכת ו' ימים הוא מכלל קללות אדה"ר דכתיב בעצבון תאכל
ימים  תאכל וגו' וע"כ בן נח אסור בו דאמרינן בפרק ד' מיתות בן נח ששבת חייב כו' והיינו בבית גנזי כמו קודם שחטא אדם שהיה לו מנוחה בכל ה 

 ועיין עוד בזה במס' ביצה:

בשבת מצווה יותר מבחול, ואולי כיון ששבת מעין  רק מתאוות ממון צריך לשבות בשבת ואילו שאר התאוות כגון אכילה וזיווג דייקא    צ"ע מדוע  סז
לכן עוה"ב ואכילה וזיווג יש כעין זה בעוה"ב אכילת שור הבר ולוויתן המשומר ויין המשומר שהן בחי' אכילה רוחנית קדושה שתיהיה לעתיד לבוא  

ולזכות לבזה להנאה רוחנית. אבל הל  זה  גם בשבת שלנו יש זאת בגשמיות עמ"נ שנזכה לקדש עצמינו  ט מלאכות של תאוות ממון כיון שאין כעין 
ולכאורה צ"ע כי  ראוי להתרגל למעט בהן ככל האפשר עד שצדיק מלאכתו ע"י אחרים.  בחול  גם  ואדרבה  דייקא לשבות  בהן צריך  לכן  בעוה"ב 

ונ"ל שאמנם כן אבל אין הכוונה  ז.   מבואר בתורה יא אות ד' ובתורה ד' תנינא של"ט מלאכות כשהן בקדושה הן ל"ט אורות ונבנה משכן למעלה עי"
שיש כעין זה בשכר העתיד אלא אדרבה רק בעוה"ז ורק בימי החול ע"י עשית המלאכות לשם שמים אזי נעשה למעלה משכן אבל בעולם השכר כבר  

 אין בחי' עשית משכן אלא רק נהנים מהמשכן שנעשה ע"י העשיה של עוה"ז. 

וגם  אלא אדרבה עוד גם מצוה להתענג בה    ,לזכות לזה כדי  ן הימי מעשה לכל הפחות יעשה בה תענית  כיון שע"י השביתה מתברכי   ולא אמרינן  סח
 . בגשמיות

:  איוב פרק לט   סט ִרים ִקּנוֹּ ר ְוִכי יָּ ֶ ש  יּהַ נָּ ַיְגּבִ יךָּ  ה:  )כז( ִאם ַעל ּפִ ן ֶסַלע ּוְמצּודָּ ֶ ן ַעל ש  ְוִיְתלֹּנָּ ּכֹּן  ְ ַפר אֶֹּכל לְ   )כח( ֶסַלע ִיש  ם חָּ ָּ יטּו:)כט( ִמש ּ יו ַיּבִ ינָּ ק עֵּ חוֹּ רָּ )ל(    מֵּ
ו  יו \ְוֶאְפרֹּחָּ ם הּוא:\}ְוֶאְפרֹּחָּ ָּ ִלים ש  ר ֲחלָּ ֶ ם ּוַבֲאש   { ְיַעְלעּו דָּ

   יהושע ב' ב'( -חפר לשון חיפוש וריגול )כמו לחפור את הארץ  מצודות ציון

 ם למרחוק יביטו עיניו וכדרך העומד במקום גבוה:ר"ל הנה יבחר לשבת במקום גבוה כי משם יחפש למצוא אוכל כי מש  -)כט( משם  - מצודות דוד
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שם בגובה הוא שוכן   סלע ישכון ויתלונן אותו האם ע"י דבור פיך הנשר בונה קינו במקום גבוה על

למ מביט  ומשם  לגוזליוולן  מאכל  לחפש  דורש  .  רחוק  הבארסלעורבינו  זה  חקת    ,  בפרשת  כמבואר 

מרים באר  ויצאת משם  הכו בסלע  ואהרן  כ'   התורה  ע, בחי' באורי שמשה  בתורה  באריכות  ,  כמבואר 
ביאור המילים "ישכון ויתלונן". ואפשר    דילג ולא ביארהנה רבינו     .[עא]  בחי' באר חפרוה שרים כנ"ל

יאורי התורה צריך לשכון וללון שם הרבה אצל הסלע, היינו ללון לעומקה של הלכה,  לבאר, כי להשיג ב
היינו בחינת היגיעה בתורה, עד שמתחיל לנבוע באר מים, היינו ביאורי התורה מתוך הסלע: )הרה"ח ר' לוי  

נוֹּ  ה, מפי השמועה -יצחק בנדר ִזְכרוֹּ כָּ  מעדני מלך, סק"ו(.  -ִלְברָּ

אוכל  [עב] וזהו   חפר  כנ"ל ,  משם  בושה  וכמ"ש    בחי'  הלבנה  החמהוחפרה  ע"י  בושה  כי   .

משם מביאורי התורה ששומע  ביאורי התורה, עי"ז זוכה לבושה כנ"ל. וזהו משם חפר אוכל, כי  

 הוא מתבייש להושיט האוכל לפיו ע"י הבושה שבאה אליו כנ"ל.  

רואה ומביט איך  ש  ביאורי התורה ששומע ומתבייש ע"יע"י  , היינו  למרחוק עיניו יביטו  וזהו

משה הנעלמת אצלו וזוכה לענג שבת   ונחיה השפלות של  ,ואזי עושה תשובה  הוא רחוק מהש"י כנ"ל

במה זכה יתרו שהיה  לו  נמצא לפי רבינו גם כל זה כלול בדברי הקב"ה לאיוב, דהיינו שרמז    :  וחיים נצחיים 
 זכו ישראלל הנהגת הקב"ה. ומה  ממנו שטען ע  מה אפשר לזכות ע"י שפלות וענווה להבדילעימו וברח, ו

, ואולי אפ"ל גם שהיא תוכחה קשה על ששתק איוב ולא מנע את פרעה מלשעבד את  ע"י שפלות משה רבנו
כמובא   יא.ישראל  כמבואר    בסוטה  הייסורין  עליו  באו  וע"כ  אז,  פרעה  יועצי  ג'  היו  ויתרו  איוב  שבלעם 

 ושמשה רבינו כתב את ספר איוב.או אינו אלא משל ועיין ב"ב טז מתי חי איוב במדרש. 

 
שבהסתכלותו על אנשי חיל יתן להם  עתה יבאר מדוע דווקא יתרו יכול היה ליעץ למשה רבנו עצה כזו  

 שפלות וגדולה להיות שרי בישראל.
בעניין יתרו רוב המפרשים וכן בגמ' ומדרשים שבחו את עצתו אבל מעט יש שדרשו הכל לגנאי וכגון הספר  

ילקוט ראובני. אבל מרבינו משמע שעצתו היתה שבח גדול ליתרו שהכיר בגדולתו של  גלא רזא המובא ב
. ויותר מזה מבואר בסוף התורה שבשמו רמוז תחית המתים משמע שמצד נשמתו יש בו שפלות משה רבנו

וצ"ע לכאורה כיון שאמר שהדבר הגדול יביאון אליך נמצא שנמנע מרוב . )ועיין לקמן( שעל ידה התחיה
   לחזות בפני הצדיק תדיר, וידוע שאצל רבינו זה עיקר היהדות לנסוע לצדיק כמבואר הרבה בספר.ישראל 

ונ"ל שלכן נקט רבינו בעניין ההסתכלות לשון המשתמע שלא רק השרים זוכים אלא גם כל אחד מישראל  
רים זכו  ממילא מובן שהש, אלא שכבר הקדים לבאר שכל אחד זוכה להתנוצצות המוחין עי"ז כפי חריפותו

יותר כדי לקבל ממנו בושה ע"י שמיעת החדושי תורה   ההזוכים פחות צריכים לבוא למי שזכיותר ולכן 
 שלו.

שהיו כמה מליון  ומה שלכאורה נמנע מרוב ישראל לראות את הצדיק צ"ע כיון שממילא א"א שיבואו כולם 
 ומסתמא משה רבינו היה אומר תורה לרבים ואז זכו כולם. בבת אחת בני"א 

חתנווע"כ   היה  משה  כי  תחזה.  ואתה  למשה  אמר  דייקא  גודל  [עג ]   יתרו  יתרו  וידע   ,

 . ועל [עד] קדושתו ופרישותו
 

 
 ביאורי  -מתרלו בתרלד ו ע

 ישכון ויתלונן לא באר רבינו ובשם רל"י זצ"ל מבארים שצריך לשכון וללון הרבה לעמקה של הלכה אצל הסלע  עא

 המשך פסוקים הנ"ל באיוב לט  עב

 שמות יח א' )נזכר בתורה ח' פעמים(  עג

 רא יתר )לשון דבר מיותר( דהיינו שפלות שזכה ע"י משה עיין פל"ח אות ג' שע"כ נק עד
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כן הוא דייקא אמר למשה ואתה תחזה. ואתה דייקא, כי ידע יתרו בגודל קדושתו שהוא  
יכול לחזות ולהסתכל על כ"א ולחלק להם הגדולה והשררה ע"י ההסתכלות לבד כנ"ל.  

היא יתרו  הצדיקים,    'גם  של  הזיווג  מקדושת  באים  והגרים  ואת   כ"שגר,  יב(  )בראשית 
של )בזוהר  ואיתא  בחרן  עשו  אשר  קסח(הנפש  ד'  לך  שהיו    \ב/ח  בעת  ושרה  שאברהם 

הגרים נפשות  מזווגם  הולידו  הנשמות    \ד/[ג ]   עקרים  זיווג  אלא  הגוף  זיווג  אינו  בעקרות  זיווג  כי 
בכח   הש"י  אל  המשתוקקות  נפשות  הולידו  תשוקתם  מהקליפה    עצוםובגודל  אותם  לנתק  הכח  בו  שיש 

קדושת הזווג של צדיקים. ע"כ הוא  גר שהוא בא מ  '. וע"כ יתרו שהיהאוחזת בהם ולהתגייר
חזייודע   לידיעה בשכל אלא הרגשת הלב(  בבחי' מזלי  גודל יקר קדושת הצדיקים,   )כי אין הכוונה 

פרישותם קדושת  שכן  מכל  הגרים,  נפשות  מזווגם  נעשה  קדושתם  בשער    שלגודל 

 
 וגם   -מתרצו    א 

ָמא    ִזּוּוָגא  -זוהר שלח דף קסז:    ב  ַההּוא ָעלְּ קּוָתאּדְּ ּבְּ ּדַ נִ   ִאתְּ ָתאּדְּ מְּ ָתא    ש ְּ מְּ ִנש ְּ הֹוָראּבְּ הֹוָרא    נְּ נְּ והחיבור של עולם העליון הוא    היחודּבִ

גּוָפא   ִזּוּוָגא התדבקות הנשמה בנשמה שהם אור באור,  ָמא ּגּוָפא ּבְּ ַהאי ָעלְּ א שבזה העולם הוא גוף בגוף,  היחודּדְּ כּלָ ֲחֵזי   וְּ ִאתְּ ָמה ּדְּ כמו   והכלּכְּ

תַ   ִזיָנא  דהיינושראוי להיות,   ַתר ִזּוּוָגא    ִזּוּוָגאמין הולך אחר מינו,    כלר ִזיֵניּה  ּבָ   ּגּוָפא היחוד נהוג כפי היחוד של אותו העולם, בעולם הזה    כיּבָ
ַתר ּגּוָפא   הֹוָרא    ִזּוּוָגא האדם מתנהג לפי גוף העולם הגשמי, אבל    גוף ּבָ ַתר נְּ הֹוָרא ּבָ ָמא נְּ ַההּוא ָעלְּ ת  העליון הוא התדבקו   עולםשל    היחודּדְּ

)שהם  אור באור,   הנשמות  כל  כך  ולאה,  יעקב  זווג  הלילה  שיש בחצות  כמו  הוא  הנשמות,  זווג  הנשמות    מזווג)וענין  וכל  לגרים,  נפשות  מתייחדות להוליד  זה( 
מבואר בפ' משפטים דף  ואוחזות ומתלבשות בהם, ובזה הם יכולות לעלות, כ  הגריםהקדושות שהם בגן עדן התחתון, כשעולות לגן עדן העליון פוגעות בנשמות  

    צח ע"ב(. )רמ"ק והגר"א ומפרשים( 

י    ִאי  י ִאי ַרּבִ ָמֵלא רבי הוי רבי,    הויַרּבִ ָאה    ִאלְּ ַגּלָ ַסר לְּ מְּ ּתְּ ָלא ִאתְּ ר יֹוָחאי ַאנְּ רשות לגלות לך, והוא    לנולא היית בר יוחאי לא היה נמסר    אםּבַ

א    ִזּוּוָגאכי   ִאיּבָ ֲעִביד  ִאתְּ ָמא  ָעלְּ ַההּוא  פירות    עלּדְּ נעשים  עולם העליון  הנשמות של  יחוד  ע"א(  ותולדותידי  )דף קסח  נשמות,  דהיינו  יר ,    ַיּתִ
ָמא   ַהאי ָעלְּ ֲעִביד ּבְּ ִאתְּ א ּדְּ ִזּוּוָגא ֵמִאיּבָ הֹון    ּבְּ לְּ איש ואשה בעולם הזה, שהם מולידים גופים גשמיים, ומפרש   ביחוד מהתולדות שנעשים    יותר ּדִ

ִזּוּוָגא  ָעלְּ   ּבְּ ַההּוא  ֲחָדא  ּדְּ ּכַ הֹון  לְּ ּדִ א  ּתָ ִתיאּובְּ ּבְּ יחד,    כיָמא  הנשמות  בתשוקת  העליון  עולם  של  דביחוד  א    ּכַ ּדָ ִעם  א  ּדָ ָמִתין  ִנש ְּ ָקן  ּבְּ ּדַ ִמתְּ
ֵדיהנשמות זו עם זו,    כשמתדבקות ין    ָעבְּ ֵקי פירות ותולדות,    עושותִאיּבִ ָנפְּ יהּו    וְּ יְּ הֹוִרין ִמּנַ דֵ מהם אורות,    ויוצאיםנְּ ָעבְּ ִאתְּ ָרִגין    י וְּ נרות,    ונעשיםש ְּ

ִאיּנּוןכמ"ש נר ה' נשמת אדם,    נשמותכלומר   יִרין    וְּ יְּ ּגַ ִמתְּ יֹּוִרין ּדְּ ָמִתין ַלּגִ ָכל נשמות לגרים המתגיירים,    והםִנש ְּ יִלין    וְּ ֵהיָכָלא ָהֵני ָעיְּ   וכל ֲחָדא    לְּ

ַכד לח ע"ב(.    דףר בפ' בראשית  )כמבוא אלו הנשמות נכנסות להיכל הראשון בגן עדן התחתון ששם מקום נשמות הגרים   יֹּוָרא ֲחָדא    וְּ יָרא ּגִ יְּ ּגַ ִמתְּ
ָחא גר אחד,    וכשמתגייר רְּ ָתא    ּפָ מְּ ָעאַלתנשמה אחת מאותו ההיכל,    פורחתֵמַההּוא ֵהיָכָלא ִנש ְּ ּה    וְּ ַקת ּלָ ַנש ְּ א וְּ ּתָ ִכינְּ ש ְּ ָפָהא ּדִ דְּ חֹות ּגַ   ונכנסתּתְּ

ִגין ת,  תחת כנפי השכינה והיא נושקת אותה מחמת חביבו  ִאיהוּ   ּבְּ יַקיָּיא    ּדְּ ַצּדִ א ּדְּ ַרתשהיא פרי ותולדה של נשמות הצדיקים,    לפי ִאיּבָ דְּ ש ַ ָלּה    ּומְּ
י ַראת ּבֵ ש ָ יֹּוָרא וְּ גֹו ַההּוא ּגִ ר ֶצֶדק    ּוֵמַההּוא שולחת אותה לגוף של אותו הגר ושוכנת בו,    והשכינה  הּ לְּ ֵרי ּגֵ ָנא ִאקְּ הזמן הוא נקרא    ומאותוִזמְּ

ינוּ שקבלה נשמה מן המלכות הנקראת צדק,    לפי  גר צדק, ַהיְּ ִתיב    וְּ כְּ ִרי הסוד שכתוב    וזהוָרָזא ּדִ ים    ּפְּ יק ֵעץ ַחיִּ יק    ִאיָלָנא   ָמה   היינוַצּדִ ַחיֵּי ַאּפִ ּדְּ
ָמִתין   ָמִתין    אּוף נשמות,    מוציאז"א    שהוא עץ החיים    מה ִנש ְּ יֵליּה ָעִביד ִנש ְּ ּדִ א  ִאיּבָ יק  ַצּדִ נש   כמוָהִכי  עושה  כן  מת הצדיק התולדה שלה 
 נשמות.   

א ָאַמר    ַרב ּתָ ִתיבְּ ִתיב הישיבה אמר,    ראש מְּ ַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלּה ָוָלד,    ּכְּ ִהי ש ָ אי   ושאלַוּתְּ ָאַמר    ִמּמַ ִהי  אומרשהכתוב    ממהּדְּ ַרי ֲעָקָרה,    ַוּתְּ ש ָ
ֵלית ָלּה ָוָלד   אעוד אין לה ולד,    כתוב  למהֵאין ָלּה ָוָלד    אימַ אין אנו יודעים שאין לה ולד,    וכיֵלית ֲאָנא יֹוֵדַע ּדְּ א    ֶאּלָ ּתָ ִתיבְּ ָהִכי ָאַמר ַרב מְּ

הישיבה,    אלא ראש  אמר  ָדא    א לָ   ָוָלד כך  מֹולְּ לא    ולדֲהַות  ָדא    ֲאָבל מולידה,    היתהגשמי  מֹולְּ ֲהַות  ָמִתין  כי    אבלִנש ְּ נשמות,  הולידה 

קּוָתא  ּבְּ ּדַ ִאתְּ ִאיּנוּ   ּבְּ ָתא ּדְּ ִתיאּובְּ ֵרין  ּדְּ ִגיֹּוֵרי    ֲהווֹ התשוקה של אותם שני צדיקים אברהם ושרה,    בהתדבקותן ּתְּ ָמִתין לְּ מולידים    היומֹוִליֵדי ִנש ְּ

ל נשמות לגרים,   ָחָרן    ַההּוא   ּכָ ֲהוֹו בְּ ָנא ּדַ ָמה אותו הזמן שהיו עדיין בחרן,    כל ִזמְּ ַגן ֵעֶדן    ּכְּ יַקיָּיא ּבְּ ין ַצּדִ ּדִ ָעבְּ   דיקים הצ שעושות נשמות    כמוּדְּ

ָמה ביחוד שלהן בגן עדן,   ִתיב    ּכְּ ֶאת שנאמר    כמוִדכְּ ּו בְּ   וְּ ר ָעש  ֶפש  ֲאש ֶ אי    ֶנֶפש    הנה,  ָחָרןַהּנֶ ּו ַוּדַ והולידו נפשות לגרים, ואח"כ    עשו   ודאיָעש 

י היו מגיירים גרים בפועל, והכניסו בהם את הנשמות,   עֹון   ַחּדֵ מְּ י ש ִ  על חידוש זה ששמע.  שמעוןרבי  שמחַרּבִ
 עי"ש שנעשה מכח התדבקות ותשוקה )שעי"ז הולידו נפשות המשתוקקות אליו ית'( עי"ש ותהי שרה עקרה אין לה וכו' ולד גשמי לא אבל נשמתין כן    ג

דעו בניי יצ"ו, כי מכל ביאה וביאה כשהיא בקדושה, יצא ממנה פעולה טובה,    -עמק ברכה )עח(    -  שער האותיות   -השל"ה הקדוש    ד
מתעברת, מכל מקום מעורר למעלה ומשפיע נשמה. והאריכו בזה המקובלים, וכתבו שעל כן יש היתר לשמש עם    דאף שאין אשתו 

אשתו אף שהיא כבר מעוברת או מניקה או זקנה או עקרה, כי אינו מוציא זרעו לבטלה, אלא מתהווה מזה נשמה קדושה. וזהו ענין  
הוא יתיר, לא לימא רק ותהי שרי עקרה. ותירץ כי בא להורות סוד הענין  ותהי שרי עקרה אין לה ולד, ומקשה הזוהר אין לה ולד  

הזה, כי אברהם היה משמש מטתו עם שרה אף שהיתה עקרה, וחס ושלום שיהיה לבטלה, על זה אמר העקרות היה שלא היה לה  
ות אחרים, וזהו ענין הגרים של  ולד, לה דייקא, לה לא היה, אבל לאחרינא היה, כי מכל ביאה נשפע נשמה, ואלו הנשמות באו לולד 

אלו   אלא  קשה,  בגרים  אבל  ואם,  אב  זיווג  מצד  באים  ישראל  לזרע  בשלמא  נשמה,  להם  היה  ומאין  מנין  קושיא  יש  כי  אברהם. 
רוצה   הנשים,  מגיירת  ושרה  מגייר את האנשים  ענין אברהם  וזהו  להם.  ובאות  ביאת הצדיקים מתפשטות  הנשמות שנשפעים מכח 

מחשב  מכח  של  לומר  נשמות  נשפעים  בביאה  שרה  קדושת  מחשבות  ומכח  זכרים,  של  נשמות  נשפעים  בביאה  אברהם  קדושת  ת 
מגייר את האנשים   שפירושו אברהם  הדבר בעצמו  הוא  והרי  ביאה,  מכח  בחרן, עשיה ממש  הנפש אשר עשו  יובן את  ואז  נקבות. 

 ושרה מגיירת הנשים ואברהם ושרה עשו נפשם: 



 מוהר"ן תנינא                          עב        תורה                  ליקוטי                                 2לד: 

גם עיין   יין תורה יד()וע   מבואר שדייקא ע"י פרישותם אזי בלימוד תורתם נעשה נפשות גרים  \ה/ הגלגולים

לגייר גרים . וע"כ הוא יודע שלגודל תורה רטו שיתרו התגייר ע"י משה רבינו שזה היה עסקו תמיד 
כנ"ל.   יתן להם הגדולה  וע"י ראייתו לבד  יכול לחזות בעם.  ופרישות משה הוא  קדושת 

יתר כנ"ל  ווע"כ  וכו'  תחזה  ואתה  למשה  אמר  מ  דייקא  רבינו  שמשה  משמע  קצת  ת מחוצ"ע 

 . \ו/ ענוותנותיה לא הכיר מעלתו זו ודייקא יתרו גילה לו וצ"ע
 

דהיינו שהיה בו שפלות גדולה, וזהו  ת המתים, יבחי' תחי  ההי  \ז/ עתה יבאר שבשמו של יתרו דהיינו מהותו
לשון מיותר, ובאמת סבל הרבה בזיונות ע"י שנתגייר כדאיתא במדרש שע"כ גרשו את בנותיו מבאר  ויתר

 
ז"ל ולכן    והנה   -  לד   הקדמה   -הגלגולים    שער   ה  שמאי הזקן, חטא ע"י קפדנותו, שבאו לידו כמה גרים ולא קבלם להתגייר, כמ"ש 

גרים, ע"י עסקו בתורה, כמו שהיה אברהם איש החסד עושה,   נתגלגל אח"כ בשמעון בן עזאי, שלא נשא אשה, והיה בורא נפשות 
שהוא אברהם בעוד    כי כל אתערו דנפשין דגיורין, הם מצד החסד כנזכר בפרשת לך, בפסוק ואת הנפש אשר עשו בחרן. וכמו שנודע,  

שהיה פרוש מן האשה, שהיתה עקרה. וכן במרע"ה, שהיה בורא נפשות לגרים, כשפירש מן האשה, לפי שהיה בסוד החסד דהבל.  
ן, לרמוז כי שמעון בן  אותיות עו"   לשה והנה עי"כ נתמתקה גבורת שמאי ונהפכה לחסד. ולכן נרמז בו ב' אותיות ש"מ מן שמאי, וש 

 עזאי, תקן עון שמאי, שהיה דוחה את הגרים: 

כל  שם אות ז ודע שמג' בחינות נבראים נשמות גרים הא' הוא ע"י עסק התורה של הצדיקים בעת פרישתם מאשה והב' ע"י זיווגם של הצדיקים בג"ע ב   בני אהרון   עיין

קליפת נגה ע"י העוונות ובפרט עוון ז"ל כנזכר בשער הכונות דרוש ז' דלילה הם באים אח"כ בגרים או  לילה כנזכר בזהר שלח והג' אותם נשמות קדושות העשוקות ב 
 בחסידי אומות העולם כמ"ש בסבא דמשפטים דף צה:  

ה ומעלים אותם למ"ן  ואע"פ שלשון בוראים משמע שהצדיקים בוראים יש מאין נשמות זה לא יתכן אלא הכוונה שבכח תורתם בעוה"ז הם מבררים ברורים מהרע דנוג
   לנוק' דז"א בבחי' הטוב דנגה ועי"ז מזדווגים זו"ן דנגה ונתקנים אותם ברורים ויוצאים משם בבחי' נשמות גרים

 דנשמות הממזרים כבר מבואר בשער המצוות שאין בהם שום תיקון כלל לפי שהם מסוד המלכים ולא מסוד בני מלכים שהוא אחר התיקון ועי"ש עוד שמבאר 

להמשיך הטיפה מרום  ות הגרים אע"ג דרב גוברייהו דר"ע וב"ע להביאם מזווג זו"ן דקדושה מ"מ איהו נמי לאו מזווג דנשמות היו ממשיכים אותם שהוא זווג דפנים  ונפש
דשביק בה בעלה כמבואר בע"ח שער  המעלות ע"י העלאת מ"ן כסדר הנ"ל אלא הכל הוא מזיווג דחיות שהוא דחיצוניות בלי העלאת מ"ן אלא מניה וביה ע"י ההוא רוחא  

יכא זיווג להוליד וכן  כג פ"ו שער כט ריש פ"ב ותדע שהרי כל עצמם של נפשות הגרים בין ע"י ר"ע וכיוצא בין ע"י שאר חכמים אינם נבראים אלא ע"י פרישה מאשה דל
וות וכיוון שכן דאפילו נפשות הגרים הנמשכים ע"י ר"ע וכיוצא ג"כ אינו אלא  אברהם אבינו ע"ה דהוא קדמאה לגיורין לא היה אצלו רק זיווג דחיות כמ"ש רז"ל בשער המצ

לבוא בקהל היינו כמ"ש    מזווג דחיות שאין בו העלאת מ"ן עד מחשבה העליונה הרי אין כאן ברור גמור ולכן אינו בא לכלל נפשות ישראל ונפש הגר מיקרי והא דמותרים
 נפש אחרת קדושה כשאר נפשות ישראל והוי ישראל גמור.רז"ל בסמוך שלאחר שמתגייר זוכה ליכנס בו  

פה חלק  כי  הטעם למה נפשות הגרים נבראים דווקא בפרישה מאשה  כי כשאינו פרוש אזי  הוא זיווג דנשמות ולא דחיות והטעם כי בזיווג דנשמות אין לקלי    עוד עי"ש 

מה אבל בזיווג דחיות גם הקליפות מקבלים מהשפע  שגם הם  צריכים לקבל חיות כמ"ש ואתה  ומצטייר בסוד הנשכל השפע מקבלת הנוק' העליונה תוך רחמה ומתעברת 
דייקא מעכב את אור    מחיה את כולם ואזי ע"י עסק התורה מסמא את עיניהם וחוטף נצוצות קדושים מקליפת נגה ונעשה מהם נפשות גרים אבל כשאינו פרוש אזי הזיווג

 החכמה.   
וצריך    דחיות עיין לק"ה ערובי תחומים הלכה ה דהוא יחוד חו"ב התדיר לקיום העולמות ואיןצריך לו העלאת מ"ן אבל זיווג דנשמות הוא יחוד הפנימי מה שכתב שנפש הגר מזווג  

 העלאת מ"ן  

 שזיווג שרה ואברהם לא נחשב זיווג כיוון  שהייתה עקרה לכן זיווגם הוליד נפשות גרים    עוד עי"ש 
התורה ולא שאר מצוות כי כדי להוציא נשמות אלו צריך להמשיך אור אבא שהוא חכמה דאצילות למטה לסמות עיני הקליפות בכח אור    מדוע דווקא עסק   עוד עי"ש 

    הגדול ההוא.
, היה משרש קין כמבואר אצלינו, והוא מצד עיטרא דגבורה כנודע, והמתיק את הגבורה, והפכה לחסד, והיה בורא  ר' עקיבא   ואמנם 

"ד אלף תלמידים כנודע. ואמנם ר'  כ   באותם כ"ד שנים שפירש מאשתו בת כלבא שבוע, והלך ללמוד תורה, והביא עמו נפשות לגרים,  
עקיבא עצמו שרש נפשו היתה מן פנימיות הקדושה, אלא שע"י חטא קדמון יצאת אל הקליפות, ואח"כ חזרה בקדושה. ואע"פ שנקרא  

כך,  אינם  הגרים  נפשות  שאר  אבל  ממש.  גר  אינו  הקליפה    גר,  אותה  מן  היא  והוייתם  מציאותם  עיקר  נוגה,    הנקראת כי  קליפת 

וז"ס מ"ש רז"ל קשים גרים לישראל כספחת  שפעמים היא מסאבא, ופעמים חוזרת אל הקדושה, כנזכר בפרשת ויקהל בספר הזוהר,  

 וכו'.  

מ  נפש אחת,  גוי, כאשר בא להתגייר, נכנס בו  כי האיש ההוא שהיה בתחלתו  הוא,  הנפשות של הצדיקים  והענין    בהיותם תולדות 
בג"ע הארץ, כנזכר בפרשת שלח לך. ואחר אשר נתגייר, זוכה ונכנסה בו נפש אחרת קדושה ממש, כשאר נפשות בני ישראל. ואז  

והנה אותה הנפש הנשארת עתה בו, והיא אותה שהיתה    נקרא גר צדק, כי יש לו ממש נפש קדושה מן המלכות, הנקראת צדק כנודע.
גוי, הנקראת נפש הגר, והיא אשר החזירתו למוטב בהכרח הוא שתהיה לה איזו אחיזה אל הקליפה, ולכן בהיותה עתה  בו ב  היותו 

בגוף הגר הזה אחר שנתגייר, בהכרח היא מחטיאה קצת אל הנפש הקדושה האחרת אשר בגר הזה. וז"ס קשים גרים לישראל כספחת  
ובזה תבין ס כי נפש הגר הראשונה, מחטיאה את נפש השניה   ר' עקיבא ע"ה, שהיה בתחלתו עם הארץ, שונא    וד הנקראת ישראל. 

ת"ח מ' שנה, באמרו מי יתן לי ת"ח ואנשכנו כחמור. ונמשך לו זה מצד אותה נפש הגר הראשונה. אבל נפשו האמיתית היתה קדושה  
 לגמרי בתכלית, ודי בזה: 

נפשות    לענין,   ונחזור  ור' עקיבא היו בוראים  עזאי  זה מצד הגבורה  כי בן  מן האשה, כי שניהם קדושים, להיותם,  הגרים, כשפירשו 
 , וזה מצד הגבורה דקין.  דהבל 

( מאד מאד הוי שפל רוח שמחלק שם בין שפל לעניו שהשפל שלא מכיר ערכו והעניו  ד' ד' על המשניות אבות )   תפארת ישראל עיין    ו 
 .א"כ למה היה צריך לעצת יתרו   צ"ע משה רבינו קשה דלא הכיר כוחו ו כ מכיר. ובפרט צדיק גדול  

שמאריך שם לבאר ענין השם שהוא בחי' ה"נפש חיה הוא שמו" והשם מקבל חיות  הנ"ל  ד' ו'    ליקוה"ל דברים הבאים בסעודה עיין    ז 
כל    משמו ית' ועי"ז יש לו כח להחיות את האדם ולקשר נפשו לגופו כי השם הוא עיקר החיבור בין העליונים לתחתונים, ובשם נגבל 

יִקים,  ד ִ מֹות ַהצ ַ ְ ִחיַנת ַמֲעַלת ִזְכרֹון  ש  ל    .....   חיותו וענינו ומהותו ְוֶזה ב ְ לו  ָ ם כ  ֵׁ ֶזה ַהש   ן יֹוָחאי.  ב ְ ֶ ְמעֹון ב  ִ י ש  א ַרב ִ נ ָ ַ ם ַהת  ֵׁ יִרין ש  ָאנו   ַמְזכ ִ ֶ ש  כ ְ
ְמָעָרה   ַ ִנים ב  ָ ה ש  רֵׁ לש  ֶעש ְ ְ ָהָיה ש  ֶ א ש  נ ָ ַ י ֶזה ַהת  ל ַמֲעש ֵׁ ָ דֹוש    כ  ם ַהק ָ ֵׁ ֶזה ַהש   ִלים ב ְ לו  ם כ ְ ָ ל  ֻּ . כ  ו  נ  ֶ ִרים ִממ  ָ ְזכ  ֹות ַהנ ִ י  ֲעש ִ ַ ֶפר ַהזוה"ק. ְוָכל ַהמ  ר סֵׁ ֵׁ ְוִחב 

יִקים.   ד ִ מֹות ַהצ ַ ְ י ש  ָארֵׁ ְ ש  ן ב ִ ן יֹוָחאי.  ְוכֵׁ ֶ ְמעֹון ב  ִ י ש   ַרב ִ
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לוותר על כבוד מאיש פשוט  צילן וידוע שיותר קשה לאדם גדול ומכובד מאד בכל העולם המים ומשה ה
 .  כידוע שיתרו היה כהן גדול בכל מיני עבודה זרה ועזב את כל הכבוד כדי להתגייר

י נשתחילה נקרא יתר וכשהתגייר הוסיפו לו ו', נמצא לפ"ז שתחילה רמז שמו ליש \ח/ ואיתא בילקוט שמעוני
בחי' שכן לעפר לכן כבר נקרא  כי מתחילתו היה לו שפלות  שהתגייר נוסף לו ו' הרומז ליקיצו.אדמת עפר וכ

שנתגייר וקיבל נשמת ישראל )ומבואר בשבת קמו שגם נשמות הגרים  יתר אבל עדין היה בבחי' "ישיני", וכ
 ית המתים. יתחמתקיים "יקיצו" להיו בהר סיני( אז זכה לשפלות של משה שעל ידה 

. וצ"ע האם  באר טעם שנרמז התחיה בשמו כיון שהוא אמר ואתה תחזה שעי"ז זכו לחיים נצחייםורבינו מ
, או קודם לזה כשהיו באים ישראל למשפט אצל משה האם לא היה מסתכל בהם ומביאם לשפלות

    .ויתרו גילה לו וצ"ע לא ידע זאת שמשהשבוודאי הסתכלותו בהם הביאה אותם לשפלות אלא 

. כי יתרו דייקא  \ט/ )דניאל יב(  ויקיצ  רעפ  תאדמ  יס"ת ורבים מישינו  יתרוזה אותיות  

אמר למשה ואתה תחזה כנ"ל וע"י בחי' ואתה תחזה עי"ז זוכין לגדולה, וזוכין לביאורי  
ונחי'  חוזר  נצחיים  חיים  בחי'  התשובה שהיא  וע"י  ותשובה,  לבושה  באין  ועי"ז  התורה, 

כ"א של  למקו  השפלות  שעולה  היא  התשובה  החיים  כי  שם  הבא  עולם  בחי'  עילאה  לבינה  החיים  ר 

. כי עיקר התחי' הוא להשפלות, בבחי' הקיצו ורננו מתעורר השפלות שבוהנצחיים ועי"ז דייקא  
, כי יתרו דייקא אמר למשה ואתה תחזה \י/שוכני עפר כנ"ל. וכ"ז נעשה ע"י יתרו דייקא

 שעי"ז נעשין כל הבחי' הנ"ל.  

שהוא ס"ת יתרו, כי ע"י    ויקיצ  רעפ  תאדמ  יורבים מישינ  יתרווע"כ מרומז באותיות  

עי"ז נמשך בחי' חיים בחי' תחייתרו   ורננו שוכני עפר,    'שאמר ואתה תחזה  בחי' הקיצו 
 בחי' ורבים מישיני אדמת עפר יקיצו. מישיני אדמת עפר דייקא היינו בחי' שפלות כנ"ל

המתים לתחית  ישראל  זכו  יתרו  שבזכות  עור  נמצא  הוא  משה  כי  את  ולהביאם  רבנו  ר  בהם  להסתכל 

 :  לתשובה שתעורר את שפלות משה הטמונה בהם
 

יתרו  עצת  דהיינו שע"י    וזה )ישעיה ד'( והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו

הצדיק  נודע בירושלים כי    .  קדושת  לו    והנותר  יאמר  קדוש  דייקא  ידו  על  יתרו.  בחי'  זה 
ר הוא יודע קדושת הצדיק כנ"ל. וע"כ אמר למשה ואתה תחזה  להצדיק כי יתרו שהוא ג

 :מחמת שידע קדושתו כנ"ל וזה בחי' קדוש יאמר לו כנ"ל
 

ממעלת ההסתכלות של הצדיק מעלתה הרבה יותר גדולה  הצדיק בתחילת התורה אמר ששמיעת תורה מפי
עי"ז מנהיגים    כיצד נעשיםולכאורה מהלך התורה מדבר רק במה שפועלת ההסתכלות באנשי חיל 

שבחידושי התורה שלהם בכוחם להביא את ישראל חיי נצח. נמצא שהחזרת ישראל בתשובה ע"י תורה זה  
דרכם של השרים ואילו הצדיק עושה זאת בהסתכלות, אמנם רבנו מביא ראיה לזה שתורה גורמת יראה  

מה לישראל יראה  ובושה ממתן תורה ואומר שמתן תורה היא תורה שנמשכה ע"י משה רבנו, וע"כ גר
 עצומה כל כך ובושה, עד שנחקקה בנשמתם לדורות השפלות של משה רבנו.   

ין התורה הזו בדרך מהלך המתחיל מהסתכלות הצדיק עד בחי' ענג שבת שהם חיים  יל דהיינו בבנלאבל ככ
 נצחיים מבואר שאת החדושי תורה שגורמים לבושה הנ"ל אומרים השרים. 

 
ואחת יש לה שם ידוע, כפי בחי' אבר שממנו חוצבה,    וכמו שנשמות הקדושות כל אחת    -וז"ל –הקדמה כג    -  ועיין שער הגלגולים 

בפני   ידוע  שם  לה  יש  שבקליפה,  ונצוץ  נצוץ  כל  כך  מות.  שֵׁ אלא  ָשמות,  תקרי  אל  בארץ,  שמות  שם  פסוק אשר  על  שארז"ל  וכמו 
אביו ואמו שם  עצמו. ונמצא כי היצה"ר שבאיש הזה, אינו כעין היצה"ר של האיש האחר. ונמצא כי כאשר נולד האדם, וקוראים לו  

אחד העולה בדעתם, אינו באקראי ובהזדמן, כי אם הקב"ה משים בפיו השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא, כמ"ש אשר שם שמות  
 בארץ, כפי מקום האבר שבאדם העליון, אשר ממנו חוצב, והשם הזה נרשם למעלה בכסא הכבוד כנודע, ולכן ארז"ל שמא גרים.   

ה המיוחס לרבינו סעדיה גאון סוף פ"ה שע"י חישוב שם האדם ושם אמו אפשר לדעת באיזה ככב ומזל  לספר היציר   עוד עיין פירוש 
 .נולד 

ששה שמות נקראו לו יתר יתרו רעואל חובב קיני פוטיאל. אית דאמרי    -ולכהן מדין שבע בנות   -רמז קסט   פ"ב   ילקוט שמעוני שמות   ח
יתרו חבר חובב רעואל פוטיא  יתר  נקראו לו  יתר שהותיר במעשים טובים. חבר שנתחבר למקום. חובב שהוא  שבעה שמות  ל קיני. 

חביב למקום כבן. רעואל שהוא כריע למקום. פוטיאל שנפטר מעבודה זרה. קיני שקנה למקום וקנה לו את התורה. דבר אחר בתחלה  
 לו אות אחת ונקרא יתרו.  לא היו קורין אותו אלא יתר שנאמר וילך משה וישב אל יתר חותנו כשעשה מעשים טובים הוסיפו 

ה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם:  דניאל פרק יב   ט  ֶ ל  י עֹוָלם ְואֵׁ ה ְלַחי ֵׁ ֶ ל  י ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו  אֵׁ נֵׁ ֵׁ ש  ים ִמי ְ    )ב( ְוַרב ִ
מש  את כח ההסתכלות שבו אלא רק יעץ לו כיצד להשת   רבנו   משה שגילה ל לא הוא  לכאורה  הרי  שנעשה על ידו    צ"ע מה הכוונה   י 

 בו.
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תלמיד הצדיק וכ"ש מהצדיק ששומע מן שמי שבא אצל צדיק אמיתי וכו' הכוונה לכן נראה כוונת רבינו כא 
שלא נקט הצדיק בה' הידיעה אלא סתם  שהכוונה לצדיק אבל לא לצדיק הדור מזה לדייק  האמת, גם יש

 להבדיל ממנהיגים שהם מפורסמים של שקר כיון שלא מקבלים מהצדיק האמת. וצדיק אמיתי 

  \ יאדהיינו אל תלמיד של הצדיק האמיתי/   שבא אצל צדיק אמיתי  היוצא מכל הנ"ל, שמיוכלל  

תורה מפיו  אצל   , ושומע  סימן שהיה  וזה  מאד.  גדול  ושפלות  בושה  עליו  שיומשך  ראוי 
נראה כוונתו   אמתי, כשנמשך עליו בושה ושפלות ע"י ששמע מפיו איזה דבר תורהיבצדיק  

ישראל ומנהיגי  שרי  הצדיק שהם  מתלמידי  גם  לקבל ה  הנ"ל  לשומע  חריפותם  כפי  וזכו  לצדיק  מקושרים 
מרבם    נשאבתנמצא שכל חדושי תורתם  בבחי' ואתה תחזה,  התנוצצות המוחין ע"י שראו עצמם עם הצדיק  

טהור לטהור  המחובר  כל  ובבחי'  אמיתי,  מצדיק  כשומע  מהם  השומע  כל  גם  כן  התורה  ועל  ע"י  כי   .
האמתי הצדיק  בשע  יג שממשיך  שהיה  כמו  בושה,  נמשך  וע"י  עי"ז  כנ"ל.  תורה  מתן  ת 

ואז  ואבר,  אבר  בכל  בכ"א  שיש  משה  של  השפלות  נחיה  עי"ז  תשובה,  דהיינו  הבושה 
מחויב שירגיש כ"א שפלותו באמת. אבל מי שהוא בא אצל איזה מפורסם ושומע מפיו 

 )ההיפך מובן ממילא(: ידתורה ובא עליו גדלות עי"ז וכו'.  
 

זמן בתורה זו, דהיינו שנעשה שכן לעפר כנ"ל עפ"י הפסוק עתה יבאר ששפלות שעליה אנו מדברים כל ה
שדרשו בסוטה ה. הקיצו ורננו שוכני עפר, אין הכוונה עפר כפשוטו שהכל דורכים עליו ואין לו שום  

תקיפות מצד עצמו אלא רק מניח עצמו ביד כל להיות כחומר ביד היוצר. כי זו אינה השפלות שהיא חיים  
הגשמיות דהיינו יסוד העפר, וכפי שביארנו בהקדמה ששפלות היא בחי'   נצחיים אלא להפך זו תכלית 

מלכות, שיש בה שתי בחינות שנדמות כסותרות ובאמת הן לתכלית אחת, להמליך את הקב"ה בעולם.  
דהיינו שהיא לשון המלכת הקב"ה ולשון מלך המולך ושולט. דהיינו שמצד אחד לית לה מגרמא כלום  

מי  שכל כיצד להמליך את הקב"ה בעולם, אבל מאידך כלפי הרשעים וכלועושה עצמה רק כלי לקבל 
וכדמצינו בצדיק האמת שהוא המלך  שעומד בדרכה להמליך את הקב"ה היא נוהגת בתקיפות גדולה מאד. 

ששמע חרפתו משמעי בן רך כתולעת וקשה כעץ, והאמיתי כדוד המלך המכונה עדינו העצני שהיה עדין 
  נו ברבינו שבדרך כלל לא התעקש על כלוםיוכן מצ .מים רבים בכיבוש הארץגרע ושתק ומאידך שפך ד

מה לאכזריות כלפי בני ביתו כמבואר י נהג תקיפות נוראה עד שנדבנסיעה לא" פ"כואע )ימ"מ ח"א נו(
 בשבחי הר"ן אות ו'.  
ומד על  תקיפות כלשון חז"ל ע יש בה בחי'וזהו שדייקא משה שהוא הדעת הוא גם העניו מאד, כי דעת 

 אחר תאוות לבו, ואעפ"כ כלפי הקב"ה נעשה שכן לעפר ממש כחומר ביד היוצר. דעתו הפך הנגרר 
בחי' נערמו מים נצבו כמו נד נוזלים ותרגם אונקלוס חכימו מיא ואמרו חז"ל בזכות )כמו ששמעתי מהריצ"ח( וזה 

שזה תכלית בחי' השכיבה, ואין   וינס יוסף נתקיים וינס הים, דהיינו שהמים שטבעם להיות נשפכים ונגררים
להם שום שייכות בעמידה, הם קבלו מכח הויתאפק של יוסף דהיינו מכח התקיפות שלו שעמד על דעתו  

ולא נתפתה ולא נגרר לפתויי האשה, מכח זה שינו המים טבעם ונעמדו כמו נד בחי' העומד על דעתו דהיינו  
 תקיפות. 

וה  וכלל מהו שפלות אמיתי, נ"ל כוונתו שדייקא בגלל שהענאין אנו יודעים שולפ"ז מה שרבינו אומר 
לכן קשה מאד לכווין ולעמוד על הגשר הצר מאד  כנ"ל  כוללת בתוכה שתי הנהגות שהן כסותרות זו את זו

שבין התקיפות לסבלנות, ותמיד לדעת במה לאחוז בזה או בזה, לכן צריך תמיד לבקש מהש"י שיעזור  
 היה שפלות אמיתית שהיא החיים הנצחיים באמת. לדעת כיצד לנהוג, באופן שתי

ממש כעפר  אמתי, כי בוודאי אין זה תכלית שיהיה  טואבל אין אנו יודעים כלל מהו שפלות  

מזל   רוע  שקורין  ועצל  ונבזה  מזלניק(טזשפל  שלים  עיקר   \יז/ )ובלע"ז  הוא  השפלות  כי 
התכלית של עוה"ב  החיים של כל אבר ואבר והוא כל תענוג עוה"ב כנ"ל. ובוודאי אין זה  

 
זו שהצדיק האמיתי יש בכוחו בהסתכלות לבד לעשות תלמידים שהם צדיקים אמיתיים שכל השומע    כי זה עיקר   יא החדוש בתורה 

 מהם תורה נופל עליו בושה ונעשה בעל תשובה.
 אמיתי   -מתרלו    יב 

 האמיתי   -מתרלו    יג

 הערה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו"ר   יד

 אמיתי   -מתרלו    טו

 נמצאת כבר בדפו"ר  הערה זו בסוגרים   טז

ש   יז  שמעון    זהו ראיתי  שבט  לנשיא  גם  רמזו  ומסתמא  לשלימזאלניק,  שדומה  כיון  שלומיאל  בשם  מוצלח  שאינו  שמכנים אדם  מה 
 שלומיאל בן צורישדי המכונה זמרי בן סלוא שהחטיא בשיטים.
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שיהיה נבזה ועצל וכו' ח"ו. ע"כ צריכין רק לבקש מהש"י שיעזור לזכות לעניוות ושפלות 
 :  עיקר החיים ועיקר התענוג של עוה"ב כנ"ל כאשהוא \כ/[יט] אמתייח

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 אמיתי   -מתרלו    יח 

 "ה תפלין ו' אות לא.  עיין לעיל תורה קצז ]דף קיא:[ וסוף תורה קמז ]דף קד:[ ועיין לק   יט 

 שענוה בלא חכמה היא ענוה פסולה ועיין בתחילת התורה שם ביארנו.  עיין תורה קצז   כ

...והכלל המובן מדבריו, שהאדם    ועיין שיחות הר"ן  ובסופה אמר  פו תנינא עניין החוסר אמונה בעצמו  סימן קמ מדבר שם מתורה 
ם יתברך. כי לפי גדולת טובתו של השם יתברך, גם הוא גדול וחשוב בעיניו  צריך שיהיה לו אמונה בעצמו שגם הוא חביב בעיני הש 

ושלום, וצריכין לבקש הרבה מהשם יתברך לזכות  -יתברך. וכבר מבואר ענין זה כמה פעמים, שאין זה ענוה להיות במוחין דקטנות חס 
'. עיין בלקוטי תנינא סימן כ"ב, ובסימן ע"ב, ועוד בכמה   ר לדרכי ענוה באמת ְוכו  ָ ְזכ  -מקומות. גם אחר כך בסמוך אחר שאמר ענין ַהנ ִ

יל, הגיע ראש  השנה, ואמר אז התורה "חדי רבי שמעון" סימן ס"א בחלק ראשון. ושם הזכיר ענין חסרון אמונה בעצמו, עין שם  -ְלעֵׁ
 :'  באות ה' מה שכתוב שם: "ויש שיש עליהם מחלוקת מחמת שאין להם אמונה בעצמן" ְוכו 

 שהוא.   -שהיא מתרלו   -שהוא, בתרלד   -א, בתקפא לא ברור ואולישהו   -בדפו"ר   כא 
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