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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 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   שמובלעים להיות 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 התורה הפרטים 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,  בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן  דפי הליקוטי מוהר"ן
 . הישנים וחדשים  ובתוספת מ"מ . מהדורות

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

. )הריצ"ח במדבר  23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה 23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה   א
פ' במדבר.תשנד ולא כולם     ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד  וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי  יסודות  הרבה 

 , 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 
 השתדלתי מאד כל ביאור להקדים לו את הקושיא המכריחה אותו וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.  ב
ה  שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופאות 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 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על י ורק 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 פַּ  ִ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 ִשיחֹוָתיו ִמּנִ 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 להבין ולרגע 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 חדושיו אקמה:, 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 לו אות 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"א ברית 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' הרש רז"ל  

עוד עי"ש בשם ספר    .  וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן זבח 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 יעקב עוד 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 כן ו מאידך 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 רבינו לעורר על חשיבות העיון  
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש  חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י  לְּ נֵּ ְּ עּוִרים  ש  ִ מֹד 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 עֹצֶּׁ 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 

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

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 יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמ ב נראה כוונתו כיון שאמר   '(,ח  'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק . 

  אחר התחיה לעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ ו הל(  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  י מי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ  ו  .ר של רבינו יותר מגאונים גדולים ורואים 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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 ורלתורה 



 רלה רלו רלז רלח רלט רמ                    מוהר"ן   ליקוטי                       קטו:    

 :[ב] אלומתי קמה והנה [א] , וזה שנאמר ביוסף  מלכין

שוחקין    דע[  ג]   רלה העולם  ואזי  ונופל,  ונחלק  שהולך  שמי 

יו"ט  על ידיממנו, והוא מתבייש מזה, זה בא    . שפגם בשמחת 

כי יו"ט נקרא רגל, וגם נקרא מועד, וע"י שפגם בשמחת יו"ט,  

ונפל מועדה  רגלו  ע"כ  מועד,  רגל  מזה  השח  . נעשה  וק  וזה 

וע"כ    .שמחת יו"טדששוחקין, הוא בחי' השמחות נפולות מפגם  

נקרא   ע"א  כי  ט}   בושתמתבייש,  את    , {[ה]   הושע  והמבזה 

המועדות כאלו עובד עכו"ם )פסחים קיח( ע"כ באה עליו בושה.  

ולפעמים הוא לו לכפרה, ולפעמים אין נתכפר לו בזה רק כדי  

 : להזכירו שישוב

בכ  מי[  ו]   רלו רבנות  עי"ז  שנוהג  כראוי,  ובתמימות  שרות 

זוכה שיעלה לגדולה לסוף ימיו, וכל מה שנחשב לגדולה באותו  

הגדולה  שעיקר  הזה  בדור  כגון  זו,  לגדולה  עולה  הוא  הדור, 

והכבוד הוא כשמחזיקין אותו לצדיק מפורסם, אזי זוכה שיתקבל 

בסוף ימיו למפורסם גדול, אף שבאמת אינו כן, רק שהוא איש  

ואח"כ   [ז]   נותנין לו שכרו קודם שיוצא מן העולםו   :   כשר פשוט

 : וכו'

כמובא   עיקר[  ח]  רלז  לעולם,  לוי  הביא  שיר  והכלי  הניגון 

וזה  דליוואי,  מסטרא  הניגון  שעיקר  ע"א(  יט  ד'  )שמות  בזוהר 

לאה   אלישאמרה  אישי  ילוה  . שעתה הפעם שנולד  [ט]   הפעם 

ילוה אישי  הפעם  לוי שעל ידו בא בחי' הניגון וכלי שיר לעולם  

כי התחברות שני דברים הוא ע"י ניגון וכלי שיר,    . בודאיי  אלי

חתונה[יא]   והבן על  שמנגנין  זמר  כלי  בחי'  וזה   .           :  

הם יד    : [יג]   רחשר"ת  [  יב]  נםח  דפוניר  ריםש הענין  )זה 

לו   ליתן  נוהגין  על עצמו, שהיו  [ טו]   רחשדברי צחות שאמר 

ואמר   ,חתונה בעיר 'שהי  ופ"א עמדנו לפניו בעת .המגיע להרב

כי כן ]  . אז ענין הנ"ל מענין כלי זמר שמנגנין על החתונה כנ"ל

היה דרכו בקודש, שע"פ רוב היה אומר תורה מעין מה שהיה  

ונדבר אז באותה העת כאשר יתבאר מזה במ"א .  [ [טז]   נעשה 

מענין   לפניו  משיחים  היו  ואמר    רחשואז  ענה  לו.  המגיע 

 : נםחדפוני ר ריםש, רחשבודאי מגיע לי 

ענין  כששני[  יז]   רלח איזה  על  ביניהם  מחולקים    ,אנשים 

עם  יסכים  אזי  מענינם,  כלל  יודע  אף שאינו  וכשיבוא השלישי 

זה מח יותר מעם חבירו,  יותר אחד  מת שהאחד סמוך לשרשו 

כי בודאי א"א שיהיו שוים לו כאחד, כי אין שני אנשים   . מחבירו

יותר, ומזה בא שהוא מסכים לו  בודאי אחד סמוך  יחשווין, וא"כ  

 :   , והבןעם זה

ידי [  יט]   רלט לדבר  מחלוקת  על  אפשר  כי  [כ]   אי   ,

אדברה נא  , כמ"ש )תהלים קכב(  [כא]   עיקר הדיבור הוא משלום

. וע"כ צריך כל אחד קודם התפלה לקבל על עצמו מצות שלום

לרעך כמוךעשה   ושלום,  [כב]   ואהבת  שעי"ז שיש אהבה  כדי   ,

יוכל לדבר בת ויש מחלוקת, א"א   . פלהעי"ז  אבל כשאין שלום 

רוצה שלום, רק שהם חולקין עליו,    . לדבר וע"כ אפי' אם אחד 

אף   ולהתפלל  לדבר  א"א  כן  על  בשלימות  השלום  אין  עכ"ז 

עליו חולקין  שהם  מאחר  שלום,  איש  דוד    . שהוא  שאמר  וזה 

קכ(    כגהע"ה שלום)שם  היה  אני  ומצידי  שלום  איש  אני  כי   ,

וע כולם,  עם  אדברכ"ז  שלום  למלחמה,  וכי  שאף המה  היינו   ,

שאני שלום, עם כל זה א"א לדבר מחמת המלחמה והמחלוקת  

כל הדיבורים הם משלום  והנה  :         שהם חולקין עלי כנ"ל 

כנ"ל, וע"כ מי שהוא בבחי' שלום, יכול לידע כל הדיבורים של 

שלום שנקרא  הקב"ה  כמו  העולם,  כל [כד]   כל  יודע  שהוא   ,

,  ומגיד לאדם מה שיחו)עמוס ד(    כ"ש  , כל העולםהדיבורים של  

ר"ת    שלוםוזה אותיות    . כי כל הדיבורים באים משלום כנ"ל

 :  יחוש המ אדםל מגידו

הרבה    כל חמימות  בו  שיש  ומי  מחמימות,  באים  הדיבורים 

הרבה יכול [כה]  מדבר  אין  חמימות,  בו  ואין  שנתקרר  מי  וכן   ,

מחמימות הוא  הדיבור  כי  כמ"ש [כו]  לדבר,  לט(    ,  חם  )תהלים 

, והוא שלהובא  לבי בקרבי בהגיגי תבער אש דברתי בלשוני

 : וכו'[ כז]דנורא 

מהצדיק   כל[  כח]  רמ רק  באים  הם  הדברים  וכל  ההשפעות 

האמת, וע"כ כשמקורב להצדיק האמת, יוכל לקבל בקל את מה  

הן עשירות או בנים, אבל כשהוא רחוק מהצדיק אזי    , שצריך לו

י כ"א מקבל עשירות או בנים לפי המזל בא לו בקושי גדול, כ

כל  [כט]  שלו באים  משם  כי  מהצדיק,  ההשפעה  מקבל  והמזל   ,

ההשפעות, וע"כ כשהוא רחוק מהצדיק, אזי המזל צריך לעשות  

כדי לקבל ההשפעה מהצדיק, מחמת שהוא רחוק   גדול,  לו כח 

רבים  . ממנו חילוקים  בזה  נמצא  לאדם   .וע"כ  מגיע  לפעמים 

מ מת  והוא  ולפעמים    , זהעשירות  ליורשין,  העשירות  ונשאר 

וכן  העשירות,  את  אובד  וגם  עשירות  שמקבל  עי"ז  מת  הוא 

רבים להג  . חילוקים  רוצה  כשאחד  למשל  כמו  משא  בוהוא  יה 

שכבדה  מחמת  המשא  להגביה  כחו  כל  מכניס  והוא  כבד, 

, ולפעמים מגביה המשא, אבל מחמת גודל הכח שהכניס לד ומא

קרבו עד שמת מחמת זה, אבל יכול  בזה נעקרו ונתלשו מעיו ב

בידו המשא  נשאר  שאעפ"כ  שנתלש    . להיות  מחמת  ולפעמים 

מידו המשא  גם  נפל  שהגביה   . בקרבו  מחמת  מת  שזה  נמצא 

כמו כן בהנ"ל,    . המשא וגם המשא לא נשארה אצלו אפי' לבניו 

מהצדיק   לקבל  כדי  גדול  כח  לו  לעשות  צריך  שהמזל  מחמת 

מחמת זה יכול להיות כמה  , ההשפעה, מחמת שהוא רחוק ממנו

צריך  המזל  אין  אזי  להצדיק,  המקורב  אבל  כנ"ל.  חילוקים 

אצלו קרוב  שהוא  מחמת  כח,  לו  לפעמים    : לעשות  עכ"ז,  אבל 

אובד  ועי"ז  האמת,  להצדיק  יתקרב  שאדם  להיות  יכול 

, דע כי זה מחמת שהוא רואה דבר יקר גבוה מאוד  . העשירות

חזי   מזליה  חזי  לא  דאיהו  ג מ}ואע"פ  שהמזל    ,{גילה  ומחמת 

רואה דבר יקר ונעלה מאד, עי"ז משליך העשירות מאצלו, כמו 

מי שנושא משא של נחושת, ורואה זהב ואבנים טובות ויקרים,  

אזי משליך הכל ורץ וחוטף את הדברים היקרים, כמו כן מחמת  

 שנתקרב ורואה יקר מפז  

 

 
 בראשית לז*  א
"יואל    ב פירוש  ]הוא  ע"מ.  על  רלב"ק  פי'  בשם  ראובני  ילקוט  עי"ש 

 משה" על עשרה מאמרות חיקור הדין ח"ד פי"ז סק"ג ועי"ש עוד[ 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  ג
שב  ד ציין  ח"א  בסוף  תקפא  טעויות  כאן  לוח  )ולא  יש  שמהת  וכתוב  טעות 

מהספרים(   בחלק  שתוקן  ואוצר    ובתקפאכתב  ובברגר  מתוקן,  נראה  גיסין 
 .    לא בברור טעות

 עי"ש פרש"י פסוק י' ה
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  ו
 ספר חסידים סימן פד עיין  ז
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  ח
 בראשית כט*  ט
 בוודאי  -בתשכט  י

 מאמצע אות כז ושיחות הר"ן רעג  פו"ר ג' ,"ה ק"ש ד' יאעיין לק יא

 
 [ קסא] תהלים קיט * יב
יהוידע    יג בן  מועיל  עיין  קדוש  ג"ע שהוא שם  בשם שערי  פו:  שבת 

  לזכירה ולגרש החיצונים עי"ש
שפתח   יד וצ"ע  בתקפא  מוהרנ"ת  הוסיף  שבסוגרים  ומה  הרחש  ענין  כל 

 וף המאמר. סוגרים ולא סגר אותם ונראה שצריך לסגרם בס
 רח"ש ר"ת רב חזן שוחט שמנהג קהילות ישראל להחזיקם    טו
ואות    ,ה'אות  עיין שיחות הר"ן קנא וחי"מ תיג וימי מוהרנ"ת ח"א    טז

למאהלוב(  נסעתי  אח"כ  )ד"ה  הלכתי(ואות    ,כו  כך  בתוך  )ד"ה    , לט 
 ועוד  'מואות 

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  יז
 בוודאי  -מתרצו  יח
 מתי והיכן נאמרה תורה זו לא ידוע   יט
 דבורים דקדושה )קיצור לק"מ(  כ
 עיין תורה נז אות ח' כא

 
ויקרא יט יח.  ופע"ח שער עולם העשיה סוף פ"א. ושער הכוונות    כב

ושער   תפלתו.  יסדר  שהאדם  קודם  ד"ה  השחר  ברכת  דרוש  תחילת 
 הגלגולים סוף הקדמה לח ד"ה גם הזהיר מורי.  

 המע"ה  – "ה, ומתרלוהע –בתקפא המע"ה,  -בדפו"ר כג
 שבת י:   כד
 לפני הקב"ה )קיצור לק"מ(   כה
 עיין לקמן תורה סוף תורה מט תנינא כו
במפרשים    לשון זה נמצא בזוהר ויצא קנד: בסתרי תורה שם.  כז )עי"ש 

 ( ועי"ש ונראה שהיא החמימות שמקבלת המלכות פה מבינה ליבא
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  כח
והר וישב קפא. בני חיי ומזונא לא בזכותא תליא  זמועד קטן כח.    כט

 מלתא אלא במזלא תליא מלתא. ובזהר שמות ו. וזהר רע"מ פנחס רטז: 
 תולדות ריש פרשת –)להאריז"ל( הליקוטים ועיין ספר

 מאד  -מתרלו  ל

 תורה אור 
ה  וישב  בראשית   ְוִהנ ֵּ )ז(  לז 

תֹוְך   ב ְ ים  ֲאֻלמ ִ ִמים  ְמַאל ְ ֲאַנְחנו  
ֶדה וְ  ָּׂ ִתי ְוַגם ַהש   ָּׂ ה ֲאֻלמ  מָּׂ ה קָּׂ ִהנ ֵּ

יֶכם   ֹתֵּ ה ֲאֻלמ  ינָּׂ ה ְתֻסב ֶ ה ְוִהנ ֵּ בָּׂ ִנצ ָּׂ
ִתי:  ָּׂ ֲחֶוין ָּׂ ַלֲאֻלמ  ַ ת  ש ְ  ַות ִ
 תורה רלה 

ר   ְדב ָּׂ מ ִ ב ַ ִבים  ֲענָּׂ כ ַ )י(  ט  הושע 
ה   רָּׂ ו  ִבכ  כ ְ ל  אֵּ רָּׂ ִיש ְ אִתי  צָּׂ מָּׂ
ִאיִתי   רָּׂ ה   יתָּׂ אש ִ רֵּ ב ְ ה  נָּׂ ִבְתאֵּ
ַבַעל   או   ב ָּׂ ה  ָּׂ מ  הֵּ יֶכם  ֲאבֹותֵּ

עוֹ  ְ ְהיו   פ  ַוי ִ ת  ֹש ֶ ַלב  ְזרו   נ ָּׂ ַוי ִ ר 
ם:  ֳהבָּׂ אָּׂ ִצים כ ְ ו  ק   ש ִ

 תורה רלז 
ַהר  ויצא  בראשית   ַ כט )לד( ַות 

ה   ַעת ָּׂ ֹאֶמר  ַות  ן  ב ֵּ ֶלד  ֵּ ַות  עֹוד 
י   כ ִ ַלי  אֵּ י  ִאיש ִ ֶוה  ָּׂ ִיל  ַעם  ַ ַהפ 
ן  ִנים ַעל כ ֵּ ה בָּׂ לש ָּׂ י לֹו ש ְ ַלְדת ִ יָּׂ

ִוי:  מֹו לֵּ א ש ְ רָּׂ  קָּׂ
ִרי ש ָּׂ )קסא(  קיט  ם תהילים 

ומדבריך   ם  ִחנ ָּׂ ִני  פו  ְרדָּׂ
ְרךָּׂ \ בָּׂ ִמד ְ י: \}ו  ַחד ִלב ִ ָּׂ  { פ 

 תורה רלט 
ַאַחי   ְלַמַען  )ח(  קכב  תהילים 

ְך:  לֹום ב ָּׂ א ש ָּׂ ה נ ָּׂ רָּׂ י ֲאַדב ְ עָּׂ  ְורֵּ
לֹא  קדושים  ויקרא   )יח(  יט 

ךָּׂ   ֶ י ַעמ  נֵּ ֹר ֶאת ב ְ ֹם ְולֹא ִתט  ִתק 
ֲאִני  מֹוךָּׂ  כ ָּׂ ֲעךָּׂ  ְלרֵּ ַהְבת ָּׂ  ְואָּׂ

ה:   ְיהֹוָּׂ
קכ לֹום   תהילים  ש ָּׂ ַאִני  )ז( 

ְלחָּׂ  ה ַלמ ִ ָּׂ מ  ר הֵּ ה: ְוִכי ֲאַדב ֵּ  מָּׂ
ר   יֹוצֵּ ה  ִהנ ֵּ י  כ ִ )יג(  ד  עמוס 
ם   דָּׂ יד ְלאָּׂ ַמג ִ ַח ו  א רו  בֹרֵּ ִרים ו  הָּׂ
ה   יפָּׂ עֵּ ַחר  ש ַ ה  עֹש ֵּ חֹו  ֵּ ש   ַמה 
ה   ְיהֹוָּׂ ֶרץ  אָּׂ י  ֳמתֵּ ב ָּׂ ַעל  ְך  ְודֹרֵּ

אֹות ש ְ  י ְצבָּׂ  מֹו: ֱאלֹהֵּ
י   ִלב ִ ַחם  )ד(  לט  תהילים 

י   ִקְרב ִ ש  ב ְ אֵּ ִתְבַער  ֲהִגיִגי  ב ַ
ֹוִני: ְלש  י ב ִ ְרת ִ ב ַ  ד ִ



 ליקוטי                           תורה רלו                                מוהר"ן                  1קטו: 

  בכשרות תמי שנוהג רבנומאמר 
 מספה"ק ליקוטי מוהר"ן

 א

 
 

 זמן אמירת התורה 
 תורה זו  לא ידוע מתי והיכן נאמרה 

 
 פתיחה

מקברת את בעליה, מבאר כאן רבנו שאפילו רב הנוהג רבנותו בכשרות   תהרבנו)פסחים פז:( במה שאמרו חז"ל 
, בסוף ימיו מנסים אותו בכבוד למעלה ממדרגתו להחשב צדיק מפורסם, ואם לא יעמוד בנסיון  כל חייו ותמימות

וקמשמע לן שצריך כבר מתחילת קבלתו את הרבנות כל חייו להתפלל שלא יהיה נעשה  . מאבד חלקו בעוה"ב
 רסם של שקר. ומפ

 

 ליקוטי הלכות

 אין

 שיחות השייך לתורה זו 

עַּ -  חלק א קעג   -שיח שרפי קודש   הּוא יֹודֵּ מֹו ׁשֶׁ יג ָהעֹוָלם ּכְ ְנהִּ ׁש לֹו ּכֹחַּ ְלהַּ ּתֹו יֵּ ֲאמִּ ת לַּ דֹור ָהֱאמֶׁ יק הַּ ּדִּ ל צַּ ּכָ נּו זַּ"ל: ׁשֶׁ ּבֵּ ר רַּ ְך ָאמַּ , ּכַּ
ׁשּובָ  ּתְ ר הַּ ּקָ ְצלֹו עִּ נּו זַּ"ל אֶׁ ּבֵּ ים, ְורַּ יתִּ ֲענֵּ ים ְותַּ ּגּופִּ ׁשּוָבָתם סִּ ר ּתְ ּקָ ים ָהָיה עִּ ְדמֹונִּ ּקַּ ים הַּ יקִּ ּדִּ ּצַּ יכּות  ה לִּ ְוהַּ פִּ ְסּבֹול ׁשְ בֹוד ְולִּ ּכָ ן הַּ ְברֹוחַּ מִּ

ְזיֹונֹות. )שם פג(. )עיין בליקו"ה או"ח ח"ב הל' בה"פ ה, יא, דף צט.:ק. ולהלן סעיף קעה, ותרנ"ב(. ים ּובִּ מִּ  ּדָ

 בענין החוב לברוח מפרסום של שקר

ר  חלק ג תקמד  -שיח שרפי קודש   ָחד    רבי אברהם בן נחמן  ָאמַּ ל אֶׁ יְך ּכָ ר", ָצרִּ קֶׁ ל ׁשֶׁ ים ׁשֶׁ ן "ְמֻפְרָסמִּ ְניַּ עִּ נּו מֵּ ּבֵּ ר רַּ ּבֵּ ְמדַּ ָכל ָמקֹום ׁשֶׁ ּבְ
ֻעלָּ  יָלה ׁשּום ּפְ ה ָחלִּ ֲעשֶֹׁ ּלֹא יַּ ָחד ׁשֶׁ ל אֶׁ יחַּ ּכָ ּגִּ ׁשְ ר ְויַּ הֵּ זָּ ּיִּ ְצמֹו, ׁשֶׁ ל עַּ ֲחׁשֹב זֹאת עַּ ון ְולַּ ּוֵּ "ׁש ְלכַּ נַּ אַּ ׁשְ מֵּ ּיַּ ְרסּום ְוָכבֹוד ְוׁשֶׁ ל ּפִּ ּלֹא  ה ׁשֶׁ יחַּ ׁשֶׁ ּגִּ

ים. רִּ ְטעּו ּבֹו ֲאחֵּ ּיִּ ן ׁשֶׁ ּתֵּ ר, ְולֹא יִּ קֶׁ ל ׁשֶׁ ְמֻפְרָסם ׁשֶׁ ים לִּ רִּ ֲעשּוֹהּו ֲאחֵּ  יַּ

ל זֶׁה    חלק ו ריד   -שיח שרפי קודש   ְכלַּ ׁש ּבִּ ּיֵּ יָני" )תהלים קא(, ׁשֶׁ ד עֵּ גֶׁ ּכֹן ְלנֶׁ ים לֹא יִּ ָקרִּ ר ׁשְ תּוב "ּדֹבֵּ ּכָ ן הַּ ְניַּ ר רל"י זַּ"ל ְלעִּ ָהָיה אֹומֵּ
ם ם ָעָליו    ּגַּ ים, ְוגַּ ּיִּ ְקרִּ ח ְוָכבֹוד ׁשִּ בַּ י ׁשֶׁ ְברֵּ רּו ָעָליו ּדִּ ּבְ דַּ ּיְ ם ׁשֶׁ ְרסּומֹו ְוגֹורֵּ פִּ ְזָהר ּבְ ינֹו נִּ אֵּ ד  ָאָדם זֶׁה ׁשֶׁ גֶׁ ּכֹן' ְלנֶׁ ים לֹא יִּ ָקרִּ ר ׁשְ ר 'ּדֹובֵּ ֱאמַּ נֶׁ

ן ָאסּור לוֹ  מֹו כֵּ ר, ּכְ קֶׁ ר ׁשֶׁ ּבֵּ ָאסּור לֹו ְלדַּ מֹו ׁשֶׁ ּכְ ְך, ׁשֶׁ רַּ ְתּבָ יָניו יִּ ְכָלל   עֵּ ם הּוא נִּ ָאז ּגַּ ְמיֹונֹות ׁשֶׁ ים ְודִּ ָקרִּ ים ׁשְ רִּ רּו ָעָליו ֲאחֵּ ּבְ דַּ ּיְ ְגרֹם ׁשֶׁ לִּ
ׁש  ּמָ ל מַּ ּפֹעַּ ים' ּבַּ ָקרִּ ר ׁשְ ּבֵּ תּוב 'ְמדַּ ּכָ ר הַּ ן לֹא ָאמַּ ל ּכֵּ יָני. ְועַּ ד עֵּ גֶׁ ּכֹון ְלנֶׁ ים לֹא יִּ ָקרִּ ר ׁשְ ל 'ּדֹובֵּ ְכלַּ ׁשֶׁ ּבִּ ם ּכְ ּגַּ ים', ׁשֶׁ ָקרִּ ר ׁשְ א 'ּדֹובֵּ ּלָ ג . אֶׁ הֵּ ְתנַּ ּמִּ

לֹום. ס ְוׁשָ י חַּ ינַּ ד עֵּ גֶׁ ּכֹן ְלנֶׁ ם הּוא לֹא יִּ ים ּגַּ ָקרִּ רּו ָעָליו ׁשְ ּבְ דַּ ּיְ ים ׁשֶׁ רִּ ֲאחֵּ ם לַּ ּגֹורֵּ זֶׁה ׁשֶׁ ן ּכָ ֹאפֶׁ  ּבְ

ת זֶׁה  -  חלק ו שח - שיח שרפי קודש  נּו זַּ"ל אֶׁ ּבֵּ ר רַּ ָאמַּ ֶׁ ה ׁשּ מַּ יָמן נ"א ּבְ "ן סִּ יחֹות ָהרַּ שִֹּ את ּבְ ּמּובֵּ יָחה הַּ ּשִּ ל הַּ ּלֹא   עַּ י ׁשֶׁ ּתִּ אִּ לּו מֵּ ּבְ קַּ ּתְ
טְ  ים ְלהַּ כֹולִּ ּיְ ֻאּיֹות ׁשֶׁ ּמָ ֻעּיֹות ְוָהרַּ ּטָ ל הַּ ים: רֹאׁש ּכָ ה אֹוָתנּו ְוכּו', ָהיּו אֹוְמרִּ ְטעֶׁ ָהעֹוָלם יַּ יחַּ ׁשֶׁ ְרסּום ְלָהנִּ פִּ ת ָהָאָדם הּוא ּבְ עֹות ָהעֹוָלם אֶׁ

ת ים לֹו אֶׁ ּנֹוְתנִּ ׁשֶׁ ּכְ ה, ׁשֶׁ ר ְוָכבֹוד ְמֻדּמֶׁ קֶׁ ל ׁשֶׁ ף   ׁשֶׁ ל אַּ ְדלּות ְוָכבֹוד, עַּ ל ּגַּ ְמיֹונֹות ׁשֶׁ ָרה ְלָטֻעּיֹות ְודִּ ְמהֵּ ּפֹל ּבִּ ים אֹותֹו ָיכֹול לִּ ּסֹוְבבִּ זֶׁה הַּ
י בְּ  ָנה זֹו, ּכִּ ּכָ סַּ ד ּבְ ינֹו עֹומֵּ אֵּ ין ׁשּום ָאָדם ׁשֶׁ ל. ְואֵּ בֶׁ ְוא ְוהֶׁ ר ׁשָ קֶׁ ל ׁשֶׁ ְמיֹון ׁשֶׁ ם ּדִּ י אִּ ינֹו ּכִּ ת אֵּ ֱאמֶׁ ּלָ כֹול  ָכל ָאָדם ְוָאָדם יֵּ ׁשֶׁ ּיָ ׁש ָמקֹום ׁשֶׁ

ד ּבֹו. עֹומֵּ ֲעָמד ׁשֶׁ ָגה ּומַּ ְדרֵּ יזֶׁה מַּ אֵּ ְרסּום ּבְ ּפִּ ת הַּ ֲאוַּ ר ְותַּ קֶׁ ל ׁשֶׁ ן ׁשֶׁ ל ּבֹו חֵּ ְלחֵּ  ְלחַּ

ם הּוא ָראוּ   חלק ו רנב  - שיח שרפי קודש   ֲחָריו אִּ ים אַּ ּכֹל חֹוְקרִּ בֹוד הַּ ּכָ ר הַּ חַּ ף אַּ רֹודֵּ ׁשֶׁ ּכְ תֹוָרה ו' "ׁשֶׁ ְמֹבָאר ּבְ ל הַּ בֹוד  ָאְמרּו עַּ ּכָ י לַּ
ר, ר ּוְביֹותֵּ ּקָ זֶּׁה ּוְבעִּ עֹוָלם הַּ אן ּבָ ה ּכָ ּטָ ם ְלמַּ ָנה ּגַּ ּוָ ּכַּ ים", הַּ ּכֹל חֹוְקרִּ ר "הַּ ָאמַּ ֶׁ ה ׁשּ ּמַּ ם ָלאו ׁשֶׁ זֶּׁה אִּ ם הּוא ָראּוי    הַּ ם אִּ יִּ מַּ ָ ׁשּ ים ּבַּ ֹוֲאלִּ ׁשּ ׁשֶׁ

ם ָלאו. זֶּׁה אִּ בֹוד הַּ ּכָ  לַּ

 בעניין שנהגו לברוח מכבוד

ד   -  תסו  חלק ג  -שיח שרפי קודש   ׁש ָהָיה עֹומֵּ ּדֵּ יו ְלקַּ ת ּפִּ ְתחֹו אֶׁ י ּפָ ְפנֵּ ב ְמֹאד, ְולִּ הֵּ ְתלַּ ת, ָהָיה מִּ ּבָ יל ׁשַּ לֵּ ן ּבְ יִּ ּיַּ ל הַּ ּדּוׁש עַּ ּקִּ ת הַּ עֵּ ּבְ
י, אֶׁ  יְנְסקִּ יׁשִּ א לִּ ּבָ ל אַּ יו ׁשֶׁ ן ֲאחֹותֹו ָאחִּ יעַּ ּבֶׁ ְפרִּ ְרּכֹו, הִּ דַּ ְך ּכְ ד ּכָ ָעמַּ ׁשֶׁ ם ּכְ עַּ ן. ּפַּ ְך ְזמַּ ׁשֶׁ ְדָמָמה מֶׁ ר  ּבִּ ְבעֹו, ָגעַּ ּטִּ ָרן מִּ ּבְ י ָהָיה ּדַּ ט, ּכִּ קֶׁ ֶׁ ׁשּ ת הַּ

ּנִּ  יְך ׁשֶׁ ים אֵּ ף ָראּו ָהעֹוְמדִּ יכֶׁ ּלֹא, ְותֵּ ּלֹא, ׁשֶׁ ר לֹו: ׁשֶׁ ְבָרָכה ְוָאמַּ ְכרֹונֹו לִּ אן זִּ אְרדַּ ּקָ ל מִּ ָראֵּ שְֹ י יִּ ּבִּ ְבָרָכה  ּבֹו רַּ ְכרֹונֹו לִּ "נ זִּ רַּ י ָראּבְ נֵּ ּנּו ּפְ ּתַּ ׁשְ
ר אֶׁ  ד ָאמַּ ּיָ ף ּומִּ יכֶׁ ְנָך? אַּ ְותֵּ ב הִּ ה חֹוׁשֵּ יָדה: מַּ ְקּפֵּ ט ּבִּ ר לֹו ְמעַּ ל, ָאמַּ ָראֵּ שְֹ י יִּ ּבִּ ת רַּ "נ אֶׁ רַּ ׁש ָראּבְ גַּ ּפָ ׁשֶׁ ּדּוׁש. ְלָמֳחָרת ּכְ ּקִּ ה  ת הַּ ֲעשֶֹׁ ה ּתַּ ּתָ

ץ ּגַּ  מֶׁ ל ׁשֶׁ ּכָ ח מִּ רַּ י ּבָ ְך? ּכִּ ה ְלָך ּכָ ֱעשֶֹׁ י אֶׁ ם ֲאנִּ ְתמּוָרה ּגַּ בֹוד ּובִּ י ּכָ ְחלֹוק לִּ ְמפּוְרָסם ְותַּ י לִּ ְרסּום.אֹותִּ בֹוד ּופִּ  ֲאָוה ּכָ

ּצִּ   חלק ה רכב   -שיח שרפי קודש   הִּ ל ׁשֶׁ ה' עַּ י לַּ ה ֲאנִּ ר: מֹודֶׁ סֹוף ָיָמיו ְוָאמַּ "ת זַּ"ל ּבְ ְרנַּ ן מֹוהַּ ְצָחק ּבֶׁ י יִּ ּבִּ ן רַּ יְכל ּבֶׁ י מִּ ּבִּ ם רַּ עַּ ֲעָנה ּפַּ י  נַּ נִּ ילַּ
רֹאׁש   נּו ּבְ לֹומֵּ י ׁשְ ְנׁשֵּ י אַּ ְפנֵּ ן לִּ זָּ ְהיֹות חַּ ּלִּ ָרה זֹו ְולֹא ָאָבה  מִּ שְֹ ל מִּ ּבֵּ קַּ ּיְ נּו ׁשֶׁ לֹומֵּ י ׁשְ ְנׁשֵּ אַּ ים מֵּ ּבִּ ירּו ּבֹו רַּ ְפצִּ הִּ ף ׁשֶׁ ל אַּ ָנה, ְוָכל זֹאת עַּ ָ ׁשּ הַּ

ְרסּום.  אּות ְוָכבֹוד ּופִּ ּגֵּ ׁשֹו מִּ ם ֲחׁשָ עַּ ּטַּ ן, ּומִּ ׁשּום ֹאפֶׁ  ּבְ

ְבָרָכה  שיח שרפי קדש ח"ד תקט   ְכרֹונֹו לִּ ן זִּ ְתָיהּו ּכֹהֵּ ּתִּ י מַּ ּבִּ ים",רַּ ּיִּ ץ חַּ "ָחפֵּ ל הַּ יָדיו ׁשֶׁ ְלמִּ י ּתַּ ְבָחרֵּ ּמֻ ְגָלָלן    ָהָיה מִּ ּבִּ ּבֹות ׁשֶׁ ּסִּ ת הַּ חַּ . ְואַּ
ים" ּיִּ ץ חַּ "ָחפֵּ דֹו הֶׁ ּבְ ּכִּ בֹוד ׁשֶׁ ּכָ ת רֹב הַּ ל אֶׁ ּלֹא ָסבַּ ּום ׁשֶׁ ׁשּ יָבתֹו ָהָיה מִּ ת ְיׁשִּ ְתָיהּו אֶׁ ּתִּ  . ָעזַּב ר' מַּ

 
 שבט תשפב  כבעד  כט אייר תשעב        יא   א



 ליקוטי                           תורה רלו                                מוהר"ן                  2קטו: 

ע ְלרַּ   -   קמב   'חלק ו  -שיח שרפי קודש   ּנֹודַּ ׁשֶׁ י ּכְ ְנׁשֵּ אַּ ָחד מֵּ אֶׁ יָרתֹו, ׁשֶׁ טִּ י ּפְ ְפנֵּ ּלִּ ת ָחְליֹו ׁשֶׁ ה אֶׁ ָבר ָהָיה חֹולֶׁ ּכְ ׁשֶׁ ל זַּ"ל ּכְ ה רֹוזְֶׁנטַּ י מֹׁשֶׁ ּבִּ
ּקֵּ  טּוָחה: ֲאבַּ ה ׁשְ ׁשָ ּקָ בַּ ָליו ּבְ ָנה אֵּ ים. ּפָ זֵּּיתִּ ר הַּ הַּ ר ּבְ בֶׁ יזֶׁה קֶׁ ל אֵּ חַּ עַּ ּטֵּ ּתַּ ׁשְ ְנסֹעַּ ְלהִּ ד לִּ נּו עֹומֵּ לֹומֵּ ָך טֹוָבה הֱ ׁשְ ּמְ ם  ׁש מִּ ת ׁשָ בֶׁ י ׁשֹוכֶׁ ּתִּ יֹות ּובִּ

ָמּה "ּבַּ  ל ׁשְ ְתבּו עַּ ם ּכָ ים( ְוׁשָ ים ָקׁשִּ ּסּורִּ ר יִּ חַּ ים אַּ ּיִּ ְבָקה חַּ ָ ׁשּ ׁשֶׁ ר  חַּ י )ְלאַּ י ּוְפלֹונִּ לֹונִּ ָמקֹום ּפְ ָהר ּבְ ן  ּבָ ל', ּוְבכֵּ ה רֹוזְֶׁנטַּ ב" ר' מֹׁשֶׁ ת" "ָהרַּ
בֶׁ  ּקֶׁ הַּ ב", מֵּ ת "ָהרַּ בַּ ָכל ָלׁשֹון, ְמחֹק ּתֵּ ָך ּבְ ׁשְ ּקֶׁ בֹוד  ֲאבַּ ּום ּכְ ׁשּ זֶׁה מִּ ֲעשֹות ּכָ ה לֹו ְמֹאד לַּ ׁשֶׁ ּקָ ר לֹו ׁשֶׁ ה ָאמַּ ּלָ הַּ ד ׁשֶׁ תֹו, עַּ ׁשָ ּקָ ּבַּ ר. ְולֹא ֲעָזבֹו מִּ

יחַּ לֹו. ּנִּ ק ָאז ֲעָזבֹו ְוהִּ יָלה ְורַּ ְכבֹוָדם ָחלִּ ָבר ּבִּ ּדָ ע הַּ ְפּגַּ ּלֹא יִּ נּוָחה ׁשֶׁ ּמְ ת הַּ חַּ ּפַּ ׁשְ  מִּ

ָרצ  - חלק ג שסו  -שיח שרפי קודש  ׁשֶׁ ב ּכְ ת ָהרַּ ד אֶׁ ּבֵּ "ׁש ְלכַּ נַּ בֹוד ָהָראּוי לֹו, לֹא  מטשערין ּו אַּ ּכָ י הַּ פִּ ּבּוץ, ּכְ ּקִּ ת הַּ עֵּ ָנה ּבְ ָ ׁשּ רֹאׁש הַּ ּבְ
א לְ  ּבָ ְיינּו ׁשֶׁ הַּ ין". ּדְ ערִּ ׁשֶׁ ּטְ י ּבִּ ְרּתִּ אַּ ׁשְ נּות הִּ ּבָ ת ָהרַּ ֲהָלָצה: "אֶׁ ם ּבַּ ר ָלהֶׁ ֲעשֹות זֹאת, ְוָאמַּ ם לַּ יחַּ ָלהֶׁ ּנִּ ּדֹו כְּ הִּ אן ְלבַּ ׁשּוט ְללֹא  אּומַּ יׁש ּפָ אִּ
י נּות ָהאּב אִּ ּבָ ים. "ָדאס רַּ ׁשּוטִּ ּפְ "ׁש הַּ נַּ אַּ ָחד מֵּ אֶׁ ָנה ּכְ ָ ׁשּ רֹאׁש הַּ יבּו אֹותֹו ּבְ ֲחׁשִּ ּיַּ י ָרָצה ׁשֶׁ נּות, ּכִּ ּבָ ין".ָהרַּ ערִּ ין ְטׁשֶׁ יָלאְזט אִּ ער גִּ ּבֶׁ  ְך אִּ

ְבָרָהם ב"ר    חלק ג תסט   -שיח שרפי קודש   י אַּ ּבִּ ם רַּ עַּ ָהה ּפַּ ָ ׁשּ ׁשֶׁ ין ּכְ אְדזִּ רַּ ב מֵּ ב, ֲהלֹא הּוא ָהרַּ ל ָהרַּ צֶׁ ם אֵּ ר ׁשָ ּקֵּ ין, ּבִּ אְדזִּ יר רַּ עִּ ְחָמן ּבְ נַּ
ד   גֶׁ רּו ֲעבּורֹו ּבֶׁ ְתּפְ ּיִּ יו ׁשֶׁ ֲאָנׁשָ ה לַּ ּוָ ּצִּ ד ׁשֶׁ ּנּו ְמֹאד עַּ ּמֶׁ ב מִּ א ָהרַּ ּלֵּ ְתּפַּ ב ְוהִּ הֵּ ְתלַּ ת", הִּ לֶׁ כֵּ ּתְ ל הַּ עַּ ּדָ "ּבַּ ע הַּ ּנֹודַּ ׁשֶׁ ים, ּכְ נִּ ּבָ ְך ָהרַּ רֶׁ דֶׁ י ּכְ ׁשִּ ָבר מֶׁ

ְרסּום ְוָכבֹוד. ץ ּפִּ מֶׁ ֶׁ ׁשּ ח מִּ רַּ ְך ּבָ ל ּכָ יר. ּכָ ת ָהעִּ ף אֶׁ יכֶׁ "נ ָעזַּב ּתֵּ רַּ  ְלָראּבְ

אן  -  חלק ג רפט - שיח שרפי קודש  אּומַּ ן לֹא   ּבְ ָנה, ְוכֵּ ָ ׁשּ ב רֹאׁש הַּ רֶׁ יֹום עֶׁ ָנה, ּבְ ָ ׁשּ י רֹאׁש הַּ ימֵּ ּבִּ ּתֹוָרה ׁשֶׁ ּיֹות לַּ ת ָהֲעלִּ ְמּכֹור אֶׁ ָנֲהגּו לִּ
י ְעׁשִּ אל הֶׁ ְזקֵּ י ְיחֶׁ ּבִּ ם ָקָנה רַּ עַּ ָחד, ּפַּ ְנָין אֶׁ ק מִּ א רַּ ּלָ ּתֹוָרה אֶׁ ת הַּ יאַּ ְקרִּ ים לִּ ְנָינִּ ה מִּ ּמָ ים ּכַּ נִּ ְרּגְ בְ ָהיּו ְמאַּ ְכרֹונֹו לִּ י", ל זִּ וִּ יָאה "לֵּ רִּ ּקְ ת הַּ ָרָכה אֶׁ

ְכרֹונוֹ  ער זִּ ינֶׁ ְחָמן טּוְלְטׁשִּ י נַּ ּבִּ ת רַּ ה זֹו אֶׁ ּיָ ֲעלִּ ד ּבַּ ּבֵּ אי ְלכַּ ּבַּ ּגַּ ה ְלהַּ ּוָ יָאה צִּ רִּ ּקְ ת הַּ עֵּ ,  אּוָלם ְלָמֳחָרת ּבְ דּועַּ ּיָ י ּכַּ וִּ ן ָהָיה לֵּ ם ּכֵּ ּגַּ ְבָרָכה, ׁשֶׁ  לִּ
ְפרֹועַּ ְלרַּ  א לִּ ּבָ ׁשֶׁ ָנה ּכְ ָ ׁשּ ר רֹאׁש הַּ חַּ ְך  ְלאַּ ה ּכָ ֲעשֶֹׁ ם לֹא יַּ עַּ עֹוד ּפַּ יָדא, ׁשֶׁ ְקּפֵּ ר לֹו רנ"ט ּבִּ ה ָאמַּ ּיָ ר ָהֲעלִּ כַּ ת שְֹ ער אֶׁ ינֶׁ ְחָמן טּוְלְטׁשִּ י נַּ ּבִּ

ים וְ  ּבּודִּ ּכִּ ְנָין הַּ ת עִּ "ׁש אֶׁ נַּ י לֹא ָסְבלּו אַּ ּתֹוָרה, ּכִּ ֲעלֹות לַּ ד לַּ יְך ְלבַּ ה ָצרִּ ּיָ ים ֲעלִּ ּקֹונִּ ׁשֶׁ ירֹו, ּכְ ְפטִּ הַּ בּבְ ּכָ י הַּ ינּונֵּ  ֹוד.גִּ

 בענין מי שלא יודע לקבל כבוד כראוי
ה   חלק ו שמט   -שיח שרפי קודש   ְכלֹו טֹועֶׁ עּוט שִֹּ ָחד ְוהּוא ְלמִּ ת אֶׁ ים ָהעֹוָלם אֶׁ דִּ ּבְ כַּ ּמְ ׁשֶׁ בֹוד  ּכָ ן הַּ ְניַּ ים ְלעִּ ים ְואֹוְמרִּ ילִּ ְמׁשִּ ָהיּו מַּ

ר ׁשֶׁ  ָבר ְלסֹוחֵּ ּדָ ה הַּ בֹוד: ּדֹומֶׁ ּכָ יעַּ לֹו הַּ ּגִּ ן מַּ ָאכֵּ ְצמֹו ׁשֶׁ עַּ ת  ּבְ ְמיַּ הֶׁ ׁשּותֹו ְוָצֳהָלתֹו מֵּ ּגְ ְתרַּ ים ּוְלרֹב הִּ ּבִּ ים רַּ ים ְוקֹונִּ ֲחנּותֹו סֹוֲחרִּ ָליו לַּ ים אֵּ ְכָנסִּ ּנִּ
יחַּ ָנכוֹ  ּגִּ ׁשְ ּבֹו ְלהַּ ם לִּ ינֹו שָֹ חֹוָרה ְואֵּ ּסְ ת הַּ ירַּ ת ְמכִּ ב אֶׁ יטֵּ ל הֵּ הֵּ יחַּ ּוְלנַּ ּגִּ ׁשְ חַּ ְלהַּ ים ׁשֹוכֵּ ּבִּ ים ָהרַּ ּקֹונִּ ְמזַּ הַּ ים הַּ ל ָהֲאָנׁשִּ ְסחֹוָרתֹו. ן עַּ ים ּבִּ בִּ ּנְ

אֶׁ  אֹות  ּלְ ּוְלמַּ ּלֹו  ׁשֶׁ ים  טֹובִּ ים  ֲעשִֹּ ּמַּ ְוהַּ ְצֹות  ּמִּ הַּ ם  הֵּ ׁשֶׁ ְסחֹורֹוָתיו  ת  אֶׁ ב  יטֵּ הֵּ ל  הֵּ ְלנַּ ת  עַּ ָלדַּ ָהָאָדם  יְך  ָצרִּ י  ֲהגּוָנה ּכִּ ְסחֹוָרה  ּבִּ ֲחנּותֹו  ת 
ְת  ים, ְולֹא יִּ ים טֹובִּ ֲעשִֹּ ּמַּ לּום מִּ ר לֹו ּכְ ֱחסַּ ל יֶׁ יחַּ ְלבַּ ּגִּ ׁשְ בֹוא ּוְלהַּ ּיָ ׁשֶׁ ם ָלאו ּכְ י אִּ ה, ּכִּ ּדֹומֶׁ ים ְסחֹוָרתֹו ְוכַּ חִּ ּבְ ְמׁשַּ ב אֹותֹו, ְוהַּ ּסֹובֵּ ל הַּ ּכָ ל מִּ ְלּבֵּ ּבַּ

ים. דֹולִּ חֹובֹות ּגְ ר ּבְ אַּ ׁשְ ה ְונִּ ְרּבֵּ יד הַּ ְפסִּ א עֹוד הִּ ּלָ יחַּ אֶׁ ְרוִּ ּלֹא הִּ י ׁשֶׁ ּלֹא ּדַּ ה ׁשֶׁ ְראֶׁ ּבֹון יִּ ׁשְ ת חֶׁ  עֵּ

ה  זצ"ל    רל"י  -  חלק ו תיט  -שיח שרפי קודש   ְזּכֶׁ ּיִּ ה ְמֹאד ְמֹאד, ׁשֶׁ ּבָ דֹוָלה ְורַּ ה ּוְזכּות ּגְ ּלָ פִּ ה ּתְ ְרּבֵּ ׁשּוט הַּ ּפָ יְך ָהָאָדם הַּ ר: ָצרִּ ָהָיה אֹומֵּ
י   ְנְינֵּ ּיֹות ְועִּ ְזבִּ ֱאמּונֹות ּכָ ְוא וֶׁ ְמיֹונֹות ׁשָ י ּדִּ לִּ יו ְמֹבָרר ּבְ ּיָ י חַּ ְך ְימֵּ ׁשֶׁ זֶּׁה מֶׁ עֹוָלם הַּ אן ּבָ ֲעֹבר ּכָ ְדלּות וְ לַּ נֹות  ּגַּ ְך ׁשְ ׁשֶׁ מֶׁ ּבְ ר ׁשֶׁ ָכבֹוד. ְוָהָיה אֹומֵּ

ְוא   ְמיֹונֹות ׁשָ י ּדִּ לִּ זֶּׁה ּבְ עֹוָלם הַּ אן ּבָ ם ּכָ ּיֵּיהֶׁ ְגמֹר חַּ ֲעֹבר ְולִּ כּו לַּ זָּ ים ׁשֶׁ ט ֲאָנׁשִּ ְך ְמעַּ יר אַּ ּכִּ יו הִּ ּיָ ל חַּ ְך ּכָ ׁשֶׁ ה מֶׁ ּיָ ה ּוְנקִּ ּכָ ָרה זַּ ֱאמּוָנה ּבָ ְוָחיּו ּבֶׁ
ם, ְוָעְבדּו  ּיֵּיהֶׁ י חַּ ְלָקם.ְימֵּ י חֶׁ רֵּ ׁשְ ם, אַּ ּיֵּיהֶׁ י חַּ ל ְימֵּ ימּות ּכָ ְתמִּ ת ה' ּבִּ  אֶׁ

 בעניין איש פשוט הרוצה כבוד של צדיק
ְיינוּ  -תקג  חלק ב    -שיח שרפי קודש   ן ָהעֹוָלם", ְוהַּ ת ָהָאָדם מִּ ין אֶׁ יאִּ בֹוד מֹוצִּ ּכָ ֲאָוה ְוהַּ ּתַּ ְנָאה ְוהַּ ּקִּ ָנה: "הַּ ׁשְ ּמִּ ת הַּ ׁש אֶׁ ירֵּ "ּתְ ּפִּ ְרנַּ  מֹוהַּ

ׁשֶׁ ָאָדם   ְקָוה, אּוָלם ּכְ ׁש לֹו ּתִּ ן יֵּ יִּ ְצמֹו ֲעדַּ ת עַּ ה אֶׁ ּמֶׁ ינֹו ְמרַּ יָגתֹו ְואֵּ ְדרֵּ ּמַּ עַּ מִּ ֲאָוה ְויֹודֵּ ְנָאה ְותַּ ׁש לֹו קִּ ּיֵּ ֲאֹות  ׁשֶׁ ְנָאה ְותַּ ׁש לֹו קִּ ּיֵּ י ׁשֶׁ לֹא דַּ
יאֹות אֹותֹו   לּו מֹוצִּ ּלָ ּדֹות ָרעֹות הַּ ּמִּ י הַּ ָכבֹוד ֲאזַּ ם ּבְ ץ ּגַּ ְנָאה  ָרעֹות, עֹוד הּוא ָחפֵּ ּקִּ ְתׁשּוָבה. ְוזֶׁהּו הַּ ָנה ָלׁשּוב ּבִּ ּקָ ין לֹו ּתַּ ן ָהעֹוָלם ְואֵּ מִּ

ן ָהעֹוָלם. ת ָהָאָדם מִּ ין אֶׁ יאִּ בֹוד מֹוצִּ ּכָ ֲאָוה ְוהַּ ּתַּ  ְוהַּ

 בענין הבזיון שיהיה למי שמפרסם כצדיק יותר ממה שהוא באמת 
אִּ   -   חלק ו רכא  - שיח שרפי קודש   ְתּגָ ּמִּ ֲעָלה הַּ מַּ ים ּבְ ּנִּ טַּ ּקְ ּלּו הַּ ְעָלה ְלאֵּ ׁש ְלמַּ ּיֵּ דֹוָלה ׁשֶׁ ּגְ ה הַּ ּבּוׁשָ ן הַּ ְניַּ נּו ְלעִּ לֹומֵּ י ׁשְ ְנׁשֵּ ים אֹו  ָאְמרּו אַּ

ר ָר  יר ְוסֹוחֵּ יעַּ ָאָדם ָעׁשִּ ּגִּ ּמַּ ׁשֶׁ ּכְ עֹוָלם  ּבָ אן  הּוג ּכָ ּנָ ׁשֶׁ מֹו  ּכְ ׁשֶׁ ם,  ינֹו ָראּוי ָלהֶׁ אֵּ ה ׁשֶׁ ֻדּלָ ּגְ ים  לִּ ּבְ ץ  ְמקַּ חּוץ ָלָארֶׁ ְלׁשּום ָמקֹום מִּ ֲעָלה  ם מַּ
ָלבוֹ  ל  יּוכַּ ּבֹו  ׁשֶׁ א  ּוְמֻנּשָ בֹוּהַּ  ּגָ ָמקֹום  ים  ינִּ ּוְמכִּ ָניו  ּפָ ל  ּבֵּ ּוְלקַּ ָלבֹוא  ּבּור  ּצִּ הַּ ת  אֶׁ ים  ינִּ ּוְמכִּ ים  יזִּ ְכרִּ י  מַּ דֵּ ּכְ ְסחֹורֹוָתיו  יחַּ  ּנִּ ּוְלהַּ טֹחַּ  ׁשְ ְולִּ א 

ּמַּ  יב ְסחֹורֹוָתיו ּומִּ ּטִּ ְראֹות ָלָעם מִּ ם ְלהַּ זֶּׁה ׁשָ אן עֹוָלם הַּ ּכָ יעַּ מִּ ּגִּ ּמַּ ָבר ְלזֶׁה ָהָאָדם הַּ ּדָ ן ָמׁשּול הַּ מֹו כֵּ ים. ּכְ ְרָחקִּ ּמֶׁ ם ּבַּ ר ׁשָ יא ְוָסחַּ בִּ הֵּ ה ׁשֶׁ
ה לַּ  אֶׁ ְתּגָ ּמִּ ֲעלֹוָתיו, אֹו ׁשֶׁ ְדָקתֹו ּומַּ ל צִּ ֹגדֶׁ ְך ְלָפָניו ּבְ מֹו הֹולֵּ זֶּׁה ׁשְ עֹוָלם הַּ אן ּבָ ּכָ ר ׁשֶׁ חַּ אַּ ְעָלה, ּומֵּ ֲעָלה הּוא,    ֲחׁשֹבְלמַּ ָאָדם ָרם מַּ ן. ׁשֶׁ ּכֵּ

ֲעלָ  יעַּ ָאָדם ָרם מַּ ּגִּ ה מַּ ּנֵּ הִּ ֲחׁשֹב ׁשֶׁ יָאתֹו לַּ בִּ ּבְ ים  חִּ מֵּ ית עֹוָלמֹו שְֹ ְך ּוָבא ְלבֵּ ק ְוהֹולֵּ ּלֵּ ְסּתַּ ּמִּ ׁשֶׁ ּכְ ן  ּכֵּ ל  ים ָמקֹום ֲעבּורֹו  עַּ ינִּ ּוְמכִּ מֹותֹו  ּכְ ה 
ֹנעַּ  ֲחזֹות ּבְ ים ָלבֹוא ְולַּ יקִּ ּדִּ ּצַּ ים ְלָכל הַּ ְבחֹו ְוקֹוְראִּ ל ׁשִּ ה ּגֹדֶׁ ָבר מַּ ּדָ ם ָנכֹון הַּ ה אִּ ּנֵּ יא, ְוהִּ בִּ הֵּ יב ְסחֹורֹוָתיו ׁשֶׁ ת ְוטִּ ֲעלַּ מַּ ְראֹות ּבְ יוֹו ְולִּ ם זִּ

ה ּבּוׁשָ ל הַּ ּגֹדֶׁ ה  ְך מַּ פֶׁ ְלהֵּ יָלה  ָחלִּ יָלה  ְוָחלִּ ְרָבתֹו,  קִּ ּבְ ים  רִּ ּדְ ְתהַּ ּומִּ ים  ם רֹוצִּ ְוֻכּלָ ם,  ׁשָ ׁש  ּיֵּ ׁשֶׁ ְמָחה  ּשִּ יל לְ   ְוהַּ ְתחִּ ּמַּ ׁשֶׁ ְמיֹונֹוָתיו ּכְ ּדִּ יא  הֹוצִּ
ְפׁשָ  י אֶׁ ְרחֹונֹוָתיו הי' ְוכִּ ת ֲעֹונֹוָתיו ְוסִּ י ּכֹל אֶׁ ְפנֵּ ים לִּ רִּ ּדְ ים ּוְמסַּ יחִּ ּנִּ ים ּומַּ יו ָהָרעִּ ֲעשָֹ ּמַּ ֲהָבָליו, ּומִּ ְהיֶׁה וַּ ּיִּ ה ׁשֶׁ ּבּוׁשָ ר הַּ עַּ ם צַּ ל ֹעצֶׁ ר ּגֹדֶׁ ר ְלָתאֵּ

 לֹו.
יקִּ   ּדִּ ּצַּ ח הַּ בַּ ׁשֶׁ ר ּבְ ֱאמַּ ּנֶׁ ת הַּ ינַּ חִּ ָאְמרּו ְוזֶׁה ּבְ מֹו ׁשֶׁ יעַּ ְוכּו', ּכְ ּגִּ ּמַּ יק ׁשֶׁ ּדִּ ּצַּ ּנּו ָמקֹום' ְלזֶׁה הַּ ים 'ּפַּ יָאָתם ְואֹוְמרִּ בִּ ים אֹוָתם ּבְ חִּ ּבְ ׁשַּ ּמְ זַּ"ל ים ׁשֶׁ רַּ

ְסחֹורֹותָ  ְראֹות ּבִּ ּנּו ָמקֹום ּובֹואּו לִּ ְינּו ּפַּ ים. )ברכות יח: כתובות עז: ובזוהר מדרש הנעלם פרשת נח(. ְוהַּ ָעמִּ ה ּפְ ּמָ נֹוָתיו ּכַּ ּתְ יו ּוְבמַּ
ת ה' כָּ  ֲעבֹודַּ ּתֹוָרה וַּ ן ּבַּ א ְוָנתַּ ר ְוָנשָֹ חַּ ּסָ ת ְסחֹורֹוָתיו ׁשֶׁ כּולַּ ת ּתְ יחַּ אֶׁ ּנִּ ן מַּ יק ָאכֵּ ּדִּ ּצַּ יא. ְוזֶׁה הַּ בִּ הֵּ ל  ׁשֶׁ דֹול ׁשֶׁ ּגָ ח הַּ בַּ זֶּׁה, ְוזֶׁה ׁשֶׁ עֹוָלם הַּ אן ּבָ

כֹון ׁשָ  ּנָ ְרסּום הַּ ּפִּ ֲעמֹד ּבַּ ים לַּ כֹולִּ ּיְ ים ׁשֶׁ יקִּ ּדִּ ּצַּ זֶּׁה  הַּ ָהעֹוָלם הַּ אן מֵּ יאּו ּכָ בִּ הֵּ ם ׁשֶׁ יהֶׁ נֹותֵּ ּתְ ם ּומַּ יהֶׁ ְסחֹורֹותֵּ ם ּבִּ ׁש ׁשָ ּיֵּ ְתּבַּ י ְלהִּ ְבלִּ ְעָלה ְולִּ ם ְלמַּ
יק ׁשֶׁ  ּדִּ ּצַּ ת הַּ מַּ ׁשְ ל נִּ זֶׁת עַּ ּמֶׁ יא ְמרַּ הִּ יל, ׁשֶׁ ת חַּ ׁשֶׁ ח ָהאֵּ בַּ ׁשֶׁ י )פרק לא( ּבְ לֵּ ׁשְ ר מִּ פֶׁ ת סֵּ לֹמֹה אֶׁ ּיֵּם ׁשְ ּסִּ ֳאנִּ ְוזֶׁהּו ׁשֶׁ ְרָחק  ָהְיָתה ּכָ ּמֶׁ ר מִּ ּיֹות סֹוחֵּ

י, ֹעז ְוָהָדר ְלב ֲענִּ נַּ ּכְ ֲחגֹור ָנְתָנה לַּ ְמּכֹר וַּ ּתִּ ָתה וַּ ין ָעשְֹ ְיָלה ְוכּו', ָסדִּ עֹוד לַּ ָקם ּבְ ּתָ ְחָמּה, וַּ יא לַּ בִּ ֲחרֹון, ּתָ ק ְליֹום אַּ חַּ שְֹ ּתִּ י זֶׁה וַּ ל ְידֵּ ּה ְועַּ ּוׁשָ
ה, ְוכּו' וְ  לֹא ּבּוׁשָ ָחְכָמה ּבְ ְתָחה ּבְ יָה ּפָ ל  ּופִּ ְעָלה עַּ מַּ ּלְ ים ׁשֶׁ ָערִּ ְ ׁשּ ְללּוָה ּבַּ יהַּ יָה וִּ י ָידֶׁ רִּ ּפְ נּו ָלּה מִּ ל ְוָאז ּתְ ּלָ ְתהַּ יא ּתִּ ת ה' הִּ ְראַּ ה יִּ ָ ׁשּ כּו' אִּ

ְרסּום ּבִּ  ּפִּ ְדלּות ּומִּ ֲאָוה ְוגַּ ּגַּ ט מִּ לֵּ ּמָ ְברֹחַּ ּוְלהִּ יְך לִּ ה ָצרִּ ּמָ ה ְוכַּ ּמָ ְלמֹד ּכַּ ׁש לִּ זֶּׁה יֵּ יָה. ּומִּ ֲעשֶֹׁ ל מַּ ּפִּ ּכָ ר. ְפָרט מִּ קֶׁ ל ׁשֶׁ ְכָלל             ְרסּום ׁשֶׁ ּוָבזֶׁה נִּ
ּסִּ  ְינּו הַּ ין ָלָאָדם ֲעֹונֹוָתיו, הַּ רִּ ּדְ יד ְמסַּ ָעתִּ ּלֶׁ ְלׁשֹוָנם )ברכות נז. יומא פח( ׁשֶׁ זַּ"ל ּבִּ ָאְמרּו רַּ ְנָין ׁשֶׁ ם ָהעִּ י ּכֹל, ְואֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה  ּגַּ ְפנֵּ ּדּור ּבִּ

ין רִּ ּדְ סַּ ּמְ ׁשֶׁ ְך ּכְ פֶׁ ן ְלהֵּ ה ְוכֵּ י לֹו. ּבּוׁשָ רֵּ ׁשְ בֹוד ְוהֹוד ְוָהָדר, אַּ ה ּכָ ּמָ  ְזֻכּיֹוָתיו ּכַּ

 

 עד כאן השיחות 



 ליקוטי                           תורה רלו                                מוהר"ן                  3קטו: 

 הקדמה 

ביאר כיון שנענש על חטאי  נו  בתורה    )פסחים פז:(   מקברת את בעליה שמה תורות מדבר רבנו על הרבנות  כב

אותם.   והוכיח  הזהיר  לא  אם  תנינאבתורה  ואנשיו  בעבירות    יח  להכשל  אפשר  שבקל  מפרסם  להיות  סכנה 

אין לאדם לקבל שררה ומנהיגות כי אם כשיש לו אמונה שלמה שאין שלמות כתב ש   יח  ובתורההחמורות ביותר.  

ח"ו.  אחריו ואפיקורסות  למינות  לבוא  יכול  כחוט  ש  קלאבתורה  ו  דאל"ה  בכבוד  יפגום  אם  גדולה  סכנה  היא 

יוכל להסתלק ח"ו עי"ז. מנהיגים שמתנהגים תנינא אות ה' מבאר ש  'הובתורה    .סז  וכן ביאר בתורה  השערה 
  בשיחות הר"ן מז שהתאוהו  על ידם מתגבר ניאוף בעולם.  על עם דל בחנם,בגאווה  ברבנות וממשלה ומושלים  

ו ידה.  יסורים על  כי אפילו בעוה"ז הוא מלא  דומה לשר המלך ש  קצד  תורהבשל כבוד ומנהיגות היא שטות 

מריותו בתכלית יכול לשמוע ואמר שרק מי שביטל ח  ד'ובתורה    המקבל לעצמו את כבוד המלך בפני המלך.
  . בעולם אין אני הוא יכולים לדור  )סוטה ה.(  עד שעליה אמר הקב"ה  היא מדה נוראה  ו,  ולא ליפול לגאווה  שבחיו

שלא מצינו בדור הזה מי שמבקש התנשאות לשם שמים על כן צריך לברוח מהכבוד ולא   פ' תנינאוראה תורה  
 ממנים אלא מי שצריך לפייסו שיסכים. 

יבר מזה הרבה כנ"ל בתורה , וכבר דמקבלת כבודהזהר  לבתורה זו נראה כוונת רבנו לבאר עד כמה צריך אדם  
גם בזה  אבל    רק הבורח ממנה,  לנהוג שררה לשם שמים בלבד,א"א  בתורה פ' שד' שא"א שלא ליפול לגאווה, ו

וממילא    ,חפוץ בהללו  היא תגרום    ,אם יתפייס לקבל שררה  ,שאע"פ שכל ימיו יהיה בורח   \ב/ כבר אמרו בירושלמי 
אל תשמח לבך אם יכבדוך, כי לפי הכבוד )פד(  בספר חסידים  כתב  ו  שא"א שיהיה לשם שמים.  ,מתקיים בו כנ"ל

ומשמע שדווקא על הנאה מכבוד מנקים ולא    והנאה שיש לו לאדם בעוה"ז על מעשיו, מנקין מזכיותיו בעוה"ב.
 על הנאה משאר תאוות וצ"ע.

הסכנה בקבלת כבוד, עפ"ז מבאר מוהרנ"ת מדוע כל כך חמור    תורה סזהמבואר בעפ"י  )ג' ב'(    חובללק"ה  וראה ב
הפגם בכבוד ישראל הוא פגם    כיון שאזיל סומקא,  לבד ממה שנידון כרוצח ש  ברבים,  חברו  עונש המלבין פני 

שהוא חלקו בעוה"ב כי   ,מידה כנגד מידה מאבד חלקו בכבוד העליון לכן    ,כי ישראל וקב"ה אחד  ,בכבודו ית'
וכעין זה מבואר    .כמ"ש כבוד ה' יאספך, והוא חלוקא דרבנן   פשות הן אל הכבוד שהוא שרשם,עיקר הסתלקות הנ
יא(  במדרש שמואל   )ג'  כי נפש ישראל חלק  וביאר התויו"ט שם    ,שעובר על דבר ה' בזהבסוף ביאורו לאבות 

 אלוק' ונברא בצלם אלקים. 

שמבזה אותו נחשב כמבזה כלפי המעלה, הכי נמי כשאדם    כבוד שאדם לוקח מחברו עי"זש  ונראה לומר כשם
במקום להחזיר אותו לכבוד שמים, עובר על דבר ה' בזה, כי חולק לעצמו חלק מכבודו ית'.   ,לוקח לעצמו כבוד

כל העולמות נבראו לכבודו י'ת כמ"ש לכבודי בראתיו ואין הכוונה שהוא כגזלן אלא שפוגע בעצם הבריאה כי  
  \ג/ עומדת כל המציאות כולה )עיין תורה עא תנינא( וכו' ועל הכבוד 

לגדולה שיחשבוהו צדיק מפרסם, אע"פ    דייקא עי"ז זוכה בסוף ימיו לעלותשכאן רבנו מדבר על רב כשר ותמים,  
ונותנים לו שכרו בעוה"ז. הדברים כפשוטם נשמעים נוראים. על כמה רבנים אפשר   שבאמת הוא איש כשר פשוט. 

 להעיד שהם בכשרות ותמימות? ומדוע דווקא זה הכשר ותמים גורמים לו לאבד חלקו בעוה"ב. מה פשעו?

מאידך גם אומר שהוא  אבל לפי ההקדמה הנ"ל נראה לומר שבאמת אע"פ שרבנו מעיד עליו שהוא כשר ותמים  
פשוט, ולא ראוי לכבוד של צדיק גדול. נמצא שבוודאי הכשרות והתמימות של רבנותו היא בין אדם לחבירו, איש  
דאי ובו, לכן  זכה לבטל חומריותוששכיון שהוא לא צדיק גדול    ,מדבר אחד  חוץ  שלימות,ב  אדם למקום  ן ובי 
ונראה שרמז לזה רבנו במה שכתב    . אבל נכסף לכבוד יותר גדול ממה שיש לו  ,אע"פ שאינו מתנשא על בני אדםש

ימיו   והכבוד. לכאורה  שזוכה בסוף  לגדולה  לגדולהלכל מה שנחשב בדור הזה  לומר שזוכה  ונראה   , די היה 
וקשה הרי זה חוב ולא  ",זוכה"וכן ממה שאומר ש ,סתר לבו נכסף לזהכי ב ,שרומז שאצלו בלבו יש לזה חשיבות 

   זכות. , אצלו הואאלא כיון שבלבו נכסף לזה ,זכות

ורק באיזה תאווה אחרת לא היה שלם, כנראה    ,ומרבה כבוד שמים  ,ד עצמווובאמת אם היה באמת ממעט כב
לא נזכר בה  בתורה  כנס זך לג"ע. אבל דווקא תאוות הכבוד אע"פ שי שע"י גהנם היה זוכה להתנקות ממנה ולה

 
אמר רבי יושוע בן קבסיו כל ימי הייתי בורח מן השררה עכשיו שנכנסתי כל מי שהוא בא ומוציאני בקומקום    -   פ"ו הל"א  ירושלמי פסחים  ב

 .הזה אני יורד לו. מה הקומקום הזה כווה ומפציעו מפחם בו כך אני יורד לו 
בִּ   -   תורה עא תנינא   ג ׁשְ ְבָרא ּבִּ י ָכל ָהעֹוָלם נִּ ּקּון ָהעֹוָלם, ּכִּ בֹוד הּוא ּתִּ י ּכָ יו" ְוכּו' )יֹוָמא  ּכִּ ָראתִּ י ּבְ ְכבֹודִּ ְעָיה מ"'ג(: "לִּ תּוב )ְיׁשַּ ּכָ מֹו ׁשֶׁ בֹוד, ּכְ ּכָ יל הַּ

ֲאמָ  ָרה מַּ ָהֲעֹשָ ל  ׁשֶׁ ֲאָמר  ֲאָמר ּומַּ י ְלָכל מַּ ָרטִּ ּפְ בֹוד  ּכָ ׁש  יֵּ י  ּכִּ ְך.  רַּ ְתּבָ יִּ ם  ֵּ ׁשּ בֹוד הַּ ּכְ יל  בִּ ׁשְ ּבִּ ְינּו  הַּ ר  לח(,  ְבָרא ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶׁ נִּ ם  הֶׁ ּבָ ׁשֶׁ יל אֹותֹו  רֹות  בִּ ׁשְ ּבִּ
ׁש לוֹ  ֲאָמר יֵּ ֲאָמר ּומַּ ל מַּ ּכָ ְמָצא ׁשֶׁ יָאה. נִּ רִּ ּבְ הַּ י מֵּ לֹונִּ ק ּפְ לֶׁ ְבָרא חֵּ ל ָידֹו נִּ עַּ ֲאָמר, ׁשֶׁ ּמַּ בֹוד ָהָיה זֶׁה הַּ ּכָ בֹוד ָהָיה אֹותֹו  הַּ ּכָ יל זֶׁה הַּ בִּ ׁשְ ּבִּ ׁשֶׁ בֹוד ְמֻיָחד,   ּכָ

לֶׁ  חֵּ ְבָרא  נִּ ּבֹו  ׁשֶׁ ֲאָמר,  ּמַּ הַּ זֶׁה  י  ּכִּ ֲאָמר.  ּמַּ ֲאָמר הַּ מַּ ן  ְוכֵּ ְך,  רַּ ְתּבָ יִּ ם  ֵּ ׁשּ ְלהַּ זֶׁה  בֹוד  ּכָ יעַּ  ּגִּ יַּּ ׁשֶׁ י  דֵּ ּכְ זֶׁה,  בֹוד  ּכָ יל  בִּ ׁשְ ּבִּ ָהָיה  יָאה,  רִּ ּבְ הַּ מֵּ י  לֹונִּ ּפְ ּבֹו    ק  ׁשֶׁ ר,  חֵּ אַּ
רַּ  ְתּבָ יִּ ם  ֵּ ׁשּ בֹוד ְלהַּ ּכָ יעַּ אֹותֹו הַּ ּגִּ יַּּ ׁשֶׁ ר,  חֵּ בֹוד אַּ יל ּכָ בִּ ׁשְ ּבִּ יָאה, ָהָיה  רִּ ּבְ הַּ ר מֵּ חֵּ ק אַּ לֶׁ ְבָרא חֵּ ם  נִּ ֵּ ׁשּ בֹוד הַּ ּכְ יל  בִּ ׁשְ ּבִּ ק  ם ָהיּו רַּ ּלָ ֲאָמרֹות, ּכֻ ּמַּ ל הַּ ן ּכָ ְך, ְוכֵּ

"ל:  ּנַּ ְבָרא ָהעֹוָלם ּכַּ יל זֶׁה נִּ בִּ ׁשְ ר ּבִּ ְך, ֲאׁשֶׁ רַּ ְתּבָ ׁש       יִּ יֵּּ ׁשֶׁ ְינּו ּכְ בֹוד, הַּ ּכָ ּלּות הַּ ְתּגַּ יזֶׁה הִּ ְצמֹו אֵּ עַּ ְראֹות ּבְ ה לִּ ל זֹוכֶׁ ָראֵּ ֹשְ יִּּ ָחד מִּ אֶׁ ׁשֶׁ ן ּכְ ל ּכֵּ בֹוד,  ְועַּ יזֶׁה ּכָ  לֹו אֵּ
ֲאָמר,  ּמַּ בֹוד ָהָיה אֹותֹו הַּ ּכָ יל זֶׁה הַּ בִּ ׁשְ ר ּבִּ בֹוד, ֲאׁשֶׁ ּכָ ה זֶׁה הַּ ּוָ ְתהַּ ֲאָמר נִּ יזֶׁה מַּ אֵּ ע מֵּ ידַּ יְך לֵּ י הּוא ָצרִּ אי   ֲאזַּ ּדַּ "ל. ּוְבוַּ ּנַּ יָאה ּכַּ רִּ ּבְ הַּ ק מֵּ לֶׁ ְבָרא חֵּ ל ָידֹו נִּ עַּ ׁשֶׁ

יׁש בְּ  ְרּגִּ ה ָלזֶׁה, ְלהַּ ל ָאָדם זֹוכֶׁ בָלאו ּכָ יזֶׁה ּכָ ם אֵּ ׁש ָלהֶׁ יֵּּ ׁשֶׁ א, ּכְ ְלּכָ מַּ יָכָלא ּדְ הֵּ ם ּבְ הֵּ ּלּו ׁשֶׁ ְך. ֲאָבל אֵּ רַּ ְתּבָ ם יִּ ֵּ ׁשּ בֹוד הַּ ּלּות ּכְ ְתּגַּ ְצמֹו הִּ ין  עַּ ין לֹוְקחִּ י אֵּ ֹוד, ֲאזַּ
ְתּגַּ  יִּּ י ׁשֶׁ דֵּ ְך, ּכְ רַּ ְתּבָ ם יִּ ֵּ ׁשּ בֹוד ְלהַּ ּכָ ל הַּ ין ּכָ ֲעלִּ ם מַּ ק הֵּ בֹוד, רַּ ּכָ ן הַּ ָלל מִּ ְצָמן ּכְ ה ְלעַּ ְהיֶׁ יִּּ י ׁשֶׁ דֵּ ְך, ּכְ רַּ ְתּבָ בֹודֹו יִּ ה ּכְ ּלֶׁ ְתעַּ ל ְויִּ "ל. ּדֵּ ּנַּ ּקּון ָהעֹוָלם ּכַּ י זֶׁה ּתִּ ל ְידֵּ  עַּ



 ליקוטי                           תורה רלו                                מוהר"ן                  4קטו: 

מצד    \ו/ היא הנוראה ביותר  ,\הכי לבד מעצם ההנאה שבה שדומה לניאוף/   ,כמו בשאר תאוות  ,\ד/שום איסור
ישיר באופן  לכבוד שמים  נוגעת  כבוד.  \ז/ שהיא  לחלוק  חכמים  בלשון  כבוד   ,ורמוז  כל  כי  כבוד,  לתת  במקום 

שנותנים לאדם הוא כמו חותך חלק מכבוד שמים ונותן לו, ואע"פ שאדם לחבירו מצוה לכבדו כי זה כבוד שמים 
הוא לוקח חלק ששייך להקב"ה, והוא חלקו    ,אבל כשאדם רוצה שיחלקו לו כבוד  ,שתהיה אהבה בין בני אדם

 .חובל הנ"ל , חלוקא דרבנן שלו כמבואר בלק"ה מעולם הבא

ומגישים לו מנה   קצת בתאווהכל  ווכמו אדם שא  ,אלא רק רומזים לו  ,ובאמת כיון שהוא כשר ותמים לא נענש
לכן נותנים לו כבוד גדול   ,כבוד שלו לא ניכרת כל כךההכי נמי כאן רדיפת  ,ענקית לרמוז לו שאוכל יותר מדאי

סיון  י שזה נ  אלא  ,כדי לרמוז לו לברוח מהכבוד  ,מהמגיע לוא יותר  ושה  ,ניכר היטב למי שרוצה להכירעי"ז  ש
ואעפ"כ   כנ"ל בירושלמי שאחרי שכבר יש כבוד קשה הרבה יותר לברוח ממנו,  ,\ח/מאד מאד קשה לעמוד בוש

 ה' ישמרנו.  הוא נסיון, ומי שלא עומד בו מפסיד חלקו. 

 קושיות

רק זוכה להיות מפורסם, יותר ממה   ,יותר ממה שיש לוצ"ע כיון שהוא כשר ותמים ולא מבקש גדולה וכבוד   .א
, א"כ מדוע כזה עונש חמור ביותר שנדחה מעולם הבא, שהוא עונש שלא באשמתולכאורה  שהוא באמת,  

 מה שלא מצינו בשום הנאה מתאווה אחרת.  המלבין פני חברו ברבים.  כגון החמור ביותר שנענש עבריין חמור  

רוב ה לא חטא  ורכאן לכאשוצ"ע    .\ט/תיו של אדם ולא חטא, שוב לא יחטאכיון שעברו רוב שנו  ביומא לח: .ב
  מביאים לו נסיון שכמעט א"א לעמוד בו. בסוף ימיוואעפ"כ ימיו 

 מדוע לא נזכר בחז"ל כמו שאמרו  ,לפי המבואר כאן שמי שנהנה מכבוד מנקים לו מזכויותיו בעוה"בצ"ע   .ג
 על מי שנהנה ממעשה ניסים.           בתענית כ:

אין לו חלק לעולם הבא. כמו שאמרו על כמה   שמי שמכבדים אותו יותר מהראוי לוצ"ע מדוע לא אמרו חז"ל   .ד
עבירות בפרק חלק בסנהדרין? ורק אמרו במסכת כלה ודרך ארץ פ"ט שנא את המכבדך שלא תתמעט חכמתך.  

? וזה גם בשאר ספרים לא נמצא ורק רבנו מדבר על זה בכזו חומרה אבל לא רמזו שמאבד חלקו לעולם הבא
 ומזהיר מפרסום של שקר. 

סיון  י דווקא אותו מעמידים בנ ,ומדוע דווקא זה שכן כשר ,ה שלא נוהגים בכשרות ותמימותצ"ע הרי יש הרב .ה
שאין הקב"ה בא בטרוניא  )ע"ז ג.(  רי אמרו  הויאבד חלקו בעוה"ב שאין עונש גדול יותר מזה. ו  , שא"א לעמוד בו

דהיינו שלא נותן בעלילה. דהיינו שלא מחפש להעליל עליהם אלא אדרבה להצדיקם.    ופרש"י   ,עם בריותיו
 סיון שלא יכולים לעמוד בו.י להם נ

כן מלבין פני  ו  שעל כן גם הנהנה מכבוד מנקים לו מזכויותיו,  ,חד לחלק העוה"ב עם כבודוהאם יש עניין מי  .ו
חובל בחברו  )  לק"העיין  .  \יא/ ( אכמבואר באבות )ג' י   ,\י/ חלק ולמלבין אין יש  לו  ש  ,חברו חמור משופך דמו ממש

 
בעירובין ג: שכל המחזר אחר הגדולה היא בורחת ממנו, וכל הבורח  . ו הקנאה והתאוה והכבוד מוציאן את האדם מהעולם באבות אמרו    ד

ורק הרמ"ק בתומר דבורה פ"ב אומר לברוח מהכבוד    ודרך ארץ  ט' אמרו שנא את המכבדך.    'במסכת כלה ד   ממנה היא רודפת אחריו.
רבנו מזהיר כל  רק  שנראה  להסתלק מעוה"ז    אבל שהיא סכנה נוראה ובספר חסידים פד שמנכים לו מזכויות בעוה"ב,  כעצה לזכות לענווה.  

 כך.
עירא אם בשבועת שוא הכתוב מדבר הרי אמר לא תשבעו בשמי לשקר )ויקרא י"ט  לא תשא אמר רבי ז   - פרשה כב    -   פסיקתא רבתי   ה

י"ב( מה ת"ל לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא שלא תקבל עליך שררה ואין אתה ראוי לשררה רבי מנחמן אמר רבי יעקב )מ"ר( ]משם ר'[  
ץ אחר שררה למה כן ומה תעשה באחריתך בהכלים  מני מייתי לה מן הדא אל תצא לריב מהר )משלי כ"ה ח'( לרב כתב לעולם אל תהי ר 

אותך ריעך )שם( )למה( ]למחר[ הם באים ושואלים לך שאילות מה אתה משיבם רבי מנחמא בשם רבי תנחום בי רבי חייא רבי מני בשם  
אינו אלא כנואף הזה  רבי יוסי בר זבידא מייתי לה הכי נואף אשה חסר לב )שם ו' ל"ב( הא כל המקבל עליו שררה בשביל ליהנות ממנה  

 שהוא נהנה מגופה של אשה משחית נפשו הוא יעשנה )שם( 
ְרנַּ   -  א תרנב" שיח שרפי קודש ח חובל. וגם בעניין ההתקרבות לצדיק היא המניעה הראשונה כמבואר ב כנ"ל בלק"ה    ו ר מֹוהַּ ְכרֹונֹו  ָאמַּ "ּתְ זִּ

ּכֹל ָוכֹל לְ  בֹוד מִּ ּכָ ֲאָוה ְוהַּ ּתַּ ְנָאה ְוהַּ ּקִּ ן הַּ י מִּ ְהיֹות ָנקִּ ין לִּ יכִּ "ל ְצרִּ נּו ְזצּוקַּ ּבֵּ ן רַּ ְניַּ ְבָרָכה: ֲעבּור עִּ א אֹו  לִּ ּנֵּ ם ָהָאָדם ְמקַּ ֲעשֹות אִּ ין לַּ כֹולִּ ה יְּ ְך מַּ י, אַּ ְמרֵּ גַּ
ן   ל ּכֵּ ֲאָוה, ֲהלֹא ָאנּוס הּוא, ְועַּ תַּ ל ּבְ ְכׁשַּ יי נִּ ער זַּ ין ּדֶׁ ע אִּ ייְזׁשֶׁ טֵּ בֹוד, "נּו ׁשְ ם ּכָ ה עֹוד ּגַּ רֹוצֶׁ ׁשֶׁ "ל, אּוָלם ּכְ נּו ְזצּוקַּ ּבֵּ ב אֹותֹו רַּ ן ְמָקרֵּ י כֵּ ל ּפִּ ף עַּ ן  אַּ ט", ְוכֵּ

ה מֻ  ּתָ בֹוְדָך אַּ ּכְ ת  ל אֹוְתָך, ֲאָבל אֶׁ ּבֵּ ְמקַּ י  ּבִּ ָהרַּ ֲאָוה,  ְותַּ ְנָאה  ָך קִּ ּבְ ׁש  יֵּ ם  ר: אִּ חֵּ ָלׁשֹון אַּ ּבְ ם  עַּ ּפַּ ר  ְרזֶׁל, שם(. )וע"ע  ָאמַּ ּבַּ י"ָה  )ֲאָבנֶׁ י.  ְמרֵּ ְלגַּ ְזרֹק  ְכָרח לִּ
 לעיל בסעיפים: קעג, וקעה(.

זהמה    ואולי אפשר   ז היא  עבירה  כי כל  ונראה הטעם  עולה  ולא  יורד לגהנם  פני חברו  נט. שהמלבין  בב"מ  עפ"י המבואר  העניין  לבאר 
ת נפש זכה, אבל הפגם בכבוד ישראל הוא פגם בכבוד הקב"ה והכי  חיצונית על הנפש הקדושה של ישראל ובגהנם נשרף הזהמה ונשאר 

נמי הפולקח לעצמו כבוד זה פגם בעצם הבריאה זה לא זהמה חיצונית אלא זהמה שבעצם בבחי' מי שהו אעז פנים לא היו רגלי אבותיו  
 על הר סיני שזו זהמה בעצם, לכן לא מועיל לו הגהנם לכן לא עולה ממנו.

נצל מפרסום של שקר  י ברנר שרבי לוי יצחק בנדר זצ"ל הזהיר אותו בהיותו אברך, אם לא תצעק לה' כבר מעכשיו לה י"מ    שמעתי מהרב   ח
 לא תינצל ממנו בזקנותך.  

ישנים   ט לו    רא"שה ותוס'    תוס'  מסייעים  הבחירה אבל  מבטלים את  שלא  ותרצו  ימיו.  בסוף  צדוקי  שנעשה  גדול  כהן  יוחנן  מרבי  הקשו 
 להתקדש ולהטהר בלא עמל.

 שיורד לגהנם ולא עולה ממנו כמבואר בב"מ נח:   דהיינו י
שלומד    יהושע   פני בים. ועי"ש  )ב"מ נט.(  מתמר )בראשית לח כה( שנוח לאדם שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו בר   גם למדו   יא

מתמר שהמלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעוה"ב, שהרי העדיפה לאבד עצמה לדעת, ולא להלבין פני יהודה ברבים אע"פ שהמאבד  



 ליקוטי                           תורה רלו                                מוהר"ן                  5קטו: 

מבזה ישראל כמבזה את  , כיון  המלבין פני חברו כרוצחולבד ממה שש  עפ"י תורה סז שהנפש שרשה בכבוד.  \יב/('ב  'ג
ל נַּ   .כי קב"ה וישראל חד  הקב"ה, לֵּ ּכָ ס ְותִּ נֵּ ּכָ ּתִּ ה ׁשֶׁ ינֹו זֹוכֶׁ יד אֵּ ָעתִּ ם לֶׁ ּגַּ רֹו ׁשֶׁ ּיֵּס ֲחבֵּ ינֹו ְמפַּ ם אֵּ ה אִּ ּדָ ד מִּ גֶׁ נֶׁ ה ּכְ ּדָ ְפָרע מִּ ן נִּ ל ּכֵּ ְפׁשֹו  עַּ

ל   ם עַּ י אִּ א ּכִּ ּבָ ְזּכֹות ָלעֹוָלם הַּ ר לִּ ְפׁשָ י אֶׁ י אִּ א, ּכִּ ּבָ ק ָלעֹוָלם הַּ לֶׁ ין לֹו חֵּ י זֶׁה אֵּ ל ְידֵּ בֹוד ְועַּ ּכָ תֹוְך הַּ ָך  ּבְ ְספֶׁ אַּ בֹוד ה' יַּ ת ּכְ ינַּ חִּ י ּבְ ְידֵּ
ם ֹנעַּ ֲחזֹות ּבְ ׁש לַּ פֶׁ ּנֶׁ ת הַּ ׁשֶׁ ּבֶׁ ְתלַּ ּבֹו מִּ בֹוד ׁשֶׁ ּכָ ת הַּ ינַּ חִּ הּוא ּבְ ָנן ׁשֶׁ ּבָ רַּ י זֶׁה סֹוד ֲחלּוָקא ּדְ , ּכִּ דּועַּ ּיָ ולפ"ז נראה דהכי נמי         .  ה' ְוכּו'  ּכַּ

ר בתורה ו' ותורה יא שצריך להרבות בכבוד שמים ולמעט  מי שחולקים לו כבוד שלא מגיע לו זה פגם בכבוד ה' כמבוא  גם
 בכבוד עצמו וזה תלוי בזה.

צ"ע מדוע מי שאוכל יותר מהראוי ונהנה או מי שמנאף או שאר הנאות לא אומרים שמנקים לו מזכויותיו  .ז
 בעוה"ב, אלא דווקא בקבלת כבוד על מה שאין בו, או הנהנה ממעשה ניסים. 

אלא אדרבה יש    ,\יג/ בלפני עיוור  רעוב שהמכבד  את  מדוע לא הזהירו    ,ך נוראה צ"ע כיון שקבלת כבוד כל כ .ח
עיין בזה   וכ"ש רבו שלמד ממנו אפילו קצת.  מצווה לכבד זה את זה ובפרט זקן ושיבה ממש לקום לכבודם.

 
לבין  עצמו לדעת אין לו חלק לעוה"ב, מוכח שמלבין חמור יותר, והוא עוון חמור מכל העברות כי אין לו חלק לעוה"ב. ועי"ש דף נח: שמ 

חמור משפיכות דמים, וכמבואר בתויו"ט על אבות הנ"ל כי עובר על דבר ה' בזה כי אדם נברא בצלם אלקים והוא חלק אלוק' עי"ש. על כן  
המלבין פניו לא עולה מהגהנם, אע"פ ששפוך דם כן עולה. )במה שאמר שמלבין חמור מרוצח עיין מדרש שמואל אבות ג' יא ד"ה וע"כ  

)מהרב שמעתי חומרת המלבין פנים יותר מרצח שבזיון הוא דבר מתמשך שנים רבות כי בכל    ניהם אין חלק לעוה"ב( המלבין( משמע שלש
 .פעם שנזכר זה כאילו עכשיו ביזוהו( 

ר  לקוטי הלכות חו"מ   יב ֲחבֵּ ּבַּ ל  חֹובֵּ י הַּ ּכִּ הּו,  עֵּ רֵּ ּבְ יׁש  ָלה אִּ ּבָ ְוחַּ ָאה  ּכָ ל הַּ ׁשֶׁ דֹול  ּגָ הַּ ּסּור  ת אִּ ינַּ חִּ ּבְ ְוזֶׁה  ם  חובל בחברו הלכה ג אות )ב(  ּפֹוגֵּ ֹו הּוא 
 " ּנַּ בֹוד ּכַּ ּכָ ּה ּבַּ ְרׁשָ ׁש ׁשָ פֶׁ ּנֶׁ י הַּ ָחד, ּכִּ ם אֶׁ יהֶׁ נֵּ ת ׁשְ ֱאמֶׁ ר ּבֶׁ רֹו ֲאׁשֶׁ ׁש ֲחבֵּ פֶׁ רֹו ּוְבנֶׁ ְכבֹוד ֲחבֵּ ל  ּבִּ י נֹוטֵּ ְפׁשֹו, ּכִּ ל נַּ ּלּו נֹוטֵּ אִּ הּוא ּכְ רֹו ׁשֶׁ ֲחבֵּ ל ּבַּ חֹובֵּ ע הַּ ל. ְוזֶׁה ָהָרׁשָ

ת. חוֹ  בֶׁ ן ׁשֶׁ ְניַּ ְבָרָכה ְלעִּ ְכרֹוָנם לִּ ינּו זִּ ּבֹותֵּ ָאְמרּו רַּ מֹו ׁשֶׁ ל ּבֹו, ּכְ חֹובֵּ ָבר ׁשֶׁ אֹותֹו אֵּ ּבְ ׁש ׁשֶׁ ּמָ ְפׁשֹו מַּ ת נְ נַּ ילַּ ּום ְנטִּ ׁשּ ב? מִּ יֵּּ אי ְמחַּ ם מַּ ָ ׁשּ ל מִּ אֹותֹו  בֵּ ּבְ ָמה ׁשֶׁ ׁשָ
י ּבְ ם  ּפֹוגֵּ ֶׁ ׁשּ ה  מַּ ָגם הּוא  ּפְ הַּ ר  ּקַּ ְועִּ ׁש.  ּמָ מַּ רֹו  ֲחבֵּ ׁש  פֶׁ נֶׁ ל  נֹוטֵּ רֹו  ֲחבֵּ ת  אֶׁ ה  ּכֶׁ ּמַּ ְוהַּ ל  חֹובֵּ הַּ ׁשֶׁ ְמָצא  נִּ ָבר.  י  אֵּ ְידֵּ ל  עַּ ְמֹאד  ׁשֹו  יְּ בַּ ּמְ ֶׁ ׁשּ ה  מַּ רֹו  ֲחבֵּ ְכבֹוד  ּבִּ ר  ֹותֵּ

ָגם  ּפְ ר הַּ ּקַּ וא עִּ ה הִּ ּבּוׁשָ י הַּ ָאה, ּכִּ ּכָ הַּ ְבָרָכה  הַּ ְכרֹוָנם לִּ ינּו זִּ ּבֹותֵּ ָאְמרּו רַּ ר. ּוְכמֹו ׁשֶׁ יֹותֵּ דֹול ּבְ ּגָ ָעֹון הַּ יָעא נט ְוהֶׁ ָבא ְמצִּ ין לֹו  ( :)ּבָ ים אֵּ ּבִּ רַּ רֹו ּבָ י ֲחבֵּ נֵּ ין ּפְ ְלּבִּ ּמַּ הַּ
ן כְּ  ּכֵּ ן ְוָכל ׁשֶׁ ּכֵּ ל ׁשֶׁ ּכָ ד, מִּ ים ְלבַּ ְדָברִּ ׁשֹו ּבִּ יְּ ם ּבִּ ּלּו אִּ א. ְוזֶׁה ֲאפִּ ּבָ ק ָלעֹוָלם הַּ לֶׁ ם  חֵּ רֹו ְוגַּ ל ֲחבֵּ ָראֵּ ֹשְ ְכבֹוד יִּ ם ּבִּ ּפֹוגֵּ ְמָצא ׁשֶׁ ׁש נִּ ּמָ ָאה מַּ ּכָ י הַּ ל ְידֵּ ׁשֹו עַּ יְּ בַּ ּמְ ׁשֶׁ

"ל. ּוׁשְ  ּנַּ ָבר ּכַּ אֹותֹו אֵּ ׁש מֵּ פֶׁ ת נֶׁ יאַּ ת ְיצִּ ינַּ חִּ וא ּבְ הִּ ָלה ׁשֶׁ ּבָ חַּ ָאה ְוהַּ ּכָ הַּ י הַּ ל ְידֵּ ם עַּ יִּ דַּ יָּ ְפׁשֹו ּבַּ ל נַּ יָּ נֹוטֵּ ם ׁשַּ ּלּו הֵּ ים אֵּ ָגמִּ ּפְ י הַּ זֶׁה,  נֵּ לּוי ּבָ י זֶׁה ּתָ ים זֶׁה ָלזֶׁה, ּכִּ כִּ
ד.   ים ְלבַּ ְדָברִּ ּבִּ ׁשֹו  יְּ בַּ ּמְ ׁשֶׁ ּכְ ּלּו  רֹו ֲאפִּ ֲחבֵּ ְכבֹוד  ּבִּ ם  ּפֹוגֵּ ּוְכׁשֶׁ "ל  ּנַּ ּכַּ ָכבֹוד  ּבְ ּה  ְרׁשָ ׁשָ ׁש  פֶׁ ּנֶׁ הַּ י  ָכבֹוד  ּכִּ ּבְ ּה  ְרׁשָ ׁשָ ׁש  פֶׁ ּנֶׁ הַּ י  ּכִּ ְפׁשֹו,  נַּ ל  ּלּו נֹוטֵּ אִּ ּכְ ן  ּכֵּ ם  ּגַּ ב  ְחׁשָ נֶׁ

ּנַּ  ְלּבִּ ּכַּ ּמַּ ן הַּ ל ּכֵּ "ל ְועַּ ּנַּ בֹוד ּכַּ ּכָ הַּ ת ּבְ ׁשֶׁ ְמֻלּבֶׁ ְפׁשֹו הַּ ל נַּ ּלּו נֹוטֵּ אִּ רֹו ּכְ בֹוד ֲחבֵּ ם ְוגֹוזֵּל ּכְ ּפֹוגֵּ ָאְמרּו  "ל ּוְכׁשֶׁ מֹו ׁשֶׁ ׁש, ּכְ ּמָ ים מַּ מִּ ְך ּדָ ׁשֹופֵּ ב ּכְ ְחׁשָ רֹו נֶׁ י ֲחבֵּ נֵּ ין ּפְ
ְבָרָכה   ְכרֹוָנם לִּ ינּו זִּ ּבֹותֵּ יָעא נחרַּ ָבא ְמצִּ כָּ (  : )ּבָ "ל, מִּ ּנַּ בֹוד ּכַּ ּכָ הַּ יּּוָתּה ּבְ ּה ְוחִּ ְרׁשָ ָ ׁשּ ׁש ׁשֶׁ פֶׁ ּנֶׁ ם הַּ גַּ בֹוד הּוא ּפְ ּכָ ם הַּ גַּ י ּפְ ׁש, ּכִּ פֶׁ ּנֶׁ ם הּוא הַּ ּדָ ן  ְוהַּ ּכֵּ ן ְוָכל ׁשֶׁ ּכֵּ ל ׁשֶׁ

ְפׁשוֹ  ְונַּ בֹודֹו  ּכְ ּגֹוזֵּל  ׁשֶׁ ְמָצא  נִּ ׁש  ּמָ מַּ ָאה  ּכָ הַּ י  ְידֵּ ל  עַּ ל  ָראֵּ ֹשְ יִּ יׁש  ְכבֹוד אִּ ּבִּ ם  ּפֹוגֵּ ׁשֶׁ ֲעוֹונֹו    ּכְ דֹול  ּגָ ן  ּכֵּ ל  ְועַּ ׁש  ּמָ מַּ ם  יִּ דַּ יָּ ּבַּ בֹוד,  ּכָ הַּ ּבְ ת  ׁשֶׁ ְמֻלּבֶׁ הַּ רֹו  ֲחבֵּ ל  ׁשֶׁ
ָאְמרּו רַּ  ע. ְוזֶׁה ׁשֶׁ ְקָרא ָרׁשָ ת ָיד נִּ ֲהָרמַּ ּלּו ּבַּ ֲאפִּ ְבָרָכה ׁשֶׁ ְכרֹוָנם לִּ ינּו זִּ ּבֹותֵּ ָאְמרּו רַּ ֹשֹוא ּוְכמֹו ׁשֶׁ ּנְ לְ מִּ ּמַּ ְבָרָכה, הַּ ְכרֹוָנם לִּ ינּו זִּ ים  ּבֹותֵּ ּבִּ רַּ רֹו ּבָ י ֲחבֵּ נֵּ ין ּפְ ּבִּ
יָך צִּ  ְך ְלָפנֶׁ ת ְוָהלַּ ינַּ חִּ בֹוד, ּבְ ּכָ ת הַּ ינַּ חִּ א הּוא ּבְ ּבָ ת ָהעֹוָלם הַּ ינַּ חִּ ר ּבְ ּקַּ י עִּ א ּכִּ ּבָ ק ָלעֹוָלם הַּ לֶׁ ין לֹו חֵּ ים  אֵּ יקִּ ּדִּ ּצַּ ְפׁשֹות הַּ ל נַּ ֱאָמר עַּ ּנֶׁ ָך הַּ ְספֶׁ אַּ בֹוד ה' יַּ ָך ּכְ ְדקֶׁ

הַּ  קּוָתן ׁשֶׁ ּלְ ְסּתַּ ר הִּ חַּ י זֶׁה ז ְלאַּ ל ְידֵּ ׁש ְועַּ פֶׁ ּנֶׁ ׁש הַּ הּוא ְלבּוׁש ְוׁשֹרֶׁ בֹוד ׁשֶׁ ּכָ יָתָתם ְלתֹוְך הַּ ת מִּ עֵּ ים ּבְ קִּ ּלְ ְסּתַּ ין נִּ זֹּוכִּ ים הַּ יקִּ ּדִּ ין,  ּצַּ זֹּוכִּ ֶׁ ה ׁשּ א ְלמַּ ּבָ עֹוָלם הַּ ין ּבָ ֹוכִּ
ְפׁשוֹ  ְכָלל נַּ ּנִּ י ׁשֶׁ ל ְידֵּ ם עַּ י אִּ א ּכִּ ּבָ י עֹוָלם הַּ יֵּּ ר ָלבֹוא ְלחַּ ְפׁשָ י אֶׁ י אִּ ָך   ּכִּ ְספֶׁ אַּ בֹוד ה' יַּ ת ּכְ ינַּ ְבחִּ ים ּבִּ יקִּ ּדִּ ּצַּ מֹות הַּ ׁשְ ין נִּ ֱאָספִּ ם נֶׁ ׁשָ ּלְ בֹוד ה' ׁשֶׁ ת ּכְ ינַּ חִּ תֹוְך ּבְ ּבְ

יְ  ל  ת עַּ קֶׁ ּלֶׁ ְסּתַּ נִּ ׁש  פֶׁ ּנֶׁ הַּ ׁשֶׁ ּכְ ינֹו טֹוב  ְנָין אֵּ ָהעִּ זֶּׁה  ׁשֶׁ ר  ֱאמַּ נֶׁ "ל  ּנַּ הַּ ּתֹוָרה  הַּ ּבְ ׁשֶׁ י  ּפִּ ל  ף עַּ י אַּ )ּכִּ "ל  ּנַּ וָּ ּכַּ ּכַּ בֹוד  ּכָ י הַּ א  דֵּ ּבָ ׁשֶׁ ּכְ ְצמֹו  ת עַּ מֹר אֶׁ ׁשְ ין לִּ יכִּ רִּ ּצְ ׁשֶׁ ָנתֹו 
ּדַּ  וַּ ּבְ ָלמּות  ָהָאָדם  ת  ֻקּדַּ ּפְ ת  עֵּ א  ּבָ ׁשֶׁ ּכְ ֲאָבל  לֹום,  ְוׁשָ ס  חַּ ּה  ּתָ עִּ לֹא  ּבְ ׁש  פֶׁ ּנֶׁ הַּ ק  ּלֵּ ְסּתַּ ּתִּ ּלֹא  ׁשֶׁ בֹוד  ּכָ ה  הַּ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ ּכְ ְלָהָאָדם  דֹוָלה  ּגְ ה  יָּ ּוְזכִּ טֹוָבה  יא  הִּ אי 

ק נַּ  ּלֵּ ְסּתַּ ּתִּ ׁשְ ׁשֶׁ ים, אַּ יקִּ ּדִּ ּצַּ ְפׁשֹות הַּ קּות נַּ ּלְ ְסּתַּ ל הִּ ר עַּ ֱאמַּ זֶּׁה נֶׁ ָך, ׁשֶׁ ְספֶׁ אַּ בֹוד ה' יַּ ת ּכְ ינַּ ְבחִּ בֹוד ּבִּ ּכָ רֹו ְוכּו'  ְפׁשֹו ְלתֹוְך הַּ י ֲחבֵּ נֵּ ין ּפְ ְלּבִּ ּמַּ ן הַּ ל ּכֵּ ם( ְועַּ י ָלהֶׁ רֵּ

רוֹ  ל ֲחבֵּ ָראֵּ ֹשְ ְכבֹוד יִּ ם ּבִּ ּפֹוגֵּ ָראֵ ׁשֶׁ שְֹ ְכבֹוד יִּ ּפֹוֵגם ּבִּ ֶׁ ָרֵאל  . וְּכש  שְֹ י יִּ א ַחד, ּכִּ ּלָ ָרֵאל ְואֹוַרְיָתא ּכֻ שְֹ יְך הוּא ְויִּ רִּ א ּבְ ָ י ֻקְדש  ַרְך ּכִּ ְתּבָ ְכבֹוד ה' יִּ ל ּפֹוֵגם ּבִּ

ַרְך,   ְתּבָ בֹודֹו יִּ רֵהם ּכְ חֵּ ָמקֹום אַּ ּמּוָבא ּבְ ֲאוָ )זוהר ויקרא עג(   ּכַּ ְדלֹו ְוגַּ ּגָ ֲאָותֹו. ׁשֶׁ ל ּגַּ ָראֵּ ֹשְ ל יִּ תּוב, עַּ ּכָ ן  . ּוְכמֹו ׁשֶׁ ל ּכֵּ ל. ְועַּ ָראֵּ ֹשְ ל יִּ ְך הּוא עַּ רַּ ְתּבָ תֹו ּוְכבֹודֹו יִּ

בֹוד   ּכָ ם ּבַּ גַּ ּפָ ׁשֶׁ רֹו  י ֲחבֵּ נֵּ ּפְ ין  ְלּבִּ ּמַּ ֵלל נַ זֶׁה הַּ ּכָ ֵנס ְותִּ ּכָ ּתִּ ֶׁ ה ש  יד ֵאינֹו זֹוכֶׁ ָעתִּ ם לֶׁ ּגַ ֶׁ ם ֵאינֹו ְמַפיֵּס ֲחֵברֹו ש  ה אִּ ּדָ ד מִּ נֶׁגֶׁ ה ּכְ ּדָ ְפָרע מִּ ן נִּ תֹוְך  ַעל ּכֵ ֹו ּבְ ְפש 

יהַ  חִּ ם ַעל ְיֵדי ּבְ י אִּ א ּכִּ ְזּכֹות ָלעֹוָלם ַהּבָ ר לִּ ָ ְפש  י אֶׁ י אִּ א, ּכִּ ק ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ֵאין לֹו ֵחלֶׁ בֹוד ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ה סֹוד  ּכָ י זֶׁ דוַּע, ּכִּ יָּ ּכַ ָך  בֹוד ה' ַיַאְספֶׁ ַנת ּכְ
פֶׁ  ת ַהּנֶׁ ֶׁ ש  ְתַלּבֶׁ ּבֹו מִּ ֶׁ בֹוד ש  יַנת ַהּכָ חִּ הוּא ּבְ ֶׁ ָנן ש  ַרּבָ ֹנַעם ה' ְוכוּ' ֲחלוָּקא ּדְ רֹו  ש  ַלֲחזֹות ּבְ ְקלֹון ֲחבֵּ ד ּבִּ ּבֵּ ְתּכַּ ּמִּ ְבָרָכה, הַּ ְכרֹוָנם לִּ ינּו זִּ ּבֹותֵּ ָאְמרּו רַּ . ְוזֶׁה ׁשֶׁ

י ְקלֹון  ל ְידֵּ בֹוד עַּ ְצמֹו ּכָ ח ְלעַּ ּקַּ ה לִּ רֹוצֶׁ ׁשֶׁ רֹו  ְקלֹון ֲחבֵּ ּבִּ ד  ּבֵּ ְתּכַּ ּמִּ י זֶׁה הַּ א, ּכִּ ּבָ ק ָלעֹוָלם הַּ לֶׁ ין לֹו חֵּ ל יְ   אֵּ רֹו עַּ בֹוד  ֲחבֵּ ּכָ י הַּ ּנּו, ּכִּ ּמֶׁ ל מִּ ּטָ ָוזֶׁה נִּ ה  י זֶׁה זֶׁ דֵּ
ים ּבִּ  יקִּ ּדִּ ּצַּ ְפׁשֹות הַּ ין נַּ ְכָללִּ ּבֹו נִּ ְליֹון ׁשֶׁ בֹוד ָהעֶׁ ּכָ ְפׁשֹו ּבַּ ל נַּ לֵּ ּכָ ּתִּ ה ׁשֶׁ ינֹו זֹוכֶׁ ּנּו ְואֵּ ּמֶׁ חַּ מִּ ק ָלעֹוָלם ּבֹורֵּ לֶׁ ין לֹו חֵּ י זֶׁה אֵּ ל ְידֵּ "ל ְועַּ ּנַּ ָך ּכַּ ְספֶׁ אַּ בֹוד ה' יַּ ת ּכְ ינַּ   ְבחִּ

"ל:  ּנַּ א ּכַּ ּבָ  הַּ

)סלנט( שקשה לברוח מן הכבוד כיון שהיא מידה הנוהגת רק לגבי עצמו ואילו לגבי חבירו להפך כמאמר    ידועים דברי האור ישראל   יג 
חז"ל אבות ד' איזהו המכובד המכבד את הבריות. וכן בגמ' סגולה לעושר לכבד את האשה ויש מצות כבוד אב ואם ות"ח ותלמידי ר"ע  

לא כבדו זא"ז. ובחוש רואים כשם שהבזיון הוא אבק הרציחה כידוע כן השבח יכול להחיות מתים ממש שאדם שבור ומיואש  מתו על ש 
 אפשר להחיות אותו מאד ע"י שמוצא בו שבחים וכמבואר בתורה רפב.   

כיון שהכבוד מלכים כל כך מגונה וצריך לברוח ממנו כי בקל מביא לגאווה. שהיא מפסידה החכמה כדאיתא בגמ' פסחים אם חכם    צ"ע 
הוא חכמתו מסתלקת ומנתקת מהקב"ה כדאיתא שהקב"ה אומר עליו אין אני והוא יכולים לדור בעולם )סוטה ה. ערכין טו:(.  מדוע לא  

 עיוור לא תתן מכשול. ועוד מכשול הנורא מהכל כנ"ל.מתחיב המכבד את חבירו על לפני  

וכי הא דרבה בר רב הונא    סימן שע שהוכיח מקדושין לב.  תורה לישמה אם שייך לפני עיוור במידות.  עיין שו"ת    ובאמת נחלקו האחרונים 

דצ"ע    איחזי אי רתח אי לא רתח ודלמא רתח וקעבר אלפני עור לא תתן מכשול דמחיל ליה ליקריה  דרב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה אמר איזול

ובספר   ניצל מלעבור על כבוד אב אבל נכשל בכעס עצמו אלא מכאן שאין לפני עיוור בכעס.   יש    חובת אדם בעולמו אמנם  כתב שכן 

הובא בראשית חכמה כשתרצה    אורחות צדיקים ה לכבד. עוד עיין  להוכיח דעת הגרי"ס הנ"ל מהנ"ל שאע"פ שצריך לברוח מכבוד יש מצו 
להתחבר לאדם הכעיסהו ואם יודה לך האמת בשעת כעסו התחבר לו ואם לאו לאו. משמע שלא חששו ללפני עיוור.  אבל למ"ד שכן  

ע.   )בספר חובת אדם בעולמו  ערך הילול שהמשבח את חבירו באופן שיכול להביאו לגאוה עובר על לפני עיור, צ"   פלא יועץ שייך עיין  
הנ"ל כתב ליישב שאין מחלוקת והגרי"ס דיבר שמכבדו באופן שלא מחוייב שיתגאה עי"ז, אבל הפלא יועץ דיבר באופן שבודאי יתגאה  

בחים  כגון שיודע בו שרודף כבוד. ועיין תורה ד' אות ז' שלא צריך להגיע לרודף כבוד אלא כל אחד זה מן הנמנע שלא יבוא לגאות כשמ 
ג'   לב  בב"ר  איתא  וכן  כמחניף  שנראה  כפרש"י  דלא  יתגאה  שמא  מהרש"א  ופירש  בפניו  שבחו  כל  אומרים  שאין  יח:  ערובין  ועיין  אותו. 



 ליקוטי                           תורה רלו                                מוהר"ן                  6קטו: 

שא"א שיהיה לפני עיור    עי"ש בשם הגר"י סלנטרשהרוב פוסקים שלא עובר, וסוגיית לפני עיור במידות המחלוקת בזה  
אבל בפלא יועץ ערך הילול   .ואע"פ שהשני נענש על שמקבל כבוד  אמרו איזהו מכובד המכבד את הבריותבמדות שהרי  

 \ידאבל צדיק גדול שביטל חומריותו יש חיוב גדול לכבדו ואין בזה חשש כלל/ כתב שכן עובר על לפני עיור.

ואזי בסוף ימיו מעלים אותו לגדולה כזו שלא עומד בנסיון ומאבד   ,ותמימותמבואר שכל ימיו נהג בכשרות   .ט
אולי כי בלבו כן נכסף לזה ומוליכין אדם בדרך שרוצה   ?ם אותו בוי סיון שמעמידי וצ"ע מדוע דווקא זה הנ  ,חלקו

 לילך, ולכן נקט רבנו לשון שבסוף ימיו זוכה לזה אע"פ שלמעשה זו לא זכות אלא חובה. 

חלקהאם  צ"ע   .י  כבוד  גם  לעוה"ב  ו  מפסיד  יותררק  כשמקבל  ולא  בין שתי    ?לפי מדרגתו  החילוק  זה  ואולי 
אבל עיין ספר חסידים פד   .או דווקא יותר מדאי   , סתם  ,הגרסאות במסכת דרך ארץ פ"ט שנא את המכבדך

ותיו ונ"ל דעת רבנו שבאמת כשמקבל כבוד לפי מדרגתו לא מנכים לו מזכוי   משמע שכל כבוד שנהנה ממנו.
להתגאות והתנשא ולהקפיד על כבודו. ואם הוא כשר ותמים כנ"ל אזי אע"פ שעמד  אבל הוא בסכנה גדולה,  

סיון  י לכן מעמידים אותו בנ   ,נכסף לכבוד גדול יותר  אעפ"כ כיון שלא ברח מהכבוד ובסתר לבו היהבנסיון  
 קשה שהוא בחר בו שהרי לזה נכסף להחשב צדיק גדול.הרבה יותר 

שאז הוא נשקל בכף המאזנים, ואם לא יקבלו כמו שצריך אזי אפשר    ,מבאר סכנת קבלת כבוד  קלאבתורה   . יא
ונדמה לו שמגיע טובת הנאה בגלל   ,ומתנשאאם לוקח לעצמו  שובפשטות הכוונה גם להמגיע לו,  שיסתלק,  
האם שייך   כשחולקין לו כבוד שלא מגיע לו.  וצ"ע  .והיא סכנה  ד שמיםהרי זה חולק לעצמו כבוחשיבותו,  

 להעלות אותו.
עיין תורה סא אות ב' יש מנהיגים שנוטלין גדולה לעצמם ונקראים רבי ולא יודעים להנהיג אפילו את עצמם  . יב

אך צריך    ,העולםהנהיג  לכי יש להם יצה"ר גדול    ,הם עצמם לא חייבים כל כךשואומר רבנו    ,ומכ"ש אחרים
ל"מ הוסיף שהם רודפים    כי המסמיכים אותם יתנו דין וחשבון על כך. בקיצור  ,לשמור שלא ליתן להם תוקף ועז

  כי יש להם יצה"ר גדול. א"כ מדוע כאן אע"פ שהוא   ,אחר ההתנשאות. ומבואר שאעפ"כ אינם חייבים כל כך
  נוהג בתמימות וכשרות מפסיד חלקו לעוה"ב.

דם שבאמת הוא איש כשר פשוט ואינו צדיק שראוי לכבוד של צדיק מפרסם. צ"ע מה הגדר  רבנו מדבר בא . יג
הוא צדיק ואם    כה לכבוד אלקיםוונראה לבאר עפ"י תורה ו' אם זשל מי שכן ראוי לכבוד של צדיק, שזה אינו ראוי.  

כי בעצם הוא  זוכה לכבוד מלכים הוא איש פשוט. והחילוק הוא שכבוד אלקים הוא מתקבל ולא חוקרים אם מגיע לו  
אולי כבוד ראוי הוא אור עליון המתלבש      כי הוא לא כבוד שמים.  אבל כבוד מלכים חוקרים אם מגיע לוכבוד שמים,  

)עיין תורה קעב כבוד חכמים ינחלו כי החכמה מאין    \טו/ טול שלו להקב"הי הביפבכבוד של בני אדם והוא כבוד אלקים כ
תמצא ע"כ חכם שהוא אין זוכה לכבוד ע"י שאינו עושה צל להפסיק כי אינו גשמיות( אבל כבוד שאינו ראוי הוא כבוד  

שנותנים לו עוד    ברוח, כי גורם קטרוג כבוד מלכים חקור דבר ומנסים אותו ע"ילמלכים שמתכוונים אליו וממנו צריך  
 .יותר כבוד

 
ומהרז"ו שם פירש כהמהרש"א הנ"ל משום גאווה והעץ יוסף כפרש"י. ולכאורה אפ"ל שנחלקו בזה בעצמו אם יש לפני עיור במידות. עוד  

 ר אדרת תפארת )לר' אברהם דורי( ח"ה סימן סב בעיקר בסופו.  אריכות בזה עיין ספ 

קעלעם  בשיש"ק ח"ד אות קא וח"ו אות שסא שבאומן נהגו שלא לתת תארי כבוד כלל. וב   ראה   ,שנזהרו בזה   גם יש הרבה מעשיות מצדיקים 
ת תפילין מסופר צדיק ונזהר לבקש ממנו  אפילו את הראש ישיבה לא היו מכבדים בקימה. ועיין חיי מוהר"ן סימן תקיא שרבינו שרצה לקנו 

בלא שיבין הסיבה. כדי שלא להכשילו בגאווה. וכן בשיש"ק ח"ג רפד שאנ"ש רצו לכנות את תלמיד מוהרנ"ת נחמן טולטשינער בשם רבי  
מרים כל שבחו של  ומוהרנ"ת בעדינות דחה וביאר בנו ראב"נ שמוהרנ"ת חשש שיפול עי"ז לגאוה.  ועיין מהרש"א ערובין יח: טעם שאין או 

אדם בפניו כדי שלא יפול לגאוה מבואר שמקצת שבחו כן מותר וגם אינו מיותר. אלא יש בו תועלת לחיזוק.    ועיין חיי מוהר"ן סימן תקפב  
  כשקבלה בת רבינו מכתב חיזוק מאביה בכתה כי הבינה שהיא במדרגה נמוכה.   ועיין מסכת כלה סוף פ"ד שנא את המכבדך. ובמסכת דרך
ארץ זוטה פ"ט פירש הטעם שלא תתמעט חכמתך וכנראה עפ"י פסחים סו אם חכם הוא חכמתו מסתלקת וצ"ע שלא פירשו )עפ"י סוטה( כי  

 על בעל גאוה אומר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם כנ"ל. שזה חמור יותר.  

דם מתגלית נפשו ותורתו ומתחזקת וכן מצינו אפילו אצל  שכיון שהנפש שרשה בכבוד לכן ע"י שמשבחים א   ונ"ל עפ"י תורה לז אות ז' 
צדיקים שע"י ששיבחו אותם אמרו תורה נפלאה וגבוהה יותר עיין תורה קכו. וכל שכן אצל אנשים פשוטים שחיזוק ע"י כבוד יכול להחיותם  

ולעודדם.   צריך להראות מלא כל הארץ כבודו כדי לחזקם  שלדרי מטה  תנינא  ז'  בתורה  מבואר  עובר על אבק  ו וכן  כמו שהמבזה אדם 
     רציחה הרי המכבד יכול להחיות מתים.

ְבָרָכה לֹא ָהָיה ָאז   -אות תקנג    עיין חיי מוהר"ן  יד ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ ּבֵּ ב, ְורַּ ְסלַּ רֶׁ ּבְ ָחד ּבִּ יק אֶׁ ּדִּ ל צַּ יָדיו ׁשֶׁ ְלמִּ ּתַּ ָחד מִּ ת אֶׁ בַּ ת ׁשָ חַּ ם אַּ עַּ ּופַּ
ָרא בֹוד ּכָ ם ָנֲהגּו ּבֹו ּכָ ל אִּ אַּ ְנָין זֶׁה ְוׁשָ עִּ ְבָרָכה מֵּ ְכרֹונֹו לִּ רּו ְלָפָניו זִּ ּפְ יתֹו סִּ ָחזַּר ְלבֵּ יתֹו ּוְכׁשֶׁ בֵּ זֶּׁה לֹא ָהָיה ּוי לֹו  ּבְ יׁש הַּ ָהאִּ י ׁשֶׁ ל ּפִּ ף עַּ )אַּ

עֹוָלם, וְ  ּבָ בֹוד ׁשֶׁ ּכָ ל הַּ ְנהֹג ּבֹו ּכָ יק לִּ ְסּפִּ זֶׁה לֹא יַּ ר ּכָ ׁשֵּ יׁש ּכָ ר ָאז ְלאִּ עֹוָלם( ְוָאמַּ ְך ּבָ ל ּכָ ד:ְמֻפְרָסם ּכָ ּבֵּ י ה' ְיכַּ ְראֵּ ת יִּ ר ְואֶׁ ֱאמַּ ל זֶׁה נֶׁ  עַּ
ו   ליקוטי הלכות   טו ידים לסעודה  נטילת  ו  או"ח הלכות  סז  בציעת הפת הלכה  דֹוׁש      - אות  ּקָ הַּ ת  עַּ ּדַּ הַּ יר  ְלָהאִּ יְך  רִּ ּצָ ׁשֶׁ יק  ּדִּ ּצַּ הַּ זֶׁה  ת  ֱאמֶׁ ּבֶׁ י  ּכִּ

יּּוְכלּו   ׁשֶׁ י  דֵּ דֹו ּכְ ּבְ ָליו ְלכַּ ל אֵּ ְשָראֵּ ל יִּ בֹואּו ּכָ יָּ ׁשֶׁ בֹוד  ּכָ ל הַּ ה לֹו ּכָ ְהיֶׁ יִּּ ׁשֶׁ אי ָראּוי  ּדַּ וַּ ּבְ עֹוָלם  תּבָ עַּ ּנּו ּתֹוָרה ָודַּ ּמֶׁ ל מִּ ּבֵּ ּתֹוָרה    ְלקַּ ׁש הַּ ׁשֹרֶׁ י  י זֶׁה. ּכִּ ל ְידֵּ עַּ
ים  ֲחָכמִּ בֹוד  ּכָ ת  ינַּ חִּ ּבְ ְוזֶׁה  ה ְמקֹומֹות.  ּמָ כַּ ּבְ ְבָרָכה  ְכרֹונֹו לִּ זִּ ְדָבָריו  ּבִּ ּמּוָבן  ְוכַּ ה.  ָ ְקֻדׁשּ ּדִּ בֹוד  ּכָ ר    הּוא  חַּ אַּ י מֵּ ּכִּ ד.  ּבֵּ י ֲאכַּ דַּ ּבְ ְמכַּ י  ּכִּ ר,  ֱאמַּ נֶׁ ְוָעָליו  ְנָחלּו.  יִּ

ּלוֹ  ק ְלגַּ הּוא עֹוסֵּ ְהיֶׁה לׁשֶׁ דֹול ְויִּ ד ּוְמֻפְרָסם ּגָ ה ְמֻכּבָ ְהיֶׁ יִּּ בֹוד ׁשֶׁ ּכָ ל הַּ ה לֹו ּכָ ְהיֶׁ יִּּ אי ָראּוי ׁשֶׁ ּדַּ וַּ ְך ּבְ רַּ ְתּבָ בֹודֹו יִּ ְמׁשֹל  ת ּכְ ל לִּ יּּוכַּ י ׁשֶׁ דֵּ יאּות ּכְ ָלה ּוְנשִּ ְמׁשָ ֹו מֶׁ

ת   עַּ יר ּדַּ ה. ְלָהאִּ ָ ֻדׁשּ ּקְ ְך הַּ רֶׁ דֶׁ ל ּבְ ְשָראֵּ ת יִּ יְך אֶׁ ְדרִּ עֹוָלם ּוְלהַּ ים ְמֹאד.  ּבָ דִּ ים ּוְמֻכּבָ ים ּוְמָלכִּ יאִּ ים ְנשִּ יקִּ ּדִּ ה צַּ ּמָ יל זֶׁה ָהיּו ּכַּ בִּ ׁשְ עֹוָלם. ּובִּ דֹוׁש ּבָ ּקָ ֲאָבל  הַּ

ה ּבֹוֵרַח מִּ  ְהיֶׁ ה ְויִּ ֶׁ יַנת מֹש  ְבחִּ ית ּבִּ ַתְכלִּ דֹול ּבְ ה ָעָנו ּגָ ְהיֶׁ יִּּ ֶׁ יְך ש  בֹוד. ָצרִּ ל ַהּכָ ַקּבֵ ּמְ ֶׁ יק ש  ּדִּ ה ַהּצַ ת זֶׁ ֱאמֶׁ בֹוד ּבֶׁ בֹוד ְלַעְצמֹו   ן ַהּכָ ל ַהּכָ ּתֹו ְולֹא ְיַקּבֵ ַלֲאמִּ
"ל. ּנַ ּדֹור ְלדֹור ּכַ עֹוָלם מִּ ַעת ּבָ יר ַהּדַ ה ְלָהאִּ יּוַּכל ַעל ְיֵדי זֶׁ ֶׁ ֵדי ש  ַרְך ּכְ ְתּבָ בֹוד ה' יִּ ים   ַרק ְלַמַען ּכְ יקִּ ּדִּ ּנּו ּדֹורֹות צַּ ּמֶׁ ְצאּו מִּ יֵּּ ָרָאה ׁשֶׁ זֶׁה ׁשֶׁ ח ָטָעה ּבָ ְוקֹרַּ

ה כְּ  ּלֶׁ ְתּגַּ יִּּ ל ׁשֶׁ ְך עַּ ְמׁשָ ה נִּ ְהיֶׁ ְך יִּ רַּ ְתּבָ בֹודֹו יִּ ּלֹות ּכְ ם ְלגַּ הֶׁ ּלָ דֹוׁש ׁשֶׁ ּקָ ת הַּ עַּ ּדַּ הַּ ר ׁשֶׁ ל ָיָדם ְוָסבַּ ְך עַּ רַּ ְתּבָ  ָידֹו.  בֹודֹו יִּ

 ועיין תורה ד' שרק מי שביטל חמריותו בתכלית יכול לשמוע שבחו ולא ליפול לגאווה.



 ליקוטי                           תורה רלו                                מוהר"ן                  7קטו: 

ועיין תורה פ תנינא    צ"ע האם שייך היום כבוד הראוי לו הרי צריך לזה ביטול גדול כדי שיהיה כבוד אלקים, .יד

על כן צריך לברוח מהכבוד ולא ממנים אלא מי שצריך לפייסו  לא מצינו בדור הזה מי שמבקש התנשאות לשם שמים  ש
 . שיסכים

 

 קבלת הכבודקצת לחדד יותר את חומר פגם 

בשני הצדדים של המטבע בין בעניין הסכנה בקבלת כבוד ובין בקניין מדת    על הכבודכאמור רבנו הרבה לדבר  
בעצמו  לאדם  קשה  קצת  הכבוד  פגם  בעניין  ו'.  בתורה  בעיקר  כמבואר  התשובה  עיקר  שזה  ושפלות,  הענוה 

, כאן צריך שמגיע לוגדר הפגם הוא כשחושב על איזה דבר חיובי    להגדיר היכן מתחיל הפגם, ונראה שעיקר
   .להתעורר ולראות בזה אור אדום והזהרה על הסכנה

, וכל שכן  \טז/לפי כבודי לדעתיאם כואב לי אפילו קצת על שאני לא מקבל יחס  ואין אדם שלא נגוע בזה, כי  

לא להיות כמו  לא מבעי לעלות שישי או שלישי או רביעי, ואפילו סתם להיות מהשבעה עולים    ,ביחס לפלוני 
, או שיקדימו אותי בתור במכולת או כל מקום אחר, או שיתייחסו בכבוד לדברי, בגלל שאני מיוחס או חכם כולם

ותר מכל אחד אחר ,  או עשיר או רב או זקן, או סתם מיוחד. לא משנה אם עולה על הדעת שמגיע לי משהו, י 
 ואם נדמה לי על פלוני שהוא נחות בגלל משפחתו שאינה חשובה או בגלל לבושו וכיו"ב אין סוף. 

 זה אור אדום וצריך לדעת שאני כבר בדרך עקומה. 
אזי הוא בסכנה וכולם מחוייבים לקרא לו הרב ולכבד אותו,    ,ממילא מי כבר יש לו משרה מכובדת כגון רבנות

בוודאי אע"פ שנוהג ברבנות בכשרות ותמימות,    ,יותר, ואם לא נלחם בעצמו כל הזמן לבטל תאוות הכבודהרבה  
אבל בוודאי בסתר לבו היה רוצה להתקדם ולזכות למה שעוד יותר חשוב אצל העולם דהיינו להחשב צדיק 

    מפרסם.
. וכמו כשיושב לאכול יודע שהוא היא סכנה בזה ובבא  \יז/ וזה מה שמזהיר רבנו כאן ובתורה קלא שקבלת כבוד

בכל רגע כל שבח יכול להגדיל גאוותו וכל מילה    ,ה כך כשנפגש עם בני אדם הוא כבר במלחמהמיוצא למלח
  .\יחבביטול לפלוני בגלל איזה סיבה מהנ"ל/ובכל מעשה ששומע יכול להתייחס  .יכולה להחשב לא לפי כבודו

 ד כאן ההקדמה ע

* 
 [ יט]  רלותורה 

אעפ"כ בסוף ימיו  ,מנה לרב ונהג בכשרות כל ימיו תרבנו מספר כאן על אדם תמים וכשר הראוי להוראה ונ
 יתה באמת לשם שמים לבד. י האם ה  ,סיון קשה ומסוכן, כדי לבחון את כל עבודתו שעד כאן י מעמידין אותו בנ

אבל כיון שלא   , עצמולכבוד  ולא  לשם שמים    ומעשיו  שנוהג רבנות בכשרות ובתמימות כראוי  מי

חמריותו   לביטול  לכבוד מלכיםזכה  לכבוד אלקים אלא  זכה  לו ו  ,לא  שנותנים  גאווה מהכבוד  קצת  בו  נכנס 

 , לברוח מהכבודכיון שלא השתדל מספיק  דהיינו  שיעלה לגדולה לסוף ימיו,    \כ/ עי"ז זוכה  דיו, על כן י תלמ

הוא   ,לזה מסתמא הוא נכסףשבאותו הדור,  וכל מה שנחשב לגדולה    ,סיון קשהי מעמידים אותו בנלכן  

 
ח"ה   טז תסו    עיין שיש"ק  בוֹ   - אות  ּכְ י  ְלפִּ ה  יָּ ָהֲעלִּ ָהְיָתה  לֹא  ְעּתֹו  ּוְלדַּ ּתֹוָרה,  לַּ ה  יָּ ֲעלִּ ּבַּ "ל  זַּ "י  ָהֲארִּ י  ידֵּ ְלמִּ ּתַּ מִּ ָחד  אֶׁ ת  אֶׁ דּו  ּבְ ּכִּ ם  עַּ יד  ּפַּ ְקּפִּ ְוהִּ דֹו 

ְמָצאּוהּו   ְוָדנּוהּו  ְעָלה  ל מַּ ׁשֶׁ ין  ּדִּ ית  יעַּ ְלבֵּ ּגִּ הִּ ׁשֶׁ ּכְ קּותֹו  ּלְ ְסּתַּ ר הִּ חַּ ְך. אַּ ּכָ ל  ְבּתֹו עַּ ֲחׁשַּ מַּ א  ּבְ ּבָ ׁשֶׁ ד  ים, עַּ ּוְדָברִּ ין  ּדִּ ׁשּום  ְגדֹו  נֶׁ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶׁ ב  ְרבַּ ל  ּכָ י מִּ ָנקִּ
ה כְּ  ּדָ מִּ ינֹו ּכְ ּתֹוָרה, ּוָפְסקּו ּדִּ ְלּבֹון הַּ ל עֶׁ ׁש עַּ יעַּ לֹו עֹנֶׁ ּגִּ ּמַּ ׁשֶׁ ין  ּדִּ ית  ּבֵּ י הַּ ְפנֵּ ן לִּ ְוָטעַּ ָחד  ג אֶׁ ְטרֵּ ה,  ְמקַּ ּבּוׁשָ ל  ׁשֶׁ ע  גַּ י רֶׁ ל ֲחצִּ ּבֵּ קַּ יְּ ׁשֶׁ ה  ּדָ ד מִּ גֶׁ ּתֹו  נֶׁ ׁשְ ּבָ ת  ּוְבעֵּ

ף  ר, ְואַּ יֹותֵּ ּבְ ׁש  יֵּּ ְתּבַּ יִּ ּלֹא  ׁשֶׁ י  יָה, ּוְכדֵּ ְכָנפֶׁ ּבִּ יָנה ָעָליו  כִּ ְ ׁשּ ָתה הַּ ּסְ ל - ּכִּ י - עַּ ׁש  - ּפִּ ה עֹנֶׁ ְך ָקׁשֶׁ ּכָ ל  ר לֹו: ּכָ ֲחלֹום ָאמַּ ּבַּ ה  ֲעש ֶׁ ּמַּ ר לֹו הַּ ּפֵּ ְוסִּ רֹו  ֲחבֵּ א לַּ ּבָ ׁשֶׁ ן ּכְ כֵּ
א ּכִּ  ּלּולֵּ ד ׁשֶׁ ְעָלה עַּ ם ְלמַּ ה ׁשָ ּבּוׁשָ ה כָּ הַּ ֲעבֹר ָעָליו ּבּוׁשָ ְלּגּול ְולֹא יַּ גִּ ֲחזֹר ְוָלבֹא ׁשּוב ּבְ יף לֹו לַּ יָה ָהָיה ָעדִּ ְכָנפֶׁ יָנה ּבִּ כִּ ְ ׁשּ ָתה ָעָליו הַּ ע.ּסְ גַּ י רֶׁ ל ֲחצִּ  זֹו ׁשֶׁ

בסימן רב לעורר   עיין תורה רב שמי ששכלו קטן רוצה יותר כבוד. לכן נשים מקפידות יותר על כבודן. ונראה שעל כן נדפס  – הכבוד סכנה   יז
 את הרבנים על זה, עכ"פ נראה שגם הסכנה היא לפי הדעת ובאמת מי ששכלו קטן פחות נענש על זה.

בקו  הבריאה    אע"פ שבעצם   יח מוצב ארצה  שנבראה  סולם  שהיא  ש זה ממהותה  ומטה. דהיינו  בו מעלה  ופחות  שיש  יותר  בו חשוב  יש 
וישראל   מהרגליםאש חשוב  ר וה  מלוי  וכהן  מ"ז(   ואיש מאשה  פ"ג  גביר  )הוריות  בני  ישראל חלקם  בני  בני שפח ות  ואפילו  כדי    ותוחלקם 

ומאידך לדעת שאת תפקידו    ,ולכבד את העליון ממנו אבל כל זה מצד האדם עצמו שצריך לדעת מקומו    .לא שווים דווקא  ו   , שיהיו סולם 
חשוב יותר מחברו.    הוא אצל הקב"ה  אסור לו לחשוב ש  אבל כל אדם אפילו הגדול ביותר   .לא יכול לעשות אף אחד וגם לא מי שחשוב ממנו 

ן פני  ומלבין פני ישראל ומלבי    .אדם אפילו הנמוך ביותר   וכמבואר כל זה בתורה פב תנינא כיצד משה רבנו נהג לחשוב עצמו שווה לכל 
אמר רב לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך  )ב"מ נט.(  שים יותר כמבואר בגמ'  נ שרגיש יותר עליו נע   ימ כהן דינם שווה. ואדרבה  

 .שדמעתה מצויה אונאתה קרובה 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  יט

לא מובן מדוע נקרא זכות. ואולי רמז בזה שבסתר לבו הוא נכסף לזה, לכן נחשב שזכה במה שרצה כי בדרך שרוצה    צ"ע כי לפי הסיום   כ
 לילך מוליכין אותו.



 ליקוטי                           תורה רלו                                מוהר"ן                  8קטו: 

שעיקר הגדולה והכבוד הוא כשמחזיקין אותו לצדיק    \כא/ עולה לגדולה זו, כגון בדור הזה
נחשב לו זכות אע"פ שבאמת הוא הפסד גדול, ו  מפורסם, אזי זוכה שיתקבל בסוף ימיו למפורסם גדול

וגם אז היה סכנה כי עד עתה כבדוהו לפי מה שהוא,  ,  יותר גדול  שלו    ן ואז הניסיוכי בלבו היה נכסף לזה.  כנראה  
והסכנה גדולה הרבה  צריך לנהוג שקר,  כדי שלא לאבד את הכבוד הזה,  אבל מעתה    ,\כבכמבואר בתורה קלא/

אף  נמצא שבוודאי לוקח את הכבוד לעצמו, שהרי מציג עצמו צדיק גדול,    ,\כגלצביעות הזו/ אם יסכים  ו  ,יותר
ואין בכוחו   ,להתגאות  מבלי שאין בכוחו לשמוע שבחו    רק שהוא איש כשר פשוט,  שבאמת אינו כן

באורחות חיים    איתאזהו דו  .\כד/ללמוד ממנו שפלות וענוהבעצמו עדיין צריך רבי  ולנהוג שררה לשם שמים לבד,  

  : \כהלהרא"ש לא תעלה במעלה שאינה ראויה לך/ 

ונותנין   מפסידואם מניח לבני אדם לעשותו מפורסם יותר ממה שהוא, נמצא מקבל כבוד יותר מהראוי לו, אזי 
הוא כבוד שחולקים   \כזדהיינו שהכבוד שנעשה מפורסם במה שאין בו/  [כו]   לו שכרו קודם שיוצא מן העולם

ומכבוד  ה  לו מכבוד  לו  קב"ה  פד/  להכלל בכבוד הקב"ה,שהיה מוכן  סימן  שמנקים    \כחכמבואר בספר חסידים 

מרבי לוי    אבל מקובל  , לא רצה לומר את כל האמת  מוהרנ"ת   .ואח"כ וכו'  לאדם מזכויותיו על ההנאה מכבוד,

 . ואח"כ דוחים אותו לגמרי מעוה"ב –שההשמטה היא  \כט/ צחק זצ"ל

  כל כך שכיח ו  די ניסיון כל כך קשהי שעל  כידוע כל הלומד תורה זו עומד משתומם, ותמה היכן הצדק? היתכן  
ב ובגודל החי ו  דל פגם הנהנה מכבוד,ו, בגאת כל העולם הבא. אבל כנראה התמיהה נובעת מבורותמאבדים  

אע"פ שכולם נגועים בו, וכל מי שמקבל יותר כבוד יותר נגוע  ,לברוח מהכבוד, דהיינו דווקא כבוד מכל התאוות
הכי פחות נורא  לעולם  נדמה    הכבודודווקא    \ל/ ( בבחי' משביעו רעב."יש לו טעם של עודכמו שאומרים "שבו )

 וגם כשמדברים מזה נדמה שזו הגזמה. מכל התאוות. 

 
והנהגות העולם ע"י שיהיה לו    גם צ"ע עיין חיי מוהר"ן אות תע שעכשיו עיקר התאווה היא של ממון  כך?   זה לא היה  , דור   צ"ע באיזה   כא

 אווה גדולה מניאוף וכו' עי"ש.ת לם בכבוד זאת ה ממון רב וינהיג העו 
כמבואר בתורה קלא שאם יפגום בכבוד כחוט השערה יוכל להסתלק ח"ו עי"ז. וכן מבואר בתורה סז עה"פ כבוד ה'    והיא סכנה גדולה   כב

 שהיא שטות ודומה לשר המלך המקבל לעצמו את כבוד המלך בפני המלך.  יאספך. ועיין תורה קצד 
התנהג  נעשה מכרח ל שכי אין לך אסיר גדול יותר ממי שמכבדים אותו,    , מי שבכוחו לעמוד בנסיון הזה והוא כחיבוק הדב   וכמעט לא מצוי   כג

מביזיונות אולי בסוף ימיו יזכה להנצל מנסיון כזה   ורק מי שמרגיל עצמו לברוח מכבוד ולא חושש כמו שמצפים ממנו אלה שמכבדים אותו.
 אם יבוא לו.

 זה בתורה סא.    עיין כל   כד
   – ( ולא תעלה במעלה שאינה ראויה לך  לד ( אל תרדוף אחר הכבוד )לג )   – להרא"ש אות פח    אורחות חיים   כה

ושם פ"ט שנא    דרך ארץ זוטא פ"ב אל תרדוף אחר הכבוד   –  )לג( אל תרדוף אחר הכבוד   - ציין שם עוד מקבילות בחז"ל    –  והגר"ח קנייבסקי 
י"ג  ובעירובין  המכבדך  מן    :את  האדם  מוציאין את  והכבוד  והתאוה  הקנאה  פ"ד  ובאבות  ממנו  בורחת  הגדולה  הגדולה  הרודף אחר  כל 

)לד( ולא תעלה במעלה שאינה ראויה לך                          .ובצוואת ר"א הגדול אל תרדוף אחר השררה   העולם ושם פ"ו אל תחמוד כבוד 
ובפ"ב שנא את    עלה משיאמרו לך רד ובאבות פ"ו אל תבקש גדולה  אדר"נ ספכ"ה רד ממקומך שתים ושלש מעלות ושב מוטב שיאמרו לך

ות ובמשלי  מת יוסף קודם לאחיו מפני שנהג עצמו ברבנ   מפני מה   : לרבנות שמקברת את בעלי' ובסוטה י"ב   אוי לה   :הרבנות ובפסחים פ"ז 
סוף שביעית האי מאן דחכים    ובירושלמי   .באתר דאית גבר תמן לא תהוי גבר ואפי' בשוין   .כ"ה במקום גדולים אל תעמוד ובברכות ס''ג 

איהו דאטעי    אלא חדא מובא בר"ש שם וצ"ע דבחולין צ"ר ב' אמרי'  לי' בגין שתים בעי למימר להון לית אנא חכים   חדא מכילתא ומכבדין
ובאדר"נ פי"א מלמד   .חברך הקב"ה משפילך  ודא"ז פ"ט אם גדלת עצמך בפני .תעלה שיאמרו לך רד  ובויק"ר פ"א ה' אל   .ש לחלק אנפשי' וי 

ובירו'    .ומה עזיהו כו' המתכוין ליטול גדולה בשביל כבוד עצמו כו' ע"ש  ובספרי בהעלתך פצ"ט   .שלא יניח אדם עטרה מעצמו בראשו כו' 
ומה זה  )אחרי המעשה בחוניו ושמעי אחיו אמרו חכמים    ועיין מנחות קט ב'  .כו'   , עכשיו שנכנסתי רח מן השררה פסחים פ"ו כל ימי הייתי בו 

 פרשת יתרו פכ"ד באריכות   ועי' שמ"ר   ( שברח ממנה כך המבקש לירד לה על אחת כמה וכמה 
 ספר חסידים סימן פד עיין   כו

 למד בספר חסידים שגם הכבוד שמקבל על מה שיש בו מנוקה מזכויותיו לעוה"ב.    שהחיד"א   ולקמן מבואר  כז

      משמע שדווקא הכבוד על מה שאין בו.     מרבנו כאןאבל  
וכתב    .  אם יכבדוך כי לפי הכבוד וההנאה שיש לו בעוה"ז על מעשיו מנכים מזכויותיו בעוה"ב   אות פ"ד אל תשמח לבך   ספר חסידים ב   כח

ינכ"ה מזכויותיו    - בפירושו ברית עולם  שם  זצ"ל    החיד"א ע"ז   ונכ"ה לו  אוי לעינים שכך רואות דרבינו מיירי באדם גדול שראוי לכבוד 
ישאר לו לעוה"ב וענוש יענש ומי שיש לו לב יפנה    אלא שמבקש הכבוד מה   לעוה"ב ומי שמכבדין אותו יותר ויותר ממה שראוי ולא עוד 

 .ם ויזכה לעוה"ב וכו' י עצמו לחשוב בעניינים אלו וישפיל עצמו אולי ירחמו עליו מן השמ 

   סימן פט אם ישבחוך בני אדם במה שאין בך, דאג.  -   ספר חסידים עוד ב 

משמע כל כבוד אפילו על מה שיש בו, ובאמת ראיתי מגיהים    . עכ"ל.וכן במסכת דרך ארץ פ"ט שנא את המכבדך   ועיין מסכת כלה פ"ד 
 .שנא את המכבדך יותר מדאי 

 רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל   שמעתי בשם   כט
בירושלמי   ל הל"א    וכדאיתא  פ"ו  קבסיו   - פסחים  בן  יושוע  רבי  השרר   אמר  מן  בורח  הייתי  ימי  בא    ה כל  שהוא  מי  כל  שנכנסתי  עכשיו 

 הזה כווה ומפציעו מפחם בו כך אני יורד לו.  ם ומוציאני בקומקום הזה אני יורד לו. מה הקומקו 
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פרסום  מקבלת כבוד וכ"ש  ולהזהיר    \לא/דיבר מזה יותר מכולם,אלא שרבנו    ,אבל באמת זה לא חידוש של רבנו
  של שקר.

כאמור לעיל יש משנה בשתי מסכות קטנות מסכת כלה ומסכת דרך ארץ בשתיהן אמרו חז"ל שנא את המכבדך. 
   הלא דבר הוא, היתכן? והרי "כמים הפנים לפנים", וכיצד אשנא את אוהבי המכיר בערכי? 

.  "יו בעוה"בלפי הכבוד וההנאה שיש לו בעוה"ז על מעשיו מנכים מזכויותאות פד שכתב "  ספר חסידיםאבל ראה  

אוי לעינים שכך רואות דרבינו מיירי באדם גדול שראוי    - זצ"ל שם בפירושו ברית עולם    החיד"א  הזל  וכתב ע
ולא עוד אלא שמבקש   ,ומי שמכבדין אותו יותר ויותר ממה שראוי   ,לעוה"ב  לכבוד ונכ"ה לו ינכ"ה מזכויותיו

אולי   ,וישפיל עצמו ,ומי שיש לו לב יפנה עצמו לחשוב בעניינים אלו ,וענוש יענש ?מה ישאר לו לעוה"ב ,הכבוד
 ירחמו עליו מן השמים ויזכה לעוה"ב וכו'. 

 . ליהרג על קידוש השם בעון שדרש ברבים ונהנה בכך יצא רשב"ג ש -רבה פרק ל'  דבי אליהוובמדרש תנא 

 הרי שדברי רבנו כבר נאמרו לפניו בפירוש. 

ואל הכבוד הן נאספות    ,ששרש הנפשות הן בכבוד ה''(  בחובל ג'  )תורה סז ובלק"ה  ונראה לבאר עפ"י המבואר ב 
דהיינו עיקר הלבוש והכלי  החלוקא דרבנן של האדם,    והכבוד הוא  כמ"ש כבוד ה' יאספך.  ,שמגיע זמנו של אדםכ

אבל מי שנהנה מכבוד בעוה"ז כבר לקח לעצמו את הכבוד האמור לאסוף אותו, ואת לשכל שכר עולם הבא,  
 הכבוד שבו אמור להכלל בעוה"ב וממילא אין לו עוה"ב.

שורש כל  לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, דהיינו שכל העולם נברא כדי לגלות כבוד ה', ו)ישעיה מג(  כתיב  
, אבל כשאדם )סוף תורה עד(  וכבודו  'עבודת ה' שלנו היא לגלות מלכות וית  כל ו)תורה סז אות ה'(  התורה הוא כבוד ה'  

וראה    זה הפך כל כוונת הבריאה.  ,במקום למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד שמים  ,חולק לעצמו מכבוד שמים
 כך נעשה לבוש לכבודו   'מישראל עד כמה שמרבה בכבודו ית תורה צד שכל אחד

וזה הטעם שזקנים שכבר אין להם תאוות עוה"ז    ,כבוד הוא הנאה רוחנית מעין עוה"בכי  לבאר    אפשרגם  ואולי  
וניאוף ואפילו   . ומגודל \לגעד הרגע האחרון ואחריו/  \לב/ ממון, אבל תאוות כבוד נשארהרדיפה אחר  כאכילה 

 
מגור זי"ע, נכנס אליו יום אחד הגאון הגדול רבי חיים קרייזווירט זצ"ל    שבראשית הנהגתו של הרה"ק ה"פני מנחם"  מספרים
"שררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם!"    – ל אנטווערפן, התנצל לפניו ה"פני מנחם" ואמר: מ'זאגט מיך מזל טוב  רבה ש

)הוריות י:( ]אומרים לי מזל טוב, הרי זו עבדות ולא שררה...[ והרבי המשיך ואמר "די גמרא זאגט )גיטין מב.( 'עבד של שני  
שותפים" ]הגמרא עוסקת בדין של עבד לשני שותפים, והלא אני עבד לעשר אלף שותפים', איך בין א עבד פון צען טויזנט  

נענה לו הרב קרייזווירט "גערער רבי, כל ההתחלות קשות, מכאן ואילך יערב לכם" )רש"י שמות י"ט, ה' ד"ה       שותפים[
ורא, פון מכאן ואילך יערב  ועתה( החזיר לו הרבי על אתר "אנטווערפענער רב! פון 'כל ההתחלות קשות' האב איך נישט מ

 לכם' פון דעם האב איך מורא!" ]אינני חושש מהקושי של 'ההתחלות', אני חושש מה'יערב לכם' מהמתיקות של ההמשך[. 

מ   לא קעלעם   תנועת אולי לבד  של  שאצלם   המוסר  השניה,  העולם  מלחמת  הראש    לפני  לפני  אפילו  לקום  שלא  ומספרים  ישי נהגו  בה. 
ל  שחכמה ומוסר  כמבואר ב והיא משנתו של רבם    לבזות עצמם בכל מני דרכים כגון לבקש לקנות מסמרים בבית מרקחת.עליהם שנהגו  
י" ) רש"ז מקעלם   יקר בגלל כל שבח ותהלה   ט( ח"א דף  יגידו לו בעוה"ב    שעוה"ז הוא בית מלון  עדיין אתה מצפה  " שהאדם קבל בעוה"ז 

     !" לתשלום נוסף הלא כבר קבלת שכרך 
כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת על מאחז"ל ערובין יג:    מליצה  ראיתי  לב

. שמקשים נמצא שלשניהם אין כבוד, כי האחד בורח מהכבוד השני הכבוד בורח ממנו, ותרצו שבגיל הזקנה כשכבר אחריו
אמרו באבות הקנה ותאווה והכבוד מוציאם טת האדם מן    אין כח לברוח אזי הכבוד משיג זה שברח מממנו כל חייו, ועל זה

 העולם, בילדותו בעיקר הקנאה וכשמתבגר בעיקר בתאווה ובזקנותו נשאר רק הכבוד שמוציאו מהעולם. 
מת יהיה לו הרהורי גאוה וכבוד.     סימן קה שאמר שגם למת יכול להיות גאווה מהלויתו היפה... דהיינו שאע"פ שהוא   עיין שיש"ק ח"ב   לג

    ( שלמת יש בזיון אם שוכב על מיטה שלא לפי כבודו ובזה מתכפר לו עי"ש.ד"ה קבורה ) והמעתיק שם ציין לתוס' סנהדרין מו:  

ה  אות קעז שבברסלב נהגו שלא להספיד וכמנהג הבעש"ט. ומסתבר שהטעם לזה כנ"ל שעד הקבורה עדיין יש חשש לגאוו   עיין שיש"ק ח"ד 
אלא שצ"ע מדוע לא הספידו אחרי הקבורה. ואולי כי המנהג להספיד לפני הקבורה בבית הלוויות אחרי הטהרה, אבל אחרי הקבורה כבר  

 מנחמים ובבית האבל בוודאי מספידים.

העושה   .דף ה  עבודה זרה   עיין  שייך גאווה, בן יהוידע משמע שאפילו בבית דין שמעלה מדברי ה עד הקבורה שייך גאווה וצ"ע  מבואר שרק 

לעוה"ב  לפניו  והולכת  מקדמתו  אחת  הדין מצוה  ליום  ומוליכתו  מלפפתו  אחת  עבירה  העושה  וכל  שנברא    מבוארעכ"ל.  .  ,  שהמלאך 

  בן יהוידע מהעבירה אוחז בו והולך עמו לבית דין.       ועי"ש    א מהמצווה רץ לפניו להעיד עליו בבית דין של מעלה ואילו המלאך שנבר 
נ"ל בס"ד הטעם כי אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו, לכן מקדמתו כדי שתאמר כל שבחו שלא בפניו, אך    - שם   וז"ל 

שכיון שלא אומרים כל שבחו של אדם בפניו לכן    דהיינו עכ"ל.      המשחית שנברא מהעבירה אדוק עמו כדי שיעיד על כל רעתו בפניו:
עיין  לא אומרים כל שבחו של אדם בפניו  ש טעם      .יגיע   לפני שהוא   ,את כל שבחו שם  שיוכל לומר  כדי  המלאך הטוב רץ לפניו לבית דין  

. נמצא  , ורק לגבי הקב"ה לא אומרים כל שבחו דנראה כמחניף כדי שלא יתגאה פרש"י שנראה כמחניף אבל המהרש"א כתב  יח:    ןעירובי 
ששייך  הבא   מבואר  בעולם  גם  מסתבר  שהרי  ,  גאווה  יחניףלא  מהמצווה  הנברא  מעלה    שהמלאך  של  דין  אותו, אלא  בבית  שברא  לזה 

 עולם האמת.ב   ,שהיא שקר מה שייך גאווה  צ"ע  בוודאי הטעם הוא כדי שלא יתגאה. אמנם  

מסופר שם על רבי יהושע בן לוי  שייך גאווה  פב שמביא ראיה מכתובות עז: שגם בג"ע    מאמר   וראיתי בשיחות מוסר לרבי חיים שמואלביץ 
ה קשת בימיו ואמר שכן א"ל רשב"י א"כ אין אתה בר לואי והגמ' שם אומרת שבאמת לא נראתה  שנכנס לג,ע ורשב"י שאל אותו אם נראת

   ."ע ג אפילו ב שחשש מגאווה    לעצמו. הרי  הלא רצה להחזיק טוב אלא ש  הקשת בימיו 
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למעלה הבושה  צער  ש  ומובאידיעת ההפכים אחת,    כי   ,אפשר ללמוד על הכבוד  ,צער הבושה שבעולם הבא
 .  והטעם כי שם עיקר הוא הכבוד \לד/ ,םגהנוהצער גדול מ

כי בעולם ההפוך )עוה"ב ששם עליונים למטה וכו'( תיהיה הארת החכמה עילאה )שהיא הכבוד   אולי והביאור  
מה כוחי( אלא הרגשת חשיבות בעצם    ,עליון כמבואר בתורה ה' אות ה'( לא כמו כאן הרגשת אפסיות )כח מה

תר ממישהו אחר, אלא מעצם תענוג השגתו ית' והתכללות בו, ונכווה מחופתו של חברו הוא בחי'  ולא חשיבות יו
 קנאת סופרים ולא בושה. וצ"ע עיין מזה בסוף תורה כא.   

 
 עד כאן חברותא לעיון בתורה רלו

 
 

איש כשר ותמים כל חייו ובסוף ימיו מקבל כבוד גדול ומפיל אותו כעין זה ראה בשיחות מוסר לר' חיים שמואלביץ בעניין  
)סנהדרין פב:   מאמר פב בלק תשלב בענין זמרי בן סלוא שהיה בגיל מאתים חמישים כשהגיעו ישראל לשיטים בערבות מואב,

מה   ?יאם זמרי ואמרו לו הם דנין דיני נפשות ואתה יושב ושותקומהרש"א שם( ומבואר שם בעמוד א' ששבט שמעון באו לנש
דנים  האלה הצעירים משה ואהרן  " הם"לו  הלך וקיבץ כ"ד אלף מישראל והלך אל כזבי בת צור וכו'. הפירוש שאמרו ,עשה

ל לשאול תחתיות דהיינו שע"י שנגעו בכבודו נפ  ?ואתה הזקן מכולם בהפרש גדול בנו של שמעון בן יעקב יושב ושותק  ,נפשות
ר"נ    בגילבמשך שנים רבות ובסוף ימיו  ותמים  זכה להיות מנהיג שבט כשר  שאדם ש  ,המבואר כאןוהרי דוגמא ל  .של כזבי

  ,גדול)אחרי שזכה לעבור מאתים ועשר שנים גלות מצרים ועוד ארבעים שנה במדבר( באו אנשי שבטו וכבדוהו בכבוד  שנים  
 ואהרן ובזה נפל ואיבד הכל. השהחשיבו אותו גדול הדור יותר ממש

 
שצער הבושה חצי רגע הוא כל כך נורא שהאדם מעדיף לחזור בגלגול, אע"פ שהבושה ודאי מתקן ואילו גלגול    ח"ה תסו  כנ"ל בשיש"ק   לד

 ספק.
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