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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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 ן תנינא"ליקוטי                              עט פ                       מוהר:           לז
זמן קוף יצחק , וזהו. ל"י תשובה שהוא ביטול הזמנים כנ"ע

 יצחקהיינו שיצחק מרמז על זמן כי . 'וכו צדיק ישנים
' שהוא בחי, מרמז על הזמן קץ. ]א[ כמובאקצ חי אותיות 

. ]ג[ אחרית הימים ]ב[ מקץ שנתייםלקמן  ש"אחרית הימים כ
מרמז  שזה. ]ד[ 'וזה מה שאיתא שאותיות קוף צדיק ישנים וכו

שינה ' א שעיקר הזמן הוא בבחי"על הזמן כמבואר במ
אלקיך ושמעת ' ושבת עד ה). סא' כמבואר לעיל בסי(ה

היינו הקול  'י תשובה זוכין לשמוע קולו ית"היינו ע, בקולו
ז שומעין "שעי, ביטול הזמן' כי תשובה היא בחי. ל"דקדושה כנ

יטול ב' בחי ואישתשובה ה, ועתה הולך ומבאר. ל"הקול כנ
דהיינו שהזמן עולה ונתקשר . הזמן נתאחדשדהיינו , הזמן

, וזהו שמבאר בלשונו הקדוש. למעלה מהזמן' ונכלל בבחי
, אברהם אוהבי. יצחק בן אברהם זמן נתאחד
ושאר ישוב בנך , בעיניו כימים אחדים באהבתו

כי . מהזמןזלמעלה ' שאברהם הוא בחי, היינו שמבאר' וכו
ואהבה . אברהם אוהבי ]ח[ש "כמ, בהמדתו של אברהם היא אה

בעיניו כימים אחדים  ]ט[ש "התאחדות הזמן כמ' הוא בחי
 ]י[ש "כמ בןתשובה שעל זה מרמז תיבת ' וזהו בחי. באהבתו

אם  ]יא[ש "כי תשובה היא למעלה מהזמן כמ. ושאר ישוב בנך
בודאי למעלה יבהוא ' ולפניו ית ואשיבך לפני תעמוד תשוב
נמצא שיצחק בן . ]יג[ למעלה מהזמן כידוע י הוא"כי הש, מהזמן
כי יצחק שהוא . י תשובה"מרמז על התאחדות הזמן ע, אברהם

' אברהם שהוא בחי' עולה ונתאחד ונכלל בבחי, ל"הזמן כנ' בחי
תשובה ' שהוא בחיבן ' י בחי"למעלה מהזמן ע' אהבה בחי

י "כי ע. ל"כנ' ואזי מתגבר הקול יעקב על קול של עשו וכו. ל"כנ
 הז שומעין הקול דקדוש"ביטול הזמן עי' שובה שהוא בחית

  : ל"קול יעקב כנ' שהוא בחי
כי השמש באה . נתקצר הזמן, כי בא השמש ,הוזו

ביטול ' שזהו בחי, ונתקצר הזמן, שלא בעונתה בשביל יעקב
' הוא בחי וישכבואיתא שתיבת , וישכב במקוםוזה . הזמן

וזה . בוריםם כל הדישמה, ב אתוון דאורייתא"היינו כ. יש כב
, קחו עמכם דברים ושובו ]יד[' בחי, מרמז על תשובה

היינו אותיות . אבנים אותיות מאבני המקוםוזהו 
 קחו עמכם דברים ושובו' הדיבורים שהם בחינות תשובה בחי

כי עיקר . מראשותיו מחשבה מברר הכלוזהו . ל"כנ
י קדושת המחשבה שמבררת ומתקנת "ע טואוה, תיקון התשובה

 ]יז[ נמצא שפסוק ]טז[כי כולם במחשבה איתברירו . ל הפגמיםכ
כי בא השמש ויקח מאבני המקום ', וישכב במקום ההוא וכו

למעלה ' ובה הוא בחישכל זה מרמז שת מראשותיו יחםויש
ל הנכתבים "ובדרך זה תעיין היטב בכל הדברים הנ. מהזמן

ל בכל "ותבין ותראה הקדמות הנ, ברמז בדרך ראשי פרקים

כי עדיין חסרים כמה . ]יט[ כולו אאפס קצהו תראה לן וענין עני
גם . הקדמות שכיוון אליהם כאן שלא זכיתי לעמוד עליהם עדיין

עדיין צריכין ביאור , ל"אלו ההקדמות שכבר מצאנו בדבריו ת
הזמן ' כי באמת עיקר העבודה הוא לקשר ולבטל בחי. רחב

מצוות זמניות  'וזה בחי, למעלה מהזמן' להעלותו וליחדו בבחי
י המצוות זמניות שיתאחד הזמן ויעלה הזמן "כדי לזכות ע

א הוא "וכל הצרות והדינים ואחיזת הס. למעלה מהזמן' לבחי
באחרית  ]כא[' בצר לך וכו ]כ[' שזהו בחי, הזמן' רק בבחי

, אלקיך' ושבת עד ה ]כב[ ואז, זמן' דייקא שזהו בחי הימים
ואז יתבטלו , ל"ל הזמן כנז נזכה לבט"ועי, דהיינו שנזכה לשוב

א ונזכה לשמוע קול דקדושה "כל הצרות והדינים וכל אחיזת הס
כל זה מבואר מתוך . אלקיך ושמעת בקולו' ושבת עד ה' בחי

להבין , ]כג[ תן לחכם ויחכם עוד. פ הללו"ל בהר"דברי רבינו ז
, ל הכתובים כאן"ל רוב דברי רבינו ז"קצת על פי דרכים הנ

  :]כד[ והבן היטב
בפרק שני מסכת יומא בראשונה כל מי שרצה  איתא] כה[ פ

דורות הראשונים שהיו ' פי' לתרום תרומת הדשן תורם וכו
צדיקים בשביל זה כל מי שרצה לזכות בהתנשאות הנקרא דשן 

:  תורם והיה מנהיג הדור. דשנת בשמן ראשי) תהלים כג(ש "כ
 ובזמן שהן מרובין רצין ועולין בכבש כל הקודם את חבירו

היינו כשהיו מרובין רצין שכל אחד אומר . בארבע אמות זכה
היינו כבשונו של עולם , לין בכבשעו ,ראני רוצה להנהיג הדו

היינו מי שידע והשיג יותר בסודות התורה  ]כו[}.חגיגה יג' עי{
' לזה היו ממנין פרנס על הציבור וזהו כל הקודם את חבירו בד

זכה זה היה  ]כז[}.ת חברכו{רבע אמות של הלכה אמות היינו א
ואם היו  : 'דשנת בשמן וכוזוכה לתרומת הדשן לבחינות 

שניהן שוין הממונה אומר להן הצביעו ומה הן מוציאין אחת 
כשהיו שנים שוין  'פי. ואין מוציאין אגודל במקדש כחיםיאו שת

שעל ידה היו זוכין להתנשאות כמו שכתוב , בהשגת התורה
ל אחד רצה ההתנשאות אזי וכ בי מלכים ימלוכו) משלי ח(

הממונה היינו היצר הרע היה מסית ואומר להם הצביעו היינו 
צביעות בפני המון עם כדי שיחזיקו אותו  כטושיראה איזה

ויקבלו אותו לרב והממונה היינו היצר פיתה את כל אחד על 
ומה הן מוציאין אחת או צביעות והיקל להם ואמר להם 

פירוש אמר ומה הן היינו מה היא עבירה בזה שתוציא . שתיים
מוחזק אצל צביעות פעם אחת או שתיים ואחר כך כשתהא 

לצדקתך ולאמיתתך אבל הצדיקים  לריהמון עם לצדיק אזי תחז
הרע  האלו אין מוציאין שום צביעות ואין שומעין לעצת יצר

מלא כל הארץ כבודו ורא שהב לאלתומחמת גודל הכרתם בגד
ורואה ויודע הכל ומתביישין לפני השם יתברך להראות  ]לב[

  איזהו צביעות וזהו אין מוציאין אגודל במקדש היינו 
  

                                               
א
ל "שער מאמרי רז. וירא' ופ. שער הפסוקים לך לך. ג"עץ חיים שער לא פ. ן"ואוצרות חיים שער פרצופי ז 

וישב אופן ' מדרשים לקוטי תורה וירא וירמיהו עמק המלך שערה פרק לב ופרק מח מגלה עמוקות תולדות ופ
  ). ה(ובראשית תורה אור ) יד(ה הקדוש דרוש מטות מסעי "מקץ ואתחנן אופן רלו של' לא ופ

ב
  'בראשית מא א 
ג
  )ך"ונמצא יג פעמים בתנ(' בראשית מט א 
ד
  ח"עיין פל 
ה
  הסוגרים נמצא בתקפא 

ו
 הוא -ומתרלו , גם בתרלד היא 
ז
 מן הזמן - מתרצו 
ח
  ישעיה מא*  
ט
  בראשית כט*  

י
  'ז הוישעי*  
יא
  ירמיה טו*  
יב
  בוודאי -מתרצו  
יג
  לעיל תורה ז תנינא ותורה סא תנינא  
יד
  הושע יד*  
טו
 היא - ומתרצו , היא לא ברור -בתרלו , הוא –גם בתרלד  
טז
  ]ל"כנ: [עיין זוהר פקודי דף רנד*  

                                                                                    
יז
  בראשית כח יא 
יח

מעל ' ת לא נראה שבכוונה כתב וישא לרמוז לבחי"כיון שזה לשון מוהרנו( וישם –ובתרלד ומתרלו  ,וישא - בתקפא 
 ) הזמן

יט
  כ במדבר כג יג"לשה 

כ
  'ל דברים ד*  
כא
  )ך"ם בתנונמצא יג פעמי(' בראשית מט א 
כב
  ל"הנ' המשך דברים ד 
כג
  ל"כנ' בראשית מט א 
כד
 'ה ראש השנה הלכה ה"עיין לק 
כה
  לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 

כו
  ]'טור ב: דף נד[עיין לעיל תורה מד קמא  
כז

ורבינו מבאר . מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד 
  .יינו סודות התורהכאן שהלכה ה

כח
 שתים -מתרלו  
כט
 איזה -ומתרלו , איזהו - ר ותרלד "גם בדפו 

ל
 תחזיר -מתרלו, תחזור -בתרלד ,לא ברור -בתקפא, ר תחזיר"בדפו 
לא
  בגדלות - בתשכט , בגדולת -ר"גם בדפו 
לב
  'ישעיה ו*  

  תורה אור
ַוְיִהי) א(מא מקץ  בראשית

ָנַתִים ָיִמים ּוַפְרֹעה ץ ׁשְ ִמּקֵ
ה ֹעֵמד ַעל ַהְיֹארֹחלֵ    :ם ְוִהּנֵ

ְקָרא) א(מט ויחי  בראשית ַוּיִ
ָניו ַוּיֹאֶמר ֵהָאְספּו ַיֲעֹקב ֶאל ּבָ
ר ִיְקָרא יָדה ָלֶכם ֵאת ֲאׁשֶ ְוַאּגִ

ִמים ַאֲחִרית ַהּיָ   :ֶאְתֶכם ּבְ
ר) ל(ד ואתחנן  דברים ּצַ ּבַ

ָבִרים ְלָך ּוְמָצאּוָך ּכֹל ַהּדְ
ַאֲחִרית ַהיָּ  ה ּבְ ְבּתָָהֵאּלֶ ִמים ְוׁשַ

ַמְעּתָ ַעד ְיֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ְוׁשָ
ֹקלוֹ    :ּבְ

)יט(כה תלדות בראשית 
ן ה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק ּבֶ ְוֵאּלֶ
ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת

  :ִיְצָחק
ָרֵאל) ח(ישעיה מא  ה ִיׂשְ ְוַאּתָ

יָך ַחְרּתִ ר ּבְ י ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ ַעְבּדִ
  :ֶזַרע ַאְבָרָהם ֹאֲהִבי

ֲעֹבד ַיֲעֹקב) כ(ת כט בראשי ַוּיַ
ְהיּו ִנים ַוּיִ ַבע ׁשָ ָרֵחל ׁשֶ ּבְ
ַאֲהָבתֹו ָיִמים ֲאָחִדים ּבְ ְבֵעיָניו ּכְ

  :ֹאָתהּ 
ַוּיֹאֶמר ְיֹדָוד ֶאל) ג(ישעיה ז 

ְעָיהּו ֵצא ָנא ִלְקַראת ָאָחז ְיׁשַ
ֶנָך ֶאל ָאר ָיׁשּוב ּבְ ה ּוׁשְ ַאּתָ
ֵרָכה ָהֶעְליֹונָ  ָעַלת ַהּבְ הְקֵצה ּתְ

ֵדה כֹוֵבס ת ׂשְ   :ֶאל ְמִסּלַ
ָלֵכן ּכֹה ָאַמר) יט(ירמיה טו 

יְבָך ְלָפַני ׁשּוב ַוֲאׁשִ ְיֹדָוד ִאם ּתָ
ֲעֹמד ְוִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל ּתַ
ה ֵאֶליָך בּו ֵהּמָ ִפי ִתְהֶיה ָיׁשֻ ּכְ

ה ֹלא ָתׁשּוב ֲאֵליֶהם   :ְוַאּתָ
ע) יא(כח ויצא  בראשית ְפּגַ ַוּיִ
קֹום  ּמָ י ָבאּבַ ם ּכִ ֶלן ׁשָ ַוּיָ

קֹום ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ ֶמׁש ַוּיִ ֶ ַהׁשּ
ב ּכַ ׁשְ ם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוּיִ ׂשֶ ַוּיָ

קֹום ַההּוא ּמָ    :ּבַ
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו) יג(במדבר כג 

י ֶאל ָמקֹום א ִאּתִ ָלק ְלָך ּנָ ּבָ
ם ֶאֶפס ָ ְרֶאּנּו ִמׁשּ ר ּתִ ַאֵחר ֲאׁשֶ

ְרֶאהָקֵצהּו ִתְרֶאה ְוֻכּלֹו ֹלא תִ 
ם ָ   :ְוָקְבנֹו ִלי ִמׁשּ
ֶכם) ג(הושע יד  ְקחּו ִעּמָ

ָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ְיֹדָוד ִאְמרּו ּדְ
א ָעֹון ְוַקח טֹוב ָ ׂשּ ל ּתִ ֵאָליו ּכָ

ָפֵתינוּ  ָמה ָפִרים ׂשְ ּלְ   :ּוְנׁשַ
ם) ט(משלי ט  ן ְלָחָכם ְוֶיְחּכַ ּתֵ

יק ְויֹוֶסף ֶלַקח  :עֹוד הֹוַדע ְלַצּדִ
ֲעֹרְך ְלָפַני) ה(תהילים כג  ּתַ

ֶמן ֶ ְנּתָ ַבׁשּ ַ ׁשּ ְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי ּדִ ׁשֻ
י ּכֹוִסי ְרָוָיה   :ֹראׁשִ

י ְמָלִכים) טו(משלי ח  ּבִ
  :ִיְמֹלכּו ְוֹרְזִנים ְיֹחְקקּו ֶצֶדק

ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה) ג(ישעיה ו 
ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש
ְיֹדָוד ְצָבאֹות ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ

ב   :ֹודוֹ ּכְ



 ינא             לח. מוהר"ן תנ            פ  פא  פב      ליקוטי                                        

כאלו   דיעה  בו  שיש  מי  לג(  )ברכות  רז"ל  שאמרו  כמו  שכלם 

ורצין ועולין   אם מעשה שהיו שניהם שוי    :    נבנה מקדש בימיו

וכיון   רגלו  ונשברה  ונפל  חבירו  את  מהן  אחד  ודחף  בכבש 

שראו בית דין שבאין לידי סכנה התקינו שלא יהא תורמין אלא  

)מכות כד(   בפייס. נשברה רגלו היינו כפירה כמו שאמרו רז"ל

. מחמת  [ב]   וצדיק באמונתו יחיה  בא חבקוק והעמידן על אחת

התורה   בהשגת  שוים  שניהם  שהיו  חבירו  את  שקנא  קנאה 

גם ירבעם אמר מי    :  זה כפר בעיקר  על ידי וחבירו דחף אותו  

כמו שמצינו בדור הזה שכמה בני אדם    :  בראש )סנהדרין קב(

לגדולה. ובוודאי   נפלו מאמונתם מחמת שרואים שבני גילם עלו

מה שדחף אותו ולקח גדולה לעצמו היא עזות כמו שאמרו חז"ל 

קה} תגא  {סנהדרין  בלא  מלכותא  שיהא  [ג]   עזות  התקינו   .

פיוס, היינו מתחילה היו רוצים בהתנשאות לשם    דייל  תורמין ע

עצמו   כבוד  בשביל  היא  שההתנשאות  עכשיו  אבל  שמים 

התנשא אחר  אדם  שום  ירדוף  שלא  מן  התקינו  יברח  אלא  ות 

פייס פי' היינו לא ירצה    דייל  ההתנשאות ואין תורמין אלא ע

אותו   ויפייסו  כל העם  עד שיבואו  אלא  אדם בהתנשאות  שום 

פיוס  בלא  אבל  יקבל  אזי  רבנות  ירדוף   דשיקבל  ולא  יקבל  לא 

לשם   כוונתו  שיהא  הזה  בדור  מצינו  לא  כי  התנשאות  אחר 

ע"ב( יג  )הוריות  שמצינו  כמו  גמליאל ש[  ה]  שמים  רבן  התקין 

ר'   כשראו  ואח"כ  ב"ד  לאב  וכבוד  לנשיא  וכבוד  לעצמו  כבוד 

מאיר ור' נתן התיעצו לבטל הדבר ובוודאי לא היו כוונתם ח"ו  

 : בשביל כבוד עצמם אלא בשביל כבוד השי"ת

משמח עצמו בשמחה של מצווה והשמחה   כשאדם  [ו]   פא

שמחה    מחמתגדולה כל כך עד שנוגעת עד רגליו היינו שמרקד  

)תהלים צ( הרגלים הם נצח    ונביא לבב חכמה נקרא    'זה הבחי

נביאים[  ז]והוד   לב    [ח]   בחי'  לבחי'  ידינתעלים  השמחה    על 

שבלב כי השמחה מעלה אותם וזהו הרקוד שמעלה רגליו בכל  

או  [ט]   פעם תורה  שמחה    וכשלומד  כך  בכל  מצוה  שעושה 

למעל רגליו  את  ומעלה  רגליו  עד  נוגעת  בזשהשמחה  ה  ה 

וזה    [י]   נתעלים כל תומכי דאורייתא שהם נקראים סמכי קשוט

כי התורה והמצוה נקראים    צדק יקראהו לרגלופי' )ישעיה מא(  

חז"ל    צדק שאמרו  פט}כמו  תדברון  { חולין  וכמ"ש וכו'  צדק   ,

: גם הדיבור הרע נקרא רגל    כי כל מצותיך צדק )תהלים קיט(  

טו(   )שם  לשונוכמ"ש  על  רגל  הו  לא  נתגם  אדם  א  גם  עלה: 

יא(   )דברים  שכתוב  כמו  רגל  הנקרא  בממון  ואת נתעלה 
ברגליהםיא אשר  התחתונות    : [יב]   היקום  המדריגות  כל  גם 

תו שמחת  ע"י  נתעלים  רגלים  בשם  כמו רהמכונים  ומצוה  ה 

לרגלושכתוב   יקראהו  קוראים    צדק  הם  והמצוה  שהתורה 

א  בב}התחתונות וזה שאמרו חז"ל    יגלמעלה את אלו המדרגות

את אשתו בדבר מצוה כי    ידשמח מבנים  ו  מי שאין ל  {:רא יבת

רגלי חסידיו  כמו שכתוב )שמואל א' ב'(    [טו] אשה נקראת רגל  

נמצא שטז)   ישמור ידי(  אותה    על  ומקשר  מעלה  הוא  השמחה 

הא הנקרא  צדק  שכתוב   [יז]  לבחי'  כמו  הזרע  עיקר  ושם 

מז(   זרע)בראשית  לכם  דאבוה [  יח]   הא  כרעא  ברא  גם 

)מכות כד(   כאכמו שכתוברגל    כגם אמונה נקרא  ע:{   ןוביעיר[}יט]

כל הדברים הנקראים   (וכן)כבבא חבקוק והעמידן על אחת וכו'  

 :  רגל נתעלים

. כתיב )תהלים  תצא למלחמה וכו'   כי  כדא( )דברים כ  [כג]  פב

, זה בחי' כסדר ושלא כסדר. קדם הוא  אחור וקדם צרתניקלט(  

בחי' תשר"ק שלא   הוא  בחי' כסדר, בחי' אלף בית כסדר. ואחור

במילוי  הוי"ה  כסדר.  ושלא  כסדר  וחוה,  אדם  בחי'  וזה  כסדר. 

מ"ה, אדם. וחוה הוא בחי' מלכות פה ותורה    כהאלפין גימטריא 

. וחוה לשון דבור כמו שכתוב )תהלים יט(  [כו]  פ קרינן לה"שבע

דעת יחוה  ללילה  נקרא    ולילה  המלכות  כי  פה  מלכות  היינו 

ואין העם יודעים רצונו    [כח]   עם  בלא  מלך  כזדיבור ע"ש כי אין 

אלא אם כן כשהמלך מגלה מחשבתו ורצונו לתוך דיבורו נמצא  

דיבור וזה פי' מלכות   על ידימלכותו אינו אלא  כטשעיקר הנהגת 

כי  כסדר  שלא  להאדם  הולך  שלפעמים  רואים  שאנו  וזה  פה 

של ומקושרים   שלימות  מיוחדים  כשהם  אלא  אינו  הדברים  כל 

א החיות כי אבר שנסתלק  ו לוי היוהמלות  שלימבו יתברך כי ה

ממנו החיות אזי נקרא חסרון והחיות היא המוחין והשכל כמו  

בחי' מ"ה    לאא יוהחכמה ה  והחכמה תחי' וכו'שכתוב )קהלת ז(  

ומ"ה הוא אדם כי לית    [לג]  מ"ה חיינו מ"ה כחינו   [לב]   כ"ח מ"ה

הוא  היינו הוי"ה במילוי אלפין היינו הקב"ה    [לד]אדם בלא אלף  

)נחמי שכתוב  כמו  הדברים  כל  של  מחיט(    ' חיות  את    'ואתה 

כשה  כולם חוה  מלכות  הבחי'  זאת  לאדם  ינמצא  מקושרת  א 

השכל   כי  שלימות  לה  יש  אזי  להקב"ה  היינו  מ"ה  לבחי' 

כ אותה  מחיה  הוא  בזה  מלכותו  בהנהגת  שם  ש  "שהקב"ה 

כד(  להוזהו    החכמה תחי' כשהארץ  לה' הארץ ומלואה  )תהלים 

וה מלכות מקושרת לה' אזי הוא במלואו ובשלימות  י' חהיינו בח

אנא   שאומר  לעצמו  מלכות  חוה  בחי'  שמחלק  [ לו]   אמלוךומי 

בזה הוא מחלק ומפריד אותה מהקב"ה אזי אינה בשלימות כי  

כי בכל חכמי הגוים  י(  'עיקר חיותה מ"ה היינו השכל וזה )ירמי

יות את להח  ם אין כ"כ גדול ל  כ  פי' ש     ובכל מלכותם מאין כמוך

שלא   לו  הולך  אזי  לעצמו  מלכות  את  מחלק  וכשהוא  מלכותם 

דר היינו מלכות חוה תשר"ק  סכסדר כי הוא בתוך בחי' שלא כ

אזי   להקב"ה  היינו  להאדם  מקושרת  היא  חוה  הבחי'  וכשזאת 

  [לח] תמן    לזדכרילא א  'הולך לו כסדר כי באתר דאית דכר נוקבי

קפג} בא לח  :זוהר חקת  זוהר  כי בחינות חוה    נמצא  {. לט  :וע' 

 : האדם כסדר על ידיר נתבטלים שלא כסד

יו  ובחי' נקרא  הנקר  לטד "כסדר  לה   'שמלכות  לית  דלי"ת 

 והקב"ה ממשיך לה חיות החכמה הנקרא יו"ד   [מ]   מגרמה כלום

   [מא]
 

 
 שוין  -מתרצו  א
ועיין לעיל   חבקוק ב' ד'  ב וכפירה שבירת הרגל  נקראת רגל  דהיינו כי אמונה 

 תורה י' קמא אות ו' רגלי במישור זו אמונה ונטיו רגלי היא כפירה 
 ( ה' , ואז הוא רצון)כי הכתר נעשה מרצון העם להמליכומלך בלי כתר  ג
 פיוס -ומתרלו  ,פייס -פי ס, בתרלד -בתקפאפיוס,  -בדפו"ר ד
ותיקן כבוד לנשיא   , שהיה בעצמו נשיא"ש שהכוונה לרשב"ג השני  עי  ה

 וצ"ע. ואב"ד ולראש ישיבה.
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  ו
לסבא   ז ציין  סא.[  ]דף  בהגה שם  ב'  אות  נד  ותורה  תורה מא  לעיל 

  דמשפטים דף צח.: וזוהר ח"ג דף קצד. ודף רנו. ועיין בתקוני זוהר דף 
 יז. דף לה. תרין שוקין דאינון נו"ה 

י  ח מקום  שהוא  ג'  תורה  לעיל  ועיין  עיין  נרשם  ושם  הנביאים,  ניקת 
 תקוני זוהר דף ז. ודף יג. תרין שוקין נביאי קשוט

עין לעיל תורה י' אות ו' דמ"ש בב"ר ויצא ע' לבו נשא את רגליו   ט
 היינו רקוד 

 בפתח אליהו תקוני זוהר דף יז:  י
 ת כל היקום )כלשון הפסוק(וא -בתרלד יא
 ידו על רגליו[ * פסחים קיט. ]אר"א זה ממונו של אדם שמעמ יב
 המדריגות  -מתרצו  יג
 ישמח )כלשון הגמ'( -משמח, ומתרלו  –גם בדפו"ר ותרלד  יד
 כנגד נה"י שלו. הנוק'קומת כל עיין ע"ח שער מד פ"ו   טו
 עיין זוהר וירא דף קיב:  טז

 
ח אליהו( כנגד ה' אחרונה של שם  כידוע צדק מלכותא קדישא )פת  יז

עו בו על הארץ דא שכינתא,  אשר זרהויה. ועיין תקוני זוהר דף פב:  
 .דכל זרעין אתכלילן בה

 עיין לעיל תורה נג ושם נרשם יח
 בן הוא רגל של אביו  יט
 נקראת  -נקרא, ומתרצו  –גם בדפו"ר  כ

בתרלד    –בדפו"ר    כא ומתרלו    -כ"ש,  שכתוב,  אולי  )וצ"ע     כשרז"ל  -כמו 
 ( שממנו למדו שם באמת עיקר כוונת רבינו לפסוק

בר בדפו"ר )כנראה כי נוספה אחרי שרבינו הגיה את  הוספה זו נמצאת כ   כב
 התורה(

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  כג
 בתקפא )דברים מא( ובתשכט תוקן כד
 גימטרי"א  –מתרצו  כה
 * פתח אליהו  כו
 א ן  –בתקפא  כז
בחיי וישב לח ל  כח ובהקדמה לפרשת  ד  'רבינו  ועל דרך הקבלה   "ה 

תורה יז ]דף כב.[ ותחילת תורה  . ולעיל תורה טו אות ז'. ו'בלק כב ב
 מט. וסוף תורה עז. ותורה קלה. ותורה ריט.  

 הנהגות  -מתרצו  כט
 והמלוי היא  -ה א, ומתרצו  -והמילוי -והמילוי הוא, בתרלו -גם בדפו"ר ל

 הוא  -היא ומתרצו  -גם בדפו"ר לא
ח"ג דף כח. ודף לד. ודף רלה: ותקוני זוהר דף ד. ודף לא:   זוהר  לב

 ועוד 

 
של בתפי  לג ק"ש  שלפני  שמים  מלכות  עול  קבלת  סדר  שחרית  לת 

 הקרבנות.
 * הקדמת תיקוני הזוהר דף ז. ]ולעיל תורה ו' אות ה'[  לד
 בתקפא נמצא המ"מ הזה בטעות לפני החכמה תחיה ובתרלד ותרלו תוקן לה
ה',-עיין מלכים  לו א'  וליקוטים    א  יעקב ערך בני חת.   ועיין קהלת 

ועיין דרך חסידים גאוה וענוה אות ט.  יקרים מהמגיד ממזריטש אות רי
 ולעיל תורה י' אות ד' ]דף יג.[  ד'. 

 אדכר  -מתרצו  לז
 במקום שיש זכר, הנקבה לא נזכרת שם. לח
 יוד  -יו"ד, ומתרלו  –גם בדפו"ר ותרלד  לט
 ל תורה א' בחלק ראשון ושם נרשם.. ועיין לעיאין לה מעצמה כלום מ

 זוהר ח"ב דף קכא. קכג. וח"ג דף רצ: מא

 תורה אור 
ָלה לֹא   ְּ ה ֻעפ  חבקוק ב )ד( ִהנ ֵּ
יק   ַצד ִ וְּ ֹו  ב  ׁשֹו  ַנפְּ ָרה  ָיׁשְּ

ה:  יֶּ ָנתֹו ִיחְּ ֱאמו   ב ֶּ
 תורה פא 

ינו   ָימֵּ נֹות  ִלמְּ )יב(  תהילים צ 
ָמה:  ַבב ָחכְּ ָנִביא לְּ ן הֹוַדע וְּ  כ ֵּ

מִ  )ב(  מא  ִעיר  ישעיה  הֵּ י 
לֹו   ַרגְּ לְּ הו   ָראֵּ ִיקְּ ק  דֶּ צֶּ ָרח  זְּ ִממ ִ

ג   ָפָניו  לְּ ן  ֵּ ד ְּ  ִית  ַירְּ ָלִכים  ו מְּ ֹוִים 
ף  ִנד ָ ַקׁש  כ ְּ ֹו  ב  ַחרְּ ָעָפר  כ ֶּ ן  ֵּ ִית 

ֹו: ת   ַקׁשְּ
ַען  ַ ת  )קעב(  קיט  תהילים 
יָך   ֹותֶּ י ָכל ִמצְּ ָך כ ִ ָרתֶּ ׁשֹוִני ִאמְּ לְּ

ק: דֶּ  צ ֶּ
ַעל   ָרַגל  לֹא  )ג(  טו  תהילים 

לֹא ׁשֹנֹו  ָרָעה    לְּ הו   עֵּ רֵּ לְּ ה  ָעש ָ
רֹבֹו:  א ַעל קְּ ה לֹא ָנש ָ ָ פ  רְּ חֶּ  וְּ

ר   יאקב  עדברים   ַוֲאׁשֶּ )ו( 
י  נֵּ ב ְּ ַלֲאִביָרם  וְּ ָדָתן  לְּ ה  ָעש ָ
ָתה   צְּ ָ ר פ  ן ֲאׁשֶּ או בֵּ ן רְּ ֱאִליָאב ב ֶּ
ת   אֶּ וְּ ם  ָלעֵּ בְּ ַות ִ יָה  ִ פ  ת  אֶּ ץ  ָהָארֶּ
ל   ת כ ָ אֵּ ם וְּ יהֶּ ת ָאֳהלֵּ אֶּ ם וְּ יהֶּ ֵּ ת  ב ָ

רַ  ב ְּ ר  ֲאׁשֶּ קו ם  ב  ַהיְּ רֶּ קֶּ ב ְּ ם  יהֶּ לֵּ גְּ
ל:  ָראֵּ ל ִיש ְּ  כ ָ

י ֲחִסיָדו   א ב -שמואל לֵּ   )ט( ַרגְּ
ִעים \}ֲחִסיָדיו\ ׁשָ רְּ ו  מֹר  ִיׁשְּ  }

ֹכַח   בְּ לֹא  י  כ ִ ו   מ  ִיד ָ ךְּ  חׁשֶּ ב ַ
ר ִאיׁש: ב ַ  ִיגְּ

ף   ר יֹוסֵּ ֹאמֶּ בראשית מז )כג( ַוי 
ם   כֶּ תְּ אֶּ ָקִניִתי  ן  הֵּ ָהָעם  ל  אֶּ
עֹה   ַפרְּ לְּ ם  כֶּ ַמתְּ ַאדְּ ת  אֶּ וְּ ַהי ֹום 

א ת   הֵּ אֶּ ם  ֶּ ת  ַרעְּ זְּ ו  ַרע  זֶּ ם  ָלכֶּ
 ָהֲאָדָמה: 

 תורה פב 
תצא  דברים   )כי  י  כא  כ ִ י( 

יָך   בֶּ אֹיְּ ַעל  ָחָמה  לְּ ַלמ ִ א  צֵּ תֵּ
ָך   ָידֶּ ב ְּ יָך  ֱאלֹהֶּ דָֹוד  יְּ ָתנֹו  נְּ ו 

יֹו: בְּ ִביָת ׁשִ ׁשָ  וְּ
ם   דֶּ תהילים קלט )ה( ָאחֹור ָוקֶּ

ָכה:  ֶּ פ  ת ָעַלי כ ַ ׁשֶּ ִני ַות ָ ת ָ  ַצרְּ
י לְּ יֹום  )ג(  יט  ֹום  תהילים 

ה   ַחו ֶּ ָלה יְּ ַליְּ ָלה ל ְּ ַליְּ ר וְּ יַע אֹמֶּ ַיב ִ
ַעת:   ד ָ

ָמה  יקהלת ז ) ל ַהָחכְּ צֵּ י ב ְּ ב( כ ִ
ַעת   ד ַ רֹון  ִיתְּ וְּ ף  סֶּ ַהכ ָ ל  צֵּ ב ְּ

יָה:  ָעלֶּ ה בְּ ַחי ֶּ ָמה ת ְּ  ַהָחכְּ
דָֹוד   יְּ הו א  ה  ַאת ָ )ו(  נחמיה ט 

ָך ַאת ָ   ַבד ֶּ ה\לְּ ת \}ַאת ָ יָת אֶּ ָעש ִ  }
ַמיִ  ָ ַהׁש  י  מֵּ ׁשְּ ַמִים  ָ ָכל  ַהׁש  וְּ ם 

יָה   ר ָעלֶּ ָכל ֲאׁשֶּ ץ וְּ ָבָאם ָהָארֶּ צְּ
ֲאׁשֶּ  ָכל  וְּ ים  מ ִ ה  ַהי ַ ַאת ָ וְּ ם  הֶּ ב ָ ר 

ַמִים   ָ ַהׁש  ָבא  צְּ ו  ם  ָ ל  ֻ כ  ת  ה אֶּ ַחי ֶּ מְּ
ֲחִוים:  ַ ת  ָך ִמׁשְּ  לְּ

מֹור   ִמזְּ ָדִוד  לְּ )א(  תהילים כד 
ל   בֵּ ֵּ ת  לֹוָאה   מְּ ו  ץ  ָהָארֶּ ַלידָֹוד 

 : י ָבה  בֵּ יֹׁשְּ  וְּ
א-מלכים ַוֲאדִֹני ָ   א  ן )ה(  בֶּ ה 

ֲאִני  אמֹר  לֵּ א  ֵּ ַנש   ִמתְּ ית  ַחג ִ
כֶּ  ַעש  לֹו רֶּ לֹךְּ ַוי ַ מְּ ים אֶּ ָפָרׁשִ ב ו 

ָפָניו:  ים ִאיׁש ָרִצים לְּ ִ  ַוֲחִמׁש 
ִיָרֲאָך   לֹא  ִמי  )ז(  י  ירמיה 
י   כ ִ ָיָאָתה  ָך  לְּ י  כ ִ ֹוִים  ַהג  ךְּ  לֶּ מֶּ
ָכל   בְּ ו  ֹוִים  ַהג  י  מֵּ ַחכְּ ָכל  בְּ

מֹוָך:  ין כ ָ אֵּ ָתם מֵּ כו   ַמלְּ
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 זמן אמירת התורה 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה  

 
 פתיחה

 צדיקיםומזהיר שהס"מ מסית  .לשם שמים התנשאותבדור הזה אין אדם שמבקש רבנו מודיע לנו בתורה זו ש
כי   ,זהיר מקנאה בבן גילו המתנשאומ .ואח"כ יחזרו לצדקתם ,להנהיג הםו ברחיבלהראות קצת צביעות כדי ש

 . שלא ברצון שמים יש המתנשאים ע"י עזות כי  ואומר .הקנאה יכולה להפיל לכפירות

 

 ליקוטי הלכות

 אין

 שיחות השייך לתורה זו 

ָסִמי  רבי אברהם בן נחמן  ָאַמר  חלק ג תקמד   -שיח שרפי קודש   ֻפרְּ ַין "מְּ ִענְּ נּו מֵּ ַרּבֵּ ר  ַדּבֵּ מְּ ֶׁ ָכל ָמקֹום ש  ל ּבְּ ּכָ ר", ָצִריךְּ  קֶׁ ֶׁ ל ש  ֶׁ ם ש 
לַ  ון וְּ ַכּוֵּ ַאַנ"ש  לְּ ָחד מֵּ כָ אֶׁ סּום וְּ רְּ ל ּפִ ֶׁ ה ש  ֻעּלָ ּום ּפְּ ה ָחִליָלה ש  ּלֹא ַיֲעשֶֹׁ ֶׁ ָחד ש  ל אֶׁ יַח ּכָ ּגִ ְּ ַיש  ר וְּ הֵּ זָּ ּיִ ֶׁ מֹו, ש  ֹב זֹאת ַעל ַעצְּ ְּ ֲחש  ש  ּיַ ֶׁ ש  יַח בֹוד וְּ ּגִ

קֶׁ  ֶׁ ל ש  ֶׁ ָסם ש  ֻפרְּ ִרים ִלמְּ ּלֹא ַיֲעשּוֹהּו ֲאחֵּ ֶׁ ִרים.ש  עּו ּבֹו ֲאחֵּ טְּ ּיִ ֶׁ ן ש  לֹא ִיּתֵּ  ר, וְּ

ַלל זֶׁה    חלק ו ריד   -שיח שרפי קודש   כְּ ּיֵּש  ּבִ ֶׁ יָני" )תהלים קא(, ש  ד עֵּ גֶׁ נֶׁ ָקִרים לֹא ִיּכֹן לְּ ְּ ר ש  תּוב "ּדֹבֵּ ַין ַהּכָ ִענְּ ר רל"י ַז"ל לְּ ָהָיה אֹומֵּ
ם ּיְּ   ּגַ ֶׁ ם ש  גֹורֵּ סּומֹו וְּ ִפרְּ ָהר ּבְּ ינֹו ִנזְּ אֵּ ֶׁ גַ ָאָדם זֶׁה ש  ים, וְּ ִרּיִ קְּ ִ ָכבֹוד ש  ַבח וְּ ֶׁ י ש  רֵּ בְּ רּו ָעָליו ּדִ ד  ַדּבְּ גֶׁ נֶׁ ָקִרים לֹא ִיּכֹן' לְּ ְּ ר ש  ֱאַמר 'ּדֹובֵּ ם ָעָליו נֶׁ

ן ָאסּור לוֹ  מֹו כֵּ ר, ּכְּ קֶׁ ֶׁ ר ש  ַדּבֵּ ָאסּור לֹו לְּ ֶׁ מֹו ש  ּכְּ ֶׁ , ש  ַרךְּ ּבָ יָניו ִיתְּ יוֹ   עֵּ ִדמְּ ָקִרים וְּ ְּ ִרים ש  רּו ָעָליו ֲאחֵּ ַדּבְּ ּיְּ ֶׁ רֹם ש  ָלל ִלגְּ ם הּוא ִנכְּ ָאז ּגַ ֶׁ נֹות ש 
ָקִרים ְּ ש  ר  'ּדֹובֵּ ַלל  כְּ ָקִרים'  ּבִ ְּ ש  ר  'ּדֹובֵּ א  ּלָ אֶׁ  . ש  ַמּמָ ּפַֹעל  ּבַ ָקִרים'  ְּ ש  ר  ַדּבֵּ 'מְּ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  לֹא  ן  ּכֵּ ַעל  וְּ יָני.  עֵּ ד  גֶׁ נֶׁ לְּ ִיּכֹון  ם לֹא  ּגַ ֶׁ ש   ,

 ֶׁ ש  ַד ּכְּ ּיְּ ֶׁ ִרים ש  ם ַלֲאחֵּ ּגֹורֵּ ֶׁ זֶׁה ש  ן ּכָ ֹאפֶׁ ג ּבְּ ַנהֵּ תְּ ינַ ּמִ ד עֵּ גֶׁ נֶׁ ם הּוא לֹא ִיּכֹן לְּ ָקִרים ּגַ ְּ רּו ָעָליו ש  לֹום.ּבְּ ָ ש   י ַחס וְּ

ת זֶׁה  - חלק ו שח -שיח שרפי קודש  נּו ַז"ל אֶׁ ָאַמר ַרּבֵּ ֶׁ ַמה ש ּ יחֹות ָהַר"ן ִסיָמן נ"א ּבְּ שִֹ את ּבְּ יָחה ַהּמּובֵּ ּלֹא   ַעל ַהּשִ ֶׁ י ש  ִאּתִ לּו מֵּ ַקּבְּ ּתְּ
עֶׁ  ַיטְּ ָהעֹוָלם  ֶׁ ש  ָהִניַח  ֻעּיוֹ לְּ ַהּטָ ל  ּכָ רֹאש   ִרים:  אֹומְּ ָהיּו  כּו',  וְּ אֹוָתנּו  הּוא  ה  ָהָאָדם  ת  אֶׁ ָהעֹוָלם  עֹות  ַהטְּ לְּ כֹוִלים  ּיְּ ֶׁ ש  ֻאּיֹות  ָהַרּמָ וְּ ת 

ת ִנים לֹו אֶׁ ּנֹותְּ ֶׁ ש  ּכְּ ֶׁ ה, ש  ֻדּמֶׁ ָכבֹוד מְּ ר וְּ קֶׁ ֶׁ ל ש  ֶׁ סּום ש  ִפרְּ ָטֻעיּ   ּבְּ ָרה לְּ הֵּ מְּ ִבים אֹותֹו ָיכֹול ִלּפֹל ּבִ ָכבֹוד, זֶׁה ַהּסֹובְּ לּות וְּ דְּ ל ּגַ ֶׁ יֹונֹות ש  ִדמְּ ֹות וְּ
אֱ  ּלָ ֶׁ ָכל אָ ַעל ַאף ש  י ּבְּ ָנה זֹו, ּכִ ַסּכָ ד ּבְּ ינֹו עֹומֵּ אֵּ ֶׁ ּום ָאָדם ש  ין ש  אֵּ ל. וְּ בֶׁ הֶׁ א וְּ וְּ ָ ר ש  קֶׁ ֶׁ ל ש  ֶׁ יֹון ש  מְּ י ִאם ּדִ ינֹו ּכִ ת אֵּ ָאָדם יֵּ מֶׁ ש  ָמקֹום  ָדם וְּ

ַתאֲ  ר וְּ קֶׁ ֶׁ ל ש  ֶׁ ן ש  ל ּבֹו חֵּ חֵּ ַחלְּ כֹול לְּ ּיָ ֶׁ ד בּ ש  עֹומֵּ ֶׁ ָגה ּוַמֲעָמד ש  רֵּ יזֶׁה ַמדְּ אֵּ סּום ּבְּ רְּ  ֹו.ַות ַהּפִ

ִרים ַאֲחָריו ִאם הּוא ָראוּ   חלק ו רנב  -שיח שרפי קודש   בֹוד ַהּכֹל חֹוקְּ ף ַאַחר ַהּכָ רֹודֵּ ֶׁ ש  ּכְּ ֶׁ תֹוָרה ו' "ש  ֹבָאר ּבְּ רּו ַעל ַהמְּ בֹוד  ָאמְּ י ַלּכָ
ָאַמר "ַהּכֹל חֹוקְּ  ֶׁ ה ש ּ ּמַ ֶׁ עֹוָלם ַהזֶּׁה וּ ַהזֶּׁה ִאם ָלאו ש  אן ּבָ ה ּכָ ַמּטָ ם לְּ ָנה ּגַ ּוָ ַמִים ִאם הּוא ָראּוי  ִרים", ַהּכַ ָ ש ּ ֹוֲאִלים ּבַ ש ּ ֶׁ ר, ש  יֹותֵּ ר ּובְּ ִעּקָ בְּ

בֹוד ַהזֶּׁה ִאם ָלאו.  ַלּכָ

 

 הקדמה 

אר  בנו מבכאן ר   סיד הרבה.פשהוא בסכנה לפגום מאד ולהרסם  ומלהיות מפמהכבוד ובכמה תורות רבנו מזהיר  
במש  כיצד שרמוז  ראשונים  דורות  בין  ההבדל  כב  ביומא  בהם  נה  שמ  שבקשוהיו  לשם  לדורות   ,יםשררה 

בהם קנאה עד כדי שכך שיש שנופלים לכפירות   שועוד שי   ,אין בהם מי שרוצה שררה לשם שמיםשאחרונים  
   ה ולא הם.רם שזכו לשריהר כשרואים חב

בל למעשה  , אלותי נהיגי קהאלא רק מא בנמצא  להתנשאות להנהיג את הדור, מה שהיום כבר  רבנו מדבר מ 
ו הבדל.  הקהאין  את  להנהיג  מחבריהם  יותר  שראויים  להם  שנדמה  צדיקים  כאן  הדור, י מזהיר  את  או  לה 

שהם צביעות  קצת  שיראו  לקהלה  שטוב  להנהיג  וחושבים  ראויים  ש  ,חבריהםמ  יותר  בהםיכדי  אח"כ  ו  בחרו 
לצדקתם היחזרו  היצר  עצת  שזו  רבנו  ומזהיר  נזהרו  ע ר,  שמים  לשם  ודחו , שצדיקים שרצו התנשאות  ממנה 

 .  אותה

כי אדם שעדיין לא נתפרסם באיזה הנהגה טובה לא מגם  ו סברא נראה שבאמת קשה מאד לחזור מצביעות, 
בו    ,בה  אבל אחרי שכבר התפרסם שנוהג  ,מצפים ממנו שינהג בה  יחזור  והכבוד היא כבודו  יתמעטאזי אם   .

  י שיתאווה לעוד יותר.אלא בוודא  ,אפשר לוותר על קצת ממנה שכמעט אי ולא מבעי  ,תאווה שאין לה גבול

ומזהיר את    לקבל התנשאות.  גדולי ישראל יש בעלי עזות שדוחפים את חבריהם כדי עוד מזהיר רבנו שגם בין  
יא ה כי עזות    ,יותר מהם ם שעלו לגדולה  הולא יקנאו בחברי   ,חבריהם שנדחפו שלא יהיה להם חלישות הדעת 

 
        ירושלים  עד ג' אדר א' תשפב שבט כה א
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דהיינו שהיאמלכות   ה',  כי    ,התנשאות דקדושהלא    בלא תגא,  בכח העזות שבהם.לא ברצון  לכן אין  ו  אלא 
  , אבל לא מוותר  ,אף  ךכי הקב"ה מארי   צדיקים.לכפירות כמו שקרה לכמה    וליפול  ,על הנהגת ה'  להם להרהר

להם משכר עולם הבא    הנוקי כמבואר בתורה קלא, והכבוד שמקבלים בעוה"ז    םועתיד הכבוד שלקחו לדון אות
 ו. לכמבואר בתורה ר

כן   ומהתנשאות אפילו כשהוא חושב שאין ראוי  ועל  לברוח מהכבוד  ממנואדם צריך  בדור או בקהלה    יותר 
זהר מאד מעצת היצר וכל מיני סברות של  וי מי שרוצה התנשאות לשם שמים באמת.  וכו'. כי אין בדור הזה  

רוצה להכניס עצמו שישקלו במאזנים את  תורה קלא לאיזה סכנה הוא  בכי הן מהיצר הרע. וראה    ,מורה התר
שנעשה   ומי  הבא  מעולם  לו  מנקים  הזה  בעולם  כבוד  שכל  רלו  בתורה  וראה  כבוד,  רגע שמקבל  כל  מעשיו 

 שכרו בעולם הזה עי"ש. קרוב מאד שקיבל את כל לצדיק גדול מפרסם 

הכהן  הרמה, וכמו שתרומת הדשן היא ש   לשון   התרומ  , ונראה כי ממשיל את ההתנשאות לתרומת הדשן רבנו  
עזרה  על רצפת הומניח אותם    ונעשו דשן,שנתאכלו  אברי קרבן    גחלי מחתה של  מלא ה  מריםו  חעולה למזב

ונהפכים חלק מ  בצד מזרח לכבש נס שנבלעים  עולה לשם שמים    מנהיג הדורכך    העזרה.רצפת  ונעשה בהם 
מעלה את עצמו על המזבח, ומברר ובוחר צדיקים עובדי  לילה ל שבכבחי' הכהן מורם מעם, בשונו של עולם בכ

מיות ומרים ומנשא אותם לתת להם גדולה היא השפלות ינשרפים על קדושת ה' ובוחר מהמאכלות הפנה' ה
ינו לא פעם אחד את  י דה   .רצפת העזרהות כשפל  שיםי הן מרג ב   ועל ידי המוחין שמאיר(  )כמבואר בתורה עב תנינא

יותר ממה מברר עוד ועוד    לילהבכל    לאא  ,המיוחדים בעם יותר למדרגה גבוהה  מהעם ומעלה את המסוגל 
 . ומאיר לו אמת מציאותו ית' עד שזוכה לשפלות כרצפת העזרה, שהיה 

 קושיות

מביא ראייה מרבן גמליאל ולדורות אחרונים ם שמים  וצים התנשאות לשרת ראשונים היו  צ"ע שאומר דורו .א
ונראה שאדרבה  הביא גם את קרח לדוגמא. צ"ע שלא , ושהיה לפניו םירבע  יא אתשרצו שלא לשם שמים מב 

 .תובכהיו מעטים לכן פרסמן הבדורות ראשונים כיון ש

ל בדורו היה נעשה ה גדו י אם ה   דורות הראשונים שהיו צדיקים, בשביל זה כל מי שרצה לזכות בהתנשאות, .ב
ג הדור. גם אחרי שהקב"ה תהווכח עמו שבוע צ"ע מי לנו גדול ממשה רבנו שסרב להיות מנהי  מנהיג הדור. 

להשלם ראוי  שאינו  סבר  מועד  לאהל  וגם  שמי  י .  אמרו  רבה  ובויקרא  שהשחושכנס,  נבלה    אוב  ראוי  כן 
שכינה ששם. להנהגת הדור שחייב  ירא מהלראוי  שכנס לאהל מועד  י [וצ"ל שיש חילוק בין לה  טובה ממנו.

זה מתרחקים מהקב"ה. ובלא  סרב  אע"פ משה  ו  מנהיג  ענרבנו  וגם שידע ברה"ק התלאות  מרוב  וותנותיה, 
 .שיעברו עליווהמחלוקת 

  . בו שאינם ראוייםחשי ורם לצדיקים הראויים להנהיג את הדור שעיין תורה יח שהחרון אף שיש על הדור ג .ג
 א"כ עדיין קשה כנ"ל. כיצד יתכן שיש הרוצה התנשאות לשם שמים. ל מש רבנו ועאומר זאת  ושם רבנו

 הסתר דבר   נו רבן גמליאל רוצה בהתנשאות לשם שמים א"כ לכאורה היה זה כבוד אלקיםברי רבצ"ע לד .ד
 מדוע רבי מאי ורבי נתן חקרו אחריו. א"כר. חקור דב יםולא כבוד מלכ

והוא  ואר שזה היה רשב"ג השני  א ולאב"ד, וצ"ע כי בגמרא מבי התקין ר"ג כבוד לעצמו ולנשבסוף התורה   .ה
 נשיא ולאב"ד ולראש הישיבה. כבוד ל בעצמו היה הנשיא שתיקן 

 
 עד כאן ההקדמה 

* 
 [ב]  פתורה 

יומא  איתא מסכת  שני  כב./   בפרק  כל    \גדף  לת בראשונה  שרצה  תרומת  מי  הדשן  רום 

רצה לזכות בהתנשאות ל מי שכל זה  תורם וכו' פי' דורות הראשונים שהיו צדיקים בשבי

 
 א ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ל ב

משנה בראשונה כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם ובזמן שהן מרובין רצין ועולין בכבש כל הקודם את    . יומא דף כב  ג
בארבע   אוחבירו  הממונה  שוין  שניהן  היו  ואם  זכה  שתימאמות  או  אחת  מוציאין  הן  ומה  הצביעו  להן  מוציאין  ר  ואין  ם 

ן את חבירו ונפל ונשברה רגלו וכיון שראו בית  שהיו שניהם שוין ורצין ועולין בכבש ודחף אחד מהמעשה  מקדש  אגודל ב
 ארבע פייסות היו שם וזה הפייס הראשון: דין שבאין לידי סכנה התקינו שלא יהו תורמין את המזבח אלא בפייס

הדשן שחרית תורם, ולא היה פייס   רוצה לתרוםכל כהן שהיה מאותו בית אב    -  בראשונה כל מי שרוצה לתרום  -  רש"י

  -  רצין ועולין בכבש    :הבאים לתרום, זה אומר אני תורם וזה אומר אני תורם, זה היה משפטו  -  ובזמן שהן מרובין    לדבר:

אמות עליונות של כבש הסמוכות לראש המזבח זכה   בעליכנס לתוך אר  -  וכל הקודם בהן     רך:ים ושתים אושהוא שלש
, אבל מעתה כולם באין להטיל גורל, ומהו  בכניסתן, אין אחד מהן זוכה לתרום  -ואם היו שניהם שוים      :וזהו גורלםלתרום,  
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כיון שדבריו שירא שמים  אות ז'  תורה א' תנינא  ב)וכמבואר  סבר שבכוחו להנהיג את הדור לקרבם להקב"ה  ש

דשנת בשמן    \ד/כג(  הליםש )ת"הנקרא דשן כ  בהתנשאותלכן רצה    ,( נותמתה ליש לו תאווה  נשמעין  
למלך   ופרש"י   ראשי פיך  על  אמכשמעמידין    \ה/ ברמב"םו.  נמשחתי  מושחין  המשחהלך  בשמן  לשון    .ותו 

צ"ע הדמיון של תרומת הדשן :    והיה מנהיג הדורבנו  ומפרש ר  ,כנ"ל  תרומת הדשן   אתתורם  המשנה היה  
, וצ"ע הרי  למנותו למלך  ךמלן את הלהנהגת הדור, ולעיל ביאר שהדשן רומז לשמן המשחה שבו היו מושחי

במחתה   שלוקח  היא  הדשן  הקרבנות  תרומת  המזבח    תפוחמה  ,כלותאנ שמאיברי  כדמות    צבור)שהוא  שעל 
גחלונעש  איברי הקרבנות שנשרפושל  תפוח   . במזרחו  סמוך לתחתית הכבש  את התרומה שהרים  ומניח  ( יםו 
ש  לשון   תרומה  כי ואולי   וכמו שתרומת הדשן היא  ה  מריםו  חעולה למזבהכהן  הרמה,   גחלי מחתה של  מלא 

נס שנבלעים    בצד מזרח לכבשעזרה  על רצפת הומניח אותם    ונעשו דשן,שנתאכלו  אברי קרבן   ונעשה בהם 
מ חלק  הדורכך    .העזרה רצפת  ונהפכים  שמים    מנהיג  בכלשם  עולם  עולה  של  מעם,  בשונו  הכהן מורם  בחי' 

הלילה  שבכל   ה'  עובדי  צדיקים  ובוחר  ומברר  המזבח,  על  עצמו  את  ובוחר מעלה  ה'  קדושת  על  נשרפים 
הפנ  השפלות  י מהמאכלות  היא  גדולה  להם  לתת  אותם  ומנשא  ומרים  תנינא מיות  עב  בתורה  ידי (  )כמבואר  ועל 

  לילה אלא בכל    ,ינו לא פעם אחד את המיוחדים בעםידה  .רצפת העזרהות כשפל  שיםי הן מרגב  רהמוחין שמאי
ומאיר לו אמת מציאותו ית'  ,  מהעם ומעלה את המסוגל יותר למדרגה גבוהה יותר ממה שהיהמברר עוד ועוד  

 . כרצפת העזרהוענווה  עד שזוכה לשפלות  

המשנה  המ מרובשך  שהן  ועוליןין  ובזמן  כ  רצין  הקודבכבש  את  ל  אמות    חבירום  בארבע 
שכל אחד אומר אני    בהתנשאות הנ"לרבים שרוצים  היינו כשהיו מרובין רצין  רבנו    ומפרשזכה.  

הנהגת ה' את    היא  םהיינו כבשונו של עול  כבש  מפרש רבנולין בכבש,  עואזי    ר,רוצה להנהיג הדו

בדרך   בגמרא  \ו/ מכוסההעולם  יותר  והש  \י/ שידע  מי  היינו  \ט/[ח] יג.{  חגיגה }עי'    \ז/כמבואר  יג 
הציבור   על  פרנס  ממנין  היו  לזה  התורה  הדור  בסודות  את  להנהיג  כולם    ולקרב  ,נכון כי  את 

  את חבירו   םכל הקוד  המשך המשנה  וזהוסודות התורה    לדעת  ,יעת ההלכהד י שלבד מצריך    ,להקב"ה
  שאמרו  \יב/[יא] .{חת  ברכו}  כמבואר בגמרארבע אמות של הלכה  היינו אומפרש רבנו  ד' אמות  ב

ד' אמות  מיום להקב"ה אלא  לו  אין  המקדש  בית  וכההל  לש  שחרב  רבנו  .  עצה  הלכה  שמפרש  לכל  הכוונה 

 
דמפרש לקמן בפירקין  אחד יראה אצבעו, כ  בעותיכם, כלהוציאו אצ  -הצביעו      הגורל הממונה על הפייסות אומר לכולם:

מהן, וממנו פייס מתחיל לימנות, ומוציא כל אחד  אש של אחד  מקיפין ועומדין בעגולה, בא הממונה ונוטל מצנפת מעל ר

אצבעו   זוכה:ואחד  הוא  בו  כלה  שהמנין  כל  אומר  והממונה  מנין    למנין,  מפיו  יותר ומוציא  הרבה  ששים,  או  מאה  או   ,
למנות  מ ומתחיל  הכהנים,  שם  מראשו  שהיו  שנטל  ומזה  המנין,  סוף  עד  חלילה,  וחוזר  ומונה  והולך  וסובב  מי המצנפת, 

  -  ואין מוציאין אגודל במקדש    א פריך לה עלה:בגמר  -  אחת או שתים    כלה בו הוא הזוכה, וכן לכל הפייסות:שהמנין  
 שתי אצבעות כדי שימנה בשניי יכלה, יוציא זה העומד לפניו  בגמרא מפרש מפני הרמאין, כשיקרב המנין לכלות ויביט למ

 דם יכול להרחיק אגודל מן האצבע הרבה, ונראין כאצבעות שני ין, לפי שאבני אדם וימהר המנין לכלות בו, והממונה לא יב
 בני אדם:

ָוָיה: תהילים פרק כג ד י ּכֹוִסי רְּ ִ ן רֹאש  מֶׁ ֶׁ ּתָ ַבש ּ נְּ ַ ש ּ ָרי ּדִ ד ֹצרְּ גֶׁ ָחן נֶׁ לְּ ֻ ָפַני ש  ֲערֹךְּ לְּ  )ה( ּתַ

 לשון שובע: -כבר נמשחתי על פיך למלך. כוסי רויה  -)ה( דשנת בשמן ראשי  רש"י 
קח שמואל )ז( כשמעמידין המלך מושחין אותו בשמן המשחה שנאמר וי  הלכהות מלכים פרק א  החזקה הלכ  יד  רמב"ם   ה

 .את פך השמן ויצק על ראשו וישקהו
שא בכיבשא פרש"י הראש כשרוצים להסיר שערו נותנין צג: רי   ראה חולין  .ונסתר  מכוסהטמון  פירושו    כיבשאבארמית    ו

 ברמץ. עליו מים ומטמינין אותו
ביא שידע שיוולדו לו בנים  תירץ עצמו לישעיה הנכשנשא אשה ו  אלך נגזר עליו מיתה כיון שלשחזקיהו המ  .יין ברכות יע  ז

שלךמארשעים   את  לעשות  עליך  לך  למה  דרחמנא  כבשי  בהדי  הנביא  לו  שלו.  היעש  "ה בוהק  ,ר  כבשי    -ופרש"י    את 
 ( בהטמנת האפר::גצא )חולין סתרים דהקדוש ברוך הוא, כמו רישא בכבש -דרחמנא 

 [ 'עיין לעיל תורה מד קמא ]דף נד: טור ב ח

יהיו  דברים שהם כבשונו של עולם    –למדים מעשה מרכבה, רבי אבהו אמר מהכא כבשים ללבושך  מנין שאין מ  חגיגה יג.   ט

חמנא למה  די כבשי דרסתרו של עולם, כמו רישא בכבשא )חולין צג, ב(, בה  -כבשונו של עולם    -  ש"י ופר      תחת לבושך.
 לך )ברכות י, א(, ממני יצאו כבושין )מכות כג, ב(: 

פנחס  ח"ג  ר   זוהר  דף  ה   -.  כו רע"מ  דרחמנא,  את  דכבשי  רזא  דאיהו  הערבים,  בין  תעשה  השני  הכבש  ואת  בבקר  תעשה  האחד  כבש 
עלייה יהו דאוקמוה  דיהון תחות כבשוני דעלמא,  מלין  גבי כבשי דרחמנא למה לך, אלא  רבנן,  תו  מכוסין  איהו  ן  חות לבושך, מה לבוש 

ר  שכן  כל  דאורייתא,  רזין  לכסאה  צריך  הכי  אוף  גופא,  על  דקרבני מכסה  קריבו  זין  ומה  בעלה,  לגבי  דאתתא  דקריבו  כגוונא  דאינון  ן, 
 קרבן לכסאה לון מבני עריין רשיעייא חצופין דלית לון בשת פנים ולא ענוה:   דתרווייהו צריך באתכסיא, אוף הכי צריך 

 השיג.וידע והשיג? לכאורה צ"ל רק  צ"ע מאי י
 התורה.  יינו סודותאר כאן שהלכה הורבינו מב.  הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבדמיום שחרב בית המקדש אין לו ל  יא

ולמו אלא  חייא בר אמי משמיה דעולא מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעדאמר רבי    .דף חברכות    יב
 .רבע אמות של הלכה בלבדא
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ה'אמיתית   המדות    ,בעבודת  א'(  ובספר  תשאלאמר  )עצה  אלא    אל  שיודע  עצה  תורהממי    וראה   .סתרי 
    .:רמד פנחס רע"מבזוהר  וכמבואר  עפ"י הסוד ז"לח סדרו שכל הגמרא \יג/ער ההקדמותשהקדמת מהרח"ו לב

המשנה  את   רבנו  זכההמשך  זוכה לתרומת הדשן  ש  מפרש  היה  הנ"ל  פסוק  הלבחינות  דהיינו  זה 

וכו'בתהלים   בשמן  המשחה  דשנת  בשמן  מלך  למשיחת  ראשו  שרומז  אותודהיינו  ,  על  מנהיג  ל  שמינו 

  :הדור
המשנה   מהמשך  הן  ומה  הצביעו  להן  אומר  הממונה  שוין  שניהן  היו  אחתואם  או    וציאין 

במקדש.  ידיםישת אגודל  מוציאין  רבנו    ואין  בהשגת    'פיומפרש  שוין  שנים  סודות  כשהיו 

זוכין להתנשאותכנ"ל  התורה ידה היו  התורה  כמו שכתוב    , שעל  חכמת  בי   \טו/)משלי ח(על 
ישראל, לקרבם להקב"ה,חכמת התורה    ודערוש שהייפ  מלכים ימלוכו ל אחד וכ  הוא הראוי למלוך על 

ישראל  כחמ היינו היצר ומפרש רבנו  אזי הממונה    המשך המשנה ו  ,לשם שמיםצה ההתנשאות  רמי 
צביעות    טזו היינו שיראה איזהומפרש רבנו  עו  הם הצביואומר ל  המשך המשנה, והרע היה מסית

הי אותו    ני המון עם כדי שיחזיקובפ מנהיג    ויקבלו אותו לרביות מנהיג הדור  תר ראוי להושהוא 

המשך  היצר פיתה את כל אחד על צביעות והיקל להם ואמר להם  ונה היינו  והממ  הדור כנ"ל

שתהמשנה   או  אחת  מוציאין  הן  רבנו  יים.  ומה  היא  מפרש  מה  היינו  הן  ומה  אמר  פירוש 
מוחזק אצל המון עם  חר כך כשתהא  אים וה בזה שתוציא צביעות פעם אחת או שתי עביר

מוציאין שום צביעות    ם האלו איןאבל הצדיקי  ?לצדקתך ולאמיתתך  יזר ילצדיק אזי תחז
יצר לעצת  שומעין  בגד  ואין  הכרתם  גודל  מחמת  שהב  יחלתוהרע  הארץ ורא  כל  מלא 

י  [יט]כבודו   השם  לפני  ומתביישין  הכל  ויודע  וזהו ורואה  צביעות  איזהו  להראות  תברך 
 היינו מקדש  אין מוציאין אגודל במקדש ה נשהמשך המ

 

 
מהרח"ו  יג חיים    הקדמת  שבעץ  ההקדמות  כנזכר    -לשער  בתורה  ועוסק  יושב  הקב"ה  שם  אשר  האצי'  בעולם  ואמנם 

על בריאת העולם שהיה    לו אמון וגו' הנדרש לרז"ל"ל וגם בדברי המתרגם על פ' דודי צח ואדום וכמש"ה ואהיה אצבמדרז
ספק כי לא כמעשה אדה"ר ולא כמעשה דבני חרי וכמעשה אתונו דבלעם וכיוצא    ולמות ואיןהקב"ה מביט בתורה ובורא ע

אמנם שעשועות      שנברא העולם ובורא בהם עולמות:בהם בהיותם כפשוטם היה משתעשע בהם הקב"ה אלפים שנה קודם  
קרא רזי תורה  מית שבה הנולמו היתה בהיותו עוסק בתורה בבחי' הנשמה הפניתורה והיותו בורא בה את העשל הקב"ה ב

הנקרא מעשה מרכבה היא חכמת הקבלה כנודע אל היודעים וטעם הדבר הוא להיותו עולם האצילות העליון מאד טוב  
תיקון י"ח וכן   נזכר בספר התיקונין ד' ס"ויכיל להתערבא עמיה קליפה ועליה אתמר וכבודי לאחר לא אתן כולא רע דלא  

תורה אשר שם איננה רק מופשטת מכל לבושי הגופנים משא"כ למטה בעולם  ולכן גם ה בסה"ז בפ' בראשית דכ"ח ע"א ע"ש
טרא ומסטרא דסמאל שהוא קליפין דיליה נקרא עבד  היצירה עולם דמטטרו"ן הנק' עבד טוב והוא הנקרא עץ הדעת טוב מס

ראת משנה  "א ולכן נקים שפחה כנ"ל וכנזכר בפרשת בראשית שם דף כ"ז עאשר שם הם שית סד"מ הנקרא  רע כי התורה
גם הוא  פסול.  רע איסור טמא  רע מסטרא דעבד  טוב היתר כשר טהור  טוב מסטרא דעבד  יש שינויים הפוכים  לפי ששם 

חס דף לשון שינה כנזכר בפרשת פינהיהודי משנה למלך שהיה שפחה הנקרא עבד מלך מלך גם נקרא מ  מלשון כי מרדכי
ורוחין ונפשין דילכון אתערו כען ואעברו שינתא מניכון דאיהו ודאי  ין נשמתין  רמ"ד ע"ב קם זמנא תנינא ואמר מארי מתנית

דעלמא דאתי דאתון בהון לא ינום ולא ישן. וזה משנה אורח פשט דהאי עלמא ואנא לא אתערנא בכו אלא ברזין עילאין  
ונן ואמוראי כל תלמודא דלהון על רזין דאורייתא סתר למעלה שם ורבנן דמתניתייו  יובן במ"ש מצא כי המשנה דרו ליה 

גופי תורה: וסתריה הפנימים הנקרא נשמת התורה הם הם    .    והש"ס הם הנקרא  ורזיה  בלי פתרון  והנה דבריהם כחלום 
ז"ל  פתרון ה וכמ"ש חכמים  ולבי ער  זה תלמוד בבלי  חלום הנפתר בהקיץ בסוד אני ישנה  במחשכים הושיבני כמתי עולם 

ק כי כמו שהיצר נקראת  רה וסתריה אשר עליהם נאמר ותורה אור ואין ספהם רזי תו  אשר איננו מאיר אלא ע"י ס"ה הם
ספר התיקונין ד"ג ע"ב וז"ל וביומי דחול לביש עשר   עבד ושפחה בערך האצי' ונקרא קליפין ולבושין דחול כנזכר בהקדמת

וא"כ אין לתמוה כי התורה אשר שם שהיא המשנה תהכתות דמ וקליפין יה נקרא שפלאכיא דמשמשי לי"ס דבריאה  חה 
וז"ס כל הבשר חציר הנ"ל במאמר הראשון כי כמו שהחטה שהיא בגימטריא כמנין כ"ב אותיות התורה   דתורה דאצילות 

הנקרא חציר כן המשנה אצל סודות התורה כמה קליפין ולבושין שהם הסובין והמורסן והתבן והקש והעשב  הגנוזה תוך  
תצא כי  פ'  בס"ה  נרמז  וזה  חציר  דרע"  נקרא  דאוריבר"מ  תבן  דאכלין  לאינון  ווי  רבנן  אצל  ע"ב  בסתרי ה  ידעי  ולא  יתא 

 ...וכו' עי"ש. אורייתא
 שתים  -מתרלו  יד

ק:פרק ח  משלי טו דֶׁ קּו צֶׁ חֹקְּ ִנים יְּ רֹזְּ לֹכּו וְּ ָלִכים ִימְּ י מְּ  )טו( ּבִ
 איזה  -, ומתרלו  איזהו -ר ותרלד גם בדפו"  טז
 תחזיר  -רלו, מת תחזור -בתרלד ,לא ברור -בתקפאבדפו"ר תחזיר,  יז
 בגדלות  -בגדולת, בתשכט  -גם בדפו"ר יח
 'ישעיה ו*  יט
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כי עיקר    מי שיש בו דיעה כאלו נבנה מקדש בימיו  \א/ שכלם כמו שאמרו רז"ל )ברכות לג(
על ידה זכו כולם לדעה כי המקדש בחי' צוואר העולם  וינה בירושלים  המקדש הוא שעל ידו היתה השראת שכ

וזהו  המחבר שמים וארץ ותר  י עתי  דהיינו לא מראים צביעות כאילו אני גדול בשכלי ודפירוש אין מוציאים  . 

 : כדי שימנו אותי למנהיג הדור ,אמתהמ
   

שרוצים את ההתנשאות  נה רומזת לדורות אחרונים  דיקים ומכאן המשצנים שהיו  ושדורות ראמעד כאן דיבר  

ורצין ועולין בכבש ודחף   בםמעשה שהיו שניהם שוי  ההמשך המשנ וזה רמוז ב   .שלא לשם שמים
ח וכיאחד מהן את  רגלו  ונשברה  ונפל  ביתבירו  התקינו    ון שראו  סכנה  לידי  דין שבאין 

בפייס.   אלא  תורמין  יהא  רבנוושלא  רז"  מפרש  שאמרו  כמו  כפירה  היינו  רגלו   לנשברה 
הכוחות  תרי"  \ג/ )מכות כד( שנמעטו  וכיון  בסיני  קבלנו  מצוות  עולג  רבות  לקבל  כן   מצוות  על  באו    כראוי, 

ולמדו   מצוונביאים  עי להש  תבאיזה  את  הכוחותק קיע  בימי  ו  ,ר  שדוד  כבר  כך  כל  אחת  ן  העמידנתמעטו  על 

ישעיה  עשרה בימי  ואח"כ  על שלש  העמידן  ,  מיכה  ובימי  על שש  בא חבקוק והעמידן על  עד שהנביא 
עמידתה  כל התורה  שדהיינו    אחת רגל אחתעיקר  על האמונה  על  וצדיק באמונתו    כמו שכתוב  דהיינו 
דה  [ד]   יחיה האמונה  לשבירת  רומז  רגל  שבירת  כפירהנמצא  את  דהיינו  .  יינו  שקנא  קנאה  מחמת 

  :   זה כפר בעיקר  על ידיגת התורה וחבירו דחף אותו  שניהם שוים בהששהיו    כיוון חבירו  
עד כדי שיפלו להרהר על הנהגת ה',  יכולה הקנאה להעבירם על דעתם  ים  ואע"פ שאנו מדברים בצדיקים גדול

זכה המלך ו  דודיותר מורה  וגדול בת,  בדורות ראשונים צדיק גדול ואע"פ שהיה  גם ירבעם  שהרי    ,לכפירות

אמר מי בראש )סנהדרין    ,נו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן ביקש ממכש  ,יבר עמודשהקב"ה  
כי (  ה ובן ישיאני ואתשא"ל  )כנ"ל    בראש  הואואי לאו דשאל היה    ,בראש  \ו/ישי בן  השיב לו הקב"ה    ,\ה/ קב(

 
ג{ כי אל דעות ה' וכל מי שאין בו דעה -}שמואל א ב  וא''ר אמי גדולה דעה שנתנה בין שתי אותיות שנאמר  -  ברכות לג.  א

יא{ כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו אמר רבי אלעזר גדול מקדש שנתן -אסור לרחם עליו שנאמר }ישעיה כז
ו  י יז{ פעלת ה' מקדש ה' וא''ר אלעזר כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימ-ת טו בין ב' אותיות שנאמר }שמו

   .דעה נתנה בין שתי אותיות מקדש נתן בין שתי אותיות

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

ור ב"ה הוא הדעת  יתברך  מי שיודע לצרף צרופי שמותיו  וה"ק תיבה אחרת המחוברות באותיות מורה על דבר מה אבל 
אות לצרף  בצלאל  היה  יודע  ע"א(  )נה  הרואה  פרק  אמרו  זה  על  אשר  הכא בעצמו  כתיב  וארץ  שמים  בהם  שנבראו  יות 

בחכמה ה'  התם  וכתיב  ובדעת  ובתבונה  בחכמה  אלהים  רוח  אותו  מקדש    וימלא  גדול  ואמר  ר"א  הוסיף  הכונה  וע"ז  וגו' 
בו   ידי בצלאל שהיה  יודע לצרף אותיות שנבראו בהן שמים שניתן בין ב' אותיות היינו שנעשה על  ורוה"ק שהיה  הדעת 

הענין כי המשכן ירמוז לאלו והוא היודע ומבין סודו עכ"ל והוא מבואר ב' אותיות ושמות אלו שהם וארץ וכתב הרמב"ן ו
יודע לצרף אותיות   ןעומדי הוא  והיודע לצרפם  והגבורה  ומקדש שהן שני שמות הרחמים  ומשמאל של מלת דעת  מימין 

ו' כמו שהארכנו בזה בחדושינו דפ"ק נבראו בהם שמים וארץ שהם הרחמים והדין כמה שכתוב ביום ברוא ה' אלהים וגש
נה בהמ"ק כו'. כמ"ש שהמקדש נבנה ע"י ב' אותיות  בדכתובות ע"ש ומזה הוסיף ר"א עוד לומר כל אדם שיש בו דעה כאלו נ

ה"ק שניתן גם כן בין שתי אותיות ומי שיש בו דעה כמו בצלאל  דימין ושמאל שהיה יודע בצלאל לצרפן על ידי הדעת ורו
 להיות המקדש נבנה בימיו ע"י הדעת.   הרי הוא ראוי

 שוין  -ו מתרצ ב

נאמרו לו למשה שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין   מצות   השש מאות ושלש עשרדרש רבי שמלאי    -  מכות כד.  ג
ד{ תורה צוה לנו -ים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם אמר רב המנונא מאי קרא }דברים לגימות החמה ומאתים וארבע

'ק(:  'מאה וחד סרי הוי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום )סימן דמשמ''ק סשית  ד:[  ]כ משה מורשה תורה בגימטריא  

א{ מזמור לדוד ]ה'[ מי יגור באהלך מי ישכון בהר קדשך הולך תמים  -דכתיב }תהילים טו  בא דוד והעמידן על אחת עשרה
ו נבזה בעיניו נמאס ואת  ופועל צדק ודובר אמת בלבבו לא רגל על לשונו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרוב

בא    .....וכו'  ..  בנשך ושוחד על נקי לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולם  יראי ה' יכבד נשבע להרע ולא ימיר כספו לא נתן

שש  על  והעמידן  לג  ישעיהו  }ישעיה  מתמוך -דכתיב  כפיו  נוער  מעשקות  בבצע  מואס  מישרים  ודובר  צדקות  הולך  טו{ 

יד לך  ח{ הג-כה וידכתיב }מ  בא מיכה והעמידן על שלש....וכו'....  ו משמוע דמים ועוצם עיניו מראות ברעבשוחד אוטם אזנ

  חזר ישעיהו והעמידן...וכו'....  אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם )ה'( אלהיך

ד{ כה  -שנאמר }עמוס ה  בא עמוס והעמידן על אחתא{ כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה  -שנאמר }ישעיה נו  על שתים

ק והעמידן  אלא בא חבקוקיף לה רב נחמן בר יצחק אימא דרשוני בכל התורה כולה  תאמר ה' לבית ישראל דרשוני וחיו מ

 . ד{ וצדיק באמונתו יחיה-על אחת שנאמר }חבקוק ב

שבתחלה היו צדיקים והיו יכולים לקבל עול מצות הרבה אבל דורות האחרונים לא היו    -והעמידן על אחת עשרה    -  רש"י 
יקיימו י"א מצות הללו וכן כל  לך אדם שזוכה ובא דוד והעמידן כו' כדי שיזכו אם    צדיקים כל כך ואם באו לשמור כולן אין

 שעה דורות של מטה הולכין וממעטין אותו:
 ה י' קמא אות ו' רגלי במישור זו אמונה ונטיו רגלי היא כפירה דהיינו כי אמונה נקראת רגל וכפירה שבירת הרגל ועיין לעיל תור חבקוק ב' ד' ד

קב.   ה יג  -  סנהדרין  א  שתפשו    לג{-}מלכים  אחר  אבא  ר'  אמר  אחר  מאי  הרעה  מדרכו  ירבעם  שב  לא  הזה  הדבר  אחר 
 ן אמר לו מי בראש בן ישי בראש אי הכי לא בעינא נטייל בגן עדאתה ובן ישי ו הקב''ה לירבעם בבגדו ואמר לו חזור בך ואני
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 2מוהר"ן תנינא             לח.                          פ  תורה                            ליקוטי                           

בבית אל  העמיד שני עגלים  ירות ולכפנפל    \ז/ דה בדו, וע"י הקנא רתו דופי ול דקדושה ולא היה בתוהיה חכם גד

  הכהן, ונפל לכפירות.   ןפן ובאהרצלנא באי גם קרח ק  :  לבית המקדש  ומנע את ישראל מלעלות לרגל  \חובדן/

אחרונים   בדורות  וחומר  קל  ראשונים  בדורות  נפלו ואם  אדם  בני  שכמה  הזה  בדור  שמצינו  כמו 
 לגדולה.   ם עלומאמונתם מחמת שרואים שבני גיל

  { סנהדרין קה }ו חז"ל  עזות כמו שאמר  ובוודאי מה שדחף אותו ולקח גדולה לעצמו היא
ר נותן עזות אפשר למלוך בלא כתר מלכות כי את הכתרוצה לומר שע"י    [ט]  עזות מלכותא בלא תגא

ונראה כוונת רבנו .  , ועל כן גם לא מרצון ה'העם  שלא ברצון מולך  אבל עז פנים  )הכתר הוא רצון(  העם למלך  
דחפו חבריהם  על כן אין להם לצדיקים ששאות גם שלא ברצון ה', ונתלומר שע"י עזות אפשר לקבל כבוד וה

אבל לא מוותר, נגד רצון ה' שמאריך אפו  ע"י עזות אפשר לזכות להתנשאות  , כי  להרהר על הנהגת ה'  ,אותם
ואת שכרם יקבלו בעוה"ז ויפסידו לעולם הבא כמבואר .  מבואר בתורה קלאועתיד הכבוד שלקחו לדון אותם כ

 דין כבוש ונסתר. הוא שדן אותם ב ,שעליו רצו להשיג התנשאותהנ"ל נמצא שכבשונו של עולם   בתורה רלו.

ם  בדורות ראשוני היינו מתחילה  נו  רבמפרש  ופיוס,    די יל  ע  התקינו שיהא תורמיןהמשך המשנה  

שאות לשם שמים אבל עכשיו שההתנשאות היא בשביל כבוד עצמו  ים בהתנהיו רוצכנ"ל  
ירדוף שום אדם אחר   ההתנשאות    ות אלאהתנשאהתקינו שלא  מן  בלשון יברח  רמוז  וזה 

קנאה ביניהם )מאירי   האולא תדעתם  כדי שתתפייס    מלשון פיוספייס    דייל  ואין תורמין אלא עהמשנה  

  פי' היינו לא ירצה שום אדם בהתנשאות אלא עד שיבואו כל העם ויפייסו ומפרש רבנו     .שם( 
רב שיקבל  פיוסאותו  בלא  אבל  יקבל  אזי  התנשאות   ינות  אחר  ירדוף  ולא  יקבל  לא 
 שאינם ראויים. חשבו גו שי שהחרון אף שיש על הדור גורם לצדיקים הראויים להנהי \יא/וכמבואר בתורה יח

 
ד יש יחוס ולך אין ואעפ"כ אם לא הייתה שואל מי בראש  שא"ל בן ישי ולא אמר לו דוד נראה שרמז לו שלדו  נראה טעם  ו

 (הראש. אבל זה רק עד כמה שמורידים את בה עומדים וכו'וש)כי במקום שבעלי ת הייתה אתה בראש.

ירבעם  קא:   בסנהדרין של  אביו  שנבט  שנ  מבואר  מיכה  והוא  תהוא  בדוד  שמרד  בכרי  בן  שבע  שמו  ובאמת  בבנין  מכמך 
האריך  מיכה  ו  ,"זדי עבועאלה ואלה  הדין בקריעת ים סוף    מדת  הקטרגעליו  ו  ,עשה את פסל מיכה והוציאו עמו ממצריםש

 . רבות יםשנעוד ם ישראל מכשול לע  הפסל המשיך להיותוימים עד סוף מלכות דוד המלך. 

של מצרים, שנתנוהו בבנין במקום לבנה, כדמפרש באגדה, שאמר לו משה להקדוש    -נתמכמך בבנין    -  פירש שם רש"י  
ברוך הוא אתה הרעות לעם הזה שעכשיו אם אין להם לבנים משימין בניהם של ישראל בבנין, אמר לו הקדוש ברוך הוא 

לפני אילו ר  קוצים הם מכלין, שגלוי  היו  חיים  ]גמורים[,הם  והוציא את ואם תרצה,    שעים  והוציא אחד מהן, הלך  תנסה 
 מיכה, לישנא אחרינא נתמכמך עסק בבנין עד שנעשה מך, כדאמרינן )סוטה יא, א( כל העוסק בבנין מתמסכן:

במצוות   כותהבזיון שרחבעם מלך יהודה ישב בעזרה בחג הסו  שעיקר הכפירות היה בגללבגמרא משמע    מהמבואר שם   ז
שאם היה  ו מי בראש משמע  תמשאלאבל    ועוד שבני ישראל ימשכו אחר רחבעם בגלל זה.   עמוד יוכרח ל  א ואילו הו  להקה

 הפילה אותו לכפירות. , ורק הקנאה בדוד בראש היה מוכן לסבול את הבזיון הזה
} א  -  סנהדרין קב.  ח מן העולם שנאמר  בירבעם טרדתו  בו  גסות הרוח שהיה  נחמן  רב  יבמר  ירבעם    כו{-מלכים א  ויאמר 
ם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית ה' בירושלים ושב לב העם הזה אל אדוניהם לבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד אב

ה בעזרה אלא למלכי בית יהודה בלבד  אל רחבעם מלך יהודה והרגוני ושבו אל רחבעם מלך יהודה אמר גמירי דאין ישיב
הואי וקטלין לי ואזלו    הא עבדא ואי יתיבנא מורד במלכותסברי הא מלכא וב ואנא קאימנא  כיון דחזו ליה לרחבעם דיתי

כח{ ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אליהם רב לכם מעלות ירושלים הנה אלהיך ישראל -בתריה מיד }מלכים א יב
 .מצרים וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן אשר העלוך מארץ

 (להמליכוועי"ז רצון ה' ה מרצון העם )כי הכתר נעש רתמלך בלי כ  ט
 פיוס -ומתרלו  ,פייס -פי ס, בתרלד -בתקפאפיוס,  -בדפו"ר י

יח  יא לָ   -  תורה  א  ּבָ ָבה  ָ ֲחש  ַהּמַ זֹאת  ָהעֹוָלם,  ֶאת  יג  הִּ ַהנְֹּ לְֹּ רֹוֶצה  ֵאינֹו  וְֹּ בֹוד  ַהּכָ וְֹּ ָרָרה  ֵמַהּשְֹֹּ ּבֹוֵרַח  יק  ּדִּ ַהּצַ ֶ ש  ֶזה  י  יַנת ּכִּ חִּ ּבְֹּ מִּ ֶהם 
ּפְֹּ  ַרת  ּתָ הַ ַהסְֹּ ם,ֵני  ֵ יְֹּ   ש ּ ֵאיןַעל  וְֹּ ם,  ֵ ַהש ּ ֵני  ּפְֹּ ַרת  ּתָ ַהסְֹּ ן  ּכֵ לֹום,  ָ ש  וְֹּ ַחס  יָרה,  פִּ ַהּכְֹּ רֹב  י  פִּ לְֹּ י  ּכִּ ָרֵאל,  שְֹֹּ יִּ ּבְֹּ ּיֵש   ֶ ש  ֱאמּוָנה  עּוט  מִּ רֹוֶצה    ֵדי 

ֲעבֹוַדת ֵדי  יְֹּ ַעל  א  ַהּבָ ַאּפֹו,  ַוֲחרֹון  סֹו  עְֹּ ּכַ ינֹות  חִּ ּבְֹּ יא  הִּ ַהזֹּאת  ָרה  ּתָ ַהַהסְֹּ וְֹּ אֹוָתם.  יג  הִּ ַהנְֹּ ּכְֹּ   לְֹּ ים,  ילִּ ֲעבֹוַדת  ֱאלִּ ּיֵש   ֶ ש  ַמן  זְֹּ ל  ּכָ ַמֲאַמר: 
ֶאלָּ  עֹוָלם,  ּבָ ים  ילִּ ֱאלִּ ֲעבֹוַדת  ֵאין  ֶ ש  ּכְֹּ ּלּו  ַוֲאפִּ ֵאה(.  רְֹּ ת  ַ ָרש  ּפָ י  רִּ פְֹּ )סִּ עֹוָלם  ּבָ ַאף  ֲחרֹון  עֹוָלם,  ּבָ ים  ילִּ ךְֹּ  ֱאלִּ ּכָ ל  ּכָ ֵאין  ָהֱאמּוָנה  ֶ ש  א 

הַ  ן ַהֲחרֹון ַאף וְֹּ ם ּכֵ ֵלמּות, ָאז ּגַ ְֹּ ש  י ֶרַגע  ּבִּ ים ל(: "ּכִּ ּלִּ הִּ תּוב )ּתְֹּ ּכָ ֶ מֹו ש  ֶרַגע, ּכְֹּ ֲחרֹון ַאּפֹו ּכְֹּ ֶ ַמֲעטּות ָהֱאמּוָנה. ּוֵמֲחַמת ש  תְֹּ י הִּ פִּ ָרתֹו לְֹּ ּתָ סְֹּ
ים, אֶ  ילִּ לֹא ֲעבֹוַדת ֱאלִּ עֹוָלם; ֲאָבל ּבְֹּ ים ּבָ ילִּ ּיֵש  ֲעבֹוַדת ֱאלִּ ֶ ש  א ּכְֹּ , ֶאּלָ ש  ּגָ רְֹּ ֵדי ֶזה ֵאין נִּ ַאּפֹו", ַעל יְֹּ א  ּבְֹּ ֵלמּות ֱאמּוָנה,  ּלָ ְֹּ ש ּ רֹון מִּ ּסָ חִּ ּבְֹּ

ם. ֲאָבל ַההִּ  ֵ ֵני ַהש ּ ּפְֹּ ַרת  ּתָ ר ַהסְֹּ ּכָ נִּ ֵאין  וְֹּ ֵחֶלק ָהֶרַגע,  ּבְֹּ ֶ ַעט ַהֲחרֹון ַאף ש  ש  מְֹּ ּגָ רְֹּ נִּ אי ֵאינֹו  ַוּדַ ּבְֹּ א  ֲאַזי  ּבָ ֶ ש  ּכְֹּ ל ַהֲחרֹון ַאף  ֶ לּות ש  ְֹּ ש  לְֹּ ּתַ ְֹּ ש 
ֵניֶהם ֵמהָ  ים ּפְֹּ ירִּ ּתִּ ים, ֲאַזי ַמסְֹּ יקִּ ּדִּ ַהּצַ ַעט ֵמֵחֶלק  לְֹּ ן ַהמְֹּ ַעט מִּ ַהֲחרֹון ַאף הּוא מְֹּ ֶ יג ֶאת ָהעֹוָלם. ּוֵמֲחַמת ש  הִּ ַהנְֹּ ים לְֹּ ֵאיָנם רֹוצִּ עֹוָלם וְֹּ

ע וְֹּ נּוָתם,  ַקטְֹּ ּבְֹּ ֵניֶהם  ּפְֹּ ַרת  ּתָ ַהסְֹּ ים  ּתֹולִּ א  ֶאּלָ רֶֹגז,  ּבְֹּ ֵניֶהם  ּפְֹּ ַרת  ּתָ ַהסְֹּ ים  ּתֹולִּ ֵאיָנם  ֶזה  ֵדי  יְֹּ ַעל  יַר ָהֶרַגע,  ִּ ש  ּכְֹּ ָמן  ַעצְֹּ ים  ים  ֹושִֹּ רִּ אֹומְֹּ וְֹּ ם  יִּ
עַ  י הּוא מְֹּ ים ֶאת ַהֲחרֹון ַאף, ּכִּ ִּ יש  ּגִּ ים ּוַמרְֹּ עִּ ם ֵהם ֵאיָנם יֹודְֹּ יג ָהעֹוָלם. ּוֶבֱאֶמת ּגַ הִּ ַהנְֹּ ין לְֹּ אּויִּ ֵאיָנם רְֹּ ֶ ַעט:ש  ן ַהמְֹּ ין       ט מִּ טִּ קְֹּ הִּ ֶ ש  ֶזהּו: ּכְֹּ וְֹּ

מ  ְֹּ )ש  ָאַמר  יג,  הִּ ַמנְֹּ יֹות  הְֹּ לִּ וְֹּ ם  ַריִּ צְֹּ מִּ לְֹּ יֵלךְֹּ  ּלֵ מִּ מֹו  ַעצְֹּ ֶאת  ה  ֶ ד(:  וֹ מש  ם  ָ )ש  תּוב  ּכָ ָבָריו  ּדְֹּ ָאר  ְֹּ ּוש  ֹעה",  רְֹּ ּפַ ֶאל  ֵאֵלךְֹּ  י  ּכִּ י  ָאֹנכִּ י  "מִּ ג(:  ת 
ל ּבֹו חֲ  ֵ ש  לְֹּ ּתַ ְֹּ ש  ּנִּ ֶ יג, ֶזה ֵמֲחַמת ש  הִּ יֹות ַמנְֹּ הְֹּ ּלֹא ָרָצה לִּ ֶ ָטָנה ש  : זֹאת ַהַהקְֹּ רּוש  ה", ּפֵ ֶ מש  ַחר ַאף ה' ּבְֹּ ֵדי  "ַוּיִּ "ל. ֲאָבל ַעל יְֹּ ּנַ רֹון ַאף ה' ּכַ

מְֹּ  ּנִּ ֶ ֵד ש  ים ַעל יְֹּ יקִּ ּדִּ תֹוךְֹּ ַהּצַ ּיֵש  ּבְֹּ ֶ ק ַהֲחרֹון ַאף ש  ּתָ מְֹּ "ל, ָאז נִּ ּנַ ֵדי ַרֲחָמנּות ּכַ ַהֲחרֹון ַאף ַעל יְֹּ ק ָהרֶֹגז וְֹּ ָאז ָהַרֲחָמנּות ּגֹוֵבר  ּתָ י ָהַרֲחָמנּות, וְֹּ
ים ַעל ַעצְֹּ  לִּ ַקּבְֹּ ָהָגתֹו, ּומְֹּ ַהנְֹּ ים ּבְֹּ ַרּצִּ תְֹּ נִּ ים ַעל ָהעֹוָלם וְֹּ ַרֲחמִּ ים ֶאת  ֲעֵליֶהם, ּומְֹּ יגִּ הִּ זֹאת ָהַרֲחָמנּות ֵהם ַמנְֹּ ָהָגה, ּובְֹּ ל ַהַהנְֹּ ֶ ָרָרה ש  ָמן ַהּשְֹֹּ

מ"ט(: ָיהּו  עְֹּ ַ ש  )יְֹּ יַנת  חִּ בְֹּ ּבִּ כּות    ָהעֹוָלם,  ַמלְֹּ ת  ּדַ מִּ ּבְֹּ אֹוָתם  ר  ַעּטֵ ּמְֹּ ֶ ש  ם,  ּתָ ֲעַטרְֹּ יא  הִּ ָהַרֲחָמנּות  זֹּאת  ֶ ש  ָצא  מְֹּ נִּ ַנֲהֵגם".  יְֹּ ַרֲחָמם  מְֹּ י  "ּכִּ
יג: הִּ  ּוַמנְֹּ
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)הוריות יג  שונים  בדורות ראכמו שמצינו    ,מיםכי לא מצינו בדור הזה שיהא כוונתו לשם ש
לעצמו שהיה כבוד לעצמו וכבוד לנשיא    נראה שצ"ל רשב"ג   \יד/ התקין רבן גמליאלש[  יג ]   \יב/ ע"ב( 

לנשיא    ,ישיבהלאולם ה  בהיכנסםש  , שיבהי ה ראש  חכם  ועוד פחות ל  לאב ב"דפחות  וכבוד    הסנהדרין  נשיא 
וכן   ,לשם שמים בלבדהתקנה  והיה    .ם סמוך לוי דולחכם רק העומ  ,ולאב"ד שתי שורות  ,עד שישב  דו כולםיעמ

)מהרש"א(  לאחרים  נשיא  בין  קרבן  חילוק  שיש  ב שועוד    ,הלכה  מלכים  לשני  )עיותכא"א  אחד  יעקב(ר    ן 
גם    לבטל הדבר  התיעצולכבודם כמו תמיד,  התלמידים  א עמדו  שלור' נתן  ואח"כ כשראו ר' מאיר  

ר"מ נעביר אותו  אע"פ שאמרהיו כוונתם ח"ו בשביל כבוד עצמם אי לא ובווד \טו/הם רק לשם שמים

כי בדוואי כבוד החכמים צדיקים    השי"ת  אלא בשביל כבוד  תה נשיא, לא התכוון ד וא "ואני אהיה אב בי 
 .  כבוד אלקים אכאלה הו

 
כשאב ב"ד נכנס עושים לו    , כשהנשיא נכנס כל העם עומדים ואין יושבים עד שאומר להם שבותנו רבנן    : ף יגהוריות ד   יב

כשחכם נכנס   ,עד שישב במקומו)רק היושבים בשתי שורות שלאורך הדרך שבה ילך למקומו עומדים(  שורה אחת מכאן ושורה אחת מכאן  
בני חכמים ותלמידי חכמים בזמן שרבים   ,עד שישב במקומו  (ויושב כשעבר  שהחכם עובד לידו עומדכל מי כ)  עומד ואחד יושב  אחד

בני ת"ח שממונים אביהם פרנס על הצבור בזמן שיש    ,כנס וישב במקומויצא לצורך י  ,עםצריכים להם מפסיעין על ראשי ה
ם ויושבים לפני סיבזמן שאין להם דעת לשמוע נכנ  ,ם כלפי העםלהם דעת לשמוע נכנסים ויושבים לפני אביהם ואחוריה

א לצורך נכנס  ין ]אמר מר[ יצרבי אלעזר בר ר' ]צדוק[ אומר אף בבית המשתה עושים אותם סניפ  .אביהם ופניהם כלפי העם
ודה אמר רב פפא לא אמרו אלא לקטנים אבל לגדולים לא הוה ליה למבדק נפשיה מעיקרא דאמר רב יה  .ויושב במקומו

העריב כדי שלא יתרחק )אמר רבא( האידנא דחלשא עלמא אפילו לגדולים  ם ולאמר רב לעולם ילמד אדם עצמו להשכי

]צדוק[ אומר אף ב"ר  רבי אלעזר  עו  נמי  בפני אביהםבבית המשתה  בחיי אביהם  סניפים אמר רבא  רבי    .שים אותם  אמר 

כי הוה    ,"דנתן אב  רבי  , רבי מאיר חכם  ,ן בן גמליאל נשיארבן שמעו   יוחנן בימי רבן שמעון בן גמליאל נישנית משנה זו
מקמיה עלמא  כולי  קיימי  הוו  התם  גמליאל  בן  שמעון  הוו  ,רבן  נתן  ורבי  מאיר  רבי  עיילי  הוו  על  כי  כולי  מא  קיימי 

ההוא יומא לא הוו    . אמר רבן שמעון בן גמליאל לא בעו למיהוי היכרא בין דילי לדידהו תקין הא מתניתא  , מקמייהו
אמרו להו הכי תקין רבן   ? אמרי מאי האי  ,מקמייהו כדרגילא מילתא  חזו דלא קמו  למחר כי אתו  ,איר ורבי נתן התםרבי מ

גמליאל בן  נתן  ,שמעון  לרבי  ר"מ  ליה  א  אמר  ואת  חכם  גלי   ,ב"דאנא  ליה  נימא  ליה  נעביד  מאי  לדידן  כי  מילתא  נתקין 
ה'  גבורות  ימלל  מי  ליה  נימא  גמר  וכיון דלא  ליה  נאה    עוקצים דלית  למי  ה' מישמיע כל תהלתו  גבורות  י שיכול  למלל 

  שלום אתיא מלתאשמעינהו רבי יעקב בן קרשי אמר דלמא חס ו  ,נשיאת  להשמיע כל תהלותיו נעבריה והוי אנא אב"ד וא
פשט גרס ותנא גרס ותנא אמר מאי דקמא דלמא חס ושלום לידי כיסופא אזל יתיב אחורי עיליתיה דרבן שמעון בן גמליאל  

ליה ניתי מר וניתני בעוקצין פתח ואמר בתר דאוקים אמר להו אי לא    תיה וגרסה למחר אמרואיכא בי מדרשא מידי יהב דע
ואפקינהו   פקיד  כסיפיתנן  הוו  גמירנא  מדרשא  הוו  מבי  דלא  מיפריק  מיפריק  דהוה  התם  ושדו  ]בפתקא[  קושייתא  כתבי 

ניעיילינהו מיהו    ן ]שמעון בן[ גמליאלוץ ואנו מבפנים אמר להן רבמיפריק כתבי פירוקי ושדו אמר להו רבי יוסי תורה מבח
נתן יש אומרים   ולר'  נימרו שמעתא משמייהו אסיקו לרבי מאיר אחרים  זילו פייסוהו  אחוו להו בחלמיניקנסינהו דלא  יהו 

רבי נתן אמר ליה רבן ]לרבן שמעון ב"ג[ רבי נתן אזל רבי מאיר לא אזל אמר דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין כי אזל  

נהי דאהנ  שמעון גמליאל  נשיאבן  נמי  שויניך  ב"ד  בריה    מתני ליה         .י לך קמרא דאבוך למהוי אב  רבי לרבן שמעון 
מי הם הללו שמימיהם אנו שותים ושמותם אין אנו  )ר"ש(  אמר לו    .לא היה קרב]דף יד.[    אחרים אומרים אילו היה תמורה

גם אהבתם גם שנאתם גם קנאתם )ר"ש(  אמר ליה    ,כבוד בית אביךבני אדם שבקשו לעקור כבודך ו)רבי(  אמר ליה    ?מזכירים
אבדה ליה    ,כבר  לנצח"  )רבי(אמר  חרבות  תמו  ליה  ",האויב  מעשייהו)ר"ש(    אמר  דאהנו  היכא  מילי  אהנו   ,הני  לא  רבנן 

רבי דענוותנא   אפילו  אמר רבא  .אמרו משום רבי מאיר אילו היה תמורה לא היה קרב)רבי לבנו ר"ש(   ליההדר אתני    ,מעשייהו
 .אמר ר"מ לא אמר ,הוא תנא אמרו משום ר"מ

יא ואנא אב ב"ד. נ"ל בס"ד דאין כונתם שיעבירו אותו לגמרי עד עולם והם יהיו נשיא ואב"ד  שם ותהוי את נש  -  בן יהוידע
שה,  רייתא החדלעולם, אלא רצונם לעשות דבר זה לפי שעה למדת ימים או שבוע עד שיסתרו החוקים שלו שעשאם בב

ירו לו הנשיאות והם ישמשו כאשר  והם יסדו תיקון שלם וחזק להרבות כבודן של החכמים, ואחר שיתקנו הדבר כרצונם יחז
לו   זילו פייסו לרשב"ג אע"פ שכונתם לשם שמים מכל מקום חטאו לו במה שעשו  היו בתחלה. ומה שאמרו להם בחלום 

' מאיר סבר אע"פ שחטאו לו בדבר זה כבר נתכפר להם במה שעשה טובא, ור  אופן שהיה בא לידי ביוש ובושת פנים חמירא
ציאם מבית המדרש אע"פ שהם לא עשו ביוש בפועל, ודע כי תלמודא לא אמר שאמרו להם  להם בפועל ביוש גדול להו

 בחלום בפירוש אלא אמר אחזו להו דהיינו הראו להם ברמז על דבר זה:
 וצ"ע. ותיקן כבוד לנשיא ואב"ד ולראש ישיבה. ,יאשהיה בעצמו נש"ש שהכוונה לרשב"ג השני עי יג
ון  בן ר"ג הראששהיה    ,ה הרוגי מלכותרמעשבנו של רשב"ג    השני ונקרא גם ר"ג דיבנה והוא  הוא ר"גאם הכוונה לר"ג    יד

שישי    היה  . שהוא בנו של ר"ג השניזה היה רשב"ג השני  אבל צ"ע כי בגמרא מבואר ש   )סדר הדורות(  שהיה בזמן החורבן 
 לא מינו לנשיא אלא מזרע דוד המלך. ל וצאצא לדוד המלך כילהל
רבי מאיר חכם. פירוש ראש ישיבה והוא כמו ענין הצוואה שצוה רבינו הקדוש דר' חנינא בר חמא    -  עיין בן יהוידע שם  טו

כדי לחזק    ואין כונת ר' מאיר משום גדולה ולא הלך לבו אחר מעלות אלאישב בראש והוא יש לו מעלה יותר מן אב"ד,  

יתירה על החכמים יתנהגו הנשיאים בגדולה  ולא  אע"ג ,  כבודן של תלמידי חכמים  הנשיא  הוא  שיהיה  אמר  לא  ולכן 
דאיהו גדול מן רבי נתן שהיה אב"ד, ואם היה רשב"ג נמלך עמהם כסדר שעשה יתכן שהיו מסכימים עמו ורק זאת היתה 

ך, מיהו יש ללמד עליו זכות שלא רצה לגלות להם דבר ולתקנו קשה כנגדם שעשה תיקון לכבודו ואפילו עמהם לא נמל
 זו היא ממעטת בכבודן שהיה להם מכבר בסדר הקימה והעמידה:ע"פ עצתם מפני שתקנה 
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ש אלא בהתנשאות לשם שמים, לא רצו בכרצו בשדהיינו דורות ראשונים  היה בזמן התנאים  שב"ג  רואע"פ ש
 \ יז/ לכו לפייסו שיסכיםה במקום ר"ג    עזריהו את רבי אלעזר בן  ני שמכ  \טז/ כז:בברכות    וכן   .הסכימו  כשמינו אותם

אשתו,   עם  להתייעץ  למינוי וביקש  נעתר  שהסכימה  רשב"ג  .  ואחרי  וואעפ"כ  הקפיד  לבית לא  לבוא  המשיך 

 :  רבוי תלמידים וכו' עי"שחלשה דעתו אולי מנע גם המדרש, ו
 

 נראית לא לשם שמים. ץרבנו מביא ראייה להתנשאות לשם שמים דווקא דוגמא שכלפי חו

מידי הבעל שם טוב לא נמצא מי שיהיה כוונתו היו צדיקים גדולים תלשור של רבנו  בדשאפילו  עכ"פ למדנו  
היום כבר אין מנהיג דור אבל גם מנהיג קהילה בדור הזה  ק"ו בדורות שאח"כ. ו  .באמת לשם שמיםבהתנשאות  

 . אין לו למנות עצמו אלא אם יפייסוהו

ור ולשמור עצמו מאד מגאווה וקבלת כבוד שלא כראוי ולהיות מאד זהיר בדבריו  והו צריך לזכסגם מי שיפיי ו
וגנבמהסכנה להיות מפרסם שאפשר באמיר  רבנו כבר הזהיר מאדכי     ת תורה לבד כבר לעבור על נאף רצח 

בתור ת  הכמבואר  הזהנינאיח  בעולם  שכרו  קבל  שכבר  בגלל  רק  הבא  לעולם  חלקו  לאבד  ויכול  אר  וכמב  . 
רבת תורה      .לוורה  בדינו  ל קוראה  מעיינים  כבוד  בכ א שמיד שמקבל  לקח    ףושוקלים מעשיו  המאזנים שמא 

תאוות הכבוד רה לזכור היטב ש שרוצריך קודם שמקבל על עצמו    לעצמו.לעצמו אפילו כחוט השערה כבוד  
יושוע בן קבסיו   אמר רבי   -פסחים פ"ו הל"א  כמבואר בירושלמי    ,גם למי שבורח מהכבוד  ,עם הכבוד  מתגברת

היי  ימי  ומוצי כל  בא  שהוא  מי  כל  שנכנסתי  עכשיו  השררה  מן  בורח  מה תי  לו.  יורד  אני  הזה  בקומקום  אני 
 הקומקום הזה כווה ומפציעו מפחם בו כך אני יורד לו.

 
 עד כאן ביאור חברותא לתורה פ' תנינא 

  
 

 
היה רבן גמליאל יושב ודורש ורבי יהושע עומד על רגליו עד שרננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן  ...   :ברכות דף כז   טז

כ עד  אמרי  ועמד  נמי  עמוד  הכא  צעריה  צדוק  דרבי  במעשה  בבכורות  צעריה  אשתקד  השנה  בראש  וניזיל  נצעריה  מה 
מעשה הוא נוקמיה לרבי עקיבא דילמא עניש ליה דלית ליה    הושע בעל צעריה תא ונעבריה מאן נוקים ליה נוקמיה לרבי י

א הוא חכם דאי מקשי ליה מפרק זכות אבות אלא נוקמיה לרבי אלעזר בן עזריה דהוא חכם והוא עשיר והוא עשירי לעזר
עניש    ולא מצי   ליה והוא עשיר דאי אית ליה לפלוחי לבי קיסר אף הוא אזל ופלח והוא עשירי לעזרא דאית ליה זכות אבות

בדביתהו   ואמליך  אזל  ביתי  באינשי  ואימליך  איזיל  להו  אמר  מתיבתא  ריש  דליהוי  למר  ליה  ניחא  ליה  ואמרו  אתו  ליה 
למא מעברין לך אמר לה ]לשתמש אינש[ יומא חדא בכסא דמוקרא ולמחר ליתבר אמרה ליה לית לך  ד]דף כח.[  אמרה ליה

ה ניסא ואהדרו ליה תמני סרי דרי חיורתא היינו דקאמר רבי אלעזר  חיורתא ההוא יומא בר תמני סרי שני הוה אתרחיש לי
ו לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים הבן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא בן שבעים שנה תנא אותו היום סלקו

ו כמה ספסלי ליכנס שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר כל תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש ההוא יומא אתוספ
אמר רבי יוחנן פליגי בה אבא יוסף בן דוסתאי ורבנן חד אמר אתוספו ארבע מאה ספסלי וחד אמר שבע מאה ספסלי הוה 

ה דרבן גמליאל אמר דלמא חס ושלום מנעתי תורה מישראל אחזו ליה בחלמיה חצבי חיורי דמליין קטמא  יקא חלשא דעת
תנא עדיות בו ביום נשנית וכל היכא דאמרינן בו ביום ההוא יומא הוה ולא ולא היא ההיא ליתובי דעתיה הוא דאחזו ליה  

א מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת להיתה הלכה שהיתה תלויה בבית המדרש שלא פירשוה ואף רבן גמליאל  
ור אתה לבא  דתנן בו ביום בא יהודה גר עמוני לפניהם בבית המדרש אמר להם מה אני לבא בקהל אמר לו רבן גמליאל אס

יהושע מותר אתה לבא בקהל אמר לו רבן גמליאל והלא כבר נאמר לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'   בקהל אמר לו רבי 
וכי עמון ומואב במקומן הן יושבין כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות שנאמר ואסיר    עאמר לו רבי יהוש

יושבים וכל דפריש מרובא פריש אמר לו רבן גמליאל והלא כבר נאמר    גבולות עמים ועתידותיהם שוסתי ואוריד כאביר 
לא כבר נאמר ושבתי את שבות עמי ישראל הואחרי כן אשיב את שבות בני עמון נאם ה' וכבר שבו אמר לו רבי יהושע ו

מטא לביתיה    ועדיין לא שבו מיד התירוהו לבא בקהל אמר רבן גמליאל הואיל והכי הוה איזיל ואפייסיה לרבי יהושע כי
חזינהו לאשיתא דביתיה דמשחרן אמר לו מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה אמר לו אוי לו לדור שאתה פרנסו שאי 

של תלמידי חכמים במה הם מתפרנסים ובמה הם נזונים אמר לו נעניתי לך מחול לי לא אשגח ביה עשה    בצערן  אתה יודע
ולימא   ניזיל  מאן  פייס אמרו  אבא  כבוד  לבי  בשביל  יהושע  רבי  להו  אזילנא שלח  אנא  כובס  ההוא  להו  אמר  לרבנן  להו 

מדא שלח מדך ואנא אלבשיה אמר להו   שמדרשא מאן דלביש מדא ילבש מדא ומאן דלא לביש מדא יימר ליה למאן דלבי
ואיזי דאיקום  מוטב  יהושע  רבי  אמר  לרבנן  ולצערו  גמליאל  דרבן  עבדי  ליתו  דלא  גלי  טרוקו  לרבנן  עקיבא  אנא  רבי  ל 

לגבייהו אתא טרף אבבא אמר להו מזה בן מזה יזה ושאינו לא מזה ולא בן מזה יאמר למזה בן מזה מימיך מי מערה ואפרך  
רבי עקיבא רבי יהושע נתפייסת כלום עשינו אלא בשביל כבודך למחר אני ואתה נשכים לפתחו אמרי   ואפר מקלה אמר ל

רידין נדרוש מר חדא שבתא ומר חדא שבתא אתי לקנאויי אלא לדרוש רבן  היכי נעביד נעבריה גמירי מעלין בקדש ואין מו
של מי היתה של רבי אלעזר בן עזריה היתה    תגמליאל תלתא שבתי ורבי אלעזר בן עזריה חדא שבתא והיינו דאמר מר שב

 :ואותו תלמיד רבי שמעון בן יוחאי הוה
מהקפידה של    , ואילו כאן חששאינו דומה לכגון שמת נשיא וצריך למנות חדש לגמריה  ראיי כל כך כי  אין    ם משאמנם    יז

 (ע)עי"ש בן יהויד , ושל הקיסרר"ג
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