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 בס"ד
 

 ליקוטי מוהר"ן 
 מבואר

  חברותא
 ללימוד בעיון

 

 מבוא לביאור
 הביאור מורכב מג' חלקים:

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

 . אבנוי על פי רוב בדרך של קושיא ותירוץההערות,  -החלק השני
יוכל בעצמו לדון ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי שהלומד 

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

 חדושים.

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

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

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

וזה  ביכול אין בו צורך למהלך התורה.כל הפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
השתדלתי לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה 

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים  ,מושגים קשים להבנה לבד מביאורי
"ד )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. ופושט את כל הספיקות

)זו היתה  דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבלא חידוש גם בהקדמה נת

 (ועדיין אני מצפה להצליח יותרכוונתי 

 
 

 
 

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

  , 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
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 הודעה
ין ילעורק כיון שציוה והלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי  ,כל הביאורים הם בדרך אפשר והצעה בלבד

ַלִים ש שכל הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקביםפי ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על  י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ
ָין  ַמעְּ ם ּכְּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  קּו ַמחְּ ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ִ לְּ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ַעם לְּ ָכל ּפַ ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ּתֹר ַהּנֹובֵּ ַלחְּ ים וְּ

ה ָהעוֹ  ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ת ַעצְּ יל אֶּׁ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ֲעַדִין וְּ ֶּׁ ַהֲאִמין ש  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ָלם. וְּ
ה ָיכֹול  ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ים ִמּנִ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ צֹות ַלֲעבוֹ אֵּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ם ּתֹוָרתֹו לְּ צֶּׁ ָגתֹו, ֲאָבל עֶּׁ רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ ָדתֹו ִיתְּ

ָרכָ  רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש  ן ּוכְּ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  כוּ ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ַהּקְּ א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ  עכ"ל '.ה, ַהרְּ

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

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

 
 התנצלות

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

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

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

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

שכתב  לב אריה הוסיף בשם ספרשם.  להחיד"אברית עולם ובביאור   ל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שאינה כותבה:במשפט על כ
בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום שמשם רז"ל בהקדמתו 

 . זבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן הנ"ל את הכתובהרב קרבן. ובזה פי' 

לו רזי תורה מן השמים ואינו  ז"ל שכל מי שמגליןרבי אליעזר מגרמיזא יד פרשת כי תשא שכתב משם  על התורה כתב רבינו אפריםעוד עי"ש בשם ספר 

למוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה  שפתי כהן ועיין כותבו עתיד ליתן את הדין עכ"ל.

מחשבות בספר ועיין      .ו שחייב מיתהה שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתמובינה לבאר ולפרש 

אות טו שכתב שיש גם חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם,  צדוק הכהןלר'  חרוץ
    ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל.

לכן אולי   תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר קהילות יעקבעוד עיין בספר 
 ר כולו.ע"י 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 הספ

פני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה להוראה ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' של
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.
היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו  עכ"פ אם טעינו והזהרתם

  שאסורה.

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

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

 לעורר על חשיבות העיון בתורה של רבינו
ּ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  ָ  ש 
ַעל ה-ּבְּ עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ מֹד אֶּׁ ִעּיּון ִללְּ דֹול ּבְּ י. ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו וְּ סְּ ן. ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום וְּ ר ּבְּ ה ַאחֵּ ַין ִמּזֶּׁ ִענְּ ם מֵּ קּות ֹעצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה ּבְּ ָ דֹוש  ַהּנֹוָרָאה ַהּקְּ  וְּ
ֹאד ין ַעד מְּ ין סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ    :ּתַ

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

 מסוגל ביותר להכניע ולתקן את המדמה.

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

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

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

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

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

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

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

נמצא שמי שסובר  .תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמע רק מה שצריך לו ולא יותרבנראה כוונתו כיון שאמר  ,('ח 'תשובה גרמב"ם )
 מטיל פגם בצדיק .שרבינו אומר תורה גבוהה הוא 

את ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן אמר בככבי אור שרק עשרת אלפים שנה אחרי התחיה אולי יבין קצת בספר, פשוט שכל כוונתו להבין כפי שהבין ז
 י לא שייך לנו.רבינו דהיינו את כל עומק דברי רבינו וזה ודא

וטו מי שיש לו קצת הרגשה בלקוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפש
פירושים על הספר  יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותביםו .ממש ורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספר של רבינו יותר מגאונים גדולים

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש  ,אעפ"כ רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו
 ביטול אזי ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי בספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.
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 טו טז               מוהר"ן תנינא                 כא.  ליקוטי                                          

 הגמראלשון 

טעמא גמלי  מאי

גנובתי', משום  1זוטרי
כיסי. מ"ט 2דאכל 

תורא אריכא 
, משום דדייר 'גנובתי

באגמי ובעי 
 לכרכושי בקי: 

דאכלה כיסי, קוצים לפיכך רש"י 

זנבו קצר כדי שלא ידבקו בו 
הקוצים: ובעי לכרכושי בקי, להבריח 

 : היתושים

ששאל  א)שבת עז ע"ב( וזהו

יהודה מאי  'ר' זירא את ר

טעמא גמלא זוטרי גנובתיה 

 .[ב] ותורי אריכא גנובתיה

גמלא זה בחינות הצדיק 

קלא(  'הפשוט בבחי' )תהלי

ולא הלכתי בגדולות 

. כגמול עלי אמו [ג] ונפלאות

כי הוא מתנהג בפשיטות 

ואינו מדבר גדולות וכל 

עבודתו הוא בבחי' שתיקה כי 

יוצא מפיו גדולות אין 

כגמול עלי ונפלאות והוא רק 

נביא ומורה וזהו בחי' גמלא. וזוטרי גנובתיה זה בחי'  אמו

. היינו אלו הצבועים [ה] דבישעיה ט()כמ"ש  שקר הוא הזנב

המשקרים בחי' נביאי השקר שאחיזתם הוא רק בצדיקים 

הגדולים כנ"ל אבל בהצדיקים הפשוטים שהם בחי' גמלא אין 

זוטרי גנובתיה כנ"ל וזהו תורי אריכא ו"כ וזהו להם אחיזה כ

 בכור שורו הדר לוזהו בחי' הצדיקים הגדולים בחי'  'גנובתי

כנ"ל ואריכא גנובתיה היינו שעיקר יניקת הנביא ומורה השקר 

הו שהשיב, משום דאכלי זשהוא הזנב הוא רק אצלם כנ"ל. ו

 קוצי היינו שאלו הצדיקים הפשוטים שהם בחי' גמלא, אכלי

קוצי שאוכלים ומכלים את הקוצים והחוחים הסובבים את 

השושנה העליונה. ושושנה זה בחי' הדיבור הקדוש בחי' )ש"ה 

כי הם עוסקים בתורה ועבודה יום  שפתותיו שושנים וכו'ה( 

להם יניקה מהדיבור  'ולילה ומכלים כל החוחים שלא יהי

כי  הקדוש. כי מעבודה פשוטה בתמימות אין להם יניקה כנ"ל

אינם יכולים להתדמות אליהם ולנהוג שקר שלהם על ידם 

מאחר שהנהגתם רק בתמימות ובפשיטות כנ"ל. ותורי אריכא 

משום דדיירי באגמי ובעי לכרכושי בקי. דדיירי  ה,גנובתי

באגמי היינו שמקבלים דיבור פיהם הקדוש מבעלי צדקה מבחי' 

עי לכרכושי כנ"ל וזהו דדיירי באגמי, וב ההופכי הצור אגם מים

הנ"ל שצריכין לגרש היב"ק של הצדקה  יב"קבחי'  בקי

שנותנין רשעים כי אצלם נפגם היב"ק כנ"ל וגורם רעה להצדיק 

גדולה מה שיונק  שמקבל דיבור פיו מהם כנ"ל. וע"כ הוא טובה

מהם הנביא וכו' שהוא הזנב, שעי"ז מגרשין הרשעים מעצמן. 

ן אליהם ונותנין להם אותן בשקרנים הנ"ל שפוני םמכשיליזכי 

 :[ח] הצדקה וניצולין הצדיקים כנ"ל

מפני מה כשאדם מבקש פרנסה אין נותנין לו  הקשו [ט] טז

תיכף מן השמים כ"א ע"י סיבות לכ"א לפי סיבתו. שזה צריך 

ולמצוא  [י] ועסלזרוע תבואה ולחרוש ולקצור וכו' וזה צריך לנ

לו תיכף בשעה  צורך פרנסתו שם וכיוצא בזה ולמה לא נותנין

שמבקש פרנסתו מזומן. והתירוץ, דע שכל הפרנסה של ישראל 

אילנא די במלך )דניאל ד(  "ש, כ[יא]צריכין לקבל ע"י המלך 

. אנת הוא מלכא 'חזית די רבה ותקף וכו' ומזון לכולא בי

)משלי  ולפני כבוד ענוהועיקר המלכות הוא ע"י ענוה בבחי' 

וא ע"י ענוה דייקא. כי כן טו( שעיקר כבוד וגדולת המלכות ה

גדולתו ודרך המלכות בכל פעם, שצריך שיקדים ענוה לכבודו 

כמו שבכל יום בשעה שקם ממטתו שאזי עדיין הוא בקטנות 

שמלובש במלבושים פשוטים וגם פניו אינו בצחות וזכות עדיין 

קודם הרחיצה. ואח"כ מייפה עצמו ומתלבש בבגדי כבוד 

וכן ארז"ל )יומא כב ע"ב( מפני  ומתפשט בגדולתו כדרך המלך.

בו שום דופי  'מה לא נמשכה מלכותו של שאול מפני שלא הי

תלוי' יגאא"כ קופה של שרצים  יבבוריכי אין ממנין פרנס על הצ

שאם תזוח דעתו עליו אומרים לו כלך מאחריך. כי  ידמאחריו

. וכל מה שיש להמלך ענוה [טו] עיקר המלכות ע"י ענוה כנ"ל

כותו ביותר כנ"ל. וכשנמשך המזון ע"י ביותר מתפשט מל

המלך כנ"ל, נעשה ממנו בירורים. כגון תבואה שהרבה ממנה 

אוכלין בהמות ואח"כ מתברר עוד ואוכלין ממנה עכו"ם עד 

שמתברר ממנה לישראל. וגם בהאכילה יש בירורים עד 

שמתברר ונעשין מהם אמרי שפר דהיינו ברכות שמברכין 

ן ועובדין הש"י בכחות האכילה. עליהם תחילה וסוף ומתפללי

מאשר שמינה לחמו והוא יתן מעדני וזה בחי' )בראשית מט( 

. שמינה לחמו וכו' אמרי שפר מלך, נפתלי אילה שלוחה הנותן

דהיינו הפרנסה שהיא בחי' מעדני מלך כי מקבלין אותה ע"י 

, נפתלי וכו' הנותן אמרי שפרהמלך. וע"כ תיכף כתיב אחריו 

ר של ברכות ותפילות וכיוצא שנעשין מן דהיינו אמרי שפ

הבירורים של מעדני מלך כנ"ל. ואלו הבירורים הם בחי' קטורת 

 אמרי שפר. ומאלו [טז] כידוע שקטורת היא בחי' בירורים

נעשה עטרה להמלך, וגם יכולין לראות  מעדני מלךשנעשין מן 

צאנה וראנה בנות ציון במלך זאת העטרה. וזהו בחי' )ש"ה ג( 

בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת שלמה 

, היינו לראות העטרה של המלך שנעשה ביום חתונתו. כי לבו

התחברות שמתחברין האמרי שפר עם המלך זה בחי' חתונה. 

)משלי כב(, שחן השפתים דהיינו  חן שפתיו רעהו מלךבבחי' 

ביום האמרי שפר מתחברין עם המלך בבחי' ריעות, וזהו 

, זה בחי' קטורת בבחי' )משלי וביום שמחת לבוזהו . וחתונתו

. כי הבירורים שמהם נעשה אמרי שמן וקטורת ישמח לבכז( 

שפר כנ"ל שמהם נעשה העטרה כנ"ל הם בחי' קטורת כנ"ל. 

 [יז] אם כל חיהיא היתה היינו בחי' חוה ש שעטרה לו אמווזהו 

)תהלים קג( היינו  רחמיםו סדח מעטריכיהר"ת  חוהכי 

 [יח] המשביע בטוב עדייךהעטרה הנ"ל, שנעשה ע"י בחי' בחי' 

)והעיקר חסר(. והכלל שצריכין  .כנ"ל מעדני מלךדהיינו בחי' 

לג(,  ')ישעי מלך ביפיו תחזינה עיניךלראות את המלך בבחי' 

דהיינו כשהוא ביפיו וגדולתו ולא בשעת קטנות. ואם היו נותנין 

 אפשר שיראה  'לו פרנסתו תיכף ומיד לחם מזומן הי
 

                                              
  כיסי' -בתרלד 2, זוטריה –מתרלו  1 -שייך להגה א
 מה טעם גמל זנבו קצר ושור זנבו ארוך ב
 ן סוף פסוק א' ומכאן אמצע פסוק ב'אעד כ ג
  ('בישעיה )טכמ"ש  – ובתשכט יה ט(כמ"ש )בישע -בתקפא בישעי'.כמ"ש  -בדפו"ר ד
 מורה שקרשם הלשון ונביא  ה
 זוטרי' -מתרלו  ו
 מכשילין -מתרלו  ז
ין ממנו יניקה למפורסם של שקר. ושור דהיינו א, דהיינו כמעט זנבו קצר ,דהיינו צדיק פשוט ,מדוע גמל ,השאלה לפי רבינו ח

למה לצדיק קטן זנב קטן ולצדיק גדול )בעצם השאלה  .מפורסם של שקר גדול שיונק ממנו צדיק גדול, זנבו ארוך, דהיינו שיש
שסביב השושנה שהיא כנסת את הקוצים עבודתו בשקט לכלות , דהיינו צדיק פשוט אוכל קוציםהתירוץ כי גמל זנב גדול( 

נמצא באגם מים שם גדלים הבקי )יתושים( ובזנבו הארוך מגרשם. שור ישראל, )דהיינו את המקטרג המונע את השפע(. אבל 
בדברי התפארותו לגלות עצמו יש יניקה גדולה למפורסמים של שקר גדולים, שהם בחי' זנבו ארוך, שבו גדול צדיק דהיינו 

מגרש ממנו אליהם, את הצדקות של רשעים, כי פיו הקדוש )שעל ידו משפיע לכנסת ישראל( נעשה מהצדקה, משם יב"ק 
 פגם היב"ק בחי' ניאוף שמזיק לפיו הקדוש.הקדוש, שהוא בחי' זיווגים דקדושה, אבל הצדקה של רשעים היא בחי' 

 מלבוב )לעמבערג( ובסוף שנת תקסח בחזרת אחת משמונה התורות שאמר רבינותורה זו  ט

                                                                                   
ולקמן תורה סב שנסיעות לפרנסה הן פגם אמונה ואילו כאן הם הכרח כדי שיתקיים מלך ביפיו תחזינה  'עיין לעיל תורה מ י

 ש המבואר כאן ואפשר לתת לו מיד.שמי שאמונתו שלימה אין את חשנמצא 
ועיין תורה סג תנינא ותורה ה' תנינא אות י' את הפרנסה מקבל המלך ] * עיין זוהר תרומה דף קנג. יא

 [נסה ע"י ספירת המלכותשהפר .תנינא אות י' 'תורה זוגם עיין זוהר וירא דף קז.  תחילה
 הצבור -מתרלו  יב
 תלוי -רלדבת יג
 מאחוריו -בתשכט  יד
כשנמשח דוד במקומו  ועוד .נענשכן וה שכן היתה בו דהיינו שהחריש כשביזוהו עליה דייקא ושעל הענ עי"ש טו

 ה לו קופה.תכבר הי
ספר הלקוטים להאריז"ל שמות פ"ב ( ונחזור עתה לעולם העשיה)ד"ה  'שער הכוונות תפלת השחר דרוש ג טז

ק"ה השכמת הבקר א' ו' ז'. נשיאת כפים ל .ד"ה וזמ"ש רז"ל פירוש שמן ששון על ע"ח שער מט פ"ג אות יג
 . 'ה '. ערלה ג' ה'. פרו"ר גה' ה'. ר"ח ו' לט

 'בראשית ג*  יז
 שם בפסוק הסמוך יח

 תורה אור
יר  תהלים קלא )א( ש ִׁ
ד ְיקָֹוק לֹא ָגַבּה  ֲעלֹות ְלָדוִׁ ַהּמַ
י ְולֹא ָרמּו ֵעיַני ְולֹא  ּבִׁ לִׁ
ְפָלאֹות  ְגדֹלֹות ּוְבנִׁ י ּבִׁ ְכּתִׁ ּלַ הִׁ

ּמ   י:מִׁ י  ּנִׁ יתִׁ ּוִׁ ם לֹא ש ִׁ )ב( אִׁ
ָגֻמל ֲעֵלי  י ּכְ י ַנְפש ִׁ ְודֹוַמְמּתִׁ

י:  ֻמל ָעַלי ַנְפש ִׁ ּגָ ּמֹו ּכַ  אִׁ
)יד( ָזֵקן ּוְנׂשּוא  ישעיהו ט

ה  יא מֹור  ים הּוא ָהרֹאש  ְוָנבִׁ ָפנִׁ
ָנב: ר הּוא ַהּזָ ק   ש ּ 

לג )יז( זאת הברכה דברים 
ֹורֹו ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני  כֹור ש  ּבְ

ח ְרֵאם  ים ְיַנּגַ ם ַעּמִׁ ה  ַקְרָניו ּבָ
ְבבֹות  ץ ְוֵהם רִׁ ו ַאְפֵסי ָאר  ַיְחּדָ

ה: ם ְוֵהם ַאְלֵפי ְמַנש ּ  ְפַריִׁ  א 
שיר השירים ה )יג( ְלָחָיו 
לֹות  ְגּדְ ם מִׁ ֲערּוַגת ַהּבֹׂש  ּכַ
ים  ּנִׁ ֹוש ַ ְפתֹוָתיו ש  ים ׂשִׁ ְרָקחִׁ מ 

 ֹנְטפֹות מֹור עֵֹבר:
י ַהּצּור  תהילים קיד )ח( ַההְֹפכִׁ

יש  ְלַמְעְינֹו  מִׁ ם ַחּלָ ֲאַגם ָמיִׁ
ם:מָ   יִׁ

 תורה טז
י ֲחַזְיָת  יָלָנא ּדִׁ דניאל ד )יז( אִׁ
ְמֵטא  ף ְורּוֵמּה יִׁ י ְרָבה ּוְתקִׁ ּדִׁ
א ַוֲחזֹוֵתּה ְלָכל ַאְרָעא: ַמּיָ ש ְ  לִׁ

ּה  ְנּבֵ יר ְואִׁ ּפִׁ )יח( ְוָעְפֵיּה ש ַ
א ֵבּה  יא ּוָמזֹון ְלֹכּלָ ּגִׁ ׂשַ

דּור ֵחיוַ  י ּתְ חֹתֹוהִׁ ָרא ּתְ ת ּבָ
א: ַמּיָ ֵרי ש ְ ּפֲ ָנן צִׁ ּכְ ש ְ י יִׁ  ּוְבַעְנפֹוהִׁ

י  א ּדִׁ יט( אנתה ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ
רבית ְרַבת ּוְתֵקְפּתְ ּוְרבּוָתְך 
ְלָטָנְך  א ְוש ָ ַמּיָ ש ְ ְרָבת ּוְמָטת לִׁ

 ְלסֹוף ַאְרָעא:
ְרַאת ְיקָֹוק  משלי טו )לג( יִׁ
ְפֵני ָכבֹוד  מּוַסר ָחְכָמה ְולִׁ

  ֲעָנָוה:
ר מט ויחי  ראשיתב )כ( ֵמָאש ֵ

י  ן ַמֲעַדּנֵ ּתֵ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא יִׁ ש ְ
ְך: ס ל  ָלה  מ  י ַאּיָ לִׁ )כא( ַנְפּתָ

ר: ס פ  ְמֵרי ש ָ ֻלָחה ַהּנֵֹתן אִׁ  ש ְ
יָנה  שיר השירים ג )יא( ְצא 
ְך  ל  ּמ  ּיֹון ּבַ נֹות צִׁ יָנה ּבְ ּוְרא 
ָרה ּלֹו  ּטְ עִׁ ֲעָטָרה ש   לֹמֹה ּבָ ש ְ

יֹום ּמֹו ּבְ תֹו ּוְביֹום  אִׁ ֲחֻתּנָ
ְמַחת לִׁ   ּבֹו:ׂשִׁ

משלי כב )יא( אֵֹהב ְטָהור 
ָפָתיו ֵרֵעהּו \}ְטָהר\ { ֵלב ֵחן ׂשְ

ְך: ל   מ 
ת  ן ּוְקטֹר  מ  משלי כז )ט( ש  
ק ֵרֵעהּו ֵמֲעַצת  ת  ח ֵלב ּומ  ּמַ ְיׂשַ

: ש   ָנפ 
ְקָרא ָהָאָדם  בראשית ג )כ( ַוּיִׁ
וא ָהְיָתה  י הִׁ ה ּכִׁ ּתֹו ַחּוָ ש ְ ם אִׁ ש ֵ

ל ָחי:אֵ   ם ּכָ
ַחת  ַ ש ּ תהלים קג )ד( ַהּגֹוֵאל מִׁ
ד  ס  י ח  ֵרכִׁ י ַהְמַעּטְ ְיכִׁ ַחּיָ

ים: ּטֹוב  ְוַרֲחמִׁ יַע ּבַ ּבִׁ ׂשְ )ה( ַהּמַ
י: ר ְנעּוָרְיכִׁ ש   ּנ  ש  ּכַ ְתַחּדֵ ְדֵיְך ּתִׁ  ע 

ָיְפיֹו  ְך ּבְ ל  ישעיה לג )יז( מ 
ץ  ר  יָנה א  ְרא  יָך ּתִׁ יָנה ֵעינ  ֱחז  ּת 

ים:  ַמְרַחּקִׁ

 



 כא:              ליקוטי                        טז יז יח יט                מוהר"ן תנינא

את המלך בשעת קטנות כגון בשעה שמקטין א"ע ומחשב א"ע 

שקופה של שרצים תלויה מאחוריו וכיוצא כנ"ל. אבל עכשיו 

שנותנין הפרנסה ע"י סיבובים, נמצא שבאה בעתים מיוחדים 

כי לכל סיבה צריכה עת מיוחד עד שתצא הפרנסה אליו. וע"כ 

אין כנ"ל. כי  אולא יבא לראות את המלך בקטנותו רק ביפי

נותנין לו הפרנסה תיכף, רק בעת מיוחד, באופן שלא יראהו 

כי ע"י הפרנסה רואין המלך  מלך ביופיו וכו'רק ביפיו בבחי' 

עיני כל בעטרה כנ"ל: וזה הסוד מרומז בפסוק )תהלים קמה( 

אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו. פותח את ידיך 

נו, עיני כל אליך ישברו, עיני כל וכו' זהו הקשיא הנ"ל. היי וכו'.

ואתה נותן להם את אכלם בעתו. דהיינו שמבקשין על פרנסה 

ח את ידיך ותפואין נותנין תיכף רק בעתו כנ"ל. והתירוץ 

 : . )ולא סיים(ומשביע לכל חי רצון

כי  [ד] להיות שמח וטוב לב בשבת גדוליזהר מא צריך [ב] יז

ובפרט בר"ח  כמובא הדומעלות וקדושות שבת גדולה ויקרה מא

. וראוי ונכון ללמוד בראשית [ו] בשער הקדושה בתחילתו עי"ש

הנאמרים חכמה בשער הנ"ל ולשום לבו היטב על כל הדברים 

שם בענין קדושת ומעלות שבת קודש. כי יש שם כמה דברים 

פרטיים יקרים מקדושת ומעלות שבת כי כל ענין ומעלה 

כדי  זטבהנאמר שם על שבת הוא דבר בפ"ע והבן שם הי

שיתלהב לבו לקבל שבת בשמחה גדולה ועצומה כראוי. ועי"ז 

היראה בשלימות דהיינו עם דעת. כי בחול אפשר שיהיה 

)איוב ד( ועיקר  הלא יראתך כסלתךהיראה עם כסילות בבחי' 

הכסילות הוא מחמת השיעבוד שיש בחול. כי ע"י השיעבוד אין 

ו וכו' ובגולה שאנן מואב מנעורי [ח]במואב "ש הדעת שלם, וכ

וכשארז"ל )מגילה יב ע"ב( כי  ע"כ עמד טעמו בו וכו' לא הלך

ע"י שיעבוד וגלות, הדעת מבולבל. אבל בשבת הוא חירות, 

וכשיש חירות ואין שיעבוד וגלות אזי הדעת שלם כנ"ל. ועיקר 

אז החירות, ע"י התענוג והשמחה של שבת בחי' )ישעיה נח( 

נעשה חירות בבחי' )שם  הנאמר בשבת. ועי"ז תתענג על ה'

שע"י שמחה יוצאין לחירות. וכשיש  כי בשמחה תצאונה( 

חירות הדעת בשלימות כנ"ל. ואזי היראה כראוי בבחי' ירא 

כי אז היראה בלי כסילות שיש בימי  ([ט] שבת )ת"ז תי' ט

החול. כי עיקר הכסילות מחמת השיעבוד כנ"ל. ובזה מעלין 

. [י] אים לפעמים משר וכדומההיראות הנפולות, דהיינו מה שיר

כי ע"י הדעת מרימין אותן, ועיקר הדעת הוא בשבת ע"י 

 : השמחה שעי"ז יש חירות ואזי הדעת בשלימות כנ"ל

ולבלי  [יא] שצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודשוהכלל 

ולהרבות  להתענג על ה'להראות שום עצבות ודאגה כלל רק 

ה ושתיה הן מלבושים בתענוגי שבת בכל מיני תענוג הן אכיל

כפי מה שיכול. כי אכילת שבת היא כולה רוחניות כולו קודש 

ועולה למקום אחר לגמרי מן אכילת חול כמבואר במקום אחר 

 :{[יג] , ובסי' רעז, וע' זוהר ויקהל ריח ובמק"מ שםיבזלעיל סי' נ}

השם יתברך להביט על הטובות שעושין ואף שנמצא  דרך

ש )במדבר ", כ[יד] ינו מסתכל ע"זבהם ג"כ מה שאינו טוב, א

ש שהאדם אסור לו להביט "(. מכטו) לא הביט און ביעקבכג( 

על חבירו לרעה למצוא בו דווקא מה שאינו טוב ולחפש למצוא 

פגמים בעבודת חבירו. רק אדרבא מחויב להביט רק על הטוב. 

, כי כשהאדם עושה [טז] ולזה טובה גדולה שיש טבע והשגחה

. וכשהוא אינו טוב ואם היה [יז] ותו בהשגחהטוב, אזי מנהיג א

. [יח] מנהיג אותו בהשגחה לא היה יכול להגיע לו שום טובה

ויכול להיות שיהיה לו טובות ע"פ  [יט] אזי מניח אותו על הטבע

. ואם לא היה רק השגחה היה אפשר שתתבטל [כ] הטבע

ההשגחה לגמרי כי כשהיה רואה ית' שאין האדם מתנהג 

ס והיה מסיר ההשגחה לגמרי. אבל עכשיו מניחו כראוי היה כוע

ע"פ הטבע, וכשהוא חוזר למוטב משגיח עליו כנ"ל: ובאמת אין 

כי באמת גם הטבע היא  אנו יכולין להבין מהו טבע והשגחה,

וזה א"א לאדם להבין ב' דברים כאחד, דהיינו  : השגחתו ית'

 : הטבע שבאמת היא השגחתו ית'

מפורסם ולהנהיג העולם. לא גדולה להיות  סכנה [כא] יח

. רק אפי' [כב] מבעיא כשאינו ראוי כלל ולובש טלית שאינו שלו

עובדי ה' באמת גדולי הדור יש עליהם סכנות נוראות בהנהגת 

העולם כי איש פשוט רחוק מאד שיעבור על רציחה, אפי' אם 

אינו איש כשר כי אין לו תאוה לזה ואפילו כשמגיע ח"ו לתאוה 

בא לידו ויש לו כמה מניעות לזה. ואפי' אם יעבור כזו ר"ל אינו 

לא יעבור כ"א לעתים רחוקות, וקרוב שלא יעבור רק פ"א כל 

ימיו. אבל בהנהגת העולם ובחידושין דאורייתא שמחדשין 

בכל רגע  בכל פעם[ כג] גנב ונאף ורצחיכולים לעבור ממש 

  [:כד]ר"ל 

התכלית והשלימות הוא רק לעבוד ה'  עיקר [כה] יט

מימות גמור בלי שום חכמות כלל. כי יש מחקרים שאומרים בת

שעיקר התכלית והעוה"ב הוא רק לדעת כל דבר כמות שהוא 

ומפני מה עומד כוכגון לידע הכוכב כמו שהוא לידע מהותו 

דהיינו הכח  [כז] במקום ההוא: כי יש משכיל ומושכל ושכל

 המשכיל, והשכל בעצמו, והדבר המושכל. וזהו התכלית והעולם

. [כח] הבא אצלם, שיהיה נעשה אחד מהמשכיל והמושכל והשכל

והם מבלים ימיהם על זה בעולם הזה לחקור ולהשיג המושכלות 

שזהו התכלית אצלם. וזהו בעצמו העוה"ב לדעתם, רק 

שבעוה"ז שמלובשין בגוף אין להם תענוג כל כך מן החקירות 

מזה. ולדעתם  כטדוובעולם הבא שיתפשטו מהגוף יתענגו מא

חקירות וחכמות  על ידיהרעה עיקר השגת התכלית הוא 

עיקר השגת התכלית הוא  לחיצוניות שלהם. אבל באמת אצלנו

אמונה ומצוות מעשיות לעבוד ה' ע"פ התורה  על ידירק 

עין . ועי"ז בעצמו זוכין למה שזוכין [לא] בתמימות ובפשיטות

, ראשית חכמה יראת ה'ש )תהלים קיא( "כ [לב] לא ראתה וכו'

שעיקר ראשית וקדימת החכמה, הוא רק יראת ה' שצריך 

 להקדים היראה להחכמה. ותדע שאין הדבר כדעתם ח"ו 
 

                                              
 יפיב -ו' חלש ונראהבתקפא  א
מר רבינו בסוף שנת תקסח בחזרתו תורה זו אחת משמונה התורות שא ב

מלבוב )לעמבערג( ועיין שיחות הר"ן סימן קנה. ועיין לק"ה ר"ה הלכה 
שמתורה י' עד תורה יז היו תורה אחת אצל רבינו ולא  -ו אות ז 

זכינו לקבל ממנה רק פסקי פסקי ועי"ש בהמשך ההלכה הנ"ל מוהרנ"ת 
 מבאר את הקשר שבין אלו התורות.

 מאד -מתרלובתרלד ו ג
עין שבת פח. ותורה כב אות ט' שהכתרים שקבלו ישראל כשאמרו  ד

ד"ה )נעשה ונשמע הם בחי' שמחה ועיין אור החיים דברים לג ג' 
 ישראל. חוזרים העטרות לראששבכל שבת בשם האריז"ל  (ודקדק לומר

 מאד -מתרלו  ה
 בספר ראשית חכמה שער הקדושה פרק ב' וג' ו
 הטיב -בתרלד ז
 ירמיה מח*  ח
 גם עיין דף ה: יב. סט. עז:דף כד:  ט
ועיין תורה טו עיין בגמ' שבת עז: )הנ"ל( ת"ר חמש אימות הן  י

 בלק"מ קמא
ת שולט מזל שבתאי ע"כ בעיין יערות דבש ח"ב דרוש ב' שבש יא

ועיין רבינו בחיי שופטים יח י' שכל מה  ,הגויים עצבים בשבת

                                                       
ין זוהר נו בשבת הוא הפך מזל שבתאי השולט בשבת עי"ש ועיוישנצטו

 רע"מ עקב דף רעב:
 בכל המהדורות כתוב כאן בטעות סי' נו  יב
מה שהעתיק מספר הכוונות. ועיין גם לעיל תורה קכה ורעו ובחיי  יג

 מוהר"ן סימן לב ולקוטי תפילות ח"א סימן קז
 צ"ע הקשר לעניין שמחה בשבת הנ"ל ואולי כי עיקר השמחה ע"י עין טובה יד
ובתנא דבי אליהו בלק רמז תשסז[ ]שמעוני פרשת  עיין ילקוט טו

 פ"א ]*רבה[
 מה היא השגחהרכה: ועיין זוהר פקודי  לק"ה מילה ה' כד. עיין טז
 רמב"ן ויקרא כו יא מה לרופא בבית עושי רצון השם.עיין  יז
שבסוף הספר ד"ה ע"י שהיה רוב נוסח הכת"י של תורה יג  עיין יח

 ים.העולם טוב עי"ז היה טוב לצדיקים, משמע רק לצדיק
חים פ"ד כשם שרעב מחייב לאכול כן ת פסורמב"ם פרוש המשניעיין  יט

ועיין ט"ז  (172)עיין מכתב מאליהו ח"ג עמ'  החולי מחייב רפואת רופא
 .הא דרפואה רשות ומצוה תרץשלו סעיף א' שמסימן יו"ד 

 עיין פתחי שערים נתיב אורות דנקודים סוף פתח טו ובפתח ה' כ
 אמרה תורה זו ועיין שיש"ק ח"א סימן תקכחלא ידוע מתי והיכן נ כא
בלשון זה נמצא בכמה ספרים במי שאומר דברי תורה של הבטוי הזה  כב

ב"ב צח. כל המתגאה בטלית של ת"ח אחרים בשם עצמו ואולי המקור ב

                                                       
עיין סוטה כב: דחפו גונדי ובפרש"י שם ד"ה  כעין זהו .ואינו ת"ח
 ומטמרא. 

 ('ב ')והושע ד 'ט 'לשה"כ ירמיהו ז כג
* עיין הקדמת הזוהר דף ה. ]תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה נותן  כד

כח לקליפה להרוג ע"י חדושיו[ ]גם עיין זוהר ויקרא כג. אשר נשיא 
יחטא מקשה מדוע לא כתיב ואם נשיא יחטא ומתרץ יחטא ודאי דלבו 

 גס ביה והעם הולך אחריו עי"ש[
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו כה
 ומפי -בתרלד כו
ספר הברית ח"ב מאמר ח' פ"י. ספר העקרים מאמר ג' פכ"ה. שבילי  כז

 –אמונה נתיב א. שני לוחות הברית להשל"ה הקדש )תולדות האדם 
 }דגל מחנה אפרים וישלח בית הבחירה אות ב(

ד"ה ועתה ראה שהם גם עיין גבורות ה' למהר"ל בהקדמה שניה  כח
 אומרים שעצמותו שכל מופשט

 אדמ -מתרלו  כט
 אצלינו -מתרלו  ל

עיין כוזרי ח"ב אות מה עד נ' ותפארת ישראל פרק ו' ט' י' יא  לא
 מש"כ על הפילוסופים 'והערבי נחל וישלח דרוש א

 'ישעיהו סד ג לב

 תורה אור
ָיְפיֹו  ישעיה לג )יז( ֶמֶלְך ב ְ
ְרֶאיָנה ֶאֶרץ  ֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך ת ִּ ֶ ת 

ים:  ַמְרַחק ִּ
ל תהלים קמה )טו( ֵעיֵני כֹ 

ה נֹוֵתן ָלֶהם  ָ רו  ְוַאת  ֵ ב  ֵאֶליָך ְיש ַ
ֹו: ת  עִּ ֹוֵתַח  ֶאת ָאְכָלם ב ְ )טז( פ 

יַע ְלָכל ַחי  ב ִּ ַמש ְ ֶאת ָיֶדָך ו 
 ָרצֹון:

 תורה יז
ְרָאְתָך  איוב ד )ו( ֲהלֹא יִּ

ָרֶכיָך: ְקָוְתָך ְוֹתם ד ְ ְסָלֶתָך ת ִּ  כ ִּ
ֲאַנן מֹוָאב  ירמיה מח )יא( ש ַ

ֵֹקט הו   ָריו ְוש  עו  נ ְ א ֶאל מִּ
י ֶאל  לִּ כ ְ ַרק מִּ ָמָריו ְולֹא הו  ש ְ
ן  ֵ ֹוָלה לֹא ָהָלְך ַעל כ  ַבג  י ו  לִּ ֶ כ 
ֹו ְוֵריחֹו לֹא  ָעַמד ַטְעמֹו ב 

 ָנָמר:
ג  ְתַענ ַ ישעיהו נח )יד( ָאז ת ִּ
יָך ַעל  ְבת ִּ ְרכ ַ ַעל ְיקָֹוק ְוהִּ
יָך  ֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלת ִּ במותי ב ָ
 ִּ י פ  יָך כ ִּ י ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאבִּ

ר: ס ֵ ב   ְיקָֹוק ד ִּ
ְמָחה  י ְבש ִּ ישעיה נה )יב( כ ִּ
ים  ן ֶהָהרִּ ָבלו  ו  לֹום ת  ְבש ָ ֵתֵצאו  ו 
ה  נ ָ ְפֵניֶכם רִּ ְפְצחו  לִּ ָבעֹות יִּ ְוַהג ְ

ְמֲחאו  ָכף: ֶדה יִּ ָ  ְוָכל ֲעֵצי ַהש  
יט  ב ִּ במדבר כג )כא( לֹא הִּ
ַיֲעקֹב ְולֹא ָרָאה ָעָמל  ָאֶון ב ְ

ָרֵאל ְידָֹוד ֱאלֹ ש ְ יִּ ֹו ב ְ מ  ָהיו עִּ
ֹו: ַעת ֶמֶלְך ב  ְתרו   ו 

 תורה יח
ירמיהו ז )ט( ֲהָגֹנב ָרצַֹח 
ר  ֵ ֶקר ְוַקט  ֶ ֵבַע ַלש   ָ ש   ְוָנאֹף ְוהִּ
ים  ַעל ְוָהלְֹך ַאֲחֵרי ֱאלֹהִּ ַלב ָ

ם: ֶ ר לֹא ְיַדְעת  ים ֲאש ֶ  ֲאֵחרִּ
 תורה יט

ֵמעֹוָלם לֹא  ישעיהו סד )ג( ו 
ן לֹא  ינו  ַעיִּ ְמעו  לֹא ֶהֱאזִּ ש ָ

ה ָרָאתָ  ָלְתָך ַיֲעש ֶ ים זו  ה ֱאלֹהִּ
ה לֹו: ֵ ְמַחכ    לִּ

ית  תהילים קיא )י( ֵראש ִּ
ֶכל טֹוב  ְרַאת ְידָֹוד ש ֵ ָחְכָמה יִּ
תֹו עֶֹמֶדת  ָ ל  הִּ יֶהם ת ְ ְלָכל עֹש ֵ

 ַעד:לָ 

 



 1כא.    מוהר"ן תנינא                         טז                תורה            ליקוטי                                           

  מאמר הקשו שמבקש פרנסה ולא נותנים לומאמר הקשו שמבקש פרנסה ולא נותנים לו
  קוטי מוהר"ןקוטי מוהר"ןיימספה"ק למספה"ק ל

 
 ירושלים שבט תשעחעד כח כא 

 

 זמן אמירת התורה
בסוף שנת תקסח בחזרתו מלבוב  נאמר

  .)לעמבערג(
 

 פתיחה
 ולה בזה שאדם ממתין לפרנסתו ולא מקבלה מיד כשמבקש.רבינו בתורה זו מבאר את התועלת הגד

שהקשו היכן שהקשו, והוא מתרץ, ומתחיל ולא מסיים והנעלם רב על הגלוי, ואולי הצלחנו לפענח קצת וזהו ששאלו ומספר 
מדוע כשאדם מבקש פרנסה אינו מקבל מיד והתירוץ כי אם היה מקבל מיד היה רואה את המלך בשעה שמקטין עצמו 

ואולי הכוונה שאם הקב"ה היה נותן לאדם פרנסה מיד כשמבקש אזי היה לבו של המקבל  יב מלך ביופיו תחזינה עינך.והכת
גס בו ולא היה המלך מכובד וחשוב ויפה בעיניו, אבל ע"י שממתין עד שיצא הפרנסה לפועל מרגע שמבקש )בבחי' פותח את 

גם הפרנסה יקרה יותר. וכמבואר בתורה ו' המשל מהגמ' יומא שהבא ידיך ומשביע( עי"ז נעשה נותן הפרנסה חשוב בעיניו ו
כשמקבל מיד נדמה לו לנפט וכשממתין ש והעומק בזהלבקש אפרסמון אומרים לו המתן והבא לבקש נפט נותנין לו מיד. 

 נדמה לו לאפרסמון.
 

 שיחות השייך לתורה זו
ֲחִזיָרתֹו ִמּלֶבּוב: )ִסיָמִנים: י', י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ז, ֶנֶאמ   ַנת תקס"ח ּבַ סֹוף ש    מוהר"ן, סימן נ"ט(. -חיי -רּו ּב 

ַהּתוֹ  ִסיָמן י"ב. ו  עֹוָלה" )בליקו"מ ח"ב( ּב  ה ל  ֶ ַאּיֵּה ַהש ּ סּוק "ו  בֹודֹו" ַעל ּפָ קֹום ּכ  ל "ַאּיֵּה מ  ֶ ם ַהּתֹוָרה ש  ָמא ...ּגַ ָרה ַעל ַמֲאָמר: "ַמאי ַטע 
י ּג   רֵּ י זּוט  לֵּ מ  ִסיָמן ט"ו. ּגַ דֹולֹות", )בליקו"מ ח"ב( ּב  ג  ֲאִרין ּבִ ּפָ ת  ּלּו ַהּמִ ִחיל: "אֵּ ת  א", ַהּמַ ּתָ נּוב  תֹוָרא ַארּוָכא ּג  י ו  ּתֵּ ְוַהּתֹוָרה נּוב 

ִסיָמן ט"ז, ְרָנָסה ְוכּו' )בליקו"מ ח"ב( ּבְ ׁש ּפַ ָחד ְמַבּקֵ אֶׁ ׁשֶׁ ֵני ַמה ּכְ ְתִחיל: "ִהְקׁשּו ִמּפְ מַ  ַהּמַ ל ֶזה ש ָ ּיּול ּכָ ַעת ַהּטִ ש   ֶרך  ּבִ נּו ַעל ַהּדֶ ע 
ִרים ּכָ ז  ֲאָמִרים ַהּנִ ָכל ַהּמַ י ּתֹורֹות. ו  ָארֵּ עֹוד ש   ּה" -)בחזרתו מלעמבערג, עיין בפנים(, ו  ּתֵּ ע  ִדיָחא ּדַ ֱאַמר ַעל "ּב  ּנֶ ֶ יל, ּוַמה ש ּ עֵּ ל 

 , ֶרך  נּו ָאז ַעל ַהּדֶ ַמע  ָ ש ּ ֶ ָכל ַמה ש ּ ִליָאה )בליקו"מ ח"ב, סימן י'(, ו  ָדה ַהּפ  ַאּגָ ָרָכה ּבָ רֹוָנם ִלב  ינּו ִזכ  י ַרּבֹותֵּ רֵּ ַמַאמ  ז ּב  ֻרּמָ ר ּומ  ָ ֻקש ּ ַהּכֹל מ 
יָנא"?  י עֵּ לֵּ גֹוָלא ַמד  נ  ר  ָמא ּתַ ה: "ַמאי ַטע  ּתֵּ ע  ִדיָחא ּדַ ָהָיה ּב  ֶ ת ש  עֵּ יָרא ּב  י זֵּ ַרּבִ הּוָדה ל  י י  ַאל ַרּבִ ָ ש ּ ֶ םש  ש ָ כּו' )המובאת שם בתורה(, ו   ו 

ל ֶזה: ) ז ּכָ ֻרּמָ  שיחות הר"ן, סימן קמ"ד(.  -מ 
 

 סימן יג >אות מ"ג< -ספר חכמה ותבונה 
בפירוש העבדות וסיבובו על אודות הל"ט מלאכות ותולדותיהם שמוכרח לעבוד ולעשות להמושל והמולך והמבואר מעין זה 

. ולא כן בעת התערובות יפרוק את עלו ]בביאור מורנ"ת ז"ל הנ"ל[ במעשה עשו ועבודתו לישראל שיהי' לעת הבירור
ונפשות ישראל בעצמם עובדים ועושים לצרכי גופם וממונם. תבין מרחוק בדברים הנ"ל בסי' ט"ז בליקוטי ת' על אודות 
הקשיא אשר הקשו מפני מה כשאדם מבקש פרנסה אין נותנין לו כ"א לכל אחד כפי מעשיו ועבודתו. אשר לכאורה יש 

ומיעוטו מפניו שבשינתו. ובהפלאת הכתוב פותח את ידיך שיסובב בתירוץ הזה. כי  תשפלות המלכולהתפלא בסבבו ע"ז מ
לכאורה אין שייך כלל לשון רבים ]ידיך[ להבורא יתב' שהוא ביד וכן אחדותו יתב' ]ודוק בכל אשר כתבתי לעיל בהכרח 

 וכוח השמאל. המעכב את השפע.צמצומו יתב' לטובת ועונג הבריאה שנזכה לעתיד[ גם בתכלית ההיפך שבידו 
 >אות מ"ד<

שבכל הנ"ל תבין מרחוק גם בהמובא בסימן ס"ו מהקדם החרון אף לבירור רוח אפנו והפרנסה שזוכים עי"ז. וכן בסי' ס"ז 
אשר יתפלא וישתומם מאד כל הקורא וראה ענין חימת היצר שנזדמן להאדם בהמשכת פרנסה. כי הלא אם חפץ בו הבורא 

ד אליו את השפע אשר כחומה וכו' למה זה בתכלית ההיפך יעמיד אז כנגד כח השמאל והיצר לעורר בו את יתב' להורי
 החימה ולקלקלו עי"ז יותר ח"ו.

כי בכל הנ"ל תבין מרחוק שבכל זאת הוא בהכרח. כי אעפ"י שהשי"ת חפץ ורוצה בטובת האדם וחייו לנצח. מוכרח כביכול 
לשנותו גם לתכלית ההיפך ח"ו. כי גם בזה לבד יהי' נגמר לעתיד כל עונג וחיי עדי עד מחמת זה בעצמו לכפול את רצונו ו

מיותו שנמצא שכשני הפכים זה מזה, יען אשר באמת יתהפך אז גם הוא למהות הנשמה ולא יהי' בו עוד אכילתו ושתייתו וג
א ית' אשר ברא את האדם רהבויאה ]שהעיקר הוא האדם[ מרבו עתה. בהעולה לנו מכל הנ"ל תבין מרחוק בפליאת הב

 בצלמו.

 
 הקדמה

, ולא מיד "אתה נותן להם את אכלם בעתו"ו, אעפ"כ "שברויעיני כל אליך "הקשו כנראה במתיבתא של מעלה מדוע אע"פ ש
 ."פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון"כשמבקשים. ותירצו כי 
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 ןאו בדרך הטבע אבל מיד ולא שיצטרך לזרוע ולהמתי השאלה היא מדוע כשאדם מבקש פרנסה לא נותנים לו מיד בדרך נס
אלא כמו שעתיד להיות בימות המשיח כמבואר בשבת ל: עתידה  .החטה ועוד לטרוח עד שנעשה מוכן לאכילהעד שיגדל 

  .ומיד כשזורע גדל גלוסקאות וכו' שתוציאהארץ 

 וכמבואר בתורה סו כח עד שיוצא אל הפועל.דהיינו יש מהלך שלם בין הב ומשביע לכל חי רצון.והתירוץ פותח את ידך 
בל מיד מבוקשו יקבל את פרנסתו מהמלך עוד קוהטעם שיוצא מכח אל הפועל בזמן ארוך כי אם המבקש י .)יתבאר בהמשך(

 לפני שהוא מספיק להתיפות והכתיב "מלך ביופיו תחזינה עיניך".

לם השבירה, וכל עבודתינו לתקן את השברי כלים ולברר וצ"ע לכאורה התירוץ פשוט שהעולם הזה הוא עולם התיקון של עו
צוצין שנתערבו בקליפות וכו'. והכל נעשה בכוונה על מנת שנטרח ונקבל שכר, ולכאורה לא שייך להקשות מדוע יאת הרפ"ח נ

תייפה יש עדתמשך זמן רבנו כאן בתורה מבאר שכל הברורים הם כדי שיו העולם הזה אינו עולם השכר שהכל מוכן לאכילה.
 כנראה כיון שאת הברורים אפשר לעשות ברגע אחד וכל הסיבה שהם מתמשכים בזמן ארוך זה כמבואר כאן. המלך.

אל ושאלקיך מה ה' )דברים י' יב( ועתה ישראל כדי שיראו מלפניו כמ"ש ו ,ואולי אפ"ל שבאמת כל הבריאה נבראה לכבודו
 נעשה ירא ה' , עי"זמקבל מבוקשוש עדשרק ע"י שממתין  ירוץ כאן.מעמך כי אם ליראה, ולפ"ז אולי אפ"ל שזה עומק כל הת

 יש חשש שיהיה ח"ו לבו גס במלך. , אבל אם יקבל מיד מבוקשו ועי"ז המלך בעיניו ביופיו

והיא קללת הנחש כמבואר במדרש שנתקלל שיהיה שמזונו מצוי תמיד, כדי שלא יזכה לראות את המלך כלל, כי ברשעתו לא  ווז
 המתן שבעולם ליפות את המלך בעיניו.יועיל כל 

עיין תורה עו  "עיני כל אליך ישברו ואת הנותן להם את אכלם בעתו"בסוף התורה בפסוק רבנו  זרמשהקושיא בעניין וכן 
, כי השפע יורד תמיד רק ן עושה גבול וכלי לשפעהסתכלות בחי' בטחוש וכו'" עיני כל אליך ישברומבאר שם את הפסוק "

המלך להכין ואזי מתגשם בעתו שצריך לו. והעת שצריך נראה שמבואר כאן, דהיינו הזמן שצריך  לו כלי וגבול.צריך לעשות 
כי שלא יאבד את היראה מלפניו ית' אלא הכוונה אל האדם  ,שאין הכוונה למלך ונראה כנ"ל .ביופיומלך בבחי' עצמו שיהיה 

מצינו בגמ' מ"ק טז ש ואע"פ. \א/לבו גס במלךח"ו  ונמצא ,בידו לחשוב שהמלךו אם כל דבר שיבקש יקבל מיד עלול להתגאות
אלא מוכרח לומר ששם אינו צריך להמתין, צדיק משמע ש " מבארת הגמ' שהקב"ה אומר מי מושל בי? צדיק.צדיק מושלעה"פ "

  לזה.שעי"ז המלך אצלו תמיד ביופיו וא"צ להכין עצמו  שכבר המתין הרבה ושיבר גאוותו בתכלית. מדבר מצדיק

רומז לעניין  שפותח את ידיךאות ב' עיין תורה סו  שרמז רבנו בסוף התורה פותח את ידיך ומשביע וכו' התירוץ הנ"לבענין 
ורמוז בשילוב  ,תפארת המאיר במלכות המגלה אותו ,כי כל דבר הוא בחי' הויה המאיר באדני .ךיפותח את יודהוצאה לפועל 

שעל ידם אותיות ו' ובניהם רומז לבפועל, י -ובסוף אדנרומז לבכח ודין שבריש הויה הם שני ישני השמות כך יאהדונהי. ו
  ., ג' בחי' התגשמות הקשור עדין לבכח וג' בחי' התגשמות הקשור לבפועלההוצאה לפועל

מעשה נמצא י' ראשון רומז לבכח כי בתחילה בוודאי הכל בבחי' יוד מחשבה, ויוד אחרון רומז לבפועל כמבואר כאן שסוף ה
כמבואר במדרש )עיין  הוא אמרי שפר שהם יוד חכמה נפלאה עד שנעשה חביב אצל המלך בבחי' לא זז מחבבה וקוראן אמי

 בפנים עה"פ בעטרה שעטרה לו אמו(

אלא שזה יהיה בזמן קצר. ולכאורה לפ"ז  ,גם אם נקבל את בקשתינו מיד היא תצא מכח אל הפועל שהריובאמת גם זה צ"ע 
ולעתיד לבוא שתמלא הארץ דעה ממילא  ,ץ שזה תלוי בדעת כמבואר בתורה סא תנינא, שהזמן תלוי בדעתאפשר היה לתר

פות אלא בגלל הדעת שלנו שהיא בקטנות. אבל באמת ישנמשך זמן הוא לא כדי שיספיק המלך להתי וא"כ הטעם הזמן יתקצר.
 יפות.יהמלך להתלומר להפך שאדרבה זה הטעם שהדעת שלנו בקטנות כדי שיספיק  אפ"ל גם

 כי ,כדי שלא יהיה לבו גס אם יקבל מידעניין ה"המתן" שהוא המבואר בתורה ו'  יתבאר עפ"יאולי כנ"ל שתלוי באדם עצמו וו
הקונה נפט ש. וכמבואר שם המשל מהגמ' יומא בעניין מכין כלי של ענוה לשפע קבל מבוקשומשמחכה וממתין עד שע"י 

בלא אבל  ,נדמה לו לאפרסמוןאפילו נפט שע"י שממתין  הכוונה הנ"לולפי  ,לו המתן מקבל מיד והקונה אפרסמון אמרים
 בעיניו לנפט.ונדמה מצוי לו בקלות נחשב ש כיוןסמון ראפהמתן אזי אפילו אם יקבל 

אין לדמות אותם שהיו דור דעה בלא שיבקשו עוד. ונ"ל שבפתח הבית וצ"ע דמצינו במדבר שבקשו לחם וקבלו מן בכל יום 
יראה ועל כן באמת ההנהגה שם מצד אחד היתה ניסית כי היו מהקצת  היו כאלה שנפלו עי"זעל כן דוע ואעפ"כ באמת כי

גם הדין היה גדול, כדי שלא יאבדו את היראה. וגם המן בעצמו מי  שעל כןבבטן הבינה בבחי' עובר בבטן אמו בבחי' עוה"ב 
גם עד שמי שהיה שוטה ממש היה ולקטו )כמבואר בזוהר בשטותא(  כמ"ש שטושנעשה לבו גס היה המן יורד בריחוק ממנו 

 .דהיינו בקדרה \ב/בפרור ובשלוכמ"ש במן עושה הכנות של בישול וכו' כאילו שיש בו עניין של ברורים, 

                                              
 י חרס.וכדמצינו במאחז"ל שת"ח המצוי אצל עם הארץ תחילה הוא בעיניו ככלי זהב ואח"כ ככלי זכוכית ואח"כ לבו גס בו ומחזיקו לכל א
ׂשּו ֹאתֹו ֻעגוֹ  ב רּור ְועָׁ ּפָׁ לּו ּבַ ְ ה ּוִבש ּ ֹדכָׁ ּמְ כּו ּבַ ֵרַחִים אֹו דָׁ ֲחנּו בָׁ ְקטּו ְוטָׁ ם ְולָׁ עָׁ טּו הָׁ ָׁ ֶמן:במדבר פרק יא )ח( ש  ָׁ ד ַהש ּ ַ ַטַעם ְלש  ה ַטְעמֹו ּכְ יָׁ   ת ְוהָׁ
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 מלך ומלכות
עצמה למלכות יש שתי משמעויות כי היא מלך שמולך ומשפיע לעם ומאידך היא ממש להפך היא בחי' נוקבא שאין לה מ

ובאמת שניהם נמצאים במלך שהוא המרכבה לספירה זו של מלכות בעולם. כי כל  כלום, ואדרבה היא ממליכה את המלך.
ובבחי' זו היא השפע פרנסה לעולם בא תחילה למלך וממנו נשפע לכל העולם. נמצא שהוא כלי לקבל מעולם שלמעלה ממנו 

אלא שבבחי' זו צריך מאד  .ובבחי' זו הוא תכלית הכבוד עולם שתחתיוהוא מלך המשפיע למאידך ובתכלית הענווה והשפלות. 
ל הוא מרכבה לספירת המלכות של "כי כנ מיות נשאר בתכלית הענווה.ילהזהר שרק בחיצוניות מתנהג בתוקף הכבוד אבל בפנ

הוא אדם קרוץ מחומר מיותו צריך לזכור שיהקב"ה ולכן הפוגם בכבודו אין כבודו מחול כי הוא פגם מלכות שמים, אבל בפנ
   ועלול לטעות ועי"ז יזהר שלא להחריב את העולם ולהמית בני אדם יותר מההכרח לכבוד שמים.

עליון היא כתר עולם התחתון ממנו. ומלך הוא כתר העם, על כן העם שם כתר  עפ"י הכלל הידוע שמלכות עולם הביאורו
העליון יותר והוא כבר מעל הקומה של עולם התחתון. כי תפקיד על ראשו, דהיינו מעל ראשו כי הכתר רומז מלכות העולם 

 המלך להנהיג את העם וזה רק ע"י שהוא למעלה ממנו, בבחי' רב ותלמיד, שהתלמיד מקבל מבחי' הרגלין של השגת הרב.

 בכל עולם יורד עד המלכות של אותו עולם ומשם עוברועל כן השפע היורד מעולם לעולם עד שמגיע לעולם העשיה 
 לעולם התחתון נמצא שתמיד המלך מקבל תחילה, את השפע, ומחלק אותו לעם.

בזוהר תרומה קנג. מבאר שהמלך הוא בחי' לב שהמח למעלה ממנו והכבד למטה ממנו ואעפ"כ השפע פרנסה מקבל המלך 
 מלך ראשון.ולא חכמי הדור, כי הוא המולך והמשפיע לעם, ומשמע שגם המלך לא מקבל דרך החכמים אלא מיד מקבל ה

  .שאפשר לומר בשתי הדרכיםונ"ל 

ולפי מה שבארנו בתחילה אפ"ל לבאר כוונת רבינו במשל קצת גס שכיון שהמלך מקבל מלמעלה ואזי עושה עצמו שפל וענו 
פה והופך פניו אל העם כדרך מלך מכובד ומשפיע, ואם יצטרך להשפיע לעם יבחי' כלי ריקן, ורק אחרי שמקבל השפע מתי

 קבל את השפע לא יספיק להפוך מדתו ממקבל למשפיע ואזי יתראה לעם כעניו ושפל ולא כמלך מכובד ביופיו. מיד כשמ

אבל עיקר הטעם כנ"ל  וכנ"ל בשאר תירוצים.אבל באמת אינו אלא משל גס כי באמת המלך יכול לעשות זאת בזמן קצר מאד. 
 כדי שיראו מלפניו.

תיהיה יראה כי קשה הרי אדרבה העולם נברא תחילה בלא שיצרכו להמתין אלא שעומק התירוץ הוא כדי ש כןרח לומר ומוכ
ורק בגלל החטא נתקללו שיתמשך זמן  כמבואר במדרשים, כמו שיהיה לעתיד שביום אחד יולדים וביום אחד זורעים וקוצרים

ו לה אלא ע"י המתנה אלא שזה בעצמו גם גרם החטא שיפלו מהיראה ולא יזכ .ובזעת אפיך תאכל לחם ןבצער תלדי בנים
ולהמתין  ,הזרע שעמל להשיגובאדמה את י שצריך לטמון "דייקא עשכדי )שבת לא.( גדולה, וזהו שסדר זרעים נקרא אמונה 

  תחזק באמונה ויראה. ואזי המלך ביופיו בעיניו. מעי"ז  ,עד שיגדל
 

 עד כאן ההקדמה

* 
 [ג] טזתורה 

מפני מה כשאדם מבקש פרנסה אין נותנין לו תיכף  \ה/אולי במתיבתא דלעילא \ד/שהקשו במקום הקשו

 \ז/. שזה צריך לזרוע תבואה ולחרוש ולקצור וכו'\ו/מן השמים כ"א ע"י סיבות לכ"א לפי סיבתו

                                                                                                                                                      
דרך ה' ולא היו מוכנים לקבל צורתו הרוחניית כי שטו העם, הוא כמו שפי' חז"ל בזהר ובמדרש מלשון שטות, ע"י מה ששטו העם מ - מלבים

היו רשעים. עי"כ נשתנה אצלם לגריעותא בשלשה דברים, ]א[ ולקטו שהוצרכו ללקטו הפך הצדיקים שירדו אל פתח בתיהם, ]ב[ וטחנו ברחים 
ראוי לאכילה, ]ג[ והיה טעמו או דכו במדוכה ובשלו בפרור שמצד שנתגשם אצלם הוצרכו לתקנו ע"י הטחינה והבשול והדיכה עד שיהיה 

  המיוחד כטעם לשד השמן שלא התהפך אצלם לטעמים חלוקים ולא הרגישו בו רק טעם לשד השמן לבד:

אלו הרשעים שהיו מבשלים אותו וזהו שנאמר וימצאו אותו מקושש עצים למה היה לו לקושש אלא מפני שהיה רשע  -ובשלו בפרור  -חזקוני 
 היה רוצה לבשל את המן.

 תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג( ג
 כך הוסיף בקיצור ל"מ השלם, וכן הוא לשון רבינו בסוף תורה כא. ד
צ"ע לכאורה היא קושיא שמקשה כל אחד. מאידך א"כ מדוע לא כתב מקשים בלשון הווה. כי הקשו משמע שהקשו פעם אחת בעבר ורבנו  ה

יכן ששמע ותירץ או ששמע התירוץ. וכעין זה עיין סוף תורה כא הקשו כי יש מקיפים אצל השכל וכו' כיצד מכניסים אותם לפנים שמע ה
 עי"ש.

צ"ע מה הקושיא האם המקשה רוצה שתיהיה הנהגה ניסית והרי הנהנה ממעשה ניסים מנכים לו מזכויותיו. כמבואר בגמ' תענית כד. עפרש"י  ו
קשה שואל מדוע עוה"ז אינו כימות המשיח שהארץ תגדל גלוסקאות ביום אחד עיין שבת ל: שכך יהיה לעתיד בימות שם. ועוד האם המ

 המשיח הנהגה הטבעית.
 צ"ע הרי זה העונש על חטא אדם הראשון שנאמר לו בזעת אפיך תאכל לחם.  ז
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שכל אחד צריך  וכיוצא בזה \ח/ולמצוא צורך פרנסתו שםכגון ליריד למכור ולקנות סחורה וע סוזה צריך לנ

ולמה לא נותנין לו  מוכר בשוק וכיו"בנוסע וההשתדלות, שאחד עובד בשדה ואחד להמתין לפרנסה והשינוי רק בדרך 
שהארץ תגדל  בימות המשיח )שבת ל: ותוס' שם(לעתיד שיהיה וכמו  תיכף בשעה שמבקש פרנסתו מזומן

 . \י/ובגדים ופירות חדשים בכל יום, ואשה תלד בכל יום, ולא יצטרכו להמתין על שום דבר \טגלוסקאות/

 . \יב/וטרם יקראו ואני אענה \יא/א יכנף עוד מוריךשאז ל
 

כי המלך מדרגתו מעל בפשטות  \יד/[יג]והתירוץ, דע, שכל הפרנסה של ישראל צריכין לקבל ע"י המלך 

כל עולם יורד למלכות של בו .מעולם לעולם עד שמגיע לעוה"ז ומתגשם \טו/ברוחניות ממזל עליוןהעם והפרנסה משתלשלת 

                                              
גם אמונה. ואילו כאן זה הכרח כדי שיתקיים מלך ביופיו צ"ע עיין לקמן תורה מ' בחלק ראשון ובתורה סב תנינא שהנוסע לפרנסתו זה פ ח

 תחזינה עיניך. וכנראה באמת מי שאמונתו שלימה א"צ לזה אלא יכול לקבל מזונו מיד, עכ"פ בדרך הטבע. וצ"ע
יו אותו תלמיד אמר ליגלג על "הרה ויולדת יחדיו"שתלד בכל יום שנאמר )בימות המשיח( דיתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידה אשה : שבת דף ל ט

ותו יתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידים אילנות  .אמר לו בא ואראך דוגמתן בעולם הזה נפק אחוי ליה תרנגולת ,אין כל חדש תחת השמש
ש שמוציאין פירות בכל יום שנאמר ונשא ענף ועשה פרי מה ענף בכל יום אף פרי בכל יום ליגלג עליו אותו תלמיד אמר והכתיב אין כל חד

תחת השמש אמר לו בא ואראך דוגמתם בעולם הזה נפק אחוי ליה צלף ותו יתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידה ארץ ישראל שתוציא 
שנאמר יהי פסת בר בארץ ליגלג עליו אותו תלמיד ואמר אין כל חדש תחת השמש )בגדי צמר נקי( וכלי מילת )לחמים קטנים עגולים( גלוסקאות 

 גמתן בעולם הזה נפק אחוי ליה כמיהין ופטריות ואכלי מילת נברא בר קורא:אמר ליה בא ואראך דו
וצ"ע דור המדבר נראה שהיה הנהגה אחרת אע"פ שגם שם ירד להם מן מן השמים בכל יום אבל היתה הנהגה ניסית מיוחדת לאותו הדור.  י

 .אולי כיון שהיו דור דעה לא היה חשש כל כך שיהיה גס לבם במלך אם יקבלו מיד
תֹו  יא ְמעָׁ ָׁ ש  ְחְנךָׁ ְלקֹול ַזֲעֶקךָׁ ּכְ נֹון יָׁ ה חָׁ כֹו לֹא ִתְבּכֶ ם ּבָׁ לִָׁ ָׁ ירּוש  ב ּבִ ֵ ִצּיֹון ֵיש  י ַעם ּבְ ְך:ישעיה פרק ל )יט( ּכִ נָׁ ַחץ ְולֹא  עָׁ ר ּוַמִים לָׁ י ֶלֶחם צָׁ ֶכם ֲאֹדנָׁ ַתן לָׁ )כ( ְונָׁ

: יּו ֵעיֶניךָׁ ֹראֹות ֶאת מֹוֶריךָׁ ֵנף עֹוד מֹוֶריךָׁ ְוהָׁ   ִיּכָׁ
עוד ימים באים אשר העם הנשאר בציון והעם אשר ישב בירושלים לא יצטרכו לשאול בקשה מה בבכיה כי  -צודות דוד )יט( כי עם בציון מ

 :מיד כשישמע את קול יענה לך -כשמעתו יחון אותם לשמוע קול זעקתם ואם תהיה בזולת הבכי. 
ר ומים לחץ כאלו דחוק לכם הלחם והמים ולא תהיו שטופים אחר התענוגים רצה לומר המקום יתן בלבבכם להסתפק בלחם צ -)כ( ונתן וכו' 

ואחז במשל כאדם המכסה פניו בכנף בגדו שלא יראוהו. והיו  הקב"ה המלמדך להועיל לא יסתיר פנים ממך - ולא יכנף עוד מוריךכמו עתה. 
 צרכיך כי ימלא משאלותיך:כשלא יסתיר פניו אם כן יהיו עיניך רואות אותו ר"ל תוכל לשאול כל  -עיניך 

ם: עיין ישעיהו יב ְריָׁ ְכלּו ּפִ ִמים ְואָׁ ְטעּו ְכרָׁ בּו ְונָׁ ָׁ ש  ים ְויָׁ ּתִ נּו בָׁ ה  )כא( ּובָׁ י ּוַמֲעׂשֵ ֵעץ ְיֵמי ַעּמִ י ִכיֵמי הָׁ עּו ְוַאֵחר יֹאֵכל ּכִ ב לֹא ִיּטְ ֵ )כב( לֹא ִיְבנּו ְוַאֵחר ֵיש 

י: ם: )כג( לֹא ִייְגעוּ  ְיֵדיֶהם ְיַבּלּו ְבִחירָׁ ֵאיֶהם ִאּתָׁ ה ְוֶצֱאצָׁ ד ֵהּמָׁ רּוֵכי ְיֹדוָׁ י ֶזַרע ּבְ ה ּכִ לָׁ הָׁ ִריק ְולֹא ֵיְלדּו ַלּבֶ  ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה עֹוד ֵהם)כד(  לָׁ

ָמע: ְ ִרים ַוֲאִני ֶאש  ש  עָׁ  ְמַדּבְ חָׁ ֶבן ְונָׁ ר יֹאַכל ּתֶ קָׁ ּבָׁ ד ְוַאְרֵיה ּכַ ֶלה ִיְרעּו ְכֶאחָׁ ד:)כה( ְזֵאב ְוטָׁ ַמר ְידֹוָׁ י אָׁ ִ ְדש  ל ַהר קָׁ כָׁ ִחיתּו ּבְ ְ ֵרעּו ְולֹא ַיש  ר ַלְחמֹו לֹא יָׁ  פָׁ
 * עיין זוהר תרומה דף קנג.  ]גם עיין זוהר וירא דף קז. שהפרנסה ע"י ספירת המלכות ועיין לעיל תורה ז' תנינא אות י'[  יג
כילת האדם נוטל הכבד תחילה מהקיבה ומהפך לדם ושולח ללב אהסדר הוא כבד לב מח כי בעולם הזה שעיין זוהר תרומה קנג. מבאר שם  יד

לתפארת שהיא זעיר שהוא הלב וממנו לכבד  מחכמה בינהמח לב כבד דהיינו  הפוך סדר ההשפעהאבל למעלה והמובחר שולח הלב למח. 
ללב שהוא  התחילמחלקת  לעולמות שתחתיה שהם עולמות בריאה יצירה עשיה אבל המלכות המחלקת טרף לביתה דהיינושהוא המלכות. 

 המלך של כל ישראל בארץ ישראל ושלחן המלך מקבל תחילה לכן זכאי מי שנחשב מאכלי שלחן המלך עי"ש.

ד ּוְלָבַתר ואמר דבריו וממשיך -. גזוהר תרומה קנ ֵעי ּכַ ָגא ּבָ  אז, התחתון העולם לזה מזון לחלק המלכות כשרוצה כ"ואח ָעְלָמא ְלַהאי ְמזֹוָנא ְלַפּלְ

א ֵריש ָ א ָיִהיב ּבְ ִאיהוּ  ְלִלּבָ א ּדְ י ַמְלּכָ ַאְרָעא ּדִ א ּוָפתֹוָרא, ישראל בארץ ישראל כל של הלב שהוא המלך שהוא ללב השפע את נותן בתחילה ּבְ ַמְלּכָ  ּדְ
ַקְדִמיָתא ִאְתַער ל ּבְ ָאר ִמּכָ ֵני ש ְ  קבלת של המקום הוא המלך שלחן כי, העולם בני שאר כל קודם השפע את לקבל תחילה נתעורר המלך ושלחן ָעְלָמא ּבְ

ָאה לכן, הפנים לחם עליו שהיה המקדש בבית השלחן כעין השפע ֲהֵוי ַמאן ִאיהוּ  ַזּכָ ָנא ּדַ ּבָ חּוש ְ ָפתֹוָרא ּבְ א ּדְ ַמְלּכָ  להיות ונמנה נחשב שהוא מי אשרי ּדְ
' ה האדון פני את כיושב הוא לפניהם והיושב שמים למלכות מרכבה הם יוושר המלך כי ל"ור, המלך מבית פרס שמקבל כלומר, המלך של שלחנו על סמוך

ָהא, לזה שזוכה למי גדול חסד הוא ודאי הרי, צבאות' ה המלך פני מאת מאד עד רבה ברכה שזוהי ויבין ידע המלך משלחן אוכל ובהיותו, צבאות  ּדְ
מֹוְדָעא ּתְ ַההּוא ֵליהּ  ְלאֹוָטָבא ִאש ְ ְלֵעילָּ  ִטיבוּ  ּבְ  ְוָדא, מקבל שהמלך מה השפע אותו שמקבל והיינו, עליון מחסד לו להטיב במיוחד ניכר הוא כי אּדִ

ֹוט ִטיבוּ  ִאיהוּ  ֲעַבד ּוְקש  ִוד ּדַ י ִלְבֵני ּדָ ְכִתיב ברזילי לבני דוד שעשה ואמת החסד וזהו ַבְרִזּלַ אְכֵלי ְוָהיוּ  ּדִ ְלָחֶנךָ  ּבְ ֻׁ  . ש 
ְלָחָנא ֵתיָמא ְוִאי ֻׁ ְבש  מַ  ּדִ אּדְ ר ָאִכיל ְלּכָ ר ָאֳחָרא ָנש   ּבַ יהּ  ּבַ א, כך הדבר אין ָלא, ממנו חוץ עמו אחר אדם אוכל המלך שבשלחן תאמר ואם ִמּנֵ  ֶאּלָ

א א ָאִכיל ַמְלּכָ ֵריש ָ ל ּוָבַתר ּבְ א ּכָ ָאְכֵלי ְוִאיּנּון, העם כל כ"ואח תחילה אוכל שהמלך הוא הדרך אלא ַעּמָ א ִעם ּדְ , המלך עם כליםשאו אלו אבל ַמְלּכָ

א המלך של משלחנו שקבלו ממה שאוכלים היינו ְעּתָ ש ַ ִאיהוּ  ּבְ הוּ  ֲעֵליהּ  ַדֲחִביִבין ִאיּנּון והם, אוכל שהוא בשעה ָאִכיל ּדְ ּלְ  מכל עליו החביבים אלו ִמּכֻׁ

ְלָחָנא ִאְתְמנּון ְוִאיּנּון, העם שאר ֻׁ א ִמש ּ ַמְלּכָ  .   המלך של נושלח על מהסמוכים ונחשבים נמנים ואלו ּדְ

ַתח -זוהר תרומה קנד.  יתָ  כ"מש לפרש ְוָאַמר יעקב רבי עוד ּפָ ְלָחן ְוָעש ִ ֻׁ ְלָחן', וגו שטים עצי ש  ֻׁ א ש  א ִאיהוּ  ּדָ , למטה הוא שבמשכן זה שלחן ְלַתּתָ

ָאה ּוָ ין ֶלֶחם ֲעֵליהּ  ְלש ַ ַאּפִ  לפי הפנים לחם נקראת וגם, האצילות בסוף למטה שהיא המלכות סוד הוא השלחן ל"ר, הפנים לחם את עליו לשים כדי ּדְ

א ָעִדיף ַמאן ושואל, למטה להאיר הרבה פנים לה שיש א ִמן ּדָ ְלָחן אוֹ  ֶלֶחם מזו זו יותר חשובה שבמלכות בחינה איזו ּדָ ֻׁ , השלחן' בחי או הלחם' בחי ש 

א ֵתיָמא ִאי כּלָ  האחד ודאי אלא, כנויים שני אחד לענין יהיו למה כן שאם כן לומר ראפש אי, שוים הם ששניהם תאמר אם ַחד ִאיהוּ  (:קנד דף) ּדְ

ְלָחן ָהא כי לדבר וראיה, יותר חשובה שבה לחם' שבחי נאמר אם כן ואם, מורה השני שאין מה מורה ֻׁ ָרא ש  י ִמְתַסּדְ  השלחן שהרי ֶלֶחם ַההּוא ְלַגּבֵ

ְלָחן ְותוּ , הלחם את עליו להניח ומוכן מסודר ֻׁ א ש   הוא שהשלחן נראה הרי, למעלה עליו מונח והלחם למטה הוא השלחן שהרי ועוד ֲעֵליהּ  ְוֶלֶחם ְלַתּתָ
 .  הלחם אל טפל

א, כן החושב ביד הוא וטעות כך הדבר אין ָהִכי ָלאו באמת אבל ְלָחן ֶאּלָ ֻׁ ָרא ִאיהוּ  ש  ִסּדּוָרא ִעּקָ יֵליהּ  ּבְ ָלא ּדִ ְרָכאן ְלַקּבְ א ּבִ ְלֵעיּלָ  ָעְלָמאלְ  ּוְמזֹוָנא ּדִ
 את לקבל הראוי כלי הוא השלחן כי, לעולם המזון שפע ולהמשיך מעלה של הברכות לקבל המקום שהוא צפון לצד בסדורו העיקר הוא השלחן אלא

ַהאי ּוֵמָרָזא, הברכות ְלָחן ּדְ ֻׁ ָמה ְלָעְלָמא ְמזֹוָנא ָנִפיק ש  ִאְתְיִהיב ּכְ יהּ  ּדְ א ּבֵ ֵעיּלָ  שניתן כמו לעולם מזון יוצא המלכות' בחי שהוא זה שלחן ומסוד ִמּלְ

 אין כן אם, בשבת מהשלחן הלחם הלקח עד שם מתעכב ואינו לעולם המזון שפע יוצא מיד, מלמעלה הברכה בו שניתנה תיכף כלומר, מלמעלה בו



 5כא.    מוהר"ן תנינא                         טז                תורה            ליקוטי                                           

 ,בעולם שמולך עליו ,למטה שהוא המשפיע בעולמו עולם התחתוןהמלך של  שהואשל עולם שתחתיה  עולם שהיא כתראותו 
מרכבה למלכות דהיינו עד עולם העשייה שלנו שבו יש כנ"ל עולם התחתון יותר הומשם לכתר  ,עד המלכות של אותו עולם
ועדיין הכל  \טזמנת להשפיע לעמו/ על ,קבלמשממנו המלך  ,הרומז למלכות העולם העליון ,מלך גשמי שמוכתר בכתר

עיין זוהר תרומה ו. בזריעה וקצירה וכו' ע"י כל הברורים שעושיםבמשך זמן שצריך אצל העם השפע מתגשם ורק  ברוחניות, 
השפע לעולם שתחתיה מחלקת תחילה למלך שהוא את קנג. מבואר שהמלכות המקבלת את השפע מלמעלה כשפונה לחלק 

)דהיינו כסדר ל ומה שנקט ללב לומר שאע"פ שסדר ההשפעה למעלה הוא מח לב כבד "הך כנינו י, ונ"ל דהבחי' לב
אבל למטה בעולם העשיה הוא תחילה ללב דהיינו למלך ולא לחכמי התורה שהם הפרצופים אבא ואמא זעיר ומלכות( 

 , אמר לובוכדנצרבפתרון שפתר דניאל את חלומו של המלך נ \יח/)דניאל ד(בספר במלך כמו שכתוב  "ש, כ\יז/המח

האילן שראית גדול וחזק וכו' שהמזון  אנת הוא מלכא 'אילנא די חזית די רבה ותקף וכו' ומזון לכולא בי
. )ואע"פ שהוא רשע וכל החילוק הוא \יט/, כנ"ל שהשפע לכל ארץ נשפע לה דרך המלך שלהזה אתה המלך ממנושל כולם 

 .במ"א החילוק בין שפע שבא ע"י תפלה ושבא בלא תפלה( במהות השפע אם יהיה שפע אדם או שפע בהמה כמבואר

                                                                                                                                                      
א ִאיהוּ  ֶלֶחם ְוַההּוא כי ואמר, השלחן על הלחם להיות צריך למה כן אם תאמר ואם, כלל בלחם תלויות הברכות המשכות ָקא ּוְמזֹוָנא ִאיּבָ  ָנִפיק ּדְ
ְלָחן ֵמַהאי ֻׁ ָהא ְלַאֲחָזָאה והיינו, השלחן מזה שיוצא ומזון פרי רק הוא השלחן שעל ההוא הלחם ש  ְלָחן ּדְ ֻׁ א ִמש ּ ִרין ָנְפֵקי ּדָ ין ּפֵ  ְלָעְלָמא ּוְמזֹוָנא ְוִאּבִ

 .    אליו טפל והלחם העיקר הוא השלחן ולפיכך, לעולם הנשפעים ורוחני גשמי שפע שהם ומזון פירות יוצאים השלחן מזה כי הכל לעיני להראות

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

י דכתיב יט ָהָאֶרץ ִלְקצֹות הּוא ּכִ  מביט א"ז שהוא ה"והקב, למטה ממנה המשתלשלים הנבראים כל הם וקצותיה, הקדושה השכינה היא הארץ הנה ַיּבִ

ָקא ְמזֹוָנא לֹון ְלֵמיַהב ומשגיח ל לֹון ּוְלַסּפָ ִאְצְטִריכוּ  ַמה ִמּכָ ִגין, המלכות י"ע שצריכים מה בכל אותם ולספק מזון להם לתת ּדְ ִאיהוּ  ּבְ ח ּדְ ּגַ הּ  ַאש ְ  ּבָ
ִדיר ְכִתיב, תמיד בהשכינה משגיח ה"שהקב לפי ּתָ ִמיד ּדִ הּ  ך"אלהי' ה ֵעיֵני ּתָ  שפע בה ומשפיע השכינה סוד שהיא ישראל בארץ תמיד משגיח ה"הקב ּבָ

ית ומשתלשל היורד ָנה ֵמֵרש ִ ָ ָנה ַאֲחִרית ְוַעד ַהש ּ ' גי ה"שנ שמלת כנודע) הספירות אחרית שהיא המלכות עד הספירות ראשית שהיא מהחכמה ש ָ

ִגין ומפרש(, רהספי ֶאֶרץ ּבְ א ּדְ ִתיב ַמה ּדָ הּ  ּכְ ְרָחק, כתיב השכינה שעל לפי ּבָ ִביא ִמּמֶ  מספירת ושפעה לחמה את ומקבלת מביאה השכינה' פי ַלְחָמהּ  ּתָ

א ְמזֹוָנא ַיֲהַבת ִאיִהי ּוְלָבַתר, הרבה ממנה רחוק למעלה שהיא החכמה ָרא ֵחיַוון ִאּנּון ְלָכל ְוַטְרּפָ  החיות אותם לכל וטרף מזון נותנת היא כ"ואח ּבְ

ְכִתיב, ע"בי עולמות כל של והפנימיים החיצוניים הכחות כל והיינו, לאצילות מחוץ שהם ָקם ּדִ עֹוד ַוּתָ  לילה חצות בכל יורדת שהשכינה' פי ַלְיָלה ּבְ

ן, הבריאה לעולם ּתֵ א ְוַעל, ע"בי לחיצוניות מזון שפע נותנת היא וכן ְלַנֲערֹוֶתיהָ  קְוחֹ , ע"בי לפנימיות מזון שפע שנותנת' פי ְלֵביָתהּ  ֶטֶרף ַוּתִ  זה ועל ּדָ

י נאמר יט ָהָאֶרץ ִלְקצֹות הּוא ּכִ ַחת, ע"בי מלאכי כללות כל על ישגיח ה"הקב כי' פי ַיּבִ ל ּתַ ַמִים ּכָ ָ  פרטי כל על להשגיח יראה הוא וגם ִיְרֶאה ַהש ּ

הוּ  דהיינו, התחתונים ּלְ ֵני ְלכֻׁ ִאְצְטִריךְ  ַמה ְלָכל ְוִסּפּוָקא ְמזֹוָנא לֹון ְלֵמיַהב ְלָמאעָ  ּבְ ל ּדְ  אחד לכל וספוקם מזונם העולם בני לכל לתת ְוַחד ַחד ּכָ

ְכִתיב, לו הצריך כפי ואחד יעַ , ידך את פותח' ה אתה ָיֶדךָ  ֶאת ּפֹוֵתחַ  ּדִ ּבִ . ואחד אחד כל של רצונו כפי פרנסתו חי לכל משביע ואתה ָרצֹון ַחי ְלָכל ּוַמש ְ

 (ומפרשים פ"וכ ק"רמ)
דהיינו שנוזל ברוחניות ממזל עליון שביג מדות של רחמים נוצר ונקה שהם מזל עליון ומזל תחתון שמהם  ,כחז"ל בני חיי ומזוני במזלא תליא טו

ת. כמבואר בתורה כד אורות .  וכמבואר בתורה כג שהממון בשרשו הוא אור צח דהיינו מאורות שקודמים לספירונוזל הבנים חיים ומזון
 הצחצחות.

. ולכאורה צ"ע כי שם מבאר שעל כן צריך ממשלה על אשתו שזה בחי' מלך ואילו כאן ובתורה ז' תנינא אות י' כתב שמקבלים מהמלכות טז
 מבאר שצריך לזה ענווה שזה בחי' מלכות.

ים הוא בינה עילאה שבה מאיר מימי החכמה ובידים רומז  -ועי"ש שרש הפרנסה בידים שבים החכמה ומשם מקבלת המלכות והביאור עי"ש 
הצדיק ומרחיב את קו החכמה ונעשה רוחב הבינה שהיא כתר דז"א בחי' בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתא דהיינו בבינה שהיא הכתר דז"א. 

איש ואשה. לכן הרוצה פרנסה צריך להיות לו  וזעיר אנפין הוא המלך משפיע למלכות בבחי' יחוד קב"ה ושכינתיה, ובבחי' צדיק וכנסת ישראל.
 ממשלה על אשתו כדי להיות בחי' מרכבה לזעיר אנפין. והממשלה היא ע"י שמכבד אותה ואזי מתרצית להמליך אותו.

נת הוא נ"ל אע"פ שאמרו חז"ל מאן מלכי רבנן, אבל הפרנסה היא תמיד למלך תחילה המולך בנגלה ואפילו גוי כפי שיתבאר בסמוך בפסוק א יז
 מלכא וכו'.

צ"ע ממה דאיתא בהשל"ה הקדוש על מאמר חז"ל כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וכו' ששביל הכוונה לצינור שדרכו נשפע השפע לעולם, 
ולפ"ז לכאורה השפע יורד לעולם דרך הצדיק ולא המלך. ובאמת כך מסתבר שהצדיק יסוד עולם שתכונתו כח ההתקשרות בין עולם לעולם 

כרח שיש איזה צינור שהוא מרכבה ליסוד שדרכו מתחברים העולמות. ונל"ל שאע"פ השפע בפועל שיורד מכח הצדיק יורד למלך תחילה. ובה
ואפילו מלך גוי, אלא שהוא שפע של בהמה ואילו כשהמלך הוא צדיק בבחי' לפני כבוד ענווה אזי הוא שפע של אדם. וכמבואר במקום אחר 

 תפלה לשפע הבא בלא תפילה. החילוק בין שפע הבא ע"י
א: יח ל ַאְרעָׁ א ַוֲחזֹוֵתּה ְלכָׁ ַמּיָׁ ְ ה ּוְתִקף ְורּוֵמּה ִיְמֵטא ִלש  י ְרבָׁ י ֲחַזְיתָׁ ּדִ א ּדִ נָׁ א ֵבּה  דניאל פרק ד )יז( ִאילָׁ זֹון ְלֹכּלָׁ יא ּומָׁ ּגִ ּה ׂשַ יר ְוִאְנּבֵ ּפִ ַ ְפֵיּה ש  )יח( ְועָׁ

א ּוְבַעְנפ רָׁ דּור ֵחיַות ּבָׁ ֹחתֹוִהי ּתְ א:ּתְ ַמּיָׁ ְ ֵרי ש  ן ִצּפֲ נָׁ ּכְ ְ ה  ֹוִהי ִיש  י ְרַבית \}ַאְנּתְ \)יט( ַאְנּתְ א ּדִ א \}ְרַבת\{ הּוא ַמְלּכָׁ ַמּיָׁ ְ ת ּוְמַטת ִלש  ְך ְרבָׁ { ּוְתֵקְפּתְ ּוְרבּותָׁ
א: ְך ְלסֹוף ַאְרעָׁ נָׁ ְלטָׁ ָׁ  ְוש 

בחינת )זכריה ד(: "שבעה עיני ה' המה משוטטים בכל  כי יש שבעה אקלימים, ועל כל אקלים יש מלאך ממנה, - עיין תורה ה' תנינא אות י' יט
הארץ", ועל כן בכל אקלים גדלים פרות אחרים, כפי הממנה, ועל כן הם נחלקים לשבעה אקלימים כנגד בחינת שבעה רועים, שהם בחינת 

יורדת דרך השדים השוכנים תפלין, שמשם נעשין בחינת המלאכים כנ"ל והשפע כשיורדת, מקבל אותה תחלה המלאך הממנה שם, ואחר כך 
באויר, שהם מקבלים את השפע בדרך מעבר לבד, ואין יונקים ממנה רק כדי חיותם לבד, ואחר כך יורדת השפע למטה, לאותו המקום והשדה 

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

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

ודע, שהמלך יש לו כל הנגון כלו בשלמות, אבל השרים אין להם רק איזה חלק בנגון, כל אחד לפי מקומו. ועל כן אמר  - ועיין תורה סה תנינא
מלך ויש לו כל הנגון, על ידו נמשך כל המזון, כי  דניאל לנבוכדנצר )דניאל ד(: "אנת הוא אילנא וכו' ומזון לכלא בה". כי נבוכדנצר שהיה

ח המזון נמשך על ידי הנגון כנ"ל. ועל כן יעקב אבינו, אף שלא היה יודע אז שהוא יוסף, רק כפי מה שספרו לו השבטים הנהגותיו של יוסף, של
ל ידי הנגון מה שהיה צריך, על כן שלח לו אותו לו נגון השיך לשר כמותו, כפי מה ששמע מבניו דרכיו והנהגותיו, כי יעקב רצה לפעל אצלו ע



 6כא.    מוהר"ן תנינא                         טז                תורה            ליקוטי                                           

 
שהוא הסיבה שלא  ,מבאר כיצד נעשית ההשפעה באופן המתוקן ,תחילהאת השפע פרנסה המלך מקבל שאחרי שביאר 

 מקבלים את הפרנסה מיד.

לתקן את  זכה \כ/כדמצינו בדוד המלך שדייקא ע"י שמצד עצמו הרגיש השפל ביותר ועיקר המלכות הוא ע"י ענוה
ודייקא כשסבל ומחל על כבודו , )זוהר ח"ב קז.( העליונה מרכבהבעם האבות רגל רביעית מדת המלכות בתכלית עד שנעשה 

הצרות שעברו שמה שעשה לו שמעי בן גרא היה קשה יותר מכל קז: ואיתא בזוהר שם  \כאקללה נמרצת/ כששמעי בן גרא קלל אותו

כוונת רבנו כאן שכבוד היא הממשלה על העם נ"ל  \כב/)משלי טו( וד ענוהולפני כבבבחי'  ,עליו עד אותו היום
לכן כשהוא מקבל מלמעלה הוא  ,פעשקבל את המעם הובין הוהענווה היא כלפי שמיא, שכיון שהמלך עומד בין המשפיע 

שפיע להם ואז אזי פונה לעם וממלמעלה בחי' מלכות דלית לה מגרמה כלום, וכשמקבל כלפי שמיא ה ושפלות ומתנהג בענו

של שעיקר כבוד וגדולת המלכות  דהיינו ,דייקא בלא ענווהאז כלפי חוץ נדמה שהוא ו ,הוא מלך המולך בכבוד ועז

. כי כן דרך המלכות בכל פעם, שצריך שיקדים ענוה כלפי שמיא הוא ע"י ענוה דייקאהמלך על העם 
ועיין  ,הוא עומד בשפלות וענווה כלפי שמיא לקבל ,כנ"ל שלפני שפונה למלוך על העם בכבוד מלכות לכבודו לגדולתו

   .כח המלוכה של המלך על העם הוא מקבל מלמעלה כפי שלימותו בהמלכת הקב"האת ש \כגתורה ג'/

מתחיל מקטנות תחילת היום בכל אדם וכמו שבכל יום  שהקטנות קודמת לגדלות היא גם בטבע העולם והמשל על זה

בקטנות שמלובש במלבושים פשוטים וגם פניו אינו בצחות  בשעה שקם ממטתו שאזי עדיין הוא
ומתלבש בבגדי כבוד ומתפשט בגדולתו  \כד/וזכות עדיין קודם הרחיצה. ואח"כ מייפה עצמו

 . שיוצא אל העם לצוות ולהנהיג כדרך המלך
 

כי לפני שהוא משפיע וה הכוונה שצריך להקדים ענווה כלפי שמיא לפני שפונה למלוך על העם ולעיל ביאר שלפני כבוד ענ
להם בכבוד ומלוכה הוא עומד כעני ורש כלפי שמיא בענווה. ועתה יבאר עוד בחי' בלפני כבוד ענווה והיא, שדייקא כיון 

שכלפי העם צריך להראות מלכות וכבוד וניתן לו הכח למשול ולעשות כל רצונו, לכן הוא בסכנה גדולה שיפול לגאווה ויהרוג 
השמירה על המלכות כלפי העם היא שבתוך לבו יהיה בשפלות וענווה גדולה, ועל כן הוזהר המלך על כל העומד בדרכו, לכן 

הגאווה ביותר מכל אדם, ונצטווה לשאת עמו ספר תורה קטן על זרועו תמיד כדי לזכור את דרך התורה תמיד "לבלתי רום 

                                                                                                                                                      
 הנגון של ארץ ישראל. וזהו שאמר לבניו: "קחו מזמרת הארץ בכליכם", הינו שיקחו בחינת הנגון הנ"ל, שהוא בחינת 'זמרת הארץ' כנ"ל, בכלים

ומדות הנגון, כי הנגון נעשה מגדולי  הם בחינת משקולות -שלהם. "והורידו לאיש מנחה, מעט צרי ומעט דבש, נכאת ולט, בטנים ושקדים" 
 הארץ כנ"ל:

הוכן לשפלות עצומה במה שהיה מזרע רות המואביה שאביו ישי חזר ונסתפק אם ראוי לבוא בקהל ופרש מאשתו ודוד  שמתחילת לידתו כ
 יך אותו למלך. נולד ע"י מרמה שעשו שפחתו ואשתו, ועל כן כל חייו החזיקוהו לממזר והרחיקוהו למדבר עד שבא שמואל והמל

דברי צחות בזה מה שאמר דוד המלך בתהלים טעיתי כשה אובד, שרמז לשה דאבידה בגמ' ב"ק כגד לרבי יהודה לא נמצא לו מהריצ"ח  ושמעתי
 צריכותא כלל, דהיינו שלא היה צריך לכתוב אותו בתורה בענין אבידה, הכי נמי אמר דוד גם אני אין לי צריכותא בעולם.

שפגם במלכות וממילא המלך כוונת רבנו לדוד המלך ממה שמדובר כאן על תיקון המלכות וממה שמביא לדוגמא את שאול  שנראה קצת צ"ע
מובן שכנגדו עמד דוד אחריו שכן הצליח לתקן את המלכות )ואולי אפילו דייקא עי"ז כמבואר במ"א שאור הראשון בדרך כלל נשבר 

נו בתלמידי ר"ע הראשונים והשניים( ואם באמת מדבר מדוד המלך לכאורה היה צריך לנקוט ומהשברים נעשה כלים לאור השני, וכעין שמצי
ל רוח, שעניו יודע ערך עצמו ושפל אינו יודע, פשפלות ולא ענווה, לפי החילוק שמחלק התפארת ישראל על אבות במשנה מאד מאד הוי ש

וזה וביחוס פגום, למשה רבנו שגדל בבית המלך וידע יחוסו הגדול. ועוד ובכמה מקומות ביארנו שזה החילוק בין דוד המלך שמתחילתו היה מב
בה ליסוד, ואילו המלך מרכבה למלכות, ולכאורה כלפי מה שביארנו שלבד מהמלך יש צדיק יסוד עולם שהוא הצינור לשפע דהיינו מר

מאידך קצת צ"ע בזה מה שדקדקו חז"ל שמשה  ווה.וכנ,ל שיותר שייך לומר כאן שפלות מענהחילוק ביניהן שענווה ביסוד ושפלות במלכות. 
ועל  דייקא כיון שאינו מופרך לגמרי צריך יותר ביטול. ואולי. , נמצא שמשה רבנו זכה ליותר ביטולאמר "ונחנו מה" ודוד אמר "ואנכי תולעת"

 ביניהם. כן נ"ל שבאמת רבנו לא כל כך מדקדק בחילוק הזה של התפארת ישראל בין ענו לשפל ולפעמים מחליף
ב טז, יג( וילך דוד ואנשיו בדרך. וכי באויר היה להם לילך, אלא הלכו בדרך ענוה. )שם( ושמעי הולך -)שמואל -מזמור ג  -מדרש תהלים  כא

 א ב, ח( והוא-בצלע ההר. מזכיר לו מעשה הצלע. והוא שדוד אומר, )תהלים לח, יח( כי אני לצלע נכון. והוא שאמר דוד לשלמה בנו, )מלכים
ב טז, ח( והנך ברעתך. מהו והנך, אמר רבי אבא בר -קללני קללה נמרצת. נוטריקון "נואף "מואבי "רשע "צורר "תועבה. ואמר לו, )שמואל

 כהנא, אוסקופי של בת שבע מהלך לפני דוד.
בֹוד עֲ  כב ה ְוִלְפֵני כָׁ ְכמָׁ ד מּוַסר חָׁ ה:משלי פרק טו )לג( ִיְרַאת ְיֹדוָׁ וָׁ   נָׁ

 הענוה גורמת שהכבוד בא: -וד ענוה )לג( ולפני כב רש"י
ובזה יתישב הסמיכות של המשנה )אבות פרק א(: 'עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל האדם לכף זכות'. כי על ידי ... -תורה ג'  כג

לך חבר', הינו על ידי קנה,  ששומע הנגינה כנ"ל, הוא מתקן בנין המלכות שלו, וזה 'עשה לך רב', הינו שיתקן בחינת מלכות, וזה על ידי 'קנה
שהקול יוצא ממנו. שמחבר השני כרובים להיות פנים בפנים "כמער איש ולויות" )מלכים א ז( 'בזמן שישראל עושין רצונו של מקום' )עין בבא 

ונמצא עולם חרב. בתרא צט. וברשב"ם שם(. ואזי כשיתקן בחינת מלכות שלו, ויוכל למשל בכל מה שירצה ויוכל להמית לזה ולהחיות לזה, 
לזה אמר: 'והוי דן את כל האדם לכף זכות'. שצריך לדון את כל אדם לכף זכות, כי אין הקדוש ברוך הוא חפץ בחרבן העולם, "כי לא לתהו 

 בראה, לשבת יצרה" )ישעיה מ"ה(: 
כבוד ענוה ונראה הטעם כיון שכל רוצה לומר שהמציאות והטבע הזה שאדם בתחילת היום בקומו הוא בקטנות זה נשתלשל מבחינת לפני  כד

 טעם קימתו זה עמ"נ לתקן מדת המלכות להיות מרכבה לה שתוכל לשרות עליו לכן כך נקבע הטבע  



 7כא.    מוהר"ן תנינא                         טז                תורה            ליקוטי                                           

ופי על מלך שאין בו דופי, כי מלך שיש בו דופי , ועל כן יש מעלה למלך שיש בו ד\כה/לבבו מאחיו" כמבואר בפרשת שופטים
יותר קל לו לקיים חטאי נגדי תמיד ועי"ז גם בשעת נסיון שמתוקף מלכותו לא נעשה רצונו מצליח להפריד בין הפגיעה 

 , ואזי אע"פ שצריך לנהוג שררה אבל על פי דין.באישית בו לפגיעה במלכות שהיא מרכבה למלכות שמים

מפני מה לא נמשכה מלכותו של שאול  \כו/ארז"ל )יומא כב ע"ב(ש ק נכשל בזה כמושמלך צדימצינו וכן 
 מנהיג כי אין ממנין פרנס אחר , ומסתמא גם כל דופיביחוס משפחתופרש"י  \כז/בו שום דופי 'מפני שלא הי

 היתגבשאם תזוח  איזה חסרון שיש בודהיינו תלוי' מאחוריו  \כח/על הצבור אא"כ קופה של שרצים

של ומכניע את העם ללכת בדרך ובמיוחד אצל המלך שמתפקידו להיות מו ,ויפול לגאווה שהוא נסיון קשה ליודעתו ע

אל חסרונך הבט דהיינו  כלך מאחריך \כט/אומרים לו , שאם מתנהג בשררה יותר מדאימצוות התורה וחוקי המלוכה

קודם ש \ל/כמ"שמטבעו שהיה לו ענוה אע"פ המלך ושאול  . כי עיקר המלכות ע"י ענוה כנ"לותתנהג בענווה בלבך
מצד טבעו הצנוע ולא בגלל כבוד שהיתה דהיינו  \לא/אבל היתה ענוה פסולה ", שלא רצה למלוך,נחבא אל הכלים"היה שמלך 

                                              
ֵנה ַהּתוֹ וכן מבואר בתורה בדברים "שום תשים עליך מלך וכו'" ושם  כה ְ ַתב לֹו ֶאת ִמש  א ַמְמַלְכּתֹו ְוכָׁ ּסֵ ְבּתֹו ַעל ּכִ ִ ה ְכש  יָׁ ה ַהּזֹאת ַעל פרק יז )יח( ְוהָׁ רָׁ

ם: ְפֵני ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ְבֵר  ֵסֶפר ִמּלִ ל ּדִ מֹר ֶאת ּכָׁ ְ יו ִלש  ד ֱאלֹהָׁ ה ֶאת ְידֹוָׁ יו ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְראָׁ ל ְיֵמי ַחּיָׁ א בֹו ּכָׁ רָׁ ה ִעּמֹו ְוקָׁ ְיתָׁ ה ַהּזֹאת ְוֶאת )יט( ְוהָׁ י ַהּתֹורָׁ

ם: ה ַלֲעׂשתָׁ ֵאּלֶ ים הָׁ י רוּ )כ(  ַהֻחּקִ אֵ  ם ְלָבבֹו ֵמֶאָחיוְלִבְלּתִ רָׁ ֶקֶרב ִיׂשְ יו ּבְ נָׁ ִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּובָׁ ֹמאול ְלַמַען ַיֲאִריְך יָׁ ִמין ּוׂשְ ה יָׁ ְצוָׁ י סּור ִמן ַהּמִ   ל:ּוְלִבְלּתִ

יך להעלות שאמר לו שמואל שבעת ימים תוחיל עד בואי אל וכן מצינו בשאולמכלל הן אתה שומע לאו  -למען יאריך ימים  )כ( –רש"י פ
עולות וכתיב ויוחל שבעת ימים ולא שמר הבטחתו לשמור כל היום ולא הספיק להעלות העולה עד שבא שמואל וא"ל נסכלת כאשר לא 

  שמעת וגו' ועתה ממלכתך לא תקום הא למדת שבשביל מצוה קלה של נביא נענש:

 הכתוב ימנע את המלך מגאות ורוממות הלב, וכל שכן האחריםלבלתי רום לבבו מאחיו נרמז בכאן בתורה איסור הגאות, כי ( כ) - רמב"ן

כי הגאוה מדה מגונה ונמאסת אצל  כי בראוי להתרומם ולהתגדל יזהירנו להיות לבבו שפל ככל אחיו הקטנים ממנושאינן ראויים לכך, 
בואר על יד המלך שלמה )משלי טז ה( האלהים אפילו במלך, כי לה' לבדו הגדולה והרוממות, ולו לבדו התהלה ובו יתהלל האדם כענין המ

 תועבת השם כל גבה לב, וכתיב )ירמיה ט כג( כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי וגו':
בן שנה שאול במלכו אמר רב הונא כבן שנה שלא טעם טעם חטא מתקיף לה רב נחמן בר יצחק ואימא כבן שנה שמלוכלך  :יומא דף כב כו

לרב נחמן סיוטא בחלמיה אמר נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש הדר חזא סיוטא בחלמיה אמר נעניתי לכם עצמות  בטיט ובצואה אחויאו ליה
משפחה, מלכות בית שאול מפני שלא היה בו שום דופי לאורך ימים שאול בן קיש מלך ישראל אמר רב יהודה אמר שמואל מפני מה לא נמשכה 

דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק אין מעמידין פרנס על הציבור  מרות המואביה אתא: -בל דוד ויתגאו המלכים היוצאים מזרעו על ישראל א
תלויה לו מאחוריו שאם תזוח דעתו עליו אומרין לו חזור לאחוריך אמר רב יהודה אמר רב מפני מה  דופי משפחהאלא אם כן קופה של שרצים 

שנאמר ובני בליעל אמרו מה  וגילה על עצמו שאינו כדאי למלוך:מחל על כבודו מתחילת מלכותו מפני ש מלכותלבוא לידי דבר שעליו ניטל ממנו נענש שאול 
ומסקנא דמילתא שאמרו ישראל מי האומר שאול ישענו זה ויבזהו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש וכתיב ויעל נחש העמוני ויחן על יבש גלעד וגו' 

.[ דף כג] ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק כל תלמיד חכםנשים ונמיתם והוא אמר לא יומת איש היום הזה: ימלוך עלינו בתמיהה תנו )את( הא
שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם והכתיב לא תקם ולא תטר ההוא בממון הוא דכתיב דתניא איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה נקימה 

או למחר אמר לו הוא השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך כדרך שלא השאלתני זו היא נקימה ואיזו היא אמר לו השאילני מגלך אמר לו ל
נטירה אמר לו השאילני קרדומך אמר ליה לא למחר אמר לו השאילני חלוקך אמר לו הילך איני כמותך שלא השאלתני זו היא נטירה וצערא 

ן חרפתן ואינן משיבין עושין מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר ואהביו כצאת דגופא לא והא תניא הנעלבין ואינן עולבין שומעי
  השמש בגברתו לעולם דנקיט ליה בליביה והאמר רבא כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו דמפייסו ליה ומפייס:

ה איצטריך ליה אלא לאשמועינן דלא איירי אלא בדופי שאינו תלויה לו מאחוריו כו'. נראה דנקט מאחוריו דלא הו -: על יומא דף כב מהרש"א
נגלה ומפורסם כ"כ דוגמת אחוריו וכמו דופי ממשפחת האם דומיא שפרש"י דופי של מלכות בית דוד שהיה מצד אם אבל דופי שמצד אב 

לזה נמי אפשר דנקט נמי קופה של שהוא מפורסם במשפחה הוא גנאי למלכות גם לדין של ד"נ דבעי אב מישראל ופסול ברק אמו מישראל ו
 שרצים שהשרצים אינן מגולין כ"כ בה כמו מצד משפחת אם והיינו נמי שא"ל חזור לאחוריך בפסול שאינו נגלה כ"כ ודו"ק:

י מפני שמחל על כבודו שנאמר ובני וגו'. ואמרי' פ"ק דקדושין דמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול ושם מפורש דאסור למחול כבודו לפ
 שהוא כבוד המקום:

שם מפני מה נענש שאול מפני שמחל על כבודו. וקשה הלא גם דוד המלך ע"ה מחל על כבודו שלא הרג  -: על יומא דף כב בניהו בן יהוידע
אין את שמעי שקללו קללה נמרצת. ונראה לי שאני שמעי אדם גדול בתורה וגדול בסנהדרין, ולכן בעבור כבוד תורתו ראוי שימחול לו מה ש

כן אותם בני בליעל שהיו הדיוטות אין ראוי שימחול להם. ובזה יובן בס"ד הפסוק ]תהלים כ"ה י"א[ שאמר דוד המלך ע"ה וסלחת לעוני כי רב 
 הוא פירוש לעוני שמחלתי לשמעי ולא עשיתי בו משפט כתוב יען כי רב הוא וגדול בתורה ולכן יש לי טעם מספיק על אשר מחלתי לו:

ובאמת גם שלמה לא נמשכה מלכותו אבל של שאול היתה קצרה יותר. מאידך היו מלכים  –ל לא נמשכה כיון שלא היה בו דופי מלכות שאו כז
רשעים שלא הועילה להם הקופת שרצים כי בוודאי זה מועיל רק למלך ירא שמים. וצ"ע א"כ שצריך שיהיה בו דופי מדוע מלך בן מלך אפילו 

 ו הרי אין בו דופי.לא צריך משיחה ומולך תחת אבי
מכוסה מי שידע לומר לו  אעי"ש מהרש"א שכתב שיהיה פגם מכוסה אבל מגולה הוא גנאי למלכות. וצ"ע הרי יחוס הוא גלוי. גם צ"ע אם הו כח

 כלך מאחוריך.
נימית גם כשצריך אם לא זוכר לומר לעצמו. ובאמת כל אדם יש לו ממשלה קצת וצריך לזכור לנהוג בשפלות פ אחרים דייקא -אומרים לו כט

 לנהוג מלכות וממשלה. ונראה שעל כן ברא לו אשה עזר כנגדו כנגדו דייקא להזכיר לו כלך לאחוריך.

ה(: - הצ הרות ליעל ןייעו כָׁ נּו, ִזְכרֹונֹו ִלְברָׁ ֹון ַרּבֵ יַּ  )ְלש  ֶ ם ש  דָׁ ֵני אָׁ רּוְך הּוא ֵמִקים ֲעֵליֶהם ּבְ דֹוש  ּבָׁ ִאים, ֲאַזי ַהּקָׁ ְרְנֵסי ַהּדֹור ּוַמְנִהיֵגי ַהּדֹור ִנְתּגָׁ ּפַ ֶ ש  ְחלֹוקּו ּכְ
אָׁ  ֶ מֹו ש  ם ֲעֵליֶהם, ּכְ ְעּתָׁ זּוחּו ּדַ ּלֹא יָׁ ֶ ֵדי ש  רּו ֲעֵליֶהם, ּכְ ה ִויַדּבְ ן ֻקּפָׁ א ִאם ּכֵ ּבּור ֶאּלָׁ ס ַעל ַהּצִ ְרנָׁ ים ּפַ א כ"ב:(: 'ֵאין ְמַמּנִ ה )יֹומָׁ כָׁ ם ִלְברָׁ ֵמינּו, ִזְכרֹונָׁ ְמרּו ֲחכָׁ

ֶרק י"ב. ' ין ּפֶ ַער ֲאִריְך ַאְנּפִ ַ ים" ש  "ֵעץ ַהַחּיִ א ּבְ ּמּובָׁ ֶ : סֹוד ש  רּוש  יו'. ְוֶזה ּפֵ לּוי ֵמַאֲחרָׁ ִצים ּתָׁ רָׁ ְ ל ש  ֶ , ַעל ְיֵדי ֲאחֹוַרִים ּדְ ש  רּוש  ר פ"ה'. ּפֵ אָׁ ְ ִסיר מ"ה ִנש  מ"ה, ּתָׁ
סִ  ּמֵ ֶ ַאִין. ּוְכש  ה ְוֶאֶפס וָׁ ְבִחיַנת מָׁ יו, ַעל ְיֵדי ֶזה ַמֲחִזיק ֶאת ַעְצמֹו ּבִ לּוי ֵמֲאחֹורָׁ ּתָׁ ֶ ִצים ש  רָׁ ְ ל ש  ֶ ה ש  א ֻקּפָׁ ה, ֶאּלָׁ ֵאין ַמֲחִזיק ֶאת ַעְצמֹו ְלמָׁ ֶ ה, ש  ּנּו מָׁ יר ִמּמֶ

אֶ  הּוא ִמְתּגָׁ ֶ ים אֹותֹו:ש  , ּוְמַבזִּ יֶהם ְואֹוְמִרים ֲחֹזר ַלֲאחֹוֶריךָׁ ם ּפֹוְתִחים ֶאת ּפִ דָׁ ֵני אָׁ ּבְ ֶ ה, ַהְינּו ש  ר ּפֶ אָׁ ְ ה:  ה, ֲאַזי ִנש  כָׁ ֹונֹו, ִזְכרֹונֹו ִלְברָׁ אן ְלש   )ַעד ּכָׁ
ִלים: ל א ֶאל ַהּכֵ ה הּוא ֶנְחּבָׁ ד ִהּנֵ א עֹוד ֲהלֹם ִאיש  ַוּיֹאֶמר ְידֹוָׁ ד ֲהבָׁ יֹדוָׁ ֲאלּו עֹוד ּבַ ְ ש   שמואל א פרק י )כב( ַוּיִ

על מי שמכניע עצמו יותר מדאי גם במקום שלא צריך וכתב בתורה כב תנינא בעניין ההכנעה טועים העולם הרבה, ענווה פסולה רבנו אומר  לא
כי הלא כמה יגיעות אנו יגעים בעבודה ותפלה כדי לצאת ממוחין דקטנות וכו' כי הכנעה בפשיטות היא קטנות מוחין, ואדרבה יש בזה דעת 

תורה פו  - תורה עב תנינא בסוף-קצז ח"א שענוה בלא חכמה היא פסולה. ומבאר זאת בכמה תורות  ובלא דעת זו חנופה עי"ש. וגם עיין תורה
 ושיחות הר"ן קמ - ותורה כב תנינא - תורה קצז בסוף ,תנינא



 8כא.    מוהר"ן תנינא                         טז                תורה            ליקוטי                                           

. כבודו מחולאין שמחל על כבודו  וטעה בזה כי מלך, \לב/כדמוכח ממה שמחל על כבודו כשביזוהו בתחילת מלכותושמים, 
ולשמור על כבוד  ומתוקף תפקידו למשול בעםסיון יאחרי שמלך לא עמד בנ א היה לו קופת שרצים מאחריו אזיכיון של ואמנם

 . עיר הכהנים וכו' שהתלבש במצוות כבוד המלכותנוב עיר שלימה של כהנים את נפל לרדוף את דוד ולהרוג  המלכות,
הטעם )יומא כב( "ל במהרש"א וכנ \לג/ וכל מה שיש להמלך ענוה ביותר מתפשט מלכותו ביותר כנ"ל

שמלך לא יכול למחול על כבודו כי כבודו הוא כבוד שמים, אבל זה רק עד כמה שבאמת בעצמו יש לו כבוד שמים, שממעט 

 . בכבוד עצמו וכל כוונתו רק לכבוד שמים
 

ורמים לשמחה שנקבע שהפרנסה צריך שתתעכב אזי נקבע שהיא תבוא בדרך של ברורים כי הברורים גשאחרי עתה יבאר 
מחה ונעשה לו כתר מלוכה ואזי הוא שהאמרי שפר באים למלך נעשה חתונה וכשקטורת ישמח לב. כפי שיתבאר ש בבחי'

 .ביופיו

. כגון תבואה שהרבה ממנה אוכלין \לד/וכשנמשך המזון ע"י המלך כנ"ל, נעשה ממנו בירורים
עד שמתברר  את החטה עצמה כו"םואח"כ מתברר עוד ואוכלין ממנה עדהיינו את הקש והמוץ בהמות 

 . האכילה אחריוע"י מעשר וברכה לפני  ממנה לישראל
בכבד ומתברר ץ והמובחר נעשה דם ויוצא לחהפסולת ע"י הטחינה בשינים והעיכול וחלק וגם בהאכילה יש בירורים 

דהיינו ברכות  \לה/עד שמתברר ונעשין מהם אמרי שפרלמח שם ועולה ללב ועוד מתברר ועולה 
כי בוודאי תכלית  \לז/וסוף ומתפללין ועובדין הש"י בכחות האכילה \לו/ברכין עליהם תחילהשמ

 . , ועיקר התכלית כשזוכה לאמרי שפר מכח האכילהעבודת ה' שמכח האכילההכח להפרנסה אינה האכילה אלא 
 

כתר המלך, כיצד הוא עתה יבאר את סדר השתלשלות הפרנסה הנ"ל מהמלך עד שנעשה עד כאן נתבאר עיקר מהלך התורה ו
כדי שלא תבוא לפני שנעשה  תתעכבובזה יתורץ קושיא הנ"ל שעל כן צריך שהפרנסה  רמוז בברכת יעקב אבינו לאשר ונפתלי.

 מתקיים מלך ביופיו תחזינה עיניך.רק על ידו כתר למלך ש

יתן מעדני מאשר שמינה לחמו והוא  \לח/)בראשית מט(ברכת יעקב אבינו לבניו אשר ונפתלי וזה בחי' 

שמינה לחמו וכו' דהיינו הפרנסה שהיא ומבאר רבנו . אמרי שפר מלך, נפתלי אילה שלוחה הנותן

נפתלי וכו' הנותן אמרי בחי' מעדני מלך כי מקבלין אותה ע"י המלך. וע"כ תיכף כתיב אחריו 

 "ל, דהיינו אמרי שפר של ברכות ותפילות וכיוצא שנעשין מן הבירורים של מעדני מלך כנשפר
 . \לט/

                                              
ה ַוְיִהי לב ְבֻזהּו ְולֹא ֵהִביאּו לֹו ִמְנחָׁ ֵענּו ֶזה ַוּיִ ִ ְמרּו ַמה ּיֹש  ַעל אָׁ : שמואל א פרק י )כז( ּוְבֵני ְבִלּיַ ַמֲחִריש  וי"א שהפגם היה אח"כ )שם יא יב( כשהעם  ּכְ

רצו להרוג את בני הבליעל שביזו את שאול, ואמר שאול )שם יא יג( לא יומת איש ביום הזה"  הרי שמחל על כבוד עצמו ולא חס על כבוד 
ם רק לשמור בלבו וכשאחירם רוצים לנקום מלכותו. ולפ"ז מה שהחריש בתחילה היה כהוגן כמבואר שם בגמ' אח"כ )כג.( שת"ח לא צריך לנקו

 )מתיבתא שם(נקמתו יניח להם. 
כדמשמע בתורה ג' שכיון שמלכות היא ע"י העם הממליך ואין העם ממליך אותו אלא מכח שהוא בעצמו ממליך עליו את הקב"ה נמצא  לג

 כים אותודייקא ע"י תיקון המלכות דהיינו ענוה עי"ז מתפשטת מלכותו דהיינו שיותר אנשים ממלי
גם צריכה לברר החלקים לתת לכל אחד המלכות לברר ברורים דהיינו שחלק מתפקידה לתת טרף לבניה  נראה הכוונה שזה גם ממדת לד

. ואמנם כך בדרך כלל ברורים הכוונה לברר נצוצות מהקליפות להעלותן מ"ן לעורר השפעת השפע אליה , כפי שהולך ומבאר.הראוי לו
שענין הברורים הוא בחי' קטורת, והביאור בזה נ"ל דמה שעוסק בגשמיות ברור המאכל מתחילת הזריעה ועד משמע לקמן ממה שמביא 

העיכול והמעשר וברכות הכל זו ירידה לתוקף הקליפות שמברר מהן את הניצוץ הקדוש שהוא המחייה כמ"ש לא על הלחם לבדו יחיה האדם 
 כי על מוצא פי ה' יחיה. 

שם מבואר שבפרט כשניזון משפע ארץ ישראל שהיא בחי' אמת אזי נותנת מעצמה אמרי שפר רת מאכילה בקדושה, שמדב עיין גם תורה מז לה
 .שהם בחי' תפלין בחי' אמרי אמת שעי"ז יוכל לברא שמים וארץ חדשים, ולעשות מופתים

 צ"ע לכאורה הברכות תחילה שייכות לברור שלפני האכילה ולא לאמרי שפר שהן מכח האכילה. לו
עקר האכילה היא בשביל ברורים כדי שיתברר המאכל ויהיה נעשה ממנו אמרי שפר, שהם הברכות  -עיין ליקוטי עצות אכילה אות יט  לז

שמברכין עליו ומתפללין ולומדים ועובדים השם יתברך בכחות האכילה, וזה צריך כל אדם לכון בשעת אכילתו, ואזי האכילה בבחינת קטרת 
עטרה של חסד ורחמים למלך שלמה, שעל זה נאמר: צאינה וראינה וגו' בעטרה וגו' ועל ידי זה זוכה לפרנסה בנקל וזוכה לשמחה ונעשה מזה 

 )טז(:
י ֶמֶלְך: לח ן ַמֲעַדּנֵ ה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיּתֵ ֵמנָׁ ְ ר ש  ֵ ש  ֶפר: בראשית פרק מט )כ( ֵמאָׁ ָׁ ה ַהּנֵֹתן ִאְמֵרי ש  ֻלחָׁ ְ ה ש  לָׁ ִלי ַאּיָׁ   )כא( ַנְפּתָׁ

מאכל הבא מחלקו של אשר יהא שמן שיהיו זיתים מרובים בחלקו והוא מושך שמן כמעין. וכן ברכו משה  -מאשר שמנה לחמו )כ(  -רש"י 
  וטובל בשמן רגלו כמו ששנינו במנחות )דף פה( פעם א' הוצרכו אנשי לודקיא לשמן וכו':

 לה לרוץ. אילה שלוחה אילה משולחת לרוץ:זו בקעת גינוסר שהיא קלה לבשל פירותיה כאילה זו שהיא ק -)כא( אילה שלוחה 
כתרגומו ד"א על מלחמת סיסרא נתנבא )שופטים ד( ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי וגו' והלכו שם בזריזות  -הנותן אמרי שפר 

על יום קבורת יעקב וכן נאמר שם לשון שלוח בעמק שולח ברגליו. הנותן אמרי שפר. על ידם שרו דבורה וברק שירה ורבותינו דרשוהו 
 כשערער עשו על המערה במסכת סוטה )דף יח( ותרגומו יתרמי עדביה יפול חבלו והוא יודה על חלקו אמרים נאים ושבח:

 דהיינו המשובח ביותר שמתברר מהפרנסה ע"י המלכות זה אמרי שפר שבחים ברכות והלל להמלך  לט
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רוצה לומר שכמו  \מב/[מא] כידוע שקטורת היא בחי' בירורים \מ/ ואלו הבירורים הם בחי' קטורת

לעורר שפע עליון, הכי למלך לה אותן מיין נוקבין עלקליפות ומבררת משם ניצוצות קדושים ומא סמניה יורדת "שקטורת בי

 . ליפות והגשמיות ועולה לעורר שפע מהמלךנמי בברור המאכלים שהוא עסק גשמי מתברר ניצוצות קדושים שבק

 נעשה עטרה להמלך, וגם יכולין לראות זאת העטרה מעדני מלךשנעשין מן  אמרי שפרומאלו 
דהיינו כתר  ,\מג/בעיני השכל שהוא ית' מולך עלינו, אפשר לראות באמרי שפרדהיינו כתר המלך שנעשה ע"י שממליכים אותו 

 . , וכן כתוב מלך ביופיו תחזינה עיניך תחזינה דייקאראנה דייקא שממש אפשר לראות, וכמו שכתוב צאנה וראנה מלכותו
 

                                              
קי הקליפות זה נעשה ע"י המלכות בבחי' רגליה יורדות ממות שעי"ז מבררת נראה הכוונה שגם הברורים של הקטורת שהם ברורים בעמ מ

 משם הטוב וכשעולה משם עולה הטוב עימה.

צ"ע דלכאורה לא דמי הברור שדבר עד כאן שמברר את המאכל עצמו לברורי הקטורת שהיא יורדת לעמקי הקליפות לברר ניצוצות קדושים 
ברר את הניצוץ הקדוש שבו בבחי' לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על מוצא פי ה' יחיה האדם. אבל באמת גם ברורי המאכל הן ל . שנשברו
 וצ"ע. 

( ספר הלקוטים להאריז"ל שמות פ"ב ד"ה וזמ"ש רז"ל פירוש שמן ששון על ע"ח שער מט פ"ג אות יג. לק"ה השכמת ונחזור עתה לעולם העשיה)ד"ה שער הכוונות תפלת השחר דרוש ג  מא
 ו' ז'. נשיאת כפים ה' ה'. ר"ח ו' לט. ערלה ג' ה'. פרו"ר ג ה. הבקר א' 

ונחזור עתה לעולם העשיה שעד עתה נתעסקנו בענין פנימיות ג"ר שבה איך עלו אל היצירה  -דרושי תפלת השחר דרוש ג  -שער הכוונות  מב
כי הנה עתה חסרים ממנה פנימיו' ג"ר שבה  כנ"ל ואיך כל שאר העולמו' נתעלו ממקומן בסדר מדרגתם ועתה נבאר שארית עולם העשיה

וצריך עתה להשלי' חסרונו ולהביאו ממקום אחר והלא הוא אותו החיות אשר בתוך הקלי' והיא בחינת הקדושה המחי' הקליפה וה"ס י"א סמני 
ם הנוהגים לאומרו קודם פרשת הקטור' ולכן תיכף אחר פרשת התמיד אנו אומרי' סדר פטום הקטר' קודם פסוק וערבה לה' מנחת כו' ולא כאות

וע"י פטום הקטרת הזה שאנו אומרים גורמים לסלק חיות הקדושה אשר בתוך הקלי' העשיה שהם י"א יריעות עזים התמיד וטעות הוא בידם 

בסוד עשתי ובתפלת ר"ה יתבאר לך ענין אלו י"א סמני הקטרת גם בפ' תרומה דקס"ד ע"ב ביארנוהו  ואנו מסלקים אותם ע"י סמני י"א קטרת

כי י"א סמני הקטרת הם הי"ס דעשיה והנה יש י"ס דקליפה ועוד כח א' קדוש המחיה אותם הרי הם י"א וע"י עשרה יריעות וע"ש ומשם ית' לך 

אלו הי"א סממנים שהם הי"ס דעשיה ועוד אותה נקודה קדושה העליונה המחיה את כולם ואז ע"י כך נדחין הקלי' ואנו מסלקי' משם אותה 
' אשר הית' מחיה אות' ואח"כ אנו ממיתין את העשר קליפות ולכן כיון שהקדוש' והחיות שבהם מסתלק מהם אז נשארים הם מתים וז"ס הנקו

כמ"ש ויתן את הקטרת ויכפר על העם. והטעם שהקטרת ממית מה"מ ועי"כ אין בו כח להמית והנה ע"י  למה הקטרת מכפר על הנגף ומבטלה
 . וכו' עי"ש. ושה מתוך הקלי'הקטורת נסתלק החיות והקד

וזמ"ש רז"ל כשעלה משה למרום מלאכי השרת כולם נתנו לו מתנות, ואף מלאך המות מסר לו הקטורת,  -פ"ב  פרשת שמות -ספר הליקוטים 
אך בחי' י"א ואי לאו דאמר ליה מנא הוה ידע, דקשה דמנא להו שמלאך המות נתן לו, דלמא הקטורת הוא ית' או שאר מלאכי השרת אמרו לו, 

סמני הקטורת חיות דמלאך המות, ואי אפשר שינתן לו אלא ברצונו ע"י זווג, לכן אי לאו דאמר ליה מלאך המות מרצונו ונתן לו חלק מנא הוה 
, כי ידע, כי הוא ית' אינו רוצה ליתן החיות שבתוך אחרים אלא ברצונם, ולכן בשעת המגפה אמר לאהרן )במדבר י"ז י"א( קח את המחתה וכו'

  באותו חלק שנתנו לו מן החיות שבתוכם ע"י הקטורת המשיך כל החיות שבתוכה אצלו, ונשארו כולם מתים ובזה המגפה נעצרה:

רּוִר  - אות והשכמת הבוקר הלכה א  לק"ה ִחיַנת ּבֵ ֵהם ּבְ ֶ נֹות ּוְקֹטֶרת, ש  ְרּבָׁ ה אֹוְמִרים קָׁ ִחּלָׁ ּתְ ּבַ ֶ ה ש  ִפּלָׁ ִחיַנת ֵסֶדר ַהּתְ ּמֹוְצִאין ּוְמַבְרִרין ְוֶזהּו ּבְ ֶ ים ש 
ְרּבָׁ  ִחיַנת ַהּקָׁ ר ּבְ י ֶזה ִעּקַ דּוַע, ּכִ ּיָׁ ה ּכַ ּיָׁ ֲעֹשִ ְכִלית הָׁ ֵהִמּיּות ִמּתַ ִחיַנת ּבְ ֶהם ְנֻקּדֹות טֹובֹות ֲאִפּלּו ִמּבְ יּו ּבָׁ הָׁ ֶ ִחיַנת ְקֹטֶרת ש  ם. ְוֶזה ּבְ דָׁ ה ְלאָׁ ֵהמָׁ ן ְלַהֲעלֹות ִמּבְ

ּמְ  ֶ ַהְינּו ש  ה, ּדְ נָׁ ְמדּו ַרּבֹוֵתינּו ִזכְ ֶחְלּבְ ּלָׁ ֶ ה, ּוְכמֹו ש  נָׁ ְבִחיַנת ֶחְלּבְ ֵאל ּבִ רָׁ ֵעי ִיֹשְ ְ פֹוש  ל ַבְרִרין ּומֹוְצִאין ַהּטֹוב ֲאִפּלּו ּבְ ה )כריתות ו' ע"ב(, ּכָׁ ה ִמּזֶ כָׁ ם ִלְברָׁ רֹונָׁ
י עִ  ה, )א(ּכִ ִפּלָׁ ה ּתְ ֵאל ֵאינָׁ רָׁ ֵעי ִיֹשְ ְ ת ּפֹוש  ִפּלַ ּה ִמּתְ ֵאין ּבָׁ ֶ ה ש  ִפּלָׁ ֵעי ּתְ ְ פֹוש  ַבְרִרין ּומֹוְצִאין ְנֻקּדֹות טֹובֹות ֲאִפּלּו ּבְ ּמְ ֶ ְבִחיַנת ְקֹטֶרת ַעל ְיֵדי ש  ה ּבִ ִפּלָׁ ר ַהּתְ ּקַ

ה,  נָׁ ִנים חּוץ ֶחְלּבְ ֹטֶרת, ַהְינּו יו"ד ַסּמָׁ ֵני ַהּקְ ִחיַנת י"א ַסּמָׁ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ה ּכַ נָׁ ְבִחיַנת ֶחְלּבְ ֵאל ּבִ רָׁ ִחיַנת עֲ ִיֹשְ ין ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ֵהם ַנֲעֹשִ ֶ ה ש  ה ִמיֵני ִזְמרָׁ רָׁ שָֹׁ
"ל: ּנַ ה ּכַ נָׁ ְבִחיַנת ֶחְלּבְ ֵאל ּבִ רָׁ ֵעי ִיֹשְ ְ פֹוש  ּבְ ֶ ַבְרִרין ּומֹוְצִאין ַהּטֹוב ש  ּמְ ֶ   ש 

ל הַ  - אות לטיו"ד ערלה הלכה ג  לק"ה ְרִרין ּכָׁ ם ְמבָׁ דָׁ ַעל יָׁ ֶ טֶֹרת ש  ֵני ַהּקְ ר ַסְממָׁ שָׁ ִחיַנת ַאַחד עָׁ ה ְוֶזה ּבְ ָׁ ֻדש ּ רּור ַהּקְ י ּבֵ ִלּפֹות ּכִ ה ִמן ַהּקְ ָׁ ֻדש ּ יצֹוצֹות ַהּקְ ּנִ
ִלּפָׁ  ּמֹוִציִאין ַהִחּיּות ִמן ַהּקְ ֶ "ל ַמה ש ּ ִחיַנת ַהּנַ ֹטֶרת ֶזה ּבְ ֵני ַהּקְ ר ִסימָׁ שָׁ ִלּפֹות ַעל ְיֵדי ַאַחד עָׁ ַעל ּכַֹח כִּ ִמן ַהּקְ ל ַהּבַ ֶ ין ש  ְבִחיַנת ּדִ ה ּבִ ִפּלָׁ י ה ַעל ְיֵדי ַהּתְ
ִלּפוֹ  ל ִחּיּות ַהּקְ ה ֲאבָׁ רָׁ חֹות ֵמֲעשָׁ פָׁ ה ּבְ ָׁ ְקֻדש ּ ּבִ ֶ ר ש  בָׁ י ֵאין ּדָׁ ה, ּכִ רָׁ ְבִחיַנת ֲעשָׁ ם ּבִ ה ִהוא ְלעֹולָׁ ָׁ ֻדש ּ ִחיַנת ַהּקְ הּו ּבְ ּזֶ ֶ דּוַע ש  ּיָׁ י ֶעְשֵרה ּכַ ּתֵ ְ ְבִחיַנת ַעש  ת הּוא ּבִ

ר ְיִר  שָׁ י עָׁ ּתֵ ְ ִחיַנת ַעש  ו ּבְ ר ַאּלּוֵפי ֵעשָׁ שָׁ טֹ ַאַחד עָׁ ַעל ְיֵדי ַהּקְ ֶ י ֵמֲחַמת ש  ֹטֶרת, ַהְינּו ּכִ ֵני ַהּקְ ר ַסּמָׁ שָׁ ִחיַנת ַאַחד עָׁ א ְוֶזהּו ּבְ ּמּובָׁ ים ְוכּו' ּכַ יּו יעֹות ִעזִּ ֶרת הָׁ
ֵדי  א ּכְ ְיקָׁ ִנים ּדַ ר ַסּמָׁ שָׁ ֹטֶרת ַאַחד עָׁ ַהּקְ ה ּבְ יָׁ ן הָׁ ִלּפֹות ַעל ּכֵ ה ֵמִעְמֵקי ַהּקְ ָׁ ֻדש ּ ֵרר ַהּקְ ֵהם ְצִריִכין ְלבָׁ ֶ ִלּפֹות ש  ַהּקְ ֶ ֹו ַהְינּו ש  ְרש  ָׁ ש  ין ּבְ יק ַהּדִ ְלַהְכִניַע ּוְלַהְמּתִ

א ּדְ  ְיקָׁ ם ּדַ ָׁ ְרש  ָׁ ש  ִעים ּבְ י ֶעְשֵרה ֵהם ִנְכנָׁ ּתֵ ְ ְבִחיַנת ַעש  ם ּבִ ם ְוִחּיּותָׁ תָׁ ִניקָׁ ּיְ ֶ יִנים ש  ִחיַנת ּתֶֹקף ַהּדִ ֶ ּבְ ֹטֶרת ש  ֵני ַהּקְ ר ַסּמָׁ שָׁ ה ַהְינּו ַעל ְיֵדי ַאַחד עָׁ ִפּלָׁ ִחיַנת ּתְ הּו ּבְ ּזֶ
לִ  ּלְ ְתּפַ ּמִ ֶ ַהְינּו ש  ין, ּדְ ְבִחיַנת ּדִ ה ּבִ ִפּלָׁ ְבִחיַנת ּתְ ה ּבִ ִפּלָׁ ִלין ּתְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ֶ ַהְינּו ש  ין ּדְ ְבִחיַנת ּדִ ִחיַנת ּבִ י ֵהם ּבְ ֶהם. ּכִ ּלָׁ ֶ ִהיא ש  ֶ ֶהם ש  ְדֶמה לָׁ ּנִ ֶ ין ש  ְבִחיַנת ּדִ ה ּבִ ִפּלָׁ ין ּתְ

יִנים ְוַעל יְ  הוּ ּדִ ּזֶ ֶ ֹטֶרת ש  ֵני ַהּקְ ר ַסּמָׁ שָׁ א ַאַחד עָׁ ְיקָׁ ְרִבין ּדַ מֹו ֵכן ְמקָׁ ם ְוכּו'. ּכְ א מֹוִציִאין ֵמֶהם ִחּיּותָׁ ְיקָׁ ֵהם ֲאִחיַזת  ֵדי ֶזה ּדַ ֶ יִנים ש  י ַהּדִ יִנים ּכִ ִחיַנת ּדִ ּבְ
דֹול  ֹטֶרת ּגָׁ ל ּכַֹח ַהּקְ ר. ֲאבָׁ שָׁ ִחיַנת ַאַחד עָׁ ִלּפֹות יֹוְנִקים ִמּבְ ם ַהּקְ ֹטֶרת מֹוִציִאין ֵמֶהם ִחּיּותָׁ ֵני ַהּקְ ר ַסּמָׁ שָׁ א ַעל ְיֵדי ֶזה ַעל ְיֵדי ַאַחד עָׁ ְיקָׁ ּדַ ֶ ְך ש  ל ּכָׁ ּכָׁ

ִחינַ  "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ִלּפֹות ּכַ א מֹוִציִאין ַהִחּיּות ֵמַהּקְ ְיקָׁ ּה ּדַ דָׁ ַעל יָׁ ֶ ין ש  ְבִחיַנת ּדִ ה ּבִ ִפּלָׁ ְבִחיַנת ַהּתְ ּה ַר ּבִ ֵריחָׁ ֶ ה ש  נָׁ ִחים ת ֶחְלּבְ יּו ֻמְכרָׁ י הָׁ ֹטֶרת ּכִ ַהּקְ ה ּבְ יָׁ הָׁ ֶ ע ש 
נָׁ  ם ֲאִחיַזת ַהֶחְלּבְ ָׁ ש ּ ּמִ ֶ ין ש  ְבִחיַנת ּדִ ֹטֶרת ּבִ ּה ַרע ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַהּקְ ֵריחָׁ ֶ ה ש  נָׁ ֹטֶרת ֶחְלּבְ ַהּקְ ֵרב ּבְ ל ְלעָׁ ְרִרים ּכָׁ ֹטֶרת ְמבָׁ יּו ַהּקְ א הָׁ ְיקָׁ ּה ַרע ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ֵריחָׁ ֶ ה ש 

רוּ  הַהּבֵ ּזֶ ֶ ה ֵריַח טֹוב ש  ֹטֶרת ְוֶהֱעלָׁ ַהּקְ ה ִנְכַלל ּבְ נָׁ ם ַהֶחְלּבְ ּגַ ֶ ה ַעד ש  ָׁ ֻדש ּ ַהּקְ ִלּפֹות ְוִנְכְללּו ּבְ ֲעֹונֹות ַמֲעִלין ִרים ִמן ַהּקְ ם הָׁ ּגַ ֶ ִכין ִלְזֻכּיֹות ש  ִחיַנת ֲעֹונֹות ִנְתַהּפְ ּו ּבְ
הוּ  זֶּ ֶ ַתן ֵריחֹו. ש  י נָׁ ְבִחיַנת ִנְרּדִ יּו ַרק ֶעֶשר ַסּמָׁ  ֵריַח טֹוב ּבִ ה לֹא הָׁ נָׁ לֹא ַהֶחְלּבְ י ּבְ ִנים ּכִ ר ַסּמָׁ שָׁ יּו ַאַחד עָׁ ּה הָׁ ִעּמָׁ ֶ ֹטֶרת ש  ּקְ ּבַ ֶ ה ש  נָׁ ִחיַנת ַהֶחְלּבְ ֹטֶרת ּבְ ַהּקְ ִנים ּבְ

פִ  ְבִחיַנת ַהּתְ ֹטֶרת ּבִ יּו ַהּקְ א הָׁ ְיקָׁ ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ֶ ִנים ש  ר ַסּמָׁ שָׁ יּו ַאַחד עָׁ ה הָׁ נָׁ ה. ְוַעל ְוִעם ַהֶחְלּבְ נָׁ ִחיַנת ֶחְלּבְ ר ּבְ שָׁ ר ַאַחד עָׁ הּו ִמְסּפָׁ ּזֶ ֶ ין ש  ְבִחיַנת ּדִ ִהיא ּבִ ֶ ה ש  ּלָׁ
יּו רֹוצִ  א הָׁ ֳחרָׁ א אָׁ ְטרָׁ י ַהּסִ ם ּכִ ָׁ רּוִרים ִמש ּ ל ַהּבֵ ֵרר ּכָׁ ִלּפֹות ְלבָׁ ֹטֶרת יֹוְרִדים ַעד ִעְמֵקי ַהּקְ יּו ַהּקְ ן הָׁ ֹטֶרת ֵמֲחמַ ּכֵ ין ים ִלְבלַֹע ְוִליֹנק ֵמַהּקְ ְבִחיַנת ּדִ יּו ּבִ הָׁ ֶ ת ש 
ִחים ַעל ְיֵדי  יּו ֻמְכרָׁ ֶהם ַעד הָׁ ּלָׁ ֶ ה ש  ִליעָׁ ֵבית ַהּבְ יּו עֹוְמִדים ּבְ ֹטֶרת הָׁ ל ִמּגֶֹדל ֹעֶצם ּכַֹח ַהּקְ "ל. ֲאבָׁ ּנַ ם ּכַ דָׁ ַעל יָׁ ֶ ְלעּו ַעד ש  ּבָׁ ֶ ֹות ש  ֻדש ּ ל ַהּקְ ִקיא ּכָׁ ֹטֶרת ְלהָׁ ַהּקְ

רוּ  ל ַהּבֵ ְררּו ּכָׁ א ִנְתּבָׁ ְיקָׁ ם הַ ּדַ י ּגַ ִהוא ֵריַח טֹוב ּכִ ֶ א ש  ְיקָׁ ֹטֶרת ּדַ א ַעל ְיֵדי ַהּקְ ְמתָׁ ְ ִנש  א ּדְ הּוא ְמזֹונָׁ ֶ כּו ְלֵריַח טֹוב ש  ּזָׁ ֶ ה ְלֵריַח טֹוב ִרים ַעד ש  כָׁ ה ִנְתַהּפְ נָׁ ֶחְלּבְ
"ל: ּנַ ַתן ֵריחֹו ּכַ י נָׁ ְבִחיַנת ִנְרּדִ  ּבִ

ֹטֶרת ֶזה בְּ  ֵני ַהּקְ ר ַסּמָׁ שָׁ ַאַחד עָׁ ֶ א ש  ּקּון ֵחטְ ִנְמצָׁ הּוא ּתִ ֶ א ש  ְמתָׁ ְ ִנש  א ּדְ הּוא ְמזֹונָׁ ֶ ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלֵריַח טֹוב ש  ֶ ין, ש  ְבִחיַנת ּדִ ה ּבִ ִפּלָׁ ַעת ִחיַנת ּתְ א ֵעץ ַהּדַ
ז יְ  י אָׁ ר. ּכִ שָׁ ַאַחד עָׁ הּוא ֹחֶדש  הָׁ ֶ ט ש  בָׁ ְ ש  נֹות הּוא ּבִ ִאילָׁ ה לָׁ נָׁ ָׁ ן ֹראש  ַהש ּ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ע ּכַ רָׁ ֵעץ טֹוב וָׁ ַגם ּבְ ּפָׁ ֶ ֹון ש  ִראש  ם הָׁ דָׁ ן ֵחְטא אָׁ ֵרר ּוְלַתּקֵ כֹוִלין ְלבָׁ
ן אָׁ  ין. ְוַעל ּכֵ ְבִחיַנת ּדִ ה ּבִ ִפּלָׁ ִחיַנת ּתְ הּוא ּבְ ֶ ֹטֶרת ש  ֵני ַהּקְ ר ַסּמָׁ שָׁ ּקּונֹו ַעל ְיֵדי ַאַחד עָׁ ּתִ ֶ ַעת ש  ִמין ִא ַהּדַ ה ּבְ יָׁ י ֶחְטאֹו הָׁ נֹות ּכִ ִאילָׁ ה לָׁ נָׁ ָׁ ן ז הּוא רֹאש  ַהש ּ ילָׁ

נֹות ְלִעְניַ  ִאילָׁ ה לָׁ נָׁ ָׁ ז הּוא ֹראש  ַהש ּ ן אָׁ ּקּון. ְוַעל ּכֵ ז ְזַמן ַהּתִ ר אָׁ שָׁ ַאַחד עָׁ ֹחֶדש  הָׁ ט ּבַ בָׁ ְ ש  ז ּבִ ן אָׁ ּקּון ַעל ּכֵ ִעי הּוא ּתִ ה ְוֶנַטע ְרבָׁ ְרלָׁ י עָׁ ִעי ּכִ ה ְוֶנַטע ְרבָׁ ְרלָׁ ן עָׁ
ר  שָׁ י עָׁ ּתֵ ְ ַעש  ז ּבְ ן אָׁ "ל ְוַעל ּכֵ ּנַ ַעת ּכַ ִהוֵעץ ַהּדַ ֶ ל ִמְלֶחֶמת עֹוג ש  ֶ ּקּון ש  ר ַהּתִ ז ִהיא ִעּקַ י אָׁ ה ַאֲחֵרי ַהּכֹתֹו ְוכּו' ּכִ ֵאר ֶאת ַהּתֹורָׁ ה ּבֵ ֶ א ַעל ְיֵדי ֹחֶדש  הֹוִאיל ֹמש 

א ְמקִ  ֳחרָׁ א אָׁ ְטרָׁ ז ַהּסִ ֹטֶרת ְואָׁ ֵני ַהּקְ ר ַסּמָׁ שָׁ ִחיַנת ַאַחד עָׁ הּוא ּבְ ֶ "ל. ש  ּנַ ין ּכַ ְבִחיַנת ּדִ ה ּבִ ִפּלָׁ הַהּתְ ְלעָׁ ּבָׁ ֶ ַעת ש  ל ַהּדַ ה ְוכָׁ ָׁ ֻדש ּ ל ַהּקְ ה ּכָׁ  .יאָׁ
צ"ע לא הבנתי למה מדגיש רבינו את עניין הראייה של הכתר, והאם הכוונה שכל אחד יכול לרות או צדיקים דווקא, ולכאורה צאנה וראנה  מג

 בנות ירושלים הכוונה לכל אחד
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וכו' בעטרה שעטרה לו אמו, ואיתא במדרש שלא מצאנו  צאנה וראנהעתה יבאר רבינו כיצד רמוז העניין בפסוק בשיר השירים 
ל כשהיא עולה למדרגת בינה שהיא הכוונה לכנסת ישראש וביאר האריז"לבשום מקום שבת שבע עשתה עטרה לבנה שלמה, 

כיצד נעשית מבאר מה היא העטרה וגם ש ,אמא עילאה ונעשית אשת חיל עטרת בעלה. ורבינו כאן מבאר את העניין יותר
 .ע"י כנסת ישראל

צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו  \מד/)ש"ה ג(הכתוב בשיר השירים  וזהו בחי' 

כי ממש ראנה דייקא  "צאנה וראנה"יון צששלמה המלך אומר לבנות , היינו שמחת לבואמו ביום חתונתו וביום 

של ברכות הודאות מהאמרי שפר  של המלך שנעשה ביום חתונתוהכתר מלוכה שהיא לראות העטרה אפשר 

. כי התחברות שמתחברין האמרי \מהכאשה לבעלה/ונעשים חביבים אצלו  מתחברים עם המלךשישראל בשעה 

חן . בבחי' בחי' יחוד קב"ה ושכינתיה עם המלך זה בחי' חתונהכים ומשבחים ישראל את המלך שמברשפר 

, שחן השפתים דהיינו האמרי ומחבבו פרש"י מי ששפתיו חן הקב"ה אוהבו \מו/)משלי כב( שפתיו רעהו מלך

 . ביום חתונתושפר מתחברין עם המלך בבחי' ריעות, וזהו 
כמובא היא יום חתונתו, בחי' שכנסת ישראל עלתה לבחי' שהקב"ה קורא לה אשתי, נמצא התחברות האמרי שפר עם המלך 

 לא זז מחבבן עד שקראן אשתי. \מז/במדרש
ע"י השמחה שנעשית ע"י הברורים שמהם נעשו האמרי שפר, עלתה כנסת ישראל עוד למדרגת אמי כמבואר ש עתה יבארו

ומבאר "ב שהמלכות נעשית בחי' אשת חיל עטרת בעלה, לא זז מחבבן עד שקראן אמי, שזו מדרגת עוההנ"ל  במדרש
 , וידוע ששם בבינה הוא רוחב לב ושמחה.אמא תבינה הנקראלדהיינו שהמלכות עולה  \מח/האריז"ל

שמתבררים  היא השמחה שנעשה ע"י הברורים הנ"ל של המאכלים וביום שמחת לבו שיום חתונתו גם נקרא וזהו

, זה בחי' קטורת בבחי' )משלי עולם לבחי' שמחה שהיא הבינה ששם השמחהלאמרי שפר, שנוסף לעליה הנ"ל עוד 

. כי הבירורים שמהם נעשה אמרי שפר כנ"ל כי הברורים גורמים שמחה שמן וקטורת ישמח לבכז( 
 כנ"ל.  \מט/שמהם נעשה העטרה כנ"ל הם בחי' קטורת

 

ר"ת  חוהכי  \נא/[נ] ל חיאם כהיינו בחי' חוה שהיא היתה ומבאר רבנו שאמו  שעטרה לו אמווזהו 

כתר דזעיר הוא כי  בחי' העטרה הנ"לשחוה היא היינו  \נב/)תהלים קג( רחמיםו  סדח מעטריכיה

                                              
נֹות ִציּ  מד ה ּבְ ה ּוְרֶאינָׁ ְמַחת ִלּבֹו:שיר השירים פרק ג )יא( ְצֶאינָׁ תֹו ּוְביֹום ׂשִ יֹום ֲחֻתּנָׁ ה ּלֹו ִאּמֹו ּבְ רָׁ ִעּטְ ֶ ה ש  רָׁ ֲעטָׁ לֹֹמה ּבָׁ ְ ֶלְך ש  ּמֶ  ֹון ּבַ

אהל מועד שהוא מעוטר בגוונין תכלת וארגמן  -בנים שמצויינין לו במילה ובתפילין ובציצית. בעטרה שעטרה לו אמו  -)יא( בנות ציון  רש"יפ
שאל רבי שמעון בן יוחאי את רבו אלעזר ברבי יוסי אי איפשר ששמעת מאביך מהו שעטרה לו אמו אמר לו  ותולעת שני אמר רבי נחוניא

משל למלך שהיתה לו בת יחידה והיה אוהבה ביותר לא זז מחבבה עד שקראה בתי שנאמר )תהלים מה( שמעי בת וראי לא זז מחבבה עד 

עד שקראה אמי שנאמר )ישעיה נא( שמעו אלי עמי ולאומי אלי האזינו ולאמי לא זז מחבבה שקראה אחותי שנאמר פתחי לי אחותי רעיתי 

זה  -יום מתן תורה שעטרוהו להם למלך וקבלו עולו. וביום שמחת לבו  -עמד רבי שמעון בן יוחאי ונשקו על ראשו וכו'. ביום חתונתו  כתיב
 שמיני למילואים שנתחנך בו המשכן במדבר:

ש משל למלך שהיתה לו בת חביבה לא זז מחבבה עד שקראה אחותי ואח"כ אשתי ואח"כ אמי וכו', ונ"ל כפי שיתבאר לקמן עפ"י המדר מה
 שחתונתו זה בחי' לא זז מחבבן עד שקראן לכנסת ישראל אשתי, ואח"כ עולים יותר וקראה אמי כפי שיתבאר. עה"פ בעטרה שעטרה לו אמו.  

ור  מו ר\משלי פרק כב )יא( ֹאֵהב ְטהָׁ יו ֵרֵעהּו ֶמֶלְך:{ ֵלב חֵ \}ְטהָׁ תָׁ פָׁ   ן ׂשְ
 הקב"ה אוהבו ומחבבו: -מי ששפתיו חן. רעהו מלך  -רש"י )יא( אוהב טהר לב חן שפתיו 

בעטרה שעטרה לו אמו א"ר יצחק חזרתי בכל המקרא ולא מצאתי שעשתה בת שבע  - פרשה נב פסקה ה -מדרש רבה שמות כמבואר  מז
יוסי איפשר ששמעת מאביך מהו בעטרה שעטרה לו אמו א"ל הן משל למלך שהיתה לו בת רשב"י שאל את ר' אלעזר ברבי  .עטרה לשלמה

כך הקב"ה בתחלה קרא לישראל בת  ועד שקראה אמייחידה והיה מחבבה ביותר מדאי והיה קורא אותה בתי לא זז מחבבה עד שקראה אחותי 
מחבבן עד שקראן אחותי שנא' )שיר ה( פתחי לי אחותי רעיתי  שנאמר )תהלים מה( שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך לא זז

לא זז מחבבן עד שקראן אמי שנאמר )ישעיה נא( הקשיבו אלי עמי ולאמי אלי האזינו כי יונתי תמתי שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה 

עמד רשב"י ונשקו על ראשו אמר לו  -סיף )במדבר רבה יב ח' הו .עמד רשב"י ונשקו על ראשו תורה מאתי תצא ומשפטי לאור עמים ארגיע
 .(אלולי לא יצאתי לעולם אלא לשמוע טעם זה מפיך די

וז"ס ושמרתם את השבת כי קדש היא בלשון נקבה ולא הוא בלשון זכר  -דרושי קידוש ליל שבת דרוש א ענין מנחת שבת  -שער הכוונות  מח
וזהו כי קדש היא. וז"ס מ"ש ז"ל לא זז מחבבה עד שקרא' בתי לא זז מחבבה  להורות כי עתה הנוקב' אשר היא עצמה עלתה באבא הנק' קדש

והענין הוא כי בהיות' אצלו שוים בקומת' נק' אחותו  לא זז מחבבה עד שקראה אמי כמד"א בעטרה שעטרה לו אמו.עד שקרא' אחותי 

ועד"ז היא עולה כל  ת בעלה כנז' שם ואז נקר' אמווכשעלה בג"ת דאי' שהוא בתפלת מוסף בלחש אז נקר' עטרוכשמזדווג' עמו נקר' אשתו 
קומת אימא עילאה בתפלת מוסף דחזר' ואח"כ בתפלת מנח' דלחש ובקו"ר כי היא עולה בחיק אביה ואז נקר' היא קדש וז"ס ה' בחכמה יסד 

 ארץ והבן זה. והנה כבר נת"ל תכלית העליות שעולים זו"ן ביום השבת שהוא בתפלת מנחה בקו"ר:
 רת מעשירה אולי כי אין עשיר אלא השמח בחלקו. וזו השמחה שנעשית ע"י הקטורתוקטו מט
 'בראשית ג*  נ

ה ְואֶ  נא ר ַאּתָׁ פָׁ י עָׁ ְחּתָׁ ּכִ ה ֻלּקָׁ ּנָׁ י ִמּמֶ ה ּכִ מָׁ ֲאדָׁ ּוְבךָׁ ֶאל הָׁ יךָׁ ּתֹאַכל ֶלֶחם ַעד ש  ֵזַעת ַאּפֶ ּוב:בראשית פרק ג )יט( ּבְ ש  ר ּתָׁ פָׁ ֵ  ל עָׁ ם ש  דָׁ אָׁ א הָׁ ְקרָׁ ּתֹו )כ( ַוּיִ ְ ם ִאש 
י: ל חָׁ ה ֵאם ּכָׁ ְיתָׁ י ִהוא הָׁ ה ּכִ   ַחּוָׁ

 נופל על לשון חיה שמחיה את ולדותיה כאשר תאמר מה הוה לאדם )קהלת ב( בלשון היה: -חוה  -רש"י 
  שפתי חכמים )י( ר"ל דקשה לרש"י היה לו לקרותה חיה, ועל זה פירש נופל וכו':



 11כא.    מוהר"ן תנינא                         טז                תורה            ליקוטי                                           

דם עולה המלכות יוהיא חוה לשון דבור בארמית בחי' אמרי שפר הנ"ל שעל , בתפארת דבינה, נמצא שאמו היא הכתר שלו

. אמי בחי' אשת חיל עטרת בעלה כמבואר בכוונות האריז"ל ןוראקעד שלא זז מחבבה מדרש הנ"ל להיות בבחי' אם בחי' 
כלפי התפארת שהוא זעיר אנפין שהוא אע"פ שהיא נוקבא שהיא דינים זה כלפי החכמה, אבל היא בחי' חסד ורחמים כי ו

דהיינו  [נג] המשביע בטוב עדייך, שנעשה ע"י בחי' בחי' חסד ורחמיםהיא כי נעשית אמו,  ,בחי' הבן שלה

שהמעדנים דהיינו  מעדני מלךדהיינו בחי' ר למלך תדהיינו עטרה וכ "עדייך"שהיא הפרנסה נעשה  "משביעה"שמ

  .כנ"ל (שהם הפרנסה הם נעשים עדיים וקישוט למלך )כי "מעדני" לשון מעדנים ולשון עדיים
ואזי לא יתקיים מלך  עדנים אמרי שפר ולא תיהיה עטרה למלךממשמע אבל אם לא יהיו הברורים אזי לא יהיה נעשה מה

הוא מברך ומהלל אזי כשמקבלם מתוך הכסופים לקבל מזונו ו, ורק ע"י שהאדם ממתין עד שיתברר המזון ביופיו תחזינה עיניך

 )והעיקר חסר(.  \נד, רק עי"ז זוכה לראות את המלך ביופיו ולא ח"ו בקטנותו/לו עטרה את המלך ועושה
ני כבוד ענווה שכיון שהמלך מקבל את השפע מלמעלה ואזי הוא בבחי' ענווה וכלי שבזה מבואר הפסוק הנ"ל ולפ ואולי אפ"ל

לקבל ורק אח"כ הוא מתיפה ופונה אלינו להשפיע, ועל כן אם יתן לנו את השפע מיד אזי כביכול לא יספיק ליפות את 
 העצמו, כי יתן לנו בשעה שמקטין עצמו כדי לקבל. 

, דהיינו כשהוא \נה/לג( ')ישעי מלך ביפיו תחזינה עיניךוהכלל שצריכין לראות את המלך, בבחי' 
ביפיו וגדולתו ולא בשעת קטנות. ואם היו נותנין לו פרנסתו תיכף ומיד לחם מזומן היה אפשר 

 שיראה 
 

                                                                                                                                                      
רך הפשט מלת חוה פירושה מדברת, מלשון אחוך שמע לי )איוב טו, יז(, והיה זה מחכמתו )כ( ויקרא האדם שם אשתו חוה. על ד רבנו בחיי

הגדולה בקריאת השמות. וקראה כן כי כן הבין בטבעה שהיא דברנית, ומכאן ראוי להיות כל הנשים דברניות. ואמר כי היא היתה אם כל חי 
אין בהם. ועל דרך המדרש )בראשית רבה כ, יא( שם אשתו חוה מלשון  כלומר חי המדבר להוציא שאר בעלי חיים שאין להם שכל, והדיבור

 חויא, ומפני שקראה כן לכך נזדווג לה נחש, ומכאן למדו חז"ל שהשם גורם:
יו: נב מּולָׁ ל ּגְ ִחי ּכָׁ ּכְ ְ ש  ד ְוַאל ּתִ י ֶאת ְידֹוָׁ ִ ְרִכי ַנְפש  ֹרֵפא ְלכָׁ  תהילים פרק קג )ב( ּבָׁ ל ֲעֹוֵנִכי הָׁ ְיִכי:)ג( ַהּסֵֹלַח ְלכָׁ ֲחלּואָׁ ְיִכי  ל ּתַ ַחת ַחּיָׁ ַ )ד( ַהּגֹוֵאל ִמש ּ

ֵרִכי ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ּטֹוב ֶעְדֵיךְ : )ה( ַהְמַעּטְ יַע ּבַ ּבִ ש ְ ְיִכי: ַהּמַ ר ְנעּורָׁ ֶ ש  ּנֶ ש  ּכַ ְתַחּדֵ  ּתִ
 שם בפסוק הסמוך נג
נדמה לנו המלך קטן כי המניעות מגבירים את  ואין הכוונה שיש זמן שהמלך בקטנות כפשוטו אלא שאם נקבל את הפרנסה מיד אזי יהיה נד

 החשק לדבר ואת הערכה לדבר.
ים: נה ה ֶאֶרץ ַמְרַחּקִ ְרֶאינָׁ ה ֵעיֶניךָׁ ּתִ ֱחֶזינָׁ ְפיֹו ּתֶ יָׁ   ישעיה פרק לג )יז( ֶמֶלְך ּבְ

א מלך אותו תחזה מארץ פי' תזכה לראות מארץ מרחקים מלכך בהדר גאונו, או פי' )הקב"ה שהו -)יז( מלך ביפיו תחזינה עיניך  -רש"י 
מרחקים שאתה עומד תראה הניסים והגדולה שאעשה לך ועם נועז עמקי שפה לא יראה שכינת המלך ביפיו ע"כ, כל זה בספרים אחרים אינו(. 

חזי תירגם יונתן תסתכל ות -לך הצדיק אני אומר שתזכה לראות זיו שכינתו של מקום. תראינה ארץ מרחקים  -מלך ביפיו תחזינה עיניך 
 בנחתי ארע גיהנם:



 ליקוטי                                             תורה טז                                 מוהר"ן תנינא       כא:        

את המלך בשעת קטנות כגון בשעה שמקטין א"ע ומחשב א"ע שקופה של שרצים תלויה 
. אבל עכשיו שנותנין הפרנסה ע"י סיבובים, נמצא שבאה בעתים \א/ מאחוריו וכיוצא כנ"ל

מיוחדים כי לכל סיבה צריכה עת מיוחד עד שתצא הפרנסה אליו. וע"כ לא יבא לראות 
י אין נותנין לו הפרנסה תיכף, רק בעת מיוחד, באופן כנ"ל. כ ואת המלך בקטנותו רק ביפי

 כי ע"י הפרנסה רואין המלך בעטרה כנ"ל:  מלך ביופיו וכו'שלא יראהו רק ביפיו בבחי' 
עומק הענין שכדי לקבל פרנסה צריך להיות בבחי' מלך דהיינו מרכבה לבחי' מלך וכמבואר בתורה ז תנינא  אולי אפ"ל

הנ"ל לכן בהכרח להיות ממליך בשלימות את הקב"ה וזה נעשה דייקא ע"י ההמתנה לשפע וכל ההכנות שמכין כדי 
בעלי אמונה וביטול זוכים לכן דור המדבר וכיו"ב  לקבל השפע כל אחד לפי תיקון המלכות שלו כך צריך המתנה

 בבחי' מן בפתח הביתלפרנסה 
בבחי' ה' צלך נמצא שהקטנות שמדבר עליה דהיינו שיש  ,והכלל שכל אחד המלך לגביו נראה כפי שהוא ממליך אותו

את הפרנסה יה מאחריו הכוונה שאם יקבל וומחשב הקופת שרצים התל ,חשש שיראה את המלך בשעה שמקטין עצמו
דהיינו עדיין  ,אלא עדין הוא בבחי' לפני כבוד ענוה ,אזי בעצמו לא יהיה עדין ממליך את הקב"ה כראוי ,מיד כשמבקש

 במדרגת תיקון הענווה שלה זוכים ע"י שמחשב הקופת שרצים וכו'

 

עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם וזה הסוד מרומז בפסוק )תהלים קמה( 

היינו, עיני כל אליך ישברו,  עיני כל וכו' זהו הקשיא הנ"ל. בעתו. פותח את ידיך וכו'.
. דהיינו שמבקשין על פרנסה ואין נותנין תיכף רק בעתו  ואתה נותן להם את אכלם בעתו

ב"ה בבחי' קשהשפע יורד תמיד ורק בגלל שאין לו כלי הוא מתעכב וע"י הסתכלות לה ועיין לעיל תורה עו כנ"ל

בעת  ",בעתו"עי"ז עושה כלי וגבול לשפע ואזי הוא יורד  ,שהכל ממנו ית'הזה אזי ע"י הבטחון  "עיני כל אליך ישברו"

כי צריך . והתירוץ אבל מבואר כאן בתירוץ ,ומתי העת שצריך לא מבואר שםאחרי שנה או שנתים, שהוא צריך ולא 
המלך יהיה ביפיו וזה ע"י עטרה שעושים לו וזה ע"י אמרי שפר שנעשים מהמעדני מלך ולזה צריך ברורים ע"י ש

דהיינו שפתיחת הידים נעשית ע"י ההמתנה  ח את ידיך ומשביע לכל חי רצוןותפבפרנסה בבחי'  השתדלות
כי פותח  ,אות ב' שפותח את ידך רומז להוצאה מכח לפועלתורה סו  עיין. \ג/הברורים שצריך \בכל אחד לפי בחינתו/

 'בחיבהמבואר כאן הכוונה לברורים  ולפיך הם שני יודים יוד בכח ויוד בפועל ובניהם ו' אותיות )יאהדונהי( יאת יוד
שהם העטרה של המלך שעי"ז אפשר לראותו ביופיו. והברורים של  ,עד לאמרי שפר ,קטורת שנעשה ממעדני המלך

 כי אם היה וממתין שיגדל וקוצר ודש וזורה וכו', ההשתדלות בפרנסה כנ"ל שחורש וזורע ההוצאה מכח לפועל הם כל
ברורים רבים וממתין עד ע"י שלא נעשה רצונו מיד אלא ע"י אבל  ,מקבל מיד היה מתגאה שהקב"ה עושה רצונו

ד עצמו מרבה בכבוד המקום. ובכראוי, כי ע"י שממעט בכזוכה לענווה וממליך את הקב"ה  ,אמרי שפר תחילהשנעשה 

 : ים(. )ולא סי\ד/בבחי' מלך ביופיו תחזינה עיניך ואזי המלך יפה בעיניו

                                              
צ"ע נ"ל עומק הענין שכדי לקבל פרנסה צריך להיות בבחי' מלך דהיינו מרכבה לבחי' מלך וכמבואר בתורה ז תנינא הנ"ל לכן  א

בהכרח להיות ממליך בשלימות את הקב"ה וזה נעשה דייקא ע"י ההמתנה לשפע וכל ההכנות שמכין כדי לקבל השפע כל אחד לפי 
  .בבחי' מן בפתח הביתבעלי אמונה וביטול זוכים לפרנסה לכן דור המדבר וכיו"ב  תיקון המלכות שלו כך צריך המתנה

בבחי' ה' צלך נמצא שהקטנות שמדבר עליה דהיינו שיש חשש שיראה  ,והכלל שכל אחד המלך לגביו נראה כפי שהוא ממליך אותו
אזי בעצמו לא  ,את הפרנסה מיד כשמבקשיה מאחריו הכוונה שאם יקבל וומחשב הקופת שרצים התל ,את המלך בשעה שמקטין עצמו

דהיינו עדיין במדרגת תיקון הענווה שלה זוכים ע"י  ,אלא עדין הוא בבחי' לפני כבוד ענוה ,יהיה עדין ממליך את הקב"ה כראוי
   .שמחשב הקופת שרצים וכו'

ך דפרנסתו ומאי גיון שנוסע להשלא מבואר כאן שזה תלוי בכל אחד לפי בחינתו. אבל ממה שאמר לעיל שהברורים נעשים גם כג ב
דל בפרנסה הם פגם אמונה, משמע שמי שיש לו אמונה ובפרט בבחי' עיני כל אליך תאמר בתורה מב קמא וסב תנינא שהנסיעות להש

ישברו שזה ממש אמונה חזקה שהיא מדרגת הבטחון שלימות האמונה אצלו הברורים נעשים בקלות ומהירות. וצ"ע. גם ממה שמצינו 
  .במן

לפועל וזה תמיד יהיה אפילו אם נקבל את הבקשה מיד אלא  הץ כי רק רומז על הוצאוצ"ע א"כ הפסוק פותח את ידיך אינו תירו ג
 מוהרנ"ת שרבנו לא סיים לבאר. ןויוכנראה לזה התכשאלא  היא תיהיה בזמן קצר.ש

 .ח צר והולך ומתרחב בבחי' לפני כבוד ענוהודהיינו דומיא דפתיחת הידים שעי"ז ההוצאה לפועל כמבואר בתורה סו ותחילה הריו ד
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