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 מבוא לביאור
 הביאור מורכב מג' חלקים:

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

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

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

 חדושים.

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

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

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

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

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

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

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

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

 (להצליח יותר

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 כא:              ליקוטי                        טז יז יח יט                מוהר"ן תנינא

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

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

מיוחדים  נמצא שבאה בעתים  סיבובים,  ע"י  שנותנין הפרנסה 

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

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

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

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

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

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  

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

 : . )ולא סיים(ומשביע לכל חי רצון

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

ובפרט בר"ח   כמובא  הד ומעלות 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 

ומעלה   ענין  כל  כי  שבת  ומעלות  מקדושת  יקרים  פרטיים 

הי שם  והבן  בפ"ע  דבר  הוא  שבת  על  שם  כדי    זטב הנאמר 

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

שיהיה  אפשר  בחול  כי  דעת.  עם  דהיינו  בשלימות  היראה 

)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

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

שלם הדעת  אזי  וגלות  שיעבוד  ואין  חירות  כנ"ל.    [ט]   וכשיש 

)ישעיה  בחי'  שבת  של  והשמחה  התענוג  ע"י  החירות,  ועיקר 

עי"ז נעשה חירות בבחי'  הנאמר בשבת. ו  אז תתענג על ה' נח(  

שע"י שמחה יוצאין לחירות. וכשיש    כי בשמחה תצאו)שם נה(  

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

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

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

. כי ע"י [יא]   שיראים לפעמים משר וכדומה  הנפולות, דהיינו מה

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

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

קודשוהכלל   בשבת  גדולה  שמחה  לנהוג  ולבלי   [יב]   שצריך 

כלל רק   ודאגה  ה'להראות שום עצבות  ולהרבות    להתענג על 

אכילה ושתיה הן מלבושים בתענוגי שבת בכל מיני תענוג הן  

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

ועולה למקום אחר לגמרי מן אכילת חול כמבואר במקום אחר  

 :{[יד]  , ובסי' רעז, וע' זוהר ויקהל ריח ובמק"מ שםיגז לעיל סי' נ}

שנמצא    דרך ואף  שעושין  הטובות  על  להביט  יתברך  השם 

טו ג"כ מה שאינו  ע"זבהם  אינו מסתכל  כ[טו]  ב,  )במדבר  ",  ש 

ש שהאדם אסור לו להביט  " (. מכטז)   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.  

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

. וכשהוא אינו טוב ואם היה  [יח]   יג אותו בהשגחה טוב, אזי מנה

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

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

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

מתנהג  האדם  שאין  ית'  רואה  כשהיה  כי  לגמרי  ההשגחה 

כועס והיה מסיר ההשגחה לגמרי. אבל עכשיו מניחו   כראוי היה

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

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

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

 : הטבע שבאמת היא השגחתו ית'

לה  סכנה  [כב]   יח לא גדולה  העולם.  ולהנהיג  מפורסם  יות 

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

עובדי ה' באמת גדולי הדור יש עליהם סכנות נוראות בהנהגת  

כי איש פשוט רחוק מאד שיעבור על רציחה, אפי'    [כד]  העולם

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

כזו ר"ל א ואפי'  לתאוה  לזה.  לו כמה מניעות  ויש  לידו  ינו בא 

אם יעבור לא יעבור כ"א לעתים רחוקות, וקרוב שלא יעבור רק  

דאורייתא  ובחידושין  העולם  בהנהגת  אבל  ימיו.  כל  פ"א 

ממש   לעבור  יכולים  ורצחשמחדשין  ונאף  פעם[  כה]  גנב   בכל 

   [: כו] ר"ל בכל רגע 

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

בתמימות גמור בלי שום חכמות כלל. כי יש מחקרים שאומרים 

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

מהותו   לידע  שהוא  כמו  הכוכב  לידע  עומד כחכגון  מה  ומפני 

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

עולם  המשכיל, והשכל בעצמו, והדבר המושכל. וזהו התכלית וה

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

והם מבלים ימיהם על זה בעולם הזה לחקור ולהשיג המושכלות  

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

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

מא יתענגו  מהגוף  שיתפשטו  הבא  ולד  לאדוובעולם  עתם  מזה. 

הוא   התכלית  השגת  עיקר  ידיהרעה  וחכמות    על  חקירות 

אצלנו באמת  אבל  שלהם.  התכלית    לבחיצוניות  השגת  עיקר 

אמונה ומצוות מעשיות לעבוד ה' ע"פ התורה    על ידיהוא רק  

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

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

שצריך   ה'  יראת  רק  הוא  החכמה,  וקדימת  ראשית  שעיקר 

 להקדים היראה להחכמה. ותדע שאין הדבר כדעתם ח"ו 
 

 
 יפי ב  -ו' חלש ונראהבתקפא  א
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו    ב

ב תקסח  שנת  )לעמבערג(  בסוף  מלבוב  חזרתו 
קדש   שבת  בליל  הר"ן  ונאמרה  שיחות  עיין 

ועיין לק"ה ר"ה הלכה ו    ' אות ז   'סימן קנה. 
אחת    - תורה  היו  יז  תורה  עד  י'  שמתורה 

ולא זכינו לקבל ממנה רק פסקי    ,אצל רבינו
מוה  הנ"ל  ההלכה  בהמשך  ועי"ש  רנ"ת  פסקי 
התורות. אלו  שבין  הקשר  את  ועיין    מבאר 

יא אות  ו'  ע"ת  כאן  -לק"ה  רמוז  כיצד  יד 
עין   מדוע  ר"י  את  ר"ז  ששאל  השאלה 

 התרנגול נסגרת מלמטה למעלה. 
 מאד  -מתרלובתרלד ו ג
עין שבת פח. ותורה כב אות ט' שהכתרים    ד

שקבלו ישראל כשאמרו נעשה ונשמע הם בחי'  
דברי החיים  אור  ועיין  ג'  שמחה  לג  ד"ה  )ם 

לומר האריז"ל    (ודקדק  שבת  בשם  שבכל 
 ישראל.  חוזרים העטרות לראש 

 מאד  -מתרלו  ה
 ג פ" ו ב" ראשית חכמה שער הקדושה פ  ו
 הטיב -בתרלד  ז

 
 ירמיה מח*   ח
 עיין תורה קיט  ט
 דף כד: גם עיין דף ה: יב. סט. עז:  י

 בלק"מ קמא ותורה קפה עיין תורה טו  יא
דבש    יב  יערות  שבשעיין  ב'  דרוש  ת  בח"ב 

  , שולט מזל שבתאי ע"כ הגויים עצבים בשבת
מה   שכל  י'  יח  שופטים  בחיי  רבינו  ועיין 

שבתאי  וישנצטו מזל  הפך  הוא  בשבת  נו 
עקב   רע"מ  זוהר  ועיין  עי"ש  בשבת  השולט 

 דף רעב: 
 בכל המהדורות כתוב כאן בטעות סי' נו   יג
שם  , )נמצא  סה"כ להאריז"למה שהעתיק מ  יד

רכ לחיצונים  ש:(  הבדף  הרוב  חול  אכילת 
רוחני  מו הכל  שבת  ואכילת  היצה"ר  את  חזק 

לעיל    הובאוכמה שיאכל הכל נבלע באברים  
קכה סוף   עיין    בהערה,  תורה  רעו  תורה  גם 

על   תפילות  ולקוטי  לב  סימן  מוהר"ן  וחיי 
 תורה רעז )אות תתרמב(

שבשבת    טו מ"ה  אות  ז'  שבת  לק"ה  עיין 
קב"ה רק  מתבטלים כל הדינים ואזי מסתכל ה

ועיין שיחות הר"ן אות קנה ואולי    על הטוב עי"ש.

 
זה   על  לעצבות  שנפל  מוהרנ"ת  את  לחזק  בזה  כיוון 

 שאינו שמח עי"ש. 
ילקוט   טז רמז    עיין  בלק  פרשת  ]שמעוני 

 פ"א  ]*רבה[ובתנא דבי אליהו  [ חתשס
ועיין זוהר פקודי    לק"ה מילה ה' כד.   עיין   יז

ח"א  . ועיין יערות דבש  מה היא השגחה רכה:  
דוד   בקש  אמרם  וזהו  ד"ה  יא  דרוש  אמצע 

 לעע"ז. 
רמב"ן ויקרא כו יא מה לרופא בבית  עיין    יח

השם.  רצון  ה   עושי  אות  לא  תורה    ' ועיין 
 . הפי' אין מזל לישראל הערה שם 

יג    עיין   יט תורה  של  הכת"י  שבסוף  נוסח 
עי"ז   טוב  העולם  רוב  שהיה  ע"י  ד"ה  הספר 

 היה טוב לצדיקים, משמע רק לצדיקים. 
המשניעיין    כ פרוש  פסורמב"ם  פ"ד  ת  חים 

מחייב שרעב  כן    כשם  מחייב  לאכול  החולי 
עמ'    רפואת רופא    (172)עיין מכתב מאליהו ח"ג 

יו"ד   ט"ז  שמסימן  ועיין  א'  סעיף    תרץ שלו 
 . הא דרפואה רשות ומצוה

עיין פתחי שערים נתיב אורות דנקודים סוף פתח    כא
 טו ובפתח ה'

 
תורה זו ועיין    לא ידוע מתי והיכן נאמרה  כב

 שיש"ק ח"א סימן תקכח 
ספרים  בלש הבטוי הזה    כג זה נמצא בכמה  ון 

בשם  על   אחרים  של  תורה  דברי  שאומר  מי 
ב המקור  ואולי  המתגאה  עצמו  כל  צח.  ב"ב 

ת"ח ואינו  ת"ח  של  זה ו  . בטלית  עיין    כעין 
ד"ה   שם  ובפרש"י  גונדי  דחפו  כב:  סוטה 

   ועיין תורה טו תנינא  ומטמרא. 
יחטא    כד נשיא  אשר  כג.  ויקרא  זוהר  עיין 

יחטא   נשיא  ואם  כתיב  לא  מדוע  מקשה 
ומתרץ יחטא ודאי דלבו גס ביה והעם הולך  

ע קג:  י"שאחריו  סנהדרין  רמה  יד  ועיין   .
 ועיין יומא פו: הרבנות מקברת בעליה. 

ז  כה ירמיהו  ד  ' ט   ' לשה"כ    ( 'ב  ' )והושע 
זכור ועשרת הדברות שמות כ'    . ויוצרות לפ' 

 ל ועיין ע"ז נ: נגר הוא חכם גדו יג,
]   כו ה.  דף  הזוהר  הקדמת  עיין  ואי  )*  ד"ה 

תיות  ישלא עפ"י הקדמות אמדש  מחשה  (תימא
נותן כח לקליפה    או מורה שלא הגיע להוראה

ר  וב אבל צ"ע דלעיל אמר שמד,  להרוג ע"י חדושיו

 [  די ה' גדולי הדורב ו בע

 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  כז
 פי ומ -בתרלד  כח
ספר    כט פ"י.  ח'  מאמר  ח"ב  הברית  ספר 

אמונה נתיב   העקרים מאמר ג' פכ"ה. שבילי 
הקדש   להשל"ה  הברית  לוחות  שני  א. 

האדם   ב()תולדות  אות  הבחירה  }דגל    בית 
 מחנה אפרים וישלח 

גם עיין גבורות ה' למהר"ל בהקדמה שניה    ל
ה ראה שהם אומרים שעצמותו שכל  ד"ה ועת
"ה  י אגדות סוטה כא. ד שו . ומהר"ל חדמופשט

שבוש.  הוא  עין    כי  על  הכותב  ביאור  ועיין 
   בשם הרשב"א. ע"ז ריש מסכת יעקב 

 מאד  -מתרלו  לא
 אצלינו  -מתרלו  לב
נ'  לג עד  מה  אות  ח"ב  כוזרי  ותפארת    , עיין 

יא י'  ט'  ו'  פרק  וישלח    ,ישראל  נחל  והערבי 
 "כ על הפילוסופים מש  'דרוש א

 ' ישעיהו סד ג לד

 תורה אור 
ָיְפיֹו   ב ְ ֶמֶלְך  )יז(  לג  ישעיה 

ְראֶ  ת ִּ ֵעיֶניָך  ֱחֶזיָנה  ֶ ֶאֶרץ ת  יָנה 
ים:   ַמְרַחק ִּ

ֹכל   ֵעיֵני  )טו(  קמה  תהלים 
ה נֹוֵתן ָלֶהם   רו  ְוַאת ָ ב ֵ ֵאֶליָך ְיש ַ

ֹו:  ת  עִּ ב ְ ָאְכָלם  ֹוֵתַח    ֶאת  פ  )טז( 
יַע   ב ִּ ַמש ְ ו  ָיֶדָך  ַחי  ֶאת  ְלָכל 

 ָרצֹון:
 תורה יז 

ְרָאְתָך   יִּ ֲהלֹא  )ו(  ד  איוב 
ָרֶכיָך:  ְקָוְתָך ְוֹתם ד ְ ְסָלֶתָך ת ִּ  כ ִּ

מֹוָאב  ירמיה   ֲאַנן  ש ַ )יא(  מח 
הו א ֵֹקט  ְוש  ָריו  עו  נ ְ ֶאל   מִּ

ֶאל   י  לִּ כ ְ מִּ ַרק  הו  ְולֹא  ָמָריו  ש ְ
ן  ָהָלְך ַעל כ ֵ ֹוָלה לֹא  ַבג  ו  י  לִּ כ ֶ

ְוֵרי ֹו  ב  ַטְעמֹו  לֹא  ָעַמד  חֹו 
 ָנָמר:

ג  ְתַענ ַ ת ִּ ָאז  )יד(  נח  ישעיהו 
ַעל   יָך  ְבת ִּ ְרכ ַ ְוהִּ ְיקָֹוק  ַעל 

וְ  ָאֶרץ  ֳמֵתי  ב ָ יָך  במותי  ַהֲאַכְלת ִּ
י   ִּ פ  י  כ ִּ יָך  ָאבִּ ַיֲעקֹב  ַנֲחַלת 

ר: ס  ב ֵ  ְיקָֹוק ד ִּ
ְמָחה   ְבש ִּ י  כ ִּ )יב(  נה  ישעיה 
ים   ן ֶהָהרִּ ָבלו  ו  לֹום ת  ְבש ָ ֵתֵצאו  ו 

יִּ  ָבעֹות  ה  ְוַהג ְ נ ָ רִּ ְפֵניֶכם  לִּ ְפְצחו  
ְמֲחאו  ָכף:  ֶדה יִּ ָ  ְוָכל ֲעֵצי ַהש  

יט  ב ִּ הִּ לֹא  )כא(  כג  במדבר 
ַיעֲ  ב ְ ָעָמל  ָאֶון  ָרָאה  ְולֹא  קֹב 

ֱאלֹהָ  ְידָֹוד  ָרֵאל  ש ְ יִּ ֹו  ב ְ מ  עִּ יו 
ֹו:  ַעת ֶמֶלְך ב  ְתרו   ו 

 תורה יח 
ָרצַֹח  ֲהָגֹנב  )ט(  ז  ירמיהו 

וְ  ֶקר  ֶ ַלש   ֵבַע  ָ ש   ְוהִּ ר  ְוָנאֹף  ֵ ַקט 
ים   ֱאלֹהִּ ַאֲחֵרי  ְוָהלְֹך  ַעל  ַלב ָ

ם:  ֶ ר לֹא ְיַדְעת  ים ֲאש ֶ  ֲאֵחרִּ
 תורה יט 

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

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

ית   ֵראש ִּ )י(  קיא  תהילים 
טוֹ  ֶכל  ש ֵ ְידָֹוד  ְרַאת  יִּ ב  ָחְכָמה 

עֶֹמֶדת   תֹו  ָ ל  הִּ ת ְ יֶהם  עֹש ֵ ְלָכל 
 ַעד: לָ 
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  להיות מפורסם להיות מפורסם גדולה גדולה סכנה סכנה מאמר מאמר 
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 זמן אמירת התורה 
 לא ידוע

 
 

 פתיחה
מי שיש לו כשרון דיבור  לכלכמעט היא תאווה גדולה ש דוע. כימפורסם מנהיגמהסכנה להיות יר כאן הרבנו מז 

 ונכנס בלבו תאווה גדולה ,ונעשה לבו גס ,ואנשיו משבחים אותו ודבריו נשמעים, \ב/ או רוב יראת שמים

בעצם הגדולה שנמצא בה תמיד  והסכנה ,והנהגה. ושוכח את האחריות העצומה שיש על מנהיג \ג/להתמנות

  גנב נואףעל בכל רגע  לעבוריכול  לרבים דושי תורה שאומר יחבהנהגת צבור ובשאומר כאן רבנו ו ,ההנהגה

  .רוצח

, דהיינו אדם גדול עובד ה' שצבור גדול  מפרסםשהוא יג מנהשרבנו מזהיר כאן משילוב קטלני של  ינוידה

מכניס אותו   נומגדול שמחזיק מ מקבלים דבריו בלא בקורת. כי הכח העצום שיש בידו והישות שנכנס בו מקהל

 )כמבואר בתורה ד' ז( חמריותו בתכלית  אלא רק חד בדרא שזכה לביטול סיון שכמעט אי אפשר לעמוד בוילנ 

 

 שיחות
ַשָייך לתורה "סכנה גדולה להיות מפורסם" )ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן   -  חתקכ  ' אות חלק א דש  שיח שרפי קו

ֹשהָ  ָיָשן(  ִטין  ַטנְּ סְּ ָקאנְּ בְּ ינּו  )ַהיְּ ִטין  ַטאנְּ ָקאסְּ ט  ַאלְּ בְּ ֹשָהָיה  ַמֲעֶשֹה  ַז"ל  ַרֵבנּו  ֵני  ִלפְּ רּו  ִספְּ מקודם  ָש יח(:  ֲחשּוִבים  יּו  ם 

דֶולִ  מְּ ּוגְּ ַכָמה  סָ ים  נָ פּורְּ וְּ הַ ִמים,  עֶוף  ֹאָחד  ָסם  פּורְּ ִלמְּ ֹאָחד  ַהַבִית  ַבַעל  ַעד  ַתן  ַהֵשִני  ָסם  פּורְּ ַלמְּ ָחָרה  וְּ ַנר,  גְּ ָרא  ִנקְּ

ָאַמר ָלהֹ  רֶוֵצַח, וְּ נֶוֵאף, וְּ ֵדי ֹזה ַגָנב, וְּ ַנֲעֶשָה ַעל יְּ קֶום ֵמַהֵשִני, וְּ ִחיל ִלנְּ ַברם ַרֵבנּו ַז"ל ֹוועֹשִהתְּ ל )=דְּ טְּ ֶלא  (, ִכי הֲ ַצחּות  רְּ

ַנר ָראֵשי ֵתיבֶות ַגָנב, נֶוֵאף, רֶוֵצַח.  ָסם". ) גְּ פּורְּ יֶות מְּ דֶוָלה ִלהְּ ָאַמר ַאַחר ַכךְּ ַהּתֶוָרה "ַסָכָנה גְּ  (.אבניה ברזלוְּ

 

 מה הקד
ה ת שליטה, וגאוושהיא תאוות כבוד ותאוו,  \ד/היר רבנו מהתאווה הזו להיות מפורסם ומנהיגז בכמה תורות מ

הסכנה הנוראה שיש  מזהיר אותו רבנו מ  מנהיג צדיק אמיתי,וי לזה אלא אפילו  אמי שלא ר   , ולא מבעיוישות

לה רגע  בכל  חילמנהיג  בעבירות  רכשל  כגון  ביותר  נ ומורות  וגנבוצח  את   .אף  שמנהיג  העובדא  בעצם  דהיינו 

לעבירות   לבוא  יכול  אפילו  אנשיו  ועוד  הנ"ל  ברבוחידושים  תורה  דברי  ב חמורות  יכושאומר  גם  לבוים   א ל 

 יותרא באימה ופחד נוראה  לפני שאומר תורה ברבים הועל כן  ש)תורה מז תנינא(  ואמר    .ל"לעבירות חמורות הנ 

 ראש השנה ויום כפור.מאימת 

ב( )ד' כ  יקראובו  ,:()ביומא כו  זה הרבה שהרבנות מקברת את בעליה  חז"ל כבר הזהירו עלת צבור  בעניין הנהג

  וכן.  \ווכעין זה כתב שם רבנו בחיי/   יחטאדאי  וכי בואשר לשון ודאי    \ה/ ויקרא כג.והר  טא ופרשו בז אשר נשיא יח

 
 רושלים תשפא י ' שבט העד ת טב כח א

: ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין שנאמר סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא    ברכות ו:   ב
 וגו'

עין ועי"ז נפל לתאוות משנ  היה נפילתו של קרח שמרוב יראת שמים שבו זכה שדבריוז  י"ע"ח ששם פל  א' תנינא. עיין עיין בזה תורה    ג
  התמנות וקנא באהרן.

ן ראוי להיות ואפילו מי שכ  .עת"לשכרו ל מפסיד  אבל בזה    נותן לו תאוותו,הקב"ה    ,הרוצה להיות מפורסם ואינו ראוי לזה  תורה רלו   ד
  תורה פח ועיין  .  נרפא לנומעוונותיהם כמ"ש ובחבורתו  רים  וסייכי בהכרח יסבול    םורס דע שקשה מאד להיות מפ  תורה עא מנהיג עיין  

דהיינו   ,שמוסר את המפורסם שלו נחשב מסירות נפש  קי צדתורה רס  ועיין  .   צדיק מפרסם גדול המקטרגים יודעים ומשגיחים עליו היטב
לעצמו  ה רבנו בכוונה גרם  שמש   מוהר"ן סימן תב  יחי   יין , עזיונותייגרום לעצמו באלא ע"י ש  מתחייב מיתה ממש ולא ינצל  שלפעמים

 . , וכך גם רבנוזיונותיב
ר  -זוהר ויקרא דף כג.    ה יא   ֲאש ֶׁ ה  יֱֶׁחָטא  ָנש ִׂ ָגָגה  תעשינה   לא   אשר  ו"אלהי'  ה  מצות  מכל  ַאַחת  ְוָעש ָ ש ְ ם   ב ִׂ י,  ְוָאש ֵׁ נֵׁ ָ ְצָחק  יב ִׂ רַ   ת  ,  ושאל  יצחק  רבי   שנה  יִׂ

ָנא  ַמאי ָכל  ש ְ יבכְ ד ִׂ   ֲאַתר   ב ְ הו    תִׂ ם   ב ְ ָמה,  וספק  תמיה  לשון   שהוא",  ואם"  בהם  כתוב  מקום  שבכל  השינוי   מה  ְואִׂ ם   שנאמר  כמו  ָאַמר  ְדַאת ְ   כ ְ ן  אִׂ הֵׁ יחַ   ַהכ  ש ִׂ ָ   ַהמ 
ם   וכן ,  יחטא  המשיח  שכהן  כזה  דבר  ימצא  אם  כלומר  יֱֶׁחָטא ל  ְואִׂ ָ ל  ת דַ עֲ   כ  ָראֵׁ ש ְ ו    יִׂ ג  ש ְ   כתוב   בנשיא  וכאן  ְוָהָכא,  ישגו   לרא יש  עדת  שכל   ימצא  אם  פירושו   כן  גם  יִׂ

ר '(, ה  בקול  שמעתי  ודאי  שפירושו ',  ה  בקול  שמעתי"  אשר"  שמואל  אל  שאול  ויאמר  (,כ  טו  א"ש)  ש"כמ) ,  ודאי   לשון  שהוא  יֱֶׁחָטא  יאש ִׂ נָ   ֲאש ֶׁ
יב ְוָלא ם  ְכתִׂ יא ְואִׂ י ָקא ַמאי, ספק לשון  שהוא יֱֶׁחָטא ָנש ִׂ    .   השינוי טעם מה ַמְיירֵׁ

ל ָ  והשיב ין אאֶׁ ֵׁ ל  ֲהַני ָא אִׂ ָ י ָלא  כ  חֵׁ כ ְ ַ ת  ש ְ י  מִׂ ָאה  ָהכִׂ ָ ַחט  ָהא , בחטא כך כל נמצאים אינם הכהנים אלו אלא  ב ְ ן  ד ְ הֵׁ יר  כ  יה   ָנטִׂ ְרמֵׁ יָרא  ג ַ דִׂ  עצמו את שומר הכהן כי  ת ְ

ין,  גדול  הכהן  שכן  וכל,  תמיד גִׂ מָ   ב ְ יה    אטו לָ ד ְ ָמארֵׁ יה    ד ְ ָכל   ֲעלֵׁ ל  ָלאו ָמטו  ,  יום  בכל  עליו  נוקו  עבודת  משא  כי  יֹוָמא  ב ְ ָראֵׁ ש ְ יִׂ הו  כ     ד ְ ,  יחד  ישראל  כל  של  ומשא  ל ְ

ָכל  ו ָמטו ָלא א  ְוַעל,  לבדו  ואחד  אחד  כל  של  ומשאו  ְוַחד  ַחד  ד ְ וָהא  ד ָ ו ָ ַ יהו    ת  ד  אִׂ ַ ין,  יחטא  המשיח  כהן   אם  היא   תמיה  כן  ועל  יֱֶׁחָטא  כ  ךְ   ו ְבגִׂ ָ ם ,  כ  יב   ְואִׂ תִׂ   כ ְ
ןוְ   .   וספק  תמיה  לשון  ואהש  ואם  כתוב  זה  ובשביל ם  כֵׁ ל   ְואִׂ ָ ל  ת ֲעדַ   כ  ָראֵׁ ש ְ ו    יִׂ ג  ש ְ וָהא  כי,  ואם  דכתיב  הטעם  שם  גם  יִׂ ו ָ ַ הו    הו א  ת  ל ְ כ  חו    ד ְ כ ְ ַ ת  ש ְ חֹוָבא  יִׂ  כי  ַחד   ב ְ

י,  אחד  בחטא  ימצאו  ישראל   עדת   שכל  היא  פליאה אִׂ ֵׁ אִׂ   ד ְ ְטאו ן  יןל  ין  יֶׁחֶׁ ֵׁ ל  ְטאו ן  ָלא  אִׂ י  ,זה  בחטא  חוטאים  אינם  ולא  חוטאים  אלו  שאם  יֶׁחֶׁ ינֵׁ יב   ם ְואִׂ   ָכךְ   ו ְבגִׂ תִׂ   כ ְ



 מוהר"ן תנינא                             יח  תורה          קוטי                      לי              2כא: 

  . ואפילו עשה בשגגה נחשב לו כמזיד   כאילו חטא  בוה עליו הכת ינו מוחה מעלכתב כיון שא  \ז/ המושב זקנים שם

א נתפסו על כולי עלמא. ריש גלותוהני בי    \טיו/נענש על  חה ולא מוכל מי שבידו למחות    \ח/וכן אמרו בשבת נד:

 רו גדול. צמרו כל הגדול מחברו יאגם 

הזהירו   תורה  בחדושי  יא(  חז"לוכן  א  הז אמרו  ו  )באבות  בדברחכמים  תחובו  הרו  שמא  וכן    .גלותחובת  יכם 

 . \יאיו במשקל מדוייק מה לומר ומה לא לומר/ שהצדיק צריך לשקול דבר \י/צדיקיםהזהירו 

 
ר  כתוב  בנשיא  כאן  אבל  ָהָכא  ֲאָבל.  וספק  תמיה  לשון   שהוא  ואם  כתוב  כאן  גם  ולכך יא  ֲאש ֶׁ אי,  יֱֶׁחָטא  ָנש ִׂ ין  יחטא  ודאי  כי,  ודאי  לשון   הוא  אשר  ַוד ַ גִׂ יה  ד ְ   ב ְ ב ֵׁ   לִׂ
ס יה    ג ַ א,  לחטא  ול גד  סרסור  הוא   והגאוה ,  בלבו  שמתגאה  לפי  ב ֵׁ ָ יןזְ אָ   ְוַעמ  יה    לִׂ ְתרֵׁ ְתְמנו ן,  ומחטיא  חוטא  הוא   והרי,  ממעשיו  ולמדים  אחריו  הולכים   והעם  ַאב ָ   ְואִׂ

חֹותֹוי   וצריך   לרבים  ראש  הוא   כי,  בשמים  גדול  רושם  ועושה  מאד  פוגם  הנשיא  של  קטן  חטא  שאפילו  ועוד ,  בו  תלוי  העם  כל  חטא  לכן,  תחתיו  נמנים  העם  וכל  ת ְ

א  ְוַעל,  השערה  וטכח  אפילו  פגם  מכל  הוקמנ  להיות ר  כתוב  כן  ועל  ד ָ יא  ֲאש ֶׁ גֹון  דהיינו  יֱֶׁחָטא  ָנש ִׂ ָעַבר  כ ְ ְצֹות  ַעל  ד ְ ה  ֹלא  מִׂ יד  ְוהו א,  ַתֲעש ֶׁ ְייהו    ַחד   ָעבֵׁ נ ַ   מִׂ
א  ְוַעל,  תעשינה  לא  רשא  מהם  אחת  ועשה ,  תעשה  לא  מצות  על  שעבר   כגון יב  ָלא  ד ָ יה    ְכתִׂ ם   ב ֵׁ ָהא,  קספ  בלשון  ואם  בו   כתוב  לא  כן  ועל  ְואִׂ ֹוי  ד ְ ל  ָקא   אלָ   מִׂ ְספֵׁ   ב ִׂ
 (  ומפרשים  ק" רמ). בספק אינם חטאו עניני כי ֲהווֹ 

המשיח יחטא, ואמר אם  נכתב אם נשיא יחטא כמו שאמר אם הכהן או אפשר לאמר שהוא לשון ודאי, ולזה לא -ויקרא ד' כברבנו בחיי  ו
גופם ומזונותם בין לענין    עליו בין לענין צרכי עיני כל ישראל תלויותל נזהר מן החטא לפי שגדוישראל ישגו, כי הכהן הכן ואם כל עדת  

בל  ולפיכך הזכיר בהם בחטאם לשון ספק, א  לפי שרוח הקודש נוספת עליהם,  כפרת נפשותם, וכן הסנהדרין גם כן נזהרים הם מן החטא
ממשלתו, ולזה הזהירה  חטא מצויה עמו לגודל  דת הגאוה שהיא סיבת הומ  שהנשיא לבו גס מאד בו,בנשיא הזכיר החטא בלשון ודאי לפי  

ז( והנשיאים הביאו ו, ומפני זה כתוב )שמות לה, כהתורה את המלך ותוכיחנו במדה הזאת, הוא שכתוב )שם יז, כ( לבלתי רום לבבו מאחי
ם  לפני ה', והנשיאים לב לב אהרן לזכרון להם  על , אלא לפי שהאבנים היוענין שהתנדבו אבנים יותר משאר דברים את אבני השוהם, מה
 לא נתגלה הזוהר(  "פ שבימיו עדין תימה שדבריו הם ממש דברי הזוהר אע)          אבנים שיתכפר להם: גס בהם לפיכך הביאו

ינו מוחה  וא  לאשר נשיא, כלומר כל מי שיש בידו למחות  סמך חטאת הקהל הוא  ד"א אשר נשיא יחטא.  -כב    'דויקרא  מושב זקנים    ז
כמזיד  וק מתחיל בחטא ומסיים באשם, כלומר אפילו עשה בשגגה נחשב לו  א אשר נשיא יחטא. הפסהכתוב[ כאילו חטא. ד"מעלה עליו ]

        ו:לפי שמחטיא רבים אחרי
ד"א, והעמק  החיוחומת אנך ל  ,בשם זוהר ויקרא כג.  ושפתי כהן  ,בשם מדרש נעלםוספורנו וצרור המור  הפענח רזא    שםוכעין זה כתב  

 דבר 
ה: וחדא פרה הויא ליה והא אמר רב ואמרי לה אמר רב יהודה אמר רב תריסר אלפי עגלי  אלעזר בן עזריפרתו של רבי      -:  נד  שבת  ח

ומתוך שלא מיחה בה נקראת על    ,של שכינתו היתה  תנא לא שלו היתה אלא  .הוה מעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדריה כל שתא ושתא
  .שמו

כל מי שאפשר למחות  ל כי האי זוגא חלופי רבי יוחנן ומעייל רבי יונתן דר מועד כבכוליה דסיבא מתנו יוחנן ורב חב נינא ורביי חרב ורב
תפס על כל העולם כולו אמר רב פפא  לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו באנשי עירו נתפס על אנשי עירו בכל העולם כולו נ 

]דף    משפט יבא עם זקני עמו ושריו אם שרים חטאוב ה' בי דכתירבי חנינא מאכי הא דאמר    כולי עלמא  על   והני דבי ריש גלותא נתפסו 
 זקנים מה חטאו אלא אימא על זקנים שלא מיחו בשרים נה.[ 

 ת עקמזקמיה ולא הוה משגח בה אמר ליה לא סבר ליה מר אוטם אזנו    רב יהודה הוה יתיב קמיה דשמואל אתאי ההיא איתתא קא צווחה
רי רישא דרישיך בחמימי הא יתיב מר עוקבא אב בית דין דכתיב בית דוד כה  ישך בקרישיננא ר  נה אמר ליהם הוא יקרא ולא יעדל ג 

 ע מעלליהם וגו' אמר ה' דינו לבקר משפט והצילו גזול מיד עושק פן תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רו 
אף על גב דלא מקבלי לוכחינהו מר ליה  מינאי אה לא מקבלי  י דבי ריש גלותא אמר לילהנאמר ליה רבי זירא לרבי סימון לוכחינהו מר  

פי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה דכתיב ויאמר ה' אליו  טובה מ  מר דאמר רבי אחא ברבי חנינא מעולם לא יצתה מדה
לו הקדוש ות בתוכה וגו' אמר  ועבות הנעשקים על כל התנאנך העיר בתוך ירושלים והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והעובר בתו
לה ועל מצחם של רשעים תיו של דם כדי  לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו שלא ישלטו בהם מלאכי חב ברוך הוא  

גמורים הללו צדיקים  לה  לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מה נשתנו אלו מאלו אמר  שישלטו בהן מלאכי חבלה אמרה מדת הדין  
יקבלו מהם  עולם היה בידם למחות ולא מיחו אמר לה גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא  רה לפניו רבונו של  לו רשעים גמורים אמ והל

  איש יינו דכתיב זקן בחור ובתולה טף ונשים תהרגו למשחית ועל כל )אמר( ]אמרה[ לפניו רבונו של עולם אם לפניך גלוי להם מי גלוי וה
נים אשר לפני הבית תני רב יוסף אל תקרי מקדשי אלא מקודשי אלו ב ויחלו באנשים הזקוממקדשי תחלו וכתי  יו אל תגשו אשר עליו הת

ון אשר מפנה צפונה ואיש כלי מפצו קיימו את התורה כולה מאלף ועד תיו ומיד והנה ששה אנשים באים מדרך שער העליבני אדם ש
שת מי הוה אמר להו הקדוש ברוך  בח הנחושת מזבח הנחיבאו ויעמדו אצל מזר במתניו וים וקסת הסופ הבדבידו ואיש אחד בתוכם לבש  

 נינהו ששה אנשים אמר רב חסדא קצף אף וחימה ומשחית ומשבר ומכלה   הוא התחילו ממקום שאומרים שירה לפני ומאן
ר תיו סוף  וריש לקיש אמ  .אבות חנן אמר תחון זכות  י יוורב  .ושמואל אמר תמה זכות אבות  . ב תיו תחיה תיו תמותתיו אמר רומאי שנא  

אל בר נחמני ]אמר[ אלו בני אדם  )אמר( רבי שמו  . מו של הקדוש ברוך הוא דאמר רבי חנינא חותמו של הקדוש ברוך הוא אמתחות
 . שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תיו

נ  ט בן תרדיון  חנינא  רבי  יח. שאשתו של  דף  זרה  מיחתה בעלה שהגלל שב ה  רגהעיין עבודה  ה' באותיותג לא  יו להתלמד  ה את שם 
שקבלו עליהם  ערבות  האם אשה בכלל  המפרשים    נחלקונחלקו המפרשים אם מצות תוכחה היא משום ערבות או לא. וגם  )    בפרהסיא.

 ( הערבדאי ועל בעלה בואשה ראייה שכאן מהביאו כחה משום ערבות שתו למ"דו ,כל ישראל להיות ערבים זה על זה
]לא[ קורת רוח הוא ענין יותר מעשיית הרצון. כי זה התכלית כל שכן נחת רוח וכו'  אות פרק ג  -תנא דבי אליהו  עלספר רמתים צופים   י

ש בדור הזה מי שיודע להוכיח. כמו ששמעתי מכ"ק  ואמר דוקא מי שיודע להוכיח כמו שאמר ר' טרפון )ערכין ט"ז ע"ב( תמה אני אם י
שהצדיק דבריו במשקל ובמדה מאוד  בפירוש המשנה )אבות א', י"א( חכמים הזהרו בדבריכם וכו'  (  שמחה בונם מרשיסחאי  רב)אדמו"ר זי"ע  

ים מהבל פיו הקדוש. ועל  כמו הרופא שנותן רפואות שהוא מדקדק מאוד על משקל האונצין. כן יותר מזה הצדיק מדקדק בהדברים היוצא
 "ה: הקדוש זלה  מפיו ידי פלוני הצדיק ודיבורו ומי ומי יהיה להם רפואה. כל זה שמעתיעל זה יש משפט ודין בבית דין של מעלה 

בינו ידע לאסתמרא אורחוי, ופירש ר   וידוע מ"ש בזוהר סבא קדישא דמשפטים, בר יוחאי  .....    -:  בן יהוידע על בכורות דף נזועיין בזה   יא
ר מקיף, ויש שהם מאור פנימי, וכל אותם שהם ש בהם שהם מבחינת אום יכי נשמות הצדיקי   ב"י וז"ל, דעהאר"י ז"ל בשער מאמרי רש

הנה כיסוי והעלם גדול כדי שלא יובנו אלא למי שראוי להבינם, ומצד אור המקיף יש בהם כח לדבר בנסתרות ובסודות התורה דרך  
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תוועיין   נז  סוף  ההשמטות,  חיבתרה  תיבות  לת  כמה  מחק  שרבינו  מוהרנ"ת  שכתב  נצרכות מה  שהיו  אע"פ 

 .ות ומה לא לגלות עי"שללגה להבנת הענין כי כל דבריו שקל בפלס מ

 קושיות 
מדלא או    ,אבל להנהיג בלא פרסום או להתפרסם ולא להנהיג אינו סכנה  ם ומנהיג,סמפורצ"ע האם דווקא   . א

 .שגם כל אחד לחוד סכנהאולי הכוונה  ,מנהיג מפורסם סכנה להיותאמר 

דושי התורה שאומר. האם כוונתו יובחצ"ע שרבנו לא מבאר כיצד עובר על נואף גנב רוצח ממש בהנהגתו   .ב

כיצד שנבין  ולא  להזהיר  מתורות   .רק  שנלמד  שכוונתו  דק  אחרות.  או  רמז  באיזה  כאן  זאת  שרמז  או  או   ,

 היר. שהוא עניין נעלם שלא אפשר להסביר אלא רק להז 

או אם הכוונה כיון שלא מוחה באנשיו  כי  ,  רגעבכל    ממש  ציחהעל רובר  מנהיג מפרסם עמה שאומר ש צ"ע   .ג

ו תאוה לזה ואפילו  אין להרי אמר מפורש שאיש פשוט  ש  לא יתכן נענש על מעשיהם כיון שהוא הראש,  ש

 בכל רגע.בגללו ה ז בב יייתחמנהיג שלו התכן שיך יאא"כ , ואולי פעם בחייולמעט שיזדמן להם ח"ו זה 

 בכל רגע לא שייךשלח לרצוח זה טעה ולשון הרע ו קיבלואפילו אם הכוונה ש

מה   .ד צ"ע  ממש  עוד  רציחה  חשבעניין  אמירת  תורה  יע"י  בסצומדושי  התורהין  מקום    וף  הקדמת  למראה 

ות דושי תורה שלא עפ"י הקדמימחדש חושם מדובר במי שלא הגיע להוראה ומורה או למי שהזוהר דף ה.  

ינה שא  ולא למי שלובש טליתוגדולי הדור,    ונתו לעובדי ה' באמתו כבר אמר שכואמתיות. וקשה הרי רבנ 

 דאי אומרים תורה עפ"י הקדמות אמתיות וכבר הגיעו להוראה. ושלו, א"כ בו

עולה    ובאמת . ה זו  שכמעט  קושיא  ביאור  כאן נ בכל  אבבאר  גדולים  ל  .  ה'  עובדי  ורואים  כך  אינה  המציאות 

יודע ל  עבירות שחסידול  ,ושנאה ומחלוקת  הבקנא  שנופלים לחזור בתשובה  או לפחות    ,שמר מהן יהפשוט 

זו  עשה תשובהודאי  וב  להרהר על ת"ח שחטא כי  \יב/חז"לשאסרו לנו  ואע"פ    מיד. ללמד עלינו  שחובה  ה, 

נו של  רק   בעצמם.  כעדות חז"ל  הדורות  אות העגומה שחוזרת בכלהמצי אבל לפרש דברי רבנו צריך על  ,זכות

 עה. ות"ח שטעל פלוני אסור לקבוע 

ואע"פ שאסור לאדם לומר על רבו שטועה, אין הכוונה שמי שיש לו רב כבר לעולם הוא מכרח להתבטל  .ו

אליו, נמצא שמי שמקורב למפרסם של שקר אין לו תקנה. אלא אע"פ שמאמין בו בלב שלם, חייב כל אחד 

 זקה. כי יש כאן סתירה.  אמת זו קושיא חתמיד להתפלל להתקרב לרב הצדיק ביותר בדור, וב

 

. ובפרט מפורסם שבכל מעשה קטן כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו  ב(נ)סוכה    חז"ל  ואמרעל זה  גם  ש  ונראה

ל וקשה  גדול  כבוד  לחזור  אשלו מתערב  אזי  ו  בו.  מאד  צבור  מנהיג  גם  בכל  כשהוא  שלו מתפשטת  טעות  כל 

וי  החסידים שלו, ירוכול במילה אחת שחסיד  עד שאין לו שליטה  עם כוונות  ח והכל  לגנוב ולרצו  ץחמום מח 

 . לשם שמים ממששל נפלאות 

בית    בעלמפורסם אחד שקבל מהתורה הזו בעקבות מעשה שספרו אז על    בשיחה הנ"ל שרבנו אמר את  ועיין 

ר גמט'  "מר שנג. ועל זה אף גנב רוצחאנ   שנעשהעד  ונקם בו  צפור הנקרא נגר, ומפורסם אחר קנא בו מאד  אחד  

עבירות מפרסם    סכנהלומר  אז  והתחיל    ,הנ"ל  ג'  להיות  ה  וכנראה  .העולם  נהיגלהוגדולה  דבר  למד  הוא 

רבנו מדבר  ו  ,\יג/ מעניינו ה'  בומפורסמים שאע"פ שהם עמבאמת  על  הדור,  וגדולידי  יצרם  דייקא  גם  גדול   כן 

קרח    וגדולי עולם טעו בזה כגון   לם,מן העון את האדם  יהקנאה והתאוה והכבוד מוציאכא(    'ד)וכמבואר באבות  

 כך גם המחלוקת ו  כל ישראל ולדורות.ל  ם נוראגגרם פם מפורסמים  ינהיגו מ, וכיון שהיבקנאה וירבעם בכבוד

והתגברה גם לשנאת כל חסידי ברסלב  ועברה לשנאה  רסם אחד  ושל מפ  רבנו ועל מוהרנ"ת התחילה מקנאה   על

 רבות.  ך שניםשמב חסידי ברסלב כל של  דמםעד שהתירו את  ,שיואנ כל ואצל 

  זכה לבטל ם צדיק גדול אם לא  ג  כי  ,יםגם ממפרסמים יותר צדיקיבר  ונו הסתום של רבנו מסתמא דשלמ  אמנם

השבחים רוב  אזי  חמריותו  חסיד  כל  גאווה  ישל  בו  שיכניסו  מוכרח  ד'וגדלות,  ו  בתורה  ז'/   כמבואר  , \ידאות 

עליומו יקשה  כבר  לה  מילא  בדימאד  של  כשזהובורו.  זהר  צבור  בהנהגת  צב  חסידים  נעשה  של  דהיינו  ור 

שיטעו לעשות מה לא התכוון  במילה אחת יכול  כי  ,  \טו/ גדולההוא סכנה  אזי  יג שלהם  התלויים במנהתלמידים  

ו את היהדות וזה רציחה ממש. וגם יכולים  יעזבעד שלהחליש דעתם  חמורות, וגם במילה אחת יכול    גם עבירות

 
ינום אלא מי לא יב  ף אם ידרשם לרביםולדרשן באופן שא  הלביש הדבריםרשב"י ע"ה היתה נשמתו מצד אור המקיף, ולכן היה בה כח ל

 .שראוי להבינם עכ"ל
תנא דבי רבי ישמעאל אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה שמא  .  ברכות דף יט  יב

 סלקא דעתך אלא ודאי עשה תשובה והני מילי בדברים שבגופו אבל בממונא עד דמהדר למריה 
 . ןבאותו עניי יןין לעניי לו מעני, ואפנתן לה בשתיקה אם היו עסוקין באותו ענייןאפילו  ,קדושיןלשון  ש"ע אהע"ז כז א' כיצד עיין יג
כֵּ   -ז'    אות  תורה ד'  יד ל ש ֶ , ּכָ ְבחוֹּ ין ש ִּ רִּ ַסּפְ ּמְ ֵמַע ש ֶ וֹּ ש ּ ש ֶ ְדלּות, ּכְ א ְלָאָדם ֵאיֶזה ּגַ ּלֹּא ָיבוֹּ ְמָנע ש ֶ ן ַהּנִּ י ֶזה מִּ ַח ּוְמָפֵאר ֶאת  ן כְּ ּכִּ ּבֵ ל ְמש ַ דוֹּ ֶלְך ּגָ ּמֶ ש ֶ

א לוֹּ ֵאיֶזה ּלֹּא ָיבוֹּ ְמָנע, ש ֶ ן ַהּנִּ אי מִּ ַוּדַ ְדלּות, ֲאָבל צָ  ָהָאָדם, ֲאַזי ּבְ , ְולֹּא ּגַ ְבחוֹּ מַֹּע ש ִּ ש ְ ל ָהָאָדם, לִּ ָתיו, ֲאַזי ָיכוֹּ ּיוֹּ ָתיו ְוָחְמרִּ וֹּ ש  ל ַהְרּגָ ּטּול ּכָ יְך ָלֶזה ּבִּ רִּ
א לוֹּ  ּום ָיבוֹּ ְדלּות ש   .ּגַ

ה ְוָכֵבד יוֹּ   -  חלק ה תלו   -שיח שרפי קודש    טו ְרסּום ָקש ֶ ְנַין ַהּפִּ עִּ ָנה ּבְ ּכָ יג ֲאַזי ַהּסַ י ּוַמְנהִּ ש  ֵאין ָלנּו ַרּבִּ ּפַֹּעל ַמּמָ ּבַ ֶ ַקל  ָאְמרּו: ֵמֲחַמת ש  י ּבְ ֵתר ּכִּ
ּורָ  ש ּ ְתַנֵהג ּכַ ֵאינוֹּ מִּ ל ּתֶֹּקף ָועֹּז ַלֲחלֹּק ַעל ֲחֵברוֹּ ש ֶ ְך בָּ ְמַקּבֵ ּכָ ָצָאה מִּ . ּוְכתוֹּ ְעּתוֹּ י ּדַ נּו ַהזְַּך ה ְלפִּ ַעת ַרּבֵ יָנם ְלֵבין ּדַ ֵאין ּבֵ ת ש ֶ עוֹּ ת ְוַהּדֵ קוֹּ ֲחלוֹּ ים ַהּמַ אִּ

ר ְולֹּא ְכלּום.  הוֹּ ֵלם ְוַהּטָ ָ י ַהש ּ קִּ  ְוַהּנָ



 מוהר"ן תנינא                             יח  תורה          קוטי                      לי              4כא: 

לתאוות   בכלניאליפול  מצוי מאד  וזה  להם  שגרם  חלישות הדעת  ברוב  וגנב ממש  של    וף  ציבור. הנהגרגע   ת 

 וצ"ע.

נמי בח יכול  יוהכי  לפי מדרגת השומע  לריבוי   עי"ז לבא  השומע  דושי תורה שאומר שלא  או  לחלישות הדעת 

  חיותו מרבו  כליד  כי התלמ  ,גרמי דינא  גרמא אלא  רק  והוא לא    .הנ"ל  רות נג"רומשניהם אפשר ליפול לעבי  ,אור

ברבים והצדיק אמיתי יש לו שסכנה גדולה לומר תורה    \טז/ר רבנו בתורה מז תנינאוכמו שהזהי  ותלוי בו מאד.

ה תורות להזהיר שרק צדיק  מכלכן חזר ב  ויום כפור.ראש השנה  מאימת    יותראימה נוראה לפני אמירת תורה  

 אזי אסור לו.  אומר תורה ברבים ומי שלר למותשכל אחד ישמע רק את הראוי לו   תורה באופן  שיודע לומר

 

  ל של אצל צבור גדו  ,הנ"ל שיש למנהיג מפורסם שכל מילה שלו מתקבלת למעשה  ובאמת נראה שהכח העצום

הו אפילו  כמעט  ש  סיוןינ   אחסידים  כנ"ל  בו  לעמוד  גם בחלא"א  אלא  בהנהגה  רק  לא  והוא  גדול,  דושי  יצדיק 

מהריגות    מדברהמת הזוהר דף ה.  ד"ז אולי כבר אפשר גם לומר שהקפלו  \יזתפד/  ן "מוהר   תורה וכמבואר בחיי

 . \יח/שייך גם בגדולי הדור ,שנעשה ע"י חדושי תורה שאינם אמת

יברח וסיון עצום  ישידע שמכניס עצמו לנ  מפרסםנהיג  מ את מי שיש לו תאווה להיות  ומסכנה זו מזהיר כאן רבנו  

כמו , ואין גדול ממנו יזהר מאד מאד בכל רגע. ומליך אותולה  רוצים  ואם אין לו תאווה לזה אבל אחריםמזה  

   לקשור ספר תורה בזרועו תמיד. \יט/ שמצווה המלך

 
 עד כאן ההקדמה 

 

* 
 [כ]  יחתורה 

  יות מפורסם ולהנהיג העולם.הגדולה ל  סכנה

גם  ו, הנתבהבתלמיד לטעות היכול  צה נכונהעבואפילו לטעות בקל יכול  רך לציבורדגה שמורה נההי בעצם הכ

לחלישות הדעת   . וגם מכל מילה של רבנו יכול לבאבהבנה וחידושים של רבו יכול לבוא לטעות המדברי תור

 גובים מהמנהיג.אפילו בטעות  (ודעת רב על)וכל מה שעושה התלמיד  .רותידם לעבישיבא על . או רבוי אור

 מנהיג צדיק וגדול.אפילו  דהיינו טא.וכתיב אשר נשיא יח ,ובחבורתו נרפא לנו ,חלינו הוא נשאכמ"ש אכן 

 הפירוש. כי מנהיג הוא סכנה עצומהשהשילוב הזה של כח הנהגה ופרסום להזהיר מה כוונת רבנו כאן נראו

בפרט כשמצטרף לזה הזהרת חז"ל שכל המהרהר  , ומפורסם הפירוש שהם נשמעין לצבור גדול. ושדבריו נשמעין 

, ואדם כזה בעל כח עצום שאין עליו שום בקורתהוא רסם והמפיג . נמצא המנהאחר רבו כמהרהר אחר השכינה

ריותו בתכלית מח אותו בהכרח שיפול לגאווה, לבד מחד בדרא שזכה לבטל חושצבור גדול מחזיק ממנו ומשב

די ה' בואפילו לע  , א"א לעמוד בוכמעט סיון שישל נ  ה סכנה נוראיתנ וכאן טמו ז'. כמבואר בתורה ד' אות

 דאי יחטא. והמפרשים שבוסוק אשר נשיא יחטא, ופרשו זו זאת בפרמ וחז"ל .גדולים

 
יְך לָ   -תורה מז תנינא     טז ָרה, ְוָצרִּ ַמר ּתוֹּ ָלה לוֹּ דוֹּ ָנה ּגְ דוֹּ ַסּכָ יָעה ּגְ נּותֶזה ְיגִּ ל  ְיֵתָרה, ש ֶ   ָלה ְוָאּמָ ַמע ּכָ ש ְ ּלֹּא יִּ אֶֹּפן ש ֶ ָבָריו, ּבְ ֶפֶלס ּדְ קֹּל ּבְ ש ְ ּיּוַכל לִּ

מְ  וֹּ יְך לוֹּ ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהש ּ רִּ ּצָ ם ַמה ש ֶ י אִּ ין ּכִּ ַהּכֹּ עִּ י ש ֶ ֵתר. ְוַאף ַעל ּפִּ ם כָּ , לֹּא יוֹּ ֵמר, עִּ אוֹּ ָרה ש ֶ ל ַהּתוֹּ ין ּכָ ְמעִּ וֹּ ַמע  ל ש  ש ְ ל ֶאָחד ַרק  ל ֶזה לֹּא יִּ ַמה ּכָ
צָּ  ֶ ":ש ּ ְתרוֹּ יִּ ַמע  ש ְ סּוק "ַוּיִּ ְוַכּמּוָבא ַעל ּפָ ְלַבד.  יְך  ְמעּו, אֶ   רִּ ָלם ש ָ ל ָהעוֹּ ּכָ ְוכּו' )זֹּהַ 'ַוֲהלֹּא  ַמע'  ְתרוֹּ ש ָ יִּ א  יעַ ּלָ מִּ י ַרק ש ְ ּכִּ ְתרוֹּ ַדף סח(.  יִּ ְתרוֹּ ר  יִּ ת 

ְכַנס בְּ  ּנִּ ֶ יָעה, ש  מִּ ש ְ ב לִּ יעַ ֶנֱחש ָ מִּ לָ ָאְזָניו, ּוש ְ ל ָהעוֹּ , ָאסּור לוֹּ לוֹּ ם ֵאינוֹּ ֶנחֱ ת ּכָ יָנה זוֹּ ְבחִּ ָרה ּבִּ ַמר ּתוֹּ ל לוֹּ ֵאינוֹּ ָיכוֹּ י ש ֶ ָלל. ּומִּ יָעה ּכְ מִּ ב ש ְ ָרה: ש ָ  ַמר ּתוֹּ
י ָכל ֶאָחד ְואֶ  ש ְ ּכִּ יק לִּ ּדִּ א ֶאל ַהּצַ ּבָ ש ֶ , דְּ ָחד ּכְ ּלוֹּ ם ָהָרע ש ֶ ּמוֹּ ּגַ א עִּ ָרה, ּבָ ּפוֹּ מַֹּע ּתוֹּ לִּ יםַהְינּו ַהּקְ ְבָראִּ ים  ַעל ְיֵדי ֲעבֵ  ת ַהּנִּ ֲחקִּ ם, ְוֵהם ַהּדוֹּ לוֹּ ת, ַחס ְוש ָ רוֹּ

ל  דוֹּ ְלּבּול ְודַֹּחק ּגָ ים ּבִּ שִֹּּ ָלם ְועוֹּ ָרה, ּכִּ   ֶאת ָהעוֹּ יַרת ַהּתוֹּ ַעת ֲאמִּ ש ְ ל ֶאָחד רּבִּ ל ּכָ ֵתינּו זִּ י ָהָרע ַהּנַ"ל ש ֶ ָאְמרּו ַרּבוֹּ ל. ְוֶזה ש ֶ ֶצה ְלַבְלּבֵ ְבָרָכה  וֹּ ָנם לִּ ְכרוֹּ
ת ו(: ָרכוֹּ נַּ   )ּבְ ּכַ ת  ּפוֹּ לִּ ַהּקְ ֵהם  ְוֶאָחד, ש ֶ ל ֶאָחד  ּכָ ל  ֵמָהָרע ש ֶ ַהְינּו  ְיהּו',  ּנַ מִּ ה  ַכּלָ ּדְ ְחָקא  ּדֻּ ים'ַהאי  צִּ ת רוֹּ ּפוֹּ לִּ ַהּקְ ְוֵאּלּו  ָרה,    "ל.  ַהּתוֹּ ן  ינֹּק מִּ ן לִּ ּכֵ ַגם 

ַהְינּו ַמהוִּ  ת, ּדְ ָתרוֹּ יָקָתם הּוא ַרק ֵמַהּמוֹּ ֵמַע    ינִּ וֹּ ֶאָחד ש  ֶ ֵתר ּוְלַמעְ ש ּ ּמֹּחוֹּ וַ יוֹּ ָרה ָלה מִּ יַנת ָרֵזי ּתוֹּ חִּ יָקָתם. ְוֶזה ּבְ ם ְינִּ ָ ש ּ ת, ּומִּ ָתרוֹּ יַנת מוֹּ חִּ , ֶזה ּבְ ֲהָבָנתוֹּ
י ְינִּ ש ֶ  ים, ּכִּ נִּ יצוֹּ ְמָסר ַלחִּ יַנת ָרֵזי ּתוֹּ ּנִּ חִּ ּבְ הּוא ְלַמְעָלהיָקָתם ַרק מִּ ֶ ה ש ּ ּמַ ַהְינּו מִּ ּמַֹּח  ָרה, ּדְ ל ֶאָחד  ָהָאָדם,מִּ י ֲהָבָנתוֹּ ּכָ  :ְלפִּ

ֵמר ֶהָחָכם ָהאוֹּ יְך  ָצרִּ ן  ּכֵ ּום אֶ   ַעל  ַמע ש  ש ְ יִּ ּלֹּא  ַהּנַ"ל, ש ֶ נּות  ְהֶיה לוֹּ ָאּמָ ּיִּ ֶ ָרה, ש  ֵאינוֹּ ּתוֹּ ֶ ין ַמה ש ּ ְמעִּ וֹּ ְך לוֹּ  ָחד ֵמַהש ּ ּיָ ֵאינוֹּ ש ַ , ש ֶ ַוֲהָבָנתוֹּ י מֹּחוֹּ  ְלפִּ  
וְ  ַחס  יָקה,  ְינִּ ָלֶהם  ן  ּתֵ לִּ ּלֹּא  ש ֶ ֵדי  ּכְ ּנַ"ל,  ְוַדעּכַ ם.  לוֹּ סְּ ש ָ ש ֶ ה,  ּקָ ּדַ ה  ּפָ ְקלִּ ּיֵש   ֶ ש  ינֹּק  ,  לִּ ָלה  ְיכוֹּ ה  ּקָ ַהּדַ ה  ּפָ לִּ ַהּקְ זֹּּאת  ש ֶ ה,  ָ ש ּ דֻּ ְלַהּקְ ּגּוף  מּוָכה  מִּ ּלּו  ֲאפִּ

ַעצְ  ּבְ ָרה  ָרֵאל,  ַהּתוֹּ שְֹּ יִּ ּוַעת  יש  מִּ ים  רִּ ַדּבְ ּמְ ש ֶ ּכְ ָלֶזה  ּקּון  ְוַהּתִּ ת.  ָתרוֹּ מוֹּ ּה  ּבָ ֵאין  ם  אִּ ּלּו  ֲאפִּ ַרחַ ָמּה,  ּבוֹּ ָאז  ְוזֶ ש ֶ ה.  ּקָ ַהּדַ ה  ּפָ לִּ ַהּקְ תוֹּ  אוֹּ ַמה  ת  יַנת  חִּ ּבְ ה 
)ְזָבחִּ  ְבָרָכה  לִּ ָנם  ְכרוֹּ זִּ ֵתינּו,  ַרּבוֹּ ָאְמרּו  ֶ ְוָהלַ ש ּ א  ּבָ ְתרוֹּ  ּיִּ ֶ 'ש  קטז(,  ַרַחת, ים  ּבוֹּ ש ֶ ה  ּקָ ַהּדַ ה  ּפָ לִּ ַהּקְ יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ְתרוֹּ  יִּ י  ּכִּ ָרה',  ּתוֹּ ן  ַמּתַ קֶֹּדם  לוֹּ  ְך 

ש ּ  ש ֶ וּ ּכְ ַמַעת ְיש  יק ָהֱאמֶ וֹּ ּדִּ ָרֵאל. ְוַהּצַ שְֹּ ת יִּ ֵתר ֵמֵאיַמת רֹּאעוֹּ ָרה, יוֹּ ֵמר ּתוֹּ אוֹּ ש ֶ ָלה ּכְ דוֹּ יםת ֵיש  לוֹּ ֵאיָמה ּגְ ּפּורִּ ם ַהּכִּ ָנה ְויוֹּ ָ  : ש  ַהש ּ
ל ֵאצֶ  -חיי מוהר"ן סימן תפד  יז דוֹּ הּוא ֵיֶצר ָהָרע ּגָ ָאַמר ש ֶ ש  ש ֶ דוֹּ יו ַהּקָ ּפִּ י מִּ ַמְעּתִּ מְ )מא( ש ָ ֶצה ל ַהּלוֹּ ל ֶאָחד רוֹּ ּכָ ֶ ת, ַהְינּו ַמה ש ּ וֹּ יא ֲחָדש  ים ְלַהְמצִּ דִּ

: ין ָחָדש  יא ּדִּ ְיָקא ְלַהְמצִּ  ּדַ
 קרמר בסוף התורה עי"ש.  "מכמו שציין הר יח
ארצו  משרשי המצוה, לפי שהמלך ברשות עצמו לא יעציבהו אדם על מעשיו ולא יגער בו, ובשבט פיו יכה    -מצוה תקג    -ינוך  ספר הח  יט

ריך שמירה גדולה וזכרון טוב יעמוד נגדו יביט אליו תמיד למען יכבוש את יצרו וברוח שפתיו ימית מי שירצה בכל עמו, על כן באמת צ
זכרונם לברכה ]סנהדרין כ"א ע"ב[ יוצא למלחמה וספר תורה עמו, יושב בדין והוא עמו, מסב לאכול   ויטה לבו אל יוצרו, וזהו שאמרו

 קביו או נכנס למרחץ: ל הדברים, שלא היה זז מנגד עיניו אלא בעת שהוא נצרך לנוהוא כנגדו. כל
 תורה זו ועיין שיש"ק ח"א סימן תקכח  נאמרה לא ידוע מתי והיכן כ



 מוהר"ן תנינא                             יח  תורה          קוטי                      לי              5כא: 

מבעיא   מפרסם  לא  על  זאת  לומר  צורך  כלל  אין  ראוי  ברבים  כשאינו  תורה  חדושי  ולומר  להנהיג 

שולובש   דהיינו    לואינו ש טלית  שטלית  כבודלבוש  לפי  \כא/ל  בוודאי שהוא  ,  \כג/[כב] ו  מדרגת  שאינו 

 \כד/ מבואר בהקדמת הזוהרהכגון  ממש  רציחה  ואפילו  מן,  נב רוצח כדלקף גבר על נואולהיות ע  סכנה גדולהב

 . שלא הגיע להוראה ומורה או המחדש חדושין דאורייתא שלא עפ"י הקדמות אמתיות גורם להריגות שמי

הדור   גדולי  באמת  ה'  עובדי  אפי'  להנהיג  רק  שיכולים  במדרגה  סכנות  שכן  עליהם  יש 

העולם   בהנהגת  להכשלשדבר  ן יושכ  \כו/ [כה]נוראות  יכולים  בקל  נשמעים,  דבור    יהם  באיזה  לטעות 

 
ּיֵש     -בתורה טו תנינא  כמבואר  כבדי. ומה שנקט טלית דייקא  בגדיו מנן קרי למניה מכבדותא, דהיינו שקרא לכמבואר בגמ' רבי יוח  כא ש ֶ
בְּ אֲ  ים  פִּ ּטָ ְמעֻּ ים  בִּ ש ְ ּיוֹּ ש ֶ ים  כָּ ָנש ִּ ין  ּלִּ ּוְתפִּ ית  עִּ ַטּלִּ ים,  ְצבּועִּ ְוֵהם  ם,  ַהּיוֹּ ְלהַ ל  ּכַֹּח  ָלֶהם  ֵאין  ֶזה  ל  ּכָ כְּ ם  ְך  ּכָ ל  ּכָ ָלם  ָהעוֹּ ת  ין ְטעוֹּ ֲארִּ ְתּפָ ַהּמִּ ֵאּלּו  מוֹּ 

ְגדוֹּ  ּנַ"ל: ּבִּ ת ּכַ  לוֹּ
סוטה כב:    יןעי  כעין זהו  .ב"ב צח. כל המתגאה בטלית של ת"ח ואינו ת"חב י תורה של אחרים בשם עצמו ואולי המקור  מי שאומר דברעל  ון זה נמצא בכמה ספרים  בלשהבטוי הזה    כב

 ינא ועיין תורה טו תנדחפו גונדי ובפרש"י שם ד"ה ומטמרא. 

"ה כתיב הכא א"ר יהודה אמר רב כל המתגאה בטלית של ת"ח ואינו ת"ח אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב.  בבא בתרא דף צח  כג
 . וכתיב התם אל נוה קדשך ולא ינוה

כב דף  ינאי מלכ.  סוטה  לה  גונדי אמר  דחפו  ליתפרע מהני  דינא רבה  בי  ודמגליא מגליא  יצחק דמטמרא מטמרא  נחמן בר  א אמר רב 
ומ זמרי  כמעשה  לפרושין שמעשיהן  שדומין  הצבועין  מן  אלא  פרושין  שאינן  ממי  ולא  הפרושין  מן  תתיראי  אל  שכר בקשלדביתיה  ין 

הנסתרות נסתרות מבני אדם והגלויות גלויות ומ"מ לב"ד הגדול כולם גלויות והוא יפרע מן   -דמטמרא מטמרא כו'  ופרש"י     כפנחס:
 כפרושין ואינן פרושין: המתכסים בטליתות ומראין עצמן 

ּנִּ   -תורה טו תנינא  ֶ מוֹּ ש  ֶדֶרְך ֶזה. ּכְ ים ּבְ ים ְצבּועִּ ְקָרנִּ ְצאּו ש ַ ּמָ ּיִּ ֶ ים ש ֶ ש  ּיֵש  ֲאָנש ִּ ֶ ים, ְמָצא, ש  ם, ְוֵהם ְצבּועִּ ל ַהּיוֹּ ין ּכָ ּלִּ ית ּוְתפִּ ַטּלִּ ים ּבְ פִּ ּטָ ים ְמעֻּ בִּ ש ְ  ּיוֹּ
יוְ  -הקדמת הזוהר דף ה.  כד י  אִׂ ה   ָמאתֵׁ ָ ל  מִׂ ר  ָכלדְ  ד ְ ָלא ָנש    ב ַ יד  ָיַדע ד ְ א  ָעבִׂ   שמים   עושה, התורה סודות כראוי ידע שלא אדם לכ של שדיבור תאמר ואם  ד ָ

  שאינו   רואמ,  אמת  לחידוש   יכוין   פעם  אולי ,  כראוי  מבין   אינו  אפילו  לחדש  ישתדל  כן  אם,  בתורה  חידושין  המחדש  חשוב כך  שכל   שמאחר  תחשוב  אל  ל "ור,  חדשים
א  כי ,  כן ָלאו  ַההו א,  וראה  בא  יֲחזֵׁ   ת ָ יה    ד ְ ין  אֹוְרחֵׁ ָרזִׂ אֹוַרְייתָ   ב ְ ש  ,  תורה  בסתרי  לעסוק  דרכו  שאין  מי  אד ְ ד ֵׁ ין   ְוחִׂ ל ִׂ ָלא  מִׂ ו ְריֵׁיהֹון  ַעל   ְיַדע  ד ְ ְדָקא  ב    ָיאו ת   כ ִׂ

,  הפסוק  כוונת   שזוהי   ואומר  הקדמות  מלבו   ודהב  אלא,  לו  נמסרוש  הקדמותו   פרקים  ראשי   פי   על   חידש  שלא   ל"ר,  אמת  שהוא   בבירור   יודע  שאינו  סוד   איזה  וחידש
יא אלא,  מזיק  אינו  עיל מו  אינו  שאם  תאמר  אל ה  ַההִׂ ָ ל  יקוְ   ָסְלָקא  מִׂ י  ָנפִׂ יא  ְלַגב ֵׁ ה  ַההִׂ ָ ל  יש   הסוד  אותו  לקראת  ויוצא, עולה  ההוא  הסוד  דבר  מִׂ ו כֹות  אִׂ ְהפ  ַ ֹון   ת    ְלש 

ר קֶׁ וֹ מִׂ ,  מ"הס  בליעל  איש   שהוא  ש ָ אנו    ג  ְתהֹומָ   ְקב ָ א  אדִׂ   מ"הס  מתגבר  אמיתי  שאינו   חידוש  ידי   על   כי,  מושבו   מקום  הוא  ששם ,  רבה  תהום  של  הנקב  מן  ַרב ָ

  סתם   דתהומא  נוקבא  נקראות  דקליפה   נקבות  ושאר)   מאד  גדולה  קליפה  והיא ,  רבא  דתהומא  נוקבא  הנקראת  דקליפה  דבריאה  מבינה  חוכ  הארה  ומקבל
יגוְ "(,  רבא "  תוספת  בלא ש    ָדלִׂ י פ ַ   ְמָאה  ֲחמֵׁ ָלא   ְרסֵׁ יא  ְלַקב ְ ה   ְלַההִׂ ָ ל    ו "טפ  ר " בב )  ל"חז  שאמרו  מה  כנגד  והוא,  החידוש  ותוא  את  לקבל  פרסאות  ק" ת  ומדלג  מִׂ

  חמש   של  מפסולת  שיונק  לפי  אפשר,  נמי  אי),  הקטרוג  למהר  כחו   בכל  ומקפץ,  הוד  ועד  מחסד  דקדושה   ספירות  חמש   כנגד  והם,  שנה  מאות  חמש   מהלך  החיים  עץ(  ו  אות

יל(,  ק" ת   הרי  ממאה  כלולה  אחת  כלש  גבורות יל  ָלה    ְוָנטִׂ יא  ְוָאזִׂ ַההִׂ ה  ב ְ ָ ל  יה    ְלגוֹ   מִׂ ,  דירתו   ששם  רבא  דתהומא  הנוקבא  לתוך  ומוליכו  ושהחיד  אותו  את  ולוקח  נו ְקבֵׁ

יד ה    ְוָעבִׂ יָעא  ב ָ ְוא  ְרקִׂ י  ְדש ָ ְקרֵׁ אִׂ הו    ד ְ ַההו    ְוָטס  , תהו  קראהנ  אחרא   להסטרא  שוא   של  רקיע  בו  ועושה   ת  יָעא  אב ְ יש    ַההו א  הרקיע   באותו  ועף  וטס  ְרקִׂ   אִׂ
ו כֹות ְהפ  ַ א,  מ"הס  ואשה  ת  ית ָ י  ש ִׂ י  ַאְלפֵׁ ְרסֵׁ ַ ְמנָ   פ  זִׂ   לא   הזה   החידוש  את  שלקח  שקודם,  זו  עבירה  של   כחה  וראה   בא  ועתה ,  אחת  בפעם  פרסאות  אלף   ששה  ָחָדא  אב ְ

  וגם , אלפים  ובבחינת  , בחינות  שש כנגד  כח  לו   יש,  החידוש  אותו  את  שלקח ואחר,  לדלג  רק  כח  לו   והיה,  אותמ  בבחינת  ורק   לבד  ספירות  חמש   כנגד  אלא  כח  לו  היה
'  במס  ל"אחז   וגם) ,  כלים  עשרה  לו  נשלמו  הראשון  אדם  שבחטא  אלא,  ק" ו  הוא  עיקרו  מ"הס  כי,  שלו   ק"הו  כנגד  הם  פרסאות  פיאל  והששה,  לדלג  במקום  טס

 (.   העולם כל את שטס יהר, עלמא הוי סיפר אלפי דשיתא, א"ע  צד דף פסחים
  גורמים   אנו ,  והקדמותיהם  ל "רז   דברי  שורש  לפי   שהוא  מאחר  הנה,  אופנים  בכמה   ס "פרד   בדרך   פסוקים   כהיום  מפרשים  שאנו   ומה) 

 (   ג" ורא  ק" רמ)(. חדשים וארץ שמים לעשות בזה

יָון ֵׁ ַהאי  כ  יָעא  ד ְ ְוא  ְרקִׂ ים   ְדש ָ י ָד  ָנְפַקת,  חראא  הסטרא  של  השוא   רקיע  תואו  עומד  שכבר  כיון  ָקאֵׁ ת  מִׂ ש ֶׁ ים   אֵׁ יַפת  ְזנו נִׂ ַההו א  ְוַאְתקִׂ יָעא  ב ְ ְוא  ְרקִׂ  יוצאת  ְדש ָ

ַפת,  שוא  של  הרקיע  בזה  ומתחזקת,  מ"הס  של  זוגו  בת  שהיא  זנונים  אשת  מיד ת ְ ַ ת  ש ְ יה    ְואִׂ  כח  מקבלת  היא  זה  ידי  ועל  הטמא  יחוד  בסוד  מ"הס  עם  ומשתתפת  ב ֵׁ

ת ַ   ,הרציחה ןו מִׂ ָ ה  ָקְטַלת וְ   ָנְפַקת   מ  ָ מ  ַ ין  כ  ְבָוון  ֲאָלפִׂ  על  אדם  בני   על  דין  תובעים  הם  דקליפה   ן"זו  יחוד  ידי   על  כי,  ורבבות  אלפים  הכמ  והורגת  יוצאת  היא  ומשם  ְורִׂ
 .   ל"רח לרשע צדיק  בין מבחין אינו ואז מתחלת והדבר,  שבידם עבירות
  דקין   בחבלים  השוא   בחבלי ,  העון   על   המסית  הרע  היצר  תא  עצמן   על   שיכיםלהממ  אוי  העון   מושכי   הוי ,  להלן   המובא  הפסוק   פירוש

  ל "ר,  העגלה  את  בהם  המושכים  עבות  בחבלים  המחטיא  הרע  יצר ה  ממשיכים  לבסוף  חטאה   העגלה   וכעבות ,  ממש  בהם  שאין   ומעטין 
 (  מצודות). הרבה אחריו  נמשכים ולבסוף אחריו  נמשכים מעט בתחילה

גִׂ   ואמר  וממשיך כַ   יןב ְ יָעא  ַההו אב ְ   ָקְייַמת  דד ְ ו    ָלה    יתאִׂ ,  הרקיע  באותו  עומדת  זנונים  האשת  שכאשר  ולפי  ְרקִׂ א  ְרש  יָכְלת ָ י  וִׂ ֱהוֵׁ ְגָעא   ָעְלָמא  לכ ָ   ָטס  ְלמֶׁ רִׂ   ב ְ
א  ְוַעל(,  ב" ע  ד  דף  ברכות'  במס  כמובא)  ל"רח  המגפה  בשעת  המות   מלאך  של   כחו   כך  כי ,  אחד  ברגע  העולם  כל  את   לעוף  ויכולת   רשות  לה  יש   ֲחָדא יבכְ   ד ָ   זה  ועל  תִׂ

י  הֹוי  כתוב כֵׁ ָעֹון  מֹוש ְ י  הֶׁ ַחְבלֵׁ וָ   ב ְ ְ ָעֹון  ומפרש  אַהש   א  הֶׁ ָאה  ָהֲעָגָלה  ְוַכֲעבֹות  שכתוב  ומה,  מ"הס  שהוא  דקליפה  הזכר  הוא  העון  ְדכו ָרא  ד ָ ָ   ַמאן  שואל  ַחט 
ָאה ָ א  ואמר,  חטאה  היא  מי  ַחט  א  ד ָ י  נו ְקב ָ ְקרֵׁ ָאה  ְדאִׂ ָ יהו  ,  נקבה  בלשון  חטאה  הנקראת  מ"הס  של  זוגו  בת  נקבהה  היא  זו  ַחט  יךְ   אִׂ ְקרֵׁ   ַההו א  ָמש ִׂ ו ן   ָעֹון   יְדאִׂ נ  אִׂ   ב ְ
י  ְוא  ַחְבלֵׁ ָ ֲעבֹות   עליו  ממשיך  כך  ואחר  ו ְלָבַתר,  השוא  חבלי  באותם,  עון  הנקרא  מ"הס  את  בעונותיו  עליו  ממשיך  החוטא  ַהש   ַ ָאה   ָהֲעָגָלה   כ  ָ יא   דהיינו  ַחט   ְלַההִׂ
י   אנו ְקב ָ  ְקרֵׁ אִׂ ָאהחַ   ד ְ ָ ן ,  חטאה  הנקראת  הנקבה  לאותה  ט  ָ ַתמ  ְקַפת   ד ְ ַ ְתת  י ְלמֶׁ   אִׂ י  ְלַקְטָלא  ָטס  ֱהוֵׁ נֵׁ א  ב ְ , אדם  בני  ולהרוג  לעוף  מתחזקת  השוא  יעברק  שם  כי  ָנש ָ

א  ְוַעל י,  נאמר  זה  ועל  ד ָ ים   כ ִׂ ים   ַרב ִׂ יָלה  ֲחָללִׂ ִׂ פ  יָלה  ַמאן  ומפרש  הִׂ ִׂ פ  א,  םחללי  המפלת  היא  מי  הִׂ יא  ד ָ ָאה  ַההִׂ ָ ית  ַחט  ָקְטלִׂ י  ד ְ נֵׁ א  ב ְ   בני   ההורגת  הנקבה  היא  ְנש ָ

ים ג ָ  ַמאן, אדם א רִׂ יד ואמר, זה את הגורם מי  ד ָ ְלמִׂ ַ ָלא  ָכם חָ  ת  י  ד ְ ה ְלהֹוָרָאה  ָמטֵׁ ְזָבן  ַרֲחָמָנא, ו מֹורֶׁ ֵׁ ש     שלא  חכם תלמיד ל"ור, העונש מזה אותנו יציל ה"הקב  לִׂ
 .   זה מעון  יצילנו ה"הקב, לבו בגאות ומורה,  תורה סתרי אתהור בעניני או, והיתר ור איס בעניני להוראה הגיע
י  ָאַמר ְמעֹון  ַרב ִׂ ָמטו ָתא,  ְלַחְבַרי ָא  ש ִׂ ְייכו    ב ְ נ ַ ָלא  מִׂ ְייכו    ַתְפקו ן  ד ְ ַ ו מ  פ  ה  מִׂ ָ ל  ו ן  ְדָלא  ְדאֹוַרְייָתא  מִׂ ו ן  ְוָלא  ְיַדְעת  ַמְעת  יָלָנא  ש ְ אִׂ ְדקָ   ַרְבְרָבא  מֵׁ  אני   תָיאו    אכ ִׂ

  חידושי   מלבם  ימציאו  ולא  יחדשו  שלא  ל"ור,  גדול  מאדם  אותו  שמעתם  לאו,  בבירור  יודעים  שאינכם  מה  תורה  בסתרי  חידוש  מפיכם  תוציאו  שלא  מכם  מבקש
ין,  מרבותיהם  קבלו   שלא  מה  הקדמות גִׂ ָלא  ב ְ ֱהוֹון  ד ְ ין  תֶׁ ְרמִׂ ָאה  ְלַההו א  ג ָ ָ ין  ְלַקְטָלא  ַחט  ְכלֹוסִׂ ְבנֵׁ   א  א  יד ִׂ  חטאה   לאותה  גורמים   תהיו   שלא  כדי  ָנאְלַמג ָ   ְנש ָ

ְתחו  ,  בחנם  אדם  בני  אוכלסי   להרוג  דקליפה   הנוקבא  שהיא ָ הֹון  פ  ל ְ ְזָבן  ַרֲחָמָנא   ְוָאְמרו    כ   ֵׁ ש   ְזָבן  ַרֲחָמָנא  לִׂ ֵׁ ש   .  יצילנו   ה"הקב  יצילנו   ה"הקב  ואמרו  כולם  פתחו  לִׂ
 (   ג" ורא  ק" רמ )

פו:    ועיין יומא   ועיין יד רמה סנהדרין קג:,  שי"תיב ואם נשיא יחטא ומתרץ יחטא ודאי דלבו גס ביה והעם הולך אחריו עמקשה מדוע לא כ  יין זוהר ויקרא כג. אשר נשיא יחטאע  כה

 ת את בעליה הרבנות מקבר
ן אמר ר"ש בן לקיש מפני מה עי"ן שברשעים תלויה למעלה מ)על הפסוק באיוב ימנע מרשעים אורם(  :  נהדרין דף קגיד רמה על ס  כו

כ ואינו  רהשיטה  אותם  ואתן  לשון  רשים,  מלמטה  כתוב  שיהא  כדי  והשיב  האותיות,  בין  כיון תוב  לך  לומר  רשעים,  ומלמעלה  אשים, 
 . מטה, נעשה רשע מלמעלהה אדם ראש ושר מלשנעש



 מוהר"ן תנינא                             יח  תורה          קוטי                      לי              6כא: 

ו גדול.  לנזק  ימלט מחטא    רת התורהזהו שאומשיגרום  ומפורסם לא  נשיא דהיינו מנהיג  כי  יחטא,  נשיא  אשר 

 והעם ,  לחטא  גדול  סרסור  הוא  והגאוה,  בלבו  שמתגאה  לפי  יחטא  ודאי  כי,  ודאי  לשון  הוא  אשר  ויקרא כג.  בזוהר  "שכמ)

  שאפילו  ועוד,  בו  תלוי  העם  כל  חטא  לכן,  תחתיו  נמנים  העם  וכל,  ומחטיא  חוטא  הוא  והרי,  ממעשיו  ולמדים  ריוחא  םהולכי

  כחוט   אפילו  פגם  מכל  מנוקה  להיות  וצריך  לרבים  ראש  הוא  כי  ,בשמים  גדול  רושם  ועושה  מאד  פוגם  הנשיא  של  קטן  חטא

לא תרצח על  אפילו  לעבור    סכנה גדולה תמידוא  שרבים מקבלים דבריו השמנהיג מפרסם  רבנו  ומבאר  (  השערה

  .אף ולא תגנובלא תנ 

שוט  אדם פולא  מנהיג מפורסם  רק  שיכשל בה  קרוב  אבל רציחה    ,כשלילה  יכול כל אדםניאוף וגנבה    אובשלמ

לו   אין  כי  כשר  איש  אינו  אם  אפי'  רציחה,  על  שיעבור  מאד  רחוק  פשוט  איש  כי 

ובעיקר ע"י לשון לו    נדמהכגון ש  ,נא ליצלן מרחר"ל    כזותאוה לזה ואפילו כשמגיע ח"ו לתאוה  

  ינו בא לידו ויש לו כמה מניעות לזה אהוא רשע מרושע ומצווה לסלקו מן העולם  על פלוני ש  הרע

. ואפי' אם יעבור לא  מלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו אל  \כז/' ב'(ות ג)אב  חז"ל  כמאמר

או שיחזרו    כל ימיו  פעם אחת  ק פ"אב שלא יעבור ר קרו רחוקות, ו   לעתים  כי אם  יעבור כ"א

הדם)  אותוויהרגו   גואל  שהי  או  משמים  נוהג  הבזמן  בוכ  או  ד  \כח/אבותמשנה  אטפוךאעל  שיתפס או    (טפת 

חברו  הוכנרא  .רסאוי פני  המלבין  כגון  רציחה  לאבק  הכוונה  פשוטהרי  ש  \כט/שאין  איש  גם  יכול  אבל    ,זה 

  , ( עולם   גדולי  גם אצל   ,\ל/ שברית כרותה לה שתתקבל)  לשון הרעע"י  או    , ברגע של חימהבהנהגת העולם  

ות על  או לחפיש  או להתיר אשת א  ,וח לפלוני או למסרו לרוצחיםציכול להיות משלח אנשיו לר  , במילה אחת

בות שנותן  וואפילו בעצות ט כחה ברבים,  ע"י תו  דם או לשפוך    פלוני לפלוני,ממון  לפסוק בטעות  או    \לא/נואף

יותר מדאיהאו לבהבנתן,  למיד לטעות  הת  יכול ואפילו בשב ואל    ,עבור עבירותלו  ,חלש בדעתו או להתעורר 

ו אין ביד, וגם כשכנ"ל משבת נד:  אכל שבידו למחות ואינו מוחה מעלה עליו הכתוב כאילו בעצמו חטתעשה  

   ויקרא כג. כנ"ל בזוהר חטאי עמו עליולמות 

 
ָמּה אבות פרק ג משנה  כז לוֹּ ש ְ ל ּבִּ ּלֵ ְתּפַ ֵמר, ֱהֵוי מִּ ים אוֹּ יָנא ְסַגן ַהּכֲֹּהנִּ י ֲחנִּ ל)ב( ַרּבִּ אִּ  ש ֶ ָלעּו. ַמְלכּות, ש ֶ ים ּבָ יש  ֶאת ֵרֵעהּו ַחּיִּ ָרָאּה, אִּ  ְלָמֵלא מוֹּ

שבים כל הגדול מחבירו בולע את חבירו. אף בני אדם אלמלא   מה דגים   -גי הים  דכתיב )חבקוק א( ותעשה אדם כד  -ים בלעו  חי -  רע"ב 
 אה של מלכות כל הגדול מחבירו בולע את חבירו: מור

נפשם אם יפסידו  אישי ההוה מפסידים ההנהגה ביניהם להזיק כל איש לרעהו ואינם יראים ל  בזמנינו זה רוב  עתה  -  רבי ידעיה הפניני 
ם כל איש יארח לחברה עם איש משחית ופועלי און ואנשי דמים ומרמה ולרע  עליהם שמענישים על רעת  אותה. ולולי אימת המלכות

יבוקש הדבר וימצא. ואמרו על זה שצריך כל אדם להתפלל  שם על רעתם, אם  ענילולי פחד המלכות עליהם שי   גנוב ורצוח ונאוףירוצו  
 ך יעצור בעמו לבלתי יזיק כל איש לזולתו, לבלתי עשות רע, כי המל ניח לו מכל סביביו כדי שישמרו ההמון ככהבשלום המלכות לה
י אדם שלמים, כן נבלעם בר בולע גופי בנהק  חיים בלענו. כטעם: "נבלעם כשאול חיים", שפירושו השאול הוא   -  ר' יוסף אבן שושן

דם כדגי הים כרמש לא מושל בו",  ה אוכן אמר הנביא ע"ה: "ותעש   גברותם עליהם, ואין אנו צריכים לחתכם איברים מרוב הת אנחנו,  
 .ואחז"ל: מה הדגים שבים הגדול בולע את הקטן, אף בני אדם הגדול מחבירו בולע אותו

וזהו דרך  חבירו בעודו חי, ולשון הכתוב הוא, אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו.    אחד ממנו בלע אתכל  כלומר,    -  מגן אבות לרשב"ץ 
 הנות במיתתו, ולא ימתינו להרגו, אלא כמו חי כמו חרון ישערנו, חריצות להמיתו וליגוזמא לרוב ה 

ָפה ַעל פְּ  משנה מסכת אבות פרק ב  כח ּצָ ְלּגֶֹּלת ַאַחת ש ֶ ם. ָאמַ  ֵני)ו( ַאף הּוא ָרָאה גֻּ יִּ ְך ְיטוּ ַהּמָ ַפיִּ ף ְמַטּיְ , ַאְטפּוְך. ְוסוֹּ ֲאֵטְפּתְ  פּון:ר )ָלּה(, ַעל ּדַ
להציף גולגולת הנהרג, הרגוך והציפו גולגלתך ושלא כדין עשו וכאילו דם נקי שפכו, הוא הדבר    על שהרגת וגרמת  -  פירוש רבנו יונה 

חייב מיתה, הואיל ואין דמו מסור בידו של הורג להורגו,  רה, וכל ההורגו  התועליהם, כי אין בדין להרוג הרוצח אך הבית דין על פי  
שו לאחרים, כי על כן נהיה הדבר הזה שכולן היו חייבין ומגלגלין חובה על  ן, אחרים יעשו להם כאשר עמטיפייך יטופו  ומפני כך לסוף

 ידי חייב:
צפה, ואמר לו על שהרגת והצפת אחרים על    יש שהיתה גלגלתוהא  ף הוא ראה גלגלת וגו', מליצה היא שאמר על אתוא  -  רבינו בחיי

ויצפו על המים כמותך, ולימדך בזה כי כל עושה רע אי אפשר    ך וסוף אותם שהרגוך והציפוך יהיו נהרגים הציפו פני המים על כן הרגוך ו
עונש הוא מדה כנגד מדה )איוב ד' ח'( והו,  שימלט מן העונש אך ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד, וכן כתוב וזורעי עמל יקצרוה

עונותיו ילכדונו את הרשע ובחבלו חטאתו ויפול בשחת יפעל, וכתיב )משלי ה' כ"ב(    חפרהווכענין שכתוב )תהלים ז' ט"ז( בור כרה וי 
נה )ישעיה  ריבסאה בשלחה ת-יתמך ותמצא במסכת סנהדרין )דף ק'( שדרז"ל אע"פ שכל המדות בטלו מדה במדה לא בטלה שנאמר בסא

ן הגג או  ת לא בטלו, מי שנתחייב בסקילה או נופל ממיתו   סאה בסאה, ואמרו עוד )סנהדרין ל"ז( אע"פ שבטלו ד' מיתות ב"ד ד'כ"ז(  
חיה דורסתו מי שנתחייב שריפה או נופל באור או נחש מכישו מי שנתחייב הרג או נמסר למלכות או לסטים באין עליו, מי שנתחייב חנק 

 י: הר או מת בסרונכבנ או טובע
חסידים    כט נד  עיין ספר  לעינים,א  -סימן  ניכרת  היא רציחה שאינה  והעבירה קלה, וחמורה  יזו  גדול מאוד,  היא למעלה, היא   והעונש 

 המבייש פני חבירו ברבים או מצערו בפני מי שמתבייש ומצטער, שאילו הי' הורגו הי' מקבל מיתה, כדי שלא יהי' מתבייש. הבושה. 
ז'  ב כת  כך  ל חז"ל.    .כא  אלשיך קהלת  עולם    בשם  דרובא של המחלוק  בזה  נכשלווידוע שגדולי  עי"ז. ורובא  נגרמו  חינם  ושנאת    ות 

פרשת )שם משמואל  בספר  ועיין    .תחלקו בשדהומפיבשת    הבא אתצי ל  ד(-)שמואל ב טז גכשאמר    וד המלך אמרו שנכשל בזהואפילו על ד

ו הגדומצרע  תרעט(  שבת  אמרו ז"ל )ב"ב קס"ה.( והכל באבק    וא ראוי לקבל את לה"ר, ומחמת זהצד הטבע שבאדם המש  על זה שכתב  ל 
 "ש. עי .ר וצריכין לזה זריזות וזהירות יתירהלה" 

או    לא המשפחה,  כבוד  מחמת  בזה  שטועים  ובאמת  שיש  אחר,  היתר  המדות  מורה  בספר  ו'(    )הרחקתמבואר  אות   גמ'   עפ"ירשעים 
שבת )  עשה   לא מוכיח את חבירו נידון כאילו בעצמום ודבריו נשמעי וכן מי ש   .רשערא  נק  אהוגם ל רשע  ע  תמלמד זכושמי   כו(  סנהדרין)

 .(ע"ז יח.: ונד



 מוהר"ן תנינא                             יח  תורה          קוטי                      לי              7כא: 

יכוליםדאורייתא  ובחידושין   ממשלע   שמחדשין  ורצח  בור  ונאף  לאוין   \לג/[לב]  גנב  ג' 

ֶנבשמות כ'  )כדכתיב  עשרת הדברות  פורשים במ ָאף ֶלא ִתגְּ ַצח ֶלא ִתנְּ בכל רגע ר"ל    בכל פעם  יג( ֶלא ִתרְּ

  : [לד]

חירציחה   דאורייתא  ע"י  מבארידושין  הזוהר  זאת    \לה/ םיש  הקדמת  ה.(  עפ"י  הגיע על    ,נ"ל ה)דף  שלא  מי 

ולים לגרום כו ידושייחאזי הוראותיו ו   ,שלא עפ"י הקדמות אמתיותחדושי תורה  דש  המחעל  ו  ,ומורה  להוראה

גש  פ"ואעלהריגות.   ה'  עובדי  על  זאת  לומר  שנתבאר  .  דוליםקשה  מה  לפי  מנהיג  אעפ"כ  של  הגדול  הנסיון 

   .לשגם בזה יכשמפרסם יתכן 

מגלה למי   איודע לשמור אותם בסוד אל  אל  מי שזוכה שמגלים לו סודות תורה והואש  \לו/דרא רבהבאועיין  

גורם לרציחה וע"ז. ולפי המבואר בתורה מז שכל מה שרב אומר למעלה מהבנת התלמיד נחשב  שאינו ראוי 

 אוף כמבואר בתורה קלד. ינ וגם ללחיצונים אולי גם זה גורם לרציחה  המסירת רזי תור

תורה    ניאוףו חדושי  הכווע"י  קלד  למבוארה  נ אולי  תורה    \לז/בתורה  בדבריו  שא   ן ופבאשאומר  לטעות  פשר 

ו לפי  ל נו צריךאם השומע יעשה עי"ז מעשה שאיו  , זה בחי' ז"ל  \לח/ דהיינו שהשומע ישמע מה שלא לפי מדרגתו

 לו כאן(  ן )וצ"ע אם זה אותו ממש שהתכוו .ו ניאוף ממש.רבנחשב למדגתו 

 
 ל ועיין ע"ז נ: נגר הוא חכם גדו ' יגכובעשרת הדברות שמות . ויוצרות לפ' זכור ,'ב 'והושע ד ,'ט 'ו זלשה"כ ירמיה לב

כחש ורצוח וגנוב  נאף לא תגנוב )שמות כ' י"ג( ואת כתבת אלה ורה לא תרצח לא תבתוכתבתי  -פרשה א אות כג -מדרש זוטא איכה  לג
 ושע ד' ב'( ונאוף )ה

ְמעּו דְ הושע פרק ד   ים בָּ )א( ש ִּ ַעת ֱאלֹּהִּ ּדַ י ֵאין ֱאֶמת ְוֵאין ֶחֶסד ְוֵאין  ּכִּ ֵבי ָהָאֶרץ  ש ְ ם יוֹּ יב ַלידָֹּוד עִּ י רִּ ָרֵאל ּכִּ ש ְ ֵני יִּ ּבְ לֹּה  ב( אָ ָאֶרץ: )ַבר ְידָֹּוד 
י ְוַכֵחש  וְ  ָרצּו ְוָדמִּ ים ָנָגעּו:ָרצַֹּח ְוָגנֹּב ְוָנאֹּף ּפָ ָדמִּ  ם ּבְ

ים לָ ירמ ם ּבְֹּטחִּ ּנֵה ַאּתֶ ַעל ְוָהלְֹּך אַ יה פרק ז )ח( הִּ ר ַלּבָ ֶקר ְוַקּטֵ ֶ ֵבַע ַלש ּ ָ ש ּ יל: )ט( ֲהָגנֹּב ָרצַֹּח ְוָנאֹּף ְוהִּ עִּ י הוֹּ ְלּתִּ ֶקר ְלבִּ ָ ְבֵרי ַהש ּ ים לֹּהִּ ֲחֵרי אֱ ֶכם ַעל ּדִּ
ים ֲאש ֶ  ם:ֲאֵחרִּ  ר לֹּא ְיַדְעּתֶ

נ:   ע"ז  בידי  -ועיין  מתניתא  ואייתי  ואתא  לאתרין  ירמיה  בר  רבה  איקלע  אבא  בר  יוסף  רב  מתאמר  ואין  ה  בשביעית  ומזהמין  ליעין 
  מתליעין ומזהמין במועד כאן וכאן אין מגזמין וסכין שמן לגזום בין במועד בין בשביעית ולית נגר ולא בר נגר דיפרקינה אמר רבינא אנא

 בו חכם חכם  –פרש"י נגר בן נגר         ... לא נגר אנא ולא בר נגר אנא ומפרקינא לה
ך משום שכאשר הם סוגרים הלכה מסויימת דהיינו שלא עול )עפ"י שבת קכו.( ות"ח מכונה כר פירושו מנבביאור שוטנשטין ביאר שנג

 ד יד(ב כ -יודעים לבארה שוב א"א לפתוח אותה )עיין גיטין פח. ורש"י מלכים
, אבל צ"ע דאמר  להוראה ומורה נותן כח לקליפה להרוג ע"י חדושיוהגיע    שלאשמחדש שלא עפ"י הקדמות אמיתיות או  תלמיד  בואר  מ ד"ה ואי תימא(  )]* עיין הקדמת הזוהר דף ה.    לד

 [  גדולי הדור לעיל אפילו עובדי ה' באמת

 תשכט. שנת מר במהדורת רב משה קראת המראה מקום הזה הוסיף ה לה
ו ן  לו ינ  ין  ְואִׂ ימִׂ ֲעקִׂ ָאְרַחְייהו    ד ַ י  סוד   דבר   איזה  שומעים  אם,  עקלתון  בדרך  שהולכים  ואלו  ב ְ ין  ָנְטלֵׁ ל ִׂ ין  מִׂ ילו    לֹון  ְוָעְיילִׂ ְבהִׂ  דברי   את  ומקבלים  לוקחים   הם  ב ִׂ

ית  ,ובבהילות  במהירות  אותם  ומכניסים,  ההם  הסודות  הו    ְולֵׁ ָבא  ֲאַתר  ב ְ ְתַעכ ְ ין   ְוָכל,  לאחרים  אותו  מגלים  מיד  כי,  להתעכב   מקום  בהם  אין  אבל  ְלאִׂ   נו ְקבִׂ
ין ין  ַאֲחָרנִׂ חִׂ ת ְ ַ ְתפ  יה    מִׂ ין  ַעד,  הסודות  לגלות  וחוטמו  עיניו  ברמזי  גם  נתעורר   הוא  ל"ר ,  ידו על  נפתחים והחוטם  העינים  של  דהיינו  האחרים  הנקבים  וכל  ב ֵׁ ָנְפקִׂ   ד ְ
ין  ל ִׂ א   מִׂ נו ְקב ָ א  ב ְ ָ פו מ  ין ,  לרוחו  מעצור   אין  כי,  לאחרים  אותו  ומגלה,  הפה  בנקב   הסודות  דברי  שיוצאים  עד  ד ְ ֵׁ ל  ְקרו ן   ְואִׂ י   אִׂ יבֵׁ ָרא  ַחי ָ ,  הדור   רשעי  נקראים  ואלו  ד ָ

י נו אֵׁ א  ש ְ ְדש ָ ק  יךְ   ד ְ רִׂ יָתא,  שונאם  ה"שהקב   הו א  ב ְ ַמְתנִׂ יָלן  ב ְ ַנן  ד ִׂ ו  ,  למדנו  שלנו  בברייתא  ת ְ יל  אִׂ יל  כ ְ ין  ָקטִׂ ו ְברִׂ   גלוי   ידי   שעל   לפי ,  אנשים  הרג   כאילו  לו  נחשב   ג 

ו  ,  אדם  בני  להרוג  כח  מקבלים החיצונים הסודות ל  ַלח  ו ְכאִׂ ָ א,  זרה  עבודה  עבד  כאילו  לו  ונחשב   ָזָרה   ַלֲעבֹוָדה   פ  ַחד  ְוכל ָ יב ,  אחד  בפסוק  רמוז  והכל  ְקָרא  ב ְ ְכתִׂ   ד ִׂ
ךְ   ֹלא לֵׁ יל  תֵׁ ךָ   ָרכִׂ ֶׁ ַעמ  ם  ַעל  ַתֲעמֹוד   ֹלא ,  סודות  לגלות  ב ְ ךָ   ד ַ עֶׁ י,  דמים  שפיכת  תגרום  שלא  ל"ר   רֵׁ ָעַבר  ַמאן,  זרה  בעבודה  אותי   תחליף  ולא  ה" יהו  ֲאנִׂ   ַעל   ד ְ
א ַהאי יש ָ ְקָרא רֵׁ ו  , סוד  ומגלה רכיל שהולך  הכתוב  ראש על שעובר  מי ד ִׂ יל  אִׂ א ַעל  ָעַבר כ ְ ָ ל   .   זרה ועבודה רציחה על  גם עבר  כאילו  לו נחשב  כ 

לָ   -תורה קלד    לז דוֹּ ָדה ּגְ לּ ֲעבוֹּ ָרה ֲאפִּ ַמר ּתוֹּ יךְ ה לוֹּ י ָצרִּ ים. ּכִּ ן ְלַרּבִּ ּכֵ ל ש ֶ יד, ּכָ ל.   ּו ְלָיחִּ ֶכל ַהְמַקּבֵ ֵאינוֹּ ָראּוי ְלשֵֹּ ָבר ש ֶ ּלֹּא יֹּאַמר ּדָ זֵָּהר ְמאֹּד, ש ֶ לִּ
פֵּ  טִּ יְך  לִּ ש ְ ּמַ אּוף, ש ֶ נִּ יַנת  חִּ ּבְ י הּוא  ָלא  ּכִּ ּדְ ֲאָתר  ּבַ ֶכל  ַהּשֵֹּ לָ י  ְלַבּטָ ְקָרא  ְונִּ יְך.  ְצְטרִּ ידאִּ לִּ מוֹּ ֵאינוֹּ  י  ּכִּ ַממָּ   ה,  אּוף  נִּ ְקָרא  נִּ ים  ְפָעמִּ ְולִּ לּום.  ּכְ ,  ֶאְצלוֹּ  ש 

יְך לוֹּ ְלפִּ  ֵאינוֹּ ָצרִּ ָבר ש ֶ ה ַעל ְיֵדי ֶזה ּדָ שֶֹּ ל עוֹּ ַקּבֵ ַהּמְ סּול ּוָפגּום, ַהְינּו ש ֶ יא ּפָ צִּ יד ּומוֹּ לִּ ּמוֹּ ן ַעלש ֶ . ְוַעל ּכֵ ָרה, יּוכַ   י ַמְדֵרָגתוֹּ ֵמר ּתוֹּ אוֹּ ל, ַחס ְיֵדי ש ֶ
תְ  ם, ְלהִּ לוֹּ אּוף. ְוַעלְוש ָ ַתֲאַות נִּ ר ָעָליו ַהּיֵֶצר ּבְ ּבֵ י אִּ  ּגַ ל ֶאָחד ּכִּ ַמע ּכָ ש ְ ּלֹּא יִּ קּו ש ֶ ְתַחּלְ ּבּוָריו יִּ ּדִּ ֶ ים, ש  ַרּבִּ ָרה ּבָ ֵמר ּתוֹּ אוֹּ ש ֶ זֵָּהר ְמאֹּד ּכְ יְך לִּ ן ָצרִּ ם ַמה ּכֵ

לֹּא    , לוֹּ יְך  רִּ ּצָ ֶ ְפנֵ ש ּ ּבִּ ֵמר  אוֹּ ְוַאף ש ֶ ֵתר.  ש ָ יוֹּ ּבְ ם  ּלָ ְלכֻּ ים  ַרּבִּ ֶאָחדי  ל  ּכָ ֵלב  ּבְ ְכנֹּס  יִּ לֹּא  ֶזה  ל  ּכָ ם  עִּ ּוְכמוֹּ    ֶוה,   . לוֹּ יְך  ְוָצרִּ  , לוֹּ ֵגַע  ַהּנוֹּ ם  י אִּ ּכִּ ְוֶאָחד 
ף סח(: ְתרוֹּ ּדַ זַֹּּהר )יִּ תּוב ּבַ ּכָ " ַוֲהלֹּ   ש ֶ ְתרוֹּ ַמע יִּ ש ְ ְמעּו אֶ "ַוּיִּ א ָעְלָמא ש ָ ּלָ ַמע ְוכּו' עַ א ּכֻּ ְתרוֹּ ש ָ א יִּ ם. ְוֶזהּו 'ַזכָּ ּלָ ן ש ָ ַמע' ּיֵ ש ָ ְדָנא ּדְ ָמֵלל ַעל אֻּ ָאה ָמאן ּדְ

ף קפו:)זַֹּהר   ה ּדַ ַצּוֶ ה נב(:ּתְ ּכָ ָאְמרּו )סֻּ מֵ   (. ְוֶזה ש ֶ ל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה אוֹּ דוֹּ הּוא ּגָ , ַהְינּו ש ֶ ל ֵמֲחֵברוֹּ דוֹּ ל ַהּגָ דּכָ ְצרוֹּ ּגָ ָרה, ֲאַזי יִּ ּנַ"ל, ּכִּ ר ּתוֹּ ּנּו ּכַ ּמֶ ל מִּ י  וֹּ
ר ָעלָ  ּבֵ ְתּגַ ּנַ"ל, ְוצָ יּוַכל ְלהִּ אּוף ּכַ ַתֲאַות נִּ ֶצר ָהָרע ּבְ ּנַ"ל: יו ַהּיֵ ּבּוָריו ּכַ ס ּדִּ ֵמר ּוְלַפּלֵ ָ ש ּ יְך ְלהִּ  רִּ

לָ   -  ז תנינאתורה מ   עייןבכמה תורות חוזר רבנו על הזהרה זו    לח דוֹּ ָנה ּגְ יְך  ַסּכָ ָרה, ְוָצרִּ ַמר ּתוֹּ ּיּוכַ ה לוֹּ נּות ְיֵתָרה, ש ֶ ָלה ְוָאּמָ דוֹּ יָעה ּגְ ל ָלֶזה ְיגִּ
ּלֹּא   אֶֹּפן ש ֶ ָבָריו, ּבְ ּדְ ֶפֶלס  ּבְ קֹּל  ש ְ ַהּכֹּלִּ י ש ֶ ּפִּ ֵתר. ְוַאף ַעל  , לֹּא יוֹּ יְך לוֹּ רִּ ּצָ ם ַמה ש ֶ י אִּ ּכִּ ין  ְמעִּ וֹּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהש ּ ַמע ּכָ ש ְ ין כָּ יִּ ְמעִּ וֹּ ָרה  ל ש  ל ַהּתוֹּ

ם כָּ  ֵמר, עִּ אוֹּ יְך לְ ש ֶ רִּ ּצָ ֶ ל ֶאָחד ַרק ַמה ש ּ ַמע ּכָ ש ְ ָרה ּבִּ  ...ַבד.ל ֶזה לֹּא יִּ ַמר ּתוֹּ ל לוֹּ ֵאינוֹּ ָיכוֹּ י ש ֶ ָרה ּומִּ ַמר ּתוֹּ , ָאסּור לוֹּ לוֹּ יָנה זוֹּ  .ְבחִּ
מֹּר עַ   אות  ן תורה ס'ועיי  ש ְ יְך לִּ ֵני ָאָדם, הּוא ָצרִּ ֵרר ּבְ ֵסק ְלעוֹּ עוֹּ ֵאינָ ]ז[ ּוְכש ֶ ים ש ֶ ידִּ ְלמִּ ּתַ ק ּבוֹּ ֵמָהרַ ְצמוֹּ מִּ ְדּבָ ּלֹּא ְיֵהא נִּ ֵדי ש ֶ ים, ּכְ ֶהם,   עם ֲהגּונִּ ּלָ ש ֶ

ָאמְ  מוֹּ ש ֶ , ּכְ יק לוֹּ ּלֹּא ַיזִּּ ין קל"ג(:ש ֶ ּלִּ ְבָרָכה )חֻּ ָנם לִּ ְכרוֹּ ֵתינּו זִּ ֵאינוֹּ ָהגּון' ְוכּו'. ְוֵכן ָאְסרּו חֲ   רּו ַרּבוֹּ יד ש ֶ ד ְלַתְלמִּ ל ַהְמַלּמֵ ְבָרכָ 'ּכָ ָנם לִּ ְכרוֹּ ה ָכֵמינּו, זִּ
ת ק"ח(: ּבָ ֵהָמה ְטֵמָאה, ש ֶ   )ש ַ ר ּבְ ְכּתֹּב ַעל עוֹּ יךָ   ּנֱֶאַמר:לִּ פִּ ַרת ה' ּבְ ְהֶיה ּתוֹּ יָבה.  "ְלַמַען ּתִּ תִּ יַנת ּכְ חִּ ם ַאֵחר, הּוא ּבְ ֵמד עִּ ּלוֹּ יָך'. ּוְכש ֶ ר ְלפִּ ּתָ ן ַהּמֻּ " 'מִּ

ים מ"  ּלִּ הִּ )ּתְ יַנת  חִּ ּבְ ן הּוא  וֹּ ש  ַהּלָ י  ֵפר ָמהִּ   ה(: ּכִּ י ֵעט סוֹּ נִּ וֹּ יד, כְּ "ְלש  ְלמִּ ב ַעל ֵלב ַהּתַ ְכּתָ ְונִּ ֱחָקק  ּנֶ ֶ ֵלי ג(:מיר", ש  ש ְ תּוב )מִּ ּכָ ְתֵבם ַעל לּוַח    וֹּ ש ֶ "ּכָ
יד ש ֶ לִּ  ְלמִּ ֵהָמה ְטֵמָאה, ַהְינּו ּתַ ר ּבְ יַנת עוֹּ חִּ ין ַעל ּבְ בִּ ְכּתָ ָבָריו נִּ ְהיּו ּדְ ּלֹּא יִּ יְך ש ֶ ן ָצרִּ ָך". ְוַעל ּכֵ י ֶאְפש ָ ּבֶ ָמר  ֵאינוֹּ ָהגּון. ַאְך אִּ ש ְ ת נִּ ְהיוֹּ ר ָוָדם לִּ ר ְלָבשָֹּ

, ש ֶ  ַעְצמוֹּ מִּ ּלֹּּבְ ים  ֲהגּונִּ ֵאיָנם  ים ש ֶ ידִּ ְלמִּ ּתַ ְמעּו  ש ְ יִּ ּמּודוֹּ א  לִּ ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו ש ֶ ּדְ ת.  ְוַלֲעשֹּוֹּ מֹּר  ש ְ ְולִּ ד  ּוְלַלּמֵ ְלמֹּד  לִּ  , ּמּודוֹּ לִּ ְהֶיה  ּיִּ ֶ יְך ש  ָצרִּ ְוָלֶזה  ּנּו.  ם    ּמֶ עִּ
ְהֶיה כְּ  , יִּ ידוֹּ ְלמִּ בְ ּתַ אוֹּ ְלדִּ ּלּו ֲעשָֹּ , ּוְכאִּ אוֹּ ַלֲחֵברוֹּ ּלּו ֲעשָֹּ ְכררֵ אִּ ֵתינּו, זִּ ָאְמרּו ַרּבוֹּ מוֹּ ש ֶ ָרה. ּכְ ין צ"ט:י ּתוֹּ ְבָרָכה )ַסְנֶהְדרִּ ָנם לִּ ן ֲחֵברוֹּ    (:וֹּ ד ּבֶ ל ַהְמַלּמֵ 'ּכָ

אוֹּ לְ  ּלּו ֲעשָֹּ אוֹּ ְוכּו', ּוְכאִּ ּלּו ֲעשָֹּ אִּ ָרה, ּכְ ָרה ְוכּו'. ּוכְ ּתוֹּ ְבֵרי ּתוֹּ רַ דִּ ְתּבָ ם יִּ ֵ , ֲאַזי ַהש ּ ָנה זוֹּ ַכּוָ ֵמד ּבְ ּלוֹּ ְכתָּ ְך  ש ֶ ָבָריו נִּ ְהיּו ּדְ ּלֹּא יִּ , ש ֶ תוֹּ ֵמר אוֹּ וֹּ כַֹּח ש  ין ּבְ בִּ
ּנּו.  ּמֶ ין מִּ חִּ ּכָ ש ְ ְהיּו נִּ ֵאינוֹּ ָהגּון, ַרק יִּ יד ש ֶ ְלמִּ ל ַהּתַ ן ש ֶ רוֹּ ּכָ  ַהזִּּ

מלא  ולדרי מטה    ,מד דעת לכל אחד כפי מדרגתו לדרי מעלה מה חמיתשהצדיק עיקר שלימותו שיודע לל  אות ז'  תנינא  גם עיין תורה ז
  .כלליות בן ותלמיד משמע שצריך לעשות זאת בדבור אחד ובדקדוק הלשון שם בהמשך דהיינו ,ץ כבודוכל האר



 מוהר"ן תנינא                             יח  תורה          קוטי                      לי              8כא: 

   .מושם עצבם רי שאומר חידוש של אחכגון  תורה יב אר בהכוונה למבואולי וגנב ע"י חדושי תורה 

י  , דברי תורה של מנהיג מפורסםידי  ציחה על  ר  עוד בעניין בדבריכם שמא  חכמים הזהרו    \לט/אעיין אבות א' 

וצ"ע מדוע שיתחייבו גלות    .(חכמים דייקא כיון שדבריהם נשמעים  שדייק  טועי"ש תוי").  וכו'  בת גלותחובו חות

א נחשב שוגג שהרי  ממסתועל רציחה ממש,  ור  דושי תורה אפשר לעביבחו שאומר שפי רבנ אבל ל  ?ריהםבדב

)במדבר   כדכתיב  ערי מקלטאחת מב  ה בשוגג חייב גלותיחרצעל  כי    ,מובן ,  די ה' באמתבוכבר אמר שמדובר בע

יני  דמואע"פ שבאמירה בלבד נחשב גרמא ופטור    .מכות פ"בוכמבואר בבשגגה    מכה נפשלנוס שם כל    (לה טו

  .גלות חייב כן ש  אפשרבי"ד של מטה אבל בדין שמים 

  . ע"ז יחד:  שבת נ בגמ'    כמבואר  כולה  שיעלה עליו הכתוב שעבר על כל התורהיכול מנהיג    בשתיקהגם  באמת  ו

יש עליו ים  עמשנ שכיון שמנהיג מפורסם דבריו    ,ב כאילו בעצמו חטאותהכ  מי שבידו למחות ולא מוחה מעלה

או מוכיח שלא כראוי   ח ות בזה וכשלא מוכיעטל  לכן בקל בכל רגע יכול  ,נשמעים לושיו הכל אנ לתוכחה  חובת  

   .בעצמו אנחשב לו כחוט

 

 למעשה 

לכל הסכנות  גם כנ"ל ומסתמא התכוון רבנו  בהנהגת צבור ואמירת תורה לציבור שיש הרבה סכנותנראה פשוט 

חז"ל,   יותרשהזהירו  לחדש  בא  שגם  מוכרח  שח  .אבל  הוודיונראה  רבנו  של  י  אשו  שמנהיג  שכתב  כול  במה 

מה שלא   ,ומבאר שכוונתו לעבירות אלו ממש.  לעבור על נאוף גנב רוצח ממש בכל רגעדושי תורה  ה ובחגנהבה

 מזדמן לאיש פשוט.

נראה שיש ,  "רנגעבירות חמורות  '  גתורה זו מעניין מפורסם שקנא בחבירו עד נפל ל  ומהשיחה שקדמה לאמירת

הכבוד והקנאה אצל מפרסם הן איש פשוט, כי  א למה שלא נמצנסיון גדול על עבירות חמורות  למנהיג מפורסם  

הימנו. גדול  יצרו  מחברו  הגדול  כל  חז"ל  אמרו  וכן  אדם  מכל  גדול  יותר  הרבה  אולי  ולפ  נסיון  רבנו  כוונת  "ז 

מנהיג מפורסם אצל  ש  ,ובד ה'לקנאת מפורסם ואפילו עת אדם פשוט  אנ ללמוד מהמקרה הנ"ל על ההבדל בין ק

 .אנשיופר כל טעות שלו היא נכפלת במס

. כי  הוא סכנה עצומהש  ,השילוב הזה של כח הנהגה ופרסוםמ  מזהיררבנו כאן  עיקר שכנ"ל בהקדמה שהונ"ל  

בפרט כשמצטרף לזה הזהרת חז"ל  , ומפורסם הפירוש שהם נשמעין לצבור גדול. ושדבריו נשמעין  הפירושמנהיג  

בעל כח עצום שאין עליו שום  א  והרסם  ו. נמצא המנהיג המפשכל המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינה

ח אותו בהכרח שיפול לגאווה, לבד מחד בדרא שזכה לבטל , ואדם כזה שצבור גדול מחזיק ממנו ומשבבקורת

אותמחו ד'  בתורה  טמו  ז'.  ריותו בתכלית כמבואר  נוראיתנ וכאן  סכנה  נ   ה  שישל  בוכמעט  סיון  לעמוד   ,   א"א 

 דאי יחטא. והמפרשים שבו אשר נשיא יחטא, ופרשו סוקוחז"ל רמזו זאת בפ .די ה' גדוליםבואפילו לע

, כי אפילו צדיק גדול יכול להיות \מ/ הרבה יותר מכל הצדיקים להזהיר מפני מפורסמים של שקרועל כן רבנו  

 יו. שנ העצום שמקבל מא מפרסם של שקר, ולהזיק ע"י הכח

צריך שקר.ילה  ואעפ"כ  של  מפרסם  שהוא  פלוני  על  מלומר  מאד  להתפ  זהר  של    שנזכהתמיד  לל  רק  למנהיג 

 אמת. 

 

 עד כאן ביאור חברותא לתורה יח תנינא

 

 
ת ְלמַ   -  ועיין תורה סח תנינא ְהיוֹּ ּיּוַכל לִּ יק ש ֶ ּדִּ ֵלמּות ַהּצַ ר ש ְ ּקָ ְהיֶ עִּ ּיִּ ֶ ה, ש  י  ְעָלה ּוְלַמּטָ ת ְלמִּ ל ְלַהְראוֹּ ְדֶמה בְּ ה ָיכוֹּ הּוא ְלַמְעָלה ְונִּ הּוא ש ֶ ַדְעּתוֹּ ש ֶ
הְ  יִּ ָנה,  ֶעְליוֹּ ַמְדֵרָגה  ָהָארֶ ּבְ ְך  תוֹּ ּבְ ָנה,  ְחּתוֹּ ַהּתַ ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ה ְמאֹּד  ְלַמּטָ הּוא  י ש ֶ ְלמִּ ְלֵהֶפְך,  ְוֵכן  ַהֵהֶפְך.  הּוא  ַמְרֶאה לוֹּ ש ֶ ַמְרֶאה לוֹּ ֶיה  ְהֶיה  יִּ  , ש  ַמּמָ  ץ 
א, הּוא ָסמ ַרּבָ ַאּדְ ַרְך: ש ֶ ְתּבָ ם יִּ ֵ ְהֶיה ְלַהצַּ וְ ...    ּוְך ְלַהש ּ ּיִּ ְכָרח ש ֶ ֵלמּות מֻּ ְ ָלל ֶזה ַהש ּ יק ּכְ יק, ּוְבלֹּא ֶזה ֵאינוֹּ ַצּדִּ  .ּדִּ

ַאְבַטְליק א  משנה מסכת אבות פר   לט ְבֵרי )יא(  דִּ ּבְ זֲָּהרּו  ים, הִּ ֲחָכמִּ ֵמר,  ן אוֹּ ַבת  וֹּ בּו חוֹּ א ָתחוֹּ ּמָ ְגלוּ ֶכם, ש ֶ ְותִּ לּות  ּתּו    ּגָ ש ְ ְויִּ ים,  ָהָרעִּ ם  ַמיִּ ם  ְמקוֹּ לִּ
ים ַאֲחֵריֶכם ְוָימּותּו,  אִּ ים ַהּבָ ידִּ ְלמִּ ל:ַהּתַ ְתַחּלֵ ם מִּ ַמיִּ ם ש ָ ְמָצא ש ֵ  ְונִּ

דבריהם  כך אלא שאם יפול ספק ב לחכמים אין הכונה שאין שאר בני אדם מוזהרים ב מה שהזהיר    -בריכם  )יא( חכמים הזהרו בד   -תוי"ט  
מואל בשם ל חכמים יבואו השומעים לכלל טעות משא"כ בדברי הדיוט שאין משגיחין על דבריו. לכך הזהיר יותר לחכמים. במדרש שש

 החסיד הר"י ן' שושן: 
סיון שכמעט אי אפשר יכי לשניהם יש נ  ,ממפרסם של שקר ומרופאים. והטעם נראה כנ"ל  ,בעיקר משניםובאמת רבנו הזהיר מאד    מ

 א"א לעמוד בו.  ,ה שבא אצלםסיון על החולילעשות נ ,סיון שלהםיו ששמענו עדות מרופאים שאמרו שהנמלעמוד בו. וכ
קודש  שיח שרפעיין  ו אי  אות חלק  ָלם    -  תקנה  '  ָהעוֹּ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ֶאת  ְלַבּדוֹּ  ית  ְלָהמִּ ֶות  ַהּמָ ַמְלַאְך  ַעל  ְוָכֵבד  ה  ָקש ֶ ְבָרָכה:  לִּ נוֹּ  ְכרוֹּ זִּ נּו  ַרּבֵ ָאַמר 

מִּ  ַגש ְ ְפאִּ ּבְ ם ָהרוֹּ ָכל ָמקוֹּ ים ּבְ ְזרִּ יד לוֹּ עוֹּ ּיּות, ּוְבֵכן ֶהֱעמִּ ּיוּ ּיּות ּוְברּוָחנִּ מִּ ַגש ְ ית ּבְ ּיּות. ים ְלָהמִּ רּוָחנִּ ית ּבְ ֶקר ְלָהמִּ ל ש ֶ ים ש ֶ ְרָסמִּ ְרֶזל, שם  ת, ְוַהְמפֻּ )ֲאָבֶני"ָה ּבַ

 סעיף ס"ד(.
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