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 ליקוטי מוהר"ן 
 מבואר

  חברותא
 ללימוד בעיון

 

 מבוא לביאור
 הביאור מורכב מג' חלקים:

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

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

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 

 לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה.גם 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 
נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. וכך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת 

 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא.

חוט החזק זה למצא את ה "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  .בהפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכביכול אין בו צורך למהלך התורה
 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, דפי הליקוטי מוהר"ן בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן 
 .ים וחדשיםהישנ 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   ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.תשנד( הפירוש שהוא 

  , והוא רחום יכפר עוון.אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ויצ
ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש קשר אחד הדוק, היא אע"פ שהיא חדרים חדרים שפט שכל תורה של רבינו אות עיין חיי מוהר"ן  ב

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

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 
ינוֹ ש הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם  ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  קּו ַמחְּ ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ יֹודֵּ

ָבָרי 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 ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ לִ ּכְּ ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ת ו ַהּקְּ יל אֶּׁ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ש 
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 ּ יִעים ַעמְּ ַעצְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ים ֲאִמין ש  ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ
ָ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 ן ִמּנִ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ַהּקְּ צֶּׁ ל עֶּׁ

 ֶּׁ מֹו ש  כּו'.ּוכְּ 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  עכ"ל ָאמְּ

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 

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

ל מי שגילה לו, כי לא מי שגילה לו הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזאות 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 סיף בשם ספרהושם.  להחיד"אברית עולם ובביאור   על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שאינה כותבה:
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  . תוב עלי שיעלה במקום קרבןזבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כ 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
    ם 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 ג

אולי ע"י לכן   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

ה 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 הכוונ
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 .יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבוד, אמנם עוד עי"ש סימן פד שמנכין לו מזכויותיו 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.

 לעורר על חשיבות העיון בתורה של רבינו
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש מוהר"ןחיי עיין  ֶּׁ ּ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 התכללותו בו ובתורתו כן יזכה. 

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

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

וא"א .  פרוונראה פשוט כוונתו בזה שאין אחד שלא יכול למצא תועלת בס.  ידועים דברי רבינו שכינה בשם אפיקורס את אותם שאמרו שתורתו גבוהה מדאי
"ן 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 מוהר

לפ"ז צריך זהירות עכ"פ .  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  .ישמע רק מה שצריך לו ולא יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחדבנראה 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 .של רבינו יותר מגאונים גדולים ורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספר

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
 פרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי בס



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון

 בספה"ק
  אנתני ליקוטי מוהר"ן

 
 :כבדף 

 
 
 בכתורה 



 מוהר"ן תנינא                   כ כא כב כג כד             ליקוטי                                כב:
ולפעמים גם האשה הרה בעצמה ניזוקת עי"ז ונסתלקה. כמו כן 
בבחי' הנ"ל, היינו שלפעמים נפסדין האנשים בעצמן 
שנתפרסמו קודם זמנם שהם בחי' נפלים אבל עדיין לא נסתלק 
הדרך חכמה בעצמו רק הנפלים לבד. ויכולין אחרים להתעבר 
ם שם בבחי' הריון הנ"ל, כמו במשל אשה הרה כנ"ל. ולפעמי

נפסד גם הדרך חכמה בעצמו באופן שאפי' איש אחר אינו יכול 
ליכנוס לשם בבחי' הריון לגלות ולהוציא זה הדרך לעולם, שזה 
בחי' מיתת האשה הרה כנ"ל. ולפי הפגם כן העונש כמו 

 ענוש יענשבאשה  אסון 'לא יהיאם  [א] שמפורש בתורה,
ואם "ל. בממון, היינו עניות שנעשה כשאין הפגם גדול כ"כ כנ

באשה שגרמו להפסיד גם הדרך בעצמו כנ"ל אזי [ ב] אסון 'יהי
 : היינו מיתה כנ"ל. ה' יצילנו נפש ונתת נפש תחת

ואזי יש אלו הידועים  ,חידושי תורהין מחדש  כש  ד [ג]כא 

ומצפים ע"ז וצריך להעמיד אנשי חיל להעמידם  'המסתכלי
לימוד  לפניהם ולאחריהם כדי שלא יתקרב זר וזה נעשה ע"י

הפוסקים, שצריך ללמוד פוסקים קודם החידוש שמחדש ואח"כ. 
ועי"ז נעשין בחי' אנשי חיל מלפניהם ומלאחריהם. והתורה 
יורדת והולכת ביניהם לבטח, כי האנשי חיל עומדים עם הכלי 

 : זיין ואינם יכולים אלו הנ"ל להתקרב

ההכנעה טועים העולם הרבה. כי הלא כמה  בענין [ה] כב

כדי לצאת ממוחין  וייגעין עצמינו בעבודות ובתפלהאנו מ
ההכנעה בפשיטות  '. וא"כ א"א שיהי[ז] דקטנות למוחין דגדלות

, [ט] . וע"כ בהכרח שיש בזה דעת[ח] כי א"כ הוא נכנס לקטנות
וע"כ לאו כל אדם יכול להיות עניו כראוי רק משה רבינו ע"ה 

ורז"ל קראו  .[י] אשר על פני האדמה עניו מכל האדם 'הוא הי
כשארז"ל )סוטה מא ע"ב( על  [יא] לענוה שאינו כראוי חנופה

הנביא שהיה עניו נגד הנביא שקר חנני' ואמר לו  'ירמי
וארז"ל על זה כל המחניף וכו'  [יב] אמן כן יעשה ה' נעהכבה

 : לסוף נופל ביד בנו וכו'

, ע"פ משל שלפעמים כשבני אדם השמחהבענין [ יג]כג 

זי חוטפים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבות שמחים ומרקדים, א
ומרה שחורה ומכניסים אותו בעל כרחו לתוך מחול המרקדים 

שמח עמהם ג"כ. כן יש בענין  'ומכריחים אותו בעל כרחו שיהי
יסורים הוידהשמחה, כי כשאדם שמח אזי המרה שחורה 

נסתלקים מן הצד. אבל מעלה יתירה להתאמץ לרדוף אחר 
ניס אותה ג"כ בתוך השמחה באופן המרה שחורה דווקא להכ

שהמרה שחורה בעצמה תתהפך לשמחה שיהפך המרה 
שחורה וכל היסורין לשמחה כדרך הבא לתוך השמחה שאז 
מגודל השמחה והחדוה מהפך כל הדאגות והעצבות והמרה 
שחורות שלו לשמחה. נמצא שחוטף המרה שחורה ומכניס 

 'י' )ישעיאותה בעל כרחה לתוך השמחה כמשל הנ"ל. וזה בח
שהיגון ואנחה  ואנחה ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון [טו]לה(

בורחים ונסים מן השמחה כי בעת השמחה דרך היגון ואנחה 

אבל צריך לרדוף אחריהם דייקא ולהשיגם  לעמוד מן הצד כנ"ל.
ששון ולהגיעם להכניס אותם דווקא לתוך השמחה כנ"ל וזהו 

שיגו ויתפסו את היגון י [טז] שהששון ושמחה ושמחה ישיגו וכו'
ואנחה שהם נסים ובורחים מן השמחה להכניס אותם בע"כ 
לתוך השמחה כנ"ל. כי יש יגון ואנחה שהם הס"א שאינם 
רוצים להיות מרכבה אל הקדושה וע"כ הם בורחים מן השמחה 

לתוך הקדושה דהיינו השמחה בעל יזע"כ צריך להכריח אותם 
 :[יח] כרחם כנ"ל

, ולהתגבר [כ] היות בשמחה תמידגדולה ל מצוה [יט] כד

. וכל החולאת [כא] להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כחו
הבאין על האדם כולם באין רק מקילקול השמחה. כי יש עשרה 

עלי עשור וכו' ש )תהלים צב( "מיני נגינה שהם בחי' שמחה כ
. ואלו יוד מיני נגינה באין בתוך כי שמחתני ה' בפעלך וכו'

(. וע"כ כשיש קלקול כבן והם מחיין אותן )עשרה מיני דפיקי
ופגם בהשמחה שהיא בחי' יוד מיני נגינה עי"ז באין חולאת מן 
היוד מיני דפיקין שנתקלקלין ע"י קלקול היוד מיני נגינה שהם 

. [כג] השמחה כנ"ל כי כל מיני חולאת כלולים ביוד מיני דפיקין
לקול יקכדוכן כל מיני נגונים כלולים ביוד מיני נגינה. וכפי 

[ כו]כנ"ל. וגם חכמי הרופאים  [כה] השמחה והניגון כן בא חולאת
מרה שחורה ועצבות,  על ידיהאריכו בזה שכל החולאת 

. ולעתיד תתגדל השמחה מאד, [כז] והשמחה הוא רפואה גדולה
ובמ"ר (}[כח] ועל כן אמרו רז"ל )ירושלמי סוכה פ' לולב וערבה

וא להיות ראש חולה ה ל, עתיד הקדוש ברוך{[כט] שמיני פ' יא
דהיינו שיעשה מחול לצדיקים והוא  לאלצדיקים לעתיד לבא

יתברך יהי' ראש חולה. כי שכינה למעלה מראשותיו של חולה 
ה' יסעדנו על ערש  [לב] כמו שדרשו רז"ל )נדרים מ( שנאמר

כי אין להחולה שום חיות רק השכינה מחי' אותו. ולעתיד  .דוי
ת כנ"ל ואז יהיה הש"י ראש השמחה יתתקן כל החולא על ידי

חולה דהיינו ראש המחול כנ"ל, כי השמחה היא בחי' תיקון 
החולה כנ"ל. ובשביל זה נקראין השמחה והריקודין חולה כנ"ל 

 : כי הם תיקון החולאת כנ"ל

 אך שמחשצריך להתגבר מאד בכל הכחות להיות  והכלל

 תמיד. כי טבע האדם למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות[ לג]
, וכל אדם מלא יסורים. ע"כ [לה] מחמת פגעי ומקרי הזמן [לד]

צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד, 
. אף שגם [לז] א"ע בכל אשר יוכל ואפי' במילי דשטותא לוולשמח

הוא טוב מאד, עכ"ז הוא רק באיזו שעה וראוי  [לח] לב נשבר
ו ית' לקבוע לו איזה שעה ביום לשבר לבו ולפרש שיחתו לפני

. [מ] . אבל כל היום כולו צריך להיות בשמחה[לט] כמובא אצלינו
כי מלב נשבר בקל יכולין לבא למרה שחורה, יותר מאשר 
יכולין ליכשל ע"י שמחה ח"ו לבא לאיזה הוללות ח"ו. כי זה 
קרוב יותר, לבא מלב נשבר למרה שחורה. על כן צריך שיהי' 

 : לב נשבר רק בשעה מיוחדת יהי' לו [מא] בשמחה תמיד
 

                                 
א

ורבינו נקט  שמות כא כב ולא יהיה אסון 
 לשון גמ' כנ"ל

ב
 שמות כא כג ואם אסון יהיה 

ג
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 
ד

שמאלית וימנית וש'  בתקפא ש' ראשונה 

 שניה ימנית 
ה

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 
ו

 ובתפילה -מתרצו  
ז

 עיין לקמן תורה לח תנינא 
ח

 עיין לעיל תורה קצז ושיחות הר"ן קמ  
ט

ערכי  )לרמ"ק( פרק כג פרדסעין  

 הכנויים ענוה ת"ת ובה מתעלם הדעת
י

 ג'  ]עי"ש היכל הברכה[ במדבר יב*  
יא

עיין שערי תשובה שער ג אות קפז.   

 ובאגרות משה או"ח ח"ב סימן נא.
יב

 ירמיהו כח ו' עפרש"י שם 
יג

לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  

 ועיין ימי מוהרנ"ת ח"ב אות לז
יד

 ויסורים -מתרצו  
טו

 ועיין גם ישעיה נא יא 
טז

 - 'עיין שו"ת עטרת פז ח"א כרך ב 
ה תשוב 'יו"ד, הערות סימן יא הערה ד

. עיין בענין החילוק בין ששון לשמחה

ברכות טז: שמחה זה יו"ט וששון מילה 
ששמחה משם למד )כתובות ח.( ובחת"ס 

גשמית וששון רוחני )ולפ"ז ששון דייקא 

 מסלק יגון ושמחה אנחה(

                                 
יז

להכריח אותם להכניס אותם לתוך  -בתרלד 

 )הוסיף שתי תיבות(
יח

עיין לק"ה פו"ר ג' א' הובא בשיש"ק  
 סימן ח'ח"ג 

יט
לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  

 ועיין ימי מוהרנ"ת ח"ב סימן לז
כ

ָ כח  עיין דברים  ְדת  ר ֹלא ָעבַּ ת ֲאש ֶׁ חַּ ַּ )מז( ת 

ב ֵלָבב ֵמֹרב  ְבטו  ְמָחה ו  ש ִׂ יָך ב ְ ת ְיֹקָוק ֱאֹלהֶׁ אֶׁ
ל: ֹ סימן תקנא )א(  או"חשו"ע ועיין  כ 

)מכאן שכל  חה.משנכנס אב ממעטין בשמ

עיין חת"ס  לשמוח בלא מיעוט(השנה מצוה 
עה"ת ויחי נ' כג שהיא המצוה ראשונה 

 שמקיים נער ביום הבר מצוה.
כא

 עיין לקמן תורה מד תנינא  
כב

 תיקון סט דף קה. 
כג

עיין תיקון סט דף קו. ועיין דעת  

ותבונה פרק נו בשם שער רוח הקדש 
להאריז"ל. ועיין ספורי מעשיות ז' 

מצוות בעטלערס יום שישי ועיין שער ה

 פרשת וירא
כד

 קלקול -מתרלו  
כה

עיין שבילי אמונה )לרבי מאיר אלדבי  

)שנת קי( נתיב חמישי שביל תשיעי מעט 
משם נמצא בקצור ש"ע לב כב ועיין קהלת 
יעקב ערך מחלה וערך מחלת תולדות 

יעקב יוסף משפטים אות יג ד"ה ובזה יובן 
 ועבדתם.

                                 
כו

עיין לעיל תורה כג אות ה' ]סוף דף  

ובמנורת המאור ]קפג[ נר ג כלל ו לה:[ 
 ח"ו פ"ג.

כז
ומצודת דוד ותרגום עיין  רבינו יונה } 

 ידעל משלי יז כב והגר"א על משלי יח 
כח

ירושלמי שבגרסת העין יעקב אות ג'  
ועיין גם ירושלמי מגילה פ"ב הל' ד'  

 ומועד קטן פ"ג הל' ז'
כט

אות ט' ועיין גם ילקוט שמעוני ישעיהו  
 י לא רמז תתקסדכד רמז תכז ומשל

ל
ברוך בתקפא  -הקב"ה בתרלד  -בדפו"ר  

 נראה שכתוב בריך  
לא

 לבוא -מתרצו  
לב

תהלים מא ד' ועיין שער הפסוקים  
 להאריז"ל שם 

לג
 לשה"כ דברים טז טו 
לד

מהזדככות החומר והטבע נצמחה שמחה, כי  
כי החומר עיקרו מיסוד העפר שממנו באה 
עצבות כדאיתא בשער הקדושה להרח"ו, 

 (משמואלמחה. )שם ובהזדככות החומר באה הש
לה

של"ה הקדוש מסכת יומא פרק דרך חיים  
תוכחת מוסר )ה( )דף ע: במהדורת ירושלים 

תשלה( אין רגע בלא פגע. עיין גם שיחות 
 הר"ן סימן שח

לו
 לשמח -בתרלד 
לז

ועיין תנינא  חתורה מסוף לקמן  וכן 
שיחות הר"ן סימן כ' שאמר שנראה שא"א 

                                 
עיין ואלא ע"י עניני שטותא  לבא לשמחה

לק"ה או"ח ו .חיי מוהר"ן סימן תקצג ורמג
אות יד ואות לט  'ברכת הודאה הלכה ו

ותפילין ו' לה וערובי תחומין ד' ואות נז 

שזה מה שנהגו  ונפילת אפים ד' ה'יא. 
ואמוראים לומר מילי דבדיחותא  תנאים
ועין חזקוני דברים א' ו'  הלימוד,לפני 

וקיצור לקוטי  נהג כך. משה רבנו םשג
ועי"ש  'מוהר"ן השלם תורה י' תנינא אות ו

בהגה לעיין כתובות יא אהניא שטותי 

לסבא ובערובין נד: בפרש"י ד"ה באהבתה 
תשגה תמיד וגמ' תענית כב שאמר אליהו 
איזה הם בני עוה"ב ועיין לקוטי תפלות 

 ,ח"ב סימן כא ועלים לתרופה מכתב יז
ועיין פני יהושע  ועוד. ,קיז ,פד ,כה

שהרי  ותאדקשה לשון בדיח פתיחת המחבר

לעיל מיניה אין השכינה שורה בשבת ל: 
מתוך שחוק וכו' אלא מתוך שמחה של 

 .שעי" מצוה
לח

לשה"כ תהלים נא יט ועיין שיחות הר"ן  
ותניא פל"א.  סימנים מא, מה, רלא,

 וילקוט דברי חכמים סימן שנח.
לט

לקמן בתורה כה ועיין ספר השתפכות  
 נפש

מ
עיין שיחות הר"ן סימן כ' שעי"ז בנקל  

ליחד שעה ללב נשבר ושיחה לפניו ית' 
ועוד כמה צריך להתחזק בשמחה עיין 

                                 
עוד ב י' מח. תורות י' מב רפב ובח"

עיין ספר העיקרים מאמר  .במעלת השמחה
ג' פרק לג השמחה סיבה עיקרית לקיום 

 עי"ש ושלימות כל דבר ואפילו אצל גויים

ועי"ש כיצד אינו סותר לחיוב לעבוד מתוך 
היא רפואת משטות שמחה  שגםמשמע  .יראה

 יהגוף אע"פ שכלפי שמחה בהש"י היא רק היכ

 תמצי לצאת מעצבות. 
מא

על זה צריך ישוב הדעת כי עיין  וגם 
ספר המדות שמחה אות יג מי שרגיל 

, בשחוק בידוע שהוא רחוק מגדולת הש"י
. ועיין ועיין בזה בספר העיקרים הנ"ל

לק"ה נטילת ידים לסעודה ו' יט שמחה 

הוא הרחבת הלב בהשתוקקות נמרץ להש"י 
)עיין   בחי' שובע שמחות את פניך וכו'.

"י רוח הצדיק וכשזוכה תורה י' ששמחה היא ע

שמתפשט לידין ורגלין אזי נעשה מחאת כף 
וריקודין ועיין שיחות הר"ן קלא וכן בתורה פא 
תנינא שמצוה להתחזק בשמחה עד שיזכו 

קודים ומחאת כף מרוב שמחה של ילהתעורר לר
מצווה דייקא עי"ש כגון פורים וחנוכה וימים 

רק וכן אחד יכול לזה ולא  טובים וחתונה וכיו"ב

ואע"פ שעצם השמחה היא מצווה  בני עליה עי"ש.
גדולה כמבואר כאן לא אמר שמצווה לרקוד 

 תמיד(

 תורה אור
צו   (כב) שמות כא נ ָ י יִׂ ְוכִׂ

ה ָהָרה  ָ ש   ים ְוָנְגפו  אִׂ ֲאָנש ִׂ
ה ָאסֹון  ְהיֶׁ יָה ְוֹלא יִׂ ְוָיְצאו  ְיָלדֶׁ
ית  ר ָיש ִׂ ֲאש ֶׁ ָענֹוש  ֵיָעֵנש  כ ַּ

ש  ָ  ל ָהאִׂ עַּ ן ָעָליו ב ַּ ה ְוָנתַּ
ים: לִׂ ְפלִׂ ם ָאסֹון  ב ִׂ )כג( ְואִׂ

: ש  ת ָנפֶׁ חַּ ַּ ש  ת  פֶׁ ה נֶׁ ָ ת  ה ְוָנתַּ ְהיֶׁ  יִׂ
 תורה כב
יב )ג( בהעלותך במדבר 

ֹל  כ  ה ָעָנו ְמֹאד מִׂ יש  מש ֶׁ ְוָהאִׂ
ֵני ָהֲאָדָמה: ְ ל פ  ר עַּ  ָהָאָדם ֲאש ֶׁ

ְרְמָיה  ר יִׂ י ֹאמֶׁ ירמיה כח )ו( וַּ
ה ְיֹדָוד  ֲעש ֶׁ ן יַּ ֵ יא ָאֵמן כ  בִׂ נ ָ הַּ
ר  יָך ֲאש ֶׁ ָברֶׁ ת ד ְ ָיֵקם ְיֹדָוד אֶׁ
ֵלי ֵבית ְיֹדָוד  יב כ ְ אָת ְלָהש ִׂ ֵ ב  נִׂ
קֹום  ָ מ  ל הַּ ל אֶׁ בֶׁ ב ָ ֹוָלה מִׂ ג  ְוָכל הַּ

ה: ז ֶׁ  הַּ
 תורה כג

ֵיי ְיֹדָוד  ְפדו  ישעיה לה )י( ו 
ה  נ ָ רִׂ ֹון ב ְ י  ָבאו  צִׂ ן ו  בו  ֻׁ ְיש 
ם  ל ֹראש ָ ת עֹוָלם עַּ ְמחַּ ְוש ִׂ

יג ִׂ ש   ְמָחה יַּ ֹון ְוש ִׂ ש  ו  ְוָנסו  ָיגֹון ש ָ
ֲאנָ   ָחה:וַּ

 תורה כד
ֹור  תהלים צב )ד( ֲעֵלי ָעש 
ֹור: נ  כִׂ יֹון ב ְ ג ָ ל ֲעֵלי הִׂ ֲעֵלי ָנבֶׁ  וַּ

ָך  ָפֳעלֶׁ י ְיֹקָוק ב ְ נִׂ ַּ ְחת  ַּ מ  י ש ִׂ )ה( כ ִׂ
ן: נ ֵ יָך ֲארַּ י ָידֶׁ ֲעש ֵ מַּ  ב ְ

 ה יסעדנו על ערש דוי
ת טז ראה  דברים ְבעַּ )טו( ש ִׂ

יֹקָוק ֱאֹלהֶׁ  ֹחג לַּ ָ ים ת  יָך ָימִׂ
י  ר ְיֹקָוק כ ִׂ ְבחַּ ר יִׂ קֹום ֲאש ֶׁ ָ מ  ב ַּ
ֹכל  יָך ב ְ ְכָך ְיֹקָוק ֱאֹלהֶׁ ְיָברֶׁ
יָך  ה ָידֶׁ ֲעש ֵ ְבֹכל מַּ ָאְתָך ו  בו  ת ְ

: ֵמחַּ ְך ש ָ יָת אַּ  ְוָהיִׂ
ים  ְבֵחי ֱאֹלהִׂ תהילים נא )יט( זִׂ
ה  ֶׁ ְדכ  ר ְונִׂ ב ָ ש ְ ָרה ֵלב נִׂ ב ָ ש ְ חַּ נִׂ רו 

ה: ְבזֶׁ ים ֹלא תִׂ  ֱאֹלהִׂ
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  מאמר בענין ההכנעהמאמר בענין ההכנעה
 מספה"ק ליקוטי מוהר"ן

 
  ז' חשון תשעט ברכפלד

 

 זמן אמירת התורה
 לא ידוע 

 
 פתיחה

אפשר בקל לטעות  ,פ שמדת הענווה היא שלימות הקדושה"ינו אעימענווה פסולה דהרבנו מזהיר ובכמה לשונות בכמה תורות 
וה ורה יא, אלא גם מי שבאמת מרגיש שפל אבל כיון שהענדלא מבעי מי שרק עושה עצמו ענו כדי שיכבדוהו כמבואר בתו .בה

מרוב שפלותו  כי בלא דעת אזימוסיפה חיות נפלא לכל דבר שבקדושה, ש כזו ,לא בקל זוכים לענווה אמיתית ,היא דעת גדול
חיות דקדושה מתרחק לגמרי  אוש וחוסריעד שמרוב י ,לכן נעשה עצל ונבזה ,לא מחזיק מעצמו, ולא מעבודת ה' שלו

 בריות. לכבוד מהנעשה נצרך עפ"ר וכל מחשבתו רק בהבלי עוה"ז עד שמוחין דקטנות ל לופונ ,מהקב"ה
וה פסולה היא חנופה. אבל בקיבוץ כל וכאן רבנו לא מבאר איזה דעת צריך כדי שתיהיה הענווה כראוי, אלא רק מבאר שענ

 אפשר לחבר ביאור כפי שננסה כאן. \א/קוטי מוהר"ןיהביאורים המבוארים בל

 

 [ב] כבתורה 
. כי בלא שכלהכנעה ה לםאצ ,הכנעה מתוך ענווההשבמקום שתיהיה  ההכנעה טועים העולם הרבה בענין

בכל כח לכווין  גובתפלהשיהיו עם שכל בדחילו ורחימו כראוי הלא כמה אנו מייגעין עצמינו בעבודות 

 כבודו ית'רצונו ולוין לוכשלא מכמוחין השהם כדי לצאת ממוחין דקטנות  \ד/המחשבה לזכות לדבר דבור לפני ה' ממש

 בפשיטותשל ענווה ההכנעה  '. וא"כ א"א שיהי\ו/[ה]היא דביקות המחשבה בהקב"ה תמיד ש למוחין דגדלות
כי אדם שחושב שאין למעשיו הטובים ערך  \ח/[ז] כי א"כ הוא נכנס לקטנות דהיינו כשמחזיק עצמו לא שווה כלום

                                              
עיין תורה עב תנינא בסוף. תורה פו תנינא בסוף. ותורה קצז. ותורה כב תנינא. ושיחות הר"ן קמ. ועיין תורה יא ונחתינן  -בעניין ענוה פסולה א

 ן שענוה פסולה היא גאוה.לאקורי נפשי

פסחים דף סו: אמר רב יהודה אמר רב כל ועיין עיין תורה קצז לשה"ר מפריד בין חכמה לענוה ונעשית ענוה פסולה.  - ענוה תלויה בחכמה
עיין תורה י' שזה לעומת זה עומד יעקב שהוא בחי' חכמה שממנו מקבלים רוח חיים בחי' ו  .וכו'המתיהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו 

עומד כנגד  רבנושמשה עי"ש עוד אבימלך שהוא הבעל גאווה דייקא שעל ידה מסתלקת חכמתו עי"ש.  לעומת ,החכמה תחיה את בעליה
 הגאווה שהיא ע"ז של קרח עי"ש לעומתעומד  ובענוותנותיה ,ע"ז של המןוהבש במרדכי ומבטל את הגאווה ע"ז ומתלאת ההפעור ומבטל 

תּוב )ִאּיֹוב כ"ח(:  "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ  -ועיין תורה ד' אות ז'  ּכָ מֹו ׁשֶׁ ה ִנְקָרא ִאיׁש ָחָכם, ּכְ ה ָעָנו ְמֹאד", ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ֵצא".  ועיין תורה ו' "ְוָהִאיׁש מׁשֶׁ ּמָ
 עה"פ משלי יא "ואת הצנועים חכמה".  'תורה יג אות העיין אור הרבב"ח שהלך לחקור במדת הענווה ומצא חכמים וכו' עי"ש.   ובבי

ועיין .    זו בעצמה החכמה שהיא רחוקה מהשגתועד כמה שמשיג פג תנינא שחכמה נקראת מרחקים כי תורה תנינא ו 'ועיין תורה לה ותורה מ
עיין תורה קמח ו. יבחי' כח מה בחי' מה כחמ ,חכמהמההיינו מהשכל דהיינו ע"י גאוה אנא אמלוך מפריד את חוה מהקב"ה דשתורה פב תנינא 

 וביניהם היראה כמ"ש מה שעשת חכמה עטרה לראשה עשת ענוה עקב לסילותא.   ,שענוה למעלה מחכמה דהיינו תלויה בה
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ב
 ובתפילה -מתרצו  ג

י -עיין תורה קיב  ד כ ִּ ש ְ ַ ל א  ְוַהמ  ד ׁשֶׁ חָּ ו ר אֶׁ ב  ר ד ִּ יו, ְלַדב ֵּ י ַחי ָּ ל ְימֵּ ד כ ָּ חָּ ַעם אֶׁ ַ ה פ  ְזכ ֶׁ י ִּ יו, ׁשֶׁ מָּ ל יָּ ל כ ָּ ֵּ ל  ַ ְתפ  ׁש לו  ְלהִּ ין יֵּ בִּ ֵּ או י.ל ַהמ  רָּ י ה' כ ָּ ְפנֵּ ת לִּ ה  מֶׁ זֶׁ ְוֵיׁש ּבָ
י, ֲאַזי ה' אֹור לֹו, ַוֲאזַ  ת ָהֲאִמּתִ ה ִלְבִחינֹות ֱאמֶׁ ּזֹוכֶׁ ה ַמְדֵרגֹות, ּוִמי ׁשֶׁ ּמָ יַע ְלַמְדֵרָגה ּכַ ֲעַדִין לֹא ִהּגִ ׁש ּבֹו אֹור ה'. ַאְך ִמי ׁשֶׁ י ִנְתַלּבֵ ַעְצמֹו, ּכִ י הּוא ֵמִאיר ּבְ

י ּלֹא ִהּגִ ַעְצמֹו, ֵמַאַחר ׁשֶׁ י ֵאינֹו ֵמִאיר ּבְ ת, ַאף ּכִ ל ֱאמֶׁ ַמְדֵרָגה ׁשֶׁ ה הּוא ּבְ ל זֶׁ ת, ְוַעל ּכָ ל ֱאמֶׁ ְליֹוָנה ׁשֶׁ כֹון, ַעל כָּ עֶׁ ת ַהּנָ ּיּוַכל ַע ָלֱאמֶׁ ת הֹוִעיל ׁשֶׁ ה ָהֱאמֶׁ ל זֶׁ
ַעְצמֹו: יל ּבְ ּכִ ֹשְ ה ַמְדֵרגֹות ְוִעְנָיִנים, ְיִביֵנם ַהּמַ זֶׁ  ַאֵחר ְלָהִאיר ּבֹו. ְוַגם ּבָ

 עיין לקמן תורה לח תנינא ה
דֹוִלים ָהָיה ָצִריְך לְ .... -עיין תורה לח תנינא  ו ֲאִפּלּו ִלְפֵני ּגְ ְך, ַעד ׁשֶׁ ל ּכָ ַמֲעָלה ּכָ דֹול ּבְ לֹום, ָהָיה ּגָ ָ נּו, ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ַהְקִטין ַעְצמֹו ּוְלַהְראֹות ּומׁשֶׁ

תּוב )בַּ  ּכָ מֹו ׁשֶׁ ם. ּכְ ְגּדָ ל ָהָאָדם" ְוכּו'ַהְכָנָעה נֶׁ ה ָעָנו ְמֹאד ִמּכָ ר י"ב(: "ְוָהִאיׁש מׁשֶׁ ְדּבָ ַע ְוַאֲהֹרן,  ּמִ גֹון ְיהֹוׁשֻׁ דֹוִלים ְמֹאד, ּכְ ם ֵהם ָהיּו ּגְ ּגַ י ׁשֶׁ ַהְינּו ַאף ַעל ּפִ
הֻׁ  דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ְמֹאד, ַעד ׁשֶׁ ַמֲעָלה ּגְ לֹום, ּבְ ָ נּו, ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ה ָהָיה מׁשֶׁ ל זֶׁ ל אֹורֹו ִעם ּכָ ּיּוְכלּו ְלַקּבֵ ֵדי ׁשֶׁ ם, ּכְ ְגּדָ ְכַרח ְלַהְקִטין ַעְצמֹו ּוְלַהְכִניַע ַעְצמֹו נֶׁ

ה מֹוֵצא ַעְנְוָתנּותֹו' ם ַאּתָ תֹו, ׁשָ ּלָ דֻׁ ה מֹוֵצא ּגְ ַאּתָ ָכל ָמקֹום ׁשֶׁ ה לא(: 'ּבְ ִחיַנת )ְמִגּלָ ה ּבְ "ל. ְוזֶׁ ּנַ יוֹ  ּכַ ְדלּות ּבְ ׁש ּגַ ּיֵ ָכל ָמקֹום ׁשֶׁ ּבְ ם ָצִריְך ֲעָנָוה ְוַקְטנּות, ׁשֶׁ ֵתר, ׁשָ

"ל: ּנַ ל ָהאֹור ּכַ ּיּוְכלּו ְלַקּבֵ ֵדי ׁשֶׁ דֹול ֵמִאיר ּבוֹ    ּכְ ּנּו, ַוֲאַזי ַהּגָ ל ִמּמֶׁ ֵדי ְלַקּבֵ דֹול ּכְ א ִלְפֵני ַהּגָ ָטן ּבָ ַהּקָ ׁשֶׁ ה ּכְ ין ְוִהּנֵ ַקְטנו ת מ חִּ ין ד ְ מ  חִּ ת מִּ ר ַלֲעש ו  בָּ ר ַהד ָּ ק ָּ . ְועִּ

ַגְד  הַ ד ְ ל, ד ְ דו  ה ג ָּ ה ַנֲעש ֶׁ ְהיֶׁ ְטנו תו  ְויִּ ק ַ ל מִּ ד ֵּ ְתג ַ י ִּ , ׁשֶׁ ו  ְעת  יל ד ַ ן, ְלַהְגד ִּ טָּ ַהק ָּ יר ב ְ אִּ ַהְינו  ְלהָּ ַגְדלו ת,לו ת, ד ְ ין ד ְ א ְלמ חִּ בו  י ָּ ָקה. ְוִלְפָעִמים  ְינו  ׁשֶׁ ִחיַנת ַהְמּתָ הּו ּבְ ּזֶׁ ׁשֶׁ
ָחמוֹ  ִנים ְונֶׁ ָאַרת ּפָ ה, ְוהוּ ֵמִאיר ּבֹו ַעל ְיֵדי הֶׁ ל ַעל ְיֵדי זֶׁ ין ְנִהיִרין, ְוִלְפָעִמים ֵאינֹו ָיכֹול ְלַקּבֵ ָפִנים ֹשֹוֲחקֹות, ַאְנּפִ ָניו ּבְ ִאיר לֹו ּפָ ּמֵ ְבִחיַנת: 'ָאָעא ת, ׁשֶׁ א ּבִ

רֹו ּולְ  ִריְך ְלַיּסְ ּצָ ִריְך ְלָהִאיר ּבֹו ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרין ׁשֶׁ ּצָ ין ֵלּה', ׁשֶׁ ִליק, ְמַבְטׁשִ ָלא ּדָ דֹול ָצִריְך ּדְ ַהּגָ י ׁשֶׁ י ַאף ַעל ּפִ ל. ְוַדע, ּכִ ּיּוַכל ְלַקּבֵ ל אֹותֹו ׁשֶׁ ֵדי ְלַבּטֵ ַבּזֹותֹו, ּכְ
ב ֱחׁשָ י ֵכן ֵאין נֶׁ ל, ַאף ַעל ּפִ ָטן ְלַקּבֵ ּיּוַכל ַהּקָ ֵדי ׁשֶׁ ְדלּותֹו, ּכְ ל ַעְצמֹו ְקָצת ִמּגַ ְפֵסד  ְלהֹוִריד ַעְצמֹו ּוְלַבּטֵ ָרעֹון ְוַההֶׁ ה ַהּגֵ ל אֹורֹו זֶׁ ִריְך ְלַבּטֵ ּצָ דֹול, ׁשֶׁ ל ַהּגָ ׁשֶׁ

ד ּטּול ְוַקְטנּות ַהּגָ י ּבִ ילֹו. ּכִ נֹו ּוַמְגּדִ הּוא ְמַתּקְ ָטן, ׁשֶׁ ַהּקָ ה ּבְ ֲעֹשֶׁ ּנַ ּקּון ׁשֶׁ ד ַהּתִ גֶׁ נֶׁ ָעה, ּכְ ן ְלִפי ׁשָ ְך חֹוֵזר ְלַמֲעָלתֹו, ְוהּוא ְמַתּקֵ ָעה ְוַאַחר ּכָ ֹול הּוא ַרק ְלִפי ׁשָ
יל "ל: ּוַמְגּדִ ּנַ ָטן ְלַגְמֵרי ּכַ ת ַהּקָ י ַהּכֹל ְלפִ    אֶׁ "ל, ּכִ ּנַ ל אֹורֹו ּכַ ֵדי ְלַקּבֵ ָטן, ּכְ ל ַהּקָ דֹול ֵאצֶׁ ִעְנַין ַקְטּנּות ְוַהְכָנַעת ַהּגָ י ָהִעְנָין: ִלְפָעִמים הּוא ְוֵיׁש ִחּלּוִקים ּבְ

ָעְלָמא, ְוִלְפָעִמים ָצִריְך ֵליֵלְך ְוִלְנסַֹע אֵ  ְתנּוָעה ּבְ  ְלִפי ָהִעְנָין.  ָליו, ְוַהּכֹלּבִ
 עיין לעיל תורה קצז ושיחות הר"ן קמ  ז

ִרים, ַעל  - קצז תורה ח ָהעֹוָלם ְמַדּבְ ַעל ְיֵדי ְלׁשֹון ָהָרע ׁשֶׁ ת ָהֲעִניוּות ׁשֶׁ יק ּופֹוֵגם אֶׁ ל ָהעֹוָלם ַמּזִ ְלׁשֹון ָהָרע ׁשֶׁ ע ׁשֶׁ ר ּדַ ְפׁשָ ה, ִאי אֶׁ ָגם ַהּזֶׁ ְיֵדי ַהּפְ

יִקים ִלְהיֹות ֲעָנִוים,  ּדִ ה, ְלַהּצַ ְכמָּ ה ְלחָּ וָּ ין ֲענָּ יד ב ֵּ ע ַמְפרִּ רָּ ן הָּ ַגם ְלׁשו  ְ י פ  ו הו א כ ִּ נָּ ְהיֶׁה עָּ ם יִּ ו  אִּ ל  ו, ַוֲאפִּ נָּ ת עָּ ְהיו  ר לִּ ְפׁשָּ י אֶׁ ה, ְואִּ וָּ ֲענָּ ם הָּ ְפג ָּ ה, נִּ י זֶׁ ְוַעל ְידֵּ

ה, ְלַהְראו   וָּ ֲענָּ ה ַמֲעַלת הָּ ין זֶׁ אי אֵּ ַוד ַ י ב ְ לו ם, כ ִּ ה  כ ְ ינָּ ה אֵּ ְכמָּ ל א חָּ ה ב ְ וָּ ֲענָּ דו ַע ׁשֶׁ ה יָּ ה, ְוזֶׁ ְכמָּ ל א חָּ יַפת ר אׁש ב ְ ְכפִּ ו, ת ַעְצמו  ב ִּ נָּ ו  הו א עָּ ל  אִּ טו ת כ ְ ְך ׁשְ רֶׁ דֶׁ ב ְ
ה, ְכמָּ חָּ יא ב ְ הִּ ׁשֶׁ ה כ ְ וָּ ֲענָּ ר הָּ ק ַ ה, ְועִּ סו לָּ ה פ ְ וָּ ה ֲענָּ י זֶׁ ה כ ִּ ר ִלְהיֹות ָעָנו, ְוזֶׁ ְפׁשָ ה ִאי אֶׁ ין ֲעָנָוה ְלָחְכָמה ְוַעל ְיֵדי זֶׁ רּוד ּבֵ ה ּפֵ ַגם ְלׁשֹון ָהָרע, ַנֲעֹשֶׁ ָהָיה  ְוַעל ְיֵדי ּפְ



 מוהר"ן תנינא                                    תורה כב         ליקוטי                                2כב:

כי טבע עריכים אותו, לחפש את עצמו במקום שמומתנתקת מחשבתו מהקב"ה,  ,ומתרחקוחשיבות אצל הקב"ה ממילא הולך 
האדם שחייב להרגיש שיש ערך למעשיו, בלא זה הוא מת מהלך, וזו הסכנה באדם שמבזים אותו הרבה, ומאידך זו המעלה של 

 ביותר כגון דוד המלך שמלידתו היה מושפל ומבוזה ,צדיקים שיש בכוחם לקבל בזיונות ואעפ"כ להשאר מחוברים להקב"ה

 "וה' עמו"ה לו פנים כמ"ש אראמנם הקב"ה ה .שאצלו ית' יש לו כן חשיבות \טוהאמין/אל הקב"ה רק תמיד ואעפ"כ ברח 
את עי"ז האמין בכוחו להרוג זכה לסיעתא דשמיא בשמירת הצאן והבין שה' עמו ושהלכה כמותו ו (:)סנהדרין צגודרשו חז"ל 

 .\י/גלית
שבאמת אין אנו יודעים מה היא ענווה באמת כי אין הכוונה שיהיה שפל ונבזה ועצל אלא  \יא/עב תנינא תורהסוף ועיין 

    עוררות לכל דבר שבקדושה עי"ש.התקדושה לדחיות עצומה תעורר אצלו שהענווה אדרבה 

שמי שאין  \יג/, כמבואר במדרש' חיבור להקב"ה, והדעת מתבטא בענווהדעת הפי ,[יב] וע"כ בהכרח שיש בזה דעת

נראה לי שעיקר  והביאור. כנס לאהל מועד נבלה טובה ממנוינותיה הרגיש לא ראוי להתוונעמרוב בו דעת כמשה רבנו ש
אלא  ,הנגלית םאדם לא לפי מעלתבני הכל את בוחן  האדםאז הענווה צריכה להיות נובעת מהשפלות כלפי הקב"ה, וממילא 

ור והביא .אצל הקב"ה ממני יםחשובהרבה יותר שחברי ותמיד יכול להיות  ,וזה נעלם מאיתנו ,םלפי מה שהקב"ה מעריך אות
קרוב מאד שאדם שנראה עובד ה' גדול וזה יודע רק הקב"ה, נמצא ש ,הפשוט כי הקב"ה דורש מכל אחד לפי הכלים שנתן לו

ועיין תורה יד שאדם חייב  .הרבה יותר מאדם קטן שלפי הכלים שלו עושה כל שביכולתו להקב"הגדול באמת הוא בעל חוב 
מנו ואפילו ממדרגת עצמו להבין שהוא פחות ממה שנדמה קטן ממובין לו שווה מבין ממנו וגדול מלהרגיש קטן מכל אדם בין 

 לו עי"ש.

 'הוא הי \טושהוא הדעת/שע"י כיון  \יד/וע"כ לאו כל אדם יכול להיות עניו כראוי רק משה רבינו ע"ה

מבואר שהרגיש קטן ושפל מהפחות  \יח/ובמדרש .פרש"י שפל וסבלן \יז/[טז] אשר על פני האדמה עניו מכל האדם

                                                                                                                                                      
ה  ֲאִפּלוּ ַמֲעַלת מׁשֶׁ ַמֲעַלת ָהֲעָנָוה, ַעד ׁשֶׁ דֹול ּבְ ְך ּגָ ל ּכָ ָהָיה ּכָ ָחה ַהּתֹוָרה אֹותֹו, ׁשֶׁ ּבְ ִ ׁשּ לֹום, ׁשֶׁ ָ נּו, ָעָליו ַהׁשּ תּוב ַרּבֵ ּכָ ה ׁשֶׁ יק ְלַעְנְוָתנּותֹו, ְוזֶׁ  ְלׁשֹון ָהָרע לֹא ִהּזִ

ָהיָ  ה" כּו'. ִנְמָצא ׁשֶׁ מׁשֶׁ ר כּו' ּבְ ַדּבֵ ר י"ב(: "ַוּתְ ִמְדּבַ ךְ )ּבְ ל ּכָ דֹוָלה ּכָ ַמֲעָלה ּגְ י ָהָיה ּבְ ה ָעָנו ְמֹאד", ּכִ י ֵכן, "ְוָהִאיׁש מׁשֶׁ עֹוָלם, ַאף ַעל ּפִ ַגם ְלׁשֹון ָהָרע ּבָ  ה ּפְ
ּלֹו: יק לֹו ָלֲעָנָוה ׁשֶׁ ַגם ָלׁשֹון ָהָרע, לֹא ִהּזִ ֲאִפּלּו ּפְ ֲעָנָוה, ׁשֶׁ  ּבַ

  .ו ענוה פסולהעיין בזה תורה פו תנינא שכשאדם לא מאמין בעצמו ז ט
ְרׁשּו ַר  - וזה לשונו שם ּדָ מֹו ׁשֶׁ י ֲאָמָנה, ּכְ ֵהם ְקַטּנֵ יִקים ׁשֶׁ י ֵיׁש ֲאִפּלּו ַצּדִ י ֱאמּוָנה. ּכִ ְקַטּנֵ ִחינֹות ּבִ ה ּבְ ּמָ ּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סֹוָטה מח:( ַעל ְוֵיׁש ּכַ

ַר  י ִמי ַבז ְליֹום ְקַטּנֹות" 'ִמי ּגָ סּוק: "ּכִ יִקים' ְוכּו':ּפָ ּדִ   ם ַלּצַ
"מקצר רוח ומעבודה  כשאמר לי )רעג( ענין הנדפס בלקוטי תנינא סימן פ"ו על פסוק )שמות ו ט(: -אות קמ  -שיחות מוהר"ן ומבואר יותר ב

ה. כי נדמה לי שיש לי קשה", שעל ידי קטנות אמונה צריכין לעובדות קשות וכו' עין שם, עמדתי לפניו כמשתומם ומחשבותי היו תמהים בענין ז
אמונה קצת. ענה ואמר בלשון גערה קצת כאומר: ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך )האסטי אין דיר קיין אמונה ניט(. והזכיר מיד 

האמינו  מאמר רבותינו זכרונם לברכה: כי מי בז ליום קטנות, מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא קטנות שהיה בהם בעצמן. שלא
בהם בעצמן. ורש"י זכרונו לברכה פרש שם כפשוטו קטנות אמונה. אבל מדקדוק לשון הגמרא שאמרו שם קטנות שהיה בהם, נראה מבאר 
דברי רבנו זכרונו לברכה שעקר קטנות האמונה שלהן היה בהן בעצמן. ויש לפרש לפי זה שלא האמינו בהקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל והם 

ם בעיניו יתברך. ומחמת זה היה בהם קטנות. וזה היה עקר קטנות האמונה שלהם מה שלא האמינו בהם בעצמן. ויש לכון גם חשובים וגדולי
 פרוש רש"י לזה:

והכלל המובן מדבריו שהאדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו שגם הוא חביב בעיני השם יתברך. כי לפי גדולת טובתו של השם יתברך גם הוא 
עיניו יתברך. וכבר מבאר ענין זה כמה פעמים שאין זה ענוה להיות במחין דקטנות חס ושלום, וצריכין לבקש הרבה מהשם גדול וחשוב ב

יתברך לזכות לדרכי ענוה באמת וכו'. )עין בלקוטי תנינא סימן כ"ב ובסימן ע"ב( ועוד בכמה מקומות. גם אחר כך בסמוך אחר שאמר ענין 
תורה חדי רבי שמעון סימן ס"א בחלק ראשון. ושם הזכיר ענין חסרון אמונה בעצמו עין שם באות ה' מה הנ"ל, הגיע ראש השנה ואמר אז ה

 שכתוב שם. ויש שיש עליהם מחלוקת מחמת שאין להם אמונה בעצמן )רעד( וכו':
יֵלִני ִמיַּ א פרק יז -שמואל י ד ַהּדֹב הּוא ַיּצִ ד ָהֲאִרי ּוִמּיַ ַלִני ִמּיַ ר ִהּצִ ִוד ְיֹדָוד ֲאׁשֶׁ ר ּדָ ה )לז( ַוּיֹאמֶׁ ִוד ֵלְך ַוידָֹוד ִיְהיֶׁ ל ּדָ אּול אֶׁ ר ׁשָ ה ַוּיֹאמֶׁ י ַהּזֶׁ ּתִ ִלׁשְ ד ַהּפְ

ְך:  ִעּמָ
ַוּדַ  -סוף תורה עב תנינא  יא י ּבְ י, ּכִ ְפלּות ֲאִמּתִ ָלל ַמהּו ׁשִ ל ֲאָבל ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ּכְ ּקֹוִרין רַֹע ַמזָּ ה ְוָעֵצל, ׁשֶׁ ָפל ְוִנְבזֶׁ ה ׁשָ ְהיֶׁ ּיִ ְכִלית ׁשֶׁ ה ּתַ אי ֵאין זֶׁ

ֲענּוג עוֹ  ל ּתַ ל ֵאיָבר ְוֵאיָבר, ְוהּוא ּכָ ל ּכָ ים ׁשֶׁ ר ַהַחּיִ ְפלּות הּוא ִעּקָ ִ י ַהׁשּ ֵלים ַמְזְלִניק(. ּכִ ה ַהּתַ )ּוְבַלַע"ז: ׁשְ אי ֵאין זֶׁ "ל, ּוְבַוּדַ ּנַ א ּכַ ל עֹוָלם ָלם ַהּבָ ְכִלית ׁשֶׁ
ֲעזֹ  ּיַ ַרְך, ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהׁשּ ן ְצִריִכין ַרק ְלַבּקֵ לֹום. ַעל ּכֵ ה ְוָעֵצל ְוכּו', ַחס ְוׁשָ ה ִנְבזֶׁ ְהיֶׁ ּיִ א, ׁשֶׁ ר ַהּבָ ים ְוִעּקָ ר ַהַחּיִ הּוא ִעּקָ י, ׁשֶׁ ְפלּות ֲאִמּתִ ר ִלְזּכֹות ַלֲעִניוּות ְוׁשִ

א  ל עֹוָלם ַהּבָ ֲענּוג ׁשֶׁ "ל:ַהּתַ ּנַ  ּכַ
 עין פרדס )לרמ"ק( פרק כג ערכי הכנויים ענוה ת"ת ובה מתעלם הדעת יב
לְ  (טוויקרא רבה )א'  יג ל ּתַ ן ָאְמרּו ּכָ ר ה', ִמּכָ ה ַוְיַדּבֵ ל מׁשֶׁ ְקָרא אֶׁ ָבר ַאֵחר, ַוּיִ ן, ֵצא ּוְלַמד ּדָ ּכֵ ַדע ְלָך ׁשֶׁ ּנּו, ּתֵ ֵאין ּבֹו ַדַעת, ְנֵבָלה טֹוָבה ֵהימֶׁ ִמיד ָחָכם ׁשֶׁ

ִמצְ  ים ּבְ ה ִנּסִ ּמָ ְצַרִים, ְוַעל ָידֹו ַנֲעׂשּו ּכַ ָרֵאל ִמּמִ הֹוִציא ִיׂשְ ִביִאים, ׁשֶׁ ה ֲאִבי ַהָחְכָמה, ֲאִבי ַהּנְ ֵמי ָמרֹום ְוהֹוִריד ַרִים ְונֹוָראֹות ַעל ַים סּוף, ְוָעָלה ִמּמׁשֶׁ ִלׁשְ
ֱאמַ  ּנֶׁ ָרא לֹו, ׁשֶׁ ּקָ ן ְולֹא ִנְכַנס ִלְפַני ְוִלְפִנים ַעד ׁשֶׁ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ אכֶׁ ְמלֶׁ ק ּבִ ַמִים, ְוִנְתַעּסֵ ָ ר,ּתֹוָרה ִמן ַהׁשּ ה ַוְיַדּבֵ ל מׁשֶׁ ְקָרא אֶׁ  ר )ויקרא א, א(: ַוּיִ

מבואר שם ששום אדם לא יכול לשמוע שבחו בלא שיכנס בו גדלות לבד כי תורה ד' שאמר אם אין מחני נא עיין  גודל ענותנותו של משה יד
ום רושם שבירה בהם )ועי"ז אין לגדלות על מה לחול כלל( כי מדותיו בתכלית עד שאין שחומריותו ומצדיק כזה שבטל לא"ס ע"י שזיכך 

ומשה טען אם אני כל כך ענו עד ששום שבח לא פוגם בי א"כ ראוי שעל ידי יכופר עוון העגל ואם  .עצמיותו אין ואפס ולגמרי בטל אליו ית'
ת שלא ח"ו יגרם איזה פירוד בינינו שיתקיים בי מה איני כל כך ענו א"כ השבחים שכתבת בתורה עלי יכולים להפילני בגדלות )ומוטב לי למו

 שהקב"ה אומר על הבעל גאוה אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת( 
ויש כאן קושיא כי כמה שמבואר בכל מקום גודל ענותנותו של משה ושם בתורה ד' שבאמת בכוחו לכפר עוון כמבואר שם שהיה כלול באין 

 ממש אעפ"כ 

כתוב וביום פקדי אפקוד דמשמע שעוון העגל לא כופר לגמרי ע"י כי  תורה ד' אות כו שכתב טעם שכתוב ענו חסר יוד טיםביאור הליקוועיין 

נראה מזה שגם  . , שרק משיח יזכה לעניו עם יודסוף פ' בהעלותך הנ"ל מה שכתב לבאר הטעם דכתיב ענו חסר יוד היכל הברכה. ועיין משה

 .כמבואר כאן שיח צדקנו החילוק הוא בחסרון היוד חכמהמכגון החילוק בין משה רבנו לבחילוקי מדרגות הגבוהות ביותר 



 מוהר"ן תנינא                                    תורה כב         ליקוטי                                3כב:

שהיה הפחות שבפחותים מישראל בגם מוצא נקודת אלוקות שמשה רבנו היה  \יט/ועיין תורה פב תנינא .לשבפחותים שבישרא
 .ומוסר נפשו עלימקשר עצמו עימו ורחוק ביותר מהקב"ה ו

שהיא סניף השקר, כגון שלאיזה טובת הנאה  \כא/[כ] חנופהדהיינו בלא דעת ורז"ל קראו לענוה שאינו כראוי 

וענווה פסולה, . אמנם מצינו בז"ל שקראו חנופה גם למודה על שקר מחמת שפלות על רע שהוא טובלו אומר מאיזה אדם 
צדיק שטועה בזה אפילו רק למראית עין נענש ו ולקדש את ה' הוא נכנע לשקרן ומודה לו.שבמקום לעמוד בתקיפות 

שקר חנני' ואמר לו  הנביא שהיה עניו נגד הנביא 'על ירמי \כב/כשארז"ל )סוטה מא ע"ב(

או ביד בן בנו וארז"ל על זה כל המחניף וכו' לסוף נופל ביד בנו  \כד/[כג] אמן כן יעשה ה' נעהכבה

                                                                                                                                                      
תורה כא אות ו. תורה כ' אות י' ]דף כט. טור א'[וב. תורה טו אות ז', ועי"ש הערות לכהאריז"ל ותורה ו' אות ז' תחילת לשון מוהרנ"ת, ראה ב טו

תורה עב ו תורה כו תנינאו תורה ה תנינא אות ז'. ואות ט' ואות טוו תורה קטו. ו ]דף סו:[תורה נו אות ח' ו תורה מג ו תורה לו אות ב', ו יא, 
 תנינא ]דף לג. סוף טור ב'[

מגלה וחסד לאברהם א' טז. וחסד לאברהם ג' ג'.  וזוהר ח"ב רכא. ו. שמי שאין בו דעת כמשה רבנו נבלה טובה ממנו ויקרא רבה א טוועיין 
ל שיר עשער מאמרי רשב"י ו שער הפסוקים בלק. ו קהלת יעקב ערך מש אות יח.ובעש"ט עה"ת בראשית אות קמ. ועמוקות וארא. ועוד הרבה. 

שער הפסוקים שמות ד"ה ועתה ו. שער הפסוקים שמות עה"פ וירא מלאך ושם פסח דרוש א'. שער הכוונות נפילת אפים סוף דרוש ה'ו. השירים
פרי עץ ו. ליקוטי תורה להאריז"ל שמותו. ושם פרשת עקב ד"ה וסוד העניין.  בחי' הדעת עצמו דז"א....הנה מרע"ה, הוא  -נבאר עניין גאולתם 

 חיים חזרת העמידה פ"ד

 בושאין  ,והוא היולי ,ומחבר אותם ,ע בין שני דבריםצא ממוולמבין שה התלדות אהרן מזיטומיר מבאר שהדעת הוא דבר המקשר כידוע
אותיות השם שאין בו השגה. והביאור שמבארים שהדעת כיון שהוא היולי הוא הכח להשיג במה שאינו השגה. ולכך נקרא משה דעת כי משה 

וכל זה מבואר נפלא  מושג מצד השכל,  ומשה רבנו לרוב ביטול חומריותו והתכללותו בהקב"ה עד שנעשה בחי' אין נתעלה לבחי' הדעת.
 ראל כמ"ש אתה הארת לדעת.בתורה ד' שמשה רבנו זכה לבחי' אין ועי"ז הכניס דעת ביש

 ג'  ]עי"ש היכל הברכה[ במדבר יב*  טז
ֵני ָהֲאָדָמה: יז ר ַעל ּפְ ה ָעָנו ְמֹאד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאׁשֶׁ   במדבר פרק יב )ג( ְוָהִאיׁש מׁשֶׁ

ע ור"א מפרש ואמר רמב"ן )ג( וטעם והאיש משה ענו מאד להגיד כי השם קנא לו בעבור ענותנותו, כי הוא לא יענה על ריב לעולם אף אם יד
כי הוא לא היה מבקש גדולה על שום אדם, ולא יתגאה במעלתו כלל אף כי על אחיו, והם חוטאים שמדברים עליו חנם אבל בספרי )בהעלתך 
ק( רבי נתן אומר אף בפניו של משה דברו בו שנאמר וישמע ה' והאיש משה עניו מאד, אלא שכבש משה על הדבר יזכיר ענותנותו שסבל ולא 

 ענם, והשם קנא לו:
כ"ד מוכי ]ויש גרסה  שלושה מיני מוכי שחין נבראו בעולם: לח יבש בעל פוליפוס. והיתה נפשו של משה נמוכה מכולם:באבות דרבי נתן )ט ב(  יח

אין למטה "מבואר בספר היצירה טעם שהמדרש נקט דוקא מוכי שחין עפ"י ה. ומהריצ"ח שמעתי [שחין היו בירושלים ונפשו של משה שפלה מהם
מבעל הנגע הקשה  ואעפ"כ משה הרגיש שפל יותרומה שנקט שמותיהם לומר שהיו זה גרוע מזה וכפי קושי הנגע כך גודל השפלות  "מנגע

 .ביותר
ל לּוחוֹ ... -עיין תורה פב תנינא  יט ה ְלַקּבֵ ָעָלה מׁשֶׁ י ֵהם ְיֵמי ָרצֹון, ׁשֶׁ ׁש ֱאלּול, ּכִ ֹחדֶׁ ׁשּוָבה הּוא ּבְ ר ַהּתְ ּה. ְוִעּקָ ה ֵליֵלְך ּבָ בּוׁשָ ְך ּכְ רֶׁ ת ַאֲחרֹונֹות ּוָפַתח ּדֶׁ

ַסר ַנְפׁשו  ֲעלֵּ  ל ו מָּ אֵּ רָּ ׁשְ יִּ ב ְ חו ת ׁשֶׁ ָּ ו  ַלפ  ל  ת ַעְצמו  ֲאפִּ ר אֶׁ ׁשַ ה קָּ ׁשֶׁ מ  ְך, ׁשֶׁ ה הו א כ ָּ ה מׁשֶׁ ש ָּ עָּ ְך ׁשֶׁ רֶׁ ם, ְוַהד ֶׁ מֹות ל"ב(: "ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא". יהֶׁ תּוב )ׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

ה ּפֵ  ה" ְוכּו' ְוזֶׁ ְקֵהל מׁשֶׁ מֹות ל"ה(: "ַוּיַ יםרּוׁש )ׁשְ חו תִּ פ ְ ב ַ חו ת ׁשֶׁ ָּ ם ַהפ  ו  עִּ ל  ל, ֲאפִּ אֵּ רָּ ש ְ ל יִּ ם כ ָּ ת ַעְצמו  עִּ ר אֶׁ ֵּ ד ו ְמַקׁש  ף ו ְמַיחֵּ ֵּ ה ְמַאס  יָּ ה הָּ ׁשֶׁ מ  רּוׁש ׁשֶׁ ה ּפֵ . ְוזֶׁ
ה אֶׁ  ֲאִני רֹואֶׁ ׁשֶׁ ו" ֲאִפּלּו ּכְ ּלֹו ָסג ַיְחּדָ ים נ"ג(: "ּכֻׁ ִהּלִ ו ָצִרי)ּתְ ה ַיְחּדָ ְהיֶׁ ּנִ י ֵכן ָצִריְך ֲאִני ׁשֶׁ רּוְך הּוא, ַאף ַעל ּפִ דֹוׁש ּבָ ג ִמּכֹל ָוֹכל ֵמַהּקָ ּסָ ָרֵאל, ׁשֶׁ ֹשְ ְך ָחד ִמּיִ

ה: ה מׁשֶׁ ָעֹשָ מֹו ׁשֶׁ ר ִעּמֹו, ּכְ ֵ  ְלַיֵחד ּוְלַקׁשּ
 עיין שערי תשובה שער ג אות קפז.  ובאגרות משה או"ח ח"ב סימן נא. כ

ועל החנופה אמר שלמה ע"ה )משלי כ"ד( אומר לרשע צדיק אתה יקבוהו עמים ואמר ר' אלעזר )סוטה דף   -מצוה רכט  -ר המצות הקצ כא
מ"א( כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולם שנאמר )איוב ל"ו( וחנפי לב ישימו אף, וגם נופל בגיהנם שנאמר )ישעיה ה'( הוי אומרים לרע 

כאכול קש לשון אש, גם לסוף נופל ביד מי שהחניף לו או ביד בנו, או ביד בן בנו וראיה מירמיה וכל עדה )שם  טוב ולטוב רע וכתוב בתריה לכן
מ"ב( שיש בה חנופה היא מאוסה כנדה ולבסוף גולה שנאמר )איוב ס"ו( עדת חנף גלמוד, ובכרכי הים קורין לנדה גלמודה, וכתיב )ישעיה מ"ט( 

 מר רבי שמעון בן פזי )שם( מותר להחניף לרשעים בעולם הזה זהו כשאינן עושין עבירה מפורסמת:שכולה וגלמודה גולה וסורה והא דא

החנף אשר הכיר או ראה או ידע כי יש עול  הראשוןוזה דבר כת החנפים ענין הכת הזאת נחלק לתשעה חלקים החלק  - קפז.שערי תשובה ג' 

עון  המעט ממנו .או באונאת דברים ויחליק לו לשון הרע לאמר לא פעלת און בכף חברו וכי החזיק בתרמית או כי יחטא איש בלשון הרע
הנמנע מן התוכחה שנאמר |ויקרא יט יז| "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" ויוסיף לחטוא על אמרו לא חטאת כענין שנאמר |ירמיה 

קנא לאמת אבל יעזור אחרי השקר ויאמר לרע טוב וישם חשך לאור גם כג יד| "וחזקו ידי מרעים" והנה זה ביד החנף האויל עון פלילי כי לא י
נתן מכשול לפני החוטא משני פנים האחד כי איננו נחם על רעתו והשני כי ישנה באולתו ביום מחר כי הלל רשע החנף אותו על תאות נפשו 

לבד כי יענש על דבר שקר שנאמר |תהלים ה ז| מלבד כי ישא עונש על הנזק אשר הזיק לאשר אשם לו החוטא על צדקו מי אשר חטא לו מ
"תאבד דוברי כזב" ונאמר |משלי יז טו| "מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת ה' גם שניהם" כל שכן אם העול אשר בכף רשע חברו גלוי לרבים 

 עי"ש עוד אריכות גדולה בזה. .כי באמור אליו החנף לפני בני אדם זך אתה בלי פשע חלל ובזה דת ודין
ואמר רבי אלעזר כל המחניף לחבירו סוף נופל בידו ואם אינו נופל בידו נופל ביד בניו ואם אינו נופל ביד בניו נופל ביד בן בנו  -סוטה מא:  כב

יג{ ויהי הוא בשער בנימן ושם בעל -}ירמיה לז ה/ו/טו/יא{ ויאמר ירמיה לחנניה אמן כן יעשה ה' יקם ה' את דבריך וכתי'-שנא' }ירמיה כח
דות ושמו יראיה בן שלמיה בן חנניה ויתפש את ירמיהו הנביא לאמר אל הכשדים אתה נופל ויאמר )לו( ירמיה שקר אינני נופל אל פקי

 :הכשדים וגו' וכתי' ויתפש ירמיהו ויביאהו אל השרים

ם ימים אני משיבם אל המקום . שאמר נבואת שקר על גלות יכניה וכלי הקודש שגלו עמו בעוד שנתיויאמר ירמיהו לחנניה הנביא -פרש"י 

. לאחר כמה ימים היה ירמיה יוצא מירושלים ויהי הוא בשער בנימין הזה אמן כן יעשה ה' חנופה היא זו שהיה לו לומר בהדיא שקר אתה ניבא:
 ללכת ארץ בנימין לחלוק נחלה שנפלה לו ותפסו יראיה ויאמר לו אל הכשדים אתה נופל:

 ירמיהו כח ו' עפרש"י שם כג
ָנת י כד ָ ׁשּ ְך ְיהּוָדה ּבַ לֶׁ ה מֶׁ ת ִצְדִקּיָ כֶׁ ית ַמְמלֶׁ ֵראׁשִ ָנה ַהִהיא ּבְ ָ ׁשּ ָנה\רמיה פרק כח )א( ַוְיִהי ּבַ ָ ׁשּ ן ַעּזּור \}ּבַ י ָאַמר ֵאַלי ֲחַנְנָיה בֶׁ ׁש ַהֲחִמיׁשִ ֹחדֶׁ { ָהְרִבִעית ּבַ

ֵבית ְידָֹוד ְלֵעיֵני ַהּכֲֹהִנים ְוָכל  ְבעֹון ּבְ ר ִמּגִ ִביא ֲאׁשֶׁ ל: ָהָעם ֵלאֹמר:ַהּנָ בֶׁ ְך ּבָ לֶׁ ת עֹל מֶׁ י אֶׁ ַבְרּתִ ָרֵאל ֵלאמֹר ׁשָ עֹוד  )ב( ּכֹה ָאַמר ְיֹדָוד ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ )ג( ּבְ
ל בֶׁ ְך ּבָ לֶׁ ר מֶׁ אּצַ ר ָלַקח ְנבּוַכדנֶׁ ית ְיֹדָוד ֲאׁשֶׁ ֵלי ּבֵ ל ּכְ ת ּכָ ה אֶׁ קֹום ַהּזֶׁ ל ַהּמָ יב אֶׁ ָנַתִים ָיִמים ֲאִני ֵמׁשִ קוֹ  ׁשְ ל:ִמן ַהּמָ בֶׁ ה ַוְיִביֵאם ּבָ ן  ם ַהּזֶׁ ת ְיָכְנָיה בֶׁ )ד( ְואֶׁ

ם ְיֹדָוד כִּ  ה ְנאֻׁ קֹום ַהּזֶׁ ל ַהּמָ יב אֶׁ ָלה ֲאִני ֵמׁשִ בֶׁ ִאים ּבָ לּות ְיהּוָדה ַהּבָ ל ּגָ ת ּכָ ְך ְיהּוָדה ְואֶׁ לֶׁ ל:ְיהֹוָיִקים מֶׁ בֶׁ ְך ּבָ לֶׁ ת עֹל מֶׁ ּבֹר אֶׁ ׁשְ ִביא  י אֶׁ ר ִיְרְמָיה ַהּנָ )ה( ַוּיֹאמֶׁ

ל ֲחנַ  ֵבית ְיֹדָוד:אֶׁ ִביא ְלֵעיֵני ַהּכֲֹהִנים ּוְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ָהֹעְמִדים ּבְ אתָּ )ו(  ְנָיה ַהּנָ ב ֵּ ר נִּ יךָּ ֲאׁשֶׁ רֶׁ בָּ ת ד ְ ד אֶׁ ם ְיד וָּ קֵּ ד יָּ ה ְיד וָּ ן ַיֲעש ֶׁ ֵּ ן כ  מֵּ יא אָּ בִּ ה ַהנ ָּ ְרְמיָּ ר יִּ ַוי  אמֶׁ

 ָּ ל ַהמ  ל אֶׁ בֶׁ ב ָּ ה מִּ לָּ ו  ל ַהג  ד ְוכָּ ית ְיד וָּ י בֵּ לֵּ יב כ ְ ׁשִּ הְלהָּ ם ַהז ֶׁ   :קו 



 מוהר"ן תנינא                                    תורה כב         ליקוטי                                4כב:

הא דאמר ירמיהו הנביא לחנניה אמן כן יעשה ה' היה זה חנופה מטעם שירמיהו היה יודע בברור שניבא חנניה בשקר . וכו'

על דברי שקר אמן שנדמה כמסתפק ח"ו בנבואתו האמתית כדפי' מהרש"א והי"ל לומר לחנניה תיכף שהוא שקר ולא לומר 
, ואף שגילה ירמיהו בדבריו שאינו מאמין לנבואת חנניה נגד נבואתו האמתית מ"מ בלשון אמן כן יעשה שאמר גדהאדושי בח

 : נא( ')אג"מ או"ח ב היה כלשון המסתפק שזה הוי חנופה
ש של רבינו למעשה שם שזה פירונראה ו ?תה זו ענוה פסולהיה משם שהיצ"ע אמנם שם חז"ל קראו לזה חנופה אבל מה הראיי

רצון  אמר אמן שיהי שפלותו וענוותנותואלא מרוב  ,בעיניוכדי למצא חן היה לא בוודאי שמבאר הטעם שירמיה אמר אמן 
יד להוכיחו ומלכבודו ית'  \כה/ולקנאכי היה צריך לעמוד בתקיפות בזה טעה ו אע"פ שידע בנובאה שזה שקר. ,שבאמת כך יהיה

 על השקר שאמר, ובפרט שהיה זה בפרהסיא.
 
 

* 
 
 
 
 

 ין תורה לך לך תשעט.       מאמר של הרב נתן גוטליב בגליון קנ        בס"ד                                                                                            

 חנופה מה היא?
 בזה גדר האיסור, מקורו, וכמה פרטים הנוגעים למעשה: והנה איסור חנופה הוא גם תולדה וענף משקר, ולכן נבאר

הזהיר הפסוק ל הרוצח וגו,' ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה." ופשטות כוונת בפ' מסעי )לה ל( כתוב: "כל מכה נפש לפי עדים ירצח את
אזהרה לחניפים. ומשמע שפירשו  לרצחו נפש. אך בספרי שם: "ולא תחניפו את הארץ," הרי זו שלא להחניף הרוצח ולקיים בו הפסק דין תורה

 שלא לחנוף לחבירו, ויש בזה לאו מן התורה. חז"ל שנתכוין התורה להזהיר

 תרי"ג מצות: מוני המצות שמנו איסור חנופה ממנין
לספר המצות )שורש  מצות, כמו שמצינו לבעל הלכות גדולות, וכן הרמב"ן בהשגות המצות שמנו איסור חנופה ממנין תרי"ג ומצינו לכמה מוני
 תורה ממנין תרי"ג, וכתב בזה"ל: לא תחניפו, צוה יוצרנו בפרשת וכן מצינו להיראים )סי' רמ"ח( שמנה איסור חנופה באיסור ה(' הסכים לבה"ג.

 לחנפים, עכ"ל. את הארץ, ותניא בסיפרא הרי זו אזהרהואלה מסעי, לא תחניפו 

 המצות: הראשונים שלא מנו איסור חנופה ממנין
והגרי"פ פערלא בספרו הרס"ג   (כושהפסוק ולא תחניפו דיבר על הרוצח בלבד אמנם הרמב"ם )שורש החמישי( ביאר שאינו מונה איסור חנופה,

אזהרה רק על הרוצח. ואף שאמרו חז"ל הרי זו  ר חנופה ממנין תרי"ג המצות שלדעתם אינוגאון לא מנה איסו )ל"ת פד( ביאר שגם רבי סעדיה
 אינו רק אסמכתא בעלמא ואין בזה איסור תורה. אזהרה לחנפים,

 גדר איסור חנופה:
ה ושאינו הגון, או לועו מפרש פירוש חנופה שהזהירה עליה התורה, כל השומע דבר והנה גדר איסור החנופה מבאר שם היראים בזה"ל: הריני

למצוא חן בעיניו, או שמקבל  והיינו שרואה שחבירו עבר על איזה עון, אך כיון שרוצה תחניף, עכ"ל. רואה דבר רע ואמר טוב הוא, עובר בלא
 אף שהוא באמת חטא. ממנו טובות אומר לו שלא חטא,

 עושה עין שלמעלה כאילו אינה רואה:
שכתבו שם בתו"ד בזה"ל:  שהעובר על איסור חנופה יש בזה גם משום חילול השם, א: ד"ה אותו היום(ויש לדייק בלשון התוס' במס' סוטה )מ

  (כזרואה, עכ"ל ואינו חושש על יראת הקב"ה, ועושה עין שלמעלה כאילו אינה מחניף לחבירו מחמת יראתו מפניו,

 מצוה גדולה להחניף לו:
לקבל תוכחתו  גדולה להחניף לתלמידיו ולחביריו כדי שילמדו ושישמעו לדבריו : מצוהוהנה בספר אורחות צדיקים )שער החניפות( כתב בזה"ל

יקבל  המצוות, ואם יבוא עליו בכעס לא ישמע לו, אלא בחניפות וכן כל אדם שהוא סבור שימשכנו אליו שישמע לו לקיים לקיים המצוות.
 נשמעים," עכ"ל. אלא בנחת, שנאמר )קהלת ט יז( "דברי חכמים בנחת תוכחה בגערה תוכחתו מצוה גדולה להחניף לו, כי יש אדם שאינו מקבל

והכוונה שאומר   כחמהר"ם פאפיר"ש בספרו אור צדיקים )הל' דרך ארץ אות כ"א( והעתיק לשונו בספר ראשית חכמה )שער הקדושה פי"ב(, וכן
 .עליו לזה באמת כדי לקרב אותו שיוכל להשפיע עליו שבחים ותוארים אף שעדיין אינו ראוי

 רבי הסמיך רבי יוסי אף שלא היה ראוי:
ראוי לזה כדי לקרבו  רבינו הקדוש את רבי יוסי בן ר' אלעזר בן רשב"י אף שלא היה ( שהסמיך.ויש לציין מקור לזה, מה שמצינו במס' ב"מ )פה

 על תלמוד תורה, עכ"ל. רבי, כדי שיתקנא וישים לבו וכמו שכתב שם רש"י בזה"ל: אסמכיה ברבי, שיהו קורין אותו לתורה.

  יש חסרי מדע שחושבין שהם חנופה
עשיר חושבין  חנופה ויש חסרי מדע שחושבין שהם חנופה, כגון המכבד איש ובספר פלא יועץ )ערך חנופה( כתב בזה"ל: יש דברים שאינם

העשירים, ורבי עקיבא גם כן  היה מכבד אתלכבד את העשירים, שכן מצינו ברבינו הקדוש ש אותו למחניף, ואין בפיהו נכונה כי ראוי והגון
 שפע ברכה גם אנחנו חייבים בכבודו, ובפרט אם קבל ממנו והטעם שמאחר שהמלך חפץ ביקרו והשפיע עליו ממרום. (כטהיה מכבד עשירים

                                                                                                                                                      
לשון תפלה )של"ש שטי"ן אלו ע"ד והביא"ו לבית הכל"א לא סדר"ן הר"ב המחב"ר(. )אמן כן יעשה  -פאצ"א בלע"ז. יקם  -)ו( יעשה  -רש"י 

נו בעלי אגדה אומרים כך אמר לו הלואי ויתקיימו דבריך אני משתכר ואתה נפסד אני כהן ואוכל קדשי שמים אם יעמוד הבית בבניי -וגו' 
ואתה גבעוני כדכתיב כאן( אשר מגבעון ותהיה לי עבד חוטב עצים ושואב מים )ומורה צדק שלא פי' נקיט ליה טעם רבותינו שלמדו מכאן כל 

 המחניף לרשע סוף נופל בידו או ביד בנו או ביד בן בנו שכן יראייה בן שלמיה בן חנניה תפשו לבסוף והביאו לבית הכלא(:
, וכן כל אהבה שאין עמה קנאה אינה אהבה (ה.מר ח"ג) בזוהרעד שאמרו  ,כידוע שהקנאה האמיתית דקדושה היא הנובעת מאהבת ה' כה

 מבואר בפרשת פנחס שקנאותו היתה תיקון הברית דהיינו דעת.
עליו כשפיכות דמים, שנאמר ולא תחניפו את הארץ, עכ"ל. ומדיוק  וצח פ"א ה"ד( בזה"ל: אין לך דבר שהקפידה תורהוכ"כ בחיבורו )הל' ר כו

 כשיטתו שהתורה דיברה כנגד הרוצח ולא לאיסור חנופה. בלשונו
 רד בו, עכ"להבריות הרי הוא מניח להקב"ה ומו וכ"כ רבינו בחיי בכד הקמח )ערך חנופה( וז"ל: החנף כיון שהוא עובד את כז
אך כבר תמה להבין דבריו בשו"ת  ילחצנו שישלם לו החוב. והנה בארחות צדיקים כתב שם שמותר גם להחניף למי שהלוה לו חוב כדי שלא כח

להמלוה אסור להקדים לו שלום  מפורש בשו"ע יו"ד )סי' ק"ס סעיף י"א( שאם לא היה רגיל להקדים שלום משנה הלכות )ח"י סי' רפ"ד( שהלא
 ום איסור רבית דברים.מש

בזה"ל: רבי מכבד עשירים, מתוך שרבי עצמו היה עשיר  כמפורש במס' עירובין )פו,(. ומצינו במהרי"ל )ליקוטים מנהגים אות לה( שכתב כט
בשביל תורתו, שלא רצה לשמש  עצמו לכבד העשירים כדי להתלמד העם, שהם ג"כ יכבדוהו בשביל עושרו ולא מופלג, לכך הרגיל את

 וכן מצינו בר' עקיבא, עכ"ל תרה של תורה ליטול עטרה להתגדל בה,בכ



 מוהר"ן תנינא                                    תורה כב         ליקוטי                                5כב:

וחטאיו בצדקה  מאחרים נכסים מסתמא מרבה לעשות מצות ומעשים טובים יותר טובה והנאה פשיטא שחייב לחלוק לו כבוד, ועוד שהמרבה
 .בכבודו, עכ"ל אם עשה שלא כהוגן ויצא קצת מן השורה אין לזלזל כל כך יפרוק, וראוי לחוש קצת על כבודו אף
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