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 הגאוהמדת פגם   –  תצוהפרשת 

א יב  " כפי שאמרו רבותינו שבהם חה מתכפר לישראל על גסי הרּוובלבישתה הי ,מצנפת שהניחו על ראשוהה תאחד מבגדיו של אהרן הכהן הי
ַגםהאדם כפי  ו שלמוח היתה כנגדהמצנפת ו .טז ע"א( דף ערכין' מגפח ע"ב,  דף זבחיםגמ' ) "בהבה ויכפר על מעשה גֹודבר שבגֹו פְּ )עפ"י 'קהלת  הגאוה הוא במוח שֶׁ

ִצּוּוי  לישראל התורה רמזה על איסור הגאוהעוד ו .יעקב' ערך 'מצ' תיבה 'מצה' ד"ה מצנפת( ִתי בְּ ִבלְּ ָבבֹוהמלך "לְּ ָחיו" מ   רּום לְּ שאם המלך הראוי , )דברים יז, כ(אֶׁ
ה להתרומם ולהתגדל   ו שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, אזי כל שכן האחרים שאינם ראויים לכךת הלב ולהיות לבבממּולהימנע מגאּות ורֹוְמֻצּוֶּ

 .רמב"ן דברים יז, כ(ה)

 ?או חכמה יתירה חשוב מעמדשיש להם אפילו בשעה מידת הגאוה להתרחק לגמרי מ צריכים הקדושים ישראלבני ויש להבין, מדוע 

 כל המתגאה עוקר את נשמתו מהקדּושה ומקריב מנחה לסטרא אחרא

לכן כאשר הנחש הלך ונגע באילן על מנת להראות . 'שבט מוסר' פרשת בראשית ד"ה והלוחות ידוע מאמר( למחבר' ' חלק א)'מגלה צפונות נחש הקדמוניההגאוה היא שורש 
)'תיקוני זוהר'  ס"מהשהוא  פרק יג ד"ה הלך הנחש( 'פרקי דרבי אליעזר') כנגד הנחשצווח האילן  )'פרקי דרבי אליעזר' פרק יג ד"ה הלך הנחש( נגיעה בעץ לא ממיתההלחוה ש

ויש אומרים  .(קול דהוהד"ה  , 'תיקוני זוהר' תיקון סא דף צד ע"אפרק יג ד"ה הלך הנחש 'פרקי דרבי אליעזר') "!גע ביי"רשע אל ת לו ואמר, (קול דהוה אזילד"ה  תיקון סא דף צד ע"א
ל " ואמר כנגדו האילןהוסיף אז ו .גע בותיהיא שעל מנת דחף את חוה על האילן  שהנחששעה בשאמר זאת  גֶּ ַאל  ְרָשִעיםְוַיד  ַגֲאָוהַאל ְתבֹוֵאִני רֶּ

 למחבר' ' חלק א'מגלה צפונותעפ"י )הגאוה היא  ששורשו ודרכו של הנחש הרשעלפי  )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל תהלים לו, יב סימן לג ד"ה אל תבואני( )תהלים לו, יב( "ְתִנֵדִני

יֹום ֲאכָ מהגאוה הבא על ידי אדם וחוה וגם אכילת עץ הדעת 'שבט מוסר' פרשת בראשית ד"ה והלוחות ידוע מאמר( ּנּו , כפי שאמר הנחש לחוה "ִכי בְּ ם ִממֶׁ כֶׁ לְּ
חּו ע   קְּ ִנפְּ ם וְּ יכֶׁ םינ  ִייתֶׁ הְּ  .(דף כח ע"ב טור בלר' נפתלי כץ 'סמיכת חכמים' של הקדמה עפ"י , לר' אברהם חיים הכהן על התהלים מזמור לו, יב 'ארץ החיים')בראשית ג, ה( )" יםאֹלִק כ   ִוִֽ

)הרמ"ד וואלי 'ספר הליקוטים' חלק ב פרק צד הסטרא אחרא הוא גאוה ממש ש )'מדרש תלפיות' ענף גאוה ד"ה א"ה כיון שיעקב ועשו( הס"מ הנקרא 'אל זר' מתלבש בגאּות

דרכי  את המתגאה תופסאז  דף כה ע"ב טור ב ד"ה שם חלק ג סימן( לר' משה נראל הכהן )'ברכת טוב' על התורהומכיון שהגאוה היא 'אל זר'  .יחודים ד"ה ענין שם הוי"ה ב"ה(
מקריב תקרובת ומנחה לסטרא  מתגאה הוא שהאדםועוד בשעה  .)'מדרש תלפיות' ענף גאוה ד"ה א"ה כיון שיעקב ועשו( הס"מ אל זר, ואין עבודה זרה גדולה מזו

אמנם אי אפשר לו )'יסוד יוסף' פרק נג ד"ה  י לנפשֹוי לו ואֹוֹואו ,(דפרק נד ד"ה והנה לפי ענ" , 'יסוד יוסף'אמנם אי אפשרפרק נג ד"ה  רבו של בעל 'קב הישר' )'יסוד יוסף' לילי' בת זוגולאחרא ו

כי עיקר שליטת  .מרים את ראשושאחיזתו הוא על ידי פגם 'הגאוה', . ואז הס"מ )'קב הישר' פרק סה והנה לפי( ְבַגֲאָותֹובת לעבודה זרה ביא תקרֹושמ (לאדם
 .חלק שני דרוש הענוה דף קו ע"א ד"ה ומעתה נבוא לענין יעקב(לר' אליעזר פישל מסטריזוב )'מדרש לפירושים' ח בישראל עשו הוא כשנמצאים גסי רּו

ככל ו ,שהרה מהקדּוכי מקֹו 'ערבי נחל' פרשת נצבים דרוש ז ד"ה 'ולסיבה זו אמרו'() ןרה אי אפשר כלל שיהיה בה גאוה וגאֹוומקֹוִטְבָעּה נשמת ישראל מצד 
ָלהשהיא  ד  ד  'בחינת ממנה נמשך לה שה ולקדּו היא מתקרבת גְּ עְּ ל כוכ שהבטומאה הרחק מהקדּומקורו הרוחני  עבודה זרה ובדואילו בע ר'.הֶׁ

ד  ה'בחינת ממנו  בטלואז  שהוא גדל הוא מתקרב יותר למקורו עְּ )'ערבי נחל' פרשת נצבים דרוש ז וד"ה 'משא"כ  מתגאה ' והואהמציאות'בחינת  ' ונקנה לורהֶׁ

רה ממקורה על ידי מעשים רעים שקדמו לו והוא נודע בבירור שכבר נפשו עקּובזה  ,אם רואים איש ישראל שהוא מתגאה לכן .חיות העובדי גילולים'(
ומטעם כלל לנשמה ישראלית להתגאות.  אפשרותאין  שאם לא כן, .ליםאליתו של עובד המקור חיּותו ומושפע מהסטרא אחרא שהוא שואב חיּו

)'ערבי נחל' פרשת נצבים דרוש ז ד"ה ולסיבה  אמהסטרא אחר תכבר נשפע תֹוכי חיּו ד ע"ב( דף סוטהגמ' )ראה  המתגאה הוא כמו עובד עבודה זרהאמרו רבותינו ש זה

 .)'ערבי נחל' פרשת ויצא דרוש א ד"ה ועם זה נראה לי( הרשנשמתו נכרתה ממקֹוסימן היא  וגאותו (זו אמרו

)'יסוד  הים אחרים' רחמנא ליצלןותקיפים אשר בקושי ניתן להיפרד מהם, והוא מסּור תחת 'אל 'ניםחיצֹו'משעבד ומוסר נשמתו בידי הגאותן 

 לידיבוא יגם  הוא בסופו של דברו, )'ילקוט שמעוני' ישעיה רמז תפח ד"ה בזעקך( כמו העבודה זרה עצמהומטמא את הארץ  יוסף' תחילת פרק ז, 'קב הישר' פרק ז ד"ה נתתני(
מלך  עם ירבעם בן נבט כך היה .()'ערבי נחל' פרשת נצבים דרוש ז ד"ה ולסיבה זו בהדרגה מעט מעט אותו תסית שהסטרא אחראעל ידי  עבודה זרה בפועל

ת גסּו, ועם זאת קג ד"ה ויש לחקור לדעת(דף )'מראית העין' על הש"ס להחיד"א סנהדרין לא היה בתורתו שום דופי והיה מכוין אל האמת שהיה תלמיד חכם ו ישראל
שני  לישראל שהעמידלו גרמה היא זו ש –אילו הוא לא יכול לשבת בעזרה שבמקדש ו מלך יהודה רחבעם בן שלמהכך ששהיתה בו על  חהרּו

 .קא ע"ב(דף סנהדרין גמ' ) הבא הוא עצמו נטרד מן העולםאף ו ,החטיא בהםחטא וזרה ועבודה לעגלי זהב 

 מדת הגאוה היא אבי אבות הטומאה וריחה הרע נודף למרחוק

פרשת ראה ד"ה ואולם חס )'באר מים חיים'  שורש החולאים והטומאות דף נח ד"ה ורזא דמלתא( לר' מזידיטשוב )'סור מרע ועשה טוב' היא 'אבי אבות הטומאה'מדת הגאוה 

 הרעות )'כד הקמח' לרבינו בחיי תחילת ערך גאוה( היא הקשה שבכל המדותו .פרשת פקודי דף ריז ע"ב ד"ה ברוך ה' כי הפליא חסדו(לר' אברהם חיים הכהן )'תורת חכם'  וכל העוונות ושלום(
)'בעלי ברית אברם' לרבי אברהם אזולאי פרשת אחרי מות ד"ה ולנקותם ג"כ  כיעוריםהוהמדות המגונות  לשארשורש היא גם ו 'נועם אלימלך' פרשת תזריע ד"ה וזהו אדם כי יהיה()

ם גדול יותר אין מּוש כט ע"א בשם רב אשי(דף מגילה  גמ' )ראה ם'נקרא 'בעל מּוהמחזיק בה ו, (, 'דעת חכמה' למהרי"ל פוחוביצ'ר שער התשובה פרק כה דף לז ע"א טור במבפנים
)'עירין קדישין' לאדמו"ר מרוזי'ן פרשת בהעלותך על הפסוק 'והאיש משה עניו' ד"ה  גדולה ממנההאשפה אין ו פרשת אמור ד"ה וזה התהלך לפני( )'אור לשמים' לר' מאיר הלוי מאפטא מהגאוה

)ספר  כמוה דבר מאוס ומתועבעוד ואין , יז ע"א ד"ה החסד הא'()'מדרש אליהו' למחבר שבט מוסר דרוש ג משיבת נפש דף  שמידה זו משוקצת לפניו יתברךלפי , ועתה כך הוא(

 .דף כט ע"ב( לר' אהרן קרדינא 'פרח שושן' הנסמך לספר קרניים

חטאים לה' הדברים הרעים והשהיא הממהרת את האדם לכל , )'קב הישר' פרק סו ד"ה גם עברה של גאוה( קצרה היריעה מלספר על חסרון מדת הגאוה
 הפגם שלהצנות. יה ושנאה וכעס ושקרים ולקטטה ומריבה וקנא – ממנה ונמשכות בהכל העבירות כלולות ש ,נג ד"ה אמנם אי אפשר לו( )'יסוד יוסף' פרק
)'זרע   יצרו ר תחת ממשלתשנעשה מסּו (, 'קב הישר' פרק ז ד"ה ואיתא בספרתחילת פרק ז ד"ה איתא בספ' גבעת המורה 'יסוד יוסף') ואוי לו לרגיל להיאחז בה ,גדול מאוד

ומשום שבמדת הגאוה כלולות כל העבירות שבתורה, על כן נאמר בתהלים . (על התורה פרשת בהעלותך דף קיה ע"ב טור ב ד"ה והאיש משה ענולר' שמשון נחמני שמשון' 
ד ֲעָנִוים ה'  עֹוד  י"מְּ ָשִעים ֲעד  ִפיל רְּ ץ"  ַמשְּ אלא  ,גאים זה" ֲעָנִויםהיפך מ"רי השה כפי שהיה נראה לנכון שלא נאמר "משפיל גאים" )תהלים קמז, ו(ָארֶׁ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ַשע כלול בגאוה, כי המתגאה  "ַמְשִפיל ְרָשִעים"נאמר  'שבט מוסר' פרשת פקודי ד"ה  למחבר)'סמוכים לעד'  עובר על כל המצוותוזה על מנת לרמוז שכל מין רֶּ

 .פרשת פקודי דף ריז ע"ב ד"ה ברוך ה' כי הפליא חסדו(לר' אברהם חיים הכהן 'תורת חכם' י "עפ) כבר נחשב שרובו עוונות ובעצם גאוותו ,'עוד יש לפרש ידוע' בשם חז"ל(

 ד"ה ובפרט לפעמים כאשר( פרק ה שמיניה'באר מים חיים' שער  למחבר)שער התפלה'  ת לשוברה ולהכניעהויהיה לו מר כמו מו ,של האדם בלבומדת הגאוה  האם נקבע
חלק ב לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש'  הרס וחורבןהיא רק ת ממּות והרֹושל הגאּו וסופה )'דבק מאח' לר' אברהם חמוי מערכת ג אות ה ערך גאוה( ליהאין תרופה לחֹו שהרי

)'קב  שעתיד הוא למּות בחצי ימיו כמו רוב המתגאים )'דברים אחדים' להחיד"א דרוש א' על התשובה דף ד ע"א ד"ה יסוד האש( לאכֶּ ן ת  ועד אבדֹו, דרוש ג ד"ה וכן הדבר באיש(

היא תועבה ממש לפני ה' יתברך הרי  –לבו לבדה רק במחשבת  לעיני בני אדם אלא ותאּוהתנׂשת יואפילו אם לא נרא .הישר' פרק ז ד"ה על כן צריך האדם(
ַבּה "תֹוֲעַבת ה'  כי בָכל גְּ )'אהבת דוד' להחיד"א  הוא ריח רע ' עצמוריח הגאוהגם 'ו .בחלק 'פרקים' פרק א ד"ה אמנם השמר והזהר( לר' חיים מוולוזי'ן )'נפש החיים' )משלי טז, ה( "ל 

'מדרש אליהו' דרוש יא מסר כולל . וראה ב)'דברים נחמדים' למהרצ"א מדינוב בהערות על 'דבש לפי' מערכת ג סימן כו ד"ה ואני מסריחהגאה לאת האדם  עושהה דרוש ד' ד"ה וכבר אמרו בהגדה(

אבל כאשר  ,באורכן נראות שונותהן זזות  ומשל לזה באצבעות שכאשר הן ,בקבר כולם שווים אבל כאשר הוא חי א בעולם הזהשכל גאוות האדם על האחר הי 'ולכל איש אשר המדות הללו בקרבו'ד"ה עג ע"א ד"ה 

 .(. ודי למביןשוותהאצבעות  כלנעשות  ןמכופפים אות

פגעו , שהחסיד מערכת ג סימן כו( להחיד"א בהערות על 'דבש לפי'למחבר 'בני יששכר' ר' צבי אלימלך מדינוב )'דברים נחמדים'  רבי יהושע בן לויאליהו הנביא והיה עם ומעשה 
 אך רחון,יטמו מפני הסוח לע רחון גדול עד שהניח החסיד את הידיוהיתה הנבלה מסרחת סאחת שהיתה מושלכת בדרך. חיה נבלת בבדרכם 
, פגע בהם אדם אחד מרחוק שהלך לקראתם והליכתו בדרכם . ולאחר שהלכו עודכלל אליהו הנביא שהלך קרוב לנבלה לא חש לריח ולעומת

ידו ם אדוני את "מדוע לא ׂש את אליהו הנביא טמו. שאל החסידום את ידו על חהר, ואז אליהו הנביא ׂשימתפאר ומתיכגאוה של היתה בדרך 
הוא טמא עד הערב, אבל הנוגע בזה האדם  בנבלה אדם נוגעכאשר שהרי  יותר מהנבלה!זה הגאותן הסריח טמו אצל הנבלה?" ענה לו "ועל ח

בקיצור ב'אהבת דוד' להחיד"א דרוש ד' ד"ה והובא  ,'קב הישר' פרק ז ד"ה 'ואיתא בספר' בשם ספר 'גבעת המורה''יסוד יוסף' תחילת פרק ז ד"ה איתא בספ' גבעת, ) "תרֹומקבל ממנו טומאות חמּו

 .(. וראה 'ארץ החיים' על התהלים מזמור מה, ט שהביא מעשה זה בשינויוכבר אמרו בהגדה

 האות ג' הושמטה בכמה מקומות חשובים כי היא מורה על גאוה

)'תנא דבי  אינו יכול לסבול את גסי הרוחשהקב"ה לפי  ע"א( הדף סוטה גמ' )" אין אני והוא יכולין לדור בעולםהמתגאה אומר עליו הקב"ה "אדם כל 

ב ָכלנאמר "תֹוֲעַבת ה' ש מעט גסות הרוחרק ואפילו אם יש בהם  אליהו' רבא פרק לא אות טו ד"ה אחרי( ַבּה ל  יש ו. )'יסוד יוסף' פרק נד ד"ה והנה לפי ענ"ד( )משלי טז, ה( "גְּ
ַאְך ָהֱאֹל ַוִיַסעמשלושת הפסוקים " מורכבו ע"ב שהוא סוד גדולתו של הקב"הֵשם הנקרא  קדושֵשם  י מַ ִק ַמלְּ נ  ְך ִלפְּ ְך ים ַהה ל  ל ַוי לֶׁ ָרא  ה ִיׂשְּ ֲחנ 

ם  יהֶׁ ַאֲחר  ם וַ ַעמּוד הֶׁ  ַוִיַסעמ  נ יהֶׁ יהֶׁ ָעָנן ִמפְּ ַאֲחר  ין מַ ַיֲעמ ד מ  יןם: ַוָיב א ב  ַרִים ּוב  ִהי הֶׁ  ֲחנ ה ִמצְּ ל ַויְּ ָרא  ה ִיׂשְּ ַהחשֶׁ ָענָ ַמֲחנ  ה ן וְּ ל א ָקַרב זֶׁ ָלה וְּ ת ַהָליְּ ר אֶׁ ְך ַוָיאֶׁ
ה ָכל ַהלָ  ל זֶׁ רּוַח ָקִדים ַעָזה ָכל ַהלַ אֶׁ ת ַהָים בְּ ְך ה' אֶׁ ת ָידֹו ַעל ַהָים ַויֹולֶׁ ה אֶׁ ָלה: ַוי ט מ שֶׁ עּו ַהמָ יְּ ָחָרָבה ַוִיָבקְּ ת ַהָים לֶׁ ם אֶׁ ָלה ַוָיׂשֶׁ  כא( –)שמות יד, יט  "ִיםיְּ

)'מגלה  אוהגרה על מֹו היאכי  כ"ב האותיות חוץ מהאות ג' כל יש את היוצא מן הפסוקים הללו כאשר בשם הזה ,ה עמוקות' רנב אופנים אופן קעט()'מגל

 .(מהדורא בתרא פרשת תרומה אות כח ד"ה בפסוקי הארוןעל התורה , 'מגלה עמוקות' עמוקות' רנב אופנים אופן קעט

ה ַהּמֹוָר  'גהאות  ההושמט )'רבינו בחיי' דברים י, א ד"ה וכבר כתבתי( גם כפורת וכרובים עליו המקודש ביותר בבית המקדש וכללהיה הכלי שרון הברית בא
כֹו שמתחיל בפסוק " (טז - שמות כה, יראה )עשיית הארון פסוקי פרשת  והכוונה לכל .על גאוה ִצי ָארְּ י ִשִטים ַאָמַתִים ָוח  ָעׂשּו ֲארֹון ֲעצ  בֹו וְּ ִצי ָרחְּ ַאָמה ָוח  וְּ

ִצי ק ָמתֹו ַאָמה ָוח  ָכּה "שמתחיל בפסוקים  כב( –ראה שמות כה, יז ) וכן בפרשת הכפורת והכרובים )שמות כה, י( "וְּ ִצי ָארְּ ת ָזָהב ָטהֹור ַאָמַתִים ָוח  ָעִׂשיָת ַכפ רֶׁ וְּ
ֻרִבים ָזָהב  ַנִים כְּ ָעִׂשיָת שְּ ָבּה: וְּ ִצי ָרחְּ ַאָמה ָוח  תוְּ צֹות ַהַכפ רֶׁ י קְּ נ  ה א ָתם ִמשְּ ָשה ַתֲעׂשֶׁ  פסוקים עשר דבאחשלמה המלך ביקש  ועוד. יח( –)שמות כה, יז  "ִמקְּ

לא אמר את הוא  מהםבאף אחד ו ,ה' ישמע לתפילת ישראל ויסלח להםש (לט, לג, ל, כז, כה, כאפסוקים  דברי הימים ב' ובוכן  נ, לט, לו, לד ל,פסוקים  מלכים א' חוהם ב)
ל " מה שאמרכגון  .בעליונים הקול שעל ידה לא נשמע 'גאוה'על  הּמֹוָר , כי היא אות ג'ה לּו אֶׁ ַפלְּ ר ִיתְּ ל ֲאשֶׁ ָרא  ָך ִיׂשְּ ַעמְּ ָך וְּ דְּ ִחַּנת ַעבְּ ל תְּ ָת אֶׁ ָשַמעְּ וְּ

ל ַהָשַמִים  ָך אֶׁ תְּ קֹום ִשבְּ ל מְּ ַמע אֶׁ ַאָתה ִתשְּ ה וְּ תָ ַהָמקֹום ַהזֶׁ ָסָלחְּ ָת וְּ ָשַמעְּ ל " שאמרוכן  )מלכים א' ח, ל( "וְּ ָרא  ָך ִיׂשְּ ַחַטאת ַעמְּ ָת לְּ ָסַלחְּ ַמע ַהָשַמִים וְּ ַאָתה ִתשְּ וְּ
ר ָנַתָת ַלֲאבֹוָתם ל ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ ב ָתם אֶׁ  .(' ועיי"ש עודהארוןבפסוקי ')'מגלה עמוקות' מהדורא בתרא פרשת תרומה אות כח ד"ה  (ד)מלכים א' ח, ל "ַוֲהש 

התנבא הנביא כי עתיד לקום ש יובן מה ועל פי זה. של בית ובניין תבה וגיאּועל גֹו המֹוָר  ,אותיות ג'שתי המורכבת מהתיבה 'גג' גם  מטעם זה
ִׂשיא ר אש שנאמר " על ה' ועל משיחובגאוה  מלך אחד ץ ַהָמגֹוג נְּ רֶׁ ל גֹוג אֶׁ יָך אֶׁ ן ָאָדם ִׂשים ָפנֶׁ א ָעָליו:בֶׁ ִהָּנב  ֻתָבל וְּ ְך וְּ שֶׁ ָני ה'  מֶׁ ָת כ ה ָאַמר ֲאד  ָאַמרְּ וְּ

ֻתָבל ְך וְּ שֶׁ ִׂשיא ר אש מֶׁ יָך גֹוג נְּ לֶׁ ִני א  גֹוג כ ה ָאַמר ֲאד ָני ה' ֲהלֹוא והוא עתיד לעלות על ישראל שנאמר ", (ג - )יחזקאל לח, ב "ִהנְּ ָת לְּ ָאַמרְּ ן ָאָדם וְּ א בֶׁ ן ִהָּנב  ָלכ 
ָדע:ַביֹום  ַטח ת  ל ָלבֶׁ ָרא  ת ַעִמי ִיׂשְּ בֶׁ שֶׁ ְוָעִליָת ַעל  ּוָבאָת ִמְּמקֹוְמָך ִמַיְרְכֵתי ָצפֹון ַאָתה ְוַעִּמים ַרִבים ִאָתְך ר ְכֵבי סּוִסים ֻכָלם ָקָהל ָגדֹול ְוַחִיל ָרב: ַההּוא בְּ

ץ ְבַאֲחִרית ַהָיִמי ָעָנן ְלַכּסֹות ָהָארֶּ ץ ַהָמגֹוגמ"יהיה והוא  "גֹוג"קרא ימנהיג האומה  כלומר, טז( -)יחזקאל לח, יד  "ם ִתְהיֶּהַעִּמי ִיְשָרֵאל כֶּ רֶׁ כאשר , "אֶׁ
שהוא  הג' להורות אותיותבין שתי תוספת אות ו'  ויש .ַגֲאָותֹועל  הַהמֹוָר 'גג'  צרות יחד את התיבהארצו יש שתי אותיות ג' היֹובשמו ובשם 

 .'מחשבות חרוץ' לר' צדוק הכהן מלובלין דף לב ע"ב סוף ד"ה ושם האדנות() ועל ה' ועל משיחחפץ לקום  הוא לכןו יותר ממה שהוא מתגאה

 בעל גאוה מאוס ומתועב לפני ה' יתברך ודוחק את רגלי השכינה מהארץ

ם" בפסוקמה' יתברך נרמז  המתגאה ו שלריחוק יכֶׁ ינ  ין ה' ּוב  ד ב  ין ה' "עניין זה " אזי ָאנ ִכי"כאשר אדם הוא בחינת כי  )דברים ה, ה(" ָאנ ִכי ע מ  ד ב  ע מ 
ם יכֶׁ ינ  , 'שם משמואל' פרשת במדבר שנת תר"ע דף ו ד"ה 'ולפי דרכנו יובנו' בשם )'ערבי נחל' פרשת בהר דרוש א ד"ה 'וכזה אמר המגיד' בשם המגידמסך מבדיל בינו ובין ה' יתברך  שהוא" ּוב 

ת, כך ַחיּואב ממנו יותר אין הגוף שֹואז אדם שאם חלילה חותכים את ראשו של הכמו ו .מה'ּות יהאדם מקבל גם שום חַ אז אין ו ,(הרבי ר' דוב בער
לכן גם  .)'שם משמואל' פרשת במדבר שנת תר"ע דף ו ד"ה 'ולפי דרכנו יובנו'( ממקור החייםת ַחיּונפרד מה' יתברך ושוב אינו מקבל  כברבעיני עצמו  מי שהוא 'יש'

והיא . סוף דף צט מזמור נה ד"ה ועל מ"ש תועבה והוא( על התהלים )'חוזה דוד' דרתמסּו היאאפילו אם  )'ערבי נחל' פרשת שלח דרוש ג ד"ה עוד נקדים כי( סהתפילת המתגאה מאּו
)'יערות דבש'  אה'נחשבת ל'קיא צֹוו נקדים כי( )'ערבי נחל' פרשת שלח דרוש ג ד"ה עוד נשארת בזה העולםו, אינה יכולה לבוא במחיצתו של הקב"ה ברקיע למעלה

 .חלק ב' דרוש ג סוף ד"ה והנה עסק(

, 'ארץ החיים' , 'חוט של חסד' פרשת תצוה ד"ה ונחזור לענין המאמרהיא פרשת מצורע 'שבט מוסר' תחילת פרשת טהרה למחבר)'חוט של חסד' השכינה  משם מסתלקתיש גאוה בכל מקום 

מעלה, ואז השגחתו של  לאמהתחתונים מסתלקת מרכבת השכינה גם וכאשר מתרבים הגאים בעולם, אזי  .(התהלים מזמור י, בלר' אברהם חיים הכהן על 
ַלִיםמדרגה תחתונה של מעין ' שהיא בחינת, של העולם נֹוה' יתברך בזה העולם היא רק מעט מן המעט כדי חיּו המהלך '. לכן אמרו רבותינו "ַרגְּ

מסתלק למעלה על ידו ולא נשאר בזה העולם  'כסא השכינה', כי (ע"ב מגדף ברכות גמ' ראה ) "ארבע אמות כאילו דוחק רגלי שכינהבקומה זקופה אפילו 
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חק את רגלי דֹווהוא  י הפכיםשה והגאוה הן שת, כי הקדּונו של זהוגאֹוַגֲאָותֹו גם בחינה זו קשה לה לסבול את שה. ורק בחינת 'רגלים' מהקדּו
כדי שלא  )גמ' סוטה דף ה ע"א בשם רב(ומה שאמרו כי תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית גאוה  .)'ערבי נחל' פרשת שלח דרוש ג ד"ה ונקדים( הקדּושה

 בחשבון שהואכוונתם שיהיה בו חלק מועט של הס"ד הרי , )רש"י גמ' סוטה דף ה ע"א(מתקבלים עליהם בעל כורחם  וויהיו דברי יסתוללו בו קלי הדעת
)'ספר החיים' לאחיו של המהר"ל מפראג בחלק גאולה  יותרגדול ה גס"הוא החלק השבו ש 'רּוח גסחלק ה'הגיע עדיין אל ילא הוא  וכך'שמינית שבשמינית', 

 .וישועה פרק ב ד"ה ובכל התורה(

ה. פרשת ראה ד"ה ואולם חס ושלום( לר' חיים מצרנובי'ץ )'באר מים חיים' ואֹור הקדּושה )'תיקוני הזוהר' תיקון כד דף סט ע"ב ד"ה ועוד לבא( שהשכינה אי אפשר גם מטעם זה  ִיְשרֶּ
עב לפניו יתברך והקב"ה שונאו י ומתּוחּות שבפחּותים, כי הוא בזּות מן הפַ והוא נעשה פחֹו ,)'תיקוני הזוהר' תיקון כד דף סט ע"ב ד"ה ועוד לבא( על הגאותן

לכן אין  .פרק כב ד"ה והנה האדם בכללו( שער השמיני חיים' 'באר מים למחבר )'שער התפלה' )משלי טז, ה( "ָכל ְגַבּה ֵלבומדחה אותו חוץ למחיצתו כפי שנאמר "תֹוֲעַבת ה' 
)'ספר החיים' לאחיו של המהר"ל מפראג בחלק  נּואה לפני הקב"הּות רּוח ׂשגסכי הן יוצרות את התיבה 'גס', וה ולז ותורה את האותיות ג' וס' סמוכות זבכל ה

והיא  משום שגאותו מעידה כי רוחו ממקום נמוך רחוק מן המלך הקדושהוא  ח''גס רּובשם בעל גאוה  ומה שנקרא. גאולה וישועה פרק ב ד"ה ובכל התורה(
 – חת הרּוסימן לגסּואמרו רבותינו כי "זה הטעם שוטה. היא מעיתברך  מה'ההשפעה עליו גם ממילא , ושפלה שבכל המדרגותו גסהעבה 
 .(וזוהר ד"ה 'הגס לבו בהוראה')הרמ"ד וואלי 'ספר הליקוטים' חלק ב' ביאור מאמרי חז"ל  לג ע"א( דף שבתגמ' )ראה  ת"עניּו

אך המרים ראשו בגסות הרוח ובגאוה ולא במקרה, אדם צדיק והוא נעשה מרכבה אל רגלי השכינה.  הקב"ה ושכינת עוזו נמצאים על ראשו של
שעושה עצמו רוצה להיות ראש בפני עצמו ולא להיות תחת רגלי השכינה, וכיון י השכינה מעל ראשו ומסירה מעליו לפי שהרי הוא דוחק רגל

ָנה ְוַאְשָרּהעצמו עבודה זרה ב נעשההרי הוא  'האלֹו' ָנשּוָבה ר אש. וזה סוד מה שאמרו במדבר למשה רבינו "ִנתְּ ָר  וְּ ָמה"ִמצְּ כי ביקשו  יד, ד()במדבר  יְּ
ָתִנים"הנקראות הממיתות כל הקליפות ל שראהוא הס"מ  שהרי' ראשהנקראת ' כד, ב()ראה 'שמות רבה' לעבוד עבודה זרה   ר אשוְּ " הפסוק בסוד "פְּ

ָזר ָתִנים ַאכְּ ָרּה' הגם  תומזה נגזר. )דברים לב, לג( "פְּ בגאוותו לסלק את השכינה הנקראת וכיון שהאדם גרם בעבודה זרה שהיא אותיות 'הראש'. 'ַאשְּ
כל מי שיש "עליו רה', לכן אמרו ראת 'ראש' ו'אשועשה עצמו עבודה זרה הנק )ישעיה מד, ו( ַוֲאִני ַאֲחרֹון" ִראשֹוןֲאִני ראשו של עולם כפי שאמר ה' "

 .קא אות רלד ד"ה אמרו רז"ל( )'עץ הדעת טוב' כתב יד לר' חיים ויטאל דף  גמ' סוטה דף ה ע"א בשם ר' אלעזר(ראה ) "ַאְשָרּהכ דעֹות הרוח ראוי לגֹובו גסּו

 לעתיד לבוא שמתגאים בתורתם מפסידים את שכרםתלמידי חכמים 

תָ נאמר "ועל כך  )זוהר פרשת תרומה דף קכט ע"א ד"ה כדין כרוזא( להיות שפל בדברי תורה בעולם הזהצריך אדם  ָת ָלְך" ִאם ָחַכמְּ אם כלומר ש יב()משלי ט,  ָחַכמְּ
)'שתי ידות' לר' אברהם  שהוא חכם מהם לומראחרים  חכמים לבין לבין עצמו, וגם לא בינו בינומודו יישתוק ולא יתפאר בלבתורה אז האדם החכים 

ת ענוה ושפלּובעולם הזה  יוסיף ואדרבא ,(כדין כרוזאד"ה  קכט ע"אדף תרומה פרשת )זוהר  שאין גאּות בתורה אלא בעולם הבא חזקוני פרשת נשא ד"ה ובזה יובן לשון'(
כתר ומּו לובלין אות כט ד"ה כללות המדות הטובות(מ)'דברי סופרים' לר' צדוק הכהן  רבן של כל ישראל שעל אף שהיה נוכמו משה רבי .וסיף חכמה בתורהח ככל שירּו

. אות כט ד"ה כללות המדות הטובות( )'דברי סופרים' היה ענו מכל אדםהוא , אות ד ד"ה ודרך רמז()'זרוע ימין' על פרקי אבות להחיד"א פרק רביעי בכל הכתרים הרוחניים והגופניים 
 .)'זרוע ימין' על פרקי אבות להחיד"א פרק רביעי אות ד ד"ה ודרך רמז( בתכלית ֲעָנִויםזאת היו מוכתרים בכל הכתרים ועם היו  המלך ודוד אבינו וכן אברהם

לר' )'יערות דבש'  טים ביחס לערכובחשבו כי אחרים הם מעיותר  הוא מתגאה כךבתורה יותר אדם גדול הש וככלבעוונות הרבים היצר הרע גובר, ו

ו תנור בפתע פתאום כמ וובפרט לאחר שהוא לומד קצת תורה ועושה מצוה לשמה, היצר הרע בוער ב ,חלק א' דרוש א ד"ה אך אם על ידי תורה(יהונתן אייבשיץ 
בו גאוה  תנדבק ומיד פרשת שופטים ד"ה שופטים ושוטרים( למגיד מקוז'ניץ )'עבודת ישראל' כל דרך הטובאת קלקל ח והוא בא לידי גאוה חלילה ומת הרּובגסּו

קלז ע"ב על משנה 'רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי בפירוש על מסכת אבות דף לר' אהרן הכהן )'זקן אהרן' על התורה  כי מחזיק טובה לעצמו בעולם הזה על מה שלמדחיצונית 

בכל יום ד"ה  סדר הקריאה בחלק )'נגיד ומצוה' למהר"י צמח א עון פליליהי הוהגאוה בשגדול כוחה בענין ההלכה  מהגאוה בפרטו ,מאודבזה צריך להיזהר ו. וכו'(

'ובא לציון גואל' שת בשעה שישראל אומרים קדּו (' עיי"שכדין כרוזא')זוהר פרשת תרומה דף קכט ע"א ד"ה  בתורה רוחעל אותו גס  ומכריזים בשמים .צריך להיזהר(
 .)'יסוד יוסף' פרק ד ד"ה כתיב כי כאשר וד"ה וזה שאמר הכתוב( מחריב את העולםאותו גס רוח משום ש, )ראה גמ' סוטה דף מט ע"א בשם רבא( שעליו העולם עומד

)'קב הישר' פרק  בתורה אז המתגאים בשביל חכמתם או לימודם, נעשים באותה העת מרכבה לסטרא אחרא אפילו אם הם עוסקיםוכל אותם אלו 

)'יסוד יוסף'  כוחות הקדושה בורחים מהם כלשבעוד  אבות פרק ד משנה יט( 'מראית העין' על הש"ס להחיד"אעפ"י ) ולט עליהםש הסטרא אחראו .פח ד"ה והנה לא בחנם(

 .'ערבי נחל' פרשת ויקהל דרוש א ד"ה וזה גם כן()במקום טומאה  תלים אותםושה ושמעולם הקדּו ים את חייהםקרועאז הם ו, תחילת פרק ז ד"ה ואם יתגאה בתורתו(
'יסוד יוסף' ))ראה גמ' ברכות דף לג ע"א בשם שמואל(  לעצמו חנייהמוצא השטן ם במקום הגאוה שדווקא ותו הוא קרניו ולפי שמקור גאו ר,ֹושהונלמד הדבר מן 

ָר " הפסוק אור בפרק שירה הישירת השש זה הטעם .(, 'קב הישר' פרק פח ד"ה והנה לא בחנםפרק פג ד"ה והנה לא בחנם י ִיׂשְּ נ  ה ּובְּ ת ַהִשיָרה ַהז את ָאז ָיִשיר משֶׁ ל אֶׁ א 
אמ ר ָאִשיָרה לַ וַ  ה'לַ  רּו ל  בֹו ָרָמה ַבָים ה'י אמְּ ר כְּ מודה ומשבח כי לה' השור שכלומר  –" ִכי ָגא ה ָגָאה ה'ָאִשיָרה לַ ", א( ,)שמות טו "ִכי ָגא ה ָגָאה סּוס וְּ

 .פרק פג ד"ה ועל כן יש ליתן טעם(רבו של 'קב הישר' )'יסוד יוסף'  לה ולא לבני האדםת הגאוה והגדּויאֹו

ָעֵמל מי כל  עושה ש )'דברים אחדים' להחיד"א דרוש א' על התשובה דף יז ע"א ד"ה ואל קוטב זה(הוא כופר בעיקר ונחשב עובד עבודה זרה הרי בתורה ויש בו גאוה שֶּ
כולם נודדים והולכים להם לחלקו של ּוַבְצָדקֹות  בתורה במצוות עמלו כלואין ספק ש .)'ערבי נחל' פרשת ויקהל דרוש א ד"ה וזה גם כן( עטרה לעבודת אלילים

)'דברים אחדים' להחיד"א דרוש א' על התשובה  'הקליפות'ל ומוריד את התורה והמצוות שלו לעמקי ונמצא שהוא מכניס קודש בחֹו .'הסטרא אחרא'טורף ה

הוא  'שבי לפני צר' שהכל הולךא עשה כלום, כל   מי שיש בו גאוה אפילו אם יש בידו תורה וצדקה הרי הואשכך  .דף יב ע"ב ד"ה ואבא היום לדבר בכלל(
ם פעמיים, ונגהייורש הרי שהוא סיגופים ותעניות  זה אדם יעשה ואף אם .)'דברים אחדים' להחיד"א דרוש א' על התשובה דף יז ע"א ד"ה ואל קוטב זה( הסטרא אחרא

ומצותיו ותורתו אינן  ,ששם הוא נקרא תֹועבה וכֹופר בעיקר אחד בעולם הזה שסיגף את עצמו והתענה ולא עשה בזה כלום, ושנית בעולם הבא
 .)'אהבת דוד' להחיד"א דרוש ד' ד"ה וזה אפשר רמז( ורש גיהנוםירצויות ו

כתיב כי כאשר )'יסוד יוסף' פרק ד ד"ה  ומחדש בה חידושים של אמת)'יסוד יוסף' פרק מו ד"ה צריך ליזהר מהגאוה(  ויזהר האדם מן הגאוה בפרט בשעה שמפלפל בתורה

אם נכשל בכך ו. )'יסוד יוסף' פרק סד ד"ה הרי לך שתנאים גדולים( אפילו במעט התבוננות בתורה הלב נהיה גס וגדול ומתגאה הללות ושבדור, וד"ה וזה שאמר הכתוב(
חדש' מדרש רות דף צז ע"א ד"ה המדור )'זוהר  במדור שלישי של גהינם ידונו אותואזי אחרי פטירתו  – בהלכה לפני העם שלא לשם שמים ליבו התגאהו

ר עם הגאותן במחיצה אחת ועל כן מוכרח כי אין הקב"ה יכול לדּו . ואין הוא יכול להיות עם שאר הצדיקים המשתעשעים עם ה' בגן עדן,השלישי(
)'ילקוט מנחם' לרבי מרימנוב  צא שכל עמלו בעולם הזה היה לריקנמ כך .)'סמיכת חכמים' לר' נפתלי כץ על מסכת ברכות פרק תשיעי דף קכז ע"ב טור ב( להיות מקומו בגהינום

 .דף ל ע"ב ד"ה גם מדה זו( לר' זכריה סימנר )'ספר זכירה' אין לו חלק בעולם הבאו פרשת כי תצא על הפסוק כי תחבוט זיתך ד"ה והעבודה(
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ובפרט בעסקו  שה שלוח בעסק הקדּונדנוד של רמות רּושום חלילה תפלל תחילה שלא יבוא יקדושה, שבהאדם דבר על כן נכון לפני שעושה 
)'קב הישר'  ח דעתםתפילה קצרה שלא תזּוקודם לכן היו מתפללים  והרבה. )'יסוד יוסף' פרק לה ד"ה ובכל דבר של קדושה( בתורה ובשעה שמלמד תורה לרבים

פרק לה ד"ה  בר 'קב הישר'לרבו של מח )'יסוד יוסף' "ושלוםכגון "יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי שלא תזוח דעתי עלי חס  ד"ה בכלל המקלל הרבים(פרק מג 

שהרי הוא כקליפת דד וחכם בתורה בעומק ורוחב, ן ומחּוויכניס החכם בליבו שאין לו מה להתגאות בתורתו אף אם לבו שנּו ובכל דבר של קדושה(
)'יסוד יוסף' תחילת פרק ז ד"ה ואם יתגאה בתורתו, 'דעת חכמה' למהרי"ל פוחוביצ'ר שער  הם היו כולם ענוותנים גדוליםו ,ואמוראים חכמי התלמוד לתנאיםס השּום ביח

 .)'יסוד יוסף' תחילת פרק ז ד"ה ואם יתגאה בתורתו( בעבור ענווה זו זכו לכתרה של תורהש התשובה פרק כה דף לז ע"א טור ב(

 ואין הוא יכול לקום בתחיית המתים הגאותןת באדם הקליפה נדבק

)גמ' סוטה דף  ת המתים אין עפרו ננערילעתיד לבוא בעת תחיאף  ,'דרך חכמה' נתיב לב הענוה דף סב ע"ב ד"ה וכאשר יתן האדם() מרוב דבקותו של הגאותן ב'קליפה'

דף סב ע"ב ד"ה וכאשר יתן האדם, 'דברים אחדים' להחיד"א דרוש א' על התשובה דף ד ע"א נתיב לב הענוה צ'ר יל פוחוב"למהרי'דרך חכמה' ) הוא לא יקום בתחיית המתיםכלומר ש ה ע"א(

ר בשר וגידים ושאר איברים, וייעשו . שכל המתים שיקומו יקרמו תחילה עֹוויש אומרים שהוא כן יקום אבל לא כמו שאר המתים. ד"ה יסוד האש(
לו היו ישנים יוידמה להם כא .)ראה יחזקאל פרק לז( ליהם כפי שהיה בזמן יחזקאל הנביאאדם שלם בכל איבריהם, ואחר כך תבוא הרוח ויעמדו על רג

ֲהָנָחָתם בעפר כמה מאות שנים, ויהיו אז בריאים וחזקים בלי שום צער ומיחוש  והתעוררו משנתם, ללא שיזכרו את צער המיתה וחיבוט הקבר וְּ
ית המתים כמו אדם חֹולה שהיה לו מכה גדולה בבשר גופו ית הרוח יקומו בתחאך אותם בני אדם שהיה בהם גסוכלל מתוך הרבה נחת רוח. 

והוא קם מתרדמה שעשו לו על מנת שלא ירגיש בצער קריעת ִחתּוך בשרו, שאף אחרי קימתו מהתרדמה הוא עודנו חולה ומרגיש בחלישות 
 .ה'בן איש חי' מסכת סוטה דף ה ע"א ד"ה אין עפרו ננער( למחבר)'בן יהוידע' "א בשם ר' אלעזר( )ראה גמ' סוטה דף ה ע וזה כוונת רבותינו שאין עפרו של הגס רוח 'ננער' .גופו

ְך פסוק "גאוה בהרמז על בעל נו ָתָמרז את קֹוָמת  ָתה לְּ תָ דָ ְך ָמת  "קֹו 'מת' האותיותבפסוק את שבשלוש תיבות יש ש )שיר השירים ז, ח( "ָדמְּ  "רָתמָ ה לְּ מְּ
התיבות 'מת'  שלושתו. הרי שהוא מת ,הזה הגבוה "ָתָמר"ללמד שכל המתגאה והולך בקומה זקופה כ, האותיות האמצעיות שבכל תיבה ןוה
על שיר השירים ד"ה זאת קומתך  לר' אליהו הכהן)'עיני העדה'  על הציבור זה ררה שנוהג אדםשהׂשאחד כנגד העולם הזה  'מת' – לגאותן מיתות שלשמזות על רו

)ראה רבינו עובדיה  ש'הרבנות' מקברת בעליה אותו מקברתבסוף ו )'דרך חכמה' נתיב לב הענוה דף סב ע"ב ד"ה וכן שם ז"ל וכולהו( שיתגאה לבו ותומביאה אדמתה לתמר( 

זמן הוא על  'מת' שלישי .'מת' שני כנגד העולם הבא שאותו האדם נדון בגהינום ואינו 'חי' בעולם הבא .מברטנורא על פרקי אבות א, י ד"ה ושנא את הרבנות(
קּומּון  שנאמר ם לפי שאותו האדם הגאותן אין עפרו ננער כפית המתיייתח ָלִתי יְּ ב  יָך נְּ תֶׁ יּו מ  נּו"ִיחְּ ַרּנְּ י ָעָפר ָהִקיצּו וְּ נ  אדם שדווקא  )ישעיה כו, יט( "ש כְּ

 .(לתמר על שיר השירים ד"ה זאת קומתך דמתה למחבר 'שבט מוסר' בפירוש )'עיני העדה' ת המתיםים בתחייקו "ָעָפרכ"שעשה עצמו שפל 

 לגאולהיביא  וותיקונ ומארצישראל י הגאוה היה הסיבה לגלּות לִ חֹו

היו בני האדם מתגאים זה  השני בית המקדשבזמן כי , )'דבק מאח' לר' אברהם חמוי מערכת ג אות ה ערך גאוה( ישראל מארצועם ת גלּוי הגאוה היה סיבת לִ חֹו
'שבט מוסר' חלק א' פרשת וישלח  למחבר)'מגלה צפונות'  הגונים שאינםוהיו משמשים על גבי המזבח כהנים  בממוןיו קונים את הכהונה הגדולה , עד שהעל זה

נֹות ִציֹוןשנאמר "ִכי התגאו הנשים וכן  .ד"ה במדרש וישלח יעקב מלאכים( הּו בְּ . לר' דוד בן שמעון סימן תנט ד"ה 'ונמשך' בשם 'סמוכים לעד' פרשת קדושים( )ישעיה ג, טז( )'שער החצר'" ָגבְּ
ועל זה  , ולשון הרע בראש כולם.שפיכות דמים ,גילוי עריות ,עבודה זרה את כל האיסורים החמורים של המשיך אחריו אז ושורש הגאוה
הוא זה שמעכב  בתוך ישראלשנמצא י הגאוה לִ חֹוגם כעת ו .חלק א' פרשת וישלח ד"ה במדרש וישלח יעקב מלאכים( 'שבט מוסר' למחבר )'מגלה צפונות' מארצם הוגלו ישראל
ֻעַּותמה  לתקןהאדם צריך  מחדשבית המקדש  יבנהישבכדי ו, )'דבק מאח' לר' אברהם חמוי מערכת ג אות ה ערך גאוה( את הגאולה 'מגלה צפונות' חלק א' ) אז בגאוה שֶּ

אדם ירחיק ממנו הגאוה וכש .(בשם 'סמוכים לעד' פרשת קדושים' ונמשך')'שער החצר' לר' דוד בן שמעון סימן תנט ד"ה  ולקנות מדת הענוה פרשת וישלח ד"ה במדרש וישלח יעקב מלאכים(
 .)'ארבע חרשים' פרק י כסא דוד דף כ"ב ע"ב בהערה ד"ה יצא לנו שראוי( אז יגיע לענוה מאוד מאוד בכל ההרחקות שאפשר

בזה, כי הנסיון מראה שביד כל אדם  נכשליםשרוב בני האדם אם ישמע  יעלה צחוק על שפתיואף ואל יחשוב אדם שטיפש הוא מי שמתגאה ו
הוא שהרי  –קפיד עליהם ויראה להם פנים זועפות יאם בני ביתו או חבריו יעשו לו נגד רצונו והוא הרי ש ,מתגאהבעצמו הוא שלראות ברגע 

ָנאל א ִת וגם על " )ויקרא יט, יח( "ל א ִתט ר. ומתוך כך גם ינקם מהם ויעבור על "ל א ִתק ם וְּ בעל גאוה ָך" ׂשְּ ָבבֶׁ ת ָאִחיָך ִבלְּ ָת ועל " )ויקרא יט, יז( אֶׁ ָאַהבְּ וְּ
ֲעָך ר  הלא אלקים יחקור זאת  –להנהיגם בדרך היושר  מֹוניו ואנשי שלֹויעושה כן לתיקון עניהאדם שהוא אותו . ואם יאמר ()ויקרא יט, יח ָכמֹוָך" לְּ
ים אל לבו . וכל מי שעיני בשר לו יׂשבני ביתו ואוהביואת בלבו ולא מקפיד כלל רק עושה מעשיו לשם שמים להנהיג הוא שפל  באמת אם

ב, כי אפילו במעט גאוה הרי הוא בכלל "תֹוֲעַבת ה' בזהיכשל יוישקול דבריו וענייניו ומחשבותיו שלא  ַבּה ל  )'דברים אחדים' להחיד"א  )משלי טז, ה( "ָכל גְּ

האחרון את האדם עד הקצה מזה  והרחיקכבר  רבותינוו .(. וראה 'יסוד יוסף' פרק סד בסוף ד"ה הרי לך שתנאים גדוליםואבא היום לדבר בכלל דרוש א' על התשובה דף יב ע"ב ד"ה
א ד" וואמר א ד מְּ ַפל רּוַח" מְּ י שְּ  .)'עץ הדעת טוב' כתב יד לר' חיים ויטאל אות קלא דף נו טור א ד"ה רק לויטס(פרקי אבות ד, א( ראה ) ֱהו 

)'יסוד יוסף' תחילת פרק ז  הדבוקה בו בבכיה גדולה לפני ה' יתברך שיסיר ממנו את מדת הגאוהובתחנונים הכרח גדול שיתגבר האדם בתפילתו  ןלכ

ת כדרך כל בלבו שהוא עתיד למּולעצמו  להזכירהמלך לבנו שלמה, וד שיעץ ד וטוב שיעשה כפי ('קב הישר' פרק ז ד"ה על כן צריך האדםד"ה ובאמת הכרח גדול, 
בעל  יכול להיותשהוא  ,בשמו רמוזות האדם של והנהגותיו .'זכר דוד' מאמר שלישי דף לח ע"א ד"ה וזוהי כוונת מה שצוה(עפ"י )ינצל מהגאוה והעבירה וכך  הארץ

 .פרשת בהעלותך דף קיה ע"ב טור ב ד"ה והאיש משה ענו( לר' שמשון נחמני )'זרע שמשון' על התורהשהכל דשים בה  אדמהאו ענו ושפל כמו ה אדמהגאוה קשה כמו קושי גוף ה
)'ראשית חכמה' שער הענווה פרק  כי גסי הרוח מעכבים את הגאולה צח ע"א(דף סנהדרין גמ' ) "גסי הרוח מישראלאמרו רבותינו "אין בן דוד בא עד שיכלו וכבר 

משום שעל ידי כן תשבר  צז ע"א(דף סנהדרין  גמ' ראה)" טה מן הכיספרּו"תכלה אלא כאשר אמרו שאין משיח בן דוד בא גם  זהעל ו. ב' ד"ה ומהדברים המעכבים(
 )'מגלה צפונות' חלק א' פרשת וישלח ד"ה במדרש וישלח יעקב מלאכים( בן דוד יבוא לגאול את ישראלמשיח אז , והגאוה שעליה הם גלּופגם ויתוקן  של ישראלַגֲאָוָתם 

 במהרה בימינו, אמן.

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  סול תמיכל ב
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
 !רפואה שלימה במהרה

 

 נשמת:העלון גם לעילוי 

, ז"למאיר בן משה 
, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

ט   ז"לאליהו בן ג'נ 
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמות:

רחל בת 

 גרשון ושרה
  ז"ל

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 ממריםהנולד 

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 בני משפחתהוכל 

 העלון גם לרפואה שלימה של

ציונה שושנה בת חנה 

מּון  הי"ו ב 

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב 

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלָגה
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

  בקדושה וטהרה!בית נאמן בישראל 
 

העלון השבוע גם לעילוי נשמת 

 הצדקת אשת חבר: הרבנית

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך 

 כמה שנים תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
הלימוד בעלון 

 לרפואת הנערה

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

  052-7675933ותרומות עבור ההדפסה:  להפצה 
alon.torat.haim@gmail.com 

 :5בקשה אישית ממחבר העלון להתפלל לרפואתה של ילדה בת 

הי"ו י בת טליהמ  רֹו  

העלון השבוע מוקדש לרפואתה השלימה. ויהי רצון ה' יתברך 
יחזיר אותה לאיתנה, בריאה ושלימה בכל רנ"ב אבריה ושס"ה 

ל נא רפא נא לה" בתוך שאר חולי עמו ישראל, אמן. -גידיה. "א  

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל חיים בן מימה

 לעילוי נשמת:

 רהָ בְ אליהו בן גֹו
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו רפאל משה בן רבקה
בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, ויזכה 

 לבריאות איתנה לאורך שנים!
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