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 מעלתו של משה רבינו  –  כי תשאפרשת 

שנאמר  ללמדה לבני ישראלאחר כך ו ה' יתברך שלמד מפיהתורה שבכתב כפי והצטווה לכתוב את בהר סיני משה רבנו היה ארבעים יום 
ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה " ָךַוי ָתב לְּ ָרֵאל: כְּ ֶאת ִישְּ ִרית וְּ ָך בְּ ָבִרים ָהֵאֶלה ָכַרִתי ִאתְּ ָבִרים ָהֵאֶלה ִכי ַעל ִפי ַהדְּ ָבִעים  ֶאת ַהדְּ ַארְּ ָבִעים יֹום וְּ ִהי ָשם ִעם ה' ַארְּ ַויְּ

תֹּב ֹּא ָשָתה ַוִיכְּ ֹּא ָאַכל ּוַמִים ל ָלה ֶלֶחם ל ָבִרים: ַליְּ ִרית ֲעֶשֶרת ַהדְּ ֵרי ַהבְּ תֹו  ַעל ַהלֻּחֹּת ֵאת ִדבְּ ִרדְּ ַיד מֶֹּשה בְּ ת בְּ ֵני לֻּחֹּת ָהֵעדֻּ ֶרֶדת מֶֹּשה ֵמַהר ִסיַני ּושְּ ִהי בְּ ַויְּ
 ., רמב"ן שמות לד, כז(ג - )'שמות רבה' מז, א כט( –)שמות לד, כז  "ִמן ָהָהר

 ?ישראלעם  למד אתול אותה לכתוב רבינו ציווה את משה אלא לישראל ונתן את התורהלא כתב בעצמו יתברך ה' מדוע , להביןויש 

 חטאה עמו ולאשל אדם הראשון  ָקֶנהנשמת משה רבנו היתה ב

קוטים פרשת בהעלותך ד"ה והאיש י, 'תפארת שלמה' בחלק ל)'תפארת שלמה' בראשית על הפסוק 'בראשית וגו' במד"ר בשביל משה אדם הראשוןגופו של בכל נשמות ישראל היו תלויות 

)'שער הגלגולים' להאר"י  ושס"ה גידיו )'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה ו ד"ה ודע כי אדה"ר מתחלק, 'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה ג ד"ה דע כי כאשר חטא( בכל רמ"ח אבריו (משה ענו

, יש של אדם הראשון במצחו ותתלוישהיו  יש מהן תלויות כל אחת באיבר אחר.ה קיםהצדינשמות גם  ובכללם היו. ז"ל הקדמה ג ד"ה דע כי כאשר חטא(
פרשת כי תשא סימן  ')'מדרש תנחומא ובזרועו בצוארוערו, בראשו, בש ןהיו מהוכן  .)'שמות רבה' מ, ג(באוזנו  ןמה בפיו, יש בחוטמו, יש מהן מהןבעיניו, יש  ןמה

)'שמות רבה' מ, ג, 'מדרש את כל הצדיקים התלויים בגופו ושעתידים לעמוד מזרעו  ,לםעוד בהיותו גֹוטרם שנוצר והקב"ה הראה לאדם הראשון  .יב(

 .תנחומא' פרשת כי תשא סימן יב(

ערך הבל אות יז ד"ה 'והערב רב היה' בשם  ר' יחיאל הייפלרין 'סדר הדורות' למחבר )'ספר הליקוטים' איםעל כל הברּו 'רוח הטומאה'הסית והדיח להגביר את הקדמון הנחש 

 בגופו יותאים שהיו תלוהברּונשמות לכל  גם ועמו ,נתנה לבעלה חוהאחר כך כאשר ו .על ידי שהאכיל את חוה מעץ הדעת טוב ורע הרמ"ע מפאנו(
)'עמודיה  לא מיחו באדם הראשון ושמעו לעצת חוה הנשמות אז אותן, מפאנו()'עמודיה שבעה' לר' בצלאל הדרשן עמוד רביעי סימן כא, א ד"ה 'והטעם הוא כמו שכתב' בשם הרמ"ע 

)'עמודיה שבעה' לר' בצלאל הדרשן עמוד רביעי סימן כא, א ד"ה 'והטעם  נהנוובכך הם  שלא לאוכלו. ווי של ה'יהצעל אף , לאכול שבעה' עמוד רביעי סימן כז ד"ה 'והטעם למה פירש'(

לר'  )'עמודיה שבעה' 'גזלעברו על 'ו ה מתנה בבית גנזי' כמבואר בספרים(שקוטים בפיוט ליל שבת ד"ה 'קרא למי)'תפארת שלמה' בחלק ל מעץ הדעת טוב ורע מפאנו(הוא כמו שכתב' בשם הרמ"ע 

 'רע'נטמאו והתערבבו בו פרשת בהעלותך ד"ה והאיש משה ענו(קוטים י)'תפארת שלמה' בחלק ל חטאוו, עמוד רביעי סימן כא, א ד"ה 'והטעם הוא כמו שכתב' בשם הרמ"ע מפאנו( בצלאל הדרשן
 .)'עמודיה שבעה' עמוד רביעי סימן כא, א ד"ה 'והטעם הוא כמו שכתב' בשם הרמ"ע מפאנו(

 ונהבשאינו נהנה מהאכילה כי הוא משמש רק לקולו של האדם אשר , אדם הראשון של' הנשימה בצינור 'ָקֶנהנשמת משה רבינו היתה תלויה 
)'מאמר  )ראה גמ' תענית דף ה ע"ב( 'טשמא יקדים קנה לוׁש'נזהר  משה והיה .)'עמודיה שבעה' עמוד רביעי סימן כז ד"ה 'והטעם למה פירש'( המיועד לאכילה 'ֶוֶשט'צינור המ

כי , ה מתנה בבית גנזי' כמבואר בספרים(שליל שבת ד"ה 'קרא למ קוטים בפיוטי)'תפארת שלמה' בחלק ל ומהאמ באכילת אדם הראשוןולא טעם  ' להרמ"ע מפאנו חלק א אות יג('צבאות ה
אז  היהעוד ו .א ד"ה 'והטעם הוא כמו שכתב' בשם הרמ"ע מפאנו(-מודיה שבעה' עמוד רביעי סימן כאלהרמ"ע מפאנו חלק א אות יג, 'ע ')'מאמר צבאות ה' הנות מהאיסור והגזלילא רצה ל

א ֵראִשית לֹו" שנרמז בפסוקכפי  בגופו של אדם הראשון נחבא משה ַקת ַוַירְּ חֵֹּקק ָספּון ִכי ָשם ֶחלְּ חֵֹּקק" )דברים לג, כא(" מְּ " ָספּוןזה משה רבנו, " –" מְּ
, 'תפארת שלמה' בחלק לקוטים פרשת בהעלותך )'תפארת שלמה' פרשת בראשית ד"ה בראשית וגו' במד"ר בשביל משהשהיה נחבא באותה השעה שאכל אדם הראשון מעץ הדעת  –

היה רק בשבילו באיסור האכילה ווי של הקב"ה י" הצֵראִשית"כי  על ידי מעשיו נמצאו .מהאכילה כלל לא נהנתהוכך נשמתו  ,(ד"ה והאיש משה ענו
 .)'תפארת שלמה' בחלק לקוטים פרשת בהעלותך ד"ה והאיש משה ענו(

י ֹמֶׁשה על כך אמר ה' " יְבָכל בֵ לֹא ֵכן ַעְבדִּ ולהיכשל  לא רצה ללכת אחרי עצת חוה לאכול מעץ הדעתו משום שהיה נאמן )במדבר יב, ז(" ֶנֱאָמן הּוא יתִּ
 של ה'דיבורו  את קייםאלא  ,עמוד רביעי סימן כא, א ד"ה 'והטעם הוא כמו שכתב' בשם הרמ"ע מפאנו(לר' בצלאל הדרשן להרמ"ע מפאנו חלק א אות יג, 'עמודיה שבעה'  ')'מאמר צבאות ה' בגזל

ַצו ה' ֱאֹלִק " שבו נאמר ֹּאַכל ִמֶמּנּו" ֵלאמֹּר ָהָאָדםַעל ים ַויְּ ֹּא ת ֹּאֵכל: ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ל  זהציווי ונמצא כי . יז( –)בראשית ב, טז  ִמכֹּל ֵעץ ַהָגן ָאכֹּל ת
אֹּד  היה ָהִאיש מֶֹּשה ָעָניו מְּ ֵני ָהֲאָדָמה" ָהָאָדםִמכֹּל מכוון כנגד משה רבינו שעליו נאמר "וְּ אף שכל הנשמות נהנו על שהרי  )במדבר יב, ג( ֲאֶשר ַעל פְּ

ַצו ה' 'לא נאמר  האיסור וויילכן גם בצ .למה' פרשת בראשית ד"ה בראשית וגו' במד"ר בשביל משה()'תפארת ש לא נהנתה כללנשמת משה רבינו  ,מאותה אכילה ַויְּ
ַצו ה' ֱאֹלִק אלא נאמר " כפי שהיה ראוי 'ָהָאָדם ֵלאמֹּר ֶאלים ֱאֹלִק   ,באדם הראשוןהיתה שנשמת משה "ַעל"  כיווןכי ה'  –" ָהָאָדם ֵלאמֹּר ַעלים ַויְּ

 .)'תפארת שלמה' בחלק לקוטים פרשת בהעלותך ד"ה והאיש משה ענו( יתבטלּו דבריולא ואת ציוּויֹו יקיים  הואלפחות ש על מנת

מאשה  נשאר טוב בלי תערובת רע, לכן ה' הסכים לו לפרושהוא כיון שמשה רבינו לא שמע לקול האשה בהיותו בגוף אדם הראשון ועל ידי כן 
)ראה גמ' מנחות דף נג תחילת ע"ב( )'עמודיה  'בטֹו'נדבק ב 'בטֹו'משה שהיה  וכך .'בטֹו'כדי להידבק בשכינה הנקראת  ,טוב ורע שיש בה היא צפורה גשמית

. ראה זוהר כי אחרא ד"ה וטעם הדבר -)'עמודיה שבעה' עמוד הרביעי סימן כא 'אשה'מו כ השכינה נעשתה לוו הרמ"ע מפאנו(א ד"ה 'והטעם הוא כמו שכתב' בשם -שבעה' עמוד רביעי סימן כא

מֶֹּשה ַעל אֹּדֹות ָהִאָשה ַהכִֻּשית "שנאמר כפי  ברו על כך שמשה פרש מאשתוי. אהרן ומרים ד(פרשת ויחי דף רלו ע"ב ד"ה משה ודאי ַאֲהרֹּן בְּ ָים וְּ ַדֵבר ִמרְּ ַותְּ
מֶֹּשה ִדֶבר ֲאֶשר ָלָקח ִכי ִאָשה כִֻּשית ָלָקח: רּו ֲהַרק ַאְך בְּ ֹּאמְּ ַמע ה' ַוי ֹּא ַגם ָבנּו ִדֵבר ַוִישְּ ִדי מֶֹּשה "ה' . ועל כך ענה להם ב( –)במדבר יב, א  "ה' ֲהל ֹּא ֵכן ַעבְּ ל

ָכל ֵביִתי ֶנֱאָמן הּוא ולא נהנה מן הגזל ולא שמע  בזמן אדם הראשון "ֶנֱאָמןמאשה, כי הוא היה " ה ונאה למשה לפרוׂשֶׁשָיאֶ וכוונתו  )במדבר יב, ז( "בְּ
מֶֹּשה. עם כן "מעץ הדעת 'גזל'אשה היא חוה שהאכילה לכל הברואים הולא הלך אחרי עצת  ִדי בְּ ַעבְּ ַדֵבר בְּ ֵראֶתם לְּ ֹּא יְּ שהרי  )במדבר יב, ח( "ּוַמדּוַע ל

 .)'מאמר צבאות ה'' להרמ"ע מפאנו חלק א אות יג(אשה מ תר לו לפרושהּוו ד"ה וטעם הדבר וד"ה ובזה תבין למה( א-)'עמודיה שבעה' עמוד רביעי סימן כאעשה כדין 

לכן משה רבינו נמסר על ידי פרעה  בשאר הנשמות.כל הצורך לא מיחתה אך את עצמה, נשמת משה רבינו שהיתה בגוף אדם הראשון הצילה 
ף לצורך כך הביאו ו .('מאמר צבאות ה'' להרמ"ע מפאנו חלק א אות יג)לקוסטינר שיכה בצוארו   של משה עשר פעמים על צוארואותו ונתנו  שאין כמותוַסיִּ

מצודת ') פילשל  )'שמות רבה' א, לא( שןמהעשוי מגדל או כמו )'דברים רבה' ב, כט(  יׁשקשה כמו עמוד של ׁשלהיות נס וצוארו הפך לו נעשה אז ו, )'שמות רבה' א, לא(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ְגַדל ַהֵשןַצָּואֵרְך שנאמר " שיר השירים ז, ה( 'דוד )'דברים רבה'  על הקוסטינר נהפכההיא  )'שמות רבה' א, לא(לו  הלא הזיקש החרבש יואחר .)שיר השירים ז, ה( "ְכמִּ

)'שמות רבה' א, לא בשם ר' ינאי, 'דברים רבה' ברח  ומשה רבינו ,והם טעו בו ותפסו אותו ירד מלאך מן השמים שהיה נראה בדמות משה ואז. ב, כט בשם ר' אביתר(

שֵ  זוועל שם הצלה  .ב, כט בשם בר קפרא( ִרי ַוַיִצֵלִני ֱאֹלקֵ ם ָהֶאָחד ֱאִליֶעֶזר ִכי קרא משה לבנו "ֱאִליֶעֶזר" שנאמר "וְּ ֶעזְּ עֹּהי ָאִבי בְּ )רש"י  )שמות יח, ד(" ֵמֶחֶרב ַפרְּ

 נשמתו התהיועשה את רצונו של הקב"ה שמדה כנגד מדה על  של משה היתה הצלתו. עולה לנו'( שמות יח, ד, 'עמודיה שבעה' עמוד רביעי סימן כז ד"ה 'והנה כלל
 .('מאמר צבאות ה'' להרמ"ע מפאנו חלק א אות יג) הנות מאיסור האכילהילא לשכדי  ,הרגשהכל  תנעדרה' מםאבן דֹו'כ בצוארו של אדם הראשון

 כמלאך ה'שלם בגופו ומראהו כשהוא משה נולד נקי מחטא עץ הדעת 

י טֹוב "ראתה , ב( –)שמות ב, א  "ִכי טֹוב הּוא"ַוֵיֶלְך ִאיש ִמֵבית ֵלִוי ַוִיַקח ֶאת ַבת ֵלִוי: ַוַתַהר ָהִאָשה ַוֵתֶלד ֵבן ַוֵתֶרא אֹּתֹו נאמר  נוירב משה כאשר נולד כִּ
 ם פסולתולא היה בו שכך ורע,  טוב)'תפארת שלמה' פרשת בראשית ד"ה בראשית וגו' במד"ר בשביל משה(  ולא פגם כלל באכילת עץ הדעת 'טוב'שהיה כולו  לפי" הּוא

של משה היה יופיו  .()'תפארת שלמה' רמזי פורים ד"ה לעשות אותם ימי משתה 'רע'עם  'טוב'של  תערובת על ידי )'שם משמואל' פרשת בחוקותי ד"ה במד"ר כי פועל אדם ישלם לו(
)זוהר פרשת ואתחנן דף רס ע"ב היה שלם  משה. )'שמות רבה' א, כו( עצמו ממנואת לא היה מעביר  שראה אותווים לראותו, ומי ורב מאוד עד שהכל היו מתא

)זוהר פרשת נשא דף קלח  החל מהיום שנולד )'גבורות ה'' למהר"ל מפראג תחילת פרק שמונה ועשרים ד"ה ויאמר משה אל ה'( ובכל המעלות ,גופובכל  ד"ה אתה החלות להראות את עבדך(

מֹו לכן כאשר  .ב ד"ה אתה החלות להראות את עבדך()זוהר פרשת ואתחנן דף רס ע" ולא היה אדם שלם כמותו (ע"א אדרא רבא ד"ה 'אבל משה משה' נזכר ברצף של משה שְּ
ֹּאֶמר  בפסוק פעמיים ֹּאֶמר ִהֵּנִני"  מֶֹּשה מֶֹּשה"ַוי על  כדי לרמוזבוזה  ,'ַפֵסק'הסימן הזה ׀ הנקרא את  בין התיבות של שמולא ניתן  ()שמות ג, דַוי

סֵ שלמותו מתחילת יצירתו ללא   .(עוד ' עיי"שאבל משה משה')זוהר פרשת נשא דף קלח ע"א אדרא רבא ד"ה  קֶהפְּ

תינוק נמצא במעי אמו הוא יכול ללמוד את כל כשהכי  לכך הוא, וההסבר .)שמות ד, י( "ְכַבד ֶפה ּוְכַבד ָלׁשֹוןהיה "שעל אף היה שלם משה 
 עשה אדםהוא נ בעת היציאה מבטן אמו לחומריות גופו מתחברתהנשמה שבשעה  אך הגשמי. הנשמה נבדלת מהגּוףש היותהתורה כולה 

הגוף והנשמה מהחיבור המושלם בין  .בו על ידי הכאת המלאךהוא  'גמר עשייתו'כאשר  ,ממנו כל התורה נשכחתעל ידי כך ו חי גשמי
וזה הטעם שמשה  .)ראה גמ' נדה דף ל ע"ב( , לכן הכאת המלאך הוא דווקא על פיו של האדם'כוח הדיבור'לאדם  שנעשה על ידי ההכאה בא

 כךת ולא נטה אל הגשמיּו הגבוהה , כי הוא היה נבדל במעלתובפהגשמי פגם שום למרות שלא היה לו  את כוח הדיבורהיה חסר  רבינו
לא נשכח ממשה רבינו גם  ומשום כך. פעולת הכאת המלאך מכוח בעת צאתו לאויר העולםגוף ללא היה לו חיבור מושלם בין הנשמה ש

אחר כך  .(וד"ה ורמזו דבר זה למהר"ל מפראג פרק שמונה ועשרים ד"ה והכאה הזאת שהוא מכה ')'גבורות ה' עם לידתו הוא ידע את כל התורהכל מה שלמד בבטן אמו ו
גם השיג הוא ובאופן מושלם נשמתו להתחבר עם גופו היתה יכולה למדרגה רוחנית אז ונתעלה על ידי התורה של משה נזדכך גופו כש

 .)'דברים רבה' א, א( לשונוובאה רפואה ל)'שם משמואל' תחילת פרשת חקת שנת תרע ד"ה 'להבין מדוע נתאחרה'(  את 'כוח הדיבור'

)'ברית שלום' על התורה לר' פינחס בן פילטא  מצד גופו שהיה מזוכך וטהור כעין מלאך )'פרקי דרבי אליעזר' פרק מח ד"ה רבי נתנאל( 'אלקיםמלאך 'תוארו של משה היה כ

בצאתו מרחם  ומשום כך .אלקים(פרק מח אות לו ד"ה תארו כמלאך  'פרקי דרבי אליעזר')רד"ל על  מאירות כאור פני מלאךשהיו פניו ומצד  דף לט ע"א ד"ה וא"כ כך הוא העניין(
פרק מח אות  'פרקי דרבי אליעזר', רד"ל על על פרקי דרבי אליעזר פרק מח ד"ה רבי נתנאל 'שבט מוסר' למחבר)'ולא עוד אלא'  )ראה גמ' סוטה דף יב ע"א בשם חכמים(רה הבית אֹוכל התמלא  אמו

כשאר המלאכים  )'פרקי דרבי אליעזר' פרק מח ד"ה רבי נתנאל( ל'יאֵ תִּ קּוהם קראו את שמו 'יְ  נולד שכך הואשל משה  כאשר ראו אבותיוו. (לו ד"ה תארו כמלאך אלקים
שבט ' למחבר)'ולא עוד אלא'  בשמושלהורות על בחינת המלאכּות שבו על ידי אותיות אלו בכדי ו, ל' בשמם כמו מיכאל גבריאל אוריאל-שיש אותיות 'א

ְצַעק ֶאל  שם "ַמְלָאְך"משה רבינו בעצמה קראה לבהתורה גם ו .. וראה גמ' מגילה דף יג ע"א טעם נוסף בזה(פרק מח ד"ה רבי נתנאל 'פרקי דרבי אליעזר'על  'מוסר שנאמר "ַונִּ
ְׁשַמע ֹקֵלנּו וַ  ְׁשַלח ה' ַויִּ ם" ַמְלָאְךיִּ ְצָריִּ מִּ ֵאנּו מִּ מן לב על הפסוק 'ויתן אל משה ככלתו פרשת כי תשא סי להאר"י ז"ל 'שער הפסוקים'רש"י במדבר כ, טז, )במדבר כ, טז( )'ויקרא רבה' א, א,  ַוֹיצִּ

 .('השל"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת וארא ד"ה ועל זה יתבאר פסוקד לאמר אמרו, 'שפתי כהן על התורה' פרשת ואתחנן ד"ה עו ,חיים ויטאל פרשת יתרו ד"ה וסיפר הכתוב כי 'עץ הדעת טוב' לר' ,לדבר אתו'

ַכֹּלתֹוֶאל  בפסוק "ַוִיֵתן ונרמז שמשה רבינו היה מלאך ת"  מֶֹּשה כְּ ֵני לֻּחֹּת ָהֵעדֻּ ַהר ִסיַני שְּ ַדֵבר ִאתֹו בְּ  ַכֹּלתֹוכְּ ֶשה מֹּ תיבות "השראשי , )שמות לא, יח(לְּ
נֹוכי משה נקרא מלאך. וכך היה גם עם יתרו שנאמר " ,'מלאך' יוצאַדֵבר" לְּ  ַכֹּלתֹוכְּ ֶשה מֹּ ל אֶ "התיבות או  תֹו"ִא ַדֵבר לְּ  חֹּתְּ ַסֵפר מֶֹּשה לְּ ֵאת ָכל  ַויְּ

ַרִים" ִמצְּ עֹּה ּולְּ ַפרְּ נֹולְּ ֶשה מֹּ תיבות " שראשי, פרשת כי תשא סימן לב על הפסוק 'ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו'(להאר"י ז"ל )'שער הפסוקים'  )שמות יח, ח( ֲאֶשר ָעָשה ה' לְּ ת אֵ  חֹּתְּ
ַוַיַען נאמר "שאצל יהושע עם משה כן היה ו. (' מזולתולפרשת יתרו על הפסוק 'ויספר משה לחותנו את כ להאר"י ז"ל )'שער הפסוקים'כנגד משה רבינו והוא ל" יוצא 'מלאך' כָ 

עַ  הֹושֻּ ָלאֵ  יְּ ִני מֶֹּשה כְּ ֹּאַמר ֲאדֹּ ָריו ַוי חֻּ ָשֵרת מֶֹּשה ִמבְּ ָלֵאםשהתיבה ", )במדבר יא, כח(ם" ִבן נּון מְּ אמר "אדני משה יהושע לו יוכא א אותיות 'מלאך'הי "כְּ
ר מלאכי מקום מדֹואל עלה לשמים הוא קרא מלאך כי להימשה זכה ו .(מזולתו )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת בהעלותך על הפסוק 'ויען יהושע בן נון' הוא מלאך"

 .פרשת חוקת ד"ה או ירמוז כי הנה(למהרח"ו )'עץ הדעת טוב'  וקיבל את התורה והורידה לישראל, וכזאת לא נהיתה בעולם םמרֹו

 דרך גרונווהיא היתה מדברת  )זוהר פרשת וירא דף קכ ע"ב ד"ה ויקרא אליו מלאך, זוהר פרשת שמות דף יא ע"ב ד"ה וילך איש( השכינה לא סרה ממשה רבינו מהיום שנולד
 בשונה משאר הנביאים שהיו אומרים מפי עצמם, )זוהר פרשת פנחס דף רלב ע"א ד"ה 'מיד דשמעו' רעיא מהימנא( פיוו )'אגרא דכלה' פרשת יתרו על הפסוק 'ומשה עלה אל האלקים'(

וזה מה  .)'אגרא דכלה' פרשת יתרו על הפסוק 'ומשה עלה אל האלקים'(ה' בשם  עזריאל(מערכת שכינה ד"ה והנה מעלת משה' מספר נחלת ר' יחיאל הייפרין 'סדר הדורות'  למחבר)'ספר הליקוטים' 
המדרגה בשלימות לא זכה שום ולזאת בֹו" כלומר בתוכו ממש. ֲאַדֶבר אלא " יו"ֵאלָ לא נאמר "ֲאַדֶבר , )במדבר יב, ח(ֲאַדֶבר בֹו"  ֶפה ֶאל ֶפהשנאמר "

ֹּא ָקםכפי שהעידה התורה " ,יבשה עד ביאת הגואלבאדם זולתו, וגם לא יזכה בה שום אדם  ל ָדעֹו ה' ָפִנים ֶאל  וְּ מֶֹּשה ֲאֶשר יְּ ָרֵאל כְּ ִישְּ ָנִביא עֹוד בְּ
ַמֲעשֵ י ַמֲעשַ שראל חייב לומר מתי יגיעו "שכל אחד ואחד מילכן אמרו רבותינו . )דברים לד, י( ָפִנים" )לשון 'תנא דבי אליהו' רבא פרק  "י אברהם יצחק ויעקבלְּ

 .)'נפש החיים' לר' חיים מוולוזי'ן שער ג פרק יד ד"ה 'והיה הולך וגדול' והלאה( שלו מדרגהלאי אפשר להגיע כי  'משה רבנו עליו השלום"ְלַמֲעֵׂשי  אמרוולא  כה(

 היה ממוצע בין גשמי לרוחני ועל ידי כך הוריד תורה משמים משה איש האלקים

ָגה משה רבינו עלה  ָגה ַלַדרְּ ָרָכה ֲאֶשר ֵבַרְך מֶֹּשה  ִקים"ִאיש ָהֱאֹלם מעלתו ונקרא "עד שהגיע לרּוִמַדרְּ ֹּאת ַהבְּ ז ֵני ִאיש ָהֱאֹלשנאמר "וְּ ִקים ֶאת בְּ
ֵני מֹותֹו" ָרֵאל ִלפְּ מֶֹּשה"שנאמר וכן  דוש' תורה שבכתב פרשת נח ד"ה ולענין מה שאמרו שאילו()דברים לג, א( )'של"ה הק ִישְּ ִפָלה לְּ )'מדרש לפירושים'  )תהלים צ, א( ים"ִאיש ָהֱאֹלִק  תְּ

יׁש" ומחציֹו לפי שהיה מחציֹו בשם זהונקרא  .דרוש כז ד"ה ידועים דברי הקדמונים( ים" "ֱאֹלולמעלה  ולמטה "אִּ והתעלותו  .בה' יא, ד בשם רב אבין()'דברים רקִּ
)'זרע  שהיו בו הבחינות ובכוח שתי. )'באר מים חיים' פרשת יתרו בחלק כתב יד ד"ה וזה שמספר הקרא( )שמות יט, ג( ים"ָהֱאֹלִק  ּומֶֹּשה ָעָלה ֶאלבפסוק " הרמזנלמדרגה זו 

 כמו 'אלקים'דבק עצמו למעלה וגם להיה יכול לדבר למטה עם בני האדם כמו 'איש'  הוא שמשון' על התורה לר' שמשון נחמני פרשת זאת הברכה ד"ה ובזה מקושר(
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על ניכר שהיה כפי  )'זרע שמשון' פרשת זאת הברכה דף קמא ע"ב ד"ה ועוד לפי דרכנו( 'אור הגנּוז'ל תולזכֹו מקוזני'ץ על מסכת אבות פרק שלישי ד"ה עקביה מן מהללאל()'עבודת ישראל' לר' 
אּו ִמֶגֶשת ֵאָליושנאמר " פניו בשעה שירד מהר סיני ִהֵּנה ָקַרן עֹור ָפָניו ַוִיירְּ  .)'זרע שמשון' פרשת זאת הברכה דף קמא ע"ב ד"ה ואז זכה לקרני ההוד( ל( –)שמות לד, כח " וְּ

בין גשמי לרוחני על מנת להוריד  'צעממּו'דבר שהוא כי היה צריך  .בשעת מתן תורה היה יכול להוריד את התורה מן השמיםמשה רבינו לכן 
 לישראל . וזה מה שאמר משהלזה מסוגלהיה  הגשמי לרוחני צע ביןמשה שהיה ממּו, ואל העולם הגשמי את התורה הרוחנית משמי מרומים

ַחבֵ  צעממּוכדי להיות ה" ּוֵביֵניֶכםה' "כלומר אני עומד בין  )דברים ה, ה( ֵבין ה' ּוֵביֵניֶכם" נִֹּכי עֵֹּמדאָ " ַהמְּ )'באר מים חיים' פרשת יתרו בחלק כתב יד ד"ה ולהבין סדר ר וְּ

מקבל ו ותם במשה, והוא היה עומד ביניהםישראל לא היו יכולים לקבל בעצמם את התורה אלא על ידי התקשר .(' ועיי"ש עוד בדבריו הנפלאיםהקרא
. לכן ה' ציוה את כל עשרת לקבל את התורה בשום אופן ישראל יכלולא  רֹומשה רבינו עליהם באֹו ובלעדי הופעתמהקב"ה ומשפיע להם. 

ךהדברות בלשון יחיד כגון " ֶיה לְּ ֹּא ִיהְּ ָך" )שמות כ, ג( "ל ֹּא ַתֲעֶשה לְּ ֹּא ִתָשא" )שמות כ, ד(" ל ֶאת ִאֶמָך" )שמות כ, ז( "ל  להורות על )שמות כ, יב( "ַכֵבד ֶאת ָאִביָך וְּ
 .ת יתרו ד"ה ואפשר על כן אמר משה()'באר מים חיים' פרשישראל ל הולימד ההודיעש זהת התורה והוא תנה לו כללּוישנ רבינו משה

רּו תֹוַר "שנאמר  של משה נקראת על שמוגם התורה  ולכן ִדי" ִזכְּ )'באר מים חיים' פרשת יתרו ד"ה ואפשר  ה היה למשהתכי עיקר נתינ )מלאכי ג, כב(ת מֶֹּשה ַעבְּ

)גמ' נדרים דף לח תחילת  ונתנה לישראל 'טובת עין'הוא נהג בה לזרעו, וו בפרשת בהעלותך דרוש א ד"ה כי זה עניין דבקות( יורה דעה'לבושי שרד' על  למחברעל כן אמר משה, 'ערבי נחל' 

במדרגה עליונה ואי  ה' לא כתב בעצמו את התורה ונתנה לישראל, כי אם היה עושה כך אז התורה היתהשטעם וזה ה .ע"א בשם רבי יוסי בר' חנינא(
זה שכתב והוא  למשהאת התורה תחילה נתן  ה' לכן. עליו השלום זולת משה רבינו לא להשיגה,נתן לשום בן ישראל ולה להיאפשר היה 

ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה משה לה'  מה שציוה וזהו להשיגה. יכלו והם על ידו ישראלואחר כך היא השתלשלה ל אותה, ָך"ַוי ָתב לְּ ָבִרים ָהֵאֶלה  כְּ ֶאת ַהדְּ
ָרֵאל"  ֶאת ִישְּ ִרית וְּ ָך בְּ ָבִרים ָהֵאֶלה ָכַרִתי ִאתְּ  .פרשת בהעלותך דרוש א ד"ה כי זה עניין דבקות(י נחל' )'ערב )שמות לד, כז(ִכי ַעל ִפי ַהדְּ

קדוש וטהור ומסוגל היה של משה גופו  ומחמת כןלא פגם באכילת עץ הדעת כאשר היתה נשמתו בתוך גופו של אדם הראשון, משה רבנו 
שהרי גם אליהו הנביא שעלה בסערה השמימה השאיר את  אשר לזה לא זכה שום אדם בעולם ,לעלות לשמים ולהוריד את התורה הקדושה

קֹו " בתפילתם . וזה מה שישראל אומריםלעולם מתראההוא שכדי להתלבש בו בשעה  גופו בעולם הזה ַנת ֶחלְּ ַמתְּ ַמח מֶֹּשה בְּ ִכי ֶעֶבד ֶנֱאָמן ִישְּ
לִ  ,ָקָראָת לֹו ֹּאשֹו ָנַתתָ כְּ ֶאֶרת בר ָפֶניָך ַעל ַהר ִסיַני יל ִתפְּ דֹו לְּ ָעמְּ ָידֹו ,בְּ ֵני לּוחֹות ֲאָבִנים הֹוִריד בְּ  רבינו שמשה כלומר, עמידה בשחרית של שבת(תפילת )מתוך  "שְּ

ידי , ושעל "ֶעֶבד ֶנֱאָמן" להיקרא ובה זכה אדם הראשוןתוך גופו של זה ב" שהיא חלק נשמתו אשר היתה גנּוְבַמְתַנת ֶחְלקֹוצריך לשמוח "
יםְׁשֵני לּוחֹות אֲ כשר להוריד "כלי מּו הוא נהיה טהרתה מאכילת עץ הדעת  .)'תפארת שלמה' בחלק רמזי פורים ד"ה לעשות אותם ימי משתה ושמחה( בידֹו "ָבנִּ

 ניצוצות ממשה רבינו נכנסות בחכמי ישראל ועל ידן הם מצליחים בתורה

ה' -)ספר 'מתתי ולחדש מתוך תורה שבכתבכב, א(  ''ויקרא רבה) שעתיד תלמיד ותיק לומר לפני רבוכאשר היה משה רבינו בסיני התגלה לעיניו כל מה 

ֶיה ּוַמה ֶשַּנֲעָשה  ַמה ֶשָהָיה הּואוכפי שנרמז בפסוק " מראש כך שהכל כבר ניתן לו פרשת בחקותי דף מו ע"א טור ב ד"ה ואגב יובן(משנת תנ"ו לר' מתתיה ליברמאן  ֶשִיהְּ
ֵאין ָכל ָחָדש ַתַחת ַהָשֶמש"  ֶיה –" ּואהָהָיה שֶ ה מַ ", )קהלת א, ט(הּוא ֶשֵיָעֶשה וְּ ֵאין  " אחר כך אל שאר החכמים.ראשי תיבות 'משה', הוא זה "ֶשִיהְּ "וְּ

ָדעֹו ש שלא יוכל תלמיד ותיק לחדש דברשאין  –ָכל ָחָדש ַתַחת ַהָשֶמש"  "פני משה  שהרי משה, כי מדרגת ישראל הם תחת משה הנקרא "ָשֶמש"יְּ
)זוהר פרשת עקב דף  ר כדמיון השמש המאיר ומחלק הארתו אל הירח והכוכביםאֹוממנו מקבלים והם  (בשם הזקנים בבא בתרא דף עה ע"אגמ' )ראה  כפני חמה"

' לרבינו עץ הדעת טוב') 'הלכה למשה מסיני'והכל הוא  ,רע"ג ע"א ד"ה וכל סטר מג' אנפי חיון, 'עץ הדעת טוב' לרבינו חיים ויטאל בחלק מאמרים מאמר לנפטר דף י ע"א ד"ה דרך שני אל המאמר(

היה כבר לעולמים וודאי שהרי  !"חדש הוא"שאפשר לומר עליו  בתורה אין דברלכן . חיים ויטאל בחלק מאמרים מאמר לנפטר דף י ע"א ד"ה דרך שני אל המאמר(
 .כב, א( 'ויקרא רבה' )עפ"י מימות משה רבינו

 הלזאת יש  ועם פרשת קרח על הפסוק 'כי תשיתהו ברכות לעד'(לר' יעקב אבוחצירא )'מחשוף הלבן' נגד פני ה' כ אחרי פטירתו השל משה רבינו התיישב עיקר נשמתו
)זוהר פרשת כי תצא דף רפ ע"א  תת והקבלֹובעלי ההלכֹו ד"ה ואתפשטותיה דמשה בכל דרא ודרא( )'תיקוני הזוהר' תיקון סט דף קיד ע"א , בין הצדיקיםבכל דור ודור התפשטות

)'יערות דבש' לר' יהונתן  שנקשר בנפשם ד"ה עוד ירמוז לצד כי הגיע( )'אור החיים הקדוש' פרשת תצוה אשר מקבלים ניצוץ מנשמתו ,תלמידי החכמים שבדור ד"ה והאי איהו(

משה רבינו מאיר ו .)'כסא מלך' לר' שלום בוזאגלו על תיקוני הזוהר תיקון סט דף קיב ע"א ד"ה בכל צדיק וחכם( בשעה שעוסקים בתורה אייבשיץ חלק א דרוש ח ד"ה ועוד בזה כי כבר פרשו(
מאיר בתלמידי ר התורה הֹוא גם בדורות הללוו. בראשית דף לח ע"א ד"ה ועל דא בשגם(פרשת )ראה זוהר  השמש המאיר בירחָמָׁשל ר תורתו כמו בהם מאֹו

ועל ידו מתגלים ומתחדשים בכל עת  ,אתעביד חול' מהרמ"ק(')'אור החמה' על זוהר פרשת כי תצא דף רפ ע"א על ד"ה  חכמים הוא אור תורת משה רבינו עליו השלוםה
את הוא הצינור המקבל שמקור החכמה המדע והתבונה בתורה, כי הוא  )'עבודת ישראל' לר' מקוזני'ץ פרשת כי תשא ד"ה ומשה לא ידע(חידושי תורה לצדיקים 

 .בזה כי כבר(חלק א דרוש ח ד"ה ועוד לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש'  ת האלקים ועל ידו מושפע לישראלחכמ

רּו" לישראל לכן נאמר ָפִט  ִזכְּ ִקים ּוִמשְּ ָרֵאל חֻּ חֵֹּרב ַעל ָכל ִישְּ ִדי ֲאֶשר ִצִּויִתי אֹותֹו בְּ  לזכוררק התבקשו הם , כלומר ש)מלאכי ג, כב(ים" תֹוַרת מֶֹּשה ַעבְּ
מכוח נשמת משה  באבכל הדורות  'מחדשיםש' עוד גם מהו .את תורתו של משה רבינו שהרי כל מה שעתיד להתחדש כבר נגלה בעבר למשה

 )ראה לכן אמרו רבותינו כי 'משה רבינו לא מת' .פרשת בחקותי דף מו ע"א טור ב ד"ה ואגב יובן( ה' לר' מתתיה ליברמאן-)עפ"י ספר 'מתתי בכל צדיק וצדיק תרבינו המתפשט

 חלק א דרוש ח ד"ה לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש' חכמיםהצדיקים ותלמידי הנשאר דבוק עם ש לפי ע"א ד"ה ועל דא בשגם(בראשית דף לח  פרשת זוהר גמ' סוטה דף יג סוף ע"ב, וכן

'תפארת )הוא מת אבל מתוך הקהל הוא לא נאבד  "ָׁשםהכוונה שרק " )דברים לד, ה( "ַוָיָמת ָׁשם ֹמֶׁשה ֶעֶבד ה'ומה שנאמר ". וזהו מאמר חכמינו זכרונם לברכה(

יׁש ֶאת ְקֻבָרתֹוומשום כך גם ". שלמה' בחלק לקוטים פרשת וילך ד"ה הן בעודני חי( כי הוא  יד ע"א( –)ראה מעשה בגמ' סוטה דף יג ע"ב  משה רבינושל  )דברים לד, ו( "לֹא ָיַדע אִּ
 'רבינו'משה  בשם למשה לקרואעם ישראל בכל הדורות  נהגו מטעם זה. )'יערות דבש' חלק א דרוש ח ד"ה וזהו מאמר חכמינו זכרונם לברכה( ר' בין חכמי הדור'קבּו

 .)'אור החמה' על זוהר פרשת כי תצא דף רפ ע"א על ד"ה אתעביד חול' מהרמ"ק(משום שהוא זה שמאיר את אור התורה בין תלמידי החכמים 

לר' שלום  ')'כסא מלך אף ששמם היה אחר כמו אביי או רבא חולין דף צג ע"א שכך קראו לרבא(גמ' )ראה  היו קוראים זה לזה בשם 'משה' שרבותינו הסיבה זו

 משההוא ממש  )'חומת אנך' להחיד"א פרשת תצוה אות ג ד"ה 'ואפשר לרמוז' מהאר"י ז"ל( הניצוץ שבהםש משום, ע"א ד"ה בכל צדיק וחכם( בוזאגלו על תיקוני הזוהר תיקון סט דף קיב
)'אור  בבחינת נפש הלומדת תורהחכם תוך אותו ההמדבר ב ה' פרשת בחקותי דף מו ע"א טור ב ד"ה ואגב יובן(-)'אור החיים הקדוש' פרשת תצוה ד"ה עוד ירמוז לצד כי הגיע, ספר 'מתתי

ביצה דף לח גמ' סוכה דף לט ע"א, גמ' )ראה גמ' שבת דף קא ע"ב,  "!"משה שפיר קאמרת אחד לשניאומרים  רבותינוהיו ו. החיים הקדוש' פרשת תצוה ד"ה עוד ירמוז לצד כי הגיע(

על  ')'חומת אנך' להחיד"א על משלי פרק לא ד"ה 'א"נ אפשר' בשם האר"י ז"ל, 'כסא מלך ניצוץ 'משה' שנכנס בנשמתו כנגדהוא גם ו"משה יפה אמרת!"  שפירושו ע"ב(

עזר לו ובאותה השעה  ('וממה שבא בהקדמת תקוני הזוהר'שפתי רננות' פרק תשעה ועשרים ד"ה לר' אהרן ברכיה ממודינא ''מעבר יבק'  ,תיקוני הזוהר תיקון סט דף קיב ע"א ד"ה בכל צדיק וחכם
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 ~4 ~ 
 

ָבִר ֵאֶלה הַ נרמזים בפסוק "ה בכל דור ודור ל"ו צדיקיםהם  וכן .על תיקוני הזוהר תיקון סט דף קיב ע"א ד"ה בכל צדיק וחכם( ')'כסא מלך האמתלכוון אל  ֲאֶשר ִדֶבר ם ידְּ
 להחיד"א תחילת פרשת דברים אות א מרבינו אלעזר מגרמייזא('נחל קדומים' )הוא בכל דור ודור  –" ֵאֶלהזה שיש ל"ו צדיקים שהם גמטריא " דברש לפי, )דברים א, א( "מֶֹּשה

  .)'נחל קדומים' תחילת פרשת דברים אות א(", והוא מגן עליהם ועוזרם ֲאֶשר ִדֶבר מֶֹּשהניצוצות ממשה רבינו מתנוצץ בהם ומנהיג אותם מכוח "שבוודאי ו

בתורה ובמעשים  על משלי פרק לא ד"ה 'א"נ אפשר' בשם האר"י ז"ל, 'חומת אנך' להחיד"א פרשת תצוה אות ג ד"ה 'ואפשר לרמוז' מהאר"י ז"ל( )'חומת אנך' להחיד"א גדולשהוא חכם ובפרט 
 ובתורת ה' חפצו מתענוגות בני אדם ָפרּוׂש וגם, )'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת מ אות ז( מופלג בדֹורֹוו )'שמחת הרגל' לימוד ג דף ז ע"א ד"ה ולפי האמור יש לרמוז( טובים

)'חומת אנך' להחיד"א על משלי פרק לא ד"ה 'א"נ אפשר' בשם האר"י ז"ל, 'חומת אנך' להחיד"א פרשת  יש ניצוץ ממשה רבינוהרי ש )'שמחת הרגל' לימוד ג דף ז ע"א ד"ה ולפי האמור יש לרמוז(

)'דברי סופרים' לר' צדוק הכהן מלובלין אות י ד"ה וכן הוא  והוא מאיר בו את אֹורֹו הרגל' לימוד ג דף ז ע"א ד"ה ולפי האמור יש לרמוז()'שמחת  בקרבו תצוה אות ג ד"ה 'ואפשר לרמוז' מהאר"י ז"ל(

ימן ג )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל על קהלת ס ואז אותו החכם נעשה מנהיג של הדור וכל שאר החכמים שבדורו נעשים טפלים לו כי הם ענפים שלו. לענין(

)'שמחת הרגל' לימוד ג דף ז ע"א ד"ה ולפי  רבינו היו בני ישראל עם משהש וצריך להשגיח אליו ולהתבונן להטות אוזן לדברי תוכחתו כמו .ד"ה עוד פירוש אחר(

של כל  רבןכי יש בקרבו זיו יקרֹו של משה רבינו  )ראה שו"ע יו"ד סימן רמד, י( בדור' לכל תלמיד חכם המופלג ומטעם זה יש דין של 'רבֹו. האמור יש לרמוז(
 .)'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת מ אות ז( ישראל

. ועל זה אמר בישראלהכל ונשמתו לא היתה מתפשטת עוד את מתקן אז היה ה' מנע את כניסתו של משה רבינו לארץ ישראל, כי  מטעם זה
ִאיִתיָךלו ה' " ֹּא ַתֲעבֹּר"  ֶהרְּ ָשָמה ל ֵעיֶניָך וְּ ִאיִתיָך"כלומר , )דברים לד, ד(בְּ ֵעיֶניָך" מתפשט בכל דור ודורֶהרְּ ֹּא ַתֲעבֹּר" – " אותך ממש "בְּ  ועל כן "ָשָמה ל

ַצֶּוהבפסוק " לו גם נרמזו. פרשת דברים דף קכז ע"א ד"ה ובזה נתרץ קושיה גדולה( )'זרע שמשון' לר' שמשון נחמני ַאָתה תְּ ָרֵאל" וְּ ֵני ִישְּ ַצֶּוה, שהתיבה ")שמות כז, כ( ֶאת בְּ " היא תְּ
ָאָכיו לשון 'צוותא' על דרך שנאמר " ַצֶּוהִכי ַמלְּ ִאֵשי  עתיד להתלוותלומר לו שהוא  )תהלים צא, יא(" ָלְך יְּ ָרֵאל"לְּ )'אור החיים הקדוש' פרשת תצוה  הנכבדים" ִישְּ

בדורות המאוחרים כמו בדורנו כבר לא נשארו הרבה  וליאוצוצות ממשה רבינו. ינהרבה וכך כל דור שעבר התפשטו בו . ד"ה עוד ירמוז לצד כי הגיע(
בדרגה פחותה של 'בת  בדורות שאחריהםו חכמים משתמשים ב'נבּואה'. לכן בדורות ראשונים היו רבינו לצדיקי הדורצוצות מבחינת משה ינ

ת' כדרך שהיה נֹודש' ו'חזיֹולצדיקים הגדולים 'רּוח הקֹועתה אין זה הטעם שחזיון נפרץ. ולא היה בדורות מאוחרים כבר אילו וקול' משמים, 
 .לר' מדזי'קוב פרשת ויקרא ד"ה בפסוק ואם כל עדת ישראל( )'אמרי נועם'לחכמים הראשונים 

 במלך המשיח שיגלה את סודות התורה לגעתידה להתגלנשמת משה רבינו 

ָך שֵֹּכב ִעם בדור האחרון  להתגלגל שוב המשה רבינו עתידנשמת  ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ִהּנְּ ָקםֲאבֶֹּתיָך כפי שנרמז לו על ידי ה' "ַוי )'שער  )דברים לא, טז( "וְּ

ת כפי ויבוא בסוף הגלּו ,הקדוש' דברים ג, כד ד"ה עוד יתבאר על דרך()'אור החיים הגואל שישראל מחכים לו  והוא יהיה הקדמה כ ד"ה ובזה תבין מש"ה(להאר"י ז"ל הגלגולים' 
. ראה זוהר פרשת )'זוהר חדש' פרשת יתרו דף מג ע"ב ד"ה 'ובזמנא דייתי' ואתה תחזהת הגלּו ףסֹולרמוז על  )שמות ב, ג( "ַבּסּוףַוָתֶׂשם " במים את משהמו בשעה שׂש נאמרש

ז"ל פרשת  'לקוטי תורה' להאר"י) וישיב בנים לגבולם כן הוא יגאל אותם בדור האחרון ממצרים כפי שגאל את ישראל בתחילהו .(בראשית דף כח ע"ב ואנון גרמו

ְהֶיה" ּואהָהָיה שֶ ה מַ בראשי תיבות הפסוק " דבר זה נרמזו 'אור החיים הקדוש' בראשית מט, יא(ואתחנן ד"ה ויאמר ה' אלי רב לך,   'משה' שיוצא התיבה )קהלת א, ט( ֶׁשיִּ
ֹּאֶמר "בתורה לכן הוכפל שמו של משה  .'אור החיים הקדוש' דברים ג, כד ד"ה עוד יתבאר על דרך('עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת וארא ד"ה יהודה אתה יודוך, ) ֹּאֶמר  מֶֹּשה מֶֹּשהַוי ַוי

שגואל ראשון וכן נרמז . בגין כך איהו()'השמטות הזוהר' בראשית דף כג ע"ב סימן ה ד"ה אחד כנגד הגאולה הראשונה ואחד כנגד הגאולה האחרונה  )שמות ג, ד( "ִהֵּנִני
)'נחל  'משה' התיבה יוצא התיבות סופיגם בו "מֶֹּשה"התיבה מופיעה  תחילתובש )דברים לג, א(" םִקיָהֱאֹל שִאי הבפסוק "מֹּשֶ  הגואל האחרון הוא

 .קדומים' להחיד"א פרשת זאת הברכה אות ב ד"ה משה(

'אור החיים ו', 'לקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת ואתחנן ד"ה ויאמר ה' אלי רב לך, 'ספר הלקוטים' להאר"י ז"ל פרשת וישב על הפסוק 'ויאמר יהודה לתמר כלת) משה רבינו יהיה מלך המשיח

בפסוק ו. )'פרי צדיק' פרשת ויקרא ד"ה והנה כל ענין הקרבנות( לא הקלקול בחטא העגל ושבירת הלוחותלּו בתחילה כמו שהיה צריך להיות מט, יא( פרשת ויחי פרקהקדוש' 
י ָיבֹא" שנאמר על מלך המשיח ים" ַעד כִּ ְקַהת ַעמִּ יֹלה ְולֹו יִּ יֹלהכי " ,של משה שובונרמז  )רש"י בראשית מט, י ד"ה עד כי יבא שילה( )בראשית מט, י( ׁשִּ גמטריא " ׁשִּ

'ספר  ,, 'השמטות הזוהר' ח"א סימן ה דף רנג ע"א ד"ה ולנח אתגליא'השמטות הזוהר' בראשית דף כג ע"ב סימן ה ד"ה ובגין דבעאזוהר פרשת בראשית דף כה ע"ב ד"ה דבר אחר וכל שיח השדה, ) 'משה'

וכן 'בעל  ' להאר"י ז"ל פרשת ואתחנן ד"ה ויאמר ה' אלי רב לך. ראה זוהר פרשת פנחס דף רמו ע"ב ד"ה עד כי יבא שילה'לקוטי תורה ,הלקוטים' להאר"י ז"ל פרשת וישב על הפסוק 'ויאמר יהודה לתמר כלתו'

של משה  אבותיו גם זה בפסוקרמזו נכן . ו)'ילקוט דוד' פרשת ויחי ד"ה לא יסור שבט מיהודה( על ישראל ֶמֶלְךאז ללמד שמשה יהיה , (הטורים' בראשית מט, י ד"ה שילה
ַהת"כי התיבות בן עמרם בן קהת בן לוי,  אות י' מתחלפת באות ה כאשר אותיות 'עמרם' " היאַעִמים"התיבה אותיות 'לוי קהת', וכן הן " לֹו ִיקְּ

דבר אחר וכל '. וראה זוהר פרשת בראשית דף כה ע"ב סוף ד"ה )'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת וארא ד"ה יהודה אתה יודוךספר היצירה מ העולות אותיותהלפת ר' באחת משיטות הח

)'תפארת שלמה'  א אותיות 'משיח'התיבה 'ישמח' הי כי שחרית של שבת(תפילת )מתוך 'ישמח משה במתנת חלקו'  בתיבותבתפילה נרמז זה וכן  .('שיח השדה

 .(יא כיצד יישב שגם נשמת דוד המלך תהיה במלך המשיח. וראה 'אור החיים הקדוש' בראשית מט, פרשת בהעלותך ד"ה והאיש משה עניו

מוכן למלוך  כי הוא, שבטל מן התורה זה עםאין משה חפץ לגאול  עוסקים בתורה ובמצוותלא  ישראלש זמןכל  , כיעד כההגלות לכן התארכה 
)'זוהר חדש' פרשת  תם וליגאלזכותו לחזור מגלּותעמוד להם גם אז ו, )'אור החיים הקדוש' פרשת תצוה ד"ה ובדרך רמז יתבאר( על ישראל בתנאי שהם יעסקו בתורה

ת דברי תורה עתיד לגלֹו ,משיחיהיה השהוא  משה רבינוו .(, זוהר פרשת כי תצא דף רעח ע"א ד"ה 'אמרו מארי מתניתין' רעיא מהימנאבראשית דף יב ע"ב ד"ה תא ואחזי לך
)'תקוני הזוהר' תיקון  חדש בסודות התורהול לגלותו, ' צדוק הכהן מלובלין פרשת ויקרא אות ט ד"ה והנה כל ענין הקרבנות()'פרי צדיק' לר ות והגדולותבאותיות התורה העליונ

 בתורהאת כל הנשכחות ש לישראל וללמד, )'תפארת שלמה' פרשת ואתחנן ד"ה ואתחנן אל ה' בעת ההיא(העמוקים שעתידים להתגלות  סט דף קיא ע"ב ד"ה אמר רבי שמעון(
( )זוהר פרשת כי תצא דף רפ ע"א ד"ה )משלי ה, טז ַמְעְיֹנֶתיָך חּוָצה" ָיפּוצּושנאמר "כל מעיינות תורתו  ויבקעכאשר  )'יערות דבש' חלק א דרוש יז ד"ה חזו וראו כמה יקר ושבח(

 במהרה בימינו אמן. ,'דאנת הוא כשמשא' רעיא מהימנא(

 

 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

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, 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:

 ז"לאליהו בן ג'ֵנט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמות:

רחל בת 

 גרשון ושרה
  ז"ל

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 לרפואת הילדותהעלון גם 

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 

 ו"הי יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

 העלון גם לרפואה שלימה של

ציונה שושנה בת חנה 

 הי"ו ֵבמּון

העלון השבוע לזווג הגון בקרוב הפצת 

 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 

 הרבנית הצדקת אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

נשמת איש החסד אשר במשך העלון השבוע גם לעילוי 

 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 שירה אושראליהו בן   

 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!

העלון גם לרפואה 

 ידיד העלון שלימה של

אבישלום בן 

 הי"ו  רות
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