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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
חג השבועות תשע"ה

ההכנה לקראת קשלת התגרה שתו הששגעגת

 לפי ההכרה: "מה אנגש כי תזכרנג"
משיוים: "מה אדיר שמך שכל הארץ"

אתה נותן את התורה לישראל, ופעם שניה כשהודו 

להקב"ה: "ה' אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ", טוב 

אתה עושה שאתה נותן את התורה לישראל. 

ראוי להתבונן על מה שלא מצינו בדברי  עוד 

של  הקשה  הטענה  על  ברורה  תשובה  משה 

ובן  תזכרנו  כי  אנוש  "מה  הקב"ה:  לפני  המלאכים 

אדם כי תפקדנו", כלומר הלא אדם יש לו יצר הרע 

עולם  של  רבונו  כן  אם  מדוע  לחטוא,  עלול  והוא 

"תנה  אתה נותן להם את התורה, הלא טוב יותר: 

למלאכים  התורה  את  שתיתן  השמים",  על  הודך 

שאין בהם שום חטא.

בהוכחות  להם  הוכיח  רבינו  שמשה  אמת  הן 

מצוות  לקיים  מסוגלים  אינם  המלאכים  כי  ברורות 

בארץ,  לישראל  שניתנו  כפי  הפשט  בדרך  התורה 

ובתוך המכלול של המצוות הזכיר את הלא תעשה 

של: "לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב", שאינם שייכים 

בלשון  דבריו  את  שנימק  כפי  המלאכים,  אצל  כלל 

שאלה: "קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם".

אולם הלא על כך באו המלאכים בטענה לפני 

מה לך לתת את   - "מה אנוש כי תזכרנו"  הקב"ה: 

התורה לבשר ודם שיש לו יצר הרע, הרי טוב יותר 

הרע  יצר  להם  שאין  למלאכים  התורה  את  לתת 

ולא יחטאו, אם כן כיצד הצליח משה להפוך אותה 

להם  שיש  ישראל  כנגד  המלאכים  שטענו  טענה 

יכולים  יצר הרע, לנצח בה את המלאכים שאינם 

לקבל את התורה משום שאין להם יצר הרע.

 המלאכים שיקשג לקשל את
התגרה שצירגפים של מעלה

מה  לפי  יותר  מתעצמת  זו  פליאה  ובאמת 

שביאר המהרש"א בחידושי אגדות )שבת שם ד"ה 

והרחיב  אנוש(,  מה  וד"ה  גנוזה,  חמדה  וד"ה  לילוד,  מה 

יתרו  )פרשת  משה"  ב"תורת  סופר"  ה"חתם  בזה 

דעת  על  עלה  לא  מעולם  כי  למשה(,  ה'  ויקרא  ד"ה 

המלאכים לקבל את התורה בדרך נגלה כפי שהיא 

לפנינו, כי גם הם ידעו שלא שייך אצלם לקיים את 

המצוות המלובשות בעניני העולם הזה.

 הקטרגו גההגדאה שאגתג מאמר:
"מה אדיר שמך שכל הארץ"

ז"ל  חכמינו  כי  להבין  נשכיל  נתבונן  כאשר 

לדברי  לב  לתת  חכמתם,  בעומק  אותנו  מלמדים 

באותו  שהזכיר  ישראל  זמירות  נעים  המלך  דוד 

"ה' אדונינו  מזמור )תהלים ח( פעמיים את הפסוק: 

מה אדיר שמך בכל הארץ", פעם ראשונה בהתחלת 

בכל  שמך  אדיר  מה  אדוננו  "ה'  ב(:  )פסוק  המזמור 

הארץ". שם הוא מסמיך לכך את המילים: "אשר 

תנה הודך על השמים", ופעם שניה בסיום המזמור 

)פסוק י(: "ה' אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ". שם 

לא הסמיך לכך כלום.

לכן הם מגלים לנו ברוח קדשם, כי דוד המלך 

שר את המזמור הזה, על הניצחון הגדול של משה 

רבינו על המלאכים, כאשר עלה למרום לקבל את 

התורה, והמלאכים באו בטענה לפני הקב"ה שאין 

ראוי לתת התורה לבני אדם, ולכן בפסוק הראשון 

הזכיר דוד המלך טענת המלאכים שאמרו בלשון 

בכל  שמך  אדיר  מה  אדוננו  "ה'  וקטרוג:  טענה 

מדוע אתה מגלה את שמך האדיר בכל   - הארץ" 

"אשר תנה  נתינת התורה לישראל,  ידי  הארץ על 

את  שתיתן  יותר  טוב  הלא  השמים",  על  הודך 

התורה לנו המלאכים בשמים.

של  בקטרוג  כאן  שמדובר  לכך  ההוכחה 

המלאכים על מתן תורה לישראל, כי אחר כך הזכיר 

"מה אנוש  דוד המלך את טענתם הקשה )פסוק ה(: 

כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו". אולם הלא אחר כך 

נצחם משה רבינו בתשובתו עד שהודו לו, לכן סיים 

"ה' אדוננו  דוד המלך מזמור זה שוב באותו פסוק: 

לא  כבר  שכאן  אלא  הארץ",  בכל  שמך  אדיר  מה 

מדובר בלשון קטרוג אלא בניחותא, שהודו להקב"ה 

מה אדיר שמך שאתה מגלה בכל הארץ לישראל.

של  העמוקה  כוונתם  להבין  ביאור  צריך  אמנם 

באותו  ממש  להשתמש  שבחרו  השרת,  מלאכי 

פסוק פעמיים, פעם אחת לקטרג על נתינת התורה 

לישראל: "ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ", למה 

לקראת חג השבועות "זמן מתן תורתנו" הבא 

לקראתנו לשלום, דבר בעתו מה טוב להתבונן במה 

שהיה  הגדול  הוויכוח  על  ז"ל,  חכמינו  לנו  שגילו 

בין משה רבינו למלאכי השרת, כאשר עלה משה 

למרום לקבל את התורה לישראל, והמלאכים באו 

בטענה: "מה לילוד אשה בינינו", שראוי לתת להם 

את התורה ולא לקרוצי חומר בשר ודם.

שישיב  ממשה  הקב"ה  ביקש  הוויכוח  בלהט 

ישרפו  שמא  חשש  משה  אך  למלאכים,  תשובה 

לו  שהבטיח  עד  פיהם,  בהבל  המלאכים  אותו 

כבודי  בכסא  "אחוז  באומרו:  עליו  להגן  הקב"ה 

והנה הוא הדין ודברים שהיו  וחזור להן תשובה". 

הגמרא  בלשון  השרת  למלאכי  רבינו  משה  בין 

)שבת פח:(:

משה  שעלה  בשעה  לוי,  בן  יהושע  רבי  "אמר 

רבונו  הקב"ה,  לפני  השרת  מלאכי  אמרו  למרום, 

לקבל  להן  אמר  בינינו,  אשה  לילוד  מה  עולם  של 

לך  שגנוזה  גנוזה  חמודה  לפניו  אמרו  בא.  תורה 

תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא 

העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם, )תהלים ח-ה( 

מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, )שם ב( ה' 

אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך 

להן  החזיר  למשה  הקב"ה  לו  אמר  השמים.  על 

אני  מתיירא  עולם  של  רבונו  לפניו  אמר  תשובה, 

שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, אמר לו אחוז בכסא 

כבודי וחזור להן תשובה...

אמר לפניו, רבונו של עולם תורה שאתה נותן 

אשר  אלקיך  ה'  אנכי  כ-ב(,  )שמות  בה  כתיב  מה  לי 

הוצאתיך מארץ מצרים, אמר להן למצרים ירדתם, 

לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהא לכם... שוב 

יום השבת לקדשו,  זכור את  )שם ח(,  מה כתיב בה 

כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות... 

שוב מה כתיב בה )שם יג(, לא תרצח, לא תנאף, לא 

תגנוב, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם. מיד 

הודו לו להקב"ה, שנאמר )תהלים ח-י( ה' אדוננו מה 

אדיר שמך בכל הארץ, ואילו תנה הודך על השמים 

לא כתיב".
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בדרך  התורה  את  לקבל  שהשתוקקו  אלא 

למעלה  שהם  התורה  אותיות  צירופי  לפי  נסתר, 

"חמדה  בתואר  התורה  את  כינו  ולכן  בשמים, 

בעולמות  הגנוזה  הנסתר  תורת  היא  כי  גנוזה", 

על  הודך  "תנה  בטענה:  באו  כך  ועל  העליונים, 

להם  יש  רוחניים  מלאכים  בהיותם  כי  השמים", 

שהיא  הנסתר  תורת  עמקות  ביתר  להשיג  יכולת 

בבחינת ההוד של התורה.

ב"אהל  מצינו  ביאור  בתוספת  זה  נשגב  רעיון 

יעקב" למגיד מדובנא זי"ע )פרשת יתרו(, כי כשעלה 

בלבוש  התורה  נתלבשה  לא  עדיין  למרום  משה 

מתן  בשעת  למטה  לישראל  שניתנה  כפי  הפשט, 

התורה  את  המלאכים  ראו  כאשר  לכן  תורה, 

באו  רוחניים,  אורות  שהם  מעלה  של  בצירופים 

טוב  יותר  הלא  בינינו",  אשה  לילוד  "מה  בטענה: 

למלאכי  אלו,  רוחניים  בצירופים  התורה  שתינתן 

מעלה שהם יצורים רוחניים, ולא לקרוצי חומר בשר 

ודם: "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו".

על  משה  שהשיב  מה  מבאר  הוא  זו  בדרך 

לי  נותן  שאתה  תורה  עולם  של  "רבונו  טענתם: 

מעלה  שמלאכי  אמת  הן  כלומר  בה".  כתיב  מה 

של  בצירופים  התורה  יותר  טוב  להשיג  מסוגלים 

מעלה, אבל "תורה שאתה נותן לי" - דייקא למטה 

שנתלבשו  כפי  התורה  תיבות  בצירופי  בארץ, 

במצוות מעשיות בעולם הזה, שייכת רק אצל בני 

אדם בשר ודם, אם כן בטלה טענת המלאכים שהם 

רוצים לקבל את התורה, שהרי אינם יכולים לקבל 

את התורה בצירופים שהיא למטה בארץ.

הנה כי כן מתחזקת פליאתנו, איך הצליח משה 

כי  אנוש  "מה  המלאכים:  טענת  את  לבטל  רבינו 

של  בלבוש  התורה  את  לתת  ראוי  שאין  תזכרנו", 

ברשת  ליפול  העלולים  אדם  לבני  מעשיות  מצוות 

המלאכים  שטענו  זו  טענה  משה  הפך  והנה  היצר, 

כנגד בני אדם, לטענה כנגד המלאכים שאינם ראויים 

לקבל את התורה משום שאין להם יצר הרע.

 "אין הקש"ה נגתן תכמה
אלא למי שיש שג תכמה"

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

לחכמת  לזכות  נפלאה  סגולה  בגמרא  ששנינו 

התורה )ברכות נה.(:

"אמר רבי יוחנן, אין הקב"ה נותן חכמה אלא למי 

חכמתא  יהב  ב-כא(  )דניאל  שנאמר  חכמה,  בו  שיש 

תחליפא  רב  שמע  בינה.  ליודעי  ומנדעא  לחכימין 

בר מערבא ואמרה קמיה דרבי אבהו, אמר ליה אתון 

דכתיב  לה  מתנינן  מהכא  אנן  לה,  מתניתו  מהתם 

)שמות לא-ו( ובלב כל חכם לב נתתי חכמה".

הקב"ה  שאין  גדול  יסוד  מזה  למדים  נמצינו 

משפיע חכמת התורה רק למי שכבר הקדים להיות 

"חכם", ועל כך אומר הכתוב: "יהב חכמתא לחכימין". 

נשכיל להבין מזה שהעבודה הגדולה לקראת קבלת 

התורה היא, שיזכה האדם להיות בבחינת "חכם", כי 

בזכות זה ישפיע לו הקב"ה חכמת התורה בבחינת: 

אלא שצריך ביאור ליישב  "יהב חכמתא לחכימין". 

מה שנתייגעו בו המפרשים, מהי החכמה הראשונה 

שצריך אדם להשיג בכוחות עצמו, כדי שישפיע לו 

הקב"ה מחכמתו.

שלחן  על  להעלות  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

ונעים  נחמד  ביאור  כך  על  שמצינו  מה  מלכים, 

ואתה  )פרשת תצוה בפסוק  ה"ערוגת הבשם"  בדברי 

הקרב אליך(, על פי מה שגילו לנו חכמינו ז"ל שאי 

אפשר לזכות לחכמת התורה כי אם על ידי מדת 

ענוה, כמו ששנינו בגמרא )תענית ז.(:

)ישעיה  "למה נמשלו דברי תורה למים, דכתיב 

מים  מה  לך  לומר  למים,  לכו  צמא  כל  הוי  נה-א( 

נמוך, אף דברי  והולכין למקום  גבוה  מניחין מקום 

שפלה".  שדעתו  במי  אלא  מתקיימין  אין  תורה 

מדעת  אדם  ילמד  "לעולם  ה.(:  )סוטה  בגמרא  וכן 

והשרה  וגבעות  קונו, שהרי הקב"ה הניח כל הרים 

שכינתו על הר סיני". ועוד בגמרא )פסחים סו:(: "כל 

המתייהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו".

שמבואר  מה  כך  על  מביא  הבשם"  ה"ערוגת 

כ"ח  אותיות  היא  חכמ"ה  כי  הקדושים,  בספרים 

מ"ה שרומז על מדת הענוה, כמו שאמר משה רבינו 

בגודל ענוותנותו )שמות טז-ז(: "ונחנו מה". ויש לציין 

ב"זרע  זי"ע  מראפשיץ  הרה"ק  מדברי  לכך  המקור 

 - "וזה מורה אותיות מחשב"ה  )פרשת חקת(:  קודש" 

חשב מ"ה, לחשוב תמיד בשפלותו, על דרך ונחנו מה, 

ועל דרך זה חכמ"ה - כח מה". וכן כתב המגיד הקדוש 

מקוז'ניץ זי"ע ב"עבודת ישראל" )פרשת תרומה ד"ה או 

יאמר( לפרש הכתוב בהפטרה )מלכים א ה-כו(:

"וה' נתן חכמה לשלמה - דהנה האדם השלם 

אף על פי שעובד השי"ת בכל מיני שלימות, צריך 

להסתכל תמיד על פחיתת ערכו שהוא עפר ואפר, 

והעבדות אינו אלא מאתו יתברך שמו, והוא הנותן 

לך כח לעשות חיל, ובהיות כן זוכה להיות מקדש 

ששמעתי  וכמו  שמו...  יתברך  הבורא  בו  לשכון 

]המגיד ממעזריטש זי"ע, רמז הפסוק  ממורי ורבי 

רצונו  מעט,  למקדש  להם  ואהי  יא-טו([  )יחזקאל 

אך  למקדש,  להם  שיהיה  אמר  שהשי"ת  לומר 

נתן  וה'  לעניננו,  ונחזור  עצמו.  את  שימעט  באופן 

המדה  לו  נתן  השי"ת  לומר  רצונו  לשלמה,  חכמה 

לומר  רצונו  מ"ה,  כ"ח  אותיות  חכמ"ה  הזאת 

שהסתכל תמיד שהוא כח מה".

 "גהתכמה מאין תמצא" –
ממדת ענגה שתינת "אין"

בענין זה מצינו ב"אור תורה" למגיד ממעזריטש 

בהגדה  המגיד  שיסד  מה  לפרש  שמח(,  )אות  זי"ע 

של פסח: "חכם מה הוא אומר". על פי מה שכתוב 

כדי  פירוש,  תמצא".  מאין  "והחכמה  כח-יב(:  )איוב 

בבחינת  עניו  תחילה  להיות  צריך  לחכמה  לזכות 

החכם  אומר".  הוא  מה  "חכם  הרמז:  וזהו  "אין". 

זוכה לומר דברי חכמה מפאת היות עניו בבחינת 

חכמ"ה  עם  מתקשר  זה  הרי  האמור  ולפי  מ"ה. 

שהיא אותיות כח מ"ה.

"בן  בפירושו  כתב  חי"  איש  "בן  בעל  הגה"ק 

ידוע  "כי  פט.(:  )שבת  הש"ס  אגדות  על  יהוידע" 

לרמוז  מ"ה,  כח  שהיא  חכמ"ה  נקראת  שהתורה 

מי שיש לו ענוה אמיתית שהיא במדרגת 'מה', זה 

"בניהו"  בפירושו  שמו".  על  התורה  שתקרא  ראוי 

)פסחים סו.( הוא מפרש לפי זה דקדוק לשון הגמרא 

)שם(: "כל המתייהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת 

כח  אותיות  היא  חכמ"ה  היות שבחינת  כי  ממנו". 

עניו  שהוא  למי  אלא  נקנית  החכמה  אין  כי  מ"ה, 

בבחינת מ"ה, לכן כל המתייהר שאין בו מ"ה שהיא 

ענוה "חכמתו" מסתלקת ממנו.

קשר  מצינו  הפשט  בדרך  גם  כי  להוסיף  ויש 

למדת הענוה, לפי מה ששנינו  "חכמה"  בין  נפלא 

מכל  הלומד  חכם  "איזהו  מ"א(:  פ"ד  )אבות  במשנה 

המשמעות  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי  אדם". 

רחוק  שהוא  ויודע  מכיר  שחכם  היא,  חכמה  של 

היא  לכך  וההוכחה  החכמה,  תכלית  מלהשיג 

 שיאגר טענת המלאכים שפתתג: "מה אנגש כי תזכרנג", 
גסיימג שהסכמה: "מה אדיר שמך שכל הארץ"

 שיאגר הומרא: אין הקש"ה נגתן תכמה אלא
 למי שיש שג תכמה, שנאמר יהש תכמתא לתכימין"

 ערגות הששם: הקש"ה נגתן תכמה למי שיש שג תכמ"ה –
 אגתיגת כת מ"ה מדת הענגה ששתינת "גנתנג מה"

 התגרה נמשלה למים שיגרדת למקגם נמגך, כי שזכגת הענגה 
מתנהו הקש"ה ום כן שענגה לצמצם תכמתג
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שהוא מוכן ללמוד מכל אדם, והרי זה מתקשר עם 

שהוא  מכיר  שהוא  מ"ה,  כח   - חכמ"ה  של  הרמז 

בבחינת מ"ה ומחמת זה הוא לומד מכל אדם.

והנה חזרנו לדברי ה"ערוגת הבשם", שמפרש 

חכמתא  "יהב  הכתוב:  פירוש  חומר  כמין  זה  לפי 

לעמול  ישראל  איש  צריך  מתחילה  כי  לחכימין", 

על חכמ"ה הראשונה, שידבק במדת הענוה להיות 

לו  ישפיע  זה  ידי  ועל  כח מ"ה,  שפל ברך בבחינת 

למקום  כמים  היורדת  התורה  "חכמת"  הקב"ה 

זה את  לנו מטעם  נמוך, כמו שבחר הקב"ה לתת 

אלו  ענוה,  מדת  ללמדנו  כדי  סיני  הר  על  התורה 

תוכן דבריו המתוקים.

 אי אפשר להשיו מדת הענגה
רק על ידי העסק שתגרה

הכתוב  שבחר  הטעם  לבאר  דרכי  חשבתי 

לכנות מדת הענוה בתואר "חכמה" באומרו: "יהב 

כח  אותיות  שהיא  אמת  הן  כי  לחכימין",  חכמתא 

חכמתא  "יהב  בפירוש:  נאמר  לא  למה  אבל  מ"ה, 

לענוים". ויש לומר כי בכך נתכוון הכתוב ללמדנו, 

שאי אפשר לאדם לזכות למדת הענוה רק על ידי 

שעוסק תחילה בחכמת התורה.

דבר זה למדנו מדברי ה"אמרי יוסף" בהקדמתו 

לספר "ליקוטי תורה והש"ס" ]ממורו ורבו מהרי"א 

מרבינו  ושמעתי  ד"ה  דברים  חומש  מזידיטשוב 

המחבר[ בשם הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב 

זי"ע, שפירש מאמר המשנה )אבות פ"ה מכ"ב(: "בן 

ובה  בה,  דכולא  בה,  והפוך  בה  הפוך  אומר,  בג  בג 

תחזי, וסיב ובלה בה, ומנה לא תזוע, שאין לך מדה 

טובה הימנה". כי בזכות עסק התורה יגלה האדם 

שעדיין אין לו מדות טובות, וזהו פירוש המשנה: 

"שאין לך מדה טובה", הגילוי הזה שאין לך מדה 

טובה הוא "הימנה", מהתורה שאתה לומד.

כך  על  מביא  ג(  אות  קרח  )פרשת  לדוד"  ב"קרן 

"והנה ידוע כי התורה הקדושה היא  עוד מקורות: 

ולהכיר  להבין  ותבונה  דעת  האדם  את  מלמדת 

מיעוט ושפלות ערכו, כמו שמבואר בזוהר הקדוש 

)ח"ג כג:( על פסוק )ויקרא ד-כג( או הודע אליו חטאתו, 

דאורייתא מודיע לו חטאו לשוב בתשובה כאימא 

לברא, ומבואר מפי ספרים וסופרים, וכן אמרו חז"ל 

)קידושין מט:( סימן לגסות עניות התורה".

נמצא לפי זה שכדי לרכוש מדת הענוה צריך 

לעסוק תחילה בחכמת התורה, וזהו הרמז בתואר 

ישיג  התורה  חכמת  בזכות  כי  מ"ה,  כח   – חכמ"ה 

על  הכתוב  שרמז  זהו  כן  כי  הנה  הענוה.  מדת 

לחכימין",  חכמתא  "יהב  באומרו:  הענוה  מדת 

ללמדנו שאי אפשר לזכות למדת הענוה רק על ידי 

שהשיג  ואחרי  התורה,  בחכמת  תחילה  שיעסוק 

העליונה  מחכמתו  הקב"ה  לו  ישפיע  הענוה  מדת 

שיזכה להשיג השגות גדולות בתורה.

 הקש"ה מתנהו עם העניג
שענגה לולגת לג תכמתג

שאת  ביתר  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הקשר הנפלא בין שתי החכמות, חכמתו של אדם 

שהיא בבחינת כח מ"ה מדת הענוה, אשר בזכותה 

משפיע לו הקב"ה מחכמתו בבחינת: "יהב חכמתא 

לחכימין", על פי מה שביאר בעל התניא ב"ליקוטי 

אמרים" )פרק ד( ענין התורה שנמשלה למים: "מה 

אף  נמוך,  למקום  והולכין  גבוה  מקום  מניחין  מים 

דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה". 

כי התורה שהיא חכמתו של הקב"ה אין לה גבול 

ותכלית, אלא שהקב"ה ברוב ענוותנותו צמצם את 

חכמתו הגדולה ממדרגה למדרגה עד שנתלבשה 

בלבוש גשמי, ולולי זה לא היה אפשר להשיג את 

התורה, ובלשון קדשו:

אין  ולגדולתו  סוף  אין  נקרא  דהקב"ה  "ואף 

זה  על  הנה  כלל...  ביה  תפיסה  מחשבה  ולית  חקר 

אמרו )מגילה לא.( במקום שאתה מוצא גדולתו של 

הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו, וצמצם הקב"ה 

ובהלכותיהן,  התורה  מצוות  בתרי"ג  וחכמתו  רצונו 

שבאגדות  ודרשותיהן  תנ"ך  אותיות  ובצירופי 

ומדרשי חכמינו ז"ל, בכדי שכל הנשמה או רוח ונפש 

שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה, ולקיימן כל מה 

שאפשר לקיים מהן במעשה דבור ומחשבה...

יורדים  מים  מה  למים,  התורה  נמשלה  ולכן 

ממקום גבוה למקום נמוך, כך התורה ירדה ממקום 

ומשם  יתברך...  וחכמתו  רצונו  שהיא  כבודה 

למדרגה  ממדרגה  המדרגות  בסתר  וירדה  נסעה 

בדברים  שנתלבשה  עד  העולמות,  בהשתלשלות 

רוב מצוות התורה  ועניני עולם הזה שהן  גשמיים 

בדיו  ובצירופי אותיות גשמיות  והלכותיהן,  ככולם 

על הספר עשרים וארבעה ספרים שבתורה נביאים 

וכתובים, כדי שתהא כל מחשבה תפיסא בהן".

שאדם  "במדה  יב:(:  )מגילה  בגמרא  שנינו  והנה 

מודד בה מודדין לו". וכן מבואר בזוהר הקדוש )פרשת 

לך לך פח.(: "באתערותא דלתתא אשתכח אתערותא 

הטובים  מעשים  בהתעוררות  פירוש,  לעילא". 

לו הקב"ה שפע  למטה, מעוררים למעלה שישפיע 

)פרשת  הקדוש  השל"ה  שהביא  וזהו  השמים.  מן 

משפטים( בשם המדרש על הפסוק )תהלים קכא-ו(:

"ה' צלך. מהו ה' צלך, כצלך, מה צלך אם אתה 

משחק לו הוא משחק לך, ואם אתה בוכה לו הוא 

זעומות או  פנים  לו  ואם אתה מראה  כנגדך,  בוכה 

מסוברות אף הוא נותן לך כך, אף הקב"ה ה' צלך, 

כשם שאתה הווה עמו הוא הווה עמך". 

מעתה יאירו עינינו להבין הקשר הנפלא בין מדת 

הענוה של האדם להשגת התורה, כי מאחר שהתורה 

רחמיו  ברוב  שהקב"ה  אלא  סוף,  לה  אין  בשורשה 

וחסדיו מצמצם את חכמתו הגדולה, כמו שהתבטא 

מוצא  שאתה  "במקום  אמרו:  כך  שעל  התניא  בעל 

גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו", לכן 

אם האדם הוא עניו ושפל ברך למטה, כי אז מתנהג 

צלך",  "ה'  בבחינת  ענוה  במדת  כן  גם  הקב"ה  עמו 

לצמצם את חכמתו ולהשפיע לו תורה שהיא בבחינת 

מים שיורדת מלמעלה למטה למי שהוא עניו.

מה  על  הגמרא  הכרעת  בזה  להבין  יומתק 

"כי כה אמר רם ונשא שוכן  נז-טו(:  )ישעיה  שכתוב 

דכא  ואת  אשכון  וקדוש  מרום  שמו,  וקדוש  עד 

בפירוש  ה.(  )סוטה  בגמרא  ונחלקו  רוח".  ושפל 

דכא  י  ִאתִּ אמר  חד  רוח,  ושפל  דכא  "ואת  הכתוב: 

]רש"י: "אני מגביהו עד ששוכן אצלי והיינו אשכון 

את דכא"[, וחד אמר אני את דכא ]שם: "אני מרכין 

את  אני  דאמר  כמאן  ומסתברא  אצלו"[.  שכינתי 

וגבעות והשרה  דכא, שהרי הקב"ה הניח כל הרים 

שכינתו על הר סיני, ולא גבה הר סיני למעלה".

שהקב"ה  מאחר  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

האדם  אם  לכן  מדה,  כנגד  מדה  האדם  עם  מתנהג 

הקב"ה  גם  אז  כי  והשפלות,  הענוה  במדת  מתנהג 

למטה  לרדת  הענוה  במדת  עמו  מתנהג  כביכול 

נשאר  הקב"ה  אם  אבל  שכינתו,  עליו  להשרות 

למעלה ומעלה את העניו אליו, הלא אין זה מדה כנגד 

מדה מאחר שהקב"ה מגביהו ואינו יורד אליו.

 אהשת שלגם: צריך לעשגד את ה' שש' "מה" - שפלגת עצמג:
 "מה אנגש", ודלגת השגרא: "מה אדיר שמך"

 צמת צדיק: "גלא יכלג להת-מה-מה" – לא יכלג לעשגד את ה' 
שש' שתינגת מ"ה ודלגת השגרא גשפלגת עצמם

 "דע מה למעלה ממך" – הקש"ה מתנהו ששתינת "מה אדיר שמך", 
אם אתה מתנהו ששתינת "מה אנגש"

 "יהש תכמתא לתכימין" – שזכגת הענגה ששתינת תכמ"ה כת מ"ה,
משפיע לג הקש"ה ום כן תכמ"ה כת מ"ה
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 כל אדם צריך לעשגד את ה' 
שש' שתינגת מ"ה

לנו  יפתח  האמור  פי  על  כי  וראה  בא  ועתה 

להרה"ק  צדיק"  ב"צמח  שהביא  מה  להבין  פתח 

לך  לך  )פרשת  זי"ע  מוויז'ניצא  מענדיל  מנחם  רבי 

יקרה בשם  ה' אלקים במה אדע( הקדמה  ויאמר  ד"ה 

זי"ע  מקאסוב  מענדיל  מנחם  רבי  הרה"ק  זקינו 

בעל "אהבת שלום", שכל איש ישראל צריך שיהיו 

על  שרומז  אחד  מ"ה   - "מה"  בחינות  ב'  תמיד  לו 

כי  אדם  ובן  תזכרנו  כי  אנוש  "מה  עצמו:  שפלות 

תפקדנו". מ"ה שני שרומז על גדלות הבורא: "מה 

אדיר שמך בכל הארץ".

שדרשו  מה  רמז  בדרך  בזה  לפרש  והוסיף 

)בשביעי  אומר  אחד  "כתוב  סח:(:  )פסחים  בגמרא 

של פסח דברים טז-ח( עצרת לה' אלקיך, וכתוב אחד 

תהיה  עצרת  כט-לה(  במדבר  עצרת  )בשמיני  אומר 

הרמז בזה כי  לכם... חלקהו חציו לה' וחציו לכם". 

לכ"ם בגימטריא ב' פעמים מ"ה, ועל האדם מוטל 

מ"ה   - לה'"  "חציו  חלקים,  לשני  זה  לכ"ם  לחלק 

שמך  אדיר  "מה  הבורא:  גדלות  לראות  לה'  אחד 

לראות  השני  מ"ה   - לכם"  "וחציו  הארץ",  בכל 

שפלות עצמו: "מה אנוש כי תזכרנו" עכדה"ק.

לך(  לך  פרשת  )סוף  יוסף"  אמרי  ב"ליקוטי  והנה 

על  שהוסיף  צדיק",  ה"צמח  בשם  ששמע  מביא 

דברי זקינו רמז נפלא על מה שכתוב ביציאת ישראל 

להתמהמה".  יכלו  "ולא  יב-לט(:  )שמות  ממצרים 

שערי  במ"ט  במצרים  שקועים  היותם  מפאת  כי 

טומאה, לא יכלו להתבונן בגדלות הבורא ובשפלות 

"ולא יכלו להת-מה-מה"  עצמם. וזהו רמז הכתוב: 

- "מה  מ"ה מ"ה  שלא יכלו להתבונן בב' פעמים   -

אדיר שמך", "מה אנוש כי תזכרנו".

תבלין  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

"מה"  של  הבחינות  שתי  כי  הקדושים,  לדבריהם 

קשורות זו בזו בקשר אמיץ בל ימוט, כי מתחילה צריך 

האדם להתבונן בשפלות עצמו בבחינת מ"ה הראשון: 

"מה אנוש כי תזכרנו", שמצד מעשיו אינו ראוי שיגלה 

לו הקב"ה מחכמתו, ועל ידי זה הוא זוכה מדה כנגד 

מדה שגם הקב"ה מתנהג עמו במדת הענוה, לצמצם 

למקום  היורדים  מים  בבחינת  הגדולה  חכמתו  את 

נמוך, אשר גילוי זה הוא בבחינת מ"ה השני: "מה אדיר 

הענוה  במדת  הקב"ה  שמתנהג  הארץ",  בכל  שמך 

בבחינת מ"ה, לגלות לו חכמת תורתו. 

יומתק לפרש בזה מה ששנינו במשנה )אבות פ"ב 

מ"א(: "דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל 

הקדושים  בספרים  ופירש  נכתבים".  בספר  מעשיך 

לוי"  "קדושת  ויקרא(,  )פרשת  יוסף"  יעקב  "תולדות 

)פרשת מצורע(, וכן פירש ב"נפש החיים" )פרק ד(: "דע 

מה למעלה ממך", כל מה שנעשה למעלה בעולמות 

העליונים, הכל ממך הוא על פי מעשיך.

ולפי דברינו יש לומר כי התנא נתכוון ללמדנו בזה: 

כי אם אתה  נאמנה  "דע מה למעלה ממך", שתדע 

הגילוי  מלמעלה, שהוא  מ"ה  רוצה להמשיך בחינת 

של חכמת התורה מהקב"ה בבחינת: "מה אדיר שמך 

בכל הארץ", הנה הכל הוא "ממך" שתקדים להתנהג 

בבחינת מ"ה שהיא מדת ענוה בבחינת: "מה אנוש כי 

תזכרנו", ועל ידי זה תגרום לעורר שגם הקב"ה יתנהג 

למעלה במדת הענוה בבחינת מ"ה.

דברי  בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

חכמים וחידותם, שמבארים הכתוב: "יהב חכמתא 

לחכימין", שאין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש 

בו חכמה, כי לפי האמור מדובר כאן בשתי בחינות 

מ"ה.  כח  בבחינת  היא  אחת  שכל  חכמ"ה  של 

בכך  מכיר  שהוא  האדם  מצד  היא  אחת  חכמ"ה 

עצמו  מצד  ראוי  שאינו  מ"ה,  כח  בבחינת  שהוא 

לכלום בבחינת: "מה אנוש כי תזכרנו", ועל ידי זה 

הוא מעורר אצל הקב"ה למעלה בחינת חכמ"ה כח 

מ"ה, שיתלבש במדת ענוותנותו לגלות לו חכמת 

התורה בבחינת: "מה אדיר שמך בכל הארץ". 

 תשגשתג העמגקה של
משה רשינג למלאכים

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין הוויכוח 

שמשה  בשמעם  כי  רבינו,  למשה  המלאכים  בין 

בא לקבל את התורה לישראל, פתחו בטענה לפני 

הקב"ה: "ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ, תנה 

אדונינו  ה'  אתה  מדוע  כלומר  השמים",  על  הודך 

לצמצם  מ"ה,  בבחינת  בענוה  מתנהג  העולם  מלך 

לגלות את שמך האדיר  כדי  הגדולה  חכמתך  את 

בארץ: "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו", 

הלא טוב יותר שתיתן לנו בשמים את התורה.

על כך אמר הקב"ה למשה: "אחוז בכסא כבודי 

שיחזיר  בכך  הקב"ה  לו  רמז  תשובה",  להן  וחזור 

להם תשובה מתוך שאלתם, כי מה שהם טוענים 

אדם,  לבני  התורה  את  לתת  ה'  כבוד  זה  שאין 

שזהו  להם  לומר  כבודי",  בכסא  "אחוז  אדרבא 

כבודו של הקב"ה לגלות את התורה לאדם קרוץ 

בבחינת:  שהוא  עצמו  בשפלות  המכיר  מחומר, 

זוכה  זו הוא  ענוה  ידי  ועל  כי תזכרנו",  "מה אנוש 

הקב"ה  שגם  צלך,  ה'  בבחינת  מדה  כנגד  למדה 

"מה  בבחינת:  חכמתו  לו  לצמצם  כן  עמו  יתנהג 

אדיר שמך בכל הארץ".

הרע,  יצר  לכם  שאין  המלאכים  אתם  אבל 

לקבל  ראויים  שהנכם  מחזיקים  אתם  זה  ומפאת 

את התורה, שהרי כך באתם בטענה: "תנה הודך על 

השמים", שאתם ראויים לקבל את התורה, שלא 

כאדם שעליו אמרתם: "מה אנוש כי תזכרנו", אם 

מ"ה,  לעורר מצדכם בחינת  יכולים  אינכם  כן הרי 

אשר בזכות זו תעוררו שגם הקב"ה יתנהג עמכם 

במדת הענוה, לגלות לכם את תורתו בבחינת: "מה 

אדיר שמך בכל השמים".

הנה כי כן זהו שאמר להם משה ממה שכתוב 

תנאף,  לא  תרצח,  לא  בה,  כתיב  מה  "שוב  בתורה: 

ביניכם".  יש  הרע  יצר  ביניכם,  יש  קנאה  תגנוב,  לא 

יצר  בכם  ואין  קנאה  בכם  שאין  מאחר  כי  פירוש, 

הרע, הרי אינכם מסוגלים להיות בבחינת מ"ה לומר 

מחמת  שהרי  התורה,  את  לקבל  ראויים  שאינכם 

סיבה זו דרשתם שיתן לכם הקב"ה את התורה.

הקב"ה  שבחר  הסיבה  היא  זאת  ואמנם 

יצר  להם  שיש  לישראל  דוקא  התורה  את  לתת 

למדת  להם  גורם  זה  כי  קנאה,  ביניהם  ויש  הרע 

הענוה ושפלות רוח, עד כדי כך שהם אומרים על 

עצמם מה שאתם קטרגתם עליהם: "מה אנוש כי 

תזכרנו", אין אנו ראויים מצד מעשינו לכלום, וכמו 

שאנו אומרים בכל יום בתפלת השחר )לעולם יהא 

אדם(: "מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקותינו, 

מה ישועתנו, מה כוחנו, מה גבורתנו".

והנה כאשר שמעו המלאכים ממשה תשובתו 

העמוקה: "מיד הודו לו להקב"ה, שנאמר ה' אדוננו 

על  הודך  תנה  ואילו  הארץ,  בכל  שמך  אדיר  מה 

שאמרו  מה  תחת  כי  כלומר  כתיב".  לא  השמים 

בלשון  הארץ"  בכל  שמך  אדיר  "מה  מתחילה: 

לצמצם  מ"ה  בבחינת  מתנהג  אתה  מדוע  קטרוג, 

חכמתך בכל הארץ, אמרו עתה בהסכמה מלאה: 

"מה אדיר שמך בכל הארץ", כי במקום גדולתך שם 

בכל  חכמתך  מצמצם  שאתה  ענוותנותך  מתגלה 

הארץ, מדה כנגד מדה על שהם מחזיקים עצמם 

בענוה בבחינת: "מה אנוש כי תזכרנו".

עלינו  הבא  השבועות  חג  לקראת  כן  כי  הנה 

)פסחים  בגמרא  ששנינו  מה  נקיים  הבה  לטובה, 

מאי  לכם,  נמי  דבעינן  בעצרת  מודים  "הכל  סח:(: 

האמור  ולפי  הוא".  תורה  בו  שניתנה  יום  טעמא 

יש לומר הרמז בזה, כי בחג השבועות שניתנה בו 

התורה לישראל, הכל מודים שצריך לעבוד את ה' 

מ"ה,  פעמים  ב'  בגימטריא  שעולה  לכ"ם  בבחינת 

שלמדנו  התורה  מצד  כי  הנפש  חשבון  לעשות 

בכל השנה ומצד מעשינו הטובים אין אנו ראויים 

לכלום בבחינת: "מה אנוש כי תזכרנו", ובזכות זה 

נזכה שיתנהג עמנו הקב"ה גם כן מדה כנגד מדה 

בבחינת מ"ה, לגלות לנו תורתו בבחינת: "מה אדיר 

שמך בכל הארץ".
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