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HEIJALOT 9 

LAS RECÁMARAS DEL REY 

1 – LA RECÁMARA DEL REINO DE ISRAEL 

La Disposición del Rey de Asumir Riesgos 

Parashá Shlaj Lejá – Envía por Tí 

El Maguid de Mezeritch escribe en su obra “Beor Hatorá”, el secreto del nombre David, דוד. 

Dijimos que David todavía no había nacido, pero se encuentra ya en el principio de la creación 

del mundo, porque “En el principio” es “en el principio del reinado”, el reinado de David. Así 

Dios creó el Mundo con el rey David. David es dalet y dalet, ד y ד, y תידל  es “no tiene nada 

propio”.  ¿Qué es dalet y dalet? El Maguid dice algo muy profundo: la primera dalet es la 

anulación del dador [mashpía ] hacia el receptor, donde la anulación es también contracción. 

Como está escrito en extenso en las enseñanzas del Jasidut, que el dador, el educador, el rabino, 

debe contraer su intelecto, anulándose frente al alumno, al receptor. Y así, por supuesto, el 

receptor debe anularse frente a su maestro, su mashpía.  

Entonces ¿Qué quieren Miriam y Aharón de Moshé Rabeinu, de su hermano menor? Quieren 

que actúe como un rey que toma decisiones, confiando en su propia fuerza, incluso cuando en 

apariencia no sea exactamente de acuerdo con la Torá. Que esté dispuesto a tomar riesgos, que 

esté dispuesto a caer. Y David y el Mashíaj son “bar nafla”, “caídos”. Porque la autoanulación 

no significa estar dispuesto a caer, no se arriesgan, “7 veces caerá el justo…”. Y también es 

necesario el temor al pecado, que proviene de la humildad. Tiene miedo de pecar, no del castigo 

por pecar, sino de pecar. Pero junto con este temor al pecado hace falta confianza en sí mismo 

para actuar incansablemente y tomar decisiones. “Y Dios escuchó”, entendió y recibió la 

demanda profunda de Miriam y Aharón, y esto se evidencia inmediatamente a continuación de 

esta historia, donde está escrito: “Envía por ti”. ¿Qué significa por ti? “Según tu opinión, Yo no 

te lo ordeno”, Moshé Rabeinu, aprende a ser independiente.  
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Siempre está escrito en Jasidut que el pecado de los espías fue que no estaban anulados a Moshé 

Rabeinu, pero esto es sólo la segunda dalet de David, pero el pecado fue también con la primera 

dalet de David, que Moshé esté anulado a ellos. En David hay dos dalet, donde la primera es del 

dador, el Rebe. Está escrito que el líder que va tras el pueblo es como un “perro”, “la cara de la 

generación es como la cara del perro” [el perro que va delante de la carroza, parece que la dirige, 

pero mira para atrás para saber hacia dónde esta se dirige para seguir delante]. En la historia 

siguiente también está Kalev ben Iefuné, que iba con un espíritu diferente. ¿Cuándo es como un 

perro? Cuando sólo sigue al pueblo y el pueblo no está anulado a él. Pero David es la anulación 

mutua; hay que estar anulado al pueblo pero con la firmeza de tomar decisiones de acuerdo a su 

parecer, incluso si se equivoca, e incluso si llega a caer. También Hashem quiere educar a Moshé 

Rabeinu. ¿Qué significa לך לדעתך, “por ti, según tu comprensión”, lejá, ledaatjá? También es un 

múltiplo de David, porque quiere imbuir a Moshé Rabeinu con el carácter de David, que decide 

por su cuenta, de acuerdo con la voluntad verdadera de Dios, como está escrito “‘y Dios está con 

él’, la halajá es siempre como él la establece”, pero de todas maneras no reina por el poder de la 

Torá como Moshé sino como “un rey como tienen todos los pueblos”, en el sentido positivo. El 

rey tiene que tener ambos aspectos.             

 

_______________________________________________ 

2 – LA RECÁMARA DE LA MUSICA 

Nigún del mes de Siván 

17 de Siván 5773 

_______________________________________________ 

 

3 – LA RECÁMARA DE LA PSIQUIS 

La Humildad que trae a la ¨Profecía 

Antes de explicar qué es la humildad, desde el punto de vista de Dios y no del hombre, es 

necesario decir cuáles son los requisitos para que trae la Guemará para recibir la profecía: por 

cuanto que el verso “y el hombre Moshé era muy humilde” está en nuestra parashá, y su 

contenido principal es que entendamos la raíz de la diferencia entre la profecía de los demás 
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profetas (un espejo que no ilumina) y a profecía de Moshé (un espejo que ilumina). Surge de 

aquí que la humildad es la principal condición para recibir la profecía. “Y el hombre Moshé era 

muy humilde”, ya hay aquí una alusión muy simple, que las dos letras principales de “humilde”, 

 anav, son ain vav, y hay una regla general en la Torá respecto a dos palabras contiguas ,ענו

(inclusión) donde la primera letra de la segunda palabra surge de la segunda letra de la primera 

palabra, nevuá, בואהנ , “profecía”, sale de la nun de והנע , anavá, “humildad”. Hay dos lugares en 

la Guemará donde los sabios dicen cuáles son los requisitos para recibir la profecía (hashraat 

hashejiná, inspiración de la Presencia Divina y ruaj hakodesh, espíritu sagrado), y también el 

Rambam en el capítulo 7 de las leyes de los fundamentos de la Torá, donde dice que uno de los 

fundamentos de la fe es que Dios le da la profecía al hombre, allí explica cuáles son los 

requisitos, aunque no de la misma manera que los sabios, por eso hay diferentes interpretaciones 

de dónde tomó el Rambam sus requisitos respecto a la profecía. Pero de Los Fundamentos de la 

Fe, que surge de la parashá de la semana, que en esencia es el capítulo 7 de las Leyes de los 

Fundamentos de la Torá del Rambam, algo muy importante. 

Las Dos Tópicos en la Guemará 

Antes citaremos dos enseñanzas de los sabios: En un lugar, en el tratado de las Promesas, dicen 

los sabios que para merecer y ser digno de la profecía hay que ser valiente, rico, sabio y humilde 

(en este orden). En otro lugar, en el tratado de Shabat, está escrito casi lo mismo, pero no 

exactamente igual, y también en un orden diferente. Aquí está escrito que para merecer que more 

la Presencia Divina “la Presencia Divina no mora sino en el sabio, el valiente, el rico y el 

elevado”. En lugar de humildad, que aparentemente sería lo principal como está escrito en el 

tratado de las Promesas nombrado antes, se pone “elevado”. En el tratado de Shabat no se da el 

nombre de quien lo dijo, en el tratado de las Promesas lo dice Rabi Iojanán. Se refiere a la altura 

en general, refiriéndose a Moshé Rabeinu, por eso allí está escrito “el elevado” al final. Pero es 

sorprendente que no esté la humildad que sería lo principal.  

Nuevamente, allí está escrito que  “la Presencia Divina no mora sino en el sabio, el valiente, el 

rico y el elevado”. Este es el orden aceptado, y también en el Tratado de los Padres está en este 

orden: “¿quién es sabio…, quién es valiente…, quién es rico…? Al final pregunta Ben Zoma 

“¿quién es honorable?”. También en el verso de Irmiahu está escrito: “no se jacte el sabio de su 

sabiduría, no se jacte el valiente de su valentía, no se jacte el rico de su riqueza. Si se jacta que se 

jacte de ser sabio y conocerme.” Entonces también en el verso y en los sabios del Tratado de los 
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Padres se ve que el orden es sabio, valiente y rico. Está escrito que jajam-sabio es por jojmá-

sabiduría, guivor-valiente es por “yo soy entendimiento para mí la valentía”, o sea de biná-

entendimiento. Y ashir-rico es por las 5 guevurot de daat-conocimiento, “no hay rico sino en 

conocimiento”. Y en un sólo lugar de las enseñanzas de los sabios está escrito que la humildad es 

un condición para la profecía. 

Es sorprendente, porque acá vemos que la humildad no es simplemente una condición para 

recibir la profecía, sino que es lo principal. Es la base y todo lo demás son requisitos 

condicionales. La sabiduría y el entendimiento por supuesto son necesarios, pero la humildad es 

más que eso. La humildad trae la profecía. En verdad el Rebe explica que hay diferencian en la 

humildad.  

Está la humildad del cálculo, del entendimiento, no se siente mejor que nadie, todo lo que hay es 

de Hashem absolutamente, y si hubiera otro en su lugar “quizás” sería mejor que él [Moshé]. 

Esta es la humildad que constituye una condición como el resto de las condiciones, como la 

sabiduría, el rigor, como la riqueza. Pero de momento que la humildad es mayor, cuando la 

humildad es la anulación en esencia, que el otro “seguro” sería mejor que yo, es la anulación 

proveniente de la sabiduría, entonces esta humildad ya no es una condición. No está escrito que 

“condición” es un concepto relacionado con biná, entendimiento, porque todas las condiciones 

son “si”, אם, im, que es igual que em, “madre”. Está escrito que todas las condiciones, toda la 

limitación de las condiciones en esencia son del lado de madre, biná. Pero de momento que hay 

una causa y consecuencia obligatoria, o sea si hay humildad que no es simplemente una 

condición, es algo cierto, que trae la profecía, esto ya es el segundo nivel de la humildad 

proveniente de la jojmá-sabiduría. ¿Pero cuál es el tercer nivel, siendo lo principal llegar a este 

tercer nivel? Es aquel donde la anavá-humildad y la nevuá-profecía, el ruaj hakodesh-espiritu 

sagrado, es exactamente lo mismo. Todavía no explicamos qué es esta humildad, pero quien 

tiene esta humildad, la humildad misma es la profecía. No es que trae la profecía, o es una 

condición. Hay 3 niveles: o es una condición para la profecía, o trae la profecía, o la humildad es 

en sí misma profecía.  

¿Cómo puede ser que la humildad sea en sí misma la profecía? Ruaj Hakodesh, el espíritu 

sagrado, es la inspiración de la Presencia Divina. Si es una humildad tan extrema que yo ya no 

existo, sólo está Dios, mi ser es fenómeno Divino por completo, entonces esa humildad es ella 

misma la inspiración sagrada, es la profecía, es Hashem.  
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¿Cuál es el verso que se refiere a esto? La descripción en palabras de los sabios es: “En el lugar 

donde está la grandeza de Dios… allí encuentras su humildad”. Allí donde Dios se humilla para 

ser grande, “Grande es Havaiá y muy alabado en la ciudad de nuestro Dios”, esa es Su modestia. 

Decir que Dios es grande es una humillación para Él, como está dicho: “Me humillé para 

mostrarme en los Cielos y la Tierra”. Que Dios se humille para ser grande para nosotros es su 

humildad.  

Nuevamente ¿cuál es el verso que describe esto? Es uno de los versos más extraordinarios y 

bellos del Tana”j, al final del libro del profeta Ishaiahu:  

וח, "כי כה אמר רם ונשא, ֹשכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ואת דכא ושפל ר

 להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים"

“Porque así dijo el Alto y Excelso, que habita la eternidad, y cuyo Nombre es sagrado: “Yo 

habito en el lugar alto y santo, y con aquel de espíritu contrito y humilde; para vivificar el 

espíritu de los humillados y vivificar el corazón de los oprimidos.’” 
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 תנאי הענוה

לפני שנסביר מה היא ענוה מצד הקב"ה ולא מצד האדם, צריך לומר את התנאים בגמרא 
לקבלת נבואה: הרי הפסוק "והאיש משה ענו מאד" הוא בפרשה שלנו, ועיקר תוכנה הוא 

שנבין את שרש ההבדל בין נבואת שאר הנביאים )אספקלריא דלא נהרא( לנבואת משה 
כאן שענוה היא עיקר המכשיר והתנאי לקבל נבואה. "והאיש )אספקלריא דנהרא(. יוצא מ

, ענכבר יש כאן רמז פשוט מאד, ששתי האותיות העיקריות של ענו הן  –משה ענו מאד" 
ויש כלל גדול שבהרבה צמדי מלים )"מכלול"( האות הראשונה של המלה השניה יוצאת 

יש שני מקומות וה. נשל ע נ-בואה יוצאת מהנמהאות השניה של המלה הראשונה, 
רוח הקדש(, וגם  בגמרא שחז"ל אומרים מהם התנאים לקבלת נבואה )השראת השכינה ו

הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, שאומר שמיסודי הדת שהאלוק מנבא בני אדם, מסביר 
מהם התנאים לקבלת הנבואה. הרמב"ם לא כותב את התנאים כמו חז"ל, לכן יש פירושים 

קשור לפרק ז  –תם, אבל "מיסודי הדת" יוצא מפרשת שבוע שונים מאיפה הוא לקח או
 . מהלכות יסודי התורה של הרמב"ם, דבר חשוב מאד

 החלפת הסדר והחלפת "ענו" ב"בעל קומה" –שתי הסוגיות בגמרא 

, חז"ל אומרים שכדי להיות זכאי ]ל[קודם נאמר את חז"ל: במקום אחד, במסכת נדרים
וראוי לנבואה צריך להיות גבור, עשיר, חכם וענו )בסדר הזה(. במקום אחר, במסכת 

ו דבר, אבל לא בדיוק, וגם הסדר שונה. כתוב שבשביל לזכות , כתוב כמעט אות]לא[שבת
בעל קומה". במקום  להשראת השכינה "אין השכינה שורה אלא על חכם, גבור, עשיר ו

. במסכת נדרים כתוב שבעל המאמר ]לב[נכנס בעל קומה –שלכאורה היא העיקר  –ענוה 
הוא רבי יוחנן ובשבת כתוב "אמר מר", בלי שם )אמנם רש"י פירש "'דאמר מר' במסכת 

נדרים", נמצא שגם במסכת שבת בעל המאמר הוא רבי יוחנן, אך מזה עוד יותר תמוה 
(. הסוגיא בשבת ]לג[שבמקור, במסכת נדרים, נאמר ענו, וכאן, בציטוט, נאמר בעל קומה

דנה בקומת הלוים נושאי הארון ועל הצעת הגמרא "וליגמר ממשה" אומרת הגמרא 
"דילמא משה שאני דאמר מר וכו'". נמצא שמדובר שם על קומת משה רבינו, שהוא בעל 

, ולכן כתוב בעל קומה בסוף. הפלא הוא איפה הענוה, שהיא לכאורה העיקר? ]לד[קומה
שוב, שם כתוב "אין השכינה שורה אלא על חכם, גבור, עשיר ובעל קומה". הסדר הזה 

ר, עשיר. הוא מופיע גם בפרקי אבות, "איזהו חכם?... איזהו חכם, גבו –הוא המקובל 
גבור?... איזהו עשיר?..." )ובסוף "איזהו מכובד?"(. גם בפסוק כתוב "אל יתהלל חכם 
בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעשרו" )"כי אם בזאת יתהלל 

נה )"אני בינה לי גבורה"( המתהלל וגו'"(. רואים שחכמה מצד החכמה, גבור מצד הבי
 ]לה[מנתח –מאד מתאים לו  –ועשיר בדעת )"אין עשיר אלא בדעת"(. האבא של הרבי 

לבין את כל ההבדלים בין מסכת שבת למסכת נדרים, וגם את ההבדלים שביניהם 
הרמב"ם בראש פרק ז של הלכות יסודי התורה. שוב, זה נושא שמתאים 'בול' לרבי לוי'ק, 

שבשבת כתוב "בעל  –והוא כותב על כך תשובה לרבי, שכתב לאביו רק דיוק אחד 
קומה" ובנדרים כתוב "ענו", בלי לדייק את שינוי הסדר של התארים הקודמים. הרבי כתב 

מי שמשפיל  –אד, שמי שענו ה' עושה אותו בעל קומה לאבא שלו שאולי הפשט פשוט מ
את עצמו ה' מגביהו. ווארט פשוט וטוב מאד, ובאמת האבא של הרבי אומר שטוב מאד 

http://malchuty.org/2011-01-20-01-37-36/-q/957-q-q-q-q-.html#_ftn30
http://malchuty.org/2011-01-20-01-37-36/-q/957-q-q-q-q-.html#_ftn31
http://malchuty.org/2011-01-20-01-37-36/-q/957-q-q-q-q-.html#_ftn32
http://malchuty.org/2011-01-20-01-37-36/-q/957-q-q-q-q-.html#_ftn33
http://malchuty.org/2011-01-20-01-37-36/-q/957-q-q-q-q-.html#_ftn34
http://malchuty.org/2011-01-20-01-37-36/-q/957-q-q-q-q-.html#_ftn35
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צריך להתחיל להשוות ולנתח את כל השינויים בין  –מה שאמרת, אבל 'אם כבר אז כבר' 
 המקומות ולהתבונן לעומק. 

 תנאי הרמב"ם

ציטוט שכבר  –כותב? שצריך להיות "חכם גדול בחכמה"  אם כבר אמרנו, מה הרמב"ם
צריך לדרוש. אחר כך צריך להיות "גבור במדותיו". חכם וגבור כתובים בחז"ל, אבל 

מביאים ראיה מגבורת משה, אבל הרמב"ם כותב  –הפשט בחז"ל שגבור הוא גבור בגוף 
וא אומר שהגבור "גבור במדותיו", על דרך הגבור של פרקי אבות "הכובש את יצרו". ה

מתגבר על יצרו תמיד ואין יצרו מתגבר עליו אף פעם. אחר כך הרמב"ם לא כותב עשיר, 
שהוא צריך  –הביטוי הכי מופלא  –לא ענו ולא בעל קומה. הוא כותב משהו שלישי 

להיות "בעל דעה רחבה נכונה עד מאד". יש פה שלשה תנאים. בהמשך הוא אומר שגם 
", שלא יהיה בעל מום. יש מי שרוצה לומר שהשלם בגופו של צריך להיות "שלם בגופו

בעל קומה הכוונה על דרך ארוך  –הרמב"ם הוא כמו בעל קומה, אבל זה לא אותו דבר 
בדורו, בעל קומה גבוהה, והרמב"ם רק מדבר על בריאות ושלמות הגוף. אבל קודם הוא 

ה רחבה נכונה עד כותב שצריך להיות "חכם גדול בחכמה, גבור במדותיו, בעל דע
האבא של הרבי אומר בעצמו ש"בעל דעה"  –. אפשר ללמוד במלה "נכונה" ]לו[מאד"

הוא כללות הדעת, "רחבה" מצד אמא )"רחובות הנהר"(, עטרא דגבורות שבדעת, 
ה עד מאד" מצד אבא, עטרא דחסדים שבדעת )"והוכן בחסד כסא"(. הוא גם כותב ו"נכונ

שענוה היא מצד החסדים שבדעת. ידוע  –בלי לעשות את הגימטריא הפשוטה שנראה  –
שרבי עקיבא זכה להכנס בשלום ולצאת בשלום מהפרדס העליון כי בחר את הכניסה דרך 

הם הענוה ובחינה זו -ים של הדעת הםהחסדים של הדעת. כאן מסביר רבי לוי'ק שהחסד
כמה שהוא אוהב -. מה הרמז שאבא של הרבי לא כותב, כל]לז[נקראת "נכונה עד מאד"

 –בעולם הוא להיות ענו . סימן שהדבר הכי נכון ענוה" בגימטריא נכונהגימטריאות? ש"
. "והוכן בחסד כסא", כך הוא מכין ומתקן את ]לח[מי שרוצה להיות נכון צריך להיות ענו

 "איזהו מכובד? המכבד את הבריות". –כסא הכבוד של הקב"ה 

 תנאי לנבואה, מביאה לנבואה, היא עצמה הנבואה –ענוה 

את כל זה אמרנו רק כדי לומר שבמקום אחד בלבד בחז"ל כתוב שענוה היא תנאי 
לנבואה. לכאורה זה פלא, כאן אנחנו רואים שענוה היא לא סתם תנאי לנבואה, אלא 
ה העיקר והיסוד, וכל השאר הם תנאים. החכמה והגבורה והעושר הם תנאים, אבל ענו

ענוה מביאה  –היא יותר מזה. "והאיש משה ענו מאד", ובזכות זה הוא הנביא הכי גדול 
לידי רוח הקדש. באמת הרבי מסביר שזה כבר הבדל בענוה. יש ענוה אחת, שהיא חשבון 

של בינה, ש"לא מחזיק טובה לעצמו" כלל וכלל כי מתבונן שכל מה שיש לו הוא מה', 
והיא ענוה שהיא תנאי כמו שאר  –כמוהו או יותר ואם היה למישהו אחר, הוא היה 

התנאים, החכמה הגבורה והעושר. אבל ברגע שהענוה היא יותר מזה, שהענוה היא בטול 
בטול מצד  –בעצם, שאם היה למישהו אחר את התכונות שלי הוא ודאי היה יותר ממני 

תנאי שייך החכמה, היא כבר לא תנאי. בכלל, יש משהו יפה שלא כתוב כאן, שהמושג 
"כי אם לבינה תקרא". ברגע שיש סבה ומסובב  –לבינה בעצם. כל התנאים הם ִאם 

http://malchuty.org/2011-01-20-01-37-36/-q/957-q-q-q-q-.html#_ftn36
http://malchuty.org/2011-01-20-01-37-36/-q/957-q-q-q-q-.html#_ftn37
http://malchuty.org/2011-01-20-01-37-36/-q/957-q-q-q-q-.html#_ftn38
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בהכרח, כלומר שענוה אינה סתם תנאי, אלא בודאי מביאה לידי רוח הקדש, זו כבר 
מצד החכמה. אבל מה המדרגה השלישית, שהעיקר הוא  –המדרגה השניה של הענוה 

הן ממש אותו הדבר.  –רוח הקדש  –והנבואה להגיע אליה? המדרגה השלישית שהענוה 
היא לא תנאי לרוח  –עוד לא הסברנו ותארנו כלל מהי הענוה הזו, אבל מי שיש לו אותה 

 הוא. אלה שלש המדרגות כאן. -הקדש ולא מביאה לרוח הקדש, אלא הוא

 ענוה שהיא רוח הקדש והשראת שכינה בלשון חז"ל ובלשון הנביא

רוח הקדש? רוח הקדש היא השראת השכינה. אם הענוה היא  היא-איך יתכן שענוה היא
 –אני תופעה אלקית לגמרי  –עד כדי כך שכבר אין כאן אני כלל, מה שיש כאן הוא רק ה' 

היא נבואה, היא ה'. מה התיאור של זה ומה הפסוק של זה? -היא רוח הקדש, היא-אז היא
שמה שה'  –א ענותנותו" התיאור בלשון חז"ל הוא "במקום גדולתו... שם אתה מוצ

משפיל את עצמו להיות גדול, "גדול הוי' ומהולל מאד בעיר אלהינו", זו הענוה שלו 
)"המשפילי לראות בשמים ובארץ"(. מה הפסוק? מהפסוקים הכי מופלאים ויפים בתנ"ך 

"כי כה אמר רם ונשא, ֹשכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ואת  –בסוף ישעיהו 
וח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים". נכתוב בדיוק, כי כאן נראה דכא ושפל ר

 את הרמז הכי מופלא לדוד המלך. 

 הנסיון לחבר הבטול והשפלות בענות משה

עכשיו נחזור ל'תזה' שלנו, הפירוש השלישי שמרים ואהרן רוצים בדיבור שלהם להכליל 
יסוד היסודות אצלנו הוא את דרגת דוד המלך בתוך האח הקטן שלהם, משה רבינו. 

, "ונחנו מההוא ענו, אבל אם משוים בינו לבין דוד המלך משה הוא  –שמשה הוא בטול 
מה", שהוא בטול במציאות ממש )ולא רק בטול היש(. ואילו דוד המלך, "והייתי שפל 

(. אמרנו בהתחלה שמשה רבינו בןבעיני", "ואנכי תולעת ולא איש", הוא שפלות )שם 
ת הבל, אבל כדי להיות משיח צריך לכלול גם את קין שהרג את הבל. אם אתה בא לתקן א

כולל את קין אתה לא מבליע את קרח )שמשרש קין, רוחו של קין( ועדתו בתוך האדמה, 
יש משהו אחר לעשות אתם )הרי לכם שרש משותף(. גם עשרת המרגלים הבוגדים לא 

ון. ואלה המתאוים, וגם הבוכים מתים, העדה הרעה הזו הם עדה קדושה ויש להם תיק
גם להם יש תיקון על  –כידוע הפירוש שבוכים על עריות שנאסרו להם  –למשפחותיהם 

ידי דוד המלך )שגם נכשל בזה וממילא מזדהה עם זה(, בלי להרוג אותם ולקבור אותם 
בקברות התאוה. אבל לשם כך צריך להיות שפל. כאן גם רש"י רוצה לתת למשה רבינו 

רגת דוד המלך, בפנימיותו של רש"י יש בדיוק את אותה המגמה של מרים ואהרן. את מד
איך יודעים זאת? מפני שרש"י מפרש "ענו" כ"שפל וסבלן". אם ענוה היא בעיקר מצד 

, שפלות, תיקון קין. משה הוא ימין, "מוליך בןלא  –, הבל מהמשה רבינו, אז היא בטול, 
ריך לכלול גם את השמאל, ועד שיעלה על הימין. לימין משה", אבל כדי להביא משיח צ

 משה הוא לוי, יש לו קשר לשמאל, והוא צריך לממש את השמאל. 

החידוש הכי גדול שיוצא מכל מה שדברנו )ומאד שייך לנו היום בארץ ובעולם( הוא שכל 
עוד שמשה שייך בעיקר לימין, להבל )שבגלגול הקודם הרגו קין(, לחסד, התגובה שלו 
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דות השמאל לה' ולתורתו הוא מלווה דווקא בדינים קשים, בגבורות. מה שאין כן להתנג
מי שכולל בעצמו את השמאל )את שרש קין(, משה שכלול מדוד, מגיב בחסדים 

להתנגדות השמאל, וכך מצליח לתקן את השמאל, להעלותו ולהכלילו בימין )ועד 
 (.שלעתיד לבא השמאל יעלה על הימין בסוד "הכהנים הלוים"

 ענוה ובטחון עצמי –כח הלל לקבל גרים 

, שהשפלות במדרגה הכי ]לט[שוב, מה הפסוק? הפסוק המופלא הזה, כך הרבי כותב
צמך להזדהות עם היא שאתה כמו הקב"ה, שאתה משפיל את ע –מצד ה'  –גבוהה 

התחתון שבתחתונים. כמו שהעולם הזה הוא תחתון שאין תחתון למטה ממנו, כך מי 
. ]מ[שהוא בתכלית הענוה, הוא בפועל, במעשה, משפיל את עצמו לכולם, להכי נחותים

יש לו  –ה קשור גם למה שהרבי מביא ש"האיש משה ענו מאד מכל האדם" כולל גם גוי ז
את מדת הלל הזקן, שמקרב את הגרים שבאים בטענות שוא, בזמן ששמאי דוחה אותם 

באמת הבנין שלו, במדת הדין שלו, ובצדק. על פי תורה, על פי ההלכה, צריך לדחות את 
אם גוי  –את כל התורה כולה. מסתכלים בשו"ע הגוים האלה שלא רוצים לקבל על עצמם 

. והנה הלל, שהוא כמו לא רוצה לקבל את הכל ומבקש להתגייר רק על תנאי, דוחים אותו
מקבל אותם. הוא בוטח וסומך על  –הוא צאצא של דוד  –משה רבינו אבל בבחינת דוד 

איך הלל כן  אסור לקבל אותם. עצמו שהם ישמרו הכל, כך רש"י כותב. הרי על פי הלכה
מקבל אותם? קודם כל, כי הוא יותר ענו "מכל האדם" גם מגוי, לא רק מגר. ודבר שני, 

כמה שדוד המלך שפל ובוטח, הוא סומך על עצמו שסופו לעשות את התיקון, וכך הוה. 
הגרים האלה מעידים בעצמם בסוף, שרק בזכות הלל זכו להסתפח בנחלת ה', תחת כנפי 

 שיש לו כבר קצת התכללות של משה ודוד יחד, "ענו כהלל". בזכות הלל, –השכינה 

 

 לדעתך" –נכונות דוד לקחת סיכונים ו"'שלח לך' 

הרב המגיד כותב באור תורה את סוד השם דוד. אמרנו שדוד עוד לא נולד, אבל הוא 
 דוד"בראשית" היינו "בראשית מלכות", מלכות דוד.  –נמצא מראשית בריאת העולם 

? אומר המגיד דבר פשוט ד-ו דלית ליה מגרמיה כלום". מה הן דלת היא "ד-, וד-ו דהוא 
המשפיע, מה שלא  –הראשונה היא הבטול של המשפיע למקבל  ד-ועמוק מאד, שה

וכמובן גם המקבל צריך  –יהיה, צריך לצמצם את שכלו ולבטל את עצמו לגבי התלמיד 
רן רוצים ממשה רבינו, השניה. שוב, מה מרים ואה ד-לבטל עצמו לגבי המשפיע, ה

אחיהם הקטן? רוצים שיפעל כמו מלך שמקבל החלטות, בוטח בכח עצמו, גם לא תמיד 
לפי הדקדוק של מה שנראה בתורה, אלא מתוך הוראת שעה )הרי מלכות היא חיי שעה 

. מלך שמוכן לקחת סיכון, שמוכן גם ליפול. דוד ומשיח הם "בר ]מא[לא חיי עולם(
נפלא", אבל מתוך בטול לבד לא מוכנים לפול, לא לוקחים סיכון, לא מוכנים ל"שבע 

יפול צדיק". גם זה פלא, כי הרי "ענוה מביאה לידי יראת חטא", צריך יראת חטא שהיא 
חטא(. אבל ביחד עם יראת החטא, המלך צריך בטחון הפחד מלחטוא )ולא מהעונש של ה

עצמי, הוא צריך לפעול ללא לאות ולקבל החלטות )על המקום(. "וישמע הוי'". ה' שמע 

http://malchuty.org/2011-01-20-01-37-36/-q/957-q-q-q-q-.html#_ftn39
http://malchuty.org/2011-01-20-01-37-36/-q/957-q-q-q-q-.html#_ftn40
http://malchuty.org/2011-01-20-01-37-36/-q/957-q-q-q-q-.html#_ftn41
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את הטענה העמוקה של מרים ואהרן. "שמע" לשון הבנה ולשון קבלה. איך זה בא לידי 
י איני מצוה ביטוי מיד בסוף הספור הזה? מה כתוב בהמשך? "שלח לך", "לדעתך, אנ

 תלמד להיות עצמאי. –לך". משה רבינו 

 פגם בבטול המנהיג לעם ובבטול העם למנהיג –חטא המרגלים 

 ד-תמיד כתוב בחסידות שחטא המרגלים הוא שלא היו בטלים למשה רבינו, אבל זו רק ה
שמשה יהיה בטל להם. יש  –הראשונה של דוד  ד-השניה של דוד. אבל החטא היה גם ב

"פני הדור כפני הכלב"  –דלתין. כתוב שמנהיג שהולך אחרי העם הוא כלב  בדוד שתי
)מסימני עקבתא דמשיחא(. בספור המרגלים יש את כלב בן יפנה שרוח אחרת היתה עמו. 
ב? אם הוא רק הולך אחרי העם, והעם לא בטל אליו. אבל מהו דוד?  לֶּ מתי המנהיג הוא כֶּ

כשם שהעם צריך להיות בטל למלך )ועד בטול הדדי, שהמלך צריך להיות בטל לעם 
שאצל משיח בן דוד "ואני המתחיל", וד"ל(. יחד עם בטול המלך לעם צריך שלמלך יהיה 

תוקף הדעת, לקבל החלטות לפי הלך רוחו )רוח של עבד נאמן למלך מלכי המלכים 
הקב"ה(, גם אם יטעה וגם כשיפול. בתחילת פרשת "שלח" ה' רוצה לחנך את משה 

. ה' רוצה לתת למשה רבינו את דודכן כפולה של -? גם]מב["לדעתך' לךמה זה "'רבינו. 
הוא מכוון לרצון ה' האמיתי, "'והוי' עמו', שהלכה כמותו  –בחינת דוד שמחליט לבד 

אופן הוא לא מולך מכח התורה כמו משה אלא כ"מלך ככל הגוים"  בכל מקום", ובכל
 למעליותא. צריך את שתי הבחינות יחד. 

2 

 תנאי הענוה

לפני שנסביר מה היא ענוה מצד הקב"ה ולא מצד האדם, צריך לומר את התנאים בגמרא 
לקבלת נבואה: הרי הפסוק "והאיש משה ענו מאד" הוא בפרשה שלנו, ועיקר תוכנה הוא 

נבין את שרש ההבדל בין נבואת שאר הנביאים )אספקלריא דלא נהרא( לנבואת משה ש
)אספקלריא דנהרא(. יוצא מכאן שענוה היא עיקר המכשיר והתנאי לקבל נבואה. "והאיש 

, ענכבר יש כאן רמז פשוט מאד, ששתי האותיות העיקריות של ענו הן  –משה ענו מאד" 
כלול"( האות הראשונה של המלה השניה יוצאת ויש כלל גדול שבהרבה צמדי מלים )"מ

וה. יש שני מקומות נשל ע נ-בואה יוצאת מהנמהאות השניה של המלה הראשונה, 
בגמרא שחז"ל אומרים מהם התנאים לקבלת נבואה )השראת השכינה ורוח הקדש(, וגם 
הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, שאומר שמיסודי הדת שהאלוק מנבא בני אדם, מסביר 

התנאים לקבלת הנבואה. הרמב"ם לא כותב את התנאים כמו חז"ל, לכן יש פירושים  מהם
קשור לפרק ז  –שונים מאיפה הוא לקח אותם, אבל "מיסודי הדת" יוצא מפרשת שבוע 

 מהלכות יסודי התורה של הרמב"ם, דבר חשוב מאד. 

 החלפת הסדר והחלפת "ענו" ב"בעל קומה" –שתי הסוגיות בגמרא 

http://malchuty.org/2011-01-20-01-37-36/-q/957-q-q-q-q-.html#_ftn42
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, חז"ל אומרים שכדי להיות זכאי ]ל[את חז"ל: במקום אחד, במסכת נדריםקודם נאמר 
וראוי לנבואה צריך להיות גבור, עשיר, חכם וענו )בסדר הזה(. במקום אחר, במסכת 

, כתוב כמעט אותו דבר, אבל לא בדיוק, וגם הסדר שונה. כתוב שבשביל לזכות ]לא[שבת
להשראת השכינה "אין השכינה שורה אלא על חכם, גבור, עשיר ובעל קומה". במקום 

. במסכת נדרים כתוב שבעל המאמר ]לב[קומהנכנס בעל  –שלכאורה היא העיקר  –ענוה 
הוא רבי יוחנן ובשבת כתוב "אמר מר", בלי שם )אמנם רש"י פירש "'דאמר מר' במסכת 

נן, אך מזה עוד יותר תמוה נדרים", נמצא שגם במסכת שבת בעל המאמר הוא רבי יוח
(. הסוגיא בשבת ]לג[שבמקור, במסכת נדרים, נאמר ענו, וכאן, בציטוט, נאמר בעל קומה

מרת הגמרא דנה בקומת הלוים נושאי הארון ועל הצעת הגמרא "וליגמר ממשה" או
"דילמא משה שאני דאמר מר וכו'". נמצא שמדובר שם על קומת משה רבינו, שהוא בעל 

, ולכן כתוב בעל קומה בסוף. הפלא הוא איפה הענוה, שהיא לכאורה העיקר? ]לד[קומה
ב, שם כתוב "אין השכינה שורה אלא על חכם, גבור, עשיר ובעל קומה". הסדר הזה שו

חכם, גבור, עשיר. הוא מופיע גם בפרקי אבות, "איזהו חכם?... איזהו  –הוא המקובל 
גבור?... איזהו עשיר?..." )ובסוף "איזהו מכובד?"(. גם בפסוק כתוב "אל יתהלל חכם 

, ואל יתהלל עשיר בעשרו" )"כי אם בזאת יתהלל בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו
המתהלל וגו'"(. רואים שחכמה מצד החכמה, גבור מצד הבינה )"אני בינה לי גבורה"( 

 ]לה[מנתח –מאד מתאים לו  –ועשיר בדעת )"אין עשיר אלא בדעת"(. האבא של הרבי 
את כל ההבדלים בין מסכת שבת למסכת נדרים, וגם את ההבדלים שביניהם לבין 

הרמב"ם בראש פרק ז של הלכות יסודי התורה. שוב, זה נושא שמתאים 'בול' לרבי לוי'ק, 
שבשבת כתוב "בעל  –והוא כותב על כך תשובה לרבי, שכתב לאביו רק דיוק אחד 

ים כתוב "ענו", בלי לדייק את שינוי הסדר של התארים הקודמים. הרבי כתב קומה" ובנדר
מי שמשפיל  –לאבא שלו שאולי הפשט פשוט מאד, שמי שענו ה' עושה אותו בעל קומה 

את עצמו ה' מגביהו. ווארט פשוט וטוב מאד, ובאמת האבא של הרבי אומר שטוב מאד 
להשוות ולנתח את כל השינויים בין  צריך להתחיל –מה שאמרת, אבל 'אם כבר אז כבר' 

 המקומות ולהתבונן לעומק. 

 תנאי הרמב"ם

ציטוט שכבר  –אם כבר אמרנו, מה הרמב"ם כותב? שצריך להיות "חכם גדול בחכמה" 
צריך לדרוש. אחר כך צריך להיות "גבור במדותיו". חכם וגבור כתובים בחז"ל, אבל 

ראיה מגבורת משה, אבל הרמב"ם כותב מביאים  –הפשט בחז"ל שגבור הוא גבור בגוף 
"גבור במדותיו", על דרך הגבור של פרקי אבות "הכובש את יצרו". הוא אומר שהגבור 
מתגבר על יצרו תמיד ואין יצרו מתגבר עליו אף פעם. אחר כך הרמב"ם לא כותב עשיר, 

שהוא צריך  –הביטוי הכי מופלא  –לא ענו ולא בעל קומה. הוא כותב משהו שלישי 
להיות "בעל דעה רחבה נכונה עד מאד". יש פה שלשה תנאים. בהמשך הוא אומר שגם 
צריך להיות "שלם בגופו", שלא יהיה בעל מום. יש מי שרוצה לומר שהשלם בגופו של 

בעל קומה הכוונה על דרך ארוך  –הרמב"ם הוא כמו בעל קומה, אבל זה לא אותו דבר 
בר על בריאות ושלמות הגוף. אבל קודם הוא בדורו, בעל קומה גבוהה, והרמב"ם רק מד

כותב שצריך להיות "חכם גדול בחכמה, גבור במדותיו, בעל דעה רחבה נכונה עד 
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ר בעצמו ש"בעל דעה" האבא של הרבי אומ –. אפשר ללמוד במלה "נכונה" ]לו[מאד"
הוא כללות הדעת, "רחבה" מצד אמא )"רחובות הנהר"(, עטרא דגבורות שבדעת, 

ו"נכונה עד מאד" מצד אבא, עטרא דחסדים שבדעת )"והוכן בחסד כסא"(. הוא גם כותב 
שענוה היא מצד החסדים שבדעת. ידוע  –בלי לעשות את הגימטריא הפשוטה שנראה  –

שלום ולצאת בשלום מהפרדס העליון כי בחר את הכניסה דרך שרבי עקיבא זכה להכנס ב
הם הענוה ובחינה זו -החסדים של הדעת. כאן מסביר רבי לוי'ק שהחסדים של הדעת הם

כמה שהוא אוהב -אבא של הרבי לא כותב, כל. מה הרמז ש]לז[נקראת "נכונה עד מאד"
 –. סימן שהדבר הכי נכון בעולם הוא להיות ענו ענוה" בגימטריא נכונהגימטריאות? ש"

בחסד כסא", כך הוא מכין ומתקן את  . "והוכן]לח[מי שרוצה להיות נכון צריך להיות ענו
 "איזהו מכובד? המכבד את הבריות". –כסא הכבוד של הקב"ה 

 תנאי לנבואה, מביאה לנבואה, היא עצמה הנבואה –ענוה 

את כל זה אמרנו רק כדי לומר שבמקום אחד בלבד בחז"ל כתוב שענוה היא תנאי 
סתם תנאי לנבואה, אלא  לנבואה. לכאורה זה פלא, כאן אנחנו רואים שענוה היא לא

העיקר והיסוד, וכל השאר הם תנאים. החכמה והגבורה והעושר הם תנאים, אבל ענוה 
ענוה מביאה  –היא יותר מזה. "והאיש משה ענו מאד", ובזכות זה הוא הנביא הכי גדול 

לידי רוח הקדש. באמת הרבי מסביר שזה כבר הבדל בענוה. יש ענוה אחת, שהיא חשבון 
ש"לא מחזיק טובה לעצמו" כלל וכלל כי מתבונן שכל מה שיש לו הוא מה', של בינה, 

והיא ענוה שהיא תנאי כמו שאר  –ואם היה למישהו אחר, הוא היה כמוהו או יותר 
התנאים, החכמה הגבורה והעושר. אבל ברגע שהענוה היא יותר מזה, שהענוה היא בטול 

בטול מצד  –ודאי היה יותר ממני בעצם, שאם היה למישהו אחר את התכונות שלי הוא 
החכמה, היא כבר לא תנאי. בכלל, יש משהו יפה שלא כתוב כאן, שהמושג תנאי שייך 

"כי אם לבינה תקרא". ברגע שיש סבה ומסובב  –לבינה בעצם. כל התנאים הם ִאם 
בהכרח, כלומר שענוה אינה סתם תנאי, אלא בודאי מביאה לידי רוח הקדש, זו כבר 

מצד החכמה. אבל מה המדרגה השלישית, שהעיקר הוא  –יה של הענוה המדרגה השנ
הן ממש אותו הדבר.  –רוח הקדש  –להגיע אליה? המדרגה השלישית שהענוה והנבואה 

היא לא תנאי לרוח  –עוד לא הסברנו ותארנו כלל מהי הענוה הזו, אבל מי שיש לו אותה 
 המדרגות כאן.  הוא. אלה שלש-הקדש ולא מביאה לרוח הקדש, אלא הוא

 ענוה שהיא רוח הקדש והשראת שכינה בלשון חז"ל ובלשון הנביא

היא רוח הקדש? רוח הקדש היא השראת השכינה. אם הענוה היא -איך יתכן שענוה היא
 –אני תופעה אלקית לגמרי  –עד כדי כך שכבר אין כאן אני כלל, מה שיש כאן הוא רק ה' 

ה, היא ה'. מה התיאור של זה ומה הפסוק של זה? היא נבוא-היא רוח הקדש, היא-אז היא
שמה שה'  –התיאור בלשון חז"ל הוא "במקום גדולתו... שם אתה מוצא ענותנותו" 

משפיל את עצמו להיות גדול, "גדול הוי' ומהולל מאד בעיר אלהינו", זו הענוה שלו 
ם בתנ"ך )"המשפילי לראות בשמים ובארץ"(. מה הפסוק? מהפסוקים הכי מופלאים ויפי

"כי כה אמר רם ונשא, ֹשכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ואת  –בסוף ישעיהו 
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דכא ושפל רוח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים". נכתוב בדיוק, כי כאן נראה 
 את הרמז הכי מופלא לדוד המלך. 

 הנסיון לחבר הבטול והשפלות בענות משה

השלישי שמרים ואהרן רוצים בדיבור שלהם להכליל  עכשיו נחזור ל'תזה' שלנו, הפירוש
את דרגת דוד המלך בתוך האח הקטן שלהם, משה רבינו. יסוד היסודות אצלנו הוא 

, "ונחנו מההוא ענו, אבל אם משוים בינו לבין דוד המלך משה הוא  –שמשה הוא בטול 
הייתי שפל מה", שהוא בטול במציאות ממש )ולא רק בטול היש(. ואילו דוד המלך, "ו

(. אמרנו בהתחלה שמשה רבינו בןבעיני", "ואנכי תולעת ולא איש", הוא שפלות )שם 
בא לתקן את הבל, אבל כדי להיות משיח צריך לכלול גם את קין שהרג את הבל. אם אתה 

כולל את קין אתה לא מבליע את קרח )שמשרש קין, רוחו של קין( ועדתו בתוך האדמה, 
)הרי לכם שרש משותף(. גם עשרת המרגלים הבוגדים לא  יש משהו אחר לעשות אתם

מתים, העדה הרעה הזו הם עדה קדושה ויש להם תיקון. ואלה המתאוים, וגם הבוכים 
גם להם יש תיקון על  –כידוע הפירוש שבוכים על עריות שנאסרו להם  –למשפחותיהם 

תם ולקבור אותם ידי דוד המלך )שגם נכשל בזה וממילא מזדהה עם זה(, בלי להרוג או
בקברות התאוה. אבל לשם כך צריך להיות שפל. כאן גם רש"י רוצה לתת למשה רבינו 

את מדרגת דוד המלך, בפנימיותו של רש"י יש בדיוק את אותה המגמה של מרים ואהרן. 
איך יודעים זאת? מפני שרש"י מפרש "ענו" כ"שפל וסבלן". אם ענוה היא בעיקר מצד 

, שפלות, תיקון קין. משה הוא ימין, "מוליך בןלא  –, הבל מהטול, משה רבינו, אז היא ב
לימין משה", אבל כדי להביא משיח צריך לכלול גם את השמאל, ועד שיעלה על הימין. 

 משה הוא לוי, יש לו קשר לשמאל, והוא צריך לממש את השמאל. 

ולם( הוא שכל החידוש הכי גדול שיוצא מכל מה שדברנו )ומאד שייך לנו היום בארץ ובע
עוד שמשה שייך בעיקר לימין, להבל )שבגלגול הקודם הרגו קין(, לחסד, התגובה שלו 

להתנגדות השמאל לה' ולתורתו הוא מלווה דווקא בדינים קשים, בגבורות. מה שאין כן 
מי שכולל בעצמו את השמאל )את שרש קין(, משה שכלול מדוד, מגיב בחסדים 

לתקן את השמאל, להעלותו ולהכלילו בימין )ועד להתנגדות השמאל, וכך מצליח 
 שלעתיד לבא השמאל יעלה על הימין בסוד "הכהנים הלוים"(.

 ענוה ובטחון עצמי –כח הלל לקבל גרים 

, שהשפלות במדרגה הכי ]לט[שוב, מה הפסוק? הפסוק המופלא הזה, כך הרבי כותב
היא שאתה כמו הקב"ה, שאתה משפיל את עצמך להזדהות עם  –מצד ה'  –גבוהה 

התחתון שבתחתונים. כמו שהעולם הזה הוא תחתון שאין תחתון למטה ממנו, כך מי 
. ]מ[שהוא בתכלית הענוה, הוא בפועל, במעשה, משפיל את עצמו לכולם, להכי נחותים

יש לו  –זה קשור גם למה שהרבי מביא ש"האיש משה ענו מאד מכל האדם" כולל גם גוי 
את מדת הלל הזקן, שמקרב את הגרים שבאים בטענות שוא, בזמן ששמאי דוחה אותם 

דת הדין שלו, ובצדק. על פי תורה, על פי ההלכה, צריך לדחות את באמת הבנין שלו, במ
אם גוי  –הגוים האלה שלא רוצים לקבל על עצמם את כל התורה כולה. מסתכלים בשו"ע 
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לא רוצה לקבל את הכל ומבקש להתגייר רק על תנאי, דוחים אותו. והנה הלל, שהוא כמו 
מקבל אותם. הוא בוטח וסומך על  –הוא צאצא של דוד  –משה רבינו אבל בבחינת דוד 

עצמו שהם ישמרו הכל, כך רש"י כותב. הרי על פי הלכה אסור לקבל אותם. איך הלל כן 
מקבל אותם? קודם כל, כי הוא יותר ענו "מכל האדם" גם מגוי, לא רק מגר. ודבר שני, 

כמה שדוד המלך שפל ובוטח, הוא סומך על עצמו שסופו לעשות את התיקון, וכך הוה. 
הגרים האלה מעידים בעצמם בסוף, שרק בזכות הלל זכו להסתפח בנחלת ה', תחת כנפי 

 בזכות הלל, שיש לו כבר קצת התכללות של משה ודוד יחד, "ענו כהלל".  –השכינה 

 "ענו חסיד"

הרבי מסביר באריכותכט את ההבדל בין הבבלי, בו מסופר שכאשר נפטר הלל וגם 
הי ענו" )יש גרסה גם בסדר הפוך לגבי שמואל  שמואל קטן אמרו עליהם "הי חסיד

הקטן(, לירושלמי בו כתוב "הי ענו חסיד" )"הי" אחד ולא שניים(. הרבי מסביר 
שהירושלמי הוא כבר המדרגה בה "ענוה גדולה מכולם" ו"חסידות גדולה מכולם" הן 

ו הוא היינו הך, ישוב המחלוקת בין רבי פינחס בן יאיר ורבי יהושע בן לוי. מתי הענ
חסיד? כאשר הוא מקיים בעצמו "מקום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח". אז, שוב, זו 

היא -לא ענוה שהיא תנאי לרוח הקדש, לא ענוה שמביאה לרוח הקדש, אלא ענוה שהיא
 רוח הקדש היא משהו ש"מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח". –רוח הקדש 

 סימן הפסוק ודילוג דוד

 ד-הזה יש רמז מופלא לדוד שלנו: קודם ספרנו את מיקום האותיות, שה אמרנו שבפסוק
 ו-, וממילא ה22-השניה של דוד היא האות ה ד-, ה22-הראשונה של דוד היתה האות ה

מספר המילים כפול מספר  –. לכל פסוק בתנ"ך יש סימן 22-שבאמצע היא האות ה
ברא אלהים את השמים ואת האותיות. למשל, נקח את הפסוק הראשון בתורה, "בראשית 

ברבוע )הוא נמצא כבר בפסוק  דוד, 691)אותיות(,  22)מילים( כפול  7סימנו  –הארץ" 
הראשון(. מה סימן הפסוק שהוא ענוה בעצם, ענוה שהיא בעצם תופעה אלקית של ה' 

בתוך האדם, שהיא יותר אפילו מבטול בעצם, שמתבטאת בפועל ממש בירידה לתחתון 
י כה אמר רם ונשא ֹשכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא שבתחתונים? "כ

אם תספרו )"למה נקרא שמם  –ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים" 
אותיות. כלומר, המילים  22-מילים ו 22סופרים? שסופרים כל אותיות שבתורה"( יש 
השניה של דוד בדילוג  ד-הראשונה וה ד-והאותיות של הפסוק הזה הן בדיוק מיקום ה

 בר".דשל " ד-ות" עד הדשל "א ד-אצלנו, מה

 לדעתך" –נכונות דוד לקחת סיכונים ו"'שלח לך' 

הרב המגיד כותב באור תורה את סוד השם דוד. אמרנו שדוד עוד לא נולד, אבל הוא 
 דוד"בראשית" היינו "בראשית מלכות", מלכות דוד.  –נמצא מראשית בריאת העולם 

? אומר המגיד דבר פשוט ד-ו דלית ליה מגרמיה כלום". מה הן דלת היא "ד-, וד-ו דהוא 
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המשפיע, מה שלא  –הראשונה היא הבטול של המשפיע למקבל  ד-ועמוק מאד, שה
וכמובן גם המקבל צריך  –יהיה, צריך לצמצם את שכלו ולבטל את עצמו לגבי התלמיד 

מרים ואהרן רוצים ממשה רבינו, השניה. שוב, מה  ד-לבטל עצמו לגבי המשפיע, ה
אחיהם הקטן? רוצים שיפעל כמו מלך שמקבל החלטות, בוטח בכח עצמו, גם לא תמיד 
לפי הדקדוק של מה שנראה בתורה, אלא מתוך הוראת שעה )הרי מלכות היא חיי שעה 

. מלך שמוכן לקחת סיכון, שמוכן גם ליפול. דוד ומשיח הם "בר ]מא[לא חיי עולם(
נפלא", אבל מתוך בטול לבד לא מוכנים לפול, לא לוקחים סיכון, לא מוכנים ל"שבע 

יפול צדיק". גם זה פלא, כי הרי "ענוה מביאה לידי יראת חטא", צריך יראת חטא שהיא 
ונש של החטא(. אבל ביחד עם יראת החטא, המלך צריך בטחון הפחד מלחטוא )ולא מהע

עצמי, הוא צריך לפעול ללא לאות ולקבל החלטות )על המקום(. "וישמע הוי'". ה' שמע 
את הטענה העמוקה של מרים ואהרן. "שמע" לשון הבנה ולשון קבלה. איך זה בא לידי 

דעתך, אני איני מצוה ביטוי מיד בסוף הספור הזה? מה כתוב בהמשך? "שלח לך", "ל
 תלמד להיות עצמאי. –לך". משה רבינו 
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