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  משה שפיר קאמרת
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  :משתבע קא דמשה ביקרא .משה
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. הנסמ� חסרו� צד על א� כי והכוכבי� המלאכי� כמו הנבראי� מכל בדבר להשבע מותר אינו
 בש� אומתנו ישבעו הזו הדר� ועל. השמש אדו� באמונת ירצה והוא השמש באמונת שיאמר כגו�

  .משה ששלח במי או משה באלהי לומר ירצה שהנשבע ידוע וזה. רבנו משה
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  : כלומר רבינו בדורו כמשה בדורו. משה
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  : תלמיד חכ�. משה
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  :הדור גדול .משה
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ח "ביצה ד$ ל' מס]ב[אבל , ב"א ע"שבת ד$ ק' מס]ב[כיוצא בזה פירש , י משה גדול הדור"ש רש"מ
ובר מ� . ע אמאי שינה לפרש כ�"וצ, ל"ל משה ביקרא דמשה קא משתבע שפיר עכ"ב פירש וז"ע

. דמה עני� לשבועה זו כיו� שבא לתמוה עליו שפיר קאמרת בתמיה, די� הפירוש עצמו אינו מיושב
ושוב ראיתי בתלמוד מוגה שהגיה . הזורק הוא יותר נכו� בעיניוהפירוש שפירש בשמעתי� ובפרק 

ח "י ש� משה ת"א פרש"ג ע"ועיי� בחולי� ד$ צ. כ"י דביצה ביקרא דמשה קא משבח ע"בלשו� רש
 :ודוק
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  ספר יהושע –ספר ליקוטי אמרי� 
משה שפיר קאמרת כי כח התורה ) ב"א ע"שבת ק(ל "ל בביאור לשו� חז"וכנודע מטע� האריז

  .והחכמה שבכל הנפשות מישראל הוא נשמת משה רבינו
  

  שיחת מלאכי השרת פרק שני
ה הוא היה נפש הכוללת כל החכמה כולה שה� כל נפשות חכמי ישראל כידוע "ומשה רבינו ע

שחלק החכמה הכלולה בנפש כל . משה שפיר קאמרת) דוכתיב ושאר "ח ע"ביצה ל(שלכ� אמרו 
ולכ� . האר'ה שהוא היה המוריד החכמה לברואי "חכ� לב הוא חלק מחכמתו של משה רבינו ע

  .קראו משה על ש� חכמתו
  

  פרי צדיק מאמר קדושת השבת מאמר ז
ר שבכל דור והוא שורש נפשות כל גדולי הדו. ה הוא נפש הכולל כול� כידוע"ונפש משה רבינו ע

  .שקראו מפני כ� לכל גדולי הדור משה. ל משה שפיר קאמרת"וכידוע מלשו� רבותינו ז. ודור
  

  פרי צדיק פרשת שקלי� אות א
ה "רבינו ע ל על לשו� משה שפיר קאמרת דגדול הדור נקרא כ� שהוא ניצו' משה"אמר האריז

  .עצמו המתגלגל בכל דור


