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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

 ששולב בגרסת התורה והוא מסקנת העיון שבהערות   ,ביאור הפשוט  -הראשון

 .  ותירוץ בבנוי על פי רוב בדרך של קושיא , אההערות  -החלק השני
שהלומד יוכל בעצמו לדון בדיוק  ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי 

שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי הכוונה    הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי. 
בו גם הרבה   שמובלעים להיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע"פ 

 חדושים. 

היא הקדמה לתורה שהיא מבט כללי על התורה, שאמור לקשור את     -והשלישי
   . אחד בקשרכל חלקי התורה 

 גם לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה. עוד ו
כמעט ראיות למבואר  בה  ל מסקנת העיון שבהערות לכן אין עבנויה     -ההקדמה 

 בה
דרך הלימוד נ"ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך  

לעיין בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין 
לתורה, ואח"כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע"פ שעדיין לא  

כך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. ו
 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא. 

זה למצא את החוט החזק  "ברינה יקצורו", כי עיקר ה"הזורעין בדמעה"בחי' וכל זה עדיין 
שיחרוז את כל החרוזים היטב דהיינו לתפוס את מהלך התורה באופן שכולל את כל  

וזה השתדלתי  .גביכול אין בו צורך למהלך התורה הפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
 לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה לבד מביאורי

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל  ,מושגים קשים להבנה
"ד בלא חידוש גם  )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. הספיקות
ועדיין אני מצפה )זו היתה כוונתי   דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבהקדמה נת

 ( להצליח יותר

 
 

בהשוואה לשאר  שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה מהדורת תקפא המדויק,  בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן  דפי הליקוטי מוהר"ן
 . הישנים וחדשים  ובתוספת מ"מ . מהדורות

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

. )הריצ"ח במדבר  23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה 23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה   א
פ' במדבר.תשנד ולא כולם     ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד  וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי  יסודות  הרבה 

 , והוא רחום יכפר עוון.  אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו 
 השתדלתי מאד כל ביאור להקדים לו את הקושיא המכריחה אותו וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.  ב
ה  שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופאות עיין חיי מוהר"ן  ג

   .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה
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 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על י ורק כיון שציוה לעוהלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי 
קש   הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים  ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  ּו ַמחְּ

ָכל פַּ  ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ יל אֶּׁ ּכְּ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ת  ַעם לְּ
הַ  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ה ָהעֹוָלם. וְּ ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ים אֲ ַעצְּ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ִמין ש 
ָגתֹו, ֲאבָ  רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ צֹות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ה ָיכֹול לְּ ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ִמּנִ צֶּׁ ן   ל עֶּׁ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ַהּקְּ

כּו'. א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ ָרָכה, ַהרְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש   עכ"ל  ּוכְּ

בעיון.  ועיקר כוונת החיבור הזה הוא לבאר הפשט באופן שכל אחד יוכל ללמוד ולעורר קושיות ללימוד בעיון ולפתוח את המראה מקומות להקל על הלומד
לם הוא  ולחדש מסתמא אצ והרבה חדושים שעמלתי שעות רבות להבין ולרגע לא שכחתי את אנ"ש החריפים שאם יעיינו בזה מסתמא יהיו להם הרבה הערות, 

להקל על הרוצה ללמוד וך את הדברים רכל מעלתי עליהם היא רק הסבלנות לעמול ולטרוח הרבה שעות עמ"נ להגיש כשלחן ע דבר פשוט שמיד עלו עליו.
 . , כיון שלא מצאתי אחר שעשה זאתבעיון 

 
 התנצלות 

 ארי כבוד  אמנם מעט בברסלב העיזו לפרסם חידושיהם חלקם כדי לא להיקרא בעל המחבר וכיו"ב ת 
המבוררים לו כאחותו שאסורה לו כמבואר בשבת אלא דברים לרבים וחלקם כנראה מחשש שלא יצאו חובת הזהרת רבינו בתורה כא אות ח' שאין לדרוש 

 , מסתמא כוונתו להאמין אבל לא לדרוש ולפרסם.  ' )סוף אות ה'( שכ"א חייב להאמין בחשיבות חדושיו אקמה:, ואע"פ שהזהיר בתורה ס

ב"ב י: שעל זה  מהרש"אמפרשים רבים שהאריכו בחיוב כתיבת חידושים עיין דווקא יצא לחדש ולחלוק על אבל כיון שאמר אני חדש מלא ישן ולא ידוע שבזה 

הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא  מי שגילה לו אות תקל  ובספר חסידיםאחז"ל פסחים נ. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 
יד( יביא במשפט    גלה לו אלא לכתוב, דכתיב )תהלים כה יד( סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, וכתיב )משלי ה טז( יפוצו מעינותיך חוצה, וזה שכתוב )קהלת יב

משם  שכתב בהקדמתו    לב אריה   הוסיף בשם ספרשם.    להחיד"א ברית עולם  ובביאור      ינה כותבה:על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שא
ב  בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרש רז"ל  

עוד עי"ש בשם ספר    .  וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן זבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה    הנ"ל את הכתוב 

ז"ל שכל מי שמגלין לו רזי תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את  רבי אליעזר מגרמיזא  שם  ביד פרשת כי תשא שכתב    על התורה כתב  רבינו אפרים

ה  מלמוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה ובינה לבאר ולפרש    שפתי כהן   ועיין   הדין עכ"ל.

אות טו    צדוק הכהןלר'    מחשבות חרוץבספר  ועיין        .שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתו שחייב מיתה 
    חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם, ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל.  שכתב שיש גם 

ולי ע"י לכן א  זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. קהילות יעקב עוד עיין בספר 
 לו.הודעה והתנצלות הנ"ל אפשר כן לפרסם איזה חדושים גם לפחותים כמונו, ואנו תקווה שעכ"פ דבר טוב אחד יש גם בחיבור זה ויציל על הספר כו 

להוראה   ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' שלפני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה 
הרת  למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמא גם הז 

 רבינו הנ"ל אפשר לפרש כך. 
את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו עכ"פ אם טעינו והזהרתם היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם 

   שאסורה.

שרשב"ג מי' הרוגי שסז שחכמים ראשונים נמנעו כדי שלא להנות מהתורה ועיין שם סימן ח'  ספר חסידיםחתימת שם המחבר היא סוגיא בפ"ע עיין עוד עניין 
לציין  בא דעלמא נהגו כן ו מאידך ר ., אמנם יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבודלו מזכויותיו  עוד עי"ש סימן פד שמנכין  מלכות תלה בזה סיבת הריגתו 

ע"י תלמידיהם או שכל היחס לפירוש הוא כפי גדולת המחבר בחכמה ויר"ש לכן חששו שאם לא יציינו שמם לא ינהגו כובד ראש  שצויין שמם ונ"ל הטעם או 
 בדבריהם.

 בתורה של רבינו לעורר על חשיבות העיון  
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש  חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י  לְּ נֵּ ְּ עּוִרים  ש  ִ מֹד ש  ָפָריו  ִללְּ ים   סְּ ִ דֹוש  עּור, ַהּקְּ ִ ָחד ש  ּוט  אֶּׁ ש  מֹד ּפָ ִהירּות ִללְּ מְּ ה  ּבִ ּבֵּ ֹאד ַהרְּ י  מְּ דֵּ ה  ּכְּ יֶּׁ הְּ ּיִ ֶּׁ גּור ש  ָ ַעל ש  -ּבְּ
ה  עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ מֹד אֶּׁ ִעּיּון  ִללְּ דֹול ּבְּ י . ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו  וְּ סְּ ן . ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום  וְּ ר ּבְּ ה  ַאחֵּ ַין  ִמּזֶּׁ ִענְּ ם  מֵּ קּות עֹצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה  ּבְּ ָ דֹוש  ַהּנֹוָרָאה  ַהּקְּ ֹאד וְּ  ַעד מְּ
ין  ין  סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ     :ּתַ

לבאר דברי רבינו בסוף תורה כה   ( חכמה ובינה אות לו) שהעיון בתורתו מסוגל לבטל הרהורים רעים כי הם באים מהמדמה ועיין ככבי אור    תורה קה תנינאועיין  
ו מסוגל שצריך לקרא שם חדש ליצה"ר דהיינו מדמה. הטעם כי המדמה הוא מדרגה שמינית ביצה"ר שנתחדשה כנגד התורה של רבינו ולפ"ז דווקא תורת רבינ 

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

 שרבינו אמר כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב וכו'.    -תקכאסימן חי"מ ועיין 

ד' )תורה    קוטיםהל ור  אי ב ועיין   אות  כפי   -( נד  אחד  שכל  ו'  אות  ועי"ש  וברור.  זך  מדמה  למוהרנ"ת  ובעיקר  לאנשיו  המשיך  שבה  נד  לתורה  בעיקר  שהכוונה 
 (בו ולעשות עמו איזה עבודה עי"ש )וכיצד ההתכללות בתורתו עיין בסוף תורה פז תנינא מש"כ רבינו דהיינו לעיין באותו מאמר ולזכות להבין  יזכה. התכללותו בו ובתורתו כן 

אות ח' שע"כ צריך מאד לחפש ולבקש מאד צדיק כזה שיכול להמשיך מדמה מבורר   שעיקר האמונה תלויה בברור המדמה ועי"ש   תורה ח' תנינא אות ז'ועיין  
 לאנשיו.

שע"י הסתכלות בצדיק והצדיק בו זוכין להתנוצצות המוחין ולשפלות )שרק היא תקום בתחית המתים( ולגדולה כפי מדרגת מוחו.   תורה עב תנינאעוד עיין  
 כז שגם ע"י לימוד ספרו מתקיים כל זה עפ"י המבואר בתורה קצב שפניו ושכלו של הצדיק נמצא בספרו. ועיין בפל"ח שם אות ב' וד' עפ"י לק"ה תפלין ו'

שרבינו שאל את רבי אהרן תלמידו שהיה הרב של ברסלב למה לא תקח את ספרי   -( סימן ב' אות טז)הובא בחכמה ותבונה    ( שיחות וספורים אות מג ) ככבי אור  ועיין  
 על דעתך איזה קשיא ואח"כ תוסיף ותעיין בו עד שתבין ותדע את התירוץ שע"ז.ותעיין בו היטב עד שיעלה 

וא"א .  ונראה פשוט כוונתו בזה שאין אחד שלא יכול למצא תועלת בספרו .  ידועים דברי רבינו שכינה בשם אפיקורס את אותם שאמרו שתורתו גבוהה מדאי 
א אמר זאת על ספרו אלא על תורותיו קודם שנעשו לספר א"כ בכל תורה בלקוטי מוהר"ן  לומר שהכוונה שכל אחד יש כמה תורות שמתאימות לו שהרי ל

צריך זהירות   עכ"פ לפ"ז .  יכול כל אחד בכל מדרגת הבנה למצא איזה תועלת נצחית ואמנם לכאורה צריך לומר זאת גם על כל חלק מתורה אבל בזה צ"ע
)רמב"ם  במציאות הנבואה ובנבואת משה  מה שנקט לשון אפיקורס דהיינו כופר   .גדולה וכל אחד לבחון עצמו אולי ח"ו הוא מאותם אלה שמכונים בפי רבינו אפיקורס

נמצא שמי שסובר שרבינו אומר    .ע רק מה שצריך לו ולא יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמ ב נראה כוונתו כיון שאמר   '(,ח  'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק . 

  אחר התחיה לעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ ו הל(  ששון ושמחה יז)אמר בככבי אור זצ"ל שהיה גאון ועמקן עצום ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן 
שם  שך דבריו מאדרבה משם ראייה כי ה  . וא"כ מה הטענה על אזובי הקיר כמונו. אבלדבור אחד מדבריו הנוראים כפי שידע אותו אדמו"ר ז"ל עוד בזה העולם 

מזה שהיו לו כמה   שעל כל זה רבנו בעצמו הזהיר לכמה וכמה שישתדלו לחדש בתורתו כמבואר בתורה קה תנינא שאפילו אם לא יכוון לכוונתו זה טוב, ומובן 
 . כוונות בדבריו הנוראים שגם אנו נוכל לידע ולהבין בהם קצת וכו' עי"ש 

קוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפשוטו ממש  י מי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ  ו  .ר של רבינו יותר מגאונים גדולים ורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספ

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו 
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב
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 עז תורה 



 ליקוטי                           עד  עה  עו  עז                  מוהר"ן תנינא         לה.              

ישראל עוסקין אז באמירת תהלים, כי אמירת תהלים מסוגל 

לתשובה כנ"ל. וע"כ הוא דבר גדול מאד לעסוק תמיד באמירת 

. כי תהלים הוא התעוררות גדול מאד מאד להש"י, אשרי [א] תהלים

 : שיאחז בו

הכנה לפסח. כי  דאו, שה[ג] פורים קורין פרשת פרה אחר[ ב] עד

כדי שיהיו [ ה]הרין ליטהר מטומאת מת פ' פרה קורין כדי שיהיו נז

פורים , כי [ז] פו"ר. ובתחילה הוא בחי' [ו] טהורין לעשות הפסח

, כי גם פורים הוא [יא] פר"ה, ואח"כ נעשה (י)ט חהפ"ר ע"ש

שפתותיו בחי' )שיר השירים ה(  . וזהו[יב] בוודאי הילוך ודרך לפסח

סח זה בחי' פסח, פה  שפתותיו. שושנים נוטפות מור עובר
 ובכהאריז"ל [טו] כמובא בזוה"ק}היא אסתר  שושנה(. [יד] )כמובאיג

זה בחי'  נוטפות מור עובר. {[יז] מ' אסתרי, ושושנה ג[טז]

, בחי' חירות [יט] )חולין קלט ע"ב( לשון חירות[ יח] מר דרורמרדכי, 

צירוף של פורים מרומז בפסח, בפסוק )שמות כג(  כ. וע"[כ] של פסח

אשר צויתיך למועד חדש האביב כי בו שבעת ימים תאכל מצות כ

יקם רני פראו ילא ומצרים מ. יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם

. כי פורים הוא דרך לפסח, שיהיו יכולים להיות נזהרין פוריםר"ת 

 : )ופסק באמצע הענין ולא גילה יותר(כאמחמץ. 

בתחילה היו כל ההתחלות מפסח, וע"כ כל המצות הם זכר  כי

 :, )ולא סיים([כג] . ועכשיו[כב] ליציאת מצרים

 פני הצדיקים לבד הוא ג"כ דבר גדול מאד הסתכלות [כד] עה

ב ך. כי ארז"ל שהת"ח הוא גדול מן התורה, כשארז"ל )מכות [כה]

כמה טפשאי שאר אינשי דקיימו מקמי ס"ת ולא קיימו מקמי כוע"ב( 

גברא רבא, נמצא שהת"ח הוא גדול יותר מן התורה. ואצל התורה 

 כחכי המאור שבה מחזיר {[כז] לאיכה רבה בפתיחתא}ינו שארז"ל מצ

אור הצדיק שההסתכלות בו לבד הוא מועיל לקדושה  מכ"שלמוטב, 

מאד. בוודאי כשזוכין לדבר עמו טוב יותר. אך גם ההסתכלות לבד 

 : הוא ג"כ דבר גדול

הם נעשים אדונים לבעליהם כמשארז"ל  ישראל [כט] עו

הם הולכים נעשים שרים לאדוניהם. כי )סנהדרין קד( כל מקום ש

בכל מקום שהם באין בגלות, בתחילה הם כבושים בגולה, אבל 

אח"כ הם נעשים אדונים לבעליהם. כי אח"כ הם כובשים את המקום 

, כי ישראל הם מרימין ומעלין כל [לא] שם לההוא שהם באים בגולה

המקומות השפלים והנפולים, כשארז"ל )מגילה ו( עתידין בתי 

)זכרי' לגבהן תורה ברבים, שנאמר  לבדוותרטיאות וקרקסיאות שילמ

, כי ישראל מעלין ומנשאין [לד] ע"ש ונשאר גם הוא לאלקינו וכו'ט( 

. [לו] להבני הגולהכל המקומות הנפולין. וע"כ נקראין ישראל בגלות 

כי אע"פ שאח"כ הם נעשים אדונים, ומקימין ומנשאין ומעלין הכל, 

ות, כי אעפ"כ הם נע ונד בגלות, אבל אח"כ אעפ"כ בתחילה הם בגל

, כי זה בני הגולההם מעלין ומנשאין הכל כנ"ל. וע"כ נקראין 

. כי אח"כ הם אלקינול לזואה םג נשארור"ת  גולהאותיות 

, כשארז"ל ונשאר גם הוא לאלקינומעלין ומנשאין הכל בבחי' 

 : בתי תרטיאות וקרקסיאות וכו' כנ"ל לחעתידין

מישראל אפי' צדיק גדול. צריך שיהיה לו איזה שכ"א דע [ לט] עז

צער בכל יום. וגם מי שדעתו יותר גדולה, צערו גדול ביותר, בבחי' 

ע"י אכילה  מאי. וההמתקה היוסיף דעת יוסיף מכאוב)קהלת א( 

בקדושה וביראת שמים. היינו שע"י אכילה בקדושה עי"ז נעשה 

נשתלשל מן  המתקה שלא יתגבר הצער ביותר ח"ו. וגם שלא יהיה

הס"א שהיא דין קשה ח"ו. ועי"ז היינו  הצער ח"ו השתלשלות אל

עי"ז נעשה הפה  ה בקדושה שעי"ז נעשה ההמתקה כנ"לע"י אכיל

, היינו שעושה ומשים מי שם פה לאדם [מא]בבחי' קומת אדם, בבחי' 

הפה לבחי' קומת אדם. כי מי שאין אכילתו בקדושה ח"ו, אזי פיו 

ל בקדושה אזי משים את הפה כש. אבל כשאוהוא בחי' בעל חי ממ

לאדם שנעשה מהפה בחי' קומת אדם כנ"ל. כי עיקר היראה היא 

. לעת האכל גשי הלום [מב]באה לאדם בשעת אכילה דייקא בבחי' 
אלא מלכות )זבחים קב(  הלום( אין [מד] )כאשר דברנו מזה במ"אמג

מצא ש )אבות פ"ג( אלמלא מוראה של מלכות. נ"שהיא בחי' יראה כ

מאמר ויהי ב)וכמבואר מהשבשעת אכילה אזי באה היראה להאדם, 

. שעיקר האכילה והפרנסה נמשכת מבחי' [מו] מקץ כי מרחמם ינהגם

מלכות שהיא בחי' יראה ע"ש היטב.( וע"כ כשאוכל בקדושה 

וממשיך על עצמו היראה הבאה לו בשעת אכילה, דהיינו שאוכל 

י הוא מכניס את בחי' הרה כראוי. אזטבעם יראת שמים בקדושה ו

המלכות שהיא בחי' היראה כנ"ל לתוך הפה ואזי נעשה מהפה בחי' 

כנ"ל. כי כשאינו אוכל בקדושה  מי שם פה לאדםקומת אדם בבחי' 

וביראת שמים אזי היראה הבאה בשעת אכילה כנ"ל היא עומדת 

ל בקדושה וביראה דהיינו כמרחוק ואינה נכנסת בו. אבל כשאו

היראה קדושה הנ"ל אזי נכנס בחי' היראה שממשיך על עצמו 

מלכות בפיו ונעשה מהפה בחי' קומת אדם כנ"ל. ובשכר זה שאוכל 

בקדושה וביראת שמים ועושה מהפה קומת אדם, עי"ז זוכה לעליה 

יותר גדולה שנתעלה בחי' קומת אדם הנ"ל ונעשה בחי' אדם 

הכסא דמות כמראה אדם עליו מזועל העליון בבחי' )יחזקאל א( 

(. שזה בחי' אדם העליון, בחי' שכינה מדברת מתוך מח) מלמעלה

, שבפתיחת פיו הוא בחי' אד', [נ] אד' שפתי תפתח. בחי' [מט] גרונו

בחי' שכינה מדברת מתוך גרונו. היינו כי כשעושה מהפה בחי' 

קומת אדם, אזי הוא בגדר מדבר, כי גדר האדם הוא הדיבור. אבל 

דם העליון, היינו בחי' שכינה אח"כ זוכה שנתעלה הפה בבחי' א

שנמתק ומה :   כנ"ל אד' שפתי תפתחמדברת מתוך גרונו בחי' 

הצער ע"י אכילה בקדושה, כי דע כי זאת ההשתלשלות שנשתלשל 

יוסיף דעת יוסיף ובא צער יותר גדול למי שהוא בר דעת בבחי' 

כנ"ל. ולכאורה קשה מפני מה יהיה כך, שמי שמוסיף דעת  מכאוב

כי . אך דע כי זה בחי' מעברתא של תפילין. [נא] ר ח"ויוסיף צע

)תהלים קיא(, ואם אין יראה אין חכמה ראשית חכמה יראת ה' 

 )אבות פ"ג( 

 

                                        
כמבואר כאן. ועיין שיש"ק  ספירת העומרימי ב כןשל כדונראה  א

ח"א סימן תקלח שמוהרנ"ת היה לו שיעור קבוע בכל יום תמיד 
 לאמירת תהלים של אותו היום בשבוע.

י"ח )אחרי פורים שנת תקע נראה כבברסלב תורה זו נאמרה  ב
בפירוש גילה בכ"ז אדר א'  כן אדר ב' קראו פרשת פרה( ולפני

סיפר את בכ"ה אדר ב' העשרה מזמורים של תקון הכללי ו
 שיש"ק ח"א קס( ועיין שיחות הר"ן קמט) המעשה מז' בעטלערס.

 חיי מוהר"ן סימן צ' . עוד עייןזוסמוך לאמירת תורה שנאמרו 
 '. ש"ע או"ח תרפה סעיף גכב – 'במדבר יט, א ג
שהוא, בתרלו נראה שהיא )לא ברור( ומתרצו  -גם בדפו"ר ותרלד ד

 שהיא
 ועיין תורה רמב שניאוף אבי אבות הטומאה כטומאת מת  ה
 שנה במגילה כט סוף ע"א פרש"י על המ ו
עיין משנת חסידים  -פו"ר אותיות פ"ר )דהיינו פ"ר גבורות(  ז

 'מסכת אדר פ"ג אות ז' ח' ועי"ש גם פ"ד אות ב
הֻפר, וצ"ע אולי הבינו כך  –בכל המנוקדים הפ"ר, ו -גם בדפו"ר ח

א"כ למה לא תיקנו הפור אבל מהציון לאסתר ט' שציין הטשרינער רב 
הרי ציין גם לכתבי האריז"ל ששם ידוע שפ"ר וד כמ"ש בפסוק וע

. ועוד למה לשנות ממה ולזה רומז השם פורים מרמז למספר פ"ר דינים
   .שכתב מוהרנ"ת

 ציון זה נוסף בתרלו בפנים ט
בסוד הפיל פור ובסוד  וע' בכוונות האריז"ל אסתר ט י

והפיל פור פי'  -]עיין פרי עץ חיים פורים פ"ו.  פרה אדומה
כדי לסבבו  בין אותיות פ"ר גי' מנצפ"ך ז"אמז לוהר ו'שנעץ 
והוא לא ידע כי ב' פעמים קמ"ג יש באמא מימינא  ,בגבורתו

ומשמאלא עולין ג"כ פור ע"כ קראו לימים אלה פורים, כי 
להפוך הקללה לברכה ע"י  אותיות מ"י שבבינה נשתתפה לז"א

שער פורים  )לרבי נתן שפירא(מחברת הקודש . עוד עיין אסתר
   ([מהאר"י זלה"ה שורש נשמת המ"ן)ד"ה 

                                        
פע"ח שער עמידה פ"א. ושם שער השופר  -פר נעשה פרה  יא

פ"א. שער הכוונות עמידה דרוש ה. ושם ר"ה דרוש ז'. קהלת 
 -יעקב ערך אדנ"י אות ב ושם ערך אפר פרה. ועי"ש ערך ארץ

ך פרה. ושם ער מנצפ"ך גימטריא פ"ר ועם ה' אותיות גימטריא
ובספר הלקוטים להאריז"ל פרשת חקת פרק יט. ושער  פרה.

ועיין לק"ה שחיטה ספ"ז.  'המצות ריש פרשת חקת. ע"ח שער ט
 הלכה ה אות יח מה שייכות פור לפרה.  

ל' יום לפני  -ח בשם חסד לאברהם מעין ב' נהר נזעיין פל" יב
וכן פסח מתחיל הקב"ה להוציא נפשות ישראל מהיכלות הטומאה. 

. ועיין ש"ע או"ח תכט א במ"ב בשם י'-יששכר מאמר ד' אות ח בבני
ח"י להתחיל בפורים עצמו ללמוד הלכות פסח. ועיין רמז בגמ' 

 מגילה דף ו: ד"ה אף כאן אדר הסמוך לניסן.
 נוסף בתקפא יג
פרי עץ חיים חג המצות פ"ז )ד"ה מגיד( וסוף פ"ד וספירת  יד

פרקים ג' ד' ו' יא העומר סוף פ"ג ובשער הכוונות דרושי הפסח 
 יב 

ותלבש אסתר מלכות עיין זוהר ח"ג דף רעו. ושושנה בחי'  טו
כנסת ישראל שם דף רלג ובח"א דף א. וכנס"י בחי' מלכות 

 כידוע. 
שער מאמרי רשב"י על זהר בראשית א. וקהלת יעקב ערך  טז

 אסתר
קהלת יעקב ערך אסתר, וערך כהשים, וערך פתח עינים, וערך  יז

 הכוונות פורים דרוש א' שושנה. ושער 
מרדכי מן התורה מנין דכתיב  :קלטדף שמות ל כג. ובחולין  יח

. ובסליחות לתענית אסתר כבימי מר דרור והתרגום מירא דכיא
 מור והדס.

דרור לשון חירות דכתיב וקראתם דרור ויקרא כה י' ועיין  יט
 רמב"ן שמות ל כג מש"כ שם בשם הרד"ק

 פסחים קח.: קט: קיז:  כ

                                        
 מצא כבר בדפו"רנ כא
ספר עבודת הקודש )פל"ח מחלק סתרי תורה( מביאו קושית  כב

השל"ה )מסכת פסחים פרק תורה אור אות קכב קלב(, ומתמה על 
 .שתורתינו הקדושה יחסה כל מעשה המצות זכר ליציאת מצרים

ועיין רמב"ן שמות יג טז  .דרוש לפסח -ספר אור המאיר הובא 
מצוה כא. ורבינו כאן מתרץ  ו. וחינוך-אברבנאל שמות כ' ב

 מדוע? כי כל ההתחלות מפסח.
ובלק"ה ברה"ר ד' כה מבואר שעכשיו ההתחלות מפורים וכנ"ל  כג

כי פורים הילוך לפסח וצ"ע א"כ מאי ועכשיו הרי זה התחיל כבר 
הקדים כתב אות יט ש 'בבית שני. ועיין לק"ה בשר בחלב ה

"ק ומשחרב רפואה למכה כי עיקר שמחת הרגלים היתה בביהמ
עיין לוקחים אותה מפורים מבחי' הארת מרדכי הצדיק עי"ש.  ו

ראש השנה וכו' עי"ש.   ר"ת פוריםפ"ר נעשה פר"ה באיבי הנחל 
ש"ק ח"א אות קסא בשם נתיב צדיק אות יא ששמע מרבו יועיין ש

עיין ו מוהרנ"ת שאמר ועכשיו יש רבינו ז"ל שכל ההתחלות מאתו.
מכתב ה'.  י נחמן מטולטשין ז"לבעלים לתרופה מכתבים מרב

 כיצד חזר מוהרנ"ת און ַהינט. קס שיש"ק ח"אמובא ב
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו כד
 עיין לעיל לק"מ תנינא תורות סו סז עב כה
הני בבלאי טפשאי דקיימו מקמי אורייתא ולא קיימו מקמי  -בדפו"ר כו

גם שם גרסת הדפו"ר כך צורבא מרבנן )ועיין לעיל בתורה ד' ]דף ג:[ 
  תורה רז ]דף קיב:[(ראה גם וושם נרשם  

 'פסקא ב כז
מחזור.  -בתרלד, מחזיר -ונראה  בתקפא לא ברורמחזיר,  -בדפו"ר כח

 לשון המדרש מחזירן(ומחזירו ) –ומתרלו 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו כט
 בגולה, -ומתרלובתרלד בדפו"ר בגילה,  -בתקפא לא ברור ונראה ל

 ענין מדוע בתחילה כבושים  עיין לק"ה חלה ד' ב' ביאור ה לא
 שילמדו -שילמודו, ומתרלו  –גם בדפו"ר ותרלד  לב

                                        
 )דברי' ט( ובתרלד ותרלו תוקן –בתקפא  לג
 שלמדה זאת מהמשך הפסוק הנ"ל בגמרא  לד
 גולה,הגילה, בתרלד ה -גולה, בתקפא לא ברור ונראהה -בדפו"ר לה

 הגולה. –הגילה, ומתרצו  -ובתרלו
 "ד א. פ"ו יט כ. פ"ח לה. פ"י טז.בספר עזרא פ "פנזכר ו לו
 יאה -בתרלד לז
 דיןעתי -בתקפא  לח
לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ועיין לק"ה ראשית הגז ג'  לט

 תנינא הנ"ל 'יח שהיא שייכת לתורה ז
 הוא -היא, ומתרלו –גם בדפו"ר ותרלד  מ

 יא 'שמות ד*  מא
 יד 'רות ב*  מב
 נמצא כבר בדפו"ר מג
. ]ועיין לק"ה בציעת הפת ה' אות יודנינא תז'  תורהלעיל *  מד

 ב' משמע שהיא באה קודם האכילה בשעת ברכת המוציא[
 נמצא כבר בדפו"ר מה
 אות י' ]דף יד. טור ב[תורה ז' תנינא  מו
דפו"ר )כלשון הפסוק( וב -  דמות כמראה )דמות( הכסאועל  -בתרצו מז

ל וע -בלוה"ת תרלד ועל הכסא דמות כמראה. -תשכטתרלו ותרלד 
 דמות הכסא

 עיין זוהר פנחס רכח. מח
דף ריט. לשון זה נזכר באחרונים ומקורו בזוהר רע"מ פנחס  מט

 ע"ב.גם עי"ש דף שו ס ושכינתיה מדבר על פומוירלב סע"א ודף 
 תהלים נא יז נ

היסורים תורה סה אות ג' ובריש תורה רנ ששהרי נתבאר לעיל  נא
 .והצער רק מחסרון הדעת

 תורה אור
ן ָקְראּו אסתר ט )כ ו( ַעל ּכֵּ

ם  ה פּוִרים ַעל ש ֵּ ּלֶּ ִמים ָהאֵּ ַלּיָ
י  ְברֵּ ל ּדִ ן ַעל ּכָ ַהּפּור ַעל ּכֵּ
ת ַהּזֹּאת ּוָמה ָראּו ַעל  רֶּ ָהִאּגֶּ

ם: יהֶּ יַע ֲאלֵּ ָכה ּוָמה ִהּגִ  ּכָ
שיר השירים ה )יג( ְלָחָיו 
ת  לוֹּ ם ִמְגּדְ ֲערּוַגת ַהּבֹּש ֶּ ּכַ
ים  ּנִ ש ַ וֹּ ָתיו ש  ְפתוֹּ ְרָקִחים ש ִ מֶּ

ר:נֹּ  ר עֹּבֵּ ת מוֹּ  ְטפוֹּ
ה ל כי תשא  שמות )כג( ְוַאּתָ

ִמים רֹּאש  ָמר  ש ָ ַקח ְלָך ּבְ
ם  ש ֶּ ָמן ּבֶּ ת ְוִקּנְ אוֹּ ש  מֵּ ר ֲחמֵּ רוֹּ ּדְ
ה  ים ּוָמאָתִים ּוְקנֵּ ִ ַמֲחִציתוֹּ ֲחִמש ּ

ים ּוָמאָתִים: ִ ם ֲחִמש ּ  בֹּש ֶּ
ת ַחג שמות כג  )טו( אֶּ

ְבַעת ָיִמים  מֹּר ש ִ ש ְ ת ּתִ ּצוֹּ ַהּמַ
יִתָך ּתֹּאַכל  ר ִצּוִ ֲאש ֶּ ת ּכַ ַמּצוֹּ

י בוֹּ  ש  ָהָאִביב ּכִ ד חֹּדֶּ עֵּ ְלמוֹּ
ָראּו ָפַני  ְצָרִים ְולֹּא יֵּ ָיָצאָת ִמּמִ

יָקם:  רֵּ
 תורה עו

זכריה ט )ז( ַוֲהִסרִֹּתי ָדָמיו 
יו  ּנָ ין ש ִ ָציו ִמּבֵּ ּקֻּ יו ְוש ִ ִמּפִ
ינּו ְוָהָיה  אלֹּהֵּ ם הּוא לֵּ ַאר ּגַ ְוִנש ְ

קְ  יהּוָדה ְועֶּ ף ּבִ ַאּלֻּ ן ּכְ רוֹּ
יבּוִסי:  ּכִ

 תורה עז
רֹּב ָחְכָמה  י ּבְ קהלת א )יח( ּכִ
ִסיף  ַעת יוֹּ ִסיף ּדַ ַעס ְויוֹּ ָרב ּכָ

 ב:ַמְכאוֹּ 
ר ְיקָֹּוק ד שמות  )יא( ַוּיֹּאמֶּ

ה ָלָאָדם אוֹּ  ם ּפֶּ ָליו ִמי ש ָ אֵּ
ש  אוֹּ  רֵּ ם אוֹּ חֵּ ּום ִאּלֵּ ִמי ָיש 
ִכי  ר ֲהלֹּא ָאנֹּ ַח אוֹּ ִעּוֵּ ִפּקֵּ

 ְיקָֹּוק:

ר ָלה בַֹּעז רות ב )יד( וַ  ּיֹּאמֶּ
י ֲהלֹּם ְוָאַכְלּתְ  ל ּגֹּש ִ ת ָהאֹּכֶּ ְלעֵּ
ץ  חֹּמֶּ ְך ּבַ ּתֵּ ם ְוָטַבְלּתְ ּפִ חֶּ ִמן ַהּלֶּ
ט  ְצּבָ ְצִרים ַוּיִ ד ַהּקוֹּ ב ִמּצַ ש ֶּ ַוּתֵּ
ע  ּבַ ש ְ ָלּה ָקִלי ַוּתֹּאַכל ַוּתִ

 ַוּתַֹּתר:

ַעל  יחזקאל א )כו( ּוִמּמַ
ם  ר ַעל רֹּאש ָ ָלָרִקיַע ֲאש ֶּ

בֶּ  ה אֶּ ַמְראֵּ א ּכְ ּסֵּ מּות ּכִ יר ּדְ ן ַסּפִ
מּות  א ּדְ ּסֵּ מּות ַהּכִ ְוַעל ּדְ

ה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה: ַמְראֵּ  ּכְ
ָפַתי  תהילים נא )יז( ֲאדָֹּני ש ְ

ָך: תֶּ ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ  ּתִ
ית  אש ִ תהילים קיא )י( רֵּ
ב  ל טוֹּ כֶּ ָחְכָמה ִיְרַאת ְידָֹּוד ש ֵּ

תוֹּ עֹּמֶּ  ִהּלָ ם ּתְ יהֶּ ת ְלָכל עֹּש ֵּ דֶּ
 ַעד:לָ 

 



 עז  עח                     מוהר"ן תנינא                              לה:          ליקוטי         

לאיזה חכמה ודעת, עובר עליו יראה ג"כ,    אוע"כ כל מי שזוכה 

כי זה תלוי בזה כנ"ל. וזה בחי' מעברתא של תפילין כי תפילין 

הם בחי' מוחין, והרצועה היא בחי' יראה, כי רצועה בישא היא 

, וכן היראה דקדושה היא ג"כ  :{הקדמת הזוהר יא}יראה נפולה  

הרצו בחי'  וזה  דקדושה.  רצועה  בתוך  בחי'  שעוברת  עה 

היא   היראה  שהיא  שהרצועה  היינו  תפילין,  של  המעברתא 

כי   והתפילין  המוחין  בתוך  ה' עוברת  יראת  חכמה   ראשית 

בחי'  מוחין  לבחי'  יום  בכל  שזוכה  ישראל  איש  כל  וע"כ  כנ"ל. 

שעוברת   הרצועה  בבחי'  ג"כ  יראה  עליו  עובר  תפילין 

איז לכ"א  ובא  נשתלשל  ומזה  תפילין.  של  צער  במעברתא  ה 

בכל יום, וכל מי שדעתו יותר גדולה צערו יותר גדול כי הצער 

נשתלשל מן היראה והיראה היא כפי המוח והדעת כנ"ל. ויש 

ח"ו עד שבא   יש שנשתלשל  צער שבא מיראה דקדושה, אבל 

הצער מבחי' יראות הנפולות, רצועה בישא. ואפי' בר ישראל  

א ח"ו. אבל ע"י  כשאינו זוכה, אזי ח"ו יש לו צער מרצועה ביש

אכילה בקדושה שאוכל בקדושה וממשיך עליו היראה דקדושה 

הוא   עי"ז  אזי  כנ"ל,  אז  אליו  ונגשת  שבאה  האכילה  בשעת 

ממתיק הצער והדין הבא מרצועה בישא ח"ו, כי הוא ממשיך  

הנפולות   היראות  ונמתקין  עולין  שעי"ז  דקדושה,  היראה  עליו 

 : שהם בחי' רצועה בישא ח"ו 

ע"ב)במארז"ל  בחי'  וזה   קיח  יוצאה   [ג] (זבחים  היתה  רצועה 

צדיק  אותו  היה  זה  ועל  בנימין  של  לחלקו  יהודה  של  מחלקו 

ונעשה   וזכה  לבלעה,  וביקש  יום,  בכל  שפיזיכין יאדמצטער 

 : ה לשכינה

הוא בחי' הדעת בחי' מוחין תפילין. כי בית המקדש  בנימין  

בנימין   של  הברכה}בחלקו  וזאת  פ'   [ז]   שם  וברש"י  [ו]  ספרי 

יב לז  . יומא  נג  .סוטה  בחי' הדעת    {:קיח  :זבחים  הוא  וביהמ"ק 

בית   נבנה  כאלו  דיעה  בו  שיש  מי  כל  לג(  )ברכות  כשארז"ל 

כי   בימיו  המקדש   חדעתהמקדש  ובית  אותיות  שתי  בין  ניתן 

בין   וכו'.  טניתן  אותיות  בחי'     שני  מלכות  בחי'  הוא  יהודה 

בחי' יראה בחי' רצועה  יראה. וזהו רצועה, היינו רצועה הנ"ל  

שיוצאת מחלקו של יהודה לחלקו של בנימין, היינו    ,של תפילין

יהודה מבחי' יראה ונכנסת    ,כי הרצועה באה מבחי' חלקו של 

רצועה   בבחי'  מוחין  התפילין  בתוך  היינו  בנימין,  של  בחלקו 

בהמעברתא של תפילין כנ"ל. וזהו ועל זה היה אותו  יהעוברת  

יום יום  צדיק מצטער בכל  כי מזאת הרצועה בא הצער בכל   .

וזהו  כנ"ל.  גדולה  יותר  להצדיק שדעתו  ובפרט  מישראל  לכ"א 

ובקש לבולעו. היינו שהיה מבקש ומחפש תמיד לתקן ולהמתיק  

ונעשה  וזכה  כנ"ל.  האכילה  ע"י  הנ"ל  מרצועה  הבא  הצער 

לשכינה, היינו שזכה להמתיק הצער ע"י האכילה   יאשפיזיכיןיא

שמים כנ"ל. ועי"ז נעשה אישפיזיכין לשכינה  בקדושה וביראת  

שפיזא כי ר' יאיבהיינו שנעשה הפה בבחי' קומת אדם. וזה בחי'  

יוסי בר אסיין )עירובין נ"ג ע"ב( כד הוי משתעי בלשון חכמה  

אישפיזא על  אמר  היינו    [יג]  הוי  דין  פום  זה  גבר  פי  איש 

שנעשה מהפה קומת    מי שם פה לאדםכשפרש"י שם. וזה בחי'  

ם היינו בחי' איש פי זה שנעשה מהפה בחי' איש בחי' קומת  אד

ההמתקה  ע"י  כי  לשכינה,  אישפיזיכין  ונעשה  וזהו  כנ"ל.  אדם 

הנ"ל ע"י אכילה בקדושה כנ"ל שעי"ז זוכה לעשות מהפה בחי' 

שכינה  בחי'  העליון  אדם  לבחי'  אח"כ  זוכה  עי"ז  כנ"ל,  אדם 

לש אישפיזיכין  ונעשה  וזהו  גרונו.  מתוך  שזכה  מדברת  כינה 

 : לבחי' שכינה מדברת מתוך גרונו כנ"ל

היינו   בענין  [יד]   עח האמת.  הצדיק  של  הפשיטות  הנהגת 

ממש   פשוט  איש  הוא  האמת  הצדיק  לפעמים  )שקורין טוכי 

שום   מגלה  ואינו  הפשיטות  בדרכי  עצמו  שמתנהג  פראסטיק( 

פשוט   איש  בחי'  אז  והוא  וכיוצא,  חולין  בשיחת  ועוסק  תורה 

 ממש. 

עדע   ככי  התורה  היא  החיים  ל("יקר  )דברים   א יהטזכי    , ש 

הפורש מן התורה כפורש מן החיים    , וכל[יז]   חייך ואורך ימיך

. וע"כ לכאורה  [יח] {. ואתחנן רס   :בהעלותך קמח  .זוהר לך לך צב}

הדבר תמוה ונפלא, איך אפשר לפרוש עצמו מן התורה אפי'  

דבוק להיות  אפשר  ובלתי  הנמנע  מן  זהו  ובאמת,  קלה.    שעה 

בהתורה תמיד יומם ולילה בלי הפסק רגע, וכל בעל תורה הן  

בגמפ"ת התורה  בלימוד  שעוסק  כפי    [יט]   למדן  כ"א  וכיוצא 

שעה   איזה  מהתורה  שיבטל  בהכרח  לימודו,  עסק  כפי  ערכו, 

ויותר  יותר  גבוה  שהוא  מי  ואפי'  השגה  בעל  אפי'  וכן  ביום. 

למעלה מהשגתו[כ]  למעלה  ויבטל  שיפסיק  בהכרח  אעפ"כ   ,  

איזה זמן. כי א"א להיות דבוק תמיד בתורה והשגה בלי הפסק,  

איזה מו"  כי צריכין בהכרח להפסיק איזה שעה, אם   מלעשות 

הגוף   בצרכי  לעסוק  צריכין  כי  בזה,  כיוצא  כי  או  והכלל  ג"כ. 

א"א בשום אופן להיות דבוק בהתורה ובהשגה בלי שום הפסק,  

שמבטלין  שעה  ובאותו  שעה.  איזה  לבטל  צריכין  ובהכרח 

הלמדן או הבעל השגה הוא בחי' איש פשוט כאמהתורה, אזי זה 

איך כב  , ממש מאד,  קשה  הדבר  זה  ולכאורה  פראסטיק(.  )היינו 

היא חיינו  ה, הלא  אפשר לפרוש עצמו מן התורה אפי' שעה קל

, ומי הוא זה שירצה לפרוש עצמו מן החיים אפי' רגע קלה.  וכו'

,  [כג]  ( ביטולה של תורה זהו קיומה. ט"ואע"פ שארז"ל )מנחות צ 

אעפ"כ מי יתרצה בזה, להתבטל מן התורה, אף שזהו קיומה, 

היא החיים  אעפ"כ טוב יותר בוודאי להיות דבוק בתורה אשר  

הימים האישואורך  ומי  אפי'   .  החיים  מן  לפרוש  יתרצה  אשר 

התורה   רגע לאהבת  שזוכה  מי  בפרט  מאד   אחת,  ומתמיד 

מי שזוכה להרגיש איזה מתיקות    "ש בה מאד. מכ  בתורה ודבוק

ש  "לחדש איזה חידוש אפי' איזה פשט בגמפ"ת. מכ  כדתורה הב

, ומעלה  [כה]  ש בעל השגה, ובפרט מי שזוכה לגנזיא דמלכא"וכ

ואי  במוח,  לשער  א"א  אפיזו  התורה  מן  לפרוש  יתרצה    לו ך 

שעה קלה. ובאמת זהו בלתי אפשר להיות דבוק בעסק התורה  

כנ"ל איזה שעה. [כו]  תמיד  ולהפסיק  לבטל  צריכין  כי בהכרח   ,

ה התורה  מן  שבטלין  השעה  בזו  עצמן  מחיין  במה  לא  וא"כ 

 : עיקר החיים הוא מן התורה כנ"ל
 

 
 שזזכה  -בתקפא א
 )מגילה כו( )כי אע"פ שגם בזבחים נמצא כן אבל במגילה יותר מדוייק כלשון רבינו(  –בתשכט ב
 , ועיין גם יומא יב. וזבחים נג:. שם הלשון יותר מדוייק כלשון רבינומגילה כוועיין  ג
 אושפיזיכין  -מתרצו אישפיזיכין, ו -גם בדפו"ר ד
 באות מרובעת מוזה בחי' עד כאן בדפו"ר  ה
 פסקא יא עה"פ בין כתפיו שכן  ו
 יב יד עה"פ במקום אשר יבחר ה' באחד שבטיך. ועוד  ושםפ ולבנימין אמר   "דברים לג יב. עה  ז
 דיעה  -מתרלודעת, ו -גם בדפו"ר ותרלד  ח
 שתי  -בדפו"ר ט
 שהסוגרים טעות  הטעיותעי"ש לוח ו )בהמעברתא( -בתרלד בהמעברתא, -תרלומבהמבערתא, ו –בתקפא  י

אושפיזיכין )וצ"ע מדוע דווקא כאן תיקן ולא לעיל ולא לקמן וצ"ע למה    -אישפיזיכין, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  יא
 לתקן דמסתבר שבכוונה נקט אישפיזיכין כיון שדורש לקמן איש פי זה(

 "ע כנ"ל()וצ אושפיזא –גם בדפו"ר ותרלד אישפיזא, ומתרלו  יב
וחיבר. דאיתא שם   -תרגום    יג דילג  בגמ' שרבינו  ועי"ש  היה אומר על האורח.  היה מספר בחכמה  כאשר 

 שכשסיפר בחכמה אמר עשו לי שור במשפט בטור מסכן וכששאל באושפיזא אמר הכי גבר פום וכו'.
ן רטו. ונכתבה ע"י  תורה זו נאמרה באומין בליל שבת נחמו שנת תקע אחרי הקידוש )חי"מ נט( ועי"ש סימ  יד

מוהרנ"ת מזכרונו והביאה לרבינו להגיה. עיין שיחות הר"ן סימנים קנג קנד וימי מוהרנ"ת סימן נא. ועיין 
)נ"ל  .    פל"ח שתורה זו קשורה להמבואר בחיי מוהר"ן סימן קמב ושבחי הר"ן סדר נסיעתו לא"י סימן כב

 
שבו מחיה הצדיק את הפשוטים ע"י שגם הוא איש פשוט לפעמים שאוצר הגדול של מתנת חינם המבואר כאן שהוא אור החסד 

 אין לזה ביאור אלא עפ"י ע"ח שער שבירת כלים כפי שמבואר בתורה לד אות ז'( 
 נמצא כבר בדפו"ר  טו
 הוא )כלשון הפסוק(  -היא, ומתרצו  -ותרלו  תרלדגם בדפו"ר  טז
אמור צ:( קב"ה ואורייתא חד )ובלק"ה  בתורה פסוק זה קאי אקב"ה אבל כבר מבואר בזוהר )ויקרא עג. ו  יז

 השכמת הבקר א' ב'( 
 ועיין ע"ז ג: ועיין ברכות סא: משל משועל והדגים יח
 בגמרא פשט תוספות  יט
 עיין תורה טז   כ

 כלמדן  -בתקפא  כא
 נמצא כבר בדפו"ר  כב
יעקב  כך היא גרסת רבינו גם לעיל בתורה טז ]דף כא:[ ובתורה עו ]דף צא:[ אבל גרסת הגמ' גם בעין    כג

 זה קיומה. -זה הוא יסודה, ועיין עיון יעקב שם שגרס כרבינו  -היא 
 בתורה  -מתרצו כד
עיין חיי מוהר"ן סוף סימן קנא שהרבה  עיין שיחות הר"ן קלד ועיין תורה ערה ותורה ה' תנינא אות יד,    כה

   טלטולים ויסורים צריך לעבור עד שזוכים לזה
   ת פשוטותצ"ע עיין חיי מוהר"ן תקכ שאהב עבודו כו

 תורה אור 
ית ָחְכָמה   תהילים קיא )י( ֵראש ִׁ
ְלָכל   טֹוב  ֶכל  ש ֵ ְידָֹוד  ְרַאת  יִׁ

תֹו עֶֹמֶדת לָ  ָ ל  הִׁ יֶהם ת ְ  ַעד: עֹש ֵ
ְידָֹוד  ֹאֶמר  ַוי  )יא(  ד  שמות 
י   ה ָלָאָדם אֹו מִׁ ֶ ם פ  י ש ָ ֵאָליו מִׁ
ַח   ק ֵ פִׁ אֹו  ֵחֵרש   אֹו  ם  ֵ ל  אִׁ ו ם  ָיש 

י ְידֹ ר ֲהלֹא ָאֹנכִׁ ו ֵ  ָוד: אֹו עִׁ
 

 תורה עח 
ְלַאֲהָבה    לנצבים    דברים )כ( 

קֹלֹו   ב ְ מַֹע  ש ְ לִׁ ֱאלֶֹהיָך  ְיקָֹוק  ֶאת 
יָך   ַחי ֶ הו א  י  כ ִׁ בֹו  ְלָדְבָקה  ו 
ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה   ְואֶֹרְך ָיֶמיָך ָלש ֶ
ַלֲאבֶֹתיָך   ְיקָֹוק  ע  ב ַ ש ְ נִׁ ר  ֲאש ֶ
ָלֵתת   ְלַיֲעקֹב  ו  ְצָחק  ְליִׁ ְלַאְבָרָהם 

 ָלֶהם: פ 

 



 1לה.    מוהר"ן תנינא                   עז                  רה תו         ליקוטי                                                   

  ה ה רצועה היתה יוצא רצועה היתה יוצא מאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

 
 זמן אמירת התורה 

 ידוע  לא

 

 פתיחה
מת אדם  רבנו  לכל  שיהיה  שבהכרח  מצער  יום,חיל  מכאובדעת  וסיף  המו  בכל  כי    ,יוסיף  הטעם  ומבאר 

זוכה  ,ראשית חכמה יראת ה' גם תוספת יראה, והיראה היא  בהכרח שיוקדם לה    ,נמצא כל חכמה שאדם 
ליראה  אליה  מצטרף    אמי שלשיראה מהמלך, ומענישה את    ,מלכותשל     המורא  מלכות בחית המד  דמצ

לאו אזי   ואי מנו. תוספת יראה מ תמחייב , ל השגה נוספת בגדולת המלך כי באמת כ ו צער.לכן יש למהמלך, 
 . ף יראהיסשאינו מועל עונש וכפרה  שהוא  צער דהיינו  ב.יוסיף דעת יוסיף מכאו

שהיא מעשה    הוא בשעת האכילה  םלגדר אד  כי עיקר המבחן  היא ע"י אכילה בקדושה.  הוהמתקת הצער הז
גםבהמה כי  האוכל  ,ת אוכל  המה ב   ,  את  רק  רואה  שהיא  לו  ,אלא  צריך  כמו  אדם  ביראה    שאוכלאכול 

מעם  בשלחן   שירא  הרוממ  מנומלך  שו  .ותיראת  הפרנסהכיון  עם  באה  בשעת    ,היראה  הצד  מן  עומדת 
   .לכן זה הזמן לתקן אותה ,יס אותה לפה באכילה בקדושה ויראה ותשובהנהאכילה ממתינה שנכ

 

 קוטי הלכות יל
ל      -יב  נטילת ידים לסעודה ובציעת הפת הלכה ו    או"ח  ּקּון ּכָ ּתִּ ר  ּקַ י עִּ ּכִּ ָמקֹום ַאֵחר.  ּבְּ ֹבָאר  ּמְּ מֹו ׁשֶׁ ָאה, ּכְּ רְּ יִּ יַנת  חִּ ּבְּ י ָהֵאׁש הּוא  ּכִּ

אָ  רְּ ַהּיִּ ֵדי  יְּ ַעל  "ל הּוא  "לַהּנַ ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְּ ם  ׁשָ ֹבָאר  ּמְּ ׁשֶׁ מֹו  ּכְּ ּקּוֵטי    ה  יָמן עז לִּ סִּ )ּבְּ כּו'.  וְּ ָאה  יֹוצְּ ָתה  ָהיְּ צּוָעה  ַהּתֹוָרה רְּ ּבְּ ֹבָאר  ּמְּ ׁשֶׁ מֹו  ּוכְּ
אָ  ין הֶׁ יכִּ ׁשִּ ה ַממְּ ֵדי זֶׁ ַעל יְּ ָאה. וְּ רְּ ֵדי ַהּיִּ יָלה ַעל יְּ ּקּון ָהֲאכִּ ר ּתִּ ּקַ עִּ ה ׁשֶׁ ָכה ָלזֶׁ ּיָ ַ ׁשּ ָיָנא( ׁשֶׁ נְּ רְּ ּתִּ י ַהּיִּ יָלה, ּכִּ ַעת ָהֲאכִּ ׁשְּ יַנת  ַרת ָהָרצֹון ּבִּ חִּ ָאה ּבְּ

"ל. יָקה ַהּנַ תִּ יַנת ׁשְּ חִּ נּו ּבְּ צּום, ַהיְּ מְּ ם  ........צִּ חֶׁ ֹצַע ַהּלֶׁ בְּ ין לִּ יכִּ רִּ ם צְּ ּוָלא ׁשָ ׁשּ ים ּבִּ ָקרִּ הּוא ֵהיָכא ּדְּ ַלט ּבֹו ָהֵאׁש יֹוֵתר ׁשֶׁ ָ ׁשּ ָמקֹום ׁשֶׁ ן ּבְּ ַעל ּכֵ וְּ
בָּ  ּכֹות  זְּ לִּ ֵדי  ָהעִּ ּכְּ ה  ּזֶׁ ׁשֶׁ ָהָרצֹון  ָאַרת  הֶׁ לְּ ַהּזֹאת  יָלה  מִּ ֲאכִּ ךְּ  ׁשָ מְּ ּנִּ ׁשֶׁ יָקה  תִּ ְּ ַהׁשּ יַנת  חִּ ּבְּ ֵדי  יְּ ַעל  ךְּ  ׁשָ מְּ ּנִּ ׁשֶׁ ר  הּוא  ּקָ ׁשֶׁ "ל  ַהּנַ צּום  מְּ צִּ יַנת  חִּ ּבְּ

"ל: ּנַ ָאה ּכַ רְּ יַנת יִּ חִּ יַנת ֵאׁש, ּבְּ חִּ  ּבְּ
ין לְּ שם אות   כִּ ָברְּ ּמְּ ת ָהֵריַח ׁשֶׁ ּכַ רְּ יַנת ּבִּ חִּ ה ּבְּ זֶׁ ָבֵרךְּ  קה( וְּ יךְּ לְּ ַאֲחָריו ֵאין ָצרִּ ת ָפָניו ֲאָבל לְּ ּכַ רְּ ל ּבִּ ר ּכָ ּקַ י עִּ . ּכִּ ָחן ָערּוךְּ לְּ ֻּׁ ׁשּ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶׁ לּום ּכְּ ּכְּ

ין הּוא ּבִּ  ֱהנִּ ָלג  ַהּנֶׁ פְּ ָאַרת ָהָרצֹון ַהּמֻּׁ יַנת הֶׁ חִּ הּוא ּבְּ ָלא ׁשֶׁ פְּ ַהּנִּ יַנת ָהֵריַח ַהּטֹוב וְּ חִּ יר ּבְּ ָהאִּ ַגּלֹות ּולְּ יל לְּ בִּ "ל.  ׁשְּ ּנַ יָלה ּכַ ַעת ָהֲאכִּ ׁשְּ ין ּבִּ ּזֹוכִּ ׁשֶׁ
י נַּ   ּכִּ ּכַ יד  מִּ ַתלְּ וְּ ן  ּבֵ ּיּות  ָללִּ ּכְּ ֵדי  יְּ ַעל  יָלה  ָהֲאכִּ ַעת  ׁשְּ ּבִּ ין  ּזֹוכִּ ׁשֶׁ ָהָרצֹון  ָאַרת  ל  הֶׁ ּוָבָאה אֶׁ ת  ׁשֶׁ ּגֶׁ ַהּנִּ ה  דֹוׁשָ ַהּקְּ ָאה  רְּ ַהּיִּ ֵדי  יְּ ַעל  ין  זֹוכִּ ה  זֶׁ "ל 

מֹו ׁשֶׁ  יָלה ּכְּ ַעת ָהֲאכִּ ׁשְּ יָמן עז עַ ָהָאָדם ּבִּ סִּ ָיָנא ּבְּ נְּ ּקּוֵטי ּתִּ לִּ ֹבָאר ּבְּ כּו'. ּמְּ י ֲהלֹם וְּ ל ּגֹׁשִּ ֵעת ָהֹאכֶׁ סּוק, לְּ  ל ּפָ

ֵלם הּוא ּבִּ ּכְּ   -אות ב'    דה הלכה הוסע  או"ח  ָ י ַהׁשּ ֵלם, ּכִּ ָ ר ַאַחר ַהׁשּ ַהּדֵ ין לְּ יכִּ רִּ ּצְּ ת. ׁשֶׁ ֹצַע ַהּפַ בְּ לִּ יא וְּ ת ַהּמֹוצִּ ּכַ רְּ ָבֵרךְּ ּבִּ ין לְּ יכִּ רִּ ּצְּ יׁשֶׁ חִּ ַנת  בְּ

נַּ  ֵלמּות ּכַ ְּ ר ַהׁשּ ּקַ ם עִּ ָ ׁשּ ָאה ׁשֶׁ רְּ יָלה ּכְּ יִּ ֵעת ָהֲאכִּ ל ָהָאָדם ּבְּ ת אֶׁ ׁשֶׁ ּגֶׁ נִּ ָאה וְּ ָאה ּבָ רְּ ר ַהּיִּ ּקַ י עִּ ָיָנא  "ל, ּכִּ נְּ ּקּוֵטי ּתִּ לִּ ָמקֹום ַאֵחר )ּבְּ ֹבָאר ּבְּ ּמְּ מֹו ׁשֶׁ
ָקא   יְּ י ּדַ ָאה, ּכִּ רְּ ֵדי ַהּיִּ יא ַעל יְּ ָרָכה הִּ ר ַהּבְּ ּקַ עִּ יָמן עז(. וְּ ל ַלה'  סִּ ַהּלֵ הֹודֹות ּולְּ ין לְּ כֹולִּ יַנת ַעל ָיָדּה יְּ חִּ בְּ ָרָכה ּבִּ יַנת ַהּבְּ חִּ הּו ּבְּ ּזֶׁ ַרךְּ ׁשֶׁ ּבָ תְּ יִּ

ַהלָּ  תְּ יא תִּ ַאת ה' הִּ רְּ "ל, יִּ ּנַ ֵלמּות ּכַ ְּ ר ַהׁשּ ּקַ הּוא עִּ ָאה ׁשֶׁ רְּ יַנת יִּ חִּ בְּ הּוא ּבִּ ֵלם ׁשֶׁ ם ׁשָ חֶׁ ר ַאַחר לֶׁ ַהּדֵ ין לְּ יכִּ רִּ ן צְּ ַעל ּכֵ  ל. וְּ

ר ּכַֹח ָהָמן    -אות ז'  רה הלכה ד  המה טהובכור ב  יו"ד  ּקַ עִּ הִּ וְּ ֵדי ׁשֶׁ ר ַהּיִּ ָהָיה ַעל יְּ ּקַ יא עִּ הִּ ם ׁשֶׁ לֶׁ ֲחּוּו ַלּצֶׁ ּתַ י  ׁשְּ ֹאד. ּכִּ פּוָלה מְּ ַהּנְּ ָאה ָהָרָעה וְּ רְּ

ּדְּ  ָאה  רְּ יִּ נּו  ַהיְּ "ל.  ּנַ ּכַ ָאה  רְּ יִּ ָרָכה  בְּ רֹוָנם לִּ כְּ זִּ ַרּבֹוֵתינּו  ׁשֹון  לְּ ּבִּ ֵראת  קְּ נִּ ָזָרה  ּסְּ ֲעבֹוָדה  ֱהנּו מִּ ּנֶׁ ׁשֶׁ ֵני  ּפְּ ֵכן מִּ וְּ ָרא ָאֳחָרא.  טְּ ל אֹותֹו  סִּ ׁשֶׁ ה  ּדָ עֻּׁ
אָ  רְּ ַגם ַהּיִּ ן ּפְּ ם ּכֵ הּוא ּגַ ע ׁשֶׁ יָמן עז(, ַעיֵּ ָרׁשָ ָיָנא סִּ נְּ ּקּוֵטי ּתִּ לִּ כּו' )ּבְּ הּוָדה וְּ ל יְּ קֹו ׁשֶׁ לְּ ָאה ֵמחֶׁ ָתה יֹוצְּ צּוָעה ָהיְּ ַהּתֹוָרה רְּ ֹבָאר ּבְּ מְּ ם  ה, ּכַ ן ׁשָ

ַהּיִּ  ר  ּקַ עִּ ָ ׁשֶׁ ׁשּ דֻּׁ קְּ ּדִּ יָלה  ָהֲאכִּ ַעת  ׁשְּ ּבִּ ת  כֶׁ ׁשֶׁ מְּ נִּ ָאה  גָּ רְּ פְּ נִּ אי  ַוּדַ ּבְּ ּסּור  יַלת אִּ ֲאכִּ ֵדי  יְּ ַעל  ךְּ  ֵהפֶׁ ּולְּ ָהָמן  ה.  ָסַבר  וְּ לֹום  ׁשָ וְּ ֹאד ַחס  מְּ ָאה  רְּ ַהּיִּ ם 
ֹאד ׁשֶׁ  פּולֹות מְּ אֹות ַהּנְּ רְּ יר ַהּיִּ ּבִּ ַהגְּ ׁש לֹו ּכַֹח לְּ ּיֵ ךְּ ַעד ׁשֶׁ ל ּכָ ָלה ּכָ ָאה ָנפְּ רְּ ַהּיִּ צְּ ׁשֶׁ ים ַרֲחָמָנא לִּ ינִּ ל ַהּדִּ ף ּכָ ם ּתֹקֶׁ ָ ׁשּ ן ָרָצה  ּמִּ ַעל ּכֵ דּוַע וְּ ּיָ ָלן ּכַ

ַאבֵּ  ּולְּ יד ַלֲהֹרג  מִּ ַהׁשְּ ּיּוַכל  לְּ י ׁשֶׁ ֵאין מִּ ָסַבר ׁשֶׁ "ל. וְּ ּנַ ּכַ פּולֹות ָאז  ַהּנְּ אֹות  רְּ ַהּיִּ רּות  ּבְּ ּגַ תְּ ֵדי הִּ ים ַעל יְּ ינִּ ף ַהּדִּ ּתֹקֶׁ ל  ּגֹדֶׁ אֹות  ד מִּ רְּ ַהֲעלֹות יִּ לְּ
ינְּ  ל ּדִּ ַבּטֵ יק ּולְּ ּתִּ ַהמְּ ה ּולְּ ֵאּלֶׁ ַרךְּ ָחַמל  פּולֹות ּכָ ּבָ תְּ ה, ֲאָבל ה' יִּ ֵאּלֶׁ ים ּכָ ָקׁשִּ ים וְּ ים ֲחָזקִּ כּו  נִּ ּזָ ר ׁשֶׁ ּתֵ סְּ אֶׁ ַכי וְּ ּדְּ ת ָמרְּ ם אֶׁ ֵניהֶׁ פְּ ַלח לִּ ׁשָ ַעל ַעּמֹו וְּ

ַצֲעָקתָ  יךְּ ּבְּ ׁשִּ ַהמְּ ם ּכַֹח לְּ ָהָיה ָלהֶׁ ֹאד. ַעד ׁשֶׁ ֹאד מְּ ָאה מְּ ּלָ ָאה עִּ רְּ יִּ ָאהלְּ ּלָ עִּ ָאה ּדְּ ּלָ ָאה עִּ רְּ יָתם ַהּיִּ ַתֲענִּ יא    ם וְּ הִּ עֹוָלם ׁשֶׁ יַח ּבָ יךְּ ָמׁשִּ ׁשִּ מְּ ּיַ ׁשֶׁ
ּבְּ  יַנת ֵריַח,  חִּ ָלאּבְּ פְּ ַהּנִּ ם ָהֵריַח  ים ַעל ׁשֵ ָראִּ קְּ ּנִּ ׁשֶׁ ר  ּתֵ סְּ אֶׁ ַכי וְּ ּדְּ יַנת ָמרְּ חִּ ּבְּ הּו  ּזֶׁ ׁשֶׁ ַאת ה'  רְּ יִּ ּבְּ יחֹו  יַנת ַוֲהרִּ ּדְּ   חִּ יַנת ָמר  חִּ ּבְּ ֹאד  ֹאד מְּ רֹור מְּ

הּוא   ים ֹראׁש ׁשֶׁ ָשמִּ ָכל ָהֵריח ּבְּ ר ָהֵריַח הַ ֹראׁש לְּ ּקַ עִּ ָחה. וְּ ׁשְּ ן ַהּמִּ מֶׁ ל ׁשֶׁ ים ׁשֶׁ ָשמִּ ַהּבְּ ַאת  ֹות וְּ רְּ יִּ יחֹו ּבְּ יַנת ַוֲהרִּ חִּ ָאה, ּבְּ רְּ יַנת יִּ חִּ ּטֹוב הּוא ּבְּ
 .ד'

ג    יו"ד  ֵד   -  יחאות  ראשית הגז הלכה  יְּ ַעל  ֲעָשה  ַהּנַ ּקּון  ַהּתִּ ר  ּקַ עִּ ׁשֶׁ ָין  נְּ עִּ קָ לְּ יְּ ּדַ יָלה  ָהֲאכִּ ֵעת  ּבְּ ָהָיה  רּות  וְּ ּבַֹעז  ָאַרת  י  הֶׁ ה  ּלֶׁ ּגַ תְּ מִּ ָאז  ׁשֶׁ א 

ַכנַּ  ָאַר ָהָרצֹון וְּ ה הֶׁ ּלֶׁ ּגַ תְּ ָאז מִּ ָקא ׁשֶׁ יְּ ל ּדַ ֵעת ָהֹאכֶׁ י ֲהלֹום. לְּ ל ּגֹׁשִּ ֵעת ָהֹאכֶׁ רּות לְּ ָאַמר ּבַֹעז לְּ יָנה ׁשֶׁ חִּ הּו ּבְּ זֶׁ נּו  "ל. וְּ ַגם ַרּבֵ "ל. וְּ ַכּנַ ת ָהָרצֹון וְּ
כְּ  ָהֹאכֶׁ זִּ ֵעת  ה לְּ זֶׁ ָרא  קְּ יא מִּ ֵהבִּ ָרָכה  בְּ ָאז  רֹונֹו לִּ ׁשֶׁ "ל  ַהּנַ ַמֲאָמר  ַין  נְּ עִּ כּו' לְּ וְּ ָאז  ל  ׁשֶׁ ֵמֲחַמת  ָהָאָדם.  ָאה ַעל  רְּ ַהּיִּ ָאה  ּבָ יָלה  ָהֲאכִּ ַעת  ׁשְּ ּבִּ

ַעל וְּ ָנָסה.  רְּ ַהּפַ ת  לֶׁ ַקּבֶׁ מְּ ם  ָ ׁשּ ּמִּ ׁשֶׁ ָמה  ַהָחכְּ ָים  ּבְּ יר  אִּ ּמֵ ׁשֶׁ ָהָרצֹון  ָאַרת  הֶׁ ה  ּלֶׁ ּגַ תְּ ַהּיִּ   מִּ ָאה  ּבָ ָקא  יְּ ּדַ יָלה  ָהֲאכִּ ֵעת  ּבְּ ָאז  ן  ָהָאָדם  ּכֵ ַעל  ָאה  רְּ
ל ָהֹאכֶׁ ֵעת  לְּ יַנת  חִּ יָ   ּבְּ נְּ ּתִּ ּקּוֵטי  לִּ ּבְּ כּו',  וְּ ין  ָימִּ נְּ ּבִּ ל  ׁשֶׁ קֹו  לְּ ֵמחֶׁ ָאה  יֹוצְּ ָתה  ָהיְּ צּוָעה  רְּ ֲאָמר,  ּמַ ּבַ ן  ַעּיֵ וְּ כּו'.  וְּ ֲהלֹום  י  ךְּ  ּגֹׁשִּ ּיָ ׁשַ הּוא  י  ּכִּ ָנא. 

ֲאָמר 'ַויְּ  "ל:ַלּמַ ַנֲהֵגם' ַהּנַ ַרֲחָמם יְּ י מְּ ץ ּכִּ ּקֵ י מִּ  הִּ
 

 השייך לתורה זו  שיחות

 צער בכל יום 
טֹוָבה. ּכִּ   -  ט מכתב רי עלים לתרופה   ַהּכֹל לְּ ר עָ וְּ ַכּפֵ ה מְּ ם זֶׁ י  י ּגַ ַרת ָעוֹון. ֲאהּובִּ ַכּפָ ב לְּ ֱחׁשָ ַהּכֹל נֶׁ ֱאָבד. וְּ י ֵאין ׁשּום ַצַער נֶׁ וֹון. ּכִּ

ם אָ  ה אִּ יֶׁ חְּ ּיִּ י ׁשֶׁ נִּ ַטֵער  ּבְּ צְּ י מִּ דֹול ַוֲאנִּ ָך ּגָ ָנם ַצַערְּ ַר מְּ ּבָ תְּ ם יִּ ֵ יָך, ַהׁשּ ּסּורֶׁ יִּ ה מִּ ּבֵ ל  ַהרְּ ם ּכָ ַרֵחם. עִּ יר ּבְּ ךְּ יְּ ה ַמֲחמִּ ה ַאּתָ ה  זֶׁ ַאּתָ יֹוֵתר. וְּ
ּדִּ  חָ ַמגְּ ֹצא ָהרְּ מְּ לִּ ָרה וְּ ַהּצָ ַער וְּ ין ַהּצַ טִּ ַהקְּ ַמֵעט ּולְּ ָבֵרינּו ֵהם לְּ ָכל ּדְּ אי. וְּ ּדַ ַער יֹוֵתר מִּ מֹו ׁשֶׁ יל ַהּצַ ָמּה, ּכְּ ָרה ַעצְּ תֹוךְּ ַהּצָ ַתב  ָבה ּבְּ ּכָ
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ּתָ  ַחבְּ רְּ ר הִּ ּצָ סּוק ּבַ ּכְּ   ַעל ּפָ רְּ ה ּדַ ַאּתָ י. וְּ ַהגְּ לִּ ַעם לְּ ָכל ּפַ יֵני ַצעַ ָך ּבְּ ל מִּ יל ּכָ יָך  ּדִּ ַעט ָימֶׁ מְּ ה ּבִּ ה רֹואֶׁ ָבר ַאּתָ ּכְּ ָרט ׁשֶׁ פְּ אי. ּבִּ ּדַ ר יֹוֵתר מִּ
הִּ  ר לְּ ׁשָ פְּ י אֶׁ אִּ יָך, ׁשֶׁ רּו ָעלֶׁ ָעבְּ ָכל יוֹ ׁשֶׁ ַעט ּבְּ מְּ ים ּכִּ ּסּורִּ ּיִּ ֵלט מִּ רֹונֹו ּמָ כְּ נּו זִּ ָאַמר ַרּבֵ מֹו ׁשֶׁ ֵפרּוׁש "ם, ּוכְּ ָרָכה ּבְּ בְּ ָכל יֹום ָצרִּ לִּ ּבְּ ע ׁשֶׁ יךְּ  ּדַ

ה ֵאיזֶׁ ֲעֹבר  ּיַ ַצעַ   ׁשֶׁ יֵני  ּומִּ ים  ָגעִּ ַהּפְּ ל  ּגֹדֶׁ ה  רֹואֶׁ ה  ַאּתָ ים  ֵמֲאֵחרִּ ַגם  וְּ כּו'".  וְּ ָרֵאל  ֹשְּ ּיִּ מִּ ָחד  אֶׁ ל  ּכָ ַעל  ים  ַצַער  ּסּורִּ יִּ וְּ ָאגֹות  ּודְּ ר 
עַ  ים  רִּ עֹובְּ ילׁשֶׁ ּדִּ ַהגְּ לְּ ֵאין  ן  ּכֵ ַעל  ָחד.  אֶׁ ל  ּכָ ּדַ   ל  מִּ יֹוֵתר  ַער  הִּ ַהּצַ לְּ א  ַרּבָ ַאּדְּ ַרק  ָהרְּ אי.  ֹצא  מְּ לִּ ר  ּבֵ ּגַ ָמּה  תְּ ַעצְּ ָרה  ַהּצָ תֹוךְּ  ּבְּ ָחָבה 

לִּ  וְּ ָעַבר  הֶׁ ַעל  ַלה'  הֹודֹות  לְּ ָקא  יְּ ּדַ ה  זֶׁ ֵדי  יְּ ַעל  וְּ ַלן.  צְּ לִּ יִּ ַרֲחָמָנא  ם  ֵ ַהׁשּ ָך  ילְּ ּצִּ ּיַ ׁשֶׁ א,  ַהּבָ לְּ ֹעק  ַצעַ צְּ יֵני  מִּ ל  ּכָ מִּ ַרֲחָמיו  ּבְּ ַרךְּ  ּבָ ר,  תְּ
צָּ  יֲאָך מִּ יֹוצִּ מּוָרהוְּ ָוָחה ּגְּ רְּ פּוָאה ׁשְּ ָרה לִּ ַלח רְּ ׁשְּ יִּ י ָרצֹון: , וְּ הִּ ן יְּ ֵהָרה ָאֵמן ּכֵ ָך מְּ ּתְּ ָך ּובִּ נְּ בִּ     ֵלָמה לְּ

ּבְּ   -  מכתב קצב עלים לתרופה   יָך  י ָעלֶׁ ֵלאתִּ פְּ ּכְּ נִּ י. ֲהלא  יבִּ י ֲחבִּ ׁשָ נִּ וְּ ּתָ  ָיַדעְּ עֲ ָבר  ּיַ ׁשֶׁ ֵרַח  כְּ הֶׁ ּבְּ ׁשֶׁ ה  ּבֵ ּתָ ַהרְּ ָהָאָדם ַמה  ַמעְּ ֹבר ַעל 
ָבר מְּ  ֲעֹבר. ּוכְּ ּיַ ֶׁ דׁשּ ָפָריו ַהּקְּ סְּ דֹול, ַצֲערֹו גָּ ֹבָאר ּבִּ ּתֹו ּגָ עְּ ּדַ י ׁשֶׁ ָכל מִּ ָכל יֹום. וְּ ה לֹו ַצַער ּבְּ יֶׁ הְּ ּיִּ יךְּ ׁשֶׁ ל ָאָדם ָצרִּ ּכָ ים ׁשֶׁ דֹול יֹוֵתר  ֹוׁשִּ

כּו' עַ  וְּ ַלן  צְּ לִּ ׁשֶׁ ַרֲחָמָנא  ה  ֵאּלֶׁ ּכָ ין  ּסּורִּ יִּ ם  אִּ וְּ ם.  ׁשָ ן  עוּ ּיֵ נְּ מְּ יִּ ּתָ  ַתבְּ ֵמֲעבֹוָדתוֹ   ּכָ ָהָאָדם  ת  וָ אֶׁ קְּ ּתִּ ס  פֶׁ אֶׁ ַעט  מְּ ּכִּ י    י אִּ ּכִּ לֹום.  ׁשָ וְּ ה ַחס 
יָעה וְּ  נִּ אי מְּ ַוּדַ ּבְּ ֵהם  ת ׁשֶׁ ה. ָהֱאמֶׁ ֵאּלֶׁ ין ּכָ ּסּורִּ ּיִּ ֵלט מִּ ּמָ הִּ ר לְּ ׁשָ פְּ ָבר  אֶׁ י ֵכן ּכְּ ּפִּ ּכּוב, ַאךְּ ַאף ַעל  כוֹ עִּ ָכל יֹום יְּ ּבְּ ה ׁשֶׁ ּבֵ נּו ַהרְּ רְּ ּבַ ין  ּדִּ לִּ

    ַלֲחֹטף טֹוב:

 למעשה  אכילה בקדושה
ל מצלחתו את  כולברר ולדקדק באוכל מה כן ומה לא זה נקרא תאוות אכילה. וכן כשא  -"ג אות יז  חעיין שיש"ק חדש  

א שם  ה' תהלים לו ז( ובמהרש"  חולין ה: אדם ובהמה תושיעליין  צבהערה שם  רחוק לפני הקרוב זה תאות אכילה.  וה
הירות כגרגרן  שלא ידקדק במאכלו כבהמה. ועיין חיי מוהר"ן סימן תקטו שרבנו הזהיר שלא לאכול בהלעטה דהיינו במ

כדרך שאוכלים  ול במתינות בישוב הדעת ובדרך ארץ  כי זה בחי' הלעיטני נא )בראשית כה ל'( רק להרגיל עצמו לאכ
רבי לוי יצחק זצ"ל אמר שכל  בשם  אפילו כשאוכל לבדו. ו  ,כך יאכל תמיד  , שלחןל הב עושח  בדרך ארץ כשיושב אדם 

עשויות הן להביאו לכך שיקבל מעט    , יג עצמו כנ"לשאם ינהנו  י דהי  ,אלא רק ההכנה לזה  ,זה לא נקרא אכילה בקדושה
רבי אברהם  כילתו של  סיפר על אסופר  ק א' סימן תיח רבי אברהם  לח ק חדש  "שישועיין    יראה ורצינות בעת אכילתו. 
  וכן   ,מניח את הכף מידו ומרים עיניו כלפי מעלה בהשתוקקות נפלאה  , שאוכל ומכניס לפיו  בער'ניו איך שאחרי כל כף

לשניה אחת  ּכְּ בשם  ו   .מכף  ֵדי  יְּ ַעל  וְּ ]י[  אות  תנינא  ז'  בתורה  המבואר  מעין  שזה  אמר  זצ"ל  יצחק  לוי  ן  לָ רבי  ּבֵ ּיּות  לִּ
ֵדי   יְּ ַעל  יד;  מִּ ַתלְּ ֵאינוֹ וְּ וְּ ל  ַחיִּ יׁש  אִּ הּוא  ׁשֶׁ י  מִּ ה  )ׁשֶׁ   זֶׁ ךְּ  פֶׁ ָאַר ַההֶׁ הֶׁ יָלה  ָהֲאכִּ ֵעת  ּבְּ ל  ַקּבֵ לְּ ָיכֹול  ל(, הּוא  ֵליַמּזָ ׁשְּ ל,  ַמּזָ ֹרַע  ין:  ת  ּקֹורִּ

יִּ  ּתֹוֵקק וְּ ׁשְּ יִּ יָלה, וְּ ֵעת ָהֲאכִּ יר לֹו ָהָרצֹון ּבְּ אִּ ּיָ נּו ׁשֶׁ ַהיְּ ָרצוֹ כְּ ָהָרצֹון, ּדְּ ַרךְּ ּבְּ ּבָ תְּ ֹאד ֵאָליו יִּ יָעה, ׁשֶׁ ֹסף מְּ דִּ י ׁשּום יְּ לִּ ָלג, ּבְּ פְּ   ּלֹא ֵיַדען מֻּׁ
ה.  ָלל ָמה הּוא רֹוצֶׁ  ּכְּ

 עד כאן השיחות 
 

 הקדמה 
מת אדם  רבנו  לכל  שיהיה  מצער שבהכרח  יום,חיל  כי  ו  בכל  הטעם  ה'מבאר  יראת  חכמה  וכיון    ,ראשית 

ת אמת תתקבל כמהמלכות מחייב שחכי    פירוש  ,יוסיף מכאובת  דעיוסיף  כן    עללזה בשלימות    שא"א לזכות
גם תוספת יראה, והיראה היא מצד  בהכרח שיוקדם לה    ,כל חכמה שאדם זוכה  נמצא  ,בכלי של יראת ה'

המלכות    ,מלכות  של  המורא מדת  ומענישדהיינו  מהמלך,  את  שיראה  שלה  ליראה  אליה  מצטרף    אמי 
   כל יום.וזה סיבת הצער שיש לכל אדם במהמלך, 

באמת   השםכי  בגדולת  יודע  אדם  שמצ  כל  ממה  יותר  הרבה  ממנו  ית'  לירא  בנדר  ליח  יצחק  לוי  )רבי 
כוונתו    .(\ב/זצ"ל שנ"ל  מה  בשכלואחד    כלכי  פשוטדהיינו    ,יודע  בבית  בחינוך  שקיבל  יראה    , מה  מחייב 

לה.   זוכים  לא  צדיקים  שגם  להקדצ"ע  ועצומה  באמת  לזכות  תקנה  אין  שכמעט  כראוי  משמע  יראה  ים 
כ"ש שלא    ,לא מצליח להקדים לזה יראה כראוי  ת מעט השכל שיש לרשע כי אם צדיק אפילו א  ,לחכמה

לא דורשים  אמת  בשעל כן    ,שזה כוונת רבינו  אפ"ל  אוליכל הגדול שלו. ו ה לשיצליח להקדים יראה הראוי 
לידיעתו יראתו ממש ביחס  ד  ,מהאדם שבכל רגע תהיה  עת לשוב על השגתו  אלא שישתדל בכל תוספת 

עומד במבחן האכילה    הוא  אעפ"כ אם   לא יוצא חובת הדין ממש. מת  כמבואר בתורה ו, אע"פ שבא  הקודמת

אם בזמן הקצר    ,כל אחדנבחן    ,ל יוםמה שחייב לעשות בכהדהיינו במעשה באזי ממתיק את הדין הנ"ל.  

אדם.   ,הזה לגדר  להתעלות  האכיל  יכול  ובשעת  הפרנסה  עם  באה  היראה  ממתינה  כי  הצד  מן  עומדת  ה 
כמו ראה  יוקדושה  ותשובה  בי שיאכל  ע"  ,רא מנותן הפרנסהיבאה הפרנסה, וי  שיזכור מהיכןשיתקן אותה  

ומי   מדבר ונמתק הדין.דם  אעשית בפיו לקומה שלימה של מדרגת נואזי היא  ,כשיושב עמו אדם חשוב מאד
 . מגרונו תנה מדברישתהיה שכ רוח הקדש תמעלה אותו למדרגה לזה אזי הקב"ה שוכ

 יש בו ג' עניינים   הראשוןו ,תורה זו כמו מחולקת לג' חלקים
  אזי  ,ב יראה ואם לאיכי הדעת מחי  ,ל"כנ  יוסיף דעת יוסיף מכאובכיון שמבאר הסיבה לצער שהיא  לה  תחי

מענישה  בעצמה  בקדע"י  כיצד  מבאר    דעו.   היראה  ו  מתקייםושה  אכילה  לאדם,  פה  שם  "מי  ממתיק בו 
בוהה יותר  שעי"ז זוכה עוד יותר ועולה למדרגת אדם גועוד מבאר  .    בכל יום  ת הצער שראוי לבאאל  מבט

  .שמדברת מגרונו  ,לשכינה אכסניאשפיו נעשה  ,מדרגת מדבר גבוהה ביותרשהיא  ,אדם העליון

לין  ירצועת התפילין שבה קושרים את התפכי  ין הנ"ל  כיצד רמוז במצוות תפילין כל ענימבאר  חלק השני  ב
שעוברת במעברתא  ועה  והרצ  כידוע,  התפילין הם מוחין  כי  "ה יראת ה'מכראשית ח"היא בחי'  ,  ליד ולראש

 
י   בשם כ"פ  מהריצ"ח    ששמעתי   מו כ   ב לוי  זצ"ל  רבי  יודע בשכלו  צחק  גדול  ולהוציא  שמה שרשע  לקיים  לא מצליח  גדול  צדיק  גם 

שהם ממתיקים את הדין  ע"י  בברכות יז שצדיק נוטל בזרוע דהיינו מקבל שכרו מצד הדין הכוונה  מה שאמרו  )וצ"ל      .  במעשיו ל  לפוע 
 ( כמבואר כאן קדושה  ב ה באכילה  הז 
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ח ראשית  היא  התפילין  את  לקשור  ה'  מכומקדימה  יראת  כנ"לה  מלכות  מש  ,בחי'  אה  ריה  לשלתוממנה 
  , הקב"ה   יך אתמצטרף להמל  אמענישה את מי שלו  , ות מהמלך מלכה  ראה שלא בחי' מוהקודמת למוחין, והי

שתהיה   א"א  שבאמת  הראוי  תויראכנ"ל  תת   ןלכ  תו,לחכמ  כפי  שהיראה  לרצועת  בהכרח   \ג/ תמרדוהפך 
של מי  את  ומענישה  וז   אהמכה  מהמלך,  הצערירא  יש  שבהכר  ה  לצדיקח  ואפילו  בשעת   .לכולם  ורק 
 הקטרוג הזה ולבטל הצער. האכילה אפשר להמתיק את 

  לחלקו של בנימין  הו של יהודקיוצאת מחל  העה הית צוהגמ' ר  מאמרהנ"ל  בחלק השלישי מבאר רבנו עפ"י  
דהיינו קדש    ,בית הדעת  אדש הובית המק  כיומבאר  וכו'.  לעה  ומבקש לבוק מצטער  ועל זה היה אותו צדי

בנימין של  בחלקו  שהיו  והלוחות  הארון  שבו  הו ,  הדעת  אהוש  הקדשים  כיכלמ  אויהודה   מנחלתו   ,דועות 
מצטרף    אשלהמענישה את מי    ,מוראה של המלכותמצד    ות,ועת מרדבחי' רציא  הש  ,"לעה הניוצאת הרצו
ו צער כי  ל  דעת תמיד ישבר  וזהו שבנימין דהיינו הדעת מצטער לבלעה הפירוש ש  כנ"ל.  המלך להמליך את  

שתהי א"א  כי  מכאוב,  יוסיף  דעת  כח  היוסיף  לו  לכן  ,  מתוכיראתו  יוםנגרם  יהודה    בכל  מבחי'  בחי'  צער 
כי ר  מצטע  בנימין הבר דעתש  ולמוחין שזכה בהם. וזהו שאמרלא מקדים יראה  ש ל כהנ"  ל מלכותמוראה ש

יוסיף מכאוב, דהיינו    יוסיף דעת  ע"י אכילה  ע"י אכילה  כי התיקון  ,"הלבלע" וההמתקה  בלב   ,הוא  שטוחן 
ה  מ כבות חלב שינים ולב נתילזוכה התינוק  מאמו  וכמבואר בע"ח שביניקה    ינים ובולע בקדושת המחשבה.ש
לו החכמה    רבה אזי מאיושבבינה שהיא עולם הת שאוכל בתשובה דבוק    , הכי נמי מיבינה ודעת  שערי  ונ'

ונעשה   ליראה  וזוכה  זוכה  פיודבור  ודעת  ואזי  אדם,  בקומת  נעשה  עוד    שלם  גם  לשכינהשפיו    אכסניא 
 דברת מגרונו.שמ

 

 היראה
האכילה   בשעת  לאדם  באה  בתורהיראה  רבנו  מבאר  כיוהטעם  י'  אות  תנינא  ז'  היאה  שהפרנסה    ון 

והימ השפע  יורד  שאליה  האחרונה  המדרגה  שהיא  מחלקתהמלכות  כמ"ש    א  לתחתונים,  טרף  טרף  ותתן 
ועומדת   הת בשבמלו ,היראה שהיא ממדת המלכות  ,סתונם בא לאכול את פר. וכשאדה לביתה וחק לנערותי
פה שיאכל כאדם  צומ  פע משגיח פע ושנותן השהאם יזכור מהיכן הש  ,לראות כיצד יאכלמן הצד וממתינה  

ויראה  תוב עמו  ויכיר  ,ובעלימדה  מבהמה  \ד/שבעליו  פחות  לא  בה  ,  אדכתיב  וחמור  קונהו  שור  בוס יודע 
תשובה  ויראה  בומתינות לא בהלעטה,  לה  בעיקר באכי  שהוא אדם ומותר האדם מן הבהמה, אלא  עליו,  ב

 . וכסופים דקדושה 
א לצאת חובת היראה אפילו מה שמחייבת ראה של כל היום, כי באמת א"וכאמור בזה מתקן את פגמי הי

ה צריך  ת מחייב יראה נוראה, דע מאין באתה ולמי אתכי אפילו מעט דע  ,תשל רשע, וכ"ש של בר דעדעת  
דין וחשבון בכל רגע יראה דהיינו התגלות מציאותוש  אלא  .ליתן  גורמת לאדם להתאפס כל כך    רוב  ית' 

לעבלש כלל  יוכל  אחדו,  א  על  שמסופר  ככמו  לו  וכשנתן  יראה  מרבנו  שביקש  מאנ"ש  השתגע  מד  עט 
מה שנעלמת בשביל  נו לבד מינעלמת מציאותו דהיועל כן כאן בעולם העשייה  ,  ממנוזאת  והתחנן שיקח  

רבנו  .הבחירה  שאמר  לתת  אני  \ה/וכמו  לאכול  יכול  לגשת  שתפחדו  יראה  האדם  .  לכם  תמיד  ירא נמצא 
פחות הרבה  יש  ממה    מהקב"ה  זה  ועל  מחייבת,  ושדעתו  אדם  עצקטרוג  לכל  שניתן  אלא  יום,  בכל  ר 
  ,שיודע שהקב"ה עומד עליוכאדם   ,אוכל עם יראה  ,בשעה שאוכלע"י ש ,הקטרוג הזה הזדמנות להמתיק את

מרוב  נמנע עצמנ א  כדי שלאלא   לגמרי מאכילה  וו  אות  ,פחדיראה  רבנו  נמצווה  תקטו(  ו  מוהר"ן  לאכול  )חיי 
  ., באיפוק ומתינותל עם רב חשובדם האוכאעכ"פ כ

 

 קושיות
הרוממות היא מדרגה גבוהה    שהעיקר היא יראת העונש כי יראת  \ו/ אות ה'()שיחות הר"ן  ברבנו אומר   .א

הרי   יש  העונש  יראת  איזה  באכילה  כאן  וצ"ע  זוכה.  אדם  כל  דולאו  אפילו  איסור  לאכול אין  רבנן 
וכבהמה בירא ונ"ל  .  בהלעטה,  מדובר  ש  תשכאן  ואע"פ  הכוונההרוממות  צדיקל  אין  של  פשוטה    ,השגה  שדעת  מה  אבל 

 
ד שמאל של פרצוף יעקב יוצא עשו והוא ג"כ בא מהארת יסוד  ובצ   -פתח ע    -ות דז"א  פתחי שערים נתיב גדל   עיין   -  מרדות ועת  צ ר   ג

הוא רצועת  יונה, שכן שיערה חכמתו של יוצר בראשית, להיות מסטרא דשמאלא דיעקב היפוכו אשר  העל   אבא שהוא יסוד חכמה 

 י הדין.וטר הגבורות ש   הוא מסוד ור כו' ו ולאום מלאום יאמץ, לא נתמלאה צ , כאשר זה קם זה נופל, וכמ"ש, יומרדות אל 
ָמן ט   -  ג רסד " ח   שיח שרפי קודש   ד י ַנחְּ ב ַרּבִּ ׁשַ ּיָ ׁשֶׁ ַעם ּכְּ ָרׁש וְּ ּפַ דְּ ֵבית ַהּמִּ ער ּבְּ ינֶׁ ׁשִּ טְּ אף אָ ּולְּ ב ׁשֶׁ יָמה, ָחׁשַ ֲעבֹוַדת ה' ֵמֲאחֹוֵרי ַהּבִּ ָדם לֹא  ָעַסק ּבַ

ָרׁש  דְּ ַהּמִּ ֵבית  ּבְּ ָצא  מְּ מַ נִּ תְּ הִּ ָידֹו,  לְּ עֹוֵמד  ַנ"ּתְּ  מֹוַהרְּ ׁשֶׁ אֹום  תְּ ּפִּ ין  חִּ בְּ הִּ ׁשֶׁ ּוכְּ ָידֹו,  לְּ ֱעַמד  נֶׁ וְּ ַנס  כְּ נִּ ַנ"ּתְּ  מֹוַהרְּ ׁשֶׁ ין  חִּ בְּ הִּ לֹא  וְּ ַעד  ,  נֹוָרא  ַפַחד  ּבְּ א  ּלֵ
ֹאד. ָאַמר לֹו מֹוַהרְּ  ָניו מְּ מּו ּפָ ַאּדְּ תְּ הִּ ָאה וְּ רְּ ַפץ ֵמרֹב יִּ ּקָ ים לְּ ׁשֶׁ יכִּ רִּ ךְּ צְּ ָמן ּכָ : ַנחְּ אֹונֹו.ַנ"ּתְּ ַחד ה' ּוֵמֲהַדר ּגְּ ּפַ  ַפֵחד מִּ

ֱאֹכל". "אִּ   -  לב   "וח   שיח שרפי קודש   ה  ָחן לֶׁ לְּ ֻּׁ ָקֵרב ַלׁשּ תְּ הִּ ת ּולְּ ׁשֶׁ ַפֲחדּו ָלגֶׁ ּיְּ י ַעד ׁשֶׁ ֲאָנׁשַ ָאה ּבַ רְּ ה יִּ זֶׁ יס ּכָ נִּ ַהכְּ י ָיכֹול לְּ ען ַאַריין  ָאַמר: "ֲאנִּ יךְּ קֶׁ
ען   גֶׁ ענְּ רֶׁ ע ַלייט אַ ּבְּ יי ַמיינֶׁ ָאה ּבַ רְּ ן".ַאַזא יִּ סְּ יׁש עֶׁ הען צּום טִּ ן צּו גֶׁ ן מֹוָרא ָהאּבְּ ועלְּ  ז ֵזיי וֶׁ

כי עקר העבודה בתחלה היא רק מחמת יראת הענש ובלי יראת הענש אי אפשר להתחיל כלל בעבודת ה'.    -  'אות ה   שיחות מוהר"ן   ו 
דהוא  )יג( כי היראה עלאה בגין  ואפלו צדיקים צריכים גם כן יראה כי עובדי מאהבה הם מועטים מאד מאד ועקר הוא יראת הענש.  

אה אבל עקר העבודה הוא רק על ידי יראת הענש אצל רב בני אדם  רב ושליט וכו' הינו יראת הרוממות לאו כל אדם זוכה לזאת היר 
 )יד( 
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שהרי גם    בשלחן.  עימיהנמצא    שובחייחס אליו לפחות כאדם  להתעכ"פ  ריך  צ  , פ שהוא נמצא מאד"שהקב"ה אע  , דהיינומחייבת
   .לפנים משורת הדין אלא לירא שמים שרוצה ומשתדל לאכול כבן אדם  ,כאן לא מדבר על מדרגת כל אדם

יום .ב יום.  צ"ע    ,צער בכל  יפים בלא צער בכל  היכן    טז:עיין ערכין  לכאורה ראה שיש להם גם ימים  עד  ד"ה 

צער הזה שגם  וכל חוסר הצלחה אפילו הקטן ביותר הוא בחי' ה  , נו שלא לטרוח כללה ראוי לשבאמת הימבואר    –תכלית היסורין  
 נחשב ליסורים מכפרים.  אהו

צריך לאכול    מבהמה  בחיצוניות העיקר להבדילה שנראצ"ע מה זה אכילה בקדושה?   .ג לכן להבדיל  שכל ראשה באוכל, 

  ולה יותר ד גמדרגה  בשיחות    עיין לעילוהעיקר.    ם ספר שהאכילה תהיה אגב העיון בספר ולאע , והרב היה אומר לאכול  במתינות
וך עצמו מהאכילה בתוקף תאוותו,  ש מלוע תענית הראב"ד  די. ו להקב"הבכסופים  ח הכף ומרים עיניו  יניו שהיה מנ'כאברהם בער

דוע שאכילה מעוררת את  כי י  ,כף בין כף לה דקות  מכ  יקספומ ע"י שעסוק בלימודו  ,  אפשר לקיים זאת גם תוך כדי אכילהנראה שו
ו תחסר  התאבון  רשעים  בטן  כן  מדאי  שאוכלעל  הש  או  יותר  אחרי  רעב  אבלאוכלקם  התיאבוןספכשמ  ,  חלף  זמן  איזה    יק 

אב  וכל    .ואזי אוכל רק אם באמת רעב  , כילהשהתעורר מהא היא קדושת המחשבה שאוכל בתשובה  זה החיצוניות  ל הקדושה 
להרגיש   ממנו דהיינו שמתעורר  וביראה  למי שמפרנס  כשהושותודה  לאכול  וכנ"ל שצריך  ממש  כאן  כמו שאוכל   אהוא  לבדו 

 . רב חשוב עמוכשנמצא 

דווקא מצד  היא  ו  מזיקה.תאווה  שהריבוי הוא  אלא    ,אלא שאינה עניין של קודש  ,גם כמות האוכל היא חלק מקדושת האכילה
הבהמה שאוכל  מעלת על  כדי    ת האדם  בזיווג שרק  קיומה,  רק  ונחש  בוכמו שמצינו  אל  שייךאדם  צורך  בל  אללא  בד  לתאווה 

ועיין תורה רנז   .להיות יותר בהמה מבהמהנמצא שמעלתינו היא שניתן לנו תאווה אתונא. כמבואר בבכורות ח. במעשה בסבי דבי 
ל  האוכלו. נמצא שאלא גם שואב לעצמו חיות מ  ,לא רק שמיותר, הנותר  חיותווה יותר מהצורך לקיומו שם מבאר רבנו שכל אכיל

      .בידים לעצמוזיק מממש נמצא שאכילה מרובה אינה רק תאווה אלא  .מחלישה אותו אבמקום לחזק את האדם הי תה מיותרליאכ

לא  "צ .ד הוא  היראה  תיקון  מדוע  באכילהע  אלא  עצמה  כפי    .ביראה  ירא  להיות  יכול  אדם  אין  באמת  כי  נ"ל 

מחייבת רוממות הקב"ה ואפילו צדיק גדול, ועל כן התביעה היא לבחון אותו בשעת אכילה כשחייב בחיצוניות לעשות מעשה  ש
   .בהמה

כן  מעשה בהמה    אם הוולא בזיווג שג   צ"ע מדוע המבחן על יראה הוא דווקא באכילה  .ה יש  בזיווג  כי  ואולי 

התירוץ  ר עיקאבל  למנוע מעצמו ע"י קדושת הזיווג.   סורים יכול י והרבה ימידות כפי קדושת הזיווג,  לו  יראת העונש כי הוולד יהיה  
ממתינה    היא , ובשעת האכילה  ך הפרנסהבאה בתו היראה  תורה ז' תנינא אות י' ועל כן  עפ"י  לכות כמבואר כאן  מהפרנסה מהכי  

  , ביראהממנו אלא להרגיש מציאותו ולאכול    להתעלם  לאויזכור שהמפרנס משגיח ומצפה ממנו  פרנסתו    ןכלראות אם יזכור מהי
יום יש המתקה אבל זיווג  בשכל יום נמצא  כמעט  ועוד שאכילה בהכרח לאכול    אדם חשוב מאד. כשנמצא עמו  כמו  לפחות   כל 

אלא שכאן לא מדבר    יש המתקה גדולהבקדושה  ובאמת אפשר שגם בזיווג    קטרוג. אדרבה כשאינו רק ההכרח יש עליו בעצמו  
 מזה. 

ואר  מבכ  יסוריםיה  מפקיע מצער   אדרבה הדעתכי  צ"ע    ,"יוסיף דעת יוסיף מכאוב"הפירוש של רבנו על   .ו
ריך לו דעת צ  שי חיים באדם וכתב כיון שין אם שייך צער בעלחוות יאיר שדב  מבוארוכן    .רנ  בתורה
להצילו    לולהקל  לכן  ה  הבבא  לקבל כדי  חולקים  ואע"פ שלהל  \ז/צערו מבהלכה  צד    עליו אבלכה  יש 
, ואמנם מי שדעתו  צער  מעורר  הקטרוג  אזי מתקיים    אזה לוכשיבת תוספת יראה  נראה כי כוונת רבנו שתוספת דעת מחי  כזה.

 . תעורר בתשובה ממנו להוסיף יראההגדולה לא מרגיש יסורי הצער אבל בוודאי צריך ל

גם מעט    יא הרבה יותר מהיראה, כיהחכמה ה  תמיד   ' הרימה יראת הראשית חכ  םצ"ע כיצד אפשר לקיי .ז
 . עד שגם צדיק לא מצליח לירא בכל חכמתו.גדולה מאד  מחייב יראהחכמה 

מדרגת היראה הזו  ב ה נמצא שמ כלחיראה    מקדיםהרי אם    ,אפשר שיראה תהיה כלי לחכמה  ע איך "צ .ח
 ך להשיג עתה. יין לא משיג גדולתו ית' כראוי לחכמה שהולדעא  ושמקדים ה

ונו בר בלא תובכל יום לא יתחייב אדם חומר הדין כשע  בהכרח שיהיה צערצ"ע האם כיון שלכל אדם   .ט
 באמת גם מסתבר ש  כדמצינו בהורג את הטריפה.(  ויקרא כה ז' וב"מ נח: זו הונאת דברים)עמיתו  את  יש  א

משמים שליח  הוא  חבירו  את  שב  אבל  ,המצער  הטוב  במליצה  אומרים  זה  ועל  לגהנם,  שהתכוורופאים  פנינה  לטובה  גם  נה 
 שה מאד. ננעה את חנה ערכשצי

 
 עד כאן ההקדמה 

 

 * 
 [ח]   עזתורה 

בכל  אפיאל  שכ"א מישרדע   איזה צער  לו  גדול. צריך שיהיה  ערכי  .יום' צדיק  ן בגמרא 

, ומבואר שם שגם צער קטן ביותר נחשב יסורים ומכפר והעיקר צריך לעורר  סוריןיעד היכן תכלית הי  \ט/ טז:

 
באדם  י חיים דאו' כ"ש  בעל ר  צע שאם  שאין להקל בק"ו  נים  סי' קצא לגבי כהן העומד בחוץ בקור מפני טומאת כה   עיין חוות יאיר   ז 

יתובי דעתיה ולקבל באהבה אשר  יה ל סבול הקפידה התורה אבל אדם איבעיא ל ל דווקא בבהמה חסרת דעת ונפש משכלת    , כי דאו'
ו חיוב להקל  היינ בעלי חיים ד שגם באדם שייך צער  "ע  ון רבנו יונה בשער היראה וחת"ס בהגה על ש אמנם יש חולקים כג  לו.רע  יא 

סק  החיד"א בברכי יוסף שעב ב' פ כן  ו   , "ח אסור לצערו מצד צער בע וכן בגוי ש ,  בפועל   צער חברו המ   א לבד מלא תונו שהו   ממנו צערו 
שיש צער בעלי  לכ"ע  להחמיר  ים שכתב עכ"פ בתינוק שאין לו דעת יש  רך בעלי חי פלא יועץ ע   יאיר. ועיין אין חוששין לדעה לחוות  ש 

כהחוות  לפ"ז יאי   חיים  נמצא  נב(  )ח"ז  מהרש"ם  בשו"ת  פסק  וכן  חי   ר.  יש  מצטער   שוטה  או  מאות שתינוק  להצילו  תורה  צער.   וב  ו 
 שע( )עפ"י מאמר בקנין תורה נח ת 

 תנינא הנ"ל  ' ג' יח שהיא שייכת לתורה ז ועיין לק"ה ראשית הגז  לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  ח
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רר להתעוצריך    \י/ח להזיז ידקטנה כגון לטרואפילו  הגורם לטרחה  לחה  כל חוסר הצמש  , דהיינולתשובה
'  ה  את אשר יאהבו  ,)קהלת ז' כ'(  ולא יחטאב  שהרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טו  ,צדיקל  ילוואפ  ,בתשובה
ם  מיומשל  ,בחייו  שמקבל עולמולחשוש    יש לו  ,סורים כלליבלא י  \יא/ ארבעים יוםעברו עליו  ש  מילכן  יוכיח,  
ת ים בבהיסור  כל  קבל אתש שילחשו  או שצריך   במקום בעולם הבא.  הטובים בעולם הזה  ר מעשיולו שכ
ה  אחת. מדת  מצד  הקדושים  האבות  שאפילו  שם  מבואר  חובתם. עוד  יצאו  לא  ואומר   דין  מוסיף    ורבנו 

דעת יוסיף  יף  יוס  \יב/ , בבחי' )קהלת א(צערו גדול ביותר  יותר גדולה,  וגם מי שדעתו   אדרבה
נו אבל רב  .\יג/שחסר דעת  יותר ממיבר דעת מצטער    אמי שהו  ,מכה  השמאות  שטות הפירושפב.  מכאוב

מיד יש עליו   ,גדולת הבוראבמיתית דהיינו  אשכל תוספת דעת שיש לאדם בחכמה ה  ,ר במהלך שונהמבא
בג השגתו  שלפי  צריך   ,הבורא  ותלדקטרוג  ממנו  היה  ירא  יותר  הרבה  בגמ'  שמו  וזה  .להיות  שם  בואר 

יוסיף דעת  "ועל כן    ,"ה'ה יראת  ראשית חכמ"כי  , לא היו עומדים בתוכחה הזו.  האבות הקדושים  שאפילו
מכאוב זוכה  ",יוסיף  שאדם  חכמה  קצת  שכל  ל שיוק  בהכרח  ,נמצא  יראהדם  אפשר    .ה  אי  שכמעט  וכיון 
  ינו דהישיראה מהמלך,    כות,מוראה של מליראה היא מצד  כי    . וכרח גם הצערמ לכן  שלימות,  לקיים זאת ב

תמיד לא יכול  ם  שאדוכיון  .  ראה את המלך מענישה את מי שלא מצטרף אליה לימדת מלכותו של הקב"ה ה
 . ריעבור עליו איזה צע שבכל יום, לכן מוכרח לעמוד בדין הזה

 

 
ללבוש    אמר רבי אלעזר כל שארגו לו בגד (  דיין נקרא יסוריןסורים הפחותים ביותר שע יהם הימה    ו נ דהיי)ין  יסור עד היכן תכלית    -  כין טז: עיין ער   ט 

כוונו למזוג בחמין ומזגו לו בצונן  דולה מזו אמרו אפילו נת יתימא רבי שמואל בר נחמני געירא וא בא ז מתקיף לה ר   , ואין מתקבל עליו
ואיתימא רב חסדא ואיתימא רבי    בא ר   ., בריה דרבינא אמר אפילו נהפך לו חלוקו מר    .ואת אמרת כולי האי   , בחמין   בצונן ומזגו לו 

אבל שתים ועלו    , ם בידו שתי לש ועלו  לש ועלו בידו שתים דווקא ש תנא אפילו הושיט ידו לכיס ליטול ש   יצחק ואמרי לה במתניתא 
לא בי  שלש  למישדייהו   , דו  טירחא  למה    .דליכא  כך  יסורים(  וכל  נחשבים  שאעפ"כ  הפחותים  היסורים  הם  מה  לדעת  חשוב  רבי  א  דתני )מדוע  דבי 

)כיון שלא    לו   פורענות מזדמנת [  יז.ף  ד ]   ערבא אמרי במ   .קיבל עולמו (  אפילו פחותים כנ"ל ) יו ארבעים יום בלא יסורין  ו על ישמעאל כל שעבר 

אין    , בא הקדוש ברוך הוא עם אברהם יצחק ויעקב בדין  ( )אם היה תניא רבי אליעזר הגדול אומר אלמלא    .קבלם מעט מעט יקבלם בבת אחת(
 ואת אבותיכם י ה' את כל צדקות ה' אשר עשה אתכם  ן לעמוד מפני תוכחה שנאמר ועתה התיצבו ואשפטה אתכם לפנ יכולי 

בס"ד הטעם כי בארבעים יום יש תתק"ס שעות ושיעור מקוה טהרה תתק"ס  ' יום בלא יסורין. נ"ל  שם כל שעברו עליו מ   -בן יהוידע  
שפירא  נתן  הרב  ימי השוכבים, וכמ"ש    ם חודש אלול ועשרת ימי תשובה, וכן הרת נפש האדם שה לוגין, ולכן בארבעים יום נשלם ט 

נפשו וכל יסוד כלול מארבעה הרי    אדם בנוי מן ד' יסודות הן מצד גופו הן מצד ק"ס שעות לטהרת הנפש כי ה ם שצריך תת ז"ל. והטע 
וצריך לבט  יסודות,  בט"ז  נדבק ט"ז כוחות טומאה  יסודות, ובחטא  כדין איסור דבטל בשש ל ט"ז כוחות טומ ט"ז  ים,  אה אלו בששים 

שעות שהם ארבעים יום בתשובה כדי לבטל    א תתק"ס, ולכן צריך תתק"ס עמים ס' הו לבטלם כי ט"ז פ   שעות ק"ס  ולכן צריך להם תת 
א י"ו  אותיות יוסף שהו כוחות של טומאה, ולכן הצדיק נקרא יוסף שבו רמז ביטול ט"ז כוחות טומאה בט"ז פעמים ס' ונרמז זה ב   ט"ז 

ס' ר"ל ט"ז פעמים ששי  והיתר שבהם פעמים  ים  טלים ט"ז כוחות טומאה בשש אך אע"פ שב ז כוחות טומאה,  ל ט" מבט   ם של טהרה 
ף ומן הנפש, והיינו היסורין בהם נפרדת זוהמא של ט"ז כוחות טומאה מנפש ומן הגוף  צריך דבר אחד להפריד זוהמה שלהם מן הגו 

של  מפרידים הזוהמה  הם ה ין ש ים לא יעברו בלא יסור ה של תתק"ס שעות שהם ט"ז פעמים שש ם שהם שיעור טהר צריך שאלו המ' יו 
   טומאה הדבקה באדם: כוחות ה 

בזה עיי   י מו שי   ן  התשל חות  חיים שמואלביץ  לרבי  יד  סר  סימן  הי דמשמע    -ב  לא  מעיקרא  אפילו    ה שבאמת  טרחה  לנו שום  צריך 
  ,כך התרגלנו לזה עד שלא נחשב אצלינו ליסורים   בכל דבר שרוצים לעשות, וכל   יש לנו טרחה כמעט הקלה ביותר ורק גלל עוונותינו  

לנו עד   עולם שכ   שנדמה  מנהגו של  הוא  מזה   ן כ   ועל   , ך  לש   , גם לא מתעוררים לתשובה  הנביא    א ו נמצא  וכמ"ש  לוקים    א ו לש " אנו 
 ל טרחה קטנה.מכ אבל זה רוצה הגמ' שם ללמד שצריך להתעורר לתשובה  .  " ו הכיתי את בניכם מוסר לא לקח 

יום כו'. נראה דה"פ וכ"כ   : דף טז   ערכין מהרש"א    יא ב יסורין וקאמר כל  צער כי הני למה נחש במעט    דתניא כו' כל שעברו עליו מ' 
לים לא היה יכול האדם לעמוד והיה מחסד אלהים למרק עונות מעט במעט יסורין כאלו  ו ם גד סורי ם בלא יסורים כו' ובי שעברו מ' יו 

וב  יום  מ'  רואה אדם  ש בכל  פ"ק דברכות אם  יום כדאמרי'  מ'  בכל  במעשיו  יפשפש  יסורין כאלו  גם  עליו  באים    יסורים עה שיבואו 
אדם הוא בעון וימי יצירה שהן מ' יום גם הם צריכים  ה ירת  ר יצ בעון חוללתי גו' דעיק ושיעור המ' יום ע"ד שנאמר הן    יפשפש במעשיו 

 מירוק עונות וק"ל: 
י   קהלת פרק א   יב אֹוב:   )יח( ּכִּ יף ַמכְּ ַעת יֹוסִּ יף ּדַ יֹוסִּ ַעס וְּ ָמה ָרב ּכָ רֹב ָחכְּ  ּבְּ

יוסיף מכאוב   וסיף דעת להבין דבר מי שמ   ויוסיף דעת.  -  מצודות דוד  ך דבר  מתו   דבר   לעצמו כי בעבור הבנת   מתוך דבר הנה בזה 
 ישכיל אף את הנולדות מן המעשים המקולקלים ומביא מכאוב אל לבו: 

  מי  , ד היסורים בעצמם אבל מצ   , מצד ההבנה שהם מכפרים זה  ,  כמבואר בתורה רנ   ים סור י הי   ע מצער מפקי   הדעת   אדרבה כי    צ"ע   יג
ה את  כמ"ש איזהו חכם הרוא ודות דוד(  )מצ   אח"כ ה שנגלה עתה אלא גם ממה שיוולד  ק ממ לא ר ער  בו דעת יותר מבין להצט   ש י ש 

   ., כמו אדם עדין נפש לא מרגיש כל כך צער הנפש דם מגושם ש וא רק צער הגוף ולאדם גם צער הנפש.    יש לה   בהמה כי    .הנולד 

ע ׁשֶׁ   -  רנ תורה    עיין יֵני ַצַער  ּדַ ל מִּ ים ֵאינָ ּכָ ּסּורִּ ָכל ַהּיִּ ׁש לוֹ וְּ ּיֵ י ׁשֶׁ י מִּ ַעת, ּכִּ רֹון ַהּדַ סְּ ָחה ֵמהַ   ם ַרק ֵמחֶׁ ּגָ ַהׁשְּ ַהּכֹל ּבְּ יֹוֵדַע ׁשֶׁ ַעת וְּ , ֵאין ּדַ ַרךְּ ּבָ תְּ ם יִּ ֵ   ׁשּ
ֵאי   לוֹ  ין, וְּ ּסּורִּ יּ ׁשּום יִּ י "ה' ָנַתן ַוה' ָלַקח" )אִּ יׁש ׁשּום ַצַער, ּכִּ ּגִּ י ׁשֶׁ ֹוב א נֹו ַמרְּ ַאף ַעל ּפִּ ּבְּ (. וְּ ין ׁשֶׁ ּסּורִּ ׁש יִּ ּסוּ ּיֵ גֹון ַהּיִּ ים אֹוָתם, ּכְּ יׁשִּ ּגִּ ֵרַח ַמרְּ כְּ ים  רִּ הֶׁ

מֹו יִּ  ָבה, ּכְּ ּכָ ים ֵמֲחַמת ַהַהרְּ אִּ ּבָ י ׁשֶׁ יצִּ ׁש מִּ ּיֵ ים ׁשֶׁ ן ַהּגּוף, ַאת  ּסּורִּ ָמה מִּ ׁשָ ת    ַהּנְּ לֶׁ חֶׁ תְּ ּמַ ים ֵמֲחַמת ׁשֶׁ אִּ ּבָ ה ׁשֶׁ ּסּוֵרי ַהחֹולֶׁ ֵהם יִּ ׁשָ וְּ ט ַהּנְּ ֵ ׁשּ ּפַ תְּ הִּ ן    ָמה לְּ מִּ
ּוֵמֲחַמת   ר  ַהּגּוף,  ׁשֶׁ קֶׁ ּבְּ ַהּגּוף  ּבְּ ָמה  ׁשָ ַהּנְּ ָרה  ׁשְּ קְּ ּנִּ יׁש אַ ׁשֶׁ ּגִּ ַמרְּ ֵרַח  כְּ הֶׁ ּבְּ ן  ּכֵ ַעל  ָחָזק,  וְּ יץ  הַ ּמִּ ֵעת  ּבְּ ים  ּסּורִּ ַהּיִּ הַ ּפֵ   ֵכן  י  ּפִּ ַעל  ַאף  ים  רּוד,  ַקּלִּ ים  ּסּורִּ ּיִּ

ֵעת ׁשֶׁ  ל ּבְּ ַקּבֵ תְּ הִּ ים לְּ נֹוחִּ ֹאד וְּ רּור ּיֹוֵד מְּ ַדַעת ּבָ ּבְּ חָ   ַע  ּגָ ַהׁשְּ ַהּכֹל ּבְּ ָאר ׁשֶׁ ן ׁשְּ ּכֵ ל ׁשֶׁ ּכָ , ּומִּ ַרךְּ ּבָ תְּ ם יִּ ֵ י   ה ֵמַהׁשּ יׁשִּ ּגִּ ֵאין ַמרְּ ין ׁשֶׁ ּסּורִּ יִּ וְּ יֵני ַצַער  ָלל  מִּ ן ּכְּ
ׁש לוֹ  ּיֵ ׁשֶׁ ר הַ ּדַ   ּכְּ ּקַ עִּ "ל, וְּ ּנַ ּכַ נּ ַעת  ּמֶׁ ין מִּ לִּ ּנֹוטְּ ׁשֶׁ ין, הּוא ֵמֲחַמת  ּסּורִּ ֵמַהּיִּ ַער  ַהּדַ ּצַ רְּ ּו  ּיַ ׁשֶׁ ֵדי  ין: ַעת ּכְּ ּסּורִּ ַהּיִּ יׁש  ׁש        ּגִּ ּיֵ ׁשֶׁ ָרֵאל  שְֹּ ל יִּ ר ַצַער ׁשֶׁ ּקַ ה עִּ זֶׁ וְּ

לוּ הֶׁ לָ  פְּ ּנָ לּות, ַהּכֹל הּוא ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ּגָ ין הַ   ם ּבַ תֹולִּ ַעת וְּ ים    ּכֹל ֵמַהּדַ רִּ קְּ מִּ ַבע ּובְּ ּטֶׁ ין כַּ ּבַ ּסּורִּ יִּ ם ַצַער וְּ ה ֵיׁש ָלהֶׁ ל, ּוֵמֲחַמת זֶׁ ַמּזָ "ל ּובְּ  .ּנַ
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ה של  בזמן הזיתגבר    דהיינו אם,  \יד/ אלא ע"י אכילה בקדושה  ,קטרוג הזה המתקהחדש רבנו שאין ליועתה  
של כל    ןאת הדיימתיק    ות אותו לגדר אדם אזיהוא מעשה בהמה אם יצליח להעל  ילה שמצד המעשהאכ

יראתו.  העודפת    וחוכמת כןעל  שיכנ  ועל  ממתינה  הצד  מן  ועומדת  לאדם  יראה  באה   סיבשעת האכילה 
כינה,  א לשכסניאאדם היושב על הכסא, ופיו יהיה    ויעלה למדרגת  ויראה.   דושהאותה לפיו ע"י שיאכל בק

 . גרונושתהא מדבר מ

קדושה    \טז/ שע"י אכילה בקדושה  ע"י אכילה בקדושה וביראת שמים. היינו  טוא יוההמתקה ה
כיהיא   המחשבה,  קדש  קדושת  נקראת  פ( )  חכמה  ב)דהי  בתשובהוכשאוכל    ,תורה  לא   ומחשבתו  ינה(ינו 

ר  שלא יתגבר הצע   ה עי"ז נעשה המתק  \יז/בקדושה   זו אכילה)דהיינו חכמה(  ה  באכילה אלא בהקב"
היא דין קשה  שא  הס"  לשל מן הצער ח"ו השתלשלות אלוגם שלא יהיה נשת  ח"ו.  ביותר
דין  מתגשם לולמטה הוא    ,משתלשל למטהי  אז, בשעת האכילה,  אם לא ממתיק את הדין בראשיתו  יכח"ו.  
 קשה.  

 
שה  דוכל בקת האוה אמעל םעוד גאלא  ,בקדושה לא רק ממתיקה את הדין הנ"ל עתה יבאר שאכילה

 ששכינה מדברת מגרונו. ,מדרגת מדבר שלם ,למדרגת אדם

עי"ז נעשה הפה בבחי' קומת   עשה ההמתקה כנ"לה בקדושה שעי"ז נכיל ועי"ז היינו ע"י א
היא תשובת מקרא    פשוטו של  ,מי שם פה לאדם  \יט/[יח]מה שהשיב הקב"ה למשה רבנו  אדם, בבחי'  

 פה מי שברא  ו  שיב לב"ה ה והק  ,הלפרעלילך    ראוי  אינון  לכו  ,טען שהוא כבד פהרבנו כש   משההקב"ה ל
. ורבנו דורש את בשעת הצורך דות הזו  ל ממך את הכבטבול  ו דיבורפה דהיינלך לברא    יכול גם  ,לבני אדם

לאדם"  הפסוק פה  ומשיהיינו שע  ,"שם  קומת אדםושה  לבחי'  הפה  את  דהיינו    ם  לתקן  שאפשר 

 .  בקדושה אכילה  ע"י  ,םלקומת אד פהדבור ה
ל ומר  "קומת אדם"הלשון   נ  ,לית לה מגרמא כלוםתה  יתחילת הוויש  ,מלכות פהז    ואילו  ,\כ/ רצון  דתקורק 

תואש קומתה הם  ע"י  נספת שר חלקי  לה  ממליך את הקב"השהאדוסף  הוא    .ם  וכתר  כתר  )והנקודה היא 
לה  הרי  ש   ,הר לא בהמ ואזי הוא כב  , ליך את הקב"הרוצה להמהאדם  ש מציאותה הוא כראשית  נמצא  רצון(  
ביראה  ר  ותשה יוכל יותר בקדואכילה, וככל שאאבל הוא עדיין בהמה מצד אופן ה  , רצון כזהת לוכישיאין  

ונעשה גדר אדם דהיינו מדבר,   פה לקומה שלימה.  אזי בונה את המלכות  ,במחשבת קיום רצון ה'ובמתינות  
ש שעד  גם  להיות  זוכה  וראוי  קדוש  פיו  שיתבלשכינה    אכסניא נעשה  לקמן  כפי  מדברת אר  שכינה  ואזי 
  .מגרונו
שני  שהפה  רבנו    כוונת  נראה בו  דבור  יש  הדבורו  ,ואכילהכוחות  גדר    מעלת  כמה    ,אדםדהיינו  עד  הוא 

גם   מת באכילשהפה  על אכילת בהמה,  ה  יותרעלה  הרבה  זה  באכילת  כי    ,ובאמת  כל שבהמה  יש מעלה 
לקיומהאכי הא  ,לתה  במעשה  כולה  שקועה  היא  שבאכילה  אדם  אלא  אבל  מורידכילה,  מעלתו  ה דייקא 

שאוכלת  בהמה  לעלות למדרגת  י צריך תחילה  ל"ז או)שלפ  .תחסר   ם, ובטן רשעי אותו לאכול לשם תענוג
  א הו  (\כא/או מרעב)שגם האוכל רק לקיומו    נמצא  . (שהוקדת  הוספבלהתעלות עליה  ולהוסיף    ,קיומהרק ל

 
 בה תלמוד תורה מוסיף חכמה וגורם לעוד יותר קטרוג.ונראה כי אדר   ה כנגד כולם צ"ע הרי תלמוד תור   יד
 הוא  -היא, ומתרלו  –גם בדפו"ר ותרלד  טו

יין לק"ה  שע"י שאוכל בקדושה באה אליו היראה, אבל ע ין לקמן  , ועיבקדושה ויראת שמים ואח"כ רק בקדושה   תחילה אמר   צ"ע   טז 
יין  וע מן שע"י שאוכל בקדושה וטהרה מכניס לפה את היראה.  . ועיין עוד לק רכת המוציא בב ראה באה לפני כן  שהי   )ה ב( פת    בציעתה 

ונעשה    ותה לפיו מכניס א   עי"ז ה וטהרה  וש ד לאדם עומדת מרחוק וממתינה לו ותלוי בו שאם יאכל בק   בהמשך שמתרץ שהיראה באה 
 קומת אדם.

 ות עי"ש.ח שה מבואר לעיל בשי בקדו אבל למעשה אכילה    , כך נ"ל ביאור הלשון  יז 
 יא  'שמות ד *  יח

ּבִּ   שמות פרק ד   יט  דָֹוד  יְּ ל  ה אֶׁ ר מׁשֶׁ ַוּיֹאמֶׁ ךָ   י )י(  רְּ ּבֶׁ ּדַ ֵמָאז  ם  ּגַ ׁשֹם  לְּ ִּ ׁשּ ם מִּ ּגַ מֹול  ּתְּ ם מִּ ּגַ י  ים ָאֹנכִּ ָברִּ ּדְּ יׁש  ל ֲאדָֹני לֹא אִּ ה  עַ    אֶׁ ַבד ּפֶׁ י כְּ ּכִּ ָך  ּדֶׁ בְּ
י:  ָאֹנכִּ ָלׁשֹון  ַבד  ר   ּוכְּ ַוּיֹאמֶׁ דֹ   )יא(  י ש ָ יְּ ֵאָליו מִּ י  ָוד  ָלָאָדם אֹו מִּ ה  ּפֶׁ וֵּ יָ ם  עִּ ַח אֹו  ּקֵ פִּ ֵחֵרׁש אֹו  ם אֹו  ּלֵ ּום אִּ דָֹוד: ר  ש  יְּ י  ָאֹנכִּ ֵלךְּ    ֲהלֹא  ה  ַעּתָ וְּ )יב( 

יָך ֲאׁשֶׁ  הֹוֵריתִּ יָך וְּ ם ּפִּ ה עִּ יֶׁ הְּ י אֶׁ ָאֹנכִּ  ר: ַדבֵּ ר ּתְּ וְּ

ה פרעה אלם  ש )תנחומא( מי ע   -ישום אלם  או מי        ל המצרי: עה ע מי למדך לדבר כשהיית נדון לפני פר   -)יא( מי שם פה וגו'    רש"י 
ח  משרתיו  ואת  הריגתך  במצות  נתאמץ  עורים  רש שלא  עשאם  מי  ההורגים  ולאספקלטורין  קמ(  )שבת  עליך  בצוותו  שמעו  שלא  ים 

   ששמי ה' עשיתי כל זאת:   -הלא אנכי       : ה ונמלטת או כשברחת מן הבימ שלא ר 
בד כנודע וזה הנקודה נקרא אישון בת עין וזכור  היתה רק נקודה א' ל ראשון  וקבא בעת האצילות ה י הנ כ   -ט פ"א.  כ   עץ חיים שער   כ

בחי' הנוקבא    זה  כל  וזהו שורש  יכולה להיות פב"פ עמו  והיא לבדה  בנין כל מציאותה  זו מתחיל  כל  וזהו ראשית  ומנקודה  ואחרית 
 .ה א' לבד נקוד ודה שנאצלה תחלה היא כתר שבה והיא  דרושיה. דע כי הנק 

לו    ליו תאוות אכילה ע   מרגיש איזה רעבון שמתגבר כשאדם    –וזה לשונו שם    קמא שהרעב הוא תאווה.  לט   עיין תורה   כא ידע שיש 
 .שונאים 

  הרעבון בא בשעה שאדם רגיל   כמו ד' שעות שלנו כי   אגריפס הם   היא דמיון כמבואר בפסחים קז: שתשע שעות של   ת רעבון ש כי הרג 
   .עי"ש .  :( בי יוסף )י בשם נמוק   9הערה    שוטנשטין שם ב . כמבואר  במעיו ן  מזו   מחוסר   לאכול ולא 
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כבהמה. אוכל  במחשבה    עדיין  תלויה  בקדושה  אכילה  הואכי  שם  חושב  שאדם  היכן  וכשחושב   (\כב/ )כי 
 הוא דומה לבהמה.  טה, אזי ע או שאוכל בהלו קדק בל ומדכואה כשחושב על אבל ,בהקב"ה שם הוא

ל בקדושה  כבל כשאופיו הוא בחי' בעל חי ממש. אשאין אכילתו בקדושה ח"ו, אזי  מי  כי  
ל האכילה תהיה  ר שכהעיקכי    בחי' קומת אדם כנ"להפה  אזי משים את הפה לאדם שנעשה מ

 .חותעיין לעיל בשילמעשה ו .אליו ית'שתוקקות כסופים וה בתשובה  ,במחשבת קיום רצונו ית'
ע"ח   כח)עיין  מאמו    התינוקש  (פ"ה  \כג/ שער  שיונק  מוחין  ע"י  לו  השיניםנעשה  לו  גדלות  ולבן  "וכמ"ש    ,ואז 

  נ' ו   נתיבות חכמה  ל"ב  ן" דהיינו 'לב ו'"  הנעשה לו מוחין הרמוז במיל  ,דהיינו שע"י שיונק מאמו  ,"שינים מחלב

נ' שערי בינ  ו מינלאדם. דהייפה  מי שם  וזהו שכתוב  רומז לדעת.    ו'וה  ,בינה  שערי שהיא הבינה  ה(  )גמט' 
 דהיינו שמתחיל  ,פהנעשה לו  ועי"ז    ,מוחין חב"דע"י שמניקה אותו נעשה לו    , בחי' אמא המניקה את בנה

י  אלקיםא אלם בחי' שם  כי בתחילה הו  .לדבר )אלם גמטאלם,    אותיות  ,ק-בלא  '  בחי' אלם צדק תדברון 
 , ק-ליה  זוכ  , מימבחי'    ,יניקה מאמווע"י ה(  \כהבחי' צפצוף/   א דעת בחי' דבור בל  \כד/ צדק  בתורה עד צדק( )וכן  

נת ל"ב  ונ' שעריבידהיינו  חכמה  מתקיים  ות  ואזי  מחלב.   בו  בינה,  שנים  בינה  ולבן  לחכמה  שזוכה    דהיינו 
 דיבור פה. "ז לועי ודעת

נעש וזה שאומר רבנו שע"י אכיל לו פהה בקדושה  היונק  ק  נוחי' שאוכל כתייא בשה הכי אכילה בקדו  ,ה 
עולב)  כי כשאוכל בתשובה   ,מאמו בינה  תי  ,ומחשבתו בהקב"ה  ה( תשובם החי'  כמו  בחיק   קנואזי אכילתו 

בהמה היונקת ממקום    ו כמו תאכיל  אזי   ,ל"ה כנכשאוכל בלא תשובלהבדיל  אבל    . אמו שאוכל ממקום בינה
   חין.בלי מו, )ברכות י.( ערווה

 

 
לפי שהלב חלוש ומתאוה לאכול באותו רגע שמנהגו לאכול כל    ,בהן בקי  והלב    –סעודה לכל היא  זמן    "ה ד יוסף שם  י  זה לשון הנמוק 

 תי למטעי כל כך בין בשבע ולא בשש.מים. ולא א הי 

  יכול   קפד סעיף ה' עד אימתי   ן ו"ח סימ כמבואר בש"ע א   גיש רעבון.לא מר   ד לברך כל עו   ול שיכ   מהדין של ברכה אחרונה   אבל צ"ע 
 רעב מחמת אותה אכילה.  כל המזון שבמעיו וכמה ביעורו כל זמן שאינו תע לברך עד שי 

לדחות  כיו   ואפשר  אגריפס  שהי שבאמת  מעיו  מלך   ה ן  רעבון  את  ממנו  השכיחו  עסקיו  ש ואינו    , רוב  דעלמא  ל קי עס כרובא  א  הם 
 .בון מעיים רע ה   ת חים מהם א י כ מש 

רשע   אעפ"כ  דייקא,  תחסר    ים בטן  מ רשעים  לא  אוכלים  צדיקים  אחר    צד ואילו  אדם  שמאכיל  כמו  אלא  רבה עיין  הרעבון    ויקרא 

עה שהיה נפטר מתלמידיו היה מהלך והולך עמם אמרו לו תלמידיו  שבש   ל הזקן גומל נפשו איש חסד זה הל ד"א    -פרשה לד פסקה ג  

ל  ל   היכן ר'  הולך אמר  ב לג הם  אתה  הדין אכסניא  לך אכסניא אמר להם    יתא ב   גומול חסד עם  יום אית  כל  לו  דין נפשא  וה אמרו 

 ועי"ש עץ יוסף    .עלובתה לאו אכסניא הוא בגו גופא יומא דין היא הכא למחר לית היא הכא 

טוף איזה מעט אוכל  דעתו ואז לח   להסיח   יך ה צר עד שהי האכילה  מאוס אצלו    ה , וכל כך הי צריך להכריח עצמו לאכול   יה ה   וכן רבנו 
 קמב(.     )עיין פעולת הצדיק   הגוף לקיום  

יים שם אות לא. ועי"ש  ם ח קור מי וד התפילה אות נו ובמ בבעש"ט על התורה פרשת נח עמ   א דף ה. הוב   בעש"ט מקורו בצוואת ה   כב
 צז. וממ"ח אות פ'.  אות אשית  פרשת בר 

יש    -  עץ חיים שער כח פ"ה   כג יניק שבודאי שהקטן בהיותו תוך בטן אמא  וגם אח"כ בעת  נתחדש  לו ראש  ה א"כ צריך לדעת מה 
והנ  נה"י  אח"כ בעיבור המוחין  הנעשה אל  וחצי ת"ת דא"א אמנם אותו התלבשות  כי כבר הודעתיך איך הז"א שיעורו בנה"י  ה דע 

היותו במעי אמא  צי ת"ת דא"א נעשה ראש שהם ג"ר דז"א ב ג או"א הוא סוד )נ"א על דרך( הז"א עצמו והנה מאותו ח דא"א ע"י זוו 
)הוי"ה( מלוי  ין שלו הם אל"ם דאלהי"ם לכן אין בו כח הדיבור בהי ואמנם מוח  ע"א שהם שם  גימטריא  והנה אל"ם  ותו בבטן אמא 

הוא  ואז  ע"א  הרי  כ"ו  עצמו  והשם  מ"ה  עולה  מד"ם    דאלפין  ל"ף  צדק  גימטריא  אלם  אותיות  מילוי  והנה  המוחין  אל"ם.  סוד  והוא 
ת"ת דא"א לכן לא היה עדיין  לם צדק תדברון ולהיות כי ג' מוחין היו נעשין סוד  ו כלולין שם וז"ס האמנם א שבמל' הנקרא צדק שהי 

רק היה כל זה בבחי' כללות לבד וכאשר נולד  היכר לל"ב נתיבות חכמה ונ' שערי בינה וגם הדעת לא היה נחלק לאדרין ואכסדראין  
כן  כן הבינה בסוד נ' שערים וכן הדעת ואז ניכר הכל ול ו בסוד ל"ב נתיבות חכמה ו אמו אז ע"י היניקה נתגלו המוחין האל   ויונק משדי 

הל"ב של ולבן הוא ל"ב  הולד כשיונק אז יוצאין לו השיניים שהם ל"ב נגד ל"ב נתיבות חכמה שנתגלו עתה וז"ס ולבן שינים מחלב פי'  
...    .ת[ החלב וזו ולבן שיניים מחלב ו' וכל זה הוא לסבת ]מסב   ינה והוא"ו של ולבן הוא סוד הדעת סוד נתיבות חכמה ונ' ה"א נ' שערי ב 

 .ם מי הוא בינה וע"י החלב שמניקה שם פה לאד   ", מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש " מתחיל התינוק לדבר וז"ש לכן עתה    ...

כשאוכל בבחי' צדקה  האכילה    ונ"ל שהכי נמי   . ודבור בדעה נקרא צדקה קרא צדק  דבור בלא דעה נ ש   ועיין תורה עד   כד 
אבל    צדיק חונן ונותן,  , דרגת אדםמ  א ו אזי ה  ,ם גופוע ות צדקה  ש לע כדי  סיבה שאוכל היא  עם הנשמה ואזי ה   זדהה שמ

   . אזי הוא במדרגת בהמה   , ולא צדקה יחה לקתאוה ו תו בבחי'  ל ואכי  ,הגוף  שמזדהה עם כשאוכל בתאווה  
ֵדי    -  ין תורה רכ עי   כה  יְּ ַעל  ל  כֶׁ ַהּשֵֹ ֵדי  יְּ ַעל  חוֹ וְּ ּטָ ַהּבִּ ה  ַנֲעשֶֹׁ ה  לֵ זֶׁ ׁשְּ ֵדי  יְּ ַעל  הּוא  חֹון  ּטָ ַהּבִּ ֵלמּות  ְּ ׁשּ ׁשֶׁ ָצא  מְּ נִּ "ל,  ּנַ ּכַ "ל: ן  ּנַ ּכַ ָהֵרָאה  ַוֲאַזי      מּות 

הַ  נּו  ַהיְּ ּדְּ צּוף  פְּ ֵמַהּצִּ ַלֲעשֹֹות  ין  כֹולִּ ה יְּ ַנֲעשֶֹׁ ה  יֶׁ הְּ ּיִּ ׁשֶׁ צּוף,  פְּ צִּ וְּ ׁשּוט  ּפָ קֹול  ַרק  הּוא  ׁשֶׁ ה  נֶׁ ֵמַהּקָ ַהּיֹוֵצא  ֲחמִּ   ּקֹול  ֵדי  יְּ ַעל  ּבּור,  ה  ּדִּ ַהּפֶׁ מֹוָצאֹות  ה  ָ ׁשּ

ּבּור,   ַהּדִּ ים  כִּ ַחּתְּ ּמְּ ר הַּ ׁשֶׁ ק ַּ י עִּ הו א  כ ִּ ו ר, ׁשֶ ב  ד ִּ ו ְך הַּ ת  י חִּ ְידֵּ ל  י, הו א עַּ ין ָאָדם ְלחַּ ׁש ב ֵּ י ֵּ ׁשֶ ל  ֶדר ָהָאָדם ֶהְבד ֵּ מֹות ד(:   ג ֶ ת )ׁשְ ינַּ ְבחִּ ר ב ִּ ב ֵּ ְמדַּ הו א    ׁשֶ

ָלָאָדם",  ה  ֶ פ  ם  י שָֹ עִּ   "מִּ חִּ וְּ הּוא  ל  ּדֵ בְּ ַההֶׁ ר  ָהָאָדם  ּקַ ׁשֶׁ נּו  ַהיְּ ּדְּ ּבּור,  ַהּדִּ וְ ּתּוךְּ  ְפצו ף,  צ ִּ הַּ מֵּ ה  ו ר, עֹושֶֹ ב  ד ִּ ְוהַּ י ֹות  ָהאֹותִּ ו ְך  ת  חִּ ֹול  ק  ֵהמֹות    הַּ ּבְּ ם  ּגַ י  ּכִּ
עֹופֹות ֵיׁש לָ  ּגֶׁ וְּ הּו  זֶׁ ּבּור, וְּ ַהּדִּ ּיֹות וְּ ּתּוךְּ ָהאֹותִּ ם חִּ ֵאין ָלהֶׁ ׁשֶׁ צּוף, ַרק  פְּ צִּ ם קֹול וְּ כֹול  הֶׁ ּיָ ׁשֶׁ ר ָהָאָדם  "ל: דֶׁ ּנַ ּבּור ּכַ ר      ַלֲחֹתךְּ ַהּדִּ דֶׁ ּגֶׁ יַנת  חִּ בְּ ָלבֹוא לִּ וְּ

ית א(: ָאָדם  ֵראׁשִּ יַנת )ּבְּ חִּ בְּ ָדָקה, ּבִּ ֵדי צְּ יב )ר   , הּוא ַעל יְּ תִּ ה ָאָדם" ּוכְּ ָדָקה    ּות ב(: "ַנֲעשֶֹׁ כּו' ָמה ָהָתם צְּ ּמֹו ַהּיֹום" וְּ י עִּ יתִּ ר ָעשִֹּ יׁש ֲאׁשֶׁ ם ָהאִּ "ׁשֵ
כָּ ַאף כָּ  מֹו ׁשֶׁ ָדָקה ּכְּ ַעל יְּ אן צְּ נּו ׁשֶׁ יָמן לז(.ַהיְּ סִּ ֵעיל ּבְּ ּזַֹהר )הּוָבא לְּ "ל, תּוב ּבַ ּנַ ּבּור ּכַ יַנת ּדִּ חִּ הּוא ּבְּ יַנת ָאָדם ׁשֶׁ חִּ ה ּבְּ ָדָקה ַנֲעשֶֹׁ  ֵדי צְּ
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לאדם    באה  כי עיקר היראה היאה לקומת אדם  ילה אפשר לתקן את הפ וטעם שדווקא בשעת האכ
 של מקראפשוטו    לעת האכל גשי הלום  \כז/[כו]מה שאמר בועז לרות  '  בחיכילה דייקא ב בשעת א
לה דורש  ור  ,לאכול  לבוא  שאמר  שבעבנו  לה  האכילה  שרמז  לבת  יראה  בזבחים  אדם  אה  הגמרא  עפ"י 

 [ כט]   )כאשר דברנו מזה במ"אכח.  כי מהמלך יראים  לכותויראה היא מצד המ  ,מלכותשהלום הכונה  
ר מא  (דף טו.)אות יג  ב שם  ו  \לון שמתגלה בשעת האכילה/ צדף יד. מדבר מהארת הר  י'  ז' תנינא אותורה  ת

ים  )זבחכמבואר בגמרא  אלא מלכות    הלוםלשון    ( איןותכלשיראה בחי 'מלכות כמ"ש מוראה של מ
כמו  ש  "שהיא בחי' יראה כ   המלכותראה שהיא מצד  ילונה  הכו  נמצא שלעת האוכל גשי הלום  \לא/ קב(

לכות נמצא שמ  .\לג/ו בלעוהאיש את רע   ל מלכותאה שאלמלא מור  \לב)אבות פ"ג(במשנה  שכתוב  
  . )איוב י כב(  "סדריםצלמות ולא  ", דבלא זה  הממנ  יראה  מחייבתכדי לשמור על הסדר היא  אפילו של עכו"ם  

 .  ל עכו"םש כל מלכות אפילוביראה נהוג כבוד ויך לם צרשאד ,הנ"ל \לד/ כן מבואר בזבחים קב.לו
באהנמצא   אזי  אכילה  להאדם,    שבשעת  כי ב)וכמבואר  לההיראה  מקץ  ויהי  מאמר 

ינהגם האכ  .\לז/[לו]   מרחמם  בשעת  נפלא  רצון  הארת  לקבל  שאפשר  מבואר  שעיקר   וןכי  ילה,שם 
מלכות באר שם שבוכמ .יראה ע"ש היטבשהיא בחי'  והפרנסה נמשכת מבחי' מלכות  ילה  האכ
, בחי' הרמזים )בחי' בני חיי ומזני במזלא תליא(  היורד מהידים שבים החכמה  ,ירידת השפע פרנסהסוף    הוא

ידים   יותר את החכמה שבידיםהרמז מבחי' ש)שהם בחי' רחב  ע לכל חי ת ידך ומשביבחי' פותח א   (רחיב 
בפרנסה הארת    שבלכן מלוה,  יתלבטרף  תתן  מחלקת את הפרנסה למטה בבחי' והמלכות בחי' יראה  ו רצון,  

 ( , ועם הפרנסה באה גם יראה בשעת האכילה דהיינו כשהאדם מפרנס את גופונפלא רצון
וכה היראה, ובשעת האכילה  ת בת לאדם  כי הפרנסה מהמלכות וכשהיא יורד   על כן היראה באה דייקא בשעת האכילה 

אדם  שיאכל ביראה כגיח ומצפה  שנמצא עמו הקב"ה מש  אוכל כמואם יזכור מהיכן הפרנסה ויהיה  מהצד    ממתינה לו
כבהמה. אמר    ולא  שרבנו  ה'(  )בשואע"פ  הר"ן  הרוממות  יחות  ליראת  הכוונה  שבאכילה  נראה  העונש  יראת  היא  שעיקר 

 כבהמה. אם יאכל   שהרי לא יענשעכ"פ לא פחות מרב חשוב, 

 
 יד  'רות ב *   כו

ב   כז  פרק  הַ   רות  ן  מִּ ּתְּ  ָאַכלְּ וְּ ֲהלֹם  י  ּגׁשִּ ל  ָהֹאכֶׁ ֵעת  לְּ בַֹעז  ָלה  ר  ַוּיֹאמֶׁ טָ )יד(  וְּ ם  חֶׁ ּתֵ בַ ּלֶׁ ּפִּ ּתְּ  לָ ךְּ לְּ ט  ּבָ צְּ ַוּיִּ ים  רִּ ַהּקֹוצְּ ד  ּצַ מִּ ב  ׁשֶׁ ַוּתֵ ץ  חֹמֶׁ ּבַ קָ   י  ּה  לִּ
ע ַוּתַֹתר:  ּבַ ש ְּ  ַוּתֹאַכל ַוּתִּ

 נמצא כבר בדפו"ר  כח

 א'  אות קמא סב   תורהועיין  ועיין לק"ה בציעת הפת ה' ב' משמע שהיא באה קודם האכילה בשעת ברכת המוציא[ . ] דאות יותנינא ז'  תורהלעיל  * כט

 מלכות וממשלה   יינו ה כמ"ש לעת האכול גשי הלום דה שכדי לזכות בה צריך ממש רנסה  מפ   שם מדבר   ל
ה{ אל  -}שמות ג ר סיני והקב"ה דבר אליו מתוך הסנה(  ע לה היה רועה והגי )כש אמר עולא בקש משה מלכות ולא נתנו לו דכתיב    -  זבחים קב.  לא

]וגו'[ כי הביאתני עד הלו -שמואל ב ז }   (להקב"ה המלך  ד  שאמר דו)  מר תקרב הלום ואין הלום אלא מלכות שנא    .ם יח{ מי אנכי ה' אלהים 
וכל היכא דכתיב    .לזרעו קאמר לו ו אמר רבא    הוא מלך(ש   אשת אחיו של משה )אלישבע אשת אהרן  ,  תיב רבא רבי ישמעאל אומר יבמה מלך מ 

כב{ הבא עוד  -}שמואל א י   ואז שאלו את הקב"ה(  צא לא נמ וך וילכד שאול מי יהיה מל   )כשהטיל שמואל גורל  והא גבי שאול דכתיב   , ת הוא הלום לדורו 
אימא שאני שאול דאפי'    בעית ואי  , איבעית אימא הא הוה איש בשת   , הוא אין זרעו לא   (, נמצא ולמעשה בנו של שאול לא הי המלך) ,  ש הלום אי 

בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו  נינא  ח לעזר אמר רבי  כדר' א   ( עתוכיון שהגיס ד   תקיימה המלכותנ )שאפילו בעצמו לא  ,  בגויה לא קאים 
שנאמר  ילו  ואם הגיס דעתו הקב''ה משפ   , ק עיניו ואת מלכים לכסא וגו'ז{ לא יגרע מצדי -ת שנאמר }איוב לו דורו ולזרעו עד סוף כל ה 

 ח{ ואם אסורים בזקים ילכדון בחבלי עוני: -}איוב לו 
ג משנה    לב פרק  ַרּבִּ   אבות  יָנא  )ב(  ֲחנִּ ַהּכֹהֲ י  ַגן  כּות נִּ סְּ ַמלְּ ל  ׁשֶׁ לֹוָמּה  ׁשְּ ּבִּ ל  ּלֵ ּפַ תְּ מִּ ֱהֵוי  אֹוֵמר,  ׁשֶׁ ים  ים  ,  ַחּיִּ ֵרֵעהּו  ת  אֶׁ יׁש  אִּ מֹוָרָאּה,  ָמֵלא  לְּ אִּ

ָלעּו.  ּבָ
ברגע שהיה  לא מבעי  דהיינו  ס והישות של האדם שבלי גדר היראה היה בולע את רעהו חי  ע ר הכ על תוקף יצ   לשון חז"ל מורה   לג

זו אלא גם לצורך הנאתו היה תוקף  הנות ממנו,  ל תחום שקבע לו  מפריע לו ב   קצת    אבל   , כמו חיות בג'ונגל לגמרי,  לתו  ומבטל ישות 
למלכות    ה תהי ש כמה יראה צריך    ממילא למדנו   כמה.ח שנפשו הבהמית הרבה יותר  כראוי לאדם    , בדרכים הרבה יותר משוכללות 

 אה צריך אדם כדי לשלוט על יצרו.וכמה יר   תחתיה.אחד מהעם ש לכל  חיות  ו   ם קיו ו תחום  לתת  לעשות סדר ו כדי  
יך  ח{ וירדו כל עבד -}שמות יא תרה בפרעה על מכת בכורות(  ה שה )גבי מש א''ר ינאי לעולם תהא אימת מלכות עליך דכתיב    -  ם קב.זבחי   לד

ו   אמר   משום כבוד המלכות ) אלה אלי   פרעה עבדיך  את  כלל  ויד ה'  -יח   יוחנן אמר מהכא }מלכים א   רבי   .קאמר ליה ואילו לדידיה לא  (  לא  מו{ 
 .ניו וירץ לפני אחאב אליהו וישנס מת היתה אל  

 נמצא כבר בדפו"ר  לה

 ]דף יד. טור ב[ י'  אות תורה ז' תנינא  לו

ֵד   תורה ז' תנינא   לז ַעל יְּ לָ אות ]י[ וְּ ֵדי  י ּכְּ יד; ַעל יְּ מִּ ַתלְּ ן וְּ ּיּות ּבֵ ֵאינוֹ לִּ ל וְּ יׁש ַחיִּ הּוא אִּ י ׁשֶׁ ה מִּ פֶׁ   זֶׁ ין: רַֹע מַ ךְּ )ׁשֶׁ ַההֶׁ ל(, הּוא ָיכֹול  ּקֹורִּ ֵליַמּזָ ל, ׁשְּ ּזָ
קַ  ָאַר לְּ הֶׁ יָלה  ָהֲאכִּ ֵעת  ּבְּ ל  ּתֹוֵקק  ּבֵ ׁשְּ יִּ וְּ יָלה,  ָהֲאכִּ ֵעת  ּבְּ ָהָרצֹון  לֹו  יר  אִּ ּיָ ׁשֶׁ נּו  ַהיְּ ּדְּ ָהָרצֹון,  כְּ ת  יִּ ָרצוֹ וְּ ּבְּ ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ ֵאָליו  ֹאד  מְּ ׁשּום  סֹף  י  לִּ ּבְּ ָלג,  פְּ מֻּׁ ן 

יָעה, ׁשֶׁ  דִּ ָלל ָמה הּוא רוֹ   ֵיַדע ּלֹא  יְּ ה.ּכְּ תְּ ....           צֶׁ ּמִּ ֶׁ יֹות  גַּ ּוַמה ׁשּ הְּ ָניו לִּ ּגֹר ָמתְּ ה ַלחְּ רֹוצֶׁ י ׁשֶׁ י מִּ ע, ּכִּ ָקא ּדַ וְּ יָלה ּדַ ֵעת ָהֲאכִּ ָאַרת ָהָרצֹון ּבְּ ה הֶׁ ּלֶׁ
נֵ  ַפרְּ לֹא  מְּ וְּ ל  ַחיִּ יׁש  ה אִּ יֶׁ הְּ ּיִּ ׁשֶׁ יךְּ  ים ּבֹו, הּוא ָצרִּ לּויִּ ַהּתְּ ָנָסה לְּ רְּ ּפַ ן  ּתֵ קּ ס, לִּ , )ׁשֶׁ ךְּ פֶׁ ה ַההֶׁ יֶׁ הְּ ין:יִּ ֵליַמזָּ     ֹורִּ ׁשְּ ל,  ַמּזָ ָצת    ל(, רַֹע  ה לֹו קְּ יֶׁ הְּ ּיִּ ׁשֶׁ יךְּ  י ָצרִּ ּכִּ

כָּ  מֹו ׁשֶׁ כּות )ד(, ּכְּ לְּ ךְּ ֵמַהּמַ ׁשָ מְּ ָנָסה נִּ רְּ י ָכל ַהּפַ ָלה. ּכִּ ׁשָ מְּ : מֶׁ ךְּ לֶׁ מֶׁ ּבְּ כּו' ּומָ   תּוב  ף וְּ קִּ ָבה ּותְּ י רְּ ָת ּדִּ י ֲחַזיְּ יָלָנא ּדִּ ֵיאל ד( "אִּ נִּ ּה, ַאנְּ )ּדָ ֹכָלא ּבֵ ּתְּ  זֹון לְּ
א":  ּכָ ַעל כֵּ     הּוא ַמלְּ י וְּ יָּ   ן מִּ ה ׁשַ ה לֹו ֵאיזֶׁ יֶׁ הְּ ּיִּ ֵדי ׁשֶׁ ָלה, ּכְּ ׁשָ מְּ ָצת מֶׁ ה לֹו קְּ יֶׁ הְּ ּיִּ יךְּ ׁשֶׁ ָנָסה, ָצרִּ רְּ ל ּפַ ַקּבֵ ה לְּ רֹוצֶׁ יַנת )רּות  ׁשֶׁ חִּ ה ּבְּ זֶׁ כּות. וְּ לְּ ם ַהּמַ כּות עִּ

י ֲהלֹם" 'ֵאין הֲ   ב(:  ּגׁשִּ ל  ֵעת ָהֹאכֶׁ כּות' )זְּ "לְּ א ַמלְּ ּלָ ּיִּ לֹום אֶׁ יךְּ ׁשֶׁ י ָצרִּ ים קב(. ּכִּ ה ָבחִּ יֶׁ ה    הְּ ֵדי זֶׁ י ַעל יְּ ל, ּכִּ ֵעת ָהֹאכֶׁ כּות לְּ יַנת ַמלְּ חִּ ָלה ּבְּ ׁשָ מְּ לֹו מֶׁ
"ל:  ּנַ ָנָסה ּכַ רְּ ךְּ ַהּפַ ׁשָ מְּ  נִּ
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ע וממשיך  בקדושה  כשאוכל  לו  וע"כ  הבאה  היראה  עצמו  הפרנסה  ל  אכילה,  עם  בשעת 
המלכות   א מכניס את בחי' הרה כראוי. אזי הוטב שה ווכל עם יראת שמים בקדודהיינו שא

שם פה   מי'  היראה כנ"ל לתוך הפה ואזי נעשה מהפה בחי' קומת אדם בבחי היא בחי'  ש
 כנ"ל. ת אדם מדבר ואזי עולה למדרג לאדם

בק אוכל  כשאינו  וביכי  שמיםדושה  היא    ראת  כנ"ל  אכילה  בשעת  הבאה  היראה  אזי 
בקדושהממתינה  חוק ואינה נכנסת בו.  עומדת מר שיכול בשעת האכילה הוא הזמן  רק  כי    ,שיאכל 

 , לת ה'שאינו ירא כפי כל השגתו בגדוהקטרוג על דהיינו  ,היראהקן את פגם  לת

אזי נכנס נ"ל  ה קדושה הו שממשיך על עצמו היראדהיינוביראה    ל בקדושהכאבל כשאו
ונעשה מהפה בחי' ק  כוונומת אדם כנ"ל.  בחי' היראה מלכות בפיו  אתשתו  נראה   כשממליך 

 , וכשגם בפיו את היראה לפיו  זה בחי' שמכניסשמים    ל מלכותאה שמור  הקב"ה גם בשעת אכילתו בבחי'
 ועולה למדרגת מדבר. .ומה שלימהפיו נעשה קשב הדבורשמים אזי  מלכות מתגלה מוראה של

 
אזי שכרו  ,ועולה למדרגת מדברבקדושה נו שאוכל ידהיכנ"ל מקיים מי שם פה לאדם עתה יבאר שאם 

 ת מגרונו.. ששכינה מדברברוח הקדשגבוהה, דהיינו מדרגת מדבר ב"ה יעלה אותו למדרגה עוד יותר שהק

וע שמים  וביראת  בקדושה  שאוכל  זה  לעלובשכר  זוכה  עי"ז  אדם,  קומת  מהפה  יה  ושה 
החזיון שראה  בחי'  לה בחי' קומת אדם הנ"ל ונעשה בחי' אדם העליון בלה שנתעותר גדוי

הנביא   א()יחזקאיחזקאל  אדםלטועל    \לח/ל  כמראה  דמות  מלמע  הכסא    \מא/(מ)  להעליו 
מבואר שם  פנחס  לזוהר  כאן  ציין  כמרהכסא    \מב/תדמוועל  "שהפסוק    )הטשערינרב  עדמות  אדם  ליו  אה 

 
א   יחזקאל   לח מּות    פרק  ּדְּ יר  ַסּפִּ ן  בֶׁ אֶׁ ֵאה  ַמרְּ ּכְּ ם  רֹאׁשָ ַעל  ר  ֲאׁשֶׁ יַע  ָלָרקִּ ַעל  ּמַ ּומִּ הַ )כו(  מּות  ּדְּ ַעל  וְּ א  ּסֵ אֵ ּכִּ ַמרְּ ּכְּ מּות  ּדְּ א  ּסֵ ָעלָ ּכִּ ָאָדם  יו  ה 

ָלה:  ָמעְּ לְּ  מִּ

דוד  דמות    -)כו( כמראה    מצודות  ראיתי  ועל דמות הכסא  והוא כדמות כסא  ספיר  מזהיר כאבן  דבר  על  ר"ל ראיתי  כמראה אדם 
ואמר דמות כמראה לומר שאין לו דמות כלל אב  יתברך  והוא רמז על האל  את האוזן    ל אמרו בלשון דמות להסביר הכסא ממעל 

 כמלך היושב בכסא על המרכבה: שראה את השכינה נוסעת מבה"מ  
 ועל דמות הכסא  -בלוה"ת תרלד  כסא דמות כמראה. ועל ה -תשכטתרלו ותרלד דפו"ר הפסוק( וב  שון )כל  -  דמות כמראה )דמות( הכסא ועל  -בתרצו לט

 והר פנחס רכח. עיין ז מ

,  ב "ע   רכו  דף   לעיל   הנזכרים ,  דיחזקאל   מראות   מעשרה   השני  מראה   ענין   לפרש   תחיל מ   כאן   -(  סוף סימן יד עמ' פד   דו' תשמט()מה אור יקר כרך טז  רכח. )זוהר רע"מ פנחס דף    מא

 (.   א "בהגר   כאן   יין ע )  השני  מראה   דהיינו,  סימן   אמר   לכן ,  סימנים   עשרה ,  מראות   לעשרה   קרא   לעיל   כי  היינו  ִסיָמן  ומלת ".  דאצילות   דמלכות   התפארת   הארת "   והוא 

ק   ְנָייָנא   ו ָנאת ִּ מו ת  ְוַעל   דיחזקאל '  א  פרשה   בסוף   נאמר   עליו ,  השני   ומראה   התיקון   ת ִּ א   ד ְ ֵּ ס  מו ת   ַהכ ִּ ה   ד ְ ַמְראֵּ ְלָמְעָלה   ָעָליו   ָאָדם  כ ְ   רק  שהוא  דאצילות   דמלכות   רת התפא   והיינו   מִּ

ימו    רק  והוא,  א"דז   התפארת   כמראה   ל" ר,  אדם  כמראה ֶפר   ְרש ִּ ֹוָרה   ְדסֵּ יהו  ,  ממנו  רושם  רק  הוא  דמלכות  פארתוהת ,  שבכתב  תורה   סוד  שהוא  א"דז   התפארת   הוא  תורה  ספר  כי  ת    ְואִּ
ְפֶאֶרת  נאמר  זה  ועל  תִּ ֶבת  ָאָדם כ ְ ת  ָלש ֶ יִּ  .   א "לז   בית  נקראת  והמלכות, אדם  הנקרא  א "ז  של התפארת עין כ רק  הוא  מלכות   של התפארת  ב ָ

  צריכים   שמע   שקריאת,  התפילין  שהיא  הגבורה  וכנגד,  הציצית   שהוא  החסד  כנגד,  ג"מחו   כלול  שהתפארת  ונודע   ,התורה  סוד  שהוא,  דמלכות  בתפארת  סודו  שמע   קריאת  כי  ומפרש

ָנן   ְואֹוְקמו ה    שאמר   וזה ,  הענינים  אלו   את   כאן   מפרש   לכן,  ותפילין  בציצית   לקרותה  ל (,  ב"ע  צט   דף   מנחות'  במס)  החכמים   וביארו   ַרב ָ א   כ ָ ֹורֵּ יַאתקְ   ַהק  ַמע   רִּ ית  ש ְ ית   ַעְרבִּ ֲחרִּ   לו  נחשב   ְוש ַ

ו   יל  אִּ יתָ   יםְמַקי ֵּ   כ ְ וֹ   ְוָהגִּ ית   ונודע ,  לתורה  דומה   שמע   שקריאת   הרי   ָוַלְיָלה   יֹוָמם   ב  ַטל ִּ יהו    ְלָבָנה   ד ְ יָנא  אִּ ימִּ ס ִּ   לִּ ֶחֶסד   ְטָרא מִּ   מצד   היא   שבה   הציצית  של  הלבן   חוטי  מצד   טלית   כי   ד ְ

ַמר ,  בחסד  הוא   לבן  גוון   כי ,  החסד ת ְ ב   ֶמֶלךְ   ל "א  המלכות   של   התפארת  ל ע   נאמר   ועוד   ְואִּ א   ַעל   יֹוש ֵּ ֵּ ס  ים  כ ִּ ג   ַרֲחמִּ ְתַנהֵּ ידו ת  ו מִּ ֲחסִּ   בבחינת   ונמצאת  היושבת   מלכות   היינו   ב ַ

ֶחֶסד   ְוהו ַכן  נאמר  זה  על  וגם ,  בחסידות  מתנהגת   שבתפארת   חסדה  ומצד ,  הרחמים  מדת   שהוא  התפארת א  ב ַ ֵּ ס    בחינת   שהוא  סדבח  מתכוננת  והיא  דמלכות   תהתפאר  הוא  כסא  כי  כ ִּ

יק  ֶסד חֶ   זה  וכנגד,  לבנה   הטלית  ין  חו ְלָיין  ב "ע  ָסלִּ רִּ ש ְ ית   ְוקִּ ַטל ִּ '  ובד,  י "ח  הרי   קשרים '  וה  חוליות   ג" י  יש  כנף  בכל  כי,  הטלית  של   וקשרים  חוליות  ב" הע   כנגד   ב" ע   עולה   ד "חס  ד ְ

 .   ד" חס' גי שהוא ב" ע  כמספר  הם  כנפות 

יתוְ   ואמר   ומוסיף  ית   אִּ ְטָרא   ַטל ִּ ס ִּ מטטרו  מִּ יהו  ,  החסד   מדת   כ "ג   בו   ויש,  הכסא  דמות   שהוא   דיצירה   ט " במט  מתלבש  דמלכות   פארת הת   כי,  ט" מט  מצד   טלית   יש  כי   ן" ד ְ אִּ   ט"ט   ד ְ
יל   הוא  לכן,  שמו  עיקר  הם   אלו   אותיות '  ב  כי(,  ב"ע  קיט  דף'  ע '  ת)  הרז   בתקוני  כמבואר ,  ן" מטטרו  משם  לִּ ָ ין,  הציצית  של  נותבחי   י "ח  כולל  י"ח   כ  ש ְ   ב ֵּ יןקִּ '  ה  שיש   הקשרים   בין  ְוחו ְלָיין  רִּ

ְטָרא  ְלָכל   י" ח   ביחד  שהם,  חוליות  ג"י   שיש  והחוליות,  קשרים ש    שענין  עוד  ומפרש.  כנפות'  מד  צד  לכל  סִּ ין  ָחמֵּ רִּ ש ְ ל   הם  הציצית  של  קִּ ה   ָלֳקבֵּ ָ ש   י  ֲחמִּ ֹוָרה   חֹוָמש ֵּ   החמשה  כנגד  הם  ת 

יַסר , תורה חומשי ל  הם ,  הציצית   של חוליות  ג"והי  חו ְלָיין  ו ְתלֵּ יַסר  ָלֳקבֵּ לֵּ י  ת ְ י ָלןְמכִּ ַרֲחמֵּ אֹוַרְייָתא ד ְ ַמר , החסד  כלפי  מטה  שבהם התורה  של הרחמים  מדות  ג"י  כנגד ד ְ ת ְ אִּ הֹון  ד ְ   ב ְ
לֹש   ,בהם   שנאמר ש ְ ה   ב ִּ רֵּ ֹות  ֶעש ְ ד  ֹוָרה  מִּ ת ַהת  ְדֶרש ֶ  (   ומפרשים ק"רמ).  בהם   נדרשת  שהתורה ת מדו  ג"הי  כנגד הם הרחמים   מדות  ג"י  כי  נִּ

יָנה  (  ג "ה) מַ   ו ְבגִּ ת ְ מו ת   ר אִּ ה   ד ְ ַמְראֵּ ְלָמְעָלה   ָעָליו  ָאָדם  כ ְ י ֹוְקָנא   הוא   כי ,  אדם  כמראה"  דמות"   נאמר   ט " מט  בשביל  מִּ דִּ פְ   ב ְ תִּ   כמספר   ה "מ  בשם   דהיינו   התפארת  בצורת   ֶאֶרתד ְ

יהו  ,  ם" אד אִּ ְפֶאֶרת  ד ְ ְלמָ   ָעָליו  ָאָדם   תִּ י,  ט "ממט   למעלה  הוא  תפארת  כי  ְעָלה מִּ ְתְקרֵּ יה    ְואִּ מֵּ ש ְ ל   נאמר  ועליו,  התפארת  כעין  ה"מ  בשם  נקרא   ולכן  א"ה   ו "וא  א" ה   ד "יו  ב ִּ   כ 
ְקָרא  י  ַהנ ִּ מִּ ש ְ ְכב ,  שבתפארת   ה "מ  בשם   דהיינו  בִּ יְולִּ יו  ֹודִּ ָראתִּ יו,  כסא   בחסד  והוכן   ש "כמ ,  הבריאה   בסוד   ב ְ יו ֲעש ִּ   ַאף ',  וגו  הכסא   מות ד   ועל   ש "כמ   היצירה   בסוד   ְיַצְרת ִּ   בסוד   יתִּ

 (   ומפרשים א "והגר  ק"רמ). ע " בי עולמות  השלשה  כל  כולל  הוא  כי , יהבעש   גם נמצא ט "מט   כי, העשיה 

א יל ָ ה   הוא ,  האצילות  בעולם  ולמעלה  ו ְלעֵּ ַמְראֵּ א  אדם   כמראה  כי  ומפרש,  ט" במט  כמו  אדם   דמות  רק  ולא  ָאָדם  כ ְ א  ד ָ יְנת ָ כִּ י,  האצילות  של  השכינה  היא  זו  ש ְ יהִּ אִּ יזו  כ ְ   ד ְ   חֵּ
ו ָדא ַעמ  יָתא   ד ְ ֶאְמָצעִּ ע,  התפארת   כמראה   שהיא   ד ְ ַאְרב ַ ין   ב ְ ִּ ר ,  לתפארת   כמו   ה"הוי   אותיות'  ד  דהיינו   פנים '  ד  לה  שיש   ַאְנפ  יָרא  ו ְבֶעש ֶ   שיש   ה "מ  שם  בסוד ,  ספירות  בעשר  וכן   ןְספִּ

ו ן,  אותיות  עשר   בו ינ  אִּ ע   ומפרש   וחוזר,  ם "אד   בגימטריא   שהם  ָאָדם  ד ְ ין  ְוַאְרב ַ ִּ ָאָדם   ַאְנפ  ע  הם ,  עליון ה  אדם   של   פנים'  וד   ד ְ ו ן ,  ה"הוי   השם   של   אותיות '  ד  סוד   ַאְתָוון   ַאְרב ַ ינ    ְואִּ
ים  ד "ו ְביַ  נאמר   ובהם  ו ְבהֹון,  אותיות  ד "י  הם  ה "מ  השם  של  אותיות  עשר   ועם ַאְתָוון  ד "י יאִּ בִּ ה   ַהנ ְ ֶ   ק"רמ).  אלו ותיות א  ד" מי  המלכות  דרך נביאים ה  אל  נמשכת   הנבואה סוד  כי  ֲאַדמ 

 (   א"והגר

השמ   מב דמות   כאן   יט רבנו  המילה  וצ"ע את  מ   ..  מדבר  כי  שע אולי  יותר,  הגבוהות  המדרגות  למלכות  " שתי  זוכה  בקדושה  אכילה  י 
,  בלא דיבור לם  א אלא שצ"ע נמצא מדרגת מט"ט שביצירה נחשב    למדרגת אדם העליון.ות ואזי הקב"ה מעלה אותו  אציל דתפארת ד 

 המה. וצ"ע.ואולי אפילו ב 
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.  עליון אדם ה  מראהכ(  באצילות)  -וג  ,אדםדמות    )ביצירה(  -סא, ובדמות הכ  -אג' מדרגות    מלמעלה" הן
דהיינו רושם    דאצילותפארת  מלכות דתהיא    כמראה אדםו  , תפארת דז"אהוא    אדם העליוןש  ומבואר שם

 הכסאכמראה  ו  ת"ת דז"א.  אדם העליוןל  וכסא  שובחי' בית ולבשית  נעהיא    שע"י הרושם  ,וןהעלי  האדם  של

קדושה  "י אכילה בדהיינו שע  הגבוהותונראה שרבנו מדבר משתי מדרגות  .  הציררת שבימלכות דתפאהיא  
ואזי הקב"ה מעלה    .אדם  כמראה  ', בחידז"אפארת  תבחי' מלכות פה דנעשה    מדבר ואזי פיו  זוכה למדרגת

למדרגת   יותר  אותו    . בחי' [מג ]   גרונו  דברת מתוך' שכינה משזה בחי' אדם העליון, בחיגבוה 
אד'[מד]   אד' שפתי תפתח בחי'  הוא  פיו  שנקר)  , שבפתיחת  מלכות  השכינה  , (י-אדנ   אתדהיינו 

 נו. בחי' שכינה מדברת מתוך גרו
לאדם בחיבחי' קומת אדם,    קרכי כשעושה מהפה  כנ"ל  היינו   פה  מי שם  בגדר  רק  אזי הוא    ' 

 ור.  מדבר, כי גדר האדם הוא הדיב
בבחי'    נבואהרוח הקדש ממדרגות הבחי'    ,יותר  למדרגת מדבר גבוההפה    וכה שנתעלהאבל אח"כ ז

 :  כנ"ל אד' שפתי תפתחתוך גרונו בחי' היינו בחי' שכינה מדברת מ ,ז"א תפארת עליוןאדם ה
 

א ק הצער ע"י אכילה בקדושה, כי דע כי זאת ההשתלשלות שנשתלשל ובמתשנומה  

 כנ"ל.  יוסיף דעת יוסיף מכאובבחי'  ר יותר גדול למי שהוא בר דעת ב צע
שהרי אדרבה הדעת    [מה]  וצער ח"  יוסיף  יף דעתי מה יהיה כך, שמי שמוסולכאורה קשה מפנ

 . \מוותורה סה/  יסורים כמבואר בתורה רנימפקיע מהרגשת ה
שדרך המעברתא עובר השפע מוחין    \מז/כי מבואר בפע"ח.  רתא של תפיליןאך דע כי זה בחי' מעב 

  לזה   , והטעםהמוחין חייבים לעבור לפני שזוכים בהםבו  . ונקרא מעבר יבק מעבר צר שהתפלין  שזוכים ע"י

  צריך להקדים  פירוש שכל חכמה שאדם מוסיף לעצמו  \מח/ )תהלים קיא(ה'  ה יראת  כי ראשית חכמ

 
 ע"ב. גם עי"ש דף שו ס ושכינתיה מדבר על פומוירלב סע"א דף ריט. ודף קורו בזוהר רע"מ פנחס  מים ובאחרונ לשון זה נזכר  מג

 הלים נא יז ת מד

 . היסורים והצער רק מחסרון הדעתת ג' ובריש תורה רנ ש תורה סה אור לעיל שהרי נתבא מה

ּלּו כָּ     -ג'    אות   סה   עיין תורה   מו  י ֲאפִּ ָהָרעוֹ ּכִּ ין וְּ ּסּורִּ ַהּיִּ רֹות וְּ אי ֵאיָנם  ל ַהּצָ ַוּדַ ית, ּבְּ לִּ כְּ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ּתַ סְּ ם יִּ לֹום, אִּ ׁשָ ין ַעל ָהָאָדם, ַחס וְּ רִּ ת ָהעֹובְּ
ַר  ָלל,  ּכְּ טֹוב ָרעֹות  ֵ ק  ֵמַהׁשּ ָנה  ַכּוָ ּבְּ ים  אִּ ּבָ ין  ּסּורִּ ַהּיִּ ל  ּכָ אי  ַוּדַ ּבְּ י  ּכִּ דֹולֹות.  ּגְּ טֹוָבתוֹ ֹות  לְּ ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ תְּ ם  ּבִּ ׁשּוב  ּיָ ׁשֶׁ ירֹו  ּכִּ ַהזְּ לְּ ם  אִּ ָמֵרק  ,  לְּ ם  אִּ ׁשּוָבה, 

תְּ  ם יִּ ֵ ַנת ַהׁשּ ּוָ י ּכַ דֹולֹות, ּכִּ ּגְּ ין ֵהם טֹובֹות  ּסּורִּ ן ַהּיִּ ם ּכֵ אִּ ַר ֲעוֹונֹוָתיו. וְּ ין ׁשֶׁ ּבָ ּסּורִּ ַהּיִּ ָכל ָהָרעֹות וְּ ּבְּ ָצא, ׁשֶׁ מְּ טֹוָבה. נִּ אי ַרק לְּ ַוּדַ ׁש ָלָאָדם,  ךְּ הּוא ּבְּ ּיֵ
ׁשָ  וְּ י ַחס  לִּ כְּ ַהּתַ ַעל  ל  ּכֵ ּתַ סְּ יִּ ם  אִּ חָ לֹום,  מְּ שִֹּ א  ַמּלֵ תְּ יִּ א  ַרּבָ ַאּדְּ ַרק  ָלל.  ּכְּ ין  ּסּורִּ יִּ לֹו  ה  יֶׁ הְּ יִּ לֹא   , ַרךְּ ּבָ תְּ יִּ ם  ֵ ַהׁשּ ַנת  ּוָ ּכַ נּו  ַהיְּ מִּ ת,  ַהּטֹוָבה  ה,  רֹב  ל  ּגֹדֶׁ

י הַ  לּו. ּכִּ ין ַהּלָ ּסּורִּ ית ַהּיִּ לִּ ַתכְּ ל ּבְּ ּכֵ ּתַ סְּ ּיִּ ּלֹו  ׁשֶׁ ית הּוא ּכֻּׁ לִּ כְּ ֱאמֶׁ ּתַ "ל. ּובֶׁ ּנַ ָחד ּכַ ּלֹו אֶׁ ּלֹו טֹוב: טֹוב. ּכֻּׁ עֹוָלם, ַרק ּכֻּׁ ַער      ת ֵאין ׁשּום ַרע ּבָ ר ַהּצַ ּקַ ַאךְּ עִּ
עֹובְּ  ין ׁשֶׁ ּסּורִּ ׁש ָלָאָדם ֵמַהּיִּ ּיֵ ים ׁשֶׁ ַעת, ַעד ׁשֶׁ   רִּ ין ֵמָהָאָדם ַהּדַ חִּ ּלֹוקְּ לֹום. הּוא ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ׁשָ כֵּ ָעָליו, ַחס וְּ ּתַ סְּ הִּ הּוא  ֵאין ָיכֹול לְּ ית, ׁשֶׁ לִּ כְּ ל ַעל ַהּתַ

ּלֹו   ית ּכֻּׁ לִּ כְּ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ּתַ סְּ ַעת, ּומִּ ׁש לֹו ּדַ ּיֵ ׁשֶׁ י ּכְּ ין. ּכִּ ּסּורִּ ֵאב ַהּיִּ יׁש ַצַער ּוכְּ ּגִּ ָאז ַמרְּ "ל., ֵאיטֹוב, וְּ ּנַ ין ּכַ ּסּורִּ ל ַהּיִּ ַער ׁשֶׁ ָלל ַהּצַ יׁש ּכְּ ּגִּ  נֹו ַמרְּ
גימטריא   -מעברתא של תפילין, שם שלשה שמות  ענין ה   -פרק א    -התפילין  שער    -פרי עץ חיים    מז    אהי"ה, הוי"ה, אדנ"י, שהם 

 יב"ק, כי דרך אלו עובר כל שפע, מתחלת אצילות עד סופה.
ית    א י תהלים פרק ק   מח ם  )י( ֵראׁשִּ יהֶׁ ָכל עֹש ֵ ל טֹוב לְּ כֶׁ דָֹוד ש ֵ ַאת יְּ רְּ ָמה יִּ ת ָלַעד: ָחכְּ דֶׁ תֹו עֹמֶׁ ּלָ הִּ  ּתְּ

ישריש האדם בלבו יראת ה' ולשכל טוב יחשב לכל העושים כן כי  הוא שבתחלת למוד החכמה    הנכון   -חכמה ראשית    –  דוד   מצודות 
 : א תקדים היראה אל החכמה וכמ"ש רז"לאז תהיה תהלתו עומדת לעד להיות מהולל בחכמה כי תהיה מתקיימת משא"כ אם ל 

)דברים י, כ(, את ה' אלהיך תירא    ה? כשאמר יראת ה'. ואנה צוה להם ז   כמה יראת ה', וצוה להם ראשית חכמה )י( ראשית ח   -  רד"ק 
לדעת    ואותו תעבוד ובו תדבק וגו'. תחילה אמר תירא, ויראת ה' היא שמירת התורה והמצות, והחכמה היא חכמת החקירה האמיתית, 

כמה  ח ב   ן ואותו תעבוד. ובהתבודדו ר האדם את בוראו. לפיכך אמר אחר כ כל מעשה בראשית, והיא עבודת האל יתברך, כי בה יכי 
היא, ויסיר מלבו כל דברי העולם השפל, אז ידבק באל יתברך, זהו ובו תדבק, כי נפשו קשורה בעליונים, ואז ידע שמו, וזהו ובשמו  ה 

יראת ה'    לעבודה, וכן בזה הפסוק צוה להקדים שמו אינו ראוי להשבע בשמו. והקדים באותו פסוק יראת ה'    תשבע, כי מי שאינו יודע 
ראש  ואמר  חכמה  לחכמה,  שורש  ית  ממנה  ויעשה  ה'  ביראת  יתעסק  תחילה  בחכמה  להתעסק  לבבו  את  שהכין  מי  אמר,  ה'.  יראת 

ג, יא(, כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת,  ועיקר, ועל דרכיה יתנהג בחכמה, שילמד על דרך שאמרו רז"ל )אבו  ת 
ח ו  אין  חטאו  ליראת  קודמת  שחכמתו  א כל  ילמד  ואם  מתקיימת.  חכמת  כמתו  מצחו  דם  ויעיז  ברוחו,  יבהל  אולי  תחילה,  החקירה 

ו  ה',  יראת  שהיא  התורה  לימוד  להקדים  צריך  לפיכך  הקודש.  בכתבי  הנמצאים  הגדולים  והמופתים  האותות  בלבו  להכחיש  ישים 
מו  החכמה, כ אדם בתורה, ימצא בה דרכי  באותות ובמופתים. וכאשר יתבונן ה   להאמין כל הכתוב בה, חידוש העולם ושינוי הטבע 

חכמתכם ובינתכם לעיני העמים וגו', כי אין צריך לומר התורה והמצות שהם בנויות על דרך השכל, כי גם    שכתוב )שם ד, ו(, כי היא 
. ואחר  מתבונן בהם ימצא טעמם ברור ומבואר הם שאין להם טעם, כן הוא נראה לרוב בני אדם, אבל החכם ה החוקים אשר נאמר עלי 
המבי  החכם  הדעת,  שהתבונן  אל  הרחוקים  הדברים  לקרב  בלבו  וישתדל  לחכמה,  יסוד  וישימה  התורה,  בדברי  חכמת  ן  וילמוד 
כן,  בתורה אשר למד   הפילוסופיה אחרי  החכמה  בלומדו  דרכי    לא תשתבש דעתו  ויקרב  נאמן,  יתד במקום  כי כבר תקעה  תחילה. 

וב לכל עושיהם, פירוש שכל טוב עיון טוב, והשגחה טובה  כמה יראת ה'. ואמר, שכל ט אליה בכל כחו. לפיכך אמר, ראשית ח החכמה  
ד  ויהי  יד(,  יח,  )ש"א  כמו  טובה,  הצלחה  טוב  שכל  פירוש  או  ובחכמה.  ה'  ביראת  שמתעסק  שתיהן,  את  לעושה  דרכיו  יש  בכל  וד 

מעשה היושר,    תהלתו עומדת לעד, כי עושה ק בשתיהן, בעולם הזה ובעולם הבא.  משכיל, שפירושו מצליח, כלומר שיצליח המתעס 



 11לה.    מוהר"ן תנינא                   עז                  רה תו         ליקוטי                                                   

של  לה   הצמצום  פ"ג(מהקב"ה   \ מט/ יראהאת  )אבות  אין חכמה  יראה  אין  ואם  ואם פירו  \נ/,  לא    ש 
רק ע"י יראה אדם מזדרז לקיים את מה שלמד ובעיקר את  ינה חכמה, כי  לחכמה אזי היא אמקדים יראה  

מש שעתה  עצמה  והיראה  ית'  ממנו  לירא  צריך  כמה  יותר  בשכלו  יג  רק  שיודע  אמיתי  מה  קיום  לו  אין 
  יםנשיראה אזי היא מצוות א  מקיים בליכשאם  ו  חקק בו.י לה  כי אין לו כלי  ו קיום נצחיבעוה"ז וכ"ש שאין ל

נשמהמלומדה   בלי  גוף  במעבר    .בחי'  יעבור  שהמוחין  בהכרח  יראה  המעברתא  נמצא  של  כדי  הצר 
 . תום חכמישתתקי

 

 
ושומר התורה והמצות, תהיה תהלתו בפי האנשים לכמה דורות. ונפשו גם כן עומדת לעולם הבא לעד, עד עולם. וכבר הרחבנו יותר  

 עכ"ל.  חת פירוש נביאים: בפירוש הפסוק הזה בפתי 

נראה שהחכמה שמדבר   דבריו צ"ע  היא חכמה חיצ   כי  ואילו עליה  רבנו שאסר ללמוד חכמה  אילו  ו   .ת התורה ה היא חכמ ירא   ונית 
והחכמה היא חכמת הגמרא ופוסקים    , לקיים לשמור ו שלימודו יהיה עמ"נ  תפלה  שיראה היא לימוד המוסר ו ית מסתמא כוונתו  נו חיצ 
 מה חיצונית אלא על מנת לקיים ולעשות.כ ח כ תן  ח"ו לא ילמד או ש 
 לא כלי מספיק לחכמה שנוסף לו.החכמה שכבר יש לו והיא  מ   ול להקדים לה רק יראת שמים הנובעת כי יכ   צ"ע   מט 
ךְּ אֶׁ   אבות פרק ג משנה    נ רֶׁ ם ֵאין ּתֹוָרה, ֵאין ּדֶׁ ָיה אֹוֵמר, אִּ ן ֲעַזרְּ ָעָזר ּבֶׁ לְּ י אֶׁ ךְּ  )יז( ַרּבִּ רֶׁ ם ֵאין ּדֶׁ ץ. אִּ ָמה, ֵאין  רֶׁ ם ֵאין ָחכְּ ץ, ֵאין ּתֹוָרה. אִּ רֶׁ אֶׁ

ָאה.   רְּ ָמה.  יִּ ָאה, ֵאין ָחכְּ רְּ ם ֵאין יִּ יָנה, ֵאין ּדָ אִּ ם ֵאין ּבִּ ַמח. הּוא  אִּ ם ֵאין ּתֹוָרה, ֵאין קֶׁ ַמח, ֵאין ּתֹוָרה. אִּ ם ֵאין קֶׁ יָנה. אִּ ַעת, ֵאין ּבִּ ם ֵאין ּדַ ַעת. אִּ
ּמַ ָהָיה אֹוֵמר, ּכֹל ׁשֶׁ  ה מִּ ּבָ רֻּׁ ָמתֹו מְּ ֲעָנָפיו מְּ ָחכְּ יָלן ׁשֶׁ אִּ ה, לְּ ָמה הּוא דֹומֶׁ יו, לְּ ין, וְּ ֲעש ָ ָעטִּ יו מֻּׁ ָרׁשָ ׁשָ ין וְּ ּבִּ ַר רֻּׁ עֹוקְּ ָאה וְּ ָניו,  ָהרּוַח ּבָ ַכּתּו ַעל ּפָ הֹופְּ ּתּו וְּ

כַ  ׁשָ י ָיבֹוא טֹוב וְּ ה ּכִּ אֶׁ רְּ לֹא יִּ ֲעָרָבה וְּ ָער ּבָ ַערְּ ָהָיה ּכְּ ֱאַמר )ירמיה יז(, וְּ ּנֶׁ בָּ ׁשֶׁ דְּ ּמִּ ים ּבַ י ן ֲחֵררִּ ֲעׁשָ ּמַ ב. ֲאָבל ּכֹל ׁשֶׁ לֹא ֵתׁשֵ ֵלָחה וְּ ץ מְּ רֶׁ ין  ר אֶׁ ּבִּ רֻּׁ ו מְּ
ה  ָמה  לְּ ָמתֹו,  ׁשֶׁ ֵמָחכְּ יָלן  אִּ לְּ ה,  דֹומֶׁ א ּוא  ין  יזִּ זִּ מְּ ֵאין  ּבֹו  בֹות  נֹוׁשְּ וְּ אֹות  ּבָ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶׁ ָהרּוחֹות  ל  ּכָ ּלּו  ֲאפִּ ׁשֶׁ ין,  ּבִּ רֻּׁ מְּ יו  ָרׁשָ ׁשָ וְּ ין  ָעטִּ מֻּׁ ֹותֹו  ֲעָנָפיו 

ּנֶׁ  ׁשֶׁ קֹומֹו,  ּמְּ ַעל  מִּ וְּ ם  ַמיִּ ַעל  תּול  ׁשָ ֵעץ  ּכְּ ָהָיה  וְּ לֹ ֱאַמר )שם(,  וְּ יו  ָרׁשָ ׁשָ ח  ּלַ ׁשַ יְּ חֹם, יּוַבל  ָיבֹא  י  ה כִּ אֶׁ רְּ יִּ ת לֹא    א  ּצֹרֶׁ ּבַ ַנת  ׁשְּ ובִּ ַרֲעָנן,  ָעֵלהּו  ָהָיה  וְּ
י:  רִּ ֹות ּפֶׁ יׁש ֵמֲעש  לֹא ָימִּ ָאג, וְּ דְּ  יִּ

בידיעת המצות שירע אי זה מצות עשה שנצטוה בהם כדי שיעשם ואי  אם אין חכמה אין יראה, כלומר אם אין לו חכמה    -  רבינו בחיי 
         ין יכול ליראה את השם י"ת שהרי אינו יודע במה יזכה ובמה יכשל:כדי שישמר מהן אין יראה א זהר בהן  זה מצות לא תעשה שהו 

 אם אין יראה אין חכמה, אם אין לו יראה אין קיום לחכמה: 

שר  דכשאין בו חכמה להשכיל גדולת הבורא ב"ה להתבושש לפניו, איך אפ   -  ם אין חכמה אין יראה א ]קטז[    -/יכין/    תפארת ישראל 

יראה מאהבה, אבל  ש  בו  זו היראה המתבקשת: תהיה  ואין  יראתו כמי שירא מחזק ממנו,  יראה אין  ]קיז[        אפשר שתהיה  אם אין 

קי"א   -  חכמה  ]תהלים  ה'  יראת  ה' כדכתיב ראשית חכמה  יראת  , דכשאין  יתבושש להחליט בהתחכמתו משאת שוא    [  פניו לא  על 
ית' ורצונו  כבודו  נגד  שיהיה  אף  וח ומדוחים  ומכ ,  ותורתו,  מה'  תועה  בעיניו  ושב  נקלתה  כי  דמלבד  תה"ק,  חכמת  בו  יהיה  שלא  "ש 

 העכורות מלהעמיק בה כראוי, גם התושיה היא בעצמה תתרחק ממקום טנופת כזה שבמוחו: 

ג    אבות משנה  ועיין   מָ ) פרק  ָחכְּ לְּ ת  מֶׁ קֹודֶׁ אֹו  טְּ חֶׁ ַאת  רְּ ּיִּ ׁשֶׁ ּכֹל  אֹוֵמר,  ּדֹוָסא  ן  בֶׁ יָנא  ֲחנִּ י  ַרּבִּ ת.  תֹו,ט(  מֶׁ ַקּיֶׁ תְּ מִּ ָמתֹו  ת    ָחכְּ מֶׁ קֹודֶׁ ָמתֹו  ָחכְּ ׁשֶׁ ֹכל  וְּ
ָמתוֹ  ָמתֹו, ָחכְּ ין ֵמָחכְּ ּבִּ רֻּׁ יו מְּ ֲעש ָ ּמַ ת. הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ּכֹל ׁשֶׁ מֶׁ ַקּיֶׁ תְּ ָמתֹו מִּ אֹו, ֵאין ָחכְּ טְּ ַאת חֶׁ רְּ יִּ יו, ֵאין    לְּ ֲעש ָ ּמַ ה מִּ ּבָ רֻּׁ ָמתֹו מְּ ָחכְּ ֹכל ׁשֶׁ ת. וְּ מֶׁ ַקּיֶׁ תְּ מִּ

ַקּיֶׁ  תְּ ָמתֹו מִּ ת: ָחכְּ  מֶׁ

אני שמעתי שמקדים במחשבתו יראת חטאו לחכמתו. שהוא חושב בלבו אלמוד בשביל    -קודמת לחכמתו  )ט( כל שיראת חטאו    רע"ב 
ס  ע"ד שאמרו תחלת המחשבה  וזה  יראה חטא.  מ      וף המעשה: שאהיה  והוא    -תקיימת  חכמתו  חפץ  מביאתו למה שלבו  שהחכמה 

 נהנה בה: 

חטאו     ליראת  קודמת  שחכמתו  הואיל  שאינ   -וכל  לעשות.  ע"מ  לומד  מתקיימת.  ו  חכמתו  אין  חטא  יראה  להיות  פונה  לבבו  ואין 
 שמתוך שהיא מונעת אותו מללכת אחרי שרירות לבו הוא קץ בה ומואסה ומניחה: 

א מיירי שזריז במצות עשה ולעיל בכל שיראת חטאו קודמת לחכמתו איירי שנזהר במצות לא  הכ   -מרובים מחכמתו  כל שמעשיו    
 תעשה: 
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שכמו   לאיזה חכמה ודעת, עובר עליו יראה ג"כ, כי זה תלוי בזה כנ"ל  אוע"כ כל מי שזוכה 
שהמוחין עוברים תחילה במעברתא כך גם אדם הזוכה בחכמה חייב להקדים להם יראה, ועל כן גם עובר  

 .  עליו ירא וצער בכל יום
בחי' מעברתא של תפילין   בחלק  וזה  מנהרה  התפילין  הכמו  שבבתי  בחי'  אחורי  כי תפילין הם 

היא בחי' יראה,    ביד ובראשובה קושרים את התפילין    אבמעברת)בדוחק(  העוברת  מוחין, והרצועה  
גורמת ליראה העונש,  סורים כמו רצועת המלקות שי ו רצועה רעה דהיינו יבחי' רצועה, א  אכי כל יראה הי

 \ ב/יתיתדהיינו הכלי לחכמה האמ שהיא ראשית חכמה יראת ה' ,רצועה קדושה שהיא יראת הרוממות או

השפחא  ינו  ידהירצועה  יש  כי   שע"י  להלקות  שהיא \ג/ בישא  יסורים  החייב  \ד/ רצועה  עונשי את  ע"י   ם 

היא יראה נפולה  , ומי שירא לעבור על מצות הקב"ה בגללה  סרקבלת רשות לייהמקטרגת ומיפה  הקל
יחס ליראה  בהיא יראה נפולה לעבור אל מצוותו ו  ן ירא שיודע שכל הייסורים רק מה' ועל כ \ה/ ת העונשארי

, וכן \ו/ :{אהקדמת הזוהר י}   עלמין  עיקרא ושרשא דכלית' כי הוא    שירא ממנו  ,יראת הרוממותהקדושה  
 היא ג"כ בחי' רצועה דקדושה.  יראת הרוממות היראה דקדושה  

 
 שזזכה  -בתקפא א

 ה תתאה.אבל חכמה בדרגא נמוכה, אולי חכמ   חכמה   גם יראת העונש היא ראשית ובאמת    ב
שהיא    שפחא בישא   והעונש הוא ע"י עונש  שהיא יראת ה דהיינו יראה רעה  שון דומה  זוהר אבל יש ל אינה ב   צועה בישא ר הלשון    ג

 , ע"י שעולה ומקטרגת ומקבלת רשות להלקות.ם י החייב לקות את  ה רצועה ל 
ֶנסֶ פרק ג    מכות משנה    ד ן ַהּכְ יָלְך, ְוַחּזַ יָלְך ְוהֵּ י ָיָדיו ַעל ָהַעּמּוד הֵּ ּתֵּ ְ ת ש  יַצד ַמְלִקין אֹותֹו, ּכֹופֵּ ְבָגָדיו, ִאם ִנְקְרעּו ִנְקְרעּו, ְוִאם  )יב( ּכֵּ ז ּבִ ת אֹוחֵּ

ִלּבוֹ  ֶאת  ה  ְמַגּלֶ הּוא  ֶ ש  ַעד  ִנְפְרמּו,  נֶ ִנְפְרמּו  ַהּכְ ן  ַחּזַ ַאֲחָריו,  מֵּ ְנתּוָנה  ְוָהֶאֶבן  ָעֶליָה.  .  ד  עֹומֵּ ל ֶסת  ֵעגֶׁ ל  ֶׁ ש  ַנִים    וְּרצוָּעה  ְ ִלש  ֶאָחד  פּוָלה  ּכְ ָידֹו,  ּבְ

ָעה,   ַנִים ְלַאְרּבָ ְ ּה: ּוש  י ְרצועֹות עֹולֹות ְויֹוְרדֹות ּבָ ּתֵ ְ  וּש 

וסמיך ליה לא תחסום שור בדישו:  -ורצועה של עגל    -רע"ב   יכנו.  ל     שנאמר ארבעים  ושנים לארבעה  כפולה  ד' רצועות    -שנים 
ב )ישעיה א( ידע  כעין קלקלי של אוכף וטעמא משום דכתי   -עולות ויורדות בה    דקות של חמור:   -וב' רצועות    תפורות זו על גב זו: 

 רוך הוא יבא מי שמכיר באבוס בעליו ויפרע ממי שאינו מכיר אבוס בעליו: שור קונהו וחמור אבוס בעליו אמר הקדוש ב 
טו   ה  תורה  א    עיין  העו אות  מיראת  למטה  יראה  מתלבשת שיש  שהיראה  דהיינו  יראה,    נש  שגורמים  בעוה"ז  דברים  מיני  כיון  בכל 

 .ת גם היא יראה נפולה ביחס ליראת הרוממו מדבר מיראת העונש ש יא:    ר ה ו ובהקדמת הז אותו,    דנים שהאדם לא דן את עצמו אזי הם  

ַתח   -הקדמת התיקונים דף יא:    -דף יא:    הקדמת הזוהר   ו ָּ י  פ  ְמעֹון  ַרב ִּ ו ֵדי  לדרוש   ש ִּ ק  פִּ א   ב ְ ַמר   התורה  מצות  בענין  אֹוַרְייתָּ ו ֵדי,  ְואָּ ק  ִּ א   פ  ַהב   אֹוַרְייתָּ יָּ א   ד ְ   יךְ רִּ ב ְ   ֻקְדש ָּ
ֵאל   הו א רָּ ש ְ הו  ,  לישראל  ה" הקב  שנתן  התורה  מצות  כל  ְליִּ ל ְ ֻ א  כ  אֹוַרְייתָּ אַרח   ב ְ ַלל   ב ְ יֵבי  כ ְ תִּ   בראשית   מעשה  בפסוקי  רמוזות  מצות  שהרבה  ל"ור,  כלל  בדרך  בתורה  נכתבו  כולם  כ ְ

ית  הפסוק  כי  שמעון  רבי  ואמר,  במקומה  בתורה  ואחת  אחת  כל   נפרטות  כך  ואחר,  ואזיל  כדמפרש   כלל  בדרך ֵראש ִּ א   ב ְ רָּ א,  ם "אלהי  ב ָּ דָּ יא  הָּ א   הִּ ו דָּ ק  ִּ ה   פ  אָּ א  ַקְדמָּ כל ָּ  היא   זו  ד ְ

ְקֵרי,  המצות  לכל  קודמת   שהיא  הראשונה  מצוה  א  ְואִּ ו דָּ ק  ִּ א  פ  ְרַאת  דָּ   הסוד   ולפי ,  בראשית  במלת  נרמזת  היא   לכן   הראשונה  המצוה   שהיא   ולפי ',  ה  יראת   נקראת   זו  ומצוה  ה "יהו  יִּ

ְקֵרי  המלכות  אהי  ה"יהו  יראת אִּ ית   ד ְ יב ,  למעלה  ממטה  הספירות  ראשית  שהיא  לפי  ראשית  נקראת  שהיא  ֵראש ִּ ְכתִּ ית  שכתוב  כמו  ד ִּ ה   ֵראש ִּ ְכמָּ ְרַאת   חָּ   לכל  השער  היא  כי  ה "יהו  יִּ

ְרַאת  שכתוב  מה  וכן,  החכמה  אל  ובפרט   העליונות  הספירות ית   ה "יהו  יִּ ַעת   ֵראש ִּ ין,  הדעת  אל  לעלות  והשער  הראשית  היא'  ה  יראת  הנקראת  המלכות  ד ַ גִּ ה   ב ְ ל ָּ מִּ א  ד ְ ית   דָּ   ֵראש ִּ
ְקֵרי א  לכן ,  למעלה   ממטה   ראשית  נקראת   המלכות  שהיא   זה   שדבר  לפי  אִּ י  ְודָּ יהִּ א  אִּ ְרעָּ ַ א  ת  לָּ עָּ א  גוֹ   ְלאָּ   הנקראות   הקדושה  למדרגות  לעלות  ה "ליהו  השער  היא   זו  ְמֵהיְמנו תָּ

א   ְוַעל ,  אמונה ו דָּ ק  ִּ א   פ  ְתַקי ַים  דָּ ל   אִּ א   כ ָּ ְלמָּ   ואת   השמים  את  ם"אלהי  ברא  היראה  מצות  שבשביל  להורות,  בראשית  בפסוק  התורה  פתחה  לכן,  העולם  כל  מתקיים  זו  מצוה  ועל  עָּ
 (   פ"וכ  ק"ורמ ג "רא). מתקיימים הם זה ידי ועל, הארץ

ה  ְראָּ ַרש   יִּ ְ ְתפ  ְתַלת  אִּ ין  לִּ ְטרִּ ֵרין, אופנים לשלשה מתחלקת  היראה סִּ ְייהו    ת ְ נ ַ א ו  ה ב ְ  ֵלית  מִּ רָּ יק ָּ א  עִּ ְדקָּ ,  לשמה שלא יראה ונקראות, כראוי עיקר בהם אין מהם יראות שתי יָּאו ת  כ ִּ

א  ְוַחד ,  לשמה  אל  ידם  על  לבוא  יכול  אבל רָּ יק ָּ ה   עִּ ְראָּ יִּ ית  ואמר,  עקריים  שאינם  יראות   מיני'  ב  מפרש   תחלה  והנה,  ה"יהו  יראת  תכלית  היא  וזו,  היראה  עיקר  היא  ואחת  ד ְ ר   אִּ   ַנש    ב ַ
יל ד ְ  חִּ א  דָּ ְדש ָּ ֻ ק  יךְ   מִּ רִּ ין  הו א  ב ְ גִּ ֵייחֹון  ב ְ נֹוי  ד ְ א  ב ְ יל   אוֹ ,  ימותו ולא בניו  שיחיו בשביל   ה"מהקב  שירא  אדם  יש   ְימו תו ן  ְולָּ חִּ א  ד ָּ גו ֵפיה    ֵמעֹוְנש ָּ מֹוֵניה    אוֹ   ד ְ מָּ   שלא  שמתירא   או  ד ְ

א  ְוַעל ,  הזה  בעולם  זקונ  צער  איזה  לו  יגיע  שלא  היא  יראתו  שכל  הרי,  בממונו  או  בגופו  יענש  יל   ד ָּ חִּ יר   ֵליה    ד ָּ דִּ ָּ ַכח ,  ה"הקב  מלפני  תמיד  ירא  הוא  זה  ובשביל  ת  ת ְ ש ְ ה   אִּ ְראָּ יהו    יִּ אִּ   ד ְ
יל  חִּ א  ד ָּ יךְ   ְלֻקְדש ָּ רִּ א   הו א  ב ְ ֵוי  לָּ א   ש ָּ רָּ ק ְ ית'  הב  ואופן.  עונש   איזה   עליו  יבא  שלא  ירא   אלא,  ה" יהו  יראת  עיקרה   אין   ה"מהקב  שירא  שהיראה  נמצא  ְלעִּ ר   אִּ ש    ב ַ יל   נָּ חִּ דָּ ן  ד ְ   מִּ

א  יךְ   ֻקְדש ָּ רִּ ין   הו א   ב ְ גִּ יל   ב ְ חִּ דָּ א   ד ְ ש ָּ ַההו א  ֵמעֹונָּ א   ד ְ ְלמָּ א  עָּ ש ָּ ם  ְועֹונָּ נ ָּ ֵגיהִּ ,  הגיהנם   ועונשי  העליון  עולם  מעונשי  שירא  לפי,  מצותיו  על  לעבור  שלא  ה"מהקב  שירא  אדם  יש  ד ְ

ֵרין ין  ת ְ ֵ ל  או  אִּ א   לָּ רָּ יק ָּ ה   עִּ ְראָּ יִּ ו    ד ְ נ  א  ןאִּ ְרש ָּ יֵליה    ְוש ָּ ה   אלא,  ושורשה  היראה  עיקר  אינם  האלו  יראות  שתי  דִּ ְראָּ י  יִּ יהִּ אִּ א   ד ְ רָּ ק ָּ ְדַחל   עִּ ר   ְלמִּ ש    ב ַ אֵריה    נָּ ,  עיקרית  שהיא  יראה  ְלמָּ

ין  ה"מהקב  האדם  שיירא  היא',  ה  יראת  חכמה  ראשית  בפסוק  המכוון  עיקר  שעליה גִּ יהו    ב ְ אִּ ֵליט  ַרב   ד ְ א   ְוש ָּ רָּ ק ָּ רְ   עִּ א ְוש ָּ ל   ש ָּ כָּ ין  ד ְ ְלמִּ   העיקר   והוא  ומושל  גדול  שהוא  לפי  עָּ

ִגין  הסוד   ולפי).  מרום  צבא   בכל  שולט   לבדו  שהוא  גדולתו  מפאת   ה"מהקב  שיירא  היראה  עיקר  זוהי   ל"ור,  העולמות  כל  של  והשורש  ִאיהּו  בְּ   כל   על  מרומם  שהוא   פירוש   ַרב  דְּ

ֵליט, החסד  מצד שָׁ א  והוא,  ומשגיח   ושליט   רב  היותו  אחר  האדם  יחטא  שלא  ויהרא  מן  לכן, הגבורה  מצד  בתחתונים  וְּ רָׁ א  ִעקָׁ שָׁ רְּ שָׁ ל  וְּ כָׁ ִמין  דְּ לְּ   האדם   ונשמת,  התפארת  מצד  עָׁ
א(,  בהם  נטוע  האדם  ששורש   העליונות  הספירות  כללות  שהוא  גדול  מאילן  בענף  האדם  ויפגום  יחטא  ואיך,  כביכול  ממש   התפארת  ענף  היא יה    ְוכל ָּ ֵ א  ַקמ  לָּ יבִּ   כ ְ   הנבראים   וכל  יןֲחש ִּ

ה ,  לפניו  לכלום  נחשבים  לא מָּ ַמר   כ ְ ת ְ אִּ ל   שנאמר  כמו  ד ְ ְייֵרי  ְוכָּ א  ד ָּ א  ַאְרעָּ לָּ ין  כ ְ יבִּ   מלעבור   ומורא   בפחד  האדם  יירא   לכן,  כלום  ללא  לפניו   נחשבים  בעולם   הדרים  שכל  פירוש   ֲחש ִּ

ה ,  וגרוע   פחות  אדם  על  שמשגיח   ורב  אדון  ציווי   על ְואָּ ְקֵרי  ֲאַתר   הו אהַ ב ְ   ְרעו ֵתיה    ו ְלש ַ אִּ ה   ד ְ ְראָּ   ויראתו   ה"הקב  ואימת,  יראה  הנקראת  המלכות  במדת  ורצונו  מחשבתו  את   ויתקע  יִּ
 (   א" גרוה פ "וכ ג"ורא ק"רמ ). בעונו יפרידם  שלא ויזהר למעלה ן"זו יחוד יגרום זה ידי ועל, להשכינה מרכבה להעשות היראה  במצות שיכוון  ועוד, ממנו יסורו ולא תמיד  פניו על תהיה

ה  כָּ י  ב ָּ ְמעֹון  ַרב ִּ ַמר   ש ִּ י  ַווי,  ְואָּ א   אִּ י  ַווי   ֵאימָּ א   אִּ א   לָּ י  כי,  חסרון  יש   שאעשה  אופן  בכל,  אומר  לא   אם  לי  ואוי  אומר  אם  לי  אוי  ֵאימָּ א  אִּ עו ן   ֵאימָּ ְנד ְ ין  יִּ יבִּ ְפְלחו ן  ֵהיךְ   ַחי ָּ   יִּ
אֵריהֹון   וירצו ,  הרוממות  יראת  הוא  והעיקר,  הקליפה  מצד  רעה  יראה  נקראות  הקודמות  יראות  שתי  כי  הרשעים  דעוכשי  ל"ור,  לאדוניהם  לידע  ראוי  איך  הרשעים  ידעו  אומר  אם  ְלמָּ

  יהנה   שלפחות,  הבא  לעולם  חלק  לו  שאין  כששמע  אחר  שאמר  כעין  ויאמרו,  העונש   ביראת   גם  ה"להקב  מלעבוד  שימנעו  מכשילם  ונמצאתי,  בידם  תעלה  לא  אשר  המדרגה  לזו  לעלות
י,  הרוממות  ליראת  לעלות  שיזכה  עד ,  העונש   ביראת  ה"להקב  לעבוד  תחילה  הוא   הישר  דרך  אבל,  הזה  מהעולם  א  אִּ א   לָּ דו ן  ֵאימָּ יא  ְיַאב ְ ה   ַחְבַרי ָּ ל ָּ א  מִּ   יאבדו   אומר  לא  ואם  דָּ

ֲאַתר   והוא,  זה  סוד  מלדעת החברים ה   ב ַ ְראָּ יִּ א  ד ְ יש ָּ ֵרי  ַקד ִּ ַרע,  האצילות  בסוף  אקדיש   מלכותא במקום  דהיינו,  הקדושה יראה  ששורה  במקום  ש ָּ ל ְ ית   מִּ ה   אִּ ְראָּ ה   יִּ עָּ   למטה   תחתיה  רָּ

ֵקי,  הזה  בעולם   האדם  את  המיסרות  הקליפות  שהם ,  רעה  יראה  יש  לָּ ֵחי  ד ְ י ,  ולהכות  לייסר  רשות   ונוטלת  ה"הקב  לפני  שמקטרגת  ל "ור,  ומקטרגת  ומכה   שמלקה  ו ְמַקְטֵרג  ו מָּ יהִּ  ְואִּ
ה  ה   ְרצו עָּ אָּ יַבי ָּא   ְלַאְלקָּ יל   ו ַמאן,  הרשעים  את  להלקות  עהצוהר  והיא  ַחי ָּ חִּ דָּ ין  ד ְ גִּ א   עֹוֶנש    ב ְ ַמְלְקיו תָּ א  ד ְ ְטרו גָּ ה   ְוקִּ מָּ ַמר   כ ְ ת ְ   וקטרוג   המלקות  של  עונש   בשביל  שירא  ומי  ְדאִּ

א  אז,  הרוממות  ליראת  לעלות  משתדל  ואינו,  שאמרנו  כמו  אחרא  הסטרא ְריָּא   לָּ יא   ֲעֵליה    ש ַ ְרַאת   ַההִּ יְקֵרי  ה "יהו  יִּ אִּ רְ   ד ְ ים  ה "יהו  ת אַ יִּ   הנקראת   השכינה  עליו  שורה  אינה  אז  ְלַחי ִּ

א,  לחיים  המביאה  ה"יהו  יראת ְריָּא   ַמאן   ֶאל ָּ יא ,  ֲעֵליה    ש ַ ה   ַההִּ ְראָּ ה   יִּ עָּ ַכח ,  רעה  יראה  הנקראת  דקליפה  הנוקבא,  עליו  שורה  מי  אלא  רָּ ת ְ ש ְ ְריָּא   ְואִּ ש ַ יא   ֲעֵליה    ד ְ ה   ַההִּ   ְרצו עָּ
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בחי' הרצו היראה  וזה  היינו שהרצועה שהיא  עה שעוברת בתוך המעברתא של תפילין, 
והתפילין   המוחין  בתוך  עוברת  לחכמה  יראה  בחי'  היא  ה' כי  שקודמת  יראת    ראשית חכמה 

 כנ"ל. 
עו תפילין  בחי'  מוחין  לבחי'  יום  בכל  שזוכה  ישראל  איש  כל  עוע"כ  ג"כ  בר  יראה  ליו 

 בבחי' הרצועה שעוברת במעברתא של תפילין. 
ה צער בכל יום, וכל מי שדעתו  נשתלשל ובא לכ"א איזאם הוא לא ממתיק אותה אזי  ומזה  

יותר גדולה צערו יותר גדול כי הצער נשתלשל מן היראה והיראה היא כפי המוח והדעת  
 כנ"ל. 

מיראה דקדושה,   צער שבא  דויש  הרוממות  מיראת  א ין  סבל  בו  שאין  האדם  מותק  את  מאפס  בל 

אבל  שמצטער שמוכרח לעשות נגד רצונו,    \ז/ת העונש, ויש צער של יראבבחי' ויראו אותו כל אפסי ארץ
וח"ו  שנשתלשל  צער  יש   יותר  בגשמיותמתלבלמטה  היראה  יראות   ש  מבחי'  הצער  שבא 

בישא  רצועה  מהקב"ה    יסורים  הנפולות,  שלו  היראה  פגמי  על  עצמו  שופט  לא  כשאדם  כל    אזיכי 

 .  \ח/ם לצער אותונעשים שלוחי  הדברים

 
ה  ְראָּ ה   יִּ עָּ ְרַאת  ְולֹא ,  רָּ ין,  השכינה  שהיא'  ה  יראת  ולא,  דקליפה  הנוקבא  והיינו  רעה  יראה  שהיא  רצועה  אותה  עליו  ששורה  נמצא  ה "יהו  יִּ ךְ   ו ְבגִּ ָּ ְקֵרי  ֲאַתר   כ  אִּ ְרַאת   ד ְ   ה "יהו  יִּ

ית ,  השכינה  שהיא'  ה  יראת  שנקרא  מקום  זה  ובשביל ַעת  ֵראש ִּ ְקֵרי   ד ַ   מדרגות   לכל  האדם  ליכנס  הראשית  היא   כי,  דעת  ראשית  ה"יהו  יראת(  ז  א   משלי )  ש "כמ ,  דעת  ראשית  נקראת  אִּ

א  ְוַעל ,  ל"רח   הקליפות  עליו  שולטות'  ה  יראת  לאדם  אין  כשעדיין  כי,  הקדושה יל   לכן,  המעולה  היראה  היא  שזו  לפי  דָּ לִּ ְתכ ְ א  אִּ כָּ א  הָּ ו דָּ ק  ִּ א  פ    היראה   של  זו  מצוה  כאן  נכללה  ד ָּ

א,  בראשית  במלת  התורה  בתחלת  א  ְודָּ רָּ ק ָּ א  עִּ יסֹודָּ ל לְ   וִּ ר   כָּ אָּ ין  ש ְ ו דִּ ק  ִּ א  פ  אֹוַרְייתָּ   דאיהו   בגין'  ה  את   ירא   הוא  שאם ,  התורה  מצות  שאר  לכל   ויסוד  עיקר  היא  האמיתית   היראה   וזו  ד ְ

נָּ   ַמאן ',  ה  מצות  מלעשות  ימנע,  עצמו  את  לפטור  שיוכל  עת  בכל  אז,  העונש   מחמת  ירא  הוא  אם  אבל,  המצות  כל  את  לקיים  יבא  כך  מתוך',  וכו  ושליט   רב יר ד ְ ה   טִּ ְראָּ יר   יִּ טִּ א   נָּ ֹולָּ   כ 
א,  המצות  כל  את  לשמור  האדם  את  המביאה  היא  כי,  הכל  את  שומר  היראה  את  ששומר  מי יר   לָּ טִּ ה   נָּ ְראָּ א   יִּ יר   לָּ טִּ ו ֵדי  נָּ ק  ִּ א   פ    את   שומר  אינו,  היראה  את  שומר  אינו  ואם  אֹוַרְייתָּ

א,  פרס  לקבל  מנת  ועל,  לשמה  שלא  הם  מעשיו  כל  ואז,  התורה  מצות הָּ א  ד ְ א   דָּ ְרעָּ ַ א  ת  ין,  התורה   מצות  לכל  ליכנס  שער  היא  היראה  כי  ְדכל ָּ ךְ   ו ְבגִּ ָּ יב   כ  תִּ  כתוב   זה  ובשביל  כ ְ

ית ֵראש ִּ י,  ב ְ יהִּ אִּ ה   ד ְ ְראָּ א  בשבילה  כי  להודיעך,  יראה  שהיא  יִּ רָּ ם  ֵאת   ם"אלהי  ב ָּ ַמיִּ ָּ ֶרץ  ְוֵאת  ַהש   אָּ ַמאן ,  הָּ ֲעַבר   ד ְ א   ַעל   ד ַ ו ֵדי  ַעל   ֲעַבר ',  ה  יראת  על  שעובר  מי  כי  ד ָּ ק  ִּ   פ 
א  (   ג "ורא ק"רמ). התורה מצות  כמה על יעבור היראה  שבלתי, התורה  מצות על עובר הוא ְדאֹוַרְייתָּ

א ַמאן   ְועֹוְנש ָּ ֲעַבר   ד ְ א  ַעל   ד ַ ה   ַהאי,  היראה  מצות  על  שעובר  מי  של  והעונש   ד ָּ ה   ְרצו עָּ עָּ   ומייסרות   עליו  ותשולט  הקליפות  דהיינו,  אותו  מלקה  הרעה  הרצועה  זו  ֵליה    ַאְלֵקי  רָּ

ֶרץ שכתוב וזהו ְוַהְיינו  , אותו אָּ ה  ְוהָּ ְיתָּ בהו  , ֹתהו  , הָּ ךְ , וָּ ֵני ַעל , ְוחש ֶ ְ א, ם"אלהי ְורו חַ  , ְתהֹום   פ  ין  הָּ ֵ ל  ע אִּ ין   ַאְרב ַ ש ִּ א עֹונָּ ש ָּ הֹון ְלַאֲענָּ יַבי ָּא ב ְ   להעניש  עונשים' ד אלו הרי ַחי ָּ

הו    ומפרש ,  דין  בית  מיתות'  ד  החייבים  הרשעים  תא  המענישות  קליפות'  ד  הם  כי,  הרשעים  את  בהם א ,  ת  יב ,  חנק  של  עונש   היא  תהו  ֶחֶנק   ד ָּ ְכתִּ  שהוא   קו  הוא  תהו  הרי  ֹתהו    ַקו   ד ִּ

ה   ֶחֶבל  ד ָּ הו  .  חנק  להמחויבים  לחנוק   חבל   הוא   דהיינו  מִּ א  ב  ה   ד ָּ ילָּ ין  היינו   בהו   כי ,  סקילה  של   עונש   היא  בהו  ְסקִּ ין  ַאְבנִּ עִּ ו ק ָּ ְמש  וֹ   ד ִּ א   ג  הֹומָּ א  ת ְ   בתהום   המשוקעים   אבנים  היא  ַרב ָּ

א,  רבה יַבי ָּא  ְלעֹוְנש ָּ ַחי ָּ ךְ .  סקילה  המחויבים  הרשעים  את  לסקול   המוכנות  נגף  אבני  הם  האבנים  אלו  כי,  הרשעים   את  להעניש   ד ְ א  ְוחש ֶ ה   ד ָּ ֵריפָּ ,  שריפה  של  עונש   היא  חשך  ש ְ

יב  ְכתִּ י,  הדברות  בעשרת  ד ִּ ְמֲעֶכם  ַוְיהִּ ש ָּ ֹול   ֶאת   כ ְ ֹוךְ   ַהק  ת  ךְ   מִּ ר   זה  בענין  כתוב  ועוד,  ַהחש ֶ הָּ ֹוֵער   ְוהָּ ֵאש    ב  ם  ֵלב   ַעד   ב ָּ ַמיִּ ָּ ךְ   ַהש   א ,  אש   כתוב  חשך  שאצל  הרי  ְוגֹוֵמר   חש ֶ   ְודָּ
א  ָּ א  ֶאש   יפָּ ק ִּ ַ ַעל   ת  יהֹון  ד ְ יַבי ָּא   ֵריש ֵ ַחי ָּ ֵרי   ד ְ א  ש ָּ א  ְורו חַ .  בה  לשורפם  הרשעים  ראש   על  השורה הגיהנם  של  החזקה  אש   היא  וזו  לֹון  ְלאֹוְקדָּ יף   ֶהֶרג ד ָּ ַסי ָּ   הרג   של  עונש   היא   רוח   ב ְ

ה   רו חַ   וזהו,  ואזיל  כדמפרש   וממיתו  רוח   בא,  בסייף  הרג   המחוייב   שהרגו  אחר  כי ,  בסייף רָּ א,  המות  מלאך  שהוא  ְסעָּ א  ַחְרב ָּ נָּ נ ְ יא  אז ,  שנונה  בחרב  כשחותך  ְמש ַ א  הִּ יה    ְמַלֲהטָּ  ב ֵ
ה ,  מיתו ומ  זו  בהכאה  מלהט   הרוח  מָּ ַמר   ְדַאת ְ   כ ְ ֶכת  ַהֶחֶרב   ַלַהט  ְוֵאת,  שנאמר  כמו  אָּ ֶ ְתַהפ  ְקֵרי ,  ַהמ ִּ א  ַהאי,  בחרב  כמו  הממית  רוח   נקרא  הלהט   וזה  רו חַ   ְואִּ ש ָּ  של  העונש   זה  עֹונָּ

ַיֲעַבר   ְלַמאן  היינו,  דין  בית  מיתות  ארבע ו ֵדי  ַעל   ד ְ ק  ִּ א   פ  יב ,  דין  בית  מיתת   עליהם  שמחויבים  שבתורה  תעשין  לא  מצות  על  שעובר  למי  אֹוַרְייתָּ ַתר   ו ְכתִּ ה   ְלבָּ ְראָּ ית  יִּ  וכתוב  ֵראש ִּ

י,  ראשית  יראה   אחר יהִּ אִּ א  ד ְ לָּ לָּ א  כ ְ כל ָּ   שבה "  בראשית"  מלת  אחר,  דין  בית  מיתות   ארבע  רמוזות  שבו ',  וגו  ובהו   תהו  היתה  והארץ  של  הפסוק   כתוב   לכך   ל"ור,  הכל  כלל  שהיא  ד ְ

אן, דין  בית מיתות  עליהם שחייבים מעונות ינצל, המצות  כל הכוללת האמיתית היראה ידי על שרק להורות, יראה מצות נרמזת כ ָּ ה  מִּ ְלאָּ ר   ו ְלהָּ אָּ ין ש ְ ו דִּ ק  ִּ א  פ  אֹוַרְייתָּ   והלאה  מכאן ד ְ
 (   ג "ורא ק"רמ). התורה  מצות שאר נפרש 

ית   דבריו   ומפרש,  שוים   הם   היראה   אופני   כל   לא  -  ה:הקדמת התיקונים דף    ז ְראָּ   אִּ יל   ה יִּ חִּ דָּ ר   ד ְ ש    ב ַ א   נָּ יךְ   ְלֻקְדש ָּ רִּ ין   הו א   ב ְ גִּ א  ב ְ לָּ ה   ֵליה    ַיְלֶקה   ד ְ ְרצו עָּ   יראה   יש   ב ִּ

ַמר ,  העונש  יראת  וזהו ,  החיצונים  ידי   על  בעונותיו   ילקה  שלא  ל" ור,  ברצועה  אותו  ילקה   שלא   כדי  ה "מהקב  ירא  שהאדם ִאת ְּ ה    ( א" ע  ו  דף )  ד ְּ ֶרץ  בה  שנאמר  ב ָּ אָּ ה   ְוהָּ ְיתָּ בהו    ֹתהו    הָּ   וָּ

  היראה   בחינת  והנה(,  ב "ע   יא  דף  בראשית'  פ   בזהר   כמבואר )  דין  בית  מיתות  ארבע   של  העונשים  באות  שמהם,  קליפות  ארבע   נרמזות,  תהום   חשך   בהו  תהו  תיבות  הארבע   שבאלו,  תהום  פני  על  וחשך 

א  אוהי,  בקליפות  מתלבשת  כשהיא  במלכות  שורשה,  העונש  יראת  שהיא  ברצועה  אותו  ילקו  שלא  הרעה ְטרָּ ס ִּ א  מִּ נָּ ילָּ ע  ְדטֹוב   ְדאִּ רָּ   ט " מט   הוא  טוב  כי,  ורע   טוב  הדעת  עץ  מצד  וָּ

ִאיִהי ,  בקליפות   מתלבשת  כשהיא  המלכות  מצד  רעה  היא  שורשה  רק,  טובה  היא  בעצמה  הזו  יראה  וכן,  מ "הס   הוא  ורע  א  ד ְּ עָּ א   ַארְּ יָּ   התלבשותה   מצד  בעונות  ריקנית  ארץ  שהיא  ֵרַקנְּ

א  מלות  גריס  לא  ק" הרמ) ", וריקניא  צדיא "  התרגום  שמפרש, ובהו תהו  היתה   והארץ נאמר  ועליה, בקליפות ְפחָּ א  ש ִּ יש ָּ א והיא(,  בִּ ַגְוונָּ ע ְדַחד  כ ְ ין ֲאבֹות  ֵמַאְרב ַ יקִּ יהו   ְנזִּ אִּ ֹור  ד ְ   אחד   כעין ַהב 

א, הגיהנם  לבור   האדם  את  המפיל   מ" הס הוא   ובור(, נזיקין  אבות   ארבעה  יצאו קליפות  מארבע  כי )", הבור"  שהוא  נזיקין   אבות מהארבעה  יֹוֵסף  ְדבֹור  ו ְכַגְוונָּ הו  , יוסף   של הבור  וכעין  ד ְ מו  אֹוקְּ  ֲעֵליה   ד ְּ

ה "  וישליכהו  כ" מש  על (,  א " ע  רעט   דף  תצא  כי'  פ   בזהר )  החכמים  שפירשו ֹורָּ ֹור"וְּ   כתיב  וגם,  דקליפה   נוקבא  היא"  ַהב    שהיה  סף יו  את  השליכו  ששם,  דקליפה  הזכר   הוא,  מים   בו  ואין  ֵרק "  ַהב 

ה   ומפרש,  השפע   מימי  הנובע   חיים  מים  באר   מדתו ֹורָּ א  היא  ַהב  א  ֻנְקבָּ יש ָּ ֹור ,  דקדושה  למלכות  נגדיות  שהיא,  זנונים  אשת  הרשעה  ת"לילי  הנקראת  מ" הס  של   הרעה  נקבה  ב ִּ ,  ב 
א כו רָּ  (   ומפרשים  ק" רמ). מ" הס הזכר הוא  ד ְ

  וצריך,  הרשעים  את  ומעניש  לצדיקים  טוב  שכר  המשלם  עולמים  כל  בורא  שיש  לידע   כללית '  ה  יראת  לאדם  שיהיה  צריך   תחילה  כי,  יראה  מיני'  ב  שיש  דע ,  מנחם  זכרון  בספר  כתב
  שירא ,  חטא  יראת  נקראת  והיא , ותנועה תנועה  בכל  היראה  להרגיש ,  מאד  הגדולה   שמים יראת  למדרגת  בא   הוא  שלומד  התורה  ידי  ועל ,  בתורה עצמו  מדבק   זה  ידי  ועל , מלפניו  לירא 

 .   וחסדים טובות  מיני בכל  עמו ומתחסד  שמטיב  שבשמים אביו  את  יכעיס שלא כדי  לחטואמ

י כט(:   -אות ב'    טו   כמבואר בתורה   ח לֵּ ְ תּוב )ִמש  ּכָ ֶ מֹו ש  ּכְ ט,  ּפָ ְ ְבִחיַנת ִמש  ּבִ ְרָאה?  ַהּיִ ה ַמֲעִלין ֶאת  ְוֶאֶרץ    ּוַבּמֶ ַיֲעִמיד ָאֶרץ",  ט  ּפָ ְ ִמש  ּבְ "ֶמֶלְך 
ים ע"ו(:  ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ ֶ מֹו ש  ִחיַנת ִיְרָאה, ּכְ ל ֲעסָ  הּוא ּבְ ּפֹט ֶאת ּכָ ְ ש  ּיִ ֶ ם קי"ב(: "ֶאֶרץ ָיְרָאה", ַהְינּו ש  ָ תּוב )ש  ּכָ ֶ מֹו ש  ט",    ָקיו, ּכְ ּפָ ְ ש  ּמִ ָבָריו ּבַ ל ּדְ "ְיַכְלּכֵּ

ים  ָחדִּ ל ַהּפְ יר ֵמָעָליו ּכָ ה ָיסִּ ל ֲעָסָקיו, וָּבזֶׁ ַעְצמֹו ּכָ ין ּבְ ּפֹט ְוָידִּ ְ ש  יִּּ ֶׁ ה,  ַהְינוּ ש  ָרה ּוְנִקּיָ ִחיַנת ִיְרָאה ּבָ ם וְ , ְוַיֲעֶלה ּבְ ֵ ְרַאת ַהש ּ ֵאר ַאְך יִּ ָ ּ ש  ְרָאה  ְותִּ לֹא יִּ

ת:  רֶׁ ה      ַאחֶׁ ין ְלַמּטָ ּדִ ין  'ִאם אֵּ י  ּכִ ֹוְפִטין אֹותֹו ְלַמְעָלה,  ִנין ְוש  ּדָ ט ֶאת ַעְצמֹו, ֲאַזי  ֹופֵּ ן ְוש  ּדָ ין ָאָדם  אֵּ ֶ ש  ּכְ י  ה ה(;  ּכִ ַרּבָ ָבִרים  ין ְלַמְעָלה' )ּדְ ּדִ ש   יֵּ

א, ֲאַזי  ְלֵעּלָ ט ּדִּ ּפָ ְ ש  מִּ ת ָהָאָדם ּבְ ין אֶׁ ֹוְפטִּ ש ּ ֶׁ ט    וְּכש  ּפָ ְ ש  יש  מִּ ה ָהאִּ זֶׁ קֹום ַלֲעשֹֹות ּבְ ים ַלּמָ לוּחִּ ְ ים ש  ים ַנֲעשִֹּ ָברִּ ים, ְוָכל ַהּדְ ָברִּ ָכל ַהּדְ ש  ּבְ ְתַלּבֵ ין נִּ ַהּדִּ
תוּב,  ינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְנָדִרים מא(:   ּכָ ָאְמרּו ֲחָכמֵּ ֶ מֹו ש  ֶטיָך ָעְמדּו", ֲאַזי "ַהּכֹל ֲעָבֶדיָך" לַ  ּכְ ּפָ ְ ֶזה ָהָאָדם'.'"ְלִמש  ין ּבְ  ֲעשֹֹות ּדִ
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 א ח"ו.  ח"ו יש לו צער מרצועה ביש, אזי נצל מעוון ילה הבר ישראל כשאינו זוכ\ט/ואפי' 
 

בשעת האכילה  אבל ע"י אכילה בקדושה שאוכל בקדושה וממשיך עליו היראה דקדושה  
אז   אליו  ונגשת  לפיו    והוא שבאה  הבא  מכניסה  והדין  הצער  ממתיק  הוא  עי"ז  אזי  כנ"ל, 

  ישאשתלשלת לרצועה בשהיא מ לפני מרצועה בישא ח"ו, כי הוא ממשיך עליו היראה דקדושה,
 :   לות שהם בחי' רצועה בישא ח"ותקין היראות הנפושעי"ז עולין ונמ

 
כו:מארז"ל  בחי'  וזה   ב)יא  \י/במגילה  זה  קיח ע"בוכעין  המקד   [יג ](\יב/זבחים  על  בית  היה  גבול  ש 

ובנימין יהודה  ח'(  שבט  טו  יהודה    .)יהושע  מ הוא  חלק  המזרחי  הצד  להכל  הבית  הכניסה  עד  ר  מכניסתו 
המערבבנימין  של    וחלקו ,  המזבח החלק  מכותכל  הי  אחרי  עד  מערבי  שזבחמל  כיון  אבל  המזבח  ,  יסוד 

למזרח אמה  בולט  יסוד  הצפוני  אמות  שתי  רק  יש  מזרח  שבצד  נמצא  לדרום  אמה  שיש   \יד/ועוד  נמצא 
  ועל זה אומרת הגמרא   ,מזרחי בלא יסוד  שתי אמות יסוד ועוד ל' אמות של צד  חלק במזבח דהיינוליהודה  

בנימין  ל זה היה אותו צדיק  חלקו של בנימין ועמחלקו של יהודה ל  \טו/ רצועה היתה יוצאה

ונעשה ע"י צערו וכסופיו  , וביקש לבלעה, וזכה  בחייו  מצטער בכל יום בחייו שצפה זאת ברוח קדשו  

 
ה   ט  מה  לא    אפילו   כוונה צ"ע  הרי  ישראל  מגויבר  כאן  עד  הכוונה  דיבר  ואולי  ישר  אפילו  ,  ישראל  שנקרא  כשר  ואולי    אל.-אדם 

ותבונה.  הכוונה למדרגה שיש   יציאת המלכים אם בשעת  כמבואר בע"ח לד פ"ב  לו מוחין מישראל סבא  ז"א היה לו כמה בחי' אם בעת  כי 

זה  עיבור א' של התיקון אם ביניקה אם במוחין דבחינת אחור אם במוחין דבחי' פנים אם בישראל סבא ותבונה אם באו"א אם בדיקנא דא"א וכיוצא ב
 . פרטים רבים אחרים 

י דתניא מה  ת''ק סבר לא נתחלקה ירושלים לשבטים ורבי יהודה סבר נתחלקה ירושלים לשבטים ובפלוגתא דהני תנא   -מגילה כו.    י
ובית קדשי הקדשים ורצועה היתה יוצאת  ל יהודה הר הבית הלשכות והעזרות ומה היה בחלקו של בנימין אולם והיכל  היה בחלקו ש 

יב{  -ח בנוי והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבולעה שנאמר }דברים לגמחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין ובה מזב 
 .ה אושפיזכן לשכינה חופף עליו כל היום לפיכך זכה בנימין ונעש 

.  והעזרות   . שבתוך החיל:והלשכות   . בכניסתו מצד המזרח כל מה שיש שם פנוי קרוי הר הבית שאין לה שם אחר: הר הבית   -פרש"י  
עשרה אמה שישראל רשאין ליכנס לפנים מן השער ואחריהם לצד מערב לעזרת כהנים  ועזרת ישראל הן אחת    שלשתן עזרת נשים 

. מצד מערב עכשיו יותר בנתיים מקום  ומה היה בחלקו של בנימין אולם והיכל   רגלי ישראל למזבח החיצון:  י''א אמה שבין דריסת 
פירש ש  כ''ב אמה שלא  והמזבח  ובין האולם  ל''ב אמה  ופירש ר המזבח  זו לבדה  ל מי הוא חזר  כו' לימדך כאן רצועה  יוצאה  צועה 

מסכת זבחים אמרינן שאין ליהודה באותה הרצועה אלא המזרחית מקום  ליהודה אבל צפונו של מזבח ודרומו ומערבו של בנימין וב 

. אדם  עליו חופף    ת ומצטער עליה: . צופה ברוח הקדש שכן עתיד להיו והיה בנימין הצדיק   היסוד ולכך לא היה יסוד למזרחו של מזבח:

 . שהיה ארון בחלקו: ן אושפיזכ   המצטער חופף ומתחכך בבגדיו לשון שפשוף כמו נזיר חופף ומפספס )נזיר דף מב.(: 
 )מגילה כו( )כי אע"פ שגם בזבחים נמצא כן אבל במגילה יותר מדוייק כלשון רבינו(   –בתשכט יא

וגבעון ובית עולמים ובכולן לא  שה מקומות שרתה שכינה על ישראל בשילה ונוב  כי אתא רב דימי אמר רבי בשל   -  זבחים קיח:   יב
כי אזיל אביי אמרה    .חופף עליו כל היום כל חפיפות לא יהו אלא בחלקו של בנימין  יב{ -שרתה אלא בחלק בנימין שנאמר }דברים לג 

יוסף  אביי(  אמר חד ברא הוה ליה לכייליל   , קמיה דרב  לומר כדבריו)א"   , ולא מיתקן   )אביו של  בחלק    א  ס{  -והכתיב }תהילים עח   (בנימיןשכולן 
יוסף(י)מוכח שש   , ובשבט אפרים לא בחר   וימאס באהל יוסף סז{  -ויטש )את( משכן שילה וכתיב }תהילים עח  אמר רב אדא מאי    לה בחלק 

וסנהדרין    , ה בחלקו של בנימיןמדמצינו בבית עולמים דשכינ   ,וסנהדרי גדולה בחלק יוסף   , דלמא שכינה בחלק בנימין  , קא קשיא ליה 
יהודה  הדדי   , בחלק  גבי  נחלות  מיקרבן  התם  השתא  הכי  ליה  מקרבן  , אמר  מי  מקרב   , הכא  נמי  חמא  הכא  רבי  כדאמר  חנינא  ן  בר' 

ה''נ    , רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ובה היה מזבח בנוי והיה בנימין הצדיק מצטער עליה לבלעה 
בנימיןרצועה   יוסף לחלקו של  יוצאת מחלקו של  טז   , היתה  }יהושע  עליה(  , ו{ תאנת שילה -והיינו דכתיב  מתאונן  שבנימין  שם  אי  כתנ   )על 

כל היום    ,רבי אומר חופף עליו זה העולם הזה   , ובין כתיפיו שכן אלו ימות המשיח חופף עליו זה מקדש ראשון כל היום זה מקדש שני  
 .ו שכן זה העולם הבא ובין כתיפי   , אלו ימות המשיח 

 . וגם ביומא יב. וזבחים נג: רבינו. שם הלשון יותר מדוייק כלשון מגילה כוועיין  יג

 בר"י ופרש"י שם ד"ה דאמר רב שמואל    נג: עיין זבחים   יד
יוצאה ה   טו  לכיון    לשון  ממש  יוצאת  המזבח ,  מערב משמע  של  דרומי  צד  לאורך  אמות.  דהיינו  ב'  אלא  יסוד  אין  בו  כמו    שגם  ולא 

  נג: ד"ה בזבחים    פרש"י   עיין   ואמנם ח  ב מז   המזרחי של   ך לב אמות לאור   ך שהכוונה לאמה באור )עפ"י רש"י במגילה(  שפרשנו לעיל  
לדרומו של מזבח שחלקו של יהודה היתה במזרח כדתניא )יומא דף יב( מה היה    -רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה    -רצועה  

לשכות שבו והעזרות עזרת נשים כולה )ועזרת( ושנים ועשרים אמה של מקום דריסת רגלי  בחלקו של יהודה הר הבית )בכניסתו( וה 
ומקום דריסת רגלי ישראל מיק  עזרות  הכהנים  והמזבח אוכל בחלקו אמה  רו  ]לדרום[  ובצדו  יהודה במזרח המזבח  חלקו של  נמצא 

אמה ברחוק מן הקרן אמה והרצועה היתה    במזרח מלבד אמה של קרן מזרחית צפונית היתה כולה חלקו של יהודה שהיתה אותה 
א שרצועה זו היתה ליהודה באה  בנימין אל יוצאה בדרום למזבח ונכנסת בחלקו של בנימין שממקום הדריסה ולמעלה היה חלקו של  

רק  בתוך חלקו של בנימין בדרומו של מזבח ומזבח אוכל בה אמה והיא אמה שהיא כניסת היסוד ראוי להיות בה כדאמר מר )מדות פ 
סמוך    ג מ"א( עלה אמה וכנס אמה זהו יסוד כל אורך כותל מזרחי בעובי אמה היה אוכל חלקו של יהודה וכן כותל דרומי לבד אמה 

 .ן דרומית מערבית לקר 
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כי אע"פ שרק בגללו קבעה שכינה את מקומה במערב,    יז  לשכינהמארח  אכסניא דהיינו  שפיזיכין  יאטז
רב או מזרח  עבמנה היכן תשרה  השכיאבל    ,\יח/רעט היה מצ  שידע בנימין שקדש הקדשים בחלקו שעל כן

ה  ד צלם בהיכל הי מע ראשון הובוידע פרש שהכוונה לבית שני ושלישי שכיון שיה  ןוהב  ,\יט/ לא היה מוחלט

 : לשרות בחלקו ה לל צערו של בנימין נשארגשי ובלישושרה במקום אחר במקדש שני ראוי ששכינה ת

בחי'  בנימין   תפי  \כא/הדעת\כ/הוא  מוחין  המקדש  בחי'  בית  כי  קדשים  לין.  הקדש  דהיינו 

הלוחות ובו  בנימין  ב  הם  והארון  וזאת הברכה}חלקו של  פ'   \כה/[כד]   שם  וברש"י  \כג/ [כב]   ספרי 

 
 אושפיזיכין  -מתרצו  אישפיזיכין, ו -גם בדפו"ר  טז

 באות מרובעת מוזה בחי' עד כאן  בדפו"ר  יז

גומגם דממה שאמר והיה מצטער וכו' משמע דידע בנבואה שיהיה כל המקדש בחלקו חוץ  צת מ ק   -  : על זבחים דף נג  מהרש"א עיין    יח
צער זה ליעשות אושפזיכן להקב"ה ובסוטה פרק א"נ ניחא טפי דקאמר דמשום שירד  מאותה אמה והיאך קאמר אח"כ שזכה מחמת  

הצד  בנימן  זכה  לפיכך  לים  תחלה  בנימן  של  לפרש שבטו  ונראה  וכו'  אושפזיכן  ונעשה  התם    יק  דאמר  כמאן  אתיא  דהכא  דסוגיא 
 דשבטו של יהודה ירד תחלה לים ודו"ק: 

והיה מצטער על כך שנאמר חופף עליו כל היום כלומר מתחכך ומצטער על זה, לכך    -לשונו זה    –ד"ה מה  ביומא יב.    הריטב"א   עיין   יט 

ש הקדשים ששם ארון, בחלקו שהוא לצד  כדי שיהא קד   לומר שהיתה שכינה במערב   , זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן לגבורה 
 מערב: 

ש  קדש קדשים. וצ"ע לכאורה קד   ה זי שם הי דשים נקרא כך בגלל שבו שורה השכינה, ואם היתה השכינה במזרח א שקדש הק   משמע 
קדש קדשים היה היכן שנמצא    אבל   תירה.ל ולא היתה קדושתו י כ י המשך הה   ה ל שהוא הי . וצ" במערב   א ידוע שהו   ה הקדשים כבר הי 

 וחות.עם הל הארון  
ִחיַנת    -סוף אות כ'  שותפים בקרקע הלכה ה    לק"ה עיין    –  הדעת בחי'  בנימין    כ "ל, ּבְ ִתיָקה ַהּנַ ְ ִחיַנת ש  ֶדת ְוכּו', ּבְ ר ַמּגֶ ין ֶאְסּתֵּ ִחיַנת אֵּ ְוֶזהּו ּבְ

ִת  ְ ַהש ּ ֶלְך  ּפֶ ן ָאֲחָזה  ּכֵּ ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ַעת  ַהּדַ ִקּיּום  ר  ִעּקַ הּוא  ֶ "ל. ש  ַהּנַ ִתיָקה  ְ ּוִבְנָיִמין  ְסָיג ַלָחְכָמה ש  נּו  ל ִאּמֵּ ָרחֵּ ה  ָ דֹוש  ַהּקְ ּה  ְחּתָ ּפַ ְ ְוָכל ִמש  יָקה ִהיא 
"ל. ּנַ ִתיָקה ּכַ ְ י ַהש ּ ַעת ַעל ְידֵּ ר ִקּיּום ַהּדַ י ִעּקַ ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ּכִ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ֶ מֹו ש  אּול, ּכְ ָ י    ְוש  אֵּ "ל ְלָכל ּבָ ַעת ַהּנַ יְך ַהּדַ ִ כּו ְלַהְמש  ּזָ ֶ עֹוָלם  ַעד ש 

י ָהָאֶרץ ִמְתַיֲהִדים ְוֶנֱעַקר ָהָמן ְוַזְרעֹו ִמן ָהעֹוָלם:  ַעּמֵּ ים מֵּ ַרּבִ ֶ  ַעד ש 
ביאר    דרוש ח' סוף  שם לט  וגם    שהוא שם ב"ן סוד בנימין.דמלכות  נעשה דעת פנימי  רוח דשבק בה בעלה  אות יב ש   לד ב'   ח ע"   כא

 עיין שם מד פ"ז דהיינו הך.ו   נפש רחל בעצמה לכן מתה בלידתו.שבנימין הוא  
 פסקא יא עה"פ בין כתפיו שכן  כב

דברים   כג שנב   ספרי  פיסקא  הברכה  וזאת  ידיד  אות    פרשת  אמר  לבנימן  אוהבים  )יב(  למקום שהרבה  ידיד  שנקרא  בנימן  חביב  ה', 
אשירה נא לידידי.    ( ישעיה ה א ) והבו. ששה הם נקראו ידידים הקדוש ברוך הוא נקרא ידיד שנאמר  למלך וחביב מכולם מי שהמלך א 

נקרא ידיד שנאמר  מה לידידי בביתי בנימן נקרא ידיד שנאמר לבנימן אמר ידיד ה' שלמה    ( ירמיה יא טו ) אברהם נקרא ידיד שנאמר  
יב כה )  ידידיה ישרא   ( ש"ב  ויקרא את שמו  נתן הנביא  ידידים שנאמר  וישלח ביד  נקראו  ז ) ל  יב  נפשי בית    ( ירמיה  ידידות  נתתי את 

שנאמר   ידיד  נקרא  ב ) המקדש  פד  לידיד    ( תהלים  ידיד  בית  ויבנה  ידיד  בן  ידיד  יבוא  משכנותיך  ידידות  ישראל שנקראו  מה  יבואו 

 וך הוא שנקרא ידיד.  הם שנקרא ידיד ויבנו בית המקדש שנקרא ידיד בחלק בנימן שנקרא ידיד להקדוש בר ידידים בני אבר 

 וישבו במדבר לבטח וישנו ביערים.    ( יחזקאל לד כה ) אין בטח אלא רחצן וכן הוא אומר    ישכון לבטח עליו, 

היום,  כל  עליו  ש   חופף  כתיפיו  ובין  בנין אחרון.  זה  היום  כל  בנין ראשון.  עליו  זה  חופף  לבוא. דבר אחר  ומשוכלל לעתיד  בנוי  וכן, 
לימות  הזה. כל היום  מוצא באברהם שראה אותו בנוי וראה    בעולם  וכן אתה  ובין כתיפיו שכן בנוי ומשוכלל לעתיד לבא  המשיח. 

יאמר היום בהר    ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה הרי בנוי, אשר   ( בראשית כב יד ) אותו חרב וחזר וראה אותו בנוי שנאמר  
חק שראה אותו בנוי וראה אותו חרב וחזר וראה אותו בנוי שנאמר  הרי חרב ה' יראה בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא, וכן אתה מוצא ביצ 

  ( תהלים קלג ג) ראה ריח בני הרי בנוי כריח שדה הרי חרב אשר ברכו ה', בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא שנאמר    ( שם /בראשית/ כז כז ) 
יז ) ו בנוי שנאמר  ' את הברכה חיים וכן אתה מוצא ביעקב שראה אותו בנוי וראה אותו חרב וראה אות כי שם צוה ה    ( בראשית כח 

 ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה הרי בנוי, אין זה, הרי חרב, כי אם בית אלהים וזה שער השמים, הרי בנוי ומשוכלל לעתיד לבא.  

ר אחר  כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלהי השמים. דב   (לו כג ב  -ברי הימים סוף ד)וכן הוא אומר  בין חרב בין שאינו חרב    ובין כתיפיו שכן, 
וקמת ועלית אל    ( דברים יז ח ) ובין כתיפיו שכן, מה שור זה אין בו גבוה מכתיפיו כך בית המקדש גבוה מכל העולם וכן הוא אומר  

ג) המקום ואומר   ו אומר גד מן המזרח ודן מן המערב אלא עמים רבים. רבי  והלכו עמים רבים לכו ונעלה אל הר ה', אינ   ( ישעיה ב 
וירד הגבול ותאר הגבול וכאן הוא אומר  אומר בכל התחומים הוא   גיא בן הינום אל כתף היבוסי    ( יהושע טו ח ) אומר  ועלה הגבול 

בחלקו של בנימן וכראש    מנגב היא ירושלם, מלמד שבית הבחירה היה בנוי בחלקו של בנימין רבי מאיר אומר בית הבחירה היה בנוי 
לא יסור שבט מיהודה זו לשכת הגזית    ( בראשית מט י ) ן, ומה אני מקיים  תור יוצא מחלקו לחלקו של יהודה שנאמר ובין כתיפיו שכ 

וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר ויבחר את שבט יהודה אבל בית    ( סח   -תהלים עח סז  ) שנתונה בחלקו של יהודה שנאמר  
ואתה בית    ( מיכה ה א ) ה[ שנאמר  נוי בחלקו של יוסף בשילה. ]רבי יהודה אומר בית המקדש בתוך חלקו של יהודה הי הגדול היה ב 

ותמת רחל ותקבר בדרך אפרת היא    (בראשית לה יט ) לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ואין אפרתה אלא בית לחם שנאמר  
ואני בבואי מפדן בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ    ( בראשית מח ז ) ר  בית לחם רבי מאיר אומר בחלקו של בנימן בנה מתה שנאמ 

ואתה בית לחם אפרתה שומע אני בחלקו של יוסף בנה    ( מיכה ה א ) תה עלי רחל ואין אפרתה אלא בית לחם שנאמר  לבא אפרתה מ 
בראשית  ) ה בנימן שנאמר  הנה שמענוה באפרתה מצאנוה בשדה יער במי שנמשל בחייתו יער ואיזה ז   ( תהלים קלב ו ) תלמוד לומר  

וכן אתה מוצא כשחלק יהושע ארץ ישראל לשבטים הניח דושנה של יריחו  בנימן זאב יטרף זכה בנימן שתשרה שכינה בחלקו    ( מט כז 
יונדב בן רכב חלק בראש והיו אוכלים אותו ארבע מאות וארבעים שנה שנאמר   חמש מאות אמה על חמש מאות אמה ונתנו לבני 

אוכלים אותו ארבע מאות    בשמונים שנה וארבע מאות שנה צא מהם אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר נמצאו   ( מ"א ו א ) ויהי  
ובני קיני חותן משה עלו מעיר    (שופטים א טז ) וארבעים שנה וכששרת שכינה בחלקו של בנימן עמדו ופנו אותו מלפניהם שנאמר  

 התמרים את בני יהודה.
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יב  לז  .יומא  נג  . סוטה  המקדש  וביהמ"ק    {: קיח  : זבחים  פובית  השמים  כסא    וחיםתכנגדו  עד 

כשארז"ל )ברכות הוא בחי' הדעת  איר האמת לעולם  שממנו מ  \כז/ בחי' צוואר העולםוהוא    ,\כוהכבוד/ 
כי  ל  כ  \כח/לג( בימיו  המקדש  בית  נבנה  כאלו  דיעה  בו  שיש  שתי    \ל/כטדעת מי  בין  ניתן 

ית' הוא    שני אותיות וכו'לאובית המקדש ניתן בין    קב"ה ה  יו שלדהיינו שני שמות  אותיות ושמו 
ית'  למעלבית המקדש  מעלת  הדעת נמצא שווה   ית', לכן מי שיש בו דעה דהיינו שורה עליו שמו  ת שמו 

   . \לבכאילו נבנה בית המקדש בימיו/
בחי'  , היינו רצועה הנ"ל  שיוצאת מחלקו  וזהו רצועהבחי' יראה.    \לג/לכותיהודה הוא בחי' מ

רצועה של תפילין בחי'  המיצר    ,יראה  התפילין,    לרוחבשקודם    וצמצוםדהיינו  של  והמוחין  הדעת 

ליראה   ית'  רומז  לממנו  להקדים  ית'.חכמשצריך  השגתו  שהיא  התורה  הרצועה    ת  בחי'  את  שיוצזה 
חלקו של יהודה לחלקו של בנימין, היינו כי הרצועה באה מבחי' חלקו של יהודה מבחי'  מ

מלכות  ,יראה של  מוראה  בנימין,    מבחי'  בחלקו של  בחי'  ונכנסת  המקדש  בית  ודהיינו  מוחין  דעת 

בבחי' רצועה  בנימין היא  חלק  נמצא רצועה יוצאת מחלק יהודה ל מוחין  שהם  היינו בתוך התפילין  
 כנ"ל. פילין מוחין לראש תהקושרים את תחילה שבה בהמעברתא של תפילין לד  העוברת

. כי מזאת הרצועה בא הצער בכל יום לכ"א יה אותו צדיק מצטער בכל יוםוזהו ועל זה ה
 . יוסיף דעת יוסיף מכאוב  מישראל ובפרט להצדיק שדעתו יותר גדולה כנ"ל

היינו שהיה    ורבנו דורש  .ביקש שגם אותה רצועה תיהיה בחלקובנימין  הפשט ש  וזהו ובקש לבולעו
שבולע המאכל  מיד לתקן ולהמתיק הצער הבא מרצועה הנ"ל ע"י האכילה  מבקש ומחפש ת

 כנ"ל. בקדושה 
ש כולו  דכל כך נכסף שיהיה בית המקהפשט שבזכות ש  לשכינה,מארח    להשפיזיכיןיוזכה ונעשה א

רומז למה שנתבאר נו היי ורבנו דורש ,בחלקונמצא  יותרבשורה השכינה זכה שהחלק החשוב שבו  ,בחלקו

 
 יב יד עה"פ במקום אשר יבחר ה' באחד שבטיך. ועוד   ושםאמר  פ ולבנימין " דברים לג יב. עה  כד

ן: ס   פסוק יב   דברים פרק לג   כה  ֵֽ כֵּ ָ יו ש  ָפֶ֖ תֵּ ֹּ֥ין ּכְ ֹום ּובֵּ ל־ַהּיַ֔ ף ָעָלי֙ו ּכָ ֵ֤ יו חֹפֵּ ן ָלֶבֶַ֖טח ָעָלָ֑ ּכֹֹּ֥ ְ ' ִיש  יד הַ֔ ר ְיִדִ֣ ן ָאַמַ֔  ְלִבְנָיִמִ֣

מין בבנין בית המקדש בחלקו סמכן זה לזה וסמך יוסף אחריו,  ושל בני   לפי שברכת לוי בעבודת הקרבנות   -)יב( לבנימן אמר    רש"י 
וגו'. ולפי שבית עולמים ש  יוסף  חביב משילה לכך הקדים    אף הוא משכן שילה היה בנוי בחלקו, שנאמר )שם עח, סז( וימאס באהל 

 בנימין ליוסף: 
 בתורה קנב   ארכנו בזה ה   כו 
אר ֶיֱחֶצה"   -  אות לח   לק"ה ערב ה' סוף   כז  תּוב, "ַעד ַצּוָ ּכָ ֶ מֹו ש  ל עֹוָלם, ּכְ ֶ ארֹו ש  ְקָרא ַצּוָ ּנִ ֶ ש  ש  ְקּדָ ית ַהּמִ ִחיַנת ַהּבֵּ ַעְצמֹו ּבְ ְעָיה ל(,  ְוֶזהּו ּבְ ַ . )ְיש 

ן"  ֵּ ל ַהש ּ ִמְגּדַ ְך ּכְ ארֵּ תּוב, "ַצּוָ ּכָ ֶ ם ּוְכמֹו ש  ָ "י ש  ִ ש  ַרש  רֵּ ּפֵּ ֶ מֹו ש  ל  )שיר השירים ז' ה'(   ּכְ ַכת ּכָ ָ ר ַהְמש  י ִעּקַ ה  . ּכִ ְעָלה ְלַמּטָ ַפע ְוַהִחּיּות ִמּמַ ֶ ּכֹחֹות ַהש ּ
ִמן   ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה,  ּלּו  אֵּ ִמּכֹחֹות  ִכין  ָ ְמש  ּנִ ֶ ש  ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ת  ֲעִלּיַ ן  ְוכֵּ ש   ְקּדָ ַהּמִ ית  ַהּבֵּ ֶרְך  ּדֶ ן  הּוא  ּכֵּ ַעל  "ל  ְוַכּנַ ש   ְקּדָ ַהּמִ ית  ַהּבֵּ מֵּ ַהּכֹל  קֹום  ַהּמָ

אר ְוַכנַּ   "ל.ִנְקָרא ַצּוָ
לג.  כח דף  גדולה   -  ברכות  אמי  וא''ר  חול  של  ברכה  בתחלת  שנתנה  דעה  גדולה  אמי  שנאמר    א''ר  אותיות  שתי  בין  שנתנה  דעה 
יא{ כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו  -ג{ כי אל דעות ה' וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו שנאמר }ישעיה כז -שמואל א ב } 

בו דעה  יז{ פעלת ה' מקדש ה' וא''ר אלעזר כל אדם שיש  -עושהו אמר רבי אלעזר גדול מקדש שנתן בין ב' אותיות שנאמר }שמות טו 
בימיו  בית המקדש  נבנה  רב אחא קרחינאה אלא מעתה    כאילו  לה  בין שתי אותיות מתקיף  נתן  בין שתי אותיות מקדש  נתנה  דעה 

צד  }תהילים  בין שתי אותיות שנאמר  נקמה שנתנה  והיינו דאמר  -גדולה  היא  גדולה  מיהא  אין במילתה  ליה  ה' אמר  נקמות  א{ אל 
ב{ הופיע מהר פארן לרעה דכתיב אל נקמות ה' אל  -ג בה ואחת לרעה לטובה דכתיב }דברים ל עולא שתי נקמות הללו למה אחת לטו 

 נקמות הופיע: 
 דיעה  -מתרלודעת, ו -גם בדפו"ר ותרלד  כט

וכו'. אפשר לפרש במשז"ל אין אדם חוטא    -  .פתח עינים על ברכות דף לג   ל כל אדם שיש בו דעת כאלו נבנה בית המקדש בימיו 
שטות ונמצא דמי שיש בו דעת כלומר תדיר לא חטא כלל וכשיש בו דעת מוכרח שהוא עניו דמכיר בדעתו ]גודל  אא"כ נכנס בו רוח  

בו מראשו לסופו והעניו כאלו הקריב כל הקרבנות כמשז"ל  חיובו לעבוד ה' וכל קבל דנא מכיר קצורו והוא היודע[ אדם להבל מה טי 
יו כי מהדעת אם זכה שיש בו דמורה לשון זה בקביעות מינה דהוא עניו ולא  וא"כ שפיר הוי מי שיש בו דעת כאלו נבנה בה"מ בימ 

 חטא וכאלו נבנה בה"מ וכו':
 שתי   -בדפו"ר  לא

שהיה אפשר להשיג בזמן שבית    שכתב שע"י דעה יכול אדם להשיג ולהבין מעצמו את כל מה פי' ההגדות    מתיבתא שם בשם רשב"א   לב
 )בילקוט ביאורים מתיבתא הביא עוד כמה ביאורים בזה(    מצורת המקדש וממורי הדעה שהיום שם.  , המקדש היה קיים

שיצא    -גור אריה יהודה )בראשית מ"ט(. ולנגיד ממנו  שנאמר    -כי יהודה גבר באחיו    -א פרק ה פסוק ב    רש"י על דברי הימים   לג
שהוא המוציא והמביא והבכורה והמלכות נטלה מראובן ונתנה המלכות ליהודה כדכתיב    ממנו מלכות ועל שם כך נקרא המלך נגיד 

 מתחיל עתה כבראשונה:   -כי יהודה גבר באחיו אבל חלק הבכורה נתנה ליוסף לשני בניו. בני ראובן בכור ישראל  
 טעות סוגרים שה  הטעיותעי"ש לוח ו )בהמעברתא( -בתרלד  בהמעברתא,  -תרלומבהמבערתא, ו  –בתקפא  לד

 אושפיזיכין )וצ"ע מדוע דווקא כאן תיקן ולא לעיל ולא לקמן וצ"ע למה לתקן דמסתבר שבכוונה נקט אישפיזיכין כיון שדורש לקמן איש פי זה(  -אישפיזיכין, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  לה



 מוהר"ן תנינא                                        זע תורה                          ליקוטי                        6לה: 

דהיינו שע"י שתמיד היה שמים  ושה וביראת  האכילה בקד  יק הצער ע"ישזכה להמתשע"י  לעיל  
בקד ע"י אכילה  ולהמתיק את הצער הנמשך ממוראה של מלכות  לתקן  בקדושה  לאכזכה    ,השונכסף  ילה 

 כנ"ל.  מדברועי"ז נעשה גדר אדם ויראת שמים 
אישפיזיכין   נעשה  קוממארח  ועי"ז  בבחי'  הפה  שנעשה  היינו  אדםלשכינה  שע"י   ת  כנ"ל 

מארח  נעשה  שפיו  אזי שכרו שגם    ,מדבראדם    שעולה למדרגתאכילה בקדושה מקיים מי שם פה לאדם  

פיו דבור  נעשה    י אכילה"לעו דהיינו שענמצא שע"י שהיה מצטער לבו  .  לשכינה ושכינה מדברת מגרונו
הצער  המ  אדםקומת   את  לשכינה  אה  יהיגם  שפיו  יותר  עוד    "ונעשהזכה  "אזי  תיק  שכינה  כסניה  ותהא 

 .מדברת מגרונו

 
כד הוי משתעי בלשון   \לז/ שפיזא כי ר' יוסי בר אסיין )עירובין נ"ג ע"ב(יאלו  לשון  וזה בחי'

כדי של  חכמה ברמז  שדיבר  אחרים  אדהיינו  על  [לח]   הוי אמר על אישפיזא  יבינו  האורח    כששאל 

כשפרש"י ישפיזא  שרומז לאאיש פי זה  ש  בלשון הקדגבר פום דין היינו    בארמית  רמזאמר לשון  
 שם. 

 
ם היינו בחי' איש פי זה שנעשה מהפה  שנעשה מהפה קומת אד  מי שם פה לאדםוזה בחי'  

בחי' איש בחי' קומת אדם כנ"ל. וזהו ונעשה אישפיזיכין לשכינה, כי ע"י ההמתקה הנ"ל  
עוד  זוכה אח"כ    ע"י אכילה בקדושה כנ"ל שעי"ז זוכה לעשות מהפה בחי' אדם כנ"ל, עי"ז

וזהו ונעשה אישפיזיכין לשלבחי' אדם העליון בחי' שכיגם   כינה נה מדברת מתוך גרונו. 
 :  שזכה לבחי' שכינה מדברת מתוך גרונו כנ"ל

 

 
 כאן ביאור חברותא לתורה עז תנינא עד

 
 "ע כנ"ל( )וצ  אושפיזא –גם בדפו"ר ותרלד אישפיזא, ומתרלו  לו

יוסי בר אס   -  עירובין נג:   לז  בטור רבי  כי הוה משתעי בלשון חכמה אמר עשו לי שור במשפט  הוה שאיל באושפיזא    יין  וכד  מסכן 
)המהרש"א    .יש   מה זו טובה (  העדיין הוא בחיים  (זא -פי-אוש )  , איש פי זה )חי  אמר הכי גבר פום דין  (  בעל האכסניא שלו  שלום   אודות   אחרים   כאשר היה שואל )

 בשלום אשת חברו( לשאול   אניא לכן אמר כל דבריו ברמז כי גנאי הוסים לאשת בעל האכסח כתב שסוף דבריו מתיי

חכמה   -  פרש"י  האחרים:בלשון  יבינו  שלא  משפט   .  דין: שור  משפט  תור  שור  דין  תור  תרדין  מסכן   .  חרדל: בטור  דל  הר  משייל    . 

.  מה זו טובה יש   ם כמו פי דין כמו זה: י אוש כמו איש פו . אוש פי זו ח גבר פום דין חי   . שואל עוברי דרכים בענין אושפזיכני: באושפיזא 
 כלומר כמה טוב לו: 

 אמר הכי גבר פום וכו'. בחכמה היה אומר על האורח. ועי"ש בגמ' שרבינו דילג וחיבר. דאיתא שם שכשסיפר בחכמה אמר עשו לי שור במשפט בטור מסכן וכששאל באושפיזא  כאשר היה מספר -תרגום  לח
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