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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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון 

 בספה"ק 
  ליקוטי מוהר"ן

 תנינא 
 

 . גכדף 
 
 
 ו כתורה 



 מוהר"ן  תנינא           כג.                 ליקוטי                               כה כו כז                  

  הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל   ההתבודדות  [א]   כה

יותר  [ב] או  שעה  עכ"פ  לו  לקבוע  לבדו   [ג]  דהיינו  להתבודד 

חדר בשדה  [ד]   באיזה  קונו  [ה]   או  לבין  בינו  שיחתו  ולפרש   ,

ולהתחנן   לבקש  ופיוס  וריצוי  חן  בדברי  ואמתלאות  בטענות 

יחה זו וש  ז. ותפלה [ו]  מלפניו ית' שיקרבו אליו לעבודתו באמת

.  {במדינתינו}ט  [ח]   יהי' בלשון שמדברים בו דהיינו בלשון אשכנז

כי בלה"ק קשה לו לפרש כל שיחתו וגם אין הלב נמשך אחרי  

כ"כ בהלשון אין דרכינו  [י]  הדיבורים מחמת שאינו מורגל  כי   ,

קל   בו,  ומדברים  שמספרים  אשכנז  בלשון  אבל  בלה"ק.  לדבר 

נמשך הלב  כי  לבו  לשבר  יותר  לשון    וקרוב  אל  יותר  וקרוב 

כל   יכול לפרש  ובלשון אשכנז  בו.  אשכנז מחמת שהוא מורגל 

שיחתו ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו ית' הן חרטה  

אליו   להתקרב  לזכות  תחנונים  בקשת  והן  העבר  על  ותשובה 

והלאה מהיום  דרגי'.    יאית'  לפום  חד  כל  בזה,  וכיוצא  באמת. 

להתמי  עצמו  להרגיל  מאד  שעה ויזהר  ביום  יום  מידי  בזה  ד 

הוא   זו  והנהגה  כנ"ל.  בשמחה  יהי'  היום  ושאר  כנ"ל.  מיוחדת 

גדולה במעלה מאד מאד והוא דרך ועצה טובה מאד להתקרב  

עצה כלליות שכולל הכל. כי על כל מה    יבאליו ית'. כי זאת היא 

וכל   מכל  לגמרי  רחוק  הוא  אם  או  ה'  בעבודת  לו  שיחסר 

יפרש  הכל  על  ית',  כנ"ל.    מעבודתו  ית'  מאתו  ויבקש  שיחתו 

ואפי' אם לפעמים נסתתמין דבריו ואינו יכול לפתוח פיו לדבר 

כלל ית'  ההכנה    , לפניו  דהיינו  מאד  טוב  בעצמו  זה  אעפ"כ 

שהוא מוכן ועומד לפניו ית' וחפץ ומשתוקק לדבר, אך שאינו  

שיחה   לו  לעשות  יוכל  וגם  מאד.  טוב  ג"כ  בעצמו  זה  יכול, 

בעצמו מזה  ית'  ותפילה  לפניו  ויתחנן  יצעוק  בעצמו  זה  ועל   ,

ית'   מאתו  ויבקש  לדבר.  אפי'  יכול  שאינו  עד  כ"כ  שנתרחק 

פיו שיוכל לפרש שיחתו    יגחורחמים ותחנונים שיחמול עליו ויפת

ודע שכמה וכמה צדיקים גדולים מפורסמים סיפרו שלא     לפניו. 

זו   ידגתם יבאו למדר יבין מעצמו [טו]   רק ע"י הנהגה  והמשכיל   .

דל מעלת הנהגה זו העולה למעלה למעלה. והוא דבר השוה  גו

זו,   הנהגה  לנהוג  יכולים  כולם  כי  גדול.  ועד  מקטן  נפש,  לכל 

 :  אשרי שיאחז בזה . ועי"ז יבואו למעלה גדולה

, דהיינו כשלומד או שומע  [טז]   טוב לעשות מהתורה תפילה  גם

איזה מאמר תורה מצדיק האמת, אזי יעשה מזה תפלה. דהיינו 

באותו  לבק שם  שנאמר  מה  כל  על  ית'  לפניו  ולהתחנן  ש 

המאמר. מתי יזכה גם הוא לבא לכל זה, וכמה הוא רחוק מזה. 

ויבקש מאתו ית' שיזכהו לבא לכל הנאמר שם באותו המאמר. 

והמשכיל והחפץ באמת יוליכו ה' בדרך אמת ויבין בעצמו דבר  

חן,   דברי  דבריו  שיהיו  באופן  בזה.  להתנהג  איך  דבר  מתוך 

וענין   באמת.  לעבודתו  שיקרבהו  ית'  לרצותו  נכונות  וטענות 

מתורה   כשעושה  ובפרט  מאד.  גבוה  למקום  עולה  זו  השיחה 

 :  , מזה נעשה שעשועים גדולים מאד למעלהיזתפלה

 

 [ יח]שייך לא"ב   

יותר  צריך    [יט]   כו להרחיק משכרות ולדקדק שלא לשתות 

י הצורך  מיכלתו כדי שלא יבא לידי שכרות כי מעט השתיה לפ

דעתו להרחיב  טובה  בחסדים [כ]   הוא  מלובש  הדעת  כי  ודע   .  

דעתו  [כא] נתרחב  אזי  ערכו,  לפי  כראוי  במדה  וכששותה   .

כי   השתי'.  ע"י  ביותר  החסדים  נגדלין  ואזי  מוחו  ונתרומם 

כשנתרומם הדעת נתרוממין ונגדלין החסדים כי הדעת מלובש  

המת כל  סה(  )עירובין  רז"ל  אמרו  זה  ועל  כנ"ל  פתה  בחסדים 

. מתפתה דייקא, בחי' חסדים, שע"י  [כב]   ביינו יש בו מדעת קונו

וזהו מתפתה, שע"י הגדלת החסדים הוא   היין נגדלין החסדים. 

לפי    [כד]  ומתפייס  [כג]   מתפתה הי' ראוי להתפתות  אע"פ שלא 

חסדים סתם והי' יכול להיות רוגז. אבל ע"י הגדלת החסדים ע"י  

מדאי ומשתכר אזי  היין הוא מתפתה כנ"ל. אבל השותה יותר  

ולפעמים   ורוגז  כעס  ונעשה  הגבורות  תוקף  מתגברין  אדרבא 

 :[ כה]  מתגברין גבורות דס"א ויוכל לבא לידי רעות וכו' ח"ו

שע"י שכרות שוכחין כל המצות והאזהרות שצוה משה  ודע  

רבינו ע"ה. כי משה הוא מלובש בכל אחד ואחד מישראל בכל 

שיעשה   ואבר  אבר  כל  ומזכיר  ואבר  השייכה כזצוה  המכואבר 

. וע"כ משה [כח]  לאותו אבר כי רמ"ח מצוות כנגד רמ"ח אברים

שהוא גימ' רמ"ח שמזכיר רמ"ח מצוות כנ"ל.    [כט]  מחק"קנקרא  

פן ישתה וישכח  וע"י השכרות שוכח אותם בבחי' )משלי לא(  

של משה    [ל]   שע"י השתיה והשכרות שוכח רמ"ח מצות  מחק"ק

בע[  לא] זהו  באברים,  משה  והתלבשות  בחי'  כנ"ל:  צמו 

הדעת  הוא  משה  כי  כנ"ל.  בחסדים  הדעת    [לב]   התלבשות 

והאברים הם רמ"ח בחי' אברהם איש החסד שהוא גימ' רמ"ח 

 :[ לג]  אברים

שקורין    מי  [לד]   כז מנהיג  או  חודש  פרנס  יר(  יר  ג  )רו  להשהוא 

המשאוי  להטיל  ומסתכל  ורואה  וביושר  בכשרות  מנהיג  והוא 

ביושר להכביד ע"ז    על כ"א כראוי לו כפי מה שמעריך את כ"א 

ולהקל ע"ז כראוי עי"ז מבטל הד' מדות רעות דהיינו ע"ז וגילוי 

כי הנדר שנודרין צריכין  והסוד     :    עריות וש"ד ולשון הרע

מיד הנ"ל  [לו]  לשלם  מדות  הד'  אלו  גורם  נדרו  והמאחר   ,

לז פ'  )ויקרא  במדרש  שבשביל [לז]  כדאיתא  מיעקב  שלמד   )

הסירו את אלקי    [לח]   'ע"ז, שנאשאיחר נדרו בא לידי ד' הנ"ל.  

וישמע  . לה"ר  [מ]  . ש"ד בשכם[לט]   ותצא דינה וכו' . ג"ע,  הנכר

, שבשביל שראה משה  ([מב]   . ואיתא )שם [מא]   את דברי בני לבן

דהיינו שנתן לב    וירא בסבלותם  [מג]   ש "בסבלות בני ישראל כ

על סבלותם שהיו מכבידין עליהם והעבודה השייך לאיש נתנו 

יפך והי' משה מסתכל על זה והיפך הדבר ונתן על אשה וכן לה

על כ"א העבודה הראוי לו מה שראוי לאיש וכו' וכן בין אנשים  

השם   לו  ואמר  לו.  שראוי  מה  כ"א  על  ליתן  הסתכל  בעצמן 

זה תזכה להתיר נדר שנאמר בו גם כן   על ידייתברך למשה, ש

  על ידי: נמצא ש[מד]   בין איש לאשתו וכו'
 

 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  א
  שיחות הר"ן עו רבוי הלימוד עולה על הכלעיין    ב

    חי"מ תג ר"ה שלי עולה על הכל וב 
"י תורה  עיין לקוטי עצות התבודדות אות יג עפ   ג
ואות כג עפ"י שיחות הר"ן אות מ שצריך ליחד    זו

 לפרש שיחתו.   איזה שעותולקבוע לו  
סח, אפילו   ד  סימן  ועי"ש  ערה.  הר"ן  עיין שיחות 

וחגרי   לט  קינה  אב  לט'  קינות  ועיין  הסדין,  תחת 
 שק וגם תהמי תחת סדיניך. 

ושיחות    ,ובתורה יא תנינא  ,עיין לעיל תורה נב   ה
    .הר"ן סימן רכז

הר"ן    ו ושיחות  קא  עד  צה  תורה  לקמן  עיין  עוד 
 סימן רכז עד רלד ובאריכות בספר השתפכות נפש 

 ותפילה  -מתרצו  ז
טוב    ח תקפח  סימן  חסידים  שיתפלל  ליר"ש  ספר 

שמבין יר"ש  בלשון  לחיד"א  עולם  ברית  ועי"ש   ,
וכו' עיין  ו  ועיין העמק דבר דברים א מה.  . דייקא 

א יט  תורה  השלם  לק"מ  ב קיצור  דבור 'ות  דכל   ,
ועיין   לשה"ק.  הוא  ד'  קדוש  א'  דם  לק"ה  עיין 

לא ) תורה  דבורים  עפ"י  שמדבר  לשון  דבכל   ,)
ועיין באבי הנחל    קדושים נכלל בלא שינו לשונם.

כמבואר   אשכנז  לשון  את  קידש  שרבינו  יט  תורה 
  י קדש את התרגום עי"ש. " בשיחות הר"ן קט שרשב 

 
ד לג.  סוטה  צרכיועיין  ישאל  לא  בלשון   יחיד 

כיון שהיא    כל לשון לבד מלשה"ק,גם  ארמי, וי"א  
וי"ל דעת רבנו כהרא"ש דווקא לשון    ע"י מלאכים.

צ"ע   אבל  מלאכים    שהיאארמי.  צז ע"י    ולקמן 
קונו. לבין  בינו  אבל  ואולי    נקראת  דיקא  צרכיו 

 תשובה אינה בכלל צרכיו אלא צורך גבוה.  תבקש 
במדינתינו.    ט  כתוב  לא  ותקפא    -לדתרבבדפו"ר 

בתרלו  אשכנז,  בלשון  אשכנז    -במדינתינו  בלשון 

   .במדינתינו()בלשון אשכנז   -במדינתינו, מתרצו 
 עיין לקמן תורה קכ ושיחות הר"ן סימן רכט  י

 ולהלאה  -מתרצו  יא
 הוא  -בתרלד יב
 ויפתח  -ויפתוח, ומתרלו  -גם בדפו"ר ובתרלד יג
 למדרגתם  -מתרצו  יד 
ב   טו יונה  דרך רבינו  ב'  שער  תשובה   ,ה'  שערי 
וישר  ב ו כגסוף  קב  סה    .פרק  פרק  סוף  והחרדים 

שער   הקדוש  של"ה  חמישית(.  )סגולה  עג  ופרק 
ונועם   ט'(.  ח'  ז'  )אות  צניעות  צ'  אות  האותיות 

הספר.   בתחילת  בהנהגות  ברכות  אלימלך  המאירי 
מטשערנוביל   מרדכי  לרבי  תורה  ליקוטי  כח:  דף 

פ'  זרע קדש לרבי נפתלי מרופשיץ  בתחילת הספר,  
רבי  ויואל משה ל מאור ושמש הפטרת ש"ת,  רא,  וא

יואל מסאטמער במכתבים, בעל החפץ חיים בביאור  

 
ועיין לקמן תורה ק'   "ה תלמיד.הלכה סימן תקעא ד 

 בהערה שם. 
מוהרנ"ת    טז מכתבי  ועיין  קמה  הר"ן  שיחות  עיין 

  ' ה  ר"ח   השתפכות הנפש אות ב' ליק"ה שעב הובא ב 
ו מאות  בעיקר  תנינא(  עג  תורה  והלכות    ,')עפ"י 

ז'  ד'  שותפות  חלוקת  והלכות  כב.  ד'    . נחלות 
 והלכות תערובות ה' ד'. 

 תפילה  -מתרצו  יז
 חלק ב' ערך שכרות דהיינו ספר המידות  יח
תורה זו היא פירוש על ספר המדות שכרות ח"ב    יט 

 אות ד' ואות ה'. לא ידוע מתי והיכן נאמרה  
חמרא   כ עו:  ויומא  יג:  והוריות  ע.  סנהדרין  עיין 

זכה )לשתות    -וריחני פקחין עוד ביומא ופרש"י שם
 לפי מדה( נעשה ראש )שמפקח לבו בחכמה(

ב   כא דרוש  כה  חיים שער  כללים  'עץ  חי    , ועי"ש 
 . כלל יד 

לקלל  כדמצינו שהקב"ה התפתה לומר לא אוסיף    כב
וכפי   נח  קרבנות  את  כשהריח  האדמה  את  עוד 

 יין. כשתיה ב שריח   בגמ'  שנתבאר לעיל שם
נראה שבכלל זה גם מתפתה לגלות סוד כמבואר    כג

ביומא עו: נכנס יין יצא סוד וכתיב ותירוש ינובב 
ובסנהדר כי  בתולות,  אדרדקי  חמרא  אגברו  לח.  ין 

 היכי דלימרו מילתא 

 
 עיין אבות ה' יא נוח לרצות נקרא חסיד כד 
ברכות כט: לא תרוי ולא תחטא. ויומא עו: לא   כה

מביא   כי  יין  נקרא  תירוש  שם  עוד  משממו.  זכה 
יללה לעולם ופרש"י על ידי היין רב הניאוף, ועיין  

ט בראשית  בחיי  מביא    ' רבנו  יין  רוב  תענוג  כא 
כי  יין  תרא  אל  לא  כג  ובמשלי  תשמיש.  לריבוי 

א יב  רבה  ויקרא  ודרשו  לדם    ' יתאדם  יתאוה  כי 
ובסנהדרין ע. שאחריתו דם. ובתנחומא שמיני  נדה.  

 פ"ה אחריתו כנחש ישוך. 
 המצות  -המצוה, בתרלד -בדפו"ר כו
 ובלק"ה יין נסך ג'  כך הלשון בכל הדפוסים כז
מדרש תהלים לב. פסיקתא דרב כהנא פסקא יב   כח

 אות א. 
ילקוט שמעוני    כט  יד,  הברכה  זאת  ספרי  טו.  ב"ב 

 . כא   לגדברים *  דברים רמז תתקסב.
רמח    ל גמט'  כתיב  מחקק  ה'  יב  רבה  ויקרא 

ה'   פרק  עברי שמו ובתנחומא שמיני אמצע  בלשון 
בגי'   חמר  ארמי  ובלשון  איברים  רמח  יין  כנגד 

בכל אבר ואבר   היין נכנס  היין    וכו'שבאדם  נכנס 
 . והדעת יוצאת

ש   לא תנינא  עב  תורה  ישראל  עיין  זכו  סיני  בהר 
בכל  ש  מלובשת  משה  ואהשפלות של    בר שלאבר 

 
סה  ערובין  ועיין  נקראת    .ישראל  ששכרות  הנ"ל 

 . גאוה 
שער   לב טז.  א'  לאברהם  חסד  רכא.  ח"ב  זוהר 

בלק עליון(  הפסוקים  דעת  ויודע  מגלה  )ד"ה   .
עמוקות וארא. ועוד הרבה. נזכר הרבה בלק"מ עיין  
תורה ו' אות ז', תורה טו אות ז', תורה כ' אות י',  
מג   תורה  ב',  אות  לו  תורה  יא,  אות  כא  תורה 

 תנינא אות ז'.  'תורה קטו. תורה ה תורה נו אות ח'
 תנחומא לך לך פרק טז זוהר ח"ג דף רפ:  לג
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  לד 
 )ריגיריר(  -. בתרלדנמצא כבר בדפו"ר לה
 לעיל תורה נז אות ב'. ]דף סח.[ לו
 ויקרא רבה לז א'  לז
 בראשית לה ב'  לח
 בראשית לד א'  לט 
 בראשית לד כה כו  מ

 בראשית לא א'  מא
 ויקרא רבה לז ב'  מב
 יא  'שמות א מג
 יז  'במדבר ל  מד 

 תורה אור 
 (כא)לג  וזאת הברכה  דברים  

ם   ש ָׁ י  כ ִׁ לֹו  ית  ֵראש ִׁ ְרא  ַוי ַ
ֵתא  ַוי ֵ ן  פו  סָׁ ְמחֵֹקק  ֶחְלַקת 
ה   ש ָׁ עָׁ ק  ְיקֹוָׁ ְדַקת  צִׁ ם  עָׁ י  אש ֵ רָׁ

ֵאל: ס  רָׁ ש ְ ם יִׁ יו עִׁ טָׁ ָׁ פ  ש ְ מִׁ  ו 
ה   ֶ ת  ש ְ יִׁ ן  ֶ פ  )ה(  לא  משלי 
ל  כ ָׁ ין  ד ִׁ ה  נ ֶ יש ַ וִׁ ק  ְמֻחק ָׁ ח  כ ַ ש ְ ְויִׁ

י: ֵני עֹנִׁ  ב ְ
 רה כז תו

)ב( לה  וישלח    בראשית
ְוֶאל   יתֹו  ב ֵ ֶאל  ַיֲעקֹב  ֹאֶמר  ַוי 
רו  ֶאת ֱאלֵֹהי   סִׁ ֹו הָׁ מ  ר עִׁ ל ֲאש ֶ כ ָׁ
ֲהרו    ַ ט  ְוהִׁ ֹתְכֶכם  ב ְ ר  ֲאש ֶ ר  כָׁ ַהנ ֵ

ְמלֵֹתיֶכם:  יפו  ש ִׁ  ְוַהֲחלִׁ
ֵצא  לד  וישלח    בראשית ֵ )א( ַות 

ה   ְלדָׁ יָׁ ר  ֲאש ֶ ה  ֵלאָׁ ת  ב ַ ה  ינָׁ דִׁ
בְ  ְראֹות ב ִׁ ֶרץ:נְלַיֲעקֹב לִׁ אָׁ  ֹות הָׁ

י  לד  וישלח    בראשית )כה( ַוְיהִׁ
ים   ֲֹאבִׁ ם כ  ְהיֹותָׁ י ב ִׁ יש ִׁ לִׁ ְ ַבי ֹום ַהש  
ְמעֹון  ש ִׁ ַיֲעקֹב  ְבֵני  ֵני  ש ְ ְקחו   ַוי ִׁ
ֹו  ַחְרב  יש   אִׁ ה  ינָׁ דִׁ ֲאֵחי  י  ְוֵלוִׁ
ַהְרגו   ַוי ַ ַטח  ב ֶ יר  עִׁ הָׁ ַעל  בֹאו   ַוי ָׁ

ר:  כָׁ ל זָׁ  כ ָׁ
ַמע לא  ויצא    בראשית ש ְ )א( ַוי ִׁ
ד ִׁ  ֵלאמֹר  ֶאת  ן  בָׁ לָׁ ְבֵני  ְבֵרי 

ר  ֲאש ֶ ל  כ ָׁ ֵאת  ַיֲעקֹב  ַקח  לָׁ
ה   ש ָׁ עָׁ ינו   בִׁ ְלאָׁ ר  ֵמֲאש ֶ ו  ינו   בִׁ ְלאָׁ

ה:  בֹד ַהז ֶ ל ַהכ ָׁ  ֵאת כ ָׁ
ים  א    שמות מִׁ י ָׁ ַ ב  י  ַוְיהִׁ )יא( 

ֶאל   ֵצא  ַוי ֵ ה  מֹש ֶ ל  ְגד ַ ַוי ִׁ ֵהם  הָׁ
ְרא   ַוי ַ ם  ְבלֹתָׁ סִׁ ב ְ ְרא  ַוי ַ יו  ֶאחָׁ

יש   אִׁ ה  ַמכ ֶ י  ְצרִׁ מִׁ יש   י  עִׁ   אִׁ ְברִׁ
יו:   ֵמֶאחָׁ
ה  ל  מטות    במדבר ֶ ֵאל  )יז( 

ֶאת   ק  ְיקֹוָׁ ה  ו ָׁ צִׁ ר  ֲאש ֶ ים  ַהֻחק ִׁ
ין  ב ֵ ֹו  ת  ש ְ ְלאִׁ יש   אִׁ ין  ב ֵ ה  מֹש ֶ
  : יהָׁ בִׁ ית אָׁ ְנֻעֶריהָׁ ב ֵ ֹו ב ִׁ ת  ב ְלבִׁ אָׁ

 פ
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 זמן ומקום אמירת התורה
    לא ידוע

 
 פתיחה

ר ואבר של בשאדם שותה יין יותר מיכולתו, ומבאר שמשה רבנו מלובש בכל אכבנזק השכרות רבנו מדבר כאן  
חי' משה ב  היאת שפוגם בדעאבל ע"י שכרות האדם   ,ת לאותו אברכיי האדם ומזכיר לו לקיים המצווה הש

 . תושוכח את המצוו
והם דינים קדושים שעל ידם  ספירת הבינה שם שרש הדינים המשומר שרשו ב .המשומר ויש שמרי יין יין כי יש 

 את הדעת. ומצמצמים אבל שמרי היין הן דינים קשים ומבלבלים  ומתרחב הדעת בחסדים, נמתק כל דין,
אלא דאי לא נמתק הדין אבל השותה יותר מושמחה, ת דעה ל וזוכ ממנועל כן השותה יין מעט נמתק הדין 

 .ותאווה ונעשה כעסהדעת,  ומשבר מחיצות מתגבר על הדעת

 
 ליקוטי הלכות

כּו' ֲאַזי ַהּיַ ג(  )  -'  ג  הכלהיין נסך  לק"ה   יֹום טֹוב וְׁ ת וְׁ ּבָּׁ ַ ש  ה ּבְׁ כָּׁ רָּׁ ל ּבְׁ ֶׁ כֹוס ש  ה ּבְׁ ָּׁ ֻדש ּ קְׁ ן ּבִּ יִּ ּתֹות ַהּיַ ְׁ ש  ה לִּ זֹּוכֶׁ ֶׁ י ש  י מִּ ה א  ּכִּ דֹולָּׁ ה ּגְׁ ן טֹובָּׁ י  יִּ ד  י ַעל יְׁ יו, ּכִּ לָּׁ

לַ  א  ימּותָּׁ חִּ רְׁ ּדִּ ין  הּובִּ לְׁ ַ ש  ּבְׁ ב  ַהּל  ב  ַלה  תְׁ נִּ ן  יִּ קּות  ַהּיַ ב  ּדְׁ ּוַקת  ש  ּתְׁ יַעת  דִּ יְׁ ּתֹו  ַדעְׁ ּבְׁ יש   ּגִּ רְׁ ּמַ ֶׁ ש  בֹו  בָּׁ לְׁ ַח  ַשּמ  ּומְׁ ּתֹו  עְׁ ּדַ ים  רִּ מ  ן  יִּ ַהּיַ י  ּכִּ  , ַרךְׁ ּבָּׁ תְׁ יִּ ה' 
זֶּׁ  ֶׁ ַרךְׁ ש  ּבָּׁ תְׁ נִּ ֱאלֹקּותֹו יִּ ַעת. וְׁ ר ַהּדַ ּקַ תְׁ ה עִּ ה' יִּ ל ּבַ ל  ּכָּׁ הִּ ה לְׁ ה ַרּבָּׁ חָּׁ מְׁ שִֹּ דֹול ּובְׁ ַלֲהבּות ּגָּׁ תְׁ הִּ ב ּבְׁ ם ַהּל  ַחּמ  מּות  תְׁ ל  ְׁ ר ש  ּקַ זֶּׁה עִּ ֶׁ ה ּבֹו. ש  קָּׁ בְׁ דָּׁ ַרךְׁ ּולְׁ ּבָּׁ

ַלה   תְׁ הִּ לְׁ ה  ָּׁ ֻדש ּ ַהּקְׁ ל  אֶׁ ין  כִּ ַהּפְׁ תְׁ נִּ ן,  ַייִּ יַנת  חִּ ּבְׁ זֶּׁה  ֶׁ ש  ים  מִּ ַהּדָּׁ ימּות  ֲחמִּ ֶׁ ש  ּכְׁ ה  ַאֲהבָּׁ רְׁ הָּׁ ּדִּ ין  הּובִּ לְׁ ַ ש  ּבְׁ יַנת  ב  חִּ ּבְׁ זֶּׁהּו  ֶׁ ש  "ל,  ּנַ ּכַ ַרךְׁ  ּבָּׁ תְׁ יִּ ַלה'  א  ימּותָּׁ חִּ
ה   חָּׁ מְׁ שְֹׁ נִּ וְׁ ה  ילָּׁ גִּ ןנָּׁ ַייִּ יַנת  חִּ ּבְׁ זֶׁה  וְׁ "ל.  ּנַ ּכַ ה  ַאֲהבָּׁ הָּׁ מּות  ל  ְׁ ש  ר  ּקַ עִּ זֶׁה  י  ּכִּ  , בּוךָּׁ ֲאה  ים  רִּ ָּׁ יש  מ  ן  יִּ ּיַ מִּ יךָּׁ  ּדֹדֶׁ ה  ירָּׁ ּכִּ ַנזְׁ ךְׁ  ַוֲאנָּׁ   ּבָּׁ ים  ֱאלֹקִּ ַח  ַשּמ  ים,  ַהּמְׁ ִּ ש 

ַייִּ  וְׁ יַנת  חִּ ין בַּ ּבְׁ ִּ יש  ּגִּ רְׁ ּמַ ֶׁ ש  ּכְׁ ה הּוא  חָּׁ מְׁ ַהּשִֹּ ר  ּקַ י עִּ ּכִּ  , ַבב ֱאנֹוש  ח לְׁ ּמַ שַֹ יְׁ ם  ן  עֹולָּׁ ּבָּׁ ֶׁ חֹות ש  מָּׁ ַהּשְֹׁ ל  ּכָּׁ ין  כִּ ָּׁ ש  מְׁ ם נִּ ָּׁ ש ּ ּמִּ ֶׁ ַרךְׁ ש  ּבָּׁ תְׁ יִּ יַעת ֱאלֹקּותֹו  דִּ יְׁ ב  ּל 
י ה' עּו ּכִּ כּו' ּדְׁ ה וְׁ חָּׁ מְׁ שִֹּ ת ה' ּבְׁ דּו אֶׁ בְׁ יַנת עִּ חִּ בְׁ עִּ   ּבִּ ֶׁ ים, ש  ֱאלֹקִּ י אֶׁ הּוא הָּׁ ֹנכִּ יַנת אָּׁ חִּ בְׁ ים, ּבִּ ֱאלֹקִּ י ה' הּוא הָּׁ ין ּכִּ עִּ ּיֹודְׁ ֶׁ ש  ה ּכְׁ חָּׁ מְׁ ר ַהּשִֹּ ה'.  ּקַ ַמח ּבַ שְֹׁ

יב, "וַ  תִּ כּו'", ּוכְׁ אלַֹקי וְׁ י ּב  ִּ ש  ל ַנפְׁ ג  ה' ּתָּׁ יש ּבַ שִֹּ יב, "שֹוש אָּׁ תִּ כּו'". ּוכְׁ נּו וְׁ ּב  ַמח לִּ שְֹׁ י בֹו יִּ יב, "ּכִּ תִּ ה' אֶׁ ּוכְׁ י ּבַ אֲאנִּ ה ּבְׁ ילָּׁ גִּ י  ֱעלֹוזָּׁה אָּׁ י", ּכִּ עִּ ְׁ ש  י יִּ לֹק 
ה'   מ  ין  עִּ ּיֹודְׁ ֶׁ ש  ּכְׁ הּוא  ה  חָּׁ מְׁ ַהּשִֹּ ר  ּקַ ַרךְׁ  עִּ ּבָּׁ תְׁ אֶׁ יִּ יּהַ  ּבִּ ּוַמגְׁ ים  רִּ ּמ  ֶׁ ש  ה  ָּׁ ֻדש ּ ּקְׁ ּבַ ֶׁ ש  ן  יִּ ַהּיַ ן  ּכ  ַעל  וְׁ ַהּטֹובֹות,  ל  כָּׁ ּבְׁ ֶׁ ש  ה  ַהּטֹובָּׁ וְׁ ית  לִּ כְׁ ַהּתַ ר  ּקַ עִּ זֶּׁה  ֶׁ ת  ש 

רוּ  מְׁ אָּׁ ֶׁ מֹו ש  ַעת, ּכְׁ רֹונָּׁ ַהּדַ כְׁ ינּו זִּ יַעת ֱאלֹק ַרּבֹות  דִּ ַעת הּוא יְׁ ר ַהּדַ ּקַ עִּ כּו'. וְׁ ה רֹאש  וְׁ ה ַנֲעשֶֹׁ ה, זָּׁכָּׁ כָּׁ רָּׁ בְׁ ן ם לִּ , ַעל ּכ  ַרךְׁ ּבָּׁ תְׁ י זֶׁה  ּותֹו יִּ ַח, ּכִּ ּמ  שַֹ ן מְׁ יִּ ַהּיַ
קַּ  י עִּ ן, ּכִּ יִּ א ַעל ַהּיַ ּלָּׁ יר אֶׁ ִּ ים ש  רִּ ין אֹומְׁ ן א  ַעל ּכ  "ל, וְׁ ּנַ ה ּכַ חָּׁ מְׁ ר ַהּשִֹּ ּקַ ב  ר הַ עִּ דּוַע,קּות ַלה' יִּ ּדְׁ ּיָּׁ חֹות ּכַ ּבָּׁ ְׁ ש  תִּ ירֹות וְׁ ִּ ש  ה וְׁ ּלָּׁ פִּ י ּתְׁ ד  ַרךְׁ הּוא ַעל יְׁ ּבָּׁ     תְׁ

בחלק"ה   ֶׁ   -'  ב  הכלה  ברוחובל  ש  מֹו  ּוכְׁ ים  מִּ ַהּדָּׁ ין  רִּ ּבְׁ ּגַ תְׁ מִּ רּות  כְׁ ִּ ַהש ּ י  ד  יְׁ ַעל  ֶׁ ש  חּוש   ּבַ ה  אֶׁ רְׁ תְׁ ּנִּ יִּ י  ּכִּ ן  ַייִּ א  רֶׁ ּת  ַאל  ע(,  ין  רִּ דְׁ הֶׁ )ַסנְׁ רּו  מְׁ ם,  ַאּדָּׁ אָּׁ

 ֶׁ יתֹו  ש  רּות עַ ַאֲחרִּ כְׁ ִּ י ַהש ּ ד  ים ַעל יְׁ מִּ ין ַהּדָּׁ רִּ ּבְׁ ּגַ תְׁ ּמִּ ֶׁ י זֶׁה ש  ד  ַעל יְׁ ם, וְׁ בּורֹות ֲחזָּׁקֹות  ּדָּׁ גְׁ ֹו ּבִּ יש  ּבִּ ים ּוַמלְׁ דִּ ַהֲחסָּׁ ַעת מ  יט ַהּדַ ִּ ש  מֹו ַמפְׁ ַעצְׁ י זֶׁה ּבְׁ ד  ל יְׁ
לֹום ָּׁ ש  יַחס וְׁ חִּ ם ּבְׁ ה  ֶׁ ים, ש  מִּ רּות ַהּדָּׁ ּבְׁ ּגַ תְׁ נּו הִּ ַהיְׁ זֶׁה ּבְׁ בוּ ַנת ּגְׁ , ּדְׁ ים וְׁ רֹות. וְׁ מִּ ין ַהּדָּׁ רִּ ּבְׁ ּגַ תְׁ ּמִּ ֶׁ ה ש  לָּׁ ַהַחּבָּׁ ה וְׁ אָּׁ ל ַהַהּכָּׁ ֶׁ ם ש  גָּׁ יַנת ּפְׁ "לחִּ ּנַ  כּו' ּכַ

 

 שיחות השייך לתורה זו 
   -רסד עמוד על פורים  (אפרים צבי בן אלתר בן ציון)קראקובסקי, י אפריימעל לרבעונג שבת עיין 

תנינא בליקוטי  ז"ל  רבנו  בדברי  מיכלתוכ  סימן  ידוע  יותר  לשתות  שלא  ולדקדק  משכרות  להרחיק  צריך  מעט    ו  כי  וכו' 
אזי   ערכו  לפי  כראוי  במדה  וכששותה  בחסדים  מלובש  הדעת  כי  ודע  וכו'  דעתו  להרחיב  טובה  היא  הצורך  לפי  השתיה 

הגבורות תוקף ברין ם וכו' אבל השותה יותר מדאי ומשתכר אזי אדרבה מתגסדינתרחב דעתו ונתרומם מוחו ואזי נגדלים הח
 . ש"ח מצות וכו' יעיי"כ משה נקרא מחקק שהוא בגימטריא רמ"ח שמזכיר רמ"א וכו' וע"סד

ומובא בשם רבינו ז"ל שהשתייה  אמר רבא חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'    'והנה איתא במסכת מגילה דף ז

ויהוא תיקון לפגם הבריתם  בפורי  מי ששומר עצמו בכל  ".  כי  יתירה ש השנה  ימות  ל  פגם הברית  משתיה  לידי  לא לבא 
ל אבל מי ששותה ומשתכר כל השנה  "ל אזי זוכה לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו' וזוכה לתיקון הברית כנ"כמאמר חכז

ל ל מחמת כי בפורים נתגלה אור גדו"דברי רבינו ז"ל הני  "ל עפ"אינו זוכה לשתות בפורים רק בפורים הוא אין ניכטערין וי
נה כמובא בליקוטי הלכות הלכות פורים בשם כתבי האר''י ז"ל כי מרדכי היה אור גדול  אין בנמצא כל ימות השמה ש  מאד

יעיי מאד  ס"ונורא  סימן  קמא  בליקוטי  ז"ל  רבינו  בדברי  ואיתא  במספר    'ש,   הם  כי  חסד  ורב  בחי,  הוא  מרדכי  ווה השכי 
ורב חסד ע"יעיי יותר כי אז הדעת גדול מאד והחסדים גדולים מאד   יםבפור  כ המצוה"ש, ומש"ה נתגלה בפורים  לשתות 

י השתיה אך צריך להיות עד דלא ידע וכדברי היד אפרים דל שמפרש עד דלא ידע ולא עד בכלל,  "ונתרומם המוח ביותר ע
תכר  ו להשעל הנס מתוך הרחבת הלב ולכן אין ל  'תודות והלל לה  תןשעיקר החיוב של השתיה הוא שיהיה שרוי בשמחה וי

ז דחייב  "ל דהנה ידוע כי תכלית הידיעה שלא נדע ולפי"ש,  וי "לא יכיר בתוקף הנס וכו' יעייותר מדאי שיתבלבל דעתו וי
מן עד תכלית ה  לבסומי בפוריא עד שיהיה שרוי בשמחה ויתרומם מוחו שידע תוקף הנס של פורים של ברוך מרדכי וארור

נוכל לדעת ע נדע הרצון שלא  יעיין תוקד היכהידיעה שלא  וברוך מרדכי  של ארור המן  ז שמפרש דצריך  "ש בט"ף הנס 
האדם לתת שבח לו יתברך על טובה כפולה שעשה עמנו האחת היא פורעניות שהביא על המן ואלו לא נתברך מרדכי  

קוטי  א בליש ובאמת אית" יעיי  'כווכי בגדולה מאד ובטובה יתירה  רדאלא היה ניצול עם כל ישראל דיינו אלא שבירכו למ
יעיית הלכות  בליקוטי  מובא  וכן  הנסים  מכל  יותר  גדול  הוא  פורים  של  שהנס  וע"פלות  גדול "ש  לאור  יבא  הבסומי  י 

דע שאי לילהתרומם מוחו ולחסד גדול כי הדעת מלובש בחסדים כדברי רבנו ז"ל ועי"ז יזכור להכיר תוקף הנס עד שיזכה  
 . כללידע  אפשר לידע עד היכן תוקף הנס הלז וזה עד שלא
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      2כג.   מוהר"ן  תנינא                                     וכ  תורה    ליקוטי                                                  

ק טו כי באמת צריכין דייקא לסלק את המוח כי "והנה איתא בליקוטי תנינא סימן ה' תקעו אמונה בס  -  עוד שם דף רסז
ה את  ולעבוד  החכמות  כל  להשליך  ע  'צריכין  המדרש  ולא  מחכמתו  מרובין  מעשיו  שיהיה  צריך  כי  אלא יקבפשיטות  ר 

ש דברים  ולעשות  להתנהג  אפילו  וצריך  וכר  בבחיכמשוגנראה  המעשה  השם  עבודת  בשביל  תמיד    'ע  תשגה  באהבתה 
צריכין לעשות דברים הנראין כשגעון כדי לעשות מצוותיו ורצונו יתברך כי צריכין להתגלגל בכל מיני   'שבשביל אהבת ה

  צות ג מ"ת נקרא מצוה כי יש תרי"השי  כל דבר שיש בו רצון  לאוכר ולאו דוקא מצוה ממש א  'רפש וטיט בשביל עבודת ה
התריאלו כ"ו  חזקה  ואזי כשאהבתו  רבים  ענפים  להם  יש  מצות  להשי"ג  להשיג  "כ  זוכה  אזי  כי  להמוחין  טובה  אזי  וכו'  ת 

היטב   ש"צדיק ורע לו רשע וטוב לו וכו' יעיי  'אפילו מה שהוא למעלה מהמוחין מה שגם משה בחייו לא השיג היינו בחי
המגילה קריאת  היינו  פורים  של  המצות  באמת  משלומצו  והנה  הכת  ושמחה  ומשתה  לאביונים  ומתנות  מנות  תובים וח. 

והנוראים שיש בהם אבל בהך דבר  יכולין להבין גם בדרך הפשוט מה טובם מלבד הסודות הנפלאים  במגילת אסתר אנו 
דל  ל גו"אינו מובן כלל בפשוט הלא אדרבה מובא בדברי חכזת  זא  'שאמר רבא חייב אינש לבסומי פוריא עד דלא ידע וכו

זיאה רבנו  בדברי  ובפרט  להשתכר  חסידי  "סור  מנהג  רואין  ואנו  לשכרות  יבא  שלא  מאד  עצמו  להרחיק  מאד  שהזהיר  ל 
ז"ל כי   ברסלב שבכל השנה הם רחוקים משתיית משקין המשכרים אפילו בשמחת תורה רק בפורים יש שיחה בשם רבנו 

אב  השתיה הברית,  לפגם  תיקון  הוא  ב"ו  הולך  אשר  האיש  בודאי  נראה    'ה  עבודתכ  להיות  אפילו  ותמימות  בפשיטות 
 'ל חייב אינש לבסומא בפוריא עד דלא ידע וכו"כמשוגע אך לעשות רצונו יתברך באמונה שלימה ורוצה לקיים דברי חכז
בודאי מה טוב    \ב/ לעשות רצונו יתברך בפשיטותי  כדעת הכל להתגלגל אפילו ברפש וטיט בשעה שיהיה שיכור בפורים כד

כי משה בחייו היינו כשהמוח בשלימות ואינו    )כמבואר בתורה ה' תנינא אות טו(למעלה מהמוחין    ילו מה שהואיג אפה להשלו וזוכ
 .הסתלקות משה 'שינה זה בחי 'נסתלק כי הסתלקות המוחין בחי

ֹות   דֹוש  בֹוהֹות ּוקְׁ צֹות ּגְׁ נּו ע  נּו ַרּב  צָּׁ עָּׁ ּיְׁ ֶׁ מֹו ש  נּו: ּכְׁ לֹומ  ְׁ י ש  ש   ים ַאנְׁ רִּ יּו אֹומְׁ י  הָּׁ נִּ ד ש   ּצַ ן מִּ מֹו כ  ה, ּכְׁ לָּׁ ה ַמעְׁ לָּׁ ם ַמעְׁ דָּׁ ה ַעל יָּׁ ַעּלֶׁ תְׁ ּנִּ ֶׁ י ש  ד  ּכְׁ
ים רִּ בָּׁ ּדְׁ ינּו  ל  עָּׁ ה  ּוָּׁ עַ   צִּ לְׁ י  לִּ בְׁ לִּ מֹו  ּכְׁ ּוטֹות  ש  ּפְׁ גֹות  הָּׁ ַהנְׁ ים וְׁ מִּ דְׁ נִּ ם  ה  ֶׁ ש  ַאף  ֶׁ ש  רֹות,  קָּׁ יְׁ ַרּבֹות  גֹות  הָּׁ ַהנְׁ עֹוד  וְׁ יי"ש,  ּתֹות  ְׁ ש  לִּ י  לִּ בְׁ לִּ וְׁ ן,  ש ּ 

ֲהר   ים,  ּוטִּ ש  פְׁ עַ ּכִּ נּו  ירָּׁ הִּ זְׁ הִּ וְׁ ינּו  ל  עָּׁ ה  ּוָּׁ ּצִּ ֶׁ ש  יק  ַצּדִּ אֹותֹו  וְׁ נּו,  ת  מָּׁ ְׁ ש  נִּ ש   ֹרֶׁ ש  ּבְׁ ם  ה  ים  מִּ רָּׁ וְׁ ים  בֹוהִּ ּגְׁ ת  ֱאמֶׁ לָּׁ ַליְׁ י  ֲחצֹות  ּקּון  ּתִּ ַין  נְׁ עִּ ה  ל  לָּׁ
ן ַעל   מֹו כ  נּו ּכְׁ ירָּׁ הִּ זְׁ מֹות, הִּ רָּׁ דֹולֹות וְׁ עֹוד ֲעבֹודֹות ּגְׁ ה וְׁ ַכּדֹומֶׁ יר וְׁ עִּ חּוץ לָּׁ דּות מִּ ּבֹודְׁ תְׁ הִּ ל ַחי  וְׁ צָּׁ ֱאֹכל ּבָּׁ י לֶׁ לִּ בְׁ לִּ ּון וְׁ ש ּ עִּ ּסּור הָּׁ אִּ ַין הָּׁ נְׁ עִּ

ֻחּיָּׁ  ּומְׁ זֶׁה.  לָּׁ ה  ּדֹומֶׁ ּכַ ּוטֹות  ש  ּפְׁ גֹות  הָּׁ ַהנְׁ עֹוד  ּבְׁ וְׁ לֹו  מַֹע  ְׁ ש  לִּ נּו  אָּׁ ים  ַאַחר  בִּ ם  תָּׁ ַמֲעלָּׁ ּובְׁ ים  ּוּויִּ ַהּצִּ ת  ּגַ ַדרְׁ ּבְׁ ל  לָּׁ ּכְׁ ש   ר  פְׁ הֶׁ ין  א  וְׁ יו,  צֹותָּׁ ע  ל  כָּׁ
ַצּי ת לוֹ  נּו לְׁ ת  חֹובָּׁ ּמ  ֶׁ ֹֹת.  ש  נּו ַלֲעשֹו ר הֹורָּׁ ֶׁ ל ֲאש  כָּׁ   (חלק ו שנ  - שיח שרפי קודש) ּבְׁ

ַמר ה.)מוהרנ"ת( אָּׁ ַחת ּתֹורָּׁ מְׁ שִֹּ לֹא ּבְׁ ים וְׁ פּורִּ ּתֹותֹו ַרק ּבְׁ ְׁ ש  כֹון לִּ ר נָּׁ ּכ  ַ ש  ן ַהמְׁ    (תקטחלק ב  -שיח שרפי קודש ) : "ַייִּ

ַמר   אָּׁ ֶׁ ים ש  רִּ פוּ   ()רבנוי ש  אֹומְׁ ן ּבְׁ ת ַייִּ ּיַ תִּ ְׁ ַין ש  נְׁ עִּ אךְׁ ּתִּ לְׁ ין נָּׁ פִּ אנְׁ רָּׁ אךְׁ ּבְׁ ים "נָּׁ ית.ּקוּ רִּ רִּ ּקּון ַהּבְׁ ן, עֹוד ּתִּ ית" עֹוד ַייִּ רִּ   -שיח שרפי קודש  )  ן ַהּבְׁ

 (חלק ה נ

 עד כאן השיחות 

 
 הקדמה 

ונזק השכרות ושתיית היין, והמקום   גנות  נזכר  בנח נזכר בפיהראשון שבהרבה מאד מקומות בתנ"ך  רוש הוא 
ו\ג/כשיצא מהתיבה יין ה  נתנהיה ע"י שחוה  חטא אדם הראשון    מאיר גם  לדעת רבי ,  ן ישעיה הנביא  כו.  \ד/ לו 
הזהיר ממנו כמ"ש אל תרא יין כי   \ו/ וכן שלמה המלך  \ה/ יין   תיאל כמה פעמים שחטאו ע"י שתי מוכיח את ישר 

  רבא שחט לרבי  :ז  שהוא ממזל מאדים כמבואר במגילה  שע"י יין מתאווה לדם )ובפרט מי   יתאדם ודרשו חז"ל

 
  אציין גם דבר הלכה ששמעתי מפ"ק   -  ת א או   ות סימן סוו"ת דברי יציב ליקוטים והשמט שבשם    -תשע  תצוה    אשר   זה במעדני  כעין   ב

קל  וע שאפילו היו נותנים לי כל חללי דעלמא לא הייתי שותה ומקל ון, גלוי ויד לומר בזה הלש  רגלא בפומיה דאא"ז בכל פורים דהוה מ
החיוב הוא במסירות נפש  ידע(  עד דלא    ש לבסומי)אמר רבא חייב אינ   "חייב " שאמרו רז"ל  יני החכם צבי היה אומר שבכל מקום  את מוחי, אבל זק 

 .נפשינו על זה וא"כ חייבים למסור  
יש  (  )כ   'ט   פרק   בראשית   ג ל ֹנַח אִּ חֶׁ ּטַ   ַויָּּׁ ה ַויִּּ מָּׁ ֲאדָּׁ ם: הָּׁ רֶׁ ֳהלֹה:   ע ּכָּׁ תֹוךְׁ אָּׁ ל ּבְׁ ּגַ תְׁ ר ַויִּּ ּכָּׁ ְׁ ש  ן ַויִּּ יִּ ן ַהיַּ ּתְׁ מִּ ְׁ ש   )כא( ַויּ 
 מ.  ברכותעיין    ד
 במזרקי יין ו' השותים  ובעמוס ו'  עו  תר  ם אלה ביין שגו ובשכ ז' ג סוק  פ ם  ושים  שכורי אפר   ( א )   כח פרק  ישעיה    ה 
ואמר אל תרא יין כי יתאדם )משלי כג, לא(, פירשו חז"ל )ויקרא רבה  ריבוי השתיה מהיין    והנה שלמה ע"ה גינה  -  'ט   'יויקרא    רבנו בחיי  ו

שך אחר הכוס  כי כשהוא נמ   תיב, ז(, בכוס בכיס כ   דבר יא, ולח )במ שון ועינו כעין הבד עינו מל   יתן בכוסי  יב, א( כי יתאדם יתאוה לדם, כ 
במישר יתהלך  כיס.  חסרון  לידי  כלי יבוא  כל  למכור  סופו  ישאר    ים,  ולא  זהו  ביתו  בו,  שיבשל  חפץ  שום  בביתו  יהיה  שלא  עד  כלום  לו 

(  אמר )בראשית ג, ו הפרי שנ ם יופי  שהנחש פיתה חוה בטע שך, כשם  כנחש י   ו ית אחר             יתהלך במישרים סוף שיהיה ביתו ריקן מן הכל: 
שך ביופי מראהו וטעמו  ין מפתה למי שנמ כך הביאם למיתה כך הי  כל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ואחר טוב העץ למא   כי 

רך, אף  ( ארורה האדמה בעבו )שם, יז   רו שנאמר בו ובסוף יביאהו לידי מיתה. ודרשו חז"ל )תנחומא שמיני ה( מה נחש נתקללה אדמה בע 
 ט, כד( וייקץ נח מיינו, וכתיב ארור כנען:   ו, שנאמר )שם עבורקלל שליש העולם ב היין נת 



      3כג.   מוהר"ן  תנינא                                     וכ  תורה    ליקוטי                                                  

גם כשלא נעשה    , אבלחז"ל לא תרוי ולא תחטאואמרו    ( \חנולד במזל מאדים/ , ובשבת קנו מבואר שרבא  \ז/אזיר 
 . \ט/בוודאי מזיק את מוחו שכלו ודעתו לזולתו,מזיק 

כפי יכולתו הוא טוב דהיינו  עט יין  כאן שמ  מבוארה  וכפי   ,מח חזק  י עלבדיו שהיו  י ותלמ  בימי הבעש"טה שנראכו
הד בהת  נהגו  ,עת להרחיב  יין  הדעת  ,יותוועדולשתות  והרחבת  לשמחה  באו  שאח"כ \י/ ועי"ז  בדורות  אבל   ,

ק יין ר  ,\יא/ אותנו להרחיק מזה ולא לשתות כלל  רמנהג רע להשתכר, ורבנו מאד הזהיל  נחלשו המוחות ונהפך
רק במה   הכוונה כנ"לכל אחד כפי יכולתו  ש  מנהג ברסלבן  וכ  ,של פסח  כוסותוד'    כקדוש והבדלהל מצווה  ש

לבד מפורים שיש עניין לאבד    .לשכרות או בלבול הדעת  נגיעושלום לא  שחס    ,ולא יותרלשתות,  בו חז"ל  ישחי 
אדם    ,כי העיקר היא הדעת, והיין בוגדאם עד ועד בכלל או לא ועד בכלל. ה  בזאת הדעת עד דלא ידע ונחלקו  

ודעת מבולבל הוא קרקע לכל  את הדעת,  ורק אחרי זמן הוא עולה למעלה ומבלבל  בגרונו    למטהשופך אותו  
כשאינו   גם  ישן    אהו  כי ,  בידיומזיק  רע,  ו  בלאעובד  כמו  דבר. אפשרות  א  בלבשכל  כל  של  בשכל    להסתכל 

ע ני התאוות, ואזי כל אחד כפי טבעו הרפברעה כי בלבול הדעת מבטל את מחיצות הדעת    ביאמ   ללכ  ובדרך
 .\יבוניאוף/ יצר השליטהו כעסובעיקר  ,מתגלהאבל ע"י שכרות  ,מצליח לעצור עצמו שבלא יין 

כ מבארבנו  להאן  טוב  הוא  יין  מעט  שבאמת  וכר  הדעת  בחוש  רון  רחבת  מעצורי אים  לאדם ם  שיש  פסולים 
רואים  וכן  וכיו"ב וע"י מעט יין הם נשברים,    ומה שאדם לא מחמיא לחברו ולאשתו  ד קהל,נווה פסולה ופחכע

ה יין  מעט  לראושע"י  יותר  לו  קל  שבחאדם  הטוב  ממנו  ו  רב ת  הדעתהשונה  התרחבות  עניין  ידו    שזה  שעל 
דברים מש  להשוותאפשר   והפכייםגם  מזהז  ונים  בתחילת  ו)   ה  ד'(ת כמבואר    המעצורים מחשש שאיבוד  ש אלא    .ורה 

 ות כלל.שלא לשתבברסלב ד גבול השתייה נהגו גרום לאיבוי 

האדם, והדעת ' משה רבנו בכל אבר ואבר של  של השכרות מבאר רבנו שיש ניצוץ דעת בחי הנזק    בביאורעוד  
חבור  אשהו להקב"ה    ,לשון  לשם שמים,  כ יי לעשות המצווה השומעוררו  מחברו  לו  אבל השכרות מבלבל ת 
 נעשה מחובר לתאוות לבו.ת, והדע

הדין  בית הדעתת המקדש שבבי   וכן  לכ  ,שם  יין  האסור  רביעית  עב  ואם  ן לשתות  מיתה ד אחרי ששתה  חייב 
נבים, כי היין שכר וענבים  אסור אפילו בע)כי רומז לאריך אנפין( ונזיר שקדושתו יתירה  .\יד/תשת לר אושכ יין  \יג/כמ"ש

 
תפלל עליו שיחייה וחי האם נפקע  שהמית ה ערובין סה. שכור שעבר עבירה שיש בה מיתה ממיתין אותו וכו'. וצ"ע אם אחרי    צ"ע עיין  ז

מי שמת  קידש את אשתו שוב, ובדין  כשחזר לחיים  רבי זירא  אם    ת במחלוק הארכתי    אסתרעל מגילת  ובחברותא    המיתו? חיוב הבית דין ל 
 לחיים שנחלקו האם צריכה יבום.בלא בנים וחזר  

ר  אין ללמוד ממעשיו לאסו   לכן אחרי המעשה ששחט לרבי זירא  בפוריא  סוף תשובה קפה, שרבא אמר שחייב איניש לבסומי    עיין חת"ס   ח
 רבא.כ שמזלו מאדים    שכרות בפורים אלא למי 

הוא הגנאי הבא לאדם    -יראה לי שהכתוב מרמז עיקר הפורענות דבא על ידי היין, והם ב' דברים; האחד    -כא    'ט   שיתברא   גור אריה  ט
השכל  ם. ודע כי  אשר יש באד והשכל  הוא אבוד החכמה    -שנתבזה. השני    -ך אהלו"  יתבזה, לכך נאמר "ויתגל בתו ש  -על ידי שכרות  

הדבוק  יתברך   הוא  ידי בה'  ועל  יאבד   ,  ההיא   השכרות  בה'  הדבוק  דבוק  האדם  אין  וכאשר  זמן אשר    -,  כל  כי  לאדם,  וגלות  פירוד  יבא 
[  ( ]אדם עותיו בשמים, כי הראש שהוא השורש של )אילן ה" )דברים כ, יט( הוא, ונטי האדם שכלו עליו הוא נטע נאמן, "כי האדם עץ השד 

מקומו אשר אם כל הרוחות באות ומנשבות בו אין  הוא נטוע ב   על ידי השכל ו ע בשמים,  השדה" נטו   נקרא האדם "עץ   לה, וזה כי פונה למע 
, וזהו שרמזה התורה באמיתות  אז הוא גולה   -ת ושכלו נאבד  מזיזין אותו ממקומו )ראה אבות פ"ג מי"ז(, וכאשר הולך האדם אחר השכרו 

 ון גלות: ל" שהוא לשלשון "ויתג , כתב  לשונה "ויתגל" 
שמעתי בביאת הרב דק' נעמרוב. פ"א בשמחת תורה היו אנשי סגולה דבעש"ט שמחים ומרקדים ושותים יין    -  שבחי הבעל שם טוב   יןי ע  י

וא  הרבה.  הבעש"ט  של  המרתף  לא מן  הצדקניות  הבעש"ט  ואמר   מרה אשת  להבעש"ט  ונכנסה  ולהבדלה  לקידוש  יין  א ישיירו  לו  מור  ה 
ב אמרת לך אמור להם שיפסיקו וילכו לביתם.  ר לה הבעש"ט בצחוק טו ן לקידוש ולהבדלה. אמ י לא ישאר לך יולרקד כי    פסקו לשתותשי 

למרתף והביאה להם יין כפי    ופה לקחה הכלים והלכה בעצמה וכשפתחה הדלת והם רקדו בעגול וראתה שליהטה אש סביבותיהם כמו ח 
 עצמך: ב היה לך לאמר  ו אמרה לו  ת להם שילכ "ט אמר ה הבעשרצונם. ואח"כ שאל אות

ב  -  ש שיח שרפי קוד   יא ים    -  תקידאות    חלק  יקִּ ּדִּ ַהּצַ אּו  רָּׁ ֶׁ ש  זֶּׁה  מִּ יל  חִּ תְׁ הִּ ים,  ידִּ ַהֲחסִּ ל  צֶׁ א  הּוג  ַהּנָּׁ  , ַיי"ש  ת  יַּ תִּ ְׁ ש  ַין  נְׁ עִּ ַלת  חָּׁ ַהתְׁ  , ַנ"ּתְׁ מֹוַהרְׁ ַמר  אָּׁ
ח  רְׁ ֻהכְׁ וְׁ ַרךְׁ  ּבָּׁ תְׁ יִּ ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ר  ַדּב  ּולְׁ ַיַחד  ץ  ַקּב  תְׁ הִּ לְׁ ּטֹוב  ֶׁ ש  טֹוב,  ם  ש   ַעל  ַהּבַ י  יד  מִּ לְׁ ּתַ חַ מִּ לְׁ ךְׁ  ּכָּׁ ּום  ש ּ מִּ ם  ּו  אּולָּׁ בֹות,  בָּׁ ַהּלְׁ ב  ר  קָּׁ לְׁ י  ד  ּכְׁ  , ַיי"ש  ַעט  מְׁ ק  ּל 

ַקּבְׁ  תְׁ ל ַההִּ ּכָּׁ ר מִּ אָּׁ ְׁ ש  נִּ ה, וְׁ ַרּבָּׁ תְׁ י"ש הִּ ַהיַּ ים, וְׁ צִּ ַקּבְׁ תְׁ ל ַהּמִּ ֶׁ ים ש  ּבּורִּ ַהּדִּ בֹות וְׁ בָּׁ ַמֲעטּו ַהּלְׁ תְׁ ךְׁ הִּ ץ וּ ַאַחר ּכָּׁ ךְׁ קָּׁ ּום ּכָּׁ ש ּ ה, ּומִּ יָּּׁ תִּ ְׁ ַין ַהש ּ נְׁ נּו  צּות ַרק עִּ ַאס ַרּב  מָּׁ
ת הַ  ֹויאֶׁ ען ש  יּךְׁ קֶׁ ם"!, "אִּ כֶׁ ּלָּׁ ֶׁ ים ש  ים ַהּטֹובִּ מִּ ת ַהיָּּׁ ּבֹל אֶׁ סְׁ ר לִּ בָּׁ כֹול ּכְׁ י יָּׁ ינִּ ַעם: "א  ַמר ּפַ אָּׁ ֶׁ ג ַהזֶּׁה, ַעד ש  הָּׁ נְׁ עס" !.  ּמִּ יקֶׁ נִּ אזְׁ רָּׁ ע ּפְׁ יערֶׁ יין ַאיֶׁ ט  ְׁ ט אֹויס ש  ְׁ יש  ן נִּ

יִּ  ַאַנ"ש   ל  אצֶׁ ֶׁ ש  נּו,  ַרּב  יד  ּפִּ קְׁ הִּ ן  ּכ  ּום  ש ּ צּות  ּומִּ ַקּבְׁ תְׁ ַההִּ ה  יֶׁ ַהל  הְׁ קְׁ לִּ ה  ּת  קּו  ּלְׁ חִּ ין  ִּ ש  טְׁ ּטּולְׁ מִּ ן  מָּׁ ַנחְׁ י  ַרּבִּ י  ימ  ּבִּ ַרק  וְׁ  . ַרךְׁ ּבָּׁ תְׁ יִּ ה'  ֲעבֹוַדת  ַין  נְׁ עִּ ּבְׁ ַרק 
רּות כְׁ ִּ י ש  יד  בֹואּו לִּ י זֶׁה לֹא יָּׁ ד  י ַעל יְׁ ג טֹוב, ּכִּ הָּׁ נְׁ הּוא מִּ ֶׁ ין, ש  ִּ ש  טְׁ ּטּולְׁ ן מִּ מָּׁ י ַנחְׁ ַמר ַרּבִּ אָּׁ ים, וְׁ עִּ ֹומְׁ  .[ ַהש ּ

עיין   ת    -  רסד   ד " ח   שם אעפ"כ  אֶׁ רּו  ּפְׁ סִּ וְׁ ה,  ַכּדֹומֶׁ וְׁ ן  ַייִּ ַעט  מְׁ קּו  ילְׁ חִּ וְׁ ב,  רֶׁ עֶׁ נֹות  פְׁ לִּ ַיַחד  ים  פִּ ַאסְׁ תְׁ מִּ ַאַנ"ש   יּו  הָּׁ ַסח,  ּפֶׁ ל  ֶׁ ש  ַאֲחרֹון  יַעת  ּבְׁ סִּ ּנְׁ מִּ ּפּור  ַהּסִּ
ס לְׁ  ּפָּׁ ַכמּודְׁ ה, וְׁ דּועָּׁ נּו ַהיְּׁ ת  חָּׁ ֻנסְׁ ל ּכְׁ א  רָּׁ ֹשְׁ ץ יִּ רֶׁ אֶׁ ם טֹוב לְׁ ַעל ש   ק ב, ס ַהּבַ לֶׁ ח  יל )ּבְׁ  עיף שו(.ע 

רבנו בחי   יב ט  יעיין  ו   כא   'בראשית  ב תי וישכר  באה תוך  גל  הפירוש  כתב אהלה  וכן  תשמיש.  לריבוי  מביא  היין  תענוג  כי  אשתו  של    לה 
 : ם תמיד ים וחברי כי זנות יין ותירוש הם שכנ א לומר בתוך אהל אשתו  , כתיב בה" בתוך אהל"ה   -שם  פענח רזא  התלדות יצחק ועיין  

ּתְׁ ַאּתָּׁ יַ   -  ט' פסוק  י'    פרק   רא ויק   יג ְׁ ש  ר ַאל ּת  כָּׁ ש   ן וְׁ ּתָּׁ יִּ יךָּׁ אִּ נֶׁ ם ה ּובָּׁ בֲֹאכֶׁ ם:   ךְׁ ּבְׁ יכֶׁ דֹרֹת  ם לְׁ ת עֹולָּׁ ֻמתּו ֻחּקַ לֹא תָּׁ ד וְׁ ל מֹוע  ל ֹאהֶׁ  אֶׁ

   שכרותו:   )ת"כ. כריתות יג( יין דרך  -)ט( יין ושכר    רש"י 

 עת לשותיו ויתערבו לו הדברים.  חית הד שיין מ מרים כי ה דבש או ת  ה אועשוי ממין חט ה   -)ט( ושכר    אבן עזרא 

 יאת המקדש א' ב'.תב יין במיתה ושכר באזהרה. וכן פסק הרמב"ם ב ני א' ב'( כ י )ספרא שמי הספר   בשם   י ורבנו בחי
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ודיניםכ בגבורות  בגבו  ,ולם  שרשו  עיל היין  שבבינה  הדיניםרות  שרש  שם  ב  ,אה  דוהשכר  וענבים   ,א"זשמאל 
 .\טו/(כז.נשא ק רהזו) מלכותשמאל הב

נמוגלי' ר שמי שהוא בחי   ורה מאעיין ת  מאידך ומדרגה  ורוצה להמתיק הדין ממנו אזי  ן  לצדיק כה  יין  ישקה 
וזה הטעם שיעקב אבי  ועי"ז ממתיק את הדין בשרשו.  ב גדול  יצחק   \ טז/נביויין המשומר בענו השקה את אביו 

יין  ב אלא    ,ברכה ביין טובה וים  תובבכ  וצאנא משל  ( בראשית כז כה)  יין דעת זקנים שםעו  .בכורה וברכהועי"ז זכה ב
אביוה  ז יצחק  את  יעקב  לאברהם    ,שהשקה  צדק  מלכי  שהביא  יח(ויין  יד  אבל)בראשית  שלא    .  כיון  ואביהו  נדב 
  .בתורה מא   עי"שאלא שתו בעצמם התגברו עליהם הדינים ומתו. רבנו ו את משה קשה

 קושיות 
שיכור   אוכר לשיכור, האם שכר לשון שיכור  משקה מש  הואר ש והקשר בין שכ  ,הפירושמה    -שכר  ו  שכרות .א

יכול    החילוק  (ערך שתה )מבואר בספר השרשים לרד"ק    לשון שכר. לפני מלך לכן מותר להתפלל    לדברבין שתוי לשיכור ששתוי 

ן יכול דבר לפני  כשעדי אחת    ,ויש בזה ג' דרגות  .צטסימן  וכן משמע בש"ע או"ח    ע"כ.  .מלך ואסור בתפלה  לפני  לדברוהשיכור לא יכול  
יכושניה  ו  , מלך לא  לפנישכבר  לדבר  ש  ,מלך  ל  כלוטוהשלישית  לשוטה,  כור  שחיטה    שנחשב  בהלכות  א)וכמבואר  סימן   ('חסעיף    ' יו"ד 

 
שם   בחיי  רבנו  כתב  מוליד    -עוד  בטבעו  היין  כי  הוידוע  וגסות  שינה,  דברים,  נרמז רוח,  שלושה  ושלושתן  השכל,  זו.  ובלבול  בפרשה  ו 

הל מועד, לרמוז  ל א זהו בבואכם א דת השינה ממנו, ו עשן חם ולח, מתיל ה, זה דבר מפורסם כי משתית היין יעלה אל הראש  יד שינ ל מו 
י לא ישנתי גם  ' ואנכי לא ידעתי כלומר שאם ידעתעל איסור השינה באהל, זהו שכתוב ביעקב )בראשית כח, טז( וייקץ יעקב משנתו וגו

וז  אשכב,  )שמוא לא  שכתוב  ג,    ל הו  ה',  א  בהיכל  שוכב  ושמואל  יכבה  טרם  אלהים  ונר  יכבה  ג(  טרם  ושמואל  שיעורו  ה'  שוכב  בהיכל 
' אלהיו ככל אחיו  עם האתנחתא שבמלת שוכב מורה כן. גם לא הישיבה כי אם בעמידה, שנאמר )דברים יח, ז( ושרת בשם ה וט   במקומו, 

ה( לעמוד לשרת  הלוים העומדים, )שם,  מוליד  וכתיב  ה'.  ה  בשם  גס גסות  לו מזה  ויגיע  הלב  וזהו  רוח, לפי שהוא מחמם כוחות  הלב,  ות 
כי עם גובה הלב הכל שוה אצלו לא יבדיל בין קודש לחול ובין טמא לטהור. מוליד בלבול השכל,  ל,  ודש ובין החו ר ולהבדיל בין הק שאמ 

ובין שאר    לפי שהעשן העולה למוח הנה הוא מחיצה  בין השכל  בין אור  ן הנטו נ כוחות הגוף, כע מבדלת  י ברקיע שהיא מחיצה מבדלת 
והעולם  פעולות    השמש  כן  ואינ הזה,  נחשכות  להבחי האדם  יכול  ב ו  שההוראה  ן  לפי  ישראל,  בני  את  ולהורות  שאמר  וזהו  יניהם, 

 של תורה צריכה שכל זך ודעת צלולה:   במצוותיה
  ע שלא מנע הקב"ה לאהרן ובניו מן היין שנאמר בו'. ד גוואל אוהל מועד    אתה ובניך בבואכם   ר אל תשתויין ושכ   -  פתי כהן עי"ש ש   יד

למישרים, והתורה נמשלה ליין שנאמר )ישעיה נ"ה, א'( לכו שברו ואכלו בלא כסף ובלא  לך לדודי  חכך כיין הטוב הו י'( ו   ים ז', )שיר השיר 
יין שהוא לפתח חטאת רובץ, זהו  ו על אותו  ראלא מנעו והזהי בעים, ושבעים פנים לתורה,  מחיר יין וחלב, יין בגימטריא סוד בגימטריא ש

טריא שרץ, והוא"ו היא שמורה שמאותו יין הוא סורי הגפן נכריה  ושכר בגימ ן יין  א ומטמא כשרץ, וכ והל מועד שהוא טמ בבואכם אל א 
ימ א הלים ע"ה, ט'(  כולם שמרים, שנאמר בהם )ת  שהוא מענבים שנאמר עליהם )דברים ל"ב, ל"ב( ענבימו ענבי רוש, שהם  צו  ך שמריה 

שומר שהוא מלשון משמרת לומר שהוא  ל, יין המ ייט ז" הרב רבי יהודה ח   מר בענביו, ופירשישתו כל רשעי ארץ, שהוא היפך מיין המשו 
בו הקליפות, כי יגעו  ימי החול שלא  בראשית שהם  ימי  שום שמרים, שהוא שמור מששת  בלי  וצלול  כוונ   נקי  מגע,  שום  בו  תו  אין להם 

חול,  שהם ימי ה ראשית  ות שהם ששת ימי ב שם, אלא עד הזרועם לקליפות שם שום מגע, כי אין להם עלייה ל ינה אין לה ב לומר שהיא ה 
המשו  ויין  בפחד,  והוא  ואנשים  המשמח אלהים  חזק  ויין  בעטרה,  והוא  מזוג  יין  קדושה,  של  וכולם  הם  יינות  שלוש  כי  דע  עוד  מר  וכתב 

  אוהל מועד שהוא זהו בבואכם אל  ,  על היין הוא אותו יין שהוא על הפתח מבחוץ   הרן ולבניו א כן מה שמזהיר ל בענביו והוא בבינה, אם  
כמו שאמרו חז"ל )בראשית רבה י"ט, ה'( שסחטה ענבים ונטמא בסחיטתה במגע והוציאתו חוץ מענביו שהיה משומר  נה לאדם,  שנתיין  

בין החול ובין  בענביו, ועל זה סמך וא  יין שהוא קרוב לקליפ , לומר שכמ הטמא ובין הטהור מר ולהבדיל  ות שהם  ה הבדלות יש בין אותו 
שאין להם שם מגע כלל, וכן וסמך ולהורות את בני ישראל, לומר כי שפתי כהן ישמרו דעת  ן המשומר  ליי ו,  הם בו מגע וטמאוה חול ויש ל 

רא רבה י"ב, א'( על בני אהרן שתויי  אומרם )ויק ין כיוונו ז"ל ב בלבל דעתו. ואולי על זה היותורה יבקשו מפיהו, ואם שתה ממנו ישתכר וי
יין היו אלא נכנסו יין נכנסו, לא אמר שתוי  ו י  יין שהוא בחוץ  לא אמרו ש ,  יין הכל ברמז, לומר ששתו לבם אחר אותו  יין אלא שתויי  תו 

 ונשתכרו ממנו ואחר כך נכנסו: 

ן י   מ    -זוהר נשא דף קכז.    טו ָכר   י  יר   ְוש ֵׁ ז   ן  חֹוֶמץ ,  י  י  ית  ָהָכא,  ליאכ  לא  ויבשים  לחים  וענבים,  ישתה  לא  ענבים  משרת  וכל,  ישתה  לא  שכר  ץומ וח   י  ָלא  א  כ ְ ְסת    מה   יש   אןכ  ְלא 

יָון,  ולהתבונן  להסתכל ֵׁ יר   כ  ָאס  יה    ד ְ ְמָרא  לֵׁ ים   כן   םא, ישתכר  שלא  כדי  הוא  הפשוט   וטעם,  יין  לשתות   לנזיר  שאסור  כיון  ח  ה   ֲעָנב  ָ   שחששה  שמשמע ,  ים ענב לאכול  לו וראס  למה  ָלמ 

ָהא  וקשה,  יין  בשתיית  יכשל  שלא  התורה י  ד ְ ָכֲהנֵׁ יב   ב ְ ת  ן   כ ְ י  ָכר   י  ל   ְוש ֵׁ ש ְ   א  ֵׁ ים  ָיכֹול ,  לכהנים  יין  שתיית  אסרה  התורה  שהרי'  ְוגוֹ   ת ְ ת  י   ֲעָנב  ,  ענבים   גם  לאכול  להם  שאסור  יכול  ָנמֵׁ

ים   כי  ,ןכ  שאינו  ָלא  והאמת ֲעָנב  י   ב   רֵׁ ז    ָהָכא  כן  אם,  במקדש   בדועש   לכהנים  וניתנו  מענבים  בכורים  שהביאו(  בכורים'  מס  בסוף )  מצאנו  כי,  ללאכו  מותרים  םביענ  ש ָ נ ָ אי  יר ל    מ 
ְעָמא  ר  ט  יה   ָאס  ים   לֵׁ  .   ענבים   לאכול לו שאסור הטעם   מהו לנזיר כאן ֲעָנב 

א  ומשיב א  עֹוָבָדא  ֶאל ָ ה ,  הנזיר   פרישות  של  וז   מעשה  אלא  ד ָ ל ָ א  ו מ  ָאה   ָרָזא,  יין   שתיית   איסור  של  זה  ודבר  ד ָ ָ ל  א,  א "א  לבחינת  רומז  הנזיר  כי,  גדול  סוד  הוא  הו א  ע  ְרש ָ ָ ְתפ    ן מ    ְלא 
יָנא א   ד   כל ָ יָעא   ְוָהא ,  הדינים  בחינת  מכל  ולהתרחק  להבדל  צריך   הוא  לכן   ב ְ הו א   ְיד  יָלָנא  ה  ָחב   א  יה    ד ְ ים   ָמָאה דְ ק    ָאָדם  ב ֵׁ   אדם  בו  שחטא  דעת ה   העץ  כי  נודע   והרי   ֲהווֹ   ֲעָנב 

ה   ָרָזא  הו א  ְוָדא,  הענבים  סוד  שבה  הדעת  עץ  באכילת  המלכות  במדת  שפגם  ר ומכל (,  א"סוע   מ  דף   ברכות '  במס  כמבואר)  ענבים  היה   הראשון ל ָ מ  ָהא ,  הדבר  סוד   וזהו   ד ְ ן  ד ְ י    י 
ָכר  ים   ְוש ֵׁ ֲעָנב  ְטָרא   ו  ס  ד   ב ְ ְתאֲ   ח  ן   כי,  והגבורות  הדינים  סוד   הם  כולם  כי,  נאחזים  אחד  דבצ  וענבים   ושכר  יין   כי  דו  חָ א  י  א  י  יל ָ   תחילת  וממנה,  המשמח  יין  שבה  בבינה   למעלה  יין   ְלעֵׁ

ָכר ,  החברים  כן  ביארו   וכבר  ְואֹוְקמו ה  ,  הדין  ררותהתעו ָמאָלא  ש ֵׁ ש ְ ָכר   ָהאד ְ ,  הקשה   דין  בסוד  המשכר  יין  שבה ,  א" דז  בגבורה  לשמאל  שכר  ל  ן  ש ֵׁ י  י   ,  היין  מן   צא יו  השכר  כי   ָקא פְ נָ   מ 

ים ,  הבינה  מן  נמשכת   הגבורה  כלומר  יש  ,  בראשית   ימי   מששת  בענביו  המשומר  יין  בסוד   במלכות   הם   ֲעָנב  ָכנ  הו    ד ְ ל ְ ֻּ יה    כ  ב ֵׁ   מבינה  הגבורות  כל  כי ,  אליה   הגבורות   כל   שמקבץ  ְלג 

יָלָנא  הו א  ְוָדא,  בה  נכללות  וגבורה יה    ב חָ ד ְ   א  ְדָמאָ   ָאָדם   ב ֵׁ ין,  הראשון  אדם  בו  שחטא  הדעת  עץ  ודס  היא  והמלכות  ה ק  ג  ךְ   ב ְ ָ א  כ  ל ָ ד   כ  ח  ְטרָ   ב ְ ְתֲאָחד   אס    בצד   נאחז  הכל  ולכך   א 

   (  ומפרשים   מ" ומק ק "רמ).  במלכות הנכללים  דינים   בחינת הם כולם כי , אחד

י יָמא   ְוא  אי   תֵׁ ה  יר   ד ְ יק   ָנז  ב  יְמנו ָתא   ש ָ   עצמו  שפורש   ידי  על   האצילות   של  האלו   ספירות   משלש   עצמו  שמסלק   כלומר,  עליונה ה   האמונה   את   זב ע   הנזיר  שזה   תאמר   ואם   ָאה ל ָ ע    ְמהֵׁ

י  ו ָלא  ומתרץ ,  וענבים   ושכר   מיין א ,  כן  הדבר  אין  ָהכ  ְתֲחזֵׁי   ָלא   לכן ,  רחמים  כולו   שהוא  א "לא  רומז   שהנזיר  מאחר   ֶאל ָ יה    א  ר   עֹוָבָדא  ב ֵׁ ט  ס ְ ָמאלָ   מ  לו ם  א ש ְ   אהשיתר  ראוי  אינו   כ ְ

 (   ומפרשים ק "רמ).  ל " כנ דינים  בחינת ם שה שורשם מתעורר האלו  מינים  שלשה אכילת  ידי ועל , כלום והדין השמאל   דמצ  בו  ויתעורר

 ו' ג'.  ויקרא   ן פתי כה ש  עיין  טז
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ששותה    \יז / ונראה כי שיכור תרגומו רוי לשון שתיה מרובהוט.  ל שהמחבר מתיר לשיכור לשחוט לכתחילה אם לא הגיע לשכרות של  
. ונראה ששכר הוא  הליכה ישרהאין לו  מרובה    שע"י שתיה ששיכור הוא    צאנמ   .נועו כשיכוריחוגו וי  (ז כזק)תהלים  וב  .\יחדאי/יותר מ

 ולכן שכר הוא לאו דווקא יין אלא כל משקה משכר. לשכרותמשקה המביא 

בלק"ה יין נסך ג'    .איך נהפך מחסדים לגבורות  ,גורם לו לההפך לרעויותר הוא רע מה    ,טוב  י יכולתושתיית יין כפ .ב

גבורות, אלא הוא  שיין  וכשש  מבואר  בבינה  נמתק בשרשו  ותה מעטשהוא שרש הגבורות  ונעשה שמחההיין  השמ  ,  עיקר  א  י החה  כי 
רו ב' בובלק"ה חובל בח  ששותה יותר מדאי אזי היותר מדאי לא נמתק בשרשו ונעשה גבורות קשות.ל כ אב  כשנהפך הגבורות לחסדים.

ועי"ז בעצמו   ,תו דםאל תראה יין כי יתאדם שאחרי   .דרין עכמ"ש חז"ל בסנהורות  תגברים הדמים שהם בחי' גבמבאר שע"י השכרות מ
 . חזקות ח"ו ומלבישו בגבורות החסדיםדעת מ המפשיט את 

ם וגדלים החסדים המלבישים את הדעת, ואזי מתפתה  י ממאת הדעת ועי"ז מתרוית יין מרומם  ששתי   מבואר .ג
סדים שכאן הכוונה לגבורות שנמתקו חהמבאר שבלק"ה יין נסך ג'  .  ן חסד לפיוס ופתוי הקשר ביצ"ע מה  ,  קלותבומתפייס  

אגבריה    \יט/)סנהדרין לח.('  לגלות פתוחי חותם, בבחי  יין המשמח שמרחיב את הלב ואזי נפתח הלבנה, שם  בשרש הגבורות שבביבשרשן  
   ה"ש.תורה עצות בעבוד  יחידושחמרא אדרדקי כדי שיכנס יין ויצא סוד 

 אע הרי פתי הו, שזה ההפך ממתפייס ומתפתה, וצ"גזרוכעס וה  רות ונעשוכששותה יותר מדאי מתגברין הגב .ד
נמצא שגם הגבורות      .מתפתה אחר יצרונופל הכי לשם    \כא/םגהינו  שלתפתה הוא שם  כן  ו  ,  \כדעת/ חסר  לשון  

 יצה"ר. רות אחר אלא שהחסדים גורמים להתפתות אחר יצר טוב והגבו .גורמות להיות מתפתה

ר  מעבי כראוי  שתיית היין  ע"י  נמצא    .לא יין היה כועסבבמצב ש  ועס ייס ולא ככולתו מתפי ע"י שתיית יין כפי   .ה
היין טבע  שוצ"ע כיון    .ת הכעסדמפך שלא מעביר כלל על  , ושתיה יותר מדאי אדרבה נהו של כעסתמד  על
מחיצות,  ש כיצד  ולא משובר  לאיפבן  גורמת  מועטת אדרבה  כיון   .דהיינו התגברות המחיצה  וקשתיה  ונראה 

   רו.שלא רואה סיבה לכעוס ורואה את הטוב שבחב עי"ז נמתק הכעס בשרשובינה והגדלת הדעת ב שושמחה מעורר את החירות שהיין 

קה  אלא שהשתייה כראוי ממתי בדינים,  היצה"ר תמיד אורב לאדם ורוצה להתפרץ  ש  בלק"ה יין נסך ג' משמע .ו
הח  ,אותו נהפמומי ואדרבה  התלהבות של ינו  י דה  ,דרחימותאך לחמימות למצווה בשלהובין  ת של היצה"ר 
ואזי    המתקה בשרשן ומתגברות יותר.צה"ר אין להן  אזי גבורות הי אבל כשעובר את גבול השתיה    ת ה'.אהב

ולא של כעס  וחמימותאהבה.    הן שלהובין של  בזה הרי שניהם שלהובין  וחסד  דין  ,  וצ"ע מה ההגדרה של 
וזה רע   ההבדל  שהרי  התאפקות   ויש דין קדוש של  ,יש חסד דקלפה  שהרי ,  בין חסד לדין הוא לא שזה טוב 

    ?קדושהד

משמע   -ח"ו.    'ויוכל לבא לידי רעות וכו  הגבורות ונעשה כעס ורוגזתוקף  ת  מבאר שהשכרות מגביר א  רבנו .ז
כתוב  על ה  )ט כא(  אשיתחיי בר רבנו בעיין  יין מביא לניאוף.  בחז"ל משמע שה  וצ"ע   .שהרעות הן כעס והיזק

וכן נראה  .  \כב/ . וכן מבואר בפרש"י על יומא עו:וףכתב ששכרות מגביר תאוות ניא  "הלהאב   וישכר ויתגל"  נחב
ורואים בחוש   .יאוףנשיש במח נגד התאוות  שחב"ד הם מחיצות  רבנו  אר  מב   שםתורה ח' תנינא אות ב'    עפ"י 

ובן ז מפ"ולעושה,    הרים שבלא יין לא הי עושה דבן כבר  יי ט  השותה אפילו מעשהיין מבטל מחיצות הדעת ו
ה מתבטל  אזי  מדאי  יותר  מהתאווהצמחי שכששותה  השומר  דעת  כנראה    ,.ות  וניאו וצ"ע  להןשכעס  אחד  שרש     . ף 

מדת  מתוקף היותו ב  א, כאריה המזיק דייקרצומע  אדהיינו התפשטות בל  ,הכעס ורוגז בחי' אכזריות היא ממדת החסד דייקא  ואולי כי
משל   אע"פ שכוחו גדולש  , במרכבה העליונההדין    תהפך השור שבמד   ,פשטות שלולהת   הדיןכי אין מעצור  ,  בה העליונה החסד שבמרכ

ואע"פ התוצאה היא דין נקרא על שם   התפרצות.הוא  אפשר לרתום אותו למחרשה, כי תוקף הדין הוא התאפקות ותוקף החסד    ,אריה 
 הסיבה. 

 
ממלא  שבע הוא על האוכל ושותה ברצון ו   -ערך שבע, רוה    -אות ש  ר(  מ י )לרבי שלמה אהרן וורטהי שמות נרדפים שבתנ"ך    באורעיין    יז

ישבע, ורוה הוא במדה מרובה יותר מתאותו ורצונו, כהאוכל ושותה אכילה ושתיה גסה, וכן פירש"י למען ספות הרוה )דברים    נפשו למען
כגן  והיית  וז"ש  כו'.  שכור  עושה כאדם  שהוא  שוגג  י"ח(,  לו    כ"ט,  שאין  עד  מרובה  במדה  בהשקאה  שבע  שהוא  י"א(,  נ"ח,  )ישעיה  רוה 

והשק  בהרטבה  ה צורך  ספות  וכן  הבקר  אה,  עד  דודים  נרוה  וז"ש לכה  י"ג(,  ל"א,  )ירמיה  דשן  הכהנים  נפש  ורויתי  לרויה,  ותוציאנו  רוה, 
 "ט(, )משלי ז', י"ח(, ירוו צמאון חשקם, אחרי כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק )שם י 

המשכר פרט ליין  המזבח דווקא ביין    ך יין על שהניסו לומר  ( שפשוטו  בסוכה מט: את הפסוק הסך נסך שכר לה' )במדבר כח ז'   וכן פרשו   יח
שיין מג מגתו  יותר מדאי שבגמ' סוכה מט: פרשו שכר לשון שיכור  עיין  ו תו כשר בדיעבד.  , אבל הרמב"ן הקשה  לו מקום    ן עד שאי   שתה 

יין על גבי המזבח פוקקין את השיתין ש  קישל   רישלשתות יותר ומכאן למד   כר לה',  בקדש הסך נסך שלקיים מה שנאמר    ,בזמן שמנסכין 
רות הוא שגרונו מלא ומה ששותה יותר  ע"כ. נמצא שלשון שכ   .מאי משמע, אמר רב פפא, שכר לשון שתיה, לשון שביעה, לשון שכרות

 כך עשו במזבח ששפכו לנקבי השיתי הסתומים והיין נשפך על רצפת המזבח להראות רויה מרוב יין.  ,ך לחוץ פ שנ 
היכי דלימרו  אמר להו אגברו חמרא אדרדקי כי  בסעודתא קמי רבי ולא הוו קא אמרי ולא מידי    חייא הוו יתבי   בני רבי .  סנהדרין דף לח   יט

שבארץ ישראל  ראל ואלו הן ראש גולה שבבבל ונשיא  מילתא כיון דאיבסום פתחו ואמרו אין בן דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות מיש
רבי חייא רבי אל  הם בניי קוצים אתם מטילין לי בעיניי אמר לו  תי ישראל אמר ל שנאמר והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני ב 

 .ן ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות נכנס יין יצא סוד ירע בעיניך יי
 .תה מפני חסרון דעת שלא השיג חקי החכמה, והוא כיונה פותה והפתי הוא הנפ   -  ין< על משלי פרק ט >באור הענ   מלבי"ם   כ

יט   כא דף  שם   -  .עירובין  יפול  ביצרו  המתפתה  שכל  ההוא  תפתה  מאתמול  ערוך  כי  דכתיב  תפתה  גיהנם,    -תפתה    -ופרש"י    .והאיכא 
 דכתיב בההוא קרא מדורתה אש ועצים הרבה: 

יין  על ידי היין רב הניאוף ופורענות ב   -  פרש"י   -שמביא יללה לעולם.    , יין  , ואמאי קרי ליה תירוש  ומא עו: י  בפרש"י   עיין   כב אה לעולם, 
 לשון תאניה ויללה: 



      6כג.   מוהר"ן  תנינא                                     וכ  תורה    ליקוטי                                                  

ש .ח שע"י  בחוש  י רואים  נופתיית  מין  ולות  בהן  אסיר  שהיה  לחפשי  וי חיצות  ולעשצא  נפשו.  לדבר  כאוות  ות 
זהו שבינה  בו יוצאים לחפשי אפילו עבד עולם. ובחי' יובל שוהטעם לזה כי יין הוא בחי' בינה עולם החירות  

  , ץ מכוועצבות שהוא לב  הפך ה  ,וחב לבוחירות ר  ת לבהיין מביא שמח ו  ,באכי בינה ל  ,נקראת רחובות הנהר
ואזי   ,חירות עובר את הגבול הטובק. רק שיש גבול שבו הבחי' טפח עצב וטפל שוחק, כי הרחבות נקרא שחו

כי עיקר ונראה    ולא גבורות.דקליפה    דסחחירות וההפסד הוא רוב  לכאורה  כנ"ל שצ"ע  ו  ."רמביא לחירות היצה 

שנקרא  ונה שמעורר דין כי פוגם בצינורות השפע. או  כוה  ,עשיה רעה נקראת דין הדין הוא מה שהדבר חוזר לשרשו ולא מתגלה, ומה ש 
כג לשרשו  שמזיק  הדבר  את  מחזיר  כי  אדין  מחזיר  כי  דין  נקרא  רצח  לשרשוון  הנרצח  דין,  .ת  נקרא  למעלה  ממטה  של  קו  וכן    וכל 

פעולותיו  באבל    ,חסד  , נמצא האריה עיקרווגם בכעסו מעורר דין  ,שזה בחי' דין  ,מחזיר אותו לשרשו באין  כששובר איזה חפץ בחמתו
 . גורם לדין 

נס .ט יין  ג'  בלק"ה  המלג'  ך  רבנו  שמשה  לעבומבאר  להם  מזכיר  באברים  ה ושש  הבח מצות  ובשביל  ירה ות 
עצמו את מדת דוד המלך בחי' מלכות פה להמליך  להגביר ב   האדם צריךזה, ומלמנוע    גדו יצה"רמתעורר כנ

לפ"ז מ וצ"ע  נגד היצה"ר.  וישכח מחוקק, הרי אם  שאומר רבנו  ה  את הקב"ה על אבריו במלחמה  ישתה  פן 
עיל שה רע. ואילו לעושולא    ,ושה טובע  לא, נמצא שרק  מיד גם לא יהיה יצה"ר מתעורר נגדו  ,כח מחוקקיש

בראו    . אמר שע"י שכרות עושה רע נמתקות  מהגבורות שלא  מדבר  התורה  של  בחלק ראשון  עניינים  שני  הם  שתיה יולי    , בוי 

 ות, ואזי מתבטל מהן. לא מזכיר לו לעשות המצו ואזי משה המלובש באברים  ,ן גורם בלבול הדעת יי שה ובחלק השני מדבר 

 
 עד כאן ההקדמה 

* 
והן אות ד' וה'  ,ת שנקרא ספר הא' ב'ויות בספר המדהיא פירוש על שתי אות תורה זו נה שהכוו)ייך לא"ב ש

 [כד] ( \כג/בערך שכרות חלק ב'

  [כה]  כותורה 

שלאו  עצמאת  להרחיק  אדם  צריך   ולדקדק  מיכלת  משכרות  יותר  יכולתו  יי דהו  לשתות  נו 

יכולתו כי היין  ה  מהת  לדע  \כו/להיות חכםך  וצרי   כדי שלא יבא לידי שכרות  ,לשתות בלי להשתכר יא 
 .\כז/שכבר עבר את הגבול בררת מה לראשו והיין עולהרבה ורק אחרי זמן ות לשתבוגד ונדמה שיכול 

כגון שיש לו ,  עצוריםלבטל מ  ,\כח/ ן יכשצריך להרחיב דעתו לאיזה עני   ודהייני הצורך  כי מעט השתיה לפ

בגמרא    [ל]   .ב דעתורחילה  הנפשואת  ורפ  ,\כט/לרפואת הגוף  הוא טובה  וש ברבים,ד קהל וצריך לדרפח
לימוד שנשתכח  רו  אמ   \לא/ הוריות יין במדה מחזיר  יין במדה מביא   \לב/ וביומא  .ממנוששתיית  אמרו ששתיית 

זי יכול יותר לתפוס שאין סתירה  ה אחבר  וכשהדעתיין ובסמים עשאוני פקח,    שםרבא  אמר  ועל זה  לשמחה,  

 
מלובש ברמ"ח איבריו של אדם,    שה ות הוא שוכח באזהרות משה רבנו, כי מ ד. על ידי שכר אות  ת חלק שני  ערך שכרו   -  ספר המידות   כג

 בשביל זה נקרא "מחקק" גימטריא רמ"ח:התלויות בו, ו זהיר את האדם במצוות  ובכל איבר ואיבר מ

 בוש חסדים, ומלבישו בגבורות חזקות, חס ושלום:יט את הדעת מהל על ידי השכרות מפש  ה.אות  שם  
 שכרות חלק ב'  ערךספר המידות דהיינו  כד

 מתי והיכן נאמרה  ספר המדות שכרות ח"ב אות ד' ואות ה'. לא ידוע  עלתורה זו היא פירוש  כה

 ." חכם הרואה את הנולד   איזהו" כן אמרו  שם. ו עיניו  ש  " כסיל החפץ בהתגלות לבו " להבדיל מ   ", ם עיניו בראשו חכ "   לשון חכמים   כו
  רש. פרש"י אם זכה לשתות לפי מדה.לא זכה    ם א אם זכה נעשה ראש ו לרמוז ש   ר ו'טעם שכתוב תירש חס על דברי חז"ל    יומא עו:  עיין  כז

 כות לדעת כמה לשתות בלי לעבור את המדה.ז מבואר שזו  
ו ' כוסות פסח וד וכוס של ברכת המזון  על היין,  תקנו קדוש והבדלה    חז"ל   כח של   קדוש צריך דעת רחבכי  ולי הכי נמי  א .    לזכות לאורות 

וחג,   רוח והבדלה תק שבת  ם בלילה הזה אורות  דש לחול. וכן ד' כוסות הפסח כידוע מאירי בדיל בין ק ה דעת ל   בנו בחונן הדעת כי צריך 
רוח  וצריך  גד   רא שייש דעת מאד כדי לקבלם    בעצומים למעלה ממדרגת האדם  רושם  כיון  ו   ול כשיסתלקו.לו מהם  ברכה אולי  כוס של 

 קבלו.שעיקר השפע נשפע ע"י ברכת המזון וצריך רוחב לב ל 
ובשר    גבילא רטיבא ופילפלי אריכתא ופת נקייהלהאי קשה להאי ודקשה להאי מעלי להאי בר מזנ   כל מילי דמעלי:  דף מב  פסחים   עיין  כט

 שמן ויין ישן דמעלי לכולי גופיה: 
 ( שמפקח לבו בחכמה)שה ראש נע  (מדה לשתות לפי )זכה   -שםופרש"י  ומא בי עוד  וריחני פקחין  חמרא מא עו: יווהוריות יג:  סנהדרין ע. ועיין   ל

יג   לא האו   :הוריות דף  הלימוד  משכחים את  דברים  חמשה  רבנן  בהמה  תנו  של  לב  והאוכל  חתול  שאוכל  וממה  עכבר  שאוכל  ממה  כל 

ו  שיורי רחיצה  מים של  והשותה  בזיתים  זו והרגיל  אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיו   הרוחץ רגליו  ויש  זו  גבי  חמשה דברים    .על 

והשותה    והרגיל ביין ובשמים פת פחמין וכל שכן פחמין עצמן והאוכל ביצה מגולגלת בלא מלח והרגיל בשמן זית    את הלימוד משיבים  
ואוכל  במלח  ויש אומרים אף הטובל אצבעו  עיסה  שיורי  ובשמים:והרגי   ....   מים של  ביין  וריחני    ל  רבא חמרא  ליה לרבא דאמר  מסייע 

 פקחין: 
י כתיב תירש וקרינן תירוש זכה נעשה ראש לא זכה נעשה רש )והיינו דרבא דרבא( ]רבא[ רמי כתיב ישמח  רב כהנא רמ   : יומא דף עו  לב

 .וקרינן ישמח זכה משמחו לא זכה משממו והיינו דאמר רבא חמרא וריחני פקחין 



      7כג.   מוהר"ן  תנינא                                     וכ  תורה    ליקוטי                                                  

  נו. ה ממשונ  םבריו שדעתבו מקום אהבה גם לחויש בל  דבר.ל דבר בה' אהלל  לה ם אבין הפכים, בבחי' אלקי 
נסךובלק"ה   ש  \לג/יין  עיקר  מבאר  וזה  בשרשן  הגבורות  נמתק  היין  נעש  השמחהע"י  דייקא  ה  כשהגבורות 

כל חמי ואזי  נהפלחסדים  ה'כות לשלהמות היצר של הגבורות  ית'  ,  בת אהבת  וידיעת אלוקותו  ובא לשמחה 
  שזה עיקר הדעת עי"ש.

דהיינו להשפיע    שנעשה נח להתפייס,הם    שהחסדים  מבארלקמן    [לה]  \לד/ ודע כי הדעת מלובש בחסדים
שחוט  למי  גם  היא    , כלפיו  אטובה  חסד  כי  ונתינהונראה  השפעה  בהכשו  מדת  מלובש  נעשים  םהדעת  אזי   ,

ולזו  אהבהב בשלימות   לגלת  שמים  ש לשם  מלכות  הדעת .  מיםלות  שהתלבשות  התורה  בסוף  מבואר  עוד 
 .להזכיר לכל אבר לעשות המצוה השייכת לו, בחסדים זה בחי' התלבשות הדעת של משה רבנו באיברים

ד נתרחב  אזי  ערכו,  לפי  כראוי  במדה  ונתרוכששותה  מוחועתו  דעתו  ומם  ואזי   \לו/דהיינו 
גדלין החסדים  ם הדעת נתרוממין ונשנתרומ. כי כ השתיה  י השתי'נגדלין החסדים ביותר ע"

 דים כנ"ל כי הדעת מלובש בחס 
יש בו מדעת    \לחבשתיית יין כפי יכולתו/  פתה ביינוהמתכל    \לז/ )עירובין סה(  ועל זה אמרו רז"ל

הכי    [לט]   קונו אותו,כשמרצי   להתפייסקב"ה  מדת  שלא    וןגכ  ם  התרצה  נח  של  הקרבן  ריח  את  כשהריח 

 
ֶׁ   -'  ג   אותהלכה ג'    סך לק"ה יין נ   לג כֹוס ש  ּבְׁ ה  ָּׁ ֻדש ּ קְׁ ּבִּ ן  יִּ ַהיַּ ּתֹות  ְׁ ש  ה לִּ זֹּוכֶׁ ֶׁ י ש  י מִּ י  ּכִּ יו, ּכִּ לָּׁ ה א  דֹולָּׁ ּגְׁ ה  ן טֹובָּׁ יִּ ַהיַּ כּו' ֲאַזי  יֹום טֹוב וְׁ וְׁ ת  ּבָּׁ ַ ש  ּבְׁ ה  כָּׁ רָּׁ ּבְׁ ל 

ּבָּׁ  תְׁ יִּ ַלה'  א  ימּותָּׁ חִּ רְׁ ּדִּ ין  הּובִּ לְׁ ַ ש  ּבְׁ ב  ַהּל  ב  ַלה  תְׁ נִּ ן  יִּ ַהיַּ י  ד  יְׁ ּכִּ ַעל   , מ  ַרךְׁ ן  יִּ ַהיַּ י י  דִּ יְׁ ּתֹו  ַדעְׁ ּבְׁ יש   ּגִּ רְׁ ּמַ ֶׁ ש  בֹו  בָּׁ לְׁ ַח  ַשּמ  ּומְׁ ּתֹו  עְׁ ּדַ ים  קּות  רִּ ב  ּדְׁ ּוַקת  ש  ּתְׁ ַעת 
ל בַּ  ל  ּכָּׁ הִּ ה לְׁ ה ַרּבָּׁ חָּׁ מְׁ ֹשִּ דֹול ּובְׁ ַלֲהבּות ּגָּׁ תְׁ הִּ ב ּבְׁ ם ַהּל  ַחּמ  תְׁ נִּ ַעת. וְׁ ר ַהּדַ ּקַ זֶּׁה עִּ ֶׁ ַרךְׁ ש  ּבָּׁ תְׁ ַרךְׁ וּ ֱאלֹקּותֹו יִּ ּבָּׁ תְׁ בְׁ ה' יִּ דָּׁ זֶּׁ לְׁ ֶׁ ה ּבֹו. ש  ה  קָּׁ ַאֲהבָּׁ מּות הָּׁ ל  ְׁ ר ש  ּקַ ה עִּ

ּבְׁ  זֶּׁה  ֶׁ ים ש  מִּ ימּות ַהּדָּׁ ֲחמִּ ֶׁ ש  הּו  ּכְׁ זֶּׁ ֶׁ "ל, ש  ּנַ ּכַ ַרךְׁ  ּבָּׁ תְׁ א ַלה' יִּ ימּותָּׁ חִּ רְׁ ין ּדִּ הּובִּ לְׁ ַ ש  ּבְׁ ב  ַלה  תְׁ הִּ ה לְׁ ָּׁ ֻדש ּ ַהּקְׁ ל  ין אֶׁ כִּ ַהּפְׁ תְׁ ן, נִּ ַייִּ יַנת  יַנתחִּ חִּ ה    )שיה"ש א(   ּבְׁ ילָּׁ גִּ נָּׁ
נַ  ךְׁ  ּבָּׁ ה  חָּׁ מְׁ ֹשְׁ נִּ ּדֹזְׁ וְׁ ה  ירָּׁ נַּ ּכִּ ּכַ ה  ַאֲהבָּׁ הָּׁ מּות  ל  ְׁ ש  ר  ּקַ עִּ זֶׁה  י  ּכִּ  , בּוךָּׁ ֲאה  ים  רִּ ָּׁ יש  מ  ן  יִּ יַּ מִּ יךָּׁ  יַנתדֶׁ חִּ ּבְׁ ים,  ִּ ש  ַוֲאנָּׁ ים  ֱאלֹקִּ ַח  ַשּמ  ַהּמְׁ ן  ַייִּ יַנת  חִּ ּבְׁ זֶׁה  וְׁ )תהלים    "ל. 

י   קד(  ִּ יש  ּגִּ רְׁ ּמַ ֶׁ ש  ּכְׁ הּוא  ה  חָּׁ מְׁ ַהּשִֹּ ר  ּקַ עִּ י  ּכִּ  , ֱאנֹוש  ַבב  לְׁ ח  ּמַ ֹשַ יְׁ ן  ַייִּ דִּ וְׁ יְׁ ב  ּל  ּבַ חִּ ן  בְׁ ּבִּ ם  עֹולָּׁ ּבָּׁ ֶׁ ש  חֹות  מָּׁ ַהּשְֹׁ ל  ּכָּׁ ין  כִּ ָּׁ ש  מְׁ נִּ ם  ָּׁ ש ּ ּמִּ ֶׁ ש  ַרךְׁ  ּבָּׁ תְׁ יִּ ֱאלֹקּותֹו    יַנת יַעת 
ק(  ֱאלֹקִּ   )תהלים  הָּׁ הּוא  ה'  י  ּכִּ ין  עִּ יֹּודְׁ ֶׁ ש  ּכְׁ ה  חָּׁ מְׁ ַהּשִֹּ ר  ּקַ עִּ ֶׁ ש  ים,  ֱאלֹקִּ הָּׁ ה' הּוא  י  ּכִּ עּו  ּדְׁ כּו'  וְׁ ה  חָּׁ מְׁ ֹשִּ ּבְׁ ה'  ת  אֶׁ דּו  בְׁ חִּ עִּ בְׁ ּבִּ אֶׁ ים,  י  ֹנכִּ אָּׁ בַּ יַנת  ַמח  ה'.  ֹשְׁ

יב,  תִּ לג(   ּוכְׁ יב,    )תהלים  תִּ ּוכְׁ כּו'".  וְׁ נּו  ּב  לִּ ַמח  ֹשְׁ יִּ בֹו  י  סא(  )ישע "ּכִּ ל  יה  ג  ּתָּׁ ה'  ּבַ יש  ֹשִּ אָּׁ יב, "שֹוש  תִּ ּוכְׁ כּו'",  וְׁ אלַֹקי  ּב  י  ִּ ש  ג(   ַנפְׁ ה'    )חבקוק  ּבַ י  "ַוֲאנִּ
ַהּשִֹּ  ר  ּקַ עִּ י  ּכִּ י",  עִּ ְׁ ש  יִּ י  אלֹק  ּבְׁ ה  ילָּׁ גִּ אָּׁ ה  ֱעלֹוזָּׁ ּכְׁ אֶׁ הּוא  ה  חָּׁ עִּ מְׁ זֶּׁה  ֶׁ ש  ַרךְׁ  ּבָּׁ תְׁ יִּ ה'  מ  ין  עִּ יֹּודְׁ ֶׁ ן  ש  יִּ ַהיַּ ן  ּכ  ַעל  וְׁ ַהּטֹובֹות,  ל  כָּׁ ּבְׁ ֶׁ ש  ה  ַהּטֹובָּׁ וְׁ ית  לִּ כְׁ ַהּתַ ר  ּקַ

 ֶׁ ש  ה  ָּׁ ֻדש ּ ּקְׁ ּבַ ֶׁ ה, ש  כָּׁ רָּׁ בְׁ לִּ ם  רֹונָּׁ כְׁ זִּ ינּו  ַרּבֹות  רּו  מְׁ אָּׁ ֶׁ ש  מֹו  ּכְׁ ַעת,  ַהּדַ ת  אֶׁ יּהַ  ּבִּ ּוַמגְׁ ים  רִּ עו   ּמ  ַנעֲ   :( )יומא  ה  כָּׁ וְׁ זָּׁ רֹאש   ה  יַעת  ֹשֶׁ דִּ יְׁ הּוא  ַעת  ַהּדַ ר  ּקַ עִּ וְׁ כּו'. 
תְׁ  ן  ֱאלֹקּותֹו יִּ , ַעל ּכ  ַרךְׁ ַעל ּכ  ּבָּׁ "ל, וְׁ ּנַ ּכַ ה  חָּׁ מְׁ ר ַהּשִֹּ ּקַ י זֶׁה עִּ ַח, ּכִּ ּמ  ֹשַ ן מְׁ יִּ ַרךְׁ הּוא ַעל  ַהיַּ ּבָּׁ תְׁ קּות ַלה' יִּ ב  ר ַהּדְׁ ּקַ י עִּ ן, ּכִּ יִּ א ַעל ַהיַּ ּלָּׁ יר אֶׁ ִּ ים ש  רִּ ין אֹומְׁ ן א 

י ּתְׁ  ד  יר יְׁ ִּ ש  ה וְׁ ּלָּׁ דּוַע, פִּ יָּּׁ חֹות ּכַ ּבָּׁ ְׁ ש  תִּ  ֹות וְׁ
 בש בחסדים? הם מלובשים בדעת וא"כ מה הכוונה שהדעת מלו שבדעת יש חסדים וגבורות ולפ"ז  ידוע    "ע כיצ   לד
 כלל יד   ועי"ש חי כללים ' ער כה דרוש בש עץ חיים  לה

אוּ   -ג'    בלק"ה יין נסך   לשון מוהרנ"ת   לו רָּׁ ה ּכָּׁ ּדָּׁ מִּ ה ּבְׁ ֹותֶׁ ש ּ ֶׁ ש  כּו', ֲאזַ . ּוכְׁ ּתֹו ַוֲאזַ י וְׁ עְׁ ם ּדַ רֹומ  תְׁ נִּ ב וְׁ ַרח  תְׁ כוּ י נִּ ר וְׁ יֹות  ים ּבְׁ דִּ ין ַהֲחסָּׁ לִּ ּדָּׁ גְׁ  ', י נִּ
וגו' אמר ר' חייא כל  כא{ וירח ה' א -קונו שנאמר }בראשית ח   עתא''ר חנינא כל המתפתה ביינו יש בו מד   -  רובין סה.ע   לז ת ריח הניחוח 

''ר חנין לא נברא יין אלא לנחם אבלים  ות וסוד ניתן בע' אותיות נכנס יין יצא סוד א ניתן בע' אותי   המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים. יין
 .ו{ תנו שכר לאובד וגו' -}משלי לא ם שכר לרשעים שנא'  ולשל 

א וכתיב  . ואמרן לעיל דריחא דומיא דמשתייא הו ריח הניחוח   ר ומתרצה כשטוב לבו ביין: ל דב . שמפייסין אותו ע המתפתה ביין   -  "י רש פ 

יצא    . כך חשבונו בגימטריא: ם אותיות ניתן בשבעי   . ששותה יין ואין דעתו מטרפתו:המתיישב ביינו   אל לבו לא אוסיף וגו' דאירצי:ויאמר  

ולא  סוד  הואיל  וזה  ע':יצ .  של  כסנהדרין  הוא  שקול  סודו  בחייהם:ם בו שכר לרשעים לשל   א  עולמן  ומקבלין  ושמחין  ששותין  .  לאובד   . 
 רשע: 

על    המאירי:וכתב   תענואף  אחר  רודף  להיות  שלא  להזהר  צריך  שאדם  שמכוין פי  כל  מקום  מכל  העולם,  לתכלית    גי  כגון  בהם  נכבד, 
תפתה ביינו, ורוצים בו שמקבל ממנו מעט  ה תבוא עליו ברכה. והוא שאמרו: כל המ נא לשמח עצמו כדי להיות דעתו צלולה לא לכוונת ה 

ר  הנאה,  לכוונת  ולא  עצמו  לכוונת  טובה.לא  לכוונת  בריח   ק  הכוונה  שאין  קונו,  לפעולת  שדימהו  ולב    וזהו  כליות  לצרף  אלא  הניחוח 
 .מקריבים ה 

החכמה הצפונה בלב לכן אמר  נראה כפשוטו דהשותה במדה מפקח ופותח  ו  בגמ' נכנס יין יצא סוד עי' פי' רש"י. ולולי דברי   -  אמת   שפת 
 רבא בהוריות )י"ג ע"ב( חמרא וריחני פקחין: 

לל ידוע שאין הגבורות  "א[ וירח ה' וכו'. נראה לי בס"ד כי זה כ כ   פתה ביינו יש בו מדעת קונו שנאמר ]בראשית ח'כל המת  -  הוידע בן י 
ז של מעלה יוצא ממדת הגבורה. והנה בריח נחוח  דבר ששרשו גבורה. והוא כי הכעס והרוגב   מתמתקים אלא בשורשן שהגבורה מתמתק 

ששרש האש  מכח  הנעשה  הקרבן  יתמתק  של  גבורה  וכן  ו  לרצון.  ויתהפך  הגבורה  ממדת  היוצא  הוא  הע הרוגז  שהאדם  בתחתונים  נין 
, והנה תמצא  ז שבו הם יוצאים מחלק מדת הגבורה שבו וג ד ומידת הגבורה, כי שתי מדות אלו ישנם במזגו, והכעס והר מורכב ממידת החס 

  הם כן יוצא מן הענבים שהם מספר ב' שמות אלקים ששרשו גבורה, דל שזה הכעס והרוגז שבו יתמתק ויתהפך לרצון על ידי שתיית היין ש
ן אמרו רבותינו ז"ל ]בראשית  לכ אברהם בקולי. ולכך היין צריך לו מזיגה במים שהם חסדא, ו דין בסוד ]בראשית כ"ו ה'[ עקב אשר שמע  

נו דהיינו שיוסר ממנו כעסו ורגזו  כל המתפתה ביי   ויבא לו יין וישת דארמי ליה מייא ביינא ואם לאו לא הוה יכיל למסבל. וז"ש  כ"ז כ"ה[ 
שמתפ  הנה  יי בפיוס  גבורה,  ששרשו  היין  שתייתו  ידי  על  גזר  ס  שכך  מעלה,  של  דוגמה  לומר  רצונו  קונו  מדעת  בו  יש  יתברך  השזה  ם 

ידי ריח הקרבן העולה מכח האש שהוא גב במידות העליונים בעולמות העל    ורה דכתיב ]שם[ יונים שמדת הגבורה העליונה תתמתק על 
 וירח ה' את ריח הנחוח וכו': 

וכוחו, מה שאין כן    גו ביין. נראה לי ביינו רצונו לומר שיעור הראוי לו כפי מז   והא דאמר ביינו ולא אמר   -.  עירובין דף סה   על   בן יהוידע   לח
וב לרע ובין הן  ת להבחין בין ט עתו, שלא נשאר בו דע אוי לו, שאז הוא מתפתה לעשות הפך רצונו מחמת שנשתנה ד השותה יותר מן הר 

 ה בכלל השבח האמור כאן: ללאו מחמת שנשתכר מאד, אין ז 
 יין. תיה ב כששריח  בגמ'  נח וכפי שנתבאר לעיל שםת  עוד את האדמה כשהריח את קרבנולקלל התפתה לומר לא אוסיף כדמצינו שהקב"ה  לט
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. מתפתה דייקא, בחי' חסדים, שע"י היין  \מ(/)בראשית ח' כא  יונלפ  ואטחהעולם אע"פ ש   ריב אתלהח
אע"פ    [מב]  ומתפייס  [מא]  לת החסדים הוא מתפתה. וזהו מתפתה, שע"י הגדנגדלין החסדים

להיות רוגז. אבל ע"י  יס אלא  לא להתפיי' יכול  שלא הי' ראוי להתפתות לפי חסדים סתם וה 
עסו דהינו הגבורות שבו  מתפתה ביינו הפירוש שמדת כל.  היין הוא מתפתה כנ"  הגדלת החסדים ע"י

הגמתמ  סוד  שהוא  שבעיין  בשרשן  שבבינתקים  הקדשות  עילאהבורות  היא  ה  בשרשה  מדה  שכל  הכלל  כי   ,
הוא  קוד שבו  למדות  למטה  בהשתלשלות  אבל  ו  ליפולעלול  ש  הרע,  של  לצד  בגבורות  שרשו  מעלה הכעס 

  מחול לחבירו ולא לכעוס עליו.ל  ובקלייס  שתיית יין האדם נעשה מפו  עורר אותן , לכן ע"י שהיין רומז להם ומ
   :(ין סה)עפ"י בן יהוידע ערוב

מדאי ומשתכר אזי אדרבא מתגברין תוקף הגבורות ונעשה כעס ורוגז  יותר    אבל השותה
 )ברכות כט:('  כמ"ש בגמ  [מד]  ח"ו  \מג/ יוכל לבא לידי רעות וכו'ין גבורות דס"א וולפעמים מתגבר

  ורוגז   כי כנגד השמחה שמביא היין נעשה כעסוהרעות הן זה לעומת זה לטובות,        :  תרוי ולא תחטאלא  
השירה   וכוכנגד  יללה,  שלנעשה  חמימותנגד  נעשה  ה'  אהבת  ניאוף,    הבת  תורה  וכנגד  תאוות  שכח  שזכרון 

 בל. לשוטה ומבו , וכנגד הפיקחות נעשהנעשה שכחת המצוות

 

  שצוה משה רבינו ע"ה   שס"ה לאוין   המצות והאזהרותרמ"ח  שוכחין כל  כרות  י ששע"ודע  

וכאן מבאר  במדה מחזיר לימוד שנשכח ממנו,  ת יין  ששתיי  עיין לעיל המבואר בגמרא הוריות יג:  .עליו השלום
שהשכחה היא ממוחין    \מו/ ונראה כי מבואר בע"ח  \מה/ דה גורם לשכחת התורה ומצוות.רבנו ששתייה יותר מהמ

פקחין, אבל כששותה   , והשתייה ראשיתה מביא למוחין דגדלות כנ"ל יין וריחני ן דגדלותדקטנות והזכרון מוחי 
ולשכחה,  יותר מדאי אזי השכרות פ ומפיל למוחין דקטנות  כי כל הכועס חכמתו  כנ"ל,  וכן לכעס  וגם במוחין 

ליפול מעצמו    שלא שמרכיון    הכוונהוצ"ע הרי הכעס עצמו הוא חוסר חכמה אבל    \מז/ :( )פסחים סומסתלקת  
  שם.נשאר  לכן  ,למוחין דקטנות

 \מט/ומזכיר  מרמ"ח אבריו  \מח/ בכל אחד ואחד מישראל בכל אבר ואבר  וא מלובשכי משה ה
ואבר   מזכיר  ניצוץ  ותו אבר  השייכה לאנאצוה  המנשיעשה  כל אבר  רק  הדעת  הוא  משה  נשמת 

 
קַּ   בראשית פרק ח   מ  ד ַויִּּ ַח ַלידֹוָּׁ ּב  זְׁ ן ֹנַח מִּ בֶׁ ּכֹל ַהּבְׁ )כ( ַויִּּ הֹור ח מִּ עֹוף ַהּטָּׁ ּכֹל הָּׁ ה ּומִּ הֹרָּׁ ה ַהּטְׁ מָּׁ ַח:   ה  ּב  זְׁ ּמִּ ַעל עֹלֹת ּבַ יחַֹח  )כא( ַויָּּׁ   ַויַּ יַח ַהּנִּ ת ר  ד אֶׁ דֹוָּׁ ַרח יְׁ

ד אֶׁ  דֹוָּׁ יְׁ ר  ת  ל ַויֹּאמֶׁ ל עֹוד אֶׁ ַקּל  לְׁ ף  ֹאסִּ לֹא  ּבֹו  וְׁ   לִּ יו  ֻערָּׁ ּנְׁ מִּ ַרע  ם  דָּׁ אָּׁ הָּׁ ב  ל  ר  צֶׁ י  י  ּכִּ ם  דָּׁ אָּׁ הָּׁ ֲעבּור  ּבַ ה  מָּׁ ֲאדָּׁ ף עֹוד הָּׁ ֹאסִּ ר    לֹא  ֶׁ ֲאש  ּכַ ַחי  ל  ּכָּׁ ת  ַהּכֹות אֶׁ לְׁ
יתִּ  ש ִּ  י: עָּׁ

 , ובסנהדרין לח. אגברו חמרא אדרדקי כי היכי דלימרו מילתאותלו ינובב בתירוש  ותעו: נכנס יין יצא סוד וכתיב  כמבואר ביומא  גם מתפתה לגלות סוד בכלל זה נראה ש  מא
 עיין אבות ה' יא נוח לרצות נקרא חסיד  מב

ולשתות יין תיכף בצאתו מן    י על מעשיו של נח, שפנה לנטוע כרם שם האריכו חז"ל בדברי ביקורת וגנא   בפרשת נח,  חומא במדרש תנ   מג
ר לו: מה טיבו, ענה  ועמד לפניו. אמר לו השטן: מה אתה נוטע? ענה לו: כרם. אמ   טן וכך מספר המדרש: כשבא נח ליטע כרם בא ש   התיבה.

וע פירותיו מתוקים  יי לו:  מהן  לון המשמח לבבות  ושין  ישמח לבב אנוש', אמר  'ויין  זה.  דכתיב  שנינו בכרם  ונשתתף  בא  לו:    השטן:  אמר 
והר  והרגו תחת הגפן, אח"כ הביא ארי  אחר והרגו, ואח"כ הביא קוף והרגו תחת  -, ואח"כ הביא דבר גו לחיי.. מה עשה שטן, הביא כבש 

, וכותב כך:  ה מטרתו של השטן באותם מעשים משונים רש לבאר מה הית. ממשיך המד כרם והטיפו דמן באותו הכרם והשקוהו מדמיהן ה 
ַמז לו שקודם שישת ר כארי ואומר אין כמותו בעולם;  בוה אדם מן היין הרי הוא תם ככבש זו שאינה יודעת כלום; שתה כהוגן הרי הוא ג רָּׁ

 ע לנח הצדיק.שה. וכל זה איר יודע מה יע   כחזיר המתלכלך; נשתכר נעשה כקוף אשר אינו   כיון ששתה יותר מדאי נעשה 
תענוג רוב יין מביא לריבוי  כא    ' נו בחיי בראשית טעיין רב ו  , ף על ידי היין רב הניאופרש"י  ו  עוד שם תירוש נקרא יין כי מביא יללה לעולם   ברכות כט: לא תרוי ולא תחטא. ויומא עו: לא זכה משממו.  מד

 ומא שמיני פ"ה אחריתו כנחש ישוך. ובתנח ובסנהדרין ע. שאחריתו דם.   .נדה י יתאוה לדם כ  'רא רבה יב אקובמשלי כג לא אל תרא יין כי יתאדם ודרשו וי  תשמיש.

כשפג היין חוזר לשכוח כמו ששכחת המצוות היא רק כשהוא  שכרותו אבל    הכוונה שיין מחזיר לימוד ששכח דווקא בעת  צ"ע האם   מה 
 לזכרון אבל כששוכח אין מה שיזכיר לו.לכתוב    רי כשנזכר יכול עכ"פ בודאי מדה טובה מרובה שה   כור.ז שיכור ואח"כ חוזר ל 

וישודע כי יש מי שבידו כח במעשיו להוריד האלקים דקטנות מרישא דז"א עד ה   -שער כב פ"ג    עץ חיים   מו מי שיוכל לדחותן עד    גרון 
ורידן ע"י מעשיו למטה  ו ומי שיוכל לה החזה וכן כפי סדר כל המדרגות הנ"ל. והנה כל כח שכחה שיש באדם נמשך לו ממוחין דקטנות אל 

ויבין כל רזי התורה כ  ר  י כל זכו ע"י שימשיך מוחין דגדלות וידחה אלקים דקטנות ויסלקם מז"א לגמרי אז יהיה לו זכירה נפלאה בתורה 
ודאי   זהו  עד הבריאה  מנוקבא  גם  שיורידם  מי  ואמנם  זכור  בסוד  דדכורא  ההארה  מונע  דקטנות  רק אלקים  בדכורא  שום  הוא  יהיה  לא 

 חה לו ויתגלו לו רזי התורה כתקונן.שכ 
לו לשם  מע שאפי נשארו נביאים כיון שכעסו לשם שמים. משטעם שמשה רבנו ואלישע הנביא אע"פ שכעסו  לחיד"א    עי"ש פתח עינים   מז

ס  באותו דבר שכע   ועיין בן יהוידע שם שחכמתו מסתלקת ממנו רק   מסתלקת לגמרי.  אבל שלא לשם שמים  ,שמים מסתלקת הנבואה לזמן 
 עליו, כגון משה שדווקא בעניין שכעס עליו שכח את הדין ואהרן הזכירו.

ש     -הראיה הלכה א    לק"ה ברכת   מח ל י  א  רָּׁ שְׁ יִּּ ד מִּ חָּׁ ל אֶׁ כָּׁ ה טוֹ ּבְׁ ֻקּדָּׁ ר  בָּׁ נְׁ קֹום ַאח  מָּׁ ה ּבְׁ כָּׁ רָּׁ בְׁ רֹונֹו לִּ כְׁ נּו זִּ י ַרּב  ר  בְׁ דִּ ר ּבְׁ בֹאָּׁ מְׁ יק, ּכַ יַנת ַצּדִּ חִּ יא ּבְׁ הִּ ֶׁ ה ש 
סִּ  הַ )ּבְׁ וְׁ לד(.  ן  רָּׁ ימָּׁ שְׁ יִּ ל  ּכָּׁ יּּות  לִּ לָּׁ ּכְׁ הּוא  נּו  ַרּב  ה  ֶׁ מֹש  י  ּכִּ ה,  ֶׁ מֹש  יַנת  חִּ ּבְׁ הּוא  יק,  ַצּדִּ יַנת  חִּ ּבְׁ יא  הִּ ֶׁ ש  ַהזֹּאת  ה  טֹובָּׁ ה  ֻקּדָּׁ הּוא  ּנְׁ וְׁ ל,  י  מִּ א  נ  ּבְׁ ל  כָּׁ ּבְׁ ט  ש ּ  ּפַ תְׁ

 ֶׁ מֹש  יַנת  חִּ ּבְׁ יק  ַצּדִּ יַנת  חִּ ּבְׁ ּבֹו  ש   י  ל  א  רָּׁ שְׁ יִּּ מִּ ד  חָּׁ אֶׁ ל  כָּׁ וְׁ ל,  א  רָּׁ שְׁ ן יִּ ַכּמּובָּׁ וְׁ ה    ה  ֶׁ ּמֹש  ֶׁ ש  א(,  נָּׁ יָּׁ נְׁ ּתִּ י  ּקּוט  לִּ ּבְׁ כו  ן  ימָּׁ סִּ )ּבְׁ ר  ַאח  קֹום  מָּׁ ּובְׁ "ל  ַהּנַ ר  ֲאמָּׁ ּמַ ּבַ ן  ּכ  ם  ּגַ
כָּׁ  ּבְׁ ש   ַלּב  תְׁ מִּ נּו  יִּּ ַרּב  מִּ ד  חָּׁ אֶׁ עֲ שְׁ ל  ר  לְׁ ּתָּׁ  ַהבְׁ אָּׁ וְׁ תּוב  ּכָּׁ ֶׁ ש  מֹו  ּכְׁ ל,  א  רָּׁ שְׁ יִּ ין  ּב  ֶׁ ש  ה  ַאֲהבָּׁ וְׁ לֹום  ָּׁ ַהש ּ דֹול  ּגָּׁ ן  ּכ  ַעל  וְׁ ל.  א  וְׁ רָּׁ מֹוךָּׁ  ל  ךָּׁ כָּׁ לָּׁ ּכְׁ זֶׁה  א  יבָּׁ ֲעקִּ י  ַרּבִּ ַמר  אָּׁ

ה  ּתֹורָּׁ דֹול ּבַ  .ּגָּׁ
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וחוזק היצה"ר שבו כך יש לו מניעות על ההוצאה   ףהמצווה השייכת לו, וכל אחד כפי עזות הגו שות  לאבר לע
אברהם  .לפועל על  לנו  גילו  לטוב  חז"ל  היצה"ר  את  שהפך  ר\נב/אבינו  היו  שאבריו  עד  לקיים  צים  ,  מעצמן 
המ  ,תהמצוו אבר  לוצכל  השייכת  ש  .\נג/ וה  רבנו  דברי  לפי  הי נמצא  משה  נשמת  בכל  ניצוץ  של   אברה 

ת ולא מיין, צריכים  שכור  א(כ  אנ  הי ע)יש אבל אנחנו    .נוות רצון קושץ האבר לעבהזכרה לבד כבר רו,  \נד/ אברהם
שלא תהיה כמצוות  ,לעשותה שלא מתוך הרגל צווה, וגם המורגל צריך לכוף היצרלכוף יצרנו כדי לקיים כל מ

אין כח בדעת לכוף את היצר  ו  מבולבל,עוד יותר  הדעת    יין המשכר,ע"י    וכל שכן   ,(ג י   כט)ישעיה    לומדהאנשים מ
  ועיקר העבודה שלנו לחזק את מחיצות הדעת שיהיו עומדות נגד התאוות הלב.  משה.   כרה שלזאה את  לקיים  

ג' מבאר ש יין נסך ג'  , שבתפלה ומלחמת היצר  המלך שהוא בחי' תיקון המלכות פה  דזה ע"י בחי' דוובלק"ה 
 עי"ש.  וררות כנגד הדעת של משה שבאברים.המתע ניעותאת המ ך מכניעיםכדוד המל

  .\נו/ [נה] כנגד רמ"ח אברים הם רמ"ח מצוות חז"ל אמרו כי 
נקרא   שכתוב    [נז]   מחק"קוע"כ משה  כא( כמו  לג  לשבט    \נח/)דברים  משה  הסתלקותבברכת  לפני    , ודן 

נחלהה בקשו  גד  שבני  הירדן    טעם  מחוקקבעבר  ספון  חלקת  שם  דהי כי  משי ,  נקבר  שם  כי  רבנונו  שנקרא    ה 

גי  מחוקק רבנמ' רמ"ח  שהוא  שנקומבאר  טעם  כיון  ו  רמ"ח  גמט'  מחוקק  לכל אבר מרמ"ח שמזכיר  רא 

 ות כנ"ל. רמ"ח מצואיברים לקיים המצוה השייכת לו מ

 
נסך  לק"ה   מט ג    יין  ב'  הלכה  דּועַ   -אות  יָּּׁ ּכַ ַעת  ּדַ יַנת  חִּ ּבְׁ הּוא  ה  ֶׁ ֶׁ ּומֹש  ש  "ל.  ּנַ ּכַ הַ   ה  רָּׁ ּכָּׁ ַהזְׁ וְׁ ה  רָּׁ הָּׁ ַאזְׁ הָּׁ י  ּכִּ "ל,  ַהּנַ ינֹות  חִּ ּבְׁ י  נ  ְׁ ש  ם  לּוי  ה  ּתָּׁ זֶׁה  "ל  ּנַ

ינַ  חִּ ה ּבְׁ בָּׁ ָּׁ ַמֲחש  ּמַ ת ּדַ ּבְׁ ֶׁ נַּ ַעת ש  כּו' ּכַ וֹות וְׁ צְׁ ה ַהּמִּ ֲעֹשֶׁ יַּ ֶׁ ים ש  רִּ יבָּׁ א  ל הָּׁ כָּׁ ט ּבְׁ ש ּ  ּפַ תְׁ ּתֹו ַהּמִּ בְׁ ַ ּתֹו ּוַמֲחש  ַדעְׁ ם ּבְׁ דָּׁ ל אָּׁ ת ּכָּׁ יר אֶׁ ּכִּ  "ל, זְׁ
 המצות  -המצוה, בתרלד  -בדפו"ר  נ

 סך ג' נובלק"ה יין  הדפוסיםכך הלשון בכל  נא

ל מכל כל ויש אומרים אף דוד דכתיב }תהילים  ק ויעקב דכתיב בהו בכ אברהם יצח   ו הןשלשה לא שלט בהן יצר הרע אל   עיין ב"ב יז.  נב

ו ב  ועיין ירושלמי    .יה הוא דקא מדכר כב{ ולבי חלל בקרבי ואידך צער-קט  שם סוטה פ"ה ה"ה שאברהם עשאו טוב ודוד  רכות פ"ט ה"ה 
 ל לו והרגו.לא יכו 

ם אֶׁ בראשית  ]   על הפסוק   נג הָּׁ רָּׁ ַאבְׁ ַלח  ְׁ ש  ַויִּּ י[  יָּׁ כב  ַויִּּ ת  נֹו  דֹו  ּבְׁ ת  חֹט אֶׁ ְׁ ש  ת לִּ לֶׁ ֲאכֶׁ ַהּמַ ת  ח אֶׁ   ? קשה למה כתוב לשון שליחותשמ   גן רוה עיין    -ּקַ
א רצה ידו וע"כ  כיון שלא היה רצון הש"י שבאמת ישחט בנו לכן ל צו למצוה וכאן  ברהם קידש אבריו כל כך עד שמעצמם ר ותירץ שא 

ותירץ שהמלאך    ?הו להקריב את בנו ואיך שמע למלאך למנוע מזה הקב"ה ציוו הרי    שקשה   יד חנוךועי"ש      .כתוב וישלח שהכריחה לכך 

ושם    , ענין זה   רבי מנחם מרימנוב שם  ב   (אות עב )   שדה דבש ה צון קונה מעצמה.   עיין בספר  הביא לו ראיה מזה שידו לא רצה לעשות ר 
ואז שלח לו הקב"ה מלאך    , עצמם צון קונו מ שו ר מרט ראשו ובכה שעדין לא זכה שאבריו יע   , יה ידו לא רוצה ללכת מאל כתב שראה ש

ם קדש  כאן שאברה   דכלה אגרא  בשם    מעדני אשר תשפ '.  ועיין  כי באמת אין זה רצונו ית  ,וע"כ לא רצה ידו   , כן זכה   ,לומר לו שאדרבה 
למצווה  רצין  והיו  לא   , אבריו  שהקב"ה  לשחוט ו ו צי  אלא  העלהו  , הו  לשחוט   לכן   , רק  ידו  רצתה  אברהם ש י ו "  , לא  תיבת  לכ   "לח  אורה 

    כי חשב שהוא מעשה שטן.     , אלא ששלח ידו בתקיפות  , מיותר   " אברהם " 
ה   צ"ע כיון  נד ניצוץ משה    , במצוות  מו היה עוזר לואלא עשאו טוב, נמצא שהיצר הרע בעצ   ,יצה"ר שלא הרג את  ומדוע צריך היה את 

אין    ןאבל לפני כ   , לו את המצווה משה מזכיר    רק אחרי שניצוץ כל העזרה של היצה"ר היא  ש  ונראה מלק"ה יין נסך ג' ג'   לו אותם.  שיזכיר 
צ שום התעוררות למצווה כלל.   תורה  גם  כיון שאברהם כליותיו למדוהו  ו"ע  יצחק  תורת משה  וכן  היתה  אלא  יעקב התורה שלהם לא 

נו מבאר שזו  ורב   לח(   ' שית ל אשר פיצל ברהטים )ברא ין במקלות  ות תפיל הם השיגו אותה בשרשה, וכדמצינו שיעקב קיים מצ תורה כפי ש
ה ה  לא  אליה  ההתעוררות  זו  תורה  ואולי  תנינא.  עח  בתורה  המבואר  מאמרות  בעשרה  הנעלמת  אלא תורה  משה,  נצוץ  ע"י  כמו    יתה 

 מצוות.בעצמו היה מתעורר ל רבנו  שמשה  
 . פסקא יב אות אפסיקתא דרב כהנא   .תהלים לבמדרש   נה 
  רי"ג מצוות מאתים וארבעים ושמנה מצות בעשה ושלש מאות וששים וחמשבסיני נצטווה ת...  -פסקא יב אות א    -  פסיקתא דרב כהנא   נו

ר לאדם  ל אבר ואבר אומ מצות בלא תעשה מאתים וארבעים ושמנה מצות בעשה כנגד מאתים וארבעים ושמנה איברים שיש באדם כ 
ויום או' לאדם בבקשה  מות החמה כל יו בבקשה ממך עשה בי את המצוה הזאת ושלש מאות וששים וחמש מצוות בלא תעשה כנגד י  ם 

 .ממך אל תעש בי את העבירה הזאת
 כא  לגדברים *  . ילקוט שמעוני דברים רמז תתקסבספרי זאת הברכה יד,   "ב טו.ב נז

ית)כא( ַויַּ   דברים פרק לג   נח ִּ אש  א ר  ש ָּׁ   רְׁ ד עָּׁ דֹוָּׁ ַקת יְׁ דְׁ ם צִּ י עָּׁ אש   א רָּׁ תֶׁ פּון ַויּ  ק סָּׁ חֹק  ַקת מְׁ לְׁ ם חֶׁ ָּׁ י ש  טָּׁ לֹו ּכִּ ּפָּׁ ְׁ ש  ל: ה ּומִּ א  רָּׁ ש ְׁ ם יִּ  יו עִּ

ידע אשר שם בנחלתו    כי   -כי שם חלקת      ראה ליטול לו חלק בארץ סיחון ועוג שהיא ראשית כבוש הארץ:   -)כא( וירא ראשית לו    רש"י פ 
קבו  שדה  והוא  חלקת  מחוקק  קבורתו:   -ספון      משה: רת  איש את  ידע  ולא  שנאמר  בריה  מכל  וטמונה  ספונה  חלקה      גד:   -ויתא      אותה 

עם  וגו':  -  ראשי  אחיכם  לפני  תעברו  חלוצים  וכה"א  גבורים  שהיו  לפי  הארץ  בכבוש  החלוץ  לפני  הולכים  היו  עשה      הם  ה'    -צדקת 
 ו. ד"א ויתא משה ראשי עם צדקת ה' עשה על משה אמור: עד שכבשו וחלק   יהם ושמרו הבטחתם לעבור את הירדןשהאמינו דבר 

מחוקק   ...  -רבנו בחיי   שנקרא  ש  ומה  שנבואתו  ולא  לפי  עשה  מצוות  כי  רמ"ח,  שהן  עשה  מצוות  שמשם  ברחמים  הגדול  בשם  משה  ל 
תעשה שס"ה    ומספר מצוות לא נרשם מספר מצוות עשה במלת מחקק שהם כנגד השם המיוחד,    תעשה כנגד התפארת והכבוד, ולפיכך 

ונראה כי לזה רמז אונקלוס במה שתירגם  דניאל ט, יט(.  שהן כנגד אל"ף דל"ת נרמז גם כן בפסוק אדני שמעה אדני סלחה אדני הקשיבה ) 
נו ה'  ישעיה הנביא ע"ה )ישעיה לג, כב( כי ה' שופטנו ה' מחוקק ספרא רבא, שקרא המחוקק הגדול על שם שנבואתו בשם הגדול, והזכיר  

הו  פירש  מלכנו  ז"ל  שרש"י  פי  על  ואף  למעלה.  ממטה  ובסדר  מפורש  תמצאנו  הכתוב  וביאור  יושיענו,  מא  לשון  מלשון  מחוקקנו  ושל, 
ז  על  מעיד  ע"ה  עוזיאל  בן  ויונתן  העיקר,  הוא  שרמזתי  מה  י(,  מט,  )בראשית  רגליו  מבין  והוא  ומחוקק  דת,  לנו  נותן  מחוקקנו  שפירוש  ה 

 ה: ה ממצרים מלפננא די יהב לנא אולפן אורייתא מסיני. וכן האמת כי התורה בשם הגדול ניתנ דאפקנא בגבורתי שתירגם ה' דייננא  



      10כג.   מוהר"ן  תנינא                                     וכ  תורה    ליקוטי                                                  

שוכח השכרות  )משל  וע"י  בבחי'  לאאותם  מחק"ק  \נט/( י  וישכח  ישתה  שע"י  דהיינו    פן 
כי   \סד/[סג ] של משה    \סב/[סא]   צותרמ"ח מ  \ס/שוכח  פוגם בדעת וכשאין דעת אזי רות  השתיה והשכ

 כנ"ל:   לו את הדעת של משה רבנו שיזכיר לכל אבר את המצוה השייכת לו אין 
. כי משה \סה/חסדים כנ"לצמו בחי' התלבשות הדעת בוהתלבשות משה באברים, זהו בע

  הוא גימ' רמ"ח אברים ברהם איש החסד שבחי' א   \סז/ רמ"חוהאברים הם    [סו]   הוא הדעת

 
ו    לא רק  משלי פ   נט ים א  נִּ רֹוזְׁ ן ּולְׁ יִּ תֹו יָּׁ ְׁ ים ש  כִּ לָּׁ ל ַאל ַלמְׁ מֹוא  ים לְׁ כִּ לָּׁ י \ )ד( ַאל ַלמְׁ ר:\ }א  כָּׁ י   { ש   ה ּדִּ ּנֶׁ ַ יש  ק וִּ ֻחּקָּׁ ח מְׁ ּכַ ְׁ ש  יִּ ה וְׁ ּתֶׁ ְׁ ש  ן יִּ י  )ה( ּפֶׁ נ  ל ּבְׁ י:ן ּכָּׁ )ו(    עֹנִּ

 : ש  פֶׁ י נָּׁ ר  מָּׁ ן לְׁ ַייִּ ד וְׁ אֹוב  ר לְׁ כָּׁ נּו ש   כַּ   ּתְׁ ְׁ ש  יִּ ה וְׁ ּתֶׁ ְׁ ש  י )ז( יִּ ֹו וַ ח רִּ ר עֹוד: ש  ּכָּׁ זְׁ לֹו לֹא יִּ  ֲעמָּׁ
ב' כל הכועס משכת תלמודו כמאמרם ז"ל )נדרים כ"ב ע"ב(, ויש לומר על פי מה שכתבתי בערך כעס, שעל    -ערך שך    -  קהלת יעקב   ס

פן    ל"א ה'()משלי    כמה, והזיכרון בא מן החכמה, ועל כן שמן מועיל לזיכרון, אבל יין גורם שכחה, כמו שאמר ס מסתלק אור הח ידי הכע 
 ישתה וישכח מחוקק, כי יין בינה ושמן חכמה כנודע: 

 . נכנס היין והדעת יוצאת וכו' ד איברים שבאדם היין נכנס בכל אבר ואבר כנגרמח ר בגי'  חמ רמי בלשון עברי שמו יין ובלשון א מח ובתנחומא שמיני אמצע פרק ה' ויקרא רבה יב ה' מחקק כתיב גמט' ר סא

א  שעושה דברים של אל הו   א"ר יוחנן אין נותנין מלכות למי שמפליג על דברים של אל ומי   -סקה ה  יב פ   פרשה   -רא  ויק   מדרש רבה   סב
ישכחו   שמא  יין  מלכים  ישתו  אל  יין  שתו  למלכים  אל  מלך  )ש  רו ויאמ נתון  שאמר  לא(  כאותו  )משלי  בקולו  ה' אשר אשמע  מי  ה(  מות 

קק כל השותה יין הרבה סוף שהוא שוכח ברמ"ח איברים שבו הה"ד פן  כח מח ישתה ויש   ולרוזנים אי שכר או כתיב אוי מן קדם חמרא פן
תיו אלא מפני  יה לי ולא החרב ה   גדול ב ואינון רמ"ח ר' חנינא בר פפא אמר אמר הקדוש ברוך הוא בית  וישכח מחוקק מחקק כתי   ישתה 

י בניו של אהרן אלא מפני שנכנסו שתויי יין וכו'  תו שנ מעאל לא מ היין ורבנן אמרי שני רוזנים היו לי ולא מתו אלא מפני היין דתני רבי יש
א יטפו ההרים  הו ום ה תקלה לעולם לעתיד לבא אני עושהו שמחה הה"ד )יואל ג( והיה בי לפי שבעולם הזה היין    אמר הקדוש ברוך הוא 

 סיס: ע 

ה    -שמיני    מדרש תנחומא  יין  ...  -פרק  בגי' מאתים וארבעים ושמנה  רמי ח ובלשון א   א"ר יהודה הלוי ברבי שלום בלשון עברי שמו  מר 
נס  ת מטולטלת נכנס היין והדעת יוצאת וכך שנה ר' אליעזר הקפר נכ הגוף מתרשל והדע כנגד איברים שבאדם היין נכנס בכל אבר ואבר ו 

עתו  לטל ד די שלא תט היין שהוא שבעים ויצא סוד שהוא שבעים לכך נצטוה כהן גדול שלא ישתה יין בשעת עבודה כ יצא סוד נכנס    יןי
וכן הוא אומר )שם( כי שפתי כהן    לא נמצא בשפתיו   אלא משמר התורה ומשמר הדעת שנא' )מלאכי ב( תורת אמת היתה בפיהו ועולה 

 אל תשת אתה ובניך אתך   אהרן יין ושכר   על צוה  ישמרו דעת וגו' לכך הקב"ה מ 
 . הנ"ל ששכרות נקראת גאוה .ישראל ועיין ערובין סה   בר שלאאבר וובשת בכל השפלות של משה מלבהר סיני זכו ישראל שעיין תורה עב תנינא ש סג

ֶׁ   -  תנינא   עב   תורה   סד ע, ש  י ּדַ ִּ ּכִּ יַנת ַהש ּ חִּ ּבְׁ ל  א  רָּׁ ֹשְׁ יִּּ ד מִּ חָּׁ אֶׁ ד וְׁ חָּׁ ל אֶׁ כָּׁ ש  ּבְׁ ל יּ  ּבְׁ וּ פְׁ ה  ֶׁ ל מש  ֶׁ י ת ש  ל א  יַני,  כָּׁ ַמֲעַמד ַהר סִּ ּבְׁ ל  א  רָּׁ ֹשְׁ כּו יִּ זֶׁה זָּׁ ר, וְׁ יבָּׁ א  ר וְׁ בָּׁ
מְׁ  הִּ ז  אָּׁ ֶׁ ֶׁ ש  מש  יךְׁ  ִּ הַ ש  ל  ה  ֲאבָּׁ ר  יבָּׁ א  וְׁ ר  יבָּׁ א  ל  כָּׁ ּבְׁ ל,  א  רָּׁ ֹשְׁ יִּּ מִּ ד  חָּׁ אֶׁ וְׁ ד  חָּׁ אֶׁ ל  כָּׁ ּבְׁ ּלֹו  ֶׁ ש  לּות  פְׁ ִּ ל  ש ּ כָּׁ ּבְׁ ש   רָּׁ ְׁ ֻמש  הּוא  ֶׁ ש  ה,  ֶׁ מש  ל  ֶׁ ש  לּות  פְׁ ִּ ַהש ּ חָּׁ אֹותֹו  ד  אֶׁ
ל,  א  רָּׁ ֹשְׁ יִּּ ֻמּנָּׁ   מִּ ה,  הּוא  יתָּׁ ּומִּ ה  יבָּׁ כִּ ְׁ ש  יַנת  חִּ בְׁ ּבִּ ד  חָּׁ אֶׁ וְׁ ד  חָּׁ אֶׁ ל  ּכָּׁ ל  צֶׁ א  ב  ֹוכ  ש  וְׁ זֹאתח  י  ִּ   ּכִּ ה  ַהש ּ ּלֶׁ ּגַ תְׁ ּומִּ ר  עֹור  תְׁ מִּ ינֹו  א  וְׁ ד,  חָּׁ אֶׁ ל  ּכָּׁ ל  צֶׁ א  ם  ַעּל  תְׁ נִּ לּות  פְׁ
ֲאבָּׁ  לֹו.  צְׁ חִּ אֶׁ צְׁ נִּ ים  ַחיִּּ יַנת  חִּ ּבְׁ הּוא  ֶׁ ש  ה  ּובָּׁ ש  ַהּתְׁ י  ד  יְׁ ַעל  י ל  הַ ם  יִּּ ם  עֹולָּׁ ל  ֶׁ ֶׁ ש  ש  א,  חִּ ּבָּׁ ַהּתְׁ ר  ּקָּׁ עִּ י  ּכִּ ד,  חָּׁ אֶׁ ל  ּכָּׁ ל  ֶׁ ש  לּות  פְׁ ִּ ַהש ּ ה  יֶׁ חְׁ נִּ זֶׁה  י  ד  יְׁ הּוא ַעל  ה    יָּּׁ

הַ  ד  לְׁ יְׁ "ל, ַעל  ּנַ ּכַ ה  יָּּׁ חִּ תְׁ ּבִּ קּום  יָּׁ וְׁ ה  יֶׁ חְׁ נִּ ה  יֶׁ הְׁ יִּ לּות  פְׁ ִּ ַהש ּ י  ּכִּ לּות,  פְׁ ִּ הּוא מֻ ש ּ ֶׁ ה, ש  ֶׁ ל מש  ֶׁ לּות ש  פְׁ ִּ ַהש ּ ה  יֶׁ חְׁ נִּ וְׁ ר  זֶׁה חֹוז  ְׁ י  חָּׁ רָּׁ ש  ל אֶׁ כָּׁ ּבְׁ ד ש   חָּׁ אֶׁ ל    ד וְׁ א  רָּׁ ֹשְׁ יִּּ מִּ
ב זֹאת   ֹוכ  ש  ח וְׁ ה ֻמּנָּׁ יָּׁ ם הָּׁ ּקֹדֶׁ ּמִּ ֶׁ ר. ש  יבָּׁ ל א  כָּׁ ל ּבְׁ פְׁ ִּ נִּ ּות ּבְׁ ַהש ּ עֹור וְׁ נ  ו חֹוז ר וְׁ ָּׁ ש  ַעכְׁ ה, וְׁ יתָּׁ יַנת מִּ חִּ בְׁ לֹו, ּבִּ צְׁ א אֶׁ יָּׁ סְׁ ּכַ תְׁ אִּ ם וְׁ ל  עְׁ י  הֶׁ ד  לּות ַעל יְׁ פְׁ ִּ ה אֹותֹו ַהש ּ יֶׁ חְׁ

יא  הִּ ֶׁ ש  ה,  ּובָּׁ ש  נִּ חִּ ּבְׁ   ַהּתְׁ ים  ַחיִּּ י יַנת  יִּּ חִּ חִּ צְׁ ּבְׁ ים,  יִּּ חִּ צְׁ נִּ ים  ַהַחיִּּ ר  ּקָּׁ עִּ י  ּכִּ "ל.  ּנַ ּכַ א  ַהּבָּׁ ם  עֹולָּׁ ל  ֶׁ ש  חִּ ם  ּתְׁ ה יַנת  י    יָּּׁ ּכִּ לּות,  פְׁ ִּ ַהש ּ לְׁ ַרק  ה  יֶׁ הְׁ יִּ יד,  תִּ עָּׁ לֶׁ ה  יֶׁ הְׁ יִּּ ֶׁ ש 
ד   חָּׁ ל אֶׁ ל ּכָּׁ ֶׁ לּות ש  פְׁ ִּ ַוֲאַזי ּכְׁ ַהש ּ "ל,  ּנַ ּכַ ה  יָּּׁ חִּ תְׁ ּבִּ קּום  יָּׁ ה וְׁ יֶׁ חְׁ ה נִּ יֶׁ הְׁ ֶׁ יִּ פְׁ ּנִּ ש  ִּ ה ַהש ּ יֶׁ ֶׁ חְׁ א  לּות ש  ר וְׁ יבָּׁ ל א  כָּׁ ּבְׁ ש   יּ  ֶׁ ה ש  ֶׁ ל מש  ֶׁ לּות ש  פְׁ ִּ יַנת ש  חִּ ּבְׁ ד,  חָּׁ ל אֶׁ ר  ל ּכָּׁ יבָּׁ

"ל כַּ  תְׁ ּנַ נִּ יֶׁה וְׁ חְׁ נִּ ַזר וְׁ חָּׁ ֶׁ ַאַחר ש  לּותֹו, מ  פְׁ ִּ ד ש  חָּׁ ל אֶׁ יש  ּכָּׁ ּגִּ ה ּוַמרְׁ יּ  , ֲאַזי רֹואֶׁ ֶׁ ה, ש  ֶׁ ל מש  ֶׁ לּות ש  פְׁ ִּ יַנת ַהש ּ חִּ לֹו ּבְׁ צְׁ ה אֶׁ ּלֶׁ א  ש  ּבְׁ ּגַ ר וְׁ יבָּׁ ל א  ר כַּ כָּׁ "ל: יבָּׁ  ּנַ
ּל      -חובל בחברו הלכה ב    לק"ה   סה  ּתַ סְׁ ה נִּ ֶׁ יַנת מֹש  חִּ ּבְׁ ֶׁ א ש  צָּׁ מְׁ רִּ נִּ בָּׁ א  הָּׁ ש   ק מ  ַלּב  תְׁ ים ַוֲאַזי נִּ דִּ ַהֲחסָּׁ ַעת מ  ת ַהּדַ יט אֶׁ ִּ ש  פְׁ ּמַ ֶׁ יַנת ש  חִּ זֶׁה ּבְׁ לֹום, וְׁ ָּׁ ש  ים ַחס וְׁ
לֹום, וְׁ הַ  ָּׁ ש  בּורֹות ַחס וְׁ גְׁ לֹום, ּבִּ ָּׁ ש  ַעת ַחס וְׁ "ל  ּדַ ּנַ ֻכּלֹו ַחד[ כּו' ּכַ ב וְׁ יט  ר ה  ָּׁ ֻקש ּ "ל מְׁ ן ַהּנַ יָּׁ נְׁ עִּ הָּׁ ֶׁ א ש  צָּׁ מְׁ  נִּ
  הרבה. נזכר הרבה בלק"מ עיין תורה ו' אות ז', תורה טו אות ז', תורה כ' אות י', תורה כא אות  מגלה עמוקות וארא. ועוד  . ד"ה ויודע דעת עליון()  שער הפסוקים בלקלאברהם א' טז. זוהר ח"ב רכא. חסד  סו
 א אות ז'. תנינתורה קטו. תורה ה ות ב', תורה מג תורה נו אות ח' , תורה לו א יא

ַר ּכִּ   -רו הלכה ב  חובל בחב   לק"ה עיין    סז צְׁ יַאת מִּ צִּ ל יְׁ ֶׁ ר ש  ּקָּׁ עִּ יַנת  י זֶׁה הָּׁ חִּ ַעת ּבְׁ ש  ַהּדַ ַלּב  תְׁ יִּּ ֶׁ י ש  ד  ים ּכְׁ רִּ בָּׁ א  ם ּבָּׁ יַע ַהּדָּׁ לִּ ַהבְׁ י לְׁ ד  ה ּכְׁ ַלת ַהּתֹורָּׁ ַקּבָּׁ ם וְׁ יִּ
ה   ֶׁ כַּ מֹש  ים,  דִּ ֲחסָּׁ זַ ּבַ לְׁ ה  דָּׁ ל  יַנת  חִּ בְׁ ּבִּ ה  יָּׁ הָּׁ ם  ַריִּ צְׁ מִּ יַאת  צִּ יְׁ ר  ּקַ עִּ ֶׁ ש  ים  בִּ תָּׁ ּכְׁ ּבַ א  י ּמּובָּׁ מִּ ַהּדָּׁ ךְׁ  יםּכ  מִּ ּדָּׁ י  ינ  מִּ ה  ָּׁ ש ּ ֲחמִּ יַנת  חִּ ּבְׁ יּו    ם  הְׁ יִּּ ֶׁ ש  נּו  ַהיְׁ ם,  ָּׁ ש  ן  ַעיּ  כּו',  וְׁ

י  חִּ הּו ּבְׁ זֶּׁ ֶׁ ים ש  דִּ בּורֹות ַלֲחסָּׁ יַנת ּגְׁ חִּ ים ּבְׁ מִּ ין ַהּדָּׁ קִּ ּתָּׁ מְׁ לָּׁ נִּ בְׁ ּנִּ ֶׁ ה וְׁ ַנת ש  ֹות ֲעֹש  צְׁ ַמ"ח מִּ יַנת רְׁ חִּ ים ּבְׁ דִּ יַנת ֲחסָּׁ חִּ ם ּבְׁ ה  ֶׁ ים ש  רִּ בָּׁ א  ם ּבָּׁ "ל ע ַהּדָּׁ ּנַ  : כּו' ּכַ

י  ... עֲ   כ ִּ ד  בֶׁ עֶׁ ַנַען  ּכְׁ ם  חָּׁ יַנת  חִּ ּבְׁ  , ש  חָּׁ ַהּנָּׁ זֲֻהַמת  יַנת  חִּ ּבְׁ וא  הִּ ֶׁ ש  דּות,  ַעבְׁ יַנת  חִּ ּבְׁ יַע  נִּ ַהכְׁ לְׁ ה  ַהּתֹורָּׁ ַלת  ַקּבָּׁ ר  ּקַ ים, כַּ עִּ דִּ ַעל  בָּׁ וְׁ א  ר  ּמּובָּׁ ָּׁ ש  פְׁ ה אֶׁ יָּׁ הָּׁ ן לֹא  ּכ 
ּב   ם מִּ ַריִּ צְׁ יַאת מִּ צִּ ם ַאַחר יְׁ י אִּ ה ּכִּ ל ַהּתֹורָּׁ ַקּב  ים.ית עֲ לְׁ דִּ רּו    בָּׁ מְׁ אָּׁ רּות ַעל ַהּלּוחֹות. וְׁ תּוב, חָּׁ ּכָּׁ ֶׁ מֹו ש  רּות, ּכְׁ יַנת ח  חִּ יא ּבְׁ הִּ ֶׁ ה ש  ַלת ַהּתֹורָּׁ ַקּבָּׁ ינּו לְׁ כִּ ז זָּׁ אָּׁ וְׁ

ה  כָּׁ רָּׁ בְׁ ם לִּ רֹונָּׁ כְׁ ינּו זִּ י ַרּבֹות  רִּ קְׁ ּתִּ ה    , ַאל  ּתֹורָּׁ ּבַ ק  עֹוס  ֶׁ י ש  א מִּ ּלָּׁ ין אֶׁ ן חֹורִּ ךָּׁ ּבֶׁ ין לְׁ א  ֶׁ רּות ש  א ח  ּלָּׁ רּות אֶׁ כּו' חָּׁ י עַ וְׁ ן  , ּכִּ תָּׁ ה זֲֻהמָּׁ קָּׁ סְׁ ּפָּׁ ה  ַלת ַהּתֹורָּׁ י ַקּבָּׁ ד  ל יְׁ
ל  ּכְׁ ֶׁ ה ש  לּו ַהּתֹורָּׁ ּבְׁ קִּ ם וְׁ ַריִּ צְׁ דּות מִּ יַנת ַעבְׁ חִּ ּבְׁ י מִּ ר  ַגמְׁ אּו לְׁ צְׁ ז יָּׁ אָּׁ ש  וְׁ חָּׁ ַמ"ח זֲֻהַמת ַהּנָּׁ רְׁ ה מ  י    ּולָּׁ ד  ר ַעל יְׁ בָּׁ א  ר וְׁ בָּׁ ל א  כָּׁ ים, וְׁ רִּ בָּׁ ַמ"ח א  ד רְׁ גֶׁ נֶׁ כּו' ּכְׁ ֹות וְׁ צְׁ מִּ

וָּׁ  צְׁ ַהמְׁ ַהּמִּ תה  דֶׁ ַעבְׁ   ֻיחֶׁ יַנת  חִּ ּבְׁ וא  הִּ ֶׁ ש  א  ַהזֲֻּהמָּׁ ּנּו  ּמֶׁ מִּ ק  סָּׁ פְׁ ּנִּ ֶׁ ש  נּו  ַהיְׁ ּדְׁ רּות,  ח  לְׁ דּות  ַעבְׁ מ  א  יֹוצ  זֶׁה  י  ד  יְׁ ַעל  ר  בָּׁ א  הָּׁ אֹותֹו  רּותלְׁ ח  לְׁ ה  זֹוכֶׁ וְׁ וא    דּות  הִּ ֶׁ ש 
חִּ  "ל: ּבְׁ ּנַ ה ּכַ  יַנת ַהּתֹורָּׁ

לֹא  ן  ֵּ כ  הָּׁ   ְוַעל  ֶׁ ש  ַעד  ם  ַריִּ צְׁ ּמִּ מִּ ל  א  רָּׁ ֹשְׁ יִּ אּו  צְׁ ִּ יָּׁ ש  ים יּו  ִּ ם    ש ּ דָּׁ אָּׁ קֹוַמת  יַנת  חִּ ּבְׁ יא  הִּ ה  ַהּתֹורָּׁ י  ּכִּ ה,  ַהּתֹורָּׁ יֹּות  אֹותִּ ּבֹוא  רִּ ים  ִּ ש ּ ִּ ש  ד  גֶׁ נֶׁ ּכְׁ ֹות  ש  פָּׁ נְׁ ּבֹוא  רִּ
ּוכְׁ  ם,  דָּׁ אָּׁ ה  ַהּתֹורָּׁ זֹאת  יַנת  חִּ בְׁ א ּבִּ יתָּׁ אִּ ֶׁ ש  כּו'    מֹו  וְׁ א  גּופָּׁ וְׁ ין  רִּ בָּׁ א  וְׁ ין  ינִּ ע  וְׁ א  ָּׁ יש  ר  ית  אִּ א  תָּׁ אֹוַריְׁ ּבְׁ ים  ּקּונִּ ּתִּ אִּ ּבַ י  כ  ּבְׁ הָּׁ ּלֹא  ית  ֶׁ ש  ַמן  זְׁ ל  כָּׁ וְׁ כּו'  וְׁ ל  א  רָּׁ ֹשְׁ יִּ

חִּ  וא ּבְׁ הִּ ֶׁ ה ש  ָּׁ ֻדש ּ קְׁ ם ּדִּ דָּׁ יַנת קֹוַמת אָּׁ חִּ ם ּבְׁ ּל  ּתַ ְׁ ש  ּבֹוא לֹא נִּ ים רִּ ִּ ש ּ ִּ ל ַעד ש  א  רָּׁ ֹשְׁ מּו יִּ לְׁ ְׁ ש  ה נִּ רּות,    יַנת ַהּתֹורָּׁ ח  דּות לְׁ ַעבְׁ את מ  צ  ן לָּׁ לּו ֲעַדיִּ כְׁ ן לֹא יָּׁ ַעל ּכ  וְׁ
ר לָּׁ  ָּׁ ש  פְׁ י אֶׁ י אִּ את מ  ּכִּ דוּ צ  יַנת ַהּתוֹ ַעבְׁ חִּ ּבְׁ וא  הִּ ֶׁ ם ש  דָּׁ יַנת קֹוַמת אָּׁ חִּ ּבְׁ ם  לָּׁ ְׁ ש  ּנִּ ֶׁ ש  ם ּכְׁ י אִּ ש  ּכִּ חָּׁ ַהּנָּׁ יַע זֲֻהַמת  נִּ ַהכְׁ נּו לְׁ ַהיְׁ רּות, ּדְׁ ח  יְׁ ת לְׁ ּה ּדַ דָּׁ ַעל יָּׁ ֶׁ ה ש  א  רָּׁ קָּׁ

ין   אִּ ים ֲעַד יֹוצְׁ מִּ כּו ַהּדָּׁ ּכְׁ ּדַ זְׁ ם לֹא נִּ ַריִּ צְׁ מִּ י ּבְׁ "ל, ּכִּ ּנַ רּות ּכַ ח  דּות לְׁ ַעבְׁ ן ַעד מ  יָּּׁ   יִּ ֶׁ הּו  ש  זֶּׁ ֶׁ ים ש  מִּ ת ַהּדָּׁ ּבֹרֶׁ גְׁ י ּתִּ ד  דּות ַעל יְׁ ַעבְׁ יַנת הָּׁ חִּ ר ּבְׁ ּקַ זֶׁה עִּ א וְׁ ּמּובָּׁ אּו ּכַ צְׁ
יתָּׁ  אִּ ֶׁ יַנת ַמה ש ּ חִּ בְׁ ּבִּ דּות  ַעבְׁ הָּׁ לּות וְׁ ַהּגָּׁ ר  ּקַ ּקּונִּ עִּ ּתִּ ּבַ ֲעבֹודָּׁ א  ד הָּׁ ּבַ כְׁ ּתִּ ּה  ּבָּׁ ַמר  ּתְׁ ד אִּ ב  כָּׁ ּבְׁ ַלת  ּגָּׁ ַכד  ה וְׁ מָּׁ ָּׁ ש  ַהּנְׁ ַין  נְׁ עִּ כוּ ים לְׁ הַ ה וְׁ ר  ' וְׁ ּקַ י עִּ ם, ּכִּ א ּדָּׁ ל  ד מָּׁ ב  ּכָּׁ

ַהּבָּׁ  ים  מִּ ַהּדָּׁ ת  ּבֹרֶׁ גְׁ ּתִּ יַנת  חִּ ּבְׁ וא  הִּ  , ש  חָּׁ ַהּנָּׁ זֲֻהַמת  יַנת  חִּ ּבְׁ וא  הִּ ֶׁ ש  ה  ֲעבֹודָּׁ ד  ּבַ כְׁ ּתִּ יַנת  חִּ ּבְׁ דּות  ַעבְׁ ד הָּׁ ב  ַהּכָּׁ מ  ש  הּוא    א  חָּׁ ַהּנָּׁ זֲֻהַמת  י  ּכִּ "ל,  ּנַ ּכַ ם  ּדָּׁ א  ל  ּמָּׁ ֶׁ ש 
ים  אִּ מ  ים טְׁ מִּ ּדָּׁ יַנת  חִּ חִּ ּבְׁ ּבְׁ ּדַ ,  ד  יַנת  יְׁ ַעל  וְׁ ה.  כָּׁ רָּׁ בְׁ ם לִּ רֹונָּׁ כְׁ זִּ ינּו  ַרּבֹות  רּו  מְׁ אָּׁ ֶׁ מֹו ש  ּכְׁ ַעת,  ַהּדַ ץ  יַלת ע  י ֲאכִּ ד  יְׁ ה ַעל  ַחּוָּׁ ה  סָּׁ רְׁ ּפ  ֶׁ ּדֹות ש  נִּ יא  ם  הִּ ֶׁ ה ש  ַהּתֹורָּׁ י 

ּכְׁ רְׁ  ֹות  צְׁ תְׁ ַמ"ח מִּ ַוֲאַזי מִּ ים  רִּ בָּׁ א  ּבָּׁ ם  ַהּדָּׁ ע  לָּׁ בְׁ נִּ זֶׁה  י  ד  ם ַעל יְׁ דָּׁ ל אָּׁ ֶׁ ים ש  רִּ בָּׁ ד א  גֶׁ ש  נֶׁ ַהּדַ ַלּב  ה   ֶׁ יַנת מֹש  חִּ ּבְׁ דֹו    ַעת  ַעל יָּׁ ֶׁ ים ש  רִּ בָּׁ יַנת א  חִּ ּבְׁ ם  ה  ֶׁ ים ש  דִּ ֲחסָּׁ ּבַ
רּות   ח  דּות לְׁ ַעבְׁ ין מ  אִּ יֹוצְׁ ין וְׁ לִּ אָּׁ גְׁ ה ַוֲאַזי נִּ ֻאּלָּׁ ר ַהּגְׁ ּקַ ה עִּ יָּׁ "ל.הָּׁ ּנַ  ּכַ



      11כג.   מוהר"ן  תנינא                                     וכ  תורה    ליקוטי                                                  

חסד הפך הלאוין שהן  עשה הן עשיה בחי' השפעה שהוא    מח אברים הם בחי' חסד כי מצוותא שרנמצ  \סט/ [סח]
דין  ומה  לא תעשה בחי'  ולא מתגלה,  חוזר לשרשו  עיקר הדין הוא מה שהדבר  כי  דין שיה רעה  עש.  נקראת 

השפע בצינורות  פוגם  כי  דין  שמעורר  שמזי הכוונה  הדבר  את  מחזיר  כי  דין  שנקרא  או  לשרשו.  רצח   ק  כגון 
כי מחזיר את הנרצח דין  קו  לשרשו    נקרא  וכן כששובר איזה חפץ בחמתו   של ממטהוכל  דין,  נקרא  למעלה 

 : מחזיר אותו לשרשו באין שזה בחי' דין וגם בכעסו מעורר דין 
 

 
 עד כאן ביאור חברותא לתורה כו תנינא 

 
ן ְועַ  ֵּ י זֶׁה    ל כ  ד  ַעל יְׁ ר וְׁ בָּׁ ּנּו א  ּמֶׁ ר מִּ ַחּס  רֹו ּומְׁ ֲחב  ל ּבַ ד חֹוב  חָּׁ אֶׁ ֶׁ ש  ִּ ּכְׁ ש  ם  יט ַהּדַ ַמפְׁ ה  ֶׁ ה ש  לָּׁ י ַהַחּבָּׁ ד  לֹום, ַעל יְׁ ָּׁ ש  ים ַחס וְׁ מִּ ין ַהּדָּׁ רִּ ּבְׁ ּגַ תְׁ ר ּומִּ בָּׁ א  אֹותֹו הָּׁ ַעת מ 

ּנּו א   ּמֶׁ מִּ ר  ַחּס  ּמְׁ ֶׁ ש  ּכְׁ ַוֲאַזי  בּורֹות  ּגְׁ יַנת  חִּ וּ ּבְׁ ר  בָּׁ ָּׁ יזֶׁה א  ש  ר ַחס וְׁ ּב  ּגַ תְׁ ּומִּ ר  ֲאַזי חֹוז  לֹום,  ָּׁ ש  וְׁ ם ַחס  ָּׁ ש ּ ַעת מִּ ַהּדַ ק  ּל  ּתַ סְׁ ּבְׁ מִּ יַנתלֹום  ַאַחר    חִּ ם מ  ַריִּ צְׁ דּות מִּ ַעבְׁ
הִּ  ּוַמזְׁ ה  ֶׁ מֹש  ש   ֻלּבָּׁ מְׁ ר  בָּׁ א  ל  כָּׁ ּבְׁ י  ּכִּ ַאַחת,  ה  וָּׁ צְׁ מִּ ּנּו  ּמֶׁ מִּ ר  ס  חָּׁ ּלּו  אִּ ּכְׁ הּו  זֶּׁ ֶׁ ש  ר,  בָּׁ א  ּנּו  ּמֶׁ מִּ ר  ס  חָּׁ ֶׁ צְׁ ש  ַהּמִּ ַעל  ר  יר  בָּׁ א  הָּׁ ר  ס  חָּׁ ֶׁ ש  ּוכְׁ ר  בָּׁ א  אֹותֹו  לְׁ ה  כָּׁ יָּּׁ ַ ַהש ּ ה  וָּׁ

 ָּׁ ש ּ ַעת מִּ ַהּדַ ק  ּל  ּתַ סְׁ אִּ מִּ ּוכְׁ ים כַּ ּלּו חָּׁ ם  רִּ בָּׁ ַמ"ח א  רְׁ ה מ  לּולָּׁ ּכְׁ ֶׁ ה ש  ַהּתֹורָּׁ יַנת  חִּ ּבְׁ וא  הִּ ֶׁ ם ש  דָּׁ מּות קֹוַמת אָּׁ ל  ְׁ ּבֹו ש  ין  ַוֲאַזי א  ה,  וָּׁ צְׁ ּנּו מִּ ּמֶׁ מִּ ר  ין  ס  א  ֶׁ ש  "ל. ּוכְׁ ּנַ
חִּ א   בְׁ ּבִּ יו  רָּׁ ָּׁ בָּׁ ש  וְׁ ַחס  ר  חֹוז  ֲאַזי  "ל  ּנַ ּכַ ה  ַהּתֹורָּׁ יַנת  חִּ בְׁ ּבִּ ם  דָּׁ אָּׁ קֹוַמת  מּות  ל  ְׁ ש  ינַ לֹום,  יַנת  חִּ ַמ"ח  ּבְׁ רְׁ י  ד  יְׁ ַעל  א  ּלָּׁ אֶׁ ע  נָּׁ כְׁ נִּ דּות  ַעבְׁ הָּׁ ין  א  י  ּכִּ דּות,  ַעבְׁ הָּׁ ת 

עֶׁ  ּכְׁ ין אֹותֹו  מִּ ָּׁ ן ש  ּכ  ַעל  וְׁ "ל  ּנַ ּכַ ם  דָּׁ יַנת אָּׁ חִּ ּבְׁ ם  ה  ֶׁ ה ש  ַהּתֹורָּׁ ֹות  צְׁ ד מִּ בֶׁ עֶׁ ּכְׁ ד,  ר   בֶׁ ס  חָּׁ ֶׁ ש  ּכְׁ י  ּכִּ ַרב,  קְׁ יִּ ּבֹו מּום לֹא  ר  ֶׁ ֲאש  ל  ּכָּׁ הּו,  זֶׁ וְׁ "ל.  ּנַ ּכַ א  קָּׁ יְׁ נּ   ּדַ ּמֶׁ בָּׁ מִּ ר  ּו א 
ַעל   ר וְׁ בָּׁ ל א  כָּׁ ש  ּבְׁ ֻלּבָּׁ ּמְׁ ֶׁ ה ש  ֶׁ יַנת מֹש  חִּ "ל ּבְׁ ַעת ַהּנַ ַרת ַהּדַ אָּׁ נּו הֶׁ ה ַהיְׁ ַהּתֹורָּׁ ה ַאַחת מ  וָּׁ צְׁ ּנּו מִּ ּמֶׁ ר מִּ ס  ל  חָּׁ ְׁ ין ּבֹו ש  ן א  ר  ּכ  קָּׁ תְׁ הִּ תֹו  מּות לְׁ ב ַלה' ַלֲעבֹד ֲעבֹודָּׁ

ה:  ּמָּׁ  ּתַ
 זוהר ח"ג דף רפ:  תנחומא לך לך פרק טז סח
אמר לו הקב"ה עד שלא תמול היה שמך אברם א' אחד ב' שנים ר' מאתים מ' ארבעים הרי מאתים  ....פרק טז    -לך לך    תנחומא   מדרש   סט

יה שמך אברהם הוסיף לו  א יקרא עוד שמך אברם וה מל א"ל הקב"ה ל וארבעים ושלשה ומנין אברים שבאדם רמ"ח מול והיה תמים כש
 מים: ה' חמשה מנין רמ"ח אברים לפיכך והיה ת
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