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בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו וגו', ונתתי גשמיכם  אם

שע"י שאדם )פר' וארא(  קדושת לויעיין בספה"ק  בעתם וגו'.

ושה נח"ר להשי"ת כי מדרך הטוב עושה מצוה ומקבל שכר, ע

)אבות פ"ד מ"ב( להיטיב, ובבחי' זו פי' בספה"ק פנים יפות מש"נ 

שכר מצוה מצוה, שהשכר שאנו מקבלים על קיום המצוה בזה 

גופא אנו מקיימים מצוה שעושה תענוג להשי"ת, וכן ח"ו 

להיפוך שכר עבירה עבירה, וזש"ה אם בחקתי תלכו ואת מצותי 

ע"י ונתתי גשמיכם בעתם וגו' שהוא שכר מצוה. תשמרו, היינו 

האומר סלע זו לצדקה בשביל )ב"ב י' ע"ב( ובזה מובן אמרם ז"ל 

שיחיה בני הרי זה צדיק גמור, דאם איש ישראל נותן סלע 

לצדקה בשביל שיחיה בנו ומכוין שעי"ז שיחיה יהיה נחת רוח 

מור. להשי"ת כנ"ל, מקיים בזה מצוה גדולה וע"כ הרי זה צדיק ג

שהקשו ממס' )ד' ע"א ד"ה בשביל( יתורץ קושית תוס' ר"ה ובזה 

שאמר שם אל תהיו כעבדים המשמשים את )פ"א מ"ג( אבות 

הרב ע"מ לקבל פרס, ועיין בתוי"ט אבות שם שתמה על תי' 

התוס', ולפי הנ"ל ניחא דהמשנה מיירי במכוין לטובת עצמו, 

בקבלת הטובה וכאן מיירי שמכוין לעשות נחת רוח לשמו ית' 

וכנ"ל שמדרך הטוב להיטיב, ומובן שקראו צדיק "גמור" כי הוא 

 מביא נחת גדול לפניו ית"ש שמחיה בן ישראל.

בכל המצוות יש מצוה ומתן שכרה בצדה, משא"כ בביזת  והנה

מצרים והים כל עצם המצוה היה קבלת השכר שקבלו, וע"כ 

"ה ביקש היה נח"ר גדול להשי"ת מזה, ועז"נ דבר "נא" שהקב

מישראל שיעשו לו נח"ר בקבלת השכר, ובזה מובן מה שאיתא 

עה"פ ויסע משה, )ט"ו כ"ב( במכילתא ומובא ברש"י בשלח 

שהסיעם בע"כ והיינו משום שלא יכלו להפרד מלעשות 

להקב"ה נח"ר הגדול כזה, ובקשתינו כימי צאתנו ממצרים יראנו 

אמן.  נפלאות לקבל שכר טוב ויהיה נחת רוח להשי"ת סלה

ועפי"ז נמצא דמי שעושה המצוה בכונה זו מקיים שתי מצוות, 

דהמצוה גוררת השכר שהוא ג"כ מצוה, ואפשר דבכה"ג השכר 

משתלם גם בעוה"ז מכיון שבקבלת השכר הוא מכוין לעשות 

נחת רוח לבוראו ית', משא"כ כשאין מעשה המצוה על כונה זו, 

, ומדוקדק הוא מצוה אחת בלבד ואז השכר הוא רק לעוה"ב

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, )קדושין ל"ט ע"ב( לשון חז"ל 

מדוקדק בלשונם "מצוה" לשון יחיד, משא"כ כשהוא מקיים 

שני מצוות בקיום כל הנ"ל מקבל שכר מצוה גם בהאי עלמא, 

וזשה"כ אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמורו, נקט לשון רבים, 

פא הוא מצוה דהיינו המצוה שנגרר ע"י קבלת שכר שזה גו

 כנ"ל, אז ונתתי גשמיכם בעתם בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב.

ופירש"י שתהיו עמלים בתורה,  אם בחקתי תלכו וכו'. א"י

וי"ל דכוונת רש"י ליישב קושיית המפרשים שהקשו הלא קי"ל 

וא"כ האיך )קידושין ל"ט ע"ב( דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא 

 הרמב"ם, וי"ל דהנה כ' אמרה התורה ונתתי גשמיכם בעתם וגו'

דאם )סוס"י של"ז( והובא להלכה בשו"ע חו"מ )סוף הל' שכירות( 

הוא עובד בכל כוחו אזי מגיע לו שכר גם בהאי עלמא, יעו"ש, 

וזש"כ רש"י שתהיו עמלים בתורה, היינו בכל כוחו ואז ונתתי 

גשמיכם בעתם וגו', שתקבלו שכרכם משולם גם בהאי עלמא 

 בעוה"ז.

. ופרש"י תלכו וגו', ונתתי גשמיכם בעתם וגו'בחקתי  אם

 באהבת יונתןשתהיו עמלים בתורה, י"ל בהקדים מה שאיתא 

על ההפטרה לשבת חנוכה דמי שפרחה נשמתו פעם אחד 

וחוזרת אליו, שוב אין חטא בא ע"י, וכן בהקדים מה דאיתא 

בספרים שאחד הטעמים ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא 

דחיישינן שמא יעשה עבירה ויכבה  הוא)קידושין ל"ט ע"ב( 

המצוה, וא"כ למי שפרחה פעם נשמתו וחזרה כיון שאין חטא 

בא על ידו אין החשש הנ"ל ויש שכר מצוה גם בהאי עלמא, 

)כמובא בזוה"ק פר' פנחס(, והנה מצינו בפנחס שפרחה נשמתו 

עה"פ פנחס בן )פר' פנחס כ"א א'(  ולפי"ז מובן אמרם ז"ל במדרש

ן הוא שיטול שכרו. ובזה יל"פ המשך הפסוקים אלעזר, בדי

שמע ישראל וגו', שהוא מס"נ ונעשה פנים )ו' ב'( בפר' ואתחנן 

חדשות, ע"כ שפיר זוכה לשכר בעוה"ז, וזשה"כ אח"כ ואהבת 

בכל ממונך, והיינו )ברכות נ"ד ע"א( וגו' בכל מאודך, ודרשו חכז"ל 

 שלך בדין.
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(, ע"כ עיין שבת פ"ח ע"ב)במתן תורה מצינו שפרחה נשמתם  והנה

אמר הכתוב אם בחקתי תלכו וברש"י שתהיו עמלים בתורה, 

והיינו במס"נ כדרך נתינתה בסיני, ואז אין חשש לתת לכם שכר 

מצוה גם בהאי עלמא, ע"כ ונתתי גשמיכם היינו הגשמיות 

ראה אנכי נותן )דברים י"א כ"ו( בעתם. ובזה גם יתפרש הפסוק 

ו', את הברכה אשר תשמעו, הוא ס"ת לפניכם "היום" ברכה וג

תור"ה עי' בבעה"ט. ר"ל דע"י לימוד התורה במסי"נ כנתינתה 

טובים השנים )קהלת ד' ט'( מסיני, מגיע שכר גם בעוה"ז. וזשה"כ 

מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם, היינו טובים השניים 

מי שבא לו נשמתו פעמיים מן האחד, אשר עי"כ יש להם שכר 

 מלם גם בעוה"ז.טוב בע

ופרש"י  אם בחקתי תלכו וגו', ונתתי גשמיכם בעתם וגו'. "יא

שתהיו עמלים בתורה, ידוע מה שמובא בספרים הטעם דשכר 

שהוא משום  )קידושין ל"ט ע"ב(,מצוה בהאי עלמא ליכא 

עיין טוחו"מ סי' של"ט(, דשכירות אינה משתלמת אלא בסוף )

שגם בעוה"ב  וטעם זה ניחא בסתם אנשים אבל צדיקים

אמר רב תלמידי )ס"ד ע"א(  עוסקים בתורה כדאי' בברכות

חכמים אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב שנאמר ילכו 

מחיל אל חיל וכו', א"כ אצלם לא שייך הך סברא דשכירות 

אינה משתלמת אלא בסוף, דהא אין להם סוף בתורתם, וכיון 

, ממילא שייך שלא שייך א"כ מוכרחים לתת שכרם לפני הסוף

בדרשות חוות יאיר ליתן להם שכר גם בעוה"ז וכמו שמובא 

לפרש הגמ' בסוף מס' להגה"ק ר"א קאליר בעל אור חדש זצ"ל 

תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעוה"ז )ס"ד ע"א( ברכות 

ילכו מחיל אל חיל יראה אל )תהלים פ"ד ח'( ולא בעוה"ב שנא' 

לישיבה וממדרש למדרש, אלהים בציון, וברש"י שם מישיבה 

וכידוע שהעוה"ב אין בו לא אכילה ולא שתיה רק שצדיקים 

)עיין רמב"ם פ"ח תשובה ישבים ושומעים דברי תורה מפי הקב"ה 

ולפי זה כיון שבלימוד התורה לא שייך סוף, מוכרחים ה"ב(, 

עכ"ח ליתן שכרם לפני הסוף ומגיע שכר מצוה אף בהאי עלמא 

תלכו שתהיו עמלים בתורה, ונתתי  עיי"ש. וזש"א אם בחקתי

גשמיכם בעתם, שכר גם בעוה"ז, דכיון שעוסקים בתורה 

בעוה"ז יעסקו בעוה"ב לנצח. וא"כ לא שייך הטעם דשכירות 

ישישו וישמחו בך וגו' יאמרו )תהלים מ' י"ז(  וכו' כנ"ל. וזש"ה

"תמיד" יגדל ה', ר"ל שישמחו גם בעוה"ז בקבלת שכר, וקאמר 

 מיד יגדל ה', ילמדו תורה תמיד גם בעוה"ב.הטעם יאמרו ת

רצה )מכות כ"ג ע"ב( יש לפרש מאמר ר' חנניה בן עקשיא ובזה 

הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות 

שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, ר"ל שהקב"ה 

רצה לזכותם שיגיע להם שכר גם בעוה"ז, לפיכך הרבה להם 

ות גם לעוה"ב שאין להם סוף, וממילא מגיע שכר תורה ומצו

בעוה"ז כמו בעולם הבא, וזהו ה' חפץ למען צדקו, צדקה מצד 

החסד גם בעוה"ז, ע"י יגדיל תורה ויאדיר גם בעוה"ב, וכנ"ל. 

רווחא )מגילה ז' ע"ב( והנה ענין זה יש לרמז גם במאמרם ז"ל 

תה לבסומי שכיחי. והוא ע"ד שכתבנו בפר' משפטים כי מש

רומז על התורה שבע"פ, כי המשניות התיבה הראשונה 

מתחילה באות מ' מאימתי ומסיימת באות ש' שלום, והגמ' 

מתחלת באות ת' תנא ומסיימת באות ה' של הלכות, והם 

אותיות משת"ה וזש"א רווחא, היינו ריווח ושכר, לבסומי היינו 

חייב אדם לבסומי בפוריא, ומשתה )שם( משת"ה ע"ד שאחז"ל 

רומז לתושבע"פ, שכיחי, ר"ל דשכרם גם בעוה"ז וכנ"ל שלא 

שייך בזה שכר מצוה בהאי עלמא ליכא מטעמא דשכירות אינה 

 משתלמת אלא לבסוף, כי לימוד התורה אין לה סוף.

בחקתי תלכו וגו' ונתתי גשמיכם בעתם, ונתנה הארץ  אם

ר' חנינא בן דוסא הוה קא )כ"ד ע"ב( איתא בתענית  פריה וגו'.

זיל באורחא אתי מיטרא, אמר לפניו רבש"ע כל העולם כולו א

בנחת וחנינא בצער, פסק מיטרא, ולכאורה קשה שבגלל נחת 

תלמידי הבעש"ט  שלו יביא קלקול לכל העולם ונאמר בשם

עפ"י מה שביארו מאמר חז"ל שם כל העולם ניזון  זי"ע

שו "בשביל" ר' חנינא בן דוסא וחנינא בני דיו בקב חרובים, ופיר

שביל לשון דרך, דהיינו שניזונים בדרך השפעתו, ומטעם זה די 

לו בקב חרובין כי יש לו חיות מפרנסת העולם, וכשירדו גשמים 

כשהיה בדרך והצטער אמר איך אפשר שהעולם יהי' בנחת 

וחנינא לא ירגיש זאת ויהיה בצער, ועכ"ח שאינם גשמי ברכה 

בחקתי תלכו,  וע"כ פסקו, ואפשר לומר שזה מרומז בקרא אם

כמו רחב"ד, ונתתי גשמיכם בעתם, באופן שלא יהיה צער 

להצדיק ולא יצטרך להפסיקם, כי אם הם בעתם אין הצדיק 

 מצטער, ונתנה הארץ פריה ויהיה לו נחת וחיות מזה.

בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי  אם

ל"ט ע"ב(  )קידושיןידוע הקושיא דהלא קי"ל  גשמיכם בעתם וכו'.

 המהרש"אדשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, וי"ל דהנה כ' 

לחלק דזה רק בזכיות של היחיד אבל ברבים ע"י )שם( בחיא"ג 

זכותם ומעשיהם הטובים זוכים לקבל שכר גם בעוה"ז, יע"ש, 

טובים השנים מן האחד אשר )קהלת ד' ט"ו( ולפי"ז י"ל פי' הפ' 

ים שלומדים יש להם שכר טוב בעמלם, היינו שנים רב

ומקיימים תורה ומצוות מקבלים שכר טוב גם בעוה"ז, משא"כ 

באחד יחיד הוא רק לעוה"ב, וזי"ל פי' הפ' כאן, אם בחקתי 

תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם, אמרו "תלכו 

תשמרו" לשון רבים, אז תזכו, ונתתי גשמיכם בעתם, דתקבלו 

פדה ם נ"ה י"ט( )תהילישכר גם בהאי עלמא, וזי"ל גם פי' הפ' 

בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי, פי' דהשי"ת שמר 

עליו מכל רע וקיבל שכר בעוה"ז, וא"ת הלא שכר מצוה בהאי 

עלמא ליכא, לזה אמר, כי ברבים היו עמדי, שעסק בתורה 

 ומצוות ברבים ואז מקבל שכרו גם בעוה"ז.
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רש"י, וב בחקתי תלכו וכו', ונתתי גשמיכם בעתם וכו'. אם

אם בחקתי תלכו, יכול זה קיום המצוות וכו' שתהיו עמלים 

בתורה, בעתם, בשעה שאין דרך בנ"א לצאת כגון בלילי 

שהשבת )טאו"ח סי' רפ"ח(  בב"ישבתות, וי"ל הרמז דהנה מבואר 

ניתנה לת"ח לאכול ולשתות. שהמה יגיעים ועוסקים בתורה כל 

מות השבוע, ימות השבוע ולע"ה שהם עסוקין במלאכתן כל י

ניתנה השבת לעסוק בתורה, עיי"ש, ובזה יל"פ הפסוק אם 

בחקתי תלכו, וכפרש"י שתהיו עמלים בתורה, היינו בכל ימות 

השבוע ואז, ונתתי גשמיכם, היינו צרכי הגשמיות שהוא אכילה 

ושתי' וכדו', בעתם, וכפרש"י כגון בלילי שבתות, שאז הוא 

בכל ימות השבוע,  הזמן של אלו העוסקים והעמלים בתורה

לאכול ולשתות ולהתענג בעניני גשמיות, וכך היתה דרכן של 

חסידים בשבת לאכול ולשתות בהרחבה יותר מימות החול, 

ולא ע"ה חסיד, היינו )ובזי"ל בדרך צחות, בהא דאי' )אבות פ"ב מ"ה( 

ע"ה שאינו עוסק כל ימות השבוע בתורה, אינו יכול להיות 

רבה צריך הוא לעסוק בתורה ולא חסיד כמו ת"ח בשב"ק, אד

 לעסוק באכילה ושתי' כת"ח.

אם בחקתי תלכו  בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו וגו'. אם

ואת מצותי ר"ת מאבו"ת, לרמז שבזכותם ובכחם אנו זוכים 

לקיים את התורה, וע"י קיום התורה זוכים וישבתם לבטח 

 בארצכם, דקיום ישראל בארצם הוא רק בזכות התורה, כי אם

ח"ו אינם מקיימים התורה אז משתעבדים לאומות, וזה שא"א 

בתפילה עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר, פי' עד מתי עוזך 

בשבי, ועי"ז ותפארתך )זבחים קט"ז ע"א( התורה שנקראת עוז 

מלכה ושריה בגוים אין )איכה ב' ט'( כנסת ישראל ביד צר, וז"ש 

ן תורה, וע"כ הר"ת תורה, פי' לכך הם תחת הגויים מטעם אי

של מלכה ושריה בגוים אין תורה מכוון להר"ת של אם 

בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם. והנה ידוע 

)שמות ג' י"ד( דיציאת מצרים היה בזכות קבלת התורה וכמאה"כ 

בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה, 

לך בן חורין אלא מי שעוסק אין )באבות פרק קנין תורה( וזש"א 

בתורה, ורח"ל כל הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו עול 

 )שם פ"ג מ"ה(.מלכות 

י"ל בדרך  לחמכם לשובע וגו', ושכבתם ואין מחריד. ואכלתם

צחות, דהמבחן יורה שאם רועדים עם הכף ביד נשפך האוכל, 

וכן מי שאין לו אמונה, הוא רועד וחרד מאבדן השפע ח"ו, 

"חרדה" מסלקת את הדמים, )נדה ט' ע"א(  רומז בדברי חכז"לומ

היינו ממונו, וזשה"כ ואכלתם לחמכם השי"ת ישפיע שפע כל 

טוב "לשובע" בלי גרעון, ושכבתם ואין מחריד שתבטחו בו 

 יתב' ועי"ז לא תאבד השפע.

ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם,  א"י

ד והשבתי חיה רעה ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחרי

)ט' ע"ב( אפשר לומר עפ"י מה דאיתא במס' יומא  מן הארץ.

דחורבן הבית היה ע"י גילוי עריות כמאה"כ יען כי גבהו בנות 

ציון, והביא למחלוקת ושנאת חנם שגרם לחורבן בית שני, 

כד משלים שערי מכדי נקיש ואתי )ב"מ נ"ט ע"א( ואיתא בגמ' 

לם השעורים שבכד אז נשמע תגרי, ועיי"ש בפירש"י דכשנש

קול הברה, והוא משל שרעב מביא למחלוקת, ואפשר שזה 

מרומז בכתוב ואכלתם לחמכם לשובע, פת שחרית שמשביעו 

ומבטל התאוה, וישבתם לבטח בארצכם, וגם ונתתי שלום 

בארץ שלא ירבה מחלוקת, ושכבתם ואין מחריד, שלא יתאוה 

ח"ו, והשבתי חיה ח"ו לתאוה הבאה ע"י חרדת ותבערת גופו 

 רעה, שדין רוחין ולילין הנולדים מאותו עון מן הארץ ודו"ק.

לחם רומז לתורה ע"ד לכו לחמי  לחמכם לשובע, ואכלתם

לשב"ע נוטר' שובו עדי בכל לבבכם )יואל )משלי ט' ה'(, בלחמי 

ב' י"ב(, וכן לתקן עולם במלכות שדי, ר"ל שלימוד תוה"ק יהיה 

 שלם.בתשובה ובכונה לתיקון ה

)משלי כ"ג ו'(  י"ל בהקדם הפסוק לחמכם לשובע וגו'. ואכלתם

אל תלחם את לחם רע עין וגו' כי כמו שער בנפשו כן הוא אכול 

)ברכות מ"ט ע"ב( ושתה יאמר לך ולבו בל עמך, דהנה יש פלוגתא 

אם הפירוש של ושבעת הוא לשבוע מאכילתו או שתיה, וקיי"ל 

זשה"כ כיון שהוא אומר לך הילכתא דמדאורייתא בעי שביעה, ו

אכול ושתה, נמצא ס"ל ושבעת זו שתיה, א"כ רוצה הוא שלא 

תאכל לשבעה וזה סימן שלבו בל עמך ורע עין הוא, אבל הש"י 

הטוב עין אמר ואכלתם "לחמכם" לשובע ונותן בעין יפה 

 ותתקיים וישבתם לבטח בארצכם.

ר י"ל על פי הידוע מה שאמ אויביכם לפניכם לחרב. ונפלו

הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן זי"ע ועכ"י להגה"ק בעל ישועות 

אמרו עליו על ר' חנינא )ברכות ל"ד ע"ב( בפי' המשנה  יעקב זצ"ל

בן דוסא כשהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת וכו', 

שלכאורה למה אמר גם זה מת ופתח פה ח"ו לשטן, והסביר 

חולי ישראל ע"י הדבר עפ"י הידוע דרך הצדיקים לרפאות 

העברת החולי והדינים השורים על ישראל ר"ל על הגויים, וזה 

כוונת אומרם ז"ל זה חי, ר"ל זה הישראל חי, וזה מת, ר"ל הגוי, 

שהחולי שהיה על הישראל יעבור על הגוי וזה מת במקומו, 

ובאמת נכון הדבר להטיל את הדינים השורים על ישראל רח"ל 

הם האשמים שהרעו אותנו כי הם  על שונאי ישראל, כי באמת

הגורמים לעוונות ישראל ע"י שהם מצירין לישראל, וע"ד 

וירעו אותנו המצרים, )דברים כ"ו ח'( שפירשו בספה"ק הפסוק 

שעשו אותנו רעים ר"ל בהצירם אותנו, ואנחנו נקיים, וזה ונפלו 

אויבכם לפניכם לחרב, מטעם ונתן לאשר אשם לו שהר"ת 

 מכוונים.



 

 

ד -גליון שארית מנחם   

ברש"י הרי שבע  תי תמאסו וגו' להפרכם את בריתי.בחק ואם

עבירות, הראשונה גוררת השניה וכן עד השביעית. וכן אי' בגמ' 

כך אומנתו של היצה"ר היום אומר לו עשה כך )ק"ה ע"ב( שבת 

ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד עבודת 

כוכבים, שדרך היצה"ר מתחיל בקלה בדרבנן, ואח"כ מסית 

אל תתהלל ביום מחר )משלי כ"ז א'( ורה, וזה שאמר הכתוב לחמ

כי לא תדע מה יולד יום, רצ"ל אל תתהלל שיבטיחך היצר שלא 

יסיתך ליום מחר לבוא מן הקל אל החמור, כי לא תדע מה יולד 

יום, שיבוא יום ויסיתך אך לעבוד ע"ז ח"ו. וזה שאמרו חכמינו 

טוב על יצה"ר נצחו  לעולם ירגיז אדם יצר)ברכות ה' ע"א( ז"ל 

מוטב ואם לא יזכיר לו יום המיתה, וקו' המפרשים ידועה 

דהול"ל שיזכיר לו המיתה, ומה תיבת "יום" דנקיט, רק רצ"ל 

שיזכיר לו יום שנגזרה המיתה בחטא עץ הדעת, שתחילה היה 

בנגיעה בדבר קל ומהקל בא לחמור, וע"כ צריך לעשות ולשמור 

 ים.האיסורי דרבנן, גדרים וסייג

על כן "אהבתי" מצותיך )קי"ט קכ"ז( פי' הפסוק בתהלים וזה 

מזהב ומפז, ר"ל לעשות לה גדרים וסייגים כמו שעושין נרתיקין 

לכלי כסף וזהב, וזש"א מזהב ומפז, ואמר על כן כל פקודי כל 

ישרתי כל אורח שקר שנאתי, פי' ע"י הגדרים והסייגים הרמוז 

רבנן, ישרתי, וכל זה נצרך לי בתיבות כל פקודי כל, פי' אפילו ד

שקר, )כבסוכה נ"ב ע"א( כי אורח זה היצה"ר שנקרא אורח 

מסיתיני שהיום אומר לו רק קלות ולמחר יסיתיני לנגוע בגוף 

עבירות רח"ל שנאתי, ואיני חפץ שיסיתיני. וזש"א לעיל מה 

נמלצו לחכי אמרתיך מדבש לפי מפיקודיך אתבונן על כן 

צ"ל, מה נמלצו לחכי "אמרתיך" הרומז שנאתי כל אורח שקר, ר

לתושבע"פ, כידוע שאמירה מרמז על בחינת תושבע"פ, מדבש 

לפי, ואני עושה להם גדרים וסייגים מרוב אהבה, מפיקודיך 

אתבונן שאפילו הקלות מדרבנן אזהר בהן, והוא מטעם על כן 

שנאתי כל אורח שקר את היצה"ר שנקרא אורח וניצול 

לות איסורי דרבנן ואח"כ לבוא מן הקל מתחבולותיו המסית לק

 אל החמור, פקודיך, גופי תורה.

אז יכנע לבבם הערל וגו', וזכרתי את בריתי יעקב וגו'  או

י"ל והארץ אזכור זוהי זכות הענוה של אאע"ה  והארץ אזכור.

שאמר ואנכי עפר, וע"ז אמר או אז יכנע לבבם וכו' שידבקו 

אברהם אזכור והארץ  במדת ענוה, ואז ע"י ענוה את בריתי

יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה, פי' )איכה ג' כ"ט( אזכור, וזש"א 

שיתדבק במדת ענוה כאאע"ה, אולי יש תקוה, כמש"נ או אז 

 יכנע והארץ אזכור וד"ל.

)במדבר י"א כ"ט(, יכנ"ע ר"ת כל עם יי נביאים  יכנע לבבם וגו'. אז

)איכה א' י"א(,  חיםזה תיקון של כל עם יי נאנחים ע"ד כל עמה נאנ

 ולזה נזכה ע"י יכנ"ע לבבם.

 הוא ר"ת של הכון לקראת אלהיך ישראל יכנע לבבם הערל. אז

וי"ל דהגם שהשי"ת מבקש אתערותא דלתתא )עמוס ד' י"ב(, 

שובה אלי, מ"מ רק התחלה מבקש בחי' ההכנה, והוא יגמור 

"ב )עיין סוכה נ בעדינו כי אלמלא הקב"ה עוזרו ח"ו לא יכול לו,

ולזה הר"ת של אז יכנע לבבם הערל הוא הר"ת של הכון ע"א(, 

לקראת אלהיך ישראל ואז תתקיים כבוד יי עליך נגלה ויגמור 

לטובה שהר"ת הוא יכנ"ע, שע"י הכנעה ושפלות נזכה לגילוי 

(, )עיין סוטה ה' ע"א שכינה כי אני את דכא ועליהם משרה שכינתו

)בחי' אליהו בלי וא"ו(  י"הוזה הכון לקראת אלהיך ישראל ר"ת אל

אשר למחר יהיה אות הזה ר"ל למחר אחר הכנה טובה יהי' אות 

)עי' מד"ר משפטים ל' ב' ובזוהר הזה, אות ו' הרומז לגאולה שלימה 

 ח"א בהשמטות דף ר"ס ע"ב רס"א(.

י"ל פשט  תעזב מהם וגו' והם ירצו את עונם וגו'. והארץ

טא, א', חוטא הכתוב דהנה יש שני מצבים של אדם החו

לתאבון, ע"י שממלא תאותו ואין בידו להתגבר על יצרו, בחי' 

וישמן ישורון ויבעט, וכיון שחוטא רק לתאבון, ממילא בזמן 

שאין בידו למלאות תאותו אינו חוטא, ויש מי שחוטא להכעיס 

וזה אף כשאין תאותו מצויה חוטא להכעיס רח"ל, וע"ז צעק 

לים ימי עניה ומרודיה כל מחמדיה זכרה ירוש)איכה א' ז'(  ירמי'

אשר היו מימי קדם בנפל עמה ביד צר ואין עוזר לה, רצ"ל זכרה 

ירושלים ודבקה בחטאותיה, אף בימי עניה ומרודיה, שהרי כל 

מחמדיה אשר היו לה בימי קדם שהיה לה כל טוב שאז התאווה 

גוברת, נפלו ביד צר, וע"כ אז ח"ו קשה לעשות תשובה כיון 

ידו פרש צר על )א' י'( גמת כ"כ, ע"כ ממשיך הפסוק שהנפש נפ

 כל מחמדיה.

פשט הכתוב והארץ תעזב מהם וגו', היינו שהם יהיו בגלות,  וזה

ואעפ"כ הם ירצו עונם "ירצו" מלשון רצון, ואמר יען וביען 

במשפטי מאסו ואת חקותי געלה נפשם, דאם היו חוטאים רק 

וה נשברה, רק מחמת תאוה לא היו חוטאים בעת צרה שהתא

הם חוטאים מתוך רצון שהוא להכעיס, ועפי"ז יל"פ הפסוק 

תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו, )ק"ז ד'( בתהלים 

ר"ל אף שהם רח"ל במדבר ובשממה בגלות, אעפ"כ תעו, ואז 

קשה לשוב כנ"ל, ומשו"ה עיר מושב לא מצאו, עדיין לא מצאו 

 מנוח ולא זכו להגאולה העתידה.

גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים וגו'. להפר  ףוא

שנתעטף )י"ז ע"ב( בגמ' ר"ה  בריתי אתם כי אני ה' אלהיכם.

הקב"ה כשליח ציבור וכו' ברית כרותה לי"ג מדות שאינן 

)עיין בני יששכר מאמרי חודש אלול חוזרות ריקם, וידוע מספה"ק 

לומר שלש על מה שאומרים בסליחות אל הורית לנו מאמר ב'( 

עשרה, שכדי לעורר רחמים די באמירת י"ג מדות הרחמים 

אעפ"י שאינם מקיימים בפועל ממש, ונלמד זה ממדת "אל" 

שהוא אחד מי"ג מדות של רחמים, וזה ודאי שא"א לקיים 
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בפועל דהא א"א להדמות לו כיון שאין דומה לו יתב', ועכ"ח 

ם, שסגי באמירת י"ג מדות דרחמים שהקב"ה יתמלא רחמי

אעפ"י שלא זכינו להדבק במדותיו, וזש"א ואף גם זאת בהיותם 

)דברים כ"ח בארץ אויביהם, שע"ז נאמר ונתן ה' לך שם לב רגז 

ולא תוכלו להדבק במדותיו )כ"ב ע"א(, כדאיתא בנדרים ס"ה( 

רחום וחנון וכו', אעפ"כ לא מאסתים וכו' להפר בריתי אתם, 

עוד מלבדו וא"א  וקאמר הטעם כי אני ה' אלוהיכם, ואין

להתדבק במדת אל, ומוכרח שלעורר רחמים סגי באמירת י"ג 

מדות. ובזה י"ל מה שאומרים בתפילת שמע קולינו ה' אלהינו, 

דהיינו ע"י שמות הללו ה' אלהינו שבי"ג מדות, ר"ל באמירתם 

לחוד שמע קולינו חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים את 

 תפילתינו, שמ"ע ר"ת שלש עשרה מדות.

עפ"י דברי התוספת בשבת )נ"ה ע"א ד"ה ושמואל(, דאף  א"י

למאן דאמר תמה זכות אבות מ"מ ברית אבות לא תמה, וזש"נ 

ואף גם זא"ת ר"ת תמה זכות אבות, מ"מ לא מאסתים להפר 

 "בריתי" אתם כי ברית אבות לא תמה וקיימת.

 מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם וגו'. לא

שהאיש מחויב לרפאות את אשתו אבל ת נ"א ע"א( )עיין בכתובו

יכול לאמר הא גיטך וכתובתך ותרפא את עצמה, ופירש"י 

שנפטר מחובת רפואתה ע"י גט דהוי כמזונות שאין אדם חייב 

לזון את גרושתו. עיי"ש, ואף לפי תקנת ר"ג שאסר לגרש בע"כ, 

מ"מ אם אמר הבעל מאוסה היא עלי רשאי שלא לזונה 

)אבה"ע סי' ע"ז  בפתחי תשובה, מובא עות יעקבבישוכדאיתא 

(, ואם כן ה"ה שלא לרפאותה, והנה הדבר פשוט דציון לא ס"ב

)ירמי'  חטאה רק שפך חמתו עליה להחיותינו כהיום הזה, וזש"א

המאוס מאסת את יהודה אם בציון געלה נפשך, י"ד י"ט( 

בתמיה, ועכ"ח למען אהבתנו אשר לא מאסת בנו שפכת חמתך 

צים ואבנים, ע"כ מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא ח"ו, וזש"א על ע

רפאנו ה' וגו' הושיענו ואושעה כי תהלתי אתה, דהרי )שם י"ז י"ד( 

לא מאסת בנו שתוציאנו בגט, וזש"א לא מאסתים וגו' לכלותם 

ח"ו להפר בריתי אתם ח"ו ואינו רוצה לגרשם ח"ו, וממילא 

יביהם לא מאסתים, חייב אני ברפואתם, ואף בהיותם בארץ או

ארפא )הושע י"ד ה'( דהיינו שלא הוצאתים בגט, לכן הבטיחנו 

 משובתם כי אוהבם.

י"ל  אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קדש לה'. כל

עבר אדם על כריתות )פ"ו ע"א( בהקדים דברי הגמרא יומא 

ומיתות ב"ד ועשה תשובה תשובה ויוה"כ תולים ויסורים 

ילול השם בידו אין כח לא בתשובה ממרקין, אבל מי שיש ח

לתלות ולא ביוה"כ לכפר ולא ביסורים למרק וכו', וזה מרמז כל 

אשר יעבור תחת השבט, שבט רומז ליסורין שבט המושל, 

העשירי, בצירוף יוה"כ יהיה קדש לה' דשניהם ביחד יסורים 

ויוה"כ מכפרים גם על כריתות ומיתות ב"ד, ועוד אמר קודש 

 ן חילול השם ח"ו ר"ל.לה' דדייקא שאי

דרכו של  המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. ואם

צמח השדה שכל מה שמתרבה ומתגדל מרכין ראשו. וזשה"כ 

רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבואי )יחזקאל ט"ז ז'( 

בעדי עדיים ואת ערום ועריה וגו', ר"ל רבבה אף אם הנך 

צמח השדה נתתיך, היית מתרבה בתורה ומעשים טובים, כ

צריך ללמוד מצמח השדה לכפוף גאוותך, אבל לא כן עמך 

ותרבי ותגדלי וכו', שכל שמתרבה ומתגדל נכשל בגדלות 

וגיאות, ואז באמת את ערום ועריה, ואעבור עליך וגו' בדמייך, 

מלשון דמיון, שרק כח הדמיון מביא לך הגיאות, כי אם היית 

ה שאין לך במה להתגאות, מתבונן בעיני השכל היית רוא

וזשה"כ ואם המר ימירנו, ר"ל אם אותיות המ"ר ימיר לאותיות 

הר"ם, היינו שידע שהשי"ת ירים אותו, והיה הוא, פי' והוא 

ישאר בשפלותו, אז ותמורת"ו שהוא אותיות ותרומת"ו יהיה 

 קודש לרצון לה'.

 פרק ה'

 משנה ה'

רי לכהן נסים נעשו לאבותינו בביהמ"ק לא אירע ק עשרה

גדול ביום הכיפורים ולא כיבו הגשמים אש של עצי 

דכמה דברים שאירעו לכהן )ל"ט ע"א( עי' יומא  המערכה וכו'.

גדול ביום הכיפורים היו מראים אם ישראל זכאים הם אם ח"ו 

לא, וישראל האמינו בזה ולא חשבו שהוא מקרה, וזה שאמרו 

רים לאמור חכמינו ז"ל לא ארע קרי לכהן גדול ביום הכיפו

שהוא מקרה, ואמר הטעם כי לא כיבו הגשמים אש של עצי 

המערכה, הגשמיות של כל אחד ואחד לא כיבה את אש של 

עצי המערכה ההתעוררות וההתלהבות דקדושה שבא ממעלה 

 להעמידם באמונה השלימה.

נסים נעשו לאבותינו בביהמ"ק עומדים צפופים  עשרה

תופס מקום וראי'  דבר שבקדושה אינו ומשתחוים רוחים.

מקום הארון אינו מן )יומא כ"א ע"א( מהארון כמאמרם ז"ל 

המדה, ולזה כשהיו עומדים צפופים וראו שהם רחוקים 

מהקדושה ורצו להתודות, עיי"ש ברע"ב, ועי"כ באו לבחינת 

קדושה והשתחוו בהרחבה בהתפשטות הגשמיות ולא תפסו 

וו לה' בהדרת השתח)כ"ט ג'( מקום, ובזה י"ל המקרא בתהלים 

קודש, השתחו לה' והלא עומדים צפופים אלא ע"י בהדרת 

 קודש ותהי' הרחבה.

 משנה ו'

דברים נבראו בערב שבת בין השמשות וכו', וי"א אף  עשרה

י"ל ע"ד שפי' הפסוק שאמרה רבקה למה זה אנכי  המזיקים.

וברש"י בשם רבותינו כשהיתה עוברת על )בראשית כ"ה כ"ב( 

רץ ומפרכס לצאת עוברת על פתחי ע"ז עשו  פתחי תורה יעקב
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מפרכס לצאת, ופי' דדאגתה היתה שחשבה שהעובר הזה 

פוסח על שתי הסעיפים, וע"ז אמרה למה זה "אנכי" בלשון 

יחיד דרך אחד, וכשנאמר לה שני גויים בבטנך וכל אחד ילך 

בדרך אחד נחה דעתה, וזה י"ל בפירוש המשנה ערב שבת בין 

יום ומקצת לילה אור וחושך בערבוביה  השמשות שהוא מקצת

פוסח על שני הסעיפים, אז נבראו המזיקים, ומשו"ה גם 

 נשתברו הלחות, שלא יהיו פוסחים על שתי הסעיפים.

 משנה י'

שלי שלי ושלך שלך זו מידה בינונית ויש אומרים זו  האומר

י"ל האומר שלי שלי שאינו נותן צדקה כי ירא  מידת סדום.

רך לגזול מאחרים ושלך יהי' שלך זהו מדה לנפשו שלא יצט

בינונית, ויש אומרים אם יש הרבה שאומרים כן זהו מדת סדום 

 כי מי יתן צדקה.

מדות באדם האומר שלי שלי ושלך שלך זו מידה  ארבע

בינונית ויש אומרים זו מידת סדום וכו' שלי שלך ושלך שלך 

ו בגשמיות ואף בעסק)משלי ג' ו'( כתיב בכל דרכיך דעהו  חסיד.

)תהלים קי"ט נ"ז( ידע את השי"ת להכניס הכל להקדושה, וזש"א 

חלקי ה' אמרתי לשמור כדבריך, אפילו בחלקי עניני הגשמיות 

ה' אמרתי לעבוד השי"ת למען יוכל לשמור כדבריך, וזש"א 

המשנה האומר שלי עניני הגשמיות שלי ואינו מכניס לקדושה, 

יות ומחשבות זרות זו אבל שלך, תורה ועבודה שלך בלי פנ

מידה בינונית, אבל ויש אומרים, שכן עושים, אבל אינם 

מתנהגים כך וגם התורה ומצוות שלהם נעשית במחשבות זרות 

רח"ל וזו מידת סדום רעים בגופם וחטאים בממונם, שלי שלך 

ושלך שלך, היינו שאף השלי, עניני הגשמיות, שלך להכניס הכל 

שלך, חסיד, מתנהג בחסידות  להקדושה, ושלך תורה ומצוות

 ומקיים בכל דרכיך דעהו.

הנה ידוע  שלי שלך ושלך שלי הרי זה עם הארץ. האומר

שהאדם אינו יכול לקיים כל תרי"ג מצוות, ויש שני עצות שע"י 

נחשב כאילו הוא קיימם, א' אחדות ישראל שכלל ישראל 

מקיים כל התורה ונחשב גם מה שעשה חבירו עבורו על ידי 

בגר שבא לפני הלל, וב'  בשל"ה הק' ובנועם מגדיםת, עיין ערבו

על ידי עסקו בתורה שמעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, וזה 

הנפטר מחברו, הרוצה )עירובין ס"ד ע"א( שאמרו חכמינו ז"ל 

שלא יצטרך לחברו בקיום המצוות, אל יפטר אלא מתוך דבר 

' המשנה הלכה שעי"ז אינו צריך למצוות חבירו כנ"ל, וזהו פי

האומר שלי שלך ושלך שלי, שרוצה להשתתף במצוות מטעם 

ערבות כנ"ל הרי זה עם הארץ, דתלמיד חכם יש לו עצה בלימוד 

 התוה"ק.

 משנה י"ג

יל"פ  שיתן ולא יתנו אחרים עינו רעה בשל אחרים. הרוצה

המשנה עפ"י דאיתא בספה"ק שמי שאינו נותן צדקה בלב 

גם המחשבה, וז"ש הכתוב  שלם בא פעם שניה בגלגול לקיים

תורת ה' תמימה משיבת נפש, פי' תמימה )תהלים י"א ח'( 

במחשבה ובמעשה, וכשחסר המחשבה, אזי משיבת נפש עוד 

הפעם, ולזה רוב עניים יש להם מדת פזרנות כי בגלגול ראשון 

היו עשירים ונתנו צדקה במעשה וחזרה להם המחשבה טובה 

שבה, ולפעמים פועל ובגלגול זה מתקנים את קלקול המח

במחשבתו הטהורה שיתנו אחרים, עפ"י מה שפירשו הגמ' 

ישראל קדושים הם יש רוצה ואין לו, דלכך מי )חולין ז' ע"ב( 

שרוצה ואין לו נקרא קדוש דעכ"פ משפיע במחשבתו על אלו 

שיש להם שיתנו, וכ"ז אם כונתו רצויה שעכ"פ יתנו אחרים, וזה 

יתנו אחרים, פי' שאינו פועל כונת המשנה הרוצה שיתן ולא 

שעכ"פ הם יתנו, סימן שעינו רעה בשל אחרים, וזש"א הכתוב 

טוב עין הוא יברך כי נתן מלחמו לדל, ר"ל טוב עין )משלי כ"ב ט'( 

אפילו הוא רק טוב עין בחינת רוצה ואין לו, יבורך כי עכ"פ 

פזר נתן )תהלים קי"ב ט'( מלחמו, היינו בגרמתו, נתן לדל. וז"ש 

אביונים, מדת פזרנות נתן לאביונים, ובגרמתו עושה שעכ"פ ל

אחרים יתנו, וכל זה הוא למען וצדקתו שעשה בגלגול הראשון 

 תעמוד לעד.

 משנה י"ט

טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם  עין

אבינו עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם 

דמוכר בעין רעה ב ס"ה ע"א( )ב"י"ל דהנה אמרו חכז"ל  הרשע.

 הבעש"טמוכר אבל נותן מתנה בעין יפה נותן, והנה ידוע מאמר 

המובא גם במדרש תהלים על הפסוק ה' צילך, שהשי"ת מתנהג 

עם בני אדם מדה כנגד מדה כמו שהצל עושה מה שהאדם 

עשה, והאיש העניו שיודע שכל הטובות שעושה השי"ת עמו 

כר מצוותיו שהם כאין בעיניו הם בדרך צדקה ומתנה ולא בש

וממילא השי"ת שדרכו הטוב להיטיב הוא נותן בעין יפה 

משא"כ בלעם שחשב שמגיע לו בדין שכרו שהי' הפוך הענוה 

עין גבוה על כן גם השי"ת היה לו בבחי' מוכר בעין רעה, וזה 

שאמרו חכמינו עין רעה בא לו לבלעם ע"י רוח גבוה ונפש 

כי )תהלים קמ"ט ד'( ה שאמר הכתוב רחבה שחשב שמגיע לו. וז

רוצה ה' בעמו יפאר ענוים בישועה, כי רוצה ה' בעמו בבחי' רצון 

שהוא עין יפה מטעם "יפאר" שהשי"ת מתפאר בהם שהם 

ענוים בישועה, שכשהם זוכים לישועה הם ענוים וידועים שהוא 

 מתנת חינם, והנותן בעין יפה הוא נותן.

כר שדה לחברו צריך ליקח לו המו)ב"ב ע"א ע"א( איתא  והנה

הדרך, אבל הנותן מתנה לחבירו אין צריך המקבל ליקח לו דרך 

כיון שהוא בעין יפה, והנה יעודים הגשמיים בעולם הזה הם דרך 

לעולם הבא שע"י הרחבת הדעת נעבוד את השי"ת באמת 

בפירוש  ברמב"םובתמים כמצווה עלינו ונזכה לעוה"ב כמבואר 
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המתני' כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב, המשנה לסנהדרין על 

והעניו שהשכר במתנה הוא אצלו, וקנה גם הדרך יעודי 

)תהלים ל"ז י"א( הגשמיים הרחבה וכ"ט, וזה שאמר הכתוב 

וענוים ירשו ארץ, עוה"ז, מטעם והתענגו על רוב שלום וזוכין 

 למתנה שבעין יפה הוא נותן וקנה גם את הדרך כנ"ל.

 משנה כ'
ר עז פנים לגיהנם וכו' יהי רצון מלפניך ה' אלהינו היה אומ הוא

 ואלהי אבותינו שתבנה עירך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.

י"ל עפמש"כ בס' בית שמואל דכשיהיה הגאולה בבחי' 

אחישנה יתרבו לפני ביאתו הרבה עזי פנים מתתקע"ד דורות 

שצריכין לכלות לפני ביאת המשיח וכשימהר ביאת המשיח 

כדי שיכלו במהרה, ואולי אפשר לומר שאין זה הכרחי  יתרבו

)סי'  הפלתישבאחישנה יצטרכו לכלות העזי פנים עפ"י מש"כ 

דג' ימים קודם )מ"ג ע"ב( שהא דאי' בעירובין ק"י בסוף בית הספק( 

ביאת משיח ב"ד יבוא אליהו ויבשר היינו דוקא כשיבוא בעתו 

הו לא יבוא משא"כ כשיהיה הגאולה בבחינת אחישנה גם אלי

סוף הל' מלכים, שאין זה החלטי,  הרמב"םמקודם, וכמש"כ 

ולכאורה קרא כתיב הנה אנכי שולח לכם את אלי' לפני בוא יום 

הגדול אבל הקרא בעצמו מסיים בזמן והשיב לב אבות על בנים, 

שאליהו יהיה מוכרח להחזירם שיעשו תשובה אז יבוא מקודם 

ישנה אז "במהרה" יבוא אבל כשיזכו מקודם ויהי' בבחי' אח

)דף  באמרי ברוךאלינו עם משיח בן דוד ולא מקודם, וכמו שפי' 

 כ"ח בעניני סעו' מלוה מלכה(.

דהקשו איך )נדה י"ג ע"ב ד"ה עד(  קושית התוספות ומיושב

אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות )שבת קי"ח ע"ב( אומרת הגמ' 

ל הנשמות מיד היו נגאלין הלא אין משיח ב"ד בא עד שיכלו כ

שבגוף, דבאמת דכשישמרו שתי שבתות ויהיה אחישנה אין 

צריך לכלות נשמות שבגוף וה"ה לגבי העזי פנים שאינם צריכים 

לכלות כשיהי' בבחי' אחישנה, וזהו המשך המשנה עזי פנים 

לגיהנם שמוכרחים לכלות והגאולה מתעכבת עד שהם כלים 

"א שיבנה בית ומשו"כ אנו מתחננים יהי רצון מלפניך ה"א וא

המקדש "במהרה" בבחינת אחישנה ואז לא יהי' שום עיכוב 

 ויהי' בימינו אמן.

 משנה כ"ב
בג בג אומר הפך בה וגו' ובה תחזי וגו' שאין לך מדה טובה  בן

. אפ"ל דהנה האדם ע"י לימוד התורה נהפך לאיש אחר הימנה

שורש כל )פ"ו אבות מ"א( לטובה, והראי' שהתורה מלבשתו ענוה 

ולפני שלומדים תורה הוא )עי' מס' ע"ז כ' ע"ב( מדות טובות, ה

בדעתו מלא מצוות, וע"י לימוד התורה"ק אורייתא מודעתו לו 

חובא, כדאי' בזוה"ק, וזה שאמר בן בג בג הפך בה והפך בה 

לטובה ע"י התורה, והראי' דכולה היינו ענוה שורש כל המדות 

בה חזי שעל ידי טובות כנ"ל, בה, בהתורה שמלבשתו ענוה, ו

לימודה הנך יודע שאין לך מדה טובה ורק הימנה באת לידי זה 

 להכיר חובתך ולעשות תשובה להפוך הכל לטוב.

שסוף האותיות  התולדות הקדושעפי"ד  בה וכו' דכולא בה. הפך

של יראה הוא תחילתו של אהבה ונחסר רק בה וזש"נ במשנה 

ב"ה הרומז הפך ב"ה דכולה בה ע"י לימוד התורה נזכה ל

 לאהבה הבאה ע"י היראה.

 

 


