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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

mailto:lezavotlaze@gmail.com


 

 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו 
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב
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 .ן    ע"מוהר                   נט תלת נפקין מחד נח היכל הקודש         קוטי           יל        
נתקלקל אצלם , ל"את התשובה הנ, משפיעים את השבת

ואז נתקלקל ההוד והדר והגדולה הבאה . הארת התשובה
חטאת פימו דבר ) טתהלים נ(' וזהו בחי. ונתגאים לכשירי הדור

 נלכדים בעון גאוה, י חטא הדיבור"ע. שפתימו וילכדו בגאונם
' בחי ,מלכות' שהוא בחי, היינו הגדולה, וזהו גלות השכינה. ]א[

מפני מה ) אשבת ל(' פי וזהו   :  נפגם ונעשה גאוה, שכינה
. ראשיהם של בבליים סגלגלות מפני שאין להם חיות פקחות

כי ) אבראשית י(' הפוגמים בהדיבור בחי היינו הדור, בבליים
. וראשיהם הן כשירי הדור. שפת כל הארץ' שם בלל ה
ההוד ' זה בחי, סגל. סגל גלותהיינו , סגלגלות

, ל"גלות השכינה כנ, )קהלת ב( סגולת מלכים' בחי, כותהמלו
מפני  ,להם בהשיבווזה : שנפגם אצלם ההוד ונלכדים בגאות

' בחי, ל"שבת הנ' זה בחי, חיות. שאין להם חיות פקחות
 ]ד[ )חיחזקאל י(' בחי, ל"תשובה הנ' בחי, ]ג[ טועמיה חיים זכו

ותחלימני ) חישעיה ל(ש "כמ, ]ה[ רפואה' בחי שובו וחיו
, מפקחי הדור, ל"שבת הנ' בחי, חיות זםשאין מקבלי. ]ו[ ותחייני

, א להם לקבל שבת"כי א ,ל"משה הנ' מבחי, ל"מחכמי הדור הנ
אבל . ל"י שמירת הדיבור כנ"אלא ע, ל"מחכם הנ, תשובה' בחי

 ,ל"שאין מקבלין חיות שבת כנ, ל"בבליים כנ' הדור שהם בחי
ההוד והגדולה . גלות חלסג, רשהם כשירי הדו, ראשיהם ז"עי

, וזהו גלות השכינה. מלכות' היינו שנפגם בחי, אצלם בגלות
  : ו"שנופלים בגדלות ח

  
תמיד לקרב בני אדם לעבודת  שמשתדלמי  א] ט[ נט
צריך לשמור את עצמו שלא יתאחזו בו הקליפות והרע , י"הש

, כי זה האיש המשתדל לקרב ולעשות נפשות. אדםשל אלו בני 
הוא בונה , ואת הנפש אשר עשו בחרן) בבראשית י(' יבבח
והנותר בירושלים ) ישעיה ד(' זה בחי, קודש. ל הקודשהיכ' בחי

אדם נשארים דבוקים ביראה היינו זה שבני , קדוש יאמר לו
, וכמה שנפלו מקדושתם יאפ שיש כמה"אע. על ידו ]י[שלימה 

וזה , ז קדוש יאמר לו"עי, כ מאלו שנשארו ביראה שלם"אעפ
כמובא . ת"ד השיהכבוד שנתכב' והיכל זה בחי. קדש' בחי

קר שמא כד אתי יתרו כדין אתיי) א"ט עיתרו דף ס(בזוהר 
י "שע, ספרו בגוים את כבודו ]יב[)ותהלים צ(' וזה בחי. ה"דקב

זהו כבודו , ת אלו הרחוקים"שמקרבים את עצמן לעבודת השי
בהיכלו כלו ו) טשם כ(' בבחי, היכל' כבוד זהו בחיוה. ש"ית

, והיכל הקודש הזה מושך את עצמו תמיד לשרשו. אומר כבוד
כי מחמת הדברים שיצאו . כי שם שרשו, היינו ללבו של עושיהו

. ת"וחזרו להשי, ]יג[ נכנסו בלבם, מעומק לבו של האיש הכשר
שורה ומלביש את הרוח החיוני שבלב , והיכל הקודש הזה

ונתתי  טו)]יד[ לויחזקאל (' בבחי, הרוח הוא בלב כי. האיש הכשר
חיותו מהרוח  והיכל הקודש יונק. לכם לב חדש ורוח חדשה

בשתו ועיקר הל. ושפל רוח יתמוך כבוד) טמשלי כ(' בבחי, הזה
כי ברוח . ורוח להולכים בה) בישעיה מ(' בבחי, לרגלי הרוח

ני רגלין נתעורר להיישיר את ב' כי מבחי, הזה יש קומה שלימה
ישרו בערבה מסילה ) שם מ(' בבחי ,טזת"יאדם לעבודת הש

' וזהו בחי. ]יח[ הרגלין יזשהוא מקום, מסילה דייקא. לאלקינו
נתעורר , י מסילות שבלבבם"שע, מסילות בלבבם) דתהלים פ(

להיישיר להם , חושךבלהיישיר את בני אדם השוכנים בערבה ו
ל נעשה מהנפשות "ומחמת שהיכל הנ. ת"דרך לעבודת השי

, בםויש קליפות רבות השוכנים סבי, הנה אשר היו רחוקים עד
ואפשר . יטזאת ירושלים שמתיה בתוך הגוים) יחזקאל ה(' בבחי

ו "אפשר שיתאחזו ח, ל"עכשיו כשמלביש ההיכל את הלב כנ
עצה  : ]כא[ של הכשר הזה] כ[ יצר מחשבות לבוב, החיצונים

. התלהבות הלב' א בחישהו, זה שיזמין מלאכי לבו לע
וירא כד ]כג[)שמות ג(' בבחי, מלאכים' חיב כבאישההתלהבות ה
ואז גם . ואש הזה הוא שורף אותם, בלבת אש' אליו מלאך ה

יפות גם מלהתאחז ושורף את הקל, היכל הקודש מקבל כח האש
  : כאש אוכלת' וכבוד ה) שם כד(' בו בבחי

כלכל שמ. משפט' הזה נעשה מבחיואש המלאך  ב
' וזהו בחי. ]כו[ ופט את עצמוש שאדם, ]כה[ דבריו במשפט

' בבחי, והמשפט הוא בלב. נשפט' כי באש ה) וישעיה ס(
ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו ) חשמות כ(

ויושב  היינו שנתלהב הלב, ]כח[ ואז יוצא לאור משפט. כזתמיד
' שהוא בחי, כטכונן למשפט כסא) תהלים ט(' בבחי. על כסא
) זתהלים י(' וזהו בחי. כסא כבוד }ירמיה יז{' בבחי, ל"כבוד הנ

. ל"הנ ]לא[ רגלין' זה בחי, יאשור. לךתמוך אשורי במעגלות
וראש ) דמלכים א יו(' בחי, כסא כבוד' זה בחי, ךיבמעגלות

וזהו . ל"את הלב כנהיינו שהכבוד מלביש , עגול לכסא מאחריו
' זה בחי, קריה. נאמנה מלאתי משפט' קרי) ישעיה א(' בחי

וזהו : ל"משפט הנ תביש אמל, ל"עיר הקודש הנ ]לב[ ירושלים
ונקוו ' כסא ה בעת ההיא יקראו לירושלים) ירמיה ג(' בחי

ולא ילכו עוד אחרי שרירות לבם ' אליה כל הגוים לשם ה
  : את לבם הרע לגעל יכנ"כי אש המלאכים שבלב הנ. הרע
בהקדמה דף ה (כמובא בזוהר , שמירת שבת 'וזהו בחי ג
ורבוע להעגולא  שבתותי דא] לד[ את שבתותי תשמורו) ב"ע

. ]לו[ וראש עגול לכסא' בחי, ל"כסא כבוד הנ' בחי, עגולא. דלגו
הנאמר  רבוע יהיה כפול) חשמות כ(' בבחי, דא משפט לזורבוע

ובשבת , השכינה מבררת בירורים, כי בחול. בחשן המשפט
ולא  ]לט[ 'בבחי, ולעתיד שיתבטל כל הרע. ]לח[ היא שובתת

. ]מא[ יה יום שכולו שבתיה מאז ילכו עוד בשרירות לבם הרע
 דייל ע, ל"שעל ידם נתבטל הרע כנ, ל"י עיגולא ורבוע הנ"כן ע

  : מבבועעיגולא ור' בחי, שבתותי' ווה בחיזה נתה
' זה בחי, ששים. ביטול האיסור בששים' וזהו בחי ד

איוב (' בחי, כסא כבוד' בחי. לאשהיא עיגו, סמך' בחי, עיגולא
. ששים המה מלכות) וה "ש(' בחי, ואת מלכים לכסא) ול

ואין  ,]מג[ כסאות למשפטי "נתבטל ע, והאיסור שהיא הקליפה
   מדורבוע, כי זה באתגליא, זוכר אלא עיגולא

  

                             
א
  מצינו לקמן בתורה קצז כזו' בחי 
ב

 - ומתרלו, והשיב –תרלדר ו"דפוגם ב 

 שהשיב
ג
  "תכנת שבת", מוסף של שבת 
ד

על רישא ' ג' ב סהל"עיין ירושלמי פ 
דקרא לא אחפוץ במות המת רשעים 

  בחייהם נקראין מתים
ה

עיין שער הפסוקים תהלים מא חולי  
  מהסתלקות אור החכמה הנקרא חיים

ו
ונוספו שחזקיהו המלך חלה ושב ונתרפא  

הוא ' י על פסוק י"ש פרש"ם ועילו חיי
  :ועיין ברכות י. ראשון שנתרפא

ז
 ןמקבלי -מתרצו 
ח
 סגול -ומתרלו, סגל - דותרל ר"גם בדפו 
ט

מכתב ידו ל "תורה זו לשון רבינו ז 
בראש השנה שנת יחד עם תורה נח נאמרה 
 )ח"פל(' ד' שחל בימים ג) מ"חי(תקסו 

  ובכתיבתן חילקן רבינו לשתים
י

ת רבה פרשה נו ובמדבר עיין בראשי*  
 פ נאוה כירושלים"ע' רבה פרשה ב

                             
יא

בתקפא יש כאן נקודותים שיוצאות  

  וכמה:כמה -מהשורה 
יב

כי  א טז כד- דברי הימיםל "נראה שצ 
  בתהלים ספרו כבודו בלי את

יג
ת שער יג "לר) מוסר(עיין ספר הישר  

אות קעג כל דבר שיצא מן הלב יכנס 
   בלב

יד
  יחבפרק עיין גם ו 
טו

תרלו תרלד וב) יחזקאל יח(פא בתק 

כי ) (לו) יח(יחזקאל ( - ומתרצו) יחזקאל לו(

באמת בשניהם נזכר לב חדש אבל בפרק לו 

 ) יותר מכוון ללשון רבינו
טז
 י"הש –מתרצו 

יז
לא ברור בתקפא  ,מקום - ותרלד ר"בדפו 

    ,מקים –ונראה
יח

: ליסטים כמותך כבשוה בערובין נג' בחי 
ך קודם שהולכים בה לאפוקי מדרך שנקראת דר

  .בדברים יט
יט

כלשון ( בתוך הגוים שמתיה - בתרלד 

  )הפסוק
כ
  'ה' כ בראשית ו"לשה 

                             
כא

 תורה מז תנינאו' אות ז' תורה סעיין  
עיקר הרע הוא ' ו' ה פורים ו"ועיין לק

  הכעס
כב
 הוא  - מתרלוהיא ו - ר ותרלד"גם בדפו 
כג

שינה ' סוף טור ב. גם לעיל דף מא 
  רבינו סדר הפסוק הזה

כד
כלשון (אליו ' וירא מלאך ה - בתרלד 

 )הפסוק
כה
  'כ תהלים קיב ה"לשה 

כו
  עיין ריש תורה טו 
כז

על  -בתרצו, תמיד' לפני העל לבו  - תרלוב 

  על לבו תמיד -בתשכט, תמיד) 'לפני ה(לבו 
כח

הבקשה שאומרים אחרי התקיעות  וןלש 
  ותוציא לאור משפטנו' היום הרת עולם וכו

כט
  )כלשון הפסוק(כסאו  –בתשכט  

ל
ר "בדפו, במעגלותך- גם בתרלד ותרלו  

 במעגלותיך - ומתרצו ', במעגלות
לא
  שםותרגום יונתן  דודמצודות  
לב
  בתחילת הפרקכמבואר שם  
לג
 יכניע -ומתרלו, יכנע - ר ותרלד"גם בדפו 

                             
לד

. שמות לא יג. 'כו ב. 'ויקרא יט ל 
   ויקרא לא יג

לה
 -בתרלו, ורבוע -ר ותרלד"גם בדפו 

  ורבוע -בתשכט ,)א(רבועו -בתרצו ,רבועאו
לו
  ל"יט כנ' א י- מלכים 
לז
 ,רבועאו - בתרלו, ורבוע -ר ותרלד"גם בדפו 

  ורבוע -בתשכט ,)א(ורבוע - בתרצו
לח
  'ה' ה תערובות ה"עיין לק 
לט
  ל"יז כנ' ירמיהו ג 

מ
  אזי –מתרצו  
מא

סוף מסכת . סנהדרין צז. ראש השנה לא 
ה כיצד "א ד"אבות דרבי נתן פ, תמיד
ולעיל  ...ועוד. מסכת סופרים יח ב. נברא

. ולקמן תורה לט תנינא 'תורה מט אות ו
כי  'אות ל' ואישות גר "ה פו"ועיין לק

  הוא סוף כל הברורים
מב

 ,ורבועא -בתרלו, ורבוע - ר ותרלד"גם דפו 

  וריבוע -בתשכט ,)א(ורבוע - בתרצו
מג
  'תהלים כב ה 
מד

 ,ורבועא -בתרלו, ורבוע - ר ותרלד"גם דפו 

 ורבוע -בתשכט ,)א(ורבוע - בתרצו

  פסוקים 29תורה אור 
ימֹו) יג(תהילים נט  את ּפִ ַחּטַ

פָ  ַבר ׂשְ ְכדּו ִבְגאֹוָנםּדְ ֵתימֹו ְוִיּלָ
רוּ  ַחׁש ְיַסּפֵ   :ּוֵמָאָלה ּוִמּכַ

ן) ט(יא נח בראשית  ַעל ּכֵ
ַלל ם ּבָ י ׁשָ ֶבל ּכִ ָמּה ּבָ ָקָרא ׁשְ
ם ָ ל ָהָאֶרץ ּוִמׁשּ ַפת ּכָ ְיֹדָוד ׂשְ
ל ֵני ּכָ ֱהִפיָצם ְיֹדָוד ַעל ּפְ

  :ָהָאֶרץ
ם) ח(קהלת ב  י ִלי ּגַ ַנְסּתִ ּכָ
ֶסף ְוָזָהב ת ְמָלִכים ּכֶ ּוְסֻגּלַ

ִרים יִתי ִלי ׁשָ ִדינֹות ָעׂשִ ְוַהּמְ
ֵני ָהָאָדם רֹות ְוַתֲעֻנגֹות ּבְ ְוׁשָ

ּדֹות ה ְוׁשִ ּדָ   :ׁשִ
י ֹלא) לב( יחזקאל יח ּכִ

ת ְנֻאם ֲאֹדָני מֹות ַהּמֵ ֶאְחּפֹץ ּבְ
יבּו ִוְחיוּ    :יֱֹדִוד ְוָהׁשִ

ֲאֹדָני ֲעֵליֶהם) טז( ישעיה לח
י רּוִחיִיְחיּו ּוְלָכל בָּ  ֶהן ַחּיֵ

  :ְוַתֲחִליֵמִני ְוַהֲחֵיִני
  

  תורה נט
ח) ה(יב  לך לךבראשית  ּקַ ַוּיִ

ּתֹו ְוֶאת ַרי ִאׁשְ ַאְבָרם ֶאת ׂשָ
ם ל ְרכּוׁשָ ן ָאִחיו ְוֶאת ּכָ לֹוט ּבֶ
ר ֶפׁש ֲאׁשֶ ר ָרָכׁשּו ְוֶאת ַהּנֶ ֲאׁשֶ
ְצאּו ָלֶלֶכת ָעׂשּו ְבָחָרן ַוּיֵ

בֹ  ַנַען ַוּיָ אּו ַאְרָצהַאְרָצה ּכְ
ָנַען   :ּכְ

ָאר) ג(ישעיה ד  ׁשְ ְוָהָיה ַהּנִ
ם ָקדֹוׁש ַלִ ירּוׁשָ ִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ּבְ
ים תּוב ַלַחּיִ ל ַהּכָ ֵיָאֶמר לֹו ּכָ

ם ָלִ ירּוׁשָ   :ּבִ
רּו) כד(א טז - דברי הימים ַסּפְ

ים ָכל ָהַעּמִ בֹודֹו ּבְ ַבּגֹוִים ֶאת ּכְ
   :ִנְפְלֹאָתיו

רּו ַבּגֹוִיםַספְּ ) ג( תהילים צו
ים ִנְפְלאֹוָתיו ָכל ָהַעּמִ בֹודֹו ּבְ  :ּכְ

קֹול ְיֹדָוד) ט(תהילים כט 
ֱחׂשף ְיָערֹות לֹות ַוּיֶ ְיחֹוֵלל ַאּיָ

בֹוד ּלֹו ֹאֵמר ּכָ   :ּוְבֵהיָכלֹו ּכֻ
י ָלֶכם) כו(יחזקאל לו  ְוָנַתּתִ

ן ה ֶאּתֵ ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדׁשָ
ֶכם ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ִקְרּבְ ֵלב ּבְ

י ָלֶכם ְרֶכם ְוָנַתּתִ ׂשַ ָהֶאֶבן ִמּבְ
ר ׂשָ   :ֵלב ּבָ

ִליכּו) לא(יחזקאל יח  ַהׁשְ
ֵעיֶכם ׁשְ ל ּפִ ֵמֲעֵליֶכם ֶאת ּכָ
ם ַוֲעׂשּו ָלֶכם ם ּבָ ְעּתֶ ׁשַ ר ּפְ ֲאׁשֶ
ה ה ְוָלּמָ ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדׁשָ

ָרֵאל ית ִיׂשְ   :ָתֻמתּו ּבֵ
ֲאַות ָאָדם) כג(משלי כט  ּגַ

פִּ  ׁשְ ַפל רּוַח ִיְתֹמְךּתַ יֶלּנּו ּוׁשְ
בֹוד   :ּכָ

ּכֹה ָאַמר ָהֵאל) ה(ישעיה מב 
ַמִים ְונֹוֵטיֶהם ָ ְיֹדָוד ּבֹוֵרא ַהׁשּ
ֹרַקע ָהָאֶרץ ְוֶצֱאָצֶאיָה ֹנֵתן
ָמה ָלָעם ָעֶליָה ְורּוַח ְנׁשָ

הּ    :ַלֹהְלִכים ּבָ
קֹול קֹוֵרא) ג(ישעיה מ 

ֶרְך ְיֹדָוד  ּנּו ּדֶ ר ּפַ ְדּבָ ּמִ רּוּבַ ְ ַיׁשּ
ה ֵלאֹלֵהינוּ  ֲעָרָבה ְמִסּלָ   :ּבָ

ֵרי ָאָדם) ו(תהילים פד  ַאׁשְ
ְלָבָבם   :עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ּבִ

ּכֹה ָאַמר ֲאֹדָני) ה( יחזקאל ה
תֹוְך ם ּבְ ַלִ יֱֹדִוד ֹזאת ְירּוׁשָ
יָה ּוְסִביבֹוֶתיָה ְמּתִ ַהּגֹוִים ׂשַ

  :ֲאָרצֹות
ְרא ְיֹדָוד כִּ ) ה(בראשית ו  יַוּיַ

ָאֶרץ ְוָכל ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ ַרּבָ
ל ֹבת ִלּבֹו ַרק ַרע ּכָ ֵיֶצר ַמְחׁשְ

  :ַהּיֹום
ָרא ַמְלַאְך) ב( שמות ג ַוּיֵ

ת ֵאׁש ִמּתֹוְך ַלּבַ ְיֹדָוד ֵאָליו ּבְ
ֶנה ּבֵֹער ה ַהּסְ ְרא ְוִהּנֵ ֶנה ַוּיַ ַהּסְ

ל ֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאּכָ ֵאׁש ְוַהּסְ   :ּבָ
)יז(כד משפטים שמות 

ֵאׁשּומַ  בֹוד ְיֹדָוד ּכְ ְרֵאה ּכְ
ֵני ֹראׁש ָהָהר ְלֵעיֵני ּבְ ֹאֶכֶלת ּבְ

ָרֵאל    :ִיׂשְ
טֹוב ִאיׁש) ה(תהילים קיב 

ָבָריו ל ּדְ חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלּכֵ
ט ּפָ ִמׁשְ    :ּבְ

י ָבֵאׁש ְיֹדָוד) טז(ישעיה סו  ּכִ
ר ׂשָ ל ּבָ ט ּוְבַחְרּבֹו ֶאת ּכָ ּפָ ִנׁשְ

  :ָודְוַרּבּו ַחְלֵלי ְידֹ 
ן) ל( שמות כח ְוָנַתּתָ ֶאל חׁשֶ

ט ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ים ְוָהיּו ַעל ֵלב ַאֲהֹרן ּמִ ַהּתֻ
א ַאֲהֹרן ֹבאֹו ִלְפֵני ְיֹדָוד ְוָנׂשָ ּבְ
ָרֵאל ַעל ֵני ִיׂשְ ט ּבְ ּפַ ֶאת ִמׁשְ

ִמיד   :ִלּבֹו ִלְפֵני ְיֹדָוד ּתָ
ַויֹדָוד ְלעֹוָלם) ח( תהילים ט

ב ּכוֹ  ְסאוֹ ֵיׁשֵ ט ּכִ ּפָ ׁשְ   :ֵנן ַלּמִ
א ָכבֹוד) יב(ירמיה יז  ּסֵ ּכִ

נוּ  ׁשֵ  :ָמרֹום ֵמִראׁשֹון ְמקֹום ִמְקּדָ
ַרי) ה(תהילים יז  ֹמְך ֲאׁשֻ ּתָ

ל ָנמֹוּטּו ְפָעָמי לֹוֶתיָך ּבַ ַמְעּגְ   :ּבְ
ׁש ַמֲעלֹות )יט( א י-מלכים ׁשֵ

ה ּסֵ ה ְוֹראׁש ָעֹגל ַלּכִ ּסֵ ַלּכִ
ה ּוִמּזֶה ֶאלֵמַאֲחָריו ְוָיֹדת מִ  ּזֶ

ַנִים ֲאָריֹות ֶבת ּוׁשְ ָ ְמקֹום ַהׁשּ
דֹות    :ֹעְמִדים ֵאֶצל ַהּיָ

ֵאיָכה ָהְיָתה) כא(ישעיהו א 
ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ְמֵלֲאִתי
ה ּה ְוַעּתָ ט ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ּפָ ִמׁשְ

ִחים    :ְמַרּצְ
ֵעת ַהִהיא ִיְקְראּו) יז(ירמיהו ג  ּבָ
ם כִּ  ַלִ א ְיֹקָוק ְוִנְקוּו ֵאֶליָהִלירּוׁשָ ּסֵ

ם ָלִ ם ְיֹקָוק ִלירּוׁשָ ָכל ַהּגֹוִים ְלׁשֵ
ִררּות ְוֹלא ֵיְלכּו עֹוד ַאֲחֵרי ׁשְ

ם ָהָרע    ס: ִלּבָ
ֹתַתי )ב(ויקרא כו  ּבְ ֶאת ׁשַ

יָראּו ֲאִני י ּתִ ׁשִ ֹמרּו ּוִמְקּדָ ׁשְ ּתִ
  ס: ְיֹקָוק

ָרבּוַע ִיְהֶיה) טז(כח תצוה שמות 
פּול ֶזרֶ    :ת ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת ָרְחּבוֹ ּכָ
יק) ז( איוב לו ּדִ ֹלא ִיְגַרע ִמּצַ

יֵבם א ַוּיֹׁשִ ּסֵ ֵעיָניו ְוֶאת ְמָלִכים ַלּכִ
הוּ  ְגּבָ   :ָלֶנַצח ַוּיִ

ה) ח(שיר השירים ו  ים ֵהּמָ ִ ׁשּ ׁשִ
ים יַלְגׁשִ ֹמִנים ּפִ ָלכֹות ּוׁשְ ּמְ

ר   :ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ
מָּ ) ה(תהילים קכב  י ׁשָ בּוּכִ ה ָיׁשְ

ְסאֹות ְלֵבית ט ּכִ ּפָ ִכְסאֹות ְלִמׁשְ
ִוד   :ּדָ

 



 נט                          מוהר"ן          היכל הקודש                                קוטייע:     ל
בוע, מראה בעגולא. ועיקר הכח של הסמך, אינה אלא חמכוס

. כי הסמך  ארבעים יכנוה( היינו מהמם, בבחי' )דברים כ

ד( מם : וז"פ )שבת קבכסאות למשפט מקבלת מהמם, שהיא 

זה  , . וסמךגאוסמך שבלוחות בנס היו עומדים. מם, זה רבוע

ח כתבם על לו [ה] ד(הנ"ל. שבלוחות הלב, כמ"ש )משלי געגולא 

אות א( בנס, זה בחי' שבת, בחי' )שמות ל . בנס עומדין, לבך

 : היא לעולם

ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם ו( )ישעיה נ וזהו ה

. יד ושם דייקא, בזכות שמירת שבתותי טוב מבנים ומבנות

בחי' משפט  , זהנ"ל. יד, בחי' רבוע והנ"ל, היינו עגולא ורבוע

, זה בחי' . שםמשפט ידיותאחז בב( הנ"ל, בבחי' )דברים ל

:   במעגלי צדק למען שמו חנייינחג( עגולא, בבחי' )תהלים כ

שיך ויד היינו שיהיה לו כח להעמיד תלמידים הגונים, ולהמ

ויהושע בן נון מלא ד( , כמ"ש )דברים ל[ט] בהם רוח חכמה

, מבית ה'. וכח הזה יהיה לו רוח חכמה כי סמך משה ידיו עליו

 בחכמה יבנה בית)יואל ד'(, כי ית ה' יוצא מב החכמהמעין ש

ם טוב שכל הנפשות יתאוו ם, היינו שיזכה לש  : וש   ד()משלי כ

תאוה להיות נשרשים בשמו. כי השם הוא הנפש, בבחי' 

ות נשרשים . ויתאוו להינפש חיה הוא שמו)בראשית ב'( 

. ולשם לשמך ולזכרך תאות נפשו( בנפשו, בבחי' )ישעיה כ

חומה, בחי' מאריך אף,   נותזה בחיחומה. ו הזה יזכו מחמת בחי'

שיכבוש כעסו. כי עשירות וכבישת כעס בחינה אחת, ונקראים 

מי שהוא מקלקל חומה של עשירות, ולוקח לעצמו  חומה. כי

, כי שניהם מסטרא [י] חימהעושה  מהחו  כעס וחימה, ומ

, וכתיב )איוב  הרעה חמצפון תפתדשמאלא, כמ"ש )ירמיה א'( 

 [יא]ח(ות היא חומה, כמ"ש )משלי י. ועשירהב יאתהמצפון זז( ל

. ובכעס כתיב הון עשיר קרית עוזו וכחומה נשגבה במשכיתו

. עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצור לרוחוה( )שם כ

וכשנמשך לאיש עשירות, אזי יש לו חומה והחומה של עשירות 

מעצור לכעסו. ולפעמים כשמתגבר בכעסו, ומקלקל החומה של  

וכשהיצר מסית לאדם ירות, נמצא שהכעס מזיק לעשירות. עש

שיכעוס, ידע שבזאת השעה ישפיעו לו מלמעלה איזה סך 

. ועיקר שמירת השם ממון, והיצר רוצה לקלקל זאת ההשפעה

 הכעס פוגם בנפשו שמירת הנפש, אינו אלא שישמור מכעס. כי

. אבל כששומר א"ע טורף נפשו באפוח( , בבחי' )איוב י[יב]

, [יג] ס, ומגדיל החומה של עשירות, ובזה מגדיל נפשו ושמומכע

ות שרשם אזי כל הנפשות תאבים להכלל בנפשו. כי כל הנפש

. ואליו הוא נושא את נפשוד( , בבחי' )דברים כ[יד] בעשירות

ישראל כאלו גוזל את נפשו )ב"ק קיט(, בשביל זה הגוזל ממון 

יל זה הכל . בשבוקבע את קובעיהם נפש [טו]ב(בבחי' )משלי כ

נפשם. נמצא  יזלקרב את עצמו לעשיר, כי שם שרש טזביםיתא

בנפשו  יחלווזה שזכה להעמיד תלמידים חכמים, וזכה שיכל

. כי בנים [יט] טוב מבנים ובנותנפשות של רבים, בוודאי זה 

מנו, מחיות ובנות הם מועטים, ואלו הם מרובים. וכולם מקבלים 

, ברכך ואגדלה שמךואב( : וז"פ )בראשית י[כ] וכאלו ילדם

ופרש"י ואברכך בממון. כי עיקר גידול השם והנפש הוא ע"י 

, [כא] נעשה ע"י כסא ומשפט הנ"לוכל זה     :  עשירות כנ"ל

, עי"ז יכול ללמד לתלמידים  מכלכל דבריו במשפטכי ע"י ש

יכלכל . כי עיקר הלימוד תלוי בזה, ש[כב] חכמתו, ולא יזיק להם

בות פ"א( חכמים הזהרו בדבריכם , כמ"ש )א[כג] דבריו במשפט

וכו', וישתו התלמידים הבאים וכו'. וע"י הכבוד שנתגדל, עי"ז 

, בבחי' [כד] כי הנפש בכבוד נתגדל נפש המגדל את הכבוד. 

. וכשנתגדל שמו וכו' נפשי כהאבסודם אל תבמט(  ')בראשי

  בנפשו ובשמו הנ"ל: ונפשו, עי"ז כל הנפשות תאבים להכלל 

. בית והון, זה בחי' בית והון נחלת אבותט( , )משלי יוז"פ

. זה הכח מקבל מאבות, שהאבות היו בביתי ובחומותי וכו'

 ואת הנפש אשר עשו[ כז]גבי אברהם  "ש, כ[כו] מגיירים גרים

במדרש  'ואית וישב יעקב בארץ מגורי אביו [כט], וכתיב [כח]

. מגורי אביומלמד שיצחק גייר גרים, וזה  ([ל] ד)בראשית פ' פ

ויאמר יעקב אל ביתו ולאשר ה( ל בראשי'ביעקב ) לאביוכת

 : הסירו את אלקי הנכר, [לב] היינו הגרים עמו

שיש כמה רשעים שאסור לקרבם תחת כנפי עבודתו,  ודע ו

. כמו שמצינו גבי [לד] לגכי הם מורידים את המקרבם ממדרגתו

לך , ואח"כ עי"ז אמר לו הקב"ה [לה] ערב רבמשה שקירב את ה

. ואין כח במשפט הנ"ל להכניע  [לו]ב()שמות ל רד כי שחת עמך 

הרע שלהם. וכשאין משפט, אזי בא קלקול גדול, הן במלאכים 

   :  הנ"ל לחורבוע לזגולאיהנעשים ע"י משפט הנ"ל, הן בע

א( מפני מה עיניהם של תרמודיים טרוטות. )שבת לוז"פ 

)כשרז"ל לטמקבלין גרים מהם תרמוד, זה בחי' רשעים שאין 

(. וכל [מא] מםין מקבלין גרים מן התרמודייא . זיבמות ט

, תלת מבהמקרבם, עיניהם טרוטות. זה בחי' קלקול שבת, שין

בחי' קלקול מד. {[מג] תקונא שבעין}גוונא דעינא. בת, בת עין 

החומה ובית הנ"ל, שהם בחי' עינים. כי עין על שם החכמה 

. ועל הנפש [מה] ותפקחנה עיני שניהם( ג 'ש )בראשי"נאמר, כ

וזה בחי' פגם  טוב מראה עינים מהלך נפש)קהלת ו'( נאמר 

וזה בחי' עשירות,  , עששה מכעס עיניבחי' )תהלים ו'(  , הכעס

ומה כשרון לבעליו  'ברבות הטובה רבו אוכליבחי' )קהלת ה( 

 'עיניהמזהלל הנשיא, מפני מה מו. ושאלו את א ראות עיניו"כ

כשמקרבין טרוטות. היינו מקולקלין כל הבחינות עיינין הנ"ל, 

לל, מפני יהמחאת שאינן ראוין לקרבן, כגון התרמודיים. והשיב 

שדרין בין החולות. היינו שאלו הרשעים, הצלחתן כ"כ חזק, עד 

 (פט להכניע רשעתן. וזה )תהלים י'שאין יכולת בכח המש

. וזה בין החולות, יחילו דרכיו בכל עת מרום משפטיך מנגדו

ן משפט כנגדם. וזה ידוע  , בחי' הצלחתן, עד שאייחילובחי' 

שצריך משפט כנ"ל, ומחמת שמרום משפט מנגדם, עי"ז בחי' 

נפקין )תלת מט:      )ע"כ לשון רבינו ז"ל( :  העיינין בקלקול

היכל הקודש, שניהם נאמרו הח, וזאת התורה של מחד שבסי' נ

. אך אשרי העם יודעי תרועה [נ] כאחד בתורה אחת, על פסוק

י תורות. וכשקבלתי מאתו תורות אח"כ כשכתבם חלקם לשנ

אלו בכתב, אמר לי חלקתים לשנים. והבנתי שהיה לו כוונה 

 נא :  בזה, וה' יודע כוונתו(
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בדפו"ר כאן נדפסה תורה רח  נא

 וכו' כנ"ל בסוף תורה נה

 פסוקים   34תורה אור   
ִעים   דברים פרק כה )ג( ַאְרב ָּ

ן יִֹסיף ַיכ    ו  לֹא יִֹסיף פ   נ 
ה   ה ַרב ָּ ה ַמכ ָּ ֹתֹו ַעל ֵאל   ְלַהכ 

 : יךָּ ִחיךָּ ְלֵעינ  ה אָּ  ְוִנְקלָּ
ה  ָּ מ  י ש ָּ תהילים קכב )ה( כ ִ
ְסאֹות   ט כ ִ ָּ פ  בו  ִכְסאֹות ְלִמש ְ ש ְ יָּ

ִוד:   ְלֵבית ד ָּ
ת ַאל  ֱאמ  ד ו  ס  משלי ג )ג( ח 
יךָּ   רֹות  ְרג ְ ֵרם ַעל ג ַ ש ְ ַיַעְזֻבךָּ קָּ

ְתֵבם  : כ ָּ ךָּ  ַעל לו ַח ִלב  
ֵרם ַעל  ש ְ משלי ז )ג( קָּ
ַח   ְתֵבם ַעל לו  יךָּ כ ָּ עֹת  ְצב ְ א 

 : ךָּ  ִלב  
ֵבין  שמות פרק לא יִני ו  )יז( ב ֵ

ם   ֵאל אֹות ִהוא ְלעֹלָּ רָּ ֵני ִיש ְ ב ְ
ת  ד א  ה ְידֹוָּ ש ָּ ִמים עָּ ת יָּ ש   י ש ֵ כ ִ
ַבי ֹום   ץ ו  ר  אָּ ת הָּ ַמִים ְוא  ָּ ַהש  

נ ָּ  ַבת ַוי ִ ִביִעי ש ָּ ְ : ַהש    ַפש 
ם   ה  י לָּ ַתת ִ ישעיה נו )ה( ְונָּ
ם טֹוב   ש ֵ ד וָּ ֵביִתי ו ְבחֹומַֹתי יָּ ב ְ
ן  ת   ם א  ם עֹולָּ נֹות ש ֵ ִמב ָּ ִנים ו  ִמב ָּ

ֵרת:  ר לֹא ִיכ ָּ  לֹו ֲאש  
דברים פרק לב )מא( ִאם 
י ְוֹתאֵחז   ַרק ַחְרב ִ ֹוִתי ב ְ נ  ש ַ
י  רָּ ם ְלצָּ קָּ יב נָּ ש ִ ִדי אָּ ט יָּ ָּ פ  ִמש ְ ב ְ

ְנַאי  ם: ְוִלְמש ַ ֵ ל   ֲאש ַ
ֹוֵבב  י ְיש  תהילים כג )ג( ַנְפש ִ
ק ְלַמַען  ד  ֵלי צ  ַיְנֵחִני ְבַמְעג ְ

מֹו:  ש ְ
ַע   ֻ דברים פרק לד )ט( ִויהֹוש 
י   ה כ ִ ְכמָּ ַח חָּ ֵלא רו  ן נו ן מָּ ב ִ
יו   לָּ יו עָּ דָּ ת יָּ ה א  ַמְך מש   סָּ
ֵאל   רָּ ֵני ִיש ְ יו ב ְ ְמעו  ֵאלָּ ש ְ ַוי ִ

ה ְידֹ ר ִצו ָּ ֲאש   ו  כ ַ ֲעש  ת  ַוי ַ ד א  וָּ
ה:  מש  

ה ַבי ֹום ַההו א   יואל ד )יח( יָּ ְוהָּ
עֹות   בָּ ִסיס ְוַהג ְ ִרים עָּ הָּ פו  ה  ִיט ְ
ל ֲאִפיֵקי   ב ְוכָּ לָּ ה חָּ ַלְכנָּ ֵ ת 
ית   ן ִמב ֵ ַמְעיָּ ִים ו  ה ֵיְלכו  מָּ דָּ ְיהו 
ת ַנַחל  ה א  קָּ ק ֵיֵצא ְוִהש ְ ְיקֹוָּ

ים: ט ִ ִ  ַהש  
ה   נ  ה ִיב ָּ ְכמָּ חָּ משלי כד )ג( ב ְ

ִבְתב ִית ו  ן: ב ָּ ֹונָּ ה ִיְתכ  נָּ  ו 
ד   ר ְידֹוָּ צ  בראשית ב )יט( ַוי ִ
ת   ל ַחי ַ ה כ ָּ מָּ ֲאדָּ ֱאלִֹהים ִמן הָּ
ַמִים   ָּ ל עֹוף ַהש   ה ְוֵאת כ ָּ ד  ָּ ַהש  
ם ִלְראֹות ַמה   דָּ אָּ ל הָּ ֵבא א  ַוי ָּ
א לֹו   ר ִיְקרָּ א לֹו ְוֹכל ֲאש   ְקרָּ י ִ

מֹו:  ה הו א ש ְ ש  ַחי ָּ פ  ם נ  דָּ אָּ  הָּ
ישעיה כו )ח( ַאף אַֹרח  

ְמךָּ  ִמש ְ  ךָּ ְלש ִ ינו  ד ִקו ִ יךָּ ְידֹוָּ ט  ָּ פ 
 : ש  פ  ֲאַות נָּ ַ ְלִזְכְרךָּ ת   ו 

ד   ר ְידֹוָּ ֹאמ  ירמיה א )יד( ַוי 
ה ַעל   עָּ רָּ ַתח הָּ ָּ פ  פֹון ת ִ י ִמצ ָּ ֵאלָּ

ץ: ר  אָּ ֵבי הָּ ל יֹש ְ  כ ָּ
ב   הָּ פֹון זָּ איוב לז )כב( ִמצ ָּ

א הֹוד:  ַ נֹורָּ ה ַעל ֱאלֹוה  ֱאת   י 
יר   ש ִ משלי יח )יא( הֹון עָּ

ה ִקרְ  בָּ ג ָּ ה ִנש ְ ְכחֹומָּ ַית ֻעז ֹו ו 
תֹו:  כ ִ ַמש ְ  ב ְ

ה   רו צָּ ְ משלי כה )כח( ִעיר פ 
ר ֵאין  ה ִאיש  ֲאש   ֵאין חֹומָּ

ר ְלרו    חֹו: ַמְעצָּ
ֹו  ַאפ  ֹו ב ְ איוב יח )ד( טֵֹרף ַנְפש 
ק   ַ ְעת  ץ ְוי  ר  ַזב אָּ עָּ ֵ ַהְלַמַעְנךָּ ת 

קֹמֹו:   צו ר ִממ ְ
יֹומֹו   דברים פרק כד )טו( ב ְ

ן ש ְ  ֵ יו  ִתת  לָּ בֹוא עָּ רֹו ְולֹא תָּ כָּ
יו  ִני הו א ְוֵאלָּ י עָּ ש  כ ִ מ  ַהש   
ֹו ְולֹא  ת ַנְפש  א א  הו א ֹנש ֵ
ה   יָּ ד ְוהָּ ל ְידֹוָּ יךָּ א  ל  א עָּ ִיְקרָּ

 ְבךָּ ֵחְטא: 
ִריב  ד יָּ י ְידֹוָּ משלי כב )כג( כ ִ
ם   ת קְֹבֵעיה  ַבע א  ם ְוקָּ ִריבָּ

: ש  פ   נָּ
יב )ב(  לך לךבראשית 

ד ךָּ ְלגֹוי ג ָּ ש ְ ע  ְכךָּ  ְוא  ר  ֹול ַוֲאבָּ
ה:  כָּ רָּ ְהֵיה ב ְ ךָּ ו  מ  ה ש ְ לָּ  ַוֲאַגד ְ

תהלים קיב )ה( טֹוב ִאיש  
יו   רָּ בָּ ל ד ְ ה ְיַכְלכ ֵ ַמְלו  חֹוֵנן ו 

ט:  ָּ פ  ִמש ְ  ב ְ
ם  ויחיבראשית  סֹדָּ מט )ו( ב ְ

ם ַאל   לָּ ְקהָּ י ב ִ בֹא ַנְפש ִ ַאל ת ָּ
ְרגו   ם הָּ ָּ י ְבַאפ  בִֹדי כ ִ ַחד כ ְ ֵ ת 

ם ִעק ְ  ִבְרצֹנָּ ֹור: ִאיש  ו   רו  ש 
הֹון  ִית וָּ משלי יט )יד( ב ַ
ה   ָּ ד ִאש   ֵמְידֹוָּ בֹות ו  ַנֲחַלת אָּ

ת:  ל  כ ָּ  ַמש ְ
ם   ה  י לָּ ַתת ִ ישעיה נו )ה( ְונָּ
ם טֹוב   ש ֵ ד וָּ ֵביִתי ו ְבחֹומַֹתי יָּ ב ְ
ן  ת   ם א  ם עֹולָּ נֹות ש ֵ ִמב ָּ ִנים ו  ִמב ָּ

ֵרת:  ר לֹא ִיכ ָּ  לֹו ֲאש  
ח  יב לך לך  בראשית ק ַ )ה( ַוי ִ

ת  ַאבְ  ֹו ְוא  ת  ַרי ִאש ְ ת ש ָּ ם א  רָּ
ם  ל ְרכו ש ָּ ת כ ָּ ִחיו ְוא  ן אָּ לֹוט ב  
ר  ש  ֲאש   פ  ת ַהנ   ו  ְוא  ש  כָּ ר רָּ ֲאש  
ת   כ  ל  ְצאו  לָּ ן ַוי ֵ רָּ ו  ְבחָּ ש  עָּ
ה   בֹאו  ַאְרצָּ ַנַען ַוי ָּ ה כ ְ ַאְרצָּ

ַען: נָּ  כ ְ
ב לז וישב  בראשית ש   )א( ַוי ֵ

ִביו   ֵרי אָּ ץ ְמגו  ר  א  ַיֲעקֹב ב ְ
ר   א  ַען: ב ְ נָּ  ץ כ ְ

 

ר  להוישלח  בראשית )ב( ַוי ֹאמ 
ֹו  ר ִעמ  ל ֲאש   ל כ ָּ יתֹו ְוא  ל ב ֵ ַיֲעֹקב א 
ם  ֹתְככ  ר ב ְ ר ֲאש   כָּ ת ֱאֹלֵהי ַהנ ֵ ִסרו  א  הָּ

ם: ְמֹלֵתיכ  ֲהרו  ְוַהֲחִליפו  ש ִ ַ  ְוִהט 
ב ַרב בא שמות  יב )לח( ְוַגם ֵער 

ֵבד  ה כ ָּ ר ִמְקנ  קָּ בָּ ם ְוֹצאן ו  ה ִאת ָּ לָּ עָּ
 ד:ְמאֹ 

ד  כי תשאשמות  ר ְידֹוָּ לב )ז( ַוְיַדב ֵ
ךָּ  ֵחת ַעמ ְ י ש ִ ְך ֵרד כ ִ ה ל  ל מש   א 

ִים: ץ ִמְצרָּ ר  ֱעֵליתָּ ֵמא  ר ה   ֲאש  
ה ֵעיֵני ג בראשית  ַקְחנָּ ָּ פ  )ז( ַות ִ

רו   ְ ְתפ  ם ֵהם ַוי ִ י ֵעיֻרמ ִ ְדעו  כ ִ ם ַוי ֵ ֵניה  ש ְ
ם ֲחֹגֹרת: ה  ו  לָּ ֲעש  ה ַוי ַ   ֲעֵלה ְתֵאנָּ

)ט( טֹוב ַמְרֵאה ֵעיַנִים קהלת ו 
ַח: ת רו  ְרעו  ל ו  ב  ה ה  ם ז  ש  ג ַ פ  ְך נָּ  ֵמֲהלָּ

ַעס ֵעיִני  ה ִמכ ַ ש ָּ ש ְ תהילים ו )ח( עָּ
י: ל צֹוְררָּ כָּ ה ב ְ ְתקָּ  עָּ

ו   ה ַרב  ֹובָּ ְרבֹות ַהט  קהלת ה )י( ב ִ
י ִאם  יהָּ כ ִ ל  רֹון ִלְבעָּ ש ְ ַמה כ ִ יהָּ ו  אֹוְכל 

ת\ְראי ת  יו:\}ְראו   { ֵעינָּ
ל ֵעת תהילי כָּ ו ב ְ כָּ ִחילו  ְדרָּ ם י )ה( יָּ

יו  ל צֹוְררָּ ֹו כ ָּ ְגד  יךָּ ִמנ   ט  ָּ פ  רֹום ִמש ְ מָּ
ם: ה  ִפיַח ב ָּ  יָּ

ם יֹוְדֵעי  עָּ ֵרי הָּ תהלים פט )טז( ַאש ְ
ן: כו  ֵ יךָּ ְיַהל  נ  ָּ אֹור פ  ק ב ְ ה ְיֹקוָּ עָּ  ְתרו 
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  היכל הקודש היכל הקודש מאמר מאמר 
  מספה"ק לקוטי מוהר"ן מספה"ק לקוטי מוהר"ן 

 
 א
 

נּו  ְלׁשֹון    כתב ידומז"ל ַרּבֵּ
   (כמבואר בסוף התורה)

 זמן אמירת התורה
נאמרה  תורה   שנת  זו  השנה  בראש 

ונאמרה   נט(  )חי"מ  עם  תקס"ו  יחד 
וכשכתב אותן    , כתורה אחת  תורה נח 

לשתים   אותן  חלק  ידו  בכתב  רבינו 
)כמבואר בסוף  למוהרנ"ת.    וכך מסרן 

   התורה(

 
 

 פתיחה
ע"י שנכלל באבות מכניע את עמלק ומוציא מידו תורה זו המשך של תורה נח שבה נתבאר כיצד הצדיק 

משפיע ו ,ועי"ז לפי שניםדהיינו תיקון הדעת כה לתיקון הברית וזאת הנחשלים בישראל שנפלו בידו ועי"ז 
ת לכל העולמות התעוררות לתשובה מאהבה וחיים  קהשבת מחל ועי"ז ,בחי' שפע כפול ,לשבת לחם משנה

מאריך  וכאן בתורה זו ומה שנכלל באבות מבואר שם באות ה' כי כח האבות היה קרוב רחוקים ורפואה. 
תיקון   אלכן הו ,הוא קרוב רחוקיםוכן הקשר שלו לשבת, עד שעל כן שכר שמירת שבת  ,\ב/ ומבאר העניין

עוד כשם ששם יש שתי מדרגות דהיינו   ובנות. טוב יותר מבניםרבים כי תלמידים  ,למי שאין לו בנים אפילו
כשירי הדור והצדיק שעולה עליהם כאן יש קרוב רחוקים ע"י מי שצריך משפט אש כדי לשמור עצמו 

 מהרע של המקורב ויש קרוב רחוקים ע"י הצדיק או בהתקשרות אליו שא"צ לזה וכפי שיתבאר.

 

 קוטי הלכות יל
 או"ח מו"מ א' 
זה ע"י שמפילים את  התירוץ כי  כיצד יש עשירים כעסנים ובפרט עכו"ם שכל העשירות אצלם,  קשה  )א(      )כ' אותיות(  או"ח פורים ו'

ויספר להם   וזהו )ב(   העשירות אצלו יוכל להתגבר על ישראל  כיון שוהמן סבר שכיון ש. ישראל ששרש נשמתם בעשירות לכעס
ורוב בניואת כבוד ע ישראל ע"י בחי' סכסכתי מצרים במצרים דהיינו שמקים עליהם אחד כמוהם  . שרו  )ו(    הקב"ה שומר על 

)ט(    לה. י. המשפט בחי' בהגיגי תבער אש דהיינו להפוך את החימה וכעס לחום התפעיקר הרע שצריך לשרוף הוא מדת הכעס
לכן   בעשירות  ישראל  נשמות  ששורש  העובדיםכיון  למצרים  עשירות  ירדו  לשון  עשתרות  הנקרא  היה    לצאן  כשיצאו  ולכן 

 ברכוש גדול. 
 . ושבת בחי' הצדיק)ה( היכל הקדש בחי' בנין בית המקדש  חשוב מאד לעין שם  )ז' אותיות( יו"ד תערובות ה'

 יו"ד פדיון פטר חמור א' 
)כג(    . עיין בפנים"כ מתקרב נפרד הרע ממנוהוא שמרחקים אותו תחילה וע"י שאעפגם בבע"ת  )יא( המשפט    )ל' אותיות(  יו"ד גרים ג'

כיצד ללמד את המקורב שלא תצא   והשני ששופט  בחי' משפט אחד ששופט עצמו לשמור עצמו מהרע של המקורב  יש שני 
 תקלה מדבוריו 

 הוא בחי' לגייר גרים  משא ומתן)ב(  )י' אותיות( חו"מ גביית מלווה ג'
 חו"מ כח הרשאה ד' 

 חו"מ מתנה א' 
כי זה הפועל שבא לידי כך שצריך להשכיר את עצמו כעבד זה נמשך מפגם הכעס והחרון  )ד(    )ז' אותיות(  ת פועלים ד'חו"מ שכירו

כי כל העבודות שכלם   וכנ"ל.  והדחקות כל כך עד שמכרח להשכיר את עצמו  עליו העניות  נמשך  זה  ידי  בו שעל  אף שפגם 
תאכלנה בעצבון  מבחינת  נמשכין  כלם  מלאכות  בל"ט  נמשכין    כלולים  כי  דיקא,  אפך'  'בזעת  לחם,  תאכל  אפך  בזעת  בחינת 

מבחינת כעס וחרון אף ועל כן גם בלשון אשכנז נקראין היגיעות הגדולות בשם יגיעת האף )כמו שאומרים על המתיגע הרבה  
על שלא שמר את  "ער אקירט מיט דער נאז"( כי כל העבודות הקשות נמשך מבחינת כעס וחרון אף בחינת בזעת אפך וכו', דהינו 

עצמו מכעס שעל ידי זה אבד פרנסתו וממונו ועשירותו שהיה נמשך לו שהפכו לכעס על ידי שלא היה מתגבר רגע קלה על 
כעסו על ידי זה בא עתה ליגיעות ועבודות כבדות כאלה שהכרח להשכיר את עצמו לאחר. על כן הזהירה התורה לשלם לו  

)ז( וזה           מון שנותן לו בשכר פעלתו שהוא שלמות נפשו שהוא הפך הכעס כנ"ל.ביומו כדי להשלים תכף נפשו על ידי המ
ששלח יעקב לעשו, ויהי לי שור וחמור צאן וכו' ואשלחה להגיד לאדוני למצא חן וכו'. ולכאורה הדבר תמוה מאד למה שלח לו 

הנ"ל מב פי התורה  יותר?! אך על  בו  יתקנא  זה  ידי  על  הוא בחינת תקף  להודיעו עשירותו, אדרבה,  כי עשו  היטב,  אר הדבר 
שהוא רוצח שופך דם בחינת תקף הכעס וכמבאר בהתורה שאלו את רבי יוסי בן קסמא )בסימן    "שהכעס, כי הוא אדמוני וכו', עי

  נז(. ומי שזוכה לשבר הכעס ולהמשיך עשירות דקדשה אזי העשירות שומר אותו להבא מכעס, כמבאר שם בהתורה הנ"ל. וזה 
עקב לעשו להודיעו מגדל עשירותו שזכה בבית לבן, דהינו שכבר שבר מדת הכעס וזכה על ידי זה לעשירות מפלג על  ששלח י

 כן שוב אין מתירא מעשו שהוא בחינת כעס ועקר כחו על ידי פגם הכעס,

 
 תשעא  עד טו אלול    טו אב א

 שרמז לזה בפסוק בית והון נחלת אבות   עיין אות ה'   ב
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 שיחות השייך לתורה זו 
 מוהר"ן, סימן נט(.  -)חייהשנה, תקס"ו: -נט, נאמרו בראש-מאמר "תלת נפקין", ו"היכל הקודש", )ליקו"מ ח"א( סימנים: נח

מוֹ  ִעְנַין ֲעבוֹ -...ּכְ ן ּבְ רכֵּ ְזּכַ ּנִ יִצים, ּכַ ִחיַנת ּבֵּ ם ּבְ הֵּ י ִמְקָרא", ׁשֶׁ ְבִחיַנת "ָמארֵּ ֲעבֹוַדת ה' הּוא ּבִ ְתִחיִלין ִלְכֹנס ּבַ ּמַ ׁשֶׁ יל  -ַדת ה', ּכְ ְלעֵּ
ם, הֶׁ ִיְזּכּו ַלֲעֹמד ּבָ ה, ְוִאם  ה ְוִנְסיֹונֹות ַהְרּבֵּ ם ְמִניעֹות ַהְרּבֵּ יהֶׁ ּקּוִנים. ַוֲעַדִין ָצִריְך ַלֲעֹבר ֲעלֵּ ּתִ ְוַעל  ּבַ ִרי.  ן  -ָאז ַיְצִליחּו ְוַיֲעׂשּו ּפְ ּכֵּ

ְקבּוִעים-ַעל ָאִרים  ׁשְ ּנִ ׁשֶׁ ִאּנּון  ּוְזִעיִרין  נֹוְפִלים,  ם  הֶׁ מֵּ ה  ַהְרּבֵּ ַרק  ָתם,  ָ ׁשּ ְקדֻּ ּבִ ם  ּלָ ּכֻּ ָאִרין  ִנׁשְ ין  אֵּ ֹרב  י  ָאַמר    ּפִ ׁשֶׁ מֹו  ּכְ ָתם,  ָ ׁשּ ְקדֻּ ּבִ
ִזְכרֹונוֹ  נּו  "ַהנּ -ַרּבֵּ סּוק  ּפָ ַעל  ין  ִלְבָרָכה,  ּוְכעֵּ נט(.  ִסיָמן  )ּבְ ׁש"  ַהּקֹדֶׁ יַכל  "הֵּ ַהּתֹוָרה  ּבְ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵּ לֹו",  ר  ָאמֶׁ יֵּ ָקדֹוׁש  ם  ַלִ ירּוׁשָ ּבִ ֹוָתר 

ינוּ  ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ף ִנְכָנִסין ְלִמְקָרא  -ִזְכרֹוָנם-ׁשֶׁ לֶׁ ּמּוד: "אֶׁ ָאה ִנְכָנִס   -ִלְבָרָכה ְלִעְנַין ַהּלִ ָנה. מֵּ ָאה ְלִמׁשְ ם מֵּ הֶׁ ָנה"  יֹוְצִאים מֵּ ין ְלִמׁשְ
ף מָ  לֶׁ אֶׁ ָחד מֵּ סּוק, "ָאָדם אֶׁ ם ַעל ּפָ ְרׁשּו ׁשָ ּדָ מֹו ׁשֶׁ ב, ּכְ יטֵּ ְצִליַח הֵּ ּיַ ף ׁשֶׁ לֶׁ אֶׁ ָחד מֵּ ַאר ַרק אֶׁ ׁשְ ּנִ ׁש  ְוכּו', ַעד ׁשֶׁ ן ַמּמָ ָצאִתי ְוכּו'". ּוְכמֹו כֵּ

ָחד, כִּ  י ַהּכֹל אֶׁ ַרְך, ּכִ ִעְנַין ִהְתָקְרבּות ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ִביל  הּוא ּבְ ׁשְ ְקָרא, ַהּכֹל הּוא ּבִ ף ִנְכָנִסין ַלּמִ לֶׁ ִחיַנת אֶׁ ּמּוד ּבְ ר ַהּלִ ם ִעּקַ י ּגַ
ה: ) ֲעֹשֶׁ א ַהּמַ ּלָ ר אֶׁ ְדָרׁש הּוא ָהִעּקָ י לֹא ַהּמִ  "ד ח"א, הל' ביצים ד, א(.  יו  ליקו"ה -ֲעבֹוַדת ה', ּכִ

ְוכּו' התרמודיין  קירוב  איסור  בענין  ח"א,  חלק  נ"ט  בתורה  אמרו  בהמבואר  זה,  בענין  רבינו  בספרי  עוד  המבואר  וכן   .
י נּו , שכל זה מדבר הוא דווקא שאנו נלך להשתדל קרבם, אולם כשבא אחד החפץ לקבל דרך תשובה, יהיה  -ַאְנׁשֵּ לֹומֵּ ׁשְ

 שיש"ק ח"ד, סעיף מ"ד(.    -מי שיהיה, חייבים לקרבו ולעודדו ולהדריכו בדרך תשובה: )

 
 הקדמה 

 . והעיצה להנצל ממנה , והסכנה שבוהחיוב   ,סוד קירוב רחוקיםהיא  כלל תורה זו 
 סוד קדושת השבת שהתחיל בתורה נח שכידוע נאמרה ביחד עם תורה זו.  והיא המשך ביאור

באר שהצדיק מאיר לשבת לחם משנה סוד השפע כפול מדת ההסתפקות וגם כאן נזכר העניין הזה  נתשם   .א
תמצי  היכי  היא  זו  מדה  שכאן  אלא  בחלקו.  השמח  עשיר  איזהו  חז"ל  דאמרו  דקדושה  עשירות  בלשון 

וממילא מתבאר    ,  יתאוו רחוקים להכלל בנפשו ויוכל לקרבם לאמונה הקדושהלזכות להגדיל נפשו שעי"ז  
רחוקים קרוב  בחי'  היא  מקליפות    ,גם שקדושת השבת  בשבת  עולה  החולברורי  כי המלכות  מבחי'   ,ימי 

 חומר אל בחי' צורה ושביתה מכל מלאכה וברורים.  

כח לקרב רחוקים קבלנו מהאבות ולא  ומבאר שה  "בית והן נחלת אבות"באות ה' מביא רבנו פסוק  אצלינו   .ב
באר בתורה נח באות ה'  תונראה כוונתו למה שנ  . מובן כיצד סומך בפסוק עניין שלכאורה לא נזכר קודם

כיצד הצדיק ע"י שנכלל באבות מוציא מעמלק את הנחשלים שנפלו בידו ומבאר שם עניין הקרוב רחוקים  
"ז זוכה הצדיק לקיום הדעת ועי"ז מאיר בשבת וכאן  שהיא מדתם של האבות כל אחד בגוון המיוחד לו ועי

ק והינו  רחוקים ושם מבאר שעי"ז השבת מאירה לעולם תשובה מאהבה  זה בחי' קרוב  וב רמבואר שגם 
 רחוקים מעולה יותר. 

ואולי אפ"ל שזה החילוק בין קרוב ע"י כשירי הדור שהם צריכים משפט האש להישמר מהרע של המקורב   .ג
 יראת החטא אבל הצדיק שהוא בחי' שבת בכוחו לקרב עד כדי תשובה מאהבה. ק לרוגם כל כוחם לקרב 

רבינו  כאן  גם   .ד לשבתשמבאר  מאיר  כאן    ,הצדיק  קשזה  ומשמע  ומבואר שבכל  רחוקים,  קרוב  רוב  יבחי' 
והכי נמי השבת מקבלת חיות וקדושה   ,מהאיש שקרב אותו  ,יונק חיותו גם אחר שנתקרבהמקורב    ,רחוקים

הזוהר  וזה    ,מהצדיק הקדמת  "פירוש  תשמורועה"פ  שבתותי  שם    "את  הפשט  כי  וריבוע,  עיגולא  דא 
שנמשך לז"א והוא מאיר אותם למלכות והיינו כנ"ל שהצדיק   ,מבינה  ,םימיימקיפין ופנ  ,שהכוונה למוחין

, דהיינו בחי' קרוב בחי' הארת בינה שהיא עולם התשובה למלכות בשבתשהם  מאיר מוחין של תשובה  
כמבואר בתורה נח הנ"ל אות ז' שע"י הארת הצדיק לשבת נתעורר העולם    ,כי שבת לשון תשובה  ,רחוקים

 וכן מבואר בתורה מט אות ו'.  כי שבת בחי' תשובה כמ"ש ושבת עד ה' אלקיך עי"ש. ,לתשובה מאהבה

ר עניין השבת ושהיא בחי' עיגולא וריבוע אינו הלבשה בלבד כמו בכל תורה שמוצא איזה פסוק או מאמ .ה
. ונ"ל \ג/ כי כאן נראה ממה שחוזר עליו כמה פעמים שהוא עניין יסודי בתורה זו  , חז"ל להלביש את השגתו

ז לעניין עמוק בגדר הקרוב רחוקים דהיינו בריאה חדשה שחייב להעשות בסוד הצמצום והמשכת  משרו
ולא וריבוע מלגאו,  בהקדמת הזהר דף ה: את שבתותי תשמורו דא עיגכי עיגולא ורבוע מבואר  .הקו בתוכו

ומבאר המתוק מדבש שם דהיינו מקיפים ופנימיים שמאירה אמא לז"א בכניסת שבת בקידוש כדי שיאיר  
במוסף(. למחרת  לעליה  הוא  גם  יזכה  זה  מכח  )שרק  למלכות  תחילה    אותם  שכל הארה  הפירוש  ומקיף 

ים הארה זו במהלכי  עושה לה מקום בלב לקבל אותה בהרגשה ורק אח"כ מכח זה נעשה לו רצון להפנ
   שכל דהיינו להמשיך הקו לתוך החלל דהיינו אורות הפנימיים שזה בחי' הרבוע שמאיר בתוך העיגולא.

שו .ו המקורבזהו  ע"י  שנעשה  הקודש  להיכל  רומז  שהעיגולא  דורש  דהיינו   רומז  ורבוע  ,רבינו  למשפט 
וללמדה  ל חכמתו  להשפיע  דבריו  מכלכל  שבו  הנכון  ש  מקורב.  למשקל  בחי'  עיגולא  נמצא  מקיף  בחי' 

בחי'    והרבוע בחי' קו חכמה בצמצום הנמשך לתוכו  בחי' בעל תשובה  צמצום המציאות הקודמת לצדדים

 
ג' שע"י שמקרב רחוקים ושופט עצמו   לקוטי מוהר"ן עיין קיצור    ג . ועליו אמר הנביא  ל הרע והקליפות ו זוכה לשבת שהיא ביט   ,אות 

דהיינו    ונתתי לו וכו',   כל שומר שבת מחללו וכו' ש לפי רבנו מבואר להפך  ונתתי להם בביתי ובחומותי וכו' והוא תימה שהרי שבפסוק  
רחוקים  שיזכה לקרב  הוא  זה עניין אחד    .ששכר שמירת שבת  רחוקים ע"י משפט  וקרוב  ברבינו ששבת  מוכח מזה שמוהרנ"ת הבין 

   ממש ממילא כל אחד מהם הוא סגולה לזכות בחבירו.  



 3ע.             מוהר"ן                                נט      תורה                     קוטי          יל                        

יתבאר עפ"י קבלת הר"י סרוג שבקבלתו לא נזכר  אולי  . )ומה שהקו מכונה רבוע  הצדיק המקרב רחוקים
 . (פרק נג( ')שער א  מלך בעמק הרבוע כנזכר  הוא בחי' \ה/עולם המלבושרשימו ואלא  ,\ד/קו

הינ"ל  והביאור   .ז תשובה  בבחי'א  כי  להיות  אחר    מוכרחת  אדם  שנעשה  חדשה  חידוש בריאה  וכל  חדש 
יעשה איזה חלל ממציאותו הקודמת ורק אח"כ יצמיח מציאות חדשה )דאי לאו הכי אין  בהכרח שתחילה  

שתחיל  העולם  בבריאת  וכדמצינו  קודמת(  מציאות  של  שינוי  אלא  חידוש  אלוקותו  זה  א"ס  צמצם  ה 
כגון  שכל דבר חדש גם בעולם הזה    שלומזה נשתללברוא עולמות.  לצדדים ורק אח"כ המשיך לתוכו קו  

באתה   מאין  חז"ל  אמרו  האדם  וכן  ממנו.  חדש  צמח  גדל  אח"כ  ורק  שנזרע  הזרע  נרקב  שתחילה  צמח 
ארץ ישראל לכן התענה מ'    וכן מצינו ברבי זירא שרצה ללמוד תורתסרוחה דייקא וכנ"ל.    ,מטיפה סרוחה

 עיין תפארת שלמה עה"פ וירד יהודה( עוד בזה ) יום שישכח את תורת בבל. 

כי תחילה צריך לעשות בחי' שבת מהמציאות    ,ולכן קרוב רחוקים נקרא עיגולא וריבוע דייקא ובחי' שבת .ח
וזה בחי' עיגולא שמצמצם את מציאותו הקודמת לצדדים   בגדים צואים  חצוניות ולבוש  לבחי'  )הקודמת 

מוחין   להיות  יטפל אח"כ( אבל המציאות הפנימית שלו צריכה  ללמוד חדשיםשבהם  בחי' שא"א  )שזה   ,
חילוני של  מושגים  עם  תורה  ללמוד  תשובה  לבעל  כמו שא"א  בבל  תורת  של  במושגים  א"י  וכן תורת   ,

יה לו  הודמת שיבדקות יותר יסוד זה קיים בכל חזרה בתשובה אפילו על דבר קטן שא"א אם היראה הק
בחי' לב  חייב תחילה לקבל מושג חדש    כיכח לקבל על עצמו עול מלכות בדרך קבע אפילו בדבר קטן  

שמיםחדש   עצמו  .  (ביראת  ועל  העולם  על  חדשה  הסתכלות  לזה  בליבו  דהיינו  וצריך  מציאות  לחדש 
ית. וזה נקרא רבוע  שתלויה בו ית' וצריכה בכל רגע לעסוק בהחזרת כבוד שמים ע"י עשיית רצונו  חדשה  

 יינו לתוך העיגולא. הבחי' משפט שמקבל מהמקרב אותו שהוא בחי' הקו שמאיר לו לתוך החלל הנ"ל ד

וכנ"ל שהיא צורה כלפי חומר ימי הששת ימים דהיינו    \ו/ ולפי הנ"ל יש לומר שגם שבת עצמה היא בחי' זו .ט
ב מעשיהשבת  שמירת  שגם  ומניעה  דייקא  של    ,שמירה  עניין  ל  חללנעשה  חדשה  פנוי  מציאות  בריאת 

 
נזכר שם רלא  ש ורל"א שערים לא נזכר בקבלת מהרח"ו אלא מבואר כל זה בעמק המלך )א' ג' ד( )ועיין תורה ל"א    וכן סוד הרשימו   ד

ז' אות כב שמזכיר  נדה ב' מבא   שערים ובלק"ה  ר סוד האמונה שהיא רשימו מא"ס אלוקות שהיה קודם הצמצום. ועיין לק"ה מנחה 
ועיין במאמ  וכוונתו לקבלת הר"י סרוג(  נזכרו בעץ חיים אלא בספרי אחרונים  גרינוואלד  שם כל העניינים האלה שלא  נחום  רבי  ר 

את   קיבל  הבעש"ט  אבל  מהרח"ו  בקבלת  אלא  לעסוק  שלא  הקפידו  המקובלים  שמגדולי  שאע"פ  ל"א  גליון  הבעש"ט  היכל  בקובץ 
 שתיהן ואיחד אותן לביאור אחד משלים זא"ז. וכן משמע מרבינו ומוהרנ"ת.

ע"י שקיפל אותו נעשה חלל הפנוי שלתוכו המשיך  ו   לחלל הפנוימבאר שעולם המלבוש הוא קודם    הנ"ל   הלכות מנחה ב מוהרנ"ת    ה 

רבוע.   לקו  לקרא  שייך  לא  לכאורה  שלפ"ז  לחלל.  אור.  קודם  הוא  הרבוע  עי"ש כי  האור    אבל  את  צמצם  המלבוש  לעולם  שקודם 
טהירו  ו   והחזירו כדי שכל פעם ישאר איזה רושם ממנו וזהו הטהירו עילאה   ר פעמים אור והחזירו ושוב המשיך או והמשיך לתוכו כמה  

הדבר מוכרח שהרי בעמק המלך הנ"ל מבואר שעולם    ובאמת     חלל הפנוי.  ה עשה עולם המלבוש וקיפל אותו ונעש סתם ורק אח"כ  
מנו נתקבצו נקודות לאותיות ונצטרפו ברלא שערים פנים ואחור ונארג עולם המלבוש וכיון שהכל מתחיל  מ המלבוש הוא מרשימו ש 

ונ  צמצום  היה  שכבר  מוכרח  מהאור  מרשימו  רושם  אלא  שם  שהיה  א"ס  מאור  רושם  זה  שאין  הוא  שהחידוש  אלא  רושם.  שאר 
שהמשיך כמה פעמים לתוך המקום שצמצם ממנו את הא"ס אלא שלא מכנה אותו בשם חלל הפנוי אלא טהירו ורק אחרי שנעשה  

   עולם המלבוש מכנה אותו חלל פנוי.

ונה כי באר שהרשימו שנזכר בעמק המלך שהיא קבלת מהר"י סרוג הוא  למד קצת ש לכאורה  ש   )גליון לא(   וראיתי בהיכל הבעש"ט ) 
שני סוגי רשימו אחד שקדם לחלל הפנוי ואחד אחריו וצ"ע    ש אלא שכאמור צ"ל לפ"ז שי   בחי' הקו שנזכר בקבלת מהרח"ו בעץ חיים 

   ( אפשר שקיצר בדבריו 

בקו  קורב חכמה בלא שיטעה בדבריו מחמת הרע שבו  אולי אפ"ל שעניין מה שמכלכל דבריו במשפט כיצד ללמד את המ   לפ"ז עכ"פ  
רבוע   בחי'  עולם מלבוש  בחי'  לזה  וקודם  לומר  ומה שלא  לומר  מה  דבריו  והיינו שמכלכל  צמצום  יש  כמה צמצומים  בעצמו  שהם 

ר  והמשכת אור לתוכם דהיינו הנסיונות שמחשב כיצד ללמד ואומר סברא ודוחה אותה כמה פעמים עד שמחשב כיצד ללמד בברו 
זה   שערים.  שכל  ברלא  אותיות  צרוף  כח  מה  בחי'  כפי  בפועל  מדבר  שלתוכו  פנוי  חלל  עושה  אזי  ללמד  בפועל  כשבא  ואח"כ 

 .  לקבל   שהתלמיד יכול 

בעניין תורה לא שהכסופים להש"י שמדבר בפיו עי"ז נארגים    באור נפלא של מוהרנ"ת בעלים לתרופה סוף מכתב נז    וראה מצאתי 
ואומר שם שמדבר מזה כי  אים ע"י צרופי אותיות ברל"א שערים המצטרפים ומזדווגין בצרופים חדשים וכו' ) עולמות וחידושים נפל 

רבוע מתיישב היטב    ן ולפ"ז נ"ל שלשו   היום למד בספרי קבלה את עניין התהוות ואריגת כל העולמות ע"י צרופי רל"א שערים וכו'( 
ת' שישמור אותו מלהכשל בדבריו וכל זה קודם שמחשב כיצד ומה לומר  על המשפט שמכלל דבריו כי שופט עצמו בכסופים אליו י 

 )וכל זה כמובן דרש בעלמא ואינו מוכרח שזה פירוש הרבוע כאן( 

 ול הקליפות וכנ"ל בהערה.ט בקיצור ליקוטי מוהר"ן שקרוב רחוקים ששופט עצמו זה בחי' שבת ממש כי היא בי   וכן מצאתי   ו 
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שכל שבת היא נעשית נפש לששה ימים    \זבראשית ב' ג'/   כמבואר באור החייםו  ,דהינו ששה ימים חדשים
 חדשים בלבד ולא יותר. \ח/ נוספים ומכח זה כל שבת נבראים ששה ימים

מבאר   .י רחוקים  קרוב  דהיינו  וריבוע  עיגולא  בחי'  ששבת  ג'  באות  שנתבאר  מה  את  באורבינו  עפ"י  ה'  ת 
הפסוק כל שומר שבת מחללו וכו' ונתתי להם בביתי בחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות. מבואר שכיון  
ששמירת שבת היא בחי' קרוב רחוקים כנ"ל לכן גם השכר על שמירת שבת הוא שיזכה לכל מה שצריך  

יתאוו הרחוקים    כדי לקרב רחוקים דהיינו יד להשפיע חכמה ולשפוט עצמו ושם טוב ע"י שיישמר מכעס
 להכלל בנפשו ויבואו אליו כדי שיקרבם לאמונה הקדושה.

ורמוז בזה שעיקר גודל ויקר הנפש היא עד כמה שרחוקה מכעס שזה בחי' עשירות בחי' הסתפקות ושמחה   .יא
 בחלקו והיינו השם טוב שיש לו שעי"ז מתאוים להתקרב אליו ועל ידו להש"י 

בו  מבואר שכל רחוק שמתקרב מביא עימועוד   .יב ה'    , יכול להזיק למקרבוש  ,רע הדבוק  ובלק"ה תערובות 
ע יותר  בזהומבואר  הסכנה  רחוקים  ,צם  קרוב  של  זה  חיוב  לקיים  א"א  שכמעט  הצדיק    ,עד  בכח  אלא 

שהואהגדול ח'    ,  בתורה  למבואר  כוונתו  ונראה  שבת,  ד'  בחי'  ואות  יכולים  גם  שהצדיק  אליו  הנלוים 
ברשעים. המקוש  להתגרות  שגם  היטבדהיינו  מהרע    ר  ולהנצל  רחוקים  לקרב  הצדיק  בכח  יכול  לצדיק 

 שבהם. 
ליבו   .יג שמתלהב  וע"י  עצמו  לשפוט  וב'  א'  באות  המבוארת  מהרע  להנצל  שהעיצה  לפ"ז  במשפט נמצא 

כי עם כל זה   ,אין היא תרופה גמורה  ,נעשה אש השורף את הרע, אע"פ שהיא עיצה הכרחית  ,בהתבודדות
משמע שא"א לקרב רחוקים בלא להנזק. דהיינו רק בכח השבת של הצדיק,  לכן בלי הצדיק , עדין יש סכנה

מיצה"ר הגשמי,   לכח האשמו  כידהיינו הצדיק שזכה לשבת  לצרף  כח הצדיק שלא    ,כרח  צרך  נגם את 
כול להכנס בתוך צינור הרע  יו  "לא יאונה לצדיק כל רע"כי הוא בבחי'    ,יםקפט כדי לקרב רחו שלאש המ

   כמבואר בתורה ח' הנ"ל.לל של הרשע בלא שינזק כ
, נמצא שעיקר המשפט שצריך  \ט/ הכעסמדת  בלק"ה פורים ו' ו' מבאר שעיקר הרע שמביא המתקרב הוא   .יד

לעשות המקרב רחוקים בעצמו הוא על עניין זה. ועיין תורה ו' שעיקר הנסיון של בעל תשובה הוא בעניין  
על   ההתגברות  דהיינו  וישתוק  תורההכעס.  מדת  ידום  התגברות    ועיין  היצה"ר,  עיקר  הוא  שהכעס  נז 

 ועזות הגוף.  הדמים העכורים

לקרבם אזי מתקלקל המשפט, וכתב שם שנעשה גם קלקול   ועיין בסוף התורה שכשמקרב רשעים שאסור . טו
מלאכי אש   הע"י התבודדות בהתלהבות בבחי' להבת אש עושהוא  ונ"ל הפירוש כי המשפט    .במלאכי ליבו

כי הכעס הוא    נעשה שלהבת אש הכעס,  במקום מלאכיםאזי להפך    ,מתגבר  אבל כשהרע  ,לשרוף את הרע
וזה שמבאר  כמבואר בתקוני הזוהר דף פה. עה"פ לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת.     ,גם אש

ו'(  ה  "בלק ו'  לאש  )פורים  המקורב  עם  הכעס שהוא הרע שבא  אש  את  להפוך  הוא  דקדושה  שהמשפט 
תבער   בהגיגי  בבחי'  נהפכת  התפילה  אדרבה  אזי  מתגבר,  שכשהרע  להפך,  גם  מזה  ללמוד  ויש  אש 

 . ההתלהבות לאש הכעס 
ורבנו מבאר   . טז הזוהר  הנזכר בהקדמת  ורבוע  ג'  עניין העיגולא  רחובאות  סוד הקרוב  בו  בבחי'  קשרמוז  ים 

בוע הוא בחי' משפט של המקרב רחוקים, אלא שבבחי' שבת אזי המשפט  רכי עיגולא הוא המקורב ו  ,שבת
רומז לחיבור  , אלא ששופט כיצד להזהר בדבריו כשמלמדו. נמצא שעיגולא וריבוע  \י/ ו אש לשרוף רעאינ

למקרב המקורב  חיים  ,שבין  מהרבוע  יונק  שעיגולא  המקרב  דהיינו  ,דהיינו  של  החיוני  הרוח  כי   ,מרגלי 
לליבו שיכנסו  כדי  הלב  מעומק  היוצאים  בדברים  חכמה  שאצל    ,מלמדו  הדברים  הם    המקרבהרב  והם 

   .החלק הנמוך שבשכלו לכן נקרא בחי' רגלין

, וכמבואר  שמכלכל דבריו במשפט ללמדו חכמה באופן שלא תזיק לו  והריבוע שבבחי' שבת הוא המשפט  .יז
וכן מבואר בתורה יד שהרבה בגדים צואים דהיינו  .  ובתורה מז תנינא  ,ובתורה קלד  ,גם בתורה ס' אות ז'

 
ג'   אור החיים   ז  ב'  ימים קודם שבאה  כי הע   -בראשית  ויש להעיר בזה שאותם  ועמד העולם  ולם היה חסר הקיום עד שבאתה שבת 

והולך: נפש השבת, היה מתמיד  ימים בלא  וכשם שהספיק לחיות באותן  היה העולם עומד  גילה       שבת במה  אכן מצינו כי הקב"ה 
', הרי גילה כי בשעת הבריאה לא ברא ה' כח  הדבר במה שאמר בעשרת הדברות )שמות כ יא( כי ששת ימים עשה ה' את השמים וגו 

ה'   חוזר  ביום  ובו  לה'  יודע  הוא  יום אחד  וברא  ה'  ונתחכם  ליודעי אמת  ידוע  גם  לו,  הנודע  לטעם  ימים  לעמוד ששת  זולת  בעולם 
וזר לתוהו  ומשפיע נפש לעולם שיעור המקיים עוד ששה ימים וכן על זה הדרך, וזולת זה היום היה העולם חרב בגמר ששת ימים וח 

 וכו' ...  ובוהו וצריך ה' להכינו פעם ב' ובאמצעות שבת העולם עומד, 

ונותן    צ"ע מספורי מעשיות   ח נוסף בלבד ע"י החסדים של אמת שמקבץ הבעטלערס החרש  יום  נברא  יום  ג' שכל  יום  ז' בעטלערס 
ואמת שנותן ללב שנותן למעין. נ ראשית ה וצ"ל שיש בזה בחי' שב   להאיש חסד  נברא בבחי'  ליות  ל בכ   א הכל בר בריאה  ובכל שנה 

 וכן כתוב בכל יום מחדש מעשה בראשית.  .ובכל יום בבחינה דקה יותר   פרטית יותר ובכל ששה ימים בבחי'    פרטית יותר 

מבואר שגרים מביאים עמהם גאווה ופגם הברית משמע שזה הרע ולא כעס. ונראה שהם בחי' אחד מצד    צ"ע שבתורה ה' תנינא   ט 
 שותף בהם אלא שכאן בתורה זו הדגש על מדת הכעס .פגם הדעת המ 

מביא שהצדיק בחי' שבת משמע    ממוהרנ"ת בלקוטי הלכות תערובות הלכה ה' )עיין מזה בסוף ההקדמה לקמן(   כך למדתי   –הגה    י
ביטול    חושש מהרע שיזיק לו אבל מהקיצור ליקוטי מוהר"ן הנ"ל משמע שמוהרנ"ת למד ששבת היא   שגם השבת בחי' צדיק שאינו

 הקליפות כמו כל קרוב רחוקים משמע שלא מחלק בין קרוב של צדיק גמור לצדיק שאינו גמור וצ"ע.
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יט ממנו עד שיהיה צדיק. ולפי המבואר כאן נראה שהם הגורמים  מדות רעות צריך בעל תשובה וגר להפש
 לתלמיד לבין את דברי הרב הבנה משובשת שיכולה להזיק לו.

,  בחי' קרוב רחוקים כראויהיא ע"י  ורבוע הנ"ל עמידתם  מך בנס היו עומדים דהיינו עיגול  ם וסמוזה בחי'   .יח
, שבת מיצה"ר ונקרא בחי' נס דהיינו בחי' שבתצריך בחי'  לזה    ,שלא יצא ממנו קלקול לשניהם כנ"ל  באופן

דהיינו מתגבר על מדת הכעס   וישתוק  ידום  מקיים  ב' שאחרי שהבע"ת  אות  ו'  בתורה  אולי כמבואר  נס 
בעצמו בכל יכולתו אזי מתקיים בחי' דם לה' והתחולל לו שהקב"ה משלים את התיקון ומבטל ממנו לגמרי 

  .\יאה את לבו חלל בקרבו/את מדעת הכעס דהיינו יצה"ר הגשמי ועוש

עוד עיין לק"ה )תורת נתן אות ב'( שגם המקורב צריך הרבה לשפוט עצמו כדי לשרוף הרע שבו ועל זה   .יט
 ציווה  אותנו רבינו להתבודד בכל יום תמיד עי"ש. 

ומתן/   .כ במשא  וכן  מצוה  שבכל  מבואר  ב'  ג'  חוב  גבית  נצוצות    \יבובלק"ה  ומעלים  ברורים  מבררים  אנו 
 יפות שזה בחי' קרוב רחוקים. מעמקי הקל

רחוק המתקרב בחי' היכל הקדש, וצריך להתבודד  גם מקרב רחוקים והוא גם נמצא כל יהודי הוא    .כא
 ולשפוט עצמו בכל יום גם מצד היותו מקרב וגם מצד היותו מקורב כנ"ל. 

 
 העשירות שרש נשמות ישראל

ה'   .א באות  מבואר  חומההעניין  לאדם  נותן  הקב"ה  שבת  שמירת  והיא    שע"י  מהכעס  אותו  השומרת 
לממון  הקשורה  ההסתפקות  מדת  דהיינו  בחלקו  השמח  עשיר  איזהו  באבות  כחז"ל  דקדושה  העשירות 

 הנזכר בתורה נח. עי"ש.  בחי' לחם משנה בשבת היא בחי' שפע כפול נ"ל ש הגשמי, ו
שהיו ים דייקא  מאריך לבאר בעניין הזה שעל כן נזדכך ונתברר עם ישראל במצראות ט'  בלק"ה פורים ו'   .ב

ולכן ירדו למצרים דייקא ע"י רעב בעולם שעי"ז ירדה כל    \יג/ עובדים לצאן הנקרא עשתרות לשון עשירות
שרוקנו את מצרים מכל העשירות שהיתה בה  העשירות שבעולם למצרים, ולכן כשיצאו היה ברכוש גדול  

בה   שאין  ע גים ד כמצולה  למצרים  ירדו  לכן  שרשם  הוא  שהממון  כיון  נמצא  שבעולם  .  העשירות  כל  ם 
   ויצאו ממצרים עם כל העשירות הזו.

ובתורה סח מבואר העניין בהרחבה שעל כן ראוי לכל שהכעס הפך העשירות  נו  יבאות ה' הנ"ל מבאר רב .ג
ממנו זאת  מפסידה  הכעס  שמדת  אלא  הרבה  ממון  לו  שיהיה  והעשירות    .\יד/יהודי  שהנפש  כיון  ומבאר 

נפש לכן השפ  והכעס הוא  יכול האדם להפוך אותו בעצמו  שרשם אחד  לו  ע עשירות שרוצים להשפיע 
הממון. מפסיד  ונמצא  ו' )עוד    לכעס  פורים  אע"פ    בלק"ה  עשירות  יש  הגויים  שאצל  מבאר  א'  באות 

 שכועסים כי ע"י הכעס של ישראל נופל הממון אליהם( 

שלנו .ד נפשו    בתורה  הגדלת  לצורך  היא  שבת  השומר  שזוכה  העשירות  שמו,עיקר  שיתאוו    דהיינו  כדי 
יוכל )כי העשירות שרש נפשם וכל דבר נמשך לשרשו(  להתקרב אליו  יתברך  קות מה'  ונפשות רח ועי"ז 

כי העשירות בחי' שמח בחלקו הפך הכעס ומדה זו היא    .לעשותם היכל הקדשולקרבם לאמונה הקדושה  
 עיקר הגדלת ותיקון הנפש. ונקראת שם טוב כי השם הוא הנפש. 

שפע אחד גשמי שהוא לבדו בחי' צואה וגורם פנים חשוכות וריחוק מהקב"ה    , ע כפולהעשירות יש בה שפ .ה
כג   בתורה  כמבואר  שחורה  ומרה  ועצבות  תמידי  אדם  וחסרון  בני  מי  וסתם  אבל  ממונם,  כל  הוא  כזה 

שזוכה גם לשפע הרוחני של הממון הוא הנקרא עשיר באמת כי השפע הרוחני הוא אור צח ותענוג רוחני  
סתפקות ושמחה בו ית' שאין לו שום צורך אחר כלל רק אותו ית'.  אלא שלשפע הזה אפשר  נפלא של ה

 
היסוד העניין הוא שרק אחרי שהאדם עושה כל יכולתו להתגבר  איתכפיא ואיהפכא. ו   בלשון   יש אריכות בזה ונקרא   בתורת חב"ד   יא

לגמר  ממנו  היצה"ר  לבטל  עבודתו  משלים  הקב"ה  אזי  יצרו  שבת    י.על  לבחי'  זכה  כי  שבת  הנקרא  צדיק  בחי'  נקרא  זה  ואצלנו 
 מהיצה"ר.

 אות ג' ובתורה עה   עיין תורה נד   יב
ָך:    כח פרק  דברים    יג רֹות צֹאנֶׁ ּתְ יָך ְוַעׁשְ ַגר ֲאָלפֶׁ ָך ׁשְ ְמּתֶׁ ִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך ּוְפִרי ְבהֶׁ רּוְך ּפְ  )ד( ּבָ

ורבותינו אמרו למה נקרא שמן עשתרות שמעשירות את בעליהן ומחזיקות אותן  ך(  )ועדרי ענ כתרגומו    -ועשתרות צאנך    -רש"י  
 כעשתרות הללו שהן סלעים חזקים: 

ף    -  מקשה שם כיצד יש לעכו"ם עשירות אע"פ שמלאים כעס ומתרץ   –אות א'    'הלכה ו  ליקוטי הלכות פורים עוד עיין    יד סֶׁ ירּות ְוָכל ַהּכֶׁ ָכל ָהֲעׁשִ
ַוֲאָבִנים טֹוב  ל, כִּ ְוָזָהב  ָראֵּ ִיׂשְ ל  דֹוׁש ׁשֶׁ ָהּקָ ָמם  ּוׁשְ ַנְפׁשֹוָתם  ׁש  ֹרֶׁ ִמׁשּ ם  ָ ִמׁשּ ְך ַרק  ִנְמׁשָ ם  ְרׁשָ ׁשָ ר  ִעּקַ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶׁ ְוכּו'  עֹוָלם  ֹות  ּבָ ׁשֶׁ עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ י 

אי כָּ  ם, ּוְבַוּדַ י ְמָלִכים הֵּ נֵּ ל ּבְ ָראֵּ ל ִיׂשְ ְבִחיַנת ּכָ ְך ַרק ּבִ ירּות ִנְמׁשָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ְוָכל ָהֲעׁשִ ק ַרּבֵּ ְקּדֵּ ּדִ הּו ׁשֶׁ י ְמָלִכים, ְוזֶׁ נֵּ ל ַהּבְ צֶׁ ירּות אֵּ ל ָהֲעׁשִ
ת ְוִהוא ַהכַּ  קֶׁ ּזֶׁ ּמַ ה ַאַחת ׁשֶׁ ׁש ִמּדָ ירּות ַרק יֵּ ם ֲעׁשִ ה ָלהֶׁ ְהיֶׁ ּיִ ל ָראּוי ׁשֶׁ ָראֵּ ל ִיׂשְ ּכָ ִסיָמן סח( ְוָאַמר ׁשֶׁ ל ָהעֲ )ּבְ אי ּכָ ַוּדַ י ּבְ יַע ַרק  ַעס, ְוכּו', ּכִ ירּות ַמּגִ ׁשִ

 ָ ׁשּ ם ה' ׁשֶׁ ׁשֵּ ָרׁש ּבְ ׁשְ ּמֻּ מֹו ׁשֶׁ הּוא ׁשְ ׁש ַנְפׁשֹו, ׁשֶׁ ִפי ׁשֹרֶׁ ל ּכְ ָראֵּ ׂשְ ָחד ִמּיִ ל אֶׁ י ּכָ "ל, ּכִ ּנַ ל ּכַ ָראֵּ ן ְראּוִים  ְלִיׂשְ מֹו כֵּ ירּות, ּכְ עֹות ְוָהֲעׁשִ ּפָ ל ַהַהׁשְ ׁש ּכָ ם ׁשֹרֶׁ
ִמיּ  ַגׁשְ ם ּבְ ירּות ּגַ ה לֹו ֲעׁשִ ְהיֶׁ ּיִ "ל. ַהְינּו ְלָקרֵּ ׁשֶׁ ׁש ַהּנַ יַכל ַהּקֹדֶׁ ִבְנַין הֵּ דֹול ְוַעד ָקָטן ָצִריְך ַלֲעסֹק ּבְ ל ִמּגָ ָראֵּ ׂשְ ָחד ִמּיִ ל אֶׁ י ּכָ ם  ּות, ּכִ ֵּ ב ְנָפׁשֹות ְלַהׁשּ

ר ִהְתָקְרבּוָתם הּוא ַעל   ה ִנְבָרא. ְוִעּקַ ִביל זֶׁ ׁשְ י ּבִ ַרְך, ּכִ ם ְוַהּנֶׁ   -ִיְתּבָ ֵּ ַלת ַהׁשּ י ַהְגּדָ הּוא ַעל  ְידֵּ ׁש, ׁשֶׁ "ל,    -פֶׁ ּנַ ָפׁשֹות ּכַ ׁש ַהּנְ הּוא ׁשֹרֶׁ ירּות, ׁשֶׁ י ֲעׁשִ ְידֵּ
"ל. ְועַ  ירּות ַהּנַ ְפִסיד ָהֲעׁשִ ּמַ ְך ׁשֶׁ ל ּכָ ר ּכָ ּבֵּ ַעס ִמְתּגַ ל ַהּכַ ה ָרָעה ׁשֶׁ ּדָ ים ַהּמִ ינּו ָהַרּבִ ֲעוֹונֹותֵּ הּוא   -ל  ֲאָבל ּבַ ַאּפֹו, ׁשֶׁ ף ַנְפׁשֹו ּבְ ה הּוא טֹורֵּ י זֶׁ מֹו    ְידֵּ ׁשְ

ן ַעל   ְרּבָ ר ַהחֻּ י ִעּקַ נּו ְוכּו', ּכִ נּו ְוָגָלה ְיָקרֵּ ׁשֵּ ית ִמְקּדָ ָחְרָבה ּבֵּ "ל. ְוִהוא ׁשֶׁ ּנַ ת    -ְוכּו' ּכַ ם ַמֲחלֹקֶׁ יהֶׁ ינֵּ ְפָלה ּבֵּ ּנָ ם ַעד ׁשֶׁ הֶׁ ה ּבָ רֶׁ ְתּגָ ּנִ ַעס ׁשֶׁ ם ַהּכַ י עֹצֶׁ ְידֵּ
ִמ  ּדָ ִפיכּות  ּוׁשְ ּוְרִציָחה  ְנָאה  ׂשִ ה  ְוִנְתַרּבָ ַעל  ָעצּום  ן הּוא ַעל    -ים, ׁשֶׁ ְרּבָ ַהחֻּ ר  ְוִעּקַ נּו.  ׁשֵּ ִמְקּדָ ית  ּבֵּ ֱחַרב  נֶׁ ה  זֶׁ י  ל    -ְידֵּ ּכָ ְלַקח  ּנִ ׁשֶׁ "ל  ַהּנַ ִחיָנה  ּבְ י  ְידֵּ

ִעקַּ  ה  ּזֶׁ ׁשֶׁ ּכֹוָכִבים,  י  ְלָהעֹוְבדֵּ ן  ְוִנּתַ ל  ָראֵּ ׂשְ ִמּיִ ל  ּטַ ּנִ ׁשֶׁ ירּות  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ ם  הֵּ ׁשֶׁ ל,  ָראֵּ ׂשְ ִמּיִ עֹות  ּפָ ַהגָּ ַהַהׁשְ ל  ר  ָראֵּ ִיׂשְ י  נֵּ ּבְ מֹות  ׁשְ ה  ּלֶׁ ְואֵּ ְבִחיַנת  ּבִ לּות 
ָגלּות ִמְצַר  ם ָיְרדּו ּבְ ּלָ ּכֻּ ירּות ׁשֶׁ ֲעׁשִ ם ּבַ ְרׁשָ ָ ׁשּ ָפׁשֹות ׁשֶׁ ם ַהּנְ הֵּ ְיָקא, ׁשֶׁ מֹות' ּדַ ִאים ִמְצַרְיָמה. 'ׁשְ ּיֹות  ַהּבָ לֻּ ל ַהּגָ ל ּכָ ּכֹולֵּ  ִים ׁשֶׁ
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וכנראה שסמך כאן רבינו על   לזכות רק ע"י תיקון הברית כמבואר בתורה כג אות ה' ובתורה נח אות ד'.
 המבואר שם לכן לא הזכיר כאן התנאי לעשירות שהיא תיקון הברית. 

 
 ה' הלכה לק"ה תערובות  ש בעומק עניין היכל הקודש שנתחד

ה'   .א אות  הקודש  שם  היכל  דהינו  המקדש  בית  שבביהמ"ק(  בנין  הקדשים  שכינה  )קדש  שרתה  זה  ידי  על 
נמצא שקרוב רחוקים הוא בעצמו בנין    .בישראל ונתקרבו ישראל לאביהם שבשמים דהיינו היכל הקודש

ומכח זה    ,תקרבו מרחוק דייקאשנ  , ע"כ נבנה משכן אחר חטא העגל דייקאאפ"ל שולי  א)ו  ,בית המקדש
 שהגשמיות תוצאה של הרוחניות(  \טו)ובכמה מקומות מבואר בלק"ה/נבנה המשכן בגשמיות( 

שובה היא בחי' זרקא דאיזדריקת לאתר ת, וונראה עומק כוונתו כי כל רחוק שמתקרב היינו בעל תשובה .ב
ה  נמצא כל בעל תשובה לה(  )ריש תור דהיינו שמחזיר את המלכות שלו לחכמה עילאה  דאיתנטילת מתמן  

הנקרא צוואר   בחי' בית המקדש  ,עולםלצוואר  שבונה  בחי'    ,חוזר ומחבר שמים וארץש  ,מאחה את הקרע
)שהרי הקב"ה לא    וכבוד הוא דבר העולה ממטה למעלה  ,והיינו היכל הקדש. כי היכל הוא כבוד,  העולם

יותר דהיינויכול לכבד את עצמו אדרבה   יותר  כמה שהכבוד בא מרחוק  יותר, כך הכבוד גדול   , (מנמוך 
למטה ממעלה  היורד  דבר  הוא  לווקודש  יאמר  קדוש  כמ"ש  רבינו    ,,  בפי  המכונה  תשובה  שבעל  נמצא 

קודש דהיינו הארת חכמה עילאה הנעלמת  וממשיך    , ומיחד אותם  , הוא מחבר שמים וארץ  ,היכל הקודש
וכן    נה כפשט הפסוק שמדובר על המתקרבכך הבנתי שקדוש יאמר לו הכוו  -הגה          לעולם.  בבינה

קוטי מוהר"ן אות ב' משמע ממוהרנ"ת שמדובר  יאבל בקיצור ל  משמע ממה שהמקורב נקרא היכל הקודש,
במקרב רחוקים שהוא קדוש יאמר לו. ולפ"ז צריך לומר שבחי' הבית המקדש נבנה משניהם יחד דהיינו 

ותר נראה לומר שהמקרב בונה היכל קודש דהיינו וידש המאיר בו.   והמקורב הוא היכל והמקרב בחי' ק
 את המקורב ומה שנקרא גם המקורב קודש זה כיון שיונק מהמקרב שנקרא קודש.

  , הם ימי ההשתדלות הנסיונות והברורים בחי' ארציות  (חול הפך הקודש)וזה בחי' שבת כי ששת ימי החול   .ג
ון תשובה כמ"ש ושבת עד ה' אלקיך,  ת עולה המלכות לבינה עילאה עולם התשובה וזהו שבת לשבובש

    , נמצאת שבת בחי' קרוב רחוקים בחי' היכל הקדשבחי' תשובה הנ"ל דאיזדריקת לאתר דאיתנטילת מתמן, 
תשמורו .ד שבתותי  את  הזוהר  מלגאו  דא  לשון  וריבוע  הקדש    .עיגולא  היכל  הוא  שעיגולא  מבאר  ורבינו 

קרוב רחוקים בדרך של שביתה כי ה  שבשבתאלא    דהיינו המקורב מרחוק וריבוע הוא המקרב רחוקים,  
 המשפט אסור כי אין ברורים בשבת. 

תקרב מרחוק בא עם רע הדבוק בו וצריך אש המשפט כדי לשרף הרע שלא יזיק למקרב וגם כדי  מכי כל ה .ה
 להסיר מהמתקרב בגדיו הצואים.  

לא תבערו  וכתיב    ,המשפטבחי' אש    ,בחי' ברורים היא  כי מלאכה    ,לא תעשו כל מלאכהאבל בשבת כתיב   .ו
(  רמז שכל המלאכות בחי' הבערה  לכן יצאת דייקא הבערה ללמד על כל המלאכות)אש בכל מושבותיכם  

אבל    ,מברר ושורף הרעהוא ברור שבשבת, כי כל המלאכות הן ברורים וכן המשפט    לכן המשפט אסור
שבשבת אין צורך באש  בות ה'(  )לק"ה תערו. ומוהרנ"ת מבאר  \טז/ , והברירה היא איסורבשבת אין ברורים

זיכך עצמו בתכלית  \יז/כלל בחי' מה    ,כי כמו צדיק גמור שאינו חושש כלל שיזיק לו הרע של הרשע כי 
אות כמבואר בתורה ח'  ו  .שמטה בחירה בעניין היצר הרע הגשמי בידו  ומטה האלקים בידי,רבינו  שאמר  

פת הרע הגשמי לצינור המחיה את הרע ולא  ל להכנס לעומק קליושיכ  עה"פ לא יאונה לצדיק כל רע,ד'  
ועל שם זה נקרא הצדיק   ואדרבה משבר בזה את הקליפה.  ,רק יצא כמו שנכנס  ,זהמת התאווה כלל  בו  יגע

 עלה לבחי' שבת מהיצה"ר הגשמי.  אנת שבת דכולי יומי דהיינו ש
יעא וקיימא. שבת אינה צריכה אש לשרוף הרע כי מצד עצמה א"א לפגום בה כי קדושתה קבהנמצא ש .ז

תשמורו   את שבתותי  הזוהר  וזהו שאמר  עשייה  ע"י  ולא  דייקא  שביתה  ע"י  נעשים  התיקונים שבה  וכל 
שמירה דייקא דהיינו שביתה. כי שבת כלפי ימי החול היא כחומר ביחס לצורה, והחומר הוא בחי' עשיה  

כי    ,כידועלש מרובע  וכי הוא דבר המשתנה לפי הצורה אבל צורה היא דבר קבוע )כי א"א לעשות ממש
, הכי נמי השבת  מושג מופשטשם תואר,  כי הוא    , חומר אחד משתנה להרבה צורות אבל צורה היא אחת

 ( היא בחי' צורה

כזה שיועיל לשרוף הרע של המתקרב  .ח ואולי שנזכה לעשות משפט  כולי האי  ע"י משפט  בחול  ואדרבה 
כלל  רך לאש המשפט כי לא חושש מהרע  ושמא הוא רשע גדול, אבל השבת בחי' צדיק שמקרב ואינו נצ

 כנ"ל. 

נו כשהגיע לאומין קרב את גדולי וראשי  יכדמצינו שרב  ,לכן הצדיק יכול לקרב אפילו רשעים ותרמודים .ט
 גרו שם, שהיו מצח הנחש המבואר בתורה ד' תנינא.שהאפיקורסים שבאותו הדור  

 
בחי' קריעת ים החכמה שבמח והלב ע"י שסילקו השכל העצמי והתחזקו  שבקריעת ים סוף ישראל עשו    כג  פסח ז' לק"ה  עיין    טו 

 באמונה ורק אז נעשה להם הנס של קריעת ים סוף בגשמיות.

דהיינו  ו כ א במל   בכמה אופנים שחוזרת    היא המלאכה לכן    טז  ומרקד ש דש  ת שבת  בורר  ברירה כולן  זורה  ידוע    , הם אופנים של  וכן 
 זהר ממנה.שמלאכת הבורר היא הקשה ביותר בשבת לה 

    כמו קרוב רחוקים עם משפט.  ששבת היא ביטול הרע והקליפות מוהרנ"ת  מקיצור לקוטי מוהר"ן אות ג' שכתב    צ"ע   -הגה   יז 
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מח .י אחד  וכל  מזה  גדול  דבר  אין  רחוקים  שקירוב  אע"פ  לע וולכן  אבל  יב  שם  בלק"ה  כמבואר  בזה  סוק 
יש    וגם  ,שבכל מקורב קשה לדעת אם אש המשפט שלי מספיק עבורו  ,כמבואר שם  ,הסכנה בזה עצומה 

 מאותם שאסור לקרב כלל.הוא חשש שמא 

מתקרב שמעצמו מתקרב ואין לנו לרדוף לקרב מי שאין לו אתערותא   לכן צריך זהירות לא לקרב אלא .יא
ב מעצמו להתקרב   שם  ג'  כמבואר  ונראה פשוט שאין הכוונה שרק מי  וכן מבואר בשיש"ק ח"ד אות מד.   אות 

שבא אלינו להתקרב צריך לעסוק עימו כי יש הרבה שע"י שמעוררים בהם קצת את הניצוץ היהודי אזי  
 וט שלא יודעים כלום מקדושה ואמונה. שוגם יש הרבה שפ מתעוררים מעצמם בהתקרבות גדול.

ג' יא( שלא רק גרים צריך לרחק תחילה כדי לנסותם עד כמה באמת רוצים עוד עיין בזה בלק"ה )גרי .יב ם 
אבל צריך זהירות בזה    להתקרב אלא גם בעלי תשובה, וכלשון מוהרנ"ת שם שהתרחקות תכלית הקרוב.

 )וכן בזוהר משמע שצריך לרדוף בתר חייבייא( ואולי דווקא לצדיק מותר וצ"ע.

שנזכה לאש המשפט כראוי ושנדע את מי  )כמבואר שם אות ד'(  פילה  לכן אין עיצה לזה אלא להרבות מאד בת .יג
יזיק לנו ולהזהר שלא    שלאוכיצד לקרב. וכיצד לכלכל דברינו במשפט כראוי לשרוף הרע שבו  לא לקרב.  

ר  ָצִריךְ , וכמבואר גם בתורה קלד  ישמע המקורב מה שאינו לפי מדרגתו ויוכל להזיק לו הֵּ ר  ְמֹאד  ִלּזָ אֹומֵּ ׁשֶׁ   ּכְ
ים  ָרהּתוֹ  ַרּבִ ּבּוָריו,  ּבָ ּדִ קוּ   ׁשֶׁ ּלֹא  ִיְתַחּלְ ַמע  ׁשֶׁ ל  ִיׁשְ ָחד  ּכָ י  אֶׁ ִריךְ   ַמה  ִאם  ּכִ ּצָ ֶׁ ר  לֹא,  לוֹ   ׁשּ ר  ְוַאף.  יֹותֵּ אֹומֵּ י   ׁשֶׁ ְפנֵּ  ּבִ

ים ם  ַרּבִ ּלָ ה  ְלכֻּ וֶׁ ׁשָ ל  ִעם,  ּבְ ה  ּכָ ב  ִיְכֹנס   לֹא  זֶׁ לֵּ ל  ּבְ ָחד  ּכָ ָחד  אֶׁ י  ְואֶׁ עַ   ִאם   ּכִ וכן כתב בתורה מז    .וֹ ל   ְוָצִריךְ ,  לוֹ   ַהּנֹוגֵּ
ינוֹ  ּוִמיתנינא והוסיף על שם  אֵּ ְבִחיָנה ּתֹוָרה לֹוַמר ָיכֹול ׁשֶׁ  : ּתֹוָרה לֹוַמר לוֹ  ָאסּור, זוֹ   ּבִ

לוי   .יד שבט  בחי'  הדור  לצדיק  מהנלוים  להיות  לצדיק  ולהתקשר  בתפילה  להרבות  אלא  עיצה  אין  כן  ועל 
  )כמבואר שם באות ו'( כנ"ל  כח הצדיק שהוא בחי' שבת  אין כוחינו אלא ב  שלעולם לא עזבו את משה רבינו, כי

 וכמבואר בתורה ח' הנ"ל שהצדיק וגם הנילוים אליו יכולים להתגרות ברשעים. 
 

 קרוב רחוקים הוא רבוי תפלה להתנאי הראשון 
הנ"ל    עיין ד'  בלק"ה  נ  -אות  מֹורֵּ נּו,  ֲאדֹונֵּ ִהְזִהיָרנּו  ׁשֶׁ ָהַאְזָהָרה  ל  ּגֹדֶׁ ִחיַנת  ּבְ הּו  ַלֲעׂשֹות ְוזֶׁ ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ר  כֶׁ זֵּ נּו,  ְוַרּבֵּ ּו 

ה ָלבֹוא ָכל ּתֹוָרה ְותֹוָרה ָקׁשֶׁ ּבְ ֱאָמִרים  ַהּנֶׁ צֹות  ָרִכים ְוָהעֵּ ְוַהּדְ ּקּוִנים  ל ַהּתִ ּכָ י  ּכִ ִפּלֹות,  ּתְ ַהּתֹורֹות  י ִאם    מֵּ ּכִ ם  יהֶׁ ֲאלֵּ
ֱאמַ  ּנֶׁ ׁשֶׁ י  ּפִ ַעל  ַאף  י  ּכִ ְוַתֲחנּוִנים,  ה  ִפּלָ ּתְ י  ְידֵּ ָצה  ַעל  ָהעֵּ ם  ּגַ ן  כֵּ י  ּפִ ַעל  ַאף  ּקֹות,  ַוֲעמֻּ דֹולֹות  ּגְ צֹות  עֵּ ּתֹוָרה  ָכל  ּבְ ר 

לֵּ  ִלְזּכֹות  ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ל  ּלֵּ ְלִהְתּפַ ִפּלֹות  ּתְ ַהּתֹורֹות  מֵּ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכין  ן  ּכֵּ ַעל  ם.  ְלַקּיֵּ ה  ָקׁשֶׁ ַעְצָמּה  ל  ּבְ ּכָ ם  ּוְלַקּיֵּ ְך  ילֵּ
כָ  ּבְ ׁשֶׁ צֹות  ְוָהעֵּ ָרִכים  ִמי ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶׁ ַרְך,  ִיְתּבָ ַלה'  ְנָפׁשֹות  ב  ְלָקרֵּ ַהְינּו  ּדְ ׁש,  ַהּקֹדֶׁ יַכל  ל הֵּ ׁשֶׁ ה  זֶׁ ִעְנָין  ּבְ ּוִבְפָרט  ּתֹוָרה,  ל 

ה רֹוצֶׁ ה ְמֹאד, כִּ  ַלה' \ יח/ ְלִהְתָקֵרב ׁשֶׁ "ל, ֲאָבל ָהִעְנָין ָקׁשֶׁ ָגתֹו ְוַכּנַ ִפי ַמְדרֵּ ה ּכְ זֶׁ ב ַלֲעֹסק ּבָ ּיָ ת ְמחֻּ ֱאמֶׁ ַרְך ּבֶׁ י ְצִריִכין  ִיְתּבָ
ׁש  ַע ִאם יֵּ ם ּוִמי יֹודֵּ הֶׁ ּלָ יק לֹו ָהַרע ׁשֶׁ ַיּזִ ּלֹא  ָפׁשֹות ְוכּו' ׁשֶׁ ַהּנְ ּבְ ט ְלַהְכִניַע ָהַרע ׁשֶׁ ּפָ ׁשְ ׁש ַהּמִ ה אֵּ טֹו ָלזֶׁ ּפָ ׁש ִמׁשְ אֵּ  ּכַֹח ּבְ

י י אֵּ ָאסּור ְלָקְרָבן, ּכִ ִעים ׁשֶׁ ָהְרׁשָ ם מֵּ ם?! ְוַגם אּוַלי הֵּ הֶׁ ּלָ ם. ַעל  ְלַהְכִניַע ָהַרע ׁשֶׁ ט מֹוִעיל ָלהֶׁ ּפָ ׁשְ ן ְצִריִכין    -ן ַהּמִ ּכֵּ
ט הַ  ּפַ ׁשְ ַהּמִ ׁש  ר אֵּ ּכַֹח ְלעֹורֵּ ן לֹו  ּתֵּ ּיִ ׁשֶׁ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ה ְמֹאד מֵּ ׁש ַעל זֶׁ ּוְלַבּקֵּ ה  ִפּלָ ּתְ ַהּתֹוָרה  ל ָהַרע  ַלֲעׂשֹות מֵּ "ל, ְלַבּטֵּ ּנַ

ת ִמי ְלַרחֵּ  ב ְואֶׁ ת ִמי ְלָקרֵּ ַדע אֶׁ ּיֵּ ם. ְוַגם ׁשֶׁ הֶׁ ּלָ ְטנּוִני ַוֲאִני ׁשֶׁ ַחת ַאֲהָבִתי ִיֹשְ ִוד, "ּתַ ָאַמר ּדָ ֶׁ ִחיַנת ַמה ׁשּ ה ּבְ "ל. ְוזֶׁ ק ְוַכּנַ
ָכל ּכִֹחי ְלָקְרָבם   ל ּבְ ּדֵּ ּתַ י ֲאִני ִמׁשְ ית ְוִנְצִחית, ּכִ ַאֲהָבה, ֲאִמּתִ ב אֹוָתם ּבְ ֲאִני אֹוהֵּ ה", ַהְינּו ׁשֶׁ ִפּלָ ת  ּתְ ֱאמֶׁ ַרְך ּבֶׁ ַלה' ִיְתּבָ

ם לֹא ּדַ  ְטנּוִני ְועוֹ ְוהֵּ ַחת ַאֲהָבִתי ִיֹשְ ם ּתַ ים, ַאף ּגַ ּיִ ם ָהֲאִמּתִ יהֶׁ ב ְלַחּיֵּ ְבָרָכה ְוטֹוָבה ְלִהְתָקרֵּ ִצים ּבִ יָנם ֲחפֵּ אֵּ ְמִדים  י ׁשֶׁ
ָתחּו ְוכּו' ע ּוִפי ִמְרָמה ָעַלי ּפָ י ִפי ָרׁשָ ם, "ּכִ ֱאַמר ִמּקֹדֶׁ ּנֶׁ לֹום, ּוְכמֹו ׁשֶׁ ם, ַחס ְוׁשָ ִני ִחּנָ ם". ְוַעל   ָעַלי ְלָבְלעֵּ ֲחמּוִני ִחּנָ ַוּיּלָ

ה,   ִפּלָ "ל ַוֲאִני ּתְ ְטנּוִני ְוַכּנַ ַחת ַאֲהָבִתי ִיֹשְ ִוד ּתַ ק ּדָ ה צֹועֵּ הזֶׁ ִפל ָ ֲעׂשֹות ֶנֶגד ֶזה, ַרק ַוֲאִני ת ְ ַ י ֲאִני ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ל    -  כ ִ
ן לַ  ל ּוְלִהְתַחּנֵּ ּלֵּ י ְלִהְתּפַ ַמְרּתִ ֱעֹמד ַעל ִמׁשְ ִמיד אֶׁ ם  ֲאִני ּתָ הֶׁ ל מֵּ צֵּ ּנָ אֶׁ ן ׁשֶׁ ֹאפֶׁ ג ּבְ יְך ְלִהְתַנהֵּ ִני אֵּ ִני ְויֹורֵּ דֵּ ַלּמְ ּיְ ַרְך ׁשֶׁ ה' ִיְתּבָ

ִמיד ֲאיַ  ֱאַמר, "ַוֲאִני ּתָ ּנֶׁ ק, ּוְכמֹו ׁשֶׁ ָראּוי ְלַרחֵּ ת ִמי ׁשֶׁ ק אֶׁ ב, ּוְלַרחֵּ ָראּוי ְלָקרֵּ ת ִמי ׁשֶׁ ב אֶׁ ה ְלָקרֵּ ְזּכֶׁ י ַעל  ְואֶׁ ל ְוהֹוַסְפּתִ חֵּ
ָך":  תֶׁ ִהּלָ ל ּתְ  ּכָ

 
 עד כאן ההקדמה 

 

* 
 [יט]  נט תורה 

 אאות 
,  על ידו ונשארו ביראת שמים קשר מתמשך בין המקרב רחוקים לרחוקים שהתקרבו שישרבנו מבאר כאן 

של המקרבם דהיינו על  רגלי הרוח שבעומק ליבו היכל קודש שורה ומתלבש ב   כי המתקרב מרחוק המכונה
ויונק חיותו   לכן נמשך ההיכל הקודש לשרשו ששם  ,ובורי אמת שקרבוהישכיון שמשם יצאו הד עצם חיותו,

   משם.
 ועיין בהקדמה מה הוא היכל הקודש הזה עפ"י המבואר בלק"ה.

 
 שמקרב אחרים שגם  להתקרב אלא ע"י    משמע שא"א   יח
 ח( היא המשך של תורה נח כמבואר לקמן בסוף תורה נט עי"ש תורה זו לשון רבינו ז"ל נאמרה יחד עם תורה נח הנ"ל בראש השנה שנת תקסו )חי"מ( שחל בימים ג' ד' )פל"   יט 



 8ע.             מוהר"ן                                נט      תורה                     קוטי          יל                        

שיכול להתאחז בלב  והיכל הקודש הזה הוא בחי' טוב שיצא מהקליפות שעל כן נשאר דבוק בו קליפת רע 
 .ולהפילו המקרבם

ם כיון שבכל מעשה טוב  דן כל אוכ  \כ/ תמיד לקרב בני אדם לעבודת הש"י  שמשתדלמי  

  ' גבית חוב ג)לק"ה    צוצות קדושים מעומק הקליפות נחשב למקרב רחוקיםישעושה מברר ברורים ומעלה נ

ב' כן  ,  (אות  בני  ועל  אלו  של  והרע  הקליפות  בו  יתאחזו  שלא  עצמו  את  לשמור  צריך 
הקדושיםיוהנ  \כא/אדם בבחצוצות  נפשות,  ולעשות  לקרב  המשתדל  האיש  זה  כי  הנאמר י'  . 

כי מיום שנגלה אליו בעל    ואת הנפש אשר עשו בחרן  \כב/ )בראשית יב(באברהם אבינו ושרה אמנו  
דהיינו  מקום  בכל  אדם  לכל  הדבר  את  ומפרסם  הולך  היה  הוא האלקים  שה'  לו האמת  ונתבררה  הבירה 

אמת היה  דווקא הכונה שעיקר פרסום ה  \כד/ומה שנקט בחרן  \כג / שאברהם גייר אנשים ושרה גיירה נשים
עוד גם    \כו/ עובדי ע"ז כי היכן שיש ע"ז יש חרון אף  רדהיינו אצל המרוחקים ביות  \כה/ במקום החרון והאף

שם,   הנמצאים  ודינים  חרון  שנקראות  לקליפות  אדם  לרמז  כל  שגם  הבעש"ט  ממדרגתו ובשם  כשנופל 

ליפול  מתחזקו מרוחקים מאד    שלא  נצוצות  גרים  מעלה  הנפש אשר עשו  ומוליד  ובלק"ה    \כז/ בחרןבבחי' 

כי ע"י כל אופן של קרוב    ,כתב שגם כל מצוה שאדם עושה מברר על ידה ברורים בבחי' קרוב רחוקיםהנ"ל  

 הוא בונה בחי' היכל הקודש.  רחוקים אל האמת 

, היינו זה שבני אדם נשארים  והנותר בירושלים קדוש יאמר לוקודש, זה בחי' )ישעיה ד(  
ביראה שלימה   בירושלידהיינ  [כח] דבוקים  הנותר  בחי'  ידום  "ו  רחוקים  על  המקרב  אע"פ  דהיינו   .

 
.  גם עיין תורה ז' תנינא עה"פ אשר אין  גודל התועלת לקרב רחוקים שרק עי"ז יכול אדם לזכות לשלימות הדעת   עיין תורה נג   כ

   .ולם ע חלפות למו מבאר גדול החיוב להשאיר בנים ותלמידים ליישב את העולם בבני דעת ולהשאיר דעתו ב 

אות ]נז[ ויעקב אע"ה העמיד קומה שלימה של כנס"י כולם זרע אמת אבל ידוע דמדת המלכות שהיא  לר' צדוק    רסיסי לילה   ן עיי   כא
רזא דכנס"י רגליה יורדות מות. והענין דבכל קומה הג' תחתונות הם כחות המשפיעים לזולת וגם בכנס"י יש כח זה להשפיע לזולת  

ם ע' פרי החג נגד ע' אומות. וכמו שיהי' לעתיד דמשיח יבוא ליתן קצת מצות וללמד  ג"כ ומה שזולת כנס"י היינו או"ה כמו שמקריבי 

וגו' ואז אהפוך אל עמים שפה ברורה.   הרגלין היורדות מות מקום  וזהו      תורה גם לאו"ה )ב"ר פ' צח( ונהרו אליו וגו' עמים רבים 
דושה. וע"י כח זה שבכנס"י שרוצים להחזיר גם כחות  הקליפות והרע שהוא כחות האומות להוציא גם הני"ק שבהם ולהחזירם אל הק 

להחזיר   ישראל  על  ח"ו  שמד  לגזור  והרצון  הכח  באומות  נתעורר  אלהים  עשה  זה  לעומת  דזה  שברע  זה  כח  ע"י  לקדושה  העמים 

ח"ו להם.   כנס"י  כל     אדרבא  להוצי   אבל  עם או"ה אלא לש"ש  כונתם בהתחברותם  היינו שאין  ישראל בשלימותה  א  זמן שכנסת 
הני"ק שבהם דהירכין מחוברין עם הגוף אז אע"פ שצופה רשע לצדיק וגו' ה' לא יעזבנו בידו. אבל באמת נא' בהתחברך עם אחזיהו  

ואע"פ שנתכוין לש"ש בתחילתו מ"מ העוסק עם מנוול מתנוול וכמו הגורף ביבין שא"א שלא יתלכלך גופו בטיט וצואה. וצריך  וגו'  

א להניח שום טינופת לידבק בו ולא כל אדם זוכה. ובהאבקו עמו אז ניתק כף הירך מהגוף היינו שלא  לזה זריזות וגבורה גדולה של 
לבד יש לו    ובזה          הי' נמשך ההשפעה לזולת עוד מהגוף שהוא האמת לאמיתו רק איזה כונה זרה וחיצונית וזה גרם נגיעתו בו.

ם ולהכניסם לקדושה מ"מ חבור זה גורם איזה חסרון ונתיקה  נגיעה בכנס"י כאשר הם רוצים להתחבר עמם אף שהוא כדי להאבק ב 
מכונת האמת ליעקב ועי"ז הם באים כנגדם לנתקם לגמרי בגזירת שמד שחושבים שיוכלו לנתק ולעקור הירך לגמרי מהגוף. ובאמת  

רפא מצלעתו ושב הירך  זה א"א כלל כי הי' רק נתיקה לפי שעה בעת חשכת ליל שלא ידע להזהר וכשזרח לו השמש והאירו עיניו נת 
 לאיתנו בגוף.

ר   בראשית פרק יב   כב ׁש ֲאׁשֶׁ פֶׁ ַהּנֶׁ ת  ר ָרָכׁשּו ְואֶׁ ם ֲאׁשֶׁ ל ְרכּוׁשָ ּכָ ת  ן ָאִחיו ְואֶׁ ּבֶׁ ת לֹוט  ּתֹו ְואֶׁ ַרי ִאׁשְ ׂשָ ת  ח ַאְבָרם אֶׁ ּקַ ַוּיִ ְצאּו    )ה(  ַוּיֵּ ָעׂשּו ְבָחָרן 
ָנַען:  בֹאּו ַאְרָצה ּכְ ַנַען ַוּיָ ת ַאְרָצה ּכְ כֶׁ  ָללֶׁ

באי העולם לברוא    רבה בראשית    כג זימרא אם מתכנסין כל  ואת הנפש אשר עשו בחרן אמר רבי אלעזר בן  יד   לט פסקה  פרשה 
אפילו יתוש אחד אינן יכולין לזרוק בו נשמה ואת אמר ואת הנפש אשר עשו אלא אלו הגרים שגיירו ואם כן שגיירו למה אמר עשו  

העוב  מי שהוא מקרב את  הונא  אלא ללמדך שכל  רב  נאמר אשר עשו אמר  ויאמר אשר עשה למה  בראו  ומגיירו כאלו  כוכבים  ד 
 אברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים: 

שבאור כסדים עדין לא הספיק לעשות נפשות ובארץ ישראל לא רצה כיון שהיו כנענים שנאמר בהם כל נשמה לא    יש לדחות   כד
 ברי יהונתן עה"פ. ואעפ"כ אינה דחיה של ממש.  תחיה כיון שהם בארור כמבואר שם בד 

 חרן גמט' ג"פ אלקים )בעש"ט עה"ת לך ו(   וכן מובא   כה 
 אות ו' בשם ספרי פרשת ראה וילקוט שמעוני שם   עיין תורה י'   כו 
נות ו(  ו. ואת הנפש אשר עשו בחרן, בשם אדוני אבי זקיני נ"ע זללה"ה כי כשאדם בקט אות  לך לך    -על התורה    בעל שם טוב עיין    כז 

 ( מוליד נשמות גרים, וזהו את הנפש אשר עשו בחרן, שהם ג' בחינות אלהים דקטנות מספר חרן וכו': )דגל מחנה אפרים וארא 

עיין בס' קדושת לוי ברמזי שיר השירים ד"ה לריח שמניך שכתב וז"ל, להבין למה ברא השם יתברך  ל   -אות ו'    מקור מים חיים   ועי"ש 
לא לכאורה. הוא יותר טוב שיעמוד צדיק תמיד על עמדו לעבוד את השם יתברך בשכל גדול ולאהוב  זה שיפול הצדיק ממדרגתו ה 

אותו אהבה שלימה, דבר זה אמר הבעל שם טוב ז"ל ומורי הצדיק מו"ה דוב בער זצ"ל שמזה שנופל הצדיק ממדרגתו ומתחזק לחזור  
ות את חבירו מטיט ורפש, שצריך גם הוא לירד סמוך להטיט  ולשוב לאיתנו מזה נבראו נשמות ]גרים[, והוא כמו מי שרוצה להעל 

ורפש להעלות אותו ]עי' לקמן פ' אחרי בהגה ה'[ כמו כן מזה נבראים נשמות גרים מזה שהצדיק נופל ממדרגתו ומתחזק את עצמו  
 .   לעבוד את השם יתברך ולחזור ולשוב אל מקומו עד כאן דבריו, והוא נרמז גם כן בכתבי האר"י ז"ל, עכ"ל 

 * עיין בראשית רבה פרשה נו ובמדבר רבה פרשה ב' ע"פ נאוה כירושלים   כח 
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כמה שלם  כטשיש  ביראה  שנשארו  מאלו  אעפ"כ  מקדושתם,  שנפלו  טריקון  ונ  \ל/וכמה 

    .שנבנה על ידו כנ"ל \לג /, וזה בחי' קדש\לב/ לזה שקרב אותם , עי"ז קדוש יאמר לו\לא/ ירושלי"ם

.  ע"י שרחוקים מתקרבים אליו שנתכבד השי"ת  זה בחי' הכבודשנבנה על ידי שמקרב רחוקים והיכל 
.  עיין ריש תורה י'   כמובא בזוהר )יתרו דף סט ע"א( כד אתי יתרו כדין אתייקר שמא דקב"ה

דייקא  כמ"ש הודיעו בעמים עלילותיו  דייקא בגויים, ספרו בגוים את כבודו [לד] וזה בחי' )תהלים צו( 

כבודו זה  הרחוקים  ובגויים  ת עצמן לעבודת השי"ת אלו הרחוקים, שע"י שמקרבים א  בעמים 
כי היכל רומז למקום המוכן להכיל את כבודו ית' היורד שם    זהו כבודו ית"ש. והכבוד זהו בחי' היכל

שההיכל המוכן להכיל    ובהיכלו כלו אומר כבוד, בבחי' )שם כט(  \לה/נמצא שההיכל מגלה כבודו 

 . תרו עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים, בבחי' מה שאמר יכבודו הוא היכן שמדברים מגדולתו ית'
כלי לועיין בהקדמה עפ"י לק"ה תערובות ה' נתבאר בדרך אפשר שהיכל הקודש הם קודש הבא מלמעלה  

חיבור שמ בחי'  ונעשה  העולה מלמטה  הכבוד  בית המקדש יההיכל שהוא  בחי'  היכל הקדש  בחי'  וארץ  ם 
העולם צוואר  שמשהוא  שם  משמע  השכינה,  השראת  מקום  בתשובה  ,  ישראל  עם  את  שהחזיר  משה  כח 

 משכן בגשמיות.  ת הנעשה היכל הקדש ברוחניות ומכח זה ניתן כח למשה להקים א

ולפי הנ"ל   עתה יבאר שכיון שההיכל הקדש נעשה ע"י הצדיק הוא תמיד ממשיך לקבל חיותו מהצדיק. 
מצא שהוא מקבל חיותו  שהיכל הקודש הנעשה ע"י קורב רחוקים הוא בחי' היכל הקדש שבבית המקדש נ

 הצדיק. ע"י  שבית המקדש קיומו ע"י השבת ו \לו/ועיין תורה סז תנינאממשה רבינו 

הזה   ית'  והיכל הקודש  מכבודו  אצל  שנעשה  מושך את עצמו תמיד לשרשו,    המקורבהמתגלה 
שרשו שם  כי  עושיהו,  של  ללבו  לשרשו  היינו  נמשך  דבר  שכל  הדברים  והכלל  מחמת  כי   .

לכן עומק    , וחזרו להשי"תשל הרחוקים   \לז/ו של האיש הכשר, נכנסו בלבםשיצאו מעומק לב
 . ליבו של המקרבם הוא שרש היכל הקודש שנבנה ע"י דברי האמת שיצאו משם

 
 וכמה :כמה   -בתקפא יש כאן נקודותים שיוצאות מהשורה    כט 

ני במעגלי צדק שלפ"ז אולי אפ"ל שיראה שלימה לאו דווקא אלא כל שנשאר בגבול הקדושה בבחי' צדק  ינח   עיין לקמן אות ה'   ל
 אמונה שלימה דהיינו כד אתחבר בה אמת וכמו שבארנו שם עי"ש.מלכותא קדישא אע"פ שלא זכה ל 

אברהם קרא אותו יראה שנאמר ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה שם קרא אותו שלם    -פרשה נו פסקה י    רבה בראשית    לא
ם אדם צדיק מתרעם  שנאמר )בראשית יז( ומלכי צדק מלך שלם אמר הקב"ה אם קורא אני אותו יראה כשם שקרא אותו אברהם ש 

.   ונ"ל  ואם קורא אני אותו שלם אברהם אדם צדיק מתרעם אלא הריני קורא אותו ירושלים כמו שקראו שניהם יראה שלם ירושלים 
טעמא דשמות אלה כי באמת מקום המקדש הוא מקום מסוגל ליראת שמים ובאתר דאית דחילא אית שלימתא )זהר יתרו עט( אלא  

 אה במקום ואילו אברהם התפעל מהיראה שגרמא לזה שהיא העיקר ולכן הקדים הקב"ה יראה לשלם.ששם התפעל מהשלימות שר 

רחוקים    מבואר לכאורה    לב למקרב  שהכוונה  ב'  בברור  מוהר"ן אות  ליקוטי  בקיצור  שמדובר  וכן משמע  מקום לטעות  כאן  יש  אבל 
הפסוק   פשט  מדבר  בו  כי  הקודש במתקרב  היכל  נקרא  שהמקורב  ממה  משמע  נבנה  וכן  המקדש  הבית  שבחי'  לומר  צריך  ולפ"ז   ,

את   דהיינו  קודש  היכל  בונה  שהמקרב  לומר  נראה  ויותר  בו.   המאיר  קודש  בחי'  והמקרב  היכל  הוא  המקורב  דהיינו  יחד  משניהם 
 המקורב ומה שנקרא גם המקורב קודש זה כיון שיונק מהמקרב שנקרא קודש 

לדבריו שהמקרב רחוקים בונה קודש ועיין זהר משפטים קכא סע"א שמחלק שם בין  קדוש יאמר לו וממנו מביא ראיה    לשון הפסוק   לג
קדוש לקודש כי קודש בג"ר וקדוש בזו"ן ומביא שם ראיה שקדוש בזו"ן מהפסוק הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו וכיון  

לק בין קדוש לקודש או שאע"פ שהמקורב הוא בחי'  שציון וירושלים הם יסוד מלכות הרי שקדוש הוא בזו"ן. וצ"ל או שרבינו לא מח 
 קדוש אבל ההיכל שנבנה על ידו הוא קודש. וצ"ע. ויותר נראה שרבינו לא מחלק.   

 א טז כד כי בתהלים ספרו כבודו בלי את -נראה שצ"ל דברי הימים   לד

ם הת"ת והת"ת היה נעלם מפני שהמלכות  ומפני היות המלכות הויה יותר מתגלית נתהוה גלויה קוד   ' שער יח פרק ג  -  פרדס רמונים   לה 
 היכל אליו והיא מגלה כבוד המלך והיא מראה נגלית שבה מתגלה הת"ת.

ְך ַגם    -  תורה סז תנינא   לו  י ּכַֹח ָהְראּות ִנְמׁשָ ָוִנין ּדְ   -ּכִ ָלת ּגְ ְך ּתְ ם ִנְמׁשָ ָ ׁשּ ּמִ ע אֹוִתּיֹות, ׁשֶׁ ִחיַנת ַאְרּבַ הּוא ּבְ ם, ׁשֶׁ ֵּ ִחיַנת ַהׁשּ ן ִמּבְ יָנא ּוַבת ַעִין  ּכֵּ עֵּ
ָמא  ׁשְ ת  ּבָ 'ׁשַ י  ּכִ ע(  ּקּון  )ּתִ ַעִין  "ת  ּבַ יָנא,  עֵּ ּדְ ָוִנין  ּגְ ָלת  ּתְ ין  ׁשִ ת.  ּבַ ין  ׁשִ ת  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ה  ְוזֶׁ "ל.  ּנַ ם    ּכַ ּגַ פח:(.  ַדף  ִיְתרֹו  )זַֹהר  הּוא'  ִריְך  ּבְ א  ְדׁשָ קֻּ ּדְ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶׁ ת, ּכְ ּבָ ִחיַנת ׁשַ יק הּוא ּבְ ּדִ ת" )ׁשְ   ַהּצַ ּבָ ַ ת ַהׁשּ ם אֶׁ י ה' ָנַתן ָלכֶׁ ה: "ְראּו ּכִ י'. ְוזֶׁ י יֹומֵּ ּכְֹלהֵּ ת ּדְ ּבָ ּזַֹהר ָנׂשֹא ַדף קמד:(: 'ַאְנּתְ הּוא ׁשַ מֹות  )ּבַ
לָ  ִחיַנת ּתְ ִחיַנת ּכַֹח ָהְראּות, ּבְ ִריְך הּוא, הּוא ּבְ א ּבְ ְדׁשָ קֻּ ָמא ּדְ הּוא ׁשְ ת, ׁשֶׁ ּבָ י ׁשַ ְיָקא, ּכִ "ל: ט"ז( 'ְראּו' ּדַ ּנַ יָנא ּוַבת ַעִין ּכַ עֵּ ָוִנין ּדְ ַעל               ת ּגְ ְְ

ית    - ְנַין ּבֵּ ר ּבִ ְזּכָ ּנִ ָכל ָמקֹום ׁשֶׁ ן ּבְ יָראּו". וְ   -ּכֵּ י ּתִ ׁשִ מֹרּו, ּוִמְקּדָ ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ ת ׁשַ ְקָרא י"ט(: "אֶׁ תּוב )ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ת, ּכְ ּבָ ר ׁשַ ׁש, ִנְזּכָ ְקּדָ ָכל ָמקֹום  ַהּמִ ן ּבְ כֵּ
ית   ְלַהּבֵּ ִאיר  מֵּ ת  ּבָ ׁשַ י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ַעל  ם  ִמּקֹדֶׁ ִהְזִהיר  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  אכֶׁ ְמלֶׁ ַעל  ִהְזִהיר  ַגם    -ׁשֶׁ הּוא  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ י  ּכִ ׁש,  ְקּדָ מֹו    -ַהּמִ ּכְ יַנִים,  עֵּ ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵּ

בָ  ּבָ ן  )ַעּיֵּ ם"  יכֶׁ ינֵּ עֵּ ַמְחַמד  ם,  כֶׁ ּזְ עֻּ אֹון  "ּגְ כ"ד(:  אל  ְזקֵּ )ְיחֶׁ תּוב  ּכָ הּוא    -א  ׁשֶׁ ת  ּבָ ׁשַ י  ּכִ ׁש,  ְקּדָ ּמִ ּבַ ִאיִרין  ַהּמְ ָוִנין  ַהּגְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ת  ּבָ ְוׁשַ ד(.  ְתָרא  ּבַ
ית   ִאיִרין ְלבֵּ יָנא ּוַבת ַעִין, ַהּמְ עֵּ ָוִנין ּדְ ָלת ּגְ ם ּתְ הֵּ ִחיַנת ּכַֹח ָהְראּות, ׁשֶׁ יַנִים.  -ּבְ ִחיַנת עֵּ הּוא ּבְ ׁש ׁשֶׁ ְקּדָ    ַהּמִ

תורה  בסוף  שם  ַעל  ........עוד  ַהּבַ ִחיַנת  ּבְ ִית',  ּבַ רֹאׁש  ית  אׁשִ רֵּ 'ּבְ הּו:  ל    -ְוזֶׁ ׁשֶׁ ר  אֵּ ְוַהּפְ ַהּיִֹפי  הּוא  ׁשֶׁ ת,  ָהֱאמֶׁ יק  ּדִ ַהּצַ ַהְינּו  ָהעֹוָלם.  ל  ׁשֶׁ ִית  ַהּבַ
בִּ  ׁשְ יט הּוא ַהּמַ ּלִ ַ ף הּוא ַהׁשּ ית מ"ב(: "ְויֹוסֵּ אׁשִ רֵּ ִחיַנת )ּבְ ף, ּבְ ִחיַנת יֹוסֵּ הּוא ּבְ ַעל  ָהעֹוָלם, ׁשֶׁ ּבַ ִחיַנת  ִית, ּבְ ּבַ ִחיַנת רֹאׁש  ל    -יר" ְוכּו', ּבְ ִית ׁשֶׁ ַהּבַ

י ַעל   ית    -ָהעֹוָלם. ּכִ "ל.  -ָידֹו ִקּיּום ַהּבֵּ ּנַ ל ּכַ ָראֵּ ל ִיׂשְ ירֹות ׁשֶׁ ים ְוַהּדִ ּתִ ׁש ְוִקּיּום ַהּבָ ְקּדָ  ַהּמִ

 לב  )מוסר( לר"ת שער יג אות קעג כל דבר שיצא מן הלב יכנס ב   עיין ספר הישר   לז 
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הזה הקודש  לשרשו  והיכל  נמשך  החיוניהוא  ,  כשהוא  הרוח  את  ומלביש  עצם    \לח/שורה  רוח 

כי    \לט/ החיים הכשר.  האיש  אבל  שבלב  בדם  היא  ההנפש  )יחזקאל  הרוח  בבחי'  בלב,  לו  וא 
דהינו שהלב חדש היא הרוח החדשה, וכשם שרוח התשובה    ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה  מא([מ]

 . היא בלב כך רוח החיוני בלב 

ושורה על רוח החיוני שבלב   ששורה על הקדוש יאמר לו הנ"ל דהיינו ההיכל לכבודו ית'  והיכל הקודש  

ושפל רוח יתמוך , בבחי' )משלי כט(  של זה שקרבם  הזהי  החיוניונק חיותו מהרוח  המקרבם הוא  
לי הרוח הם יתמכו בהיכל הכבוד להניק אותו )ועוד  גדהיינו שהחלק הנמוך והשפל של הרוח דהיינו ר כבוד

רוח  שפל  מכונה  לעצמו  ולא  להש"י  רחוקים  המקרב  ועיקר הלבשתו  (כי  הרוח  .  את  הכבוד  היכל  של 

הקב"ה דהיינו ש  ורוח להולכים בה  \מב/ )ישעיה מב(הכתוב  חי'  לרגלי הרוח, בבהחיוני הנ"ל הוא  

  . כי ברוח הזה יש קומה שלימה נמצא שיש רוח שהיא בחי' רגלים  ,כדי שעל ידה ילכו לפניונותן רוח  
והטעם שמתלבש על רגלי הרוח ,  וברגלי הרוח שורה ומתלבש ויונק ההיכל הקודש,  ראש וגוף ידין ורגלין

רגלמשם  כי  דייקא   רחוקים  נתעורר    \מג /יןמבחי'  לעבודת  המקרב  אדם  בני  את  להיישיר 
מ(  מד"ת השי )שם  בבחי'  לאלקינו,  מסילה  בערבה  מקום ישרו  שהוא  דייקא,  מסילה   מה. 

  רגלי הרוחוכן המסילה בלב הרחוקים נעשית ע"י בחי'  \מו/ כי מסילה היא דרך שנכבשת ע"י הרגלין הרגלין

דהיינו עי"    , שע"י מסילות שבלבבםלות בלבבםמסי. וזהו בחי' )תהלים פד(  של לב זה שקרבם

ומוכן להיות מסילות לדבריו , נתעורר להיישיר את בני אדם השוכנים בערבה  שמצא לב שומע 
מאמונה    חושךבו שומם  ומדבר  ערבה  שליבם  רחוקים  לקרב  דרך  דהיינו  ועשה שם  כבש  דבוריו  וברגלי 

ל בומסילה  לאלקינו  אלקיםאמונה  מסילה  בערבה  ישרן  לעבודת  כנ"ל  בחי'  דרך  להם  להיישיר   ,
 השי"ת.  

רבות  קליפות  ויש  הנה,  עד  רחוקים  היו  אשר  מהנפשות  נעשה  הנ"ל  שהיכל  ומחמת 
סביבם בבחי'  \מז/השוכנים  ה(הכתוב  ,  הגוים   \מח/ )יחזקאל  בתוך  שמתיה  ירושלים   מטזאת 

 
לא נקט רבינו לשון חיוני כלפי הרוח ועל כן נראה שכוונתו לרוח החיים הבהמית שהיא עצם החיים ולא לרוח חיים    בשום מקום   לח

של נפש השכלית. דהיינו שהיכל הקדש הנעשה ע"י קרוב רחוקים שורה על עצם החיות שבלב המקרב אותם. וצ"ע כי איתא שיצה"ר  
 ת שבלב נמצא א"כ שהיכל הקדש שורה על היצה"ר בעצמו ומחזק אותו ע"י הרע שלו. וצ"ע.   ויצ"ט הם נפש בהמית ונפש השכלי 

ועכשיו אומר שההיכל הקודש שורה על שרשו    צ"ע דלעיל   לט  הוא הדברים שיצאו מועמק לב המקרבם  היכל הקדש  אמר ששרש 
א היכן שיוצא הדיבורי אמת ואילו רוח החיוני  דהיינו הרוח החיוני ונמצא לפ"ז שרוח החיוני הוא עומק הלב וצ"ע כי עומק הלב הו 

הוא עצם החיות הבהמית של אדם ולכאורה זה בנפש בהמית וזה בנפש השכלית ולא קרב זא"ז. ואולי אפ"ל שמדובר במקרב צדיק  
שכל    כזה שאצלו האמת טבועה בעצם חיותו, ולא כאותם שמקרבים רחוקים ע"י הסברים והוכחות וויכוחים אלא מדובר בצדיק כזה 

דבור שלו הוא נכנס מיד בעומק הלב של השומע וממאס מיד בחיי הבל, וזה כיון שאצל המקרב בעצמו האמת נמצא ויוצא מעצם  
 חיותו החיונית.  

 ועיין גם בפרק יח   מ
 ו יותר מכוון ללשון רבינו(  )יחזקאל )יח( לו( )כי באמת בשניהם נזכר לב חדש אבל בפרק ל   -תרלו )יחזקאל לו( ומתרצו תרלד ו בתקפא )יחזקאל יח( ב   מא 

יָה ְורּוחַ   מב פרק  ישעיה    מב ָמה ָלָעם ָעלֶׁ ן ְנׁשָ יָה ֹנתֵּ ֱאָצאֶׁ ץ ְוצֶׁ ם רַֹקע ָהָארֶׁ יהֶׁ ַמִים ְונֹוטֵּ ָ א ַהׁשּ ל ְידָֹוד ּבֹורֵּ ּה:    )ה( ּכֹה ָאַמר ָהאֵּ  ַלהְֹלִכים ּבָ

 למתהלכים לפניו:   -ם בה  קדושה. להולכי   -לכולם בשוה. ורוח    -נשמת חיים. לעם עליה    -נותן נשמה    -  רש"י 

 אל העם אשר הם עליה נתן נשמה ואל שאר הבריות המתהלכים בה נתן רוח החיוני:   -)לעם עליה    -  מצודות דוד 
כי הכלל שבכל משפיע ומקבל אזי נה"י דעליון נעשים חב"ד אצל התחתון. דהיינו שהרגלין שהיא מדרגה התחתונה של הרב רק    מג

 התלמיד.  היא יכולה להתקבל בלב ומח של 
 הש"י   –מתרצו    מד
    (וכנראה שנמחק חלק מהו' )   , מקים   –בתקפא    ,מקום   -ותרלד  בדפו"ר   מה 

ו'     כי יש דרך   מו  ג'  שמכינים כדי להלך בה ונקראת דרך קודם שהלכו בה, כמו הדרכים שנצטוו לעשות לערי מקלט עיין דברים יט 
  נג:(   ן )ערובי   ם בה כמו שאמרה התינוקת לרבי יהושע בן חנניא אבל יש דרך שנעשית במקום שאינו מוכן לכך רק ע"י רגלי ההולכי 

וכן מפורש בפרש"י שמות    משמע קצת שדרך כזו נקראת מסילה.  " ישרו בערבה מסילה " ליסטים שכמותך כבשוה. ומדברי רבינו כאן  
בני"א וכו' משמע שע"י    מאידך צ"ע ההמשך שאומר שע"י מסילות בלבבם נתעורר להישיר את   ט' יז עה"פ עודך מסתולל בעמי עי"ש.

 שמצא דרך בלבם נתעורר להחזירם בתשובה שלפ"ז מדובר בדרך שהוכנה להילוך.
שבעל תשובה וגרים נקראים פלגא בגלל הבגדים הצואים שיש עליהם וצריכים טרחה גדולה להסירם ובפרט גרים    עיין תורה יד   מז 

ע  בגיותם  להם  שהיתה  הרעה  שנפש  כיון  כספחת  קשים  עליהם  שקבלו  שנאמר  דקדושה  הנפש  להחטיא  בתוכם  מכשכשת  דין 
כשתגיירו. ובשער הגלגולים )הקד' לד( מבואר שזה נשאר גם בבניהם כמבואר שם על ר"ע. )לכאורה עד י' דורות, שע"כ מותר עד אז  

בל עי"ש דהא  בממזרת קדושין עה. ועד אז לא תבזי ארמאה באפיה סנהדרין צד. וצ"ע משבת קמו ג' דורות פסקה הזהמה מהאבות א 
 פליגא אמ"ד שרק בסיני פסקה(  

יָה ֲאָרצֹות:   ה פרק  יחזקאל    מח יָה ּוְסִביבֹותֶׁ ְמּתִ תֹוְך ַהּגֹוִים ׂשַ ם ּבְ ַלִ  )ה( ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ֱידִֹוד זֹאת ְירּוׁשָ
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שנעשית  כלכן גם    כיון שהיתה בין הגויים  ירושלים הנ"ל נוטריקון יראה שלם הרומזת להיכל הקדש הנ"ל

שלם   הקודש  יראה  היכל  הגוייםדהיינו  בקליפות  מסובבת  עדיין  כשמלביש היא  עכשיו  ואפשר   .
הלב   את  שבלבההיכל  החיוני  רוח  את  שקרב    דהיינו  ח"ו   אותםזה  שיתאחזו  אפשר  כנ"ל, 

ב  לבוהחיצונים,  מחשבות  הזה  \נא/[נ]   יצר  הכשר  לכעס    \נב/של  להפילו  היא  התגברותם  ועיקר 

  :  \נג/ והחימה

בחי'    נדא יזה שיזמין מלאכי לבו, שהוא בחי' התלהבות הלב. שההתלהבות ה  עלעצה  

 [ נה] )שמות ג(הכתוב במשה רבנו שהתגלה אליו מלאך אלקים ודיבר עמו מתוך הסנה  מלאכים, בבחי'  
דהיינו שמלאך אלקים נתגלה למשה בדמות להבת אש הבוערת   \נז/וירא אליו מלאך ה' בלבת אשנו

דהיינו נוסף לזה ואש הזה הוא שורף אותם. ואז גם היכל הקודש מקבל כח האש,  ,  בתוך הסנה
לה הרוצה  הרע  את  שורף  ליבו  מלאכי  רחוקיםתשאש  המקרב  ליבו של  ברוח  בהיכל    , אחז  נכנס  גם  הוא 

ישרוף את הרע הדבוק   את הקליפות גם  ההיכל הקודש  ושורף  ו  עצמבבו  הקודש כדי שהיכל הקודש 
בבחי' )שם   והיכל הקודש שורף אותם  \נח/בהבנת דברי החכמה של המקרב  טעותוהול  מלהתאחז בו

נעשה   כבוד ה' השורה על מי שקדוש יאמר לו  אדהיינו היכל הקודש שהו  וכבוד ה' כאש אוכלתכד(  

 :אש אוכלת את הרע הדבוק בו

 
 

 בתוך הגוים שמתיה )כלשון הפסוק(  -תרלד ב   מט 
 לשה"כ בראשית ו' ה'  נ

דייקא כמבואר בפסוק. שהרע הזה מתלבש על הרע שכבר נמצא ומגביר אותו ולא  ממה שנקט לשון הרומז ליצה"ר    משמע קצת   נא
היצה"ר   שמשם  החיות  עצם  הבהמית  נפש  לכאורה  שהיא  דייקא  החיוני  הרוח  על  שמתלבש  כנ"ל  והיינו  יצה"ר.  בעצמו  שנעשה 

   המתנגד לנפש השכלית שהיא יצ"ט. וצ"ע.  

תפעלות רעה עיקרה הכעס וכן רגלי הרוח בחי' נפש שברוח שם אחיזת הכבד  אפשר לומר כיון שהלב הוא רק התפעלות וה   אולי   ד עו 
 כועס לכן עיקר הרע שעלול להתאחז מהמקורב הוא מדת הכעס וכמבואר בלק"ה פורים ו' ו'.

ק [  ז ]   תורה ס אות   נב עֹוסֵּ ר   ּוְכׁשֶׁ י   ְלעֹורֵּ נֵּ מֹר   ָצִריךְ   הּוא ,  ָאָדם   ּבְ ְלִמיִדים   ַעְצמוֹ   ִלׁשְ יָנם   ִמּתַ אֵּ י ,  ּוִניםֲהג  ׁשֶׁ דֵּ ּלֹא   ּכְ א   ׁשֶׁ ק   ְיהֵּ ָהַרע   ּבוֹ   ִנְדּבָ ם   מֵּ הֶׁ ּלָ ,  ׁשֶׁ
ּלֹא  יק   ׁשֶׁ מוֹ ,  לוֹ   ַיּזִ ָאְמרוּ   ּכְ ינוּ   ׁשֶׁ ין )   ִלְבָרָכה   ִזְכרֹוָנם   ַרּבֹותֵּ ּלִ ' ג" קל   חֻּ ל (:  ד   ּכָ ינוֹ   ְלַתְלִמיד   ַהְמַלּמֵּ אֵּ ן '.  ְוכוּ '  ָהגּון   ׁשֶׁ ינוּ   ָאְסרוּ   ְוכֵּ   ִזְכרֹוָנם ,  ֲחָכמֵּ

ת ׁשַ )   ִלְבָרָכה  ָמה   עֹור   ַעל   ִלְכּתֹב (:  ח " ק   ּבָ הֵּ ָאה   ּבְ ֱאַמר ,  ְטמֵּ ּנֶׁ " ׁשֶׁ ה   ְלַמַען :  ְהיֶׁ ִפיךָ '  ה   ּתֹוַרת   ּתִ ' ּבְ ר   ִמן "  ּתָ ד '.  ְלִפיךָ   ַהּמֻּ ּלֹומֵּ ר   ִעם   ּוְכׁשֶׁ   הּוא ,  ַאחֵּ
ִחיַנת  ִתיָבה   ּבְ י .  ּכְ ׁשֹון   ּכִ ִחיַנת   הּוא   ַהּלָ ים )   ּבְ ִהּלִ ט   ְלׁשֹוִני (: " ה " מ   ּתְ ר   עֵּ ֱחָקק ",  ָמִהיר   סֹופֵּ ּנֶׁ ב   ׁשֶׁ ב   ַעל   ְוִנְכּתָ ְלִמיד   לֵּ מוֹ ,  ַהּתַ תּוב   ּכְ ּכָ י )   ׁשֶׁ לֵּ (:  ג  ִמׁשְ

ם "  ְתבֵּ ךָ   לּוחַ   ַעל   ּכָ ן   ְוַעל ". ִלּבֶׁ ּלֹא   ָצִריךְ   ּכֵּ ָבָריו   ִיְהיוּ   ׁשֶׁ ִבין   ּדְ ִחיַנת   ַעל   ִנְכּתָ ָמה   עֹור   ּבְ הֵּ ָאה   ּבְ ְלִמיד   ַהְינוּ ,  ְטמֵּ ינוֹ   ּתַ אֵּ ר   ִאי   ַאךְ .  ָהגּון   ׁשֶׁ ְפׁשָ ר לְ   אֶׁ   ָבׂשָ
ָמר   ִלְהיֹות   ָוָדם  ַעְצמוֹ   ִנׁשְ ּלֹא ,  ּבְ ְמעוּ   ׁשֶׁ ְלִמיִדים   ִיׁשְ יָנם   ּתַ אֵּ ּנוּ   ֲהגּוִנים   ׁשֶׁ ה .  ִמּמֶׁ ה   ָצִריךְ   ְוָלזֶׁ ְהיֶׁ ּיִ ד   ִלְלמֹד ,  ִלּמּודוֹ   ׁשֶׁ מֹר   ּוְלַלּמֵּ ַהְינוּ .  ְוַלֲעׂשֹות   ְוִלׁשְ   ּדְ

ַעל  י   -  ׁשֶׁ ְלִמידוֹ   ִעם   ִלּמּודוֹ   ְידֵּ ה ,  ּתַ ִאלּ   ִיְהיֶׁ אוֹ   וּ ּכְ רוֹ   ֲעׂשָ אוֹ   ּוְכִאּלוּ ,  ַלֲחבֵּ י   ֲעׂשָ מוֹ .  ּתֹוָרה   ְלִדְברֵּ ָאְמרוּ   ּכְ ינוּ   ׁשֶׁ ְדִרין )   ִלְבָרָכה   ִזְכרֹוָנם ,  ַרּבֹותֵּ   ַסְנהֶׁ
ל :(: ' ט" צ  ד   ּכָ ן   ַהְמַלּמֵּ רוֹ   ּבֶׁ ִאּלוּ ,  ּתֹוָרה   ֲחבֵּ אוֹ   ּכְ אוֹ   ּוְכִאּלוּ ',  ְוכוּ   ֲעׂשָ י   ֲעׂשָ לּ '.  ְוכוּ   ּתֹוָרה   ְלִדְברֵּ ד ּוְכׁשֶׁ ָנה   ֹומֵּ ַכּוָ ם   ֲאַזי ,  זוֹ   ּבְ ֵּ ַרךְ   ַהׁשּ ר   ִיְתּבָ ,  אֹותוֹ   ׁשֹומֵּ

ּלֹא  ָבָריו   ִיְהיוּ   ׁשֶׁ ִבין   ּדְ ֹכחַ   ִנְכּתָ רֹון   ּבְ ּכָ ל   ַהּזִ ְלִמיד   ׁשֶׁ ינוֹ   ַהּתַ אֵּ ִחין   ִיְהיוּ   ַרק ,  ָהגּון  ׁשֶׁ ּכָ ּנוּ   ִנׁשְ ק .  ִמּמֶׁ עֹוסֵּ ר   ּוְכׁשֶׁ י   -  ַעל   ְלעֹורֵּ י   ְידֵּ ּיֹות  ִסּפּורֵּ   ִריךְ צָ ,  ַמֲעׂשִ
ה  ְהיֶׁ ּיִ יָחתוֹ   ׁשֶׁ ם   ְוִסּפּוָריו   ׂשִ ן   ּגַ ְבִחיַנת   ּכֵּ ּמּוד   ּבִ ַהְינוּ ,  ל" ַהנַּ   ַהּלִ נַּ   ְוַלֲעׂשֹות   ִלְלמֹד   ּדְ ה .  ל " ּכַ ִחיַנת   ְוזֶׁ ' ט" י   ָזָרה   ֲעבֹוָדה )   ּבְ יָחָתן :(:  ל   ׂשִ י   ׁשֶׁ ְלִמידֵּ   -  ּתַ
ַהְינוּ ',  ִלּמּוד   ְצִריִכין   ֲחָכִמים  ל   ּדְ ּכָ ִרי   ַמה   ׁשֶׁ ּצְ ֶׁ ל   ִכין ׁשּ ּמּוד   אֶׁ ם   ְצִריִכין ,  ַהּלִ ן   ּגַ ל   ּכֵּ יָחתוֹ   אֶׁ הּוא ,  ׂשִ ִחיַנת   ׁשֶׁ י   ּבְ ּיֹות   ִסּפּורֵּ נַּ   ַמֲעׂשִ  : ל " ּכַ

ּקּון   -אמצע אות ו'    ו  הלכה   פורים   הלכות   ליקוטי   נג יַכל   ּתִ ׁש   הֵּ י   -  ַעל   הּוא   ַהּקֹדֶׁ ט   ְידֵּ ּפָ ּפֹט   ִמׁשְ ׁשְ ּיִ ת   ׁשֶׁ ל   ַעל   ַעְצמוֹ   אֶׁ ָבר   ּכָ ַהְינוּ ,  ּדָ ד   ּדְ ְתּבֹודֵּ ּיִ   ׁשֶׁ
ה  ּבֹון   ְוַיֲעׂשֶׁ ׁשְ ּפֹט   ַנְפׁשוֹ   ִעם   חֶׁ ת   ְוִיׁשְ ׁש   ַעְצמוֹ   אֶׁ יָחתוֹ   ִויָפרֵּ י   ׂשִ ם   ִלְפנֵּ ֵּ ַרךְ   ַהׁשּ ֲחִמימּות   ִיְתּבָ ב   ּבַ ר   ַעד   ַהּלֵּ ְתעֹורֵּ ּיִ ׁש   ׁשֶׁ ט   אֵּ ּפָ ׁשְ רֹף   ַהּמִ ת   ְוִיׂשְ   ָהַרע   אֶׁ

ל  ָפׁשֹות   ׁשֶׁ ָקְרָבם   ַהּנְ ּמְ ן ',  ְוכוּ   ׁשֶׁ ם   ַעּיֵּ ר וְ .  ׁשָ ל   ָהַרע   ַהְכָנַעת   ִעּקַ ָפׁשֹות   ׁשֶׁ ל   הּוא   ַהּנְ ַעס   ְלַבּטֵּ ָמה   ַהּכַ ם   ְוַהחֵּ הֶׁ ּמּוָבן )   מֵּ סֹוף   ּכַ ּקּון (,  ל " ַהנַּ   ַהּתֹוָרה   ּבְ ּתִ   ׁשֶׁ
ָמה  הּוא ,  ַהחֵּ ִחיַנת   ׁשֶׁ ם   ּבְ הּוא   ׁשֵּ י   -  ַעל   ׁשֶׁ ּקּון   ְידֵּ ַעס   ּתִ הוּ ,  ַהּכַ ַעְצמוֹ   זֶׁ ִחיַנת   ּבְ ּטּול   ּבְ ִחיַנת   ָהַרע   ּבִ א   ִמּבְ ּסֵּ ט   ּכִ ּפָ ִחיַנת ,  ל " ַהנַּ   ִמׁשְ ',  ְוכוּ   עיגולא   ִמּבְ

ן  ם   ַעּיֵּ ב   ׁשָ יטֵּ  .ְוָתִבין   הֵּ
 הוא    -היא ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד   נד

 גם לעיל דף מא. סוף טור ב' שינה רבינו סדר הפסוק הזה  נה 
 וירא מלאך ה' אליו )כלשון הפסוק(  -תרלד ב   נו

לשון   -  לבת אש   נז  שרואים    לבת  כמו  האש  המלאך  התלהבות  וכן  גדולה.  בהתלהבות  למעלה  לעלות  האש ששואף  בחוש שטבע 
שדיבר עם משה בסנה נתגלה לו כאש מתלהבת ועי"ש פסוק ו' כשהבין משה שלבת האש היא מלאך אלקים הסתיר פניו וכן מצינו  

כתיב )שופטים יג כ'(    במנוח ואשתו כשנתגלה להם המלאך בפעם השניה להורות להם כיצד לנהוג בבנם הקדוש שמשון שיוולד להם 
מהש"י   בקשו  הרי  תימה  לכאורה  ראינו.  אלקים  כי  נמות  מות  אל אשתו  מנוח  ויאמר  כב  בפסוק  ושם  המזבח  בלהב  ה'  מלאך  ויעל 
שישלח להם מלאך להורות להם כיצד לנהוג א"כ ידעו שהוא מלאך ודברו עימו ולא נזדעזעו ורק כשעלה בלהב אש נבהלו וסברו  

וכן משה רק כשהבין שהלבת אש היא מלאך אז הסתיר פניו כי ירא מהביט אל האלקים מוכח מזה שכשהמלאך  למות כי ראו אלקים  
ו' כב בסוף   מתלבש בדמות אדם לא נקרא אלקים אלא מלאך אבל כשמתלבש בלבת אש אזי נקרא אלקים. ועיין מלבי"ם שופטים 

ראוהו ברגע שנעלם מעיניהם שברגע זו שפושט גולמו א"א להחי  )וביחוד י"ל שגדעון וכן מנוח התיראו מצד ש     -דבריו שם בסוגרים 
כי ראהו בעצמותו כמו שהוא מלאך,    -לראותו, שעל זה אמר אליהו אם תראה אותי לוקח מאתך, וז"ש וירא גדעון כי מלאך ה' הוא  

 כי עד עתה נראה לפניו כתבנית איש( ולכן התירא: 

ה'    עיין לקמן   נח זה ) אות  וכל  כי   ( ד"ה  מבואר  דברי החכמה של המקרב  שם  לפרש  בלימוד  עלול להטעות אותו  צד הרע שבמקורב 
 טוס שפירש לרעה דברי אנטיגנוס עי"ש.י לרעה כדמצינו בבי 
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 באות 
ף את הרע.  עתה יבאר כיצד לקיים עצה הנ"ל לבא להתלהבות הלב שהוא בחי' מלאכי לב שהם אש השור

 הרע הרוצה להדבק בו ואת הרע הדבוק בהיכל הקודש.דהיינו 

, שאדם שופט \ס/[נט]   כלכל דבריו במשפטהזה נעשה מבחי' משפט. שמואש המלאך  

לפני מלך מלכי המלכים )אבות    ולאן הולך   \סבמטפה סרוחה/   עצמו מהיכן באאת  שמזכיר    \סא/ את עצמו
כשדייקא מתוך שפלותו מכיר . ועיקר ההתלהבות היא ומדה שבוולפ"ז כיצד צריך להתנהג בכל מדה  ג' א'( 

הו אלו    אלאן  אמת  דבורי  אזי  עלמין  דכל  ושרשה  עיקרא  המלכים  למלך  משפט הולך  לאור  יוצא  )בחי' 

הם   כאש  כדלקמן(  הלב  התלהבות  המתנגד  את  אוכלת  הגורמים  בהלהכל  בחי'  כלל  וזהו  הכתוב . 

הקב"ה ישפוט באש ובחרב    כי באש ה' נשפט  \סדומגוג/   שלעתיד לבוא במלחמת גוג  \סג /)ישעיה סו(
נמצא שטענות    )כפרש"י שם(  כיון שגם הוא ישתתף במשפט לטעון טענותיו  "נשפט", ונקט לשון  את הגויים

  באמת בהתלהבות הלב, והכי נמי מי ששופט עצמו )כמ"ש הלוא כה דברי כאש( הקב"ה במשפט הן בחי' אש

  . והמשפט הואנמצא שהם אש ה' השורף כל רע  \סו/ ותורה מח  \סה/נוכמבואר בתורה ק  הם דברי ה' ממש
הכתוב בחושן המשפט שבתוכו היו האורים ותומים דהיינו כתב שם המפורש  בלב, בבחי'    לא במח אלא

ידו    ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו תמיד  \סז/ )שמות כח( דהיינו את החושן שעל 
, ולפי רבנו רמוז כאן שכל  ספקותיהם אם לעשות או לא לעשותישראל נשפטים ונוכחים כשמביאים לפניו  

. ואז יוצא לאור  \סח/וממתיק הדינים מעליהם   שהיה מקרבם להש"י  ספקותיהם של ישראל היו בלב אהרן

 
 לשה"כ תהלים קיב ה'  נט 

. אבל  ( ד"ה וכל זה ) מתפרש לשון זה ששופט את דבריו כיצד לאמרם וכן מבאר רבינו עניין המשפט הזה לקמן באות ה'    בדרך כלל   ס
בראשית מז יב( ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם  אה שמבארו בעניין שמכלכל הוא לשון מזון כמ"ש ) כאן נר 

ונ"ל כי משפט הוא ששופט בין שני צדדים ומוצא הדרך הנכון להלך בו אבל צריך    לפי הטף:  וא"כ מה שייך לשון זה כלפי משפט. 
דנים במשפט הוא כמו שמזינים את המשפט וכן לאידך גיסא אכילה היא ברור טוב מרע  להביא נושא לדון בו והבאת הנושא שעליו  

 בחי' משפט.   

ת   עיין תורה טו   סא ָעִתיד, ָצִריְך ְלַהֲעלֹות ִמּדַ ה לֶׁ ּלֶׁ ְתּגַ ּיִ נּוז, ַהְינּו סֹודֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ה ִלְטעֹם ַטַעם אֹור ַהּגָ רֹוצֶׁ ּה:   ]א[ ִמי ׁשֶׁ ְרׁשָ ְרָאה ְלׁשָ  ַהּיִ

ץ   ]ב[ אות  שם   ַיֲעִמיד ָארֶׁ ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ְך  לֶׁ י כט(: "מֶׁ לֵּ תּוב )ִמׁשְ ּכָ ׁשֶׁ מֹו  ּכְ ט,  ּפָ ִמׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ ְרָאה?  ַהּיִ ת  ה ַמֲעִלין אֶׁ ִיְרָאה,  ּוַבּמֶׁ ִחיַנת  ּבְ ץ הּוא  רֶׁ ", ְואֶׁ
ל ֲעָסָקיו, כְּ  ת ּכָ ּפֹט אֶׁ ׁשְ ּיִ ץ ָיְרָאה", ַהְינּו ׁשֶׁ רֶׁ ים ע"ו(: "אֶׁ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ּפֹט ְוָיִדין  ּכְ ׁשְ ּיִ ט", ַהְינּו ׁשֶׁ ּפָ ׁשְ ּמִ ָבָריו ּבַ ל ּדְ ם קי"ב(: "ְיַכְלּכֵּ תּוב )ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶׁ

אֵּ  ָ ה, ְוִתׁשּ ָרה ּוְנִקּיָ ִחיַנת ִיְרָאה ּבָ ה ּבְ ָחִדים, ְוַיֲעלֶׁ ל ַהּפְ ָעָליו ּכָ ה ָיִסיר מֵּ ל ֲעָסָקיו, ּוָבזֶׁ ַעְצמֹו ּכָ ם ְולֹא יִ   -ר ַאְך ִיְרַאת  ּבְ ֵּ ת: ַהׁשּ רֶׁ  ְרָאה ַאחֶׁ

לזה כיוון שם שרק כשהוא שפל רוח בבחי' מאין באת מטיפה סרוחה אזי יש בכוחו  שגם  שפל רוח יתמוך כבוד ואפשר    עיין לעיל   סב
 לתמוך כבוד דהינו את היכל הקודש הנ"ל.

חֵּ   סו פרק  ישעיה    סג ּבְ יב  ְלָהׁשִ בָֹתיו  ַמְרּכְ ְוַכּסּוָפה  ָיבֹוא  ׁש  אֵּ ּבָ ְידָֹוד  ה  ִהּנֵּ י  ּכִ ׁש: )טו(  אֵּ י  ַלֲהבֵּ ּבְ ְוַגֲעָרתֹו  ַאּפֹו  ט    ָמה  ּפָ ִנׁשְ ְידָֹוד  ׁש  ָבאֵּ י  ּכִ )טז( 
י ְידָֹוד:   ר ְוַרּבּו ַחְללֵּ ׂשָ ל ּבָ ת ּכָ  ּוְבַחְרּבֹו אֶׁ

של גיהנם ה' נשפט עם צריו ולפי שהוא בעל דין ודיין נופל בו לשון נשפט שאף הוא טוען טענותיו למצוא עוונם    -)טז( כי באש    רש"י 
ם וכן ונשפטתי אתו )יחזקאל לח( הנני נשפט אותך )ירמיה כ( לשון וויכוח הוא דרישניי"ר בלעז, ופשוטו כי באש ה' וחרבו נשפט  ופשע 

 כל בשר וכן רבים מסורסים במקראות:  

ואבני    מבואר ביחזקאל כי במלחמת גוג תהיה תחלה חרב איש באחיו ואח"כ ימטיר עליהם אש   -טז( כי באש  ישעיה סו  )  מלבי"ם עיין  
ה' עונש שמיימי, עז"א כי באש ה' נשפט, והחרב יהיה מהומת איש באחיו, ועז"א ובחרבו את כל בשר,   אלגביש, האש יהיה משפט 

 ועי"ז ורבו חללי ה': 

 במצודות דוד ומלבי"ם שם.  כמבואר   סד
ִחיַנת רּוחַ   -עיין תורה קנו   סה  ין קֹונֹו, הּוא ּבְ ינֹו ְלבֵּ ִרים ּבֵּ ַדּבְ ּמְ ֶׁ י ַמה ׁשּ ד    -  ּכִ דֹוָלה ְמֹאד, ִיּסֵּ ָהָיה ַמֲעָלתֹו ּגְ לֹום, ׁשֶׁ ָ ְך, ָעָליו ַהׁשּ לֶׁ ׁש. ְוָדִוד ַהּמֶׁ ַהּקֹדֶׁ

ִחיַנת רּוַח   ִחיָנתֹו הּוא ּבְ ָחד ְלִפי ּבְ ל אֶׁ ן ּכָ ים. ְוכֵּ ִהּלִ ר ּתְ פֶׁ ה סֵּ מֹו ׁשֶׁ   -ִמּזֶׁ י", ּכְ ים כ"ז(: "ְלָך ָאַמר ִלּבִ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ׁש, ּכְ "י: 'ְלָך  ַהּקֹדֶׁ ׁש ַרׁשִ רֵּ ּפֵּ
ַרְך   ם ִיְתּבָ ֵּ י ַהׁשּ ְברֵּ ם ּדִ ר, הֵּ ב אֹומֵּ ַהּלֵּ ָבִרים ׁשֶׁ ל ַהּדְ ּכָ י". ׁשֶׁ ִליחּוְתָך', "ָאַמר ִלי ִלּבִ ִביְלָך ּוִבׁשְ ׁשְ ִחיַנת רּוַח  ּבִ ׁש, ְוהּוא ּבְ ׁש    -ַמּמָ ׁש. ְוָצִריְך ְלַחּדֵּ ַהּקֹדֶׁ

ַתֲחנוּ  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁש  ִמיד, ְלַבּקֵּ ב הּוא, ַעל  ּתָ ב. ְוָטֳהַרת ַהּלֵּ ה, ָצִריְך ָטֳהַרת ַהּלֵּ ים. ְוִלְזּכֹות ָלזֶׁ י ִרּצּוִיים ֲחָדׁשִ ר    -ִנים ְוִדְברֵּ ב ּובֹועֵּ ְתַלהֵּ ּמִ ׁשֶׁ י  ְידֵּ
ַרְך, ַעל   ם ִיְתּבָ ֵּ י    -ִלּבֹו ְלַהׁשּ ב.  -ְידֵּ ה ִנְטָהר ַהּלֵּ  זֶׁ

ֹכחַ   -  תורה מח   סו  ר ּבְ ָאָדם ְמַדּבֵּ ּבּוִרים ׁשֶׁ ִפיָך", ְוַהּדִ ָבַרי ּבְ ים ּדְ ְעָיה נא( "ָוָאׂשִ ִחיַנת )ְיׁשַ ה ּבְ רּוְך הּוא. ְוזֶׁ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּבּוִרים ׁשֶׁ ם ַעְצָמן ַהּדִ  , הֵּ
רֹן ִלְפנֵּ   כח פרק  שמות    סז  ׁש ְלִזּכָ ל ַהּקֹדֶׁ בֹאֹו אֶׁ ט ַעל ִלּבֹו ּבְ ּפָ ׁשְ ן ַהּמִ חׁשֶׁ ל ּבְ ָראֵּ י ִיׂשְ נֵּ מֹות ּבְ ת ׁשְ א ַאֲהרֹן אֶׁ ִמיד:)כט( ְוָנׂשָ ל    י ְידָֹוד ּתָ )ל( ְוָנַתּתָ אֶׁ

ת ִמׁשְ  א ַאֲהרֹן אֶׁ י ְידָֹוד ְוָנׂשָ בֹאֹו ִלְפנֵּ ב ַאֲהרֹן ּבְ ים ְוָהיּו ַעל לֵּ ּמִ ת ַהּתֻּ ת ָהאּוִרים ְואֶׁ ט אֶׁ ּפָ ׁשְ ן ַהּמִ ִמיד:  חׁשֶׁ י ְידָֹוד ּתָ ל ַעל ִלּבֹו ִלְפנֵּ ָראֵּ י ִיׂשְ נֵּ ט ּבְ  ּפַ

הוא כתב שם המפורש שהיה נותנו בתוך כפלי החשן שעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמם את    -  את האורים ואת התומים )ל(    -  רש"י 
דבריו )יומא עג( ובמקדש שני היה החשן שא"א לכ"ג להיות מחוסר בגדים אבל אותו השם לא היה בתוכו ועל שם אותו הכתב הוא  

דבר שהם נשפטים ונוכחים על ידו אם לעשות    -  את משפט בני ישראל         קרוי משפט שנא' )במדבר כז( ושאל לו במשפט האורים:
 דבר או לא לעשות ולפי מדרש אגדה שהחשן מכפר על מעוותי הדין נקרא משפט ע"ש סליחת המשפט: 

ונשא אהרן. שיהא מחשב בזה ולא יהא מסיח דעת מזה אלא יהיה תמיד. על לבו. ולהזכירם בתפלתו. לפני ה'    -  העמק דבר עיין    סח
 תמיד.
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  , היינו שנתלהב הלב ויושב על כסא דהיינו שמתברר לו העצה האמיתית כיצד להתנהג  [סט]   משפט
ונעשה    שפט זוכה לעצה נכונה בחי' הארת האמת אז מתלהב הלבכשיוצא לאור משפט דהיינו ע"י המ  רק

הכסא   על  לשבת  רחוקים  המקרב  יכול  ואזי  כנ"ל  הכסא  דהיינו  הקודש  היכל  של  הרע  את  השורף  האש 

. בבחי'  דהיינו שהיכל הקודש מלביש את רגלי הרוח החיונית שבלבו נעשה לה כסא ומקבל חיותו ממנה
דהיינו שכסאו ית' שעליו ,  עאכונן למשפט כסא   הש"י לעולם ישבשלעתיד לבא    \ע/ )תהלים ט(הכתוב  

קבוע תמיד   יהיה  דהיינוישב לשפוט  כונן למשפט את כסאו  דורש  רחוקים צריך   ורבינו    הלב של המקרב 
במשפט  להיות   דהיינו  קבוע  כסאו  למשפט  כונן  וזהו  אותו,  הסובב  מהרע  להשמר  כדי  קודש  ע"י ההיכל 

כונן   כסאומשפט  בחי  את  בבחי'  שהוא  הנ"ל,  כבוד  יז}'  כבוד  \עב/{ירמיה  שהלב   דהיינו  .כסא 
והכסא הוא היכל הקודש שמלביש את הלב )כי כסא הוא בחי' חיצוניות    שופט את הכסא שעליו הוא יושב

  (ולכן היכל הקודש נחשב כמו כסא ללב השופט  כלפי היושב עליו
 

לכן    ,בחי' שבת שהיא בחי' עגולא וריבוע   נראה שכאן מכין רבנו קרקע לחדושו באות ג' שכל העניין הוא
טורח כאן לרמוז את העניין בלשון תמוך אשורי מעגלותיך, "אשורי" הוא לב המקרב רחוקים שם המשפט  
שצריך שיצא לאשורו ומעגלותיך הוא ההיכל קודש דהיינו המקרוב מרחוק שצריך ע"י אש המשפט לשרוף  

 את הרע הדבוק בו. 

יהכתוב  וזהו בחי'   יתמוך    עדתמוך אשורי במעגלותך  \עג /ז()תהלים  הפשט שדוד מבקש שהקב"ה 
רגליו דרכי התשובהבמעגל  וישמור את  הרוח    , י  רגלי  דהיינו  דורש שיתמוך אשורי את מעגלותיך  ורבינו 

רגלי הרוח החיוני  דהיינו    \עה/אשורי, זה בחי' רגליןכי  .  את היכל הקודש  רחוקים  החיוני שבלב המקרב

כסא המלכות שעשה  בחי'  והכסא נקרא מעגלותיך  , זה בחי' כסא כבוד,  ך י הנ"ל. במעגלותשבלב  

  וראש עגול לכסא מאחריו  \עז/)מלכים א יוד(  \עו/שלמה המלך מהזהב ושן שהביאה לו מלכת שבא
וזהו  , ראשו עגולסא כבוד מכונה מעגלותיך לשון עגול כי הכסא כעין מעלה שעשה שלמה היה הכדהיינו ש 

במעגלותיך   אשורי  שהכבוד היתמוך  מעגלותיך  ינו  ומכונה  כבוד  כסא  המכונה  הקודש  היכל    דהיינו 

דהיינו שמעגלותיך נתמך ע"י    כנ"לדהיינו את אשורי שהם רגלי הרוח החיוני שבלב  מלביש את הלב  

 . אשורי
בחי'    \עט/. קריה, זה בחי' ירושליםקרי' נאמנה מלאתי משפט  \עח/)ישעיה א(  הכתובוזהו בחי'  

 מלביש אתדהיינו היכל הקודש  הנ"ל,  בחי' והנותר בירושלים קדוש יאמר לו  עיר הקודש    יראה שלם

 
עה"פ הזה שזה רמז שעל הצדיקים מוטל תמיד שיראו להפך מדת הדין לרחמים ולהמתיק הגבורות בשרשן וכן    שמש גם עיין מאור ו 

   החושן כפיר על עיוות המשפט ודווקא בשעה שהיה על לב אהרן.

ונשא אהרן את משפט בנ"י על לבו   -עה"פ שום תשים עליך  שופטים    פ'   עה"ת   תפארת שלמה   ועיין וגו'    עפ"י מ"ש )שמות כח, ל( 
היינו שבחי' צדיק הדור צריך להיות במדריגת אהרן שהיה מוסר נפשו על בנ"י והיה מקבל עליו כל מה שיבא ח"ו על בנ"י שום רעה  

 מוסר נפשו עליהם כדי להציל אותם מכל משפט ולבטל הדינין מהם.
 הבקשה שאומרים אחרי התקיעות היום הרת עולם וכו' ותוציא לאור משפטנו   וןלש  סט 

ְסאֹו:   ט פרק  לים  תהי   ע ט ּכִ ּפָ ׁשְ ן ַלּמִ ב ּכֹונֵּ ׁשֵּ ִרים:    )ח( ַוידָֹוד ְלעֹוָלם יֵּ יׁשָ מֵּ ים ּבְ ּמִ ק ָיִדין ְלאֻּ דֶׁ צֶׁ ל ּבְ בֵּ ּפֹט ּתֵּ  )ט( ְוהּוא ִיׁשְ

שם שלם וכסא שלם כמו שנאמר כסאו, אבל קודם שימחה כתוב כי יד על כס יה )שמות יז( כס חסר    -)ח( וה' לעולם ישב וגו'    -  רש"י 
 חלוק: ושם  

 כסאו )כלשון הפסוק( –בתשכט    עא 

נּו:   יז פרק ירמיה    עב ׁשֵּ ִראׁשֹון ְמקֹום ִמְקּדָ א ָכבֹוד ָמרֹום מֵּ ּסֵּ  )יב( ּכִ
ל ָנמֹוּטּו ְפָעָמי:  יז פרק  תהילים    עג יָך ּבַ לֹותֶׁ ַמְעּגְ ַרי ּבְ מְֹך ֲאׁשֻּ  )ה( ּתָ

 סמוך רגלי ללכת בנתיבותיך בכדי שלא ימעדו לנפול:   -ך  ו )ה( תמ   -  מצודות דוד 
 במעגלותיך  -במעגלותך, בדפו"ר במעגלות', ומתרצו  -ם בתרלד ותרלו ג   עד

 סעד אסתורי בהליכתך דלא יזועון רגלי:   -שם ותרגום יונתן שם    דוד   כמבואר במצודות   עה 
עה"פ ויתן לה כל חפצה יש שם תוספת בסוגרים בשם האריז"ל שבא עליה ונולד נבוכדנצר. ואולי אפ"ל שכאן רמוז    עי"ש פרש"י   עו 

היה במדרגת משיח סבר שהוא המשיח )רק טעה בזמן( ולכן נשא נשים נכריות  המלך  כמובא בר' צדוק שכיון ששלמה  ,  ן שלנוהעניי
ם שקרב את מלכת שבא, אלא שכנראה טעה שלא שפט את עצמו כראוי לכן  י להעלות קליפת הנגה לקדושה וזהו ענין הקרוב רחוק 

 עד שנחלקו )סנהדרין כ:( עם גם על מקלו היה לו מלכות או רק על בגדיו.לכותו  והפילו ממ דבק בו הרע שלהן על עצמו ועל העולם  

הּו ָזָהב מּוָפז:   י פרק  א  -מלכים   עז  דֹול ַוְיַצּפֵּ ן ּגָ א ׁשֵּ ּסֵּ ְך ּכִ לֶׁ ַעׂש ַהּמֶׁ ה    )יח( ַוּיַ ה ּוִמּזֶׁ ַאֲחָריו ְוָידֹת ִמּזֶׁ ה מֵּ ּסֵּ ה ְורֹאׁש ָעֹגל ַלּכִ ּסֵּ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ )יט( ׁשֵּ
ל ְמקֹום  דֹות:   אֶׁ ַהּיָ ל  צֶׁ ַנִים ֲאָריֹות עְֹמִדים אֵּ ּוׁשְ ת  בֶׁ ָ ְלָכל    ַהׁשּ ן  ה כֵּ ַנֲעׂשָ ה לֹא  ּוִמּזֶׁ ה  ִמּזֶׁ ֲעלֹות  ַהּמַ ׁש  ׁשֵּ ם ַעל  ׁשָ ר ֲאָרִיים עְֹמִדים  ים ָעׂשָ נֵּ ּוׁשְ )כ( 
 ַמְמָלכֹות: 

לָ   א פרק  ישעיה    עח ר ָחָזה ַעל ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ן ָאמֹוץ ֲאׁשֶׁ ְעָיהּו בֶׁ יָכה ָהְיָתה  )א( ֲחזֹון ְיׁשַ י ְיהּוָדה: )כא( אֵּ הּו ַמְלכֵּ הּו יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקּיָ ּיָ ּזִ י עֻּ ימֵּ ם ּבִ
ִחים:   ה ְמַרּצְ ּה ְוַעּתָ ק ָיִלין ּבָ דֶׁ ט צֶׁ ּפָ ֲאִתי ִמׁשְ ֱאָמָנה ְמלֵּ  ְלזֹוָנה ִקְרָיה נֶׁ



 14ע.             מוהר"ן                                נט      תורה                     קוטי          יל                        

ליבו  משפט הנ"ל בעומק  רחוקים שופט עצמו  ליבו,  ,כי המקרב  עומק  את  הקודש מלביש  נמצא    והיכל 

 :  היכל קודש ה שדבוקות סביבשהמשפט פנימי יותר ושולח אש לחוץ לשרוף הקליפות 
ג(  הכתובוזהו בחי'   ונקוו אליה כל הגוים    ת ההיא יקראו לירושליםבע  \פ/)ירמיה  כסא ה' 

הנותר הקב"ה יקרב רחוקים ודהיינו לעתיד לבוא  .  לשם ה' ולא ילכו עוד אחרי שרירות לבם הרע 
  והגויים הדבוקים בהרע בחי'  מקום השראת השכינה בבחי' היכל הקודש ו כסא ה' דהיינו  יראה שלם יהיה  ב

בחי' באש ה' נשפט כנ"ל כי אש המלאכים שבלב הנ"ל  ת ליבם  אבל לא ילכו אשר שרירו  ,יבואו גם

 :   את לבם הרע פאיכנע

 
 גאות 

יבאר   רחוקיםהנ"ל  עניין  שעתה  קרוב  קדש    , של  בחי' שבת  היינו עגולא    עפ"יהוא  הזוהר ששמירת שבת 
 ( בוער)ופנימיים    (עיגולא)  ומבואר שם ובמפרשים שהם בחי' שתי שבתות דהיינו הארת מוחין מקיפיןורבוע  

שנמשכ לז"א  הייןימבינה  על  הקדוש  בשעת  נמשכים    . ם  שבת  המוחין  ומז"א  בחי'  שהיא  המלכות  אל 
בליל שבת   \פב/ומבואר שם שרק ע"י שז"א מאיר ומעלה את המלכות מהקליפות לאו"א  .  נעלמתהשלישית  

    אזי יש גם לו עליה למחרת בשבת בבקר. 
ר לקרוב  רומז  בשבת  הנזכר  ורבוע  שעיגולא  המלכותנמצא  את  דהיינו  הארת    חוקים  מאיר  שז"א  דהיינו 

אלא    י הלב של עושהו(משפטהיונק מהיכל הקדש הנ"ל  יחוד המקרב והמקורב )סוד    והיינו  הבינה למלכות.
בין המשפט של חול למשפט של שבת דהיינו שמברר הרע    , הרעאת  כי בחול המשפט מסיר    ,שיש שינוי 

כי שבת היא בחי' .  \פגשמכלכל דבריו כיצד ללמד את המקורב/  משפטאבל בשבת אין ברורים אלא    .מהטוב
  \פד/ כמבואר בתורה ח'קרוב רחוקים של צדיק שלא חושש מהרע כי לא יאונה לצדיק כל רע 

זה נעשה    ,צריך אש לשרוף הרע הרוצה לעלות עמהכי אע"פ שבאמת כיון שהמלכות עולה מן הקליפות  
שבת שלה  ,בערב  שיורד  בזוהר  האריז"לאד  אבוכמבואר  ובכתבי  פב/ )  \פה/ש  ותורה  יט  בתורה   (\פוהובא 

 אז הזמן לשפוט עצמו כנ"ל בדבורילפי הנ"ל  ו  ,שזה כוונת רחיצת חמין וגזיזת צפרנים בער"ששם  מבואר  ו
   . (\פז/בחי' שעושה כלי לאש הזושכל זה )אש לשרוף הרע של מחשבת חול שלא יכנס לשבת 

 
דוד  איכה    מצודות  בה'    -)כא(  משקרת  להיות  נהפכה  אמונה  עיר  ירושלים  איך  לומר  מלאתי  מתאונן  בבעלה.  המשקרת    -כזונה 

 מעולם היתה מלאה משפט והצדק התמיד בה ועתה נהפכו אנשים להיות מרצחים: 

 שם במצודות דוד ובתחילת הפרק    כמבואר   עט 
ם ְידָֹוד ִלירּוׁשָ   ג פרק  ירמיה    פ יָה ָכל ַהּגֹוִים ְלׁשֵּ לֶׁ א ְידָֹוד ְוִנְקּוּו אֵּ ּסֵּ ַלם ּכִ ת ַהִהיא ִיְקְראּו ִלירּוׁשָ עֵּ ם  )יז( ּבָ ִררּות ִלּבָ י ׁשְ ְלכּו עֹוד ַאֲחרֵּ ָלם ְולֹא יֵּ

 ָהָרע:  

ונקוו אליה    -)יז( כסא ה'    מצודות דוד  כל העמים יתקבצו אליה בעבור שם ה' השורה בה    -ר"ל גם שמה תהיה השראת השכינה. 
להם את הרע ומסית    מראית לבם שמראה   -וחוזר ומפרש אל ירושלים יתקבצו כי שמה תהיה השראת השכינה. שרירות לבם הרע  

 אותם לעשותה: 
 יכניע   -יכנע, ומתרלו    -גם בדפו"ר ותרלד   פא 

 עילאה עולם הבא עולם התשובה אל החכמה הנעלמת שם )כמבואר בהקדמת הזוהר דף ה: המובא לקמן(,  דהיינו בינה   פב

 באות ה' שיש שני מיני משפט עי"ש   כמבואר   פג
 דאי אין מזה יניקה לקליפות גבי אכילה של שבת דאף כשאוכל יותר מ   וכדמצינו   פד
 דרוש א' לקבלת שבת. ומקורו בזוהר ויקהל רג.  שער הכוונות   פה 
ִלינֹ   -סוף אות ה'    עיין תורה יט   פו  ֹנַגּה  ּבְ ְכְללּו  יֻּ ּלֹא  ׁשֶׁ ִלּפֹות,  ַהּקְ רֹאׁש  ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ב  רֶׁ עֶׁ ּבְ ת  דֶׁ ַהּיֹורֶׁ א  ָ ׁשּ אֶׁ ּדְ ְלהֹוָבא  ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ה  ה;  ְוזֶׁ ָ ׁשּ דֻּ ַהּקְ מֵּ ק 
ַהּטְ ּפֵּ  ִלּפֹות  ַהּקְ ָאר  ׁשְ ם  ּגַ רֹוִצין  ְוָאז  ה,  ָ ׁשּ דֻּ ּקְ ּבַ ֹנַגּה  ִנְכָלל  ת,  ּבָ ׁשַ ְכִניַסת  ּבִ ת,  ּבָ ׁשַ ב  רֶׁ עֶׁ ּבְ י  ּכִ ד  רּוׁש,  יֹורֵּ ְוָאז  ה,  ָ ׁשּ דֻּ ַהּקְ ל  ַלֲעלֹות אֶׁ י  ְלַגְמרֵּ אֹות  מֵּ

הּו סֹוד כַּ  ּזֶׁ ה; ׁשֶׁ ם ְונֹוְפִלים ְלַמּטָ א ַעל רֹאׁשָ ָ ׁשּ אֶׁ ְלהֹוָבא ּדְ ִריִכין  ׁשַ ּצְ "ל, ׁשֶׁ ִחיָנה ַהּנַ הּו ּבְ נֹות. ְוזֶׁ ּוָ ּכַ ְמבָֹאר ּבַ ת, ּכַ ּבָ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ין ּבְ ַנת ְרִחיַצת ַמִים ַחּמִ ּוָ
ְלׁשֹונֹות ָהַעכּ  ָאר  ּוׁשְ ׁש,  ַהּקֹדֶׁ ְלׁשֹון  ּבִ ִנְכָלל  ה  ְהיֶׁ ּיִ ׁשֶׁ ֹנַגּה,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְרגּום ׁשֶׁ ּתַ ּבַ ׁשֶׁ ר ַהּטֹוב  ם בְּ ְלָברֵּ הֵּ יָלם  ּו"ם, ׁשֶׁ ְלַהּפִ מּור, ְצִריִכין  ּגָ ִחיַנת ַרע 

"ל:  ּנַ י ַהְינּו ּכַ ָלם ְלַגְמרֵּ  ּוְלַבּטְ

ה, ְוָאז חֲ   ועיין תורה פב  ָ ׁשּ דֻּ ּקְ ּבַ ת  לֶׁ ֹנַגּה ִנְכלֶׁ י ָאז ְקִלּפֹות  ׁש, ּכִ ת קֹדֶׁ ּבַ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ין ּבְ ַנת ְרִחיַצת ַמִים ַחּמִ ּוָ הּו ּכַ לׁש ְקִלּפֹות  ְוזֶׁ ָ ם ַהׁשּ ּגַ ִצים  ַלֲעלֹות  פֵּ
ּלֹא יֹאֲחזוּ  ה אֹוָתן ׁשֶׁ ת ָי"ּה", ּוְמַכּוֶׁ בֶׁ ְלהֶׁ יִרים ח(: "ׁשַ ִ יר ַהׁשּ ִחיַנת )ׁשִ ה, ְוָאז יֹוְרִדים ּבְ ָ ׁשּ דֻּ ּקְ ֱאחֹז ּבַ ַנת  לֶׁ ּוָ ין. ְוהּוא ּכַ ִחיַנת ַמִים ַחּמִ ה, ְוהּוא ּבְ ָ ׁשּ דֻּ ּקְ  ּבַ

ּנֹוָדע  ׁש ּכַ ת קֹדֶׁ ּבַ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ְרַנִים ּבְ  : ְנִטיַלת ִצּפָ

עלה כמבואר בזוהר ובהאריז"ל למה צריך לזה רחיצת חמין אלא שבאמת האש הזה לא מועיל  מ כיון שיורדת אש מל   לכאורה צ"ע   פז 
בלי אתערותא דלתתא כמו שרואים בחוש אצל הרבה בני אדם שנכנסים לשבת עם ימי החול והמעשה כי בלי אתערותא דלתתא לא  

 כבה למטה מועיל האש העליונה אלא צריך לעשות לה מר 



 15ע.             מוהר"ן                                נט      תורה                     קוטי          יל                        

עצמה   בשבת  ואבל  הרע  נדחה  ברוריכבר  אזי  אין  נעשיםמשפט  א"צ  ם  התיקונים  כל  ע"י ממילא    כי 
דייקא )ומשמע שבש   \פח/ השביתה  כי משפט   ת גם לא טוב לעשות לעצמו משפטבמכל מלאכת הברורים. 

 (\פט/ הוא אש ובשבת כתיב לא תבערו אש
עניין   שהוא  נראה  כאן  המבואר  וריבוע  העיגולא  שרומז  עניין  שנ"ל  לתורה  בהקדמה  עיין  בתורה  יסודי 

בחי' חלל  ק עניין הקרוב רחוקים שהוא בחי' בריאה חדשה של המקורב שצריך לעשות בעצמו עיגול  לעומ
הקודמת  את  לצמצם  פנוי   המציאות  כדי  שלו  כל  אותו  לצדדים  המקרב  של  החכמה  משפטי  שם  שיאירו 

 ה לגמרי. לבנות מציאות חדשה של בעל תשובה על קרקע חדש
אחרת מציאות  שהיא  קדש  שבת  בחי'  גם  חלל   וזה  לעשות  בכניסתה  וצריך  חול  הימי  ממציאות  לגמרי 

של   מציאות  מלאכה,  מכל  שבת  של  קדש  מציאות  לבנות  הזה  החלל  ובתוך  והחול  מעשה  ימי  מהששת 
 תשובה ומחשבת קדש בו ית' ורק לכבודו.

הנ"ל  וזהו   רחוקים  קרוב  בזוהר    בחי'  הואדהיינו  התורה שאמר  שמירת שבת, כמובא  בדברי 

שבתותי [  צב]  את שבתותי תשמורו  \צא/)בהקדמה דף ה ע"ב(י אלעזר ורבי אבא  לרב  \צ/ הטייעא
שם הוא שבקידוש ליל שבת זעיר אנפין   בש(מדוק  עפ"י המת)פשט הזוהר שם    ורבוע דלגוצג דא עגולא  

דהיינו מקיפים    עגולאנקראת שבת קודש, אחת בחי'    השבתמקבל שתי קדושות והן נמשכות למלכות ועי"ז  

'  םהם מוחין פנימיים חו"ב וחו"ג בחי'    רבועדבור והבל פה של ברכת הקידוש, ושניה בחי'  שמקבל ז"א ע"י  
וכוונותיו יין  הכוס  לקיחת  ע"י  לז"א  שנמשכים  נעלמתסתומה  שלישית  שבת  יש  ועוד  המלכות    \צד/,  והיא 

הקליפות מן  עולה  ועי"ז  הנ"ל  המוחין  את  בה  מאיר  ששז"א  לומד  ורבנו  ורי.   עיגולא  תיבות  בוע  באותן 
כיצד נעשה    \צה/ כל הקדש וסוד המשפטיסוד השמבואר בהן כיצד עולה המלכות מן הקליפות גם מבואר  

ברורים בה  שאין  ומבאר  \צו/ בשבת  שהולך  ש.  כפי  המקרבומבאר  בחי'  ורבוע  המקורב  בחי'  .  \צז/העיגול 

 
וכדנמצינו גבי    ושם מדמה שבת לצדיק ולפ"ז נראה שאע"פ שיש רע אינו פוגע בשבת   כל זה היטב בלק"ה תערובות ה' ה'.  כמבואר   פח

 אכילה כנ"ל 

 של שבת היא שבח והודאה וכיצד לכוין כל מעשיו לשם שמים דהיינו לא לעסוק ברע אלא בטוב.וההתבודדות    פט 
שהיה    בהמשך   צ מתברר  שם  מנהיג  הזוהר  דהיינו  מחמר  בדמות  דרבנן  בחלוקה  ונתלבשה  שירדה  סבא  המנונא  רב  של  בנו  נשמת 

 חמור לגלות להם חדושי תורה.

י  -.   זה לשונו שם  עי"ש שדבור זה אמר הטייעא בשם אביו רב המנונא סבא   דף ה:   הזוהר   הקדמת   צא תֹותַׁ בְּ   על שתי שבתות, פירש  שרומזת   שַׁ

א גֹו    דָּ א ִדלְּ ִרבּועָּ א וְּ קודש, במוחין דנוקבא, ועל ידי זה גם היא נקראת    הנקראים גול והרבוע שבפנים, ור"ל שעל ידי הקידוש של ליל שבת מאירים המוחין דז"א  סוד הע   זהִעּגּולָּ
והבל הפה של ברכת    המקיפים את ז"א בעגול, הנמשכים על ידי הדבור  מוחיןקודש, לכן מלת שבתותי היא במלכות לבדה, לפי שהיא מקבלת שתי קדושות, דהיינו עגולא הוא סוד  

, ואלו המוחין נמשכים לז"א על ידי המעשה של לקיחת כוס היין וכונותיו, וכל אלו המוחין  מרובעתהקידוש, ורבוע הוא סוד המוחין הפנימיים שהם חו"ב וחו"ג בסוד ם' סתומה  

ִאּנּון נמשכים מז"א להמלכות, ועל ידי זה היא נקראת קודש, ֵרין  וְּ ֳקֵביל תותי בלשון רבים, שהם שתי קדושות,אמר קרא שב וכנגדם   תְּ לָּ ֵרין    וְּ  ִאית  אלו השתי קדושות, וכנגדִאּנּון תְּ
א   רָּ כָּ ַאדְּ נָּא לְּ ִאית לָּ דְּ ֵתי  דּושָּ ֵרי קְּ ד  לנו שתי קדושת שיש לנו להזכיר בקידוש של ליל שבת,  ישתְּ כֻּלּו    חַׁ יְּ ד  קדושת פסוקי ויכלו,  אחתוַׁ חַׁ דֹוש    וְּ ידוש,  קדושת ברכת הק   ואחתקָּ

כי כֻּלּו  וסוד הענין הוא  יְּ ֵתיִבין    וַׁ ֲחֵמש  וַׁ ִתין  לָּ תְּ ֵביּה  דס"ג שמספרו ל"ה,  פסוקיִאית  יו"ד ה"י  השם  בהם ל"ה תיבות, כנגד  א  ויכלו יש  ִקידּושָּ ִתין   ּובְּ לָּ תְּ ִשין  דְּ קַׁ מְּ ֲאנַׁן  דַׁ
ֲחֵמש ִליק "ד ה"י דע"ב שמספרו ל"ה,שאנו מקדשים יש בה גם כן ל"ה תיבות, כנגד יו ובקדושה ֵתיִבין    וַׁ סָּ ן   וְּ הָּ מָּ ִעין שְּ ִשבְּ א לְּ א כּלָּ שָּ ֻקדְּ ִריְך הּוא  דְּ הם עולים שבעים   וביחד  בְּ

ות,  עשר אותיות וביחד הם שבעים אותי  יש קס"א קמ"ג קנ"א, שבכל שם    ועוד)הוא"ו במלוי א'(,  כנגד שבעים אותיות של השמות של הקב"ה, שהם שבעה שמות ע"ב ס"ג מ"ה וב"ן  

נֶֶסת והם סוד המוחין דז"א, ֵאל    ּוכְּ רָּ ר המלכות שהיאִישְּ טַׁ עַׁ הּו    ִאתְּ     )מק"מ ושע"ר(  .המוחין בהם, ר"ל שמקבלת מהם הארות   מתעטרתבְּ
   ויקרא יט ל'. כו ב'. שמות לא יג. ויקרא לא יג  צב 
 ורבוע   -בתשכט   , רבוע)א(  -בתרצו   , רבועא -ורבוע, בתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד   צג

מב   צד שבת    ואר זה  לכן  ואמא  אבא  במקום  זו"ן  עליית  היא  שבת  קדושת  שעיקר  שם שמבאר  דבריו  בתחילת  הנ"ל  הטיעא  בדברי 
וג' מילויים של שם אהי  י -בגמט' של כל הד' מיליים של שם הויה  ה. ומוחין דאבא מתלבשים ונכללים  -ה עם עצמות או"א דהיינו 

ַאר הטייעא ואמר  משיךוה .  בתוך מוחין דאמא. כמבואר כל זה שם במתוק מדבש  תְּ ת ִאשְּ בָּ א  שַׁ נקראת שבת    שבת האחרת שהיא המלכות, שגם היא  נשארה   ָאֳחרָּ

אלפי שגם היא עולה ביום השבת באו"א,   לָּ ר    דְּ כַׁ תבמלת שבתותי, לכן    נזכרת  שלאִאדְּ ֲהוַׁ א    וַׁ ִכּסּופָּ בין שתי השבתות,    והיתהבְּ ה עומדת בבושת, לפי שלא נכללה  רָּ ֵמיּה   ָאמְּ קַׁ
אֵרי לפני הקב"ה,   אמרה  א    מָּ מָּ לְּ עָּ א , העולם רבוןדְּ ת ִלי   ִמּיֹומָּ דַׁ בְּ עַׁ ת שעשית ותיקנת אותי, דהיינו משבת בראשית,  מיוםדְּ בָּ ֵרינָּאאִ   שַׁ קָּ נקראת שבת, כי עיקר העלייה שיש   אני  תְּ

אבליל שבת היא להמלכות,   יֹומָּ או  השבת שהוא ז"א, כי ביום השבת עיקר העליות היא לז"א,  ויום  וְּ יָּא    לָּ א ֵלילְּ לָּ בלא לילה, ור"ל שאי אפשר למוחין דאו"א עלאין    אינוִאיהּו בְּ

ר השבת, אם לא שקדמתו בליל שבת עליית המלכות, אם כן היתה צריכה להיות נזכרת גם המלכות במלת שבתותי, לכן    ביוםליכנס בז"א   ּה    ָאמַׁ ִתי "ה להמלכות,  הקבלָּ רַׁ ת  בְּ בָּ   שַׁ

תְּ  רֵ   ַאנְּ ת קָּ בָּ שַׁ ְך  וְּ א , שבת את ושבת קראתי לך, ור"ל כן הדבר והאמת אתך, ויותר מזה כי  בתיינָּא לָּ טֵ   הָּ עַׁ ָאה יִַׁתיר    רֲאנָּא מְּ א ִעּלָּ רָּ ִעטְּ ְך בְּ עליונה    בעטרהאני מעטר לך    הרילָּ

ריותר, ור"ל עוד יותר מז"א, כי   א    ַאֲעבַׁ רֹוזָּ רכרוז    אעבירכָּ ָאמַׁ דָּ   וְּ אּו    ִשי ּוִמקְּ עליה ומקדשי תיראו, פירוש    והכריזלה תואר "קודש" שנקראת חקל תפוחין קדישין,  "ל שנתן  ורִתירָּ

א "תיראו", כי המלכות צריכה שמירה יתירה על שרגליה יורדות מות,   דָּ א    וְּ תָּ בְּ ֲעֵלי שַׁ מַׁ דְּ ת  בָּ שבת, והיינו המלכות שעיקר עלייתה מתחלת    וליל בחינת השבת של כניסת    וזהושַׁ

ִאיִהי כתיב תיראו  בתחילת ליל שבת, ולכן   ָאה    דְּ יָּאהמלכות נקראת אשה יראת ה',    כיִירְּ רְּ שַׁ ָאה    וְּ ִירְּ ּה  יראה, היינו החכמה הנקראת יראה פנימית, השורה בפנימיות    בה  ושורהבָּ

אן"ה בחכמה יסד ארץ, ומפרש יהו המלכות, בסוד הכתוב )משלי ג' יט(  אבת, ואמר הנמשכת למלכות בליל ש הזאתהיא הקדושה  מהִאיהּו    ּומַׁ שָּ ֻקדְּ ִליל    דְּ ִריְך הּוא ַאכְּ "ה  שהקבבְּ

ז"א כלל   רשהוא  ָאמַׁ יהו"ה    וְּ "אני"  רֲאִני  הנקראת  את המלכות  כולל  ז"א  המלכות עולה בחג"ת דז"א, ומשם היא מקבלת ממנו הארת  עמו"ל שאז  בליל שבת  כי  , והענין הוא 
 המוחין דחב"ד פב"פ. )מק"מ ושע"ר(   

כיון   צה  אין    צ"ע  שממנו שבשבת  המקרב  ללב  למשפט אלא  רק  רומז  לא  שרבוע  וצ"ל  הרבוע  נזכר  למה  הקודש    משפט  היכל  יונק 
 ותיקון זה שייך גם בשבת ונעשה מכח השביתה דייקא וצ"ע.

כאן קצת משמע שעיגולא ורבוע על ידם נעשה שבתותי דהיינו שרומז לימי החול שמכח הברור וקרוב רחוקים שבהם    בסוף אות ג'   צו 
ועיגולא בשבת עצמה ממילא   תיקון ולא שיש  בשבת שבתותי    אזי נעשה  ולפ"ז כוונת מורהנ"ת בלק"ה שנעשה ממילא אין    , הרבוע 

 וצ"ע  הכוונה שנעשה עיגולא ורבוע ממש אלא שהתיקון שנעשה על ידם נעשה ממילא, מכח שכבר נעשה ממש בימי החול  
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הנ"ל הוא  עגולא,   כבוד  כסא  הקודש  בחי'  היכל  בחי'  דהיינו  לכסא,  עגול  . הנ"ל  [צח]  וראש 
דהיינו בחי'    הנאמר בחשן המשפט  רבוע יהיה כפולדא משפט, בבחי' )שמות כח(    צטורבוע 

לכן אז המשפט עושה אש    . כי בחול, השכינה מבררת בירוריםרב רחוקיםכיצד לקהמשפט ששופט  

ממילא ע"י השביתה  נעשה    התיקוןואז    , ובשבת היא שובתתהמברר את הטוב מהרע ע"י שריפת הרע 

אחרי ששת    שיתבטל כל הרעבאלף השביעי שהוא בחי' שבת  ולעתיד  ובות ה' ה'.  כמבואר בלק"ה תער

 יהיה יום שכולו שבת   קאאז  ולא ילכו עוד בשרירות לבם הרע  [ק]  , בבחי' אלפי שנות ברורים
, שעל ידם נתבטל  של ימי החול  . כן ע"י עיגולא ורבוע הנ"ליהיה נעשה ממילא  התיקוןאזי    [קב]

שמקבלת המלכות   קג , בחי' עיגולא ורבוע דהיינו  שבתותיוה בחי'  זה נתהו  דייל  הרע כנ"ל, ע

   :כנ"ל בחי' יניקת המקורב מלב המקרבו ונעשית שבת קודש מז"א

 
 דאות 

דהיינו הביטול איסור בשישים התר כנגדו זה בחי' שעושה  רבינו מבאר כאן עוד בחי' של קרוב רחוקים 
ורבוע  שדבוק בו רע המקורבהיתר זה בחי' עיגולא בחי'  כי שישים   ,מאיסור התר בחי' שעושה מגוי יהודי גר

דהיינו שהיתר שנפל בו  הוא המשפט דהינו משפטי התורה שדן את האיסור להיות בטל בשישים היתר.
  איסור הוא בחי' רחוק שצריך לקרב וכשיש בו ס' היתר אפשר לקרבו ע"י משפטי התורה כנ"ל

לשרוף את הרע שלא יזיק למקרב ורק בדרך אגב הזכיר קצת צ"ע שלעיל באות א' עיקר ההזהרה היתה 
ל למקורב ואילו כאן מדבר רק כיצד להסיר את הרע מהמקורב ואין כאן רמז לחשש ההיזק  יבסוף שגם מוע

 של המקרב.

רחוק    ביטול האיסור בששיםוזהו בחי'   בחי'  זה  מההיתר  נפרד  לא  האיסור  אזי  שישים  עד  כי 

שישים כשנעשה  ורק  שנתקרב  שמים)  קודם  מלכות  עול  עליו  שמקבל  שישים    בחי'  הנקראת  מלכות  בחי' 
המלכות שהיא בחי' ס' שעולה מהקליפות והן דבוקות בה  תיקון  זה בחי' קרוב רחוקים דהיינו    (המה מלכות

ונעשה אש מפסק הדין תורה )בחי' ירמיה כג כט הלא כה    י התורהוע"י שמביאין אותה לדיין לבחי' משפט

, זה ( דהיינו נט חלקי התר וא' איסור)  . ששים\קד/רע ומבטל אותו ונעשה הכל היתר דברי כאש( ששורף ה
בחי' בחי' היכל הכבוד  , בחי' סמך, שהיא עיגולא.  (בחי' היכל הקדש שרע דבוק בו)  בחי' עיגולא

ששים    \קה/, בחי' )ש"ה ו(רמז שכסא בחי' מלכות  ואת מלכים לכסא, בחי' )איוב לו(  כסא כבוד
מלכות ש  המה  שישים רמז  בחי'  ע"י  \קו/ מלכות  נתבטל  הקליפה,  שהיא  והאיסור  כסאות  . 

תו  [קז]  למשפט הדין  התורה.  משפטי  ע"י  בשישיםדהיינו  בטל  שהאיסור  ומבטל    רה  ששורף  כאש  הוא 

  קחואין זוכר אלא עיגולא, כי זה באתגליא, ורבוע ,האיסור
 

 
מני ישעיה נז יט שלום שלום לקרוב ולרחוק וכו' ואע"פ שפשט הזוהר  הזוהר דף ה' הנ"ל סע"ב ובגין כך כתיב תרי ז   ועי"ש בהמשך   צז 

וזהו שלום לרחוק   מדבר מעניין המשך הנ"ל אבל לפי רבינו אפשר שגם זה רומז לדברי רבינו שעגולה ורבוע רומז למקורב ומקרב 
 ולקרוב שפירשו בגמ' ברכות לד: דהיינו צדיק ובעל תשובה  

 א י' יט כנ"ל -מלכים   צח 
 ורבוע  -בתשכט   , ורבוע)א(  -בתרצו  , ורבועא -ורבוע, בתרלו  -"ר ותרלד גם בדפו   צט 
 ירמיהו ג' יז כנ"ל   ק 

 אזי   –מתרצו    קא 
ולעיל תורה מט אות ו' ולקמן תורה לט תנינא. ועיין לק"ה    ראש השנה לא. סנהדרין צז. סוף מסכת תמיד, אבות דרבי נתן פ"א ד"ה כיצד נברא. מסכת סופרים יח ב. ועוד...  קב 

 ואישות ג' אות ל' כי הוא סוף כל הברורים פו"ר  
 וריבוע  -בתשכט   , ורבוע)א(  -בתרצו  , ורבועא  -ורבוע, בתרלו -גם דפו"ר ותרלד   קג

)ובזה נחלקו    או לח ביבש מין בשאינו מינו מהתורה ומין במינו מדרבנן, אבל יבש ביבש בטל ברוב וא"צ שישים   דהיינו לח בלח   קד
ובכולם    סעיף ב'.שם  ויבש ביבש אחר שנתבטל עם בשלו הכל היא מחלוקת    התר גמור או לא(   בסימן קט סעיף א' אם האיסור נעשה 

 אם האיסור ניכר צריך לסלקו.
ר:   ו פרק  שיר השירים    קה  ִמְסּפָ ין  אֵּ ַוֲעָלמֹות  ים  יַלְגׁשִ ּפִ מִֹנים  ּוׁשְ ָלכֹות  ּמְ ה  ּמָ הֵּ ים  ִ ׁשּ ׁשִ הם    )ח(  ירכו  יוצאי  כל  עם  עפרש"י שם שאברהם 

בתו  וכן  בביא שישים.  טו  שרמז  ו רה  אפ"ל  אולי  ולפ"ז  הנ"ל  כפרש"י  אברהם  בחי'  מלכות  המה  שישים  בחי'  בתי  ששים  הרבב"ח  ר 
וזה בחי' ביטול בשישים כי השישים דהיינו אברהם המקרב   לאברהם שהיה ראשון לקרוב רחוקים כנ"ל את הנפש אשר עשו בחרן 

 רחוקים שורף את הרע דהיינו האיסור שנתערב בהתר.

 ביאור הרבב"ח ד"ה שיתין מחוזא רמז לעלית המלכות שהיא בחי' שישים    ורה ד' עיין ת   קו 
 תהלים כב ה'  קז
 ורבוע   -בתשכט   , ורבוע)א(  -בתרצו  , ורבועא  -בתרלוורבוע,   -גם דפו"ר ותרלד   קח 
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בעגולא המקורב    מכוסה  שחיות  אע"פ  אותו  שקרב  זה  להדיא  ניכר  לא  הקודש  היכל  שהוא  במקורב 
והאש שביטל את האסור אע"פ שרק מכח המשפט הזה   ניכר המשפט  מהמקרב כך גם בשישים התר לא 

בחי' תמוך אשורי במעגלותיך    מרבועא. ועיקר הכח של הסמך, אינה אלא  הותר השישים לאכילה

מהנ"ל היינו  רחוקים  המם,  המקרב  של  המשפט  בחי'  כה(  שהוא  )דברים  בבחי'  יכנו ,    ארבעים 
זה   בעגולא'  םארבעים  הדבוק  הרע  את  שמכה  המשפט  שהיא בחי'  מהמם,  מקבלת  הסמך  כי   .

כנ"ל שהיכל הקודש יונק חיותו מלב המקרב רחוקים ומכח המשפט ששופט עצמו מקבל  בכסאות למשפט 

 :את הרע הדבוק בו  הס' דהיינו היכל הקודש אש לשרוף
 

' עגול  סנ"ל, כי העתה יבאר כיצד רמוז במאמר חז"ל מם וס' שבלוחות בנס היו עומדים סוד קרוב רחוקים 

מרובע בחי' משפט והם בלוח לבו של המקרב רחוקים כי ממנו יונק היכל הקודש כנ"ל  םבחי' היכל הקדש ו
לא כבימות החול שקיומם ע"י משפט שעל ידו   , דהיינווקיום החיבור ביניהם הוא בנס דהיינו בחי' שבת

בקדש הקדשים   כל הקדשינעשה אש ששורף הרע אלא קיומם כמו בשבת כי הלוחות היו בבית המקדש בה
  )תשובה ח"ב א'( כמבואר בספר המדותו \ג/ תשובהעולם ה למעלה מהמקום בחי' בינה עילאה בחי'  אושם הו

)ב"ב צט.(  וכן בחז"ל  מקום נובע מחמת הזמן( ינוי הדוע שיום שאדם עושה תשובה הוא למעלה מהזמן )וכי
ועי"ש מהרש"א שכתב ששם השראת   ארון אינו מן המידה וזה שייך רק היכן שהוא למעלה מהמקום

 השכינה וכו' ושאינו גשם לא יכילהו מקום ומדה וכו'. 

ט לקרב רחוקים כי  משפאש הבחי' הצדיק שא"צ שהיא קיומם ע"י בחי' שבת עמידתם ובלוחות ש' סו םלכן 
רוח שבליבו את היכל הקדש בלא  ה, ויכול המקרב להניק מרגלי כנ"ל באות ג' ,לא יאונה לצדיק כל רע

     . בחי' נס יחודם אפשרי ע"י בחי' שבת שהיא בחי' למעלה מהמקום ' מקרב והמקורבסו םחשש, דהיינו יחוד 

חז"ל  וז"פ   עומדימאמר  היו  בנס  וסמך שבלוחות  מם  קד(  היו    ם)שבת  שהדברות  שכיון  הפשט 
תלוי באויר בנס, ורבינו    הסגורות כמו ם' וס' החלל שבהם הי  חקוקים בלוחות מעבר לעבר נמצא שאותיות

' שהוא היכל הקודש  ס ' שהוא משפטי הלב של המקרב רחוקים והםשמאמר זה רומז לכל הנ"ל, כי  דורש  

מם, זה  כי  .  קרוב רחוקים ע"י הצדיק האמיתיהרומז ל  בנס השבתהם עומדים ומתקיימים    ,שיונק מהלב הזה
והיחוד ביניהם רומז לחיבור שבין המקורב להצדיק שמקרבו ומחיה    זה עגולא הנ"ל  ,. וסמךדא רבוע

 . אותו
  וביללוח  ' הם בם ' והסדהיינו ששניהם ה  כתבם על לוח לבך  [ו]  השבלוחות הלב, כמ"ש )משלי ג( 

רחוקיםשל   ה \ז/ המקרב  כי  הוס,  הקו  א'  וההיכל  חיותו  משם  היונק  הוםדש  דבריו המשפט    א'  שמכלכל 

 . היכל הקודשבמשפט ומניק את 
כי נס    , בנס, זה בחי' שבתלאו דווקא אלא תמיד בנס עומדין(  "היו"כי  תיבת "היו" חסר  )  בנס עומדין

מהטבע   למעלה  הנהגת  הקודשב  כך הוא  אל  מחול  עולה  אות    \ט/ , בחי' )שמות לא(\ח/שבת המלכות 
כי שבת מעיד   -עיין סוף תורה לא  ,למטה על דבר עליוןן  דהיינו ששבת היא אות ומופת כא  ם היא לעול

  : על יחודו ועל חדוש העולם כמובא בספרים
 

 האות 
יתן לו הקב"ה כח  הוא ששמירת שבת  ששכרים בחי' שבת וכאן מבאר קלעיל באות ג' באר שקרוב רחו

כח כבישת הכעס  ם היינו ית ה' ללמד את הרחוקים, וש  יד ושם, יד היינו חכמה מבלקרב רחוקים דהיינו 

 
א 
 מרבוע   -ובתשכט  , מרבוע)א(  -בתרצו   , מרבועא  -בוע, בתרלומר   -ותרלד  דפו"ר ב   

 בדפו"ר כסאות למשפטי וזהו פירש מם וסמך   ב 

 חסד לאברהם ד' מא   עיין   ג
 רבוע  -רבוע)א( ובתשכט    -גם בדפו"ר רבועא ובתרצו   ד

 בתקפא )משלי כג(  ה 

 עיין גם משלי ז' ג'  ו

המקום, לכן יש בו מקום לכל ישראל עד שיכול לדון כל אחד מהם, כי ליבו  שלב הצדיק הוא בחי' למעלה מ   עיין סוף תורה א' תנינא   ז 
 הוא מקומם, ואינו ככל אדם דאמרו חז"ל )אבות ב' ד'( אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו.   

לבחי'  לא רואים הנהגה של למעלה מהטבע בשבת אולי כיון שאנו לא עושים משפט כראוי בכניסת שבת לכן אנו עולין    ומה שאנו   ח
 שבת עם הימי חול, בגדי חול.

ץ ּובַ  לא פרק  שמות    ט  ת ָהָארֶׁ אֶׁ ַמִים וְּ ָ ת ַהש ּ דָֹוד אֶׁ ה יְּ ת ָיִמים ָעש ָ ֶׁ ש  י ש   עָֹלם ּכִ ל אֹות ִהוא לְּ ָרא  י ִיש ְּ נ  ין ּבְּ יִני ּוב  : )יז( ּב  ַפש  ּנָ ַבת ַוּיִ ָ ִביִעי ש  ְּ  ּיֹום ַהש ּ
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והיינו שם טוב   שעי"ז יזכה לעשירות ותגדל נפשו ואזי יתאוו כולם להכלל בנפשו ובקל יוכל לקרבם.
 וגם שהוא טוב מבנים ובנות.  \ילצדדים קתני דתרתי משמע שיש לו שם של נדיב/ 

קרוב רחוקים יקר כל כך לכן השכר עליו הוא  ונ"ל כוונת רבינו שדייקא בגלל ששמירת שבת הוא בחי'  
וחומת כבישת הכעס שעי"ז השם הטוב שמושך אליו   שיקבל כל הנצרך לקרב רחוקים דהיינו יד מבית ה'

 את הרחוקים לבוא להתקרב לעבודת ה'. 
ומבואר כאן שנפש יקרה הנ"ל היא נפש ששמחה בחלקה בחי' עשירות שעי"ז רחוקה מהכעס ועי"ז מתאוים  

והיינו הנ"ל באות א' שיניקת המקורב היא מרגלי הרוח החיוני של המקרב והיא נפשו  להכלל בה.רבים 
 . \יאששרשה בממון כפי שיתבאר כאן/

ביתר  מבואר בקיצור שכעס הפך עשירות והעניין באריכות מבואר המבואר כאן בעניין חומר מדת הכעס 
ס אחד לכן בבחירת האדם לצייר שפע  ששרש הממון והנפש והכע   בתורה בפני עצמה בתורה סח ביאור

 ועי"ש בהקדמה להבין יותר עומק העניין.  הממון לשפע כעס ח"ו ואזי מפסיד העשירות ומפסיד נפשו.

כל שומר שבת ושומר ידו מרע יקבלו שכרם לעתיד כל יהודי וגר    \יב/ )ישעיה נו(שאומר הנביא    וזהו 

ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב    אין להם להתייאש כיבנים  ל  שלא זכו   ואפילו הם ערירים
   .מבנים ומבנות

קרב רחוקים שזה בחי' שמירת שבת בחי' רבוע ועיגולא  שתדל לשיורבינו מבאר שמי שאין לו בנים אזי ע"י  
 .ושם יתן לו יד כנ"ל אזי

ו  ומבאר בכל אחד מהם שתי בחי' יד היא משפט והיא יד לסמוך ולהשפיע חכמה. ושם הוא עיגולא דהיינ
ונ"ל כונתו שתחילה רוצה לבאר קשר היד ושם לעיגולא    היכל הקדש והוא שם טוב של המקרב רחוקים.

 ורבוע ואח"כ לבאר מהותם הפנימית יותר.
אבל   ,רומז להשפעה וגם לשמירה מהרע המפריע להשפעה ושניהם במקרב רחוקים  "יד"נמצא שוצ"ע כי  

ונ"ל לתרץ כי שם של אדם לא נצרך לעצמו    .   המקרב  הוא עיגולא דהיינו המקורב והוא שם טוב של  "שם"
שם  "אלא לזולתו לזהות אותו בין אחרים ולקרא לו, הרי שהוא בחי' אצל המקרב ששייכת למקורב ובפרט  

   .שעיקר מהותו זה כח המשיכה שלו למשוך אליו רחוקים "טוב
  " ד י"  "בביתי ובחומותי יד ושם", כי  דהיינו שיסייע בידו לקרב רחוקים שזה טוב מבנים ומבנות. והיינו    "יד"

למקורב חכמה  ישפיע  ידה  שעל  הסמיכה  כח  החכמה    ,היינו  ממעין  דהיינו  דייקא  בביתי  להם  ונתתי  וזהו 
 היוצא מבית ה'.   

 שכל הנפשות יהיו תאבים להכלל בו ועי"ז יזכה לקרב רחוקים רבים ולבנות  \יג/ הינו שיזכה לשם טובו"שם"  
שעי"ז שם טוב הנ"ל צריך בחי' חומותי דהיינו מעצור לכעסו ואז יזכה לעשירות  אבל להיכל הקודש הנ"ל,  

  .הנ"ל \יד/ דהיינו שם טוב תגדל נפשו

עיגולא   הנ"ל  \טו/יד ושם דייקא, בזכות שמירת שבתותיוזהו שמבטיח להם הש"י לערירים   שהן 

כנ"ל ושם   ,וריבוע  יד  גם  רחוק  הנ"ל  טזהיינו עגולא ורבוע   כי  קרוב  בחי'  כי שבת היא שע"י   , יםהיינו 
המלכות   את  מעלה  שבת  בליל  הקליפות  הקדוש  בחי'  מאחיזת  רחוקים  קרוב  בחי'  שזה  ואמא  אבא  עד 

 .  עיגולא וריבוע

 
רע א' א' שם מקשה מוהרנ"ת כיון ששרש הנפשות בממון מדוע אין איסור  עיין בזה לק"ה מתנה ומתנת שכיב מ   כך מבואר בלק"ה   י

ליתן ממון לחבירו ומבאר עפ"י תורה נט שאדרבה דיקא ליתן ממון זה עיקר העשירות ששמח בחלקו ונותן לאחרים עי"ש שזה עיקר  
 השם טוש שיש לו שם של נדיב.

ובניו כי הכל אחד בשרש א"כ כאן שהמקורב נמשך לנפש המקרבו    שהגוזל ממון חבירו גוזל את נפשו אשתו   צ"ע עפ"י תורה סט   יא
 האם נמשך גם לאשתו ובניו.  

לֹות:   נו פרק  ישעיה    יב ִהּגָ ָקִתי לְּ ִצדְּ ּוָעִתי ָלבֹוא וְּ ש  רֹוָבה יְּ י קְּ ָדָקה ּכִ ּו צְּ ט ַוֲעש  ּפָ ְּ רּו ִמש  מְּ ִ דָֹוד ש  ן     )א( ּכֹה ָאַמר יְּ ה ּזֹאת ּובֶׁ י ֱאנֹוש  ַיֲעש ֶׁ ר  ְּ )ב( ַאש 
ָרע:ָאָד  ל  ּכָ ֹות  ֲעש  ָידֹו מ  ר  ֹמ  ש  וְּ לֹו  ַחּלְּ מ  ת  ּבָ ַ ר ש  ֹמ  ּה ש  ּבָ ַיֲחִזיק  ַעל    ם  דָֹוד מ  יְּ יַלִני  ּדִ ַיבְּ ל  ּד  ַהבְּ אמֹר  ל  דָֹוד  יְּ ל  ָוה אֶׁ לְּ ַהּנִ ָכר  ַהּנ  ן  ּבֶׁ יֹאַמר  ַאל  וְּ )ג( 

 : ש  ץ ָיב  ן ֲאִני ע  ִריס ה  ַאל יֹאַמר ַהּסָ דָֹוד    ַעּמֹו וְּ י ֹכה ָאַמר יְּ ִריִתי: )ד( ּכִ בְּ י ּוַמֲחִזיִקים ּבִ ּתִ ר ָחָפצְּ ֶׁ ֲאש  תֹוַתי ּוָבֲחרּו ּבַ ּבְּ ַ ת ש  רּו אֶׁ מְּ ְּ ר ִיש  ֶׁ ִריִסים ֲאש    ַלּסָ
ת:  ר  ִיּכָ ר לֹא  ֶׁ ן לֹו ֲאש  ּתֶׁ ם עֹוָלם אֶׁ נֹות ש   ּוִמּבָ ִנים  ִמּבָ ם טֹוב  חֹומַֹתי ָיד ָוש   ּובְּ יִתי  ב  ּבְּ ם  י ָלהֶׁ ָנַתּתִ וְּ ַהנִּ   )ה(  ָכר  ַהּנ  י  נ  ּובְּ תֹו  )ו(  רְּ ָ ש  דָֹוד לְּ יְּ ִוים ַעל  לְּ

ִריִתי:  בְּ לֹו ּוַמֲחִזיִקים ּבִ ַחּלְּ ת מ  ּבָ ַ ר ש  ֹמ  ל ש  יֹות לֹו ַלֲעָבִדים ּכָ דָֹוד ִלהְּ ם יְּ ת ש   ַאֲהָבה אֶׁ ִתי    ּולְּ ִפּלָ ית ּתְּ ב  ים ּבְּ ּתִ חְּ ּמַ ש ִ י וְּ ִ ש  ל ַהר ָקדְּ )ז( ַוֲהִביאֹוִתים אֶׁ
ִמזְּ  ַעל  ָרצֹון  לְּ ם  יהֶׁ ח  ִזבְּ וְּ ם  יהֶׁ ים:עֹולֹת  ָהַעּמִ ָכל  לְּ א  ר  ִיּקָ ה  ִפּלָ ּתְּ ית  ּב  יִתי  ב  י  ּכִ ִחי  ָעָליו    ּבְּ ץ  ֲאַקּב  עֹוד  ל  ָרא  ִיש ְּ י  ח  ִנדְּ ץ  ַקּב  מְּ ֱידִֹוד  ֲאדָֹני  ֻאם  נְּ )ח( 

ָציו:  ּבָ ִנקְּ  לְּ

 משמע כנ"ל בהערה לעיל   תרתי   יג
התקרב אליו ולא להתרחק ממנו אבל מי  רק לצורך הזולת ומי שיש לו שם רע מתרחקים ממנו וסתם שם אינו סיבה ל   כי שם הוא   יד

 שיש לו שם טוב כולם רוצים להתקרב אליו.

 בפרק הנ"ל כי כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי, שבתותי דייקא כנ"ל באות ג'   וכמבואר שם   טו 
 ורבוע   -ורבוע)א( בתשכט   –בתרצו   , ורבועא –ורבוע, בתרלו    -ותרלד   גם בדפו"ר   טז



 מוהר"ן                 תורה נט                                                          קוטייל                   3ע: 

רחוקים  יד,  כי   המקרב  שבלב  המשפט  בחי'  רבוע זה  הנ"ל,  יזבחי'  משפט  בחי'  יד ,  מכונה  ומשפט 

ד בחי' שסומך בידיו דהיינו השפעת  וכפי שיבאר לקמן שי  \ יח/  ותאחז במשפט ידיבבחי' )דברים לב(  

 .  החכמה
בחי'   זה  בחי'  שם,  הנ"ל  הקודש  שם  עגולא,  היכל  מכונה  כג(והוא  )תהלים   כני יינח  \יט/בבחי' 

 :  למען שמו ית'  \כא/ דהיינו מקורבים שישארו ביראה שלימה במעגלי צדק למען שמו 
כנ"ל  יהוא הכויד   ידים הגונים, ולהמשיך  היינו שיהיה לו כח להעמיד תלמנוי למקרב רחוקים 

ב  [כב]   בהם רוח חכמה ענוההמתבטאת  בדרכי התשובה  \כדורוח הנהגה/   \כג/ רוח  להנהיג עצמם  ,  לדעת 
 \ כו/ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה ידיו עליו  \כה/)דברים לד(בסוף התורה  כמ"ש  

כפי מדרגתו כל אחד  כי השפעת החכמה ה  ע"י סמיכת  \כז/לדעת להלך עם  דייקא  כנ"ל ידיו  יד  בחי'  .  יא 
הזה למקורב  וכח  חכמה  לו    להשפיע  ה'יהיה  שמבית  ה'    החכמהמעין  ,  מבית  )יואל  יוצא 

מכאן ראיה שהמעין אשר יצא מבית ה' הוא מעין    \ל/)משלי כד(  בחכמה יבנה בית, כי  \כט/   \כח/ד'(

 :   כי היכן שיש בית דקדושה שם יש חכמה שהרי רק ע"י חכמה אפשר לבנות בית קדוש \לא/ החכמה 

 
 רבוע  -רבוע)א( בתשכט   –בתרצו   , רבועא  –בוע, בתרלו  ר   -ותרלד   גם בדפו"ר   יז

הביא פסוק זה לעניין אחיזת המשפט דהיינו שלא לשפוט את הרשע ואילו כאן לכאורה להפך שיד היא רמז למשפט    בתורה נה   יח
נ  המשפט  עניין  ואילו  החכמה  והשפעת  סמיכה  עניין  כדלקמן  הוא  היד  פירוש  שעיקר  לי  נראה  יותר  אבל  עצמו  כאן  ששופט  אמר 

 לעניין הרבוע דהיינו כיון שאמר שיד ושם הם עיגולא ורבוע 

מֹו:   כג פרק  תהילים    יט  ְּ ַמַען ש  ק לְּ דֶׁ י צֶׁ ל  ּגְּ ַמעְּ ִני בְּ ח  ב ַינְּ ֹוב  ש  י יְּ ִ ש   )ג( ַנפְּ

עי"ש כל הפרק מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר ואולי רומז לקרוב רחוקים שזכה דוד ע"י הש"י והיכל הקודש יונק תמיד חיותו מלב  
המקרב אותו דהיינו הש"י וזהו שדוד המלך מודה להש"י שעי"ז גם בגי צלמות דהיינו אחיזת הקליפות הדבוקות בו לא אירא כי אתה  

 עמדי שורף את הקליפות ברוח המשפט. ורק עי"ז ושבתי בבית ה' לאורך ימים דהיינו הנותר בירושלים קדוש יאמר לו.
 )כמ"ש בפסוק(  חני ינ   -מתרלו ו   -בדפו"ר ינחיני,   -גם בתרלד   כ 

כי צדק מלכותא קדישא דהיינו בגבול הקדושה )עיין תורה כג אות ה'( כמבואר בזוהר היינו צדק היינו אמונה    והם מכונים צדק   כא
וכשמתבטל אל הש"י אזי היא   היא בחי' ביטול  כי מדת המלכות  אלא שצדק עם אמת היא אמונה אבל עם מעט אמונה היא צדק 

גדר הצדק דהיינו מה שמוכרחים ולא יותר. וככל שמאיר לו האמת יותר כך מתחזק יותר באמונה ואזי עושה  נכנסת לגבול הקדושה ב 
בגדר הצדק הוא כבר בבחי'   נקרא צדק דהיינו עכ"פ מי שנכנס  הדין. לכן המקורב הנ"ל  גם לפנים משורת  יותר מהצדק דהיינו  גם 

 והנותר בירושלים קדוש יאמר לו.

ישי בדברי החכם השלישי שם י' קבין חכמה י' מיני דפקים, ובתורה סא אות ב' הסמיכה היא שמקבל חכמתו  יום הש   עיין מעשה יג   כב
 מבחי' יד ה' 

 היא בחי' כח מה מה כוחי. והיא התנאי לעבודת ה' וקרקע לתשובה   כי הארת החכמה   כג
מו יכול להנהיג גם אחרים. אבל כאן  היא הנהגה שמנהיג את הנפש כפי הארת הנשמה, ומתוך שיודע להנהיג עצ   ורוח בכלליות   כד

 עיקר הכוונה שהמקרב רחוקים משפיע למקורב כח להנהיג עצמו בדרכי התשובה.
ל ַויַּ   לד פרק  דברים    כה  ָרא  י ִיש ְּ נ  ָליו ּבְּ עּו א  מְּ ְּ ש  ת ָיָדיו ָעָליו ַוּיִ ה אֶׁ ֶׁ י ָסַמךְּ מש  ָמה ּכִ א רּוַח ָחכְּ ן נּון ָמל  ַע ּבִ ֻ ר צִ )ט( ִויהֹוש  ֶׁ ֲאש  ּו ּכַ ת  ֲעש  דָֹוד אֶׁ ה יְּ ּוָ

ה:   ֶׁ  מש 

ויהושע בן נון מלא רוח חכמה. שזכה לדרגא דבינה שמתמלא מחכמה, כמו שאמרו )סע"ר פרק ל'(, 'יהב    -אדרת אליהו  ב   עיין הגר"א 
חכמתא לחכימין' זה משה, 'ומנדעה' זה יהושע, כמו שאמרו )אבות א, א(. משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. כי סמך משה את  

עליו. הכל בדרגא של הדעת שהן חו"ג, וכמו שנאמר )תהילים קמה, טז(, פותח את ידיך וגו', וזה שאמר "כי סמך משה את ידיו    ידיו 
 עליו", שהן עשירית, ד' אתוון של יו"ד כמו שכתבתי למעלה )לג, טז(: 

יונק מרגלי הרוח שבלב המקרב רחוקים וכאן מבואר שהמקרב רחוק   לעיל נתבאר   כו  ים מניק אותו בחכמה ע"י היד  שהיכל הקודש 
 ולא ע"י הרגל. וצ"ע.

ָך ָעָליו:   כז פרק  במדבר    כז  ת ָידְּ ּתָ אֶׁ ָסַמכְּ ר רּוַח ּבֹו וְּ ֶׁ ן נּון ִאיש  ֲאש  ַע ּבִ ֻ הֹוש  ת יְּ ָך אֶׁ ה ַקח לְּ ֶׁ ל מש  דָֹוד אֶׁ ר יְּ  )יח( ַוּיֹאמֶׁ

   עפ"י ספרי פנחס קמ(   )והוא  כאשר שאלת שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד:   -אשר רוח בו      -  רש"י פ 

פירוש אתה ישנך "שורש כל הנשמות", והוא ישנו בבחינת "הרוח", והוא אומרו אשר "רוח בו",    -איש אשר רוח בו   -  אור החיים ועיין  
 פירוש שורש כל רוחות הדור ההוא, וצוה ה' לסמוך ידו להעיר לרוח מהות הנשמה שבמשה: 

ִיּטְּ   ד פרק  יואל    כח ַההּוא  ַבּיֹום  ָהָיה  וְּ א  )יח(  צ  י  דָֹוד  יְּ ית  ִמּב  ָין  ּוַמעְּ ָמִים  כּו  לְּ י  הּוָדה  יְּ י  ֲאִפיק  ָכל  וְּ ָחָלב  ָנה  ַלכְּ ּת  ָבעֹות  ַהּגְּ וְּ ָעִסיס  ָהִרים  הֶׁ פּו 
ים:  ּטִ ִ ת ַנַחל ַהש ּ ָקה אֶׁ ְּ ִהש   וְּ

 שם הכוונה לתפילה כמ"ש כי ביתי בית תפלה כי התפלה מעין לתורה    עיין תורה ח'   כט 
ָמה   כד פרק  משלי    ל ָחכְּ ָנִעים:   )ג( ּבְּ ל הֹון ָיָקר וְּ אּו ּכָ לְּ ַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ ּכֹוָנן: )ד( ּובְּ בּוָנה ִיתְּ ִית ּוִבתְּ ה ּבָ נֶׁ  ִיּבָ

החכמה היא מקובלת והוא אוסף חקי החכמה מבחוץ, ומקבץ אל לבו כלליה ולמודיה אחת אחת, והוא נמשל למי    -ד(  -)ג  -  מלבי"ם 
ם לבנין הבית ובונה אבן אל אבן, אולם התבונה הוא המבין דבר מתוך דבר, אחר  שאוסף עצים ואבנים וסיד וכל החומריים הצריכי 

ומשים עליו הגג והתקרה, ואם הגיע אח"כ למדרגת דעת    -שקבל וקבץ חקי החכמה ואסף אותם באמונה, והוא דומה למכונן הבית  
כי אז    -את הבית בכלי יקר ונעים    שידע הכל בידיעה ברורה כדבר שראה בחוש או שהשכילה במושכל ראשון, זה דומה כממלא 
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שעי"ז    \לג /להיות נשרשים בשמו  \לב/ם טוב שכל הנפשות יתאוו תאוהם, היינו שיזכה לש  וש  

. ויתאוו נפש חיה הוא שמו. כי השם הוא הנפש, בבחי' )בראשית ב'(  \לדיוכל לקרב רחוקים/ 
כו( )ישעיה  בבחי'  בנפשו,  נשרשים  נפש  \לה/להיות  תאות  ולזכרך  מדבר    לשמך  שם  הפשט 

, כי היא בחי'  לל בשמו ית' ורבנו דורש על התלמידים המתאוים להכלל בשם רבםבצדיקים המתאוים להכ

 . הוא שרשו יאחת כי ישראל מתאוים להכלל בו כיון שהוא שרשם הכי נמי תלמיד ברבו כ
יזכו הזה  בחי  \לז/ מחמת  \לו/ולשם  וזה  חומה.  אף,  דהיינו  ,  \לח/חומה  נותבחי'  מאריך  בחי' 
מצייר את  \לט/שיכבוש כעסו לעיר    כמוכעס  ה  רבינו  לחדור  הרוצה  הנפשאוייב  דהיינו  לכבוש    ,קטנה 

לכן שכר השומר שבת    , וכפי שהולך ומבאר ששרש הנפשות בעשירות,  ולהשתלט וצריך חומה לשמור ממנו
עשיר   רחוקים  המקרב  שיהיה  ע"י  הוא  רחוקים  קרוב  דהיינו  ש הנ"ל  ע"י  אל  ואזי  הרחוקים  נפשות  התאוו 

  עי"ש.  \מו אליו בעצמו בגלל שהוא עשיר וכמבואר היטב כל זה בתורה סח/ שרשם בעשירות שלו וגם יתאו
 אזי יזכה לקרב הרבה רחוקים. 
בחי'  היא  ונפש    \מב/ועשירות היא בחי' מזוני  \מא/כי בני חיי ומזוני במזלא תליא  )ושרש העשירות הוא החומה

המזל הוא קרית עוזו וכחומה   הון עשיר קרית עוזו וכחומה היינו  וזהו שתרגם יונתןושרשם אחד במזל    ,חיי

 
ימלאו חדרי בית החכמה אורה, ויעשה ציצים ופרחים לתורה, ובדוגמת זה ייחס בנין העולם )שנבנה ע"י החכמה( אל ה', בחכמה יסד  

 ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו כמש"ש: 

ת. וצ"ל שכוונת הפסוק לומר שהיכן שיש בית דקדושה  משמע מפסוק זה שהחכמה קדמה לבית ולא שהיא יוצאת מבי   צ"ע לכאורה   לא
 כבר יש חכמה שהרי א"א לבנות בית בלא חכמה 

 הכפל לשון   צ"ע   לב
 להקרא על שמו כגון חסידי נחמן מברסלב   אולי הכוונה   לג
ינו  הקב"ה לאברהם ואגדלה שמך כי בחרן כבר הכירו אותו אבל בדרכו לארץ שמא יתמעטו המקרבים שהרי א   ואולי זה שא"ל   לד

 מוכר על זה ברכו שתגדל נפשו ועי"ז כולם יתאוו להתקרב אליו ויוכל לקרב הרבה רחוקים  

ס:   כו פרק  ישעיה    לה  ַפּל  ּתְּ יק  ַצּדִ ל  ּגַ ַמעְּ ר  ָ ָיש  ִרים  ָ יש  מ  יק  ּדִ ַלּצַ :   )ז( ֹאַרח  ש  ָנפֶׁ ֲאַות  ּתַ ָך  רְּ ִזכְּ ּולְּ ָך  מְּ ִ ש  ינּוָך לְּ ִקּוִ דָֹוד  יְּ יָך  טֶׁ ּפָ ְּ ִמש  )ט(    )ח( ַאף ֹאַרח 
י נַ  ב  ְּ דּו יֹש  ק ָלמְּ דֶׁ ץ צֶׁ יָך ָלָארֶׁ טֶׁ ּפָ ְּ ר ִמש  ֶׁ ֲאש  י ּכַ ּךָ ּכִ ֲחרֶׁ ַ י ֲאש  ּבִ ִקרְּ ָלה ַאף רּוִחי בְּ יְּ ּלַ יִתיָך ּבַ י ִאּוִ ִ ש  ל:   פְּ ב   ת 

בלשון יחיד דהינו למקרב רחוקים וכאן נקט לשון רבים כי חוזר על הסריסים הנ"ל שבפסוק שעליהם אמר שיזכו ליד    עד כאן דיבר   לו 
 מבנים ומבנות כי יזכו להיות מקרבי רחוקים ויעשו תלמידים הרבה יותר מבנים ובנות.ושם טוב  

 נראה לכאורה לא כל כך מתאים, דצ"ל ע"י בחי' חומה,  ונראה שנקט "מחמת" בגלל אותיות חומת.  הלשון מחמת   לז 
 לכאורה שג' תיבות אלה "וזה בחי' חומה" מיותרות.  צ"ע נראה   לח
רה מאריך אף הוא בלא כבישת כעס כי יש לו סבלנות וא"צ לכבוש ולאסור את יצרו, ואילו כבישת  כי לכאו   לכאורה קצת צ"ע   לט 

 כעס היא בגלל שאין לו אריכות אפיים לכן צריך לכבוש ולאסור את יצרו הרוצה ברגע זה להתפרץ בכעס.

לא אפי' להאדם שיש לו הממון, דרך  כל הנפשות תאיבים ומתאוים לממון. ולא לממון בלבד מתאוים ואוהבים אותו, א   -תורה סח   מ
 בני אדם למשוך אליו ולאהוב אותו, מחמת שיש לו ממון, 

  מהו ,  מלתא   תליא   במזלא   אלא   מלתא   תליא   בזכותא   לאו   ומזוני   חיי   בני   -  תולדות   ריש פרשת   –)להאריז"ל(  הליקוטים   עיין ספר  מא
,  ג" י   ומזל '  הח   מזל   שהם ,  מזלות  שני   שיש ,  דע   אמנם      .בני   כ " ח וא   מזוני   כ " ואח ,  חיי  קודם ,  הזה   סדר   לקח   לא   למה ,  כפשוטו   ואם ,  כונתם

  ג" י  ומזל ,  יצחק '  נק  השמיני   ומזל .  התיקונים   כל   שמקבל   שם   על ,  המלכות  מן   ג" י   ומזל ,  הבינה  מן   תיקונו   שמיני   ומזל .  א " דא   בדיקנא   והם 

,  הבינה  מצד   הוא   שמיני   שמזל   אמרנו   כבר   , ן העני  ולבאר         :ג" בי   יש   כך ,  שמיני  במזל   תיקונים   ג" י   שיש   כמו   כי ,  שוים   והם ,  רבקה '  נק
.  המזל   מזה   שבאים   בזוהר   אמר   וכן ,  מלכות   היא   ג" י   ומזל ,  ג " ס   שם   מציאות   הוא   שיצחק   אמרנו   זה   ועל ,  מינה   מתערין   דינים   ובינה 
וצר חסד ונקה הם בשערות  ששני תיקוני דיקנא נ   ומבאר)        גדול......  היותר   והוא ,  ף " אל '  בחי   הזווג  וזה ,  ג " י  מזל   עם '  ח   מזל   שמזדווג,  והענין

וי ש זיווג השערות  וזיווגן הוא    ,הזקן  י'  ,הוא  ו' ואור שבתוכן הוא  זיווג א(   שכי השערות  וביחד הם א' ונקרא  וי  וי עם  זיווג    ב " ל   והם        נמצא הם 
  שהם   אורות וה ,  הבינה   בחינת  הם   והשערות .  בינה   של   ו " וי   חכמה   של   ו" י   והם .  בראשית   של   אלהים   ב " ל   בבינה   ונעשים ,  בחכמה   ת " הויו

,  מזלות  השני   ואלו .  השערות   שהם   הדינין   בחינת   והם   , הדברים   כל   באים ,  ו" י   ו" י   אלו   מזלות   שני  ומזווג ,  חכמה ,  בתוכו  המלובש   ן " היודי

  כשיכנס   ל " ר,  שבתוכם   האור   אמנם .  עם הכולל   ו "רי   פ "ב   שהם ,  ת " זכו   נקראים ,  גבורה   מבחינת   שהם   שערות   עם   שערות   כשמזדווגין

  החכמה   אור   שהכניס ,  לרחמי ,  זכותא   הנקראות   מזלות   השני  אלו   הפך ,  ונתפלל   יצחק   וכשבא      .  מזלא '  נק   אז ,  זלות מ   השני   באלו   האור 

  וכנגד .  ר " עת   י " ו   שהפך ',  הא   המזל   נגד ,  היפוך )יבמות סד.(  לשון   )ויעתר יצחק לנוכח אשתו וגו' ויעתר לו ה' וגו'( ויעתר   וזהו .  בתוכם 

,  ובפנים   במצחא ,  לחוץ   ת " הויו   שלשה   יוצאים   א " א   שממוח ,  מקומם   אמרנו   כבר   אלו   ורחמים        : י" ו  י " ו  שני ,  לו   ר " עת   י " ו ,  השני  המזל 

  ר " ונוצ ,  א " א   של   מבינה   נעשית   א " א   של   גלגולת   כי   שאמרנו  לפי ,  ד " חס   ר " נוצ   מזל   אותם   לוקח  פנים   של   אותם .  בדיקנא   כ " ג   ת " הויו '  וג 

.  ג" י  ל " מז   שהוא ,  ה " ונק   במזל   נכללים   הם ,  הדיקנא   של   ת " הויו '  וג .  ת " הויו   השלשה   אלו   כולל   הוא ,  בינה   ממציאות   שהוא   אמרנו   חסד 
  ת" ההויו  ......כשמתפשטים          .לזווגם   במלח   הלחם   לטבל   צריך   ולכן ,  ח" מל '  נק   ג" י   של   הויות   ' וג ,  ם " לח '  נק   שמיני   מזל   של   ת " הויו'  וג 

  מצד   מזון ,  ומזוני  חיי   בני   וזהו        : א " ז   לראש   ויורדים ,  אור  של   טיפות   החכמה   מאור   האור   שנוזלים   שם   על ,  מזלא   נקרא   בדיקנא 
  המוחין  אלו   של   אור   וכשיכנס .  השדרה   לחוט   הטיפה   יורדת   שמשם ,  מהדעת   בנים ,  חיים  אלהים   שנקראת ,  הבינה   מצד   חיי ,  החכמה 
 '.וכו  בדעת   בנים ,  למעלה   מלמטה   הסדר   התנא   ולקח .  והמזון   החיים   הכנים   יורדים   ומשם , מזלות '  ב '  נק,  בדיקנא 

ן כָּ ג' אות יב    ערב   עיין לק"ה   מב ַעל ּכ  "ל וְּ ַכּנַ ה וְּ ָ ֻדש ּ ּקְּ ֹו ּבַ ש  רְּ ָ ם ש  ָ י ִמש ּ ָרצֹון, ּכִ ּסּוִפין וְּ ֹון ּכִ ש  ף לְּ סֶׁ מֹון ּכֶׁ ָרא ַהּמָ ן ִנקְּ ַעל ּכ  ן,  וְּ ִאיש  ַמּתָ ַע לְּ ל ָהר 
ָסִפין   ִנכְּ וְּ ִקים  ּתֹוקְּ ְּ ִמש  ַהּכֹל  וְּ יד(.  ם  ָ )ש  ים"  ַרּבִ יר  ִ ָעש  י  "ֹאֲהב  יט(  י  ל  ְּ ָרָכה  )ִמש  ִלבְּ רֹונֹו  ִזכְּ נּו  ַרּב  י  ר  ִדבְּ ּבְּ ּמּוָבא  ּכַ יר,  ִ ָעש  הֶׁ ִעם  ִרים  ַחּבְּ ּוִמתְּ ָליו  א 
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כי הכעס הוא התפרצות של חיות עצומה דסט"א הפך הדעת הפך הנפש    ,בחי' נפש רעה  כי כעס  ,נגד הכעס
 \מג/ , וזהו טורף נפשו באפו דהינו שמחליף נפש דקדושהוהדעת )תורה סה אות ד'(  דקדושה שהיא בת השכל

 .  (\מדהעשירות שממנה נמשך אריכות אפיים/, והחומה ומגן לזה היא שרש בת השכל בנפש וחיות טמאה
 . ונקראים חומה \מו/ \מה/ כי עשירות וכבישת כעס בחינה אחת

 , לכן אין לו על מה לכעוס  ,\מז/ איזהו עשיר השמח בחלקו)אבות ד' א'( כחז"ל 
השמחה  מ דהיינואבל יש בחירה לאדם ע"י כעס לתגבר על החומה לפרוץ אותה ולהפריד הממון משרשו 

 חלקו,ב

ומ  מי  כי וחימה,  כעס  לעצמו  ולוקח  עשירות,  של  חומה  מקלקל  עושה    מהחו  שהוא 

בחי' חיות עצומה דסט"א והיא בחי'  דהיינו כעס הוא  וחימה    ,כי חומה היא העשירות בחי' מזוני  חימה

למטה מצטייר   רקכי מה' לא תצא הרעות    ושתיהן החיי ומזוני שרשן במזל ושם הוא אור צח ומצוחצח  ,חיי
ואם לא    ונמשך לו עשירות,  לכן תלוי באדם אם כובש יצרו אזי יש לו כלי לחומה  ,של המקבל  כפי הכלים

וכעס  החימה  בכלי  השפע  מצטייר  אזי  יצרו  את  שניהם  כובש  כי  הן  ,  וחימה  עשירות  מסטרא  דהיינו 

 
זְּ  ּבִ ָלאו  י  זֹונ  מְּ ן  ּכ  ַעל  וְּ "ל,  ּנַ ּכַ ָרצֹון  ִחיַנת  ִמּבְּ ךְּ  ָ ש  ִנמְּ ֹו  ש  רְּ ָ ש  ּבְּ מֹון  ַהּמָ ֶׁ ש  ֲחַמת  מ  ה  זֶׁ ל  ּכָ סח(.  ּכְּ )ִסיָמן  ָלא,  ַמּזָ ּבְּ ִאם  י  ּכִ ָיא  לְּ ּתַ רּו  כּוָתא  ָאמְּ ֶׁ ש  מֹו 
 ֶׁ ש  דּוַע,  ּיָ ּכַ א  ָ יש  ַקּדִ ָנא  קְּ ּדִ ִחיַנת  ּבְּ הּוא  ֶׁ ש  יֹון,  לְּ ָהעֶׁ ל  ַמּזָ ִחיַנת  ּבְּ הּוא  ֶׁ ש  ָרָכה  ִלבְּ רֹוָנם  ִזכְּ ינּו  "ל  ַרּבֹות  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְּ בָֹאר  מְּ ּכַ ָרצֹון,  ִחיַנת  ּבְּ הּוא 

  , דֹוש  ָקן ַהּקָ ִחיַנת ַהּזָ י ּבְּ ד  ָאַרת ָהָרצֹון ַעל יְּ הֶׁ ֶׁ ם.ש  ָ ן ש   ַעּי 

הליקוטים   מג הברכה  '  פ   -)להאריז"ל(   ספר  יא   -וזאת  טריפה,    -פרק  נפשו  את  ועושה  טורף  האדם  כי  באפו,  נפשו  טורף  פסוק  וז"ס 
נאבדים   הכל  רבות,  ומצות  לנפשו  תיקונין  ואעפ"י שעושה האדם  ממנו,  ומשליך אותה  טורף אותה  והוא  וכעסו,  אפו  בעת  וממיתה 

נמצא, כי         נפש ונכנסת אחרת במקומה, וצריך לחזור ולתקן כמתחילה. וכן בכל פעם ופעם שהוא כועס: לגמרי, כי הולכת אותה ה 
בעל הכעס אין לו תקנה, כי הוא תמיד ככלב שב על קיאו. ואם היתה מתעברת בו איזו נשמה קדושה לסייעו, גם היא מסתלקת. ועל  

כ  השגה,  להשיג שום  יוכל  ולא  נפשו באפו,  טורף  נאמר  טורפים  זה  שאר העבירות אינם  כל  שבונה. אך  כל מה  וסותר  בונה  הוא  י 
שנטרפה.   אחר  להביאה  לחזור  רבות,  והכנות  תיקונים  צריך  הכעס  אך  הפגימה,  בה  ונשאר  אותה,  פוגמים  רק  הנפש,  את  ועוקרים 

וכמ  מצות.  מלבד  כעס,  בשום  אפילו  להזהר  צריך  לכן  הכעס.  מציאות  בחינת  כפי  תקנה,  לו  אין  מוכיח  ואולי  היה  ז"ל  הרב  עט 
)ועיין שערי      לתלמידיו על שהיה כועס עם אחיו כשהיה קורא עמו, ולא היה לומד כרצונו, והיה כועס עמו, ואפילו בזה היה מוכיחו:

 קדושה למהרח"ו ב' ד' וביאור הרמ"ז לזהר ח"ב קפב:( 

 "ארך" ותיקון "אפיים".   אין מדה כזו ארך אפיים אלא הן שתי מידות תיקון   בי"ג ובט' תקוני דיקנא   מד
י    -  עיין תורה סח אומר שעשירות היא בחי' אחת עם כבישת הכעס ובתורה סח שהממון והכעס שרשם אחד.                וצ"ע כאן   מה  ּכִ

ּבְּ  ם, הּוא  ָ ִמש ּ ל  ש   לְּ ּתַ ְּ ש  ּמִ ֶׁ ש  קֹום  ִמּמָ מֹון,  ַהּמָ ל  ש   לְּ ּתַ ְּ ש  ּמִ ֶׁ ש  לּות  ְּ ש  לְּ ּתַ ְּ ַהִהש  ש   ֹרֶׁ ש  ִחיַנת  בְּ .ּבִ ש  ַמּמָ ַעס  ַהּכַ ִעם  ַעס הּוא  .....      ...ִחיָנה ַאַחת  ַהּכַ י  ּכִ
ש   ר  פְּ הֶׁ ּום  ש  ם  יהֶׁ ינ  ּב  ין  א  וְּ לּות,  ְּ ש  לְּ ּתַ ְּ ַהִהש  ש   ֹרֶׁ ש  קֹום  מְּ ּבִ מֹון,  ַהּמָ ִעם  ָחד  ָין אֶׁ ִענְּ וְּ ַאַחת  ִחיָנה  ּבְּ ש   ִכין  ַמּמָ ָ ש  ִנמְּ וְּ בּורֹות,  ִמּגְּ ִדים  יֹורְּ ם  יהֶׁ נ  ְּ ש  י  ּכִ  .

קֹום   , ִמּמָ ש  ָחד ַמּמָ בין בחי' אחת לבין שרש אחד, כי בחי' אחת הכוונה כאן למטה ואילו שרש אחד הכוונה למעלה.     ונראה לחלק      אֶׁ
ואילו כעס הוא אצל מי שלא   לצייר אותם כראוי,  היא עשירות עם מוחין של בחי' כבישת כעס למי שזוכה  כי העשירות דקדושה 

הכבישת כעס בשרשם הם אור צח ומצוחצח כי שרש הממון  ל אחד דהיינו הממון והכעס ו זוכה לצייר אותם כראוי.  אבל בשרש הכ 
הוא במקום גבוה ונפלא שמשם נמשך הכבישת כעס ומשם גם נמשך החיות הנוראה והכח העצום שטמון בכעס,   אלא שמי שהכבד  

כבישת כעס  כועס מתגבר עליו ועי"ז משבר חומת העשירות אזי אותם מוחין של עשירות וכבישת כעס נהפכים לכעס.  כי עשירות ו 
הם בחי' אחת ממש דהיינו שכל ממון יש לו מוחין של כבישת כעס ושמחה בחלקו השייך אליו ממש ולכן כשרוצה ממון צריך לידה  
כפולה כמבואר בתורה כג שצריך לצעוק כפליים כיולדה. כי צריך לזכות לשפע כפולה הנזכר לעיל בתורה נז אות ד'. אבל כעס הוא  

 פך הכבישת כעס כי אע"פ ששרשם אחד אבל הכעס הוא ציור פגום של העשירות.הפך העשירות דקדושה וה 

כי רואים בחוש כח העצום הטמון בכעס שיכול להכות ולשבר כלים עד כדי רצח ומתגלים כוחות שבעצמו לא מכיר    ונ"ל עוד יותר 
תלטות בבחי' בעל המאה הוא בעל הדעה.  אצלו.  וכן בממון יש כח רוחני עצום דהיינו כח קניה בבחי' הכסף יענה את הכל וכח הש 

נעשה   כשמבזים אותו או כשלא  בפרט  כוחו.  בכל  הכעס שרוצה להתפרץ  של  הנ"ל  יצרו  עצום לכבוש  כח  הוא  כבישת הכעס  וכן 
רצונו שציווה וכיו"ב. ובפרט כשנדמה לו שבגלל זה יגרם לו איזה הפסד גדול.  וכח הוא דבר רוחני הנמשך מלמעלה חיות גדולה  

 ' נפש חיים שיורד ותלוי באדם באיזה כלי יצייר אותה.   בחי 

ואולי כבישת כעס הוא בחי' מוחין בחי' דעת שמקורו בחכמה דהיינו בחי'  )לישנא קמא(  בין עשירות לכבישת כעס.    עוד בעניין הקשר   מו 
ה נז וכמבואר בפסחים כל  ביטול שמתפשט במידות ואוחז אותן שלא לתת לכבד כועס דהיינו לנפש הבהמית להתפרץ כמבואר בתור 

הכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת, והטעם כי כעס הוא מהות הפוכה ממש מחכמה. והעשירות שרשה מהיכן שמשתלשל הנפש  
סגולת   נשתלשל  ומזה  כג.  בתורה  כמבואר  רוחני  עונג  ומצוחצח  צח  אור  ובינה  חכמה  הוא  ובשרשו  סח  בתורה  כמבואר  השכלית 

ת שכיון שהעושר נמשך ממקום גבוה גם סגולתו להמשיך משם הארת הסגולה וכן לקמן בתורה סק שיש  האבנים טובות ומתכות יקרו 
הכוונה היא שצריך להיות   להיות עשיר אע"פ שעומק  גם כפשוטו שצריך  ומבאר שם  הון דעלמא  לה כל  גדולה שצריך  התבוננות 

ו בתכלית שזוהי העשירות האמיתית אבל הממון הגשמי גם  בבחי' כלום חסר בבית המלך בבחי' אין מחסור ליראיו דהיינו שמח בחלק 
 הוא קצת מרכבה לזה כיון שמשם בא. צריך גם כפשוטו שיהיה לו ממון.  

אומר שכבישת כעס היא סיבה לעשירות וא"כ איך הן בחי' אחת, וא"ת שהכוונה לאיזהו עשיר השמח בחלקו א"כ אין    צ"ע בהמשך 
לכעוס.   ונראה מזה שאפשר לקלקל את החומה משמע שאע"פ שכשאוחז בה היא חומה  זה כבישת כעס אלא שאין לו כלל סיבה  

 אבל כיון שיש אפשרות לפרוץ אותה לכן שייך בה לשון כבישת כעס.      

הנזכר בתורה נח שזוכים ע"י תיקון הברית עי"ש אות ד'. ועיין תורה כג בביאור הסבי דבי אתונה שם בדף    והיינו בחי' שפע כפול   מז 
 יש טור ב' מבאר שלזכות להביט בשרש הממון ששם הוא אור צח ומצוחצח ותענוג רוחני זה אפשר לזכות רק ע"י תיקון הברית.לה ר 



 מוהר"ן                 תורה נט                                                          קוטייל                   6ע: 

, וכתיב )איוב לז(  \מט/דהיינו חימה וכעס  מצפון תפתה הרעה, כמ"ש )ירמיה א'(  \מח/דשמאלא
הון עשיר קרית    \נ/. ועשירות היא חומה, כמ"ש )משלי יח(דהיינו עשירות  אתהמצפון זהב י

במשכיתו נשגבה  וכחומה  העשירות  עוזו  לשרש  רומז  שם  \נא/ הון  יונתן  בתרגום  ובכעס כמבואר   .
כה(   )שם  לרוחוכתיב  אין מעצור  איש אשר  חומה  אין  פרוצה  לאיש    \נב/ .עיר  וכשנמשך 

, אזי  מון עם המוחין של הסתפקות השייכים לו שעי"ז שמח בחלקומ \נג/ דקדושה דהינו שפע כפול עשירות
לו    כי השפע הגשמי קשור לשרשו הרוחני ונמשך   יש לו חומה והחומה של עשירות מעצור לכעסו

,  מנתק את השפע הגשמי מהרוחני  \נד/ . ולפעמים כשמתגבר בכעסומשם האריכות אפים וכבישת כעס
 . \נה/זיק לעשירותומקלקל החומה של עשירות, נמצא שהכעס מ

וכשהיצר מסית לאדם שיכעוס, ידע שבזאת השעה ישפיעו לו מלמעלה איזה סך ממון,  
 . \נו/ והיצר רוצה לקלקל זאת ההשפעה

 
מֹון.    -  עיין תורה סח   מח ם ַהּמָ הֶׁ ת מ  דֶׁ ַאּבֶׁ ת ּומְּ דֶׁ סֶׁ פְּ ּמַ ֶׁ ה ַאַחת ש  ש  ִמּדָ ם ָממֹון, ַאךְּ י  יּו ָלהֶׁ ל ִיהְּ ָרא  ל ִיש ְּ ּכָ ֶׁ ָראּוי ש  ֶׁ ַדע, ש  ִהי וְּ ה,  וְּ ֻגּנָ ה ָרָעה מְּ א ִמּדָ

ֲאַות ַהּמָ  ִביל ּתַ ְּ ש  ָרט ּבִ ה. ּוִבפְּ ּנָ ִמּמֶׁ ל  צ  ִהּנָ ָחד לְּ ה אֶׁ צֶׁ ה. ַוֲאִפּלּו ִאם ִירְּ ּנָ ל ִמּמֶׁ צ  ִהּנָ ֹאד לְּ ה מְּ ֶׁ ש  ּקָ ֶׁ ל  ש  מֹון, ִעם ּכָ ת ַהּמָ ִסיד לֹו אֶׁ פְּ ּתַ ּלֹא  ֶׁ י ש  ד  מֹון, ּכְּ
ת ָעָלי  רֶׁ ּבֶׁ ּגַ ה ָרָעה ַהּזֹאת ִמתְּ ּדָ ה ַהּמִ ַעל  זֶׁ נּותֹו, וְּ ַקטְּ דּותֹו ּובְּ ַילְּ י  ו ּבְּ ד  ה לֹו: יְּ יֶׁ הְּ ּיִ ֶׁ ָהָיה ָראּוי ש  ֶׁ מֹון ש  ּנּו ַהּמָ ת ִמּמֶׁ דֶׁ סֶׁ ה ַמפְּ ה ָרָעה ַהִהיא       זֶׁ ּדָ ַהּמִ וְּ

ַעל   ֶׁ ַעס, ש  ת ַהּכַ י  הּוא ִמּדַ ד  ש  ַההִ יְּ ֹרֶׁ ִחיַנת ש  בְּ י ּבִ מֹון ָהָראּוי לֹו. ּכִ ד ַהּמָ ַאּב  ִסיד ּומְּ ה ַמפְּ ל  זֶׁ ש   לְּ ּתַ ְּ ש  ּמִ ֶׁ קֹום ש  מֹון, ִמּמָ ל ַהּמָ ש   לְּ ּתַ ְּ ש  ּמִ ֶׁ לּות ש  ְּ ש  לְּ ּתַ ְּ ש 
פַ  ֶׁ ד ש  יֹור  ל וְּ ש   לְּ ּתַ ְּ ש  ּמִ ֶׁ ה ש  רֹואֶׁ ֶׁ ש  ָבר ּכְּ ַעל ּדָ ן ַהּבַ ַעל ּכ  . וְּ ש  ַעס ַמּמָ ִחיָנה ַאַחת ִעם ַהּכַ ם, הּוא ּבְּ ָ ִמי ִמש ּ ד ּוַמזְּ ה לֹו ָממֹון, ֲאַזי יֹור  יֶׁ הְּ ּיִ ֶׁ ן לֹו  ע ָלָאָדם ש 

ִמּמֶׁ  לֹו  ה  עֹוש ֶׁ ָממֹון,  לֹו  ה  יֶׁ הְּ ּיִ ֶׁ ש  ָליו  א  ד  ּיֹור  ֶׁ ש  לּות  ְּ ש  לְּ ּתַ ְּ ִהש  וְּ ָעה  ּפָ ְּ ַהַהש  ִחיַנת  ִמּבְּ לֹו  ה  עֹוש ֶׁ וְּ ַעס,  ַאַחת  ּכַ ִחיָנה  ּבְּ ש   ַמּמָ הּוא  ַעס  ַהּכַ י  ּכִ ַעס.  ּכַ ּנּו 
לוּ  ְּ ש  לְּ ּתַ ְּ ש  ַהִהש  ֹרֶׁ קֹום ש  מְּ ּבִ מֹון,  ַהּמָ ִעם  ָחד  ָין אֶׁ ִענְּ ,  וְּ ש  ַמּמָ ָחד  קֹום אֶׁ ִכין ִמּמָ ָ ש  ִנמְּ וְּ בּורֹות,  ִמּגְּ ִדים  ם יֹורְּ יהֶׁ נ  ְּ י ש  ּכִ  . ש  ר  פְּ ּום הֶׁ ם ש  יהֶׁ ינ  ּב  ין  א  וְּ ת, 

ִחיַנת )ִאּיֹוב ל"ז(:  בְּ ֶׁ   ּבִ מֹו ש  ַעס, ּכְּ ִחיַנת ּכַ נּו ּבְּ ַתח ָהָרָעה" ַהיְּ ּפָ פֹון ּתִ ָיה א(: "ִמּצָ מְּ ִתיב )ִירְּ ה" ּוכְּ ֱאתֶׁ פֹון ָזָהב יֶׁ ַעס  "ִמּצָ ר ּכַ ָהס  ת י"א(: "וְּ לֶׁ תּוב )קֹהֶׁ ּכָ
ָך":  רֶׁ ש ָ ִמּבְּ ר ָרָעה  ַהֲעב  ָך וְּ ּבֶׁ י י"ח(:    ִמּלִ ל  ְּ תּוב )ִמש  ּכָ ֶׁ מֹו ש  ִחיַנת חֹוָמה, ּכְּ ּבְּ ירּות ִהיא  ִ ָהֲעש  מֹון וְּ י ַהּמָ ָבה"    ּכִ ּגָ חֹוָמה ִנש ְּ ַית ֻעּזֹו ּוכְּ יר ִקרְּ ִ "הֹון ָעש 

קּול  ִקלְּ ַעס הּוא  ַהּכַ וְּ כּו'.  ּכְּ   וְּ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ וְּ רּוחֹו".  לְּ ָצר  ַמעְּ ין  ר א  ֶׁ ֲאש  ִאיש   חֹוָמה  ין  א  רּוָצה  ּפְּ ם כ"ה(: "ִעיר  ָ )ש  תּוב  ּכָ ֶׁ ש  מֹו  ּכְּ ה  ַהחֹוָמה,  רֹואֶׁ ֶׁ ש 
ה לֹו ִמּזֶׁ  "ל, ֲאַזי הּוא עֹוש ֶׁ ּנַ ִחיַנת חֹוָמה ּכַ הּוא ּבְּ ֶׁ ל ָממֹון, ש  ֶׁ ַפע ש  ֶׁ לּות ש  ְּ ש  לְּ ּתַ ְּ ד ָלָאָדם ִהש  ּיֹור  ֶׁ עֹס,  ש  ָבר ִלכְּ ִמין לֹו ּדָ זְּ ּמַ ֶׁ ַעס, ש  לּות, ּכַ ְּ ש  לְּ ּתַ ְּ ה ַהִהש 

ַההִ  ש   ֹרֶׁ ש  ּבְּ ַאַחת,  ִחיָנה  ּבְּ ם  ה  מֹון  ַהּמָ וְּ ַעס  ַהּכַ י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ַעס  ַהּכַ י  ד  יְּ ַעל  ַהחֹוָמה,  ִחיַנת  ּבְּ ל  ק  ַקלְּ ִנתְּ לֹו  וְּ ךְּ  ַהּפ  מְּ ַקל  ּבְּ ן  ּכ  ַעל  וְּ "ל.  ּנַ ּכַ לּות  ְּ ש  לְּ ּתַ ְּ ש 
ּתַ  ְּ ּמְּ ַהִהש  ֶׁ ָמה, ש  חֹוָמה ח  ה לֹו מ  עֹוש ֶׁ ךְּ ַהחֹוָמה, וְּ פֶׁ הּוא הֶׁ ֶׁ ַכַעס ש  ִחיַנת חֹוָמה, לְּ ּבְּ הּוא  ֶׁ ל ָממֹון, ש  ֶׁ ַפע ש  ֶׁ לּות ש  ְּ ש  י  לְּ ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ַכַעס  מֹון לְּ ךְּ ַהּמָ ַהּפ 

ם,   ָ ָאה ִמש ּ ּבָ ש   פֶׁ ַהּנֶׁ ֶׁ מֹון, הּוא ָמקֹום ש  לּות ַהּמָ ְּ ש  לְּ ּתַ ְּ ש  ִהש  ֹרֶׁ ת ש  ִחּלַ ֱאַמר ַעל ָממֹון  ּתְּ ֹו", ַהּנֶׁ ש  ת ַנפְּ א אֶׁ ָליו הּוא נֹוש   א  ָבִרים כ"ד(: "וְּ ִחיַנת )ּדְּ בְּ ּבִ
ב ל  ָתא  ה וְּ ַאּוָ ש  ִמתְּ פֶׁ ן ַהּנֶׁ ַעל ּכ  נּו", וְּ מ  נּו ָנִביא ַלחְּ ש   ַנפְּ יָכה ה(: "ּבְּ תּוב )א  ּכָ ֶׁ מֹו ש  ִכיר יֹום, ּוכְּ ל ש ְּ ֶׁ ד  ש  ַאּב  ַעס, מְּ י ּכַ ד  ַעל יְּ "ל. וְּ ּנַ ִחיַנת  ֹו ּכַ בְּ ֹו, ּבִ ש  ַנפְּ

ף קפ"ב(:  ה ּדַ ַצּוֶׁ ּזַֹהר )ּתְּ ּמּוָבא ּבַ ַאּפֹו", ּכַ ֹו ּבְּ ש  ף ַנפְּ  )ִאּיֹוב י"ח(: "טֹור 

עפ"י הכתוב הסר כעס מלבך ורעה מבשרך, דהיינו שכעס ורעה הן כפל לשון בפסוק, נמצא שרעה היא מדת    מבואר בתורה סח   מט 
 הכעס.  

ם    יח פרק  משלי    נ ל עֹז ש   ּדַ ב: )י( ִמגְּ ּגָ ִנש ְּ יק וְּ דָֹוד ּבֹו ָירּוץ ַצּדִ תֹו:   יְּ ּכִ ַמש ְּ ָבה ּבְּ ּגָ חֹוָמה ִנש ְּ ַית ֻעּזֹו ּוכְּ יר ִקרְּ ִ ב    )יא( הֹון ָעש  ּה לֶׁ ּבַ ר ִיגְּ בֶׁ ֶׁ י ש  נ  )יב( ִלפְּ
י ָכבֹוד ֲעָנָוה:  נ  ִלפְּ  ִאיש  וְּ

 מזליה דעתירא.  –הון עשיר    -עיין תרגום יונתן 
כבד את ה' מהונך א"ת הונך אלא גרונך. וכן שמעתי מהריצ"ח על תורה יט שיעור ד' בלשה"ק  הון בחי' קול כחז"ל    עיין תורה כז   נא

 האריך בזה ואמר שהו"ן רומז לנר"ן נ' אות ראשונה מנפש ו' אמצעית מרוח ה' אחרונה מנשמה.  
ג וזהו עיר פרוצה עד  כבד כועס. והמליצה בזה לשון בני אדם שהדם עלה לו לראש היינו שהכבד נעשה מנהי   כמבואר בתורה נז   נב

 כדי שהאוייב נעשה בה למנהיג.

 הנזכר לעיל בתורה נח אות ד' והוא הממון דקדושה המבואר בתורה כג שצריך קמ קלין כדי להוליד אותו   שפע כפול   נג
כג   נד וידוע שפגם הברית הוא פגם הד   עיין לעיל מתורה  זה ע"י תיקון הברית,  עת  שלהיות קשור לשרש הממון ששם הוא אור צח 

מעשה בת"ח כעסן שרבינו אמר שהסיבה היא בגלל שנכשל במעשה ער והקב"ה קראו רע  שיחות הר"ן סימן רמט  גורם לכעס )עיין  

נז. דייקא.    ובזהר ח"א  וכעסן  רע  גורמת להיות  זו  כי עבירה  ולא רשע  ו' מדייק מדוע רע  ידם    עוד עיין תורה  שעיקר התשובה היא 

דהכי נמי יש ראיה מהנ"ל שכעס נקרא    ונראה כתב שזה תיקון הברית.      תורה פז תנינא ס ובסוף  וישתוק למחרפיו דהיינו תיקון הכע 

נקרא רע כנ"ל   וכן פגם הברית  ז'  רעה  לח  קפו:(  בראשית  וכמבואר בזוהר ח"א דף  ה'  וכו' רע בעיני  שעל כן הכעס    ונראה ויהי ער 

עיין ר' צדוק צדקת    ענין פגה"ב וכעס ) סגולת החומה שלו.       משרשו ברוחניות. ועי"ז מאבד הממון את  מפריד את הממון הגשמי  
 הצדיק אות קיז שהם שני הפכים עשו וישמעאל לכן יוסף וזרעו שקל להם יותר תיקון הברית קשה להם יותר במדת הכעס עי"ש( 

שאנו רואים כמה עשירים,    א. ידוע ומבאר במקום אחר, כי כעס מזיק לעשירות, אף על פי אות  ערך כעס    -  ספר עצות ישרות עיין    נה 
שהם כעסנים, ואף על פי כן יש להם עשירות גדול, ובפרט העכו"ם, שמלאים כעס ורציחה, ואף על פי כן כל העשירות אצלם, אך  
)הלכות   דיקא.  כבישת כעס  ידי  על  כי אם  לזכות  ולעשירות כזה אי אפשר  )עין פנים(  הוא עשירות דקדושה  עקר העשירות  באמת 

 ו', אות א(: פורים, הלכה  

חכמתו מסתלקת וכו',    -עקר יגיעת וטרדת הפרנסה בא על ידי שטות וחסרון הדעת, הבא על ידי כעס, בחינת: כל הכועס    ב.אות  שם  
עליו:   נגזר  זה  ידי  ועל  כעסו,  יודע  ביום  אויל  לברכה:  זכרונם  רבותינו  עליו  שדרשו  הדעת,  עץ  אכילת  פגם  בחינת  הוא  הכעס  כי 

 בזעת אפך תאכל לחם וכו'. )הלכות הרשאה, הלכה ד', אות טו טז(: בעצבון תאכלנה וגו',  

וע"כ הבעל דבר כשרואה שמשתלשל ויורד שפע לאדם שיהיה לו ממון, אזי יורד ומזמין לו כעס, ועושה    -כתב להפך    בתורה סח   נו 
 השתלשלות שיורד אליו שיהיה לו ממון, עושה לו ממנו כעס ה לו מבחי' ההשפעה ו 



 מוהר"ן                 תורה נט                                                          קוטייל                   7ע: 

 [נז]   ועיקר שמירת השם שמירת הנפש, אינו אלא שישמור מכעס. כי הכעס פוגם בנפשו
והכבד מלא דם הוא משכן לנפש   סא:  ברכותגמ'  נפשו דייקא כי הכעס בא מהכבד כמבואר בתורה נז עפ"י  

וכנ"ל עפ"י    טורף נפשו באפו, בבחי' )איוב יח(  כי הדם הוא הנפש לכן ע"י הכעס פוגם בנפשו דייקא

אמנם ע"י הפגם בנפש נפגמות גם הרוח ונשמה כמבואר ברמ"ז על זהר ח"ב דף   ,ספר הלקוטים על פסוק זה

ת, ובזה מגדיל נפשו ושמו, אזי  . אבל כששומר א"ע מכעס, ומגדיל החומה של עשירוקפב:
ונעשה    כל הנפשות תאבים להכלל בנפשו יפה  ונותן לאחרים בעין  כי העשירות היא ששח בחלקו 

בלק"ה נפשו כמבואר  גדלה  ועי"ז  בו  ותאווים הכל להכלל  מבואר   \נח/אהבה  נותן הרי  איך  לאו הכי  דאי 
שהנתינה מסיפה    פוגם בנפשו אלא כנ"לבתורה סט שנותן ממון כאילו נתן נפשו וא"כ הנותן מתנה מחסר ו

 .  אהבה והאהבה מגדילה הנפש כמבואר בתורה סז
בעשירות לממון  \נט/כי כל הנפשות שרשם  התאווה  מגודל  ללמוד  אפשר  )דברים  \ס/ וזה  , בבחי' 

 , לומד לעניין שרש הנפש  אע"פ שהפסוק מדבר מעני דייקא רבנו   ואליו הוא נושא את נפשו  \סא/כד(
כל הנפשות תאוים להכלל  בממון דהיינו בעשירות, ולכן מי שמגדיל נפשו ע"י עשירות  הוא  ש  כל אדם  לש

 . בנפשו
בממון  בשביל זה   מלובשים בממוןשהנפש שרשה  נפשו שטרח על הממון  הגוזל ממון לכן    \סב/וחלקי 

נפשו גוזל את  קיט(  \סג / ישראל כאלו  משרשו  כי  \סד/ )ב"ק  אותו  כב(מנתק   [סה], בבחי' )משלי 

 
 ב. ושערי קדושה למהרח"ו ח"ב שער ד'. ולקמן סוף תורה סח וספר הלקוטים להאריז"ל זאת הברכה פי"א זוהר ח"ב דף קפ   נז

הגוזל את חבירו כאלו נוטל את    ע"פ דברי רבינו נ"י שכל הנפשות שרשם בעשירות. ובשביל זה   -מתנה א'    הענין מבואר בלק"ה   נח
גדול גם ליתן    גזילה )סי' סט(. והנה לפי זה הי' ראוי שיאסר באיסור בעשירות ע"ש במאמר    נפשו ונפש בניו ובנותיו כי הם תלויים 

אך    רשאי ליתן לחבירו ממונו הלא הוא נוטל את נפשו של עצמו.  ואיך יהי' האדם לחבירו מתנה מרצונו מאחר שהנפש תלוי' בהממון  
עיקר  הנה  תאיבים    באמת  הכל  ואזי  הנפש  הוא  השם  כי  והנפש  השם  שמגדל  הוא  העשירות  הוא    להדבק מעלת  ועיקר  בנפשו. 

וע"כ  .  תורה נט אות ו' ח"ו כי הכעס היפך העשירות, עיין כל זה היטב    שעשירות הוא חומה לשמור מכעס, שעל ידו טורף נפשו באפו 
נפשות    ויתן מתנות לעניים, ואפילו לעשירים ברצון טוב כדי לקנות אהבה וריעות עם   אדרבא זה עיקר מעלת העשירות שירחיב ידו 

מתן.  רבים   לאיש  הרע  וכל  בבחי'  רבים  עשיר  ואוהבי  יגדל בבחי'  רבים    ואזי  עם  שנכלל  והכללות  האהבה  ע"י  מאד  ונפשו  שמו 

בו ק ודב   שאוהבים אותו  יהי'   ים  הוא שרבים  והנפש  גדול השם  וכמובא שם שעיקר  ידו הטובה.  שיוכל   ע"י מתנת    תאיבים אליו כדי 
  י"ח( מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו ופרש"י שיש לו שם שהוא עשיר   )משלי   תנת ידו כנ"ל וכ"ש מ לגייר גרים ע"ש, וזה ע"י  

האהבה והרצון שנותן ברצון טוב, שאזי אף שמחסר ממונו    ונדיב. נמצא שע"י המתנות יגדל השם שהוא הנפש. וכל זה עיקר דוקא ע"י 
גם    ו ואוהבים אותו כנ"ל וכ"ש רבינ   כי הכל תאיבים לו   כל זה אדרבא על ידי האהבה והרצון יגדל שמו ונפשו   שהוא חסרון הנפש, על 

אפילו כשנותן מתנה    וע"כ בבחי' זו          ע"ש.בתורה יז,  לו רעים ואוהבים, ע"ש היטב    קונה   במ"א שעיקר מעלת נתינת הצדקה שעי"ז 

פש ע"ש. וזה עיקר מעלת  שאהבה הוא מגדל הנ   במ"א )בסי' סז(  בדברי רבינו נ"י   יתא א וכן  קונה לו אוהבים ונגדל שמו ונפשו כנ"ל.  
אדרבא זה עיקר    ושנאה אבל העשירות הוא בחי' אהבה ורצון היפך הכעס. נמצא כשנותן מתנות   ששומר מכעס שהוא רוגז   העשירות 

יפה נותן כי בודאי הנותן מתנה הוא בעין יפה וברצון טוב מאד כי    מעלת העשירות שהוא אהבה ורצון כנ"ל. וזה שארז"ל נותן בעין 
 המתנה הוא האהבה והרצון כנ"ל.  הי' יכול ליתן כלל כי הי' מחסר את נפשו וכאלו הורג א"ע ח"ו. ועיקר תיקון   א בלא זה ל 

בחי' רגלי חכמה עליונה לכן הם    –ועיין לק"ה חלב ודם א' ה' שהממון הוא בחי' מוחין גבוהים מאד           עיין תורה סח ותורה סט.  נט 
ַעל    -ונו  בחי' חיות כי החכמה תחיה עי"ש זה לש  ן    -וְּ לב(  ּכ  ִחיַנת מִֹחין,  )הח  הּוא ִמּבְּ ֶׁ ב ש  לֶׁ ח  ש  ּבַ ֻלּבָ י ַהַחּיּות ַהמְּ "ל, ּכִ ּנַ ן ּכַ א ּוַמּתָ ַמּשָ ר ּבְּ ֻמּתָ

נַּ  ִנים ּכַ ּמָ ֻ י ַהש ּ ר  ב הּוא מֹותְּ לֶׁ י ַהח  ל ַהּמַֹח, ּכִ ֶׁ ַלִין ש  ִחיַנת ַרגְּ ָגה ַאֲחרֹוָנה, ִמּבְּ ר  ִחיַנת ַמדְּ נּו ִמּבְּ ִחיַנת  "ל וּ ַהיְּ ם ִמּבְּ ה  ֶׁ ָצה ש  ם ָהע  ָ ש ּ ֶׁ ָליֹות ש  ּכְּ קֹומֹו ּבַ מְּ
ַעל   וְּ ּמּוָבא.  ּכַ ַלִין  ַרגְּ ִחיַנת  ּבְּ ם  ה  ָליֹות  ַהּכְּ י  ּכִ ַהּמַֹח,  ל  ֶׁ ש  ַלִין  הּוא    -ַרגְּ ֶׁ ש  ָממֹון  ל  ֶׁ ש  ַחּיּות  ַפע  ֶׁ ש  ִחיַנת  ּבְּ הּוא  "ל  ּנַ ּכַ ב  לֶׁ ַהח  ל  ֶׁ ש  ַהַחּיּות  ן אֹותֹו  ּכ 

ִחיַנת מִֹחין וְּ  כָּ ּבְּ ֶׁ ָיִאיר )ִסיָמן סט(, ש  רֹו  נ  נּו,  ַרּב  י  ר  ִדבְּ ּבְּ ק  ּדָ ֻדקְּ ּמְּ ֶׁ מֹו ש  ּכְּ ָבא,  ִחיַנת נּוקְּ ּבְּ הּוא  ֶׁ . ש  ש  פֶׁ ַהּנֶׁ ל  ֶׁ ׁש  ַתב  ַדַעת ש  פֶׁ ַהּנֶׁ ׁש  ן הוּא ׁש רֶׁ מו  ַהּמָּ ׁשֶׁ

ל  ּכָּ ל  ׁשֶׁ ְוַהַחיּוּת  ׁש  ַהׁשּ רֶׁ ם  ה  ַהּמ ִחין  י  ּכִ ַהּמ ִחין,  ִחיַנת  ּבְ הוּא  ׁש  ׁש    ְוַהׁשּ רֶׁ ׁש רֶׁ הוּא  ׁשֶׁ ן,  מו  ַהּמָּ ׁשֶׁ א,  ִנְמצָּ ַחיֶּׁה".  ּתְ ה  ְכמָּ "ַהחָּ תוּב,  ּכָּ ׁשֶׁ מו   ּכְ ר,  בָּ ּדָּ
ל   ַרְגַלִין ׁשֶׁ ִחיַנת  ִמּבְ א  א ְוהוּא ּבָּ ִחיַנת נוְּקבָּ ּבְ הוּא  ׁש ׁשֶׁ פֶׁ ַהּנֶׁ ל  וּמ ִחין ׁשֶׁ ִחיַנת ַחיּוּת.  ּבְ ׁש, הוּא  פֶׁ ה, ׁשֶׁ ַהּנֶׁ ּנָּ ִמּמֶׁ ה  ַמְעלָּ ּלְ ה ׁשֶׁ גָּ ְדר  ִחיַנת  ַהּמַ ּבְ הוּא 
ְתךָּ  א  ה'  ְך  ר  ַוְיבָּ ְבִחיַנת  ּבִ ן  מו  ַהּמָּ ִחיַנת  ּבְ ם  ָּ ׁשּ ׁשֶׁ יו,  ְחּתָּ ּתַ ׁשֶׁ ה  גָּ ְלַמְדר  מ ִחין,  ִחיַנת  ּבְ הוּא  ׁשֶׁ א,  רָּ כו  ה    ּדְ גָּ ְדר  ַהּמַ ל  ׁשֶׁ ַרְגַלִין  ִחיַנת  ּבְ י  ּכִ ְלַרְגִלי, 

ל הַ  ִחיַנת מ ִחין ׁשֶׁ ׁש ַהַחיּוּת ּבְ ה, הוּא ׁש רֶׁ ַמְעלָּ ּלְ יו. ְוַעל  ׁשֶׁ ְחּתָּ ּתַ ה ׁשֶׁ גָּ ְדר  "ל,   -ּמַ ּנַ י ַהּמ ִחין ּכַ ִחיַנת ַרְגל  הוּא ּבְ ן ׁשֶׁ מו  ן ַהּמָּ ל    ּכ  ֶׁ ש  ַהַחּיּות ש  ֹרֶׁ הּוא ש 
ַהּמִֹחי  י  ל  ַרגְּ ִחיַנת  ִמּבְּ הּוא  ֶׁ ש  ב  לֶׁ ח  ּבַ ֶׁ ש  ַהַחּיּות  ֶׁ ש  ָצא,  ִנמְּ  . ש  פֶׁ ַהּנֶׁ ל  ֶׁ ש  מִֹחין  ִחיַנת  ּבְּ נּו  ַהיְּ ּדְּ  , ש  פֶׁ נִּ ַהּנֶׁ ּכַ ָממֹון,  ן  ל  ֶׁ ש  ַפע  ֶׁ ש  ִחיַנת  ּבְּ הּוא  יל,  ע  לְּ ר  ּכַ זְּ

"ל:  ּנַ ֹאד ּכַ בֹּהַ מְּ הּוא ַחּיּות ּגָ יל, וְּ ע  ר לְּ ּכָ זְּ ּנִ , ּכַ ש  פֶׁ ש  ַהּנֶׁ ֹרֶׁ הּוא ש  ֶׁ  ש 

יוֹ   -'  חו"מ הלכות גבית מלוה הלכה א   לקוטי הלכות כמבואר ב   ס הּוא ָצִריךְּ לֹו ּבְּ ב לֹו וְּ א  ָהָאָדם ּתָ ֶׁ ָבר ש  ל ּדָ י ּכָ ם  ּכִ ָ ת ש  ֶׁ ש  רֶׁ ְּ ש  ֻמש  פֶׁ ר, ַהּנֶׁ ת 
ר. יֹות   ּבְּ

ָרא   כד   פרק   דברים   סא לֹא ִיקְּ ֹו וְּ ש  ת ַנפְּ א אֶׁ ָליו הּוא ֹנש   א  י ָעִני הּוא וְּ ש  ּכִ מֶׁ ֶׁ לֹא ָתבֹוא ָעָליו ַהש ּ ָכרֹו וְּ ן ש ְּ יֹומֹו ִתּת  ָהָיה    )טו( ּבְּ דָֹוד וְּ ל יְּ יָך אֶׁ ָעלֶׁ
א:  טְּ ָך ח   בְּ

שא את נפש הכוונה כי הטרחה שאדם עושה להשיג ממון כל כוחות הנפש האלה שמוציא  שאליו הוא נו   כמבואר בתורה מו תנינא   סב
 בשביל הממון הם נשארים טמונים בממון כי אל הממון הוא נושא ומכניס את נפשו.

סט   סג לגזול את אשתו    עיין תורה  גם  עי"ז  ויכול  של אשתו  נפשה  מאור  מבחי' הממון שהוא  בניו שהם  עי"ז את  שגוזל  שם מבאר 
 משך אחרי הנגזל.  שת 

ע בצע את נפש  כאילו נוטל נשמתו ממנו, שנאמר: כן ארחות כל בוצ   -א"ר יוחנן: כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה    -.בבא קמא קיט   סד
מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם,    ( יואל ד' )ואכל קצירך ולחמך... בניך ובנותיך, ואומר:    ( ירמיהו ה' ) בעליו יקח, ואומר:  



 מוהר"ן                 תורה נט                                                          קוטייל                   8ע: 

, ופירוש הפסוק שהקב"ה יגזול נפשו של גזלן, וכיון שמדתו  קבע לשון גזל  \סו/עיהם נפשוקבע את קוב

 . לגזול ממנו את נפשוכמו גזל נפש לכן ענשו  למדנו שהגזלן  ,ש מדה כנגד מדהיית' להענ
 נפשם.  סט, כי שם שרש \סח/לקרב את עצמו לעשיר  סזבים יבשביל זה הכל תא

ו חכמים,  תלמידים  להעמיד  שזכה  זה  עשיר  זכה  נמצא  ונעשה  כעסו  שכבש  וע"י  זה  ידי  על 

זה    עלוושיכל בוודאי  רבים,  נפשות של  ובנותבנפשו  ובנות הם  [עא]   טוב מבנים  בנים  כי   .
שהמלמד   [עב]כמבואר בגמ'    ממנו, וכאלו ילדםחיות מועטים, ואלו הם מרובים. וכולם מקבלים  

 : אות ד'  תנינא בן חבירו תורה כאילו ילד אותו עיין תורה ז'
להארץ  וז"פ   וללכת  חרן  את  לעזוב  עליו  כשציוה  לאברהם  הקב"ה  שאמר  יב(מה  לך   )בראשית  לך 

, ופרש"י ואברכך בממון. כי עיקר גידול השם והנפש הוא  ואברכך ואגדלה שמך  מארצך וכו'
ולפי הנ"ל ברכה זו היתה בבחי' פיוס שאע"פ שגולה למקום שלא מכירים אותו נמצא    ע"י עשירות כנ"ל

א יוכל לקרב רחוקים כמו שעשה בחרן כמ"ש את הנפש אשר עשו בחרן, אעפ"כ הקב"ה יגדל את  שכבר ל

     :  \עג/ נפשו עד שהכל יהיו תאבים להכלל בנפשו ויתקרבו אליו שיגייר אותם
 

 דהיינו שמבאר עוד פן במשפט  \עד/ כאן מבאר רבנו עניין המשפט הנ"ל באופן קצת שונה
 זהר ולשרוף הרע שדבוק במקורב  יעצמו כדי להכי לעיל באר שהמשפט הוא ששופט 

בלשון ברורה שלא משתמעת לשני פנים כדי  את המקורב אן מבאר שהמשפט הוא כיצד ללמד ואילו כ
 . פירוש רעיוכל הרע שבתלמיד להסיתו לפרש את הדברים שלא 

והשני נמצא ששני סוגי המשפט הם זהירות מהרע שבמקורב אלא שהראשון הוא כדי שלא יזיק למקרב 
 \עה/שלא יזיק למקורב

מבואר בחי' משפט שכולל את שניהם דהיינו שתחילת הקרוב הוא ריחוק שצריך   \עוובלק"ה גרים ג' יא/ 
לעמיד את הבעל תשובה בנסיון הריחוק וע"י העמידה בנסיון הזה מסיר ממנו הרבה רע והיינו שמכלכל 

 ם באופן שיוסר הרע ממנו. דבריו במשפט גם באופן שיתקבלו הדברים נכון בלב המתקרב וג

 
בניו  ואומר  נפש  אבל  דידיה,  נפש  וכ"ת,  ואומר  מאי  הגבעונים.  את  המית  על אשר  הדמים  בית  ואל  שאול  אל  כ"א+  ב'  +שמואל   :

יהודה אשר   בני  דמי, אבל היכא דיהיב דמי לא, ת"ש: מחמס  יהיב  בניו ובנותיו; וכ"ת, הני מילי היכא דלא  ובנותיו לא, ת"ש: בשר 
ה"מ היכא דקעביד בידים, אבל גרמא לא, ת"ש: אל שאול ואל בית הדמים ]על[ אשר המית  שפכו דם נקי )בארצכם( ]בארצם[; וכ"ת,  

ומזון, מעלה   נוב עיר הכהנים שהיו מספיקין להן מים  וכי היכן מצינו שהרג שאול את הגבעונים? אלא מתוך שהרג  את הגבעונים, 
 עליו הכתוב כאילו הרגן.  

 ה דרשו שהקב"ה לוקח נפש ונחלקו אי דגזלן או דנגזל נדרש מפסוק אחר ואילו מפסוק ז   צ"ע כי בגמ'   סה 
רב הונא ורב חסדא, חד    -כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו    ( איוב כ"ז )   –גמ' שם במימרא שלפני כן    פסוק זה מביאה   סו 

גזלן. מ"ד נפשו של נגזל, דכתיב: +משלי א'+ כן ארחות כל הקב"ה ישל  אמר:   בוצע בצע את נפש בעליו    נפשו דנגזל, וח"א: נפשו של 
יקח; מ"ד נפשו של גזלן, דכתיב: +משלי כ"ב+ אל תגזול דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער, כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם  

הגזלן   נפש  נפש  את  גוזל  דהשתא ה'  בעליו  בעליו?  מאי  יקח!  בעליו  נפש  הכתיב:  נמי  ואידך  הגזלן   .  את דהיינו  וקבע  הכתיב:  נמי  ואידך   .  
 קובעיהם נפש! מה טעם קאמר, מה טעם וקבע את קובעיהם? משום דקבעי נפש.

 תאבים   -תאיבים, מתרלו   -ותרלד   דפו"ר   סז

שכתב כי )משלי יד( "אוהבי עשיר רבים" ואע"פ שרש"י פירש שם שאוהבים אותו בגלל הממון הגשמי אבל רבינו    עיין תורה סח   סח
 לומד שנמשכים אל שרש הממון שהוא שרש נפשותם 

 שורש   -מתרצו    סט 

 שיכללו   -שיכלולו, ומתרלו    -גם דפו"ר ותרלד    ע

 לשה"כ ישעיהו נו ה'  עא 

 עיין לקמן תורה ז' תנינא אות ד' ועיין סנהדרין יט: עה"פ אלה תולדות אהרן ומשה וילקוט שמעוני עה"ת רמז תרפח   עב 

בחרן אבל בארץ היו ז' עממין דכתיב הם לא  )אייבשיץ( על הפסוק את הנפש אשר עשו בחרן שכתב דווקא    עיין תפארת יהונתן   עג
 תחיה כל נשמה. וצ"ע א"כ האבות שמבואר לקמן שגיירו גרים היכו גיירו אם לא בארץ.

 בלק"ה גרים ג' אות כו   וכן מצאתי   עד
שהמשפט על ידו נעשה אש ששורף לא רק את הרע הרוצה להתדבק במקרב אלא גם היכל הקודש מקבל    עיין לעיל סוף אות א'   עה 
 אש הזה לשרוף את הרע הדבוק בו.מה 

הוּ (  יא   ג  הלכה   גרים   -  ד " יו   הלכות   ליקוטי   עו  זֶׁ ִחיַנת   וְּ ִרים   ַמה   ּבְּ אֹומְּ ֶׁ ר   ש ּ ַהּג  א   לְּ ר   ַהּבָ ּי  ּגַ ִהתְּ אתָ   ָרִאיָת   ָמה ,  לְּ ּבָ ֶׁ ר   ש  ּי  ּגַ ִהתְּ ה   ִאי ?  לְּ עַ   ַאּתָ   יֹוד 
ל  ָרא  ש ְּ ּיִ ֶׁ ה   ש  זֶׁ ַמן   ּבְּ וּוִיים   ַהּזְּ חּוִפים   ּדְּ כוּ   ּוסְּ ה   י כִּ '.  וְּ ִחּלָ חַ   ִמּתְּ ר  כְּ ק   ַההֶׁ ַרח  ָצת   אֹותוֹ   לְּ ה .  קְּ ין   ּוָבזֶׁ ַבּזִ ּמְּ ֶׁ ַרֲחִקין   אֹותוֹ   ש  ָצת   אֹותוֹ   ּומְּ ִזין   קְּ ַרּמְּ ינוֹ   לוֹ   ּומְּ א  ֶׁ   ש 

ַדאי  ב   ּכְּ ָקר  ִהתְּ נוּ   לְּ ל  צְּ הּוא   ַוֲאַזי .  אֶׁ ֶׁ ש  ה   ּכְּ ֻרּצֶׁ י   ַעל   ַאף   מְּ ן   ּפִ ָאַמר   כ  עַ   וְּ יִני   ֲאִני   יֹוד  א  ַדאי   וְּ זֶׁ   ּכְּ ָנע   ה ּבָ ּלוֹ   ָהָרע   ִנכְּ ֶׁ ָרד   ש  ִנפְּ ּנוּ   וְּ ִחיַנת .ִמּמֶׁ בְּ (  א   רּות )   ּבִ
ק  ַ ש ּ ה   ַוּתִ ּפָ רּות   ַלֲחמֹוָתהּ   ָערְּ ָקה   וְּ בְּ ה .  ָבהּ   ּדָ ּפָ ִחיַנת   ִהוא   ָערְּ ה   ָהַרע   ּבְּ ז   ָהרֹוצֶׁ ַאח  ִהתְּ ר   לְּ ַהּג  ק   ּבְּ דֶׁ ִחיַנת ,  צֶׁ ה   רּות   ּבְּ ּזֶׁ ֶׁ ָרד   ָהַרע   ש  י   ַעל   ִנפְּ ד    יְּ

ַרֲחקּות  רוֹ   ַהִהתְּ ֶׁ ק   ִצין ש  ַרח  ת   לְּ ר   אֶׁ ה   ַהּג  ִחּלָ תְּ י ,  ּבִ ה   ּכִ ַרֲחקּות   זֶׁ ִחיַנת   ִהוא   ַהִהתְּ א   ּבְּ ָ ִטיש  ין   ּבְּ ִ ש  ַבּטְּ ּמְּ ֶׁ הּ   ש  ּמּוָבא ,  ל  ּזַֹהר   ּכַ דֹוש    ּבַ ָלא   ָאָעא ,  ַהּקָ   ּדְּ
ִליק  הּ   סְּ הֹוָרא   ּב  כוּ   נְּ ָלא   ּגּוָפא '  וְּ ִליק   ּדְּ הּ   סְּ הֹוָרא   ּב  ָתא   נְּ מְּ ְּ ִנש  ין   ּדְּ ִ ש  ַבּטְּ הּ   מְּ י .  ל  י   ַעל   ּכִ ד  רֹוִצין   יְּ ֶׁ חֹותוֹ   ש  ַרֲחקוֹ   ִלדְּ הּוא   ּולְּ ק   וְּ מוֹ   ּדֹוח  ִריחַ   ַעצְּ   ּוַמכְּ
מוֹ  ב   ַעצְּ ָקר  ִהתְּ י   ַעל   ַאף   לְּ ַרֲחִקין   ּפִ ּמְּ ֶׁ ה   אֹותוֹ   ש  זֶׁ ש    הּוא   ּבָ ַבּט  ִניעַ   מְּ ֱאָחז   ָהַרע   ּוַמכְּ ּנֶׁ ֶׁ ה .  ּבוֹ   ש  זֶׁ מוֹ   וְּ ַעצְּ ִחיַנת   הּוא   ּבְּ ט   ּבְּ ּפָ ְּ ֶׁ   ל " ַהנַּ   ִמש  ה ש  ב   ּזֶׁ ָקר    ַהמְּ



 מוהר"ן                 תורה נט                                                          קוטייל                   9ע: 

ומשפט הוא    ,כסא היינו עיגולא היכל הקודש דהיינו המקורב  נעשה ע"י כסא ומשפט הנ"לוכל זה  

במקורב הרע שדבוק  לשרוף  הרע  בלב המקרב  יכול  באופן שלא  את המקורב  ללמד  כיצד  ועוד ששופט   ,

להטעותו ע"י שהנ"ל  כי  במשפט,  דבריו  לתלמידימכלכל  ללמד  יכול  עי"ז  ולא ,  חכמתו,  ם 
הרע הדבוק בהם שעיקרו הוא מדמה פגום שבגללו קשה למקורב להבין ולצייר נכון את דברי    יזיק להם

ששומע הלימוד  החכמה  עיקר  כי  לתלמיד  .  הרב  ששל  בזה,  במשפטתלוי  דבריו  , [עז]   יכלכל 
  פי' רע"ב שלא תניחו מקום לטעות בדבריכם   \עט/חכמים הזהרו בדבריכם  \עח/ כמ"ש )אבות פ"א(

וישתו התלמידים הבאים בו  וכו',  ע"י הרע הדבוק  ליבם  נטית  לפי  בהבנה שגויה  דבריכם  , וכו'  את 
פשט המשנה בלשון הבאים אחריכם הכוונה אע"פ שאתם מלמדים לתלמידים הגונים שמא הם ילמדו את 

עצמו יכול עיין תויו"ט שם. ולפי רבינו משמע שהתלמיד    כפי נטית ליבו   ויפרשלמיד שיש בו רע  תהדברים ל
כמו  -הרע"ב    כן משמע מהדוגמא שהביא. ולטעות בגלל הרע הדבוק בו כיון שבא מרחוק ממקום הקליפות

שקרה לאנטיגנוס איש סוכו עם צדוק ובייתוס תלמידיו שאמר להם אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב 
מקבל פרס. ויצאו מן  על מנת לקבל פרס ואמרו הם אפשר פועל עושה מלאכה כל היום וטורח ולערב אינו  

 .  הדת הם ותלמידיהם ונקראים צדוקים ובייתוסים עד היום:
הכבוד   הכבודוע"י  היכל  הכבוד  דהיינו  את  המגדל  נפש  נתגדל  עי"ז  נפש    שנתגדל,  דהיינו 

דברי יעקב אבינו בברכתו , בבחי'  )כמבואר באריכות בתורה לז(  \פ/. כי הנפש בכבודהמקרב רחוקים

 
ִרים  י   אוֹ   ּג  ֲעל  ּוָבה   ּבַ ש  ל   הּוא   ּתְּ ּכ  ַכלְּ ָבָריו   מְּ ט   ּדְּ ּפָ ְּ ִמש  ִחיל   ּבְּ ַרֲחקוֹ   ּוַמתְּ ה   לְּ ִחּלָ תְּ הוּ ,  ּבִ ּזֶׁ ֶׁ ִחיַנת   ש  ין   ּבְּ ט   ּדִ ּפָ ְּ הּוא   ּוִמש  ֶׁ ט   ש  ֹופ  ינוֹ   אֹותוֹ   ש  א  ֶׁ   ָראּוי  ש 

ב  ָקר  ִהתְּ ה   לְּ חֶׁ ה   אֹותוֹ   ּוַמדְּ אֶׁ ַרֲחקּות   לוֹ   ּוַמרְּ ּתוֹ   ָחָזק   הּוא   ִאם וְּ   ִהתְּ ַדעְּ ר   ּבְּ אֹומ  י   ַעל   ַאף   וְּ ן   ּפִ יִני   כ  א  ַדאי   וְּ ָבר   ּכְּ ל   ּכְּ ת   ִקּב  ינוֹ   אֶׁ טוֹ   ּדִ ּפָ ְּ י  ַעל   ּוִמש  ד    יְּ
ָעַמד  ֶׁ יֹון   ש  ּסָ ּנִ ה   ּבַ ל   ַהּזֶׁ ֶׁ ַרֲחקּות   ש  ַעל .  ִהתְּ י   וְּ ד  ה   יְּ ָנע   זֶׁ ָרד   ִנכְּ ִנפְּ ּנוּ   וְּ ּלוֹ   ָהַרע   ִמּמֶׁ ֶׁ ָאז  ש  נַּ   ָראּוי   וְּ הוּ .  ל " ּכַ זֶׁ ִחיַנת   וְּ י   ַמה   ּבְּ יק  ּדִ ּצַ ֶׁ ת   ש ּ ָעִמים   נֹוֲהִגין   ֱאמֶׁ   ִלפְּ
ק  ַרח  ה   לְּ יזֶׁ ה   ָאָדם   א  ִחּלָ תְּ ל   ּבִ ה   ּכָ ִביל   הּוא   זֶׁ ְּ ש  יֹון   ּבִ טֹוָבתוֹ   ִנּסָ י ,  לְּ ַרֲחקּות   ּכִ ִלית   ִהוא   ַהִהתְּ כְּ בּות   ּתַ ָקרְּ ִחיַנת .  ַהִהתְּ בְּ לֹום   ּבִ ָ לֹום   ש  ָ   ָלָרחֹוק   ש 

רֹוב  ַלּקָ י ,  וְּ ר   י ִא   ּכִ ָ ש  פְּ ב   אֶׁ ָקר  חֹוִקים   לְּ י   ָהרְּ י   ַעל   ִאם   ּכִ ד  דוּ   יְּ ַעמְּ ּיַ ֶׁ יֹון   ש  ִנּסָ ל   ּבְּ ֶׁ ַרֲחקּות   ש  ַעל   ִהתְּ ֶׁ י   ש  ד  ה   יְּ ָנע   זֶׁ ם   ָהַרע   ִנכְּ הֶׁ ּלָ ֶׁ נַּ   ש   , ל" ּכַ
 * תהלים קיב ה'  עז

פ   עח אבות  ָתח   א " משנה  א  ּמָ ֶׁ ש  ם,  יכֶׁ ר  ִדבְּ ּבְּ ֲהרּו  ִהּזָ ֲחָכִמים,  ר,  אֹומ  יֹון  ַטלְּ ַאבְּ ּתּו  )יא(  ְּ ִיש  וְּ ָהָרִעים,  ַמִים  קֹום  ִלמְּ לּו  ִתגְּ וְּ לּות  ּגָ חֹוַבת  ֹובּו 
ל:   ַחּל  ַמִים ִמתְּ ָ ם ש  ָצא ש   ִנמְּ ָימּותּו, וְּ ם וְּ יכֶׁ ִאים ַאֲחר  ִמיִדים ַהּבָ לְּ  ַהּתַ

ישראל  וכו'    תפארת  הזהרו בדבריכם  והדבר   -]מא[ חכמים   , פ"ה[  ט'  ]משלי  ביין מסכתי  ושתו  ליין, כמ"ש  נמשלים  ים שבהם  ד"ת 
שיזהרו   ישראל,  של  לרבותיהם  פה  הזהיר  לכן  לשתייה,  ראוי  שיהיה  החזק  היין  בהם  שימזגו  כמים  הם  העמוקים,  העניינים  יסבירו 

שאפיקורס  למקום  תגלי  שמא  אפי,  לתרי  דמשתמע  מלתא  לפרש  ו מלומר  ייניכם,  יארסו  שלהן  ולענה  ראש  מימי  שעם  גוברת,  ת 
ידים הבאים אחריכם, שיטעו באפיקורסת, ותמות נשמתם, ובני העולם יתלו סרחון אלה הגמדים  דבריכם בנטייה למינות, וישתו התלמ 

 בכם, שיחשבו שמכם למדו כן, ונמצא ש"ש מתחלל: 

 למה תלה בגלות של הרב ולא בגלות של התלמיד שילמד לאחרים את דברי הרב כמו ששמע אותם במשמעות כפולה.    צ"ע הכוונה 

ולא תלמידי התלמידים כדמשמע בלשון הבאים אחריכם  שמקשה על הרע   עיין תויו"ט  "ב שהדוגמא שהביא היא שטעו התלמידים 
 ועי"ש שמביא גרסת אבות דרבי נתן גם הגרסא שצדוק וביטוס שנו לתלמידיהם את דברי אנטיגנוס וטעו התלמידים וכו'.  

דֹוָלה   ֲעבֹוָדה   -  עיין תורה קלד   עט  ָיִחיד   ֲאִפּלוּ   ּתֹוָרה   לֹוַמר   ּגְּ ל   , לְּ ן   -  ּכָ ּכ  ֶׁ ים   ש  ַרּבִ י .  לְּ ר   ָצִריךְּ   ּכִ ה  ֹאד   ִלּזָ ּלֹא ,  מְּ ֶׁ ָבר   יֹאַמר   ש  ינוֹ   ּדָ א  ֶׁ ל   ָראּוי   ש  כֶׁ ש     לְּ
ל  ַקּב  י .  ַהמְּ ִחיַנת   הּוא   ּכִ ִליךְּ ,  ִנאּוף  ּבְּ ְּ ש  ּמַ ֶׁ י   ש  ל   ִטּפ  כֶׁ ֲאָתר   ַהּשֹ  ָלא   ּבַ ִריךְּ   ּדְּ טְּ ָרא .  ִאצְּ ִנקְּ ָלה   וְּ ַבּטָ י ,  לְּ ינוֹ   ּכִ לוֹ   מֹוִליד   א  צְּ ָעִמים .  לּום ּכְּ   אֶׁ ִלפְּ ָרא   וְּ   ִנקְּ

ש    ִנאּוף  ּמֹוִליד ,  ַמּמָ ֶׁ סּול   ּומֹוִציא   ש  נוּ ,  ּוָפגּום   ּפָ ל   ַהיְּ ַקּב  ַהּמְּ ֶׁ ה   ש  י   -  ַעל   עֹוש ֶׁ ד  ה   -  יְּ ָבר   זֶׁ ינוֹ   ּדָ א  ֶׁ ִפי   לוֹ   ָצִריךְּ   ש  ָגתוֹ   לְּ ר  ַעל .  ַמדְּ ן   -  וְּ י   -  ַעל   ּכ  ד    יְּ
ר  אֹומ  ֶׁ לֹום   ַחס ,  יּוַכל ,  ּתֹוָרה   ש  ָ ש  גַּ ,  וְּ ִהתְּ ר לְּ ר   ָעָליו   ּב  צֶׁ ַתֲאַות   ַהּי  ַעל .  ִנאּוף   ּבְּ ן   וְּ ר   ָצִריךְּ   ּכ  ה  ֹאד   ִלּזָ ר   מְּ אֹומ  ֶׁ ש  ים   ּתֹוָרה   ּכְּ ַרּבִ ּבּוָריו ,  ּבָ ּדִ ֶׁ קוּ   ש  ַחּלְּ   ִיתְּ

ּלֹא  ֶׁ ַמע   ש  ְּ ל   ִיש  ָחד   ּכָ י   אֶׁ ִריךְּ   ַמה   ִאם   ּכִ ּצָ ֶׁ ר   לֹא ,  לוֹ   ש ּ ַאף .  יֹות  ר   וְּ אֹומ  ֶׁ י   ש  נ  פְּ ים   ּבִ ם   ַרּבִ ֻכּלָ ָ   לְּ ש  ה ּבְּ ל   ִעם ,  וֶׁ ה   ּכָ ֹנס   לֹא   זֶׁ ב   ִיכְּ ל  ל   ּבְּ ָחד   ּכָ ָחד   אֶׁ אֶׁ י  וְּ   ּכִ
עַ   ִאם  ָצִריךְּ ,  לוֹ   ַהּנֹוג  מוֹ .  לוֹ   וְּ תּוב   ּוכְּ ּכָ ֶׁ ּזַֹהר   ש  רוֹ )   ּבַ ף   ִיתְּ ַמע (: " סח   ּדַ ְּ ש  רוֹ   ַוּיִ א   ַוֲהלֹא "  ִיתְּ ּלָ ָמא   ּכֻ עוּ   ָעלְּ מְּ ָ א   ש  ּלָ רוֹ   אֶׁ ַמע   ִיתְּ ָ כוּ   ש  ן '  וְּ ם   ַעּי  ָ הוּ .  ש  זֶׁ   וְּ

אָ ' ל   ָמאן   ה ַזּכָ ָמל  ָנא   ַעל   ּדְּ ַמע   ֻאדְּ ָ ש  ה   זַֹהר ' ) ּדְּ ַצּוֶׁ ף   ּתְּ ה :(.  קפו   ּדַ זֶׁ רוּ   וְּ ָאמְּ ֶׁ ה )   ש  ל (:  נב   ֻסּכָ דֹול   ּכָ רוֹ   ַהּגָ ֲחב  נוּ ,  מ  הּוא   ַהיְּ ֶׁ דֹול   ש  ַעל ,  ּגָ י   -  וְּ ד  ה   -  יְּ   זֶׁ
ר  רוֹ   ֲאַזי ,  ּתֹוָרה   אֹומ  דֹול   ִיצְּ ּנוּ   ּגָ נַּ   ִמּמֶׁ י ,  ל" ּכַ ר   יּוַכל   ּכִ ּב  ּגַ ִהתְּ ר   ָליו עָ   לְּ צֶׁ ַתֲאַות   ָהָרע   ַהּי  נַּ   ִנאּוף   ּבְּ ָצִריךְּ ,  ל" ּכַ ר   וְּ מ  ָ ִהש ּ ס   לְּ ַפּל  ּבּוָריו   ּולְּ נַּ   ּדִ  : ל" ּכַ

ָנה   -  ועיין תורה מז תנינא  דֹוָלה   ַסּכָ ָצִריךְּ ,  ּתֹוָרה   לֹוַמר   ּגְּ ה   וְּ ִגיָעה   ָלזֶׁ דֹוָלה   יְּ נּות   ּגְּ ָאּמָ ָרה   וְּ ת  ּיּוַכל ,  יְּ ֶׁ קֹל   ש  ְּ ס   ִלש  לֶׁ פֶׁ ָבָריו   ּבְּ ן ,  ּדְּ ֹאפֶׁ ּלֹא   ּבְּ ֶׁ ַמע   ש  ְּ   ִיש 
ל  ָחד   ּכָ ָחד   אֶׁ אֶׁ ִעין   וְּ ֹומְּ ַהש ּ י   מ  ִריךְּ   ַמה   ִאם   -  ּכִ ּצָ ֶׁ ר   לֹא ,  לוֹ   ש  ַאף .  יֹות  י   -  ַעל   -  וְּ ַהּכֹל   ּפִ ֶׁ ִעין   ש  ֹומְּ ל   ש  ר   ַהּתֹוָרה   ּכָ אֹומ  ֶׁ ל   ִעם ,  ש  ה   ּכָ ַמע   לֹא   זֶׁ ְּ ל   ִיש    ּכָ

ָחד  ִריךְּ   ַמה   ַרק   אֶׁ ּצָ ֶׁ ַבד   ש ּ ַכּמּוָבא .  לְּ ס   ַעל   וְּ ַמע "   ּוק ּפָ ְּ ש  רוֹ   ַוּיִ ' ִיתְּ ל   ַוֲהלֹא ":  עוּ   ָהעֹוָלם   ּכָ מְּ ָ א ,  ש  ּלָ רוֹ   אֶׁ ַמע   ִיתְּ ָ כוּ '  ש  רוֹ   זַֹהר ' ) וְּ י (.  סח   ַדף   ִיתְּ   ַרק   ּכִ
ִמיַעת  ְּ רוֹ   ש  ב   ִיתְּ ָ ֱחש  ִמיָעה   נֶׁ ְּ ַנס ,  ִלש  כְּ ּנִ ֶׁ ָניו  ש  ָאזְּ ִמיַעת ,  ּבְּ ְּ ל   ּוש  ינוֹ   ָהעֹוָלם   ּכָ ב   א  ָ ֱחש  ִמיָעה   נֶׁ ְּ ָלל   ש  ֶׁ   ּוִמי .  ּכְּ ינוֹ ש  ִחיָנה   ּתֹוָרה   לֹוַמר   ָיכֹול   א  בְּ ,  זוֹ   ּבִ
י       : ּתֹוָרה   לֹוַמר   לוֹ   ָאסּור  ָחד   ָכל   ּכִ ָחד   אֶׁ אֶׁ א   וְּ ּבָ ֶׁ ש  ל   ּכְּ יק   אֶׁ ּדִ מֹעַ   ַהּצַ ְּ א ,  ּתֹוָרה   ִלש  ם   ִעּמוֹ   ּבָ ּלוֹ   ָהָרע   ּגַ ֶׁ נוּ ,  ש  ַהיְּ ִלּפֹות   ּדְּ ָרִאים   ַהּקְּ בְּ י   -  ַעל   ַהּנִ ד    יְּ

רֹות  לֹום   ַחס ,  ֲעב  ָ ש  ה  ,  וְּ ת   ַהּדֹוֲחִקים   ם וְּ ים   ָהעֹוָלם   אֶׁ עֹוש ִ ּבּול   וְּ לְּ דַֹחק   ּבִ דֹול   וְּ ַעת   ּגָ ְּ ש  י ,  ַהּתֹוָרה   ֲאִמיַרת   ּבִ ל   ל " ַהנַּ   ָהָרע   ּכִ ֶׁ ל   ש  ָחד   ּכָ ה   אֶׁ   רֹוצֶׁ
ל  ּב  ַבלְּ ה .  לְּ זֶׁ רוּ   וְּ ָאמְּ ֶׁ ינוּ   ש  רֹוָנם   ַרּבֹות  ָרָכה   ִזכְּ ָרכֹות )   ִלבְּ ָקא   ַהאי (: ' ו   ּבְּ חְּ ה   ּדֻ ַכּלָ הוּ   ּדְּ יְּ נוּ הַ ',  ִמּנַ ָהָרע   יְּ ל   מ  ֶׁ ל   ש  ָחד   ּכָ ָחד   אֶׁ אֶׁ ם ,  וְּ ה  ֶׁ ִלּפֹות   ש  נַּ   ַהּקְּ .  ל " ּכַ

ּלוּ  א  ִלּפֹות   וְּ ן   -  ַגם   רֹוִצים   ַהּקְּ ַהּמֹוָתרֹות   ַרק   הּוא   ִויִניָקָתם ,  ַהּתֹוָרה   ִמן   ִליֹנק   ּכ  נוּ ,  מ  ַהיְּ ָחד   ַמה   ּדְּ אֶׁ ֶׁ עַ   ש ּ ֹומ  ר   ש  ָלה   יֹות  ַמעְּ ה,  ַוֲהָבָנתוֹ   ִמּמֹחוֹ   ּולְּ   זֶׁ
ִחינַ  ם ,  מֹוָתרֹות  ת ּבְּ ָ ִניָקָתם   ּוִמש ּ ה .  יְּ זֶׁ ִחיַנת   וְּ י   ּבְּ ָסר   ּתֹוָרה   ָרז  מְּ ּנִ ֶׁ י ,  ַלִחיצֹוִנים  ש  ִניָקָתם   ּכִ ִחיַנת   ַרק   יְּ י   ִמּבְּ נוּ ,  ּתֹוָרה   ָרז  ַהיְּ ה   ּדְּ הּוא   ִמּמַ ֶׁ ָלה   ש ּ ַמעְּ   לְּ
ל ,  ָהָאָדם   ִמּמֹחַ  ָחד   ּכָ ִפי   אֶׁ  : ֲהָבָנתוֹ   לְּ

לז   פ תורה  סוף  כיצד    עיין  עפ"ז  את  שמבאר  הארץ  עם  בבני  לגלות  וכן  התורה  את  תלמודו  לזקן ששכח  להחזיר  כבוד  ע"י  אפשר 
לכבודי בראתיו   ית' כמ"ש  כבודו  לגלות  היתה  העולם  בריאת  כי  בכבוד  הנפש  מדוע שרש  בזה  הביאור  ונ"ל  התורה הטמונה בהם. 

הקב"ה מדת המלכות שהיא בחי' זולתו )ברא  יצרתיו אף עשיתיו וכבוד בהכרח הוא שיבוא מזולתו כי א"א לכבד את עצמו לכן ברא  
( וכנ"ל שעיקר הכבוד הוא דייקא מהרחוקים ביותר בבחי' כד  עיין פרש"י יהושע יז טו   דייקא לשון חיתוך ממנו כמו לברא את היער 
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ולוי לפ בקהלם אל תחד כבודי,    וכו'  נפשי  פבבסודם אל תבא   \פא/ מט(  ')בראשינפטר  י שנלשמעון 

והנפש הכבוד  קשר  ראיה  רבינו  מביא  הלשון  הנפשות  ומכפל  כל  עי"ז  ונפשו,  שמו  וכשנתגדל   .
נפשות   תאבים להכלל בנפשו ובשמו הנ"ל ליותר  היא שרש  כך  יותר  גדולה  דהיינו שככל שנפשו 

   :ויותר נפשות תאבים להכלל בה
 

עתה ירמוז שאת הכח לקרב רחוקים מקבלים מהאבות ואע"פ שלא נזכרו כאן האבות נראה כוונת רבינו 
לרמוז למבואר בתורה נח שנאמרה יחד עם תורה זו שם באות ה' נתבאר כיצד הצדיק ע"י שנכלל באבות 

כל אחד  מוציא מעמלק את הנחשלים שנפלו בידו ומבאר שם עניין הקרוב רחוקים שהיא מדתם של האבות 
בגוון המיוחד לו ועי"ז זוכה הצדיק לקיום הדעת ועי"ז מאיר בשבת וכאן מבואר שגם זזה בחי' קרוב רחוקים  

 ושם מבאר שעי"ז השבת מאירה לעולם תשובה מאהבה והינו קורב רחוקים מעולה יותר.
ל המקורב  ואולי אפ"ל שזה החילוק בין קרוב ע"י כשירי הדור שהם צריכים משפט האש להישמר מהרע ש

 וגם כל כוחם לקרב עד כדי יראת החטא אבל הצדיק שהוא בחי' שבת בכוחו לקרב עד כדי תשובה מאהבה. 

שהבטיח    פסוק הנ"לבית והון, זה בחי'  כי     .  בית והון נחלת אבות  \פג /)משלי יט(הפסוק  ,  וז"פ

להם ונתתי  בנים  להם  שאין  לשומרי שבת  ובחומותי    הש"י  ושםבביתי  להמשיך    ידינו  דהי  \ פד/ וכו'  יד 
ה' מבית  לאמונה   ושם  ,חכמה  ידו  על  ולהתקרב  בנפשו  להכלל  מתאוים  הרחוקות  הנפשות  שיהיו  טוב 

חומה,  הקדושה  שהיא  עשירות  היינו  והון  החכמה  מעין  היינו  בית  הכח  כי  זה  רחוקים  .  מקבל  לקרב 
ויעקב  מאבות יצחק  [ פז] הם  גבי אבר  "ש, כ[פו]   שהאבות היו מגיירים גריםכידוע  ,  \פה/אברהם 

עשו אשר  הנפש  התורה  [פח]   ואת  בתחילת  וכתיב  כנ"ל  אביו   [פט] ,  מגורי  בארץ  יעקב   וישב 
כמו    מגורי אביו, וזה  כאביו  מלמד שיצחק גייר גרים  \צא/([צ]  במדרש )בראשית פ' פד  'ואית

היינו  , עמו  ויאמר יעקב אל ביתו ולאשר עמו  \צג /לה(  בראשי'ביעקב )  צבבי. וכתאברהם אביו
את הסירו  ציוה אותם  ,  בית אלשלם נדרו בבצאתו לו,  כמבואר במדרש רבה הנ"ל  יעקבשגייר    הגרים

 
וכו', ונפשות ישראל הם מספירת המלכות שנבראו על מנת לגלות כבודו ית' בעולם. נמצא שעיקר בריאת הנפש  ות הוא  אתי יתרו 

 מחמת הכבוד שרצה שיתגלה, דהיינו שהכבוד הוא סיבת בריאת הנפש דהיינו שהכבוד שרש הנפש.  

ֹור:   מט פרק  בראשית    פא רּו ש  צָֹנם ִעּקְּ גּו ִאיש  ּוִברְּ ם ָהרְּ ַאּפָ י בְּ בִֹדי ּכִ ַחד ּכְּ ָהָלם ַאל ּת  קְּ י ּבִ ִ ש  בֹא ַנפְּ סָֹדם ַאל ּתָ  )ו( ּבְּ
 תבוא   -דפו"ר תבא, מתרצו   פב 

ת:    ט י ק  פר משלי    פג לֶׁ ּכָ ה ַמש ְּ ָ דָֹוד ִאש ּ יְּ ִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות ּומ   )יד( ּבַ

 )יד( ביתא ומזלא וירותתא הוא דאבהן ומן אלהא מתמסרא אתתא לגברא:   תרגום יונתן 
 כתב וכו' שכוונתו להמשך ואילו כאן בית והון הם ביתי וחומותי.    צ"ע מדוע   פד

ם עצמו אלא רק המכשיר לזה, כי בית הוא מקור החכמה שמלמד לרחוק וחומה היא  הרי בית וחומה הם לא הקרוב רחוקי   מאידך צ"ע 
להתקרב על ידו להש"י.  וא"כ לכאורה יותר היה מכוון לומר יד ושם נחלת    ם שמירה על הנפש דהיינו על השם שעל ידו השם מתאווי 

 ושם שרמוז בתיבת וכו'.  אבות.  ואולי לזה כיוון במה שכתב וכו' לומר שביתי וחומותי היינו המכשיר ליד 
נרמז אבות לעיל שמצא להם כאן רמז בפסוק. ונ"ל שכאן רומז לתורה נח שנאמרה יחד עם תורה זו עי"ש אות ה' שהכח    צ"ע היכן   פה 

להלחם בעמלק ולהוציא ממנו את הנחשלים שנפלו בידו זה ע"י ההתכללות באבות שכוחם היה בעניין זה של קרוב רחוקים בכלליות  
 מדה מיוחדת בזה כמבואר שם עי"ש.  ולכל אחד 

 עיין לעיל בסוף תורה נז בסוף הגהת מוהרנ"ת שם כתב שכאן מחק רבינו כמה תיבות.  פו

 * בראשית יב ה'  פז

 אבות דרבי נתן נוסח ב' פרק כו, סנהדרין צט:, ספרי דברים לב, בראשית רבה פד ד', ועוד רבים     פח 

 * שם לז א'  פט 

 בראשית רבה פרשה פד פסקא ד'  צ

ויקח אברם את שרי אשתו א"ר    רבה בראשית    צא יב(  )בראשית  גיורים הה"ד  גייר  וגו' אברהם  יעקב  וישב  ד ד"א  פד פסקה  פרשה 
יוסי בן זימרא אם מתכנסין כל באי העולם לבראות אפילו יתוש אחד אינן יכולין ואת אומר ואת הנפש אשר עשו   אלעזר בשם ר' 

ברהם ולמה אמר עשו ולא אמר גיירו ללמדך שכל מי שהוא מקרב את הגר כאלו בראו תאמר  בחרן אלא אלו הגרים שגייר אותם א 
אברהם היה מגייר ושרה לא היתה מגיירת תלמוד לומר ואת הנפש אשר עשו בחרן אשר עשה אין כתיב כאן אלא אשר עשו א"ר  

מלמד שהיה אברהם אבינו מכניסן לתוך  חוניא אברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים ומה ת"ל אשר עשו אלא  
וגו'   יעקב  אל  ויתנו  וגו'  ביתו  אל  יעקב  ויאמר  דכתיב  גיורים  גייר  יעקב  השכינה  כנפי  תחת  ומכניסן  ומקרבן  ומשקן  ומאכילן  ביתו 

בארץ  ביצחק לא שמענו והיכן שמענו רבי יצחק ותאני לה משום רבי הושעיא רבה בשם ר' יהודה בר סימון כאן כתיב וישב יעקב  
 ו: מגורי אביו מאי מגורי אביו מגיורי אבי 

 וכתוב   -ומתרצו   וכתיב   –גם בתרלד ותרלו    צב 

חֲ   לה פרק  בראשית    צג ָברְּ ּבְּ יָך  לֶׁ ה א  אֶׁ רְּ ַהּנִ ל  ָלא  ַח  ּב  ִמזְּ ם  ָ ש  ה  ַוֲעש   ם  ָ ש  ב  ֶׁ ש  וְּ ל  ית א  ב  ה  ֲעל  קּום  ַיֲעקֹב  ל  ֱאלִֹהים אֶׁ ר  ַוּיֹאמֶׁ ו  )א(  ש ָ ע  י  נ  ִמּפְּ ָך 
ַהֲחִליפוּ )ב( וַ   ָאִחיָך:  ֲהרּו וְּ ִהּטַ ם וְּ ֹתֲככֶׁ ר ּבְּ ֶׁ ָכר ֲאש  י ַהּנ  ת ֱאלֹה  ר ִעּמֹו ָהִסרּו אֶׁ ֶׁ ל ֲאש  ל ּכָ אֶׁ יתֹו וְּ ל ּב  ר ַיֲעקֹב אֶׁ ם:   ּיֹאמֶׁ יכֶׁ לֹת  מְּ ה    ש ִ ַנֲעלֶׁ ָנקּוָמה וְּ )ג( וְּ

ִדי   ִהי ִעּמָ יֹום ָצָרִתי ַויְּ ה ֹאִתי ּבְּ ל ָהעֹנֶׁ ַח ָלא  ּב  ם ִמזְּ ָ ה ש ּ ֱעש ֶׁ אֶׁ ל וְּ ית א  י: ּב  ּתִ ר ָהָלכְּ ֶׁ ךְּ ֲאש  רֶׁ ּדֶׁ  ּבַ
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  אז ויעקב שהוהיינו כנ"ל שכיון שהיו גרים דהינו שנתקרבו מרחוק היה דבוק בהם רע של ע"  אלקי הנכר

 :שרף הרע מהם  (ג')כמבואר בתורה ב' אות  בחי' משפט

 
 ואות 

את   נעשה אש השורףשפט שהמקרב רחוקים שופט את עצמו עד כאן דיבר רבנו מקרוב רחוקים שע"י מ
הרע הדבוק בהם וכאן מבאר רבינו שיש רחוקים שהרע הדבוק בהם כל כך חזק עד שאסור לקרבם כי אין  

שהרע של המקורב יכול להזיק באות א' ל , לכן סכנה לקרבם וכנ"בכח המשפט לשרוף ולהסיר אותו מהם 
והרנ"ת מאריך בגודל הסכנה הזו עד שמבאר שאין עיצה אלא ברבוי  ועיין לק"ה תערובות ה' שמ למקרבו.

מזה כי הוא חיוב   תפילה ואז בכח הצדיק שהוא בחי' שבת אפשר שינצל מההיזק, ואעפ"כ א"א לפטור עצמו
 על כל אחד לעסוק בזה ואין דבר גדול מזה לקרב רחוקים עי"ש.

עבודתו  ודע כנפי  תחת  לקרבם  שאסור  רשעים  כמה  כ\צד/שיש  את  ,  מורידים  הם  י 

)  המקרבם ממדרגתו וכו'  כספחת  גרים  קשים  בבחי'  בהם  הדבוק  הרע  מז:ע"י  בעלי  יבמות  נמי  והכי   )

את  רב  כשעשו הערב  עי"ז  , ואח"כ  [צה]   ערב רב. כמו שמצינו גבי משה שקירב את התשובה

שם )עפ"י ברכות לב(  כמבואר בפרש"י    \צו/)שמות לב(  לך רד כי שחת עמךאמר לו הקב"ה  העגל  

להכניע הרע  של המקרב אותם  . ואין כח במשפט הנ"ל  של מעלה בנידוי  יןדת  שנענש על כך ע"י בי
במלאכים הן  גדול,  קלקול  בא  אזי  וכשאין משפט,  הנ"ל  \צז/שלהם.  ע"י משפט    הנעשים 

המשפט באש  הכעס   דהיינו  לאש  בעשנהפך  הן  של  בדהיינו    הנ"ל  צטורבוע   צחגולאי,  הקדש  היכל 
וב המקורב  שלהם  ,  מקרבלב  הרע  את  שורף  רחוקים  המקרב  עצמו  ששופט  המשפט  שע"י  א'  בסוף  כנ"ל 

, ורק עי"ז אפשר להם להיות מחוברים,  הרוצה לדבוק בו וגם היכל הקודש מקבל כח האש לשרוף הרע שבו

    :  לכן כשהרע גובר אזי נעשה פירוד בין העיגולא והרבוע

 
מפני   \ק/)שבת לא(  במעשה המסופר בגמ'  אט את הלל הנשייאותו אדם שרצה להקנ  מה ששאלוז"פ  

טרוטות תרמודיים  של  עיניהם  ומכוערות/  מה  שאין  \קאעגולות  רשעים  בחי'  זה  תרמוד,   .
. וכל \קה/ ([קד]   קג םאין מקבלין גרים מן התרמודיי   .)כשרז"ל יבמות טזקבמקבלין גרים מהם  

 
כאן כנפים לשמור ולעוף בהן.   ועניין השמירה אולי הכוונה בבחי' מצוה מגנת בשעה שעוסק בה אבל המעוף    עבודת ה' מכונה   צד

 צ"ע. גם צ"ע אולי הכוונה תחת כנפי עבודתו של המקרב אותם.
וכתב בהיכל    ומשה רבינו הוציאם שלא ברצון הש"י כביכול, כי היה בהם ערוב נצוצות קדושים מענפי נשמתו.שמות יב לח, ועיין שער הפסוקים שמות שהיו סיגי נשמות ישראל    צה 

 הברכה בלק כב יח שלכן לא השיג יחידה דאצילות אלא רק נשמה דאצילות. 

ץ    לב פרק  שמות    צו  רֶׁ אֶׁ יָת מ  ֱעל  ר הֶׁ ֶׁ ָך ֲאש  ת ַעּמְּ ח  ִ י ש  ּכִ ד  ךְּ ר  ה לֶׁ ֶׁ ל מש  דָֹוד אֶׁ ר יְּ ַדּב  ָרִים: )ז( ַויְּ ּו    ִמצְּ יִתם ָעש  ר ִצּוִ ֶׁ ךְּ ֲאש  רֶׁ ר ִמן ַהּדֶׁ )ח( ָסרּו ַמה 
ץ   רֶׁ אֶׁ ֱעלּוָך מ  ר הֶׁ ֶׁ ל ֲאש  ָרא  יָך ִיש ְּ ה ֱאלֹהֶׁ ּלֶׁ רּו א  חּו לֹו ַוּיֹאמְּ ּבְּ זְּ ֲחוּו לֹו ַוּיִ ּתַ ְּ ש  ָכה ַוּיִ ל ַמּס  גֶׁ ם ע  ָרִים: ָלהֶׁ    ִמצְּ

וידבר    -  רש"י פ  וידב   -)ז(  )ברכות לב( רד מגדולתך לא נתתי לך גדולה    -ר אתם קשות לך רד  לשון קושי הוא כמו )בראשית מב( 
של מעלה:  ב"ד  מפי  נתנדה משה  עמך          אלא בשבילם באותה שעה  שקבלת    -שחת  רב  ערב  נאמר אלא עמך  שחת העם לא 

 מעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה הם שחתו והשחיתו: 

ח.[ שם ביאר שירד מגדולתו מחמת עוון הדור דהיינו ישראל, )הכוונה צ,ל מחמת הנפילה שהפילו הערב רב  ]סוף עמ' נ   ועיין תורה מט 
יורדים ממדרגתם אבל הצדיק הדור נשאר   עוון הדור רק שאר צדיקים  י' שם משמע שמחמת  את ישראל( וצ"ע עיין תורה נח אות 

ירידה ממילא מחמת שעוון הדור גורם לירידה שהקב"ה מוריד אותו    במדרגתו כי הוא למעלה מהם לגמרי עי"ש. וצ"ל שיש חילוק בין 
 מגדולתו שנתן המיוחדת שנתן לו.

בזה איזה קלקול נעשה במלאכי ליבו דהינו האש שנעשה ע"י המשפט דלכאורה לכל היותר אין בו כח לשרוף אבל    צ"ע הכוונה   צז 
ד מהתיקון הנפלא של מלאכי ליבו שהם התלהבות דקדושה יש  איזה קלקול שייך בו בעצמו. ואולי כיון שידיעת ההפכים אחת נלמ 

לעומתה התלהבות ואש דסט"א דהיינו כעס כמבואר בתקוני הזוהר פה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם הוא האיסור לכעוס בשבת.   

פורים  לק"ה  ו'    ועיין  רוֹ ו'  ַהּצָ ִרּבּוי  מ  ב  ּל  ּבַ ר  ַהּבֹוע  ַהֲחִמימּות  ַלֲהֹפךְּ  ִריִכין  ּצְּ ֶׁ ִפּלֹות  ש  ִלתְּ ַהּכֹל  ַלֲהֹפךְּ  לֹום,  ָ ש  וְּ ַחס  ַעס,  ּכַ ִניס  ַהכְּ לְּ ה  רֹוצֶׁ ֶׁ ש  ת 
י בִּ  ּתִ רְּ ּבַ ּדִ כּו'  וְּ י  ִלּבִ ִחיַנת ַחם  בְּ ּבִ ב,  ַהּל  ֲחִמימּות  ּבַ ַרךְּ  ּבָ ִיתְּ ם  ַהש ּ  ָעקֹות לְּ ּוצְּ ֹות  ש  ּוַבּקָ ִחּנֹות  "ל.ּותְּ ּנַ ּכַ ֹוִני  ש  וכנ"ל שידיעת ההפכים אחת וכמו    לְּ

להפוך את הכעס למלאכי ליבו הפגם כשלא מצליח בגלל השרע של המקורב גדול הוא להפך שבמקום מלאכי ליבו נעשה  שהתיקון  
 כעס.

 בעגולא  -דפו"ר בעיגולא, בתרצו    צח 

 ורבוע  -ורבוע)א(, בתשכט   –ורבועא, ובתרצו    –ורבוע, בתרלו   ותרלד   דפו"ר   צט 

 אל אותו סוף תורה נח שם נתבארה השאלה הראשונה שש   עיין לעיל   ק

פרש"י   -טרוטות    קא עגולות  , רכות   כאן  פירש  מד.  ובבכורות  סו:  שהכוונה    , ובנדרים  כד.  בתענית  וכן  בנדרים  הגמ'  ומשמעות 
 למכוערות  

   ביאור מוהרנ"ת בתקפא  קב 
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טרוטות עיניהם  העינים  המקרבם,  לקלקול  קלקול שבתרמז  בחי'  זה  בח  .  עיןשהיא  שבת ,  י'  כי 

בחי' . בת,  \קו/דהיינו ג' גוונים שיש בעין  תלת גוונא דעינא בחי'  שין,  אותיות ש' בת ורומז לבחי' עין כי  

עין   שבעין  בת  השחור  טרו.  \קח/[{קז]   תקונא שבעין}דהיינו  עיניהם  על  טולכן  רומז  קלקול  ת  בחי' 
ובית הוא מעין החכמה מב  החומה ובית הנ"ל יצא כנ"לחומה הינו כבישת הכעס  , שהם בחי'  ית ה' 

  .\קט/עינים
עין   בחי'  הוא  חכמה  בחי'  דהינו  כבית  נאמר,  החכמה  שם  על  עין  החטא  ש  "כי  אחר  וחוה  באדם 

 . \קיא/ ופרש"י על שם החכמה נאמר [קי]  ותפקחנה עיני שניהםג(  ')בראשי
הנפש נאמר   ועלוגם חומה דהיינו החומה השומרת על הנפש שלא תסתלק מחמת הכעס היא בחי' עין כי 

   .נמצא שמראה עינים שומר על הנפש כמו חומה טוב מראה עינים מהלך נפש \קיב/)קהלת ו'(
דהיינו    ,עששה מכעס עיני  \קיג / בחי' )תהלים ו'(  ,בחי' פגם הכעס  הוא  דהיינו קלקול השבתוזה  

כשהרע  כי    שהיא בחי' עין כנ"ל,ל השבת  וכעס בא ע"י קלקשדהיינו    ,העיןונתקלקלה  שבגלל הכעס עששה  
כעס נעשה  אזי  המשפט  על  וכמבואר    ,מתגבר  הכעס  מדת  הוא  שמתקרב  הרחוק  שמביא  הרע  עיקר  כי 

   . \קיד/ בלק"ה פורים ו' ו'

 
 התרמודיין )גרסת הגמרות שלנו מן התרמודים(  –מתרצו    קג

ינס ששמע מחגי הנביא שכן מקבלים. וגם בדעת רבי  שזו דעת רבי יוחנן וסביא שחולקים על עדות רבי דוסא בן הרכ   עי"ש בגמ'  קד
 יוחנן אמורי נינהו וגם מ"ד שאוסר מטעם ממזרים זה רק למ"ד גוי הבא על ישראלית בנה ממזר, ואין הלכה כמותו.

ת  מעיד אני עלי שמים וארץ שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא ואמר שלשה דברים צר )אמר רבי דוסא בן הרכינס(    -  .יבמות דף טז  קה 

תנא כשנכנסו נכנסו בפתח אחד    ומקבלים גרים מן הקרדויין ומן התרמודים הבת אסורה עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית  
כשיצאו יצאו בשלשה פתחים פגע בו בר"ע אקשי ליה ואוקמיה אמר לו אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו אשריך  

אמר לו רבי עקיבא ואפילו לרועי צאן עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית דאמר מר    שזכית לשם ועדיין לא הגעת לרועי בקר 
הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל וקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא והניחום כדי שיסמכו  

י בר יחזקאל אין מקבלים גרים מן הקרדויים אמר רב  עליהן עניים בשביעית ומקבלים גרים מן הקרדויים והתרמודים איני והא תני רמ 
גרים מן הקרתויים מאי לאו   יחזקאל אין מקבלים  בר  ואיכא דאמרי תני רמי  אשי קרתויים אתמר כדאמרי אינשי קרתויים פסולים 

פסילי   קרתויי  אינשי  כדאמרי  לחוד  וקרדויי  לחוד  קרתויי  לא  אשי  רב  אמר  קרדויים  היינו  קרתויים  י היינו  דאמרי  רבי  וסביא  וחנן 

ומי אמר רבי יוחנן הכי והתנן כל הכתמים הבאים מן הרקם טהורים ורבי יהודה מטמא מפני    תרוייהו אין מקבלים גרים מן התרמודים 

והוינן בה  טהורים  כוכבים  וטועים מבין העובדי  גרים  ואפילו מן תרמוד  .[  דף טז ]   שהם  כוכבים  ותני מבין העובדי  ואמר רבי  קפסיק 

אמוראי נינהו ואליבא דרבי  וכי תימא זאת ולא ס"ל והא אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה    את אומרת מקבלין גרים מתרמוד יוחנן ז 

בשלמא למ"ד    מתרמוד מאי טעמא לא פליגי בה רבי יוחנן וסביא חד אמר משום עבדי שלמה וחד אמר משום בנות ירושלים   .  יוחנן
  בא על בת ישראל הולד ממזר אלא למ"ד משום בנות ירושלים מאי היא פליגי בה רב משום עבדי שלמה קסבר עובד כוכבים ועבד ה 

יוסף ורבנן ותרוייהו משמיה דרבה בר בר חנה חד אמר תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי קשתויי וחד אמר תריסר אלפי גברי ומנייהו  
הם נפנו על בנות ירושלים שנאמר נשים בציון ענו  שיתא אלפי קשתויי בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל הכל נפנו על כסף וזהב ו 

 .בתולות בערי יהודה 

הרי רבי דוסא ב"ה העיד בשם חגי הנביא שמקבלים גרים מתרמוד ואפילו רבי יוחנן שאמר שאין מקבלים זה מחלוקת בין    א"כ צ"ע 
 תלמדיו בדבריו ולמה אומר רבינו בפשטות שאין מקבלים מהם גרים 

 ן שהגוונין הם לבן אדום ירוק והם כנגד חג"ת והבת עין היא שחור כנגד המלכות.לקמ   כמבואר בתיקון ע'   קו 
 דף קכו:   קז

ירוק,    : תיקוני זהר דף קכו   קח יראי אלקי"ם בגוון סומק, אנשי אמת בגוון  בגוון חוור,  ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל  עיינין, בהון 
 פי תלת גוונין דעינא, ב"ת דשבת דא בת עין,  שונאי בצע בבת עין דאיהי אוכמא, ודא רזא דשבת, ש' תלת ענ 

גם חומה היא בחי' עין ואולי כי רק ע"י חומה זוכה לעשירות שעל ידה מתאוין להכלל בנפשו ואזי מקבלים ממנו חכמה    צ"ע מדוע   קט 
 דהיינו בחי' עין.

 * כמו שפרש"י שם   קי

לו.  קיא זוהר בראשית  שם    ועיין  מדבש  ובמתוק  יהודה  לרבי  יוסי  רבי  חייא דברי  רבי  דברי  לו:  ותרא    -ובדף  כתוב  מבואר שתחילה 
עיני שניהם היינו שהבינו בעניני עוה"ז   ותפקחנה  והשיגה את מדת המלכות הנקראת אשה אבל מה שכתוב אח"כ  האשה שראתה 

 ובתאוותיו וידעו כי ערומים הם.

עוּ   ' ופרק  קהלת    קיב ל ּורְּ בֶׁ ה הֶׁ ם זֶׁ ש  ּגַ ֲהָלךְּ ָנפֶׁ יַנִים מ  ה ע  א   ת רּוַח: )ט( טֹוב ַמרְּ

ָרי:    תהילים פרק ו   קיג ָכל צֹורְּ ָקה ּבְּ יִני ָעתְּ ַעס ע  ה ִמּכַ ָ ש  ְּ  )ח( ָעש 

לשון עששית עין שמאורה כהה ודומה לו כאלו הוא רואה דרך זכוכית שכנגד עיניו ומנחם פירשו לשון רקבון כמו    -)ח( עששה    רש"י 
עיני בכהיית אור ומנחם חברו עם ויעתק משם ההרה )בראשית  נתישנה ונזדקנה    -)תהלים לא( ועצמי עששו וכן כל לשון עש. עתקה  

 בשביל צרות שמצירין לי:   -יב(. בכל צוררי  

סֹוף ַהּתֹוָרה ַהנַּ   -ו'  פורים הלכה ו  ליקוטי הלכות    קיד ּמּוָבן ּבְּ ם )ּכַ הֶׁ ָמה מ  ַהח  ַעס וְּ ל ַהּכַ ַבּט  ֹות הּוא לְּ ָפש  ל ַהּנְּ ֶׁ ָנַעת ָהַרע ש  ר ַהכְּ ִעּקַ ּקּון  וְּ ּתִ ֶׁ "ל(, ש 
הּוא ַעל   ֶׁ ם ש  ִחיַנת ש   ּבְּ הּוא  ֶׁ ָמה, ש  ִחיַנת עיגולא    -ַהח  "ל, ִמּבְּ ַהּנַ ט  ּפָ ְּ א ִמש  ּס  ִחיַנת ּכִ ּטּול ָהַרע ִמּבְּ ִחיַנת ּבִ מֹו ּבְּ ַעצְּ הּו ּבְּ ַעס, זֶׁ ּקּון ַהּכַ י ּתִ ד  כּו',  יְּ וְּ

ָתִבין. ב וְּ יט  ם ה  ָ ן ש   ַעּי 
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ברבות הטובה רבו    \קטז/ )קהלת ה(הכתוב  , בחי'  \קטו/בחי' עשירות  דהיינו מראה עינים הואוזה  
כ  'אוכלי לבעליו  כשרון  עיניו"ומה  ראות  ה'    א  מעבודת  מדבר  הפסוק  ורפשט  שם  ינו  בכפרש"י 

עינים   לראית  זוכה  ידה  שעל  הוא  שבה  הכשרון  ועיקר  עשירות  הינו  הטובה  שברבות  שלו  לעניין  דורש 

 . דהיינו שנפתחות עיניו לראות טובת הש"י
את   עיניהקיזושאלו  מה  מפני  הנשיא,  היינו    ' הלל  הבחינות  מדוע  טרוטות.  כל  מקולקלין 

ל ראוין  שאינן  את  כשמקרבין  הנ"ל,  התרמודייםעיינין  כגון  והשיב  \קיח/קרבן,  לל, יהקיט. 
יכולת בכח  מפני שדרין בין החולות. היינו שאלו הרשעים, הצלחתן כ"כ חזק, עד שאין 

וזה   רשעתן.  להכניע  לשון המשפט  שהוא  יחילו  לשון  חולות  כי  חולות  בלשון  דבריו  הלל  שרמז 

ה כמ"ש  רהצלחת  י'שע  משפטיך    \קכ/ ()תהלים  מרום  עת  בכל  דרכיו  בין  מנגדויחילו  וזה   .
 , בחי' הצלחתן, עד שאין משפט כנגדם. וזה ידוע שצריך משפט כנ"ליחילוהחולות, בחי'  

אין המשפט מועיל לרע    , ומחמת שמרום משפט מנגדםלשרוף הרע שלהם כדי שיהיה אפשר לקרבם

  :  בחי' העיינין בקלקולנעשה , עי"ז גדול כמו שלהם
 :  )ע"כ לשון רבינו ז"ל(

 
וזאת התורה של    נפקין)תלת  קכא נח,  נאמרו כאחד המחד שבסי'  הקודש, שניהם  היכל 

. אך אח"כ כשכתבם חלקם לשני  \קכג /אשרי העם יודעי תרועה  [קכב]   בתורה אחת, על פסוק
לו   והבנתי שהיה  לשנים.  חלקתים  לי  בכתב, אמר  אלו  תורות  וכשקבלתי מאתו  תורות. 

 קכד:  כוונה בזה, וה' יודע כוונתו(
 

 
 מת ועיור חשוב כמת נמצא עשירות וראיה בעינים שתיהן בחי' חיות לרמוז כי עני חשוב כ   אולי אפשר   קטו 
אּית    ' ה   פרק   קהלת   קטז  י ִאם רְּ יָה ּכִ ָעלֶׁ רֹון ִלבְּ ְּ ש  יָה ּוַמה ּכִ לֶׁ בֹות ַהּטֹוָבה ַרּבּו אֹוכְּ רְּ אּות   -קרי } \ )י( ּבִ יָניו: \ רְּ  { ע 
 הילל    -בדפו"ר   קיז

מאד מהמבואר כאן בתורה דהיינו שחומה ובית בחי' עינים  וגם כאן יש להקשות דמשמע שהשואל ידע הרבה    עיין סוף תורה נח   קיח
 ומתקלקל כשמקרבים את הרשעים, רק לא ידע למה מתקלקל העין.

 הלל    -צו תר גם בדפו"ר הילל, ומ   קיט 

ִזּמֹוָתיו:   ' י פרק  תהילים    קכ ל מְּ ין ֱאלִֹהים ּכָ רֹש  א  ל ִידְּ ֹגַבּה ַאּפֹו ּבַ ע ּכְּ ָ ת    )ד( ָרש  ָכל ע  ָרָכו ּבְּ ָריו ָיִפיַח  )ה( ָיִחילּו דְּ ל צֹורְּ ּדֹו ּכָ גְּ יָך ִמּנֶׁ טֶׁ ּפָ ְּ ָמרֹום ִמש 
ם:   הֶׁ  ּבָ

יחילו    -  רש"י פ  מרום    -)ה(  יואב.  ראש  על  יחולו  ג(  ב'  )שמואל  כמו  יחילו  וי"מ  טובו,  יחיל  לא  כן  על  כ(  )איוב  לו  ודומה  יצליחו 
בהפחת רוח הוא    -ם עליו. כל צורריו יפיח בהם  מסולקים ומרוחקי' משפטי יסורין ופורעניו' שלך מנגדו שאינם באי   -משפטיך כנגדו  

 מפיח בהם והם נופלים לפניו: 
 הערת מוהרנ"ת בתקפא   קכא 

 תהלים פט טז   קכב 

יָך:   פט פרק  תהילים    קכג מּו ָפנֶׁ ַקּדְּ ת יְּ ֱאמֶׁ ד וֶׁ סֶׁ ָך חֶׁ אֶׁ סְּ כֹון ּכִ ט מְּ ּפָ ְּ ק ּוִמש  דֶׁ הַ   )טו( צֶׁ יָך יְּ נֶׁ אֹור ּפָ דָֹוד ּבְּ רּוָעה יְּ י תְּ ע  י ָהָעם יֹדְּ ר  ְּ כּון: )טז( ַאש   ּל 
 בדפו"ר כאן נדפסה תורה רח וכו' כנ"ל בסוף תורה נה   קכד
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