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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 מוהר"ן                    ויבן ה' אלקים את הצלע סז                          פה:   ליקוטי

בחי' חילוף שם וזה   הידים חולפת ועוברת הקישוי לילד כנ"ל: 

בגימ' ידך, שעל ידו ההולדה  אאיאקי"ק שהוא שם בוכ"ו, שה

 :[ג] ואתה מושל בכל: ועיין בכוונות של [ב] כידוע

יש עייפות אל הנפש, ע"י שנתרחקה מאמה,  ולפעמים ח

רים, דהיינו הכבוד כנ"ל. וצריך להחיותה ולהבריאה ע"י מים ק

. היינו כשמתפללין דפהיעי מים קרים על נפשבבחי' )משלי כה( 

בלא לב, עי"ז נתרחק הנפש מן הכבוד, בבחי' )ישעיה כט( 

. כי כוונת הלב זה בחי' הנפש, בשפתיו כבדוני ולבו רחק וכו'

ופירוש רש"י לבי  אליך ה' נפשי אשאכמ"ש )תהלים כה( 

זי הוא בחי' אכוין. אבל כשהלב רחוק מדיבורי התפילה, א

בשפתיו התרחקות הנפש שהוא בחי' הלב מן הכבוד, בבחי' 

. ואזי יש עייפות אל הנפש, וצריך להבריאה, כבדוני ולבו רחק

קרים מקבלין ע"י בחי' רעמים. ומים :  ע"י מים קרים כנ"ל

ן ששכח תלמודו, ורעמים נעשין ע"י מה שנותנין כבוד לזק

[ ה]שכח תלמודו ע"ב( הזהרו בזקן ש כמשרז"ל )ברכות ח

שצריך ליזהר ולכבדו. ועי"ז נעשין רעמים, ומשם באים מים 

הרעמים נעשין ע"י שיוצאין  כי :  קרים להחיות הנפש כנ"ל

אידיים וקיטורים חמים, ובאים בתוך הענן ונתלהבים שם, ועי"ז 

. ופעולות הרעמים שעי"ז [ו] םנקרע הענן, ומזה נשמע קול הרע

, כפי הצריך להשקותו [ח] ומקוםזם נתחלקין המים של כל מקו

מקול במדה ובמשקל כפי הראוי לפי המקום, בבחי' )תהלים קד( 

. להם יחפזון יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת רעמך

כמו כן, כשנותנין כבוד לזקן ששכח תלמודו, והשכחה הוא בחי' 

, וכשנותנין לו כבוד, והכבוד הוא [ט] עננין דמכסיין על עיינין

, והוא בא וכבוד ה' כאש אוכלתבחי' אש, בבחי' )שמות כד( 

, היינו בתוך וכבוד ה' נראה בענןבתוך הענן בבחי' )שם יו( 

בחי' העננין דמכסיין על עיינין, ואזי נקרע הענן, ומזה נעשין 

אל הכבוד הרעים ה' על מים בחי' רעמים. בבחי' )תהלים כט( 

אזי יוצאין מים רבים, , שע"י הכבוד נעשין רעמים כנ"ל. ורבים

דהיינו שנתגלה דעת הזקן, ע"י שנקרע הענן המכסה על 

מלאה הארץ דעה וכו' כמים ויהעיינין כנ"ל, בבחי' )ישעיה יא( 

, וזהו בחי' מים רבים הנ"ל. והם בחי' מים קרים, לים מכסים

אלו וע"י   :  את הנפש כנ"ל יאןשעל ידן מחיין ומבריאי

לכ"א ואחד כראוי לו, לפי מה הרעמים נתחלקין מימי הדעת 

שצריך לקבל מים קרים להחיות את נפשו. וזה החילוק שבין 

. כי כשלומד מן [יב] הלומד מן הספר לשומע מפי צדיקי אמת

אינו יודע השיעור שצריך ללמוד להחיות נפשו. אבל  ,הספר

מים קרים לפי הראוי  כששומע מפי הצדיק, אזי משפיע לו בחי'

המים ואלו  , ע"י בחי' הרעמים כנ"ל: [יד] יגגתולו, לפי מדר

קרים, מחיין ומתקנין את הנפש שהיתה עייפה ע"י שנתרחקה 

הלב כנ"ל. כי הסתלקות  טותומן הכבוד, ע"י שהתפלל בלא כוונ

החכמה מן הזקנים, היינו מבחי' זקן ששכח תלמודו הנ"ל, זה 

נעשה ע"י מה שמתפללין בלא לב, וכמ"ש )שם בישעיה כט( 

 להפליא את טזוני ולבו רחק ממני לכן הנני יוסיףבשפתיו כבד

העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו 

. וע"כ ע"י שנותנין כבוד לזקן ששכח תלמודו, שעי"ז תסתתר

חוזר ונתגלה חכמתו כנ"ל ע"י בחי' הרעמים כנ"ל, נמצא שבזה 

בעצמו מתקן הפגם שגרם ע"י שהתפלל בלי כוונת הלב, דהיינו 

רם הסתלקות החכמה מן הזקנים כנ"ל, כי עכשיו ע"י הכבוד שג

שנותן להם, חוזר ונתגלה חכמתם כנ"ל. וע"כ אזי עי"ז בעצמו 

יוצאין מים קרים, ומחיה את נפשו שהיתה עייפה ע"י פגם 

, ירעם אל בקולו נפלאותבחי' )איוב לז( וזה כנ"ל:  יזלהיהתפ

הוא בחי' בחי' הנפלאות, ש תעמים מתקנין אהיינו שקול הר

הנני יוסיף להפליא הפלא הסתלקות החכמה מן הזקנים, כמ"ש 

. וע"י הרעמים נתתקנין, וחוזר חכמיו וכו' ופלא ואבדה חכמת

כשמחיין הנפש ע"י מים קרים ואזי   ונתגלה חכמתם כנ"ל: 

הנ"ל, מחיין גם את העצמות. כי פגם הנפש הוא פגם העצמות, 

ע"י  . כיי נבהלה מאודכי נבהלו עצמי ונפשכמ"ש )תהלים ו( 

שאין מתפללין בכוונת הלב, שעי"ז הוא עייפות הנפש, עי"ז 

הוא פגם העצמות. כי צריך להתפלל להרגיש דבורי התפילה 

. וע"י המים כל עצמותי תאמרנהבכל עצמותיו, בבחי' )שם לה( 

)איוב  קרים, שעי"ז מחיה הנפש, עי"ז מחיה העצמות, בבחי'

מים קרים על וזה בחי' )משלי כה(  .ומוח עצמותיו ישוקהא( כ

שמועה טובה, זה  נפש עייפה ושמועה טובה מארץ מרחק.

מתקנין  יחבחי' קול הרעמים שמשמיעין עצמן בטוב, שהם

שמועה טובה מארץ התרחקות הנפש מן הכבוד, וזה בחי' 

, שהם באים מן מים קרים על נפש עיפה, שזהו בחי' מרחק

ל: וזה בחי' )שם טו( הרעמים שהם בחי' שמועה טובה כנ"

, שע"י בחי' שמועה טובה, שהיא [יט] שמועה טובה תדשן עצם

בחי' רעמים, שמשם בחי' מים קרים, שהם מחיין ומבריאין 

ומוח הנפש כנ"ל, עי"ז נתתקנין ונתדשנין העצמות, בבחי' 

כנ"ל. וזה תדשן עצם כנ"ל, כי תיקון הנפש  הוק  ש  י   ועצמותי

)מן תיבת ואזי כשמחיין הנפש עד כ :  הוא תיקון העצמות כנ"ל

 : כאן. לא נכתב כראוי(

, בחי' הולדת הנפש בלי קישוי וביום הביכורים [כא]בחי'  וזה

שהוא בחי' קישוי לילד, צרה כמבכירה, בחי' )ירמיהו ד( לילד. 

 יר על הבכורמ  ה  כ  כבוגם הוא בחי' גידול הנפש, בחי' )זכריה יב( 

, זה בחי' שהכבוד שהוא מקרא קודש, שהוא צער הגידול. [כג]

, קורא את הרגלין, ונקדש בכבודיבחי' קדש, כמ"ש )שמות כט( 

 כה:[כד] : והשאר לא ביארצדק יקראהו לרגלו כנ"לבבחי' 

 

הנפשות תאיבים ומתאוים לממון. ולא לממון  כל [כו]סח 

בלבד מתאוים ואוהבים אותו, אלא אפי' להאדם שיש לו הממון, 

אהוב אותו, מחמת שיש לו ממון, דרך בני אדם למשוך אליו ול

כמו שאנו רואין בחוש, וכמ"ש )משלי

 

                                              
 אושה -מתרלוו ,שהיא -תרלדדפו"ר וגם ב א
ל על ברכת מלך עוזר ומושיע ומגן ואתה גבור פע"ח הנ"ל ועוד בענין השם בוכ"ו עיין בכוונות האריז" ב

 י )פל"ח כאן אות ג(-לעולם אדנ
 פע"ח שער זמירות פ"ה הנ"ל, ושער הכוונות תפלת השחר דרוש א' ג
 עיפה -מתרלו  ד
בגמרא הגרסא ששכח תלמודו לאנסו וכן גרס רבינו בתורה לז אות ה' ]דף נא:[ עי"ש ועי"ש שמוהרנ"ת  ה

אע"פ ששתיהן לכאורה שוות בזה שהיא מימרא דרבי יהודה וראייתו . ולא לברכות כמו כאן ציין לגמ' בסנהדרין צא
 מלוחות ושברי לוחות בארון. ועיין לק"ה חובל ג סוף אות ד שמוהרנ"ת מבאר כאן עפ"י המבואר שם בתורה לז.

 ספר הברית ח"א מאמר י' מקריות מוסדות תבל פרק יג ו
 יםבתקפא ו' מחוק ונראה שכתוב ומק ז
 עיין זהר בראשית לא. ד"ה ר"א קפץ ח
עננין דמכסיין על עינין נזכר בזוהר רע"מ פנחס רנב. הובא בענין אחר בתורה ב', ותורה טז, ובתורה סז  ט

אמנם השכחה היא מוחין דקטנות כמבואר בתורה מו ותורה לז נמצא שהוא הפך כיסוי העינים שע"ש החכמה נאמר תנינא. 
 )פרש"י בראשית ג ז(

  כי מלאה -מתרלו  י
 ומבריאים -מתרצו  יא
 עיין תורה יט אות א ואות ט' ותורה כ אות ד'  יב
 מדריגתו -מתרלו  יג
 עיין תורה קלד יד
 כוונת -מתרלו  טו

                                                                                   
 יוסף -בתרלד  טז
 התפלה -מתרצו  יז
 הם -בתרלד  יח
 עיין לעיל תורה נ' יט
 הערת מוהרנ"ת בתקפא כ

 * במדבר כח כו כא
 יש כאן טעות שניקדו כהִמיר.  כולם סוק( עיין בזכריה שהניקוד כהֵמר, ובכל המנוקדים)כמ"ש בפ כהמר –בתרלד  כב
 יבכו עליו במרירות לב כמו שממררים בבכי על מיתת הבכור: -מצודת דוד הפירוש עיין  כג
 ועיין לק"ה חובל ג' יט שמוהרנ"ת מבאר מה שחסר כאן כד
 טור א' 111בדפו"ר נמצאת תורה סח בצילום  כה
 וע זמן ומקום אמירת תורה זולא יד כו

 פסוקים 19תורה אור 
משלי כה )כה( ַמִים ָקִרים ַעל 
מּוָעה טֹוָבה  ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה ּוׁשְׁ

ָחק:  ֵמֶאֶרץ ֶמרְׁ
ישעיהו כט )יג( ַוּיֹאֶמר ֲאדָֹני 
ִפיו  ה ּבְׁ ׁש ָהָעם ַהּזֶ י ִנּגַ ַיַען ּכִ
ִלּבֹו ִרַחק  דּוִני וְׁ ּבְׁ ָפָתיו ּכִ ּוִבש ְׁ

י ַוּתְׁ  ּנִ ַות ִמּמֶ ָאָתם אִֹתי ִמצְׁ ִהי ִירְׁ
ָדה: ֻלּמָ ים מְׁ  ֲאָנׁשִ

ָדִוד ֵאֶליָך  תהלים כה )א( לְׁ
א: ָ י ֶאש ּ ׁשִ קָֹוק ַנפְׁ  יְׁ

ָך  ֲעָרתְׁ תהלים קד )ז( ִמן ּגַ
ָך ֵיָחֵפזּון:  נּוסּון ִמן קֹול ַרַעמְׁ יְׁ
ָקעֹות  דּו בְׁ )ח( ַיֲעלּו ָהִרים ֵירְׁ

ּתָ ָלֶהם: קֹום ֶזה ָיַסדְׁ  ֶאל מְׁ
כד )יז( שמות משפטים 

ֵאׁש  קָֹוק ּכְׁ בֹוד יְׁ ֵאה ּכְׁ ּוַמרְׁ
ֵני  ֵעיֵני ּבְׁ רֹאׁש ָהָהר לְׁ אֶֹכֶלת ּבְׁ

ָרֵאל:  ִיש ְׁ
ִהי  שמות בשלח טז )י( ַויְׁ
ֵני  ל ֲעַדת ּבְׁ ר ַאֲהרֹן ֶאל ּכָ ַדּבֵ ּכְׁ
ר  ּבָ דְׁ נּו ֶאל ַהּמִ פְׁ ָרֵאל ַוּיִ ִיש ְׁ
ָעָנן: ָאה ּבֶ הָֹוה ִנרְׁ בֹוד יְׁ ה ּכְׁ ִהּנֵ  וְׁ

הָֹוה ַעל תהילים כט )ג( קוֹ  ל יְׁ
הָֹוה  ִעים יְׁ בֹוד ִהרְׁ ִים ֵאל ַהּכָ ַהּמָ

ים:  ַעל ַמִים ַרּבִ
לֹא  ישעיה יא )ט( לֹא ָיֵרעּו וְׁ
י  י ּכִ ׁשִ ָכל ַהר ָקדְׁ ִחיתּו ּבְׁ ַיׁשְׁ
הָֹוה  ָעה ֶאת יְׁ ָאה ָהָאֶרץ ּדֵ ָמלְׁ

ים: ַכּסִ ם מְׁ ִים ַלּיָ ּמַ  ּכַ
קֹולֹו  ֵעם ֵאל ּבְׁ איוב לז )ה( ַירְׁ

ה  ָלאֹות עֹש ֶ לֹא ִנפְׁ דֹלֹות וְׁ גְׁ
 ֵנָדע:

י  הָֹוה ּכִ ִני יְׁ תהילים ו )ג( ָחּנֵ
י  הָֹוה ּכִ ָפֵאִני יְׁ ַלל ָאִני רְׁ ֻאמְׁ
י  ׁשִ ַנפְׁ ֲהלּו ֲעָצָמי: )ד( וְׁ ִנבְׁ
הָֹוה ַעד  ה יְׁ ַאּתָ אֹד וְׁ ֲהָלה מְׁ ִנבְׁ

 ָמָתי:
מֹוַתי  ל ַעצְׁ תהילים לה )י( ּכָ
יל  הָֹוה ִמי ָכמֹוָך ַמּצִ ָנה יְׁ ּתֹאַמרְׁ

יֹון ָעִני ֵמָחָזק  ֶאבְׁ ָעִני וְׁ ּנּו וְׁ ִמּמֶ
לֹו: זְׁ  ִמּגֹ

אּו  איוב כא )כד( ֲעִטיָניו ָמלְׁ
ה: ּקֶ ׁשֻ מֹוָתיו יְׁ  ָחָלב ּומַֹח ַעצְׁ

משלי כה )כה( ַמִים ָקִרים ַעל 
מּוָעה טֹוָבה  ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה ּוׁשְׁ

ָחק:  ֵמֶאֶרץ ֶמרְׁ
אֹור ֵעיַנִים  משלי טו )ל( מְׁ
מּוָעה טֹוָבה  ח ֵלב ׁשְׁ ּמַ ש ַ יְׁ

ַדשֶּׁ   ן ָעֶצם:ּתְׁ
יֹום  במדבר פנחס כח )כו( ּובְׁ
ָחה  ֶכם ִמנְׁ ִריבְׁ ַהקְׁ ּכּוִרים ּבְׁ ַהּבִ
ֻבעֵֹתיֶכם  ׁשָ ָוק ּבְׁ ֹֹ ה ַליקֹ ֲחָדׁשָ
ל  ֶיה ָלֶכם ּכָ ָרא קֶֹדׁש ִיהְׁ ִמקְׁ

ּו: ֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעש   מְׁ
חֹוָלה  י קֹול ּכְׁ ירמיה ד )לא( ּכִ
יָרה קֹול  ּכִ ַמבְׁ י ָצָרה ּכְׁ ּתִ ַמעְׁ ׁשָ

ת ִציּ  יָה ּבַ ּפֶ ָפֵרש  ּכַ ַח ּתְׁ ַיּפֵ תְׁ ֹון ּתִ
י  ׁשִ ָפה ַנפְׁ י ָעיְׁ אֹוי ָנא ִלי ּכִ

ִגים: הֹרְׁ  לְׁ
י ַעל  זכריה יב ּתִ ַפכְׁ ׁשָ )י( וְׁ

ם  ַלִ רּוׁשָ ב יְׁ ַעל יֹוׁשֵ ִויד וְׁ ית ּדָ ּבֵ
יטּו ֵאַלי  ִהּבִ ַתֲחנּוִנים וְׁ רּוַח ֵחן וְׁ
דּו ָעָליו  ָספְׁ ָקרּו וְׁ ר ּדָ ֵאת ֲאׁשֶ

ד ַעל ַהיָּ  ּפֵ ִמסְׁ ָהֵמר ָעָליו ּכְׁ ִחיד וְׁ
כֹור: ָהֵמר ַעל ַהּבְׁ  ּכְׁ

י  ּתִ ֹנַעדְׁ שמות תצוה כט )מג( וְׁ
ׁש  ּדַ ִנקְׁ ָרֵאל וְׁ ֵני ִיש ְׁ ה ִלבְׁ ּמָ ׁשָ

בִֹדי: כְׁ  ּבִ
ישעיה מא )ב( ִמי ֵהִעיר 
לֹו  ַרגְׁ ָרֵאהּו לְׁ ָרח ֶצֶדק ִיקְׁ זְׁ ִמּמִ
ּדְׁ  ָלִכים ַירְׁ ָפָניו ּגֹוִים ּומְׁ ן לְׁ ִיּתֵ

ּבוֹ  ָעָפר ַחרְׁ ן ּכֶ ף  ִיּתֵ ַקׁש ִנּדָ ּכְׁ
ּתֹו:  ַקׁשְׁ



 פו.         חומר איסור כעס וגזילה סח סט                   מוהר"ן                    קוטייל              

. וזה מחמת שהנפש באה ממקום עליון, ואוהבי עשיר רביםיד( 

שהממון בא ומשתלשל ומתהוה משם. כי בודאי התחלת 

בחי' קדושה  אודאיוהמקום שמשתלשל משם הממון, הוא ב

ושפע קודש. ואח"כ נתגשם למטה, כדרך ההשתלשלות, ונתהוה 

מקום מממון. וע"כ הנפש תאיבה לממון, מחמת שהנפש באה 

בא משם. אך צריך לבלי להתאוות להממון, כמבואר שהממון 

, רק להתאוות ולאהוב [ב] כבר כ"פ גודל גנות תאוות ממון

כנ"ל. ובבחי' זו רבי  [ג] המקום שהממון בא ומשתלשל משם

מכבד עשירים, כשארז"ל )עירובין פ"ו(. מחמת שיש להם ממון 

 :  שהוא בא ממקום גבוה כנ"ל

ממון, אך יש מדה אחת  שראוי שכל ישראל יהיו להם ודע

. והיא מדה רעה מגונה, שקשה  ןשמפסדת ומאבדת מהם הממו

מאד להנצל ממנה. ואפי' אם ירצה א' להנצל ממנה, ובפרט 

הממון, כדי שלא תפסיד לו את הממון, עכ"ז  דותובשביל תא

המדה רעה הזאת מתגברת עליו בילדותו ובקטנותו, ועי"ז 

והמדה רעה ההיא  . לו מפסדת ממנו הממון שהיה ראוי שיהיה

 הוא מדת הכעס, שעי"ז מפסיד ומאבד הממון הראוי לו. כי 

שורש ההשתלשלות שמשתלשל הממון, ממקום  'יבבח

שמשתלשל משם, הוא בחי' אחת עם הכעס ממש. וע"כ הבעל 

דבר כשרואה שמשתלשל ויורד שפע לאדם שיהיה לו ממון, אזי 

השתלשלות הוה יורד ומזמין לו כעס, ועושה לו מבחי' ההשפעה

שיורד אליו שיהיה לו ממון, עושה לו ממנו כעס. כי הכעס הוא 

עם הממון, במקום שורש  , ממש בחי' אחת וענין אחד

ההשתלשלות, ואין ביניהם שום הפרש. כי שניהם יורדים 

מצפון מגבורות, ונמשכין ממקום אחד ממש, בבחי' )איוב לז( 

, היינו בחי' עהתפתח הר מצפון, וכתיב )ירמיה א( זהב יאתה

 . כעס מלבך והעבר רעה מבשרך והסרכעס, כמ"ש )קהלת יא( 

הון בחי' חומה, כמ"ש )משלי יח(  ואוכי הממון והעשירות ה

. והכעס הוא קילקול נשגבה וכו' עשיר קרית עוזו וכחומה

עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין החומה, כמ"ש )שם כה( 

לאדם השתלשלות  . והבעל דבר כשרואה שיורדמעצור לרוחו

שפע של ממון, שהוא בחי' חומה כנ"ל, אזי הוא עושה לו מזה 

ההשתלשלות, כעס, שמזמין לו דבר לכעוס, ונתקלקל בחי' 

 הכעס כנ"ל. כי הכעס והממון הם בחי' אחת על ידיהחומה, 

בשורש ההשתלשלות כנ"ל. וע"כ בקל מהפך לו ההשתלשלות 

הוא היפך החומה, ש , שפע של ממון, שהוא בחי' חומה, לכעס

. [ז] , שמהפך הממון לכעס כנ"למחומה חימהועושה לו 

מקום שהנפש באה  טאיהשתלשלות הממון, ה חכי תחילת שורש

, הנאמר נפשו ואליו הוא נושא אתמשם, בבחי' )דברים כד( 

בנפשינו נביא על ממון של שכיר יום, וכמ"ש )איכה ה( 

מאבד  כעס ל ידיע, וע"כ הנפש מתאוה ותאב לו כנ"ל. ולחמינו

, כמובא בזוהר )תצוה טורף נפשו באפונפשו, בבחי' )איוב יח( 

 : [י]קפ"ב( "ד

שאפי' אם כבר הגיע לו השפע, ונתהוה ממנה ממון,  ודע

וכבר יש לו הממון, שהוא בחי' חומה כנ"ל. על כל זה לפעמים  

הבעל דבר מגרה אותו בכעס גדול כל כך, עד שמפסיד ומאבד  

ון שיש לו כבר. אף שהיה ראוי שלא יוכל אז ממנו, אפי' הממ

הכעס, מאחר שכבר נתהוה  על ידי להפסיד לו הממון 

השפע ממון, ושוב אי אפשר להתהפך לכעס,  יאהשתלשלותהמ

ואדרבא הממון שיש לו, שהוא בחי' חומה, ראוי שיגין עליו 

בחי' חומה. יבשלא יוכל להפסיד לו ולהזמין לו כעס, שהוא היפך 

כח ביד הבעל דבר להתגבר על האדם בכעס על כל זה יש 

גדול כ"כ, שיפסיד ממנו אפי' הממון שיש לו כבר. כי כשהממון  

. והוא נתן ליראיוטרף קיא(  'יורד לאדם, הוא בבחי' )תהלי

כנ"ל. ה'  נפשו באפו רףטו  מהפכו לכעס, ונעשה מזה 

 : ויצילנו ממדה המגונה הזאת אכי"ר יגנוישמר

 

בירו ממון, בזה הוא גוזל ממנו  שהגוזל את חדע  [יד]סט 

בנים, היינו שהגזלן נוטל מהנגזל בנים. כי עיקר הממון של 

מזה בא  [טז] (, כי ע"י אור נפשהטובת זוגו ) על ידיהאדם בא לו 

לו הממון. היינו ע"י שמתנוצץ ומתפשט אורות מאור נפשה, 

אלו האורות הם בחי' הממון. כי הממון הוא ממקום הנפש, 

 בחי' נקבה כידוע בכתבי האר"י יח. ונפש היא[יז]כמבואר במ"א 

הבחי' האחרונה מן נפש רוח נשמה. וכן כלל נפש  כ, כי היא[יט]

 כאגה הוא בחי' נפש נגדו. כי כלל המדר רוח ונשמה שלה, 

 כבגהבחינות נפש, בחי' נקבה, נגד מדר התחתונה, היא

 כגאובחי' הנקבה בת זוגו, שה על ידישלמעלה הימנה. ע"כ 

אצלו, על ידה בא לו הממון. כי עיקר הממון תלוי  בחי' הנפש 

ירא בזוהר )ו כ"ש. כי היא בחי' רגלין, [כד] בה, כמבואר במ"א

ואת  [כו] דא איתתא. וכתיב[ כה] רגלי חסידיו ישמורקי"ב ע"ב( 

זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו  כל היקום אשר ברגליהם

בה, בחי' נק' נפש, . כי עיקר הממון בא מבחי[כז] )פסחים קיט(

בחי' רגלין. וזה שאמרו רז"ל )יבמות ס"ב ע"ב( השרוי בלא 

נו בלא ממון. כי חומה היא בחי' יאשה שרוי בלא חומה, הי

נשגבה  הון עשיר קרית עוזו וכחומההממון, כמ"ש )משלי יח( 

יקירו לנשייכו כי היכי איכחוע"כ אמרו רז"ל )ב"מ נ"ט(  .וכו'

לעולם, הוא בא  דם כאשר הוא בא(: וכל אדם ואכטדתתעתרו )

ועם סכום ממון הקצוב לו שיהיה לו   [ל] ו המיוחדת לועם בת זוג

שיהיו לו בזה העולם.  , בזה העולם. וכמה פירות, היינו בנים

והם בחי' אילן וענפים ופירות. היינו שאור נפשה הוא בחי' 

עיקר האילן, שממנו יוצאים ומתפשטים ענפים, היינו 

שטות אורה, היינו בחי' הממון כנ"ל, הוא בחי' התנוצצות והתפ

ענפים של האילן. ועל הענפים אלו גדלים הפירות, היינו 

הבנים. נמצא כשאחד גוזל מחבירו ממון, הוא גוזל ונוטל ממנו 

ענפים של האילן שלו, היינו התנוצצות אור נפשה, שמשם 

 ו נפש בניו ובנותיהממון כנ"ל. ע"כ עי"ז הוא גוזל ונוטל ממנו 

 , [לא]
 

 
 בודאי  -מתרצו  א
עיין לעיל תורה יג ותורה כג ותורה נו אות ה' וט' ולקוטי עצות ערך ממון אותיות לא לב, ותורה קנג  ב

 .י מעשיות מעשה מבעל תפילהותורה א תנינא וספור
 ]דף לה: ריש טור ב'[ עיין תורה כג  ג
 תאות -בתשכט  ד
 והשתלשלות -בתשכט  ה
 היא  -, מתרלו (לא ברור) א:ה -הוא, בתקפא -בדפו"ר ותרלד ו
 . ועיין מזה גם בתורה נט אות ה' ז
 תיבת שורש נוסף בתקפא ח
 אוה -, מתרלו (לא ברור) היא -א, בתקפאיה -בדפו"ר ותרלד ט
נט תורה עיל שערי קדושה למהרח"ו ח"ב שער ד'. ול אור יקר לרמ"ק כרך י' עמ' קנא קנב ועיין פי' עי"ש  י

 .וספר הלקוטים להאריז"ל זאת הברכה פי"א  אות ה'
 מהשתלשלות -בתשכט  יא
 בחינות  -בתרלד יב
 ישמרינו  -מתרצו  יג
אחרי שנאמרה תורה נט י"א שנאמרה בראש השנה, וי"א שנאמרה  ,כשרבנו גר בברסלבתורה זו נאמרה  יד

עמ'   ובספר באש ובמים ח"ד פרק כהופל"ח תורה זו אות ג' סימן כט ועיין חיי מוהר"ן  שנת תקסובר"ה 
   .רסב

 עיין זוהר תזריע נב.  טו

 
וירא הובא בדעת ותבונה פרק טז בסוד ההוא רוחא דשביק בה   פ' אור נפשה מה הוא עיין שער פסוקים טז

 ועיין ביאור העניין בלק"ה פדיון הבכור א' בעלה
 ינאותורה סח ולקמן תורה מו תנ ט* לעיל תורה נ יז
 אוה -בתרלו יח
 שער פסוקים הנ"ל  יט
כי   -כי )הנפש( היא, בתשכט -כי הנפש היא, בתרצו -בתרלוכי הוא )ו' לא ברור כ"כ(,  -כי היא, בדפו"ר -גם בתרלד כ

 היא
 המדריגה  -מתרלו  כא
 מדריגה  -מתרלו  כב
 שהיא  -מתרלו ובדפו"ר שהוא,  -בתרלדגם  כג
 ברנש וכו' וכתיב בטח בה בעלה ושלל לא יחסר )פל"ח ג( תזריע ממונא באתתיה זכי ליה כנ"ל בזהר כד
 'ט 'א ב-שמואל כה
 * דברים יא ו' כו
   מעמידתו על רגליואמרו חז"ל שאשה בעיין יבמות סג. שגם  כז
 (והתיקונים )כלשון הגמ' אוקירו –בכל המנוקדים כולם  כח
 עיין תיקון ע' דף קכו:  כט
 רסה  עיין ריש תורה ל

 לשה"כ בראשית מו טו  לא

 תורה אור 
ם ְלֵרֵעהּו   משלי יד )כ( ּגַּ
ים:  ּבִ יר רַּ ׁשִ ׁש ְואֲֹהֵבי עָּׂ ֵנא רָּׂ ָּׂ  ִיש ּ

ב   הָּׂ פֹון זָּׂ איוב לז )כב( ִמּצָּׂ
א הֹוד:  ל ֱאלֹוּהַּ נֹורָּׂ  ֶיֱאֶתה עַּ

ה   ּיֹאֶמר ְיהֹוָּׂ ירמיה א )יד( וַּ
ל   ה עַּ עָּׂ רָּׂ ח הָּׂ תַּ ּפָּׂ פֹון ּתִ י ִמּצָּׂ ֵאלָּׂ

רֶ  אָּׂ ֵבי הָּׂ ל יֹׁשְ  ץ:ּכָּׂ
ֵסר ּכַּ  ס  קהלת יא )י( ְוהָּׂ עַּ

ֶרךָּׂ   ש ָּׂ ה ִמּבְ עָּׂ ֲעֵבר רָּׂ ךָּׂ ְוהַּ ּבֶ ִמּלִ
ֲחרּות הָּׂ  ַּ ׁשּ ְלדּות ְוהַּ ּיַּ י הַּ  ֶבל: ּכִ

יר   ׁשִ משלי יח )יא( הֹון עָּׂ
ה  בָּׂ ּגָּׂ ה ִנש ְ ת ֻעּזֹו ּוְכחֹומָּׂ ִקְריַּ

תֹו:  ּכִ ש ְ מַּ  ּבְ
ה   רּוצָּׂ משלי כה )כח( ִעיר ּפְ
ר ֵאין  ה ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵאין חֹומָּׂ

ר  ְעצָּׂ  חֹו: ְלרוּ מַּ
טו( כד )כי תצא דברים 

בֹוא   רֹו ְולֹא תָּׂ כָּׂ ן ש ְ יֹומֹו ִתּתֵ ּבְ
ִני הּוא   י עָּׂ ֶמׁש ּכִ ֶ ׁשּ יו הַּ לָּׂ עָּׂ
ְפׁשֹו  א ֶאת נַּ יו הּוא ֹנש ֵ ְוֵאלָּׂ
ה   ֶליךָּׂ ֶאל ְיהֹוָּׂ א עָּׂ ְולֹא ִיְקרָּׂ

ה ְבךָּׂ ֵחְטא:  יָּׂ  ְוהָּׂ
ִביא  נּו נָּׂ ְפׁשֵ נַּ איכה ה )ט( ּבְ

דְ  ּמִ ֵני ֶחֶרב הַּ ְחֵמנּו ִמּפְ ר: לַּ  ּבָּׂ
פְ  ּפֹו איוב יח )ד( טֵֹרף נַּ אַּ ׁשֹו ּבְ

ק   ֶרץ ְוֶיְעּתַּ ב אָּׂ זַּ עָּׂ ְנךָּׂ ּתֵ עַּ ְלמַּ הַּ
קֹמֹו:   צּור ִמּמְ

ן  תַּ תהילים קיא )ה( ֶטֶרף נָּׂ
ִריתֹו:  ם ּבְ יו ִיְזּכֹר ְלעֹולָּׂ  ִליֵראָּׂ

 
 תורה סט 

ְגֵלי חסידו  ( ט)א ב -שמואל רַּ
ְך   חֹׁשֶ ִעים ּבַּ מֹר ּוְרׁשָּׂ יו ִיׁשְ ֲחִסידָּׂ

ּמּו כִּ  ר ִאישׁ ִיּדָּׂ  : י לֹא ְבֹכחַּ ִיְגּבַּ
ר יא עקב  דברים ֲאׁשֶ )ו( וַּ

ֵני  ם ּבְ ֲאִבירָּׂ ן ְולַּ תָּׂ ה ְלדָּׂ ש ָּׂ עָּׂ
ה   ְצתָּׂ ר ּפָּׂ ן ְראּוֵבן ֲאׁשֶ ב ּבֶ ֱאִליאָּׂ
ֵעם ְוֶאת   ְבלָּׂ ּתִ יהָּׂ וַּ ֶרץ ֶאת ּפִ אָּׂ הָּׂ
ל   ֳהֵליֶהם ְוֵאת ּכָּׂ יֶהם ְוֶאת אָּׂ ּתֵ ּבָּׂ
ֶקֶרב   ְגֵליֶהם ּבְ רַּ ר ּבְ ְיקּום ֲאׁשֶ הַּ

ל ִיש ְ  ֵאל: ּכָּׂ  רָּׂ
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  חומר איסור כעס חומר איסור כעס מאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

 אמירת התורהומקום זמן 
 לא ידוע 

 

 פתיחה
לעניין  מבואר, אלא ששם העניין בקיצורלעיל בתורה נט אות ה'  נתבארעניין המבואר בתורה זו כבר 
 . על ידו כדי שיתאוו רחוקים להתקרב להש"י שם טוב לו להגדילה להיות שעשירות חומה לשמור נפשו 

לכן כשיורד  \ב/נפש שהיא הכעס שרשם אחד והנפש שרשה בממוןהשהממון ואבל כאן עיקר הדגש שכיון  
 וממילא מנתק נפשו משרשה ומאבד אותה.  שפע ממון יש בבחירתו להפכו לכעס

  ועיין סוף תורה סט שגם היא קשורה לתורה זו ולתורה נט הנ"ל.
 

 לקוטי הלכות
מבאר שלא תלין שכר שכיר דהיינו שלא יעבוד יום מסיום העבודתו כי כל יום    אותיות(  )ז'  שכירות פועלים ד'  .קץ  דףחו"מ ח"ב  

  צריך להמתיק את הדינין שהם כעס ממנו, )ג( כל יום תחילתו חוזר הכל לצמצום של תחילת הבריאה וצריך להמתיק הדין שהוא בחי' 
 כעס 

' כעס לכן משלם שכין שהפך ממון לכעס תיקונו לתת ממון עבור  )א( מבאר שכל היזק הוא בחי )אות אחת( ' נזיקין ארל   דף חו"מ ח"ב 

   ההיזק שנעשה מהכעס 

 
 
 

 הקדמה 
, ומבואר בה ההפסד הגדול שגורם הכעס דהיינו שמפסיד נפשו ועי"ז את תורה זו נקראת חומר איסור הכעס

רק  לכאורה , ואילו כאן מבואר עוון הכעס שהיא עיקר התגברות היצה"ריותר ממונו. וצ"ע עיין תורה נז שם 
וצ"ל שהפסד ממון אינו דבר של מה בכך וכ"ש הפסד נפשו   .כל כך חמור ואסורא"כ הוא  ומדוע  הפסד ממון

 באפו. שטורף 
ביותר   הקשה  התאווה  היא  שכידוע  הממון  תאוות  סוד  עומק  לבאר  כאן  רבינו  כוונת  שעיקר  נראה  אבל 

 לצאת ממנה וכמבואר באריכות בתורה כג עי"ש בהקדמה ובספורי מעשיות מעשה מבעל תפלה.  
לממון  ומתאווים  ותאבים  נמשכים  הם  כן  שעל  ישראל  נפשות  שרש  הוא  הממון  כמה  עד  כאן  מבאר  כי 

לשרשו.  ש להמשך  שטבעו  דבר  כל  כמו  שרשם  נפשות  הוא  של  כסופין  לשון  כסף  הממון  נקרא  כן  ועל 
 (\גישראל אליו )לק"ה ערב ג' יב/

נפלא שכולו טוב המשתלשל מגבוה מעל גבוה   ומבאר כאן רבינו שבאמת עצם הממון בשרשו הוא דבר 
ועיין בתורה כג אות ה' שבשרשו הממו ן הוא אור צח ומצוחצח ותענוג  ממקום שם שרש נשמות ישראל. 

העשירות דקדושה היא מדת השמח בחלקו שהיא מדת ההסתפקות הנפלאה  )מסכת אבות( רוחני. וכן בחז"ל 
ביותר שיש בחי' שפע כפול שהוא תכלית התיקון המדות דהיינו קשר הברית עם הקב"ה בתכלית, בחי' אין  

 שום מחסור ליראיו כלל. 
שמוהרנ"ת מבאר עד כמה ישראל והממון שרשם אחד שעל  י תורה נט אות ה'  עפ"ועיין לק"ה שם פורים ו'  

כן עיקר כור ההיתוך והזיכוך שלהם היה במצרים וירידתם למצרים היתה דייקא עם ירידת כל ממון העולם  
 לשם וכן יציאתם ממצרים היתה שיצאו עם כל הממון של העולם שהיה שם.  

ת ושרשה בקודש, אלא שזה לעומת זה )ידיעת ההפכים אחת(  נמצא שתאוות הממון של ישראל היא הכרחי
מחסור   שאין  עד  בחלקו  ושמחה  ההסתפקות  במדת  ית'  אליו  לקשור  הממון  שיכול  הנפלא  הקשר  וכנגד 

לעומת זה ממש בנפילתה היא נעשית עצבות ומרה שחורה והרגשת חסרון  ולהתבוננות נפלאה, ליראיו כלל 

 
 אלול תשעא  א

 כיצד הן שרש אחד ואעפ"כ שרש הנפש בממון   צ"ע בזה   ב
ג    -  קוטי הלכות חו"מ י ל   ג ן    -יב  הלכות ערב הלכה  ּכֵּ ְוַעל  "ל  ּנַ ּכַ עֹות  ּפָּ ְ ַהַהש  ל  ּכָּ ם  ָּ ש ּ ּמִּ ֶ ֶעְליֹון ש  צֹון הָּ רָּ יַנת  חִּ ּבְ מִּ ְך  ָּ ְמש  נִּ ירּות  ִּ ֲעש  הָּ ל  ּכָּ י  ּכִּ

ַע   רֵּ ל הָּ ן ּכָּ "ל ְוַעל ּכֵּ ה ְוַכּנַ ָּ ֻדש ּ ּקְ ֹו ּבַ ְרש  ָּ ם ש  ָּ ש ּ י מִּ צֹון, ּכִּ ין ְורָּ ּסּופִּ ּכִּ ֹון  ֶסף ְלש  מֹון ּכֶ א ַהּמָּ ְקרָּ יש  ַמּתָּ נִּ ם  ְלאִּ ָּ ים" )ש  יר ַרּבִּ ִּ ש  י עָּ י יט( "ֹאֲהבֵּ לֵּ ְ ש  ן, )מִּ
לִּ  ְכרֹונֹו  זִּ נּו  ַרּבֵּ י  ְברֵּ דִּ ּבְ א  ּמּובָּ ּכַ יר,  ִּ ש  ֶהעָּ ם  עִּ ים  רִּ ְתַחּבְ ּומִּ יו  לָּ אֵּ ין  פִּ ְכסָּ ְונִּ ים  ּתֹוְקקִּ ְ ש  מִּ ְוַהּכֹל  מֹון  יד(.  ַהּמָּ ֶ ש  ֲחַמת  מֵּ ֶזה  ל  ּכָּ סח(.  ן  ימָּ )סִּ ה  כָּ ְברָּ

חִּ  ּבְ ְך מִּ ָּ ְמש  ֹו נִּ ְרש  ָּ ש  כְ ּבְ ינּו זִּ ְמרּו ַרּבֹותֵּ אָּ ֶ מֹו ש  א, ּכְ לָּ ַמּזָּ ם ּבְ י אִּ ּכִּ א  ְליָּ א ּתַ ְזכּותָּ או ּבִּ י לָּ ן ְמזֹונֵּ ּכֵּ "ל, ְוַעל  ּנַ צֹון ּכַ יַנת  יַנת רָּ חִּ ּבְ הּוא  ֶ ה ש  כָּ ְברָּ ם לִּ רֹונָּ
צֹון,  יַנת רָּ חִּ הּוא ּבְ ֶ דּוַע, ש  ּיָּ א ּכַ ָּ יש  א ַקּדִּ ְקנָּ יַנת ּדִּ חִּ הּוא ּבְ ֶ ֶעְליֹון, ש  ל הָּ ,    ַמּזָּ דֹוש  ן ַהּקָּ קָּ יַנת ַהּזָּ חִּ י ּבְ צֹון ַעל ְידֵּ רָּ ַרת הָּ ֶהאָּ ֶ "ל ש  ה ַהּנַ ַהּתֹורָּ ר ּבְ ְמבֹאָּ ּכַ

ם. ָּ ן ש   ַעּיֵּ
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לו מנה רוצה נורא שא"א למלא אותו כלל רק אדרב יש  לו נעשה לחסרון כפול כחז"ל  ה כל מנה שנוסף 
 מאתים וכו'.  

כח  ו גם  יש  לקדושה  בממון  דייקא מהכח העצום שיש  כי  אזי היא הגרועה מהכל  נפולה  כשנעשית תאוה 
עצום לכפירה עד כדי שבתורה כג מבאר שבתאוות ממון כלולים כל העבודות זרות שבעולם כי היא מבטח  

ופל בו לבטוח ולסמוך רק על הממון באופן נוראה שתופס את כל מוחו וזמנו ומתנתק לגמרי  בוגד שהאדם נ
הנפולה   ממון  תאוות  של  ההדוק  הקשר  ג'  ג'  קדושין  ובלק"ה  שם  מבואר  וכן  להקב"ה  הברית  קשר  מכל 

 לתאוות ניאוף.
 

 מהות הכעס 
שבכבד, כי המאכל שנהפך לדם  עיין תורה נז כיצד נגרם ע"י עכירות הדמים  ת הכעס  ולהבין תהליך התגבר

אבל בהתגברות הכעס היא התגברות    ,מגיע תחילה עם כל עכירותו לכבד וממנו עולה הזך יותר ללב ומח
 עכירות שבכבד לגרום התפעלות הלב באופן של כעס ואכזריות בכח חיות נפולה ורעה. 

אחד ששרשם  לממון  ישראל  של  הנפש  בין  ההדוק  הקשר  על  הוא  הדגש  זו  ראשית    \ד/ בתורה  לכן 
 השתלשלותם למטה היא אחת ותלוי באדם כיצד יצייר את השפע אם לממון או לכעס 

כי מהכעס שמתגבר בכח    , הבאה מלמעלהעצומה  ומשמע מזה שכעס הוא בחי' תוספת נפש דהיינו חיות  
שהרי הן בנפש  אפשר ללמוד על הכח שיש    ,עצום עד שיכול בכוחו לעשות מעשים למעלה מכוחו הרגיל

 ר אחד ממש רק מצטייר בכלי אחר אבל כוחו אחד עצום מאד. דב
כך שאדם שמתבשר שנפל בחלק כדי  ממון עד  גדולה לאדם המקבל  חיות  יש  לומר שלכן   ו ואולי אפשר 

)כידוע מעשים שהיו באנשים שזכו במפעל הפיס ובפרט גויים שאין    יכול לצאת מדעתו,סכום גדול מאד  
ף יענה את הכל בחוש רואים כח קניה עצום שנותן חיות עצומה לבעל  וכן בבחי' הכס  להם כלל כלים לזה(

 ממון, שדייקא מכח זה אפשר ליפול ע"י הממון למבטח בוגד וע"ז הגדולה ביותר כמבואר בתורה כג.  
 

יורד כל  כשבראשית הבני חיי ומזוני הם אור צח פשוט ואח"כ  פ"י קהלת יעקב )ערך אבר אות ב'( שענ"ל  
המאחד   כפי  נפש צטייר  שהוא  אע"פ  הכעס  וכן  הדינים  שרש  שם  הבינה  דרך  יורד  והממון  בחב"ד  צורך 

וכועס אזי השפע במקום לרדת דרך  וחיים שצריך לרדת דרך החכמה בבחי' החכמה תחיה אבל כשפוגם 
הכועס   כל  וזהו  ונעשה כעס  קשים  בדינים  ומתלבש  הבינה  דרך  יורד  הוא  ושכל  לחיים  החכמה להצטייר 

 .חכמתו מסתלקת
כתב שהכועס "טורף נפשו באפו" כי הממון שרש הנפש. משמע שהכעס מנתק את נפש    –בלק"ה ש"פ ד' א'  

 האדם משרשו שבממון. לכן מאבד נפשו. 
 

משמע שאדם היוצא  ואולי אפ"ל ש  ,נובנפשנו נביא לחמכראיה ששרש הנפש בעשירות מביא רבנו פסוק  
שירות זה לא כדי שלא ימות מרעב אלא להפך הסיבה שהוא ימות מרעב היא עוומוסר נפשו להשיג מזון  

 . , וצ"עכיון שבלא מזון דהיינו עשירות הוא מנותק משרשו שבממון

דהיינו שאיבד נפשו כיון שעשה   –  "נפשו באפו  טורף"ל  "נתן ליראיו  טרף"עס הופך הועוד מבאר רבינו שהכ
כיון    כעס,    ממנה שהנפש  רמוז  כאן  גם  ומזון  ואולי  טרף  בלא  לכן  בממון  עשירות  ששרשה  היא  דהיינו 

   כמו אדם שלא אוכל דהיינו שלא קושר נפשו לשרשה. ,מסתלקת
דהיינו מה שנשתלשל שקיום האדם ע"י אוכל ושתיה שהם מכח העשירות וממון זה בגלל שהעשירות היא  

שעל   בעשיות  לשרשה  נפשו  וקושר  אחוזר  הו  בעצם  שבאכילתו  דהיינו  נפשו  המזון.  שרש  לו  נמצא  ידה 
 וצ"ע. 

 

 תאות ממון וכעס ופגם הברית 
הבריתכאמור תאות ממון קשור לפגם הברית   תיקון  ע"י  זה  צח  אור  הוא  הממון ששם  לשרש  קשור  שלהיות  כג  מתורה  וכן  ,  כנ"ל 

לכעס כנ"ל    הממון  אחד  בשרשם  הם  בכמה   כי  מוכח  וכן  הברית  מפגם  נובע  הכעס  נמי  דהכי  ומשמע 
יחות הר"ן סימן רמט מעשה בת"ח כעסן שרבינו אמר שהסיבה היא בגלל שנכשל במעשה  עיין שמקומות  

ו רע  קראו  והקב"ה  מדוע  עיין  ער  מדייק  נז.  ח"א  רע  נקרא  זהר  להיות  גורמת  זו  עבירה  כי  רשע  ולא  רע 
ה  וכעסן דייקא. עוד עיין תורה ו' שעיקר התשובה היא ידם וישתוק למחרפיו דהיינו תיקון הכעס ובסוף תור 

הברית.     תיקון  שזה  כתב  תנינא  ו'פז  אות  נט  ובתורה  זו  בתורה  מבואר  פגם    וכן  וכן  רעה  נקרא  שכעס 
 הברית נקרא רע כנ"ל בראשית לח ז' ויהי ער וכו' רע בעיני ה' וכמבואר בזוהר ח"א דף קפו:(  

 
 עד כאן ההקדמה 

 
  , אבל מאידך מבאר שהכעס והממון שרשם אחד   , מבאר שהממון שורש הנפש לכן מתאוות הנפשות אל הממון ובעליו  צ"ע שרבינו   ד

וחיות  ואילו הכעס הוא נפש    בבחי' חיי ומזוני,   ל שבאמת הנפש וממון שרשם אחד ולכאורה לפ"ז הכעס גם הוא שרש הנפש. אבל נ" 
   . ומה שאמר שהנפש שרשה בעשירות הכוונה לשרש של שתיהן.  נפולה 



 מוהר"ן                                  תורה סח                                 ליקוטי                  3פה: 

 

* 
  [ה] סח  תורה 

לקמן  לממון  \ו/הנפשות תאיבים ומתאוים  כל כפי שיתבאר  כי הוא שרשם  נמשכים אליו  . דהיינו 

אותו, אלא אפי' להאדם שיש לו הממון, דרך בני   \ז/ולא לממון בלבד מתאוים ואוהבים
למש ממוןאדם  לו  שיש  מחמת  אותו,  ולאהוב  אליו  להכלל    \ח/וך  שמתאווים  באר  נט  ובתורה 

נפשות להרבה  שרש  ונעשית  גדולה  שהיא  נפשו  על  מלמדת  עשירותו  כי  רואין ,  בנפשו  שאנו  כמו 

   בחוש, וכמ"ש )משלי

 
 לא ידוע זמן ומקום אמירת תורה זו   ה 

תהלה מגושי עפר אבל תאווה    נקט לשון כפול זה וצ"ע ואולי מתאבים הוא רצון פנימי יותר בחי' אב לשון רצון כמו אבית   וכן לקמן   ו 
 לשון תאווה היא לעינים הנאמר בחטא אדה"ר אולי היא עניין חיצוני יותר.

כוונת    צ"ע שלשון   ז  כאן  גם  ואולי  נתינה.  דהיינו  היא מצד החסד  ובדרך כלל אהבה  נתינה  ולא לשון  לקיחה  הוא לשון  כאן  אוהב 
 רבינו שאוהבים את העשיר לכן רוצים לתת לו משלהם משהו.

 אות ה' מבאר שעל כן צריך המקרב רחוקים להיות עשיר שיתאוו רחוקים להכלל בנפשו ויוכל לקרבם לעבודת ה'.  בתורה נט   ח



 1פו.                מוהר"ן                                  סח   תורה                              קוטייל                            

רביםיד(   ומשתלשל  ואוהבי עשיר  עליון, שהממון בא  וזה מחמת שהנפש באה ממקום   .
עיין תורה נט אות ה' שם הארכנו לבאר סוד בני חי ומזוני ששרשם במזל עליון מזיווג שני   ומתהוה משם

  ומשם נוזלים הבנים חיים ומזון  המזלות נקה ונוצר חסד דהיינו השלש עשרה והשמיני שבי"ג תקוני דיקנא

.  דהינו עשירות ובשרשם שם הם אור צח וכשמתעבה למטה מצטייר בגשמיות כפי הכלים שמכין לו למטה
 בחי' קדושה ושפע קודש   אודאי וכי בודאי התחלת המקום שמשתלשל משם הממון, הוא ב

. ואח"כ נתגשם עיין תורה כג אות ה' שכתב כי שם בשרשה השפע כולו אור צח ומצוחצח ותענוג רוחני
עיין תורה יב אות ג' כיצד מתעבה לממון ע"י בחי' דקה    דרך ההשתלשלות, ונתהוה ממוןלמטה, כ

מן הדקה של כהרף עין שמפילין את הצדיק ללימוד שלא לשמה עיין שם ועיין תורה רמ כיצד המזל מקבל  

מקום שהממון מ. וע"כ הנפש תאיבה לממון, מחמת שהנפש באה  ההשפעת עשירות מהצדיק
הגשמי דהיינו למבטח    . אך צריך לבלי להתאוות להממון דבר נמשך לשרשו  והכלל שכל  בא משם

בוגד שיש בכל הקניה של הממון בבחי' הכסף יענה את הכל כי בבחי' זו הממון הוא עבודה זרה שכוללת כל  

, רק להתאוות ולאהוב המקום  [ב]   , כמבואר כבר כ"פ גודל גנות תאוות ממוןהעבודות זרות
רבי דייקא שאע"פ שהיה    כנ"ל. ובבחי' זו רבי מכבד עשירים  [ג ]   םשהממון בא ומשתלשל מש

פשט הגמ' שם שרבי   \ ד/, כשארז"ל )עירובין פ"ו(עשיר ובוודאי כיבדם בלא נגיעה לקבל מהם תמורה

עקיבא/ עשירים  \הורבי  מכבדים  בממונם  היו  חסד  כבדוהו  ,שעושים  לא  חסד    . משמע שעשיר שלא עשה 
עשירי שכבדו  מבאר  רבנו  כנ"ל  םאבל  גבוה  ממקום  בא  שהוא  ממון  להם  שיש  כי    מחמת 

שכבד כל  לכאורה  . משמע  העשירות שלהם מלמדת שקשורים לשרש הממון שהוא מקום נפלא וגבוה ויקר
באמת כחז"ל איזהו עשיר השמח בחלקו לכן לא    \ו/ אבל אולי כיון שהקמצן אינו עשיר  .עשיר אפילו קמצן

 ולקח לעצמו רק את הממון הגשמי והוא כצואה כמבואר בתורה כגהו שהרי ניתק עצמו משרש הממון  וכבד

: 

יהיו להם ממון  ודע , אך יש מדה אחת שמפסדת ומאבדת מהם  \ז/שראוי שכל ישראל 

הדמים העכורים שבכבד בחי' כבד עיין תורה נז שהיא עיקר התגברות    . והיא מדה רעה מגונהןהממו

קר התשובה היא ההתגברות על מדה זו בבחי' ידום  עיין תורה ו' שעי  , שקשה מאד להנצל ממנהכועס

כדי   דהיינוהממון,    חותו. ואפי' אם ירצה א' להנצל ממנה, ובפרט בשביל תאוישתוק למחרפיו
,  \ט/ שלא תפסיד לו את הממון, עכ"ז המדה רעה הזאת מתגברת עליו בילדותו ובקטנותו

לו שיהיה  ראוי  שהיה  הממון  ממנו  מפסדת  הה  .ועי"ז  רעה  הכעס, והמדה  מדת  הוא  יא 
 שעי"ז מפסיד ומאבד הממון הראוי לו. 

 
 בודאי   -מתרצו    א 

 אותיות לא לב, ותורה קנג ותורה א תנינא וספורי מעשיות מעשה מבעל תפילה עיין לעיל תורה יג ותורה כג ותורה נו אות ה' וט' ולקוטי עצות ערך ממון    ב 

 ]דף לה: ריש טור ב'[ עיין תורה כג    ג

רבי יהודה אומר אם יש שם תפיסת יד וכו': היכי דמי תפיסת יד כגון חצירו של בונייס בן בונייס אתא    -סוף עמוד ב'    ערובין פה   ד
פנו מקום לבן מאתים מנה אמר לפניו רבי ישמעאל    מנה אתא איניש אחרינא אמר להו   לקמיה דרבי אמר להו פנו מקום לבן מאה 

וכנגדן אלף עיירות ביבשה אמר לו לכשתגיע אצל אביו אמור לו אל תשגרהו   יש לו אלף ספינות בים  זה  יוסי רבי אביו של  ברבי 
י ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו  רבי מכבד עשירים רבי עקיבא מכבד עשירים כדדרש רבא בר מר   , בכלים הללו לפני

   .אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרהו 

 עשיר הוה, ומשאיל בתים שבחצר לאחרים, והיו לו כלים בכולן, שמתוך עושרו היו לו כלים הרבה:   -)בונייס( בן בונייס    -  רש"י 

 כלומר מקום חשוב:   -פנו מקום לבן מאה מנה  

רבנו לא הזכיר את ר"ע ועי"ש בן יהוידע שכתב שהקדימה הגמ' את רבי כיון שהיה חדוש יותר גדול שהרי בעצמו היה    וע צ"ע מד   ה 
עיין  גם  )   כמבואר בנדרים מט: עי"ש גם פרש"י   ר"ע היה עשיר גדול גם  אבל צ"ע הרי    .עשיר, ואולי זה הטעם שלא הזכירו רבנו כלל 

 ההתבוננות בתורה שזכה לה( להיות עשיר בשביל    ה תורה ס' שמוכרח הי 
מתנה ומתנת שכיב מרע א' א' שם מקשה מוהרנ"ת כיון ששרש הנפשות בממון מדוע אין איסור ליתן ממון לחבירו    עיין בזה לק"ה   ו 

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

כנ"ל חיי ומזוני דהיינו נפש ועשירות שרשם במקום אחד, אבל צ"ע דלקמן אומר שע"י שכועס בילדותו מפסיד העשירות    לכאורה כי  ז 
 גם בגדלותו וצ"ע.

 תאות   -בתשכט    ח 

 צ"ע מדוע   ט 
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העשירות   את  מפסיד  שכעס  הממון, ממקום   'בבחי  כיוטעם  שורש ההשתלשלות שמשתלשל 
ומזוני לא בזכותא תליא אלא    ,דהיינו במזל עליון שבעתיקא קדישא  שמשתלשל משם חיי  בני  כחז"ל 

העליון אחד  .וכנ"ל  ,במזל  שרשם  ועשירות  שנפש  עצומה   ,נמצא  חיות  דהיינו  נפש  בחי'  הוא    והכעס 
בכח   יכול לעשות מעשים  כעס  בחוש שאדם מתוך  כמו שרואים  וגורמת התפעלות הלב  בדם  המתלבשת 

 הוא בחי' אחת עם הכעס ממש. הממון הנפש ונמצא ש  ,\יגדול מהרגיל/ 
וע"כ הבעל דבר כשרואה שמשתלשל ויורד שפע לאדם שיהיה לו ממון, אזי יורד ומזמין 

השתלשלות שיורד אליו שיהיה לו ממון, עושה לו הויאלו כעס, ועושה לו מבחי' ההשפעה  
 .\יב/ ממנו כעס

וענין אחד עם הממון, במקום שורש ההשתלשלות, ואין   ,כי הכעס הוא ממש בחי' אחת 
שניהם   כי  הפרש.  שום  צח  ביניהם  אור  שניהם  ושם  כלל  דינים  אין  שם  בעתיקא  ששרשם  אע"פ 

בהשת אבל  אזי    \יג/לשלותומצוחצח  מגבורותכשיורדות  יורד    יורדים  תחילה  כי  יב  בתורה  כמבואר 
נע ואח"כ  הו לשמאל  בשרשו  הכעס  וכן  גשמי,  ממון  מצטייר  נפש    אשה  הגבורות  דרך  ובירידתו  צח  ואור 

בירידתם  , ונמשכין  במדת הדין ובין    \טו/ צד הדין  \יד/מבחי' צפון חסרממקום אחד ממש,  בין בשרשם 

תפתח    מצפון, וכתיב )ירמיה א(  דהיינו עשירות הבא משם  מצפון זהב יאתהבבחי' )איוב לז(  
כעסהרעה בחי'  היינו  משם  ,  צפון  הבא  הנקראת  רעה  ,  מבחי'  נקרא  הכעס  יא(  כי  )קהלת  כמ"ש 
  .\ טז/ ומכפל הלשון מבואר שכעס נקרא רעה כעס מלבך והעבר רעה מבשרך והסר

הון עשיר קרית עוזו  , כמ"ש )משלי יח(  ושמירה לנפש  בחי' חומה  יזאו כי הממון והעשירות ה
וכו'  וכחומה כה(  נשגבה  )שם  החומה, כמ"ש  קילקול  הוא  והכעס  חומה  .  אין  פרוצה  עיר 

 . ומאבד נפשו כמ"ש טורף נפשו באפו איש אשר אין מעצור לרוחו
והבעל דבר כשרואה שיורד לאדם השתלשלות שפע של ממון, שהוא בחי' חומה כנ"ל,  

זה ההשתלשלות, כעס, שמזמין לו דבר לכעוס, ונתקלקל בחי' החומה,  אזי הוא עושה לו מ
 הכעס כנ"ל.   על ידי

אחת בחי'  הם  והממון  הכעס  לו    כי  מהפך  בקל  וע"כ  כנ"ל.  ההשתלשלות  בשורש 
לכעס חומה,  בחי'  שהוא  ממון,  של  שפע  לו    ,ההשתלשלות  ועושה  החומה,  היפך  שהוא 

 . [יח]  , שמהפך הממון לכעס כנ"למחומה חימה

 
עולה הזך    לכבד וממנו כי המאכל שנהפך לדם מגיע תחילה עם כל עכירותו    , כיצד נגרם ע"י עכירות הדמים שבכבד   ועיין תורה נז   י

בהתגברות   אבל  ומח  ללב  חיות  יותר  בכח  ואכזריות  כעס  של  באופן  הלב  התפעלות  לגרום  שבכבד  עכירות  התגברות  היא  הכעס 
 נפולה ורעה.

 והשתלשלות   -בתשכט    יא 

רוצה לקלקל    וכשהיצר מסית לאדם שיכעוס, ידע שבזאת השעה ישפיעו לו מלמעלה איזה סך ממון, והיצר   -כתב להפך   ובתורה נט   יב
 זאת ההשפעה.

חיי ומזוני הם אור צח פשוט ואח"כ יורד כל אחד להצטייר כפי הצורך בחב"ד והממון יורד דרך הבינה שם שרש    שבראשית הבני   יג
במקום   וכועס אזי השפע  כשפוגם  תחיה אבל  בבחי' החכמה  וחיים שצריך לרדת דרך החכמה  נפש  וכן הכעס אע"פ שהוא  הדינים 

 להצטייר לחיים ושכל הוא יורד דרך הבינה ומתלבש בדינים קשים ונעשה כעס וזהו כל הכועס חכמתו מסתלקת.  לרדת דרך החכמה 

ועל כן הוא גימטריא בני חיי מזוני שהן באים ממזלא, מזלא גימטריא שלשה הויות סוד חכמה    -ר  ערך אב   -  ספר קהלת יעקב   עיין
תחיה בעליה )קהלת ז' י"ב(, מזוני מבינה מצפון זהב יאתה )איוב ל"ז כ"ב(, בני  בינה דעת )ליקוטי תורה תולדות(, חיי מחכמה החכמה  

 .  מדעת וידע אדם )בראשית ד' כ"ה( 

כיון שמקומה  )כידוע שבארץ ישראל    עפ"י הגמ' בב"ת שם הכוונה מצד שחסר אור השמש שהיא בחי' השפעת האור   תורה ח'   עיין   יד
ונ"ל כי צפון לשון שהשפע  בצד צפון רק הולכת ממזרח למערב דרך הדרום( לעולם לא נמצאת השמש  מצפון לקו המשווה לכן     .

 צפון ונעלם הפך החסד שהו אלשון גילוי לכן רומז הצפון לצד הדין המעלים את החסד והשפע.

ד ואי  צפון בחינת דין והוא המגשם החסד שיוכל הצדיק ליהנות ממנה, כי החסד הוא דק מאו   -  ערך צפ   -  ספר קהלת יעקב   עיין    טו 
אפשר להיבנות ממנו, וזה שאמר מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, עמק המלך ש"א פרק ד', ויש לומר כי בינה נקרא צפון עבור שהוא  
וה'   בריבוע  ה' פעמים אהיה  נחש הקדוש,  כנודע מסוד  מריבוע אהיה  דהן  ונראה לי  גבורות,  ה'  ודינין מתערין מינה  וטמונה  צפונה 

 א צפון: כוללים עם המלה גימטרי 
זוהר ח"א   טז  ומסתבר    ועיין  וניאוף קשורים  ואפשר שכעס  ה'  יהודה רע בעיני  בכור  ויהי ער  נקרא רע כמ"ש  דף קפו: שפגם הברית 

כשאדם בברית עם הקב"ה שקושר מחשבתו בו אזי לא שייך כעס שהיא הסתלקות השכל דייקא כחז"ל בפסחים כל הכעוס אם חכם  
 הוא חכמתו מסתלקת  

 היא   -, מתרלו (לא ברור )   א: ה   -הוא, בתקפא  –לד  בדפו"ר ותר   יז

 ועיין מזה גם בתורה נט אות ה'  יח 



 3פו.                מוהר"ן                                  סח   תורה                              קוטייל                            

מקום שהנפש באה משם, בבחי' )דברים כד(    כאיהשתלשלות הממון, ה  יטי תחילת שורש כ
ונקט  ,  שזו הסיבה שאסור להלין שכרו  , הנאמר על ממון של שכיר יוםנפשו  ואליו הוא נושא את 

, כמו כל דבר הנמשך לשרשו  שכת אליומרמז ששם שרשה לכן נ  הכתוב לשון המשכות הנפש אל הממון
ה(   )איכה  לחמינובנוכמ"ש  נביא  נפשו    פשינו  מצד  זה  לפרנסתו  לעבוד  היוצא  שאדם  דהיינו 

כעס מאבד    על ידי לו כנ"ל. ו   \כב/ , וע"כ הנפש מתאוה ותאב\כא/ הנמשכת לממון כי שם שרשה
 :   קפ"ב(  ", כמובא בזוהר )תצוה דטורף נפשו באפונפשו, בבחי' )איוב יח( 

וכבר יש לו הממון, שהוא בחי'  שאפי' אם כבר הגיע לו השפע, ונתהוה ממנה ממון,  ודע  

חומה כנ"ל. על כל זה לפעמים הבעל דבר מגרה אותו בכעס גדול כל כך, עד שמפסיד  
ומאבד ממנו, אפי' הממון שיש לו כבר. אף שהיה ראוי שלא יוכל אז להפסיד לו הממון 

ידי מ   על  נתהוה  שכבר  מאחר  אפשר    כג השתלשלותההכעס,  אי  ושוב  ממון,  השפע 
יוכל   להתהפך לכעס, ואדרבא הממון שיש לו, שהוא בחי' חומה, ראוי שיגין עליו שלא 

בחי' חומה. על כל זה יש כח ביד הבעל דבר  כדלהפסיד לו ולהזמין לו כעס, שהוא היפך  
להתגבר על האדם בכעס גדול כ"כ, שיפסיד ממנו אפי' הממון שיש לו כבר. כי כשהממון 

)תהלי  יורד בבחי'  הוא  ליראיוטרף  קיא(    ' לאדם,  ממון  נתן  היינו  מזון  היינו  והוא  טרף   .

מזה   ונעשה  לכעס,  באפו  רףטו  מהפכו  ישמרנו\כה/כנ"ל  נפשו  ה'  ממדה    כו.  ויצילנו 

 :   המגונה הזאת אכי"ר
 
  

 
 תיבת שורש נוסף בתקפא   יט 

 א ו ה  -, מתרלו ( לא ברור )   היא  -א, בתקפאי ה  –בדפו"ר ותרלד    כ 

שימות    . ואולי רצה לומר שטעם הוא ימות   מזון בגלל שבלא    א ך לשרשו אל ש מ יוצא להשיג ממון לא בגלל שנ האדם    צ"ע לכאורה   כא
 בלא מזון כי המזון הוא בחי' עשירות לכן בלעדיו הוא מתנתק משרשו.

 כנ"ל בתחילת התורה עי"ש.  כפל לשון   כב
 מהשתלשלות  -בתשכט    כג

 בחינות  -בתרלד   כד

כאן רמוז שהנפש כיון ששרשה בממון לכן בלא טרף ומזון היא מסתלקת כמו אדם שלא אוכל דהיינו שלא קושר נפשו    אולי גם   כה 
 לשרשה.

 ישמרינו   -מתרצו    כו
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