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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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 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

 



 ן" חומר איסור גזילה סט                      מוהרטי                            ליקו:    פו
כי הם הם הפירות , שהם תלוים וגדלים ויונקים מאור הענף הזה

וזה : וכשנוטל הענף נוטל הפירות, הגדלים על הענפים אלו
ורוב , את כבוד עשרו ויספר להם המן) 'אסתר ה(שכתוב 

עתקו גם גברו חיל ) איוב כא(ש "וכמ. כי זה תלוי בזה. בניו
זה , גברו חיל גם ועתק. וצאצאיהם לעיניהם זרעם נכון לפניהם

וזה שאמרו רחל ולאה {ב. 'זרעם נכון וכו זה על ידי. ]א [עשירות
 מאבינו לנו הוא ולבנינו הכי כל העושר אשר הציל אלקים ]ד[ג

י האשה ובה תלוים "לנו ולבנינו דייקא כי עיקר העשירות ע
האילן והעשירות הם '  בחיוכי האשה היא עיקר. ל"הבנים כנ

האלו זם הם הפירות הגדלים בענפים והבני, הענפים של האילן
הגוזל את ) ק קיט"ב(ל " וזה סוד שאמרו רז}השמטות}{ל"כנ

זה  םשא ודע :  חבירו כאלו גוזל ממנו נפש בניו ובנותיו
, ]ח [יוכל לגזול ממנו שלא יהיה לו, הנגזל עדיין לא היה לו בנים

, אם כבר יש להנגזל בנים' ואפי. ל"י שגוזל ונוטל הענף כנ"ע
עדיין הבנים צריכים  כי אם. ו"ל להזיק לו שימותו בניו חיוכ

כמו שיש פירות שלא נגמרו כל , היינו לענפים שלה, ]ט [לאמן
הוא , כ כשזה נוטל הענף"וע. וצריכים לינק עוד מהענף, צרכן

, הצריכים לינק עוד ולקבל מהענף, היינו הבנים, מזיק הפירות
והכל לפי , פי הגזילהוהכל ל. ל" כניוהיינו מהתנוצצות אור אמ
כי יש כמה וכמה שינויים בין . האילן והענפים והפירות

 ,ובין ריבוי הענפים, ובין מהות ואיכות הענפים, האילנות עצמן
כי יש אילן שיש לו .  רביםיאםבכולן יש שינוי, וכן בין הפירות

ענפים מועטים ופירות , וכן להיפך. ענפים רבים ופירות מועטים
, יש אילן שיש לו ענף אחד, מהות הענפים עצמןוכן בין . רבים

וכולם אינם , יש לו עשרה ענפיםויש ש. אבל הוא יקר מאוד
כן יש כמה עניים שיש להם בנים . ]יב [ים רק עשרה זהוביםושו

היינו שכל הענפים שלו הם . ואין ידו משגת אלא זוז אחד, רבים
טים או שיש לו ענפים מוע, ואינם רק בערך זהב אחד, פחותים
יש עשיר גדול מחמת שהענף שלו הוא , וכן להיפך. ופחותים

ועם כל זה יכול , או שיש לו ענפים רבים ויקרים, יקר מאוד
. ל במשל האילנות"להיות שלא יהיו לו רק בנים מועטים כנ

ענפים וכל ענף מיוחד לו ' אילן אחד עם ג,  למשליגסווהנה נתפ
. ה לו ששה בניםנמצא שראוי שיהי, פירות' שראוי להוציא ב

וערך שיהיה לו מאה ' וכן נאמר למשל שכל ענף הוא בבחי
נמצא שראוי להיות לו שין אדומים משלשה ענפים , אדומים

 הוא גוזל ונוטל ממנו, נמצא אם גוזל ממנה מאה אדומים. הללו
אבל דע שבזה יש . בנים' נמצא שנוטל ממנו ב,  ענף אחד]יד[

, את מהענפים בזה אחר זהאם הפירות ראויים לצ, חילוק גדול
, בנים' ונוטל ממנו ב, נמצא שאף שזה גוזל ממנו ענף אחד

כ עדיין ראויים לו להתקיים יתר הבנים של הענפים "אעפ
אבל . כי לא נטל מהם כלום, כי לא הזיק בהנשארים, הנשארים

,  ששה בכרס אחד]טו[' בבחי, ו ראויים לצאת בבת אחתאם הי
ערך ' שהם בחי, א מאה אדומים"כ אף שזה לא גזל ממנו כ"ע

מאחר שכולם , ז קלקל אור כולם"עכ, פירות' ענף אחד של ב
ואין , וזה נטל וחסר מהם אורם, היו ראויים לצאת בבת אחת

מים לבד כ יוכל להזיק לו באלו המאה אדו"ע, להם שלימות
וכן יש בענין זה כמה . הבנים לליטול ממנו כ, שנטל ממנו

, והענפים והפירות, ולפי האילן, ילהלפי הגז, טזוכמה שינוים
 והכלל כי היא צריכה תמיד להשלים אורה. במהותם וכמותם

ועיקר שלימותה . א לה להוליד"א, וכל זמן שאין לה שלימות. ]יז[
וזה שכתוב : ל"התנוצצות אורה כנ' הוא בחי כי,  הממוןעל ידי

שהפסוק , למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ) ישעיה א(
להציל עשוק מיד , ]יח [לחזק את הנגזלות משפט ומזהיר לעש

למדו היטב וזה . ל"כדי להציל נפש בניו ובנותיו כנ, יטשקוע
ז תעשו "עי, שמה שתעשו משפט ותצילו גזול מיד גוזלו, 'וכו

וכל ) שם נד(כמה שכתוב , 'לימודי ה' שהם בחי, טובה להבנים
, םשההטבה תהיה להבני, כבילמדו היטוזה . 'בניך לימודי ה

הגוזל את ) ק קג"ב(וזה סוד כוונת הגמרא . 'לימודי ה' שהם בחי
והוא פליאה . חבירו שוה פרוטה יוליכנו אחריו אפילו למדי

אך דע שהגמרא היא . למה תפסו מדי דווקא, נשגבה מאד
' הגוזל וכו. ]כב [וזה כוונתם האמת, ]כא [נעלמת ונסתרת מאד

שצריך . היינו הבנים, 'לימודי ההיינו , למדי' יוליכנו אחריו אפי
וזה .  שגזל את ממונודייל הבנים שגזל ממנו ע' להחזיר לו אפי

שלפעמים אף שנוטל ממנו ודע  :  ל" הנ'לימודי ה' בחי, למדי
כי ברוחניות . ולא יחסר אור נפשה, ז לא יזיק לבניו"עכ, ממון

כשזה הגזלן , הנפש מרגשת הכאב והצער הגדול שיש לה
בא לחסר אורה ולגזול נפש ,  ממששהוא כמו רוצח נפשות

, וממשכת ומכווצת עצמה, כ היא מצמצמת אורה"וע. בניה
הגזלן לא יוכל לינק כדי שזה , ומקבצת לעצמה חלקי נפשה

עד שלפעמים לא יוכל הגזלן להתגבר . ממנה ולחסר אורה
ז כבר "עכ, ואף שגזל ונטל הממון ממנו, עליה לקבל מאורה

וצמצמה ומשכה וקבצה אורה ולא הניחה , התגברה הנפש
רק , אינו ממון כלל, וזה הממון שלקח הגזלן. לקבל מאורה

מון הזה הוא והמ. מאחר שאין בו אור כלל, עפרא בעלמא
, אין כסף נחשב) ה ב ט"ד(' בבחי) איוב כח( עפרות זהב' בבחי

כי התגברה ולא הניחה , מחמת שאין בהכסף והזהב שום אור
כי יש אילנות , וכמו שיש דוגמתו בעולם הזה. לקבל מאורה

שכשאדם בא ליטלם הם ממשיכין ומקטינים ,  אונגריןכגתובמדינ
כי , קידושין'  בחיוזה : ]כד [ואינם מניחים ליטול אותם, עצמן

. ]כה [א והקליפות"יש שם אחיזת הסט, כשאין שלימות בדבר
כי היא מתפזרת ונדחת . נוקבא היא בין הקליפות' והנפש בחי

ועל כן . מות כורגליה יורדת) 'משלי ה(' בבחי, ביניהם תמיד
שלימות אורה ' שהוא בחי, כשהיא רואה זה הכסף או שוה כסף

ז תאיבה "עי, שבא לקדש אותה ולהשלימהביד זה האיש , ל"כנ
 מבין ]כז [ויקבץ נדחיה, שהוא ישלים אורה, אליו ונכספת לו

י "כי ע, קידושין בכסף' וזה בחי. להוציא רגליה ממות, הקליפות
מתקדשת ז היא "עי, ואין בה חסרון,  הכסףעל ידישנשלם אורה 

כ היא מקודשת "וע. ויוצאה מבין הקליפות, ]כח [מטומאתה
כי הכסף הוא שלימות אור האשה , י הכסף הזה"ית אליו עונקנ
  שמתקדשת ומזמנת עצמה לצאת מן ,  וזה לשון קידושין.ל"כנ

 

                                               
א
 מצודות דוד שם 
ב

 בתרלד בלי סוגרים ובתרלו הוקפה תוספת זו אינה בתקפא אלא נוספה 
אולי מלוח השמטות של תקפא שהיה ) (השמטות(בסוגרים ואחריה כתב 

  . ובתשכט התוספת הזו בלי סוגרים וללא ציון השמטות) להם ונאבד
ג
   החזירו- ובתשכט, נמחק- ובתרלו,)בראשית לא( כתוב כאן -בתרלד 
ד
 בראשית לא טז*  
ה
  אלקים-בתרלו,  אלהים-בתרלד 

ו
  ' היא עיקר בחי-בתרלו) ותיבת עיקר אינה('  היא בחי-בתרלד  
ז
 ל" בענפים האלו כנ-ומתרלו, ל" בענפים כנ-בתרלד 
ח

מעשה באחד שלא היו ' ח אות ג"ן אות כט הובא בפל"עיין חיי מוהר 
 'לו בנים שהיה שם בשעת אמירת התורה וכו

ט
ונה לתינוק ע אולי כאן הכו" דהיינו עד כבן חמש וצ.עיין ערובין פב 

 וא: י גיטין עה"עפ' י בראשית כא ח"דהיינו שנתים כמבואר בפרשיונק 
מאידך אולי כאן הכוונה  . באמואולי דווקא ליונק בפועל שזה תלוי

 עיין לקמן בעניין הירושהוסמוך על שלחן אביו נקרא צריך לאמו ש
  .ולים ממשדר ירושה היא לג" ועפשנקט לפעמים אינם צריכים לאמן

                                                        
י
  אמן-בתשכט  
יא
  שינויים-מתרצו  
יב
 כל חייה או רק לשנהבע האם דומיא דבנים הכוונה "צ 
יג
  נתפס-מתרצו ,  נתפיס-בתרלד,  נתפוס-ר"בדפו 
יד

נוטל ממנה ענף  אהופך שאם נוטל ממנו מאה אדומים ל לה"אורה צכע ל"צ 
 אחד 

טו
מכילתא רבי ישמעאל בשלח [' פסקא ח' שמות רבה פרשה א*  

י "הובא בפרש' תנחומא פרשת שמות אות ה. מסכתא דפסחא פרשה יב
 ]יא' ב ו-י שמואל"ופרש' ז' שמות א

טז
 שינויים -מתרצו 

יז
ממון מאור נפשה לממון  שגם אחר שנשתלשל הל"נלמד מהננראה שהכלל הזה  

ועיין תורה כה .  מוכח שהוא משלים אורהי הגזל"כ הוא מזיק לה ע"גשמי אעפ
  .י גזלן ישראל"אולי דווקא עז "פ ונוגשיך צדקה לפ"עה
יח
 י שם"שפרעיין  
יט
  עושקו-ומתרלו ,  עשקו-ר ותרלד"בדפו 

                                                        
כ
  היטב-מתרצו  
כא

 תלמודא דלהון רבנן דמתניתין ואמוראין כל: ג דף רמד"זוהר חעיין  
 .על רזין דאורייתא סדרו ליה

כב
 ן קלג שפירוש זה שמע רבינו שכך לומדים למעלה"עיין שיחות הר 
כג
 במדינת -בתשכט  
כד
 מיני צמחים' ה וכן יש ג"ד ד"א מאמר יא פ"עיין ספר הברית ח 
כה
 עיין ריש תורה לב 

כו
  יורדות-מתרלו ו,  יורדת-תרלדר ו"גם בדפו 
כז
 'כ ישעיהו נו ח"לשה 
כח
  'ב יא ד-שמואלכ "לשה 

 תורה אור
ַּוְיַסֵפר ָלֶהם) יא(אסתר ה 

רֹו ְוֹרב בֹוד ָעׁשְ ָהָמן ֶאת ּכְ
ְדלֹו ר ּגִ ל ֲאׁשֶ ָניו ְוֵאת ּכָ ּּבָ
אֹו ַעל ר ִנׂשְ ַּהֶמֶלך ְוֵאת ֲאׁשֶ ְ ּ

ִרים ְוַעְבֵדי ַהֶמֶלך ְַהׂשָ ּ ּ: 
ִעים) ז(איוב כא  ַּמדוַע ְרׁשָ ּ

ם ּגָ ִּיְחיו ָעְתקו ּגַ  :ְּברו ָחִילּ
י) טז(לא וישב בראשית  ּכִ

ר ִהִציל ֱאֹלִהים ר ֲאׁשֶ ָּכל ָהֹעׁשֶ
ֵּמָאִבינו ָלנו הוא וְלָבֵנינו ּ ּ ּ ּ
ר ָאַמר ֱאֹלִהים ְּוַעָתה ּכֹל ֲאׁשֶ

ה  :ֵָאֶליך ֲעׂשֵ
ִּלְמדו ֵהיֵטב) יז(ישעיה א 

רו ָחמֹוץ ָפט ַאׁשְ ִּדְרׁשו ִמׁשְ ּ ּּ ּ
ְפטו ָיתֹום ִריבו ַאְלָמ ּׁשִ  :ָנהּ

ַנִיך) יג(ישעיה נד  ְְוָכל ּבָ

ָנִיך לֹום ּבָ ְִלמוֵדי ְיֹהָוה ְוַרב ׁשְ ּ ּ: 
ְּמקֹום ַסִפיר) ו(איוב כח 

 זהב:ֲאָבֶניָה ְוַעְפֹרת ָזָהב לֹו
ְוֹכל) כ(ב ט -דברי הימים

ֹלֹמה ָזָהב ֵקה ַהֶמֶלך ׁשְ ֵלי ַמׁשְ ְּכְ ּ
ית ַיַער ַהְלָבנֹון ֵלי ּבֵ ְּוֹכל ּכְ

בָּזָהב ָסגור ֵא ֶסף ֶנְחׁשָ ין ּכֶ
ֹלֹמה ִלְמאוָמה יֵמי ׁשְ  :ּּבִ

ַרְגֶליָה ֹיְרדֹות) ה(משלי ה 
אֹול ְצָעֶדיָה ִיְתֹמכו  :ָּמֶות ׁשְ

ַלח ָדִוד) ד(ב יא -שמואל ַּוִיׁשְ ּ
ַּמְלָאִכים ַוִיָקֶחָה ַוָתבֹוא ֵאָליו ּ ּ
ת ב ִעָמה ְוִהיא ִמְתַקֶדׁשֶ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ ּ ּ

ב ֶא ִּמֻטְמָאָתה ַוָתׁשָ ּ יָתהּ  :ּל ּבֵ



 מוהר"ן        פז.                      איסור גזילה סט חומר              ליקוטי                      

הטומאה, ולקבל קדושה על ידו: ובכל המו"מ שהוא נושא ונותן 

הוא צריך  ומרויח, הוא משלים אורה בזה, ומקבץ נדחיה. כי

להשלים אורה תמיד, כי הוא בחי' הנקת האילן והענפים 

שהוא מניקם ומשלימם, עי"ז האילן מגדל  על ידיוהפירות, ש

כנ"ל. וזה  ענפים, היינו שמתנוצץ אורה, והענפים עושים פירות

, ומבטיח לה בכתובה [א] הקידושין רשנותן לה כתובה תיכף אח

, שמבטיח לה [ד] גתךאוואפרנס  בואנא אפלח ואוקיר ואוזין

 :להשלים אורה תמיד, ע"י הממון כנ"ל

בחי' ירושה ששייך לבנים. כי כשהפירות יוצאין, לפעמים  וזה

ואינם  עדיין צריכין לענפיהם לינק מהם כנ"ל. וע"כ כשנפטר,

האילן, ע"כ הם מקבלים  התויכולים לינק עוד, כי נפסק הנק

ויורשים הממון השייך להם, להשלים אורם, והיא מקבלת 

השאר מה שראוי לה לאורה, וזה בחי' הכתובה שנוטלת: 

ולפעמים אין צריכין הבנים לקבל עוד אור מהענפים, ואף על 

ם יוצאים פי כן נוטלים ירושה. זהו מבחי' אחרת, כי כשהבני

לעולם, יוצא תיכף עמהם בת זוגם, וממונם, ובניהם, היינו, 

האילן והענפים והפירות, והאב מקבץ אורם. וע"כ אפשר 

שמקבץ חלקי אור  על ידישיהיה ג"כ לאב ממון בשביל בניו, 

שלהם. וע"כ לפעמים הם נוטלים ירושה, אף שאינם צריכים 

ן שלהם, שקיבץ לאמן, לקבל אור מענפיה, אבל הם נוטלים ממו

אביהם על ידם מחלקי אור שלהם. ובאמת לא היה ראוי לחלק 

הירושה בשוה, כי בודאי אינו שוה חלקי אורם. אבל א"א 

למסור משפט זה לב"ד שלמטה, כי אין יודע חילוקים אלו, כ"א 

 המז והיודע תעלומות, והוא באמת מסדר אח"כ כראוי ונוטל

 : ונותן לזה

בירו הוא בא להרהורים. כי בוודאי שעי"ז שגוזל את חודע 

הוא מתדבק ונכסף לאשת חבירו שגזלו, ע"י הממון שנטל 

, ע"י [ז] ממנו, שהוא אור נפשה כנ"ל. וכן היא מהרהרת אחריו

שמשך אותה אליו, ע"י שמשך לעצמו אור נפשה. וע"כ ארז"ל 

א( היורד לאומנות חבירו כאילו בא על א"א ")סנהדרין פ

. כי הוא בא ומטמא רעהו לא טמא וכו' ואת אשת [ח] שנאמר

ולפעמים יאבד הגזלן בת  : ממש אשת רעהו ע"י הגזילה כנ"ל

הגזילה. כי מאחר שנתן עינו בממון חבירו,  על ידיזוג שלו 

היינו באור בת זוגו, א"כ הוא ממאס בשלו, ופונה א"ע משלו, 

ואינו רוצה בחלקו, בממון שלו, באור בת זוג שלו, ע"כ היא גם 

א פונה את עצמה ממנו ומתרחקת ממנו כמו שהוא התרחק הי

( [ט] א"ע ופנה ממנה. וכמשארז"ל )ירושלמי ברכות פרק ט'

משל לאשה שהיא ממתנת לאיש כל זמן שהי' בדעתו להנשא 

לה היתה יושבת וממתנת לו כיון שהפליג את דעתו ממנה אף 

היא הלכה ונשאת לאחר. ע"כ אם אין להגזלן אשה יוכל לאבד 

זוג שלו: וגם יוכל הגזלן לפעמים לגזול מחבירו אפי' הבת  בת

זוג של הנגזל. והכל לפי תוקף וחוזק תאוותו וחשקו והתגברותו 

על ממון חבירו בהרהור ובמעשה, עד דאפשר שיתגבר ויקח 

 גם בת זוג של חבירו הנגזל. כי מאחר שהתגבר וגזל ממון

נמשכת היא חבירו שהוא אור נפש בת זוגו כנ"ל, ע"כ לפעמים 

בעצמה ג"כ אחר הממון שגזל זה הגזלן מבעלה. וע"כ לפעמים 

הגזלן גוזל גם אשת חבירו ע"י הממון שגזל ממנו בידים, או ע"י 

קקות שיש והשתו [י] חמדה ותאוה על ידיחמדה. כי דע, כי גם 

, כי המחשבה יש לה תוקף יאזלולו לממון חבירו, גם עי"ז יוכל לג

וע"כ יוכל להיות שיהי' להאדם ממון  .[יב]גדול, כמבואר במ"א 

גזילה, אף שלא גזל כלום בידים. וזהו האיסור הלאו החמור 

הוא  ', כי החמדה בעצמ[יג] לא תחמודשבעשרת הדברות 

מדה לגזול ממנו ממונו, חאיסור חמור מאד ר"ל, כי יש כח בה

מחשבה ידכנ"ל. ועל כן יש איסור אפי' נפש בניו ובנותיו ו

כמו ששנינו בב"מ )דף מג ע"ב( החושב . [טו] לשלוח יד בפקדון

כי הפלוגתא היא רק אם חייב ע"ז כמו יד בפקדון.  טזלשלח

 :   השולח יד ממש אבל איסור יש בודאי לכ"ע, כנ"ל
, [יז] אשת נעוריםב ממאסלפעמים הגזלן הוא בבחי' והנה 

כנ"ל. ולפעמים רוצה בשניהם, שרוצה את  אשת חבירווחומד 

בתוך  [יח] ל חבירו. וזה בחי' מכניס צרהממונו, וחפץ גם בש

ובאשת נעוריך ביתו. והנביא הזהיר על זה כמ"ש )מלאכי ב'( 

. הכונה, אם אין די לך בחלקך, ואתה שלח אל תבגוד כי שנא

היינו שתעשה  ,שונא את ממונך, שאינו מספיק לך, על כן שלח

)קהלת י"א(  כ"ש, שלחתקנה לזה, שתתן צדקה. שהיא בחינות 

כמה שארז"ל )גיטין ז' ע"א( אם  .חמך על פני המיםשלח ל

כי מה  ,רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהם צדקה

שמזונותיו מצומצמין, הוא מחמת התגברות הקליפות על 

. וע"י [יט] רגליה יורדות מותהנפש, בחי' נוקבא, בבחי' 

שמתגברים הקליפות עלי', הם יונקים ממנה ומחסרים אורה, 

צדקה הוא מוציאה מבין  על ידילו ממון. אבל ועי"ז אין 

, היינו ממה שהיה [כ])משלי י'( צדקה תציל ממותהקליפות. כי 

צדקה יוכל לתקן  על ידי. ועל כן רגליה יורדות מותמקודם 

 :   כי שנא שלחבגוד בה, וזה, לממונו, בחינות אשת נעוריו, ולא 

צדקה יוכל לתקן ממון גזילה שיש לו, היינו  על ידישודע 

ישיב חמדה. כי גזילה ממש אין לה תקון עד ש על ידישגזלו 

, וכן אם גזל את הרבים, צריך לעשות בהממון [כא] את הגזילה

. אבל אם יש לו ממון גזילה ע"י חמדה [כב] שגזל צרכי רבים

יתקיים כך. היינו  'כנ"ל, זה יכול לתקן ע"י צדקה שע"י צדק

החמדה: וזה  על ידיאצלו ממונו אף שהיא של גזילה  'שיתקיי

וישב מצרף  ,על פסוק )מלאכי ג'( כגשארז"ל )קידושין עא(

את בני לוי וזקק אותם כזהב וככסף והיו  ומטהר כסף וטיהר

, צדקה עשה הקב"ה על משפחה מנחה בצדקה לה' מגישי

צדקה נתתקן הגזילה,  על ידי. היינו שכדשנטמעה נטמעה

, כי הוא בחי' גוזל נפש כובחינות משפחה שנטמעה כהשהוא

, ע"כ הוא בחי' [כז] בניו ובנותיו ונוטל אשת חבירו כנ"ל

, כמו כט. וע"י צדקה נתתקן שיתקיים כךכחמשפחה של תערובות

 וישב מצרף ומטהרשאמרו משפחה שנטמעה נטמעה. וזה, 

 

                                                
א

 ש"ע אהע"ז סימן סו 
ב

טור ואוזין )ואוזין היא גרסת טור חו"מ צט וב –לא ברור ונראה ואיזין, בתרלד ומתרלו  –בתקפא  ואיזין, -בדפו"ר  
ואסובר ואוקיר אפלח ג גרס להלכה ד פ"רמב"ם יבום וחליצה באהע"ז קסו גרס ואזון, בטור ליתא לתיבת אוקיר ו

 (ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי -גרסת הכתובה הנהוגה היום, וואפרנס ואיכסי יתיכי ואיזון
ג

 יתך -אותך, מתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  
ד

 עיין תורה ז' תנינא אות י' 
ה

 הנקת -גם בדפו"ר הנקות, בתשכט  
ו

 רור ונראה וניטלונוטל, בתקפא לא ב -בדפו"ר ותרלד ומתרלו  
ז

 עיין בעש"ט עה"ת בראשית אות קמח שהרהורה בו גורם לו להרהר בה 
ח

 יחזקאל יח ו' 
ט

אפילו  המזנה אשתו מזננת עליו ועי"ש מהר"ל חדושי אגדות. ועיין בבלי סוטה י. עי"ש בסוף מסכת ברכות 
 שאינה יודעת.

י
ועיי"ש דברים ה' יח בחיי וחזקוני רבנו י' ועיין  הל' ט' אפ"רמב"ם גזלה ההבדל בין חמדה לתאוה עיין  

  מזרחי שאין הבדל
יא

 לגוזלו -מתרלו לגזלו, ו –גם בדפו"ר ותרלד  
יב

 עיין שיחות הר"ן סימן ח' וסימן סבותורה קצג * ב 
יג

 שמות כ' יד 
יד

 במחשבה -מחשבה, ובתשכט  –גם בדפו"ר ותרלד  
טו

 משנה ב"מ פ"ג משנה יב  

                                                                                      
טז

 לשלוח -תרלומ 
יז

 לשה"כ ישעיהו נד ו' 
יח

 ויקרא יח יח וריש מסכת יבמותקח אשה נוספת על אשתו נקראת צרה בפרש"י לוה 
יט

 ה' ה' משלי 
כ

 ובמשלי יא ד' 
כא

 ויקרא ה' כג 
כב

 ביצה כט. ועיין ב"ב פח: אין תשובה לגזל וברשב"ם שם שצרכי רבים אינה תשובה שלימה 
כג

 )קידושין ע"א( ובתשכט תוקן –בתקפא  
כד

 )ובלוח השמטות לדפו"ר לא ציין לזה( משפחה שנדמעה נדמעה –בדפו"ר  
כה

  שהיא -בתרלד 
כו

 שנדמעה -בדפו"ר  
כז

משמע שהשפע שהיה ראוי לבוא לנגזל בא אליו והכי נמי הבנים שיוולדו לו הם מענפי נפש אשת ק"ה ריבית א' עיין ל 
 חבירו והם בחי' ממזרים ברוחניות

כח
 תערובת -בדפו"ר  
כט

  בדפו"ר שיתקיים בך כמו שאמרו משפחה שנדמעה נדמעה 

 תורה אור
יחזקאל יח )ו( ֶאל ֶהָהִרים ֹלא 

א ֶאל ָאָכל ְוֵעיָניו ֹלא  ָנש ָ
ת  ָרֵאל ְוֶאת ֵאש ֶ ית ִיש ְ ּלּוֵלי ּבֵ ּגִ
ה  ָ א ְוֶאל ִאש ּ ֵרֵעהּו ֹלא ִטּמֵ

ה ֹלא ִיְקָרב:  ִנּדָ
( ֹלא ַתְחֹמד דכ )ייתרו שמות 

ת  ית ֵרֶעָך ס ֹלא ַתְחֹמד ֵאש ֶ ּבֵ
ֹורֹו  ֵרֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוש 

ר ְלֵרֶעָך: פ  ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאש ֶ
ֹלא ֶאָחד )טו( וְ  מלאכי ב

ָאר רּוַח לֹו ּוָמה  ה ּוש ְ ָעש ָ
ש  ֶזַרע ֱאֹלִהים  ָהֶאָחד ְמַבּקֵ
ת  רּוֲחֶכם ּוְבֵאש ֶ ם ּבְ ַמְרּתֶ ְוִנש ְ

י  ְנעּוֶריָך ַאל ִיְבּגֹד: )טז( ּכִ
ח ָאַמר ְיֹדָוד ֱאֹלֵהי  ּלַ ֵנא ש ַ ש ָ
ֹו  ה ָחָמס ַעל ְלבּוש  ָרֵאל ְוִכּסָ ִיש ְ

ם ָאַמר ְיֹדָוד ְצָבאֹות ְוִנש ְ  ַמְרּתֶ
רּוֲחֶכם ְוֹלא ִתְבּגֹדּו:  ּבְ

ח ַלְחְמָך ַעל  ּלַ קהלת יא )א( ש ַ
ִמים  י ְבֹרב ַהּיָ ִים ּכִ ֵני ַהּמָ ּפְ

ְמָצֶאּנּו:  ּתִ
משלי ה )ה( ַרְגֶליָה ֹיְרדֹות 

אֹול ְצָעֶדיָה ִיְתֹמכּו:  ָמֶות ש ְ
משלי י )ב( ֹלא יֹוִעילּו 
יל  ּצִ ע ּוְצָדָקה ּתַ אֹוְצרֹות ֶרש ַ

וֶ   ת:ִמּמָ
י ֶיֱחָטא ה ויקרא  )כג( ְוָהָיה ּכִ

ר  ֵזָלה ֲאש ֶ יב ֶאת ַהּגְ ם ְוֵהש ִ ְוָאש ֵ
ק  ר ָעש ָ ק ֲאש ֶ ָזל אֹו ֶאת ָהֹעש ֶ ּגָ
ר ָהְפַקד  דֹון ֲאש ֶ ּקָ אֹו ֶאת ַהּפִ
ר  ִאּתֹו אֹו ֶאת ָהֲאֵבָדה ֲאש ֶ

 ָמָצא:
ב ְמָצֵרף  מלאכי ג )ג( ְוָיש ַ
ֵני ֶסף ְוִטַהר ֶאת ּבְ  ּוְמַטֵהר ּכֶ

ֶסף  ָהב ְוַכּכָ ּזָ ק ֹאָתם ּכַ ֵלִוי ְוִזּקַ
י ִמְנָחה  יש ֵ ְוָהיּו ַליֹקָוק ַמּגִ

ְצָדָקה:  ּבִ

 



 מוהר"ן          חומר איסור גזילה סט  ויהי ביום השמיני ע              ליקוטי    פז:   
סף והזהב היינו שיצרף ויזקק הכ כסף וזקק אותם כזהב וככסף

 : כנ"ל בבחי' משפחה שנטמעה אאישהוא של גזילה כנ"ל, שה

( הנושא אשה לשם ממון הויין ליה .שארז"ל )קידושין ע וזה

בנים שאינם מהוגנים. כי כשנשאה לשם ממון, ופונה עצמו 

כסיל חכם לימינו ולב  לבלהממון, הוא שוטה וכסיל. כי 

( היינו שהחכם כשנושא אשה הוא פונה ג)קהלת י'( ) לשמאלו

לימינו, היינו להתורה, שהוא בחי' ימין, כמ"ש )דברים לג( 

. היינו שנושא אשה בשביל התורה, כדי מימינו אש דת למו

הלומד תורה  [ד](.י"ק ', כמשרז"ל )מנחו'שילמוד תורה בטהר

, שנושא אשה לב כסיל לשמאלוכו'. אבל הבטהרה נושא אשה 

בשמאלה עושר )משלי ג'(  כ"שבשביל ממון, שהוא בחי' שמאל 

. ונמצא כשנושא לשם ממון הוא כסיל, ופוגם ואובד וכבוד

דעתו, וע"כ הוויין ליה בנים שאינם מהוגנים, מאחר שפגם 

 :[ו] הדעת שמשם באים הבנים

. כי [ז] שע"י שפונה עצמו להממון, מזה נעשים שונאיםודע 

רות השנאה הוא בא מבלבול ועכירת המוח. כי עיקר התגב

תקשיח בני' ללא אהבה תלויה בדעת ושכל, וכמ"ש )איוב לט( 

ה  לה כי  ָּׁ שאין לה אהבה על בני', זה  . היינו[ח] אלוק חכמה ִהש  

מזה טבא מחמת שאין לה חכמה. וע"כ כשיש לו עכירת המוח, 

מוח יונקים ומתגברים השונאים. וכפי הבלבול והעכירות של ה

ולפעמים נעשים  : תאוות ממון, כן התגברות השונאים על ידי

מזה שונאי חנם, כי לפי תאוותו ופנייתו לממון, כן נעשה כסיל, 

וכן נתעכר מוחו, וכן מתגברים השונאים. וכל זמן שהעכירות 

בתוך המוח, אזי השונאים המתגברים משם, היינו מהעכירות 

ש להם טעם על המוח, הם ג"כ שונאים בדעת ובמוח, שי

המוח, כי עיקר  ישנאתם, אף שהדעת הזה הוא בחינות עכירת

השנאה הוא רק מעכירת המוח, עכ"ז יש להם עכ"פ טעם על 

שנאתם, מאחר שהעכירות עדיין בתוך המוח. אבל דע 

חושק כ"כ לממון, ונעשה כ"כ כסיל, עד שאין המוח יאשלפעמים 

ערות, כי יכול לסבול כלל העכירות, עד שיוצא בבחינות ש

. ואז גם השונאים הבאים [יב] שערות הם מותרי מוחין כידוע

משם, היינו מהעכירות הזאת, מבחי' מותרי מוחין, מבחי' 

שערות, הם שונאי חנם. כי אין להם שום טעם על שנאתם, 

מאחר שאינם באים אפילו מהעכירות שבתוך המוח, רק 

ודעת ממותרי מוחין, מבחי' שערות. ע"כ אין להם שום טעם 

אפילו של עכירת מוח על שנאתם, והם רק שונאי חנם. וזה 

, כי שונאי רבו משערות ראשי שונאי חנםבחינות )תהלים סט( 

אבל החכם אף   : חנם באים מבחי' שערות מותרי מוחין כנ"ל

דע שהחכם, בחינות  .שיש לו ג"כ מותרי מוחין, בחי' שערות

ין על השין. בימ ערש  מותרי מוחין ושערות שלו, הם בחי' 

שמותרי מוחין שלו הם בחי' שערים, שפותח בהם שערי 

החכמה והמדע לעבודת הש"י. כי מחמת שמוחו בעצמו א"א 

להעולם לסובלו לקבל מאורו, הוא צריך להתלבש ולהתכסות 

עצמו ולהשפיל עצמו לדברים קטנים ונמוכים, כדי שיוכלו 

ע העולם לקבל ממנו, כדי שיפתח להם שערי החכמה והמד

ים לפני טובים עִ שחו רָּׁ לקרבם להש"י. בבחי' )משלי יד( 

. שכדי לשחות ולהכניע הרעים לפני עים על שערי צדיקשור

הטובים, צריך להביא הרשעים על שערי צדיק כנ"ל. וזהו אצל 

הצדיק בחי' מותרי מוחין בחי' שערות. נמצא שהשערות של 

ם בימין. אבל אצל הרשע הכסיל, ה ערש  החכם, הם בחי' 

ולב  ימינולב חכם לממש בשמאל. וזה בחי'  ערותש  

אשה  '( הנוש.: וע"כ ארז"ל )שם בקידושין עמאלוש  כסיל ל

אליהו כופתו כו'. כי כשנושא אשה שאינה  הוגנת לו 'שאינ

הוגנת לו, בוודאי אינו מתרצה בחלקו, בממונו באשת נעוריו, 

' ובוחר במה שאינו שלו, שאינה הגונה לו. ועי"ז הוא בחי

כי  ,ע"כ אליהו ממונה ע"ז לעונשו .מותרות, בחי' שערות כנ"ל

, שממונה ע"ז על בחי' שערות, [יג]{מלכים ב א} בעל שערהוא 

לעשות בהם דין. וע"כ ארז"ל )שם( אליהו כופתו והקב"ה 

רוצעו. זה בחי' מוחין ובחי' מותרי מוחין. כופתו בחי' מוחין, 

, ברהיטי מוחין, רהטיםמלך אסור בבחי' תפילין, בחי' )ש"ה ז( 

. רוצעו, זה בחי' מותרי מוחין, [יד]שהם בחי' תפילין כמובא 

התורה של  זאת]טו:     בחי' רצועות, שהן בחי' מותרי מוחין

חומר איסור גזילה, והתורה שבסי' ס"ח הקודם, מענין פגם 

הכעס שמפסיד העשירות. שני התורות אלו, יש להם חיבור 

שכיל. והם מחוברים יחד בתוך ושייכות זה לזה, כמובן למ

התורה של היכל הקודש שבסי' נ"ט, כי שם הובאו שני ענינים 

 :[בתוך המשך התורה ההיא. ע"ש היטב ,אלו בקיצור

 

א משה לאהרן ביום השמיני קרויהי  יז[טז]ע 
 :[יח] ולבניו ולזקני ישראל

כל הדברים הם על הארץ כמו שאנו רואין בחוש, שהכל  כי

גדל מן הארץ, וכל הדברים והבריות הולכים ומונחים על 

 ,הארץ, וא"א שיפסקו ויתרחקו מהארץ. אם לא ע"י כח המכריח

היינו ע"י שיש מי שמכריח הדבר ונוטלו ממקומו מהארץ, 

ומרחיקו ממנה. וכפי כח המכריח כן נתרחק הדבר מהארץ. 

זורק  ם. כגון איטארץכשנפסק כח המכריח, חוזר הדבר ל כואח"

אדם דבר למעלה אזי ע"י כחו מכריח הדבר ומפסיקו מהארץ. 

וכפי כוחו, כן מכריח הדבר וזורקו למעלה יותר. ואח"כ כשנפסק 

כחו, שהוא כח המכריח, חוזר הדבר ונופל להארץ. כי הארץ יש 

אם לאו לא  , וממשכת כל הדברים לעצמה. כי[כ] לה כח המושך

כי היה ראוי ליפול ממנה, מחמת היו יכולים להתקיים עליה, 

, [כג] , וכל בני העולם עומדים סביבה כידוע[כב] כדורית כאאושה

אך שיש לה כח המושך. וע"כ כשנפסק כח המכריח, וחוזר 

הדבר ונופל למטה להארץ, כל מה שמתקרב יותר למטה, הוא 

ה מחמת שמתקרב , ז[כד] פורח ונופל למטה במהירות יותר

 להכח המושך 
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 תורה אור
ם ִליִמינֹו  כָּׁ קהלת י )ב( ֵלב חָּׁ

מֹאלֹו: ִסיל ִלש ְ  ְוֵלב כ ְ
)ב(  לגזאת הברכה דברים 

ַרח  א ְוזָּׁ יַני ב ָּׁ ה ִמס ִ ֹאַמר ְיהֹוָּׁ ַוי 
מֹו הֹוִפיַע ֵמַהר  ִעיר לָּׁ ֵ ִמש  
ה ֵמִרֲבבֹת קֶֹדש   תָּׁ ן ְואָּׁ ארָּׁ ָּׁ פ 

מֹו: ת לָּׁ ד ָּׁ  ִמיִמינֹו ֵאש ְ
ִמים  משלי ג )טז( אֶֹרְך יָּׁ

ר ב ִ  ה  עֹש ֶ מֹאולָּׁ ש ְ ה  ב ִ יִמינָּׁ
בֹוד:  ְוכָּׁ

ֶניהָּׁ  איוב לט יַח ב ָּׁ )טז( ִהְקש ִ
ִלי  ה  ב ְ ה  ְלִריק ְיִגיעָּׁ לֹא לָּׁ ל ְ

ַחד: ַ  פָּׁ ה  ֱאלֹוה  ָּׁ י ִהש   )יז( כ ִ
ה: ינָּׁ ב ִ ה  ב ַ ַלק לָּׁ ה ְולֹא חָּׁ ְכמָּׁ  חָּׁ

ֲערֹות  ַ ו  ִמש   תהילים סט )ה( ַרב 
ְצמו   ם עָּׁ ְנַאי ִחנ ָּׁ י ש  רֹאש ִ

ר לֹא ַמְצִמיתַ  ֶקר ֲאש ֶ י אְֹיַבי ש ֶ
יב: ש ִ ז אָּׁ י אָּׁ ַזְלת ִ  גָּׁ

ִעים  חו  רָּׁ משלי יד )יט( ש ַ
ִעים ַעל  ְרש ָּׁ ִלְפֵני טֹוִבים ו 

יק: ֲעֵרי ַצד ִ  ש ַ
יו -מלכים ֹאְמרו  ֵאלָּׁ ב א )ח( ַוי 

ר ְוֵאזֹור עֹור  עָּׁ ַעל ש ֵ ִאיש  ב ַ
ה  יו ַוי ֹאַמר ֵאִלי ָּׁ ְתנָּׁ מָּׁ ר ב ְ זו  אָּׁ

א: י הו  ב ִ ש ְ  ַהת ִ
ְך שי ר השירים ז )ו( רֹאש ֵ

ְך  ת רֹאש ֵ ַ ְרֶמל ְוַדל  כ ַ ַלִיְך כ ַ עָּׁ
ִטים: ְרהָּׁ ר ב ָּׁ סו  ן ֶמֶלְך אָּׁ מָּׁ ַאְרג ָּׁ ָּׁ  כ 

 
 תורה ע

)א( ַוְיִהי ט שמיני  ויקרא
ה  א מֹש ֶ רָּׁ ִמיִני קָּׁ ְ י ֹום ַהש   ַ ב 
ֵאל: רָּׁ ְלִזְקֵני ִיש ְ יו ו  נָּׁ ְלבָּׁ  ְלַאֲהרֹן ו 
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  חומר איסור גזילה חומר איסור גזילה מאמר מאמר 
  מספה"ק לקוטי מוהר"ן מספה"ק לקוטי מוהר"ן 

 
 א

 זמן אמירת התורה
ז  השנהנאמרה    ותורה  לא    \ ב/ בראש 

 ידוע איזה שנה  

 

 פתיחה
בסוף התורה כתב מוהרנ"ת שתורה זו שייכת לתורה סח חומר איסור כעס ושתיהן שייכות לתורה נט היכל 

בין הממון לנפש שבשרשם הם ממקום אחד ממש  וק  הקדש )עי"ש אות ו'( הנושא המשותף הוא הקשר ההד
כדאיתא במועד קטן דף כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליא וביאר ההאריז"ל  
שהם נשפעים ע"י יחוד שתי המדות שבי"ג מדות של רחמים הנקראות מזל דהיינו מדת נוצר חסד ומדת  

 ונקה. 
)דהיינו נפש( לכן אדם בכעסו מהפך את השפעת הממון   שם בתורה סח הדגש היה שגם הכעס שרשו

להשפעת כעס, וכאן מבאר רבינו עפ"י היסוד הנ"ל שכיון שהנפש ובנים וממון שרשם אחד לכן הממון תלוי  
לכן והממון הוא בחי' ענפי אור נפשה של האשה ובענפים תליים בניו באשה שהיא בחי' נפש של איש 

תמשך  היא אפשר שעי"ז עד שאשתו את אור נפש בנים מהנגזל וגם האת גם  הגזלן   גוזלממון הבגזלת 
  בתוקף גדול אלה ואפילו חמדת ממון חבירו אם הו בהרהורים ואף תלך אליו ממש תלוי בתוקף הגז אחריו

 .   אפשר שיגרום לכל זהבביטול ההרגשות  חזקה הומחשב  של תאווה ורצון
 

 לקוטי הלכות 
 מבאר שממון דקדושה הוא בחי' נפש בחי' שם בחי' שם ה'  או"ח משא ומתן הלכה א'

ריבית כיון שעבד לווה לאיש מלווה נמצא נפשו וממונו משועבד למלווה ומכח זה זוכה בשפע   יסור מבאר טעם א   יו"ד ריבית א' 

 שהיה ראוי לבוא ללווה נמצא מקבל שכר גדול לכן אסרה תורה לקבל עוד. 
חי'  ות בגבורות שהם בחי' עשיר   חמששנותן לה כל אשר לו    ראשון מבאר עניין הכתובה שהיא בשביל זיווג      יו"ד פדיון הבכור א'

מצפון זהב יאתה ועי"ז נעשית כלי.  כי כסף הקדושין נ' שקלים שהם ר' זוז בזה משלים אותה ומעלה אותה מעניות לעשירות וזה  
 העשירות שרש הבנים. 

מבאר שהממון הוא הנפש לכן עני חשוב כמת לכן נצטווינו כמה מצוות בגבית חוב לחוס על העני שלא לקחת    חו"מ גבית מלוה א'

 שוכל נפ

, ולפעמים היא כיון שיש אצל האב  שהיא כדי שהם יעסקו עם המעות וישלימו נפשם  מבאר עניין הירושה   -'  וב מיתומים אחביית  ג

כשנסתלק האב  ו  ב בחי' קרקעות  שמשם באים המטלטלין עי"שאהבנים בחי' מטלטלין והש   . עוד מבארבעצמם  מעות שלהם
מהמטלטלין   הסתלקותו  לעיקר  שייכים  קצתמיד    בניםלכן הם  נשאר  בקרקעות  שיעבודו  נפשו  אבל  בהם  נשאר  שעיקר    לכן 

 השיעבוד הוא על הנפש. 

נמצא שהוא  ,  הגזלן הוא כאלו בא על אשתו ממש  .  לצמצם עצמו לבלי להניח עצמו להגזלן ליטול  טבע הנפש  -  חזקת מטלטלין א'

 פגם הברית  בבחי'

ירו    -  חזקת קרקעות א' ֲעׁשִׁ ַ ֶפׁש ב  ֶ ת,ת ו  ׁשֶֹׁרׁש ַהנ  ָקעוֹׁ ר  ירו ת ֵהם ַהק ַ ר ָהֲעׁשִׁ ק ַ רו     ...עִׁ ָאמ  ֶזה ׁשֶ ָוֶנֶפׁש. ו  ת  ו  י  ף לוֹׁ חִׁ ֵ ַוס  ת  ַקע נִׁ ֶנה ַקר  וֹׁ ק  ׁשֶ ָצא, כ   מ  נִׁ

ַדב ֵ  מ  הו א  ָהָאָדם  ֶדר  ג ֶ י  כ ִׁ ָאָדם.  ֵאינוֹׁ  ַקע  ַקר  לוֹׁ  ֵאין  ׁשֶ י  מִׁ ל  כ ָ סג.(,  ת  ָבמוֹׁ )י  ָרָכה  ב  לִׁ ָנם  רוֹׁ כ  זִׁ ֵתינו   וֹׁ מוֹׁ    ... ר,  ַרב  כ   ֶפׁש,  ֶ ַהנ  א  הו  ו ר  ב  ַהד ִׁ ו 
ׁשֹׁ ו  ָלא  ַמל   ַח מ  רו  , ל  מוֹׁ ו  ג  ַתר  ו  ה".  ַחי ָ ֶנֶפׁש  ָהָאָדם ל  י  הִׁ "ַוי  ב,  תו  כ ָ ׁשֶ מוֹׁ  כ   יר,  ָיאִׁ ֵנרוֹׁ   , נו  ֵ ַרב  ַתב  ָ כ  ָצא,  ׁשֶ מ  נִׁ "ל.  נ ַ ַ כ  ירו ת  ֲעׁשִׁ ַ ב  ֶפׁש הו א  ֶ ַהנ  ֶרׁש 

ַעל י   ר ׁשֶ ו  ב  ַֹׁח ַהד ִׁ ר כ  ק ַ עִׁ ת.  ֵדי  ׁשֶ ירו  ֵדי ֲעׁשִׁ ָרא ָאָדם הו א ַעל י  ק   ֶזה נִׁ

 כיון ששרש הנפש בממון נמצא ששותפין בממון נעשים כאחים ממש    שותפין א'
כי עשירות היא  מקשה איך מותר לתת מתנה הרי נותן את נפשו ומתרץ עפ"י תורה נט אות ו' שע"י עשירות נפשו גדלה     מתנה א'

ע"י שנותן הוא נקרא לכן אדרבה    ,עי"ז קונה אוהבים רבים כמבואר בתורה יזלל בנפשו ועוד  להכ  ואזי רבים רוצים  שחונן ונותן
   עשיר ונפשו אדרבה גדלה ולא נחסרת.

שיעור גזלה להשבה פרוטה וכן השיעור לצדקה כי הממון הוא שרש הנפש שהיא בחי' מלכות בחי' אמונה שמשם יוצאים    –  גזילה א'

יך אמונה אל העשירות דהיינו במשא ומתן כי עיקר העשירות שהיא שרש הנפש ההוא בבחי' להמשכל הנפשות בשביל זה צריך 
אמונה ומבואר בתורה ז' שאמונה בחי' תפלה בחי' ניסים נקראת פרוטה בחי' המלאך הממונה על הגשמים דפריטה שפוותיה.וכל  

ר ממון לכל דבר נקרא פרוטה.  )ומבאר  שיעוכן אי אפשר לקבל שפע עשירות אלא ע"י תפלה שעל ידה כל ההשפעות.על כן  
 שם למה גזל גוי אסור וטעותו מותרת(  

 
 תשרי תשעב  א

ולפ"ז נאמרה בזמן שרבנו    , ומשה חינקס התקרב אליו בברסלב   , מדוע אין לו בנים שרמז בה למשה חינקס  סימן כט,    חייי מוהר"ן עיין    ב 
ידוע בכל ראש השנה איזה תורה נאמרה. ואולי באחד מהם  ע וצ"ע כי מתקסג  לשם הגיע באלול תקסב.  היה גר בברסלב   ד תקעא 

בביאור על חיי מוהר"ן שיחות השייכות לתורות, כתב שאולי כוונת רבנו שאמר למשה חינקס  והרב מאיר רביבו    .ות מרו שתי תור נא 
וכמבואר בסוף תורה סט שיש להן  שם נזכר העניין ברמז  ת תקסו  שנאמרה שנ הלא כבר שמעת ממני תורה על זה הכוונה לתורה נט  

ותר  נאמרו הדברים בהרחבה י נט  תורה  באמירת    אולי אבל    ,ממה שכתוב שם   אע"פ שקשה לומר שהיה יכול להבין ו   , שייכות זו לזו 
  רה נט ביחד עם תו ת  ר מ כי אם היתה נא אחרי ראש השנה תקסו  שם קיצר כנראה. ותורה סט כנראה נאמרה    , והנדפס הוא לשון רבנו

   וצ"ע.  את זה גם  ף התורה  ו בס היה מוהרנ"ת מציין  
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עפ"י תורה כד )רדיפה ומעכב( שעל ידם נעשים ט' היכלין והמעכב הוא הכתר וכל המבואר שם בתורה    –ד' אות ו'  אהע"ז אישות  

ל זה נעשב בתפלה ועי"ז אחר תפילת  כב כסוד עלית העולמות עד א"ס להשיג אור א"ס בבחי' מטי ולא מטי ע"י הרדיפה והמע
ר ששם שרש האשה לכן האשה  תעמידה יורד השפע עשירות נמצא שרשו באור א"ס ומתחיל להצטייר בבחי' המעכב שהוא הכ

את ה' שרשה גבוה מאד בכתר בבחי' אשת חיל  רוהממון בחי' אחת כי שרשם אחד בכתר וזהו שכתב בלק"ה שם אות ד' שאשה י
שנמשכים מא"ס אבל הציור  בחי' צמצום ששרשו בבחי' המעכב ועי"ז הולדת הבנים מהכתר כי היא נמשכת ינו עטרת בעלה, דהי

והכי נמי הממון ועי"ש אות ב' שכתב אעפ"י שלמעלה בשרשו המעכב הוא אור צח כי הוא המסדר  ע"י הצמצומים של האשה  
כיד האשה  אחיזת  ששם  הצמצום  בחי'  משתלשל  ממנו  המוחין  את  ו והמיישב  ומשם  וע  ביותר  הדינים  בה  נאחזים  למטה  ע"כ 

   משתלשל אחיזת הקליפות והסט"א שנאחז בה ביותר.

 

 שיחות השייך לתורה זו 
הש   ב    ַר   ע  ָאַמר  ֵאיֶזהב ֵ ׁשֶ ַאַחר  ו  ים,  נִׁ ָ ב  לוֹׁ  ָהיו   א  ל  ׁשֶ ֶאָחד  יר  ָעׁשִׁ יׁש  אִׁ ָפָניו  ל  ָאז  ָעַמד  "ל,  ַהנ ַ ֲאָמר  ַ ַהמ  ָרָכה  ב  לִׁ נוֹׁ  רוֹׁ כ  זִׁ ים    נו   ָימִׁ

יב לוֹׁ ַר  ים, ֵהׁשִׁ נִׁ ָ יו  לוֹׁ ב  ה  י ִׁ ל ָעָליו ׁשֶ ֵ ל  ַ פ  ת  הִׁ ָרָכה ל  ב  נוֹׁ לִׁ רוֹׁ כ  נו  זִׁ ֵ "ל ֶאת ַרב  יר ַהנ ַ יר ֶהָעׁשִׁ צִׁ פ  ָך  ב ֵ הִׁ י ל  ת ִׁ ָרָכה ֲהלא ָאַמר  ב  נוֹׁ לִׁ רוֹׁ כ  נו  זִׁ
ָרה ַעל ראׁש  וֹׁ .  -ת  ָנתוֹׁ ו ָ ַ ין כ  לא ֵהבִׁ ָנה ו  ָ  ַהׁש 

ַאַחר  ך  -ו  ָאה    כ   נ  קִׁ "ל  ַהנ ַ יׁש  ָהאִׁ ל  ָהָיה  ו  ָכָסיו,  נ   ַרד מִׁ י ָ ׁשֶ ֶאָחד  יׁש  ָהָיה אִׁ ֶלב  ַרס  ב   ב ִׁ י  כ ִׁ יא  ָנתוֹׁ הִׁ ו ָ ַ כ  ׁשֶ ַדע לוֹׁ  ָלה ַעל  נוֹׁ דוֹׁ יר  ֶהעָ ג   ׁשִׁ
ל ָ ר כ  ֵ ַעׁש  ת  נִׁ ָלה ו  ַמע  ָעָלה ל  "ל ׁשֶ "ל  -ַהנ ַ יר ַהנ ַ ֵתר ֵמֶהָעׁשִׁ ה יוֹׁ ֵ ב  ת ַהר  ָהיו  לוֹׁ ָמעוֹׁ וֹׁ ו  מ  פו ת עִׁ ת ָ ׁשֻׁ ר ָהָיה ב   יר ֲאׁשֶ ב ִׁ ַ ַמן לא כ  ֶזה ז  , ו  ך  ָ כ 

ל ָ ֵרָגתוֹׁ כ  ד  ַ מ  ף ָיַרד מִׁ וֹׁ ַבס  ל  ַעל-ו  ך  ו  ָ אָ -כ  נ  ָתה לוֹׁ ָעָליו קִׁ ן ָהי  ֵ נו   ה ג   כ  ֵ ָרַמז לוֹׁ ַרב  . ו  יר לוֹׁ לא ֶהֱחזִׁ ן ו  ָ זֻׁמ  ת מ  לוֹׁ ָמעוֹׁ ם ָלַקח ֶאצ  ָלה. ג ַ דוֹׁ
"ל.   ֲאָמר ַהנ ַ ַ מ  ַ בָאר ֵהיֵטב ב  מ  ַ ים כ  נִׁ ָ "ל ב  יר ַהנ ַ ֶהָעׁשִׁ יל ֶזה ֵאין לוֹׁ ל  בִׁ ׁש  ב ִׁ ָרָכה ׁשֶ ב  נוֹׁ לִׁ רוֹׁ כ   זִׁ

ג ַ   ַאך   ת  מִׁ ים  ָעמִׁ פ  ל ִׁ ׁשֶ בָאר  מ  "ל  ַהנ ַ ֲאָמר  ַ מ  ַ לב ֵ ב  ָ כ  ָלה  דוֹׁ ג   ה  ד ָ ֶחמ  ו  ָאה  נ  קִׁ ב   מוֹׁ  ַעצ  ֶאת  ַעל-ר  ׁשֶ ַעד   , ֲחֵברוֹׁ ת  עוֹׁ מ  ַעל  ך   ָ ֵדי-כ  ֶזה  -י 
ַאַחר ֵכן ָהָיה, ׁשֶ . ו  וֹׁ ת  ׁש  ו  ַאף ֶאת אִׁ נ  ֶ מ  ֵקַח מִׁ ֶהָעׁשִׁ -לוֹׁ רו  ל  י אמ  יו ׁשֶ ה ַלֲאָנׁשָ ו ָ ָרָכה צִׁ ב  נוֹׁ לִׁ רוֹׁ כ  זִׁ נו   ֵ יַרת ַרב  טִׁ פ  ך  לִׁ ך  ָסמו  ָ "ל  יר  כ  ַהנ ַ

יַרת ַר  טִׁ וֹׁ ַאַחר פ   ת  ׁש  ֵגֵרׁש ֶאת אִׁ ה ו  ֵכן ָעש ָ ים. ו  נִׁ ָ יד ב  לִׁ יוֹׁ ה ַאֶחֶרת ו  ָ ׁש  ח אִׁ ק ַ יִׁ וֹׁ ו  ת  ׁש  ָגֵרׁש ֶאת אִׁ י   ים.  ׁשֶ נִׁ ה ׁשָ ָ מ  ַ ָרָכה כ  ב  נוֹׁ לִׁ רוֹׁ כ  נו  זִׁ ֵ  ב 

תֹוך   ָהָיה ל   ו ב  ׁשֶ "ל  יׁש ַהנ ַ ל ָהאִׁ ׁשֶ וֹׁ  ת  ׁש  ָרה אִׁ ט  פ  נִׁ ַמן  ַהז   יר  וֹׁ  ֶזה  ת ֶהָעׁשִׁ ה ֶאת ֵאׁשֶ ַהז ֶ יׁש  ָאז ָלַקח ָהאִׁ ו  "ל,  יר ַהנ ַ ַעל ֶהָעׁשִׁ ָאה  נ  קִׁ
"ל ָלקַ  יר ַהנ ַ ֶהָעׁשִׁ ו  "ל.  ַהנ ַ ֲאָמר  ַ מ  ַ ים ב  זִׁ ָ מ  רֻׁ ָרָכה ַהמ  ב  נוֹׁ לִׁ רוֹׁ כ  זִׁ נו   ֵ ַרב  ֵרי  ב  ל ד ִׁ ָ מו  כ  ַקי   ת  נִׁ ו  "ל  ה  ַהנ ַ נ ָ ֶ מ  ָהיו  לוֹׁ מִׁ ו  ה ַאֶחֶרת  ָ ׁש  ח לוֹׁ אִׁ

נִׁ  ָ :    יםב  מוֹׁ קוֹׁ אן מ  ָ ֵאין כ  ר ו  ֵ ַספ  ה ל  ֵ ב  "ל ֵיׁש ַהר  יר ַהנ ַ ַין ֶהָעׁשִׁ נ  עִׁ ב   )עיין חיי מוהר"ן כט(   ו 
 

יׁש   יָרתוֹׁ ַעל ָהאִׁ טִׁ ָאַמר קֶדם פ   ֶ ׁש  הַמה  ֶקעס  מׁשֶ ינ  כֻׁ   חִׁ ֵכן ֲהָוה מ  ו  ים,  נִׁ ָ י לוֹׁ ב  הִׁ י  א ַאֶחֶרת,  ָ ש   יִׁ ו  וֹׁ  ת  ׁש  ָגֵרׁש ֶאת אִׁ י  ם  אִׁ ׁשֶ "ל,  ן  ו ָ ַהנ ַ
אֲ  ל  כ  מִׁ ֵחֶלק  כ   ֵחֶלק   , רוֹׁ ָעׁש  י  ֲחצִׁ וֹׁ  ת  ׁש  אִׁ ל  ָנַתן  ו  "ל  ַהנ ַ ה  מׁשֶ ָהַלך   ה  ֶ ָהֵאל  ים  ָברִׁ ַהד   ֶסֶמך   ַעל  י  כ ִׁ ׁש,  ָ ַעד  ַממ  ו  חו ט  מִׁ  , לוֹׁ ֶיׁש  ר  ׁשֶ

ך   רוֹׁ ט-ש  וֹׁ ג ֵ ת  ית ָלַקַחת ֵמאִׁ ַרצ ֵ ת  נ ִׁ ה-ַנַעל, ַעד ׁשֶ ָ ׁש  ֶכף אִׁ ֵ ָנָשא ת  הו א  ו  ין,  רִׁ ו  ט  ִׁ י  אַ   פ  ִׁ פ  י זאת מִׁ ת ִׁ ַמע  ַבת. ׁשָ ן ו  ֵ ה  ב  ָ מ  יד עִׁ לִׁ הוֹׁ ֶחֶרת ו 
י "ַחי ֵ ב   ֶזה  ָבא  ו מו   , מוֹׁ ַעצ  ב   יו  ִׁ פ  מִׁ זאת  עו   מ  ָ ׁש  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִׁ ָאר  ׁש   מִׁ ַגם  ו   , בוֹׁ ָ כ  ׁש  מִׁ ַרת  ָ פ  ַ כ  י  ֲהֵרינִׁ י,  ים  -ָאבִׁ כִׁ י ָ ַ ַהׁש  ת  יחוֹׁ ִׁ ַהש   ב   ֲהַר"ן"  מוֹׁ

ת כט. ו ַמה  ת, אוֹׁ רוֹׁ וֹׁ ַהת  ֶ  ל  .  ׁש  מוֹׁ ו ר ֶזה ֵמַעצ  פ  סִׁ י ב   קִׁ ָ ין ַהב  ים, ָיבִׁ ָברִׁ מו ת ַהד   ַקי   ת  ם הִׁ א ֶנֱאַמר ׁשָ  )שיש"ק ח"א סימן שיא( ל 
 

נוֹׁ   ִאיש   רוֹׁ כ  נו  זִׁ ֵ ֵרי ַרב  ב  ין ד ִׁ ֵ ב  מִׁ ים, ו  נִׁ ָ ך  ב  ו  ָהָיה ֲחש  ֶקעס, ו  ינ  ה חִׁ מוֹׁ מׁשֶ ׁש  ֶלב ו  ֶרס  ב  יר ָהָיה ב ִׁ דוֹׁ -ָעׁשִׁ ָרָכה ַעל אוֹׁ ב  ֶמה  תָ לִׁ ד  יו, ָהָיה נִׁ
נוֹׁ  רוֹׁ כ  זִׁ נו   ֵ ַרב  ׁשֶ ַאַחר -לוֹׁ  ל  כ ִׁ ַזַצ"ל  נו   ֵ ַרב  י  ַחי ֵ ֵמי  י  ל  ָ כ  ָהָיה  ֵכן  ב  ו  ים,  ָבנִׁ ל  ל  ג ָ סֻׁ מ  ֵאינוֹׁ  הו א  ׁשֶ  , וֹׁ ב  ָבר  ַהד ָ ֶלה  וֹׁ ת  ָרָכה  ב  ׁש    לִׁ ֵיאו 

ַגֵרׁש   ָבה ל  ׁשָ ֵמֲחַמת ֶזה לֹׁא ָהָיה לוֹׁ ַאף ַמח  ים, ו  נִׁ ָ יד ב  לִׁ הוֹׁ ל   ָלם קֶֹׁדם    ֶאתמִׁ ה. או  נ ָ ֶ מ  ֶנה מִׁ ָ ב  ַלי יִׁ א ַאֶחֶרת או  ָ ש   לִׁ ָנה ו  אׁשוֹׁ וֹׁ ָהרִׁ ת  ׁש  אִׁ
נוֹׁ  רוֹׁ כ  נו  זִׁ ֵ ת ַרב  קו  ל   ַ ת  ס  ַעל-הִׁ ב  ַתב ו  כ  ָאה ב ִׁ ו ָ ַבר ַהצ ַ ד  ֵסק ב ִׁ ָהָיה עוֹׁ ׁשֶ ָרָכה, כ   ב  נוֹׁ -לִׁ רוֹׁ כ  ַנ"ת   זִׁ ַהר  מוֹׁ ָבָריו ל  ין ד   ֵ ה, ָאַמר ב  ֶ ָרָכה,  -פ  ב  לִׁ

ים,  ם מאִׁ  נִׁ ָ יו  לוֹׁ ב  ה  וֹׁ יִׁ ת  ׁש  ַגֵרׁש ֶאת אִׁ ה י  ער"ׁשֶ דֶׁ ן ִקינ  אב   ר ה  ועט עֶׁ ן וֶׁ עט  ועט ִזיך  גֶׁ ה וֶׁ ֶׁ נוֹׁ "ַאז מש  רוֹׁ כ  נו  זִׁ ֵ ת ַרב  קו  ל  ת ַ ס  ַאַחר הִׁ -. ל 
נוֹׁ  רוֹׁ כ  זִׁ ַנ"ת    ַהר  מוֹׁ ָחַזר  ׁשֶ כ   ָרָכה,  ב  ה-לִׁ מׁשֶ ל  ו   ֵאל  ים  ָברִׁ ד   ָמַסר  ו  ֶלב  ֶרס  ב  לִׁ ָרָכה  ב  י  הַ   לִׁ פִׁ ל  י  כ ִׁ ָבָריו,  ד  לִׁ ה  ָ ל  חִׁ ת   ב ִׁ ין  ֶהֱאמִׁ לֹׁא  "ל,  נ ַ

נוֹׁ  רוֹׁ כ  זִׁ נו   ֵ ַרב  ֵרי  ב  דִׁ ב   נוֹׁ -ֲהָבָנתוֹׁ  רוֹׁ כ  זִׁ ַנ"ת    ַהר  מוֹׁ ֵאֶצל  "ל  ַהנ ַ ה  מׁשֶ ַעם  ַ פ  ן  ֵ מ  ד ַ ז  הִׁ ך   ָ כ  ַאַחר  ׁש,  ֵיאו  ַאַחר  ל  כ ִׁ ָהָיה  ָרָכה  ב  ָרָכה  -לִׁ ב  לִׁ
ָלבו   ָהָיה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ב   ֶֹׁקר  ב  ַ נוֹׁ ׁש  ב  רוֹׁ כ  זִׁ נו   ֵ ַרב  ַאת  ַצו ָ ַנ"ת    ַהר  ָאז מוֹׁ יר לוֹׁ  כ ִׁ ז  הִׁ ו  ם,  נו  ת ַ ֵ ַרב  ד   ין  ִׁ ל  פִׁ ו ת  ית  ַטל ִׁ ָתיו,  -ב   דוֹׁ "ל אוֹׁ ַהנ ַ ָרָכה  ב  לִׁ

נוֹׁ  רוֹׁ כ  זִׁ ַנ"ת    ַהר  מוֹׁ ׁשֶ ַעד  ָבר  ד ָ ַ ב  ין  ַהֲאמִׁ ל  ָחֵפץ  ָהָיה  לֹׁא  ו  וֹׁ  ת  ַדע  ב   ָעַמד  ָלם  ֱאמו  -או  ֵמחֶֹׁזק  ָרָכה  ב  נוֹׁ ָנתלִׁ רוֹׁ כ  זִׁ נו   ֵ ַרב  ב   ָרָכה  -וֹׁ  ב  לִׁ
נ   ן  ֵ כ  ין,  ִׁ ל  פִׁ ת  ו  ית  ַטל ִׁ ב   ׁש  ָלבו  י  ֲאנִׁ ֵמד  עוֹׁ ׁשֶ מוֹׁ  כ   ן:  ׁשוֹׁ ָ ַהל  ֶזה  ב   לוֹׁ  יַח  טִׁ ב  הִׁ ו  ָקַפץ  ָבָריו,  ד   ו ם  י  קִׁ ב  נו   ו  ֵ ַרב  ָאַמר  ך   ָ כ  ׁשֶ ים  ָברִׁ ַהד   ים  נִׁ כוֹׁ

נוֹׁ  רוֹׁ כ  ָבָר -זִׁ ד   ה מִׁ ֵרר מׁשֶ עוֹׁ ת  ָרָכה. נִׁ ב  ֵרׁש,    יולִׁ ג ַ ת  הִׁ ם ֲחֵפָצה ל  וֹׁ אִׁ ת  ׁש  ַאל ֶאת אִׁ ׁשָ ֵביתוֹׁ ו  ֵתיֶכף ָהַלך  ל  ָבָריו, ו  ד  ן לִׁ ו  ָלֵתת ֵאמו  ֵאל 
ֶוה   ם ׁשָ ׁשָ כו  ר  ָנם ו  ק ֶאת הוֹׁ ֵ ַחל  י   ׁשֶ ֲחֵפָצה  : ׁשֶ ָרה לוֹׁ ַעד ֶזה? ָאמ  ַמה ַאת   ֲחֵפָצה ב   ֲאָלה  ו  ׁשָ ָרה ֵהן ו  ָאמ  כ ִׁ ו  ס  הִׁ ֶוה, ו  ׁשָ ָבֶריָה,  ים  ב   ד  לִׁ

גַ  ו  יל,  ִׁ פ  אַמאׁש  ָ ט  ל ָהַרב מִׁ ׁשֶ תוֹׁ  כו  לוֹׁ ֶאת ֲאחוֹׁ ד  ׁשִׁ ו  ך   ו  ד  ׁשִׁ ת  דוֹׁ ר אוֹׁ ֵ ַדב  ד ל  י ָ ילו  מִׁ חִׁ ת  הִׁ ו   . ׁשו  ר  ג ַ ת  הִׁ נוֹׁ ו  רוֹׁ כ  זִׁ ָנָתן  ָהַרב  ָרָכה  -ם  ב  לִׁ
ֶקע. עָ  ָמה  ָהָיה ֶאל  ה, ׁש  ָ ׁש  אִׁ ָתה לוֹׁ ל  ָהי  ו   , ך  ו  ד  ִׁ ַהׁש  ֶזה  ים ל  כ ִׁ ס  ֵכן  בַ הִׁ ב  , ו  ה זוֹׁ ָ ׁש  ם אִׁ ם עִׁ ים ג ַ ָבנִׁ יָמן ל  ֵאין סִׁ ו  ין  ו אִׁ ש  ַמן ַאַחר ַהנ ִׁ ז  ר 

נוֹׁ  רוֹׁ כ  זִׁ ַנ"ת    ַהר  מוֹׁ ל  ַטֲעָנה  ב   א  ָ ב  ַפַעם  ב   ַפַעם  נוֹׁ -כ   רוֹׁ כ  זִׁ ַנ"ת    ַהר  מוֹׁ ׁשֶ ַעד  ָרָכה,  ב  ַען  -לִׁ ט  יִׁ ו  ַמאן  או  ל  ע  ַ ס  י ִׁ ׁשֶ ָעָליו  ה  ו ָ צִׁ ָרָכה  ב  לִׁ
ב    ָתיו  נוֹׁ צִׁ ַטֲענוֹׁ רוֹׁ כ  זִׁ נו   ֵ ַרב  ן  ו  ַעל-י  ָעַלי  יֶתם  ו ִׁ צִׁ ר  ֲאׁשֶ ַ כ  י  יתִׁ ָעש ִׁ "ֲהלֹׁא  יֹׁאַמר:  ו  ָרָכה,  ב  י  -לִׁ ת ִׁ ׁש  אִׁ ֶאת  י  ת ִׁ ֵגַרׁש  ו  ָנָתן  ָהַרב  ֵדי  י 

ׁשֶ  ה  י ָ נִׁ ַהׁש   ה  ָ ׁש  ָהאִׁ ם  ים עִׁ נִׁ ָ ב  י  לִׁ ֶיה  ה  י ִׁ ׁשֶ ם  ֶ ת  ַטח  ב  הִׁ ׁשֶ ָטָחה  ַהַהב  א  ֵאיפוֹׁ ה  ַאי ֵ ו  ָנה,  אׁשוֹׁ יָמן  נ ָ ָהרִׁ ׁשו ם סִׁ ֵאין  ן  ַוֲעַדיִׁ ַמן,  ז  ֶזה  י  ָשאתִׁ
ָדָקה"   צ  עו  ָלֶכם לִׁ ר  סו ק הושע י, יב "זִׁ ָ נוֹׁ ַהפ  ַרֲעיוֹׁ ׁש ָנַפל ב   דוֹׁ ן ַהק ָ ו  י  ֵצאתוֹׁ ֵמַהצ ִׁ ה, ב   ֵכן ָעש ָ ים? ו  ָבנִׁ ים  ל  ָברִׁ לוֹׁ ַהד   ב ֶאצ  ׁשַ ָהָיה ֶנח  ו 

זִׁ  נו   ֵ ַרב  י  ִׁ פ  מִׁ ׁש  ָ ַממ  או   ָיצ  ו   ל  אִׁ רכ   נוֹׁ כ  ַבת:-וֹׁ ו  ן  ֵ ב  וֹׁ  ת  ׁש  אִׁ ָדה  ָיל  ו  ָדָקה,  צ  לִׁ ת  ָמעוֹׁ ר  ז ֵ פִׁ ו  ֶלב  ֶרס  ב  לִׁ ב  ׁשָ ו  ָרָכה,  ב  ֵמי  -)  לִׁ י  ֵרס  ט  נ  קו 
ת(. ָלאוֹׁ  ( נו -ג)שיש"ק ח"   ַהת  

 
ֶצֶנת ַקאוֶ  נ  נו  ַז"ל צִׁ ֵ ַרב  ֶקעס ל  ינ  ה חִׁ יט מׁשֶ ׁשִׁ ַעם ַאַחת הוֹׁ ַ ר פ  י ֲאׁשֶ ת ִׁ ַמע  יק: ׁשָ ת ִׁ ע  ַ ָחן  כ     וע,ָאַמר ַהמ  ל  ֻׁ יד ֶאת ַהַקאֶווע ַעל ַהׁש  ֶהֱעמִׁ ׁשֶ

ֶיה   ה  נִׁ ֶאה לא  ר  י ַהנ ִׁ פִׁ ן: "כ   ׁשוֹׁ ָ ַהל  ֶזה  ב   ַז"ל  נו   ֵ ָאַמר לוֹׁ ַרב  ו  ָכה ַהַקאֶווע,  פ   ׁש  נִׁ ו  ֶצֶנת  נ  ך  ַהצ ִׁ ֵ ַהפ  ת  ין  נִׁ יר ֶוועלִׁ ים מִׁ נִׁ ָ ים", "ַא פ  נִׁ ָ ת  חֻׁ מ 
יט ַזיין!"   ים נִׁ נִׁ ָ ת  חֻׁ  ַקיין מ 

ַאַחרמׁשֶ ָאז ָהָיה   ַלן, ו  צ   ים, ַרֲחָמָנא לִׁ נִׁ ָ ך  ב  "ל ֲחשֹׁו  וֹׁ ַעל  -ה ַהנ ַ ת  ׁש  ֵרׁש ֶאת אִׁ ג ֵ נו  ַז"ל, ׁשֶ ֵ קו ת ַרב  ל   ַ ת  ס  ך  ַאַחר הִׁ ָ ָאַמר לוֹׁ    סמךכ  ׁשֶ
ים )ַעי ֵ  נִׁ ָ יו  לוֹׁ ב  ה  , יִׁ וֹׁ ת  ׁש  ָגֵרׁש ֶאת אִׁ ם י  אִׁ ת, ׁשֶ אוֹׁ ו ָ ין ַהצ ַ ֵ יָרתוֹׁ ב  טִׁ נו  ַז"ל קֶדם פ   ֵ ב ַז"ל  ן ל  ַרב  ָרָהם ד  י ַאב  ָלַקח ֶאת ַרב ִׁ ת ח(, ו  ֵעיל אוֹׁ

ַאַחר , ו  ָחָתן לוֹׁ נו  ַז"ל ל  ֵ ֵרי ַרב ֵ -ֶנֶכד ַרב  ב  מו  ד ִׁ ַקי   ת  נִׁ , ו  וֹׁ ת  ב ֶאת ב ִׁ ָרָהם ד  י ַאב  ֵרׁש ַרב ִׁ "ל, ג ֵ ה ַהנ ַ ַרֵחק מׁשֶ ת  נ ִׁ ֲחלֶקת ׁשֶ ַ ֵעת ַהמ  ך  ב   ָ נו   כ 
ם(.  "ל )ׁשָ  שנט והובא בשינוי לשון גם בקונטרס ימי התלאות(  -א)שיש"ק ח"ַז"ל ַהנ ַ

 
ה ֶקעס  מׁשֶ ינ  וֹׁ חִׁ ת  ב ִׁ ָתה  ָהי  ׁשֶ ה  י ָ נִׁ ַהׁש   ָגתוֹׁ  זו  ֶאת  ָשא  נ ָ ׁשֶ ַאַחר  ַנ"ת    ַהר  מוֹׁ ַעל  ַלֲחלק  יל  חִׁ ת  הִׁ יֶועץ,  ערִׁ ׁשֶ ָפר  כ  ב ִׁ ר  ד ָ ׁשֶ ָהַרב  ,  ל  ׁשֶ  

יא אֲ  הִׁ ים, ו  קִׁ ל  קָרב ַלחוֹׁ ָהָיה מ  יל ׁשֶ ִׁ פ  ׁש  אמ  ָ ט  ַאַנ"ׁש.  ׁשֶ מִׁ ַנ"ת   ו  ַהר  ָבבוֹׁ ַלֲחלק ַעל מוֹׁ ָתה ֶאת ל  ט    )שיש"ק ח"ב סימן תשסד( ר הִׁ



 3פו.               מוהר"ן                           תורה סט                                       קוטייל                        

 

 באש ובמים חלק ד פרק כה 
   חינקע'ס משהסיפורו של 

היה    חינקע'ס   משהר'   לברסלב,  רבינו  כשהגיע  בעיר.  רבינו  השתקעות  טרם  ברסלב,  קהילת  מראשי  אחד    משההיה 
 מחה ובכבוד, ועמו היו גם ר' אברהמ'ל פייעס והנגיד ר' מרדכי רוטנזייד.  בש מראשי הקהל שקבלו פניו  חינקע'ס

לא עבר זמן רב, ומשה זה התקרב לרבינו. עסקיו הצליחו ושגשגו במאד מאז, בזכות ברכתו של רבינו. הוא הפך לעשיר  
 מופלג, אולם עדיין לא זכה לפרי בטן, והדבר העיב על עשרו.  

התו את  רבינו  אמר  עת,  מוהר"ן(  רה  באותה  בליקוטי  ס"ט  )סימן  גזילה"  איסור  בעת    חינקע'ס  משה "חומר  נוכח  היה 
ונכסף לאשת חבירו". המשך הסיפור   גוזל ממנו בנים...  הוא  "כשגוזל את חבירו ממון, בזה  אמירת התורה, שם מובא 

נו: הלא אמרתי לך  רבי מובא בחיי מוהר"ן )אות כ"ט( "לאחר כמה ימים הפציר משה ברבינו שיברכו בבנים. והשיב לו  
תורה על ראש השנה, ולא הבין כונתו. ואחר כך נודע לו שכונתו היא כי בברסלב היה איש אחד שירד מנכסיו, והיה  

( שעלה למעלה ונתעשר כל כך, וזה זמן לא כביר אשר היה  משה חינקע'ס להאיש הנ"ל קנאה גדולה על העשיר הנ"ל )
יותר   הרבה  מעות  לו  והיה  עמו,  קנאה  מהעבשותפות  עליו  לו  היתה  וע"כ  כך,  כל  ממדרגתו  ירד  ולבסוף  הנ"ל,  שיר 

גדולה, גם לקח אצלו מעות מזומן ולא החזיר לו, ורמז לו רבינו ז"ל שבשביל זה אין לו בנים, כמבואר היטב במאמר  
די  ל יהנ"ל. אך במאמר הנ"ל מבואר שלפעמים מתגבר את עצמו בקנאה וחמדה גדולה כל כך על מעות חברו, עד שע

זה לוקח ממנו אף את אשתו, וכן היה. שאחר כך סמוך לפטירת רבינו ז"ל ציוה לאנשיו שיאמרו להעשיר הנ"ל שיגרש  
 את אשתו ויקח אשה אחרת ויוליד בנים".  

הנ"ל,   ס"ט  תורה  על  הבנויים  חינקע'ס,  למשה  רבינו  דברי  על  חזר  רבינו,  לברסלב אחרי הסתלקות  חזר  כשמוהרנ"ת 
 ש את אשתו. לגראולם הוא סרב 

בהזדמנות אחרת כשמוהרנ"ת הגיע שוב לברסלב, היה זה בסיימו את תפילת שחרית כשהוא עדיין עטוף בטליתו ועטור  
והנה ראה לפתע את   רבינו: "תתגרש מאשתך,  חינקע'ס  משהבתפילין דרבינו תם,  הזכיר לו שוב את דברי  . מוהרנ"ת 

כך אמר רבינו    -קרא בהתרגשות: "כמו שאני עטור בטלית ותפילין  נ"ת, מוהר חינקע'ס  משה ויהיו לך בנים". שוב סירב  
'לך יהיו בנים'! דברי מוהרנ"ת שנאמרו בהתרגשות רבה, החלו לחדור לליבו של משה, והתחיל לפעול בכיוון זה. הוא  

  ציתשכנע את אשתו שתסכים לקבל ממנו גט. לאחר שנתיים של הפצרות ניאותה לו, אך בתנאי שהוא יעניק לה מח
 מעושרו.  

עם... שותפו הקודם של    חינקע'ס  משה והתחתנה  היא הלכה  תקופה קצרה,  פיטורין. כעבור  גט  לה  ונתן  מיד,  הסכים 
בעלה הראשון משה, כמו שכתב רבינו בתורה הנ"ל: "לפעמים מתגבר על עצמו קנאה וחמדה גדולה כל כך על מעות  

 "ט(.  ן כחבירו עד שעי"ז לוקח ממנו אף את אשתו" )חיי מוהר" 
 עצמו נשא לאשה את אחותו של הרב מטומשפיל, ומוהרנ"ת נתן את ברכתו לשידוך.   חינקע'ס משה

, ובמר נפשו היה מתלונן  חינקע'ס   משה והנה עברו כמה שנים, ועדיין לא נראה שום סימן לבנים. הדבר דכדך מאד את  
 מפעם לפעם למוהרנ"ת: "אחרי הכל, אתם אמרתם לי להתגרש"... 

זה בפני  בס  היה  לבקרים  חדשים  אכזבתו  את  מביע  היה  חינקע'ס  ומשה  נפש,  עד  מים  כשהגיעו  תקע"ז.  שנת  ביבות 
מוהרנ"ת, נענה אליו מוהרנ"ת ואמר לו: עלה נא אל הציון הקדוש באומאן, וכה תאמר לרבינו: "עשיתי כפי שאמרתם לי  

בנים מאשתי השניה? הנה כבר עברו זה    לי  על ידי ר' נתן, וגירשתי את אשתי הראשונה, איה איפוא ההבטחה שיהיו
 כמה שנים מאז שנשאתי בשניה, ועדיין לא זכיתי לבנים!"  

 אכן קם ונסע לאומאן, ושפך שם את מר לבו, ואף העביר את דברי מוהרנ"ת שצוהו לומר לרבינו.   חינקע'ס משה
לצדקה" )הושע י', י"ב(.הוא חש  כם  מן הציון, היתה המחשבה הראשונה שעלתה במוחו: "זרעו ל  חינקע'ס   משה כשנפרד  

עליו לעשות,   מה  הפסוק... כשחזר לברסלב הבין היטב  באזנו את  ולוחש  לידו  עומד  רבינו בעצמו  כאילו  רגע  באותו 
 ופיזר סכומים נכבדים לצדקה, ואמנם הדבר הועיל, ולבסוף נתברך משה בבת, ולאחריה בבן.   

שפיל להביא לשמחת הברית את אחי אשתו, רב העיר. הברית  טומכשנולד למשה חינקע'ס בן, שלח כרכרה מיוחדת ל 
 התקיימה בברסלב. רבי אהרן רב העיר נתכבד בסנדקאות, מוהרנ"ת ערך את המילה, ולרב מטומשפיל כיבדו בפריעה.   

 ניצני ההתנגדות  
פ מקבלי  בין  כנזכר,  היה,  הוא  שאף  העיר,  של  הותיקים  מתושביה  ברסלב,  מחסידי  פייעס  אברהם  בבואו  ני  ר'  רבינו 

. הוא התבונן  חינקע'ס  משה, ניצב ליד הרב מטומשפיל בברית של בן  חינקע'ס  משהלברסלב, ריעו ושותפו למסחר של  
ונוכח כי משהו אינו כשורה. הלה לא הצליח לגמור את הפריעה כיאות   בעת שהרב מטומשפיל עושה את הפריעה, 

כל לראות בצער הילד, הוא דחף בקלות את הרב הצידה, וגמר  א יוהתינוק התפתל וזעק מרוב ייסורים. אברהם פייעס ל
את הפריעה בזריזות וביעילות, כדי להציל את הילד. הרב מטומשפיל החוויר מבושה. הדבר פגע בו מאד, והגם שר'  

החליט הרב  -אברהם פייעס לא עשה שלא כהוגן, כי לא נתכוון לרעה במעשהו אלא אך ורק לטובתו של הרך הנימול  
 פיל לנקום בחסידי ברסלב בכלל ובמוהרנ"ת בפרט.  ומשמט

לוי   רבי  תלמידם של הרה"ק  מסאווראן. הסאווראנער היה  צבי  ר' משה  של האדמו"ר  היה מחסידיו  הרב מטומשפיל 
חזה   רבינו  רבינו.  אצל  הסאווראנער  ביקר  בצעירותו  רבינו.  של  דודו  ממז'בוז',  ברוך  רבי  והרה"ק  מברדיטשוב  יצחק 

 ת כי יש לו אחת מהנשמות הגדולות שבדור, ורצה לקרב אותו אליו, אולם הסאווראנער התנגד לכך.  ושו בעיניו הקד
כ השוכנת  סאווראן,  לעיר  עבר  מכן  לאחר  בברדיטשוב,  כרב  מה  זמן  כיהן  נסתלק,  מברדיטשוב  שהרה"ק    70-לאחר 

לנדידת מרכז החסידות מערבה    דות קילומטר דרומה לאומאן. הוא היה אדמו"ר מקובל מאד, והיו לו אלפי חסידים. הו
 לפולין, גליציה והונגריה, נשאר הסאווראנער אחד מהאדמו"רים היחידים שנותרו באוקראינה.  

 כשמוהרנ"ת היה אצל הרב מברדיטשוב, עשה הכירות עם הסאווראנער, שחיבב אז את מוהרנ"ת מאד.  
יצל כל הזדמנות לזרוע זרעי שנאה. כל אימת  ל נ מכל מקום, קרקע ההתנגדות כבר בערה נגד מוהרנ"ת, והרב מטומשפי

שהיה אצל רבו מסאווראן לגלג על חסידי ברסלב ובפרט על מוהרנ"ת. הוא לעג מתפילותיו של מוהרנ"ת, וכן העובדא  
המעשיות   את  לפרסם  שאין  היתה  )שדעתם  הדור  מגדולי  כמה  לדעת  בניגוד  מעשיות  סיפורי  את  הדפיס  שמוהרנ"ת 

 ם( נתנו לרב מטומשפיל עוד סיבות להשמיץ אותו.   הע  הנוראות הללו להמון
  



 4פו.               מוהר"ן                           תורה סט                                       קוטייל                        

כאמור, בשנים קודמות התקיימו קשרי הערכה והערצה בין מוהרנ"ת והרב מסאווראן, מוהרנ"ת אף אמר פעם שלא היה  
 אחד שעמו היה יכול לשוחח על סוד העיבור חוץ מהסאווראנער, בגלל למדנותו המופלגת.   

  
מסע ההשמצה של הרב מטומשפיל השפיע אט אט על הרב    )מובא באלשיך קהלת(.   הרעכידוע שברית כרותה ללשון  

מסאווראן, ולבו נהפך מן הקצה אל הקצה, והפך לרודפו הקשה ביותר של מוהרנ"ת. אמנם ההתנגדות לא באה עדיין  
ביותר,    ימה לידי ביטוי אלא בדברים וברכילויות, אך היא הלכה וגברה בהדרגה עד שברבות השנים היא הפכה לאל

 ואף העלילו נגד מוהרנ"ת והחונים על דגלו עלילות דם אכזריות )כדלהלן(.  
 

 באש ובמים חלק ו פרק לג 

   ספיחי המחלוקת
  משהבתחילת שנת תקצ"א נערכה החתונה של ר' אברהם בער נכד רבנו, בן מרת אדל בת רבינו. הוא נשא את בתו של  

מנגידי העיר ברסלב שהת  חינקע'ס גבול. תחילה    קרב)שהיה אחד  היה  התרחק( לאשרו של משה לא  ואח"כ  לרבינו, 
הוא   מזאת  לבד  דבר.  לשם  היו  ופקחותו  חכמתו  אשר  מופלג,  חכם  תלמיד  מעולה,  לחתן  זכה  שהוא  העובדה  מעצם 
השתדך עם אחת המשפחות המיוחסות ביותר בישראל מגזע קודש של הבעש"ט, שיחוסו מגיע כידוע עד ממלכת בית  

כמו כ ומשה  ן הדוד.  רבינו, שאמר פעם, שהוא  און שהוא הצליח לעקוף את דבר  עליו, בחשבו מחשבת  טוב  לבו  יה 
שהיה ממקבלי פני רבינו, הגיש לו    משה חינקע'ס חינקע'ס לא ישתדכו לעולם )היה זה כשרבינו אך הגיע לגור בברסלב,  

 א נהיה מחותנים!"(  ר ל כוס קפה. תוך כדי כך נשפך הקפה. רבינו נענה אז ואמר: "כנראה שאנו כב
גיסו של   גם  היו  )המוכרים מהפרקים הקודמים כמתנגדים  חינקע'ס  משהבין אורחי החתונה  ואשתו  , הרב מטומשפיל 

נגד מוהרנ"ת באמצע שמחת החתונה,   לדעת רבינו(. שנאתם כבר הגיעה למימדים כאלה, ששניהם התפרצו בחוצפה 
נאלצו  וגידופים, עד שאנשי שלומינו  שתיקם בכח. חרון אפו של הרב מטומשפיל בער בו עד להשחית,  לה  בחירופים 
, וילדיה, נגד מוהרנ"ת, והדברים השפיעו אף על משה.)ימי  משה חינקע'סוהוא התחיל להסית את אחותו עלקע, אשת  

 התלאות עמ' קל"ז, ראה לעיל פרק כ"ה(.  
 

תו ב - שיחות הר"ן קלג כ   ֶׁ ֶרת מִׁ  ַמה ש   ֶ ַדב  ָרה ַהמ   וֹׁ ַהת  ֶד ב   יָמן ס"ט ֵחֶלק  ג  סִׁ ָבה )רסט( )ב   ַמֲחׁשָ ו  ב   ל  ה ֲאפִׁ ד ָ ֶחמ  ֵזָלה ו  ר ג   ו  ס  ל אִׁ
ַהי   א קג( ד   ָ ָבא ַקמ  ָ ָמַדי' )ב  ו  ל  ל  ו  ַאֲחָריו ֲאפִׁ יֶכנ  לִׁ ֵרׁש: 'יוֹׁ ֵ פ  , ׁשֶ ֵזל ֶאת ֲחֵברוֹׁ וֹׁ ׁש ַעל ַהג  רו  ֵ ן( פ  אׁשוֹׁ '  רִׁ כו  ים ו  נִׁ ָ נו  ַהב  ֵדי ה', ַהי  ו  מ  נו  לִׁ

"ל ן ַעי ֵ  ָמָרא ַהנ ַ ן ַהג   ֵ ים כ  דִׁ מ  ָהיו  לוֹׁ ַמע ׁשֶ ך  ׁשָ ָ כ  ָאַמר ׁשֶ ׁש ׁשֶ דוֹׁ יו ַהק ָ ִׁ פ  י מִׁ ת ִׁ ַמע  ם ׁשָ ַמע:   ׁשָ ָ ׁש  ם ׁשֶ ָמקוֹׁ  ב  

 

 סיכות התורה לפי הסדר 
 גזל ממון הוא גזל הבנים ומזה לומד רבינו שהכלל שהוא צריך תמיד להשלים אורה.  .א

 ולפעמים מצמצמת עצמה מהממון ואזי לא מזיק הגזל לבנים  .ב

 ה תמיד מבאר עניים הקדושין והכתובה אור בעניין הנ"ל שצריך להשלים  . ג

 בעניין הנ"ל שגזל הממון גזל הבנים כי שרשם אחד מבאר עניין הירושה    .ד

 מתחיל עניין חדש הנובע מהנ"ל שהגזל ממון גורם גם לגזל האשה ומטמא אותה ואותו בהרהורים זה על זה.  .ה

 ל אחרת אזי גם היא פונה ממנו פש שויכול עי"ז הגזלן לאבד בת זוגו שכיון שפונה לממון ששרשו באור נ  .ו

 גם יכול עי"ז לגרום לגזל אשת הנגזל שתמשך אחריו  .ז

 כל הנ"ל יכול להגרם גם ע"י חמדת הממון בלבד   .ח

נעוריו ולפעמים כמכניס צרה לביתו והתיקון לזה צדקה שמתקן   .ט חמדת ממון חבירו הוא בחי' ממאס באשת 
 הפגם שפגם באשת נעוריו 

)וכן את  ת הממון של גזל שע"י חמדה בא אליו מאור נפשה של אשת חבירו  גם א עוד יכול לתקן ע"י צדקה   .י
 הבנים( 

 הנושא אשה לשם ממון זה מעכירות המוח ויוצא בבנים לכן הם לא מהוגנים  .יא

תאוות ממון היא עכירות המח גורם לו לשנאה ולהיות שנוא כי שנאה היא מעכירות המח, ואהבה היא זכות   .יב
 המח. 

 הממון אזי יוצר העכירות במותרות המח דהיינו בשערות ועי"ז נעשה שנאת חינם  אוות כשמתגבר עוד יותר בת  .יג

 מותרות המוחין של צדיק גם יוצאים בשערות אבל הם שערים לחכמה ומדע בעבודת ה'  .יד

 הנושא אשה שאינה הוגנת לו זו עכירות המח שיוצא בשערות לכן אליהו הנקרא בעל שער ממונה להענישו  .טו
 

 

 הקדמה 
רבינו ממעלת הממון ולעומת זה מסכנת הממון שכיון ששרשו גבוה מאד כחו עצום   מדברבכמה תורות 

 לטוב ולרע תלוי בתיקון הברית.
לעיל בתורה סח באר כיצד הכעס מפסיד ממנו ממון ובתורה נט אות ה' באר כיצד כפי העשירות כן זוכה  

   .להתקרב להש"י על ידולהכלל בה ויבואו שהרחוקים יתאוו  יקרה לנפש
ממקום הנפש ואשה בחי' נפש בחי'    אכי הממון הומבאר רבינו כיצד כל ממונו של אדם תלוי באשתו    כאן

מלכות מדרגה אחרונה ועיין גם תורה ל' אות ד' ששונא ממון מסטרא דמלכות וכן בתורה כג תאוות ממון  
 היא ע"ז דהיינו נפילת המלכות להמליך סט"א.  

שרשו באור נפשה של אשתו לכן גם הבנים תלויים בו  ששכיון    ממוןחומר גזילת הרבינו את  ועפ"ז מבאר  
ונמצא לפ"ז שאור נפשה שממנו ממון בעלה מקבלת ע"י ההוא רוחא    וכן כל חיות אשתו מהממון שנותן לה.

. מאידך הממון  ר נפשה וע"כ כפי מה שמכבד אותה זוכה בובביאה ראשונה ומאז כל ממונו מאו  דקיהיב בה
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נפשה   מאור  אשנמשך  ממון   גם  שהגוזל  כך  כדי  עד  ממנו  חיותה  כל  נשאר  גשמי  לממון  שנשתלשל  חר 
   מבעלה מחסיר מאור נפשה כי כל ממון בעלה נצרך לה תמיד להשלים אור נפשה.

זה עפ"י הנגלה ונקבה   (נדה לא)  ח מבאר את הגמ'"מ  סימןעיין אגרות משה ח"ד    וכעין  בידו  שזכר ככרו 
יזכה כפי מזלו בממון אבל האשה תלוי בתפילתה. ועי"ש ם בלא תפלה  רש"א שאיש גנקיה באה ובאר המה

האשה  מאמר חז"ל בברכות נא ש מזלא תליא מלתא ובכי האיש מקבל כפי מזלו כמבואר במועד קטן כח ד
   מתברכת מפרי בטנו של בעלה רומז גם לעניין הפרנסה.

  )כנ"ל שעל ידו נשלם אור נפשה( לא רק מבעלהלאשה אין ממון כלל אשבגמ'  שמבואר שאע"פ  והיינו כנ"ל
שכל הממון של בעלה הוא ממנה. כי ממזלו שמשם נשפע לו  עפ"י הזוהר )תזריע נב(  אעפ"כ מבואר כאן  

וכמבואר   .בעצמה הסיבה שכל חיותה מהממון שלוגם  וזו    המזון משם גם נשפע הנפש שהיא בחי' אשתו.
ופרנסתה   קדושין  וכסף  הכתובה  עניין  להבפנים  מכח  דה  שחייב  היא  שלהם  ההתקשרות  שכל  יינו 

 .בממוןבעיקר שלו למלא חסרונה  תההתחייבו
ועפ"ז מבאר רבינו שכשאדם גוזל מחבירו ממון גזל ממנו ברוחניות את שרש השפע של הממון הזה שהיא  

כות רבית אשתו וגם את הפירות התלויים וקשורים לממון הזה דהיינו את בניו וביאור העניין עיין לק"ה הל
 שממש כל השפע הראוי לבוא לנגזל עובר אל הגזלן.  א'

עוד מבאר שתוקף המחשבה כה גדול )כמבואר גם במ"א( שאפילו במחשבה לבד אפשר לגזול את חבירו 
 , והיינו הלאו דלא תחמודכנ"ל 

  להוכאן מחדש רבינו שהתיקון הוא לא בבחי' והשיב את הגזעוד מבאר שהתיקון ללא תחמוד הוא צדקה  
בבחי' טיהור הממון והבנים    שהרי ממון ובנים שבא אליו ע"י חמדה אינו ניכר לכן תיקונוממש    כמו בגזל
כי אצלו   פירוש  ונולדים  לו  להיות  הראויים  בניו  גוזל  הוא  כן  בחמדה  אפילו  ממונו  גוזל  שהגלזן  כשם 

שנעשה   הגזלה  מכח  אליו  שבא  את השפע  מתקנת  והצדקה  ממזרים  נחשבים  הבוברוחניות  וכן  נים  טהור 
מש לבוא  שלעתיד  בגמ'  המבואר  בבחי'  את  פח נטהרים  יגלה  לא  אליהו  ממזר  בה  שנתערב  מיוחסת  ה 

כך גם בניו של הגזלן שנולדו לו מכח הגזלה שגזל אור הממזרים אלא יטהר אותם ויחשיב אותן כמיוחסות  
בחי' ממזרים הצד הן  גזילת הממון אע"פ שברוחניות  ע"י  שנותן הגנפשה של אשת הנגזל  זלן מטהרת  קה 

   אותם להחשיבם בניו הכשרים.
 

 הממון והעשירות
העשירות יש בה שפע כפול, שפע אחד גשמי שהוא לבדו בחי' צואה  כשמדברים על ממון צריך לדעת ש

וגורם פנים חשוכות וריחוק מהקב"ה וחסרון תמידי ועצבות ומרה שחורה כמבואר בתורה כג וסתם בני אדם 
כי השפע הרוחני   ,זוכה גם לשפע הרוחני של הממון הוא הנקרא עשיר באמתם, אבל מי שכזה הוא כל ממונ

 הוא אור צח ותענוג רוחני נפלא של הסתפקות ושמחה בו ית' שאין לו שום צורך אחר כלל רק אותו ית'.  
ד'.  אות  נח  ובתורה  ה'  אות  כג  בתורה  כמבואר  הברית  תיקון  ע"י  רק  לזכות  אפשר  הזה  שלשפע  אלא 

י צדיק נקרא כי כל בשמים ובארץ דהיינו שרק בכוחו לחבר שמים וארץ לכן רק בכח תיקון  ביאור נ"ל כוה
יקשור את האדם מיד אל שרשו הרוחני דהיינו אל השפע הרוחני דהיינו   הברית אפשר שכל ממון גשמי 

שם לכן לא    כנראה שסמך כאן רבינו על המבואר מה שלא נזכר בתורה זו תיקון הברית  ובחי' הכפל שבו.  
 הזכיר כאן התנאי לעשירות שהיא תיקון הברית. 

שצריך הממון  בוודאי  כנ"ל    אבל  צואה  בחי'  הוא  שאצלה  אע"פ  גשמי  ממון  כפשוטו  הוא  לאשה  לתת 
לתת לה בכל פעם עוד ממון כי הוא אצלה בבחי' יש לו מנה רוצה מאתים ולכן    אדרבה זו הסיבה שצריך 

ס' סוף אות  כפול, אעפ"כ צריך לתת לה. וכמבואר בתורה  בעוד חסרון  כשנותן לה הוא בחי' שממלא חסרון  
ובנים דהינו חסרי הדעת אבל האנשים צריכים ממון רק להתבוננות    ד' שהממון הוא בשביל לתת לנשים 

   .דהיינו להתבונן בשרשו הנפלא המבואר בתורה כג אות ה'
 

וככל שתאוותו גדולה  ירות המח  ון( שהיא עכעוד מבאר רבינו בעניין גזל וחמדת הממון )דהיינו תאוות ממ
 כן גודל העכירות המח עד שיוצא מותרות המוחין בשערות 

לכן תאוות ממון   (מזכות המחתלוןיה בדעת ושכל )דהיינו  עוד מבאר שהשנאה היא מעכירות המח ואהבה  
צאת  רות המח ויו נעשית מותדהיינו עכירות המח עי"ז נעשה שונא ולכן יש לו שונאים וכשהעכירות גדולה  

כיון שהיא במקום השערות שאין שם מח לכן גם השונאים היוקים ממנה הם שונאי    בשערות זו  ועכירות 
 חינם בלא שכל וטעם על שנאתם.  

 

זך  שמוחו  כיון  שהצדיק  אלא  בשערות  שיוצאים  מוחין  מותרות  יש  הצדיק  אצל  שגם  רבינו  מבאר  עוד 
שלו המח  עכירות  אזי  הרבה  מהשגתינו  ג  ומעלה  מוחין  ורקהם  אצלינו  שלו    בוהים  מוחין  מהמותרות 

לה אצלינו  שערים  בחי'  הם  שלו  השערות  לכן  לקבל  לנו  אפשר  מהם  רק  בשערות  בהם  יהיוצאים  כנס 
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ה' ודעת בעבודת  סימן שס  .\ג/ לחכמה  לנו היא הפסולת מתורתו    וזה שמבואר בחיי מוהר"ן  שמה שמגלה 
 .הוא משיגה והיא נמוכה אלפי אלפים ורבי רבבות ממה ש

 
 עד כאן ההקדמה 

 

* 
 

 [ד] סט תורה 
ממון, בזה הוא גוזל ממנו בנים, היינו שהגזלן נוטל מהנגזל  \ה/שהגוזל את חבירודע 

 בנים. 
  ל "ז  רבינו  שגילה  העת  ובאותו,  בנים  לו  היה  שלא  ש "מאנ  אחד  שם  עמד  המאמר  זה  ל "ז  רבינו  שאמר  בעת
,  בנים  לו  שאין  ענין  אודות  ל"ז  רבינו  לפני  םבני  מהחשוכי  האיש  זה  התחנן  ימים  איזה  אחר  ל"הנ  המאמר  זה

  אחר   שעמד  עד,  ל"ז  כוונתו  כלל  הבין  לא  האיש  וזה,  זה  על  תורה  ממני   שמעת  כבר  הלא  ל "ז  רבינו  לו  והשיב
,  מחמת  הוא  בנים  לו  שאין  שזה  ל"ז  רבינו  לפניהם  שגילה,  ש"מאנ  אנשים  איזה  ידי  על  ל"ז  כוונתו  על  כך 

 בנים   לו  היה  שלא  ל"הנ   האיש  וזה,  ממדריגתו  ירד  כך   ואחר  מקודם  ולגד  עשיר  היהש   אחד  איש  אז  שהיה
  זה   ומחמת  ביותר  פעם  בכל  ונתעשר  למדריגה  ממדריגה  עלה  כך  ואחר,  וקטנה  שפלה  במדרגה  בתחלה  היה
 הרבה  ממון  ממנו  לוה  וגם,  ועשירותו  ממונו  על  גדולה  וחמדה  עליו  גדולה  קנאה  ל"הנ  היורד  להאיש  היה
  קודם   כך   אחר  ל"הנ  במאמר  בפנים  וכמובא  בנים  ל"הנ  העשיר  להאיש  היה  לא  זה  ידי  ועל,  לו  זירהח  ולא

  את  שיגרש  שרצונו  בנים  לו  היה   שלא   ל"הנ  להאיש  שיאמרו  ש"מאנ  לקצת   צוה,  ל"ז  רבינו  של  הסתלקותו
  יצא   ך כ  שאחר  עד,  ל"ז  רבינו  פטירת  אחר  שנים  כמה  כך   ועברו  בנים  לו  ויהיו  אחרת  אשה  לו  ויקח  אשתו
  ל "הנ  היורד   האיש   ונשא,  ל"הנ  היורד  האיש  של  אשתו  מתה  כך   ובתוך   אשתו  את   וגירש  הפועל  אל  הדבר

 אות   לחכמה  )פרפראות  :ל"הנ  זה  במאמר   כמבואר  ל "ז  רבינו  דברי  כל   ונתקיימו,  ל"הנ  העשיר  של  אשתו  את
 ג(

לו   בא  האדם  של  הממון  עיקר  ידיכי  )   על  זוגו  מז\ז/ (ובת  נפשה  אור  ע"י  כי  לו  ,  בא  ה 
הוא רוחא דשביק  מבואר בכהאריז"ל שאור נפשה  כפי שיבאר לקמן נפשה היא חלק מנפשו, אבל    וןהממ

ובאור נפשה    (\ח/דעת ותבונה פרק טז)  שרק מכח זה יש לה כח הולדה  בה בעלה שעל ידו הנוק' מעלה מ"ן

  מתפשט אורות . היינו ע"י שמתנוצץ ו\ט/ כפי שקבלה מבעלה בביאה ראשונה  ,תלוי הבנים ומספרם

 
ן. וכן מבואר בלק"ה נזיקין ג' ח' שמה שמגלה היא בחי' שינה כלפי השגתו שהיא בחי'  ר" בתחילת ההקדמה לליקוטי מוה   מבואר וכן    ג

כלפי    דביקות. עי"ש שהצדיק מקרב אותנו ע"י בחי' השינה שלו.  עוד עיין פל"ח תורה ה' תנינא שמה שמגלה לנו זה בחי' הרפש וטיט 
 השגתו שהיא כבן המחפש בגנזי אביו..  

 ועיין חיי מוהר"ן סימן כט ובספר באש ובמים ח"ד פרק כה.  א ידוע באיזה שנה ל   תורה זו נאמרה בראש השנה   ד

את חבירו ולא מחבירו משמע שגוזל חלק מהחבר בעצמו ולא רק דבר הנפרד ממנו אלא ששיך לו בקשר קנייני. ולקמן    צ"ל לשון   ה 
 ממון בשרשו הוא חלק נפשו ממש.   מבאר שה 

 עיין זוהר תזריע נב.  ו

שון הזהר ממונא באיתתא זכי ליה ברנש ואמנם משמע בפשטות כרבינו שכל ממון של איש הוא בזכות באשה וכעין  ל   צ"ע כי אמנם   ז 
קת הנקבה, ושם גנוז כל העושר, כמ"ש מצפון זהב  הדבר הוא כמ"ש ובשמאלה עושר וכבוד, כי משמאל היא יני   וסוד זה באר שם המתוק מדבש בסוף המאמר ז"ל  

והר היא מהפסוק בית והן נחלת אבות ומה' אשה משכלת ופירש המתוק מדבש דבעלמא העושר הוא  הז אבל הראיה שמביא    יאתה,
מון.      נחלת אבות ורק מי שזוכה לאשה משכלת זוכה על ידה בהכל דהיינו גם בממון. נמצא לפ"ז שלא כל אשה ממנה זוכה בעלה במ 

הסוד שעל פי הפשט באמת רק אשה משכלת מזכה את בעלה  י  ונ"ל כוונת המתוק מדבש לחלק בין ביאור עפ"י הפשט לביאור עפ" 
 גם בממון אבל עפ"י הסוד כל אשה ממנה זוכה בעלה לממון וכרבינו.  

ענין כלי המעלה את המ"ן של הנקבה    דע כי   -)מקורו בשער הפסוקים פ' וירא דרוש של מ"ן( פרק ט"ז    -  דעת ותבונה למוהרי"ח   ח
ן ועל ידי הוי"ה זו אשר בה היא מעלה את המ"ן בעת הזווג כדי להוליד בנים, והנה טעם לזה  ב" הוא הוי"ה דמלוי ההי"ן שהיא בגימ'  

והוי"ה זו  הוא כי זאת ההוי"ה היא בחי' נפש הנקבה, ולכן הוי"ה זו היא לעולם במלכות כנודע. או בעולם העשיה הרומזת למלכות  
ין בה בחי' נפש הנה היא אינה יולדת. והנה אין נפש זו נכנסת בה  שא היא הפנימיות והרוחניות של הנקבה ונקראת נפש שלה, וכל זמן  

אלא על ידי בעלה כנודע, ולכן אין נכנסת בה עד שיזדווג בה בעלה ביאה ראשונה, ואז נותן בה הנפש ההיא שהיא בחינת אור הנפש  
ואל הנפש הזו היא שנקראת בסבא דמשפטים רוחא דיהיב ב של הכלי, ולא   בעלה, כי להיותה נמשכת מז"א  ה  בחינת הכלי עצמו. 

ע"ש.   זה.  בענין  נרחיב  ולקמן  כנודע,  נפש  אלא  נקראים  אינם  הנקבה  אורות  כי  נפש  בחי'  רק  אינו  אבל  רוחא,  נקראת  רוח  הנקרא 
סוד שבה ועל ידו היא מעלה מאז ואילך מ"ן בשאר הזווגים. באופן כי מ"ן  ואחרי הנתן בה בביאה אחת נפש הזו אז נשאר בחינתה בי 

ועי"ש ארכות בזה ונרמז בדברי חז"ל שאין האשה כורתת ברית אלא למי    א בחי' אחת והאי רוחא הוא בחינה אחרת המעלה אותם: הו 
 שעשאה כל ואין האשה מתעברת בביאה ראשונה. עי"ש 

 קמן.בזה והביאור עיין הערה ל   הקושיות   ט 
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נפשה נפשה  מאור  דאור  אור  הממוןדהיינו  בחי'  הם  האורות  אלו  ממון    ,  ממנו  כשלקחים  נמצא 

 .  דהיינו מאשתו ומהבנים התלויים בה \י/ מחסירים מנפשו
ועיין לק"ה ערב ג' יב כי  לעיל בתורה נט וסח    [יב] , כמבואר במ"א  \יא/ כי הממון הוא ממקום הנפש

תליא/ במזלא  ומזוני  חיי  בחי'    ובשרשם  \יד/ \יגבני  והם  ה'  אות  כג  בתורה  כמבואר  רוחני  ועונג  צח  אור  הן 
ושמחה בחלקו מתוך דבקות בו ית' כפי שבארנו באריכות בתורה סח ותורה נט    מוחין גבוהים של הסתפקות

 .  \טו'/ האות 
כידוע בכתבי האר"י נקבה  בחי'  היא  כי  הנ"ל  ונפש  רוח  טז,  נפש  מן  היא הבחי' האחרונה 

התחתונה,   יזונשמה שלה, הוא בחי' נפש נגדו. כי כלל המדרגהלל נפש רוח  נשמה. וכן כ
 שלמעלה הימנה.   יחהיא בחינות נפש, בחי' נקבה, נגד מדרגה 

ידי ע"כ   שה  על  זוגו,  בת  הנקבה  כי    יטא ובחי'  הממון.  לו  בא  ידה  על  אצלו,  הנפש  בחי' 
בזוהר   כ"ש  בחי' רגלין,כי היא  הנ"ל  .  בזהר תזריע נב[כ]   עיקר הממון תלוי בה, כמבואר במ"א

ע"ב( קי"ב  ישמור  \כא/)וירא  חסידיו  איתתא[  כב]   רגלי  הכוונה    דא  שחסידו  לומד  שם  הזוהר 

בזכותו עליה  גם  ששומר  היא אשתו  חסידו  ורגלי  אבינו  וכתיבלאברהם  ואת כל היקום אשר   [כג ]  . 
חי' רגלין  נמצא שגם הממון הוא ב זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו )פסחים קיט( ברגליהם

שמעמידה את בעלה על רגליו ומאירה    \כה/ , וכן האשה איתא ביבמות סג.\כד/הוא המעמיד את רגליוהרי  ש

 
סיר מנפשו ומתרץ עפ"י תורה נט אות ו' אוהבי עשיר רבים  מח מתנה א' קושית מוהרנ"ת לפ"ז איך מותר לתת מתנה הרי    עיין לק"ה   י

יותר   נפשו עוד  וגדלה  ועי"ז חוזרת  בנפשו  ואוהבים התאווים להכלל  רעים  ומרבה  יפה  ונותן בעין  כי העשירות היא ששמח בחלקו 
 עי"ש.  ממה שנחסר.

כאן   תורה סח עיין    יא ולכאורה  נפשו.  נושא את  הוא  כי אליו  בממון כמ"ש  וכבר  א   הנפש שרשה  בנפש.  ומר להפך שהממון שרשו 
 נתבאר ששרשם אחד בבחי' בני חיי ומזוני במזלא תליא כנ"ל 

 ותורה סח ולקמן תורה מו תנינא   ט* לעיל תורה נ   יב 

ג    -  לקוטי הלכות חו"מ   יג ָהעֲ   -יב  הלכות ערב הלכה  ל  ָ כ  י  ל  כ ִׁ ָ כ  ם  ָ ׁש  ִׁ מ  ׁשֶ ן  יוֹׁ ָהֶעל  ן  ָרצוֹׁ יַנת  חִׁ ב   מִׁ ך   ׁשָ מ  נִׁ ת  ירו  ן  הַ ׁשִׁ ֵ כ  ַעל  ו  "ל  נ ַ ַ כ  ת  עוֹׁ ָ פ  ַהׁש 
ל ָהֵרַע   ָ ן כ  ֵ ַעל כ  "ל ו  ַכנ ַ ה ו  ָ ׁש  דֻׁ ק   ַ ׁשוֹׁ ב  ר  ם ׁשָ ָ ׁש  י מִׁ ן, כ ִׁ ָרצוֹׁ ין ו  פִׁ ו  ס  ן כ ִׁ ׁשוֹׁ ֶסף ל  ֶ ן כ  מוֹׁ ָ ָרא ַהמ  ק  ֵלי יט(  נִׁ ׁש  ן, )מִׁ ָ יׁש ַמת  אִׁ ם  ל  ים" )ׁשָ יר ַרב ִׁ ֲהֵבי ָעׁשִׁ "אֹׁ

נִׁ  ו  ים  קִׁ ק  וֹׁ ת  ׁש  מִׁ ֹׁל  ַהכ  ו  ֵמֲחמַ כ  יד(.  ֶזה  ל  ָ כ  סח(.  יָמן  )סִׁ ָרָכה  ב  לִׁ נוֹׁ  רוֹׁ כ  זִׁ נו   ֵ ַרב  ֵרי  ב  דִׁ ב   ָבא  ו  מ  ַ כ  יר,  ֶהָעׁשִׁ ם  עִׁ ים  רִׁ ַחב   ת  מִׁ ו  ֵאָליו  ין  ן  ָספִׁ מוֹׁ ָ ַהמ  ׁשֶ ת 
נ ַ  ַ ן כ  יַנת ָרצוֹׁ חִׁ ב   ך  מִׁ ׁשָ מ  ׁשוֹׁ נִׁ ר  ׁשָ ַמז ָ ב   ם ב   י אִׁ ָיא כ ִׁ ל  ַ ָתא ת  כו  ז  ֵני ָלאו ב ִׁ זוֹׁ ן מ  ֵ ַעל כ  יַנת  לָ "ל, ו  חִׁ הו א ב   ָרָכה ׁשֶ ב  ָנם לִׁ רוֹׁ כ  ֵתינו  זִׁ וֹׁ רו  ַרב  ָאמ  מוֹׁ ׁשֶ א, כ  

ַהת   בָֹׁאר ב   מ  ַ ן, כ  יַנת ָרצוֹׁ חִׁ הו א ב   ַע, ׁשֶ דו  י ָ ַ א כ  יׁשָ ָנא ַקד ִׁ ק  יַנת ד ִׁ חִׁ הו א ב   ן, ׁשֶ יוֹׁ ל ָהֶעל  ָקן ַהק ָ ַמז ָ יַנת ַהז ָ חִׁ ֵדי ב   ן ַעל י  ֶהָאַרת ָהָרצוֹׁ "ל ׁשֶ ָרה ַהנ ַ ׁש,  וֹׁ דוֹׁ
ם. ן ׁשָ  ַעי ֵ

 וצ"ע לפ"ז שרשם אחד ואילו לקמן )בסוף עמוד זה( מבאר רבינו שהם ג' מדרגות תלויות זו תחת זו בני תלי במזוני ומזוני בחיי.  יד
יו"ד    ליקוטי וגם עיין    טו  ודם הלכה א   -הלכות  ה'    הלכות חלב  ַעל    -אות  ן    -ו  ֵ "ל, )הֵחלב(  כ  נ ַ ַ כ  ן  ָ ַמת  ו  א  ָ ַמש  ב   ר  ת ָ ׁש  כ ִׁ   מֻׁ ָ ב  לֻׁ ַהמ  ת  ו  ַהַחי  י 

י ַהֵחלֶ  ַֹׁח, כ ִׁ ל ַהמ  ן ׁשֶ ַליִׁ יַנת ַרג  חִׁ ב   ָנה, מִׁ ֵרָגה ַאֲחרוֹׁ יַנת ַמד  חִׁ ב   נו  מִׁ ין, ַהי  יַנת מֹׁחִׁ חִׁ ב   הו א מִׁ ֵחֶלב ׁשֶ ַ נ ַ ב  ַ ים כ  נִׁ ָ מ  ֻׁ ֵרי ַהׁש  ת  ת  ב הו א מוֹׁ ָליוֹׁ כ   ַ מוֹׁ ב  קוֹׁ מ  "ל ו 
ַרג   יַנת  חִׁ ב   מִׁ ֵהם  ׁשֶ ָהֵעָצה  ם  ָ ׁש  ַעל  לַ ׁשֶ ו  ָבא.  ו  מ  ַ כ  ן  ַליִׁ ַרג  יַנת  חִׁ ב   ֵהם  ת  ָליוֹׁ ַהכ   י  כ ִׁ ַֹׁח,  ַהמ  ל  ׁשֶ ן  יַנת    -יִׁ חִׁ ב   הו א  "ל  נ ַ ַ כ  ַהֵחֶלב  ל  ׁשֶ ת  ו  ַהַחי  תוֹׁ  ן אוֹׁ ֵ כ 

יַנת מֹׁחִׁ  חִׁ הו א ב   ן ׁשֶ ל ָממוֹׁ ת ׁשֶ ו  ַפע ַחי  מ   ׁשֶ מוֹׁ ׁשֶ ָבא, כ   ק  יַנת נו  חִׁ הו א ב   ֶפׁש. ׁשֶ ל ַהנ ֶ ַדַעת ׁשֶ ַתב  ין ו  ָ כ  יָמן סט(, ׁשֶ יר )סִׁ , ֵנרוֹׁ ָיאִׁ נו  ֵ ֵרי ַרב  ב  דִׁ ק ב   ד ָ ק  דֻׁ

ש   פֶׁ ש  ַהנ ֶׁ ֹרֶׁ מֹון הו א ש  ַהמ   ֶׁ ֶׁ   .  ש  ַהַחי ו ת ש  ש  ו  ֹרֶׁ ִֹחין ֵהם ַהש   י ַהמ  ִֹחין, כ ִ ִחיַנת ַהמ  ש  הו א ב   ֹרֶׁ ַהש   א,  ו  צ  ַחי ֶׁה". ִנמ  ה ת   מ  כ  תו ב, "ַהח  כ   ֶׁ מֹו ש  ר, כ   ב  ל ד   ל כ  
 ֶׁ א ש  הו א ב   א ו  ב  ִחיַנת נו ק  הו א ב   ֶׁ ש  ש  פֶׁ ל ַהנ ֶׁ ֶׁ ִחיַנת ַחי ו ת. ו מִֹחין ש  , הו א ב   ש  פֶׁ ש  ַהנ ֶׁ ֹרֶׁ הו א ש  ֶׁ מֹון, ש  ה    ַהמ   ל  ַמע  ל   ֶׁ ה ש  ֵרג  ד  ַ ל ַהמ  ֶׁ ַלִין ש  ִחיַנת ַרג  ִמב  

נ    ֶׁ ֵר ִממ  ַמד  ִחיַנת מִֹחין, ל  הו א ב   ֶׁ א, ש  כֹור  ִחיַנת ד   הו א ב   ֶׁ ַלִין  ג  ה, ש  ִחיַנת ַרג  י ב   ִלי, כ ִ ַרג  ך  ל  ֵרך  ה' ֹאת  ב  ִחיַנת ַוי  ב  מֹון ב ִ ִחיַנת ַהמ   ם ב   ש    ֶׁ יו, ש  ת   ח  ַ ת  ֶׁ ה ש 
ִחיַנת מִֹחין   ַהַחי ו ת ב   ש   ֹרֶׁ ה, הו א ש  ל  ַמע  ל   ֶׁ ה ש  ֵרג  ד  ַ ל ַהמ  ֶׁ ַעל  ש  ו  יו.  ת   ח  ַ ת  ֶׁ ה ש  ֵרג  ד  ַ ל ַהמ  ֶׁ הו א ב     -ש  ֶׁ מֹון ש  ן ַהמ   ֵ "ל, חִ כ  נ ַ ִֹחין כ ַ ֵלי ַהמ  הו א    יַנת ַרג 

ב    מִׁ הו א  ׁשֶ ֵחֶלב  ַ ב  ׁשֶ ת  ו  ַהַחי  ׁשֶ ָצא,  מ  נִׁ ֶפׁש.  ַהנ ֶ ל  ׁשֶ ין  מֹׁחִׁ יַנת  חִׁ ב   נו   ַהי  ד   ֶפׁש,  ַהנ ֶ ל  ׁשֶ ת  ו  ַהַחי  ין ׁשֶֹׁרׁש  ֹׁחִׁ ַהמ  ֵלי  ַרג  יַנת  יַנת    חִׁ חִׁ ב   הו א  ֵעיל,  ל  ר  ַ כ  ז  נ ִׁ ַ כ 
הו א ׁשֹׁ  ן, ׁשֶ ל ָממוֹׁ ַפע ׁשֶ "ל: ׁשֶ נ ַ ַ ד כ  אֹׁ ַ מ  בֹׁה  ת ג ָ ו  הו א ַחי  ֵעיל, ו  ר ל  ָ כ  ז  נ ִׁ ַ ֶפׁש, כ   ֶרׁש ַהנ ֶ

 כי היא  -כי )הנפש( היא, בתשכט   -כי הנפש היא, בתרצו   -בתרלו כי הוא )ו' לא ברור כ"כ(,    -כי היא, בדפו"ר   -גם בתרלד   טז

 המדריגה  -מתרלו    יז

 מדריגה   -מתרלו    יח 

 שהיא   -  לו שהוא, מתר   -שהיא, בתרלד   -בדפו"ר   יט 

 כנ"ל בזהר תזריע ממונא באתתיה זכי ליה ברנש וכו' וכתיב בטח בה בעלה ושלל לא יחסר )פל"ח ג(   כ 

מר רגלי חסידו  וירא קיב:    זוהר   כא גֹו'  ִיש   ִתיב   ֲחִסידוֹ   , ו  א   ,חד חסיד א  על  ַחד   אות י' המורה  בלא  כ   ד  ִריך  הו א   ו  א ב   ש   ֻקד  ם, ד   ה  ר  ִטיר ֵליה     ַאב  ִדי נ    , ר ת  

ִמין ל  ע  ל  יה   ִמנ ֵ ִטירו   נ  ַאֲעֵדי  א  ל  כתיב    זהו   ו  לכן  לעולם  ממנו  השמירה  הסיר  ולא  תמיד  אותו  שמר  שהקב"ה  ד     ו ַמה   ,ישמור חסידו    רגלי אברהם  ֵלי,  ַרג  ַמר  א    א ד  
ֵתיה   והטעם שהאשה מיוחסת לרגלי האיש, מפני שהנשים מושרשים  )  שלא נגע בה אבימלך,  נשמרהיא אשתו שרה שהיתה בחי' רגלי אברהם שגם היא  שאמר רגלי, זו ה  ומה  ִאת  

א   ,(הרגלים במלכות הנקראת רגל לפי שעומדת בנה"י דז"א שהם סוד   ש   ֻקד  ִדיר  ד   ה  ת   ַטר ל  נ  ה  ו  יה  ִעמ   ֵ ת  ִכינ  ר ש   ד ַ ַ ִריך  הו א ש  "ה שלח את שכינתו להיות עמה  קבשה   ב  
    ושמרה אותה

 'ט  'א ב -שמואל   כב 

 יא ו'ם  * דברי   כג

שלכאורה אפשר לומר שהממון כיון שמעמיד את רגליו הוא רק מעמיד דמעמיד ואינו רגליו ממש שהן מעמיד ראשון נראה    אע"פ   כד
 מדובר כפשוטו אלא דרך משל  שלומד רבינו שמעמיד לרגליו הפירוש שנעשה בעצמו רגלין במקום רגליו, שהרי לא  
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כי עיקר הממון בא מבחי' נפש, בחי' נקבה, בחי'  נמצא האשה והממון שניהם בחי' רגלין  .  \כו/עיניו
 רגלין. 

)יבמות ס"ב ע"ב( הגמ'    ,השרוי בלא אשה שרוי בלא חומה  \כז/וזה שאמרו רז"ל  הוא  פשט 

כי   \כח/ נו בלא ממוןי הי  שבלא חומת האשה  ורבינו דורש  מבואר במהרש"א שםכשמצילתו מן החטא  

הון עשיר קרית עוזו . כי חומה היא בחי' הממון, כמ"ש )משלי יח(  תואשה של  הוא אור נפש 
 אר בתורה כגאור צח ותענוג רוחני )של דביקות בו ית'( כמבוכי ממון בשרשו הוא    נשגבה וכו'   וכחומה

והוא   ה'  לעניות אות  יפול  חומה שלא  הם  והמוחין  ודם  חלב  לק"ה  עפ"י  כנ"ל  גבוהים  ומוחין   הדעת  דעת 
קות הדעת )גמ' פסחים כל הכועס  לובתורה נט וסח באר שהיא חומה לשמור מכעס והיינו הך כי הכעס הסת

  .וכו'(
באשה    וע"כ תלוי  שהממון  אייקירו    כיון  נ"ט(  )ב"מ  רז"ל  כי  אמרו  דתתעתרו  לנשייכו  היכי 

בתורה    \לא/\ל/ (כט) וכמבואר  לכבדה  צריך  לכן  שאשתו  של  נפשה  מאור  זוכה  שהממון  כיון  וכנ"ל  לז סז 
ומתגלית    יוצאתנמשכת וששרש הנפש בכבוד לכן כיון שכל דבר נמשך לשרשו אזי ע"י שמכבד את אשתו  

ועיין לקמן ]דף פז.[ שמזונותיו מצומצנפשה שממנה הממוןאליו   גברות הקליפות על הנפש מים בגלל הת, 

 : ועיין תורה לז שע"י הכבוד מוציא את הנפש מחושך לאור דהיינו מהקליפות 
לו המיוחדת  זוגו  בת  עם  בא  הוא  לעולם,  בא  הוא  ואדם כאשר  רסה    וכל אדם  תורה  עיין 

 ועם סכום ממון הקצוב לו שיהיה לו בזה העולם. וכמה פירות, היינו   שלמעלה הם נשמה אחת

 
: כתיב אעשה לו עזר, במה אשה עוזרתו לאדם? א"ל: אדם מביא חיטין, חיטין כוסס?  "ל אשכחיה רבי יוסי לאליהו, א   .יבמות דף סג   כה 

 פשתן, פשתן לובש? לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו?

ועין בחי' אחת מהכתוב לתור    שמעתי מהריצ"ח   כו  כי העין היא בחי'  בשם הגר"א שרגל  והסתכלות  את הארץ שהוא לשון הליכה 
וכן ההליכה ברגל בלא העין היא מוגבלת מאד.  עוד שמעתי ממנו דבר יפה בהקשר לזה שעל כן כשאשתו  ש  ברגל שבמדרגת הרא 

ה לו בכמה ימים ברא הקדוש  מטרוניתא שאלה את ר' יוסי בר חלפתא אמראינה זיווגו אזי נפגע דייקא בעין ורגל כדמצינו בויקרא רבה ח' א'  

מות לא( כי ששת ימים עשה ה' את השמים וגו' אמרה לו ומאותה שעה עד עכשיו מהו יושב  )ש ברוך הוא את עולמו אמר לה לששת ימים דכתיב  
י יכולה לעשות כן כמה ועושה אמר לה מזווג זווגים אשתו של פלוני לפלוני בתו של פלוני לפלוני ממונו של פלוני לפלוני אמרה לו הדא הוא אף אנ 

יכולה לזווג ואני  ים סוף  ם  עבדים יש לי וכמה שפחות יש לי  בשעה אחת אמר לה אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריעת 
לפלונית זווגן    הניחה והלך לו מה עשתה שלחה והביאה אלף עבדים ואלף שפחות והעמידה אותן שורות שורות אמרה להם פלוני ישא לפלונית פלוני 

 וכו'... ודין ארכובה תבירה  ודין אצילי' פריךוטה שמודין עינו בלילה אחת לצפרא אתין לגבה דין מוחו פציעה 

  -שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה; בלא שמחה    -אמר רבי תנחום א"ר חנילאי: כל אדם שאין לו אשה    : יבמות דף סב   כז 
בראשית  ) יב:  כת ד   -להניח ברכה אל ביתך, בלא טובה    ( יחזקאל מ"ד ) דכתיב:    -ך, בלא ברכה  ושמחת אתה ובית   ( דברים י"ד ) דכתיב:  

האם אין עזרתי בי ותושיה נדחה    ( איוב ו' ) דכתיב:    -בלא תורה  , בלא חומה;  בלא תורה במערבא אמרי:  לא טוב היות האדם לבדו.    ( ב'

וידעת כי שלום אהלך    ( איוב ה' ) עולא אמר: בלא שלום, דכתיב:  . רבא בר  נקבה תסובב גבר   ( ירמיהו לא )דכתיב:    -, בלא חומה  ממני
 א תחטא.ול ופקדת נוך 

שחומה היא כל מיני שמירה אפשר לדרוש בה כל מיני שמירות והיינו מן החטא ומן העניות אבל נ"ל שבאמת יש קשר    דהיינו כיון   כח
היטב בתורה   מבואר  ועוד  מן הדעת  עני אלא  אין  כי  לעניות  בין החטא  בין  הדוק  ג' הקשר ההדוק  ג'  קדושין  יותר בלק"ה  ועוד  כג 

 וף עי"ש.יא תאוות ממון לתאוות נ 

האם חומה דהיינו ממון הכוונה כפשוטו שבלא אשה הוא עני והרי אדרבה רק הוצאות יש לו עליה ומפסידה ממונו אלא    עוד צ"ע 
י וכנ"ל אלא שמבכח האשה יכול בקל יותר לזכות  הכוונה ברוחניות שממנה הממון וגם זה מוכרח שאין הכוונה כפשוטו לממון גשמ 

ן ברוחניות וכמבואר בתורה כג ולעיל בתורה נט אות ו' ותורה סח. וצ"ע א"כ היינו דאמר רבי תנחום  מו לשמחה בחלקו שזה עיקר המ 
הו  ועיקרם  הרוחני  בממון  ששרשם  מיוחדים  מוחין  היא  בחלקו  ששמחה  וצ"ל  שמחה.   בלא  הוא  אשה  שבלא  חנילאי  עניין  א"ר  א 

של השלימות בזה. אבל סתם שמחה היא שמחה ממש ולא  ן  השלימות שלא מרגיש חסר ולאו דווקא השמחה בפועל שהיא כבר עניי
 רק שאין סיבה לעצבות וכוללת הרבה יותר כגון שמחה במצוות.   

 עיין תיקון ע' דף קכו.  כט 

ה    ִהיא   מה שכתוב    תיקון ע' דף קכו:   ל עֹול  ון  היינוה  ו   א  ת ִ   ג ַ נ  י  אֲ ,  גוון השני שבעין שהוא אדום בבחינת גבורה דמלכות  הוא נ  ִאת  א   יד חִ ד  לֹות  צ  ה    ב ִ ח  ִמנ    שהיאד 

יה    נאחזת בתפלת המנחה, והיינו  א    ב ֵ ַרת   א ב  ק  ל  י  ,עולה הבת שהיא המלכות אל ז"א  חההמנ  בתפלת ס  ַגב ֵ א    ל  אל  מ  ן   ,הגבורה שבה שבשמאל   בבחינתש   ַתמ   ה    ד  א  ה' ִעל  
ה )שם(    נאמר  ה  ו ב    ,לגבורה "ה שבבינה, ור"ל שנמשך שפע מבינה  ויה' הראשונה דשם ה  ששם רֹוצֶׁ ִ   ה  ַהֲעש  ין    יר ל  ִ פ  ִגין  ,שפע הבינה לגבורה שבצפוןנמשך    כיַיצ  א    ו ב  ת  ִאת   ד  

ן   מ   ַ רו    מצד הגבורה, לכן  היאשהאשה    ולפי ִמת  מ  ִניִתין    א  אֵרי ַמת  י ֵהיִכי   אֹוִקירו  (,  "אסועא מציעא דף נט  )במס' בב   חכמי המשנה  אמרומ  יכו  כ ִ י  ַ ש    דוכב ת  דתתעתרון   נ 

ִגין   את נשותיכם כדי שתתעשרו, ומפרש  ו ן    ב   פֹון ִאינ  ִמצ   פֹון   ,שהנשים הם מצד הגבורה שבצפון   לפיד   ב   ו ִמצ   ה  ה     ז  ֱאתֶׁ בא העשירות, לכן כשתכבדו את נשותיכם תזכו    ומשם יֶׁ
   לעשירות, 

שי   לא הר"ן עיין  מא   חות  שסובלות  על  גם  אשתו  את  וליקר  לכבד  הזהיר  שרבינו  רסד  עי"ש  ד  סימן  וכו'  בנים  גדול  חיי  ועיין  צער 

ל ַלֲעׁשִׁ   -  מוהר"ן  ג ָ סֻׁ ֶזה מ  ו  ׁש  ו  ד  קִׁ יָקָרה ל  וִׁ ס ָנָאה  וֹׁ ֶיה לוֹׁ כ  ה  י ִׁ ׁשֶ ר  ַהד ֵ י   ׁשֶ ֶאָחד  ָאַמר ל  ׁשֶ י  ת ִׁ ַמע  ׁשָ ָאַמר לוֹׁ אות תקעז )קלד(  ו  ת.  ס    ירו  וֹׁ י כ  ָאז כ ִׁ
יַנת   חִׁ ב   הו א  ים  ֵואלֹׁקִׁ ים,  ֱאלֹׁקִׁ א  י ָ רִׁ יַמט  ירו   יִׁ ג ִׁ קִׁ 'אוֹׁ נט.(,  יָעא  צִׁ מ  ָבא  ָ )ב  ָרָכה  ב  לִׁ ָנם  רוֹׁ כ  זִׁ ֵתינו   וֹׁ ַרב  רו   ָאמ  ו  ה.  ָ ׁש  אִׁ יַנת  חִׁ ב   יא  הִׁ ָאה  ר  יִׁ ו  ָאה,  ר 

 :' רו  ַעת  ת  תִׁ י ד   י ֵהיכִׁ כו  כ ִׁ י  ׁשַ נ  מכבד אותה כאילו מכבד אשתו ועיין בהגדה של פסח עלוהיא שעמדה  משמע שהכוס בחי' אשה לכן כש    לִׁ
 ש"לה בשם רוקח שהכוס רומזת לספירת מלכות.ה   לנו שכתב 
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. והם בחי' אילן וענפים ופירות. היינו שאור נפשה הוא בחי'  \לב/ו לו בזה העולםשיהי  ,בנים
ואור מאיר מנפשה הוא בחי'    \לג/ שרש האילן  של בעלה והיינו  נראה הכוונה שהיא בחי' נפש  עיקר האילן

דהיינו אור דאור    , שממנו יוצאים ומתפשטים ענפים, היינו התנוצצות והתפשטות אורהאילן

בשהנפ היינו  גדלים  ,  אלו  הענפים  ועל  האילן.  של  ענפים  בחי'  הוא  כנ"ל,  הממון  חי' 
 .  \לד/ שהם אור דאור דאור נפשה הפירות, היינו הבנים

היינו   שלו,  האילן  של  ענפים  ממנו  ונוטל  גוזל  הוא  ממון,  מחבירו  גוזל  כשאחד  נמצא 
ונוטל   גוזל  הוא  עי"ז  ע"כ  כנ"ל.  הממון  שמשם  נפשה,  אור  בנממנו  התנוצצות  יו נפש 

 , [לה]  ובנותיו
 

 
שלכל אדם זיווג אחד שנשמתם אחת )עיין תורה רסה( ויורדים לעולם בנפרד והש"י מזווג זיווגים ומושיב יחידים ביתה    משמע כאן   לב

ביק בה בעלה  דש ם שנפגשים.  ועיין לעיל עפ"י האריז"ל שאור נפשה שממנו הממון הוא רוח  והיא נפשו ואור נפשה ממונו גם קוד 
ביאה   אחר  ממונו  שרש  תיהיה  שיקח  אשה  כל  שלפ"ז  ועוד  לממונו.  שרש  אשתו  נעשית  ראשון  ביחוד  רק  שלפ"ז  ראשונה  בביאה 

זיווגו היא בחי' נפשו בשרש ורק על ידה יהיה לו מ  ונ"ל שבאמת דווקא  מון )וכך זכור לי שמבואר בשער הגלגולים( ועוד  ראשונה. 
כמה נשים שכולן משרש נפשו דמהאי טעמא מותר לשאת כמה נשים. נמצא שבאמת יש שתי בחינות    ות ידוע שלכל אדם יכול להי 

 בזה דהיינו מה שאשתו היא חלק נפשו בשרש שמשם הממון אבל רק זו שנשאת לו היא נעשית בפועל שמאור נפשה הוא ממונו.  

צ"ע  שאחר    קצת  ולא  ולקדשה  לקנותה  צריך  מדוע  אחת  נשמה  הזוג  שבני  קנויה  שמ כיון  שהיא  מתברר  ממילא  היא  מי  תברר 
ומקודשת לו. ואמנם אפ"ל שרק כשמסכימה להקנות עצמה ושהוא יקדש אותה זה הסימן שהם נשמה אחת.  אבל נ"ל שיש בזה עניין  

דייק  זולתו  שהיא  המלכות  בריאת  בסוד  עמוק  כבוד  עמוק  להחזרת  מקום  לתת  כדי  לגמרי  ממנו  לנפרדת  שנדמית  בריאה  שברא  א 
שרש כוונת כל הבריאה כמ"ש לכבודי בראתיו וכו' כי אי אפשר לכבד עצמו אלא חייב להיות ע"י אחר ובכוונה דווקא. וכיון  א  שהו 

 ה אע"פ שבשרשם הם אחד.  שאיש ואשה שרשם בקב"ה ושכינתיה לכן גם הם נבראו באופן כזה שכביכול יכולה למאן בבעל 

הוא עיקר האילן. ועיין לק"ה גבית חוב מיתומים א' שם כתב שהבעל הוא    שה שהאשה עמה שרש האילן היינו אור נפ   משמע כאן   לג
עיקר שרש האילן והנקתו. ונראה כנ"ל שהיא בחי' נפשו לכן שניהם שרש האילן.  אבל עיין לקמן ]ריש דף פו[ בהשמטה שם הלשון  

ור נפש לנפש עצמה וצ"ע ואפשר  א   א עיקר האילן משמע שרבינו לא מחלק בין אור נפש האשה לאשה עצמה או בין כי האשה הי 
 ששם לא דייק כ"כ.

 נתבאר שבני חיי ומזוני הם בחי' אחת והכא הם ג' מדרגות תלויות זו תחת זו בני תלי במזוני ומזוני בחיי.  צ"ע דלעיל   לד
 לשה"כ בראשית מו טו   לה 



 מוהר"ן            סט                      תורה                         ליקוטי                          1פו: 

שהם תלוים וגדלים ויונקים מאור הענף הזה, כי הם הם הפירות הגדלים על הענפים אלו,  
 וכשנוטל הענף נוטל הפירות: 

והטעם שסמך סיפור רוב  .  את כבוד עשרו, ורוב בניו  ויספר להם המןוזה שכתוב )אסתר ה'(  

רוב עשרו   לסיפור  ל זרעם נכון עתקו גם גברו חי  \א/כי זה תלוי בזה. וכמ"ש )איוב כא(בניו 
ורואים  איוב שואל מדוע הרשעים זוכים לחיים ארוכים ולעושר ולבנים    וצאצאיהם לעיניהם  לפניהם

ו צאצאים,  של  דורות  מבאר  כמה  כנ"ל  בדבריו  רבינו  כאן  איוב  שסמך  הבנים שהטעם  כי  לממון  הבנים 

הממון בענפי  שאמר  .  תלויים  עשירות  ועתקוזהו  זה  חיל,  גברו  במפרשים  גם  וע"י  .  שם  כמבואר 

 . \ב/ זרעם נכון וכו'זה  על ידיהעשירות 
יעקב לחזור מחרן לארץ קרא יעקב לרחל ולאה   אתכשציוה הקב"ה    \ו/ [ה] דוזה שאמרו רחל ולאה  }ג 

כי כל העושר אשר הציל   וה לחזור לארץ והן ענו לוולשדה וסיפר להן כל מה שרימה אותו לבן ושנצט
ולבנינו  זאלקים  הוא  לנו  ע"י  לנו  שאמרו    והטעם  מאבינו  עיקר העשירות  כי  דייקא  ולבנינו 

בחי' האילן והעשירות הם הענפים    חהאשה ובה תלוים הבנים כנ"ל. כי האשה היא עיקר 
וזה סוד שאמרו    {}השמטות{האלו כנ"לטשל האילן, והבנים הם הפירות הגדלים בענפים  

פשט הגמרא היא שכיון    תיוהגוזל את חבירו כאלו גוזל ממנו נפש בניו ובנו  \י/ רז"ל )ב"ק קיט(
בנים  ועי"ז מתים אבל רבינו דורש כנ"ל שבשרש נפשותם    את הבנים  אזי אין לו ממון לפרנס  את האב  שגזל

לא  התלויים באימן הם תלויים בממון שהוא אור נפשה כפירות בענפי אילן לכן הגזלן גוזל ממש נפשותם ש

 :    ז כמבואר לקמןם אפשר שימותו עי"יולדו ואפילו אם נולדו והם קטניו
לו  שאם  ודע יהיה  שלא  ממנו  לגזול  יוכל  בנים,  לו  היה  לא  עדיין  הנגזל  ע"י  [יא]   זה   ,

שגוזל ונוטל הענף כנ"ל. ואפי' אם כבר יש להנגזל בנים, יוכל להזיק לו שימותו בניו ח"ו.  
לגבי ע  \יב/עדיין הבנים צריכים לאמן  כי אם פב.  סוכה  יבערובין  ומצוות  לאמו   צריך מבואר שרוב 

חמש   גין  עד  שש  היינו  מאמו או  שיונק  זמן  כל  דווקא  הכוונה  אולי  צ"ע  כאן  לאמו  \יג/אבל  צריך  ,  נחשב 
היינו לענפים שלה, כמו שיש פירות שלא נגמרו כל צרכן, וצריכים לינק עוד מהענף. וע"כ  

 
ִיל:   כא פרק  איוב    א ְברּו חָׁ ם ּגָׁ ְתקּו ּגַ ִעים ִיְחיּו עָׁ ָׁ ֵאיֶהם ְלֵעיֵניֶהם:    )ז( ַמּדּוַע ְרש  ם ְוֶצֱאצָׁ כֹון ִלְפֵניֶהם ִעּמָׁ ם נָׁ  )ח( ַזְרעָׁ

 וזה אמר מדוע יחיו הרשעים ויזקינו גם חזקו בעושר:   -מדוע    -  מצודות דוד 

 שם שפירש עתקו גברו חיל דהיינו שיש להם הון עתק    ועיין אבן עזרא 
הפסוקים   ב תלויים    בשני  שהבנים  באר  ובשני  בזה  זה  תלויים  שהם  באר  בראשון  אעפ"כ  מדוע  ווצ"ע  לבנים  קודם  הממון  שהביא 

 אילן ואילו הבנים הם הפירות התלויים בענפים.בממון. וכנ"ל שהממון הוא ענפי ה 
אבד( ובתשכט התוספת הזו בלי סוגרים  תוספת זו אינה בתקפא אלא נוספה בתרלד בלי סוגרים ובתרלו הוקפה בסוגרים ואחריה כתב )השמטות( )אולי מלוח השמטות של תקפא שהיה להם ונ   ג

 וללא ציון השמטות.  
 לו נמחק ובתשכט החזירו בתרלד כתוב כאן )בראשית לא( ובתר   ד
 * בראשית לא טז   ה 

ִבינּו:   לא פרק  בראשית    ו  ֵבית אָׁ ה ּבְ נּו ֵחֶלק ְוַנֲחלָׁ ה לֹו ַהעֹוד לָׁ ה ַוּתֹאַמְרנָׁ ֵחל ְוֵלאָׁ ַען רָׁ נּו ַוּיֹאַכל    )יד( ַוּתַ רָׁ י ְמכָׁ ְבנּו לֹו ּכִ ַ ְכִרּיֹות ֶנְחש  )טו( ֲהלֹוא נָׁ
נּו:  ְסּפֵ כֹול ֶאת ּכַ ם אָׁ עֹ  ּגַ ל הָׁ י כָׁ ה: )טז( ּכִ ַמר ֱאלִֹהים ֵאֶליךָׁ ֲעש ֵ ר אָׁ ֶ ה ּכֹל ֲאש  ֵנינּו ְוַעּתָׁ נּו הּוא ּוְלבָׁ ִבינּו לָׁ יל ֱאלִֹהים ֵמאָׁ ר ִהּצִ ֶ ר ֲאש  ֶ  ש 

 אלקים   -אלהים, בתרלו    –בתרלד    ז

 היא עיקר בחי'   –היא בחי' )ותיבת עיקר אינה( בתרלו    -בתרלד   ח 
 בענפים האלו כנ"ל   -ומתרלובענפים כנ"ל,  –בתרלד    ט 

אמר רבי יוחנן כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו שנאמר כן ארחות כל בוצע בצע את    -  .בבא קמא דף קיט   י
נפש בעליו יקח ואומר ואכל קצירך ולחמך בניך ובנותיך ואומר מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם ואומר אל שאול ואל  

ם מאי ואומר וכ"ת נפש דידיה אבל נפש בניו ובנותיו לא תא שמע בשר בניו ובנותיו וכ"ת הני  בית הדמים על אשר המית את הגבעוני 
מילי היכא דלא יהיב דמי אבל היכא דיהיב דמי לא תא שמע מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי )בארצכם( ]בארצם[ וכ"ת ה"מ  

אשר המית את הגבעונים וכי היכן מצינו שהרג שאול    היכא דקעביד בידים אבל גרמא לא תא שמע אל שאול ואל בית הדמים ]על[ 
 את הגבעונים אלא מתוך שהרג נוב עיר הכהנים שהיו מספיקין להן מים ומזון מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן: 

 עיין חיי מוהר"ן אות כט הובא בפל"ח אות ג' מעשה באחד שלא היו לו בנים שהיה שם בשעת אמירת התורה וכו'  יא 

אמר רב אסי קטן בן שש יוצא בעירוב אמו מיתיבי קטן שצריך לאמו יוצא בעירוב אמו ושאין צריך לאמו אין יוצא    .ב עירובין דף פ   יב
בעירוב אמו ותנן נמי גבי סוכה כי האי גוונא קטן שאין צריך לאמו חייב בסוכה והוינן בה ואיזהו קטן שאין צריך לאמו אמרי דבי רבי  

י שמעון בן לקיש אמר כל שניעור ואינו קורא אימא אימא סלקא דעתך גדולים נמי קרו אלא  ינאי כל שנפנה ואין אמו מקנחתו רב 
 אימא כל שניעור משנתו ואינו קורא אימא אימא וכמה כבר ארבע כבר חמש 

 או רק בזמן שיונק בפועל.  בראשית כא ח' עפ"י גיטין עה: רש"י  אם עד גיל שנתיים שהוא הגיל שנגמל כ   גם בזה צ"ע   יג
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ו דהיינ  כשזה נוטל הענף, הוא מזיק הפירות, היינו הבנים, הצריכים לינק עוד ולקבל מהענף
)פירות בוסר שכיון שנקטפו קודם זמנם לא מועיל להם אפילו כשמניחים אותן עד שיבשילו   עיין  מעצמם 

בכח   הל ועדיין אין בכוחם להבשיל עד שיהיה ראוי לאכי \יד/ ( כיון שנקטפו מהעץ קודם הזמןפח תנינאתורה 

לינק מהעץ לה, והכל כנ"ל. והכל לפי הגזי  טוו, היינו מהתנוצצות אור אמעצמם אלא צריכים 
 לפי האילן והענפים והפירות. 

ריבוי   ובין  הענפים,  ואיכות  מהות  ובין  עצמן,  האילנות  בין  שינויים  וכמה  כמה  יש  כי 
רבים. כי יש אילן שיש לו ענפים רבים ופירות    טזהענפים, וכן בין הפירות, בכולן יש שינוים 

בין מהות ה  וכן  ופירות רבים.  וכן להיפך, ענפים מועטים  יש אילן מועטים.  ענפים עצמן, 
ים רק ושיש לו ענף אחד, אבל הוא יקר מאוד. ויש שיש לו עשרה ענפים, וכולם אינם שו

. כן יש כמה עניים  ושנה  כל חיי האשה דומיא דבנים או לכל שנהבצ"ע האם הכוונה    עשרה זהובים
ים, שיש להם בנים רבים, ואין ידו משגת אלא זוז אחד. היינו שכל הענפים שלו הם פחות

ואינם רק בערך זהב אחד, או שיש לו ענפים מועטים ופחותים. וכן להיפך, יש עשיר גדול  
מחמת שהענף שלו הוא יקר מאוד, או שיש לו ענפים רבים ויקרים, ועם כל זה יכול להיות  

 שלא יהיו לו רק בנים מועטים כנ"ל במשל האילנות. 
מיוחד לו שראוי להוציא ב' פירות,  למשל, אילן אחד עם ג' ענפים וכל ענף    יזסווהנה נתפ

נמצא שראוי שיהיה לו ששה בנים. וכן נאמר למשל שכל ענף הוא בבחי' וערך שיהיה לו 
מאה אדומים, נמצא שראוי להיות לו שין אדומים משלשה ענפים הללו. נמצא אם גוזל 

 ם.  , נמצא שנוטל ממנו ב' בני\יט/ענף אחד \יח/ ממנה מאה אדומים, הוא גוזל ונוטל ממנו
אבל דע שבזה יש חילוק גדול, אם הפירות ראויים לצאת מהענפים בזה אחר זה, נמצא  
שאף שזה גוזל ממנו ענף אחד, ונוטל ממנו ב' בנים, אעפ"כ עדיין ראויים לו להתקיים יתר  
הבנים של הענפים הנשארים, כי לא הזיק בהנשארים, כי לא נטל מהם כלום. אבל אם היו  

דהיינו שאע"פ שהם ששה בנים משלשה    ששה בכרס אחד  [כ] בבחי'    ראויים לצאת בבת אחת,

, ע"כ אף שזה לא גזל ממנו כ"א מאה אדומים, שהם בחי' ערך ענף  ענפים יוולדו בעיבור אחד 
קלקל אור כולם, מאחר שכולם היו ראויים כיון שהם בעיבור אחד  אחד של ב' פירות, עכ"ז  

ואי וחסר מהם אורם,  וזה נטל  בעיבור ן להם שלימות,  לצאת בבת אחת,  שכולם  כיון  דהיינו 

הענפים לכל  מתחלק  אדומים  מאה  אזי  לבד    \כא/אחד  אדומים  המאה  באלו  לו  להזיק  יוכל  ע"כ 
 הבנים.   שנטל ממנו, ליטול ממנו כל

שינוים  וכמה  כמה  זה  בענין  יש  והפירות, כבוכן  והענפים  האילן,  ולפי  הגזילה,  לפי   ,
 במהותם וכמותם.  
יכה תמיד להשלים אורה. וכל זמן שאין לה שלימות, א"א לה להוליד.  והכלל כי היא צר
ידי ועיקר שלימותה   כי  על  מבעלה    הוא בחי' התנוצצות אורה כנ"ל  הממון,  כשגוזלים  ולכן 

  : \כגכי כל הממון של בעלה הוא נצרך לה להשלים אורה/  ,ממון זה מזיק ומחסר באור נפשה
 

 זה עונת המעשר כי שם תלוי בשם פרי עליו אבל כאן תלוי עם יש בכוחו להבשיל מעצמו שזה קצת מאוחר יותר.  דאין ונראה    יד

 אמן   -בתשכט    טו

 שינויים   -מתרצו    טז

 נתפס  -מתרצו נתפיס,    -נתפוס, בתרלד   -בדפו"ר   יז

 צ"ל להפך שנוטל ממנו מון וממנה ענפים   אורה כ צ"ע ל   יח
 הענפים   לא מתחלק הגזילה לכל   צ"ע מדוע   יט 

 ב ו' יא[ -שמואל   * שמות רבה פרשה א' פסקא ח' ]מכילתא רבי ישמעאל בשלח מסכתא דפסחא פרשה יב. תנחומא פרשת שמות אות ה' הובא בפרש"י שמות א' ז' ופרש"י   כ 

לכל  אחד גורם שכל הבנים יש להם קשר  ה אבל העיבור  לכאורה אבל אינו מכרח כי אולי אע"פ שמזיק ענף אחד בלבד    כך נראה   כא
 וצ"ע.  , ולכן גם הד' שלא נפגם הענף שלהם הם נפגמים מחמת הענף האחד הפגום.הענפים 

 שינויים   -מתרצו  כב 

באמת מדוע כל ממון בעלה ולא רק הנצרך לה בפועל. ועיין במעשה ממשה חינקעס המובא בשיחות השייכות לתורה זו    צ"ע בזה   כג
נגזל הבעל אל שהיה עשיר  עיין לקמן שאפילו לא  ועוד  גזל,,  ונחשב  נפשה  זה מחסר בארו  גם    א ע"י שנת אווה אדם לממונו מאד 

אבל מה שלוקח הבעל לצרכו לא מחסר ממנה אם מקבלת ממנו    , משמע אע"פ שהבעל עשיר כל ממון שנגזל ממנו מחסר באור נפשה 
בו  . ואדרבה תיקנו חז"ל מעשי ידיה כנגד מזונות שנותן לה, עד שאמרו כל מה שיש לה שייך  כדי צרכה  לבעל הרי שיכול לעשות 

    כחפצו בלא שנחסר מאור נפשה.
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נמצא שרק כשהאיש הוא בחי'  ה רק מכח הממון שנותן לה שכל הממון שיש לאיש בזכות אשתו ז משמע
הממון שמקבל בזכותה אזי זוכה בזכותא ליותר והיינו בחי' הנ"ל אוקירו  את  צדיק חונן ונותן לאשתו 
הממון שלו  הרוחני של דהיינו שהאיש זוכה בכסף רק כפי מה שמכבד את מקור לנשייכו דהיכי דתתעתרו 

כי היא מהות של חסרון וצריכה תמיד  .גם נתינת ממון כפי צרכה זהל בכלו ולכבד את אשתו .והיא אשתו
 . \כד/השלמת אורה ע"י כבוד וממון

מה  וזה   בחי'  זה  בניו  נפש  גוזל  שהגזלן  לעיל  א(שאמר  )ישעיה  דרשו   \כה/שכתוב  היטב  למדו 
הנגזלמשפט אשרו חמוץ ולחזק את  שם  , שהפסוק מזהיר לעשות משפט  בפרש"י  , כמבואר 

עשוק עשקו  להציל  ובנותיו  כומיד  בניו  נפש  להציל  כדי  הנגזל  ,  וזה  של  היטב  כנ"ל.  למדו 
שמה שתעשו משפט ותצילו גזול מיד גוזלו,  רוצה לומר  לגבי משפט  טעם שנקט לשון לימוד  ,  וכו'

.  וכל בניך לימודי ה', כמה שכתוב )שם נד(  לימודי ה'עי"ז תעשו טובה להבנים, שהם בחי'  
 .  לימודי ה'תהיה להבנים, שהם בחי'  , שההטבהכזב ילמדו היט וזה 

  וזה סוד כוונת הגמרא )ב"ק קג( הגוזל את חבירו שוה פרוטה יוליכנו אחריו אפילו למדי 
נחש לא  שהכסף  ועוד  מאד  רחוקה  שהיא  כיוון  דווקא  מדי  שנקט  פירש  זו  משנה  על  ישראל  ב  התפארת 

הנגזל אפילו למקום רחוק מאד ועוד    וקמ"ל שכדי לקיים מצוות והשיב את הגזלה צריך לרדוף אחר  \כח/ בה
אבל רבינו משמע שלא    שצריך להחזיר לו שווי הגזלה שגזל לפי ערכה במקום שגזל ולא במקום שמחזיר.

והוא פליאה נשגבה    אומרלכן    .ממדי  אולי כיון שכידוע יש מדינות רחוקות יותר  ,מסתפק בתירוץ זה
כמבואר בזוהר ח"ג   ת ונסתרת מאדמאד, למה תפסו מדי דווקא. אך דע שהגמרא היא נעלמ

 , וזה כוונתם האמתליה   ורבנן דמתניתין ואמוראין, כל תלמודא דלהון על רזין דאורייתא סדרודף רמד:  
. הגוזל וכו' יוליכנו בשיחות הר"ן מבואר שכך שמע רבינו שלומדים סוגיא זו במתיבתא של רקיע  [כט]

. שצריך להחזיר לו אפי' הבנים שגזל ממנו  , היינו הבניםלימודי ה'אחריו אפי' למדי, היינו 
.  \ל/דהיינו אפילו הבנים שמנע ממנו ללדת או שמתו כיון שהיו צריכים לאימן  שגזל את ממונו   דייל  ע

 :    הנ"ל לימודי ה'וזה למדי, בחי' 
כי  ודע   נפשה.  אור  יחסר  ולא  לבניו,  יזיק  לא  עכ"ז  ממון,  ממנו  שנוטל  אף  שלפעמים 

,  בבחי' איהו לא חזי מזליה חזי )מגילה ג.(  הכאב והצער הגדול שיש לה  ברוחניות הנפש מרגשת
כשזה הגזלן שהוא כמו רוצח נפשות ממש, בא לחסר אורה ולגזול נפש בניה. וע"כ היא  
מצמצמת אורה, וממשכת ומכווצת עצמה, ומקבצת לעצמה חלקי נפשה, כדי שזה הגזלן 

לא   שלפעמים  עד  אורה.  ולחסר  ממנה  לינק  יוכל  לקבל  לא  עליה  להתגבר  הגזלן  יוכל 
מאורה, ואף שגזל ונטל הממון ממנו, עכ"ז כבר התגברה הנפש, וצמצמה ומשכה וקבצה  
עפרא   רק  כלל,  ממון  אינו  הגזלן,  שלקח  הממון  וזה  מאורה.  לקבל  הניחה  ולא  אורה 

. והממון הזה הוא בבחי'  מאור נפשה שיכול הגזלן להזיקו  \לא/ בעלמא, מאחר שאין בו אור כלל 

 
נפש האשה אבל גזלן גוי    ר משמע דווקא כגזלן ישראל מחסר מאו עיין תורה כה שם מבואר שממון שגוי גוזל נחשב צדקה    עוד צ"ע 

 אדרבה מוסיף אור של צדקה בממון וצ"ע.
שהוא שרש הנפש כמבואר בתורה סז ולז אבל בעניין הממון    כי לגבי הכבוד משמע שגורם שנפשה נמשכת לכבוד   אינו מדוייק   כד

 שצריך לתת לה זה כדי להשלים חסרונה שעי"ז מנוצץ אור נפשה. ואפשר דהיינו הך הנוצצות האו רנפשה ומה שנמשכת אל הכבוד.  

תֹום ִריבּו אַ   א פרק  ישעיה    כה  ְפטּו יָׁ ִ מֹוץ ש  רּו חָׁ ְ ט ַאש ּ ּפָׁ ְ ּו ִמש  ְרש  ה: )יז( ִלְמדּו ֵהיֵטב ּדִ נָׁ    ְלמָׁ

החזיקו את הגזול והוא לשון משנה אשרנוהי אי אישר חילי ישר כחך ל"א הדריכוהו בנתיב אמת לזכות בשלו    -אשרו חמוץ    -  רש"י 
השתדלו    -פלוני זכאי פלוני חייב. ריבו אלמנה    -לשון באשורו אחזה רגלי )איוב כג יא( ואשר בדרך לבך )משלי כג יט(. שפטו יתום  

 גזול ודומה לו מכף מעול וחומץ )תהלים עא(:   -עדה שאינה יוצאת לחזור אחרי בעלי דינה )סא"א(. חמוץ  בריבה להתווכח ב 

 עושקו   -עשקו, ומתרלו    –בדפו"ר ותרלד    כו

 היטב   -מתרצו    כז

צּו בוֹ   יג פרק  עיין ישעיה    כח ב לֹא ַיְחּפְ הָׁ ֹבּו ְוזָׁ ֶסף לֹא ַיְחש  ר ּכֶ ֶ י ֲאש  דָׁ  : )יז( ִהְנִני ֵמִעיר ֲעֵליֶהם ֶאת מָׁ
 עיין שיחות הר"ן קלג שפירוש זה שמע רבינו שכך לומדים למעלה   כט 

יכול להחזיר בנים שמתו ועוד צ"ע מאי קמ"ל שמחזיר אפילו הבנים הרי למעשה יכול להחזיר רק את הגזלה וממילא    וצ"ע איך   ל
 חוזר לאשתו ענף ופירות מאו רנפשה שעי"ז יוולדו הילדים.

מצא בממון יש ערך יותר לממון וקשה הרי זה תלוי באדם המחזיק את הממון כמבואר בתורה  משמע שע"י אור נפשה הנ   קצת צ"ע    לא
שאצל גוי מיד מאבד את החן והווגנין עילאין וכן מבואר בתורה כג שתלוי בתיקון הברית והרי הגזלן בוודאי לא זכה לשפע כפול    ה כ 

א עפר בעלמא לא  רק לעניין שכיון שהו שזה    לכן נראה לא  או    שהרי רוצה ממון גשמי בלבד ומה נפ"מ אצלו אם יש בו אור נפשה 
 ניזוק הנגזל ע"י הגזלה.



 מוהר"ן            סט                      תורה                         ליקוטי                          4פו: 

זהב כח(    עפרות  ט(והוא  )איוב  ב  )ד"ה  נחשב  \לב/בבחי'  כסף  שום  ,  \לג / אין  לו  שאין  דהיינו 

מחמת שאין בהכסף והזהב שום אור, כי התגברה ולא הניחה לקבל מאורה. וכמו חשיבות  
במדינ אילנות  יש  כי  הזה,  בעולם  דוגמתו  הם    לדתושיש  ליטלם  בא  שכשאדם  אונגרין, 

  : \לו/ [לה]  מניחים ליטול אותםממשיכין ומקטינים עצמן, ואינם 
בחי' קידושין, כי כשאין שלימות  שאמרנו לעיל הכלל שצריך תמיד להשלים אורה ע"י ממון זה    וזה

לאיש  בדבר שנשאת  לפני  האשה  והקליפות דהיינו  הסט"א  אחיזת  שם  יש  בנינה   \לז/,  האשה  כי 

תמיד ולהמתיק  להשלים  שצריך  חסרון  בחי'  דינים  שהם  במהגבורות  והנפש  בין  .  היא  נוקבא  חי' 
בין    מות  לחרגליה יורדת הקליפות. כי היא מתפזרת ונדחת ביניהם תמיד, בבחי' )משלי ה'(  

וחסרון דינים  דהיינו  בחי'  \לט/הקליפות  שהוא  כסף,  שוה  או  הכסף  זה  רואה  כשהיא  כן  ועל   .
שבא לקדש אותה ולהשלימה, עי"ז תאיבה אליו    \מ/   שלימות אורה כנ"ל, ביד זה האיש

מבין הקליפות, להוציא    [מא]   , ויקבץ נדחיה מכאן ולהבא תמיד   ת לו, שהוא ישלים אורהונכספ
הכסף, ואין בה חסרון,    על ידירגליה ממות. וזה בחי' קידושין בכסף, כי ע"י שנשלם אורה  

היא   מטומאתהעי"ז  ונקנית  [מב]   מתקדשת  מקודשת  היא  וע"כ  הקליפות.  מבין  ויוצאה   ,
הכסף כי  הזה,  הכסף  ע"י  כנ"ל  אליו  האשה  אור  שלימות  קידושין,    .הוא  לשון  וזה 

 שמתקדשת ומזמנת עצמה לצאת מן 
 

 
ב בִּ  ט פרק  ב  -דברי הימים   לב ָׁ ֶסף ֶנְחש  גּור ֵאין ּכֶ ב סָׁ הָׁ נֹון זָׁ בָׁ ית ַיַער ַהּלְ ֵלי ּבֵ ב ְוֹכל ּכְ הָׁ לֹמֹה זָׁ ְ ֶלְך ש  ֵקה ַהּמֶ ְ ֵלי ַמש  לֹמֹה  )כ( ְוֹכל ּכְ ְ יֵמי ש 

ה:   ִלְמאּומָׁ

 ר לעניין אחר לגמרי שמסופר שם בימי שלמה המלך מרוב עושר וריבוי הזהב לא היה ערך לכסף.פשט הפסוק מדב   לג
 במדינת  -בתשכט    לד

 עיין ספר הברית ח"א מאמר יא פ"ד ד"ה וכן יש ג' מיני צמחים   לה 

תנועה והרגש    כן יש ג' מיני צמחים ידועים אשר יש להם   -פרק ד  באמצע    –חלק א מאמר י"א תבנית כל הדצח"ם    -  ספר הברית   לו 
ענינו, מפני שכל הנוגע בו   בי( על שם  )אל תגע  והוא נקרא בכל לשון  )סינסייניס(  במקצת כב"ח, האחד הוא עשב הנקרא בלשונם 
וילך ממנו אז יפתח את עליו כאשר בתחלה.   ויכפול את עליו, והיה כאשר יעקור האדם את רגליו  אפילו באצבע קטנה מיד ירגיש 

 ( ויבריק מאד ואדם כי יקרב אליו שברצונו לעקרו יברח  השני הוא עשב הנקרא  באקארוס( שבכל עת ערב תצא ממנו כמראה אש 
ממנו ואי אפשר להשיגו כי אם על ידי זריקת שתן הנשים עליו ואז יחלש וינוח. והג' הוא עץ אחד נמצא באי )צימבורין( שמניע את  

עליו לנקבציו ויברח מיד הממשש, ואפילו לאחר שנכרת ענף אחד  ענפיו תמיד והיה כאשר ימשש האדם באחד מענפיו תיכף יקבץ  
 ממנו יש באותו ענף תנועה עד ח' ימים ובהגעה קלה בו מנענע את עצמו, כאשר העיד על זה החכם ורופא בעל מעשה טוביה ז"ל: 

לֹ   -  עיין תורה לב   לז  ה ְלִזּוּוג, ִהיא ִאְתְקִריַאת ַנֲער ּבְ ּלֹא ְנתּונָׁ ֶ ל ְזַמן ש  י ּכָׁ ְקַנת ְלִזּוּוג  ּכִ יִנים. ְוַכד ִאְתּתַ "ְך ּדִ ַ א ש  יַמְטִרּיָׁ ף ל"ח:( ּגִ א ה' )זַֹהר ּבֹא ּדַ
"ְפִר  א ּבִ ּמּובָׁ ה, ּכַ ינָׁ ּבִ ּבַ ֶ ל ֶאְהֶיה ש  ֶ יִנין ַעל ְיֵדי ה' ַאְלִפין ש  ִקין ַהּדִ ְמּתָׁ ּנִ ֶ ֵה"א, ש  ה ּבְ א  ִאְתְקִריַאת ַנֲערָׁ ה. ִנְמצָׁ ַער ֲעִמידָׁ ַ ים" ש  ה ֲעַדִין  י ֵעץ ַחּיִ ּלָׁ ַהּכַ

ּה:  נָׁ ּוְלַתּקְ ּה  יקָׁ ְלַהְמּתִ ִריְך  ְוצָׁ יִנים,  ּדִ "ְך  ַ ש  ְבִחינֹות  ּבִ ַנַער,  ְבִחינֹות  אותה      ּבִ ומעלים  אותה  ממתיקים  בחתונה  הרקודים  שע"י  ועי"ש 
   מהקליפות נמצא שגם אחרי הקדושין ואפילו אחרי החופה וחדר יחוד עדיין צריך להמתיקה להכינה ליחוד ממש.

 יורדות -מתרלו ו יורדת,    -תרלד גם בדפו"ר ו   לח 

כל דבר לשרשו הפך החסד שהוא השפעת שפע   כי דין שרשו   לט  החזרת  הגבורה שהיא מדת  גבורה  בספירת  וזהו שיצחק שמדתו   ,
תמיד  ולכן מי שהוא בדינים מדתו להיות מקבל ולוקח הפך הבעל חסד ש   תמיד היה בבחי' מסירות נפש בחי' החזרת כל כולו לשרשו.

כנגדו   עזר  וזהו  השלמה.  וצריכה  חסרה  להיות  תמיד  ותכונתה  מדתה  הגבורות  מצד  היא  שבמהותה  שכיון  הנוקבא  לכן  ונותן  חונן 
 קונים שרות אמרה לנעמי אני עשיתי את בועז איש ע"י שקבלתי ממנו צדקה עי"ש.י כמבואר בתורה לז עפ"י הקדמת הת 

או כין שאור נפשה הוא רוח דיהיב בה א"כ אפילו    הממון מאור נפשה שמשלים אורה דווקא בן זוגה כי רק אצלו נמצא    צ"ע האם   מ
 כשנתחלפו הזיווגים כגון שלקחה מי שאין לו זיווג וזכה בה על תפילה כמבואר במועד קטן  

 לשה"כ ישעיהו נו ח'  מא 

   'ב יא ד -שמואל לשה"כ    מב 



 1פז.          מוהר"ן                                     סט תורה               ליקוטי                                      

 הטומאה, ולקבל קדושה על ידו:  
ומרויח  ונותן  נושא  שהוא  המו"מ  ביתו  \א/ ובכל  ומקבץ  לצורך  בזה,  אורה  משלים  הוא   ,

הוא צריך להשלים    כיוכפי שיתבאר שעל כן מתחייב האיש בכתובה לפרנס את אשתו תמיד  נדחיה.  
כי   לביתו  אורה תמיד,  שמביא  והפירות,הפרנסה  והענפים  האילן  הנקת  בחי'  ידי ש  הוא    על 

שממנו מגיע השפע    שהוא מניקם ומשלימם, עי"ז האילן מגדל ענפים, היינו שמתנוצץ אורה

שנותן לה הטעם שתיקנו חז"ל  כנ"ל. וזה    דהיינו בנים  , והענפים עושים פירותממון לבעל ברוחניות
הדהיינו אחר    הקידושין  רכתובה תיכף אח קודם  אותה  כתוב   , נישואיןשקונה  לה  נותן  גם    הועוד 

בכתובה  לה  ואוקיר  ואנא  ומבטיח  אעבוד  ,  וגו'   דתך אוואפרנס    ג ואוזין  \ב/ אפלח  אני  דהיינו 

אותך   ואפרנס  למזונותיך  ואדאג  הממון  ואכבד  ע"י  תמיד,  אורה  להשלים  לה  וכבוד שמבטיח 

 :כנ"ל
 

ירושה   וזה פטירתו  בחי'  אחר  האיש  בצריכין   ששייך לבנים   שמשאיר  אחת  בחינות  שתי  בזה  ויש 

ינו ממון מאור נפש אמם ושניה כשאינם צריכים לאמן והוא ממון ששייך להם מאור נפש בת זוגם  לאמן הי

. כי כשהפירות יוצאין, לפעמים עדיין צריכין לענפיהם לינק  שתיהיה להם ונתקבץ אצל אביהם
בעל כשנפטר ה  האילן  הת ומהם כנ"ל. וע"כ כשנפטר, ואינם יכולים לינק עוד, כי נפסק הנק

  , ע"כ הם מקבלים ויורשים הממון השייך להם, להשלים אורם דהיינו הנקת אילן  המשלים אורה
, והיא מקבלת השאר מה שראוי לה לאורה, וזה בחי'  \ו/עדיין צריכים לאימןש  כגון יתומים קטנים

 הכתובה שנוטלת:  
עוד אור מהענפים אין צריכין הבנים לקבל  לאימן  ולפעמים  צריכים  ולא  שגדלו  יתומים  ,  כגון 

ף על פי כן נוטלים ירושה. זהו מבחי' אחרת, כי כשהבנים יוצאים לעולם, יוצא תיכף וא
ובין לאחריו וכן ממון ובנים שיהיו לו כשינשא הכל כלול בכח   עמהם בת זוגם נולדה לפניו  בין שהיא 

והבניםומזלו  בנפשו   הממון  תלוים  נפשה  ובאור  אצלו  נפש  בבחי'  הוא  שלה  הנר"ן  כל  זוגו  שבת  ,  כנ"ל 
דהינו    , ובניהם\ז/, בא עמהם כחז"ל זכר בא לעולם עם ככרו בידושהוא ענפי אור נפש בת זוגם  ממונםו

, והאב מקבץ  ומזוני העתיד להיות להם   \חדהיינו בני חיי/  , היינו, האילן והענפים והפירותהפירות
ל הזמן הזה  מהזמן שלא צריכים לאימן עד הזמן שנושאים אשה וצריכים להשלים אורה כדהיינו ש  אורם

. וע"כ  מקבץ האב את אורם וממנו יש ממון השייך להם לכן כשנפטר ממון זה חוזר אליהם ע"י הירושה
שמקבץ חלקי אור שלהם. וע"כ לפעמים   על ידיאפשר שיהיה ג"כ לאב ממון בשביל בניו, 

, אף שאינם צריכים לאמן, לקבל אור מענפיה, אבל הם נוטלים ממון \ט/ הם נוטלים ירושה

 
הממון   א בהם    כל  ומשתמש  אותם  שקונה  ע"י  בנפשו  ולהכלל  לעלות  זמנם  הגיע  וכעת  מפוזרים  שהיו  נפש  נצוצות  הוא  שמרויח 

 כמבואר כל זה בתורה נד אות ג' ובתורה עה עי"ש גם עיין תורה מו תנינא שהממון נקרא נפש כיון שמוסר נפשו כדי להשיגו 
וכאן  וכמבואר בתורה רב שקטני השכל צריכים כבוד  שנותן לה הוא חלק מהנקת האילן כמו הממון כי צריכה כבוד    ם הכבוד כי ג   ב

 משמע שהכבוד שצריכה זה חלק ממהותה כמו הממון שמהותה להיות נשלמת על ידו 
רמב"ם יבום וחליצה ד' לג  ב א גרסת טור חו"מ צט ובאהע"ז קסו גרס ואזון, בטור ליתא לתיבת אוקיר וואוזין )ואוזין הי   –לא ברור ונראה ואיזין, בתרלד ומתרלו    –בתקפא    ואיזין,   -בדפו"ר    ג

 ואיזון(ואסובר  גרס ואוקיר  

 יתך   -אותך, מתרלו    -גם בדפו"ר ותרלד   ד

 הנקת   -גם בדפו"ר הנקות, בתשכט    ה 

 אולי גם גדולים הסמוכים על שלחן אביהם   צ"ע   ו 
דבי רבי אמי בא זכר בעולם בא ככרו בידו זכר זה כר דכתיב ויכרה להם כירה גדולה נקבה אין עמה    ואמר ר' יצחק  עיין נדה לא:   ז 

 .כלום נקבה נקייה באה עד דאמרה מזוני לא יהבי לה דכתיב נקבה שכרך עלי ואתנה 

אה זכה בו אבל  הן במצי יראה כל זה ע"פ הדין כי הזכר מיום בואו לעולם ככרו בידו בכל מה שירויח הן במעשה ידיו    -  מהרש"א שם 
הנקבה נקיה באה לעולם מיום בואה לעולם מעשה ידיה ומציאותה וכל שבח נעוריה לאביה ומשהשיאה אח"כ לבעלה הכל רק עד  
דאמרה מזוני יהבי לה כי אין האב והבעל יכולין לומר לה עשה עמי ואיני זנך והיא תוכל להוציא מעשה ידיה עד כדי מזונותיה והיינו  

שצריכה לפרוש ולנקוב מה שיתנו לה ממעשה ידיה דהיינו כדי מזונותיה ולפרש"י נראה לפרש לענין מזל    " שכרך נקבה  " נקבה ע"ד  
דבא ככרו בידו בין לרע בין לטוב ונקבה נקיה באה בלא מזל דמזלה תלוי במזל הזכר כמ"ש התוספות בפ"ק דסוטה ועד דאמרה מזוני  

 דהיינו בתפלה אפשר לה לבטלה וק"ל: 

 נפש דהיינו האשה כנ"ל  היינו חיי    ח
ָאר    -גבית חוב מהיתומים הלכה א    -חו"מ    לקוטי הלכות   ט  ְ ש  י לֹא נִּ ים, ּכִּ ֶחְזַקת ַהְיתֹומִּ קּותֹו ּבְ ּלְ ְסּתַ ֶכף ַאַחר הִּ ין ּתֵּ בִּ ָ ין ֶנֱחש  ְלְטלִּ ּטַ ֲאָבל ַהּמִּ

"ל.   ּנַ מֹו ּכַ ְ ְקְראּו ַעל ש  ּנִּ ֶ ְרָקעֹות ש  ּקַ מֹו ּבַ ֹו ּכְ ֶֹרש  ַנְפש  ם ש  ָ "ל,  ש  ָלה" ַהּנַ זֵּ ֲאָמר "ּגְ ּמַ י ַהְמבָֹאר ּבַ ים ַעל ּפִּ ר ֶאל ַהְיתֹומִּ יֹותֵּ ים ּבְ כִּ ּיָ ַ ם ש  ין הֵּ ְלְטלִּ ּטַ ְוַהּמִּ



 2פז.          מוהר"ן                                     סט תורה               ליקוטי                                      

ם, שקיבץ אביהם על ידם מחלקי אור שלהם. ובאמת לא היה ראוי לחלק הירושה  שלה
בשוה, כי בודאי אינו שוה חלקי אורם. אבל א"א למסור משפט זה לב"ד שלמטה, כי אין  

ונותן   המז  ייודע חילוקים אלו, כ"א היודע תעלומות, והוא באמת מסדר אח"כ כראוי ונוטל
 : לזה

 
 הרהורים ל לגזלן ולאשת הנגז גזל גורם ל

עד כאן נתבאר שהממון אור נפשה של האשה שממנו הבנים ולכן גזילת הממון כגזילת הבנים ועתה יבאר  
ברוחניות    הואעוד שהממון אור נפשה של האשה הוא ממש כמו נפש האשה בעצמו דהיינו שגזלת הממון  

אליו בעצמה  האשה  את  ולוקח  גוזל  ה   .כמו  נתקרבו  כי  ביניהם  רוחני  קשר  וגורם  שנעשה  לזה  זה  נפשות 
עוד מבאר שלא רק גזלת ממון ממש .     גם בגשמיות  גרום שממש תמשך ותלך אליו  להרהורים עד שיכול

 מון חבירו אם היא בתוקף גדול יכול לגרום לכל הנ"ל. מאלא אפילו חמדת 
המשך  דהיינו שגזלת ממון היא ממש גזילת שרש הממון דהיינו אור נפשה של אשת הנגזל עד שגורם לה ל

אחריו ולהרהר בו ועוד גם לגזלן בחמדת הממון עד כדי גזל נמשך נפשו אל שרש הממון שגזל דהיינו אל  
 אור נפש אשת הנגזל וגורם לו להרהר אחריה. 

ונכסף לאשת  ודע   בוודאי הוא מתדבק  שעי"ז שגוזל את חבירו הוא בא להרהורים. כי 

שכיון שלקח הממון שהוא בחי'    כנ"ל  חבירו שגזלו, ע"י הממון שנטל ממנו, שהוא אור נפשה
נפשו שנפשה  נקשר  וכיון שברוחניות נחשב לקיחה  נפש  נפש האשה שהיא בחי'  נפש כאילו לקח גם אור 

 .  ומהרהר בה
ע"י גזילת    וכן היא מהרהרת אחריו, ע"י שמשך אותה אליו, ע"י שמשך לעצמו אור נפשה

פהממון )סנהדרין  ארז"ל  וע"כ  לאומנות  \יא/א(".  ומוכר    \יב/ חבירו  היורד  גבולו  שהשיג  דהיינו 

 
 ֶ ש  רֹות  ַהּפֵּ ם  הֵּ ם  הֵּ ים  נִּ ְוַהּבָ רֹות.  ּופֵּ ים  ַוֲעָנפִּ יָלן  אִּ יַנת  ְבחִּ ּבִּ ם  הֵּ ָניו  ּבָ ֹות  ְוַנְפש  ירּות  ִּ ְוָהֲעש  ֶפש   ַהּנֶ ֶ בְּ ש  ְוהּוא  יָלן,  ָהאִּ ֶאת  ל  יק  ינִּ ַהּמֵּ הּוא  ַעְצמֹו 

ֶֹר  ש  ם  ָ ש ּ ֶ ש  ירּות  ִּ ֲעש  ּבַ יָעם  ּפִּ ְ ּוְלַהש  יָקם  ינִּ ְלהֵּ ל  ּדֵּ ּתַ ְ ש  ּיִּ ֶ ש  י  מִּ ין  ְואֵּ ְפַטר  ּנִּ ֶ ּוְכש  יעֹו  ּפִּ ְ ּוַמש  יָלן  ם,  ָהאִּ ָ ַנְפש  ם  ש   הֵּ ֶׁ ש  י  דֵּ כ ְ ה,  ָּׁ ְיֻרש   נֹוְטִלים  ם  הֵּ ן  ֵּ כ  ַעל 

 ְ עֹות ְוַיש  ָּׁ ם ַיַעְסקו  ִעם ַהמ  ַעְצמָּׁ י לִ ב ְ ם, כ ִ ַעְצמָּׁ ם ב ְ הֶׁ ָּׁ ל  ֶׁ עֹות ש  ָּׁ ה ִממ  ָּׁ ִנים נֹוְטִלים ְיֻרש   ִמים ַהב ָּׁ ירו ת. ְוִלְפעָּׁ ִ י ֲעש  ם ַעל ְידֵּ ָּׁ ת ַנְפש  ִמים יֵּש   ִלימו  אֶׁ ְפעָּׁ
ב ְ  ה  ְוזֶׁ ְתִחיל,  ַ ַהמ  ו ר  ִדב  ב ְ ב  יטֵּ הֵּ ם  ָּׁ ש  ן  ַעי ֵּ ִנים,  ַהב ָּׁ ל  ֶׁ ש  עֹות  מָּׁ ְוהו א  ִנים  ַהב ָּׁ ִביל  ְ ש  ב ִ עֹות  מָּׁ ב  אָּׁ ְראו ִיים  ְלהָּׁ ן  ֵּ כ  ְוַעל  ם.  ָּׁ ש  ן  ַעי ֵּ ה,  ָּׁ ְיֻרש   ִחיַנת 
ִחינַ  ם ב ְ רֹות הֵּ ֵּ ְוַהפ  ן.  ִאילָּׁ ל הָּׁ ֶׁ רֹות ש  ֵּ ַהפ  ִחיַנת  ם ב ְ ִנים הֵּ ַהב ָּׁ י  כ ִ ְלַהְיתֹוִמים ְלַאַחר מֹותֹו,  ְלְטִלין  ַ ט  ְלְטִלין, ַהמ ִ ַ ִמט  רֹות    ת  ַהּפֵּ ין  ִּ ּתֹוְלש  ֶ ְלַאַחר ש  י  ּכִּ

ְמ  ין. נִּ ְלְטלִּ ּטַ ם מִּ ש   הֵּ ּיֵּ ֶ ים ש  נִּ ַהּבָ ֶלק  ל חֵּ ּכָ ֶ ְמָצא, ש  נִּ ין.  ְלְטלִּ ּטַ יַנת מִּ חִּ ּבְ רֹות,  יַנת ּפֵּ ְבחִּ ּבִּ ים הּוא  נִּ ַהּבָ ּיּות  ל חִּ ּכָ ֶ ירּות  ָצא, ש  ִּ ֲעש  ּבָ ֶצל ָהָאב  ָלֶהם אֵּ
רֹות   יַנת ּפֵּ חִּ ם ַרק ּבְ ל ַעְצָמן הֵּ י ּכָ ין ֶנֶגד ַקְרָקעֹות, ּכִּ ְלְטלִּ ּטַ יַנת מִּ חִּ ּלֹו הּוא ּבְ ֶ ֶֹרש   ש  ש ּ ֶ ְמָצא ש  יָלן ַוֲהָנָקתֹו נִּ ֶֹרש  ָהאִּ ר ש  ּקַ "ל, ֲאָבל ָהָאב הּוא עִּ ּנַ ּכַ

יַנת ַנפְ  חִּ ּבְ ם  הֵּ ֶ רֹות ש  ין ְוַהּפֵּ ְלְטלִּ ּטַ ל ַהּמִּ ין ּכָ אִּ ם ּבָ ָ ש ּ ּמִּ ֶ יַנת ַקְרָקעֹות ש  חִּ ים הּוא ּבְ נִּ ֹו ֶנֶגד ַהּבָ ֶֹרש  ֶנֶפש  ַנְפש  ר ש  ּקַ ן עִּ ָניו. ְוַעל ּכֵּ ֹות ּבָ ָהָאב הּוא    ש 
רֹות   יַנת ּפֵּ חִּ הּוא ּבְ ֶ ין, ש  ְלְטלִּ ּטַ יַנת מִּ ְבחִּ ים הּוא ּבִּ נִּ ֶֹרש  ֶנֶפש  ַהּבָ ר ש  ּקַ יַנת ַקְרָקעֹות. ְועִּ ְבחִּ  ּבִּ

 ונוטל, בתקפא לא ברור ונראה וניטל  -בדפו"ר ותרלד ומתרלו   י

אכל בזכות אבותיו ועיניו לא נשא אל גלולי    דרש רב אחא ברבי חנינא מאי דכתיב אל ההרים לא אכל שלא   -  .סנהדרין דף פא   יא

ואל אשה נדה לא קירב שלא    ואת אשת רעהו לא טימא שלא ירד לאומנות חבירו   )יחזאל יח ו(   בית ישראל שלא הלך בקומה זקופה 
הוא    נהנה מקופה של צדקה וכתיב צדיק הוא חיה יחיה כשהיה רבן גמליאל מגיע למקרא הזה היה בוכה ואמר מאן דעביד לכולהו 

דחיי בחדא מינייהו לא אמר ליה רבי עקיבא אלא מעתה אל תטמאו בכל אלה הכי נמי בכולהו אין בחדא מינייהו לא אלא באחת  
 מכל אלה הכי נמי באחת מכל אלה:  

מחייתו של אדם לאשה כמ"ש ראה חיים עם    -  מהרש"א  דימה בכל מקום  חברו כי  ירד לאומנות  דרש אשת רעהו לא טמא שלא 
 ה תלה מחייתו כמ"ש פרק הבא על יבמתו עזר כנגדו במה עוזרתו אדם מביא חיטין חיטין כוסס כו' אשה כי ב 

כד.  יב מכות  רשע.    עיין  נקרא  שהיורד  מאירי  ועי"ש  חבירו  לאמנות  ירד  שלא  דרשו  רעה  לרעהו  עשה  לא  ג'  טו  תהלים  עה"פ 

סידות. ועיין חו"מ קנו ה' ופתחי תשובה ס"ק ג' בשם  כתב הטעם כעני המהפך בחררה אבל יש גם מפרשים שהיא רק מדת ח   והריטב"א 
והשני סמוך לפתח שהכל   חת"ח לחלק בין פסק חיותיה דמכופין לבין חליש חיותיה דלא כופין וכגון במבוי סתום שהראשון בפנים 

ה  כל  שהרי את  חולק  והחת"ס  מילי דחסידות  הם  יא דברים  יאיר למד שכל  עוד שהחוות  תחילה אצל השני,  תורה העמיד  עוברים 
 עליהם דוד המלך כמבואר שם עי"ש.  

בגדר האיסור לרדת לאומנות חבירו, מצינו כמה דעות: א( יש ראשונים שכתבו שכל    -  )וכל הסוגיא עיין אנציקלופדיא תלמודית ערך יורד לאומנות( 
בול רעך וגו', האמור על המשנה את הגבול שבין  המקפח פרנסתו של חבירו הרי הוא בכלל "ארור מסיג גבול רעהו", שאף על פי שהלאו: לא תסיג ג

פח  שדהו לבין שדה חבירו ומעבירו לתוך שדה חבירו, אינו אמור אלא על גזילת קרקע על ידי הסגת הגבול, ארור מסיג וגו' בא ללמדנו איסור למק
כך אף נכרי שבא לרדת לאומנות של ישראל, פרנסת חבירו בדרך מקח וממכר. ב( ויש מהאחרונים שכתבו שהוא בכלל גזל ואסור מן התורה, ולפי 

ויש אחרונים שכתבו שהאיסור  ישראל, הם אותם הדינים. ג(  ושל  ודיני ממון של בני נח  גזל הוא אחת משבע מצוות בני נח,    מעכבים עליו, שהרי 
ואף בדעתם יש שכתבו,    -מנות חבירו  ואף ראשונים כתבו שחכמים אסרו לרדת לאו   -לרדת לאומנות חבירו אינו אלא מדרבנן, משום תיקון העולם  

ומשפט, שסדרי הנהגת בני המדינה   וכמו שנאמר: שם שם לו חק  ישראל,  וישובן מסרם הכתוב לחכמי  שכיון שכתבו ראשונים שהנהגות המדינות 
מה על  והעובר  התורה,  כדין  נעשה  וחקקו,  שקבעו  כל  ולכן  חכמים,  בידי  נקבעים  מן   במסחרם  גזל  זה  הרי  חכמים  רבים    שקבעו  אבל  התורה, 

  -בחררה*  -המהפך-מהאחרונים כתבו שאינו אלא איסור דרבנן. ד( ויש ראשונים שכתבו שהאיסור לירד לאומנות חבירו הוא כאותה שאמרו בעני 
היורד  ה( מהראשונים יש שכללו את .לקנות חררה אחרתשאם בא אחר ונטלה ממנו נקרא רשע, מפני שיכול למצוא  -במי שמחזר על חררה לקנותה 

 נזקין.-לאומנות חבירו בכלל דיני הרחקת
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זה   הרי  מוכר  שחבירו  סחורה  של  סוג  אותו  ואת אשת    [יג ]  כאילו בא על א"א שנאמרבשכנותו 
  נפלא   מבואר רבינווהוא תימה למה בחרו חז"ל בדימוי גזלן למטמא אשת איש ולפי  .  רעהו לא טמא וכו'

גם ליבו להרהר בה וליבה    ז"יע  כי נמשך   כי הוא בא ומטמא ממש אשת רעהו ע"י הגזילה כנ"ל

   :מחשבהבניאוף להרהר בו דהיינו טומאת 
כאן חידוש עצום במה שהביא ראיה לדבריו מדין השגת גבול שאינו גזילה ממש שהרי הקב"ה מפרנס    יש

, שאין זו גזילה פרנסה מחבירו אליוצינור  שעפ"י הטבע נראה שממעט מהקונים שלו וכביכול מפנה  אלא  
  , ולכאורה עוונו פחות שהרי גם הוא צריך לחיות המבואר לקמן   חומד ממון חבירוליותר    ממש אלא דומה

חומד ממון    אין זהואע"פ שמדובר דווקא באופן שביתו בשכונה אחרת ויכול שם לפתוח חנותו אבל עכ"פ  
גזל ממש אלא גרמא לגזל  חבירו אלא חומד את הקונים של חבירו,   ז ואעפ"כ  ואינו  ה  גם בבחי' הרוחנית 

 .  הרהוריםל  הול ום לור , וגנקרא גזל ממון חבירו עד שנחשב שמשך אליו את אור נפש אשתו

  
 גזל גורם לגזלן שאשתו תמאס בו

הגזילה. כי מאחר שנתן עינו בממון חבירו, היינו   על ידיולפעמים יאבד הגזלן בת זוג שלו 
חלקו, בממון שלו,  באור בת זוגו, א"כ הוא ממאס בשלו, ופונה א"ע משלו, ואינו רוצה ב

כמו שהוא  ממנו  ומתרחקת  ממנו  עצמה  את  פונה  היא  גם  היא  ע"כ  שלו,  זוג  בת  באור 
ט' ברכות פרק  )ירושלמי  וכמשארז"ל  ופנה ממנה.  ( משל לאשה שהיא [יד]  התרחק א"ע 

ממתנת לאיש כל זמן שהי' בדעתו להנשא לה היתה יושבת וממתנת לו כיון שהפליג את 
ונשאת לאחר. ע"כ אם אין להגזלן אשה יוכל לאבד בת זוג    דעתו ממנה אף היא הלכה

 : \טו/ שלו
 

 גזל יכול לגרום לאשת הנגזל להמשך אל הגזלן 

וחוזק  לפי תוקף  והכל  הנגזל.  זוג של  לגזול מחבירו אפי' הבת  הגזלן לפעמים  יוכל  וגם 
יכולה  חבירו  של  ממון  ה כדלקמן שגם חמדת    תאוותו וחשקו והתגברותו על ממון חבירו בהרהור

ויקח גם בת זוג של    ע"י גזל הממון  , עד דאפשר שיתגברשגוזלו בפועל כנ"ל  ובמעשה  לגרום לזה
ממון וגזל  שהתגבר  מאחר  כי  הנגזל.  ע"כ   חבירו  כנ"ל,  זוגו  בת  נפש  אור  שהוא  חבירו 

לפעמים   וע"כ  מבעלה.  הגזלן  זה  שגזל  הממון  אחר  ג"כ  בעצמה  היא  נמשכת  לפעמים 
גוזל גם אשת חבי בידים, או ע"י חמדההגזלן  בשיחות וכמבואר    רו ע"י הממון שגזל ממנו 

ו זו  לתורה  כאן  השייכות  ובפרט  הזו  התורה  בכל  בדבריו  שרבינו  ג'  אות  לחכמה  לאיש   רמזבפרפראות 
וסוף   על עשירותו וחמד ממונו  שירד מנכסיו קינא בו מאד   שחברו  מסויים שהיה שם בשעת אמירת התורה

 . שקינא בו חברו גרש את אשתו ולקחה דבר שאשתו נפטרה והעשיר 
 

 חמדה ותאוות ממון חבירו יכול לגרום לכל הנ"ל כמו גזל ממש

גם   כי  דע,  ידיכי  ותאוה  על  יוכל    \טז/חמדה  עי"ז  גם  חבירו,  לממון  לו  והשתוקקות שיש 
קצג/   \יט/[יח] כי המחשבה יש לה תוקף גדול, כמבואר במ"א  ,  יזלגזלו תורה  שהמחשבה    \כעיין 

 
 יחזקאל יח ו'  יג

 עי"ש בסוף מסכת ברכות   יד

עיין זהר לך לך צא: מי שבא בגלגול בלי אשתו צריך לזכות באחרת לפי מעשיו ועי"ש אור יקר להרמ"ק דף קפג דמי שפגם בעריות    טו 
הרי לא פגם בעריות אלא  כאן  לו. ולפ"ז לכאורה צ"ע ש מאבד את אשתו ואם לא פגם בעריות אף שפגם בדבר אחר אשתו שמורה  

הוא בעל תאוות ממון  וגזלן    ממון שרשה בתאוות ניאוף כמבואר בתורה כג ובלק"ה קדושין ג' ג'   ת ו ונראה כיון שתאו   בתאוות ממון.  
 הוא בודאי שקוע גם בתאוות ניאוף.

 
דה במעשה שלקח בידו ונתן דמים ותאוה בלב ועיין גם רבנו  ההבדל בין חמדה לתאוה עיין רמב"ם גזלה פ"א הלכה ט' וי' שהחמ   טז 

 בחיי וחזקוני דברים ה' יח ועיי"ש מזרחי שאין הבדל 
 לגוזלו   -לגזלו, ומתרלו    –גם בדפו"ר ותרלד    יז

 עיין שיחות הר"ן סימן ח' וסימן סב ו תורה קצג  ב   *   יח 

חד שיהיה כן, דהינו כל הבחינות שיש במחשבה דהינו  כי כשהמחשבה היא כולה אחוזה ודבוקה בדבר א   -אות סב    -  שיחות הר"ן   יט 
פנימיות וחיצוניות ושאר הבחינות כולם עד הנקודה, וכשכולם כאחד אחוזים ודבוקים וחושבים שיהיה כן בלי בלבול ונטיה למחשבה  

ך כלל כגון שיחשב  אחרת, על ידי זה הם פועלים שבהכרח יהיה כן כמו שהם חושבים. וגם שהמחשבה תהיה בפרטי פרטיות, לא בדר 
כמו   לטעות  ויכול  כה.(  חולין  ו  י"ב  )כלים  כלים  גלמי  בחינת  הוא  כלל  בדרך  כשחושב  אבל  בפרטיות.  וכך  כך  יהיה  כן  יהיה  שאם 
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בתוק כל  כשהיא  בביטול  גדול  לפעול  ף  יכול  אזי  בפועל הרגשות  עשיה  כמו  ידה  מבואר בשיחות    על  וכן 
בתקיפות גדול יכול לפעול שתתקיים סימן סב כשהמחשבה דבוקה ואחוזה כולה בפרטיות בדבר אחד    הר"ן

עי"ש השתלשלות    בפועל  כל  את  פועל  המחשב  תוקף  ממש  הענייןכי  בפועל  להיות  כמו  יוכל  וע"כ   .
להאדם ממון גזילה, אף שלא גזל כלום בידים. וזהו האיסור הלאו החמור שבעשרת שיהי' 

תחמודהדברות   בעצמ[כא]   לא  החמדה  כי  כח   ',  יש  כי  ר"ל,  מאד  חמור  איסור  הוא 
  כנ"ל.נפש בניו ובנותיו מדה לגזול ממנו ממונו, וחבה

אפי'   איסור  יש  כן  בפקדוןכבועל  יד  לשלוח  ).  [כג ]   מחשבה  בב"מ  ששנינו  מג כמו  דף 
בפקדון.    \כד/ ע"ב( יד  לשלח  יד החושב  השולח  כמו  ע"ז  חייב  אם  רק  היא  הפלוגתא  כי 
להתחי  ממש באונסיםדהיינו  שאמר    יב  ידומשעה  כנ"ל  שישלח  בודאי לכ"ע,  יש  איסור  כי    אבל 

 :   ע"י שחמד את הפקדון כבר עבר לרשותו  במחשבה לבדברוחניות גם 
 

נחשך אור נפשה של אשתו  ועי"ז  ממאס באשת נעוריו שלוהחומד ממון חבירו כחומד אשת חבירו וכ
   \כה/ ונעשים מזונותיו מצומצמים

 והתיקון ע"י צדקה 

בבחי'  והנה   הוא  הגזלן  נעוריםב  ממאסלפעמים  וחומד  [כו]   אשת  חבירו,  כנ"ל.   אשת 

  \כז/  ולפעמים רוצה בשניהם, שרוצה את ממונו, וחפץ גם בשל חבירו. וזה בחי' מכניס צרה
 ובאשת נעוריך אל תבגוד כי שנא   \כח/והנביא הזהיר על זה כמ"ש )מלאכי ב'(  בתוך ביתו.

הפסוק  .שלח תוכחה    ים פשט  ישראל  להוא  בבל  עם  נכריות  ושלקחבגלות  מזה שלקחו    נשים  גרוע  ועוד 
שצריכים   הנביא  ואומר  ,צרורה בביתו כאלמנהנכריה על הישראלית ועשו את הנכריה גברת והישראלית  

 
וגם לענין הלמוד מועיל זה אם תהיה מחשבתו תקיפה מאד כנ"ל, בודאי יהיה    שטעה נבט שראה אש יוצא כו' )סנהדרין קא:( )קיח(: 

יה המחשבה תקיפה ואחוזה מאד בזה כנ"ל דהינו למשל שיחשב במחשבתו שיזכה ללמד ולגמר כל הארבעה פוסקים  כן. ובלבד שתה 
כולם עם כל הפרושים הגדולים. ויחשב ויציר בדעתו באיזה אפן ילמד אותם ובכמה זמן, כגון למשל שיזכה ללמד חמשה דפין ביום  

זה היטב היטב בתקף גדול מאד עד שתהיה המחשבה תקיפה ואחוזה בזה  אחד עד שיזכה לגמר כולם בשנה אחת. ויכניס מחשבתו ב 
ויכסף   וכיוצא,  ותנ"ך  וכו'  )קכא(  וטורים  )קכ(  והרא"ש  )קיט(  הרי"ף  עם  ש"ס  כגון  הקדושה  התורה  למודי  בשאר  בזה  וכיוצא  מאד. 

 וישתוקק ויחשב בזה הרבה בתקף גדול אזי יזכה שיהיה כן.

ָ   -  קצג   תורה   כ ֲחש  ַהּמַ ֶ ע ש  הְ ּדַ ּיִּ ֶ ְפעֹל ש  עֹוָלם, יּוַכל לִּ ּבָ ֶ ָבר ש  יֶזה ּדָ ְבּתֹו ַעל אֵּ ַ ר ַמֲחש  יַגּבֵּ ק וִּ ם ְיַחּזֵּ דֹול, ְואִּ ּגָ ש  ָלּה ּתֶֹקף  ם  ָבה יֵּ ּלּו אִּ ֶיה ָכְך, ַוֲאפִּ
הַ  ֶ ָבר. ַרק ש  ּדָ ָכל  ן ּבְ ְהֶיה לֹו, ְוכֵּ אי יִּ ַוּדַ ְהֶיה לֹו ָממֹון, ּבְ ּיִּ ֶ ְבּתֹו ְמֹאד ש  ַ ק ַמֲחש  ל  ְיַחּזֵּ ּכָ יָפה  ּקִּ ָבה ּתַ ָ ֲחש  ֹות. ְוַהּמַ ש  ל ַהַהְרּגָ ּכָ ּטּול  בִּ ְהֶיה ּבְ ָבה ּתִּ ָ ֲחש  ּמַ

 , ש  יָתה ַמּמָ יש  ַצַער ַהּמִּ ְרּגִּ ּיַ ֶ ַהְינּו ש  , ּדְ ש  ְבּתֹו ַמּמָ ַ ַמֲחש  ֹו ּבְ ְמסֹר ַנְפש  ר לִּ ָ ֶאְפש  ֶ ְך, ַעד ש   ּכָ
 שמות כ' יד   כא 

 בה במחש  -מחשבה, ובתשכט    –גם בדפו"ר ותרלד    כב 

 משנה ב"מ פ"ג משנה יב    כג

פרק ג משנה יב החושב לשלוח יד בפקדון בית שמאי אומרים חייב ובית הלל אומרים אינו חייב עד שישלח בו    בבא מציעא משנה    כד
יד שנאמר )שמות כב( אם לא שלח ידו במלאכת רעהו כיצד הטה את החבית ונטל הימנה רביעית ונשברה אינו משלם אלא רביעית  

 יהה ונטל הימנה רביעית ונשברה משלם דמי כולה: הגב 

שנחלקו בפסוק על כל דבר פשע שב"ש למדו שאפילו רק דיבר לשלוח יד ובית הלל כיון שמאידך כתוב אם לא שלח    בגמ' מבואר 
ידו דמשמע שלח ידו ממש לכן פרשו שעל כל דבר פשע הוא חדוש לגבי שליח לדבר עבירה שהמשלח אע"פ שלא שלח יד אלא  

)בעניין מר לשליח לשלוח יד אעפ"כ הוא חייב, ואע"פ שבעלמא אין שליח לדבר עבירה. והלכה כב"ה עיין חו"מ סימן רצב סעיף ד'.  א 

והנפקא מינא אם נחשב ששלח יד או לא היא לגבי אם נאנס הפקדון לאחר שאמר לשלוח בו            שליח לדבר עבירה מה שפלפלו בזה עיין שם ש"ך(
 ף המשנה שנפ"מ לאונסין.יד וכמבואר בסו 

גדולה עד    לכאורה צ"ע   כה  וצ"ל או שמדובר כאן שהחמדה אינה כל כך  נפשה של אשת חבירו  לו ממון מאור  נוסף  שהרי אדרבה 
עוסק  שם  מדבר אלא לקמן בהמשך    או שכאן לא זה הנושא שעליו   .בחי' ממאס בשל עצמו עי"ז  ממש אלא רק נעשה    שכת אליו מ שנ 

 אשת נעוריו.מה שפגם ב ואילו כאן עוסק כיצד הצדקה מתקנת את    הממון שבא לו ע"י הגזל של חמדה.את  כיצד הצדקה מתקנת גם  
 לשה"כ ישעיהו נד ו'  כו

נוספת על אשתו נקראת צרה בויקרא יח יח לא תקח אשה אל אחותה לצרור ופרש"י לשון צרה לעשות את זו צרה    הלוקח אשה   כז 
 צרותיהן וצרות צרותיהן   לזו. וכן ריש מסכת יבמות טו נשים פוטרות 

ב וּ   ב פרק  מלאכי    כח ר ָאהֵּ ֶ ל ְיהּוָדה קֶֹדש  ְידָֹוד ֲאש  ּלֵּ י חִּ ם ּכִּ ָלִּ ָ ירּוש  ל ּובִּ ָראֵּ ש ְ ָתה ְביִּ ָבה ֶנֶעש ְ ְגָדה ְיהּוָדה ְותֹועֵּ ָכר: )יא( ּבָ ל נֵּ ת אֵּ )טו(      ָבַעל ּבַ
ש  ֶזַרע אֱ  ָאר רּוַח לֹו ּוָמה ָהֶאָחד ְמַבּקֵּ ְ ה ּוש  ְבּגֹד: ְולֹא ֶאָחד ָעש ָ ת ְנעּוֶריָך ַאל יִּ ֶ ש  רּוֲחֶכם ּוְבאֵּ ם ּבְ ַמְרּתֶ ְ ש  ים ְונִּ ח ָאַמר ְידָֹוד    לֹהִּ ּלַ ַ א ש  נֵּ י ש ָ )טז( ּכִּ

ְבּגֹדּו:   רּוֲחֶכם ְולֹא תִּ ם ּבְ ַמְרּתֶ ְ ש  ֹו ָאַמר ְידָֹוד ְצָבאֹות ְונִּ ה ָחָמס ַעל ְלבּוש  ּסָ ל ְוכִּ ָראֵּ ש ְ י יִּ  ֱאלֹהֵּ

רבותינו חלוקין בה במס' גיטין יש מהם אומרים אם שנאת שלח אותה בגט ותנשא לאחר. וכסה חמס  ו   -)טז( כי שנא שלח     -  רש"י פ 
אבל זאת כלום הוגנת לעשות שתפרוס עליה טליתך להחזיקה לך כאשתך והחמס פרוש על אותה טלית שבלבך עליה    -על לבושו  

 שנאה ואתה מקניטה ומצערה תמיד:
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לאהוב לבם  שיאהב    את  להטות  לאחר  להנשא  שתוכל  בגט  שישלחנה  שונאה  הוא  ואם  נעוריהם  אשת 
כמו שחומד אשת  ו זה  חבר  שתאור נפשה של אשהוא  שכיון  , ורבינו דורש לעניין חמדת ממון חבירו  אותה

  "שנא שלח"  יש לזה תיקון ע"י צדקה כידהיינו ש ,ולזה רומז הפסוק כי שנא שלחחבירו ומואס באשת נעוריו 

בחי'   אם אין די לך בחלקך, ואתה שונא את ממונך, שאינו מספיק לך, על כן שלח  הכונה,

. היינו שתעשה תקנה לזה, \כט/ שתשלח מממונך הראשון )שהוא מאור נפש אשת נעוריך שמאסת בה(
   .שלח לחמך על פני המים)קהלת י"א(  כ"ש, שלחשתתן צדקה. שהיא בחינות 

כי לזה  מועילה  הצדקה  מדוע  רבינו  אדם  זה    ומבאר  רואה  אם  ע"א(  ז'  )גיטין  שארז"ל  כמה 
כי מה שמזונותיו מצומצמין, הוא שהביאור שם הוא    ,שמזונותיו מצומצמין יעשה מהם צדקה

ןכך גם לגבי   .[ל] רגליה יורדות מותמחמת התגברות הקליפות על הנפש, בחי' נוקבא, בבחי' 
ולא    שפונה ממנה זונותיו מצומצמים, כי כיוון  נעשים מזה  החומד ממון חבירו שבזה מואס באשת נעוריו ע"י  

הקליפות עלי  מתגברים  בה  ומחסרים   מאיר  יונקים ממנה  וע"י שמתגברים הקליפות עלי', הם 
כמבואר בתורה לז    צדקה הוא מוציאה מבין הקליפות  על ידיאורה, ועי"ז אין לו ממון. אבל  

 רגליה יורדות מות ה מקודם  , היינו ממה שהי [לא]   )משלי י'(  צדקה תציל ממות. כי  אות ג'
בגוד  לצדקה יוכל לתקן ממונו, בחינות אשת נעוריו, ולא    על ידי . ועל כן  התגברות הקליפות

וזה,   שלח בה,  שנא  אע"פ   :  כי  נעוריו  ואשת  ממונו  כלפי  שנאה  לשון  שנקט  ממה  אפ"ל  אולי  עוד 
ח  אשת  בחי'  שהוא  חבירו  לממון  תאווה  לו  שיש  אלא  ממש  שנאה  אינה  כמו  שלכאורה  הוא  שעי"ז  בירו 

ממון,   התאוות  ע"י  לו  שיש  המח  לעכירות  לרמז  שנאה  לשון  ונקט  ממש  שונא  לא  אבל  בשלו  ממאס 
וזהו כי שנא שלח כי מה ששונא ממונו   ,מבואר לקמן ששנאה היא עכירות המח והיינו התגברות הקליפותוכ

יכול להוציא נפשו זה בעצמו סיבת החמדה לממון חבירו דהיינו התגברות הקליפות על נפשו   וע"י צדקה 

   .מהקליפות 
 

 שיש בידו ע"י חמדה )והבנים( על ידי צדקה מתקן ממון 

חמדה. כי גזילה    על ידיצדקה יוכל לתקן ממון גזילה שיש לו, היינו שגזלו    על ידישודע  

ש עד  תקון  לה  אין  הגזילהממש  את  לעשות [לב]   ישיב  צריך  הרבים,  את  גזל  אם  וכן   ,
דהיינו שפע ממון    . אבל אם יש לו ממון גזילה ע"י חמדה כנ"ל[לג ]  כי רביםבהממון שגזל צר

יתקיים כך.    ', זה יכול לתקן ע"י צדקה שע"י צדקמאור נפשה של אשת חבירו שגזל אותושבא לו  
דהיינו שהתיקון לגזל ברוחניות    החמדה: על ידיאצלו ממונו אף שהיא של גזילה   ' היינו שיתקיי

אלא   הגזלה  השבת  ענפי  ממון  את    תמטהרשהצדקה  אינו  פירות  נמי  והכי  אצלו  כשר  ממון  להיות  הגזל 
הממון שגזל דהיינו הבנים שהיו ראויים להוולד אצל הנגזל ונולדו אצלו כיון שע"י החמדת ממון משך אליו 

וגם בנים  את אור נפש אשת הנגזל והענפים והפירות. נמצא שיש אצלו ממון שהיה צריך לרדת אצל הנגזל  
     ., וע"י צדקה מטהר אותםבחי' ממזרים אצלו כי הם פירות ענפי אור נפשה של אשת חבירושהם 

יצחק  וזה שארז"ל   רבי  ג'(  \לה/ לד)קידושין עא( דהיינו  וישב מצרף ומטהר    ,על פסוק )מלאכי 
, צדקה עשה  מנחה בצדקה  את בני לוי וזקק אותם כזהב וככסף והיו לה' מגישי  כסף וטיהר

 
אע"פ שבאמת לא ניכר בממונו מאיזה אור נפש הוא מאשתו או אשת  וק לשלח של צדקה,  כדי לדמות עניין השלח שבפס   כך נראה   כט 

לצדקה  הנגזל,   ממון  תן  חברך א"כ  לממון  עד שאתה מתאווה  נפש אשתך  לך בממון מאור  ניחא  לא  לגזלן אם  לו  רבינו אומר  רק 
 דה.  במקום להפסיד בידים את הממון שיכול לבוא לך מאשתך אם לא היתה מואס בה אלא מכב 

 משלי ה' ה'  ל 

 ובמשלי יא ד'  לא 

 ויקרא ה' כג   לב 

 ביצה כט. ועיין ב"ב פח: אין תשובה לגזל וברשב"ם שם שצרכי רבים אינה תשובה שלימה   לג

 )קידושין ע"א( ובתשכט תוקן  –בתקפא    לד

י מטהר תחילה, שנא':  , שבטו של לו )ליחסם(  מטהר שבטים ]דף עא.[    אמר רבי חמא בר חנינא: כשהקדוש ברוך הוא   : קידושין דף ע  לה 
.  )דהיינו שמפריז הפסולים מהם(   וישב מצרף ומטהר כסף וטיהר את בני לוי וזיקק אותם כזהב וככסף והיו לי"י מגישי מנחה בצדקה   ( מלאכי ג) 

יצחק: צדקה עשה   בצדקה? א"ר  מנחה  מגישי  מאי  כסף.  ומטהר  וישב מצרף  ממזרים, שנאמר:  לוי: כסף מטהר  בן  יהושע  רבי  אמר 
בעצמם להחשה    נטמעה.  -וש ברוך הוא עם ישראל, שמשפחה שנטמעה  הקד  את הטמאים  כפשוטו שמטהר  הכוונה  שהקב"ה מטהר  ואומר  שחולק  )דהיינו 

 כשרים( 
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שנ משפחה  על  נטמעה הקב"ה  הפסולים    לוטמעה  את  הקב"ה  יפריש  לא  לבוא  שלעתיד  דהיינו 

ויכשירם אותם  יטהר  בן שנולד אצל הגזלן  דורש  ורבינו  .  שנתערבו במשפחות המיוחסות אלא  נמי  דהכי 
שנתערב במשפחת הגזלן תיקונו ע"י צדקה  ממזר ברוחניות  בחי'  דהיינו    ,מענפי אור נפשה של אשת הנגזל

דהיינו השפע ממון והבנים של הנגזל שעבר לגזלן ע"י הממון    תתקן הגזילהצדקה נ   על ידיהיינו ש

, כי הוא בחי' גוזל נפש  דהיינו שנתערב בה פסול   לחבחינות משפחה שנטמעה  לז, שהואשחמד
. וע"י צדקה  לטבניו ובנותיו ונוטל אשת חבירו כנ"ל, ע"כ הוא בחי' משפחה של תערובות

 וישב מצרף ומטהרנטמעה נטמעה. וזה, כמו שאמרו משפחה ש ,מנתתקן שיתקיים כך 
 

 
ממזרים    -  רש"י פ  מטהר  הוא    -כסף  ברוך  הקדוש  אין  לבא  שלעתיד  שיטהרו  להם  גורם  והוא  ממונם  מחמת  בישראל  המטומעים 

משפ  שנדבקו בהם  מאחר  הרבה.מבדילם  ישראל  כסף        חות  ומטהר  מצרף  וישב  וסיפיה    -שנאמר  עשרם  שנטמעו מחמת  אותם 
דקרא והיו לה' מגישי מנחה בצדקה צדקתו של הקדוש ברוך הוא היא שאינו מבדילם אלא הואיל שנטמעו נטמעו ורבי יהושע בן לוי  

 סבירא ליה האי מטהר לאו מבדיל פסוליהן קאמר אלא מטהרם ומכשירם כולם.

ערוך שולח  ב   ן  סימן  ורביה  פריה  הלכות  העזר  ה   ' אבן  הרמ"א    ' סעיף  לרבים,    -הגהת  ידוע  ואינו  פסול,  בה  שנתערב  כיון  משפחה 
שכל המשפחות שנטמעו בישראל כשרים  והיודע פסולה אינו רשאי לגלותה, אלא יניחנה בחזקת כשרות,  נטמאה /נטמעה/    שנטמעה 

ודוקא משפחה שנטמעה ונתערבה, אבל כל זמן  לגלות לצנועין )כך משמע מהר"ן פרק עשרה יוחסין(.  ומ"מ כשר הדבר  לעתיד לבא.  
 שלא נתערבה מגלין הפסולים ומכריזין עליהם, כדי שיפרישו מהם הכשרים )שם בהגהות אלפסי(.

 )ובלוח השמטות לדפו"ר לא ציין לזה(  משפחה שנדמעה נדמעה  –בדפו"ר    לו

   שהיא  -בתרלד   לז

 שנדמעה   -פו"ר בד   לח 

 תערובת   -בדפו"ר   לט 

   בדפו"ר שיתקיים בך כמו שאמרו משפחה שנדמעה נדמעה  מ
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וככסף כזהב  אותם  וזקק  הכ  \א/ כסף  ויזקק  שיצרף  כנ"ל היינו  גזילה  של  והזהב שהוא    סף 
כשר כממון  שה להחשיבו  שנטמעה   באי,  משפחה  יחש  ג בחי'  והקב"ה  פסול  בה  אותם  ושנתערב  ב 

 :  כנ"לכמיוחסים 

 
 ממון תאוות מענין לענין באותו עניין מבאר כאן פגם הנושא אשה לשם 

לשם ממון הויין ליה בנים שאינם    (עשירה)כגון  הנושא אשה    \ד/(.שארז"ל )קידושין ע  וזה

ופונה עצמו להממון ממון  מהוגנים. כי כשנשאה לשם ממון,  כי   , הוא שוטה וכסיללתאוות 
הממון ובוחר בתועלת האשה ושיכול להשיג ע"י    (והתבוננות)של תורה בטהרה  עוזב תועלת רוחנית נצחית  

חכם    לב. כי  (הדק היטב  רה כג שתאוות ממון וניאוף קשורות זו לזובשניהם )כמבואר בתו  גשמית וחשוכה
היינו שהחכם כשנושא אשה הוא פונה לימינו,   \ו/ (ה)קהלת י'( )  לימינו ולב כסיל לשמאלו

. היינו שנושא אשה מימינו אש דת למוהיינו להתורה, שהוא בחי' ימין, כמ"ש )דברים לג( 
על הפסוק "ולשמי ומנחה    \ז/(.י"ק  'כמשרז"ל )מנחו,  'בשביל התורה, כדי שילמוד תורה בטהר

לב כסיל . אבל  [ט] ואח"כ לומד תורה    כו'חנושא אשה  דהיינו  הלומד תורה בטהרה  טהורה" זה  
בשמאלה עושר )משלי ג'(    כ"ש , שנושא אשה בשביל ממון, שהוא בחי' שמאל  לשמאלו

ווכבוד דעתו,  ואובד  ופוגם  כסיל,  הוא  ונמצא כשנושא לשם ממון  בנים  .  ליה  הוויין  ע"כ 
 : [י] כידוע שהבנים נמשכים ממח האב  שאינם מהוגנים, מאחר שפגם הדעת שמשם באים הבנים

 
 שים לו שונאים ענ זלהיות שונא ועי" ולוגורם  עכירות ובלבול המחתאוות ממון היא 

 .\יא/שע"י שפונה עצמו להממון, מזה נעשים שונאיםודע 

 בול ועכירת המוח. כי עיקר התגברות השנאה הוא בא מבל
 כי אהבה תלויה בדעת ושכל,

מספר לו    ,שענה הקב"ה לאיוב על טענתו שאין השגחה בפרטים או שמא נתחלף לו בין איוב לאויבוכמ"ש  
הקב"ה כמה מפלאי הבריאה וכיצד יש השגחה פרטית על כל בריה ובפסוק זה מספר לו על צפור גדולה  

 
י כסף טהרתו ע"י  הושע שלמדו מהרישא שהקב"ה מטהר כסף ולא כמו כסף כ י   ת רבינו היא מדרשת רבי יצחק ורבי י כי שראי   צ"ע   א

גם את ההמשך   וא"כ צ"ע מדוע ציטט  והם דרשו להפך שמטהר את הסיגים להחשיבם ככסף  וסיגים  וזקק  הפסוק  הפרשת הפסולת 
 אותם כזהב וככסף.

 שהוא   -גם בדפו"ר ותרלד שהיא, ומתרלו    ב 

 שנדמעה   -בדפו"ר   ג

מון הויין לו בנים שאינן מהוגנים שנאמר בה' בגדו כי  אמר רבה בר רב אדא אמר רב כל הנושא אשה לשום מ   -  .קידושין דף ע   ד
לומר   תלמוד  חלקה  ולא  חלקו  תאמר  ושמא  חלקיהם  את  חדש  יאכלם  עתה  לומר  תלמוד  פלט  ממון  תאמר  ושמא  ילדו  זרים  בנים 

 חלקיהם ושמא תאמר לזמן מרובה ת"ל חדש מאי משמע אמר רב נחמן בר יצחק חדש נכנס וחדש יצא וממונם אבד 
 ]פסקא ח'[   רבה פרשה כבבמדבר   ה 
ד"א ומקנה רב זש"ה )קהלת י( לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו לב חכם לימינו זה יצר    -במדבר פרשה כב פסקה ח    מדרש רבה   ו 

טוב שהוא נתון בימינו ולב כסיל לשמאלו זה יצה"ר שנתון בשמאלו ד"א לב חכם לימינו אלו הם הצדיקים שהן נותנין לבם לתורה  
מימי  ג(  שהיא  )משלי  שנא'  להעשיר  לבם  נותנין  שהן  הרשעים  הן  אלו  לשמאלו  כסיל  ולב  למו  דת  מימינו אש  לג(  )דברים  שנא'  ן 

 .בשמאלה עושר וכבוד 

   ומנחה טהורה זה הלומד תורה בטהרה נושא אשה ואחר כך לומד תורה לשמי    –  .מנחות דף קי  ז 

ורה ואח"כ ישא אשה ואם א"א לו בלא אשה ישא אשה ואח"כ ילמוד  תנו רבנן ללמוד תורה ולישא אשה ילמוד ת   -  : קידושין דף כט 
תורה אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה נושא אשה ואח"כ ילמוד תורה רבי יוחנן אמר ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה ולא פליגי הא  

    צווארו ואם מתגבר עליו יצרו.עכ"פ למעשה תלוי אם בריחיים ב   מי אמר לן ומי אמר להו ועי"ש שנחלקו רש"י ותוס'    לן והא להו:
ונראה שרבינו דקדק מאד שתיקון ושמירת הברית וסבר שכולם מתגבר יצרם אם מעט אם הרבה הכל בכלל טומאה כשלומד בלא  

 אשה.
 וכו'  –בתשכט    ח 

אבל רבי יוחנן הקשה  קדושין כט:  ב   וכן אמר שמואל ה  נושא אשה ואח"כ לומד תור דהיינו  זה הלומד תורה בטהרה,  ודרשו במנחות  מנחה טהורה  לשמי ו )מלאכי א' יא(  כתוב    ט 
. ואשה המפרנסת עצמה ישאנה תחילה )הגר"א שם(.  ריחיים בצווארו ויעסוק בתורה. ועיין ש"ע יו"ד רמו ב' ואהע"ז א' ג' שנפסק שמי שלא מתגבר עליו יצרו ילמד תורה תחילה 

 .ן סימן שא.כולם מתגבר יצרם. ועיין חיי מוהר"   ורבינו כנראה סובר שהיום 

 ע"ח שער ו' פ"ו ושער ח פ"ד. פרדס רמונים לרמ"ק פרק כג ערך שמן.  ולעיל תורה עד ]דף פט סוף עמוד ב[   י

 עלה סהנדרין קג: יש לו למ למטה בידוע ש   ם מי שיש לו צרי יש לו שונאים ו   ה מי שיש לו תאוות אכיל   עיין תורה לט   יא
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שגיחה עליהן לחממן אלא מתיחסת אליהן כאילו אינם שלה  שמטילה ביצים ולא מ  \יב/הנקראת כף רננים

 \יג /)איוב לט(  כמ"ש  כי לא נתן לה הקב"ה חכמה ובינה לדאוג לבניה שהיא מקשה ליבה אל בניה  כלל  
ּה אלוק חכמה ָּׁ והן בסכנה שחית השדה תדרוך עליהן ותזיקן ורק    [יד]   תקשיח בני' ללא לה כי ִהש ּ

שגדלים   עד  שומרן  מזיקלש  ויכוליםהקב"ה  מכל  עצמם  בשפלים  ,מור  משגיח  שאינני  אומר  אתה  . ואיך 
היינו שאין לה אהבה על בני', זה בא מחמת  מקשה ליבה כלפי בניה היא מבואר בפסוק שהסיבה ש 

מזה יונקים  טו,  דהיינו פגם החכמה  כשיש לו עכירת המוחיש ללמוד מזה  שאין לה חכמה. וע"כ  
הנ"ל שמחמת חסרון החכמה נעשה לבה אכזר על בניה דהיינו שכמו אצל העוף    ומתגברים השונאים

אלא שרבינו מחדש עוד יותר שלא רק  ,  יונקת השנאה והאכזריות  כך כל חסרון חכמה ממנו  ,דהיינו שנאה
אלא כיון שנעכר שכלו אזי גם אצל אחרים נעשה    כנ"ל בפסוק באיוב,  זה שנעכר שכלו נעשה שנאה בלבו

עליו  והעכיר\טז/ שנאה  הבלבול  וכפי  המוח  .  של  ידיות  התגברות    על  כן  ממון,  תאוות 
,  צ"ע מדוע כיון שיש לו עכירות המח נעשים לו שונאים דהיינו שנעשה אצלם עכירות המח  :  השונאים

הכוונה   אדםואולי  מוחו  אחרים    בני  עכירות  כשרואים  פוסל  במומו  הפוסל  שכל  כיון  עכירות המח  בעלי 
אותו ושונאים  ופוסלים  מינו  מין את  נברא מקטרג  ,  מצא  מוחו  צ"ל שמעכירות  ואולי  יניקה  זו  שאין  אלא 

אדםתשמ בבני  שנברא    \יז/לבש  הנ"ל  מהמקטרג  כוחם  שמקבלים  שלו  שונאים  ונעשים  עכור  שמוחם 
   .. וצ"עמעכירות מוחו דייקא

 
וכשתאוותו לממון דהיינו עכירות מוחו גדולה יותר אזי העכירות יוצאת בשערות הראש ואז גם השונאים  

 שונאי חנם  רועים יותר דהיינו גהם  

וכן   כסיל,  נעשה  כן  לממון,  ופנייתו  תאוותו  לפי  כי  חנם,  שונאי  מזה  נעשים  ולפעמים 
השונאים   אזי  המוח,  בתוך  שהעכירות  זמן  וכל  השונאים.  מתגברים  וכן  מוחו,  נתעכר 
המתגברים משם, היינו מהעכירות המוח, הם ג"כ שונאים בדעת ובמוח, שיש להם טעם  

שנ עכירתעל  בחינות  הוא  הזה  שהדעת  אף  רק    יחאתם,  הוא  השנאה  עיקר  כי  המוח, 
 מעכירת המוח, עכ"ז יש להם עכ"פ טעם על שנאתם, מאחר שהעכירות עדיין בתוך המוח.  

חושק כ"כ לממון, ונעשה כ"כ כסיל, עד שאין המוח יכול לסבול כלל יטאבל דע שלפעמים  
. ואז גם \כא/[כ]   הם מותרי מוחין כידוע  העכירות, עד שיוצא בבחינות שערות, כי שערות

מוחין, מבחי' שערות מותרי  הזאת, מבחי'  היינו מהעכירות  וכיון    השונאים הבאים משם, 

. כי אין להם שום  הם שונאי חנםלכן  ,  יניקתם מהשערות ששם אין מוחין אלא רק מותרי המוחיןש
ק ממותרי מוחין,  טעם על שנאתם, מאחר שאינם באים אפילו מהעכירות שבתוך המוח, ר

 
המלבי"ם מבאר שהיא הבת יענה  ו   עי"ש,   נו מתיישב היטב עם כל פרטי הכתוב הכוונה ואף פירוש אי עוף    לאיזה   המפרשים נחלקו    יב

מלמעלה   אחת  ביצה  מניחה  אבל  השגחה  בלא  בחול  אותן  וטומנת  ביצה  שמטילה  טבע  בה  טבע  שהקב"ה  המחקרים  בשם  ומביא 
 וגם פירושו קשה מפסוק יח שכתוב כעת במרום תמריא וכו'.  שנעשית תולעים וממנה ניזונים האפרוחים.

ַחד:   לט פרק  איוב    יג ִלי פָּ ּה ּבְ ּה ְלִריק ְיִגיעָּ לֹא לָּ ֶניהָּ ּלְ יַח ּבָּ ִ ה:   )טז( ִהְקש  ינָּ ּבִ ּה ּבַ ַלק לָּ ה ְולֹא חָּ ְכמָּ ּה ֱאלֹוּהַ חָּ ָּ י ִהש ּ    )יז( ּכִ

 ואינה יראה שתאבדם:    -הקשה בניה מלבה כאילו אינם שלה. לריק יגיעה    -)טז( הקשיח     -  רש"י 

 וזהו על כי השכיחה אלוה את החכמה ולא נתן לה חלק בבינה לשמור ביצתה כדרך שאר העופות:   -)יז( כי השה    -  מצודות דוד 

 השכיחה כמו אתם ישראל לא תנשני )ישעיה מד(:   -)יז( השה    -  מצודות ציון   
ה    יד ָּׁ  ין ישעיהו סג יז תקשיח לבנו ועיין רד"ק שם.לשון נשני דהיינו שכחה ועיין בפנים שרבינו חיבר שני חצאי פסוקים ועי"ש שהלשון הקשיח ולא תקשיח ועי   ִהש  

 מוה  -פא  ק בת  מזה,   -דפו"ר ותרלד   טו

 וצ"ע כיצד למד זה מזה   וזה חדוש   טז 
 הבאים על האדם   ת סיונו י אות ב' שמפגם הדיבור של האדם נעשים מקטרגים שמהם כל הנ   עיין תורה לח   יז 
 עכירות  -מתרצו    יח 

 בתקפא חישק )כנראה ו' מחוק(  יט 

 ועיין לעיל תורה ל' אות ג'  . ועיין שבילי אמונה נתיב ד' שביל א' ד"ה שערות הראשיפה שעה על שער הכונות דרושי ברכת השחר אות א אות ו'. וביאור  עיין תורה סז    כ 

בָּ   -  סז   עיין תורה   כא ְבִחיַנת )ּדְ ַהְינּו ִמן ַהּמַֹח. ּבִ ע, ּדְ ִביֵני ַמּדָּ אֹוְיִבים, הּוא ִמן ַהּמְ ר ְיִניַקת הָּ י ִעּקַ ן  ּכִ ּמִ ֶ ְרעֹות אֹוֵיב", ַהְינּו ש  ִרים ל"ב(: "ֵמרֹאש  ּפַ
ֵאּלּו הַ  ן  ּמִ ֶ רֹות, ש  ַהּמַֹח מֹותָּ ּבְ י ֵיש   ּכִ ְוַהּשֹֹוְנִאים.  אֹוְיִבים  ל הָּ ּכָּ ין  ּלִ ִנְתּגַ ם  ָּ ִמש ּ  , רֹאש  ּבָּ ֶ יֹוְנִקים  ַהּמַֹח ש  ּוֵמֶהם  רֹות,  עָּ ַהּשְֹ יֹוְצִאין  ּמַֹח  ּבַ ֶ רֹות ש  ּמֹותָּ

אֹוְיִבי  ְונֹוְפִלים: הָּ ה,  ְיִניקָּ ֶהם  ַוֲאַזי ֵאין לָּ ּמַֹח,  ּבַ ֶ ש  רֹות  ַהּמֹותָּ ל  ּכָּ ֶלה  ּכָּ ֶ ש  ַעד  יֹוְנִקים  ְוֵהם  א      ם.  ֵבי מֹחָּ סָּ 'ּבְ י  ּכִ ְזֵקִנים,  רֹאש   ְקִריַחת  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
עַ  ּדַ ֶ ף קכ"ח:(, ַהְינּו ש  א ּדַ א ַרּבָּ ִאְדרָּ א ּבְ ּמּובָּ ֶ מֹו ש  ִכיְך' )ּכְ ָּ ִקיט ְוש  ָּ י  ש  רֹות, ּכִ עָּ ן נֹוְפִלים ַהּשְֹ ּמַֹח. ְוַעל ּכֵ רֹות ּבַ ֶהם מֹותָּ לּול, ְוֵאין לָּ ֵקִנים ַצח ְוצָּ ת ַהּזְ

"ל:  ּנַ ּכַ ה  ְיִניקָּ ֶהם  ַעל      ֵאין לָּ ן  ּכֵ ַעל    -ְוַעל  ַהּשֹֹוְנִאים,  ין  ּבֵ ֶ רּוד ש  ַהּפֵ יֹוֵתר. כִּ   -ְיֵדי    -ְיֵדי  ּבְ ְוִקּיּום  ְזַמן  ֶהם ֲאִריַכת  לָּ ֵיש   ַעד  ֶזה  יֹוְנִקים  י ֵהם 
ל  לּול, ֲאַזי ִיּפְ ַעת ַצח ְוצָּ רֹות, ְוִיְהֶיה ַהּדַ ְכֶלה ַהּמֹותָּ ּיִ ֶ ש  ּמַֹח, ַוֲאַזי ּכְ ּבַ ֶ רֹות ש  ל ַהּמֹותָּ ְכֶלה ּכָּ ּיִ ֶ ה. ְוַעל  ש  ֶהם עֹוד ְיִניקָּ י לֹא ִיְהֶיה לָּ רּוד    -ּו, ּכִ ְיֵדי ַהּפֵ

ֶהם ּכַֹח ִלינֹ  יֵניֶהם, ֵאין לָּ ש  ּבֵ ּיֵ ֶ ה, ְויֹוְנִקים ְמַעט ְמַעט. ְוַעל  ש  ן ַעל    -ק ַהְרּבֵ רֹות.    -ְיֵדי    -ּכֵ ל ַהּמֹותָּ ְגְמרּו ִליֹנק ּכָּ ּיִ ֶ ֶזה ַמֲאִריִכין ְזַמן יֹוֵתר, ַעד ש 
רוֹ  ל ַהּמֹותָּ ה ּכָּ ְמֵהרָּ ה, ַוֲאַזי יֹוְנִקים ּבִ ִרין ַהּשֹֹוְנִאים ַיַחד, ֲאַזי יֹוְנִקים ַהְרּבֵ ְתַחּבְ ּמִ ֶ ש  ל ּכְ "ל: ֲאבָּ ּנַ  ת ְונֹוְפִלים ּכַ



 מוהר"ן                                   סט   תורה                               ליקוטי                    3פז: 

מבחי' שערות. ע"כ אין להם שום טעם ודעת אפילו של עכירת מוח על שנאתם, והם רק  
וזה בחינות   דוד המלך  שונאי חנם.  , רבו משערות ראשי שונאי חנם)תהלים סט(  מה שאמר 

פשט הפסוק הוא שכמו ששערות הראש הן רבות מאד כך רבים השונאים שלי ורבינו מבאר עפ"י דבריו 

ולפי    :  כנ"ל  \כג /מותרי מוחיןדהיינו    \כב/כי שונאי חנם באים מבחי' שערותל שרמוז כאן גם  הנ"
המבואר לקמן ששערות הצדיק הן שערים לחכמתו משמע כאן שגם מותרי המוחין כאלה שהן מותרות רק 
  אצל הצדיק אבל בשבילינו הם מוחין עצומים אעפ"כ כיון שאצל הצדיק הם מותרות שיוצאים בשערות יש 

חינם   לשונאי  יניקה  בחי'  רשע  מהם  צופה  בבחי'  הם  חינם  השונאי  הצדיק  שאצל  החילוק  אפ"ל  ואולי 
ו לכן הוא  דהיינו שדייקא כיון שיש לו מוחין כל כך גדולים עד שמותרות הן שער לחכמה שלנ  \כד/לצדיק

   יונקים משערות.אלה גם שונאים עליו קטרוג ו  הצריך שונאים שלא יהי 

 
 כנס להשיג דבריויהם בחי' מותרות המוחין שלו אבל אצלינו הם שער להשערות החכם גם  

דע שהחכם, בחינות מותרי מוחין   .אבל החכם אף שיש לו ג"כ מותרי מוחין, בחי' שערות

, \כה/בימין על השין. שמותרי מוחין שלו הם בחי' שערים  ערש  ושערות שלו, הם בחי'  

י מחמת שמוחו בעצמו א"א להעולם  שפותח בהם שערי החכמה והמדע לעבודת הש"י. כ
לדברים   עצמו  ולהשפיל  עצמו  ולהתכסות  להתלבש  צריך  הוא  מאורו,  לקבל  לסובלו 

, כדי שיוכלו העולם לקבל ממנו,  שכלפי עומק השגתו הם בחי' מותרות המוחין שלו  קטנים ונמוכים
)חיי מוהר"ן ס  כדי שיפתח להם שערי החכמה והמדע לקרבם להש"י ימן שס( וזה שאמר רבינו 

. \כושהתורה שמגלה לנו היא פסולת מתורתו ונמוכה אלפי אלפים ורבי רבבות מדרגות מכפי שהוא משיגה/ 
יד(   )משלי  ורבבחי'  טובים  לפני  רעים  צדיקששחו  על שערי  אחד   עים  כל  פרשו  המפרשים 

 
ובבית שני היו בו שנאת חנם ועל ידי זה היה כח בעשו להיות לו אחיזה בהשדה דהיינו בבית    -פרשת וישלח    -  נועם אלימלך   עיין   כב

המקדש ע"ד ועשו יודע ציד איש שדה. וזה שהיה עשו איש שעיר הוא רמז שכחו היה על ידי שנאת חנם כמו שמצינו שאמר איוב  
ברוך הוא שמא נתחלף לך בין איוב לאויב. והשיב לו הקדוש ברוך הוא מי פלג לשטף תעלה ודרשו חז"ל בין שער לשער לא    להקדוש 

נתחלף לי שאלמלא שני שערות יוצאות בגומא אחת היו מכחישים מאור עינים ע"ש. וזה רמז השער לשנאת חנם דהיינו פירוש כמו  
 השערות שהם מפורדים כל אחת בגומא לעצמה.

לגבי הצדיק    דלקמן המלך לא היה תאוות ממון ולא מותרי מוחין שהם מעכירות המח אלא שערות בחי' שערים כ   צ"ע הרי לדוד   כג
ונראה כיון שדוד כתב את ספר תהילים גם לכלל ישראל נקט לשון כללי וכל אחד     שער שין בימין. ומדוע א"כ היו לו שונאי חינם.

וכמו שמצינו בחטא דוד  יק גדול בדקות צ"ל שיש לו איזה בחי' עכירות שגורמת לשונאי חינם.  יכול למצא עצמו בדבריו ואפילו צד 
בבת שבע שמתואר בנביא כחטא ממש ואעפ"כ אמרו חז"ל כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה כי באמת היה חטא דק מאד ואעפ"כ  

ואולי כיון ששערות הצדיק הם שער להשיגו בזה     גם דק.נכתב בלשון גס. הכי נמי דוד נקט לשון גס כלפי עצמו אע"פ שהיה איזה פ 
וכדמצינו בחטא בת שבע שכל   ומוריד עצמו אל העם באיזה בחי' דקה של טעות שגורמת להם לטעות בדבריו  בעצמו כשמצמצם 

עות מצד  חטאו היה מצד שנתן מקום לטעות בו והיה חילול ה' הכי נמי אפשר שגם כשלימד תורה לעם היה איזה בחי' דקה של ט 
ובאמת לא בהכרח שזה פגם כמבואר ברבינו    לשונאי חינם.  מותרות המוחין שלו דהיינו השערים להשיג דבריו איזה טעות דקה שגרם 

  זה וכדמצינו ברבינו שסיפר שהיה לו   ל ואעפ"כ דוד בתהלים צועק ע   כמה מעלות שיש במחלוקת על הצדיק שמצילו מקטרוג וכיו"ב.
 .פח קיד רח   ות בתור   ואעפ"כ ביאר גם התועלת הגדולה שבמחלוקת (  עיין תורה סג)   יסורים גדולים מהחולקים י 

יו, ְועַ ......  -  קידעיין תורה    כד לָּ ה עָּ ֲחלֶֹקת ְמַכּסָּ י ַהּמַ ֶזה. ּכִ יו ַמֲחלֶֹקת הּוא ּתֶֹעֶלת לָּ לָּ ש  עָּ ּיֵ ֶ ש  ם, ּכְ הּוא ְמֻפְרסָּ ֶ יךְ   -ְיֵדי    -ל  ַאְך ֲאִפּלּו ִמי ש  ִ כֹול ְלַהְמש  ַפע  ֶזה יָּ ֶ  ש 
יק, ּדִ ִחיַנת ַהּצַ ַמִים הּוא ּבְ ָּ ִבים, ש  עָּ ַמִים ּבְ ָּ ה ש  יו. ְוֶזה ַהְמַכּסֶ לָּ ם, ְולֹא ִיְמחּו ִויַקְטְרגּו עָּ עֹולָּ חֹוֵלק ....    ְלהָּ ֶ ע ש  ָּ ש  רָּ הָּ ֶ יק ְוכּו', ש  ּדִ ע ַלּצַ ָּ ש  ים ל"ז(: צֹוֶפה רָּ ִהּלִ ְוֶזה )ּתְ

יק הּוא ַרק צֹוֶפה, ַהְינּו צִ  ּדִ "ל.ַעל ַהּצַ ּנַ ַפע ּכַ ֶ יְך ש  ִ ּיּוַכל ְלַהְמש  ֶ ֵדי ש  יק, ּכְ ּדִ   ּפּוי ְוִכּסּוי ַעל ַהּצַ

יִקים    -  ועיין תורה רח ים ִיּסּוִרים ְלַצּדִ ִעים עֹוש ִ ָּ ְרש  ֶ : ַמה ש ּ רּוש  ים ל"ז(. ּפֵ ִהּלִ " ְוכּו' )ּתְ ש  יק ּוְמַבּקֵ ּדִ ע ַלּצַ ָּ ש  יִקים, ֶזה "צֹוֶפה רָּ ּדִ ם   ְורֹוְדִפים ֶאת ַהּצַ ֵ ה ֵמֵאת ַהש ּ ִסּבָּ
הָּ  ֹוֵמר  ש  ּכְ צֹוֶפה,  מֹו  ּכְ הּוא  ע  ָּ ש  רָּ הָּ ֶ ש  א  ִנְמצָּ יו,  ַמֲעש ָּ ּבְ ש   ּפֵ ְ ִויַפש  יק  ּדִ ַהּצַ ְתבֹוֵנן  ּיִ ֶ ש  ֵדי  ּכְ ַרְך  ּפֹל ִיְתּבָּ ִמּלִ יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ֹוֵמר  ש  הּוא  ע  ָּ ש  רָּ הָּ ן  ּכֵ צֹוֶפה,  א  ְקרָּ ּנִ ֶ ש  ִעיר 

רּוש  ַאֵחר ִמּיּות. ּפֵ ְ ַגש  לּ ּבְ ּלֹא ִיְתּגַ ֶ ֶהם ש  מֹו ִמְכֶסה לָּ ֲחלֶֹקת ִהיא ּכְ י ַהּמַ ֶהם, ּכִ ה לָּ יִקים ִהיא טֹובָּ ש  ַעל ַצּדִ ּיֵ ֶ ֲחלֶֹקת ש  ֵדי ַהּצֶֹרְך, ְוֶזה  , ְמַעט ַהּמַ יֹוֵתר ִמּכְ ְרְסמּו ּבְ ּו ְוִיְתּפַ
ת ּכָּ ֶ מֹו ש  ֹון ִמְכֶסה ּכְ יק", צֹוֶפה ְלש  ּדִ ע ַלּצַ ָּ ש  : "צֹוֶפה רָּ רּוש  ב",ּפֵ הָּ יתָּ אֹותֹו זָּ מֹות כ"ה(: "ְוִצּפִ ְ  ּוב )ש 

יצחק חבר(   פתחי שערים   עיין   כה  כא    -נתיב פרצוף א"א    )לרבי  ידעת שכל שער הוא    -פתח  וז"ס השערות שעל הגלגלתא, שכבר 
ממש    המשך הנהגה שלמה מלמעלה למטה. והוא שער )שין בפתח, עין בפתח( מיוחד לכלול בו כל הפרטים הנמצאים בו. ולכן הם 

בדמות ווין, שכל ו' הוא מראה המשך בסוד קו. והוא המשכת ההנהגה בגבול ושיעור כמו השער שבו נמשך מעין פנימי, והשער הוא  
הצינור להמשיך המאור הפנימי שבו, שלא יתגלה אלא בשיעור הצינור ולא יותר, וכל שער יש לו גומא מיוחד שאלמלי ב' שערות  

ור העינים. וכן כאן הוא בסוד י' ו', שהגומא הוא י' והשער ו', והוא בסוד מעין וצינור, שהמעין הוא  יונקים מגומא אחת מחשיכים מא 
קבוע במקומו ואינו מתפשט אבל הוא נובע בכל עת ואין לו גבול. רק ששם נעשה בסיתום ונמשך בצינור והוא המתפשט בגבול. והנה  

ושם על הגלגלת נעשה גומות שמשם יוצא כל א' בפ"ע. והנה, המוח הוא בסוד    ז"ס י' ו', כי ידוע שהשערות הם יוצאים ממותרי המוח, 
י' ששם המאור בשלמות בכל י' חלקי האורות שבו שהם י"ס. אבל בסוד התפשטותו בשערות, יוצא בגבול ושיעור בסוד ו' לבד שהוא  

 רק ההנהגה הראויה לתחתונים כפי הנהגת שית אלפי שנין: 

לליקוטי מוהר"ן. וכן מבואר בלק"ה נזיקין ג' ח' שמה שמגלה היא בחי' שינה כלפי השגתו שהיא בחי'    בתחילת ההקדמה   וכן מובא   כו 
דביקות. עי"ש שהצדיק מקרב אותנו ע"י בחי' השינה שלו.  עוד עיין פל"ח תורה ה' תנינא שמה שמגלה לנו זה בחי' הרפש וטיט כלפי  

 השגתו שהיא כבן המחפש בגנזי אביו..
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שלורבד לבוא  ,כו  לעתיד  מדובר  דרכו  .  ולפרש"י  לפי  מפרש  לשחותורבינו  להשפיל  שכדי   דהיינו 
הרעים  המוחין  ולהכניע  ומותרות  המוחין  עכירות  בעלי  הטובים   הנ"ל  טובים    לפני  לעשותם  דהיינו 

ודעת ינמיך עצמו    על שערי צדיק כנ"להנ"ל  , צריך להביא הרשעים  בעלי שכל  דהיינו שהצדיק 

. וזהו אצל הצדיק  כמתו הנמוכה שיש בכוחם לקבלחויגלה להם מותרות המח שלו שהם שערים להשיג  

בימין. אבל    שערמותרי מוחין בחי' שערות. נמצא שהשערות של החכם, הם בחי'    בחי'

 ממש בשמאל.  ערותש  אצל הרשע הכסיל, הם  

אצלו השער בשין    מאלוש  ולב כסיל ל  שאצלו השער בשין ימנית  ימינולב חכם לוזה בחי'  

  מי בליבו זכים ע"י , אבל אצל הצדיק הדמחמת שליבו עם דמים עכורים ע"י שמאיר בו מח עכור  שמאלית

 : שמאיר בו מח זך 
 

ולכן  כנ"לגדולה היוצאות בשערות והיא עכירות המח נושא אשה פסולה לו היינו תאוות ניאוף או ממון 
 נקרא בעל שער. או הנביא ממונה לענשו על זה כי הואליה

מ'  פשט הג  הוגנת לו אליהו כופתו כו'  'אשה שאינ  'הנוש  \כז/(.וע"כ ארז"ל )שם בקידושין ע
והוא עוון    זרעופוגם יחוס    )פני יהושע שם(  ממשפחה שיש בה שמץ פסולפסולה לו או  שם שהנושא אשה  

זה   על  היינו שיענש  רוצעו  והקב"ה  כופתו  ואליהו  )מהרש"א(יבמשמים  גדול  רבינו הפירוש לו.  יסורים  פי 

המוחין   עכירות  הוא  זה  מתרשמעשה  אינו  בוודאי  לו,  הוגנת  שאינה  אשה  כשנושא  צה  כי 
אשה הפסולה    , ובוחר במה שאינו שלודהיינו בזיווג האמיתי שלו  בחלקו, בממונו באשת נעוריו

כיון שמאס באשת נעוריו  כי    , שאינה הגונה לו. ועי"ז הוא בחי' מותרותאו עכ"פ בשמץ פסול  לו
תרות ים דהיינו כסילות ועכירות המח ומויה לעינוהרי שממאס בחלקו הראוי לו ורודף אחר ההבל והתאו 

  . דהיינו שעוון זה הוא מבלבול ועכירות המח הגדול יותר עד שיוצא בשערות  , בחי' שערות כנ"להמוחין
הפשט הוא שהיה  ,  \כח/{מלכים ב א}  בעל שערנקרא  כי הוא    ,ע"כ אליהו ממונה ע"ז לעונשו

היא  אליהו   הראשהנביא  בשער  שם(   \כט/ מגודל  כי  )מצודות  שער  בעל  מכונה  שאליהו  רבינו  ון  ואומר 

במי שעכירות מוחו גדלה כל כך עד שהמותרות    , לעשות בהם דין \ל/שממונה ע"ז על בחי' שערות

לו הוגנת  שאינה  אשה  שלקח  זו  לעבירה  אותו  הפילה  הזו  המח  ועכירות  בשערות  ארז"ל  יצאו  וע"כ   .
רוצעו.   והקב"ה  כופתו  אליהו  ורוצעו  )שם(  מוחיןכופתו  מותרי  ובחי'  מוחין  בחי'  . \לא/ זה 

, ברהיטי מוחין, שהם  מלך אסור ברהטיםבחי' מוחין, בחי' תפילין, בחי' )ש"ה ז(  זה    כופתו

 
ואמר רבה בר רב אדא ואמרי לה אמר רבי סלא אמר רב המנונא כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו    -  .קידושין דף ע   כז 

והקדוש ברוך הוא רוצעו ותנא על כולם אליהו כותב והקדוש ברוך הוא חותם אוי לו לפוסל את זרעו ולפוגם את משפחתו ולנושא  
הוא  ברוך  והקדוש  כופתו  לו אליהו  הוגנת  במומו    אשה שאינה  שמואל  ואמר  לעולם  בשבחא  ואינו מדבר  פסול  הפוסל  וכל  רוצעו 

 פוסל 

ְר   א פרק  ב  -מלכים   כח ַלח ֶאְתֶכם ְוִדּבַ ָּ ר ש  ֶ ֶלְך ֲאש  ַהּמֶ ּובּו ֶאל  ַוּיֹאֶמר ֵאֵלינּו ְלכּו ש  אֵתנּו  ה ִלְקרָּ לָּ יו ִאיש  עָּ ַוּיֹאְמרּו ֵאלָּ ַמר  )ו(  יו ּכֹה אָּ ם ֵאלָּ ּתֶ
ִלי ֵאין ֱאלֹ  ד ֲהִמּבְ ם לֹא ֵתֵרד ִמּמֶ ְידֹוָּ ָּ ִליתָּ ש ּ ר עָּ ֶ ה ֲאש  ּטָּ ֵכן ַהּמִ ַבַעל ְזבּוב ֱאלֵֹהי ֶעְקרֹון לָּ ֵֹלַח ִלְדרש  ּבְ ה ש  ֵאל ַאּתָּ רָּ ִיש ְ מּות:ִהים ּבְ י מֹות ּתָּ ה ּכִ   ּנָּ

ִרי  בָּ ר ֲאֵליֶכם ֶאת ַהּדְ ה ִלְקַראְתֶכם ַוְיַדּבֵ לָּ ר עָּ ֶ ִאיש  ֲאש  ט הָּ ּפַ ְ ר ֲאֵלֶהם ֶמה ִמש  ה: )ז( ַוְיַדּבֵ ֵאּלֶ ר ְוֵאזֹור עֹור    ם הָּ עָּ ַעל ש ֵ יו ִאיש  ּבַ )ח( ַוּיֹאְמרּו ֵאלָּ
י הּוא:  ּבִ ְ ש  ה ַהּתִ יו ַוּיֹאַמר ֵאִלּיָּ ְתנָּ מָּ זּור ּבְ  אָּ

 שנוהגים לשיר במוצ"ש איש נקרא בעל שער בסמניו.  וכן בשיר 
המבואר   כט  בעל   לפי  נקרא  שאליהו  לומר  נראה  דעתו  להשיג  שערים  הם  הצדיק  ששערות  שערים    לעיל  הרבה  בעל  דהיינו  שער 

ממונה להעניש את   נעשה  ולכן  תורה  כדי ללמדם  דייקא  לנמוכים  להוריד עצמו  הגדול  בכוחו  מיוחד  דהיינו שהיה  ודעתו  לחכמתו 
כי דייקא על ידו היו יכולים לזכות לתיקון המח לכן עיקר הקטרוג עליהם  הפגומים הגדולים ביותר עד שעכירות מוחם יצא בשערות  

 ועל זה עיקר ענשם   באו אליו ללמוד בבחי' הנ"ל ורשעים על שערי צדיק שלא  

אפ"ל  בקרבתו    ואולי  הנמצא  כל  על  גם  משפיע  זה  שער  בעל  שהוא  שכיון  עוונותיו  מתכפרים  לברית  הבא  שכל  הטעם  שזה  לפ"ז 
דם אבל זה בעצמו אפשרי  שקצת יזדכך ועי"ז מתכפר לו לבד ממה שהקב"ה הבטיח שיכפר לנמצאים כדי שאליהו יכול להמצא על י 

 .רק מכח שקצת זוכים לזיכוך מעצם ההמצאות על יד אליהו הבעל שער כנ"ל 
אמר שבחי' שערות אצל הצדיק הם שערי חכמה וכיון שאליהו נקרא בעל שער משמע שהיה מיוחד בעניין הזה שידע    צ"ע דלעיל   ל

דין ברשעים במקום להיות ממונה ללמדם חכמה ודעת    לצמצם השגותיו הגבוהות לשערים הרבה וא"כ מדוע נעשה ממונה לעשות 
 שלא יחטאו.

דהיינו שאם הוא מאותם שעכירות המוחין בתוך המח אזי ענשו ע"י אליהו ואם התגבר בתאוות הממון עד    -  תחילה חשבתי לבאר   לא
אלא    שה לעבד עולם לתאוותיו( שעכירות מוחו יצא לחוץ בשערות דהיינו מותרות מוחין אזי ענשו ע"י הקב"ה שהוא רוצעו )בחי' הנע 

 נ"ל לבאר שאליהו חוזר וקושרו ועי"ז נענש מהקב"ה.לכן  שנמצא שאליו מעניש דייקא היכן שלא יוצא בשערות  
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ופגם בדעת עד  כיון שפגם בבחי' תפילין  ו   [לב] בחי' תפילין כמובא   בין רהיטי מוחו להקב"ה  שהפריד 
שנכנס בו רוח שטות זו לקחת אשה שאינה הוגנת לכן אליהו כדי שיחזור ויאסור את המלך לרהיטי מוחו  

רוצעו,    .וא מענישו וזהו כופתו כי העונש מחזיר אותו להקב"ה וכאילו קושרו בכח אל הקב"ה ע"י העונשה
דהיינו    זה בחי' מותרי מוחין, בחי' רצועות, שהן בחי' מותרי מוחין כופתו  ע"י שאליהו  דהיינו 

כירות הגדולה  שמחזיר לו את המוחין אזי אפשר להקב"ה לרצעו דהיינו לטפל בפגם היותר קשה דהיינו הע

שכל    אליהו הנביא נקרא בעל שער כי ממונה לענוש מיכי  :  יותר שהיא מותרות המוחין שיצאו בשערות  
גברה   הזו    עכירותכך  לומוחו  הוגנת  שאינה  אשה  לקחת  שנפל  הפגם    .עד  את  מתקן  שהעונש  ומשמע 

זר ע"י אליהו להיות  עכירות המוח דהיינו את הפירוד שעשה שהרהטים לא יהיו אסורים במוחו ואז כשחו
   .קשור להקב"ה אזי הקב"ה רוצעו

החכמה סילוק  דהיינו  מהמח  הרהטים  פירוד  הוא  חטא  כל  כי  לשוב    עונשוכל    ,הפירוש  לו  להזכיר  הוא 
. והפירוש כאן שאם היה רק עוון של עכירות המח לא היה אליהו  טי מוחו יולחזור להיות הקב"ה אסור ברה

העכירות גדולה כל כך עד שיוצאת  שרות היוצאים בשערות דייקא, אבל כעל המותכופתו כי אליהו ממונה  
ו כופתו כדי שעי"ז יוכל הקב"ה לרצעו דהיינו לתקן פגם הרצועות דהיינו מותרי המוחין הבשערות אזי אלי
דהיינו לפ"ז הפירוש של רבינו הוא כפירוש הפשט במהרש"א שנענש משמים אבל רבינו    שיצאו בשערות. 
 .  של כופתו רוצעו ולמה דווקא אליהו "ל נקטו לשון כזהמבאר מדוע חז

 
הכעס    זאת]לג  פגם  מענין  הקודם,  ס"ח  שבסי'  והתורה  גזילה,  איסור  חומר  של  התורה 

כמובן למשכיל.  לזה,  זה  ושייכות  חיבור  להם  יש  אלו,  התורות  שני  העשירות.  שמפסיד 
נ"ט, כי שם הובאו שני ענינים    והם מחוברים יחד בתוך התורה של היכל הקודש שבסי' 

 לד[: בתוך המשך התורה ההיא. ע"ש היטב ,אלו בקיצור
 

   עד כאן ביאור חברותא לתורה סט 
 
 
* 

 סוד שערות הראש והזקן
 כ' מבואר שהן שערים להשיג השגות  ל' ובתורה סז וסט מבואר שהשערות הן בחי' הרע ועזות ואילו בתורה 

 
 ערך שערות קהלת יעקב 

נ"ה דעתיק המ  הן מאור  בנ"ה שכן השערות  רומזים  ויוצאין  שערות  חוזר  אור  ועולים בסוד  בוקעים  ומשם  תלבשים באודנין דאריך 
שערות על הראש וע"כ השערות הן כדמות ווין שכן נ"ה נקרא ווי העמודים וע"כ צריך לפנאה שערין מעל אודנין כי נ"ה הן דינים  

 וע"כ אם יהי' על אזנים ששם הוא נ"ה שורשם ויתגבר הדין יותר )ע"ח ש' א"א פ"ז( ע"ש :  
 שערות והראש והזקן מבחי' גלגולתא שהוא כתר דאריך ובו מתלבש חסד דעתיק ע"כ שערות הראש רחמים וע"כ הם רכים  

שערות הזקן יוצאים מדעת דאריך שהוא חכמה דאריך שבו מתלבש גבורה דעתיק ע"כ הם דין וע"כ שערי דדיקנא קשין )ע"ח ש' א"א  
 פ'ו(.  

זקן אסור איפכא מסתברא להניח אותן השערות דרחמים ולגלח שערות הזקן  וקשה דלפי זה למה שערות הראש מצוה ל גלח. ושל 
 שהן דינים.  

מן    ולנקום  להתגבר  ויכולין  קדושות  גבורות  רק שהן  רחמים  מדות  י"ג  הן  ת"ד  י"ג  ח"ו שהרי  גמורים  דינים  הכוונה שהם  דאין  וי"ל 
א שערא דדיקנא קשישין לאכפיא דינין לכך אסור לגלחם כי הם  הרעים וע"כ הם מתגברים על הקליפות ומבערים אותם וז"ש באדר

מצילין וכופפין הדין משא"כ שערות אף שהם רחמים גמורים אעפ"כ כיון שהם שערות שהוא בחי' מותרי מוחין א"כ אדרבה כיון שאין  
 בהם גבורה להתקומם נגד הקליפות נאחזים בהם הקליפות יותר וע"כ מצוה לגלחם  

וה לגלחם דאף דשערות הראש היא חסד זהו רק באריך דשער רישי' כעמר נקי אבל בז"א שערותין שחורות כעורב  עוד נ"ל דלכך מצ
 והוא אכזרי .ובזעיר השערות הראש הן דינין ואנו רומזים לזעיר שאנחנו בנים לו ע"כ מצוה לגלח  

 נאמר אצלו קדוש יהי' גדל פרע שער ראשו .  וע"כ נזיר שסודו אריך אסור לגלח ששערות רומזים על שערות דאריך שהן חסד וע"כ
 כמ"ש הרב בל"ת פ' נשא וע"כ אמרו בזוהר דבעתיקא תלי שערא ובז"א גליש רישא דמלכא. והטעם כמ"ש . 

שכאן הם רחמים וכאן הן דין וע"כ נאמר בנזיר איש כי יפליא לנדור רומז שעולה אל בחינת אריך שנק' פלא וגם נזיר לשון נזר כתר  
 :                                                                               שהוא אריך

 
שער יג פרק ה מ"ת ולמטה בע"ה נבאר איך עתיק יומין מתלבשין ז"ת דיליה ברישא דא"א ונ"ה שלו מתלבשין בב' בחי' של    -עץ חיים  

ג אין שער  אלו  בחי'  בב'  והנה  עינים שבו.  וב'  ב' אזנים  והם  חוזר מתתא לעילא דרך האי קרומא  א"א  דל בהם אמנם כאשר אורם 
ונעשין נימין ועשרות   ו' כנודע אז ההארות ההם יוצאין על הגלגלתא דא"א  דאוירא דא"א אשר שם מתלבש ת"ת דע"י שהוא בחי' 

ב' בחי' ברישא עלאה דא"א  כדמיון צורת ווין כי השערות יוצאין מבחי' נ"ה הנקרא ווי העמודים והבן זה ולכן מכח אלו בחי' נתהוו  
 בגלגלתא והם החוורתא והשערות זה בבחי' כתיבת אותיות עצמן וזה בבחינת הקלף והנייר הלבן הסובל הכתב עליו.  

 

 
 * תיקון ו' דף כא: ובתיקון ו' שבסוף התיקונים דף קמד:   לב 

 מוהרנ"ת בתקפא  לג

 טור ד'   113בדפו"ר נמצא תורה ע' בצילום    לד



 מוהר"ן                                   סט   תורה                               ליקוטי                    6פז: 

שער יג פרק ו מ"ק ודע כי כבר בארנו כי אותו קרומא דאוירא הוא סוד ת"ת ]דע"י והנה ת"ת[ נקרא וי"ו וכבר ידעת   -ספר עץ חיים 
נימין ושערות הם סוד ווי"ן גם ידעת כי הווי"ן הם לעולם סוד נ"ה הנקרא ווי העמודים כי נ"ה הם סוד ווי"ן היוצאים  בתיקונים שכל 

מת"ת ו' הגדולה. והנה בזה תבין איך י"ג נימין דשערי נפקי מקרומא דאוירא שהוא הת"ת והם נ"ה עצמן שהם רמז אל אינון עמר נקא  
פני מלוך מלך וגו' כי הלא מלוך מלך לבני ישראל הוא סוד התקון כנודע שהנה ע"י שערות  דתליין בשיקולא וז"ס אלה המלכים ל

מתעבה האור ויש כח במלכים הנ"ל לקבלו והבן וראה כי עמר נקא הוא התיקון הד' מז' דגלגלתא הנזכר בריש ספ"ד והם סוד הנקרא  
כשבא תיקון ד' שהוא בני ישראל שהם השערות היה כח לקבל  בני ישראל שהם נ"ה וזהו לפני מלוך א' מלך ב' לבני ג' ישראל ד' כי

 האור ע"י השערות וסוד ווי"ן אלו בארנו באד"ר ד' קכ"ח תאנא בגלגלתא דרישא תלייא אף אלפין רבוא רבבן ע"ש: 
 

גם בזה תבין טעם למה השערות יוצאין ממט' למעל' והוא לפי שהם יוצאין מן הנצח וההוד הנז' אשר בתוך רישא דא"א ויוצאין ועולין  
 ממטה למעלה אל הגלגלת ושם מתגלין וצומחין.  
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