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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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 עב תורה



 מוהר"ן היצה"ר עב             להתחזק בכל פעם כנגד                 ליקוטי     פח:  

אצלו ית' מצינו [ 1]וגם למעלה 
 [3] 2בחי' יצה"ר הנ"ל כשרז"ל

לברוא  'בתחילה עלה במחשב
את העולם במדת הדין, שזה 
בחי' יצה"ר כנ"ל, ואח"כ כביכול 
שבר היצה"ר, ושתף מדת 

וכו'. ומזה הכח נשתלשל רחמים 
ונמשך כח למטה לשבר את 

 זאת לא היה 4יהיצה"ר, כי לול
וכן )5כח לשבר היצר הרע: 

מבואר לשון זה בגמרא )יומא 
ס"ט ע"ב( שאמרו שם זו היא 
גבורת גבורתו שכובש את יצרו 

ארך אפים לרשעים.  שנותן
נמצא מבואר שם ענין הנ"ל 

י כובש מדת הדין "שהש6שמה 
הוא בחי' שבירת  ומאריך אפו

(, וע' בזוהר 7היצה"ר אצלו ית' )
בכמה מקומות. שם מובן 
 8ומבואר, שבחי' מדת הדין הוא

 : ( בחי' היצה"ר9)

, ע"כ צריך לסבול יסורין לכן אחלק לו ברביםבבחינות )שם( 

. רק שיש ובחבורתו נרפא לנו [א] בשביל רבים, כי עליו נאמר

כמה בני אדם שצריכים להיות מפורסמים, ועושים אותם דווקא 

מפורסמים. אבל יש צדיקים שמקבלים מעצמם יסורים עליהם 

ר למעלה , ובזה מחליפין השפע. כמבוא[ב] בשביל ישראל

 :. ע"שובשתים יכסה פניו [ג] בסימן ס"ג על פסוק

ה ונעשה באותו בבא לאדם הרהור תשולפעמים  [ד]עב 

. ואחר כך רוצה לעשות עובדא, באשר [ה] שעה איש כשר

 כואח" [ו] שנתעורר לבו לתשובה, בכן רוצה לנסוע להצדיק

כשנוסע מתגבר עליו היצה"ר ונופל מתשוקתו שהי' לו תחילה. 

חר כך כשבא להצדיק, מתגבר עליו היצה"ר עוד יותר, ואובד וא

על זה. [ ז]אל יבהלוך רעיונך אל יקשה בעיניך זאת, ו .כל חשקו

כי דע שזה נמשך מחמת כי בתחילה כשבא לו ההרהור 

מעשיו  על ידישהתעורר בתוכו, אזי  בתשובה, מחמת הטו

באותו שעה, המית יצרו, ונתבטל יצרו הרע שהיה לו, כי 

מיתו בזה ההרהור תשובה והעובדא של אותו השעה. ואחר ה

כך כשרוצה לנסוע, מתגבר עליו יצר הרע אחר. כי כל הגדול 

ויש לו עתה יצה"ר  )כשרז"ל סוכה נב( ,מחבירו יצרו גדול ממנו

לו תחילה. ע"כ אם אינו מתחזק נגדו, אזי  'גדול ממה שהי

לו  מתגבר עליו זה היצה"ר החדש, ונופל מתשוקתו שהי'

תחילה. כי צריך התגברות חדש ביותר נגד זה היצה"ר החדש 

 : שבא לו כנ"ל

כמה בחינות ביצה"ר. כי יש בני אדם נמוכים כי יש 

מגושמים, שהיצה"ר שלהם הוא ג"כ יצה"ר נמוך ומגושם. 

והרוב, היצה"ר שלהם הם הדמים בעצמם, היינו הדם שבחלל 

כירת השמאלי שהוא בתקפו. ועיקר בלבולים שלהם מע

. ובאמת מי שיש לו דעת צח כל שהוא, [ח] ומבלבול הדמים

היצה"ר הזה, הוא אצלו שטות גדול ושגעון, ואין צריך שום 

התגברות לנצח אותו. ואפי' מה שנחשב בעיני ההמון לנסיון 

גדול, כגון הנסיון של תאוות ניאוף, הוא אצלו שטות, ולא 

שום דעת, ויודע . כי מי שיש לו [ט]נחשב לו לשום נסיון כלל 

מעט מגדולת אדונינו הבורא ית"ש, כמה שכתוב )תהלים קלה( 

. וא"א להסביר כי אני ידעתי כי גדול ה' ואדונינו מכל אלהים

, כי גדולת הש"י הוא רק לכל חד [י]זה לא בכתב ולא בע"פ 

נודע לפום מה דמשער בליבי', כמ"ש בזוה"ק )וירא ק"ג ע"ב( 

בי'. ומי יום מה דמשער בללכל חד לפ [יא] בשערים בעלה

ודאי אצל זה אינו וביבשזוכה לשער בלבו את גדולת הש"י, 

נחשב שום דבר לנסיון, וא"צ שום התגברות על זה. רק שיש 

בחי' יצה"ר, שהוא מלאך הקדוש, ואעפ"כ הוא יצה"ר, וצריך 

להתגבר ולהמלט מאד ממנו. היינו בחי' גבורות, בחינות דינים. 

זה היצה"ר הנ"ל, היינו גבורות ודינים. וזה הבר דעת, יש לו 

שיהי' רק כולו טוב. כי יגוצריך להתגבר עליו, ולהמתיק הדינים, 

מי שנכלל במקום שצריך להכלל, היינו באין סוף, שם כולו טוב, 

ואין שם דין ח"ו. ע"כ צריך להיות כולו טוב ולהמתיק כל 

ת ובזה פגם דוד בב :  והדינים שהם היצה"ר שלמעלה ידגבורות

 בוודאי חלילה לומר שדוד חטא בגשמיות מחמתטושבע, כי 

)תהלים  ולבי חלל בקרבי תאוה ח"ו, כי כבר אמר דוד בעצמו

, שהרג כבר את היצה"ר הגשמי בתכלית, והכניע הדם [טז] קט(

שבחלל השמאלי. ואף שארז"ל )שבת נו ע"א( כל האומר דוד 

והחטא אפי' זה הפגם הקטן  אינו אלא טועה וכו', אעפ"כ חטא

, גם זה בודאי לא הי' ח"ו מחמת [יח] כמובא יזעשהקל ש

ח"ו, שמשם בא תאוה זו של  ', מחמת עכירת הדמייטוהותא

ניאוף. רק הפגם שלו היה למעלה בגבורות, שלא המתיק 

היצה"ר שלמעלה, היינו הגבורות והדינים. וגם זה היה בדקות 

ר בדוד . וזה שנאמ[כא] ראוי היתה בת שבע לדוד וכו'כגדול, כי 

, [כב] לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת)ד"ה א כב( 

היינו שלא המתיק הגבורות, ע"כ לא זכה לבנות הבית ואף 

למעלה למעלה, בתכלית המעלה,  ,שמלחמת ה' נלחם, עכ"ז

במקום שצריך להכלל, היינו באין סוף, שם כולו טוב, וצריך 

ו כ"ע אפיל : וזה בחי'[כג] להיות רק טוב בלי שום דינים כלל
"ג ך)ת"ז תי' ע' ד' ק [כז] כותלגבי עילת העיל כהיאוכמא איהכד

)תהלים  לא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכובחי'  ([כח] ע"ב

שהוא היצה"ר של  ל°הקדושה שלמעלה [כט() ] בחי' פב(

הצדיקים הקדושים הנ"ל: וכן 

שלמה המע"ה שנשא בת 

, [לא] פרעה ונשים נכריות רבות

הדעת בוודאי לא יעלה על 

שהיה מהיצה"ר הגשמי, כי 

היה חכם אמת, כמ"ש )מלכים 

. ויחכם מכל האדם וכו'א ה( 

וכבר מונח כלל בידינו, שמי 

שהוא חכם אמת קצת, אינו 

וה והתאלבנחשב אצלו זאת 

לשום נסיון. אפי' אם תתבע 

אותו אשה יפה במקום סתר 

שיהיה בידו למלאות התאוה, 

הוא אצלו רק שטות ושגעון, 

שב לו לנסיון כלל. ומה ואינו נח

שבח יוסף  [לג] בתורה 'שנאמ

הצדיק שעמד בנסיון, יש בזה 

. ועיקר הנסיון בבחי' [לד] סוד

אבל  ,קת הגבורות, לנצח היצה"ר של מעלההנ"ל, בבחי' המת

לא לנצח היצה"ר הגשמי, שזה אינו נסיון כלל. וכן מה שפגם 

 : שלמה לא הי' רק בבחי' זו כנ"ל

ינים ח"ו, ויש לו איזה צרה ר"ל, צריך מי שיש עליו דוע"כ 

 לראות ולהשתדל מאד להנצל מהיצה"ר אז. כי 
 

                                        
חבורתו לשון חבורה תחת ב .הו נג ה' כנ"ליישע א

  שם( חבורה )רד"ק
רמב"ן שמות לב לג על ועיין  עיין תורה רס ב

ח"ג  ןשו"ת המהרש"ם מברזאועיין הפסוק מחני נא 
ושבת פט:  .עבירות של חבירו בדין הקונהסימן קנא 

ופרש"י דאמר יצחק אבינו להקב"ה פלגא עלי וכו', 
  שמות לב יג ד"ה זכור לאברהם.

 ישעיהו ב' ו' ג
תורה זו נאמרה באדר תקסה כשנולד בנו הקדוש  ד

 שלמה אפרים
הרי את מקודשת עמ"נ שאני מט: יין קדושין ע ה

 צדיק גמור. 
עיין לעיל תורה ע' עניין כח המושך של הצדיק  ו

 וכנגדו כח המכריח
 לשה"כ בדניאל ה' י' ז
 אלעיל תורה נ ח
*עיין שבחי הר"ן טז עיין חיי מוהר"ן רלג,  ט

 ושיחות הר"ן נא
 '* עיין שיחות הר"ן סימן א י

 משלי לא כג יא
 בודאי -מתרלו יב

                                        
שיהי',  -תרלד תרלו תרצו ותשכט גם בדפו"ר יג

 שיהיה -ובמנוקדים
 הגבורות -בתשכט יד
 בודאי -תרלוב טו
עיין ע"ז ד: שלמדו מכאן שלא ראוי היה דוד  טז

ה"ה אברהם  טפ" ברכותלאותו מעשה ועיין ירושלמי 
 למדו מהכתוב. נושבת עשאו טוב ודוד הרגו. וב

ועין ב"ב יז. ג'  .יח יד א-משכיל וה' עמו בשמואל
 לא שלט בהם יצה"ר וי"א גם דוד

 שנעשה -מתרצו  יז
 מדוע בזית את דבר ה' וכו' 'ב יב ט-שמואל יח
 תאוה -מתרצו יט
 ראוי' –בתשכט  ,ראוי -תרלו ותרצו תרלדגם בדפו"ר  כ

הקדמת עי' ושדחק את השעה. סנהדרין קז. עיין  כא
דף ושם אחרי מות ושם משפטים קז.  זוהר דף ח:ה

 עח: ועיין שער הפסוקים סוף ספר שופטים. דףועג: 
 עיין שם גם פרק כח ג' כב
 ואם היה נכלל כראוי היה יודע את הזמן הנכון. כג
  איכמא -בתרלד כד
 איהו -מתרלואיהי,  -תרלדדפו"ר וגם ב כה
 העילות -מתרלוהעילת,  -תרלדדפו"ר וגם ב כו

                                        
אפילו כתר עליון שחור הוא לעומת  -פירוש  כז

 עילת העילות 
  בדפים שלנו קלה: כח
נראה שחסר כאן תיבה או תיבות ועיין בסוף  * כט

תורה נז ד"ה שייך לעיל שמוהרנ"ת מציין כמה 
מקומות בתורות נז נח נט שרבינו מחק בכוונה 

 תיבות כדי שלא לגלות אלא כפי הראוי עי"ש. 
למעלה כביכול,  -בתרלו 1 –הערות השייכים להגה  ל

ב"ר * 3 .כשדרז"ל -מתרלו 2 .למעלה )כביכול( -ומתרצו
לולא )ועיין תוס' ד"ה  –מתרצו 4 .פי"ב ומובא בפרש"י

אלמלא במגילה כא. אבל זה לא שייך כאן כי בתנ"ך 
בכל מקום גם לולי בלשון אם לא היה, עיין בראשית 

א כה לד ישעיהו א ט -לא מב דברים לב כז שמואל
 -מתרצו 6 . בתרלו הסוגר הזה נמחק 5תהלים צד יז( 

עיין רש"י שם בגמ' הנ"ל. ועיין  7 .השי"תש
וכו',  וניסתאותו  ןב"ב טז כאדם שמסיתי

 :הוא שטן הוא יצה"ר וכו'. ועיין סוכה נב
שכביכול הוא ית' בעצמו מתחרט על בריאת 
היצה"ר וכו'. וכ"ז לשבר את האוזן כפי' 

 '"א בחא"ג בב"ב שם. והכלל שמבחיהמהרש
מדה"ד משתלשלים בחינת המלאכים 

ומדים לשמאל עד שנשתלשל גם בחי' הע
ויבא גם השטן  איוב א(*)השטן כמ"ש 

כי משם  ,בתוכם. והוא שטן הוא יצה"ר

                                        
נמשך שורש היצה"ר שבלב האדם שעי"ז יש 

 הוא )שרש( -הוא שרש, ומתרצו -בתרלו 8  לו בחירה:
ע"ב, ובזוהר ויצא  מטועיין זוהר בראשית  9

 קמח, ובזוהר שמות כו ע"ב, ובתיקון כא
ס' וגבורה  (בדף)*בענין פרה אדומה, ושם 

תמן ס"מ דאיהו יצה"ר, וכן מבואר בכתבי 
 : "ל במקומות הרבה, ועיין מאורי אורהאריז

ועיין עמק המלך שער יד פקי"ב  א יא-מלכים לא
 ושער טז פרקים לג לד שדחק את השעה.

 התאוה  -מתרצו לב
צ"ע בתורה אין הכרח עיין שיחות הר"ן קיד.  לג

סנהדרין יט: תקפו יון בתאוה. אלא בגמ' שהיה נס
של יוסף וכו'. ובסוטה לו: שקדש שמים בסתר 

ובמהרש"א שם ששואל  כשבא לעשות צרכיו עי"ש
ועיין עין יעקב סוטה צא  הרי זו ראייה לסתור

וילקוט שמעוני וישב קמה קמו שאדרבה משמע 
 כביכול שלא עמד בנסיון.

ת בראשית ועיין בעש"ט עה"עיין לקמן תורה קנ  לד
 בן יהוידע על סוטה לו:כעין זה בעיין וקנח. 

פרש"י על ויש לישב דבריו מ .שמבאר את הנסיון
 .סנהדרין יט: תקפו של יוסף ענוותנותיה של בועז

בועז דלא כרש"י של מבאר תקפו שיחות הר"ן קיד ועיין 
 אלא כיון שיוסף כבר שבר הקליפה עי"ש.

 תורה אור
ק ישעיהו נג )יב( ָלֵכן א   ֶּ ַחל 

ק  ֵ ים ְיַחל  מִּ צו  ת ע  ים ְואֶּ לֹו ָבַרב ִּ
ת  וֶּ ָ ֱעָרה ַלמ  ר הֶּ ש ֶּ ַחת א  ַ ָלל ת  ש ָ
ְמָנה ְוהו א  ים נִּ עִּ ֹש ְ ת פ  ֹו ְואֶּ ַנְפש 
ים  עִּ ֹש ְ א ְוַלפ  ים ָנש ָ ֵחְטא ַרב ִּ

יַע: ס  ַיְפג ִּ
ישעיהו נג )ה( ְוהו א ְמחָֹלל 
ֹוֹנֵתינו   א ֵמע  ֵענו  ְמֻדכ ָ ש ָ ְ פ  מִּ

לֹומֵ  ַסר ש ְ ֻבָרתֹו מו  ַבח  נו  ָעָליו ו 
: א ָלנו  ָ ְרפ   נִּ

ים  ים עְֹמדִּ ָרפִּ ישעיהו ו )ב( ש ְ
ש   ם ש ֵ ָנַפיִּ ש  כ ְ ַעל לֹו ש ֵ ַ מ  מִּ
ה  ֶּ ם ְיַכס  יִּ ַ ת  ש ְ ָחד ב ִּ ם ְלאֶּ ָנַפיִּ כ ְ
ה ַרְגָליו  ֶּ ם ְיַכס  יִּ ַ ת  ש ְ בִּ ָפָניו ו 

ם ְיעֹוֵפף: יִּ ַ ת  ש ְ בִּ  ו 
 

 תורה עב
ָתא ָלֳקֵבל  דניאל ה )י( ַמְלכ ְ

י ְלֵבית מִּ  א ְוַרְבְרָבנֹוהִּ י ַמְלכ ָ ֵ ל 
לת  ַ ָיא ַעל  ת ְ ש ְ ת\מִּ ַ ָנת \}ַעל  { ע 

א  ת ַמְלכ ָ רֶּ מֶּ ָתא ַוא  ַמְלכ ְ
ְך  לו  י ַאל ְיַבה  ין ֱחיִּ ְלָעְלמִּ

יָויְך  יָוךְ \ַרְעיֹוָנְך ְוזִּ { ַאל \}ְוזִּ
ֹו:  נ  ַ ת  ש ְ  יִּ

י  נִּ י א  תהלים קלה )ה( כ ִּ
דֹ י ָגדֹול ְיקָֹוק ַוא  י כ ִּ ֵנינו  ָיַדְעת ִּ

ים: ל ֱאלֹהִּ כ ָ  מִּ
ים  ָערִּ ְ ש   משלי לא )כג( נֹוָדע ב ַ
ץ: ְקֵני ָארֶּ ם זִּ ֹו עִּ ְבת  ש ִּ ְעָלה  ב ְ  ב ַ

י  י ָענִּ תהלים קט )כב( כ ִּ
י ָחַלל  ב ִּ י ְולִּ ְביֹון ָאֹנכִּ ְואֶּ

י: ְרב ִּ קִּ  ב ְ
י -דברי הימים א כב )ח( ַוְיהִּ

ם  ַבר ְיקָֹוק ֵלאמֹר ד ָ ָעַלי ד ְ
לְ  מִּ ָ ו  ַפְכת  דֹלֹות ָלרֹב ש ָ ָחמֹות ג ְ

י  מִּ ש ְ ת לִּ ה ַביִּ ְבנֶּ יָת לֹא תִּ ָעש ִּ
ָ ַאְרָצה  ַפְכת  ים ש ָ ים ַרב ִּ מִּ י ד ָ כ ִּ

 ְלָפָני:
תהלים פב )ה( לֹא ָיְדעו  ְולֹא 
ֹוטו   מ  כו  יִּ ָ ְתַהל  ָכה יִּ ש ֵ ח  ינו  ב ַ ָיבִּ

ץ: ל מֹוְסֵדי ָארֶּ  כ ָ
ל -מלכים כ ָ ם מִּ ְחכ ַ א ה )יא( ַוי ֶּ

ְזרָ  י ְוֵהיָמן ָהָאָדם ֵמֵאיָתן ָהאֶּ חִּ
י  ֵני ָמחֹול ַוְיהִּ ע ב ְ ֹל ְוַדְרד ַ ְוַכְלכ 

יב: ם ָסבִּ ֹויִּ מֹו ְבָכל ַהג   ש ְ
  
  



 פט.        מוהר"ן                עב להתחזק בכל פעם כנגד היצה"ר     ליקוטי                       

בענין עצמו    גם  ההתקרבות 
להש"י יש יצה"ר גדול. )כלומר  
ההתלהבות   ריבוי  שלפעמים 

ר, כי  ה"חוץ מהמדה הוא מהיצ
בחי'   יהרסוזהו  וכמבואר    .פן 

במ"א   יצ    ([1] גם  יש  ר  ה"כי 
להתקרב   כשמתחיל  גדול 

מתן  2י"להש בשעת  וע"כ   .
למשה   הש"י  הזהיר  תורה, 

פן  יט(    ')שמו בעם  העד  רד 
לראות ה'  אל  כי  יהרסו   .

גדולה,  י שראל היו אז במעלה 
  ע הרר  והוצרכו להזהירם מהיצ
 :  שיש בהתקרבות להש"י

ב והגשמי של  עיקר היצה"ר הוא מהדינים, כי אפי' היצה"ר הע

וזה היצה"ר    . יש לו שורש למעלה הימנו  יעכירות הדמים, בוודא

ביצה"ר בחי'  כמה  יש  כי  שורש,  ג"כ  לו  יש  ממנו    א° שלמעלה 

כ"כ   מגושם  שאינו  יצה"ר  ויש 

אך   הדמים,  מעכירת  שאינו 

זה   וגם  דקה.  קליפה  בחי'  הוא 

היצה אינו  של  היצה"ר  "ר 

הקדושים בעלי חכמה ודעת, כי 

היצה"ר   רק  הוא  אצלם 

הקדוש,  מלאך  שהוא  שלמעלה 

ודינים.   גבורות  בחי'  שהוא 

ת העליון  כוהוא  השורש  לית 

ר  " של כל היצרים רעים, מהיצה

התחתון   היצה"ר  עד  העליון 

השוטה  והמזוהם  המגושם 

והפתי והסכל, עכירת הדמים. ע"כ כשיש על אדם דינים, מאחר  

היצה"ר,  שמתגב כל  שהוא השורש של  ודינים,  גבורות  עליו  ר 

השתדלות  וצריך  שלו,  היצה"ר  מאד  עליו  מתגבר  אז  ע"כ 

העולם רוב  של  שהיצה"ר  ותדע  זה.  על  שהוא   והתחזקות 

כמה שאמרו  גדול,  וסכלות  ושגעון  הוא שטות  הדמים,  עכירת 

רוח  בו  נכנס  כן  אם  אלא  עבירה  עובר  אדם  אין  ג(  )סוטה 

באמ כי  גדול  שטות.  חכם  שהוא  עבירה  של  רוח שטות  יש  ת 

יותר מכל העולם, ואעפ"כ הוא רוח שטות. אך זה הרוח שטות 

והלא  ומשוגע.  פתי  אויל  ממש,  שטות  הוא  העולם,  רוב  של 

תראה שיש כמה בני אדם, שיש להם הרהורי ע"ז. ויש שבשעה  

שעומד להתפלל, בא לנגדו דמות ע"ז. ואף שיודע בעצמו שאין  

פ"כ מתגבר עליו מאד, ומצטייר ועומד לפניו זה  בה ממש, אע

הדמות, וקשה לו מאד להעביר זאת מדמיונו ומחשבתו. ועתה  

וב מזה.  יותר  ושגעון  גדול  שטות  לך  היש  מי וראה  ודאי 

מהם,  להנצל  מאד  לו  קשה  הדמיונות,  אלו  עליו  שמתגברים 

ראשו   וזורק  ומנענע  שמתגבר  מה  וכל  ממחשבתו.  ולהעבירם 

מת והנה,  זה הנה  כי  ויותר.  יותר  אלו  הדמיונות  עליו  גברים 

של   וסגולת  מה  יאבטבע  כל  המזוהמים,  הרעים  היצרין  לו 

שרוצים להתגבר על אלו המחשבות, יותר ויותר הם מתגברים.  

כי הוא כמו שאדם בורח מדבר, ומסתכל מן הצד כלאחר יד על  

זה הדבר שברח ממנו, ואזי הדבר הזה מתגבר עליו ביותר, כי  

יח דעתו מזה, רק אדרבא שמסתכל בכל פעם לאחריו על לא הס

וכמו שידוע לכל מי שנלכד בזה, ויש      זאת המחשבה, והבן זה. 

לו אלו המחשבות ר"ל. ובזה יכול כל אדם להבין שהוא שטות  

ושגעון גדול, והוא רק מעכירת הדמים, מעכירת ובלבול המוח. 

שה לו מאד  ק  ןכי  פל  עף  כי זה ידוע לכל שע"ז אין בה ממש, וא

מוחו   ונתבלבל  נתעכר  שכבר  מחמת  מהם,  מחשבתו  לסלק 

מאד. כן אלו ההרהורי זנות שיש לרוב העולם, בפרט כשרואה 

להיות  רוצה  וכשהוא  אשה,  לפניו  שנזדמן  בעת  כגון  בעיניו, 

ראשו,   מנענע  ואזי  ההרהורים,  אלו  רוצה  ואינו  כשר,  איש 

הם ויותר  ויותר  ממנו,  אלו  המחשבות  לסלק  ים  מתגבר  ורוצה 

ד לו  שיש  מי  ובאמת  כנ"ל.  גדול,  געהעליו  שטות  אצלו  הוא   ,

עליו  נופל  שאינו  מה  מעלה,  לשום  אפילו  אצלו  נחשב  ואינו 

וכמו   כלל.  ראשו  ולנענע  לזרוק  כלל  צריך  ואינו  מזה,  הרהור 

שאצל רוב בני אדם הוא שטות ושגעון אלו ההרהורי ע"ז, כן 

וע"כ זנות.  ההרהורי  ב  אצלו שטות  פד }זוהר  איתא    ,{. קדושים 

.  [ד]   אל תפנו אל האליליםשרשב"י כד חזא נשין שפירין אמר  

לכל  נגלה  שטות  הם  ע"ז  וכמו שהרהורי  אלילים,  בחי'  הם  כי 

עיקר   ע"כ  ושגעון.  שטות  הם  זנות  ההרהורי  אלו  כן  העולם, 

התקנה, מי שכבר נלכד בזה, ויש לו אלו המחשבות, הן הרהורי  

, אין לו תקנה, רק שיקדש ויטהר גופו,  זנות, הן הרהורי ע"ז ח"ו 

כדי שיזדכך ויטהר דמיו. וילך אצל חכם האמת, ויורה לו דרכי  

יכנע   אז.  [ה]  התשובה, דרכי החכמה עצות נכונות על כל דבר

הערל לו   [ו]   לבבו  ורפא  לא [ז]   ושב  שעדיין  זמן  כל  אבל   .

נה מה שמתגבר ומתאמץ ויש  קנתקדש ונטהר גופו, אין שום ת

רים גדולים לסלק המחשבה, כי יותר ויותר הם מתגברים  לו יסו

, ונותן כח לזה היצה"ר  טד וגם עצבות הוא מזיק מא   :  [ח]  כנ"ל

ורוצה   ה'  ירא  להיות  רוצה  אם  אדרבא  ע"כ  הגשמי.  העב 

שלא   צריך  רעות,  המחשבות  באלו  רוצה  ואינו  להתפלל, 

להשגיח עליהם כלל, ושלא יכפת ליה מה שעומדים לפניו, ורק 

מו"מ,  י או  או תפלה  עוסק, בתורה  עשה את שלו במה שהוא 

וכמו ששמעתי מעשה באחד שבשעה   כלל.  ישגיח עליהם  ולא 

ועומד לפניו בדמיונו עכו"ם ערל,  שעמד להתפלל, היה מזדמן 

ולסלק   להתגבר  שרצה  מה  וכל  מזה,  גדולים  יסורים  לו  והיה 

חכם לו  ויעץ  יותר.  עליו  התגברה  יכפת  [י]   המחשבה,  שלא   ,

, ובזה  [יא]  ליה, ויעמוד העכו"ם, ואעפ"כ יעשה את שלו ויתפלל

יסתלק ממנו. אך זה עצה לפי שעה, כל זמן שלא נתקדש גופו  

לו   ויתן  לחכם,  וילך  כנ"ל,  עצמו  ולטהר  לקדש  והעיקר  עדיין. 

 : עצה נכונה על כל דבר כנ"ל

 

מג(  [יב]עג   )ישעי'  החברים(  במים    כי)לשון  תעבור 
, והקב"ה ג"כ סתים  [יג]  דהנה התורה סתים וגליא  . אתך אני

ומה  [יד]   וגליא וחיצוניות,  הלבוש  הוא  לנו  שנגלה  מה  דהיינו   .

את  לזרז  צריך  אדם  כל  והנה  הפנימיות.  הוא  ממנו  שנסתר 

עצמו להשיג הפנימיות מה שנסתר ממנו. אך איך יוכל להגיע 

לשמה בתפלה  ממנו,  הנסתר  אל [טו]  אל  המחשבה  שיקשר   ,

מתאוה    הדיבור הקב"ה  כי  וחזק.  אמיץ  בקשר  התפלה  של 

חפץ , ולמה, כי הקב"ה  [טז  ]לתפילתן של צדיקים )חולין ס' ע"ב(

הוא ואין [יז]   חסד  וברכות.  השפעות  להשפיע  תמיד  ורוצה   ,

 השפעה יכולה לירד, רק ע"י כלי 

 

 
[ 'אות ה' ותורה נד אות ב 'תנינא ]תורה ו 'ובתורה ט '* בתורה ה' תנינא אות ז 1 –הערות השייכים להגה  א
 להשי"ת  -מתרלו 2
 אלו  -מתרלו  בתרלד ו ב
 דיעה  -מתרלו  ג
 ויקרא יט ד'.  נזכר לעיל סוף תורה לו ]דף נ:[  ד
ובה להפוך דם לדום ע"י שידום וישתוק על בזיונו עי"ש. עד שזוכה ללבי  עיין תורה ו' אות ב' עיקר התש ה

 .חלל בקרבי
 ויקרא כו מא  ו
 ישעיהו ו' י' ז
 ותורה נ' תנינא וחיי מוהר"ן סימן מד  עיין תורה רלג ח
 מאד  -מתרלו  ט
 עיין תניא פרק כח  י

 שיש"ק ח"ד סימן מח ביאור עפ"י תורה קצח עיין  יא
בתחילת הקיץ בסעודה שלישית של שבת ראשונה אחרי שחזר רבינו מארץ    נטקתורה זו נאמרה בשנת ת  יב

, ושם סימן קמז  שתורה זו היתה יקרה וגדולה בעיניו מאד ועי"ש  חיי מוהר"ן סימן קמג  כמבואר ב  .ישראל
לא"י הנסיעה  הו.  משמע שכבר השיג אותה לפני  יב אות ב  אהלשון  ועיין פל"ח תורה  מה    'לשון החברים 

לפני שהתקרב מוהרנ"ת עיין   אמה שכתב שם שלשון חברים הו)  .לשון החברים ללשון מוהרנ"ת  החילוק בין
תקעה מוהר"ן  תקלג  חיי  סימן  ח"ה  ועיין שיש"ק  החברים  ע"י  היו תורות שנכתבו  אח"כ  וגם  דווקא    שלאו 

יש"ק ח"א  ועיין ש ועיין סוף תורה קח שעפ"ר הלשון לא מדוייק .רגול הכוונה לרבי אברהם פעטרבל שבדרך כ
 (  תפו בשם ביאה"ל שהיה רחוק מלהעמיק וכו'

 עה. זוהר פרשת אחרי מות דף עא: עב.: עג. יג

 
 ונכפל בפרשת פקודי רכז:  זוהר פרשת נח דף סד: יד
 עיין תורה טו אות ד' ובביאור הרבב"ח )ד"ה ואתי פושקנצא(  טו
 וספר החינוך מצוה תל. סד. ויבמות טז
 יח  '* מיכה ז יז

 תורה אור 
ֹּאֶמר   ַוי  )כא(  יט  יתרו  שמות 
ָעם   ב ָ ָהֵעד  ה ֵרד  ְיקָֹּוק ֶאל מֹּש ֶ

ֶיֶהרְ  ן  ֶ ת  פ  ִלְראוֹּ ְיקָֹּוק  ֶאל  סו  
ו  ָרב:  נ  ֶ  ְוָנַפל ִממ 

ַאל   )ד(  יט  קדשים  ויקרא 
ֵואלֵֹּהי   ָהֱאִליִלים  ֶאל  ְפנו   ת ִ
ֲאִני   ָלֶכם  ַתֲעׂשו   לֹּא  ָכה  ֵ ַמס 

 ְיקָֹּוק ֱאלֵֹּהיֶכם: 
ַאף   )מא(  כו  בחקתי  ויקרא 
ְוֵהֵבאִתי   ֶקִרי  ב ְ ם  ָ ִעמ  ֵאֵלְך  ֲאִני 
אָ  אוֹּ  אְֹּיֵביֶהם  ֶאֶרץ  ב ְ ז  אָֹּתם 

ִיְרצו    ְוָאז  ֶהָעֵרל  ְלָבָבם  ַנע  ִיכ ָ
ָנם:   ֶאת ֲעוֹּ

ָהָעם   ֵלב  ֵמן  ַהש ְ )י(  ו  ישעיה 
ע   ד ְוֵעיָניו ָהש ַ ה ְוָאְזָניו ַהְכב ֵ ַהז ֶ
ְבָאְזָניו   ו  ְבֵעיָניו  ִיְרֶאה  ן  ֶ פ 
ְוָרָפא   ב  ָוש ָ ָיִבין  ְלָבבוֹּ  ו  ָמע  ִיש ְ

:  לוֹּ
 תורה עג 

ַתֲעבֹּר   י  כ ִ )ב(  מג  ישעיהו 
ִים   ַ מ  לֹּא  ב ַ ת  ָהרוֹּ ַבנ ְ ו  ָאִני  ָך  ִאת ְ

מוֹּ ֵאש  לֹּא   י ֵתֵלְך ב ְ ָך כ ִ ְטפו  ִיש ְ
ְך:  ֶוה ְוֶלָהָבה לֹּא ִתְבַער ב ָ  ִתכ ָ

ָך   מוֹּ כ ָ ֵאל  ִמי  )יח(  ז  מיכה 
ע   ש ַ ֶ פ  ַעל  ְועֵֹּבר  ן  ָעוֹּ א  נֹּׂשֵ
ֶהֱחִזיק   לֹּא  ַנֲחָלתוֹּ  ֵאִרית  ִלש ְ

י ָחֵפץ ֶחֶסד הו א:  וֹּ כ ִ  ָלַעד ַאפ 
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  להתחזק בכל פעם כנגד היצה"ר להתחזק בכל פעם כנגד היצה"ר מאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

 זמן אמירת התורה
זו נאמרה באדר תשסה באותו   תורה 
   עת שנולד בנו הקדוש שלמה אפרים

 

 פתיחה
נ"ל כהמשך למה שנתבאר בתורה ע' בעניין כח המושך של הצדיק וכנגדו כח המכריח ומרחיק ממנו, מבאר  

רה כיצד בהרהור תשובה אמיתי מיד הורג את יצרו הרע, וממילא מיד מתגבר עליו כח  בתחילת התוכאן 
המושך הנ"ל ונכסף בכח גדול לנסוע לצדיק, אלא שאז בה יצה"ר חדש ממדרגתו החדשה ומתגבר עליו  

 בכח המכריח חדש וצריך כנגדו לעשות שוב תשובה. 
ש, ורוב העולם מעכירות הדמים ומסיט  יש בהמי ומגושם ממש ומושך לעבירה ממויש מדרגות היצה"ר 

היצה"ר   םלעבירה בהתחכמות והוא קשה יותר לשבר. ועד שלא מזכך הדמים לגמרי עדיין מתגבר בכל פע
יש יצה"ר מלאך קדוש וצריך  עדיין ואפילו כשהורג את היצה"ר הגשמי הגשמי ומבלבל במחשבות זרות. 

 מלחמה גדולה עימו כדי להמתיק הדינים. 
 

 יך לתורה זו שיחות השי
, נאמר באותו העת שנולד בנו הקדוש שלמה  דהיינו תורה עב בחלק ראשוןהרע",  -מאמר "להתחזק בכל פעם נגד היצר

ר ָּ ְזכ  נאמרה גם  )בסעודת שחרית של שבת קודם מילת בנו(    ואח"כ ,  (כזסימן    כמבואר שם בחיי"מ )ְלֵעיל )והוא אדר תקס"ה,  -אפרים ַהנ ִּ
 .  מוהר"ן, סימן נט(-)חיי :סוד כוונת מילה ס"גתורה  

י  –.  "שכשאחד צועק להשם יתברך אומרים לו ליסע. עי  -ח  בענין המבואר בתורה קצ ֵ לֹוֵמנו  ואמרו:  -ביארו בזה ַאְנש  ְ ש 
אחרא מתגברת עליו,  -שהנה כל ההשלכות והירידות והנפילות שעובר על כל אחד ואחד, עיקר הדבר הוא, שהסטרא

יתברך, אולם באמת צריך להתחזק ויהיה מה שיהיה לא יפסיק    יק יותר מלחפוץ לעבדו וחפיצה לשבור רוחו, עד שיפס
, תורה ע"ב ח"א(בסוף )המוזכר בליקוטי מוהר"ן עוד ועוד מלהשתדל ולהתאמץ לעבדו יתברך, ובמקום שיחדל הוא "יעמוד הערל" 

הסטרא שהוא  בראותו-שהערל  הוא,  ויתייאש  מלהטרידו  יפסיק  האדם  על  המתגבר  אף  אחרא  זה,  פי  -על-שאדם 
שמטרידו יומם ולילה אינו מפסיק לעבדו יתברך, על אף כל המניעות וההטרדות שמצידו. וזהו שאמר רבינו: כשאחד  

אומרים לו ליסע הלאה, ולרוץ במהירות שוב לתורה ועבודה, עד שברוב הימים    -לרוב המניעות    -צועק להשם יתברך  
"יע  כי  באמת.  כחפצו  כסדר  לו  שילך  עצם  יזכה  הוא  היאוש  זה  כי  הוא,  יאושו  מחמת  להטרידו  ויפסיק  הערל"  מוד 

צר המסיתו,  זה יגרום שיתייאש הי-ידי-על  –אחרא, ושייך להיצר שהוא הערל, וכשלא יתייאש האדם  -מציאות הסטרא
 .  שיש"ק ח"ד, סעיף מ"ח() שהוא עצם מציאותו: 

שפי' הפסוק צמאה לך נפשי וכו' בארץ ציה  מטשערין    שמעתי בשם הרב נחמן זצ"ל אב"ד  –על תורה זו    מי הנחלעיין  
דרך ה'    ועייף בלי מים כן בקדוש חזיתיך" היינו כי לפעמים יש להאדם הרהור תשובה ונתעורר לנסוע להצדיק שיורהו

יפול מהרהורי תשובה ומהכיסופין   וע"כ צריכין לבקש מהש"י מאד מאד שלא  נופל מחשיקתו  ואח"כ כשבא להצדיק 
גם  רחוק    הקדושים  שהיה  בעת  ע"ה  המלך  שדוד  הנ"ל  הפסוק  פירוש  וזה  להצדיק  כשיבא  אמר  אח"כ  ישראל  מארץ 

ועיף היינו במדבר שעת שאני רחוק מא"י כוסף לך נפשי מאד כן בקודש חזיתיך היינו כן   נפשי בארץ ציה  צמאה לך 
 ן לעולם.אזכה להכיסופין האלה גם כשאזכה לראותך בקודש כשאחזור לא"י ולא אפול מהכיסופי 

 
 הקדמה 

ואזי מתעורר כנגדו   רבנו פותח את התורה בזה שבהרהור תשובה האדם הורג את יצרו ועל כן עולה מדרגה
ע"י שמיד כשמתבטל יצה" נבחן  והוא  שיהיה הרהור תשובה אמיתי  ר חדש ממדרגתו החדשה אבל צריך 

לו כח המושך כמבואר בתורה  יצרו אזי רץ לעשות עובדא שמנע ממנו יצרו עד כה כגון ליסע לצדיק שיש  
 ע' אלא שעד עתה מחמת יצרו היה בשליטת כח המכריח ממנו.

והולך ומבאר שיש מדרגות ביצה"ר וכנ"ל שע"י הרהור תשובה הורג יצרו ועולה ומקבל חדש ושוב הורגו  
 בהרהור תשובה וכך עולה מדרגה לדרגה עד שזוכה לבטל את כל יצרו הגשמי ונעשה חלל קרבו.

יש חמש סוגי יצה"ר ורבנו מדבר מארבע מהן כי מדבר מעכירת הדמים ומבאר שיש תחתיה עוד    ובכלליות
דקה   ורביעית  גסות  ג'  הן  שהקליפות  וידוע  דקה.  קליפה  יצה"ר  יש  שמעליה  ומבאר  מגושם  יותר  יצה"ר 

יַנת )יחזקאל א' ד'(  ְוֶזהו    -ד' כח    הלכה  מעורבת טוב ורע, עיין לק"ה נזיקין חִּ ֵאֶרא   ב ְ ה  וָּ נ ֵ חַ   ְוהִּ ה  רו  רָּ ה  ְסעָּ אָּ ָּ ן   ב    מִּ

 
 סיון תשעג   הכ א
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פֹון ן  ַהצ ָּ נָּ דֹול  עָּ ַחת  ְוֵאש    ג ָּ ְתַלק ַ יב   לוֹ   ְוֹנַגה    מִּ בִּ ה    סָּ ֹוכָּ ת  מִּ ֵעין  ו  ַמל  כ ְ ְ א/ '.  ְוכו    ַהַחש  יתָּ ה  \בְואִּ ז ֶ ֶ יַנת  ש  חִּ ֹות  ב ְ פ  לִּ   ַהק ְ
ין בִּ ה   ֶאת  ַהְמַסב ְ ָּ ֻדש   ֵהם   ַהק ְ ֶ לֹש    ש  ָּ ֹות  ש  פ  ֵמאֹות  ְקלִּ ֵהם ,  יְלַגְמֵר   ַהט ְ ֶ חַ ,  ש  ה   רו  רָּ ן   ְסעָּ נָּ דֹול  ְועָּ ַחת   ְוֵאש    ג ָּ ְתַלק ַ   מִּ
ית יעִּ ְרבִּ יא  ְוהָּ הִּ ֶ יא,  ֹנַגה    ש  יַנת  הִּ חִּ ב  ב ְ ע  טֹוב   ְמֹערָּ רָּ ים  וָּ מִּ ְפעָּ ְכֶלֶלת  לִּ ה  נִּ ָּ ֻדש   ק ְ ַ ים  ב  מִּ ְפעָּ ה  ְולִּ ֻטְמאָּ ם ,  ב ְ ָּ ש   מִּ  ֶנֶפש    ו 
ת ו  י  ֲהמִּ ַ ל ַהב  ֶ ֵאל ש  רָּ ֹשְ ם. יִּ ָּ ר  ְוש  ק ַ ָּ  עִּ ס  י, יֹוןַהנ ִּ יַנת הו א כ ִּ ְבחִּ ַעת ֵעץ ב ִּ ע.  טֹוב  ַהד ַ רָּ  וָּ

נמצא שיצה"ר המגושם מאד שדבר ממנו רבנו יצה"ר לבד מהקליפה הדקה,  ג' סוגי  יש    ,נמצא צ"ל שיש 
מ יותרממגושם  שרבינו  , נו  יצה"ר  שיש  לבאר  להכעיס  ונראה  שמזיד  יצה"ר  והוא  ממנו  דיבר  וכיון    ,לא 

ל מיצה"ר  אלא התחי  ,לא חשש רבנו להזכירו   ,נו ומורד בוומי שיודע את קמרוב ההסתרה לא נמצא  היום  ש
כי יצה"ר של רוב העולם    ,למזיד לתיאבון, וגם הוא לא נמצא אצל רוב העולם  פחות מגושם ונראה שכוונתו 

הוא עכירות הדמים שאינו מגושם כל כך, אבל הוא יצה"ר אויל פתי ומשוגע שמסית את האדם אל ההיתר  
מב"ן ריש פרשת קדושים שצווי התורה קדושים תיהיו היא חיוב להיות מתקדש במותר לו, שלא  וכלשון הר

 יהיה האדם נבל ברשות התורה.  
נמצא לפי זה שמי שלא מתקדש במותר לו, כולל אותו רבינו בכלל הנמצא תחת אחת מג' הקליפות הגסות  

ו ומשוגע.  פתי  אויל  נאמר  ועליו  נוגה.  בקליפת  ולא  גמור  רע  היטב  שהן  אחוז  נמצא  הוא  כי  כיוצ"ב.  עוד 
 ברשת הרשות שפורס לו היצה"ר העכור. 

הקליפה   הוא  אלא  הדמים  מעכירת  אינו  יצרו  המותר,  מן  ומתרחק  במצוות  רק  וחפץ  כשר  שהוא  מי  ורק 
 הדקה של יצה"ר המתלבש במצוות אותו רבינו מכנה חכם גדול אע"פ שגם הוא רוח שטות.  

עת צח כל שהוא שיש למי שכבר הרג את היצה"ר הגשמי לגמרי, שהם הצדיקים  כי איש כזה עדיין אין לו ד
המתלבש   ואפילו  ושגעון.  שטות  הגשמיות  התאוות  ניסיון  כל  נחשב  ואצלם  קדוש.  מלאך  הוא  שיצרם 

 סיון אצלם. יבמצוות אינו נ
 

יחו במדרגת  שנמצא  צדיק  של  טוב  יצר  באמת  שהוא  רבנו  מבאר  הצדיקים  של  קדוש  מלאך  דא  ויצה"ר 
)ב' ד'(   ֵדי תתאה שמבטל תמיד רצונו לרצון הש"י כדאיתא באבות  כ ְ  , ְרצֹוֶנךָּ כ ִּ ְרצֹונֹו  ה  ֲעש ֵ ה אֹוֵמר,  יָּ הו א הָּ

ְרצֹונ ה ְרצֹוְנךָּ כ ִּ ֲעש ֶ י ַ ֶ ויש בזה שתי מדרגות יחודא תתאה ויחודא עילאה )עיין היטב מה שבארנו בתורה     . וש 
יכול לזכות רק ליחודא תתאה דהיינו שיש לו מציאות עצמית ( וכשיש לאדם יצה"ר גשמי אזי  'יא אות ה

 אבל אין לו רצון עצמי, אלא רוצה רק את רצונו ית', אבל לדעת מה רצונו ית' הוא צריך לשמוע מצדיקים.  
אבל מי שהרג את היצה"ר הגשמי אזי יכול להתכלל בו ית' ביחודא עילאה דהיינו שכל כך נכלל בו ית' עד  

מעצמו   יודע  והיה  שלא  הגשמיות  התפשטות  בחייו  לו  היה  רבנו  שמשה  ט'  אות  ד'  בתורה  כמבואר  כלל 
מדבק עצמו באור א"ס וזה א"א אלא בבחי' רצוא ושוב, אבל מכח הביטול שברצוא זכה שבשוב הרשימו  

 יאיר לדעת שכולו טוב ואין חילוק בין חסד לדין.  
אין לו מציאות עצמית כלל, עד שגם היצר נמצא שהביטול של התכללות בבחי' יחודא עילאה היא שהאדם  

הטוב שלו נחשב דין ורע כלפי היכן שהוא רוצה להכלל ששם כולו טוב בלא שום גבול. כדאיתא בתיקונים  
 אפילו כתר עליון אוכמא איהו לגבי עילת העילות. 

יש בו  לכן עבודת הצדיקים היא להמתיק הדין של עצמם ע"י שמבטל כל ישות עצמית אפילו היותר זכה ש
ורק עי"ז יכול להכלל בו ית' שכולו טוב בתכלית. וזו כוונת רבינו שיצה"ר מלאך קדוש הוא בחי' דין שצריך  
כב   בתורה  כמבואר  טוב  כולה  היא  הגוף  שכלפי  שאע"פ  האדם  של  הנשמה  בחי'  הוא  כי  אותו,  להמתיק 

הוא, אזי אפילו הנשמה  )שצריך להאיר הארת הנשמה בגוף( אבל כלפי עילת העילות דהיינו הא"ס ברוך  
 של הצדיק היא עדין בחי' דין ויצה"ר שצריך להמתיק ועי"ז לבטל כדי שיוכל להכלל בו ית'.   

 ובהתכללות כזו אזי האדם מעצמו הכלול בו ית' הוא יודע את רצון הש"י,  
כמבואר  רצונו  הפך  להם  אומר  כשהקב"ה  גם  הש"י  רצון  את  לדעת  היא  הצדיקים  של  הבחירה  כן  ועל 

תורה קץ, וכגון משה רבינו שהוסיף יום אחד מדעתו במתן תורה. ולכן כל הטעויות של הצדיקים הגדולים  ב
יודעים את העתיד אבל את הזמן  כי הם  והילך(  ז'  )מאות  ה'  גזלה  בלק"ה  בדחיקת השעה כמבואר  היתה 

ונכלל עצמן  של  הדין  את  שממתיקים  ע"י  הש"י  לדעת  לכווין  צריכים  הם  לזה  מתי  כנ"ל,  המדויק  בו  ים 
 ולפעמים שלא נמתק הדין כראוי אזי טועים בזמן ונמצא דוחקים את השעה. 

ובזה מאריך רבנו לבאר מה שנאמר בכמה צדיקים וכגון כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה דהיינו שכל 
שגרם שלא   להם  נסיון שהביאו  בגלל  דחיקת השעה  בבחי'  רק  היה  חטאם  כי  בטעות,  היא  שלו  התפיסה 

הדין מהם שהוא איזה בחי' דקה של ישות ונמנע מהם ההתכללות בו ית' שעי"ז נעלם מהם דעת הש"י   נמתק

 
  מתלקחת   ואש ,  אחרא   דרגא   הא   גדול   ענן ,  חד   דרגא   הא   הצפון   מן   באה   סערה   רוח   והנה (  ד   א   יחזקאל )   כתיב   קלא,   דף  זוהר ח"ב   עיין   ב

  גו  דרגין   הא ,  חיות   ארבע   דמות   ומתוכה   ולבתר ,  החשמל   כעין   ומתוכה   ולבתר ,  רביעאה   דרגא   הא   סביב   לו   ונוגה ,  תליתאה   דרגא   הא 
   ( דרגין )   מדרגין 

 מתלקחת   ואש   גדול   וענן   סערה   רוח   קליפות '  ג  יש   הקדושה   סביב   כי   ידעת   כבר   ..והנה   תרומה   פרשת   -  להאריז"ל   תורה   ובליקוטי

פב ועיין   ה   תורה  נ ֵ י ,  נֹוַדע   הִּ לש    ֵיש    כ ִּ ָּ ֹות   ש  פ  חַ ,  ְקלִּ ה   רו  רָּ ן  ְסעָּ נָּ דֹול   ְועָּ ַחת   ְוֵאש    ג ָּ ְתַלק ַ ת (.  א )   מִּ ַ פ  ְקלִּ יא ,  ֹנַגה    ו  ין  הִּ ֵ לֹש    ב  ָּ פ    ַהש   ֵבין   ֹות ְקלִּ   ו 
ה  ָּ ֻדש   ים .  ַהק ְ מִּ ְפעָּ ְכֶלֶלת   ְולִּ ה   נִּ ָּ ֻדש   ק ְ ַ ים ,  ב  מִּ ְפעָּ ְכֶלֶלת   ְולִּ ה   נִּ ָּ פ  לִּ ק ְ ַ יא ,  ב  יַנת   ְוהִּ ְבחִּ ַמת   ב ִּ ְ ש  ים   נִּ קִּ ו  ֲעש  ין   ְוַדי   הָּ בִּ ֵ יַנת   ְוֶזהו      (: ב )   ַלמ  חִּ ְדֵרי   ב ְ ית   סִּ ִּ ֵראש  ,  ב ְ

לש   ָּ ֵני   ש  ְ ה   ש  ְרלָּ ֶנֶגד ,  עָּ לֹש    כ ְ ָּ ֹות   ַהש   פ  י ,  ל " נ ַ הַ   ְקלִּ עִּ ְרבָּ ֶנֶגד   הו א   ו  א .  ֹנַגה    כ ְ ינֹות   ְוהו  חִּ מַ   ב ְ ְ י ,  ל " ַחש  ים   כ ִּ מִּ ְפעָּ ְכֶלֶלת   לִּ מַ   נִּ   סֹוד   ְוֶזהו  .  אֹורֹות   ל " ב ְ
ה  ילָּ י ,  מִּ לש    ֵיש    כ ִּ ָּ לש    ֵהם ,  עֹורֹות   ש  ָּ ֹות   ש  פ  ק   ְועֹור .  ְקלִּ י   ד ַ יעִּ יַנת ,  ְרבִּ חִּ ל   : ֹנַגה    ב ְ פֹות   ְוכָּ ים   ַהֲחרָּ אִּ ָּ ם   ַהב  דָּ אָּ לש    ֵהם   , לָּ ָּ ש   ֹות   מִּ פ   .ל " ַהנ ַ   ְקלִּ



 מוהר"ן                               עב      תורה                                  ליקוטי                   3פח: 

בפרט מסויים ולכן טעו בזמן ודחקו את השעה,  כי בחירת הצדיקים היא לכווין לדעתו גם במה של אמר או  
 אילו אמר הפוך כמבואר בתורה קצ על משה רבנו. 

ת בו ית' בביטול והתפשטות הגשמיות ברצוא ושוב המבואר בתורה דת הצדיקים שהיא ההתכללוובעניין עב
יותר,   נראה לבאר  ט'  ה    -דאיתא שם  ד' אות  ָּ מ  ַ כ  ְואֹוֵמר  ה  ָּ ל  פִּ ַהת ְ תֹוְך  ב ְ ם  דָּ אָּ ְתַלֵהב  נִּ ים  מִּ ְפעָּ ִּ ל  ֶ ש  ים,  רֹואִּ נו   אָּ ֶ ש  ְוֶזה 

ְפת ַ  נ ִּ ֶ יו, ש  לָּ ֶחְמַלת ה' עָּ דֹול, ֶזה ב ְ ת ג ָּ ְתַלֲהבו  הִּ בֹות ב ְ ֵ ְתנֹוְצצו ת ַהז ֹאת, ַאף ַעל  ת  ם ַההִּ דָּ רֹוֶאה אָּ ֶ ְכש  יר לֹו. ו  ח לֹו אֹור ֵאין סֹוף ְוֵהאִּ
ַעְצמֹו   ֶאת  ק  ֵ ְלַדב  דֹול,  ג ָּ ְדֵבקו ת  לִּ תֹו  מָּ ְ ש  נִּ ְתַלֵהב  נִּ ֶכף  ֵ ת  ג.(,  ה  ָּ ל  )ְמגִּ י  זִּ חָּ ַמְזֵליה   י  זִּ חָּ א  לָּ יהו   אִּ ד ְ ב  עו ר  ג ַ ִּ ְכש  ו  סֹוף,  ֵאין  אֹור  ב ְ

ו   ל  ְתג ַ ְמסִּ הִּ בִּ ו  דֹול  ג ָּ ְדֵבקו ת  ב ִּ אֹוֵמר  בֹות  ֵ ַהת  ו   ֵאל  ל  ָּ כ   , ְתנֹוְצצו  ְוהִּ חו   ְפת ְ נ ִּ ֶ ש  בֹות  ֵ ַהת  ְנַין  מִּ י  ְלפִּ סֹוף,  ֵאין  ו ל  ת  ט  ְבבִּ ו  ֹו  ַנְפש  יַרת 
 ֶ ", ש  יש  ַדע אִּ יַנת: "ְולֹא יָּ ְבחִּ י ֵאין סֹוף, ֲאַזי הו א ב ִּ ֵ ל ְלַגב  ֵ ט  ַ ְתב  נ ִּ ֶ ה ש  עָּ ָּ ְבש  יו. ו  ֹחֹותָּ ַעְצמֹו ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמַעְצמֹו:כ  ו  הו א ב ְ ל     ֲאפִּ

וֹ  ש  וָּ יַנת  ְבחִּ ב ִּ הו א  ֶ ש  כ ְ א  ְמצָּ נִּ תֹו.  ו  ֵיש  ם  ְתַקי ֵ י ִּ ֶ ש  ֵדי  כ ְ ֹוב,  ש  וָּ צֹוא  רָּ ְהיֹות  לִּ יְך  רִּ צָּ ה  ינָּ חִּ ַהב ְ ֹזאת  ל  ם  ֲאבָּ ג ַ ְלַהְראֹות  יְך  רִּ צָּ ֲאַזי  ב, 
ד ְ  ַעת  ְ ש  ב ִּ ה,  ָּ ל  חִּ ת ְ מִּ י  כ ִּ ֹו.  ב ְלַדְעת  ָּ ש   ֶ ש  ֹוב,  ש  וָּ יַנת  ְבחִּ ב ִּ הו א  ֶ ְכש  ו   ," יש  אִּ ַדע  יָּ "ְולֹא  ב:  תו  ָּ כ  ֶ ש  מֹו  כ ְ ַעת,  ַהד ַ ל  ֵ ט  ַ ְתב  נִּ ה  יָּ הָּ ֵבקו ת 

בֹו, ַוֲאזַ  ֵאין סֹוף ְוטו  א יֹוֵדַע ַאְחדו ת הָּ ז הו  ֹו, אָּ ב ְלַדְעת  ָּ ש   ֶ ְכש  ֹו, ו  ב ְלַדְעת  ָּ ז ש  תֹו, אָּ ו  ֹו( ְלֵיש  ו  )ְלַדְעת  ל  ין  י ֵאין חִּ ֵ ים, ב  ין ה' ֵלאלֹהִּ ֵ ק ב 
ים ֵאינ  יִּ ו  נ  ִּ י ַהש   צֹון, כ ִּ י רָּ ו  נ  ִּ לֹום, ש  ָּ ְך, ַחס ְוש  י ָּ ַ ֵאין סֹוף ֵאין ש  י ב ְ ים. כ ִּ ַרֲחמִּ ת הָּ ד ַ ין ְלמִּ ת ַהד ִּ ד ַ ל ַעל  מִּ נֹות, ֲאבָּ מו  י ַהת ְ ו  נ  ִּ ש  א ב ְ ָּ ֹו ֶאל 

ם ֵאין  ָּ ש   ֶ ֵאין סֹוף, ש  ם ב ְ דָּ ל אָּ ֶ ֵבקו ת ש  ת ַהז ֹאת, ְוַאַחר  ְיֵדי ַהד ְ ימו  ֵמַאְחדו  ִּ ֹו ְרש  ר ב  אָּ ְ ש  ְך נִּ ָּ ו ט, ְוַאַחר כ  ש  ָּ צֹון פ  ם רָּ ָּ י ש  צֹון, כ ִּ י רָּ ו  נ  ִּ ש 
ד: ֹו ֶאחָּ ֹו טֹוב ְוֻכל  ל  ֻ כ  ֶ ַדע ש  י ֵ ֶ ַדַעת, ש  ימו  ַמְרֶאה לָּ ִּ ְרש  ֹוב, ֲאַזי הָּ ש  יַנת וָּ ְבחִּ ה ב ִּ ְך ַנֲעֹשֶ ָּ  כ 

נש שבשוב  מה  הוא  בביטול  העיקר  ית'  נמצא  עבודתו  לעבוד  הלב  ומתפעל  מתלהב  שממנו  הרושם,  אר 
ביראה ואהבה גדולים. אלא שאצל איש פשוט הביטול מועט ונדיר אבל צדיק זו כל עבודתו, וכיון שהרג 
מוות   שחוה  לאדם  ודומה  יותר,  חזק  בו  הנשאר  הרושם  וגם  תדיר  הזה  לביטול  זוכה  הגשמי  היצה"ר  את 

ולא סובל את העולם הזה כלל, ולאט לאט נשכח ממנו. אבל אם היה  קליני, שהאמת בוערת בו בתחילה  
ית'ולא היה שוכח אלא ע  חווה זאת כל שבוע בוודאי יובן מה    כמו צדיק אמיתי,  בד עבודתו  שאמר ובזה 

א"א היה    ,שאם הייתי מגלה אותה  ,גם אמר אני אוצר של יראת שמים  ,רבינו שאין לו רגע בלא התחדשות
יתי, כי אין חדש תחת השמש נמצא התחדשות הכוונה ביטול לא"ס והמשכת רשימו להתקרב לד' אמות מב

חדש של אור האמת, שיורד ומאיר בלב התפעלות נפלאה ליראה ואהבה בתדירות גדולה, וברושם נפלא, 
      נפלאה.נמצא תמיד הוא בוער אל הש"י בהתחדשות 

 
שטות ושגעון וכולו רק דמיון ומביא לזה ראיה  לבאר שניסיון הרהורי ניאוף הוא  רבנו  בסוף התורה מאריך  

ממה שגם רוב העולם מבינים שהרהורי עבודת אלילים היא שטות וסכלות וכשם שאנו מסתכלים על הנופל  
 כך הבר דעת מסתכל עלינו כשאנו מתבלבלים מדמות אשה. ,געו בטעות ע"ז כפתי ומש

ממנו את המחשבה  לגרש  ינסה  לא  בזה  יבר  ,ומבאר שהנופל  דהיינו    , ממנההוא  ח  אלא  אחרת  למחשבה 
כי כשמנסה לגרשה ממנו זה כמו שאוחז בה כי הוא כמו המסתכל מן הצד    לתפלה או תורה שעסוק בה.

בכוונה   יתחזק  רק  ממנה  לו  אכפת  יהיה  שלא  דהיינו  אחרת  למחשבה  כשבורח  אבל  בו  קשורה  ונשארת 
 ת כאחת אזי ממילא ינצל ממנה.במחשבת התפלה או תורה שעוסק בה אזי כיון שא"א לשתי מחשבו

כל זה עצה רק לפי שעה אבל באמת לבטל ממנו את הרהורי עבירה צריך לקדש ולטהר עצמו ונראה  אמנם  
כוונתו למבואר בתורה ו' אות ב' שעיקר התשובה היא תיקון עכירת הדמים ע"י שישמע בזיונו וישתוק ואזי 

תשובה על  ותשובה  תשובה  יעשה  ושוב  לדום.  הדם  חללים    נהפך  חללים  יצרו  הקב"ה  שיפיל  שיזכה  עד 
 ויהיה נעשה לבו חלל בקרבו. 

 
 עד כאן ההקדמה 

 

* 
 

 עב תורה 
  \ ג/ מט:  ןכמבואר בקדושי  ה ונעשה באותו שעה איש כשרב בא לאדם הרהור תשולפעמים  

גמור צדיק  נקרא  תשובה  לבו  שבהרהור  שנתעורר  באשר  עובדא,  לעשות  רוצה  כך  ואחר   .
העובדא  לתשובה אמיתי(  )כי  תשובה  הרהור  שהיה  להצדיקמגלה  לנסוע  רוצה  בכן  כמבואר \ד/   , 

 
 .על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתו   : קידושין דף מט   ג
מדוע   ד לרצות.    צ"ע  דקדושה  יש דברים הרבה  הרי  יצרו  שהרג את  ברגע  רוצה  שהוא  זה מה  כעיצה  דווקא  זאת  ורבינו לא אומר 

ם כי ע"י הצדיק יזכה לכל הטוב. אלא אומר שממילא ברגע שהרהר תשובה  נים כול ו יק ת שכדאי לו לנסוע לצדיק כי זה כולל כל ה 
נראה   לנסוע לצדיק. לכן  יצה"ר הי מיד רוצה  ועכשיו כש   ה שכיון שעד עכשיו הי הלו  נתבטל  ה תחת כח המכריח מהצדיק  יצרו  רג 

ן זה של ריחוק מהצדיק או גם כשמהרהר  המונע וממילא רוצה לנסוע לצדיק. אלא שצ"ע האם זה דווקא כשהרהר תשובה על עניי 
עוד בכלליות    תשובה בכלליות. כי צ"ע מי שלא יודע מהצדיק הרי רואים בחוש שלא מתעורר לנסוע לצדיק כבא לו הרהור תשובה.

   ניאוף או שכל תאווה יש בה מדרגות לעצמה.  ות ו אם הרג את יצרו גם על תא ' ות אכילה ה ו צ"ע כמהרהר תשובה על תא 
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  , דהיינו היצה"ר כנגדושמרחיק ממנו,  אלא שיש כח המכריח    , בתורה ע' שיש לצדיק כח מושך גדול אליו

תשובה הרהור  ע"י  שהרגו  עתה  המושך   ,אבל  הכח  מאד  מתגבר  עליו    כואח"  מיד  מתגבר  כשנוסע 
' לו תחילה. ואחר כך כשבא להצדיק, מתגבר עליו היצה"ר  היצה"ר ונופל מתשוקתו שהי

 על זה. [ ה] אל יקשה בעיניך זאת, ואל יבהלוך רעיונך  .עוד יותר, ואובד כל חשקו
שהתעורר    בכי דע שזה נמשך מחמת כי בתחילה כשבא לו ההרהור תשובה, מחמת הטו 

ע שהיה לו, כי המיתו  מעשיו באותו שעה, המית יצרו, ונתבטל יצרו הר  על ידיבתוכו, אזי  
והעובדא של אותו השעה. ואחר כך כשרוצה לנסוע, מתגבר עליו   בזה ההרהור תשובה 

דהיינו יצה"ר השייך למדרגה    כמבואר בתורה כה שבכל מדרגה מתגבר היצה"ר מחדש  יצר הרע אחר

)כשרז"ל סוכה נב( ויש לו עתה יצה"ר    ,. כי כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנושעלה אליה
ממה שהיג נגדו  ' דול  מתחזק  אינו  אם  ע"כ  תחילה.  כנ"ל  לו  תשובה  בהרהור  אזי \ו/להמיתו   ,

מתגבר עליו זה היצה"ר החדש, ונופל מתשוקתו שהי' לו תחילה. כי צריך התגברות חדש  
 :  ביותר נגד זה היצה"ר החדש שבא לו כנ"ל

 
המסיט לעבירה ממש. והשני יצה"ר , הראשון מגושם מאד ונראה כוונתו ליצה"ר ג' מיני יצה"רעתה יבאר 

ר של צדיקים  . והאחרון יצה"שמדמה עבירה להיתר שהוא עכירות הדמים, נראה כוונתו לבלבול המדמה
כדי  סיון הוא בהמתקת הדיניםיצלם הנאנתבטל אצלם היצה"ר הגשמי ויש להם יצה"ר מלאך קדוש, וש

בחי' שנעשה בחי' אין עד שלא יודע מעצמו  זה ו  .בבחי' יחודא עילאה המבואר בתורה יא)להכלל בו ית' 
, שהיינו  , ונראה כוונתו לבחירה של משה שהוסיף יום אחד מדעתו המבואר בתורה קץ(כמבואר בתורה ד'

   . ע"י התכללות בו ולא ידיעה מבחוץ  ית'שיודע דעתו 
  .שאינו מעכירת הדמים אבל גם אינו מלאך קדוש ולקמן יבאר שיש עוד יצה"ר קליפה דקה

נראה כוונתו לקליפת נגה כידוע שהלשון קליפה דקה רומז לערלה שעל הברית שיש בה עוד קליפה דקה  ו
וכמבואר כל זה בתורה פב עפ"י  )אלא קליפת נגה כמו הג' קליפות שהיא קליפה רביעית שאינה רע גמור 

ינו  יצוות דהונראה כוונתו ליצה"ר המתלבש במ .(וד' קליפות אלה רמוזות ביחזקאל פ"א כתבי האריז"ל
מלאך   יצה"ר זה הוא, וגם בלבול המדמה במדרגה זכה יותר למי שמתקדש במותר לו כי רוצה רק מצוות

 א מלאך מזיק כמבואר שם. ו כמבואר בתורה א' אלא שה
ונ"ל שרומז כאן רבינו לד' קליפות הידועות שהן ג' קליפות של רע שצריך לבטלן לגמרי ורביעית נגה  

, בחי' ג' שנות ערלה של פרי העץ שאסור באכילה ורביעית שצריך לאכול  ושהשצריך להעלותה אל הקד
   .בקדושה בירושלים

ומה שאמר , כעיסר המסיט לעבירה לההיא היצה"שרבינו לא מזכיר שקליפה ראשונה  אזי צ"ל ואם זה נכון 
לתיאבון מצוי שיש יצה"ר מגושם הכוונה ליצה"ר לעבירה אבל לתיאבון, וכוונתו שלהכעיס לא מצוי כלל, ו

מעט אבל רוב העולם היצה"ר שלהם הוא בגבול הרשות וההתר, שהיצה"ר מתיר להם כל המותר ועוד  
 מדמה להם עבירה להתר. 

לפ"ז נמצא שקליפה שלישית שהיא מונעת מהתקדש במותר היא לא קליפת נגה אלא רע גמור, אע"פ  ו
  חיוב מהתורהשצווי קדושים תהיו הוא  \ז/ הרמב"ן בריש פרשת קדושים וזה כדעתשהתורה התירה זאת, 

 
 דניאל ה' י'לשה"כ ב   ה 

ויפנים עניין הנ"ל שגילה רבינו  לעיל בא לו הרהור תשובה אבל הכא מה יעשה שלא בא לו.    צ"ע דבשלמא   ו  אבל באמת עם יבין 
הרי שרק מחמת היצה"ר הרע הזה    , טעם שאבד חשקו, ויעלה בדעתו הלא דבר הוא שברגע שהרגתי את יצרי מיד נמשכתי לצדיק 

 קני מהאמת ותיקוני הנצחי.אבדתי את חשקי, כי רוצה להרחי 

וה אתה מוצא קדושה,  ו הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ער   -קדושים תהיו    -  ' רמב"ן ויקרא יט ב   ז 
לשון רש"י אבל בתורת כהנים )פרשה א ב( ראיתי סתם, פרושים תהיו וכן שנו שם )שמיני פרק יב ג(, והתקדשתם והייתם קדושים כי  

 וש אני, כשם שאני קדוש כך אתם תהיו קדושים, כשם שאני פרוש כך אתם תהיו פרושים: קד 

נקראים    ולפי דעתי    בתלמוד, שבעליה  מקום  המוזכרת בכל  היא  הרב, אבל הפרישות  מן העריות כדברי  הזו לפרוש  אין הפרישות 
 פרושים: 

יש באשתו ואכילת הבשר והיין, א"כ ימצא בעל התאוה  התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים והתירה הביאה א   ין כי יוהענ   
מת אשתו או נשיו הרבות, ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו, וידבר כרצונו בכל הנבלות, שלא הוזכר איסור  י מקום להיות שטוף בז 

 זה בתורה, והנה יהיה נבל ברשות התורה: 

וה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות ימעט במשגל, כענין  הכתוב, אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי, וצ   לפיכך בא  
שאמרו )ברכות כב( שלא יהיו תלמידי חכמים מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין, ולא ישמש אלא כפי הצריך בקיום המצוה ממנו ויקדש  

בתורה בנח ובלוט וכן יפריש עצמו    עצמו מן היין במיעוטו, כמו שקרא הכתוב )במדבר ו ה( הנזיר קדוש, ויזכור הרעות הנזכרות ממנו 
מן הטומאה, אע"פ שלא הוזהרנו ממנה בתורה, כענין שהזכירו )חגיגה יח:( בגדי עם הארץ מדרס לפרושים, וכמו שנקרא הנזיר קדוש  
ו ח( בשמרו מטומאת המת גם כן וגם ישמור פיו ולשונו מהתגאל ברבוי האכילה הגסה ומן הדבור הנמאס, כענין שהזכי  ר  )במדבר 
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ונראה שאפילו אם לא נפסק כן להלכה אבל בדרך   .\ח/ כדי שלא יהיה נבל ברשות התורה ,להתקדש במותר
  .תר כאיסורייחס להימוסר סובר רבינו שצריך כל אדם להת

ן למטה  אלא שצריך ישוב הדעת בזה, שלא להרוס למדרגות גבוהות שאין לו כח להתמיד בהן ויפול מה)
 .(ממדרגתו, מאידך זה בעצמו יכול להיות תירוץ היצה"ר שלא להתמודד עם קשיים והתקדשות במותר

נו בלבול המדמה בדקות יותר, כי הוא יצה"ר של מי  יוקליפת נגה היא היצה"ר המתלבש במצות דהי
יצה"ר  לכן אצלו ה ,תר כמו את הקודםישמתקדש במותר ולא חפץ אלא במצוות, אותו א"א להסיט לה

ועיין סוף  מבלבל לומר על התר ולפעמים אפילו על עבירה שהיא מצווה )כגון מצוה לרדוף את פלוני(
תורה א' שיצה"ר זה נקרא מלאך מזיק, ונ"ל שהכוונה לש"ד אלא שהוא ש"ד יהודי המבואר בתורה יב 

ד, ויש בהם  -דהיינו קליפת נגה כמבואר שם. ושם ציינו לחסד לאברהם שמבאר שיצה"ר שבאדם הוא ש
 מדרגות.

אלא רק עומד כנגד המתקת הדינים שהיא   גשמימלאך קדוש ואינו יצה"ר    אצדיקים הושל ר אבל יצה"
 עבודת הצדיקים. 

הנקרא בר דעת, בעל דעת צח, בבחי' אני ידעתי    ארק צדיק שהרג את היצה"ר הגשמי הוומבאר רבינו ש
לא כבר לא שייך אצלו היצה"ר הגשמי לעבירה ממש  דהיינו שמרגיש בליבו מציאות הש"י באור גדול, וממי

סיון לעבירה ולכאורה זה פשיטא וצ"ל י)יש כאן קצת קושי במה שמבאר רבינו שאין לו נ אפילו בהרהור.
 סיון(יתר אין לו נישאפילו לה

דעת צח כלשהו זוכים  להפך כי צ"ע לכאורה ח כלשהו אין לו יצה"ר גשמי צמה שאומר מי שיש לו דעת  
 שהרי הוא המסתיר את האמת כמבואר בתורה נא. ,י שהורגים את היצה"ר הגשמירק ע"

יש בני אדם נמוכים מגושמים, שהיצה"ר שלהם הוא  כי יש   כמה בחינות ביצה"ר. כי 

רחוקים   . והרובדהיינו נפש הבהמית שבאדם המושכת אותו לעבירה ממש  ג"כ יצה"ר נמוך ומגושם

במזיד ה כי  ,  מלעבור  הם  שלהם  בעצמםהיצה"ר  מגושם   דמים  פחות  יצה"ר  הדם  שהוא  היינו   ,
הדמים ומבלבול  מעכירת  שלהם  בלבולים  ועיקר  בתקפו.  שהוא  השמאלי   \ י/[ט]   שבחלל 

נד ובתורה  יצה"ר בתורה כה  שההיתר  מדמה  ועוד    תרישמדמה עבירה לה  דהיינו בלבול המדמה שנקרא 

רע כל שהוא\יא/אינו  צח  דעת  לו  מי שיש  ובאמת  שמ  \יב/.  ית'  דהיינו  אליו  לו חובר  שמאיר  ע"י 
, כפי שיתבאר לקמן ע"י התכללות בא"ס ברצוא אל האמת לאמיתה  בבחי' נקב קטןפילו  האמת לאמיתה א

הזהושוב היצה"ר  הדמים  ,  שמעכירת  הבלבולים  ואין  דהיינו  ושגעון,  גדול  שטות  אצלו  הוא   ,
אותו לנצח  התגברות  שום  לנסי\יג / צריך  ההמון  בעיני  שנחשב  מה  ואפי'  כגון .  גדול,  ון 

 
הכתוב )ישעיה ט טז( וכל פה דובר נבלה, ויקדש עצמו בזה עד שיגיע לפרישות, כמה שאמרו על רבי חייא שלא שח שיחה בטלה  

 מימיו: 

הצוואה    באלו   זאת  בכלל  שיכנס  עד  לגמרי,  אסורות  שהן  העבירות  כל  שפרט  אחרי  הכללית,  הזאת  המצוה  באה  בהן  ובכיוצא 
כות נג:( והתקדשתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים, כי קדוש זה שמן ערב  הנקיות בידיו וגופו, כמו שאמרו )בר 

מלכלכים   שהם  בני אדם  ופרושים מהמון  וטהורים  נקיים  יזהיר, שנהיה  בזה  בכיוצא  עיקר הכתוב  מצות מדבריהם,  שאלו  כי אע"פ 
   עצמם במותרות ובכיעורים: 

ה, כי אחרי אזהרת פרטי הדינין בכל משא ומתן שבין בני אדם, לא תגנוב ולא תגזול ולא  התורה לפרוט ולכלול בכיוצא בז   וזה דרך 
ו יח(, שיכניס בעשה היושר וההשויה וכל לפנים משורת הדין לרצון   תונו ושאר האזהרות, אמר בכלל ועשית הישר והטוב )דברים 

א  השבת,  בענין  וכן  הקב"ה  ברצון  למקומו  בהגיעי  )שם(  אפרש  כאשר  שנאמר  חבריו,  כללי  בעשה  והטרחים  בלאו  המלאכות  סר 
 תשבות, ועוד אפרש זה )להלן כג כד( בע"ה: 

 .שקדושים תיהיו היא רק חזרה כללית לאסור העריות שכבר נאסרו ולפ"ז לא אסרה תורה להיות נבל ברשות   ולא כפרש"י   ח
 א לעיל תורה נ   ט 
 , כי עיקר הדבור הוא הנפש והנפש בדם.זכך דמיו תחילה השקר ואמת א"א לדבר עד שי רת הדמים עי"ז  י שעכ   א עיין תורה נ   י

כיון שלקמן יתבאר שיש עוד יצה"ר קליפה דקה שאינו מעכירת הדמים ונראה ששם הוא בחי' המתלבש במצוות, דהיינו    כך נ"ל   יא
במי  מדובר  מפיל אותוש   ששם  ע"י שמתלבש המצוות  רק  לכן  היתר  ולא  מצוות,  רק  רוצה  עכי   , באמת  יצה"ר של  רות הדמים  אבל 

, ונעשה נבל ברשות התורה כמבואר ברמב"ן  לו   קדש במותר ע"י שתחילה מונע ממנו להיות מת ,  תר י מתגבר ע"י שמדמה עבירה לה 
 .ריש פ' קדושים 

כל שהוא דלכאורה לכל אחד יש קצת חיבור להש"י ואעפ"כ אין לו דעת כלשהו המבואר כאן. ונ"ל הכוונה שדעת היא    צ"ע מאי   יב
והכוונה כלשהו שכיון שנפתח לאדם הארה מ הארת האמת לאמ  והיא א"ס ולא שייך בה מידה  ים  חרכ נה אפילו כמציץ מן ה מ יתה 

הא"  נתחבר עי"ז לאמת  ט', שהרשימו    ס.כבר  וכמבואר בתורה ד אות  ושוב  והתכללות בא"ס ברצוא  יתבאר שזה ע"י ביטול  ולקמן 
שאר בו הדעת וכל אדם אפשר שיפתח לו לפעמים בתפילה איזה  מביטול מראה לדעת וכפי שזוכה לקשור את הרשימו בדעתו כך נ 

ט ואצל צדיקים שכל עבודתם היא הביטול והתכללות אזי תמיד  ע מו   א להבות גדולה אלא שהרושם הנשאר הו תיבות שיתפלל בהת 
לביטול הישות    , ואזי לא שייך אצלם כלל יצה"ר גשמי, אלא שהתנאי הם ברצוא ושוב כל אחד לפי מדרגתו בזה והרושם בדעת חזק 

 הזה הוא ביטול היצה"ר הגשמי, דהיינו זיכוך הגוף כפי שמבאר בסוף התורה.

שאם יזכה שיאיר לו האמת באמת אזי יתבטל ממנו היצה"ר, ואמנם כך הוא אבל עיין תורה נא שעכירות הדמים היא    כאן משמע   יג
 א ע"י שתחילה יזכך את הדמים.שמבלבלת את האדם ומסתירה ממנו את האמת, נמצא שא"א לזכות לדעת צח אל 
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ניאוף תאוות  התורה  הנסיון של  בסוף  כמבואר  ניאוף  הרהור  ולא \יד/ ואפילו  שטות,  אצלו  הוא   ,
ובסוף התורה יבאר שכדי לזכות לדעת צח צריך לקדש ולטהר הגוף,    \טז/ [טו] נחשב לו לשום נסיון כלל  

  .ותדהיינו שתחילה צריך לבטל היצה"ר הגשמי ורק אז יכול לזכות לדעת צח ע"י התכלל
)ועיין תורה ד' אות ט' שם מבאר שגם כל אדם לפעמים נפתח לו בתפלתו איזה תיבות שמתפלל בביטול 
ומאיר לו אור א"ס אלא שכנראה גסות הגוף גורם שהרושם מזה לא נשאר חזק ורק לזמן קצר, אבל צדיקים 

ר ממנו רושם חזק שמחזק הרשימו את הדעת בכל פעם וגם נשאע"י שקדשו גופם זוכים בזה לרצוא ושוב  

  .(ועי"ז יש להם דעת צח דהיינו התפעלות עצומה בליבם שמתבטא ביראת שמים גדולה 
כי מי שיש לו שום דעת, ויודע מעט מגדולת אדונינו הבורא ית"ש, כמה שכתוב )תהלים 
ולא   בכתב  לא  זה  להסביר  וא"א  ואדונינו מכל אלהים.  ה'  גדול  כי  ידעתי  אני  כי  קלה( 

הו  [יז] בע"פ   רק  כי  מקיף שאפשר  בבחי'  אלא  דהיינו הסברים  גדול שלא מתלבש במהלכי שכל  א שכל 

בלב בזוה"ק  להרגיש  כמ"ש  בליבי',  דמשער  מה  לפום  חד  לכל  רק  הוא  הש"י  גדולת  כי   ,
בעלה בשערים  נודע  ע"ב(  ק"ג  בל  [יח]   )וירא  לפום מה דמשער  חד  שזוכה ילכל  ומי  בי'. 

כוונה לביטול הישות בתכלית עד שזוכה להתפשטות  לקמן יתבאר שה  לשער בלבו את גדולת הש"י
זה   כל  )וכמבואר  לדעת  זוכה  לו  שנשאר  מהרשימו  לדעתו  כשחוזר  בשוב  שעי"ז  בא"ס  ונכלל  הגשמיות 

ודאי אצל זה אינו נחשב שום דבר לנסיון, וא"צ שום התגברות  ו ביט,  בתורה ד' אות ט' עי"ש(
 על זה. 

 
 שהוא לא גשמי אלא מלאך קדושעתה יבאר רבינו מדרגת יצה"ר של צדיקים 

 
כוונת רבנו כגון מי שחווה מוות קליני וראה את כל האמת וחזר לעולם הזה אזי בסמוך לחזרתו בטל ממנו יצה"ר הגשמי    אבל נ"ל 

 מחוזק הרושם שנשאר בו, וזו מעלת הצדיקים שע"י התכללות מחדשים את הרשימו בכל עת ברצוא ושוב כפי שיתבאר.  

חומא דביתהו דאביי אתאי לקמיה דרבא אמרה ליה פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא אמר ליה ידענא ביה    .סה כתובות דף  עיין  
בנחמני דלא הוה שתי חמרא אמרה ליה חיי דמר דהוי משקי ליה בשופרזי כי האי בהדי דקא מחויא ליה איגלי דרעא נפל נהורא בבי  

לביתיה תבעה לבת רב חסדא  זה של רבא.   .     דינא קם רבא על  יתפרש מעשה  ה  נ ומוכרח שהכוו   וצ"ע לפי דברי רבנו כאן איך 
הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעא אסקינהו לבי  .  קידושין דף פא   ליצה"ר מלאך קדוש וכן גם מצינו בתנאים ועצומים כרבי עקיבא עיין 

שקליה רב עמרם לדרגא דלא הוו יכלין    רב עמרם חסידא אשקולו דרגא מקמייהו בהדי דקא חלפה חדא מנייהו נפל נהורא באיפומא 
בי עשרה למדלייא דלייא לחודיה סליק ואזיל כי מטא לפלגא דרגא איפשח רמא קלא נורא בי עמרם אתו רבנן אמרו ליה כסיפתינן  

א  אמר להו מוטב תיכספו בי עמרם בעלמא הדין ולא תיכספו מיניה לעלמא דאתי אשבעיה דינפק מיניה נפק מיניה כי עמודא דנור 
אמר ליה חזי דאת נורא ואנא בישרא ואנא עדיפנא מינך רבי מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא  
גיסא דנהרא לא הוה מברא נקט מצרא וקא עבר כי מטא פלגא מצרא שבקיה אמר אי לאו דקא מכרזי ברקיעא הזהרו ברבי   בהך 

רבי   מעי  תרתי  לדמך  שויתיה  ותורתו  דיקלא  מאיר  בריש  כאיתתא  שטן  ליה  אידמי  חד  יומא  עבירה  בעוברי  מתלוצץ  הוה  עקיבא 
שויתיה   ותורתו  עקיבא  ברבי  הזהרו  ברקיעא  דמכרזי  לאו  אי  שבקיה אמר  דדיקלא  לפלגיה  מטא  כי  ואזיל  וקסליק  לדיקלא  נקטיה 

 .לדמך תרתי מעי 

תבע את אשתו    ש י עוד   מדוע  צ"ע  לכאורה  וחומה  דרבא  הנ"ל  במעשה  סוטה  עיין  ועיין  חומה,  את  מרים  ולא  את  הרואה  כל  יב. 
זינתה בשמה יעל בקולה וכו' משמע שגרמו להמ  ך אליהן ולא כל אחד  ש הנביאה מוליך אתנן לאשתו, לעומת זה במגילה טו. רחב 

   לאך קדוש.שהרי זו היתה מעלת מרים דייקא. לכן נראה שגם חומה היתה צדקת כזו ולא גרמה לתאווה גשמית אלא לבחי' מ   לאשתו.

שכידוע הרהור ניאוף מפילין לאדם מלמעלה, זה ההבדל כמבואר שם שמי שיש לו דעת אזי מיד מסלק מחשבתו למחשבת    ואע"פ   יד
ובתורה רלג שכיון שא"א לחשוב שתי מחשבות ביחד ועל כן    שהמחשבה ביד האדם להטותה   קדושה אחרת וכמבואר בתורה נ' תנינא 

ההרהור מטריד אותו ומנסה  אבל מי שיש לו יצה"ר גשמי עכירות הדמים    חיי מוהר"ן מד.כתב ב כן  ו בקל אפשר לגרש מחשבה רעה  
אצלם   הדמים  בעכירות  מגושמים  אנשים  שאצל  תנינא  מט  תורה  ועיין  הצד.  מן  ומסתכל  ממנו  לבורח  דומה  וזה  בעצמו  לסלקו 

 ראה עינים באשה מגופו של מעשה.טוב מ   : ביומא דף עד   ואולי כוונתו לדברי ריש לקיש   מעשה עי"ש.בחי'  המחשבה  
 *עיין שבחי הר"ן טז ושיחות הר"ן נא עיין חיי מוהר"ן רלג,    טו

אות טז וגדל עצם מעלת קדושתו בשבירת התאוה הכללית שהיא כוללת כל התאוות רעות שהוא תאות המשגל    -  שבחי מוהר"ן   טז 
זה נסיון כלל, כי אמר שאין זה תאוה כלל. ואמר שמי שהוא  שהיו לו נסיונות אין מספר רק באמת אין    אי אפשר לבאר ולספר. ואמר: 

 עכ"ל.   לו עכו"ם, מאחר שהוא רק חכם אמת, ראוי שלא יהיה אצלו התאוה הזו נחשבת לתאוה כלל.י רק חכם אמת אפ 

שכתב  אע"פ    מה  הרשע  בלעם  כגון  הכוונה  נ"ל  עכו"ם,  נדמה אפילו  בגמ'  ואפילו  וכבוד    שבחומש  וממון  ניאוף  תאות  בעל  שהיה 
ע   ב תר, מוכרח מדכתי ביו  מג שהיה בר דעת, מוכרח    וביארו חז"ל יון  ל יודע דעת  וכן מבואר בתורה  רבינו,  שהיה בדעת כנגד משה 

ב  השגתו  מגודל  כלל  גשמית  תאווה  לו  היה  שלא  זה  וכו',  הקב"ה  מציאות  מכל  ה'  גדול  כי  ידעתי  אני  רע  בבחי'  כולו  שהיה  אלא 
ד שעות של היום אלא  " ית' בכל הכ   רק כדי להרע דהיינו שלא רצה להתחבר אליו התחברות אליו ית'    א תמש בכח הדעת שהו והש 

  .ל מעשה הטינוף שלו היה רק לטמא עצמו להכעיס ולקבל כוחות הטומאה יותר כ לרגע כמימרא של כעסו ית' על ישראל, ומוכרח ש 
 עיין מזה בהקדמה לתורה מג.

 '* עיין שיחות הר"ן סימן א   יז

 משלי לא כג   יח 

 ודאי ב  -מתרלו  יט 
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ְרצֹונוהביאור בזה נ"ל כי איתא באבות )ב' ד'(  ה ְרצֹוְנךָּ כ ִּ ֲעש ֶ י ַ ֶ ֵדי ש  , כ ְ ְרצֹוֶנךָּ ה ְרצֹונֹו כ ִּ ה אֹוֵמר, ֲעש ֵ יָּ ו   הו א הָּ
כשיש לאדם  ו (אות התורה יא  מה שבארנו בויש בזה שתי מדרגות יחודא תתאה ויחודא עילאה )עיין היטב 

י אזי יכול לזכות רק ליחודא תתאה דהיינו שיש לו מציאות עצמית אבל אין לו רצון עצמי, אלא  יצה"ר גשמ
 רוצה רק את רצונו ית', אבל לדעת מה רצונו ית' הוא צריך לשמוע מצדיקים.  

אבל מי שהרג את היצה"ר הגשמי אזי יכול להתכלל בו ית' ביחודא עילאה דהיינו שכל כך נכלל בו ית' עד  
מעצמו כלל כמבואר בתורה ד' אות ט' שמשה רבנו היה לו בחייו התפשטות הגשמיות והיה  שלא יודע 

אבל מכח הביטול שברצוא זכה שבשוב הרשימו   ,מדבק עצמו באור א"ס וזה א"א אלא בבחי' רצוא ושוב
 יאיר לדעת שכולו טוב ואין חילוק בין חסד לדין.  

שגם היצר   עד ,שהאדם אין לו מציאות עצמית כללנמצא שהביטול של התכללות בבחי' יחודא עילאה היא  
כדאיתא בתיקונים  .הטוב שלו נחשב דין ורע כלפי היכן שהוא רוצה להכלל ששם כולו טוב בלא שום גבול

 אפילו כתר עליון אוכמא איהו לגבי עילת העילות. 
זכה שיש בו   לכן עבודת הצדיקים היא להמתיק הדין של עצמם ע"י שמבטל כל ישות עצמית אפילו היותר

ורק עי"ז יכול להכלל בו ית' שכולו טוב בתכלית. וזו כוונת רבינו שיצה"ר מלאך קדוש הוא בחי' דין שצריך  
שכלפי הגוף היא כולה טוב כמבואר בתורה כב  שאע"פ כי הוא בחי' הנשמה של האדם  ,להמתיק אותו

אזי אפילו הנשמה    ,ברוך הוא )שצריך להאיר הארת הנשמה בגוף( אבל כלפי עילת העילות דהיינו הא"ס
 .   כדי שיוכל להכלל בו ית' של הצדיק היא עדין בחי' דין ויצה"ר שצריך להמתיק ועי"ז לבטל

 ובהתכללות כזו אזי האדם מעצמו הכלול בו ית' הוא יודע את רצון הש"י,  
בואר כמועל כן הבחירה של הצדיקים היא לדעת את רצון הש"י גם כשהקב"ה אומר להם הפך רצונו 

הוסיף יום אחד מדעתו במתן תורה. ולכן כל הטעויות של הצדיקים הגדולים  רבינו שמשה בתורה קץ, וכגון 
את הזמן   אבלכי הם יודעים את העתיד  (מאות ז' והילך )היתה בדחיקת השעה כמבואר בלק"ה גזלה ה' 

, ונכללים בו כנ"ל ין לדעת הש"י ע"י שממתיקים את הדין של עצמןוהמדויק מתי לזה הם צריכים לכו
 . ולפעמים שלא נמתק הדין כראוי אזי טועים בזמן ונמצא דוחקים את השעה

הקדוש מלאך  יצה"ר, שהוא  בחי'  שיש  הצדיק    רק  שצריך  היכן  שכלפי  אלא  הטוב  היצר  שהוא 

ודין ישות  כולו טוב, הוא עדיין בחי'  , ואעפ"כ הוא יצה"ר, וצריך להתגבר ולהמלט  להכלל ששם 
,  שכבר נתבטל ממנו יצה"ר הגשמי  ינו בחי' גבורות, בחינות דינים. וזה הבר דעתמאד ממנו. הי

הדינים,  ולהמתיק  עליו,  להתגבר  וצריך  ודינים.  גבורות  היינו  הנ"ל,  היצה"ר  זה  לו  יש 
שיהי' רק כולו טוב. כי מי שנכלל במקום שצריך להכלל, היינו באין סוף, שם כולו טוב,  כ

והדינים שהם היצה"ר    כאלהיות כולו טוב ולהמתיק כל גבורות ואין שם דין ח"ו. ע"כ צריך  
    : שלמעלה

 
שבע בבת  דוד  פגם  הזמן  ובזה  קודם  אותה  כי  שלקח  חטא כב,  שדוד  לומר  חלילה  בוודאי 

, [כג ]   בגשמיות מחמת תאוה ח"ו, כי כבר אמר דוד בעצמו ולבי חלל בקרבי )תהלים קט( 
ונתבטל   והכניע הדם שבחלל השמאלי,  \כד/ שהרג כבר את היצה"ר הגשמי בתכליתדהיינו  

 
 שיהיה  -שיהי', ובמנוקדים  -גם בדפו"ר תרלד תרלו תרצו ותשכט   כ 

 הגבורות   -בתשכט   כא 

 בודאי   -תרלו ב   כב 

.  נו הרגו. ובגמ' שבת  לא יכול לו ו עשאו טוב ודוד  אברהם  ושם סוטה פ"ה ה"ה שפ"ט ה"ה  ברכות  עיין ע"ז ד: שלמדו מכאן שלא ראוי היה דוד לאותו מעשה ועיין ירושלמי    כג
וצ"ע א"כ מה היו י' נסיונות של אברהם, ולפי רבנו    , ועי"ש תוס'דוד   אף לא שלט בהם יצה"ר וי"א  אבות  ב"ב יז. ג'    ועיין  .יח יד   א -יב בו משכיל וה' עמו בשמואל ראיה מדכת ה 

   .  מבואר כאן  

לו קר ממנו שכבר    ה ת יצרו הי בכהאריז"ל בעניין אבישג שלקח אליו דוד כיון שהיה לו קר וביארו שכיון שהרג א   צ"ע מהמבואר   כד
, משמע שע"י אבישג חזר ונתעורר אצלו יצה"ר גשמי. ולכאורה קשה כי  בתכלית צה לעוררו יותר כדי להרגו  ר לא נתחמם לעבירה ו 

והביאור נ"ל שבאמת לא היה לדוד יצה"ר גשמי כלל וכל ימיו  לפי דברי רבינו זה לא שייך כלל אפילו לבר דעת כל שהוא כנ"ל.  
עצמו יותר ויותר כדי לזכות לביטול ויחודא עילאה בתכלית להכלל בו ית' ע"י המתקת הדינים. וכן מדובר בסוף  היתה עבודתו לזכך  

ימיו שבוודאי כבר זכה להתכללות נפלאה מאד בו ית' ואעפ"כ רצה יותר, והכלל שאע"פ שאין יצה"ר גשמי אעפ"כ כיון שהיא אשה  
ולהתכללות, ולזה הכוונה שהתגבר על יצרו דהיינו על יצרו המלאך  ,  ל לא"ס יפה יש בה כדי להסיח את הדעת קצת ולהפריע לביטו 

 קדוש שמפריע לביטול והתכללות בא"ס.

ַחם לֹו:   א פרק א -מלכים  ים ְולֹא יִּ דִּ גָּ ב ְ ַ הו  ב  ֻ ים ַוְיַכס  מִּ י ָּ ַ א ב  ָּ ֵקן ב  ד זָּ וִּ ֶלְך ד ָּ ֶ ֶ   )א( ְוַהמ  י ַהמ  ו  ַלאדֹנִּ יו ְיַבְקש  דָּ ֹאְמרו  לֹו ֲעבָּ ה  )ב( ַוי  לָּ ה ְבתו  ֶלְך ַנֲערָּ
ֶלְך:  ֶ ַהמ  י  ַלאדֹנִּ ְוַחם  ְבֵחיֶקךָּ  ה  ְכבָּ ָּ ְוש  סֶֹכֶנת  לֹו  י  ְתהִּ ו  ֶלְך  ֶ ַהמ  ְפֵני  לִּ ה  ְמדָּ ג      ְועָּ ַ יש  ֲאבִּ ֶאת  ְמְצאו   ַוי ִּ ֵאל  רָּ ש ְ יִּ ל  בו  ג ְ ֹכל  ב ְ ה  פָּ יָּ ה  ַנֲערָּ ו   ַוְיַבְקש  )ג( 

ֶלְך:  ֶ ה  ַלמ  או  ֹאתָּ בִּ ית ַוי ָּ ִּ ַנמ  ו  : )ד( ְוַהנ ַ   ַהש   ה  עָּ ֶלְך לֹא ְידָּ ֶ ְרֵתהו  ְוַהמ  ָּ ש  ֶלְך סֶֹכֶנת ַות ְ ֶ י ַלמ  הִּ ה ַעד ְמֹאד ַות ְ פָּ ה יָּ  ֲערָּ

הליקוטים להאריז"ל על פסוק זה אחר שמבאר כל התמיהות שיש    ספר שלא ידעה אלא לחימום בלבד. וכמבואר היטב ב   מפורש שם 
משקל על חטא ההרהור באביגיל ואם לא היה עושה זאת היתה  על מעשה זה מבאר שעשה דוד תיקון לבושים לנשמתו ע"י תשובת ה 

באה עליו צרת אדוניהו כמו צרת אבשלום שבאה על חטא בת שבע. ומבאר שם שעד גיל שבעים תיקן כל ימיו כמו שתיקן אברהם  
אבישג.   ע"י  נשמתו  לבוש  ותיקן  מהשבע  למעלה  עלה  אחרונה  ובשנה  נפשו  לבוש  והשלים  שנותיו  בקע"ה  שבספר  )וז אבינו  הו 
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ביצה"ר מגושם כמו שלנו    . ואף שארז"ל )שבת נו ע"א( כל האומר דוד חטאממנו יצה"ר הגשמי

, אעפ"כ אפי' זה הפגם הקטן  )הריצ"ח(  דהיינו שכל התפיסה שלו היא בטעות  אינו אלא טועה וכו'
  נתן הנביא בשם ה'אמר לו  שב יב ט'(  -)שמואל  [כו]   כמובאביצה"ר של צדיקים    כהוהחטא קל שעשה 

רע לעשות  ה'  דבר  את  בזית  תא מדוע  מחמת  ח"ו  הי'  לא  בודאי  זה  גם  מחמת דהיינו  ,  כזוהו, 
. רק הפגם שלו \כח/בא תאוה זו של ניאוף מבלבול המדמה  דהיינו  ח"ו, שמשם    'עכירת הדמי

והדינים היינו הגבורות  כן   \כט/ היה למעלה בגבורות, שלא המתיק היצה"ר שלמעלה,  ועל 
כמ"ש בזוהר    לא נכלל בא"ס ולא הצליח לכווין לדעתו ית' מתי לקחת את בת שבע, ועל כן דחק את השעה

  אלא שאכלה פגה  ראוי היתה בת שבע לדוד וכו'לא. וגם זה היה בדקות גדול, כי  \ל/ ח"ג דף עח:

ה שנאמר  . וז)משנה שביעית ב' ה' וברטנורא שם(  דהיינו פרי קודם שנתבשל כל צרכו דהינו בוסר\לג/[לב]
,  [לה]  לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכתאמר לו    שהנביאדהיינו    \לד/בדוד )ד"ה א כב(

שלא המתיק הגבורות, ע"כ לא  שלא עצם שפיכת הדמים היה סיבה שלא יבנה את הבית אלא  היינו  
להכרית את   דשושהיו קנו שבמלחמות ה' שעשה  י דהיואף שמלחמת ה' נלחם,  \לו/זכה לבנות הבית

 
ב מסופר כל מלכות דוד והצרות שעברו עליו לבד ממעשה אביגיל ופטירתו של  -א בסופו נהרג שאול ומתחילת ספר שמואל -שמואל 

נה שבע מדות ובספר מלכים א' מסופר  ש   כי בספר שמואל ב' הם על הימים שבהם תיקן את השבעים   , דוד שהם מסופרים במלכים א'
 על תיקון המדה השמינית בינה( 

יבקשו  .......  א " פ סוף    –א  -מלכים   ספר הליקוטים   ועיין שם  זאת שאמרו לו עבדיו  והיא  ודרך התשובה שעשה, היא מדה כנגד מדה. 
בה.   יגע  ולא  יצה"ר  כלומר, אעפ"י שעדיין הוא בתוקפו, יכניע  ותהי למלך סוכנת,  נערה בתולה טובת מראה ושכבה בחיקך  למלך 

ולזה היתה בתולה, להראות העמים כי    עמה בצער וסכנה להכניע יצה"ר, ובזה יתוקן אותו עון.וז"ש ותהי לו סוכנת, כלומר שיהיה  
לא נגע בה, שאילו היתה בעולה מי מעיד שלא נגע בה. ועי"ז יתוקן המלבוש, וחם לאדוני המלך. ולזה לא לקח מנשיו או מנערותיו,  

ובחוזק התאוה היה מסוכן עמה בכל עת ובכל רגע,  ושכבה בחיקך,  כי לבו גס בהם, אלא זו יפה עד מאד ודרך מציאה, ואעפ"י שג"כ  

   וזמ"ש וחם לאדוני המלך בכח התאוה, ועי"ז תקובל תשובתך מדה כנגד מדה.
 שנעשה   -מתרצו    כה 

 ב יב ט' מדוע בזית את דבר ה' לעשות רע -שמואל   כו

 תאוה   -מתרצו  כז

ים באשה יותר מגוף המעשה, ואילו באכילה לא אמר כן אלא רק  טוב מראה עינ   -: עד דף  רק דמיון כמבואר ביומא    כי ניאוף היא   כח
 ועיין לקמן שרבינו מוכיח מהתאווה לע"ז.  חסר בשביעה הגשמית ולא שראייה לבד משביע.

ז'  נראה שהכוונה   כט  ה' אות  גזלה  עיין לק"ה  דחיקת  לדחיקת השעה  כי  נכלל בא"ס  וזה שמבואר כאן שעי"ז לא  השעה היא שלא  , 
עניין הבחירה של    , לכווין לדעתו ית' צריך להכלל בא"ס כמשה רבינו כמבואר בתורה קץ י י שלא נכלל בו כראו ת' ע" מכווין לדעתו י 

    משה רבנו ובתורה ד' מבואר שזכה להכלל בא"ס בתכלית.

וההוא    דתניא, אזדמנת הות בת שבע לדוד מיומא דאתברי עלמא, ומה עכבא ליה, דנטל ברתיה דשאול מלכא,   : ג דף עח " זוהר ח   ל
יומא נטל לה אוריה ברחמי, אף על גב דלא הות דיליה, לבתר אתא דוד ונטיל דיליה. ועל דדוד דחיק שעתא קמי קודשא בריך הוא,  
לקטלא לאוריה, ולמעבד הכי, אבאיש קמיה, ואענש ליה לדוד, דהא קודשא בריך הוא בעא לאתבא ליה לדוד, לקיימא ליה מלכותא  

 דיה תאב: קדישא עלאה, וכד תאב, לדי 
 ראויה   -ובמנוקדים כולם , ראוי'  –בתשכט    ,ראוי   -תרלו ותרצו  תרלד גם בדפו"ר    לא 

 סנהדרין קז. תקוני זוהר הקדמה דף ח:   לב 

 עפ"י הסוד עיין שער הפסוקים סוף ספר שופטים.  ביאור העניין   לג
ו    א פרק כב -דברי הימים   לד נִּ לֹמֹה ב ְ ְ ש  יד לִּ וִּ ד ָּ ֹאֶמר  י \ )ז( ַוי  נִּ י הָּ \ }ב ְ י: { ֲאנִּ ד ֱאלֹהָּ ְידֹוָּ ם  ֵ ת ְלש  יִּ ַ ְבנֹות ב  י לִּ בִּ ם ְלבָּ ה עִּ ד    יָּ ְידֹוָּ ַבר  ַלי ד ְ י עָּ ַוְיהִּ )ח( 

ָּ ַאְרצָּ  ַפְכת  ָּ ים ש  ים ַרב ִּ מִּ י ד ָּ י כ ִּ מִּ ְ ש  ת לִּ ְבֶנה ַביִּ יתָּ לֹא תִּ ש ִּ דֹלֹות עָּ מֹות ג ְ ְלחָּ מִּ ָּ ו  ַפְכת  ָּ רֹב ש  ם לָּ י: ֵלאמֹר ד ָּ נָּ ְך הו    ה ְלפָּ ד לָּ ה ֵבן נֹולָּ נ ֵ ְהֶיה  )ט( הִּ א יִּ
רָּ  ש ְ יִּ ַעל  ן  ֵ ֶאת  ֶקט  ֶ ש  וָּ לֹום  ָּ ְוש  מֹו  ְ ש  ְהֶיה  יִּ לֹמֹה  ְ ש  י  כ ִּ יב  בִּ ָּ ס  מִּ יו  ל אֹוְיבָּ ָּ כ  מִּ לֹו  י  חֹותִּ ַוֲהנִּ ה  חָּ ְמנו  יש   יו: אִּ מָּ יָּ ב ְ ְוהו א    ֵאל  י  מִּ ְ ש  לִּ ת  ַביִּ ְבֶנה  יִּ הו א  )י( 

א ַמְלכו   ֵ ס  י כ ִּ ינֹותִּ ב ַוֲהכִּ י לֹו ְלאָּ י ְלֵבן ַוֲאנִּ ִּ ְהֶיה ל  ם: יִּ ֵאל ַעד עֹולָּ רָּ ש ְ    תֹו ַעל יִּ

זה לא מצאנו שאמר לו השם אבל דוד אמר כן בלבו כי מפני זה מנעהו השם לבנות הבית, או נתן    -)ח( דם לרוב שפכת    -רד"ק  
הנביא אמר לו כן ואעפ"י שלא נכתב בספר שמואל נמצא כמוהו רבים כמו ותאמרו נשלחה אנשים, ובאמרו דמים לרוב שפכת ארצה  

וזה לפני, גם בדמי הכהנים היה הוא הסבה כמו שאמר הסיבותי בכל נפש בית  כי ד  ם נקיים היה בדמים אשר שפך כמו דם אוריה 
אביך, גם בדמי הגוים אשר שפך אותם שלא היו בני מלחמתו אפשר שהיו בהם אנשים טובים וחסידים אעפ"י כן לא נענש עליהם כי  

להציל עצמו כשהיה בארץ פלשתים לא יחיה איש ואשה, אבל כיון שנזדמן לו שפיכות  כוונתו לכלות הרשעים שלא יפרצו בישראל ו 
דמים לרוב מנעו מלבנות בית המקדש שהוא לשלום ולכפרת עון ולעטרת תפלה, כמו שמנעו להניף ברזל במזבח ובבית המקדש לפי  

 שהברזל עושים ממנו כלי הריגה לא יעשו ממנו כלי שלום ברוב: 

דוד    שפכת    )ח(   -  מצודות  לרוב  על    -דם  המזבח  על  ברזל  להניף  שמנע  כמו  הבית  את  מבנות  מנעו  מ"מ  ה'  מלחמות  שנלחם  עם 
 שעושים מהם כלי רציחה: 

 עיין שם גם פרק כח ג'  לה 

המתבאר לקמן גם שלמה לא המתיק הגבורות וא"כ כיצד זכה לבנות את הבית. ונ"ל כיון שנשיו הטעוהו וזה היה אחרי    צ"ע לפי   לו 
 .וכו'   בו שלמה נשיו הטו את לב א יא ד' ויהי לעת זקנת  -כמ"ש מלכים   ת.שנבנה הבי 
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אלא שהיה לדוד המלך פגם דק    ,\לז/, ונחשב לפניו ית' כדם קרבנותזה דייקא ע"י שפיכות דמיםשפות  הקלי

בזה השעה  דחיקת  לה  ,\לח/ של  הצליח  שלא  לגמרימתכיון  הדין  ית'  ,יק  בדעתו    , עכ"ז  כי,  \לט/ ולהכלל 
סוף באין  היינו  להכלל,  שצריך  במקום  המעלה,  בתכלית  למעלה,  את    למעלה  לבנות  כדי 

המק כללדשהבית  דינים  שום  בלי  טוב  רק  להיות  וצריך  טוב,  כולו  שם  הבית   ,  את  לבנות  כי 
המקדש שהוא צוואר העולם שמשם מאיר בחי' שמים בארץ )לק"ה ברכת השחר ה' עב( יכול רק הקב"ה,  

מעצמו    אה דהיינו שבטל לא"ס עד שלא יודעבבחי' יחודא עילרק מי שנכלל בא"ס ב"ה  לבנותו יכול  לכן  

 : \מ/ן לפנימיות דעתו ית'ווובאופן כזה אזי בחירתו היא לכ ,אר בתורה ד'כלל, כמבו
שהוא    מג לגבי עילת העילת חשוך ושחור הוא    מבי אוכמא איהמא  כתר עליון  וזה בחי' אפילו כ"ע

נראה כוונת רבנו כאן לרמוז שאפילו היצה"ט של הצדיק   ([מה]   "ג ע"בך)ת"ז תי' ע' ד' ק  [מד]אור א"ס  
עילת העילות ששם א"ס ברוך הוא  ל  ביחסכתר עליון היא ישות ודין ובחי' יצה"ר    שהוא מלאך קדוש בחי'

   .כדי להכלל בא"ס, אזי גם את מה שנחשב בכתר עליון לטוב צריך לבטלולכן 

דוד  בחי'    וזה על הרשעים  המה שאמר  ע"ה  יבינו בחשיכה יתהלכומלך  ולא  ידעו  )תהלים    לא 
)דהיינו    מיות רצונו ית'יפנל  לכווןריכים להכלל בו ית' כדי  שבמדרגת הצדיקים הנ"ל שצרוצה לומר    פב(

יודע מעצמו כלל   ד'יחודא עילאה היא שלא  ובתורה  יא  פוגם    ,(כמבואר בתורה  אזי כל חסרון שבביטול 
 "לא ידעו ולא יבינו"ישות עצמית שהיא בחי'    מערב בחי'שכמו  זה  ו    כי היא כבר יחודא תתאה()  בהתכללות

   .כלפי אמת רצונו ית' כהיהולכים בחשהם בחי' כי  ,את רצונו ית'
נראה עומק כוונתו כי הבחירה ועבודה של צדיק שהרג את יצרו הגשמי היא לדעת רצונו ית' לא ע"י ידיעה  ו

ית' שעי"ז נעשה דעתו כדעתו,מבחוץ אלא ע" ועל כן כל חסרון בביטול פוגם בהתכללות,    י התכללות בו 
של הצדיק נחשב ישות  והזך והטהור  ר הרג הרי שאפילו היצה"ר הטוב  נמצא כיון שאת היצה"ר הגשמי כב

טוב בתכלית אזי אפילו החלק אלוק הטוב של   וחושך ופוגם בהתכללות, כי כלפי עומק דעתו ית' ששם כולו
עי"ז  דין והכשמתגבר בחי'  דהיינו  הצדיקים  של  היצה"ר  זהו  חושך והסתרת אמת רצונו ית'. ודין והצדיק הוא  
קצת את רצונו ית' ועי"ז הצדיק דוחק את השעה, כי  מהם  ללות ואזי מתערב רצונם הזך ומעלים  חסר בהתכ

 נעלם ממנו השעה שהוא ית' רוצה בה.   
וליתר דיוק צריך לומר שאין הכוונה שהצדיק יודע רצונו ית' כי זה רק בבחי' שוב אבל בזמן הביטול לא"ס  

בתורה   וזה החילוק  כלל  קיים  אינו  כמו  ביחודא תתאה  אסי הוא  כי  עילאה  ליחודא  יחודא תתאה  בין  יא 
הצדיק יודע מעצמו אלא שמבטל רצונו לגמרי לרצון הש"י אבל ביחודא עילאה אין בעצמו שום ישות כלל  
אלא   בתכלית,  טוב  כולו  ונעשה  בעצמו  בו  נמצא  הש"י  דעת  ואז  מהש,י,  רק  אלא  כלל  מעצמו  יודע  ולא 

    ב, וכמבואר גם בתורה סה עי"ש.שא"א להשאר בזה אלא בבח'י רצוא ושו

הנ"ל פי  על  מעצמי  מוסיף  אני  הטוב  הסדר  ולמען  תיבות  כמה  חסר  שכאן  שזו    )נראה  מוכרח  אינו  אבל 
 (כוונתו

 
יבה שלא בנה את הבית כיון  ויקרא אות קג' בשם פסיקתא שהדמים האלה ששפך היו לפניו ית' כדם קרבנות והס   ילקוט ראובני   עיין   לז 

הי  ו   ה שאם  חמתו  ויפיג  שיחטאו  ית'  לפניו  וידוע  וגלוי  לעולם  נחרב  היה  לא  אותו  ניצולין.בונה  והם  בילקוט      יחריבו  מבואר  וכן 
 ב רמז קמה.-שמעוני שמואל 

כל דבר שנעשה במדת הגבורה יהיה קיים לעולם ולא יתבטל אחרי זה, מה שאין כן  כי    –  דף י.  על מכות   ידע ו בן יה ב בזה    ועיין ביאור 
גאולה   על  שכתב  ז"ל בטעם הפסוק  רבינו האר"י  פירש  וכאשר  ג'[,  הנעשה במידת החסד,  נ"ב  ]ישעיה  תגאלו  ולא בכסף  העתידה, 

כלומר לא תגאלו במדת החסד כאשר היה בגאולתכם ממצרים שהיתה במדת החסד, ולכך היה אחריה שעבוד, אלא תהיו נגאלים  
צד הדין והמשפט בלא  הביאור בזה נ"ל כי מי שמדתו דין זה ע"י שמצליח לעמוד בדין ואזי כל מה שזוכה זוכה מ .    במדת הגבורה, ואז תתקיים לעולם 

 קטרוג וע"כ א"א להחריבו ולקחתו, אבל הזוכה בחסד עדיין יש איזה בחי' מתנה ויש מקום להחריבו. 

סוריה    צ"ע איזה   לח ואולי מה שכבש את  היה  ירושלים דחיקת השעה  ב   לפני שכבש את  עקב  כמבואר  טו ספרי פרשת  כל    -פסקא 
משיכבשו לארץ תהיו רשאי' לכבוש ח"ל הוא    ה אמר   ה דוד עשה שלא כתורה. התור   .......המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם יהי'.  

לא עשה כן אלא חזר וכיבש ארם נהרים וארם צובה. ואת היבוסי שהיה סמוך לירושלם לא הוריש. אמר לו הקב"ה סמוך לפלטירי'  
 שלך לא הורשת היאך אתה חוזר ומכבש ארם נהרים וארם צובה.

לדוד זה במה שסבר לבנות את הבית המקדש ועל זה אמר לו הקב"ה דמים רבים שפכת דמים    ה עה שהי שדחיקת הש   ל ואולי אפ"   לט 
 מתיק את הדין וע"כ לא הצלחת לכווין לדעתי מתי ראוי להבנות הבית.לשון דינים דהיינו שלא הצלחת לה 

נו שהוסיף משה יום אחד מדעתו  י , דהי ו עניין הבחירה של הצדיקים שהיא לכווין לדעת הקב"ה אפילו הפך דברי   כמבואר בתורה קץ   מ
 . )עיין בהקדמה לתורה מג החילוק בין יודע דעת עליון של בלעם למשה רבנו( למתן תורה 

   איכמא  -בתרלד   מא 

 איהו   -איהי, מתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד   מב 

 העילות   -העילת, מתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד   מג

 ות  אפילו כתר עליון שחור הוא לעומת עילת העיל  -פירוש    מד

   בדפים שלנו קלה:   מה 



 מוהר"ן                             עב       תורה                              ליקוטי                   10פח: 

עומק  כלפי  אעפ"כ  וכו',  רצונו  מפני  רצונך  בטל  חז"ל  מאמר  את  בתכלית  שמקיים  אע"פ  הצדיק  רצון  כי 

ששם תכלית הטוב, אזי רצונו העצמי של    מז° שלמעלההקדושה    [מו() ]בחי'  דהיינו  שבא"ס  דעתו ית'  

 שהוא היצה"ר של הצדיקים הקדושים הנ"ל:   הצדיק אע"פ שהוא זך הוא בחי' דין
למעלה    -הגה כשרז"ל[  1]וגם  הנ"ל  יצה"ר  בחי'  מצינו  ית'  במחשב  [3]  2אצלו  עלה  את   'בתחילה  לברוא 

ר היצה"ר, ושתף מדת רחמים וכו'. ומזה הכח העולם במדת הדין, שזה בחי' יצה"ר כנ"ל, ואח"כ כביכול שב
וכן מבואר  )5כח לשבר היצר הרע:    זאת לא היה  4ינשתלשל ונמשך כח למטה לשבר את היצה"ר, כי לול

ארך אפים    שאמרו שם זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן  \ מח/ לשון זה בגמרא )יומא ס"ט ע"ב(
י כובש מדת הדין ומאריך אפו הוא בחי' שבירת היצה"ר  "ששה6לרשעים. נמצא מבואר שם ענין הנ"ל שמה 

עד  -  :  ( בחי' היצה"ר9)  8(, וע' בזוהר בכמה מקומות. שם מובן ומבואר, שבחי' מדת הדין הוא7אצלו ית' )
 כאן ההגה. 

 
, בוודאי לא יעלה על \נא[/נ]   רבות  \מט/וכן שלמה המע"ה שנשא בת פרעה ונשים נכריות

הגשמי מהיצה"ר  שהיה  ית'    \נב/הדעת  בו  נכלל  לא  ועי"ז  כראוי  הדין  המתיק  שלא  כנ"ל  אלא 

 
ת כדי שלא לגלות אלא כפי  נראה שחסר כאן תיבה או תיבות ועיין בסוף תורה נז ד"ה שייך לעיל שמוהרנ"ת מציין כמה מקומות בתורות נז נח נט שרבינו מחק בכוונה תיבו   *   מו

 הראוי עי"ש.  

לולא )ועיין תוס' ד"ה אלמלא במגילה כא.    –מתרצו   4  .ב"ר פי"ב ומובא בפרש"י *   3  . כשדרז"ל   -מתרלו  2  . ( למעלה )כביכול   -למעלה כביכול, ומתרצו  -בתרלו  1  –הערות השייכים להגה    מז
  -מתרצו   6  .  בתרלו הסוגר הזה נמחק   5א כה לד ישעיהו א ט תהלים צד יז(  -אבל זה לא שייך כאן כי בתנ"ך בכל מקום גם לולי בלשון אם לא היה, עיין בראשית לא מב דברים לב כז שמואל 

שכביכול הוא ית' בעצמו מתחרט    :וכו', הוא שטן הוא יצה"ר וכו'. ועיין סוכה נב  וניסת אותו    ן עיין רש"י שם בגמ' הנ"ל. ועיין ב"ב טז כאדם שמסיתי  7  .שהשי"ת
כפי'   האוזן  את  לשבר  וכ"ז  וכו'.  היצה"ר  בריאת  והכלל שמבחיהמהרש על  בב"ב שם.  בחינת המלאכים  ' "א בחא"ג  עד   מדה"ד משתלשלים  לשמאל  העומדים 

  8   כי משם נמשך שורש היצה"ר שבלב האדם שעי"ז יש לו בחירה:   ,ויבא גם השטן בתוכם. והוא שטן הוא יצה"ר   איוב א( *)שנשתלשל גם בחי' השטן כמ"ש  

ס' וגבורה  ( בדף)* כא בענין פרה אדומה, ושם   ע"ב, ובזוהר ויצא קמח, ובזוהר שמות כו ע"ב, ובתיקון מט ועיין זוהר בראשית  9  הוא )שרש(  -הוא שרש, ומתרצו  -בתרלו
 : "ל במקומות הרבה, ועיין מאורי אורהאריזתמן ס"מ דאיהו יצה"ר, וכן מבואר בכתבי  

דאמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה אתא משה אמר האל הגדול    -  : יומא דף סט   מח
נכרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו לא אמר נורא אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה    הגבור והנורא אתא ירמיה ואמר 

גבור   יצרו שנותן ארך אפים לרשעים גבורותיו לא אמר  זו היא גבורת גבורתו שכובש את  הללו  )   אתו אינהו ואמרו אדרבה  השנים  כל 

בניו על  שגוזרים  הגזירות  כל  על  אפו  ומאריך  בהן  יכולה  ו   ( שנשתעבדו  אומה אחת  היאך  הוא  ברוך  הקדוש  של  מוראו  נוראותיו שאלמלא  הן  אלו 
ועקרי תקנתא דתקין משה אמר רבי אלעזר מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי   ורבנן היכי עבדי הכי  להתקיים בין האומות 

 הוא לפיכך לא כיזבו בו: 

ו  נז  שם א   העין יעקב עיין גרסת  גרסת רבנו היא גרסת התלמוד שלנו  ִהיא    -ות  זֹו  ה  ַרּבָ ַאּדְּ רוּ,  ָאמְּ וְּ הוּ,  ִאּנְּ ָאתוּ )אנשי כנסת הגדולה( 

ִעים,  ׁשָ ִים ָלרְּ ךְּ ַאּפַ רֶׁ נֹוֵתן אֶׁ סֹו, וְּ עְּ ת ּכַ ּכֹוֵבׁש אֶׁ בוָּרתֹו, )ואלו נוראותיו. זו היא גבורתו( ׁשֶׁ  גְּ
ואישות עיין    מט  פרו"ר  טו    לק"ה  אות  ג'  ֹגֶדל    -הלכה  ְ ל  ֶ ש  ַבר  סָּ לֹמֹה  ְ ש  י  ֹות,  כ ִּ ַרב  ֹות  י  ְכרִּ נָּ ים  ִּ ש  נָּ א  ָּ ש  לִּ ַֹח  כ  לֹו  ֵיש   תֹו  ָּ ְקֻדש   ְועֶֹצם  תֹו  ְכמָּ חָּ

ַעל  ֶ ש  ה,  ְמחָּ ְלש ִּ ְפכֹו  ְלהָּ ו  ם,  ָּ ב  ים  זִּ ֲאחו  ֵהם  ֶ ש  ה  חָּ ַוֲאנָּ גֹון  ַהי ָּ ֶעֶצם  יק  ְלַהְמת ִּ ַהי ָּ -ְיֵדי -ו  ֶ ש   ַמה  ל  ָּ כ  י  כ ִּ ֹו,  ְעת  ד ַ י  ְלפִּ דֹול  ג ָּ ן  ו  ק  ת ִּ ה  ַנֲעש ֶ ה  יָּ הָּ גֹון  ֶזה 
ית,   רִּ ַהב ְ ת  ַ ְקֻדש   יַנת  ְבחִּ לִּ ה  ְמחָּ ְלש ִּ ְפכֹו  ְלהָּ ין  ז ֹוכִּ ֶ ש  כ ְ יֹוֵתר  ב ְ דֹול  ג ָּ א,  ֳחרָּ אָּ א  ְטרָּ ַהס ִּ הו א  ֶ ש  ה,  חָּ ֵמֲחַמת  ַוֲאנָּ ו  יֹוֵתר.  ב ְ ֶלֶמת  ְ ש  ְונִּ ה  ְמחָּ ִּ ַהש  ל  ד ֵ ְתג ַ נִּ

ה   ֲאוָּ ַ ת  ל מִּ לָּ ְ הו א ֻמש  ֶ תֹו ש  ָּ ֶֹקף ְקֻדש   ַעְצמֹו ת  ַדע ב ְ י ָּ ֶ ְפכֹו  ש  ה ְלהָּ חָּ גֹון ַוֲאנָּ יק ַהי ָּ ם ְלַהְמת ִּ ַמיִּ ָּ ם ַלש   י אִּ תֹו כ ִּ נָּ ו ָּ ַ ה, ְוֵאין כ  ָּ ֻדש   ית ַהק ְ ַתְכלִּ זֹאת ְלַגְמֵרי ב ְ
ה, ַעל  ְמחָּ דֹול ַעל -ְלש ִּ ן ג ָּ ו  ק  ה ת ִּ ש ֶ ן ֵיעָּ ֵ ה ֶאת  -ְיֵדי -כ  נָּ ָּ הו א ב  ֶ יַח, ש  ִּ ש  יַנת מָּ חִּ ד הו א ב ְ וִּ ן ד ָּ ֶ לֹמֹה ב  ְ י ש  א  ֶזה , כ ִּ ֲהרָּ א סִּ מָּ ְביֹומֹוי ַקי ְ , ו  ש  ְקד ָּ ִּ ית ַהמ  ֵ ַהב 

ב   תו  ָּ כ  ֶ מֹו ש  כ ְ ְמֹאד,  ה  דֹולָּ ג ְ ה  ְמחָּ ִּ ַהש  ה  ְיתָּ ז הָּ ְואָּ א,  תָּ ְלמו  ְ ַאש  י הו א  ) ב ְ כ ִּ ים".  ֵמחִּ ש ְ ו  ים  ֹתִּ ְוש  ים  ' ֹאְכלִּ ְוכו  ים  ַרב ִּ ֵאל  רָּ ש ְ ְויִּ ה  דָּ ים א ד(, "ְיהו  כִּ ְמלָּ
ש   ְקד ָּ ִּ ַהמ  ית  ֵ ַהב  ה ֶאת  נָּ ָּ ת ב  ָּ כ  ֶ ש  ְכמֹו  ו   ."' ְוכו  י  תִּ ָּ ל  פִּ ת ְ ֵבית  ב ְ ים  ְחת ִּ ַ מ  נו(, "ְוש ִּ ה  ְעיָּ ַ ְיש  ב  תו  ָּ כ  ֶ מֹו ש  כ ְ ה,  ְמחָּ ִּ ַהש  ר  ק ַ ם עִּ ָּ ש   ֶ ש  ְביֹום    ו  תֹו  ֲחֻתנ ָּ יֹום  ב, "ב ְ ו 

  . ש  ְקד ָּ ִּ ַהמ  ית  ֵ ב  ְנַין  ב ִּ ֶזה  ה,  כָּ ְברָּ לִּ ם  ְכרֹונָּ זִּ ֹוֵתינו   ַרב  ו   ְרש  ְודָּ ֹו".  ב  לִּ ְמַחת  ר  ש ִּ ֶ ֲאש  ים  ירִּ ִּ ַהש   יר  ִּ ש  יַנת  חִּ ב ְ א  הו  ֶ ש  ה,  ינָּ ְנגִּ יֵני  מִּ ה  רָּ ֲעש ָּ לָּ ה  כָּ זָּ ְוהו א 
ים, ְוַעל  ירִּ ִּ ל ַהש   ָּ כ  ר מִּ ְבחָּ ֻ ה ְוַהמ  ֶ יר ַהְמֻעל  ִּ הו א ש  ֶ לֹמֹה, ש  ְ ש  מוֹ -לִּ ה כ ְ ְמחָּ ה ְלש ִּ חָּ גֹון ַוֲאנָּ יק ְוַלֲהֹפְך ֶעֶצם ַהי ָּ ַֹח ְלַהְמת ִּ ש  לֹו כ  י ֵ ֶ ַבר ש  ן סָּ ֵ ְהֶיה    כ  י ִּ ֶ ש 

ְוַעל  "ל.  ְוַכנ ַ ֹון"  ש  ְלש ָּ ם  ֶאְבלָּ י  ַפְכת ִּ "ְוהָּ ב,  תו  ָּ כ  ֶ ש  מֹו  כ ְ יַח,  ִּ ש  ָּ ַהמ  יֵמי  ֶֹדל  -ב ִּ ג  ַעל  תֹו  ָּ ְקֻדש   ו  ֹחֹו  כ  ַעל  ַח  טו  ָּ ב  ה  יָּ הָּ י  כ ִּ ֹות,  י  ְכרִּ נָּ ים  ִּ ש  נָּ א  ש ָּ ְונָּ ה  עָּ טָּ ן  ֵ כ 
ֲהֹפְך ג ַ  י ַ ֶ יו ש  מָּ יָּ ה ב ְ כָּ ז ָּ ֶ ה ש  ְמחָּ ִּ ַגת ַהש  ַֹח ְלש  ַהְפלָּ י ֵאין כ  ֶזה, כ ִּ ָּ ה ב  עָּ ָּ ט  ֶ יד ַעל ַעְצמֹו ש  ְך ֵהעִּ ָּ ל ַאַחר כ  "ל, ֲאבָּ נ ַ ַ ה כ  ְמחָּ ִּ ה ְוַהש  ָּ ֻדש   ם ֶאל ַהק ְ ו ם  ם אֹותָּ

ה, ְואָּ  ֶ ֹוַרת מֹש  ת  ר מִּ בָּ ם ד ָּ ו  ֹות ש  נ  ַ לֹום, ְלש  ָּ יו ַהש   לָּ ֶלְך, עָּ ֶ לֹמֹה ַהמ  ְ ש  ו  לִּ ל  ם, ֲאפִּ עֹולָּ ָּ ב  ֶ דֹוש  ש  ם ְוקָּ כָּ ר ַקל  חָּ בָּ ם ד ָּ ו  ל ש  ֵ א ְלַבט  רָּ ם ְסבָּ ו  סו ר לֹוַמר ש 
י  מִּ ַרד  ַוי ֵ ם  ַמיִּ ָּ ש  ה  לָּ י עָּ י מִּ כ ִּ ה,  ֵמַעת ָּ ר  בָּ ד ָּ ש   ְלַחד ֵ אי  ַ ַרש   יא  בִּ נָּ י ֵאין  כ ִּ לֹמֹה,  ְ ש  כ ִּ ם  כָּ ְהֶיה חָּ יִּ ו   ל  ַֹח    ֲאפִּ כ  ֵיש  לֹו  י  ַהְינו  מִּ  ,' ְוכו  יו  ְפנָּ חָּ ב ְ ַח  ַסף רו  אָּ

ה   לָּ עָּ ֶ ה ש  ֶ מֹש  ה: כ ְ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ֹוֵתינו  זִּ ו  ַרב  ְרש  ד ָּ ֶ מֹו ש  ַרד, כ ְ ם ְויָּ ַמיִּ ָּ  ש 

 א יא -מלכים   נ
י ֹ   יא פרק  א  -מלכים   נא ֵצְדנִּ ֹת  י  ֹות ֲאדֹמִּ י  נִּ ֳ ֹות ַעמ  י  ְרעֹה מֹוֲאבִּ ַ ת פ  ַ ב  ְוֶאת  ֹות  ֹות ַרב  י  ְכרִּ נָּ ים  ִּ ש  נָּ ַהב  לֹמֹה אָּ ְ ֶלְך ש  ֶ ְוַהמ  ם  }א{  ֹויִּ ן ַהג  ֹת: }ב{ מִּ י  ת ִּ ת חִּ
ו  ֶאת ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהיֶהם  אֲ  ֵכן ַיט  ֶכם אָּ בֹאו  בָּ ֶהם ְוֵהם לֹא יָּ בֹאו  בָּ ֵאל לֹא תָּ רָּ ש ְ ֵני יִּ ַמר ה' ֶאל ב ְ ר אָּ ֶ י  ש  ה: }ג{ ַוְיהִּ לֹמֹה ְלַאֲהבָּ ְ ַבק ש  ֶהם ד ָּ ָּ ב 

יו ֶאת   ָּ ש  ו  נָּ ט  לֹש  ֵמאֹות ַוי ַ ְ ים ש  ִּ ַלְגש  פִּ ַבע ֵמאֹות ו  ְ רֹות ש  ים ש ָּ ִּ ש  ים  לֹו נָּ ים ֲאֵחרִּ בֹו ַאֲחֵרי ֱאלֹהִּ ו  ֶאת ְלבָּ ט  יו הִּ ָּ ש  לֹמֹה נָּ ְ ְקַנת ש  י ְלֵעת זִּ ֹו: }ד{ ַוְיהִּ ב  לִּ
דֹנִּ  ֶֹרת ֱאלֵֹהי צִּ ת  ְ ַעש  לֹמֹה ַאֲחֵרי  ְ ֶלְך ש  ַוי ֵ יו: }ה{  בִּ יד אָּ וִּ ד ָּ ְלַבב  כ ִּ יו  ם ה' ֱאלֹהָּ ֵלם עִּ ָּ בֹו ש  ְלבָּ ה  יָּ הָּ ֹ ְולֹא  ַעמ  ץ  ֻ ק  ִּ ֹם ש  ְלכ  ְוַאֲחֵרי מִּ ַעש   ים  ַוי ַ }ו{  ים:  נִּ

ץ מוֹ  ֻ ק  ִּ ְכמֹוש  ש  ה לִּ מָּ ָּ לֹמֹה ב  ְ ְבֶנה ש  ז יִּ יו: )ס( }ז{ אָּ בִּ ד אָּ וִּ דָּ א ַאֲחֵרי ה' כ ְ ֵ ל  ֵעיֵני ה' ְולֹא מִּ ַרע ב ְ לֹמֹה הָּ ְ ְלמֶֹלְך  ש  ם ו  לִָּּ ָּ ש  ֵני ְירו  ְ ר ַעל פ  ֶ ר ֲאש  הָּ ָּ ב ב  אָּ
הַ  יו  ָּ ש  נָּ ל  ְלכָּ ה  ש ָּ עָּ ְוֵכן  }ח{  ֹון:  ַעמ  ֵני  ב ְ ץ  ֻ ק  ִּ ֱאלֵֹהי  ש  ה'  ם  ֵמעִּ בֹו  ְלבָּ ה  טָּ נָּ י  כ ִּ לֹמֹה  ְ ש  ב ִּ ה'  ף  ְתַאנ ַ ַוי ִּ }ט{  ֵלאלֵֹהיֶהן:  חֹות  ְמַזב ְ ו  ירֹות  ַמְקטִּ ֹות  י  ְכרִּ נ ָּ

ים וְ  ים ֲאֵחרִּ י ֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלֹהִּ ְלת ִּ ה ְלבִּ ר ַהז ֶ בָּ יו ַעל ַהד ָּ ה ֵאלָּ ו ָּ ם: }י{ ְוצִּ יִּ ֲעמָּ ַ יו פ  ה ֵאלָּ ְראָּ ֵאל ַהנ ִּ רָּ ש ְ מַ יִּ ָּ ה ה': )פ( לֹא ש  ו ָּ ר צִּ ֶ  ר ֵאת ֲאש 

ואין מתנאי הנביא שתהיינה אצלו כל מעלות המדות עד שלא תפחיתהו פחיתות, שהרי    -ז  " פ   –  שמנה פרקים להרמב"ם עיין    צ"ע   נב
)מלכים  עליו הכתוב  והוא רוב  -שלמה המלך, עליו השלום, העיד  מדות,  נראה ה' אל שלמה", ומצינו לו פחיתות  ה'(, "בגבעון  ג'  א 

 וה בבאור "בהרבות נשים", וזה מפעולות תכונות רוב התאוה, ואמר מבואר )נחמיה י"ג כ"ו(, "הלא עם כל אלה חטא שלמה".התא 

שלשה דברים ששחקה עליהן מידת הדין חיללתים לא ירבה  אמר רבי אחא אמר שלמה    –פ"ב הל' ו'  מסכת סנהדרין    ירושלמי   ועיין 

חנניה בן אחי ר' יהושע אומר על שם לא תתחתן    ות ר"ש בן יוחי אמר אהב ממש לזנות והמלך שלמה אהב נשים נכרי לו נשים וכתיב  



 מוהר"ן                             עב       תורה                              ליקוטי                   11פח: 

, כי  \נגאלא דחק את השעה/   , בשלימות ועל כן לא כיוון לדעתו מתי הזמן הנכון לתיקון העולם בדרך הזו
היה חכם אמת, כמ"ש )מלכים א ה( ויחכם מכל האדם וכו'. וכבר מונח כלל בידינו, שמי 

וה לשום נסיון. אפי' אם תתבע אותו  והתאנדאת  שהוא חכם אמת קצת, אינו נחשב אצלו ז
אשה יפה במקום סתר שיהיה בידו למלאות התאוה, הוא אצלו רק שטות ושגעון, ואינו 

 נחשב לו לנסיון כלל. 
 

שנאמ פה    \נה/בתורה  'ומה  בנסיוןשבעל  שעמד  הצדיק  יוסף  יוסף  דף  בסוטה    שבח  אמרו  לו: 

וכו' בסתר  אמרו    \נו/ שקדש שמים  יט:  וכו'ובסנהדרין  יוסף  של  יש בזה סודתקפו  מבואר   \נח/  [נז]   ,  וכן 

אדם מבני  ומכוסים  נסתרים  דברים  שהם  קנ  המתבתורה  בבחי'  הנ"ל,  בבחי'  הנסיון  ועיקר  קת  . 
 אבל לא לנצח היצה"ר הגשמי, שזה אינו נסיון כלל  ,הגבורות, לנצח היצה"ר של מעלה

יהוידע בסוטה לו: שיוסף הצדיק בכוונה    ועיין ביאור הכניס עצמו לכחוט השערה מעבירה ממש כדי הבן 
ינוס ועי" בור הכובש את  יביאור הבעש"ט על אבות איזהו גוכ )ג את יצרו בתכלית,  והרי   זשברגע האחרון 

  ולפי דברי רבינו שלצדיק אין יצה"ר גשמי אלא מלאך קדוש ברור שהיצה"ר שרצה(  כנ"ל בהערה  יצרו וכו'
צה להביא על עצמו מניעות הכי גדולות על הביטול וההתכללות  להרגו עי"ז הי המלאך קדוש והכוונה שר

בא"ס ודייקא כשהן בתוקפן וכוחן הגדול להסיח את דעתו מהביטול אז ישבר אותן ע"י שיתגבר ויסיח דעתו  
ועפ"ז  .  סח דעת הגדול ביותרימהן בתכלית כמו העיוור שלא ראה עולם כלל אפילו בתוקף העסק עם הה

שלא   היינו  ,אישעצמו  שדרשו שלא מצא    "בית"ואין איש מאנשי הפ  עה"  פז ה(  )ב"ר  המדרשנראה לבאר  
 .  שרצה לדחוק את השעה היה לו תאווה כלל רק ניסה להמית את יצרו המלאך קדוש

 
בם ר' יוסי אומר למושכן לדברי תורה ולקרבן תחת כנפי השכינה ר' ליעזר אומר על שם גם אותו החטיאו הנשים הנכריות אשכח  

 .תימר 

ה שירדו בנפשות הגויים עובדי עבודה זרה, והיה רוצה  היה יודע שלמה מה הם ניצוצי טהר   -שער יד פרק קיא    עמק המלך ין  עי   נג
ניצוצי טהרה שבהם, והם החטיאו אותו אחר כך, עד   יודע  'לכלא פשע ולהתם חטאות' ]דניאל ט' כ"ד[, בנשאו נשים נכריות שהיה 

 ( שער טז פרקים לג לדעיין עוד שם ו )   שלא היה לו לב לעלות למעלה, אחר שהשליכו אשמדאי מלכא דשדי למטה.  

ו', א'(. לפי  אות  סימן א    -  רמתים צופים   עיין  גורף ביבין ואל יכתב בו ויעש הרע בעיני ה' )שמות רבה  נוח לו לשלמה שיהא  ]מב[ 
הניצוצות   כל  להוציא  הראשון  אדם  חטא  לתקן  העולם  תיקון  לעשות  רצה  ע"ה  המלך  שלמה  כי  הפירוש  ואמר  מובן,  אינו  פשוטו 

הרשעים וזה היה הכוונה בריבוי נשים כידוע. אך שלא עלתה לו שלא הגיע הזמן לתיקון זה. על כן  שנפלו בחטא אדם הראשון מכל  
היה נוח לו לגרוף הביבין. היינו לתקן סתימת הצינורות של השפע מחמת מעשה הרשעים היינו גריפת ביבין שיהיו הצינורות נקיים.  

ה  ויעש  עליו  שיכתב  לא  אבל  עיכוב.  בלי  נוזלים  המים  שנאמר  וילכו  כמו  תיקון  לשון  הוא  עשיה  כי  ה'  בעיני  הרע  לתקן  היינו  רע 
)בראשית א', ז'( ויעש את הרקיע וגו' ופירש רש"י לשון תיקון. וחטא אדם הראשון נקרא רע בעיני ה' כי כל הגלות וכל הדברים לא  

 טובים המה בחטא הנ"ל ודו"ק ויונעם לך: 
 התאוה    -מתרצו  נד

לא משמע שהי   צ"ע   נה  וכו'  כי בתורה  יוסף  של  תקפו  בגמ' שאמרו  ורק  נסיון בתאווה  ליוסף  יט:( ה  ובסוטה איתא שקדש    )סנהדרין 
 שמים בסתר בעניין שבא הביתה כשלא היה שם שום אדם לבד מאשת פוטיפר.

ת עבירה  יוסף בא לעשו   בגמ' מאי יוסף ודכתיב ויהי היום ויבא הביתה לעשות מלאכתו ולדעת רבי יוחנן ורב או שמואל   צ"ע עי"ש   נו 
זו ראיה לסתור. וכן משמע בעין יעקב סוטה אות צא. שכבר עלו למטה ערומים ועיין ילקוט שמעוני    שמקשה א  ועי"ש מהרש"  הרי 
דמשמע    מבואר שם שרצה ולא הצליח ושרצה והקב"ה איים עליו שיחריב את העולם אם יעשה זאת, הרי   ורמז קמו   וישב רמז קמה 

 שלא עמד בנסיון.
שמבאר את הנסיון. ויש    בן יהוידע על סוטה לו: כעין זה ב עיין  ו מקורו בליקוטים יקרים )למגיד ממעזריטש( אות מג.  ועיין בעש"ט עה"ת בראשית קנח.  רה קנ  עיין לקמן תו   נז

מבאר    נדפס בשיחות הר"ן קיד וף ספורי מעשיות דפו"ר  ועיין השמטה בסוף לוח טעויות של דפוס ראשון שנדפסה בס לישב דבריו מפרש"י על סנהדרין יט: תקפו של יוסף ענוותנותיה של בועז.  
 תקפו בועז דלא כרש"י אלא כיון שיוסף כבר שבר הקליפה עי"ש. 

תורה   נח מ   -  קנ   עיין  ַהד ְ ֵאיְך  ְמֹאד,  ר  ְסת ָּ נִּ ר  בָּ ד ָּ הו א  ב(.  ֶ ש  ַוי ֵ ת  ַ ש  רָּ ָּ פ  א  מָּ ְנחו  ַ ת  ל"ו:  ה  )סֹוטָּ ה  אָּ רָּ יו  בִּ אָּ ל  ֶ ש  יֹוְקנֹו  ד ְ ת  מו  ְתרָּ ד ְ נִּ ת  ְוהו א  ו  ֶאה, 

ַדע.   אי ַיֲעקֹב לֹא יָּ ַוד ַ י ב ְ ַעְצמֹו ֵאינֹו יֹוֵדַע, כ ִּ ֵני ָאָדם: ב ְ ים ִמּבְּ ֻכּסִ ִרים וּמְּ ּתָ ָבִרים ִנסְּ יֹוָקנֹו. ֵהם ּדְּ מוּת ּדְּ ָרָאה ּדְּ יֹון ַאף ׁשֶׁ ּסָ  וַּמֲעַלת ַהּנִ

)אבות פ"ד(, יש להבין לשון איזהו, שמשמע    קנח. איזה גבור הכובש את יצרו אות  פרשת בראשית    -על התורה    בעל שם טוב   עיין 
איפכא   משמע  הכתוב  שמלשון  להקשות  יש  ועוד  גבור,  נקרא  מי  לומר  ליה  והוי  גבור,  מהם  איזה  ושואל  אדם,  בני  משני  שמדבר 

מיני  ויש לומר דיש שני    שהכתוב אומר טוב ארך אפים מגבור משמע מי שהוא מאריך אף דהיינו הכובש את יצרו חשוב יותר מגבור: 
שלא   כובשו  אך  אצלו  לבא  שמניחו  צדיק  ויש  מעליו,  מרחיקו  אליו  בואו  וקודם  אצלו,  לקרוב  הרע  היצר  מניח  שאין  א'  צדיקים, 

וזהו פירוש איזהו גבור וכו' כלומר איזה מב' צדיקים הללו נקרא גבור, ואמר הכובש וכו' ולא זה שאינו מניח    ......להסיתו לעבירה,  
לו כלל, שנאמר טוב ארך אפים מגבור, רצה לומר זה שהוא מאריך אף דהיינו היצר הרע נקרא אף, שהיצר  את היצר הרע לקרוב אצ 

תמיד אצלו ועם כל זה הוא כובש אותו, זהו טוב ומשובח יותר מהצדיק הא' שאינו מניחו ליקרב אצלו כנ"ל ומושל ברוחו, רצה לומר  
ח מלוכד עיר, כי מי שהוא לוכד עיר בוודאי מגרש את התושבים תחלה  מי שהוא מושל על היצר הרע וכובש אותו הוא יותר משוב 

 )כש"ט דט"ז ע"א בקצרה. והוא בליקוטים יקרים ד"ג ע"א(:   ואחר כך בא לעיר, אבל זה אינו מגרש את היצר הרע רק כובשו: 
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וישב רמז קמה הילקוט שמעוני פרשת  חידוש את  נ"ל לבאר בדרך של  שבאו דמות אמו    \ס/קמו  \נט/ ולפ"ז 
מאותו אותו  למנוע  והקב"ה  עמד    ואביו  לא  אדרבה  כפשוטו  אם  הרי  הנסיון  מה  א"כ  גדול  וצ"ע  מעשה 

 וכן הקשה רבינו בתורה קנ.  :וכן הקשה המרש"א בסוטה לו  סיון רק היה אנוס.יבנ
את ההיסח  על כן נ"ל לבאר שיוסף הצדיק רצה לשבר היצה"ר של מלאך קדוש לכן הביא על עצמו כנ"ל  

,  )כי הקב"ה שונה זימה(  מפריע לביטול וההתכללות בא"סינו הדבר שהכי  יהדעת הגדול ביותר שאפשר דה
ראה בו מונע ומפריע לו לתקן עצמו וע"כ לא שמע לאמו ואביו    , יוסףועל כן כל מי שרצה למנוע אותו מזה

היא שכן יכניס עצמו לסכנה כזו    רצונומיות  יואפילו להקב"ה, כי ידע שאע"פ שהקב"ה מונע אותו אבל פנ
 ,ששיבר את הישות ונכלל בו ית'דייקא ע"י    יוסף  זכה  ,לדעת שזו פנמיות רצון הש"יויתגבר עליה, ואדרבה  

שיאמר  לו  אמר  שהקב"ה  רבינו  במשה  שמצינו  וכמו  הצדיקים,  של  הבחירה  שזו  קץ  בתורה  וכמבואר 
לו  במזיד ממה שאמר  יום אחד מדעתו ממש שינה  והוא הוסיף  ימים  עוד שני  יהיה  לישראל שמתן תורה 

שמרוב ביטולו לא"ס השיג פנמיות כוונת הקב"ה שרצונו בשלשה ימים ולא יומים כפי שאמר   הקב"ה, כיון
 לו בפירוש.

להם  נוע ישמע  לא  היה שהתלמיד  ורצונם  רצונם האמיתי  הפך  לתלמידיהם  מצינו בצדיקים שאמרו  זה  ין 
אליו   יבוא  שלא  ברסלב  של  רבה  אהרון  לרבי  שאמר  רבינו  של  האחרון  השנה  בראש  לר"ה וכדמצינו 

    שאותו אפילו אם רבינו יגרש עם מקל הוא לא ישמע לו.ומוהרנ"ת אמר 

 .  הערה שםב עייןבדוד המלך ואבישג  וכנ"ל
זו כנ"ל הי' רק בבחי'  הזו    וכן מה שפגם שלמה לא  את המלחמה  אהב  כי  נכריות  נשים  שאהב 

תגבר וישבר את היצה"ר וביקש דייקא נשים טמאות שיהיו לו מניעות על הביטול והתכללות בא"ס והוא י

 :מלאך קדוש הנ"ל

 
דהיינו שכיוון שיש לו צרה    ר"ל  \סא/איזה צרהעל ידי זה  מי שיש עליו דינים ח"ו, ויש לו  וע"כ  

לראות   , צריךההנהגה כלפיו אינה לטובתופירוש שצר לו כיון שנדמה לו שמבין שיש עליו דינים, וצרה  
 ולהשתדל מאד להנצל מהיצה"ר אז. כי  

 

 
איקונין שלאביו ונתבייש  ולא שמע אליה אמר רבי שמע לה אלא שהביא הקב"ה    -רמז קמה    -פרק לט    -בראשית    ילקוט שמעוני   נט 

וברח. פעם שניה נכנס נטל הקב"ה אבן שתיה א"ל אם תגע בה הריני משליכו ואחריב את העולם הה"ד ויפוזו זרועי ידיו מידי אביר  
 יעקב משם רועה אבן ישראל.

תיב כיבו שבת מכל  ויבוא הביתה לעשות מלאכתו רבי אליעזר אומר שבת היה דכ   -רמז קמו   -פרק לט    -בראשית    ילקוט שמעוני   ס
רבי יהודה אומר יום גידול נילוס היה והלכו כולם לראות והוא לא הלך    מלאכתו ומה מלאכה היתה לו שונה וקורא מה שאביו למדו: 

לכו כולן לראות והוא לא הלך.  ה ו ה  רבו. רבי נחמיה אומר יום טיאטרון הי ה אלא ויבוא הביתה לעשות מלאכתו לחשוב חשבונות של  
נחמן אמר לעשות מלאכתו ממש ר' חייא מתני איקונין לאביו ראה וצנן דמו שנאמר מידי אביר. ר' הונא בשם רב מתני    ר' שמואל בר 

 איקונין של אמו ראה וצנן דמו שנאמר משם רועה אבן ישראל מי עשה כך מאל אביך ויעזרך.

רק אם הוא מניח    על כן   , "ה הוא בחי' אחור שהאדם כלפי הקב ר וקדם, והביאור שם  ו שאיש ואשה בח'י אח   עיין תורה פב תנינא   סא
אבל כשהוא ללכת כפי דעתו אזי כיון הוא בבחי'  כסדר דהיינו קדמה אל המקום הנכון,    מתהלך עצמו שהקב"ה יוליך אותו אזי הוא  

   אחור באחור עם הקב"ה נמצא שפניו כלפי הצד שאינו קדם נמצא הולך בדיוק לכיוון ההפוך והיינו שהולך לו שלא כסדר.
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, כי  שעי"ז נכנס בו רוח שטות דהיינו יצה"ר  דהיינו קטנות מוחין והסתרה  עיקר היצה"ר הוא מהדינים
יש לו   י, בוודאתריומתלבש בה  ת דהיינו המסי  ב והגשמי של עכירות הדמיםאפי' היצה"ר הע 

וזה היצה"ר שלמעלה    .ביצה"ר הרביעי שהוא קליפת נגה שמתלבש במצוות  שורש למעלה הימנו
נגה    יצרממנו   שורשדקליפת  ג"כ  לו  קדוש   יש  מלאך  ביצה"ר  ממנו  בחי' למעלה  כמה  יש  כי   ,

   °ביצה"ר
גדול  -הגה יצה"ר  יש  להש"י  עצמו  ההתקרבות  בענין  המו  גם  מיצה"ר  דיבר  כאן  עד  ע  נכי 

מדאי יותר  אבל  להתקרב  להפך  שמסיט  יצה"ר  גם  שיש  מחדש  וכאן  הש"י  אל  )כלומר  .  מלהתקרב 
וכמבואר .  ר, כי זהו בחי' פן יהרסוה"ת חוץ מהמדה הוא מהיצשלפעמים ריבוי ההתלהבו

במ"א   יצ  [(  א] גם  יש  גדול כשמתחיל להתקרב להשה"כי  תורה,  "ר  וע"כ בשעת מתן  י. 
היו אז    'הזהיר הש"י למשה )שמו ה' לראות. כי ישראל  יהרסו אל  יט( רד העד בעם פן 

 עד כאן ההגה - : הש"י שיש בהתקרבות ל   עהרר במעלה גדולה, והוצרכו להזהירם מהיצ
יצה"ר   לפעמים  יש  העולם  לרוב  גם  שיש  הנמוך  ביצה"ר  שגם  לומר  זו  בהגה  רבינו  כוונת  דהיינו  ונראה 

התעוררות אלדם  ב  כשבא  מכניס  היצה"ר  אזי  למעלה    ולתשובה  עובדא  שיעשה  כדי  התלהבות  ריבוי 
לד, כי מוותר עכשיו כדי לזכות בבחי' הרואה את הנול אח"כ, וגם יצה"ר נקרא חכם  וכדי שעי"ז יפ  מכוחו,
 אח"כ.

 
הדמים מעכירת  שאינו  כ"כ  מגושם  שאינו  יצה"ר  לה  ויש  המסית  בחי'  תריהנ"ל  הוא  אך   ,

.  לשון קליפה דקה הדרך כלל הכוונה לקליפת נגה ולהבדיל מג' קליפות גסות שהן רע גמור  קליפה דקה
אצלם הוא רק היצה"ר  וגם זה היצה"ר אינו היצה"ר של הקדושים בעלי חכמה ודעת, כי  

והוא ת ודינים.  גבורות  בחי'  לית השורש העליון  כשלמעלה שהוא מלאך הקדוש, שהוא 
רעים, מהיצה היצרים  כל  והמזוהם "של  המגושם  התחתון  היצה"ר  עד  העליון  השוטה    ר 
הדמים עכירת  והסכל,  הדמים  והפתי  ועכירת  הסכל  כתב  שלא  כיון  שכל    ,בפשטות  כוונתו  נראה 

עכירת הדמים, אבל כיון שנקט שש כנויים אולי רמז לג' סוגי  יצה"ר הבא מ שנקט הכוונה להחמש כנויים  

 .  המורה להתר סכל ועכירת הדמיםוומזוהם, ולתיאבון שוטה ופתי,  להכעיס הוא מגושםשיצה"ר דהיינו 
כל   ודינים, שהוא השורש של  גבורות  עליו  דינים, מאחר שמתגבר  על אדם  ע"כ כשיש 

 מתגבר עליו מאד היצה"ר שלו, וצריך השתדלות והתחזקות על זה. היצה"ר, ע"כ אז 
 

רוב העולם גדול,   ותדע שהיצה"ר של  וסכלות  ושגעון  הוא שטות  שהוא עכירת הדמים, 
 כמה שאמרו )סוטה ג( אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. 

, ואעפ"כ הוא רוח כי באמת יש רוח שטות של עבירה שהוא חכם גדול יותר מכל העולם
הפך    שטות דהיינו  רוח שטות  הוא  במצוות שאע"פ שבאמת  נגה המתלבש  קליפת  ליצה"ר  כוונתו  נראה 

ש הארמי  לבן  בחי'  הוא  אבל  עבירה  הוא  הדעת  ואפילו  התר  ולדמות  לרמות  וערמומי  להרע  גדול  חכם 

העולםלמצווה רוב  של  שטות  הרוח  זה  אך  להתר  .  המסית  הדמים  עכירת  הודהיינו  שטות  ,  א 
 ממש, אויל פתי ומשוגע.

ניאוף הוא דמיון ושטות ומביא לזה ראיה מהתאווה    עתה מוכיח רבינו שהיצה"ר מעכירת הדמים לתאוות
אדם בני  למעט  שיש  אלילים  על    ,לעבודת  מסתכלים  עולם  שרוב  עבודת  שכשם  שהרהורי   אלילים מי 

 . מבלבלים אותוהורי ניאוף הרעל מי שכפתי ומשוגע וסכל כך איש האמת מסתכל  מבלבלת אותו

כמה   שיש  תראה  מעט  ידהיוהלא  ויש  נו  ע"ז.  הרהורי  להם  שיש  אדם,  שבשעה מהם  בני 
שעומד להתפלל, בא לנגדו דמות ע"ז. ואף שיודע בעצמו שאין בה ממש, אעפ"כ מתגבר 
מדמיונו   זאת  להעביר  מאד  לו  וקשה  הדמות,  זה  לפניו  ועומד  ומצטייר  מאד,  עליו 

 ומחשבתו. 
וב  ועתה מזה.  יותר  ושגעון  גדול  שטות  לך  היש  אלו  וראה  עליו  שמתגברים  מי  ודאי 

ומנענע   מה שמתגבר  וכל  ולהעבירם ממחשבתו.  מהם,  להנצל  מאד  לו  קשה  הדמיונות, 
וזורק ראשו הנה והנה, מתגברים עליו הדמיונות אלו יותר ויותר. כי זה טבע וסגולת של  

 
 [ 'ות ב אות ה' ותורה נד א   'תנינא ]תורה ו  'ובתורה ט  '* בתורה ה' תנינא אות ז   א
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צים להתגבר על אלו המחשבות, יותר ויותר  לו היצרין הרעים המזוהמים, כל מה שרויאב
כלאחר יד על זה הדבר    \ג / הם מתגברים. כי הוא כמו שאדם בורח מדבר, ומסתכל מן הצד

שזו העיצה לכל   שברח ממנו, ואזי הדבר הזה מתגבר עליו ביותר, כי לא הסיח דעתו מזה
"א לחשוב שתי מחשבות  כמבואר בתורה נ' תנינא שהמחשבה ביד האדם להטותה ובתורה רלג שכיון שא

מוהר"ן מד בחיי  כתב  וכן  רעה  לגרש מחשבה  בקל אפשר  כן  ועל  , רק אדרבא שמסתכל בכל ביחד 
מן    פעם לאחריו על זאת המחשבה זה כמו שאוחז בה ומסתכל אחריה  דהיינו בזה שמנסה לגרשה 

שנלכד  וכמו שידוע לכל מי      , והבן זה.הצד, במקום להסיח מחשבתו למחשבת קדושה אחרת כנ"ל
 בזה, ויש לו אלו המחשבות ר"ל.  

ובזה יכול כל אדם להבין שהוא שטות ושגעון גדול, והוא רק מעכירת הדמים, מעכירת 
וא אין בה ממש,  לכל שע"ז  ידוע  זה  כי  לסלק    ןכי  פל  עף  ובלבול המוח.  לו מאד  קשה 

 מחשבתו מהם, מחמת שכבר נתעכר ונתבלבל מוחו מאד. 
לרוב העולם, בפרט כשרואה בעיניו, כגון בעת שנזדמן לפניו  כן אלו ההרהורי זנות שיש  

ראשו,  מנענע  ואזי  ההרהורים,  אלו  רוצה  ואינו  כשר,  איש  להיות  רוצה  וכשהוא  אשה, 
שבמקום להסיח דעתו   ורוצה לסלק המחשבות אלו ממנו, ויותר ויותר הם מתגברים עליו כנ"ל

מחש שתי  לחשוב  א"א  כי  ממנה  ינצל  ואזי  קדושה  את למחשבת  לגרש  לנסות  טועה  הוא  כאחת,  בות 

 . \הוכאילו מסתכל מן הצד/  \דהמחשבה בעצמה שזה כמו שאוחז בה לגרשה/ 
, הוא אצלו שטות גדול, ואינו נחשב אצלו  כנ"ל שאין לו יצה"ר גשמי  וובאמת מי שיש לו דעה 

שו  אפילו לשום מעלה, מה שאינו נופל עליו הרהור מזה, ואינו צריך כלל לזרוק ולנענע רא
שטות   אצלו  כן  ע"ז,  ההרהורי  אלו  ושגעון  שטות  הוא  אדם  בני  רוב  שאצל  וכמו  כלל. 

 ההרהורי זנות. 
בזוהר   איתא  פד}וע"כ  אל    .{,קדושים  תפנו  אל  אמר  שפירין  נשין  חזא  כד  שרשב"י 

כמו שע"ז היא שטות ודמיון ושגעון כך התאווה  ש  תלמידיושרמז ל  . כי הם בחי' אלילים [ז]   האלילים 

הם  זנות  להרהרי זנות  ההרהורי  אלו  כן  העולם,  לכל  נגלה  הם שטות  ע"ז  וכמו שהרהורי   ,
 שטות ושגעון. 

 
הן   זנות,  הרהורי  הן  המחשבות,  אלו  לו  ויש  בזה,  נלכד  שכבר  מי  התקנה,  עיקר  ע"כ 
הרהורי ע"ז ח"ו, אין לו תקנה, רק שיקדש ויטהר גופו, כדי שיזדכך ויטהר דמיו. וילך אצל  

ויורה האמת,  דבר  חכם  כל  על  נכונות  עצות  החכמה  דרכי  התשובה,  דרכי  נראה   [ח]   לו 
הכעס   שעיקרן  העכורים  הדמים  התפרצות  להכניע  כיצד  לימוד  שהיא  ו'  לתורה  כל  כוונתו  מיעוט  על 

אותם מכניע  אותו  כשמבזים  וישתוק  ידום  וע"י שמקיים  לדום  בכבודו  הדם  עד    ע"י שהופך  וכמבואר שם 

בקרבי חלל  ללבי  לבחי'  יכנע לבבו הערלעי"ש  שזוכה  אז  לו   [ט]  .  ורפא  זמן  [י]  ושב  . אבל כל 
ת שום  אין  גופו,  ונטהר  נתקדש  לא  יסורים  קשעדיין  לו  ויש  ומתאמץ  שמתגבר  מה  נה 

כנ"ל מתגברים  הם  ויותר  יותר  כי  המחשבה,  לסלק  דעתו    גדולים  להסיח  עתה  לעת  והעיצה 

   : \יא/ שה שוינצל כי א"א לשתי מחשבות כאחתלמחשבת קדו

 
 אלו   -מתרלו  בתרלד ו   ב 

וכאן אומר שהסיבה היא כיון שהוא כאילו מסתכל מן הצד    יותר ויותר וסגולת היצה"ר הזה שמתגבר    שתחילה אומר שזה טבע   צ"ע   ג
 .במקום להסיח דעתו במחשבה אחרת 

לי כוונתו לדברי ריש לקיש  שאצל אנשים מגושמים בעכירות הדמים אצלם המחשבה בחי' מעשה עי"ש. ואו   ועיין תורה מט תנינא   ד
 ביומא דף עד: טוב מראה עינים באשה מגופו של מעשה.

שיש נשים שהן מבחי' קליפת אריך אנפין שמהן קשה להנצל כי בכל צד שיפנה תזדמן לו והעצה על זה היא צדקה    ועיין תורה רמב   ה 
 עי"ש כי הרהורי ניאוף הם אבי אבות הטומאה וצדקה תציל ממות עי"ש.

 דיעה  -  מתרלו  ו

 ויקרא יט ד'.  נזכר לעיל סוף תורה לו ]דף נ:[   ז

 עיין תורה ד' ותורה ח אות ו'  ח 

 ויקרא כו מא   ט 

 ישעיהו ו' י'  י

 וחיי מוהר"ן מד ותורה רלג   עיין תורה נ' תנינא   יא



 3פט.             מוהר"ן                                    עב תורה                  ליקוטי                                       

,  כי הוא כמו כועס על ההנהגה עימו   )חרדים סו ח'(  כי עצבות אבק הכעס  יבדוגם עצבות הוא מזיק מא
כי יצה"ר יסודו היא היישות והכעס הוא התפרצות היישות נגד    ונותן כח לזה היצה"ר העב הגשמי

 .  למי שלא מכבד אותו וכמבואר היטב בתורה ו' כנ"
ע"כ אדרבא אם רוצה להיות ירא ה' ורוצה להתפלל, ואינו רוצה באלו המחשבות רעות, 
צריך שלא להשגיח עליהם כלל, ושלא יכפת ליה מה שעומדים לפניו, ורק יעשה את שלו 

כנ"ל שכיון שא"א לשתי    במה שהוא עוסק, בתורה או תפלה או מו"מ, ולא ישגיח עליהם כלל

 . [יג ]מהןמחשבות כאחת ממילא ינצל 
וכמו ששמעתי מעשה באחד שבשעה שעמד להתפלל, היה מזדמן ועומד לפניו בדמיונו 
המחשבה,   ולסלק  להתגבר  שרצה  מה  וכל  מזה,  גדולים  יסורים  לו  והיה  ערל,  עכו"ם 

, שלא יכפת  \טו/נראה כוונתו לבעל התניא עיין שם פרק כח  [יד]  התגברה עליו יותר. ויעץ לו חכם
 , ובזה יסתלק ממנו. \יז/[טז] ואעפ"כ יעשה את שלו ויתפללליה, ויעמוד העכו"ם, 

אך זה עצה לפי שעה, כל זמן שלא נתקדש גופו עדיין. והעיקר לקדש ולטהר עצמו כנ"ל,  
 :  , ויתן לו עצה נכונה על כל דבר כנ"לגדול יותר וילך לחכם

 
  

 
 מאד   -מתרלו    יב 

 עיין תורה רלג   יג

 עיין תניא פרק כח   יד

ורי תאוות ושאר מחשבות זרות בשעת העבודה בתורה או בתפלה בכוונה אל  ואפילו אם נופלים לו הרה   -  פרק כח   "א תניא ח עיין    טו 
ישית לב אליהן אלא יסיח דעתו מהן כרגע. וגם אל יהי שוטה לעסוק בהעלאת המדות של המחשבה זרה כנודע כי לא נאמרו דברים  

פ"כ אל שאין נופלים להם  אע   אך        ההם אלא לצדיקים הרע שבלבו בחלל השמאלי איך יעלהו למעלה והוא עצמו מקושר למטה: 
מחשבות זרות שלהם כ"א משל אחרים. אבל מי שנופל לו משלו מבחי' יפול לבו בקרבו להיות מזה עצב נבזה בשעת העבודה שצריך  
להיות בשמחה רבה אלא אדרבה יתחזק יותר ויוסיף אומץ בכל כחו בכוונת התפלה בחדוה ושמחה יתירה בשומו אל לבו כי נפילת  

יא מהקליפה שבחלל השמאלי העושה מלחמה בבינוני עם נפש אלהית שבו. ונודע דרך הנלחמים וכן הנאבקים יחד  המחשבה זרה ה 
כשאחד מתגבר אזי השני מתאמץ להתגבר ג"כ בכל מאמצי כחו. ולכן כשנפש האלהית מתאמצת ומתגברת להתפלל אזי גם הקליפה  

כטעות  ולא  שלה  זרה  במחשב'  ולהפילה  ולבלבלה  כנגדה  שאין    מתגברת  מכלל  זרה  המחשבה  מנפילת  להוכיח  שטועים  העולם 
היא   נפש אחת לבדה  היתה  היה כדבריהם אם  והאמת  זרות.  לו מחשבות  נופלים  ונכון לא היו  כלום שאילו התפלל כראוי  תפלתם 

ם כל אחת  המתפללת והיא המחשבת ומהרהרת המחשבות זרות. אבל באמת לאמיתו הן שתי נפשות הנלחמו' זו עם זו במוחו של אד 
חפצה ורצונה למשול בו ולהיות המוח ממולא ממנה לבדה. וכל הרהורי תורה ויראת שמים מנפש האלהית וכל מילי דעלמא מנפש  

והוא כמשל אדם המתפלל בכוונ' ועומד לנגדו עו"ג רשע ומשיח ומדבר עמו כדי לבלבלו שזאת  הבהמית רק שהאלהית מלובשת בה.  

ועד רע ולעשות עצמו כחרש לא ישמע ולקיים מה שכתו' אל תען כסיל באולתו פן תשוה לו גם    עצתו בודאי שלא להשיב לו מטוב 
יודע ולא   אתה כך אל ישיב מאומה ושם טענה ומענה נגד המחשבה זרה כי המתאבק עם מנוול מתנוול ג"כ רק יעשה עצמו כלא 

לו להסירם מדעתו מפני שטורדים דעתו מאד בחזקה    ואם יקשה   שומע ההרהורי' שנפלו לו ויסירם מדעתו ויוסיף אומץ בכח כוונתו 
ה' על   ירחם  וככה  בנים המשכים ממוחו  ית' במחשבתו לרחם עליו ברחמיו המרובים כרחם אב על  ויתחנן לו  לה'  נפשו  ישפיל  אזי 

 נפשו הנמשכת מאתו ית' להצילה ממים הזדונים ולמענו יעשה כי חלק ה' ממש עמו: 

 ור עפ"י תורה קצח עיין שיש"ק ח"ד סימן מח ביא   טז 
י   –כשאחד צועק להשם יתברך אומרים לו ליסע. עי"ש.    -בענין המבואר בתורה קצח    -  שיש"ק ח"ד, סעיף מ"ח   יז  ֵׁ -ביארו בזה ַאְנש 

נּו ואמרו: שהנה כל ההשלכות והירידות והנפילות שעובר על כל אחד ואחד, עיקר הדבר הוא, שהסטרא  לֹומֵׁ ְ אחרא מתגברת עליו,  -ש 
לשב  ועוד  וחפיצה  עוד  יפסיק  לא  שיהיה  מה  ויהיה  להתחזק  צריך  באמת  אולם  יתברך,  לעבדו  מלחפוץ  יותר  שיפסיק  עד  רוחו,  ור 

הערל"   "יעמוד  הוא  שיחדל  ובמקום  יתברך,  לעבדו  ולהתאמץ  ח"א(מלהשתדל  ע"ב  תורה  בסוף  מוהר"ן  בליקוטי  שהוא  )המוזכר  שהערל   ,
פי שמטרידו יומם ולילה אינו מפסיק  -על -ייאש הוא, בראותו שאדם זה, אף אחרא המתגבר על האדם יפסיק מלהטרידו וית -הסטרא 

אומרים לו    -לרוב המניעות    -לעבדו יתברך, על אף כל המניעות וההטרדות שמצידו. וזהו שאמר רבינו: כשאחד צועק להשם יתברך  
יזכה שילך לו כסדר כח  ויפסיק  ליסע הלאה, ולרוץ במהירות שוב לתורה ועבודה, עד שברוב הימים  פצו באמת. כי "יעמוד הערל" 

-על   –אחרא, ושייך להיצר שהוא הערל, וכשלא יתייאש האדם  -להטרידו מחמת יאושו הוא, כי זה היאוש הוא עצם מציאות הסטרא 
 זה יגרום שיתייאש היצר המסיתו, שהוא עצם מציאותו:   -ידי 
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