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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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 טל תורה



 ן מוהר"            ונתתי עשב לט אלה מסעי מ ריקודין מא                 יקוטינג:     ל

ואמר   לפורטם.  עתה  זוכר  שאיני  גדולות  תורות  וכמה  כמה  ועוד 

 : שכולם הם סוד כוונות תפילין. אשרי הזוכה להשיגם(

לבהמתך  ונתתי   [א]   לט  בשדך    ושהעת  ר"  עשב[.   ב]   עשב 

כשאדם מרגיש איזה   .ושבירה [ ד ]  ד דו  יש    ' , לבשדך. [ג]  מרומיו ב   לוםש

יש לו שונאים, כמאמר , ידע ש[ה]   רעבון שמתגבר עליו תאות אכילה

( לו רשים  ז   השם גבולך שלום(  וחז"ל  לו  מי שיש  בידוע שיש  מלמטה 

מלמעלה  קג}   רשים  ל  [ח] :{סנהדרין  צריך  בכן  הבהמיות  ד  ש   .  ולשבר  ד 

לאכול לבהמ[ט ]   שלו המתאוה  הוא  הרעבון  עיקר  כי  אמרו    :  יות,  גם 

של רעב,  דא קלונו  [  יא]   בא זדון ויבא קלון   ([י]   גבמדרש )בראשית פ' ס

)יחזקאל   בגוים ו(  לכמ"ש  רעב  חרפת  עוד  תקחו  לא  נמצא אשר   .

הזה  ורעב  רעב.  בחי'  עי"ז  בא  לאדם,  היינו מה שמחרפין  המחלוקת, 

ד(  , הוא בחי' ערלה, כמ"ש )בראשית להיינו בחי' מחלוקת, בחי' חרפה

  המסבבים הברית שלום   . והערלה הם שלש קליפותכי חרפה היא לנו 

א[יב] וכשמשברין  הערלה  .  שלום  את  וכשיש  שלום.  ברית  נתגלה  זי 

וכשיש שלום למעלה אזי נתגלה   לו שלום למעלה במרומו.  יש  למטה 

    : תן זרע ונחיהז( גדול בעולם, כמ"ש גבי יוסף )שם מ [ יג]  ונתרבה שובע

עשבאחר.  פירוש   ה'(  ונתתי  )איוב  כמ"ש  לבנים,  רמז  וצאצאיך  , 

הארץ לבהמתך.  כעשב  אימתי  יד בשדך  היינו  חיים  ,  בנים  לך  יהיה 

, ותשבר נפש המתאווה שלך, היינו  [טו]  וקיימים, כשיהיה זווגך בקדושה

לשון    בשדך . וזה  :{נדרים כ}נפש הבהמיות, וידמה לך כאלו כפאך שד  

נשמות   מחמת  זה  הבנים  מיתת  כי  קיימא.  בני  לך  יהיו  עי"ז  שד. 

כידוע   בטיקלא  היא[טז ] העשוקים  נוגה,  קליפות  היינו  הטיקלא  כי   .  

: גם צריך  [יז ]   קרובה אל הנפש הבהמיות כמובא במ"ח במס' ההרכבה 

בליל  זווגך  עיקר  בקדושה,  [יט ]   שבת   יחשיהא  נכללת  שאז   ויתפרדו, 

וזה  [כ]   ן ו  א  פועלי    כלממנה   , זה רמז על שבת, שאז  ואכלת ושבעת. 

 כב  :[כא]  השביעה, שממנו נתברכין ו' ימים

בשביל שחטאו   [כה]   אלה מסעי בני ישראל  [כד ]   בע"מ  איתא [  כג]   מ

ישראלב אלקיך  כל  [  כו]   אלה  נמצא  ישראל.  בני  יסעו  זה  בשביל 

. [כח]   הוא בשביל קלקול האמונה, היינו בחי' ע"א  [כז ]   הנסיעות של אדם

כי אם היה מאמין באמונה שלימה שיכול הקב"ה להזמין לו כל צורכו  

נסיעה  שום  נוסע  היה  אמונה,  [כט ]   לא  קלקול  היא  כי הנסיעה  נמצא   .

צא זה    [ל ]  ,צא תאמר לו חי' ע"א. וזה שכתוב בע"א )ישעיה ל'(  היינו ב

ל שגרם כביכול  ע"י טלטול מתקן את הטלטו  גם:    בחי' נסיעה וטלטול

ע"י ע"א  גם  :  [לב]   והמסכה צרה כהתכנסח(  כמ"ש )שם כ  ,[לא]   למעלה

. אחרים וכו' ולא יהיה מטר  לד יםקועבדתם אל  [לג]   נמנע המטר, כמ"ש

ו )תהלים ע  כשאין שובע וכשאין מטר אין שובע.  ב(  אין שלום. כמ"ש 

. וכשאין שלום אזי אין איש  [לה]   כמו שפי' רש"י   ישאו הרים שלום לעם

לחבירו בשביל    ,עוזר  למקום,  ממקום  ולטלטל  לנסוע  צריך  אחד  וכל 

גלה עמי  הגלות בא על ביטול תורה, כמ"ש )ישעיה ה(  גם     פרנסתו:  

 [: לו] ין קמח אין תורה . וע"י ע"א בא עצירת גשמים. וכשאמבלי דעת

כ"ב  לחריקודין   [לז ]   מא  דף  בע"ח  איתא  היינו    [לט ]   הנה  הברכיים 

, שהם דינים,  [מא]   , והם עוקבין. ועקב גי' ב"פ אלקים[מ ]   הרגלין הם נ"ה

כידוע לחיצונים  אחיזה  שם  החיצונים  [מב]   שיש  להבריח  והפעולה   .

הבינה משורש  הגבורות  הברכים  לתוך  שימשיך  וכשממשיך   , משם, 

מבינה,  שור הגבורות  משם,    יאזמגש  בורחים  לוקח  החיצונים  והוא 

בח שזה  והברכה,  יין [מד ]   ברכיים  ' יהבכורה  נקרא  הבכורות  ושורש   .

כשראה שהוא בחי'    וזה שכתוב ביעקב  [מו]   , וזה יין המשמח. [מה]  כידוע

במקום דין, כי ב"פ אלקים עם יו"ד אותיות גימ' יעקב, אזי    [מז ]  ברכיים

ויבא לו  כמ"ש )בראשית כז(    ,ת בחי' יין המשמחהמשיך שורש הגבורו

וישת יין [מח]  יין  ששותה  ריקודין,  ע"י  נמצא  הברכה.  של  שורש   ,

שבבינה הגבורות  שורש  שהם  בתוך  [מט ]   המשמח  למטה  ונמשכין   .

הרגלין, היינו שמרקד, בזה מגרש החיצונים משם, וזאת התלהבות של  

בהתלהבות  נאשמרקד  אבל מי    :[נ]  אשה ריח ניחוח לה' הריקוד, והוא  

ויקריבו היצר, זה נקרא חטא של נדב ואביהוא, שכתוב בהם )ויקרא י( 

. והתלהבות שבקדושה נקרא  [נד ]   הם נו"ה   נגא ואביהו  נבנדב ו.  אש זרה

, [נה]   יין המשמח, שע"י נמתקים הבכורות. ואש זרה נקרא יין המשכר

היצר להחיצונים  ,התלהבות  אחיזה  ח"ו  יש  צוה   ::נו  ושם  לא  אשר 

נפש  נחזה       :[נז ]  אותם פדיון  עמודים, [נט ]  ג"כ  נקרא  הממון  כי   ,

יא(   )דברים  ברגליהםכמ"ש  היקום אשר  וכשהצדיק העושה  [ס]   ואת   .

מני וכו'   חהפדיון  הגדולה  יד  יש  כי  יכוין  הממון,  על  והיינו  [סא]  ידיו   ,

ושם מ"ב יש בו ז' שמות, וכל שם יש בו    , שלש ידות, וג"פ י"ד גי' מ"ב

אותיות ו[סב]   ו'  בכל  .  שיש  שמות  הז'  היינו  הווין,  אליו  להמשיך  יכוין 

להמשיך אותן לתוך הממון הנקרא עמודים, ואז נקרא    ,אחד ו' אותיות

, הם בחי' דין. כי  םווי העמודים. ואלו עמודים היינו רגלין, היינו עקביי

ויש שם אחיזה להחיצונים. ואין דין נמתק אלא    ,ב"פ אלקים גימ' עקב

מינה,  בינה דינין מתערין    [סד ] דינים בבינה, כמ"ש  , ושרש ה[סג]  בשרשו

. נמצא כשממשיך  [סה]   (. ושם מ"ב בבינה )משלי ח  אני בינה לי גבורה

בשרשם. וזה פי' )שמות   סוםאזי הדינין נמתקי  שם מ"ב לתוך עמודים,

עם    ווי, פי' ע"י חשיקה והתחברות  ווי עמודים וחשוקיהם כסף  [סז ]כז(

חיים פרק    עץ :    [סח]   ן הדינין, חסד, שנמתקי כסףנעשה    עמודים 

הם  מ"ב  בבינה, ואלו ה מ"ב שם   [סט ] י"ג )היכל הכתרים שער א"א(

. שם בפ'  [ ע]   בשלום חוורתא גי'    ח' ועם    ,נהורין המאירין  ש"ע 

שזה החשמל שומר בגדים עליונים  [  עא] ,  מלבוש  ,חשמלי"ד גי'  

נא(  עבש עמ )ישעי'  כמ"ש  קליפה  עש  [ עג] של  יאכלם  וזה  [עד ]   כבגד   :

ע"א ת"ח.  .)יומא  של  גרונם  ימלא  המזבח  גבי  על  יין  לנסך  הרוצה   )

 ואני נסכתי מלכי וכו'לנסך, היינו מלוכה וממשלה. כמ"ש )תהלים ב(  

המשמח[עה] יין  הבכורה,  שורש  בינה,  בחי'  זה  יין  בחי'    :.  זה  מזבח, 

וזה[עו]   ת"ח, הם בחי' נ"ה  :דינים פירושו הרוצה להמליך ולהמשיל    עז : 

שר ע"י  הדינים,  עצה  ולהמתיק  יעשה,  מה  המשמח.  יין  שהוא  שם, 
ע"זעח גם    ,)טובה(  לעיל:  ע"י פדיון כמ"ש  ריקודין או  ע"י  גרונם  ימלא 

 שלום  ע"י מילוי גרונם נמתק הדינין. וזה פי' )סוף ברכות( ת"ח מרבים
 

 
 תורה זו היא לשון רבינו ז"ל לא ידוע מתי והיכן נאמרה   א
המצוות    ב קיום  שכר  מבאר  הפסוק  טו  יא  מגלה  דברים  ורבינו 

שמה שבפשט הוא שכר שם מתחילה העבודה הפנימית יותר של החסידות  
 להתקדש במותר, )ריצ"ח(. 

 איוב כה ב'  ג
דד  לשון שבירה הוא בשין שמאלית כמ"ש )ישעיהו כח כד( יש   ד

 אדמתו, אבל בשין ימנית הוא לשון עושק. מצודת ציון. 
ח"   ה הוא תאות אכילה ו תרעג  -א עיין שיש"ק  עיין  שכל רעבון 

]כי   תאוה  אינו  הגוף  לקיום  שמוכרח  שמה  ב'  ב'  ר"ח  לק"ה 
 התאווה היא בחי' בטן רשעים תחסר[ 

עסקי    בבא מציעא נט.  ו  על  אלא  מצויה  מריבה בבית  ]אין 
גב  השם  שנאמר  ישביעךתבואה  חטים  חלב  שלום    תהלים   ולך 

 ]והכי נמי יש לו ואינו שבע אין לו שלום בית בגופו[ יד[  קמז 
  –)ו(מי, ובתשכט  -ומי, ובתרצו  –מי, ובתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד    ז 

 ומי )כי ההמשך אינו מהגמ' הנ"ל( 
מרש   ח רשעים  ע ימנע  ע' של  מה  מפני  טו[  לח  ]איוב  אורם  ים 

שכיו אינה(  ])וכאילו  למטה  תלויה  שנוא(  )דהיינו  רש  שנעשה  ן 
 נעשה רש למעלה )ונמנע ממנו אורו(. 

שונא   ולא  שנוא  הרש  שם  כי  וצ"ע  בתרלו  נוסף  הזה  המ"מ 
הדעת( מעניות  היא  שנאה  כי  או  לפנים  הפנים  כמים  כי  עוד  )ואולי   .

ובקהלת   וכו'.  הימנו  נוחה  הבריות  שרוח  כל  י'  ג'  אבות  עיין 
 ה' פ"ה ד"ה וראוי.  רבה יב יב. ובחובות הלבבות שער 

 עיין חיי מוהר"ן סימן צב   ט 
ועם  בראשית רבה פרשה סג פסקא יד בבוא רשע בא גם בוז    י 

רשע הוא עשו וכו' ועי"ש מהרז"ו זדון  ,  )משלי יח(  קלון חרפה
 הלעיטני נא גרם לדסמיך ליה ויהי רעב בארץ.  

משלי יא ב' )דלא כהמדרש שציין מוהרנ"ת ששם הוא משלי    יא
בילקוט  יח( ולשון  משלי    רבינו תמצא  על  שמעוני רמז תתקמז 
 פרק יא. 

 
בזוהר שלח    -יעה ערך פר   -קהלת יעקב    עיין תורה פב ועיין   יב

דף קס"ג מבואר דנוגה נקרא פריעה, ולפי זה המילה הוא סוד  
 וכו' עי"ש. ועיין תיקון לז דף עח.   הסרת ג' קליפות טמאות

עיין שער הפ  יג סוקים לך לך  בחי' ותשבע ותותר )רות ב' יד( 
פנים.   הוא העדר הארת  ורעב  הפנים  מאור  ימנע  ששובע  והיינו 

 מרשעים אורם הנ"ל. 
 לבהמתיך -בתרלד  יד
 עיין תורה י' אות ד' עה"פ המה ואביהם   טו 
ודע    טז  ד"ה  ספ"ג  מט  משפטים צה: ועץ חיים שער  זוהר  עיין 

דף   ח"ג  וזהר  פ"ה.  המטה  שעל  ק"ש  שער  ע"ח  ופרי  שהרע. 
 משפטים קיג.  רלד. *עיין זוהר  

 ספר משנת חסידים לרבי עמנואל ריקי מסכת ההרכבה פ"ב   יז 
    ליל -ליל)י(, בתשכט  -לילי, בתרצו -בתרלו ליל,  -גם בתרלד  יח
עיין כתובות סב: ירושלמי כתובות לז: זהר ח"ב    יט  עונת ת"ח 

 פט. ועיין ע"ח הנ"ל מט ג. ועיין לעיל תורה יא אות ה'. 
 תהלים צב י'   כ

 ף סג: ויתרו דף פח. זוהר בשלח ד  כא
    בדפו"ר נמצא כאן תורה פג ופד כב
    תורה זו לשון רבינו ז"ל לא ידוע מתי והיכן נאמרה   כג
בילקוט    כד הובא  מפאנו  עזריה  מנחם  לרבי  מאמרות  עשרה 

ראובני ריש פרשת מסעי. שחטא העגל גרם ד' מלכויות ונרמז  
אלוקיך" גורם "אלה   רמז ש"אלה  "אלה",  "אלה"  בתורה בג"ש 
בעגל   חטאנו  שלוליא  כב  ח"ג  הדין  חקור  מאמר  )עיין  מסעי". 
  היתה מתקימת גזרת בין הבתרים של ד' גלויות בגלות מצרים 

 ובמשה שהיה שקול ככל ישראל עי"ש( 
 ' בהעלותך י' כח מסעי לג א כה
 שמות לב פסוק ד' ופסוק ח'   כו 
עה"ת    כז  בעש"ט  עיין  אדם  כל  על  עוברים  המסעות  מב  כי 

 פרשת מסעי אות א' בשם דגל מחנה אפרים. 

 
הבעש"ט    כח בשם  תנינא  סב  תורה  לקמן  דכתיב  עיין  דהיינו 

ועבד  במאמ  ם.ת וסרתם  ביאור  עוד  העשרה  ועי"ש  של  הזה  ר 
 . ועיין לק"ה פקדון ה' יט ושיחות הר"ן סוף אות נ' מאמרות

,  עיין לקוטי תפילות שעיקר הכוונה לנסיעות לצורך פרנסה  כט 
 ומהרש"א שם.   ועיין ברכות ו: דה"ל לבטוח

    היא תאמר לך צא   אזהפשט שאתה תאמר לה צא והדרש שאם לא    ל
שכתב    לא ג'  אות  ונסיעות  טלטול  לק"ע  מתקן  ועיין  ולפעמים 

ע"י הטלטול פגם האמונה וכו' וכן למד בפירוש מהמדרש הנ"ל  
לפגם   שהכוונה  השלם  לק"מ  קיצור  ועיין  תנינא  סב  בתורה 

זה על  שהעיר  ועי"ש  למעלה  הוא   -בסוגרים    שגרם    שהעונש 
 התיקון כמובא במ"א. ועיין שיחות הר"ן אות רפ.  

   וביומא ט:  עיין פרש"י שם מדרש רבותינו.  לב
 דברים יא טז יז  *  לג
 ים אלה -בתשכט  לד
רש"י כשהן עושין פירות אין עין הבריות צרה וקורא איש  פ  לה

 לרעהו 
 אבות ג יז  לו 
 תורה זו לשון רבינו ז"ל לא ידוע מתי והיכן נאמרה   לז 

בכל מהדו' משך הנחל נמחק תיבת רקודין כיון שבמהדו' ראשונה   לח 
 עשו אותה כותרת 

שער    לט  הוא  כב  דף  בשקלאוו  תקס  במהדורת  כי  כוונתו  צ"ע 
שער   הוא  כב  דף  קראץ  תקמב  ובמהדורת  ופ"ו.  פ"ה  העקודים 

 . ואולי הכוונה לשער כב פ"ג    . העקודים פ"ו פ"ז
רמוז בגמ' ברכות ו. הני ברכי דרבנן דשלהי כמבואר בע"ח    מ

ובשער   ה'  דרוש  ק"ש  דרושי  הכוונות  ובשער  פ"ב  לא  שער 
ים  מאמרי רשב"י מאמר פסיעותיו של אברהם אבינו ואוצרות חי

   שער פרצופי זו"ן 
 עיין עץ חיים שער לח פ"ד מ"ת   מא
עיין מ"מ הנ"ל על ברכי דרבנן דשלהי ובקהלת יעקב ערך    מב

המון ובזוהר משפטים קיב: ובקהלת יעקב ערך הן אות ב' ויגע  
 בכף ירך יעקב וכו' עוד עי"ש ערך רעה. גם עיין תורה קסט 

 
 אז   -גם בדפו"ר אזי ובתשכט  מג
 מ"ב ברכות לשון ברכים   ' דרוש אעיין ע"ח שער כה   מד
   עיין קהלת יעקב ערך בכורה דיעקב ועשו.   מה
לזוהר    מו  ביאורו  יב  פרק  ח'  שער  לרמ"ק  רמונים  פרדס  עיין 

פרשת נח דף ע. שער הכונות ברכות השחר הנותן לשכוי בינה.  
 ולעיל תורה יב אות ד'  

 בראשית כה כו שנקרא יעקב ע"ש אחיזתו בעקב  מז 
ו יין וכמבואר בע"ח שער כב פ"ג הנ"ל שיצחק הוא  שהביא ליצחק אבי  מח

הגבורות ב'    שרש  ממתיק  שהוא  יצחק  ערך  יעקב  קהלת  עיין 
 אלקים ועי"ז בא שמחה 

 *( עיין זוה"ק פרשת נשא דף קכז. יין אמא עלאה  מט 
 * במדבר כח ]פסוק ח וכד ניחֹח ועיין ויקרא א' ט' ניחוח[  נ

 בהתלהבות   -בהלהבות, ובדפו"ר ומתרלו -בתקפא ותרלד  נא
 גם בדפו"ר ונדב ובתשכט נדב  נב
 ואביהו  -מתרצו נג
 עיין קהלת יעקב ערך נד   נד
ספר    נה עיין  וט'.  א  יב  רבה  ויקרא  נכנסו  יין  שתויי  לר"ש 

   הלקוטים שמות פ"ב ד"ה וז"ס אשר. 
 להחיצונים, אשר –בתשכט מחק הד' נקודות וכתב פסיק   נו 
 סוף הפסוק הנ"ל ויקרא י' א'  נז 
 וזה  -זה, ומתרלו -גם בדפו"ר  נח
 ן תורה קפ עיין לקמ   נט 
* פסחים קיט. ]זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו ועי"ש    ס

פרש"י שמשמח לבו והיינו כנ"ל גבי רקודים ועיין גם סנהדרין  
   קי.[

 עיין לקמן תורה מו   סא
ידו    סב שעל  שביצירה  מב  שם  והוא  בכח  אנא  בתפילת  כידוע 

   מעלים מעשיה אל יצירה, עיין עץ חיים שער מו פ"ז.
 פרק יא  ובתורה סא אות ו'   ג יער עץ חיים ש   סג
 ]ע"ח כב ג מ"ק, ושם לח ח' מ"ב[  * בזהר ויקרא י:  סד

 
)ועיין תקוני זהר ד וע"ח שער שבירת    עיין שיחות הר"ן סימן קמז  סה

למה   ד"ה  יז:  ע"ז  ורש"י  רנו  וח"ג  רלד  קעה  קלב  ח"ב  וזהר  ב'  כלים 

וסנהדרין קא: ד"ה ובלשון ותוס' סוכה ה. ד"ה יוד וחגיגה יא ד"ה עיין וע"ז  

רב הוגה(  ד"ה  יוה"כ    יח.  בעבודת  השתמשו  הזה  שבשם  כתב  גאון  האי 

 )רא"ש יומא ח. ס"ק יט רד"ל קדושין עא(
 נמתקין  -בתשכט  סו 
שמות לח    -שמות כז י' יא ושם לח יב. עמודים    –עמדים    סז 

 פסוקים י' יא יז 
כי העמודים מצופים זהב )שמות כו כט( הם בחי' הממון כנ"ל והווים    סח

 . וין שבשם מב כנ"ל שממתיק את הממון מכסף )שמות לח כז כח( בחי' הו
   ופרק יד   הכוונה לעץ חיים שער יג פרק יג  סט 
ועיין   ע עמידה  תפילת  בסיום  שער    שאומרים  חיים  עץ  פרי 

 עמידה פ"כ ד"ה )ב( מע"ח ושם ד"ה בברכת המברך 
 פרי עץ חיים שער התפלה פ"ב  עא
 מע"ש   -מתרצו  עב
 וישעיהו נ' ט'  עג
 עיין שער הגלגולים סוף הקדמה כג   עד
 סכתי המלכתי עי"ש פרש"י ואבן עזרא נ  עה
 שער הכוונות ק"ש דרוש ה ד"ה וזה טעם משרז"ל   עו 
 וזהו  -וזה, ומתרלו -גם בתרלד עז 

 סוגרים אלה נמצאים כבר בדפו"ר עח

 תורה אור 
ב   ֵעש ֶׂ י  ְוָנַתת ִּ )טו(  יא  עקב  דברים 

 : ָ ָבְעת  ָ ְוש ָ ָך ְוָאַכְלת  ֶׂ ְמת  ְבהֶׂ ְדָך לִּ ש ָ  ב ְ
ֹו  מ  עִּ ָוַפַחד  ל  ַהְמש ֵ )ב(  כה  איוב 

ה ְמרֹוָמיו: עֹש ֶׂ לֹום ב ִּ  ש ָ
לֹום   ֵלְך ש ָ בו  ם ג ְ ָ תהלים קמז )יד( ַהש  

יֵעְך: ב ִּ ים ַיש ְ ט ִּ ב חִּ  ֵחלֶׂ
ָקלֹון   בֹא  ַוי ָ ָזדֹון  א  ב ָ )ב(  יא  משלי 

ים ָחְכָמה:  עִּ ת ְצנו   ְואֶׂ
י  רִּ ְ פ  ת  אֶׂ י  יתִּ ְרב ֵ ְוהִּ )ל(  לו  יחזקאל 
ר לֹא   ה ְלַמַען ֲאש ֶׂ דֶׂ ָ ַבת ַהש   ְתנו  ָהֵעץ ו 

ְקחו  עֹוד ם:   תִּ ֹויִּ ג  ת ָרָעב ב ַ ַ ְרפ   חֶׂ
ַוי ֹאְמרו   )יד(  לד  וישלח  בראשית 
ה   ָבר ַהז ֶׂ ֹות ַהד ָ ַכל ַלֲעש  ם לֹא נו  ֲאֵליהֶׂ
לֹו  ר  ֲאש ֶׂ יש   ְלאִּ ֲאחֵֹתנו   ת  אֶׂ ָלֵתת 

 : וא ָלנו  ה הִּ ָ ְרפ  י חֶׂ  ָעְרָלה כ ִּ
ָנמו ת  ה  ָ ָלמ  )יט(  מז  ויגש  בראשית 

ם ַאְדָמֵתנו   ם ֲאַנְחנו  ג ַ יָך ג ַ  ְקֵנה  ְלֵעינֶׂ
ה   ְהיֶׂ ְונִּ ם  חֶׂ ָ ל  ב ַ ַאְדָמֵתנו   ת  ְואֶׂ אָֹתנו  
ן   ים ְלַפְרעֹה ְותֶׂ ֲאַנְחנו  ְוַאְדָמֵתנו  ֲעָבדִּ
ְוָהֲאָדָמה לֹא   ָנמו ת  ְולֹא  ה  ְחיֶׂ ְונִּ ַרע  זֶׂ

ם:    ֵתש ָ
ה ָך    איוב  ַזְרעֶׂ ַרב  י  כ ִּ  ָ ְוָיַדְעת  )כה( 

ץ:   ב ָהָארֶׂ ֵעש ֶׂ יָך כ ְ ֱאָצאֶׂ  ְוצֶׂ
נ ֵ   תהלים צב י הִּ יָך ְיקָֹוק  )י( כ ִּ ה אְֹיבֶׂ

ל   כ ָ ְרדו   ָ ְתפ  יִּ יֹאֵבדו   יָך  אְֹיבֶׂ ה  נ ֵ הִּ י  כ ִּ
ן:  ֲֹעֵלי ָאוֶׂ  פ 

 תורה מ 
ה ַמְסֵעי  ֶׂ במדבר בהעלתך י )כח( ֵאל 

: ס עו  ס ָ ְבאָֹתם ַוי ִּ ָרֵאל ְלצִּ ש ְ  ְבֵני יִּ
ְבֵני  ַמְסֵעי  ה  ֶׂ ֵאל  )א(  מסעי  במדבר 
ם   ְצַריִּ מִּ ץ  רֶׂ ֵמאֶׂ ָיְצאו   ר  ֲאש ֶׂ ָרֵאל  ש ְ יִּ

בְ  ה ְוַאֲהרֹן: ְלצִּ ַיד מֹש ֶׂ  אָֹתם ב ְ
ַצר   ַוי ָ ָדם  י ָ מִּ ח  ק ַ ַוי ִּ )ד(  לב  שמות 
ָכה   ֵ ַמס  ל  ֵעגֶׂ הו   ֲעש ֵ ַוי ַ ט  רֶׂ חֶׂ ב ַ אֹתֹו 
ר   ֲאש ֶׂ ָרֵאל  ש ְ יִּ יָך  ֱאלֹהֶׂ ה  ֶׂ ֵאל  ַוי ֹאְמרו  

ם:  ְצָריִּ ץ מִּ רֶׂ ָך ֵמאֶׂ ֱעלו   הֶׂ
י  ו  פ  צִּ ת  ם אֶׂ אתֶׂ ֵ מ  ְוטִּ )כב(  ל  ישעיהו 

ת   ְואֶׂ ָך  ֶׂ ַכְספ  יֵלי  סִּ ְ ַכת  פ  ֵ ַמס  ת  ֲאֻפד ַ
ֹאַמר   ת  ֵצא  ָדָוה  מֹו  כ ְ ְזֵרם  ת ִּ ָך  ְזָהבֶׂ

 לו: 
ע   צ ָ ַ ַהמ  ָקַצר  י  כ ִּ )כ(  כח  ישעיהו 

נס:  ְתכ ַ הִּ ָכה ָצָרה כ ְ ֵ ס  ַ ֵרַע ְוַהמ  ָ ת  ש ְ  ֵמהִּ
ם   ְמרו  ָלכֶׂ ָ ש   דברים  עקב יא )טז( הִּ
ם   ֶׂ ַוֲעַבְדת  ם  ֶׂ ְוַסְרת  ם  ְלַבְבכֶׂ ה  ֶׂ ְפת  יִּ ן  ֶׂ פ 

ְוהִּ  ים  ֲאֵחרִּ ים  ם:  ֱאלֹהִּ ָלהֶׂ ם  יתֶׂ ֲחוִּ ַ ת  ש ְ
ת   ם ְוָעַצר אֶׂ כֶׂ )יז( ְוָחָרה ַאף ְיקָֹוק ב ָ
ְהיֶׂה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא   ם ְולֹא יִּ ַמיִּ ָ ַהש  
ְמֵהָרה   ם  ֶׂ ַוֲאַבְדת  ָלה   ְיבו  ת  אֶׂ ן  ֵ ת  תִּ
ֹנֵתן   ְיקָֹוק  ר  ֲאש ֶׂ ָֹבה  ַהט  ץ  ָהָארֶׂ ֵמַעל 

ם:   ָלכֶׂ
לֹום   ש ָ ים  ָהרִּ או   ש ְ יִּ )ג(  עב  תהילים 

גְ  ְצָדָקה:  ָלָעם ו   ָבעֹות ב ִּ
י  לִּ ב ְ י מִּ ָלה ַעמ ִּ ישעיה ה )יג( ָלֵכן ג ָ
ֵחה   ְכבֹודֹו ְמֵתי ָרָעב ַוֲהמֹונֹו צִּ ָדַעת ו 

 ָצָמא:  
 תורה מא 

ר   ַוי ֹאמֶׂ )כה(  כז  תלדות  בראשית 
ְלַמַען   י  נִּ ב ְ יד  צ ֵ מִּ ְואְֹכָלה  י  ל ִּ ה  ש ָ ַהג ִּ

בֵ  ש  לֹו ַוי ֹאַכל ַוי ָ ג ֶׂ י ַוי ַ ְכָך ַנְפש ִּ ָברֶׂ א  ת ְ
 : ת ְ ש ְ ן ַוי ֵ  לֹו ַייִּ

ה   ָעש ָ ר  ַוֲאש ֶׂ )ו(  יא  עקב  דברים 
ן   ב ֶׂ יָאב  ֱאלִּ ֵני  ב ְ יָרם  ְוַלֲאבִּ ְלָדָתן 
יָה   ִּ פ  ת  אֶׂ ץ  ָהָארֶׂ ְצָתה  ָ פ  ר  ֲאש ֶׂ ֵבן  ְראו 
ם   ָאֳהֵליהֶׂ ת  ְואֶׂ ם  יהֶׂ ֵ ת  ב ָ ת  ְואֶׂ ְבָלֵעם  ַות ִּ
ם   ַרְגֵליהֶׂ ב ְ ר  ֲאש ֶׂ ם  ַהְיקו  ל  כ ָ ְוֵאת 

ָראֵ  ש ְ ל יִּ ב כ ָ רֶׂ קֶׂ  ל: ב ְ
ְרַחץ   יִּ ְכָרָעיו  ו  ֹו  ְרב  ְוקִּ )ט(  א  ויקרא 
ֹל   ַהכ  ת  אֶׂ ֵֹהן  ַהכ  יר  ְקטִּ ְוהִּ ם  יִּ ָ מ  ב ַ
יחֹוַח   נִּ ֵריַח  ה  ֵ ש   אִּ עָֹלה  ָחה  ְזב ֵ ִּ ַהמ 

 ַליקָֹוק: ס 
ְבֵני  ְקחו   ַוי ִּ )א(  י  שמיני  ויקרא 
תֹו  ָ ַמְחת  יש   אִּ א  יהו  ַוֲאבִּ ָנָדב  ַאֲהרֹן 

ימו  עָ  ש ִּ נו  ָבֵהן ֵאש  ַוי ָ ת ְ ת  ַוי ִּ יָה ְקטֹרֶׂ לֶׂ
ר   ֲאש ֶׂ ָזָרה  ֵאש   ְיקָֹוק  ְפֵני  לִּ בו   ְקרִּ ַוי ַ

ה אָֹתם:  ו ָ  לֹא צִּ
י  ה ֲאנִּ י ָ ש ִּ י ֵעָצה ְותו  משלי ח )יד( לִּ

ָרה:   י ְגבו  יָנה לִּ  בִּ
ָדיו   ֻ ְוַעמ  )י(  כז  תרומה  שמות 
ָוֵוי  ת  ְנחש ֶׂ ים  רִּ ש ְ עֶׂ ם  ְוַאְדֵניהֶׂ ים  רִּ ש ְ עֶׂ

ף:  סֶׂ ם כ ָ ֵקיהֶׂ ים ַוֲחש ֻ דִּ ֻ  ָהַעמ 
ד יֹאְכֵלם ָעש   י גֶׂ י ַכב ֶׂ שעיה נא )ח( כ ִּ

ְלעֹוָלם   י  ְדָקתִּ ְוצִּ ָסס  יֹאְכֵלם  ר  מֶׂ ְוַכצ ֶׂ
ים:   ֹורִּ י ְלדֹור ד  ָעתִּ ו  יש  ה וִּ ְהיֶׂ  ת ִּ

י  ַמְלכ ִּ י  ָנַסְכת ִּ י  ַוֲאנִּ )ו(  ב  תהילים 
י:  י ֹון ַהר ָקְדש ִּ  ַעל צִּ
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  מאמר ונתתי עשב מאמר ונתתי עשב 
  מספה"ק לקוטי מוהר"ן מספה"ק לקוטי מוהר"ן 

 
 א

נּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ְלׁשֹון    ַרּבֵּ

 זמן אמירת התורה 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 

 
 

 פתיחה 
כידוע גם  שבתורה זו מדבר רבנו בעניין התקדש במותר לך, ופותח בתאות אכילה ומסיים בתאווה הידועה. ) 

משביעו   )סוכה נב:( חז"ל עליה אמרווכן  .כי אם הלחם אשר הוא אוכל (ת לט ו')בראשי שהיא נקראת אכילה כמ"
שמסתירה   ,שלנו עם הקב"הוהקשר ערלה על הברית שהיא נו ידהי ,לנו , ומבאר שהתאווה היא חרפה(רעב

ממנו  עליון ש שהיא מזל  עילאה בינהדהיינו הארת האמת מ)שעל ידו בא השובע ובנים קדושים   ,מאיתנו את אור פניו

 חיי מזוני(  בני
שע"י שתשדד את הבהמיות שממנה התאווה  דהיינו . "ונתתי עשב בשדך לבהמתך "ובזה מבאר את פסוק 

 והערלה אזי תזכה בעש"ב, ר"ת עושה שלום במרומיו.  
שונא  אזי הוא פונה מהקב"ה ואזי מפריד בין קב"ה ושכינתיה, וכביכול יש לו ,כי כשאדם שולט בו הבהמיות

 מטה שהיא נפשו הקדושה שמונע ממנה אור עליון. ם שונא למעלה, וג ל
שעושה  כך   ,למטה ה, אזי כשם שמתחבר לנפשו הקדוש לבהערלת את אבל כשמכניע את הבהמיות וכורת 

 ומבטל חרפתו. .שממנה נמשך השובע האמיתי פנים מהקב"ההארת זוכה ל שלום למעלה, ו
 

 
 שיחות השייך לתורה זו 

כך שיש לו תאוה גם  -בימי נעוריו והיו לו יסורים מזה. והשליך זאת. וראה אחרבה מאוד  לאכול הרשהיה רגיל  סיפר  
לאותו המעט שאוכל ונתישב והתחיל שוב לאכול כי מה לו כשאוכל מעט עם תאוה או הרבה, ולמה לו להפסיד גופו  

שעת הסעודה  ל חמיו בשולחן אצבחינם. והיה מניח כל התאוות בתוך תאוה זו של אכילה. פעם אחד היה יושב על ה
שלישית של שבת וישב בזוית והיה חושך בבית. והוא היה דרכו תמיד לעשות את שלו כדרכו, והתחיל לבקש שיראה  
לו השם יתברך את האבות אברהם יצחק ויעקב. והבטיח להשם יתברך כשתראה לי זאת, אשליך גם זאת התאוה )היינו  

ִלְבָרָכה אליו בחלום ואמר לו  -. ובא זקינו הבעל שם טוב ִזְכרֹונוֹ אוד וישןנס בזה משל אכילה(. ועשה בזה מה שעשה. ונכ 
הפסוק ונתתי עשב בשדך לבהמתך. והקיץ. ונפלא בעיניו מה שייכות יש לזה הפסוק למה שביקש ובא בדעתו שאיתא  

לך כי    אפשר-אי  אות אבהן בתיקונים עשב הוא אותיות ע"ב שין. ע"ב הוא בת עין. שין תלת אבהן. וזהו אם תרצה לר
אם בשדך לבהמתך צריך אתה לשדד הבהמיות תאות אכילה. והשליך גם זאת התאוה. ואמר שמעשה זו שייכה לקבלת  

ר ְזּכָ יל. וציוה לחזור גם זאת המעשה. -התורה ַהּנִ  ְלעֵּ

רב  אמר  הקדוש  הצדיק  הרב  של  המקורבים  מגדולי  אחד  קווליר  ניסן  ר'  הרב  שסיפר  זֵּ המעתיק: שמעתי  ברוך  -ֶכרי 
ֶכר-יקַצּדִ  יק-ִלְבָרָכה לפני המגיד מטירהאוויצע זֵּ ֶכר-ַצּדִ יק-ִלְבָרָכה אשר פעם אחת בא אל הרב הקדוש רבי ברוך זֵּ -ַצּדִ

ֶכר זֵּ זמנים שלא ראה את הבעל שם טוב  זאת והשיב לו שזה כמה  נעצב מאוד ושאל אותו מה  -ִלְבָרָכה וראה אותו 
יק לי    ת שבא עלוכל אימ   ִלְבָרָכה.-ְוָקדֹוׁש -ַצּדִ והשיב  זה  ושאלתי אותו מה  ועתה ראיתי אותו  מוצא אותו.  אינו  קברו 

 שהוא נמצא אצל רבי נחמן )ואמר בזה הלשון: ער האט זיך פאר קליבין צוא ר' נחמן(.  
ל טוב  שם  הבעל  שאמר  נוּ ומה  נוּ   ֲאדֹונֵּ נוּ   מֹורֵּ ֶכר  ְוַרּבֵּ יק -זֵּ אפש-ְוָקדֹוׁש -ַצּדִ בלתי  כי  לראות ִלְבָרָכה  האבו  רי  עד  את  ת 

נ יוסי בן קיסמא" סימן  וישבר תאות אכילה, עיין בליקוטי מוהר"ן ח"א במאמר "שאלו את רבי  ז, מבאר שם  "שישדד 

 . ב(" סעיף צ ,חיי מוהר"ן-)  ידי אכילה בקדושה מתנוצצים בהאדם אור האבות:-שעל

 
 הקדמה 

לאהבה את  וכו'    ו אל מצוותי יה אם שמוע תשמעהו ים יא(  )דברש  השניה שאנו קוראים ערב ובקר בק"בפרשה  )עפ"י הריצ"ח(  

וכו'. נראה שאע"פ שמדבר ממדרגת אהבה   "ונתתי עשב בשדך לבהמתך" ה' אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם  
ובכל נפשכם רומז לשכלית וגם לבהמית, כי א"א כלל לעבוד את ה' אם    .כמבואר בגמ'  , ינו בשני היצריםיבכל הלב דה
 האדם. כי מצדם הם נמשכים אל הרע הגמור. שולט על שית הבהמ   יצה"ר ונפש

הנ"ל כל  מקיים  שלא  למי  בעונש  עוסקת  זו  כיון שפרשה  במותר  ,אבל  בהתקדש  בפירוש  מדברת  שאינה    , לך  מבואר 
  דהיינו אם   ,את ההלכהבשכר ישראל המקיימים  פשט הפסוק  ש  . נמצאלא נענשיםשלא מתקדש במותר  שהרי על זה  

  , ונראה שגם בפשט הכוונה כל שכן שיהיה עשב לאדם  , מותבשדה לבהב  קבלו שכר שיהיה עשתשמעו אל מצוותי ת
 .  העשב הוא למדרגת הבהמיות של האדםקיום ההלכה רק כפי הדין, אזי שלרמוז  ,בהמתךלנקט   אלא

 
 תשע   כסלו א
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כי לא    , כדי שידעו לעולם  , ישראל מן במדברהקב"ה האכיל את  )דברים ח' ג'( ש  מניה   אבל העיקר הוא כמבואר לעיל 
   . מדרגותיש הרבה  ה בעצמו ובז . אלא על מוצא פי ה' , על לחם לבדו יחיה האדם

בשיחות(  ורבינו  כנ"ל  הבעש"ט  לו  שרמז  הנמוכה  )כמו  ישראל  ממדרגת  שמדברים  הנ"ל  בפסוקים  דייקא  רמז    , מוצא 
למי שתופס כל  ותר,  הרבה ישכר גדול  בהם  שרמוז    דהיינו  ,כדרכו מעלה זאת למדרגה גבוההלמדרגות גבוהות יותר. ו

דהיינו שכוסף למדרגת אדם השלם, לו רבינו מגלה    ,תרגבוהה יולמדרגה    אלא כתחילת עליה  ,מדרגה לא כסוף דבר
הוא   לפנים משורת הדיןשם    ,שכרכבר מדרגת  שמה שבפשט  העבודה  רק    ,לחסיד החפץ לעבוד את הש"י  מתחילה 

  ה שכבר נחשב למתוקן ותר לך, דהיינו כשעולים מדרגה, אזי מ שהיא כל ברורי הנגה דהיינו התקדש במ  ,הפנימית יותר
 ר שעדין צריך תיקון ועבודה. שכר מתברוראוי ל

תערובת   לך היא קליפת נגה שאינה רע גמור אלא  רל התקדש במותידוע שכל הרשות שעליה אמרו חז"כ
מנע ין הכוונה להאיש  ",במותר"  "התקדש"במה שעובדי ה' מבררים אותה, דהיינו    ,ששם עיקר תיקון העולם

אמנם עד   ,גה לקדושהונקליפת  עלה את  מבררת ומשה כזו שלגמרי אלא להגיע למדרגה שהאכילה בקדו
חרפת  דשא לבטל  זוכה  ממנוה ם  זו  ,תאוות  שבקליפה  התיקון  עיקר  לה  ,אזי  שאינו  יהיא  היכן  ממנה  מנע 

 כגון אכילה לקיום ומצוות עונה.  ,עסוק בהלמצווה בפירוש 
ית בזה  שמכנהואולי  מה  הבהמיות  באר  את  לשדד  הזו  העבודה  את  שהוהבהמה    ,רבינו  נפש שבאדם  יא 

והערלהה החרפה  בשליטת  שעדין  כערכנו  שלאנשים  שרומז  נראה  לפ"ז  רע,  היא  דרך    ,בהמית  על  אזי 
 היכן שאינו מוכרח, וכנ"ל.  ,המוסר והעבודה יש להתייחס לקליפה זו כרע

חשב בארנו שלפי  עב שם  תורה  בזה  רבינוועיין  היצה"ר שמונה שם  סוגי  הוא    ,ון  במותר  יוצא שהתקדש 
 מג' קליפות רעות, ויש לומר כנ"ל שזה על דרך המוסר.  היא אחת  ו  ,הדמים מעכירות

כידוע שהמותר והרשות היא הרשת שנתפסים בה רוב העולם, ועל זה צעק הרמב"ן בריש בפרשת קדושים 
 התורה.   נבל ברשות אהרי הו  ,התר גמורשנוהג בזה כ שמי

א'(  הריצ"ח   זה בכמה דוגמאות וע)שיעור  ג' קליפות טמאות סביב  פב שיש    פ"י תורההאריך כאן לבאר ענין 
והביא מה שמקשים שברכת להכניסו בבריתו של    , תקנת במצות פריעהישנ  ,הברית ורביעית דקה בחי' נגה

ומתרצים    ,ה על הפריעהו לא נצטו  אברהם אבינווהרי    ,אברהם אבינו מברכים אחר החיתוך קודם פריעה
הרי היא    ,זו  גם קליפהוו לתקן  אבל אחר שנצט  ,אלא שאז הנגה לא נחשב ערלה  ,וה להסיר ערלהושנצט

ערלה כהסרת  מוגדרת  גם  שנצטו  ,כבר  מילה  במצות  אבינו,ה  ו וכלולה  שכשעולים    אברהם  כנ"ל  והיינו 
 יקון ועבודה.   מתברר שעדין צריך ת ,מדרגה אזי מה שכבר נחשב למתוקן וראוי לשכר

דהי ערלה  בעצמו  וזה  אדם.  של  הבהמית  מהנפש  היא  הרעב  הרגשת  שעצם  כאן  רבנו  מדברי  ינו  משמע 
מילוי האמיתי של כל  ה ו  , רלה היא אטימות המכסה ומונע את האור העליון שממנו השובערעב. וע  חרפת

 החסרונות. 
כי היא אין לה מילוי אלא מאור    ,אזי נפש השכלית מרוחקת ושונאת לו  ,ששולטת בו החרפת רעב  נמצא מי

וכןהעליו פונה ממנו  , דהיינויש שונאים למעלה  ,יש שונאים למטהש,  .  שנאה  בחי'  וינדהי  ,כביכול הקב"ה 
בחי' צדיק אוכל למעלה היא מניעת אור הש"י עליו, שממנו אדם זוכה לשביעת הנפש,    שלהשנאה  בחי'  ו

, והרגשת הרעב היא חרפה לנו, כי יסודה  \בגיש רעב/נמצא שמניעת האור גורמת לאדם להר   .לשובע נפשו
נמצא  פש הבהמיבנ כגון  ת,  בנפשו,  ביטוי  לה  יש  ועדיין  הנפש הבהמית,  לגמרי את  זמן שלא הכניע  שכל 

הרגשת רעב, זה בחי' שיש לו שונא למטה, כי נפש השכלית שונאת את נפש הבהמית שהיא הפכית לה. לכן  
 לא כשהכניע לגמרי תאוות אכילה. א"א שיזכה לשובע הנפש באכילתו א

 
 עד כאן ההקדמה 

 

* 
 [ג ]   לטתורה 

 .\ ד/עשב בשדך לבהמתך ונתתי 

 
שהם תוצאה של הארת פני הש"י על האדם או ח"ו מניעת  בשער הפסוקים לך לך ולקוטי תורה מקץ  מבאר האריז"ל    שובע ורעב   ב

 וכפי שיתבאר לקמן בפנים.  האור.

 היכן נאמרה היא לשון רבינו ז"ל לא ידוע מתי ו   תורה זו   ג
יֶכם וּ )   יא דברים    ד ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְידָֹוד ֱאלֹהֵּ ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאׁשֶ ׁשְ מַֹע ּתִ ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל  יג( ְוָהָיה ִאם ׁשָ ְלָעְבדֹו ּבְ

ֶכם:  ִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש   ַנְפׁשְ י ְמַטר ַאְרְצֶכם ּבְ ָך ְוִיְצָהֶרָך: ָך וְ ְוָאַסְפּתָ ְדָגנֶ   )יד( ְוָנַתּתִ :    ִתירׁשְ ָ ָבְעת  ָ ְוש ָ ָך ְוָאַכְלת  ֶׂ ְמת  ְבהֶׂ ְדָך לִּ ש ָ ב ב ְ י ֵעש ֶׂ  )טו( ְוָנַתת ִּ

מדבר  יותר    הפסוק  גבוהה  למדרגה  זאת  מעלה  ורבינו  וכו'  מצוותי  אל  תשמעו  שמוע  אם  והיה  ברישא  כמ"ש  המצוות  קיום  משכר 
.  יותר של החסידות שהיא כל ברורי הנגה דהיינו התקדש במותר לך מית  מתחילה העבודה הפני   ומגלה שמה שבפשט הוא שכר שם 

     וכנ"ל בהקדמה.
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,  בשדך.  שלום מלמעלהלך  נמצא ונתתי עשב הפי' נתתי    \ו/[ה]   מרומיובלום  ש ושה  עת  ר"  עשב

 יכ  .ל"של שבירת התאווה שם גדל השלום הנדהיינו על קרקע  דהיינו שבשדה    \ח/ ושבירה  [ז]   דדו  ישִּ   'ל

רעבון   איזה  מרגיש  אכילההפירוש  כשאדם  תאות  עליו  לו  \י/[ט]   שמתגבר  שיש  ידע   ,
( בגמ'    השם גבולך שלום   \יב/(יאשונאים, כמאמר חז"ל  ודרשו  ישביעך,  חיטים  המשך הפסוק חלב 

ד  חיטים  שובעשכשיש  שכשאין  מכאן  לומד  ורבינו  שלום,  יש  אזי  שובע  שלום  ,היינו  אין  לו  כי    , אזי  יש 

  מי שיש לו רשים ידכמבואר בגמ'    \יגלו שונאים למטה יש לו גם למעלה/   מר רבינו כיון שיששונאים. ואו

 
 איוב כה ב'   ה 
רבינו את העבודה דהיינו    ו  שלזה מעלה  הנגה  ברור  בין אדם    , שבמדרגת  לגוף  נשמה  בין  לשלום  כשיזכה  הוא  אזי השכר האמיתי 

 לבהמה מ"ה וב"ן 

ן עב היינו הויה במילוי יודין ]או שהוא שם עב היוצא מג' פסוקים ויבא ויסע ויט  נו שי שעשב היי   ונים וזהר עפ"י התק   ועיין תורה מז 
 שהוא גם בחסד[ ואלקים במילוי יודין דהיינו שהשלום הוא בין חסד לדין 

 מקום במצודת ציון.  הוא בשין שמאלית כמ"ש )ישעיהו כח כד( ישדד אדמתו, אבל בשין ימנית הוא לשון עושק בכל   לשון שבירה   ז 

)רש"י, ר"י קרא,  ך אך ורק בשדה, כמו שפירשו כל המפרשים  'שידוד' בשי"ן שמאלית שיי   -אל בנימין רחמים  מהרב ארי   הערה שקבלתי 

ש'ישדד אדמתו' זה מלשון  על הפס' "יפתח וישדד אדמתו"; וכן הרמב"ן, הרלב"ג, ר"מ קמחי באיוב לט, י; והרד"ק בשרשים(    -ראב"ע, אברבנאל, מנחת שי, מלבי"ם  
'כתי  כתב  שדה'(   מלשון  שהוא  )'יתכן  "יתכן"  שכתב  המצו"צ  וגם  ועוד, שמסתבר  שדה,  שבירה,  סתם  ולא  דווקא,  העפר'  רגבי  שת 
ומאידך, "שוד" )בשי"ן ימנית( הולך הרב פעמים ביחד           שלקח את דבריו מהרד"ק, והרד"ק  עצמו בשרשיו כתב שזה מלשון שדה.

 ה.כאן ההער עד    –  נה.    -עם "שבר", כגון: ישעיהו נא, יט; נט, ז; ס, יח; ירמיהו ד, כ; מח, ג; נא, נד 
הגשמי   יינו דה   ח העשב  גידול  מקום  הוא  שבפשט  השם  אזי    , מה  השלום  הוא  בעבודת  גדל  שעליו  התאוה    דהיינו המגרש  שבירת 

 [ 1ח "יצ ]הר ר"ת שידוד ערלה בהמיות    בעשב   ונרמז     .לבהמיות 

   ב' ב' שמה שמוכרח לקיום הגוף אינו תאוה ]אלא בחי' בטן רשעים תחסר[   עיין לק"ה ר"ח   ט 

ָהְר הַ מוֹ -עג  תר -א " ש"ק ח עיין שי  דֹול מֵּ ׁש לֹו ַצַער ּגָ ּיֵּ ִבין ּבֹו, ׁשֶ ַהְתָמָדה אּוָלם הֵּ ד ּבְ ב ְולֹומֵּ ּיֹוׁשֵּ ַעם, ֶאָחד ׁשֶ יק  ְרַנ"ּתְ ְזצּוַק"ל ָרָאה ּפַ ּצִ ָעבֹון ַהּמֵּ
ֲאַות ֲאִכיָלה". )ֲאָבֶני"ָה בַּ  ן ּתַ ָליו ְוָאַמר לֹו: "ֶהער ׁשֹוין אֹויף ָהאּבְ ָנה אֵּ  ם סל"ז(.ְרֶזל, ש לֹו ּפָ

שגם הוא צריך להיות בשכל, או שמבין כמה צריך לחיותו או    ,שחייב לאכול   ועטת לאכילה מ מדסתם דבריו משמע אפילו  לכאורה    י
שמרגיש חולשת הגוף ואז אוכל, אבל לא מתוך הרגשת רעבון וחשק לאכול. כי הצדיק צריך להכריח עצמו לאכול כדמצינו ברבינו  

זולתו    רו בחז"ל שאמ   וכן איתא קמב(.     )עיין פעולת הצדיק  כשהלכו לאכול: את בהמתי אני הולך להאכיל, דהיינו שתופס כמאכיל 
 ולא את עצמו.  

ד"א גומל נפשו איש חסד זה הלל הזקן שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו היה מהלך והולך עמם    -  ' פרשה לד פסקה ג  ויקרא רבה עיין  
יתא אמרו לו כל יום אית לך אכסניא אמר להם  ב   סד עם הדין אכסניא בגו מול ח הם לגאמרו לו תלמידיו ר' להיכן אתה הולך אמר ל 

 .  ועי"ש עץ יוסף והדין נפשא עלובתה לאו אכסניא הוא בגו גופא יומא דין היא הכא למחר לית היא הכא 

נמוכה  בטן    אבל במדרגה  נאמר  זה  שעל  לקיום  לרעבון שמרגיש אחרי שאכל את ההכרחי  הכוונה  עיקר  שזה    תחסר   רשעים יותר 
ון השלום דהיינו שבטן הרשע דהיינו הבהמיות שבו שונא את הנפש השכלית שהיא עיקר האדם. עיין לק"ה  סר דייקא המלמד על ח 

 מה שהוא מוכרח לקיום הגוף אין זה נקרא תאווה. ונ"ל כנ"ל שכוונת מוהרנ"ת לפי מדרגת רוב העולם.ר"ח ב' ב'  

  וביאר   , הם כמו ד' שעות שלנו  המלך   מבואר בפסחים קז: שתשע שעות של אגריפס לפי ה מיון  הרגשת רעבון היא ד   וצ"ע כי לכאורה 
)יב:(   9שם בשוטנשטין הערה   יוסף  מזון ב   בשם נמוקי  זה לשון  ו   עי"ש.  מעיו.  כי הרעבון בא בשעה שאדם רגיל לאכול ולא מחוסר 

לאכול כל    לוש ומתאוה לאכול באותו רגע שמנהגו לב ח י שה והלב בקי בהן, לפ   –ד"ה זמן סעודה לכל היא    פסחים דף יב:   הנמוקי יוסף 
 הימים. ולא אתי למטעי כל כך בין בשבע ולא בשש.

קפד סעיף ה' עד אימתי יכול לברך עד    ן מרגיש רעבון. כמבואר בש"ע או"ח סימ ש   רק עד לברך  ברכה אחרונה שיכול    דין מ   אבל צ"ע 
 תה אכילה.ת או מחמ   שיתעכל המזון שבמעיו וכמה ביעורו כל זמן שאינו רעב 

  לרובא דעלמא שעיסוקם לא משכיח ואינו דומה  מעיו,  מלך ועסוק מאד לא הרגיש רעבון    ה טעמו של אגריפס כיון שהי   וצ"ע לכאורה 
 מהם רעבונם.

נו שבע אין לו שלום  ואי  ש לו מי ייד[ ]והכי נ   קמז   תהלים   גבולך שלום חלב חטים ישביעך   שם ]אין מריבה בבית מצויה אלא על עסקי תבואה שנאמר ה   בבא מציעא נט.  יא

 בית בגופו[ 
שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על  לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו    אמר רב יהודה   -בבא מציעא נט.    יב

ישביעך"  חטים  חלב  גבולך שלום  "השם  תבואה שנאמר  דאמר   עסקי  היינו  פפא  רב  ואתי  י  אמר  נקיש  מכדא  שערי  כמשלם  אינשי 
עולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שלא נקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואה  תא ואמר רב חיננא בר פפא ל בבי   יגרא ת 

הא  י   שנאמר והיה אם זרע ישראל וגו' וכתיב ויחנו עליהם וגו' וכתיב וידל ישראל מאד מפני מדין )ואמר רבי( ]אמר רבי[ חלבו לעולם 
אשתו שנאמר ולאברם הטיב בעבורה והיינו דאמר להו  וך ביתו של אדם אלא בשביל  ה בת מצוי אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה  

 רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו 

תיגרא היא עם  ה   שאין הבדל בין אם אין לו תבואה בביתו או שיש לו אבל אינו שבע ממנו כל ההבדל הוא רק שכאן   רבינו לומד ו 
 שה עיין תורה מז  רא אשה כמ"ש ראה חיים עם א א נק ם הו אשתו וכאן עם גופו שג

ולמעלה   יג שלמטה  מחלוקת    נ"ל  וזו  השכלית  על  הבהמית  הנפש  התגברות  הוא  הרעב  כי  השכלית  ולנפש  בהמית  לנפש  רומז  גם 
וקת  מחל   וזו   ה על השכל עד שנדמה לו שחייב לאכול דמ שלמטה דהיינו מצד הכבד ועזות הגוף ועי"ז נופל למוחין דקטנות ומתגבר המ 

 חיל מהתגברות עזות הגוף דהיינו דחף ותאווה לאכול ומזה נופל למדמה עד שנדמה לו שחייב לאכול.למעלה.  דהיינו שזה מת 
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שונאים מלמעלה  \טו/ פי'  רשים  לו  שיש  בידוע  קג }  מלמטה,  רש   \יז/ [טז:{] סנהדרין  נקרא  השונא 
אלא נקרא רש כיון שנקט רש כלפי השונא   \יט/אמנם רש למעלה אין הכוונה עני מדעת  \יחעת/דהיינו עני מד

לכן נמנע ממנו אור הש"י כמ"ש שם בגמ'    \כ/ אבל הכוונה שהשנוא למטה הוא כמו שנוא למעלה  שלמטה

אורם מרשעים  ימנע  לְ בפסוק  צריך  בכן  ולשברֵד ש ָ .  לאכול   \כא/ד  המתאוה  שלו   הבהמיות 
ית'ועי"  \כד/\כג/[כב] אורו  ממנו  ִיָמַנע  לא  ואזי  כנ"ל,  במרומיו  שלום  עושה  דהינו  לעש"ב  יזכה  , כי עיקר ז 

 .  כנ"ל שהרגשת הרעבון הוא מצד הנפש הבהמית שבאדם מיותעבון הוא לבההר
סג( פ'  )בראשית  במדרש  אמרו  קלון  \כו/[כה]גם  ויבא  זדון  רעב,    \כח/ [כז]   בא  של  קלונו  דא 

כי  .  \ל/ ד חרפת רעב בגויםר לא תקחו עושא  \כט/כמ"ש )יחזקאל לו( והפירוש  עד כאן המדרש. 

 
 )כי ההמשך אינו מהגמ' שם(   ומי  –ומי, ובתרצו )ו(מי, ובתשכט    –גם בדפו"ר מי, ובתרלו    יד

דהיינו שלפירוש הגמ' רש הוא  מדכתיב כל אחי רש שנאוהו.  ש"א  המהר שה אדם רש וכו' ופרש"י שנוא ופירש  נע כיון ש   לשון הגמ'   טו 
 מי שיש לו שונאים וקמ"ל שהשנוא למטה שנוא גם למעלה.  

 גם נראה כיון שאוהבי עשיר רבים נמצא שרש דהיינו עני הוא שאין לו אוהבים והוא כשנוא.

ומבואר בתורה סט  י כי אין עני אלא מן הדעת  ואול א.   ים למטה נמצא שרש הוא שונא ולא שנו רש אבל לפי רבינו שנקט מי שיש לו  
 שהשנאה היא מעכירות הדעת. לכן השונא נקרא רש. או כיון שהרש שנוא אזי כמים הפנים לפנים והוא נעשה גם שונא.

 . ש למעלה )ונמנע ממנו אורו(שה ר ה נע שכיון שנעשה רש )דהיינו שנוא( למט   ה( ]איוב לח טו[ מפני מה ע' של רשעים תלויה ])וכאילו אינ  ימנע מרשעים אורם   טז 

 המ"מ הזה נוסף בתרלו וצ"ע כי שם הרש שנוא ולא שונא.  
ים אורם וזרוע רמה תשבר" מפני מה עי"ן של רשעים תלויה כיון  ע אמר רבי שמעון בן לקיש מאי דכתיב "וימנע מרש   -  סנהדרין קג:   יז 

של דוד וחד אמר משום    י אלעזר חד אמר מפני כבודו ורב   וחנן שה רש מלמעלה ולא נכתביה כלל רבי י נע שנעשה אדם רש מלמטה  
 שלא תחשוב שכיון שהיו להם שונאים למטה הם שנואים למעלה כי דבר זה נאמר רק ברשעים. כבודו של נחמיה בן חכליה  

 יה היא למעלה, ונראה ככתוב רשים: לו שאינה כתובה בשיטת אותיות התיבה, אלא ת   -ע' שברשעים תלויה     -פרש"י 

 שיש לו שונאין, ואין רוח הבריות נוחה הימנו:   -שה אדם רש מלמטה  שנע ון  י כ 

 בידוע ששונאין אותו מלמעלה, להכי כתוב רשים, שני מיני רשות:   -נעשה רש מלמעלה  

 לעי"ן כלל:   -ולא נכתביה  

 שונאים הרבה: ו  שאין הדבר נוהג בצדיקים, ודוד היו ל   -משום כבודו של דוד  

הרבה מנכרים שמבקשין להרגו, על שהיה בונה בית המקדש, כדכתיב בעזרא )נחמיה ד(, ואחת  ו שונאים  שהיו ל   -ונחמיה בן חכליה  
מחזקת השלח וגו', לישנא אחרינא היו לו קנאים מישראל, דכתיב )שם ז( רבים ביהודה בעלי שבועה לו כי הוא חתן לשכניה בן ארח,  

 לומר שברשעים אמרינן ולא בצדיקים:  י איכתבא, , א( מפרש להאי קרא, ולהכ שהיו מבזין אותו, בקדושין )ע 

 שהשנאה מעכירות הדעת   עיין תורה סט   יח

רש ואביון מן האור, וידוע הכלל    א ת השנאה היא חסרון האור נמצא שהו גם לומר ששונא למטה נקרא רש כי סיב   ואולי אפ"ל   יט 

הוא רש  ש ם גם למעלה בחי' חסרון  ר ש למטה ג נמצא שהר יותר,  פע מלמעלה  ד ש כאשר הוא משפיע למטה אזי מקבל עו   העליון שגם  
 מהתוספת אור.

שחז"ל נקטו לשון שהקב"ה שונאו ידוע בשם הבעש"ט גודל האהבה שהקב"ה אוהב אפילו את הרשע הגדול ביותר אלא    כי אע"פ   כ
לדון אותו    ו כדי שלא הרשע מפנה הקב"ה פניו ממנ שמדת הדין היא למנוע ממנו אור ה'. וזה גם חסד כי אור ה' הוא פני ה' ולטובת  

 כחוטא בבית המלך.

 . נקט כפל לשון. נ"ל כי לשדד הוא לשון בשדך הנ"ל ולשבר הוא פירושו.לשדד ולשבר   כא
 עיין חיי מוהר"ן סימן צב   כב
ר,   -צב    עיין חיי מוהר"ן   כג י ְנעּוָריו, ְוהָ   ִסּפֵּ ימֵּ ה ְמֹאד ּבִ ָהָיה ָרִגיל ֶלֱאֹכל ַהְרּבֵּ ׁש לֹו  -ִליְך זֹאת. ְוָרָאה ַאַחר ה, ְוִהׁשְ יּו לֹו ִיּסּוִרים ִמזֶּ ׁשֶ ּיֵּ ְך ׁשֶ ּכָ

אֲ  ל ְמַעט ִעם ּתַ אֹוכֵּ ׁשֶ י ַמה ּלֹו ּכְ ב ְוִהְתִחיל ׁשּוב ֶלֱאֹכל, ּכִ ֵּ ל, ְוִנְתַיׁשּ אֹוכֵּ ַעט ׁשֶ ם ְלאֹותֹו ַהּמְ ֲאָוה ּגַ ה לֹו ְלַהְפִסיד ּגּופֹו בְּ ּתַ ה, ְוָלּמָ ם,  ָוה אֹו ַהְרּבֵּ ִחּנָ
י  ל הַ ְוָהָיה ַמּנִ ה ַח ּכָ ּדָ עֻּׁ ַעת ַהּסְ ׁשְ ֶצל ָחִמיו ּבִ ְלָחן אֵּ ֻּׁ ב ַעל ַהׁשּ ַעם ַאַחת ָהָיה יֹוׁשֵּ ל ֲאִכיָלה. ּפַ ֲאָוה זֹו ׁשֶ תֹוְך ּתַ ֲאוֹות ּבְ ב    ּתַ ת, ְוָיׁשַ ּבָ ל ׁשַ ית ׁשֶ ִליׁשִ ׁשְ

ּתָ  ְרּכֹו  ּדַ ָהָיה  ְוהּוא  ִית,  ּבַ ּבַ ְך  חׁשֶ ְוָהָיה  ָזִוית,  לּ ּבְ ׁשֶ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַד ִמיד  ּכְ ַאְבָרָהם  ֹו  ָהָאבֹות,  ֶאת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵּ ַהׁשּ לֹו  ַיְרֶאה  ׁשֶ ׁש  ְלַבּקֵּ ְוִהְתִחיל  ְרּכֹו, 
ל   ׁשֶ )ַהְינּו  ֲאָוה  ַהּתַ זֹאת  ם  ּגַ ִליְך  ַאׁשְ זֹאת,  ִלי  ְרֶאה  ּתַ ׁשֶ ּכְ ַרְך:  ִיְתּבָ ם  ֵּ ְלַהׁשּ ְוִהְבִטיַח  ְוַיֲעקֹב,  ֶ   ֲאִכיָלה(.ִיְצָחק  ׁשּ ַמה  ֶזה  ּבָ ה  ה,  ְוָעׂשָ ֶזה  ָעׂשָ ּבָ ְוִנְכַנס 

ַעל  נֹו ַהּבַ ן. ּוָבא ְזקֵּ יׁשָ ם -ְמֹאד, ַוּיִ סּוק:  -טֹוב ִזְכרֹונוֹ -ׁשֵּ ֲחלֹום, ְוָאַמר לֹו ַהּפָ ָליו ּבַ ךָ " ִלְבָרָכה אֵּ ְדָך ִלְבֶהְמּתֶ ׂשָ ב ּבְ ׂשֶ י עֵּ ִקיץ. ְוִנְפָלא  "  ְוָנַתּתִ )ל(, ְוהֵּ
יָּ  ַ יָניו, ַמה ׁשּ עֵּ סּוק ְלַמה  ּבְ ׁש ְלֶזה ַהּפָ ּקּוִנים כּות יֵּ ּתִ ִאיָתא ּבַ ַדְעּתֹו, ׁשֶ ׁש, ּוָבא ּבְ ּקֵּ ּבִ ֶ ת   ׁשּ ין; ע"ב ִהיא ּבַ ית, ׁשִ ב הּוא אֹוִתּיֹות ַעִין, ּבֵּ ׂשֶ ַעִין,  -)מ(: עֵּ

ין  י   -ׁשִ ּכִ ְלָך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲאָבָהן,  ִלְראֹות  ְרֶצה  ּתִ ִאם  ְוֶזהּו  ֲאָבָהן,  ָלת  שָׂ -ּתְ ּבְ ַאּתָ ִאם  ָצִריְך  ָך;  ִלְבֶהְמּתֶ ֲאִכיָלה,  ְדָך  ֲאַות  ּתַ ֲהִמּיּות,  ַהּבַ ד  ּדֵּ ְלׂשַ ה 
חַ  "ל(. ּבְ ַלת ַהּתֹוָרה ַהּנַ ל ַקּבָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ָכה ְלַהּמַ ּיָ ה זֹו ׁשַ ֲעׂשֶ ּמַ ֲאָוה. )ְוָאַמר, ׁשֶ ם זֹאת ַהּתַ ִליְך ּגַ י ְוִהׁשְ ַתב -ּיֵּ תּוב ְלַמְעָלה, ִלְפנֵּ -מֹוֲהַר"ן ּכְ י אֹות  ָיד ּכָ

ַלת   ּבָ ה ִמּקַ ה: ֶזה, ַמֲעׂשֶ ֲעׂשֶ ם זֹאת ַהּמַ ה ַלֲחזֹר ּגַ "ל". ְוִצּוָ ַבת "ַהּנַ ִבין ּתֵּ ֶחם(, ּוָבֶזה ּתָ ַהּלֶ ה מֵּ ֲעׂשֶ  ַהּתֹוָרה )ִהיא ַהּמַ

מפורש   כד לא    לא  שע"י שמדקדק  יותר  מפורש  מז  תאוותו אבל בתורה  ממנו  למנוע  הכוונה  מבינים בכלליות שלשבר  רק  כאן איך 
וב ל  יותר מהנצרך לקיומו בכמות,  וכיו"ב  אכול  ואפילו לא להקדים המרוחק בצלחת  וכו'  וטעם  ובע"פ מבואר שגם במתיקות  שיחות 

למעשה רבינו לא עוסק כל כך באיך לשדד כי זה מבואר בספרים עיין שערי תשובה ובדברי רבינו בשיחות ובע"פ אלא בלתת כח ע"י  
ודעת להתגבר על היצר. אמנם בת  לז משמע שדייקא ע"י ת חכמה  ותורה  ידוע  ורה סב  צורת אדם אבל  וזה עיקר  יותר  ענית מתקן 

קשה   יותר  שזה  ידוע  ובחוש  הראב"ד  תענית  נקרא  שזה  וידוע  מעט  אבל  לאכול  דווקא  אלא  להתענות  לא  הורה  רבינו  שלמעשה 
 מתענית וכל זה מבואר בספרים אחרים 

 וכו'. תלוה לו קלונו של רעב ואין חרפה אלא רעב נ רשע הוא עשו וכו' ש , )משלי יח(   פה ועם קלון חר יד בבוא רשע בא גם בוז    פסקא  שם   כה 



 מוהר"ן                                תורה לט                                  קוטי  יל               5: ג נ

גון תאות אכילה וזה גורם לבזיון דהיינו שבא רעב לעולם, וע"י  זדון הוא התגברות הבהמיות על האדם וכ
בשעת החורבן המעשה    \לא/ ב בני אדם מתבזים )כמבואר בילקוט שמעוני הנ"ל(. וכגון בגמ' כתובות סו:רע

ירושלים  גוריוןבן    נקדימוןבת  אחת  בריבה   הבית  בו  ,שהיה מעשירי  לחורבן  למאכלה  ליקטה  רעב שקדם 
 ערבים. של תן רים מגללי בהמשעו

הכלל הסובב כאן הוא שכשיש לאדם שונא למטה יש לו גם למעלה, והשנאה כביכול למעלה היא מניעת  
אור הש"י עליו, שממנו אדם זוכה לשביעת הנפש, בבחי' צדיק אוכל לשובע נפשו, נמצא שמניעת האור  

מצא שכל זמן , נמיתסודה בנפש הבה, והרגשת הרעב היא חרפה לנו, כי י\לב/ גורמת לאדם להרגיש רעב
שלא הכניע לגמרי את הנפש הבהמית, ועדיין יש לה ביטוי בנפשו, כגון הרגשת רעב, זה בחי' שיש לו שונא  
למטה, כי נפש השכלית שונאת את נפש הבהמית שהיא הפכית לה. לכן א"א שיזכה לשובע הנפש באכילתו  

 אלא כשהכניע לגמרי תאוות אכילה. 

דהיינו מה שיש לו שונא למטה ובעיקר הכוונה לנפשו    אדםין למחרפ, היינו מה שנמצא המחלוקת

היינו בחי' מחלוקתהבהמית ורעב הזה  עי"ז בחי' רעב.  בא  בחי' ערלה   ,  הוא    בחי' חרפה, 
כך אמרו בני יעקב    כי חרפה היא לנו  \לג/, כמ"ש )בראשית לד(שפירושה אטימות וקליפה על האור

ע כשהתנו  שכם  העיר  שילאנשי  התנאי  בג"ש את    מולומהם  לומד  ורבינו  לנו  חרפה  הערלה  כי  עצמם, 

 
בֹוא    בראשית רבה   כו  פרשה סג פסקה יד ויבז עשו את הבכורה ומה בזה עמה א"ר לוי תחיית המתים בזה עמה הה"ד )משלי יח ג( " ּבְ

ה: " בבוא רשע זה עשו   א ַגם ּבּוז ְוִעם ָקלֹון ֶחְרּפָ ע ּבָ בא גם בוז שבא בזיונו עמו "ועם קלון    שנ' )מלאכי א( וקראו להם גבול רשעה ָרׁשָ
 חרפה" שנתלוה לו קלונו של רעב ואין חרפה אלא רעב המד"א )יחזקאל לו( אשר לא תקחו עוד חרפת רעב בגוים: 

בא זדון    -רמז תתקמז  ק יא  פר משלי    ילקוט שמעוני  אבל עיין   .שהביא פסוק ממשלי יא וכאן הוא משלי יח   רבינו שינה מלשון המדרש 
   עשו וקראו להם גבול רשעה ונתלוה לו קלונו של עולם "ויהי רעב בארץ".  זה 

 משמע ממנו שזדון הלעיטני נא דהיינו בולמוס של רעב גרם לדסמיך ליה ויהי רעב בארץ   ועי"ש מהרז"ו 

מה הראיה    מביא ראיה ממשלי יח הנ"ל וצ"ע שפתח בזה שיחד עם בזוי הבכורה ביזה עשיו גם את תחית המתים ו   המדרש עצמו צ"ע 
כמבואר בגמ'  ) דלכאורה הוא דבר חדש. ולא ראיתי במפרשים יחס לזה רק כתבו שלמדו לרבות מדכתיב את הבכורה ואת היא רבוי.  

   ( שדרש כל אתין שבתורה עד שהגיע לאת ה"א תירא.פסחים כב: ר"ש או ר"נ העמסוני  

 משלי יא ב'   כז 
ל השכלית כי יודע שאסור ולא מתגבר ועי"ז בא עליו קלון של רעב דהיינו  רומז להתגברות הנפש הבהמית ע   ונ"ל   זדון הוא מזיד   כח

כדשנינו )שבת    ופרש"י חרפת רעב תאוות אכילה והיינו כנ"ל שהרעב הוא מהבהמיות ובמדרש מדובר בעשיו הוא שאמר הלעטיני נא  

 להחזיר   ו שתוחב לו המאכל למקום שיכול דהיינ   ברטנורא כד ג( שמלעיטין את הגמל ואת העגל. עי"ש  
אלִֹהים:   יחזקאל פרק לו   כט  ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ָלֶכם לֵּ ִלי ְלָעם  ִוְהִייֶתם  יֶכם  י ַלֲאבֹתֵּ ָנַתּתִ ר  ָאֶרץ ֲאׁשֶ ּבָ ם  ְבּתֶ ִויׁשַ י ֶאְתֶכם ִמכֹּ   )כח(  ְעּתִ ל  )כט( ְוהֹוׁשַ

יִתי ֹאתוֹ  ָגן ְוִהְרּבֵּ יֶכם ְוָקָראִתי ֶאל ַהּדָ ְמאֹותֵּ יֶכם ָרָעב:   טֻּׁ ן ֲעלֵּ ר לֹא ִתְקחּו עֹוד    ְולֹא ֶאּתֵּ ֶדה ְלַמַען ֲאׁשֶ ָ ץ ּוְתנּוַבת ַהׂשּ ִרי ָהעֵּ יִתי ֶאת ּפְ )ל( ְוִהְרּבֵּ
ּגֹוִים:  ת ָרָעב ּבַ  ֶחְרּפַ

 נראה שמורה על בחי' הרפח היינו שברי כלים דהיינו שזה המצב של מי שהוא רעב לבהמיות   הלשון חרפה   ל
החמור והיה יוצא מירושלים והיו תלמידיו מהלכין אחריו ראה  מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על    רבנן תנו    -  : כתובות סו  לא

ריבה אחת שהיתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים כיון שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו אמרה לו רבי  
אמרה לו רבי לא כדין  אני אמר לה בתי ממון של בית אביך היכן הלך    פרנסני אמר לה בתי מי את אמרה לו בת נקדימון בן גוריון

מתלין מתלא בירושלים מלח ממון חסר ואמרי לה חסד ושל בית חמיך היכן הוא אמרה לו בא זה ואיבד את זה אמרה לו רבי זכור  
בה אלף אלפים דינרי זהב מבית  אתה כשחתמת על כתובתי אמר להן לתלמידיו זכור אני כשחתמתי על כתובתה של זו והייתי קורא  

מיה בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר אשריכם ישראל בזמן שעושין רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם  אביה חוץ משל ח 
 .ובזמן שאין עושין רצונו של מקום מוסרן ביד אומה שפלה ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן של אומה שפלה 

 ריז"ל שהם תוצאה של הארת פני הש"י על האדם או ח"ו מניעת האור.מבאר הא   שובע ורעב   לב

בזה יתבאר ענין הרעב ושבע, דע כי בהיות  הם אלו, בר"ע, אותיות רע"ב. ו ושמות ה' מלכים האחרים    -פרשת לך לך    -שער הפסוקים  
ש  ר'  בגימטריא  הם  דאלהים  אחוריים  הנה  כי  לעולם.  בא  רעב  אז  אב"א,  בבחי'  ואלהי"ם  ע"ב  הוי"ה  הם  דהוי"ה  ואחוריים  רעב,  ל 

של שב"ע.  הים דיודי"ן, הם בגימטריא ש'  דרע"ב. ובהיותם פב"פ, ושניהם במלוי העליון שהיא דיודי"ן, אז הוא שב"ע, כי פנים דאל 
 עכ"ל.    ופנים דהוי"ה דיודי"ן, הם בגימטריא ע"ב של שב"ע: 

חור אבל פנים באחור כמבואר בתורה ב' כל תפילותינו שיחזיר  הוא כשהוא אחור להקב"ה וממילא ה' צלך גם הוא א   מבואר שהרעב 
 "י בעורף אליו.  את פניו אלינו דהיינו כשמבקש את הש"י זה לא רעב אע"פ שהש 

אכילה ושתיה לחסרונו ולא את הש"י זה החזרת פנים דהינו שהוא בעורף להש"י וזה הרעב אבל אם  של  וי  כשמחפש מיל   ונראה כי 
 שהגוף בעורף לנשמה אם אז מתפלל ומבקש פנים ומילוי אמיתי מבטל הרעב.כשמרגיש רעבון דהיינו  

מצד הנוקבא בהיות' שלטא  ות הנה כבר ידעת כי כל הרעב וכל הגזירות באים  ותאכלנה הפר   -  פרשת מקץ )להאריז"ל(    לקוטי תורה 
ות "יפות "המראה "והבריאות היה"ו  על דכורא ואבדה ח"ו מיתוקה והוא הוי"ה הפוכה שלא כסדרה לכן רמז הכתוב בר"ת שבע "הפר 

שמעוררין דינין דנוקבא הנקרא' אשה וזו    שהנוקבא שלטא על דכורא ה' נוקבא על י' דכורא ה' על ו' לכן בא הרעב וזו מצד עונות 
 .דהיינו כשהגוף שליט על האדם ולא הנשמה    עכ"ל.       בע "הפרות ר"ת אשה אשר מצדה בא הרעב: "את "ש 

י ֶחְרּפָ )י   לד פרק  בראשית    לג ר לֹו ָעְרָלה ּכִ נּו ְלִאיׁש ֲאׁשֶ ת ֶאת ֲאחֹתֵּ ה ָלתֵּ ָבר ַהּזֶ יֶהם לֹא נּוַכל ַלֲעׂשֹות ַהּדָ  ה ִהוא לנו: ד( ַוּיֹאְמרּו ֲאלֵּ
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היא ערלה ברעב שגם  הטמאות    . והערלה הם שלש קליפותמחרפה הנאמר בערלה לחרפה הנאמר 

א'יחזקאל  בהנזכרות   פב  \ לד/ פרק  תורה  )ועיין  הקדושה  את  הסובב  הגמור  הרע  המסבבים    (\לה/שהם 
השלום/  \לז/[לו]   הברית שלום  מופר  ידן  שע"י  הפכילחבר  כו  שדר  \לחשעל  נמצא  פ',  בתורה  כמבואר  ם 

ובעיקר   ביתו  בני  כגון  אותו  הסובב  לכל  בינו  דהיינו  מקום  בכל  השלום  מופר  ערלה  שהיא  רעב  חרפת 

הערלה    .הקב"ה את  שלוםאוכשמשברין  ברית  נתגלה  נפש    \מ/\לט/זי  עם  למטה  שלום  לו  ויש 

ומתבטל הנ"ל    ומרומלמעלה ב  . וכשיש שלום למטה יש לו שלוםהבהמית ועם כל הסובב אותו

נפשו לשבע  אוכל  צדיק  מתקיים  ידו  שעל  העליון  לאור  וזוכה  חיים  מלך  פני  אור  אורם,  מרשעים  .  ימנע 
כי כשיש הארת פנים עליונים    גדול בעולם  \מא/וכשיש שלום למעלה אזי נתגלה ונתרבה שובע 

עב הוא העדר  ם וראור הפניוכמבואר בשער הפסוקים לך לך שהשובע הוא מ  , יש דעת המבטל כל תאווה

 
ַחת ְוֹנַגּה לֹו ָסִביב   יחזקאל פרק א   לד ׁש ִמְתַלּקַ דֹול ְואֵּ פֹון ָעָנן ּגָ ָאה ִמן ַהּצָ ה רּוַח ְסָעָרה ּבָ ֶרא ְוִהּנֵּ ׁש:   )ד( ָואֵּ ַמל ִמּתֹוְך ָהאֵּ ין ַהַחׁשְ עֵּ  ּוִמּתֹוָכּה ּכְ
פב   לה  )א(.    -  תורה  ַחת  ִמְתַלּקַ ׁש  ְואֵּ דֹול  ּגָ ְוָעָנן  ְסָעָרה  רּוַח  ְקִלּפֹות,  לׁש  ׁשָ ׁש  יֵּ י  ּכִ נֹוַדע,  ה  ין  ִהּנֵּ ּובֵּ ְקִלּפֹות  לֹׁש  ָ ַהׁשּ ין  ּבֵּ ִהיא  ֹנַגּה,  ת  ּוְקִלּפַ

ה. ְוִלְפָעִמים ִנְכֶלֶלת בַּ  ָ ׁשּ דֻּׁ ִבין )ב(:ַהּקְ ַמת ָהֲעׁשּוִקים ְוַדי ַלּמֵּ ְבִחיַנת ִנׁשְ ה, ְוִהיא ּבִ ִלּפָ ּקְ ה, ְוִלְפָעִמים ִנְכֶלֶלת ּבַ ָ ׁשּ דֻּׁ ית,      ּקְ אׁשִ רֵּ י ּבְ ִחיַנת ִסְדרֵּ ְוֶזהּו ּבְ
לׁש  בְּ   ׁשָ ְוהּוא  ֹנַגּה.  ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ּוְרָבִעי  "ל,  ַהּנַ ְקִלּפֹות  לֹׁש  ָ ַהׁשּ ֶנֶגד  ּכְ ָעְרָלה,  י  נֵּ סֹוד  ׁשְ ְוֶזהּו  ַמ"ל אֹורֹות.  ּבְ ִנְכֶלֶלת  ִלְפָעִמים  י  ּכִ ַמ"ל,  ַחׁשְ ִחינֹות 

חִ  ק ְרִביִעי, ּבְ לׁש ְקִלּפֹות. ְועֹור ּדַ ם ׁשָ לׁש עֹורֹות, הֵּ ׁש ׁשָ י יֵּ "ל.    יַנת ֹנַגּה:ִמיָלה, ּכִ לׁש ְקִלּפֹות ַהּנַ ָ ם ִמׁשּ ִאים ָלָאָדם, הֵּ  ְוָכל ַהֲחָרפֹות ַהּבָ

וכו' עי"ש. ועיין תיקון    זוהר שלח דף קס"ג מבואר דנוגה נקרא פריעה, ולפי זה המילה הוא סוד הסרת ג' קליפות טמאותב   -יעה ערך פר   -קהלת יעקב    פב ועיין עיין תורה    לו 

 לז דף עח. 
יעקב   לז  אות    קהלת  פריעה  קלי   -ב'  ערך  ג'  סוד הסרת  הוא  המילה  זה  ולפי  פריעה,  נקרא  דנוגה  מבואר  דף קס"ג  פות  בזוהר שלח 

 ה, והוא סביבות העטרה: טמאות, ופריעה הוא קליפות נוגה אין מסירים אותה לגמרה, רק קורעים ומגלים העטרה קדוש 

 .גם פגם הברית כי ברית שלום הוא כינוי ליסוד   ורמוז בזה   לח

נותן תי דוד הרעבון לבהמיות דהיינו שיבור תאות אכילה לתיקון הברית של את שי   נראה שבזה שקושר רבינו  קון בשורש לתאוה  ום 
הזו כי תאוה זו מבחי' מסוימת קשה מכולן במה שההתמודדות איתה היא הכרחית ויומיומית ובמצב של חרפה אזי האכילה עצמה רק  

 .גבי ברית מרעיבו שבע כן כאן מגבירה את התאוה וכמו ממלא חסרון בעוד יותר חסרון וכמו שנאמר ל 

הזו    האריז"ל מבאר  ד את שורש התאוה  הגרון  מה שהיא  וישב ייקא במיצר  סב    בלקוטי תורה פרשת  ברבינו בקיצור בתורה  ומובא 
שמיצר הגרון הוא בחי' מצרים והמלך בה הוא פרעה היינו העורף ויש לו ג' שרים אופים משקים וטבחים היינו קנה ושת וורידים הם  

בחכמות חיצוניות  ופרעה פה רע ושריו יונקים    מתם גדולה תאות אכילה שתיה והם יונקים ממוחין דקטנות הנמצאים שם לכן חכ בחי'  
תורה   ובלקוטי  עי"ש  ושתיה  אכילה  בתאות  מתגברים  ועי"ז  מבהמיות  גם  בא  שזה  נד  בתורה  אומר  שרבינו  זכים  שאינם  מדבורים 

הקב"ה.  יוסף זה    הוא מלך זקן וכסיל. על מצרים בהיותו תוך הבטן. אשר לא ידע את שמות כותב ויקם מלך חדש דהיינו היצה"ר ש 
ויאמר אל עמו שהם כחות הטומאה. הנה עם בני ישראל שהם כחות הנפש רב ועצום ממנו מה עושה ויבן ערי מסכנות לפרעה שהוא  

   .היצה"ר 

. את פיתום הוא הפה כי שם כל התאוות להתחזק בו את  יש בו אותיות הערף וערי מסכנות הוא הגוף כדי להתחזק בו היצה"ר פרעה  
לאכ  ולשתו היצה"ר  המסס  ול  שהוא  רעמסס  ואת  לעולם,  בולע  והתהום  ולשתות  לאכול  הב  הב  אומר  כי  תהו"ם  פ"י  פיתום  וזהו  ת 

 לעכל המאכל והוא מס"ס ר"ע.

שמתגבר  ע"י  ערי   דהיינו  בגרון  נבנה  אזי  פנים  בחי'  כל  ממנו  ומסלק  הגרון  על  רנז    העורף  תורה  ועיין  אוצרות  ]פרש"י  מסכנות 
קי  מלצורך  יותר  הוא  כשאוכל  המסס  ומו  ורע  תהום  פי  דהיינו  ממנו[  חיות  יונק  הוא  להחיות את האדם  ובמקום  בקופסא  מונח  כמו 

ידעו שובע דהיינו כלב שכולו  נאמר לא  ועליהן  הב  וחסרון שאין לו מילוי בחי' הני כלבין חציפין צועקים הב  לב הפך    דהיינו חלל 
בחי' וגמט' בהמה, היינו בחי' שם ב"ן בצד הנפול שלו כשלא    כלב הוא   החכמה ובמהר"ל הכלב בריה של חסרון בריה שלא נשלמה כי 

מתמלא מה"מה" מבחי' שמים שזה הגורם לרעבון לבהמיות הנ"ל בדברי רבינו דהיינו שתמיד הוא רעב דהיינו כנ"ל שהויה אלקים  
י בני ישראל שתי קליפות  מצרים ע" נהפך להויה אלקים באחורים שזה רעב דהיינו שזה מה שפרעה בנה ב במילוי יודין דהיינו שבע  

עצומות של עורף שמנוגב מפנים שלא יאיר שום גדלות שם אבל ע"י יוסף שהוא בחי' אמרו צדיק כי טוב הוא מפקיע מרע היינו ברע  
 ורחבה    הנ"ל אותיות רעב ועל ידו יוצאים ממצרים ממיצר לארץ טובה 

כל כדי שלא יהיה לו הנאת גרון לא ליתן יניקה כנ"ל לעורף  ולע את האו שבגיל שש כבר תפס את זה ולכן היה ב   רבינו מסופר על  
אלא להשאר בפנים הדוגמא לההיפך מזה הוא הנחש שנאמר בו על גחונך תלך על גרונך דהיינו כי כולו גרון שזה מרמז למציאות  

 [ 2לין ומהעוה"ז תכלית לעצמו. ]עפ"י הר"ץ של מי שעושה מהפרוזדור טרק 
סירים את הערלה כדי להחליש כח התאוה הידועה כמבואר ברמב"ם )מורה נבוכים ג מט( )ערלת  רית מילה מ בב   כמו שבגשמיות   לט 

הבשר תסיר ערלת הלב כמבואר בספר מעשי ה' לרבי אלעזר אשכנזי חלק מעשי אבות פרק יט( כך ערלת הלב שממנה הבהמיות  
תאות נפש אליו ית' )עיין תורה לא אות ו' עפ"י  קון הברית  פת רעב כשמשברין אותה מתגלה הברית שלנו עם הקב"ה דהיינו תי והחר 

הזוהר חסד מתגלה בפומא דאמה( ואזי סילוקא דיסודא עד אבא ואמא דהיינו שזוכה לתיקון המוחין ומתחזק נפש השכלית ומתגבר  
 .א שלמטה על המדמה ונפש הבהמית שהיא עיקר השונ 

אין לו שלום בית. וכן ועיין שבת קנב כששבת הברית שלום אזי    ת חסרה אזי עה"פ השם גבולך שלום שדרשו בגמ' כשהפ   עיין לעיל   מ
גורם למניעת הארו   וכשם שחוסר השלום מחמת הפת  יכול היה לבוא לבית המדרש  גם אין לו שלום בית כמבואר שם טעם שלא 

 חמת הפרת הברית שלום.  העליון הכי נמי חוסר השלום שמ 

 ב' יד ותשבע ותותר.  בחי' רות   מא
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כן כשבא   , על\מבהארת פנים. והיינו ימנע מרשעים אורם הנ"ל. וכשמאיר אור פניו ית' אזי הוא שובע גדול/
וה  יעקב סל   מבקשי פניך כמ"ש  )\מג/   יעקב אבינו שהוא בחי' אור הפנים אזי התבטל הרעב וכבר    (תהלים כד 

לזרוע  בקשו   יעקב אבי  אמיוסף שהוזרע  ברית שלום מכח  יוסף    ובחי'  למלך כמ"ש גבי    כשהיה משנה 

  ששלט אז וסף הצדיק  מי   תן זרע ונחיה  \מד/ )שם מז(בקשו ממנו    והמצרים  ,שנות הרעבב'  סוף  במצרים ב
  ר ודהיינו שע"י א,  (א אזליד, שמשפיע את האור של יעקב כי יעקב ויוסף כח)שהוא המרכבה לברית שלום

 :דיק לכן ממנו דייקא בקשו זרע לזרועהפנים של יעקב בטל הרעב ואזי נשפע שובע מיוסף הצ

 
  "ונתתי עשב"הרי    ,מצוות התורהדכנ"ל שאם תקיים    "והיה אם שמוע תשמע למצוותי"ל  ראחפירוש  

אזי תזכה  ,  ונתתי עשב  אזי  . ועומק הרצון שלי בהם  ,אבל אם תשמע לעומק מצוותי  , גשמי לבהמיות שלך 

ורבינו נותן  .  וצאצאיך כעשב הארץ  \מה/ ב ה'(רמז לבנים, כמ"ש )איוכי עשב    ,לבנים חיים וקיימים

כיצ לזיוג' עצות  לזכות    \ מו/ , היינו אימתי יהיה לך בנים חייםבשדך לבהמתךוג בקדושה, אחת  ד 
  , ותשבר נפש המתאווה שלך, היינו נפש הבהמיות \מח/[מז]   וקיימים, כשיהיה זווגך בקדושה 

דהיינו    \מט/ כאלו כפאך שדווג  הזי  בשעתוידמה לך  ועיצה שניה  ,  דהיינו שתתגבר בכחך על היצה"ר

והפחד הזה שתעורר בעצמך הוא יבטל את    \נ/:{נדרים כ}  שד הנטרד מחמת    שתמהר בקיום המצוה כאדם 

 .  התאווה בשעת מעשה
.  כשתוליד אותם כאנוס ע"י שד  \נא/לשון שד  בשדךרמוז בפסוק ונתתי עשב דהינו בנים חיים כנ"ל,  וזה  

ת כי מיתת הבנים זה מחמבנים תלוי בזיווג דקדושה הוא  קיום הוטעם שעי"ז יהיו לך בני קיימא.  

 
של עש בי   ין לעיל עי   מב תאוות אכילה  דהיינו  סז שהלעיטני  ב"ר  על  ויהי רעב בארץ אור המהרז"ו  גרם  ידיעת    , ו  לומר  יש  נמי  הכי 

 ההפכים אחת שע"י שיבור התאווה נעשה שובע גדול בעולם  
ִנים, ַהְדַר   ]ב[ ְוִאיאות    כמבואר בתורה כז  מג י ֶהָאַרת ּפָ א ַעל ְידֵּ לֹום, ֶאּלָ ר ָלבֹוא ִלְבִחיַנת ׁשָ בֹא ַיֲעקֹב  ֶאְפׁשָ ית ל"ג(: "ַוּיָ אׁשִ רֵּ ִנים. ְוֶזה )ּבְ ת ּפָ

הוּ  לֹום  ְוׁשָ לֹום.  ׁשָ י  ְידֵּ ַעל  הּוא  ֶאָחד",  ֶכם  ׁשְ "ְלָעְבדֹו  ג(:  )ְצַפְנָיה  ִחיַנת  ּבְ ל  ׁשֶ ִאְתָערּוָתא  ֶכם"  ׁשְ ִעיר  ם  לֵּ הּוא  ׁשָ ׁשֶ ַיֲעקֹב.  ִחיַנת  ּבְ י  ְידֵּ ַעל  א 
הּ  ִחיַנת ׁשּוְפרֵּ ִנים, ּבְ י פָ ֶהָאַרת ּפָ ים כ"ד(: 'ְמַבְקׁשֵּ ִהּלִ ִחיַנת )ּתְ ם(, ְוֶזה ּבְ ן ׁשָ ָבא ְמִציָעא פ"ד. ַעּיֵּ ָאָדם )ּבָ ּה ּדְ ין ׁשּוְפרֵּ עֵּ ַיֲעקֹב ּכְ  ֶניָך ַיֲעקֹב': ּדְ

לָּ   בראשית פרק מז  מד נּו ּבַ ה ֹאָתנּו ְוֶאת ַאְדָמתֵּ נּו ְקנֵּ ם ַאְדָמתֵּ ם ֲאַנְחנּו ּגַ יֶניָך ּגַ ה ָנמּות ְלעֵּ נּו ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה  )יט( ָלּמָ ֶחם ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוַאְדָמתֵּ
ם:  ׁשָ  ְוֶתן ֶזַרע ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות ְוָהֲאָדָמה לֹא תֵּ

לזרוע האדמה ואע"פ שאמר יוסף ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר מכיון שבא יעקב למצרים באה ברכה    -)יט( ותן זרע    רש"י 
 הרעב וכן שנינו בתוספתא דסוטה: לרגליו והתחילו לזרוע וכלה  

לֹום ָאֳהֶלָך ּוָפַקְדּתָ ָנְוָך ְולֹא ֶתֱחָטא:   איוב פרק ה   מה  י ׁשָ ב ָהָאֶרץ:  )כד( ְוָיַדְעּתָ ּכִ ׂשֶ עֵּ י ַרב ַזְרֶעָך ְוֶצֱאָצֶאיָך ּכְ  )כה( ְוָיַדְעּתָ ּכִ

 פל הדבר במ"ש: כ   -  תהיה יודע ובטוח אשר הרבה יהיה זרעך. וצאצאיך וגו'   -)כה( וידעת    מצודות דוד 

 י הרי רשעים קוריים מתים גם בחייהם.שגם יהיו צדיקים דאי לאו הכ   נראה שהכוונה  מו 
 ות ד' עה"פ המה ואביהם א   עיין לעיל תורה י'  מז 
ֲארּו ֶאְצָלם כָּ   -  תורה י' אות ד'   מח יִתים ֲעַדִין ִנׁשְ ֲענֵּ ל ַהּתַ ַעְצָמן ָהיּו רֹוִאים, ַאַחר ּכָ גּוָפם;  ְוִאם ִהְתּבֹוְננּו ּבְ ם, ַהְינּו ּבְ ּקָ שַֹ ֲאָוָתם ְקׁשּוִרים ּבְ ל ּתַ

ַאר ָקׁשוּ  ְלַבד ִנׁשְ ֲאָוָתם ּבִ ׁשְ ְולֹא ּתַ ׁש ָאִביו ּבִ ּלֹא ִנְתַקּדֵּ ֲחַמת ׁשֶ ַעת ַההֹוָלָדה, מֵּ ְ ׁש ֶאְצָלם ִמׁשּ ּיֵּ ֲאַות ֲאִביֶהם ׁשֶ ם ּתַ י ִאם ּגַ גּוָפם, ּכִ ם  ר ּבְ ַעת ִזּוּוג, ּגַ
 גּוָפם ֲעַדִין.ֶזה ָקׁשּור בְּ 

ואולי קמ"ל שד דייקא   צ"ע למה שד   מט  היזק השד י דה   , הרי הש"ע מחייב.    , שהחרדה מסלקת הדמים העכורים   , ינו כמו מחמת פחד 
 חיוב ש"ע היא מצווה ונעשית בשמחה.ד  מצ אבל  

 ין( וצ"ע הכא.שט ם הכוונה ששרתה עליו רוח רעה והיא מחלת השטות עי"ש )שוטנ כפאו שד לאכול מצה בפסח ש   עיין ר"ה כח.
כ  נ מה   .נדרים דף  מפני  בסוף  ]ע"ב[    שאלו את אימא שלום  ולא  הלילה  עמי לא בתחלת  להן אינו מספר  ביותר אמרה  יפיפין  בניך 

הולכות בשוק    הלילה  ודומ שנשים  ומכסה טפח  מגלה טפח  וכשהוא מספר  שהיה ממהר כאדם  ה עליו כמי שכפאו שד  אלא בחצות הלילה 
נראה הכוונה    .ואמרתי לו מה טעם ואמר לי כדי שלא אתן את עיני באשה אחרת ונמצאו בניו באין לידי ממזרות ו  הנטרד מחמת שד שכופה

 בחי' ממזרים.   ומשמע רוצה לומר שבני תמורה הם  לעיני שכלו שיחשוב באחרת והוי כאילו בניו שיוולדו מזיווג זה הם ממזרים ממנה.

אחרת יש למהר ועוד למה שצדיק יחשוב באחרת מה שאפילו אנשים פשוטים לא  ב   בגמ' צ"ע כי אפילו לא יחשוב   טעם זה המבואר 
דרכו   זה  ואע"פ שרש"י פרש כפשוטו  הכוונה אחרת לא אחרת מאשתו אלא אחרת מהשכינה הקדושה.  שעומק  ברור  ונ"ל  עושים. 

 ום.דר ח"ו עפ"י הזוהר כנראה שכל דברי הגמרא על רזין דאורייתא ס ועיין הקדמה לשער ההקדמות למהר 

שזיווג בקדושה כוונתו ליחד קב"ה ושכינתיה ולזה צריך לכווין אבל כשמאריך במעשה הגשמי אזי יש    וכן מבואר בתורה לב תנינא 
ימה בשעת תשמיש )נדרים כ.(  חשש שיתגבר עליו כח המתאווה ויחשוב באשה אחרת מהשכינה דהיינו באשתו. וזהו שאסרו לדבר ע 

בו  כי  לזה לרצותה  קודם  רק  בשעת  וד אלא  עם הארץ אבל  על  מט:  בגמ' פסחים  דורס המבואר  יהיה כארי  צריך לרצותה שלא  אי 
 מעשה צריך לכווין שבהתערותה דלתתא יתער יחוד הקדוש למעלה.

ילה וכמבואר בתורה מז אבל כאן לא נקט שידוד  תאות אכילה כי בתאוות אכילה העיקר הוא למעט באכ   לעיל בשדך לשון שידוד   נא
חז"ל אמרו המרעיבו שבע דהיינו מיעוט שזה בחי' שידוד הנ"ל אבל רבינו מבאר יותר שגם במיעוט צריך לקיים  ש   אלא שד דאע"פ 

 את המצוה באימה ויראה כמו משד כי זה התיקון ולא רק המיעוט במעשה.



 מוהר"ן                                תורה לט                                  קוטי  יל               8: ג נ

, היינו קליפות נוגה, היא קרובה אל  \נד/. כי הטיקלא \נג/[נב]קים בטיקלא כידוע  נשמות העשו
לכן   \נו/[נה]   במס' ההרכבהבספר משנת חסידים לרבי עמנואל ריקי  הנפש הבהמיות כמובא במ"ח  

ועיצה שלישית היא מצד הזמן המסוגל     :ות ממיתת הבניםהכנעת הנפש הבהמית בשתי עיצות הנ"ל מציל

עונת )בגמרא(    שהיא  \נח/[נז]   בליל שבת  , רקדהיינו לבד מליל טבילהגם צריך שיהא עיקר זווגך  לזה  

 
 * עיין זוהר משפטים קיג.   נב
. ובכלליות מדובר בתינוקות  " דמעת העשוקים את  ראיתי  " המבאר בכמה אופנים את דברי שלמה המלך בקהלת    ארוך שם הוא זוהר    נג

 ע"י הסטרא אחרא.    , וחייהם נעשקים ונגזלים מהם   , שמתים בגיל יניקה 

רלד  ג דף  ד   -  .זוהר חלק  והנה  כל העשוקים שנעשו תחת השמש  ואראה את  ד א(  )קהלת  ואמר,  בוצינא קדישא  מעת  טחול, פתח 
ינוקין דאינון   דאמהון, דסלקין מעלמא על ידי מלאך המות, וכי מלאך המות קטיל לון    בתוקפא העשוקים, מאן אינון עשוקים, אלין 

דאיהו עושק, אלא הדר ואמר, ומיד עושקיהם כח, ואין להם מנחם, מאן ההוא כח, דא הוא דכתיב )בראשית א יד( יהי מארת ברקיע  
חסר   מארת  הוא  ודא  אקר השמים,  ואיהי  עושק,  דההוא  ממנא  דאיהי  לילי"ת,  ודא  טחול וא"ו,  ובתר  י  בינוקי,  וחייכא  אזלת  ואיהי   ,

 עבדת בהו רוגזא ודמעה למבכי עלייהו: 

בלשון ארמי. וצ"ע מדוע הוא כנוי לקליפת נוגה. ואולי כי מאזני המשקל רומז לדבר הצריך משפט ויש צדדים    טיקלא הוא משקל   נד
ל קליפת נגה צריכה ברור למשקל מתי ואיך  יעו אב ות הטמאות איןן בהם משקל כי בוודאי הם רע שצריך להכנ לכאן ולכאן והג קליפ 

   להעלותה אל הקדושה.

ודע כי הרע הגמור שנתברר שאין בו טוב כלל הן ג' קליפות החצונים אבל קליפה ד' לא נתבררה    -שער מט פרק ג    -עץ חיים    ועיין
לבוש  בבחי'  נשארה  ולכן  ש   לגמרי  כלים  הם  כי  גמור  גוף  ונעשית  מעט מעט  ומתבררת  ו ועור  נתברר  בורים  והטוב  חוזרים להחיות 

ונעשו עולמות אבי"ע אלא שיש בחי' זה טוב מזה וזה טוב מזה מעתיק דאצילות עד תשלום דעשיה ונוגה שבכל העולמות הוא מה  
צמח אע"פ שלעיל אמרתי קליפת נוגה דאצילות    -]הגהה  שלא נתברר עדיין וזהו טיקלא דעשיקא נשמתין כנזכר משפטים צ"ה ע"ב.  

עכ"ז צריך בירור אותו טוב בעצמו שהרי גם במלכות דעתיק היתה שבירה וגם הוא בירר לחלקו חלקים כנ"ל לכן אמר כאן  לו טוב  כו 
כי כש  ע"כ[.  ובירור  תיקון  בה  שייך  לכן  חזק  דין  כולו  נגה דאצילות  כי  ולקמן אמר  דעשיה  עד חשמל  בלבנת  מעתיק  נוגה מדבקת 

הנשמות וכשמסתלקת אינה עושקת לכן הזווג בליל שבת שאין שם דביקת נוגה ומה    ז עושקת הספיר יסוד והוא ערלה שעל המילה וא 
שנדבק חזר להיות תוספת שבת טוב גמור משא"כ בחול כנזכר פ' ויקהל וז"ס פ' משפטים דצ"ו ע"ב אלקים הוא סוד הנוגה הנ"ל כי  

בריאה ע  ק"ך צרופי אלקים כמבואר אצלינו שהם מז"א של  וחוץ  כלים ה   ד סיום המלכות הם  וחוץ מהם החשמל  חצונים אשר שם 
 מהם הוא אלקים דנוגה ושם מתחילין אלקים אחרים  

חיים   ועיין שעל המיטה    -  פרי עץ  קריאת שמע  ה   -שער  אינו    -  ' פרק  כי  במחשבה,  פוגם  הוא  שז"ל  מוציא  שהוא  מי  כמו  כי  דע, 
משמש זכר בלי נקבה, גם כביכול למעלה נמשכת  מה שהוא  כלי, עונשו מגיע עד דעת עליון של או"א. והנה דוגמת    משתמש בשום 

אותו הטפה של אותו נשמה מן הזכר, ואינו נשפעת במלכות, רק יוצאות לחוץ בקליפות נוגה, וזה טיקלא דעשיקת נשמתין, הנז' בסבא  
ק אחד מן אשת  ה כח מזי "י קליפות נוגה, ונמשכת אותה נשמה אליה, ואז מתלבש ב במשפטים. והנה אשת זנונים תתאה אפתי לחוה ע 

הנעשין   בגופים,  מלובשין  שיהיו  בניו,  נשמות  לטפת  גורם  הוא  שז"ל,  המוציא  כי  נמצא,  נשמה.  אותה  אל  גוף  נעשית  והיא  זנונים, 
הוא להמית אותן גופין הנעשין מאותן נשמות, כדי    והנה תיקון החטאה זה,      מאשת זנונים. נמצא, שהחזיר הקדושה והטובה אל הרע: 

ק"ש  חו אותן נשמ שיבר  ע"י  המזיקין שממית אדם  סוד אותן  הם  ואלו  לילה,  בכל  עמו  נשמות  שיוכלו לעלות אותן  כדי  למקומן,  ות 
   שאומר על מטתו, והבן סוד גדול הזה: 

 ספר משנת חסידים לרבי עמנואל ריקי מסכת ההרכבה פ"ב אות ג' ד'   נה 

ב    -מסכת ההרכבה    -שנת חסידים  מ   נו  עוד  א    -פרק  לעונת  וכשמתגדל  נפש בחריית  ומגיע  והיא  נפש שלשית  לו  נוסף  הפעוטות 
 השכלית בכח מעשיי ובתשלום שלש עשרה שנה יש לה גם כח העיוני: 

מ ב   גופו או  חושב לעשותו לתועלת  ועושה אותו במעשה או  בוחר במה שרוצה  ידה  שעל  בחריית  נקרא שמה  עיין בחכמות  ולמה 
בחור באמת לאמיתו ולא מפני חפצו ורצונו לפיכך כל שאר הנפשות  האמת לשקר ל   שאין בהם הלכה למעשה אלא כדי להבחין בין 

 לגבי שכל העיוני הזה הם כחומר לצורה: 

)והוא    וכל הנפשות האלה בכללם נקראים נפש הבהמית הטמאה כי באים משמרי אופני העשיה שהם חומר היסודות והיצר הרע ג  
ש  נוגה(  הגבורות שבקליפת  מצד  לנפש  הנעשה  ב לבוש  לו לאדם  עליו  יש  רוכבים  הם  כי  הגוף  עם  הקושרם  הוא האמצעי  הזה  זמן 

 כאליהו בסערה כשעלה שמים: 

וכנגדם יש לו בזמן הזה נפש הבהמית הטהורה הבאה מחומר אופני העשיה שהוא נפש היסודות שעל ידה עושה המצות בקטנותו  ד  
ה  ) ובנפשה  הטוב  והיצר  קונו  רצון  לעשות  לעשותם  בוחר  שבה  דצ שכלית  לבוש  הוא  והוא  אז  לו  שיש  נוגה(  דקליפת  החסדים  ד 

האמצעי בינה לגוף כי היא רוכבת עליו כעני רוכב על חמור )והנפש הזאת דעשיה מתפשטת ממחצב הנשמו' דעשיה כי היא כענף  
  הנשמה כי כל   ראשו ועיקרו דבוק למעלה באילן וזה בנין אב לכל חלקי   אילן הנכפף למטה שקצתו נכנס בגוף האדם וקצתו מצל על 

 אחד מתפשט ממקומו העליון בדרך זה אור הנמשך ממחצבו הוא מזלו(: 

כלים החצונים  ה   דופקים אל  הורידים שאינם  ידי  ובכחה שולח הדם על  )הכוללת כל הרקיעים( שורה בכבד  והנפש הזאת דעשיה 
 נהפך לבשר:   שבאברי האדם והיותר עב שבו 

 ח"ב פט. ועיין לעיל תורה יא אות ה בות לז: זהר  עונת ת"ח עיין כתובות סב: ירושלמי כתו   נז 
יהודה אמר שמו   : כתובות דף סב   נח רב  יהודה  עונה של תלמידי חכמים אימת אמר  רב  יתן בעתו אמר  פריו  אל מע"ש לע"ש אשר 

 ואיתימא רב הונא ואיתימא רב נחמן זה המשמש מטתו מע"ש לע"ש 

 ף: שהוא ליל תענוג ושביתה והנאת הגו   -מע"ש כו'    -  רש"י 

לי   -  מהרש"א  הכי משמע  וגו'.  פריו  כו' מע"ש לע"ש שנאמר אשר  ת"ח  עונה של  חפצו  גמ'  ה'  כי אם בתורת  קרא שאמר  מהאי  ה 
ובתורתו יהגה יומם ולילה דהיינו כל ימי החול ואין עת לעונת לילה כל ימי החול כיון שצריך להגות בתורה יומם ולילה אבל אמר כי  
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שאז    ושהדהולדה ק, כי הוא זמן מסוגל ללנהוג כן  \ס/ ראוי לכל אדםו  ,\נט/ משום ביטול תורה  תלמיד חכם
דהיינו ששבת הוא זמן מסוגל שאין  [  סא]  ןוֶׂ אָ פועלי    כלממנה    ופרדויתבקדושה,  קליפת נגה  ת  נכלל

בו שליטת קליפת הנגה העושקת את הבנים וממיתה אותם כשהזיווג אינו בקדושה. ועוד שהזמן גם מסוגל  

 .  לזיווג בקדושה כפי שיבאר בהמשך 
  השביעה   שבת, שאזיך להיות בליל  צר  \סבאכילה/   שהזיווג שנקרא, זה רמז על  ואכלת ושבעתוזה  

משביעו רעב   :()סוכה נב דהיינו שמסוגל לזיווג בקדושה בלא יצה"ר. כי התאות ניאוף נקרא רעב כמאמר חז"ל

שבת  ,ומרעיבו שבע הוא  בקדושה  לזיווג  הזמן המסוגל  ימים   לכן  ו'  דהיינו    \סד[/סג ]   שממנו נתברכין 
לנו   כל השישה  שמשבת  הזוהרמזה שגילה  עילאה  שבו  מובן  ,אחריוהבאים  ימים    מתברכים  בינה   , מאיר 

  : תאוותהעולם החירות מ

 

 
כו' כפרש"י גם אין בה ביטול תורה כ"כ שאסור לק בליל שבת שאז הת"ח כעץ שתול   וגו' שהוא ליל תענוג בשביתה  רות לאור  על 

 הנר וע"כ אז פריו יתן בעתו שהוא זמן עונה שהבנים נקראו פרי בטנך שכר פרי הבטן וק"ל: 
 ל " נ ה   מהרש"א   נט 
וג עונת  ה דים בלימודם צריכים גם היום לנ ס"ק ו' ובביאור הלכה ד"ה ת"ח. שמדינא רק המתמי עיף א'  סימן רמ ס   עיין משנה ברורה   ס

לשבת  משבת  חכם  אחד    , תלמיד  כל  אדם  כל  כוחו  מלאכתו לפי  ושאר  בעצמו  ולפי  חסידות  לנהוג  ואסור  הסכמתה,  ,  דכתיב  בלא 
יגרע.   לא  סכנה  עונתה  שיש  משמע  כאן  החול,  ומרבנו  בימי  עונה  לז לקיים  זכה  שלא  כראוי למי  בקדושה  חמירא  ,  יווג  הרי  וא"כ 

עכ"פ יש לו להסביר עפ"י רבנו    , רע, לכן רק בהסכמתה טוב להזהר בזה   תא מאיסורא. אבל נראה דשומר מצווה לא ידע דבר סכנ 
   ותה להסכים.א הטעם, להביא  

 תהלים צב י'   סא

כמ"ש אכלה ומחתה פיה וכתיב שיוסף אמר לאשת פוטיפר שלא מנע ממנו פוטיפר כי אם הלחם אשר הוא    והזיווג נקרא אכילה   סב
 .כל דהיינו את אשתו או 

 ויתרו דף פח. זוהר בשלח דף סג:    סג

 כין הששת ימי חול.לשביעה בשבת היא מחמת שממנה מתבר   צ"ע משמע שהסיבה   סד

יש בה שתי בחי' אחת היא בחי' בינה עילאה שממנה    ואולי הביאור בזה  עפ"י המבואר בזהר בשלח סג: עי"ש מתוק מדבש ששבת 
בלת מיום השישי שהוא בחי' יסוד )נמצא שכל שבת  מדות חג"ת נה"י והיא גם בחי' מלכות שמק   מקבלים כל הו' ימים שהם בחי' שש 

משפיעה לשבוע הבא( ומבואר שם שעל כן נצטוו לא תותירו במן כיון שכל יום מקבל מבינה עילאה ויש בה  מקבלת משבוע שעבר ו 
יינו שבה  ליום נמצא שדייקא בגלל שהשביעה בשבת דה   מספיק לכל מדה ומידה ואין יום מקבל מיום חבירו לכן א"א להותיר מיום 

והיובל לכן ממנה מתברכים כל הימים. ומזה שממנה מתברכים אתה    מאיר עולם החירות מתאוות כי היא בינה עילאה עולם החירות 
 למד שהיא עולם החירות בינה עילאה שבו השביעה מכל התאוות.

 יאורים במתוק מדבש.  ביאור בזהר יתרו פח. שני ב   ועיין העניין ביתר 
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