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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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 ן "רהדעת נג ויהי מקץ נד            מוה'             הנעור בלילה נב   הקוטייל      :  ס
הזאת שכתבה בתכלית ל מהתורה " לך לשון רבינו זוהא(א

  :' בלילה וכובעור הנבדרך יחידיהמהלך :   )וזהו. הקיצור
ונכלל , שעיקר הביטול שאדם מבטל ישותו ונעשה איןדע 

וההתבודדות . י התבודדות"אין זה אלא ע, ת"באחדות השי
א הווהזמן . שלא יבלבלו אותו המונעים, צריך מקום וזמן מיוחד

והמקום הוא . שאז הכל ישינים,  בלילהגעורהיינו הנ, בלילה
, ]ד [שלא יפסיקנו עוברי דרכים, ולא בדרך הרבים, בדרך יחידי

, שם ילך ויתבודד, אלא דייקא בדרך שאין רבים הולכים שם
ויכול , ואז יכול לפנות לבו מכל וכל. והיינו והמהלך בדרך יחידי
ואז . והמפנה לבו לבטלהוהיינו , לבוא לביטול כל הישות

ואז הוא בא , ת"אזי הוא נכלל באחדות השי, כשנתבטל לגמרי
וכל הדברים הם , ה מחויב המציאות"כי הקב, מחויב' לבחי

אזי הוא יוצא , וכשנתבטל ונכלל באחדותו. אפשר המציאות
   :הרי זה מתחייב בנפשו'  וזה בחיונכלל במחויב, אפשר' מבחי

 ,א"הולדה תלוי בהעיקר  ]ה[ נג  )ל"גם זה לשון רבינו ז(
ואברהם ושרה לא הולידו . הא לכם זרע) בראשית מז( 'בבחי

' בבחי, י הדעת"כי עיקר הולדה ע). ו(א הזאת "עד שהגיעו לה
היינו , ועיקר הדעת. ]ז[וקטן אינו מוליד , 'וידע אדם וכו) 'שם ד(

כי . היינו שיוציא את שכלו מכח אל הפועל, שישתמש בדעתו
אבל אצל הקטן עדיין הדעת בכח ולא , טן יש דעתגם לק
ולא הוציא אותו מכח אל , כי לא השתמש בדעתו. בפועל
, ומי שהוא שלם בדעתו שהוציא אותו מכח אל הפועל. הפועל

 אזי ,והשיג בדעתו מה שאפשר לדעת האדם להשיג בדעתו
ואין חילוק בין דעת האדם לדעת , ה"הוא קרוב לדעת הקב

ואז דעתו יונק מדעת . ]ט [ה דברים כמובאאלא חמש, חת"השי
את דעתו ולהשלים  :   ואז מוליד, א"ה' שהיא בחי, ית"השי

י עסק שעוסק עם בני "אי אפשר אלא ע, שיהא שלם בדעת
כי הם מחדדין . ז נשלם דעתו"עי, ת"אדם לקרבם לעבודת השי

. ]יב[)מכות יוד(בבחינות ומתלמידי יותר מכולן , ]יא [דעתו
פ "ואתחנן ע' ספרי פ{למידים נקראים בנים  זה תובשביל

ובשביל זה אברהם :  כי על ידם בא ההולדה, }ושננתם לבניך
, ז השלימו דעתם"כי עי, ושרה טרחו את עצמן לגייר גרים

י "כי ע. וזכו לבנים, ת"היינו לדעת השי, ונתקרבו להא הזאת
אבל מי : ומתלמידי יותר מכולם' בבחי, גרים נתגדל דעתם

 מדעת כל שכן, והוא רחוק מדעת האדם, ם בדעתושאין של
וזה  :  ואזי הוא קטן ואין מוליד, א"ה' שהוא בחי, ת"השי

ורודפים אחר בני אדם , ע"שהצדיקים מייגעים אהטעם 
אלא , ו" אין זה כדי להרבות כבודם ח,לקרבם לעבודתו יתברך
: בבחינות ומתלמידי יותר מכולם, כדי להשלים דעתם

כי הם שלמים , הצדיקים לפקוד עקרותביד ובשביל זה 
ת אלא "ואין בין דעתם לדעת השי. וקרובים לדעת עליון, בדעת

ת שמשם "א דברים היא היא דעת השי"וה. ל"דברים כנ' ה
שלשה דברים מרחיבין דעתו ) ב"ברכות נז ע(וזה :  ההולדה
היינו החומר מכונה , אשה. אשה נאה ודירה וכלים, של אדם

שיהא ראוי , הא לו חומר ממוזג במזג השוה שי,]יג [בשם אשה
א שבת ל(כמאמר , היינו היראה,  נאהודירה: ]יד[ לקבל שכל

כי צריך שיהא יראת , חבל על מאן דלית ליה דרתא) ב"ע
היינו תלמידים , וכלים:  )ג"אבות פ(חטאו קודמת לחכמתו 

יכול לבוא , וכשיש לו כל אלו הכנות. הגונים שיקבלו ממנו
הן חמשה דברים שנבדל מדעו מן ואלו   :  לשלימות הדעת

שבמדעו האחד יודע ידיעות רבות ואין ריבוי , הראשון. מדעינו
כשאין להם ' אפי, השני יודע הדברים קודם המצאם:  במדעו

:  שמדעו מקיף דברים שאין להם תכלית, והשלישי:  הויה כלל
 , ואין שינוי כשיודע הדבר בכח,שאין שינוי בידיעתו, והרביעי

 שידיעתו אין מוציא הדבר ,והחמישי: כ שב פועל"ואח
   :ל"כ לשונו ז"ע: ]טו [מאפשרותו

שכתבתי בעצמי קצת מזה כפי מה '  לך נוסחא בוהא(טז 
היינו , זוכה לשלימות הדעת כשאדם     יז:)ששמעתי וזהו

אזי יש הפרש בין דעת , א לאדם לידע יותר"שזוכה לדעת שא
. והם מפורשים בספרים. 'יבח' י בה"האדם בשלימות לדעת הש

א לאדם "וצריך האדם להשתדל שיגיע לשלימות הדעת מה שא
' רק בה, ת" ולא יהיה הפרש בין דעתו לדעת השי,לידע יותר
אם לא , א לשכל אנושי לדעת"דברים א'  שאלו ה,דברים אלו

הוא , אך לזכות לשלימות הדעת. מי שהוא למעלה ממין אנושי
 ומתלמידי יותר ותי למדתי מרבל הרבה"ש רז"כמ, י גרים"ע

א יש לו מניעה "כי כ, א מקשה ושואל"י שכ"כי ע. מכולם
ז נשלם "עי, א על שאלתו"וצריך להשיב לכ, ת"לעבודת השי

כי אין לו דעת ,  כי קטן אינו מוליד,ז זוכה לבנים"ועי. דעתו
כ באברהם "וע.  אך כשזוכה לדעת השלם זוכה לבנים,השלם

ז זכה "עי, ]יח[ושרה מגיירת נשים , שהוא היה מגייר אנשים
ת אלא "שלא היה הפרש בין דעתו לדעת השי, לשלימות הדעת

כ אברם אינו מוליד "וע. ל"א הנ"ז זכה להה"ועי, דברים' אלו הה
זכה , 'ה' י שלימות הדעת שהוא בחי"כי ע, ]יט[אברהם מוליד 

  כ :להוליד
  

לם ושנתיים ימים ופרעה חויהי מקץ  ]כא[נד 
והנה עומד על היאור והנה מן היאור עולות 

  :]כב[ 'שבע פרות וכו
גדלת מאד הוד והדר לבשת אלקי ' ה) דתהלים ק(

  :עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה
, שלא יפול לשכחה, לשמור מאד את הזכרוןכי צריכין א 
,  לזכור תמיד בעלמא דאתי,ועיקר הזכרון הוא. מיתת הלב' בחי

י מה "וע. ]כג [ שאין עולם אלא אחד,ו"חשלא יהיה בדעתו 
 אלקי' הז נעשה יחוד "עי,  מחשבתו בעלמא דאתיקשמדב

עלמא ' שהוא בחי] כה[שם מלא ' אלקים הוא בחי' כי ה(כד: ל"הנ
  וכן . ]כו [דאתי כמובא

 

                                               
א
 ואחריו תורה נג)  טור ב143צילום (ר אחרי תורה נו "נוסח זה נדפס בדפו 
ב
  הניעור-מתרצו , ר הנעור"דפו 
ג
  הניעור-מתרצו ', ר הנעו"דפו 
ד
 ש בן יהוידע בשם יטב לב חילוק בין עוברי להולכי ושחשש דייקא מעוברי דרכים"עי. ברכות ג' לשון הגמ 
ה
   לא ידוע היכן ומתי נאמרה 

ו
עיין [ ]ק כרך יז סימן כג דף קסא קסג"אור יקר לרמ[פ נאוו לחייך "עיין זהר חדש שיר השירים עה 

 ]' ח' הה פדיון הבכור"לק. 'נה סוף פרק לשער הפסוקים לך לך הובא בדעת ותבו
ז

ינוק אינו ת: ועיין סנהדרין ע. ואם יוליד חשיב גדול כי בנים הרי הם כסמנים. ן דף סט"ש ר"עי: סנהדרין סח*  

  .ל"דעת הנ' מיני דגן כי הם בחי' לכן הן ה' י' ה נפילת אפים ד"יודע לקרא אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן ועיין לק
ח
 י" הש-מתרצו , ת"ר השי"דפו 
ט
 .ת שם מבוארים יותר"י המיוחס בטעות למוהרנ"כ  ולקמן הם יבוארו ועיין בנוסחאות כת"גפ"נח"ם מ"רמב 

י
 י" הש-ו מתרצ, ת"ר השי"דפו 
יא
 רבי ריש מתיבתא ושכיחי רבנן קמיה ומחדדי שמעתתיה: עיין נדה יד 
יב

קהלת רמז , משלי רמז תתקלד, ילקוט שמעוני תורה רמז תתקכג' שמות רבה כז כ. תענית ז. מכות י 
 .תתקעא

יג
יוסף תולדות יעקב . 'א' א למגילת אסתר א"הרמ' מחיר יין פי. רבינו בחיי כד הקמח ערך עצרת וערך פסח 

 פ כי תשטה"פרשת נשא אות יד עה
יד
 ח אות ה על תורה כא "עיין פל 
טו

ה הקדש בספר שני לוחות הברית חלק תולדות האדם בתחילת פרק בית הבחירה ביאור קושית "עיין של 
 ועיין לעיל תורה כא' מאמר דריש וספר העקרים הידיעה והבחירה 

                                                                                    
טז
 ת בתקפא"הערת מוהרנ 

יז
  .' טור ב89והנוסח הקצר דלקמן נמצא בצילום . 'טור ב143ל בצילום "הננוסח הארוך ר נמצא "בדפו 
יח
 ]פסיקתא רבתי מג. 'במדבר רבה יד י', ר פד ד"ב[ יד לטרשה ר פ"ב*  
יט

פסיקתא דרב . פסיקתא רבתי פרשה מג. תנחומא שופטים פרק יא. 'ד' קהלת רבה ה. [' ימדרשה שם פ*  
 ]'כהנא כח ג

כ
ת בתורה "כ תורות קמ קמא ושוב לשון מוהרנ"ת בתורה לא זווגן והצטרפותן ואח"רנר כאן נדפס לשון מוה"בדפו 

   טור א תורה נד100כ תורות קמב עד קפא ובצילום "לא שלימות האמונה ואח
כא
 . ד מב"וח, תפ, א רה"ק ח"ועיין שיש) מ"חי(תורה זו נאמרה בשבת חנוכה שנת תקסה  
כב
 .'בראשית מא א*  
כג
 ואמרו אין עולם אלא אחד) צדוקין' נוסח הגמ(ה משקלקלו המינין " מט"לשון המשנה ברכות פ 
כד
   ת בתקפא"מוהרנ 
כה

 ויטע –'שם טו א. אלקים' כי לא המטיר ה –'בראשית רבה יג ג ו,'ב רמז כ"ילקוט שמעוני בראשית פעיין  
תזריע . די רסופקו .שם מט. אלקים'  ויבן ה-.מט: זוהר בראשית מחוב .ושערי אורה שער חמישי. אלקים' ה
הוא '  כי ה–.תרומה קסא. אלקים'  ביום עשות ה–שם. אלקים'  ויעש ה–.זוהר בא לט. אלקים'  וייצר ה–:מו

 )א"מאיר באלקים הרומז לזהא "שם מבואר ששם מלא היינו הויה הרומז לא( : דף קלחר"נשא אדזוהר וב. האלקים
 ..ועוד

כו
י יחוד " וזה נעשה ע,בא ומאירה ,ל שתבונה נקרא עולם הבא"ה שם מבאר האריז"ח שער טו פ"נראה שהכוונה לע 

ן "ב שעיקר שם הויה אלקים נקראים זו"ש פ" ועי.אלקים'  שבכלליות נקראים חכמה ובינה ומכונים ה, ותבונהישראל סבא
 .המקבלים מהם מוחין

 תורה אור
ַּויֹאֶמר) כג(מז  ויגש בראשית

יֹוֵסף ֶאל ָהָעם ֵהן ָקִניִתי
ֶּאְתֶכם ַהיֹום ְוֶאת ַאְדַמְתֶכם
ְּלַפְרֹעה ֵהא ָלֶכם ֶזַרע וְזַרְעֶת םּ

 :ֶאת ָהֲאָדָמה
ַּוֵיַדע ָאָדם) כה(ד בראשית 

ן תֹו ַוֵתֶלד ּבֵ ּעֹוד ֶאת ִאׁשְ ּ
ת י ׁשָ ת ּכִ מֹו ׁשֵ ַּוִתְקָרא ֶאת ׁשְ
ִּלי ֱאֹלִהים ֶזַרע ַאֵחר ַתַחת

י ֲהָרגֹו ָקִין  :ֶהֶבל ּכִ
 

 תורה נד
ַוְיִהי) א(מא מקץ בראשית 

ָנַתִים ָיִמים וַפְרֹעה ִּמֵקץ ׁשְ ּ
:ה ֹעֵמד ַעל ַהְיֹארֹּחֵלם ְוִהֵנ

ַבע) ב( ְּוִהֵנה ִמן ַהְיֹאר ֹעֹלת ׁשֶ
ָּפרֹות ְיפֹות ַמְרֶאה וְבִריֹאת ּ

ָאחו ר ַוִתְרֶעיָנה ּבָ ׂשָ ּּבָ ּ:  
י) א(תהלים קד  ֲרִכי ַנְפׁשִ ּבָ

ַדְלָת ֶּאת ְיֹקָוק ְיֹקָוק ֱאֹלַהי ּגָ
ָת ְּמֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ּ: 



 מוהר"ן                                     תורה נג                                קוטייל                    1ס: 

  ה' הדעתה' הדעתמאמר מאמר 
  מספה"ק לקוטי מוהר"ן מספה"ק לקוטי מוהר"ן 

 
 א

 
נּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ְלׁשֹון    ַרּבֵּ

 זמן אמירת התורה
 זו  תורה לא ידוע היכן ומתי נאמרה 

 

 פתיחה 
בתורה נב למדנו כיצד לבטל הישות בהתבודדות עד שלא נשאר כלום ואזי נכלל במחוייב המציאות. ועתה  
יבאר שיש התכללות בו כל כך  עד שזוכה שדעתו לא נבדל מדעת הקב"ה אלא בה' דברים, ואזי זוכה להא  

ל אלא כל זרעו  של הולדה לדורות, כאברהם אבינו שהמשיך עי"ז ליצחק כח הולדת יעקב שאין בזרעו פסו
 בנים שמשרש בנשמתם אהבת ה'. 

מבואר בתורה זו שההולדה היא ע"י אות ה'. ובשער הפסוקים ביאר טעם שיעקב ויצחק אין בשמם אות ה',  
כיון שיש באברהם וא"כ הכי נמי בכל יהודי יש הא מכח אברהם אבינו, וא"כ כל מה שבאר רבינו בתורה זו,  

עיין של הולדה, להמשיך אומה נפלאה חדשה בעולם, דהיינו את עם  הכוונה כיצד אברהם אבינו חידש מ
ישראל, עם המסוגל להיות גוי קדוש ממלכת כהנים, דהיינו עם שבכל אחד מהם יש נקודת כסופים עצומים  
להקב"ה כמבואר בתורה לד. דהיינו כמו שנקודת הכהן של אהבת ה' העביר אברהם רק לבן היורשו וכן  

 את כח הא ההולדה של עם כזה לא העביר לשאר צאצאיו אלא רק לבני יעקב. יצחק רק ליעקב כך גם

 
 יקוטי הלכותל

 חמישה דברים  -  י' או"ח נפילת אפים ד'

 
 ת שיחו

 אין 

 
 הקדמה 

בינה   שהיא  ב"ה  הויה  שבשם  ראשונה  לה'  הרומזת  הא  באות  שתלוי  ההולדה  סוד  כאן  מבאר  רבינו 
  במזלא תליאכמבואר במועד קטן כח. דבני חיי ומזוני    שממנו  עליוןמזל  הוא    (כתר דזעיר אנפין)  \ב/ עילאה

ישראל שאברהם אבינו  ולא בזכותא.   ושם אור הגנוז כמבואר בזהר חדש שה"ש פח: ומשם שרש נשמות 
   . \ד/ והמשיך לעולםותיקן גילה   \ג/ בענקים הגדולהאדם  

מטבעם תמיד   שעי"ז ,בהם שהאמונה טבועה ,דהיינו שאברהם לא הוליד את יצחק שהוא נשמת ישראל 
ז נתחזק אור האמונה שעי" ,ה ושכינתיהעד שעורר ותיקן יחוד פנימי של קב"א אל ,משתוקקים אליו ית'

 בעולם מבינה עילאה. 
כי העולם היה    ,מבואר שם שעד שנולד אברהם לא היה זיווג עליון  \השער הפסוקים ריש פרשת לך לך/ עיין  

ינקות הי ו  ,בבחי'  תורהים שנ ה אלפכידוע שעד אברהם אבינו  אלפים שנות  ומאברהם התחילו  תוהו   \ו/ ות 
 .  \זמשיח/חבלי דהיינו אלפים שנות   רבן אנו באלפים שנות גלותווהיום אחר החוהתחיל עולם התיקון 

 
 לים רושע יאב תש  א
דיוק לית   ב ועי"ש    ר  ראשונה.  היוד  שבמילוי  בוד'  רמוזה  היא  עילאה  בינה  ואילו  לתבונה  שהכוונה  ד'  פרק  טו  שער  חיים  עץ  עיין 

 ובהמשך בפרק ה' שם שתבונה זו היא ם' סתומה שמבואר בזהר חדש שה"ש לקמן שהיא נעשית ה' שמשם ההולדה.

 שהכוונה לאברהם אבינו   רות פעמים במדרשים עש הלכה א' ו   בירושלמי כל כתבי מובא  יד טו ו   שע ו פסוק ביה   ג
צ"ע   ד ישראל    לכאורה  בעצמו  נחשב  איך  ותיקן  גילה  ישראל  נשמות  שרש  ואת  מתרח  שנולד  אבל  כיון  והלאה  מיצחק  דבשלמא 

ידוש עצום  ונ"ל כי הוא בעצמו היה ח   אברהם בעצמו. )ושמעתי מהרב א"ב שהאבות היו בודאי ישראל וכל המחלוקת לגבי השבטים( 
)דהיינו שהולדתו אין לה שום בחי' המשך  הנ"ל שאין לו יחס כלל לתרח אלא כיחס אור לחושך  פ"ה  מבואר במהר"ל גבורות ה'  וכ 

 .  נולד מהעדר( ואח"כ מכח המוחין שהמשיך ע"י יחוד שיתבאר לקמן זכה להיות ישראל. וצ"ע ש ממה שהיה אלא רק חדוש גמור  

אצלינו בדרוש הנוקבא כמה בחינות היו בה משנברא העולם ועד חרבן בית שני, ואיך    ל, כבר נתבאר פ' לך לך וז"   בשער הפסוקים   ה 
קודם   כי  דע  בזמנם.  זמן האבות או  קודם  נוקביה  עם  לז"א  זווג  היה  נבאר אם  והנה עתה  וע"ש,  וזמן  זמן  בכל  זו"ן  הזווגים של  היו 

נוקביה לפי שעדיין   זיווג אל ז"א עם  יה ז"א בן ו"ק הנקרא זמן היניקה ולא נכנסו בו המוחין  בזמנים ההם ה שנולד אברהם לא היה 
דגדלות, ונודע כי אין טיפת מ"ד נמשכת אלא מן המוחין, ולכן לא היה אז זווג לזו"ן, וכאשר נולד אברהם התחיל למעלה התעוררות  
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חיפש וחיפש   ולבדוהאמונה בעולם    ומסר נפשו על הפצת וגילויוידוע שאברהם אבינו הראשון ראש לגרים  
העולםאת   רק שמרו על הקבלה שהיתה    \ט/ ציץעד שה   \ח/ מנהיג  ואילו צדיקים שלפניו  הבירה  אליו בעל 

אפשר להמשיך    האז עדיין לא הי  כי  \יא/לצורך תיקון נפשם  הוכל עסקם בתורה הי   .\י/ בידם מאדם הראשון
 \יבשעל ידו יוכלו להחזיר אחרים בתשובה/  ,אור אמונה גדול לעולם

ובתורה    .נה מתחזקת האמונה ינדר שהוא בב  שע"י  , ות ב'כמבואר בתורה נז א  ,וידוע ששרש האמונה בבינה 
 שהן בחי' עומק הלב דהיינו בינה ליבא.   ,ה' תנינא מבאר שחיזוק האמונה ע"י עצות

תנינא    'תורה ה   שעפ"י) עיין לק"ה ערובי תחומין ה'  אברהם אבינו  שחידש  הנ"ל    עניין הזיווג העליוןולהבין  
ד'  יותאותהנ"ל(   מבאר    , ה'  ג'  כ  נותכוום  שמוהרנ"ת  עפ"י  יחוד  תבי  ק"ש  שיש  חו"ב   תמידיהאריז"ל  של 

ומשפע זה נמשכת האמונה בעולם אבל כשמגיע   , כרח לקיומן ולא יותרמושהוא לקיום העולמות בשפע ה
אבל למעלה   ,בבחי' מרחוק ה' נראה לי  ,התנוצצות בעלמארק    ,לזה העולם החשוך היא כבר חלשה מאד

השרפים נשרפים מרוב התלהבות אליו מכוחו  עד שמתם  רש נשהיא שו  ,השפע  ההמלאכים כל חיותם מז
 . \יג/ אבל נשמות ישראל הן מיחוד פנימי יותר ית'.

ידו  בעולם החשוך שלנו  כדי לחזק את האמונה  ו זיווג קב"ה ושכינתיה למטה שעל  יעלה מ"ן  צריך לגרום 
ועי"ז שרש נשמות ישראל,    אשהו)שנקרא יחוד ישראל סבא ותבונה(  יתעורר זיווג פנימי בחו"ב העליונים  ו

  בלבינו וזה נעשה ע"י מצוות ק"ש עי"ש. היטבואמונה בחוזק יותר עד שנוכל להרגישו  אור אמתירד שפע 

לבאר  יועפ" נראה  ונוקביה    זה  זעיר  יחוד  היה  לא  עדין  אברהם  בחו"ב  שעד  פנימי  יחוד  לעורר  הנ"ל 
רק לכן  לקיום העולמות וההכרחי בלבד    ל"יר הנכל האמונה בעולם היתה רק מהיחוד התדהעליונים ולכן  

כהמלאכים  ועוד שאז היו נשמות גדולות וזכות שזכו להתעורר ממנו  כמלאך  מי שזיכך עצמו זכה לאמונה  
 . אבל לא היה אפשר לחזקו כלל כנ"ל

 הנ"ל שהיא הארת החכמה בבינה עילאה ביחוד הפנימי "אה"אפשר להמשיך נשמות מ הולכן לא הי
להוליד נשמות ישראל. ורק ע"י שאברהם אבינו תיקן את זו"ן עד שזכה  (\ ידונה/א ותבאל סב)שנקרא ישר

 הנ"ל תיקן את האפשרות להמשיך נשמות ישראל בעולם. נשמות שהן הארת הדעת בעולם.  "אה"ל

 
יסוד דנוקביה הנ  עם  יסוד דז"א הנקרא אבר  הרומז אל  נקרא שמו אברם  ולכן  מ"ם סתומ זווג עליון  נקראים אברם,  קרא  ושניהם  ה 

הקב"ה לך לך    וז"ש לו             אבל עדיין לא נעשה הזווג העליון בפועל עד שהלך לארץ ישראל ועל ידו נעשה אז הזווג העליון: 
ל  ץ ישראל יוגד מארצך וממולדתך וכו' כדי שיתקן על ידו זו"ן ויזדווגו יחד, וז"ש לך לך מארצך וכו' ואעשך לגוי גדול כי בלכתו לאר 

 ז"א על ידו ויהיה גדול בבחינת מוחין ויוכל להזדווג עם נוקביה, 

ה' פ"ה    עיין מהר"ל   ו  שני אלפים תהו, והיינו מן בריאת  גבורות  שני הוי עלמא  )ט' ע"א( שית אלפי  ז"ל בפרק קמא דע"ז  וכן אמרו 
תהו שלא הי  נ"ב שנה שהם ב' אלפים שנים היה הכל  בן  וכשה עולם עד שהיה אברהם  תורה.  היה עוסק  ה  נ"ב שנה  יה אברהם בן 

בתורה כדכתיב את הנפש אשר עשו בחרן ומתרגמינן דשעבידו לאורייתא וק"ל בההיא שעתא היה אברהם בן נ"ב שנה, נמצא כי כל  
כשדים   כמו  תהו  שיותר  דבר  ואין  בריאה  בהם  ואין  תהו  היה  הראשונים  כדלעיל) הדורות  החליל  בפרק  ש (כמו שאמרו  והנה  נולד  .  ם 

יסוד וראש אבן פינה שבשבילו נברא העולם. הרי שיש כאן דמיון גמור כמו שישראל היו לעם במצרים, האומה אשר הם    ברהם א 
נולד   פינה,  אבן  ראש  שהיה  באברהם  באבינו  היה  וכן  ועבירה,  ערוה  גדורי  הקדושה  האומה  נולדה  ושם  האומות  מכל  מקולקלים 

 .רט בכל יום שבראם מצד אשר הם אומה תהו ברוך הוא מתח בארץ כשדים אשר עליהם נאמר שהקדוש  

 צז סוף עמ' א' ובפרש"י שם    עיין סנהדרין   ז 

 רמב"ם ע"ז א' ג'   עיין   ח
.  ואברהם היה התיקון שלהם   ונענש   ואדה"ר הציץ   ונענש   מסכת תפלת עשיה פ"ב  אות ג' ד' הבל הציץ בשכינה   עיין משנת חסידים   ט 

עי"ז    ו העצומים אליו ית' כמבואר בתורה קמב ואעפ"כ כבש יצרו ולא הציץ באיסור רוב כסופי י  " ע   ה ולפ"ז אולי אפ"ל שהתיקון הי 
של ציצית  תכלת  נעל מבואר שבזכות אברהם יש לנו חוט    מחוט ועד שרוך עה"פ    בסוטה יז. וחולין פט.יציץ אליו.    שבעל הבירה   זכה 

 שנזכה על ידו לבחי' מציץ מן החרכים.
ונראה לפרש עוד ע"ד פירוש הרה"ק מפרשיסחא זצ"ל, דהנה    -וזה לשונו פרשת וישב    -  ( חא הרה"ק מפרשיס )ל   ערוגות הבושם   עיין  י

איתא בספרים מה בין אברהם אע"ה לבין צדיקים שקדמוהו, שצדיקים שקדמוהו הסתפקו עצמם בשלימות נפשם, אך אאע"ה היתה  
 העולם, עכ"ד.  מו יתברך בכל כל מגמתו שתצא ממנו אומה שלימה קוראים בשם ה' שיתגדל ויתקדש ש 

לקמן שאז האפשרות להתחזק באמונה היתה רק ע"י זיכוך עצמי שעל ידו יזכה להרגיש ביתר שאת את האור הקיים    כפי שיתבאר   יא
   .כבר  ולא ע"י מעשים טובים שיעלו מ"ן ויעוררו שפע גדול יותר 

  ,רבה ביאורים לדברים שהיתה עליהם בחירה האריז"ל יש ה צריך להחזיר את דורו בתשובה. אבל כידוע שבכתבי    ה נח הי   צ"ע כי  יב
 אבל אין הכוונה שהביאור מוציא מאפשרות הבחירה .    , כי באמת אחרי שבחרו אזי יש הסבר   , למה רק כך היו יכולים לבחור 

 עץ חיים שער טו פ"א   עיין   יג
נמצא  .    ניה כולם הם פרצוף אחד ונה ותבונה ש כי ג' חלקי הבינה שהם בינה ותבונה הראש   ודע   -שער טו פרק ה    -  עץ חיים עיין    יד

כי כאשר היה עיבור ראשון דז"א שהוא אז בבחי' ג' כלול גו ג' כנודע היה בזו התבונה ראשונה שהיא ה' ראשונה של השם לפי שכיון  
  מקום העיבור   שג' חלקים הנ"ל נעשו פרצוף א' נמצא כי זו התבונה הראשונה היא מהחזה ולמטה של כללות הפרצוף הנ"ל ושם הוא 

הולד  נוצר  בתוכו  אשר  הבטן  מקום  ועיבור ,    שהוא  הריון  בחי'  שם  אין  העליונה  בבינה  סמ"ך,    אבל  נקרא  עליונה  בינה  ,     והנה 
כנ"ל )כפי שנתבאר שם בפ"ד עניין הג' חלקי בינה שתבונה א' היא ם' ותבונה ב' היא זו שנה"י שלה  ותבונה ראשונה נקרא ם' סתומה  

       דז"א עי"ש.( נעשים חב"ד  
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, אע"פ שידוע שלמד בבית מדרש ממי ללמוד  הר בתורה קמב שלאברהם אבינו לא היובזה תבין מה שמבוא
היו בבחי' שימור הקיים וכל הדעת שלימדו היה בבחי' היחוד התדיר  בר. אלא שהם  ושל עם שם  של נח וש 

. אבל אברהם  הארת אמונה במקומות הרחוקים ונמוכיםבלא שום חידוש לכן לא יכלו לגייר גרים דהיינו  
ואח" שם  הפסוקים  בשער  כמבואר  לעיבור  זו"ן  את  הביא  כסדים  באור  נפשו  במסירות  במעשיו  כ  אבינו 

בהגד ישראלילם  לארץ  בהליכתו  ממש  ליחוד  שהביאם  עד  לחרן  בחי'   הליכתו  הנ"ל  ה'  אות  בחי'  שהיא 
  \טזועי"ז המשיך אור אמת ואמונה ודעת בעולם שמכוחו יכול היה להפיץ דעת ולגייר גרים/  .\טוהארת בינה/ 

אות  זכה לואז    \יחגננות שלך/ ט כמ"ש צא מהצ  \יז/והקב"ה העלה אותו מעל הנהגת הטבע של ככבים ומזלות
 .  \יט/ה' הנ"ל והוסיף אותה הקב"ה בשמו, ואז הוליד את יצחק זרע קודש ממעין חדש הנ"ל מזל עליון

 עניין הדעת שעל ידה ההולדה 
המחקרים,   בספרי  אלא  אחרות  בתורות  נמצא  שלא  בלשון  הדעת  עניין  את  כה  ובתורה  כאן  מבאר  רבנו 

הדעת שהוציא   ,ששלימות  הפועל  הדהיינו  אל  כשמז   ,מכח  בה  להשיג  שיג  לאדם  שאפשר  מה  כל  דעתו 
 אלא בחמישה דברים בלבד.   ,ואז אין חילוק בין דעתו לדעת הקב"ה ,בדעתו

בלבד שכלי  עניין  היא  שהדעת  נראה  שטחי  כלל   ,ובמבט  בדרך  שידוע  מה  היא    ,שלהפך   ,הפך  הדעת 
ואר  וכמב  עיקר,ה דייקא שזה הדהיינו שמוריד את המוחין אל העשיי  ,הקושרת את השכל אל הלב והמידות

היה הכפירה של עמלק שכפר בעיקר, דהיינו בעשיה שהיא העיקר,    הבתור ופירש גם את  יט תנינא שזה 
 המצוות המעשיות כרמז ומשל לענינים שכליים. 

ואז מוליד. נראה שרומז    אבל בעיון יותר נראה לדייק לשון רבינו ואז דעתו יונק מדעת הש"י שהיא בחי' הא
רה עב. כי בתורה עב מבואר שמי שיש לו דעת צח כל שהוא אזי מתבטל ובתו  רה ד'כאן למה שמבואר בתו

ל הישות בתכלית כדי להכלל באין סוף וכלפי אור א"ס  וממנו יצר הרע הגשמי, וכל עבודתו היא רק ביט
ששם כולו טוב בתכלית אזי אפילו הישות הזכה ביותר שלו דהיינו ישות נשמתו היא דין והסתרה שמונע  

הזותכללואת הה הגשמיות  ת  לו התפשטות  היה  הדעת(  )שהוא  רבינו  מבואר שמשה  ט'  אות  ד'  ובתורה   .
לדעת זכה  ועי"ז  ושוב  רצוא  ושם    את  אל הדעת  , כי בשוב מאיר הרשימו מהביטול  ,בבחי'  הש"י.   גדולת 

נו כשחי בעוה"ז עם  ישיודע שכל מאורעותיו לטובה, דהי  ,בתחילת התורה מבואר שהדעת היא מעין עוה"ב
והש של    תפיסתגות  לדעתו  לכווין  היתה  משה  של  שהבחירה  קץ  בתורה  מבואר  עוד  עוה"ב.  של  עולם 

ית' עד שידע   ,הקב"ה גם במה שאמר לו הפוך, נמצא שמשה שהוא הדעת היינו שזכה לכזו התכללות בו 
קרא  רצונו לא כידיעה מבחוץ אלא כידיעת עצמו, מצד ההתכללות בו ית'. וזו היא הדעת האמיתית ורק זה נ

זוכה לביטול  באמת. וזו כוונת רבנו שדעת היא כשיונק מדעתו של הקב"ה, הכוונה שברצוא ושוב    ר דעתב
 אל הא"ס ובשוב הרשימו מראה לדעת, ואזי יונק מדעתו ית' ממש. 

 
השירים   ועפ"ז  שיר  חדש  הזוהר  שהיא    מובן  סתומה  ם'  דייקא  ונקט  סתומה  ום'  בה'  תלוי  שההולדה  שמבאר  לקמן(  )יובא  פח:  דף 

זעיר. הולדת  ששם  שם.  התבונה  כמבואר  אבינו  אברהם  תיקן  שמדובר    ואותה  מבואר  ועוד  רמ"ק  עי"ש  שבמפרשים  אע"פ  דהיינו 
 שהן פרצוף אחד שמתחלק לג'   אר בע"ח הנ"ל בבינה אבל הכוונה לתבונה וכמבו 

רק  )ונראה שזה בחי' אוירא דארץ ישראל מחכים כי חכמה מתגלית    , וכן מובא בכ"פ בכתבי האריז"ל.נג   סימן   זמרת הארץ עיין    טו 
 בבינה( 

 הרי כדי לזכות לדעת צריך לגייר גרים ועוד שהרי גייר גרים קודם שבא לארץ.  צ"ע   טז 
,  ומזוני  חיי  בני   ואפילו ,  במזלא   תליין  הוו ,  לישראל   אורייתא   דאתייהיבת   קודם   דעלמא   בריין   כל ,  חזי   תא   -:  רטז   דף   פנחס רע"מ    זוהר   יז 

'  ה   לקבלא   בנוי   עתידין   דהוו   בגין ,  מאברהם   אוליפנא   ודא ,  ומזלי  דכוכביא   מחיובא   לון   אפיק ,  לישראל   אורייתא   דאתייהיבת   בתר   אבל 
  בגין   לאברהם   אמר ,  בראם '  בה ,  בראם ' בה   והארץ   השמים   ולדות ת   אלה (  ד   ב   ם ש )   בה   דאתמר ,  תורה  חומשי   חמשה   דאיהי ,  מאברהם 

  וזרעתם ,  זרע   לכם   א " ה (  כג  מז   שם )   בה   דאתמר   אלא ,  עוד   ולא ',  בה   דנהירין   ומזלי   כוכביא   וכל ,  תחתיך  השמים ,  בשמך   דאתוסף '  ה   האי 
 : זרע   לך   יקרא   ביצחק   כי (  יב   כא   שם , ) א " בה 

אברהם בבינה ושל שרה במלכות שכך מבואר בזהר לך לך וכן  אות ה' של  ש כתב  דף קג    כרך טז סוף סימן יח   רמ"ק אור יקר עיין  
אתפשטת  הוד  עד  אמא  והיינו  הבינה  מכח  מוליד  תפארת  כי  הבינה  מכח  חמישה  היא  תפארת  שהיא  כאן  התורה  שמבואר  ומה   .

א ה' שבה ברא  מקום אחר שהי בהבראם ה' דאברהם בכמה מקומות מבואר בהכוונה למלכות אבל אפשר שהכא פליגי וכמבואר ב 
והכי נמי ה'    מאידך הא שנתן יוסף מוכרח שהיא במלכות שהוא יסוד ואין בידו ה' של בינה.  ה ברא עולמים.-את העוה"ז כמ"ש בי 

 דאברהם במלכות אלא שע"י עסקו בתורה יש לו כח להמשיך מבינה ועי"ז נמשך כח הולדה למלכות מה' שבבינה. עי"ש.

הרע"מ  כי  ש הנ"   וצ"ע  הקטע  וכן  הכוונה  ל  שמזלא  שם  ומשמע  ממזלא  הם  ומזוני  חיי  שבני  הסוברים  את  מאד  מגנה  ואחריו  לפניו 
ככבים ומזלות ולא מזכות מעשים טובים ומשמע שם שבזכות מעשים דהיינו תורה עמ"נ לקיימה אזי מבטל המזל וזוכה יותר. וצ"ע כי  

ל והן בוודאי למעלה מככבים ומזלות שהם נחשבים הנהגת  הם נקראים מז ידוע שמדת השמיני נוצר חסד ומזל יג ביג מדות רחמים  
 בינה עלאה.ב   ן הארץ במלכות התחתונה ואילו המזלות ההם הן בכתר עליו 

שבשבת קנו אמר שהסתכל במזל וראה שאינו ראוי להוליד ובנדרים לב.  נדרים לב. שיש בזה לשונות סותרים בגמ'    עיין מהרש"א   יח
שאברהם ושרה  סד.  ומתרץ שבבין הבתרים נעשה ראוי להוליד )כמבואר ביבמות  א בן אחד.   ה שאין לו אל אמר שהסתכל במזל ורא 

 היו שאין ראויים להוליד כלל( ואחרי שהוסיף לו ה' בשמו זכה להוליד את יצחק.  ן טומטומי 

י אצל נצח והוד  בנים מאת הש" שער שלישי ורביעי ד"ה ודע כי כל הבאים להתפלל לפני הש"י ושואלים  באמצע    עיין שערי אורה   יט 
וצה להוליד בנים  ר , וה היו מתכוונים. ועי"ש שהם משפיעים למלכות והם השער לבינה עליונה ששם המזל העליון שבו בני חיי ומזוני

וכה"ג כתב בספרו שערי צדק באמצע    ועי"ש שמאריך בזה.  ע"י נס עד המקום הזה ראוי לעלות וזהו ותתפלל חנה על ה' על דייקא 
 ור ספירת הבינה ד"ה דע כי ב"ד הגדול.ר שמיני בביא שע 
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ובסוף התורה מבאר רבנו עוד, שיש ג' תנאים לשלימות הדעת, והם בחי' אשה דירה וכלים. דהיינו כי אשה  
ית' לזה צריך לזכך חומר  להתפשזכות  רומז שכדי ל זוכה לביטול והתכללות בדעתו  טות הגשמיות שעי"ז 

הגוף. ודירה רומז ליראת שמים, דהיינו לאפוקי מדעת הכופרים הנ"ל שעיקר הוא השכל כאן מבאר רבינו 
חייב  זה  כל  לדעת  שהראה  והרשימו  הביטול  ע"י  לה  שזכה  הנפלאה  שההשגה  עד  לדעת  שלימות  שאין 

. וכלים הם התלמידים שעל ידם מחדד דעתו צריך  הלב שיתבטא ביראת שמים עצומה  פעלותר להתלהאי
ת רוצים דעת קדושה ויראת שמים, כי בלא זה הם מזיקים לרבם וכמבואר משיהיו תלמידים הגונים, שבא
   בתורה ס' אות ז' ובתורה נט.

 

 איך כל הנ"ל שייך לי
ויצחק אין בשמם אות ה'  סוקיםער הפבשו  .ע"י אות ה'היא  מבואר בתורה שההולדה     , ביאר טעם שיעקב 

וא"כ כל מה שבאר רבינו בתורה זו   ,יש הא מכח אברהם אבינו  כיון שיש באברהם וא"כ הכי נמי בכל יהודי
דהיינו את עם    ,להמשיך אומה נפלאה חדשה בעולם  ,של הולדה  כיצד אברהם אבינו חידש מעיין  הכוונה
ת כסופים עצומים  נקוד  הם יששבכל אחד מדהיינו עם    ,עם המסוגל להיות גוי קדוש ממלכת כהנים  ,ישראל

וכן    אברהם  העבירהכהן של אהבת ה'  דהיינו כמו שנקודת  להקב"ה כמבואר בתורה לד.   רק לבן היורשו 
 יעקב. צאצאיו אלא רק לבניא העביר לשאר לם את כח ההולדה של עם כזה ג כך  יצחק רק ליעקב

השיריםה שיר  חדש  זהר  על  החסד   \כ/ רמ"ק  מדת  אחר  רדף  אבינו  שאברהם  עד    ,מבאר  השיגה  לא  אבל 
ואולי אפ"ל שהכי נמי כל אדם את הנקודה השייכת לו שצריך    . \כא/   שתיקן את אות הא הזו של ההולדה

בקלות משיג  לא  בעולם  לתק  ,לגלות  כל  וצריך  בכל  התיקו ן  בתורה  לעסוק  וראשית  כאן  המבוארים  נים 
עד שישיג לפי מדרגתו בחי' תכלית הידיעה שלא נדע.    ,עד שישיג כל שאפשרי לו בכשרונותיו  \כב/יכולתו

כי ה'  בעבודת  ולהתבונן  לחשוב  בדעתו  להשתמש  שצריך  כאן  עד  צכמבואר  כך  כל  להקב"ה  יתחבר  ד 
לפי כשרונ בכל האפשר  ה'  גםו  ,יותושישלים דעתו  ועבודת  ביראת שמים  עם אחרים  וילמד דעתו    ,ידבר 

דעתו שישלים  עד  בעולם  , לאחרים  אמת  דעת  להוליד  יוכל  ואז  לבינה  בתלמידים   .\כג/ ויזכה  או  בבנים 
 הנקראים בנים. 

לפי  כפשוטו  למעשיו  להגיע  שנשאף  כדי  אלא  אבינו  אברהם  על  רבינו  לנו  מספר  לחינם  לא  ומסתמא 
ו על כל מה שעבר עליו זכה לתקן פרצופי אלוקות למעלה כמבואר בשער אבינ  אברהםוכמו ש  .מדרגתינו

ּוְכִפי וכמבואר בסוף תורה ו'    ,הכי נמי כל אחד יכול לפי מדרגתו  ,הפסוקים לך לך  נּועֹוָתיו  ּתְ ִפי  ּכְ י ָהָאָדם  ּכִ
מֹות ֵּ ד ַהׁשּ ם ְלַיחֵּ ן ּגֹורֵּ ַרְך, ּכֵּ ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ קּותֹו ּבָ ב:ְעָלהְלמַ  ִהְתַחּזְ יטֵּ ן הֵּ ם. ְוָהבֵּ ָ ה ִמׁשּ ָ ֻדׁשּ יְך ַעל ַעְצמֹו ַהּקְ    , ּוַמְמׁשִ

יכול לגייר ו  ,להביא את זעיר לעיבור כמבואר שםועי"ז    ,עשות מסירות נפש לפי מדרגתול  כל אחד יכולכי  
 ע"י ש  כמבואר בתורה מחו  ,ולקדושת א"ילבוא לארץ ישראל  וולעשות תלמידים    דהיינו לקרב רחוקים  גרים
זוכים לעורר כח אתוון דעובדא דבראשית ולעורר בחי' כח מעשיו הגיד לעמו ולהסיר טענת    \כד/ לה בכחתפ

וזה שאמרו חז"ל כל אדם צריך לומר מתי יגיעו מעשי   מעל זכותינו בארץ ישראל.  "גזלנים אתםמדת הדין "
בפרטיות לעשות  אחד    ול כל יכ  ,אבל מה שהם עשו בכלליות  ,כי אע"פ שהיו נשמות גדולות  ,למעשה אבותי

 וכנ"ל בתורה ו' שבכל תנועה גם של איש פשוט גורם ליחד שמות קדושים.   ,בבחי' עולם קטן שלו
לו שאין אותה לשום אדם אחר כמבואר   תאת הנקודה השייכ, דהיינו  כי כל אדם צריך להוליד את עצמו

שמקור נשמות ישראל  כנ"ל  יינו  וה  ,דה נתחדשה בישראל אחר מתן תורהובתורה לד ומבואר שם שזו הנק
ישראל נשמות  ממנו  ממנו  ,להוליד  למשוך  אפשר  היה  הזו  ,לא  לה'  זכה  אבינו  שאברהם  אחרי  כי    ,אלא 

 באברהם התחיל אלפים שנות תורה ובפועל יותר התחיל במתן תורה עצמו. 
מבואר   ח'  עוד  ה'  הבכור  פדיון  דעת  בלק"ה  נולד  יהודי  כל  של  לידה  נקודה  שבכל  דעהנ"ל  והיינו  ת של 

כמבואר    ,רק לו הממשלה להאיר בבני העולם  ,שנקודת דעת וחיבור להקב"ה הזו  ,שמאירה משרש נשמתו
לד בתורה  תורה  .שם  במתן  ישראל  בעם  נתחדש  זו  אהבה  כפי    ,ונקודת  כהנים  ממלכת  קדוש  גוי  שנעשו 

 . \כה/ ועיין עוד היטב בלק"ה פדיון הבכור הנ"ל .שנתבאר באריכות בהקדמה לתורה לד

 
 לרמ"ק כרך יז סימן כג דף קסא קסג   אור יקר   כ

עד    אע"פ שחסד   כא גלוי  אין  מחכמה  הנמשך  לחסד  גם  לכן  בבינה  לחכמה אלא  להתגלות  אין  אבל  בינה  היא  והא  בחכמה  שרשו 
 שתיקן את האפשרות להמשיך הארה חדשה מהבינה.

. וצ"ע אולי זה לא  מנחות צט סע"ב שאל בן דמה וכו' כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה ות כזו עיין  שיש אפשר   משמע בגמ'   כב
 תלוי בזה אלא בהשגת הבינה כמבואר במשנה אבות ספ"ה בן ארבעים לבינה.

כבר   צוות מ י  כ צ"ע    כג הדעת  להשלים  שזוכים  ועד  דעתם  השלימו  לא  שעדיין  צעירים  נערים  ביד  הקב"ה  נתן  ורבו  זמן    פרו  עבר 
 לדה.ההו 

 ועיין שער הכוונות סוכה דרוש ד' שסכך גמט' לך לך שאמר הקב"ה לאברהם אבינו    .בחי' סוכה   שזה   ש " י ע   כד
י ָהֲאִר"י זַ   -  ח'   ' אות הלכות פדיון בכור הלכה ה   -  ליקוטי הלכות יו"ד   כה  ִכְתבֵּ ּמּוָבן ּבְ ַעת ּכַ ת הּוא ַרק הֹוָלַדת ַהּדַ ֱאמֶּ ר ַההֹוָלָדה ּבֶּ י ִעּקַ "ל  ּכִ

ה   ּזֶּ ִסְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶּ הּוא ַמְלכּות ּדְ ְרעֹה ׁשֶּ ָאַמר ּפַ ָגלּות ַעד ׁשֶּ ַעת ּבְ ִמְצַרִים ָהָיה ַהּדַ י ּבְ ְצַרִים ָאז    סֹוד ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּכִ ְצאּו ִמּמִ ּיָ ִמי ה' ְוכּו' ּוְכׁשֶּ
ְך כָּ  ם ִנְמׁשָ ָ ַעת ּוִמׁשּ ה ַהּדַ ּלָ י  נֹוַלד ְוִנְתּגַ ל, ּכִ ָראֵּ ל ִיש ְ י  ל ַההֹוָלדֹות ׁשֶּ דֹוׁש, ּכִ ַעת ַהּקָ ַהּדַ ק ּבְ לֶּ ה חֵּ יזֶּ ׁש לֹו אֵּ דֹול ְוַעד ָקָטן יֵּ ל ִמּגָ ָראֵּ ש ְ ָחד ִמּיִ ל אֶּ ּכָ

הּוא ׁשֹ  ִריְך הּוא ׁשֶּ א ּבְ ֻקְדׁשָ ָבה ּדְ ַמֲחׁשָ ׁש ּבְ ׁש לֹו ׁשֹרֶּ ַעל ְויֵּ ק ֱאלֹו"ַק ִמּמַ לֶּ ל הּוא חֵּ ָראֵּ ש ְ ָחד ִמּיִ ל אֶּ דֹוׁש. ְוַעל  ּכָ ַעת ַהּקָ ׁש ַהּדַ ָחד    -רֶּ ּנֹוָלד אֶּ ׁשֶּ ן ּכְ ּכֵּ
ַעל   ׁשֶּ עֹוָלם.  ּבָ ַעת  ַהּדַ ּלּות  ִהְתּגַ ה  יזֶּ אֵּ ְך  ִנְמׁשָ ִחיָנתֹו  ּבְ ִפי  ּכְ ֲאַזי  ל  ָראֵּ ש ְ ַעל    -ִמּיִ ל  ָראֵּ ש ְ ִמּיִ ָחד  אֶּ ף  ְוִנְתַוּסֵּ ּנֹוַלד  ׁשֶּ י  ל    -ְידֵּ ְוִיְגּדַ ף  ִיְתַוּסֵּ ה  זֶּ י  ְידֵּ



 מוהר"ן                                     תורה נג                                קוטייל                    5ס: 

 כאן הקדמה  דע
 

* 
קשה מאד בתוך התורה בעצמה לכלול את כל  המרובה מאד, ו מעט מאד המכיל את ןה התורות של רבנו

, )ובזוהר שיר השירים לקמן ובלק"ה פדיון הבכור ה' ח'  קדמה הנ"לעיין היטב בהלכן  ,הביאור שלה עומק 
 ונה כאן באריכות יותר.ושם נתבאר עומק הכ הנ"ל(

 

 ז"ל( בינו )גם זה לשון ר
 נג תורה 

קדושותהולדה  עיקר   נשמות  הש"י  להוליד  אל  תמיד  ונכספות  בה"א  המשתוקקות  ראשונה   תלוי 

הויה  עילאה  שבשם  בינה  המעשים  שהיא  בזכות  ולא  תליא  במזלא  ומזוני  חיי  בני  חז"ל   בבחי'  ,כמאמר 
ה'  אות  ה  וז בזאבל רמ  ,הפשט מדבר בזרע חטה שנתן יוסף הצדיק למצרים  הא לכם זרע)בראשית מז(  

ודייקא למצרים )ודייקא יוסף הצדיק מרכבה ליסוד הוא שאמר זאת    ,הנ"ל שעל ידה הזרע דהיינו ההולדה

 .  (אחרי שמלו עצמם
כמבואר נפלא בזוהר  עד שהגיעו לה"א הזאת    \כונשמת יצחק הקדושה/ ואברהם ושרה לא הולידו  

היא   שהבינה  השירים  שנפתחתם שיר  ע"י  היא  וההולדה  סתומה  להומאי  '  המלכות  רה  שהיא  אחרונה   '

בינה עילאה    ,א הזו"היו צריכים לתקן תיקון חדש בה  ,נבחרו להוליד עם חדשון שכי  \כח/(כז) עי"ש שהיא 

 
ַרְך.ְוִיְתַרּבֶּ  ִיְתּבָ ל  יַח ּומֹוׁשֵּ ּגִ ׁשְ ַהּמַ ִחיד  ַהּיָ ַהּכֹל  א  ת ה' ַהּבֹורֵּ עֹוָלם ָלַדַעת אֶּ ּבָ ַעת  ַהּדַ ִהוא    ...............    ה  ׁשֶּ ָהָעְרָלה  ׁשֶּ ם  ָ ִמׁשּ ְך  ִנְמׁשָ ם ָהָעְרָלה  ּגַ

לְ  ָהעֶּ ַעת  ּדַ ּבַ ְרׁשֹו  ָ ׁשּ ׁשֶּ ׁש  קֹדֶּ ִרית  ַהּבְ ַעל  חֹוָפה  ְמָסֲאָבא  ּדִ ְטָרא  ְוַעל  ִמּסִ ְלדֹור.  ִמּדֹור  ַעת  ַהּדַ ַכת  ַהְמׁשָ ל  ּכָ ם  ׁשָ ְך  רֶּ ּדֶּ ׁשֶּ ָלמּול    -יֹון  ְצִריִכין  ן  ּכֵּ
נֹות:  ּוָ ּכַ ה ּבַ ל זֶּ ּמּוָבן ּכָ  ָהָעְרָלה ּוְלַגּלֹות ָהֲעָטָרה ְוכּו', ּכַ

ּמָ  ִריִכין ּכַ ּצְ ַעת ַרק ׁשֶּ ְך ּדַ ל ִנְמׁשָ ָראֵּ ל ִיש ְ ָכל ַההֹוָלדֹות ׁשֶּ ּבְ ָלל ׁשֶּ ְטנּות ְלַגְדלּות  ַהּכְ לֹו ִמּקַ ְך ְלַגּדְ ּלּוי ְוַאַחר ּכָ ל ַהּגִ ם אֶּ ְעלֵּ הֶּ ּקּוִנים ְלהֹוִציאֹו מֵּ ה ּתִ
"ל. ּנַ כֹור ּכַ הּוא ַהּבְ ר הּוא הֹוָלָדה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶּ הּוא ָהִראׁשוֹ   ..........  ְוכּו'. ְוִעּקָ לֹום ׁשֶּ ָ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ִהְתִחיל מֵּ ָכה ְלַגּלֹות  ְוָכל זֶּ ּזָ ן ׁשֶּ

עֹוָלם. ְוַעל   י בְּ   -ֱאלֹקּותֹו ּבָ ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּכִ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ מֹו ׁשֶּ ן ְלעֹוָלם, ּכְ ה ֹכהֵּ תּוב, ַאּתָ ּכָ מֹו ׁשֶּ ה, ּכְ ן ָזָכה ִלְכֻהּנָ ה  ּכֵּ ֻהּנָ יַע לֹו ַהּכְ אי ַמּגִ ַוּדַ
ן  ל ּבֵּ ַעת ׁשֶּ ָאַרת ַהּדַ ִחיַנת הֶּ ִהוא ּבְ עֹוָלם. ְוַעל    ׁשֶּ ַעת ּבָ ה ַהּדַ ה ְלָהִאיר זֶּ זֶּ ִהְתִחיל ַלֲעסֹק ּבָ י הּוא ָהִראׁשֹון ׁשֶּ ה    -ְוַתְלִמיד, ּכִ ָ ן ֲחִמׁשּ ן ְצִריִכין ִלּתֵּ ּכֵּ

בִּ  ה  ָ ְקֻדׁשּ ּדִ ַההֹוָלָדה  ר  ִעּקַ ם  ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶּ ַאְבָרָהם  ּדְ ד ה  גֶּ נֶּ ּכְ כֹוָרה  ַהּבְ ְדיֹון  ּפִ ִביל  ׁשְ ּבִ ן  ְלַהּכֹהֵּ ָקִלים  י  ׁשְ ּכִ ינֹו מֹוִליד ַאְבָרָה"ם מֹוִליד,  ְבִחיַנת ַאְבָרם אֵּ
ַעל   ל  ָראֵּ ל ִיש ְ ה ׁשֶּ דֹוׁשָ ַהּקְ ָהָיה ָצִריְך ְלהֹוִליד הֹוָלָדה  ׁשֶּ ִחיַנת ה    -ַאְבָרָהם ָהָיה ָהִראׁשֹון  ּבְ ִהוא  ׁשֶּ ַהּזֹאת  לֹא ַהה  ּבְ ָיֹכל ְלהֹוִליד  ן לֹא ָהָיה  ּכֵּ

ָכה ַעל   ּזָ ַעת ׁשֶּ עֹוָלם ַעל  ְידֵּ   -ַהּדַ ַעת ּבָ ִאיר ַהּדַ הֵּ אי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם מֹוִליִדים ַאף    -י ׁשֶּ ַוּדַ י ּבְ ּכִ ִסיָמן נג(  בָֹאר )ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶּ ּכְ ה  ָעש ָ ִרים ׁשֶּ ַהּגֵּ י    -ְידֵּ
ָכה   -ַעל   ּזָ ם ׁשֶּ אל קֹדֶּ ָמעֵּ ת ִיׁשְ ַעְצמֹו הֹוִליד אֶּ ם ה' ַהּזֹאת. ַוֲאִפּלּו ַאְבָרָהם ּבְ הֶּ ין ּבָ אֵּ י ׁשֶּ ּנֹוַלד    ּפִ הּוא ָהִראׁשֹון ׁשֶּ ת ִיְצָחק ׁשֶּ דֶּ ַלה ַהּזֹאת. ַרק הּוּלֶּ

ַעל   ַעת ׁשֶּ ִחיַנת ה ַהּדַ ִהוא ּבְ לֹא ַהה ַהּזֹאת ׁשֶּ ר ְלהֹוִלידֹו ּבְ ְפׁשָ ל לֹא ָהָיה אֶּ ָראֵּ ת ִיש ְ ַ ְקֻדׁשּ ת    -ּבִ דֶּ הּוא הּוּלֶּ זֹאת ׁשֶּ ה ּכָ ה נֹוַלד הֹוָלָדה ְקדֹוׁשָ י זֶּ ְידֵּ
ּמֶּ  ּמִ ׁשֶּ ת  ִיְצָחק  ַ ּוְקֻדׁשּ ַרְך.  ִיְתּבָ ה'  מֵּ יַדע  לֵּ עֹוָלם  ּבָ ַעת  ַהּדַ ְך  ִנְמׁשָ ָיָדם  ַעל  ׁשֶּ ַאֲחָריו  ל  ָראֵּ ִיש ְ ְוָכל  ַיֲעקֹב  ָיָצא  ָכל  ּנּו  ּבְ יְך  ְלַהְמׁשִ ְצִריִכין  ַהה  זֹאת 

יְך ַעל   י ְלַהְמׁשִ דֵּ כֹור ּכְ ַהּבְ ִהוא הֹוָלַדת  ׁשֶּ ַעת    -הֹוָלָדה ִראׁשֹוָנה  ה ַהּדַ י זֶּ עֹוָלם. ְוַעל  ְידֵּ ד    -ּבָ גֶּ נֶּ ְיָקא ּכְ ּדַ ָקִלים  ׁשְ ה  ָ ֲחִמׁשּ ּבַ ן ְצִריִכין ִלְפּדֹותֹו  ּכֵּ
"ל. ּנַ ה ּכַ ָ ְקֻדׁשּ ר ַההֹוָלָדה ּדִ ם ִעּקַ ָ ׁשּ ּמִ ַעת ׁשֶּ ִהוא ה ַהּדַ ל ַאְבָרָה"ם ׁשֶּ                   ַהה ַהּזֹאת ׁשֶּ

ל יְ ....... ה ּכָ זֶּ ל ִעְסָקם ּבָ ל ָהָאבֹות ָהָיה ּכָ ה ְלהֹוִד ּכָ ִביל זֶּ ׁשְ ם ָהָיה ַרק ּבִ יהֶּ ם ְוִעְסקֵּ יהֶּ עֹוָלם ְוָכל ַמֲעש ֵּ דֹוׁש ּבָ ַעת ַהּקָ ה ַהּדַ יְך זֶּ ם ְלַהְמׁשִ יהֶּ י ַחּיֵּ יַע,  מֵּ
י ה' הּוא ָהֱאלִֹקים:   ּכִ

לעם    שה כיצחק שהיא שרש דו יד נשמה ק ל סולת שבו יוכל להו פ שאברהם הוליד את ישמעאל, אדרבה זה היה כדי שתצא ה   אע"פ   כו 
 ישראל כמבואר במ"א  

]עיין שער הפסוקים לך לך הובא בדעת ותבונה סוף פרק ל'. לק"ה פדיון    ]אור יקר לרמ"ק כרך יז סימן כג דף קסא קסג[   עיין זהר חדש שיר השירים עה"פ נאוו לחייך   כז
 הבכור  ה'[ 

ה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך. וכי אברהם  [ כתיב והנה דבר ה' אליו לאמר לא יירשך ז פח: ]דף    זוהר חדש שיר השירים  עיין   כח
בנין   ליה הקב"ה( אמר דלהווי ליה  זמנין דאמר  )נ"א בכמה  דהוה אזיל בשלימו לגבי מלכא קדישא איך לא האמין במאמר דקב"ה 

וגו' ולזרעך עד עולם[ ולבתר   ]וכתיב כי את כל הארץ  )ויוצא אותו החוצה. וכתיב( לזרעך אתן את הארץ הזאת  איהו אמר  דכתיב 
)והנה בן ביתי יורש אותי שפיל לרישיה דקרא מה כתיב( ואנכי הולך ערירי. וכתיב הן לי לא נתת זרע והנה בן ביתי יורש אותי. אלא  
בקדמיתא אברהם הוה הימין בקב"ה והוה מסתכל בכוכבייא ובקיני דמזלייא והוה חזי דלא יהא ליה בר. בגין דעד כען לא הוה דביק  

. כיון דכתיב ויוצא אותו החוצה אפיק ליה מההוא אורח וקריב ליה לגביה לפולחניה למנדע אורחין אחרנין דחכמתא  בדביקו דמאריה 
ואפיק ליה מההוא טיורי דמזלי ]ר"ל חכמת המזלות[ ואמר ליה אברם אינו מוליד אברהם מוליד ודא ולא יקרא עוד את שמך אברם  

מאי   נתתיך.  גוים  המון  אב  כי  אברהם  שמך  איהו  והיה  את  האי  ה'  את  בר  לאולדא  דמתתקנא  את  אתוון  בכל  דלית  בגין  טעמא 
לאברהם   ליה  אצטריך  לא  דא  את  וא"ת  סטרין.  מכל  פתיחא  איהו  כך  ובגין  אתוון  שאר  מכל  יתיר  ואיבין  פירין  למעבד  מתתקנא 

גווה. אלא תרי ההין אינון חד  לאתוספא ליה דהא לאו דיליה הוא. ה' איהו נוקבא בכל אתר. ותינח לשרה למהוי את דא רשימא ב 
עילאה וחד תתאה חד עלמא דדכורא וחד עלמא תתאה דאיהו עלמא דנוקבא כיון דאתוסף ה' באברהם אור קדמאה דהוה האי ה'  
ותוקפא לההוא אור   חילא  ה' עילאה דהא לית  דרגא דיליה בחילא דהאי  ועבד איבין. ואתרשים אברהם בההוא  נפיק  ביה  מתעטף 

בגין כך נטיל ההוא אור קדמאה את ה' עמיה ואתישב בדרגיה דהא סליק למהוי עביד תולדין. תרין אתוון רשימין  קדמאה בר ה'. ו 
דהא תרוויהו מעלמא    , מאי בינייהו בין את ם' ובין את ה'  .הכא דאינון סליקו לעלמא עילאה ואינון ה"ם. את ם' מעלמא עילאה איהו 

ילאה ואיהי נקודה לא אתפשטא ואסתים לגו. כל אינון שבילין עילאין ואתוון סתימין  עילאה אינון. אלא כד סתים כולא גו מחשבה ע 
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התשובה העליונה  ,\כט/ עולם  שבבינה  עליון  ממזל  נמשכו  ישראל  נשמות  הגנוז  ,כי  אור   דהיינו,  \ל/ ששם 

. כי \לא/ בכל זרעם הקדושהזה מכוחם הכח שך  נמ זי , אואחרי שהם זכו כבר ,למעלה מהנהגת העולם הטבעי
, בבחי'  גדולתו ורוממותו ית'  שעי"ז משיג  דהיינו התחברות להקב"ה בלבו  \לב/ עיקר הולדה ע"י הדעת

וידע אדם    \לד/ )שם ד'(  אחרי שפרש מאשתו קל שנים  בן אדם הראשון  \לג/הכתוב בתורה על הולדת שת

 
אסתים כולא באת ם' והוו כל אינון שבילין ואתוון עילאין סתימין כלילן באת דא. כיון דסלקי ברעו לאתגלאה ולאפקא תולדין האי  

ה' לא אשתנו דא מדא אלא דאתפתח לאפקא תולדי  ן ולאתגלייא בלחישו דהא את דא לא אתגלייא  את ם' אתפתח ואתעביד את 
)אלא בפום גלי( ולא אדכר ]ר"ל שלא מורגש במבטא[ ואע"ג דאיהי בלחישו הוא בפום גלי. ובגין כך בשעתא דאתגלי ואתפתח כדין  

ן תולדין לא  זמין לאולדא דהא בעוד דלא קיימא בפתיחו דה' כולא סתים בגווה באת ם'. לבתר דאתפתח עביד תולדין באות ה' ואינו 
נפקי לבר בר בחד אבר ]יסוד ז"א. מהרמ"ק[ שייפא קדישא דאתתקן ]נ"א דאתתקף[ גביה ועאל באת ה' בתרייתא. מאת ה' נפיק ובאת  
אתתקן   כדין  עילאה  ה'  דא  את  ואתוסף  דאתפתח  ובשעתא  בתריית'  ה'  גבי  דאתתקן  הרמ"ק[  נוקבא.  ]יסוד  אבר  בההוא  עייל  ה' 

אי אבר צדיקא דעלמא אתתקן עליה. וע"ד כד אתתקן האי אבר בתיאובתא אתוסף ביה ה'. וכד אבר דא  )בתיובתא( ]בתיאובתא[ וה 
לא הוי בתיאובתא )והוה טמיר וגניז גרע ה'( והוה ]דף כא עמוד א[ ס' בלחודוי לאתחזאה דהא לא קיימא לאולדא. ורזא דא אברם  

קיימא לאולד  ולא  ם' סתימא איהו  ם' דא אינו מוליד דהא  ה' וקיימא בההוא אבר  אב"ר  ואתוסף  ם' אתפתח  ה' ההוא  כד אתוסף  א 
למעבד תולדין. ורזא דא אברהם אב"ר ה"ם דא מוליד ועביד איבין. ובגין כך אברם אינו מוליד אברהם מוליד בגין דההוא אבר לא  

תקן אלא בגין ה'. דהא בזמנא  אתתקן עד דאתי ה' ובכל אתר ה"א קיימא לתולדין ואיבין וע"ד שמא גרים. ומנ"ל דההוא אבר לא את 
דהוה ]שמיה[ אברם לא אתגזר ההוא אבר ולא אתתקן בתר דאתא ה' אתתקן ההוא אבר ואתגזר למעבד איבין בההוא ה' בתראה.  
ובעוד דאיהו עלמא עילאה סתום באת ם' ההוא אבר לא אתתקן וקיימא ערלה בלא גזירו. ודרגא תתאה קיימא מגו ערלה באת ד' גו  

עלמא עילאה גו סתימו ברזא דאת ם' עלמא תתאה במסכנו ברזא דאת ד'. כד אתפתח עלמא עילאה מאת ם' ואתעביד ה'  מסכנו. כד  
כדין אתתקן ברית ואתעבר ערלה וכיון דאתתקן האי ברית נפקין אלין תרין אתוון ועיילי אתוון אוחרנין. נפקין תרין אלין ד"ם. וכל  

אי  לאו  דם  מיניה  נפיק  ]דלא[  )דם(  ה"א  גזירו  פי'  )אי"ג  ה'  עייל  ם'  דאת  באתר  אחרנין.  תרין  ועיילין  מתעברן  אלין  דהא  גזירו.  הו 
עילאה דהיינו בינה. באתר דאת ד' עייל ה' דהיינו ה"א תתאה דאיהי כ"י( באתר דאת ד' עייל ה' כדין כולא קיימא לאולדא ורזא דא  

ה ולסעדה ]ישעי' ט'[. ם' רבה למרבה רזא דא כד לאת ם'  לם"רבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אות 
יסודא   אבר  ההוא  דא  ולשלום  אלא  ולשלום  מאי  קץ.  אין  ולשלום  כדין  ה'  ואתעביד  דאתפתח  עילאה  רבו  דאסגיאו  המשרה  רבה 

ועל ממלכתו  דעלמא. דאתעבר מניה ערלה ההוא דאקרי קץ כל בשר ודאי. ולשלום אין קץ דהא אתעבר. ויתיב. שלום על כסא דוד  
להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה. וכל דא כד אתעבר ם' ואתפתח כדין אתעבר ערלה ואתעבר ד' כמא דאתמר ורזא דא הנה  
דם הברית אשר כרת ה'. דאצטריך לאפקא מיניה ד"ם ברית תרין אתוון אלין. ועל רזא דא אברהם אבר ]ה"ם[ דאתפתח את ם' בגין  

ובגין האי יצחק לא נפיק עד דאתעבר ערלה מההוא אבר קדישא עילאה. ובג"כ קב"ה כל מה  לשמשא האי אבר בעלמא דלתתא.  
דעבד בארעא כולא איהו ברזא דשימושא כגוונא עילאה לאחזאה דהא אפיק שמהן כולהו בחכמתא עילאה כגוונא דרזא דלעילא  

משכיל. וכדין אמר הן לי לא נתת זרע והנה בן  כלא כדקא יאות: והנה דבר ה' אליו לאמר לא יירשך זה מאי טעמא בגין דהוה עבד  
ביתי כו'. בגין דהא איהו הוה מסתכל וחמי בטיורי דלא יוליד. ובשעתא דאתגזר אברהם אשתלים בכולא באת ה"א דאתפתח מאת ם'  

ערלה  ואת ד' אוף הכי. כדין עאל אברהם באורח דחכמתא ואתעבר מההוא אורחא אחרא דכוכביא ומזלי. ת"ח בשעתא דהוה ביה  
כיון   ד'  באת  במסכנו  הוה  תתאה  ועלמא  ם'  באת  סתום  הוה  עילאה  דעלמא  בגין  במחזה  אלא  ליה  אתגלי  לא  קב"ה  אתגזר  דלא 
דעלמא עילאה אתפתח באת ה' ואברהם אעבר ההוא ערלה ואתעבר עלמא תתאה מההוא ד' כדין כתיב וירא אליו ה' כדין אתגלי  

כדין. דנא  מקדמת  הוה  דלא  מאי  ואתפתח  אתגליא    כולא  כולא  כדין  בעלמא  אסגיאו  וחסידי  דצדיקי  זמנא  כל  ממש  גוונא  כהאי 
ואתפתח. בזמנא דשלמה מלכא בנה בי מקדשא והוו ישראל כולהו צדיקי וחסידי שקטי כחמרא על דורדייה כדין ]דף כא עמוד ב[  

 אתפתח כולא ואתגלי שירתא דא עילא ותתא 

  אלהים   מכח   נאצלת   זעירי   והיא   בשם   אחרונה '  ה   הזאת   א " הה ,  בראם   א " בה   בהבראם   הקבלה   דרך   ועל   -  ד'   ב'   בראשית   בחיי   רבנו   כט 
  לא   מי (  ט ,  יב   איוב )   וכתיב ,  עשתה  ידי   אלה   כל   ואת (  ב ,  סו  ישעיה )   בפירוש   נאמר   שעליה '  ה   יד   הנקראת   והיא   העולם   את   שבראה   והיא 
  בראש   נכוון   ואליה   שבשם   ראשונה   א " ה   והיא   התשובה   היא   בראשית   שבמעשה   אלהים   וכל ,  זאת  עשתה '  ה   יד   כי   אלה   בכל   ידע 

  על   א " בה   הרחמים   אב   כמוך   מי   לומר   בתפילה   תיקנו  כן   ועל ,  לתשובה  תשובה   ימי   עשרת   כי   העולם   נברא   שבו   הדין   יום   שהוא   השנה 
  אברם (  י ,  מד   רבה   בראשית )   ל " ז   שהזכירו   וכמו ,  ההולדה   כח   לו   שניתנה   לאברהם   שנתוספה   שבשם   אחרונה   א " וה   שבשם   ראשונה   א " ה 
  בו   שנברא   בעצמו   האות   באותו   כי   לזה   והתעורר (,  ה ,  יז   בראשית )   אברהם   שמך   והיה   בפסוק   שאפרש   וכמו ,  מוליד   אברהם   מוליד   נו אי

  והוא   בידו   הכל   כי   כרצונו   אותו   שינה   אשר   הוא   הטבע   פעל   אשר   כי   הודיעך   למען ,  אותו  שינה   בעצמו   הטבע   אותו ,  בו  ונתיסד   העולם 
 : זולתו   ואין   הנועל   והוא   הפותח 

בשם האוסט   ד בספר עו  עמ' קלד  ויצא  בראשית פרשת  ואבואה אליה  א פ רו טעם הצבי אברמוביץ  פליאה שדורש  לער בשם מדרש 
 נוטריקון אבוא ה'  

 בשם בעל משנת חסידים בספר חושב מחשבות הבה לי בנים היינו הב ה' לי בנים דהיינו שיתן אות ה' בשמה   עוד שם 

רחל לא הולידה כי נתנה ה' שלה בבלהה וזהו ואיבנה ממנה.  וכן ראיתי בטעם  לאה    ויצא עה"פ וירא ה כי שנואה   בשער הפסוקים 
 הצבי הנ"ל בשם בבעל הטורים עה"ת ובפענח רזא 

 בזהר חדש שה"ש הנ"ל   כמבואר   ל
 הפסוקים לך לך   ער ש   לא
 פדיון הבכור ה' ח' הנ"ל.  עיין לק"ה   לב
ד' א( וא   צ"ע כי גם   לג וכו' ותוסף ללדת את  בהולדת קין )קודם החטא( כתיב )בראשית  דם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין 

 אחיו את הבל וכו'..

בֶּ   בראשית פרק ד   לד ַחת הֶּ ר ּתַ ַרע ַאחֵּ ת ִלי ֱאלִֹהים זֶּ י ׁשָ ת ּכִ מֹו ׁשֵּ ת ׁשְ ְקָרא אֶּ ן ַוּתִ ד ּבֵּ לֶּ ּתֹו ַוּתֵּ ת ִאׁשְ ַדע ָאָדם עֹוד אֶּ י ֲהָרגֹו ָקִין: )כה( ַוּיֵּ  ל ּכִ
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קטן ממש אינו מוליד   [לה]   , וקטן אינו מולידהידיע  נקרא  שכיון שהולדה ע"י הדעת על כן הזיווג  וכו'

. ועיקר הדעת, היינו  והכי נמי גדול שיש לו מוחין דקטנות לא מוליד נשמות קדושות  .\לוכלל מצד הטבע/ 
בדעתו הש"י  שישתמש  בגדולת  להתבונן  ותבונתו  אל בשכלו  מכח  שכלו  את  שיוציא  היינו   ,

  תתבונן בגדוללההכנעת המדמה כן זוכה לשכל    וכפי  המדמהבתורה כה ע"י שמכניע את    כמבואר  הפועל

. כי גם לקטן יש  \לטעד שמרגיש מציאותו/מחובר אליו ית'    נעשהועי"ז    \לח/  \לז/ כמבואר בתורה לה  הבורא
בינה(  דעת )בחי'  נשמה  לו  יש  לא כי  כי  בפועל.  ולא  בכח  הדעת  עדיין  הקטן  אצל  אבל   ,

  דיין לא האיר ממנה לנפש )בחי' מלכות( ע  כי  עלהשתמש בדעתו, ולא הוציא אותו מכח אל הפו 

 .  וגם גדול שלא הוציא שכלו מכח לפועל נחשב קטן לעניין הולדה הקדושה. דהיינו למדות שבלב
 

 עתה יבאר רבנו מה היא שלימות הדעת שעל ידה ההולדה 
"ס  ש מהאועיקר הכוונה היא שדעת שלימה אין הכוונה דעת שבגבול אלא רק מה שמוסיף וממשיך דעת חד

העולם הזה שהוא בגבול, אבל כל עוד שעוסק בהתבוננות בגדולת הש"י בהקדמות שכבר יש לו זה עדין   אל
 דעת שיוצא מכח אל הפועל, ואין זו הולדה חדשה עדיין. 

דהיינו את כל תעלומות חכמתו וחלקו   \מ/הפועלומי שהוא שלם בדעתו שהוציא אותו מכח אל  

ע ה'  בעבודת  בהתבוננות  שכלבתורה  בנפשו  )בינה(  נשמתואור    ד  בשלימות  והשיג )מלכות(  מאיר   ,
דהיינו שנכלל בו ית' בדביקות היותר גדול   \מא/ בדעתו מה שאפשר לדעת האדם להשיג בדעתו

, ואין  דהיינו שזכה לתכלית הדעת שהיא בבחי' גבול  \מב/ אזי הוא קרוב לדעת הקב"ה  ,שאפשר בגוף
 

הרגו קין ועל כן זיווג זה נכתב בתורה בלשון ידיעה. ועיין רבנו בחיי    ש בל דהיינו בן קדוש תחת הבן הקדו ה תחת    א ששת הו מבואר  
 כאן.

לת אפים ד' י' לכן הן ה' מיני דגן  ועיין סנהדרין ע: תינוק אינו יודע לקרא אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן ועיין לק"ה נפי* סנהדרין סח: עי"ש ר"ן דף סט. ואם יוליד חשיב גדול כי בנים הרי הם כסמנים.    לה 
 כי הם בחי' דעת הנ"ל. 

אינו מצד הטבע שאפילו בן תשע פחותיום אין ביאתו ביאה    בחז"ל יוצא מהכלל כגון בני יהודה שהיו בני שמונה.  אע"פ שאיתא   לו 
 כלל כמבואר במשנה ביבמות.

לה   עיין   לז  אֵּ   -  תורה  ְמֻצְמָצם  ל  כֶּ ַהּשֵֹּ הֹוָלָדה,  ַעת  ׁשְ ּבִ ם  ֲאָבל  ֵּ ַהׁשּ ֲעבֹוַדת  ִהְתּבֹוְננּות  ּבְ ּבֹו  ׁש  ּמֵּ ּתַ ְלִהׁשְ ְתִחיִלין  ּמַ ּוְכׁשֶּ ָחד.  ְואֶּ ָחד  אֶּ ל  ּכָ ל  צֶּ
תּוב )ְמָלִכים   ּכָ מֹו ׁשֶּ ְך ְוָגדֹול, ּכְ ְכלֹו הֹולֵּ ַרְך, ֲאַזי ש ִ לֹמֹה".    -ִיְתּבָ ב ָחְכַמת ׁשְ רֶּ  א ה'(: "ַוּתֵּ

ּלֹא    -  אות א' כה    תורה   ועיין  ֹכַח. ַאף  ְוָכל ְזַמן ׁשֶּ ל ּבְ כֶּ ְצלֹו ַהּשֵֹּ ְכלֹו ֲעַדִין ָאז אֶּ ש ִ ׁש ּבְ ּמֵּ ּתַ ּלֹא ִהׁשְ ל ַהּפַֹעל ׁשֶּ ְכלֹו אֶּ ָבר    -ַעל    -הֹוִציא ש ִ ּכְ י ׁשֶּ ּפִ
ָרׁשָ  יׁש ּפָ "י רֵּ ַרׁשִ ּמּוָבא ּבְ ל' )ּכַ ה נֹופֵּ ה ָקם, זֶּ ּזֶּ ׁשֶּ י 'ּכְ ְכלֹו. ּכִ כּוַנת ש ִ ם ּתְ ה, ָאז ִנְתקֹומֵּ ַבר ַהְמַדּמֶּ ֹכַח. ְוַאַחר    ה ׁשָ ל ֲעַדִין ּבְ כֶּ ְך    -ּתֹוְלדֹות(, ֲאָבל ַהּשֵֹּ ּכָ
יר   ְבִחיַנת )ׁשִ ת צּוִפים', ּבִ ִחיַנת 'ֹנפֶּ ּבְ ה  ֹפַעל. ְוזֶּ ל ּבְ כֶּ ׁש ּבֹו, ֲאַזי ַהּשֵֹּ ּמֵּ ּתַ ְכלֹו ּוִמׁשְ ש ִ ר ּבְ חֹוקֵּ ׁשֶּ הֹוִציא  ּכְ ְפתֹוַתִיְך" ׁשֶּ ּטְֹפָנה ש ִ ת ּתִ יִרים ד'(: "ֹנפֶּ ִ ַהׁשּ

ִחיַנת  ְמִתי  הּוא ּבְ ל ַהּפַֹעל, ׁשֶּ ִחיַנת מֹוִציא ִמּכַֹח אֶּ ְפתֹוַתִיְך', הּוא ּבְ ה: 'ש ִ ל ַהּפַֹעל. ]ְוזֶּ ְכלֹו ִמּכַֹח אֶּ ּבּור[: קּות ש ִ  ַהּדִ

ל הַ   -ְוַאַחר   כֶּ ב ש ֵּ ְכלֹו ׁשָ יג, ָאז ש ִ י ְלַהּשִֹ ַיד ֱאנֹוׁשִ ׁש ּבְ ּיֵּ ֶּ ל ַמה ׁשּ ְכלֹו ּכָ ש ִ יג ּבְ ּשִֹ ּמַ ׁשֶּ ְך ּכְ ל  ּכָ כֶּ ֹכַח, ְוש ֵּ ל ּבְ כֶּ ׁש ש ֵּ ּיֵּ ִרים, ׁשֶּ ַחּקְ ְתבּו ַהּמְ ּכָ מֹו ׁשֶּ ה. ּכְ ְקנֶּ ּנִ
אָ  ה ַהׁשְ ְוזֶּ ה,  ְקנֶּ ַהּנִ ל  כֶּ א ש ֵּ ּלָ ינֹו אֶּ ְלַאַחר ִמיָתתֹו, אֵּ ל ָאָדם  ׁשֶּ ר ִקּיּומֹו  ְוִעּקַ ה.  ְקנֶּ ַהּנִ ל  כֶּ ִחיַנת ֲאָמָנה, ַהּפַֹעל, ְוש ֵּ ּבְ ה  ְוזֶּ יָתה.  ַהּמִ י    רֹוָתיו ְלַאַחר  ּכִ

ִנְקָרא,   ה  ְקנֶּ ַהּנִ ל  כֶּ ְוש ֵּ מֹותֹו.  ְלַאַחר  ָאָדם  ל  ׁשֶּ ִקּיּום  הּוא  ה,  ְקנֶּ ַהּנִ ל  כֶּ ש ֵּ י  ּכִ ָבר,  ּדָ ִקּיּום  ְלׁשֹון  יִדיָעה  ֲאָמָנה  ּבִ ָבִרים  ּדְ ה  ַהְרּבֵּ ַע  יֹודֵּ ָאָדם  ֶּ ׁשּ ַמה 
 ַאַחת.

משמע בזוהר בגלות    יבור כמ"ש מפיו דעת ותבונה. וכן עיין תורה פט תנינא שיציאת הדעת מכח לפועל הוא בד מזה    וטוב גם לדבר   לח
   ד דעתו לתלמידים, מ ל . ואולי זו כוונת רבינו בהמשך שלדעת זוכים ע"י שמ הדבור בגלות   ה מצרים שהיה הדעת בגלות הי 

  שמים מציאותו ית' לכן בעיקר מתבטא ביראת  עת הוא מה שמרגיש בלב ובמדות את  מח ולב לכן עיקר הביטוי לד   כי דעת מחבר   לט 
 כמבואר בתורה ז' תנינא שכדי לזכות לדעת צריך לדבר ביראת שמים עי"ש.

סו אות   מ ׁשְ   תורה  ּבִ ּבּור  ַהּדִ אֹוִתּיֹות  ְהיּו  ּיִ ׁשֶּ ְוָצִריְך  ּבּור.  ַהּדִ מּות  לֵּ ׁשְ י  ְידֵּ ַעל  הּוא  ַהּפַֹעל,  ל  אֶּ ִמּכַֹח  ּוְלהֹוִציא  י  ]ג[  ְידֵּ ַעל  ה  ַנֲעש ֶּ ה  ְוזֶּ מּות,  לֵּ
ָעלְ  ִחינֹות  י ּבְ ּכִ מּות,  לֵּ ׁשְ ּבִ ּבּור  ַהּדִ ה  ִיְהיֶּ ָעִתיד ָלבֹוא  לֶּ י  ּכִ ּבּור.  ַהּדִ ָלִמין אֹוִתּיֹות  ִנׁשְ ה  זֶּ י  ְידֵּ ַעל  ׁשֶּ י,  ָאתֵּ ּדְ ם    ָמא  ֵּ ַהׁשּ ת  ִיְקְראּו אֶּ ָהַעּכּו"ם  ֲאִפּלּו 

ָהעַ  ל  אֶּ ְהּפְֹך  אֶּ ָאז  י  "ּכִ ג(:  )ְצַפְנָיה  תּוב  ּכָ ׁשֶּ ָמה  ּכְ ּבּור.  ַהּדִ ִעם  ַרְך  ּבּור  ִיְתּבָ ְלַהּדִ ה  ְהיֶּ ּיִ ׁשֶּ ִנְמָצא  ְוכּו',  ה'"  ם  ׁשֵּ ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ִלְקרֹא  ְברּוָרה  ָפה  ש ָ ים  ּמִ
מּות: לֵּ גַּ ...  ......ׁשְ ִעים  ָלה ָלְרׁשָ ַמּפָ ה  ְהיֶּ ּיִ ׁשֶּ ַהְינּו  ּדְ ה,  ַהּזֶּ עֹוָלם  ּבָ ם  ּגַ י  ָאתֵּ ּדְ ִחיַנת ָעְלָמא  ּבְ יְך  ה ֲאָבל ְצִריִכין ְלַהְמׁשִ ַהּזֶּ עֹוָלם  ּבָ ה ַעל  ם  ַנֲעש ֶּ ה  ְוזֶּ  ,

ת:  י ֱאמֶּ  ְידֵּ

סב   מא ב'    עיין תורה  ְלַחּדֵּ אות  דֹוָלה  ּגְ ִמְצָוה  הּוא  ְלָהִבין,  ּיּוַכל  ׁשֶּ י  ָהֱאנֹוׁשִ ל  כֶּ ַלּשֵֹּ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵּ ַהׁשּ יל  ִהְגּבִ ֶּ ׁשּ ַמה  ת,  ָהֱאמֶּ י  ְלָהִבין  ּכִ ל,  כֶּ ַהּשֵֹּ ד 
רֶּ  ּפֶּ )ָאבֹות  ֱאַמר  נֶּ ה  זֶּ ְוַעל  ְריֹו,  ּבֻ ַעל  ָבר  יקֹורֹוס'.ַהּדָ ּפִ ְלאֶּ יב  ׁשִ ּתָ ֶּ ׁשּ ַמה  'ְוַדע  מּו    ........ק ב(:  ִנְסּתְ ִלְפָעִמים  ׁשּוָבה,  ּתְ ם  יהֶּ ֲעלֵּ ׁש  ּיֵּ ׁשֶּ יֹות  ׁשְ ַהּקֻ ּלּו  אֵּ

י  ּפִ יב ַעל אֶּ ָהׁשִ ַע ַמה ּלְ ינֹו יֹודֵּ יקֹוְרסּות, ְואֵּ ּפִ יב, ְוִנְזְרָקה ּבֹו אֶּ ַע ְלָהׁשִ ינֹו יֹודֵּ ל, ְואֵּ כֶּ י ַהּשֵֹּ ִבילֵּ ָחד ְלִפי  קוֹ ׁשְ יקֹוְרסּות ִהיא ְלָכל אֶּ ּפִ ְרסּות. ְוזֹאת ָהאֶּ
ין ַרב ִלְמַעט:  ִחיָנתֹו, ָיכֹול ְלָהִבין ּבֵּ דֹוׁש    .....      ּבְ ְעָיה ו(, ְוַהּקָ בֹודֹו' )ְיׁשַ ץ ּכְ לֹא ָכל ָהָארֶּ ּמְ ם, 'ׁשֶּ לֵּ ב ׁשָ לֵּ ַע ָהָאָדם ְיִדיָעה ּבְ ת ִאם ָהָיה יֹודֵּ ֱאמֶּ   -ּובֶּ

רּוְך   ְמ הּוא    -ּבָ ק  ְמַדְקּדֵּ ְוָהָיה  דֹול,  ּגָ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ל  ּלֵּ ִמְתּפַ ָהָיה  אי  ַוּדַ ה.  ִפּלָ ַהּתְ ַע  ְוׁשֹומֵּ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ד  ִביל  עֹומֵּ ּוִבׁשְ ָבָריו.  ּדְ ת  ן אֶּ ְלַכּוֵּ ֹאד 
ב כָּ  ינֹו ִמְתַלהֵּ ה אֵּ ִביל זֶּ ׁשְ ם, ּבִ לֵּ ב ׁשָ לֵּ ַע זֹאת ְיִדיָעה ּבְ ינֹו יֹודֵּ ָהָאָדם אֵּ ל  ׁשֶּ ק ּכָ ינֹו ְמַדְקּדֵּ ְך, ְואֵּ ן    -ל ּכָ ְכלֹו ִויִדיָעתֹו, ּכֵּ ָחד ְלִפי ִמעּוט ש ִ ְך. ְוָכל אֶּ ּכָ

ר ָהָרע   צֶּ ַהּיֵּ ַרת ַהְיִדיָעה ִהיא מֵּ ב, ְוַהְסּתָ ּלֵּ ּבַ ר ַהּטֹוב ׁשֶּ צֶּ ַהּיֵּ ַרת ַהְיִדיָעה, ִהְתַלֲהבּותֹו ְוִדְקּדּוקֹו. ְוַהְיִדיָעה ִהיא מֵּ ב. ְוַהְסּתָ ּלֵּ ּבַ יקֹוְרסּות    ׁשֶּ ּפִ ן אֶּ ן הֵּ הֵּ
י כ"ח(:  לֵּ ָרָעה )ִמׁשְ ת ִלּבֹו ִלּפֹל ּבְ ה אֶּ ר ָהָרע ַמְקׁשֶּ צֶּ ַהּיֵּ יֹות, ׁשֶּ  ְוֻקׁשְ

המושג דעת הוא חיבור ואצלינו הכוונה שאנו מחוברים אליו בשכל ומחברים את הלב למח ומרגישים מציאותו    צ"ע כיון שהגדרת   מב
למי הוא מחובר הרי ידיעת עצמו אינה דעת כמו שאת עצמי אני חי אבל יודע זה רק    ית' אבל הקב"ה מה ההגדרה של הדעת שלו.

ועיין לקמן בחמישה דברים שנבדל מדעו ממדעינו מבואר שהם חמישה דברים    כלפי דבר שחוץ ממני בבחי' והאדם ידע את אשתו.



 מוהר"ן                                     תורה נג                                קוטייל                    8ס: 

השי  לדעת  האדם  דעת  בין  אלאמג "ת חילוק  מגבול  ם דברי  חמשה  ,  למעלה    כמובא   שהם 
 \מה/ הנ"להדעת  ועל שם ה' דברים אלה שאין בכוחו להשיג נקרא דעתו בחי' ה' היינו ה'    [מד] בספרים ולקמן  

 .  שעל ידה מוליד
יונק היא    , ואז מולידבינה עילאה  , שהיא בחי' ה"א\מז/ מדעת הש"י  \מו/ואז דעתו  כי ההולדה 

ריאה )בריאה לשון חיתוך והפרדה ממנו לשון לברא את  וך הבאל ת  המשכת אור חדש מבחי' קודם הבריאה
וביטול ואין סוף בבחי' רצוא ושוב ובשוב    תוזה רק ע"י התפשטות הגשמיו  היער שהוא לשון כריתת עצים(

הקב"ה של  מדעתו  שלו  הדעת  יניקת  נקראת  וזו  בביטול  גדולת הש"י שהשיג  לדעת   מוכ  ,מראה הרשימו 

 : דייקא נהום בי תינוק שיונק מאמו ממק
גשמית   הולדה  ובכל  וגם  ומזוני,  חיי  בני  ששם  עילאה  בינה  עליון  ממזל  מוחין    נולדההולדות  נמשכת 

   .\מח/ודעת
ן רבינו מבאר א, אבל באמת כל אחד מוליד כפי דעתו, וכמולידים  לכאורה צ"ע כי גם גוי ועם הארץ ומומר

קדושות שכל חפצם רק קדושה   זוכים להוליד נשמות  בוודביקכיצד  זוכים רק כשההולדה    .\מט/ ית'  ות  וזה 
ית'   אליו  חיבור  שהיא  דעת  דהיינו  ית'  בו  לדבוק  רצון  רק  בלב  שמאיר  ית'  גדולתו  שמשיג  ממח  היא 

    בהשתוקקות גדול.
 

עתה יבאר כיצד למעשה זוכים להשלים את הדעת כנ"ל. ומבאר שזה ע"י קרוב רחוקים כי הם מחדדין  
עי"ז מברר הרב ומוריד את השכלים עוד יותר למעשה, ונראה  אלים ת ששושכלו, בפשט הכוונה לשאלו 

דהיינו שמאיר את אמת עוה"ב בחי' בינה לתלמיד שהוא נמוך בחי'  שבעומק יותר עצם הקרוב רחוקים 
 . עוה"ז בחי' מלכות, זה בעצמו הולדה כי הולדה היא שיוצא אל הגילוי תעלומות דעת

א ע"י עסק שעוסק עם בני אדם  שר אלאי אפאת דעתו שיהא שלם בדעת,  ולהשלים  

השי"ת לעבודת  דעתו\נ/ לקרבם  נשלם  עי"ז  וגדולכש  ,  באמונה  עמהם  הם הבורא  תמדבר  כי   .
כי שואלים שאלות שמכריחות   [נב], בבחינות ומתלמידי יותר מכולן )מכות יוד(\נא/מחדדין דעתו

 
עולם הזה. דהיינו שיודע את מציאות העולם  הנובעים מהיותו לא שום גבול. אבל הדבר שהוא יודע לפי ערכו בלא גבול הוא את ה 

מציאות   זה את  יודע  הוא  הרי שנושא שאותו  וכו'  המציאות  להיות אפשרית  מונע ממנה  וזה לא  מציאות  נעשית  שהיא  קודם  הזה 
ההסתרה   בעולם  המציאות  את  שיודע  דהיינו  שלנו.  העולם  של  המציאות  אל  ית'  שלו  החיבור  היא  שלו  הדעת  נמצא  שלנו,  עולם 

 העלם שלנו קודם שנעשית הסתרה והעלם.   וה 
 הש"י   -דפו"ר השי"ת, מתרצו   מג

 רמב"ם מ"נח"גפ"כ  ולקמן הם יבוארו ועיין בנוסחאות כת"י המיוחס בטעות למוהרנ"ת שם מבוארים יותר.  מד

בתורה  י רבינו  היא מוגדרת בדרך שלילה במה שאינו יודע ואולי כי תכלית הידיעה שלא נדע והינו דבר   מבואר ששלימות הדעת   מה 
 שחכמה נקראת רחוק כי אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני דהיינו שזה החכמה לדעת שהיא רחוקה מהשגתי.פג תנינא  

זוהר חדש הנ"ל בשה"ש שם' סתומה נפתחה לה' ומקשה א"כ למה נשארה הם'  ה   בדומה לזה את אח"כ ראיתי שהר"מ קרמר ביאר  
 ה' הדעת ועיקר הידיעה שלא נדע.   כי באמת ה' היא    כנ"ל סתומה באברהם ותירץ  

יונק   מו  תינוק    לשון  בחי'  להשיג  יכול  לא  שכבר  בחי'  מאותה  )כידוע  ש דווקא  אצלו  כתר  בחי'  שהיא  אמו  של  בינה  ממקום  יונק 
מאין יש  בחי'  וזה  דז"א(  כתר  דבינה  דהיינו  שתפארת  מהכתר ,  החכמה  השגה    יניקת  יניקת  לא  היא  כי  רחוק  נקראת  החכמה  ולכן 

 .כמבואר בתורה פג תנינא ו   לא משיגעד כמה  אלא שמשיג    ובית י ח 

הש"י   מז  לקמן    דעת  המבוארים  דברים  ה'  והמ דהיינו  הזמן  מעל  בחי'  וכמו  ק דהיינו  אנוש.  לדעת  שייך  אינו  לכן  הגבול  ומעל  ום 
לרבינו היה תירוץ  א"א להשיג בעוה"ז )ושם הקשינו מחיי מוהר"ן תטו ש )שהיא אחת מהן(  שנתבאר בתורה כא שסוד הידיעה ובחירה  

 כתוב על זה( 

ָרא  אות  הלכות פדיון פטר חמור הלכה ג    -  יו"ד   עיין לק"ה   מח ה ּבָ ִביל זֶּ ׁשְ י ַרק ּבִ ת ַהּמִֹחין, ּכִ דֶּ ִחיַנת הּוּלֶּ ם ּבְ ם הֵּ ּלָ ל ַההֹוָלדֹות ּכֻ ה ּכָ ב( ְוִהּנֵּ
ת  ם אֶּ ַרְך ְמַקּיֵּ ה הּוא ִיְתּבָ ִביל זֶּ ת ָהעֹוָלם ּוִבׁשְ ַרְך אֶּ י    ה' ִיְתּבָ ּכִ י ה' הּוא ָהֱאלִֹקים  ּכִ ַהּכֹל  ְדעּו  ּיֵּ ׁשֶּ ַעת  ַהּמַֹח ְוַהּדַ ה  ּלֶּ ְתּגַ ּיִ ׁשֶּ ִביל  ׁשְ ַהּכֹל ּבִ ָהעֹוָלם 

ּה. וְ  מֹוָדִעין לֵּ ּתְ ִיׁשְ ִגין ּדְ ִריָאה ּבְ ל ַהּבְ ּכָ דֹוׁש ׁשֶּ ּזַֹהר ַהּקָ ִאיָתא ּבַ יָת. ּוְכמֹו ׁשֶּ ָחְכָמה ָעש ִ ם ּבְ ּלָ ל ַההוֹ   -ַעל  ּכֻ ן ּכָ הּו  ּכֵּ ּזֶּ עֹוָלם ִמּדֹור ְלדֹור ׁשֶּ ּבָ ָלדֹות ׁשֶּ
ה. ְוַעל   ִביל זֶּ ׁשְ מוֹ   -ִקּיּום ָהעֹוָלם ַהּכֹל ַרק ּבִ הֵּ הֹוָלדֹות ַהּבְ ִפי ַההֹוָלָדה, ַוֲאִפּלּו ּבְ ַעת ּכְ ה ּדַ יזֶּ ה אֵּ ּלֶּ ְך ְוִנְתּגַ עֹוָלם ִנְמׁשָ ּבָ ָכל הֹוָלָדה ׁשֶּ ן ּבְ ת ְוכּו'  ּכֵּ

ם   ּגַ ְונֹוָלד  ְך  עֹולָ ִנְמׁשָ ּבָ נֹוָלִדים  יָנם  ם אֵּ ּלָ ּכֻ אֹות  ּוְטמֵּ ְוַהַחּיֹות ְטהֹורֹות  מֹות  הֵּ ַהּבְ ל  ּכָ י  ּכִ ַההֹוָלָדה.  ִפי  ּכְ ַעת  ּדַ ה  יזֶּ ן אֵּ ִביל ָהָאָדם  ּכֵּ ׁשְ ּבִ י ִאם  ּכִ ם 
דּועַ  ּיָ ִבילֹו ּכַ ׁשְ ם ַרק ּבִ ל ָהעֹוָלם ִנְבָרא ְוִנְתַקּיֵּ ּכָ ִחיָרה ׁשֶּ ַעל ּבְ ָעה ַהּבַ ַעל ּדֵּ  .ַהּבַ

 צדיק שנולד מרשע זה מנפלאות הבורא שמערים על הקליפה כמבואר בזוהר משפטים קיג הובא בתורה לז אות ז'.  ומה שמצינו   מט 
 אות ג' ד' ה' שתיקון האמונה ע"י קרוב רחוקים וזה ע"י תיקון הדיבור וזה ע"י תענית עי"ש   עיין תורה סב   נ

רי רבי אימא לך א"ל כדברי רבי אימא לי אמר רבי ישמעאל זהו שאומרין עליו  אמר לו כדברי אבא אימא לך או כדב   עיין נדה יד:   נא
ור' חמא בר ביסא סבר רבי ריש מתיבתא הוא ושכיחי רבנן קמיה  דאדם גדול הוא היאך מניחין דברי הרב ושומעין דברי התלמיד  

 .ומחדדי שמעתתיה 
 ג, משלי רמז תתקלד, קהלת רמז תתקעא.מכות י. תענית ז. שמות רבה כז כ' ילקוט שמעוני תורה רמז תתקכ   נב 



 מוהר"ן                                     תורה נג                                קוטייל                    9ס: 

ר שעדיין יש הסתרות  רמתבנמוך  צריך לבארם לשכל  שכוררים  ובמאותו לבאר דברים שאצלו הם נדמים ל

 .  \נג/שצריכות ביאור להשיב לאפיקורס שבליבו
, כי על ידם בא {ספרי פ' ואתחנן ע"פ ושננתם לבניך}ובשביל זה תלמידים נקראים בנים  

, ובבחי' זו  כי עיקר ההולדה היא המשכת הדעת הארת האמת לתוך האמונה לעולם החשוך הזה  ההולדה

 :  עה"פ אשר אין חליפות למו(  אות ד' תנינאז'  תורה התלמיד הוא כמו בן )עיין
כי עיקר הדעת  ובשביל זה אברהם ושרה טרחו את עצמן לגייר גרים, כי עי"ז השלימו דעתם

שהוא   הרב  הארת  בחי'  וזה  עוה"ז,  בחושך  שהיא  למלכות  עילאה  בינה  עוה"ב  הארת  כשמאירה  היא 

עוה"ז בחושך  שהוא  לתלמיד  עהו"ב  ונתקרבובהשגות  וזכו   הזאת,להא    ,  השי"ת,  לדעת  היינו 
. כי ע"י גרים נתגדל דעתם, כי בבחי' זו גם התלמיד הוא כמו בן, ובזכות זה זכו גם לבן ממש  לבנים

כים ביותר כך מלמעלה מאירים לו וכי כפי מה שמאיר למקומות הנמ  בבחי' ומתלמידי יותר מכולם

 : ממקום גבוה יותר מדה כנגד מדה 
מדעת השי"ת, שהוא בחי'    כל שכןא רחוק מדעת האדם,  , והובדעתואבל מי שאין שלם  

   :  ה"א, ואזי הוא קטן ואין מוליד
יתברךוזה הטעם   בני אדם לקרבם לעבודתו  ורודפים אחר  מייגעים א"ע,    , שהצדיקים 

יותר   ומתלמידי  בבחינות  דעתם,  להשלים  כדי  אלא  ח"ו,  כבודם  להרבות  כדי  זה  אין 
 מכולם: 

זה   לפהצדיקביד  ובשביל  עקרותים  בחי'    קוד  סתום  שהיה  למקום  גם  דעת  להמשיך  דהיינו 

כנ"ל שנשלמה דעתם    , כי הם שלמים בדעת, וקרובים לדעת עליון המלכות שלא האיר בה הדעת

ושוב ברצוא  הגשמיות  התפשטות  ע"י  הש"י  מדעת  יונקים  הם  ועתה  בין דעתם לדעת  שבגבול  ואין   .
דהיינו דעתו הנעלמת מאיתנו    א דעת השי"תיא הירים ה השי"ת אלא ה' דברים כנ"ל. וה"א דב

 :   שמשם ההולדה  שהיא למעלה מגבול, והיא בבינה עילאה כתר דז"א

בגמ'  וזה   ע"ב(שאמרו  נז  נאה    \נד/ )ברכות  אשה  אדם,  של  דעתו  מרחיבין  דברים  שלשה 

גי תענו  ף אחרמרחיבין דעתו לרעה להיות רוד  הא שם שפירש שכפשוטו הכוונעיין מהרש"ודירה וכלים.  
   עוה"ז כמ"ש בבלעם ונפשו רחבה.

 . ותלמידים הגונים ,יראת שמים  ,דהיינו חומר טוב הדעת הנ"ל,ורבינו מבאר שהם ג' תנאים להשגת  

כמבואר בתורה    שיהא לו חומר ממוזג במזג השוה  [,נה]   אשה, היינו החומר מכונה בשם אשה

כלי    העד כמה שידו מגעת כדי שיהי  נגלה  שילמדדהיינו    \נז/, שיהא ראוי לקבל שכל\נו/ ס' אות ג' עי"ש 

 :  מוכן שיאיר בו הדעת מבינה עילאה, כי יהיב חכמה לחכימין
כי  \נח/ ודירה נאה, היינו היראה, כמאמר )שבת לא ע"ב( חבל על מאן דלית ליה דרתא  ,

פ"ג( )אבות  לחכמתו  קודמת  חטאו  יראת  שיהא  הש"י    \נט/ צריך  ברוממות  השגתו  שכל  דהיינו 

 
 בתורה סב   כמבואר   נג
   נאים:   וריח שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן דירה נאה ואשה נאה וכלים     : ברכות דף נז  נד

 ומרחיבין כו' היינו שיהיה דעתו ונפשו רחבה למיהדר אחר תענוגי עוה"ז כמ"ש בבלעם ונפשו רחבה וק"ל:   -  מהרש"א 
 קמח ערך עצרת וערך פסח. מחיר יין פי' הרמ"א למגילת אסתר א' א'. תולדות יעקב יוסף פרשת נשא אות יד עה"פ כי תשטה רבינו בחיי כד ה   נה 

סא   נו  תורה  ג'    עיין  ִחינוֹ אות  ּבְ ץ",  ָהָארֶּ ִרי  "ּפְ ד(:  ְעָיה  )ְיׁשַ ְבִחינֹות  ּבִ ּגּוף  ם  ָלהֶּ ה  ְהיֶּ ּיִ ׁשֶּ ְצִריִכין  דֹולֹות  ַהּגְ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ּלּו  ץ  ת  ְואֵּ רֶּ אֶּ ּדְ ֲאִויָרא 
בּוָאה ַהגָּ  רֹות ְוַהּתְ ל ַהּפֵּ ל, ֲאַזי ּכָ ָראֵּ ץ ִיש ְ רֶּ אֶּ ְבִחינֹות ֲאִויָרא ּדְ ׁש ּבִ ָהֲאִויר ִמְתַקּדֵּ ׁשֶּ י ּכְ ל. ּכִ ָראֵּ ה  ִיש ְ ּפָ א ַהּטִ ם ּבָ ָ ם ִנּזֹון ָהָאָדם, ּוִמׁשּ הֶּ ּמֵּ ם, ׁשֶּ ל ׁשָ דֵּ

ץ ִיש ְ  רֶּ ְבִחינֹות אֶּ ץ  ַזְרִעּיּות, ַהּכֹל הּוא ּבִ רֶּ ִחיַנת אֶּ ץ", ּבְ ּיֹות ָארֶּ ַתְחּתִ י ּבְ ְמּתִ ים קל"ט(: "ֻרּקַ ִהּלִ ְבִחינֹות )ּתְ ם ִנְרָקם ַהּגּוף, ּבִ ָ ל. ּוִמׁשּ ל,    -ָראֵּ ָראֵּ ִיש ְ
ַמיִ  ָ ַהׁשּ ל  "ִיְקָרא אֶּ ְבִחיַנת:  ּבִ דֹוָלה,  ּגְ ָמה  ְנׁשָ ל  ְלַקּבֵּ ַוֲאַזי ָראּוי  ץ.  ָהָארֶּ ִרי  ּפְ ְבִחיַנת  ּבִ ַהּגּוף  ַהּגּוף'  ַוֲאַזי  ה  'זֶּ ץ"  ָהָארֶּ ל  ָמה', "ְואֶּ ׁשָ ַהּנְ ה  'זֶּ ַעל"  ם מֵּ

ן לְ  דֹוָלה, ְוכֵּ ָמה ּגְ ל ְנׁשָ ַהּגּוף ַזְך ְוָנִקי, ָיכֹול ְלַקּבֵּ ׁשֶּ ָמה ְלִפי ַהּגּוף, ּכְ ׁשָ י ַהּנְ ְדִרין(. ּכִ ם ַסְנהֶּ ן  )ׁשָ ם, ְוכֵּ ָ ְכָלם ָעב ּוְמֻגׁשּ ּשִֹ ׁש ְמִדינֹות ׁשֶּ ן יֵּ ְך. ְוַעל ּכֵּ פֶּ הֵּ
ן ַעל  יֵּ  ה. ְוַעל ּכֵּ ּנָ א ִמּמֶּ זֹון ַהּיֹוצֵּ ִדיָנה, ְלִפי ַהּמָ ְכָלם ַזְך ְוָצלּול. ְוַהּכֹל ְלִפי ַהּמְ ּשִֹ ץ    -ׁש ְמִדינֹות ׁשֶּ רֶּ אֶּ ִחיַנת ֲאִויָרא ּדְ ין ִמּבְ ְרׁשִ ְתּגָ ּנִ י ׁשֶּ ל,    -ְידֵּ ָראֵּ ִיש ְ

ם   -ַעל   ין ְיכֹוִלין ְלִהְתַרּקֵּ "ל, ֲאַזי אֵּ ִחיַנת ַהּנַ י ּבְ דֹוָלה, ְוַעל    ְידֵּ ָמה ּגְ ל ְנׁשָ ין ְיכֹוִלין ְלַקּבֵּ ים, ְואֵּ י    -ּגּוִפים ַזּכִ נּו:   -ְידֵּ ִאּתָ ה ִנְלַקח סֹוד ָהִעּבּור מֵּ  זֶּ

  חומר  לו   שיהיה   היינו '  וכו  חכם   להיות   הזה   המקבל   צריך   כי    , הארץ   מן   ד"ה וגדולו ',  ג  אות   כא   על תורה   ' ה   אות   לחכמה   פרפראות     נז 
  שאינו   פי   על   אף   צדיק   להיות   האדם   שיכול   ל " ז  רבינו   בשם   אחר   במקום   וכמבואר ,  ג " נ '  בסי   לקמן   וכמבואר   ושכל   חכמה   לקבל   ממוזג
  גופו   טבע   שגם   היינו ,  הארץ   מן   וגדולו   בחינת   וזה   תוספות   פירוש   בגמרא   למדן   להיות   צריכין   לזה   השגה   בעל   להיות   אבל ,  למדן 

  פרשה   בראשית   רבה   מדרש   ועיין   ל " כנ  לזה   וממוזג  מוכן   כן   גם   יהיה (  ד " י   בסימן   לעיל   גם   וכמבואר   כידוע )   ארץ   בחינת   שהוא   וחומרו 
  אמר   חטים   של   סאה   הלוני   לחברו  שאמר   לאחד ',  וכו (  הארץ   מן   היינו)   מלמטה   אלא   עננים  אין   אומר   ל " רשב ,  הארץ   מן   יעלה   ואד   ג" י

  ובזה (  בפסולת   ה " ד   ב " י   דף   סוכה   ת ו בתוספ   הובא )   מטר   וקבל   ענניך   אייתי   לארץ   אומר   הוא   ברוך   הקדוש   כך ,  ומדוד   קופתך   הבא   לו 
 : ביותר   ל " הנ   ענין   כל   מבואר 
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עיין  )  \ס/ להזיק  הוא לו התפעלות גדולה שתתבטא ביראת שמים, כי אם נשאר רק במח    תגרום יבו ותאיר לל

 : (תורה נה אות ו' ]סוף דף סג:[ 
עיין תורה ס' אות ז' שתלמיד שאינו הגון יכול להפיל   וכלים, היינו תלמידים הגונים שיקבלו ממנו

    :  וא לשלימות הדעתול לבת, יכ. וכשיש לו כל אלו הכנואת רבו ע"י הרע שלו שידבק ברבו
ידיעות  ואלו   יודע  הן חמשה דברים שנבדל מדעו מן מדעינו. הראשון, שבמדעו האחד 

 :   ואין ריבוי במדעודהיינו רבות 
 :   השני יודע הדברים קודם המצאם, אפי' כשאין להם הויה כלל

 :  והשלישי, שמדעו מקיף דברים שאין להם תכלית
 ואין שינוי כשיודע הדבר בכח, ואח"כ שב פועל:   ,תובידיעוהרביעי, שאין שינוי 

 :  [סא] שידיעתו אין מוציא הדבר מאפשרותו ,והחמישי
 :  ע"כ לשונו ז"ל

  
 סג לך נוסחא ב' שכתבתי בעצמי קצת מזה כפי מה ששמעתי וזהו(: והא)סב

יש   כשאדם יותר, אזי  היינו שזוכה לדעת שא"א לאדם לידע  זוכה לשלימות הדעת, 

 . והם מפורשים בספרים.  'בשלימות לדעת הש"י בה' בחי  האדם  ן דעתהפרש בי
יותר לידע  לאדם  מה שא"א  הדעת  לשלימות  שיגיע  להשתדל  האדם  יהיה    ,וצריך  ולא 

שאלו ה' דברים א"א לשכל אנושי   ,הפרש בין דעתו לדעת השי"ת, רק בה' דברים אלו
 לדעת, אם לא מי שהוא למעלה ממין אנושי.  

לשלימ לזכות  הדאך  הות  גרים עת,  ע"י  מרבותי  \סד/וא  למדתי  הרבה  רז"ל  כמ"ש   ,
לעבודת   מניעה  לו  יש  כ"א  כי  ושואל,  מקשה  שכ"א  ע"י  כי  מכולם.  יותר  ומתלמידי 

 השי"ת, וצריך להשיב לכ"א על שאלתו, עי"ז נשלם דעתו. 
זוכה לבנים אך כשזוכה לדעת השלם    ,כי קטן אינו מוליד, כי אין לו דעת השלם  ,ועי"ז 

 ים.  ה לבנזוכ

 
לא   נח דף  הפנימיות    .שבת  מפתחות  לו  שמסרו  לגזבר  דומה  שמים  יראת  בו  ואין  תורה  בו  שיש  אדם  כל  הונא  רב  בר  רבה  אמר 

ר רב יהודה לא ברא  אמ   .מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד   .ומפתחות החיצונות לא מסרו לו בהי עייל 
הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו שנאמר והאלהים עשה שייראו מלפניו רבי סימון ורבי אלעזר הוו יתבי חליף  
ואזיל רבי יעקב בר אחא אמר ליה חד לחבריה ניקו מקמיה דגבר דחיל חטאין הוא אמר לו אידך ניקו מקמיה דגבר בר אוריין הוא  

א לך אנא דגבר דחיל חטאין הוא ואמרת לי את בר אוריין הוא תסתיים דרבי אלעזר הוא דאמר דגבר דחיל חטאין  אמר ליה אמינ 
ה'   מה  ישראל  ועתה  שנאמר  בלבד  שמים  יראת  אלא  בעולמו  הוא  ברוך  להקדוש  לו  אין  אלעזר  רבי  משום  יוחנן  רבי  דאמר  הוא 

 יראת ה' היא חכמה וגו' שכן בלשון יוני קורין לאחת הן תסתיים:   אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו' וכתיב ויאמר לאדם הן 

ת. ְוֹכל ׁשֶּ   משנה מסכת אבות   נט  מֶּ ת ְלָחְכָמתֹו, ָחְכָמתֹו ִמְתַקּיֶּ מֶּ ְטאֹו קֹודֶּ ְרַאת חֶּ ּיִ ר, ּכֹל ׁשֶּ ן ּדֹוָסא אֹומֵּ י ֲחִניָנא בֶּ ת  פרק ג )ט( ַרּבִ מֶּ ָחְכָמתֹו קֹודֶּ
ין ָחְכָמתֹו   ְטאֹו, אֵּ ָחְכָמתֹו ְמֻרבָּ ְלִיְרַאת חֶּ ת. ְוֹכל ׁשֶּ מֶּ ָחְכָמתֹו, ָחְכָמתֹו ִמְתַקּיֶּ ין מֵּ יו ְמֻרּבִ ֲעש ָ ּמַ ר, ּכֹל ׁשֶּ ת. הּוא ָהָיה אֹומֵּ מֶּ ין  ִמְתַקּיֶּ יו, אֵּ ֲעש ָ ה ִמּמַ

ת:  מֶּ  ָחְכָמתֹו ִמְתַקּיֶּ

ה מרובה ממעשה זה לא רק  שיחות וספורים אות א' כתב ראב"ן ששמע מאביו בשם מוהרנ"ת ששמע מרבינו שחכמ   ככבי אור   עיין  ס
כל עודף  ו חסרון אלא שעודף החכמה הקדושה על המעשים היא מזיקה. ועי"ש לשונו, משמע שהחכמה צריכה להחיות את האמונה  

 חכמה שלא מחייה את האמונה היא לו לרועץ כי פוגם בתמימות כמבואר במעשה מחכם ותם כמה שחשש מחכמות.  

עד שמתרגל ללמוד שלא  זק החכמה הקדושה  י לה   ונ"ל עוד טעם  לקיים  כך לא מצליח  כיון שחכמתו מרובה כל  המרובה ממעשים 
 עמ"נ לקיים.

)לרבי מנחם מנדל מויטפסק( ריש פרשת נשא בשם מפרשים שמדייק מהלשון חכמתו מרובה שזה עיקר הגורם ולא    פרי הארץ   עיין
ות תורה מקדשת האבר השייך לה ע"י קיומה במעשה אבל  מיעוט המעשים. ועי"ש ביאור נפלא בזה כיצד כל חכמת תורה דהיינו מצו 

נהפכת   היא  למעשה  אותה  קיים  שלא  חכמה  שרק  בזה  הפירוש  כי  גדול  יצרו  מחבירו  הגדול  כל  אזי  מהמעשה  מרובה  כשחכמתו 
 לא מעשה אין מה שיגן מאותה חכמה.ליצה"ר, כי המעשה מגן וב 

 האדם בתחילת פרק בית הבחירה ביאור קושית הידיעה והבחירה ועיין לעיל תורה כא עיין של"ה הקדש בספר שני לוחות הברית חלק תולדות    סא 

 הערת מוהרנ"ת בתקפא   סב 

 טור ב'.   89טור ב'. והנוסח הקצר דלקמן נמצא בצילום  143נוסח הארוך הנ"ל בצילום בדפו"ר נמצא   סג

מדוע   סד ו   צ"ע  באברהם  ורק  ה'  לעבודת  אדם  בני  לקרב  שכתב  לעיל  ועיין  גרים  היו  דווקא  לא  שאז  כיון  לכאורה  גרים  נקט  שרה 
 תלמידים אלא גרים וכן מאמר חז"ל שמביא בסמוך מתלמידי יותר מכולם משמע לאו דווקא גרים וצ"ע 
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נשים   מגיירת  ושרה  אנשים,  מגייר  היה  שהוא  באברהם  לשלימות [סה] וע"כ  זכה  עי"ז   ,
הדעת, שלא היה הפרש בין דעתו לדעת השי"ת אלא אלו הה' דברים, ועי"ז זכה להה"א  

 הנ"ל.  

מוליד   אברהם  מוליד  אינו  אברם  בחי'  [סו] וע"כ  הדעת שהוא  שלימות  ע"י  כי  זכה ה',   ,

 סז:  להוליד
 

 

 
 יד ]ב"ר פד ד', במדבר רבה יד י'. פסיקתא רבתי מג[   לטרשה  ב"ר פ *    סה 

 פרשה מג. פסיקתא דרב כהנא כח ג'[   י'. ]קהלת רבה ה' ד'. תנחומא שופטים פרק יא. פסיקתא רבתי   מד רשה  שם פ *    סו

 טור א תורה נד   100קמב עד קפא ובצילום    בדפו"ר כאן נדפס לשון מוהרנ"ת בתורה לא זווגן והצטרפותן ואח"כ תורות קמ קמא ושוב לשון מוהרנ"ת בתורה לא שלימות האמונה ואח"כ תורות  סז
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