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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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 טפתורה 



 מוהר"ן תנינא             מ.             ליקוטי                           פח  פט  צ                  

ליזהר מאד שלא לאכול פרי שלא נתבשלה כל  צריך [א] פח

 [ב](.כו בכשארז"ל )ב" ,צרכה. וכמו שאסור לקוץ אילן בלא זמנו

כן אסור לתלוש פרי קודם בישולה, וכן אסור לאוכלה. והאוכל 

פרי קודם גמר בישולה יכולה להזיק לו מאד לנשמתו, כי יוכל 

ריכה להתגדל יש לה זמן שהיא צ לאבד נפשו עי"ז. כי הפרי כל

צריכה חיות להתגדל וע"כ בוודאי יש  דאוכי ה [ג] כח המושך

לה כח המושך שמושכת יניקתה וחיותה. וכשתולשין אותה 

קודם זמנה קודם שנתבשלה עדיין כל צרכה, עדיין יש לה כח 

המושך. כי כשמתבשלת כל צרכה שוב פסק ממנה כח המושך, 

ל כשצריכה להתבשל עוד כי אינה צריכה עוד למשוך חיות. אב

עדיין יש לה הכח המושך. וע"כ זה האוכלה קודם גמר בישולה, 

תוכל הפרי למשוך לעצמה חיות הנפש של זה האדם, מאחר 

ך ולמשהשעדיין יש להפרי כח המושך כנ"ל, ע"כ תוכל הפרי 

לעצמה חיות נפשו, ויוכל לאבד נפשו. ועכ"ז, אם מברך הברכה 

ים אזי יוכל להנצל מזה. וגם אם של הפרי בכוונה וביראת שמ

ג"כ להוציא עוד חיות מהפרי  הוא חזק ביותר בעבודת ה', יוכל

. כי יש דברים אבודים, ויש בזה דברים [ו] ולמצוא שם אבידות

נפלאים, סודות נסתרים ונוראים מאד רזין עילאין. והעיקר 

שהאדם צריך ליזהר מזה מאד, היינו שלא לאכול פרי קודם 

בביתו זצרכה. ודע כי גם כשמבשלין הפירות  שנתבשלה כל

אינו מועיל לזה. אבל אם הפירות שלא נתבשלו כל צרכן על 

האילן, הם מונחים איזה זמן עד שנעשין מבושלין מאליהן 

בתלוש, זה מועיל, ומותר לאוכלן. וזה דומה כמו האדם שהוא 

אפין( עד אשר )שקורין ס  חיגע והוא מרחף רחיפות הרבה בפיו 

. כמו כן אלו הפירות שנתלשו קודם שנתבשלו כל צרכן ינוח

  :  צריך להמתין עד שינוחו מרחיפתן ואז יש היתר לאוכלן

 : והדברים סתומים

שיש מלאך, ותחתיו כמה ממונים וכולם אוחזים בידם  ודע

שופרות. והם עומדים וחופרים תמיד, ומחפשים תמיד אחר 

וזרים ותוקעים אבידות. והם תוקעים תקיעה תרועה ואח"כ ח

תקיעה. וכשהם מוצאים איזה אבידה נעשה רעש ושמחה 

גדולה. כי יש כמה דברים אבודים, היינו מה שאובדים אבידות 

)תהלים קיב(  תאוות רשעים תאבדהרבה ע"י התאוות בבחי' 

יש צדיק ואפי' מי שהוא צדיק הוא אובד ג"כ לפעמים, בבחי' 

חופרין ומבקשים אחר )קהלת ז(. ואפי' הצדיקים ה אובד בצדקו

יחפרו ויאבדו הם אובדים ג"כ לפעמים, בבחי'  [ט] אבידות

)תהלים פג(, שאפי' החופרים אחר אבידות, חוזרים ואובדים 

 שעיםר אוותת)קהלת ג(. וזה  עת לאבדלפעמים, וזה בחי' 

. כי המלאכים המחפשים אחר האבידות תר"תר"ת  אבדת

ם בידם שופרות , הם אוחזיתאבד תאוות רשעיםשהם בחי' 

כנ"ל. וגם הזכיר אז שקשה מאד מאד להיות  תר"תותוקעים 

. .{ב"ב כא}. וגם הזכיר אז קנאת סופרים תרבה חכמה [י] מקבל

ולא ביאר כל זה, כי הם דברים סתומים וחתומים גם נשכח 

)כאשר נדפס יאכי לא כתבתים בזמנו כ"א בדרך רמז  ,קצת

הנ"ל דהיינו ענין  , שכלואמריג . ([יב] כבר בהדפסה ראשונה

וענין הפירות הנ"ל,  [יד] כוונת אלול שהם תיקון לפגם הברית

 : ל, הכל אחד. ויש בזה רזין גדוליםוענין זה של המלאך וכו' כנ"

כי כל השידוכים  [טז] משדך כל השידוכים הדעת [טו] פט

( על כן יזוהדעת הוא המתווך בין שני הפכים ) םהם שני הפכי

הבר דעת שיש  על ידילם נעשים כל השידוכים שבעולם כו

בעולם. וע"כ לפעמים קשה למצוא זווגו, כי לפעמים שני 

המשודכים רחוקים מאד והם שני הפכים ביותר זה מזה, ע"כ 

קשה למצוא זווגו. והתיקון לזה, שצריך שיבוא להבר דעת 

זה יכול למצוא השידוך שלו. כי כל  על ידילשמוע תורה מפיו ו

פעמים אי אפשר לחבר המשודכים זמן שהדעת בכח אזי ל

כשהם בהיפך גדול זה מזה, כי לפעמים הם בהיפך גדול מאד 

זה מזה כנ"ל, ואז אי אפשר להדעת לחבר אותם כל זמן 

שהדעת בכח. על כן צריך לשמוע תורה מפיו שאז יוצא הדעת 

)משלי ב(, ואזי כשיוצא הדעת מכח יח מפיו דעת ותבונהבבחי' 

ם אף אם הם בהיפך גדול זה מזה. וזה אל הפועל אזי יכול לשדכ

 עתד שמרוי הןכ פתיש כיר"ת )מלאכי ב(  שידוךאותיות 

כי צריך לבקש התורה מפיו דווקא  יבקשו מפיהווזהו  תורהו

כדי להוציא הדעת מכח אל הפועל כנ"ל, ועל כן צריך לשמוע 

תורה דווקא מפיו. אף שגם בדיבורים פשוטים של הבר דעת 

, אף על פי כן צריך לשמוע תורה דווקא. כי יש בהם גם כן דעת

התורה נקראת כלה כמו שאמרו חז"ל )פסחים מט ע"ב( אל 

אלא מאורסה. ויש בה גם כן שני הפכים כי [ יט] מורשהתקרי 

. וכשהצדיק אומר תורה הוא בחי' כא(כיש בה שני מיני אותיות )

משדך שידוכין כי דברי תורה עניים במקום זה ועשירים במקום 

( וצריך לחבר דברי [כב] אחר )ירושלמי ר"ה פרק ראוהו ב"ד

תורה ממקום למקום, כי מחברים דברי תורה ממקומות 

זה  על ידימפוזרים שהם רחוקים זה מזה ומחברים אותם יחד ו

נעשה החידוש שמחדשים. נמצא כשהצדיק הבר דעת אומר 

תורה הוא משדך שידוכים. ע"כ צריכין לשמוע מפיו תורה 

 : זה יכולין למצוא זווגו כנ"ל על ידידווקא ו

, הוא [כד] על שבירת כלי חרס בשעת השידוך טעם [כג] צ

בב' ענינים. כי באמת צריכין ליזהר מאד מאד שלא לגרש את 

 ב( ג' אינם ", כי ארז"ל )עירובין מא ע[כה] אשתו
 

                                              
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  א
 בבא קמא דף צא:יט ועיין גם  'ככתוב בדברים כ ב
 עיין לק"ה חזקת מטלטלין ד' ז' ג
 היא -הוא, ומתרלו  –גם בדפו"ר ותרלד  ד
 להמשיך -ך( ומתרצו למשוך )אלא שהו' קצר ונראה למשי -למשוך, בתרלו -גם בדפו"ר ותרלד  ה
 יאכל פרי שלא נגמרה כדי למצא אבדות שאין בפרי מבושלשצדיק כן  טובהאם א"כ "ע צ ו
 בב תו -בתקפא ז
ין  -בפתח נמצא כבר בדפו"ר. ובכל המהדורות עד תרלו נדפס נקוד ס' ח ַסאפין, ומתרצו נמחק. ובמנוקדים נדפס ָסאפֶּ

 בקמץ
 עיין לעיל תורה קפח ט
 גם עיין שיחות הר"ן קנ. ,וספר המדות ערך נהנה מאחרים אותיות ב' ו' ז' ,סימן קפסוף ות הר"ן ין שיחיע י

 ותורה סו אות ג' הנצרך לבריות רחוק מאמת, ובלק"ה מתנת שכיב מרע ב' ב'.
 נכתב בסוגרים בתקפא. יא
בר"פ בלבד.   אלא אשון משנת תקסחרס הכוונה שכל הסיפא מתיבות והדברים סתומין עד כאן אינם בדפו יב
שיחות הר"ן סימן קפ ביאר קצת יותר מכאן. גם עיין לק"ה ברכת הפירות הלכה ה', ועלים לתרופה סימן וב
 .)מכתב מניסן תקצב( עא( או) סד
 ודע -בדפו"ר  יג
כנ"ל בתורה פז תנינא ובתורה ו'. ועיין קדושין ב: דרכו של איש לחזר אחר אשה וכו' משל לאדם שאבדה  יד

 לו אבידה
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו טו
)פירוש המזדווגין עצמם שידוך  -עיין ש"ע יו"ד סימן רכח סעיף מג הגהת הרמ"א מה הוא לשון שידוך  טז

 א(יקראו משודכים מענין ומצאן מנוחה )רות א, ט( כי תרגום ותשקוט הארץ )שופטים ה, לא( ושדיכת ארע

                                                                                   
 ות חסדים וגבורות[]עיקר הדעת אחדעיין תורה ד' בחלק ראשון  יז
 בתקפא )משלי י'( ובתשכט תוקן יח
 דברים לג ד' יט
 :חי רכופקוד :זוהר תצווה קפ ]עוד עיין אתוון רברבין ואתוון זעירין]דף ג:[  עיין הקדמת הזוהר כ

 [:וזוהר חדש שיר השירים פא :קנטויצא  רכ.ופנחס  ותרומה קלב.
 אתוון רברבין ןאתוון זעירין -בתרלד יש כאן ד' תיבות נוספות כא
 פרק ג' הלכה ה' כב
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו כג
ועי"ש במשבצות זהב ס"ק ד',  ,אליהו רבה סימן תקס ס"ק ז'ט' בשם  עיין משנה ברורה סימן תקס ס"ק כד

 'ערוך השלחן סימן נועיין  ,מנהג אשכנזים וקצת מעדות המזרח א' אות יב שהוועיין שדה חמד מערכת ז
ובספר מטעמים ערך חתן וכלה אות  .ח"ג סדר נשואין )דף קכט. מהדו' סיגט תרס( לקוטי מהרי"חוב ,סעיף כו

 רסה.ותורה ]דף עג.[  'ס' אות חחלק ראשון תורה ן לעיל יועין העזר ח"א דף נב. ח', ובשלח
 .מאידך עי"ש סימן רכג שאמר לאחותו להתגרש ,עיין שיש"ק ח"ב סימן כו שרבינו החמיר בזה מאד כה

 תורה אור
 תורה פח

ע ִיְרֶאה  תהילים קיב )י( ָרש ָ
ֲאַות  ַ יו ַיֲחרֹק ְוָנָמס ת  נ ָ ְוָכָעס ש ִ

ֹאב  ְרש ָ   ד:ִעים ת 
ֹל ָרִאיִתי  קהלת ז )טו( ֶאת ַהכ 
ד  יק אֹב  ש  ַצד ִ י ֶהְבִלי י  ימ  ב ִ
ע ַמֲאִריְך  ש  ָרש ָ ִצְדקֹו ְוי  ב ְ

ָרָעתֹו:  ב ְ
ֲהלו   ו  ְוִיב ָ בֹש  תהילים פג )יח( י 

דו : רו  ְויֹאב  ְ י ַעד ְוַיְחפ   ֲעד 
ת  ש  ְוע  ת ְלַבק   קהלת ג )ו( ע 

מֹור וְ  ת ִלש ְ ד ע  ת ְלַאב   ע 
ִליְך:  ְלַהש ְ

 תורה פט
ן  י ְיקָֹוק ִית   משלי ב )ו( כ ִ

ָנה: ְתבו  ַעת ו  יו ד ַ ִ  ָחְכָמה ִמפ 
ן  י כֹה  ְפת  י ש ִ מלאכי ב )ז( כ ִ
ו   ְמרו  ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקש  ִיש ְ
י ַמְלַאְך ְידָֹוד ְצָבאֹות  יהו  כ ִ ִ ִמפ 

א:  הו 
)ד( לג וזאת הברכה  דברים

ה ָלנו  מֹש ֶ  ֹוָרה ִצו ָ ה ת  ה מֹוָרש ָ
ת ַיֲעקֹב: ַ  ְקִהל 
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  מאמר הדעת משדך כל השידוכים מאמר הדעת משדך כל השידוכים 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

 

 זמן אמירת התורה 
   לא ידוע מתי והיכן נאמרה 

 
 פתיחה

, כי כל ע"י ששומע תורה מפי הצדיק הבר דעת שבדוררבנו מבאר כיצד אדם ימצא את בת זוגו בנקל, 
  מפי הבר דעת יזכה למצא "י שישמע תורה שהיא דעת. וע. כי הדעת מתווך בין הפכיםהשידוכים הם על ידו
ותיקון ביאר כעין זה בתורה פז תנינא שע"י כוונות אלול ש ונראה שזה קשור לדלעיל את זיווגו בנקל. 

ובתורה פח תנינא שעי"ז גם עניין חיפוש כל הניצוצות הקדושים כלים הנשברים  ימצא את בת זוגו, הברית 
)ואע"פ שמדבר שם  אבידות אצל הצדיק כל הפח שקבתורה טאי האדם. ושנאבדו בבריאת העולם וע"י ח

החידוש כאן בעיקר הוא העניין שצריך לשמוע    מהתורה ששכח בלידתו אבל כלול בזה גם עוד אבידות(
ואע"פ שלא מזכיר כאן רבינו כוונות אלול נראה מתוך ביאור התורה ומסמיכותה   תורה מפה הבר דעת.

 ולהכוונות הנ"ל.ה מאד לתורות הנ"ל אלול שגם תורה זו קשור  לתורות שמדברות מכוונות
 

 ליקוטי הלכות על תורה זו 
 אין 

 
 

 שיחות השייך לתורה זו 
בארץ ישראל שם עיקר שלימות הדעת ושלימות התורה כנ"ל כמה פעמים ע"כ משם    -תורה פט תנינא    –זמרת הארץ  

ה וכו'.  י' ב' על מאמר ימי חנוכ המוריה. וכמובא לעיל ס  שורש כל השידוכים בבחינת מד' יצא הדבר ודרשו רז"ל מהר
גם כי ישראל מקושרים ודבוקים בהשי"ת בחינת אירוסין ושידוכין כמו שאמרו רז"ל וכמו שכתוב וארשתיך לי לעולם  
וגו'. ואף שבאמת נשפות ישראל הם חלק אלוה ממעל וכלולין באחדות אחד עמו ית' כמו שאמרו רז"ל. אעפ"כ בעודם  

מש עם השי"ת כביכול. כי הוא ית' למעלה מכל הרוחניות ולית  הם נראין כשני הפכים מ  לם הזה מלובשים בגשמיותבעו
גם   תמיד  בהשי"ת  ודבוקים  מקושרים  שיהיו  אותם  משדכת  היא  הק'  והתורה  הדעת  אך  כלל.  ביה  תפיסא  מחשבה 

ת שעיקר שלימות  חו לי תרומה וכו'. ומחמבעוה"ז. וכן שיהי' השי"ת שוכן אצלם תמיד כמו שדרשו רז"ל על פסוק ויק
 הדעת הוא בא"י. ע"כ אמרו רז"ל אם נכנסים אתם לארץ אתם מקבלים אלקותי וכו' היינו כנ"ל: התורה ו

 
נּו    -מיוסד על תורה פט   תפילה מה   -ליקוטי תפילות חלק שני   ה לָּ ים ְוַגּלֵ ַרּבִּ ַרֲחֶמיךָּ הָּ נּו ּבְ ה, ַזּכֵ עָּ דֹול ּדֵ רּוְך ּגְ ֶדיךָּ  ֵאל ּבָּ ֲחסָּ ּבַ

ֲעצּומִּ  א  הָּ יק הָּ ּדִּ דוֹ ים ֶאת ַהּצַ יו ַהּקָּ ּפִּ ה מִּ ֹמַע ּתֹורָּ ְ ש  ֶמת, ְולִּ א  יו ּבֶ ֵרב ֵאלָּ ְתקָּ ְמצֹוא אֹותֹו ּוְלהִּ נּו לִּ דֹול ַזּכֵ ַעת ּגָּ ַעל ּדַ הּוא ּבַ ֶ ,  ֶמת ש  ש 
ט ַעל   ְפרָּ ם )ּובִּ ּוּוגָּ ְמצֹוא זִּ ֶהם לִּ ה לָּ ֶ ש  ר קָּ ֶ ֵאל ֲאש  רָּ ֹשְ ל יִּ לֹונִּ ְוַרֵחם ַעל ּכָּ ן ּפְ י ּבֶ לֹונִּ ֶהם וְ ּפְ ְזּכּו  י(, ַוֲעזֹור לָּ ּיִּ ֶ ה ש  ֶהם ְמֵהרָּ ה לָּ יעָּ ִּ הֹוש 

י   ּכּוב ּוְבלִּ ּום עִּ י ש  לִּ ה, ּבְ יש  ַקל ְמֵהרָּ ם חִּ ַמיִּ ָּ ן ַהש ּ גּון לֹו מִּ י ֶההָּ ּתִּ ֲאמִּ ּוּוגֹו הָּ ְמצֹוא זִּ ד לִּ ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ י  כָּ ל ּכִּ לָּ ים ּכְ ּסּורִּ ּום ַצַער ְויִּ ש 
נוּ  ּתָּ אִּ וּ ֵאין  ש  ה,  מָּ ַעד  יֹוֵדַע  ה  ְוַתְחּבּולָּ ה  ֵעצָּ ּוּוגֹו    ם  זִּ ְמצֹוא  לִּ ם  דָּ אָּ לָּ ה  ֶ ש  קָּ ה  ּמָּ ּכַ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָּ י  ּכִּ ד  ֶאחָּ ל  ְלכָּ ּוּוג  ַהּזִּ ש   ְלַבּקֵ ֵאיְך 

דֹול ְמֹאד, ּגָּ ֵהֶפְך  ּבְ ים ֵהם  מִּ ְפעָּ י לִּ ט ּכִּ ְפרָּ ים, ּובִּ כִּ ֵני ֲהפָּ ְ ים ֵהם ש  ּוּוגִּ ל ַהּזִּ י כָּ י, ּכִּ ּתִּ ֲאמִּ ה ְלַזוְּ   הָּ ֶ ש  ר קָּ ֶ יַעת ַים סוּ ֲאש  ְקרִּ ן ּכִּ י  גָּ ף, ְואִּ
לִּ  ים  יכִּ ְצרִּ ן  ּכֵ ַעל  ים  ּדּוכִּ ִּ ַהש ּ ל  ּכָּ ְך  ּדֵ ַ ַהְמש  י  ּתִּ ֲאמִּ הָּ ַעת  ַהּדַ ְיֵדי  ַעל  ם  אִּ י  ּכִּ ם  גָּ ּוְלַזּוְ ם  רָּ ְלַחּבְ ר  ָּ ַעת  ֶאְפש  ּדַ ר  ַהּבַ י  ּפִּ מִּ ה  ּתֹורָּ ֹמַע  ְ ש 

י ִּ ּדּוש  חִּ ש   ְמַחּדֵ הּוא  ֶ ש  י  ּתִּ ֲאמִּ ּתֹורָּ הָּ ּבַ ים  אִּ ְפלָּ נִּ ּוְמַיחֵ ם  ר  ּוְמַחּבֵ ה  ה,  תֹורָּ ְבֵרי  ּדִּ ְך  ּדֵ ַ ּוְמש  ר  ֵ ּוְמַקש ּ ין,  ירִּ ְזעִּ ן  ְוַאְתוָּ ין  ַרְבְרבִּ ן  ַאְתוָּ ד 
ּדַ  ְמרּו  ְ 'ש  יִּ ֹכ'ֵהן  'ְפֵתי  ֹשִּ י  "ּכִּ סֹוד  ּבְ ם  עֹולָּ ּבָּ ֶ ש  ים  ּדּוכִּ ִּ ַהש ּ ל  ּכָּ ים  רִּ ְגמָּ נִּ דֹו  יָּ ַעל  ר  ֶ ֲאש  קֹום,  ְלמָּ קֹום  ּמָּ וּ 'עַ מִּ ְיַבְקש  ה  ְו'תֹורָּ יהּו"  ת  ּפִּ  מִּ

י ֵ אש  ד   -רָּ ַהּקָּ ַעת  ּדַ ַעל  ַהּבַ ֶאת  ְמֹצא  לִּ ֵאיְך  ֵנַדע  ְולֹא  נּו  ּתָּ ֵמאִּ ֶנְעַלם  ים  ַרּבִּ הָּ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ל  ֲאבָּ יּדּו"ְך,  ִּ ש  ֹמַע  ֵתבֹות  ְ ש  ְולִּ ה  ַהּזֶ ֹוש  
ן ֵעי ֹבא ֶעְזֵרנּו, ַעל ּכֵ ן יָּ ה ֵמַאיִּ יו, ְוַעּתָּ ּפִּ ה מִּ י ֵנינּו ְתלּויֹות ֵאֶליּתֹורָּ ֵלא ַרֲחמִּ ךָּ  ךָּ ְלַבד מָּ ל ַעּמְ ְחֹמל ַעל ּכָּ ּתַ ֶ ים, ש  ּוּוגִּ ג זִּ ב ּוְמַזּוֵ ֵ ם יֹוש 

 ָּ ן ַהש ּ גּון לֹו מִּ ֶההָּ ּוּוגֹו  זִּ ה  ְמֵהרָּ ד  ל ֶאחָּ ַלח ְלכָּ ְ ש  ְוכּו'(, ְותִּ ט  ְפרָּ ם )ּובִּ ּוּוגָּ זִּ ְמצֹוא  ים לִּ יכִּ רִּ ֵאל ַהּצְ רָּ ֹשְ ְהיֶ יִּ ֶמת, ְותִּ א  ּבֶ ם  ְרצֹונֹו  ַמיִּ ּכִּ ה 
ְהיֶ  ד":ה לֹו ְלֵעֶזר ּוְלהוֹ ְותִּ צֹון ֵמְיֹדוָּ ֶפק רָּ א טֹוב ַוּיָּ צָּ ה מָּ ָּ ש ּ א אִּ צָּ ם "מָּ ּוּוגָּ ְמצֹוא זִּ ים לִּ יכִּ רִּ ל ַהּצְ ם ּבֹו ּוְבכָּ יֻקּיַ יל, וִּ  עִּ

 

 הקדמה 
  ימצא את בת זוגו וזה ע"י שיזכה לדעת כי הדעת משדך כל השידוכים אדם  רבינו מבאר בתורה זו כיצד  

 .בדור תורה מפיו של הבר דעת שולדעת יזכה ע"י שישמע 
זוכה למצא את  צריך  ו זוכים לדעת ואזי באופן סגולי ע"י דעת  ידו  להבין האם הבר דעת משדך או שעל 

זיווגו . וצ"ע כיון שזוכים לזה ע"י כוונות  זיווגו כמו שמצינו בתורה פז תנינא שע"י כוונות אלול מוצא את 
לזה   כוונודעת  אלול מדוע צריך  קיום  זה בעוצ"ע אם  או שדעת כולל עוד   . צמו בחי' דעתת אלול כראוי 

 כמה עניינים. 
 

 להבין עומק כוונת רבינו צריך תחילה לבאר מה היא הדעת

 
 יב טו אלול תשעז ירושלים  א
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כי הגדר הראשון הוא עניין חיבור כמ"ש וידע אדם  .   ות בזה סדרשכי מצינו בדעת הרבה הגדרות וצריך לע
עתו דהיינו מי שלא מוכן לזוז י עומד על ד עוד יש ביטו    בדלה מנין.מאידך בחז"ל אם אין דעת ה.    וכו'

 .מדעתו
כי מה שמבזיק החכמה בבינה מתברר בה לחדש  עוד מצינו שהדעת הוא שלישי במוחין שמקבל מהחו"ב  

שאותה   אחת  היא  ממנה  להתפעל  הלב  יקבל  שאותה  המסקנה  אבל  אופנים  בכמה  דבר  מתוך  דבר  איזה 
הדעת אינו מוחין ממש ואינו מידות אלא ממוצע מת  ובאבמדות.  בלב דהיינו    הדעת מברר ומחליט ומאיר

 וזה נקרא ישוב הדעת בתורה י' תנינא.  ביניהם שמקשר מה שיודע בשכל להתפעל ממנו במדות שבלב.

נמצא שיש בזה ג' בחינות. כי תחילה צריך לברר את מסקנת הדברים וזה מכח ההבדלה שמרחיק את הלא  
מחל ואח"כ  הדבראוי.  את  ברורה  בהחלטה  עליט  עומד  בבחי'  המבורר  ממה    ר  זז  ולא  שעומד  דעתו 

דהיינו החיבור והתקשרות של השכל הזה למדות בחי' "וידע אדם"  כ נעשה עיקר הדעת  אח"שהחליט. ורק  
 שבלב, בהתקשרות גדול עד שבא להתפעלות הלב. והעיקר בבחי' יראה ואהבה, שהן עיקר המדות.

ע מציאות  ד יו  אפילו רשעכי    תר התפעלות ומיותר שכל. ת עד כמה מתפעל הלב ביודל הדעוובזה נבחן ג
ואעפ"כ יש חילוק עצום בהתפעלות מהידיעה  כל שכן סתם אדם  הקב"ה ורוממותו ומציאות העונש והשכר,  

ששמעתי   )כמו  ממנה,  מחלק  אלא  ידיעתו  מכל  ממש  מתפעל  לא  צדיק  אפילו  ובאמת  פעמים  הזו.  כמה 
שיודע רשע הגדול ביותר גם צדיק גדול לא   בנדר זצ"ל שאמר שמהבשם רבי לוי יצחק    (42  )לג ב'מהריצ"ח  
  (יכול לקיים

ביראההדעת  עיקר  ו בדעת    מתבטא  היראה  שרש  טו  בתורה  סימן כמבואר  מוהר"ן  בחיי  שמבואר  וכמו 
אמות שמחוץ שאם לא היה מעלים מאיתנו את גודל יראתו לא היינו יכולים לעמוד בד'  ו אמר  נשרב  \ברצד/

 לביתו.

חביטועוד   הענושי  היא  הדעת  לגדול  כמוהווב  טו   במדרשמצינו  ש  .  א'  רבה  דעת    \ג/בויקרא  בו  שאין  מי 
דהיינו כי נבלה טובה ממנו, שהרי משה רבנו לא נכנס לאהל מועד עד שהקב"ה קרא לו ודיבר עימו עי"ש  

ש שהקבהרגיש  אלא  מכחו  לא  הם  המדרש  שם  שמונה  הטובים  מעשיו  ידוכל  על  עשה  ומגו\ד/ "ה  דל  . 
נתאפס  השכ בליבו להתפעלות עצומה,  הזו  כל השגתו  בגודל דעתו את  רוממות הקב"ה, שהאיר  לתו את 

)בבחי' יראה  מהריצ"ח(  מרוב  ארץ  )שמעתי  אפסי  כל  אותו  ויראו  דהמ"ש  ש י,  האדם  הינו  את  מאפסת  יראה 
' את כבוד ה  כי מלא  ,מוהו לביתו ית'כנס אפס כשי( והרגיש שאין שום שייכות כלל  דהיינו שמרגיש אפס

הענ  הבית. עיקר  החכמה  וכי  מכח  היא  בלא  וה  שענווה  קצז  בתורה  )כמבואר  ית'  רוממותו  השגת  שהיא 
פסולה(   ענוה  היא  שתיהיה  חכמה  שיתפעלו לענוהחכמה  וכדי  דעת  צריך  שבלב    וה  מהביטול  המידות 

 . החכמה תשמחייב

לו וכן    שוטה שמאבד מה שנותנין  נין השידוכים מה שמצינוגם הוא קשור ע  וב בגדר הדעתשעוד עניין ח
שרוב    'גאבידה ומציאה  כמבואר בלק"ה . \ה/ קטן שבקל מסיח דעתו מחפציו ע"י שמתפעל מאיזה דבר חיצוני

מיד   לכן  הדעת  ע"י  הוא  לבעליו  חפץ  כל  והשייכות  ובעלות  הזכיות  וכל  הדעת.  היסח  ע"י  הן  האבדות 
נראה  ובזה  י שנותן דעתו עליהם.  חפציו היא ע"  וכן השמירה עלינו שלו.  יאש הוא נעשה הפקר ואיכשמת

יש כאן חידוש במה שהדעת משדך שידוכים דהיינו שלא רק שומר על מה שנמצא כבר אלא גם גורם  ש
 ממנו.  ולא מסיח דעתי שע" אליו,למה שנאבד לחזור 

 
ֶ   -  חיי מוהר"ן   ב מֹו ש  ְ ש  ּבִּ י  ַמְעּתִּ ָּ מַ אות רצד )ד( ש  ע ַאּמֹות  אָּ ים ַלֲעמֹד ַאְרּבַ יּו ְיכֹולִּ ּלֹו לֹא הָּ ֶ ה ש  ְראָּ ַהּיִּ ּוְלַהְראֹות  ה רֹוֶצה ְלַגּלֹות  יָּ ם הָּ אִּ ֶ ר ש 

ַמר אֲ  אָּ ֶ ש  דֹוש   ַהּקָּ יו  ּפִּ מִּ י  ַמְעּתִּ ָּ ש  י  ֹנכִּ ְוַגם אָּ ה.  נָּ ַכּוָּ ּבְ ּלֹו  ֶ ה ש  ְראָּ ַהּיִּ ים  ַמְעלִּ ְלֵביתֹו, ַאְך הּוא  מּוְך  יִּ סָּ ל  ֶ ר ש  י אֹוצָּ רֹוֶצה  ְראַ נִּ ֶ ש  י  ל מִּ ּכָּ ֶ ש  ם  ַמיִּ ָּ ת ש 
ה   דֹולָּ ה ּגְ ְראָּ ֶכף יִּ א ּתֵ ְתַמּלֵ יו נִּ ֵרב ֵאלָּ ְתקָּ ּנִּ ֶ ל ש  ּכָּ ֶ חּוש  ש  ְרֶאה ּבְ ה נִּ יָּ ֶמת הָּ י. ּוֶבא  ּנִּ ּמֶ ל מִּ כֹול ְלַקּבֵ ַרְך  יָּ ְתּבָּ ם יִּ ֵ ְתַלֵהב ְמֹאד ַלֲעבֹוַדת ַהש ּ ה, ְונִּ ַוֲעצּומָּ

זֹאת. ְוגַ  ה ּכָּ ְראָּ ר לֹא נִּ ֶ ּבָּ ם עַ ֲאש  ימּות  ְתמִּ ֶמת ּובִּ א  ֶהם ּבֶ עֹוֵסק ּבָּ ֶ י ש  ל מִּ ים, ְוכָּ ִּ דֹוש  יו ַהּקְ רָּ ְספָּ ה ּבִּ נּוזָּ ּגְ ה  דֹולָּ ַהּגְ תֹו  ְראָּ ן יִּ ֲעַדיִּ ו  ָּ ה  ְכש  ְראָּ יו יִּ לָּ א עָּ
 : ַגֲחֵלי ֵאש  יו ּכְ רָּ בָּ ל ּדְ י ּכָּ ַרְך ּכִּ ְתּבָּ ם יִּ ֵ ְתעֹוֵרר ְמֹאד ְלַהש ּ ה ּומִּ דֹולָּ  ּגְ

תדע    .מיכן אמרו כל ת"ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו   , ד"א ויקרא אל משה וידבר ה'    -א פסקה טו  רשה  פ   -  מדרש רבה ויקרא   ג
לך שכן צא ולמד ממשה אבי החכמה אבי הנביאים שהוציא ישראל ממצרים ועל ידו נעשו כמה נסים במצרים ונוראות על ים סוף  

לא נכנס לפני ולפנים עד שקרא לו שנאמר )ויקרא א( ויקרא  כן ו ועלה לשמי מרום והוריד תורה מן השמים ונתעסק במלאכת המש 
   .אל משה וידבר 

וגו' לראות  סר  כי  ה'  וירא  ג(  )שמות  אומר  הוא  לדיבור   , להלן  קריאה  בין  אליו  הפסיק  הפסקה   ,בסנה  כאן  אין  מועד  בסנה    ,באהל 
אבל באהל מועד    , ו מצוה אלא מבחוץ אינ   מלה"ד למלך ב"ו שכעס על עבדו וצוה לחבשו בבית האסורין כשהוא מצוה את השליח 
כמי שהוא מושיבו בין ברכיו וביד אדם על    , כשהוא שמח בבניו ובני ביתו שמחים כשהוא מצוה את השליח אינו מצוהו אלא מבפנים 

 בנו לכך נאמר ויקרא אל משה: 

ליקוטי הלכות ועוד ספרים  ים ו בשם החפץ חיים ששמעו אותו אומר לעצמו ישראל מאיר המשנה ברורה והחפץ חי   כמו ששמעתי   ד
 הכל זה מה שהקב"ה עשה איתך אבל מה אתה עשית להקב"ה? 

שצריך להשליט השכל על הרגש שבלב והיא נוטה אחר הרגש גם כשנוגד את  נשים דעתן קלה שהכוונה במה    בעניין הדעת עוד    ה 
פתות במהלכי שכל דייקא מה שבזה  שר ל השכל לכן גם פסולה לעדות. ולכן אפשר לפתותה בשבחים יותר מאת האיש שאותו אפ 

 קשה לפתות אשה.



 3מ.       תנינא מוהר"ן              תורה פט                        ליקוטי                                               

ם לדעת  ששומעים תורה מפיו זוכיובאמת זה לא ברור כאן בתורה כיצד הבר דעת משדך שידוכים האם ע"י 
שגורם לבני הזוג להמשך זה אל זה כמו שמצינו במעשה    מפיו היא סגולה למצא זיווגו.  או ששמיעת התורה

מבעל הצוואר העקום שהיה משליך קולות ועי"ז מושך את שתי הצפרים שנאבדו  מז' בעטלרס ביום הרביעי  
וע רק האנשים דצריך לשמוע מך לשמוע תורה מפיו ואם  ך קולות למה צריע אם משלי)וצ"  זה מזה זו אל זו.

 לו לשמוע תורה מפיו. ולא יכ ,שיםכידוע שאל רבינו לא נכנסו נ ,ולא נשים
ועיין לקמן מה שבאמת נ"ל שהעיקר זה האיש שע"י ששומע מהבר דעת זוכה לדעת ועי"ז בת זוגו נמשכת 

ת בני הזוג זה  אמירת התורה שלו מושך אהבר דעת בש גם  אפשר  אליו מצד קשר רוחני של הנשמות. אבל  
  ובעיקר את הקרובים אליו דהיינו זה שבא לשמוע ממנו תורה. אל זה.

 

ש מה  להבין  יש  פ'  מבואר  עוד  הפכיםבתורה  בין  מחבר  שוהשלום    ,\ו/ שהשלום  דעת ידוע  ולא  יסוד    הוא 
בזה( זה  קשורים  מאד  שהם  החבר  .)אע"פ  עם  התקשרות  אינו  שהשלום  הוא  זוג    והחילוק  הבת  אלא  או 

לצורך הכנת כלי ואין הכוונה לוויתור כי שלום אמיתי הוא באמת רוצים זה את זה )עיין תורה נז    תהתחברו
ח'   אמיתי(אות  שלום  שאינו  דיבור  בלא  שלום  אלא   שיש  השני  את  שמרגיש  התקשרות  זה  אין  אבל 
היות כלי  ל   אושכינה בין בני הזוג    לאור גבוה יותר וכגון לצורך השראת  \ז/כדי שביחד ניהיה כלי  התחברות

 תיקון מהצדיק כמבואר במעשה מצפור. מוכן לקבל 

כמבואר עפ"י המשל  עניין של התקשרות  גם  והוא  .  בתפארת שהיא כמו מיזוג בין חסד וגבורהעוד מצינו  
וצה  רבביאור החילוק בין חסד גבורה ותפארת לאדם הרוצה להשקות תינוק בבקבוק שהחסד מצד עצמו  

והגבורה מצלהשפ גבול  בלי  רוצה לעצור השפעיע  לתינוק בעצמו   ד עצמה  מתייחס  ורק הרחמים  לגמרי 
 נמצא שהתפארת היא ההתקשרות עם המקבל. לתת לו רק כפי יכולתו לקבל.

 חילוק והקשר בין שלשתם. וצריך לבאר ה
ויכריע ביניהם, כי  ובאמת כל הספירות שהן בקו האמצעי דהיינו יסוד ותפארת ודעת הן בחי' יבוא השלישי  

בריח ההקו   בחי'  בשני הקוים של  האמצעי הוא  ותחתונים, מה שאין  עליונים  ומחבר  העולה  חכמה  תיכון 
 שמאל. בינה גבורה שב ימין ווחסד ב

עיין תורה כ' אות י' שפגם הברית הוא פגם הדעת.   אבל העיקר הם היסוד והדעת. והם קשורים זה לזה מאד  
עד  ו דיסוד  סילוקא  ע"י הדבזוהר  ואמא הכוונה  ואבא  בש  זהועת,  הדעת כמבואר  רבינו שהוא  מה  כמשה 

תורה נו הוא היה גם מיוחד בתיקון הברית כמבואר בתורה עב תנינא וכתיב ואתה פה עמוד    מקומות עיין
 עמדי.

ביניהם  כי שכל ומדות השוני    ,במהותם לגמרי  ונותהם ג' מדרגות שכיון שחב"ד וחג"ת ומלכות  ונראה לי  
ל דלית לה מגרמא כלום היא שונה בתכלית מהמדות  ן המלכות שהיא בחי' מקבם בבחי' חומר וצורה. וכעצו

כי המדות הן    , לליות בחי' חסד שמשפיעות להכשהן ב בתוכו.  ומקבל  והיא רק גבורות בבחי' כלי העוצר 
אשה,   בחי'  רגש  שהן  למדות  ביחס  איש  בחי'  הוא  המח  וגם  אשה.  בחי'  והמלכות  האיש  שזה  בחי'  אלא 

י גבוהה  מדרגובמדרגה  ג'  שהם  נמצא  שותר.  שא"ות  בתכלית  ע"נות  אלא  אחת  לקומה  לקשרן  שיש  א  י 
ספירות נצח והוד שמקבלות את השפע  במה שמצינו  נ"ל לבאר שו  . בין מדרגה למדרגה  תשמקשר  בחינה

סוד, כל זה  למלכות ע"י היומוליכות  מהתפארת ומסננות אותו ומבשלות ומחליטות אותו להכינו להשפעה  
שהדעגם  עושה   שבלבת  למדות  ומאיר  ומחליט  שמברר  למדות,  המוחין  בין  שכל    ,עומד  מתרגם  נמצא 

 להתפעלות הלב.  
לכן בדעת נמצא עיקר הבחירה של האדם כי בדעתו בוחר ממה להתפעל ומכח ההתפעלות עושה את כל 

 מעשיו לטוב או ח"ו לרע. 

האדם   ההתקשרות של  תוקף  הוא  הדעת  דברלאיזנמצא  בת  ,ה  השכלתו  שנע שמאיר  עד  במדות  שה  וקף 
המדות כגון רחמים ובין מנובעת  הוצריך להבחין בין התפעלות    .אליו  רשכולו קשור בחוזק אל הדבר שמתק

התפעלות שנובעת מדעת. עיין תורה קיט מדת הרחמים תלוי בדעת. כי סתם רחמים היא התפעלות ממה  
קשרות  הרחמנות כי היא בלא הת  ל כשהולך ממנו מיד עוברמעורר בו רחמנות אבזה  שרואה אדם מסכן ו

 
פ   ו  מָּ   -  עיין תורה  ּלֹא  ֶ 'ש  ג'(:  ֶרק  ּפֶ ין  )ֻעְקצִּ ה  כָּ ְברָּ לִּ ם  ְכרֹונָּ זִּ ַרּבֹוֵתינּו,  ּו  ְרש  ּדָּ ֶ ש  מֹו  ּכְ לֹום,  ָּ ַהש ּ דֹול  ּגָּ ֶ ש  דּוַע  יָּ ה  ּנֵ י  הִּ לִּ ּכְ הּוא  רּוְך  ּבָּ דֹוש   ַהּקָּ א  צָּ

 ָּ א ַהש ּ ה ֶאּלָּ כָּ רָּ יק ּבְ ַוּיִּ לוֹ ַמֲחזִּ ה )זַֹהר  כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ּו ַרּבֹוֵתינּו, זִּ ְרש  ּדָּ ֶ מֹו ש  ים. ּכְ כִּ ֵרי ֲהפָּ ר ּתְ ַחּבֵ ּמְ ֶ לֹום, ש  ָּ סּוק:  ם'. ּוַמה הּוא ַהש ּ ּפָּ ף י"ב:( ּבַ ּדַ א  ְקרָּ
ים  כִּ ֵרי ֲהפָּ ּתְ ֵהם  ֶ ם, ש  יִּ ּמַ ְוֶזה מִּ ְך ֵמֵאש   ְלאָּ ַהּמַ י ֶזה  ּכִּ יו",  ְמרֹומָּ ּבִּ לֹום  ָּ ה ש  יֵניֶהם  ּכִּ   "עֹושֶֹ ּבֵ לֹום  ָּ ה ש  רּוְך הּוא עֹושֶֹ ּבָּ דֹוש   ְוַהּקָּ  , ה ֵאש  ם ְמַכּבֶ י ַמיִּ

יוֹ  ּבְ ַמר  ְך ֶנא  ים ּוְגבּורֹות. ְלכָּ דִּ ים, ֲחסָּ כִּ ֵרי ֲהפָּ ר ּתְ י יֹוֵסף ְמַחּבֵ יַנת יֹוֵסף, ּכִּ חִּ ם ַיַחד. ְוהּוא ּבְ רָּ ית ל"ז(: ּוְמַחּבְ ִּ ֵראש  ם      ֵסף )ּבְ תָּ ּבָּ ֵבא יֹוֵסף ֶאת ּדִּ "ַוּיָּ
ינַ  חִּ ּבְ ה", הּוא  עָּ ים, רָּ דִּ יַנת ֲחסָּ חִּ ּבְ ם(, הּוא  ָּ ית ש  ִּ ֵראש  " )ּבְ ש  י ְמַבּקֵ ֹנכִּ ה מ"ז( "ֶאת ַאַחי אָּ ה' )סֹוטָּ ּדֹוחָּ מֹאל  י 'שְֹ ּכִּ בּורֹות.  ּגְ ֶרֶבת'    ת  ין ְמקָּ מִּ 'יָּ י  ּכִּ

ית מ"ב(: "ְויֹוֵסף הוּ  ִּ ֵראש  יב )ּבְ ם( ּוְכתִּ ָּ ה ש  ַמר  )סֹוטָּ ים. ְוֶנא  דִּ יַנת ֲחסָּ חִּ ֶרץ", ֶזה ּבְ אָּ ל ַעם הָּ יר ְלכָּ ּבִּ ְ ש  בּורֹות. "הּוא ַהּמַ יַנת ּגְ חִּ יט", הּוא ּבְ ּלִּ ַ א ַהש ּ
מ"א(:  ם  ָּ )ש  ְוקַ     ֶאְצלֹו  ַגְדלּות  ּדְ ין  מֹחִּ הּוא  ֶ ש  ים',  נִּ ָּ ש  ּבְ ְוַרְך  ה  ְכמָּ חָּ ּבְ ב  'אָּ "י:  ִּ ַרש  ּוֵפֵרש   ַאְבֵרְך",  יו  נָּ ְלפָּ ְקְראּו  ים  "ַויִּ דִּ ֲחסָּ יַנת  חִּ ּבְ ֵהם  ֶ ]ש  ְטנּות 
דּוַע[:  ּיָּ  ּוְגבּורֹות ּכַ

עפ"י האור שמח )טוען ונטען ט' ז' בדין שנים אוחזים בכלי מבאר מדוע בכלי לא    (35דקה    2)כו  כפי ששמעתי מהריצ"ח    יסוד העניין   ז 
אינ  לעצמו  חלק  וכל  חלקים  עשוי  כלי  כל  כי  מגעת(  שידו  היכן  עד  קנה  אחד  שכל  חלק  אומרים  כל  של  הביטול  מכח  ורק  כלום  ו 

  השגה לחבריו נעשים ביחד כלי לקבל בתוכו. והשלום נקרא כלי במשנה עוקצין ג' יב, נמצא שורש השלום הוא ביטול לחבירו מתוך  
 .שיש אור גבוה שרוצים בו וא"א לקבלו אלא ע"י הכנת כלי 
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אלא נובעת מרחמים על עצמו שקשה לו לראות אדם סובל. אבל רחמנות הנובעת מדעת היא התקשרות  
 .  ועליו ולא על עצמ באמת י מרחם זואכמוהו, לאדם הסובל עד שמרגיש את הסבל שלו 

מו מרגיש בכל קומתו את אליו בכל לבו ממש עד שכלהיות קשור    ,\ח/עיקר זה צריך להיות כלפי הקב"הוה
וכמו שנמצא בבית המלך תמיד, ומלך מרומם  מציאותו ית' סמוך אליו. מציאות שלא יכול להתעלם ממנה  

 .  בכל רגע ניצב עליו ומשגיח עליו
אמנם צע"ג בזה כיצד אפשר בדעת להתקשר לדבר שכל התפיסה שלי הוא היא רק ע"י אמונה הרי היכן  

ודע בשכל, אבל יש ידיעה בדעת שהיא עניין של  ץ הוא שהכוונה להיכן שי לא צריך להאמין, התירו  שיודע
 \טכח נעלם הנקרא דעת/ 

בחזקה הקב"ה  כלפי  לזה  שזוכה  אליהן  ,ומי  בהתקשרות  חזק  הוא  שלו  כלפי האבדות  גם  שיכול  , אזי   עד 
תיו מחפש אחר שמוצא אבדושרה קפח  ועיין תו  ועיין תורה פז תנינא,  בתוקף דעתו לגרום להן לשוב אליו.

 אבדות כל העולם. ואולי בבחי' זו הבר דעת משדך כל השידוכים.  ומוצא
אלף   מזה  זה  רחוקים  והיו  מזה  זה  שנאבדו  צפרים  שתי  שהיו  רביעי  יום  בעטלרס  מז'  יג  במעשה  ועיין 

שצו מכולם  הגדול  הצדיק  ורק  לקרבופרסאות  ועי"ז  קולות  להשליך  יודע  היה  עקום  זא"ז. ן  ארו  שימצאו 
יודע דייקא.   ,יודע נגןבתורה נד המנגן נקרא וזהו ש  ששם החיבור בין המח ללב.  א בצוואר.הדעת הווידוע ש

בלא דעת כי הנגינה דקדושה נמשכת מהדעת  דהיינו  מבואר שהחזנים של עכשיו אינם בני דעה  בתורה ג'  ו
דקדושה. יותראר  ווזה שממבואר שם במעשה הנ"ל שבעל הצו  של מלכות  נגן  יודע  היה  מכל    עקום  טוב 

ועל כן ידע לגרום לשתי הצפרים למצא זו את זו כי הוא הבר דעת    ימו. כי הוא בר דעת.החכמים שהיו ע
 שעל ידו כל השידוכים. 

פד/  סימן  מוהר"ן  חיי  מי  רבינו ראה מראה  ש  \יועיין  וכל  כל השידוכים  חקוקים  היו  לו כסא שבו  שהביאו 
הכסא רומז למבואר  ש. ומבואר שם  ו שיהיה שדכןנרבאמרו לוך שלו ובמראה  זכה לשיד  את הכסאשראה  

בתורה א' תנינא דהיינו כסא הכבוד שבו שרש נשמות ישראל חצובים, ולפ"ז מבואר יותר עניין השידוכים  
דעת  השעושה   מפיובר  תורתו  הכבוד  לשומעים  מכסא  מאד  גבוהה  היא  שלו  התורה  בעצמה    כי  והיא 

 ן. שידוכים כמבואר כא

 
ואפילו להקב"ה  אמנם    ח חזקה  דקליפה שגם היא התקשרות  גם דעת  ועי"ש  יש  כמבואר בתורה מג הדעת דקליפה שהיתה לבלעם 

שכל הזיווגים דקדושה הם ע"י התקשרות בדעת דקדושה ויש זיווגים דקליפה ע"י דעת דקליפה. ומשה רבנו ובלעם הרשע זה לעומת  
יודע דעת עליון כל היום ממתין לרגע של כמה שניות שהקב"ה כועס ואז יוכל לקלל, לעומת משה רבנו ש  כל היום כולו  זה בלעם 

 עם ישראל.כדי לעורר רחמים על  הקב"ה  ל מקושר  

ֶכל    -והכלל עיין תורה ח' תנינא אות ז'    צ"ע גדול בזה כי כל ההשגה שלנו בהקב"ה היא באמונה   ט  ַהּשֵֹ ֶ קֹום ש  מָּ יא ַרק ּבְ ה הִּ מּונָּ ר א  ּקָּ עִּ
ה  מּונָּ א  ין  יכִּ ְצרִּ ם  ָּ ש  ְכלֹו,  שִֹּ ּבְ ר  בָּ ַהּדָּ ין  ֵמבִּ ְוֵאינֹו  ק  ְפסָּ ין  נִּ יכִּ ְצרִּ ם  ָּ ְוש  ה,  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח  יַנת  ְבחִּ ּבִּ ַרק  ר  אָּ ְ ש  נִּ ֲאַזי  ְכלֹו,  שִֹּ ּבְ ר  בָּ ַהּדָּ ין  ֵמבִּ ֵאינֹו  ֶ ּוְכש   ,

ה:  מּונָּ  וא"כ איך אפשר בדעת להשיג אותו ית' הרי אם יודע לא צריך להאמין. וראיתי מבארים בזה.  א 

דעת הוא הדבר המקשר כידוע למבין שהוא ממוצע בין שני דברים  ש שכתב    -עיין בספר תלדות אהרון )מזיטומיר( ריש פרשת וארא 
השגה   לו  שאין  היולי  והוא  אותם,  מפורשת    -ומחבר  בחסידות  בזה  שביאר  מה  כח    -ועיין  שאינו  כלומר  היולי  בבחי'  הוא  הדעת 

ביניהם לקשר  ענינו  כל  רק  והמידות  במוחין  השגה  בו  ואין  דהיינו מסויים  כביכול   ,  הדעת  ע"י  שהן    שהמידות  המוחין  את  משיגות 
ועי"ז מתגדלים המידות.  עוד    , וכך הן מתקשרות יחדיו המוחין והמדות ע"י הדעת שהוא בבחי' ממוצע ביניהם   , בדרגה שלמעלה מהן

מתגלה אלא ע"י המידות וכדאיתא בספרים שהדעת יש בו עטרא של חסדים  א  טעם שהדעת נקרא היולי כי הוא כמו כח נעלם של 
 לי כלי בעצמו אלא רק המידות מגלות אותו(   )ואין וגבורות.  

ונעלם  ועל דרך העבודה הדעת הוא התקשרות האדם במה שאינו משיג. כי כדי להתקשר להבורא דלית מחשבה תפיסא ביה כלל,  
ית'מ  מציאותו  את  ית'  פעולותיו  מציאות  מתוך  בהבנתו  שמסיק  למה  להתקשר  בדעת  כח  יש  בשר.  בדעתו    ,עיני  לו  שברור  עד 

וממש להרגיש מציאותו ית' כאילו רואה בעיניו. ועל זה נאמר תכלית    , עד שיכול להאיר אותה במידות   ,ות הזו בידיעה חזקה המציא 
הידיעה שלא נדע, שכתב המאור עינים שבכח הדעת לדעת שיש מציאות נשגבת משכלו ואעפ"כ יודע בברור שהיא נמצאת. והכח  

ע"ח  )עיין    תו זה מכח אור נעלם הנקרא דעת. שהוא אור פשוט בבחי' נשמה בלא גוף הזה להאמין במה שאינו משיג עד שמרגיש מציאו 

כג   ועיין  שער  כלל  כלי  בחי'  בו  אין  פ"ה שהדעת  דצלם  בזה  שער המוחין  יהודה  מה שביאר  ד'(שם  בית לחם  כלל  פ"ה  כג'  שמתלבש במידות עד שיכול    שער 
    להרגיש מציאות אע"פ שאין לו השגת השכל בה.   

פד    -  מוהר"ן חיי    י א    -אות  ּסֵ ּכִּ יק  לִּ עּפְ ּטֶ מִּ ֹוֵחט  ַהש ּ לֹו  יא  ֵהבִּ ֵעת  הָּ ּוְבאֹותֹו  תקס"ח  ץ  ַקיִּ סֹוף  תקס"ט  ה  נָּ ָּ ַהש ּ רֹאש   קֶֹדם  ר  ּפֵ ּסִּ ֶ ש  ַמה  )ד( 
ה:  אָּ ְפלָּ ה ֵאש          נִּ יָּ ְוהָּ א,  ּסֵ ּכִּ יאּו לֹו  ֵהבִּ ֶ ֲחלֹום ש  ּבַ ה אֹו  ְראָּ ּמַ ּבַ ה  אָּ רָּ ֶ ש  זֹאת  ר  ּפֵ סִּ ֶזה  מּוְך לָּ ַטף  ְוסָּ וָּ ים  ִּ ש  ְונָּ ים  ִּ ש  ֲאנָּ ם  עֹולָּ ל הָּ ּכָּ ְלכּו  ְוהָּ ּה.  יבָּ ְסבִּ

ל ַמנְ  יֵניֶהם. ְוַגם ּכָּ ים ּבֵ ּדּוכִּ ִּ ה ש  ם ֶזה ְוַנֲעשָֹּ רּו ֶזה עִּ ְ ְתַקש ּ ֶכף נִּ ם, ֲאַזי ּתֵ ָּ ש ּ ְזרּו מִּ חָּ ֶ ּה. ּוְכש  ְראֹותָּ ה  לִּ ּמָּ י ּכַ ַאְלּתִּ ָּ ּה. ְוש  ְראֹותָּ ְלכּו לִּ ם הָּ ּלָּ יֵגי ַהּדֹור ּכֻ הִּ
י  ם: הִּ ָּ ם ֵליֵלְך ש  יבָּ י ְסבִּ ְפּתִּ ּקַ י ְוהִּ ַלְכּתִּ ים. ְוהָּ ּדּוכִּ ִּ ֶכף ַנֲעשֹּו ש  ה ּתֵ ֵני מָּ ּפְ ה, ּומִּ  .......א ְרחֹוקָּ

זּוג ת  ּבַ ם  עִּ קּוק  חָּ ה  יָּ הָּ ד  ֶאחָּ ל  ְוכָּ ם,  עֹולָּ רּוֵאי  ּבְ ל  ּכָּ ל  ֶ ש  צּורֹות  ל  ּכָּ א  ּסֵ ַהּכִּ ַעל  קּוק  חָּ ה  יָּ הָּ ֶ ש  ם  ָּ ש  י  יתִּ אִּ ְ ְורָּ ש  ּובִּ ֶאְצלֹו  ֶכף  ֹו  ּתֵ ין  ַנֲעשִֹּ ֶזה  יל  בִּ
ַדְעּתִּ  ַפל ּבְ י, נָּ ַמְדּתִּ ים לָּ ים ַהּקֹוְדמִּ מִּ ּיָּ ּבַ ֶ ת זּוגֹו. ּוֵמַאַחר ש  ה ּבַ אָּ ם ְורָּ ָּ א ש  צָּ ד מָּ ל ֶאחָּ י ּכָּ ים. ּכִּ ּדּוכִּ ִּ י נּור"  ש  ין ּדִּ יבִּ בִּ ְ ְרְסֵיּה ש  ֵיאל ז(, "ּכָּ נִּ סּוק )דָּ ּפָּ ֶ י ש 

ַהּכִּ  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִּ ן  ְדכָּ ַ ש  ֵתבֹות  י  ֵ אש  ין רָּ ַנֲעשִֹּ א  ֲעֶצֶרת    ּסֵ י  ינִּ מִּ ְ ש  ּבִּ ן  ּכֵ ְוַעל  ֻסּכֹות.  ּפּור  ּכִּ יֹום  ה  נָּ ָּ ַהש ּ ֵתבֹות רֹאש   י  ֵ אש  ְרְסֵיּה רָּ ּכָּ ם  ּגַ "ל,  ּנַ ּכַ ין  ּדּוכִּ ִּ ש 

א.   יתָּ א ְדַמְטרֹונִּ ּוּוגָּ ן זִּ ְדכָׁ ַ ֶאְהֶיה ש  ֶ י ש  ְמרוּ לִּ י ְואָׁ תִּ סָׁ ְרנָׁ ְהֶיה ּפַ י ַמה יִּּ ַאְלּתִּ ָׁ ּקִּ   ְוש  ֵאש  הִּ יבֹו: ְוהָּ  ......יף ְסבִּ
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שיש בזה סוד גדול שלא יודעים אותו ומשמע שרק הוא ידע ומבאר שם שיש בחינות    \יאועי"ש סימן תקצה/ 
 רבות בעניין השידוכים עי"ש.

נ"ל יותר שבאמת נשים דעתן קלה ועיקר החיבור הטעם שהאיש דייקא צריך לשמוע את הצדיק הבר דעת  
ה שהטבע  אלא  שלה,  ההתבטלות  טבע  מצד  הוא  לאיש  אשה  ושל  האיש  של  בדעת  תלוי  האיש  זה  לכן 

לב צריך  של  דייקא  גדול  כח  דהיינו  לדעת  בעצמו  יזכה  עי"ז  כי  דעת  הבר  מפי  תורה  לשמוע  לצדיק  וא 
שכשהוא מחובר להקב"ה כראוי אזי  תנינא  כמבואר בתורה פז    יזכה למצוא זיווגוועי"ז    ,התקשרות להקב"ה

אליו נמשכת  זוגו  צריבת  אותה  שמצא  אחר  גם  ובאמת  עו.  למצא  כדי  גדול  דעת  את  ך  גם  התקשרות  ד 
אמיתית לבת זוגו דהיינו עד שירגיש חסרונה כמו שהיא מרגישה זאת דהיינו לצאת מטבעו ולהרגיש חסרון  
הזולת כפי מדרגתו של הזולת, וזה הכוונה שהדעת משדך ומתווך בין הפכים דהיינו שע"י הדעת אדם יכול  

למי וכמבש  להתחבר  ממש  ממנו  ההפך  שמשהוא  תנינא  פב  בתורה  הואר  דעת  הבר  שהוא  רבינו  גדול  ה 
היה מוריד עצמו למדרגות הנמוכות ביותר ומוצא בכל יהודי איזה התחברות עימו    (כמבואר בכמה תורות)

 עד שמרגיש שפל ממנו וראוי להתחבר עימו עי"ש. 

מוכן  יא מה שאדם  כי דעת ה  , כי לא זוכה רק מי שבאמת רוצה דעת,אבל תלוי איך שומעים את הבר דעת
דעת אמת היא  דהיינו שלהתחבר אליו דרכן,  רי מעצמו ומתקשר לזולת ע"י שמחפש בו נקודות  גמל  לצאת

דרך ההתקשרות להקב"ה   וכמבואר בתורה פב תנינא שמשה רבנו היה מוצא  שגם כל ההתקשרויות שלו 
עת דקדושה הוא המחובר  בכל אדם אפילו קל שבקלים איזה נקודת אלוקות להחבר איתו על ידה, כי בר ד

זה מתחת ודרך  נקודת אלוקות.מיד להקב"ה  בו  דהיינו שמחפש  דבר אחר  לכל  א' שצריך    בר  תורה  ועיין 
 להסתכל בשכל של כל דבר ולהתקשר לשכל והחכמה שבכל דבר לחפש להתחבר אל הקב"ה ע"י זה.  

ו שום נקודה להתקשרות.  אבל מי שעדיין תפוס בישות עצמו לא ימצא במי שהוא הפך ממנו או קטן ממנ
ורה צריך שבכל מאודו ירצה לזכות עי"ז לדעת, וישפיל עצמו מאד עד שיזכה לכן כשבא לצדיק לשמוע ת 

ורק עי"ז יוכל ע"י דעת לתווך בין הפכים ולהתקשר    לצאת מישות לגמרי וכנ"ל שדעת וענווה הן עניין אחד.
 . (אהרן בהערה לעיל)בביאור התלדות  וכנ"ל  לטבע הפוך ממנו שאין לו בו השגה כאילו יש לו בו השגה

 
 עד כאן ההקדמה 

* 
 [יב]  פטתורה 

בפשטות שייך  ו  .אחרי געגועיםבא  לשון שידוך הוא לשון רוגע ש  [יג ]   משדך כל השידוכים  הדעת

דייקא זוג  נשמה אחת שנפרדו  ,בבני  ורוגע  ,\יד/ כיון שהם  ניחא  סוף  סוף  מרגישים  זה  זה את    , וכשמוצאים 

 
א ְלַזְסַלב   -  חיי מוהר"ן   יא ּבָּ ֶ יְטש  ַעד ש  אְוורִּ ַסע ְלנָּ ּנָּ ֶ ה ש  דֹולָּ ה ַהּגְ יעָּ סִּ א ֵמַהּנְ ּבָּ ֶ ֵעת ש  מֹו ּבְ ְ ש  י ּבִּ ַמְעּתִּ ָּ ּתֹו,    אות תקצה )קנב( ש  ְ ש  ה אִּ ְפְטרָּ ם נִּ ָּ ְוש 

ה, וְ  ּיָּ נִּ ְ ּתֹו ַהש ּ ְ ש  ם אִּ אד עִּ רָּ ּבְ ְך מִּ ּדֵ ּתַ ְ ש  ְך נִּ ים,  ְוַאַחר ּכָּ ּדּוכִּ ִּ ש ּ ה מִּ ר ַהְרּבֵ ּבֵ ֶרְסַלב ּדִּ א ְלֵביתֹו ְלֹפה ּבְ ּבָּ ֶ ש  ז ּכְ ל  אָּ ֶ ן ֶזה ש  ְניָׁ יֹּוֵדַע ֵמעִּ ֶ י ש  ֵאין מִּ ֶ ַמר ש  ְואָׁ

ים. ּדוּכִּ ִּ קֹום ַאֵחר:   ש  מָּ ה ּבְ ּזֶ ם ְמַעט מִּ ַ ְרש  ר נִּ יל ְלהִּ      ּוְכבָּ בִּ ְ ש  ויל ּבִּ ת קֶֹדש  ַראְדוִּ ּלַ ְקהִּ ה ּבִּ יָּ הָּ ֶ ש  ּכְ ֶ ַמר ש  ת קֶֹדש   ְואָּ ּלַ הִּ ּקְ ה מִּ ּיָּ נִּ ְ ּתֹו ַהש ּ ְ ש  ם אִּ ְך עִּ ּדֵ ּתַ ְ ש 

ּווּ  זִּ יּו  הָּ ן  ּלָּ ּכֻ ֶ ש  ַמר  ְואָּ ּמֹו.  עִּ ְך  ּדֵ ּתַ ְ ש  ְלהִּ יל  בִּ ְ ש  ּבִּ אּו  ּבָּ ֶ ש  ים  ִּ ש  נָּ ם  עִּ לֹות  ֲעגָּ ה  ּמָּ ּכַ אּו  ּבָּ ז  אָּ אד,  רָּ ּלֹו.  ּבְ ֶ ש  ים  ה  גִּ ְוַכּמָׁ ה  ּמָׁ ּכַ לֹו  ֵיש   יש   אִּ ל  ּכָׁ ֶ ש  ַמר  ְואָׁ

ים,  וּוּגִּ ים.  זִּ אִּ ְפלָׁ ים נִּ נִּ ְניָׁ ֹונֹות ְועִּ ינֹות ש  חִּ ה ּבְ ּמָׁ ֶזה ּכַ יֵּש  ּבָׁ ֶ י    ַרק ש  ים ֶזה  ּכִּ רִּ ְגמָׁ ם נִּ ֵאינָׁ ֶ י ש  ים, ַאף ַעל ּפִּ ּדוּכִּ ִּ ּ ְנְיֵני ַהש  עִּ ים ּבְ רִּ ַדּבְ ּמְ ֶ ים ש  ּבוּרִּ ל ַהּדִּ ּכָׁ מִּ

ּדוּךְ  ִּ וּוּג ְוש  יַנת זִּ חִּ ַעְצמֹו ּבְ ֵני  ּבְ ים ּבְ בִּ ְ ים יֹוש  מִּ ְפעָּ ל ֶזה  . ְולִּ ֶ ּוּוג ש  יַנת ַהּזִּ חִּ ר ּבְ ְגמָּ א ֶאת זֹאת ְוַעל ְיֵדי ֶזה נִּ ּשָּ ה יִּ ּזֶ ֶ אּוי ש  רָּ ֶ ים ש  יֶהם ְואֹוְמרִּ ּתֵ בָּ ם ּבְ דָּ אָּ
ר, ְוַגם ֶזה בְּ  ְגמָּ ל ֵאינֹו נִּ ּדּוְך ֲאבָּ ִּ ים ַהש ּ רִּ ים ּוְמַדּבְ נִּ ְדכָּ ַ ים ש  אִּ ים ּבָּ מִּ ְפעָּ ה. ְולִּ ָּ ש ּ אִּ ּה הָּ ם אֹותָּ יש  עִּ אִּ וּ הָּ יַנת זִּ ּוּוג  חִּ יַנת זִּ חִּ יא ּבְ אי הִּ ּדּוְך. ּוְבַוּדַ ִּ ש ּ ּוג מִּ

ים   מִּ ְפעָּ ה. ְולִּ ּבָּ ים ֵמֵאיֶזה סִּ דִּ ְפרָּ ר נִּ מָּ ּדּוְך ּוְבֵעת ַהּגְ ִּ ים ַלֲעשֹֹות ַהש ּ ים נֹוְסעִּ מִּ ְפעָּ ֹון. ְולִּ אש  רִּ ר  יֹוֵתר ֵמהָּ ֶ ש  ים ַהּקֶ יקִּ ְך ַמְפסִּ ּכָּ ּדּוְך ְוַאַחר  ִּ ר ַהש ּ ְגמָּ נִּ
פְ  ְולִּ ים.  אִּ נָּ ּתְ ל  ֶ ט ַעד ש  ַהּגֵ ה  ים ֵאינֹו ַנֲעשֶֹ מִּ ְפעָּ ְולִּ יֵניֶהם.  ּבֵ ט  ּגֵ ה  מּוְך ַנֲעשֶֹ סָּ ּבְ ְך  ּכָּ ְוַאַחר  ין  ּשֹּואִּ יֵדי נִּ ין לִּ אִּ ּבָּ ים  מִּ ֶזה    עָּ ּבָּ ְוַכּיֹוֵצא  ְזַמן  ַאַחר ֵאיֶזה 

ים  ּוּוגִּ ְוַהּזִּ ים  ּדּוכִּ ִּ ַהש ּ ְנְיֵני  עִּ ּבְ ש   ּיֵ ֶ ש  ינֹות  חִּ ּבְ ה  ּמָּ ים   ּכַ רִּ ְגמָּ נִּ ם  ֵאינָּ ֶ ּלֹו:   ש  ֶ ש  ים  ּוּוגִּ זִּ יַנת  חִּ ּבְ ֵהם  ם  ּלָּ ּכֻ ל  ֲאבָּ ְך,  ּכָּ ה        ַאַחר  ּמָּ ּכַ לֹו  ֵיש   ד  ֶאחָּ ל  ּכָּ י  ּכִּ
 ִּ ה ַהש ּ ּזֶ ים מִּ רִּ ַדּבְ ּמְ ֶ א ש  ְלמָּ עָּ ּבּור ּבְ ּלֹו ַעל ְיֵדי ֵאיֶזה ּדִּ ֶ ּוּוג ש  ר ֵאיֶזה זִּ ְגמָּ ֵאֶצל ֶזה נִּ ֶ ים, ַרק ש  ּוּוגִּ ים ַעל ְיֵדי אֵ זִּ מִּ ְפעָּ ּבּור יֹוֵתר אֹו ַעל  ּדּוְך. ְולִּ יֶזה ּדִּ

הוּ  ר  בָּ ַהּדָּ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ה  עָּ ָּ ש  י  ְלפִּ ּדּוְך  ִּ ַהש ּ יל  בִּ ְ ש  ּבִּ א  ֻעְבּדָּ אֹו  ה  יעָּ ְנסִּ אֹו  רּות  ְ ְתַקש ּ הִּ ֵאיֶזה  זֹאת  ְיֵדי  ּכָּ ַמע  ְ ש  נִּ ּלֹא  ֶ ש  א  ְונֹורָּ א  ְפלָּ נִּ ן  ְניָּ עִּ א 
 ִּ ים ֵמַהש ּ רִּ ַדּבְ ּמְ ֶ א ש  ְלמָּ עָּ ּבּור ּבְ ַהּדִּ ֶ ַעְצמֹו ֵמהַ ש  ּבּור ּבְ ַהּדִּ ֶ ש  ש  דָּ ּלֹו ֶהחָּ ֶ ית ש  ֶלף ּבֵ אָּ הָּ ר ּבְ ּדּוְך. ְוֵכן ְמבֹאָּ ִּ יַנת ש  חִּ ַעְצמֹו הּוא ּבְ ה  ּדּוְך ֶזה ּבְ ּדּוְך עֹושֶֹ ִּ ש ּ

ֶזה ס  ַדע ּבָּ י יָּ ם ּכִּ ֵעיַניִּ ְרֶאה לָּ ר נִּ בָּ ן ז'. ְוַהּדָּ ימָּ סִּ ּתּון ּבְ אֹות חִּ ם ּבְ ָּ ן ש  ּה, ַעּיֵ ם ּבֹו ּובָּ ֶ יו  רֹש  גֹותָּ ל ַהּשָּ כָּ ַדְרּכֹו ּבְ ם, ּכְ עֹולָּ לּו ּבָּ ְתּגַ ּלֹא נִּ ֶ ים ש  אִּ ֹודֹות נֹורָּ
ל גְּ  ֶזה ּכָּ ין ּבָּ ֵאין יֹוְדעִּ ֶ ים ַמה ש ּ ּדּוכִּ ִּ ְנַין ַהש ּ ּיֹוֵדַע ֵמעִּ ֶ ז ש  ֵאר אָּ ְתּפָּ הִּ ֶ רּו ש  ּפְ ֶמת סִּ אֹות. ּוֶבא  ה: ַהּנֹורָּ  דֹוֵלי ַהּדֹור ְמאּומָּ

 תורה זו לא ידוע מתי והיכן נאמרה    יב 

)פירוש המזדווגין עצמם יקראו משודכים מענין ומצאן מנוחה )רות א, ט( כי תרגום ותשקוט  שידוך    -עיין ש"ע יו"ד סימן רכח סעיף מג הגהת הרמ"א  מה הוא לשון שידוך    יג
 א( הארץ )שופטים ה, לא( ושדיכת ארע 

 לך לך דף פא: ושם דף צב: הובא בתורה רסה.  כמבואר בזוהר   יד



 6מ.       תנינא מוהר"ן              תורה פט                        ליקוטי                                               

ברמ"א מג  כמבואר  סעיף  רכח  יו"ד  תרגו  \טו/ על  שהוא  ארעא  ושדיכת  מלשון  ותשקוט  ששידוך  של  ם 
 .\יז/ מנוחה שכתוב ברות  ןמצא, ופירושו כמו ו\טזהארץ/ 

הפכי שני  הם  השידוכים  כל  אמונה  ,  םכי  ואשה  אמת  בחי'  ואיש  רגש,  ואשה  שכל  בחי'  שהאיש 

ומה  נה מאד  טבעם שובחוש רואים ש ו,  י הסוד עיקר בניין האשה גבורות והאיש חסדים")בתורה ז(, וכן עפ
נשים הם עם    \יח/עד שאמרו בגמ' שבת סב.  ,לא חשוב ומעניין ומחיה את זה  ,שחשוב ומעניין ומחיה את לזה

עצמו המתווך  בפני  הוא  )  \יט/והדעת  הפכים  שני  השכל    \כא/ (כבין  בין  והלב  המח  בין  העיקר 

 םהבר דעת שיש בעול  ל ידיעעל כן כל השידוכים שבעולם כולם נעשים    , להתפעלות הלב
אחר אדם  מכל  יותר  שמקיים  דהיינו  בדור,  ביותר  השלם  הדעת  לו  שיש  הצדיק  שיודע,    ,דהיינו  מה  את 

של   בעשייה  לפעול  אותה  מוציא  להיות  הלב  להתפעלות  אותה  מאיר  בשכלו  ידיעה שמשיג  דהיינו שכל 

לקשר המח  ומי שבעצמו כוחו גדול    . שלא תהיה חכמתו מרובה ממעשיו)אבות ג' ט'(  וכמאמר חז"ל  .  מצווה

זוג    , אזיללב בני  ומח של אחריםבכוחו גם לשדך  וע"כ לפעמים קשה למצוא זווגו, כי    ,דהיינו לב 
מאדלפעמים שני המשודכים רחוקים מאד   יות  מצד הטבעים שלהם ששונים  והם   מהרגיל  רעוד 

זווגו ע"כ קשה למצוא  זה מזה,  ביותר  י.  \כב/ שני הפכים  בני  אנו  שעיקר כי  כהגויים  לא  שראל 
התאווה   מצד  הוא  הנשמותזיווגם  חיבור  הוא  השידוך  בישראל  אבל  החיות,  הם    , כמו  ואשה  וכיון שאיש 

 
יו"   טו  סעיף    ד ש"ע  רכח  ְך  סימן  ּדָּ ֻ ש  ַהּמְ ְלֵקל  קִּ ַמן  ַהּזְ ּוְבתֹוְך  י,  לֹונִּ ּפְ ְזַמן  לִּ ה  ָּ ש ּ ְלאִּ י  ְפלֹונִּ לִּ ּתֹו  ּבִּ ֵתת  לָּ ע  ּבַ ְ ש  נִּ ְראוּ  מג  קָׁ יִּ ם  ַעְצמָׁ ין  גִּ וְּ ְזּדַ ַהּמִּ רוּש   )ּפֵ

אָׁ  קֹט הָׁ ְ ש  ְרּגוּם ַוּתִּ י ּתִּ ה )רוּת א, ט( ּכִּ ְנַין וְּמֶצאן ָׁ ְמנוּחָׁ ים ֵמעִּ כִּ ּדָׁ ֻׁ א(ְמש  יַכת ַאְרעָׁ דִּ ְ ים ה, לא( וּש  ֹוְפטִּ תֹו. ֶרץ )ש  בּועָּ ְ ש ּ ה מִּ טּור ַהּלָּ יו, ּפָּ  ַמֲעש ָּ

תֹו  -לא    שופטים ה   טז  ְגֻברָּ ֶמש  ּבִּ ֶ ֵצאת ַהש ּ יו ּכְ ד ְוֹאֲהבָּ ל אֹוְיֶביךָּ ְידֹוָּ ן יֹאְבדּו כָּ ֶרץ ּכֵ אָׁ קֹט הָׁ ְ ש  ה:   ַוּתִּ נָּ ָּ ים ש  עִּ    ַאְרּבָּ

יונתן  ייבדו   -  תרגום  כן  כסיסרא  מאה  )לא(  תלת  חד  על  יקריה  כזיהור  לאזהרא  עתידין  יהון  צדיקיא  ורחמוהי  יי  עמך  סנאי  כל  ן 

 דישראל מלמעבד קרבא ארבעין שנין:   ושדוכת ארעא וארבעין ותלתא כמפק שמשא בגבורתיה  
ֶ   -  רות א' ט'   יז  ש ּ ֶהן ַוּתִּ ק לָּ ַ ש ּ ּה ַוּתִּ ָּ יש  ית אִּ ה ּבֵ ָּ ש ּ ה אִּ ֶכם ּוְמֶצאן ָּ ְמנּוחָּ ד לָּ ן ְידֹוָּ ּתֵ ה: יִּ ינָּ ְבּכֶ ן ַוּתִּ ה קֹולָּ  אנָּ
ועי"ש מצפה איתן שהביא ראייה    בגמ' נידון לגבי לבוש לעניין הוצאה מרשות לרשות בגד של איש על אשה ולהפך.    -  שבת סב.  יח
ויש שהביאו ראייה מנחמיה ה' א' ותהי צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהם היהודים" ועיין    .בראשית יד טז "הנשים ואת העם" מ 

כיון שהם עם אחר לכן אינן בערבות של כל ישראל זה על  ביארו ש מידי רבינו יונה ברכות כ: ד"ה תפילה ורא"ש שם פ"ג סי' יג ש תל 
 זה.

ומה הוא השלום שמחבר תרי הפכים. בחי' יוסף שמחבר תרי הפכים, וידוע ששלום    –עיין לעיל תורה פ' חלק א'    –  מתווך בין הפכים   יט 
החילו  וצ"ע  היסוד.  לאו  נקרא  או  מחבר,  דווקא  ושם  מתווך  דווקא  כאן  נקט  והאם  הדעת.  שמתווך  למה  השלום  מה שמחבר  בין  ק 

 דווקא. כי גם כאן נקט מחבר אבל לא לגבי הפכים אלא לגבי המשודכים. וצ"ע.
 ]עיקר הדעת אחדות חסדים וגבורות[  עיין תורה ד' בחלק ראשון כ 

:   -עיין תורה ד' אות ג'   רּוש  ד ְלדֹור )ַסְנֶהְד )הוֹ   ְוֶזהּו ּפֵ ר ֶאחָּ ּבָּ מֹו ּדַ יַנת ַמְלכּות, ּכְ חִּ ים, ֶזה ּבְ רִּ בָּ ּדּוי ּדְ ים" ֶזהּו וִּ רִּ בָּ ֶכם ּדְ ּמָּ ַע י"ד(: "ְקחּו עִּ ֵ ין  ש  רִּ
יַנת ַמְלכּות,   חִּ ים, ֶאת ּבְ רִּ בָּ נּו ְוַיֲעלּו ֶאת ַהּדְ ַתּקְ ּיְ ֶ ּובּו ֶאל ה' ש  ל. ְוש  ֵ יג ּומֹוש  ֹון ַמְנהִּ ר, ְלש  ּבָּ ל  ח.(. ּדַ ה' ֲאַהּלֵ "ל: "ּבַ ּנַ ים ֶאל ה'. ַהְינּו ּכַ יַנת ֶאלֹהִּ חִּ ּבְ
בָּ  ל ַהּדְ ֵרְך ַעל ּכָּ יבָּ תֹו, וִּ ם ְלטֹובָּ ּלָּ יו, ּכֻ ל ְמֹאְרעֹותָּ ּכָּ ֶ ַדע, ש  ּיֵ ֶ ר", ַהְינּו ש  בָּ ל ּדָּ ים ֲאַהּלֵ אלֹהִּ ר, ּבֵ בָּ יב: ּדָּ טִּ ים ַהּטֹוב ְוַהּמֵ  רִּ

ְידִּ ד[  אות  ]  א  ְקרָׁ נִּ זֹאת  ל  ּכָׁ ַדע  יֵּ ֶ ה וְּכש  וְּגבוּרָׁ ֶחֶסד  ל  ֶ ַעת הוּא ַאְחדוּת ש  ַהּדַ ר  ּקַ י עִּ ּכִּ ה,  ֵלמָׁ ְ ה ש  ין  )ב(,    יעָׁ ּבֵ ַיֲחלֹק  ּלֹא  ֶ ַהְינוּ ש  ַעת,  ּדַ א  ְקרָׁ ֶזה נִּ

ין,  ְלדִּ א:   ֶחֶסד  ְקרָּ נִּ ְוֶזה  יב".  טִּ ְוַהּמֵ ם "ַהּטֹוב  ּלָּ ּכֻ ַעל  ֵרְך  יבָּ ְכר     וִּ זִּ ֵמינּו,  ֲחכָּ ַמֲאַמר  ּכְ ד"  מֹו ֶאחָּ ְ ּוש  ד  ְהֶיה ַאְחדּות  "ה' ֶאחָּ יִּ יד  תִּ עָּ ּלֶ ֶ ה, ש  כָּ ְברָּ ם לִּ ֹונָּ
יב:  טִּ ּלֹו ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ְהֶיה ּכֻ ּיִּ ֶ מּור, ש   ּגָּ

היא שיודע שכל מאורעותיו לטובה, לכאורה החידוש הוא רק שיודע  ציין כאן לתורה ד' וצ"ע הקשר כי שם הדעת    הטשערינער רב   כא
ל   שגם  חסד  בין  רבנו שלא מחלק  וכלשון  טוב.  הוא  ית' אבל  הרע  וחסדו  טובו  שזה מצד  יודע  הוא  הדין  גם  כי  כאן  מ מובן    איך דין 

אבל איך ירגיש בלב שלם באמת את חסרונותיה של אשתו אע"פ    , ו אינה רעה ת שהדעת מחבר הפכים הרי לכל היותר ישיג שאש 
 לו שום השגה מדוע דבר כזה נקרא חסרון.  שמצד טבעו אין 

א אחדות חסד וגבורה, הכוונה הוא שמי שזוכה להתקשרות וחיבור בלב שלם להקב"ה  מה שאומר רבנו שהדעת הו   ונ"ל כי באמת 
מרוב השגת טובו ית' שהוא הוא רק טוב ומיטיב, רק עי"ז יכול בלב שלם לומר על הנהגת הדין כלפיו שהוא באמת רק טוב, נמצא  

להקב"  נפלאה  מהתקשרות  נובע  ודין  חסד  שמאחד  הזו  הדעת  וכשזוכ שבאמת  יכו   ה ה  דברים  לזה  לשאר  להתקשרות  לזכות  גם  ל 
 ההתקשרות לעצמו.ישות  שרוצה, כי כבר זכה לצאת מ 

ספר אבני אש לאהרן  ועיין    –יש קטרוגים גדולים מחמת רוב התיקונים הנפלאים שיש על ידו כשהוא בקדושה    ובאמת בכל שידוך   כב
כג(שפירא   דף  נישואים  דנהוג שהכלה סוככת )סובבת( את החתן כבר מובא ב"עיר  ויש כי הקשר בין קידושין בטבעת לבין הא    -)עיניני 

עולם  וקדיש" עמוד י "בוצינא דנהורא" החדש עניני נישואין מהרבי ר' ברוך'ל ממעזיבוז זי"ע וכה דבריו ידוע שכאשר שולחין נשמה ל 
מנסה למנוע השידוך  טרא אחרא עם זכר נקיבה ועם נקיבה זכר ובעונת השידוכים הסטרא אחרא  הזה מצטרפת אליה גם נשמה מס 

ולכן בכל שידוך מוכרחים לשנות מן האמת בכדי לשחדם ]וראה מה שכתבנו בזה להלן בפרשת חיי שרה ופרשת בשלח ועיין שם  
שזה בכלל מה שאמרו קשה זיווגו של אדם[ והוסיף שבמקרה והשדכן אינו אומר שום דבר שקר הוא ערב שלא יוגמר השידוך. וזה  

ענין נתינת  ענין שהכלה מקיפה את ה  גם  וזה  ז' פעמי[.ם  יריחו  ]וכעין הקפת  חתן שבע פעמים, להפריד ממנו נשמת הסטרא אחרא 
כן   על  מהדוכרא,  תקיפה  הנוקבא  אחרא  דבסטרא  והיות  אחרא.  הסטרא  נשמת  ממנה  להפריד  ובכך  הכלה  אצבע  להקיף  הטבעת 

הקפה אחת. ]ויש להוסיף שלפי זה גם יובן מה שנוהגין  בהפרדת הנוקבא מהחתן, מקיפין ז' פעמים, ובהפרדת הדוכרא מהכלה סגי ב 
שהחתן עונד את הטבעת על אצבע הכלה, ולא מסתפקין במסירה לידה, והוא בכדי לעשות הקפה, וכן יובן ענין צורת הטבעת בדמות  

 ס' ום' לבטל בכך כח הס"מ דאילו האותיות א"ל שבו מצד הקדושה הם, שמשם מקור חיותו, כידוע[.
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קשה שהתקשרות בין איש ואשה תיהיה שלימה באופן שיבין האחד את צרכי השני   ,בטבעים שונים מאד
בבחי' והיו    מיתייו באמת בחיבור לבבות אויח  \כג/כמו בן זוגו בעצמו  ,עד שירגיש חסרונו וכאבו של הבן זוגו

 . \כדלבשר אחד/
על  וועי"ז יזכה בעצמו לדעת  להבר דעת לשמוע תורה מפיו  האיש  והתיקון לזה, שצריך שיבוא  

כי עיקר הדעת צריך שיהיה לאיש ועי"ז יוכל להתחבר לההפך ממנו זה יכול למצוא השידוך שלו.  ידי
עיקר שכשיש לאיש דעת  ה, ו ן קלהנשים דעתש  אע"פבדעת  צת  קוכשיש לאיש דעת אזי גם בת זוגו זוכה  

, אבל כשלאיש אין דעת  כל כך   טבע הביטול שלה מתחברת גם בלא דעת  אזי האשה לא מתנגדת ואזי מצד

 כך נראה לי לבאר העניין כאן.  ועיין לעיל תורה פז תנינא,  .אזי אין בה רצון להתבטל ומתנגדת לו

בכח   שהדעת  זמן  כל  לכי  מהצדיק  דהיינו  תורה  ששומע  לחבר  פני  אפשר  אי  לפעמים  אזי 
המשודכים כשהם בהיפך גדול זה מזה, כי לפעמים הם בהיפך גדול מאד זה מזה כנ"ל, 

לשמוע תורה האיש  ואז אי אפשר להדעת לחבר אותם כל זמן שהדעת בכח. על כן צריך  
דעת  מפיו   הבר  הצדיק  בבחי'  של  הדעת  יוצא  ותבונהשאז  דעת  ב()משלכה  מפיו  ואזי \כו/י   ,

יכול לשדכם אף אם הם בהיפך גדול  הצדיק הבר דעת  ל אזי  דעת מכח אל הפועכשיוצא ה
מזה אצלו  זה  שהאיש  בשעה  דעת  של  תורה  לפועל  מכח  הצדיק  שמוציא  בשעה  אולי  לכל    , צ"ע  יש 

יד  ועי"ז מור  מיין נוקביןשהצדיק מעלה את נפשותם  )ובתורה כ(  השומעים חלק בתורה כמבואר בתורה יג  

 .  עים ובבני זוגם שהם למעלה נשמה אחתמאד בנשמות השומ, ולכן זה פועל תורה

יבקשו  וזהו    תורהו   עת ד  שמרוי  הן כ  פתיש   כי  \כז/ ר"ת )מלאכי ב(  שידוךוזה אותיות  

כי צריך לבקש התורה מפיו דווקא כדי להוציא הדעת מכח אל הפועל כנ"ל, ועל    מפיהו
דעת  וכשהא  כן צריך לשמוע תורה דווקא מפיו בר  מהצדיק  שומע  נשמתו יש  את  התורה  מעוררת 

 .  , וגם בעצמו זוכה לדעת להתחבר לבת זוגו שעי"ז נעשה רצונה אליוונשמת בת זוגו להמשך זה אל זה
בדיבורים פשוטים   חוליןאף שגם  כן דעת  \כח/שיחות  גם  יש בהם  שכל   של הבר דעת  שכיון 

ממ דעתו  מסיח  ולא  ית'  אליו  והתקשרות  חיבור  דמהותו  כל  ממילא  לרגע  ית'  נמשך  נו  הוא  שלו  יבור 

 
 שתי כואבת לנו.א הרגל של    דוקטור המעשה מרבי אריה לוין שבא עם אשתו לרופא ואמר לו    מפורסם   כג
ה ּזֹאת:   בראשית פרק ב   כד יש  ֻלֳקחָּ י ֵמאִּ ה ּכִּ ָּ ש ּ ֵרא אִּ ּקָּ י ְלזֹאת יִּ רִּ ש ָּ ּבְ ר מִּ ש ָּ ַמי ּובָּ ַעם ֶעֶצם ֵמֲעצָּ ם זֹאת ַהּפַ דָּ אָּ ב    )כג( ַוּיֹאֶמר הָּ ן ַיֲעזָּ )כד( ַעל ּכֵ

י  בִּ יש  ֶאת אָּ ד: אִּ ר ֶאחָּ ש ָּ יּו ְלבָּ ּתֹו ְוהָּ ְ ש  אִּ ַבק ּבְ ּמֹו ְודָּ  ו ְוֶאת אִּ
 בתקפא )משלי י'( ובתשכט תוקן  כה 

א:   משלי פרק ב   כו  ְמצָּ ים ּתִּ לֹהִּ ד ְוַדַעת א  ְרַאת ְידֹוָּ ין יִּ בִּ ז ּתָּ ה:   )ה( אָּ ַעת ּוְתבּונָּ יו ּדַ ּפִּ ה מִּ ְכמָּ ן חָּ ּתֵ ד יִּ י ְידֹוָּ    )ו( ּכִּ

דעת, נופל על כל דבר שמתברר לאדם בידיעה ברורה, והוא מה שיתברר    -ק באור המלים  חל   -לספר משלי פרק א פסוק ד    מלבי"ם 
ע"י החושים, או ע"י מושכלות ראשונות, כמו שהכל גדול מן החלק וכדומה, או ע"י מופת השכל, וכן תהיה לאדם ידיעה ברורה בדבר  

כמו אמונות התורה שנתבררה באותו המעמד הגדול    שנקבע בלבו כך ע"י ראיות רבות, או גם האמונה שנקבעה בלבו לאמת ברור, 
ויש   בנבואה ובאותות ובמופתים, ועפ"ז יצוייר דעת גם בחקי החכמה כמו שנתבאר בס' זה בכ"מ. מזימה גדרו המחשבות העמוקות, 

 המעמיק במחשבות רבות, ויש המעמיק בעומק העיון במחשבות החכמה שמזה מדבר פה, וע"ל )ג' כ"א ה' ב'(: 

אֹות הּוא:   י פרק ב מלאכ     כז  ד ְצבָּ י ַמְלַאְך ְידֹוָּ יהּו ּכִּ ּפִּ ּו מִּ ה ְיַבְקש  ְמרּו ַדַעת ְותֹורָּ ְ ש  ְפֵתי ֹכֵהן יִּ י ש ִּ    )ז( ּכִּ

כהן    רש"י  יורו משפטיך ליעקב    -)ז( כי שפתי  מסור להם  זה  יבקשו מפיה שכבר דבר  עליהם מוטל לשמור דעת למה שהרי תורה 
 הקב"ה כמלאכי השרת לשרת לפניו וליכנס לפנים במחיצתו:   שלוחו של   -)דברים ל"ג(. כי מלאך  

אמר רבא השח שיחת חולין עובר בעשה שנאמר ודברת בם. ואעפ"כ עיין ע"ז יט: ועלהו לא יבול אמר רב אחא בר    עיין יומא יט:   כח
למוד שנאמר ועלהו  אדא אמר רב ואמרי לה אמר רב אחא בר אבא אמר רב המנונא אמר רב שאפילו שיחת חולין של ת"ח צריכה ת 

   .לא יבול 

הוי דבר    -של חכמים צריכה תלמוד כדי להתלמד לדבר בלשונם שהוא בלשון נקיה ועושר ומרפא:  ועלהו    -שיחת חולין    -  פרש"י 
 קל שבאילן וכתיב לא יבול כלומר לא ילך לאיבוד: 

מוהר"ן   ועיין  קכד    -  שיחות  כא     -אות  נכנס בקרבו  היה  מפיו  דבור  לשמע  לא  ומי שזכה  ולציר  ואי אפשר לבאר  בוערת ממש.  ש 
בכתב ולא בפה עצם תבערת קדושת דבוריו שיצאו מפיו הקדוש והנורא בקדושה ובטהרה. אשר כל דבור ודבור שלו אפלו בשיחת  
חולין, מכל שכן כשהיה מדבר בעבודת השם או כשהיה אומר ומגלה תורה, היה כל דבור ודבור מאיר ומזהיר ומתלהב כאש לוהט  

י רשפי שלהבת. ומי שהיה מאזין ומקשיב לדבריו באמת ובתמימות היה כל דבור ודבור שלו פורח ונכנס בקרבו כלבת אש ממש  רשפ 
עד שכל אחד מהשומעים היו נמשכין על ידי דבוריו להשם יתברך בהתקשרות נפלא והתלהבות גדולה להשם יתברך באמת. ועל פי  

דרת קדושתו הנורא, שבודאי לא יהיה לנו עוד שום בחירה. כי בודאי בהכרח להיות  רב היה נדמה לנו באותו שעה שעמדנו לפני ה 
כרצון השם יתברך ואי אפשר לפרד עוד מהשם יתברך. מכל שכן לשנות רצונו יתברך לעבר חס ושלום אפלו איזה דבר קל בעלמא.  

גם עכשו כל מי שיעסק בספרי    ולערך:  כי הלב היה נמשך מאד מאד להשם יתברך על ידי דבוריו הקדושים אשר אי אפשר לשער 

רבנו הקדוש והנורא זכר צדיק וקדוש לברכה, ויעין ויסתכל בהם באמת ובתמימות ודאי יתלהב לבו מאד להשם יתברך כי כל דבריו  
 כגחלי אש: 



 8מ.       תנינא מוהר"ן              תורה פט                        ליקוטי                                               

כי בדברי תורה שאומר יש בחי' שידוך, כפי שהולך   , אף על פי כן צריך לשמוע תורה דווקאתמהדע

. כי התורה נקראת כלה כמו שאמרו חז"ל )פסחים מט  ומונה ג' בחי' שידוך שיש באמירת תורה
החתן והצדיק  א כלה והלומד אותה הוא  וון שהייכ  אלא מאורסה  \לא/ [ל]   מורשה אל תקרי    \כט/ ע"ב(

 . למד הוא השדכןהבר דעת שמ
( יש    \לד/ לג (לבויש בה גם כן שני הפכים כי יש בה שני מיני אותיות  אותיות מעולם הבינה  כי 

זוהר  הקדמת הבו  .שנקראות אתוון זעירין  אותיות מהמלכות התחתונהיש  העליון ושנקראות אתוון רברבין  
ב' שבה פתח את התורברא"  בראשית  "  ביאר בתיבת ואואות  וב' של   תה  הן אותיות רברבין  א' שבתוכה 

א' של את היא מאתוון   ואות  רברבין שבבינה  היא מאתוון  א' של אלקים  ואות  זעירין,  ברא היא מאתוון 
. ובזוהר פנחס מבאר כפשוטו שיש אותיות גדולות בתורה כגון ע' דשמע ישראל ואותיות קטנות כגון זעירין

  \להרכח:/ בזוהר פקודי  ונות שרשן במלכות  גדולות שרשן בבינה והקטעכ"פ היסוד הוא אחד שה  א' דויקרא
. אמנם עיין שם שיש עוד בחי' דכר ונוקבא באותיות כי כ"ז אותיות מתחלקות  שהן בחי' דכר ונוקבאביאר  

הנ" הזוהר  ציין להקדמת  רב  כוונתו אלא הטשערינער  ביאר  לא  ורבינו  זכרים,  וי"ח  נקבות  הבין  לט'  כי  ל 
לזעי כשהכוונה  אולי  אבל  ורברבין  וירין  זכרים  לט'  רבינו  כך "וונת  או  כך  עכ"פ  לשניהם.  ואולי  נקבות  ח 

 הצדיק בר דעת משדך האותיות זכרים ונקבות על יש בתורתו כח השידוך. 

 
י דיקא על ידי  סט. מה שהצדיק מדבר עם העולם לפעמים שיחת חולין הוא טובה גדולה להם, כ אות  ערך צדיק    -  לקוטי עצות   ועיין 

זה הוא מקשר אותם אל הדעת שהוא התורה. כי יש בני אדם שרחוקים מהתורה מאד, עד שאי אפשר לקרבם על ידי דברי תורה כי  
ולהחיות את   טובה להצדיק שצריך לפקח דעתו  גם לפעמים הוא  ידי שיחת חולין דיקא, שהצדיק מלביש בהם את התורה.  אם על 

 לא מגיע טובה גדולה לזה האיש, שמדבר עם הצדיק שיחת חולין ומחיה אותו )פא(: עצמו על ידי שיחה זאת, וממי 
תניא היה רבי מאיר אומר כל המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה ומניחה לפני ארי מה ארי דורס ואוכל ואין לו      -  : מט   פסחים   כט 

אילמלא אנו צריכין להם למשא ומתן היו הורגין    בושת פנים אף עם הארץ מכה ובועל ואין לו בושת פנים: תניא רבי אליעזר אומר 

ד{ תורה צוה לנו משה מורשה  -כל העוסק בתורה לפני עם הארץ כאילו בועל ארוסתו בפניו שנאמר }דברים לג אותנו תנא רבי חייא  

יותר משנאה ששונאין עובדי כוכבים את    אל תקרי מורשה אלא מאורסה  ישראל  גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם 
 ונשותיהן יותר מהן: 

 דברים לג ד'  ל 

ת ַיֲעקֹב:    -  ' ד   ג דברים ל   לא ּלַ ה ְקהִּ ָּ ש  ה מֹורָּ ֶ נּו מֹש  ה לָּ ּוָּ ה צִּ  ּתֹורָּ

 תורה. אשר צוה לנו משה, מורשה היא לקהלת יעקב, אחזנוה ולא נעזבנה:    -  רש"י פ 
 ווה קפ: ופקודי רכח: ותרומה קלב. ופנחס רכ. ויצא קנט: וזוהר חדש שיר השירים פא:[   ]עוד עיין זוהר תצ  אתוון רברבין ואתוון זעירין ]דף ג:[  עיין הקדמת הזוהר  לב 

 אתוון רברבין ןאתוון זעירין  -בתרלד יש כאן ד' תיבות נוספות  לג

ר   -דף רכ.    פנחס   הקדוש  זהר     לד א   ַההו א  ַאְהד ָּ ִמְלַקְדִמין  טו לָּ   נשמתו   מלובש   היה   שבו '(  ע '  עמ   בביאורינו   ב " ע   ריז   בדף   לעיל  כנזכר )   כבתחילה   הצל   אותו   ונתעורר   חזר   כ ְ
א,  כדלקמן   יאיר  בן  פנחס   רבי  של  ְזלָּ ו    ְואָּ א  ג  יתָּ מו    ב ֵּ א  כ ְ ְקנָּ י ו  ַבר   ד ִ ש    ד ְ ַפל ,  אדם   כצורת  נדמה   והיה  בבית  והלך   נָּ י  ַעל   נָּ ו  י  ַאְנפ  א  ַרב ִ   פניו   על   אבא   רבי  נפל  ַאב ָּ

ַמר ,  כדלקמן   ופחד   מהתרגשות  י  אָּ י  ַרב ִ סֵּ א  בא א   לרבי  יו  ְרנָּ ַ ְבַהאי  ַאְדכ  א  ד ִ א  ַאְתרָּ ינָּ מֵּ יה    חָּ י  לֵּ ס   ְלַרב ִ ְנחָּ ִ ן  פ  ִאיר   ב ֶּ   בן   פנחס  רבי  את   פעם  ראיתי   הזה  שבמקום   נזכרתי  יָּ
א ,  יאיר מָּ ה   ַחד   יו  ים   ֲהוָּ אֵּ ַהאי  קָּ א   ב ְ ו ְכת ָּ ה ,  הזה   במקום   עומד   היה   אחד   יום   ד  ַמר   ַוֲהוָּ ִכי  אָּ ס   אומר  היה   וכך  הָּ יְנחָּ ִ ן  פ  זָּר   ב ֶּ ְלעָּ ן  אֶּ ן  ַאֲהרן  ב ֶּ הֵּ ת,  ַהכ  אָּ א '  י  ב ְ ירָּ   לכן  ְזעֵּ

ִגין ,  בתורה   קטנה '  י   באות   פינחס  כתוב ין  ב ְ ְתרֵּ יִתי   ן "ַאְלִפי  ד ִ יִמין   ן"ב ֵּ יתָּ   א"ַאְלפָּ ,  ך " בתנ   רשומות   ן " ביתי   ן" אלפי   מיני '  שב  לפי   ְרש ִ ון   א "ב ֵּ ַאְתוָּ ן  ד ְ   של '  ב'  א   ַרְבְרבָּ

יתָּ   א"ְוַאְלפָּ ,  גדולות  באותיות ,  אותיות   ב" הכ   כל   ך " בתנ   יש   וכן,  ראשית ' ב   של '  וב(,  הימים  ברי ד   ספר   בריש)   דם ' א   של '  א   כמו ,  גדולות   אותיות  ון   א " ב ֵּ ַאְתוָּ ן   ד ְ   ויש   ְזִעירָּ
ון  ומפרש ,  כתה ' ב ול   של '  וב ',  אויקר   של   זעירא'  א   כמו,  קטנות   באותיות ,  אותיות   ב" כ   כל  ך " בתנ  ן  ַאְתוָּ ו ן  ַרְבְרבָּ א   ִאינ  ְלמָּ עָּ י  ב ְ תֵּ אָּ ,  הבא   בעולם   הם   הגדולות  האותיות   ד ְ
ון,  דבינה   ביסוד   שיש   אורות   ב" כ   סוד   הם  ן   ְוַאְתוָּ ו ן  ְזִעירָּ א  ִאינ  ְלמָּ עָּ ה   ב ְ אָּ ת ָּ ַ א'  י,  דמלכות   ביסוד   שיש   אורות   ב" כ   סוד   הם ,  התחתון   בעולם   הם   הקטנות   ואותיות   ת  ירָּ   ְזעֵּ

ִרית א   ב ְ ימָּ א   ַקי ָּ יש ָּ ן ,  המלכות   בחינת   שהיא   היסוד   רת בעט   דהיינו ,  קודש   ברית   באות   היא   קטנה '  י  אות   ַקד ִ יוָּ ֵּ י   כ  ַקנ ֵּ ס   ד ְ ְנחָּ ִ ִרית  ַעל   פ  א   ב ְ   ברית   על   פנחס  שקנא   כיון  ד ָּ
ַסף ,  הזה  ו  יה   ִאת  א' י  ב ֵּ ירָּ זָּא  ְזעֵּ ְבִרית רָּ א  ד ִ  .   ואזיל   כדמפרש   המלכות   הארת   שקבל   דהיינו,  הזה   ברית   סוד   שהיא   קטנה '  י  אות   בו  נתוסף  ד ָּ

ִעיןאַ   -זוהר תצוה דף קפ:  ועיין   ין,  ארבעים  נשארו  הרי  ְרב ְ א  או ְדִנין  ו ְתרֵּ א   ְיִמינָּ אלָּ מָּ א,  ובינה  חכמה  סוד  שהם  אזנים'  ב  לזה  ותצרף  ו ש ְ ִעין  הָּ ין  ַאְרב ְ   ב"מ '  מס  לך   הרי  ו ְתרֵּ

ין  והיינו , בבינה הנכללים  ב "שבכח דמלא   ומלא  ומלא  דפשוט ון  ב "מ  ִאל ֵּ ִאין  ַאְתוָּ ָּ ו ן  ,קיימינן   שבה ראשונה ' ה סוד   שהיא , שבבינה לות גדו  אותיות ב" המ כנגד הם  אלו  ִעל  ִאינ  ון  ד ְ   ַאְתוָּ
ן א  ַרְבְרבָּ ַרְייתָּ או  ִגין  כך   לפרש  והוצרך ,  בבינה  שהם  שבתורה  הגדולות  אותיות  סוד  שהם  ד ְ ִאית  ב ְ ון  ד ְ ן  ַאְתוָּ ון  ְוִאית   ַרְבְרבָּ ,  קטנות  אותיות  ויש  גדולות  אותיות  שיש   לפי  ְזִעיִרין  ַאְתוָּ
ון ו ן  ַרְבְרִבין ַאְתוָּ א ִאינ  יל ָּ ון, בבינה  למעלה  הם  גדולות  האותיות  ְלעֵּ א  ְזִעיִרין ַאְתוָּ א , בכח דאנא  אותיות ב "המ  נכללות   שבה  במלכות למטה   הם  קטנות  ואותיות ְלַתת ָּ א ְוכל ָּ   ְלַתת ָּ

א ַגְוונָּ א  כ ְ יל ָּ ְלעֵּ  .   בבינה  למעלה  שהוא כעין  הוא במלכות  למטה   שהוא מה  וכל  ד ִ

ִגין  הוא   לגדולות  קטנות   אותיות   בין  שיש   וההבדל ִאית  ב ְ ן   ד ְ הָּ מָּ ין  ש ְ יש ִ ִאין   ַקד ִ ָּ ְייִמין  ,בבינה   שהם   עליונים  קדושים  שמות   שיש  לפי  ִעל  קָּ ְרעו    ד ְ א  ב ִ רו חָּ א  ד ְ א   ְוִלב ָּ לָּ   ב ְ
א ו לָּ ַלל   ִמל  ן  ְוִאית ,  הלב  והרהור   במחשבה   התלוי  העליון   בעולם  שהם  מפני   פעולתם  ויפעלו   במחשבה   בהם  לכוין   שדי  ל "ר ,  כלל   דיבור  בלא  הלב  וכונת   הרוח   ברצון  הקיימים   כ ְ הָּ מָּ   ש ְ
ין יש ִ ִאין  ַקד ִ ָּ ת  ַ ְייִמין  ת  קָּ ה   ד ְ ִמל ָּ יכו    בפה  השמות  את  להזכיר  שצריך   ל" ר,  בדיבור  שקיימים  במלכות  שהם  תחתונים  הקדושים  שמות  ויש  ב ְ ה   ו ִבְמש ִ בָּ ַמֲחש ָּ   וגם   ֲעַלְייהו    ו ְרעו    ד ְ

    .עליהם  והרצון המחשבה בהמשכת
זָּא  הקדוש   זהר עיין    לה ין  פקודי דף רכח: ְורָּ ֵּ ִאל  ה   ד ְ ְבעָּ ִרין  ש ִ ש ְ ו ן,  התורה  אותיות  ז" הכ  אלו  של  וסוד  ְועֶּ ה   ִאינ  עָּ ש ְ ון  ת ִ ו ן  ַאְתוָּ ִאינ  זָּא  ד ְ רָּ י  ב ְ נו ְקב ֵּ   בסוד  אותיות '  ט  הם  ד ְ

א  ,נקבות רָּ הו    ְלִאְתַחב ְ א  ב ְ ו    ִעם  נו ְקב ָּ יַסר   ן ִאינ  ְמנֵּ ַ ִנין  ת  זָּא   ַאֲחרָּ רָּ ַמר   ב ְ ִאת ְ ,  לעיל  שנאמר  בסוד   זכרים '  בחי  שהם  האחרות   אותיות   ח "הי  עם  הנקבות   אותיות'  ט  בהם  להתחבר   ד ְ
א א  ִאיהו   ְוכל ָּ ְדקָּ זֵּי כ ִ  .  להיות   כראוי  הוא והכל חָּ

א  כי   עוד   אמר ,  האותיות  בענין   כאן   שדרש   ולפי  א   ֲחזֵּי   ת ָּ ַגְוונָּ ון  כ ְ ַאְתוָּ ִאין   ד ְ ָּ א   ִעל  ְלמָּ עָּ ה   ד ְ אָּ ָּ ִכי,  הבינה  שהוא   העליון   בעולם  עליונות   אותיות   שיש   כמו   וראה   בא   ִעל  י   הָּ מֵּ ון   נָּ   ַאְתוָּ
ִנין א   ַאֲחרָּ ון  ומפרש ,  במלכות  למטה  אחרות  אותיות  יש  כן  כמו  ְלַתת ָּ ִאין  ַאְתוָּ ָּ ון ,  גדולות  אותיות  הם  הבינה  של  העליונות   האותיות  ַרְבְרִבין  ִעל  ִאיןת ַ   ְוַאְתוָּ ָּ   ְזִעיִרין   ת 
א,  קטנות   אותיות   הם  המלכות   של  התחתונות   ואותיות  א  ְוכל ָּ א  ד ָּ ַגְוונָּ א  כ ְ ל   ,הקטנות  באותיות  כן  גם  יש   הגדולות  באותיות  שיש  מה  כל  כי,  זה   כעין  זה  הוא  והכל  ד ָּ י   ְוכָּ נֵּ   הָּ

ִזין זָּא  רָּ רָּ ְדַכר   ב ְ א  ד ִ א  הם,  והנקבות  הזכרים  אותיות  בסוד   שיש  הסודות  אלו  וכל   ְונו ְקב ָּ ל ָּ ִלימו    ַחד   כ  ש ְ א  ְוַעל   ,בשלימות  אחד  הכל  ב ִ א  ד ָּ ל ָּ זָּא  ִאיהו    כ  רָּ ה   ב ְ אָּ ָּ   כל   כן  ועל  ִעל 

 (   ומפרשים  מ " ומק   ק " רמ )   .עליון   בסוד הם האותיות



 9מ.       תנינא מוהר"ן              תורה פט                        ליקוטי                                               

וכשהצדיק אומר תורה הוא בחי' משדך שידוכין כי דברי תורה עניים במקום זה ועשירים  
שאין להם ביאור    סוגיות בתורה הפירוש כי יש    \לז/([לו]   "דרושלמי ר"ה פרק ראוהו ב במקום אחר )י

אחר   במקום  אלא  למקום,  במקומם  ממקום  תורה  דברי  לחבר  את וצריך  לשדך  יודע  דעת  והבר 

ידו עניין בסוגיא שעוסק בה כי מחברים דברי תורה    הביאור הנכון הנמצא בסוגיא רחוקה לבאר על 
ו  רחוקים זה מזה ומחברים  ממקומות מפוזרים שהם יחד  ידיאותם  זה נעשה החידוש    על 

עניישמחדשים.   ביאור    םנמצא שהיכן שהם  כי חסר  קושיא  יש  והששם  נוק'  בחי'  עשירים  יזה  כן שהם 
 . זה בחי' דכר והצדיק הבר דעת הוא השדכןדהיינו ששם מבואר העניין 

ן  כי התורה כלה והלומד חתכנ"ל    נמצא כשהצדיק הבר דעת אומר תורה הוא משדך שידוכים
א בה  ויש  משדך  ומתבארים והצדיק  במקומם  עניים  ענינים  ויש  ונקבות  זכרים  בחי'  וקטנות  גדולות  ותיות 

, ואע"פ שכל זה נמצא גם בתורה של כל למדן אבל כשצדיק הבר דעת והצדיק משדך ביניהם  ממקום רחוק
נשמות בשרש  שלו  השידוך  תורת  פעולת  אזי  תורתו  בדברי  שידוכים    משדך  ופועלת  לנשמות ישראל 

מי ששומע מהבר דעת תורה בשעה שמוציא  כי  . ע"כ צריכין לשמוע מפיו תורה דווקא  השומעים

 : זה יכולין למצוא זווגו כנ"ל על ידיו  \לח/ זוכה גם הוא לדעתדעתו מכח אל הפועל דהיינו לגילוי 
  
 

 
 פרק ג' הלכה ה'  לו

ממרחק תביא לחמה. דברי    תני בשם רבי נחמיה היתה כאניות סוחר     -. פ"ג הלכה ה'  מסכת ראש השנה דף יז   תלמוד ירושלמי    לז 
תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר א"ר יוחנן זו דברי רבי יודא ורבי יסא אבל דברי חכמים קידוש ב"ד ותקיעת שופר והשמט  
כספים משמיטין ניחא קדוש בית דין ותקיעת שופר השמט כספים לא בסוף הן משמיטין. רבי זעירה שמע לה מן הדא ויאמר אלי אל  

ניאל כי מן היום הראשון אשר נתת לבך להבין ולהתענות לפני אלהיך נשמעו דבריך. כבר נשמעו דבריך. א"ר יוחנן טעמיה  תירא ד 
 דר' יהודה כדי ליתן את המצוי על המצוי ואת שאינו מצוי על שאינו מצוי: 

ורה בדעת מקרב את הבני הזווג  זה לא ברור ממש אם זוכה לדעת ועי"ז למצא זיווגו או שהצדיק בעצמו בשעה שאומר ת   כאמור   לח
ואולי הכל נכון אבל העיקר שצריך האיש להשתדל לזכות לדעת כי    או שמבטל את המניעות או שגורם שלבטל את ההפכיות שלהם.

 בו תלוי הכל וכנ"ל.
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