
 

 

 ליקוטי

 מוהר"ן 
 מבואר

 

 חברותא 
 ללימוד בעיון  

 

 

אמר בפרוש שהלמוד בחבוריו הקדושים ו עד שיהיה שגור בעל פה.  צריכים ללמד אותו הרבהאמר ש

בתורתו  ו כי יש עמקות גדול ונפלא בספריו  , בעיון גדולגם ללמד  . ואמר הוא אתחלתא דגאלה

 ( חי"מ שמו)   עד אין סוף ואין תכלית: , הקדושה והנוראה מאד

 

 lev.org/likumhttps://bres  ו יד בכתובת ז רהולכל גליונות חברותא על ליקוטי מוהר"ן אפשר  

 lezavotlaze@gmail.com  למיילפנות  ה הערות אפשר ל
 

https://breslev.org/likum
mailto:lezavotlaze@gmail.com


 



 

 בס"ד 
 

 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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 מוהר"ן תנינא                     ג ד:           ליקוטי                    ימי חנוכה ב  פדיון נפש

. היינו להמשיך עבדו את ה' בשמחה [א] בחי' )תהלים ק(וזה 

 שמחה לבחי' עבד, בחי' מט"ט, בחי' ששת ימי החול כנ"ל. וזהו

. בחי' אחדות הפשוט, שכל דעו כי ה' הוא אלקים [ב]

השינוים הם אחד. שזה נתגלה ע"י שנמשך השמחה של שבת 

 : לששת ימי החול, שהם בחי' עבד כנ"ל
. כי ימי חנוכה הם ימי הודאה. שהוא הבחי' חנוכ   וזהג

בחי' שעשוע עוה"ב, בחי' הלכות. שעי"ז זוכין לשלימות 

. וזהו בחי' השמן של נר [ד] הדיבור, ע"י התגלות האמת כנ"ל

שע"י  ,תומיך ואוריך לאיש חסידיךהחנוכה, בבחי' )דברים לג( 

 תומיךהחסדים, דהיינו בחי' הלכות, נתגלה אור האמת, בחי' 

. וזה בחי' השמן, שהוא בחי' אור האמת, בחי' )תהלים ךואורי

, :{שבת כא}. וצריך ליתנו סמוך לפתח שלח אורך ואמתךמג( 

)מיכה ז(, היינו הדיבור. כי האמת מאיר  פתחי פיךבחי' 

. ואזי פתח דבריך יאירבהדיבור כנ"ל, בבחי' )תהלים קיט( 

נמשך השמחה של שבת לששת ימי החול ע"י לשון הקודש 

בחי'  ,[ו] חנו כה, חנוכהוא שלימות הדיבור. וזה בחי' שה

 כה תברכושבת נייחא, שבו מקושר לשון הקודש, שהוא בחי' 

. והשמחה של שבת מאיר לששת ימי [ח] הקודש כנ"ל זבלשון

בחי' חנוך מט"ט עבד  חנוכההחול, שהם ג"כ בחי' 

זה ינחמנו ממעשינו  [ט] ששולטנותי' בימי החול. בבחי'

, בחי' שמחה של שבת שנמשך לששת ימי החול ידינוומעצבון 

 : כנ"ל
בחי'  ,, היינו סוףמקץ [יא] ויהי מקץ שנתיים ימיםוזה י

שנתיים הלכות שהם שעשוע עוה"ב שהוא בסוף. וזהו 
כמאמר רז"ל )חגיגה ה ע"ב( על האי בר בי רב דחד  ,םימי

ואותי יום יום יומא שהיה מצטער עד שדרש לו ר' יוחנן 

שנתיים שיום אחד בשנה חשוב שנה. וזהו [ יב] ידרושון
יום , בחי' הימים שנחשבין לשנים ע"י לימוד הלכות בחי' ימים

כנ"ל: )וגמר פי' הפסוק ע"פ התורה הנ"ל לא זכינו  ,יום ידרושון

 :[יג] לשמוע(
שהלב בצרה גם הריאה בצרה. כי הריאה היא  טותובשעיד

כת קיום הגוף, כי הריאה מקיימת הליחה לבנה, וממש

. כי הגוף יש לו תנועות שהם מייבשין [טז] הלחלוחית להגוף

. וע"כ עיקר הקיום ע"י הריאה [יז] הגוף, כי התנועות מייבשין

שממשכת לחלוחית. וכשהלב בצרה שאז הדמים עולין ושוטפין 

על הלב, ואזי הלב דופק בדפיקות גדולות, אזי הריאה מנשבת 

נתייבש הגוף ח"ו.  נשיבות גדולות, ואזי נתייבש הריאה ועי"ז

ושמן הוא רפואה להריאה, כמו שאומרין העולם. כי השמן 

מלחלח, היינו בחי' השמן הנ"ל, שהוא בחי' תיקון הצרה כנ"ל. 

ובתחילה כשהצדיק בצער ובצרה, כמה וכמה נשמות שבעוה"ז 

וגם השכינה מקוננת, כי  ,ועוה"ב מקוננין ומתאבלין על צערו

נה מקוננת ק"ו על דמן של על דמים של רשעים השכי 'אפי

צדיקים כשרז"ל )סנהדרין מו( אבל כשזוכה לרפואה, אזי 

 יחנז( 'מתנחמין כולם ונמשך שמחה לכולם. בבחי' )ישעי

, שע"י רפואתו נמשך ואשלם ניחומים לו ולאבליו יטוארפאהו

 : נחמה לכל האבלים הנ"ל, היינו שמחה כנ"ל
ד, דהיינו הוא מסוגל למקשה ליל [כא] מזמור לתודהש ודעכ

קלין של ע' בחי'  ,מלה ר"ת דתולזמור מכי  .לומר אותו

, ויש במזמור זה [כב]היולדת שצועקת קודם הלידה כמובא 

שע"י החסד  ,בא"ת ב"ש חסדהוא  קס"חאותיות,  קס"ח

תיבות בזה  מ"גבחי' הלכות ההולדה בנקל כנ"ל. ויש 

המזמור, כי קישוי לילד הוא, ע"י שיש קליפה שהיא אומרת 

)מלכים א ג( כי אינו רוצה שיצא  לי גם לך לא וכו' גם זורוג

תיבות בזה המזמור, כנגד  מ"גלאויר העולם. וכנגד זה יש 

הנ"ל. כי המזמור הזה הוא סגולה למקשה לילד  ג"םבחי' 

 : כנ"ל

 

ר' אליעזר הגדול אמר לר'  כשחלה)סנהדרין קא( [ כג]ג 

ל להמתיק שיוככי לא היה אז מי  [כד] עקיבא חימה עזה בעולם.

כי  [כה] הדין, כי היה צריך לפדיון להמתיק הדין, ולא נמצא.

באמת אחר ההמתקה והפדיון, אז דייקא טוב לרפאות החולה 

מתקה, יש רשות ה. כי אזי דייקא אחר הפדיון וה[כו] ע"י רפואות

באמת איך יכול הרופא לחגור . כי הנה [כז] לרופא לרפאות

אינו יודע הסם ם, הלא ימסו לרפאות החולה ע"י רפואות מתניו

הצריך לרפואות אותו החולה, כי יש סמים הרבה שהם 

החולה אינו יכול  יסוגלים לרפואות החולאת, אך בוודאמ

להתרפא כ"א ע"י סם פלוני המיוחד לרפואתו כפי שנגזר 

 על ידילמעלה, כמו שארז"ל )ע"ז נה( שגוזרין למעלה שיתרפא 

ם כן איך יכול לוני. ואום פאיש פלוני בי על ידיסם פלוני, ו

הרופא להכניס עצמו לרפאות, הלא אינו יודע הסם שנגזר 

כי מה  ,למעלה. אבל אחר ההמתקה והפדיון אז יכול לרפאות

שצריך שיתרפא דייקא ע"י סם פלוני ואיש פלוני הוא מחמת 

שכפי מדת הדין נגזר שיומשך החולאת עד אותו  ,מדת הדין

יוכל להתרפאות כי אם ע"י  אלר שוע"כ נגז ,הזמן ויום פלוני

סיבות אלו, דהיינו סם פלוני ואיש פלוני, כדי שיומשך החולאת 

עד יום פלוני. כי כפי הזמן שצריך שיומשך החולאת, כך גוזרין 

כדי שלא יוכל להתרפאות עד שיזדמנו יחד  ,הסיבות לרפואתו

באופן שלא יהיה לו רפואה  ,סיבות אלו סם פלוני ואיש פלוני

פלוני. אבל כשעושין פדיון וממתיקין הדין, ואזי ם כ"א ביו

 נתבטל הגזירה, אזי קודם שגוזרין דין אחר, כי כשנמתק דין זה

ובין כך ובין כך, דהיינו אחר המתקת הדין  ,אזי גוזרין דין אחר

הראשון קודם שגוזרין דין אחר, אזי יכול הרופא לרפאות 

להתרפאות ע"י סמים. כי אזי אין דין, ואזי יוכל החולה ע"י 

, כי אין צריך דווקא סם פלוני וכו', מאחר [כח] איזה סם שיהיה

שאין דין כנ"ל. נמצא שא"א לרופא לרפאות כ"א ע"י פדיון. 

 שצריכין לעשות 
 

                                              
ממשיך לדרוש מזמור זה שהתחיל לדרוש לעיל באות ג. ועיין  כאן א

 פל"ח שציין כאן לעין פע"ח על מזמור זה 
 הנ"ל 'שם בהמשך תהלים ק ב
 ח וזה -הוסיף כאן אות ח  -בתרלד ג
 פגח"א סעיף  שיש"קלק"ה כלאי בהמה ד' יד; מובא בבאות ד' ועיין  ד
 ךתמי -בתרלד ה
ר"ן על רי"ף שבת דף ט: בדפי  ,ד"תיקון יג דף כט. פע"ח חנוכה פ ו

 אות יא ]דף יד:[ 'ולקמן תורה ז ,הרי"ף
 בלשין -בתרלד ז
 באות ה' ח
 בראשית ה' כט ט
 וזה ט -הוסיף כאן אות ט -בתרלד י

 * בראשית מא יא
 ישעיהו נח ב' יב
 'עיין חיי מוהר"ן סימן פ יג

                                                       
 בשעהו י -הוסיף כאן אות י -בתרלד יד
ובשעה, )בדפו"ר מכאן ועד סוף  -מתרלו ו ובשעת, ובתרלד -גם בדפו"ר  טו

 התורה באות מרובע(
ד"ה הריאה  ועיין לעיל תורה רכה  'שבילי אמונה נתיב ד' שביל ב טז

 שם ביאר זאת באופן אחר
 עיין לעיל תורה קנו ]דף קה:[ התנועה גורמת לחום יז
 ובתרצו תוקן בתרלד בתקפא )ישעי' צז(  יח
 ף תיבת וכו'(סיוארפאהו וכו' ואשלם )הו -בתרלד יט
 יא ודע –הוסיף כאן אות יא  -בתרלד כ

 הנ"ל שדרש לעיל באות ג' וכאן בתחילת העמוד  'תהלים ק כא
 ]עיין לעיל תורה כא אות ז', ותורה לו אות א'[  * זוהר פנחס רמט: כב
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו כג
 או על ר"א לקו על מי היה הכעס עלעיין רש"י ומהרש"א שנח כד

 התלמידים
יום ולא  יון בכלפד עיין חיי מוהר"ן סימן תקלט שרבנו רצה לתת כה

 צדיק שראוי לזה.מצא 

                                                       
שעפי"ר הדוקטורים הם שלוחי מלאך צ"ע עיין שיחות הר"ן אות נ'  כו

 לקוטי תפילות על תורה זועיין ו ת.המו
 עיין ברכות ס סוף עמוד א וב"ק פה.: ולקמן כז
סמים שמסוגלים כנ"ל שלכל חולי יש כמה ו מאותם שמסוגלים לזה החולי, כח

שימשך זמן לרפא עפ"י הטבע אבל כשנגזר הדין אזי רק אחד מהם יכול לרפא כדי 
 .אחרי הפדיון בטל הדין וחוזר שיש כמה סמים לרפואתועד שיזדמן ו

 תורה אור
תהלים ק )א( ִמְזמֹור ְלתֹוָדה 

ל ָהָאֶרץ: )ב(  ָהִריעּו ַליקָֹוק ּכָ
ְמָחה ּבֹאּו ִעְבדּו ֶאת  ש ִ ְיקָֹוק ּבְ
ְרנָ  י  ָנה:ְלָפָניו ּבִ עּו ּכִ )ג( ּדְ

נוּ   ְיקָֹוק הּוא ֱאלִֹהים הּוא ָעש ָ
ולא ְולֹו ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוצֹאן 

 ַמְרִעיתֹו:
לג )ח( וזאת הברכה דברים 

יָך ְואּוֶריָך  ּמֶ ּוְלֵלִוי ָאַמר ּתֻּ
יתֹו  ר ִנּסִ ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך ֲאׁשֶ

רִ  ה ּתְ ַמּסָ  יֵבהּו ַעל ֵמי ְמִריָבה:ּבְ
ַלח אֹוְרָך תהילים מג )ג( שְׁ 

ה ַיְנחּוִני ְיִביאּוִני  ָך ֵהּמָ ַוֲאִמּתְ
ָך ְוֶאל אֶ  ל ַהר ָקְדׁשְ

נֹוֶתיָך: ּכְ  ִמׁשְ
ֲאִמינּו ְבֵרַע  מיכה ז )ה( ַאל ּתַ
ֶֹכֶבת  ַאּלּוף ִמׁשּ ְבְטחּו ּבְ ַאל ּתִ

ְתֵחי ִפיָך: מֹר ּפִ  ֵחיֶקָך ׁשְ
ַתח תהילים קיט )קל ( ּפֵ

ָתִיים ָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין ּפְ  :ּדְ
ר ֶאל  במדבר נשא ו ּבֵ )כג( ּדַ

ָניו לֵ  אמֹר ּכֹה ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ
ָרֵאל ָאמֹור  ֵני ִיש ְ ְתָבֲרכּו ֶאת ּבְ

 ָלֶהם:
ְקָרא ֶאת  בראשית ה )כט( ַוּיִ
מֹו ֹנַח ֵלאמֹר ֶזה ְיַנֲחֵמנּו  ׁשְ
בֹון ָיֵדינּו מִ  נּו ּוֵמִעּצְ ֲעש ֵ ן ִמּמַ

ר ֵאֲרָרּה ְידָֹוד:   ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
ץ בראש ית מא )א( ַוְיִהי ִמּקֵ

ָנַתִים ָיִמים ּוַפְרעֹה חֹ ֵלם ׁשְ
ה עֵֹמד ַעל ַהְיאֹר:  ְוִהּנֵ

ישעיהו נח )ב( ְואֹוִתי יֹום 
ָרַכי  יֹום ִיְדרֹׁשּון ְוַדַעת ּדְ
ה  ר ְצָדָקה ָעש ָ גֹוי ֲאׁשֶ צּון ּכְ ֶיְחּפָ

ט ֱאלָֹהיו לֹ ּפַ א ָעָזב ּוִמׁשְ
ֵטי ֶצֶדק קִ  ּפְ ָאלּוִני ִמׁשְ ְרַבת ִיׁשְ

צּון:  ֱאלִֹהים ֶיְחּפָ
ָרָכיו ָראִ  יִתי ישעיה נז )יח( ּדְ

ם  ּלֵ ֵאהּו ְוַאְנֵחהּו ַוֲאׁשַ ְוֶאְרּפָ
ִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליו:  ִנחֻּ

)כו( ַוּתֹאֶמר  א ג-מלכים
ָנּה ַהַחי ֶאל  ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ָ ָהִאׁשּ

י ִנְכְמרּו רַ  ֶלְך ּכִ ֲחֶמיָה ַעל ַהּמֶ
י ֲאדִֹני ָנּה ַוּתֹאֶמר ּבִ נּו ָלּה  ּבְ ּתְ

לּוד ַהַחי ְוָהֵמת ַאל  ֶאת ַהּיָ
הוּ  ִמיתֻּ ם ִלי  ּתְ ְוזֹאת אֶֹמֶרת ּגַ

זֹרּו:  ַגם ָלְך לֹא ִיְהֶיה ּגְ

 



 מוהר"ן תנינא        ה.       ליקוטי                  ואת העורבים צויתי לכלכלך ד                 

לרופא פדיון תחילה להמתיק הדין, ואז דייקא יש רשות 

)עם ב' התיבות( בא ורפא ירפ   [א]לרפאות כנ"ל. וזהו 

כי עיקר הרפואה ע"י פדיון דווקא, ע"י  ,פדיון נפשמספר 

( מכאן שנתנה תורה .שממתיקין הדין. וזה שארז"ל )ברכות ס

מכאן דייקא, היינו אחר הפדיון, אז  ,רשות לרופא לרפאות

כי קודם הפדיון אין רשות  .דייקא יש לו רשות להרופא לרפאות

להרופא לרפאות, כי צריך להתרפאות ע"י סם פלוני וכו' כנ"ל. 

 :[ג] רק אחר הפדיון וההמתקה אז יש לו רשות לרפאות כנ"ל

הוא, כי א ורפא ירפ  החילוק שבין הנקודות של גם 

חי' בצירי. היינו כי חולם הוא ב דאירפ  בחולם  אורפ   

, שחולם גימ' ג' הוויות [ה] המתקה, כמובא בכתבי האר"י ז"ל

שהם ממתיקין ג' אלקים שבגרון, שהם מוחין דקטנות שיורדין 

. ואזי אחר ההמתקה ולםח בגרון ונמתקין ע"י ג' הוויות, גי' 

הצרי אין בגלעד אם רופא אין בצירי, בחי' )ירמי' ח(  זאירפ  

 אורפ  חתקה שהוא בחי' , היינו בחי' רפואות. שאחר ההמשם
בחולם, אזי דייקא יכולין להתרפאות ע"י רפואות, שהוא בחי' 

 : בצירי כנ"ל טאירפ   
 

הביכורים בהקריבכם וביום )במדבר כח(  [י] ד

מנחה חדשה לה' בשבועותיכם מקרא קודש 
 : יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו

 

' )מלכים א יז(, זה בחי צויתי לכלכלךואת העורבים  א

צדקה. כי בתחילה, כשמתחילין להתנדב לצדקה, אזי צריכין 

. וזהו עיקר עבודת יאלשבר את האכזריות שלו להפכו לרחמנות

הצדקה, כי מי שהוא רחמן בטבעו ונותן צדקה מחמת רחמנות 

שבטבעו, אין זה עבודה, כי יש גם כמה חיות שהם רחמנים 

רק עיקר העבודה לשבר האכזריות להפכו . [יב] בטבעם

, כי העורב ואת העורבים צויתי לכלכלךוזה בחי' לרחמנות, 

 ., ונתהפך לרחמנות לכלכל את אליהו[יג] הוא בטבעו אכזרי

כמו כן צריכים בצדקה כנ"ל. וכל הנדיבי לב, כל מי שהוא 

ואת נדבן, צריך לילך ולעבור בתחילה דרך בחי' זו, בחי' 

ות הנ"ל. דהיינו שבתחילה צריכים לשבר האכזרי העורבים

שלהם מה שיש להם אכזריות בתחילה להפכו לרחמנות 

 : להתנדב לצדקה כנ"ל

דהיינו התחלת הצדקה, היא קשה וכבידה מאד. ובחי' זו  ב

כי כל העבודות וכל התשובות, כל מה שרוצין לעשות איזה 

גניחות, ידעובדא בעבודת ה', כמה קלין של אוי ואבוי, וכמה 

תנועות משונות  )היינוטז, [טו] וכמה כפילות, וכמה הטיות

שעושין יראי ה' בעבודתם( צריכין לעשות קודם שעושין איזה 

שאז קשה מאד, כי כל התחלות קשות עובדא. ועיקר בהתחלה, 

. וצריכין כמה {[יח] והובא בפירש"י שם [יז] מכילתא פ' יתרו}

קלין וכמה גניחות וכו' קודם שמתחילין איזהו התחלה. וגם 

א בנקל עבודת ה'. וצריכין אח"כ לאחר ההתחלה ג"כ אינו ב

כמה יגיעות וכמה תנועות כנ"ל קודם שזוכין לעשות איזה 

לה הידור. אך ההתחלה קשה מאד כנ"ל, כי עיקר  'עובדא שיהי

 [יט] תנחומא פ' נח}תולדותיהן של צדיקים מעשים טובים 

, נמצא שהמצוות ומעשים טובים וכל {[כ] והובא בפירש"י שם

וקודם ההולדה, כמה קלין, וכמה  ,עבודת ה', הם בחי' הולדה

ידת ההולדה. ובפרט חבלים וצירים יש להיולדת קודם שמול  

מאד,  'מבכירה, דהיינו הולדה ראשונה של אשה, שאז קשה עלי

. שזה בחי' ההתחלה, בחי' כל צרה כמבכירה( ')ירמי' ד כ"ש

התחלות קשות כנ"ל. וצדקה היא תמיד התחלה, בבחי' )דברים 

שאפילו כשיש פתח והתחלה, הצדקה היא  ,פתחפתוח ת [כא]טו(

ומרחבת הפתח יותר. כי כל דבר ודבר  כבפותחת יותר ויותר

מעבודת ה', כשרוצין ליכנס באותו הדרך ואותו העבודה, 

באותו הדרך. וזה בחי' כל  כגצריכין לפתוח שם פתח ליכנס

התחלות קשות, מחמת שבהתחלה צריכין לשבר ולפתוח פתח 

. וסגולת כח הצדקה להרחיב ולפתוח מחדש ע"כ קשה מאד

עושין איזהו פתח באיזה עבודה, שהפתח יותר ויותר. שכ

ונותנין צדקה, אזי הצדקה פותחת ומרחבת הפתח יותר ויותר. 

כי צדקה היא ההתחלה של כל ההתחלות, כי היא פותחת 

ומרחבת כל הפתחים כנ"ל. וגם בצדקה עצמה יש התחלה, 

 ואת העורבים צויתי, שזה בחי' דהיינו כשמתחילין ליתן צדקה

כנ"ל. וע"כ התחלת הצדקה היא קשה וכבידה מאד, כי היא 

 : בחי' התחלה של כל ההתחלות כנ"ל

התועלת של הצדקה גדול מאד מאד, כי הצדקה אך ג 

, ואפי' כדדוכי צרכי הגוף הם רבים מא : ילת תמידמוע  

ההכרחיות הם רבים וגדולים מאד, אכילה ושתיה ומלבושים 

דירות, שיכולין לבלות ימיו ושניו אפי' על ההכרחיות לבד. והם ו

מעבודת הבורא, ואע"פ שגם הם  כהדומונעין את האדם מא

כי הם בחי' אתערותא  ,בעצמן הם ג"כ עבודת הבורא ית'

(. כי ע"י כל כודלתתא, כי בעובדא דלתתא איתער לעילא )

עסקים ומלאכות שעושין בני אדם, עי"ז נתעורר אותו הציור 

ומביא חיות  ,של אותו המלאכה למעלה במעשה בראשית

והארה לאותו הציור של אותו המלאכה של מעשה בראשית 

, שהוא מכוון כנגד אותו העסק והמלאכה שהאדם כזשלמעלה

 ןשעושיכחעושה למטה בעוה"ז. כי ע"י העסקים והמלאכות 

נעשה עי"ז בחי' משכן. כי כל המלאכות כלולים בל"ט מלאכות 

. כי כל [כט]ות, אבות מכלל דאיכא תולדות שהם אבות מלאכ

כולם כלולים בל"ט מלאכות  לשעושין ,מיני מלאכות ועסקים

שהם האבות והשאר הם תולדות. ול"ט מלאכות הם כנגד 

)שבת מט ע"ב( אבות מלאכות  לאמלאכת המשכן, כשרז"ל

ים חסר אחת כנגד מי כנגד מלאכת המשכן. וציורא ארבע

( [לב] )ת"ז ד' יב בהקדמה ,דמשכנא כציורא דעובדא דבראשית

כה, וציורא דגופא כציורא דמשכנא והאדם עושה המלא

 נמצא  .[{לג] בהקדמת התיקונים שם}
 

                                              
 שמות כא*  א
 נמצא כבר בדפו"ר ב
ואם יש רשות לחולה ללכת לרופא עיין לקוטי תפילות על תורה זו  ג

ושיחות הר"ן אות נ' ובמכתבי מוהרנ"ת הרבה ועוד. ועיין ט"ז יו"ד 
 .סימן שלו ס"ק א ועי"ש דעת הרמב"ן בפ' בחוקותי

  ירֵפא -, ותיבתאורפ   -מנוקד כך תיבת בתקפא ד
 .וםלקוטי תורה וישב הובא בקהלת יעקב ערך חל ה
  בתקפאכך מנוקד  ו
  בתקפאכך מנוקד  ז
  בתקפאכך מנוקד  ח
  בתקפאכך מנוקד  ט
ועיין וב' )פל"ח(  'נאמר בשבועות שנת תקסט )חי"מ נט( חל ביום א י

 ועיין שיש"ק ח"ה אות טז .אות להח"א ימי מוהרנ"ת 
 רחמנותל -בדפו"ר ותרלד ,רחמניתללא ברור ונראה  -תקפאב יא
ספר הברית ח"א  עיין, ושהנשר רחמן עיין פרש"י דברים לב יא יב

במ"א ). ושם ד"ה האריה. רחמן מאמר יד פ"ג ד"ה עוד יש מין עכבר
 (ראיתי אריה שמרחם על וולד קוף ומגן ושומר עליו אחרי שטרף את אמו

כמ"ש תהלים קמז לבני עורב אשר יקראו ועיין עירובין כב.  יג
ובפרש"י שם ועיין ירושלמי פאה א' א' ומדרש תנחומא עקב ג' וילקוט 

                                                       
עיין כתובות מט: . ושמעוני יתרו רמז צחר שהעורב אכזרי והנשר רחמן

, רי אפילו על בניו בקטנותם כיון שהם לבניםופרש"י שם. שהוא אכז
ועיין ספר הפליאה שכתב על זה, עורב אכזרי שבאכזרים עד שאין בו 

 העורבים אוהבים זל"ז.ש :ויש מקשים מפסחים קיגרחמים כלל. 
אחרי הנ' יש נקודה ולא ברור אם י' או ו',  -בדפו"ר גניחות, בתקפא יד

 גניחות  -תרלוומגנוחות,  -רלדבת
 .עיין שיש"ק ח"ה אות עא טו
 נמצא כבר בדפו"ר טז
דש פרשה ב' ד"ה ועתה אם מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דבחו יז

ד"ה ועתה  'שמוע. ובפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות יט אות ה
 .ובמדרש שכל טוב )בובר( שם וילקוט שמעוני רמז רעו

 'פרק יט פסוק הפ' יתרו  יח
 'אות ב יט
 'פסוק ט 'פרק ופ' נח  כ

 פסוק ח' ופסוק יא כא
 ויותר -בדפו"ר  ווותר –בתקפא  כב
 ליכנס -בדפו"ר  ל כנס -בתקפא  כג
 מאד -צו מתר כד
 מאד -מתרצו  כה
 זוהר לך לך עז: פו: ועוד מקומות רבים מזוה"ק כו

                                                       
 של מעלה )שתי תבות(  -רלדבתשלמעלה,  -גם בדפ"ר כז
 שעושים -שעושין, ומתרלו -תרלדדפו"ר וגם ב כח
 כיון שנקראים אבות נמצא שיש תולדות[ -]תרגום  .ב מאקבא ב*  כט
ו הוסיף כאן נקודה ולא מחק בתקפא ותרלד אין כאן נקודה ובתרלו ובתרצ ל

את הראשונה שלפני תיבת שעושין. ובתשכט מחק את הראשונה והשאיר את 
 השניה. 

 כשארז"ל -מתרלו  לא
 'בדפים שלנו דף יג ריש עמוד א לב
 שם בסוף העמוד תקונא דגופא כתקונא דמשכנא לג

 תורה אור
שמות משפטים כא )יט( ִאם 
חּוץ ַעל  ְך ּבַ ָיקּום ְוִהְתַהּלֵּ

ה ַרק מִ  ּכֶּ ה ַהּמַ ַעְנּתֹו ְוִנּקָ ש ְ
א: ן ְוַרּפֹא ְיַרּפֵּ ְבּתֹו ִיּתֵּ   ש ִ

ין  ירמיה ח ִרי אֵּ )כב( ַהּצֳּ
י  ם ּכִ ין ש ָ א אֵּ ִגְלָעד ִאם רֹפֵּ ּבְ
ת  ַמּדּוַע לֹא ָעְלָתה ֲאֻרַכת ּבַ

י:  ַעּמִ
 תורה ד

במדבר פנחס כח )כו( ּוְביֹום 
ם ִמְנָחה  ַהְקִריְבכֶּ ּכּוִרים ּבְ ַהּבִ

ם ֲחָדש ָ  יכֶּ ֻבעֹתֵּ ש ָ ה ַליהָֹוה ּבְ
ל  ם ּכָ ה ָלכֶּ ש  ִיְהיֶּ ִמְקָרא קֹדֶּ

ת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו: אכֶּ  ְמלֶּ
ַחל  ַהּנַ מלכים א יז )ד( ְוָהָיה מֵּ
יִתי  ת ָהעְֹרִבים ִצּוִ ה ְואֶּ ּתֶּ ש ְ ּתִ

ם:  ְלָך ש ָ  ְלַכְלּכֶּ
חֹוָלה  י קֹול ּכְ ירמיה ד )לא( ּכִ

יָרה קוֹ  ַמְבּכִ י ָצָרה ּכְ ַמְעּתִ ל ש ָ
יָה  ּפֶּ ׂש ּכַ ָפרֵּ ַח ּתְ ְתַיּפֵּ ת ִצּיֹון ּתִ ּבַ
י  י ָעְיָפה ַנְפש ִ אֹוי ָנא ִלי ּכִ

 ְלהְֹרִגים:
י ָפֹתַח  דברים ראה טו )ח( ּכִ
ט  ת ָיְדָך לֹו ְוַהֲעבֵּ ח אֶּ ְפּתַ ּתִ
ר  י ַמְחסֹרֹו ֲאש ֶּ ּנּו ּדֵּ ֲעִביטֶּ ּתַ
י לֹא  ְחַסר לֹו:   )יא( ּכִ יֶּ

ב ָהאָ  רֶּ ְביֹון ִמּקֶּ ל אֶּ ְחּדַ ץ ַעל יֶּ רֶּ
ֹתַח  אמֹר ּפָ ָך לֵּ ן ָאֹנִכי ְמַצּוְ ּכֵּ
ָך  ֲעִנּיֶּ ת ָיְדָך ְלָאִחיָך ּלַ ח אֶּ ְפּתַ ּתִ

ָך: ַאְרצֶּ ְביְֹנָך ּבְ  ּוְלאֶּ
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  מאמר כשחלה רבי אליעזר מאמר כשחלה רבי אליעזר 
  מספה"ק ליקוטי מוהר"ן מספה"ק ליקוטי מוהר"ן 

  
  אא

  

  זמן אמירת התורה
  לא ידוע 

  
  פתיחה

טלה הגזרה  התב אבל אח"כ כיון ש ,פדיוןהוא לפני שעושין   ,שעיקר הקושי להתרפא ע"י רפואותאר במרבנו 
 אזי אפשר שיתרפא ברפואות. ,שיתרפא דווקא ע"י סם ורופא וזמן מסויים

אע"פ שצריך  לפני פדיון הוא סכנה גדולה ללכת לרופא ואחרי פדיון  נ"ת שרולמעשה נראה מתפילת מוה
 ליתן על פדיון אין לסמוך על זה אלא על ה' לבד. 

של    ןהביטחורוב עולם אין את  לשהיא  . ואולי כיון שהמציאות  למעשה  מה כוון רבנו בתורה זווא"כ צ"ע  
ומרגיש חסר    ,נמשך ששיש בו סבל גדול  י  ל, אזי עכ"פ על כל חולא על כל חולי  אםורץ לרופא    ,מוהרנ"ת

הזנחה, ואין לו זמן להמתין שהתפילה תתקבל וכו' כידוע.  במרגיש אשם  הוא    נו או ב  תוואם זה אש  ,אונים
שבכוחו   לצדיק  ליתן  יזכה  באמת  ואם  לרופא,  שפונה  לפני  פדיון  שיעשה  הפחות  רבנו שלכל  מצווה  לזה 

 מן שנגזר שיתרפא. זרך לרוץ לרופא עוד ועוד עד שיגיע הטציולא  ,להמתיק את הגזרה תועיל התרופה מיד

 
 שיחות השייך לתורה זו 

ה,    -ליקוטי תפילות סימן ג'   ה ְלַמּכָׁ יד ְרפּואָׁ מִּ ים ּתָׁ ְקּדִּ ים ּתַ ַרּבִּ ים ּוְבַרֲחֶמיךָׁ הָׁ אְקטֹורִּ ים ְודָׁ יֵלנּו ֵמרֹוְפאִּ ְמֵרנּו ְוַהּצִּ ָׁ ש 
ֹבא  נָׁ ּלֹא  ֶ ש  יֵלנּו  ְוַתּצִּ ְמֵרנּו  ְ ש  לֹום    ְותִּ ָׁ ְוש  ַחס  נּו  לָׁ ַלח  ְ ש  ּתִּ ר  ֶ ֲאש  ֵעת  ּבָׁ ּלּו  ַוֲאפִּ ל,  לָׁ ּכְ ּוְכֵאב  ּוֵמחֹוש   ה  ַמֲחלָׁ ּום  ש  יֵדי  לִּ

 ָׁ ים, ש  ַרּבִּ ַרֲחֶמיךָׁ הָׁ ּבְ א ַרחּום  ּנָׁ ים אָׁ ּיִּ ּתִּ ֲאמִּ ים ְוהָׁ ִּ דֹוש  יֶניךָׁ ַהּקְ ּדִּ י ְגֵזַרת  ּפִּ ַאת אֹו ֵמחֹוש  ַעל  יֵלנּו,  ֵאיֶזה חֹולָׁ ְוַהּצִּ ְמֵרנּו 
 ֶ ם, הֵ ּלֹ ש  ּלָׁ יל ּכֻּ י ֵהן רֹוְפֵאי ֱאלִּ ים, ּכִּ אְקטֹורִּ ים ְוַהּדָׁ רֹוְפאִּ ה ְלַיד הָׁ ילָׁ לִּ ְמֹסר ַעְצֵמנּו חָׁ לֹום לִּ ָׁ ְטֶעה ַחס ְוש  ה ֵמֶהֶבל  א נִּ ּמָׁ

ֱאמֶ  ּבֶ אּוי  רָׁ ּכָׁ חּוש   ְוַהּמֵ ַאת  ַהחֹולָׁ אֹות  ְלַרּפְ יֹוֵדַע  רֹוֵפא  ּום  ש  ֵאין  ֶ ש  ֱאֶמת,  הָׁ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָׁ י  ּכִּ ַחד  ּלּו  יָׁ ֲאפִּ ּתֹו,  ַלֲאמִּ ת 
ּיּוַכל ֵליַד  ֶ ם ש  כָׁ ְמֶחה ְוחָׁ ּום רֹוֵפא מֻּ י ֵאין ש  ם ְמֹאד, ּכִּ תָׁ ְכמָׁ חָׁ ים ּבְ גִּ ְפלָׁ ים ּומֻּ יאִּ קִּ ים ַהּבְ ְמחִּ ים ַהּמֻּ רֹוְפאִּ ם  הָׁ ן ַהּסַ ע ְלַכּוֵ

יִּ  ּלֹא  ֶ ש  ַזְרּתָׁ  ּגָׁ ֶ ש  יֶניךָׁ  ּדִּ ֵזַרת  ּגְ י  פִּ ּכְ ַהחֹוֶלה,  אֹותֹו  אֹות  ְלַרּפְ ד  חָׁ ְוַסם  ְת ַהְמיֻּ י  לֹונִּ ּפְ יש   אִּ ְיֵדי  ַעל  ם  אִּ י  ּכִּ ַהחֹוֶלה  א  ַרּפֵ
ּבֹות אֵ  ם ַעל ְיֵדי סִּ י אִּ א ַהחֹוֶלה ּכִּ ְתַרּפֵ ּיִּ ֶ ּום ֹאֶפן ש  ש  ר ּבְ ַ י ֶאְפש  ן אִּ ר ַעל ּכֵ ֶ י ֲאש  לֹונִּ יֹום ּפְ י ּבְ לֹונִּ ְגְזרּו  ּפְ ּנִּ ֶ א ש  ּלּו ַדְיקָׁ

ַדע   ּיֵ ֶ ש  ם  כָׁ ֶהחָׁ י הּוא  ּומִּ תֹו,  ְכַמת  ּכָׁ ַעל ְרפּואָׁ ַעת חָׁ ּדַ ים מִּ רִּ ְבעָׁ נִּ ים ֵהם  אְקטֹורִּ ְוַהּדָׁ ים  רֹוְפאִּ ֹרב הָׁ ֶ ן ש  ּכֵ ֶ ל ש  ּכָׁ ל ֶזה מִּ
ּנּויִּ  ִּ ְוש  ים  ּלּוקִּ ּה חִּ ּבָׁ ְוֵיש   ה  ּקָׁ ה ֲעמֻּ ְכמָׁ יא חָׁ י הִּ ּכִּ ה,  ְרפּואָׁ ְכַמת הָׁ חָׁ ּבְ ים ֵהיֵטב  יאִּ קִּ ּבְ ם  ְוֵאינָׁ ְרפּואֹות,  ְלֵאין  הָׁ ים  ַרּבִּ ים 

ית,   ְוַתְכלִּ עּור  ִּ ים  אֲ ש  ידִּ ּוַמְפסִּ ה  ַהְרּבֵ ים  יקִּ ַמּזִּ ֵהם  ה  ַקּלָׁ ה  ְתנּועָׁ ּובִּ ּתֹו,  ַלֲאמִּ ֱאֶמת  הָׁ ן  ְלַכּוֵ ר  ָׁ ֶאְפש  י  אִּ ֹרב  י  ּפִּ ַעל  ר  ֶ ש 
ה   ה ְוַכּמָׁ ם, ְוַכּמָׁ ַדיִּ יָׁ ֹות ּבְ ש  ים ְנפָׁ ים ְורֹוְצחִּ ים, ְוֵהם הֹוְרגִּ מִּ ְפעָׁ ים לִּ נִּ ַתּקְ ּמְ ֶ ה ש  ּמַ ים יֹוֵתר מִּ ָׁ ּוְמַקְלְקלִּ ֹות ש  ש  ְקעּו ַעל ְנפָׁ

ה ְלפָׁ  ְגלָׁ ר נִּ ֶ ֲאש  ן, ּכַ יַתת ַעְצמָׁ ר ֵמתּו מִּ ֶ ים ֵמֲאש  אְקטֹורִּ ים ְוַהּדָׁ רֹוְפאִּ ר ֵמתּו ַעל ְיֵדי הָׁ ֶ ים ֲאש  י ַרּבִּ ם ּכִּ דָׁ ֶניךָׁ ֲאדֹון ּכֹל, יָׁ
ה ֹזא ְכמָׁ ר ֵליַדע חָׁ ַ י ֶאְפש  אִּ ֶ ן, ש  ַעְצמָׁ ּבְ ים ַעל ֶזה  ים מֹודִּ ּיִּ ּתִּ ֲאמִּ ים הָׁ רֹוְפאִּ ר הָׁ ֶ ּו,    תְוַכֲאש  ּה, ְוהֹודּו ְולֹא בֹוש  ְריָׁ ּבֻּ ַעל 

ְמנֹוַע ֵמְרפּואֹות: ּטֹוב יֹוֵתר לִּ ֶ  ( אות סב)ליקוטי תפילות על תורה זו   ש 

 ִּ ש  ֲאנָׁ ֵעת  ל  כָׁ ּבְ נּו  לָׁ ין  ְוַתְזמִּ יד  מִּ תָׁ נּו  ֵ ַנְפש  ְדיֹון  ּפִּ ַעל  מֹון  מָׁ ן  ּתֵ לִּ ה  ְזּכֶ ּנִּ ֶ ש  יֵענּו  ִּ ְותֹוש  נּו  לָׁ וִּ ְוַתֲעֹזר  ים  רִּ ֵ ש  ּכְ ים  יים  ֵראִּ
ַהּדִּ  יקּו  ְמּתִּ ּיַ ֶ ש  ֹאֶפן  ּבְ ֶהם,  לָׁ ן  ּתֵ נִּ ר  ֶ ֲאש  ֶסף  ֵמַהּכֶ ֶנֶפש   ְדיֹון  ּפִּ ַלֲעֹשֹות  ם  דָׁ יָׁ ְלֵאל  ְהֶיה  יִּ ר  ֶ ֲאש  ֱאֶמת,  ּוֵמַעל ּבֶ ֵלינּו  ֵמעָׁ ין 

ַר  ֵלא  ּמָׁ תִּ ה  ְוַאּתָׁ ֲעבּוֵרנּו  ֲעֹשּו  ּיַ ֶ ש  ֶנֶפש   ְדיֹון  ַהּפִּ ְיֵדי  ַעל  ֵביֵתנּו,  ּוְבֵני  ה  ַזְרֵענּו  ֵלמָׁ ְ ש  ה  ְרפּואָׁ ֵאנּו  ְרּפָׁ ְותִּ ֵלינּו  עָׁ ים  ֲחמִּ
ֶפש  ּוְרפּוַאת ַהּגּוף  ( דאות ס. )ליקוטי תפילות על תורה זו ְרפּוַאת ַהּנֶ

הנה בפנים התורה מבואר שאחר הפדיון אזי ורפא ירפא בצירי, בבחינת "הצרי אין בגלעד אם רופא אין  
ל ללכת  אפשר  הפדיון  שאחרי  כב(,  ח,  )ירמיה  עלרשם"  ולהתרפאות  והנה  -ופא  עיי"ש.  ְוכּו'.  רפואות  ידי 

בליקוטי המאמר  שעל  מהרופאים  -מהתפלה  ההתרחקות  מעלת  על  מיוסדת  שהיא  רואים  תפילות 
ְכרֹונוֹ  זִּ רבינו  לדברי  כסותרים  נראים  ולכאורה  בתכלית.  י-ורפואותיהם  ֵ ַאְנש  ואמרו  ה.  כָׁ ְברָׁ ,  -לִּ לֹוֵמנּו  ְ ש 

מחמת שאין    -, כי לכאורה למה אמר רבי אליעזר "חימה עזה בעולם"  ושבהכרח התפלל רבי נתן תפלה ז
הרי תלמידיו הקדושים ועוד תנאים גדולי מעלה היו בדורו בעולם,    -מי שימתיק את הדין כמבואר בפנים  

כן אמר כן, הרי שבכוונתו לומר שכיום אין מי -פי-על -וכי לא היה מי שימתיק הדין על ידי הפדיון, ואם אף
)הרה"ח ר' לוי ימה עזה כזו שיש בעולם, על־כן אין עצה רק לתפילה בלבד. וכדברי רבי נתן בתפלה: חשימתיק 

ְכרֹונוֹ  ה -יצחק בנדר זִּ כָׁ ְברָׁ  .  )הובא בשיש"ק ח"ז סימן תשא(  מעדני מלך( -לִּ

 שיחות נגד הרופאים 

 
 תשפ ירושלים אלול  יב  עד  ד'   א
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מגנה מאד מאד ענין   המענין דוקטורים ורפואות )צב( הרבה לדבר עמנו מאד והי  -עיין שיחות הר"ן אות נ'  
רפואות ודוקטורים, ומזהיר מאד מאד לכל מי שרוצה לחוס על חייו ועל חיי זרעו ובני ביתו, שיתרחק עצמו  
מאד בתכלית הרחוק מלעסק חס ושלום ברפואות ודוקטורים. ואפלו מי שיש לו חולה בתוך ביתו ואפלו אם  

ע ישליך  כן  פי  על  אף  לצלן  רחמנא  ושלום  חס  חזק  יעסק    להחולאת  ואל  לבד  באלקיו  וישען  יהבו  ה' 
ברפואות ודוקטורים כלל, אפלו במקום שיש דוקטורים מופלגים אף על פי כן אל יסמך עליהם ואל ימסר 

 חייו בידם, כי הם קרובים למיתה יותר מחיים רחמנא לצלן:
מזג לפי  לו  השיכת  והרפואה  החולאת  לכון  לו  אפשר  אי  גדול  דוקטור  שהוא  מי  אפלו  וכפי   וכי  וטבעו 

החולאת שלו וכפי העת והזמן. כי יש בזה כמה וכמה שנויים שצריך הדוקטור לכון בהם מאד וקשה לו מאד 
שיכון ולא יטעה בכל הפרטים כאשר הם בעצמם מודים בזה. ובקל בקל יוכל לקלקל לו הרבה הרבה שלא  

כל שכן רב הדוקטורים המצויים  ויועיל שום תקנה לחייו חס ושלום, ואפלו הדוקטור הגדול מאד מכל שכן  
יודעים בין ימינם לשמאלם והם רוצחים ממש והורגים נפשות בידים )צג( חס   במדינתנו אשר רובם אינם 
ואפלו   ושלום.  בידים חס  ימית עצמו או החולה שמוסר להם  ושלום, צריך לברח מהם כמטחוי קשת לבל 

ורחוק מאד  גדולה  סכנה  הוא  גדולים  דוקטורים  על  ואי    כשסומך  הדוקטור.  ביד  שנפל  מאחר  החיים  מן 
 אפשר להאריך ולספר כל מה שספר רבנו זכרונו לברכה בענין זה:

גדול   דוקטור  לפניו  העיד  גדולים  דוקטורים  קבוץ  מקום  שהוא  )צד(  למברג  קדש  בקהלת  שכשהיה  וספר 
מת הדוקטוריא  כבעצמו שטוב להתרחק מרפואות ודוקטורים בתכלית הרחוק. ואמר שכבר חקרו כל כך בח

מר כי  לא,  וכלל  כלל  יודעים  אינם  שעכשו  אמיעד  ולברר  לחקר  אפשר  שאי  ראו  כבר  חקירתם  תת  יבוי 
 הדברים על מכונם:

גם יש מחלוקות גדולות ביניהם בעניני הרפואות. ובקהלת קדש למברג יש שתי כתות דוקטורים מחולקים  
רת שכל הדברים החזקים שיש להם איזה חריפות  מאו   בענין איזה חולאת מסוכן איך להתנהג בו. שכת אחת

ממש,   בהפך  אומרת  האחרת  וכת  בהפך.  הדברים שהם  רק  לקח  החולה  ושצריך  החולאת  לזה  מאד  מזיק 
שצריך לזה החולאת דיקא דברים חזקים וכיוצא, ודברים מתוקים ורכים מזיקים מאד לחולאת הזאת. וכל 

ריהם, ולפי דעת כל אחת מהכתות מי שמתנהג בהפך  באחת ואחת מהכתות הנ"ל מביאה ראיות חזקות לד
דעתם הוא סם המות חס ושלום, לפי דעתם. נמצא שלפי דעת כת זו כל ההנהגות של החולה הנ"ל שמתנהג  
על פי הדוקטורים של הכת השניה הם סם המות חס ושלום וכן להפך לפי כת האחרת. וכל אחת מהכתות  

ז בחכמה  ומופלגים  גדולים  דוקטורים  אי    והם  וגם  לאמתו.  האמת  לכון  יכולים  אינם  כן  פי  על  ואף  מאד 
אפשר לברר בחוש עם מי האמת כי לפעמים נראה בחוש כפי דעה זו ולפעמים להפך ואי אפשר להם לברר  

 הדבר כלל:
ואי אפשר   זו  נמצא שאי אפשר לסמך על הדוקטורים מאחר שהם בעצמם מבולבלים מאד מאד בחכמה 

לא האמת  על  לעמד  שוגה  מ להם  הדוקטור  בחוט השערה שכאשר  תלוי  בידם שהוא  חייו  ימסר  ואיך  תו. 
רב הפעמים  בחוש  רואין  וכאשר  בידים  וממיתו  חייו  כחוט השערה הרי הוא מקלקל  תנועה בעלמא  איזה 
הרבה   דקדוקים הרבה  הדוקטוריא  חכמת  בענין  יש  כי  הדוקטורים.  ידי  על  העולם  מן  מתים  מאד  שרבים 

נעלמי והם  מאד  שיכון    םמאד  אפשר  שאי  עד  י"א(,  )קהלת  המלאה"  בבטן  "כעצמים  מאד  מאד  מהם 
 הדוקטור בכל הדקדוקים והפרטים ולא ישגה כלל. על כן צריכים להתרחק ולברח מהם מאד:

ואל יאמר האדם שהוא חולה חס ושלום או שיש לו חולה בתוך ביתו חס ושלום: אם כן, על מי אסמך? כי  
רך הטבע ואיך אניח את החולה ולא אשתדל בהצלתו?! )צה(. כי באמת זה  דבהכרח לעשות איזה עסק ב 

וסוף כל סוף הוא צריך לסמך רק על   כנזכר לעיל,  וקרוב להפך  כי מאחר שהדוקטור רחוק מחיים  שטות, 
השם יתברך, טוב טוב לסמך מיד על השם יתברך ואל יסכן את החולה בידים על ידי הדוקטור, כי על פי רב 

הואה הדוקטורים   כאלו  בעיניו  וידמה  לצלן.  רחמנא  המות  המלאך  שלוחי  )צו(    ם  ביער  או  במדבר  יושב 
שבהכרח לסמך על השם יתברך לבד מאחר שאין מה לעשות, כמו כן עכשו אף על פי שיושב במקום שיש 
דוקטורים ורפואות אף על פי כן מאחר שהם בעצמם מבולבלים בחכמה זו ושאר החששות הרבה מאד שיש  

רפואות, אם כן קרוב הדבר שעל ידי הרפואות והדוקטור לא די שלא יועיל אדרבא, יקלקל בודאי,   בענין
 ואם כן למה יעשה עסק בדרך הטבע מה שרחוק משכר וקרוב להפסד!:

והבן הדבר היטב כי הוא זכרונו לברכה ספר הרבה עם דוקטורים גדולים, והיה יודע הדבר על בוריו והזהיר  
מהם   להתרחק  אחד  ממאד  מלך  בעולם  היה  ואמר שכבר  זה.  בענין  מה שספר  כל  לבאר  אפשר  ואי  אד, 

מלאך   שעל  צחות,  בדרך  ואמר  אדם.  בני  את  מאד  מזיקים  מאחר שהם  הדוקטורים שבמדינתו  כל  שהרג 
המות הוא קשה מאד להמית בעצמו, כי כל העולם תלוי בו וקשה וכבד עליו לעשות הכל בעצמו על כן  

במקו שלוחים  אדם מהעמיד  בני  ממיתים  הם  כי  אנשים  להמית  שלוחיו  שהם  דוקטורים  והם  מקום  בכל  ו 
 הרבה מאד מאד. אשרי מי שמתרחק מהם ומחזיק עצמו בהשם יתברך לסמך עליו לבד:

)צז( רק שם מרומז הדבר   וכבר מבאר קצת מענין הרחקת רפואות באיזה מקומות בספרים הנדפסים כבר 
ר עמנו מאד בענין זה להתרחק מהם מאד, יהיה איך שיהיה חס ושלום  בקצת ברמז בעלמא. אבל הרבה לד

 ישא עיניו לשמים וישען בה' לבד )צח(:
ודברים   סודות  בזה  יש  ברפואות  שם  ועסק  למברג  קדש  לקהלת  נסע  בעצמו  לברכה  זכרונו  שרבנו  ומה 

ם אחרים הידועים  ינסתרים מאד, כי לא היה כונתו כלל במה שנסע לשם בשביל הרפואות רק בשביל ענינ
לו. וכמו שכל הנסיעות שלו היו פלאות נשגבות ונעלמות מאד כמו הנסיעה לקאמיניץ )צט( ולנאווריטש )ק(  



   מוהר"ן תנינא                                         ג  רה תו                  ליקוטי                                 3ד: 

ולשאריגראד )קא( וכיוצא בהם המוזכרים קצת בדברינו, כי היה לו בזה סודות נוראות מאד הנעלמות מעין  
וכמו שפעם אחד כשבא מהדרך, מהדרכים הנזכרי )קב(  חי.  נוראה המבאר    ם כל  לעיל, ספר איזה מעשה 

ב"ספורי מעשיות", )קג( ואמר שזאת המעשה מבארת ענין הנסיעה שלו. ובאמת הדבר סתום וחתום מאד כי  
 אות נ   -ספר שיחות מוהר"ן  מי יוכל לעמד בסוד

  ת המעשיות שספר או בסוד הנסיעות וההנהגות הנפלאות והנעלמות שלו, וכמו כן היתה בנסיעה שלו לקהל
קדש למברג. ומאחר שבא לשם היה מוכרח מן השמים לעסק ברפואות מטעמים וסודות הידועים לו )קד(.  
אבל כשבא משם, אז דיקא הרבה לדבר ביותר ויותר מהרחקת הרפואות ואמר אז כמה תורות על זה. וגם  

בתכלית  ם מקדם שנסע ללמברג היה מדבר מענין זה, אבל אחר כך היה מדבר הרבה מאד מזה להתרחק מה
 הרחוק:

ך להשיחה לענין דאקטורים שצריכים להתרחק מהם מאד בתכלית הרחוק עין י )ט( שי  עיין חיי מוהר"ן סח
שם בסימן נ'. ואמר שמי שיש לו חולה בתוך ביתו חס ושלום, אם היה אחד בא אצלו והיה אומר לו שיתן 

מזה נבהל  היה  בודאי  דרוק,  שקורין  עב  עץ  עם  גדולה  הכאה  ביד   ,להחולה  החולה  את  כשמוסר  והרי 
הדוקטור הרי הוא כמוסר אותו לרוצח ממש. כי רפואותיו בודאי יזיקו לו יותר מהכאת הרוצח, ואיך יתרצה  
כן הוא  דבר להחולה להשתדל בהצלתו על  איזה  וכי בשביל שהוא מכרח לעשות  בידים.  להמית החולה 

 ת רציחה, והבן היטב.  כמוסרו להדוקטור, אם כן יקרא אחד שיכה את החולה תכף מ
)ומה שרבנו זכרונו לברכה נסע בעצמו ללמברג ועסק שם ברפואות יש בזה סודות ודברים נסתרים מאד, כי  
לא היתה כונתו כלל במה שנסע לשם בשביל הרפואות, רק בשביל דברים אחרים הידועים לו. וכמו שכל 

יץ ולנווריטש ולשאריגראד וכיוצא בהם  נהנסיעות שלו היו פליאות נעלמות ונשגבות כמו הנסיעה לקאמי
רנא(, כי היה לו בזה סודות נוראות מאד הנעלמות מעין כל חי. וכמו    -המזכרים קצת בדברינו )לקמן קיח  

שפעם אחת כשבא מהדרכים הנ"ל ספר איזה מעשה נוראה )מזבוב ועכביש( המבאר בספורי מעשיות, ואמר  
ובאמ שלו,  הנסיעה  ענין  מבארת  המעשה  בסוד    תשזאת  לעמד  יוכל  מי  כי  מאד,  וחתום  סתום  הדבר 

שלו   הנסיעה  היתה  כן  וכמו  שלו.  הנעלמות  הנפלאות  וההנהגות  הנסיעות  בסוד  או  שספר,  המעשיות 
ללמברג, ומאחר שיצא ובא לשם היה מכרח מן השמים לעסק שם ברפואות מטעמים וסודות הידועים לו.  

ת הרפואות, ואמר אז כמה תורות משיחות הר"ן על  קאבל כשבא משם אז דיקא הרבה לספר ביותר מהרח
זה אבל אחר כך היה מדבר הרבה מאד מזה   היה מדבר מענין  וגם מקדם שנסע ללעמבערג  נ(,  )סימן  זה 

 להתרחק מהם בתכלית הרחוק(:  

ה ּתֹוֵבַע ְודֹוחֵ   - (ידאות  נסיעתו ללמברג) אות קפא -חיי מוהר"ן  יָׁ ּלֹא הָׁ ֶ ֶפה ש  י ּגּוף יָׁ ה לִּ יָׁ ו  הָׁ ָׁ ל. ַעְכש  לָׁ ק ַעְצמֹו ּכְ
ֹמר אֶ  ְ ש  יְך לִּ רִּ י צָׁ ם  ֲאנִּ ים, ּגַ ּסּורִּ יְך לֹוַמר ֹמַח יִּ רִּ ֵאר, ֵאין צָׁ ם ֵאין ְלבָׁ ָׁ י ש  יּו לִּ הָׁ ֶ ים ש  ּסּורִּ ה ְוכּו' ְוַהּיִּ ילָׁ ֲאכִּ ל הָׁ ֶ ֵעת ש  ת הָׁ

יתִּ  יִּ י ְרפּואֹות ְוהָׁ ְלּתִּ ּבַ ה[ וְ קִּ ַחת ַמְלְריָׁ ה ְלַקּדַ א ]ְרפּואָׁ ינָׁ ֹוֶתה חִּ ָׁ י ש  ים ְלַגְמֵרי וְ ש  ין[ ּכֹוְפרִּ א ]סִּ ינָׁ יַנת חִּ ְמדִּ ים  ם ּבִּ אֹוְמרִּ
 ֶ יקֹוְרסּות, ּוְכש  ר ֶאּפִּ אָׁ ְ ם ש  ָׁ ש  ש  ּיֵ ֶ ים ש  ֲאֵחרִּ קֹומֹות הָׁ ּמְ ְרפּואֹות מִּ ר הָׁ אָׁ ְ ן, ְוַכּיֹוֵצא ש  ּיָׁ ין ְוֵלית ּדַ ל ֶזה  ֵלית ּדִּ א ּכָׁ תֹוְך ּבָׁ ּבְ

ה. ּכִּ  ֲעֹשָׁ ּנַ ֶ ה ַמה ש ּ ּזֶ ה מִּ ם בְּ ֵמַעי ַנֲעֹשָׁ ָׁ ש ּ א מִּ ם ַהּבָׁ בֹוא ַהּסַ ּיָׁ ֶ יְך ש  רִּ ה צָׁ יָׁ "ל, ְוַכּיֹוֵצא  י הָׁ ירֹות ַהּנַ פִּ יַע ּכְ ֵדי ְלַהְכנִּ יו ּכְ ֵמעָׁ
בַ  ּלְ ְרפּואֹות מִּ ְסקֹו ּבִּ ת עִּ ין ְקצָׁ בִּ ין ְלהָׁ בִּ ה יּוַכל ַהּמֵ ּזֶ ים )מִּ ר ַסּמִּ אָׁ ְ ש  ֶזה ּבִּ רָׁ ּבָׁ ל ּדְ כָׁ יּו ּבְ הָׁ ֶ בֹות ש  ּגָׁ ֹשְ ר סֹודֹות נִּ אָׁ ְ יו כָׁ ד ש 

ְזהִּ  ם הִּ עֹולָׁ ר הָׁ אָׁ ְ ל ַעל ש  יו. ֲאבָׁ גֹותָׁ יםְוַהְנהָׁ אְקטֹורִּ ְתַרֵחק ֵמְרפּואֹות ְודָׁ ה ְלהִּ ה טֹובָׁ ֶדֶרְך ֵעצָׁ  . יר ְמֹאד ּבְ
כח לתקן  יש  ולמי  , לכל אחד שלוקח רפואות נכנס האפיקורסות של אותה אומה שממנה הובאו הרפואותצ"ע אם אפשר ללמוד מזה ד)

   (זאת 

עֹות ֹקֶדם אֹור    -שלחו אנ"ש לאנ"ש בטשערין  שת  "מוהרנלקות  תהסמכתב  ועיין   ָׁ י ש  ּתֵ ְ י, ש  ִּ יש  ְואֹור ְליֹום ֲחמִּ
כְּ  ַע  ּוְמַבּקֵ ם  דָׁ אָׁ ֵאֶצל הָׁ א  ּבָׁ ה  ּדּומָׁ ְך  ְלאָׁ ַהּמַ ַמר:  ְואָׁ ֶצי  ֶליּבְ י  ְוַרּבִּ א  ְיהּודָׁ יר  ֵמאִּ י  ַרּבִּ יו  ֵאלָׁ א  ּבָׁ ַעל  ַהּיֹום  ילֹו  ּוַמּפִּ ֵרסֹו 

ַמר יו, ְואָׁ נָׁ ש  ְרפּואֹות בַּ   :ּפָׁ ּיֵ ֶ ש  ט ּכְ ְפרָׁ ן ַהּכֹל ֵמַעל  אֹוי, ּובִּ אי ְיַתּקֵ ַוּדַ ּבְ ה  כָׁ ְברָׁ ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ ה, ַאְך ַרּבֵ בָׁ ֶטן, ֶזה ֵאש  ֶלהָׁ ּבֶ
יו. נָׁ  ( מכתב תעט במהדורת משך הנחל -עלים לתרופה ) ּפָׁ

 

 עי"ש.  התורהסוף ביש עוד הרבה מאד שיחות בזה וכדי לא להאריך כאן יותר מדאי העתקתי אותם 

 
 הקדמה 

תורה זו היא שלפני שעושים פדיון נפש אצל צדיק אסור לבקש רפואה אצל רופא וגם  בנושא  הות  בכללי
ים כשגזרו מאבל מש  ,כי אע"פ שלכל חולי יש כמה רפואות   .כי א"א לידע הרפואה  ,לא לנסות רפואות לבד

ידי החולי וייסורים שיכפרו לו על  יועגזרו שרק    ,עליו החולי  ובזמן    ,מסויים  ורק ע"י רופא  ,יל לוסם אחד 
 כדי שעד שיזדמנו יחדיו הרופא והסם יגיע הזמן.   ,מסויים

צורך   אין  כבר  הזמן  שהגיע  שכיון  או  להתרפא  כדי  הסם  את  צריך  אזי  הזמן  כשיגיע  האם  צ"ע  ובאמת 
ברפואות להתרפא  טוב  הפדיון  שאחרי  שאומר  ממה  ולכאורה  שבגשמיות  ,ברפואות,  שגופו   משמע  כיון 

רפואהחו צריך  ממה    , לה  מאידך  הסתלק.  כבר  החולי  שסיבת  להזהיראע"פ  לילך    שהרבה  בשיחות שלא 
משמע שאין צורך כלל ברפואה אפילו מצד הגשמיות   ,כאילו נמצא במדבר  לרופאים כלל רק לסמוך על ה'
 אחרי שהסתלק סיבת החולי. 



   מוהר"ן תנינא                                         ג  רה תו                  ליקוטי                                 4ד: 

בת לומר  רוצה  מה  רבנו  על  גדול  תימה  לכאורה  והרבה  ובאמת  צעק  כך  שכל  אחרי  זו  להזהיר  ורה 
וכו'  המוות  מלאך  שלוחי  והם  מזיקים  שהם  אחו  ?מהרופאים  אפשר  ראמנם  כי  מזיקים  פחות  הם  פדיון  י 

 אבל עדיין הם שלוחי מלך המוות.   ,להתרפאות בכמה מיני סמים 

יותר להתחזק    שהק  ,בשעת החולי ודיניםועוד ש  ,נהגו ללכת לרופאכי    ,דע שלא ישמעו לוכיון שיכנראה  ו
 ,לכן מבאר כאן שלכל הפחות לא ילכו לרופא ולא יקחו רפואותבפרט שרואים חולה סובל.  ו  טחון לבד,יבב

    לפני פדיון.

ת כל  כיצד צדיקים עושים פדיון הרי צריך לזה לדעת א)שיחות הר"ן קעה(  שהיה תמה  לפי מה  ובאמת למעשה  
וכו'"הכ וסוד שעיר המשתלח  דינין  בתי  ל קשה    ,ד  לעומר שיש  מאד  מי שיכול  פדיוןהיום  חד    ,שות  אולי 

  וכן בשיחות  ורובא דעלמא מסתמא רחוקים ממנו, ושוב לכאורה כמעט אין תועלת במה שמבאר כאן. ,בדור
מרופאים רבנו שהזהיר  פדיון  ,מוהרנ"ת  מכתביבו  , של  לרופא אחרי  ללכת  מזכירים את ההיתר  אלא    ,לא 

ונותן    ,ספרו שכתב לכל הדורותוקשה לומר שכתב תורה שלימה ב  .להפך רק צועקים שהיא סכנת נפשות
 וצ"ע. עצה ששייכת רק בחייו.

  בממונו שנותן לצדיק. שנגזרו עליו, יסורים י? בכלליות הכוונה שפודה את עונש המה הוא הפדיון
נתפסים    םשלא יהיה קמצן ומשמע שהדיני  ועי"ש  .ותורה רטוותורה מא  פ  קעיין תורה  הפדיון?  כיצד מועיל  

שסומך על ממונו ולא על   ,עליו סומך האדם, וזה בעצמו המעורר עליו דינים ,המעמידכי הממון הוא   ,בממון
שמניח ידיו על הממון ומכווין להמתיק ע"י שם מ"ב שבג' עולמות יצירה בריאה  ע"י  והפדיון הוא  הקב"ה.  
ינת נתשהפדיון נעשה ע"י  מוהרנ"ת    ר מבא  \ב/בלק"הו  את הדינים הנאחזים בממון בעולם העשיה.  ,ואצילות
משמע  הממון   לצדיק,  פועלים.  שצדקה  שהצדיק  שניהם  כפי  שלו  ממון  נותן  לו  בחכמתו  וכשאדם  אומר 

ועוד הצדיק לוקח    ,ת המבואר בתורה שםולפי הכוונשצריך כדי להמתיק הדין הזה שיש עליו וממתיק הדין  
ה את  דנים  שיודע ששם  דין של מעלה  לבית  ובא  כף המ  , דין הזההממון  על  כחלק    \גזנים/ אומניח הממון 

ממונו שאליו נושא את נפשו ובנפשו יביא לחמו, ונותנו ינת  תנעצם  לבד מהכוונות גם  משמע ש  ,זכויותהמ
  ., שיכול להחיות גם מי שכבר מתהיא זכות גדולה שמטה את הכף לזכות ,אמתי לצדיק

 זר הגדול ערבי אלי
במעשה   רבנו  פותח  התורה  קא.(  הדרי)בסנאת  הגדול  ן  אליעזר  ורבי  שרבי  לבקרו  חכמים  ובאו  חולה  היה 

  הקפיד עליהםאר שמבוו  .בעולםגדולים  ינו שיש דינים  ידה  ,ה בעולם ז ואמר לו ר"א חימה ע  ,עקיבא ביניהם
ועתה   ממנו,  ללמוד  עתה  עד  באו  על שלא  אותם  קילל  שגם  מסופר  ובזוהר  מן  הוא  ר"א  להסתלק  עומד 

ה מן הים. ובאמת תימה מדוע הקפיד י לא למדו ממנו אלא כטפתורה, כים של    ,ולםהעולם ועמו יאבד הע
ל. בֶ כדין א  ,בד' אמותיו וכל ביתו כד"א, ואסור להאריך בדבור עמו  להכנסהרי חכמים נידוהו ומנודה אסור  

.  ד סעיף ב()כמבואר בש"ע יו"ד סימן ל  וכ"ש לדעת הרמב"ן שהיה חרם ולא נדוי, והמוחרם אסור כלל ללמוד ממנו
בריחו ועמדו  לבקרו  שבאו  הם  ממנווגם  ולמדו  ד"א  שבאמת    וכנראה צ"ע,    \ד/ ק  שהואכיון  גדול    ידעו 

דעתו,  ,  \ה/ הדור לסוף  ירדו  בישראל  אלא שלא  מחלוקות  ירבו  לצורך שעה שלא  אלא  נידוהו  מרצון  ולא 

 
ְדיֹון ְלַהצַּ   -  יד אות    ברכת השחר הלכה ה   עיין לק"ה   ב עֹות ְלפִּ ין מָׁ יאִּ יל ֶזה ְמבִּ בִּ ְ ש  עוֹ ּדִּ ּובִּ י מָׁ ֶ יק, ּכִּ ים, ּוְכש  ינִּ יַנת ּדִּ חִּ עֹות  ת ּבְ יק לֹוֵקַח ַהּמָׁ ּדִּ ַהּצַ

כְ  ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ אָׁ ֶ מֹו ש  א ּכְ לָׁ ַמּזָׁ לּוי ּבְ ּתָׁ ֶ ה ש  סָׁ ְרנָׁ ֶֹרש  ַהּפַ עֹות ְלש  ה ַהּמָׁ תֹו, עֹולָׁ ילָׁ תֹו ַוֲאכִּ סָׁ י ְלַפְרנָׁ לִּ ֵרין ַמּזָׁ יַנת ּתְ ְבחִּ ה, ַהְינּו ּבִּ כָׁ ְברָׁ ם לִּ א  ן ּדְ רֹונָׁ יְקנָׁ דִּ
עֵ ַקּדִּ  יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ֶ ש  א,  ָׁ ֶעְליֹון  יש  הָׁ ְדיֹון  ּפִּ יַנת  חִּ ּבְ ְיֵדי  ַעל  ים,  ינִּ ַהּדִּ ין  קִּ ְמּתָׁ נִּ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  נֹות,  ּוָׁ ּכַ ּבַ ן  ּמּובָׁ ּכַ "ל,  ַהּנַ צֹון  רָׁ י  ת  ּכִּ ר,  ּקָׁ עִּ הָׁ הּוא  ֶ ש  "ל  ַהּנַ

ין לְ  יכִּ י ְצרִּ טִּ רָׁ ְדיֹון ּפְ ין ּפִּ עֹושִֹּ ֶ ש  ּלּו ּכְ ל ֵאיֶזה הֶ קַ ֲאפִּ ן בְּ ּבֵ ּמּובָׁ ם, ּכַ ָׁ ש ּ ה מִּ רָׁ קֹום ַאֵחר.אָׁ    מָׁ

תֹו    -שסג  אות   שיש"ק ח"א   ג  יעָׁ ְנסִּ ֶכף ַאַחר  ּתֵ י  ּכִּ ַזַצ"ל,  ַסע ְלַאְדמּו"ר  ּנָׁ ֶ ם, ַאֲחֵרי ש  ָׁ ה ש  ֲעש ָׁ ּנַ ֶ ת ַמה ש ּ יִּ ַהּבַ ֵני  ּבְ ל  ּכָׁ רּו לֹו  ּפְ ה  סִּ ָׁ ש ּ אִּ ה הָׁ ילָׁ ְתחִּ הִּ
ה קֹול בְּ  ְגֹוַע, ְוַנֲעש ָׁ ה ְוַרַעש   כִּ לִּ ֵהקִּ ּיָׁ ֶ ת, ַעד ש  יִּ ּבַ דֹול ּבַ ּה  ּגָׁ תָׁ מָׁ ְ ש  ה נִּ ְצאָׁ ר יָׁ ֶ ֲאש  י ּכַ ֶהם, ּכִּ ה לָׁ רָׁ ּפְ , ְוסִּ יהָׁ ם ֶאל ּפִּ ּה ְמַעט ַמיִּ ן לָׁ ּתֵ ה לִּ ְמרָׁ ּה, ְואָׁ יצּו אֹותָׁ

ית  ְפֵני ּבֵ ה לִּ אָׁ ְכרִּ -ּובָׁ ּה, ְוהִּ ּלָׁ ֶ ּיֹות ש  כֻּ ֲעֹונֹות ְוַהּזְ ְקלּו הָׁ ָׁ ה, ְוש  ל ַמְעלָׁ ֶ ין ש  ֲעֹונֹות  יע ּדִּ ה,  ּו הָׁ יתָׁ ּה ְלמִּ ינָׁ ְזרּו ּדִּ תֹוךְ ְוגָׁ ם. ּבְ עֹולָׁ ֲחזֹר עֹוד ְלֶזה הָׁ ּלֹא ּתַ ֶ -ש 
ף   ַהּכַ יְך ֶאל  לִּ ְ ש  ְוהִּ ד  יל" ֶאחָׁ יא "ֶרעְנדִּ ְוֵהבִּ ַזַצ"ל[  צּוַרת ַאְדמּו"ר  ּכְ תֹו  ה צּורָׁ ]ְוֵתֲארָׁ ד  ַאְבֵרְך ֶאחָׁ א  ּבָׁ ְך  יּ ּכָׁ כֻּ ַהּזְ יעּו  ְכרִּ ְוהִּ ּיֹות,  ְזכֻּ ל  ֶ ְסקּו  ֹותש  ּופָׁ  ,

ֶ ּדִּ  י ש  ים. ּוְכפִּ ּה ְלַחּיִּ ף  ינָׁ יל" ַעל ּכַ "ֶרעְנדִּ ים ֶאת הָׁ מִּ עָׁ ה ּפְ ּמָׁ ַקל ּכַ ָׁ ַסק ְוש  ר ַאְדמּו"ר ַזַצ"ל עָׁ ֶ ֵעת ֲאש  ר, ּבְ בָׁ ה ֶזה ַהּדָׁ יָׁ רּו לֹו הָׁ ּפְ ר ּסִּ ְזּכַ ּנִּ ם ּכַ -ַהּמֹאְזַניִּ
ַעל   ְמֹאד  א  ּלֵ ְתּפַ ַוּיִּ יש   אִּ הָׁ ּתֹוֵמם  ְ ש  הִּ ז  אָׁ ה,  ַהּדָׁ ְלֵעיל.  ַהּזֶ ר  ַאְדמוּ בָׁ ֶ ש  ַמה  ֵהיֵטב  ין  ַמה  ְוֵהבִּ יל"...  "ֶרעְנדִּ הָׁ ֶאת  ים  מִּ עָׁ ּפְ ה  ּמָׁ ּכַ ַקל  ָׁ ש  ַזַצ"ל  "ר 

ם אֹות מ"ג(.   ָׁ ֵלמּות. )ש  ְ ש  ֶכף ּבִּ ּה ּתֵ יאּותָׁ ְברִּ ה לִּ בָׁ ָׁ ה ש  ָׁ ש ּ אִּ ר ְלֶפֶלא. ְוהָׁ בָׁ ה ַהּדָׁ יָׁ יו הָׁ ֵעינָׁ ּבְ ֶ  ש ּ
ֶ ּתַ   ( )גרסת עין יעקב אות קח   דף סח סנהדרין    ד ש  א, ּכְ י אֱ ְניָׁ ה ַרּבִּ לָׁ כְ חָׁ יֶעֶזר, נִּ ּלֹו, ְוֵהם  לִּ ֶ ינֹוף ש  קִּ ב ּבְ ֵ רֹו, הּוא יֹוש  יו ְלַבּקְ א ַוֲחֵברָׁ יבָׁ י ֲעקִּ ְנסּו ַרּבִּ

ּלֹו. ְואֹותֹו ַהּיֹום   ֶ ין ש  ְטַרְקלִּ ין ּבִּ בִּ ְ יו, ּגָׁ   -יֹוש  ּלָׁ פִּ נֹו ַלֲחלֹץ ּתְ ְכַנס הֹוְרְקנּוס ּבְ ה, ְונִּ יָׁ ת הָׁ ּבָׁ ַ צָׁ עַ ֶעֶרב ש  ֶהם לַ ר ּבֹו, ְויָׁ ַמר לָׁ ה. אָׁ יפָׁ ְנזִּ ה  א ּבִּ ּמֶ ְמדֻּ יו, ּכִּ ֲחֵברָׁ
ילָׁ  ּסּור ְסקִּ ין אִּ יחִּ ה. ֵהיַאְך ַמּנִּ ְטְרפָׁ ּמֹו נִּ ְעּתֹו ְוַדַעת אִּ ַמר ְלהּו, ּדַ ה. אָׁ ְטְרפָׁ א נִּ ל ַאּבָׁ ֶ ְעּתֹו ש  ּדַ ֶ י, ש  ים  ֲאנִּ מִּ אּו ֲחכָׁ רָׁ ֶ ן ש  יוָׁ בּות? ּכֵ ְ ּסּור ש  אִּ ין ּבְ ה, ְועֹוְסקִּ

 ֶ ֶ ּדַ ש  ש ּ ְמיֻּ ְויָׁ ְעּתֹו  ְכְנסּו  נִּ יו,  לָׁ עָׁ וְ ֶבת  ֶהם,  לָׁ ַמר  אנּו. אָׁ ּבָׁ ה  ּתֹורָׁ ְלמֹד  לִּ לֹו,  ְמרּו  אֶתם? אָׁ ּבָׁ ה  ּמָׁ לָׁ ֶהם,  לָׁ ַמר  ַאּמֹות. אָׁ ע  ַאְרּבַ חֹוק  ֵמרָׁ יו  נָׁ ְלפָׁ בּו  ְ ַעד  ש 
ֶהם,  ַמר לָׁ ַנאי. אָׁ ּפְ נּו  ה לָׁ יָׁ ְמרּו לֹו, לֹא הָׁ אֶתם? אָׁ ּבָׁ ה לֹא  ּמָׁ יו, לָׁ ָׁ ן.  ּתָׁ   ַעְכש  יַתת ַעְצמָׁ מּותּו מִּ יָׁ ם  י, אִּ ֲאנִּ י[  ֵמּהַ  ּלִּ ֶ א, )שלו( ]ש  יבָׁ י ֲעקִּ ַרּבִּ ַמר לֹו  אָׁ

ךָׁ   ּלְ ֶ ַמר לֹו, ש  ּתֵ   -ַמהּו? אָׁ ְ ש  ֵהן ּכִּ ֶ י ְזרֹועֹוַתי, ש  ּתֵ ְ ֶכם ש  ַמר, אֹוי לָׁ ּבֹו, אָׁ ן ַעל לִּ יחָׁ ּנִּ יו ְוהִּ י ְזרֹועֹותָׁ ּתֵ ְ ַטל ש  ֶהן. נָׁ ּלָׁ ֶ ש ּ ה מִּ ֶ ש  ין.  קָׁ לִּ ְגלָׁ ּנִּ ֶ ְפֵרי ּתֹורֹות ש  י סִּ
ַמְד  ה לָׁ ה ּתֹורָׁ י  ַהְרּבֵ ַמְדּתִּ ה לָׁ ה ּתֹורָׁ י; ַהְרּבֵ ְדּתִּ ּמַ ה לִּ ה ּתֹורָׁ י, ְוַהְרּבֵ י    -ּתִּ ְדּתִּ ּמַ ה לִּ ה ּתֹורָׁ ם. ַהְרּבֵ ן ַהּיָׁ ק מִּ ֶכֶלב ַהְמַלּקֵ ּלּו ּכְ י ֵמַרּבֹוַתי, ֲאפִּ ְרּתִּ ּסַ ְולֹא חִּ

פֹוֶפֶרת. ְולֹא עֹוד    - ְ ש ּ ְכחֹול ּבַ מִּ א ּכְ יַדי ֶאּלָׁ ְלמִּ י ּתַ רּונִּ ּסְ י  ֶאּלָׁ   -ְולֹא חִּ ֹוֲאֵלנִּ ם ש  דָׁ ה אָׁ יָׁ ה, ְולֹא הָׁ ַבֶהֶרת ַעּזָׁ כֹות ּבְ לֹש  ֵמאֹות ֲהלָׁ ְ ֹוֶנה ש  י ש  ֲאנִּ ֶ א ש 
ם. ְולֹא עֹוד   ר ֵמעֹולָׁ בָׁ ּדָׁ ֶהם  ֶ   -ּבָׁ לֹש  ְ ּה, ש  כֹות ְוַאְמֵרי לָׁ לֹש  ֵמאֹות ֲהלָׁ ְ ֹוֶנה ש  י ש  ֲאנִּ ֶ א ש  יָׁ ֶאּלָׁ ין, ְולֹא הָׁ ּואִּ ש ּ יַעת קִּ ְנטִּ ּבִּ כֹות  ים ֲהלָׁ פִּ ם  ת ֲאלָׁ דָׁ ה אָׁ

ֶרְך, אָׁ  ּדֶ ינּו ּבַ יִּ ין הָׁ כִּ י ְוהּוא ְמַהּלְ ַעם ַאַחת ֲאנִּ ן יֹוֵסף. ּפַ א ּבֶ יבָׁ ם, חּוץ ֵמֲעקִּ ר ֵמעֹולָׁ בָׁ ֶהם ּדָׁ י ּבָׁ ֹוֲאֵלנִּ ים.ש  ּואִּ ש ּ יעֹות קִּ ְנטִּ י ּבִּ ֵדנִּ י, ַלּמְ י, ַרּבִּ  ַמר לִּ
מ   ה  בת קול שהלכה   220ח"ה עמ'    אליהו עיין מכתב  יתכן ששמעו  כיצד  יתכן    מה שמקשה  גם מקשה כיצד  וכך  כר"א הפך האמת, 

פנימי   קול  כמו  היא נשמעת  קול משמים אבל  היא  קול  שבת  ומבאר  הפך האמת.  חוץ מאחר שזה  בנים  שובו  קול  בת  שאחר שמע 
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מניחים  בו שלא חזר  מנודה שכל  , שלא כדין  שמיד שנפטר אמרו הותר הנידוידף סח  וכמבואר שם בגמ'  
וליהטה    ר"ע למד ממנוצ"ע לפי המבואר בזוהר שו,  ם שהיה בקינוף והם בטרקליןומבואר ש.  ואבן על ארונ

סביב ביקורשניה  אש  באותו  והחכמים  ר"א  שבחו  ם.  ויותר    את  גשמים  מטפת  יותר  לעולם  נצרך  שהוא 
ואם. ויותר מאב  ,  לא בצדקהקפיד ששלכאורה  "פ  אע  \ו/ ואולי לפייסו לשכך הקפדתו עליהם  מגלגל חמה 

 .\ז/ עמו לקבר תו שתלך על תור אבל מכאב גדול

ן  סיבת חוליו, ומהרש"א ביאר שהתכווהיא  אמר שרש"י שעל עצמו  מה שאמר ר"א חימה העזה בעולם, פ
מנודה ע"י  ר"א    ה פ שהי. ואע"\ח/ כיון שלא באו ללמוד ממנו  , ובעיקר על ר"ע  ,לכעס של הקב"ה על החכמים

בראיות    הרבו לסובבונה תנור של עכנאי, כי  מכוה  ,ר של חוליות וחול ביניהםעל הוראתו בתנו הסנהדרין  
 דעתו. הוכיח כל אחד ל

יכול להמתיק את הדין  ,שיכול לעשות פדיון  צדיקרבנו שאם היה  כאן  ומבאר   אבל לא נמצא מי  .  \ט/ היה 
רש"א אולי על כן נהרגו  ליעזר ולפי המהונראה שעל כן לפרש"י נפטר רבי א  )מדוע לא נמצא עיין בפנים(  שיכול.

   .\י/ וגי מלכותעשרה הר

 
ים את ר"א הרבה יותר גדול מהם והיתה להם מלחמה פנימית  שמתערב בו נטית הנפש של השומע, ומוכיח מזה עד כמה החזיקו חכמ 

ל להרגשת הלב, במה שחלקו עליו עד כדי שלנדותו.  ומביא ראייה ממה שרבי יהושע שהיה ראש החולקים כשראה  כ מה בין הש עצו 
 את האבן שר"א ישב עליה אמר שהיא כמו הר סיני והיושב עליה כמו ארון הברית.

ת מוסר לרבי חיים שמואלביץ מאמר  ו בשיח ווננו בדבריהם ששבחוהו למנוע הסתלקותו, ולא הצליחו.  שחכמים כ   ראיתי מאמר יפה   ו 
ַהר  מחדש מהמדרש שהביא    , רב ותלמיד  ֲעֵלה ֶאל  ה ֵלאמֹר: )מט(  ַהּזֶ ַהּיֹום  ֶעֶצם  ּבְ ה  ֶ ה ֶאל מש  ְיהֹוָׁ ר  ַוְיַדּבֵ רש"י עה"פ בדברים לב )מח( 

ְנבֹו.. ַהר  ה  ַהּזֶ ים  רִּ ֲעבָׁ וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה  וגו',  .הָׁ אמר בעצם היום הזה. נאמר בנח בעצם  נ בג' מקומות    -פרש"י )מח( 
ליכנס   אותו  מניחין  אנו  אין  בו  מרגישין  אנו  אם  וכך  בכך  אומרים  דורו  בני  שהיו  לפי  יום  של  אורו  במראית  וגו'  נח  בא  הזה  היום 

ומבקעין בתיבה   וקרדומות  נוטלין כשילין  אנו  עוד אלא  מי שיש    ולא  וכל  יבא  באת התיבה אמר הקב"ה הריני מכניסו בחצי היום  ידו כח למחות 

. במצרים נאמר בעצם היום הזה הוציא ה' לפי שהיו מצריים אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בהם אין אנו מניחין אותן לצאת  וימחה 
כאן במיתתו    . אף מוציאן בחצי היום וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה  ולא עוד אלא אנו נוטלין סייפות וכלי זיין והורגין להם אמר הקב"ה הריני 

של משה נאמר בעצם היום הזה לפי שהיו ישראל אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו אדם שהוציאנו ממצרים  
ונתן   הבאר  לנו את  והעלה  לנו את השליו  והגיז  המן  לנו את  והוריד  הים  לנו את  מניחין אותו אמר  וקרע  אין אנו  התורה  לנו את 

 בחצי היום וכו':  ו הקב"ה הריני מכניס 

ויציאת מצרים יכולים בני אדם למחות לכן עשה זאת הקב"ה בעצם היום דייקא, אבל    ומקשה ר' חיים  בשלמא הכניסה לתיבת נח 
בני ישראל אומרים    כאשר זמנן. ומתרץ ש הסתלקות משה מי יכול למחות בידו הרי זה דרכו של עולם שהקב"ה לוקח נשמות בהגיע  

ממצרים  שהוציאנו  התורה,    אדם  את  לנו  ונתן  הבאר  את  לנו  והעלה  השליו  את  לנו  והגיז  המן  את  לנו  והוריד  הים  את  לנו  וקרע 
חכמ  ובזה מבאר את דברי  הזה.  נאמר בעצם היום  גם בזה  וע"כ  ית' לקחתו,  אין מניחים אותו  ים  צריכים אנו לו כולנו, בזה בעצמו 

רבי אלעזר  ו   , גלגל חמה רבי יהושע אמר טוב אתה מ ו   , יפה של גשמים ט רבי טרפון אמר טוב אתה מ לר"א שהמשילו אותו לג' דברים  
 ולא עלה בידם.  אב ואם, שהם דברים הנצרכים לחיות האדם, ובזה רצו שלא להניח להקב"ה לקחתו.  בן עזריה אמר טוב אתה מ 

אה של ר"א. ואעפ"כ אם  ר גרום למחלוקת כזו נוראה עד שכל ישראל אבדו ים של תורה נו שהיה מעשה בעל דבר שהצליח, ל   נראה   ז 
מותר לומר, אולי היה זה גם משמים כדי שהחידוש של תורתו של ר"ע יהיה בבחי' התחלה חדשה, וכמו שמבואר בלק"ה שעל כן כד  

עינים  ה א כלים בעולם בבחי' אורות הנקודים שיצאו מ אלף תלמדיו הראשונים נפטרו, כי זה היה בחי' האור הראשון שעדיין לא היו ל 
 ולם, ורק השבירה יצרה את הכלים לאור החדש שבא לעולם ע"י שלימד את חמשת התלמידים האחרים שלו. וצ"ע.הע בבריאת  

יה שתקן ור"א לא הכיר גדולתו  , אלא שה ר"א יג שנים   שמבואר בירושלמי פסחים פרק ו' ריש הלכה ג' שר"ע למד אצל   יש להעיר   ח
סבר שיש  נה בדין מכשירי קרבן פסח שאפשר לעשותם לפני שבת, ור"א  מובאת שם במש ה ף השנה האחרונה הקשה הקושיא  ורק בסו 

ו  זלזול  קצת  ר"ע  בת בדברי  לו  אותו  ) קיפות  ענה  מיתתך(  וקלל  תהא  בשחיטה  השבתני  את  בשחיטה  שהכיר  חנניה  בן  יהושע  ורבי 
, דהיינו  כיר לו ז תלמודו ור"ע ה שר"א שכח  ועיין פסחים סט.    (5)הובא בהערת שוטנשטין פסחים סו. הערה    גדולת ר"ע עמד לצידו באותו ויכוח.

עליו   הקפיד  ואעפ"כ  ששכח,  בעצמו  ר"א  מדברי  היה  לר"א  שהשיב  בשחיטה.שמה  מיתתו  שתהא  ששכח    ואמר  הכוונה  מה  וצ"ע 
 וכנראה שכח רק כמה הלכות.  הם לא ללמדו ממנו אלא כטפה מהים.הקפיד ש ו   תורה ללמד   הם שיש לו ים של והרי אמר ל תלמודו  

רש"א שהחימה היתה על חכמי ישראל, ולפי הזוהר שנראה ממה שרבי אליעזר קילל אותם על שלא באו  ה לשיטת המ   וליצ"ע א   ט 
מתו של רבי אליעזר הגדול שהיה הגדול בדורו שהרי לא זכה  עתה יאבד העולם כמעט את כל חכ החימה היתה על ש   , ללמוד ממנו

ה הרוגי  ר היא החימה שגרמה להריגת עש גם  שר לומר שחימה העזה הזו  ללמד אלא כטפה מן הים ממה שהיה לו ללמד. וצ"ע אם אפ 
ולא היה  )ספר הליקוטים בראש באריז"ל  מלכות כמבואר   נוקבין לבררבבכן  ית פ"ג שבזמן הי' הרוגי מלכות גברו העוונות  מה שהיה צריך    ני אדם להעלות מיין 

יחוד דהיינו    לברר( צריך  הדין  גדול    שהיה  היה א כדי להמתיק  דהיינו  שלא  נוראים כאלה.  צדיקים  ע"י נשמות עשרה  פשרי אז אלא 
שהעשרה  ואע"פ שמבואר באריז"ל  ה נמתק כמו אם היה מי שיעשה פדיון.  ר"א את תורתו הי מ האם אפשר לומר שאם היו מקבלים  

לכפר על מכירת    ובשער הפסוקים וישב כתב י' טפות שיצאו מיוסף,    בשער הגלגולים כתב לתקן הרוגי מלכות נהרגו מכמה סיבות  
יה איך  כנפ   הם על כנפי השכינה ולא תחתש שר"ע בן גרים    מקשה כיון ושער מאמרי רשב"י פ' פקודי  ב   וכן כתב) יוסף כמבואר שם שהם היו נשמות אחי יוסף.  

 היה ניצוץ יששכר שירד לעמקי הקליפות ויצא ע"י גרות.(ש   ץמיין נוקבין, ותיר   להיות   ה יכול ו  נשמת 

 היתה על החכמים מדוע רבי אליעזר לא עשה להם פדיון. ואולי מנודה לא יכול לעשות וצ"ע.  שהחימה   וצ"ע לשיטה 

ולפי הרמב"ן אפילו מוחרם. ואולי אין הכוונה  הרי ר"א מנודה    , לומר שהחימה היתה על חכמים שלא באו ללמוד גם צ"ע כיצד אפשר  
דהיינו שבגלל שלא קבלו    .ם ממנו היה העוון נמתק כמו ע"י פדיון שהדינים היו רק בגלל זה אלא היו על עוון הדור אבל אם היו לומדי 

 .ות שהיו באותו הדור הוכרח הדבר שיהרגו עשרה צדיקים נוראים ממנו תורתו לכן לא היה מה שימתיק את העוונ

מלכות  נראה שרמז להם על עשרה הרוגי    , הלשון מכולם שר"א אמר לר"ע שלך קשה מכולם ראייה לזה נראה ממה שמבואר    וקצת 
 במסרקות של ברזל.    הו סרקו   חד מהעשרה אזי א כשהוציאו את ר"ע דהיינו כ כידוע שבאמת  כן לשון שלך קשה  ו 
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ומיד ממשיך רבנו בעניין הפדיון שלא ניתן רשות לרופא לרפא אלא אחרי פדיון. וצ"ע אע"פ שיש קשר בין  
 הרישא לסיפא אבל צ"ע מה רוצה ללמד ברישא.  

צ"לו בעניין  אולי  שממשיך  כיון  המהרש"א,  כפרוש  ולא  כפרש"י  למד  מ  שרבנו  ופדיון  שרומז  חולי  שמע 
ממה שרבנו שינה הלשון  מאידך    לא היה שום חולי לחכמים.  ןואם כהמהרש"א עדי  ,לחולי של רבי אליעזר

וכתב שר"א אמר לר"ע חימה עזה בעולם משמע שרמז שהחימה היא על ר"ע שלא בא ללמוד ממנו. וגם 
שרבי נתן  ום, וכה כמותו בכל מקשיצאה בת קול משמים ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכבגמ'    מהמסופר

שהקב"ה  , וא"ל  אמר הקב"ה בשעה שיהושע אמר על הבת קול לא בשמים היאנביא מה  שאל את אליהו ה
בני נצחוני  ואמר  דעתו  \יא/חייך  משמע  הקב"ה  ,  אליעזרשל  כרבי  עד    ןהייתכוא"כ    ,\יב/היה  עליו  שכעס 

   , אע"פ שאמר אמת?שנעשה חולה וחימה עזה בעולם

 א לרפארשות לרופ

היא רק  ההלכהאר את  רבנו מב ולא לפניו.  הזו שהרשות  ל  אחרי פדיון  ואין  כיון שכמעט  מי נולכאורה  ו 
מי שלא נותן פדיון לצדיק שיודע נמצא    ,כמו שרבנו התפלא כיצד צדיקים עושים פדיון וכו'ו  ,שיעשה פדיון

 אין רשות לרופא לרפא וצ"ע.  לעשות פדיון כראוי לכאורה לגביו 

האם צריך    ,ברכות ס: נחלקו רב אחא ואביי  עייןדשו בה,    ארוכה מאד ורבים מאד  פ"י הפשטהזו ע  הסוגיא
.  או כיון שכך נהגו זה לכתחילה לפנות לרופא. והש"ע פסק כאביי שזה לכתחילה   ,שפונה לרופאכלהתנצל  
מונע שופך  נתנה רשות לרופא לרפאות ומצווה היא ובכלל פקוח נפש הוא וה  -ביו"ד סימן שלו    כמבואר

 א אותו. ובסעיף ב' כתב שהרופא חייב לרפא מדין השבת אבידה. אפילו אם יש לו כבר רופא שירפ דמים

במצווהלשון הש"ע   וסיים  ברשות  דפתח  לתת    , צ"ע  צריך  מדוע  צ"ע  גם  דמים.  שופך  נקרא  עד שהנמנע 
ך נס  ת האדם היא בדררשות לזה, ומאי שנא מכל השתדלות כגון בפרנסה. ועיין ט"ז שם שכתב עיקר רפוא

ע"י בקשת רחמים. והקב"ה הסכים לזה לכן נתן בטבע    \יג/ כל אדם זוכה לנסע"י בקשת רחמים, אלא שלא  
 משמע שבזה שנתן כח בעשבים לרפא זו נתינת הרשות לרפא.ו. \יד/ כח רפואה

דינו    \טו/ הרמב"ם דעת   רעב  שחולה  מאכלכאדם  היא  להאכילו, שרפואתו  וחייבים  אביד   ,  השבת  ה  מדין 
"והשבות גופו.  כמ"ש  אבידת  לרבות  לו"  על  ובזה  ה  הפירוש  את  דוחה  טעם    פ"ד  בפסחים  המשנההוא 

 
לכן לא    , וכיון שלא היה במכירה   , אלא שהיה כנגד ראובן   , היה מהם פרשת וישב פרק לז שרבי אליעזר גם הוא    ועיין ספר הליקוטים 

. כמבואר בסר  ל ו איזה דבר חכמה שלהן ונחשב לו לעוון גד מ מעשה היה שנהנה  אבל נתפס למינות )אין הכוונה ממש אלא ל   ,נהרג
    (  הדורות 

ו   -פרשת פקודי    -  י שער מאמרי רשב" עיין    י מה גרם על ידי מעשיו. נבאר עתה ענין  ואחר שביארנו ענין חטאו של אדם הראשון 
והוא בזמן סוף בית שני כשנחרב בזמן עשרה הרוגי   יותר רע מזה  יד  גרעון אחר  וגברה  ונתרבו מאד  מלכות כי אז נתגברו העונות 

גבי בעלה  ים הנז' ולא היו יכולין להעלות מיין נוקבין מנוקבא דז"א ל הקליפות ולא היה כח במעשה התחתו' לברור ניצוצות מן המלכ 
ונתערבו שם   ונפלו בעמקי הקליפות  נוקבין של אימא עלאה חזרו לרדת בעון הדור  וזהו סוד  ולא עוד אלא שגם המיין  כבראשונה 

וכה אלו וכאשר נהרגו על קידוש  ובפשעיכם שולחה אמכם. ולהיות זה היה העולם הולך ליחרב ולכן הוכרח ענין עשרה הרוגי מל 
ם להעלותם את המיין נוקבין כבתחילה מעט מעט ניצוצות בכל זווג וזווג הן מבחינת מיין נוקבין של  השי"ת היה יכולת בהם ובנשמת 

רב    ירדו כנז' והן מבחינת מיין נוקבין של נוקבא דז"א. והנה סיבת היות אלו העשרה ולא זולתם נתבאר אצלי באורך אימא עילאה ש 
נת מיין נוקבין הם מציאות הנשמות של בני אדם התחתונים עצמן והבן זה  במקומו אבל הענין בקיצור הוא כי הנה צריך שתדע כי בחי 

מה ענין מיין נוקבין וכמו שביארנו לעיל כי מתחברים אלו המיין נוקבין עם המיין דכורין  היטב וזכרהו כי הוא כלל גדול כדי שתדע  
נוצרים הנשמו  והנה שרש כל הנשמות הם הנשמות של השנים עשר שבטים בני  ומהם  והם אלו העשרה הרוגי מלוכ' כנז'  ת.  יעקב 

' ביארנו ענין זה במקומו באורך ונמצא כי כיון שאלו  בתקונים ואעפ"י שהשבטים הם שנים עשר ואלו הם עשרה אין בזה קפידא. וכב 
מיין  ת עתה מוסרים עצמם על קדושת השי"ת יחזרו עתה להיותם בסוד  העשרה הם השורש אל כל המיין הנוקבין שבעולם לכן בהיו 

אין   אם  נוקבין במלכות אף  המיין  בחינת  יעלו  והם  המשיח  ביאת  עד  דורים  לדורי  קיים  זה  דבר  ויעמוד  בדורות האלו  נוקבין  זכות 
 שאחר החורבן להעלות מיין נוקבין במלכות והבן זה מאוד: 

נו )עירובין יג:( שלא פסקו כדעת  רי חכמים נהגו עפ"י דעת תורה שאחרי רבים להטות, וכמו שמצי מאי נצחוני בני? ה   צ"ע לכאורה    יא
י לא עמדו על דעתו )עיין לק"ה ראשית הגז ג' אות  רבי מאיר כיון שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, הכי  נמי לא פסקו כר"א כ 

י בני,  אם היו פוסקים הלכה כר"א נגד דעתם, אזי היה לו לומר נצחונ יג. והתורה מצווה "אחרי רבים להטות" וא"כ לכאורה אדרבה  
 שאני אמרתי אחרי רבים להטות ולא שמעו לי.

המדות   יב ספר  סא    עיין  אות  חו   -מריבה  צדיקים  כשהרבה  אף  לפעמים  עמהם  מסכים  הוא  ברוך  הקדוש  גם  אחד  צדיק  על  לקים 
האחד,  צ"ע מדוע אומר רבינו שהאמת עם הצדיק      ש ברוך הוא עמהם:שהאמת עם הצדיק האחד, והצדיקים ממשיכין את רצון הקדו 

 הרי לכאורה שניהם אמת כמבואר בתורה נו אלא שנחלקו כיצד צריך לפסוק למעשה.
ס ולא כל אחד ראוי לזה צ"ע בזה הרי יש חולי שבא פתאם ולכאורה זה נס וא"כ כמו שבא בנס ילך  שהרפואה היא נ   דברי הט"ז   יג

 בנס.
 לרפואה לבני"א על הארץ   לא נבראו בהמה חיה שקצים ורמשים בעולם אלא   י אליהו רבה א' תנא דב   יד
ספר רפואות שחיבר שלמה המלך  במשנה פסחים פ"ד מ"ט שחזקיה גנז ספר הרפואות מביא הרמב"ם מה ששמע לפרש שהכוונה ל   טו 

ית  ולא על השם  גנזו כי סמכו על הספר  והרמב"ם אומר  ' לכל מחלה, וחזקיה המלך  יתכן לומר על  .  שזה פירוש משובש כמו שלא 
 חם לרפואת הרעב אלא ימתין לישועת ה' ית'.  אדם רעב שלא יאכל ל 
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ולא על הקב"ה. וסמכו רק עליו  לכל חולי  בו רפואה  כיון שהיה  גנז ספר הרפואות  וביאר    שחזקיה המלך 
גם צ"ע מה    וצ"ע מה סברו החולקים עליו, הרי ניתנה רשות להתרפאות,  שמדובר בספר רפואות של איסור.

שכיון שסמך רק על הרופאים הניחו הקב"ה על דרך הטבע והתפשט  אסא  על המלך    )דהי"ב טז יב(רו  שאמ
צריך   באמת  כי  ולמתרפא,  לרופא  רשות  לשון  שאמרו  חז"ל  כוונת  ונראה  הראש.  עד  שברגל  עד  חוליו 

לא    ה, חייב להרגישאעפ"כ הותר להתרפאות, וזה לא הותרה אלא דחוילבטוח בה' שהוא מחץ והוא ירפא,  

ואם לא אזי ישליך אותו הקב"ה על הטבע,    כל יכולתו לפי מדרגת בטחונו,בסדר כשפונה לרופא ולמעט כ
 לגמרי, ומחלה שעפ"י הטבע אין לה רפואה לא יתרפא ממנה.

  פא מיד,שהיה מרפסחים נו.  )וכפרש"י  וספר הרפואות צ"ל שכיון שהיה כל כך ברור כל חולי איזה תרופה היא רפואתו,

ש זמן  משמע  אחרי  מרפא  היה  האם  מה'( בינתים  לבקש  דעתם  נותנים  נס    יו  היא  נתנו דעתם כלל שהרפואה  וצריך לבקש  לא 
שנגזר    נאמנים שלא לצאת עד זמןרעים וחלאים  )ע"ז נה.(  רחמים מהקב"ה. אבל לדברי רבנו שפירש את הגמ'  

הן תרפא ודווקא ע"י רופא  הוא שרק אחת מ  , ומפרש רבנו שלכל חולי יש כמה תרופות והגזר דיןעליהם
כתוב בו   ואפילו אםועי"ז נמשך הזמן שנגזר שתמשך המחלה. ולפ"ז צ"ע כיצד הואיל ספר הרפואות.    פלוני

והי כולן  אותו.  וכל הרפואות  כל הסמים שמרפאים  חולי את  כל  כל  הרי  אבל    מנסים על  גם  שינסו  א"א 
 תרופה ע"י כל הרופאים. וצ"ע. 

ומסתברא דהא דאמרינן נתנה תורה    -שכתב'  אות ו  ענין הסכנה   -  שער המיחושתורת האדם  ב"ן  רמבעיין  ו
מוחץ   הוא  ברוך  יאמרו הקדוש  א"נ שלא  לומר שאינו אסור משום חשש השגגה,  לרפאות,  לרופא  רשות 

שכתוב   כענין  שנהגו,  אלא  ברפואות  אדם  בני  של  דרכן  שאין  מרפא,  המלך(  והוא  אסא  ט"ז(  )על  ב'  גם  )ד"ה 
י רשות רשות דמצוה הוא דמצוה לרפאות ובכלל פקו"נ  האש את ה' כי אם ברופאים. אבל  רבחליו לא ד

 הוא כדתנן מאכילין אותו ע"פ בקיאים.

אבל רק כיון שנהגו נמצא שלא  ,  "אני מחצתי ואני ארפא"נ"ל כוונתו כנ"ל שהרשות לרופא היא לאפוקי מ
 ן שלו. הותרה אלא דחויה, לכל אחד לפי מדרגת הבטחו

שכתב ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון ה'    \טזכו יא(/  יקראלק בזה על עצמו בפרשת ואורה חווצ"ע לכ
אחר שהבטיח וברך את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה מקרבך. אלא כיון שנהגו ברופאים הניחם הקב"ה  

לחולה לא  אבל  לרופא  רשות  ניתנה  באמת  אבל  המקרים  כיון  להתרפאות  על  וחולה  ה'.  מעדת   שאינו 
 הרופא לרפאותו. ב שחלקם בחיים ופונה לרופא חיי

ובחומש דבר    ,רופאהרמב"ן לתרץ שבתורת האדם דיבר  שמ)על ש"ע יו"ד סימן שלו(  ברכי יוסף להחיד"א  עיין  ו
 דיבר לצדיקים ובתורת האדם לכל אדם.  שםנראה ש מלשונו בחומשוצ"ע כי לחולה. 

יוהרלמעשה  פוסק  בעצמו  החיד"א   לסמוך  שזו  נס  א  גדוליעל  כי  להתרפאות,  לפנות הצדיקי  ולא  נהגו  ם 
 לרופאים. 

מור וקציעה  אבל היעב"ץ ב.  , שחולה חייב להתרפאות ברפואותתשובה אלף קלט ח"ד ס"זבכתב  דב"ז  רה  גם
וכעין זה    חולי של מכה גלוי שבזה יש לרופא ידיעה וודאית בזה כופין לחולה להתרפא.שרק  כתב על זה  
 ה"פ ורפא ירפא. זרא על החומש עכתב האבן ע

 
ויקרא   טז  על  יא    רמב"ן  פסוק  כו  שלמים    -פרק  ישראל  בהיות  כי  ולא  והכלל  בגופם,  לא  כלל,  בטבע  ענינם  יתנהג  לא  רבים,  והם 

ו  יברך השם לחמם  ולא ביחיד מהם, כי  ולהשתמר בדר בארצם, לא בכללם,  יצטרכו לרופא  ויסיר מחלה מקרבם, עד שלא  ך  מימם, 
רם עון שיחלו לא  מדרכי הרפואות כלל, כמו שאמר )שמות טו כו( כי אני ה' רופאך וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה, גם כי יק 

גם בחליו לא דרש את ה' כי ברופאים,  ידרשו ברופאים רק בנביאים, כענין חזקיהו בחלותו )מ"ב כ ב ג( ואמר הכתוב )דהי"ב טז יב(  
נהוג בהם, מה טעם שיזכיר הרופאים, אין האשם רק בעבור שלא דרש השם אבל הוא כאשר יאמר אדם,    ואילו היה דבר הרופאים 

 ה בחג המצות כי אם חמץ: לא אכל פלוני מצ 

אחר שהבטיח וברך את לחמך ואת מימיך  ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם,    -השם בנביא לא ידרוש ברופאים    אבל הדורש   
 והרופאים אין מעשיהם רק על המאכל והמשקה להזהיר ממנו ולצוות עליו: והסירותי מחלה מקרבך, 

שנין דמלך רבה רב יוסף אפילו אומנא לביתיה לא קרא, והמשל להם )במדב"ר ט ג( תרעא    ( כל עשרין ותרתין וכך אמרו )ברכות סד   
פתיח   למצותא  פתיח  ברפואות דלא  אדם  בני  של  דרכם  שאין  ס(  )ברכות  מאמרם  והוא  דרכם    לאסיא  היה  לא  אילו  שנהגו,  אלא 

 ו ברפואות והשם הניחם למקרי הטבעים: ברפואות יחלה האדם כפי אשר יהיה עליו עונש חטאו ויתרפא ברצון ה', אבל הם נהג

, לא אמרו שנתנה רשות לחולה להתרפאות, אלא כיון  באמרם )שם( ורפא ירפא מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאות   וזו היא כונתם   
החול  לא  שחלה  לרופא לאסור עצמו מרפואתו,  אין  בחיים,  היה מעדת השם שחלקם  והוא לא  ברפואות  נהג  כי  ובא להתרפאות  ה 

ו ועל  חשש שמא ימות בידו, אחרי שהוא בקי במלאכה ההיא, ולא בעבור שיאמר כי השם לבדו הוא רופא כל בשר, שכבר נהגמפני  
דיניה על  ת כא יח( יש על המכה תשלומי הרפואה, כי התורה לא תסמוך  כן האנשים הנצים שהכו זה את זה באבן או באגרוף )שמו 

יחד  לא  כי  יא(  טו  )דברים  כאשר אמרה  עסק  הנסים,  לו  אין  איש  דרכי  השם  ברצות  אבל  יהיה  שכן  מדעתו  הארץ,  מקרב  אביון  ל 
 ברופאים: 
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סוף קדושין אסור לדור בעיר שאין בה רופא. וכן איתה בסהדרין יז: עיר שאין עשרה דברים  ירושלמי  ועיין  
עוד עיין בזה שו"ת ציץ אליעזר חלק יג סימן פז ושם חלק יד  .      ואחד מהם רופא אין ת"ח רשאי לדור בה

 . ך להצילוה לאסיר דצריולח  מדמה .זוהר ח"ג רצטעיין .   וסימן יג

ד צ"ע  כאן  לכלל  למבואר עד  דברי מוהרנ"ת שדברו  יותר  ועוד  קיצונית, ישראל  ברי רבנו  כך  כל  בצורה 
כולם צדיקים  נראה שלמדו ית'כולם  ו,  כפשוטו ממש  ועמך  ה'  על  רק  ובמה שרבנו סתם    .צריכים לסמוך 

הנכו הרפואה  את  לכוון  כיון שא"א  על הסכנה  רק  דיבר  מהר שלכאורה  והזהיר  ולא  נה,  גס  ופאים שלבם 
ובין רפואה לרפואה יותר  החמיר  מספק סם שממית. מוהרנ"ת  חוששים לתת   בין חולי לחולי  ,  בלא לחלק 

וצ"ע שכתוב שכך שמע מרבנו, אע"פ שידוע שרבנו בדבר של מסירות נפש לימד    . לסמוך רק על ה'  תמיד
  פשות.הם סכנת נ שהרופאים   אופןבכל שלא מורים הלכה לאחרים, כאן יצא מגדרו להזהיר 

על  ר מתורה ג' תנינא שכל הרשות לרופא לרפאות ולחולה להתרפאות היא אחרי פדיון ש עוד נראה להעי
אבל כיון שתמה כיצד צדיקים עושים פדיון שצריך לזה  התבטל הדין באיזה סם וע"י איזה רופא יתרפא.  ידו  

  ,ב צ"עוא"כ שוון כזה שיבטל את הדין,  ו מי שיעשה פדילדעת כל הכ"ד בתי דין וכו', צ"ע אם באמת יש לנ
 שאז אפילו רשות לא ניתנה לרופא.  ,כי תמיד אנו לפני פדיון

ומי יודע כשנעלה למעלה ונבקש את שמינו ברשימת חסידי רבנו אם לא יאמרו לנו לא קיימת הזהרת רבנו  
ונקווה שיתגברו    ם שציווה,הדבריבכל    , אלא שבאמת צריך הרבה רחמי שמים לצאת חובת רבנו,מרופאים

 . גם בעולם האמת שכולו דין  זכותשילמדו עלינו 

ואמר רבי אלכסנדרי אמר רבי חייא בר אבא גדול נס שנעשה לחולה יותר מן הנס שנעשה  .  נדרים דף מאב
יכולים לכבותה  ,לחנניה מישאל ועזריה וזו של חולה של    ,של חנניה מישאל ועזריה אש של הדיוט והכל 

 . לכבותה  ם היא ומי יכולשמי

יצחק בריה דרב יהודה לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו    אמר רבעיין שבת לב.  ו
לחולי של סכנה מה שחז"ל הגדירו כסכנת הגוף או סכנת אבר, וכמו  מסתמא הכוונה  ו.  הבא זכות והפטר

היולדת על  סכינא  שאמרו  חדד  תורא  דייקאנפל  נפל  חש  שםן  עיי  אבל  . ,  צרי  שאפילו  רחמים  בראשו  ך 
אומרים לו התודה שכן כל המומתין    תנו רבנן מי שחלה ונטה למות-  ותו שוטר שליח בית דיןתפס אכאילו  

לסרדיוט כמי שנמסר  בעיניו  דומה  יהי  לשוק  יוצא  כמי    ,(לשוטר)  מתודין אדם  בעיניו  דומה  יהי  חש בראשו 
בקולר לאסירי   שנתנוהו  שקושרים  ברזל  ו  ,ם()טבעת  דומעלה למטה  יהי  כמו שהעלו נפל  בעיניו  לידון ה  לגרדום    הו 

שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול   ,(נפשות)לבימת השופטים הדנים  
ואלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טובים ואפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה  

מ זכות  ואחד  עליו  מלמד  מלאך  עליו  יש  אם  שנאמר  ויחננו  ניצול  ישרו  לאדם  להגיד  אלף  מני  אחד  ליץ 
 ויאמר פדעהו מרדת שחת וגו':

ומוכרחים   ?, אפילו אחרי פדיוןמבואר שכל חולי צריך זכויות וניסים להתרפא, וא"כ מה יכול רופא להואיל
וע"י תפילה, לכן לא ניתנה   י ספר הרפואות,לומר שיש טבע ויש השגחה, ואפשר להתרפאות ע"י שניהם, ע"

פא אלא רשות, כדי שנזכור שהעיקר היא ההשגחה וצריך לבקש השגחה תמיד ולבקש רחמים על כל  לרו
הבחירה,   את  מהאדם  לוקחים  אלא שלא  והותרלכן  צרה,  לו   \יז/ הורשה  אין  אבל  בדרך הטבע,  להתרפא 

כוונת הרמב"ן שכבי וזו  ורפואות.  דיבר עכול סותר עצמו  לפנות כלל לרופא  ל  כי בחומש לפי העניין שם 
 צדיק ובתורת האדם דיבר בכלליות לאדם בינוני.

)פדר"א    , אלא בעיטוש בלבד היה אדם מסתלק)תוס' ב"ב טז:(  )חולי שהוא תחילת הסתלקותעד יעקב לא הוה חולשא    -ב"מ פז.  גם עיין  

ד  אמר ליוסף הנה אביך חולה ער וישנאמקות(  הסתל  תחילת  אחולי שהו)אתא יעקב בעא רחמי והוה חולשא    ,(נב(
נתרפא ממנו(  דאתא אלישע לא הוה דחליש ואתפח   ואעפ"כ  חולי של תחילת הסתלקות  היה  אתא אלישע בעא רחמי  )לא 

 . לי אחריתיוואתפח שנאמר ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו מכלל דחלה ח

ת חולי שהוא  שום  היה  לא  אבינו  יעקב  אפ"ל שעד  הנפאולי  יציאת  הנפש  חילת  שיציאת  ביקש  ויעקב  ש 
ה בהדרגה, דהיינו חולי מסוכן שבסופו מת, ואלישע ביקש שגם חולי שהוא תחילת יציאת הנשמה יהיה  תיהי

ממנו להתרפא  לא    .אפשר  ואם  להתרפא,  מבקש  כיצד  למות  זמנו  הגיע  כבר  אם  אלישע  חידש  מה  וצ"ע 
תה. וצ"ל  חולי כזה אלא רק חולי שלפני מיאבינו לא חידש  הגיע זמנו מדוע שיהיה חולה מסוכן הרי יעקב  

שיעקב אבינו חידש חולי שלפני כל מיתה וגם שלא בזמנה, ועל זה ביקש אלישע שחולי מסוכן שלא הגיע  
ממנו.   להתרפא  אפשר  להפטר  וחזקיה  זמנו  עצמו,  על  רק  ביקש  שם שמוכיח שאלישע  צופים  שדה  ועיין 

כ תלקות וצ"ע א"עלמא שאפשר להתרפא מחולי של הס  ילוגם חידש לכאחריו ביקש על הכלל ונתרפא, ו
עוד לבקש  שאפשר  שחידש  התרפא    הכוונה  ועי"ז  שנים  עשרה  חמש  לעול  שזכה  חזקיה  כמו  חיים  שנות 

 וצ"ע. 

 
ד. כי סילק את החכמה ופנה להתגלות  ד החכמה נעשה מיותר, ועל זה אמרו כל האומר מותר קרוב למזי של המותר עם יו   כידוע   יז 

 לבו.



   מוהר"ן תנינא                                         ג  רה תו                  ליקוטי                                 9ד: 

אבינו   יעקב  לפני  שהיה  חולי  חולאים,  סוגי  שני  שהם  בלבד  נמצא  לכפרה  שבזמן  שהם  החולאים  וכגון 
טז:(  שרואה מתרפא  חולהוכל    ה בצווארושאבן תלויאברהם אבינו     משנפטר היא תלויה על החמה.ו  ,)ב"ב 

על  ו ביקש  אבינו  של  יעקב  המלך  הנביא  אלישע  והסתלקות,  תחילת  חולי  כזה שגם    ופעלוחזקיה    מחולי 
 אפשר להתרפא, ומסתמא הכוונה שיזכה לתוספת שנים וצ"ע.   

אעפ"כ אנו חלשים ומבקשים בכל    שיסורים מכפריםצ"ע גדול הרי כל אחד יודע    על כל החולייםולסיכום  
  , רוצים איזה כפרה ולעורר רחמי שמים עושים צום וממעטים בתענוגיםשיום אל תביאנו לידי נסיון, אבל כ

לנו עוון מסויים שאנו צריכים   יסורים בדיוק מה שיכול לכפר  לנו  ושולח  יותר מאיתנו  והנה הקב"ה חכם 
שקלקל   ע"י  אבר  בנו  לתקן  בעואיזה  על ונותישנפגם  לשמוח  במקום  ואנו  המלך  התיקו  נו,  לנו  ששולח  ן 

ובוודאי על כן לא יאריך בצרה יותר מההכרח, איך    ,ועוד מצטער עמנו כמבואר בכל צרתם לו צר  ,הגדול
שכרם ולא  בהן ולא  בקם לו אדם ומחפש תרופה לבטל את התיקון וכאילו נלחם עם הקב"ה ולא רוצה לא  

 ק גדול כדי להבין זאת.להיות צדי וזה צע"ג. ולא צריך  ה על ידם.שנעש תיקוןבכפרתם ולא ב

 

 למעשה בעניין רופאים 

לברוח מרופאים   דעה ברורה ונחרצת  ,מוהרנ"ת מה שקיבל בפירוש מרבנודעת  ו  ,אע"פ שנראה דעת רבנו
קשת  למעשה  כמטחווי  נפשומדבוודאי  .  במסירות  צוו  , בר  ורבינו  מאיסורא,  חמירא  שסכנתא  עק  אע"פ 
ועל מסירות נפש לא מורים   .סירות נפש לקיים דבריו כפשוטו כנה גדולה, אעפ"כ במציאות זו מומזהיר על ס

. אבל עכ"פ ברור שמי שיש בכוחו לקיים דברי רבנו ובאמת צועק באמונה  \יח/לזולת אלא כל אחד לעצמו
רורה. כי דעת רבנו ב  שלימה לה' אין לו לחשוש שיתבעו אותו על הזנחה ולא תעמוד על דם רעך וכיו"ב

וא"א לפרש, רק כל אחד לפי  לילך לרופא    שכן צריך יש מצבים    לכאורהכי  יג טז(  )ואעפ"כ ערום יעשה בדעת  
בפרנסה, שמבאר שם שההשתדלות   בעניין ההשתדלות  ד'  ומתן הלכה  לק"ה משא  ועיין  מדרגת הביטחון 

 שם בממונות. העסק בנפשות ו  ואינו דומה ממש כי כאן היא לכל אחד רק כמה שחסר לו בביטחון.

על "רפוא ירפא" שיש מחלקים בין חולי  )שמות כא יט(    באבן עזראוגי החוליים, כמובא  ויש המחלקים בין ס
. ובאנ"ש היו שחילקו בין חולי שרפואתו ידועה שמרפאת לחולי שלא ידוע, וכן ידוע שרבנו  חיצוני לפנימי

א מעצם  ון רבנו שהזהיר בגלל הסכנה, ולנראה פשטות לש הורה לחסן נגד מחלת הבעבועות רוח בזמנו. וכן
מאידך ממה שאמר בשיחה שצריך להרגיש כמו שאתה    .העובדא שאדם פונה לרופא ולא סומך על ה' ית'

ולמעשה א"א    .ת"נמשמע שרצה שנסמוך רק על ה' וכמו שהבין מוהר  ,לבד מה'  ,בשדה ואין מי שיעזור לך 
 ת. רגתם ואיבדו נפשוגו למעלה ממדנה ש כבר היו מעשיםו ,להורות לזולת

 מה עד כאן הקד

 

* 
 [יט] ג  תורה

קא( הגדול   כשחלה  \כ/)סנהדרין  אליעזר  לבקרו    \כא/ר'  חכמים  עקיבאובאו  לר'   \כב/ אמר 

בגרסת הגמ' כתוב אמר להם ורבנו שינה וכתב אמר לר"ע,   [כד]   בעולםגדול    קטרוגיש  עזה    \כג/חימה

 
נותנים עצות מעשיות אלא רק דרך חשיבה    באמת   יח באופן שהאדם בתפילות ימצא את העצה השייכת  מקובל באנ"ש שבכלל לא 

ממש סכנה שחייב להזהיר עליה ואינה עיצה ששייכת לכל  ש לזה משמע שסבר שהיא  ש ואעפ"כ ממה שמוהרנ"ת בנושא זה לא ח לו.  
וממה שלא חילק בין סוגי חוליים ומכות אלא אפילו רפואה קלה לא רצה להשתמש, משמע שסבר שדעת רבנו    י מדרגתו.אחד לפ 

שחיתים דהיינו  כיון שידע לא ישמעו לו צעק כנגד המ   י אול ו   פא בבית ירא שמים. וצ"ע.ו כל ישראל צדיקים ועל כולם נאמר מה לר ש 
 כדי לאזן את הבחירה.

 אמרה תורה זו לא ידוע מתי והיכן נ יט

להן    .סנהדרין דף קא   כ לבקרו אמר  תלמידיו  נכנסו  רבי אליעזר  כשחלה  חנה  בר  בר  רבה  אליע אמר  עזה  זר(  )רבי  גדול(  חמה  יש  )כעס 
חוליו  בעולם  והכביד  ה'  עליו  שכעס  אומר  היה  עצמו  על  שכיו )פרש"י  כתב  רמה  ויד  פי .  ומהרש"א  יסוריו.  הכבידו  לכן  בכלליות  בעולם  חימה  על  ן שהיה  שכוון  רש 

וזהו שאמר לעיל דף סח תמה אני אם ימותו מיתת עצמם.  יסוריו    ? אמרו לו למה אתה משחק   , רבי עקיבא משחק התחילו הן בוכין ו   , ( תלמידיו ולא על 
אמר להן לכך אני משחק כל זמן שאני רואה    .ר ולא נבכה אמרו לו אפשר ספר תורה שרוי בצע   ? אמר להן וכי מפני מה אתם בוכים 

שיו שאני  אין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה ואין שמנו מבאיש ואין דובשנו מדביש אמרתי שמא חס ושלום קיבל רבי עולמו ועכ רבי ש 
רבינו כי אדם אין צדיק בארץ    אמר לו לימדתנו   ?עקיבא כלום חיסרתי מן התורה כולה )רבי אליעזר(  אמר לו    .רואה רבי בצער אני שמח 
 .אשר יעשה טוב ולא יחטא 

ויש    .ב אע"ג דקרא הוא א"ל בלשון הזה כדרך שאלת ותשובת התלמיד לר   -  ושא"ל רבי עקיבא למדתנו רבינו כי אדם וגו'   -  "א מהרש 

ואמאי    ,טיו של נחש מההיא דד' מתו בע   , דבפרק במה בהמה איכא למ"ד דאין מיתה בלא חטא כו' ומסיק עליה תיובתא   לדקדק בזה 
ולפי מה שכתבו התוספות שם    .דמשמע מיניה דאין מיתה בלא חטא   , אדם אין צדיק וגו'  לא תסייע מהכא דקא"ל רבי עקיבא לר"א כי 

וגו'  , אההיא דד' מתו בעטיו של נחש  יש ליישב דה"נ ר"ע קאמר    , ברוב בני אדם קאמר עכ"ל   , והא דכתיב כי אדם אין צדיק בארץ 
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כי   ,דחהש  \כה/ המהרש"אאלא כחוליו של ר"א,    חימה היא סיבתהששביאר  ואולי כוונתו לפרש דלא כרש"י  
"בעולם" החכמיםמשמע    לשון  על  כעס  שיש  לר"ע  אמר  ר"ע.    ,שר"א  על  באו   כנראהוובעיקר  שלא  על 
  אשקילל אותם על של  )מדרש נעלם זוהר ח"א דף צט.(כמבואר בזוהר    ,\כו/ שהיה הגדול בחכמה בדורו  ,ללמוד ממנו

היה כטיפה מהים הגדול ביחס  לימד  שכי מה  ,  כמעט כל תורתום  ז נאבד מהעול י"וע  \כז/באו ללמוד ממנו
ללמד לו  שהיה  שו  ,למה  שאע"פ  באו  הסיבה  ממנו  לא  מנודהללמוד  שהיה  מוחרם  כיוון  אעפ"כ  ,  \כח/ או 

)ב"מ   רמב"ןול.  , כמו שעשו ביום הסתלקותוצריכים לבוא וללמוד ממנו במרחק ד' אמותשהיו    כנראה שסבר

 
מהרוב, שהרי היה גדול בדורו, ויותר מסתבר שבאמת לא חטא, ורמז להם  )דהיינו שדוחק לומר שר"א הוא     : ם אתה מרוב בני אדם ודוחק לר"א שאפשר שג 

 שמדת הדין מתוחה נגדם(  

  ועי"ש עיון יעקב שפירש שנחלה ומת בעוון הדור וכמ"ש מפני   שפירש שנחלה בעוון הדור.  אות קפו סנהדרין  יעקב    על עין   עיין רי"ף 
 הרעה נאסף הצדיק.

יהושעמגדולי תל   הוא רבי אליעזר בן הורקנוס   כא ורבי  )השני(  גמליאל  ורבן  זכאי, הוא  יוחנן בן  רבי  גדולי חכמי    , מידי  היו שלשת 
שנ  בית  חורבן  הגדול" הדור שאחרי  בכנויו "רבי אליעזר  מוכר  הוא  עקיבא.  רבי  רבותיו של  והיה אחד משני  פרקי    , י.  וחיבר מדרש 

 זר.דרבי אליע 
  ורבנו אומר שאמר זאת לרבי עקיבא.  שבאו לבקרו,   לכל החכמים   היינו שלנו וגם בגרסת העין יעקב כתוב אמר להם ד   צ"ע בגמרא   כב

 עקיבא שיכול היה לירד לסוף דעתו ולא בא ללמוד.ואולי רוצה לרמוז שעיקר הקטרוג היה על רבי  
בחיי   כג רבנו  ו'    עיין  לד  חז"ל   -דברים  דרשו  פעור.  בית  יגו   מול  שהיה  המקטרגים  בסיני  למשה  שנזדמנו  כ(  תשא  כי  ר  )תנחומא 

יא(,   יז,  )במדבר  הקצף  יצא  בפסוק  קרח  בפרשת  שכתבתי  וכמו  הנק מפניהם,  החמישי  כנגד  לעמוד  משה  חמה ובעבור שהוצרך    רא 
פיו כנגד ישראל, וכענין  הפוער פיו כנגד ישראל, על כן משה בחייו רצה להתגבר עליו וחפר ממנו שם כדי להחליש כוחו שלא יפער  

שפיוה אברא וכסיוה )סנהדרין סד.(. גם במותו רצה לקבור עצמו שם כדי שיראה המקטרג  שעשו אנשי כנסת הגדולה ביצר הרע,  
 לעלות ולקטרג: קברו של משה ולא יהא רשאי  

ימתיק את המשחית חימה ועל  ולפ"ז אולי אפשר לומר שר"א הוכיח אותם שכיון שלא באו ללמוד ממנו ועתה שהוא חולה אין מי ש 
 כן מוכרח שימותו במיתות משונות.

"י שמשה  פרק מה שאחרי חטא העגל שלח הקב"ה חמישה מלאכים קצף, אף, חימה, משחית, חרון, וע  עיין פרקי דרבי אליעזר אבל  
הזכיר  ועוד  ועצר את משחית,  ה' לאבות  הזכיר שבועת  עוד  וחימה.  ג' קצף, אף,  נעצרו  זכות אבות  השבועה שנשבע למשה    הזכיר 

יגורתי מפני האף והחימה אשר קצף וכו' ומבאר שם שחרון הוא הקשה מכולם  הרד"ל שם מציין לפרשת     ועצר את חרון. עקב כי 
   שמשה קבר אותו ונקרא שמו פעור ומשה רבנו קבור כנגדו להשתיקו כשישראל חוטאין.  "ל  וכולל כולם וכמבואר בפרדר"א הנ 

 שנחלקו על מי היה הכעס על ר"א או על התלמידים עיין רש"י ומהרש"א  כד
חמה עזה יש בעולם כו'. עפירש"י, אבל מלשון יש בעולם, לא משמע כן, אלא דיש לפרש שעליהן אמר  -הדרין קא.  סנ   מהרש"א   כה 

ר ואנו לא  מ"ש בספ"ד מיתות )לעיל דף סח.( שאמר להן תמה אני אם ימותו מיתת עצמן כו' ע"ש. וכן מ"ש הכא ס"ת שרוי בצע כך כ 
אמר אוי לכם ב' זרועותי שהן כשני ס"ת כו', כמבואר שם, וכן מ"ש כלום חסרתי מן    נבכה, ע"פ מש"ש נטל ב' זרועותיו והניחן על לבו, 

 התורה, מבואר שם.
י  כתב בקונטרס 'שם האחד אליעזר' בפדר"א להרד"ל אמרו על רבי אליעזר בן הורקנוס שם האחד המיוחד כ   -  יזה ספר ראיתי בא   כו 

שבע"פ יסוד המשנה ויסוד הקבלה וגדלוהו בשם טוב לקרותו בשם רבי  הוא נתייחד בין גדולי התנאים הראשונים להיות יסוד תורה  
רא בשם רבי אליעזר ביו"ד סתם בכדי שיהיה צריך להזכירו לסימנא מהם בשם  אליעזר הגדול אף כי לא נמצא עוד תנא אחר שנק 

 .הגדול 

' אליעזר בן הורקנוס, וידוע דבעבור זה  סתם ר' אליעזר הוא ר' אליעזר הגדול ר   -מאמר יב    -דש תשרי  מאמרי ח   -  בני יששכר ועיין  
גלגול ראובן בכור ישראל על כן הוא ניצ  גזירת עשרה הרוגי מלכות )שהיו גלגולי שבטים  נקרא ר' אליעזר הגדול על שהיה  ול מן 

ב[(, כמו שפסק על  והשליכוהו אל הבור וניצול אחר כך )כמבואר במס' ע"ז ]טז ע" ( רק נתפס  )כמבואר בזוהר חדש סוף קהלת(   שמכרו את יוסף 
ו נתגלגלו בעשרה הרוגי מלכות  יוסף השליכו אותו אל הבור וכו' למען הציל אותו וכו' ]בראשית לז כב[, ושארי השבטים שמכרוה 

ע"א[ על כן כאשר סיפר רבן יוחנן בן זכאי רבו של  וקבלו עונשן על שגרמו ליוסף אבידת עשרה טיפין דאזדריקו למגנא ]תיקו"ז ק"י  
גלגול ראו   ר' אליעזר  בן  שבחו הנה שיבחו בור סיד שאינו מאבד טיפה ]אבות ב ח[ כמו"ש במקומו בעזה"י, והנה להיות ר' אליעזר 

עומד   בנך  שבן  חייך  תחלה  בתשובה  פתחת  אתה  לראובן  הקב"ה  אמר  יט[  פ"ד  ]ב"ר  )כמשאחז"ל  תחלה  בתשובה  ופותח  שפתח 
ובה ]מאמר ד' דרוש ג' אות ט'[(, והנה ר' אליעזר גלגולו של ראובן הבעל  בתשובה תחלה ומנו הושע וכו', נתבאר לעיל בדרושי התש 

 ה של זמני ועיתותי התשובה כאשר יתבאר אי"ה: תשובה, הנה לו יאתה לפסוק הדין וההלכ 

 .כאי תמה שבא להקביל פניו ברגל שהרי הוא גדול ממנו בתורה אפילו רבו רבי יוחנן בן ז ש   ח"א דף קכז:   עיין מדרש נעלם זוהר 
אם    ביאר שהכוונה שר"א מדוע לא באתם בגלגול הקודם כשהייתי ראובן ואתם האחים לא באתם לשאול אותי   באיגרא דפרקא   כז 

משונ  במיתה  הזה  בגלגול  הם  מתו  זה  ועל  גדול  קטרוג  עליכם  יש  ממני  למוד  באתם  שלא  וכיון  יוסף,  את  הרוגי  למכור  עשרת  ה 
 ל שמעון שהיה עיקר במכירה.ור"ע במיצה קשה מוכלם כיון שהיה גלגו   מלכות.

נט:    עיין רמב"ן   כח נדוי   -ב"מ  כמו שמצינו    , שמנדין על כבוד הרב   , בלבד   ותמהני למה ברכוהו לר' אליעזר הרי לא היה חייב אלא 
יוכיחו  וי"ל שכיון שלא רצה לחזור ואמ   .בעקביה בן מהללאל )ברכות י"ט א'(  ר חרוב ואמת המים וכותלי בית המדרש ומן השמים 

היא    להו כאפקירותא שהיה מחזיק במחלוקת יותר מדאי לפיכך ברכוהו, ואפשר שהם היו אומרים מפי השמועה והוא אומר כך   מחזי 
נעשה   היה  הבית  בזמן  למעשה  הורה  ואלו  שבעולם,  ראיות  כל  ממנו  קבלו  לא  לפיכך  א'(  פ"ח  )סנהדרין  לפיכך  בעיני  ממרא  זקן 

חלק    -סדר הדורות  ב   וכן   -בספר היוחסין מאמר א'    שהרי מבואר צ"ע    כך הוא בעיני   מה שאמר שר"א אמר )     החמירו עליו וברכוהו: 
 ( אמר אלא מה ששמע מרבו סוכה )כ"ז ב'( יומא )ס"ו ב'(.לא    -אות א    -תנאים ואמוראים  



   מוהר"ן תנינא                                         ג  רהתו                 ליקוטי                                 11ד: 

נקט לשון נדוי אבל   \לא/ ובלק"ה .צ"ע  \ל/וד ממנונדוי אלא חרם שאסור ללמהיה לא  לק על רש"י שחוש \כט /נט:(

 .מהמנודהאסור ללמוד עפ"י הסוד משמע שקצת 
לדעת רש"י או לדעת המהרש"א שנגזר מיתות משונות   ונפטררבי אליעזר הגדול ומבאר רבנו הטעם שחלה 

ואולי הכוונה על עשרה הרוגי מלכו וכל להמתיק הדין, כי  אז מי שי  כי לא היה  \לב/תעל חכמים 
צ"ע מדוע לא נמצא? ואולי כי את הפדיון יודע חד  .  \לג/היה צריך לפדיון להמתיק הדין, ולא נמצא

ככי    \לדבדרא/ כולם "יש  את  לידע  וצריך  דינין  בתי  צריך  \לה/ ד  כך  גדול  שהדין  וככל  ממון ,  יותר  ליתן 

 
איפשיטא היא  כינוי לחרם, וראיה לדבר שחלץ מנעליו ואלו מנודה בעיא ולא  וברכוהו. פי' הוא    -נט:    בבא מציעא   חדושי הרמב"ן   כט 

ל ז"ל, ועוד שנשמט וישב לו על  )מו"ק ט"ו ב'( ולא פשטוה מהכא ולקולא נמי נקטינן לה ואינו צריך לחלוץ מנעליו כדברי רבינו הגדו 
יש ספרים שכתוב וקרע בגדיו וכן גרש"י ז"ל, והא  גבי קרקע משום כפיית המטה כענין ששנו באבל ואלו מנודה אינו חייב לכפות, ו 

יא שלא היה מנודה סתם בלבד שהוא אינו צריך קריעה, ועוד מצינו שלא היו רוצים לבא אצלו ללמוד תורה כדאמרינן  נמי ראיה ה 
ם אותו בדברים  בשלהי ארבע מיתות )ס"ח א'( למה באתם ללמוד תורה באנו ועד עכשיו למה לא באתם לא היה לנו פנאי, שהיו דוחי 

הו חס ושלום שלא יפנו עצמן לבא אצלו ללמוד תורה, וזו ראיה שמבורך היה שאלו  שלא יאמרו מפני הנדר שברכוהו, ואלו לא ברכו 
"ו א'( שונה ושונין לו, ואמרו מוחרם לא שונה ולא שונין לו ולפיכך לא באו לפניו, ולדברי רש"י  היה מנודה סתם הרי אמרו )מו"ק ט 

מ  ה ז"ל שהוא  הוא מלשון שמתא, אף  ר' אליעזר שמותי  מקום שאמרו  הוא שמצינו לשון שמתא בחרם במשקין  פרש בכל  וא חרם 
ב  מפורש  וכן  ב"ש,  מתלמידי  שהוא  הנכון  שהפירוש  אלא  המקומות,  ה"ז(:וברוב  )פ"ד  ביצה  במס'  הרז"ה      ירושלמי  בשם  )ראיתי 

 שבסוף ספרו כתב להוכיח שר"א סבר כבית הלל( 
 שהרי כשבאו לבקרו חולה למדו ממנו בריחוק ד"א.  יו צ"ע דבר ם  אמנ   ל

ה ְלהוֹ   -ראשית הגז ג' אות יג    ין לק"ה עי   לא צָׁ ּלֹא רָׁ ֶ דֹול ַעל ש  יֶעֶזר ַהּגָׁ י ֱאלִּ ַרּבִּ ה  ְתַנּדָׁ ן נִּ י  ְוַעל ּכֵ י ַרּבִּ ל ַעְכַנאי. ּכִּ ֶ ַתּנּורֹו ש  ים ּבְ מִּ דֹות ְלַהֲחכָׁ
ְמ  בֹּהַ  ּגָׁ ה  ְיתָׁ הָׁ תֹו  גָׁ ַהּשָׁ יֶעֶזר  לִּ ֱאלִּ ְכרֹונֹו  זִּ נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  דִּ ּבְ א  ּמּובָׁ ּכַ ְמֹאד,  י  ֹאד  ַרּבִּ ֶ ש  "ל  ַהּנַ ר  ֲאמָׁ ּמַ ּבַ ה  כָׁ ְברָׁ לִּ ְכרֹונֹו  זִּ נּו  ַרּבֵ ֵאר  בָׁ ּמְ ֶ ש  ּוְכמֹו  ה.  כָׁ ְברָׁ

י'ֶע'זֶ  ֵ ֱא'לִּ אש  רָׁ ְוכּו',  "ַיֲעֶשה  ֶתךָׁ  "זּולָׁ ים  "ֱאלֹקִּ ה  תָׁ אָׁ "רָׁ "לֹא  ן  "ַעיִּ יַנת  חִּ ּבְ ן,  ּבֵ יַנת  חִּ ּבְ הּוא  לֹ 'ר  ן  ּכֵ ְוַעל  ם.  ָׁ ש  ן  ַעּיֵ ְוכּו',  יֶעֶזר  ֱאלִּ בֹות  ּתֵ ה  י  יָׁ הָׁ א 
ה ְוַעל   יקָׁ תִּ ְ יַנת ש  ְבחִּ ה ּבִּ ְיתָׁ תֹו הָׁ גָׁ י ַהּשָׁ תֹו, ּכִּ גָׁ ְעּתֹו ְוַהּשָׁ ל ּדַ ר ְלַקּבֵ ָׁ מֹו  ֶאְפש  ּדּוש  ה', ּכְ מּות ַעל קִּ ּיָׁ ֶ ידֹו ש  ְלמִּ א ּתַ יבָׁ י ֲעקִּ יַע ְלַרּבִּ ה מֹודִּ יָׁ ן הּוא הָׁ ּכֵ

ְמרוּ  אָׁ ֶ עֲ ש  י  ְלַרּבִּ ַמר  אָׁ ֶ ש  ה  כָׁ ְברָׁ לִּ ם  ְכרֹונָׁ זִּ ַרּבֹוֵתינּו  יבָׁ   ֲעקִּ י  ַרּבִּ יַתת  מִּ י  ּכִּ  , ַעְצְמךָׁ יַתת  מִּ מּות  ּתָׁ ם  אִּ י  ֲאנִּ ֵמּהַ  ּתָׁ קּותֹו,  ּלְ ְסּתַ הִּ קֶֹדם  א  יבָׁ וא  קִּ הִּ א 
ּמַ  ם ּבַ ָׁ ַתב ש  ּכָׁ ֶ מֹו ש  ה, ּכְ בָׁ ָׁ ַמֲחש  ה ּבְ לָׁ ְך עָׁ ֹתק ּכָׁ ְ יַנת ש  חִּ ה, ּבְ יקָׁ תִּ ְ יַנת ש  חִּ מִּ ּבְ צּו ֲחכָׁ ן לֹא רָׁ ם. ְוַעל ּכֵ ָׁ ן ש  "ל, ַעּיֵ ר ַהּנַ יֶעֶזר  ֲאמָׁ י ֱאלִּ ְבֵרי ַרּבִּ ל ּדִּ ים ְלַקּבֵ

מַ  ָׁ ן ַהש ּ ים מִּ אִּ ים נֹורָׁ ֶהם מֹוְפתִּ ה לָׁ ֶהְראָׁ ֶ דֹול ַאף ש  הוּ ַהּגָׁ ֶ ם ש  ַמיִּ ָׁ ש ּ ּבַ ה  י ֵאין ַהּתֹורָׁ ּכִּ ַהְינּו  וא,  ם הִּ ַמיִּ ָׁ י לֹא ַבש ּ ּכִּ יו  רָׁ ְדבָׁ ּכִּ הּוא  ֶ ם ש  ֵרי  יִּ ּדָׁ ַגת  א ַהּשָׁ
ם,   ַמיִּ ָׁ ש  יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ֶ ש  ה,  ַעל  ַמְעלָׁ ַרק  הּוא  ה  ַהּתֹורָׁ יֵני  ּדִּ ר  ּקַ עִּ י  ּכִּ יג,  ְלַהּשִּ נּו  לָׁ ר  ָׁ ֶאְפש  י  אִּ ה  ַמְעלָׁ ֵרי  ּדָׁ ַגת  ַהּשָׁ י  יד  ּכִּ ְלמִּ ַהּתַ ַגת  ַהּשָׁ יַנת  חִּ ּבְ ְיֵדי 

אָׁ  ּבָׁ ה  נָׁ ּתְ נִּ ה  ַהּתֹורָׁ י  ּכִּ ה.  ַמּטָׁ ֵרי  ּדָׁ יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ֶ ּדִּ ש  ֵרר  ְלבָׁ ין  יכִּ ְצרִּ ן  ּכֵ ְוַעל  ם.  ַמיִּ ָׁ ש ּ ּבַ ְולֹא  ֵרי  ֶרץ  ּדָׁ יַנת  חִּ ּבְ ל  ֶ ש  ַעת  ַהּדַ ַגת  ַהּשָׁ י  ּפִּ ַעל  ה  ַהּתֹורָׁ יֵני 
הּוא  ֶ ש  ה,  יד   ַמּטָׁ ְלמִּ ַהּתַ יַנת  חִּ י ּבְ לִּ ה  ַהּתֹורָׁ ה  ֶ מֹש  ַסר  מָׁ ן  ּכֵ ְוַעל  ה  ֶ ּמֹש  מִּ ה  ַהּתֹורָׁ ל  ּבֵ ּקִּ ֶ ש  ַע  ֻּ ְיהֹוש  יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ֶ ש  ְבנֹו  ,  לִּ ְולֹא  א  ְיקָׁ ּדַ ידֹו  ְלמִּ ּתַ ַע  ֻּ הֹוש 

יֶעֶזר,  לֹא    ֱאלִּ י  ּכִּ "ל.  ַהּנַ ר  ֲאמָׁ ּמַ ּבַ ם  ָׁ ש  ר  בֹאָׁ ּמְ ֶ ש  מֹו  ּכְ דֹול,  ַהּגָׁ יֶעֶזר  ֱאלִּ י  ַרּבִּ יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ֶ הּוא  ש  ֶ ש  יֶעֶזר,  ֱאלִּ י  ַרּבִּ ַגת  ַהּשָׁ י  ּכִּ "ל,  ּנַ ּכַ יא  הִּ ם  ַמיִּ ָׁ ַבש ּ
ן   יַנת ַעיִּ חִּ ן ּבְ יַנת ּבֵ חִּ ֶזה  ּבְ יג ּבְ נּו ְלַהּשִּ ר לָׁ ָׁ י ֶאְפש  ה ְוכּו' אִּ תָׁ אָׁ "ל: לֹא רָׁ ם ְוַכּנַ עֹולָׁ  הָׁ

ן  ֵּ ן   ְוַעל כ  יֶעֶזר. ְוַעל ּכֵ י ֱאלִּ ַרּבִּ ה ּכְ כָׁ ְקּבַֹע ַהֲהלָׁ ים לִּ מִּ צּו ֲחכָׁ ה,    לֹא רָׁ יקָׁ תִּ ְ יַנת ש  חִּ ּדּוי הּוא ּבְ י ַהּנִּ ּדּוהּו, ּכִּ י כ ְ נִּ ֹו, כ ִּ מ  ר עִּ ַדב ֵּ ל ְ ין מִּ ְתַרֲחקִּ י מִּ י  כ ִּ מֹו מִּ

ין לְ  יכִּ ים ְצרִּ י ֲחָכמִּ ְברֵּ דִּ ל ב ְ ַזְלזֵּ מ ְ ֶׁ ק מִּ ש  ֵּ ל  ַ ְסת  י נִּ מֹוָתא, כ ִּ ְטָרא ד ְ ֹו סִּ ְלָטה ב  ָ י ש  ֹו, כ ִּ מ  ר עִּ ַדב ֵּ ל ְ יקֹו מִּ ֹותֹו ו ְלַהְרחִּ ַגם  ַנד  ָ פ  ֶׁ ַאַחר ש  ים מֵּ ַעת ְוַהַחי ִּ ו  ַהד ַ נ  ֶׁ מ 
ְוכַ  ַעת  ַהד ַ ְך  ָ ְמש  נִּ ם  הֶׁ ֵּ מ  ֶׁ ש  ים  ַהֲחָכמִּ ד  גֶׁ נֶׁ ְת כ ְ ת ִּ ֹא  ל  ֶׁ ש  ֹק  ת  ְ ש  לִּ יְך  ָצרִּ הו א  ן  ֵּ כ  ְוַעל  "ל.  ו ָריו,  נ ַ ב  דִּ ב ְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהס ִּ ז  ה  ַאחֵּ ְלַמְעלָׁ ה  ְלַמְעלָׁ ֵכן  מֹו  ּכְ

י  ַרּבִּ ה  ֶעְליֹונָׁ ה  ָׁ ש ּ דֻּ ּקְ ְלקַ   ּבַ ר  ָׁ י ֶאְפש  י אִּ ּכִּ ה,  יקָׁ תִּ ְ יַנת ש  חִּ ּבְ הּוא  ֶ ן, ש  ּבֵ יַנת  ְבחִּ ּבִּ ה  יָׁ הָׁ ֶ דֹול ש  ַהּגָׁ יֶעֶזר  "ל,  ֱאלִּ ּנַ ּכַ תֹו  גָׁ ַהּשָׁ ל  ֹות ּבֵ ְלַנד  ֻהְכְרחו   ן  ֵּ כ  ֹו  ַעל 

ו ,  נ  ֶׁ מ  ק מִּ ְתַרחֵּ ה כַּ   ו ְלהִּ יקָׁ תִּ ְ יַנת ש  ְבחִּ י הּוא ּבִּ תֹו, ּכִּ גָׁ ל ַהּשָׁ ר ְלַקּבֵ ָׁ י ֶאְפש  י אִּ ֶהם  ּכִּ ה ְלהֹודֹות לָׁ צָׁ רֹו ְולֹא רָׁ בָׁ ַמד ַעל ּדְ עָׁ ֶ יל ש  בִּ ְ ש  שּו ּבִּ ל ֶזה עָׁ "ל ְוכָׁ ּנַ
א  ְוקָׁ ה ּדַ צָׁ ה.  ְורָׁ דֹולָׁ ְעּתֹו ַהּגְ ם ּדַ ְתַקּיֵ ּיִּ ֶ  ש 

 שעליו אמר ר"א שלך קשה מכולם וסופו שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל היה מעשרה הרוגי מלכות.  שהרי רבי עקיבא   לב

יל   -אות צו בר"פ לתפילת מנחה הלכה ז    ה המנח עיין לק"ה   ְתחִּ דֹו הִּ ן ְוַעל יָׁ ְרּבָׁ ֵעת ַהחֻּ ה ּבְ יָׁ א הָׁ יבָׁ י ֲעקִּ י ַרּבִּ ר ְלֵעיל   ּכִּ ְזּכָׁ ּקּון ַהּנִּ ר ַהּתִּ ּקַ ד עִּ ּיָׁ   מִּ
ן בְּ   א עלאה()תיקון בית  ין ְלַכּוֵ יכִּ רִּ ּצְ ֶ יַנת ַמה ש ּ חִּ הּו ּבְ ּזֶ ֶ ּדּוש  ה', ש  ק ַעל קִּ ּלֵ ְסּתַ ּנִּ ֶ ה ֲהרּוֵגי ַמְלכּות  ַעל ְיֵדי ש  רָׁ מֹות ה' ַלֲעשָׁ ים ֵאל ְנקָׁ מִּ עָׁ י ּפְ ּתֵ ְ ל יֹום ש  כָׁ

א   יבָׁ י ֲעקִּ ם ַרּבִּ רָׁ ּקָׁ עִּ ֶ יבָׁ ש  י ֲעקִּ י ַרּבִּ ים ַמֲעֵשי ה'. ּכִּ דֹולִּ י ּגְ ה ְוכּו'.  ְוכּו'. ּכִּ ה זֹו ּתֹורָׁ ֶ ַאל מֹש  ָׁ ַעל ֶזה ש  ֶ ין. ש  קֹולִּ מָׁ רּוהּו ּבְ רֹו ְוכּו' ּוְמכָׁ שָׁ ְרקּו ֶאת ּבְ א סָׁ
ֵהם ְיעֹוְר  ֶ ם ש  תָׁ ה ְקבּורָׁ ּלָׁ ְתּגַ ּנִּ ֶ ים ש  יקִּ ּדִּ ֵתנּו ַעל ְיֵדי ֵאּלּו ַהּצַ ְקוָׁ ל ּתִּ ה ּכָׁ רּו ַיחַ ְוַעּתָׁ ְתַחּבְ ּיִּ ֶ א ש  נָׁ א ֵמֵהימָׁ ה ַרְעיָׁ ֶ ּקּוֵננּו: רּו ֶאת מֹש  תִּ  ד ַלֲעסֹק ּבְ

ם ַעל   -  עיין תורה רס  ָׁ ְסרּו ַנְפש  ּמָׁ ֶ ה ֲהרּוֵגי ַמְלכּות ש  רָׁ י ֵיש  ֲעשָֹׁ ח   ּכִּ ַהּיִּ ר  ּקַ עִּ ֶ דּוַע, ש  ּיָׁ ּכַ ּה  יְנּתֵ כִּ ְ יְך הּוא ּוש  רִּ ּבְ א  ָׁ ְדש  חּוד קֻּ יל יִּ בִּ ְ ש  ּדּוש  ה' ּבִּ ּוד  קִּ
ן הַ  אֹותָׁ אּו ּבְ , ְוֵהם רָׁ יַרת ֶנֶפש  מֹוֵתיֶהם,  ַעל ְיֵדי ְמסִּ ְ ש  ם ַעל ְיֵדי נִּ י אִּ ה ּכִּ ים ְלַמְעלָׁ חּודִּ ן ְוַלֲעשֹֹות יִּ ר ְלַתּקֵ ָׁ י ֶאְפש  אִּ ֶ ם  ּדֹורֹות, ש  ָׁ ְסרּו ַנְפש  ן מָׁ ַעל ּכֵ

ה ַעל ְיֵדי  ֹות עֹולֹות ְלַמְעלָׁ ש  פָׁ ַהּנְ ֶ ש  י ּכְ ם, ּכִּ ֵ ּדּוש  ַהש ּ ה, ּכִּ   ַעל קִּ ינָׁ כִּ ְ ים ְלַהש ּ , ֲאַזי ֵהם חֹוְזרִּ יַרת ֶנֶפש  ֵאל ֵהם ֵחֶלק ֱאלֹוּהַ  ְמסִּ רָׁ שְֹ י יִּ ְצאּו, ּכִּ ם יָׁ ָׁ ש ּ י מִּ
ה   ינָׁ כִּ ְ ֵהם ֶחְלֵקי ַהש ּ ֶ , ש  ש  ַעל ַמּמָׁ ּמַ ינָׁ מִּ כִּ ְ ים ְלַהש ּ ֵהם חֹוְזרִּ ֶ ה מ"ו(. ּוְכש  ְעיָׁ ַ י ֶבֶטן" )ְיש  ּנִּ ים מִּ ּסִּ ֲעמֻּ יַנת "הָׁ ְבחִּ , ּבִּ ש  י  ַמּמָׁ ֶאֶרת ֲחזִּ ְתּפָׁ ה מִּ ינָׁ כִּ ְ ה ֲאַזי ַהש ּ

א  רָׁ ּבְ ה  ּמָׁ יִּ   ּבַ ה  ְוַנֲעשֶֹ ֶעְליֹון  ּתֹוְקקּות  ְ ש  הִּ ְתעֹוֵרר  מִּ ַוֲאַזי  י"ג(.  א  ְקרָׁ ַוּיִּ )זַֹהר  ְך  ְלַגּבָׁ א  ֵתינָׁ אָׁ ַחס  קָׁ ה,  יגָׁ ֲהרִּ ֶזה  ְלצֶֹרְך  א  ּבָׁ ים  מִּ ְפעָׁ ְולִּ דּוַע,  ּיָׁ ּכַ חּוד 
 ָׁ ין, ַחס ְוש  גִּ ֱהרָׁ ּנֶ ֶ לֹום, ש  ָׁ ֵדי ְוש  ֵאל, ּכְ רָׁ שְֹ ּיִּ ֹות מִּ ש  ה ְנפָׁ ה ְוַכּמָׁ ּמָׁ ין ֶאל    לֹום, ּכַ יכִּ ים ְצרִּ מִּ ְפעָׁ י לִּ ה, ּכִּ עֹולֹות ְלַמְעלָׁ ֹוֵתיֶהם הָׁ חּוד ַעל ְיֵדי ַנְפש  ְהֶיה יִּ ּיִּ ֶ ש 

ח  לֹום:ַהּיִּ ָׁ ה, ַחס ְוש  יגָׁ א ֲהרִּ ן ּבָׁ לֹום, ַעל ּכֵ ָׁ ֹות ְמֹאד, ַחס ְוש  ש  ה ְנפָׁ  ּוד ַהְרּבֵ
וצ"ע נמצא דברי רבנו על פדיון    יה בדורות שלנו?מכאן אם אז לא היה בנמצא מי שיעשה פדיון כיצד יתכן שיה   ים ק י וראיתי מדי   לג

דור. לשום  כלל  שייכים  ראיתי    לא  רבנו    מעירים שאולי גם  מי    שפסק כוונת  אין  שהיום  בגלל  היא  לרופאים  כהרמב"ן שאין ללכת 
פדיון. לעשות  לתת   שיכול  אנ"ש  כל  נהגו  למעשה  ב   וצ"ע  שלא  רק  תועלת.  איזה  בזה  שיש  משמע  השנה,  ראש  בערב  רור  פדיון 

 שמספיק תועלת עד שיתבטל הדין ויהיה  מותר ללכת לרופא.
שאחריו לא היה. וצ"ע שאם הפדיון לא שייך בדורנו מדוע מדבר עליו כמה    מכאן שאם אז לא היה כל שכן בדורות   יש המדייקים   לד

מר שלא נמצא היום צדיק  עצות. ומה שאומר כאן שלא נמצא צ"ע עיין תורה קה גם שם או   פעמים בליקוטי מוהר"ן ונמצא בלקוטי
דוש ידע את סוד הפדיון  י אים היה ח גדול שיכול לעורר רחמים גדולים. ואולי אפשר לומר שרק רבינו בעצמו שאמר שגם בזמן התנ 

אחריו. אדם  שום  יש   ולא  דור  ובכל  ישראל  אלמן  שלא  לומר  אולי אפשר  גם  סוד    אבל  את  שיודע  מפורסם  או  נסתר  גדול  צדיק 
 הפדיון. וצ"ע  



   מוהר"ן תנינא                                         ג  רהתו                 ליקוטי                                 12ד: 

מן    \לזתיר עצמו/ שבדור, ואין חבוש מהיה הגדול    ורבי אליעזר  .\לויותר/   מגבוה  גדולים להמשיך לו רחמים  ו
היו צריכים פדיון, ולכאורה    \לט/ הםאולי  ולדעת המהרש"א שהחימה היתה על חכמים לפ"ז    .\לחהאסורים/ 

 
העובדא שרבי  כך גם צריך לדעת סוד הפדיון או שכך צריך לתת לפדיון ממון הרבה וזה לא היה מי שיתן, כי מ   ולי לפי גודל הדין וא 

לי על כן להמתיק דין כזה נורא  אליעזר נלקח במקום פדיון מוכח שהדין היה אז על ישראל עצום עד שצריך לזה צדיק כזה נורא, ואו 
שיש כד  בחי"מ מבאר  ו שצריך שלא יהיה קמצן כדי שיתמתקו כל הדינים.  ועיין תורה קפ סוד הפדיון    .לא נמצא מי שיכול ע"י פדיון 

וכשרצה לעשות לעצמו פדיון לא מצא מי    צדיק שיודע רק אחד מהם וכו', אבל שידע את כל הכ"ד יש רק חד בדרא.  בתי דינין ויש 
 שיעשה לו.

פדיון   טעם שלא היה  נמסר אלא לר"א וכמו שמצינו  שמעתי מר' לור לר"א    מי שיעשה  יודע חד בדרא אפשר שלא  יא כיון שפדיון 
ם גילו לבעש"ט ומסתמא הכוונה לפדיון הכולל, אבל פדיון שבכ"ד בי"ד צ"ע אם ידע  בכוונת נטילת ידים שרק כשהסתלק האור החיי 

 , שזה לא ברור.רטו   תורה כמו שביארנו ב רק חד בדרא,  
. כי צריכין לידע כל העשרים וארבעה  דע איך הצדיקים עושים פדיון ץ ישראל אמר: איני יו קדם אר -אות קעה    -  שיחות מוהר"ן   לה 

ה  (. כי כשמביאים הפדיון צריך לידע באיזה בית דין דנין אותו. כי אולי הוא עוש זוהר ח"ג קלו:   , י מוהר"ן רטוליקוט ]כ"ד[ בתי דינין ) 
די  בבית  נדון  הוא  ובאמת  זה,  דין  לבית  השיך  והמתקה  הפדיון  פדיון  ולידע  נדון  הוא  דין  בית  באיזה  לידע  צריך  כן  ועל  אחר,  ן 

שרים וארבעה בתי דינים ואני יכול לעשות אפילאציע )ערעור( מבית דין לבית  כל הע   אני יודע            וההמתקה של אותו הבית דין:
ה ואני רוצה לדון בבית דין אחר.  , דהינו שאני יכול לומר שאינו נראה לי המשפט של בית דין ז דין עד העשרים וארבעה בתי דינים

מועיל בודאי, כי על כל פנים בין כך   ומסתמא  יותר  וכן מבית דין לבית דין עד כולם  קל  וכשנמשך  ונדחה המשפט,  נמשך  ובין כך 
  אינו מועיל אני יכול לעשות "אנדענסעניא" דהינו לשלח הדבר   הדבר. כי בתוך כך עושה אותו האדם איזה מצוה וכיוצא ואפלו אם 

ן מזה שום אדם. כי  (. וזהו מלאכה גדולה וחכמה גדולה. זה אינו יודע שום אחד בדור. וגם לא ידע עדי עיין חי"מ רמב להקיסר בעצמו ) 
י בודאי אי אפשר לשלח הרבה  הוא מלאכה גדולה להכניס כל הבקשה בתוך איזה תבות במספר וגם לתן הכבוד להקיסר כראוי כ 

וכו': נוהג  א   גם אמר          דברים להקיסר  יודע איך יכולים לעשות פדיון, כי אי אפשר לעשות פדיון כי אם כשיודעין איך היה  יני 
 (:עיין ספר המדות המתקת הדין צד המשתלח )   הכהן גדול עם השעיר 

וכו'    מענין שיכול לעשות אנדאסעניא ]ערעור[ ולשלח   -  חיי מוהר"ן רמב  ה  . ואמר אז שזה מ קעה(  שיחות הר"ן )הדבר להקיסר בעצמו 
 ה בזהר וכו':  שאתם רואים שלפעמים אני כותב איזה דבר ושורף. אני שולח הדבר על ידי העשן ורבי שמעון בן יוחאי רמז קצת מז 

יםֹ   -  נה עיין חיי מוהר"ן אות   ֶעְשרִּ ְנַין הָׁ עִּ ֶ   ְוֵכן  ש  ְדיֹונֹות  ּפִּ יֵני  ה מִּ עָׁ י ְוַאְרּבָׁ ּתֵ ּבָׁ ה  עָׁ ְוַאְרּבָׁ ים  רִּ ֶעשְֹ יק הָׁ ְלַהְמּתִּ יְך  רִּ ּקּוֵטי א'    ּצָׁ לִּ ּבְ ס  ְדּפַ ַהּנִּ ין  ינִּ ּדִּ
ֶאֶרץ   ה ּבְ יָׁ הָׁ ֶ ּקֶֹדם ש  ה מִּ ּזֶ ַדע מִּ ר יָׁ בָׁ ן רט"ו, ּכְ ימָׁ ּסִּ ֵ ּבַ ּוב ֵמַאְנש  ש  ד חָׁ יש  ֶאחָׁ ט ֵמאִּ ְפרָׁ לֹוֵמנּו ּובִּ ְ י ש  ֵ י ֵמַאְנש  ַמְעּתִּ ָׁ ש ּ ֶ מֹו ש  ֵאל. ּכְ רָׁ שְֹ ר  יִּ ּפֵ ּסִּ ֶ לֹוֵמנּו ש  ְ י ש 

ּת  ְ ש  ה אִּ ְלתָׁ ַעם ַאַחת חָׁ ּפַ ֶ כָׁ ש  ְברָׁ ְכרֹונֹו לִּ יו זִּ א ֵאלָׁ ּה. ּובָׁ ָׁ ה ַנְפש  ְצאָׁ ּיָׁ ֶ ְמַעט ש  ש  ּכִּ ה ַמּמָׁ יתָׁ מּוְך ְלמִּ ה סָׁ ְיתָׁ ים  ֹו ְוהָׁ רִּ ֵבא ֶעשְֹ ַמר לֹו רּוץ ַמֵהר ְוהָׁ ה, ְואָׁ
ֵתם  ְוֵיחָׁ ֵזר  ּגָׁ ּיִּ ֶ ְדיֹונֹות ֶטֶרם ש  ּפִּ ה  עָׁ עֹות.    ְוַאְרּבָׁ ֵלא מָׁ ק מָׁ יא לֹו שַֹ ְוֵהבִּ ץ  ְורָׁ ין,  ּדִּ ַזר  נּו  ַהּגְ ַרּבֵ ה  ּוָׁ ְך צִּ ּכָׁ ְוַאַחר  ּה  נָׁ ה ְלֵאיתָׁ ְזרָׁ ְוחָׁ ֵנס  ה  ַנֲעשָֹׁ ְך  ּכָׁ ְוַאַחר 

ה לְ  כָׁ ְברָׁ ְכרֹונֹו לִּ ַע[ ּוְלַחלֵּ זִּ ים ]סּוג ַמְטּבֵ דֹולִּ ּגְ ה  עָׁ ים ְוַאְרּבָׁ רִּ ל ֶעשְֹ עֹות ַרק ְלַקּבֵ ל ַהּמָׁ יר לֹו ּכָׁ ים:ַהֲחזִּ ּיִּ ר        ק ַלֲענִּ ב ֵּ ָׁ   ְוָאז דִּ י ֶאְפש  אִּ ֶ ן ש  ם ּכֵ ר  ּגַ
ְלהַ  ְדיֹונֹות  ּפִּ יֵני  מִּ ה  עָׁ ְוַאְרּבָׁ ים  רִּ ֶעשְֹ הָׁ ל  ּכָׁ ין  ּיֹוְדעִּ ֶ ש  ּכְ ם  אִּ י  ּכִּ ְדיֹון  ּפִּ מֹו  ַלֲעשֹֹות  ּכְ ל  ָׁ ש  מָׁ ַמר  ְואָׁ ים.  ינִּ דִּ י  ּתֵ ּבָׁ ה  עָׁ ְוַאְרּבָׁ ים  רִּ ֶעשְֹ הָׁ ל  ּכָׁ יק  ְמּתִּ

ין ֶאחָׁ  ּתֹוְבעִּ ֶ ש  ֶיעב ְוהּוא ַמֲעמִּ ּכְ ל קִּ ֶ ל[ ש  ָׁ ְמש  עְרֶני ]מִּ ּגּוּבֶ ּבַ ם ֵאינוֹ ד  ְדיֹון אִּ ּפִּ ר ַלֲעשֹֹות  ָׁ ְך ֵאיְך ֶאְפש  ּכָׁ יץ.  ַקאֶמינִּ יְפֶטעְנט ּבְ ילִּ ין פִּ ּקֹורִּ ֶ   יד טֹוֵען ש 
ין אֹותֹו: נִּ ין ּדָׁ ינִּ י דִּ ּתֵ ֵאיֶזה ּבָׁ  יֹוֵדַע ּבְ

ב  ְדיֹון ּגָׁ ש  ּפִּ ּיֵ ֶ ן ש  ם ּכֵ ז ּגַ ַמר אָׁ י ְואָׁ רִּ ֶעשְֹ ל הָׁ יק ּכָׁ כֹול ְלַהְמּתִּ ּיָׁ ֶ ְך ש  ל ּכָׁ ַדע  ֹוּהַ ּכָׁ ל לֹא יָׁ ר, ֲאבָׁ בָׁ ּכְ יחֹות מִּ ה שִֹּ ּמָׁ ֶזה ּכַ ין, ְועֹוד ֵיש  ּבָׁ ינִּ י דִּ ּתֵ ה ּבָׁ עָׁ ם ְוַאְרּבָׁ
ל  ּכָׁ ז  ְפעָׁ   אָׁ ּלִּ ֶ ש  נּו  לָׁ ה  ּזֶ מִּ ת  ְקצָׁ ה  ּלָׁ ּגִּ ר  ֶ ֲאש  ּכַ ְך,  ּכָׁ ַאַחר  ַדע  יָׁ ר  ֶ ֲאש  ּכַ ֵלמּות  ְ ש  ּבִּ ן  ְניָׁ עִּ רִּ הָׁ ֶעשְֹ הָׁ ל  ּכָׁ ּכֹוֵלל  ֶ ש  ְדיֹון  ַהּפִּ ֶזה  ּבְ ם  ּגַ ים  י  מִּ ּתֵ ּבָׁ ה  עָׁ ְוַאְרּבָׁ ים 

ן ַאֵחר  ְניָׁ ה עִּ ּזֶ ה מִּ י ַנֲעשֶֹ יל ּכִּ י ֵכן ֵאינֹו מֹועִּ ין, ַאף ַעל ּפִּ ינִּ ז, ַרק אַ הַ   דִּ ַדע אָׁ ל ֶזה לֹא יָׁ צֹון ּכָׁ ד ְלרָׁ מָׁ ְ ין ש  עֹוֵמד ּבֵ ֶ ה ש  ֶ יַנת מֹש  חִּ ים, ְוֶזה ּבְ רִּ ַחר  ְינּו ּגֵ
כָׁ  ּבְ ַבד  ְועָׁ ַגע  ּיָׁ ֶ ש  תֹו  ֲעבֹודָׁ ְיֵדי  ַעל  ְך  ין ּכָׁ ְוֵהבִּ יג  ּשִּ הִּ ז  ְואָׁ יֹוֵתר,  ֶעְליֹונֹות  בֹוהֹות  ּגְ ְלַמְדֵרגֹות  ַעם  ּפַ ל  כָׁ ּבְ יַע  ּגִּ הִּ ֶ ש  ַעד  ֵעת  ַמה    ל  א  ְפלָׁ נִּ ּלּות  ְתּגַ הִּ ּבְ

ֶרֶמז: יַנת ֶהְעֵלם ַרק ּבְ ְבחִּ ם, ּבִּ ְסתָׁ ה ּבִּ ּלָׁ חִּ ּתְ ַדע מִּ ּיָׁ ֶ ו ַכל ו          ש ּ ה ת  ז ֶׁ י    מִּ תֹו ּכִּ ּלָׁ דֻּ ת ּגְ ְקצָׁ ין ְמַעט מִּ בִּ י  ְלהָׁ א, ּכִּ רָׁ דָׁ ד ּבְ א חָׁ ְפלָׁ ּדּוש  נִּ ה חִּ יָׁ ּקֶֹדם הָׁ ם מִּ ּגַ
ה ּפִּ  עָׁ ים ְוַאְרּבָׁ רִּ ֶעשְֹ ֵאּלּו הָׁ ּמֵ ֶ ַמר ש  ֵאל ְוַאַחר ּכָׁ אָׁ רָׁ שְֹ ה קֶֹדם ֶאֶרץ יִּ יָׁ ל ֶזה הָׁ א. ְוכָׁ רָׁ דָׁ ד ּבְ ם חָׁ י אִּ ַמר  ְדיֹונֹות ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכִּ ֵאל אָׁ רָׁ שְֹ א ֵמֶאֶרץ יִּ ּבָׁ ֶ ש  ְך ּכְ

יֵּ  ְתּבַ הּוא מִּ ֶ ָׁ ש  יּו ֶנְחש  ֵאל ְולֹא הָׁ רָׁ שְֹ ֶאֶרץ יִּ ה ּבְ יָׁ הָׁ ֶ יג קֶֹדם ש  ּשִּ הִּ ֶ גֹות ש  ל ַהּתֹורֹות ְוַהַהּשָׁ כָׁ ה ַאַחר  ש  ּבְ לָׁ ן עָׁ ֵבן ַעד ֵהיכָׁ ְכלּום. ְרֵאה ְוהָׁ יו לִּ ֵעינָׁ ים ּבְ בִּ
ְלַדבֵּ  ֶזה  ן  ְניָׁ עִּ ּבְ ְוֵיש   ְך,  דּ ּכָׁ חִּ ה  יָׁ הָׁ ֵאל  רָׁ שְֹ יִּ ֶאֶרץ  קֶֹדם  ם  ּגַ ֵאיְך  ה  ַהְרּבֵ ֶאֶרץ  ר  ְנַין  ֵמעִּ ְדיֹונֹות, אֹו  ּפִּ יֵני  מִּ ה  עָׁ ְוַאְרּבָׁ ים  רִּ ֶעשְֹ ֵמהָׁ ַדע  ּיָׁ ֶ ש  ּכְ א  ְפלָׁ נִּ ּוש  

אֵ  רָׁ שְֹ ךְ יִּ ּכָׁ ַדע ַאַחר  ּיָׁ ֶ ה ש  יעָׁ י ֵכן ֶנֶגד ַהְידִּ ז, ַאְך ַאף ַעל ּפִּ ה יֹוֵדַע אָׁ יָׁ הָׁ ֶ מֹו ש  ּכְ "ל  ם ַאַחר ל ַהּנַ עָׁ דָׁ ּיְ ֶ מֹו ש  ּכְ ם  ַעְצמָׁ ּבְ ים ֵאּלּו  נִּ ְניָׁ ה     עִּ יעָׁ ְך ֵאין ַהְידִּ ּכָׁ
דוֹ  ַהּקְ ְעּתֹו  ּדַ מִּ י  ֵהַבְנּתִּ ר  ֶ ֲאש  י  פִּ ּכְ ְכלּום,  לִּ ֶבת  ֶ ֶנְחש  ה  ֹונָׁ אש  רִּ ֵהיֵטב,  הָׁ ן  ְניָׁ עִּ הָׁ יר  ְלַהְסּבִּ ים  יקִּ ַמְסּפִּ ה  יבָׁ תִּ ַהּכְ ֵלי  ּכְ ֵאין  ֶזה  ן  ְניָׁ עִּ ל  כָׁ ּבְ ַאְך  ה  ָׁ ש 

ינּו ְמַעט ֵמֲאֵליֶהם:ְוהַ  בִּ ים יָׁ ילִּ ּכִּ שְֹ  ּמַ
ה    -או"ח    טי הלכות ליקו   עיין  לו  ין   -' א אות  הלכות ברכת השחר הלכה  ַרֲעוִּ ּדְ א  ַרֲעוָׁ ּסֹוד  ֶ ש  ים  בִּ תָׁ ּכְ ּבַ דּוַע  יָׁ תּום    ְוֶזה  ְוסָׁ מּוס  ּכָׁ סֹוד  הּוא 

י אִּ  יגֹו ּכִּ ּשִּ נּו לֹא הִּ ה ַרּבֵ ֶ ּלּו מֹש  ם ֵמֵעין ּכֹל, ַוֲאפִּ ק לְ ְוֶנְעלָׁ ּלֵ ְסּתַ ּנִּ ֶ דֹוש  ש  קּותֹו ַהּקָׁ ּלְ ְסּתַ ֵעת הִּ דֹוש   ם ּבְ ּזַֹהר ַהּקָׁ תּוב ּבַ ּכָׁ ֶ מֹו ש  ה, ּכְ ְנחָׁ מִּ ת ּבְ ּבָׁ ַ ש  ם ּבְ ָׁ ש 
א ּדְ  קָׁ ה חּולָׁ אָׁ ן ֶזה, ַזּכָׁ ְניָׁ יַנת  ְלעִּ חִּ ּבְ ם הּוא  ָׁ י ש  תֹו ְוכּו', ּכִּ יש  ֶאת ְקבּורָׁ ַדע אִּ ן ֶנֱאַמר ּבֹו ְולֹא יָׁ ה. ְוַעל ּכֵ ֶ ן  מֹש  א ֵנַדע. ְוַעל ּכֵ לָׁ ּדְ ה  יעָׁ ית ַהְידִּ ְכלִּ ּתַ

ם ה  ָׁ ש ּ ים ְואַ מִּ ֶעְשרִּ ל הָׁ כָׁ ּבְ ֶ ים ש  ינִּ יֵני ּדִּ ל מִּ יק ּכָׁ ְמּתִּ ּמַ ֶ ה ש  דֹולָׁ ה ַהּגְ קָׁ ְדיֹון ְוַהַהְמּתָׁ ל  ּוא ַהּפִּ ּכָׁ ְכמֹות ּומִּ ל ַהחָׁ ּכָׁ ה מִּ י הּוא ְלַמְעלָׁ ים, ּכִּ ינִּ י ּדִּ ּתֵ ה ּבָׁ עָׁ ְרּבָׁ
ּפִּ  ל  ּכָׁ י  ּכִּ יעֹות,  ֵאיֶזה  ַהְידִּ יק  ְלַהְמּתִּ ין  יכִּ רִּ ּצְ ֶ ש  ה  קָׁ ְוַהְמּתָׁ ה  ְדיֹון  בָׁ ָׁ ַמֲחש  ּבְ א  ּלָׁ ּכֻּ י  ּכִּ ין,  ַהּדִּ ְלאֹותֹו  ֶֹרש   ש  הּוא  ֶ ש  ֶכל  ְושֵֹ ה  ְכמָׁ חָׁ ְיֵדי  ַעל  הּוא  ין  ּדִּ

י  ַהּפִּ אִּ ל  ֲאבָׁ ם(,  ָׁ ש  ן  ַעּיֵ סא  ן  ימָׁ סִּ ּבְ ְמעֹון  ִּ ש  י  ַרּבִּ י  ֲחדִּ ה  ַהּתֹורָׁ ּבְ א  )ְוַכּמּובָׁ ירּו  רִּ יַנת  ְתּבְ חִּ ּבְ מִּ ְך  ָׁ ְמש  ַהּנִּ "ל  ַהּנַ ה  קָׁ ְוַהַהְמּתָׁ הּוא  ְדיֹון  ין  ַרֲעוִּ ּדְ א  ַרֲעוָׁ
ל ּכָׁ  ֶ ֶעְליֹון ש  ֶֹרש  הָׁ ְכמֹות ְוהּוא ש  ּיֹות ְוַהחָׁ ְכלִּ ל ַהּשִּ ּכָׁ ה מִּ יש  ְוכוּ ְלַמְעלָׁ ַדע אִּ יַנת ְולֹא יָׁ חִּ א ֵנַדע ּבְ לָׁ ה ּדְ יעָׁ ית ַהְידִּ ְכלִּ יַנת ּתַ חִּ ְכמֹות. ְוהּוא ּבְ '  ל ַהחָׁ

ּמִּ  ֶ יק ַהּכֹל, ַעד ש  ן הּוא ַמְמּתִּ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ל ּכַֹח ַהֲחרֹון ַאף ּכַ צֹון ְלַבּטֵ ד ְלרָׁ מָׁ ְ ש ּ ְדיֹון ְלַהֲעלֹות מִּ ם ֶזה ַהּפִּ ה עִּ ין ְלַמְעלָׁ ִּ ש  ּמְ ּתַ ְ ה    ש  ֲעבֹודָׁ ם ּכַֹח הָׁ ָׁ ש ּ ּמִּ ֶ ש 
ין  כִּ ָׁ ְמש  ּנִּ ֶ ש  ין  עִּ רָׁ ין  רִּ ַהְיצָׁ ל  ּכָׁ ֶֹרש   ְוש  ַלל  ּכְ הּוא  ֶ ש  ה  רָׁ ָׁ   זָׁ ש ּ מִּ ּוְלַהֲעלֹות  ם  רָׁ ּבְ ַ ּוְלש  ם  לָׁ ְלַבּטְ ים  ינִּ ּדִּ ם  מִּ ָׁ ש  ר  ְוַכְמבֹאָׁ "ל,  ְוַכּנַ ְוכּו'  צֹון  רָׁ יַנת  ְבחִּ לִּ ם 

ם ֵהיֵטב:  ָׁ ן ש  "ל, ַעּיֵ ה ַהּנַ ַהּתֹורָׁ  ּבְ
היה    , אוי לכך לעצמו פדיון רק נתן לרבי אברהם קליסקער בא"י )שבחי הר"ן יט(. ובחו"ל אמר שאם היה צדיק שר   ן רבנו לא עשה וכ   לז 

 נותן לו בכל יום )חי"מ תקלט( 
ב  בי יוחנן חלש על לגביה רבי חנינא אמר ליה חביבין עליך יסורין אמר ליה לא הן ולא שכרן אמר ליה הב לי ידך יה ר   -  ברכות ה:   לח

 .אמרי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים   .אמאי לוקים רבי יוחנן לנפשיה   .ליה ידיה ואוקמיה 
 מתרפא.  ה א הי היה מבטל את הדין ור" גם אם החימה היתה עליהם אפשר שהצדיק נאסף בעוונם ופדיון    כי   אינו מוכרח   לט 
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היר" להם  ה א  לעשות  ללמוד  , יכול  באו  שלא  אותם  שהוכיח  במה  זאת  להם  רמז  אף  יש    ,ואולי  כן  ועל 
 .\מ/ א"כ עשה לנו פדיון. וצ"ע צריכים לומר לום חימה עזה והם היו  ה עלי

 
כיון שהיה קטרוג גדול ודינים עליו או על תלמידיו או על עם ישראל כלל, כיוון שהזכיר את ר"א שחלה  

ועי"ז  או שיסתלקו עשרה הרוגי מלכות    וכבר היה אחר שנגזרה הגזירה שצדיק הגדול שבדור יחלה ויסתלק
צדיק   כידוע שנשמת  הדין,  מיייומתק  העולה  עצומהגדול  המתקה  גורמת  נוקבין  חז"ל    \מא/ ן    כמו שאמרו 

דין אחרי שנגזר רק תפלה  מיתת צדיקים מכפרת.   יכול לבטלו, של  ומבואר בגמ' ראש השנה שגזר  צבור 
בתי  ו בכל  צבור  תפלת  על  הכריזו  לא  מדוע  צ"ע  לבטלו,  יכול  היה  פדיון  רק  זה  שבמקרה  אומר  רבנו 

העם אחריו אם יתפללו עליו  שו שתמשך דעת  כיון שנידוהו חש  הגזרה ואולי  טללב  הכנסיות וצעקה גדולה
הדין על ר"א או על  שדהיינו בין  כנ"ל.    מי שיעשה אותו,  אם היהמועיל    וצ"ע. עכ"פ פדיון אומר רבנו שהיה

דין בתי דינים לבוא לפני הבית  כ"ד  ע"י פדיון יכול צדיק גדול שיודע ומכיר את כל ה  ,חכמים או כל ישראל
 \מב/ ובאמת צ"ע מדוע אין בזה חשש של שוחד.תו. בטל אולתמורת הפדיון וזו הזרה  שגזר את הג

וצ"ע כיון שאין    שרק אחרי פדיון אפשר ומותר להתרפא ברפואות.הולך ומבאר    ,וכיון שהזכיר רבנו פדיון
ולאותם שמוצי נמסר לרצים  דין  נ"ל, שאחרי שהגזר  והביאור  דין מדוע צריך רפואה,  אים לפועל את גזר 

הגוף הגשמי צריך    חולי  פ שהסיבה לולי כבר בטלה אבל את אע"אזי    גזר דין ונעשה האדם חולה בגופוה
ברפואות. כמבואר    לרפא  יתרפא  הוא  תרופה  בלא  גם  אבל  מהר,  להתרפא  שרוצה  מי  שהכוונה  ונראה 

לה  שיכול אחרי שבטבשיחות שהרבה רבנו להזהיר מהרופאים ואם הקב"ה יכול אחרי גזרה לרפא בוודאי  
ותר זמן. עוד נראה מלשון רבנו שאע"פ שבטלה הגזרה צריך לחשוש שיגזרו  הגזרה. אלא שאולי יקח קצת י
ם ימתין להתרפא בלא תרופה אולי  טוב להתרפא אחרי הפדיון כי א כוונתו שעליו גזרה חדשה, לכן אולי  

 .נמצאת לא יתרפאמשך זמן ובינתיים יגזרו עליו שוב אותה מחלה וכיון שהיא כבר י

כי אזי    [מג ]  אז דייקא טוב לרפאות החולה ע"י רפואות.  כי באמת אחר ההמתקה והפדיון,
וה  הפדיון  לרפאותה דייקא אחר  לרופא  רשות  יש  ע"י    [מד]   מתקה,  לרפאות  בטוב  שפתח  צ"ע 

הפדיון  ואולי כוונת רבנו שאחרי    .רשות היא לא טוב אלא דיעבדהרי  וסיים ברשות לרופא לרפא, ו  ,רפואות
אבל ללכת לרופא    , אזי טוב להתרפא באיזה סם הטוב לחולי זה  , ירה שיתרפא בסם ורופא מסוייםשאין גז

מבקש מוהרנ"ת    \מו/, ובתפילה על תורה זו \מה/ רק כשאין ברירה כיון שהם על פי רוב מזיקים  ,זה דיעבד גדול

פדיון שנזכה   ית'לגם אחרי  רק מהשם  פדיון  . כי הנה באמת  רפואה  יכול הרופא  י אלפני  לחגור  ך 
לרפ ע"י  מתניו  החולה  ואות  אותו סרפואות  לרפואות  הצריך  הסם  יודע  אינו  הלא  מים, 

החולה אינו    , אך בוודאי\מז/החולה, כי יש סמים הרבה שהם מסוגלים לרפואות החולאת

 
גילה אותו באדרא א אם כבר התגלה אז סוד הפדיון ש   וצ"ע   מ לדורות הנמוכים שבגלות שלא    ( "ג קלו וח"ב רצגזוהר ח )   ולי רשב"י 

 ה רטו ועיין תור   .יהיה בהם כח לעמוד בדין ויצטרכו לפדיון בכל פעם 
זְ   -אות ח'    'חובל בחברו הלכה ג  עיין לק"ה   מא י ּבִּ ּדּוש  ה'  ּכִּ ים ַעל קִּ גִּ ים ְוֶנֱהרָׁ תִּ מֹו הּוא ַעל ְיֵדי ַהּמֵ ְ בֹוד ש  ַלת ּכְ ר ַהְגּדָׁ ּקַ לּות עִּ "ל,  ַמן ַהּגָׁ ְוַכּנַ

נֶּ  ֶ ה ֲהרּוֵגי ַמְלכּות ש  רָׁ ֲעשָֹׁ יו הָׁ א ַוֲחֵברָׁ יבָׁ י ֲעקִּ יַתת ַרּבִּ יַנת מִּ חִּ הּו ּבְ ּזֶ ֶ ים ְוַכּמ ש  ִּ דֹוש  ל ַהּקְ ּדּוש  ה' ְוֵכן ּכָׁ ה.ֶהְרגּו ַעל קִּ ּזֶ ים מִּ תּובִּ ּכְ א ּבַ  ּובָׁ
מת זו שאלת הגמ' על הכתוב ישא ה' פניו  לכאורה בתורה ה' שמלביש בקשתו באופן שלא יבינו המקטרגים. ובא   וכן יש לשאול   מב

עיי  ה קה איך מבקשים רחמים  ר ן תורה מז. והיא גם סוגיא בתו אליך ושאלו בג' הרי כתוב לא ישא פנים, ותרצו איך לא אשא וכו' 
מידה.  גדול  כנגד  מדה  הקב"ה  בנהגת  הוא  הזה  העולם  הרי  מכלל  ים,  התברר אברהם  הפלגה  שדור  בספרים  המבואר  עפ"י  ונראה 

 העולם שרק דרכו יצא זרע נבחר עם ישראל, שכולו טוב בשרשו, וכו'.
 זו ועיין לקוטי תפילות על תורה  וקטורים הם שלוחי מלאך המות. צ"ע עיין שיחות הר"ן אות נ' שעפי"ר הד  מג
 עיין ברכות ס סוף עמוד א וב"ק פה.: ולקמן  מד

 .רופא טוב גמט' רוצח   -לזה  רמז  ונ"ל    .הטוב שברופאים לגהנם   -פב:    קדושין   מבואר במשנה   מה 
ין ....  -ח"ב סימן ג'    עיין ליקוטי תפילות   מו  בִּ ה ְלהָׁ ינָׁ נּו ּבִּ ּבֵ לִּ ֵרְך ְלֵאיֶזה ְר   ְוֵתן ּבְ ְצטָׁ ר נִּ ֶ ל ֵעת ֲאש  כָׁ יל ּבְ ּכִּ ְבֵני ֵביֵתנּו ַחס  ּוְלַהשְֹ נּו אֹו לִּ ה לָׁ פּואָׁ

ְדרֹ  נִּ ַרק  ים,  רֹוְפאִּ ְדרֹש  ַאַחר הָׁ ְונִּ ֵנֵלְך  ְלַבל  לֹום,  ָׁ ּובְ ְוש  ךָׁ  ּבְ ְבטַֹח  ְולִּ ין  ְלַהֲאמִּ ֵבנּו  ְלבָׁ ק ֶאת  ּוְתַחּזֵ יד  מִּ ּתָׁ ד  ְידֹוָׁ ֵני  ּפְ ש  ֶאת  ּוְנַבּקֵ יֵרֶאיךָׁ  ש   וִּ יֶקיךָׁ  ַצּדִּ
נּו   ים ְוַתֲעזֹר לָׁ ּיִּ ּתִּ ֲאמִּ ל ֵעת  הָׁ כָׁ נּו ּבְ ין לָׁ יד ְוַתְזמִּ מִּ נּו תָׁ ֵ ְדיֹון ַנְפש  מֹון ַעל ּפִּ ן מָׁ ּתֵ ה לִּ ְזּכֶ ּנִּ ֶ יֵענּו ש  ִּ ְהֶיה  ְותֹוש  ר יִּ ֶ ֱאֶמת, ֲאש  ים ּבֶ יֵראִּ ים וִּ רִּ ֵ ש  ים ּכְ ִּ ש  ֲאנָׁ

ְדיֹון ֶנֶפש  ֵמהַ  ּפִּ ם ַלֲעשֹֹות  דָׁ יָׁ יקּו הַ ְלֵאל  ְמּתִּ ּיַ ֶ ֹאֶפן ש  ּבְ ֶהם,  ן לָׁ ּתֵ נִּ ר  ֶ ֶסף ֲאש  ֲעשֹּו  ּכֶ ּיַ ֶ ֶנֶפש  ש  ְדיֹון  ַהּפִּ ְיֵדי  ּוְבֵני ֵביֵתנּו, ַעל  ַזְרֵענּו  ּוֵמַעל  ֵלינּו  ין ֵמעָׁ ּדִּ
ֶפש  ּוְרפוּ ֲעבּוֵר  ה ְרפּוַאת ַהּנֶ ֵלמָׁ ְ ה ש  ֵאנּו ְרפּואָׁ ְרּפָׁ ֵלינּו ְותִּ ים עָׁ ֵלא ַרֲחמִּ ּמָׁ ה תִּ יֵענּו וְ נּו ְוַאּתָׁ ִּ ֵפא הֹוש  ד ְוֵנרָׁ ֵאנּו ְידֹוָׁ ֵתנּו  ַאת ַהּגּוף ְרפָׁ ּלָׁ י ְתהִּ ה ּכִּ עָׁ ֵ ש  ּוָׁ נִּ

ל ַמְכאֹובֵ  ל ַמּכֹוֵתינּו ּוְלכָׁ ה ְלכָׁ ֵלמָׁ ְ ה ש  ה, ְוַהֲעֵלה ְרפּואָׁ ּתָׁ ֲחלּוֵאינּו, אָׁ ל ּתַ  ינּו ּוְלכָׁ
ת יא, ותורה נז אות א', ותורה א' תנינא אות ט'  כגון תורה יד או בליקוטי  מוהר"ן שיש כח רפואה בעשבים    תורות   כמבואר בכמה   מז 

   .תורה ה' תנינא אות א' ואות יא, ו 

מיוחד לרפאות איזה חולאת מיוחדת,  ה. דע, שיש לכל עשב ועשב כח  רפואה ח"ב אות  אמונה ח"ב אות א' ו ערך    ספר המדות ועיין  
"אל תהי בז לכל אדם". אבל מי שיש לו אמונה    וכל זה אינו אלא למי שלא שמר אמונתו ובריתו, ולא שמר את עצמו מלעבר על 

גם כן שומר הברית ומקים "אל תהי בז לכל אדם", אין רפואתו תולה בחלקי עשבים המיוחדים לחולאתו, אלא נתרפא  בשלמות, והוא  
 ל מאכל ומשקה בבחינת "וברך את לחמך" וכו', ואין צריך להמתין עד שיתרמו עשבים המיוחדים לרפואתו:בכ 
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המיוחד לרפואתו כפי שנגזר למעלה, כמו שארז"ל   \מח/ יכול להתרפא כ"א ע"י סם פלוני
נה( ידירפא  למעלה שית  זריןשגו  \מט/)ע"ז  ו  על  פלוני,  ידיסם  פלוני.    על  ביום  איש פלוני 

ואינו   ואם כן איך יכול הרופא להכניס עצמו לרפאות, הלא אינו יודע הסם שנגזר למעלה

 .  רפאתשי זה היום שנגזראם אם הוא הרופא ויודע 
כנ"ל שלכל   ,הי זבכל אחד מהסמים המסוגל לחול  ,אבל אחר ההמתקה והפדיון אז יכול לרפאות

כי מה שצריך שיתרפא דייקא ע"י    המסוגלים לרפאותו.ם וימים  והרבה בני אדסמים  ולי יש הרבה  ח
שכפי מדת הדין נגזר שיומשך החולאת עד   ,סם פלוני ואיש פלוני הוא מחמת מדת הדין

  וע"כ נגזר שלא יוכל להתרפאות כי אם ע"י סיבות אלו, דהיינו סם   ,אותו הזמן ויום פלוני
פלוניפל ואיש  פלוני  יום  עד  החולאת  שיומשך  כדי  שיומשך  ,  שצריך  הזמן  כפי  כי  וני. 

כדי שלא יוכל להתרפאות    ,כך גוזרין הסיבות לרפואתו  דהיינו הייסורים שיכפרו לו,  החולאת,
באופן שלא יהיה לו רפואה כ"א ביום    ,עד שיזדמנו יחד סיבות אלו סם פלוני ואיש פלוני

 פלוני. 
קודם שגוזרין דין אחר, כי י  הדין, ואזי נתבטל הגזירה, אז  דיון וממתיקיןן פאבל כשעושי

דין אחר גוזרין  דין זה אזי  לגמרי?  ,כשנמתק  הדין  את  לבטל  הואיל  לא  הפדיון  מדוע  ונראה   צ"ע 
אע"פ שנתן ממון לצדיק והצדיק פעל בזה להמתיק הכעס, עי"ז נמתק רק הכעס שגרם עד עתה, אבל כיון  

ובין כך ובין   ך יגזרו עליו דין חדש. דין ממשיך לגרום כעס, לכן בסמווקבלה לעתיד, עבה  שלא עשה תשו
כך, דהיינו אחר המתקת הדין הראשון קודם שגוזרין דין אחר, אזי יכול הרופא לרפאות  

מאותם הסמים    החולה ע"י סמים. כי אזי אין דין, ואזי יוכל להתרפאות ע"י איזה סם שיהיה 

, מאחר שאין  פלוני וזמן פלוניע"י איש    ני וכו'דווקא סם פלו   , כי אין צריך [נ]  המסוגלים לחולי זה
 דין כנ"ל.  

 
 נמצא שא"א לרופא לרפאות כ"א ע"י פדיון. שצריכין לעשות 

 
ופת    -  : ין פסחים מב י צ"ע ע   מח ופילפלי אריכתא  בר מזנגבילא רטיבא  ודקשה להאי מעלי להאי  מילי דמעלי להאי קשה להאי  כל 

לחולי זה קשה לזה, המועיל ללב קשה לעינים, או    -כל דמעלי    -רש"י  פ    :  דמעלי לכולי גופיה )של שלש שנים(  נקייה ובשר שמן ויין ישן  
 לאחד מתחלואי שאר האברים: 

זונין לר''ע לבי ולבך ידע דעבודת כוכ   -  ה זרה דף נה.עבוד   מט  בים לית בה מששא והא קחזינן גברי דאזלי כי מתברי ואתו כי  א''ל 
שהיה בעיר וכל בני עירו היו מפקידין אצלו שלא בעדים ובא אדם אחד    מצמדי מ''ט אמר לו אמשול לך משל למה''ד לאדם נאמן 

ששוטה זה עשה שלא  צלו שלא בעדים אמרה לו אשתו בוא ונכפרנו אמר לה וכי מפני  והפקיד לו בעדים פעם אחד שכח והפקיד א 
ו אלא ביום פלוני ולא תצאו  כ כהוגן אנו נאבד את אמונתינו אף כך יסורין בשעה שמשגרין אותן על האדם משביעין אותן שלא תל 

נן לצאת הלך זה לבית עבודת כוכבים אמרו יסורין דין  אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני כיון שהגיע זמ 
-ברים כח ד א נצא וחוזרין ואומרים וכי מפני ששוטה זה עושה שלא כהוגן אנו נאבד שבועתנו והיינו דא''ר יוחנן מאי דכתיב } הוא של 

 .נט{ וחלים רעים ונאמנים רעים בשליחותן ונאמנים בשבועתן 
 . הדין אזי רק אחד מהם יכול לרפא כדי שימשך זמן עד שיזדמן ואחרי הפדיון בטל הדין וחוזר שיש כמה סמים לרפואתוכל חולי יש כמה סמים שמסוגלים לרפא עפ"י הטבע אבל כשנגזר  כנ"ל של מאותם שמסוגלים לזה החולי, ו נ
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 לרופא לרפאות כנ"ל.  פדיון תחילה להמתיק הדין, ואז דייקא יש רשות 

ב  וזהו   בפסוק  רמוז  כי    \ב/[א] תורה  ירפא"  א  ירפ  (  287=1+80+200+6)ורפא  "ורפא 
התיבות(  ג (  291= 1+80+200+10) ב'  גמט'  (  580=287+291+2))עם  פדיון מספר  הוא 

 
 ת כא שמו*  א

ב:   שמות פרק כא   ב ּכָ ֶאֶבן אֹו ְבֶאְגרֹף ְולֹא ָימּות ְוָנַפל ְלִמׁשְ ה ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ ים ְוִהּכָ חּוץ ַעל    )יח( ְוִכי ְיִריֻבן ֲאָנׁשִ ְך ּבַ )יט( ִאם ָיקּום ְוִהְתַהּלֵ
א:  ן ְוַרּפֹא ְיַרּפֵ ְבּתֹו ִיּתֵ ה ַרק ׁשִ ּכֶ ה ַהּמַ ַעְנּתֹו ְוִנּקָ  ִמׁשְ

 כתרגומו ישלם שכר הרופא )ב"ק פה(:   -רפא ירפא  ו   -  רש"י 

לאות שנתן רשות לרופאים לרפא המכות והפצעים שיראו בחוץ. רק כל חלי שהוא בפנים בגוף ביד השם    -ורפא ירפא    -  אבן עזרא 
כי לא אמר    לרפאתו. וכן כתוב כי הוא יכאיב ויחבש. וכתוב באסא וגם בחליו לא דרש את ה' כי אם ברופאים והנה הכתוב הפריש 

ורפוא ירפא מן הבנין הקל. רק ורפא ירפא שהוא מהבנין הכבד ועוד אפרש זה היטב בפרשה הזאת. וחכמינו קבלו דברים אחרים עם  
 אלה שניהם. כאשר קבלו בשמים עם קטורת סמים. ואינם כתובים: 

דגש, וכן רפאנו את בבל ולא נרפתה )ירמיה  )יט( ורפא ירפא. כל רפואה בבשר ודם לא מצאנוהו בכל הכתובים כי אם ב   -  רבנו בחיי 
ארפא   ג(,  קמז,  )תהלים  לב  לשבורי  הרופא  וכתיב  וארפא,  ה'  רפאני  יד(  יז,  )שם  שכתוב  והוא  ברפה  מצינו  בהקב"ה  אבל  ט(  נא, 

ואה בבשר  משובתם )הושע יד, ה(, וירפא אלהים את אבימלך )בראשית כ, יז(, כי אני ה' רופאך )שמות טו, כו(. והטעם בזה כי הרפ 
ודם אינה אלא על ידי צער וטורח והוא שיסבול הסם או המשקה המר, אבל רפואה של הקב"ה בנחת אין שם צער כלל כי ברכת ה'  
היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. ומה שאמרו חז"ל )בבא קמא פה.( ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות לא אמרו אלא  

 בל חולי מבפנים אין זה תלוי ביד הרופא אלא ביד הרופא כל בשר אשר בידו נפש כל חי: במכה שבחוץ שהכתוב מדבר בה א 

ורפא ירפא. מכאן שנתנה רשות כו', וא"ת )דברים כ"ב ב'( והשיבותו לו לרבות אבידת גופו ומה צריך זה, וי"ל דה"פ    -  מושב זקנים 
ד  מטעם  בחנם  רפואתו, דסד"א שיעשה  על  ליטול שכר  לרופא  הר"י מה שאמר שנתן רשות לרפאו  שנתנה רשות  ופי'  לעיל קמ"ל. 

]סד"א[ ה"מ חלאים ע"י אדם אבל חלאים הבאים מעצמן אין להם רשות לרפאות שדומה כמו שמבטלין גזירת המלך קמ"ל שיוכלו  
תו א"כ אין  לרפאת. ולכן איצטריך ורפא ירפא ב' פעמים לרופא )אחד, ב( ]אחר[ רופא, דסד"א כיון דרופא ראשון אינו יכול לרפא 

 הב"ה חפץ לרפאת זה החולה, ויהיה אסור לרפאתו קמ"ל ורפא ירפא מ"מ: 

ובבבא קמא )פ"ה.( מכאן שניתן רשות לרופא לרפא, וכתבו בתוס' ]ד"ה שניתנה[ דהוה אמינא דחולי הבאה בידי    -  פרדס יוסף ועיין  

ועיין   דשרי,  לן  משמע  קא  המלך  גזירת  כסותר  נראה  כשמרפא  המשנ שמים  להרמב"ם פירוש  עמו[    יות  יאכל  לא  ד"ה  פ"ד  ]נדרים 

 )ח"א סימן תמ"ג(:   תשובות הרשב"א לרבות אבידת גופו, ועיין    סנהדרין )ע"ג.( דרפואה בכלל השבת אבידה, ועיין  

והעיון  הדרש  )קכ"ט.(    ובספר  וכשבת  רפואה,  לצורך  דשרי  לן  משמע  וקא  בחבירו  לחבול  אסור  דהא  כתב  קפ"ו[  מאמר  ]משפטים 

עיר שאין בה רופא אין    ובסנהדרין )י"ז.( ם יקרים אחרי הקזה ולרפאות באפר ולא חששו על בל תשחית דהוי לרפואה,  ששרפו כלי 
 תלמיד חכם רשאי לדור: 

]פסחים פ"ד ד"ה ששה דברים[ שחזקיה גנז ספר רפואות מחמת שהיה בו רפואות ע"י צורות עכו"ם וזה אסור,    ועיין פירוש המשניות 
יה אולת כזו שהעביר בכלל הרפואות, מפני שראה שבני אדם סומכין על רפואות והסירו בטחונם בה', דכי אם  אבל אין לייחס לחזק 

ירעב אדם ואוכל לחם עבור זה הוי כמסיר בטחונו בה', ועיין שם בתוס' יו"ט ]פסחים פ"ד מ"ט ד"ה וגנז[, וכן כתב במורה נבוכים )ח"ג  
 פל"ז(: 

ע   ומצינו )מ"ט.( יין  חכמי הש"ס שעסקו ברפואות,  וכן שמואל    יומא  )פ"ה רבי חנינא היה רופא מומחה,  )ק"ח.(  :בבבא מציעא  ( שבת 
 בבא מציעא )קי"ג ע"ב( עבודה זרה )כ"ח.( וסנהדרין )צ"ט ע"ב(: 

מה  )י"א. ד"ה כוורא( דרפואות שבש"ס אינן טובות בזמן הזה, ועיין ים של של   תוס' מועד קטן רפואות סגוליות בש"ס, ועיין    וגם מצינו 

)יו"ד סימן של"ו( כן בשם    רבי עקיבא איגר )חולין פ"ח סימן י"ב( שיש חרם קדמונים שלא לסמוך על רפואות שבש"ס, ועיין חידושי  

]או"ח סימן ש"א סק"ו[ אי סגולות    ברכי יוסף מהרי"ל דאין אדם יכול לעמוד על עיקרן ואם לא יעלו בידו ילעג על דברי חז"ל. ועיין  

)ח"ב סימן ל"ח אות פ"א( הביא כתב יד לר' פרץ שכתב בשבת שמות קדושים לסגולה, נראה שיש    חיים שאל דוחות שבת, ובשו"ת  
 פלוגתת ראשונים בזה: 

)כ"ו, י"א( בענין רפואות, ופירש בזמן נבואה לא היו דורשים ברפואות רק בנביאים כמו באסא וחזקיה דגם    עוד רמב"ן בחוקותי   ועיין
זה, ואמרו חז"ל כ"ב שנין דמלך רבה אפילו אומנא לביתיה לא קרא )והוא בברכות ס"ד. והוריות י"ד.(  בחליו לא דרש בה והיה אשם ב 

 ( ורק הלך לבית האומן, רק  ועיין טורי זהב  נהג כבוד לעצמו  יו"ד סימן של"ו סק"א( דתמה עליו דהפשט בגמרא לא קרא כו' שלא 

שם גאון אחד איתא דהכי קאמר זכות של ענותנותו גרמה שלא הוצרך  ד"ה כולהו[ ב   דבעין יעקב הוריות ]סימן י"ח בפירוש הכותב 
 לאומן: 

]ברכות י. ד"ה    ועיין עוד בהגהות ר' צבי חיות כתב ג"כ דאין לסמוך על נס וצריך לרופא וכמעט איסור יוהרא יש,    ובברכי יוסף )שם( 

)מ"ב ע"ב( כל    ועיין פסחים לא מחלות שבפנים,  דרק על מכות ופצעים ו   ובאבן עזרא שער הבטחון פ"ד(  וחובת הלבבות ) שגנז ספר[  

)מקץ    ותנחומא )פ"ג ה"ו(    ובירושלמי תענית שלא ישתמש בסממנים,    ועירובין )נ"ד.( ובפסחים )קי"ג.( מילי דמעלי להאי קשה להאי,  

י( אוקיר לאסיא עד שלא תצטרך ליה,   י"ג ע"ב הערה א, וח"ב דף תקס   ועיין מקור ברוך סימן  "ג. ד"ה ושמעתי,  ]מבוא פ"ב ס"א דף 
   וח"ד תתקכ"א. ד"ה ואזכור[ מזה הרבה ועיין לקמן ]משפטים אות ק"ה[ ובשלח ]אות פ[:

( טוב שברופאים לגיהנם, ופירש רש"י משום שאינו ירא מן החולי ואינו משבר  : אחז"ל )קידושין פב   -  ורפא ירפא:   -  רבי עקיבא איגר 
העני ואינו מרפא, וקשה א"כ מאי "טובו" אם יש בו מדות אלו. ונראה לפרש כי  לבו למקום ופעמים שהורג נפשות ויש בידו לרפאות  

המדות הטובות שברופאים המה האכזריות כי רחמן לא יוכל להקיז דם ולחתוך מכה וכיוצא אם יצטרך, וכן לא יהא נאמן כי אם יגיד  
ן להתאכזר ולשקר אם ישתמשו במדות הללו סתם  לחולה מעמדו לפעמים יקרב מיתתו. והיינו "טוב" המדות הטובות "שברופאים" כגו 

 אנשים יביא זאת אותם "לגיהנם": 
 נמצא כבר בדפו"ר  ג
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דהיינו שהתורה נקטה לשון זה של ורפא    ,(580=430+150( )430= 300+80+50)  נפש   (150= 50+6+10+4+80)

 כי עיקר הרפואה ע"י פדיון דווקא, ע"י שממתיקין הדין.  ירפא לרמוז 
שארז"ל   בגמרא  וזה  ז"ל  רבותינו  סשאמרו  הפסוק    \ד/(.)ברכות  ירפא"על  שנתנה    ",ורפא  מכאן 

לרפאות לרופא  רשות  ירפא"  דייקאמכאן    ,תורה  "ורפא  פדיון  ,מהמילים  גמט'  הם  כנ"ל    כי  נפש 

כי קודם הפדיון אין    .לרפאות  \ה/אחר הפדיון, אז דייקא יש לו רשות להרופארמז שהיינו  
כנ"ל.  ורופא פלוני בזמן פלוני  רשות להרופא לרפאות, כי צריך להתרפאות ע"י סם פלוני וכו'  

יתרפא  רק אחר הפדיון וההמתקה   זמן  רופא  ואיזה  באיזה סם  לרופא  אז יש לו  שהתבטלה הגזרה 

כנ"לר לרפאות  לחולה,    [ז]  \ו/ שות  ולא  דייקא  ולרופא  לכתחילה  ולא  דייקא  אע"פ  רשות  הרופא  כי 
שגורם לחולה לסמוך עליו ולא על הקב"ה, יש לו רשות לעזור לחולה הסובל. וזו תימה עצומה מדוע לא  

ר על  כל אדם שתשאל אותו מה אתה אומר על רופא שמוותכמעט הרי   ?חייב משום לא תעמוד על דם רעך 
הרשות הזו לרפא חולה שסובל מאיזה חולי, יאמר לך הוא רוצח חסר לב, ובא רבנו והופך את הכל, וטוען  
הפדיון הואיל  אם  יודע  מי  פדיון  אחרי  וגם  פדיון,  לפני  עכ"פ  רוצח  הוא  לרפאות  בא  כשהוא  ,  אדרבה 

נ' שמע שגם אחרי פדיון  שהזהיר מאד מהרופאים ולא הזכיר כלל פדיון מ  \ח/ כמבואר בשיחות הר"ן סימן 
וגם מוהרנ"ת בכל הצעקות שלו וההזהרות נגד רופאים בשום מקום לא התיר ללכת לרופא אחרי    סובר כך. 

 פדיון.
נהגו לרוץ לרופא רוב העולם  כן  כי דברי רבנו הם הפך הדעת הפשוטה\ט/ועל  רוב    \י/ ,  והרגשת הלב של 

תלמ  .\יא/ העולם קיימו  יואפילו  לא  רבנו  של  הגדולים  מוהרנ"תדיו  כמו  בפשיטות  במכ  ,זאת  בי תכמבואר 
 מוהרנ"ת לרבי נפתלי. 

 
היינו דרב אחא דאמר רב אחא הנכנס להקיז דם אומר יהי רצון מלפניך ה' אלהי שיהא עסק זה לי לרפואה ותרפאני כי    -  ברכות ס.  ד

דם לרפאות אלא שנהגו אמר אביי לא לימא אינש הכי דתני דבי רבי  אל רופא נאמן אתה ורפואתך אמת לפי שאין דרכן של בני א 
   .ישמעאל ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות כי קאי מאי אומר אמר רב אחא ברוך רופא חנם 

פה דף  קמא  רבי    : בבא  דבי  לכדתנא  ליה  מבעי  האי  נזק  במקום  רפואה  ליתן  ירפא  ורפא  קרא  אמר  אמר  דרבא  משמיה  פפא  רב 
עאל דתנא דבי רבי ישמעאל ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות אם כן נכתוב קרא ורופא ירפא שמע מינה ליתן  ישמ 

רפואה במקום נזק ואכתי מבעי ליה לכדאמרן למיתני ביה קרא בריפוי אם כן לימא קרא או רפא רפא או ירפא ירפא מאי ורפא ירפא  
 .שמע מינה ליתן רפואה במקום נזק 

 בה' הידיעה אבל באמת לאו דווקא אלא כיון שהומתק הדין ע"י פדיון אזי כל רופא יכול לרפא.  הרופא נקט   ה 
. ולא אמר שטוב ללכת לרופא. והכי נמי  אחר ההמתקה והפדיון, אז דייקא טוב לרפאות החולה ע"י רפואות שם שאמר    לעיל עין    ו 

רופא לרפאות. דהיינו מי שאין לו בטחון בה' אזי מותר לו לילך  כאן לא אומר שטוב להתרפאות ע"י רופא, אלא רק רשות יש לו ל 
לרופא. ועיין רמב"ן עה"ת ויקרא כו יא שדייק לשון חז"ל שאמרו רשות לרופא ולא אמרו רשות לחולה, כי באמת לחולה אין רשות  

 אלא שנהגו, אבל לרופא כיון שמבקשים ממנו יש לו רשות לרפא אחרי פדיון.
 עת הרמב"ן בפ' בחוקותי. ה ללכת לרופא עיין לקוטי תפילות על תורה זו ושיחות הר"ן אות נ' ובמכתבי מוהרנ"ת הרבה ועוד. ועיין ט"ז יו"ד סימן שלו ס"ק א ועי"ש דואם יש רשות לחול ז

 בשיחות השייך לתורה זו   לעיל   ח
הברכי יוסף ש"ע  . ו ומצווה היא   לכת לרופא ל חיוב  שיש  שלו  סימן  ט"ז על יו"ד  עיין    –אף מחייבים ללכת לרופא  גדולים מאד    והרבה   ט 

נס סימן  יו"ד   על  לסמוך  אין  הזה  שבזמן  כתב  משפט,  .  שלו  בלא  נספה  יש  נקרא  לרופא  ילך  לא  אם  רפואה  ערך  יועץ  הפלא  וכן 
 ומתחייב בנפשו.

מ   תוס' ועיין   בידי שמים אם  חולים  מותר לרפא אבל  לומר שדוקא חולי בידי אדם  צד  נר ב"ק פה כתבו שיש  גזרת  רפא  כסותר  אה 
 בשו"ת אגרות משה )או"ח ח"ג צ'( ועיין        שמים עי"ש.  

   לרופא לפרא אבל חולי פנימי ביד הק לרפאותו.  שמות כא יט שכתב שפצעים וחולי חיצוני ניתן רשות   עיין אבן עזרא 
ָהְרחֹוִקים ֵמֱאמוּ   -ספר ליקוטי מוהר"ן    -  ועיין סוף תורה סב   י ל  ׁשֶ ר ָטעּוָתם  ִעּקַ י  ְיִדיַעת ֱאלֹקּותֹו ֵאינֹו  ּכִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ַרְך, ֵמֲחַמת  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהׁשּ ַנת 

לֹות,   ּזָ ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם הּוא ַעל ְיֵדי ַמֲעֶרֶכת ַהּמַ לּוי, ׁשֶ רֹוִאים ִמּגָ תּום. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ לּוי ַעל ַהּסָ א ִמּגָ ל ֶאָחד ְלִפי ָטעּותֹו. ְוֵיׁש  ֶאּלָ ָטֻעּיֹות, ּכָ ָנְפלּו ּבְ
מֹו  חֹוׁשְ  ִריְך ַלֲעבֹד ֶאת ָהֶאְמָצִעי, ּכְ ּצָ ִבים ׁשֶ ִמְנָהגֹו נֹוֵהג. ְוֵיׁש חֹוׁשְ ַבע, עֹוָלם ּכְ י ַהּטֶ ַהּכֹל ַעל ּפִ ׁשֶ ָרצּו ַלֲעשֹֹות ֶאת ָהֵעֶגל  ִבים  ֵעֶגל, ׁשֶ עּו ּבָ ּטָ ׁשֶ

ְלָפנֵ  ֵיְלכּו  ר  ָאְמרּו: "ֲאׁשֶ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהׁשּ ְלֵבין  יָנם  ּבֵ ים ֶאת  ֶאְמָצִעי,  ְועֹושִֹ ִלים.  ִנְכׁשָ ים  ַרּבִ ֶזה,  ּכָ ּוְבָטֻעּיֹות  ִחיַנת ֶאְמָצִעי.  ּבְ מֹות ל"ב(,  )ׁשְ ינּו" 
גַּ  ַרְך, ֲאָבל ַמֲאִמיִנים  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהׁשּ ּבְ ֲאִמיִנים  ּמַ ׁשֶ ַהְינּו  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהׁשּ יָנם ְלֵבין  ּבֵ ּבֹות ֶאְמָצִעי,  ֶאְמָצִעי, ְואֹוְמ ַהּסִ ּבְ ן  ּכֵ ַהְינּו  ם  ִריְך ְלִסּבֹות.  ּצָ ׁשֶ ִרים 

ּוַמּתָ  א  ַמּשָֹ ל  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ְואֹוְמִרים  ן,  ּוַמּתָ א  ּשָֹ ַהּמַ הּוא  ׁשֶ ְרָנָסה,  ּפַ ל  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ּבְ ל  ְלָמׁשָ ֲאִמיִנים  ּמַ ל  ׁשֶ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ לֹא  ּבְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִאּלּו  ּכְ ר.  ִעּקָ ן 
ַיד  ן, ֵאין ְיֹכֶלת ּבְ א ּוַמּתָ ִאּלוּ   ַמּשָֹ ר, ּכְ ים ֵמֶהם ִעּקָ ים, עֹושִֹ הּוא ַסּמִ ל ָהְרפּוָאה, ׁשֶ ה ׁשֶ ּבָ ְרָנָסה. ּוְבַהּסִ ן ָלֶהם ּפַ ַרְך ִלּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ִלי  ַהׁשּ לֹום, ּבְ , ַחס ְוׁשָ

רוּ  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ י  ּכִ ן,  ּכֵ ָבר  ַהּדָ ְוֵאין  א.  ְלַרּפֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהׁשּ ַיד  ּבְ ְיֹכֶלת  ֵאין  ים,  ּמִ ְלׁשּום  ַהּסַ ָצִריְך  ְוֵאין  ָהִעּלֹות,  ל  ּכָ ת  ְוִעּלַ ּבֹות  ַהּסִ ל  ּכָ ת  ִסּבַ הּוא  ְך 
ּבֹות ִעקָּ  ַרְך ְלַבד, ְולֹא ַלֲעשֹֹות ֵמַהּסִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ּבֹות, ָצִריְך ְלַהֲאִמין ּבְ ֵאּלּו ַהּסִ ה. ְוִעְסֵקנּו ּבְ  ר:ִסּבָ

ו יא שכתב מה חלק לרופאים בבית יראי ה' וכו' לא אמרו נתנה רשות לחולה  עיין רמב"ן ויקרא כ   -  רוב העולם לבד מכמה גדולים   יא
 .להתרפאות 

מהרמב"ן נראה שמי שלא עוסק ברפואות נקרא צדיק ומצווה לנהוג כך כי נראה בחוש שהרופאים  שכתב  קצג    שו"ת אבני נזרועיין  
   .עדים לקלקל ו מ 

הלבבות  חובת  ממ   ועיין  שני  שימנה  מי  המלך  על אסא  שכתב  בה'  מה  וגם  ברופא  הבוטח  שכן  כל  מינויו  נפסד  אחד  דבר  על  ונים 
 שחסר בבטחונו.



 3ה.           מוהר"ן תנינא                               ג  תורה                    ליקוטי                                   

ואל יאמר אדם חולה או שיש לו חולה בביתו אם כן על מי אסמוך? איך  "שם בשיחה נ'    רבנו  ועל זה אמר
. כי אצל הרופא קרוב  "זה שטות לומר כך "על טענה זו  ? אומר רבנו  "אניח לו לסבול ולא אשתדל בהצלתו

 . "כי על פי רוב הם שלוחי מלאך המוות"כנה ללכת אליו הנזק מההצלה, וס
אלא רק לצעוק לה' ולסמוך על ה'  אין עצה  ו  ,הנקראים באבסקעתרופות פשוטות  מאפילו  ומוהרנ"ת מזהיר  

ל רֹוְפֵאי אֱ  -וכלשון מוהרנ"ת במכתב שסו  \יב/ , לבדו ְכֹנס ׁשּום ַסם ׁשֶ ּיִ ֵביִתי ֵאין ְרצֹוִני ׁשֶ ִנים ּבְ ל ּפָ ִליל. ַרק  ַעל ּכָ
ׁשֹון. ָוואס טּוט ֶמען ַאז ֶמען ִאיז ִא  ֶזה ַהּלָ ָאַמר ְלִעְנָין ֶזה ּבְ דֹוׁש ׁשֶ יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ ם ּכְ ְוכּו'.    \יג/ין ֶפעְלד"ְלַקּיֵ

רּוֹשֹות ֶאל ה' י ּפְ ּפַ  : ַוֲאִני ּכַ

 
 בניקוד של התיבות ורפא ירפא עוד רמז להנ"ל שרק אחרי פדיון יש רשות לרופא לפראות מגלה רבינו

רומז שרק אחרי המתקה של פדיון   הואא  ורפא ירפ    התיבות  החילוק שבין הנקודות שלגם  

בצירי. היינו  מנוקד    ידא ירפ    ותיבת   בחולםמנוקד    א ורפ     תיבת  , כייכולים להתרפאות ברפואות

חלם בכתיב חסר  הכוונה  , שחולם  \טז/ [טו]   כי חולם הוא בחי' המתקה, כמובא בכתבי האר"י ז"ל

דהיינו שלש שהם ממתיקין ג' אלקים  (  26X3=78)דהיינו שלש פעמים שם הויה  גימ' ג' הוויות  הוא  

אלקים   שם  דינים  שבגרון,  פעמים  בחי'  הוא  אלקים  שם  דקטנות  כי  מוחין  הדינים  שהם  בחי'  שהם 

הויה הוא בחי' רחמים    יזלםח  שיורדין בגרון ונמתקין ע"י ג' הוויות, גי'   ממתיק את שם  כי שם 

 . אלקים שהוא דינים

הצרי אין בגלעד אם    \יט/בחי' )ירמי' ח(שרומז לרפואה  בצירי,    יחאירפ  ואזי אחר ההמתקה  

רפואות בחי'  היינו  שם,  אין  צרי/   רופא  נחש  \ככי  נשיכת  כגון  קשים  לחליים  תרופה    ונקראת  הוא 

ההרכבה  ,טריאקה רבת  מרקחת  ההמתקה  רמז  .  \כא/ שהיא  פדיוןשאחר  ידי  בחי'  נפש    על  שהוא 

 
)בספר הצדיק ר' זונדל מסלנט ירושלים דף קטו( כשבא לבקר את אחיו חולה ראה רופא ושאל מה לך ולרופאים  על הגר"א    מסופר 

עדו לנכרים אבל ישראל ה' הוא הרופא  שאלו הרופא לשם מה ברא ה' רופאים ?וגער בו הגר"א לשם מה ברא דבר אחר? הרופאים נו 
ובורא רפואות. עיין בזה מבועי הנחל     חולים  זה   32  31עוד  ושידוע שגם החוזה מלבולין    .מאמר במדור בנתיבות הנחל עמ' לו על 

 התנגד לרופאים 
 )לעיל בשיחות על התורה זו(   סימן נ'   שיחות הר"ן עיין    יב

סומך על שום דבר כי אם על השם יתברך לבד, כי כשאינו סומך על השם יתברך,  טוב מאד לאדם כשאינו    -  רפואה ה'   לקוטי עצות 
צריך להשתדל אחר תחבולות רבות. למשל כשצריך לרפואה, צריך להשתדל אחר עשבים רבים ולפעמים אלו העשבים הצריכים לו,  

ל המכות ולכל מיני חולאת לרפאותם,  אינם בנמצא במדינתו, והעשבים הנמצאים אינם טובים למכתו. אבל הקדוש ברוך הוא טוב לכ 
והוא בנמצא תמיד. על כן כשיש לו חולה, חס ושלום, צריך שיהיה כל סמיכתו רק על תפלה ותחנונים, וזה יוכל למצא תמיד, ויועיל  
עם   רופא  למצא  שיוכל  מאד,  מאד  ולבקש  לחפש  צריך  זה  הרופאים,  רפואות  ידי  על  רפואה  לקבל  אבל  לעיל.  וכנזכר  בודאי  לו 
רפואות שיוכל לרפאותו. ובאמת אינו בנמצא כלל, כי הרופאים מזיקים יותר ממה שמועילים לעתים רחוקות כאשר יבאר לקמן )יד.  

    יא(:
ים   יג ש ִׂ ֵאין רֹוֵפא.  "ַמה עו  ֶדה" ּבְ ָ ש ּ ְמָצִאים ּבַ ּנִ ׁשֶ  ּכְ
א -מנוקד כך תיבת בתקפא יד    ירֵפא -, ותיבתורפֹּ

 . וםיעקב ערך חל לקוטי תורה וישב הובא בקהלת  טו

וג'    , חל"ם הוא הויה הנסתרת בו   , כי פתרון הוא שם אלהים הנגלה   -להאריז"ל פרשת וישב ד"ה לאלקים פתרונים    ליקוטי תורה   טז 
 הויות הם גי' חל"ם בנקודת חולם ויועיל לחלום: 

   בתקפאכך מנוקד  יז

   בתקפאכך מנוקד  יח

ִגְלָעד ִאם    ירמיה פרק ח   יט  ִרי ֵאין ּבְ י: )כב( ַהּצֳּ ת ַעּמִ י ַמּדּוַע לֹא ָעְלָתה ֲאֻרַכת ּבַ ם ּכִ  רֵֹפא ֵאין ׁשָ

אמר דרך משל אם אין צרי בגלעד אם רופא אין שם לרפאות עמי ממכות וגלעד היה מקום הצרי כמו    -)כב( הצרי אין בגלעד    רד"ק 
לא יהיה להם שלום מזאת הצרה וכי  שאמר גם כן עלי גלעד וקחי הצרי והיא רפואה לחלאים קשים כמו נשיכת הנחש וזולתו כלומר  

 רפואת וי"ת אמר ירמיהו נבייא וגומר כבעמוד:   -ארוכת        אין חסיד ביניהם שיכפר האל בעדו: 
ו.  אינו הצרי שבסממני הקטרת המבואר ב   הצרי שכאן  כ ...וכו'  תנו רבנן פיטום הקטרת הצרי והציפורן והחלבנה והלבונה   -כריתות 

    ,...רי אינו אלא שרף ]הנוטף[ מעצי הקטף הצ )רשב"ג אומר(    ( רש"א ) ....

ונכון לומר שרשב"ג בא לפרש דברי הת"ק, ולומר אל תחשוב שצרי השנוי כאן הוא טריאק"ה כמו הצרי אין בגלעד    -  באר שבע עיין  
ונוטף ממנו שרף הוא ש  יכניס בקטורת, אבל הוא שרף הנוטף מעצי הקטף, שקוטפין העץ  ח, כב(, שזה בודאי לא  נכנס  )ירמיה  היה 

 .בקטורת 

 בשמות ל' לד עי"ש שחולק על רש"י בזה.הרמב"ן    וכן כתב 
הוא צרי וכתוב בפירוש רש"י והצרי קורין לו טריגא, ועל שם שאינו אלא שרף הנוטף מעצי הקטף    -נטף    -לד    'ל שמות  רמב"ן    כא

ה איננה סם אחד, אבל היא מרקחת רבת ההרכבה, יכנס  קרוי נטף ולא ידעתי אם הוא טעות סופרים, או המגיד כחש לו, כי הטריאק 



 4ה.           מוהר"ן תנינא                               ג  תורה                    ליקוטי                                   

המתקה  בחולם  אורפ  כב בחי'  בחי'  שהוא  רפואות,  ע"י  להתרפאות  יכולין  דייקא  אזי   ,

 : כנ"לשהוא לשון צרי שהוא תרופה בצירי  כג אירפ   

 
 עד כאן ביאור חברותא לתורה ג' תנינא 

 
 

* 
 
 

 בעניין רופאים ורפואותואנ"ש  מוהרנ"תושל רבנו  עוד שיחות
ִלי ֵנרֹו ָיִאיר:   -ב ג'  עלים לתרופה מכתמוהרנ"ת ב י ַנְפּתָ ִתיק ְוכּו' ַרּבִ הּוא    ִלְכבֹוד ְיִדיִדי ַהּוָ הֹוִדיַע ִלי ֲחָדׁשֹות ׁשֶ

אְקטֹוִרי ִמּדָ ְלִהְתַרֵחק  ְצִריִכין  ה  ּמָ ּכַ ְוָתִבינּו  ְראּו  ּתִ ה  ּוִמּזֶ ָעָליו.  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוֶאְרֶאה  ֵעיָניו  ּבְ ׁש  י ם,  חֹוׁשֵ ַכְנת ִׂ ה  ו ְכָבר 

ל   רו   ׁשֶ ְרפו ָאה. ג'  ׁשו ם  ח  ק ַ יִׂ ל  א  ׁשֶ ְרפו ָאה. ב'  ׁשו ם  ח  ק ַ יִׂ ל  א  ׁשֶ ט הו א. א'  ו ְכַלל ָהרו ֶצעפ ְ  . לַח לו  ׁשְ ט לִׂ ְ ח ֶצעפ  ק ַ יִׂ א 
ְקֶוה ְוָקא ַלמ ִׂ ְך ד ַ ל  י   ם ׁשֶ ַלח לוֹ   ׁשו ם ְרפו ָאה ְוכו ' ְוכו '. ג ַ ַרְך ְיַרֵחם ָעָליו ְוִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ְמֵהָרה ִמן  ְוכּו' ַהׁשּ ֵלָמה ּבִ  ְרפּוָאה ׁשְ

ַמִים: ָ  ַהׁשּ

לתרופה   ד    -עלים  נפתלי  –מכתב  ָעָליו   -לרבי  ִנְפֵלאִתי  ּוְביֹוֵתר  ּלֹו.  ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ֵאב  ִמּכְ ַצֲעִרי  דֹול  ּגָ ְמֹאד  ַאְך 
ְרפּואֹות ְך ַאַחר רֹוְפֵאי ֱאִליל ְוַלֲעֹסק ּבִ ר הֹוִאיל ַהּלֵ ה ָהיּו    ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ַעל ֲאׁשֶ ר ֵהּמָ ַהְייִסין ִלְכֵאב ָהֵעיַנִים, ֲאׁשֶ ּבְ

ְצאּו   ּיָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָבִרים ַהּקְ ל ַהּדְ יֹוֵתר. ְולא ָזַכר ֶאת ּכָ עֹוְכָריו ְוִקְלְקלּו ְלֵעיָניו ַעל ְיֵדי ְרפּוָאָתם ּבְ דֹוש  ּבְ נּו ַהּקָ י ַרּבֵ ִמּפִ
בְּ  ֵמְרפּואֹות  ְלִהְתַרֵחק  ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ַאֲחרֹון:ֵזֶכר  ָקֶצה  ַעד  ַהְרָחקֹות  ִמיֵני  ֵאין    ָכל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ּדֹוֶמה  י  ּכִ י  ְעּתִ ּדַ

ֱאֶמת ֲאהּוִבי ָאִחי ָטִעיָת: ָבִרים ֲאמּוִרים ִלְכֵאב ֵעיַנִים ֲאָבל ּבֶ  ַהּדְ

ִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִא  -מכתב נד   -עלים לתרופה   לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ק ְלָבְבָך  ....  יר: ׁשָ ַרְך ְיַחּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהׁשּ
הְ  ּיִ יִתי ַלה' ׁשֶ י ִקּוִ ְחֶיה, ּכִ יְתָך, ְותֹוִדיַע ִלי ִמּזּוָגְתָך ּתִ ִמיד, ְוָיִסיר ַמֲחָלה ִמּבֵ ְמָחה ּתָ ֹשִ ָקרֹוב ִלְהיֹות ּבְ ֶיה ָלּה ְרפּוָאה ּבְ

ם יִ  ֵ ְיָקא, ְוַהׁשּ ים ּדַ ִמּיִ ׁשְ ִלי ְרפּואֹות ּגַ אְקִטיר ָאז טֹוב ְלךָ ּבְ בֹוא ִליֵדי ׁשּום ּדָ ַמע ִלְדָבֵרינּו ְולא ּתָ ׁשְ ּתִ ַרְך ְיַרֵחם ׁשֶ  . ְתּבָ

לתרופה   סב    -עלים  לבנו  מכתב  ּוְלַמַען    -שכתב  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ּוְלִבְנָך  ָך  ְלִבּתְ ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ַלח  ִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהׁשּ
ֵהר ֵמְרפּואֹות גַּ  ם ְלִהּזָ ֵ א ַהׁשּ ם ְיַרּפֵ ם ּתֹהּו ְוכּו', רֹוֵפא ִחּנָ ּלָ י ֵהן רֹוְפֵאי ֱאִליל ּכֻ ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ִמּיֹות, ַרק ִלְסֹמְך ַעל ַהׁשּ ׁשְ

ן ְיִהי ָרצֹון,  ָרֵאל ָאֵמן ּכֵ ָאר חֹוֵלי ִיֹשְ תֹוְך ׁשְ  אֹוְתָך ְמֵהָרה ּבְ

ַרְך    -שכתב לבנו יצחק  מכתב קעב    -עלים לתרופה   ם ִיְתּבָ ֵ ַלח ְרפּוָאה  ַהׁשּ ֵלָמה ְלִבּתֹו, ְוֵכן ִיׁשְ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ִיׁשְ
דּוַע ָלֶכם, )ִסיַמן י"ד ּיָ ים, ּכַ חּוׁשִ ְכאֹוִבים ְוַהּמֵ ּכֹוּת ּוְלָכל ַהּמַ ְחֶיה, טֹוב ה' ְלָכל ַהּמַ ָך ּתִ י ֵאין ָלנּו ַעל ְשֵליָמה ְלִבּתְ ( ּכִ

י ִאם ַעל ָאבִ  ּכִ ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ ֵען  ָ ּלֹא ַלֲעֹשֹות  ִמי ְלִהׁשּ ָיֵדינּו ׁשֶ ּבְ ָלל  ּכְ ח  ֻמּנָ ָבר  ּכְ ִעְנַין ְרפּואֹות  ּבְ ְפָרט  ּבִ ַמִים,  ָ ׁשּ ּבַ ׁשֶ ינּו 
ם ִיְת  ֵ ן ְצִריִכין ִלְסֹמְך ַרק ַעל ַהׁשּ יק ּוְלַקְלֵקל יֹוֵתר, ַעל ּכֵ ין ָקרֹוב ְלַהּזִ עֹוֹשִ ֶ ל ַמה ׁשּ י ּכָ ָבר, ּכִ ם  ׁשּום ּדָ ַרְך רֹוֵפא ִחּנָ ּבָ

ּמָ רֹופֵ  ּכַ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ּוְלָבֵנינּו  ָלנּו  ַלח  ָ ׁשּ ׁשֶ ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ה  ַהְרּבֵ אֹוָתנּו  ָעַזר  ּוְכָבר  ְוַרֲחָמן,  ְוֶנֱאָמן  ֱאֶמת  ְרפּואֹות א  ִמיֵני  ה 
ל ְלַקּבֵ ָזִכינּו  לא  ְוִאם  ָלֶכם.  דּוַע  ּיָ ּכַ ָלל,  ּכְ ְוֵעֶסק  ה  ּיָ ֲעֹשִ ׁשּום  ִלי  ּבְ ים  ֵמחּוׁשִ ִמיֵני  ה  ִזְכרֹונֹו    ְלַכּמָ דֹוש  ַהּקָ נּו  ֵמַרּבֵ

ה:  ֶזה ַעּתָ י ְנָפׁשֹות, ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ּבָ י הּוא ַחּיֵ נּו ּכִ ּיֵ י ִאם ֹזאת ְלַבד ּדַ  ִלְבָרָכה ּכִ

לתרופה   קעו    -עלים  לבנו  מכתב  ְהיוֹ ...  -שכתב  ִמּלִ ֵצל  ְלִהּנָ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ָעֵלינּו  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ה'  ַחְסֵדי  ְדלּו  ּגָ ת ַמה 
ִרירּות ְוכּו' ְוהּוא ְסִמיָכֵתנּו ְוִתְקָוֵתנּו ָלֶנַצח, ל ַהּמְ יק ּכָ ְמּתִ הּוא ַהּמַ ֶזה, ׁשֶ י ּכָ ד ַעל טֹוב ֲאִמּתִ ִבין   ִמְתַנּגֵ ה ֵמֵאֶליָך ּתָ ְוִהּנֵ

ִענְ  אְקִטיר, ַאְך ּבְ ה ִלְקֹרא ּדָ ם ַעּתָ יִמים ּגַ נּו לא ָהִיינּו ַמְסּכִ ְעּתֵ אי ְלִפי ּדַ ַוּדַ ּבְ ֵני ַבִית ִלְמֹנַע ׁשֶ ה ַלֲעֹמד ֶנֶגד ּבְ ָין ֶזה ָקׁשֶ
קּ  י ׁשֶ ַרֲחָמיו, ַאף ַעל ּפִ אֹות ּבְ ַרְך ָיכֹול ְלַרּפְ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהׁשּ ְצַער ַעל ֶזה, ּכִ אְקִטיר, ַאְך ַאל ּתִ ְקֹרא ּדָ אְקִטיר, ִמּלִ ֹוְרִאים ּדָ

ּתַ  ׁשְ ּתִ ַאְך  ְמֹאד,  נּו  ֵמִאּתָ ִנְפָלִאים  ה'  ְרֵכי  ּדַ י  ַמה  ּכִ ָכל  ּבְ ְרפּואֹות  ּבִ ַמֵעט  ּיְ ׁשֶ אְקִטיר  ַהּדָ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ָחְכָמְתָך  ּבְ ל  ּדֵ
ְת  ּיִ ׁשֶ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְרֶאה  ּתִ לֹום,  ְוׁשָ ם ַחס  ׁשָ ְך  ַלְחּתֹ אְקִטיר  ַהּדָ ַעת  ּדַ לֹום  ְוׁשָ ִיְהֶיה ַחס  ַאְך ִאם  ר,  ֶאְפׁשָ י ּדְ ּכִ ֶזה,  ּבָ ל  ֵ ַרׁשּ

לָ  ֶמת  ַמְסּכֶ י  ְעּתִ ּדַ ַהְיׁשּוָעה  ֵאין  ְוַלה'  ְרפּואֹות,  ֵאיֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְך  ְלַרּכֵ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ יּוַכל  אּוַלי  ׁשֹו  ְלַבּקְ ַרק  ָלל,  ּכְ ֶזה 
ַמִים ְמֵהָרה ָ ֵלָמה ִמן ַהׁשּ ָך ְרפּוָאה ׁשְ לַח ְלִבּתְ  ... ְוָהַרֲחִמים ִלׁשְ

ִני ֲחִביִבי ָהַרבָּ   -מכתב רטו    -עלים לתרופה   ְחֶיה:ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ּבְ ּיִ יַע    ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ יר ְמֻיָחד ִהּגִ ַהּצִ
נָ  ַכּוָ ּבְ ַלח  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָאְמרֹו  ּבְ י  ְעַזְעּתִ ְוִנְזּדַ יִתי.  ּבֵ ְלֵתי  ּדַ י  ַתְחּתִ ּפָ ׁשֶ ֹקֶדם  ָהִקיִצי  ֵעת  ּבְ ה  ַעּתָ ְוֵתֶכף ְלֵביִתי  ִיחּוד.  ּבְ ֵאַלי  ה 

בֹו. ּוֵמֵאלֶ  ִוד ְצִבי ָקָראִתי ִמְכּתָ ֵלָמה ִלְבנֹו ּדָ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ׁשְ ּיִ ה' ׁשֶ טּוַח ּבַ י. ַאְך ֲאִני ּבָ ִבין ַצֲעִרי. הֹוֶמה ָעַלי ִלּבִ יָך ּתָ
ְמָחה ּוְלֹשִ ים  ּוְלַחּיִ ִלְרפּוָאה  ֵזיָעה טֹוָבה  יַע  ְלַהּזִ ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ִלְהיֹות  ְוָיכֹול  ְמֵהָרה.  ְחֶיה ִחיׁש ַקל  ּיִ םׁשֶ ִויֻקּיַ ְמֵהָרה    . 

ה י'י ָנִגיָלה ְוכּו': ִמית, ֵהן ֵמרֹוֵפא ְוָדאְקִטיר, ֵהן ֵמֲהמֹון      ֶז'ה ַה'ּיֹום ָע'ֹשָ ׁשְ ׁשּום ְרפּוָאה ּגַ ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ִלְבִלי ַלֲעֹסק ּבְ

 
בה שאור ודבש ובשר שקצים ורמשים, כי יכנסו בה אבק העקרבים ובשר האפעה, כי לכך נקראת כן, כי הארס בלשון יון תריאק וכן  

חלילה שיכנס בקטורת  בלשון תלמוד טרקיה חויא )שבת קט:(, וכן הוזכרה המרקחת בלשונם כי טוריאקה לכוליה גופא )נדרים מא:(, ו 
 בשר שקצים ורמשים ושאור ודבש, וכתיב )ויקרא ב יא( כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו: 

   בתקפאכך מנוקד  כב

   בתקפאכך מנוקד  כג



 5ה.           מוהר"ן תנינא                               ג  תורה                    ליקוטי                                   

ָאְדי ָמַרת  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ְלקֹול  ֲאִפּלּו  ְוֵרֶעיָך,  ָך  ּתְ ִאׁשְ ַצֲעַקת  ְלקֹול  ַמע  ׁשְ ּתִ ְוַאל  ם  ַעם.  ּגַ ַאֲהָבה  ּבְ ל  ַקּבֵ ּתְ ַרק  ְחֶיה,  ּתִ ל 
ָלל. ַרק ִאם ַיְכִריחּו אֹוְתָך ַלֲעשֹ  ת ָלֶהם ּכְ ַצּיֵ ִריִכים ִלְסּבֹל ִמּקֹול ַצֲעָקָתם. ֲאָבל לא ּתְ ּצְ ֹות לֹו ַקאֶנע  ִיּסּוִרים ֵאּלּו ׁשֶ

ׁשוּ  ְהֶיה ֻמְכָרח ַלֲעֹשֹות ֵמֲחַמת ֲהמֹון ּתְ יל ּתִ ׁשּוָטה אֹו ֶצעּפִ ל ֶזה, ְוַלה'  ּפְ דּוַע ְלָך ּכָ ּיָ ּכַ ְוָקא  הֹוִמים ַלֲעֹשֹות ּדַ ָאָתם ׁשֶ
ֹשֹוָרה טֹוָבה ְמֵהָרה.  ל ּבְ ה ְלַקּבֵ  ַהְיׁשּוָעה ְוָהְרפּוָאה, ַוֲאִני ְמַקּוֶ

ֲחָסָדיו,    -שכתב לבנו יצחק  מכתב רעג    -עלים לתרופה   ַרְך ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ה ָלֵאל ֲעָזָרנּו ַהׁשּ ִהּלָ ּתְ ע ׁשֶ ִוד  ּדַ ִני ּדָ ב ּבְ ְוׁשָ
ָעה ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה.   ת ֹקֶדׁש ֵאיֶזה ׁשָ ּבַ ָכה ְליֹום ו', ֶעֶרב ׁשַ ּיָ ַ ְיָלה ַהׁשּ ּלַ ְחֶיה ִלְבִריאּותֹו ּבַ ּיִ ִבין ּגֶֹדל ְצִבי ׁשֶ ּוֵמֵאֶליָך ּתָ

ָעַבר ָעַלי, ִמּיֹום ד' ֹקֶדם אֹור הַ  ֶפׁש ׁשֶ ַער ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ַעד ַהּנֶ חֹות ְמַעט  ַהּצַ ֵני ֵמֵעת ְלֵעת ּפָ ֵהם ׁשְ ּבֶֹקר ַעד ֵליל ו', ׁשֶ
ְך ָחַזר ְוָצַעק, ּוְביוֹ  יַח ְקָצת ְוַאַחר ּכָ ְך ִהּנִ תֹוְך ּכָ קֹול ַמר ְמֹאד. ַרק ּבְ ַוי ְוָזַעק ּבְ ַכב ַעל ֶעֶרֹש ּדְ ָ ׁשּ י ְלָך  ׁשֶ ַתְבּתִ ּכָ ם ה' ׁשֶ

אֹותֹו ַהּיֹום   ִבי הּוַקל ֵמָעָליו ּבְ קֹול ַמר. ִמְכּתָ ֵעת ִמְנָחה ּוַמֲעִריב ָחַזר ְוָצַעק ּבְ ְך ּבְ ְקָצת ַוֲעַדִין ָהָיה ּכֹוֵאב לֹו ְוַאַחר ּכָ
עֹוְמִדי ֵביִתי  ֵני  ּבְ ְוָכל  ַוֲאִני  "ל.  ַהּנַ ַלְיָלה  ֲחצֹות  ַאַחר  ַעד  ָהָיה  ְוֵכן  ִחיָלה.  ּתְ ִמּבַ יֹוֵתר  ֵאבֹו  ּכְ ָחַזר  י  ַמְרִעיד ּכִ ם 

ּומַ  ּתֹוֵמם,  ם  ּוִמׁשְ ֵ ַהׁשּ ַעל  י  ָסַמְכּתִ ַרק  ָלל.  ּכְ ה  ֻעּלָ ּפְ ׁשּום  ַלֲעֹשֹות  ָרִציִתי  לא  ַרק  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָעַלי  ָעַבר  ֶ ׁשּ ה 
י כִּ  ַעְלּתִ ֲעַדִין לא ּפָ ָרִאיִתי ׁשֶ ֶ ׁשּ ַרְך. ְוַאף  ם ִיְתּבָ ֵ י ְלַהׁשּ ְלּתִ ּלָ ָעִמים ִהְתּפַ ה ּפְ ַרְך ְלַבד. ְוַכּמָ ֵאבֹו  י ָחַזר ְוָצעַ ִיְתּבָ ק ַעל ּכְ

ַרֲחָמיו ִהְפִליא ַחסְ  ָעִמים. ַוה' ּבְ ה ּפְ ּמָ י ְוֵכן ּכַ ְלּתִ ּלַ י ְוִהְתּפַ ְקּתִ י ֵכן ִנְתַחּזַ ּדֹו. ְוֵתֶכף ָנְפָלה ָעָליו  ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ַאף ַעל ּפִ
ְמ  ִאם  י  ּכִ "ל  ַהּנַ ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ה  ִחּלָ ּתְ ן  ָיׁשַ ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  עֹות  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ָנה  ָאַמר  ׁשֵ ׁשֶ ַעד  ְקָצת  ִמְתַנְמֵנם  ָהָיה  ׁשֶ ְמַעט  ּדִ ַעט 

ה   ְתִפּלָ ק ּבִ ִני ֲחִביִבי ֵאיְך ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ לֹום. ָמה ֹאַמר ְלָך ּבְ ְעּתֹו ַחס ְוׁשָ ּלֹא ֵיֵצא ִמּדַ ׁש ׁשֶ חֹוׁשֵ ל ָאָדם  ׁשֶ ְוַתֲחנּוִנים ּכָ
עֹוֵבר ָעָליו ְוִלְבִלי ִלְסמֹ  ֶ ָכל ַמה ׁשּ הּוא ּבְ ִעְנַין ְרפּואֹות. ׁשֶ ְפָרט ּבְ ְחּבּוָלה ּבִ  ְך ַעל ׁשּום ּתַ

ֹמר אֹוָתּה    -שכתב לבנו  מכתב שב    -עלים לתרופה   ְוִיׁשְ ְחֶיה.  ּתִ ְלזּוָגְתָך  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ַלח  ִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהׁשּ
ָלּה: טֹוב  ָאז  אְקטֹוִרים  ּלּות  .....      ִמּדָ ּדַ ֶאל  יל  ּכִ ַמֹשְ ֵרי  ָהְרפּואֹות ַאׁשְ ְיֵדי  ַעל  ּוְלַסֲעָדּה  ְלָתְמָכּה  תֹו  ְוֻחְלׁשָ ַנְפׁשֹו 

לְ  ַהּיֹוְדִעים  ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ אְקטֹוִרים  ְוַהּדָ ְלָהרֹוְפִאים  ה  ַהֲחלּוׁשָ ַנְפׁשֹו  ִעם  ְוִלְנֹסַע  ָבר.  ִמּכְ לֹו  אֹוָתּה  ַהְידּוִעים  ַרּפְ
ֶזה ֵהי ֱאֶמת ּוְבִקיִאים ּבָ ֶזה ּבֶ ַמן ְוכּו'. ה' ִיְסָעֵדנּו ְוֶאת  ָהעֹוְסִקים ּבָ ִפי ָהֵעת ְוַהּזְ ֶכל ִנְפָלא ְוָעֹמק ָעֹמק ּכְ ֹשֵ ֵטב ֵהיֵטב ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון:  ֱאֶמת ָאֵמן ּכֵ ְרצֹונֹו ּבֶ ה ִלְהיֹות ּכִ נּו ֲעֵדי ִנְזּכֶ ּלָ  ּכֻ

ַעְרָך ֵמֲחִליׁש   -שכתב לבנו דוד צבי  מכתב שסו    -עלים לתרופה   דֹול ַצֲעִרי ִמּצַ ם  ּגָ ֵ יִתי ְלַהׁשּ ּות זּוָגְתָך ִתְחֶיה, ְוִקּוִ
ִלי ׁשּום ְרפּואֹות ְוַתְחּבּולֹות. ְוַתְזִהיר ְמאֹ  ַמִים ְמֵהָרה ּבְ ָ ֵלָמה ִמן ַהׁשּ ַלח ָלּה ְרפּוָאה ׁשְ ׁשְ ּיִ ַרְך ׁשֶ ל  ִיְתּבָ ד ְמֹאד ֶאת ּכָ

ׁשוּ  ּבְ ּה  ִעּמָ ַלֲעֹסק  ִלְבִלי  ַעְצָמן  ְמרּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֵביִתי  ֵני  ְרפּואֹות ּבְ ְולא  ְסֶקע.  אּבְ ּבָ ְקָרִאים  ַהּנִ ֶהָהמֹון  ל  ׁשֶ ְרפּואֹות  ם 
ה. ַואֲ  יִקים ַהְרּבֵ א ַמּזִ ַרּבָ ילּו, ַאּדְ ֶקר ְוָכָזב, לא יֹוִעילּו ְולא ַיּצִ ם ׁשֶ ּלָ ּכֻ י  לֹום. ּכִ אְקטֹוִרים ַחס ְוׁשָ ִפּלּו ְלָהֲעִצירּות  ַהּדָ

י  י ַעל ּפִ ָבר. ּכִ אי ָאסּור    לא ַיֲעֹשּו ׁשּום ּדָ ַוּדַ אי, ּבְ לֹום ָהֲעִצירּות יֹוֵתר ִמּדַ ֹרב הּוא טֹוב ִלְבִריאּות ַהּגּוף. ְוִאם ַחס ְוׁשָ
לֹום. ַרק ִלְסֹמְך ַעל הַ  ְוׁשָ יקּו ַחס  ּזִ ּיַ ְויֹוֵתר ׁשֶ י לא יֹוִעילּו.  ּכִ ים  ִמּיִ ׁשְ ּגַ ֶקר  ִסּבֹות ְרפּוַאת ׁשֶ ּבְ ַרְך ְלַבד ַלֲעֹסק  ִיְתּבָ ם  ֵ ׁשּ

ר ּוַמְפִליא ַלֲעֹשֹות, ְוַרק הּוא ְלַבד רֹוֵפא  ֲאׁשֶ  ֹשָ ִלי ָכל ּבָ ָחְכָמה ּוָבָרא בֹו ְוכּו' ַעד רֹוֵפא חֳּ ֱאֶמת  ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ּבְ
מֹוֵרנוּ  ֲאדֹוֵננּו  ם  ׁשֵ ּבְ ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ּוְכָבר  ַאֵחר,  ְולא  הּוא  ְוַיֲחֹבׁש.  ַיְכִאיב  הּוא  ְוַרֲחָמן.  ִזְכרֹונֹו ֶנֱאָמן  נּו  ְוַרּבֵ  

יל ְנָפׁשֹות.   ּיֹוִעיל ְלַהּצִ ַואי ׁשֶ ה. ְוַהּלְ ֶזה ַהְרּבֵ ר ּבָ ֲעַדִין ְצִריִכין ְלַדּבֵ ֵביִתי ִלְבָרָכה. ַאְך ָאֹנִכי ָהרֹוֶאה ׁשֶ ִנים ּבְ ל ּפָ ַעל ּכָ
מֹו ׁשֶ  ם ּכְ ל רֹוְפֵאי ֱאִליל. ַרק ְלַקּיֵ ְכֹנס ׁשּום ַסם ׁשֶ ּיִ ׁשֹון.  ֵאין ְרצֹוִני ׁשֶ ֶזה ַהּלָ ָאַמר ְלִעְנָין ֶזה ּבְ דֹוׁש ׁשֶ יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ָ ׁשּ

ַלח ֶעְזָרה ִויׁשּוָעָתּה ְמֵהָרה  רּוֹשֹות ֶאל ה'. ִיׁשְ י ּפְ ּפַ ְלַהֲחִליָמּה    ָוואס טּוט ֶמען ַאז ֶמען ִאיז ִאין ֶפעְלד" ְוכּו'. ַוֲאִני ּכַ
אֹוָתּה ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ָאֵמן  ן ְיִהי ָרצֹון:ּוְלַרּפְ  ּכֵ

ִזְכרֹונוֹ   -שיש"ק ח"א אות תקנה נּו  ַרּבֵ ַמְלַאךְ -ָאַמר  ַעל  ְוָכֵבד  ה  ָקׁשֶ ֵני -ִלְבָרָכה:  ּבְ ל  ּכָ ֶאת  ְלַבּדֹו  ְלָהִמית  ֶות  ַהּמָ
ָכל ָמקֹום ָהרֹוְפִאים ְלָהִמי ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ּוְבֵכן ֶהֱעִמיד לֹו עֹוְזִרים ּבְ ַגׁשְ ל  ָהעֹוָלם ּבְ ִמּיּות, ְוַהְמֻפְרָסִמים ׁשֶ ַגׁשְ ת ּבְ

ְרֶזל, שם סעיף ס"ד(.  רּוָחִנּיּות. )ֲאָבֶני"ָה ּבַ ֶקר ְלָהִמית ּבְ  ׁשֶ

ם,    -תרנהאות    ח"אשם   ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ָרִצין  ִחיַנת  ּבְ יִנין ֵהם  ַהּדִ ְוכּו'"  ְמעּון  ׁשְ ּתִ ֵעֶקב  "ְוָהָיה  ַהּתֹוָרה  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ ּכְ
ַרבֵּ  וּ ָאַמר  ּוִמׁשּ ַמְעָלה,  ִמּלְ א  ַהּבָ ין  ַהּדִ לּוֵחי  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ָהרֹוְפִאים,  ֵהם  ֵהם  ם  ׁשָ ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ָהָרִצים  ׁשֶ ְזצּוַק"ל,  ְך  נּו  ּכָ ם 

אְרף לֹויְפן ָנאְך ַא ָדאְקֶטער" ְוכּו'. )ֲאָבנֶ  ִפי ָהעֹוָלם לֹוַמר, ְצִריִכים ָלרּוץ ַאַחר ָהרֹוֵפא, "ֶמען ּדַ ל ּבְ ְרֶזל,  ֻמְרּגָ י"ָה ּבַ
 שם סכ"ב(.  

ָבר הֹוְלִכים ְלרֹוֵפא   -'  שיש"ק ח"ב אות ח ּכְ ׁשֶ ּכְ ּוְרפּואֹוֵתיֶהם, אּוָלם  ֵמָהרֹוְפִאים  ָאנּו אֹוֲחִזים  נּו": "ֵאין  ַרּבֵ ָאַמר 
ֶמען ַאז  ער  ָאּבֶ אְקטֹוִרים  ּדָ פּון  ט  ִניׁשְ "ִמיר ַהאְלְטן  יֹוֵתר",  ּבְ דֹול  ַהּגָ ָלרֹוֵפא  ְלכּו  ּיֵ עם    ׁשֶ ּדֶ ֶנעֶמען  ֶמען  ָזאל  ייט,  ּגֵ

ֶרעְסְטן".     ּגְ

ֶאֶרת חֹוָלַאת    -ט'  אות  ח"ב  שם   ַעם ְלִעְנָין ָהרֹוְפִאים ְוָהְרפּואֹות, "ַהחֹוָלַאת ִנׁשְ נּו ָאַמר ּפַ ּפּול    -ַרּבֵ ם ַאֲחֵרי ַהּטִ ּגַ
ְוָהְרפּואֹות   רֹוֵפא  ַהְיינ  -ּבָ ּדְ "ַלאֶטע".  מֹו  ּכְ ִאים  ְמַרּפְ ַרק  ַהחֹור  ְוֵהם  ַעל  ֶגד  ּבֶ ֲחִתיַכת  ּתֹוְפִרים  ׁשֶ ְטַלאי,  מֹו  ּכְ ּו: 

אֶטע".  ט חֹוָלַאת ָנאר ִמ'ֵלייְגט ַאּלַ ַלְייּבְ אס חֹוָלַאת ּבְ ֶגד, "ּדָ ּבֶ ה ּבַ ֲעֹשָ ּנַ  ׁשֶ

דוֹ   -  אות סג ח"ב  שם  ו ְגנּות ָהרֹוְפִאים ְוִקְלקּול ְרפּוָאָתם, ָאַמר: ַהּקָ נּו ּבִ ַעם ַרּבֵ ר ּפַ ּבֵ ּדִ ׁשֶ רּוךְ -ׁש ּכְ ל -ּבָ דֹול ּכָ הּוא ּגָ
אְקֶטער קֶ  אט ִאיז ֲאזֹוי ְגרֹויס ַאז ֲאִפּלּו ִמיט ַא ּדָ אֹות"...! "ּגָ ם ְלַרּפְ ֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי רֹוֵפא ָיכֹול ּגַ ְך, ׁשֶ ען ֶער אֹויְך  ּכַ

 ֶהעְלְפן".  



 6ה.           מוהר"ן תנינא                               ג  תורה                    ליקוטי                                   

ל רוֹ   -אות לג  שיש"ק ח"ג   ֵביִתי ׁשּום ַסם ׁשֶ ֵנס ּבְ ּכָ ּיִ דֹוׁש ֵאין ְרצֹוִני ׁשֶ יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ ם ּכְ ֵפא ֱאִליל, ַרק ְלַקּיֵ
ְמָצִא  ּנִ ׁשֶ ים ּכְ ׁשֹון: "ָוואס טּוְהט ֶמען ַאז ֶמען ִאיז ִאין ֶפעְלד? ְוכּו'. "ַמה עֹוש ִ ֶזה ַהּלָ ָאַמר ְלִעְנַין ֶזה, ּבְ ֶדה"  ׁשֶ ָ ש ּ ים ּבַ

ֵאין רֹוֵפא. )  (. סוָעִלים ִלְתרּוָפה, ש -ּבְ

ָבר   -אות רצט  ח"ג    ושם ַהּדָ ָנכֹון  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ן  ִנּתַ ֶכל  ֵ ש ּ ּבַ ם  ּגַ ׁשֶ רנ"ט  ְלָאִביו  ַעם ראבר"נ  ּפַ יר  ְוִהְסּבִ אַמר  ׁשֶ ּכְ
נּו, ְלִהְתַר  ם ִצּוּוי ַרּבֵ ַער ּבֹו ָאִביו רנ"ט ְוָאַמר לֹו: "ָצִריְך ְלַקּיֵ ָהרֹוְפִאים  ֵחק מֵ ְלִהְתַרֵחק ֵמָהרֹוְפִאים ּוְרפּואֹוֵתיֶהם, ּגָ
ַאַחר זְ  ְכלֹו, ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ש ִ ּבְ ְתַרֵחק ֵמֶהם ֵמֲחַמת ַהֲהָבָנה ׁשֶ ּיִ ׁשֶ י ּכְ ְדָבָריו ְלַבד. ּכִ ַמן ָיִבין ְלֵהיֶפְך,  ֵמֲחַמת ֱאמּוָנה ּבִ

ּנּוי. ן ְלׁשִ ִריִכים ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם, ֵאינֹו ִנּתָ ּצְ ָאַמר ׁשֶ נּו ׁשֶ  ְוִדּבּור ַרּבֵ

ָהָיה    -ות תמו  אח"ג  שם  ו ׁשֶ ּכְ ִרים ׁשֶ ִים  )רבי אברהם בן נחמן טולטשינער(  ְמַסּפְ ּנַ ׁשִ ם ְלרֹוֵפא  ַאֶדעס, ָהַלְך ׁשָ ּבְ
לֹ ְלַבד,  ּבִ ִחיצֹוִנית  ְרפּוָאה  ִהיא  ׁשֶ זֹו  ְרפּוָאה  ּבִ ִעְסקֹו  ׁשֶ ָסַבר  י  ּכִ ּוְמתּוָקִנים,  ִריִאים  ּבְ יו  ּנָ ׁשִ ִאם  ָעֶליָה  ִלְבּדֹק  ָחל  א 

נּו. )ה"ה: ראה רבינו בחיי ואע"ז ואדרת אליהו  ִעְנַין   ִסְפֵרי ַרּבֵ ְרפּוַאת ָהרֹוְפִאים ַהּמּוָבא ּבְ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ָהִרחּוק ִמּלְ
ב"עונג עיין  ראה  מיהו  ודו"ק;  סמ"א,  חי"א  צי"א  בשו"ת  וע"ע  י"ט,  כ"א,  בשמות  ל-להגר"א  ר'  -שבת" 

 ק"ו(. -אפריימיל פר' וישלח, עמ' ק"ה

נחמן(    –  תקלט  אותח"ג  שם  ו בן  אברהם  ִלְפרֹוׁש  )רבי  נֹוֵהג  ָהָיה  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ִמְנעּוָריו  עֹוד  חֹוֶלה  ִאיׁש  ָהָיה 
ׁש  ָהָיה  ְוֵכן  ה.  ָקׁשֶ ֶלֶחם  ַעד  ּבְ ִרי  ְוַהּטָ ָהַרְך  ַלְחמֹו  ֶאת  ְלַהֲחִליף  נֹוֵהג  ְוָהָיה  ִריִאים,  ּבְ איָנם  ׁשֶ ֲאָכִלים  ה  ִמּמַ ּתֵ ֹוֶתה 

טוֹ  ִהיא  ׁשֶ ׁש  ֵמֲחַמת  ּמֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ָלרֹוְפִאים  ִלְפנֹות  נּו  ַרּבֵ ָעֵלינּו  אַסר  ׁשֶ ַאַחר  אֹוֵמר:  ְוָהָיה  ַעִים,  ַהּמֵ ְלחֹוִלי  ָבה 
ִריִאים ָבִרים ַהּבְ יד ֶלֱאֹכל ַרק ֶאת ַהּדְ ל ּוְלַהְקּפִ ּדֵ ּתַ ְרפּואֹוֵתיֶהם, ָעֵלינּו ְלִהׁשְ  . ּבִ

ִמּטּולְ   -שיש"ק ח"ד אות תסב   ֶק'ע  ָנׁשְ י  ִזְכרֹונוֹ ַרּבִ ין  ּוְרפּואֹוֵתיֶהם  -ְטׁשִ ֵמָהרֹוְפִאים  ְמֹאד  ִמְתַרֵחק  ָהָיה  ִלְבָרָכה, 
ן ִלְבנֹו ָהְר  ּלֹא ִיּתֵ ָיְדָעם ׁשֶ ה, ְוָהרֹוְפִאים ּבְ ַמֲחָלה ֲאנּוׁשָ ָניו ּבְ ַעם ֶנְחָלה ֶאָחד ִמּבָ נּו, ּפַ ִדְבֵרי ַרּבֵ ׁשּו  ּכְ ְדָבֵעי, ָחׁשְ פּוָאה ּכִ

הַ  לֹום  ִלׁשְ ְקּבּוק  ְמֹאד  ִמּבַ ַהּנֹוֵזל  ֶאת  ִלְבנֹו  ָלֵתת  ְמֹאד  יד  ְקּפִ ּמַ ׁשֶ ֵאיְך  ְראֹוָתם  ּבִ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ָהָיה  ְלֶפֶלא  אּוָלם  ֶלד,  ּיֶ
ה ָיִמים הִ  ּמָ , ַאַחר ּכַ נּו ֵאָליו ְוָאְמרּו לֹו ַאי ר' ַנְחָמן ִהְתַקְלַקְלּתָ ּפָ ִעּתֹו ּוִבְזַמּנֹו, ַעד ׁשֶ ֶיֶלד ְלַגְמֵרי,  ְבִריא הַ ָהְרפּוָאה ּבְ

ְמ  ְקּבּוק ְוִהְכִניס ּבִ ּבַ ּבַ ַפְך ֶאת ָהְרפּוָאה ׁשֶ ָ ׁשּ רֹו ְלַאַנ"ׁש ֵאיְך ׁשֶ ַסּפְ י ַנְחָמן ָלַעג ֲעֵליֶהם, ּבְ ִצּמּוִקים -קֹומֹו ֵייןאּוָלם ַרּבִ
יד ְלִתּתֹו ִלְבנֹו ְולֹא ִהבְ  ה ִהְקּפִ ּנָ ת, ּוִמּמֶ ּבָ ל ׁשַ ה ְלִקּדּוׁש ׁשֶ ָהָיה עֹוש ֶ ַלל ּוְכַלל ֵמְרפּוָאָתם. ׁשֶ  ִריא ּכְ

ן ָהִעיר    -אות תסג  ח"ד  ושם   ּיָ ּדַ ָרה ְלַגְמֵרי, ְוָהַלְך  ד ֶאת ַהַהּכָ אּבֵ ֵבד ְמֹאד, ַעד ׁשֶ חֹוִלי ּכָ ַעם ּבְ הּוא ַעְצמֹו ָחָלה ּפַ
ה ְזַמן ּמָ ד ּכַ יֶכף ּוִמּיָ ַאל ָהרֹוֵפא ּתֵ ְנסֹו ׁשָ ִהּכָ ה    ְוָקָרא ְלרֹוֵפא ָזֵקן ֶאָחד, ּבְ ּמָ ְך ּכַ ִית ֶמׁשֶ ֵני ַהּבַ ָבר חֹוֶלה הּוא? ָענּוהּו ּבְ ּכְ

ז ִהְתַרּגֵ ִטּפּול",  "ׁשּום  ִית:  ַהּבַ ֵני  ּבְ לֹו  ָענּו  ה,  ַעּתָ ַעד  ּבֹו  לּו  ִטּפְ ִטּפּול  ְוֵאיֶזה  ׁשּוב:  ֵאָלם  ׁשְ בּועֹות,  ּוָפַלט    ׁשָ ָהרֹוֵפא 
ַיֲעזָ  ֵהָנה  ַעד  ֲעָזְרֶכם  ׁשֶ ִמי  "ּוְבֵכן  ְוָקם  ְוָאַמר:  ְלַבד  ּבִ ְספּוִרים  ָיִמים  ָעְברּו  לֹא  ִית.  ֵמַהּבַ ַכַעס  ּבְ ְוָיָצא  ָהְלָאה",  ְרֶכם 

דוֹ  יֹון ּגָ ְלַבד, ְוָהְיָתה ֹזאת ָלרֹוֵפא ְלִבּזָ ר ּבִ ש ָ אֹו ֵמָהרֹוֵפא ָכל ּבָ ִהְתַרּפְ ַאַחד ָהָאָדם ּבְ  ל. ֵמָחְליֹו ְוָהָיה ּכְ

ַרבִּ   -שיש"ק ח"ה אות רמט   ַעם  ּפַ רֹוְפִאים,  ָחָלה  ֵאֶצל  ל  ְלַטּפֵ ְוָהַלְך  ׁשּוָטה  ּפְ ַמֲחָלה  ֵאיֶזה  ּבְ ַז"ל  ּכֵֹהן  ְתָיהּו  ַמּתִ י 
ַעצְ  ּבְ א  ֶאְתַרּפֵ ין ַעד ׁשֶ ַמן ְלַהְמּתִ נּו, ָעָנה לֹו: ֲחָבל ִלי ַעל ַהּזְ ַרּבֵ ַדַעת  ּכְ ָאלֹו ֶאָחד ֲהֵרי ֵאינֹו  ְ ׁשּ ּלֹא ַעלּוְכׁשֶ י -ִמי ׁשֶ ּפִ

י   ּכִ יוֹ ָהרֹוְפִאים,  לֹו  ים  ָקׁשִ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ּטּול  ִמּבִ ּסּוִרים  ַהּיִ ׁשֶ ּוְכאֹוֵמר  דּוַע,  ּיָ ּכַ ּוֻמְפָלג  דֹול  ּגָ ַמְתִמיד  ֵתר  ָהָיה 
ּסּוֵרי ַהּגּוף.   ִמּיִ

ם    -  אות שעבח"ה  שם  ו רּו ׁשָ ּדָ ָראדִזיְסק ׁשֶ ִעירֹו ּגְ ּבְ ּזֹוֵכר ׁשֶ י ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ׁשֶ ר ַרּבִ חֹות לֹא  ִסּפֵ ּפָ ה ֲאָלִפים ִמׁשְ ּמָ ּכַ
כְּ  ּתֹור  ּבַ ים  ּוְמַחּכִ עֹוְמִדים  ָהיּו  ׁשֶ ַעם  ּפַ ׁשּום  זֹוֵכר  ְוֵאינֹו  ֶאָחד,  ְוחֹוֵבׁש  רֹוְפִאים  ֵני  ׁשְ ִאם  י  ּכִ ם  ׁשָ ְלִהכָּ ָהָיה  ֵנס ֵדי 
ָהרֹוְפִאים ים  ְתַרּבִ ּנִ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ּמּוָכח  ׁשֶ ַעד  ם.  ַלאְכּתָ ִמּמְ ֵטִלים  ּבְ ַאף  ָהיּו  ַמן  ַהּזְ ְוֹרב  ים    ֲאֵליֶהם,  ִמְתַרּבִ

ֲחלֹות.   ַהּמַ

ַר   ...  -אות תט  ח"ה  ושם   ַעם חֹוֶלה ּבְ ָבָריו ִסּפּור ֶזה: ָהִייִתי ּפַ ין ּדְ ר לֹו ָהאֹוֵרַח ּבֵ ה  ְוִסּפֵ ֵהֵחּלָ ְגִלי ְמֹאד ְמֹאד, ַעד ׁשֶ
י ְלִויָנה לְ  י ּבִ ל עֹוד ַנְפׁשִ י ּכָ ה, ְוָנַסְעּתִ ּנָ ְרַעל ִמּמֶ ל ּגּוִפי ּתֻ ּכָ ׁש ׁשֶ ׁש, ְוָהָיה ֲחׁשָ דֹול, ָאַמר ַרְגִלי ִלָרֵקב ַמּמָ ֵאיֶזה רֹוֵפא ּגָ

ד ִלְכֹרת אֶ  ֶכף ּוִמּיָ א ּתֵ ֵרָרה ֶאּלָ ר ְלִהְתַמְהֵמּהַ ִעם  ִלי ָהרֹוֵפא: ֵאין ׁשּום ּבְ י ֶאת ָהרֹוֵפא אּוַלי ֶאְפׁשָ ַאְלּתִ ת ָהֶרֶגל, ׁשָ
ַאף ַח.  ְלַנּתֵ ְלִמי  ִיְהֶיה  לֹא  ָבר  ּכְ ָרת  ְלָמחֳּ ָהרֹוֵפא  ִלי  ָעָנה  ָרת,  ְלָמחֳּ ַעד  ֶזה  י-ַעל-ִנּתּוַח  י -ּפִ ְוָאַמְרּתִ י  ּתִ ִהְתַעַקׁשְ ֵכן 

בָ  ּכְ הֹוְלִכים  ׁשֶ ּכְ ֵעת  ּכָ ה  ִהּנֵ ּוְטֹבל  ְלַעְצִמי  ֵלְך  ְלָפחֹות  ֶרֶגל,  ְללֹא  יָך  ַחּיֶ ְיֵמי  ל  ּכָ ֵאר  ְוִתׁשָ ָהֶרֶגל  ֶאת  ְלָך  ִלְכרֹות  ר 
ִמ  ּבֹו  י  ְוָטַבְלּתִ ְלִמְקֶוה  י  ְוָהַלְכּתִ ּכִֹחי  ָכל  ּבְ י  ְרּתִ ּבַ ִהְתּגַ ּוְבֵכן  ִריָתָתה,  ּכְ ִלְפֵני  ָהֶרֶגל  ִעם  ִמְקֶוה  ים  ּבְ ָקׁשִ ִיּסּוִרים  ּתֹוְך 

ַעד  ְונֹוָרִא  ְך  ּכַ ל  ּכָ ֲחָזָקה  ָהְיָתה  ה  ׁשָ ַהַהְרּגָ ֶרֶגל  ּבָ ּנּוי  ְוׁשִ ֲהָקָלה  י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ְקֶוה  ֵמַהּמִ יִצָאִתי  ּבִ יֶכף  ּתֵ י  ים,  ָאַמְרּתִ ׁשֶ
ים ְונֹוָרִאים ִלְטּבֹול בַּ  ִיּסּוִרים ָקׁשִ י ׁשּוב ּבְ ַרת ָהַלְכּתִ ִביָלה  ְלַעְצִמי ֲאִני לֹא הֹוֵלְך יֹוֵתר ְלרֹוֵפא, ְלָמחֳּ ְקֶוה ְוַאַחר ַהּטְ ּמִ

ַעד יֹוֵתר  טֹוב  י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ יֹום  ּוְבָכל  ְקֶוה  ַלּמִ ָיִמים  ה  ּמָ ּכַ י  ָהַלְכּתִ ְוַכְך  ׁש  ַמּמָ ּנּוי  ׁשִ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ְלַגְמֵרי.   ׁשּוב  אִתי  ְרּפֵ ּנִ ׁשֶ
ִמְקֶוה.  ְך ּבְ ל ּכַ ְך ָזִהיר ֲאִני ּכָ ּום ּכַ  ּוִמׁשּ

ח"ו   סה  שיש"ק  ַז"ל    -אות  ִמיְכל  י  ַרּבִ ֱחָלה  ּנֶ ׁשֶ ּכְ ַעם  מוהרנ"ת(  ּפַ בן  יצחק  רבי  רֹוֵפא  )בן  יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ לֹו  ֵהִביאּו 
ַמע ֶאׁשְ ֹזאת  ֹות  ַלֲעש  ְולֹא  ֶלֱאֹכל  לֹא  ִלי  ּתֹאַמר  ֶ ׁשּ "ַמה  ָלרֹוֵפא:  ְוָאַמר  הּוא  ַנֲעָנה  ָלֵכן  ְוֹקֶדם  ֵקהּו,  ְבּדְ ּיִ קֹוְלָך,    ׁשֶ ּבְ

ּתְ  ֶ ׁשּ ַמה  ִסּכּוי  ֲאָבל  ׁשּום  ִדיָקתֹו  ּבְ ַאַחר  לֹו  ָנַתן  לֹא  ָדקֹו  ּבְ ׁשֶ ָהרֹוֵפא  ה  ְוִהּנֵ קֹוְלָך".  ּבְ ַמע  ֶאׁשְ לֹא  ֶלֱאֹכל  ן  ּכֵ ִלי  ָיֵעץ 
ִנים טֹובֹות.   ה ׁשָ ּמָ ְך ּכַ ים, אּוָלם הּוא ִהְבִריא ְלַגְמֵרי ְוַחי ַאַחר ּכָ ַחּיִ ֵאר ּבַ ָ  ְלִהׁשּ
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קכה  ח"ו  ושם   ַאחַ   -אות  ָנה  ׁשָ קּותֹו  ּכְ ּלְ ִהְסּתַ ִלְפֵני  זצ"ל(  ת  שטינהרץ  רבי אברהם  ַדְרּכֹו )של  ּבְ ָנַפל  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְ
ָעצּוהּו ָלֶלֶכת ְלרוֹ  ּיְ ָנה, ּוְכׁשֶ ָ ל ַהׁשּ ְך ּכָ ה ֶמׁשֶ ּנָ ָרה לֹו ָהֶעֶצם, ְוָסַבל ִמּמֶ ּבְ ִתיִקין ְוִנׁשְ ת ַהּוָ ֵפא ְוַכּדֹוֶמה לֹא ָאָבה  ִלְתִפּלַ

ֹאֶפן ׁשּום  ְוַכּדוֹ ּבְ ָבר  ּדָ ׁשּום  ִלְמֹרַח  ה  ְסֻגּלָ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹו  ְוָאַמר  ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ֵאר  ְ ִמׁשּ ֶאָחד  ֵאָליו  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ֶמה,  , 
ָהָיה סָ  ׁשֶ ִוד ְצִבי חֹוֵתן מֹוַהְרַנ"ּתְ ַז"ל, לֹא ָאָבה ְלַקְחּתֹו. ְוֵכן ּכְ י ּדָ ַרּבִ ף, ֲהלֹא הּוא  ּתָ א ַהְמׁשֻ ּבָ ׁש ִלְפֵני  ֵמַהּסַ מּוְך ַמּמָ

אֹוְמִרים ַהּדֹוֲאִגים לֹו, ָלֶלכֶ  ַמע ֵאיְך ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשֶ קּותֹו ּכְ ּלְ רֹוב ִהְסּתַ ּקָ ם ׁשֶ ּלָ ֵהִבינּו ּכֻ ׁשֶ קּותֹו ּכְ ּלְ ּו  ִהְסּתַ ת ִלְקֹרא ְלרֹוֵפא, ְוָעש 
ְלַקבֵּ  ָלֶהם  ה  ָקׁשֶ ִיְהֶיה  ְך  ּכָ ַאַחר  א  ּמָ ׁשֶ ׁשּו  ָחׁשְ י  ּכִ ָנה  ַכּוָ ּבְ ה  ֹזאת  ָעש ָ קּותֹו,  ּלְ ְלִהְסּתַ ֶכף  ּתֵ ְוַכּדֹוֶמה  ְקבּוָרה  ר  ֶהּתֵ ל 

ּבּור. ּנּו ַהּדִ ק ִמּמֶ ָבר ֶנְעּתַ ּכְ ְקְראּו ְלרֹוֵפא ֲעבּורֹו. ַאַחר ׁשֶ ּיִ ד ְמֹאד ׁשֶ ִמְתַנּגֵ גּופֹו ּכְ נּועֹות ּבְ  ּתְ

ָרֵאל ר' ֶאְפָרִים ַז"ל  -אות קלג  ח"ו  שם   יַע ְלֶאֶרץ ִיש ְ ִהּגִ ְכֶטר    ַאַחר ׁשֶ ִוד ׁשֶ ת" ָרָאה אֹותֹו ר' ּדָ ּבָ ַעל ֵסֶפר "ֹעֶנג ׁשַ ּבַ
ָאַמר רֹוֵפא.  ֵאֶצל  ְלִבּקּור  ִעּמֹו  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ּבֹו  ְוִהְפִציר  ֵאָליו  ָנה  ּפָ ְמֹאד  ּכַֹח  ֲחלּוׁש  הּוא  ׁשֶ יֹום  ֵאיֶזה  ּבְ י   ַז"ל  ַרּבִ לֹו 

ה ָעֵלינּו ְלִהְתַרֵחק מֵ  נּו ִצּוָ ֹמַע  ֶאְפָרִים, ַוֲהֵרי ַרּבֵ ֵדי ִלׁשְ בֹוא ְלִבּקּור ַרק ּכְ ּיָ ִוד ׁשֶ י ּדָ רֹוְפִאים ּוְרפּואֹוֵתיֶהם, ָאַמר לֹו ַרּבִ
א   ּבָ ׁשֶ ָלרֹוֵפא  ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ָאַמר  ָהרֹוֵפא  ֵאֶצל  רּו  ּקְ ּבִ ׁשֶ ּכְ ִעּמֹו.  ְוָהַלְך  ְלַבד  ּבִ ָהרֹוֵפא  ל  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ת  ת ַחּוַ ַחּוַ ֹמַע  ִלׁשְ ַרק 

לְ  ְעּתֹו ּבִ ִוד: ַאףּדַ י ּדָ ְרפּואֹוַתי. ָאַמר לֹו ַרּבִ ׁשּו ּבִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּלֹא ּתִ אֶתם ֵאַלי ֵמַאַחר ׁשֶ ן ַמּדּוַע ּבָ ָאָלם ִאם ּכֵ י    ַבד, ּוׁשְ ַעל ּפִ
ָהֵר  ל  ּכָ י  ּכִ בּועֹות  ׁשָ ְבָעה  ׁשִ ִמּכְ יֹוֵתר  ִלְחיֹות  ִסּכּוִיים  לֹו  ֵאין  י  ְעּתִ ּדַ ְלִפי  ָאַמר:  ָדקֹו  ּבְ ׁשֶ ַאַחר  ֶנֶאְכָלה  ֵכן.  ּלֹו  ׁשֶ ָאה 

ַצחּות אֲ  ִמימֹות. ְוָהָיה אֹוֵמר ּבְ ִנים ּתְ ַבע ׁשָ ְך ׁשֶ ם לֹו ְרפּואֹות ְוהּוא לֹא ְלָקָחם, ְוַחי ַאַחר ּכָ ִני ֵאיִני הֹוֵלְך  ְלַגְמֵרי. ְוָרׁשַ
ּוִמׁשְ  ל  ְמֻבּטָ הּוא  ֵאָליו  ׁשֶ ְמָחה'  ש ִ 'ד"ר  ֶאת  ַבד  ִמּלְ ָהרֹוְפִאים  ֲעַצת  ּבַ י  ְוׁשֹוֵמַע  ּפִ ַעל  ְוהּוא  קֹולֹו  ּבְ ֹמַע  ִלׁשְ ל  ּדֵ ּתַ

ֲחלּוִאים ְמָחה ִהיא ְרפּוָאה ְלָכל ַהּתַ ִ ת ַהש ּ ּדַ ּמִ ם ׁשֶ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן כד, ַהְמֹבָאר ׁשָ  . * ַהְמֹבָאר ּבְ

מֹוֶנה  -אות רמו  ח"ו  שם  ו ׁשְ ת  ְתִפּלַ ּבִ ׁשֶ תּוב  ַהּכָ ְלׁשֹון  ּבִ ַצחּות  ּבְ ְוַרֲחָמן    ָאְמרּו  ֶנֱאָמן  רֹוֵפא  ֶמֶלְך  ֵאל  י  "ּכִ ֵרה  ֶעש ְ
ְרפּוָאה ֲאִמ  אֹותֹו ּבִ ַמִים ְלַרּפְ ָ ָלח לֹו ָלָאָדם ִמן ַהׁשּ ׁשְ ּנִ ַבת ֶנֱאָמן סֹוֵבב ַעל ֶעֶצם ָהְרפּוָאה ׁשֶ ּתֵ ה", ׁשֶ ית ְוֶנֱאֶמֶנת ָאּתָ ּתִ

ּתוֹ  ַעל  ָקֵאי  'ַרֲחָמן'  ְוֵתַבת  ַרְך,  ִיְתּבָ ַהְנָהָגתֹו  ְלקּוִלים ּכְ ֵמַהּקִ אֹותֹו  ְלַרּפְ ַמְעָלה  ִמּלְ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ֶסֶפת 
בְּ  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהׁשּ ָעָליו  ְמַרֵחם  ֶזה  ַעל  ם  ּגַ ׁשֶ ַהְמֻדּמֹות.  ְרפּואֹוֵתיֶהם  ּבִ ָהרֹוְפִאים  יקּוהּו  ְוִהּזִ ְלְקלּו  ּקִ ים  ׁשֶ ַהְמֻרּבִ ַרֲחָמיו 

אֹותֹו ּוְלַתקֵּ  רֹוְפֵאי ֱאִליל.ְלַרּפְ ֹאל ּבְ ָהַלְך ִלׁשְ יקּוהּו. ְוַעל ֶחְסרֹונֹו ְוַעְוָלתֹו ׁשֶ ִהּזִ ל ָהרֹוְפִאים ׁשֶ ָתָתם ׁשֶ  ן ַעּוָ

ָאַמר לֹו ֶאָחד    -  אות תסדח"ו  שם  ו ׁשֶ נּו, ְוִהְמִליץ )לרבי לוי יצחק בנדר זצ"ל(  ּכְ ַלל אֹוָתם ַרּבֵ ָ ׁשּ ִעְנַין ָהרֹוְפִאים ׁשֶ ּבְ
ֲעֵליהֶ  ָהרוֹ ֶאָחד  ּכְ ֵאיָנם  ַהּיֹום  ל  ׁשֶ ְוָהרֹוְפִאים  ְיִדיָעָתּה  ֹרַחב  ּבְ ָמה  ִהְתַקּדְ ָהְרפּוָאה  נּו  ְזַמּנֵ ּבִ ַהּיֹום  ׁשֶ ָאְמרֹו  ּבְ ְפִאים  ם 

ְך. ָעָנה ְוָאַמר ׁשֶ  ל ּכָ ה ּכָ נּו ָקׁשָ ַלל אֹוָתם ַרּבֵ ָ ׁשּ ִליָלה ׁשֶ ְ יָלא ֵאין ַהׁשּ ן ִמּמֵ נּו, ְוַעל ּכֵ ְזַמן ַרּבֵ ּבִ ן, ְולֹא  ׁשֶ ָאסּור לֹוַמר ּכֵ
ָלל ּוְכָלל. ָבִרים ּכְ ּנּו ַהּדְ ּתַ  ִהׁשְ

ַתב לֹו מֹוַהְרַנ"ּתְ  - ?.?? שיש"ק דֹול, ּכָ ם רֹוֵפא ֵעיַנִים ּגָ ר ׁשָ י ּדָ ִלי ְלַהְייִסין ִלְרפּוַאת ֵעיָניו, ּכִ י ַנְפּתָ ַסע ַרּבִ ּנָ ׁשֶ ּלֹא  ּכְ  ׁשֶ
רוֹ  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ִיׁשְ ם ְולֹא  ע ְלׁשָ הִיּסַ ֵסֶפר ָעִלים ִלְתרּוּפָ ּבְ ְוַכּמּוָבא  ֱאֶמת ִקְלֵקל לֹו ָהרֹוֵפא  )מכתב ד'(  ְפִאים,  ּבֶ ְך  ּכַ , ְוַאַחר 

 ֶאת ֵעיָניו יֹוֵתר. 

 הרפואות שבאמת עוזרות 

צח  עיין   אות  הר"ן  הוא אמרם    -שיחות  כי  דוד המלך בעצמו.  כאלו אמרם  גדולה  אמירת תהלים מעלה 
בות וכשאומרם הוא מעורר ברוח פיו את הרוח הקדש עד  ידש מונח בתוך התברוח הקדש )ריז(, והרוח הק 

שנחשב כאלו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו. והוא מסוגל מאד לרפאות החולה להיות לו בטחון רק  
נשען על  כמו שהאדם  בחינת משענת  והבטחון הוא  ה'.  יושיעו  ידי אמירת תהלים  יתברך, שעל  על השם 

על הבטחון שבוטח שיושיעו ה' כמו שאמר דוד )תהלים יח יט(: "ויהי ה' למשען לי".    המטה כן הוא נשען 
ועל כן על ידי זה נתרפא החולה כמו שכתוב )שמות כא יט(: "אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה".  

אפינו    וזה בחינת )ישעיה יא א(: "ויצא חטר מגזע ישי" הנאמר על משיח שהוא דוד בחינת )איכה ד כ(: "רוח
 משיח ה'". וזה בחינת )פסחים סח. זהר א קיד: קלה.(: 

צוה לאחד שהיה אצלו חולה בתוך ביתו שיקום קדם אור היום ויאמר שיר השירים   -הר"ן אות רמג  ושיחות  
כולו. ואמר: שכל הרפואות שבעולם כולם כלולים בשיר השירים, וכן היה שתכף היה שנוי להחולה וחזר  
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