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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

 ששולב בגרסת התורה והוא מסקנת העיון שבהערות   ,ביאור הפשוט  -הראשון

 .  ותירוץ בבנוי על פי רוב בדרך של קושיא , אההערות  -החלק השני
שהלומד יוכל בעצמו לדון בדיוק  ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי 

שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי הכוונה    הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי. 
בו גם הרבה   שמובלעים להיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע"פ 

 חדושים. 

היא הקדמה לתורה שהיא מבט כללי על התורה, שאמור לקשור את     -והשלישי
   . אחד בקשרכל חלקי התורה 

 גם לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה. עוד ו
כמעט ראיות למבואר  בה  ל מסקנת העיון שבהערות לכן אין עבנויה     -ההקדמה 

 בה
דרך הלימוד נ"ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך  

לעיין בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין 
לתורה, ואח"כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע"פ שעדיין לא  

כך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. ו
 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא. 

זה למצא את החוט החזק  "ברינה יקצורו", כי עיקר ה"הזורעין בדמעה"בחי' וכל זה עדיין 
שיחרוז את כל החרוזים היטב דהיינו לתפוס את מהלך התורה באופן שכולל את כל  

וזה השתדלתי  .גביכול אין בו צורך למהלך התורה הפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
 לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה לבד מביאורי

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל  ,מושגים קשים להבנה
"ד בלא חידוש גם  )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. הספיקות
ועדיין אני מצפה )זו היתה כוונתי   דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבהקדמה נת

 ( להצליח יותר

 
 

בהשוואה לשאר  שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה מהדורת תקפא המדויק,  בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן  דפי הליקוטי מוהר"ן
 . הישנים וחדשים  ובתוספת מ"מ . מהדורות

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

. )הריצ"ח במדבר  23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה 23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה   א
פ' במדבר.תשנד ולא כולם     ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד  וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי  יסודות  הרבה 

 , והוא רחום יכפר עוון.  אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו 
 השתדלתי מאד כל ביאור להקדים לו את הקושיא המכריחה אותו וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.  ב
ה  שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופאות עיין חיי מוהר"ן  ג

   .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה
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 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על י ורק כיון שציוה לעוהלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי 
קש   הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים  ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  ּו ַמחְּ

ָכל פַּ  ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ יל אֶּׁ ּכְּ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ת  ַעם לְּ
הַ  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ה ָהעֹוָלם. וְּ ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ים אֲ ַעצְּ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ִמין ש 
ָגתֹו, ֲאבָ  רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ צֹות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ה ָיכֹול לְּ ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ִמּנִ צֶּׁ ן   ל עֶּׁ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ַהּקְּ

כּו'. א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ ָרָכה, ַהרְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש   עכ"ל  ּוכְּ

בעיון.  ועיקר כוונת החיבור הזה הוא לבאר הפשט באופן שכל אחד יוכל ללמוד ולעורר קושיות ללימוד בעיון ולפתוח את המראה מקומות להקל על הלומד
לם הוא  ולחדש מסתמא אצ והרבה חדושים שעמלתי שעות רבות להבין ולרגע לא שכחתי את אנ"ש החריפים שאם יעיינו בזה מסתמא יהיו להם הרבה הערות, 

להקל על הרוצה ללמוד וך את הדברים רכל מעלתי עליהם היא רק הסבלנות לעמול ולטרוח הרבה שעות עמ"נ להגיש כשלחן ע דבר פשוט שמיד עלו עליו.
 . , כיון שלא מצאתי אחר שעשה זאתבעיון 

 
 התנצלות 

 ארי כבוד  אמנם מעט בברסלב העיזו לפרסם חידושיהם חלקם כדי לא להיקרא בעל המחבר וכיו"ב ת 
המבוררים לו כאחותו שאסורה לו כמבואר בשבת אלא דברים לרבים וחלקם כנראה מחשש שלא יצאו חובת הזהרת רבינו בתורה כא אות ח' שאין לדרוש 

 , מסתמא כוונתו להאמין אבל לא לדרוש ולפרסם.  ' )סוף אות ה'( שכ"א חייב להאמין בחשיבות חדושיו אקמה:, ואע"פ שהזהיר בתורה ס

ב"ב י: שעל זה  מהרש"אמפרשים רבים שהאריכו בחיוב כתיבת חידושים עיין דווקא יצא לחדש ולחלוק על אבל כיון שאמר אני חדש מלא ישן ולא ידוע שבזה 

הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא  מי שגילה לו אות תקל  ובספר חסידיםאחז"ל פסחים נ. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 
יד( יביא במשפט    גלה לו אלא לכתוב, דכתיב )תהלים כה יד( סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, וכתיב )משלי ה טז( יפוצו מעינותיך חוצה, וזה שכתוב )קהלת יב

משם  שכתב בהקדמתו    לב אריה   הוסיף בשם ספרשם.    להחיד"א ברית עולם  ובביאור      ינה כותבה:על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שא
ב  בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרש רז"ל  

עוד עי"ש בשם ספר    .  וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן זבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה    הנ"ל את הכתוב 

ז"ל שכל מי שמגלין לו רזי תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את  רבי אליעזר מגרמיזא  שם  ביד פרשת כי תשא שכתב    על התורה כתב  רבינו אפרים

ה  מלמוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה ובינה לבאר ולפרש    שפתי כהן   ועיין   הדין עכ"ל.

אות טו    צדוק הכהןלר'    מחשבות חרוץבספר  ועיין        .שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתו שחייב מיתה 
    חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם, ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל.  שכתב שיש גם 

ולי ע"י לכן א  זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. קהילות יעקב עוד עיין בספר 
 לו.הודעה והתנצלות הנ"ל אפשר כן לפרסם איזה חדושים גם לפחותים כמונו, ואנו תקווה שעכ"פ דבר טוב אחד יש גם בחיבור זה ויציל על הספר כו 

להוראה   ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' שלפני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה 
הרת  למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמא גם הז 

 רבינו הנ"ל אפשר לפרש כך. 
את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו עכ"פ אם טעינו והזהרתם היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם 

   שאסורה.

שרשב"ג מי' הרוגי שסז שחכמים ראשונים נמנעו כדי שלא להנות מהתורה ועיין שם סימן ח'  ספר חסידיםחתימת שם המחבר היא סוגיא בפ"ע עיין עוד עניין 
לציין  בא דעלמא נהגו כן ו מאידך ר ., אמנם יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבודלו מזכויותיו  עוד עי"ש סימן פד שמנכין  מלכות תלה בזה סיבת הריגתו 

ע"י תלמידיהם או שכל היחס לפירוש הוא כפי גדולת המחבר בחכמה ויר"ש לכן חששו שאם לא יציינו שמם לא ינהגו כובד ראש  שצויין שמם ונ"ל הטעם או 
 בדבריהם.

 בתורה של רבינו לעורר על חשיבות העיון  
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש  חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י  לְּ נֵּ ְּ עּוִרים  ש  ִ מֹד ש  ָפָריו  ִללְּ ים   סְּ ִ דֹוש  עּור, ַהּקְּ ִ ָחד ש  ּוט  אֶּׁ ש  מֹד ּפָ ִהירּות ִללְּ מְּ ה  ּבִ ּבֵּ ֹאד ַהרְּ י  מְּ דֵּ ה  ּכְּ יֶּׁ הְּ ּיִ ֶּׁ גּור ש  ָ ַעל ש  -ּבְּ
ה  עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ מֹד אֶּׁ ִעּיּון  ִללְּ דֹול ּבְּ י . ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו  וְּ סְּ ן . ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום  וְּ ר ּבְּ ה  ַאחֵּ ַין  ִמּזֶּׁ ִענְּ ם  מֵּ קּות עֹצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה  ּבְּ ָ דֹוש  ַהּנֹוָרָאה  ַהּקְּ ֹאד וְּ  ַעד מְּ
ין  ין  סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ     :ּתַ

לבאר דברי רבינו בסוף תורה כה   ( חכמה ובינה אות לו) שהעיון בתורתו מסוגל לבטל הרהורים רעים כי הם באים מהמדמה ועיין ככבי אור    תורה קה תנינאועיין  
ו מסוגל שצריך לקרא שם חדש ליצה"ר דהיינו מדמה. הטעם כי המדמה הוא מדרגה שמינית ביצה"ר שנתחדשה כנגד התורה של רבינו ולפ"ז דווקא תורת רבינ 

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

 שרבינו אמר כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב וכו'.    -תקכאסימן חי"מ ועיין 

ד' )תורה    קוטיםהל ור  אי ב ועיין   אות  כפי   -( נד  אחד  שכל  ו'  אות  ועי"ש  וברור.  זך  מדמה  למוהרנ"ת  ובעיקר  לאנשיו  המשיך  שבה  נד  לתורה  בעיקר  שהכוונה 
 (בו ולעשות עמו איזה עבודה עי"ש )וכיצד ההתכללות בתורתו עיין בסוף תורה פז תנינא מש"כ רבינו דהיינו לעיין באותו מאמר ולזכות להבין  יזכה. התכללותו בו ובתורתו כן 

אות ח' שע"כ צריך מאד לחפש ולבקש מאד צדיק כזה שיכול להמשיך מדמה מבורר   שעיקר האמונה תלויה בברור המדמה ועי"ש   תורה ח' תנינא אות ז'ועיין  
 לאנשיו.

שע"י הסתכלות בצדיק והצדיק בו זוכין להתנוצצות המוחין ולשפלות )שרק היא תקום בתחית המתים( ולגדולה כפי מדרגת מוחו.   תורה עב תנינאעוד עיין  
 כז שגם ע"י לימוד ספרו מתקיים כל זה עפ"י המבואר בתורה קצב שפניו ושכלו של הצדיק נמצא בספרו. ועיין בפל"ח שם אות ב' וד' עפ"י לק"ה תפלין ו'

שרבינו שאל את רבי אהרן תלמידו שהיה הרב של ברסלב למה לא תקח את ספרי   -( סימן ב' אות טז)הובא בחכמה ותבונה    ( שיחות וספורים אות מג ) ככבי אור  ועיין  
 על דעתך איזה קשיא ואח"כ תוסיף ותעיין בו עד שתבין ותדע את התירוץ שע"ז.ותעיין בו היטב עד שיעלה 

וא"א .  ונראה פשוט כוונתו בזה שאין אחד שלא יכול למצא תועלת בספרו .  ידועים דברי רבינו שכינה בשם אפיקורס את אותם שאמרו שתורתו גבוהה מדאי 
א אמר זאת על ספרו אלא על תורותיו קודם שנעשו לספר א"כ בכל תורה בלקוטי מוהר"ן  לומר שהכוונה שכל אחד יש כמה תורות שמתאימות לו שהרי ל

צריך זהירות   עכ"פ לפ"ז .  יכול כל אחד בכל מדרגת הבנה למצא איזה תועלת נצחית ואמנם לכאורה צריך לומר זאת גם על כל חלק מתורה אבל בזה צ"ע
)רמב"ם  במציאות הנבואה ובנבואת משה  מה שנקט לשון אפיקורס דהיינו כופר   .גדולה וכל אחד לבחון עצמו אולי ח"ו הוא מאותם אלה שמכונים בפי רבינו אפיקורס

נמצא שמי שסובר שרבינו אומר    .ע רק מה שצריך לו ולא יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמ ב נראה כוונתו כיון שאמר   '(,ח  'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק . 

  אחר התחיה לעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ ו הל(  ששון ושמחה יז)אמר בככבי אור זצ"ל שהיה גאון ועמקן עצום ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן 
שם  שך דבריו מאדרבה משם ראייה כי ה  . וא"כ מה הטענה על אזובי הקיר כמונו. אבלדבור אחד מדבריו הנוראים כפי שידע אותו אדמו"ר ז"ל עוד בזה העולם 

מזה שהיו לו כמה   שעל כל זה רבנו בעצמו הזהיר לכמה וכמה שישתדלו לחדש בתורתו כמבואר בתורה קה תנינא שאפילו אם לא יכוון לכוונתו זה טוב, ומובן 
 . כוונות בדבריו הנוראים שגם אנו נוכל לידע ולהבין בהם קצת וכו' עי"ש 

קוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפשוטו ממש  י מי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ  ו  .ר של רבינו יותר מגאונים גדולים ורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספ

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו 
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב
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 מוהר"ן       קיז.                 אליקוטי               בשעה שהקב"ה זוכר את בניו רנ רנ           

ומחמת זה בעצמו יש   . לומדים מהם ותולין הכל בטבע ומקרה

דעת שהכל בהשגחה  להם  היה  אלו  כי  יסורים,  היה    , להם  לא 

,  [א]  ובאמת ישראל הם למעלה מהטבע   :   להם יסורים כלל כנ"ל

הטבע תחת  אל  נופלים  אזי  ח"ו,  חוטאים  כשהם  כמו [ב]   רק   ,

  . ער ח"ו העכו"ם שהם תחת המזל והטבע, ואזי יש להם גלות וצ

בעצמו שאין להם    "י זהועיקר הצער והגלות שלהם הוא רק ע

בטבע ותולין  ישראל,   . דעת,  על  לרחם  רוצה  וכשהקב"ה 

ר להם, אזי ממשיך יצ  ולהושיעם מגלותם, ולעשות קץ וסוף מהמ  

עליהם השגחה, ואזי מכניע ומבטל הטבע והמזל שהיה מחייב 

המ מחייב  ואזי  ידם,  תחת  נתונים  ישראל  להם,  שיהיו  יצר 

עליהם   עולים  ידיוישראל  שזאת   ודע       :   ההשגחה  על 

בטל  יגהקץ    תההשגחה הוא ממשיך מסוף העולם, כי לעתיד בע

)ישעי יהיה רק השגחה לבד, כמה שכתוב  ולא   'הטבע לגמרי, 

תבלהנא(   כבגד  והארץ  נמלחו  כעשן  השמים  היינו כי   ,

ומזלות הכוכבים  מערכת  פי  על  שהיא  הטבע  הו  וז  . שיתבטל 

שיתבלבלו  נמלחו היינו  יהיה  [  ד] ,  ולא  המזלות,  כל  ויתערבבו 

לבד השגחה  רק  מזל  למעלה  ,שום  ישראל  יהיו  גם    .ואז  וע"כ 

ושיהיו  עכו"ם  מאיזה  וסוף  קץ  לעשות  רוצה  כשהש"י  עתה 

העולם,   וסוף  מקץ  עליהם השגחה  אזי ממשיך  למעלה,  ישראל 

שראל  וע"י זאת ההשגחה נתעלים י  . שאז לא יהיה רק השגחה

להם מצירה  שהיה  מהעכו"ם  וסוף  קץ  בחי'    :   ונעשה  וזה 

ז(   הקץ)יחזקאל  כשהק[ה]   קץ בא  היינו  קץ ב,  להביא  רוצה  "ה 

מ אזי  העכו"ם,  כנ"ל:  על  האחרון  מקץ  השגחה  לה ותפומשיך 

לה  ותפזלה מהטבע, כי הטבע מחייב כך,  הוא בחי' השגחה למע

כי מי גוי  ד(  והוא בחינות גדול, בחי' )דברים    . [ח]   משנה הטבע

קראינו   בכל  אלקינו  כה'  אליו  קרובים  אלקים  לו  אשר  גדול 

ומשנה  אליו תפלתינו,  שומע  יתברך  גדולתינו, שהשם  זה  כי   ,

ספרה נא לי וכמ"ש )מלכים ב ח(    . השגחתו ית'  על ידיהטבע  

, וכשארז"ל )מגילה כז( ואלישע  את הגדולות אשר עשה אלישע

דעבד הוא  ברחמי  שתפלה    . דעבד  נסים  נמצא  בחי'  שהיא 

 :  ך הטבע, היא בחי' גדולוהשגחה היפ

(  . פירוש מה שהשיב אובי טמיא לרב קטינא )ברכות נט  וזה

זוכר את בניו שהן שרויין בצער  טאעמאי גו , בשעה שהקב"ה 

הגדול לים  דמעות  שני  מוריד  העכו"ם  מסוף    וקולו  , בין  נשמע 

זוכר שהן ש  . ועד סופו  יעולםה רויין היינו כשהקדוש ברוך הוא 

כי זה עיקר הצער, מה   . בצער בין העכו"ם, בין העכו"ם דייקא

העכו"ם בין  שרויין  ותולין   ,שהן  מהדעת  ונפלו  מהם  ולמדו 

ואזי מוריד דמעות    . וזה עיקר הצער שלהם כנ"ל  , בהמזל והטבע

השגחה  , וכו' עליהם  שממשיך  בחינות    , היינו  הם  דמעות  כי 

)שבת קנא ע"ב(    השגחה, כמה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה

יב(   )קהלת  פסוק  הגשםעל  אחר  העבים  הראות  ושבו  זה   ,

לוקחים חלק הראות,    . שהולך אחר הבכי נמצא שהדמעות הם 

לתוכם נמשך  ההשגחה    . והראות  חלקי  הם  שהדמעות  נמצא 

ומוריד שני    וזה    :  והראות, כי הדמעות לוקחים הראות כנ"ל

הגדו לים  ההשגחה,  חלקי  שממשיך  היינו  היינו  דמעות,  ל, 

והרשעים  נז(    'בחינות העכו"ם המושלין על ישראל, בחי' )ישעי

נגרש בחינות  כים  השגחה,  בחי'  גדול  בחינות  נעשה  ואזי   ,

כנ"ל  יאתפלה גדול  בחי'  העולם   . שהיא  מסוף  וקולו נשמע  וזהו 

האחרון,  מקץ  העולם  מסוף  השגחה  שממשיך  היינו  סופו,  ועד 

שלים בישראל, בחינות  עד סופו, לעשות סוף וקץ מהעכו"ם המו

וזה בחי' דמעות שבוכין בעת הצער, כי     :  כנ"ל  קץ בא הקץ

הוא צריך לבחינות השגחה,   וצער, ע"כ  יסורין  לו  מאחר שיש 

כדי שיהיה לו ישועה כנ"ל, וע"כ מורידין דמעות כדי להמשיך 

והראות ההשגחה  חלקי  ידם  נמשך   . על  והראות  ההשגחה  כי 

זה הראות   העבים אחר הגשםושבו  לתוך הדמעות, בבחינות  

הבכי אחר  חלק   . שהולך  ונוטלים  הראות  מחסרים  שהם  היינו 

 :  מהראות נמצא שהראות נמשך לתוך הדמעות כנ"ל

)ישעי  וזה גדול   [יב]לח(  'בחינות  בכי  חזקיהו  הנאמר  ויבך   ,

בעת שחלה, בכי גדול דייקא, כי המשיך לתוך הבכי את הראות  

וזה מה    . וכו' כנ"ל  יגתפלה  וההשגחה, שזה בחינות גדול בחינות

כ(   א  )שמואל  צערו,  על  שבכה  בעת  בדוד  דוד  שנאמר  עד 

, שהגיע בכייתו לבחינות השגחה בחינות גדול כנ"ל, כי  הגדיל

 :[יד]  ע"י ההשגחה ניצולים מכל מיני צער ויסורין כנ"ל

מלחמות היינו מחלוקת, עי"ז נופלים    על ידיש  דע[  טו]   רנא

כ אנשים  על  רשעים  של  של  מחשבות  מחשבות  היינו  שרים, 

: והתיקון לזה למסור המלחמה [טז]  כפירות, שנופלים עליהם עי"ז

, עי"ז מבטל מחשבות רשעים  יח. שה' ילחם המלחמה [יז]   על ה'

אבל דע שע"י צדקה שלהם, יש כח במחשבתם להתקיים    . הנ"ל

אפילו אם ימסור המלחמה לה'. כי יש צדקות שרשעים נותנים,  

עכו"ם נותנים צדקה ועושים טובות כמו  כי מצינו שאפי' מלכי  

 :[יט]  כמו שפרש"י ע"ש לחונן דלים יקבצנושכתוב )משלי כח( 

ובכל   ודע בשלימות  מצות  שעושה  דהיינו  אמת,  שאיש 

בפני  המצוה  לעשות  שמדקדק  כמו  קונו  לבין  בינו  הדיקדוקים 

כשעושה   בין  אצלו,  אחד  שהכל  אמת,  בחי'  שזה  אדם,  בני 

זה האיש האמת,   . פני בני אדםשעושה בובין כ  , מצוה לפני ה'

כל הצדקות לעצמו  להמשיך  כח  לו  הנ"ל   . יש  אלו הצדקות  כי 

אצלם ואינה  מהם  רחוקה  עומדת  היא  עושין,  דרך    . שהם  כי 

רחוקי שהם  ומחמת  לאמת,  עצמה  למשוך  מאמת,    ' הצדקה 

הצדקה רחוקה מהם, וזה האיש אמת מושך לעצמו כל הצדקות, 

נמשכת   הצדקה  אחר  כי  )ישעי   : כ  האמתרק  בחי'  נט(    'וזה 

תעמוד מרחוק  אמתכאוצדקה  ברחוב  כשלה  כי  היינו  ,   ,

כי  אמת,  ברחוב  שנכשל  מחמת,  זה  מרחוק,  עומדת  שהצדקה 

 :  מחמת שאין אמת, ע"כ הצדקה רחוקה מהם כנ"ל

 

 
 שבת קנו. ונדרים לב. ועיין יבמות נ. תוס' ד"ה מוסיפין.   א
 עיין לקמן תורה יז תנינא ב
 יתבטל  -יבטל, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  ג
 עיין פרש"י שם  ד
 מקרא זה נאמר לענין פורענויות שיבואו ח"ו על ישראל ורבינו דורש לטובת ישראל    ה
 לה ותפי -מתרצו  ו
 ותפילה  -רצו מת ז
 כנ"ל בתחילת תורה ז' ח
גם בדפו"ר גועא, ומתרלו תוקן גוהא )כלשון הגמ' שם( ]וצ"ע כי גועה לשון בכי נמצא הרבה בגמ' ומדרש וזוהר    ט

 וגם גועא לשון בכי בזהר בלק רא. וזהר חדש איכה דף נד. ואפשר שרבינו בכוונה שינה הלשון ללשון בכי[ 
 עולם  -מתרצו  י

 תפילה  -תרצו מ יא
 ב כ' ה'-ובמלכים יב
 תפילה  -מתרצו  יג
 מה שמתבאר עפ"י תורה זו   לעיין לק"ה נט"י שחרית הלכה ב' הפל"ח כאן כתב   יד
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  טו
 'עיין פל"ח כאן אות א טז
אזי ה'    ,'דהיינו רק לסמוך על התחרישון,  שאם  לקמן  עיין  וולקמן בעמוד הבא טור ב' נקט לה'.  על ה'  כאן נקט    יז

לקריעת ס"ת דמשמע שהמשיב מלחמה כאילו מושך בצידו השני של הספר ועי"ז במחלוקת שגרמה    ילחם לכם. ועי"ש מעשה
 נקרע. ועיין תורה רעז. 

 המדחמה  -בתרלד יח

 
עפ"י תנחומא משפטים יד ובשמות רבה פרשה לא סוף פסקא יז ופסיקתא דרב כהנא י' עה"פ עשר תעשר   יט

 ורדוס ונבוכדנצר . עיין גם ב"ב ד. האות א'
 ו'  כ -בדפו"ר כ

 פא גיסין ו' מחוק ובברגר נשאר נקודה ונראה תעמיד(תעמיד )בתק -רלדתעמוד, בת -בדפו"ר ומתרלו כא

 תורה אור 
ַמִים  ָּׁ ַלש ּ אּו  ש ְׂ )ו(  נא  ישעיהו 
ֶרץ  אָּׁ הָּׁ ֶאל  יטּו  ַהּבִ וְׂ ֵעיֵניֶכם 
חּו   לָּׁ ן ִנמְׂ ש ָּׁ עָּׁ ַמִים ּכֶ י ש ָּׁ ַחת ּכִ ִמּתַ
ֶביהָּׁ   יֹש ְׂ וְׂ ֶלה  בְׂ ּתִ ֶגד  ּבֶ ּכַ ֶרץ  אָּׁ הָּׁ וְׂ

תִ ּכְׂ  ּועָּׁ ִויש  מּותּון  יְׂ ֵכן  י  מֹו 
תִּ  ם  עֹולָּׁ לֹא  לְׂ ִתי  קָּׁ ִצדְׂ וְׂ ֶיה  הְׂ

ת: ס    ֵתחָּׁ

ם  דָּׁ ה ֶבן אָּׁ ַאּתָּׁ יחזקאל ז )ב( וְׂ
ַמת   ַאדְׂ לְׂ קִֹוק  יְׂ י  ֲאדֹנָּׁ ַמר  אָּׁ ּכֹה 
ַעל   ץ  ַהּקֵ א  ּבָּׁ ֵקץ  ֵאל  רָּׁ ִיש ְׂ
ֶרץ:  אָּׁ הָּׁ פֹות  נְׂ ּכַ ע  ּבַ ַארְׂ    ארבעת 

ֵהִקיץ   ץ  ַהּקֵ א  ּבָּׁ א  ּבָּׁ ֵקץ  )ו( 
ִיךְׂ ִהנֵּ  ה: ֵאלָּׁ אָּׁ  ה ּבָּׁ
)ז(ואתחנן  דברים   ִמי   ד  י  ּכִ

ֱאלִֹהים גֹוי   לֹו  ר  ֲאש ֶ דֹול  ּגָּׁ
ֱאלֵֹהינּו  ה  יהֹוָּׁ ּכַ יו  ֵאלָּׁ רִֹבים  קְׂ

יו:  ֵאנּו ֵאלָּׁ רְׂ ל קָּׁ כָּׁ  ּבְׂ
ֶלךְׂ  -מלכים ַהּמֶ וְׂ )ד(  ח  ב 

ִאיש   ַנַער  ֵגֲחִזי  ֶאל  ר  ַדּבֵ מְׂ
ִלי   א  ּנָּׁ ה  רָּׁ ַסּפְׂ ֵלאמֹר  ֱאלִֹהים  הָּׁ

ֲאש ֶ  דֹלֹות  ַהּגְׂ ל  ּכָּׁ ה ֵאת  ש ָּׁ עָּׁ ר 
ע:   ֱאִליש ָּׁ

)ב יב  לֹקהלת  ר  ֲאש ֶ ַעד  א  ( 
ֵרַח   ַהּיָּׁ וְׂ אֹור  הָּׁ וְׂ ֶמש   ֶ ַהש ּ ךְׂ  ש ַ ֶתחְׂ
ַאַחר   ִבים  ֶהעָּׁ בּו  ש ָּׁ וְׂ ִבים  ַהּכֹוכָּׁ וְׂ

ם: ש ֶ  ַהּגָּׁ
ם   ּיָּׁ ּכַ ִעים  ש ָּׁ רְׂ הָּׁ וְׂ )כ(  נז  ישעיה 
ל  יּוכָּׁ לֹא  ֵקט  ַהש ְׂ י  ּכִ ש   רָּׁ ִנגְׂ

ִטיט: יו ֶרֶפש  וָּׁ ּו ֵמימָּׁ ש  רְׂ גְׂ  ַוּיִ
)ג לח  ה  ישעיה  ּנָּׁ אָּׁ ַוּיֹאַמר   )

כָּׁ  זְׂ ה  הֹוָּׁ ֲאש ֶ יְׂ ֵאת  א  נָּׁ ר ר 
ֵלב   ֱאֶמת ּובְׂ ֶניךָּׁ ּבֶ פָּׁ י לְׂ ּתִ כְׂ ַהּלַ ִהתְׂ
יִתי   ש ִ עָּׁ ֵעיֶניךָּׁ  ּבְׂ ַהּטֹוב  וְׂ ֵלם  ש ָּׁ

דֹול:  ִכי גָּׁ הּו ּבְׂ ִקּיָּׁ ּךְׂ ִחזְׂ בְׂ  ַוּיֵ
א  -שמואל ּבָּׁ ַער  ַהּנַ )מא(  כ  א 

ּפֹל   ַוּיִ ֶגב  ַהּנֶ ֵמֵאֶצל  ם  קָּׁ ִוד  דָּׁ וְׂ
וַ  ה  צָּׁ ַארְׂ יו  ַאּפָּׁ לש  לְׂ ש ָּׁ חּו  ּתַ ש ְׂ ּיִ

ִמים עָּׁ קּו אִ   ּפְׂ ְׂ ש ּ יש  ֶאת ֵרֵעהּו  ַוּיִ
ִוד   ּכּו ִאיש  ֶאת ֵרֵעהּו ַעד ּדָּׁ בְׂ ַוּיִ

יל:  ּדִ  ִהגְׂ
 תורה רנא 

הֹונֹו  ה  ּבֶ ַמרְׂ )ח(  כח  משלי 
ית   ּבִ ַתרְׂ וְׂ ובתרבית  ךְׂ  ֶנש ֶ ּבְׂ

ֶצּנּו:  ּבְׂ ים ִיקְׂ ּלִ חֹוֵנן ּדַ  לְׂ
חֹור  אָּׁ ג  ֻהּסַ וְׂ )יד(  נט  ישעיה 

וּ  ט  ּפָּׁ ֲעמֹד  ִמש ְׂ ּתַ חֹוק  ֵמרָּׁ ה  קָּׁ דָּׁ צְׂ
רְׂ כִּ  ה בָּׁ לָּׁ ש ְׂ ה  י כָּׁ ֹכחָּׁ חֹוב ֱאֶמת ּונְׂ

בֹוא:   לֹא תּוַכל לָּׁ

 



 ן"ליקוטי                   וצדקה תהיה לנו רנא רנב                  מוהר:           קיז
כי נשמור  אוצדקה תהיה לנו) דברים ו( ש"וז

אלקינו ' לעשות את כל המצוה הזאת לפני ה
דהיינו לשמור , היינו כשיהיה לנו בחינות אמת. כאשר צונו

כמו שעושה , בכל הדיקדוקים, לבדו' לעשות כל המצות לפני ה
כי נשמור לעשות וזה  .ל"אמת כנ' שזה בחי, בפני בני אדם

' לפני ה ,'אלקינו כאשר צונו וכו' פני האת כל המצוה הזאת ל
, לבד' היינו שנשמור לעשות כל המצוות לפני ה, אלקינו דייקא

כאשר וזהו . בכל הדיקדוקים והפרטים, בינינו לבין קונינו
אמת ' היינו בחי, י"היינו בכל הדיקדוקים כאשר צונו הש, צונו

הוא , שגם כשעושה המצוה לפני השם יתברך לבד, ל"הנ
, צדקה תהיה לנוובואז  .ל"כנ' בכל הדיקדוקים וכו מדקדק

כי דרך הצדקה , היינו שנמשיך לעצמינו כל הצדקות ,לנו דייקא
כשזה האיש אמת מושך נמצא     : ל"למשוך לאמת כנ

ואין כח במחשבתם  ,אזי אין להם כח הצדקה, לעצמו הצדקות
כי צדקה , שצדקה נמשכת לאמתומה       : ל"להתקיים כנ

כי  ,כי אחד הוא רק אחד ,כי אמת הוא אחד ,)ג(אמת ' יהוא בח
וכן  .אינו אחד' ואם יש שני וכו, ]ד[לפני אחד מה אתה סופר 

א "א, כי כשאומרים על איזה דבר האמת, האמת הוא רק אחד
אבל שקר אפשר , דהיינו האמת כמו שהוא, א אחד"לומר כ

נא  'לעיל בסי(הא "לומר על דבר אחד דברים רבים כמבואר במ
א "כי על כלי כסף אי אפשר לומר האמת כ. ש שם"ש מ"ע

, אבל אם ירצה לומר שקר, דהיינו שהוא כלי כסף לבד, אחד
כי יוכל לומר שהוא כלי זהב או נחושת או , יכול לומר הרבה

אי אפשר לומר האמת , וכן בכל הדברים שבעולם .שאר שמות
מצא נ .ל"אבל השקר הוא הרבה כנ, א דבר אחד כמו שהוא"כ

ש עוד דברים נפלאים מענין האמת שהוא "וע, שאמת הוא אחד
י "כי הש. ]ו[ ה ואורייתא וישראל כולא חד"כ קוב"וע). ש"אחד ע
הכל , וכיון שכולם אמת, וישראל אמת ,ותורתו אמת, אמת
לא ' אני ה) מלאכי ג(ש "כמ, שנויזאמת אין בו שום כי בָ  .אחד

והוא אחד חי אמת "כי הש, שניתי ואתם בית יעקב לא כליתם
כי כפי , והשינוי הוא רק אצל המקבלים .ל"ו כנ"בלי שינוי ח

י אין בו שום שינוי "אבל הש, המקבל כן נתהוה אצלו השינוי
והשינוי , כי השמש הוא רק כח אחד לבד, שמש' וזה בחי .ו"ח

כגון , י השמש"נתהוים ע טכי כמה שינוים .הוא אצל המקבלים
 .]י[ א"מם ושאר הכחות כמבואר במלהתיך ולהקפות לקרר ולח
, כגון כשהשמש באה על שעוה ,וזה רק מחמת המקבלים

כ "וע, אינו קשה באמת זה מחמת שהשעוה ,מתכת אותו
אבל השמש הוא  ,וכן בשאר הכחות, נתהוה אצלה הכח להתיך

אמת ' שמש בחי' שהיא בחי, צדקה' וזה בחי. רק כח אחד לבד
וזה , ם יראי שמי שמש צדקהוזרחה לכ) מלאכי ג(' בחי. ל"כנ

כיון שנצרך ] יא[ כרום זולות לבני אדם) ב"ע' ברכות ו(ל "שאחז
הצדקה  י"כי ע, ]יב[ אדם לבריות פניו משתנין לכמה גוונין

אבל , והכל הוא רק מחמת המקבלים, באים כמה שינוים

ל הוא רק כח אחד "שמש כנ' אמת בחי' בחי יגאיהצדקה שה
והשינוי הוא רק אצל המקבלים , ל"ואין בה שינוי כנ, לבד

ויש שנשתנה פניו מחמת גדלות  .שנשתנין פניהם לכמה גוונין
ויש מחמת , באשר שאינו ראוי לו שיצטרך לבריות, שיש לו

ויש שנשתנה פניו מחמת  .קטנות על שהוא נצטרך לבריות
כי יש מי , ידםיוגם בזה יש שינוי .ששמח על שנותנים לו, שמחה

הוא רק אצל  טונמצא שהשינוים .לו ששמח מאד על שנותנין
אבל . ל"כן נשתנין פניהם כנ ,ונתא לפי בחי"המקבלים כ

, שמש' בחי, אמת' כי היא בחי, הצדקה היא רק כח אחד לבד
 ,אמת' שהוא בחי ויעקב :  ל"כ מושכת עצמה לאמת כנ"וע
) בראשית לב(נאמר בו  ,תתן אמת ליעקב) מיכה ז(ש "כמ

כי שמש  .ל"הנ טזולנו תהיה צדקה' היינו בחי, ויזרח לו השמש
, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקהל "צדקה כנ' בחי יזאוה

י האמת היה לו כח להמשיך ולהזריח לעצמו כל "שיעקב ע
' בחי, לו דייקא, ויזרח לו השמשוזה  .שמש' שהם בחי, הצדקות

  : ל"כנ ולנו תהיה צדקה
שנקרע ד עד "מעשה שנחלקו בביהמ) ביבמות צו ע( בגמרא

נמצא . א"ת מחמתן ואמר תמה אני אם לא יהיה בית זה ע"ס
) תהלים קם(וזה שכתוב  .]יח[ א וכפירות"י מחלוקת נעשה ע"שע

 על ידיש, מלחמות אשר חשבו רעות בלב כל יום יגורו
ז באים "עי, על ידו חשבו רעות בלב, היינו מחלוקת, המלחמות

ה למסור והתיקון לז: ל"היינו כפירות כנ, מחשבות רעות
, שתיקה' וזה בחי. ]יט[ ל"ילחם המלחמה כנ' שה' המלחמה לה

שהוא ילחם ' היינו שצריך לשתוק להם רק לסמוך על ה
. ילחם לכם ואתם תחרישון' ה) שמות יד(' וזה בחי, בשבילנו

כי נתבטלין מחשבות , השתיקה זו נתעלה המחשבה על ידיו
חשבה שתוק כך עלה במ' וזה בחי .ל"רעות של כפירות כנ

אך כשגם  .ל"י השתיקה נתעלה המחשבה כנ"שע }מנחות כט{
 על ידיו לקלקל התיקון שנעשה "אזי יכולים ח, הם שותקים

לשון  ,על גבי חרשו חורשים) תהלים קכט(' וזה בחי .שתיקתו
היינו ששתיקתם עולה על גבו , ואתם תחרישון' בחי ,שתיקה

' בחי, הצדקה שלהם' זה בחי, האריכו למעניתם ]כא[ וזהו כ.ל"כנ
הם יכולין , הצדקה שלהם על ידיהיינו ש, וענתה בי צדקתי ]כב[
על גבי ' בבחי, ו על שתיקתנו"ו להתגבר ששתיקתם יעלה ח"ח

ל דהיינו "ומחמת זה אין מועיל העצה הנ. 'חרשו חורשים וכו
 תחרישוןכגילחם לכם ואתם ' ה' שהוא בחי' למסור המלחמה לה

האמת מושך לעצמו כל הצדקות ונתבטל כח  אך האיש .ל"כנ
הצדקה שלהם ואזי ממילא נתבטל מחשבתם הרעה ונתבטלין 

  : ל"כל הכפירות כנ
 ,אין הצדקה מזקת, אחדות בין הצדיקים כהכשיש] כד[ רנב

, ]כו[ כי על פי הטבע כשנותנין צדקה נחסר מאתו מה שנתן
  י האחדות שבין הצדיקים יוכל ליתן "אבל ע

 

                                               
א
 )ש בפסוק"ובתקפא תיקן כמ(ולנו תהיה צדקה  -ר"בדפו 
ב

של וצדקה לא ברור אם הוא אות גדולה או ' ו בתקפא ,ובתקפא תיקן ללשון הפסוק, אזי ולנו תהיה צדקה -ר"בדפו 
 .ו עשו אותו אות גדולהקטנה בתרלד ותרל

ג
    'עיין זוהר אמור דף פט צדקה אמת קשוט וכו 
ד

ע הראיה מספר היצירה ששם "וצהמשך דברי רבינו אינם שם אלא ביאור עצמו ] א"באמצע פ[ ספר יצירה*  
י שני לא יכונה האחד בשם אחד אלא מפנ -ה שאדון יחיד"שם דק "פירוש הרמש "לא שייך לכנותו עי הפירוש שאפילו אחד

  .ליוהבא אחריו וזה ראש א
ה
 ת הוסיף בתקפא"מוהרנ 

ו
  .זוהר אחרי מות עג 
ז
 שינוי - מתרלו ר ו"בדפו, שנוי -גם בתרלד 
ח
 )ובתקפא הוסיף התיבות שביניהם(ל "אמת וכולי כנ -ר"בדפו 
ט
 שינויים -מתרלו  

י
ה "ד: ז ג"א ע"ועיין מהרש. ובספר עבודת הקדש שצויין שם ששה כוחות באש.] דף עז[תורה סג לעיל עיין  

' כ' ואברבנאל על מלאכי ג) פריז תרנו' מהדו 63' עמ 14פרק (ותורות הנפש לרבינו בחיי . המוציא חמה
: דף א(ובספר עמודיה שבעה ) יפו תשיד' תקצד מהדו' עמ(ובספרו משמיע ישועה . פ שמש צדקה ומרפא"עה

פ "עה )לטדברים ד (ועיין אלשיך על התורה ) דפרג תל' טור א מהדו' ודף ב) (לבוב תרמח' טור א מהדו
טור ' דף ד 87שער (ובספר עקידת יצחק על דברים . ובכלי יקר דברים יא כו וידעת היום והשבת אל לבבך

  )ורשא תרמג' ג
יא
  'תהלים יב ט 
יב
  'ח כאן אות ג"עיין פל 
יג
 שהוא -מתרלו, שהיא -ר ותרלד"גם בדפו 

                                                                                    
יד
 שינוים -מתרלו  
טו
 םשהשינויי - מתרלו 
טז
  .ר"ת בתקפא תיקן ללשון הפסוק וכאן ולקמן השאיר כגרסת דפו"ר גם לעיל ושם מוהרנ"כך הגרסא בדפו 

יז
  היא - הוא ומתרלו -ותרלד ר"דפוגם ב 
יח

ד "ת ולא מקמיה צורבא מרבנן וביהמ"כמה טפשי אנשי דקמו מקמיה ס' ת משל לכבוד הצדיק וכדאיתא בגמ"נראה כי הס 
  .ז"למקום כפירה וע משל ללב הצדיק שעלול לההפך

יט
  .'ע ששם נקט על ה"בתחילת התורה וצ 

כ
 )ומכאן עד סוף התורה נוסף בתקפא. ומתחיל תורה רנב: (ישמרנו' ל ה"כנ -ר מסיים כאן "בדפו 
כא
  ל"המשך הפסוק תהלים קכט הנ 
כב
  'בראשית ל*  
כג
  תחרישון -בתרלד ומתרלו , תחרישון -החרישון בתקפא גיסין ואוצר -בתקפא ברגר 
כד
  לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 
כה
  בתקפא מנוקד כׂשיש 

כו
  'ד צדקה סימן רמז סעיף ב"ע יו"עיין לעיל תורה רכה ועיין ש 

  תורה אור
ּוְצָדָקה) כה(ו ואתחנן  דברים

ֹמר ַלֲעׂשֹות י ִנׁשְ נּו ּכִ ְהֶיה ּלָ ּתִ
ְצָוה ַהּזֹאת ִלְפֵני ל ַהּמִ ֶאת ּכָ

ר  ֲאׁשֶ נוּ ְיֹקָוק ֱאֹלֵהינּו ּכַ   ס: ִצּוָ
י ֲאִני ְיֹקָוק) ו(מלאכי ג  ּכִ

ֵני ַיֲעֹקב ם ּבְ ִניִתי ְוַאּתֶ ֹלא ׁשָ
  :ֹלא ְכִליֶתם

ְוָזְרָחה ָלֶכם) כ(מלאכי ג 
א ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ ִמי ׁשֶ ִיְרֵאי ׁשְ
ם ּתֶ ְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפׁשְ ּבִ

ק ֶעְגֵלי ַמְרּבֵ   :ּכְ
ִעים) ט(תהלים יב  ָסִביב ְרׁשָ

ֻרם ֻזּלּות ִלְבֵניִיְתהַ  כּון ּכְ ּלָ
  :ָאָדם

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב) כ(מיכה ז  ּתֵ ּתִ
ְעּתָ ּבַ ר ִנׁשְ ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ

  :ֶקֶדם ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי
)לב(לב וישלח בראשית 

ר ָעַבר ֲאׁשֶ ֶמׁש ּכַ ֶ ְזַרח לֹו ַהׁשּ ַוּיִ
נּוֵאל ְוהּוא ֹצֵלַע ַעל ֶאת ּפְ

  :ְיֵרכוֹ 
ְוָזְרָחה ָלֶכם) כ(מלאכי ג 

א ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ ִמי ׁשֶ ִיְרֵאי ׁשְ
ם ּתֶ ְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפׁשְ ּבִ

ק ֶעְגֵלי ַמְרּבֵ   :ּכְ
בּו) ג(תהילים קמ  ר ָחׁשְ ֲאׁשֶ

ל יֹום ָיגּורּו ֵלב ּכָ ָרעֹות ּבְ
  :ִמְלָחמֹות
ְיֹהָוה) יד(יד  בשלחשמות 

ֲחִרׁשּון ם ּתַ ֵחם ָלֶכם ְוַאּתֶ :ִיּלָ
ה) טו( ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֶאל מׁשֶ

ֵני ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְצַעק ֵאָלי ּדַ ַמה ּתִ
עוּ  ָרֵאל ְוִיּסָ   :ִיׂשְ

י) ג(תהלים קכט  ּבִ ַעל ּגַ
ים ֶהֱאִריכּו ָחְרׁשּו ֹחְרׁשִ

  :למענותם ְלַמֲעִניָתם
ְוָעְנָתה) לג(ל ויצא בראשית 

י יֹום ָמָחר ּכִ י ִצְדָקִתי ּבְ ּבִ
ָכִרי ְלפָ  ֶניָך ּכֹלָתבֹוא ַעל ׂשְ

ר ֵאיֶנּנּו ָנֹקד ְוָטלּוא ֲאׁשֶ
נּוב ִבים ּגָ ׂשָ ּכְ ים ְוחּום ּבַ ִעּזִ ּבָ

י   :הּוא ִאּתִ
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 זמן אמירת התורה 
 תורה זו  לא ידוע מתי והיכן נאמרה 

 
 פתיחה

מחריש  רבנו מבאר כאן שרשע החולק על צדיק גורם לצדיק מחשבות של כפירה, והצדיק ניצול מהם ע"י ש
וגם הוא אבל אם הרשע נותן צדקה, כמ"ש "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון", , וסומך על ה' שילחם בשבילו

 מחריש, אזי הצדקה שלו גורמת ששתיקתו עולה על שתיקת הצדיק. 
 . אליומשכת נ הצדקהע"י איש אמת אין להם כח הצדקה כי אבל 

 ילחם בשבילו. וניצול ממחשבות הכפירה. וגם זוכה שה' שתיקת הצדיק מתגברת אזי ע"י איש אמת נמצא ש
  תורה זו אמר רבנו על עצמו בזמן שהתגברה עליו המחלוקת של הזקן 

 

 ליקוטי הלכות

ל ְלַבְבֶכם ְוכ   -סוף אות ה  הלכה ד  יו"ד מזוזה   כָּ ְבדֹו ּבְ ה ֶאת ה' ֱאלֵֹקיֶכם ּוְלעָּ ים, ְלַאֲהבָּ ְלׁשֹון ַרּבִּ ה ַהזֹּאת ּבִּ ׁשָּ רָּ ל ֵסֶדר ַהּפָּ ּו'. ְוַעל ְוֵכן הֹוֵלְך ּכָּ

בְּ  וא  הִּ ׁשֶ ה  זָּרָּ ה  ֲעבֹודָּ הָּ ַאַחר  ְלַבְבֶכם  ה  ְפּתֶ יִּ ן  ּפֶ ֶכם  לָּ ְמרּו  ָּ ׁשּ הִּ יר,  ַמְזהִּ הּוא  א  ְיקָּ ּדַ זֹאת  ה  ׁשָּ רָּ פָּ ּבְ ן  ּוְכמֹו  ּכֵ ם.  ּבָּ לִּ ַלק  חָּ יַנת  חִּ ּבְ ַמֲחלֶֹקת,  יַנת  חִּ
ה יָּ הָּ ה, ֵמֲחַמת ׁשֶ זָּרָּ ה  ת ַהזֶּה ֲעבֹודָּ יִּ ְהֶיה ַהּבַ יִּ ם לֹא  י אִּ ֵמּהַ ֲאנִּ ּתָּ ה,  כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ זִּ ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  אָּ ְבֵרי ֲאדֹוֵננּו   ׁשֶ דִּ א ֶזה ּבְ ּמּובָּ ם ַמֲחלֶֹקת, ּכַ ׁשָּ

ְכר נּו זִּ ן רנא(.  מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ימָּ סִּ ה )ּבְ כָּ ְברָּ ד  ֹונֹו לִּ חָּ ל אֶׁ יג ּכָּ ּשִּ יַּ ֶׁ ע רוּחֹות ש  ּבַ ַארְּ ק לְּ ַחּלֵּ תְּ יִּּ ֶׁ ַח ש  רֵּ כְּ הֶׁ ז ּבְּ אָּ ֶׁ ים ש  צוּמִּ מְּ תֹוךְּ ַהּצִּ ל לְּ כֶׁ א ַהּשֵּ ּבָּ ֶׁ ש  י ּכְּ ּכִּ

יכִּ  רִּ צְּ ם  ָּ ש  ן  ּכֵּ ַעל  ת,  ֲחלֹקֶׁ ַהּמַ ש   ֹרֶׁ ש  ךְּ  ָּ ש  מְּ נִּ ה  זֶּׁ ּמִּ ֶׁ ש  ּה  ּבֵּ לִּ ּבְּ ר  עֵּ ַ ש  מְּ ּדִּ ַמה  פוּם  יַנת  ּכְּ חִּ ּבְּ הוּא  ֶׁ ש  לֹום,  ָּ ש  וְּ ַחס  מוּר  ּגָּ ת  ֲחלֹקֶׁ ּמַ מִּ ֹאד  מְּ ר  הֵּ זָּּ לִּ ין 
ה.   רָּ ה זָּ ֶאְתֶכם ַעל ֱאמוּ ֲעבֹודָּ יר  ַמְזהִּ י  ֲאנִּ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ַרי  בָּ ּדְ ימּו  שִּ ּתָּ ׁשֶ ְוכּו',  ְלַבְבֶכם'  ה ַעל  ַרי ֵאּלֶ בָּ ּדְ ם ֶאת  'ְוַשְמּתֶ ַלת  ְוֶזה,  ְוַקּבָּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ חּודֹו  יִּ ַנת 

ְצוֹ  ׁשֶ מִּ י  ּפִּ ַהְינּו ַאף ַעל  ה,  ַרי ֵאּלֶ בָּ ּדְ ל  ְיַקּבֵ ּבֹו  לִּ ּבְ ׁשֶ עּור  ִּ י ַהׁשּ פִּ ּכְ ד  ל ֶאחָּ ּכָּ ׁשֶ ְלַבְבֶכם  ימּו ַעל  שִּ יו, ּתָּ ק  תָּ ּלָּ ּוְמחֻׁ ה  ּנֶ ד ְמׁשֻׁ ל ֶאחָּ ּכָּ ֵלב  ּבְ ׁשֶ עּור  ִּ ַהׁשּ
לֹום, ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַצד אַ  סּורּו ַחס ְוׁשָּ י ֵכן ַאל ּתָּ ימּו ֵמֲחֵברֹו, ַאף ַעל ּפִּ שִּ לּו ְותָּ ַקּבְ לֹום, ַרק ּתְ ה ַחס ְוׁשָּ ה זָּרָּ מּור ַוֲעבֹודָּ ה ְלַצד ַמֲחלֶֹקת ּגָּ ילָּ לִּ ֵחר חָּ

ַאְחדּות ֵליַדע  ְמקֹור הָּ יד לִּ מִּ ַהְינּו ַלֲחזֹר ּתָּ ה ַעל ְלַבְבֶכם, ּדְ ַרי ֵאּלֶ בָּ ְמצ  ּדְ ל ַהּצִּ ֲחלֶֹקת ְוכָּ ל ַהּמַ עֹות ְוכָּ ּנּוי ּדֵ ִּ ל ַהׁשּ ּכָּ ין ׁשֶ ים  ּוְלַהֲאמִּ בִּ ם ׁשָּ ּלָּ ים ּכֻׁ ּומִּ
"ל:  ַרְך ְוַכּנַ ְתּבָּ ּנּו יִּ ּמֶ ְך מִּ ְמׁשָּ י ַהּכֹל נִּ ד, ּכִּ קֹום ֶאחָּ  ֶאל מָּ

ל אות  ב  הלכה  שבועות  ּכִּ   -  היו"ד  קֹות,  דָּ ַהּצְ ל  ּכָּ ְלַעְצמֹו  ְך  מֹוׁשֵ ֱאֶמת  יׁש  אִּ הָּ ׁשֶ נּו,  לָּ ְהֶיה  ּתִּ ה  קָּ ּוְצדָּ סּוק  ּפָּ ַעל  רנא  ן  ימָּ סִּ ּבְ ר  ֹבאָּ ּמְ ׁשֶ י  ְוֶזה 

חֲ ַהצְּ  ין ַהּמַ ירִּ עֹות ַמְגּבִּ קֹות רָּ ַעל ְיֵדי ְצדָּ ם ׁשֶ ר ׁשָּ ֹבאָּ ּמְ ֶ ם ֵהיֵטב ַמה ׁשּ ן ׁשָּ ֱאֶמת ְוכּו', ַעּיֵ ֶכת לָּ ְמׁשֶ ה נִּ קָּ בֹות  דָּ ין ַמֲחׁשָּ רִּ ּבְ ְתּגַ לֹום, ּומִּ לֶֹקת ַחס ְוׁשָּ
לוֹ  יל ׁשָּ בִּ ׁשְ ה הּוא ּבִּ קָּ דָּ ר ַהּצְ ּקַ י עִּ ם. ּכִּ ן ׁשָּ ירֹות, ַעּיֵ פִּ ל ּכְ עֹות ׁשֶ ר רָּ ּקַ לֹום. ְועִּ ה ׁשָּ ה ַמְרּבֶ קָּ ה ְצדָּ ה, ַמְרּבֶ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ אָּ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ

בּו.   לֹום ֵאהָּ ָּ ֱאֶמת ְוַהׁשּ תּוב, הָּ ּכָּ מֹו ׁשֶ לֹום הּוא ֱאֶמת, ּכְ ָּ ּה ַחס וְ ... ַהׁשּ קָּ ּה ּוְלַסּלְ ימָּ ֱאֶמת ְלַהֲעלִּ ת הָּ ּדַ ים ַעל ְנקֻׁ ל יֹום עֹוְמדִּ דֹוׁש  . ּוְבכָּ לֹום, ְוַהּקָּ ׁשָּ
ּבּובִּ  ֵהם ַהּסִּ ֵרי יָּם. ׁשֶ ּבְ ׁשְ ים מִּ ירִּ ים ַאּדִּ ם ַרּבִּ ּקֹלֹות ַמיִּ תּוב, מִּ ּכָּ ם. ּוְכמֹו ׁשֶ דָּ ּיָּ ּה מִּ ילָּ רּוְך הּוא ַמּצִּ ים  ּבָּ רִּ ּבְ ְתּגַ ם מִּ ָּ ׁשּ ּמִּ אֹות ׁשֶ ים ְוַהַהְטעָּ ְלּבּולִּ ים ְוַהּבִּ

ְר  ַעּכּו"ם ְוהָּ ל הָּ ים ׁשֶ ֲחלֶֹקת ְוכּו'.  ַהּקֹולֹות ְוַהֵחרּופִּ ֲעֵלי ַהּמַ ל ּבַ ל ּכָּ ים ְוׁשֶ עִּ ֱאֶמת ְוֶזה  ....ׁשָּ י הָּ ל ְלַגּבֵ ּטֵ ְתּבַ ע ּומִּ ְכנָּ ֶקר נִּ ֶ ַהׁשּ ׁשֶ לֹום הּוא ּכְ ָּ ר ַהׁשּ ּקַ ְועִּ
ן ַמְרבֶּ  "ל. ְוַעל ּכֵ ין ְוַכּנַ מִּ י יָּ ין ְשמֹאל ְלַגּבֵ יעִּ ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְכנִּ ֱאֶמת ׁשֶ ה ּבֶ קָּ ין ַעל ְיֵדי ְצדָּ י  זֹוכִּ ה, ּכִּ קָּ דָּ ר ַמֲעַלת ַהּצְ ּקַ לֹום ְוֶזה עִּ ה ׁשָּ ה ַמְרּבֶ קָּ ה ְצדָּ

ַמגְ  ֵרף הּוא  ּוְלחָּ ְתַיֵהר  ְלהִּ ַעְצמֹו  בֹוד  ּכְ יל  בִּ ׁשְ ּבִּ ּנֹוֵתן  ׁשֶ ּכְ ל  ֲאבָּ "ל.  ְוַכּנַ ַאַחת  ה  ינָּ חִּ ּבְ ֵהם  ֶוֱאֶמת  לֹום  ה  ׁשָּ קָּ דָּ ַהּצְ ְיֵדי  ַעל  יֹוֵתר  ּבְ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ יר  ּבִּ
ּלוֹ  ׁשֶ ה  עָּ רָּ ּכֹחַ   הָּ לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ֱאֶמת  יׁש  אִּ הָּ ְיֵדי  ַעל  ּקּון  ַהּתִּ ר  ּקַ ְועִּ לֹום.  ְוׁשָּ ַחס  ירֹות  פִּ ּכְ ל  ׁשֶ בֹות  ֲחׁשָּ ַהּמַ ים  רִּ ּבְ ְתּגַ קֹות   ּומִּ דָּ ַהּצְ ל  ּכָּ ְלַעְצמֹו  ְמׁשְֹך  לִּ

ן  ימָּ ּסִּ ם ּבַ ר ׁשָּ ֹבאָּ ּמְ מֹו ׁשֶ נּו, ּכְ ְהֶיה ּלָּ ה ּתִּ קָּ יַנת ּוְצדָּ ְבחִּ "ל, ַעיֵּ ]רנא[ ּבִּ םַהּנַ  : ן ׁשָּ
 

 שיחות השייך לתורה זו  
 על תורה זו( )פל"ח גם במאמר זה רומז ענין נפלא לענין המחלוקת שהיה עליו ז"ל וכו' ויבואר במקום אחר:

 
 הקדמה 

עצות/ בליקוטי  ראה  הרבה,  מוהר"ן  בליקוטי  חוזר  המחלוקת  היו    \בנושא  שאז  כיון  ראשית  מחלוקת,  ערך 
אנשיו ועוד יותר בזמן מוהרנ"ת שהתירו דמם ממש, ורבנו הדריך את אנ"ש כיצד להגיב  מחלוקות על רבנו ועל  

אלה  ועצותיו  דגאולה,  אתחלתא  וכלשונו  נצחי  הוא  רבנו  של  הספר  בוודאי  אבל  והרדיפה.  המחלוקת  על 
 שייכות בכל דור ובכל עת.

לל  רוצה  שרבנו  דעת  של  ביטוי  עוד  היא  כאן  ה'  לישועת  ולהמתין  להחריש  אותנו,  העצה  תמיד לקיים  מד 
מחז"ל בכל דרכך דעהו, ובפרט בשעת מחלוקת, כשמבזים את האדם אזי כל ישותו מתקוממת להשיב מלחמה,  
לה'.  לברוח  תנינא  יג  תורה  ראה  תורות  בכמה  רבנו  חוזר  דייקא  הזה  מצב  ועל  המושפל.  כבודו  את  ולהקים 

 
 תשפב ירושלים  שבטא יעד    טבת כו    ירושלים. תשעי' שבט  א

 שהוציא מוהרנ"ת מהליקוטי מוהר"ן   הן העצות   ב
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( ולשתוק  דייקא אז לידום  ו' שעיקר התשובה היא  נסיון עצום עד שאמרו חז"ל/וראה תורה  שבשביל    \גוהוא 
תורה קלו, בו  שםאדם כזה מתקיים העולם, ונמחלין לו כל פשעיו(. ורבנו מצווה עוד גם ללמד זכות כמבואר  

 ,ועוד הוסיף בתורה רעז שצריך גם להחזיר טובה תחת רעה, לקיים נפשי כעפר תהיה. ויסוד הכל הוא הדעת
והכעס,   נו(  שהיא הפך המחלוקת  עפ"י תורה  טו  יג תנינאוכמבואר  )לק"ע שם  שהעיקר הוא לברוח לה'   בתורה 

ולהבין שכל המחלוקת והרדיפה היא כדי שנברח אליו ית' כמבואר במדרש על פרעה ית'  לחזור להתחבר אליו  
גלל פלוני אלא הוא מקל וזה עיקר הדעת לדעת שהרדיפה ומחלוקת לא ב ואת המלחמה להניח לה'.  הקריב.  

של הקב"ה לעורר אותי לברוח אליו, דהיינו שעיקר הדעת היא תמיד להאשים את עצמי בצרותי ולא אף אחד  
 אחר. 

ברוח לה', היצר לא נח ולא שוקט ומסית לבקש מה'  למסור המלחמה לה' דהיינו לעוד צריך לזכור גם כשזוכים 
זה/ על  ונענשים  לשמ  \דנקמה,  דינו  שמוסר  ובינך"/מי  ביני  ה'  "ישפוט  לומר  ואפילו  לצפות   \הים,  וגם  אסור. 

כל שחברו נענש על    \ומאמר חז"ל )שבת קמט:(/כמבואר ב לנקמת ה', להקים את כבודי המושפל, גם זה לא טוב  
שבשעת מחלוקת צריך לקיים "ה' ילחם    וזה מבאר כאן רבנוידו אין מכניסין אותו לעת"ל במחיצתו של הקב"ה.  

וא זה לכם  גם  לייסרו  כדי  למחרפו  כששותק  אבל  מאהבה  כשמחריש  שדווקא  פב  תורה  ועיין  תחרישון",  תם 
 . קליפה רעה 

לשמים דין  למסור  הכוונה  אין  לה'  המלחמה  ימסור  רבנו  נקט  שלנו  שבתורה  כנ"ל  ואע"פ  מחלוקת  בובפרט  , 
כמבואר בב"ק צג. וספר המדות מריבה כו שהיא רק בזיונות וחרופים אבל בפיקוח נפש אם אין דין למטה מותר  

דין אנשי ענתות לשמים זאת לעצמם אלא הניחו   .כמבואר בירמיהו שמסר  ואעפ"כ נראה שאנ"ש לא התירו 
שזה נאמר על שפת ים סוף לאותם    "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון "  שצריך לקייםהמלחמה לה' וכמבואר כאן  

 .  מישראל שרצו להשיב מלחמה ולאותם שצעקו לה'

ואבל באמת לא צריך להגיע למחלוקת כדי   ולא צריך להביא את הקב"ה  ,  אליולברוח  להניח המלחמה לה' 
להביא עלינו מחלוקת כדי שנברח אליו, ואמנם בשעת שלום יותר קשה לשוב, אליו מרוב טרדות היצר, אבל 

כרדיפה לכ ורק בגלל שלא מוגדרים אצלינו  גם בשעת שלום,  ניסיונות  לב, אבל באמת לא חסר  ן לא שמים 
או בבית כנסת או בתור לאיזה  אצל תלמידי רבנו ראינו שבכל צרה וגם הקטנה ביותר כגון שכן או האשה או  

וכיו"ב שהרי אפילו רעם לא נברא אלא לישר את הלב אע"פ שיש לו הסבר טבעי, כ"ש רעם וקולות של    מקום,
עלי  נפל  הוא  למה  מבינים  שלא  כיון  דייקא  שלפעמים  תמיד  ,מטה  רבנו  ואנשי  יותר,  שמכעיס  מה  ידעו    זה 

הבינו שהיא קריאה של ה' שובו אלי. ומיד היו נעלמים להתבודדות או אפילו במקומם מרימים את  ו ,\זלהחריש/ 
 הראש וכאילו אינם כאן.   

האדם   שישות  עת  שבכל  תלמידיו,  והנהגת  רבנו  של  ושיחותיו  בתורתו  שבקי  מי  לכל  פשוטים  והדברים 
 ורה ו', וזה עיקר הדעת.  מתקוממת, דייקא אז הזמן להכניע אותה וזה עיקר התשובה, כמבואר בת

 
בלימה   -  .חולין דף פ  ג על  תולה ארץ  שנאמר  מריבה  בשעת  עצמו  שבולם את  מי  בשביל  מתקיים אלא  העולם  אין  אילעא  רבי  .  אמר 

 כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו. )וכן ביומא כג. ושם פז: ומגילה כח.(   ואמרו ר"ה יז.

ומוסר  ואמר רבי יצחק שלשה דברים מזכירין עונותיו של אדם אלו הן קיר נטוי ועיון תפילה  :  ראש השנה דף טז   . ועייןברכות דף נה עיין    ד

  -  רש"יופ    .שנאמר ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך   כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה דאמר רבי )אבין( ]חנן[    דין על חבירו
 .(, אומרים כלום ראוי הוא שיענש חבירו על ידו ה'   כמו ישפוט ה' ביני וביניך )בראשית טז   -מוסר דין  

נענש  .בבא קמא דף צג   ועיין הוא  חבירו  על  דין  המוסר  חנן  רב  עליך   , תחילה   אמר  חמסי  אברם  שרי אל  ותאמר  ויבא    , שנאמר  וכתיב 
ולבכותה  לשרה  לספוד  הנצעק   .אברהם  מן  יותר  לצועק  לו  אוי  יצחק  רבי  בארעא אמר  דינא  ליה  דאית  מילי  הכי אחד    .והני  נמי  תניא 

 .אלא שממהרין לצועק יותר מן הנצעק   , הצועק ואחד הנצעק במשמע 

  -אלא שממהרין מן הצועק תחילה      וחרה אפי והרגתי אתכם )שמות כב( שנים במשמע:  -משמע  אחד הצועק ואחד הנצעק ב   -   פרש"י 
 כדאשכחן בשרה: 

   .שהיתה שרה ראויה להגיע לשני אברהם לולי מסרה דין עליו   -  מהרש"א ועיין  

חבירו הוא נענה תחלה כי לעולם  המוסר דין על חבירו. הטעם הוא כמו שאמרנו למעלה כל המבקש רחמים על    -  מהר"ל חדושי אגדות 
הוא קרוב יותר אל בקשתו, וכן בענין זה בעצמו המוסר דין ונקמה על מה שעשה לו חבירו ואין ספק שהוא חוטא מה שצועק על חבירו כי  

עק לכך הוא  מביא מדת הדין בעולם בחינם, שהרי יש לו דין בארעא, ולכך החרון קרוב אל הצועק, כי כאשר אין ראוי שיבא הדין על הנצ 
 בא על הצועק דומה לזה כי האדם )להשליך( ]שמשליך[ אבן בקיר כיון שהאבן אינו נכנס בקיר נהפך האבן עליו: 

ב' בעל הטורים שם    בראשית פרק טז ה'.  ה  בזה. גם עיין בראשית כג  וכנ"ל בגמרא ראש השנה טז: ששרה אמנו חטאה  עי"ש רבנו בחיי 
ו  לדעת.  עצמה  מאבדת  לה  שנחשב  עוון.   שבאר  בלא  מיתה  אין  שהרי  לדעת  עצמו  מאבד  נחשב  אדם  כל  א"כ  מקשה  שם  אהרן  מנחת 

ותרץ עפ"י מהר"ל ב"ק צג. הנ"ל, שכשיש דין למטה לא ראוי לעורר עליו דין למעלה ודומה לזורק אבן בקיר כיון שלא נכנס בקיר הוא  
 צמו לדעת ולא כל חטא.חוזר עליו. ולפ"ז תרץ את הבעל הטורים שדווקא במוסר דין נחשב מאבד ע 

 הוא.ואמר רבי יעקב בריה דבת יעקב כל שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך    -  :שבת דף קמט   ו
  , חזו הי מנייהו דקדים ושתיק   , כי מינצו בי תרי בהדי הדדי   , כי האי דבדקי בני מערבא   , אמר ליה זיל בתר שתיקותא ...  עיין קדושין עא:  ז

 .אמר רב שתיקותיה דבבל היינו יחוסא   .אמרי האי מיוחס טפי 
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כנ"ל לבאר    ונראה  ,שכשחולקים ומבזים אדם הוא בסכנה גדולה מאד ליפול לכפירות  כאן מזהיר אותנו רבנו
, נמצא שלבו  כל הכועס כעובד ע"ז  \חעל זה אמרו חז"ל/ שאם יתן לישותו המתקוממת פתח לבטא את עצמה,  ש

ולהחריש ולהניח  . ובאמת אין עצה ואין תבונה אלא לברוח לה' ית' מלא במחשבות כפירה בגלל החולקים עליו
 .המלחמה לה' אם ירצה ה'את 

ורודף לישות יחשיב את החולק  לה' בתכלית  ,ולא רק שלא  יברח  דהיינו עד שיזכה להיות איש אמת  ,אלא   , 
לבדו, בלא    חושב שמסתכלים עליו, ועושה מעשיו ברבים כמו כשהוא  לאש  שעבודת ה' שלו היא לה' לבדו,

כי איש אמת אליו נמשכות כל הצדקות וגם הצדקות הרעות של החולקים ורודפים שעל ידן    שום חן של שקר.
א מתקיימת  ליש קיום לכפירות בלב הכשרים הנרדפים. אבל ע"י שיש איש אמת אין להם זכות הצדקה כלל, ו

 מחשבת הכפירה שלהם אצל הכשרים. 

 
 קושיות

הרשעים  צ"ע   .א הנרדףשמחשבות  על  וצ"ע   ,נופלות  הרשעים.  כלל  של  או  הרודף  של  מחשבות  הן  האם 
פשוטו  ונ"ל עפ"י  .  , וכל שכן מסתם רשעים לנרדףכיצד יתכן שעוברות מחשבות כפירה של הרודף לנרדף

  . שהכל מה'שמי שרודפים אותו אזי מתעורר בו יצר הנקמה להקים כבודו ולהשיב מלחמה וזו כפירה כי צריך לדעת  
שלבד    ,יז עניין האויר הנח והזך שנעשה בין בני אדם ע"י צדקה  בזה גם עניין סגולי נעלם. ועיין תורה  אבל נראה שיש

, ולא רק בין הנותן והמקבל  מפשוטו שהיא נתינה ובחי' אהבה אבל יש בזה גם ענין סגולי שגם מתן בסתר גורם לזה
והכי נמי יש לומר שע"י   .בור של הצדיק למרחוק דהיינו בכל העולם, כמבואר שם שעי"ז נשמע הדאלא בכלל בעולם

זה   על  בעיקר  או  דווקא  שזה  רבנו  של  והחדוש  רעות,  שמשפיע מחשבות  עכור  אויר  להפך  נעשה  ומחלוקת  שנאה 
 שחולקים עליו ורודפים אותו. 

שמחשבות .ב כנ"ל  אם  השנאה    צ"ע  ע"י  שנעשה  העכור  מהאויר  הן  הנרדף  לצדיק  שנופלות  הכפירה 
רים  שלכן נקט רבנו שנופלות על אנשים כ  אצלו נופלות יותר. ומחלוקת בכל העולם אלא שהקרוב אליה  

דייקא הנרדף  על  שנופלות  להחרישולא אמר  עיצה  נותן  רבנו  לנרדף  צ"ע בשלמא  אנשים   ,.  אבל שאר 
  והם מחרישים ממילא כיון שלא שייכים למחלוקת.  ,הרי הם סובלים בגלל אחרים  ,כשרים מה עצה להם

לי שכיון    ונראה  בסביבת כיון  שנמצא  מי  כל  לכן  מאד,  גדול  המחלוקת  ויצר  שתתקבל  הרע  ללשון  כרותה  ברית 
  מחלוקת ולא משתתף בה זו התגברות גדולה על היצר ונחשב מחריש שעי"ז ניצול ממחשבות הכפירה.

, דהיינו מה  האם גם הוא נופלות לו מחשבות כפירה  \ט/אר בקללותוצ"ע מי שנרדף מקול עלה נידף כמבו .ג
 הגורם, האם הרודף או הדמיון ויצה"ר של הנרדף. 

אע"פ שהמחלוקת גורמת לאויר עכור של שנאה ומחשבות כפירה בכל העולם האם יש גם השפעה וצ"ע   .ד
צדקה נעשה אויר נח וזך ומשמע  לעיל מה שמבואר בתורה יז שע"י  עיין    ?ישירה של כפירה מהרודף על הנרדף

גורמות להאויר עכור ומשפיע שנאה וכפירה בעולם    ולם, הכי נמי המלחמות ומחלוקותעשהוא גם עניין סגולי בכל ה
יש    צ"ע אבל     .  ובעיקר על הקרובים למלחמה דהיינו הנרדף בעצמו על הנרדף דווקא  השפעה של הרודף  גם  אולי 

הכללי   מהעניין  המבואריותר  פי  לנשמתו  ב  על  יש  אדם  שכל  א'  דרוש  קרח  פרשת  נחל  ואחור  בשרשה  ערבי  קדם 
טוב וקל לו להיות צדיק והשני אחור  בעל מזג    לאחד הקדם שהוא  ,ורדת לשני בני אדםיובהשתלשלות לעולם הזה  

 . בו  אהטוב הקשיים שלו הם ע"י האחור שרודף אותו ומקנ  בעל המזגנמצא    להיות צדיק.  וקשה לו יותרבעל מזג רע  

וצ"ע       וזה בחי' משה וקרח.חברו הטוב.  והאחור יש לו קשיים מצד עצמו אבל יכול להתגבר עליהם ע"י שיתבטל ל

אולי דווקא רודף שהוא הבחי' אחורים של הצדיק כיון שהם בשרשן נשמה אחת אפשר שהמחשבות כפירה שלו  
ששונאיו של הצדיק הם   קנז קנח  ת קנוגם עיין בעש"ט עה"ת פרשת נח או   .יפלו אצל הצדיק שהוא בחי' הקדם שלו

, ובזה בעצם מתקן את הפגמים  לכן צריך להתפלל עליהםוהם באו מפגמי הדבור שלו בגלגול קודם,  רוחו של הצדיק  
 . שלו בעצמו

 
ידרוש אין אלהים כל    :נדרים דף כב   ח אמר רבה בר רב הונא כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו שנאמר רשע כגובה אפו בל 

תיב וכסיל יפרוש אולת רב נחמן בר  מזמותיו רבי ירמיה מדיפתי אמר משכח תלמודו ומוסיף טיפשות שנאמר כי כעס בחיק כסילים ינוח וכ 
 .יצחק אמר בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיו שנאמר ובעל חימה רב פשע 

פרק חמשה עשר בענין הכעס והחמה גדול המעביר על מדותיו ואינו כועס שהקב"ה    -  78מדרש גדול וגדולה עמוד    -  אוצר המדרשים 
שאינו כועס ומי שאינו משתכר ומי שאינו עומד על מדותיו גדול המעביר על  אוהב אותו ושומע תפלתו דתניא שלשה הקב"ה אוהבן מי  

 מדותיו ואינו כועס שכל הכועס נקרא רשע שנאמר רשע יראה וכעס )תהלים קי"ב י'(: 

.....  –  270מדרש לעולם עמוד    -  אוצר המדרשים  לעולם ישתדל אדם לפרוש מן החמה ומן הכעס שכל  פרק חמישה עשר בענין הכעס 
 כאילו עובד ע"ז שכך היא אומנתו של יצר הרע היום אומר לך עשה כך ולמחר יאמר לך עבוד ע"ז:   הכועס 

כליו    : שבת דף קה  והמשבר  בחמתו  בגדיו  המקרע  נורי  בן  יוחנן  רבי  שאמר משום  אגרא  בר  חילפא  משום  אומר  בן אלעזר  שמעון  רבי 
 .בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודה זרה 

סּו ְמנֻׁסַ   קרא פרק כו וי   ט ף ְונָּ ּדָּ ֶלה נִּ ם קֹול עָּ ַדף ֹאתָּ ַאְרצֹת ֹאְיֵביֶהם ְורָּ ם ּבְ בָּ ְלבָּ י מֶֹרְך ּבִּ ֶכם ְוֵהֵבאתִּ ים ּבָּ רִּ אָּ ׁשְ ְפלּו ְוֵאין רֵֹדף: )לו( ְוַהּנִּ  ת ֶחֶרב ְונָּ
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בסוף התורה רבנו מבאר שכשמחריש ?   מחריש ניצל ממחשבות הכפירה של הרודףהנרדף  צ"ע כיצד ע"י ש .ה

זה    ואולי גם    ונראה כוונתו ששותק כי בוטח בה' וזה בעצמו אמונה שמבטלת את כל הכפירות.עי"ז נתעלה מחשבתו,  
ח מחזיר  אלא  מחריש  שלא  וע"י  יבעצמו  לו,  שנפלו  הרודף  של  הכפירה  ממחשבות  נובע  בעצמו  זה  ומלחמה,  רוף 

 .המלחמה שהנרדף מחזיר עושה להן קיום. אבל כשמחריש אזי אין להם קיום אצלו ופורחות

ע כיצד כשהרודף גם הוא מחריש אזי בכח הצדקה שלו מתקיימות מחשבות הכפירה אצל הנרדף אע"פ צ" . ו
אותה  שהוא מחריש.  ומבטלת  כנגד שתיקה  שהן שתיקה  קצת משמע  של    ,צ"ע  כי השתיקה  צ"ע  בעצמו  זה  אבל 

יוציא כסיל אבל כששותק אזי  הנרדף היא אמונה ושל הרודף היא לא אמונה.   ואולי כשהרודף מחרף אזי כל רוחו 
  השנאה מתגברת עוד יותר ויותר עושה אויר עכור וצ"ע.

מחריש.   .ז הנרדף  מחריש אצל  רודף  הכפירה של  מקיימת את מחשבת  הרודף  כיצד הצדקה של  עיין  צ"ע 
לק"ה שבועות ב' לה ובגמ' ב"ב י: שהצדקה של גוי וכך גם של רודף אנשים כשרים היא רע גמור שאדרבה עושה אויר  

    עכור של שנאה ומחלוקת בעולם. ועל כן מסייע לקיום מחשבות כפירה אצל נרדף אפילו מחריש.

למחלוקת שהיתה עליו הרי  צ"ע לפי מה שכתב הפל"ח שרבנו רמז כאן    "כי יש צדקות שרשעים נותנים" .ח
כיון   רק  רשעים  ונקראים  שמים  לשם  גם  ומסתמא  צדקה  הרבה  נתנו  שבוודאי  גדולים  בצדיקים  מדובר 

אע"פ  לשחו הדור,  צדיק  על  ומתעהקים  תועה  הוא  צדקות שלדעתם  שיש  רבנו  קמ"ל  מאי  וא"כ   .
נותנים?   תושהרשעים  היא  העיקר  אבל  רמז  רק  עליו  שמחלוקת  כיון  פשוט  לכל  ומסתמא  כללית  רה 

קה של גויים האם הכוונה גם למחלוקת דהמחלקות, אבל צ"ע א"כ מהפסוק שהביא רק ששם מדובר בצ
   כל הגויים על עם ישראל, שגורם למחשבות כפירה? 

, וצ"ע האם לפ"ז כל התורות שהרבה רבנו לדבר על מעלת הצדקה כל מה " הצדקה נמשכת לאיש אמת" .ט
משמע שרק צדקה של רשע  ולנו אין שום זכות של צדקה?    ,אמתה איש  לשאנו עושים צדקה נמשך והולך  

 מעיקרא היא רחוקה ממנו.היא רעה כיון ש נמשכת לאיש אמת

אמת?   .י  האיש  של  למקורביו  רק  או  לכולם,  מועיל  אמת  לאיש  שנמשכת  הרשע  של  הצדקה  האם  צ"ע 
. אבל צ"ע לפ"ז כיון שבכל דור יש איש  צדקה  ןלרודף אי  למעשהולכאורה פשוט שמועיל לכולם, שהרי  

זכות של צדקהדאי לאו הכי אין לצדיק נרדף תקנה כשהרודף מחריש, נמצא    ,אמת    , לעולם אין לרשע 
  ולא מתקיימות מחשבות הכפירה שלו אצל הכשרים הוא רודף.

ולא מ . יא הוא בעצמו איש אמת  כשהנרדף  רק  לאיש אמת  נמשכת  החולק  אולי הצדקה של  לו  עיל  ווצ"ע 
 מקושר לאותו איש אמת.גם לנרדף ה  כך נראה לי אבל שמועילשיש בעולם איש אמת. 

את   . יב לקבץ  צריך  היה  פה  הכבד  בעטלערס,  מז'  במעשה  מדוע  אמת,  לאיש  נמשכת  הצדקה  אם  צ"ע 
ונראה    החסדים של אמת ולהביאם לאיש אמת . מדוע החסדים של אמת לא נמשכו מעצמם לאיש אמת?

הן דבוקות בהם   ,נמשכות לאיש אמת אבל צדקות של כשרים  , לכןשדווקא צדקות של רשע כיון שהוא רחוקות ממנו
 ולא נמשכות לאיש אמת.

ומי שנותן צדקה    ,משמע שהצדקה מהותה כדי לעשות שלום  \י/ בלק"ה    ?הצדקה נמשכת לאיש אמת  מדועצ"ע   . יג

זו לכוונה  רחוקה ממנו  ,שלא  אמת    ,הצדקה  לאיש  היא השלום  (נרדף)ונמשכת  כוונתו  עיקר  שכל  כי  הוא  ,  השלום 
כי    ,למעלה  שיעלה אותהביאר טעם שנמשכת לאיש אמת כיון שצריכה אותו כדי    \יא/וראיתי שהר"י שינפלד      אמת.

ואע"פ למטה  היא  אזי    ,. נמצא כל זמן שאין איש אמת\יב/ בדחילו ורחימושנעשית  אין עליה למצוות אלא ע"י מצוה  
היא   רעה,  צדקה  הרשעשהיא  של  לשתיקה  כפירה,  מסייעת  מחשבות  כש  לקיים  מיד היא  אבל  אמת  איש  מוצאת 

 , מה שייך עליה לצדקה כזו רעה  אבל צ"ע    קיום מחשבות הכפירה.וכבר לא מסייעת ל  ,עולה למעלהנמשכת אליו ו
שיש בכוחה לחזק מחשבות כפירה,   , אלא אדרבה שנאה ומחלוקת עדלא עושה שום אויר נח וזך של אהבה בעולםש

 
ב'  לק"ה   ן עיי  י שם    שבועות  מבואר  בקיצור  לה  הוא אמת.    -אות  השלום  ועיקר  שלום.  בשביל  היא  הצדקה  שעיקר  מבאר  שמוהרנ"ת 

ומתבטל לגבי האמת נכנע  הוא כשהשקר  ידי צדקה באמת  , ועקר השלום  על  זוכין  ימין   , וזה  לגבי  מכניעין שמאל  זה  ידי  כן      .שעל  ועל 
שלום  מרבה  צדקה  וא   , מרבה  שלום  כי  הצדקה,  מעלת  עקר  להתיהר  וזה  עצמו  כבוד  בשביל  כשנותן  אבל  וכנ"ל.  אחת  בחינה  הם  מת 

קון על ידי האיש  י ומתגברים המחשבות של כפירות חס ושלום. ועקר הת  , הוא מגביר המחלקת ביותר על ידי הצדקה הרעה שלו   ,ולחרף 
 .אמת שיש לו כח למשך לעצמו כל הצדקות בבחינת וצדקה תהיה לנו 

מוסר   יא מו   בשיחות  ליקוטי  שינפלד עפ"  יהודה  להרב  רק    -הר"ן  היא  למעלה  העולה  שהמצוה  הזה"ק  עפ"י  רבותינו  למדונו  גדול  יסוד 
לשמה   הצדיק  שנותן  לצדקה  רק  בצדקה  גם  לכן  ורחימו  דחילו  בלי  שנעשו  מצוות  עמה  גוררת  והיא  ורחימו  בדחילו  הנעשית  המצוה 

ה ושאר צדקות נגררות אחריה וממילא הצדקה של הרשע אינה  ובשלימות בלי שום פניות של כבוד וכיו"ב היא עולה למעלה בכח עצמ 
זו נוהגת בכל המצוות שזקוקות הן   תועיל לרשע להפיק זממו ובאמת מידה  מתיחסת אליו אלא לצדיק שהעלה אותה ואשר על כן לא 

הנתינה  דהיינו  שבה  החסד  הוא  הצדקה  ענין  דעיקר  מיוחד  באופן  נוהגת  בצדקה  אותן אבל  שתעלה  תערובת    למצוה לשמה  וכל  שבה 
פניה פוגמת בעיקר הצורה של המצוה משא"כ בשאר מצוות ענין הלשמה הוא דבר צדדי וכללי ודו"ה אמנם כשנותן צדקה צריך להזהר  
הגון   ליטול כלום לעצמו כך כשנותן לעני שאינו  בלי  במה שממשיך שפע  נפלא  תיקון  עושה  יתן לעני שאינו הגון דכמו שבצדקה  שלא 

 .ה ההבדל בין נוטל הצדקה לעצמו לבין נותנה למקום שאינו צריך דכלפי הצדקה שניהם נחשבים פגם חוזר ופוגם דמ 
ב   יב קיב ו צט    תורה כמבואר  השער וב   .תורה  בפתח  הקצות(  אחי  כהנא  יהודה  )לרבי  הכרי  תרומת  וב ספר  יהונתן  .  )לרבי  דבש  יערות 

 ספר אמת ואמונה לרבי מקוצק ד"ה חסיד גדול אמר לפני רבנו.וב    איבשיץ( ח"א דרוש ד'.  
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י  . היא רק חטאתכי    ,ן בה טוב שיעלה למעלהשמלמד עליה שאי בסוף סוגיית חסד לאומים    : וכמבואר בגמרא ב"ב 
נמשכת לאיש אמת כיון שרחוקה מהרשע ויש בה דמיון לצדקה, אבל    לכאורהולכן    בלק"ה הנ"ל אות לד. כן  ו  חטאת.

שבאמת החטאת שבצדקה זו  נראה לתרץ  אבל יותר    לא שייך לה עליה. אלא רק שנמשכת מהרשע שלא תסייע לו.
יש   ,היא בגברא ולא בחפצא, ולכן היא עומדת רחוק ממנו, אבל מצד החפצא כיון שנתגלגל על ידה הנאה לעני הגון

לרשע מתייחס  שלא  אלא  למעלה,  לעלות  שראוי  טוב  אותה  ,בה  שמעלה  אמת  לאיש  המצוות   ,אלא  ע"י  למעלה 
 .הנ"ל "שיוכדברי ר  בדחילו ורחימו שעושה

הרי גם בטח שיחזור לו,   \יג/ ואם הוא כמו קורחוהחייה עני,  עצמו  מרשע הוא זה שהחסיר ממון  למעשה ה .יד
ע"י אתערותא דלתתא,    גםו עליון  זה  עורר חסד  כל  דוגמא    לאיש אמת?    נמשךהאם  מביא  שרבנו  הפסוק 

אלא שהמלכות קונסת את , ושם מבואר שהיא צדקה בלא כוונה כלל  "לחונן דלים יקבצנו"לצדקה של רשעים הוא  
נמצא שכל זכותו של הרשע היא שבלא כוונה מתגלגל על המלוה בריבית לצרכי המדינה ובהם יש גם עניים הגונים,  

ובעל  כיון שהוא רודף  אבל  ואעפ"כ עליה נאמר שמקיימת את מחשבות הכפירה.   ידו זכות שממונו החייה עני הגון.  
אמת. לאיש  נמשכת  היא  ולכן  ממנו.  רחוקה  עומדת  זו  זכות  גם  לכן  האמת,  שהוא  השלום  הפך  מי    מחלוקת  אבל 

שאין ערך לצדקה אלא לפי    שבצדקה שלו יש עוד מעלות אולי לא מאבד אותן. וצ"ע כי בלק"ה שבועות הנ"ל משמע
אמת ובפרט על צדיק הדור איבד גם שאר  ואפשר שכגון קורח כיון שנעשה בעל מחלוקת הפך השלום וה .האמת שבה

     המעלות שבצדקה כי מעשיו מחשיבים את כולו כאיש שקר.

עוד ש  רבנו  תחילה מבאר .טו פשוט שאין  אחד  בחי' הקב"ה שהוא  היא  כי  בחי' אחד  היא  האמת המחלטת 
כי   מלבדו שום מציאות. ואח"כ מבאר שגם אמת של עוה"ז היא בחי' אחד על פי מה שביאר בתורה נא

. ומבאר שגם הקב"ה וישראל  כגון זהב אפשר לומר עליו הרבה שקרים אבל האמת היא אחת שהוא זהב
כי מצד עצמה היא כח   ,אחדבחי'  . ואח"כ מבאר שהצדקה היא  , כי הם בחי' אמתוהתורה הם בחי' אחד

פשוט ושהשמש    כמו  ,אחד  אחד  כח  ידה   כמההיא  על  נעשות  משונות  רק    ,פעולות  שזה  צד  מאלא 
הצדקה  האם על כן רק  ,  לא כולם מאותה סיבהמקבלים. וצ"ע אמנם כל הבחי' הנ"ל הן בחי' אחד, אבל  ה

 אם גם להפך שאמת נמשך לבעל צדקה, הונמשכת לאמת כיון שהן בחי' אחד. 

, אלא  א"כ מדוע לא מבאר שהצדקה נמשכת אליהם  ,קב"ה וישראל והתורה הם אמתהשאומר ש  צ"ע  ו .טז
 ?  רק לאיש אמת

האם תלמיד חכם שהוא במעלת התורה  וא"כ  הצדקה נמשכת אליה,  האם    ,התורה היא אמת ש  כיון וצ"ע   .יז
כי לא זכה לקיים המצוות   כמבואר במכות כב, האם גם אליו נמשכת הצדקה אע"פ שהוא לא איש אמת

  .ברבים כמו כשהוא לבדו

כשגם   .יח שהם אך  הכוונה  מה  צ"ע  שתיקתו.  ידי  על  שנעשה  התיקון  לקלקל  ח"ו  יכולים  אזי  שותקים,  הם 
שותקים הרי מדובר כאן על רשעים שרודפים וחולקים על הצדיק ועיקר המחלוקת היא בדבורים של בוז  

   או מקפח פרנסתו וכיו"ב.ואולי רודפים רק בעין רעה וחרופים ומתי הם שותקים? 

דווקא   .יט או  מחריש  לגמרי  האם  צ"ע  מחריש,  שהנרדף  אע"פ  שלו  הכפירה  מתקיימת  מחריש  כשהרודף 
 מחריש מלחרף ולגדף את הנרדף, אע"פ שבסתר עם חבריו מסית בדבור או שגם בסתר נחשב דיבור.  

אבל הרשעים מי מחרף אותם שעי"ז יש מעלה    ,היא אע"פ שמחרפים אותושל הנרדף  גם צ"ע כי שתיקתו   .כ
 וצ"ע. שיש להם יצה"ר גדול לחרף ומתגברים עליו. ואולי  יקתם?לשת

מבואר   צ"ע האם יש ערך לצדקה של הרשע כשהוא לא מחריש. או שהצדקה שלו רק מחזקת שתיקתו. .כא

בסוף התורה שמעלת הצדקה של הרשע היא רק לחזק את השתיקה שלו. וזה אע"פ שהצדקה שלו היא רעה ועומדת 
 רחוק ממנו. 

צ"ע האם הצדקה של הרודף רק בגלל זה שהיא רעה לכן לא מועילה לקיים מחשבות הכפירה בנרדף רק  .כב
 קה של הרודף?      עם שתיקה, אבל צדקה שאינה רעה מקיימת מחשבות כפירה גם בלי שתי 

נקראת רעה .כג גם הצדקה שלו  צדיק, האם  לרדוף  ירא שמים שטועה  כמה   .צ"ע האם  עד  תלוי  זה  והאם 
כי קרח היה צדיק וגם עתיד להיות כהן גדול ולכאורה כל טעותו היתה רק לגבי משה רבנו אבל בשאר   הנרדף צדיק. 

הזקן הידוע שחלק על רבנו מפורסם בעולם כצדיק גדול,   וכן  עניינים היה צדיק ואעפ"כ התורה מגנה אותו מבכל גינוי.
וזו תימה שאע"פ שיש כזו הסתרה על   אעפ"כ רבנו ומוהרנ"ת מגנים אותו מאד עד שמשמע מהם שנחשב רשע גמור.

וראה ברמב"ם    .כטועה, ולא נידון  אעפ"כ העונש של החולק עליו כל כך גדול  ,\יד/, שבכוונה מסתיר עצמוצדיק הדור

 
תאוות התמנות    הםהתגברה ב ליראת שמים שלימה ועי"ז לדבור המתקבל ולכן    ו זכ ועדתו  שקורח    אות ח'   ביאר הפל"ח   בתורה א תנינא   יג

 ולמחלוקת.  לקנאה   וועי"ז נפל 

לֹוֵמנּו קוֹ   -  מוהר"ן אות תב חיי    יד י ׁשְ יּו ַאְנׁשֵ ַעם ַאַחת הָּ ת. ּפַ ְגנֹון ַאֵחר ְקצָּ ֵעין ֶזה ּוְבסִּ ן ּכְ ם ּכֵ לֹוֵמנּו ּגַ י ׁשְ י ֵמַאְנׁשֵ ַמְעּתִּ ֶהם  ׁשָּ ה לָּ ׁשָּ ּקָּ יו ׁשֶ נָּ ים ְלפָּ ְבלִּ
ינ  ֲאמִּ ֶהם ּתַ ַמר לָּ ה ְואָּ נָּ יפֹות ְוכּו', עָּ ְרדִּ ֲחלֶֹקת ְוהָּ ְנַין ַהּמַ ְסּבֹל עִּ ל  לִּ ַלי, ֲאבָּ ְהֶיה ׁשּום חֹוֵלק עָּ ּלֹא יִּ ם ׁשֶ עֹולָּ ל הָּ ם ּכָּ לֹום עִּ י ּכַֹח ַלֲעֹשֹות ׁשָּ דִּ יָּ ׁש ּבְ יֵּ י ׁשֶ ּו לִּ

ּכִּ  ה,  יָּ ְראָּ ְוהָּ ַמֲחלֶֹקת.  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ֲאֵליֶהם  בֹא  ר לָּ ֶאְפׁשָּ י  אִּ ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָּ לֹות  ְוֵהיכָּ ַמְדֵרגֹות  ׁש  יֵּ ׁשֶ ה  נּו עָּ ַמה ֶאֱעֹשֶ ַרּבֵ ה  ה לֹו  י מֹׁשֶ יָּ אי הָּ ַוּדַ ּבְ לֹום  ָּ יו ַהׁשּ לָּ
נֵ  ּבְ ֲעַדת  ל  ּכָּ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ְקֵהל  "ַויַּ ל"ה(,  מֹות  )ׁשְ יב  ְכתִּ דִּ ּכְ יו,  ֵאלָּ ֵאל  רָּ ֹשְ יִּ ל  ּכָּ ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִּ ְך  ַהּמֹוׁשֵ ַלל  ּכַֹח  ּכְ ל  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ה  יָּ הָּ הּוא  י  ּכִּ ֵאל",  רָּ ֹשְ יִּ י 

וּ  יל  ְלַהְקהִּ כֹחֹו  ּבְ ה  יָּ ְוהָּ ֵאל,  רָּ ֹשְ ל"ג(:יִּ ם  )ׁשָּ יב  תִּ ּכְ ַמה  ֵכן  י  ּפִּ ַעל  ְוַאף  יו,  ֵאלָּ ם  ּלָּ ּכֻׁ ֶאת  יְך  ם    ְלַהְמׁשִּ ְכרֹונָּ זִּ ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ְודָּ ה"  מֹׁשֶ ַאֲחֵרי  יטּו  ּבִּ "ְוהִּ
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הלכות תשובה ג' ח' שהכופר בנבואת משה רבנו נקרא אפיקורס. ואע"פ שאחרי הסתלקות משה כבר לא היתה עליו 
כנ"ל  החולקים עליו  הסתרה כל כך קשה לומר שזה הטעם שפסק הרמב"ם שנקרא אפיקורס כי גם בחיי משה רבנו  

לומר שכיון שהיה   דין של  נענשו בעונש חמור מאד. אמנם עדיין אפשר  אחרים אפילו צדיק  מלךלו  . אבל צדיקים 
  הדור בחייהם לא היה להם דין של מלך.

וכו'  ,שעושהוא רשע מר  ,צ"ע צדיק הטועה בחבירו הצדיק . כד חלוק עליו  לו  ,וצריך להרחיק בני אדם ממנו 
עיין ספר המדות מריבה   ?הרי כל מעשיו לשם שמים  ,כפירה כיצד יתכן שיש לו מחשבות    , ולרדוף אותו וכו'

ולא חילק בין רודף לרודף, ואם היה מחלק היה קשה    .אות טו מי שעושה מריבה עם צדיקים בידוע שמחשבותיו רעים
 מאי קמ"ל.

 נ"ל בקושיות עפ"י הלסיכום תורה זו קצרה מאד וקשה לדעת בדיוק כוונת רבנו ואולי המהלך הוא 

הכפירה שנופלות לצדיק הנרדף הן מהאויר העכור שנעשה ע"י השנאה ומחלוקת בכל העולם  מחשבות   •
 אלא שהקרוב אליה אצלו נופלות יותר. 

ה • הנרדף  של  מלחמהמ המחשבות  שמשיב  גם    ,שיב  וע"י  לנרדף,  שנפלו  הרודף  של  הכפירות  עצמן  הם 
 מלחמה ולא מחריש עי"ז עושה להן קיום אצלו. אבל כשמחריש הן פורחות. 

יותר בכח הצדקה הרעה שלו שעושה אויר עכור של מחריש  רודף  כשה אבל   • השנאה שבלבו מתפשטת 
 מחלוקת.

ואם הנרדף הוא איש אמת אזי כל הצדקות של הרודף נמשכות אליו, ואין לרודף שום זכות צדקה שעל   •
 ידה יתקיימו מחשבות הכפירה שלו אצל הצדיק הנרדף. 

שכל הצדקות של הרודף ימשכו לרבו  ואם הנרדף אינו איש אמת אבל מקושר לאיש אמת גם מועיל לו   •
   של הנרדף וניצול ממחשבות הכפירה.

וצ"ע כל מי שיודע מהמחלוקת ולא משתתף בה אלא מתגבר ומחריש, האם ניצול לגמרי או שהצדקה של   •
 הרשע כן פועלת לקיים בו קצת מחשבות כפירה. 

 נ"ל לסכם וכאמור עדיין צריך לימוד.  ךכ        
 

נמ שהצדקה  טעם  מבאר  אמתשרבנו  לאיש  ש  ,כת  ואמת  כיון  אחתצדקה  בחי'  נמי    ,הן  והתורה  הוהכי  קב"ה 
 כולא חד, כולם בחי' אמת דהיינו אור פשוט שמשתנה לפי תכונת המקבלים. וישראל 

יר אצל  ישוט שאין בו תפיסה ומצטפכיון שגם הוא אור  האמת  ולפ"ז נראה לבאר הטעם שחולקים על הצדיק  
ו שא"א להבין בדבור של  "ובתורה ל  שיש בצדיק סם חיים וסם מות,  \טו, עיין תורה לא/המקבלים לפי מדותיהם

וחו ניאוף  בצדיק  רואה  בברית  שפגום  מי  כן  ועל  הברית  שתיקן  מי  רק  הפוגם   עליו.ק  להצדיק  כל  אמרו  וכן 
   במומו פוגם.

שאפשר לומר על הצדיק הרבה שקרים אבל האמת אחת שהוא צדיק, וכלפי חוץ    \טזועיין חיי מוהר"ן אות רסב/
מי שלא מתבונן ולא מסיר מלבו טינה ומדות רעות הוא בהיכל התמורות עם מדמה פגום ומוצא הרבה שקרים 

 
ר  ֶאְפׁשָּ י  אִּ ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָּ ים  רִּ בָּ ּדְ ֵיׁש  י  ּכִּ ֶזה  ל  ְוכָּ עֹוד.  ֶזה  ּבָּ ְוַכיֹּוֵצא  ְוכּו'  ְרׁשּו  ּדָּ ֶ ׁשּ ַמה  ה  כָּ ְברָּ ְוכּו'.    לִּ יו  לָּ עָּ ין  חֹוְלקִּ ׁשֶ ַמֲחלֹוֶקת  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ֲאֵליֶהם  בֹוא  לָּ

ין ז.(: ה )ַסְנֶהְדרִּ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ַרּבֹוֵתינּו זִּ ְמרּו  ים כ(, "ּכִּ   ְואָּ רִּ יב )ְדבָּ דֹון" ְוכּו' ּוְכתִּ ית מָּ ם ֵראׁשִּ ֱאַמר, "ּפֹוֵטר ַמיִּ ּנֶ ׁשֶ א'  א ְדַמיָּּ ְדקָּ א ְלבִּ ְמיָּ א ּדַ ְגרָּ ּתִּ י  'ַהאי 
ֵדל בְּ  יֹוֵתר, הּוא ּגָּ יבֹו ּבְ ם ְסבִּ ין ַמיִּ ֹוְפכִּ ׁשּ ֶ ל ַמה ׁשּ ייְמל( ּכָּ ין ּבֵ ּקֹורִּ ֶדה )ׁשֶ ֶדה". ְוֵעץ ַהּשָּ ם ֵעץ ַהּשָּ דָּ אָּ  יֹוֵתר:הָּ

בַּ   -  כמבואר בתורה לא   טו ן  ַלְמדָּ הּוא  ֶ ׁשּ ַמה  י  ּכִּ אֹות'.  ְצבָּ ה'  'ַמְלַאְך  ינֹות:  חִּ ּבְ ֵהם  ֵאּלּו,  ינֹות  חִּ ּבְ י  ּתֵ הּוא מט"ט.  ּוׁשְ ׁשֶ ְך  ַמְלאָּ יַנת  חִּ ּבְ ה, הּוא  ּתֹורָּ
יִּ  ְלמָּ ם  ַמיִּ ין  ּבֵ יל  ַמְבּדִּ י  יהִּ וִּ יַע  קִּ רָּ י  ְיהִּ ים  ֱאלֹקִּ "ַויֹּאֶמר  ע"ב(:  ף  ּדַ ל'  ּקּון  ּתִּ ים  ּקּונִּ ּתִּ )ּבַ תּוב  ּכָּ ׁשֶ מֹו  יל  ּכְ ְבּדִּ ַהּמַ ה,  נָּ ׁשְ מִּ ינֹות  חִּ ּבְ הּוא  ׁשֶ מט"ט.  א  ּדָּ ם, 

ין   ַמיִּּ ין  ּבֵ יׁש  ְהיֹות חָּ ּוַמְפרִּ ּמֹות ְלקֹונֹו לִּ ּדַ יְך ְלהִּ רִּ ר ְוכּו'. ְוצָּ ּתָּ סּור ּומֻׁ הֹור, אָּ ֵמא ְלטָּ ין טָּ ין, ּבֵ ֳאבִּ ין ְמסָּ ַמיִּּ ן ּוֵבין  ַכיִּ ינֹות  ּדָּ חִּ ּבְ ים, ְוֶזה  ים טֹובִּ ַמֲעֹשִּ ּבְ יד  סִּ
ר הוּ  ּקָּ עִּ ן ְלַבד הּוא הָּ ַלְמדָּ ינֹות  חִּ ּבְ ׁשֶ ְוסֹוֵבר  ּטֹוֶעה  ׁשֶ י  אֹות. ַאְך מִּ ְצבָּ ַעְצמֹו  ה'  ּבְ ְך מט"ט  ְלאָּ ּמַ ׁשֶ ַבר  ּסָּ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  יעֹות,  ְנטִּ ּבִּ ץ  ּצֵ ּקִּ ׁשֶ ינֹות: ַאֵחר  חִּ ּבְ א 

לּום, ְוֵאין לֹו ׁשּום רָּ  רּוְך הּוא ֵאינֹו ּכְ דֹוׁש ּבָּ י ַהּקָּ לִּ ַעְצמֹו ּבְ ֱאֶמת מט"ט ּבְ לֹום. ַאְך ּבֶ לֹא ַמֲעֹשִּ הּוא ְרׁשּות, ַחס ְוׁשָּ ה ּבְ ְך ַהּתֹורָּ ּה  ׁשּות. ּכָּ ים ֵאינָּ ים טֹובִּ

כּו'.   ה  כָּ זָּ לֹא  א  ַרּבָּ ַאּדְ לּום,  אוֹ ּכְ בָּ ַאךְּ ה' צְּ ַמלְּ יַנת  חִּ ּבְּ ם  הֵּ וְּ יד,  סִּ חָּ וְּ ן  דָּ יק, ַלמְּ ּדִּ ַהּצַ יֹות לְּ הְּ יךְּ לִּ רִּ ּצָּ ֶׁ ּלוּ ש  ינֹות אֵּ חִּ ַהּבְּ י  נֵּ ְּ ֲחַמת ש  ה  וּמֵּ זֶׁ י  דֵּ יְּ ת. ַעל 

ה  ַהּתֹורָּ יֵּּש  לְּ ֶׁ י ּכֹחֹות ש  נֵּ ְּ יק ש  ּדִּ ַהּצַ א ּבְּ צָּ מְּ לָּ נִּ ס וְּ נֵּ ּכָּ יעֹות, אֹו לִּ טִּ נְּ ץ ּבִּ ַקּצֵּ יְּּ ֶׁ ר ש  בָּ צֹא ּבֹו ּדָּ מְּ יו, לִּ לָּ ב אֵּ רֵּ קָּ תְּ ַהּמִּ ר לְּ ָּ ש  פְּ אֶׁ ת. וְּ וֶׁ ַסם מָּ ים וְּ את  , ַסם ַחיִּּ צֵּ
לֹום: ָּ ש   ּבְּ

מוהר"ן   טז רסב    חיי  יו    -אות  לָּ עָּ ים  אֹוְמרִּ ׁשֶ ם  עֹולָּ הָּ ְבֵרי  ּדִּ ַעְצמֹו  ּבְ ַזר  חָּ ים  מִּ עָּ ּפְ ה  ּמָּ ּכַ מֹו  )כב(  ּכְ לֹום  ְוׁשָּ ַחס  הּוא  ׁשֶ אֹו  ַרק  ע,  ּצָּ ְממֻׁ אן  ּכָּ ֵאין  ׁשֶ
ם הּוא ְלֶהֶפְך ׁשֶ  ְצַלן ְוכּו', אֹו אִּ א לִּ נָּ ק ַרֲחמָּ תָּ יק עָּ ים ַעל ַצּדִּ יו ְוכּו' ַהּדֹוְברִּ לָּ ים עָּ ים ּבֹודִּ דִּ ְתַנּגְ ַהּמִּ א  ׁשֶ א ְונֹורָּ ְפלָּ ּדּוׁש נִּ י, ֲאַזי הּוא חִּ ּתִּ יק ֲאמִּ הּוא ַצּדִּ

ּגָּ  ֹשְ כָּ ְונִּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ יו זִּ לָּ ם לֹוַמר עָּ עֹולָּ ים רֹב הָּ ילִּ יּו ְרגִּ ְך הָּ י ּכָּ ל. ּכִּ לָּ י ּכְ מַֹח ֱאנֹוׁשִּ ֵער ּבְ ר ְלׁשַ י ֶאְפׁשָּ אִּ ים  ב ׁשֶ ּבּורִּ ַעְצמֹו ּדִּ ַזר ּבְ ה חָּ כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ ה. ְוהּוא זִּ
ּכָּ  ֵאין  ׁשֶ ן  ּכֵ הּוא  ֱאֶמת  הָּ ׁשֶ נּו  לָּ ַמז  ְורָּ ים  מִּ עָּ ּפְ ה  ּמָּ ּכַ א(  ֵאּלּו  ּקּוֵטי  לִּ ּבְ נ"א  ן  ימָּ סִּ ּבְ ן  )ְוַעיֵּ ד.  ֶאחָּ הּוא  ֱאֶמת  הָּ י  ּכִּ ֱאֶמת  הָּ לֹו  ְבַחר  יִּ ְוַהּבֹוֵחר  ע.  ּצָּ ְממֻׁ אן 

יּוַכל  ֲחלֶֹקת  ְוַהּמַ דּות  ְתַנּגְ ַההִּ עֶֹצם  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִּ תֹו,  ּלָּ דֻׁ ּגְ ְמַעט  ין  בִּ ְלהָּ יּוַכל  ּה  ַעְצמָּ ּבְ ה  יחָּ ַהּשִּ זֹּאת  בְּ   ּומִּ ֱאֶמת  הָּ ין  בִּ עֶֹצם  ְלהָּ ַעל  א  ּלֵ ְתּפַ ְויִּ ׁש,  ַמּמָּ ֶהֶפְך 
ּתֹו: ֱאֶמת ַלֲאמִּ ֵבן ֵהיֵטב הָּ "ל ְוהָּ ּנַ ע ּכַ ּצָּ אן ְממֻׁ י ֵאין ּכָּ עּור ּכִּ י ׁשִּ לִּ תֹו ּבְ ּלָּ דֻׁ  ּגְ
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ממילא רחוק מקודם הבריאה דהיינו מהקב"ה, כמבואר כל   ,רחוק מהאמת  ,רחוק מאחד  הוא  בצדיק האמת, כי 
 וכאן בעניין האיש אמת.  רה נא.זה בתו

 
 

 עד כאן ההקדמה 

* 
 [יז]   רנאתורה 

, עי"ז נופלים מחשבות של הרשעים על אנשים כשרים  \יח/ מלחמות היינו מחלוקת  על ידיש  דע

בדרך    [כא]   שנופלים עליהם עי"ז  \כ/, היינו מחשבות של כפירות,\יט/ רשעים על אנשים כשרים
כפירה    נראההטבע   מחשבות  והיינו  למחרפיו,  לענות  היצר  בו  מתגבר  אותו,  שמבזים  יודע כיון  המאמין  כי 

אולי בבחי' כמים הפנים לפנים כן לב האדם   .. אבל נראה שעיקר הכוונה לעניין רוחני נעלםשהכל מה' לתקנו
יט(/  כז  )משלי  מחשבות   הביאור  עיקראבל  .  \כבלאדם  המשפיע  עכור  אויר  גורם  ומחלוקת  שמלחמה  נראה 

יותר, וכמו שמצינו הכפירה   יז    מזה שנעשה ע"י צדקה עיין הפך  בכל העולם והקרוב סובל  שע"י צדקה תורה 
בין    היא נתינה ובחי' אהבההצדקה  , שלבד מפשוטו שדהיינו אהבה ושלום שמתפשט בעולםאויר נח וזך  נעשה  

, כמבואר שם שעי"ז  שתתפשט אהבה בעולם  גם ענין סגולי שגם מתן בסתר גורם לזה  יש בזה  הנותן והמקבל,
יש מקום בלב לקבל את דבריו גם אצל גויים ועי"ז נעשה    נשמע הדבור של הצדיק למרחוק דהיינו בכל העולם 

שהמחש  .גרים רבנו  שנקט  לכולם בוזהו  אלא  לנרדף  דווקא  לאו  דהיינו  כשרים  אנשים  על  נופלות  כפירה    ות 
מחלוקת שהיתה  לשרבנו רמז כאן    יאור הפרפראות לחכמהבעיין  ו          \כג/ ומסתמא הקרוב יותר סובל יותר.

 :   עליו
לכאורה צריך לומר לה'   .[כד]   למסור המלחמה על ה'להנצל ממחשבות הכפירה, הוא  והתיקון לזה  

ואולי רמז כאן שגם מה וכן נקט לקמן לה',  במחלוקת של הרשע על הצדיק לחמה על ה' שיש  מ ולא על ה', 
זכות  \כווכ"ש המחלוקת על עצמו שימחל/ ,  \כה/ימסור לה' רוחו בסוד הגלגול/   וילמד  כי הם   \כזויתפלל עליהם 

 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  יז

 ' ילחם לכם וכו'.שהכוונה למחלוקת מדוע פתח במלחמות. ונראה כיון שלקמן רומז את העניין בפסוק ה   צ"ע כיון   יח
 רבים משמע לאו דווקא על הנרדף נקט לשון - על אנשים כשרים  יט
    מריבה אות טו מי שעושה מריבה עם צדיקים בידוע שמחשבותיו רעים.  עיין ספר המדות   כ

חֶֹנף    עיין ישעיה פרק לב ו  ַלֲעׂשֹות  ֶון  ה אָּ ַיֲעׂשֶ ּבֹו  ְולִּ ר  ְיַדּבֵ ה  לָּ ְנבָּ ל  בָּ נָּ י  ּכִּ יר:)ו(  ַיְחסִּ ֵמא  צָּ ֵקה  ּוַמׁשְ ֵעב  רָּ ֶנֶפׁש  יק  רִּ ְלהָּ ה  ּתֹועָּ ה  ְיהֹוָּ ֶאל  ר    )ז(   ּוְלַדּבֵ
ים   ּוִּ ל ֲענִּ ץ ְלַחּבֵ עָּ ּמֹות יָּ ים הּוא זִּ עִּ יו רָּ לָּ ים \ ְוֵכַלי ּכֵ יִּּ ט: \ }ֲענִּ ּפָּ ׁשְ ר ֶאְביֹון מִּ ֶקר ּוְבַדּבֵ ְמֵרי ׁשֶ אִּ  { ּבְ

בכל עת מדבר דברים מגונים וכעורים ומחשבות לבו לקבץ און לחשוב מחשבות לעשות חנופה ולדבר על    -)ו( נבלה ידבר    מצודות דוד 
ר"ל יחשב כזאת למען לעשוק תאכל הרעב וכאלו יריק נפשו ממנו ולא ירא    -ה' דבר תועה הפך האמת כי יאמר שאינו משגיח. להריק  

יחס  צמא  ומשקה  משגיח.  שאינו  בחושבו  למעלה    -יר  מה'  חוזר  וזה  בעושק  ממונו  לקחת  חפצו  כי  הצמא  מן  המשקה  יחסיר  ולמען  ר"ל 
והרמאי הלא ערמותיו    -)ז( וכלי כליו רעים        לומר אם כל אלה המדות הרעות נמצאו בנבל איך א"כ ראוי לקראו נדיב שהוא ההפך: 

ובדב  שקר.  באמרי  עניים  להשחית  בנפשו  מתייעץ  הוא  כי  לבריות  המה  משפט  רעים  אביון  גם    -ר  ר"ל  ראויים  דברים  מדבר  כשהאביון 
 מתייעץ בנפשו לחבל הדברים ההם בדברי שקר וחוזר למעלה לומר אם כל אלה בו איך יקראהו שוע:  

 ענינו דברים ישרים ונכוחים:   -ענין השחתה. משפט    -מחשבות רשע כמו זימה הוא )ויקרא כ(. לחבל    -)ז( זמות    מצודות ציון
 ח כאן אות א' עיין פל"  כא

דוד עיין    כב כמים    -שם    מצודות  ואם    -)יט(  שוחקות  שוחקות  אם  בה  המסתכלים  להפנים  בדומים  הפנים  את  מראים  המים  דרך  כמו 
 עצבות עצבות כן לב האדם לאדם אם לבו טוב על חבירו ייטיב גם לבו ואם רעה תרע גם היא: 

ועיין תורה    .דהיינו שמפילים אותם למדה רעה של עין הרע   שנואיושהרשע ממשיך עין הרע על  גם בתורה נה אות ג'    וכעין זה מצינו  כג
ואבשלום(  נד   ד"ה  ד'  עין כמוהו.  )אות  רע  שיפיל אותו להיות  ברח מאבשלום לא מחשש שיהרגנו אלא מחשש  עוד  משמע שם שדוד המלך 

של אבשלום הרבה שנים אחרי שמת    ת העין הרעשאבא שאול נפל לקליפ כמבואר שם  מבואר שם שהרוח הרעה הזו נשארת שם זמן רב  

 נמצא שהרוח רעה שגורמת למחשבות כפירה נשארת שנים רבות באותו מקום של מחלוקת.    ועין הרע היא מחשבות כפירה.  .אבשלום 

ין לְ עִּ   -אות ה' עפ"י תורה נה שכתב    פורים ה'לק"ה  גם  ועיין   יכִּ רִּ ּצְ ֶ ׁשּ ר ַמה  ן, ַחס  ּקַ ַרע־ַעיִּ יל הָּ ַיּטִּ ּלֹא  ׁשֶ ַרק  ן הּוא  ַרע־ַעיִּ ן הָּ ְפחֹד מִּ ֵרא ְולִּ ְתיָּ הִּ
רִּ  צָּ ן  ְוַעל־ּכֵ ן.  ַרע־ַעיִּ הָּ ן  מִּ ַרע  ֵאיֶזה  לֹום  ְוׁשָּ ַחס  ּבֹו,  יס  ְלַהְכנִּ ַהְינּו  ּדְ ַעְצמֹו,  ּבְ ם  דָּ אָּ הָּ ּבְ ֶאֶרס  לֹום,  ְוהָּ ְוׁשָּ ֹוֵנא  ַהׂשּ יו  לָּ עָּ ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִּ ׁשֶ ּכְ ם  דָּ אָּ הָּ ן  יְך  ַרע־ַעיִּ

ן,  יַנת טֹוב־ַעיִּ חִּ ּלֹו טֹוב ּבְ ְהֶיה הּוא ּכֻׁ יִּּ ד ְזכּות  ׁשֶ ְהֶיה ְמַלּמֵ ַעְצמֹו יִּ ע ּבְ ׁשָּ רָּ ּלּו ַעל הָּ  .ַוֲאפִּ
במחלוקת שגרמה לקריעת ס"ת דמשמע שהמשיב מלחמה כאילו מושך בצידו השני של  ועיין לקמן שאם תחרישון, דהיינו רק לסמוך על ה', אזי ה' ילחם לכם. ועי"ש מעשה  על ה' ולקמן בעמוד הבא טור ב' נקט לה'.    נקט   כאן   כד

 הספר ועי"ז נקרע. ועיין תורה רעז. 

נוקם ונוטר כנחש הוא חגריהו על מתניך   עיין שבת סג.  צ"ע   כה  בן לקיש אם תלמיד חכם  רב    : יומא דף כב ועיין    .אמר רבי שמעון  אמר 
ויהי   מנחה  לו  הביאו  ולא  ויבזהו  זה  ישענו  מה  אמרו  בליעל  ובני  שנאמר  כבודו  על  שמחל  מפני  שאול  נענש  מה  מפני  רב  אמר  יהודה 

שאינו נוקם  ]דף כג[    ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק כל תלמיד חכם   כמחריש וכתיב ויעל נחש העמוני ויחן על יבש גלעד וגו'  
נקימה אמר    ? דתניא איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה .  ההוא בממון הוא דכתיב   ? והכתיב לא תקם ולא תטר   .אינו תלמיד חכם ונוטר כנחש  

ואיזו    ,זו היא נקימה   , אמר לו איני משאילך כדרך שלא השאלתני   ,למחר אמר לו הוא השאילני קרדומך   ,אמר לו לאו   ,לו השאילני מגלך 
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אין הכוונה למסור  ש  ,לא מבעי על כבוד עצמו  ,למסור המלחמה לה'מה שאמר  ו .  \כחונעשו מפגמי הדבור שלו/
כבוד שמים לא יבקש שיענש שום האלא אפילו על  (,  \לכשאין דין למטה/ )לבד מפקוח נפש    \כט/דין לשמים ח"ו

 
היא    , אמר לו הילך איני כמותך שלא השאלתני זו   , למחר אמר לו השאילני חלוקך   , ומך אמר ליה לא אמר לו השאילני קרד   ? היא נטירה 

לא   .נטירה  דגופא  בזיונו ו)דהיינו    וצערא  ולא   ,על  תקום  לא  נאמר  עושין    תטור?(  לא  משיבין  ואינן  חרפתן  שומעין  עולבין  ואינן  הנעלבין  תניא  והא 
ו  אומר  הכתוב  עליהן  ביסורין  ושמחין  בגברתו מאהבה  השמש  כצאת  בליביה   .אהביו  ליה  דנקיט  על    .לעולם  המעביר  כל  רבא  והאמר 

כיון שהוא בזיון התורה לכן אע"פ שבעצמו  ש   -  נמצא למסקנה עכ"ל הגמרא.          דמפייסו ליה ומפייס:  ,מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו 
 אינו מוחה באחר הבא לנקום נקמתו.עד שייפייסו אותו  לא ינקום אבל  

התורה   כו על  טוב  בשם    -  בעל שם  זלה"ה  נחום  ר'  מהצדיק  שמעתי  נפשך.  את  המבקשים  האנשים  כל  מתו  כי  טו.  אות  שמות  פרשת 
ענוש לצדיק לא טוב, דרשע השונא לצדיק ומריע לו, אי אפשר שהשם יתברך    הצדיק הבעל שם טוב זלה"ה פירוש הכתוב )משלי י"ז( גם 

ינקום מהרשע כל עוד שהצדיק אינו מוחל לו, רק כשהצדיק מוחל לו יז( ואינו חפץ בנקמת הרשע אז נוקם השם יתברך מהרשע, וזהו גם  
ום השם יתברך מהרשע אז הוא הנקמה ע"כ דפח"ח:    ענוש, ר"ל אימת הוא העונש להרשע, לצדיק לא טוב, כשאינו טוב בעיני הצדיק שינק 

 )כתר תורה פ' וישב(: 

פרשת ויצא וזה לשונו, שמעתי בשם הבעל שם טוב נשמתו בגנזי מרומים, פירוש הש"ס    ובספר מאור עינים   -  מקור מים חיים הערה קנג 
למלכות וכו', שרטט וכתב ליה דום לה' והתחולל    דגיטין )ז' א( שלח ליה מר עוקבא לרבי אלעזר, בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם 

ופירש הוא זלה"ה, שרבי   והם כלים מאליהם,  יפילם לפניך חללים חללים,  ז'( השכם והערב עליהם לבית המדרש והוא  לו )תהלים ל"ז, 
ב  ההם, המלובשין  הדינים  יתמתקו  המדרש,  לבית  עליהם  ויעריב  שישכים  ידי  שעל  זו,  גדולה  עצה  לו  נתן  שקמו  אלעזר  בני אדם,  אותן 

והגבורות,   הדינים  סוגי  והתגברות  מהתערבות  למעלה,  עליו  שיש  הדינים  ידי  על  הוא  למטה,  צרים  לאדם  שיש  מה  כי  לו,  להצר  עליו 
ומתלבשין בבני אדם למטה, שהם ראוים לכך שיגלגלו חוב על ידם, והעצה הוא לבל יתגרה בהם, אלא להשכים ולהעריב עליהם לבית  

ימיות התורה, שהוא סוד הדעת, על ידי שילמוד ויתפלל בדחילו ורחימו, שזהו בחינת דעת ממש, ועל ידי הדעת והדיבורים,  המדרש, בפנ 
עם   הוא  ונכלל  הגמור,  חס ושלום, רק הטוב  רע  פגע  ואין  ואין שטן  דינים,  מקום שאין שם  בעולם המחשבה,  נתעלה למעלה, להתאחד 

 עי"ש   ....וכו' הטוב,  אותן הגבורות נפולין, בחינת דינים, ב 
פרשת נח אות קנו. שמעתי בשם מורי שצריך ההתפלל על שונאיו שהם רוחו של צדיק בגלגול וכו' ועל ידי    -  בעל שם טוב על התורה   כז

 )בן פורת יוסף דכ"ג ע"ב(: התפילה נמתק בשורשו ומוציא מהם רוחו, והנשאר בהם כלה מאליו וכו' ודפח"ח:   
שמעתי בשם מורי איך יתפלל על שונאו, והתועלת הוא זה, כי )משלי כ"ד( שבע יפול צדיק וקם, רצה לומר    אות קנז.  בעש"ט עה"ת נח   כח

אשתו,   נקרא  שבפה  זווג  כן  גם  הוא  והדיבור  אשתו,  היא  ורוח  שלו,  והבהמות  עבדים  הם  נפש  דהיינו  שלו,  נר"ן  נתגלגל  ספירות  בזיי"ן 

ז  )יבמות דס"ג ע"א(  ז"ל  כנגדו קנב(,  שאמרו חכמינו  זכה  דהיינו כשפגם בדיבורו כמו לשון הרע וכיוצא, מזה נעשו אנשים  כה עזר לא 

עליו,  המדברים  במעשיו    שונאיו  פגם  אם  כן,  גם  ובנפש  מבניו,  צער  לו  שיש  גורם  במחשבה,  שבמוח  ופגם  בניו,  והם  ממוח  הנשמה 
נ  להעלות  יכול  הספירות  ובכל  ובהמתו,  מעבדיו  צער  לו  גורם  יונקים  ובעובדא,  ומשם  במלכות,  הוא  שביעית  בספירה  כן  שאין  מה  ר"ן, 

נר"ן משם,   לו להעלות  נגה, קשה  ,  נמצא שונאיו שבאו על ידי פגם הדיבור, צריך לתקנם להעלותם על ידי דיבורי התפלה הקליפות 

יק לא טוב כי הוא רוחו של צדיק  עבייות וחומרייות, לכך )משלי י"ז( גם ענוש לצד ובאם לאו שדוחה אותן, נעשו יותר שונאים על ידי  
עצמו, לכך צריך להתפלל על שונאיו לתקנם ולהעלותם, ועל ידי התפלה נמתק בשורשה, ומוציא מהם רוחו, ומה שנשאר בהם הם כלים  

ש צאן  היו  ותחלה  דיבורו,  ותיקן  שהעלה  השלום  עליו  רבינו  משה  מעלת  ענין  וזהו  קנג(  ודפח"ח  לקח,  ויוסיף  חכם  ישמע  היה  מאליהם, 
 )בן פורת יוסף בסופו דקכ"ו ע"ד(: רועה אותן, ואחר כך בגלגול נעשו תלמידיו, שנתן להם התורה, ולמד עמהן וכו' ודפח"ח:   

 .ואמר רבי יצחק שלשה דברים מזכירים עונותיו של אדם ואלו הן קיר נטוי ועיון תפלה ומוסר דין על חבירו לשמים   .ברכות דף נה  כט

ואמר רבי יצחק שלשה דברים מזכירין עונותיו של אדם אלו הן קיר נטוי ועיון תפילה ומוסר דין על חבירו דאמר רבי    :ראש השנה דף טז 
לשרה   לספוד  אברהם  ויבא  וכתיב  עליך  חמסי  אברם  אל  שרי  ותאמר  שנאמר  תחלה  נענש  הוא  חבירו  על  דין  המוסר  כל  ]חנן[  )אבין( 

 .ולבכותה 

ויבא אברהם    .בבא קמא דף צג  וכתיב  עליך  נענש תחילה שנאמר ותאמר שרי אל אברם חמסי  הוא  חבירו  על  דין  חנן המוסר  אמר רב 

ולבכותה   הנצעק   .והני מילי דאית ליה דינא בארעא לספוד לשרה  מן  יותר  לו לצועק  יצחק אוי  רבי  הכי אחד הצועק    .אמר  נמי  תניא 
 .צעק אלא שממהרין לצועק יותר מן הנ   , ואחד הנצעק במשמע 

אוי לצועק יותר מן הנצעק. קשא איך יצוייר שיהיה אוי לצועק יותר, מאחר דבאמת זה הצועק הרע לו חבירו רעה גדולה על    -  בן יהוידע 
הרעה   זאת  כמו  לאחרים,  רעה  עשה  הצועק  שזה  יזדמן  אך  עשוק,  הוא  עליו  שצועק  דבר  באותו  אמת  דהן  בס"ד  ונ"ל  בכפו.  חמס  לא 

על זאת הרעה שהרע לו חבירו הוא צועק ומוסר דין, ומגדיל מדורת אש הרעה על חבירו לקללו, ולבקש עונשים  שהרעו לו, ולכן כיון ש
קשים עליו, עתה הוא נלכד באמרי פיו בעבור רעה שעשה הוא לאחרים, ולכן אוי לו יותר כי הוא נתפס בעונשים אלו שבקש על חבירו,  

כל כך עונשים בעבור רעה זו, דהודאת בעל דין סגי ליה לחייב עצמו, אבל עונשים אשר    ואין צריך לישב בית דין על זה, לראות אם חייב 
 ביקש על חבירו, צריך שיצא פסק דין זה על פי בית דין של מעלה, ולא יתחייב חבירו כאשר ישית זה עליו באמרי פיו: 

 )עיין ירמיה יא כ, כ יב(   ואה נקמתו בשונאיו:ערך מריבה אות כו. מי שמגיד ריבו לפני הקדוש ברוך הוא, ר  -  ספר המידות מ וצ"ע  

י:כ' )   ירמיהו פרק יא  יבִּ רִּ י ֶאת  יתִּ ּלִּ ּגִּ ֵאֶליךָּ  י  ּכִּ ֵמֶהם  ְתךָּ  ְקמָּ נִּ ֶאְרֶאה  ֵלב  וָּ יֹות  לָּ ּכְ ּבֵֹחן  ֶצֶדק  ׁשֵֹפט  אֹות  ְצבָּ ד  ַוידֹוָּ )כ( וה' צבאות    -  רד"ק עיין       ( 
כי אתה בחנת לבם וכליותם והודעתני מחשבותם כדי שאשמר מהם:    -בוחן כליות ולב      שפטני מהם כי אתה שופט בצדק:    -שופט צדק  

את ריבי כי הם    ת אין לי אח וקרוב לגלו   -כי אליך גליתי את ריבי     כלומר שלא אמות עד שאראה שתקח נקמה מהם:    -אראה נקמתך  

אליך גליתי את ריבי ואתה תקח משפטי מהם ובאמרו גליתי דברה תורה כלשון בני אדם כי גלוי וידוע לפניו וכת"י גליתי  ,  חשבו להמיתני 
   אמרית: 

י:   ירמיה פרק כ )יב(  יבִּ י ֶאת רִּ יתִּ ּלִּ י ֵאֶליךָּ ּגִּ ְתךָּ ֵמֶהם ּכִּ ְקמָּ ֵלב ֶאְרֶאה נִּ יֹות וָּ יק רֶֹאה ְכלָּ אֹות ּבֵֹחן ַצּדִּ ה ְצבָּ     ַויהֹוָּ

אחר שאתה בוחן מי הצדיק בדינו, ואתה רואה גם מחשבת הלב, וידעת צדקתי ושכל הדבה שהוציאו עלי    -)יב( וה' צבאות    בי"ם מל עיין  

מהם   נקמתך  אראה  אבקש  א"כ  אותי,  חושדים  שהם  במה  במחשבה  אף  הרהרתי  שלא  כי    -שקר  רק לכבודך  נקמתי לכבודי  כי אינה 

    שריבי גליתי אליך אחר שהוא בעבור כבודך:  -  אליך גליתי את ריבי
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  ,)לבד מהבא להרגך השכם להרגו(   \לג/ מלחמה  ישיבבו ולא    ויבטחסמוך על ה'  י אלא רק    ,\לבבגללו/  \לא/ישראל

  .שנפלו במחשבתו  רשעים הנ"לכפירה של  , עי"ז מבטל מחשבות  לדשה' ילחם המלחמה  תין ימרק  
וממילא כל מחשבתו היא אמונה הפך הכפירה   ,הרי בוטח בו ית'  ,כיון שמניח המלחמה לה'נראה עפ"י הפשט  

נראה  הנ"ל וכן  בה'.  בוטח  כי  ששותק  כוונתו  ונראה  מחשבתו,  נתעלה  עי"ז  שכשמחריש  התורה  וזה   ,בסוף 
 בעצמו אמונה שמבטלת את כל הכפירות.   

אצל  יש כח במחשבתם להתקיים    של החולקים ומחרפים את הצדיק  אבל דע שע"י צדקה שלהם,

רודפים  הצדיק   אם  שהם  לה'.הצדיק  אפילו  המלחמה  שלהם    \לה/ ימסור  הצדקה  שכח  יתבאר  ולקמן 

לא מבעי מפורסם של שקר שרודף צדיק,   כי יש צדקות שרשעים נותנים,  \לומועיל רק כשהם מחרישים/
ונוגשיך צדקה, שממון שלוקחים    \לזובגמרא ב"ב דף ט./  אלא אפילו .  \לח/הגויים מיהודי נחשב לו צדקהעה"פ 

הורדוס  כגון  נותנים צדקה ועושים טובות    כי מצינו שאפי' מלכי עכו"םבני ישמעאל,  כגון  גויים  
בגמרא ב"ב דף   ונבוכדנצר שפירנס עניים בעצת דניאל כמבואר  ,ה את בית המקדש בעצת בבא בן בוטאנשב

לחונן דלים יקבצנו כמו שפרש"י   \מ/כמו שכתוב )משלי כח(, ואפילו צדקה בדרך של גרמא  \לטד./
שמלכי העכו"ם נוטלין ממונו של המלוה בריבית לצרכי   [מא]   ע"ש  ,על פי מדרש תנחומא פרשת משפטים יד

שאין בהכוונה לחונן דל אלא רק נגרם על ידה    \מבשזכות הצדקה אפילו כזו/   משמע  .המדינה ובתוכם דלת העם

 
מדובר    משמע שכיון  כי  ממנו,  ללמוד  בזה  צ"ע  ועדיין  צג.  ב"ק  בגמ'  וכנ"ל  שמים  דין  למסור  לעצמו  ירמיהו  התיר  למטה  דין  היה  שלא 

 באנשי ענתות שממש התעללו בו והוא היה נביא, וכנראה ידע ברוח הקדש שאין בהם טוב.
 נ"ל  בב"ק צג. כ   כמבואר   ל

כב:  לא יומא  )שמואל   עיין  כבודו,  על  שמחל  כיון  נענש  המלך  את  -ששאול  להעניש  לאחרים  הניח  לא  יב(  יא  )שם  אח"כ  וגם  כז(  י'  א 
ותרצו ההוא   תטור,  ולא  תקום  דלא  לאו  דהוא  והקשו  ת"ח,  אינו  כנחש  ונוטר  נוקם  שאינו  ת"ח  שכל  למדו  שממנו  ועי"ש  אותו.  המבזים 

מ  ושוב הקשו  בזיון התורה לכן אע"פ שבעצמו לא  בממון כתיב,  כיון שהוא  בליביה, דהיינו  ותרצו לעולם דנקיט  עולבין,  ואינם  הנעלבין 
ושוב הקשו מהמעביר על מדותיו, ותרצו שהכוונה אחרי שמפייסים אותו, אז יעביר על   ינקום אבל לא ימחה באחר הבא לנקום נקמתו. 

   מדותיו ויתייפס.
ענוש לצדיק לא    לב גם  של    טוב כתיב  במחיצתו  אותו  מכניסים  אין  ידו  על  נענש  שחבירו  מי  שכל  זה  מפסוק  שלומדת  קמט:  שבת  עיין 

 .הקב"ה בעוה"ב 
מלבין  לג חבירו  ר   אפילו  אות  ח"ו  שיש"ק  ועיין  ברבים  א   -לא  פניו  ה  יָּ רהָּ זצ"ל  ֹוֵמר  יצחק  לוי  קז.(  בי  צט.  )סנהדרין  ַרַז"ל  ְמרּו  אָּ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ

ְכרוֹ  זִּ ם  רָּ ַמֲאמָּ ּכְ ֱאֶמת  הָּ אי  ַוּדַ ּבְ הּו  זֶּ ׁשֶ ַאף  א",  ַהּבָּ ם  עֹולָּ לָּ ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ים  ַרּבִּ ּבָּ ֲחֵברֹו  ֵני  ּפְ ׁש  ן  "ַהְמַביֵּ ּכֵ ם  ְואִּ מֹו.  עֹולָּ ֶזה  ם  דָּ אָּ ד  ּבֵ אִּ ׁשֶ ה  כָּ ְברָּ לִּ ם  נָּ
ה  יָּ הָּ ה  ְכאֹורָּ ֵמֶר   לִּ ילֹו  ְלַהּצִּ ֵדי  ּכְ ְדפֹו,  ּוְלרָּ ם  יִּ ַאּפַ ַאַחת  ה  נָּ מָּ ׁש  ְלַהְמַביֵּ יר  ַיֲחזִּ ׁש  יֵּ ְתּבַ ַהּמִּ ׁשֶ ּטֹוב  ׁשֶ ַלֲחׁשֹב  ר  ַחס  ֶאְפׁשָּ מֹו  עֹולָּ ד  ְיַאּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ַחת  ׁשַ ֶדת 

ׁש ַלֲחרִּ  יֵּ ְתּבַ ַהּמִּ ם  דָּ אָּ יְך הָּ רִּ י ֵכן צָּ יׁשֹו. ַאף ַעל ּפִּ יְּ ּבִּ ׁשֶ ֶזה  לֹום ּבָּ ֹוֵתק זֹוֶכה הּוא  ְוׁשָּ ׁשּ ׁשֶ תֹו זֹו  יקָּ תִּ ׁשְ מֹו, ּובִּ ד עֹולָּ ּבֵ ׁשֹו אִּ זֶּה ַהְמַביְּ ׁשֶ ּתֹק ַעל ַאף  ׁשְ יׁש ְולִּ
בְּ  אִּ ל ֲחֵברֹו ׁשֶ א ׁשֶ ם ַהּבָּ יַנת עֹולָּ חִּ הּוא ּבְ ה ו'. ׁשֶ תֹורָּ ר ּבְ ְמבֹאָּ א ּכַ ם ַהּבָּ יַנת עֹולָּ ְבחִּ ה ּבִּ ֵלמָּ ה ׁשְ ְתׁשּובָּ י לָּ לִּ אִּ ֶזה.דֹו ְוֵאינֹו ַאְחרָּ ֹאֶפן ּכָּ א ּבְ ם ַהּבָּ  עֹולָּ

 המדחמה -בתרלד  לד

 הכוונה שזכות המצוה או מלאך הנברא ממנה הוא בחי' ניצוץ קדוש המחיה את הרע שבמחשבתם ונותן לו קיום.      צ"ע אולי  לה 
כן שחולקים ומחרישים. ואולי המחלוקת היא בבזיון שקט כגון שלא נותנין לו הכבוד הראוי או באיזה  הם מחרישים ואיך ית  וצ"ע מתי   לו

 שיורד לפרנסתו או מסית נגדו או בעין הרע.ויותר נראה שממש רודף את הצדיק כגון  תנועת ביטול,  
שאין בהמ"ק קיים אם עושין צדקה מוטב ואם לאו  וא"ר אלעזר בזמן שבהמ"ק קיים אדם שוקל שקלו ומתכפר לו עכשיו  .  בבא בתרא ט   לז

 .באין עובדי כוכבים ונוטלין בזרוע ואעפ"כ נחשב להן לצדקה שנא' ונוגשיך צדקה 

 בתורה כה אות ד' ותורה ד' תנינא אות י'    כמבואר  לח
השתא מאי תקנתיה    ,קטילנא להו אנא הוא אי הואי ידענא דזהרי רבנן כולי האי לא הוה  )הורדוס לבבא בן בוטא(  א"ל    .בבא בתרא דף ד   לט

גברא  הגוים    ? דההוא  כל  אליו  ונהרו  דכתיב  עולם  של  באורו  ויעסוק  ילך  אור  ותורה  מצוה  נר  כי  דכתיב  עולם  של  אורו  כבה  הוא  א"ל 
שי  איכא דאמרי הכי א"ל הוא סימא עינו של עולם דכתיב והיה אם מעיני העדה ילך ויתעסק בעינו של עולם דכתיב הנני מחלל את מקד 

 אמרי מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין נאה ]מימיו[   -.   ואיתא שם  גאון עוזכם מחמד עיניכם 

והאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא ר' יהושע בן לוי מפני מה נענש דניאל מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר שנאמר להן מלכא מלכי    -ושם  
הן עניין  במיחן  ועויתך  פרוק  בצדקה  וחטאיך  עלך  וגו'  ישפר  לשלותך  ארכא  מלכא   תהוי  נבוכדנצר  על  מטא  כולא  של    וכתיב  החלום  )כל 

 )בשביל עצתו של דניאל תלה לו שנים עשר חודש(   וכתיב ולקצת ירחין תרי עשר וגו'פורענות בא עליו( 

ית    כח פרק  משלי    מ  ְך ְובַתְרּבִּ ֶנׁשֶ ה הֹונֹו ּבְ ית\ )ח( ַמְרּבֶ ֶצּנּו:  \ }ְוַתְרּבִּ ְקּבְ ים יִּ ּלִּ  { ְלחֹוֵנן ּדַ

דלים    -  פרש"י  לחונן  ותרבית  בנשך  הונו  מרבה  גשרים    -)ח(  בו  ובונין  ממונו  ונוטלין  משפט  בלא  מתעשר  שהוא  עליו  שומעין  הרשות 
 תנחומא: ומתקנין בו הדרכים וזהו חנינת דלים כך דרשו רבי  

 ב"ב ד. הורדוס ונבוכדנצר עיין גם  עפ"י תנחומא משפטים יד ובשמות רבה פרשה לא סוף פסקא יז ופסיקתא דרב כהנא י' עה"פ עשר תעשר אות א' מא

כל כוונתם לכבוד עצמם וכדי שהעם יבחר בו לעתיד שזה גרע יותר מכל צדקה שנותנים שגם על המשובחת ביותר    דהיינו שמסתמא   מב
ל חסד לאומים חטאת וכל כוונתם לצורך עצמם. ואינו דומה לישראל הנותן לצורך עצמו כמבואר בגמ' ר"ה. אבל מצינו  " אצלם אמרו חז 

ואמר שנפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו כלומר בין אם  )פ"ג כב(  על אבות  מדרש שמואל  צדקה שלא מדעתו ונחשבת צדקה עיין  
אותם המצות והמעשים טובים עשאם האדם מדעתו או שעשאם שלא מדעתו כלומר בהיסח הדעת. והמשל נפל לו לאדם מכיסו פרוטה  

 ומצא אותה עני מעלין עליו כאלו הוא זן אותו העני אפי' שהיה הדבר שלא מדעתו: 
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מחריש גורמת שתתקיים מחשבת כפירתם אצל הצדיק אע"פ ש  חיות לאיזה עני הגון בכלל בני המדינה, גם היא
לה'ומו המלחמה  לה/ סר  ב'  שבועות  ובלק"ה  צדקות   \מג.  בשם  הרשעים  של  הצדקות  את  מוהרנ"ת  מכנה 

מ  \מדרעות/ ועי"ז  המחלוקת  את  כפירות.  שמגבירין  של  רעות  המחשבות  י:תגברים  ב"ב  בגמרא  על   \מה/ועיין 
הפסוק חסד לאומים חטאת ובפירוש רבי נחוניא בן הקנה שאותו שבחו ביותר שלגויים אין כלל מצוות צדקה 

ועיין לקמן שכיון שהצדקות שלהם רעות לכן הן   אלא נחשבת רק חטאת.  \מו/ אלא נתינתם אין לה שם חסד כלל 

 : עומדות רחוק מהם 
על  להתגבר  שתוכל  שלהם,  השתיקה  את  לחזק  אלא  מועילה  לא  שלהם  שהצדקה  יתבאר  התורה  בסוף 

 הצדיק הנרדף, אבל בלא שתיקה אין ערך לצדקה כלל.  השתיקה של
מחריש הכפירה אצל הנרדף אע"פ ששתתקיים  של רודף מחריש  כיצד מועיל הצדקה  עצם העניין הזה  וצ"ע  

לה'?ומו המלחמה  המבואר    סר  וזך  נח  אויר  עושה  לא  לעני  נתינה  בה  שיש  אע"פ  שלהם  שהצדקה  מבואר 
ואולי אדרבה הצדקה של בעל מחלוקת    בתורה יז, אלא אדרבה מקיימת מחשבות של כפירה שנאה ומחלוקת.

היא רע גמור שעושה אויר עכור של שנאה, ועיין בגמ' ב"ב י: הנ"ל בסוף סוגיית חסד לאומים חטאת  וכ"ש גוי  
אבל דווקא כשהרודף   .  \מז/ ולכן מקיים את המחשבות כפירה, וכן מבואר בלק"השהחסד של גוי הוא רק חטאת.  

 מחריש כפי שיתבאר בסוף התורה. 

 
לד  שבועות  לק"ה    מג  אות  ב'  ֵלמוּ   -הלכה  ׁשְ ר  ּקַ עִּ י  ּכִּ "ל.  ְוַכּנַ ה  ֱאמּונָּ יַדת  ְתֲעבִּ אִּ ֱאֶמת  ּבֶ ת  רָּ ְתַחּבְ אִּ ד  ּכַ ֶצֶדק  יַנת  ְבחִּ ּבִּ ֱאֶמת  ּבָּ ה  לּויָּ ּתְ ה  ת  ֱאמּונָּ

"ל:  ְוַכּנַ ה  ֱאמּונָּ ְוהָּ ֱאֶמת  יא הָּ ה הִּ קָּ דָּ סוּ )שם אות      ַהּצְ ּפָּ ן רנא ַעל  ימָּ סִּ ּבְ ר  בֹאָּ ּמְ ׁשֶ ְוֶזה  ל  לה(  ּכָּ ְלַעְצמֹו  ְך  ֱאֶמת מֹוׁשֵ יׁש  אִּ הָּ ׁשֶ נּו,  ְהֶיה לָּ ּתִּ ה  קָּ ּוְצדָּ ק 

ם ֵהיֵטב ַמה   ׁשָּ ן  ַעיֵּ ֱאֶמת ְוכּו',  ֶכת לָּ ְמׁשֶ ה נִּ קָּ דָּ י ַהּצְ קֹות, ּכִּ דָּ ין  ַהּצְ רִּ ּבְּ ּגַ תְּ לֹום, וּמִּ ָּ ש  ת ַחס וְּ ֲחלֹקֶׁ ין ַהּמַ ירִּ ּבִּ עֹות ַמגְּ קֹות רָּ דָּ י צְּ דֵּ ַעל יְּ ֶׁ ם ש  ָּ ר ש  בֹאָּ ּמְּ ֶׁ ּ ש 

ירֹות ַמחֲ  פִּ ל ּכְּ ֶׁ עֹות ש  בֹות רָּ ָּ ה  ש  ה, ַמְרּבֶ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ אָּ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ׁשָּ יל  בִּ ׁשְ ה הּוא ּבִּ קָּ דָּ ר ַהּצְ ּקַ י עִּ ם. ּכִּ ן ׁשָּ לֹום.  , ַעיֵּ ה ׁשָּ ה ַמְרּבֶ קָּ ְצדָּ
לֹום אֵ  ָּ ֱאֶמת ְוַהׁשּ תּוב, הָּ ּכָּ מֹו ׁשֶ לֹום הּוא ֱאֶמת, ּכְ ָּ ר ַהׁשּ ּקַ בּו.ְועִּ  הָּ

   ואינון ערב רב, דכל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין:.  תיקוני זהר דף כב ב   וכן מבואר   מד
וחסד לאומים  לד{ צדקה תרומם גוי  -תניא אמר להן רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו בני מהו שאמר הכתוב }משלי יד דף י:    בבבא בתרא   מה

וחסד לאומים  כג{ ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ  -ואמר צדקה תרומם גוי אלו ישראל דכתיב }שמואל ב ז   אליעזרנענה רבי        .חטאת 

ו   חטאת כל צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושין חטא הוא להן שאינם עושין אלא להתגדל בו }עזרא  י{ די להוון  -כמו שנאמר 
והתניא האומר סלע זה לצדקה בשביל    ? ודעביד הכי לאו צדקה גמורה היא   .מהקרבין ניחוחין לאלהה שמיא ומצליין לחיי מלכא ובנוהי 

ואמר צדקה  יהושע  נענה רבי        .כאן בעובד כוכבים   , לא קשיא כאן בישראל   ,שיחיו בני ובשביל שאזכה לעולם הבא הרי זה צדיק גמור 

חסד שאומות עובדי כוכבים עושין חטא הוא  וחסד לאומים חטאת כל צדקה ו תרומם גוי אלו ישראל דכתיב ומי כעמך ישראל גוי אחד  

כד{ להן מלכא מלכי ישפר עליך וחטיך בצדקה פרוק ועויתך במיחן עניין  -שנאמר }דניאל ד   להן שאין עושין אלא כדי שתמשך מלכותן 

וגו'  לשלותיך  תהוי ארכא  ]וגו'[  רבן גמליאל נענה    .    הן  ישראל  כעמך  ומי  דכתיב  ישראל  אלו  גוי  תרומם  צדקה  וחסד לאומים    ואמר 

כד{  -וכל המתיהר נופל בגיהנם שנאמר }משלי כא   ,חטאת כל צדקה וחסד שעכו''ם עושין חטא הוא להן שאין עושין אלא להתיהר בו 
א  }צפניה  שנאמר  גיהנם  אלא  עברה  ואין  זדון  בעברת  עושה  שמו  לץ  יהיר  ההוא -זד  היום  עברה  יום  אנו    .טו{  עדיין  גמליאל  רבן  אמר 

גוי אחד    אליעזר המודעי רבי    .   צריכין למודעי  ומי כעמך ישראל  גוי אלו ישראל דכתיב  וחסד לאומים חטאת כל  אומר צדקה תרומם 

ג{ ויבא ויעש ה' כאשר דבר כי חטאתם  -שנאמר }ירמיה מ צדקה וחסד שעכו''ם עושין חטא הוא להן שאין עושין אלא לחרף אותנו בו  

אמר    , ואמר צדקה תרומם גוי וחסד לישראל ולאומים חטאת  נחוניא בן הקנה נה רבי  נע   .    לה' ולא שמעתם בקולו והיה לכם הדבר הזה 
  .להם רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו נראין דברי רבי נחוניא בן הקנה מדברי ומדבריכם לפי שהוא נותן צדקה וחסד לישראל ולעכו''ם חטאת

נמי אמר  דהוא  זכאי    , מכלל  בן  יוחנן  רבן  היא דתניא אמר להם  כך צדקה מכפרת על אומות    שהחטאת מכפרת על ישראל   כשם מאי 

   :    העולם 
כוונת  נקראים    בפשטות  והגויים  לה'  בנים  נקראים  שישראל  פירש  יהוידע  הבן  צדקה, אבל  זכות  כלל  אין  שלגויים  בן הקנה  נחוניא  רבי 

 עבדים ומשל לאדון שכעס על עבדו ובא אחר והאכילו שהמלך כועס.
וזה    מהרש"א עיין שם    מו בממון  שזה  מדות קרובים לענין א' אלא  ב'  הם  וחסד  יראה דצדקה  כו'.  וחסד לישראל  נותן צדקה  לפי שהוא 

בגופו ולתנאי דלעיל צ"ל דנקט קרא צדקה לגבי ישראל לרבותא דאפי' הצדקה שהיא פחותה מגמ"ח כדאמרינן בסוכה דמרומם אותם  
ג  שהיא  בעכו"ם דאפי' חסד  במקום צדקה  על  ונקט קרא חסד  וחסד קאי כולה  נמי צדקה  ריב"ז  ולדברי  להם  היא  דולה שבמדות חטאת 

עכו"ם ולזה אמר ריב"ז נראין דברי רבי נחוניא בן הקנה שהוא נותן צדקה וחסד לישראל שהוא אחד מן הסימנים שיש באומה הישראלית  
כמ  אלאומים  חסד  קאי  לא  ולכך  כלל  חסד  מדת  בעכו"ם  בהם  אין  אבל  הערל  פרק  כרבי  כדאמרינן  אלא  לעיל  תנאי  הני  כל  שדרשו  ו 

 נחוניא דקאי חסד על ישראל: 
ב   שבועות   לק"ה   מז לד    'הלכה  יל    -אות  בִּ ׁשְ ּבִּ לֹא  ַרְך  ְתּבָּ יִּ ְרצֹונֹו  ְוַלֲעשֹות  ּתֹו  ַלֲאמִּ ֱאֶמת  הָּ ֶאל  תֹו  נָּ ּוָּ ּכַ ׁשֶ ּכְ ֱאֶמת  ּבָּ לּוי  ּתָּ ר  ּקָּ עִּ הָּ ל  ֲאבָּ בֹוד  ....  ּכָּ

מֹו ׁשֶ  ים ַעל ְיֵדי ֶזה. ּכְ רִּ ׁשֵ ים ַהּכְ יִּּ ֲענִּ ֵרף ֶאת הָּ ְרּדֹף ּוְלחָּ ל ְולִּ ּדֵ ְתּגַ ְתַיֵהר ּוְלהִּ לּו  ְוַגּסּות ְלהִּ ַקּבְ יְּ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ינָּ דִּ ין ַרק ַלֲחׁשּוֵבי ּוְגדֹוֵלי ַהּמְ ּנֹוְתנִּ ו ׁשֶ צּוי ַעְכׁשָּ ּמָּ
הֵ  ם  אִּ ּלּו  ֲאפִּ ַמֲעֵשיֶהם  ּכְ ים  ְועֹושִּ יֶהם  ְחּתֵ ּתַ ים  עִּ ְכנָּ ּנִּ ׁשֶ י  ְלמִּ ַרק  ים  ּנֹוְתנִּ ׁשֶ אֹו  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ר  יקָּ וִּ בֹוד  ים ּכָּ עִּ ְרׁשָּ אֹו  ל  לָּ ּכְ ים  ֲהגּונִּ ם  ֵאינָּ ים    ם  מּורִּ ּגְ
ּדַ  לֹא  ים  טֹובִּ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַדְרֵכיֶהם  ּבְ ים  הֹוְלכִּ ם  ְוֵאינָּ ם  אֹותָּ ים  חֹוְנפִּ ם  ֵאינָּ ׁשֶ ים  ַוֲהגּונִּ ים  רִּ ׁשֵ ַהּכְ ים  ׁשִּ ים  ְוַלֲאנָּ רֹוְדפִּ ֵהם  ם  ּגַ ַאף  ֶהם,  לָּ ים  נֹוְתנִּ ֵאין  ׁשֶ י 

חַ  ים  ַחיִּּ ם  ְלעָּ ּוְלבָּ ם  תָּ סָּ ְרנָּ ּפַ ַח  ְלַקּפֵ ים  לִּ ּדְ ּתַ ׁשְ ּומִּ ם  י  אֹותָּ ּדַ ְולֹא  לּום  ּכְ ּה  ֵאינָּ אי  ַוּדַ ּבְ זֹו  ּכָּ ה  קָּ ּוְצדָּ ְוכּו'.  ּנּו  ּמֶ מִּ ק  זָּ ֵמחָּ י  נִּ עָּ יל  ּצִּ ַהּמַ ה'  לּוֵלא  לֹום.  ְוׁשָּ ס 
ְמרּו ַרבּ  אָּ מֹו ׁשֶ ֶבת ְלֵחְטא, ּכְ ה ְוֶנְחׁשֶ ים ַהְרּבֵ ם ֵהם ְמַקְלְקלִּ זֹו ַאף ּגַ ה ּכָּ קָּ ים ַעל ְיֵדי ְצדָּ נִּ ם ְמַתּקְ ֵאינָּ רֹוֵמם    ֹוֵתינוּ ׁשֶ ה ּתְ קָּ סּוק, ְצדָּ ה ַעל ּפָּ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ זִּ

זֹו ֵהם   ה ּכָּ קָּ י ַעל ְיֵדי ְצדָּ ֵרף ְוכּו', ּכִּ ל ּוְלחָּ ּדֵ ְתּגַ ים ַרק ְלהִּ ּנֹוְתנִּ ׁשֶ את. ֵמֲחַמת  ים ַחּטָּ ּמִּ ֵהם  ּגֹוי ְוֶחֶסד ְלאֻׁ לֹום, ַעל ְיֵדי ׁשֶ יֹוֵתר ַחס ְוׁשָּ ֶקר ּבְ ֶ ים ַהׁשּ ירִּ ַמְגּבִּ
ים בְּ  יקִּ יֹותֵ ַמֲחזִּ ּבְ ים  רִּ קָּ ְ ַהׁשּ ים  ְמצּויִּ ם  ׁשָּ ן  ּכֵ ְוַעל  "ל  ּנַ ּכַ מֹון  ַהּמָּ ּבְ ֶקר  ֶ ַהׁשּ יַזת  ר ֲאחִּ ּקַ י עִּ ּכִּ ֶקר,  ֶ ם ֶאת ַהׁשּ מֹונָּ ים ְמֹאד  מָּ עּותִּ ה טָּ ַהְרּבֵ ים  ְמצּויִּ ן  ּכֵ ְוַעל  ר. 

אֵ  ׁשֶ ה  כָּ ְברָּ לִּ ם  ְכרֹונָּ זִּ ַרּבֹוֵתינּו  ְמרּו  אָּ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  קָּ דָּ ַהּצְ נֹוְתֵני  א  ּבְ ּמָּ ׁשֶ ה,  כָּ ְברָּ לִּ ם  ְכרֹונָּ זִּ ַרּבֹוֵתינּו  ְמרּו  אָּ ׁשֶ מֹו  ּכְ גּון.  ְלֶההָּ ה  קָּ ְצדָּ ן  ּתֵ לִּ ֵקל  נָּ ּבְ ין  זֹוכִּ ין 
ְזּכֹות לִּ ים  ְמצּויִּ ם  ֵאינָּ י  ּכִּ ְוכּו',  ים  ֱאלֹקִּ ךָּ  ַחְסּדְ ר  קָּ יָּּ ַמה  ְלמּוד לֹוַמר,  ּתַ ְקּפֹץ קֹוֵפץ?  לִּ א  ַהּבָּ ל  ּכָּ ַעיֵּ   ּתֹאַמר,  ים,  נִּ ּגָּ ְמהֻׁ ם  ן  עִּ ּכֵ ַעל  "י.  ַרׁשִּ ֵפרּוׁש  ּבְ ם  ׁשָּ ן 

ן ְלהֶ  ּתֵ ה לִּ ְזּכֶ יִּּ אּוי ׁשֶ רָּ ה ּכָּ קָּ ְצַות ְצדָּ ם מִּ ְזּכֹות ְלַקיֵּ ַרְך לִּ ְתּבָּ ְפֵני ה' יִּ ה לִּ ל ַהְרּבֵ ּלֵ ְתּפַ ין ְלהִּ יכִּ תֹו  ְצרִּ נָּ ּוָּ ּכַ י ׁשֶ ּמִּ ּבֹו ׁשֶ לִּ ּבְ ֱאֶמת ׁשֶ הָּ לּוי ּבְ ֱאֶמת. ְוַהּכֹל ּתָּ גּון ּבֶ הָּ
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ובכל  ודע קונו כמו   שאיש אמת, דהיינו שעושה מצות בשלימות  הדיקדוקים בינו לבין 

אדם, בני  בפני  המצוה  לעשות  אמת,  \מח/ שמדקדק  בחי'  בין    \מט/שזה  אצלו,  אחד  שהכל 
ה' לפני  מצוה  אדם  ,כשעושה  בני  בפני  כשעושה  כח   .ובין  לו  יש  האמת,  האיש  זה 

הצדקות  \נ/ להמשיך כל  רחוקה   .לעצמו  עומדת  היא  עושין,  שהם  הנ"ל  הצדקות  אלו  כי 
אצלם ואינה  מהם  .מהם  רחוקה  שהיא  ומחמת    וטעם  לאמת,  עצמה  למשוך  הצדקה  דרך  כי 

 
 ָּ ַלׁשּ ה  ְכנִּ ְרצּויָּ יַּ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ה  קָּ דָּ ַהּצְ ְיֵדי  ַעל  ן  יַתּקֵ וִּ ים  ֲהגּונִּ ים  יִּּ ַלֲענִּ ן  ּתֵ יִּּ ׁשֶ ַרְך  ְתּבָּ יִּ ה'  הּו  ְיַזּכֵ ֱאֶמת  ּבֶ ם  ַנֲעֶשה  ַמיִּ ּקּון  ַהּתִּ זֶּה  ׁשֶ ֱאֶמת  הָּ י  ְלַגּבֵ ֶקר  ֶ ַהׁשּ יַע 

ּוָּ  ּכַ ֵאין  ׁשֶ י  ל מִּ ֲאבָּ "ל.  ְוַכּנַ אּוי  רָּ ּכָּ ה  קָּ ְצדָּ ְיֵדי  ַעל  יֹוֵתר  ים  ּבְ רִּ ׁשֵ ַהּכְ ְוחֹוֵלק ַעל  ַמֲחלֶֹקת  ַעל  ּבַ הּוא  ׁשֶ ּכְ ט  ְפרָּ ּובִּ ּוְכבֹודֹו,  ַעְצמֹו  יל  בִּ ׁשְ ּבִּ ם  י אִּ ּכִּ ן  ּתֵ תֹו לִּ נָּ
מ  ּכְ ם,  דָּ יָּ ַעל  מֹו  עֹולָּ יֹּאַבד  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ים  נִּ ּגָּ ְמהֻׁ ם  ֵאינָּ ׁשֶ ים  יִּּ ֲענִּ ּבַ ַרְך  ְתּבָּ יִּ ה'  ילֹו  ַמְכׁשִּ ֲאַזי  ים  יִּּ ּתִּ ֲאמִּ תּוב,הָּ ּכָּ ׁשֶ ַרּבֹוֵתינּו    ֹו  ְרׁשּו  ְודָּ ֶהם.  בָּ ֲעֵשה  ךָּ  ַאּפְ ֵעת  ּבְ

יא  בִּ ַהּנָּ ה  ְרְמיָּ יִּ ַעל  ים  ַהחֹוְלקִּ ַעל  ֶנֱאַמר  זֶּה  ׁשֶ ים,  נִּ ּגָּ ְמהֻׁ ם  ֵאינָּ ׁשֶ ים  יִּּ ֲענִּ ּבַ יֵלם  ַהְכׁשִּ ה,  כָּ ְברָּ לִּ ם  ְכרֹונָּ )ְוֶזה    זִּ ּדֹור.  ּבַ ׁשֶ ֱאֶמת  הָּ יק  ּדִּ ַהּצַ ז  אָּ ה  יָּ הָּ הּוא  ׁשֶ
ַהּתוֹ  ר ּבְ בֹאָּ ּמְ ְחׁשְ ׁשֶ ה' ַויַּ ן ּבַ תּוב, ְוֶהֱאמִּ ּכָּ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ה הּוא ַעל ְיֵדי ֱאמּונָּ קָּ דָּ יבּות ַהּצְ ר ֲחׁשִּ ּקַ עִּ א", ׁשֶ ירָּ ן ּבֵ ית לָּ ה "אִּ ה  רָּ לּויָּ ה ּתְ י ֱאמּונָּ ה(. ּכִּ קָּ ֶבהָּ ּלֹו ְצדָּ

"ל  ְוַכּנַ ה  ֱאמּונָּ יַדת  ְתֲעבִּ אִּ ֱאֶמת  ּבֶ ת  רָּ ְתַחּבְ אִּ ד  ּכַ ֶצֶדק  יַנת  ְבחִּ ּבִּ ֱאֶמת  "ל:ּבָּ ְוַכּנַ ה  ֱאמּונָּ ְוהָּ ֱאֶמת  הָּ יא  הִּ ה  קָּ דָּ ַהּצְ ֵלמּות  ׁשְ ר  ּקַ עִּ י  ּכִּ  .                           
קוֹ )אות   דָּ ל ַהּצְ ְך ְלַעְצמֹו ּכָּ יׁש ֱאֶמת מֹוׁשֵ אִּ הָּ נּו, ׁשֶ ְהֶיה לָּ ה ּתִּ קָּ סּוק ּוְצדָּ ן רנא ַעל ּפָּ ימָּ סִּ ר ּבְ בֹאָּ ּמְ ֶכת לָּ לה( ְוֶזה ׁשֶ ְמׁשֶ ה נִּ קָּ דָּ י ַהּצְ ן  ת, ּכִּ ֱאֶמת ְוכּו', ַעיֵּ

ַמחֲ  ין  רִּ ּבְ ְתּגַ ּומִּ לֹום,  ְוׁשָּ ַחס  ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ין  ירִּ ַמְגּבִּ עֹות  רָּ קֹות  ְצדָּ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ם  ׁשָּ ר  בֹאָּ ּמְ ֶ ׁשּ ַמה  ֵהיֵטב  ם  ר  ׁשָּ ּקַ עִּ י  ּכִּ ם.  ׁשָּ ן  ַעיֵּ ירֹות,  פִּ ּכְ ל  ׁשֶ עֹות  רָּ בֹות  ׁשָּ
ְמרוּ  אָּ ׁשֶ מֹו  לֹום, ּכְ ׁשָּ יל  בִּ ׁשְ ּבִּ ה הּוא  קָּ דָּ תּוב, הָּ ַהּצְ ּכָּ ׁשֶ מֹו  לֹום הּוא ֱאֶמת, ּכְ ָּ ר ַהׁשּ ּקַ ְועִּ לֹום.  ׁשָּ ה  ה ַמְרּבֶ קָּ ה ְצדָּ ה, ַמְרּבֶ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ֱאֶמת   ַרּבֹוֵתינּו זִּ

בּו. לֹום ֵאהָּ ָּ  ְוַהׁשּ
ר   -אות ג'    עיין כעין זה בתורה סו   מח ּקַ עִּ יו   וְּ נָּ ּפָּ ה  ּנֶ ּתַ ׁשְ יֹּות, מִּ רִּ ַלּבְ ם  דָּ אָּ ְך הָּ ְצרָּ ּנִּ ׁשֶ ן  יוָּ 'ּכֵ י  ּכִּ יֹּות.  רִּ ַלּבְ ְך  ְצרָּ נִּ ם  דָּ אָּ ֵאין הָּ ׁשֶ ּכְ ֱאֶמת הּוא,  ְכרּום,    הָּ ּכִּ

ים,  ַרּבִּ ּבָּ ל  ּלֵ ְתּפַ ְלהִּ ְמֹאד  לֹו  ה  ׁשֶ קָּ יֹּות,  רִּ ַלּבְ ְך  ְצרָּ נִּ הּוא  ׁשֶ י  מִּ י  ּכִּ ו:(.  כֹות  רָּ )ּבְ ין'  נִּ וָּ ּגְ ה  יד.  ְלַכּמָּ חִּ יָּ ּבְּ ל  ּלֵּ ּפַ תְּ הִּ נֹוַח לֹו לְּ וְּ טֹוב  יו    וְּ לָּ עָּ ין  נֹוְפלִּ ים  ַרּבִּ ּבָּ י  ּכִּ

הּוא נִּ  ם, ֵמַאַחר ׁשֶ דָּ ֵני אָּ ּבְ יל  בִּ ׁשְ תֹו ּבִּ ּלָּ ְתפִּ ּבִּ ים  רִּ קָּ נּועֹות ּוׁשְ ּתְ ה  עֹוֹשֶ ׁשֶ ים,  רִּ קָּ ּוׁשְ דֹולֹות  ּגְ יֹּות  נִּ ֶהם.  ּפְ ְך לָּ ּלוּ ְצרָּ רִּ   ַוֲאפִּ ְך ַלּבְ ְצרָּ ֵאין נִּ ׁשֶ י  יל  מִּ בִּ ׁשְ ּבִּ יֹּות 
ׁשְ  ּבִּ אֹו  בֹוד,  ּכָּ יל  בִּ ׁשְ ּבִּ יֹּות,  רִּ ַלּבְ ְך  ְצרָּ נִּ הּוא  ׁשֶ ֵיׁש  ֵכן  י  ּפִּ ַעל  ַאף  ּלֹו,  ֶ ׁשּ מִּ ְרֵנס  ְתּפַ מִּ י  ּכִּ ה,  סָּ ְרנָּ בֹוד  ּפַ ּכָּ ל  ׁשֶ ה  ֲאוָּ ּתַ לֹו  ׁש  יֵּ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַאֵחר,  ר  בָּ ּדָּ יל  בִּ

ְוַכיֹּוֵצא.   יבּות  א ַוֲחׁשִּ צָּ מְּ ְצרָּ   נִּ נִּ הּוא  ינָּ ׁשֶ חִּ ּבְ ֵאיֶזה  ּבְ יֹּות  רִּ ַלּבְ ְך  ְצרָּ נִּ הּוא  ׁשֶ ּכְ ַוֲאַזי  ֶהם.  ּלָּ ׁשֶ יבּות  ַוֲחׁשִּ בֹוד  ְלכָּ יְך  רִּ צָּ הּוא  ׁשֶ יֹּות,  רִּ ַלּבְ ּפֹל  ְך  לִּ יּוַכל  ה, 

ַהְינּו ַלֲעֹשֹות תֹו, ּדְ ּלָּ ְתפִּ דֹול ּבִּ ֶקר ּגָּ ׁשֶ "ל:    ּבְ ּנַ ם ּכַ דָּ ֵני אָּ יל ּבְ בִּ ׁשְ ֶקר ּבִּ ׁשֶ נּועֹות ּבְ י       ּתְ יֵּש  מִּ ׁש    וְּ יֵּ ְתּבַ ת, ּומִּ ְקצָּ מִּ ֵרא ֶאת ה' ּבְ ת, ְויָּ ר ְקצָּ ׁשֵ יׁש ּכָּ הּוא אִּ ׁשֶ
ֱאֶמת ה  ל הָּ ֱאֶמת. ֲאבָּ ּבֶ ל  ּלֵ ְתּפַ ן ְלהִּ ּוֵ ְתּכַ ים, ּומִּ יל ֲאֵחרִּ בִּ ׁשְ ּבִּ תֹו  ּלָּ ְתפִּ ּבִּ ה  ּנֶ ֶקר ְמגֻׁ ׁשֶ יו ַלֲעֹשֹות  ֵעינָּ ְוַגם ֶזה ֵאינ ּבְ י,  ּדַ ה ְמֹאד יֹוֵתר מִּ י  ּוא ַהְרּבֵ ֹו ֱאֶמת, ּכִּ

י   ַמר ַרּבִּ ה אָּ ַהּתֹורָּ קֹום ַאֵחר )ְלֵעיל ּבְ מָּ א ּבְ ּמּובָּ מֹו ׁשֶ ד, ּכְ ֱאֶמת הּוא ַרק ֶאחָּ י הָּ ה ֱאֶמת. ּכִּ א ַהְרּבֵ ְמצָּ הּוא  לֹא נִּ ַהְינּו ֵמֲחַמת ׁשֶ ן נ"א(. ּדְ ימָּ סִּ א ּבְ יבָּ ֲעקִּ
 " ּנַ ּכַ מּור  ּגָּ ֶקר  ׁשֶ ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ְלהִּ ַעְצמֹו  ֵעיֵני  ּבְ ַלֲעֹשֹות  ּבֹוׁש  ֵפץ  חָּ ׁשֶ ל,  ׁשָּ ְלמָּ ַהְינּו  ּדְ ֱאֶמת.  ּבֶ ֶקר  ֶ ַהׁשּ יׁש  ּוְלַהְלּבִּ ֶקר,  ֶ ַהׁשּ ַעל  ְלַכּסֹות  רֹוֶצה  הּוא  ן  ּכֵ ַעל  ל, 

ׁשְ  ּבִּ תֹו  ּלָּ ְתפִּ ּבִּ ֶקר  ׁשֶ ה  ֲעֹשֶ יַּ ׁשֶ ֶזה  ּבָּ ׁש  יֵּ ְתּבַ מִּ הּוא  ל  ֲאבָּ ַאֵחר,  יל  בִּ ׁשְ ּבִּ ף  ּכַ ַאת  ַהְמחָּ אֹו  ה  נּועָּ ּתְ יל  ֵאיֶזהּו  ַעְצמֹו,  בִּ ַעת  ּדַ ּגֹוֵנב  הּוא  ן  ּכֵ ַעל  ם,  דָּ אָּ ֵני  ּבְ
יְך בֶּ  רִּ הּוא צָּ ְבּתֹו ׁשֶ ַמֲחׁשַ ּבְ ר  בָּ ל ַהּדָּ ְלּגֵ ְתּגַ ּנִּ ׁשֶ ְבּתֹו, ַעד  ַמֲחׁשַ ּבְ ים  ּבּובִּ ע סִּ רָּ ֶצר הָּ ַהיֵּ ב לֹו  ף ֶאל  ּוְמַסּבֵ תֹו, אֹו ְלַהּכֹות ּכַ ּלָּ ְתפִּ ה זֹו ּבִּ נּועָּ ּתְ ֱאֶמת ַלֲעֹשֹות 

הַ  ּדְ ף,  ׁשֶ ּכַ א  ְמצָּ נִּ ֱאֶמת.  הָּ אֹותֹו  יל  בִּ ׁשְ ּבִּ ה  נּועָּ ַהּתְ ּה  אֹותָּ ַלֲעֹשֹות  יְך  רִּ צָּ הּוא  ׁשֶ ֱאֶמת  ֵאיֶזה  ְלַעְצמֹו  ּמֹוֵצא  ׁשֶ א  ְינּו  ְמצָּ נִּ ֱאֶמת,  ּבֶ ֶקר  ֶ ַהׁשּ ה  ְמַכּסֶ הּוא 

י: ּדַ ה ֱאֶמת יֹוֵתר מִּ ׁש לֹו ַהְרּבֵ יֵּ ר       ׁשֶ ּקַ עִּ י הָּ ד, ּדְ   ּכִּ ֱאֶמת ֵאינֹו ַרק ֶאחָּ ֱאֶמת  הָּ ל ֶזה הָּ ַרְך ְלַבּדֹו. ֲאבָּ ְתּבָּ ם יִּ ֵ יל ַהׁשּ בִּ ׁשְ ּתֹו ּבִּ ֱאֶמת ַלֲאמִּ ל ּבֶ ּלֵ ְתּפַ ַהְינּו ְלהִּ
ּמֹוֵצא ְלַעְצמֹו ְלַחּפֹות ַעל  יֵני ֱאֶמת ׁשֶ ה מִּ ין, ְוַכּמָּ נִּ וָּ ה ּגְ ּמָּ ֶזה ּכַ י ֵיׁש ּבָּ ה ְמֹאד, ּכִּ ֶקר הּוא ַהְרּבֵ ל ׁשֶ ן  ׁשֶ יוָּ ֶקר. ְוֶזהּו 'ּכֵ ֶ ז    ַהׁשּ אָּ יֹּות', ׁשֶ רִּ ם ַלּבְ דָּ אָּ ְך הָּ ְצרָּ ּנִּ ׁשֶ

יַנת הָּ  חִּ יו', ֶזה ּבְ נָּ ין'. 'ּפָּ נִּ וָּ ה ּגְ יו ְלַכּמָּ נָּ ה ּפָּ ּנֶ ּתַ ׁשְ "ל, ֲאַזי 'מִּ ּנַ ים ּכַ רִּ קָּ יֹּות ּוׁשְ נִּ יו ּפְ לָּ ים עָּ י  נֹוֵפלִּ ׁשֵ ים כ"ד(: "ְמַבּקְ ּלִּ הִּ יַנת )ּתְ חִּ ים, ּבְ נִּ יַנת ּפָּ חִּ הּוא ּבְ ֱאֶמת, ׁשֶ
ֶניךָּ ַיעֲ  ׁשְ פָּ ים, נִּ נִּ יַנת ּפָּ חִּ הּוא ּבְ ּלֹו, ׁשֶ ֱאֶמת ׁשֶ הָּ ַהְינּו ׁשֶ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב". ּדְ ּתֵ ה ז(: "ּתִּ יכָּ יַנת )מִּ חִּ ה", ּבְ יֵני  קֹב ֶסלָּ ה מִּ ּמָּ ׁש לֹו ּכַ יֵּ ַהְינּו ׁשֶ ין, ּדְ נִּ וָּ ה ּגְ ה ְלַכּמָּ ּנֶ ּתַ

ּמֹוֵצא ְלעַ  ַהְינּו ׁשֶ ֶקר. ּדְ ֶ יׁש ּבֹו ַהׁשּ ְלּבִּ ּמַ הּוא ֱאֶמת, ְלַכּמָּ ֱאֶמת, ׁשֶ ים ׁשֶ נִּ ה ַהּפָּ ּנֶ ּתַ ׁשְ ּנִּ א ׁשֶ ְמצָּ ְך, נִּ יל ּכָּ בִּ ׁשְ ְך, אֹו ּבִּ יל ּכָּ בִּ ׁשְ תֹו ּבִּ נָּ ּוָּ ּכַ ׁשֶ ין,  ְצמֹו ֱאֶמת,  נִּ וָּ ה ּגְ

"ל: ּנַ ּכַ ד  א ֶאחָּ ֱאֶמת ֵאינֹו ֶאּלָּ ר הָּ ּקַ עִּ י הָּ רוּש           ּכִּ ה ּפֵּ זֶׁ י",   וְּ ַחיָּּ ה ה' ּבְ לָּ ים קמ"ו(: "ֲאַהּלְ ּלִּ הִּ א,    )ּתְ ְיקָּ י ּדַ ַחיָּּ י', ּבְ ַחיָּּ ְוֶזה 'ּבְ יֹּות.  רִּ ְך ַלּבְ ְצרָּ ֵאין נִּ ׁשֶ ַהְינּו ּכְ
יו ֵאינָּ  יֹּות ַחיָּּ רִּ ְך ַלּבְ ְצרָּ י 'ַהּנִּ ם. ּכִּ דָּ יּּות ׁשּום אָּ ְך ְלחִּ ְצרָּ ֵאינֹו נִּ י, ׁשֶ ּלִּ ים ׁשֶ י ַחי ֵמַחיִּּ ֲאנִּ ם ַחיִּּ ַהְינּו ׁשֶ ֵאינָּ ה ל"ב:(, ַהְינּו ׁשֶ יצָּ ים' )ּבֵ י הּוא ַחי  ם ַחיִּּ ּלֹו, ּכִּ ים ׁשֶ

ל לְ  ּלֵ ְתּפַ לֹו ּוְלהִּ י, ֲאַזי אּוַכל ְלַהּלְ ּלִּ ים ׁשֶ י ַחי ַחיִּּ יֹּות, ַוֲאנִּ רִּ ְך ַלּבְ ְצרָּ י נִּ ֵאינִּ ׁשֶ ל ּכְ ים. ֲאבָּ "ל:  ֵמֲאֵחרִּ ּנַ א ּכַ ְיקָּ י" ּדַ ַחיָּּ ה ה' ּבְ לָּ "ל, ְוֶזהּו: "ֲאַהּלְ ּנַ ֱאֶמת ּכַ יו ּבֶ נָּ פָּ
יוָּ  ם(: 'ּכֵ ה(:ְוֶזהּו )ׁשָּ ן ְלַמּטָּ ֲעדֹו' ְוכּו' )ַעיֵּ ְך ּבַ ׁשַ ם חָּ יֹּות עֹולָּ רִּ ם ַלּבְ דָּ אָּ ְך הָּ ְצרָּ ּנִּ כֹול  .....         ן ׁשֶ ַרְך, ֵאינֹו יָּ ְתּבָּ ם יִּ ֵ ל ַהׁשּ ֱאֶמת ׁשֶ יַנת הָּ חִּ הּוא ּבְ ים ׁשֶ נִּ י ַהּפָּ ּכִּ

ַהְינוּ  ים, ּדְ נִּ יַנת ַהּפָּ חִּ ה ּבְ ּלֶ ְתּגַ ּנִּ ים. ּוְכׁשֶ עִּ ְרׁשָּ ְסּבֹל ֶאת הָּ ה  לִּ ּלֶ ְתּגַ ז יִּ י אָּ יד, ּכִּ תִּ ם ֶלעָּ ְלּתָּ ְהֶיה ַמּפַ "ל. ְוַעל ְיֵדי ֶזה יִּ ּנַ ים ּכַ עִּ ְרׁשָּ ֶלת הָּ ֱאֶמת, ֲאַזי הּוא ַמּפֶ  הָּ
"ל: ּנַ ֱאֶמת ּכַ "ל.    הָּ ּנַ ים ּכַ נִּ יַנת ַהּפָּ חִּ ה ּבְ ּלֶ ְתּגַ "ל, ַעל ְיֵדי ֶזה נִּ ּנַ ה ּכַ ם ַהזֶּ עֹולָּ ין ֶלֱאֶמת ּבָּ זֹּוכִּ ׁשֶ ן ּכְ ם    ְוַעל ּכֵ עֹולָּ תֹוְך הָּ א ּבְ ם ַהּבָּ יַנת עֹולָּ חִּ ין ּבְ יכִּ ַוֲאַזי ַמְמׁשִּ

"ל:  ּנַ א ּכַ ם ַהּבָּ עֹולָּ ְהֶיה ּבָּ יִּּ מֹו ׁשֶ ם ַהזֶּה, ּכְ עֹולָּ ם ּבָּ ֱאֶמת ּגַ ם ַעל ְיֵדי הָּ ְלּתָּ ה ַמּפַ  ַהזֶּה, ַוֲאַזי ַנֲעֹשֶ
ונותן לאיש חסד ואמת ועל ידו מתהווה הזמן  עיין מעשה מז' בעטלערס   מט   –  יום שלישי מה שסיפר הכבד פה שמקבץ חסדים של אמת 

ויש לי הסכמה על זה מאותו האיש גדול הנקרא "איש חסד האמת". )דער גרוסיר מאן דער אמתיר איש חסד. בזה הלשון ספר רבנו    -וז"ל  

והוא )הינו זה הכבד פה( הולך ומקבץ כל  האמת הוא באמת איש גדול מאד.    כי זה האיש חסד    זכרונו לברכה( ויש בזה מעשה שלמה:

ועקר התהוות הזמן )כי הזמן בעצמו הוא נברא( הוא על ידי החסדים של  .  החסדים של אמת, ומביא אותם אל זה האיש חסד האמת 

וזה המעין אין לו זמן, כי זה       כנ"ל:  . וזה הכבד פה הוא הולך ומקבץ כל החסדים של אמת, ומביא אותם אל זה האיש חסד האמתאמת 
המעין אינו בתוך הזמן כלל. אך עקר הזמן של המעין, הוא רק מה שהלב נותן לו במתנה יום אחד. וכשמגיע היום להיות נגמר ונפסק, ואזי  

ויתבטל כל העול  כנ"ל  חס ושלום,  ואזי יסתלק הלב,  ושלום,  חס  ויסתלק,  זמן להמעין  יהיה  היום לא  ואזי,  כשיוגמר  כנ"ל.  ושלום,  חס  ם, 
לט  מתחילים  אזי  היום,  לגמר  לזה.  ו סמוך  זה  נפלאים  לידער(  )שקורין  ושירים  חידות  לומר  ומתחילין  גיזעגינין(  )שקורין  מזה  זה  רשות  ל 

זה. וכשמגיע היום בסופו ממש להיות נגמ  ר  )באהבה רבה והשתוקקות גדול מאד מאד(. וזה האיש חסד האמת הנ"ל יש לו השגחה על 
       עכ"ל.    ונפסק, אזי זה האיש חסד האמת הוא נותן במתנה יום אחד להלב הנ"ל, והלב נותן היום להמעין. ואזי שוב יש זמן להמעין.

המבואר לפי  הי   וצ"ע  הצדקה  לה תאצלינו  צריכה  מעצ י ה  אמת  האיש  אל  לאיש    ,ה מ משך  ויביא  אותה  יקבץ  פה  שהכבד  צריך  ומדוע 
ונראה שדווקא צדקות של רשע כיון שהוא רחוקות ממנו, לכן נמשכות לאיש אמת אבל צדקות של כשרים, הן דבוקות בהם ולא      ? אמת

 נמשכות לאיש אמת.
ובהמשך משמע שהיא נמשכת    בלשון התורה   נ מעצמה אל האמת, ונראה  נראה סתירה שכאן מבואר שהאיש אמת מושך את הצדקה 

 שבאמת היא נמשכת לאמת, אבל נקרא שאיש האמת מושך, מצד שהאמת שבו מושכת את הצדקה.
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 ואעפ"כ מועילה שתתקיים מחשבת כפירתם אצל הצדיק מאמת, הצדקה רחוקה מהם,    'שהם רחוקי 
 . בתנאי שגם הם מחרישים כפי שיתבאר לקמן 

הביאור   :נא  צמו כל הצדקות, כי הצדקה נמשכת רק אחר האמתוזה האיש אמת מושך לע
שמוהרנ"ת מבאר שעיקר הצדקה היא בשביל שלום. ועיקר השלום הוא אמת.    \נב/בזה עיין לק"ה שבועות ב' לה

נכנע ומתבטל לגבי האמת ידי צדקה באמת   ,ועקר השלום הוא כשהשקר  זוכין על  זה מכניעין    ,וזה  ידי  שעל 
וזה עקר מעלת הצדקה, כי שלום ואמת הם בחינה אחת    ,ועל כן מרבה צדקה מרבה שלום    . שמאל לגבי ימין 

 ,הוא מגביר המחלקת ביותר על ידי הצדקה הרעה שלו ,וכנ"ל. אבל כשנותן בשביל כבוד עצמו להתיהר ולחרף
ידי האיש אמת שיש לו כח למשך לעצמו כל    קון עלי ומתגברים המחשבות של כפירות חס ושלום. ועקר הת

יג  )עיין לעיל בקושיות      .הצדקות בבחינת וצדקה תהיה לנו ביאור הר"י שינפלד שהצדקה נמשכת לאיש בעניין  אות 

 אמת כי אין לה עליה אלא על ידו(

)ישעי  בחי'  תעמוד   \נג/ נט(   'וזה  מרחוק  שהצדקה    ,נדוצדקה  היינו  אמת,  ברחוב  כשלה  כי 
עומדת מרחוק, זה מחמת, שנכשל ברחוב אמת, כי מחמת שאין אמת, ע"כ הצדקה רחוקה  

אבל עד שנמשכת    ונ"ל כוונת רבנו לומר שכיון שהיא רחוקה מהם לכן היא נמשכת לאיש אמת.  :  מהם כנ"ל
שהיא נמשכת   שאולי הכוונהוכנ"ל    וכנ"ל.אע"פ שהיא רחוקה מהם  יש בכוחה לקיים את מחשבת הכפירות  

 . הנרדףאיש אמת שהוא אותו ל דווקאמהרודף 
 

 
 כו'    -בדפו"ר  נא

ּכִּ   -לה לק"ה שבועות ב' אות    נב קֹות,  דָּ ַהּצְ ל  ּכָּ ְלַעְצמֹו  ְך  מֹוׁשֵ ֱאֶמת  יׁש  אִּ הָּ ׁשֶ נּו,  לָּ ְהֶיה  ּתִּ ה  קָּ ּוְצדָּ סּוק  ּפָּ ַעל  ן רנא  ימָּ סִּ ּבְ ר  בֹאָּ ּמְ ׁשֶ ה  ְוֶזה  קָּ דָּ ַהּצְ י 

ֱאֶמת ְוכּו',   ֶכת לָּ ְמׁשֶ ין ַהּמַ נִּ ירִּ ּבִּ עֹות ַמגְּ קֹות רָּ דָּ י צְּ דֵּ ַעל יְּ ֶׁ ם ש  ָּ ר ש  בֹאָּ ּמְּ ֶׁ ּ ב ַמה ש  יטֵּ ם הֵּ ָּ ן ש  ל  ַעיֵּּ ֶׁ עֹות ש  בֹות רָּ ָּ ין ַמֲחש  רִּ ּבְּ ּגַ תְּ לֹום, וּמִּ ָּ ש  ת ַחס וְּ ֲחלֹקֶׁ

ם. ָּ ן ש  ירֹות, ַעיֵּּ פִּ י    ּכְּ לֹום, ּכִּ ָּ יל ש  בִּ ְּ ש  ה הוּא ּבִּ קָּ דָּ ר ַהּצְּ ּקַ לֹום.    עִּ ׁשָּ ה  ה ַמְרּבֶ קָּ ה ְצדָּ ה, ַמְרּבֶ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ַרּבֹוֵתינּו זִּ ְמרּו  אָּ ׁשֶ מֹו  לֹום הוּא  ּכְ ָּ ר ַהש ּ ּקַ עִּ וְּ

ת,  ֱאֶמת ֵאין ֶזה ׁשָּ   ֱאמֶׁ ע ֶאל הָּ ְכנָּ ֶקר נִּ ֶ ֵאין ַהׁשּ ל ְזַמן ׁשֶ אי ּכָּ ַוּדַ י ּבְ בּו. ּכִּ לֹום ֵאהָּ ָּ ֱאֶמת ְוַהׁשּ תּוב, הָּ ּכָּ מֹו ׁשֶ הּוא ֶעֶצם  ּכְ ַרְך ׁשֶ ְתּבָּ אי ה' יִּ ַוּדַ י ּבְ ל, ּכִּ לָּ לֹום ּכְ
ְגמֹר ַהּכֹל   ל סֹוף יִּ יד ְוסֹוף ּכָּ מִּ ה ּתָּ ֶעְליֹונָּ דֹו ַעל הָּ ֱאֶמת יָּ ּלּו  הָּ ה. ַוֲאפִּ ֶעְליֹונָּ ְדךָּ ַעל הָּ ם יָּ "י, ְלעֹולָּ ֵרׁש ַרׁשִּ ּפֵ ם ה', ּוְכמֹו ׁשֶ רֹום ְלעֹולָּ ה מָּ י ַאּתָּ ְרצֹונֹו, ּכִּ ּכִּ

ְך ַאְר  לָּ ׁשְ ֱאֶמת נִּ ים ְוהָּ דִּ דָּ ל ַהּצְ ּכָּ ְך מִּ ל ּכָּ ְך ּכָּ ל ּכָּ ר ּכָּ ּבֵ ְתּגַ ֶקר מִּ ֶ ַהׁשּ לּות ׁשֶ ירּות ַהּגָּ ֹתֶקף ְמרִּ ה ּבְ ה ְוַנֲעשֶ ַעּתָּ ד אֹוֵמר  צָּ ל ֶאחָּ ים ְוכָּ רִּ ים ֲעדָּ רִּ ֱאֶמת ֲעדָּ ה הָּ

ים.   ֲעצּומִּ הָּ יו  ְונֹוְראֹותָּ יו  ְפְלאֹותָּ נִּ ּבְ ם  ְתַקיֵּ מִּ ֱאֶמת  הָּ ת  ּדַ ְנקֻׁ ֶעֶצם  ֵכן  י  ּפִּ ַעל  ַאף  ֱאֶמת,  הָּ ֶאְצלֹו  ּה  ׁשֶ ימָּ ַהֲעלִּ לְּ ת  ֱאמֶׁ הָּ ת  ֻקּדַ נְּ ַעל  ים  דִּ עֹומְּ יֹום  ל  כָּ וּבְּ

ַהּקָּ  וְּ לֹום,  ָּ ש  ּה ַחס וְּ קָּ ַסּלְּ ַהּסִּ וּלְּ ם  הֵּ ֶׁ ם. ש  יָּ י  רֵּ ּבְּ ְּ ש  ים מִּ ירִּ ים ַאּדִּ ַרּבִּ ם  ּקֹלֹות ַמיִּ תוּב, מִּ ּכָּ ֶׁ מֹו ש  וּכְּ ם.  דָּ יָּּ ּה מִּ ילָּ ַמּצִּ רוּךְּ הוּא  ים  דֹוש  ּבָּ ּבוּלִּ לְּ ַהּבִּ וְּ ים  ּבוּבִּ
ל  ֶׁ ש  וְּ ים  עִּ ָּ ש  רְּ הָּ וְּ ַעּכוּ"ם  הָּ ל  ֶׁ ש  ים  רוּפִּ ַהחֵּ וְּ ַהּקֹולֹות  ים  רִּ ּבְּ ּגַ תְּ מִּ ם  ָּ ש ּ ּמִּ ֶׁ ש  אֹות  עָּ ַהַהטְּ כוּ'.  וְּ וְּ ת  ֲחלֹקֶׁ ַהּמַ י  ֲעלֵּ ּבַ ל  ּוְכמֹו    ּכָּ ה'.  רֹום  ּמָּ ּבַ יר  ַאּדִּ ם  ּלָּ ּכֻׁ ּומִּ

 ֶ ׁשּ ּוְכמֹו  ְוכּו'.  ה  רֹוֵממָּ ה'  ין  ְימִּ תּוב,  ּכָּ ה    אמר ׁשֶ כָּ ְברָּ לִּ ְכרֹונֹו  זִּ נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  יד אֹוְיס   בלשון אשכנז ֲאדֹוֵננּו  מִּ ּתָּ יְרט  פִּ אט  ּגָּ ׁשֹון,  ַהּלָּ ֶזה  ְתּבָּ   , ּבְ יִּ ַרְך  ה' 
יד  מִּ ּתָּ קפח(   ּגֹוֵמר  סימן  מוהר"ן  וְ )חיי  ַחס  ֶקר  ֶ ַהׁשּ י  ְלַגּבֵ ַעְצמֹו  יַע  ַיְכנִּ ֱאֶמת  הָּ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ים  ַהחֹוְלקִּ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָּ ַלֲעשֹות  ין  רֹוצִּ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל  ֶזה  .  ֵאין  לֹום,  ׁשָּ

כֹול לְ  ֱאֶמת ֵאינֹו יָּ י הָּ ּכִּ ֶקר.  ׁשֶ וָּ ה  ּפָּ ֲחנֻׁ ם  י אִּ ּכִּ ל  לָּ ּכְ לֹום  ְוכּו'ׁשָּ ַעד  ּכֹון לָּ ּתִּ ְשַפת ֱאֶמת  י  ּכִּ ׁשּום ֹאֶפן,  ּבְ ֶקר  ֶ ַהׁשּ ֶנֶגד  ל  ּטֵ ְתּבַ ֵאי   )משלי יב יט(   הִּ א קָּ טָּ ׁשְ   ְוקֻׁ

קד.(  ַאֵחר )שבת  קֹום  מָּ ּבְ עֹוד  זֶּה  מִּ ן  ְוַעיֵּ ח(   ,  ו'  שבת  ל  .  )לק"ה  ּטֵּ ּבַ תְּ וּמִּ ע  נָּ כְּ נִּ ר  קֶׁ ֶׁ ּ ַהש  ֶׁ ש  ּכְּ הוּא  לֹום  ָּ ַהש ּ ר  ּקַ עִּ ה  וְּ קָּ דָּ צְּ י  דֵּ יְּ ַעל  ין  זֹוכִּ ה  זֶׁ וְּ ת  ֱאמֶׁ הָּ י  ַגּבֵּ לְּ

"ל. ַכּנַ וְּ ין  מִּ יָּ י  ַגּבֵּ לְּ מֹאל  שְּ ין  יעִּ נִּ ַמכְּ ה  זֶׁ י  דֵּ יְּ ַעל  ֶׁ ש  ת  ֱאמֶׁ ֵהם    ּבֶׁ ֶוֱאֶמת  לֹום  ׁשָּ י  ּכִּ ה,  קָּ דָּ ַהּצְ ַמֲעַלת  ר  ּקַ עִּ ְוֶזה  לֹום  ׁשָּ ה  ַמְרּבֶ ה  קָּ ְצדָּ ה  ַמְרּבֶ ן  ּכֵ ְוַעל 
ל  ֲאבָּ "ל.  ְוַכּנַ ַאַחת  ה  ינָּ חִּ רָּ   ּבְ הָּ ה  קָּ דָּ ַהּצְ ְיֵדי  ַעל  יֹוֵתר  ּבְ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ יר  ַמְגּבִּ הּוא  ֵרף  ּוְלחָּ ְתַיֵהר  ְלהִּ ַעְצמֹו  בֹוד  ּכְ יל  בִּ ׁשְ ּבִּ ּנֹוֵתן  ׁשֶ ים  ּכְ רִּ ּבְ ְתּגַ ּומִּ ּלֹו  ׁשֶ ה  עָּ

לֹום.   ְוׁשָּ ירֹות ַחס  פִּ ּכְ ל  ׁשֶ בֹות  ֲחׁשָּ ש  ל ַהּמַ יֵּּ ֶׁ ת ש  יש  ֱאמֶׁ אִּ י הָּ דֵּ ּקוּן ַעל יְּ ר ַהּתִּ ּקַ עִּ נוּ,  וְּ ה ּלָּ יֶׁ הְּ ה ּתִּ קָּ דָּ יַנת וּצְּ חִּ בְּ קֹות ּבִּ דָּ ל ַהּצְּ מֹו ּכָּ ַעצְּ ֹךְּ לְּ ש  מְּ ֹו ּכַֹח לִּ

ן  ימָּ ּסִּ ם ּבַ ָּ ר ש  בֹאָּ ּמְּ ֶׁ מֹו ש  "ל, ]רנא[  ּכְּ ם:   ַהּנַ ן ׁשָּ  ַעיֵּ
נט   נג פרק  נ   ישעיה  ּתָּ אִּ ֵעינּו  ְפׁשָּ י  ּכִּ נּו  ּבָּ ה  ְנתָּ עָּ ְוַחּטֹאוֵתינּו  ךָּ  ֶנְגּדֶ ֵעינּו  ְפׁשָּ ַרּבּו  י  ּכִּ ֵמַאַחר  )יב(  סֹוג  ְונָּ ה  יהֹוָּ ּבַ ְוַכֵחׁש  ׁשַֹע  ּפָּ )יג(  ְיַדֲענּום:  ַוֲעֹוֹנֵתינּו  ּו 

ּתַ  חֹוק  ֵמרָּ ה  קָּ ּוְצדָּ ט  ּפָּ ׁשְ מִּ חֹור  ג אָּ ּסַ ְוהֻׁ )יד(  ֶקר:  ׁשָּ ְבֵרי  ּדִּ ב  ּלֵ ְוהֹגֹו מִּ הֹרֹו  ה  רָּ ְוסָּ ק  עֹׁשֶ ר  ּבֶ ּדַ תוּ ֱאלֵֹהינּו  ה לֹא  ּוְנכֹחָּ ֱאֶמת  ְרחֹוב  בָּ ה  לָּ ׁשְ כָּ י  ּכִּ ַכל  ֲעמֹד 
בֹוא:   לָּ

משפט    רש"י והוסג אחור  וכיון    -)יד(  ברחובותינו  כי כשלה אמת  למה  מרחוק  עומדת  וצדקתו  בהקב"ה  תלויה  שהיא  מאויבינו  נקמתינו 
 שהאמת כשלה מארץ אף משמי' אין הצדק והמשפט באין: 

 ונראה תעמיד( תעמיד )בתקפא גיסין ו' מחוק ובברגר נשאר נקודה  -תעמוד, בתרלד  -בדפו"ר ומתרלו נד



 מוהר"ן                                   רנא   תורה                       ליקוטי                       1קיז: 

ו(  וז"ש  לנו   \א/ )דברים  תהיה  המצוה   בוצדקה  כל  את  לעשות  נשמור  כי 

פסוק זה התקשו המפרשים לבארו דלא מובן מדוע עשיית  .  הזאת לפני ה' אלקינו כאשר צונו

קיום המצוות בולפי ביאור רבנו    \ג/המצוות היא צדקה   נו,אמת אזי הצדקה נשארת אצלי מדת  הפירוש שע"י 

לעשות   לשמור  דהיינו  אמת,  בחינות  לנו  כשיהיה  בכל היינו  לבדו,  ה'  לפני  המצות  כל 
   .בפני בני אדם, שזה בחי' אמת כנ"להדיקדוקים, כמו שעושה 

נשמוזה   לעשכי  לור  הזאת  המצוה  כל  את  וכו'ות  צונו  כאשר  אלקינו  ה'  ה'   , פני  לפני 
היינו שנשמור לעשות כל המצוות לפני דייקא,  קונינו, בכל   אלקינו  בינינו לבין  ה' לבד, 

שויתי ה' לנגדי תמיד )תהילים טז, ח(, הוא כלל    -וכמבואר בתחילת השלחן ערוךהדיקדוקים והפרטים.  
ותנועותיו   ואין ישיבת(  מי שהוא לא איש אמת )גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלהים, כי  

וא לפני מלך גדול, ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא ותיו ועסקיו והועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנוע
אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה, שישים    ( זה   אבל איש אמת הוא)עם אנשי ביתו וקרוביו, כדבורו במושב המלך.  

אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר: אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו 
ע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת ובושתו ממנו תמיד )מורה נבוכים ח"ג פ'  ' )ירמיה כג, כד(, מיד יגי נאם ה

נ"ב(, ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השי"ת. גם בהצנע לכת ובשכבו על משכבו ידע לפני  
 . מי הוא שוכב

יינו בחי' אמת הנ"ל, שגם , היינו בכל הדיקדוקים כאשר צונו הש"י, הכאשר צונוזהו  ו

  .בכל הדיקדוקים וכו' כנ"ל  ני השם יתברך לבד, הוא מדקדקכשעושה המצוה לפ

לנוודואז   תהיה  דייקאצדקה  לנו  הצדקות  ,,  כל  לעצמינו  שנמשיך  של   היינו  הרעות 

כנ"להרשעים הצדקה למשוך לאמת  דרך  כי  רשעים    ,  של  צדקה  היא  שדווקא  אמת  בה  שאין  כיון 

     : כנ"לנמשכת לאיש אמת ן לכרחוקה מהם 

ואין    ,כח הצדקהלרשעים  שך לעצמו הצדקות, אזי אין להם  ש אמת מוהאיכשזה  נמצא  

, )כשגם ת אצלוכי רק מכח הצדקה היא מתקיימ  כנ"לאצל הצדיק  להתקיים  של כפירה  כח במחשבתם  

       : מחריש כפי שיתבאר לקמן(  אהו

 
)ומצא מין את מינו  חי' אחד צדקה היא בחי' אחד ואמת היא בשהצדקה נמשכת לאיש אמת כיון שעתה יבאר 

ועל כן היא רחוקה מהם  צדקה שלהם בלא אמת ולא לשם שמיםתבאר לעיל שאע"פ שהונמשך אליו( וכבר נ
. ורק כשהצדקה שלהם נמשכת אל האיש אמת אזי אין לה צדיקלב היש לה כח לקיים מחשבת כפירה ב אעפ"כ

 הכח הזה.
ם  היא בחי' אחד כי היא בחי' הקב"ה שהוא אחד פשוט שאין עוד מלבדו שוהמחלטת  מתהא שותחילה מבאר 
הקב"ה ומבאר שגם . נא הבתור ביאורוומבאר על פי  מבאר שגם אמת של עוה"ז היא בחי' אחד מציאות. ואח"כ 

  כמוהיא כח אחד פשוט מצד עצמה וישראל והתורה הם בחי' אחד. ואח"כ מבאר שהצדקה היא אחד כי 
 הן מצד המקבלים.  ,הפעולות המשונות שנעשות על ידהכל , ושהשמ

, ורק על הצדקה שנמשכת לאמת אומר  יבה לא כולם מאותה סאבל  ,בחי' אחדהנ"ל הן  כל הבחי' וצ"ע אמנם
קה ואמת נמשך לכלל  דשצמשך לבעל צדקה, וגם להפך שאמת נ אם שזה כיון שהן בחי' אחד. ולא מבואר 

     קה.ל לאיש אמת ולבעל צד, והתורה והקב"ה נמש ישראל

כי אמת    ,כי שתיהן בחינת אחד  \ו/(הי' אמת ) נמשכת לאמת, כי צדקה הוא בחקה  שצדומה  

אדון יחיד ואין   א, שהואמתתמו  שחו  על הקב"הוכלשון ספר היצירה    ,כי אחד הוא רק אחד  ,הוא אחד

 
ו   א ָהאֵּ ו    )כד(   דברים פרק  ים  ֻחּקִּ ה  ל  ּכָ ֶאת  ֲעׂשֹות  ל  ְיהָֹוה  נּו  ּוֵּ ְליִּ ְיצ  ה  ֶא ּלֶ זֶּ ְרָאה  ה  יֹּום  ה  ּכְ נּו  יֹּתֵּ ְלח  ים  מִּ יָּ ה  ל  ּכָ ָלנּו  ְלטֹוב  ינּו  ֱאלֹהֵּ ְיהָֹוה  )כה(    ה: ת 

ְהֶיה לָּ  ֲעשׂ ּוְצָדָקה ּתִּ מֹר ל  ְ ש  י נִּ י ְיהָֹוה אֱ ֶאת כָּ ֹות  נּו ּכִּ ְפנֵּ זֹּאת לִּ ְצָוה ה  ּמִּ נּו: הֵּ לֹל ה  ּוָ ר צִּ ֶ ֲאש   ינּו ּכ 

 מאהבה היא צדקה עי"ש.  ה אבל עבוד   פירש שעבודה מיראה היא חובה   אור החיים 
 ולנו תהיה צדקה )ובתקפא תיקן כמ"ש בפסוק(  -בדפו"ר  ב

   על הפסוק הזה.  אור החיים ב   בואר מ כ   ג
 ו עשו אותו אות גדולה. ור אם הוא אות גדולה או קטנה בתרלד ותרל ר ב ו' של וצדקה לא   בתקפא שון הפסוק, קפא תיקן לל, ובתצדקה אזי ולנו תהיה -בדפו"ר  ד

    צדקה אמת קשוט וכו'   ע"בעיין זוהר אמור דף פט  ה

,  ממני  צדקה   יהודה  שאמר  כמו ְָקׁשֹוָט,ֱָאֶמת כעין  הוא ָָהקָ ְצדָ  שאמר   וזה , אמת   במקום ת משמש  לפעמים  צדקה   שמלת לפי ,  ת"בת  היא  שצדקה  ומפרש  - זוהר אמור דף פט:  ו
א אָָּוְנהֹור  כּל  אוָּ  ,ק" הו  כל  של  האור  שורש   שהוא,  הכל   של  ואור ָָּדְ יןְָָנהֹור  ַאְנּפִּ אֵָָחידוָּ,ָָּדְ   ומשמח ,  אליו   הפונים  ק "הו  כל  של   פניהם   מאיר  שהוא ,  הכל  ושמחת  מאירים  הפנים ָָּכּל 

יפָ   היינו ָָּבֶשָת  אבל ,  כולם  את סִּ ְקׁשֹוָטָָיקוָּחִָּרְָָָאּכְ ַָָמאָן  כי ,  םהפני   בושת  ולנו   שכתוב   ומה,  ת "הת  שהוא  האמת   מן   מרוחקות   שהם ,  ליפותק ה  דהיינו  והחרפה   הבושה   מקום   הואָָּדִּ



 מוהר"ן                                   רנא   תורה                       ליקוטי                       2קיז: 

וביאר הרמ"ק   אינו אחד \ט/ואם יש שני וכו' רבנו  ומבאר ,\ח/[ז]כי לפני אחד מה אתה סופר לו שני 

   .שון רביםאבל אחד המושג שייך בו ל  ,שהכוונה לאחד שאינו מושג
מצד שכולל  והוא אחד פשוט אחד מצד האמת המחלט שהיא הקב"ה שחותמו אמת היא תחילה ביאר שאמת 

 כולן ואין עוד מלבדו כלל שום מציאות.את כל המציאויות 
כי לכל דבר יש שם המלמד על מהות הדבר והוא שם   ,חי' אחדשל עולם הזה היא בר שגם האמת ועתה יבא 

   .יםאם רוצה לומר שקר יכול לומר על כל דבר שמות רב אבל אחד 
-לומר כ"א  אי אפשר-האמת, א"אאת  ל איזה דבר  כי כשאומרים עוכן האמת הוא רק אחד,  

אם דברים אחד,    דבר   כי  דבר אחד  על  לומר  כמו שהוא, אבל שקר אפשר    דהיינו האמת 
בסי'ירבים כמבואר במ"א   לומר \יא/נא ע"ש מ"ש שם  )לעיל  כי על כלי כסף אי אפשר   .

 
יָף ַאְכסִּ יָן  הוא,  בעונותיו  מבוייש  שהוא  מיָָּדְ גִּ ֱאֶמתָָּבְ יהוָָָּּדֶ אִּ ָהָָּדְ ק  ְתְרַחקְָָצד  יהָָָּאִּ ּנֵ יקוָּ  ,ו ממנ  קנתרח  צדקה  הנקרא  ת"הת   שהוא  שאמת  לפיָָמִּ יןְָָרחִּ ַאְנּפִּ יןָָּדְ ירִּ   מרוחק   והואְָָנהִּ

 (   ומפרשים ו "והרח  ק "רמ)  .אחרא רא בסט אחיזתו  מחמת  בעונותיו מבוייש  הוא   לכן,  ק" הו  כל של המאירות  םני מפ 

י  לא יכונה האחד בשם אחד אלא מפנ  -ון יחידדשם ד"ה שאפירוש הרמ"ק  ייך לכנותו עי"ש  ש  לא  חדשאפילו א יצירה ששם הפירוש  וצ"ע הראיה מספר האינם שם אלא ביאור עצמו  ]באמצע פ"א[ המשך דברי רבינו    ספר יצירה*    ז
 ליו. שני הבא אחריו וזה ראש א

שאדון  ת  ]ז[ עשר ספירות בלי מה נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן בסופן כשלהבת קשורה בגחל   משנה פרק א    -נוסח הדפוס    -  ספר יצירה   ח

 : סופר  ה אתה שני ולפני אחד מ   ד ואין לו יחי 

יצירה   ז"ל ספר  הרמ"ק  א  פ   נוסח  ע משנה  רק  ספ ]ו[  בסופן  שר  ותחילתן  בתחילתן  סופן  נעוץ  סוף,  להם  שאין  עשר  מדתן  בלימה  ירות 
 כשלהבת קשורה בגחלת. שאדון יחיד הוא ואין שני לו. ולפני אחד מה אתה סופר: 

נייחס מ   -פרק ראשון    -פירוש הרמ"ק לספר יצירה   ורבים יש כמוהין סוף, מפני ש"ד בא לת אח והעניין כי גם אם  ו,  האחד ישנו במספר 
יעו אל גבוליו והשיג היותו  ף. ולזה אמרו מהמדקדקים לא כאחד המנוי. עוד לא יאמר אדם אחד אם לא יג ומפאה זו לא יתייחס באין סו 

ינו מיוחס אחד בעצם על דרך  צא שא לת נמ ל דרך זה כשנבא לייחס לו מ אחד, והאין סוף אינו מושג, לכן נאמר עליו לא כאחד המושג. וע 
ן לו  ל דרך החיוב אלא על דרך השלילה דהיינו ואי ע   השלילה. וזהו שאמר יחיד ולא שיתייחס בו מלת אחד או יחיד החיוב אלא על דרך  

ישית  נה של להם ואחריו חכמה שנית ובי   שני. אמנם הכתר יתייחס בשם אחד מפני שהוא נאצל וממנו תחלת הנאצלים והוא אחד מיוחד 
ני שני הבא אחריו  מפ אתה סופר, שאין שם מניין כי לא יכונה האחד בשם אחד אלא  וכן עד תומם. אמנם קודם אל הכתר לפני אחד מה  

שהאי  ואחר  אליו.  ראש  ה וזה  אלא  הפירוד  על  המורה  שם  יכונה  לא  נאצליו  אל  שגם  ראוי  הפרוד  ומן  השנוי  מן  משולל  סוף  אחדות  ן 
טעם זה הפליגו עוד בעניין זה בזוהר שהורו היות    שנקשרים זה עם זה ראש בסוף וסוף בראש. ומפני   ה במה ה, וז הגמור וההשואה הגמור 

ומלכות מלכות ב אפ קשר זה   יסוד  ויסוד  ילו בשני מדות בעניין  ומלכות בחסד,  ועל דא בשבע המדות חסד במלכות  ויסוד במלכות,  יסוד 
בי  וגבורה  בהוד, בגבורה  ות"ת  בת"ת  והוד  כו וכן    סוד,  וגדו עד  בתיקונים.  פירשו  וזה  מדות.  בששה  וכן  במדה אחד  לם,  אפילו  כי  מזו  לה 

חוז  ואור  ישר  אור  בה  יש  שהי ר  בעצמה  בעניין  בראשה,  וסופה  בסופה  ראשה  בבחינתה  שקושר  בעילתה  הדבקה  בחינתה  מיוחדת  א 
ועניי  אחד  אחדות  מיוחדות  שהם  בענין  בעלולה  ל הדבקה  ואין  מאצילם,  בערך  אחד  פי ן  ו הם  מדת  רוד  אל  קרוב  חיבור  ולא  ריבוי  לא 

 שנה זו בס"ד: מ   הם לבושים אליו ודאי כנודע. והארכנו בספ"ר. ובזה נתבארה מאצילם אחר ש
 צ"ע מאי וכו' הרי זה לא ציטוט אלא לשון רבנו   ט
 הרנ"ת הוסיף בתקפא מו י

הוּ   -  תורה נא   יא ֶ ש  ֶקר,  ֶ ש ּ ה  ּוּות  ְתה  ָהָרע,ְוהִּ ה   א  ְמָאה,  ּטֻ ה  הּוא  ֶ מֵּ ש  חּוק  ָהרִּ ת  ֲחמ  מֵּ ֶנֶגד  ּוא  הּוא  ֶ ש ּ ה  מ  ל  ּכָ ל,  ָ ְלָמש  יּּות,  ֶנְגּדִּ הּוא  ָהָרע  י  ּכִּ ֶאָחד. 
ְכרוֹ  זִּ ינּו,  ֲחָכמֵּ ָאְמרּו  ֶ ְוֶזה ש  ּלֹו טֹוב.  ּכֻ א  יּּות, ֶאּלָ ֶנְגּדִּ ְך  יָּ ש   ין  ּוְבֶאָחד אֵּ ע.  ל ָאָדם הּוא ר  ֶ בְ ְרצֹונֹו ש  יּוֹ ָרָכה ) ָנם לִּ 'ּב  ים נ(:  ָסחִּ ְהֶיה ה' אֶ ּפְ יִּ הּוא  ָחד  ם ה 
"ֹשְ  ם:  ְיֻקיּ  ָלבֹוא  יד  ֶלָעתִּ ן  ּכֵּ ל  ְוע  ע.  ר  ְך  יָּ ש   ין  אֵּ ֶאָחד  ּבְ י  ּכִּ יב',  יטִּ ּמֵּ ְוה  ּטֹוב  ה  ּלֹו  ּכֻ ְהֶיה  יִּּ ֶ ש  ּלֹו  ְוכּו',  ּכֻ ָאז  ְהֶיה  יִּ י  ּכִּ י"ב(,  י  לֵּ ְ ש  )מִּ ד"  ָלע  ּכֹון  ּתִּ ֱאֶמת  ת  פ 

י ֱאֶמת          ֹוב:ּלֹו ט ֶאָחד, כֻּ  ין ָעלָ   כ ִּ אֹוְמרִּ ֶ ש  ֶסף, הּוא ָהֱאֶמת ֲאָבל ּכְ י ּכֶ לִּ הּוא ּכְ ֶ ים ָעָליו ש  אֹוְמרִּ ֶ ש  ֶסף ּכְ י ּכֶ לִּ ל ּכְ ל, ע  ָ י  הּוא ֶאָחד, ְלָמש  לִּ הּוא ּכְ ֶ יו ש 
ר ֱאֶמת   ר לֹומ  ָ י ֶאְפש  י אִּ ּכִּ ָהֱאֶמת הּוא ֶאָחד,  ֶ ש  ְמָצא  נִּ ֶקר.  ֶ י  ָזָהב, הּוא ש  לִּ ּכְ הּוא  ֶ ק ש  ר. ֲאבָ ֶכֶסף לֹא יר  ר  ֹותֵּ ר לֹומ  ָ י ֶאְפש  ּכִּ ה,  ְרּבֵּ ֶקר הּוא ה  ֶ ש ּ ל ה 

מֹות. ֵּ ָאר ש  ְ ת ּוש  ֶ י ְנחש  י ָזָהב, ּוְכלִּ לִּ הּוא ּכְ ֶ ְמָצא        ש  י   נִּ יל ֶזה ֶלָעתִּ בִּ ְ ש  ים" )קֶֹהֶלת ז(. ּובִּ ּבִּ בֹנֹות ר  ְ ש ּ ּו חִּ ְקש  ת, "בִּ ינ  ְבחִּ ֶקר הּוא ּבִּ ֶ ש ּ ה  ֶ ל  ש  ּטֵּ ְתּב  ד ָלבֹוא יִּ
וְ הָ  ְתּב  ָרע,  הָ יִּ ּטּול  ּבִּ ְינּו  ה  ְוכּו',  עּו"  ָירֵּ "לֹא  י"א(:  ְעָיה  )ְיש   תּוב  ּכָ ֶ ש  מֹו  ּכְ ָמעֹות,  ּדְ ה  ל  ּטֵּ ְתּב  ְויִּ דּות,  ּגְ ְתנ  הִּ ה  ל  ֶבֹש  ּטֵּ ּכֶ ם  עִּ ב  ְזאֵּ "ְוָגר  ם(:  ָ )ש  יב  ּוְכתִּ ָרע. 

ת   ינ  חִּ ּבְ ְינּו  ה  ְוכּו',  י"  דִּ ּגְ ם  עִּ ר  דוּ ְוָנמֵּ ּגְ ְתנ  הִּ ה  ּטּול  ּוכְ ּבִּ ָ ת.  )ש  יב  ם  תִּ הֵּ ֶ ש  ָמעֹות,  ּדְ ה  ּטּול  ּבִּ ְינּו  ה  ים",  נִּ ּפָ ל  ּכָ ל  ע  מֵּ ְמָעה  ּדִּ ים  ֱאלֹקִּ ה'  "ּוָמָחה  כ"ה(:  ם 
"ל.   ּנ  ּלֹו ֱאֶמת ּכ  ּלֹו טֹוב, ּכֻ הּוא ּכֻ ֶ מֹו ֶאָחד", ש  ְ ְהֶיה ה' ֶאָחד ּוש  י ָאז "יִּ "ל )א(. ּכִּ ּנ  ֶקר ּכ  ֶ ת ש  ינ  חִּ ן ּבְ ל ּכֵּ ְת   ְוע  יד ָלבֹוא יִּ ְמָאה ֶלָעתִּ ּטֻ ל ה  ּטֵּ תּוב  ּב  ּכָ ֶ מֹו ש  , ּכְ

י"  יֹּוב  )אִּ תּוב  ּכָ ֶ ש  מֹו  ּכְ ֶאָחד,  ּלֹו  ּכֻ ְהֶיה  יִּ ָאז  י  ּכִּ ָהָאֶרץ".  ן  מִּ יר  ֲעבִּ א  ְמָאה  ּטֻ ה  רּוח   "ְוֶאת  י"ג(:  ְרָיה  ] )ְזכ  ֶאָחד".  לֹא  א  מֵּ ּטָ מִּ ָטהֹור  ן  ּתֵּ יִּ י  "מִּ רּוש   ד(:  ּפֵּ

ּק   עִּ ֶ ה  ש  ּטָ ת ה  יז  ְמ ר ֲאחִּ ּטֻ ֶאָחד[: ָרה ְוה  ֲחקּות מֵּ ְתר  ת הִּ ינ  חִּ ּבְ יָאה          ָאה, הּוא מִּ רִּ י קֶֹדם ַהב ְ ְבָיכֹול,  כ ִּ , ּכִּ כֹח  ּבְ יָאה  רִּ ּבְ ָהָיה ה  ֶ ש  יא ֶאל  , ּכְ הֹוצִּ ֶ קֶֹדם ש 

וֹ  ל  ֹו טֹוב, ְוכֻּ ל  ֹו ֱאֶמת, ְוכֻּ ל  ֹו ֶאָחד, ְוכֻּ ל  ֻּ ַֹעל, ָהָיה כ  . ֲאפִּ   ַהפ  ם טָ קֶֹדש  ֵׁ ו  ש  ַ ל  ְך לֹוַמר הֹור לֹא ָהָיה ש  מֹו  י ָ ּכְ ֻטְמָאה,  ש   יֵּּ ֶ ש  ּכְ א  ֶאּלָ ְך  יָּ ש   ין  ָטהֹור אֵּ י  ּכִּ  ,
בֹנֹות ְ ש ּ חִּ ת  ינ  חִּ ּבְ ם  ָ ש  ין  אֵּ ֶאָחד,  ּלֹו  ּכֻ ֶ ש  ּכְ ֲאָבל  יֶכם".  ֻטְמאֹותֵּ ל  ּכָ מִּ ם  ְרּתֶ "ּוְטה  ל"ו(:  אל  )ְיֶחְזקֵּ תּוב  ּכָ ֶ ֶ   ש  ש  ים,  ּבִּ ר  ר  ּק  עִּ ּטֻ הּוא  ְוה  ּכִּ ָהָרע  "ל.  ּנ  ּכ  י  ְמָאה 

ע ּבֵּ  ְמֻמּצָ ת ה  ינ  חִּ ָרה הּוא ּבְ ה  ּטָ יֶכם". ְוהה  ל ֻטְמאֹותֵּ ּכָ ם מִּ ְרּתֶ תּוב: "ּוְטה  ּכָ ֶ מֹו ש  ְמָאה, ּכְ ּטֻ ן ה  ּקֵּ ְתּת  ל ָידֹו נִּ ע  ֶ ְמָאה, ש  ּטֻ ּקֶֹדש  ְוה  יָרה,  ין ה  חִּ ּבְ ת ה  ינ  חִּ ּוא ּבְ
ע ּבֵּ  הּוא ְמֻמּצָ ֶ י ּדְ ש  נֵּ ְ ים. ְוזֶ ין ש  ְך קֹ ָברִּ יָּ ין ש   ּלֹו ֶאחָ ה אֵּ ָאז ָהָיה ּכֻ ֶ יָאה, ש  רִּ ּבְ ָרה:ֶדם ה  ה  ּטָ ת ה  ינ  חִּ הּוא ּבְ ֶ יָרה, ש  חִּ ְך ּבְ יָּ ין ש   ֶאָחד אֵּ י ּבְ יא        ד. ּכִּ הֹוצִּ ֶ ּוְכש 

וָּ  ְתה  י נִּ ל, ֲאז  ּפֹע  ּכֹח  ֶאל ה  ן ה  יָאה מִּ רִּ ּבְ רּוְך הּוא ֶאת ה  דֹוש  ּבָ ּקָ ֶכף בְּ ה  ת ה  ה ּתֵּ ינ  ֶ חִּ ש  י ּכְ ָרה ּכִּ ה  ל, ָהיוּ ּטָ ּפֹע  ּכֹח  ֶאל ה  ן ה  יא מִּ ת    הֹוצִּ ינ  חִּ ים, ּבְ ָברִּ י ּדְ נֵּ ְ ש 
י הּוא ָסמוּ  ין ָהֶאָחד, ּכִּ ע ּבֵּ הּוא ְמֻמּצָ ֶ ָרה. ש  ה  ּטָ ת ה  ינ  חִּ הּוא ּבְ ֶ יָרה, ש  חִּ ְך ּבְ יָּ יָאה. ְוָאז ש   רִּ ּבְ ן לֹא ָהֶאָחד ְוה  יִּ ֲעד  יע     ְך לֹו, ו  ּגִּ בֹ הִּ ְ ש ּ י ְלחִּ הִּ ֶ ים, ש  ּבִּ   א נֹות ר 
ְהֶיה   יִּּ ֶ ש  ד  ע  יע   ּגִּ ְוי  ל  ֵּ ְלש  ּת  ְ ש  ְלהִּ ל  יּּוכ  ֶ ש  לּות,  ְ ְלש  ּת  ְ ש  הִּ ה  ל  ע  יָמן  ְוסִּ ם  ֶ רש  הּוא  ְך  א  ְמָאה.  ּטֻ ְוה  ף  ָהָרע  ּד  ית  ִּ אש  רֵּ )ּבְ ר  זֹּה  ּב  תּוב  ּכָ ן  ּכֵּ ל  ְוע  ְוֻטְמָאה.  ע  ר 

ה ְמקֹומֹות(: ּמָ ר   מ"ח. ּוְבכ  ּק  עִּ ֶ ת    ש  יז  ְטָר ֲאחִּ ּסִּ ְמָאה, מִּ ּטֻ ּמֶ ה  ָרה ְמר  ה  ּטָ י ה  ָמאָלא. ּכִּ ֹשְ ְהֶיה ֻטְמָאה.  א ּדִּ יִּּ ֶ ד ש  ל ע  ֵּ ְלש  ּת  ְ ש  יִּּ ֶ יָמן ש  ש  ֻטְמָאה, ְוהּוא סִּ יֵּּ ֶ ֶזת ש 
לְ  ּת  ְ ש  ְצָמּה נִּ ע  יא ּבְ י הִּ ָרה, ּכִּ ְמָאה ְלָטה  ּטֻ ֲעלֹות ה  ְך ּוְלה  ּכֵּ ר ְלז  ָ ן ֶאְפש  ל ּכֵּ ָלה מִּ ְוע  ְ ָרה.  ש  ה  תּוב: "ּטָ ּכָ ֶ מֹו ש  ְמ ּכְ יֶכם". נִּ ל ֻטְמאֹותֵּ ּכָ ם מִּ ְרּתֶ ר  ּוְטה  ּק  עִּ ֶ ָצא ש 

"ל. ּנ  יָרה ּכ  חִּ ּבְ ת ה  ינ  חִּ הּוא ּבְ ֶ ָרה, ש  ה  ּטָ ת ה  ינ  חִּ ּבְ ְמָאה, מִּ ּטֻ ת ה  יז  חִּ   ...         ...ֲאחִּ ּבְ ת ה  ינ  חִּ ָרה, ּבְ ת ָטה  ינ  חִּ מֹאל, ּבְ ת ֹשְ ינ  חִּ ְינּו ּבְ ם  יָר ְוָכל ֶזה, ה  ָ ש ּ ּמִּ ֶ ה, ש 
 ְ ש  ר הִּ ּק  ְמָאה,  עִּ ּטֻ לּות ה  ְ ְלש  ָצא ּת  יָּ ֶ ר ש  ח  יָאה, א  רִּ ּבְ ר ה  ח  ת א  ינ  חִּ ּבְ ְך מִּ ָ ְמש  ל ֶזה נִּ "ל. ּכָ ּנ  ּכ  ֶקר  ֶ ת ש  ינ  חִּ ּבְ דּות,  ּגְ ְתנ  הִּ הּוא ָהָרע ְוה  ֶ ּכֹח  ֶאל    ש  יָאה מִּ רִּ ּבְ ה 

ינוֹ  חִּ ּבְ י  נֵּ ְ ְבָיכֹול ש  ָאז ָהָיה ּכִּ ֶ ל. ש  ּפֹע  בְּ ת,  ה  ְינּו ָהֶאָחד ְוה  ה  "ל ּדְ ּנ  ְוכ  יָאה  חו ק  רִּ ֲחַמת ָהרִּ ְמָאה ְוכו ', הו א מֵׁ ֻּ יא ַהט  הִּ ֶ ֶקר, ש  ֶ יַזת ַהש   ר ֲאחִּ ק ַ עִּ ֶ ְמָצא ש  . נִּ

"ל: נ ַ יָאה ְוכ ַ רִּ יַנת ַאַחר ַהב ְ חִּ ב ְ "ל, ַהְינו  מִּ נ ַ ֶאָחד כ ַ  מֵׁ



 מוהר"ן                                   רנא   תורה                       ליקוטי                       3קיז: 

כליהאמת   שהוא  דהיינו  אחד,  לומר   כ"א  יכול  שקר,  לומר  ירצה  אם  אבל  לבד,  כסף 
וכן בכל הדברים שבעולם,    . א כלי זהב או נחושת או שאר שמותהרבה, כי יוכל לומר שהו

כמו דבר אחד  כ"א  לומר האמת  אפשר  כנ"לשה  אי  הרבה  הוא  השקר  אבל  מצא נ  . וא, 
וע"ש אחד,  הוא  שם  -שאמת  נא  ועיין  דברבתורה  נפלאעוד  שהוים  מענין האמת  אחד  ים  א 

וש  ע"ש רבים,  החשבונות  נתהווה  הבריאה  אחר  ורק  אחד  בחי'  הכל  הבריאה  גם  עקודם  שבהשתלשלות  ד 

 (.  וא קודם הבריאהנעשה טומאה ושקר ככל שמתרחק מבחי' אחד שה
. כי הש"י  \יג/[יב] כמבואר בזוהר    ואורייתא וישראל כולא חד  קודשא בריך הוא-קוב"ה  ועל כן -וע"כ

ותורתו אמת שביאר    .וכיון שכולם אמת, הכל אחד  ל אמת,ראויש  ,אמת,  למה  כוונתו  נראה 
נא שהריבוי הוא השקר שאחר הבריאה אבל האחדות היא בחי  זה שכיון '  בתורה  לפי  נמצא  קודם הבריאה. 

, ישראל עלו במחשבה תחילה הם בחי' קודם הבריאה ומצד זה הם בחי' אחדנשמות  לעולם ו  דמהה קור שהת
 ומצד זה הם בחי' אמת.  .נצחי שלא שייך בו שינוי 

 ואתם בית יעקב לא אני ה' לא שניתי    \ טו/שנוי, כמ"ש )מלאכי ג(ידאמת אין בו שום  כי בָ 
ל המקבלים,  הוא רק אצוהשינוי    .והוא אחד בלי שינוי ח"ו כנ"ליז"י אמת  השי  כ  \טז/,כליתם

צ"ל  צ"ע לפי הנ"ל  ו  .כי כפי המקבל כן נתהוה אצלו השינוי, אבל הש"י אין בו שום שינוי ח"ו
ם שרש התורה שקדמה לתורה היא נצחית ואין בה שו. ונראה כי מצד  שינוי   םהכך גם התורה וישראל, אין ב 

אחרי  היא כפי טבע הלומדים    ה. וכל השינוי שבתור ילוק' שאין בו שינואל, הן חלק  גם נשמות ישראשינוי, וכך  
בבחי' אלו ואלו דברי אלקים חיים, כיון בשרשן הן  שהשליך אמת ארצה אזי בארץ האמת היא כפי המקבלים,  

נו בתורה  כמבואר  אחד  מהשמים   דבר  מקבלים  ישרא  .ששניהם  גם  וכך  אחד  הם  נשמתם  מצד  מצד  ל  רק 
ובעוה"ז לשינויים רבים בבחי' כשם שפרצופיהם שונים לס' רבוא,  ו  יגתרקומה של  הם מתחלקים להחיצוניות  

י'(  כך דעותיהם שינוי בשרש נשמות ישראל ואע"פ שיש שינוי גם למעלה בעולם השכר, אין זה    .)תנחומא פנחס 
 . )כמבואר בסוף תורה נא(  ושוא"א להבין זאת בשכל אנ

כי השמש הוא רק כח אחד לבד,    ,שמחי' שב  הזר שבאמת אין שינוי אלא מצד המקבלים  שאמ וזה  
הוא אצל המקבלים ע"י השמש  יחכי כמה שינוים  .והשינוי  כגון להתיך  נתהוים  חום ,  כגון 

ושעוה  ממיסהשמש   רק  ,  בחום  נמסים  חמרים  ועוד  וזכוכית  ברזל  החום.  החילוקגם  גון כ  קפותולה  בגובה 

אותה  ביצה מקשה  השמש  כש  \יט/לקרר  שחום  אז  מתרחקתהשמש  כגון  קומהארץ  נעשה   מםולח  \כר/י 

 
 זוהר אחרי מות עג.  יב

ַמָרָָ-זוהרָאחריָמותָדףָעג.ָָ  יג ָר,  שמעון  רביָָיהָּלֵָָָא  ז  ָא  ,בניֶָָאְלע  יָן,ֲָָחֵזיָָּת  אִּ יּנּוָןַָָזּכ  רָ ָָאִּ ש ְ ָאֵָָאָליִּ ק  חּול  ָהָָּדְ א  ּל  אָָעִּ יׁש  ָאַָָקּדִּ ַטָעָָּד  הוָָָּנ  ָאָָּבְ יךְָָָֻקְדׁש  רִּ , וראה  באָָהּוָאָָּבְ

יָב,  ה"הקב  בהם  נטע ,  התורה  שהוא,  הזה  והקדוש   העליון  שחלק  ישראל   אשריהם ְכתִּ י  התורה  מעלת  בענין ָָּדִּ יָָטֹוָבֶָָלַקָחָָּכִּ ַתּתִּ ֶכָם  כי ,  לדייק  יש   םלכ  וממלת,ֶָָכָםלָ ָָנ  אָָל  יןְָָול  ְָָלַעּמִּ
ין    .   לגוים  ולא  נתתי  לכם  רק יָָּוְבגִּ יהִּ אִּ יז אָָּדְ נִּ ָהָָּגְ א  ּל  אָָעִּ יר  ַָָיּקִּ ֵמיהָּ, שָָָׁׁשְ א  לכן,  ממש   ה " הקב  של  שמו  דהיינו,  יקר  עליון  אוצר  היא  שהתורה  ולפיַָָמּמ  אָָאֹוַרְיית  יםָָּכּל  תִּ ָָס 

ָאְָָוַגְלי א ז  ר  שְָָָּׁבְ   הקדושה   התורה  היא  כך,  י"אדנ  השם  ידי  על  גלוי  והוא,  ככתבו  להזכירו  אסור  כי  סתום  הוא  ה"הוי  םש ה  כמו  כלומר,  שמו  בסוד  וגלויה  סתומה  היא  התורה  כלֵָָמיהָּּדִּ

ָא  ְָָוַעָל,  סוד  בה  ויש   פשט   בה  יש  ֵאָלָָּד  ר  ש ְ ְתֵריןָָיִּ יָןָָּבִּ ְרּגִּ יּנּוָןָָּדַ יםָָאִּ תִּ ָאָָס  ְתנִָּ      .   ואזיל  כדמפרש   וגלויה  סתומה  דהיינו  מדרגות  'בב  הם  ישראל  גם   כן  ועלְָָוַגְלי   כי  שלמדנוָָיַנָןּדִּ

ַלת יָןָָּתְ ְרּגִּ יּנּוןָָּדַ ָןָָאִּ ר  ְ ְתַקׁשּ אָָמִּ אָָּד  ד  ָא,ָָּבְ יךְָָָֻקְדׁש  רִּ ָאָָהּואָָּבְ ֵאָלָָאֹוַרְיית  ר  ש ְ   התורה   את  נתן  ה"הקב  כי,  וישראל  והתורה  ה"הקב  שהם,  בזו  זו  המתקשרות  הם  מדרגות  שלש ְָָויִּ

ָלוְָ,  ישראל  את  ותלזכ  כדי אַָָחָדָָכ  ְרּג  אַָָעָלָָּדַ ְרּג  יםָָּדַ תִּ ָאָָס  ָאֻקדְָ  כי,  וגלויה  סתומה  דהיינו,  מדרגה  על  מדרגה  היא,  בחינות'  הג   מאלו  אחת  וכלְָָוַגְלי  יךְָָָׁש  רִּ אָָהּוָאָָּבְ ְרּג  ַָָעָלָָּדַ
א ְרּג  יםָָּדַ תִּ ָאָָס  אָָ,במלכות  ש מלוב  א" שז  לפי   ,המלכות שהיא  ויההגל  מדרגה על  סתומה  מדרגה  הוא  א "ז  שהוא   ה"הקבְָָוַגְלי  ָיָָאֹוַרְיית  כִּ ֵמיָָה  יָָנ  תִּ   סתומה   היא  התורה  גםְָָוַגְלי אָָםס 

ֵאָל,  סוד בה  ויש   פשט  בה  יש   כי,  וגלויה ר  ש ְ יָָיִּ כִּ ֵמָיָָה  אָָנ  ְרּג  ָאַָָעָלָָּדַ ְרּג  א,  מדרגה  על  מדרגה  הם  ישראל  וגםָָּדַ ד  יָבָָהּואָָה  ְכתִּ יָד  שכתוב  זהוָָּדִּ יַָָמּגִּ ר  ב  טָ ָָיָוֻחּקָ ְָָלַיֲעקָבָָוּדְ ּפ  ׁשְ ָָיוּומִּ
ֵאָל ר  ש ְ ְָָליִּ ֵרין, יןָָּתְ ְרּגִּ ֵאָלַָָיֲעקָבָָּוָןינָּאִָָָּּדַ ר  ש ְ ְלי אַָָחָד,  וישראל  יעקב  הם  מדרגות  שתי  כי  הריְָָויִּ יָםְָָוַחָדָָּגַ תִּ   ואחת ,  הפשט   בעלי  אחוזים   שבה  יעקב  מדרגת  שהיא  גלויה  אחתָָס 

ָ.   הסוד  בעלי אחוזים שבה ישראל מדרגת שהיא סתומה
 שינוי  -ו  מתרל, בדפו"ר ושנוי -גם בתרלד  יד

ְבּתִּ   מלאכי פרק ג   טו ְוָקר  ּמִּ )ה(  ל  יֶכם  ֲאלֵּ ְלמָ י  יר א  כִּ ׂשָ ר  כ  ׂשְ י  קֵּ ְ ּוְבעֹש  ֶקר  ָ ש ּ ל  ים  עִּ ּבָ ְ ש  ּנִּ ּוב  ים  ְמָנֲאפִּ ּוב  ים  פִּ ְ ש ּ ְמכ  ּב  ר  הֵּ ְממ  ד  עֵּ י  יתִּ ְוָהיִּ ט  ּפָ ְ ְויָ ש  תֹום  ָנה 
י ָאמ   אּונִּ ר ְולֹא ְירֵּ י גֵּ ּטֵּ י אֲ   ת:ר ְיהָֹוה ְצָבאוֹ ּומ  י ְיהֹוָ )ו( ּכִּ י נִּ נִּ ָ ם בְּ ה לֹא ש  ּתֶ י ְוא  ֲעקֹב לֹא  תִּ י י  יֶתם:נֵּ ם    ְכלִּ ְרּתֶ מ  ְ י ְולֹא ש  ֻחּק  ם מֵּ ְרּתֶ יֶכם ס  י ֲאבֹתֵּ ימֵּ )ז( ְלמִּ

אֲ  ר ְיהָֹוה ְצָבאֹות ו  יֶכם ָאמ  ּוָבה ֲאלֵּ י ְוָאש  ל  ּובּו אֵּ ּוב: ש  ה ָנש  ּמֶ ם ּב  ְרּתֶ  מ 

את הרע ולשנוא את הטוב. ואתם בני יעקב  יך אפי לא שינה דעתי עלי מבראשונה לאהוב  אע"פ שאני מאר   -שניתי    ני ה' לא )ו( כי א   רש"י 
בגיהנם    אינכם כלים מלפני והנחתי לי הנפשות לגבות מהם דיני   -אע"פ שמתים אתם ברעתכם ולא גביתי מן הרשעי' בחיים. לא כליתם    -

דמי  דמאן  יעקב  דבית  ואתון  ת"י  דינ וכן  הדין  בעלמא  כלומר  ת  פסוק  ליפרע יה  עוד  שאין  בטל  דיני  לומר  סבורים  ורבותינו    אתם  ממנו 
 י את מי ושניתי לו אבל אתכם העמדתי אחר פורענות הרבה וחיצי כלים ואתם אינכם כלים: פירשוהו לא שניתי לא הכית

 עניין? א  סוק שנראה לא קשור ל ציטט גם את המשך הפ   צ"ע מדוע   טז
 בות שביניהם(תקפא הוסיף התי"ל )וב ת וכולי כנ אמ -בדפו"ר  יז

 שינויים   -מתרלו  יח

, שעל כן בחורף קר כי  מרחקת השמש מהארץ אזי ע"י העדר החום נעשה קור ואולי הכוונה שע"י ש  ?מקרר   שמצאנו שהשמ   כןצ"ע הי   יט
בקור יש שינוי בין המקבלים    גם ו  אליפסה.ב לא בעגול אלא  השמש מתרחקת מכדור הארץ כיון שהסיבוב השנתי שלה סביב הארץ הוא  

שקצת קשה    אלא    וגז נעשה נזול.  .ע"י הקור   ואדים נעשים טפות מים   חמרים מצטמקים בקור.כשהם קופאים ושאר  כגון מים מתרחבים  
נעשה לומר   השמש  שהקור  כמו  מכח  קצת  ניחא  קור  לגרום  היחידה  הדרך  היתה  זו  אם  ובשלמא  השמש.  מהעדר  להפך  זה  שהרי   ,



 מוהר"ן                                   רנא   תורה                       ליקוטי                       4קיז: 

הכחות   ש  קרני כגון  ושאר  האדםומשחיר    פשתן מלבין  השמש  לגז, עור  נוזל  כל  וכן  לאדים  מים  והופך   ,  
כגון כשהשמש באה על שעוה,   ,המקבליםוזה רק מחמת    .בתורה סג  \כב/[כא]   כמבואר במ"א

ח להתיך, וכן אצלה הכ  אינו קשה באמת, וע"כ נתהוה  זה מחמת שהשעוה  ,תכת אותומ
 אבל השמש הוא רק כח אחד לבד.  ,שאר הכחותב

ם יראי וזרחה לכ  \ כג/ כנ"ל. בחי' )מלאכי ג(בחי' צדקה, שהיא בחי' שמש בחי' אמת  גם  וזה  
זה  \כד/ בגמראואר  מבוכ  ,שמי שמש צדקה ו  ,על פסוק  לצדיקים  שאותה שמש תהיה צדקה  וגהנום מרפא 

ט'(  על הפסוק דרשו  ש  ,צדקהבעניין ה  \כה[/ ע"ב(  )ברכות ו'  בגמראוזה שאחז"ל    ,לרשעים )יב    בתהלים 

 כיון שנצרך אדם לבריות פניו משתנין לכמה גווניןששהוא רמז  [  כו]  כרום זולות לבני אדם
ר וחיו  הב בושה נעשכי מחמת הבושה לפעמים אדם מסמיק ונעשה אדום ולפעמים להפך מרובנגלה    \כח/ [כז]

 
קור אפשר לעשות גם בלי קשר לשמש ע"י התפשטות של גז דחוס, כמו שנעשה במקרר ומזגן. עכ"פ אם  אבל  שהחושך הוא העדר אור,  
   .אחד מכוחות השמש הוא הקרור נראה שזה הביאור רבנו התכוון באמת לומר ש 

אפשר  וחום  שלכאורה יש חילוק כי קור  אע"פ  עכ"פ עפ"י הנגלה.    , שהוא העדר אור   כמו החושך   , חוםאלא חוסר    כי הקור אינו מציאות   כ
אבל חושך לכאורה א"א ליצר    . )כך פועל המקרר ומזגן(יוצר חום דחיסת גז  ך  פ דחוס המתפשט בבת אחת שיוצר קור ולה כגון ע"י גז  ליצר  

"ויבדל      -על בראשית פרק א פסוק ד    אדרת אליהו   ראה בריאה ולא העדר אור.     א הגר"א כותב שהו ואע"פ    ור.העדר א ע"י  אלא הוא  
אלהים" כו'. שהיו נצמדים כשני חצאי כדורים, האור מלמעלה והחשך מלמטה. האור מן השלשה הכי נכבד ונבדל מן החשך, הא', שלא  

שיהא החשך נדחה ויזור לאחור מפני האור כשיפיק קרני הודו. ויעש הבדל שלא ידחה  מש ביום וזה בלילה. הג',  יתערבו יחד. הב', שזה יש

ויבטל מכל, רק שיהא נגלל האור מפני החשך וחשך מפני אור.   ולא כחכמי האומות שאומרים שהחשך הוא העדר האור, אבל  החשך 

 .יין בזה עוד מה שכתב בליקוטים שבסוף ספר יצירה(מר 'כי טוב' אצל החשך. )ע , רק שאין טובו נגלה לעין השמש, לכן לא נא הוא בריאה 
ז תרנו( ואברבנאל על מלאכי  מהדו' פרי  63עמ'   14ת הנפש לרבינו בחיי )פרק  ועיין מהרש"א ע"ז ג: ד"ה המוציא חמה. ותורוובספר עבודת הקדש שצויין שם.    כוחות באש ]דף עז.[ ששהתורה סג  לעיל עיין  כא
דברים ד  )ועיין אלשיך על התורה  ד(  לבוב תרמח( )ודף ב' טור א מהדו' פרג תל  'ודיה שבעה )דף א: טור א מהדו פר עממהדו' יפו תשיד( ובס  פרו משמיע ישועה )עמ' תקצד בסכ' עה"פ שמש צדקה ומרפא. ו  ג'

 א תרמג(רשדף ד' טור ג' ו 87רים )שער  א כו. ובספר עקידת יצחק על דב ובכלי יקר דברים י  וידעת היום והשבת אל לבבך  עה"פ  לט(

ם ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד.  וידעת היום והשבת אל לבבך כי יי הוא האלהים בשמי   -פרק ד' לט  דברים    –  ך על התורה שי אל   כב

רבים:  דברים  שמעתי  זה  בפסוק  הפכים,      הנה  שפועל  תראה  וממנו  השמש,  הוא  היום,  לומר,  הוא,  שבהם  ומ והטוב  לבן  משחיר האדם 

ובזה והשבות אל לבבך, בראותך  ל י אין שינוי בשמש רק  . כי ודאי תדע בלבך, כ ה המלח סס הדונג ומקש הפשתן וממ  פי הכנת המקבל. 
אלהים, ואשר הוכן לקבל דין מקבלו ואשר הוכן לקבל רחמים גם כן  איש מוצלח, וכיוצא בו איש רש, כי אין שינוי בנותן, כי אם ה' הוא ה 

 על השמש, אינו פשוטו:   אמר . וגם אומרם כי היום  הפסוק, ובלתי מתקשר עם סופו  יתברך. אך אין זה רק על חצי הם יבואונו רחמיו  

יא פסוק כו    כלי יקר על דברים  נותן לפניכם היום ברכה וקללה.  -פרק  ד"א במלת היום רמז אל הגלגל היומי, וסמכו אל    -  ראה אנכי 

  כובס, ומלבין הבגד, , ומקפיא הביצה, משחיר פני ה מתיך השעוה .  פועל שני הפכים מש שהוא באחד ו הברכה והקללה לומר לך כמו הש
כל השינוים הללו אינן באים מצד השמש כ"א מצד המקבלים כך הברכות והקללות הבאים מאתו ית' אינן מחייבים שינוי בו ית' כמ"ש  ו 

לט( כדאיתא במדרש שהביא  וב. )איכה ג  תצא הרעות והט   ומפי עליון לא   )מלאכי ג ו( אני ה' לא שניתי, אלא השינוי בא מצד המקבלים 
 קובעו במלת היום: דה בפרשה זו ואמרתי ל בעקי 

כי החמה בטבעה חמה אבל לפי  מוציא חמה כו' רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאין כו'. אמרו בזה הדמיון  :  עבודה זרה דף ג   מהרש"א 

ת  י המלח נקרש והשעוה נמס טבע המקבל המשתנה תשתנה פעולתה כ  צא הרעות והטוב ולא תשתנה פעולתו  כן הוא מפי עליון לא 
 תרפאין בה בל רשעים נידונין בה וצדיקים מ ית' כ"א לפי המק 

רִּ   מלאכי פרק ג   כג ה  ְוָכל עֹׂשֵּ ים  זֵּדִּ ְוָהיּו ָכל  ּנּור  ּת  ּכ  ר  ּבֹעֵּ א  ּבָ יֹּום  ה ה  ּנֵּ הִּ י  ּכִּ יּ )יט(  ט ֹאָתם ה  ה  ְולִּ ש   ָעה ק  ְ ְיהֹש  ר  ָאמ  א  ּבָ ר לֹ ֹום ה  ֶ ְצָבאֹות ֲאש  א  ָוה 
ְוָעָנף: ֶֹרש   ש  ָלֶהם  ֲעזֹב  ְוָזְרָחה    י  ק: )כ(  ְרּבֵּ י מ  ֶעְגלֵּ ּכְ ם  ּתֶ ְ ש  ּופִּ יָצאֶתם  וִּ ְכָנֶפיָה  ּבִּ א  ְרּפֵּ ּומ  ְצָדָקה  ֶמש   ֶ ש  י  מִּ ְ ש  י  ְראֵּ יִּ ּכִּ   ָלֶכם  ים  עִּ ָ ְרש  ּסֹוֶתם  ְוע  ְהיּו  )כא(  יִּ י 

ּפֹות ת ּכ  ח  ֶפר ּת  יֹּום אֲ   אֵּ יֶכם ּב  ְגלֵּ ה ָאמ  ר  י עֹׂשֶ ר ֲאנִּ ֶ  ר ְיהָֹוה ְצָבאֹות: ש 
ג   כד זרה דף  רבי  : עבודה  רשעים    דאמר  ומקדיר  מנרתיקה  חמה  מוציא  הוא  ברוך  הקדוש  אלא  לבא  לעתיד  גיהנם  אין  לקיש  בן  שמעון 

ה  ר והיו כל זדים וכל עושהנה היום בא בוער כתנו  כי[" ]   (יט   ')מלאכי ג  בה דכתיב ד.[    ף ]ד   ים נידוניןנידונין בה וצדיקים מתרפאין בה רשע 
  צדיקים   , לא שורש בעולם הזה ולא ענף לעולם הבא   ",א יעזוב להם שורש וענף רשעה קש ולהט אותם היום הבא אמר ה' צבאות אשר ל 

בה דכתיב  ג  מתרפאין  וגו' "   ( 'כ   ' )מלאכי  בכנפיה  ומרפא  יראי שמי שמש צדקה  ש   "וזרחה לכם  עוד אלא  בה שנאמר  מתעדנ ולא  (  ם )שין 
 ." תם ופשתם כעגלי מרבק ויצא "

ט{ כרום זלות לבני אדם אמר  -אמרי לה רב ביבי לרב נחמן בר יצחק מאי }תהילים יב ההוא מרבנן לרב ביבי בר אביי ו א''ל    -  ברכות ו:   כה 

בהן   מזלזלין  ובני אדם  עולם  ברומו של  יוחנן ור' אלעזר דאמרי תרוייהו כ ליה אלו דברים שעומדים  פניו  יון שנצטרך אדם לבריות  ר' 

ככרום שנאמ  זלות לבני א משתנות  כרום  דימי אמ ר  רב  כי אתא  כרום  וכיון שחמה  דם מאי  וכרום שמו  הים  יש בכרכי  עוף אחד  ר 
גוונין לכמה  מתהפך  סו   .זורחת  }תהילים  שנאמר  ומים  אש  דינים  בשני  נדון  כאילו  תרוייהו  דאמרי  אסי  ור'  אמי  אנוש  -ר'  הרכבת  יב{ 

 ו באנו באש ובמים: לראשנ 
 לים יב ט' תה כו

 כאן אות ג' עיין פל"ח  כז

מ"ז  כיון שנצרך אדם לבר  -  פרפראות לחכמה   כח )ועיין גם לעיל בסי'  בושה  רוצה לומר מחמת  פשוטו  וכו' לפי  פניו משתנין ככרום  יות 
זוהר שם בשת כסיפו רחיקו דקשוט מאן דאכסיף בגין דאמת דאיהו צדקה אי  ועיין  וכו'(,  נינינו, כי כיוון  תרחיק מניה וכו' וכן לע ואכלתם 

ות המצוות בינו לבין קונו כמו שעושה בפני הבריות )ועיין לעיל במאמר  ת, היינו כי קשה לו לעשהאדם לבריות הוא רחוק מאמ   שנצרך 
נת  צרך לבריות אז הוא בבחי ויהי נא פי שנים ברוחך סי' ס"ו(, על כן פניו משתנין לכמה גוונין מה שאין כן כשהוא איש אמת היינו שאינו נ 

 לבד וכו' כמבואר בפנים:רק בפנים אחד לבד כח אחד    אמת בחינת צדקה שהוא 
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סו  ,ולבן  בתורה  כמבואר  רחו  \כט/וברוחניות  לבריות  למשנצרך  צריך  כי  מאמת  אדק  בני  בעיני  חן  כדי צא  ם 

חסרונו השמש  כי    ,שימלאו  גם  כמו  ב  "יעכך  כמההצדקה  מחמ  אים  רק  הוא  והכל  ת שינוים, 
אחד לבד, ואין בה  בחי' אמת בחי' שמש כנ"ל הוא רק כח   לא יהמקבלים, אבל הצדקה שה

ויש שנשתנה   .ןלכמה גווניוהשינוי הוא רק אצל המקבלים שנשתנין פניהם  שינוי כנ"ל,  
לא לכבודו שיחזיקו אותו  ש  ות,פניו מחמת גדלות שיש לו, באשר שאינו ראוי לו שיצטרך לברי

ואביון,מסכן   לו  אשסובר של  ך לבריותא נצטרעל שהוושפלות  ת  מחמת קטנו  ויש  עני  ויש    .מגיע 
כמה שמחה יש    ,לאם יוגם בזה יש שינוי  .שנשתנה פניו מחמת שמחה, ששמח על שנותנים לו

,  כי חושש מהכתוב שונא מתנות יחיהקצת,  רק  ויש ששמח    לו  כי יש מי ששמח מאד על שנותנין  ו,ל

ל המקבלים כ"א לפי  רק אצהוא    לביםנמצא שהשינו  .עצוב על שמוכרח להיות מקבל  אויש שהו
יא בחי' אמת,  ה  כיל. אבל הצדקה היא רק כח אחד לבד,  פניהם כנ"  כן נשתנין  ,ונתבחי

   :  מה לאמת כנ"לכת עצכ מושבחי' שמש, וע"
 

כמ"ש מדתו אמת    ,\לג/דת האמת של הקב"הזכה להיות מרכבה למדהיינו ש  ,שהוא בחי' אמת  ויעקב

ז( ליעקב  \לד/)מיכה  אמת  היה    ,תתן  רבנו  שולפי'  אמת  כשהוא  איש  המצוות  את  כמו מקיים  בצבור 

צדקה  והקה כנ"ל,  כי שמש בחי' צד,  ויזרח לו השמש  \לה/לב(  נאמר בו )בראשיתלכן  לבדו,    אכשהו

כנ"ל   אמת  לאיש  בחינמשכת  צדקה '  היינו  תהיה  העמוד   להנ"  לוולנו  בתחלת  לעיל  לפסוק  הכוונה 

כנ"ל    בחי' צדקה  לזאוכי שמש ה  .ה שהצדקה נמשכת לאיש אמתיי רא א לבשהו,  וכו'" וצדקה תהיה לנו"
לו השמשו"וזהו  ,  וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקהכמו שכתוב   שהיה ע"י  היינו שיעקב    "יזרח 

ויזרח  וזה    .צדקות, שהם בחי' שמשה  ו כח להמשיך ולהזריח לעצמו כלהאמת היה לאיש  
שאיש    כנ"לעשות וכו'  לכי נשמור    יה צדקהולנו תה, בחי'  ת א איש אמכי הו  , לו דייקאלו השמש

 :  כות כל הצדקותשמ , אליו נלבדובפני בני אדם כמו שעושה אותן כשהוא ת שעושה את המצוו אמת הוא מי 

 

 
ג'    עיין כעין זה בתורה סו  כט ר   -אות  ק ַ ָניו  ְועִּ ּפָ ה  ּנֶ ּת  ְ ש  יֹּות, מִּ רִּ ּבְ ל  ָהָאָדם  ְצָרְך  ּנִּ ֶ ש  יָון  'ּכֵּ י  ּכִּ יֹּות.  רִּ ּבְ ל  ְצָרְך  נִּ ָהָאָדם  ין  אֵּ ֶ ש  ּכְ ְכרּום,    ָהֱאֶמת הּוא,  ּכִּ

ָרכוֹ  )ּבְ ין'  ָונִּ ּגְ ה  ּמָ ל  ְלכ  ְצָרְך  נִּ הּוא  ֶ ש  י  מִּ י  ּכִּ ו:(.  ים,  ת  ּבִּ ר  ּבָ ל  ּלֵּ ְתּפ  ְלהִּ ְמֹאד  לֹו  ה  ֶ ָקש  יֹּות,  רִּ יד.ּבְ ָיחִּ ל ב ְ ֵׁ ל  ַ ְתפ  ְונֹוַח לֹו ְלהִּ ָעָליו    ְוטֹוב  ין  נֹוְפלִּ ים  ּבִּ ר  ּבָ י  ּכִּ

 ְ ש  תֹו ּבִּ ּלָ ְתפִּ ּבִּ ים  ָקרִּ ְ נּועֹות ּוש  ּתְ ה  עֹוֹשֶ ֶ ים, ש  ָקרִּ ְ דֹולֹות ּוש  ּגְ יֹּות  נִּ הּוא  ּפְ ֶ ר ש  ח  א  י ָאָדם, מֵּ נֵּ ּבְ יל  ְצָרְך ָלֶהם.  בִּ ו  נִּ ל  יל    ַוֲאפִּ בִּ ְ ש  ּבִּ יֹּות  רִּ ּבְ ְצָרְך ל  ין נִּ אֵּ ֶ י ש  מִּ
 ְ ש  ּבִּ אֹו  בֹוד,  ּכָ יל  בִּ ְ ש  ּבִּ יֹּות,  רִּ ּבְ ל  ְצָרְך  נִּ הּוא  ֶ ש  ש   יֵּ ן  כֵּ י  ּפִּ ל  ע  ף  א  ּלֹו,  ֶ ש ּ מִּ ס  ְרנֵּ ְתּפ  מִּ י  ּכִּ ְרָנָסה,  ה  ּפ  ּדְ ר,  חֵּ א  ָבר  ּדָ יל  כָּ בִּ ל  ֶ ש  ֲאָוה  ּת  לֹו  ש   יֵּּ ֶ ש  בֹוד  ְינּו 

א.   יֹּוצֵּ ְוכ  יבּות  ִּ ֲחש  ְמָצא ו  אֵּ   נִּ ּבְ יֹּות  רִּ ּבְ ל  ְצָרְך  נִּ הּוא  ֶ ש  ּכְ י  ֲאז  ו  ֶהם.  ּלָ ֶ ש  יבּות  ִּ ֲחש  ו  ְלָכבֹוד  יְך  ָצרִּ הּוא  ֶ ש  יֹּות,  רִּ ּבְ ל  ְצָרְך  נִּ הּוא  ֶ ּפֹל  ש  לִּ ל  יּוכ  יָנה,  חִּ ּבְ יֶזה 

ְתפִּ  דֹול ּבִּ ֶקר ּגָ ֶ ש  ֲעֹשֹותּבְ ְינּו ל  ה  תֹו, ּדְ נוּ   ּלָ "ל:  ּתְ ּנ  י ָאָדם ּכ  נֵּ יל ּבְ בִּ ְ ש  ֶקר ּבִּ ֶ ש  י       עֹות ּבְ ש     ְויֵׁש  מִּ יֵּּ ְתּב  ְקָצת, ּומִּ מִּ א ֶאת ה' ּבְ ר ְקָצת, ְוָירֵּ ֵּ ש  יש  ּכָ הּוא אִּ ֶ ש 
ּוֵּ  ְתּכ  ים, ּומִּ רִּ יל ֲאחֵּ בִּ ְ ש  ּבִּ תֹו  ּלָ ְתפִּ ּבִּ ה  ְמֻגּנֶ ֶקר  ֶ ֲעֹשֹות ש  יָניו ל  עֵּ ֱאֶמת. ֲאָבל ָהאֱ ּבְ ּבֶ ל  ּלֵּ ְתּפ  י  ן ְלהִּ ינֹו ֱאֶמת, ּכִּ ם ֶזה אֵּ ְוג  י,  ּד  ר מִּ ה ְמֹאד יֹותֵּ ְרּבֵּ ֶמת הּוא ה 

י   ּבִּ ר ר  ּתֹוָרה ָאמ  ה  יל ּבְ ר )ְלעֵּ חֵּ ָמקֹום א  ּמּוָבא ּבְ ֶ מֹו ש  ק ֶאָחד, ּכְ י ָהֱאֶמת הּוא ר  ה ֱאֶמת. ּכִּ ְרּבֵּ ְמָצא ה  יָמן נ"א(.לֹא נִּ סִּ יָבא ּבְ  ֲעקִּ

כ   כיון שהוא ו  רבים  חשבונות  בחי'  הוא  מאמת  בתור רחוק  שם  הריחוק    המבואר  כפי  הוא  השקר  כי  הכל  נא,  היה  שאז  הבריאה  ראשית 
 אחד.

 הוא ש -שהיא, מתרלו -גם בדפו"ר ותרלד  ל

 שינוים   -מתרלו  לא

 ם שהשינויי -מתרלו לב

ה',    ה אתמר ועתה יגדל נא כח , כ"ח מ"ה מן חכמה, ועל א עלאה דבר אחר שימני כחותם, כ"ח ת"ם, כ"ח דא שכינת   .תיקוני זהר דף סח   לג
יש תם, ובגין דאיהו דיוקנא דחותם אמת דלעילא, אתמר  ת"ם דא ישראל דלעילא, דעל שמיה אתקרי יעקב תם, כמה דאת אמר ויעקב א 

מאן דמשקר בה כאילו  אמת, ו ביה תתן אמת ליעקב, ומאן דאשתדל באורייתא דאתקרי תורת אמת, דיוקניה חקוקה לעילא בההוא חותם  
הו אפי  הדא  לתתא,  אורייתא  ל ל  וחותמיה  דיוקניה  נפיל  זמנא  ובההיא  ארצה,  אמת  ותשלך  ח'(  )דניאל  דכתיב  מזליה,  א  ונפיל  תתא, 

  ואסתלק ההוא כח מניה, בההוא זמנא סמא"ל וחיליה דאינון חיוון ובעירן ועופין מסאבין רדפין אבתריה, הדא הוא דכתיב וילכו בלא כח 
 רודף: לפני  

ֲעקֹ   )כ(  מיכה פרק ז  לד ן ֱאֶמת ְלי  ּתֵּ י ֶקֶדם: ּתִּ ימֵּ ינּו מִּ ֲאבֹתֵּ ְעּתָ ל  ּב  ְ ש  ר נִּ ֶ ְבָרָהם ֲאש   ב ֶחֶסד ְלא 
ּמָ   בראשית פרק לב   לה  ם ה  ֵּ ֲעקֹב ש  ְקָרא י  יִּּ ו  ְזר  )לא(  יִּּ ו  י: )לב(  ִּ ְפש  ל נ  צֵּ ּנָ ּתִּ ו  ים  נִּ ּפָ ים ֶאל  נִּ ּפָ ים  י ֱאלֹהִּ יתִּ י ָראִּ ּכִּ ל  יאֵּ נִּ ּפְ אֲ קֹום  ֶמש  ּכ  ֶ ש ּ ר  ח לֹו ה  ר ָעב  ֶ ש 

נוּ  כֹו: ֶאת ּפְ ל ְירֵּ ע  ע  ל ְוהּוא צֹלֵּ  אֵּ

השמש    רש"י  לו  ויזרח  אדם   -)לב(  בני  פשוטו   לשון  זהו  השחר  לנו  האיר  פלוני  למקום  כשהגענו  לצרכו  הוא  לו  ויזרח  אגדה  ומדרש   .
שעו  ואותן  בכנפיה  ומרפא  צדקה  שמש  ג(  )מלאכי  דתימא  כמה  צלעתו  את  בשבילו  לרפאות  לשקוע  שמיהרה  שבע  ת  מבאר  כשיצא 

 היה צולע כשזרחה השמש:   -והוא צולע          זרוח בשבילו:מיהרה ל 
 ת דפו"ר. תקפא תיקן ללשון הפסוק וכאן ולקמן השאיר כגרס גם לעיל ושם מוהרנ"ת ב   כך הגרסא בדפו"ר  לו

 היא  -הוא ומתרלו -ותרלד  דפו"ר גם ב  לז
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שני אמוראים לרבי יוחנן   שהיה בימי התנאים, שסיפרוהו  \לט/ מעשה  מסופר  \לח/ב( )יבמות צו ע   בגמרא

מהכד לברוח  צריך  כמה  ממנו  שילמד  לפייסו  תלמידוי  על  אפילו  היהמחלוקת  מעשה  דהיינו  שנחלקו    , 
מחמתן  עד    בהלכה  ביהמ"ד ב ס"ת  דאורייתא  אעפ"י  שנקרע  ריתחא  לידי  שהיה  ואמר   כעסהגיעו 
. נמצא  עבודת אלילים-ה בית זה ע"אתמה אני אם לא יהיששמע על כך  רבי יוסי בן קיסמא  תנא  ה

וכפירות ע"א  נעשה  מחלוקת  שרומז   שע"י  ה  למחלוקת  נראה  לס"ת  כי   ,צדיקשעל  שנמשל   הצדיק 
  והתורה   ( אדם שקמים לכבוד ספר תורה ולא קמים לכבוד תלמיד חכםבני  אותם  ים  כמה טפש  \מ/ כמבואר בגמ')
 חרוף ישיב לו הצדיק בואם  לצידו,  ת הס"ת  נמשל למושך א   את הצדיקה  זוהמב  , בו הנמשל לבית המדרשליב

כבודו להקים  לצי   ,כדי  הס"ת  כמושך את  זה  בלבו    \מא,/דוהרי  כפירה  יפלו מחשבות  כמוועי"ז  הוא  ס"ת    ואזי 
יהפך לבו לבית  לבו  מרוב מחשבות כפירה שיפלו בוזה שאמר התנא אם הצדיק לא מחריש אזי    פסל.קרוע שנ

  .[מב]  יםעבודת אליל
 

אשר חשבו   \מג/ )תהלים קם(  , אמרר אותו מרודפיושיחלץ וישמותפלל לה'  הד המלך  וד כוזה שכתוב  
  ונאספים לדברות  רע  עלי בלבם  שבים  כל היום חושפשוטו של מקרא    ,מלחמות  ום יגורוב כל ירעות בל

הפסוק  מלחמ  עלי  את  מפרש  ורבנו  שבאות  למחשבות    ומזשר  וכנ"ל  ,להפךות,  בגלל    במחשבתוכפירה 

המלחמות, היינו מחלוקת, על ידו חשבו רעות בלב, עי"ז באים   על ידיש פיו,המלחמות של רוד
 ל: ו כפירות כנ", היינת רעותמחשבו

וזה בחי' שתיקה, היינו  .  [מד]   מה כנ"לה' שה' ילחם המלחה למסור המלחמה לוהתיקון לז
לנו, רק לסמוך על ה' שהוא ילחם בשבי  מלחמה וחרופיםהם  לא להחזיר לשצריך לשתוק להם  

יא רק  יקתו ה, וכל שתעבורובהם  ש שהקב"ה ילחם  קבשהרי דוד המלך מ   ,נמצא שאין הכוונה לשתיקה לגמרי 

 
ט' כמאמר ש   , יות המשנ ליישב סתירת  )מעתא  אמר לש  אזל ר' אלעזר :  ף צוד   יבמות   לח בן  יוחנן   , בי מדרשא (  בגדול  ביאת    , ולא אמרה משמיה דרבי 

יוחנן איקפד  רבי  ור' אס   עול  , שמע  רבי אמי  בראש  )לפייסו(  , י לגביה  בנגר שיש  בבית הכנסת של טבריא  ליה לא כך היה המעשה  ו  אמרו 
כיון שראוי לשחיקת סממנים מותר לטלטלו  טרא  גלוס  בו רבי אלעזר ורבי יו שנחלק (  לנעול הדלת  בשבת )האם  קרעו    , ספר תורה בחמתן סי עד שקרעו  ו 

 ה., וכן הו ם רבי יוסי בן קיסמא אמר תמיה אני אם לא יהיה בית הכנסת זו עבודת כוכבים והיה ש  , ס"ד אלא אימא שנקרע ס"ת בחמתן 
ולא אמרה  הלכה זו בבית המדרש  מר  וא   דו רבי אלעזר בן פדתיוחנן אמר הלכה בדין יבום של קטן והלך תלמי בגמ' שרבי    כמבואר שם   לט

יו שפתיו דובבות בקבר אחר פטירתו )וגם שכשידעו שיצאה ממנו  י הקפיד עליו כי רצה שתתפרסם הלכה זו בשמו ויהור"   , בשם רבו ר"י
אותם  ודחה    ן טוב שימחל על כבודו.לכ   , לו מעשה במחלוקת שנסתיימה בקריעת ס"ת  תתקבל יותר( ובאו רבי אמי ורבי אסי לפייסו וסיפרו 

וב המקפיד על תלמידו לחנכו ל שאינו דומה ר  ר' יעקב בר אידי  ידוע לכולם כתלמידו  שני חבירים שנחלקו. עד שבא  פייסו שכיון שר"א 
לם ידעו  רבו על כל הלכה שלימד אלא לימד וכו משה  ם  בוודאי כולם יודעים שכל דבריו הם דברי רבו וכדמצינו ביהושע שלא הזכיר ש

 עפ"י שעורי היום שם( ) ייס רבי יוחנן.   ה התפ ז שתורת רבו מלמד וב 

א קיימי מקמי גברא רבה דאילו בס"ת כתיב ארבעים ואתו  מקמי ספר תורה ול כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי  אמר רבא    :מכות דף כב   מ 
 רבנן בצרו חדא: 

ל ָהָאָד   -  ה בתורה רעז כעין ז   מא ֲחלֶֹקת ע  ש  מ  יֵּּ ֶ ש  ע ּכְ ְצמֹו כְּ ּד  ֲעמֹד ע  ין ל  ים, ם, אֵּ ּשֹֹוְנאִּ י ֶזה  ֶנֶגד ה  ֶנְגּדֹו. ּכִּ ה לֹו ּכְ ן ֶאֱעֹשֶ י ּכֵּ ה לִּ עֹוֹשֶ ֶ מֹו ש  ר ּכְ   לֹומ 
ְמֻבקָּ  א ָיבֹוא לִּ ּשֹֹונֵּ ה  ֶ ם ש  א ָראּוי ָלדּון ּגֹורֵּ ּבָ ר  ּדְ ק א  ְראֹות ּבֹו, ר  הּוא רֹוֶצה לִּ ֶ ה ש ּ לֹום, מ  ָ ס ְוש  ְראֹות ּבֹו, ח  ֹו, לִּ ף ְזכּות, ְול    ש  ל  אֹוָתם ְלכ  ֲעֹשֹות ָלֶהם ּכָ

ּט  מֹו הֶ ה  ְהֶיה", ּכְ ּתִּ ּכֹל  ָעָפר ל  י ּכְ ִּ ְפש  ינֹות: "ְונ  חִּ י ֹובֹות, ּבְ ין ָעֶליָה, ְוהִּ ִּ ש  ּכֹל ּדָ ה  ֶ ים  ָעָפר ש  ֲאָבנִּ ה ְוָזָהב ְוֶכֶסף ו  יָּ תִּ ְ יָלה ּוש  ּטֹובֹות ֲאכִּ ל ה  א נֹוֶתֶנת ָלֶהם ּכָ
ָהיָ  ּכֹל  ן טֹובֹות, ה  מֹו כֵּ ּכְ ֶהָעָפר,  ן  ם ח   ה מִּ הֵּ ֶ י ש  ּפִּ ל  ף ע  ה ָלהֶ א  ָעֹשֶ יֵּ ן  י כֵּ ּפִּ ל  ף ע  ָרָעתֹו, א  ים  ִּ ש  ּקְ ּוְמב  ָעָליו  ים  ּנ  ֹוְלקִּ ּכ  ֶהָעָפר  מֹו  ּכְ ּטֹובֹות,  ל ה  ּכָ           "ל: ם 

ל  ָ ָמש  ְצמֹו ְוי  ְוהו א כ ְ ֲעמֹד ע  ם הּוא י  רֹו, אִּ ית ֲחבֵּ ת ּבֵּ ח  ר ּת  ֶאָחד חֹותֵּ ֶ ש  ֶנְגדּ , ּכְ ן ּכְ ם ּכֵּ אי  ְחּתֹר ּג  ּד  ו  י ּבְ ֶאָחד  ֹו, ֲאז  ֶ ש  ֹו, ֲאָבל ּכְ ש  ְמֻבּקָ ר לִּ חֹותֵּ ל ָיבֹוא ה  ק  ּבְ
ֲחבֵּ  ו  ר  ְועֹושֶֹ חֹותֵּ ָעָפר  ְך  ֹופֵּ ְוש  ים  ְפנִּ ּבִּ ד  עֹומֵּ ש  רֹו  ְמֻבּקָ ֲעֹשֹות  ל  א  ּשֹֹונֵּ ה  ָיכֹול  ינֹו  ְואֵּ ְבּתֹו,  ֲחש   מ  יר  פִּ מֵּ י  ֲאז  ֶנְגּדֹו,  ּכְ ל  ּתֵּ ֲעמֹ ה  ל  ין  אֵּ ן  כֵּ מֹו  ּכְ ֶנֶגד  ֹו,  ּכְ ד 

ּשֹֹוְנאִּ  ן כְּ ה  ם ּכֵּ ּג  ר  חֹותֵּ ֶ ת ש  ינ  חִּ ּבְ הּו  זֶּ ֶ ש  ם,  ֶנְגּדָ ֲעֹשֹות ּכְ ְמ ים ל  י ֶזה ָיבֹוא לִּ ל ְידֵּ ע  ֶ א, ש  ּשֹֹונֵּ י  מֹו ה  ִּ ְפש  ת "ְונ  ינ  חִּ ּבְ ת ָעָפר,  ינ  חִּ י ּבְ ל ְידֵּ ל. ֲאָבל ע  ק  ֹו ּבְ ש  ֻבּקָ
ע   "ל.  ּנ  ּכ  ָעָפר"  ֶ ּכֶ ֲחש  מ  יר  פִּ מֵּ ֶזה  י  ְידֵּ ּנ  ל  ּכ  א  ּשֹֹונֵּ ה  ה  ֶבת  ּבְ ָאר  ְ ש  ְונִּ ל  נֹופֵּ י  ּכִּ ּפֹל,  יִּ ּה  ּבָ ת  ח  ש   ּכֹוֶרה  י  ֲאז  ו  ֶהעָ "ל,  י  ְידֵּ ל  ע  רֹו  ֲחבֵּ ל  ע  ָרה  ּכָ ֶ ש  ת  ח  ָפר  ש ּ 

"ל, ע   ּנ  ֶנְגּדֹו ּכ  ְך ָעָליו ָעָפר ּכְ ֹופֵּ ד ְוש  רֹו עֹומֵּ י ֲחבֵּ ְך ָעָליו, ּכִּ ּפָ ְ ש  ּנִּ ֶ ִּ ש  ְפש  ת ְונ  ינ  חִּ י ּבְ "ל:ל ְידֵּ ּנ  ָעָפר ּכ   י ּכְ
 למקום כפירה וע"ז.  דיק שעלול לההפךרבנן וביהמ"ד משל ללב הצמ ס"ת ולא מקמיה צורבא  נראה כי הס"ת משל לכבוד הצדיק וכדאיתא בגמ' כמה טפשי אנשי דקמו מקמיה מב

ד:   פרק קמ תהילים    מג ְלָדוִּ ְזמֹור  מִּ ח   ּצֵּ ְמנ  ל  צֵּ   )א(  ּלְ ח  יְ )ב(  י  מֵּ נִּ ָרע  ָאָדם  מֵּ ְנצְ הָֹוה  ּתִּ ים  ֲחָמסִּ יש   י: אִּ נִּ ָיגּורּו    רֵּ יֹום  ל  ּכָ ב  לֵּ ּבְ ָרעֹות  בּו  ְ ָחש  ר  ֶ ֲאש  )ג( 
ְלָחמוֹ  מֹו ָנָחש  ֲחמ    ת: מִּ ֹוָנם ּכְ ְננּו ְלש  ָ ימֹו ֶסָלה:)ד( ש  ָפתֵּ ׂשְ ת  ח  ּוב ּת  ְכש  ָ   ת ע  ים ּתִּ )ה( ש  יש  ֲחָמסִּ אִּ ע מֵּ ָ י ָרש  ידֵּ י ְיהָֹוה מִּ נִּ בוּ נְ ְמרֵּ ְ ר ָחש  ֶ י ֲאש  נִּ ְדחֹות    ְצרֵּ לִּ
ָעָמי:   ּפְ

טו(,    יום יגורו מלחמות. יגורו, יאספו, כמו )חבקוק א, )ג( אשר חשבו. חושבים מחשבות הרעות בלב, ואומרים אותם בפה, זהו כל    -  "ק רד 
   תמצאנו, לך ותלחם בו, וזה היו אומרים לו תמיד: יגורהו בחרמו. יאמרו לשאול, בזה המקום  

הענין<    ם מלבי"  חלצני -)ב >באור  רודפים,   -  ג(  מיני  שני  בסתר,    יש  עליו  שהלשינו  והם  עצמם,  תועלת  מבלי  להרע  רק  המבקשים  א[ 
תו בגלוי, ועז"א  הנאת עצמם, והם לחמו א ב[ המבקשים לחמסו מצד    -מקבילים, חלצני ה' מאדם רע אשר חשבו רעות בלב  והמאמרים  

 ו מלחמות: מאיש חמסים תנצרני )אשר( כל יום יגור

המל   מלבי"ם  חמ ים<  >באור  איש  רע,  אדם  נפש    -סים  )ב(  אל  מיוחס  והחמס  האדם,  אל  שיתיחס  האנושי  השכל  מצד  הוא  בלב  רע 
 בהמית: ה 
 בתחילת התורה וצ"ע ששם נקט על ה'.  מד



 מוהר"ן                                   רנא   תורה                       ליקוטי                       7קיז: 

שפרעה ע"י שרדף את עם ישראל   \מה/ ( ה'  )שמות רבה כאדרשו  ש  "יבופרעה הקר "ובבחי'    ,שיב להםה  להם, שלא
  המלך רדף אותו כגון דוד ששאול  ,רק כשאין דין בארץ  למסור דין לשמיםנ"ל שמותר הקריב אותם להקב"ה. וכ

   .ום אפשרות לדון עמוולא היה לו ש

בחי'   רוזה  משה  שאמר  ישראלמה  לעם  כ  בנו  מצרים  סוף  ביציאת  ים  שפת  על  רודפים  והמצרי שעמדו  ם 
, ומשה רבנו נו למות במדברחתלקוטענו על משה רבנו    והיו בישראל שנפלו להם מחשבות כפירה,  אחריהם

פשוטו שאמר להם אל תדאגו רק    תם תחרישוןה' ילחם לכם וא   \מו/ )שמות יד(  נתן להם העצה הנ"ל

הרי    צ"ע  לכאורה.  \מח/שנפלו להם  פירההמחשבות כלבטל מהם  שנתן להם עצה  מפרש    ורבנו  .\מז/תבטחו בה'
אפש לישראל  הייתה  לא  מלחמהראז  להשיב  רבנואולי    .\מט/ ות  ללמדרוצה  במלחמה  ש  ו  של כשמדובר 

  על השם ית'.אפשרות ולסמוך רק  שזו לאצריך לחשוב  להשיב מלחמה, גם כשיש אפשרותאזי  \נ/ חרופים

 
ח    -  נינא עיין תורה יג ת   מה  ּבֹורֵּ ְוהּוא  אֹותֹו,  ין  רֹוְדפִּ ֶ ש  ְמָצא  נִּ ָהָאָדם,  ל  ע  ין  חֹוְלקִּ ֶ ש  יִּ   ּכְ ם  ֵּ ש ּ ְלה  ם  ע  ּפ  ָכל  ֶ ּבְ ש ּ ה  מ  ְוָכל  ְך,  ר  ר,  ְתּבָ יֹותֵּ ָעָליו  ין  חֹוְלקִּ

ְתבָּ  יִּ ם  ֵּ ש ּ ְלה  ר  יֹותֵּ אֹותֹו  ין  ְ ְמָקְרבִּ ש  יָעה  ּצִּ ְוא  ה,  ָאּתָ ם  ָ ש  ם  יִּ מ  ָ ש  ק  ֶאּס  ם  "אִּ קל"ט(:  ים  ּלִּ הִּ )ּתְ ת  ינ  ְבחִּ ּבִּ ָמקֹום,  ָכל  ּבְ ְך  ר  ְתּבָ יִּ ם  ֵּ ש ּ ה  י  ּכִּ ְך  ֶנךָּ ר  הִּ ,  " אֹול 
ָכל ָמקֹום  ּבְ ֶ ש  ְמָצא  יִּ   נִּ ם  ֵּ ש ּ ח  ְלה  ֹשְ ּבֹורֵּ יִּ יב ֶאת  ְקרִּ הִּ ֶ 'ש  יב"  ְקרִּ ְרעֹה הִּ ת: "ּופ  ינ  חִּ ּבְ ְוֶזה  ְך.  ר  ה  ְתּבָ ָ ָרש  ּפָ ח  ּל  ש   ּבְ ה,  ּבָ ר  ְדָרש   ם' )מִּ יִּ מ  ָ ש ּ ּב  ֶ יֶהם ש  ֲאבִּ ל  ל  ָראֵּ

 ֵּ ש ּ ר ְלה  ְתָקְרבּו יֹותֵּ יָפתֹו אֹוָתם נִּ י ְרדִּ ל ְידֵּ ע  ֶ "ל:   ם כא(, ש  ּנ  ְך ּכ  ר  ְתּבָ  יִּ
ְר   מות פרק יד ש   מו יִּּ ו  חֲ )ט(  ם א  יִּ ְצר  פּו מִּ ם כָּ ּדְ יָּ ל ה  ים ע  יגּו אֹוָתם חֹנִּ ִּ ׂשּ יּ  יֶהם ו  ל ְצֹפן:רֵּ ע  ּב  י  ְפנֵּ ירֹת לִּ חִּ י ה  ל ּפִּ ילֹו ע  יו ְוחֵּ ָ ּוָפָרש  ְרעֹה  ּפ  )י(    ל סּוס ֶרֶכב 

ְקרִּ  הִּ ְרעֹה  ֶא ּופ  ל  ָראֵּ ׂשְ יִּ י  ְבנֵּ אּו  ׂשְ יִּּ ו  ְצר  יב  מִּ ה  ּנֵּ ְוהִּ יֶהם  ינֵּ עֵּ יֶהםת  ֲחרֵּ א  ע   ֹנסֵּ ם  יִּּ   יִּ ו  ְמֹאד  יְראּו  יִּּ ְיהָֹוה:ו  ֶאל  ל  ָראֵּ ׂשְ יִּ י  ְבנֵּ ו    ְצֲעקּו  ה  )יא(  ֶ מש  ֶאל  יֹּאְמרּו 
ְצָר  ּמִּ מִּ יָאנּו  ְלהֹוצִּ נּו  ּלָ יָת  ָעׂשִּ זֹּאת  ה  מ  ר  ְדּבָ ּמִּ ּב  ָלמּות  נּו  ְחּתָ ְלק  ם  יִּ ְצר  מִּ ּבְ ים  ְקָברִּ ין  י אֵּ לִּ ּבְ ם: ֲהמִּ ּדָ   יִּ ה  ֶזה  ֲהלֹא  ְרנוּ בָ )יב(  ּב  ּדִּ ר  ֶ ֲאש  ם    ר  יִּ ְצר  ְבמִּ ֶליָך  אֵּ

ְבָדה ֶאת  לֵּ  ע  ְונ  ּנּו  ּמֶ מִּ ל  ֲחד  םאמֹר  ְצָריִּ ר:  מִּ ְדּבָ ּמִּ ּב  נּו  תֵּ ּמֻ מִּ ם  יִּ ְצר  מִּ ֲעבֹד ֶאת  ָלנּו  י טֹוב  ּוְראּו ֶאת    ּכִּ בּו  ּצְ ְתי  הִּ יָראּו  ּתִּ ל  ָהָעם א  ֶאל  ה  ֶ יֹּאֶמר מש  ו  )יג( 

ּוע   ה ְיש  ֲעׂשֶ ר י  ֶ י אֲ   ת ְיהָֹוה ֲאש  יֹּום ּכִּ צְ ָלֶכם ה  יֶתם ֶאת מִּ ר ְראִּ ֶ ְרֹאָתם ע ש  פּו לִּ יֹּום לֹא ֹתסִּ ם ה  יִּ ד עוֹ ר  ו ן:)יד(    ָלם:ֹוד ע  ש  ֲחרִּ ַ ם ת  ֶ ם ָלֶכם ְוַאת  חֵׁ ָ ל    ְיהָֹוה יִּ
ל   ָראֵּ ׂשְ י יִּ נֵּ ר ֶאל ּבְ ּבֵּ ָלי ּד  ק אֵּ ְצע  ה ּתִּ ה מ  ֶ יֹּאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מש  עּו: )טו( ו  ּסָ  ְויִּ

פי רבנו  , אבל ל )לא מצאתי בזוהר    ה:ישון בסוד מחשב אמת כמו שאמרו בזהר הקדוש תחר   ם תחרישון בסודואת    -"א ד להחי   חומת אנך
 ( המחשבה מנפילתה לכפירות  תא   להעלות  א זה נפלא שתחרישון הו 

וק הבא שהקב"ה  כמבואר בפס   , צמו כן צעק לה' שהרי בע   ,הרי עדיין לא ידע שזה לא הזמן לצעוק לה'   , ישון אמר להם תחר   צ"ע מדוע   מז
לו אלי ל   אמר  תצעק  עיין   .וכו'  מה  האריז"ל   אבל  עפ"י  שם  מדבש  ובמתוק  מח.  בשלח  של   בזוהר  בגלל    לשתוק אמר  רבנו  ה  ש מ מבואר 

אל  של  עע"ז   ה הקטרוג  להואלה  יכולה  לא  אנפין  לזעיר  הרגילה  התפלה  לכן  אנפין א ו ,  לאריך  תפילה  רק  אלא  וזה    ( קה   תורה עיין  )   , יל 
בר אל  ד " וזה רמז להם  מסירות נפש,    ל שצח שלעורר את א"א צריך מעשה  תורה ק יתבאר ב ו מז"א לא"א,  נ"י ויסעו  שאמר להם דבר אל ב 

ויסעו  בזוהר שמרוב הקטרוג    .לתוך הים   " בנ"י  תגרום  היה על ישראל אלה ואלה עע ש  וראה  "ז היה חשש שאפילו תפילתם של ישראל 
ָָ  ליותר קטרוג. אָָ-זוהרָבשלחָמז:ָָעיין א,ֲָָחֵזיָָּת  כ  ָדָָה  יָבָָּכַ ְתְקרִּ ְרעָהָָאִּ ָאָָּפַ ח  אְָָלַאּג  ב  הוְָָָּקר  ֵאָלָָּבְ ר  ש ְ יִּ   מלחמה   לעשות  עהפר  נתקרב  כאשר  הים  אצל  כאן  וראה  באָָּבְ

ַההּוא,  בישראל ָאָָּבְ ְמנ  אָָזִּ ֵעיָָל  ָאָָּב  יךְָָָֻקְדׁש  רִּ ְתֲערּוןָָהּוָאָָּבְ יִּ ֵאָלָָּדְ ר  ש ְ ָאָָיִּ ְתֲערּות  ָאָָאִּ ָלְָָלַתּת  ל  ,  כלל  מלמטה  התעוררות  שום  ישראל  שיעוררו  ה"הקב  רצה  לא  הזמן  באותוָָּכְ
  ותתעורר  כנגדם קטריגיםהמ  יתעוררו אז, החיצונים בין ולבקוע העולמות עליית דרך לעלות  שצריכה פלהבת יעוררו הם ואם, הנצלל ראוים היו לא שמצדם מפני  וצעקה בתפלה אפילו

א  ועוד,  הדין  מדת ה  אָָּדְ ְתֲערּות  אָָאִּ א  והיינו ,  למעלה  התעוררות  היתה  כבר  כיָָהּואְָָלֵעיּל  ה  ןָָּדְ ה  ימוֲָָָּאב  אֲָָערוְָּוַאתְַָָָאְקּדִּ רּות  ְתע  אָָאִּ אלְָָָּד    והעירו   מוהקדי  האבות  כיֵָָעיּל 

א,  למעלה  זו  התעוררות ְלהֹוןָָּוְזכּות  ֵאיָםָָּדִּ ָא,  (ובתפלה   הוא   אבות   בזכות   לאדם   שנעשה   שהדבר   משמע  והנה ) ,  בניהם  את  להציל  לפניו  עמד  שלהם  ותוזכָָיהַָּקמֵָָָּק  אְָָול  ע  ָָּב 
ָא יךְָָָֻקְדׁש  רִּ ֵאָלָָהּואָָּבְ ר  ש ְ יִּ תְָָָּדְ רּוןיִּ ָאָָע  ָלְָָלַתּת  ל  א  ותפלה  צעקה  ידי  על  כלל  התעוררות  שום  מלמטה  ררויעו  שישראל  ה"הקב  רצה  אולָָּכְ ד  יָבָָהּואָָה  ְכתִּ ֵחםָָָה"יהוָָדִּ ּל  ֶכםָָיִּ ָָל 
ָם יׁשּוןְָָוַאּתֶ ֲחרִּ יׁשּון  פירושוָָּתַ ֲחרִּ איָָּתַ א,  מלתקן  ורחוקה   לקלקל   קרובה  שצעקתם   מפני   שישתקו  שציום ,  ממש ַָָוּדַ ְתֲערוְָָָּול  ָהָָןתִּ ּל  אָָמִּ ל  יָָּדְ ְצְטרִּ   שאין   ר דב  תעוררו  ולאְָָלכוָָָּךְָאִּ

א,  לכם  צריך כ  יָל  זה  בפסוק  וכאןְָָוה  לִּ ְתּכְ ָאָָאִּ מ  ָאָָׁשְ יׁש  וָןַָָקּדִּ ַאְתו  ָןָָּבְ ימ    שם   שהוא  ל"יי  השם  כם'ל  לחם'י  הוה'י  של  ת"בר  שרשום  והיינו,  רשומות  באותיות  הקדוש  שם  נכללְָָרׁשִּ

א, תהאבו   זכות לעורר כדי  בתפלתו משה בו ורמז,  שמות ב"מע קדוש  אחד ְתֲערוְָָּוה  יאָיהָּבֵָָּאִּ ָ.........(  יםומפרש ג"רא ק"רמ). כראוי לפרשו החברים  בזה נתעוררו וכברַָחְבַריּ 

אְָָוַעָל  ואמר  הקודמים  לדבריו  חוזר  עתהו אָָּד  אָָל  ע  ָאָָב  יךְָָָֻקְדׁש  רִּ רּוןָָהּוָאָָּבְ ְתע  יִּ ֵאָלָָּדְ ר  ש ְ ָהָָיִּ ּל  אָָמִּ ְלמ  ע    ה תפל  דבר  שום   מלמטה  וררויע  ישראל  שבני   ה"הקב  רצה  לא  כן  ועלָָּבְ

י,  בעולם  וצעקה אִּ רּוןָָּדְ ְתע  ֵאָלָָיִּ ר  ש ְ ָהָָיִּ ּל  א,  מלמטה  תפלה  ברד  ישראל  יעוררו  שאםָָמִּ רּוןָָל  ְתע  אָָיִּ מ  ַרֲחֵמָיָָׁשְ   היו   המצרים  את  שנאתם  מצד  כי,  הרחמים  שם  מעוררים  היו  לאָָּדְ

א  ואז,  ם"להיא  שם  את  מעוררים  והיו   רחמים  שום   בלי  הדין  חומר  בכל  בהם  להנקם  רוצים ְתעְֲָָָול  יָדיִּ אָָבִּ ינ  ַרֲחֵמיָָּדִּ א  ברחמים  הדין   נעשה  היה  לאָָּבְ ד  יָבָָהּואָָה  ְכתִּ ֵחָםָָָה"יהוָָדִּ ּל  ָיִּ
ֶכָם ם,  ברחמים  דין  והיינוָָל  יׁשּוָןְָָוַאּתֶ ֲחרִּ א  פירוש ָָּתַ ל  ְתֲערּוָןָָּדְ ָיָָּתִּ ידִּ הָ ,  הדין  מדת  שהוא  ם"אלהי  שם  את  תעוררו  שלאָָמִּ ָאָָאּדְ מ  ַרֲחֵמָיָָׁשְ ֵעָיָָּדְ ָאָָּב  ר  ָדְלֶמעְֲָָָעַלְייהוְָָָּלַאְתע  ָָּבַ
א ינ  ַרֲחֵמיָָּדִּ אְָָוַעָל,  ברחמים  יןד  לעשות  עליהם  לעורר  צריך  הרחמים  שם  כיָָּבְ ֵעיָָּד  אָָּב  ל  ימוַָָָּתַעְבדּוןָָּדְ גִּ ְתֲערּוןָָּפְ ָהְָָותִּ ּל  אָָמִּ   שתעוררו   ידי  על   פגם  תעשו  שלא  צריך  כן  ועלַָָאֲחר 

  אז המלכות  סוד  שהיא לבדה  הדין  מדת שהוא  ם" אלהי  שם את רק מעוררים  היו  ישראל  ואם , המלכות היא  חרונה א'  היינו ה ו "יה כי ן" ומז  כלול  ה" הוי  השם והנה, דהלב הדין מדת את
   גדול.  פגם  והוא א" מז  אותה מפרידים   היו

חת אומרת נחזור  ומרת נפול לים, וא ים, אחת א התיצבו וראו. תניא, ארבע כתות נעשו לאבותינו על ה   -ב' ה'( )   תענית ירושלמי    ראה   מח
, אמר להם משה התיצבו וראו את ישועת  ואחת אומרת נעשה עמהם מלחמה ואחת אומרת נצווח כנגדן, זו שאמרה נפול לים   למצרים,

אמר להם  ה', זו שאמרה נחזור למצרים אמר להם כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם, זו שאמרה נעשה עמהם מלחמה  

ארבע כתות אלו  נראה דתכונת    -יד יג    תשמו   רה תמימה תו   ועיין                : הם ואתם תחרישוןאמרה נצווח כנגדן אמר ל ' ילחם לכם, וזו ש ה
נו,  הוא שנתחלקו בדעות שונות, והיו מהם מאמינים אלו שאמרו נעשה עמהם מלחמה ואלו שאמרו נצווח כנגדן ר"ל נצעק להקב"ה שיענ 

       ים ולכל כת וכת השיב משה מענין דעתה: מתייאשים שאמרו נפול ל   ם שאמרו נחזור למצרים, ומהםומהם כופרי 

יו בעלי  והרי אדרבה הלכתה שאמרו נצעק לה'  י תחרישון נאמר  מ ולפי הירושל   , לכופרים היא עצה    העצה של תחרישון   וצ"ע לפי רבנו 
   ות כפירה?     אמונה ומדוע צריכים את העצה של רבנו תחרישון להנצל ממחשב 

כיצד חשבו  "ע  שהיו בישראל ד' כיתות ואחת מהן שאמרה להלחם במצרים, אבל צ   ימ ירושל תרגום  ו   תרגום יונתן ת יד יג(  )שמו   עי"ש   מט
 .רבים של מצרים   ואנשי מלחמה , כנגד שש מאות רכב סוס  לעשות זאת

מל   בוודאי  נ להשיב  שכשאפשר  לומר  הכוונה  נס אין  על  לסמוך  צריך  ממש  הש,  חמה  להרגך  הבא  נאמר  זה  על  ואדרב כי  להרגו,  ה  כם 
די שהיה  י ם ותמ )אפילו נס מפורס   ,( ע"ז יח.  ש"א מהר , ועיין  )ספר המדות ישועה אות ח'   לסמוך על נס כשאפשר להנצל בדרך הטבעאסור  
קרי    ק " בביהמ  ראה  בבית המקדש  שכה"ג לא  ניסים  הניחו אעפ"כ  שהיה אחד מעשרה  לישן    לא  יתטמא לו  מ שמא  וגם  שיחליף  ,  ינו כהן 

פרש"י  )ועיין    ל נס.ק שהרי כל מלחמות ישראל היו על ספק ולא סמכו ע ואפילו על ספ   (ומתקינין לו יומא ב. ד"ה    מאירי  .מא אותו אם יתט 
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ידיו זו    על  ההשתיקה  כנמתבטלין  ועי"ז  כפירות  של    בה,נתעלה המחש"ל  נפולה  כפירות  ממחשבה 

  .כפירות כנ"ל רעות שלנתבטלין מחשבות כנ"ל שע"י השתיקה כי   ,ושה של אמונהלמחשבה קד
  בה כנ"לשע"י השתיקה נתעלה המחש  \נא/ { מנחות כט}חשבה  וזה בחי' שתוק כך עלה במ

מ\נב/ כפירה שהיא  ניצול ממחשבות  למחרפיו  ומלשון  שע"י השתיקה  נפולה,  שמע מ  נתעלה המחשבהחשבה 

  .אלא שע"י השתיקה ביטל אותן וחזר והעלה את מחשבתו מנפילתהבות כפירה  באו לו מחשש
ואולי כי משה רבנו כשראה את ר"ע הרגיש בזיון שלא    ביאור רבנו כאן?  צ"ע איך מתיישב התשובה למשה עם

ר לו  ואזי אמ   ,כפירהבחי'    דהיינו  ,ב"הושיות על הנהגת הקונפל עי"ז בלבו ק  ,וזה בחי' מחלוקת  ,מבין את דבריו
ז הראה לו הקב"ה שבאמת כל כוחו של  או  .הקושיות שיש לך בלבכדי שעי"ז יתבטלו    ,"ה שתוק וסמוך עלי הקב
 בסיני. יד תורה רוהוא מכוחו של משה רבנו שה ,ר"ע

 

צ"ע מה  \נג/   .ויקתשת  על ידיאך כשגם הם שותקים, אזי יכולים ח"ו לקלקל התיקון שנעשה  
ועיקר המחלוקת היא בדבורים   , על הצדיק  רשעים שרודפים וחולקיםב  מדובר כאן הרי    ,ותקיםהכוונה שהם ש

 ומקפח פרנסתו חברו    לאומנותכגון היורד  שמסית חבריו נגדו או  ואולי כגון  ים?  ומתי הם שותק  ,ז וחרופיםשל בו
   .עין הרעשמזיקו ב או

ג' ל  דהיינו שמפיל  ויך עין הרע על שונאי ע ממש שהרש  \נד/ עיין תורה נה אות   . מדה רעה של עין הרע אותם 
תורה   ואבשלום)  דנועיין  ד"ה  ד'  שדוד    (אות  שם  מאבשמשמע  ברח  שיהרגנוהמלך  מחשש  לא  מחשש    ,לום  אלא 

של אבשלום הרבה שנים   ת העין הרעי"ש שאבא שאול נפל לקליפעוד ע  .שיפיל אותו להיות רע עין כמוהו
שמת   כפירה  .אבשלוםאחרי  מחשבות  היא  הרע  שהכל    ,ועין  והבטחון  האמונה  הפך  קנאה  היא   לטובהכי 
  .בהשגחה מה' 

כי   כ  ועלת לבטלה המשתיקצ"ע  מי מחרף  אבל הרשעים    ,אע"פ שמחרפים אותו  ותקש שהיא    הפיר מחשבות 
 וצ"ע.. ואולי כיון שיש להם יצה"ר גדול לחרף ושותקים ?אותם שעי"ז יש מעלה לשתיקתם

פשוטו של מקרא    ,ו חורשיםחרש  גבי  לע  \נה/ )תהלים קכט(  "הבמה שצעק דוד המלך להק  וזה בחי'

במחרישה    על  שיםשחורכמו  הן  עליו    שעוברות שהצרות   חורשיםגבו  דורש  ורבנו    \ נו/לשון שתיקה  ושור. 

 
כ  שייך  ניסים(    שאסור להנות ממעשה  ד.תענית דף  צריך לחשוב שאני לא  ובזיונות אזי  בחרופים  צדיקים  על  אבל במלחמה של רשעים 

 ך על ה' ית'.של מלחמה אלא לשתוק ולסמו   הבסוג כז 
כתרים לאותיות אמר לפניו רבש"ע מי    ר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר ר רב יהודה אמ אמ   :ף כט מנחות ד   נא

לין תילין של  מעכב על ידך אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תי 
ש כחו כיון  שב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים תשלאחורך הלך וי לו חזור  יו רבש"ע הראהו לי אמר  הלכות אמר לפנ 

שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו חזר ובא לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של  

נותן תורה ע"   עולם יש לך רבונו של עולם הראיתני תורתו הראני    אמר לפניו  .ני מחשבה לפ שתוק כך עלה ב י אמר לו  אדם כזה ואתה 

ח לו  אמר  א"ל  שכרו  שכרה  וזו  תורה  זו  רבש"ע  לפניו  אמר  במקולין  בשרו  ששוקלין  ראה  לאחוריו  חזר  ]לאחורך[  עלה  זור  כך  שתוק 

 .במחשבה לפני 
יזה מחלוקת היתה עליו ואיזה בחי' כפירה  . א ל ר"ע זו תורה וזו שכרה ב"ה למשה כששאל על הריגתו שזה אמר הק   צ"ע כיון שדיבור  נב

 לעלות את המחשבה מכפירה לאמונה. ועוד שהלשון כך עלה הוא לשון עבר ולא לשון ציוי.כדי    ,ה הזו שהיה צריך לעיצ   עד נפלה בליבו  
מצ   צ"ע עפ"י הנ"ל   נג מושך הס"ת  ועלול להקרע א"כ כ שכשמשיב מלחמה הוא כמו  טוב  שהרשע שותק אזי לכאורה  ידו השני  אדרבה 

ולמה אומר רבינו   יקרע,  ובוודאי לא  ואולי כיויותר ששום צד לא משוך בס"ת  יותר.  שווה  שזה גרע  ן ששניהם מחרישים אזי המחלוקת 
קים  אינם דברים אבל כששניהם חול אלא שירדה למחתרת אבל לא שאינה קיימת. דהיינו שכשרק צד אחד חולק בקול אזי דברים שבלב  

 שב מחלוקת ממש  וצ"ע.בלב ובמחתרת אזי נח 
ס  עִּ   -אות ה' עפ"י תורה נה שכתב    ועיין לק"ה פורים ה'  נד ח  ן,  יִּ ע־ע  ָהר  יל  ּטִּ י  ּלֹא  ֶ ש  ק  ר  ן הּוא  יִּ ע־ע  ָהר  ן  מִּ ְפחֹד  ְולִּ א  ְתָירֵּ ְלהִּ ין  יכִּ רִּ ּצְ ֶ ש ּ ה  מ  ר  ּק 

ע   ּבְ ָהָאָדם  ּבְ ֶאֶרס  לֹום,  ָ לוֹ ְוש  ָ ְוש  ס  ח  ּבֹו,  יס  ְכנִּ ְלה  ְינּו  ה  ּדְ צָ ְצמֹו,  ן  ל־ּכֵּ ְוע  ן.  יִּ ע־ע  ָהר  ן  מִּ ע  ר  יֶזה  אֵּ ְתּג  ם  ּמִּ ֶ ש  ּכְ ָהָאָדם  יְך  ן  רִּ יִּ ע־ע  ְוָהר  א  ֹונֵּ ׂשּ ה  ָעָליו  ר  ּבֵּ
ן,  יִּ ת טֹוב־ע  ינ  חִּ ּלֹו טֹוב ּבְ ְהֶיה הּוא ּכֻ יִּּ ֶ ּמֵּ   ש  ְהֶיה ְמל  ְצמֹו יִּ ע  ע ּבְ ָ ל ָהָרש  ּלּו ע  ֲאפִּ  .ד ְזכּותו 

ֲעלוֹ   תהילים פרק קכט   נה  ּמ  ה  יר  ִּ ש  ל: )א(  ָראֵּ ׂשְ יִּ ָנא  ר  יֹאמ  י  עּור  ּנְ מִּ י  ְצָררּונִּ ת  ּב  ר  צְ   ת  ת  ּב  ר  י: )ב(  לִּ ָיְכלּו  לֹא  ם  ּג  עּוָרי  ּנְ מִּ י  ּו    ָררּונִּ ָחְרש  י  ּבִּ ּג  ל  ע  )ג( 
יכּו למענותם   ים ֶהֱארִּ ִּ י \ חְֹרש  ֲענִּ  {: \ ָתם }ְלמ 

חרשו.    -  רד"ק  גבי  על  לרו )ג(  )משל  שאמר  כמו  והקלון,  והבזיון  והפרך  הסבלות  לעברים.  ב  וכחוץ  גוך  כארץ  ותשימי  כג(,  נא,  ישעיה 
ה  המענית  למעניתם,  עד  האריכו  וכן  כמוהו,  אחר  ויעשה  יחזור  כן  ואחר  בו,  שירצה  כשיעור  בשדה  בשורים  החורש  שיחרוש  הקו  וא 

כו למעניתם רצה  רבה, כי לא ינוחו עד ראש הקו. ובאמרו הארי   השורים  ה שיהיה ארוך המענית, תהיה יגיעתשיחרוש כל השדה. וכל מ 
 לומר שלא נתנו אותנו לנוח מעבודתם ומסבלותם: 

כל שותק יש סבה לשתיקתו, כמ"ש    -ערך שתק, חרש, דום, חשה, הס    -אות ש  )לשלמה אהרן וורטהימר(    שבתנ"ך   נרדפים   באור שמות   נו
שתיקה כהודאה דמיא, יבמות פ"ז, ב'(    ותק כמודה )כמ"שיש מחריש כי רואה עת, לאמר כי יש שרא העברי: יש מחריש מאין מענה, ו בן סי 

תק להקניט )עי' גמ' נדרים ע"ט, א'( ויש שותק כיעקב, שותק מפני חלשתו עתה ולבו חורש בקרבו  שאין לו מעשה נגד דברי רעהו, ויש שו 
שהחורש חותר ומהפך    ל פרי, או בעבורהחורש בקרבו איך ומה יפיק יטע ויגד הראוי, וזה נקרא חורש, לאמר כמו  איך ומה יפיק זממו לעת  

ו  רצונו,  להפיק  איך  בלבו  וחותר  שותק  זה  כן  ארץ,  חורש  בעפר  הרעים  שבמחשבותיו  י"ח(,  ו',  )משלי  און  מחשבת  חורש  לב  נאמר  לכן 
נין ויוציא  בלבו עד שיהיו לו המעשים הרעים לק   י שע"י ההרהורים הוא כחורש וזורע לשעות און, ולכן הרהורי דעברה קשה מעבירה, לפ 
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כמחריש ויהיה  היינו  תם תחרישוןאובחי'    ,לשון  רבנו,  המלך    ,לפי  דוד  ששתיקתם על    היתהצעקת 
כנ"ל  גבו  על  אותו  נזעולה  שהרודפים  שותקים  ,דהיינו  הם  מתקועי"  ,גם  בליבז  הכפירה   ויימת  מחשבות 

דבמשה  וזהו  .שלהם דך  המלך  רי  למעניתם  [נח] שם  וד  הכוונה    מעניתם,  האריכו  מקרא  של  פשוטו 

 ,וענתה בי צדקתי  \ס/[נט] שלהם, בחי'  זה בחי' הצדקה  . ורבנו מבאר שלאורך השדה  אחת  הישלחר
חייב אתה  י אצלך  תדשעבים  שהתנהגתי עמך בצדק כל השנ  שכיון   יעקב אבינו אומר ללבן שפשוטו של מקרא  

לי  בעניין    להאמין  ע   שכרי שגם  בצדקאנהג  צדקה  .מך  לשון  מבאר  ש  ,\סא/ ורבנו  ידיהיינו  הצדקה    על 
על גבי חרשו  חי'  , בב\סב/שלהם, הם יכולין ח"ו להתגבר ששתיקתם יעלה ח"ו על שתיקתנו

ה'    ינו למסור המלחמה לה' שהוא בחי'ומחמת זה אין מועיל העצה הנ"ל דהי. חורשים וכו'
ואתלחם  י שלכי    כנ"ל  חרישוןתסג ם  לכם  הצדקה  ל  ע,שרה  ע"י  כח  שליש  כח  את    לבטל  ושתיקה 

בטל כח הצדקה שלהם ו כל הצדקות ונתהאמת מושך לעצמ  אך האיש  .השתיקה של הצדיק
סיים רבנו לבאר את    :  ואזי ממילא נתבטל מחשבתם הרעה ונתבטלין כל הכפירות כנ"ל כאן 

בטל את ה לכוחע"פ ששתיקתם יש באלכן    ,תלוי בצדקה  שבאמת הכל,  עילל  ה שלא נתבאר היטב, מ המהלך
נמשכת אל האיש   הצדקה שלהםכי  ,צדקה אין להםאבל   ,אבל זה רק מכח הצדקה שלהם ,שתיקתו של הצדיק

 .  קהצדי  אאמת שהו
ש לקיים  שהעצה הראשונה  חוזרת  נמצא  ילחם"להנצל ממחשבות הכפירה של החולקים היא  ואתם   ה'  לכם 
 . \סדוכנ"ל/  שישמור אותו מהם , לא להשיב מלחמה בשום צורה אלא רק לבטוח בה'"תחרישון 
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היותר נאה, )או נקרא מחריש על שעושה עצמו    למעשהו, או כמו אומן חורש וחושב, שדעתו חושבת איך יוציא כלי מעשהו באופןפרי  

פני שהיה הוא לבד  פני ההכרח כי לא היה יכול להם, מכחרש לא ישמע(, ולכן כתיב והחריש יעקב עד בואם )בראשית ל"ד, ה'( שתק מ 
את, אלא שהחריש  תאה לה מחריש )שם כ"ד, כ"א(, לאמר אף כי מהראוי היה שישאל לה מיד בת מי  , וז"ש והאיש מש ולא היו בניו אתו 

ל זה, ויקח האיש נזם  אע"פ שהיה לו לדבר, והמתין עד הסוף כאשר כלו הגמלים לשתות ואז כשראה שעמדה בדבורה ולא בקשה שכר ע 
ישעיה מ"ב, י"ד(, ענין החרישות הזאת המתנה ואריכות אף עכ"ד.  ם אחריש אתאפק ) תב רס"ג באמו"ד מאמר ב' החשתי מעול וגו'. וכן כ 
 ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש )ש"א י', כ"ז(, אמר בכ"ף הדמיון מפני שבאמת חרה לו בלבו.וכן ויבזהו  

 ומכאן עד סוף התורה נוסף בתקפא(  . "ל ה' ישמרנו: )ומתחיל תורה רנב כנ -בדפו"ר מסיים כאן  נז

 ים קכט הנ"ל וק תהלהמשך הפס נח

 בראשית ל' *  נט

ְדָקתִּ   בראשית פרק ל   ס י צִּ י לְ )לג( ְוָעְנָתה ּבִּ ָכרִּ ל ׂשְ י ָתבֹוא ע  יֹום ָמָחר ּכִּ ים ְוחּום ּב  י ּבְ זִּּ עִּ יֶנּנּו ָנקֹד ְוָטלּוא ּבָ ר אֵּ ֶ י ָפֶניָך ּכֹל ֲאש  ּתִּ נּוב הּוא אִּ ים ּגָ בִּ ׂשָ  : ּכְ

רי  משלך כלום תענה בי צדקתי כי תבא צדקתי ותעיד על שכרי לפניך שלא תמצא בעד אם תחשדני שאני נוטל    -)לג( וענתה בי וגו'    רש"י 
 לואים וכל שתמצא בהן שאינו נקוד או טלוא או חום בידוע שגנבתיו לך ובגניבה הוא שרוי אצלי: כי אם נקודים וט 

 לי.  לכן ראוי שתאמין  ךהרבה צדקה עשיתי עמ זה שיעקב אבינו אמר ללבן    נמצא לפי  סא
גם לעיל שאין כח  שנמצא לפ"ז    .א רק ע"י הצדקה י ה   , שכל כח השתיקה של הרשע   , מוהרנ"ת מה שלא נתבאר לעיל   ע כאן מחדש צ"   סב

ם אם  , ואין שום כח לצדקה שלה עליו   מתגבר צדיק  ה אזי בשתיקה לבד    , ינו שותק אבל כשא   , לא רק לחזק שתיקתו א   , הצדקה של הרשע 
כשהם  אבל א"א לומר שהצדקה שלהם מקיימת את מחשבות הכפירה גם  צדקה שלהם.  ואין כח לשתיקה שלהם בלי ה הם לא שותקים.  

לא    כי ,  שותקים לא   ששתיקתם  כלום נמצא  כח   , פועלת  כל  הצדקה שהרי  ע"י  רק  מו   ם וא   , ה  השתיקה   ה עיל הצדקה  תועלת    , בלי  אין 
 .ק חייבת את הצדקה שלהם לחיזו   שתיקתם ש   אלא בשתיקה  היא  ששכל כוחם    ח ר בשתיקתם כלל. לכן מוכ 

 תחרישון  -תחרישון, בתרלד ומתרלו   -אוצר ובתקפא גיסין  , החרישון -בתקפא ברגר  סג

לשמים. ונראה שאעפ"כ צריך  ר דין  שלפעמים יש יוצא מהכלל. ובפקוח נפש משתנה הדין, וכשאין דין למטה מותר מעיקר הדין למסו   סד
 רק ללמד זכות ולוותר.  ה' ולא למסור,לבטוח ב 
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