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 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  שמובלעיםלהיות 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 התורההפרטים 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, חו מליקוטי מוהר"ן דפי הליקוטי מוהר"ן בצורת הדף נלק
 .הישנים וחדשים ובתוספת מ"מ .מהדורות

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

                                                           

. )הריצ"ח במדבר 23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה  א
הרבה יסודות וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי ולא כולם   ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.תשנד

  , 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
 כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע  אותו המכריחה קושיאאת הכל ביאור להקדים לו השתדלתי מאד  ב
שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופה אות 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
  ,והצעה בלבדכל הביאורים הם בדרך אפשר 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על יורק 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 ּפַ  ִ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 ִשיחֹוָתיוִמּנִ 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 להביןולרגע 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 חדושיואקמה:, 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 לואות 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"אברית 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' הרשרז"ל 

עוד עי"ש בשם ספר  . וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבןזבח 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 יעקבעוד 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 כןומאידך 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 רבינולעורר על חשיבות העיון 
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י לְּ נֵּ ְּ עּוִרים ש  ִ ֹמד 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 ֹעצֶּׁ 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 

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

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 יותרתורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמבנראה כוונתו כיון שאמר  '(,ח 'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק .

 אחר התחיהלעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ והל( 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 ימי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ ו .ר של רבינו יותר מגאונים גדוליםורואים 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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 כ:             ליקוטי                           יב יג יד טו              מוהר"ן תנינא

ושאל אותו כמה שאלות והם פליאות נשגבות מאוד. כגון מ"ט 

 מ"ט תרנגולא מידלא עינא וכו'  [א] תורא אריכא גנובתיה וכו'

וכל השאלות הנאמרות שם כולם הם פליאות גדולות מאד.  [ב]

, בענין שמחה [ג] ושם מרומז ונסתר כל הנ"ל. ומ"ש לעיל

ה הנ"ל שנאמר דיחא דעתיה שייך ג"כ לזה. ומרומז ג"כ באגדבו

גם מ"ש במאמר הזה על     שם בעת שהיה בדיחא דעתיה: 

פסוק ואיה השה לעולה, מרומז באגדה הנ"ל. שנאמר שם, אי 

בעי מיניה כל חללי דעלמא, זה סוד בחי' חלל הפנוי שהוא 

כביכול פנוי מאלקותו ית' ובאמת בוודאי א"א שלא יהיה שם 

. אך זהו בחי' הנ"ל , כי א"כ מהיכן יקבל חיות[ה] י"השדג"כ 

 שוכו'. גם מ" בראשיתשמקבל חיות מבחי' מאמר סתום בחי' 

בענין יראה ירא שבת שייך ג"כ לכאן. כי כל יראה יש  [ ו] לקמן 

 לה מאמר וכו', ויש מאמר שכולל כולם וכו' כנ"ל. גם מ"ש לקמן 

בענין השגחה שייך ג"כ לזה על אגדה הנ"ל מאי טעמא   [ז]

 [:ח] ולא זכינו לשמוע ביאור כל זה(תרנגולא מידלי עינא. 

על האדם נמצא שרודפין אותו והוא חולקין ש  כ  י [ט] יג

בורח בכל פעם להש"י וכל מה שחולקין עליו יותר מקרבין 

אם אסק בבחי' )תלים קלט(  'בכל מקויבלהש"י כי הש"י יאאותו 

, נמצא שבכל מקום בורח שאול הנך שמים שם אתה ואציעה

שהקריב את ישראל  ופרעה הקריב [יג] להש"י. וזה בחי'

שע"י רדיפתו אותם  ([יד]  לאביהם שבשמים )מ"ר בשלח פ' כא

 : נתקרבו יותר להש"י כנ"ל

, היינו שיש לו שונאים [טז] לוחמים לי מרום רבים [טו] יד

כשם  [יז]{ובדף קג : ע' סנהדרין מד}למעלה במרום וכשארז"ל 

 .  שיש צרים מלמטה כך יש צרים מלמעלה

המתפארין עצמן בשקר בגדולות ונפלאות  ואל [יח] טו

וכאלו אין שום דבר נמנע מהם והכל בידם, ויש מהם שהם  

. הנה עיקר כחם ויניקתם הוא רק מהצדיקים [יט] מנהיגי הדור

הגדולים. כי יש צדיקים אמתיים גדולים במעלה ויש להם פה 

. והם באמת יכולים [כ] קדוש ודרכם לדבר גדולות ונפלאות

 [ כא] כל דבר שבעולם באכילה ושתיה ושאר דבריםלעבוד ה' ב

שלפעמים ממתיקין דינים ע"י אכילה  [כב] וכמובא בכוונות

 ושתיה. ויש צדיקים אמתיים שיכולין לעשות פדיון ע"י אכילתם

וכיוצא ומחמת ההתפארות של אלו הצדיקים הגדולים   [כג]

שיוצא מפיהם הקדוש, מזה בא שנמצאים צבועים שקרנים 

מן כקוף ומתפארין עצמן ג"כ ממש באלו שמתדמים עצ

הלשונות של התפארות שיוצא מפה קדוש של הצדיק האמת. 

וכעין שמצינו בנביאים שירמיה היה מתנבא בשוק העליון, 

)ירמיה מט( וחנניה בן עזור   הנני שובר את קשת עילם וכו'

, כמו כן [כה]היה מתנבא בלשון זה ממש להיפך  [כד] שקרנביא 

"ל. אבל עיקר יניקתם רק מצדיקים כאלו מתנהג עכשיו כנ

שהולכים בגדולות ונפלאות כנ"ל. כי מצדיקים פשוטים עובדי 

ה' בפשיטות בתורה ותפלה ומעשים טובים, אין להם שום כח. 

מאחר שהצדיקים בעצמן אינם מדברים גדולות ומתנהגים 

בפשיטות בעבודה תמה. ע"כ אין להשקר והגדלות שלהם 

צאו שקרנים פ שגם בזה אפשר קצת שימ  אחיזה בהם כ"כ ואע"

צבועים בדרך זה, כמו שנמצא שיש אנשים שיושבים מעוטפים 

. עכ"ז אין להם כח [כו] בטלית ותפילין כל היום והם צבועים

העולם כ"כ כמו אלו המתפארין בגדולות כנ"ל. כי דע  'להטעו

שהצדיק האמת הנ"ל מקבל דיבור פיו הקדוש מבעלי צדקה. 

צדיק מקבל הש נדבות פי רצה נא ה'קיט( וזה בחי' )תהלים 

דיבור פיו מנדיבי לב דהיינו בעלי צדקה. וצדקה היא בחי' מים 

צור . הצור זה בחי' ההופכי הצור אגם מיםבבחי' )שם קיד( 

אבירי לב הרחוקים דהיינו  [כז] לב אבן)תהלים עג( כי יש  לבבי

 דהיינו שנתהפך ללב ההופכי הצור אגם מים. וזהו [כח] מצדקה

)איכה ב( היינו לב רך  שפכי כמים לבך נוכח פני ה'רך, בחי' 

)עמוס ה(  "שלהתנדב לצדקה ובשביל זה נקרא צדקה מים, כ

הנאמר  שלח לחמך על פני המיםוזה בחי'  וצדקה כנחל איתן

וע"י הצדקה נעשה פה קדוש של הצדיק  . )קהלת יא(בצדקה 

ע"י צדקה ש ל)ר"ה ו ע"א(זו צדקה  בפיך [כט]כנ"ל. וזה בחי' 

בכור שורו הדר נעשה הפה של הצדיק כנ"ל. והצדיק הוא בחי' 

, היינו שדיבור פיו [לא] פי שנים)דברים לג( ובכור נוטל  לו

הקדוש יש לו שני משמעות ומזה בא שיש כח ויניקה להצבועים 

, מאחר [לב] הנ"ל לינק מהם להפוך דבריהם אל השקר שלהם

ות בבחי' פי שנים שהדיבור הקדוש בעצמו יש לו שני משמע

 : כנ"ל

באמת הוא טובה להצדיק האמת מה שנמצאים אלו אבל 

השקרנים המתדמים אליהם. כי יש רשעים שנותנין צדקה 

רכה  בחוד יהיינו יבק לצדיקים, וע"י הצדקה נעשה בחי' 

. וכל ג' בחי' אלו נאמרו במים שהוא בחי' צדקה  [לג] דושהק

מתחת השמים אל  יקוו המיםכנ"ל. יחוד כמ"ש )בראשית א( 

ישרצו המים שרץ נפש חיה . ברכה, כמ"ש )שם( מקום אחד

. ומחמת זה מים קדושים. קדושה, כמ"ש )במדבר ה( וכו'

 יבקנמצאים בעלי צדקה שהם נואפים, כי הם יונקים מבחי' ה

בקדושה הוא בחי' זווגין דקדושה ואצלם  יבקהנ"ל ובחי' ה

. וע"כ הצדקה  נתקלקל זאת היניקה ונעשה אצלם ניאוף ר"ל

שלהם היא רעה אצל הצדיק, כי הצדיק מקבל דיבור פיו הקדוש  

מן הצדקה, וכשנתקלקל אצלם כנ"ל גורם פגם לדיבור פיו של 

הצדיק שמקבל משם כנ"ל וע"כ הוא טובה מה שנמצאים 

השקרנים הנ"ל שאזי אלו הרשעים הנותנים צדקה פונין אליהם 

הכשילם בעניים  [לד] ונותנין להם. וכמאמר ירמיה הנביא

שאינם מהוגנים כמו שדרז"ל )ב"ק טז ע"ב( ואזי ניצול הצדיק 

האמת מפגם הצדקה שלהם כנ"ל. אבל עיקר כח יניקת 

השקרנים הנ"ל הוא רק מאלו הצדיקים הגדולים ההולכים 

בגדולות כנ"ל. אבל מאלו העוסקים בתורה תמיד ומתנהגים 

 :  בפשיטות אין להם יניקה וכח כנ"ל
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 מה הטעם שור זנבו ארוך  א
מה הטעם שתרנגול כשעוצם עיניו עולה העפעף  ב

התחתון לכסות העין ולא כמו אצל האדם שיורד 
 העליון למטה. 

 תורה י' תנינאב ג
 השי"ת  –מתרצו  ד
 עיין לעיל תורה סד  ה
 בתורה יז תנינא  ו
 בסוף תורה יז תנינא  ז

אות ח' ביאור מוהרנ"ת  'ועיין לק"ה ע"ת הלכה ו ח
 על שאר הקושיות שם 

 
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף  ט

 שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג(
 מנוקד בתקפא י

יותר אותו  –מתרלו אותו להש"י, ו -גם בתרלד  יא
 ש"ילה
 בכלמקו' )תיבה אחת( -בתקפא יב
 שמות יד י' יג
 פסקא ה'  יד
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף  טו

 שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג(
 תהלים נו*  טז
 עיין לעיל תורה לט יז
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף  יח

 שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג(
 ד' ב' מש"כ שם בשם הזוהר  עיין לק"ה ערלה יט

 
עיין חיי מוהר"ן  לשה"כ תהלים קלא א' כדלקמן. כ

 .  חלק גדולת נוראות השגתו מסימן רמא עד רצ
   עיין לעיל תורה נד אות ב'  כא
שער בו , עיין פרי עץ חיים יום הכפור פ"ג כב

המצוות אמצע פרשת עקב )ד"ה גם תכוין בענין 
רמג. ועיין חיי מוהר"ן סימן בו  ,השינים הטוחנים(

לעיל תורה סב שע"י אכילה בקדושה זוכים יחוד 
 קב"ה ושכינתיה פב"פ. 

תנינא ע"י האכילה זוכה להארת  'עיין תורה ז כג
ועיין לק"ה פדיון הבכור ה' אות ד' ואות ו'  ,הרצון

שעיקר הפדיון הוא כשנותן לצדיק כזה שבאכילתו 
 מאיר הרצון שעי"ז המתקת כל הדינים. 

 ירמיהו כח  כד
 מהרש"א[  עי"ש . ]סנהדרין פט * כה
שם כנראה מעיין זכריה יג ד' ופרש"י שם, ) כו

כגון בשו"ת  תעטף בטלית שאינה שלוהביטוי מ
 ( מהרלב"ח סימן לא

 
 כו   יחזקאל לו*  כז
 יב  מו הישעי*  כח
 " בפיך"כמבואר בראש השנה ו. ובתוס' שם ש כט

לרבות צדקה כנדר דכתיב  (,כג כד) הכתוב בדברים 
סוף . ועיין לעיל "יצא מפי צדקה" (מה כג)בישעיהו 
 תורה רכה. ו ,סוף אות ט' תורה כטו ,תורה יג

 שכט תוקןבתקפא )ר"ה ו ע"ב( ובת ל
   דברים כא יז לא
שדברי ירמיהו הטעו  'עיין פרש"י ירמיהו כח א לב

 . בן עזור האת חנני
פרי עץ חיים שער התפלה פ"ז ושער הברכות  לג

פ"ז. של"ה הקדוש שער האותיות אות ק' קדושת 
ה  הזיווג )במהדורת תשלה ירושלים ח"א דף עג. ד"

 וכשבא החתן( ועיין קהלת יעקב ערך יבק. 
יח כג בפסוק כתוב יהיו מוכשלים לפניך  ירמיהו לד

 וכו' וחז"ל דרשו הכשילם בעניים וכו'

 תורה אור 
 תורה יג

ק  ַּ תהילים קלט )ח( ִאם ֶאס 
ה   יעָׁ צ ִ ה ְואַּ ת ָׁ ם אָׁ ִים ש ָׁ מַּ ש ָׁ

 : ָׁ ך  אֹול ִהנ ֶ ְ  ש  
ְרעֹה  יד בשלח  שמות פַּ )י( ו 

ֵאל ֶאת   רָׁ או  ְבֵני ִיש ְ ש ְ י ִ ִהְקִריב וַּ
ה  ִים ֹנֵסעַּ  ֵעיֵניֶהם ְוִהנ ֵ ִמְצרַּ

ְצֲעקו    י ִ יְראו  ְמאֹד וַּ י ִ ֲחֵריֶהם וַּ אַּ
ק:  ֵאל ֶאל ְיקֹוָׁ רָׁ  ְבֵני ִיש ְ

 תורה יד 
י  ֹוְררַּ ֲאפו  ש  תהילים נו )ג( ש ָׁ
ים לֲֹחִמים ִלי   ב ִ י רַּ י ֹום כ ִ ל הַּ כ ָׁ

רֹום:   מָׁ
 תורה טו 

ר   מַּ ֹה אָׁ ירמיה מט )לה( כ 
ֵֹבר ֶאת  אֹות ִהְנִני ש  ד ְצבָׁ ְידֹוָׁ

ת ֵעי ם: ֶקש ֶ תָׁ רָׁ בו  ית ג ְ ם ֵראש ִ    לָׁ
ה   ֹאֶמר ִיְרְמיָׁ י  ירמיה כח )טו( וַּ
ע   מַּ ִביא ש ְ נ ָׁ ה הַּ ְניָׁ ִביא ֶאל ֲחנַּ נ ָׁ הַּ
ד  ֲחךָׁ ְידֹוָׁ לָׁ ה לֹא ש ְ ְניָׁ א ֲחנַּ נָׁ
ה   ז ֶ ם הַּ עָׁ ְחת ָׁ ֶאת הָׁ ה ִהְבטַּ ת ָׁ ְואַּ

ֶקר:  ל ש ָׁ  עַּ
י   ִ תהילים קיט )קח( ִנְדבֹות פ 
ֶטיךָׁ   ָׁ פ  ִמש ְ ד ו  א ְידֹוָׁ ְרֵצה נָׁ

מ ְ     ֵדִני:לַּ
ו ר   צ  הְֹפִכי הַּ תהילים קיד )ח( הַּ
ְעְינֹו  ִמיש  ְלמַּ ָׁ ל  ִים חַּ ם מָׁ ֲאגַּ

ִים    :מָׁ
ֵאִרי  ה ש ְ לָׁ תהילים עג )כו( כ ָׁ
ִבי ְוֶחְלִקי   ִבי צו ר ְלבָׁ ְלבָׁ ו 

ם:   ֱאלִֹהים ְלעֹולָׁ
ֶכם   י לָׁ ת ִ תַּ יחזקאל לו )כו( ְונָׁ
ן  ֵ ה ֶאת  ש ָׁ חַּ ֲחדָׁ ש  ְורו  דָׁ ֵלב חָׁ

ֲהִסרֹ ֶכם וַּ ִקְרב ְ ִתי ֶאת ֵלב  ב ְ
ֶכם   י לָׁ ת ִ תַּ ְרֶכם ְונָׁ ש ַּ ֶאֶבן ִמב ְ הָׁ

ר:  ש ָׁ  ֵלב ב ָׁ
י   ְמעו  ֵאלַּ ישעיהו מו )יב( ש ִ

ה:  קָׁ דָׁ ְרחֹוִקים ִמצ ְ יֵרי ֵלב הָׁ ב ִ  אַּ
ְילָׁ   ַּ ל  י בַּ ִמי רֹנ ִ איכה ב )יט( קו 

ה\ ְילָׁ ַּ ל  ֻמרֹות \}בַּ ש ְ { ְלרֹאש  אַּ
ֵני  ְ ח פ  ְך ֹנכַּ ִים ִלב ֵ ַּ מ  ְפִכי כַּ ש ִ

אִ  י ש ְ ל  ֲאדֹנָׁ ִיְך עַּ ַּ פ  יו כ ַּ י ֵאלָׁ
ב   עָׁ רָׁ ִפים ב ְ ֲעטו  ִיְך הָׁ לַּ ֶנֶפש  עֹולָׁ

ל חו צֹות:  רֹאש  כ ָׁ  ב ְ
ִים   ַּ מ  ל כ ַּ עמוס ה )כד( ְוִיג ַּ

ן:  ל ֵאיתָׁ חַּ נַּ ה כ ְ קָׁ ְצדָׁ ט ו  ָׁ פ   ִמש ְ
ל   ְחְמךָׁ עַּ ח לַּ ַּ ל  קהלת יא )א( ש ַּ
ִמים   י ָׁ י ְברֹב הַּ ִים כ ִ ָׁ מ  ֵני הַּ ְ פ 

 : ו  ֶאנ  ְמצָׁ  ת ִ
 (כד) כגכי תצא דברים 

יתָׁ   ש ִ מֹר ְועָׁ ש ְ ֶתיךָׁ ת ִ פָׁ א ש ְ מֹוצָׁ
ק ֱאלֶֹהיךָׁ   יקֹוָׁ ְרת ָׁ לַּ דַּ ר נָׁ ֲאש ֶ כ ַּ

: ס  ִפיךָׁ ְרת ָׁ ב ְ ב ַּ ר ד ִ ה ֲאש ֶ בָׁ  ְנדָׁ
י   ְעת ִ ב ַּ י ִנש ְ ישעיהו מה )כג( ב ִ
ר ְולֹא   בָׁ ה ד ָׁ קָׁ י ְצדָׁ ִ א ִמפ  צָׁ יָׁ
ֶרְך   ל ב ֶ ע כ ָׁ ְכרַּ י ִלי ת ִ ו ב כ ִ ש  יָׁ

ֹון: ש  ל לָׁ ע כ ָׁ בַּ ָׁ ש    ת ִ
לג )יז( זאת הברכה דברים 

ְרֵני  ר לֹו ְוקַּ דָׁ ֹורֹו הָׁ כֹור ש  ב ְ
ח  ג ַּ ים ְינַּ מ ִ ֶהם עַּ יו ב ָׁ ְרנָׁ ְרֵאם קַּ
ֶרץ ְוֵהם ִרְבבֹות   ְפֵסי אָׁ ו אַּ ְחד ָׁ יַּ

ה: ֶ ש   ְלֵפי ְמנַּ ִים ְוֵהם אַּ  ֶאְפרַּ
י ֶאת  דברים כי תצא )יז( כ ִ

ֶתת   יר לָׁ כ ִ ה יַּ אָׁ נו  ְ ש   ן הַּ ֹכר ב ֶ ב ְ הַּ
יִ  נַּ י ש ְ ִ ֵצא לֹו פ  ָׁ ר ִימ  ֹכל ֲאש ֶ ם ב ְ

ית אֹנֹו לֹו  י הו א ֵראש ִ לֹו כ ִ
ה: ס  ֹכרָׁ ב ְ ט הַּ ַּ פ   ִמש ְ

ֹאֶמר ֱאלִֹהים  י  בראשית א )ט( וַּ
ִים ֶאל   מַּ ָׁ ש   ת הַּ חַּ ַּ ִים ִמת  ַּ מ  וו  הַּ ִיק ָׁ
ה   ש ָׁ ב ָׁ י ַּ ֶאה הַּ ד ְוֵתרָׁ קֹום ֶאחָׁ מָׁ

ְיִהי ֵכן:    וַּ
ֹאֶמר ֱאלִֹהים   י  בראשית א )כ( וַּ

יִ  ַּ מ  ְרצו  הַּ ה ִיש ְ י ָׁ ֶרץ ֶנֶפש  חַּ ם ש ֶ
ל   ֶרץ עַּ אָׁ ל הָׁ ְועֹוף ְיעֹוֵפף עַּ

ִים:  מָׁ ָׁ ש   ֵני ְרִקיעַּ הַּ ְ  פ 
ח ה נשא  במדבר קַּ )יז( ְולָׁ

ֶרש   ְכִלי חָׁ ים ב ִ ִים ְקדֹש ִ ֵֹהן מַּ כ  הַּ
ע   ְרקַּ קַּ ר ִיְהֶיה ב ְ ר ֲאש ֶ פָׁ ִמן ֶהעָׁ ו 
ן ֶאל  תַּ ֵֹהן ְונָׁ כ  ח הַּ ן ִיק ַּ כ ָׁ ש ְ מ ִ הַּ

ִים:  ָׁ מ   הַּ
ק  ( כג)ירמיהו יח  ה ְיקֹוָׁ ת ָׁ ְואַּ

י   לַּ ם עָׁ תָׁ ל ֲעצָׁ ְעת ָׁ ֶאת כ ָׁ דַּ יָׁ
ם  ל ֲעֹונָׁ ר עַּ ֵ פ  כַּ ל ת ְ ֶות אַּ ָׁ מ  לַּ
ְמִחי   ֶ ל ת  ֶניךָׁ אַּ פָׁ ם ִמל ְ אתָׁ ָׁ ט  ְוחַּ
ֶניךָׁ   ִלים ְלפָׁ והיו ְוִיְהיו  ֻמְכש ָׁ

ֶהם: ס  ה בָׁ ךָׁ ֲעש ֵ ְ פ  ֵעת אַּ  ב ְ
-------------------

- 
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  מאמר כשחולקין על האדם מאמר כשחולקין על האדם 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

 

 זמן אמירת התורה
מלבוב   נאמר בחזרתו  תקסח  שנת  בסוף 

  .)לעמבערג(

 
 פתיחה

כמו תורה יב כך תורה יג  לרפואתו, ו יוצא לטיילמתורה י' עד תורה יז נאמרו בחזרת רבנו מלעמברג כשהיה  
 התחזקות. היא 

, וכמו שמצינו במדרש  שידע שיכול דייקא עי"ז להתקרב יותר להקב"ה  שרודפים אותו,מי וכאן הוא חיזוק ל
   רדף אחרי בני ישראל נתקרבו יותר להקב"ה בתשובה ותפלה.פרעה עה"פ ופרעה הקריב שע"י ש

 
 הקדמה 

 קושיות
לשון   .א צ"ע  האדם"  על  משמכי  "כשחולקין  ואם  חלקים  ני שלע  חולקים  כאן.  זה  לשון  שייך  ומה  הכוונה  , 

 . עליו מדוע אמר חולקין  שנחלקים ממנו,

 שזה נחשב לרדיפה. ומדוע  ,צ"ע כיון שאמר חולקין הרי נחלקו ממנו רודפין אותו"ש נמצא " .ב

רדיפה  .ג המחלוקת  את  מכנה  שרבנו  מה  וצ"ע  דעותיהם,  כך  שונים  שפרצופיהם  כשם  והרי  אדם ,  בני  טבע 
 . הושנא  גיע לרדיפהויכוחים בין בני אדם ולא מוכרח שימכריח שיהיו מחלוקת ו

 ן רדיפה אחרי מי שלא בורח ולששייך  האם צ"ע"נמצא שרודפין אותו"  .ד

בגלל פשר בקלות  א  ,בכל מקוםית'  א  הרי אע"פ שהוצ"ע  כי השם ית' בכל מקום"    ת'י ם  קרבין אותו להשמ" .ה
  ., לחפש להרגיע את עצמו בהבלי עוה"זגם להתרחק ממנו הרדיפה

לגם   . ו גורמת  מחלוקת  שתמיד  לרבנו  שפשוט  מה  לה'לב  דףנר צ"ע  והר רוח  להפך   י ,  רוב  שעפ"י  המציאות 
נחשב  שנמצא בים וביבשה, האם  , כיצד מבחינים האם כלב הים  פרק יז משנה יג עיין משנה כלים  .  רודףגם הוא  הנרדף נעשה  

ן  יכלהכשרודפין אותו  הוא  המבחן    .עורן מקבל טומאהכלי הנעשה מש  בשהשל י  תמבריו או    , השעורן לא מקבל טומאמבריות של ים  
 .\ב :/ בקדושין עאחימה מורה על פגם יחוס כמבואר וגם מענה   ,וחז"ל אמרו הידים ידי עשו .וא בורחה

בורח" .ז פ  והוא  להש"י בכל  בנחת.צ"ע    "עם  ילך  שלא  ומדוע  בורח,  הוא  שהקב"ה    ממי  ימתין  שלא  ומדוע 
ובורח מן  כו'  רי רץ למצוה וב' ה  אבות ד'  \ג/ עיין משנה.  והאלקים יבקש את הנרדף  )קהלת ג' טו(   יבקש אותו הרי כתיב

. ועיין פירוש רוח  נקט לרוץ אליה וגבי עבירה נקט לברוח ממנהמצוה  גבי  לשון המשנה משמע שהאדם נמצא תמיד בעבירה    העבירה.
ממציא לו מיד כח    נמצא למעשה כשמבזים אדם ורודפים אותו אזי היצה"ר  ר מהיצר הטוב.  תהחיים כי היצר הרע מהיר במלאכתו יו

ומקיים ידום וישתוק וילמד , ועל זה אומר רבנו שירא שמים שחיותו מהקב"ה מיד בורח להקב"ה  מהמלחמה והיתר להשיב חי   להשיב
 יח. כואהב ה' יאשר ילקרבו אליו. כמ"ש את   לא מקווה לנקמה רק שמח שהקב"ה שלח מקל זכות ואפילו

 
 םירושלי  טבת תשפא כו    –ב  "כב  ושוב.     ירושלים  תשעח  שבט  'ז  א
דדי חזו הי מנייהו  כי מינצו בי תרי בהדי ה   מערבא דקי בני  אי דב כי ה   , אמר ליה היכי נעביד אמר ליה זיל בתר שתיקותא   : ף עא קידושין ד   ב

 .אמר רב שתיקותיה דבבל היינו יחוסא   ,אי מיוחס טפי דקדים ושתיק אמרי ה 

ורח ולא נוס, דבורח הוא למרחוק למקום שלא  ]ולהכי נקט ב  צרך דוחקך או רודפךי   ין אף שא   -ובורח מן העבירה    -שם    תפארת ישראל   ג
 שמט מתחת ידו, ולכן ברח משה מפרעה ונס מלפני הנחש, ודו"ק[: ו, רק לה נה להסתר מאויבהכוו   ניסה אין  שא"כ יראהו אויבו, מ 

צה, עם היות  וי מתנועע ברי ה   -עשיית מצוה קלה  ת  שג ואמר בן עזאי: כאשר תלך לבקשת הנאות, והיא, לה ...    -שם    מילי דאבות פירוש  
 מהירה, עם היותה קלה והזקה קטון.עה  מנה תנו ורח מ הוי ב  -ה קלה  שהנאות ההוא דבר קל. וכן כאשר באה לידך עביר 

י   -רוח חיים    פירוש    וף רד בעבירה הוא להיפך כי היא רודפת תמיד אחר האדם וממצאת עצמה לו שיעשנה. לכן הזהיר שאחר המצות 
הבורח ובורח    כמו אחר אדם  שבורח  ממנו.  כמו  העבירה  המן  כי אמנם  ינצל.  ואז  הרודף אחריו  מתגברמן  הרע  מן    יותר   יצר  במלאכתו 

יתברך לאשר מטבע   יסד השם  כן  כי  טוב.  יסור ממחצב  היצר  פתי  מי  כי  טוב  היצר  בקול  לו לשמוע  נקל  היה  יותר  ושרשו  נשמת האדם 
חיי  מים  בארו מקור  כן הש ור שחת כ מק ת  ם לחצוב  על  הי  היצר  רצון  רע  ליט  יהיה האדם עלול לעשות  יותר למען  שורר  וזה  להיות  זה 

וכמו שאמר שלמה )משלי כג, כח(,    ומד על המשמר ע   הרע והיצר         בשוה:  תמיד וממציא לו עונות בכל מקום מדרך כף רגלו פתאום. 
יעשה האדם מצוה א  בקל  ולא  וגו'  לו על טמא  עיני האד   רע מסמא והיצר העבירות    מה כ   חת כמו שיעשה היא כחתף תארוב  ומראה  ם 

 טהור על עון שהיא מצוה.
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הרי אני כבר ית'  בין אותו אליו  שמקר   ולמה נמצאלמה צריך לברוח אליו,    ,בכל מקוםית'    אאם הו  צ"עו .ח
עַּ    )הובא בתורה כא(  \ד/ ויתבאר עפ"י הבעש"ט  .אצלו ּיֹודֵֹּ ֶ ל ָהָאָדם, ּוְכש  ם ּכָ ָ ֶכל, ש  ּשֵֹֹּ ב הַּ ֵֹּ חֹוש  ֶ ָמקֹום ש  ן ּבְ ל ּכֵֹּ ֶכל, ְועַּ ּשֵֹֹּ ר ָהָאָדם הּוא הַּ ּקַּ י עִּ ּכִּ

ש   ּמָ ם מַּ ָ ְך, הּוא ש  רַּ ְתּבָ ם יִּ ֵֹּ ש ּ ת הַּ יעַּ ידִּ יג ּבִּ ּשִֹּ לא מקיים שויתי ה' לנגדי אזי הוא  ם האדם במחשבתו  אשהקב"ה במכל מקום  "פ  עא מצא. נּומַּ

 . רחוק ממנו כי הכין שחושב שם הוא 

ית' בכ .ט וכו'"השם  צ"ע  ל מקום בבחי' אם אסק שמים שם אתה  דוד המלך מדבר במי "  לברוח   שם  שרוצה 
פשוט שה' ית' יכול ולכאורה  . אל ה'מי שרוצה לברוח ואילו רבנו מדבר מ .ה' בכל מקום כי אינו יכול ש  ,מה'

 מה הראייה שאני יכול לתפוס את ה' בכל מקום. אבל  את הבורח ממנו, סולהגיע לכל מקום לתפ

שבשמים" .י  לאביהם  ישראל  את  אביהם " שהקריב  נקרא  ומדוע  מקום  בכל  שהש"י  אמר  דלעיל  צ"ע   ,
 נוי אבינו מוסיפים שבשמים יכביחס לן רק על כ ונראה הכוונה להבדיל מאבינו שבארץ שהוא לכל אחד אבא אחר. שבשמים?

לה'צ"ע    ."יותר להש"י   נתקרבוע"י רדיפתו אותם  ש'  וכו  שהקריב" . יא  , לפי הנ"ל שכשרודפין אדם הוא בורח 
  יותר להש"י.  חוברשע"י רדיפתו אותם  לו ללומר    ההי וכן  .  שהבריח את ישראל לאביהם וכו'היה לו לומר  

כי לא בד ולא שהבריח  לנמצא שהקריב לשון גרמא ב  ,להתייאש ינו שעדיין נשאר ברירה  , דהיק מקרבת אל ה' ית'ונראה שהצרה ר
 . לה' לברוח אותם הכריח  

מחדש רבנו כיון שזה מדרש מפורש שהקריב את ישראל לאביהם שבשמים א"כ מה  ע  צ"  ,"פרעה הקריב" . יב
 . צרה", דהיינו בכל הש"ים בורח לקול משבכנמצא  כלשונו "אין מנוס, ורבנו מרחיב את היריעה י שם היה כואולי  .כאן 

 
הרבה  מוהר"ן  בליקוטי  חוזר  המחלוקת  עצות  ,נושא  בליקוטי  מחלוקת,    \ה/ ראה  היו  ערך  שאז  כיון  ראשית 

ורבנו הדריך את אנ"ש כיצד   אנשיו ועוד יותר בזמן מוהרנ"ת שהתירו דמם ממש,בנו ועל  מחלוקות הרבה על ר 
אלה   יודגאולה, ועצותנצחי וכלשונו אתחלתא   פר של רבנו הואאי הסאבל בווד המחלוקת והרדיפה. להגיב על

 כל עת.שייכות בכל דור וב

ך כחז"ל בכל דרכ  ,מידו, תאותנלמד  רוצה ל  היא עוד ביטוי של דעת שרבנוהמבוארת כאן  צה לברוח לה'  הע
מחלוקת בשעת  ובפרט  הא  ,דעהו,  ישותוכשמבזים את  כל  אזי  ו  \ו/דם  להשיב מלחמה,  את  הקים  למתקוממת 

ועל  כב רנא  חוזר רבנו בכמה תורות  דייקא  מצב הזה  ודו המושפל.  להזהיר שעיקר התשובה היא  ראה תורה 
רבנו מצווה  ו.  ( ם העולםבשביל אדם כזה מתקיי ש  \ז/ נסיון עצום עד שאמרו חז"ל  אוהו )ולשתוק    דייקא אז לידום

,  יר טובה תחת רעהלהחז  שצריך גם  רעז  תורהב   ףוסי ד הועוקלו,  רה  ותוללמד זכות כמבואר בתורה ו'    עוד גם
תהיה כעפר  נפשי  הדעת    .לקיים  הוא  הכל  והכעס,  ויסוד  המחלוקת  הפך  טו)שהיא  שם  נו  לק"ע  תורה  (  עפ"י 

נברח  היא כדי שוהרדיפה  לה' לחזור להתחבר אליו ולהבין שכל המחלוקת    וכמבואר כאן שהעיקר הוא לברוח
גלל פלוני אלא שהרדיפה ומחלוקת לא בלדעת  עיקר הדעת    זהו  .פרעה הקריבר במדרש על  ית' כמבוא   אליו

ים את עצמי בצרותי ולא  ש ר אותי לברוח אליו, דהיינו שעיקר הדעת היא תמיד להאהוא מקל של הקב"ה לעור
 אף אחד אחר. 

מי   \חנענשים על זה/ ו  ,הנקמ  'מהלבקש  היצר לא נח ולא שוקט ומסית    ,עוד צריך לזכור גם כשזוכים לברוח לה'
להקים את כבודי    ,ה'  תלצפות לנקמ  םוג  .\י/אסור  \ט/ "ובינך  ביני   ט ה'ישפו"מר  לו לוואפי דינו לשמים,    מוסרש

 
אות לא. ועי"ש פרשת בראשית    ה אות נו ובמקור מים חיים שם ט על התורה פרשת נח עמוד התפיל בבעש" דף ה. הובא    עש"ט צוואת הב   ד

 יים נצחיים( )ד"ה ח   מוהרנ"ת  תורה כא לשון . הובא ב אות צז. וממ"ח אות פ' 

 מוהר"ן   ת מהליקוטי מוהרנ" הוציא  ש  צות הן הע   ה 
שפל רוח ונכנע מאוד, מכל  ל כי נודע דדרך האדם אף אם הוא  ו. ר" ינו עלי הוא כי תל ואהרן מה    -על הפסוק  ח  קר פרשת    –  אמרי יוסף   ו 

הרן,  נו ע"ה את א רבי   שה מ   מקום בעת שחבירו רודף אותו, אזי מתחזק עצמו כנגדו מעט בבחי' 'יש', כידוע מדרך העולם. ולכן כאן שיבח
מתחזק עצמו כנגדיכם, רק אדרבא גם  אינו  הוא שפל בעיניו ו ם עליו, מכל מקום  ערערי תו ומ אפילו בעת שאתם רודפים או בחו ש ואמר ש
 אה שפלותו: עתה מר 

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

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

עיון תפילה ומוסר  קיר נטוי ו ו הן  ונותיו של אדם אל ואמר רבי יצחק שלשה דברים מזכירין ע :  ראש השנה דף טז   ועיין.  ה ברכות דף נ עיין   ח
 .נענש תחלה שנאמר ותאמר שרי אל אברם חמסי עליךעל חבירו הוא  כל המוסר דין  דין על חבירו דאמר רבי )אבין( ]חנן[  

 .(, אומרים כלום ראוי הוא שיענש חבירו על ידו ה'   טז וט ה' ביני וביניך )בראשית  כמו ישפ   -מוסר דין    -  רש"י 

ה ר  אמ   .ג בבא קמא דף צ   ןיי וע  חנן  על  רב  דין  נענש  מוסר  הוא  על   , תחילה חבירו  חמסי  אברם  שרי אל  ותאמר  ויבא    , יך שנאמר  וכתיב 
ולבכותה  לשרה  לספוד  בארעא אמר   .אברהם  דינא  ליה  דאית  מילי  הנצ   בי ר   והני  מן  יותר  לצועק  לו  אוי  הכי אחד    .ק ע יצחק  נמי  תניא 

 .צעק מן הנ עק יותר  הרין לצו אלא שממ   , הצועק ואחד הנצעק במשמע 

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

דין    -  מהרש"א  וגו'. לא וכתיב  '  כוהמוסר  בתו   ויבא אברהם לספוד  פרשיות  ראיה מהאי קרא דכמה  צריך להביא  בהרה שנא היה  ן  מרו 
דין עליו דלא ה"ל למכתב    מהאי קרא שהיתה שרה ראויה להגיע לשני אברהם לולי מסרה  שרה אבל הביא   רי מיתתאח   חי  הם שהיה אבר 

וספד על שרה אב  בכה  וגו'  רק ואברהם  ויבא אברהם  ה   צה יר ל כתב  מן  יותר  גם אברהם שהוא  כדלקמן שממהרין לצועק  שודאי  נצעק 
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זה  ,  המושפל טובגם  ק  לא  )שבת  חז"ל  ידו  \יא/ ( מט:ממאמר  על  נענש  שחברו  מ   כל  אותו  אין  לעת"ל כניסין 
ועיין    ,"ישוןם ואתם תחר חם לכה' ילשבשעת מחלוקת צריך לקיים "   \יג/ורה רנאעיין ת .  \יב/תו של הקב"הבמחיצ
 . קליפה רעהגם זה לייסרו  כדי ששותק למחרפו כ שדווקא כשמחריש מאהבה אבל \יד/בתורה פ 

אבר מקומת אדם של ס אליהם כאחים שטעו ולדעת שהם  יחי נמצא הכלל שכל ישראל גם הרשעים צריך להת 
 . עהטו אלש להמית ישר א לבקהר שלזי אבר חולה כך  עצמו בגלל כלל ישראל, וכמו שלא ימהר לנתח את

קת כדי  מחלוקת כדי לברוח לה', ולא צריך להביא את הקב"ה להביא עלינו מחלולהגיע ל  יךצרלא  אבל באמת  
סיונות גם  י נלא חסר    ב, אליו מרוב טרדות היצר, אבל באמתשנברח אליו, ואמנם בשעת שלום יותר קשה לשו

ו שבכל ינרא נו  מידי רבאצל תל , אבל  לא שמים לב  לכן  רדיפהרים אצלינו כגדשלא מו  לל, ורק בגבשעת שלום
נברא אלא לישר את הלב  ו רעם לא  שהרי אפילו"ב  וכיכן או האשה או הילדים  ש  כגון נה ביותר  צרה וגם הקט

נפל עלי זה    אה הומלשלפעמים דייקא כיון שלא מבינים    של מטהת  ולוקוכ"ש רעם  לו הסבר טבעי,    שאע"פ שי 
יותר, ו נעלמים להתבודדות או י. ומיד הי אלו  שובריאה של ה'  ק  בינו שהיאהו תמיד  רבנ  אנשי ו  מה שמכעיס 

 אפילו במקומם מרימים את הראש וכאילו אינם כאן.  

בתורתו שבקי  מי  לכל  פשוטים  של   והדברים  תל  ושיחותיו  והנהגת  עתי מ רבנו  שבכל  האדם    דיו,  שישות 
   זה עיקר הדעת.בה, כמבואר בתורה ו', וושהת יע אותה וזה עיקרנכהזמן לה  דייקא אז ,וממתמתק

 
לה שהיא כבר מתה ואברהם לא נצטער ולא  היא נענשה תח   עלה אבל לב   אלא ה  שרה דאין אשה מת  הנצעק גם הוא נענש במה שמתה 

ומ"ש דאית ליה דיינא כתבו התוס' וב ידע במיתתה עד שב  ונתוודע לו שמתה.  והר"ן פ"ק דר"ה    יםקי ימי שרה היה ב"ד של שם  א  עכ"ל 
 ליה ע"ש: ל"ל לאברהם מקמי הכי כו' מקמי דלשוויה להקב"ה דיינא ע כתב א"נ דה 

ר דין על חבירו. הטעם הוא כמו שאמרנו למעלה כל המבקש רחמים על חבירו הוא נענה תחלה כי לעולם  וס המ   -  דות אג י  דוש מהר"ל ח 
ספק שהוא חוטא מה שצועק על חבירו כי    ונקמה על מה שעשה לו חבירו ואין  יןד   בעצמו המוסרהוא קרוב יותר אל בקשתו, וכן בענין זה  

י כאשר אין ראוי שיבא הדין על הנצעק לכך הוא  ולכך החרון קרוב אל הצועק, כ   א, ולם בחינם, שהרי יש לו דין בארע מביא מדת הדין בע 
 ו נכנס בקיר נהפך האבן עליו: ינ א   בא על הצועק דומה לזה כי האדם )להשליך( ]שמשליך[ אבן בקיר כיון שהאבן 

בזה. גם עיין  ראש השנה טז:בגמרא  כנ"ל  ו עי"ש רבנו בחיי    .טז ה'פרק  אשית  ר ב   ט ב'  רא ב   ששרה אמנו חטאה  בעל הטורים שם  שית כג 
לדעת עצמה  מאבדת  לה  שנחשב  שם  ו .  שבאר  אהרן  שהרי מנחת  לדעת  עצמו  מאבד  נחשב  אדם  כל  א"כ  עוון.י מ   אין  מקשה  בלא      תה 

כיון שלא נכנס בקיר הוא    לעורר עליו דין למעלה ודומה לזורק אבן בקירי  טה לא ראו ן למ יש די , שכשהנ"ל ל ב"ק צג.  הר" מ   "י ותרץ עפ 
 הבעל הטורים שדווקא במוסר דין נחשב מאבד עצמו לדעת ולא כל חטא.  תרץ אתלפ"ז  ו ליו.  ע   חוזר

ידָֹוד ְצָבאֹות  ' כ יא  ) מיהו  ביר   ה וציינו שם שהמקור לז שונאיו.  ב   תו מריבה כו מי שמגיד ריבו לפני הקב"ה רואה נקמ   וצ"ע מספר המדות   י ( וַּ
ָליֹות   ּכְ ן  ּבֹחֵֹּ ֶצֶדק  ט  ֹפֵֹּ ְק ש  נִּ ֶאְרֶאה  ב  ֶהםָולֵֹּ מֵֹּ י:ּכִּ   ָמְתָך  יבִּ רִּ י ֶאת  יתִּ ּלִּ ּגִּ ֶליָך  שפטני מהם כי אתה    -)כ( וה' צבאות שופט צדק    -רד"ק  עיין        י אֵֹּ

כלומר שלא אמות    -מהם: אראה נקמתך    מרבותם כדי שאשיותם והודעתני מחשכל ו   כי אתה בחנת לבם   -בוחן כליות ולב      שופט בצדק:  

, אליך גליתי את  את ריבי כי הם חשבו להמיתני   ת אח וקרוב לגלו אין לי    -את ריבי    יתי כי אליך גל    מהם:    עד שאראה שתקח נקמה 
       מרית:לפניו וכת"י גליתי א ואתה תקח משפטי מהם ובאמרו גליתי דברה תורה כלשון בני אדם כי גלוי וידוע  ריבי  

ה   משמע שכיון  וכנ"ל  יה דין למטה התיר לעצמו למס שלא  שי  עדיין צ"ע בזה, כ ו בגמ' ב"ק צג.  ור דין שמים  ממש  מדובר באנשי ענתות 
 .אין בהם טוב דע ברוח הקדש ש כנראה י ו ,  נביא   הוא הי ה התעללו בו ו

אי   -  : שבת דף קמט   יא ידו  על  נענש  שחבירו  כל  יעקב  בריה דבת  יעקב  רבי  מנלן    מכניסין אותו ן  ואמר  הוא  ברוך  במחיצתו של הקדוש 
מ ה'  ויאמר  דכתיב  משום  אח אילימא  את  יפתה  ברמו י  ויפול  ויעל  ה'  אב  לפני  ויעמד  הרוח  ויצא  בכה  אמר  וזה  בכה  זה  ויאמר  גלעד  ת 

רבי יוחנן זה    מאי רוח אמר   נןי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן ואמרי ר בפ וגו' ויאמר אצא והייתי רוח שק   ויאמר אני אפתנו 
ודילמא   רב צא ממחיצתי  ומאי צא אמר  נבות  היינו טע רוחו של  יכון אלא מהכא שבעת קלון מכבוד  מא דכתיב דובר שקרי התם  ם לא 

מכבו  קלון  שבעת  וגו'  והערל  גם אתה  והער שתה  גם אתה  שתה  נבוכדנצר  זה  זה ד  ועוד    ל  כתיב  בנבוכדנצר  קרא  דכוליה  חדא  צדקיה 
גם  כך וכו' אלא מהכא    ת לאותו צדיק ליה למיעבד ליה דאמר רבי יהודה אמר רב בשעה שבקש אותו רשע לעשו יקא מאי הוה  צד צדקיה  

ך רע מאי משמע  מגור ורך רע צדיק אתה ה' ולא יגור ב ענוש לצדיק לא טוב אין לא טוב אלא רע וכתיב כי לא אל חפץ רשע אתה לא יג 
 הילל בן שחר נגדעת לארץ חולש על גוים וגו'  נפלת משמים    יךדהאי חלשים לישנא דפורא הוא דכתיב א 

ז  י אלעזר אשכנ )רב   ספר מעשי השם   יב כי אין הצדיק רוצה במיתת אויביו, שבהיותם בחיים אינו ירא מהם    -זי(  חלק מעשי אבות פרק 
בו בטוח בה' סמוך לבו לא יירא עד  ביו תבא לו מן היראה, כמו שאמר דוד על הירא את ה' נכון ל שלבו בטוח בה', אבל אחר שימית אוי 

 ה, שמא הוא חייב אחרי שנתגלגלה חובה על ידו.א לו קצת ירא ח(, שאז תבו -ב, ז אשר יראה בצריו )תהלים קי 

רנא עיין    יג הַּ   –  תורה  ְלָחמֹות  מִּ י  ְידֵֹּ ל  עַּ ֶ ש  ע  ְידֵֹּ ּדַּ ל  עַּ ֲחלֶֹקת,  מַּ עַּ   יְינּו  ים  עִּ ָ ְרש  ל  ֶ ש  בֹות  ָ ֲחש  מַּ ים  נֹוְפלִּ י ֶזה  ִּ ֲאָנש  ל  ל  ֶ ש  בֹות  ָ ֲחש  מַּ ְינּו  הַּ ים,  רִּ ֵֹּ ש  ּכְ ם 
יהֶ  ים ֲעלֵֹּ ּנֹוְפלִּ ֶ ירּות, ש  פִּ י  ּכְ ל ְידֵֹּ "ל.        ה:זֶ ם עַּ ּנַּ ּכַּ ְלָחָמה  ּמִּ ם הַּ חֵֹּ ּלָ יִּ ה'  ֶ ה' ש  ְלָחָמה לַּ ּמִּ ְמסֹר הַּ ּקּון ָלֶזה לִּ ּתִּ יָקה,  ְוהַּ תִּ ְ ת ש  ינַּ חִּ ּבְ ּתֹק  ְוֶזה  ְ ש  יְך לִּ רִּ ּצָ ֶ ְינּו ש  הַּ

סְ  לִּ ק  רַּ הָלֶהם  ל  עַּ ֶ מְֹך  ש  י"ד(: '  מֹות  ְ )ש  ת  ינַּ חִּ ּבְ ְוֶזה  נּו,  ילֵֹּ בִּ ְ ש  ּבִּ ם  חֵֹּ ּלָ יִּ ָלֶכם יִּ "ה'    הּוא  ם  חֵֹּ ּון".    ּלָ יש  ֲחרִּ ּתַּ ם  ּתֶ שגרמה     ְואַּ במחלוקת  ועי"ש מעשה 
 נקרע. ועיין תורה רעז.  לקריעת ס"ת דמשמע שהמשיב מלחמה כאילו מושך בצידו השני של הספר ועי"ז

ּבַּ   –  ב פ   תורה   יד יָתא  ָמָרא  אִּ פח: ּגְ ת  ּבָ ַּ וְ   (:)ש  ָתם  ֶחְרּפָ ים  ֹוְמעִּ ש  ים  עֹוְלבִּ יָנם  ְואֵֹּ ים  ֱעָלבִּ ּנֶ ִּ הַּ ְמש  יָנם  אוֹ י אֵֹּ תּוב  ּכָ הַּ יֶהם  ֲעלֵֹּ ים  ר:בִּ את    מֵֹּ צֵֹּ ּכְ "ְוֹאֲהָביו 
ְגבּוָרתֹו":  ּבִּ ֶמש   ֶ ש ּ ָ   הַּ ש  ש   יֵֹּ י  ּכִּ ע,  נֹודַּ ה  ּנֵֹּ ּפ הִּ ְקלִּ מִּ לש   ש   ְואֵֹּ דֹול  ּגָ ְוָעָנן  ְסָעָרה  רּוחַּ  חַּ ֹות,  ּקַּ ין  ְתלַּ ּובֵֹּ ּפֹות  ְקלִּ לֹש   ָ ש ּ הַּ ין  ּבֵֹּ יא  הִּ ּה,  ֹנגַּ ת  ּפַּ ּוְקלִּ )א(.  ת 

ד   ּקְ פְ הַּ ְולִּ ה.  ָ ָ ש ּ ש ּ ד  ּקְ ּבַּ ְכֶלֶלת  נִּ ים  ה ָעמִּ ּפָ לִּ ּקְ ּבַּ ְכֶלֶלת  נִּ ים  ְפָעמִּ ְולִּ ּוקִּ ,  ה,  ָהֲעש  ת  מַּ ְ ש  נִּ ת  ינַּ ְבחִּ ּבִּ יא  לַּ ְוהִּ י  ְודַּ )ב(:ים  ין  בִּ בְּ     ּמֵֹּ י  ְדרֵֹּ סִּ ת  ינַּ חִּ ּבְ ית, ְוֶזהּו  ִּ אש    רֵֹּ
י "ל, ּוְרָבעִּ ּנַּ ּפֹות הַּ לֹש  ְקלִּ ָ ש ּ ֶנֶגד הַּ י ָעְרָלה, ּכְ נֵֹּ ְ לש  ש  ָ ֶנגֶ   ש  ינֹותהּוא ּכְ חִּ ּבְ ּה. ְוהּוא  יָלה,    ד ֹנגַּ "ל אֹורֹות. ְוֶזהּו סֹוד מִּ מַּ ּבְ ְכֶלֶלת  ים נִּ ְפָעמִּ י לִּ "ל, ּכִּ מַּ ְ ש  חַּ

ל ּכִּ  ָ ש  ש  ּפֹות. ְועֹור ּדַּ י יֵֹּ לש  ְקלִּ ָ ם ש  י ש  עֹורֹות, הֵֹּ יעִּ ּה:ק ְרבִּ ת ֹנגַּ ינַּ חִּ ּבְ לש       ,  ָ ש ּ ם מִּ ים ָלָאָדם, הֵֹּ אִּ ּבָ ֲחָרפֹות הַּ ּפֹות הַּ ְוָכל הַּ רּוש  ...      ..."ל.ּנַּ ְקלִּ   ְוֶזהּו ּפֵֹּ
יקָ  תִּ ְ ש  , הּוא  "ש  חַּ ת  ינַּ חִּ ּבְ ְוָאז הּוא  ים',  עֹוְלבִּ יָנם  ְואֵֹּ ים  ֱעָלבִּ ּנֶ 'הַּ ָמָרא  ּגְ י הַּ יבִּ ִּ ְמש  יָנם  ְואֵֹּ ָתם  ֶחְרּפָ ין  ֹוְמעִּ 'ש  ּכַּ ה.  ים  ם'  ְפָעמִּ לִּ י  ּכִּ ֲהָבה,  אַּ מֵֹּ ין  ְועֹוֹשִּ "ל.  ּנַּ

ל  ֶ ש  יָקה  תִּ ְ לַּ   ש  י  דֵֹּ ּכְ ּס   ֲעֹשֹותָהָאָדם  וְ יִּ ֶנְגּדֹו,  ּכְ ֶ ְלש  ים  ינַּ ּורִּ חִּ ּבְ הּוא  ָאז  ֲהָבה,  אַּ מֵֹּ הּוא  ֶ ש  ּכְ ֲאָבל  ה.  ּפָ לִּ ּקְ ּבַּ ְכָלל  נִּ זֹו  ת  ינַּ חִּ ּבְ הּוא  ְכֶלֶלת  ָאז  נִּ "ש   חַּ ת 
יֶהם הַּ  ה. ֲעלֵֹּ ָ ש ּ ד  ּקְ תוּ ּבַּ ר:ּכָ ְגבּוָרתֹו", הִּ     ב אֹומֵֹּ ֶמש  ּבִּ ֶ ש ּ את הַּ צֵֹּ ַּ "ְוֹאֲהָביו ּכְ ת ש  ינַּ חִּ "ל: ָיּה  ְלֶהֶבת  יא ּבְ ּנַּ  ּכַּ
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יפול לכפירות כמבואר בתורה רנא )לק"ע שם  ך לזכור שכשחולקים ומבזים אדם הוא בסכנה גדולה מאד לי רצו
  "ז. כעובד ע  כל הכועס  \טועל זה אמרו חז"ל /   ,כט( כי כנ"ל אם יתן לישותו המתקוממת פתח לבטא את עצמה

 לברוח לה' ית' כמבואר כאן.  ובאמת אין עצה ואין תבונה אלא

 
 עד כאן הקדמה

*  
 [טז]   יגרה ות

רוצים וים אותו  אנדהיינו ששו  או מעשיו,  \יח/על האדם דייקא לא על דעותיו  ,על האדםחולקין  ש  כ  יז

אותו  ,עתורב לראות   שרודפין  שהואגם    ,\יט/נמצא  היכן  רוחנית  ו  רדיפה  בוז  אם   והוא  ,הסתהבדברי 

   ,"ילהש, צים רעתושמבזים אותו רובכל פעם  שבתובו ומח י בל בורח  הוא \כ/ זוכה
דהיינו כיון   ,להש"יכאמקרבין אותו    להרע לו  תוניסיונו  תביזיונוביותר  עליו יותר  לקין  וכל מה שחו

ולא מ בו  ,\כב/ חזיר להם מחלוקתשהוא צדיק  בת  מקר  שרק  ,נמצא שהמחלוקת עליו לטובה  ,רח להקב"האלא 
 .\כג/וקת ועין רעהומחל לשנאהולא מפילה אותו  ,אותו להקב"ה

 
  כגובה אפו בל ידרוש אין אלהים כל   ה חשובה כנגדו שנאמר רשע נה אינ ס אפילו שכי הונא כל הכוע   אמר רבה בר רב  :דף כב נדרים    טו

ינוח וכתיב וכסיל יפרוש אולת רב נחמן בר    ם כי כעס בחיק כסילי   תלמודו ומוסיף טיפשות שנאמר   יפתי אמר משכח מזמותיו רבי ירמיה מד 
 .חימה רב פשע מזכיותיו שנאמר ובעל  יצחק אמר בידוע שעונותיו מרובין  

הקב"ה  ואינו כועס ש  פרק חמשה עשר בענין הכעס והחמה גדול המעביר על מדותיו  -  78רש גדול וגדולה עמוד  מד   -  ם אוצר המדרשי 
על    הבן מי שאינו כועס ומי שאינו משתכר ומי שאינו עומד על מדותיו גדול המעביר ו א דתניא שלשה הקב"ה    אוהב אותו ושומע תפלתו

 (: יראה וכעס )תהלים קי"ב י'   מר רשע ס שכל הכועס נקרא רשע שנא מדותיו ואינו כוע 

ל  כ ש עס  מן החמה ומן הכ   לעולם ישתדל אדם לפרוש.....  שר בענין הכעס ע   ה חמישפרק    –  270מדרש לעולם עמוד    -  אוצר המדרשים 
 ז: למחר יאמר לך עבוד ע" הכועס כאילו עובד ע"ז שכך היא אומנתו של יצר הרע היום אומר לך עשה כך ו 

שמעון    : שבת דף קה  והמ בן אלע רבי  בחמתו  בגדיו  המקרע  נורי  בן  יוחנן  רבי  שאמר משום  אגרא  בר  חילפא  משום  אומר  כליו  זר  שבר 
 .ה ר ז עיניך כעובד עבודה  ו והמפזר מעותיו בחמתו יהא ב בחמת

 בערג(לעמ )   תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף שנת תקסח בחזרתו מלבוב   טז

 מנוקד בתקפא   יז

זה לזה כך  כשם שאין פרצופותיהם שוין  אם ראה אוכלסין הרבה של בני אדם אומר ברוך חכם הרזים    -ק י  פר פנחס    מדרש תנחומא   יח

וכן אומר )איוב כח( לעשות לרוח משקל ומים תכן במדה כל בריה    י עצמו נ פ ד ואחד יש לו דעת ב דעתם שוין זה לזה אלא כל אח   אין 
"ה בשעת מיתתו ואומר לפניו רבש"ע גלוי וידוע לפניך דעתם של כל  מן הקב פני עצמו תדע לך שהוא כן משה מבקש  יש לו דעת ב ובריה  

ליהם מנהיג מנה עליהם אדם שיהא סובל  ע   ממך אם בקשת למנות  ה לזה כשאני מסתלק מהן בבקשה ל בניך דומה ז אחד ואחד ואין בש
 ו': ' יפקוד ה' אלהי הרוחות לכל בשר וגו בענין שנא לכל אחד ואחד לפי דעתו מנין ממה שקרא 

ולא שרודפים את  בי ואשיגם".  מ"ש ארדוף אוי כ   ,כדי להשיגו   ,צ"ע דלכאורה לשון רדיפה שייך אחרי איזה דבר הלשון    –  רודפין אותו   יט
 הדבר.

במהר"ל    ן ו לש  אבל מצאתי  שמות    -כזה  על  אריה  א  גור  פסוק  כ     -כא  נוהג  שאין אחד  יחשוב  כפוף  כאשר  להיות  ירצה  ולא  בו,  בוד 
 .יר לו ורודף אותו בכל הרדפה תו ומצ כניע או מ   -תחתיו  

ף ֹאתָ   -לו  פסוק    ויקרא פרק כוב  והוא גם פסוק  ף   ם קֹול ָעֶלה ְוָרדַּ ּדָ  .נִּ

נרדפה    (ו' ג')הושע  בקש שלום ורדפהו. וב )לד טז(  תהלים  ו ששיך לשון זה גם לטובה. ועיין  א   דיפה היא תמיד לרעהלשון ר האם    עוד צ"ע 
 לדעת את ה'.  

ו   שבאמת  מובא בספרי המוסר  כ יותר להקב"ה  בכל צרה מתקרב  בוודאי  מי ששיך להקב"ה  כי  שייך  צועק ומבקש  זה מבחן להיכן אתה 
ם ָטהֹור   –יג    ז ילמכתו בצד אחר. ומצאו לזה רמז במשנה כלים    התרופ מחפש    חר א לצד    ופה רק מהקב"ה ומי שח"ו שייך תר  יָּ ּבַּ ֶ   חּוץ  ,ּכֹל ש 

הּוא ב  ֶ י ש  נֵֹּ ּפְ ם, מִּ יִּ ּמַּ ֶלב הַּ ּכֶ חַּ מִּ יבה:  דהיינו שבשעה שבאים לצוד אותו הוא בו   ֹורֵֹּ י ֲעקִּ ּבִּ י רַּ ְברֵֹּ ה, ּדִּ ָ ש  ּבָ יַּּ  רח ליבשה.לַּ

  או   עור   או   בגד   או (  יא   ויקרא )  דכתיב ,  טומאה   מקבלין   אין ,  כלים   מעורן  ה שע   אם   שבים   ותברי  כל   -  טהור   שבים   כל   -שם   ב " ש הרע פיר 
  ליבשה   בורח   מהם   אחד   אין   שבים   בריות  שאר   שכל   לפי   -  המים  מכלב   וץ ח     : ץ האר   מן   הגדל   מן  עור   אף ,  הארץ   מן   הגדל   מן   בגד   ה מ ,  שק 

 : עקיבא   כרבי  והלכה .  טומאה   מקבל   עורו  י כל   עשה   ואם ,  היבשה   עורות  בכלל   הוי  הלכך ,  בלבד   םהי   כלב   אלא ,  ם אות  לצוד   כשבאים 

הוא   , שבשעת צרה בורח לה'  נמצא מי חיותו   אות  מקום  פ י שח"ו בשעת צרה בורח לרופ ומ   , ששם  רגיע את  מחפש לה   ו א סיכולוג  א או 
 עצמו בהבלי עוה"ז אות הוא ששם מקום חיותו.

 ר להש"י יותו  אות  –מתרלו  , ו אותו להש"י   -ד גם בתרל   כא 

  י שעשה ל   ולא ליקום במי  מצווה מהתורה שלא ליטור   א עה. ואע"פ שהי עה תחת ר השיב ר ל תו להחזיר בזיון, ו ו א שמבזים    טבע האדם   כב
ג  זו מדרגה  בזה.י שמצליח להתגב דולה מ רעה, אעפ"כ  יותר גם לה   ר על יצרו  שיב טובה תחת  ועיין תורה רעז שרבנו מצווה אותנו עוד 

 סייע לרודף להשיג מבוקשו.מ   שהמשיב רעה תחת רעהעי"ש    ולהיות כעפר ממש.  רעה,

 שונא כמוהו.רע עין  א הוא שמפיל להיות  שונ רע עין  שעיקר ההיזק מ אות ג'    עיין תורה נה   כג
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וברוחניות,    ,צא נמ  אדםשהכן  יד הי כי תמ ולא מעבר  "  "א בשמים היא "ל  \כד/ מ"שיכול לברוח לה', כבגשמיות 

ית  םבכל מקוכהכי הש"י    "לים הוא  בבכי  הזמן   'חי '  מניה  ,\כו/ הגשמי   והמקום  מעל  פנוי  ואיהו   ,לית אתר 

אתה   אם אסק שמים שם  \כח/ )תלים קלט(  הכתובבבחי'    ל מקוםהוא בכ,  \כז/ כל עלמין   סובב וממלא
ובפסוק זה  ב"ה  קכמה אי אפשר לברוח מהעד    מדברשם  הפרק    מתחילתפשט הפסוק  ,  ךנה  ולאש  עהואצי

רק  לא    , דהיינו  הפךגם לשכך  ורבנו לומד משם  אומר אפילו אם אברח לשמים או לשאול גם שם אתה נמצא.  
  מר לו  צהרובכל מקום.    לונמצא  ית'    אהוהבורח אל ה'  גם  אלא    ,הוא ית' נמצא בכל מקוםח מה'  לברורוצה  שכ

ובין אני עד שאהיה מוכרח  ירדפובין אם   שאול תחתיות בכל מקום אתה ל  ויורידוני ם ירדפוני  לעלות לשמים 

 .  שם יתברךהל בורח להש"י שבורח הואצא שבכל מקום נמ . אליךדיבור  ה ו במחשבלברוח  ואוכל ,עמי 

הע"ז  מול  רות  חיה  פי לם  מאית  \כט/ הקב"ההחזירם    שביום השני ת מצרים  א מה שכתוב בתורה ביצי  וזה בחי'
, ואכן  , כדי שיטעה פרעה לחשוב שסגר עליהם המדבר וכעת יוכל להחזירם למצריםים סוף  על שפתבעל צפון  

  ב לו בעל צפון הקרי ע"ז  ל  שהגיעון  שכי   \לב/ המכילתא  פירש  ריבהקעה  ופר  \לא/[ל]   וכתיב  ,אחריהם  פרעה רדף 

לחזור    צפון גרם להםב שבעל  תו לחשועו אוהטש  נ"לוכ  אלרר על יששיסייע לו להתגב שסייע לו ופרעה קרבן  

הקריב"ומפרש  רבה    המדרשו  .לאחוריהם שבשמים    שהקריב   פירוש   "פרעה  לאביהם  ישראל  את 
  במרום באמצרים    ראו את השר שלריהם וופרעה רודף מאח לפניהם ים סוף    כי (  \לד/[לג ]   א)מ"ר בשלח פ' כ

 
קֹול ְידָֹוד  פרק ל   דברים   כד ּבְ ע  מַּ ְ ש  י תִּ ּכִּ ּקָֹתיו  )י(  ְוח  ְצֹוָתיו  מֹר מִּ ְ ש  תּוָבה    ֱאלֶֹהיָך לִּ ּכְ ּכִּ הַּ זֶּה  ּתֹוָרה הַּ ֶפר הַּ סֵֹּ ּוב ֶאל יְ ּבְ ָתש  ְלָבְבָך  דֹ י  ָכל  ּבְ ָוד ֱאלֶֹהיָך 

ָך:  ֶ ְפש  נַּ ְצָוה    ּוְבָכל  ּמִּ י הַּ ּכִּ יֹּום לֹא הַּ )יא(  ָך הַּ ּוְ ְמצַּ י  ר ָאֹנכִּ ֶ ְפלֵֹּ   זֹּאת ֲאש  ו נִּ ְרחָֹקה הִּ ְולֹא  ָך  ּמְ וא מִּ י יַּ   א: את הִּ אמֹר מִּ וא לֵֹּ ם הִּ יִּ מַּ ָ ש ּ נּו  )יב( לֹא בַּ ּלָ ֲעֶלה 
ֶחָה לָּ  ּקָ ְויִּ ְיָמה  מַּ ָ ש ּ נ הַּ עֵֹּ מִּ ְ ש  ְויַּ ה:   וּ נּו  ּנָ ֲעש ֶ ְונַּ ֲעבָ   ֹאָתּה  יַּ י  אמֹר מִּ וא לֵֹּ ם הִּ יָּ ֶבר לַּ עֵֹּ ְולֹא מֵֹּ נוּ )יג(  ּלָ ֶחָה  ּקָ ְויִּ ם  יָּ הַּ ֶבר  ָלנּו ֶאל עֵֹּ ְ   ר  ש  ה: ְויַּ ּנָ ֲעש ֶ ְונַּ נּו ֹאָתּה  עֵֹּ   מִּ

פִּ )י  ָבר ְמֹאד ּבְ ּדָ ֶליָך הַּ י ָקרֹוב אֵֹּ ְלבָ ד( ּכִּ תֹו: יָך ּובִּ ֲעש   ְבָך לַּ
 למקו' )תיבה אחת( בכ   -בתקפא  כה 

ית' אפשר בשווה בכל  אבל  שיותר מסוגלים לקבלת תפילות ממקום אחר פחות מהם,  מקודשים    ע"פ שיש מקומות א   כו לברוח אל השם 
על   כי   , מקום  חושב שם    זה  והיכן שאדם  הלב,  כוונת  )תורה כא בשם  ה ידי  רודפים  הבעש"ט וא,  ומי שלא  בד (  לו  יותר  אותו יש  רך כלל 
שרודפי   , פניות אותו  ממי  שנמרג שם  מנוס    א ו יש  לו  ואין  צד  להקב"ה מכל  לה אלא  צריך  אבל  פסול י .  לענווה  ליפול  שלא  מרוב  שמר  ה 

ש  אלקים יבק וה   ( קהלת ג' טו) כמ"ש    כשהוא נרדף אצלו ית' וכל שכן    בו כי ישראל תמיד אה   .ית'   ב גם אצלו ו ש, שנדמה לו שאינו ח זיונותי ב
   לו צדיק רודף רשע.י פ יבקש את הנרדף א   ה' )ויקרא רבה כז ה'(  מרו חז"ל  א את הנרדף.  

"ּמְ   אות    עיין תורה לג   כז ֶ ת, ש  עַּ יְך ָלדַּ ר ]ב[ ְוָצרִּ ית ֲאתַּ בֹודֹו" )ג(. ְולֵֹּ נוּ   לֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּה ) ּפָ ּנֵֹּ יהּו ְממַּ תיקון נז דף צא: י מִּ ב  (. ְואִּ ין ְוסֹובֵֹּ ל ָעְלמִּ א ּכָ ּלֵֹּ
ל   ין ) ּכָ  (.זוהר רע"מ פנחס דף רכה.ָעְלמִּ

ָכה: וֹ ח )ה( ָא   קלט פרק  תהילים    כח ּפֶ ּכַּ י  ָעלַּ ת  ֶ ש  ּתָ וַּ י  נִּ ְרּתָ צַּ ָוֶקֶדם  יָאה \ )ו( פלאיה    ר  לִּ ָלּה: { דַּ \ }ּפְ ל  ָבה לֹא אּוכַּ ּגְ ש ְ נִּ י  ּנִּ ּמֶ מִּ ת  רּוֶחָך  )ז   עַּ ְך מֵֹּ לֵֹּ ( ָאָנה אֵֹּ
ֶאְבָר  ֶניָך  ּפָ מִּ ָ   ח:ְוָאָנה  ש  ם  יִּ מַּ ָ ש  ק  ֶאּסַּ ם  אִּ :)ח(  ּךָ ּנֶ הִּ אֹול  ְ ש ּ יָעה  ּצִּ ְואַּ ה  ָאּתָ כַּ   ם  א  ָ ֶאש ּ ָים:נְ )ט(  ית  ֲחרִּ אַּ ּבְ ָנה  ּכְ ְ ֶאש  ר  חַּ ָ ש  י  י  )י(      פֵֹּ נִּ ְנחֵֹּ תַּ ָיְדָך  ם  ָ ש  ם  ּגַּ

יֶנָך: וְ  י ְימִּ נִּ שם אתה. ואציעה שאול, ואם    עלות השמים ולא אמצאך, אחשוב שאוכל ל   ה, כתרגומו. אםל ע )ח( אם אסק, אם א   -רד"ק  ֹתאֲחזֵֹּ
וא תחתית, והמצע תחתית האדם בשכבו. או אומר ואציעה לפי  ה ששארד שאול, והוא עמקי הארץ, הנך, שם. ואמר ואציעה, מפני  אומר  

 גע בך: כל ללכת שלא אפ או . והנה זכר העגולה והמוצק וכל נמצא, אם כן לא  שהשאול מצע האדם במותו 
ר   שמות פרק יד   כט ּבֵֹּ ְידַּ וַּ אמֹר:  )א(  ּלֵֹּ ה  ֶ לִּ   )ב(   ְידָֹוד ֶאל מש  ֲחנּו  ְויַּ בּו  ְוָיש   ל  ָראֵֹּ ש ְ יִּ י  נֵֹּ ּבְ ֶאל  ר  ּבֵֹּ ּבֵֹּ פְ ּדַּ ירֹת  חִּ הַּ י  ּפִּ י  מִּ נֵֹּ ְצֹפן  ין  ל  עַּ ּבַּ י  ְפנֵֹּ לִּ ם  יָּ הַּ ין  ּובֵֹּ ְגּדֹל 

ְכחוֹ  ם: נִּ יָּ הַּ ל  ֲחנּו עַּ ְרעֹה לִּ )ג    תַּ ּפַּ ר  ָראֵֹּ בְ ( ְוָאמַּ ש ְ י יִּ י נֵֹּ ֲעלֵֹּ ר  ָסגַּ ָאֶרץ  ּבָ ם  ים הֵֹּ כִּ ְנב  ר: ל  ְדּבָ ּמִּ ְקּתִּ   ֶהם הַּ זַּּ ְוחִּ ְבָדה  )ד(  ּכָ יֶהם ְואִּ ֲחרֵֹּ ף אַּ ְוָרדַּ ְרעֹה  ּפַּ ב  י ֶאת לֵֹּ
יל בְּ  ְרעֹה ּוְבָכל חֵֹּ ּו  ֹו וְ פַּ ֲעש  יַּּ י ְידָֹוד וַּ י ֲאנִּ ם ּכִּ יִּ ְצרַּ ן: ָיְדעּו מִּ  כֵֹּ
 שמות יד י'  ל 

יד   שמות   לא זֵֹּּ   בשלח  ְיחַּ וַּ ֶאת  )ח(  ְידָֹוד  יִּּ ק  וַּ ם  יִּ ְצרַּ מִּ ֶמֶלְך  ְרעֹה  ּפַּ ב  ָראֵֹּ לֵֹּ ש ְ יִּ י  נֵֹּ ּבְ י  ֲחרֵֹּ אַּ ָרָמה:ְרּדֹף  ָיד  ּבְ ים  יְֹצאִּ ל  ָראֵֹּ ש ְ יִּ י  ּוְבנֵֹּ ְר   ל  יִּּ וַּ ם  ּדְ )ט(  יִּ ְצרַּ מִּ פּו 
ל סוּ  ם ּכָ יָּ ל הַּ ים עַּ יגּו אֹוָתם חֹנִּ ִּ ש ּ יַּּ יֶהם וַּ ֲחרֵֹּ ל ּפִּ אַּ ילֹו עַּ יו ְוחֵֹּ ָ ְרעֹה ּוָפָרש  פְ   י ס ֶרֶכב ּפַּ ירֹת לִּ חִּ ל ְצֹפן: )י( וּ הַּ עַּ י ּבַּ ְר נֵֹּ ְק פַּ ָר עֹה הִּ ש ְ י יִּ אּו ְבנֵֹּ ש ְ יִּּ יב וַּ ל ֶאת  רִּ אֵֹּ

יִּ  ְצרַּ ה מִּ ּנֵֹּ יֶהם ְוהִּ ינֵֹּ יֶהם עֵֹּ ֲחרֵֹּ עַּ אַּ ל ֶאל ְיקָֹוק:וַּ   ם ֹנסֵֹּ ָראֵֹּ ש ְ י יִּ ְצֲעקּו ְבנֵֹּ יִּּ יְראּו ְמֹאד וַּ    יִּּ

)מ   )י(  רבנו בחיי  ובמדרש  עצמו.  כלומר הקריב את  הקריב.  הק כי ופרעה  ב(  בשלח  וקטר לתא  שזבח  לפי  עליו,  הפורענות  לבעל    ריב את 
חוני  אותם  שראה  לפי  ל ם  צפון  יכולין  היו  ולא  במדבר  סגרם  כוחו  כי  וחשב  צפון  בעל  את  א צ לפני  הקריב  הקריב,  ופרעה  אחר  דבר  ת. 

ב. וזהו שאמר  ע ומחזירן למוט רש)סנהדרין צז ע"ב( מעמיד להם הקב"ה מלך כהמן ה   ישראל בתשובה לאביהן שבשמים, זהו שאמרו ז"ל
 מיד: 

   :עמהם   ו הקריב הקריב עצמו ונתאמץ לקדם לפניהם כמו שהתנה לו לכתוב ופרעה קרב מה  ה הי   -ריב  י( ופרעה הק רש"י )

מצרים  א  ראו   -נוסע אחריהם  ת  נוסע אחריהם  מצרים  והנה  ד"א  כאיש אחד.  א'  ש   בלב  למצרים.  שר  לעזור  השמים  מן  נוסע  מצרים  ל 
 תנחומא: 

ב  בשלח מכילתא    לב ה   -  'פרשה  על  חונים  אותם  הקריב וישיגו  הוא  הקריב.  ופרעה  וגו'  פרעה    ים  שראה  כיון  עליו.  לבא  הפורענות 
מזבח ומקטר ומשתחוה  ן הסכים על גזרתי אני חשבתי לאבדם במים ובעל צפון הסכים על גזרתי התחיל  ופ שנשארו בעל צפון אמר בעל צ
בשלשה    ת ולרדוף אחריהם מה שהלכו ישראל בח ולקטר. ד"א ופרעה הקריב קרב עצמו ומיהר ללכ קריב לזלע"ז שלו לכך נאמר ופרעה ה 

 מחצה הלך פרעה ביום אחד לכך נאמר ופרעה הקריב: ו   ימים הלכו האקטורים ביום ומחצה ומה שהלכו האקטורי' ביום
 פסקא ה'  לג

בן פדת כיון    -  'פרשה כא פסקה ה  -  ת רבה שמו   מדרש   לד י א"ר אלעזר  רו שיצאו  דפים  שראל ממצרים היו נושאין עיניהן והיו המצרים 
אחריהם תלו עיניהם לשמים וראו    ף ו ד וגו'( נוסעים אינו אומר אלא נוסע כיון שיצא פרעה והמצריים לר ר ופרעה הקריב )שנאמ   אחריהם 

כיון שר  פורח באויר  והנה מצרי או אותו  שרן של מצרים  ומהו  וייראו מאד  נוסע  נתייראו הרבה שנאמר  היה  ם  אחריהן שרן של מצרים 
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אל   עמהם, ויצעקו  ישראל  בני  נמצאה'  וייראו  רשע"  ,  יוו  פתדיי  נתקרבו  כנ"ל אותם  להש"י    תר 
, כי הקב"ה  עי"ז יתקרבו אליורדף אחריהם הוא כדי שלפרעה  הקב"ה הסית את  שם שהטעם שבמדרש  בואר  מו

 : מתאווה לתפילתם של ישראל
וד מבואר שם יותר  ע, ולהקב"ה כבר מבואר במדרש  בורחים  רבנו שבשעת צרה  נמצא שהחידוש שלקצת צ"ע  

 ש רבנו?וא"כ מה מחד ,ת'כדי שנברח אליו י  ולנ האב  הצרהזה שכל מ
ואע מצרים.  ביציאת  שהיתה  מציאות  מספר  שהמדרש  לעצמו  ונראה  עצה  מכאן  ללמוד  יכול  אחד  שכל  "פ 

בא וגם רואה את השר בשמים  רק למי שסגור מכל צד  מפרש את זאת כעצה לא    רבנו  לה' בשעת צרה,  לברוח
בר פשוט שמי שרודפים  דכמבאר  רבנו כאן  .  הם ברירה אחרתלה  יתהא  של  ם סוף. על י ראל  יש  כמו בני   לרודפו,

ה, אעפ"כ העצה חו גדול לנצח במלחמוגם כשיש לו אפשרות להשיב מלחמה וגם כשכ,  אותו הוא בורח לה'
   .כשלא מדובר בפקוח נפש ינודהי, \לה/הנכונה היא לברוח לה'

תן בלב  והקב"ה נואר במדרש הנ"ל שמבוכבה  "ה לעורר לתשורק מקל של הקב  העיקר בזה לזכור שהרודף הוא
ואע"פ שמגלגלים חובה ע"י חייב, אדרבה גם עליו צריך לרחם ואם    לרדוף כדי להקריב את הנרדף אליו.  פלוני 

 כמקל.ש בו להשתמצריך הקב"ה  ה י הצרה לא הי נייתי שב לפה

 
  -עלים לתרופה מכתב סח  –רוח משם נו לבוצרך בן עד שהבטולטשייצחק כשרדפו אנ"ש   רנ"ת לבנו רביעיין בזה דברי מוה

ר תקצ"ב: הַּ ְך יֹום א' ּבְ רַּ ְתּבָ ם יִּ ֵֹּ ש ּ ת הַּ ֶעְזרַּ יר:    -  ּבְ רֹו ָיאִּ ְצָחק נֵֹּ ב יִּ נּו ָהרַּ י מֹורֵֹּ נִּ י ּבְ ּבַּ    -  ֲאהּובִּ ַּ ש  י ּבְ י ּכִּ נִּ ע ּבְ ת  ת קֶֹדש  ּבַּ ּדַּ ּדַּ ּבֶֹקר קֶֹדם ְסע 
ְת  יִּ ם  ֵֹּ ש ּ הַּ ין  ְזמִּ הִּ ית  ֲחרִּ ַּ ָ ש  ש ּ ֶ ש  ְך  רַּ ְע ּבָ סֶ מַּ עֵֹּ ּבְ ין  ִּ טּוְלְטש  ּבְ דֹול  ּגָ ש   עַּ רַּ ָהָיה  ֶ ש  יב  אהלִּ ּמָ מִּ יש   אִּ מֵֹּ י  ח"ש ּתִּ י  ּבִּ רַּ ֶ ש  יֶכם,  ֲעלֵֹּ ֶ ש  ֲחלֶקת  ּמַּ הַּ ק 

 ֶ ים ְלָקְנסֹו, ְוש  ה רֹוצִּ ּתָ ים ְועַּ ִּ יֶזה ֲאָנש  ה אֵֹּ ּכָ ּבִּ הִּ ה ְורַּ ּתָ ְבֶרְסלֶ אַּ ְנסֹעַּ לִּ ם לִּ ְחּתֶ ְכרַּ ין ה  ְייסִּ הַּ ְחָמן מֵֹּ ֶלי י נַּ אֵֹּ ָהָיה  ָך ּתָ ב, ּומֵֹּ ֶ ת ש  חַּ ּנַּ ין ּגֶֹדל הַּ בִּ

ְק  זַּּ ְתחַּ ן הִּ י כֵֹּ ל ּפִּ ף עַּ זֶּה, ְואַּ י מִּ לֹום,  לִּ ָ ס ְוש  ת קֶֹדש  חַּ ּבַּ ַּ ת ש  ְמחַּ ל שִֹּ ְלּבֵֹּ ּלֹא ְלבַּ ֶ ְך ש  רַּ ְתּבָ ֶעְזָרתֹו יִּ י ּבְ ֶֹקר  ְוַהי ֹום  ּתִּ ב  י ַעל  פ   ב ַ תִּ יח  י ֹשִּ ת ִּ ַרֹשְ

ְר  ַ פ  דֹוש ְוסִּ י ו ן ַהק   יוַהצ ִּ נ  י ְלפ  כְ   ת ִּ ְזיֹונֵ זִּ י ו ֵתנו  ו בִּ חו ס ה' ַעל ֲענִּ ל ֶזה ְלַמַען י  ה כ   כ  ְבר  מֹונו , רֹונֹו לִּ ים כ   פִּ ְרד   ש  ֶאת נִּ ים ְיַבק ֵ ֱאלֹקִּ   נו , ה 
ָבר הִּ  ָתם ּכְ ּסְ הַּ י מֵֹּ י ּכִּ ְעּתִּ ה ָידַּ ּנֵֹּ גֶּ ְוהִּ ְחּתָ אִּ ָכלּנַּ ה ּבְ ּפֶ י ְמצַּ ֲאנִּ יֹום ו', וַּ אְסט ּבְ ּפָ ל הַּ ְראֹות  ֶרת עַּ ת לִּ ה  ֹו לֵֹּ עֵֹּ ּתָ ת עַּ ם, ּוְלעֵֹּ ָ ה ש  ֲעשֶֹ ה ּנַּ ע מַּ ידַּ

ץ אַּ  י ֲחזַּק ֶוֱאמַּ נִּ י ּבְ ם ְזרֹועַּ  ֲאהּובִּ ּמָ ם, עִּ ּתָ ר אִּ ֶ ֲאש  נּו מַּ ּתָ ר אִּ ֶ ים ֲאש  ּבִּ נּו, ְורַּ ּתָ י ה' אִּ ָחת ּכִּ ל ּתֵֹּ יָרא ְואַּ ּמָ ל ּתִּ ר ְועִּ שָֹ ל  ּבָ ינּו, אַּ נּו ה' ֱאלקֵֹּ

נּו, ֵֹּ ש  ּטְ יִּ ל  ְואַּ נּו  ְזבֵֹּ עַּ י  יַּ ְפֵלאתִּ לֶ   ְונִּ אֱ ע  ם  אִּ י  נִּ ב ְ ו ַפְרֹעה  יך   ְלַקי ֵים  ְלאו ַמאן,  ְלֹפה  ְנֹסַע  לִּ ְלך   ה  י  ה  ְבֶרְסֶלב  לִּ ְנֹסַע  לִּ ֻהְכַרְחת    ֶ ש  ֶמת 

ש     ב ַ ֶ יֶהם ש  ֵאל ַלֲאבִּ ר  ֹשְ יב ֶאת יִּ ְקרִּ הִּ ֶ יב ש  ְקרִּ י כ   הִּ ם, כ ִּ ם הו א  ַמיִּ ד  א  ין ֶאת ה  רֹוְדפִּ ֶ יוֹ ל ַמה ש   ֹוֵרַח ב ְ םב  ֵ ְת   ֵתר ְלַהש   ַרְך, יִּ ְמֹבָאר    ב   ּכַּ

ָצה זֹאת,   ָיְדָך עֵֹּ ּלֹא ָעְלָתה ּבְ ֶ י ש  ל ּפִּ ף עַּ ְך אַּ ְבָרָכה אַּ ְכרֹונֹו לִּ ְדָבָריו זִּ ַרךְ ּבִּ ְתב   ם יִּ ֵ ם ְלַהש   ְבֹרַח ש   ַקי ֵם לִּ ים ת ְ נִּ ל פ   ֶכם    ַעל כ   י ֵאין ל  כ ִּ

ְת  יִּ יו  ֵאל  ם  י אִּ כ ִּ ְבֹרַח  לִּ י  ְלַבד,  ְלמִּ ַרְך  נִּ ב   הו א  ר  ֶ ֵעת, ְמצ  ֲאש  ל  כ  ב ְ ֵכן    א  י  ִּ פ  ַעל  ַאף  ְמֹאד,  ו   נ  ֶ מ  מִּ חֹוק  ר  ה  ַאת   ֶ ש  ְלך   ְדֶמה  נִּ ם  ְואִּ
ךְ  כ   ל  כ   ים  פִּ ְרד   נִּ ם  ֶ ַאת  ֶ ש  ה  ַעת   ט  ְפר  ב ִּ יד,  מִּ ת   ֵאֶליך   רֹוב  ק  ֱאֶמת הו א  ְראֶ   .ב ֶ ְויִּ נּו  ּלּותֵֹּ ּדַּ ל  עַּ ֲחמֹל  יַּ ל  ּדַּ ל  עַּ ל  חֹומֵֹּ נּו,הַּ ָעְניֵֹּ ּבְ ה'    ה  ְולַּ

ְיש   בּועָ הַּ ל נֵֹּ ה ְואַּ ּמָ ּו הֵֹּ י יֵֹּבֹוש  זֶּהה ּכִּ חֶֹדש  הַּ ם ּבַּ ּיַּ יק  ְחנּו וִּ ע  (ר"ת   אייר כמבואר בתורה רעז  ),  ֹוש  ֲאנַּ ּו ָרגַּ ֹבש  בּו יֵֹּ ת    ,אֹוְיָבי ָיש   ְצוַּ ְזכּות מִּ ּובִּ
ָהֹעמֶ  ת  ירַּ יעַּ אֹוָתםְספִּ ְכנִּ ְלהַּ ה  ְזּכֶ נִּ י  ,ר  ּכִּ ים  ּמֹוְסרִּ מִּ ים  רּועִּ ּגְ ם  הֵֹּ ֶ י  ש  עֹוְמדִּ ם  לם  הֵֹּ יל אֹוָתם הַּ   עַּ ּפִּ ְויַּ יל  ּפִּ ְ ש  יַּ ְלָחמֹות  מִּ ל  עַּ ּובַּ ֹות,  ָפש  ּנְ

יֶהם ּובּו ֲאלֵֹּ ש  ם לא ּתָ ּתֶ יֶכם ְואַּ ה ֲאלֵֹּ ּמָ ּובּו הֵֹּ א, ָיש  יְקּתָ יָרא ֲעמִּ ָרא ָרָמא ְלבִּ ּגְ אִּ ְזקּו ְואִּ   ,מֵֹּ י  חִּ ּכֹל ְמצּו ּכִּ ֲעזֹב ֶאְתֶכם ְוהַּ ֶכם ְולא יַּ ּמָ ה' עִּ
ְתֶכם, ֲהרוּ   ְלטֹובַּ זָּ ֶ   ְוהִּ ּוָעתֹו,  ּתִּ ש  יש  ְמָחה ּבִּ שְֹ יָלה ְונִּ ינּו ְלטֹוָבה, ָנגִּ א ָעלֵֹּ ּבָ דֹוש הַּ ּקָ בּועֹות הַּ ָ ש ּ ג הַּ חַּ ד ּבְ חַּ נּו יַּ ּמָ ֶכם עִּ ּלְ ה ְהיּו ּכ  ּפֶ ְמצַּ י הַּ ְברֵֹּ ּדִּ
ּוָעה:  יש  ֶרְסֶלב:ָנתָ         לִּ ּבְ    ן מִּ

 
 

  ל ה וכן אתה מוצא בנבוכדנצר שהפיל הקב"ה לשרו תחלה שנאמר )דניא וא מפיל שרן תחל עד שה מפיל אומה    שמו מצרים שאין הקב"ה
יה  אף שרו של פרעה מצרים שמו וה  , מו והפילו הקב"ה נ"נ קל ש( עוד מלתא בפום מלכא קל מן שמיא נפל א"ר יהושע בן אבין שרו של  ד 

זה שרן    ,הים נער ה' את מצרים בתוך  ים לא שקע תחלה אלא שרן שנאמר וי כיון שהשקיע הקב"ה את המצרים ב  ,לרדוף אחריהם   פורח
הן הוי והנה מצרים נוסע  ה השר של אינו אומר אלא סוס ורוכבו ז   , וחילו וכן סוסיהם ורוכביהם רמה בים   ה ע ואחר כך ונער פר   , של מצרים 
 אחריהם  

  , ות ותפלות היתה הקרבת פרעה לישראל ממאה צומ א"ר ברכיה יפה    .ל לתשובה שעשו שהקריב את ישרא   ריב אלא ומהו ופרעה הק 
ה' עיניהם למרום ועשו תשובה והתפללו    ו ל ת שכיון שרדפו אחריהם וראו אותן נתייראו מאד ו   ,למה      , שנאמר ויצעקו בני ישראל אל 

ברחנו לא אתה  ו בכוריהם ונטלנו ממונם ומה שעשינו עמהם שהרגנ לנו כל  ישראל למשה מה עשית לנו עכשיו הם באים ועושים  אמרו  
סוגר והשונא רודף והחיות מן המדבר    ם י המשכנתה באותה שעה היו עומדים ולא היו יודעים מה לעשות והיה    אמרת לנו ושאלה אשה 

י  ו( אלהי שלח רמיה בן  שנאמר סגר עליהם המדבר א"ר  ן שראו  כיווסגר פום אריותא    מלאכיה   אלעזר אין סגר אלא חיות שנאמר )שם 

רודף   ישראל שהיו מוקפין  והשונא  רוחות הים סוגר  וצעקו להקב"ה שנא   מג'    ר מ והחיות מן המדבר תלו עיניהם לאביהם שבשמים 
אמר ריב"ל למה"ד למלך שהיה בא בדרך    .תפלתן מתאוה ל   ולמה עשה הקב"ה להם כך אלא שהיה הקב"ה      .ויצעקו בני ישראל אל ה' 

והצילה לאחר ימים ביקש לי הצילני מיד הלסטים שמ   מלכים צועקת לו בבקשה ממך  תה בתוהי  שא אותה לאשה היה מתאוה  ע המלך 
רוצה מה עשה המל  היתה  ולא  כיון שבאו עליה הלסטים התחי   ךשתדבר עמו  וישמע המלך  בה הלסטים כדי שתצעוק  צועקת גירה    לה 

הייתי מתאוה לשמוע קולך  י   למלך אמר לה המלך לכך  והיו משכך  במצרים  צועק שראל כשהיו  בהם התחילו  עיניהם  עבדים  ותולין  ים 
 ( וירא אלהים א להקב"ה שנאמר  מיד  ויזעקו  וגו'  בימים הרבים ההם  ויהי  ב(  חזקה    תשמות  ביד  מוציאן משם  ישראל התחיל הקב"ה  בני 

הקב  והיה  נטויה  מבקש  ובזרוע  עשה  "ה  מה  רוצין  היו  ולא  אחרת  פעם  קולם  את  שנאמר  גירה  לשמוע  אחריהם  לרדוף  ופרעה  לפרעה 
ויצעק  מיד  אמר הקריב  שעה  באותה  ה'  אל  ישראל  בני  בחג   ו  יונתי  ב(  )שיר  שנאמר  קולכם  לשמוע  מבקש  הייתי  לכך  הסלע    י והקב"ה 

מר  צרים לכך כתיב השמיעני את קולך כיון שהתפללו א שמעתי במ השמיעני קול אינו אומר אלא השמיעני את קולך אותו הקול שכבר  
 בני לתפלתך שנאמר מה תצעק אלי: לל כבר קדמה תפלתן של  ב"ה למשה מה אתה עומד ומתפ הק 

הגן עליו. שם היה פקוח נפש ועוד שהיה להגן אל רבם ולא  ול   תו פעם אחת שרבנו אמר לאנ"ש שהיו צריכים ליקח מקל   אע"פ שמצינו  לה 
 ב הבא להרגך השכם להרגו.כן כתו ו   על עצמם.
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באיזה שפלות ביקש ממנו לעשות שלום   ,וף אותווראן שרדמסא לרביה "בשנת תקצמורנ"ת   במכתב קעז מה שכת עי"ש דוע
 "ש.ה' וכו' עי ילולחלמנוע שפיכות דמים ו
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