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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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 קדתורה 



 קא  קב  קג  קד  קה                      מוהר"ן  יקוטי                        צז:        ל

, היינו לאכול ולהמית  לאכול את בשריהתורה בחי' אדם. צריך  

שממית  במי  אלא  מתקיימת  התורה  אין  כי  שלי,  העצמיות 

,  צרי ואויבי לי המה כשלו ונפלו עצמו עליה כנ"ל. ואזי ממילא  

נכשלים   חשוכין  באנפין  שנאחזין  והאויבים  הצרים  כל  כי 

לאנפין נהירין  ונופלים. כי נתבטלים בחי' האנפין חשוכין וזוכה  

דלא  רעין  תרין  בחי'  י"ה  בחי'  שהוא  התורה,  חכמות  שהוא 

מתפרשין, שעל שם זה דייקא נקראין ישראל אדם כנ"ל. ואז כל  

חשוכין בתאוות ומדות רעות  באנפין  הצרים והאויבים שנאחזין  

 : נכשלים ונופלים, כי זכה לאנפין נהירין כנ"ל

 

קב ]א[ )בראשית מא( אתה תהיה על ביתי ועל פיך 
  . ישק כל עמי

א הקדוש ברוך לא ברא אלא לכבודו הענין הוא כי כל מה שבר

ו[ב] מלכותו.  לגלות  כדי  ידי.  תחת   על  הקליפות  ניכפפין  זה 

טוב   רב  כשמשפיע  מלכותו,  נתגלה  ענין  ובאיזה  השכינה. 

כי   ואחד  כל אחד  מודים  אז  .  [ג]  מלכותו בכל משלהלישראל, 

התפילות, כי התיבות הם    על ידיובמה יכולים להוריד השפע,  

. ועל כן כל אחד יזהר בתפילתו, שיתפלל [ד]   כלים לקבל השפע

רז"ל  שאמרו  דרך  על  בעולם,  השפע  לעורר  שיוכל  באופן 

)סנהדרין לז( חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם. ובאיזה 

רז"ל  שאמרו  כמו  ביראה,  בעולם,  השפע  לעורר  יוכל  ענין 

יש בו יראת שמים דבריו נשמעין. ויש שני  ( כל מי ש: )ברכות ו

מתי   לפעמים  לאדם  שבאה  עליונה  יראה  האחד  יראה,  מיני 

שתרצה, ועל יראה כזו אין שכר. ויש יראה שבאה לאדם מכח 

)שמואל ב   צדיק מושל יראת אלקיםאדם עצמו. ויראה זו נקרא  

ונתגלה   יורד לעולם,  כזו התפילה נשמעת, ושפע  וביראה  כג(. 

יראה    אתה תהיה על ביתי. ביתיוזהו    :   מלכותו הוא 

חבל על דלית ליה דרתא וכו'.    [ה] ( : כמו שאמרו חז"ל )שבת לא

ועל פיך ישק זה  על ידי, כשהצדיק מושל ביראת אלקיםר"ל 
היינו  כל עמי פומך,  מימר  ועל  אונקלוס  ותרגום  לה, יהתפו, 

, רק הכסאיתזן כל עמי, היינו שיתעורר השפע בעולם. וזהו  

כסא הוא מלכות.   , [ז]  מיעוט המלכות, כי רק הוא מיעוטהיינו  

ממך   במיעוט, אגדל  היא  שעתה  המלכות,  מיעוט  היינו 

שפע  מוריד  ביראה,  שהיא  התפילה  מכח  כי  ממך.  נתגדל 

 :  בעולם, ונתגדל מלכותו כנ"ל

 

המונע איתא    [ח]  קג כל  ע"ב(  צא  דף  )סנהדרין  בגמרא 

תורה   [ט]   שנאמר  הלכה מפי תלמיד כאלו גוזלו מנחלת אבות, 

ראה משה שבני ראובן ובני  . וכיון ש צוה לנו משה מורשה וכו' 

ישראלוניאמיגד   בני  להם    ן  קרא  זה  בשביל  אבותם,  מנחלת 

חטאים אנשים  גברייא    , תרבות  תלמידי  ות"א  לב(  )במדבר 

חייביא. הדבר הזה קבלתם מרבניכם, שרבכם גזל מכם הלכות,  

ג ועתה  כנ"ל.  אבות  נחלת  הם  בדרכי והלכות  הולכים  אתם  ם 

ובפ"ק דב"ב    :   אבותיכם, ורצונכם לגזול מישראל נחלת אבותם

אלו מלמדי תינוקות, [  יא]  ומצדיקי הרבים ככוכבים)דף ח' ע"ב(  

,  ן לב בני ישראלוניאשמיביו שראה שהם מחייבים רבים,  ועכש

הרבים.   מחייבי  אלא  הרבים,  מצדיקי  אינם  רבם  גם  מסתמא 

להם   קרא  זה  גברייא    יגאנשיםתרבות  בשביל  תלמידי  ות"א 

 : חייביא

 

שער  }במדרש    איתא [  יד]  קד ובר"ח  קלז  סי'  בס"ח  הובא 

פ גד    {[טו]  ה"ענוה  לבני  משה  שאמר  אנשים  בשביל  תרבות 

נענש שבן בנו עבד לפסל מיכה. והדבר קשה מה  [  טז]  חטאים

לעונש שלו שיעבוד בן בנו    תרבות אנשים חטאים ענין זה של  

א כי  והתירוץ,  זרה.  קי עבודה  )כתובות  חז"ל  הדר   יז( : מרו  כל 

  [ כ] , ואמרו חז"ל )שבת צז([יט]   היאליחבחוץ לארץ כאלו אין לו  

שבני   אותם  חושד  היה  ומשה  בגופו.  לוקה  בכשרים  החושד 

ראובן ובני גד אינם רוצים בארץ ישראל שום חלק, נמצא שאין  

,  [כג]  יקאלכב. בשביל זה נענש בבן בנו שלא היה לו  יקאלכאלהם  

הי כשרים  הם  כן.  כי  גם  בארץ  חלק  ליטול  רצו  כי  בדבר,  ו 

 : [כד] כמובא

 

קה  ]כה[  )שירת הים שמות טו(] כו[  עזי  וזמרת יה ויהי לי  
. לישועה  

הנה העולם צריכין רחמים גדולים, הן ברוחניות הן בגשמי. וכל  

לעיני   והרחמים הוא  יודע היכן הוא.  ואינו  אחד מבקש רחמים 

ל(   )דברים  כמו שכתוב  היא  כל,  וכו'לא רחוקה  . ולא בשמים 

ואית  רחמים  אית  ע"ב(  קלז  דף  )נשא  בזוהר  איתא  והנה 

פשוטים   רחמים  אית  גדולים   [כז] רחמים,  רחמים  ואית  דז"א, 

נד(   )ישעיה  שכתוב  כמו  סתימאה,  גדולים  דעתיקא  וברחמים 

בעונינו אקבצך אך  רחמים,  צריכין  ואנו  הזה   כח.  בדור  הרבים 

, מחמת שאין  [כט]   אין מי שיתפלל כך שיוכל להמשיך הרחמים

והדחקות.   הגלות  גודל  מפני  כך,  כל  הבורא  גדולת  שיכיר  מי 

כדאיתא  זה,  על  להתפלל  צריך  בעצמו  הוא  ברוך  והקדוש 

 [ ל]   בגמרא )ברכות ז'( מנין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר

תפילתי בבית  תפילתי    ושמחתים  אלא  נאמר  לא  תפילתם 

ומה מתפלל   הוא מתפלל.  וכו'.  מכאן שהקדוש ברוך  רצון  יהי 

יתפלל,   יתברך  שהוא  לבוא  יכול  ידיובמה  בכל   על  כי  תורה. 

, ובכל מה  [לא]   אדם יש בו חלק מכללות כל העולמות וצירופים 

עצמו  את  מדבק   שהוא 
 

 
 לשון חברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  א
 אבות פ"ו *  ב
 יט תהלים קג*  ג
אע"פ    עיין לעיל תורה לד אות ג' שע"כ צריך להתפלל בפיו דווקא  ד

 שהקב"ה יודע מחשבות.
חבל על שאין לו חצר ושער לחצר הוא עושה.    -ויומא עב: ותרגומו  ה

צופרש"י   לכך  שמים  ליראת  בה  ליכנס  שער  אלא  אינה  ריך  שהתורה 
 שתקדים לו יראת שמים.

 התפלה -מתרצו  ו
ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה סוטה פ"ה ה"ה בבלי סנהדרין מט. ור"ה יז:    ז

 ורש"י שם. ופרש"י שמות לא יג ועוד 
 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  ח
 'דברים לג ד ט
מניאין ]לב[ )לשון הפסוק למה תניאון את לב ועל משקל זה נקט    -בתשכט  י
 בינו מניאון וכן הגרסא בכל המהדורות( ר
 'דניאל יב ג יא
 שמניאין -בתשכט  יב
 אנשים ]חטאים[ )כלשון הפסוק, והתרגום( -בתשכט  יג
 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  יד

 
צ"ע    טו נה,  אות  ספ"ה  חכמה  ראשית  וספר  קלז  אות  חסידים  ספר 

לכאורה יותר מסתבר שהכוונה לילקוט ראובני מטות אות ע' שם מובא  
 ור"ח כתבו שנענש על שכעס. המדרש בלא טעם ואילו בספר חסידים

 במדבר לב יד  טז
 בתקפא )כתובות קיא( ובתשכט תוקן  יז
 ה אלו -מתרצו  יח
 .אבל צדיקים גרו לא דרו .עיין שיש"ק ח"ה תיז דר דייקא יט
 ו' א' , ורמב"ם אבותעי"ש מהר"ל חדושי אגדות כ

 אלוה  -מתשכט  כא
 אלוה  -מתשכט  כב
ב"ב  ב  ואמרוכמ"ש בשופטים יח ל' ויהונתן בן גרשם בן מנשה וכו'    כג

 קט: שהוא בן גרשם בן משה ונקרא בן מנשה כיון שעשה מעשה מנשה.  
לקה בצרעת בגופו ממש,    לו. משה רבינו כיון שחשד בישראל שלא יאמינו  זבשבת צ

בגופו  לא  וכאן   באחריםלקה  בזרעו מה שחשד  כוונת  אולי  ו.  שלו אלא שהתקיים 
בנ  ובני  דאבוה  כרעא  דבן  כגופויםכבנ  יםרבינו  זרעו  שכל  או  שו  .,  שם  עי"ש  גם 

נים ואתה אין סופך יא"ל הקב"ה הם מאמינים בני מאמהתקיים בו מה שחשד, ש
  להקדישני. להאמין כמ"ש יען לא האמנתם בי 

 ]כי עדין קשה הרי לא רצו לדור בה וא"כ למה כאילו יש לו אלוקי[ עיין פל"ח  כד
ראשיתה    כה זו  החברים  תורה  ששמע  לשון  מה  מוהרנ"ת  לשון  וסופה 

 נאמרה היא לא ידוע מתי והיכן  מרבינו הענין בביאור יותר ו
 קיח יד  תהליםו  ,'ישעיה יב בו כו

 
 הר שם וכדלקמן* רוצה לומר רחמים סתם כמ"ש בזו כז
 בעוונינו  -מתרצו  כח
וחבקוק שהתפללו ל  כט כגון ישעיה  היו  בזמן הבית  "א כמבואר  אאבל 

וקלח:בזוהר   ועיין לקמן אל נא רפא נא לה שמשה רבנו   נשא קלז. 
התפלל לז"א ולא לא"א. ועיין תורה כב אות י'ד שצדיק שנכלל באין  

   .זוכה לתפלת ה' ממש
 ישעיהו נו ז' ל

עהזוהר  ין  יע  לא כל  "ה  ובק   :יתרו  ביה  סידר  נש  לבר  ליה  ברא  כד 
דיוקנין דרזין עלאין דעלמא דלעילא, וכל דיוקנין דרזין תתאין דעלמא  

וכן בלשון חז"ל אדם עולם    ,שער הגלגולים הקדמה יא ועיין    דלתתא,
עבקטן   א  'תיקון  בראשית  בחיי  ורבינו  קל:  ח  'דף  ויקרא  כג    'לא, 

כוזרי כו.  א'  בראשית  ד  ואברבנאל  כה.  'מאמר  עה"ת    אות  ובעש"ט 
נח אות  סד  בראשית  נו  ,ואות  ואות  נא  אות  שם  אוצר ובבמ"ח   .

שער יג פמ"ח.    ועמק המלך  ערך עולם קטן.  איזנשטין(  'ד  'המדרשים )י
  ובספר נפוצות יהודה מוסקטו דרוש ט'.

 

 תורה אור 
ָעַלי   ְקרֹב  ב ִּ )ב(  כז  תהלים 
ָצַרי י  רִּ ש ָ ב ְ ֶאת  ֶלֱאֹכל  ים   ְמֵרעִּ
 : לו  ְוָנָפלו  ה ָכש ְ ָ י ֵהמ   ְואְֹיַבי לִּ

 
 תורה קב 

ה  מא  מקץ    בראשית ַאת ָ )מ( 
ק  ַ ש   יָך יִּ ִּ י ְוַעל פ  יתִּ ְהֶיה ַעל ב ֵ ת ִּ
ל   ֶאְגד ַ א  ֵ ס  ַהכ ִּ ַרק  י  ַעמ ִּ ל  כ ָ

 : ָ ך  ֶ מ   מִּ
ם   ַמיִּ ָ ש   תהלים קג )יט( ְיקָֹוק ב ַ
ֹל   כ  ב ַ ַמְלכו תֹו  ו  ְסאֹו  כ ִּ ין  ֵהכִּ

ָלה:   ָמש ָ
ֱאלֵֹהי    ב כג-שמואל )ג( ָאַמר 

ָרֵאל  ש ְ יִּ צו ר  ר  ב ֶ דִּ י  לִּ ָרֵאל  ש ְ יִּ
ל   מֹוש ֵ יק  ַצד ִּ ָאָדם  ב ָ ל  מֹוש ֵ

ים:  ְרַאת ֱאלֹהִּ  יִּ
 

 תורה קג
)ד(   דברים הברכה  וזאת 

ה   מֹוָרש ָ ה  מֹש ֶ ָלנו   ה  ו ָ צִּ ֹוָרה  ת 
ת ַיֲעקֹב:  ַ ל   ְקהִּ

ה    לבמטות  במדבר   ָ ְוָלמ  )ז( 
ֵני  ב ְ ֵלב  ֶאת  יאו ן  ְתנִּ תנואון 

ש ְ  ר יִּ ָרֵאל ֵמֲעבֹר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש ֶ
 ָנַתן ָלֶהם ְיקָֹוק: 

ה  מטות  במדבר   נ ֵ ְוהִּ )יד(  לב 
ו ת   ְרב  ַ ת  ֲאבֵֹתיֶכם  ַחת  ַ ת  ם  ֶ ַקְמת 
עֹוד  ֹות  ְספ  לִּ ים  אִּ ָ ַחט  ים  ֲאָנש ִּ
ֶאל   ְיקָֹוק  ַאף  ֲחרֹון  ַעל 

ָרֵאל: ש ְ  יִּ
ים   לִּ כ ִּ ש ְ ַ ְוַהמ  )ג(  יב  דניאל 

ו   יַע  ָהָרקִּ זַֹהר  כ ְ רו   יֵקי  ַיְזהִּ ַמְצד ִּ
ים ְלעֹוָלם ָוֶעד:   ֹוָכבִּ כ  ים כ ַ  ָהַרב ִּ

 תורה קה 
 

 תורה קה 
י  בשלח  שמות   ָעז ִּ )ב(  טו 

ָעה   ו  יש  לִּ י  לִּ י  ַוְיהִּ ָיה   ְמָרת  ְוזִּ
י   ָאבִּ ֱאלֵֹהי  ְוַאְנֵוהו   י  ֵאלִּ ֶזה 

 :  ַוֲארֲֹמֶמְנהו 
י   לנצבים  דברים   כ ִּ )יא( 

י  ָאֹנכִּ ר  ֲאש ֶ ַהז ֹאת  ְצָוה  ַהמ ִּ
הַ  ָך  וא  ְמַצו ְ הִּ ְפֵלאת  נִּ לֹא  י ֹום 

וא: הִּ ְרחָֹקה  ְולֹא  ָך  מ ְ )יב(   מִּ
י   מִּ ֵלאמֹר  וא  הִּ ם  ַמיִּ ָ ַבש   לֹא 
ֶחָה   ק ָ ְויִּ ַמְיָמה  ָ ַהש   נו   ָ ל  ַיֲעֶלה 

ה:  נ ָ ֵענו  אָֹתה  ְוַנֲעש ֶ מִּ נו  ְוַיש ְ ָ  ל 
ָקטֹן  ֶרַגע  ב ְ )ז(  נד  ישעיה 
ים   דֹלִּ ג ְ ים  ְבַרֲחמִּ ו  יְך  ֲעַזְבת ִּ

ֵצְך:   ֲאַקב ְ
ים ֶאל  ישעיה יאֹותִּ ו נו )ז( ַוֲהבִּ

ֵבית   ב ְ ים  ְחת ִּ ַ מ  ְוש ִּ י  ָקְדש ִּ ַהר 
ְבֵחיֶהם   ְוזִּ עֹולֵֹתיֶהם  י  תִּ ָ ל  פִּ ת ְ
י   ֵביתִּ י  כ ִּ י  חִּ ְזב ְ מִּ ַעל  ְלָרצֹון 
ְלָכל   ֵרא  ק ָ יִּ ה  ָ ל  פִּ ת ְ ית  ב ֵ

ים:   ָהַעמ ִּ
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  החושד בכשרים החושד בכשרים אמר אמר ממ
  מספה"ק ליקוטי מוהר"ן מספה"ק ליקוטי מוהר"ן 

 א

 
 

 זמן אמירת התורה 
זו   החברים  תורה  מתי  לשון  ידוע  לא 

 והיכן נאמרה 

 
 פתיחה

מבאר כאן  ,אחרי שביאר בתורה קג שמשה רבנו ראה שבני ראובן ובני גד מניאים את ישראל מנחלת אבותם
כי הם רק בקשו נחלה בחו"ל סמוך  ,וכאן מבאר שהיה חשד חינם ,גורמים לזהשהם בכוונה חשד בהם ש

. ומה שראה משה  ואדרבה בקשו לסייע לישראל בכיבוש הארץ  ,תידה להיות חלק מהארץשידעו שעלישראל 
ועתה כשראו שבני ראובן וגד נחלו בחו"ל שוב התעוררו  ,לא רצו את הארץהיה את אותם שמכתחילה 

כומר לע"ז דהיינו לפסל משה רבנו שבן בנו יהונתן נעשה  שנ. ועל החשד חינם הזה נעלארץ לכניסה נגד להת
 יו והתקיים בנכדו.חזר אלם את קרבת ה' שלא רוצי כי החשד חינם שחשד בהם  מיכה.

 

 ליקוטי הלכות

 אין

 

 שיחות השייך לתורה זו 

 אין
 

 הקדמה 

ע"ה לבני ראובן ולבני גד בנו  ר שה  בשביל שאמר מ  ,\בבילקוט ראובני/   נראה כוונת רבנו כאן לבאר מדרש תמוה
עובד לפ בנו  נענש שבן  למ  .סל מיכהתרבות אנשים חטאים  ציין שהכוונה  דרש המובא בספר חסידים  הפל"ח 

את המדרש  רבנו מבאר  ואילו   .ועל זה נענש  חטאו של משה רבנו היה כעס שם מבואר שאלא שוראשית חכמה  
מחודש שביאו הזה ב היה  עהכר  תוצאה של חשד בכשריםס  בגופו,    ונענש  ,רק  לוקה  החושד בכשרים  כל  כי 
נדחקלכאורה    ובזה גופו שלוזה    מפרש שלוקה בגופוכי    ,קצת  דווקא  גם    יכול אלא    , לאו  גם   .בנו  בבן להיות 
   ל להיות שיכשל במה שמשה חשד בהם.ויכא לאו דוקא לוקה ממש אל ,לוקה

ו')שים  המפררוב   א'  אבות  פיה"מ  מ'  ,רמב"ם  השאלתות  אבוהב    ,וכן  להר"י  המאור  פב( ובמנורת  ח"ב  ב'  כלל  ו'   הטעם שחושד  ורביא  נר 
לא לוקה מדוע    של רבנו,הביאור  ן את  קשה להבי, ולפ"ז  \ג/ כיון שעבר על בצדק תשפוט עמיתך  ,בכשרים לוקה

בגופו  צמובע מבאר    ,ולא  שרבנו  ונראה  מידה.  כנגד  מדה  עונשכאלא  לא  שזה  המהר"ל  כיון    ,פירוש  אלא 
ח  שהרי   ,חול עליומקום ראוי למצא    לא  דהחשש חזר אל החושד.    ,חינם  דש שהיה  יותר מתיישבלכן    ,ולפ"ז 

 לכן בן בנו ,הם כמי שאין לו אלוק'שנמצא  ,שלא רוצים חלק בארץ גדובני  בבני ראובן חשד משה רבנו שכיון ש
 משרת לפסל ע"ז. הכי הי  ,לו אלוק' הלא הי 

נו ואח"כ את גופו ואילו וולפ"ז גם מתיישב קושית החת"ס שמבואר בתנחומא שתחילה מעניש הקב"ה את ממ
 בגופו. דכאן מיד לוקה בגופו, שכיון שזה לא עונש אלא החשד חוזר אליו לכן לוקה מי 

 קושיות

 
 אדר תשפב ירושלים   'עד ח ' ג      יוהנסבורגכב טבת תשעד   א

וגו'. בשביל שאמר מרע"ה לבני ראובן ולבני גד תרבות    ]אות ע[:פרשת מטות    -על התורה    ילקוט ראובני  ב והנה קמתם תחת אבותיכם 
 >מדרש<:     אנשים חטאים נענש שבן בנו עובד לפסל מיכה:

תלוי בצדק תשפוט עמיתך נמצא שברשעים מותר לחשוד, ומדוע  מקשה כיון שחושד בכשרים    ה' ז'(  דעות) על הרמב"ם    קח המעשה רו   ג
)פרש"י    פקד פקדתי שון  ומתרץ כיון שהיה בידם סימן שהגואל יאמר ל   הרי בעיניו היו רשעים.  על שחשד שלא יאמינו לו,  ה רבנונש משנע 

 ומרכבת המשנה שם.  ב'(   ח'   יסודי התורה)"ם  ועיין רמב   כבר אין סיבה שלא יאמינו לו.  ,סימן זה   לוהקב"ה נתן  ו   שמות ג' יח( 
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בנו שבמדרש ש .א נענש בבן  רבנו חשד בכשרים  לעכיון שמשה  כומר  ]ב  ות  שמבעל הטורים  מ צ"ע    .ז"יהיה 
כוש  \ד/טז[ לע"ז  יתרו היה  לו שבן הראשון שיובתנאי שבתו  ונתן למשה את  מר  כומר  וידור  לו שיהיה  לד 

 .נעשה כומר לע"ז, וזה גרם לו שבן בנו לע"ז

הרי באמת לא רצו בה חלק ע  צ"  –בא"י שום חלק    םוצי שאינם ר  את בני גד וראובן משה רבנו היה חושד   .ב
ומדוע נקרא משה  ובפרוש אמרו אל תעבירנו את הירדן,  שהרי רצו שנחלתם תהיה בעבר הירדן מזרחה.  

בכשרים?   שחשד  חושד  רבהם  וכנראה  כלל  "שום"וצים  שלא  ש  ,חלק  לו  כשאמרו  שטעה  הבין  ראשונים יהיו  לכן 
רוצים    ודהיינ,  בכיבוש נראה  .  בארץ עצמהשרוצים חלק בכבוש אע"פ שלא  מתיישב   רהיות  ץשהתירווראה בהמשך 

 לארץ וכמו המרגלים. סמלהיכנשבאמת חשד בהם שרוצים למנוע את כל ישראל 

כי בפסוקים משמע שחשד  וצ"ע  לשון התורה כאן משמע שחשד בהם רק שבעצמם לא רוצים נחלה בארץ,   .ג
, שלא רצו כלל  המרגליםכדבריו בפירוש שהם כמו  כנס לארץ וי הניא את כל ישראל מלה לים  שבהם שרוצ

הארץ קגאת  תורה  עיין  וגם  אבות  .  מנחלת  ישראל  בני  את  מניאין  וגד  ראובן  שבני  ראה  רבנו  ם שמשה 
ולא דמיון.   בישראל הרבה שה  משמע ראה דברים מפורשים  ישראלונ"ל שהיו  פחדו לדבר אחרי  ו  תנגדו לארץ 

נעשה למרגלים   וגד מבקשים  רחקושראו מה  בחו"ל התעוררו שוב  וכשראו שבני ראובן  וזה מה שראה משה  נחלה   ,
   אלא שחשד בהם לחינם שבכוונה הם מניאין את בנ"י מנחלתם. .רבנו

לה בחלקת  דווקא בשבט גד מבואר הטעם שרצו נח  והרי   ,צ"ע משמע שעיקר כעסו היה על שבט גד דווקא .ד
מבואר שקבר של צדיק אמיתי הוא כמו     \וקט/  דהיינו סמוך לקברו של משה רבנו. ובתורה  \ה/ספון קק  מח

זו היא לשון ה  א"י? זו וגם קושיא קודמת שבאמת עיקר  ונראה  חברים וצ"ע עד כמה אפשר לדייק בה.  תורה  מקושיא 

ועיקר פנייתו   חשד חינם.  הכנס לארץ וכמו המרגלים, וזה הייהחשד של משה היה שרוצים להניא את כל ישראל מלה
ומקנה רב היה לבני ראובן  "  )במדבר לב א(  בפסוקים משמע שברוב מקנה לראובן היה יותר כמ"שאולי כי    ,היה לשבט גד

  ויבואו בני גד ובני)שם ב'(  כמ"ש    קבל נחלה בחו"ל בגלל המקנה הרב קדמו שבט גד לראובןעפ"כ בבקשה ל" אולבני גד
 .הםלהפנות את הכעס בעיקר אליבו ביותר לכן נח היה לו  יםכיון שגד היה דבוק ואולי גם .משה וכו' לאיאמרו ראובן ו

  , לכן נענש שאין לו אלוק'  י הם כמחשד שנמצא ש  ,רבנו מבאר שכיון שחשד בהם שלא רוצים חלק בארץ .ה
וצ"ע הרי באמת אע"פ שרצו חלק   -והיה חשד חינם כי הם הן רצו חלק בארץ    ,לוק'לו אה  שבן בנו לא הי

ומדוע נחשב חשד  אלוק'.  נמצא למעשה באמת הם כמי שאין לו    ,אבל לא רצו נחלה בארץ ישראל  ,בכיבוש
רוב המקנה ש  עיין פל"ח  של חינם. בגלל  אנוסים בדבר  היו  וגד  לכן לא   ההי)בסוף התורה( שכתב שבני ראובן  להם 

 .נחשב שאין להם אלוק'

לו אלוק'   . ו בנו שלא היה  נענש בבן  זה  כי מבואר  צ"  –בשביל  ולא    ששימשגמ'  בע  את הפסל רק לפרנסתו 
ולפ"ז האמין בה' ואפשר שגם קיים מצוות עכ"פ    אדרבה לימד אחרים שלא לעבדו.ש  מדרשבו  ,עבדו ממש

 ע"ז ח. שישראל בחו"ל עע"ז בטהרה הם.בגמ'  רשגר בחו"ל וכמבוא עבודת ה' של מי  יתכך נראואולי אדרבה בסתר. 

נחשב אונס ועוד שמקום של צדיק  וצ"ל ש.  בעצמו גר בחו"לרבנו  ' וקלו אלו  ן איצ"ע שאומר הדר בחו"ל כמי ש .ז
צדיקים לא דרו אלא גרו לשון  דייקא לשון הדר בחו"ל דר דייקא אבל ועיין שיש"ק ח"ה סימן תיז ש בחי' א"י.  הואאמיתי 

 גרים בארץ 

לבוא לארץ הקודש אחרי שכבר  כיצד יתכן שדור דעה אנשים בעלי רוח הקודש נחשדו שלא רוצים    צ"ע .ח
וירושה להם,  קבלו את התורה וקראו בה את ההשתדלות של אברהם אבינו לזכות בה ולעשות בה קניין 

 ?, עד שאמרו עליה שכל הדר חוץ לה כמי שאין לו אלוק'א שער השמים בהשגחת ה' לבד בלא שום שרוהי 
כמבואר בתורה רמג    , נדמה שאין בו קדושהמרוב קדושתו  דייקא  ו  ,ונראה שא"י היא בחי' הצדיק שמעלים עצמו מאד

ובפרט דור המדבר זכו    כתבים.עולה על כל ה  הרה ואעפ"כ קדושתשום אזכ  השיר השירים שאין במגילת  שהוא כמו  
  לחם. לקללת בזעת אפך תאכללהנהגת הטבע, ורו ויחז תפסק ההנהגה הזולהנהגה של מעל הטבע וידעו שבא"י 

זאת  ואל  שש)תשלט(  ועיין ילקוט שמעוני    צ"ע היתכן שמי שנאמר בו ענו מכל האדם יכשל בכעס וחשד בכשרים? .ט

אלא שהיה שולט   ,הוי קשה היה  ,בותיכם תרבות אנשים חטאיםכתיב והאיש משה ענו מאד וכתיב והנה קמתם תחת א

 
ולכהן    ' בשמות  )   בעל הטורים   ד היה    -טז(  יתרו  יט(.  יח,  י.  יז,  )שופטים  ולכהן  מיכה לאב  פסל  גבי  פעמים  ושני  מדין.  ולכהן  ג' במסורה. 

משה לידור לו שבן הראשון שיולד לו שיהיה כומר לע"ז. וזה היה כוונתו כי ידע שיחזיר את חמיו  כומר לע"ז וכשנשא משה בתו הוצרך  
תלויה   נו"ן  ל(  יח,  )שופטים  מנשה  בן  גרשום  בן  ויהונתן  שנאמר  לע"ז  כומר  נעשה  בנו  שבן  נענש  מ"מ  נתגייר.  שהרי  שעשה  כמו  למוטב 

 לקלה במקולקל: ( בן משה היה אלא שתולין הק : ודרשו חז"ל )בבא בתרא קט 
ם יִׁ   דברים פרק לג   ה  יו עִׁ טָׁ ּפָׁ ְ ש  ה ּומִׁ ש ָׁ ה עָׁ ְדַקת ְיהֹוָׁ ם צִׁ י עָׁ ֵ אש  ֶתא רָׁ פּון ַויֵּ ם ֶחְלַקת ְמחֵֹקק סָׁ ָׁ י ש  ית לֹו ּכִׁ ִׁ ְרא ֵראש  ֵאל: )כא( ַויַּ רָׁ  ש ְ

כי ידע אשר שם בנחלתו    -  כי שם חלקת     כבוש הארץ: ראה ליטול לו חלק בארץ סיחון ועוג שהיא ראשית    -  וירא ראשית לו )כא(    רש"י

והוא משה:  ידע איש את קבורתו:  -  ספון      חלקת שדה קבורת מחוקק  ולא       גד:  -  ויתא      אותה חלקה ספונה וטמונה מכל בריה שנאמר 

וגו':   -  ראשי עם  לפני אחיכם  תעברו  חלוצים  וכה"א  גבורים  שהיו  לפי  הארץ  בכבוש  החלוץ  לפני  הולכים  היו    -  צדקת ה' עשה      הם 
 שהאמינו דבריהם ושמרו הבטחתם לעבור את הירדן עד שכבשו וחלקו. ד"א ויתא משה ראשי עם צדקת ה' עשה על משה אמור: 

ְברוֹ   -  תורה קט   ו ם ַעל קִׁ ָׁ ְהיֹות ש  ּטֹוב ְמֹאד לִׁ ֶ ה, ש  כָׁ ְברָׁ דֹוש  לִׁ יק ְוקָׁ ם טֹוב, ֵזֶכר ַצּדִׁ ֵ ַעל ש  ְנַין ֶקֶבר ַהּבַ י ֵמעִׁ ּמִׁ ר עִׁ ּפֵ ַמר ּכִׁ סִׁ ֶרץ"  . ְואָׁ ּו אָׁ יְרש  ים יִׁ יקִׁ י "ַצּדִׁ
ם הּוא   תָׁ יזָׁ נִׁ ּגְ קֹום  ּמְ ֶ ש  ין  זֹּוכִׁ ֶ ש  ֵאל,  רָׁ ֹשְ יִׁ ֶאֶרץ  ים  ִׁ יֹוְרש  ים  יִּׁ ּתִׁ ֲאמִׁ ים  יקִׁ ּדִׁ ַהּצַ ֶ ש  ַהְינּו  ים ל"ז(,  ּלִׁ הִׁ ֵאל  )ּתְ רָׁ ֹשְ יִׁ ְוֶאֶרץ   , ש  ַמּמָׁ ֵאל  רָׁ ֹשְ יִׁ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדש ּ ּבִׁ דֹוש   קָׁ

ְפַגם הַ  דֹול לִׁ ּקּון ּגָׁ ית:הּוא ּתִׁ רִׁ  ּבְ



 מוהר"ן                            ד ק  תורה                            ליקוטי                   3צז: 

וצ"ע כי בתורה עט מבואר שלא רק שלט ביצרו אלא הפך אותו לטוב. ולפ"ז קשה הרי כאן אנו   עכ"ל.    .ביצרו
שאמיתתו  מעשה  ויש בזה  היא סוגיא ארוכה  עצם הסברא הזו לומר שמעיקרו היה בטבע רע    .מדברים על סוף ימיו

 שהרי הבית נתמלא אורה כשנולד וכו' עיין תורה עט שם הארכנו בזה. כךלומר  האם יתכןבמחלוקת שנויה 

 
 עד כאן ההקדמה 

* 
 [ז]  קדתורה 

בשביל שאמר משה    {[י]   \ט/ ה"ובר"ח שער ענוה פ   \ח/ הובא בס"ח סי' קלז} במדרש    איתא

הארץ  ליםהמרג  \יד/תלמידי ינו  י דה  תרבות אנשים חטאים  \ יג/ [יב]  \יא/ לבני גד דיבת  בהוצאת    , שחטאו 
פסל של עבודה זרה לקח שהוא    לפסל מיכה  \ טז/עבד  בן גרשם בן משה רבינו  יהונתן שבן בנו    \טו/נענש

 
 ע מתי והיכן נאמרה ים לא ידוחברלשון ה ז

בכל דרכיך דעהו )משלי ג ו( כל אדם ירא שמים כשהוא כועס על עוברי עבירה ישקול כעסו כדי שתהא דעתו    -  ספר חסידים אות קלז   ח
  , לפיכך בן בנו נעשה עבד לפסל מיכה   , ויליף ממשה רבינו כשכעס על בני ראובן אמר תרבות אנשים חטאים   , מיושבת עליו בינו לבין עצמו 

 וכן בשחוק של מצוה לא ידחוק פי' העושים המצוה ברוב שחוק אל ידחקו הכעס:   .הכל צריך מדה   , שמים הוא כעס אע"פ שלשם  
נ   ראשית חכמה   ט ה   -  ה שער הענוה פ"ה אות  אדם להנהיג עצמו בקצת העתים במדת  ואע"פ שהכעס מדה רעה מאד מכל מקום צריך 

הכעס, כגון לייסר הרשעים ולהפיל אימה על בני ביתו ולזרוק מורא על התלמידים. וכשכועס על עושי עבירות ישקול כעסו כמו במשקל,  
לפסילים,   כהן  נעשה  בנו  בן  לכן  חטאים,  אנשים  תרבות  יד(  לב,  )במדבר  וגד  ראובן  על  השלום  עליו  רבינו  משה  שאמר  פי  לפי  על  ואף 

בו מדת   בין בשחקו. אדם שיש  בכעסו  בין  היאך לעשות מצוה  ויראה  בכל דרכיו של אדם,  טובה,  צריך מדה  יכעוס, הכל  שמים  שלשם 
הכעס ומכריח את מדתו ומנהגו כאלו אינו כועס ואינו מבעלי הכעס, עליו נאמר )משלי טז, לב( טוב ארך אפים מגבור, וארך אפים הוא  

 ת בהקדוש ברוך הוא.מי"ג מדות הנאמרו 
 על שכעס.  שנענש   מדרש בלא טעם ואילו בספר חסידים ור"ח כתבוהשם מובא  ' מטות אות עע לכאורה יותר מסתבר שהכוונה לילקוט ראובני " צ  ,נהפ"ה אות ס ה וספר ראשית חכמ אות קלז ספר חסידים  י

א   רבנוצ"ע    יא רק  כאן  מזכיר  זא מדוע  הרי אמר  גד  שבט  ראובן ת  לשבט  גם  ול   , ת  גד  לבני  משה  ויאמר  ו(  לב  )במדבר  ראובן  כמ"ש  בני 
וכו'? יבואו למלחמה  ראובןאמנם  ו   האחיכם  גם את  מזכיר  בדרך ספור דברים   לקמן  שכ   ,אבל  גד  ואילו כאן משמע  שכעס כעס על שבט 

לגמרי   דייקא  ראובן  את  גד    .והשמיט  ששבט  כיון  כמ"שואולי  בחו"ל  נחלה  לבקש  ב'(   קדמו  וכו'   )שם  ראובן  ובני  גד  בני  ואע"פ  ויבואו   ,
זו ס   , נחול בחלקת מחוקק ספון ל   שמסתמא ידע שכוונתם  גם  יותר  נח היה למשה לכעוס עליהם    יבה כידהיינו סמוך לקברו, אולי  כי היו 

 .דבוקים בו 
 במדבר לב יד   יב
נֵּ   במדבר פרק לב   יג ד ְוהִׁ ְלעָׁ ּגִׁ ַיְעֵזר ְוֶאת ֶאֶרץ  ְראּו ֶאת ֶאֶרץ  ַויִּׁ צּום ְמֹאד  ד עָׁ ְבֵני גָׁ ְולִׁ ְבֵני ְראּוֵבן  ה לִׁ יָׁ ְקֶנה ַרב הָׁ ְקֶנה:)א( ּומִׁ קֹום ְמקֹום מִׁ )ב(    ה ַהּמָׁ

ר ַהכֹּ  זָׁ ה ְוֶאל ֶאְלעָׁ ֶ ד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַויֹּאְמרּו ֶאל מש  בֹאּו ְבֵני גָׁ ה ֵלאמֹר: ַויָּׁ ֵעדָׁ יֵאי הָׁ ם    ֵהן ְוֶאל ְנש ִׁ בָׁ ֵלה ּוש ְ ּבֹון ְוֶאְלעָׁ ְ ה ְוֶחש  ְמרָׁ יבֹן ְוַיְעֵזר ְונִׁ רֹות ְודִׁ )ג( ֲעטָׁ
ּוְבעֹן: ְקֶנה:  ּוְנבֹו  ֶדיךָׁ מִׁ ְוַלֲעבָׁ וא  ְקֶנה הִׁ ֵאל ֶאֶרץ מִׁ רָׁ ש ְ יִׁ ֲעַדת  ְפֵני  ה לִׁ ְיהֹוָׁ ה  ּכָׁ ר הִׁ ֶ ֲאש  ֶרץ  אָׁ ם מָׁ   )ד( הָׁ ַויֹּאְמרּו אִׁ ֶרץ  )ה(  אָׁ ן ֶאת הָׁ ֻיּתַ ֵעיֶניךָׁ  ּבְ ֵחן  אנּו  צָׁ

ן: ְרּדֵ ַהיַּ ֶאת  ֵרנּו  ֲעבִׁ ּתַ ַאל  ה  ַלֲאֻחזָּׁ ֶדיךָׁ  ַלֲעבָׁ ֹפה:  ַהזֹּאת  בּו  ְ ש  ּתֵ ם  ְוַאּתֶ ה  מָׁ ְלחָׁ ַלּמִׁ בֹאּו  יָׁ ַהַאֵחיֶכם  ְראּוֵבן  ְבֵני  ְולִׁ ד  גָׁ ְבֵני  לִׁ ה  ֶ מש  ַויֹּאֶמר  ה    )ו(  ּמָׁ ְולָׁ )ז( 
ואּון   יאּון \ ְתנִׁ ֶאת\ }ְתנִׁ ה:  {  ְיהֹוָׁ ֶהם  לָׁ ַתן  נָׁ ר  ֶ ֲאש  ֶרץ  אָׁ הָׁ ֶאל  ֵמֲעבֹר  ֵאל  רָׁ ש ְ יִׁ ֵני  ּבְ ֶאת    ֵלב  ְראֹות  לִׁ ְרֵנַע  ּבַ ֵדש   ּקָׁ מִׁ ם  ֹאתָׁ י  ְלחִׁ ָׁ ש  ּבְ ֲאבֵֹתיֶכם  ּו  ש  עָׁ ּכֹה  )ח( 
ֶרץ: אָׁ ֵאל   הָׁ רָׁ ש ְ יִׁ ֵני  ּבְ ֵלב  ֶאת  יאּו  נִׁ ַויָּׁ ֶרץ  אָׁ הָׁ ֶאת  ְראּו  ַויִּׁ ּכֹול  ְ ֶאש  ַנַחל  ַעד  ֲעלּו  ַויַּ ה:  )ט(  ְיהֹוָׁ ֶהם  לָׁ ַתן  נָׁ ר  ֶ ֲאש  ֶרץ  אָׁ הָׁ ֶאל  בֹא  י  ְלּתִׁ ְראּו    ְלבִׁ יִׁ ם  אִׁ )יא( 

ק  ְצחָׁ ם ְליִׁ הָׁ י ְלַאְברָׁ ְעּתִׁ ּבַ ְ ש  ר נִׁ ֶ ה ֲאש  מָׁ ֲאדָׁ ה ֵאת הָׁ ַמְעלָׁ ה וָׁ נָׁ ָׁ ים ש  רִׁ ן ֶעש ְ ּבֶ ם מִׁ ְצַריִׁ ּמִׁ ים מִׁ עֹלִׁ ים הָׁ ִׁ ש  ֲאנָׁ י:   הָׁ ְלאּו ַאֲחרָׁ י לֹא מִׁ לֵ   ּוְלַיֲעקֹב ּכִׁ י ּכָׁ ְלּתִׁ ב  )יב( ּבִׁ
ה: ְיהֹוָׁ ַאֲחֵרי  ְלאּו  י מִׁ ּכִׁ נּון  ן  ּבִׁ ַע  ֻ יהֹוש  וִׁ י  זִּׁ נִׁ ַהּקְ ה  ְיֻפּנֶ ן  ע    ּבֶ רָׁ הָׁ ה  עֹש ֶ הָׁ ַהּדֹור  ל  ּכָׁ ּתֹם  ַעד  ה  נָׁ ָׁ ש  ים  עִׁ ַאְרּבָׁ ר  ְדּבָׁ ּמִׁ ּבַ ֵעם  ַוְינִׁ ֵאל  רָׁ ש ְ יִׁ ּבְ ה  ְיהֹוָׁ ַאף  ַחר  ַויִּׁ )יג( 

ה:  ֵעיֵני ְיהֹוָׁ ַחת ֲאֹבתֵּ )יד(    ּבְ ַ ם ת  ֶּ ה ַקְמת  ִאים ְוִהנ ֵּ ָ ים ַחט  ִ ו ת ֲאָנש  ְרב  ַ ם ת  ֵאל:   יכֶּ רָׁ ש ְ ה ֶאל יִׁ ְסּפֹות עֹוד ַעל ֲחרֹון ַאף ְיהֹוָׁ יו    לִׁ ּוֻבן ֵמַאֲחרָׁ י ְתש  )טו( ּכִׁ
ם ַהזֶּה: עָׁ ל הָׁ ם ְלכָׁ ַחּתֶ ִׁ ר ְוש  ְדּבָׁ ּמִׁ יחֹו ּבַ ַסף עֹוד ְלַהּנִׁ ְבֶנה ְלמִׁ   ְויָׁ ְדרֹת צֹאן נִׁ יו ַויֹּאְמרּו ּגִׁ ּו ֵאלָׁ ש  ּגְ נּו:)טז( ַויִּׁ ים ְלַטּפֵ רִׁ ים    ְקֵננּו ּפֹה ְועָׁ ִׁ ֵלץ ֻחש  )יז( ַוֲאַנְחנּו ֵנחָׁ

ֶר  אָׁ הָׁ ֵבי  ְ יש  ֵני  ּפְ מִׁ ר  ְבצָׁ ַהּמִׁ ֵרי  עָׁ ּבְ נּו  ַטּפֵ ב  ַ ש  ְויָׁ ם  ְמקֹומָׁ ֶאל  יֹאֻנם  ֲהבִׁ ם  אִׁ ר  ֶ ֲאש  ַעד  ֵאל  רָׁ ש ְ יִׁ ֵני  ּבְ ְפֵני  ֵני    ץ: לִׁ ּבְ ְתַנֵחל  הִׁ ַעד  ינּו  ּתֵ ּבָׁ ֶאל  ּוב  ש  נָׁ לֹא  )יח( 
ש ְ  תֹו: יִׁ יש  ַנֲחלָׁ ֵאל אִׁ  רָׁ
חיביא.    מו תרג ויונתן    אונקלוס   יד גבריא  איכה  תלמידי  עפ"י  ביאר  מפורש  כב(ב )ובמקרא  עזרא    '  האבן  ופירש  וריביתי"  טיפחתי  "אשר 

 גידלתי. והביאור בזה כי התלמידים הם גידולי הרב.  -וריביתי  
מר לע"ז וכשנשא משה בתו הוצרך משה לידור לו שבן  ]ב טז[ יתרו היה כו ות  בבעל הטורים טעם אחר בעל הטורים על שמ   צ"ע דאיתא   טו

ידע שיחזיר את חמיו למוטב כמו שעשה שהרי נתגייר. מ"מ נענש שבן בנו נעשה    הראשון שיולד לו שיהיה כומר לע"ז. וזה היה כוונתו כי 
שנאמ  לע"ז  וד כומר  תלויה  נו"ן  ל(  יח,  )שופטים  מנשה  בן  גרשום  בן  ויהונתן  קט   רשו ר  בתרא  )בבא  שתולין  חז"ל  היה אלא  משה  בן  ב(   ,

 הקלקלה במקולקל: 
פרשה ב פסקה יח  נכנס רבי מאיר ודרש )מלכים א'    רבה השירים  ר  שי ב לא עשה עצמו עובד בשביל פרנסתו כמבואר    לא עבד ממש   טז

זה יונתן בן    ?זה זה אי   , אן פתפותי בצים יש כ   איר אמר לו ר' יוסי מ   .זה אמציה כהן בית אל   ?ואיזה זה   " ית אל ונביא אחד זקן יושב בב "י"ג(  
ר'    חבריא בעון קומי   , זכה בן משה ואם לאו בן מנשה   , נון תלויה במנשה   " ויהונתן בן גרשם בן מנשה " גרשם בן משה הה"ד )שופטים י"ח(  

כיצד    , ים ו צרה בעבודת כוכב עינעל ידי שהיתה    , אמר לון הן   ? ריך כל אותן השנים והא   , שמואל בר נחמן אמרין ליה כומר לעבודת כוכבים 
או שתין או שבעין או בר כמה    הוה אמר ליה בר ארבעין שנין או חמשין   ? נש אתי למסגד ליה והוה אמר ליה בר כמה שנין את  הוה בר 

שבעי   ,הוה  או  שתין  או  חמשין  או  שנין  ארבעין  בר  את  שנין  כמה  בר  ליה  אמר  שנין והוה  תמנין  או  עבידא   , ן  היא  לית  ע"ז  א  אל   והדה 
כן  אתא חד בר פחין ואמר ליה    .והוא מתבהית ואזיל ליה   , שבוק אלהך ומסגיד ליה דא פחיתא ואת בעי מ   , מחמשה או תרתי עשרה שנין 

לו את הוא בן    כיון ששמע בו דוד שלח ואייתיתיה ואמר   .אמר ליה אנא נסיב אגרי ומסמי עיניה  ?ועבד בה   א אמר ליה ומה את יתיב הכ 
אמר לו חס    , אמר לו כך אני מקובל מבית אבי אבא מכור עצמך לע"ז ולא תצטרך לבריות  ?ובד עבודת כוכבים ת ע בנו של אותו צדיק וא 
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בכרי המכו בן  כי היה מהתינוקות שנמעכו בקיר העימו שבע  לבנהבמצרים בבנין  נה בשם מיכה  שכך   ,מקום 
. וכיון ששאל במקום לבנהבקיר  את בנו    ישקעו  לעשות,  הלבנים שצריך  מכסתישלים  היתה הגזרה שמי שלא  

והרשה לו לקחת אחד לראות מה    מהכרם,  קוצים אני מכלה  -במשל  לו    השיב  ? הרעותה  משה להקב"ה למה
בסו קא:  פויהיה  סנהדרין  בפרש"י  ו  ( \יז/)כמבואר  לפסל  ועבד  שגדל  עימו  לוסופו  וכל    \יח/ מצריםביציאת  קחו 

והוא  . ואותו מיכה חי שנים רבות אצל מיכה הזה ,אותו הפסל  הםעמ הסים שהיו לישראל ביציאת מצרים היהני 
כי    ,פרנסתולצורך    לזהם  כי הסהונתן  וי   ,\יט/ להיות כהן לפסל שלו  ,שהיה לוי   ,של משהבן בנו  יהונתן  לקח את  

הכונה ע"ז ממש  וסבר בטעות ש  ,בודה זרה ולא להיות נצרך לאחרים מוטב לעבוד עמשה רבנו    מזקנוקיבל  כך  
ורק כמה שנים בימי מלכות דוד לא   ,ועבד שם גם אחרי שמת מיכה   .\כ/עבודה שזרה לואפילו  כי הכוונה    ,וטעה

ו  ראה שהממון חביבדוד  כי    ,עבד לו יח(   ואחרי מות דוד חזר לעבדו  ,מינהו שר האוצרעליו  .  )שיה"ש רבה ב 
כי ראה אש   ,שמרד בדוד המלך)סנהדרין קא.(    והוא שבע בן בכרי המכונה נבט  עד מלכות דוד המלךחי  מיכה  ו

ובאמת היה רמז על בנו ירבעם בן נבט הידוע שחטא והחטיא את  בר שיהיה מלך טעה בניבוט וסיוצאת מאמתו ו
חיה  היתה  שגם היא    ע"י חכמת סרח בת אשרמלך  דוד ה  שר צבאנהרג עפ"י יואב  ששל מיכה  וסופו  ,  ישראל

קשה  עדיין  והדבר  שה.  א"ככיון  מידה  כנגד  מידה  מעניש  שהקב"ה  של    כלל  זה  ענין  תרבות מה 
חטאים זרה  אנשים  עבודה  בנו  בן  שיעבוד  שלו  א\כא/ לעונש  כי  והתירוץ,  חז"ל .  מרו 

ואמרו חז"ל )שבת ,  [כז]   \כו/ הי אלכהבחוץ לארץ כאלו אין לו    \ כד/כל הדר  \כג/ כב(:)כתובות קי

 
כיון שראה דוד שהממון חביב עליו עמד ומינה אותו    , ר עצמך לעבודה שהיא זרה ממך ולא תצטרך לבריותמכו   אלא   , ושלום לא הוא כן 

 .ם אני נביא כמוך וגו' )מלכים א י"ג( ויאמר ג   ה"ד אמרו כיון שמת דוד חזר לסורו ה   , קומסין תסברין 
 מסכן כמבואר בסוטה יא.שנקרא מיכה כי עסק בבנין עד שנעשה מך וכל העוסק בבנין מת  דעה   שם יש עוד   יז

  -זה פסלו של מיכה    ועי"ש פרש"י  .דרשו על הפסוק "ועבר בים צרה והכה בים גלים" אמר רבי יוחנן זה פסלו של מיכה   סנהדרין קג:   יח
והשלי כש השם  את  משה  כשהעביר  כו  כתב  צרה  בים  ועבר  דכתיב  והיינו  בהחבא,  ונטלו  מיכה  בא  יוסף,  של  ארונו  להעלות  נילוס  על 

והביאו עמו כשעברו ישראל    , ברוך הוא לישראל   הקדוש  עבר מיכה עמהם שבידו השם לעשות העגל, לישנא אחרינא מיכה עשה פסל 
 הים: 

והוא  " מרת  הא גופא קשיא א   " ודה והוא לוי והוא גר שם ויהי נער מבית לחם יהודה ממשפחת יה"  (' ז   זי)שופטים   כתיב   קט:  בבא בתרא עיין    יט
א  אמר רב   .יהודה   וקאמר ממשפחת  ,אלא לאו דאבוה מלוי ואימיה מיהודה   ,אלמא מיהודה אתי   " ממשפחת יהודה "   ,אלמא מלוי אתי   "לוי 

איתרמי ליה  אין ד   ",עתה ידעתי כי ייטיב ה' לי כי היה לי הלוי לכהן " (  שם יג )  .אי הכי היינו דקאמר מיכה   ,גברא דשמיה לוי   בר רב חנן לא 
ויהונתן בן גרשם בן מנשה הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני אמר ליה  "  (שם יח ל')  ר שנאמ   ,והלא יהונתן שמו   ,וכי לוי שמו   ,גברא דשמיה לוי

מ וליט  בן  וכי  והלא  עמיך  הוא  הוא דכתנשה  כג יב  בן משה  א  הימים  ואליעזר   טו{ -}דברי  גרשם  מנשה   ",בני משה    , אלא מתוך שעשה מעשה 
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי    .תלאו הכתוב ביהודה   , שה דאתי מיהודה הכא נמי מתוך שעשה מעשה מנ   , תלאו הכתוב במנשה 

 .ה במקולקל מכאן שתולין את הקלקל 
אמרו לו לאו    " ויסורו )שמה ויאמר( ]שם ויאמרו לו[ מי הביאך הלום ומה אתה עושה בזה ומה לך פה "   (שופטים יח ג')  .בבא בתרא דף קי   כ

ג )  ממשה קא אתית דכתיב ביה הלום "   (ה'  'שמות  ביה   " אל תקרב  ב'ש )  לאו ממשה קא אתית דכתיב  ד'  בידך "   (מות  זה  לאו ממשה קא    ", מה 
לעולם ישכיר  )משה רבנו(  אמר להן כך מקובלני מבית אבי אבא    ? תעשה כהן לע"ז   ", ואתה פה עמוד עמדי "   (דברים ה' לא )  תיב ביה אתית דכ 

כדאמר ליה רב לרב כהנא נטוש נבילתא    ,אלא ע"ז עבודה שזרה לו   , ולא היא   , והוא סבר לע"ז ממש  .ואל יצטרך לבריות   , אדם עצמו לע"ז 
וזילא בי מילתא    שנאמר   , שראה דוד שממון חביב עליו ביותר מינהו על האוצרותכיון    .בשוקא ושקול אגרא ולא תימא גברא רבא אנא 

כו ) א  הימים  האוצרות"  (כד-דברי  על  נגיד  מנשה  בן  גרשם  בן  שמו   " ושבואל  שבואל  שמו   , וכי  יהונתן  לבו   ,והלא  בכל  לאל  ששב  יוחנן    א"ר 
ד יום שגלה מטה דן  עכשיו שהיה לו ממון הרבה ואי משום דכתיב ויהונתן בן גרשם בן מנשה הוא ובניו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ ואמרינן בסדר עולם ע   -פרש"י  ) 

והחליף כל הסנקליטין והחליפו עמהן    ופסלו של מיכה עמו כך מפורש בפרק בתרא דברכות ירושלמי מתיבין ליה והכתיב עד יום גלות הארץ אמרי כיון שמת דוד עמד שלמה 
כיצד הוה בר נש מייתי    ,אמרי ע''י שהיתה עינו צרה בע''ז שלו   ,והאריך ימים   . חזר לקלקולו הראשון הה''ד ונביא אחד זקן יושב בבית אל אמרין הוא הוה וקבעי התם כהן לע''ז

א''ל זיל אייתי לי חדא פינך    ?א''ל ומה נעביד   ,ולא מריעה   ,לא מטיבה   ,ולא שותה   ,לא אכלה   ,ה לך והוא אמר מה מועיל   ,והוה א''ל פייסיה עלוי   ,ליה תור או אימר או גדי לע''ז
  . אמר ליה בגין חיי   ,אמר ליה אם אינה מועילה כלום מה את עביד הכא   , אתא חד בר פחין ואמר ליה כן   , וכיון דאזל ליה אכיל לון  , ואנא אפייס לה עלך   ,דסלת ועשר ביעין עלוי 

 : (וכיון שעמד דוד כו'
לכן    ,ובתחילה לא נמשכו אחריו רבים   ,אלא כמו טרפים שרק בוטחים בהם   , בן יהוידע שם שסובר שלא היה ע"ז ממש  עיין פסחים קיז:  כא

א שם משמע  עכ"פ יש סוברים שלא היה ע"ז ממש.  אבל במהרש"   , ובימי דוד נמשכו אחריו יותר עי"ש  , משה ברוח קדשו   לא הרגיש בו 
 ימי דוד נתפרסם אצל רבים.  וב  ,אלא שבמצרים לא היה אלא ביד מיכה   , יה ע"ז ממשה ש
 בתקפא )כתובות קיא( ובתשכט תוקן  כב

ישראל    -  כתובות קי:  כג ואפילו בעיר שרובה  בחו''ל  ידור  ואל  עובדי כוכבים  בעיר שרובה  ידור אדם בא''י אפי'  שכל הדר  ת''ר לעולם 

כה   ה כמי שאין לו אלוה בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוצה לארץ דומ  }ויקרא  לתת לכם את ארץ  " לח{  -שנא' 

וכן בדוד הוא    , אלא לומר לך כל הדר בחו''ל כאילו עובד עבודת כוכבים   ? וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוה   " כנען להיות לכם לאלהים 
כו  א  }שמואל  אחרים " יט{  -אומר  אלהים  עבוד  לך  לאמר  ה'  בנחלת  מהסתפח  היום  גרשוני  אמר    " כי  מי  אלהים  וכי  עבוד  לך  לדוד  לו 

כוכבים   ? אחרים  עבודת  עובד  כאילו  בחו''ל  הדר  כל  לך  לומר  יהודה   .אלא  דרב  מיניה  קמשתמיט  הוה  זירא  לארץ    , ר'  למיסק  דבעא 
בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי  " כב{  -}ירמיה כז ]קיא.[  דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה שנאמר    , ישראל 

ה'  נאם  כ   ",אותם  שרת  בכלי  ההוא  זירא  ב   , תיב ורבי  השירים  }שיר  אחרינא  קרא  כתיב  יהודה  ירושלים  " ז{  -ורב  בנות  אתכם  השבעתי 
וגו'  ורבי זירא ההוא מיבעי    ,ורב יהודה השבעתי אחרינא כתיב   ,ורבי זירא ההוא שלא יעלו ישראל בחומה   ",בצבאות או באילות השדה 

ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל    , חומה אחת שלא יעלו ישראל ב   ?ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא דאמר ג' שבועות הללו למה 
ורב יהודה    .ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי   ,שלא ימרדו באומות העולם 

  , דאמרן   תלתא הני   ? ורבי זירא מיבעי ליה לכדרבי לוי דאמר שש שבועות הללו למה   ,כתיב   "אם תעירו ואם תעוררו " ז{  -}שיר השירים ב 
אמר    " בצבאות או באילות השדה " ז{  -}שיר השירים ב   .ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים   , ושלא ירחקו את הקץ   , אינך שלא יגלו את הקץ 
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ממשה רבינו    ,יא ראיה לזהמבש  זו מימרא של ריש לקיש  \לא/ לוקה בגופו  \ל/בכשרים  \כט/ החושד  \כח/צז(
ולהקב"ה היה   "הן לא יאמינו לי "רבנו  משה  לו  אמר  שהקב"ה ביקש לשלחו לגאול את ישראל ו  \לב/אצל הסנה

 
וכאילות השדה  ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות  מוטב  מקיימין את השבועה  הקב''ה לישראל אם אתם    .רבי אלעזר אמר להם 

א''ל    ", ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשוא עון " כד{  -שנאמר }ישעיה לג   ל שרוי בלא עוןכל הדר בארץ ישרא אמר רבי אלעזר  

כד{  -כתיב הכא }שמות כ   ,כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח אמר רב ענן    , רבא לרב אשי אנן בסובלי חלאים מתנינן לה 
 ." וכפר אדמתו עמו "מג{  -וכתיב התם }דברים לב   " מזבח אדמה תעשה לי " 

קּו    -סימן תיז    שיש"ק ח"הב כמבואר    דר דייקא   -הדר בחו"ל    כד יְּ ּדִׁ ֵאין לֹו ֱאלֹוַק,  ֶ י ש  מִׁ ּכְ ּדֹוֶמה  ֶרץ  אָׁ חּוץ לָׁ ּבְ ר  ַהּדָׁ ל  ּכָׁ ְמרּו:  אָׁ ֶ ֲחַז"ל ש  ַמֲאַמר  ּבְ
י  ֵ ֵאין -ַאְנש  ֶ ש  י  מִׁ ּכְ ֲעֵליֶהם  ֶנֱאַמר  ְוֵאיְך  ֶרץ  אָׁ לָׁ חּוץ  ּבְ הּו  ָׁ ש  ם  עֹולָׁ הָׁ יֵקי  ַצּדִׁ רֹב  ֲהֵרי  ה  ֶ ש  קָׁ ה  ְכאֹורָׁ ּלִׁ ֶ ש  לֹוֵמנּו  ְ ַחס   ש  ֱאלֹוַק  ֶהם  ְמרּו  -לָׁ ְואָׁ לֹום?  ָׁ ְוש 

ַאף  ים  יקִׁ ּדִׁ ַהּצַ ֱאֶמת  ּבֶ ֶ ַאף   ַעל   ש  ֶרץ,  אָׁ לָׁ חּוץ  ּבְ ים  אִׁ ְמצָׁ ּנִׁ ֶ ש  י  י  ַעל   ּפִׁ י    ּפִׁ ּכִׁ ֲאַרעי,  ְבֶדֶרְך  ּכִׁ ַרק  ם הּוא  ָׁ ש  ם  תָׁ יבָׁ ִׁ ְיש  ל  ּכָׁ י  ּכִׁ ֶרץ,  אָׁ לָׁ חּוץ  ּבְ ים  רִׁ ּדָׁ ם  ֵאינָׁ ֵכן 
ה  ֵלמָׁ ְ ַהש ּ ה  ֻאּלָׁ ַהּגְ ַעל  ֵעת  ל  כָׁ ּבְ ֵהם  ים  ֶאֶרץ   ְמַצּפִׁ ּבְ ַרק  יר  דִׁ ּתָׁ ה  ְקבּועָׁ ם  ְוַדְעּתָׁ ם  ְבּתָׁ ַ ַמֲחש  ל  ְוכָׁ ֶרץ,  אָׁ לָׁ חּוץ  מִׁ ֵצאת  ְוֶזהּו    ְולָׁ ה.  ָׁ דֹוש  ַהּקְ ֵאל  רָׁ ש ְ יִׁ

ֵאי  ֶ ש  י  מִׁ ּכְ ֶזה  ֲהֵרי  תֹו  יבָׁ ִׁ ְיש  ְמקֹום  ם  ָׁ ש  ְוקֹוֵבַע  ר  ּדָׁ ֶ ש  ַהְינּו  ֶרץ,  אָׁ לָׁ חּוץ  ּבְ ר  ַהּדָׁ ל  ּכָׁ א:  רָׁ מָׁ ַהּגְ ה  ְמרָׁ אָׁ ֶ ֱאלוֹ ש  לֹו  ים  ן  ְוַהְיֵראִׁ ים  יקִׁ ּדִׁ ַהּצַ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ש ּ ַמה  ַק, 
י הֹוֵלְך ְונֹוֵסַע ַהּכֹל הּוא ְלֶאֶרץ  ֲאנִׁ ֶ ן ש  י מֹוֲהַר"ן קנו( ֵהיכָׁ נּו ַז"ל )ַחיֵּ ַמר ַרּבֵ אָׁ ֶ "ל, ּוְכֵעין ַמה ש ּ ְבֶרְסֶלב ְוַכיֹּוֵצא.    ַהּנַ י רֹוֶעה ּבִׁ ה ֲאנִׁ עָׁ ָׁ י ש  ֵאל, ּוְלפִׁ רָׁ ש ְ  יִׁ

 ה אלו -מתרצו  כה

  ' דף יג."א )האלף קלד( ודרשות הר"ן דרוש ד ועיין שו"ת רשב   .מבואר שסבר כן למעשה יח כה(  ויקרא  ) ויקרא  הרמב"ן לתורה  בפירוש    כו
. עוד עיין ברמב"ן שם עפ"י ספרי פרשת עקב אות מג שכל המצוות בחו"ל הן רק מדרבנן כדי  ועיין אציקלופדיא תלמודית ערך ישיבת א"י 

   .56שלא ישתכחו מהם שיבואו לארץ. ועיין שוטנשטין כתובות שם הערה  
 . דרו אבל צדיקים גרו לא  . עיין שיש"ק ח"ה תיז דר דייקא כז

אמר ריש לקיש החושד בכשרים לוקה בגופו דכתיב והן לא יאמינו לי וגו' וגליא קמי קודשא בריך הוא דמהימני ישראל    .שבת דף צז   כח
הע  ויאמן  דכתיב  מאמינים  הן  להאמין  סופך  אין  ואתה  מאמינים  בני  מאמינים  הן  לו  והאמין אמר  מאמינים  בני  סופך    ם  אין  אתה  בה' 

האמנתם בי וגו' ממאי דלקה דכתיב ויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך בחיקך וגו': אמר רבא ואיתימא רבי יוסי ברבי  ר יען לא  להאמין שנאמ 
במ  ואילו  כשלג  מצרעת  ידו  והנה  ויוציאה  כתיב  פורענות  במדת  דאילו  פורענות  ממדת  לבא  ממהרת  טובה  מדה  כתיב  חנינא  טובה  דה 

 בשרו ויבלע מטה אהרן את מטותם אמר רבי אלעזר נס בתוך נס: וא דשבה כ מחיקו והנה שבה כבשרו מחיקו ה   ויוציאה 

גמרא. החושד בכשרים וכו' פי' כשרים לאותו דבר קאמר ולאו לכל מילי בעינן אלא לאותו דבר הנחשדים    -עטר( ן  )לרבי חיים ב   חפץ ה'
היו כשרים בשאר ענינים כדאיתא בדברי  בגופו. כהא דישראל שהאמינו ונחשדו וכו' ואשכחן דישראל אז לא  עליו הוא דבעינן דאז לוקה  

 ופשוט: רז"ל אקרא דאת ערום ועריה ואקרא דאכן נודע הדבר.  

רבינו    -  בן יהוידע  מ"ש  פי  על  בס"ד  לי  ונראה  לזה,  טעם  וצריך  בצרעת  פירוש  בגופו.  לוקה  בכשרים  המצות  החושד  ז"ל בשער  האר"י 
ו  תזריע, שהצרעת תהיה מכח הסתלקות החכמה עיין שם,  אור החכמה, שאם היה לו  הנה החושד בכשרים מוכח שנסתלק ממנו  פרשת 

חכמה לא היה טועה לחשוד הפך האמת, דחכם עדיף מנביא לכוין על האמת, וזה אם היה חכם שלא נסתלק ממנו אור החכמה לא היה  
 כן ענשו בצרעת שבאה על ידי הסתלקות אור החכמה: מכוין הפך האמת ל 

וי"א שדווקא בפיו ולוקה כיון שציער את חברו   אם דווקא בפיו נחלקו    –  חושד   כט וצ"ע לדעתם משמע    )בספר לרעך כמוך(   או גם בלבו. 
      שפוט הרי עבר גם שלא בפניו.גם צ"ע כיון שלוקה על שעבר על בצדק ת   לוקה וצ"ע.  א ל   בפניושחושד בפיו שלא  

. ומה שאמרו חכמים החושד בכשרים לוקה, זה מי שחושד  יהא כל אדם בעיניך כלסטים לשמור ממנו   -סימן תתרפח    -  חסידים   ספר ועיין 
 .בפה, אבל לשמור ממנו ישמור 

ונ"ל    עוד ראיתי מבארים  בו מחזק את הדבר אצלו.  וע"י שחושד  בו עכ"פ משהו  בדבר שיש  נחשד אלא  יח: אין אדם  מו"ק  לבאר  עפ"י 
ע"י לימוד זכות כמבואר שם "והתבוננת על מקומו ואיננו"  עפ"י תורה רפב שכיון שע"י לימוד זכות יכול להעלות את הנחשד ממצבו הרע  

 .ובמקום זה הוא מלמד עליו חוב ומפיל אותו נמצא החושד הוא הגורם לחברו ליפול לכן ענשו גדול 
ו   חושד בכשרים   ל   , משמע דווקא שאין בו עיין שמות רבה ג' יג( שכל החושד חברו בדבר שאין בו לוקה בגופו.  זו גרסת הגמרא שבת צז. 

וראיתי דנים בזה שתלוי האם החושד בכשר לוקה כיון שעבר על בצדק תשפוט    על החשד.  ה ק לו   שאפילו יש בו שר לפרש  פ א אבל בגמ'  
   לעצמו.  עניין עמיתך או שהוא  

החושד בכשרים לוקה בגופו. פי' כי החושד בכשרים ראוי ללקות בגופו, משל למי שהוא זורק    -:  דף צושבת    -מהר"ל חדושי אגדות  ועיין  
הכותל מקבל את האבן, ואם הכותל מן טיט  אבן בכותל אם הכותל של אבנים ואין מקבל את האבן הרי אותו האבן חוזר עליו כיון שאין  

מקבל את האבן אז אין האבן חוזר עליו. וכך אם האדם חושד את אחר אם מקבל אותו החשד מפני שהדברים הם אמת אז אין חוזר עליו  
וכבר בארנו  אותו החשד כי מקבל אותו האדם, אבל אם חושד בכשרים ואינו מקבל ]הנחשד[ כי אינו אמת הרי חוזר עליו אותו החשד.  

)שם כתב שכן המדה גם בעדים    בזה מה שאמרה התורה )דברים י"ט( כאשר זמם ולא כאשר עשה עיין בספר גור אריה בפרשת שופטים:
 זוממין ובמקלל חברו( 

כ  " ודת יוה ישנה בעב  א לכה"ג של מובן הגמ' ביומא שהשביעו    .שד ו הח   לכן חוזר על   ,שלוקה כיון שהחשד לא מצא ראוי לו  המהר"ל ולפי  
להש תקנה  שזו  שחשדוהו   , יע ב ואע"פ  שחשדוהו   , באמת  ולא  על  ובוכים  פורשים  חשדוהו היו  למעשה  כיון  עליהם.  , ,  שיחזור  וכן    חששו 

הגמ'  מש )   "כל "   " כל החושד " מע לשון  יג( י  דבר דייקא לרבות מחמת התקנה  ד'  בצדק    .שלום  לוקה על שעבר על  אבל לרוב הראשונים 
 .ולשיטה זו צ"ע הגמרא ביומא הנ"ל    כשחושד במי שאסור לחשוד.קה רק  לכן לו   ספר לרעך כמוך( )   תשפוט 

ו  מפרשים עוד יש   א'  שהחושד בכשרים שלוקה  ומגן אבות לרשב"ץ שם ומעשה רוקח על רמב"ם דעות ה' א'(    ' )רמב"ם פיהמ"ש אבות 
 בגופו  זה דווקא בכשרים לגמרי דהיינו צדיקים.

הרי  צ"   –  לוקה בגופו  לא כאן  ל ע  רבנו  בנו  משה  דברי  שבן  בגופו אלא  לקה  לא  שאי זה  בחי'  ע"ז  גד    ןעבד  בני  חשד את  שבזה  אלוק'  לו 
אמר כן כיון  וראובן. אבל באמת למעשה נענש בגופו ממש שהרי לא נכנס לארץ כמו שחשד בהם שלא רוצים להכנס לארץ. אלא שלא  

יו,  שחוזר על אבל למהר"ל שזה כמו בומרנג    , ענוש ועומד א אם זה עונש הרי כבר  מ וצ"ע בשל   .יכנס לארץ   א ל ש   פני כן ל שכבר נגזר עליו  
 מה אכפת לי שכבר ענוש בזה.



 מוהר"ן                            ד ק  תורה                            ליקוטי                   6צז: 

ש בכשריםגלוי  בני כי    ,חושד  מאמינים  הם  ישראל  בגופו    ,מאמינים  לקה  ומשה  בידו  שנצטרעולכן  כיון . 
אמרו אל בפירוש  וגם    )כמבואר בתורה קג(   ישראל מנחלת אבותםאת    \לד/שבני ראובן ובני גד מניאין   \לג/שראה

הירדן  את  אות  היה  תעבירנו  שחושד  אינםם  גד  ובני  ראובן  שום    בני  ישראל  בארץ  רוצים 
אבותיכם"כמ"ש    \לה/ חלק תחת  קמתם  המרגלים  \לו/ "והנה  ש\לז/דהיינו  רצו  ,  בארץלא  נמצא שאין כלל   ,
, כי הם כשרים  [מא]   יקאלמבבן בנו שלא היה לו  משה רבנו  . בשביל זה נענש  \לט/ יקאללחלהם  

רצו  י  כ  מרגליםה  כמבואר בפסוקים שחשד שחוזר מעשהרא גדולה לחשוד  בשהיה לו ס  אע"פ  ו בדבר,הי
כן. כמובא גם  בכלל  תלבוא    שלעתיד  ליטול חלק בארץ  ועוג  סיחון  ארץ  היו   ץראהיה  והם  ישראל 

והפל"ח כתב שרק בגלל    \מג/ [מב]   זו(  תורה   ל עקיצור לק"מ השלם  לבהשמטות  כך כתב  )  סבורים שהגאולה תהיה בימיהם

 
צרע ד' שאין הקב"ה נפרע מישראל בגופם תחילה אלא בממונם  בואר בתנחומא מ ע מדוע לא לוקה תחילה בממונו כמ צ"   –  לוקה בגופו 

בגויים נפרע בגופם מיד,   ' ד' שחושד בכשרים הוא אחד מחמישה  ד   רמב"ם תשובה  וראיתי מפרשים עפ"יורק אח"כ בגופם מה שאין כן 
, אבל עדיין צ"ע א"כ מדוע בד' האחרים לא לוקה בגופו. ועי"ש ד'  אין בהם עבירה כל כך דברים שאין חזקתו לשוב עליהם כי נדמה לו ש

ילוק הוא  הח וט העני, ומסתכל בעריות, ומתכבד בקלון חבירו, ואולי  קת לבעליה ומשתמש בעבהאחרים הם האוכל מסעודה שאינה מספ 
אבל    , שהם בחי' אנוכיות שרואה את עצמו ולא את הזולתכי אע"פ    , כי כל האחרים הם עבירה לתאבון אבל אינם פגם בתפיסה כללית

עד כמה רחוק הוא מעבירה    , שראל בעצם התפיסה במהות י   אבל החושד בכשרים זה פגם  , אלא רק אנוכיות  , אין בזה זלזול מהותי בזולת
 .בירה זו חמורה יותר ן ע מצד עצמו ונשמתו, לכ 

  אינו נידון לזכות החושד בכשרים  ש  חתם סופרה ותרץ    ובעיון יעקב.  חתם סופרו   מהר"ל   כך הקשו,  נענש מיד בגופו בכשרים    מדוע החושד 
סוף ב"ק  לפגוע בממונו כדי שישאר לבניו אחריו, דקיי"ל אפי' ממון מסור אסור לאבדו ביד דילמא נפקא מיניה בנין דמעלי, עיין    א"כ אסור

י"ג:  סעיף  שפ"ח  סי'  ח"מ  )ובשו   ובש"ע  שלפ עכ"ל.  העיר  החו טנשטין  החשד( "ז  על  רק  ולא  עבירה  כל  על  בגופו  לוקה  בכשרים  צ"ע    .שד 
. אבל רואים מכאן עד כמה עבירה זו היא חמורה ולא דומה לשאר עבירות כי  נידון לזכות  אינו החושד בכשרים    שלא ביאר החת"ס מדוע 

 בשרשו.  רחוק מעבירהושת ישראל, מה שאדם לא תופס עד כמה ישראל  בעצם קד היא פגיעה  

 נחשד הראוי לה.  תזה לא עונש אלא מציאות שהמכה חוזרת אל החושד כשלא מוצא טעם שנענש מיד בגופו כי    תרץ   והמהר"ל 
רבנו    ראיתי מקשים   לב ראייה ממשה  מביא  הרי הוא שהוא מדרשבסנה  מדוע  מפורש    ,  במרים  ב מקרא  ר  ' י'  א   יב  )במדבר מעשה  ַדּבֵ ַוּתְ  )

ְלַד  ְיֵראֶתם  ּוַמּדּוַע לֹא  ן הּוא...  ֶנֱאמָׁ י  יתִׁ ּבֵ ל  כָׁ ּבְ ה  ֶ מֹש  י  ַעְבּדִׁ ֵכן  ֹאדֹות... לֹא  ַעל  ה  ֶ מֹש  ּבְ ְוַאֲהרֹן  ם  ְריָׁ ה  מִׁ ּנֵ ְוהִׁ ם...  ּבָׁ ה'  ַאף  ַחר  ַויִּׁ ה!  ֶ ְבמֹש  י  ַעְבּדִׁ ּבְ ר  ּבֵ
ְמ  ם  ְריָׁ בתמִׁ מפורשת  מצוה  וזו  ֶלג.  ָׁ ש ּ ּכַ ם.   צַֹרַעת  יִׁ ְצרָׁ ּמִׁ מִׁ ֵצאְתֶכם  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ם  ְריָׁ ְלמִׁ ֱאלֶֹהיךָׁ  ה'  ה  ש ָׁ עָׁ ר  ֶ ֲאש  ֵאת  כֹור  זָׁ ט(  כד,  )דברים  ועיין  ורה: 

ואע"פ שאחרים     תרגום יונתן )דברים כד ט'( זכור את אשר עשה ה"א למרים הוו זהירין דלא למחשד חד בחבריה דלא ילקי וכו' עי"ש.
ו  הרע  לשון  על  הזכירה  וצד פרשו את  בכשר  חשד  היה  עצמו  המעשה  בכשרים אבל  חשד  ל לא  ואולי  מדעת    א יק.   לאפוקי  מכאן  למד 

 כנ"ל שהיא דעת הרמב"ם בפיה"מ ועוד.  המפרשים שהחושד בכשרים לוקה זה דווקא בצדיקים 
שראה   לג שראה    לשון  מבמשמע  וכדמשמע  דברים  לארץ  להכנס  שלא  גדול  יצה"ר  היה  ישראל  שלבני  ונ"ל  חשד.  סתם  ולא  וררים, 

כידוע שמעשה המרגלים וקרח היו בשנה    , שהיא ארץ רעה. אלא שפחדו ממשה רבנו מהמרגלים שבקלות הצליחו לשכנע את כל העם  
לי  ש שניה  וכנראה  שקט.  היה  שנים  לח  ואח"כ  מצרים  ב כשציאת  וגד  ראובן  זה  בני  בחו"ל  נחלה  כל  קשו  של  ההתנגדות  את  עורר  שוב 

 זה היה חשד חינם.חלק בארץ, ו וזה ראה משה רבנו. רק שסבר שבני גד בכוונה עושים זאת כיון שלא רוצים    ישראל על הכניסה לארץ, 
בּו ֹפה: ' ולב  )   במדבר ש  כמ"   לד ְ ש  ם ּתֵ ה ְוַאּתֶ מָׁ ְלחָׁ בֹאּו ַלּמִׁ ְבֵני ְראּוֵבן ַהַאֵחיֶכם יָׁ ד ְולִׁ ְבֵני גָׁ ה לִׁ ֶ ה ְתנִׁ   ( ַויֹּאֶמר מש  ּמָׁ יאּון \ ואּון  )ז( ְולָׁ ֵני  \ }ְתנִׁ { ֶאת ֵלב ּבְ

ה: ֶהם ְיהֹוָׁ ַתן לָׁ ר נָׁ ֶ ֶרץ ֲאש  אָׁ ֵאל ֵמֲעבֹר ֶאל הָׁ רָׁ ש ְ תשבו פה.    האומנם תחשבו שאחיכם ירצו לבוא להלחם כדי לכבוש. ואתם     -  ועי"ש ספורנו  יִׁ
 במה שכבר נכבש. אין ספק שאינכם חושבין שיעלה זה בידכם, ואין זה אלא להניא את לב אחיכם: 

ואולי לכן נקט שחשד שלא    ? ולמה נחשב חשד בכשרים וגם בפירוש אמרו אל תעבירנו את הירדן,    , באמת לא רצו לגור בארץ   צ"ע הרי   לה 
ארץ סיחון ועמון יהיו לעת"ל חלק מהארץ  דעו ש אבל עיין בסוף התורה מה שכתב בהשמטות הקיצור לק"מ השלם שי ,  " שום חלק " רוצים  

 וסברו שהגאולה תהיה בזמנם.
ועי"שפרק  במדבר    לו יד  רזא   לב  הקב"ה   פענח  הקפיד  זה  על  ב   , שגם  שא"ל  כמבואר  שאלו  מדרש  עפר  מפני  שוכני  מזכיר  אתה  חטאו 

 לרעה? לך לקבריהם ןבקש מהם מחילה.
י  פרק לב    במדבר   כמ"ש   לז ְלחִׁ ָׁ ש  ּו ֲאבֵֹתיֶכם ּבְ ש  ֶרץ: )ח( ּכֹה עָׁ אָׁ ְראֹות ֶאת הָׁ ְרֵנַע לִׁ ֵדש  ּבַ ּקָׁ ם מִׁ  ֹאתָׁ
 אלוה  -מתשכט  לח

וכן הלשון בסוף והם כשרים היו כי רצו    , שהרי למעשה רק באו לבקש רשות  , כבר אין להם אלוק   ,שרק משום שלא רצו   צ"ע משמע   לט
 .משמע הכל מדובר ותלוי ברצון   , בארץ ליטול חלק  

 אלוה  -מתשכט  מ

 ב"ב קט: שהוא בן גרשם בן משה ונקרא בן מנשה כיון שעשה מעשה מנשה.  ב ואמרו ם יח ל' ויהונתן בן גרשם בן מנשה וכו'  כמ"ש בשופטי מא

גם שם  עי"ש שו   . , או שכל זרעו כגופוים כבנ  יםכרעא דאבוה ובני בנ  כוונת רבינו דבן אולי  ו .  שלו אלא שהתקיים בזרעו מה שחשד באחריםפו  לקה בגו לא  לקה בצרעת בגופו ממש, וכאן    לו . משה רבינו כיון שחשד בישראל שלא יאמינו  זבשבת צ
   להקדישני. נים ואתה אין סופך להאמין כמ"ש יען לא האמנתם בי  יא"ל הקב"ה הם מאמינים בני מאמהתקיים בו מה שחשד, ש

 לדור בה וא"כ למה כאילו יש לו אלוקי[ ]כי עדין קשה הרי לא רצו עיין פל"ח   מב

יד איתא שם כמובא    -ד  ק   תורה  פרפראות לחכמה   מג ובלשון החברים כתב  כן כמובא  גם  בארץ  ליטול חלק  רצו  כי  וכו'  במדרש  איתא 
את   תעבירנו  אל  ל"ב(  )במדבר  שאמרו  להדיא  מבואר  במקרא  ואדרבא  דבר,  מזה  נמצא  לא  קידושין  במסכת  ובאמת  קידושין  במסכת 

דרוצה לומר שלא מאסו חס ושלום    על כן נראה לעניות דעתי   .ר כך אמרו )שם( כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה וכו'הירדן, וכן אח 
בישיבות ארץ ישראל, כמו שחשדם משה שהם כמו המרגלים שהניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארץ וכו' רק אדרבא גם אצלם  

כן   גם  ורצו  ישראל,  ישיבת ארץ  את  היה חשוב מאד  זה הכריחם לבקש  שהיה להם דבר  ועצום מאד  רב  רק המקנה  בארץ,  ליטול חלק 
משה שיתן להם נחלתם מעבר לירדן נמצא שהם אנוסים בדבר ואינם נחשבים כמי שאין לו אלוק חס ושלום וזהו שאמרו )שם( כי באה  

ותר ליטול חלקינו בארץ ישראל עצמה, אך מה נעשה  נחלתינו אלינו מעבר הירדן מזרחה, כאילו אומרים בוודאי גם אנחנו היינו חפצים י



 מוהר"ן                            ד ק  תורה                            ליקוטי                   7צז: 

. אבל עיין אור החיים שכתב שסברו שארץ  שהיה להם בקשו נחלה בחו"ל ולכן נחשבים אנוסים \מד/ המקנה הרב
  .\מה/ ע"י כל ישראל הכיון שנכבשא"י  דין עוג ושסיחון יש לה 

 
אלא שהיה נראה    ,לא עבד ע"זנו  י גם בן במשום הכ  ,"ז ממש אלא בדומה לולא חשדם בערבנו  כיון שמשה  ו

כמו כן החטא של בן בנו היה גם כן    ,ע"י שטעה בכוונתם  הוכמו שחטא משה רבינו הי   ,כן בדומהוהיה גם    ,כן 
וכו'  ,ו בעצמוע"י טעות בדברי משה רבינ   ל עקיצור לק"מ השלם  לבהשמטות  כך כתב  )  כמו שאמרו חז"ל כך מקובלני 

 .זו( תורה
 

 עד כאן ביאור חברותא לתורה קד
 

 

 * 
 גופובעוד בעניין החושד בכשרים לוקה 

 
זוטא חסידא שנגנב לו כוס של כסף. וראה מישהו בפונדק שניגב ידיו במגבת של על מר    . מסופרכד  ב"מבגמרא  

לא מבעי למהר"ל שכיון  הביאור  צ"ע מדוע חשד בחבירו ולא חשש שחושד בכשרים?  ו  ודה.חברו, תפס אותו וה
עונש על שלא לימד זכות יש לומר שכאן כיון שראה   אאבל גם למפרשים שהו  . שנמצא חייב חל עליו החשד

 שלא חושש לנגב ידיו במגבת של חבירו הרי הוא חשוד על גזל.
 

ד לוקה  נים  עוד ראיתי  ילקה  כיון שהחושד בכשרים  לא  כדי ששום אדם  לברוח מהחשד,  נמצא שאדם צריך 
נק והייתם  ובני ראובן  גד  זו של בני  וכן כתיב בפרשת  ולומדים משם שצריי בגללו.  ומישראל  ברוח ל  ךים מה' 

.  אמר ר' יוסי יהא חלקי ממי שחושדין אותו ואין בו וכו' לדידי חשדן ולא הוה וכו' בשבת קיח:  מדוע    ,חשדמה
כך הקשה ר' צדוק באור זרוע לצדיק על נש על ידו אין מכניסין וכו'  ועיין עוד בשבת )קמ"ט ע"ב( כל שחבירו נע

   ף ברכות ה. וציין לעיין בחגיגה ה. וטורי אבן שם.הרי"
 

 מדוע דווקא שבט ראובן וגד וחצי המנשה רצו נחלה בחו"ל ולא בארץ ישראל? 
מצאתי כתוב בשם אחד מתלמידי הרב זלה"ה, סוד בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה לא נכנסו    -פרשת מטות    -  ספר הליקוטיםראה  

לארץ. סוד הענין, דע, כי יעקב אבינו ע"ה כשמזדווג עם לאה, היה סבור שהיא רחל כנודע, ונשמתו של ראובן היתה מסוד הדעת. ומפני  
ע"ה   יעקב  זווג  לפי  שהיה  יעקב,  דעת  בלא  ג"כ  היה  שגד  לפי  ג"כ,  גד  ובני  ישראל.  לארץ  ראובן  של  בניו  נכנסו  לא  לכן  מדעת,  שלא 

שכשנתנה רחל בלהה שפחתה ליעקב, נטלה ממנו רשות, שנאמר )בראשית ל'( בא נא אל שפחתי וכו', אבל לאה כשנתנה שפחתה זלפה  
ה ותתן אותה ליעקב לאשה, לקחתה בדברים, והביאה אותה אצל יעקב, והיה  ליעקב, היה בלא רשות, שנאמר )שם( ותקח את זלפה שפחת 

 
כי סיבת המקנה רב גרם לנו שבאה נחלתינו מעבר הירדן מזרחה וזה שכתב רבינו ז"ל כי רצו ליטול חלק בארץ גם כן ידוע כי מאמר זה  

המקנה גרם להם ומה שכתב    הוא לשון החברים, ועל כן הלשון בכאן מסורס קצת וכאילו כתיב כי רצו גם כן ליטול חלק בארץ רק שאונס 
בתוככם   ונאחזו  יעברו חלוצים אתכם  כי שם דף סא מבואר שמה שהאריך משה לבאר שבאם לא  לומר,  רוצה  קידושין  כמובא במסכת 
עיין   כן  גם  ישראל  בארץ  יטלו חלק  וגם לא  הירדן,  שבעבר  נחלתם  שאבדו  הוי אמינא  באם לאו  כי  טובתם,  היה בשביל  זה  בארץ כנען 

ש שהיו קצין בה מפני מקנה רב שלהם וכו', והתוספות פירשו שסלקו עצמו ממנה וכו' ע"ש ומאחר שמשה רבינו ע"ה השתדל  רש"י שפיר 
לטובתם שלא יאבדו את חלקם בארץ ישראל גם אם לא יעברו לפני אחיהם, מובן מזה ממילא כי אחר כך עמד על כוונתם וסוף דעתם  

 רק אדרבא כנ"ל:   שאינם ממאסים חס ושלום בישיבת ארץ ישראל 
ש   מד עושר    ני ו ע מ ובילקוט  שהיה  ל מבאר  לרעתו, שמור  לבבל   בעליו  ראשונים  גלו  וגם  בארץ  נחלו  לא  כן  יותר  שעל  ממונם  ושחבבו   .

לֹמֹה  -תשפו   רמזש  עי"   –מנפשותם.   ְ ש  ַמר  ַמר    אָׁ אָׁ ְוֵכן  ם".  ּלָׁ ּכֻ ֶאת  ְקֶרה  יִׁ ֶפַגע  וָׁ ֵעת  י  ּכִׁ ְוגֹו'  רֹוץ"  ַהּמֵ ים  ּלִׁ ַלּקַ לֹא  י  ּכִׁ ֶמש   ֶ ַהש ּ ַתַחת  ֹאה  ְורָׁ י  ְבּתִׁ ַ "ש 
ה   ְכמָׁ ם, חָׁ עֹולָׁ ּבָׁ ְבְראּו  נֹות ֵאּלּו נִׁ לֹש  ַמּתָׁ ָׁ ְוגֹו'. ש  תֹו"  ְכמָׁ חָׁ ּבְ ם  כָׁ ל חָׁ ְתַהּלֵ יִׁ ה )ירמיה ט, כב( "ְוַאל  יָּׁ ְרמִׁ דֹוש   ּוְגב יִׁ ן ַהּקָׁ אֹות מִׁ ּבָׁ ּלֹא  ֶ ן ש  ְוֵכיוָׁ ר,  ֶ ה ְועֹש  ּורָׁ
ש ְ  יִּׁ מִׁ יֹתֶפל  ַוֲאחִׁ ם  עֹולָׁ הָׁ ֵמֻאּמֹות  ם  ְלעָׁ ּבִׁ ם,  עֹולָׁ ּבָׁ ְמדּו  עָׁ ים  מִׁ ֲחכָׁ ֵני  ְ ש  ּנּו,  ּמֶ מִׁ ֵסק  ּפָׁ ְלהִׁ ן  רּוְך הּוא סֹופָׁ ם  ּבָׁ עֹולָׁ ּוֵמהָׁ ַהזֶּה  ם  עֹולָׁ ֵמהָׁ ְבדּו  ֵניֶהם אָׁ ְ ּוש  ֵאל,  רָׁ

ֵני   ְ ש  א,  ה  ַהּבָׁ ַאּתָׁ ְוֵכן  ם.  עֹולָׁ הָׁ ן  מִׁ ְבדּו  ֵניֶהם אָׁ ְ ּוש  ם,  עֹולָׁ הָׁ ֵמֻאּמֹות  ן  מָׁ ְוהָׁ ֵאל  רָׁ ש ְ יִּׁ מִׁ קַֹרח  ם,  עֹולָׁ ּבָׁ ְמדּו  עָׁ ים  ירִׁ ִׁ יּו  ֲעש  הָׁ ֶ ש  ְראּוֵבן  ּוְבֵני  ד  ּגָׁ ְבֵני  ּבִׁ מֹוֵצא 
ב  ְ ש  ְויָׁ ְקֶנה  ַהּמִׁ ֶאת  בּו  ּבְ ְוחִׁ דֹול  ּגָׁ ְקֶנה  מִׁ ֶהם  לָׁ ה  יָׁ ְוהָׁ ה  ַהְרּבֵ ים  ירִׁ ִׁ ְגֵלם  ֲעש  "ַויַּ כו(  ה,  )דבהי"א  ֱאַמר  ּנֶ ֶ ש  ה  ּלָׁ חִׁ ּתְ לּו  ּגָׁ ְך  יכָׁ ְלפִׁ ן,  ְרּדֵ ַהיַּ ֵמֵעֶבר  ֶהם  לָׁ ּו 

י".   דִׁ י ְוַלּגָׁ ְראּוֵבנִׁ  לָׁ

מֹאלוֹ  ש ְ ּבִׁ ן  ּתַ נִׁ הּוא  ֶ ש  ַרע,  הָׁ ֵיֶצר  ֶזה  מֹאלֹו",  ש ְ לִׁ יל  סִׁ ּכְ "ְוֵלב  )שם(  טֹוב,  ֵיֶצר  ֶזה  ינֹו",  ימִׁ לִׁ ם  כָׁ חָׁ "ֵלב  יב  תִׁ אֵ ּכְ ינֹו",  ימִׁ לִׁ ם  כָׁ חָׁ "ֵלב  ַאֵחר  ר  בָׁ ּדָׁ ּלּו  . 
"ְוֵלב   מֹו",  לָׁ ת  ּדָׁ ֵאש   ינֹו  ימִׁ "מִׁ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ש  ין  מִׁ יָׁ ּבְ ה  ְנתּונָׁ יא  הִׁ ֶ ש  ה,  ַלּתֹורָׁ ם  ּבָׁ לִׁ ין  נֹוְתנִׁ ֵהן  ֶ ש  ים,  יקִׁ ּדִׁ ם  ַהּצַ ּבָׁ לִׁ ין  ּנֹוְתנִׁ ֶ ש  ים,  עִׁ ָׁ ְרש  הָׁ ֵאּלּו  מֹאלֹו",  ש ְ לִׁ יל  סִׁ ּכְ

וְ  ר  ֶ ּה עֹש  מֹאלָׁ ש ְ ֱאַמר )משלי ג, טז( "ּבִׁ ּנֶ ֶ ר ש  ֵ ְתַעש ּ ּוְבֵני  ְלהִׁ ְראּוֵבן  ֵני  ּבְ ֵאּלּו  מֹאלֹו",  ש ְ יל לִׁ סִׁ ּכְ ה, "ְוֵלב  ֶ ֶזה מֹש  ינֹו",  ימִׁ ם לִׁ כָׁ ר ַאֵחר "ֵלב חָׁ בָׁ ּדָׁ בֹוד".  כָׁ
 ֶ ים ְלמֹש  ֵהן אֹוְמרִׁ ֶ ש  ֹות,  ש  פָׁ ַהּנְ ן  יֹוֵתר מִׁ ם  מֹונָׁ בּו מָׁ ּבְ חִׁ ֶ ר, ש  יקָׁ ֵפל עִׁ ַהּטָׁ ְוֶאת  ֵפל  ר טָׁ יקָׁ עִׁ ּו ֶאת הָׁ ש  עָׁ ֶ ד, ש  ְדרֹת  גָׁ ּגִׁ ְך  ה  ּכָׁ ְוַאַחר  ּפֹה  ְקֵננּו  ְנְבֶנה ְלמִׁ צֹאן 

ְך ּוְגֵדרֹת ְלצַֹנ]  ֶכם ְוַאַחר ּכָׁ ים ְלַטּפְ רִׁ ֶכם עָׁ נּו לָׁ א ּבְ ְך, ֶאּלָׁ ה, ֵאינֹו כָׁ ֶ ֶהם מֹש  ַמר לָׁ נּו. אָׁ ים ְלַטּפֵ רִׁ  ֲא[ֶכם.  ]ְו[עָׁ

ם   ּגַ ַדְרּכֹו  י  ּפִׁ ַעל  ַער  תּוב )משלי כב, ו( "ֲחֹנְך ַלּנַ ַהּכָׁ ַמר  אָׁ ֶ י ֶזה ש  ן ֶאת    -ּכִׁ "ֻיּתַ יב  ּוְכתִׁ ים"  ּטִׁ יר חִׁ יֵמי ְקצִׁ ּבִׁ ְראּוֵבן  ֶלְך  "ַויֵּ יב  תִׁ ּכְ ה"  ּנָׁ ּמֶ סּור מִׁ יָׁ ין לֹא  ַיְזקִׁ
ה".   ֶדיךָׁ ַלֲאֻחזָּׁ ֶרץ ַהזֹּאת ַלֲעבָׁ אָׁ  הָׁ

  כבשו   לא   שעדיין  ואף   , ישראל   ארץ   של   דין   לה   יש  ישראל   רוב   מדעת  נביא   או  מלך   שכבש  ארץ   שכל   ב'(  ' )תרומות א   ברמב"ם   וכמבואר   מה 
'  שה   מאחר ,  כנען   ארץ כל    את  לכבוש  שגמרו  לאחר   אלא   בכיבוש  מתקדשות  ארצות  שאר   שאין   "ם )שם ה"ג( ברמב   ומבואר   כנען   ארץ   את

  כנען  ארץ   לכיבוש  כיבושה   את   הקדימו  שלא   נמצא   ב' לא, ג' ב'(  בדברים  כמבואר)   בהם  חםלהיל   משה   את  ציוה  שהוא   דהיינו  אותה   הכה
 )חומש מקרא מפורש(   .ישראל   כארץ   דינה  ולכן   נצטוו   שכך   משום   אלא ,  מדעתם 
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סבור שהיא לאה, ונזדווג עמה באותה הלילה, ובא גד שלא מדעת. והיתה נשמתו ג"כ מסוד הדעת העליון, על כן קראה שמו בג"ד חסר א', 
 , על כן לא נכנסו בניו של גד לארץ. וכשבא אשר, תיקן הדעת שהוא בראש, ולזה, אשר הוא אותיות ראש  שהיא סוד הדעת:

וחצי שבט המנשה, דע שיוסף נשא אסנת שהיא בת דינה, שנתעברה משכם, והיה חציה קליפה מצד שכם, וחציה קדושה מצד דינה, ויוסף  
 ושה: היה כולו קדושה, וכאשר נזדווג עם אסנת, נולד מנשה, ולקח מצד אמו החצי שבה שהיא מהקליפה, ולקח מאביו החצי של הקד

וצריך לתת טעם, למה גד וראובן, וחצי שבט מנשה, היו לחוץ ארץ ישראל, יותר מזולתם. והטעם    -פרשת מטות פרק לב    שער הפסוקיםוב
ויצא, כשיעקב היה מוליד לראובן, היתה מחשבתו להוליד ליוסף, כי לבן הכניס לו תמורת רחל את  הוא, כי הנה אמרו בזוהר, בפר שת 

לאה, ולכן לא יצאה בו אז טיפת הבכור, כמ"ש )בראשית מ"ט( פחז כמים אל תותר. פי', במה שנודע, כי יש ביסוד ב' נקבים, אחד מוציא  
זרע, ואחד מוציא מים העכורים, מי רגלים וכשי ונמוחה שם. וזש"ה, פחז  טיפת  יצאה דרך נקב המים,  צאה טיפת הזרע להוליד לראובן, 

כמים אל תותר, כי נמחת הטיפה, ביוצאה דרך נקב המים. נמצא, כי ראובן אמת הוא שהוא בכור, בבחי' היסוד, אלא שהוא בבחי' נקב 
יר ראובן  ולכן  בחיצונים.  הסיגים, להשפיע  מותר  הוא מוצא  כי  ידעת  לירדן:המים, אשר  מעבר  בחוצה לארץ  נרמז      ש מקומו  זה  וענין 

 בזוהר, בפרשת ויחי, בדף רמ"ד ע"ב ע"ש. 
ודע, כי ראובן הוא בדעת העליון, שבין חו"ב דז"א, אשר גם בו יש ב' נקבים, בדוגמת יסוד כנזכר, ומשם יצא ראובן, מסוד נקב שני. וז"ס 
פסוק, )איוב ו' ט"ו( אחי בגדו כמו נחל. כי הנחל העליון הוא בינה, שהיא סוד אות אלף, החסרה בתיבת בג"ד, כמש"ה )בראשית ל'( ותאמר 

וגו'. וזה הנחל, היה בו בגידה, כי לא קבלה טפת הזרע, מנקב הזרע של הדעת, אלא מנקב המים, ומשם יצא ראובן בבגידה זו  לאה בגד  
בנחל העליון שהיא בינה. וגם למטה ביסוד התחתון, אשר משם יצא גד, אירע לו בגידה זו, שיצא מנקב המים שביסוד התחתון. וזש"ה, אחי  

שיצאו מן היסוד דזעיר לנוקביה, בגדו, כמו הבגידה שאירע למעלה לראובן, בנחל העליון בבינה. ונמצא, כי    בגדו כמו נחל, שהם שבט גד,
בסבא   כנזכר  עקב,  יגוד  והוא  בסוד  ימין,  בעקב  ונאחז  נשרש  גד  כי  ונודע,  גד.  ראובן  והם  למטה,  ואחד  למעלה,  אחד  היו,  בגידות  שתי 

 דע. וזהו הטעם, שיצא גד דרך נקב החיצונים:דמשפטים, ובחי' העקב היא גבורות ודינים כנו
יצא לחוץ לחו"ל,   הוא  גם  ולכן  וכו'.  נשני אלהים  כי  )שמות(  נקרא מנשה, בסוד  ולכן  יעקב בגיד הנשה,  ירך  הוא בסוד  גם  והנה מנשה, 

 בט מנשה: ואמנם מנשה הוא מן הנקב של זרע שביסוד, אלא שגם הוא חציו מים, ולכן לא יצא לחוץ, רק אותו המחצית של ש
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