
שיליקוטי ער� חזו� כה הפטרת 

 חזו הפטרת 

חכמי�  תלמידי יראת � ה ' את עזבו

˜„Â˘עזבו  ˙‡ Âˆ‡� '‰ ˙‡¯ÂÁ‡ Â¯Ê� Ï‡¯˘È(' ד � א' .(ישעיה

דבריומפרש בהקד� ‰˜'רבינו, Á"‰Â‡‰ד ')עה"פ ד ', בה'(ואתחנ� הדבקי� ואת�

עפ"יÌÎאלקי  לבאר שכתב ,Ì"·Ó¯‰( ה"ג מיסוה "ת  הנטפלי� (בפ "ו  דהאותיות ,

כגו� מאחריו הכתוב,ÌÎמאלקי ÌÎלהש� שאמר וזהו מקדש�, שהש� למוחק�, אסור

אלא  קדוש, שאינה ה' ש� של שמלפניו האותיות כדביקות לא בה', דבקי�  שאת�

אלקיכ�, של כ� כמו מלאחריו, האותיות ‰'כדביקות ˙˘Â„˜· Â˘„˜˙�Â עכ"ד ,

של  שמלאחריו האותיות על מחיקה איסור שיש דכמו מבואר ועפי"ז הק'. האוה"ח

כ� ה', ‰',ש� Ì˘ Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‡ ˙˜ÈÁÓ ÌÂ˘Ó Ï‡¯˘È È�· ˙‚È¯‰· ˘È קדושי� שה�

ה' ש� של האותיות .ד בקדושת

בשו"תומפרש שחידש עפי"מ ÙÂÒ¯רבינו, Ì˙Á( רס"ג סי' ÂÁÓÏ˜דהאיסור(יו"ד 
˙ÂÈ˙Â‡‰ÂÈ¯Á‡Ï ÌÈÏÙË�‰איסור הוא הש� משו� Â‡„Ó',של וטעמו,

ה' ש� את למחוק כ "ב.)דהאיסור המקו� (במכות מ� שמ� את ואבדת� מהפסוק נלמד

כתיב ואח"ז זרה, עבודה לאבד עשה מצות שהוא ‡ÌÎÈ˜Ï,ההוא, '‰Ï ÔÎ ÔÂ˘Ú˙ ‡Ï
שמ�, 'את' מואבדת� דילפי' וכיו� הש�. את למוחק לאו נלמד לרבות ‡˙דמזה

אלקיכ�  לה' כ� תעשו� דלא הלאו ג� וממילא לאבד�, שמחוייבי� לעבו"ז הנטפלי�

למוחקו. דאסור להש� הנטפל על ג� קאי אחריו, דכתיב

דרשי'וזה א�  דרשי'‡˙תלוי א�  דפליגי ת"ח, לרבות תירא אלקי� ועפי"ז ‡˙.ה'

הנטפל  למחוק אסור א� לאחרי� ת"ק בי� שבועות במס' דהפלוגתא נמצא

דברי�ד. פרשת בסו� הפסוק רבינו מפרש זה כ"ב )ועפ"י ‰�ÌÁÏ(ג', ‡Â‰ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ ÌÂ‡¯È˙ ‡Ï
ÌÎÏ– לכתוב דהו"ל לדייק דיש .,ÌÎÓÚ ÌÁÂÏדמלת לדייק, יש עוד בעבורכ�. מיותר.‰Â‡או

' � הפשט הק' האוה"ח פי -ועל 'ÌÂ‡¯È˙ ‡Ï אלקי ה' 'כי מה�, תפחדו ‰Â‡'אל ÌÎ בקדושתו
'ÌÁÏ�‰' ל' המלחמה נוגע אליו אותיותÌÎ'כי קדושת בשביל �,ÌÎ ב שאסור ‡ÌÎÈ˜Ïאשר

' כתב לכ	 אותיות ‰�ÌÁÏ'למוחק	, למחוק ח"ו, אליו לוח� ישראל ע� דהלוח� נפעל, .ÌÎבלשו	
כי] ד"ה [פ:
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התנאי� בפלוגתת תלוי ו:)לאחריו, דאסור (בבכורות כאחרי� והלכה את, דרשינ� א�

ע"ש. את, ודרשי'

'עזבוובזה  הפסוק כונת רבינו תירא ‡˙מפרש אלקי� ה' את קיימו שלא – ה'

' ובזה ת"ח, Ï‡¯˘È'לרבות ˘Â„˜ ˙‡ Âˆ‡� מקור אי� את, דרשי' לא שא� –

שהוא  ה', בקדושת ישראל קדושת בטלה כ� א� אחריו, הנטפלי� האותיות לקדושת

'נזורו לעיל, שנתבאר כמו מאחריו נטפלי� אחורי ‡ÂÁ¯'מכח להיות שנפרשו �

ÂËÙ‰·Â¯‰].ה הש�  ‰"„ :Ù]

ישראל  כלל של  החיות בחינת ה�  הת"ח

˜„Â˘הוי ˙‡ Âˆ‡� ,'‰ ˙‡ Â·ÊÚ ÌÈ˙ÈÁ˘Ó ÌÈ�· ÌÈÚ¯Ó Ú¯Ê ,ÔÂÚ „·Î ÌÚ ,‡ËÁ ÈÂ‚
ÈÂ„ ··Ï ÏÎÂ ÈÏÁÏ ˘‡¯ ÏÎ ‰¯Ò ÂÙÈÒÂ˙ „ÂÚ ÂÎ˙ ‰Ó ÏÚ ,¯ÂÁ‡ Â¯Ê� Ï‡¯˘È

ה') � ד ' א', .(ישעי'

ישראל,רבינו  כלל את להוכיח שבא קרא, האי ËÁ‡דורש ˘È˘ ‰·ÈÒ‰ ‡· ‡ÂÙÈ‡Ó
.Á"˙‰Â ÌÈÏÂ„‚‰· Ì‚ Ì‚ÙÂ

הראש  מרגיש  כואב כשהרגלים 

˘ÓÈÏ‰,הוא,והתירוץ ‰ÓÂ˜ ‡È‰ Ï‡¯˘È ÏÏÎ˘.וראש לב, ידי�, רגלי�, בחינת יש

,ÌÈÏ‚¯‰· Ì‚ÙÂ ·‡Î ˘È˘Î ÔÎÏÂ ,‰ÓÂ˜‰ Ï˘ ·ÏÂ ˘‡¯ ˙�ÈÁ· Ì‰ Á"˙‰Â
,Ì‚Ù‰· ÌÈ˘È‚¯Ó ·Ï‰Â ˘‡¯‰ Ì‚ החיות בחינת שהמה יותר, מרגישי� ה� ואדרבה

העגל בחטא למשה הקב"ה שאמר [כעני� ישראל, ז')לכל ל "ב , שחת (שמות  כי רד ל�

Á"˙‰Ï.עמ�], Î"‚ Ì‚Ù ÌÈÓ¯Â‚ Ì‰ ,ÌÈ‡ËÂÁ ÌÈÏ‚¯ ˙�ÈÁ·· Ì‰˘ ÌÚ ÔÂÓ‰‰˘Î ÔÎÏÂ

מהם  חיות מקבלים  הת"ח בהחזקת

‰˙"Á,והנה  ˙‡ ÌÈ˜ÈÊÁÓÂ ÌÈ¯·Á˙Ó ÌÚ ÔÂÓ‰‰ ÂÈ‰ Ì‡ התורה על לעמוד שיוכלו

הפסוק מאמר מתקיי� היה אז י "ח)והעבודה, ג ', למחזיקי� (משלי היא חיי� �'ע

‰˙"Áבה', ˙‡Ó ˙ÂÈÁ ÌÈÏ·˜Ó ÂÈ‰˘ שההמו� כיו� אבל חטא, לידי באי� היו ולא ,

פג�  גרמו ובכ� ופגמו, נפלו לעצמ�, ונפרדו בהת"ח, החזיקו ולא התחברו, לא ע�

בהת"ח. ג�

דבק ה. אינו בקודש חול אבל מתדבק, בקדושה קדושה אז ה', בקדושת נתקדשו ד'א� רבינו, ומוסי�
בהש�'. דבקי� שיהיו היה וראוי הש�, אחור שה� מה � אחור נזורו והיינו טוב,
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הפסוקוזהו  ÔÂÚ'שאמר „·Î ÌÚ ‡ËÁ ÈÂ‚ ÈÂ‰',הת"ח של בהחטאי� הנביא שמדבר �

שאחז"ל ל "ג :)עפ"י והגד(ב "מ ת"חÈÓÚÏעה"פ אלו �Â˘Ú˙פשע�, ˙Â‚‚˘˘
,˙Â�Â„ÊÎ Ì‰Ïולכ� מעלת�, גודל מחמת רקוהיינו שה� ËÁ‡'הג� ÌÚ' שעשו �

כ' לה� נחשב מ"מ חטא, שנקרא בשוגג ÔÂÚ'רק „·Î.עו� הנקרא כזדונות �

שה'וכל מחמת בא ÌÈ˙ÈÁ˘Ó'זה ÌÈ�· ÌÈÚ¯Ó Ú¯Ê בבחינת שה� ע� ההמו� ה� �

וה� פלוני, ב� בש� רק עצמ�, ש� על עדיי� נקראו שלא כקטני� 'Â·ÊÚבני�,
'Ì˘‰ חז"ל‡˙ שדרשו כמו הת"ח, את שעזבו היינו כ"ב :)� עה"פ '‡˙'תיבת (פסחי� 

ת"ח, לרבות תירא, אלקי� ה' Ï‡¯˘È'את ˘Â„˜ ˙‡ Âˆ‡�'Â בבחינת שהוא ישראל �

ת"ח.

Ò¯‰'להוכיח וממשיך  ÂÙÈÒÂ‰Ï „ÂÚ ÂÎ˙ ‰Ó ÏÚ' בעצמכ� שאת� די שלא דהיינו �

סרה, תוסיפו אלא ונפגמי� , „ÈÂ'מוכי� ··Ï ÏÎÂ ÈÏÁÏ ˘‡¯ ÏÎ ÈÎ'�

ישראל. כלל של והלב הראש בבחינת ÙÏ¯˘]שפגמו È"‡ ‰"„ .‡"Ù]

 �האר אבדה למה

˙È˙¯Âמי ˙‡ Ì·ÊÚ ÏÚ '‰ ¯Ó‡ÈÂ ı¯‡‰ ‰„·‡ ‰Ó ÏÚ 'ÂÎÂ ˙‡Ê ˙‡ Ô·ÈÂ ÌÎÁ

פ"ה.)אחז"ל את (ב"מ ויב� החכ� האיש מי דכתיב מאי רב, אמר יהודה רב אמר

ויגידה אליו ה' פי דבר ואשר ‰‡¯ı,זאת ‰„·‡ ‰Ó ÏÚ אמרו זה דבר

הוא  ברו� הקדוש שפירשו עד פירשוהו, ולא נביאי� אמרו פירשוהו , ולא חכמי�

שנאמר Â‰È„‰בעצמו, ·¯ ¯Ó‡ ,Ì‰È�ÙÏ È˙˙� ¯˘‡ È˙¯Â˙ ˙‡ Ì·ÊÚ ÏÚ '‰ ¯Ó‡ÈÂ
‰ÏÈÁ˙ ‰¯Â˙· ÂÎ¯· ‡Ï˘ ·¯ ¯Ó‡,ועוד תחלה, בתורה ברכו לא למה להבי� ויש .

.�האר אבדה כ� משו� למה

ועושים  מצווים  לאינם  עצמם  חשבו

ÌÓˆÚרבינו,ומבאר Â·˘Á ,‡˙ÈÈ¯Â‡Ï ‰·¯ ‡Ú„ÂÓ ˙�ÚË Ï‡¯˘È È�·Ï ‰È‰˘ ÔÂÈÎ„
,‰ÏÁ˙ ‰¯Â˙· ÂÎ¯· ‡Ï ÔÎÏÂ ,ÌÈ˘ÂÚÂ ÌÈÂÂˆÓ Ì�È‡Î ‰¯Â˙‰ Ì„ÓÏ· כמו

התוס' טלית)שכתבו ד"ה  ק "י: העול� (חולי� שכל כיו� שאולה טלית על לבר� דאי�

עיי"ש. שאולה, טלית על פטורי�

בהקבלה  תלוי הארץ קיום 

פ "ח.)והנה  Ë˜˘Â‰,(שבת  ‰‡¯È ı¯‡ ,ÔÈ„ ˙ÚÓ˘‰ ÌÈÓ˘Ó ·È˙Î„ È‡Ó ,‰È˜ÊÁ ¯Ó‡
‰‡¯È Ì‡ÛÂÒ·ÏÂ ‰‡¯È ‰ÏÈÁ˙· ‡Ï‡ ,‰‡¯È ‰ÓÏ ‰Ë˜˘ Ì‡Â ,‰Ë˜˘ ‰ÓÏ
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¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú È‰ÈÂ ·È˙Î„ È‡Ó ,˘È˜Ï ˘È¯ ¯Ó‡„ ˘È˜Ï ˘È¯„Î ‰‡¯È ‰ÓÏÂ ,‰Ë˜˘

,˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ ÌÚ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ‰�˙‰˘ „ÓÏÓ ,ÈÏ ‰ÓÏ ‰¯È˙È ‡"‰ ,È˘˘‰ ÌÂÈ

ÌÎ˙‡ ¯ÈÊÁÓ È�‡ Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÓÈÈ˜˙Ó Ì˙‡ ‰¯Â˙‰ ÌÈÏ·˜Ó Ï‡¯˘È Ì‡ Ì‰Ï ¯Ó‡Â

Â‰Â·Â Â‰Â˙Ï'ובתוס נוגעי�), ד "ה ג . ·‰˜·Ï‰,כתבו(עבו"ז ÈÂÏ˙ È‡�˙‰„ מקבלי� שא�

בקיו�, תלוי התנאי שאי� יקיימוה, לא כ� אחר א� אפילו התנאי, נתקיי� התורה את

בקבלה. אלא

ארץ בחינת שהוא  תושבע "פ  על היה הכפיה

˙�ÓÂÁ‡והנה ˘¯„Ó·(נח התורה (פרשת את מרצו� ונשמע בנעשה שקבלו איתא:

Ï·˜Ïשבכתב, Âˆ¯ ‡Ï ‰ÚÈ‚È ‰·¯‰ ‰· ˘È˘ Ù"Ú·˘Â˙‰ Ï·‡וידוע .‰¯Â˙„

ı¯‡ „‚� ‡Â‰ Ù"Ú·˘Â˙Â ,ÌÈÓ˘ „‚� ‡Â‰ ·˙Î·˘ ו.

הארץ אבדה  תושבע "פ על המודעא בטענת

ÏÎאולם ÈÎ ÌÈÏ‚Ó Ì‰ Ê‡ ,Ù"Ú·˘Â˙‰ ÏÚ ‡˙ÈÈ¯Â‡Ï ‡·¯ ‡Ú„ÂÓ ˙�ÚË· Â‡·˘Î

‰ÏÁ ‡ÏÂ 'ÈÙÎ· ‰˙È‰ ‰Ï·˜‰,תחלה בתורה ברכו שלא במה שגילו וזהו ,

הנקרא  התושבע"פ מצד התנאי נתקיי� לא א"כ ועושי�, מצווי� כאינ� עצמ� שחשבו

הסיבה זהו ולכ� ,�'‰‡¯ı'.אר הסיבה˘‡·„‰ הפסוק שאמר ‡˙וזהו Ì·ÊÚ ÏÚ'

'Ì‰È�ÙÏ È˙˙� ¯˘‡ È˙¯Â˙ לפניה� המסורה התושבע"פ שעזבו דייקא, לפניה� ר"ל, �

ÌÎÁ]לדרוש. ÈÓ ‰"„ .‡"Ù ÌÈ¯·„]

˘ÌÈÓ,ו ו. „‚� ‡Â‰˘ ·˙Î·˘ ‰¯Â˙,חסד תורת ‡¯ıנקרא „‚� ‡Â‰˘ Ù"Ú·˘Â˙Â,‰�˙È�˘ ÔÈ„ ‡¯˜�
‰¯Â·‚‰ ÈÙÓהפסוק שאמר וזהו ,'ÔÈ„ ˙ÚÓ˘‰ ÌÈÓ˘Ó' השמעת שמי�, הנקרא התושב "כ מתו� ר"ל �

נשמע  הוא מ"מ בפירוש, נכתב שאינה והג� באורייתא, רמיזי דלא מידי דליכא די	, הנקרא תושבע"פ 
הפסוק  וממשי� מהתושב"כ. È¯‡‰'ונדרש ı¯‡' התושבע"פ יקבלו לא ישראל שבני מהפחד ר"ל, �

,�להאר קיו� יהיה ולא ,�אר כגיגית.'Ë˜˘Â‰'הנקרא ההר עליה� כשכפה �




