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Likouté Moharane

Enseignement n°221 - Likouté Kama

עַל יְדֵי שֶׁנּוֹתְנִין מַעֲשֵׂר נִצּוֹל מִשּׂוֹנְאִים כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַך מְכַסֶּה אוֹתוֹ
בְּיָדוֹ וּמַצִּילוֹ כִּי "הָאֱלקִים יְבַקֵּשׁ הַנִּרְדָּף" וַאֲפִלּוּ צַדִּיק רוֹדֵף אֶת

הָרָשָׁע (מִדְרָשׁ רַבָּה אֶמר פָּרָשָׁה כ"ז) וְזֶה בְּחִינַת (יְשַׁעְיָה
נ"א) : "וּבְצֵל יָדִי כִּסִּיתִיך" שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַך מְכַסֶּה עָלָיו בְּצֵל

יָדוֹ וּמַצִּילוֹ וּ כְשֶׁהַנִּרְדָּף צַדִּיק שֶׁהוּא סָמוּך לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַך אֲזַי
הוּא יִתְבָּרַך מַצִּילוֹ בְּיָדוֹ כִּי הוּא סָמוּך לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַך אֲבָל

כְּשֶׁהַנִּרְדָּף רָשָׁע נִמְצָא שֶׁהוּא רָחוֹק מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַך וְאַף עַל פִּי
כֵן הַשֵּׁם יִתְבָּרַך מַצִּילוֹ כִּי הָאֱלֹקִים יְבַקֵּשׁ וְכוּ אֲזַי כִּבְיָכוֹל הַשֵּׁם

יִתְבָּרַך מַגְדִּיל יָדוֹ וּמוֹשִׁיטָהּ וּמְחַפֶּה עָלָיו אַף שֶׁהוּא רָחוֹק
מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַך וְ עַל יְדֵי מַעֲשֵׂר נַעֲשֶׂה בְּחִינַת יָד הַגְּדוֹלָה כִּי יָד

הַגְּדוֹלָה הוּא בְּחִינַת הִסְתַּפְּקוּת כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (בְּמִדְבַּר
י"א) : "הֲצאן וּבָקָר יִשָּׁחֵט לָהֶם וּמָצָא לָהֶם אִם אֶת כָּל דְּגֵי
הַיָּם" וְכוּ "וּמָצָא לָהֶם" וְתִרְגֵּם אוּנְקְלוֹס. הֲיִסְפַּק לְהוֹן וְהֱשִׁיבוֹ

הַשֵּׁם יִתְבָּרַך : "הֲיַד ה תּקְצָר" נִמְצָא שֶׁבְּחִינַת יָד הַגָּדוֹלָה הִיא
יְכוֹלָה לְהַסְפִּיקָם נִמְצָא שֶׁ בְּחִינַת הִסְתַּפְּקוּת הוּא בִּבְחִינַת יָד
הַגְּדוֹלָה וְ עַל יְדֵי מַעֲשֵׂר הוּא בִּבְחִינַת הִסְתַּפְּקוּת כִּי אֵין אָדָם מֵת
וַחֲצִי תַּאֲוָתוֹ בְּיָדוֹ כִּי יֵשׁ לוֹ מָנֶה מְבַקֵּשׁ מָאתַיִם וְכוּ וְכָל מַה שֶּׁיֵּשׁ לוֹ
אֵין מַסְפִּיק לוֹ אֲבָל בְּמַעֲשֵׂר כְּתִיב (מַלְאָכִי ג) : "הָבִיאוּ אֶת כָּל
הַמַּעֲשֵׂר אֶל בֵּית הָאוֹצָר וּבְחָנוּנִי נָא בְּזאת וְכוּ עַד בְּלִי דַּי" וְדָרְשׁוּ
רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (שַׁבָּת ל"ב:) : עַד שֶׁיִּבְלוּ שִׂפְתוֹתֵיכֶם
מִלּוֹמַר דַּי נִמְצָא שֶׁעַל יְדֵי מַעֲשֵׂר נַעֲשֶׂה בְּחִינַת הִסְתַּפְּקוּת, שֶׁהוּא
בְּחִינַת יָד הַגְּדוֹלָה כַּנַּ"ל וְעַל יְדֵי זֶה הַשֵּׁם יִתְבָּרַך מוֹשִׁיט יָדוֹ
וּמְכַסֶּה עָלָיו וְנִצּוֹל מִשּׂוֹנְאִים כַּנַּ"ל "שִׁוִּיתִי ה לְנֶגְדִּי תָמִיד" בְּחִינַת
מִתְנַגֵּד
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