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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
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. )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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 מט קנ קנא קנב                   מוהר"ן קמז קמח ק                     קד:       ליקוטי

, זה בחי' אתערותא דלתתא, שעי"ז שיש לנו  תנו עוז לאלקים

לעמו דקדושה  אותעזות  למנוע  עלינו  הקמים  כל  כנגד  נו ד 

מעבודתינו ח"ו, ואנו מתגברין בעזות גדול כנגדם, שזהו עזות  

תנו  , בבחי' [א]  דקדושה, עי"ז אנו נותנין כביכול עוז וכח למעלה

עזות דקדושה ונשפע  . ועי"ז נתעורר למעלה בחי'  עוז לאלקים

, שהש"י  אל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעםעלינו, בבחי'  

לעמוד  ותעצומות  עוז  לנו  ונותן  דקדושה  עזות  עלינו  משפיע 

לעמוד   שבדור, שא"א  פנים  העזי  כל  של  דסט"א  העזות  כנגד 

דקדושה,  עזות  לו  כשאין  כי  דקדושה.  עזות  ע"י  כ"א  כנגדם, 

יב המונעים  טבוודאי  אותו  לאדם  לו  אין  כי  ועבודתו,  מתורתו 

חלק בתורה כשאין לו עזות דקדושה כנ"ל: וצריך לפלס דרכיו  

, לבלי להיות ח"ו עזות פנים, כי היא  [ב]   איך להתנהג עם העזות

ומדת  דקדושה.  עזות  לו  יהיה  ואעפ"כ  כנ"ל,  מאד  רעה  מדה 

הענ מדת  ועיקר  לגמרי,  אחר  ענין  הוא  כשיהיה   גוהוהענוה 

והאיש משה    [ד]לכתוב על עצמו כמו משרע"ה  במדריגה שיוכל  

מאד שמצינו   עניו  וכמו  בתכלית,  הענוה  מדריגת  זהו 

ענוה  תיתני  לא  ע"ב(  מט  )סוטה  יוסף  רב  שאמר  באמוראים 

 :[ה]  דאיכא אנא

היא    מדת[  ו]  קמח בעצמה  יתברך,    ְיֵרָאההיראה  מהשם 

ואם כן יש לה גם כן יראה. וזאת היראה היא ג"כ יראה מהש"י,  

בחברתה  וא אחת  יראה  נכלל  וכן  יראה.  ג"כ  לה  יש  כן  ם 

סוף אין  עד  למעלה  שארז"ל    : למעלה  אזוזה  ד'   ([ח]   )תנחומא 

א} סדר  רבה  א  [ט]   שה"ש  פרק  שבת  בפני    [י]   ירושלמי  וע"ש 

חכמה   {[יא]  משה עשתה  לסילותה  עקב  ענוה  שעשתה  מה 

ה'  [יב]   עטרה על ראשה שנאמר ראשית [  יג]   עקב ענוה יראת 

וכן ראשית   [יד]   . נמצא שעקב הענוה היא יראהה'  חכמה יראת

, כי [טו]   חכמה היא ג"כ יראה, נמצא שיש יראה למעלה מיראה

וכן למעלה למעלה עד א"ס  יראה  ג"כ  יש לה  היראה בעצמה 

 : כנ"ל

לך על    לילה אקום להודותחצות  )תהלים קיט(  [  טז]קמט  

צדקך המתקת משפטי  הוא  כי  פדיון,  כמו  מסוגל  הוא  חצות   .

,  על משפטי צדקך. וזהו  [יז]נים. כי צדק דינא, ומשפט רחמי  הדי

לזה   התיקון  משפט.  על  גובר  שצדק  אקוםהיינו  לילה  : חצות 

 [יח]   ועיקר חצות הוא תמיד אחר ששה שעות מתחילת הלילה

גמר   עד  ונמשך  חצות.  זמן  מתחיל  ואז  בחורף,  והן  בקיץ  הן 

שני ע'אשמורה  להסתכל  טוב  ובבוקר  שעות:  ב'  דהיינו  ל , 

 :[יט] {פ' בשלח נז} ע' בזוה"קהשמים, ועי"ז נמשך הדעת 

ראה  נדיוק  דמות[  כ]   קנ אביו  של  לו }ו  פ'    : סוטה  תנחומא 

והוא  [כא] {וישב נתראה,  הדמות  איך  מאד,  נסתר  דבר  הוא   .

, כי בוודאי יעקב לא ידע. ומעלת הנסיון  [כב]   בעצמו אינו יודע

ים מבני  . הם דברים נסתרים ומכוס[כג]  אף שראה דמות דיוקנו

 :[כד] אדם

 

האיש   סגולה[  כה]  קנא שניהם  שיאמרו  קיימא,  של  לזרע 

. וכן כשהתינוק [כו]  ובראשי חדשיכםואשתו קודם הזווג, פרשת  

והאשה   האיש  ג"כ  אז  יאמרו  ח"ו,  ובראשי  פרשת  כזחולה 

של כל דבר,    [כט]   חסר ואו שהוא החיות  מארת[  כח]. כי  חדשיכם

משה  [ל]  וכן ג"כ  כלת  ואו  רלוזו}[  לא]  חסר  ויחי  זוהר    : הר  וע' 

ימת הלבנה, שמשם נמשך בחי'  ג. וכל זה הוא סוד פ{ פנחס רנד

אסכרה    מארת שהוא  ו'  )לחסר  ח"ו  הוא  לברביי  הוא"ו  כי   .)

 ( דבר  כל  של  חסרון  לגהחיות  על  מרמז  הוא"ו  חסרון  וע"כ   ,)

ובראש   ח"ו.  קטנים  הבנים  מיתת  נמשך  ומשם  כנ"ל,  החיות 

התתקן כידוע, כי אז הגיעה חדש מתחלת הלבנה להתמלאות ול

לתכלית הפגם והחסרון, ואזי תיכף מתחיל התיקון והמלוי. וזהו  

נתתקן לה,  [לד]   ולדותםתכל  לפרה  כר"ת    כלת שבר"ח 

בחי'   משהונמתק  מתחלת כלת  אזי  כי  הלבנה,  בחי'  שהוא   ,

מבחי'  תלה נמשך  ואז  כנ"ל.  כל  ל  הפרכמשה    כלתמלאות 

וה  ולדותםת וסליחה  כפרה  שנמשך  כל כנ"ל,  על  מתקה 

תולדותם של ישראל, שיהי' נמשך עליהם חיים טובים וארוכים.  

 : סגולה לבנים כנ"ל ובראשי חדשיכםוע"כ פרשת 

נשמה קדושה לעולם עם הענפים השייכים   כשבא[  לו]  קנב

, אזי הקליפה מסבבת אותה. רק נשאר פתח נגד אמונה,  [לז]  לה

ח"ו,  הענפים  פגם  ומחמת  פתוח.  הפתח  האמונה    שכנגד 

אותם האמונה.   לחמשליכין  מן  אותם  שמשליכין  דהיינו  משם, 

שהוא  שרשם  אל  להתקרב  דהיינו  לכנוס,  יכולין  אין  ואזי 

האמונה,   מן  אחד  ומפילין  משליכין  לפעמים  כי  הנ"ל.  הנשמה 

עב ד'  אחרי  )זוהר  שארז"ל  שמצינו  מה  על  : כעין  א"י  על   )

בא"י ליקבר  ראוים  שאינם  את   [לט]  המתים  ותטמאו  ותבואו 

. והנה סתימת הפתח הנ"ל דהיינו האמונה, ארצי ונחלתי וכו'

ע"י פגם הענפים כנ"ל, הוא רק לפי שעה, ואח"כ נפתח הפתח  

שאין   מי  את  לחוץ  להשליך  שצריכין  שבעת  היינו  כבתחילה. 

ראוי להתקרב, אזי הקליפה המסבבת הנ"ל שיש בה פתח כנגד  

פתח  אמונה כנ"ל, היא מתגברת ומתקרבת ומתפשטת גם על ה

ונפתח   הפתח  חוזר  אח"כ  ותיכף  ליכנוס.  יכול  אין  ואזי  הנ"ל, 

כח   יש  שעי"ז  הרבה,  פגמים  רבוי  ח"ו  וכשיש  כבתחילה. 

כנ"ל,   ליכנוס  להניח  לבלי  הפתח  על  להתפשט  הנ"ל  להסיבוב 

יסתם שלא  וחוששין  מתייראין  ע"י    מאזי  ח"ו,  לגמרי  הפתח 

הנ בפתח  שם  מעמידין  ואזי  המסבבת.  הקליפה  "ל התגברות 

שם.    ירא יכנסו  שלא  לשמור  עומד  בעצמו  שהוא  שמים, 

לה   שא"א  הנ"ל,  המסבבת  הקליפה  נגד  תועלת  הוא  ואעפי"כ 

להתקרב ולהתפשט על הפתח, מחמת הירא שמים שעומד שם.  

וע"י מסירת נפש דהיינו שמוסר נפשו בשביל לנסוע ולהתקרב  

 ו. אך א"א שיאיר אלי[מא]  להצדיק, עי"ז אפשר לדבק עצמו אליו

 : והש"י ימהר הגאולה בכלל ובפרט . חכמה דהיינו המוח בעצמו

ק  עיין )ד'  תרומה  בפרדס    {. קמאד'  }מב( : םבזוהר  [ מג] הובא 

וכו' ע"ש   שער התמורות פ"ב. בארעא קדישא מתתקנא כולא 

מ"ש שם פריסא קלישא שנפרס על הפתח. ועפ"י הסוד    , היטב

ב שהוא  שמים  הירא  בחי'  הוא  קלישא.  הנ"ל  פריסא  חי' 

יעל א"א וגם הקליפה א"א לה להתפשט וכמבואר שם בזוהר למ

ע"ש קלישא  הפריסא  מחמת  הפתח  מ"ש [מד]   על  ממש  והוא   .

עיין   וגם  נפלאות.  ותבין  היטב  ודוק  שמים,  הירא  בענין                              לעיל 
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פסוק  עיין    יד )על  ויצא  הפסוקים  שער 

מו. ענוה היא    שער ההקדמות דף זה( וב 
 לאה ויראה רחל 

עשר דרגות    טו ה:  עיין תקוני זהר דף 
 ביר"ש 

לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו.    טז
עיין   זו  לתורה  השייכים  שיחות  שיחות 

שיש"ק ח"ד סימן קמא  ו   ,הר"ן סימן שא 
רז,   סימנים  שצא,  ערה,  רמו,  וח"ו 

תצט  סימן  עה"ת  וע  . וח"ג  בעש"ט  יין 
 . עט ואתחנן אות  

 אליהו * פתח    יז
וי"א    יח שלו  הלילה  תחילת  לפי  בכ"מ 

עיין  ו .  תחילת הלילה בא"י שבכ"מ לפי  
סימן א'  מהדורא תנינא  או"ח  הרב    עש"

עת רצון שלמעלה הוא    שכתב סעיף ח'  
ומאיר למטה לכל מקום לפי    מעל הזמן 

 .  זמנו 

 
תוצא    יט מאמר  בראשית  חדש  וזהר 

נפ  חיה הארץ  מדבש   ש  במתוק  יד  .  דף 
 ושיש"ק ח"ו רעו 

 ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו.   לא  כ
  ועיין תיקון סט דף קי. וב"ר צח כ'    כא

סוף   לט  בראשית  שמעוני  ילקוט  ועיין 
וכו'  .  רמז קמה נטל הקב"ה אבן שתיה 

ד'   והרשאה  שליחות  חו"מ  לק"ה  ועיין 
ז'  אות  א'  תורה  ופל"ח  ושיש"ק  כא.   .

 ח"ה אות תיח. 
רמז    כב ברשאית  שמעוני  ילקוט  עיין 

 דמות אביו.  קמו בא הקב"ה ב
   כן הקשה המהרש"א סוטה לו:  כג
  . עיין בן יהוידע על סוטה לו: הנ"ל   כד

ועיין   הנ"ל  שמעוני  ילקוט  ועיין 
נסיונו גדול  סנהדרין יט: פלטי בן ליש  

ו  כי  מיוסף  פלטיאל  קל  פנקרא  לטו 
 . מעבירה 

 
תורה    כה נאמרה  והיכן  מתי  ידוע  לא 
 זו. 
 יא   במדבר כח  כו
 פרשה    -בתרלד  כז
א  כח שם  י   ' בראשית  פרש"י  עיין  ד 

 ועיין תורה לו אות ו' 
ועיין  ין  י ע  כט קיז:  בראשית  זוהר  זוהר 

סימנא דחיי  ח"א דף רמא:   רחב בקשה 
סנהדרין   ועיין  ו'.  אות  דא  אמת  אות 

מת אדם, וכן    א צז. באתרא דקושטא ל 
מת.  לא  אמת  שמדתו  באגרא    יעקב 

לתקוני  ציין  וישם    דכלה  קיח:  הזהר 
 אות ו'. לקין 

 במדבר ז' א'   ל
ועיין    לא ו'  עם  כלות  שכתוב  עי"ש 

תשכא(    )קרינסקי  אחת  גרסא  פרש"י 
אחרת   וגרסא  וכו'  כתיב  כלת  כרבינו 
כלות   כתיב  שבאמת  תשמג(  )בלום 

 
לות   והמדרש ככלה וכו' דייק מדכתיב כ ַּ
זוהר   ועיין  בשווא.  ולא  בפתח  הכ' 

חס  משה  כלת  כתיב  ד:  ו'  ויקרא  ר 
וכתיב   קרי  זה  שאין  במפרשים  ועי"ש 

שר  גם  אלא  ו'  חסר  כאילו  דרש  שב"י 
 עיין שם שמות ה: תרומה קמ: 

לד    לב ולג  יט  בראשית  זוהר  עיין 
 ]ובפרש"י בראשית א יד הנ"ל[ 

  עיין זוהר בראשית רנו  לג
 לשון תפילת מוסף של ר"ח  לד 
מכאן ועד סוף התורה הוסיף מוהרנ"ת    לה

 בתקפא 
 היכן נאמרה תורה זו. לא ידוע מתי ו  לו
 ' עיין תורה סו אות א  לז
משליכין אותם כולי ומעמידין    –בדפו"רלח

שם י"ש: ותבואו ותטמאו את ארצי והש"י  

מסירת   וע"י  ובפרט  בכלל  הגאולה  ימהר 

 
שיאיר   א"א  אבל   ... לדבק  אפשר  נפש 

   אליו החכמה וההמשך חסר  
 ירמיהו ב' ז'   לט
   יסתום  -בתרלד  מ

א סימן פו על  ח"עיין לקוטי תפלות    מא
שנזכה   מבקש  מוהרנ"ת  קנב  תורה 

לשרש  לה  השייך  האמת  לצדיק  תקרב 
 נשמתינו 

בתקפא )ד' קם( ובתרלו תיקן )ד' קמא    מב

ע"א( ובתשכ"ט תיקן )ד' קמ ע"ב וד' קמא  

 ע"ב( 
  שער כה ספר פרדס רמונים להרמ"ק    מג

שציין לזוהר תרומה  באמצע פ"ב  ועי"ש  
הזוהר הנ"ל    הנ"ל   קמא.  אע"פ שבאמת 
 חיל בדף קמ: כמו שציין מוהרנ"ת מת 
פ"ב ד"ה וכנגד    מד מג  ע"ח שער  עיין 

 א"י ובית לחם יהודה שם 

 תורה אור 
עֹז  תהל נו   ת ְּ )לה(  סח  ים 

ֲאָותֹו  ג ַּ ָרֵאל  ִיש ְּ ל  עַּ ֵלאלִֹהים 
ָחִקים: ְּ ש   ב ַּ ֻעז ֹו  נֹוָרא    וְּ )לו( 

ָרֵאל   ִיש ְּ ֵאל  יָך  ש ֶׁ ד ָ קְּ ִממ ִ ֱאלִֹהים 
ָלָעם   ֲעֻצמֹות  תַּ וְּ עֹז  ֹנֵתן  הו א 

ךְּ ֱאלִֹהים:  רו   ב ָ
בהעלתך   )ג( יב  פרשת 

ָהאִ  אֹד וְּ מְּ ָעָניו  ענו  ה  מֹש ֶׁ יש  
ָהָאָדם   ֹל  ֵני ִמכ  ְּ פ  ל  עַּ ר  ֲאש ֶׁ

 ָהֲאָדָמה:  
 תורה קמח 

ֲעָנָוה   ב  ֵעקֶׁ )ד(  כב  משלי 
ָכבֹוד   וְּ ר  עֹש ֶׁ קָֹוק  יְּ ת  אַּ ִירְּ

ים:  י ִ חַּ  וְּ
ָמה   ית ָחכְּ תהלים קיא )י( ֵראש ִ
ָכל   לְּ טֹוב  ל  כֶׁ ש ֵ קָֹוק  יְּ ת  אַּ ִירְּ

ד:  ת ָלעַּ דֶׁ תֹו עֹמֶׁ ָ ִהל  ם ת ְּ יהֶׁ  עֹש ֵ
 ה קמט תור

ָלה   יְּ תהלים קיט )סב( ֲחצֹות לַּ
ֵטי  ָאקו ם   ְּ פ  ל ִמש ְּ הֹודֹות ָלךְּ עַּ לְּ
ָך:  קֶׁ  ִצדְּ

 תורה קנא 
)יא( כח  פינחס    במדבר

ִריבו    קְּ ַּ ת  ם  יכֶׁ ש ֵ ָחדְּ י  ָראש ֵ בְּ ו 
ָבָקר   ֵני  ב ְּ ִרים  ָ פ  יקָֹוק  לַּ עָֹלה 
ֵני  ב ְּ ים  ָבש ִ כ ְּ ָחד  אֶׁ ִיל  אַּ וְּ ִים  נַּ ש ְּ

ִמיִמם:  ָעה ת ְּ בְּ ָנה ש ִ  ש ָ
ר א  שית  ברא ֹאמֶׁ י  וַּ )יד( 

אֹרֹת מְּ ִהי  יְּ ִקיעַּ    ֱאלִֹהים  רְּ ב ִ
י ֹום   הַּ ין  ב ֵ יל  ד ִ בְּ הַּ לְּ ִים  מַּ ָ ש   הַּ
אֹֹתת   לְּ ָהיו   וְּ ָלה  יְּ ָ ל  הַּ ֵבין  ו 

ִנים: ש ָ ָיִמים וְּ לְּ מֹוֲעִדים ו  לְּ  ו 
יֹום  נשא  במדבר   ִהי ב ְּ יְּ ז )א( וַּ

ת   אֶׁ ָהִקים  לְּ ה  מֹש ֶׁ ֹות  ל  כ ַּ
וַּ  אֹתֹו  ח  ש ַּ מְּ י ִ וַּ ן  כ ָ ש ְּ מ ִ ש  הַּ ד ֵ קַּ יְּ

ת   אֶׁ וְּ ָליו  כ ֵ ל  כ ָ ת  אֶׁ וְּ אֹתֹו 
ֵחם  הַּ  ש ָ מְּ י ִ ָליו וַּ ל כ ֵ ת כ ָ אֶׁ חַּ וְּ ב ֵ זְּ מ ִ

ש  אָֹתם: ד ֵ קַּ יְּ  וַּ
 תורה קנב 

ם   כֶׁ תְּ אֶׁ ָוָאִביא  )ז(  ב  ירמיהו 
ָיה    רְּ ִ ֱאֹכל פ  ל לֶׁ מֶׁ רְּ כ ַּ ץ הַּ רֶׁ ל אֶׁ אֶׁ
ת   אֶׁ או   מ ְּ טַּ ת ְּ וַּ בֹאו   ת ָ וַּ ָבה   טו  וְּ
ם   ֶׁ ת  מְּ ש ַּ ֲחָלִתי  נַּ וְּ ִצי  רְּ אַּ

 תֹוֵעָבה: לְּ 

 



 קנב  קנג  קנד  קנה                         מוהר"ן      קה.                               ליקוטי        

והבן הדבר [  א] בספר טוב הארץ   ג"כ מענין א"י,  ששם מדבר 

 : היטב לדמות מילתא למילתא, כי הכל אחד עם הנ"ל

קבלת פני ת"ח. כי הלבנה אין לה אור מעצמה  ענין[ ב] קנג

מהשמש אור  מקבלת  היא  רק  היא    , כלל,  שהלבנה  ע"י  היינו 

ומתנוצץ ממנה   כמראה מלוטשת, עי"ז מקבלת אור מהשמש, 

לה בלתי אור  וחשוך  עב  גשמה  הי'  אם  אך  הארץ.  על  איר 

מלוטשת, לא היתה יכולה לקבל אור השמש כלל. וכן התלמיד 

. ואם התלמיד יש  [ג] והרב הם בחי' חמה ולבנה כמבואר במ"א  

אזי  מלוטשת,  מראה  בחי'  נהירין,  אנפין  בחי'  היינו  פנים,  לו 

אה יכול לקבל פנים, לקבל אור פני הרב. ואזי ראוי שהרב יתר

מראה   בכל  כמו  פניו,  המקבל  התלמיד  פני  בתוך  עצמו 

רואה את עצמו בתוך המראה.  כנגדה  מלוטשת, שכל העומד 

ג"כ כאן, שהתלמיד יקבל פני הרב, היינו שיקבל פני    דכן מחויב 

וזהו קבלת פנים, היינו   הרב לתוכו, שיתראה בתוכו פני הרב. 

פ להתלמיד  יש  אם  דווקא  וזהו  כנ"ל,  ממש  פנים  נים,  קבלת 

היינו אנפין נהירין שהם בחי' מראה מלוטשת כנ"ל. אך אם אין  

לקבל  יכול  אין  אזי  חשוכין,  אנפין  בחי'  שהוא  היינו  פנים,  לו 

פנים כנ"ל לענין חמה ולבנה. ובוודאי אין מתראה בתוכו פני  

ו וחשוך.  עב  דבר  כל  נגד  העומד  כמו  ידי  הרב,  אפשר על  זה 

כי אם אין רואה א"ע בו,   לדעת, אם הוא משוקע בתאוות ממון, 

יודע שהוא בבחי' אנפין חשוכין, שהוא בחי' המשוקע בתאוות 

)לעיל בסי' כג ע"ש(. וכן כ"א נגד חבירו,  הממון כמבואר במ"א  

יותר   ממון  מתאוות  שיצא  כ"א  כי  עי"ז.  לדעת  לו  אפשר 

)שם במ"א  כמבואר  צדיק,  כנגדו  נקרא  וז"ש  ([ו]   מחבירו,   .

ה(   בפנים  )דברים  היו    וכו'פנים  תורה  מתן  בשעת  היינו 

דקדושה,  פנים  לקבל  יכולים  והיו  נהירין,  אנפין  בבחי'  ישראל 

בפנים,   פנים  וזהו  כנ"ל.  דקדושה  פנים  בתוכם  שיתראה  היינו 

שפנים דקדושה היה בתוך פניהם, בחי' קבלת פנים כנ"ל. וזהו  

עמכם ה'  מכ"א דיבר  ויוצא  כ"א  עם  מדבר  היה  שהדיבור   ,

מאחר   כנ"למישראל,  דקדושה  פנים  בתוכו  מי    :   שנכלל  אך 

שהוא עזות פנים, אין לו פנים דקדושה, ואינו יכול לקבל פנים 

לו עזות בידוע שלא   כל מי שיש  כ(  )נדרים  וע"כ ארז"ל  כנ"ל, 

 : [ז]   עמדו רגלי אבותיו על הר סיני

כי יש יראות נפולות, וכל היסורין והדינים שיש   דע[  ח]  קנד

מהירא הם  כולם  הדבר  לאדם,  זה  לתוך  שנפלו  הנפולות  ות 

והם בחי' )שבת עז ע"ב( ה'    ויש לו יסורין ממנו.   טשהוא מתפחד

אימ הגיבור,    יתואימות  על  הטבע,    שאףחלש  נגד  שהוא 

העליונה   היראה  מחמת  שהוא  אך  מהחלש,  יפחד  שהגבור 

שנפלה ונתלבשה באלו הדברים. וע"כ הם במספר ה' כנגד ה'  

מנצ אותיות  ה'  שהם  להעלות   יאך" פגבורות  וצריך  כפולים. 

בלב,  היא  היראה  ומקום  למקומם.  לשרשם  הנפולות  היראות 

ה דבר  שפרש"י  בו  כמו  נאמר  אדם  של  ללבו   ויראתמסור 

יט} דעת  {קדושים  בלא  כי  דעת,  עם  להיות  צריכה  והיראה   .

ד(   )איוב  כסלתךנאמר  יראתך  להיות  [יב]   הלא  צריך  והדעת   .

אך דעת,  לו  יש  עכו"ם  גם  כי  עיקר   בלב,  אך  לב.  בלא  הוא 

וידעת היום והשבות אל  הדעת כשהוא בלב, כמ"ש )דברים ד'(  

דייקא. וכשמחבר   ולא נתן לכם לב לדעת)שם כט(    "שכ  לבבך

נאמר   אזי  בלב,  ומקומה  ששרשה  היראה  עם  שבלב  הדעת 

ב(   תמצא)משלי  אלקים  ודעת  ה'  יראת  תבין  והנה  [יג]   אז   :

כט(   )שם  ארץכתיב  יעמיד  במשפט  משפט    , מלך  ע"י  היינו 

ארץ  מעמיד ומעלה היראה שהיא בחי' ארץ, כמ"ש )תהלים עו(  

דבר יראה כל  על  עצמו  ודן  שופט  שהאדם  מה  הוא  ומשפט   .

ודבר שעושה, טרם שידינו אותו למעלה. וע"י מה שהוא בעצמו  

שלמעלה   מדין  ניצול  א"ע  דין  שופט  אין  למטה  דין  כשיש  כי 

א[יד] למעלה   דין  עליו  שאין  וכיון  ליפול .  היראה  צריכה  ין 

ולהתלבש למטה, ואין צריך לירא משום דבר, ואין לו רק יראה  

הרוממות יראת  מי ]טו  :   העליונה  בהתורה,  לעיל  זה  כל  עיין 

כ"ז   מבואר  שם  טו  בסי'  הגנוז  אור  טעם  לטעום  שרוצה 

 [ :באריכות

ומה שאדם   עצבות[  טז]  קנה אינו    יזהוא מדה רעה מאד. 

עצב מחמת  הוא  להצדיק  שאינו  נוסע  מה  וכן  וכבידות  ות 

היינו מחמת    יחג"כמתפלל כראוי הוא   ועצלות.  מחמת עצבות 

והיה   שלימה,  אמונה  לו  היה  אם  בוודאי  כי  אמונה,  חסרון 

מאמין שהש"י עומד עליו, ושומע כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו,  

ו עצבות  שום  לו  היה  לא  בוודאי  תפילתו,  לקול  עצלות ומאזין 

אך עיקר    .  [יט]  וודאי היה מתפלל כראויוכבידות בתפילתו, וב

בלבול התפילה הוא בא מחמת חסרון אמונה. וע"כ נופל עליו  

העצבות   עיקר  כי  תפילתו.  את  ומבלבל  ועצבות,  עצלות 

והעצלות הוא מחמת חסרון אמונה. כמו למשל כשמניחין חטה  

זיק לו שום רוח בארץ טובה, אזי הוא גודל וצומח יפה, ואינו מ

צומח וכח הגודל, ע"כ  ולא זיקים ורעמים, וזה מחמת שיש כח ה

שאינה  בארץ  החטה  כשנותנים  אבל  דבר.  שום  לו  מזיק  אינו 

לו כח הצומח  טובה לזריעה, אזי הוא נרקב בארץ מחמת שאין  

ה ואמונה  הגודל.  כמ"ש  יוכח  הצומח,  וכח  הגודל  כח  בחי'  א 

ב(   הדסה)אסתר  את  אומן  גידוללשו  ויהי  רז"ל  [כ]  ן  וכמ"ש   ,

זה  אמונה  לא(  אמונה    כא)שבת  לו  כשיש  וע"כ  זרעים.  סדר 

וכח הצומח, אזי אין מזיק לו שום דבר   כבשהיא בחי' כח הגודל

ואינו ירא משום אדם ושום דבר, ומתפלל בחיות כראוי, ונוסע  

ומתפחד אינו מתירא  כי  אבל   כגלהצדיק,  ענין שבעולם.  משום 

אז ואזי  כשיש חסרון באמונה,  וכח הצומח,  הגודל  לו כח  אין  י 

הח כמו  ממש  נרקב  עצבות    כדטה יהוא  לו  יש  וע"כ  הנ"ל, 

,  [כו]   כהיםיארך אפוזה בחי'  :    ועצלות וכבידות, והוא נרקב ממש

ואינו משגיח על שום ביטול   היינו מה שאינו ירא משום דבר, 

אר בחי'  זה  שלו,  את  עושה  רק  בעבודתו,  .  כזםיאפי  ךובלבול 

ל לבלבל אותו, כי לא איכפת ליה שום דבר, יכו  שאין שום דבר

רק עושה את שלו בעבודתו את הש"י. כי ארך אפיים הוא תלוי 

   בבחי' אמונה, 
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 תורה אור 
ִנים  ה  ואתחנן    דברים ָּ פ  )ד( 

ר   הָּ ם ב ָּ כֶּ ָּ ק ִעמ  קֹוָּ ר יְּ ב ֶּ ִנים ד ִ פָּ ב ְּ
ֵאׁש: ֹוךְּ הָּ   ִמת 

 
 תורה קנד 

לֹא קדושים  ויקרא   )יד(  יט 
לֹא   ר  ִעו ֵ ֵני  ִלפְּ וְּ ֵחֵרׁש  ל  ֵ ַקל  תְּ

ׁשֹל ִמכְּ ן  ֵ יךָּ    ִתת  ֱאלֹהֶּ ֵ מ  ֵראתָּ  יָּ וְּ
ה: יְּ ֲאִני   הֹוָּ

ךָּ   תְּ אָּ ִירְּ ֲהלֹא  )ו(  ד  איוב 
: יךָּ כֶּ רָּ ֹתם ד ְּ ךָּ וְּ תְּ וָּ קְּ ךָּ ת ִ תֶּ לָּ סְּ    כ ִ

ת ָּ ואתחנן  דברים   ַדעְּ יָּ ד )לט( וְּ
י   כ ִ ךָּ  בֶּ בָּ לְּ ל  אֶּ בֹתָּ  ַוֲהׁשֵ ַהי ֹום 
ַמִים   ָּ ׁש  ַ ב  ֱאלִֹהים  הָּ הו א  ה  הֹוָּ יְּ
ֵאין  ַחת  ִמת ָּ ץ  רֶּ אָּ הָּ ַעל  וְּ ַעל  ַ ִממ 

 ד: עוֹ 
לֹאכי תבוא  דברים    כט )ג( וְּ

ַדַעת  נָּ  לָּ ֵלב  ם  כֶּ לָּ ה  הֹוָּ יְּ ַתן 
מַֹע   ִלׁשְּ ַנִים  זְּ אָּ וְּ אֹות  ִלרְּ ֵעיַנִים  וְּ

ה:   ַעד ַהי ֹום ַהז ֶּ
ַאת   ִירְּ ִבין  ת ָּ ז  אָּ )ה(  ב  משלי 

א:  צָּ מְּ ַדַעת ֱאלִֹהים ת ִ ה וְּ הֹוָּ  יְּ
ט  ָּ פ  ִמׁשְּ ב ְּ ךְּ  לֶּ מֶּ )ד(  כט  משלי 
מֹות  רו  ת ְּ ִאיׁש  וְּ ץ  רֶּ אָּ   ַיֲעִמיד 

ה:  נ ָּ סֶּ רְּ הֶּ  יֶּ
מִ  )ט(  עו  ָּ תהילים  ַמִים  ׁש 

ה   אָּ רְּ יָּ ץ  רֶּ אֶּ ין  ד ִ ת ָּ  ַמעְּ ִהׁשְּ
ה: טָּ קָּ ׁשָּ   וְּ

 
 תורה קנה 

ת  אֶּ אֵֹמן  ִהי  ַויְּ )ז(  ב  אסתר 
י   ֹדֹו כ ִ ת ד  ר ב ַ ֵ ת  סְּ ה ִהיא אֶּ ֲהַדס ָּ
ַפת   ה יְּ ֲערָּ ַהנ ַ ֵאם וְּ ב וָּ ה  אָּ ֵאין לָּ
מֹות   ו בְּ ה  אֶּ ַמרְּ טֹוַבת  וְּ ַֹאר  ת 

ה    ָּ ִאמ  וְּ ִביהָּ  ַכי לֹו  אָּ ד ֳּ רְּ ה  מָּ חָּ קָּ לְּ
ַבת:   לְּ

ךְּ  רֶּ אֶּ ד  דֹוָּ יְּ )יח(  יד  במדבר 
ֹון  עָּ א  ֹנש ֵ ד  סֶּ חֶּ ַרב  וְּ ִים  ַ ַאפ 
ֵֹקד  פ  ה  ַנק ֶּ יְּ לֹא  ה  ַנק ֵ וְּ ע  ׁשַ פָּ וָּ
ַעל   ִנים  ב ָּ ַעל  בֹות  אָּ ֲעֹון 

ִעים:  ַעל ִרב ֵ ים וְּ ׁשִ ֵ ל   ׁשִ

 



 מוהר"ן             קנב                   רהתו                                ליקוטי                1קד: 

  כשבא נשמה קדושה לעולם כשבא נשמה קדושה לעולם מאמר מאמר 
  מספה"ק לקוטי מוהר"ן מספה"ק לקוטי מוהר"ן 

 א

                                                                     
 זמן ומקום אמירתה 

 לא ידוע 
 

 
 פתיחה

לזכות גדול להתקרב לצדיק אמיתי שהוא שרש נשמתי ורק על ידו אני יכול  את הקושי הרבנו מבאר כאן  
  , שבנשמתו משרשים רבים מישראללעולם,  יורדת נשמת צדיק גדול  כששת. ומבאר  לתשובה שלימה באמ

להתקרב אליו, לכן רק    םראויילא    רבים  ,ונותעוגלל  ב  על פי רוב,  שלימה  בתשובה  להחזירםכוחו  ב"ז  ועי
לכן    ,יים להתקרב אליואמינים לא כולם ראומאלא שגם הע"י אמונה חזקה בצדיק אפשר להתקרב אליו,  

מסך ששומר גם את פתח האמונה כדי שיתרחקו הלא ראויים ומיד פותח אותו אבל מניח בו    גרסוהקב"ה  
הוא  המסך הזה  ו  .מניעות להרוצה להתקרב לצדיקעוד    עושההוא    , כיון שהוא מסך   אבל  , סגרילא יפתח  הש

סור למואזי רק מי שמוכן    ואזי מרוב המחלוקת יצא עליו שם רע,  ,הצדיק האמת  ק עללוחצדיק ירא שמים ש
   , הוא זוכה.ותונזיילסבול בנפשו על ההתקרבות לצדיק ו

    

 קוטי הלכות השייך לתורה זול
ֲאִמין  -יו"ד בשר בחלב ה' ח'   ַעְצְמְך ַעד יֹום מֹוְתָך )ָאבֹות ב, ד(    ְוֶזהּו ַאל ּתַ ַעְצמְ   -ּבְ ֶ 'ּבְ ַהְינּו ש  ַעְצמֹו, ּדְ הּוא ּבְ ֶ ש  י ּכְ ְיָקא, ּכִ   חֹוֵלק ַעְצמוֹ ָך' ּדַ

יק   ּדִ אי ֵאין לוֹ ֵמַהּצַ ַוּדַ ֵאין סֹוֵמְך ְוכַ   ָהֱאֶמת ּבְ י ִיּפֹל ּבְ ַעְצמֹו, ּכִ עַ ְלַהֲאִמין ּבְ ֲאִמין ּבְ "ל, ְוֶזהּו ַאל ּתַ ֵרב   -ְצְמָך ַעד יֹום מֹוְתָך  ּנַ ְתקָׁ ר ְלהִּ ָׁ י ֶאְפש  י אִּ   כ ִּ

ֱאמֶ  יק הָׁ ד ִּ ֹּק ֵמַהצ ַ נ  ָׁ ְולִּ יַרת ֶנֶפש  ַממ  ם ַעל־ְיֵדי ְמסִּ י־אִּ ג ֶֹּדל הַ ת, כ ִּ חו ש   ין ב ְ אִּ ר רוֹּ ֶ ֲאש  , כ ַ ֶצה  ש  רוֹּ ֶ י ש  ל מִּ ין ַלֲעבֹּר ַעל כ ָׁ יכִּ רִּ צ ְ ֶ ין ש  ו רִּ ס  ת ְוַהי ִּ יעוֹּ נִּ מ ְ
ֵר  ְתקָׁ נְ ְלהִּ כְ ב לִּ ין ַעד ד ִּ ו רִּ ס  ֹּל יִּ ְסב  יְך לִּ רִּ צ ָׁ ֶ ֱאֶמת, ש  ת הָׁ ים מד,  ֻקד ַ ל ִּ הִּ ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר )ת ְ  , ל ֶנֶפש  ֶ א ש  ו כָׁ לֶ ד  י עָׁ ְבנו     יךָׁ הַֹּרְגנו  כג(: "כ ִּ ַ ם ֶנְחש  ל ַהי וֹּ כָׁ

ה"כ ְ  ְבחָׁ טִּ ְקדוֹ   ,\ב/ צֹּאן  ָמה  ָ ְנש  א  ּבָ ֶ ש  'ּכְ ַז"ל:  הּוא  ר  ּפֵ ּסִ ֶ ש  ָהִעְנַין  ּבְ 'ְועַ ְוַכּמּוָבן  ם:  ָ ש  ם  ְוִסּיֵ קנב(,  ִסיָמן  )ּבְ ָלעֹוָלם'  ה  ָ ר ש  ָ ֶאְפש  ֶנֶפש   ְמִסיַרת  ל־ְיֵדי 
)עַ  ְוכּו'  ק'  ֵהיֵטב(ְלַדּבֵ ם  ָ ן ש  ּתַ ּיֵ ַאל  ְוֶזהּו  י,  ַעד  ַעְצְמָך  ּבְ מֹוְתָך  ֲאִמין  ְבֵרי    -ֹום  ּדִ ַעל  ַעְצמֹו  ִמית  ּמֵ ֶ ש  ִמי  ַרּבֹותֵ ַהְינּו  ָאְמרּו  ֶ ש  מֹו  ּכְ ַז"ל  ּתֹוָרה,  ינּו 

ָרכֹות סג:(: 'ֵאין ַהּתֹוָרה ִמְתַקיֶּ  ַהיְ )ּבְ ִמית ַעְצמֹו ָעֶליָה', ּדְ ּמֵ ֶ ִמי ש  א ּבְ בֵּ ֶמת ֶאּלָ ַ ש  ּמְ ֶ ִניענּו, ש  ל ַהּמְ ִביל  ֹות ְוסֹוֵבל ִיּסּוִרין  ר ּכָ ְ ש  ש  ּבִ ּוְמִסיַרת ֶנֶפש  ַמּמָ
ּדִ  ָ ְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ דֹוש  ָכל ַמהיק ָהֱאֶמת ּוְלתֹוָרתֹו ַהּקְ י ּבְ ֹול, ּכִ ְכש  טּוַח ִמּמִ ֲעֹבר ָעָליו    ה ְוָאז הּוא ּבָ ּיַ ֶ מֹו    -ש ּ ֵאר ַעל ָעְמדֹו, ּכְ ָ תּוב )תהלים ִיש ּ ּכָ ֶ   ש 
י ִד  נִּ מד, כ(: "ּכִ ְמקֹום ּתַ יָתנּו ּבִ ם ֱאלֵֹקינּו ְוכּו' ֲהלֹא אֱ ּכִ ֵ ַכְחנּו ש  ָ י הּוא ֹיֵד ים ְוכּו'. ִאם ש  י ָעֶליָך ֹהַרְגנּו ָכל  לִֹקים ַיֲחָקר ֹזאת ּכִ ֲעֻלמֹות ֵלב ּכִ ַע ּתַ

 ם" ְוכּו'. ַהּיוֹ 

 

 
 הקדמה

קורה כשהקב"ה רוצה להוריד נשמה   לנו כאן מה  לנו ו .  הזה  קדושה לעולםרבנו מספר  באמת כבר סיפר 
לעשות זאת  כשביקש הקב"ה שרבנו במעשה מזבוב ועכביש איזה קטרוג גדול היה על ירידת נשמתו לעולם, 

בתוך כך בא אחד ורץ וצעק: רבונו של עולם! שמע תפלתי. אם זה יבוא לעולם, מה    -לשונו שם  זה  ו  –אזי  
היה   וזה  ועל מה בראתני?  עוד,  מ"ם בעצמו(.  לי לעשות  זה היה הסמ"ך  כל  זה שצעק  )הינו  מ"ם.  הסמ"ך 

והוליכו את הנשמה      ה חשב לך עצה. והלך לו:ודאי, ואתווהשיבו לו: זאת הנשמה צריכה לירד להעולם ב
עוד דרך עולמות, עד שהביאו אותה להבית דין של מעלה כדי להשביע אותה שתרד להעולם. ואותו האיש  

יו שליח, ובא והביא עמו זקן אחד, שהיה כפוף כדרך הזקן, שהיה מכיר עמו מכבר עדין לא בא, ושלחו אחר
זה הזקן הכפוף מכבר(, ושחק ואמר: כבר נתתי לי עצה. רשאי הוא    )הינו שהבעל דבר היה לו הכרות עם 

עומד    הזקן הזהולקמן יתבאר היכן    ם.ש  ן רבנועכ"ל לשו  לילך להעולם. והניחו את הנשמה וירדה להעולם.
היה צדיק פ  "אע  רבנו  על  שעורר מחלוקת גדולהידוע שרבנו רמז לסבא משפולי  עכ"פ    ו.לשיד  מה התפקו

 . \ג/ורק על רבנו הוא חלק .ירא שמים

 
 ן תשפאוסי   יג א

ָראֵ   -  מו תנינא כמבואר בתורה    ב שְֹ ָכל יֹום ּובְ ְמִסיַרת ֶנֶפש  ֵיש  ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ גל ּבְ ָעה, ּכְ ָ ּנֹוֵתן ָממֹונֹו ִלְצָדָקה. וְ ָכל ש  ֶ מֹון הּוא  ֹון ש  ַהּמָ
פֶ הַ  ,  ּנֶ ּמֹוסֵ ש  ֶ ַהְינּו ש  ּדְ ָבִרים כ"ד(.  )ּדְ ֹו"  ַנְפש  א ֶאת  י ֵאָליו הּוא נֹושֵֹ ְך נוֹ "ּכִ ּכָ מֹון, ְוַאַחר  ְרִויַח ַהּמָ ּמַ ֶ נֹות קֶֹדם ש  ְוַסּכָ יִגיעֹות  ּבִ ֹו  ַנְפש  מֹון  ר  ֵטל ַהּמָ
בִ וְ  ְ ש  ּבִ ִנְמָצא מֹוסֵ נֹוְתנֹו  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֹו. ְוכֵ יל ַהש ּ ַנְפש  ָרה ַדף קכד: ְתִפלָּ ן בִּ ר  י שָֹ )ַחּיֵ ְעָלם  ַהּנֶ ְדָרש   ּמִ ּבַ י ָעֶליָך הַֹרְגנּו  ה ִאיָתא  ִחיַנת, "ּכִ ּבְ ִהיא  ֶ (, ש 

י צָ  . ּכִ ַהּיֹום" ְוכּו', ַהְינּו ְמִסיַרת ֶנֶפש  ל  בֹות ְוַהבִּ דֹוָלה ּוִמְלָחָמה  ִריְך ְיִגיָעה גְּ ּכָ ָ ֲחש  ַהּמַ דֹוָלה ִעם  ת ָלנּוס ְוִלְברַֹח ֵמֶהם, ְוַעל  ּולוֹ ְחבּ ְלּבּוִלים, ְותַ ּגְ
, ְוֵכן כַּ  ֶזה ֶנֱאַמר:  הּוא ְמִסיַרת ֶנֶפש  ֶ ְעָלם, ִנְמָצא ש  ְדָרש  ַהּנֶ ּמִ ּמּוָבא ּבַ י ָעֶליָך הַֹרְגנּו' ְוכּו', ּכַ ֶזה: 'ּכִ  ּיֹוֵצא ּבָ

זה אליבא דאמת אבל מסתמא    , הקב"ה   חולק על שהחולק על הצדיק כ   בסנהדרין קי ואר  שמב פ  " לפי מהלך התורה כאן אע   נראה   ך כ   ג
 .נידון מתוך דעת אלא שכך זאת  לא עושה  
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  מתהשנהמשרשות ב  ל הנשמותשהם כלה,    םיבאה עם הענפים השייכיורדת    נשמהשכשהרבנו כאן  ומבאר  
)בין שהוא שר המאה או שר האלף  ממנו.    קדושהד ותם  , דהיינו אנשי הצדיק שכל חירה סו אות א()כמבואר בתו
 או מיחידי הדורות שכל ישראל משרשים בו(  או רבבה 

 \ ד/ סביב רשעים יהלכון)תהלים יב(  בבחי'  )נשמה דהיינו הצדיק שירד לעולם,  אותה  את  אזי הקליפה סובבת  ו
ה(    ביוכת הגויים)יחזקאל  בתוך  שמתיה  ירושלים  אליה(  זאת  להתקרב  פתח  אמונה,   ואין  של  בפתח  אלא 

   ה(נ גה אלא באמודיק נעלם ואין בו השגם שהצועוד   ,אלא ע"י אמונה חזקהאליו תקרב שא"א לה דהיינו)

ם הרוחנית שכל חיותשנשמת הצדיק היא שרש נשמתם דהיינו  ן נשמות  דהיינו אותאבל מחמת פגם הענפים  
חות( אזי  מבואר בשיוה ורדיפת כבוד כ)נראה הכוונה לגאפגם    ויש בשמהם  אזי מי    ,דקדושה רק מהצדיק

פתח האמונה.    מהאמונה בצדיק  אותומפילין   וזה בחי'    לו  ואזי אין דהיינו שסוגרים גם את  חיות דקדושה 
 חרבן בית המקדש חרבן הדעת שלו.

מסביב ד ארץ ישראל  כיצ חורבן הבית ומבאר שם  בסוף התורה רבנו מציין לזוהר בתרומה קמא. בו מבואר  
ד  וחסד לאברהם מבאר יותר כיצהחוצצים בין שמים וארץ    מרוב עוונות וקליפות,ים הטמאה  לה ארץ העמ

והיו השמים  והוריד את השכינה לארץ,    \ה/ המשכןומשה רבנו עשה בהם פרצה בהקמת    השמים היו סגורים
שכבשו מקום  כל  לארץ  וכשנכנסו  המדבר  ימי  כל  ישראל  מחנה  מעל  מעליו  נפתח  \ו/וקדשו  פתוחים  ו 

והיכל לבנת מחיצה עד כסא הכבוד    אלל  \ז/ גדה פתוחיםהשמים כנ  נכבשה כל הארץ והיו כלעד שם,  השמי
ות ונשמות  ו עולות התפילכרהיא שער השמים שדוירא מחכים  והשמים פתוחים ועיני ה' בה תמיד ואהספיר  
סוף  ,  המתים עד  פתוח  נשאר  ומאזבית  בניין  וכך  את הפתח   המקדש הראשון  וצמצמו  הלכו  עד    העוונות 

 . ת החרבן כנ"לנסגר לגמרי לשעהבית שבחורבן 

שם  ו העוונות  כמבואר  ש כיצד  עב  ענן  גבוליו  נעשו  את  והצר  והלך  לאברהםהתגבר  ג'  )חסד  ש(  ג'  סתם  עד 
למשחית להחריב הבית  וניתן רשות    ,)איכה ג( סכותה בענן לך מעבור תפילהבבחי'  את שער השמים  לגמרי  
דהיינו פרוכת דקה ששומרת  נח בו פרוכת בחי' פריסא קלישא  שהו  אלא  ,ומיד נפתח השער שוב  ,המקדש

היא גם סוגרת את הפתח    ,יסגר ע"י העוונותיחזור ושהפתח לא     שיעלו רק תפילות נראה הכוונה  מאידך 
קיב(  \ח/ימוורח  בדחילו ומצווה    )תורה  קנט(ת)  לישמהותורה  ה'  ומ  ורה  אור  את  בארץחשיכה  וכמ"ש  המאיר   .
  ,הנזכר  הדרך  לפי   ושלום  חס   ישראל  ארץ  מעלת  גרעו  ולא  וכיוצא   ומחכים   טהור  ישראל  ארץ  אויר חרבן  גם אחרי הש  \ט/הרמ"ק

 
יק   -  עיין תורה מה תנינא   ד ָעִמים ִלְנסַֹע ְלַצּדִ ה ּפְ ּמָ רֹוִצים ּוְמִכיִנים ַעְצָמן ּכַ ֶ ֵני ָאָדם ש  ִעְנַין ּבְ ְך ֵיש  ָלֶהם ְמִניעֹות, ְוִנְמָנִעים    ּבְ ָהֱאֶמת, ְוַאַחר ּכָ

ה  ת ִהיא ְנֻקּדָ ּבָ ַ י ש  ע, ּכִ חִ   ּדַ ֵהם ּבְ ֶ ה ָיִמים, ש  ָ ש ּ ִ ל ַהש ּ ּה יֹוְנִקים ּכָ ּנָ ִניִמית, ּוִמּמֶ ְקֵהל ַדף רד.(  ַהּפְ ּזַֹהר )ַוּיַ תּוב ּבַ ּכָ ֶ מֹו ש  ה, ּכְ ֻקּדָ יַנת ָהִעּגּוִלים ְסִביב ַהּנְ
ִהלִּ ְוכַ  )ּתְ ְבִחיַנת  ּבִ ה,  ֻקּדָ ַהּנְ ְסִביב  ִעים  ָ ָהְרש  ִלּפֹות מֹוִליִכין ֶאת  ְוַהּקְ י"ב(: ּמּוָבא.  יִחים אֹוָתם לְ   ים  ַמּנִ ְוֵאיָנם  כּון",  ִיְתַהּלָ ִעים  ָ ְרש  ִהְתָקֵרב  "ָסִביב 

תֹוְך ָהִעגּ  ֵהם ֲעַדִין ּבְ ֶ ִניִמית, ְוָכל ְזַמן ש  ַהּפְ ה  ֻקּדָ ֶ ִלְפִנים ֶאל ַהּנְ ל ְזַמן ש  ָרֵאל ּכָ ֵעי ִישְֹ ְ ְקָוה ְלִהְתָקֵרב. ֲאִפּלּו ּפֹוש  ּלֹא ָיָצא  ּוִלים, ֲעַדִין ֵיש  ָלֶהם ּתִ
ֲעַדִין ֵיש  לוֹ  לֹום,  ָ ְלַגְמֵרי, ַחס    ִמן ָהִעּגּוִלים ְלַגְמֵרי, ַחס ְוש  ָבר ָיָצא  ּכְ ֶ ִניִמית ֲאָבל ִמי ש  ַהּפְ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ְקָוה ְלִהְתָקֵרב ֶאל  לֹום, ִמן ָהִעּגּוִלים,  ּתִ ָ ְוש 

ָלל  ר לֹו ְלִהְתָקֵרב ּכְ ָ ִדים, ֲאַזי ִאי ֶאְפש  ּמָ ֻ גֹון ְמש  ִניִמית, ּכְ ה ּפְ ֻקּדָ ִחיַנת ַהּנְ ת, ּבְ ּבָ ַ ִחיַנת ש  יק הּוא ּבְ ּדִ ּמּוָבא:   . ְוַהּצַ ּנּו יֹוְנִקים ַהּכֹל, ּכַ ּמֶ ּמִ ֶ  ש 
כיון שחטא אדם הראשון נסתלקה שכינה לרקיע הראשון חטא קין נסתלקה לרקיע השני דור    -ז'  פרשה יט פסקה    -  רבה בראשית    ה 

מדו ז' צדיקים ואלו הן אברהם יצחק ויעקב  אנוש לג' דור המבול לד' דור הפלגה לה' סדומיים לו' ומצרים בימי אברהם לז' וכנגדן ע 
לוי קהת עמרם משה עמד אברהם והורידה לו' עמד יצחק והורידה מן ו' לה' עמד יעקב והורידה מן הה' לד' עמד לוי והורידה מן הד'  

 .לג' עמד קהת והורידה מן הג' לב' עמד עמרם והורידה מן הב' לא' עמד משה והורידה מלמעלה למטה 
 ד"ה קליפה תקיפה אתתברת   תרומה קמא.  אור יקר   ו 
כשיעור ארץ ישראל ונקרא  ל  הוא פתח אחד גדו ש   על זוהר ויקהל דף רט )עמ' רכד בדפים שלו( כתב   המהרח"ו הובא באור החמה   ז 

קדושים כנגד ע"א סנהדרין והם נקראים שערי צדק, וסביבם יש אלפים  שערים  ואחד  שבעים  גבילון ותוך זה הפתח לתתא מיניה יש  
 אמה מגרש והן תחום שבת.

ומאידך מבאר ש ולפי המבואר כאן  ,  כך נ"ל   ח וכו'  ולא   א פריס   א המסך הו שכתב למעיל אי אפשר    קלישא שרק מקשה על המעבר 
 מונע לגמרי.

זוהר    ( )לרמ"קאור יקר    ט   כדי   אותם   וענשו   מישראל  שנתנקמו   אחר  הקליפות   שגרש   תשלוט   דלא   עבד   ה" וקב   -  תרומה קמא. על 

  שלעולם נשארו ,  וכיוצא  יכניה   מקדשם כגלות  על   ישראל  ואלו עמרו ,  העליון   גבולם  אל  גבולי ישראל  וחזרו   קליפה  ההוא   אתהדרת   רשעתם 

וגלי   נחרב   אמנם ,  העליון   הרוח  ישאבו   העבודה   ידי   שעל  ראוי   שהיה   דבר  צריך  היה   לא  מכונם  על  ישראל  נטל   ה "הקב  עשה  מה   ראלש י   הבית 
  תכלת  כליל  בגד   שם   יש   הקדש   ובין   ביניהם   להבדיל  ראשם  על  החצונים  בסוד   למעלה  כי   ועניינו ,  תכלת  כליל  בגד   עליו   ופרשו   סוד  והוא  פרוכתא

ו כך  הכח הזה   וקרא   החצונים  בין   להבדיל  אדרבה   הוא   אמנם,  הוא  ששם   צונים חמה   קצת  נחשב   אחת  בבחינה   והוא  ,והחצון   הקדש   בין   אמצעי   הוא, 
 סימן   לעיל  כדפירשנו   תכלת  והדין   המלכות  והוא מצד,  הקדש   את  כבלע  לראות  יגשו   שלא  לחצונים  גבול  הנותן   אלא,  טמא ולא  חצון   ואינו ,  והקדושים 

 וזהו ,  ליהם מגבו   ימה נ יכנסו פ  שלא   החצונים   וגבולי   הקצוות  מחזיק  ישראל  ארץ  על  פרוש עמד    הוא  ולכך  הקדש   אל  יגשו   שלא  החצונים   מכלה   והוא  א

  שבהיות   והוא,  גולין   וישראל  חרב  היותו   ובין ,  מכונו   על  המקדש   בהיות  ישראל  ארץ  אויר  בין   מה   למדנו ה  ז   מכלל  ועתה   ,סטריי  בכל   ואחיד   שאמר
ישראל    בין   אין   מכונם   על   ישראל  בהיות  אמנם  הפרוש   זה   תכלת פרכת  כליל  ד בג  דרך  הקדש     שמאיר  ממה   הוא  ישראל  ארץ  אויר  גולין   ישראל

  ארעא   על   קודשא   רבות   למהוי   תהום   חשך  בהו   תהו   שהם   קליפות  ארבעה  דרך  שואבים  הם  לארץ   חוצה   ויושבי   כלל  מפסיק  שבשמים  לאביהם 
 סגולתו  שהרי  חוצץ הוא כליל תכלת בגד ואה ש   קלישא  חופאה  ההוא  דהא   אפשר אי  כמאז  התחתונים  אל  יורדת בה  דרך ושכינה  כמלקדמין 

  יושפע   לא  ולזה  התחתונים  אל  תאיר  ולא  למעלה  שכינתו   שתתצמצם   הפרוכת הזה גורם  ךכ  מתצמצמת  אלא  שטתמתפ  הקדש  כלי   קדושת  שאין   היה 
  עובר   המאיר  המעט   תו ו א  שאין   לארץ  עדיפא מחוצה   וגם   ,הפרוכת  דרך  שעובר  מה   כשיעור  בה   ימצא  אבל  ,הקודם  כאור  השכינה   ואור  שפע  אליהם 

  טמא   ו שאינ   הזה   הפרוכת  דרך  המאיר'  ה   כבוד  אלא  קליפות  ארבעה   חכ  לשבר  ישראל  מתי   יצטרכו   לא  עלותם   מידי   הנשמות  וגם  ,החצונים   דרך
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את טהרת    ענקלוש שלא מו  ך שא הוא מס א קלידהיינו שהפריס  .אי אפשר  המקדש  בית  ליבנות  האור  תגבורת  אמנם
   .שיכהחאבל אור הדעת הראוי לבנין הבית ובית הדעת היא מ  ,יםכחא"י ואוירא עדיין מ

רואה שכל מה שרבנו  והמ הנ"ל  בזוהר  נשמת הצדיק הנ"ל  עיין  בעניין  בעניין  לקח מהמכתב  בזוהר  בואר 
ישראל משמע  .  ארץ  בפנים  הוקצת  )עיין  הצדיק  על  רבנו  ופירוש  הנגלה  הוא  אלא (  \י/ הסוד  אשהזוהר 

בבת וסמישראל    ץמה שמבואר שארשהצדיק לארץ ישראל.    ןהדמיון בי  את  בדבריו, ונראה לבאר  רשקיצ
ק נקרא שמים כמבואר בתורה הצדיכך גם  עד השמים הכל פתוח, ידוע ש  הכנגדוטומאת העמים ובארצות  

שנ  בוסביקיד   לצדיק  מכסה  ציפוי  כמו  רבנו שם שהרשע  מבאר  לצדיק  רשע  וצופה  יתהלכו  רא קרשעים 
מים  ו  שאוהצדיק נקרא שמים  הם הרשעים מכסים את גדולת הצדיק,  מכסה שמים בעבים  הוכמ"ש  שמים  

ואהבה,   ואהבהיראה  יראת שמים  וארץ כמ"ש  כי הוא אוצר של  והוא המחבר שמים  כי כל "  על הצדיק, 
ארץ   כמועד כסא הכבוד  מעליו השמים תמיד פתוחים  הוא שער השמים שו  ץרגליו בארכי    "בשמים ובארץ

 ישראל.

א"י עליו זה  ה להקבר בשמבואר בזוהר שמי שחי בחו"ל ורוצ  את ארציטמאו  תו   ומה שמבאר עה"פ ותבואו
נפי הצדיק  יו ורוצה במותו להקבר בארץ, הכי נמי אחד מעינאמר כיון שבחר לחיות בטומאת העמים כל ח

  שהן טומאת עבודה זרה תרנב(    ' )שיש"ק אשהוא פגום באיזה מדה שהצדיק לא רוצה קרב כגון גאווה וכבוד  
גם  , על כן כשהוא רוצה להתקרב לצדיק  א כמתטמומ  ישות בחי' גוף בלא נשמה כמת בחייו   אכי הו,  )תורה י'(

נאמר   ארצי.עליו  את  ותטמאו  מהאמוו  ותבואו  אותו  מפילין  פתח  לכן  את  גם  בפניו  שסוגרים  דהיינו  נה 
ם ירא שמים דהיינו  יאיראבל מש  ,בחורבן הבית וכשהוא מתייאש ומסתלק מיד פותחים  ההאמונה, כמו שהי 

  שה על ההתקרבות גם מקמאידך  ולא יסגר    שומר שהפתח"ל שוכנ  .לשמור על הפתחהנ"ל  פריסא קלישא  
בוי העוונות נעשה ענן  ירלגביו זה כמו חורבן הבית שאותו אחד שהצדיק מגרש  כי    .והקבלה ממנו  לצדיק

 דקדושה. חיותו  אותיו נפסק מהצדיק שהו בוי עוונינמי הוא מר הכי,  שסגר את השמים בפניהם

א בחי' הפריסא קלישא  האמונה והקב"ה מניח בו ירא שמים שהו ומיד כשהוא מסתלק אזי נפתח שוב פתח  
לגבי הו  וכנ"ל  נמי  הכי  לגמרי    אא"י  יסגר  לא  שהפתח  רמאשומר  תורה  עפ"י  נ"ל  בזה    \ יא/ והביאור 

גמרי את הצדיק  ל  ריתס וכגון כאן לה חוטאים  הלכלות לגמרי את  הסט"א רוצה  רות הדינים אזי  בהתגבש
 להזיק.  יותר ממנהאדם יכול מניחה לו כי  איאבל כשהיא רואה אדם שעושה זאת ה

חשיך את אור הצדיק עד שא"א לקבל ממנו דעת שלם כראוי אבל עדיין אפשר לזכות  ומאידך הוא מסך המ
ואהל והירא שמים  כי  ה.  ביראה  דהיינו שחולק על הצדיק  ופרוכת  דבריו  הוא מסך  ירא שמים  ע"י שהוא 

  :(ו תנשמעים )ברכו

כמבואר בברכות דף ו: ואזי אזי דבריו נשמעים  ה ליראת שמים שלימה  שזוכשמי  ת ז'  ואתורה א' תנינא  עיין  
התמנות,   של  תאווה  לו  גורמת יש  הנבואה.    אבל ההתמנות  את השפעת  להפסיד  ח'  פל"ח  ועי"ש  לו  אות 

אנשי שםשזה  מבאר  ש נקראו  ועדתו  משה,  ,הטעם שקרח  על  לחלוק  להם  גרם  מה  היו    לומר  שבתחילה 
 על הצדיק האמת.  נפלו למחלוקת ואזיואזי נתאוו להתמנות את שמים מאד של יר  במדרגה גבוהה

כבר   ובפרטיות,  בכלליות  החורבן  אחר  עתה  כן  קלישא  ועל  פריסא  א"א  יש  לכן  האמונה  בפתח  העומד 
ל  מהחולקים ע  )שיש"ק א' קעג קעה(  על הכבוד ולסבול בזיונות  רתנפש לוו  להתקרב לצדיק אלא ע"י מסירות

הירא ואעפ"כ כיון ש  כמבואר בתורה ה' אות ד'()הם על הצדיק  מור מוחו של יכנס באזניו דברילשו  ,הצדיק
אך אי אפשר שיאיר וכלשון רבנו בסוף התורה  נמצא יש איזה מסך שמחשיך אור הצדיק בכל הדרו    םשמי

 אליו החכמה דהיינו המח בעצמו.

צדיק ירא שמים אבל    אפ שהושאע"  פורי מעשיות הנ"ליהזקן הנ"ל בס  אהוכנראה שהוא  והירא שמים הנ"ל  
  והיראת שמים גרמההיה ירא שמים מאד  ול של קרח שגלגא  מסתמודם,  יש לו לס"מ הכרות עמו מגלגול ק

,  עליו מחלוקת גדולה  שעוררכוון לסבא משפולי  תכך הזקן שידוע שרבנו ה   לו לחלוק על משה רבנו כנ"ל.
 . כסה את צדיק הדור רבנו הקדושהירא שמים פריסא קלישא שמ  אהו

 
  שמעון  ר  בזמן   ולזה   יש   מה   התעוררות  אבל  יכיל  לא  כמלקדמיו  ממש   כמלקדמיו   ארעא   על   קודשא   רבות   למהוי   שאמר  וזהו   יאספהו 
 ליבנות   האור  תגבורת  אמנם   ,הנזכר  הדרך  לפי   ושלום   חס  ישראל  ארץ  מעלת  גרעו   ולא  וכיוצא  ומחכים   טהור  ישראל  ארץ  שאויר  אמר  חרבן   שהיה 

 ,מתפשטת  הקדושה   שאין   כיון  קליפה  ההיא   שלטאה  גל   דאתחריב   מיומא   חרבו   יתבני  לא   דא   ועל   שאמר  וזהו   ,אי אפשר  המקדש   בית

   .שמירה   שם  ויש  ו'וכ חופאה ההוא  דהא  אפשר אי  ,עליו  שולטת קליפה  מיד הקדושה  הנשמה  מן  קן י ר שכשנשאר הגוף כמו  ויהיה 

 שעומד שם.  הוא על פי הסוד הירא שמים   , שהפריסא קלישא המבואר בזוהר   עי"ש שכתב   י
ת ַהּדִ   -  רמא תורה    יא ּדַ לֹום, ֲאָבל ַהּמִ ָ ה ֶאת ָהָאָדם, ַחס ְוש  ין ָהָיה ְמַכּלֶ ת ַהּדִ ּדַ לֹום, ֲאַזי ַהּמִ ָ יִנים, ַחס ְוש  ש  ּדִ ּיֵ ֶ ש  ין ֵאין ָלּה ּכַֹח ְלַכּלֹות ְלַגְמֵרי,  ּכְ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סֹוָטה ט(:  ֶ מֹו ש  י '   ּכְ לֹום,    ִחּצַ ָ ִלים', ֲאָבל ָהָאָדם ֵיש  לֹו ּכַֹח ְלַכּלֹות ְלַגְמֵרי ֶאת ֲחֵברֹו, ַחס ְוש  ִלים ְוֵהם ֵאיָנם ּכָ ּכָ
ַהּדִ  ת  ִמּדַ ֲאַזי  ָעָליו,  ְוחֹוֵלק  ְועֹוֵמד  ַאֵחר  ָאָדם  ּוָבא  לֹום,  ָ ְוש  ַחס  ֶאָחד,  ָאָדם  ַעל  יִנים  ּדִ ש   ּיֵ ֶ ש  ּכְ ן  ּכֵ ק  ְוַעל  ּלֵ ִמְסּתַ נּ ין  יֹוֵתר  ִמּמֶ רֹוִצים  ֵהם  י  ּכִ ּו, 

ִתּקּון ָהעֹולָ  יַח ּבְ ּגִ ְ דֹול ּוַמש  יק ּגָ הּוא ַצּדִ ֶ ן ִמי ש  "ל, ַעל ּכֵ ּנַ י ֵיש  לֹו ּכַֹח ּכַ ְנקֹם ּבֹו ָהָאָדם, ּכִ ּיִ ֶ ֵדי  ש  יק ֶאָחד ּכְ ָנה ַעל ַצּדִ ַכּוָ ם, הּוא חֹוֵלק ִלְפָעִמים ּבְ
ין   ת ַהּדִ ק ֵמָעָליו ִמּדַ נַּ ְלַסּלֵ ה ִיּסּוִרים ְלאוֹ ּכַ ַרֲחִמים ְוֵאינֹו עֹושֶֹ ה ּבְ ְך הּוא עֹושֶֹ הּוא ִיְנקֹם יֹוֵתר, ֲאָבל ַאַחר ּכָ ֶ י ִיְסְמכּו ָעָליו ש  יק: "ל, ּכִ ּדִ  תֹו ַהּצַ



 מוהר"ן             קנב                   רהתו                                ליקוטי                4קד: 

עיין לק"ה סימני בהמה טהורה ד'    צדיקים גדולים וענפיהם.   לוקות גדולות עלמח  הדורות היושבכל    וכידוע
שבכל הדורות דווקא על הצדיק הגדול שבדור בדו שקרים ורדיפות. ובלק"ה קרחה וכתובת קעקע ג' יא    –ל'  

 ביא וכו'. שחלקו על משה רבנו וישעיה הנביא וירמיהו הנ
 

 עד כאן ההקדמה 

* 
 [יב]  קנבתורה 

הנשמות שהיא  דהיינו    \יד/[יג ]   לעולם עם הענפים השייכים להשל צדיק  נשמה קדושה    כשבא

אותה \טושרשן/ הקליפה מסבבת  אזי  סט"א\טז/  ,  של  רוחנית  המח  \יז/ קליפה  מניעות  לכל   \יח/ שעושה 

להתק אליוהבא  מי   נגד אמונה, שכנגד האמונה הפתח פתוחאר פתח  . רק נשרב  דהיינו שרק 

לו    ,יקבצדו אמונה חזקה  שיש ל זובמ  כנסיהל  פתחיש    . ומחמת פגם הענפים ח"ו ולהתקרב אליו  דה 
להתקרב    של  ,\יט/ וכבוד  גאווה הצריכים  אותם   ,אליואותם  שמשליכין    כמשליכין  דהיינו  משם, 

לוקחים    ,\כא/ מי שמרוב גאותו רוצה כבודאעפ"כ    , לו אמונה  שכבר יש  גם מי  דהיינו  אותם מן האמונה.

 
 היכן נאמרה תורה זו. לא ידוע מתי ו יב

 ' עיין תורה סו אות א יג

ּדִ הַ וְ   -  ' אות א   תורה סו   יד ְלִמיִדים ֵהם ִעם ַהּצַ ֶ ּתַ ֶֹרש  ֶאָחד, ַרק ש  ֹו, ְוָהֲעָנִפים  יק ִמש ּ ְרש  ָ ָהִאיָלן יֹוֵנק ִחּיּותֹו ִמש ּ ֶ ִאיָלן. ש  ֲעָנִפים ּבְ לּוִיים ּבֹו ּכַ ֵהם ּתְ
י   ִחינֹות, ּכִ ה ּבְ ּמָ ֶזה ּכַ ֶרְך ָהִאיָלן. ְוֵיש  ּבָ ְלִמיִדי יֹוְנִקים ַהִחּיּות ּדֶ ֶ ם  ֵיש  ּתַ ְבִחיַנת ֲעָנִפים ְוֵיש    ֵהם ש  ְבִחיַנת ָעִלים ּבִ ֵהם ּבִ ֶ ִחינֹות. ש  ָאֵרי ַהּבְ ְ  , ְוֵכן ש 

יש לו  משרשים בו אל אגם לצדיק ש וצ"ל שבאמת אין הכוונה דווקא לצדיק הדור שכולם  לה,    נשמות שלא שייכות   ש משמע שי   טו 
 זה.  ח ת   ה בפרשת ואת ים ש פ ענפים לפי נשמתו, וכגון שרי אמות ושרי אל 

תפילות   טז  פו   "א ח   ליקוטי  ָ   -  תפילה  ִנְמש  ֶהם  ּמֵ ֶ ש  אֹוָתם,  ִבין  ַהְמַסּבְ אֹוֲחָרִנין  ְטִרין  ְוַהּסִ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ֶאת  ל  ּוְתַבּטֵ ְוַתֲעקֹר  ר  ּבֵ ַ ל  ּוְתש  ּכָ ִכין 
הַ  ְוָכל  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַעל  ִדים  ְתַנּגְ ְוַהּמִ ְוַהּסְ ַהחֹוְלִקים  יֹות  ְ ש  וְ ֵפק ּקֻ ּנֹופְ ֹות  ֶ ש  ְלּבּוִלים  ָ ַהּבִ ַמֲחש  ּבְ ֲעֵליֶהם  ַחס ִלים  ַאֲחֵריֶהם  ְלַהְרֵהר    ָבה 

 ושלום.
ה כח(:   -  פד   תורה עיין    יז  ָמָרא )ְמִגּלָ ּגְ ָרן ָהִיי   ִאיָתא ּבַ ה ֶהֱאַרְכּתָ ָיִמים, ָאַמר לֹו ַוּתְ ּמֶ ָממֹוִני. ְלָבֵאר ֶזה, ָצִריְך ֵלי ּבַ ִאיתָ ִתי ּבְ ר  ּזֹהַ א בַּ ַדע ַמה ּדְ

ה נָ  ָ ָרש  דֹוש  )ּפָ ף קכ"ג(, ְוזֶ ַהּקָ א ּדַ ֹונֹו: שָֹ ח   ה ְלש  ּכַ ְ ש  ַאְנִהיג ֵלּה, ְוָלא ּתִ א ּדְ ְרּגָ ַההּוא ּדַ ְרצּוֵפּה ּדְ ית ְלָכל ַחד ִאית ֵלּה ּפַ ִ ֵראש  ית ְיֵמי ּבְ ִ א ֲחִזי ְלש    'ּתָ

ּה טֹוב ְוכּו'. ְוָכל יֹוָמא יוֹ  ֵלית ּבֵ ֵד   ם ּדְ ר ַבר ר ִמלְּ ִאית ֵלּה ּגָ ל ּבַ ָלא ֵיעֹול ּכָ א,  ָנש  ְלַההּוא טֹוב, כְּ   , ּדְ ַכְסָיא ִלְנהֹוָרא ְוכּו'. ּוְבִגין ּדָ ְך ּדְ ֶ אן  גֹון חש  מָׁ

ים  ִּ ש  ְנחָׁ ה  ָׁ מ  כ ַ א  ַרְיתָׁ אוֹּ ין ד ְ זִּ רָׁ ע  ְנד ַ ְלמִּ ל  ְוֵיעוֹּ א  בָׁ ַחי ָׁ יהו   אִּ ה    ד ְ ֵ ְבת  ַ ַמֲחש  ין  לִּ ְמַבְלב ְ ים  ל  ְוַעְקַרב ִּ ֵיעוֹּ א  לָׁ ד ְ ד ְ ַלֲאתָׁ   .ר  יֵלה  ד ִּ או  ָמא   לָׁ ִאיהוּ ֲאָבל  ּדְ   ן 
נּוז, ְוֵיְמרוּ  גֹור, ְוֵיֲעלּון ֵלּה ַלּטֹוב ַהּגָ ה ַסּנֵ ל ִאיֵלין ְנִטיִרין ִאּנּון ְלֵמיְמֵרּה, ְוָקֵטגֹור ַנֲעשֶֹ ר ָנש  טוֹ טֹוב, ּכָ ֵעי  ן ָמָרָנא ָהא ּבַ ַמִים ּבָ ָ יק ִויֵרא ש  ב ְוַצּדִ

ְוכ ְלַעיְ  ֳקָדָמְך  לוֹ ַההוּ ּו'.  ָלא  ֵייָמא  נּוז  ּגָ טֹוב  ַהא א  ּבְ ֵליה  ְתחּו  ּפָ ֵיעֹול  ן,  יק  ַצּדִ ל  ּכָ ּוָבה,  ש  ּתְ ִאיהּו  ּדְ ְרָעא  ּתַ ַהאי  ּבְ ַאֲהָבה, אֹו  ִאְתְקִרי  ּדְ ְרָעא  ּתַ י 

יֵלּה:  ּדִ א  ְרּגָ ּדַ פּום  אֶ     ּכְ טֹוב  יט: ְוֵאין  ָזָרה  )ֲעבֹוָדה  ּתֹוָרה  א  ֶ (,  ּלָ ר ו ְכש  ם  דָׁ ַלהֲ אָׁ ֶצה  ת וֹּ וֹּ ְולַ   גוֹּ ת  ב ַ ֹּב  ַהְינו  ֲחש  ה,  ין  רָׁ זִּ רָׁ ב ְ ין    ירִּ ְנטִּ ו ן  נ  אִּ א,  ַרְיתָׁ אוֹּ ד ְ

 , ה  ֵ ְבת  ַ ַמֲחש  ין  לִּ ְמַבְלב ְ ים  ְוַעְקַרב ִּ ים  ִּ ש  ָאָד   ו ְנחָׁ ֶ ּוְכש  ָלָאָדם.  ִאין  ּבָ ֶ ש  בֹות  ָ ֲחש  ַהּמַ ֵהם  לוֹ ְוֵאּלּו  ּופֹוְתִחין  ְמֹאד,  ַעד  ק  ֵ ְוחֹוש  רֹוֶצה  זֹּ ם  ּבַ "ל  ּנַ ּכַ ַהר  , 
ל יֹום וָ ַהקָּ  . ֲאַזי ּכָ דֹול ַעד  דֹוש  ְך ְלאֹותֹו ַהּיֹום: ְמ יֹום ֶאְצלֹו ּגָ ּיָ ַ אֹוַרְיָתא, ַהש ּ נּוז, ַהְינּו ָרִזין ּדְ יג ַהּטֹוב ַהּגָ י רֹוֶאה ּוַמּשִֹ  ֹאד, ּכִ
ש  ְלָכל ֶאָחד ַלֲעבֹוַד   -  תנינא   מו   תורה   יח ּיֵ ֶ ִניעֹות ש  ַהּמְ ֶ ַר ת ַהּבֹוֵרא ִיְת ְוַדע, ש  ְ ּבָ גֹון ִלְנסַֹע לְ ְך ש  יק ָהֱאֶמת ְוַכיּ מֹו, ּכְ ּדִ ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ֹוֵצא, וּ ַהּצַ

ה לַ  ֶ ְוָקש  ל ֲחֵברֹו,  ֶ דֹוִלים יֹוֵתר ִמש ּ ּגְ ּלֹו  ֶ ִניעֹות ש  ַהּמְ ֶ ֶהם: ִנְדֶמה לֹו, ש  ּבָ י       ֲעמֹד  פִּ ת ַרק כ ְ יעוֹּ ד ֵאין לוֹּ ְמנִּ ל ֶאחָׁ כָׁ ל ְ ֶ ע, ש  י    ד ַ פִּ , כ ְ ֹּחוֹּ ֶ כ  ל  י ָׁ ַמה ש   כוֹּ

את ְוַלֲעמֹּד ב ָׁ  שֵֹּ ְרֶצה לָׁ ם יִּ ַרְך, ְוַכְמבָֹאר בְּ ֶהם אִּ ם ִיְתּבָ ֵ ם ַהש ּ ָ ש  ש  ַעְצָמּה ְמֻלּבָ ִניָעה ּבְ ַהּמְ ם ּבְ י ּגַ ּום ְמִניָעה, ּכִ ִלּקּוֵטי  . ּוֶבֱאֶמת ֵאין ש  ָמקֹום ַאֵחר )ּבְ

לָׁ א' ִסיָמן קטו(.   דוֹּ ה ַהג ְ יעָׁ נִּ ל ַהמ ְ ְוַהמ ְ כָׁ ב ְ ֶ יע ה ש  ת הִּ נִּ ַֹּח, ד ְ וֹּ יַעת ַהמ  יק, ַהְינ יא ְמנִּ ד ִּ ַרְך אוֹּ ֵמַהצ ַ ְתב ָׁ ם יִּ ֵ ים ֵמַהש   וֹּ ֲחלו קִּ ב  ֹּחוֹּ ְולִּ מ  ֶ י ֲאִפּלּו    ו  ַמה ש   ּכִ
ש  ל  ּיֵ ֶ ִניעֹות ש  ַהּמְ ר  ּבֵ ַ ש  ּמְ ֶ ש  ּמֹ ּכְ ֶ ש  ּכְ ל ֶזה,  ּכָ ם, ִעם  ָ ּוָבא ְלש  יק ָהֱאֶמת  ּדִ ְלַהּצַ ְוקָ ֹו ִלְנסַֹע  ה  חֹו ָחלּוק  ֶ יק,  לֹו קֻ ש  ּדִ ַהּצַ יֹות ַעל  ְ   ְוֵיש  לֹו ַעְקמּוִמּיּות ש 

יק  ּדִ ִלּבֹו ַעל ַהּצַ ִניעֹות: ּבְ ל ַהּמְ ִניָעה מֹוֵנַע אֹותֹו יֹוֵתר ִמּכָ  , זֹאת ַהּמְ

נוּ - ִזְכרֹונוֹ ָאַמר מֹוַהְרַנ"ּתְ   -ח"א אות תרנב    עיין שיש"ק   יט ְנָאה  ִלְהי ִכין  ְזצּוַק"ל ְצִרי   ִלְבָרָכה: ֲעבּור ִעְנַין ַרּבֵ בֹוד  ֹות ָנִקי ִמן ַהּקִ ֲאָוה ְוַהּכָ ְוַהּתַ
ְוַעל ִמכֹּ  הּוא,  ָאנּוס  ֲהלֹא  ַתֲאָוה,  ּבְ ל  ַ ִנְכש  אֹו  א  ְמַקּנֵ ָהָאָדם  ִאם  ַלֲעׂשֹות  כֹוִלין  ּיְ ַמה  ַאְך  ְלַגְמֵרי,  ָוֹכל  ַאף   ל  ן  י   ַעל   ּכֵ נּו    ּפִ ַרּבֵ אֹותֹו  ְמָקֵרב  ֵכן 

ר ְזצּוַק"ל ֶ ש  ּכְ ַזייט   עֹוד   ֹוֶצה , אּוָלם  ער  ע ִאין ּדֶ ֶ ֵטייְזש  ְ בֹוד, "נּו ש  ּכָ ם  ל  ",  ּגַ ְמַקּבֵ י  ָהַרּבִ ְוַתֲאָוה,  ָך ִקְנָאה  ּבְ ֹון ַאֵחר: ִאם ֵיש   ָלש  ּבְ ַעם  ּפַ ְוֵכן ָאַמר 
ה ֻמכְ  בֹוְדָך ַאּתָ ְרֶזל, שם אֹוְתָך, ֲאָבל ֶאת ּכְ  קעה(. -ו,  : קעגעיפים וע"ע לעיל בס (. ) ָרח ִלְזרֹק ְלַגְמֵרי. )ֲאָבֶני"ָה ּבַ

ַז"   -  שם אות קעג ו  נּו  ַרּבֵ ְך ָאַמר  ַהקַּ ּכַ יִקים  ּדִ יֹוֵדַע, ְוַהּצַ הּוא  ֶ מֹו ש  ּכְ ָהעֹוָלם  ְלַהְנִהיג  ּכַֹח  ַלֲאִמּתֹו ֵיש  לֹו  יק ַהדֹור ָהֱאֶמת  ַצּדִ ל  ּכָ ֶ ְדמֹוִנים  ל: ש 
ּוָבָתם ִסּגּוִפים ְוַתֲעֵניִת  ש  ר ּתְ נּו  ָהָיה ִעּקָ בֹוד וְ ֶאְצל ַז"ל  ים, ְוַרּבֵ ּוָבה ִלְברֹוַח ִמן ַהּכָ ש  ר ַהּתְ ִפיכּות ֹו ִעּקָ ְ ִמים ּוִבְזיֹונֹות. )שם פג(.  -ִלְסּבֹול ש  )עיין  ּדָ

 תרנ"ב(. -בליקו"ה או"ח ח"ב הל' בה"פ ה, יא, דף צט.:ק. ולהלן סעיף קעה, ו

ֵאיָנם ְיכֹוִלי   -  אות קעה   ם ש ו  ֶ נּו ַז"ל ָאַמר: ש  י   ם ִלְקַרב ֵאָליו ַרּבֵ ְזי   ְיֵדי ְמִסירּות   ַעל ִעם    ּכִ  )ע"ע לעיל סעיף קע"ג(. ֹונֹות. )שם צז(.  ֶנֶפש  ְוִלְסּבֹול ּבִ

  מה וההמשך חסר איר אליו החכ משליכין אותם כולי ומעמידין שם י"ש: ותבואו ותטמאו את ארצי והש"י ימהר הגאולה בכלל ובפרט וע"י מסירת נפש אפשר לדבק ... אבל א"א שי –בדפו"ר כ

מדוע לא גם  אדרבה בשביל זה צריך את הצדיק כדי שיעזור לי לצאת מהן. וצ"ע א"כ    אבל שאר מדות רעות   וה וכבוד גא קא  דוו   כא
   גאווה וכבוד?

, כי הצדיק בחי' רוח כמ"ש איש אשר רוח  צדיקים ל   ות התקרב   א ות ה' העצה היעוצה לבעל הגאווה הי א   וצ"ע הרי מפורש בתורה י'
 .בו, ועל ידו נכנע רוח גבוהה 



 מוהר"ן             קנב                   רהתו                                ליקוטי                5קד: 

ואזי   ,הםניפבלצדיק סותמים    דהיינו שגם את הפתח היחיד שבו אפשר להתקרב  ,האמונה בצדיק  את  ממנו
 שם שהוא הנשמה הנ"ל.  אין יכולין לכנוס, דהיינו להתקרב אל שר

כדי שלא  הצדיק,  בו קושיות על  י שמכניסים בל"עכי לפעמים משליכין ומפילין אחד מן האמונה,  
אם הוא יתקרב לצדיק הוא כביכול    בו גאווה וכבוד,  ששי  כי מי  ,כבודו  יתקרב אלא מי שמוכן לוותר על

על המתים    ארץ ישראל  על א"י  \כב/ (:כעין מה שמצינו שארז"ל )זוהר אחרי ד' עב מטמא אותו  
ארצי ונחלתי מאו את  ו ותטותבוא  \כד/[כג ]ב  פ" ו  הכמו שכתוב בירמי  שאינם ראוים ליקבר בא"י

אע"פ שרק  .  \כה/ אחרי מות הנ"ל  כמבואר בזוהר ארץ  להקבר ב  מחוץ לארץעיקר הכוונה על הבאים    וכו'
  א הו  \כז/הכי נמי מי שרודף כבוד  .\כולחו"ל כמבואר בחסד לאברהם/   הגוף נקבר בה ואילו הנשמה מגורשת

 , וטמא ומטמא.  מת בחייו
בנוי  המבואר בתורה זו    נייןרץ ישראל מבואר בסוף התורה שכל העיה על הצדיק מאמה שרבנו מביא לראי

 הבית ובזמן הגלות.  בזמןבזוהר המבאר קדושת א"י  על המבואר

ה סתימת  דהי והנה  הנ"ל  שעה,  פתח  לפי  רק  הוא  כנ"ל,  הענפים  פגם  ע"י  האמונה,  ינו 
הפתח   נפתח  האמונה  ואח"כ  להשל  שצריכין  שבעת  היינו  מכבתחילה.  את  לחוץ  י  שליך 

 
פורצת  אזי הרוח שטות שבו  ו   לבו ת נפש נכלל ב הב התקשרות וא ב שמתקרב אליו    שהצדיק לבו חלל בקרבו ועל כן מי   ין תורה קעו ועי 

   ת ללב הצדיק.מלבו ונשאב 

זו העיצה התירו  כבוד לבעל הגאווה    ץ הוא שאדרבה  ומדברים על ית ש   , הרוצה  כזה שמבזים אותו  ובוז,  קרב לצדיק  יו עתק בגאווה 

ומה שנשאר קצת ישות וגאווה אחרי זה    ת.כי אין תיקון לגאווה אלא בזיונו   .וד וישבר גאוותו כדי להתקרב אליו הכב   על תר  יוו   ואזי 
 כנ"ל בתורה י' ותורה קע.  שרות לצדיק מתבטל ע"י ההתק 

א   -זוהר אחרי מות דף עב:    כב אנָּ ִתיב   כי  למדנו  ת ָּ בֹואו    כ ְּ ָּ או    ַות  ַטמ ְּ ִצי   ֶאת   ַות ְּ ַמר ,  עבה לתו  םשמת  ונחלתי  ַארְּ י   אָּ ה   ַרב ִ הו דָּ ה ,  יְּ אָּ ֵקיה    ַזכ ָּ זֵָּכי  ַמאן   חו לָּ ַחי יֹוי   ד ְּ ֵרי   ב ְּ ִמש ְּ   לְּ
א דֹורָּ א מָּ עָּ ַארְּ א  ב ְּ יש ָּ ל , הקדושה רץאב דירתו לקבוע יובחי שזכה מי חלקו אשרי ַקד ִ כָּ זֵָּכי  ַמאן  ד ְּ ה   ד ְּ א  זֵָּכי, לה שזכה מי כל כי לָּ דָּ ג ְּ ַאנְּ א לְּ ל ָּ ַ ַמי ָּא  ִמט  ש ְּ לְּ  ד ִ אד ִ ִחית  ֵעיל ָּ נָּ   ַעל  ד ְּ
א  עָּ ,  ארץ  הנקראת   האחרונה'  ה  סוד   שהיא  כות למל,  שמים  הנקרא   א "מז  הנמשך,  ל" ט  שגימטריא  ן " דאלפי  ו "יה   שפע   והוא,  הארץ  על  היורד  מעלה  של  השמים מטל  להמשיך  זוכה  ַארְּ

ל  כָּ זֵָּכי  ַמאן  וְּ א   ד ְּ רָּ ְּ ַקש   ִאתְּ ַחי יֹוי  לְּ ַהאי  ב ְּ א  ב ְּ עָּ א  ַארְּ יש ָּ א  זֵָּכי,  התחתונה  הקדושה   בארץ  להתקשר  בחייו  זכהש   מי  וכל  ַקד ִ רָּ ְּ ַקש   ִאתְּ ַתר   לְּ בָּ א  לְּ עָּ ַארְּ א   ב ְּ יש ָּ ה   ַקד ִ אָּ ָּ  יזכה  ִעל 

ל .   דנוקבא  ליסוד  ן"מ   בסוד  נשמתו  שתעלה  כלומר,  ותהמלכ   שהיא   ליונהעה   הקדושה  בארץ   הסתלקותו  אחר   להתקשר כָּ א  ַמאן  וְּ לָּ ַחי יֹוי  זֵָּכי  ד ְּ   לארץ   לבוא  ייוח ב   זכה שלא  מי   וכל  ב ְּ

יִתין,  ישראל א  ֵליה    ו ַמיְּ רָּ ַקב ְּ ִאתְּ ן   לְּ ָּ מ  ַ ִתיב   ֲעֵליה  ,  שם  נקבר  להיות  גופו  את  מביאים  מותו  ואחר  ת  ִתי  נאמר  עליו  כ ְּ ַנֲחלָּ ם ש ַ   וְּ ֶ ת  תֹועֵ   מְּ ה לְּ ִפיק  רו ֵחיה    כי,  בָּ א  נָּ ו תָּ ש  רְּ ה   ב ִ אָּ רָּ   נו כְּ
א ֳחרָּ ֵתי  יה  פֵ גו  וְּ ,  לארץ  בחוץ  דהיינו  זר  אחר   ברשות   יצא  רוחו  אָּ חֹות  אָּ א  ת ְּ ו תָּ ש  א  רְּ עָּ ַארְּ א  ד ְּ יש ָּ יָּכֹול ,  הקדושה  ארץ   של  רשות   תחת  מביאים   וגופו  ַקד ִ בְּ ִביד   כ ִ   חֹול  קֶדש    עָּ
חֹול ,  חול  במקום  אהצי  הקדושה  שנשמתו  ,חול  קודש   עשה  כביכול ל .   הקדושה  לארץ  להקבר  הביאו  החול  וגופו  קֶדש    וְּ כָּ זֵָּכי  ַמאן   וְּ ק   ד ְּ ַ ֵמיפ  א   יה  תֵ מָּ ִנש ְּ   לְּ עָּ ַארְּ א   ב ְּ יש ָּ  מי  וכל  ַקד ִ

רו  ,  הקדושה  בארץ  נשמתו  שיצאה  שזכה ְּ פ  ַ כ  זֵָּכי,  עונותיו  מתכפרים  חֹובֹוי  ִאתְּ א   וְּ רָּ ְּ ַקש   ִאתְּ חֹות  לְּ ֹוי דְּ ג ַ   ת ְּ כִ   פ  ש ְּ ָּ ד ִ ת    שהוא ,  השכינה  כנפי  תחת  להתקשר  לעלות   נשמתו  וזוכה    א ינְּ

ִתיב ,  '( ב   אות  ושם  כינההש  ף נכ  ערך  יעקב  קהלת'  בס   כמבואר),  דמלכות  היסוד כְּ ר   נאמר  זה  שעל  ד ִ ֶ ִכפ  תוֹ   וְּ מָּ וֹ   ַאדְּ לֹא  .   עמו  על  מכפר  ישראל  ארץ   שאדמת  פירוש   ַעמ  א,  עֹוד   וְּ   זֵָּכי   ִאי  ֶאל ָּ
חַ  א  זֵָּכי,  ישראל  בארץ  ימים  להאריך  וייבח  זכה  אם  יי יוֹ ב ְּ כָּ ְּ ַמש   ִאתְּ א   רו חַ   ֲעֵליה    לְּ יש ָּ ִדיר   ַקד ִ ָּ ל ,  קדוש   רוח   עליו  שיךלהמ   הזוכ  הוא  תמיד  אז  ת  כָּ ִתיב   ַמאן  וְּ יָּ א  ד ְּ ו תָּ ש  רְּ א  ב ִ ֳחרָּ   אָּ
ךְּ ,  לארץ בחוץ דהיינו, אחר ברשות שיושב מי וכל ש ַ מְּ א  רו חַ  ֲעֵליה   ִאתְּ ֳחרָּ ה   אָּ אָּ רָּ  .   אחרא  מהסטרא זר אחר רוח  עליו נמשך נו כְּ

 ירמיהו ב' ז'  כג

ב   כד פרק  אֲ   ירמיה  ְצאּו  ּמָ ַמה  ְידָֹוד  ָאַמר  ּכֹה  ֵמעָ בֹותֵ )ה(  ָרֲחקּו  י  ּכִ ָעֶול  י  ּבִ ַויֶּ יֶכם  ַהֶהֶבל  ַאֲחֵרי  ְלכּו  ַוּיֵ לּו:ָלי  ְידָֹוד    ְהּבָ ה  ַאּיֵ ָאְמרּו  ְולֹא  )ו( 
ֲעֶלה ֹאָתנּו ֵמֶאֶר  ה ְוצַ ץ ִמְצָרִים ַהּמ ַהּמַ ֶאֶרץ ִצּיָ ּוָחה ּבְ ֶאֶרץ ֲעָרָבה ְוש  ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ֶאֶרץ לֹא עָ ֹוִליְך ֹאָתנּו ּבַ ּה ִאיש  ְולֹא  ַבר  ְלָמֶות ּבְ ם: ּבָ ָ ב ָאָדם ש  ַ   ָיש 

ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ  ְוטּוָבּה    )ז(  ְרָיּה  ּפִ ֶלֱאֹכל  ְרֶמל  או  ֶאת אַ ַהּכַ ַטמ ְ ַות ְ בֹּאו   ָׁ י ַות  ְמּתֶ ְוַנֲחָלִת   ְרצִּ ׂשַ ה    ם ְלתֹוֵעָבה: י  ַאּיֵ ַהּכֲֹהִנים לֹא ָאְמרּו  )ח( 
י ַהּתֹוָרה לֹא ְיָדעּוִני  ַעל ְוַאֲחֵר   ְידָֹוד ְוֹתְפׂשֵ אּו ַבּבַ ִביִאים ִנּבְ עּו ִבי ְוַהּנְ ְ ש   י לֹא יֹוִעלּו ָהָלכּו: ְוָהרִֹעים ּפָ

ֵתיה    ַמאן   -זוהר תרומה דף קמא:  וגם בזוהר    כה  מָּ ִנש ְּ א פְּ נָּ   ד ְּ ַבר   קָּ עָּ ֵמאַ   לְּ יש ָּ   א רְּ ַההו א,  הקדושה  מארץ  בחוץ  יצאה  ונשמתו  שמת  מי  א ַקד ִ א   וְּ ו פָּ ַאב   ג  ָּ ת  ַההו א   ִאסְּ   ו חַ ר   ב ְּ
ֲאבו   סָּ ֲאבו    רו חַ   ַההו א,  לארץ  חוץ  של  הטומאה  ברוח   נטמא  והגוף  מְּ סָּ ִאיב   מְּ ת ְּ יה    ִאש ְּ ַגו ֵ ב ְּ   ַעד ,  בתוכו  ונשאר  נשאב  ההוא  הטומאה  רוח   ב ְּ ִאתְּ א   ֵליד ְּ עַ   גו פָּ א ב ְּ רָּ  שנרקב   עד  פְּ

ִאי.   בגופו  הטומאה  רוח  ונבלע   נשאב   ז "עי,  מהחיצונים  מזון  והוא  פובגו  ונבלע  ימיו  כל   האדם  שאכל  לארץ  חוץ  של   המזון  ידי  על   כי  ל"ור,  בעפר  הגוף  ונתעכל א  ַההו א  וְּ ו פָּ  ג 
ִאיב  ָּ ת  ִאש ְּ יה    ד ְּ א  רו חַ   ַההו א  ב ֵ ֲאבָּ סָּ לְּ ,  הטומאה   רוח  בו   שנשאב  הזה גוף  ואם  מְּ אִ   ֵליה    ִקיןסָּ אלְּ רָּ ַקב ְּ וֹ   תְּ א  ג  עָּ א  ַארְּ יש ָּ תִ   ֲעֵליה  ,  הקדושה  בארץ  להקבר   אותו   מעלים  ַקד ִ   עליו   יב כ ְּ

באו    נאמר או    ַות ָּ ַטמ ְּ ִצי  ֶאת  ַות ְּ ִתי  ַארְּ ַנֲחלָּ ם   וְּ ֶ ת  מְּ ה   ש ַ תֹוֵעבָּ ִצי  פירושו,  לְּ א  ַארְּ לָּ א  ד ְּ טָּ לְּ ה    ש ָּ ֲאבו    רו חַ   ֲעלָּ סָּ ו פָּ   ארצי  מְּ כֹון  אג  לְּ ִאיב ִאש ְּ ד ְּ   ד ִ ָּ ֲאבו    רו חַ   יה  ב ֵ   ת  סָּ  שלכם  בגוף  מְּ

א,  הטומאה  רוח   בו  שנשאב קָּ יִתין  ד ְּ רָּ   ַמיְּ ַקב ָּ ִצי  ֵליה    א לְּ ַארְּ ו ן,  בארצי  אותו  לקבור  מביאים  שאתם  ב ְּ ֳאִבין  ַאת  סָּ ה    מְּ א  לָּ ֲאבָּ ָּ ת  ִאסְּ יה    לְּ   ואמר ,  בו  להטמא   ארצי  את  מטמאים  אתם  ב ֵ

א  ִאי ִביד   לָּ עָּ א   ד ְּ ש ָּ ִריךְּ   ֻקדְּ ו   הו א  ב ְּ וָּ אַאסְּ א  תָּ עָּ ַארְּ א  והוא,  הטומאה  רוח   בה  תשאר  שלא  לארץ   רפואה  ה"הקב  שעשה  לא  אם  לְּ הָּ ןכ ֵ   ד ְּ י  יוָּ ֵ ל  ב ַ ִאתְּ א   ַההו א  ד ְּ ו פָּ   שנרקב   כיון  כי  ג 

יב ,  ההוא  גוף ש ִ א  נָּ ש ָּ ִריךְּ   ֻקדְּ א  הו א  ב ְּ א  רו חָּ ֵעיל ָּ ֵחי  ִמל ְּ דָּ ַההו א  ֵליה    וְּ א  רו חַ   לְּ ֲאבָּ סָּ ַבר   מְּ א , לחוץ  ישראל   מארץ ההוא הטומאה  רוח  את   ודוחה   המלמעל  רוח   ה"הקב  מנשב לְּ הָּ  ד ְּ
ס  ִאיהו   ֵעיה    ַעל  חָּ  .  לארץ חוץ  תענוגי מטומאת בטומאתה תשאר שלא הקדושה  ארצו על חס הוא כי ַארְּ

זקאל הנביא, ואראה  חיצות שהזכיר יח אמנם בח"ל יש בין ישראל לאביהם שבשמים אותן מ   -נהר כה    -מעין א    -חסד לאברהם    כו 
יפה שהיא קליפות הנוגה, ועליה אש  ה רוח סערה וגו' דהיינו השכינה היא מתלבשת בנוגה, כענין שהם, מוח חשמל, סובב לו קל והנ 

 מתלקחת, ועליה ענן גדול, ועליה רוח סערה: 

א שם  שמה היא טובה תתקבל הי גרש משם, ואם הנ ואם הנשמה היא רעה ח"ו תת והנה מי שמת בא"י פולטתו בחיק אמו בתוך נוגה,    

ברים כי נשמת הרשעים נשמרים בחוץ  הד   ואמנם בח"ל הוא בהיפך ,  אבל נשמת הרשעים צריכין להתנער משם   במקורה בהשכינה, 
נין  ח וירקעו קליפות חשך ענן וערפל שהם ג' קליפות ויכנסו אל השכינה, וזהו הע מאליהם, ואם הוא נשמת צדיק נפתח שם להם פת 

נזכר   ענין שאינו  הנביא  נבואת  בחורב כמש"ה    בשום  הנזכר  ז"ל  הנביא  בנבואת אליהו  זולת  הסובבים אל השכינה,  הקליפות האלו 
 .אל הנביא ע"ה זכרם על שהי' בח"ל והנה רוח רעש אש וגו', ג' קליפות ואחר כך קול דממה דקה שהוא המוח, וכן יחזק 

 .תורה רמב שניאוף הוא טומאת מת   ועיין  , ת ח ה וניאוף בחי' א וו א שג  עיין תורה קל   כז 



 מוהר"ן             קנב                   רהתו                                ליקוטי                6קד: 

המסבבת הנ"ל שיש של הבא להתקרב    \כח/הנעשית מעוונותיושאין ראוי להתקרב, אזי הקליפה  
הנ"ל, אמונה  פתח  בה פתח כנגד אמונה כנ"ל, היא מתגברת ומתקרבת ומתפשטת גם על ה

 ותיכף אח"כ חוזר הפתח ונפתח כבתחילה.  ליכנוס.אין יכול  ואזי
ש הרבה,  פגמים  רבוי  ח"ו  להסוכשיש  כח  יש  לבלי עי"ז  הפתח  על  הנ"ל להתפשט  יבוב 

הפתח לגמרי ח"ו, ע"י התגברות    כטכנ"ל, אזי מתייראין וחוששין שלא יסתם   להניח ליכנוס
שמים, שהוא בעצמו עומד לשמור    "ל יראמעמידין שם בפתח הנ   הקליפה המסבבת. ואזי 

  ירא צדיק  מסך ופרוכת של    ,נה אל הצדיקבפתח האמו  כפי שיתבאר לקמן שמעמידיםשלא יכנסו שם.  
הנ"ל, יק,  כל דבר טוב שאומרים על הצד  ך שמים שמפרי ומסך  צופה לשון ציפוי  והוא צופה רשע לצדיק 

קיד בתורה  נפש  לממוכן  מרוב אמונתו בצדיק  רק מי שכדי ש (  ורח  )כמבואר   על   רתוולו  זיונותילסבול בסירות 
  להתקרב לצדיק. לכוכבודו ושמו הטוב י

הקלי נגד  תועלת  הוא  הנ"לואעפי"כ  המסבבת  על  פה  ולהתפשט  להתקרב  לה  שא"א   ,
מבאר סוד הפרוכת ר תרומה קמא.  על זוה  הנ"ל  באור יקרירא שמים שעומד שם.  הפתח, מחמת ה

והוא בחי' אמצעי    ,להבדיל בין החיצונים ובין הקדש  " ופרסו עליו בגד כליל תכלת"הזו שהיא סוד הכתוב  
 בין   להבדיל  אדרבה  הוא  אמנם,  הוא  ששם  צוניםחמה   קצת  נחשב  אחת  בבחינה  והוא  ,בין הקדש והחיצון,  

,  הקדש  את  כבלע  לראות  יגשו  שלא  לחצונים   גבול  הנותן   אלא ,  טמא  ולא  חצון  ואינו,  והקדושים   החצונים
  ארץ   על  פרושמד  וע  הוא   ולכך   הקדש  אל  יגשו  שלא  החצונים  מכלה  והוא  תכלת  והדין  המלכות  והוא מצד

פ  שלא  החצונים  וגבולי  הקצוות  מחזיק  ישראל הירא ליהםמגבו  ימהניכנסו  על  מביאורו  ללמוד  ונראה   .
לצדיק ההתקרבות  בפתח  שנמצא  לה  א, שהושמים  לסט"א  נותן  הקדושה שלא  מצד  שמים  בחי'  כנס  ירא 

)עיין תורה מט( ומצד זה הוא אש שורף ומכלההתכלת שמכלה כל המתנגד להמלכ , אבל כיון ת הקב"ה, 
 קליפהנחשב קצת  צד שני הוא  קדושת הצדיק הוא גם מכוון את האש שלו נגד הצדיק לכן מ  משיגשלא  

   וחיצון כי מרחיק מהצדיק.

בשביל לנסוע ומתגבר על כל מניעות המח  שמוסר נפשו  כנ"ל שרק ע"י  וע"י מסירת נפש דהיינו  
אליו עצמו  לדבק  אפשר  עי"ז  להצדיק,  אלי\לא/ [ל]   ולהתקרב  שיאיר  א"א  אך  חכמה .  ו 

של  אבל את החכמה    ,כנס בפתח הסגוריפש אפשר להירות נשע"י מס  כי אע"פ  \לב/ דהיינו המוח בעצמו

לפי המבואר לעיל    .רק כשהפתח פתוחאלא    ,את הפתחהמכסה  הנ"ל  רוכת  פבגלל ה א"א להשיג  הצדיק  
פתחים כמה  יש  לצדיק  שמלכתחילה  אמונה,  נוהעווו  להתקרב  פתח  ומשאירים  מסביב  סוגרים  ת 

,  של ירא שמים החולק על הצדיק  פרוכתליו  ע  יששל אמונה  תח  אזי גם הפהעוונות  וכשמתגברים עוד יותר  
עד צ"ע בצדיק  באמונה  להתגבר  או  העוונות  תיקון  האם  הצדיק  של  לחכמה  גפ  לזכות  אפשר  כאן  מתי 
  באזני כלל.  וכנסיהמחלוקת לא דברי ש

 : והש"י ימהר הגאולה בכלל ובפרט

 
נו שרבנו כמו מתרגם את  היי, דבזמן החורבןאת קדושת א"י עתה יבאר כיצד כל הנ"ל רמוז בזוהר המבאר 

 הנאמר על קדושת א"י בגלות למניעות להתקרב לצדיק אמת.

 
ג'    כפי שיתבאר לקמן בביאור חרבן הבית   כח קדש ראשון מהבל מדברי לשון הרע  וכשרבו הפריצים בבית המ   -ג'  בחסד לאברהם 

שה דמות ענן עבה, והתחיל להסגיר מעט מעט סביבות שפתי החלון  הבל ונתעבה ונע   נתגשם אותו ורכילות וניבלות הפה גרם העון ו 
ונפסק השפ  נסגר כולו  ט' באב  עולם  עד שביום  והוריד את  הבית הקב"ה פתח את החלון  ומיד לאחר שנחרב  ותכף  הבית.  ונחרב  ע 

קא בעת החרבן שניתן  לא יסתם אלא דו   ולם פתח זה ים וצמצם מלכות עולם האופנים בתוך החלון כדי שלא יסגר עוד, ולע האופנ 
כיסוי ומסך פרוכת סביב לארץ ישראל שהיא  רשות אל החיצונים ליכנס לארץ להחריב בית המקדש כנזכר, ומיד נתגרשו משם, ויש  

 .כל זר מתוכה   שומרת הגבולים האלו שלא תתפשט הקליפה ומגרש 
   יסתום -בתרלד  כט

 תקרב לצדיק האמת השייך לשרש נשמתינו רה קנב מוהרנ"ת מבקש שנזכה להתו א סימן פו על ח" עיין לקוטי תפלות  ל

תפילות   לא פו    "א ח   ליקוטי  ָעלַ   -)תתקיח( תפילה  ְלבַ ַרֵחם  ֶזה,  ַעל  ִנים  ָ ְוש  ָיִמים  ְלַבּלֹות  ִני  ְוַזּכֵ ָהֲעצּוִמים,  ֲחָסֶדיָך  ּבַ ֶסף  י  ּכֶ ּכַ שֹֹו  ּוְלַחּפְ ֹו  ש  ּקְ

עַ  לִ ּוְכַמְטמֹוִנים,  ה  ֶאְזּכֶ ֶ ש  ֶאְזכֶּ ד  ֶ ש  י,  ִ ַנְפש  ָאֲהָבה  ֶ ש  ֶאת  ְמֵהָרה  ְמצֹא  ךְ ה  י ָׁ ַ ַהש   ֱאֶמת  הָׁ יק  ד ִּ ַהצ ַ ֱאֶמת  ב ֶ י  לִּ ה  ֶ ל  ְתג ַ י ִּ ֶ י   ש  תִּ מָׁ ְ ש  נִּ ה    ְלשֶֹּרש   ְוֶאְזּכֶ

ֱאֶמת   ּבֶ ֵאָליו  ש  ְלִהְתָקֵרב  י  ֵענִּ ְמנָׁ יִּ ַרק  ְוַאל  ו ב  כ  עִּ ו ם  ש  י  ֵבנִּ ְיַעכ ְ ְוַאל  ֵנַע,  מוֹּ ֵליֵלךְ ו ם  ה  ְוֶאזְ ֶאְזכ ֶ י,  ֹּחִּ כ  ל  כָׁ ב ְ יו  ַאֲחרָׁ רו ץ  ְולָׁ ה    ֵלמָׁ ְ ש  ה  ֶלֱאמו נָׁ ה  כ ֶ

ה,  נָׁ ה ו ְנכוֹּ קָׁ    ַוֲחזָׁ
ּפִ   -)תתקטז( ילה פו  תפ   "א ח   ליקוטי תפילות   לב ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִלי  ּוְפַתח  ָעַלי,  ַרֵחם  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ַרֲחֶמיָך  ָאדֹון  ּבְ ִלי  יַע  ּפִ ְ ְוַתש  ה,  ָ ֻדש ּ ַהּקְ ים  ְתֵחי  ָהַרּבִ

ה ָתִמיד, ְלַהֲאִמין  ֱאמוּ  ָ דֹוש  ֱאמּוָנה ַהּקְ ם ּבֶ יץ ְוָחָזק ְוַקּיָ ה ִלְהיֹות ַאּמִ ֶאְזּכֶ ֶ ה, ש  ָ דֹוש  י ָנְתָך ַהּקְ ָך ּוְבַצּדִ ֱאֶמת,  ּבְ ּבֶ ים ּוְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם  ּיִ ֶקיָך ָהֲאִמּתִ

ינֹּק   ה ְולִּ ָׁ ש  דוֹּ ם ַהק ְ תָׁ ְכמָׁ אֹּב ֵמחָׁ ְ ש     .ְולִּ

ה  ְוֶאזְ ...  -תתקיח עוד שם   ּוְנכֹוָנה, ּכֶ ַוֲחָזָקה  ֵלָמה  ְ ש  ה   ֶלֱאמּוָנה  ָׁ ש  דוֹּ ַהק ְ תוֹּ  ְכמָׁ ֵמחָׁ ה   דָׁ יָׁ ַעל  אֹּב  ְ ש  לִּ ה  ֶאְזכ ֶ ֶ ְלָהִפיץ  ּוְלֵהטִ   ַעד ש  ַלֲאֵחִרים  ִמּטּובֹו  יב 
 ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה, 



 מוהר"ן             קנב                   רהתו                                ליקוטי                7קד: 

ק  עיין  )ד'  תרומה  בפרדס    \לד/ {. קמאד'  }לג ( :ם בזוהר  שער  שער    \לו/[לה] הובא  הוא  כה 

מבואר שם    ,בארעא קדישא מתתקנא כולא וכו' ע"ש היטבוזה לשון הזוהר שם  התמורות פ"ב.  

 
 ב( יקן )ד' קמא ע"א( ובתשכ"ט תיקן )ד' קמ ע"ב וד' קמא ע"בתקפא )ד' קם( ובתרלו ת לג

א  שאמר  וזה    -  :מק  זוהר תרומה   לד  עָּ ַארְּ א  ב ְּ יש ָּ א  ַקד ִ נָּ קְּ ַ ת  א  ִמתְּ ל ָּ א  כ  ונָּ ַגוְּ א   ב ְּ א,  לארץ   מבחוץ  אחר  באופן  הכל  נעשה  הקדושה   בארץ  ַאֲחרָּ הָּ ה   ד ְּ ָּ ִליפ  א  קְּ יפָּ ק ִ ַ ַרת  ת  ב ְּ ַ   ִאת 
א  ֲאַתר   ֵמַההו א לָּ טָּ   וְּ לְּ יה    אש ָּ ַלל   ב ֵ ה   ועוד ,  כלל  שם  לטת שו  ואינה  ההוא   םממקו  ונסתלקה  נשברה   החזקה   הקליפה  כי  כ ְּ ָּ ִליפ  א  קְּ יפָּ ק ִ ַ ַרת  ת  ב ְּ ַ ִדיר   ֲאַתר   ֵמַההו א  ִאת  ָּ  הקליפה   ת 

ַחתוְּ ,  תמיד  ההוא  ממקום  נשברה  החזקה  ת ְּ ַ פ  א  ֵמַהאי  ִאתְּ רָּ א  ו ֵמַהאי  ִסטְּ רָּ ַהה ,  ישראל  ארץ   אויר  כל  כנגד  כלומר,  זה  ומצד  זה  מצד  ישראל  ארץ  שכנגד  השמים  שער  ונתפתח   ִסטְּ   ו א וְּ
ִתיחו   ְּ ה הֲ   פ  א  וָּ עָּ ַארְּ א  ב ְּ יש ָּ ל ,  ישראל  בארץ  פתוחה  היתה  ההיא  ופתיחה  ַקד ִ כָּ א  ב ְּ נָּ ִחין  ִזמְּ לְּ פָּ א  ד ְּ נָּ חָּ ו לְּ א  ( א"ע  קמא  דף )  פ  קָּ דְּ או ת  כ ִ   הקרבנות   עבודת  ישראל  שעבדו   זמן  כל  יָּ

ן,  מהקליפות  פנוי  המקום  ואות   היה   הקרבנות  ריח   ידי  ועל ,  קיים  היה  המקדש   שבית  בזמן  הקרבנות   ריח   עלה  הפתח   אותו   דרך  כי ,  כראוי יוָּ ֵ מו    כ  רְּ גָּ  של  העונות   שגרמו   כיון  חֹוִבין  ד ְּ

יכו    אז,  המקדש   הבית  ונחרב ,  עובדים  ישראל   שהיו  זרה  עבודה ש ִ ִתיחו    ַההו א  מְּ ְּ ַהאי  ההיא  הפתח   את   המשיכו  פ  א  לְּ רָּ ַהא  ִסטְּ א  יו לְּ רָּ   מכל   שנסתם   כלומר,  זה  ולצד  זה  לצד  ִסטְּ

ַרב   ד עַ ,  הקצוות קְּ ִאתְּ ה   ד ְּ ָּ ִליפ  א  קְּ ל ָּ א  כ  ֲחדָּ ַ   נקודת   תוך  אל  ישראל  ארץ   צוותק'  ד   שנתחברו  עד   ישראל  ארץ  אויר   את   הסובבים   הקצוות  מכל   כאחד   כולם   הקליפות   כל  שנתקרבו   עד  כ 
  שלטה   ואז,  העליונה  ירושלים  עם  ישראל   לארץ  אשר  והדבקות  השפע  ונפסק,  ישראל  ארץ  כל  כנגד  המכוון  ברקיעש   הגדול  הפתח   כל   נסתם  ואז,  ישראל  ארץ  של  האמצעי  המרכז

 .   בעונותינו מקדשינו בית ונחרב הקליפה

ן יוָּ ֵ ים  כ  ת ִ ַאסְּ ה   ד ְּ ָּ ִליפ  א   קְּ מֹוחָּ ֵדין,  הפתח   שבזה  האויר  קדושת  שהוא  המוח   את  הקליפה  והקיף  שסתם  כיון  לְּ א   כ ְּ טָּ לְּ ה   ַהִהיא  ש ָּ ָּ ִליפ  יהו    קְּ   בני   על  ההיא  הקליפה  שלטה  אז  ֲעַליְּ

ה ,  אלישר חָּ דָּ ַבר   ןלוֹ   וְּ א   ֵמַההו א   לְּ ת ָּ ו כְּ ִעם.  בגלות  והלכו  ישראל  ארץ  ממקום  לחוץ  אותם  ודחתה  ד  ל   וְּ א   כ ָּ ב   ַעל   ַאף   ד ָּ ה   ג ַ חָּ דָּ ַבר   לֹון   ד ְּ  דחתה   שהקליפה  פי  על  אף  זה  כל  ועם  לְּ

א,  לארץ  לחוץ  ישראל  את ִכיל   לָּ ה   א ַהִהי  יָּ ָּ ִליפ  א   קְּ יפָּ ק ִ ַ ה   ת  אָּ טָּ ל ְּ ש ַ ַההו א  לְּ ו    ב ְּ א ד  ת ָּ יש ָּ   כְּ   אינו   שם  ומשכנה,  הקדוש   מקום  באותו  לשלוט   ההיא  החזקה  הקליפה  יכלה  לא  א ַקד ִ

או, למקומם חזרו וכולם  ישראל בארץ נשארו לא, המקדש  בית את והחריבו  עמו שבאו המלכים ושאר נבוכדנצר וכן, ח מנו לה מצאה ולא שם ת"הלילי הרגיעה ולא, קבוע לָּ ֵריה   ד ְּ   ַאתְּ
 .   הקליפות שליטת שיגרום לישוב נחשב ישובם ואין,  שלימה אומה  אינם,  ישראל בארץ רבים גוים שנתישבו הגם לכן, מקומה אינו כי ִאיהו  

ִאי א  וְּ ִכי  ִאי,  ֵתימָּ א  הֹוִאיל   הָּ לָּ ִכיל   וְּ ה   ַהִהיא  יָּ ָּ ִליפ  א  קְּ יפָּ ק ִ ַ ה   ת  אָּ טָּ ל ְּ ש ַ ַההו א  לְּ א  ב ְּ ת ָּ ו כְּ א  ד  יש ָּ   במקום   לשלוט  יכולה   נה אי ההיא  החזקה  השהקליפ   הואיל  כן  אם ,  תאמר  ואם  ַקד ִ

אי,  ההוא  הקדוש  ַ א  ַאמ  ימָּ יְּ רו ב   קָּ א,  חרבה  עומדת  ישראל  ארץ  למה  חָּ הָּ א  ד ְּ ב ָּ רְּ א  חָּ אב ְּ   ֲהֵוי  לָּ מָּ לְּ א   עָּ א   ֶאל ָּ רָּ טְּ ַהִהיא  ִמס ִ ה   ד ְּ ָּ ִליפ  א   קְּ יפָּ ק ִ ַ   אלא   ולםבע  חורבן  שום   אין  שהרי  ת 
   .  ההיא החזקה הקליפה  מצד

א  ומתרץ ד   איַוד ַ   ֶאל ָּ חָּ   כ ַ א  ַרב ִאתְּ ַרב   לָּ חָּ א  ִאתְּ א  ֵמַההו א  ֶאל ָּ רָּ א ,  אחרא  הסטרא  מכח   אלא  נחרבה  לא  ישראל  ארץ  כשנחרבה   ודאי  אלא  ִסטְּ ת ָּ עְּ ש ַ ים   ב ְּ ת ִ ַאסְּ א   ד ְּ מֹוחָּ  בשעה  לְּ

א,  ל"הנ  הגדול  שבפתח   האויר   קדושת  שהוא  המוח   את  הקליפה  שסתמה ש ָּ ֻקדְּ ִריךְּ   וְּ ַבד   הו א   ב ְּ א  עָּ לָּ לֹוט   ד ְּ ָּ   ַהִהיא   ִתש ְּ ִליפ  א   ה קְּ יפָּ ק ִ ַ א   ַההו א  ַעל   ת  ת ָּ ו כְּ  שלא  עשה  ה"והקב  ד 

ַכד ,  רשעתם   כדי  אותם  וענשו   ישראל  את  לקושה  אחר  הקליפות  את  וגרש ,  ישראל  ארץ  על  ההיא  החזקה  הקליפה  תשלוט  ה   וְּ חָּ ֵאל   לֹון  ד ָּ רָּ ִיש ְּ יה    לְּ   ישראל   את  דחתה  קליפהוכשה  ִמנ ֵ

ה   ַהִהיא  אז,  ישראל  מארץ ָּ ִליפ  ַרת  קְּ ַהד ְּ ַחת,  למקומה  חזרה  ההיא  ליפהק  ִאתְּ ת ְּ ַ פ  ִאתְּ ִמין  וְּ ַקדְּ ִמל ְּ ִגין,  כמקודם  הפתח   ונפתח   כ ְּ א  ו בְּ ָּ ַעמ  א  ד ְּ יש ָּ א  ַקד ִ ן   ווֹ הֲ   לָּ ָּ מ  ַ   הקדוש   שעם  ולפי  ת 

יָּ ,  בגלות  הלכו   כי   ישראל  בארץ  שם  היו   לא   ישראל   בני ִתיחו    ַההו א  ַעל   אַחפְּ ְּ ה   פ  אָּ א  חֹופָּ ִליש ָּ רו כְּ   קְּ פָּ אד ְּ יש ָּ   ת ָּ ,  קדושה   פרוכת   של   דק  כסוי   ההוא   הפתח   על  כסה(  א"בד   ג "ה)  אַקד ִ

א רָּ ַנטְּ א  ֲאַתר   ַההו א  לְּ לָּ ֹום  ד ְּ ת  לִ   ַהִהיא   ֵליה    ִיסְּ ה קְּ ָּ א   יפ  יפָּ ק ִ ַ ִחיד ,  ההיא  החזקה   הקליפה  אותו  יסתום  שלא  ההוא  מקום  לשמור  כדי  ת  אָּ ל  וְּ כָּ רֹוי  ב ְּ   אוחז   ההיא   הפרוכת  וכסוי  ִסטְּ
   .  הקודש  אל יגשו שלא לחיצונים גבול ועושה והחיצון  הקדש  בין  להבדיל אמצעי כח  היא הפרוכת זו  והנה, שמרו ל ישראל ארץ דדיצ בכל ותופס

ֶמֱהֵוי  כי   עוד  ואמר בו ת  לְּ א  רְּ ש ָּ א   ַעל   ֻקדְּ עָּ ִמין  ַארְּ ַקדְּ ִמלְּ א  כ ְּ ִכיל   לָּ א,  להיות  יכול  היה   לא   כמקודם   ישראל  ארץ   על  קדש   ת משח   שפע  שיהיה  יָּ הָּ אָּ   ַההו א  ד ְּ א  ה חֹופָּ ִליש ָּ ִחיד   קְּ   אָּ
א לָּ א  ֵיחו ת  ד ְּ ַתת ָּ א,  פעהש   את  לצמצם   סגולתו  כי,  למטה  ירד  שלא  השפע   את  ועכב  אחז   ההוא  הדק  כסוי  כי  לְּ הָּ א  ד ְּ ָּ א  ַעמ  יש ָּ או   ַקד ִ ן  לָּ ָּ מ  ַ ,  שם   אינם  ישראל  בני  הקדוש   שעם  לפי  ת 

עַ  א   ל וְּ א   ד ָּ ֵני   לָּ ב ְּ ן  ִאתְּ ב ַ רְּ א   חָּ ֲחרִ   ִמי ֹומָּ ִאתְּ ה .   הארץ   שנחרב  מיום  החורבן  נבנה  לא  כן  ועל  יבו  ד ְּ אָּ טָּ ל ְּ ש ַ ה   ַהִהיא   לְּ ָּ ִליפ  א  קְּ יפָּ ק ִ ַ א  ת  א   לָּ לָּ כְּ   אההי  החזקה  הקליפה  לשלוט   וגם  יָּ

א,  יכולה אינה הָּ ה   ַההו א  ד ְּ אָּ ה   חֹופָּ ִליש ָּ ִחיד   קְּ יה    אָּ ל   ב ֵ כָּ רֹוי  ב ְּ ִתיחו    ַההו אב ְּ   ִסטְּ ְּ א  פ  לָּ לֹוט  ד ְּ ן  ִתש ְּ ָּ מ  ַ   ישראל   ארץ את  לשמור   הפתח   פתיחת  צדדי בכל  אוחז ההוא  הדק  הכסוי  כי  ת 

א,  הקליפה  שם  תשלוט   שלא  כדי לָּ ים  וְּ ת ִ א  ַתסְּ ַההו א  המכוסה,  ההוא  שבפתח   הקדוש   וירא  שהוא  המוח   את  תסתום  ולא  מֹוחָּ ה   ב ְּ אָּ א  חֹופָּ ת ָּ רו כְּ פָּ א   ד ְּ ִליש ָּ  הדקה   פרוכת  של  בכסוי  קְּ

ִאיהו  ,  ההיא וֹ   ד ְּ יכו    ִמג  ש ִ פָּ   מְּ אד ְּ ת ָּ אַקד ִ   רו כְּ א  יש ָּ ֵעיל ָּ לְּ ִטיר ,  קדשים  קדש   שבהיכל   מעלה  של  הקדוש   הפרוכת  המשכת   מתוך   נמשך  שהוא  ד ִ נָּ   מקום   רשומ   שהוא  ֲאַתר   ַההו א  ד ְּ
 .   החיצונים מאחיזת  ההוא

ִגין  כי   ואמר  ומוסיף  ךְּ   ו בְּ ָּ ל   כ  ו ן  כ ָּ ִתין ִנש ְּ   ִאינ  ר   מָּ אָּ ש ְּ ין  ד ִ יִרין  ַעמ ִ יְּ דָּ א  ד ְּ עָּ ַארְּ ,  הטמאות  קליפות  משלש   שנשמתם   ישראל   בארץ  הדרים  האומות  שאר   של  ותהנשמ  אלו   כל  לכךו  ב ְּ

ד  ִקין  כ ַ פְּ א  ֵמַהאי   נָּ מָּ לְּ א  עָּ א  לָּ לָּ ַקב ְּ ֵחיוְּ   לֹון   מְּ ַבר   לֹון  דָּ ִלין,  לחוץ  אותם   וחהוד  העליון  בפתח   ישראל  ארץ   אויר  אותם  מקבל  לא  העולם  מזה   כשיוצאות  לְּ זְּ אָּ אן   וְּ טָּ ש ָּ   וְּ
לִ  ג ְּ לְּ ג ַ ה   ין ו ִמתְּ ָּ ַכמ  ו ִלין ג ִ   ב ְּ ג  ֵקי   ַעד ,  גלגולים  בכמה  ומתגלגלות ושטות  והולכות  לְּ פְּ נָּ ל   ד ְּ א  ִמכ ָּ עָּ א  ַארְּ יש ָּ ן, הקדושה  ארץ  מכל  שיוצאות  עד  ַקד ִ ֲחרָּ סָּ יהו    וְּ ַריְּ ִסטְּ ֲאבו    לְּ סָּ מְּ הֹון  ב ִ לְּ   ד ִ

ל .  שלהם  הטמא  ש לשור  שמגיעות  עד  וסובבות כָּ ו ן  וְּ ִתין   ִאינ  מָּ אֵ   ִנש ְּ רָּ ִיש ְּ ִקין   ל ד ְּ פְּ נָּ ן   ד ְּ ָּ מ  ַ ִקין,  ישראל  בארץ  שם  שיוצאות  ישראל  של  הנשמות  אלו  וכל  ת  לְּ ַההו א,  סָּ ה  וְּ אָּ  חֹופָּ
א  ִליש ָּ א  קְּ לָּ ַקב ְּ אִלין וְּ ,  לֹון  מְּ ה   עָּ ָּ דו ש   ה   ִלקְּ אָּ ָּ ִגין,  העליונה  הלקדוש   ונכנסות  אותן  מקבל  ההוא  הדק  וכסוי,  עולות  הם  ִעל  ל   ב ְּ כָּ א   ד ְּ א   ִזינָּ לָּ זְּ ִזיֵניה    אָּ ,  למינו  לךהו  מין  שכל  לפי  לְּ

ֵתיהֹון  כי  עוד  ואמר.   לטומאה  הגוים  ונשמות,  לקדושה  הולכות  ישראל  הנשמות מָּ ִנש ְּ ֵאל   וְּ רָּ ִיש ְּ קֵ   ד ְּ פְּ נָּ ַבר   יד ְּ א  לְּ עָּ א   ֵמַארְּ ו תָּ ש  רְּ ַהִהיא  ב ִ ה   ד ְּ ָּ ִליפ  א  קְּ יפָּ ק ִ ַ   ל ישרא  של  נשמותיהם  ת 

א, גלולים אומל  טמא האויר םש  אשר, ההיא החזקה הקליפה של ברשות לארץ בחוץ שיצאו לָּ זְּ א אָּ ֲחרָּ סָּ א  וְּ לָּ ג ְּ לְּ ג ַ ַבת  ַעד  ו ִמתְּ תָּ א ד ְּ הָּ ָּ ת  דו כְּ   בטורח ומתגלגלת וסובבת הולכת היא לְּ

אַלת, ישראל לארץ למקומה שחוזרת עד, גדול עָּ ֲחֵזי ַלֲאַתר  וְּ ִאתְּ ה   ד ְּ  .  לה אויהר  למקום ונכנסת לָּ

ה  אָּ ֵקיה    ַזכ ָּ ֵתיה    ַמאן  חו לָּ מָּ ִנש ְּ א  ד ְּ קָּ פְּ ש    נָּ רְּ א  ו  ב ִ יש ָּ ַההו א,  הקדושה ברשות  יצאה  שנשמתו  מי  חלקו  אשרי  ַקד ִ ִתיחו    ב ְּ ְּ א  פ  עָּ ַארְּ א  ד ְּ יש ָּ   ואמר .  הקדושה רץא  של  ההיא  בפתיחה  ַקד ִ

ֵתיה    ַמאן  כי מָּ ִנש ְּ ַקת  ד ְּ פְּ א  נָּ עָּ ַארְּ א   ב ְּ יש ָּ ַבר   ִאי,  הקדושה  בארץ  יוצאת   שנשמתו  מי  ַקד ִ קְּ ַההו א  ִאתְּ א  ב ְּ א   , יֹומָּ א  לָּ טָּ לְּ א   ֵליה  עֲ   ש ָּ א  רו חָּ ַסֲאבָּ ַלל   מְּ   אין ,  ההוא  ביום  נקבר  אם  כ ְּ

ַעל (,  אדם  כל   של   ועצמות  בבשר  שנדבקה   ר"אדה  זוהמת  סוד   היא   כי ,  ממנו  לותבט  אינן  והלכותיו  מת  טומאת  אמנם ),  כלל  עליו  שולט   הטומאה  רוח  א   וְּ   ד ָּ
תִ  א  יב כְּ ִליבָּ צְּ י  עץ   על   אותו  ותולין   סקילה  שחייב  באדם   כתוב   זה   ועל  ב ִ בֹור   כ ִ ו    קָּ ֶרנ  ב ְּ קְּ יֹום   ת ִ לֹא,  ַההו א  ב ַ א  וְּ ֵ ַטמ  ךָּ   ֶאת  תְּ תְּ מָּ ִגין  הדבר  וטעם  ַאדְּ יָּא  ב ְּ ֵלילְּ בְּ ִהיב   ד ִ יְּ ו    ִאתְּ ש    רְּ

רו חַ  א  לְּ ֲאבָּ סָּ א  מְּ טָּ ט ְּ ש ַ ַאף ,  העולם  באויר  לשוטט   הטומאה  לרוח   רשות  ניתן  שבלילה  לפי  ִלמְּ ב   ַעל   וְּ ִהיב   ג ַ יְּ ִאתְּ ש    לֹון  ד ְּ א   אבל,  בלילה   לשוטט   רשות  להם  יתן שנ  פי  על  ואף  ו  רְּ  לָּ
אִלין א עָּ עָּ ַארְּ א   ב ְּ יש ָּ ר , הקדושה בארץ נכנסים אינם ַקד ִ ן ִאי ב ַ חָּ כ ְּ ן ת ַ   ַאש ְּ ָּ א מ  נָּ א מָּ לָּ ַאעָּ יה   לְּ  .   בו ליכנס, מת גוף כלומר, כלי שם מוצאים אם רק ב ֵ

 חיל בדף קמ: כמו שציין מוהרנ"ת אע"פ שבאמת הזוהר הנ"ל מת הנ"ל א. לזוהר תרומה קמ שציין באמצע פ"ב ועי"ש   שער כהספר פרדס רמונים להרמ"ק  לה

וכל דבריו מבוארים וזכים והם הכרח עצום וביאור      -נ"ל ואח"כ כתב  הזוהר ה   עי"ש שמעתיק את שער כה פרק ב    פרדס רמונים   לו 
ע  אל  שא רחב  ח"ו.נייננו  הקליפות  דרך  לעבור  יצטרכו  שלא  כלל  קליפה  בא"י  ר   ין  של  נשמתן  הן  וכן  האומות  רשעי  ר"ל  שעים 

אל הקדושה הוא א"י ומפני    מתגלגלות לחוץ כדכתיב )ש"א כה כט( ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. כי שער השמים ליכנס 
ואין תשובה מנבואת  בא"י.  נבואה שורה אלא  מעני יחזקאל ש   זה אין  ואין תשובה  ]ג[.  רז"ל  תרצו  ן דור  היתה בחוצה לארץ שכבר 

כי   והשמים  המדבר  והרקיעים  שהאויר  אלא  לארץ  בחוץ  קדשים  אוכלין  היו  איך  הכי  תימא  לא  דאי  עמהם  הולך  היה  א"י  אויר 
 ם כלם היו נוסעים עם השכינה שהיתה נוסעת עמהם ]ד[ והחלונות והשרי 

רץ ישראל אין דבר  דפירשנו כי על א ודבריו מבוארים וממנו יראה כ   -ואח"כ כותב    .קהל דף רט י שמעתיק זוהר ו   עוד עי"ש לפני כן 
העליונים היורדים  סיבוב אפילו אמה כי אם הרקיע המתעלה למעלה לקבל מתחת כסא הכבוד. ובדבר הזה לא נשאר לנו ספק כי כל  

וזהו שאמר   ישראל.  ארץ  דרך  ויורדים  עולים  כלם  העולים  או  השמים  )בראשית  מן  שער  הכתוב  והכונה  השמים  שער  וזה  יז(  כח 



 מוהר"ן             קנב                   רהתו                                ליקוטי                8קד: 

שש העוונות  נעמרוב  הדורות,  קליפה  בכל  לשמיםעבה  שית  הארץ  בין  החוצצת  העולם  מעבר ו  בכל  אין 
פרץ פתח כנגד  אזי  כשהקים את המשכן במדבר    השכינה לארץוכשמשה רבנו הוריד את  לתפילות לעלות,  

הי  זה  ופתח  הכבוד  כסא  עד  ישראל  עמהם    המחנה  ישראל  מהלך  לארץ  שבאו  את    וכשכבשועד  וקדשו 
אין שר משגיח אלא הקב"ה בעצמו וכנגד ל  לארץ ישראהו שזו  ,נקבע הפתח כנגד כל ארץ ישראל  הארץ
נמצא שא"י   .\לט/ מכוון כנגדה  \לח/הספירהיכל לבנת  ו  ,\לז/ כסא הכבודעד    השמים פתוחיםארץ ישראל  כל  
ומ  היא ומבואר שם שבזמעולות התפלות להקב"ה  שםשער השמים    את  \מ/תמוס  ותנהעוו  ,חורבן הביתן  . 

מה שכתוב  מ"ש    שם מכסה דק, וזהגלו משם נשאר  כיון שישראל    לאב  ,פתח לזמן החורבן ומיד נפתחה

 פריסא קלישא שנפרס על הפתח. בזוהר שם 
"ל הנהוא בחי' הירא שמים  יסה קלישה הנ"ל  הפרהנ"ל  המבואר בזוהר  עפ"י הסוד  מבאר רבנו שו

ומה  דהיינו שהוא לא ח  חי' פריסא קלישאשהוא ב  ,שחולק על צדיק האמת  \מא/דהיינו צדיק ירא שמים
שבקל אפשר לעבור אותה ורק נדמית למסך שמונע את הכניסה.  הפרוסה על הפתח  א פרוכת  ולא קיר אל

 )תורה ה' אות ד(  באזניו החולק לא נכנסים דברי כי מי שלא פוגם את מוחו

  בחי' שמים כי הצדיק    ,מבאר רבנו על המניעות להתקרב לצדיק  ,ץ ישראלדהיינו שכל המבואר לעיל על אר
בחי  (\מבקיד/)תורה   ובארוהוא  בשמים  כל  כי  בבחי'  השמים  שער  עליו'  שנאמר  גרמוכיון  ו   .ץ   שהעוונות 

מדת האמונה שהיא בחי'  ידות נסתמו ורק  ב לצדיק בכל המלכן כל הפתחים להתקר  ,חציצה ביננו לשמים
אמונה כדי להפיל מה  נסתם גם הפתח הזההעוונות    אבל ברובנשאר פתוח,    \מג/רה ז'( תו)כמבואר בארץ ישראל  

פרוכת דקה פריסא  אבל הונח בתוכו    ,אמונההפתח    פתחנומיד אח"כ נפתח שוב    ,התקרבאת מי של ראוי ל

 
אר מקומות שיש קליפות מבדילות ומחיצות. סכות בענן לך כו' )איכה ג מד( ח"ו. ואויר ארץ העמים מטמא.  . מה שאין כן בש ליכנס 

 וירא דא"י מחכים. כי אין הקליפות שולטות בה כלל.ואויר א"י מטהר וא 
 טוב הארץ הובא ב   זוהר ויקהל רט:   מקדש מלך   לז 
תמה המעבר  ה שכינה לישראל בסוד המשכן, ונתחזקה אותה הקליפה בדיניה וס והנה כשירד   -נהר ב    -מעין ג    -חסד לאברהם    לח

ו  שנתגלגלו  הנשמות  אותם  שהם  הקודמים,  הדורות  עוונות  תוקף  בס"ד,  בחוזק  אחר  במקום  נבאר  כאשר  בישראל  ונתלבשו  נתקנו 
רי  אלו  הרי  סתימת ואמרה  בעוונם  ש   חקו  ראוי  אין  מופשטת,  שכינה  להם  תרד  והאיך  הקדושה  דרך  פתחי  בהתלבשות  אלא  תרד 

  ש בד' קליפות שהם וארא והנה רוח סערה בא מן הצפון, ענן גדול, ואש מתלקחת, החוצה כדרך התלבשה בצאתה בגלות שתתלב 
ברדת  השכינה  תתלבש  הקליפות  אלו  בתוך  וגו',  ומתוכה  סביב,  לו  ול ונוגה  למטה,  אליהם  של  ה  ורחמיו  הקדמונים  זכות  עמד  זה 

וזכות  הוא  ברוך  ש   הקדוש  ונעשה  כולם  הקליפות  ונשברו  הפתח  ונפתח  הקדושים,  דרך  אבותינו  הקדושה  שתעבור  ופתח  פרצה  ם 

נפרצה אז    ופרצה זו     ם לבוש חיצוני כלל ומסך מבדיל כלל ]כזה[ מאלו החיצונים: החיצונים ותאיר לישראל ותשרה עליהם בלי שו 

גד כל ארץ ישראל ד' מאות פרסה, והוא מתחלת גבול ארץ  נוכח מושב בני ישראל והלכה עמהם על ראשם עד שעמדה כנ   במדבר 
ה שבין גבלו"ן ועד מגדו"ן אין שום קליפה  עד קצהו מצד אחד נקרא גבילו"ן ומצד השני נקרא מגדו"ן, ומאלו התחומין כל מ ישראל  

התלבשות כלל בד'    אלא אותו האויר ירד מיד ומאיר בלי   ישראל הקדושה הזאת, בנת הספיר לארץ  ומחיצה כלל בין פתח היכל ל 
בח  ומצד  החיצונים,  הכתרים  סוד  שהם  העמים  קליפות  ארץ  משא"כ  קדוש  ישראל  ארץ  ואויר  קדושה  ישראל  שארץ  נאמר  זו  ינה 

 .ה טמא ואוירה טמא, והנכנס אליה קרוב מאד להכשל שעפר 
בר עד כסא הכבוד ופתח היכל הספיר מכוונת  א"י עולה נקי ו   ק ל וח שם    וכתב   –  ( רוימוהר"ר משה קורדו   "ה והרב המקובל האלקיד )  ץ טוב האר   לט 

 זאת.מכסא הכבוד דרך ההיכלות ושוכן בא"י בסוד סתר המדרגה ה   רבב משת ה ואור המלכות  ....כנגדה, וכו'  
תחת חלון שבאמצעות כיפת השמים, וחלון    , ר"ל דע מה שאמרנו שא"י נתונה תחת שער השמים   -נהר ג    -מעין ג    -  חסד לאברהם   מ

ה  ו זה  מרובע  ו וא  מלמעלה  צר  בית  הוא  כי  המקדש  בית  כמות  כשיעור  אמה  ת"ק  על  אמה  ת"ק  מלמעלה  ושיעורו  מלמטה,  רחב 
וביו של חלון הכיפה כשיעור עיר הקודש ירושלים, ושיעור כמות החלון מלמטה ד' מאות  המקדש כולו ניתן תחת החלון, ובאמצעות ע 

ד השפע מלמעלה דרך צינור מלכות הי' ספירות  חתיו, ושהיה יור רץ ישראל ת סה על ד' מאות פרסה כשיעור ארץ ישראל וכל א פר 
בית המק  על  ויורד  הנזכר,  יורד דרך ישרה עד חלון הכיפה  כל ארץ ישראל,  מעולם האופנים, היה  ומבית המקדש מתפשט על  דש 

שה  הבל ונתעבה ונע   נתגשם אותו י לשון הרע ורכילות וניבלות הפה גרם העון ו וכשרבו הפריצים בבית המקדש ראשון מהבל מדבר 
ומיד  דמות ענן עבה, והתחיל להסגיר מעט מעט סביבות שפתי החלון עד שביום ט' באב נסגר כולו ונפסק השפע ונחרב הבית. ותכף  

וצמצם מלכות עולם לאחר שנחרב הבית הקב"ה פתח את החלון   יסגר    והוריד את עולם האופנים  האופנים בתוך החלון כדי שלא 
קא בעת החרבן שניתן רשות אל החיצונים ליכנס לארץ להחריב בית המקדש כנזכר, ומיד  לא יסתם אלא דו   ולם פתח זה עוד, ולע 

  יב לארץ ישראל שהיא שומרת הגבולים האלו שלא תתפשט הקליפה ומגרש כל זר מתוכה, ויש כיסוי ומסך פרוכת סב נתגרשו משם,  
זה אינה שולטת בארץ ישראל אלא החריבה  ל החרבן, עם כל  את שהיא בע ו שארץ ישראל חרבה ושממה מפעולת החצונית הז ואפיל 

 ונתגרשה ועמדה ארץ ישראל אפילו בעת חורבנה נקייה וברה מאין זר בתוכה: 
דייקא ירא שמ   מא ז'   ים  אות  תנינא  א'  תורה  עיין  נשמעים.  דברי  שמים  יראת  בו  שיש  מי  בגמ'  שמים    כמבואר  ליראת  שזוכה  שמי 

לו להפסיד את השפעת   גורמת  ההתמנות  תאווה של התמנות, אבל  לו  יש  ואזי  ו:  דף  דבריו נשמעים כמבואר בברכות  שלימה אזי 
עדתו נקראו אנשי שם, לומר מה גרם להם לחלוק על משה, שבתחילה היו  הנבואה. ועי"ש פל"ח אות ח' שמבאר שזה הטעם שקרח ו 

 ו להתמנות ואזי נפלו למחלוקת על הצדיק האמת.של יראת שמים ואזי נתאו במדרגה גבוהה מאד  
ָעִבים,  ....  -קיד    תורה   מב ַמִים ּבְ ָ ה ש  יק, ְוֶזה ַהְמַכּסֶ ד ִּ יַנת ַהצ ַ חִּ ם הו א ב ְ ַמיִּ ָׁ ם,   ש  ם ֵאש  ו ַמיִּ ֵ ה   ַעל ש  ְראָׁ ה ְויִּ יק  ַהְינו  ַאֲהבָׁ ּדִ ם ֶזה ִנְקָרא ַהּצַ ֵ , ְוַעל ש 

ְוֶזה  ַמִים.  ָ ּמַ הַ   ש  ֶ יּות, ש  ְ ְוַקש  ָעְביּות  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ ה ֶאת  ַכּסֶ ּמְ ֶ ִמּיּות, ש  ְ ְוַגש  ֲעִבּיּות  ֹון  ש  ִמּלְ ָעִבים,  ּבְ ַמִים  ָ ש  ה  ּסּוי  ְמַכּסֶ ּכִ ְיֵדי  ְוַעל  ָעָליו.  ְוחֹוְלִקין  ין  ִ ְקש 
י ַעל ְיֵדי זֶ הַ  ִכין ָלָאֶרץ ָמָטר, ּכִ יּות ָהֵאּלּו, ַהּמֵ ְ ש  ֲחלֶֹקת ְוַהּקַ "ל:   ה ּמַ ּנַ ִלי ִקְטרּוג ּכַ ַפע ּבְ ֶ יְך ש  ִ  יּוַכל ְלַהְמש 
תּוב     -  ז   תורה   מג ּכָ ֶ מֹו ש  ּכְ ָרֵאל,  ֶאֶרץ ִישְֹ ּבְ א  ים, ֵאינֹו ֶאּלָ ִנּסִ ִחיַנת  ּבְ ה,  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ר ֱאמּוָנה,  ים ל"ז(:   ְוִעּקַ ִהּלִ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה".    )ּתְ ָכן ֶאֶרץ  ְ "ש 

ר ֲעִלּיֹות ַהּתְ  ם ִעּקַ ָ ית כ"ח(: ְוש  ִ ֵראש  תּוב )ּבְ ּכָ ֶ מֹו ש  ַער   ִפּלֹות, ּכְ ַ ָמִים"."ְוֶזה ש  ָ  ַהש ּ



 מוהר"ן             קנב                   רהתו                                ליקוטי                9קד: 

הירא שמים    נכנסים דברי  ,שמוחו פגוםמי    ואזי  ,א שמים שחולק על הצדיק האמתצדיק יר  דהיינו  ,קלישה
 מהצדיק. באזניו ומתרחק 

קלישא הפריסא  דהיינו  הוא    כי  ופרוכת  הצדיק  על  בוז  שמדבר  שמים  ירא  טוב צדיק  דבור  כל  מפריך 
שהמחלוקות    \מה'/ ' אות דבתורה הגם  מבואר  וכ.  \מד/ ומשתדל להרחיק ממנו את אנשיו  ,שאומרים על הצדיק

נכ  מי שאינו ראוי  שבין הצדיקים הן כדי להרחיק מהצדיק את מחלוקת  נסים דברי  כי רק מי שמוחו פגום 

אי    לעלות  יעל א"אלמ התפלות    אזיחרבן  אחרי השבעניין ארץ ישראל  . וכמבואר שם בזוהר  באזניו

א"א לה של העוונות  הקליפה    מאידך יש בזה טוב שעי"ז  םוג  ל"נה  קלישאבגלל הפריסא  להן  אפשר  
הפתח   על  הנ"ל  של  להתפשט  קלישא  חמלגמרי    ורגוסל והאמונה  הפריסא  בתוך  מת  שנמצאת 

ענין הירא שמים, ודוק  לעיל ב מה שכתוב  מ"ש    א ממש. והו\מז/ [מו]   בזוהר הנ"ל ובע"ח  ע"שהפתח  
נפלאות ותבין  מניעות    היטב  של  החלש  המסך  שמיםהיה  שעוש שע"י  יכולות    ,רא  העוונות  לא  רבוי 

האמונהלגרו שער  את  גם  לגמרי  שיסתום  יותר  גדולות  למניעות  דהיים  סגור    נו,    לגמריונעלם  שיהיה 

 .  )עיין בהקדמה שביארנו עפ"י תורה רמא( מאנשיו
 

ששם    מעלת ארץ ישראלמה שמבאר ב  ,לתובתחי  ,לרבי נתן שפירא  [מח] בספר טוב הארץ  וגם עיין  
שם דהיינו את מה שמבואר    א למילתא,היטב לדמות מילתא"י, והבן הדבר    מדבר ג"כ מענין

 : ד עם הנ"ל ל אחהכ כי קושי ההתקרבות לצדיק אמתלעיל למה שמבואר  ,על ארץ ישראל בגלות
 
 

 לתורה קנב  ביאור חברותא עד כאן 
 
 

 * 
 

 מאמר בעניין המחלוקת 
 

 !!היו דברים מעולם  כבר
שנה בשנת ב' אלפים תמט לבריאה, שברגע אחד הסתלקו מאתים חמישים   3332כבר היה מעשה נורא לפני 

קהילות ישראל, כולם ברגע אחד נעלמו. והעולם שמם,  אדמו"רים, ראשי סנהדרין, גדולי הדור, מנהיגי כל  
 וכל בני ישראל משתוממים, והלומי רעם, כשמתגלה להם האמת בפנים. 

 
ל ּוְלָגֵרש  ָמֵלא ַרֲחִמים ַרֵחם ָעֵלי   -תפילה פו    ח"א   ליקוטי תפילות   מד ַרֲחֶמיָך ְלַבּטֵ ה ּבְ טּוֵרי ַתְרָעא ְוָכל ַהש ּ נּו ְוַצּוֵ ל ַהּנְ ְמִדים ַעל  ֹוְמִרים ָהעוֹ  ּכָ

ַתח   ד ִּ ו ְתַסל ֵ ַהּפֶ ַהצ ַ ל  כ ָׁ ֵלב  ב ְ ן  ֵ ת  ְותִּ ְכנֹּס  לִּ ֶצה  רוֹּ הָׁ ל  כ ָׁ ְכנֹּס  לִּ י ו ַכל  ֶ ש  ֶפן  אֹּ ב ְ ַתח,  ֶ ַהפ  ן  מִּ א  ָׁ יש  ְקלִּ א  ָׁ רו ְכת  ָׁ ַהפ  ם  ג ַ ים  ק  ם,  יקִּ ַמיִּ ָׁ ש  ְרֵאי  ְויִּ ים  רִּ ֵ ש  ְוַהכ ְ

יִּ  ֹּא  ל  ֶ כ ְ ש  ֶקת  ַמֲחלוֹּ ו ם  יֵניֶהם ש  ב ֵ הְ ְהֶיה  יִּ ְולֹּא  ל  ָׁ לָׁ ְוש  ַחס  ֵמֶהם  ְך  ָׁ ְמש  נִּ הִּ ֶיה  ל ְ מִּ ו ל  ְלב  ו בִּ ו ב  כ  ְועִּ ה  יעָׁ ְמנִּ ו ם  ם ש  ֱאֶמת לוֹּ הָׁ ת  ְנֻקד ַ לִּ ֵרב  הּוא  ְתקָׁ ֶ ש   ,
ִפי שֹ  ְך ָלנּו ּכְ ּיָ ַ יק ָהֱאֶמת ַהש ּ ּדִ מֹוֵתינּו: ַהּצַ ְ  ֶרש  ִנש 

ו ְמ   -  עיין תורה ה' אות ד'   מה  א  ו תָׁ ל ַמצ  י כ ָׁ ין, כ ִּ י ֵש  ְוַתֲאמִּ ֶ ה ש  יבָׁ ְ   רִּ ים ַהש   יקִּ ד ִּ ין ַהצ ַ ין, ב ֵ נִּ ֳחרָׁ ין אָׁ ְטרִּ ו  סִּ ְרש  גָׁ י ְ ֶ ֵדי ש  א כ ְ ָׁ ים, ֵאין ֶזה ֶאל  ְוֶזה    ֵלמִּ

ֵלי ט"ו(:  ְ )ִמש  רּוש   לּוָנה  "ֹאֶזן    ּפֵ ּתְ ֹון  ִלין" ְלש  ּתָ ֲחָכִמים  ֶקֶרב  ּבְ ים  ַחּיִ ּתֹוַכַחת  ַֹמַעת  ְמרִּ ּוְמִריָבה.  ש  ֵמַע  וֹּ ה ש  ָׁ ַאת  ֶ ש  ין כ ְ ב ֵ ֶ ת ש  ַדע,    יבוֹּ ֵ ת  ים  יקִּ ד ִּ ַהצ ַ

ז ֶ  ֶ , ש  י מֲֹּחךָׁ ֵ פ  טִּ ָׁ ב ְ ַגְמת  ָׁ פ  ֶ ה, ַעל ש  חָׁ כָׁ וֹּ ְתךָׁ ת  ין אוֹּ יעִּ מִּ ְ ֵלי ב(:   ה ַמש  ְ ַעל ֶזה ֶנֱאַמר )ִמש  ֶ ַאּתָ   ש  ֶ ים", ש  יגּו ָאְרחֹות ַחּיִ ּובּון, ְולֹא ַישִֹ ֶאיָה לֹא ְיש  ל ּבָ ה  "ּכָ

מֹוָתא, בְּ  ִסְטָרא ּדְ בּוק ּבְ ְבִריֵאל  ִחיַנת ָחֵמץ, בְּ ּדָ ּגַ ַים ָחְכָמְתָך,  ִחיַנת ָיַרד  ַעץ ָקֶנה, ַהְינּו ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ְנעּוִצים ּבְ ּנָ ֶ אי ְוכּו', ְוֵתַדע ש  ם    ו ְבַוד ַ אִּ

י  ב ֵ ֶ ת ש  יבוֹּ ע ְלךָׁ ְמרִּ מָׁ ְ ש  ה נִּ יָׁ , לֹּא הָׁ ם מֲֹּחךָׁ ְפג ָׁ ה נִּ יָׁ ה אֶ לֹּא הָׁ יבָׁ רִּ ים, ְוֵאין ַהמ ְ יקִּ ד ִּ י ן ַהצ ַ בִּ ְ ש  א ב ִּ ָׁ , ל  ּוב ִמ   ְלךָׁ ש  ּתָ ֶ ֵדי ש  ה,  ּכְ ים, ֵמָחֵמץ ְלַמּצָ ֶות ְלַחּיִ ּמָ
ֵמָחְכמָ  גּום,  ּפָ ִמּקֹול  ָרָעה,  ְרָאה  ִמּיִ ּוב  ְוָתש  ְלֵה"א,  ְ ֵמֵחי"ת  ש  ּתִ ֶ ּוְכש  טֹוָבה.  ְלָחְכָמה  טֹוָבה, ְלקֹול טֹוב,  ְלִיְרָאה  גּוָמה  ּפְ ִחיַנת  ה  ִמּבְ מֲֹחָך  מֹר ֶאת 

 ֶ  .ָאטּום ּלֹא ִיְהֶיה  ָחֵמץ, ש 
 ( 21עמ' ו' הערה  תפרח תשסט )הובא בטוב הארץ   שםה לחם יהוד  ביתד"ה וכנגד א"י ו "בע"ח שער מג פ עיין  מו 

יש פתח א'    , ההוא ובסיום שער    .[ :רט דף  ( ] דר"א ע"ב ) ר פרשה ויקהל  כ נז כ נגד א"י יש פתחי הרקיעים  כ ו   -פרק ב    שער מג עץ חיים    מז 
מגדו"ן  ההוא שהו אך באמצ   .הנקרא  השער  גדולהע  פתח  יש  נגד א"י  ע' שערים וסב   , א  יש  ההוא  ע' אומות  ,יב פתח  נזונין    , שמשם 

  כ והוא לבוש ג"   .ר פרשה תרומה קמ"א כ נז כ   , דלא שביק לסט"א שיזונו משם   , דקדושה   ת כ ובאותו פתח יש פרו   .מתמצית פתח ההוא 
בזמה"ז ן אי כ ל   , אלא שהוא קדוש  ך פתח  לארץ התחתונה דר   כ ונשפע אח"   הוא באמצא הרקיע וגם הפתח הזה    .ן הקדושה מתגלית 

 .ההוא 

לפי שלאחר החרבן נתגברו הע׳ שרים של אומ״ה ועברו ונכנסו בתוך התרין    -  דלא שביק לסט״א שיזונו משם ה  ד"   –  בית לחם יהודה 
בר בשער גבילון עצמו לכן  עו ה ו יזונו משפע  " ח או מקדשה ומדאגה פן  אלפין אמין ונכנסו גם במקדש עצמו כמש״ה כי ראתה גוים ב 

דק  פרוכת אחת  ש הושמה  בנקב השער  חלול  קנה  כמין  סיום השער  ה עשויה  עד  הרקיע  בעליונו של  שהוא  גבילון מראש השער  ל 
הצ  מכל  ההיא  בפרוכת  ומעוטף  מלובש  יהיה  השער  דרך  השפע  יעבור  שכאשר  כדי  הרקיע  עובי  בסוף  שביק  שמסתיים  ולא  דדים 

 לסט״א שיזונו משם: 
   נהר ג'. מעין ג'  מעין א' נהר כה וחסד לאברהם  ועיין  ח: במהדו' תרנא דף ה:, במהדו' תשסא עמ' יט[  ]במהדו' שנת תטו דף נתן שפירא.  רבי ב המקובל  מהר מח



 מוהר"ן               קנב                    רה תו                                ליקוטי               10קד: 

עריות, עד  נואף תועה ומתעה, חשוד על    \נאמרו עליו משוגע/   \מטאותו אחד שעד עכשיו כל גדולי ישראל/
כמבואר   מהמחנה  לצאת  שהוכרח  עד  עמו,  להתייחד  עליהם  ואסרו  ממנו  לנשותיהם  קינאו  ישראל  שכל 

 .  \נא/ וכו'בסנהדרין קי. והזהירו שלא להתפתות אחר "פוקד העקרות" הלזה 

 ומתרוצצים כמשוגעים, מה עושים ישמרנו הקל? 
 היתכן שלזה האדם רוצה הקב"ה שנתבטל?  

 כך נראה מנהיג בישראל??האם 

 מה שהיה הוא שיהיה ר"ת משה. היה משה ויהיה משה, ומה שעשו אז, יעשו לו שוב.  \נבוכבר אמרו חז"ל/

באגרת המוסר   וזה לשון הרמב"םרואים בכל דור אע"פ שהזהירו הראשונים בלי סוף על רעת המחלוקת  
הגוף והנפש והממון ומה נשאר עוד.    אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת המכלה -המפורסמת ששלח לבנו 

  ,רות גדולות נתערערוי ועי  ,רו מגדולתם סושרים הו  , ומשפחות נספחו  ,ופחות נפחתו  ,ראיתי לבנים השחירו
  , ונכבדים נקלו ונתבזו בסבת המחלקת. נביאים נבאו   , ואנשי אמונה אבדו  ,ידים נפסדוסוח  ,וקיבוצים נפרדו
ונוסו    ,ויספו לספר רעת המחלקת  ,ופילוסופים חפשו  ,וחכמים חכמו ולא הגיעו לתכליתה. לכן שנאו אותו 

וגם אל כל שאר בשרכם אוהב מדינים התנכרו ורחקו קרבתם והתרחקו מכל אוהביו וגואליו ורעיו.    ,מפניו

   עד כאן לשונו. פן תספו בכל חטאתם.

קטנים נסחפים לתוכה ונכווים ממנה כמו שכתב  הוא נגע שנמצא ומתעורר בכל דור גדולים ו  אף על פי כן

שבני קרח לא  שהסוחר הראה לרבב"ח  ]חלק ד' פירוש אגדות ריבב"ח מאמר יג[  זי"ע בספרו 'עוללות אפרים'    יקר  יבעל הכל

ואנשי קנאה, ורודפים אחר הכבוד,  מתו עדיין, כי בכל דור ודור נמצאו אנשים כמותם שהם אנשי מחלוקת  
י בזעי' כי שני מידות אלו הקנאה והכבוד בוקעים בקיעות בעם ה', וגורם תמיד שיהיו  וזהו שהראה לו 'תר

וזהו שהראה לו    ואפילו השלמים שבנו נכשלים בשני מידות אלו,מחולקים ופרודים, ואינם באגודה אחת.  

שלם רמז שאפילו ה'קוטרא דנפקא מבינייהו' והוא אש המחלוקת וענן הפורענות. 'שקל גבבא דעמרא וכו',  

בשני  נכנס  וכשהוא  והמצוה,  התורה  מי  מלחלוחית  במיא'  'ומשוי  חטא,  מכל  נקי  לצמר  הנמשל  שבינינו 
  כולם נכשלים באש המחלוקת. בקיעים אלו הוא נכווה ונחרך. כי

ואשאל מה אותות שיעשה מנחם בן עמיאל ויאמר אלי מטטרו"ן   'ארבתי פרק לג    ועיין ספר פרקי היכלות
ש  ,ומיכאל קודם  בעליצה  שנה  בדיצה  בשלוה  בבטח  לישראל  שליח  הוא  ברוך  הקדוש  משגר  אחת  בוע 

עומדין ומתריזין כנגדם ומבזין אותם בשוקים וברחובות שקורין  הוא דור עני שאין לו זכות אלא    . ובעליזה

   לסטים ומשומדים ואומרים עליו דברים שאין האוזן יכולה לשמוע:
מיד הקדוש ברוך   ,הן מבקשין יותר  ,שעבודין  ן לא שעבדועדי  ,באותו שעה אמר כך הקדוש ברוך הוא  -ב

ימי מילה  ,הוא כועס וחובש למשיח שמנה שנים מצומצמות נוק זה שמנה ימים שלא  ימה ת  ,כנגד שמונת 
 אף אותם שנים שמשיח נחבש הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ממנו:   ,נימול אינו ראוי לבא בקהל

שוב נותן הקדוש ברוך הוא פתחון פה לישראל עליו ביותר ואומר זה לזה תדעו שאותו אדם תועה היה   -ג

  את ישראל כלום חבש פרעה את משה ששליח זה חבשוהו: ( ]מתעה[מרעה)והיה 
יו בכל עיירות ישראל ומתכנסין עליו גבורי תורה וגבורי בשנה הראשונה שהוא נחבש היו מכריזין על  -ד

כן משחת מאיש מראהו ואין רבים )ישעיה נב יד(  את מראהו שנאמר    פרנסה וקושרין עליו קנונטיא ומחבלין עליו
ישני עפר שנאמר   ב(  עליו אלא  יב  זה לזה שמא עבר  )דניאל  והיו מתי עולם אומרים  יקיצו  ורבים מישני עפר 

  יוצא בת קול ואומר אל תראו ובזכותו אתם עומדים:  ,סברנו ובטל

 
ועובדא ידענא שאא״ז הייטב לב זלה״ה שמע מזקינו הישמח משה זלל״ה, שאמר    -חלק ח' פרשת קרח דף טו שכתב   עיין דברי יואל   מט 

לו שהוא נתגלגל בעוה״ז פעם הג', פעם אמת הי׳ בדור המדבר, ואמר שכל ראשי סנהדראות עמדו בשיטתו של קרח, ורק ההמון עם  
אותו הייטב לב באיזה צד עמד הוא ז״ל, השיב שהוא עמד בפני עצמו לא עם משה ולא עם קרח, שאלו    הי׳ עם משה רבינו, ושאל 

הייטב לב היתכן  לעשות כך נגד משה רבינו, השיבו שאתה לא היית יודע את קרח, אילו היית מכיר אותו לא היית שואל כך ע״כ.  
בדבר כמ״ש האר׳י הק׳. שכיון שראה מה יהי' בעתיד שיהיה כהן    עכ״פ היוצא לנו מזה שקרח הי׳ איש קדוש וצדיק אמת אלא שטעה 

     גדול חשב להקדים הזמן של עולם התיקון בימיו, וזה היה טעותו.

הקדים משה לצאת אמרו מה ראה לצאת שמא אינו שפוי בתוך ביתו. איחר לצאת אמרו יושב ויועץ עליכם    דברים א' יב   עפרש"י   נ
 עצות רעות.

ויפול על פניו בסנהדרין קי. ובמדרש שנפל כיון שחשדוהו באשת איש   טז ד[ במדבר  ]   נא סט(גליון  ) וראיתי    .וישמע משה  קרח    עונג שבת 
כאשר  כתוב  מצאתי  שכתב  צרוף  כסף  ספר  לו    בשם  נעשו  ולבסוף  פט.  בשבת  כמ"ש  בו  נתקנאו  המלאכים  כל  למרום  משה  עלה 

ת מסר לו סוד הקטרת וכיון שירד משה פגש מלאך אחד וא"ל תן לי גם אתה מתנה כמו  ו אוהבים וכ"א מסר לו מתנה ואף מלאך המו 
ובא למ  יש לי עשב שאני ממונה עליו שמועיל להריון ולקח משה ממנו  ואמר לו  והכריז כל עקרה שתבוא אליו  שנתנו חבריך  חנה 

ונפקדו   עשב  להן מאותו  ע"כ  ונתן  הואיל  ומשבאו למשה  הועיל  ולא  היו תחת בעליהן  כמה שנים  הרי  ואבירם  זה אמרו דתן  ועל 

 .חשדוהו באשת איש 
עד כי יבא שילה הוא משיח בן יוסף ששילה בחלקו עומדת. גם ירמוז אל מש"ה שהוא      -פרשת ויחי    -למהרח"ו   עץ הדעת טוב עיין    נב

בגימטריא שיל"ה וכמו שהודעתיך כי גואל הראשון הוא האחרון ובסוד מה שהיה הוא שיהיה שהיה הוא שיהיה משיח וכנזכר ברעיא  
 ם מלכא משיחא.מהימנא בפרשת משפטים עד כי יבא שילה דא הוא משה בגימ' דאיהו עתיד למיתי ע 
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יהיו  דור  ובכל  יועיל  לא  אעפ"כ  שבמחלוקת  והסכנה  הפסד  על  ההזהרות  כל  שעם  התנבאו  שחז"ל  הרי 
, שלא למדו מהמחלוקת על \נגשיחזיקו זאת למצווה רבתי, בדיוק כמו שהיה במחלוקת הראשונה על משה/ 

יוסף הצדיק, ועל דוד  \נדאברהם/  ובזונה כמבואר   ,\נההמלך/   ועל  וגם את ירמיהו הנביא חשדו באשת איש 
כך לא ילמדו מכל המחלוקות שהיו מעולם בכל הדורות. כגון הראב"ד על הרמב"ם. והגר"א  בבא קמא טז:  

, את רבנו רדפו, ושמונה עשרה פעמים העידו עליו עדויות שקר של מעשים  \נועל בעש"ט. ועל בעל התניא/
את הרמח"ל    וגםד.  . ורבי יעקב עמדין על רבי יהונתן איבשיץ. וגם את הבערדיטשער רב רדפו מא\נזרעים/ 
, ועשו עליו חרם ואת ספריו  וטענו עליו שבתאי וחשדוהו באשת איש  )כמבואר בספר אגרות רמח"ל ובני דורו הוצאת דביר(רדפו  

מינים, כספרי  לשרוף  להרגו  ציוו  בחייורצו  החזיקו  מאניפולי  זושא  רבי  את  למשוגע/ .  אהרן    \נחו  רבי  על 
. ועל המאור  \נטהגדול מקרלין אמרו שעבר עבירה של אשת איש, ושראוהו מתנדנד עם פרוצה בגן העיר/ 

דברו על הרבה צדיקים עצומים    . וכיוב"ז\סעינים מטשרנוביל תלמיד הבעש"ט העידו עליו שחוטא עם גויות/ 
 דייקא. האם זה לא מספיק כדי לרעוד מפחד כשעולה בדעתו לחלוק על מישהו? 

למחלוקת לשם שמים עיין יערות דבש ח"ב דרוש   ובפרט שכבר נתן לנו רבי יהונתן איבשיץ סימן מובהק
שמים  \סאח'/  לשם  מחלוקת  כי  שמים,  לשם  לא  היא  השני  לצד  אהבה  בה  שאין  רק    שמחלוקת  היא 

אבל לא על האדם עצמו, וממילא כל מחלוקתם מצומצמת רק לאותו    ,כשחולקים על דעתו של הצד השני
 עניין שחולקים עליו. אבל אין שנאה ולא איבה ביניהם.  

פשוטים הדברים  שמים  וא"כ  לשם  שלא  מחלוקת  למחלוקת   ,להכיר  מצטרפים  רבים  כך  שכל  יתכן  ואיך 
 מים??? שאין בה את הסימנים שהיא לשם ש

, שרבנו ציוה לעשות התבודדות וחשבון נפש בכל יום  , שאפילו חסידי ברסלבאבל כל כך סוחפת המחלוקת
ועוד חזר ולימד אותנו פעמים רבות על כך שצדיק גדול לא נראה צדיק כלפי חוץ )עיין תורה רמג ותורה  

. וכמו שאמרו על רבנו בעצמו ועל  )מועד קטן טז:(קמ(, וע"כ נקרא כושי כי מעשיו משונים כעורו של כושי  

 
 הביטו אחרי משה ואמרו כמה עבים שוקיו וצווארו שמן הכל משלנו   עיין קדושין לג:   נג
שבכל הדורות דווקא על הצדיק הגדול שבדור בדו שקרים ורדיפות. ובלק"ה קרחה וכתובת    –סימני בהמה טהורה ד' ל'    עיין לק"ה   נד

 ביא וכו'.קעקע ג' יא שחלקו על משה רבנו וישעיה הנביא וירמיהו הנ 
זיונות ושפכו דמו עד שלא  י כך קרעו אותו בב   שכל   " קרעו ולא דמו " שהיו מבזים על מעשה בת שבע. כמ"ש    -נט.  כמבואר בב"מ   נה 

   .נשאר בו דם 

שאין להם חלק לעולם הבא. וזה אע"פ שבאמת כל מי שהכיר יחוסו של דוד לא הצליח להבין כיצד כזה יחוס משוקץ    ומבואר שם 
מצ  ראשיתו  עליהם.  למלך  יהודה  נעשה  ומעשה  אביה.  שם  על  לבנה  ושקראה  דייקא  צנועה  הפחות  ובתו  מלוט  מואב  בהולדת  ער 

ותמר שנדמה לזנות כשהולידו את פרץ. ומבואר בשער הפסוקים שער ואונן נתגלגלו בסוד היבום של תמר בפרץ וזרח. נמצא שפרץ  
גרה    , מעשיו הרעים. ורות היא נכדתו של בלק הרשע שממנו יצא זרע משיח )רות ד' יח( הוא ער אותיות רע שהקב"ה המיתו בגלל  

מואבית, ממואב הנ"ל שגם נאסרו לבא בקהל ישראל, ועדיין לא נפסק אם מואבית כן מותרת לבא בקהל. ועל כן בהולדת ישי את  
לשפחתו והתכווין  הישראלית  מאשתו  פרש  לכן  בקהל  לבא  מותר  הוא  אם  נסתפק  שבאה    , דוד  לאשתו  והודיעה  עליו  שהערימה 

למלך   , תחתיה  משחו  הנביא  ששמואל  שעד  דוד  מוכרח    , ונולד  היה  זרעו  קדושת  מרוב  אדרבה  והאמת  לממזר.    החזיקוהו  כולם 
כיוון שמשיח יהיה המיוחד בתיקון הברית כמבואר בתורה לב    , להעלים מהסט"א באופן כזה מכוער את הולדת זרעו של משיח דייקא 

 ות בדרך של העלמה גדולה שנדמית לפגם הברית דייקא.תנינא, העלים הקב"ה את הולדת זרעו בכל הדור 

אגרת ח. שהעידו עליו ועל תלמדיו שמלעיגים על דברי חז"ל ולא שומרים תורה ומצוות ועשו עליהם חרם על    אגרות בעל התניא   נו 
 (14)פלא עליון  סמך עדויות בלי שהדיינים חקרו ובדקו בעצמם אם זה נכון.  

עמ' שנב   ככבי אור   נז  ובעל התורה תמימה בספרו מקור ברוך ח"ג עמ' תרכו כתב שחשדו את רבי נחמן שהוא מכת הש"צ  (  )משך הנחל 
)פלא  ושאר משיחי שקר שהיו בדורות הקודמים. ועיין חי"מ רסב שאמרו על רבינו שאין כאן ממצע או שהוא צדיק גדול או רשע גדול  

 ( 24עליון  

 (  1.30דקה    ,70מתוך ה   1)בקלטת  ל שפירא  רבי לוי יצחק זצ"ל בשם רבי שמוא   שיש"ק א' תרכד.  נח

 ( 14)פלא עליון  דף שמא. ומאורי אש עמ' צז.    אמרי אש   נט 

 ( 14)פלא עליון  למוהר"י הוברמן.    בן לאשרי   ס

והנה יש לדייק באמרו איזו היא מחלוקת שהיא לש"ש, ומה שאלה הרבה מחלוקות שהם לש"ש, וגם    -דרוש ח    "ב ח   –יערות דבש    סא
קשה הדיוקים, דקאמר כגון מחלוקת שמאי והלל משמע הא זולת דוגמא הלזו אינה לש"ש, ואחר כך קאמר שלא לש"ש מחלוקת קרח  

תהיה מה שתהיה, היצר הרע מפתה ואומר שהיא לשם  ועדתו, משמע זולת זה הכל לש"ש, וקשיא אהדדי. אבל בעו"ה כל מחלוקת,  
שמים, ולמצוה גדולה להכניע בוגדים ולשבר זרוע רמה וכהנה דברים רבים. כללו של דבר אין לך מחלוקת שאין יצר הרע מפתהו  

ל  באמת  היא  האמת אם  יודע איפוא  רק א"כ במה  לש"ש,  שהיא שלא  על מחלוקת  לומר  וח"ו  שמים,  הכונה לשם  שם  ואומר שכל 
 שמים או לא: 

יו  ריבות    דע, ו בזאת  ובעלי  המחולקים  לזה    -אי  זה  ומנגדים  בו  שחלקו  הדבר  אות    -זולת  זהו  ונפש,  בלב  גמורים  אוהבים  הם 
וזהו   ונוטרים שנאה זה לזה על ידי מחלוקת, זהו שלא לשם שמים, ויתיצב השטן בתוכם,  שמחלוקתם לשם שמים, אבל אם אויבים 

ה, איזו היא מחלוקת שהיא לש"ש, כי בכל מחלוקת אומרים שהיא לש"ש, אמרו כמחלוקת שמאי והלל,  הסימן מסרו לנו חכמי משנ 
נוטרים   ועדתו, שהיו  זהו אות שמחלוקתם לשם שמים, אבל כמחלוקת קרח  ונעימים,  זה הנאהבים  זה את  וכבדו  זה  זה את  שאהבו 

זו  וכדומה,  למשה  יסקלוהו  וכמעט  ושנאה  כי   איבה  שמים,  לשם  שלא  בכל    היא  נאמן  לאות  וזהו  אחותו,  אל  ואיש  למעלה אהבה 
 מחלוקת להבין אם היא לשם שמים או לאו: 
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מוהרנ"ת דברים שאין האוזן יכולה לשמוע, והתירו דמם, כך יאמרו על הגואל, שבהחלט אפשר שהוא יהיה  

שמשה רבנו בכוונה   תבסימן    בחיי מוהר"ןוראה  המשוגע כמבואר במעשה מז' בעטלערס יום שני.    \סבהגנני/ 
בו.   ויחשדו  שאיש אמת נדמה למי שרחוק מהאמת ת אות ל'(  )ערך אמ  ובספר המדותעשה שיחלקו עליו 

 לשוטה.  

זו כוחה הנורא של מחלוקת כמו מערבולת שסוחפת בלחץ חברתי ונעשית לבית חרושת של שמועות שלא  
כי   מאמינים  וכולם  נבראו,  ולא  כרוהיו  הרע  ל  תהברית  נשמתם  שתתקבללשון  עמקי  עד  ומזדעזעים   ,

 מהמעשים הנוראים שהבית חרושת שלהם המציא. 

והפעם היא מחלוקת לשם שמים טהורה,   נעשו,  לא  עוד  נוראים  נדמה שכאלה מעשים  פעם  בכל  אעפ"כ 
איש.   מפני  תגורו  לא  שמקיימים  הגיבורים  דבריואנו  היו  כבר  וכנ"ל  רוח  ורעות  הבל  הכל  באמת  ם אבל 

מעולם,   ממש  שמספרים/ כאלה  שכבר  \סגכמו  עצום  וגאון  נורא  צדיק  שהיה  מוולודניק  ישראל  רבי   על 
מילדותו נקרא העילוי מקאלטענע ובעל מופת ופועל ישועות יודע נסתרות וקורא מחשבות וכו'. ורק כיוון  

רץ שעושה מופתים.  שנהג לעשות דברים משונים ומוזרים, חלקו עליו ורדפוהו ורבים החזיקו אותו לעם הא

בפרשת  ש  וענה להםופעם שאלו אותו על דרכו המוזרה מדוע מביא על עצמו מחלוקת וביזוי ת"ח וצדיק,  

רמז שאדם שכולו מוקשה תדע לך    ,"כולה מקשה אחת זהב טהור"  תרומה כתוב שהמנורה שבהיכל היתה
 שהוא זהב טהור.

נראה  ו לפעמי הביאור  מהתלם  יוצא  מדוע  לשאול  אפשר  בתלם  שהולך  צדיק  זהירות  כי  צריך  זה  וגם  ם, 

צדיק סימן שהוא הרבה למעלה   גדולה, אבל  זה  גדולה,  קושיה אחת  עד שכולו  מובנת,  אינה  דרכו  שכל 

והיום כולם מחזיקים את רבי ישראל דב מוולעדניק בעל  , ואין להקשות עליו שום קושיא.  נומההשגה של
 שובים.  השארית ישראל לצדיק עצום וספרו מקובל כאחד מספרי החסידות הח

שכל הצדיקים הגדולים ובפרט אלה שעסקו בקרוב רחוקים  )ברכת הריח ד' אות לג(    וכדברי מוהרנ"ת שמזהיר בלק"ה
 בדורם חלקו עליהם, ורק כשנסתלקו חזרו להאמין בהם, וחזרו לחלוק על הצדיק שקם תחתיהם. 

 . וגם על משיח יחלקו וירדפו ויבזוהו ביזיונות שאין האזן יכולה לשמוע כנ"ל

 
הגלגולים   סב שער  בעלה    עיין  אלקים  איש  נקרא  דאצילות  מיסוד  לרוח  שזוכה  ומי  הגן,  את  שזורע  גנני  נקרא  דז"א  יסוד  יח  הק' 

לשמה. ואם לומד סוד לשמה זוכה לנשמה. ובזמן החורבן    דמטרוניתא, צדיק מושל יראת אלקים. וזוכה לזה ע"י לימוד תורת הנגלה 
ולפ"ז קצת מובן    אלא היא נזרעת מספיחין על ידו כמבואר בבית לחם יהודה שער לד פ"א(נתפרדו זו"ן והגנן העליון אינו זורע גינתו בנשמות חדשות ) 

יש בו אמת נדמה למשוגע.  ומי שמכיר את הרב    שנאבד הגנני מהמלכות וכיון שאין זיווג אין דעת והאמת נעדרת וממילא מי שעדיין 
נדמה   וממילא  והאמת  וזה תכלית הדעת  ואם לחדול במה שכבר עושה.  רואה בחוש שאינו עושה דבר עד שיקבל רמז עם לעשות 

 למשוגע ולא יציב, למי שמחפש זאת.    
על רבי ישראל דב מוולעדניק בעל הספר שארית ישראל, וזה לשונו  בנו של האדמו"ר משקוליץ )בגליון פנינים תשעט(  וכן כותב הרב יוסף ברגר    סג

המועקות:    נהרו אליו כל איש צר ומצוק וכל מר נפש גם ממי שאינם בני ברית ומכל סוגי   מכל רחבי אוקראינה רוסיא וליטא   -שם  
המתים. הברכות היו מסורות בידו, כל  המעיק. החיים באו אליו וגם מן    עגונות, תחלואים, חשוכי בנים, גניבות, דוחק הפרנסה והפריץ 

ולא רק מברכותיו צמחו הישועות, ולא    .והטבע   מפיו נעשה ודבר אחד מדבריו לא שב אחור, ללא כל הגבלות מדרכי העולם   היוצא 
 .אלא גם מ"סגולות" בלתי שגרתיות לחלוטין  ,רק מדברים שגורים ומקובלים 

מצעדי גבר, מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי    מעשה איש ופקודתו ועלילות   גלוי עיניים היה רבינו ולפניו נגלו כל תעלומות,
שעשה בעל הבהמה מיום    יכולים אנו להכיר עליה ולהבחין את כל המעשים   –אמר פעם    –חלון ביתנו    איש. כשעוברת בהמה ליד 

תורתו על    כפי שהודיע כמה פעמים בדברי   פחות מזה ראה בפניהם של הבאים אליו,   לידתו ועד עצם היום הזה! ואין צריך לומר שלא 
רשומים, כתובים וחתומים על פניו. לרבים מן הפונים אליו בעת צרתם,    בפני נכתב ובפני נחתם", שכל עוונותיו של האדם " לשון רז"ל  

עבורו   גילה  היתה  לא  עוונות  גילוי  צרה.  אותה  עליהם  באה  שבעטיו  העוון  מהו  בעלמא   רבינו  ומזדמנת  אקראית  וניכר  עבודה   ,
אליו לקבלת עצה    מעייניו, רבים הם עד למאד הסיפורים הממחישים את דרכו זו, הן באלו שנכנסו   שהחזרה בתשובה עמדה בראש 

וגילה  לבית מדרשו  יצא אליהם  והן באלו שהוא עצמו  ישיר אליהם, או ב"שיחה בעלמא" שירדה חדרי בטן,    וברכה  בדיבור  עוונם 
 ...ומתנפל לפניו לקבלת התשובה   עצמו היה מגלה את חטאיו   והחוטא 

רבינו אינם מסתירים כלל את העובדה שרבים התנגדו לדרכו  ואכן, כך דרכה של "מוזרות" שהיא מקנה אויבים    .הסיפורים אודות 
פירוש הוא שאדם שכל  ה   "דרכו המוזרה השיב הרי בפרשת תרומה כתוב "כולה מקשה אחת זהב טהור  לבעליה. פעם כשנשאל על 

 ...תדע לך שהוא 'זהב טהור   –הנהגתו 'מוקשה  

מדרכי אותו אדם, והסבתם בדרך "מוזרה" לגילוי עוונות,    גם כשגילה חטאיהם של הבאים אליו, עשה זאת לפעמים תוך תפיסת מלים 
היו  מוזרות  למצוא ו תנ   כן  דין  לבעל  מקום  היה  תורתו  בדברי  ואף  ניגוניו,  גם  היו  וכאלו  ב   עותיו,  "מוזרות"  הפשט  דרשות  היפוך 

בעל    ומעשה היה אצל הרה"ק   לעז שאין הוא למדן וסתם אדם שנהיה לבעל מופת...  עד כדי כך שמתנגדיו הוציאו עליו   –והאותיות  
א, והראה להם שמי  " מופת". פתח הרבי ספר שו"ת הרשב   הצמח צדק זי"ע שסיפרו לפניו על איש פשוט שלפתע פתאום הפך ל"בעל 

לא! לא! הווילעדניקער הוא גאון!    :להם     ע שיהיה בעל רוח הקודש. אמרו לו: הנה הווילעדניקער?! השיב מן הנמנ   שאינו למדן הרי זה 
פה כל    למד הווילעדניקער גמרא מסכת ביצה, והיה חסר שם דף אחד, ולקח וכתב בעל   ואף סיפר מעשה שהיה נוכח בה: פעם אחת 

 .הדף עם פירוש רש"י ותוספות אות באות 

 



 מוהר"ן               קנב                    רה תו                                ליקוטי               13קד: 

על הצדיק עד שהן סיבה  קנב, שהעוונות שלנו נעשים ענן של הסתרה  , תורהוכמבואר היטב בתורה זו
"י שהירא שמים חולק על  עמניח ירא שמים שישמור הפתח שלא יסגר  "הבשהוא יעלם מאיתנו לגמרי והק

 נפש לסבול בזיונות גדולים אפשר להתגבר על המניעות ולהתקרב אליו. רק ע"י מסירותו הצדיק.
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