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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

 ששולב בגרסת התורה והוא מסקנת העיון שבהערות   ,ביאור הפשוט  -הראשון

 .  ותירוץ בבנוי על פי רוב בדרך של קושיא , אההערות  -החלק השני
שהלומד יוכל בעצמו לדון בדיוק  ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי 

שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי הכוונה    הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי. 
בו גם הרבה   שמובלעים להיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע"פ 

 חדושים. 

היא הקדמה לתורה שהיא מבט כללי על התורה, שאמור לקשור את     -והשלישי
   . אחד בקשרכל חלקי התורה 

 גם לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה. עוד ו
כמעט ראיות למבואר  בה  ל מסקנת העיון שבהערות לכן אין עבנויה     -ההקדמה 

 בה
דרך הלימוד נ"ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך  

לעיין בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין 
לתורה, ואח"כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע"פ שעדיין לא  

כך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. ו
 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא. 

זה למצא את החוט החזק  "ברינה יקצורו", כי עיקר ה"הזורעין בדמעה"בחי' וכל זה עדיין 
שיחרוז את כל החרוזים היטב דהיינו לתפוס את מהלך התורה באופן שכולל את כל  

וזה השתדלתי  .גביכול אין בו צורך למהלך התורה הפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
 לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה לבד מביאורי

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל  ,מושגים קשים להבנה
"ד בלא חידוש גם  )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. הספיקות
ועדיין אני מצפה )זו היתה כוונתי   דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבהקדמה נת

 ( להצליח יותר

 
 

בהשוואה לשאר  שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה מהדורת תקפא המדויק,  בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן  דפי הליקוטי מוהר"ן
 . הישנים וחדשים  ובתוספת מ"מ . מהדורות

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

 , והוא רחום יכפר עוון.  אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו 
 השתדלתי מאד כל ביאור להקדים לו את הקושיא המכריחה אותו וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.  ב
ה  שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופאות עיין חיי מוהר"ן  ג

   .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה
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 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על י ורק כיון שציוה לעוהלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי 
קש   הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים  ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  ּו ַמחְּ

ָכל פַּ  ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ יל אֶּׁ ּכְּ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ת  ַעם לְּ
הַ  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ה ָהעֹוָלם. וְּ ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ים אֲ ַעצְּ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ִמין ש 
ָגתֹו, ֲאבָ  רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ צֹות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ה ָיכֹול לְּ ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ִמּנִ צֶּׁ ן   ל עֶּׁ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ַהּקְּ

כּו'. א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ ָרָכה, ַהרְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש   עכ"ל  ּוכְּ

בעיון.  ועיקר כוונת החיבור הזה הוא לבאר הפשט באופן שכל אחד יוכל ללמוד ולעורר קושיות ללימוד בעיון ולפתוח את המראה מקומות להקל על הלומד
לם הוא  ולחדש מסתמא אצ והרבה חדושים שעמלתי שעות רבות להבין ולרגע לא שכחתי את אנ"ש החריפים שאם יעיינו בזה מסתמא יהיו להם הרבה הערות, 

להקל על הרוצה ללמוד וך את הדברים רכל מעלתי עליהם היא רק הסבלנות לעמול ולטרוח הרבה שעות עמ"נ להגיש כשלחן ע דבר פשוט שמיד עלו עליו.
 . , כיון שלא מצאתי אחר שעשה זאתבעיון 

 
 התנצלות 

 ארי כבוד  אמנם מעט בברסלב העיזו לפרסם חידושיהם חלקם כדי לא להיקרא בעל המחבר וכיו"ב ת 
המבוררים לו כאחותו שאסורה לו כמבואר בשבת אלא דברים לרבים וחלקם כנראה מחשש שלא יצאו חובת הזהרת רבינו בתורה כא אות ח' שאין לדרוש 

 , מסתמא כוונתו להאמין אבל לא לדרוש ולפרסם.  ' )סוף אות ה'( שכ"א חייב להאמין בחשיבות חדושיו אקמה:, ואע"פ שהזהיר בתורה ס

ב"ב י: שעל זה  מהרש"אמפרשים רבים שהאריכו בחיוב כתיבת חידושים עיין דווקא יצא לחדש ולחלוק על אבל כיון שאמר אני חדש מלא ישן ולא ידוע שבזה 

הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא  מי שגילה לו אות תקל  ובספר חסידיםאחז"ל פסחים נ. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 
יד( יביא במשפט    גלה לו אלא לכתוב, דכתיב )תהלים כה יד( סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, וכתיב )משלי ה טז( יפוצו מעינותיך חוצה, וזה שכתוב )קהלת יב

משם  שכתב בהקדמתו    לב אריה   הוסיף בשם ספרשם.    להחיד"א ברית עולם  ובביאור      ינה כותבה:על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שא
ב  בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרש רז"ל  

עוד עי"ש בשם ספר    .  וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן זבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה    הנ"ל את הכתוב 

ז"ל שכל מי שמגלין לו רזי תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את  רבי אליעזר מגרמיזא  שם  ביד פרשת כי תשא שכתב    על התורה כתב  רבינו אפרים

ה  מלמוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה ובינה לבאר ולפרש    שפתי כהן   ועיין   הדין עכ"ל.

אות טו    צדוק הכהןלר'    מחשבות חרוץבספר  ועיין        .שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתו שחייב מיתה 
    חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם, ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל.  שכתב שיש גם 

ולי ע"י לכן א  זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. קהילות יעקב עוד עיין בספר 
 לו.הודעה והתנצלות הנ"ל אפשר כן לפרסם איזה חדושים גם לפחותים כמונו, ואנו תקווה שעכ"פ דבר טוב אחד יש גם בחיבור זה ויציל על הספר כו 

להוראה   ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' שלפני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה 
הרת  למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמא גם הז 

 רבינו הנ"ל אפשר לפרש כך. 
את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו עכ"פ אם טעינו והזהרתם היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם 

   שאסורה.

שרשב"ג מי' הרוגי שסז שחכמים ראשונים נמנעו כדי שלא להנות מהתורה ועיין שם סימן ח'  ספר חסידיםחתימת שם המחבר היא סוגיא בפ"ע עיין עוד עניין 
לציין  בא דעלמא נהגו כן ו מאידך ר ., אמנם יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבודלו מזכויותיו  עוד עי"ש סימן פד שמנכין  מלכות תלה בזה סיבת הריגתו 

ע"י תלמידיהם או שכל היחס לפירוש הוא כפי גדולת המחבר בחכמה ויר"ש לכן חששו שאם לא יציינו שמם לא ינהגו כובד ראש  שצויין שמם ונ"ל הטעם או 
 בדבריהם.

 בתורה של רבינו לעורר על חשיבות העיון  
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש  חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י  לְּ נֵּ ְּ עּוִרים  ש  ִ מֹד ש  ָפָריו  ִללְּ ים   סְּ ִ דֹוש  עּור, ַהּקְּ ִ ָחד ש  ּוט  אֶּׁ ש  מֹד ּפָ ִהירּות ִללְּ מְּ ה  ּבִ ּבֵּ ֹאד ַהרְּ י  מְּ דֵּ ה  ּכְּ יֶּׁ הְּ ּיִ ֶּׁ גּור ש  ָ ַעל ש  -ּבְּ
ה  עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ מֹד אֶּׁ ִעּיּון  ִללְּ דֹול ּבְּ י . ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו  וְּ סְּ ן . ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום  וְּ ר ּבְּ ה  ַאחֵּ ַין  ִמּזֶּׁ ִענְּ ם  מֵּ קּות עֹצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה  ּבְּ ָ דֹוש  ַהּנֹוָרָאה  ַהּקְּ ֹאד וְּ  ַעד מְּ
ין  ין  סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ     :ּתַ

לבאר דברי רבינו בסוף תורה כה   ( חכמה ובינה אות לו) שהעיון בתורתו מסוגל לבטל הרהורים רעים כי הם באים מהמדמה ועיין ככבי אור    תורה קה תנינאועיין  
ו מסוגל שצריך לקרא שם חדש ליצה"ר דהיינו מדמה. הטעם כי המדמה הוא מדרגה שמינית ביצה"ר שנתחדשה כנגד התורה של רבינו ולפ"ז דווקא תורת רבינ 

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

 שרבינו אמר כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב וכו'.    -תקכאסימן חי"מ ועיין 

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

אות ח' שע"כ צריך מאד לחפש ולבקש מאד צדיק כזה שיכול להמשיך מדמה מבורר   שעיקר האמונה תלויה בברור המדמה ועי"ש   תורה ח' תנינא אות ז'ועיין  
 לאנשיו.

שע"י הסתכלות בצדיק והצדיק בו זוכין להתנוצצות המוחין ולשפלות )שרק היא תקום בתחית המתים( ולגדולה כפי מדרגת מוחו.   תורה עב תנינאעוד עיין  
 כז שגם ע"י לימוד ספרו מתקיים כל זה עפ"י המבואר בתורה קצב שפניו ושכלו של הצדיק נמצא בספרו. ועיין בפל"ח שם אות ב' וד' עפ"י לק"ה תפלין ו'

שרבינו שאל את רבי אהרן תלמידו שהיה הרב של ברסלב למה לא תקח את ספרי   -( סימן ב' אות טז)הובא בחכמה ותבונה    ( שיחות וספורים אות מג ) ככבי אור  ועיין  
 על דעתך איזה קשיא ואח"כ תוסיף ותעיין בו עד שתבין ותדע את התירוץ שע"ז.ותעיין בו היטב עד שיעלה 

וא"א .  ונראה פשוט כוונתו בזה שאין אחד שלא יכול למצא תועלת בספרו .  ידועים דברי רבינו שכינה בשם אפיקורס את אותם שאמרו שתורתו גבוהה מדאי 
א אמר זאת על ספרו אלא על תורותיו קודם שנעשו לספר א"כ בכל תורה בלקוטי מוהר"ן  לומר שהכוונה שכל אחד יש כמה תורות שמתאימות לו שהרי ל

צריך זהירות   עכ"פ לפ"ז .  יכול כל אחד בכל מדרגת הבנה למצא איזה תועלת נצחית ואמנם לכאורה צריך לומר זאת גם על כל חלק מתורה אבל בזה צ"ע
)רמב"ם  במציאות הנבואה ובנבואת משה  מה שנקט לשון אפיקורס דהיינו כופר   .גדולה וכל אחד לבחון עצמו אולי ח"ו הוא מאותם אלה שמכונים בפי רבינו אפיקורס

נמצא שמי שסובר שרבינו אומר    .ע רק מה שצריך לו ולא יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמ ב נראה כוונתו כיון שאמר   '(,ח  'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק . 

  אחר התחיה לעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ ו הל(  ששון ושמחה יז)אמר בככבי אור זצ"ל שהיה גאון ועמקן עצום ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן 
שם  שך דבריו מאדרבה משם ראייה כי ה  . וא"כ מה הטענה על אזובי הקיר כמונו. אבלדבור אחד מדבריו הנוראים כפי שידע אותו אדמו"ר ז"ל עוד בזה העולם 

מזה שהיו לו כמה   שעל כל זה רבנו בעצמו הזהיר לכמה וכמה שישתדלו לחדש בתורתו כמבואר בתורה קה תנינא שאפילו אם לא יכוון לכוונתו זה טוב, ומובן 
 . כוונות בדבריו הנוראים שגם אנו נוכל לידע ולהבין בהם קצת וכו' עי"ש 

קוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפשוטו ממש  י מי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ  ו  .ר של רבינו יותר מגאונים גדולים ורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספ

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו 
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
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 פח קיד רחתורה 



 צה.פוסעים פה פו . פז פח                       מוהר"ן                                  ליקוטי        

כי מתחלה המלכות היא אצל ז"א בבחי' אושיט פסיעה לבר 

 כמובא בזוה"ק )בלק ד' ר"ג ע"ב וכמבואר בכתבי האר"י ז"ל

, פי' כשאנו רוצים לתקנה ולגדלה בבחי' סעד סועדים בו(. [א]

פירוש  ולברך שלש פעמיםשיהא פנים בפנים.  [ב] עזר כנגדוו

צדקתם . [ג] שצריך להאיר את נה"י דז"א, כי משם עיקר בנינה

, פי' ע"י מה מתברכין נה"י דז"א, ע"י המוחין שהוא תצהיר

מקבל כמובא. והמוחין הם ארבע, חכמה בינה חסד וגבורה, 

כאור שבעת . וזה בחינות [ד] והם מלובשים בנה"י דבינה

 :  של ד' ראשין  שיןשל ג' ראשין, ו שין, שהם סוד הימים

 : )ע"כ לשונו ז"ל(

 

סיעה קטנה סועדים בו לברך שלש בו פ פוסעים[ ה] פו

הנה ידוע כי בימי החול הוא שליטת החיצונים,   . [ו] פעמים וכו'

          [ח] זועש"ק בין השמשות אין להם שליטה כלל. כמ"ש בזוה"ק

. ועיקר שליטה [י] פועלי אוןיומא כדין יתפרדו כל  טתקדש יכד א

אדם לילך  שלהן בימי החול, הוא בבחינות רגלין, שאין מניחין ל 

בדרכי השי"ת דאיתא בגמרא )ברכות ו( הני ברכי דרבנן 

דשלהי מינייהו, ובשבת קודש חוזרין להם כח ההליכה כמ"ש 

, היינו כמו שאמרנו אם תשיב משבת רגליך)ישעיה נח( 

שבשבת קודש יכול לילך בדרכי השי"ת. אך למשל, תינוק 

נו יכול . ואעפ"כ אי[יא] כשמתחיל לילך עדיין צריך סעד לתומכו

לילך במרוצה רק פסיעות קטנות, וצריכין לחזק אותו. כך 

כשאדם מתחיל בשבת לילך בדרכי השי"ת צריך עוד סעד 

לתומכו, והסעד הזה הוא בחי' אמת. ובחי' אמת הזה הוא בחי' 

קאי, ושבת  רגל שלישי, כדאיתא בגמרא )שבת קד( קושטא

הארץ  אפילו עם יב("ד)במס' דמאי פ הוא בחי' אמת, כדאיתא

. וכשמדבק א"ע במדה זו הוא סעד  [יג] ירא לשקר בשבת

לתומכו ובחי' רגל שלישי. אך עדיין צריכין לברך את השלש 

הנ"ל וליתן כח בהם כדי שיוכלו לילך היטב. והוא ע"י  ַרְגַלִים

צדקה שעושה בשבת, היינו שנותן לאדם על שבת, או שמאכסן 

צדקה שעושין בימי עני על שולחנו. כי יש שני מיני צדקה, יש 

החול, וצדקה שעושין בש"ק. וצדקה הוא בחינות שמש, כמ"ש 

. וצדקה שעושין בימי החול הוא  שמש צדקה וכו')מלאכי ג( 

מעין עולם  ידאישמש שבזמן הזה. וצדקה של שבת שה כנגד

א ישהטוהתחדש לעתיד לבא, להבא, היא כנגד שמש העתידה 

צדקה הוא נותן  . ושמש שהוא בחינות[טז] כאור שבעת הימים

, היינו צדק לפניו יהלךכח לבחי' רגלין שנאמר )תהלים פה( 

ויזרח לו שצדקה עושה לו הליכה. וגם נאמר )בראשית לב( 

לרפאותו מצלעתו. נמצא בזה  יזרכוו, ופי' רש"י לו לצהשמש

כאור שבעת שעושה צדקה בשבת, שהוא בחי' אור השמש 

"ל. וזהו פי' , הוא הנותן כח לבחי' שלש רגלין הנהימים

, היינו שבשבת פוסע עדיין פוסעים בו פסיעה קטנה

א ישהיח, היינו ע"י בחי' שבת סועדים בופסיעה קטנה כנ"ל. 

לברך בחי' אמת כנ"ל, הוא עושה לעצמו סעד ורגל שלישי. 
, היינו שלש רגלים הנ"ל וליתן כח בהם שיוכלו  שלש פעמים

צדקתם תצהיר כאור שבעת  לילך כראוי הוא ע"י 
, היינו שיתן צדקה בשבת כנ"ל, שהיא בחי' שמש ימיםה

 : כנ"ל כאור שבעת הימיםהעתידה להתחדש 

 

הענין הוא  . אמת ליעקב חסד לאברהם תתן)מיכה ז( [ יט] פז

כי אנו רואין בחוש תיכף כשאדם רוצה לילך בדרך הישר  

. אך כי יש שני כך ומתעוררין עליו דינים. והסברא הוא להיפ

העונש ויראת הרוממות. יראת העונש נקרא מיני יראה, יראת 

צדק, ויראת הרוממות נקרא אמונה. כי מחמת שהוא מאמין 

באמונה שלימה שהשי"ת הוא רב ושליט עיקרא ושרשא דכל  

הוא ירא ממנו. וידוע הוא כי א"א לבוא לאמונה רק  [כא] עלמין

ע"י יראת העונש. כי מחמת שהוא ירא מהעונש מאמין  

על היכולת ובעל הכוחות כולם, ומזה בא שהשי"ת הוא תקיף וב

לאמונה יותר גדולה. נמצא תיכף כשרוצה לילך בדרך הישר  

צריך להיות לו יראה הנקרא צדק. ובצדק כתיב )תהלים ט( 

. אך כבן, לפיכך מתעוררין עליו הדיניוהוא ישפוט תבל בצדק

כשבא אל האמת היינו אל היראה הנקרא אמונה אז כל הדינין 

, היינו להיראה, כי [כג] תתן אמת ליעקב. וזהו נמתקין בשרשן

. אז עקב ענוה יראת ה'קב הוא יראה, מלשון )משלי כב( עי

, כי אברהם נקרא מי שבא לדבק א"ע חסד לאברהםבוודאי 

להשי"ת, מלשון אבוא רם. וזה שכתוב )בזוהר בלק דף קצח  

היינו  [כה] והיה צדק אזור מתניו ואמונה אזור חלציו כדע"ב(

ינו אמונה אלא עד לא אתחברת אמת בהדה אקרי צדק והי

צדק כיון דאתחבר אמת בהדה אקרי אמונה וכל טיבו וכל  

 : נהורא שריא בה

שמים בעבים המכין לארץ  המכסה)תהלים קמז( [ כו] פח

לעולם   כזהנה ידוע כי ההשפעות והברכות א"א להם לבא . מטר

אלא ע"י הצדיק כי הצדיק יש לו ידים במה לקבלם דהיינו 

הבה ויראה, כי הם הידים לקבל בהם כל ההשפעות וכל א

הברכות. וצריך הצדיק כזה לגנוז האהבה והיראה, כדי שלא 

המכסה רגים עליו, ויגזלו ממנו ההשפעות. וזהו טיקטרגו המק

, היינו אש ומים. היינו כשהצדיק יכול לכסות שמים בעבים

המכין שמים, היינו אש ומים, היינו האהבה והיראה שלו. אזי, 

  :  , היינו שיכול להמשיך כל הברכות שהם בחי' מטרלארץ מטר

אך כשהצדיק הוא מפורסם גדול, אזי המקטרגים יודעים 

ומשגיחים עליו היטב, ואינם מניחים לו להוריד השפע. והקב"ה 

, [כח] נותן בלב צדיק אחר להחזיק עליו במחלוקת כדי לכסותו

, [כט]לשם שמים  ושיוכל להוריד השפע. וזהו מחלוקת שהוא

היינו לשם צדיק, שהוא מכונה בשם שמים, מחמת שיש לו 

אהבה ויראה. היינו לשם שמים האהבה ויראה. וכדי להכין  

 :  מטר שהוא בחי' השפעות וברכות
 

 
עי"ש במקדש מלך והקדמת המתוק מדבש בשם שער מאמרי רשב"י והגהות מהרח"ו על הזוהר הזה ד"ה   א

 ובע"ח שער לד פ"ג ופ"ד ובשער לה פ"א.אשורנו. 
 יח  'בראשית ב ב
 עיין פרי עץ חיים שער ק"ש פרק כה, שער הכוונות דרושי ק"ש דרוש ח'  ג
 דעת כולל חסד וגבורה לכן הם ד' מוחין בז"א.פי' כי מנה"י דבינה נעשים חב"ד דז"א וה ד
 תורה זו היא לשון החברים כמבואר בסוף תורה קח ולא ידוע מתי והיכן נאמרה  ה
 לשון הזמר כל מקדש שמזמרים בליל שבת   ו
 בתקפא הניח כאן מוהרנ"ת מקום לציון הזהר ולא מילא אותו וכן בתרלד ותרלו ותרצו, ובתשכט ביטל הריוח. ז
יקהל רג. והקדמת מתוק מדבש  ורומה קלה: טעם שאסור לומר והוא רחום במעריב של שבת וזוהר זוהר ת ח

   שם משער הכוונות כונות רחיצת חמין.
 אתקדש  -מתרצו  ט
 לשה"כ הושע ו' ח'  י

נח היה צריך סעד לתמכו ואברהם היה מתחזק ומהלך. ועיין בעש"ט עה"ת   -עיין פרש"י בראשית ו' ט'  יא
 ח' ט' 'פרשת נח אות ז

בכל )צ"ע כיון ש )במס' דמאי פ"ד ( אפילו. -)במס' דמאי פ' (     אפילו, ובתקפא של ברגר והאוצר-בתקפא גיסין  יב
גם כאן כוונת  ולישנמצא שינוי בין נוסחאות תקפא נמצאה גרסת גיסין מתוקנת יותר אהאחרים מקומות  עשר

פך שתחילה השאיר מקום  אבל מסתבר יותר לה ,רושלמי ימשנה אלא ה  נו לשוןלציין שאי היתה למחוק כדי מוהרנ"ת 
ואח"כ כיון שכבר ממילא היה צריך לתקן לעיל בדף צד: תיקן גם כאן וכתב  הלוקח פרות(במס' דמאי פ' )לכתוב 

 (בקיצור פ"ד

 
אימת שבת   -שם הלשוןירושלמי פ"ד הלכה א' ומקורו ב שם אין זה לשון המשנה אלא לשון תפארת ישראל יג

    אומר אמת. אוהו  עליו
 שהוא  -שהיא, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  יד
 שהוא  -שהיא, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  טו
 כו  'ישעיהו ל טז
 לצרכו  -מתרצו  יז
 שהוא  -שהיא, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  יח
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה כנ"ל  לשון החברים   יט
 להיפך  -מתרצו  כ

 לשון הזוהר ח"א דף יא:  כא
 ינים ד ה -מתרצו  כב
 ' כ 'מיכה ז כג
 )בזוהר בלק דף נח ע"ב( ובתרלו תוקן ]ציון הזוהר הזה כתב מוהרנ"ת בתורה ז אות ב[ –בתקפא  כד
 ישעיהו יא ה'  כה
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה כנ"ל  לשון החברים   כו
 לבוא  -מתרצו  כז
 לקמן תורה קיד ותורה רח  , ושיחות הר"ן אות צועיין  כח
 * אבות פ"ה  כט

 תורה אור 
ֹּאֶמרב בראשית  ְיקָֹּוק   )יח( ַוי 

ת ָהָאָדם   ב ֱהיוֹּ ֱאלִֹּהים לֹּא טוֹּ
: לְ  וֹּ ֶנְגד  וֹּ ֵעֶזר כ ְ ה ל  וֹּ ֶאֱעש ֶ  ַבד 

ר   ישעיהו ל )כו( ְוָהָיה אוֹּ
ר   ה ְואוֹּ ָ ר ַהַחמ  אוֹּ ָבָנה כ ְ ַהל ְ
ר   אוֹּ ְבָעַתִים כ ְ ה ִיְהֶיה ש ִ ָ ַהַחמ 
ם ֲחבֹּש   יוֹּ ִמים ב ְ ְבַעת ַהי ָ ש ִ
ַמַחץ  וֹּ ו  ֶבר ַעמ  ְיקָֹּוק ֶאת ש ֶ

א: ס ַמכ ָ  ָ  תוֹּ ִיְרפ 
 תורה פו 

ְלָעד ִקְרַית   הושע ו )ח( ג ִ
ם:  ה ִמד ָ ֲֹּעֵלי ָאֶון ֲעֻקב ָ  פ 

יב   ש ִ ישעיהו נח )יג( ִאם ת ָ
ת ֲחָפֶציָך   וֹּ ת ַרְגֶלָך ֲעש  ב ָ ַ ִמש  
ת   ב ָ ַ י ְוָקָראָת ַלש   ם ָקְדש ִ יוֹּ ב ְ
ד  ש  ְיקָֹּוק ְמֻכב ָ עֶֹּנג ִלְקדוֹּ
ָרֶכיךָ  ת ד ְ וֹּ וֹּ ֵמֲעש  ְדת    ְוִכב ַ

ָבר:  ר ד ָ א ֶחְפְצָך ְוַדב ֵ צוֹּ  ִממ ְ
)כ( ְוָזְרָחה ָלֶכם   מלאכי ג

א   ֵ ַמְרפ  ֶמש  ְצָדָקה ו  ִמי ש ֶ ִיְרֵאי ש ְ
ם   ֶ ת  ִפש ְ ְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ו  ב ִ

ק:  ֶעְגֵלי ַמְרב ֵ  כ ְ
 תורה פז 

ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹּב  מיכה ז )כ(  ֵ ת  ת ִ
ְעת ָ   ב ַ ר ִנש ְ ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאש ֶ

  ִמיֵמי ֶקֶדם: ַלֲאבֵֹּתינו  
ֹּט פ   תהלים ט )ט( ְוהו א ִיש ְ

ים   ֶצֶדק ָיִדין ְלֻאמ ִ ֵבל ב ְ ֵ ת 
ִרים:  ֵמיש ָ  ב ְ

משלי כב )ד( ֵעֶקב ֲעָנָוה  
ד   ר ְוָכבוֹּ ִיְרַאת ְיקָֹּוק עֹּש ֶ
ים: ישעיהו יא )ה( ְוָהָיה   ְוַחי ִ
ָנה   ר ָמְתָניו ְוָהֱאמו  ֶצֶדק ֵאזוֹּ

ר ֲחָלָציו:   ֵאזוֹּ
 תורה פח 
ה  תהלים קמז )ח ֶ ( ַהְמַכס 

ִכין לָ  ֵ ָעִבים ַהמ  ַמִים ב ְ ָאֶרץ ש ָ
ְצִמיַח ָהִרים ָחִציר:  ַ  ָמָטר ַהמ 

 



 מוהר"ן                         קיג  קיד  קטו  קטז  קיז                              ק:      ליקוטי
, [א] בבוא אליו נתן הנביא וכו'וכענין שמצינו בדוד המע"ה 

חי ה' וכו' וסיפר לו מעשה האורח )שמואל ב י"ב( ענה ואמר 

. [ב] אזי נפסק הדין על דוד כאשר יצא מפיו ואת הכבשה וכו',

וזהו ונפרעין מן האדם מדעתו, כלומר ששואלין דעתו. ואעפ"כ 

וא עליו: והענין הוא הוא שלא מדעתו, כי אינו יודע שהדין ה

עמוק מאד איך שואלין כל אדם. כי בכל הדיבורים וסיפורים 

שאדם שומע, ימצא שם דברים גבוהים ורמים, וצריך ליזהר 

בזה מאד, לבלי לגמור הדין עד שישנה וישלש, כי הוא סכנת 

נפשות. והדברים עתיקים, כי יש בזה בענין סיפורי דברים 

' ע"ב( חביבין עליך יסורין א"ל ענינים גבוהים: וזה )ברכות ה

ידא ואוקמי'. כלומר אם אין  ליגיהב  לא הן וכו', הב לי ידך

אתה חפץ בהם, הב לי ידך על זה שאין אתה רוצה בהם 

 : באמת. אזי יהיב לי' ידא ואוקמי'

שמים בעבים המכין לארץ המכסה )תהלים קמז( [ ד] קיד

שהן יכולין  הצדיקים הגנוזים תמעל ה. כי טוב מאדמטר וכו'

לקבל שפע ורוב טובה להמשיך להעולם ואינם שואלים עליהם 

ים. מואינם מקטרגים עליהם מחמת שהם גנוזים ואינם מפורס

אך אפי' מי שהוא מפורסם כשיש עליו מחלוקת הוא תועלת 

לזה. כי המחלוקת מכסה עליו, ועי"ז יכול להמשיך שפע להעולם 

, שמים הוא מים בעביםהמכסה שולא ימחו ויקטרגו עליו. וזה 

בחי' הצדיק, ע"ש אש ומים, היינו אהבה ויראה, וע"ש זה נקרא 

הצדיק שמים. וזה המכסה שמים בעבים מלשון עביות וגשמיות, 

שמכסה את הצדיק בעוביות וקשיות שמקשין וחולקין עליו. וע"י 

, כי עי"ז יוכל המכין לארץ מטרהמחלוקת והקשיות האלו,  וכסוי

, צופה רשע לצדיק וכו' [ז]י קטרוג כנ"ל: וזה ללהמשיך שפע ב

שהרשע שחולק על הצדיק הוא רק צופה, היינו צפוי וכסוי על 

 ומבקש להמיתוהצדיק כדי שיוכל להמשיך שפע כנ"ל. אך 

ה' לא יעזבנו שהרשע מבקש לעקור ולהמית ח"ו את הצדיק, 

)זה הענין מבואר לעיל בסי' פ"ח בשינוי לשון קצת. וע' ח: בידו

  (:ט) (וד מזה לקמןע

העם מרחוק ומשה נגש אל  ויעמוד)שמות כ( [ י] קטו

. יאיםההערפל אשר שם האל  

כי מי שהוא הולך בגשמיות כל ימיו, ואחר כך נתלהב ורוצה 

אזי מדת הדין מקטרג עליו, ואינו מניח אותו לילך בדרכי הש"י, 

, [יב] חפץ חסד הואומזמין לו מניעה. והש"י לילך בדרכי הש"י, 

)עיין למטה(. ומי שהוא יגומסתיר א"ע כביכול בהמניעה הזאת 

בר דעת הוא מסתכל בהמניעה, ומוצא שם הבורא ב"ה, כמו 

אם יאמר לך אדם היכן  ([יד] דאיתא בירושלמי )תענית פ"א

אלי קורא  [טו] ם, שנאמרראלקיך תאמר לו בכרך גדול שבא

. ומי שאינו בר דעת, כשרואה המניעה חוזר תיכף משעיר

חוריו. ומניעה הוא בחי' ענן וערפל, כי ענן וערפל היינו לא

ולא הוא לשון מניעה, כמ"ש )בראשית כב(  טזחשךוחשך, 

, כי כשרואין הערפל מרחוק ויעמוד העם. וז"פ הפסוק, חשכת

, שהוא בחינות דעת ומשההיינו המניעה כנ"ל עומדין מרחוק. 

אל  . היינואשר שם האלקים, נגש אל הערפלכל ישראל, [ יז]

שמענו בזה עוד :   [יח] המניעה, שבה בעצמה נסתר הש"י

מפיו הק', שהוסיף לבאר הענין הנ"ל מה שהש"י בעצמו מסתיר 

, וגם [יט], אוהב משפטא"ע בתוך המניעה כנ"ל. ואמר, כי הש"י 

. אך אהבתו שהוא אוהב את ישראל, היא [כ] הוא אוהב ישראל

. וע"כ (כאגדולה יותר מהאהבה שהוא אוהב את המשפט )

, כבי"כשהמדת הדין מקטרג על מי שאינו ראוי להתקרב להש

לבלי להניחו ליכנוס לדרך החיים להתקרב לצדיק האמת ולדרך 

, ע"כ הוא ית' מוכרח כביכול אוהב משפטהאמת. והש"י הוא 

להסכים להזמין לו מניעות למונעו מדרך החיים, כפי הראוי לו 

וא ית' אינו יכול לפי מעשיו הרעים ע"פ הדין והמשפט. כי ה

כנ"ל. אך מאחר  אוהב משפטלדחות את הדין, כי הוא ית' 

שבאמת הוא ית' אוהב ישראל, ואותה האהבה של ישראל היא 

גדולה יותר מהאהבה של המשפט כנ"ל, מה עושה הש"י כי 

הוא מוכרח כביכול להסכים על המניעות למונעו מן האמת, 

כנ"ל. אבל  פטאוהב משמחמת הדין והמשפט שעליו, כי הוא 

אעפ"כ באמת לאמתו רצונו וחפצו ית', שאעפ"כ יתקרב האדם 

אליו ית', כי הוא אוהב ישראל יותר מהמשפט כנ"ל. ע"כ, הש"י 

נותן רשות להזמין לו מניעות, אבל הוא ית' בעצמו מסתיר 

א"ע כביכול בתוך המניעות. ומי שהוא בר דעת יכול למצוא 

באמת אין שום מניעה כי את הש"י בתוך המניעות בעצמן. 

על , כי בתוקף המניעות בעצמן נסתר הש"י, ו[כג] בעולם כלל

המניעות בעצמן דייקא יכולין להתקרב להש"י, כי שם  ידי

שהוא המניעה  ומשה נגש אל הערפלנסתר הוא ית' כנ"ל. וזהו 

 : כנ"ל כי שם האלקים

צדקה ניצול מעבירות. כי כל המרחם על הנותן [ כד]קטז 

הבריות מרחמין עליו מן השמים )שבת קנא ע"ב(, וכל מי שאין 

בו דעה אסור לרחם עליו )ברכות לג( וכיון שמרחמין עליו 

בהכרח נותנין לו דעת. ואזי ניצול מלבוא לידי עבירה, כי אין 

אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות )סוטה ג(, אבל 

 :ו דיעה ניצול מעבירות. אכי"רכשיש ל

שקשה לישן במוצאי שבת. כי במוצאי הענין [ כה]קיז 

שבת מתחיל התגלות אליהו כמ"ש חז"ל )בעירובין מ"ג ע"ב( 

שאין אליהו בא בשבת ולא בע"ש. ובמ"ש יוכל לבוא, וע"כ מאז 

מתחיל התגלות אליהו. ואמרז"ל )עדיות פרק ח( אין אליהו בא 

זרוע ולקרב המרוחקין בזרוע. והיינו אלא לרחק המקורבין ב

 [כו]לרחק השקר ולקרב האמת. וכשארז"ל בזוהר )תשא דף קפח(

, והשיב לו שפת אמת תכון וכו' [כז] דשאל האי מינא כתיב

  תכוןר"א כוננת לא כתיב אלא 

 

                                              
א

 'תהלים נא ב 
ב

 א כ' מב מצודות דוד שם שהנביא הביא את אחאב לפסוק את הדין על עצמו'-עיין מלכים 
ג

 לי' -מתרצו  
ד

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 
ה

 מאוד -מתרצו  
ו

 -, מתרלוכסו' -בתרלד, יכסו -נראה כסו' אלא שהפסיק נמוך מדאי, ובתקפא אוצר לא ברורגיסין וברגר בתקפא  
 כסוי

ז
 תהלים לז*  
ח

 מוהרנ"ת בתקפא 
ט

 סימן רח 
י

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 
יא

 האלקים -מתרצו  
יב

 * מיכה ז' יח 
יג

 מוהרנ"ת בתקפא 
 עי"ש סוף הלכה א' יד
טו

 ישעיהו כא יא 
טז

 כי ענן וערפל פרש"י חשך חשך הוא מלשון מניעה. –, בדפו"ר חשך -מתרלובתרלד ו 
יז

תורה ו' אות ז', תורה טו אות ז' עי"ש גם בהערות ציון לכהאריז"ל, תורה כ' אות י', תורה כא אות יא,  
תורה לו אות ב', תורה מג, תורה נו אות ח', תורה ה' תנינא אות ז', ט', טו, תורה כו תנינא. תורה עב 

 תנינא.
יח

ין המצוות שבתורה נט תנינא ובחי' ל תורה כ' בסופו משמע שזה בחי' העבודה שבבאיבי הנחל עעיין  
  השגת הנשמע שבתורה כב.

                                                                                   
יט

 עיין גם שם צט ד' .* ישעיהו סא ח', תהלים לז כח 
כ

 עיין מלאכי א' ב' ו .אוהב משפט ולא יעזב את חסדיוה' ם לז הנ"ל יתהלב 
כא

 ]עי"ש ברע"מ[עיין זוהר אמור דף צט:  
כב

 השי"תל –מתרצו  
כג

 ובעש"ט עה"ת וילך אות ה'  עיין לקמן תורה מו תנינא 
כד

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 
כה

 י והיכן נאמרה תורה זולא ידוע מת 
כו

 ]דף פג. טור ב[ תורה סו אות ג'תורה מח ותורה נא ולעיל ועיין  .ובתיקון סג דף צה 
כז

 משלי יב יט 

 תורה אור
בֹוא ֵאָליו  תהלים נא )ב( ב ְּ
ת  ל ב ַ א אֶׁ ר ב ָ ֲאש ֶׁ ִביא כ ַ ָנָתן ַהנ ָ

ַבע:  ש ָ
ה  ב יב-שמואל ש ָ בְּ ת ַהכ ִ אֶׁ )ו( וְּ

יִ  ָ ת  עְּ ב ַ ם ַארְּ ֵ ל  ש ַ ר יְּ ב ֲאש ֶׁ ם ֵעקֶׁ
ַעל  ה וְּ ָבר ַהז ֶׁ ת ַהד ָ ה אֶׁ ָעש ָ

ר לֹא ָחָמל:  ֲאש ֶׁ
 תורה קיד

ה  ֶׁ ַכס  תהלים קמז )ח( ַהמְּ
ץ  ִכין ָלָארֶׁ ֵ ָעִבים ַהמ  ַמִים ב ְּ ש ָ

ִמיַח ָהִרים ָחִציר: צְּ ַ  ָמָטר ַהמ 
ע  ה ָרש ָ תהלים לז )לב( צֹופֶׁ

ש  ַלֲהִמיתֹו: ַבק ֵ מְּ יק ו  ד ִ )לג(  ַלצ ַ
קָֹוק לֹא ַיעַ  לֹא יְּ ָידֹו וְּ ו  בְּ נ  בֶׁ זְּ

טֹו: פְּ ָ ִהש   ו  ב ְּ נ  יעֶׁ ש ִ  ַירְּ
 

 תורה קטו
ֲעמֹד ח)יכ  יתרו שמות ( ַוי ַ

ל  ש  אֶׁ ה ִנג ַ מֹש ֶׁ ָהָעם ֵמָרחֹק ו 
ם ָהֱאלִֹהים: פ ר ש ָ ל ֲאש ֶׁ  ָהֲעָרפֶׁ

מֹוָך  מיכה ז )יח( ִמי ֵאל כ ָ
ע  ש ַ ֶׁ עֵֹבר ַעל פ  א ָעֹון וְּ ֹנש ֵ

ֱחזִ  ֵאִרית ַנֲחָלתֹו לֹא הֶׁ יק ִלש ְּ
א: ד הו  סֶׁ י ָחֵפץ חֶׁ ֹו כ ִ  ָלַעד ַאפ 

ָמה  ו  א ד  ָ ישעיהו כא )יא( ַמש  
ֵֹמר ַמה  ִעיר ש  ֵ ֵאַלי קֵֹרא ִמש  

יל: ֵ ל  ֵֹמר ַמה מ ִ ָלה ש  יְּ ַ ל   מ ִ
ר כב פרשת וירא  ֹאמֶׁ )יב( ַוי 

ַאל  ַער וְּ ל ַהנ ַ ָך אֶׁ ַלח ָידְּ ש ְּ ַאל ת ִ
ה  ָ י ַעת  ָמה כ ִ או  ַעש  לֹו מְּ ַ ת 

י יְּ  י כ ִ ת ִ ה ָיַדעְּ ָ ֵרא ֱאלִֹהים ַאת 
ת  ָך אֶׁ נְּ ת ב ִ ָ אֶׁ ת  כְּ לֹא ָחש ַ וְּ

י: נ ִ ֶׁ ָך ִממ  ִחידְּ  יְּ
קָֹוק  י ֲאִני יְּ ישעיהו סא )ח( כ ִ
עֹוָלה  ֵֹנא ָגֵזל ב ְּ ט ש  ָ פ  אֵֹהב ִמש ְּ
ִרית  בְּ ת ו  ֱאמֶׁ ֶׁ ָתם ב  ָ ֻעל  י פְּ ָנַתת ִ וְּ

ם: רֹות ָלהֶׁ כְּ  עֹוָלם אֶׁ
קָֹוק אֵֹהב  י יְּ תהלים לז )כח( כ ִ

לֹ ט וְּ ָ פ  ת ֲחִסיָדיו ִמש ְּ א ַיֲעזֹב אֶׁ
ִעים  ש ָ ַרע רְּ זֶׁ ָמרו  וְּ עֹוָלם ִנש ְּ לְּ

ָרת:  ִנכְּ
 

 תורה קיז
ת  ַפת ֱאמֶׁ משלי יב )יט( ש ְּ
ֹון  ש  יָעה לְּ ג ִ ַעד ַארְּ ֹון ָלַעד וְּ כ  ת ִ

ר: קֶׁ  ש ָ

 



 תעיתי כשה אובד רו רז רח רט                מוהר"ןיקוטי                   ל   קיב:   

היינו שתעיתי מהדרך הישר כשה אובד א, תעיתי כשה אובד

כי , בקש עבדך, ע"כ אני שואל מלפניך, [ב] הנוטה מהדרך כנ"ל

, היינו שתמהר לבקשני, כל זמן שאני זוכר לא שכחתי גךימצות

בקש עבדך וזהו  .עדיין את הקול הקריאה של התורה והמצוות

י מצוותיך , שתמהר לבקשני תיכף, ככי מצוותיך לא שכחתי

לא שכחתי עדיין, ועדיין אני מכיר את קול הקריאה של המצות 

י שתרחם עלי לבקשני מהרה מיד, כל ת  ש  ק  ע"כ ב    .שהם התורה

, דהיינו שעדיין אני מכיר דותיךוזמן שעדיין לא שכחתי את מצ

כי כשח"ו האדם נזקן  .את קול הקריאה של התורה והמצות

שכח את קול התורה  בחטאים קשה מאוד לבקשו, כי כבר

ע"כ צריך האדם לבקש  .והמצות, ואינו מכיר בקול הקריאה

מהש"י, שימהר הש"י לבקשו להחזירו אליו, כל זמן שלא שכח 

וזהו מה שבקש  .כנ"ל הותועדיין לגמרי את קול התורה והמצ

 : כנ"ל לא שכחתי וךיותובקש עבדך כי מצדוד המלך ע"ה 

ות כמ"ש )תהלים קמה( הדיבורים הם בחי' גבור כל[ ז] רז

שהה' גבורות שבדעת  [ח] , וכמ"ש בכתביםוגבורתך ידברו

הפה ונעשה מהם ה' מוצאות הפה, נמצא מטבוקעין ויוצאין 

הם בחי' גבורות, וצריך להמתיקם, וההמתקה  ישכל הדבורים

הוא ע"י לימוד התורה ודיבורים טובים שמדברים, עי"ז 

 : ממתיקים הדיבורים שהם בחי' הגבורות

שלפעמים יוצאין גבורות קשות ר"ל, והם באים בזה ודע 

העולם לגדולי הדור מחמת שיש להם דעת גדול, ע"כ כשיוצאין 

ויוצאין יאח"ו גבורות קשות, באים בדעת הגדולים, ושם בוקעין 

מהפה, ונעשה מהם דיבורים כנ"ל. ואזי הדיבורים הם בחי' 

תיקים גבורות קשות, וצריך לראות להמתיקם, וכשאין ממ

הגבורות הקשות ח"ו, מחמת שאין להם כח להמתיקם, או שהם 

קטנה שא"א להמתיקם מחמת שפגמו אז באיזה  יבאז במדרגה

פגם וחטא, כי אפי' צדיקים וגדולים לפעמים הם פוגמים ושוגים 

ומחמת  {,קהלת ז} אין צדיק בארץ וכו' כי, [יג] באיזה דבר

הקשות שהם שהם אז בבחינה זו, אינם ממתיקים הגבורות 

ואזי כשאינם ממתיקים הדיבורים שהם גבורות  .הדיבורים

קשות, אזי מתחילין לדבר באלו הדיבורים דיבורים רעים על 

ואזי כל  ,הכלל או על הפרט, או שמדברין על צדיק הדור

הדיבורים שלהם שהם גבורות קשות באים ונופלים על צדיק 

ו הגבורות הדור ח"ו, והצדיק הדור צריך לראות להמתיק אל

קשות שהם הדיבורים הנ"ל, וע"י שהוא דן אותם לכף זכות בזה 

ובזה  ,[יד] שמדברים עליו, נמצא שהוא מטה כלפי חסד

ממתיקם, או ע"י שמקבל היסורים שהם מדברים עליו, מקבלם 

באהבה, עי"ז הוא ממתיק ג"כ דיבורים שלהם שהם הגבורות 

להמתיקם, אזי הקשות כנ"ל, אבל אם אין כח ח"ו בצדיק הדור 

יוכל ליפול ממדרגתו מאוד ח"ו ע"י אלו הגבורות הנ"ל שבאים 

נשמתו  ,ע"י הסתלקותו יואזטועליו, או שיסתלק ח"ו עי"ז, 

ממתקת אלו הגבורות הקשות הנ"ל, ומזה היה הסתלקות 

, כי אצל [יז] ממעשה הש"צ ימ"ש טזסתלקנהבעש"ט, כי אמר ש

ופלגים שהטעה הש"צ ימ"ש היו כמה גדולי הדור ולומדים מ

אותם כמפורסם, והם יצאו מן הכלל ודברו רעות על כלל תורה 

שבע"פ, וזה היה מחמת שבא להם גבורות קשות ולא המתיקו 

אותם מחמת בחי' הנ"ל, וע"כ דיברו דיבורים רעים על הכלל, 

ואלו הדיבורים נפלו על גדול הדור, והבעש"ט ז"ל, הוא היה אז 

ו שאומרים בשם הבעש"ט ז"ל הגדול הדור, ומזה נסתלק, וכמ

שאמר שנעשו לו שני נקבים בלבו ע"י המעשה של הש"צ 

כי כשמדברים על תורה שבע"פ, או  .ומזה נסתלק וכנ"ל ,ימ"ש

כשמדברים על הצדיק הדור בעצמו, הוא דבר אחד ממש, כי 

עיקר תורה שבע"פ הוא תלוי בצדיק הדור, כמ"ש )זוהר ויצא 

יקייא יתבא, שהוא התורה קנג ע"ב( שכינתא בין תרין צד

(. [יט] )עיין בהתורה תהלה לדוד בסי' יביחשבע"פ כמובא במ"א 

 כוכן הת"ח הוא בעצמו התורה, כמשרז"ל )מכות כב ע"ב(

טפשאי וכו' דקיימי מקמי אורייתא וכו', אבל כשהצדיק  כאכמה

ממתיק דיבורים שלהם, אזי הוא חוזר ועושה מהדיבורים תורה 

ב( ואזי עושה תורת חסד, היינו ללמד כמובא במ"א )שם בסי' י

ותורת חסד  [כב] לאחרים, כשארז"ל )סוכה מט ע"ב( על פסוק

זה הלומד ע"מ ללמדה, כי בוודאי כשעושים תורה  על לשונה

מדיבורים אלו אפשר לו ללמד אחרים עמה, ונמצא שהוא 

 : תורת חסד, ובזה ממתיקם

ק רשע לצדי צופהלשון רבינו ז"ל )תהלים לז( [ כג] רח

. פי' מה שרשעים עושים יסורים לצדיקים ורודפים ומבקש וכו'

את הצדיקים, זה סיבה מאת הש"י כדי שיתבונן הצדיק 

נמצא שהרשע הוא כמו צופה, כשומר העיר  .ויפשפש במעשיו

שנקרא צופה, כן הרשע הוא שומר את הצדיק מליפול 

פירוש אחר, מעט המחלוקת שיש על צדיקים היא  : בגשמיות

היא כמו מכסה להם שלא יתגלו  'להם, כי המחלוקטובה 

, צופה רשע לצדיקויתפרסמו ביותר מכדי הצורך, וזה פירוש 

אבל  .וצפית אותו זהב [כד]כמ"ש )שמות כה( ,צופה לשון מכסה

אלו הרשעים מרבים במחלוקת, מרבים במכסה, עד שאין כח 

 [כו] וזהו .ושנאתם של הרשעים כהתםובצדיקים לסבול מחלק

כמו שמכסין את אדם מראשו ועד רגליו עד  ,ומבקש להמיתו

שא"א לו להנשים, כן אלו הרשעים הן מכסין ומרבים בצפוים 

 :[כח] וה' לא יעזבנו בידו [כז] אבל .במחלוקת ומבקשין להמיתו

כנגד תמידין תקנום. כי  תפילות)ברכות כו ע"ב( [ כט] רט

ברכות } לידוע שיש לכל אדם תפילות רעות, כמו שאמרו רז"ל

 גנבא על מחתרתא רחמנא קריא {לפי נוסחת העין יעקב .סג

הראוי להתפלל,  לבלהינמצא אח"כ כשעומד להתפלל תפ .[לא]

וזה בחי' תפילות כנגד  .רעה ומבלבלת אותו לגלהיאזי בא התפ

"ח כי אמרו והתיקון לזה, הכנסת אורח ת .שהיא מתנגדת לו

 חז"ל אורח מברך 

 

                                              
אמת שתעיתי אבל בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי.. ועי"ש  -בדפו"ר  א

 טור ב שמכאן כתוב שם בקיצור ובתקפא מוהרנ"ת הרחיב לבאר יותר. 121
עיין סנהדרין קט: ריב"ב לומד מפסוק זה שאבידה היא דבר  ב
  והפל"ח ציין ללק"ה אומנין סוף הלכה ד'מתבקש. ה
 מצותך -רצותמ ג
 מצותיך -מתרצו  ד
 והמצות -מתרצו  ה
 מצותיך -מתרצו  ו
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ז
עץ חיים שער ה פרק ג.  ושער מאמרי רשב"י אדרא זוטא ד"ה עוד  ח

 ירצה
 בהפה -גם בדפו"ר מהפה. ובתשכט  ט
 ריםהדיבו -מתרצו  י

 ויצאין -בתרלד יא
 במדריגה -מתרצו  יב
ועיין שבת  .עיין שיש"ק ח"ב סימן מו צדיק יכול טעות ונשאר צדיק יג

כל מי שיש בו טבע בשר כי  סג: דברים שאמרתי לכם טעות הם בידי.
אין הקב"ה מייחד וע"כ  פיהמ"ש לרמב"ם(הקדמת ודם א"א שלא יטעה )

דכתיב )איוב טו טו( הן  .ב(מ)פרש"י ויצא לא  שמו על צדיקים בחייהם
 עיין תרגום יהונתן ויקרא י' כ' ושפתי כהן שם טז. .א יאמיןבקדושיו ל

 ר"ה יז. יד

                                                       
 ואז -מתרצו  טו
שיסתלק )כנראה כי לא שייך  –שנסתלק, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  טז

שיאמר אחר מותו. אבל צ"ע כי לא מסופר שאמר זאת אלא רבי פנחס 
בת  מקוריץ בפסח שלפני הפטירה. ומסתבר שרבינו קבל מאמו או סבתו

הבעש"ט או מתלמדיו שהיה רגיל אצלם שהבעש"ט בעצמו אמר זאת וכמו 
שענין שני הנקבים בלבו אין לו מקור אחר ה"נ זה  ואולי אמר לבנו כמבואר 
שם דף קסב שמסר לבנו כוונה שיתגלה אליו אחר פטירתו כשירצה וא"כ 

 שייך לשון שנסתלק(
וחטא והחטיא ר"ת השבתאי צבי ימח שמו. שעשה עצמו משיח שקר  יז

רבים כמה עשרות שנים לפני הבעש"ט וסופו שהמיר הוא וחסידיו 
לאיסלם. ובימי הבעש"ט נתחדשה הכת הזו שנקראה פרנקיסטים עיין 

ירושלים תשכט דף סד ומהדו' מהדורת ת"א תשכא שבחי הבעש"ט 
מעשה בשנת תקיח שבגללם שרפו ש"ס בבלי ועי"ש דף קס שבז' של 

רבי פנחס מקוריץ איך שנגזר על הבעש"ט  פסח קודם פטירתו ראה
בימיו  רושהתעורהתעצמותו מאד נגד כת הש"ץ שיסתלק בקרוב מפני 

מחדש כנ"ל. גם עי"ש דף עז שנשמתו באה לבקש תיקון מהבעש"ט 
והתחיל לתקנו במתון וכו' ופ"א ניסה לפתותו והשליכו לשאול וכו' 

וה וש אבל ע"י גאוראהו על טבלה עם יש"ו. ואמר שהיה בו ניצוץ קדו
 נפל. 

 מוהרנ"ת בתקפא יח
 אות א ]דף טו:[  יט
 ובתשכ"ט תוקןבתרלד )מכות סב ע"ב(  –בתקפא  כ

בדפו"ר הני בבלאי טפשאי )ועיין לעיל תורה ד' אות ו' ]דף ג:[ גם שם כך  כא
 הגרסא בדפו"ר ושם נרשם וכיו"ב לקמן בתורה עה תנינא ]דף לה.[(

                                                       
 משלי לא כו כב
 כן נאמרה תורה זולא ידוע מתי והי כג
 פסוק יא ופסוק כה כד
 מחלקותום-127מחלוקותם( בריש צילום -126בדפו"ר )בסוף צילום  כה

מחלוקותם,  -בתרלומחלקותם,  -בתרלד, )ובלוח טעויות לא ציין כלום(
 מחלוקתם -ומתרצו 

 המשך הפסוק צופה רשע הנ"ל כו
 המשך תהלים הנ"ל בפסוק שאחריו כז
 יד ובשנוי לשון בתורה פחעיין כל זה לעיל תורה ק כח
 גם תורה זו לשון רבינו ולא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו כט
בתקפא אחרי תיבה זו יש ריוח ריק כנראה כדי לציין המ"מ ולא צויין  ל

 אלא בתרלו )ולא בתרלד(
גרסת עין יעקב שם אות קלט גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי פי'  לא

 רא להש"י שיצליח גנב על פי הפירצה שפורץ לגנוב קו
 תפלה -מתרצו לב
 התפלה -מתרצו לג

 תורה אור
ִעיִתי  ָּ תהלים קיט )קעו( ת 
י  ךָּ כ ִ ד ֶׂ בְּ ׁש עַּ ק ֵ ה אֵֹבד ב ַּ ש ֶׂ כ ְּ

י: ת ִ חְּ כָּ יךָּ לֹא ׁשָּ ֹותֶׂ  ִמצְּ
 

 תורה רז
בֹוד  תהילים קמה )יא( כ ְּ
ךָּ  תְּ רָּ בו  גְּ ךָּ יֹאֵמרו  ו  תְּ כו  לְּ מַּ

: רו  ֵ ב  דַּ  יְּ
ם ֵאין  קהלת ז דָּ י אָּ )כ( כ ִ

ֹוב  ה ט  ֲעש ֶׂ ר יַּ ץ ֲאׁשֶׂ רֶׂ אָּ יק ב ָּ ד ִ צַּ
א: ֱחטָּ לֹא יֶׂ  וְּ

ה  חָּ תְּ ָּ יהָּ פ  ִ משלי לא )כו( פ 
ל  ד עַּ סֶׂ ת חֶׂ תֹורַּ ה וְּ מָּ כְּ חָּ בְּ

: ה  ׁשֹונָּ  לְּ
 

 תורה רח
ע  ׁשָּ ה רָּ תהילים לז )לב( צֹופֶׂ

ֲהִמיתֹו: ׁש לַּ ק ֵ בַּ מְּ יק ו  ד ִ צ ַּ )לג(  לַּ
לֹא  דֹו וְּ יָּ ו  בְּ נ  בֶׂ זְּ עַּ ה לֹא יַּ הֹוָּ יְּ

ו   נ  יעֶׂ ׁשִ רְּ טֹו:יַּ פְּ ָּ ִהׁש   ב ְּ
יתָּ אֹתֹו  ִ ִצפ  שמות כה )יא( וְּ
ִמחו ץ  ִית ו  הֹור ִמב ַּ ב טָּ הָּ זָּ
ב  הָּ יו ֵזר זָּ לָּ יתָּ עָּ ש ִ עָּ ו  וְּ נ  ֶׂ פ  צַּ ת ְּ

ִביב:  סָּ
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      יםיםמאמר מאמר ג' ג' 

 המכסה שמים בעבים המכסה שמים בעבים 

  וצופה רשע לצדיק וצופה רשע לצדיק 
  מוהר"ן מוהר"ן   ליקוטיליקוטימספה"ק מספה"ק 

 א
 
 

  פתיחה
 לכן צרפנו אותן יחד.  ,ומשלימות זו את זו ,עוסקות בעניין אחדג' תורות אלו 

פח לשון  הי  תורה  ב  .החבריםא  שע"י  עוסקת  האמת  ידים  צדיק  לו  יש  ויראה  אהבה  מדת  לו  שיש 
יותר מהמגיע להם על פי  רוב טובה לעולם    עלהשפיוהצדיק רוצה  עולם,  ללקבל שפע    ולישראל 

גנוז ולהסתיר את האהבה ויראה שלו  ל   , ולכן טוב לוקטרוגים על השפעאזי יש    כשהוא מפורסםאבל  הדין  
סם על כרחו אזי הקב"ה נותן בלב צדיק לחלוק עליו וע"י המחלוקת הוא מתפרשאבל כ  ,שלא יהיה מפורסם

לקבל ויכול  גדולתו  כרצונו.  נסתרת  שמים    שפע  בעבים,  שמים  המכסה  את  וזהו  מכסה  שהקב"ה  פירוש 
   .של צדיק הצדיק שנקרא שמים בעבים דהיינו מחלוקת

ומסיים     ,באר כעין הנ"לומבים סה שמים בעכבפסוק הנ"ל המ בה פותח  .היא לשון מוהרנ"ת רה קידתו
 שע ולא צדיק. דהיינו שבתורה זו החולק על הצדיק הוא רבפסוק צופה רשע לצדיק. 

רח רבנו  תורה  לשון  ש  בתורה  .היא  הנ"ל  העניין  את  מרחיב  לצדיק  לזו  רשע  צופה  צופה  צפוי    לשון, 
ומוסיף שאם הרשע מכסה את הצדיק יותר מדאי    .להסתיר אותו מהמקטרגים  ,על הצדיק  ,סהומכ 

 בידו.עזבנו אזי הקב"ה לא ידהיינו שחולק עליו יותר מדאי 
רבנו כאן שהמ ולא  חלוקת על הצדיק היא טועוד מבאר  יותר  עי"ז הצדיק מפשפש במעשיו  כי  גם  לו  בה 

   יות.נופל לגשמ

 
 הקדמה

רבנו שהצדיק האמת שבדור תורות אלו מבאר  לישראלולהוריד    להמשיך בכוחו    ,בג'  גדול  משמע   ,שפע 
שפע    לקבל  יהוא כל  ו שלאהבת ה' ויראת ה'  כי בגודל  מדת הדין,  יותר מהמגיע לפי  ,  לפנים משורת הדין

, לכן טוב  מפורסם  כשהואצדיק  ה מדת הדין שמתעורר על  כנראה  יש מקטרגים שהם  אבל  לישראל.  גדול  
   .מהעולם ויוכל להמשיך שפע גדול בלא קטרוגולהסתיר עצמו גנוז להצדיק ל

וגם    \ב/ ו לא מובנים לעולםשימע שהצדיק משונה במעשיו ומצינו  ששזה מה  ראה  נוכיצד גונז ומסתיר עצמו  
עליול  אל חולקים  ולכן  מ"ק    ,צדיקים  בגמ'  משונה    טז:כמבואר  הצדיק  כך  בעורו  משונה  שהכושי  כשם 

על הצדיק האמת  שועוד גם  מבואר שכל מעשיו נדמה הפך האמת וההלכה עי"ש.  \ג/ ן בתורה קמבמעשיו, וכ
 \ה/ בארנוש  ועועיין תורה    \ד/גורה רמאר בתכמבו  קדושה כמו שרואים על צדיקים קטנים ממנו,לא רואים  

 זאת.

 
 תשפ ירושלים   ניסן '  ועד    ' א   א
יום שני ין  י ע עושה עמו משוגע כדי להסתיר עצמו,  ש   דהיינו  ב ידוע  כן  . ו המשוגע   הגנני   שהצדיק האמת היה   במעשה מז' בעטלערס 

שאלו אותו מדוע    ם ופע ומעשיו היו משונים מאד עד שרבים חלקו עליו    ובעל מופת   צדיק עצום ו   גאון   שרבי ישראל דב מוולודניק היה 

ש  שגורם  עד  כך  כל  משונים  ל מעשיו  וענה  עליו  תרומה    הם יחלקו  בפרשת  כתוב  שבהיכל  נור שהמ הרי  זהב  " ה  אחת  מקשה  כולה 

יוצא  נ"ל    ר והביאו   טהור" רמז הוא שצדיק שכולו מקשה אחת של קושיות טהור הוא. כי צדיק שהולך בתלם אפשר לשאול מדוע 
ולה, זה סימן שהוא הרבה  כולו קושיה אחת גד מהתלם לפעמים, וגם זה צריך זהירות גדולה, אבל צדיק שכל דרכו אינה מובנת, עד ש 

 עליו שום קושיא.ה מההשגה שלכם, ואין להקשות  למעל 
הּו. )ִאּיֹוב ל"ז(:   -  תורה קמ   ג י ַמֲעשֵֹׁ ֵׁ ש  ל ַאנְּ ַדַעת ּכָּ ּתֹום לָּ ם ַיחְּ דָּ ל אָּ ַיד ּכָּ יק    ּבְּ ּדִ י ַהּצַ מֹו ִאי א  ּכִ ַעצְּ ין ּבֹו ש  ּבְּ י אֵׁ יגֹו, ּכִ ַהּשִֹ ר לְּ ָּ ש  פִ פְּ ה, כִּ ּום ּתְּ י  יסָּ

לֹו. ַרק  הּוא לְּ  כְּ ה ִמּשִֹ לָּ ֵׁ עַ ַמעְּ ש  ם ַאנְּ הֵׁ יו, ש   ָּ ש  רֹוִאין ֲאנָּ י ש   דֵׁ י ַעל יְּ יק. ּכִ ּדִ ִבין ַמֲעַלת ַהּצַ הָּ יו, יּוַכל לְּ לָּ ִבין אֵׁ קֹרָּ יו ַהמְּ ָּ ש  י ֲאנָּ דֵׁ ִאים  ל יְּ רֵׁ ה יְּ י ַמֲעשֹ 
ה, כִּ וּ  גָּ ַהּשָֹּ ה וְּ ִפיסָּ ם ּתְּ ה  ש  לָּ ם יֵׁ ה  ִמים, ּובָּ לֵׁ ְּ עוֹ ש  ינָּ י הָּ ם אֵׁ חֹוִק לָּ ל ּכָּ ם רְּ ם ּכָּ ה  ר    ךְּ ים ֲעַדִין מֵׁ ָּ ש  פְּ ת א  ֱאמ  ה הָּ רֹוצ  ן ִמי ש   מֹו, ַעל ּכֵׁ ַעצְּ יק ּבְּ ּדִ ַהּצַ מֹו מֵׁ ּכְּ

ל הַ  ַ ש  מֹו מְּ הּו ּכְּ ז  יו. וְּ ָּ ש  י ֲאנָּ דֵׁ יק ַעל יְּ ּדִ יַדע ַמֲעַלת ַהּצַ ר לֹו לֵׁ ר ִלקְּ ָּ ש  פְּ יו ִאי א  לָּ קּוק עָּ חָּ ב ה  תָּ ַהּכְּ ם, ש   אֹוִתיּ ֲחַמת ש   ֹותֹו, מֵׁ חֹותָּ . ַרק ַעל  הָּ ךְּ פ  ה  ֹות ּבְּ
ִביִנים דֵׁ יְּ  ם, ּומְּ ּיּוִרים ַהֲחקּוִקים ַעל ַהחֹותָּ ַהּצִ אֹוִתּיֹות וְּ ה, רֹוִאים הָּ ֲעוָּ ַ ם ַעל ש  ִרין ַהחֹותָּ ַצּיְּ ין ּומְּ ּכִ ּמַ ז    י ש   ם. וְּ ַתב ַהחֹותָּ ּתֹום    הּו: ּכְּ ם ַיחְּ דָּ ל אָּ ַיד ּכָּ ּובְּ

א ּכָּ  רָּ יק ִנקְּ ּדִ ם, ַהּצַ דָּ מֹו ש     ל אָּ תוּ ּכְּ ת י"ב(: ּכָּ ל  ה    ב )קֹה  י ז  דָּ "ּכִ אָּ ל הָּ יק, ּתּוַכל  ּכָּ ּדִ ל ַהּצַ ה ש   י ַמֲעשֹ  ֵׁ ש  י ַאנְּ דֵׁ הּו, ַעל יְּ י ַמֲעשֵֹׁ ֵׁ ש  ל ַאנְּ ַדַעת ּכָּ ה לָּ ז  ם". וְּ
נַּ  ם ּכַ ל ַהחֹותָּ ַ ש  מְּ יַדע אֹותֹו, ּכִ מֹו ש   לֵׁ ם, ּכְּ ִחיַנת חֹותָּ יק הּוא ּבְּ ּדִ ַגם ַהּצַ תּוב "וְּ "ל. וְּ יו ּכָּ אָּ ֱאצָּ ַתם   צ  ", '   חָּ ש  ִרית קֹד  אֹות ּבְּ ר  וְּ ּבְּ טֵׁ נָּ אן ּדְּ יק הּוא מָּ ַצּדִ

ִרית' )א(:    ּבְּ
ּכֵׁ   -  תורה רמג   ד ַעל  תֹו,  ָּ ֻדש ּ קְּ ּבֹל  ִלסְּ כֹול  יָּ ם  עֹולָּ הָּ ין  אֵׁ ש   ֹאד,  מְּ דֹול  ּגָּ יק  ַצּדִ ש   ּיֵׁ ש   ע  ָּ ן  ּדַ ֻדש ּ קְּ ּום  ש  ּנּו  ִמּמ  רֹוִאים  ין  אֵׁ וְּ ֹאד,  מְּ ם  ַעּלֵׁ ִמתְּ ה  הּוא 

יְּ  ּות  ִריש  קְּ ּופְּ ל  ּגֹד  ֲחַמת  מֵׁ ה  ז  ה,  רָּ ּבְּ תֵׁ ה  ז  וְּ ֹאד.  מְּ תֹו  ָּ יִרים ֻדש ּ ִ ַהש ּ ל  'ּכָּ יר    ִחינֹות  ִ ש ּ ש   א  צָּ ִנמְּ ג(,  ק  ר  ּפ  ַדִים  )יָּ ים'  ִ ש  דָּ קָּ ש   קֹד  יִרים  ִ ַהש ּ יר  ִ ש  וְּ ש   קֹד 
יִרי  ִ ה  הוּ ם  ַהש ּ ִהּנֵׁ ִרים, וְּ פָּ ל ַהּסְּ ה ִמּכָּ ּבֵׁ ר ַהרְּ ֹאד יֹותֵׁ דֹוש  מְּ לֹ א קָּ ְּ ש ּ ִצינּו ש   ָּ מָּ יו ַהש ּ לָּ , עָּ ךְּ ל  פָּ מֹה ַהּמ  ה סְּ ָּ לש  ְּ ר ש   ִרים: לֹום, ִחּבֵׁ
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  זיון יומוסר את שמו לביק בכוונה גורם שיחלקו עליו  שהצד  \ז/ והר"ן תא תבובחיי מ  \ו/בתורה רסעוד מצינו  
   כדי שיוכל להמשיך שפע כנ"ל. כדי להסתיר עצמו

כים אליו רבים עד שמ וממילא נ ,ישראלבני ואהבה ל \ט/ ללמד יראה כדי \ח/מגלה עצמו קצתהצדיק  ואעפ"כ
מושך וכנגדו יש כח הדוחה  שלצדיק יש כח ה  'עיין תורה עו  .ואזי העצה לזה היא מחלוקתרסם,  פושנעשה מ

 כדי תהיה הבחירה שווה. 

כן   רע,  ולבזותו  ,  יולחלוק עלאחר  בלב צדיק  נותן הקב"ה  על  עליו שם  בעיני  ולהוציא  פשוט  עד שנעשה 
רשע אפילו  או  גועי"ז    ,הבריות  מנסתרת  ודולתו  עוזביםהעולם  ווא  רבים  התו  הכלל .  קטרוגפוסק  זה  כי 

כמבואר    ,\י/ כי יודעת שיעשה זאת טוב ממנה  ,חה לויעבודתה היא מנאה שאדם עושה את  וכשמדת הדין ר
תסתלק, אבל חולק מעט רק כדי שמדת הדין    ,ולכן צדיק החולק לשם שמים  .\יאבעניין פנחס בתורה רמא/
 . \יב/ א צדיקהו , אע"פ שבשאר מעשיורא רשעכשחולק יותר מדאי אזי נק

 
מַ    ָּ ַאת ש  ִירְּ וְּ ר  ִאים מּוסָּ לֵׁ ם מְּ ּלָּ ּכֻ ם  ת הֵׁ ל  קֹה  וְּ י  לֵׁ ְּ ת ִמש  ֱאמ  ּוב  יִרים,  ִ ַהש ּ יר  ִ ש  וְּ ת  ל  י, קֹה  לֵׁ ְּ ה  ם  יִ ִמש  ּמָּ ּכַ ה  ֳהרָּ טָּ וְּ ה  ָּ ֻדש ּ בֹות קְּ ּתֵׁ ם  ה  ּבָּ ִצינּו  ּומָּ ֹאד.  מְּ
ל ּבְּ ּפְּ  ִמים, ֲאבָּ ינֹו  עָּ יִרים אֵׁ ִ יר ַהש ּ ִ ה וְּ ש  ָּ ֻדש ּ בֹות קְּ א ּתֵׁ צָּ ל, ּפּוק עַ ִנמְּ לָּ ה ּכְּ ֳהרָּ ר  טָּ פ  ל ַהּסֵׁ כָּ ם ּבְּ ָּ א ש  צָּ ין ִנמְּ יִרים אֵׁ ִ יר ַהש ּ ִ ר ש  פ  ל סֵׁ כָּ ּבְּ ח, ש   ּכַ ְּ ִתש  ן וְּ ּיֵׁ

ּום ּתֵׁ  ינָּ וֹ ב ש  תֹו אֵׁ ָּ ֻדש ּ ם קְּ ל עֹצ  ֲחַמת ּגֹד  ה מֵׁ ז  הֹור. וְּ טָּ ש  וְּ ם ש  ת קֹד  ָּ ן אֵׁ ם רֹוִאים ש  ה. ַעל ּכֵׁ ָּ ֻדש ּ בֹות קְּ ּום קְּ ם ּתֵׁ ָּ א ש  צָּ ל ינֹו ִנמְּ לָּ ה ּכְּ ֳהרָּ טָּ ה וְּ ָּ  : ֻדש ּ
מקיים בכל רגע שוויתי    ההבדל בין צדיק שזיכך עצמו עד שיש לו שכל צח ועי"ז ראייתו השכלית ברורה ובלא מאמץ   תורה עו עיין    ה 

עתו אליו ית' בשעה שמברך  וין ד ה לכו שצריך מאמץ בשעה שרוצ   , מתו צדיק קטן ממנובלי שרואים בו כל שינוי, לעו   , ה' לנגדי תמיד 
 או מתפלל. לכן רואים עליו הכל כיצד מכווין.

הַ     -  עיין תורה רס   ו  ם, ּדְּ סָּ ֻפרְּ נּו ַהמְּ ם, ַהיְּ ֵׁ ַדת ַהש ּ י ֲאבֵׁ דֵׁ ן ַעל יְּ כֵׁ ם,  וְּ סָּ ֻפרְּ ינֹו מְּ אֵׁ ם וְּ סָּ ֻפרְּ הּוא מְּ ד ש   חָּ ש  א  ּיֵׁ נּו ש   הַ יְּ נ ּדְּ הּוא מְּ יְּ ִפי ּכֹל  ּו ש   ם ּבְּ סָּ ֻפרְּ
ַד ַהכֹּ וְּ  ִרי ל מְּ ִאּבֵׁ ּבְּ ה, ַרק ש   ז  ץ ּבָּ פֵׁ ינֹו חָּ אֵׁ ד ש   חָּ ש  א  יֵׁ ל, וְּ לָּ ּוב ּכְּ ש  ינֹו חָּ י אֵׁ ם, ּכִ סָּ ֻפרְּ ינֹו מְּ ן אֵׁ י כֵׁ ַאף ַעל ּפִ ּנּו, וְּ ת ַהמְּ ם ִמּמ  ַדת  ד א  נּו ֲאבֵׁ ַהיְּ ם, ּדְּ סָּ ֻפרְּ

נ  ַהיְּ , ּדְּ ש  פ  ִהיא ַהּנ  ם ש   ֵׁ י ש   ַהש ּ ּלֹא ִיהְּ ּו ַאף ַעל ּפִ צֹונֹו ש   ין רְּ סָּ אֵׁ ֻפרְּ ה מְּ נּו  י  ַהיְּ צֹונֹו, ּדְּ רְּ ּלֹא ּבִ ר ש   בָּ ד ּדָּ ם אֹובֵׁ דָּ אָּ מֹו ש   ד אֹותֹו, ּכְּ ן ִאּבֵׁ י כֵׁ ם, ַאף ַעל ּפִ
ִחינַ  ּבְּ הּוא  ם, ש   ֵׁ ַהש ּ ת  ד א  ִאּבֵׁ עוֹ ש   ש   ד  חָּ ש  א  יֵׁ ל  ם, ֲאבָּ עֹולָּ ּבָּ ם  ֵׁ לֹו ש  ש   ּיֵׁ ש   ם  סָּ ֻפרְּ צ ת מְּ רְּ ּבִ זֹאת  ה  ּמוֹ שֹ  ּתֹו, ש   ַדעְּ ּובְּ ַנפְּ ֹונֹו  ת  ר א  ִקּדּוש   סֵׁ ַעל  ֹו  ש 

ֲחַמת  ּומֵׁ "ל,  ּנַ ּכַ ש   פ  נ  ִחיַנת  ּבְּ הּוא  "ל, ש   ּנַ ּכַ ם  ֵׁ ִחיַנת ש  ּבְּ הּוא  ּלֹו, ש   ם ש   סָּ ֻפרְּ ַהמְּ נּו  ַהיְּ ּדְּ ם,  ֵׁ ינֹו    ַהש ּ ן אֵׁ י כֵׁ ּפִ ַעל  ם, ַאף  סָּ ֻפרְּ מְּ הּוא  י ש   ּפִ ַעל  ה ַאף  ז 
פֻ  ל כִּ מְּ לָּ ּכְּ ם  סָּ ךְּ רְּ פ  הֵׁ א הּוא לְּ ַרּבָּ ַאּדְּ ַהכֹּ י  י  ּכִ ה  ,  ִמּז  ש   ַמּמָּ ִמים  ּדָּ ִפיכּות  ְּ ש  לֹו ש  יֵׁ וְּ ּתֹו,  עְּ ּדַ ַעל  ה  לָּ ּלֹא עָּ ִבים ש   זָּ ּכְּ יו  לָּ ּובֹוִדים עָּ יו,  לָּ ִרים עָּ ּדֹובְּ ל 

ה   ז  ה  עֹושֹ  הַ וְּ י  ּכִ  , ש  ַמּמָּ ש   פ  נ  ִסיַרת  מְּ ִחיַנת  ּבְּ הּוא  י  ּכִ ה,  נָּ ַכּוָּ ַהּנ  ּבְּ הּוא  ם  ֵׁ ל ש ּ ש   יֵׁ ַגם  וְּ "ל,  ּנַ ּכַ ש   ִפיכוּ פ  ְּ ש  ת  ֹו  א  יל  ַמּצִ הּוא  וְּ "ל,  ּנַ ּכַ ה  ִמּז  ִמים  ּדָּ ת 
ִביל ַהיִּ  ְּ ש  לֹום, ּבִ ָּ ש  ם, ַחס וְּ יה  בֹוא ֲעלֵׁ אּוי לָּ ה רָּ יָּ הָּ ה ש ּ  ה ִמּמַ ז  ל ּבָּ אֵׁ רָּ נַּ ִישְֹּ ּכַ ֹו  ש  הּוא ַנפְּ מֹו ש   ְּ ִסיַרת ש  י מְּ דֵׁ ַעל יְּ "ל, וְּ ּנַ ּכַ י חּוד  ם  "ל, הּוא ַמּצִ ל אֹותָּ

"ל:  ּנַ  ּכַ
ל ַהצַּ   -  ימן תא הר"ן ס חיי מו   ז  ַמר, ּכָּ ֵׁ אָּ רּוךְּ ַהש ּ ה, ַוֲאִני ּבָּ ז  דּו ּבָּ מְּ ל עָּ יעּו, ֲאבָּ ִהּגִ ה ש   גָּ רֵׁ דְּ ַלּמַ ה וְּ ֲעלָּ יעּו ַלּמַ דֹוִלים ִהּגִ יִקים ַהּגְּ ַגע  ּדִ ר  ַגע וָּ ל ר  כָּ ם ּבְּ

ז   ַתן ַטַעם לָּ נָּ ר. וְּ ה ִאיש  ַאחֵׁ ִקין עָּ ַנֲעשֹ  חֹולְּ רָּ ה ש   יק ִנקְּ ּדִ י ַהּצַ יו, ּכִ ים א ִאילָּ לָּ ִ ש  רָּ ָּ ש  לֹו ש  יֵׁ ש     ן, וְּ תֹו יֵׁ גָּ רֵׁ ַמדְּ יַע לְּ ּגִ ּמַ ם ש   יק קֹד  ל ַצּדִ כָּ כּו', וְּ ִפים וְּ ַוֲענָּ
ינּו   רּו ַרּבֹותֵׁ מְּ י אָּ ת. ּכִ יו ַמֲחלֹק  לָּ א לְּ עָּ יָּ מְּ א ּדַ רָּ גְּ ִרין ז.( ַהאי ּתִ ּדְּ ה  ה )ַסנְּ כָּ רָּ ם ִלבְּ רֹונָּ א ִזכְּ ַמּיָּ א דְּ קָּ ת ה ִבדְּ ֲחלֹק  ַהּמַ א ש   צָּ חִ , ִנמְּ ִים  ּוא ּבְּ ַהּמַ יַנת ַמִים, וְּ

ּבְּ  ךְּ  ֲאִני הֹולֵׁ י  ּכִ ִמיד,  ּתָּ ת  ַמֲחלֹק  ַלי  עָּ ה  י  הְּ ּיִ ִריךְּ ש   צָּ ֲאִני  ל  ִריִמין אֹותֹו. ֲאבָּ ת מְּ ֲחלֹק  ַהּמַ נּו  ִייִת ַהיְּ הָּ ִאּלּו  א.  ּגָּ ַדרְּ א לְּ ּגָּ רְּ ִמּדַ ַגע  ר  ל  כָּ ּובְּ ַעם  ּפַ ל  י  כָּ
ֲאנִ  ַע ש   מֹו בַּ יֹודֵׁ ו ּכְּ ָּ ש  ד ַעכְּ עָּ י עֹומֵׁ ָּ ִיי ש ּ ת, לֹא הָּ מ  ם: ה ַהּקֹוד  עֹולָּ ה הָּ ז  ל ּבְּ לָּ מֹו ּכְּ ת ַעצְּ ה א   ִתי רֹוצ 

עֵׁ   -  ד שם סימן תב ועו  ן ּכְּ ם ּכֵׁ נּו ּגַ לֹומֵׁ ְּ י ש  ֵׁ ש  ַאנְּ י מֵׁ ּתִ ַמעְּ ָּ יוּ ש  ַעם ַאַחת הָּ ת. ּפַ צָּ ר קְּ נֹון ַאחֵׁ ִסגְּ ה ּובְּ ְּ ין ז  י ש  ֵׁ ש  נּו קֹובְּ  ַאנְּ ם ִלי לֹומֵׁ ה  ה לָּ ָּ ש  ּקָּ יו ש   נָּ פָּ   ם לְּ
כּו'ִלסְּ  ִדיפֹות וְּ רְּ הָּ ת וְּ ֲחלֹק  ַין ַהּמַ ם ּבֹל ִענְּ עֹולָּ ל הָּ לֹום ִעם ּכָּ ָּ ִדי ּכַֹח ַלֲעשֹֹות ש  יָּ ש  ּבְּ ּיֵׁ ֲאִמינּו ִלי ש   ם ּתַ ה  ַמר לָּ אָּ ה וְּ נָּ ַלי,    , עָּ ק עָּ ּום חֹולֵׁ ה ש  י  ּלֹא ִיהְּ ש  

ש   ּיֵׁ ה ש   ֱעשֹ  ל ַמה א  י   ֲאבָּ הֵׁ גֹות וְּ רֵׁ ּלוּ ַמדְּ אֵׁ לֹות ּכָּ פְּ   כָּ ִאי א  בֹא ש   ר לָּ ָּ רְּ   ש  הָּ ת. וְּ י ַמֲחלֹק  דֵׁ ם ַרק ַעל יְּ יה  אי  ֲאלֵׁ ַוּדַ לֹום ּבְּ ָּ יו ַהש ּ לָּ נּו עָּ ה ַרּבֵׁ י מֹש   ה, ּכִ יָּ אָּ
יךְּ  ִ ש  ַהמְּ ךְּ לְּ ֵׁ ה לֹו ּכַֹח ַהּמֹוש  יָּ קְּ הָּ מֹות ל"ה(, "ַוּיַ ְּ ִתיב )ש  ִדכְּ יו, ּכְּ לָּ ל אֵׁ אֵׁ רָּ ל ִישְֹּ ת ּכָּ ת ּכָּ  א  ה א  ל מֹש   י הֵׁ נֵׁ ל   ל ֲעַדת ּבְּ אֵׁ רָּ י הוּ ִישְֹּ ל  ", ּכִ ַעת ש   ה ַהּדַ יָּ א הָּ

ל,  אֵׁ רָּ ִישְֹּ ַלל  ָּ   ּכְּ )ש  ִתיב  ּכְּ ַמה  ן  כֵׁ י  ּפִ ַעל  ַאף  וְּ יו,  לָּ ם אֵׁ ּלָּ ּכֻ ת  יךְּ א  ִ ש  ַהמְּ ּולְּ ִהיל  ַהקְּ לְּ ֹכחֹו  ּבְּ ה  יָּ הָּ ינּו    ם ל"ג(:וְּ ַרּבֹותֵׁ ּו  ש  רְּ דָּ וְּ ה"  מֹש   י  ַאֲחרֵׁ יטּו  ִהּבִ "וְּ
רָּ  ם ִלבְּ רֹונָּ כוּ ִזכְּ וְּ ּו  ש  רְּ ּדָּ ה ַמה ש ּ  ה עֹוד.  כָּ ז  ּבָּ א  ַכּיֹוצֵׁ וְּ יֵׁ '  י  ּכִ ה  ז  ל  כָּ ִקין  ש   וְּ חֹולְּ ת ש   ַמֲחלֹוק  י  דֵׁ יְּ ם ַרק ַעל  יה  בֹוא ֲאלֵׁ ר לָּ ָּ ש  פְּ ִאי א  ּלּו ש   אֵׁ ּכָּ ִרים  בָּ ּדְּ

כוּ  יו וְּ לָּ ִרין ז.עָּ דְּ ה  ה )ַסנְּ כָּ רָּ ם ִלבְּ רֹונָּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵׁ מְּ אָּ  (:'. וְּ
 עיין תורה סג שצדיק מגלה טפח ומכסה טפח.    ח
י בִּ   -אות רצו    חיי מוהר"ן   ט  ּתִ ַמעְּ ָּ ַמר  ש  אָּ מֹו ש   ְּ י, ש  ַ ש  ֲאנָּ ה ּבַ אָּ ִניס ִירְּ ַהכְּ ַגּלֹות ּולְּ ה לְּ כּו', ֲאִני רֹוצ  ה וְּ אָּ ִאית ִירְּ ה וְּ אָּ ּזַֹהר ִאית ִירְּ א ּבַ ִאיתָּ ה    ש   אָּ ִירְּ

ה ש    אָּ לָּ תָּ ִנפְּ יְּ ם: יִ ה  ֲעַדִין לֹא הָּ עֹולָּ זֹאת ּבָּ ה ּכָּ אָּ  רְּ
ם שמים )ריא(. כי לא  כל החולקים עליו לכף זכות שכונתם לש   את צדיק מטה כלפי חסד )רי( ודן  כי ה   -אות צו    עיין שיחות הר"ן   י

ים גדולים על הצדיק  היה העולם יכול לסבל אור של הצדיק שאורו גדול מאד להעולם לסבלו. וגם מחמת שיש כמה דינים וקטרוג
קשה על אדם אחד, ואחד  ין  וגים. כמו שאנו רואים כשיש ד ים עליו, ובזה הם משתיקים הדינים והקטר ול האמת. על כן הם חולק הגד 

מר: אני אלך ואנקם ממנו ואעשה בו דין, על ידי זה הוא משתיק ממנו שאר הבעלי דין שמקטרגים שלא היה אפשר לו  לובש קנאה ואו 
של זה האחד שזה אפשר    לה מאד כי בודאי טוב ונוח לו לסבל דינו ממנו עושה לו טובה גדו   ם. נמצא שזה שהולך לנקם לסבל דיניה 

וכמו שמצינו אצל פינחס במעשה זמרי. כי לולא פינחס היו ישראל חס      לסבלו:  מלסבל דיניהם חס ושלום שלא היה אפשר לו  לו לסב 
ושלום. אך מחמת שיצ  חס  כליה  חיבין  ה',  ושלום  קנאת  וקנא  פינחס  מע א  הדין  זה נשתק  ידי  בקנאו את  על  כמו שכתוב:  ישראל  ל 

לו גבורתי ונקמתי ממנו, על ידי זה הוא משתיק  צדיק ואומר אני אעשה לו ואראה  ולק על ה כן זה שח כם ולא כליתי וכו',  קנאתי בתו 
ל  לילך מדרגא  צריך  כי כשהצדיק  טובה,  לו  עושה  וגם  כנ"ל.  הדינים  )ר ממנו שאר  מנסים אותו  כח לעמד  דרגה אזי  לו  יש  יב( אם 

ת פה )ריד(  שהוא בגימטריא אדני )ריג( שהוא בחינ כל  בחינת פה של הצדיק שנקרא הי   היכל המלך )דניאל א ד(, והיכל המלך הוא ב 
היכל המלך בפה  כמו שכתוב מלכות פה, )רטו(. וזה שהצדיק חולק עליו הוא נסיון לזה הצדיק שעליו המחלקת, אם יש לו כח לעמד ב 

 נמצא שעושה לו טובה:מעלין אותו מדרגה לדרגה יותר עליונה.    החולק עליו ועל ידי זה   של הצדיק 
ת ַהּדִ   -  רמא   תורה   יא ּדַ ל ַהּמִ לֹום, ֲאבָּ ָּ ש  ם, ַחס וְּ דָּ אָּ ת הָּ ה א  ַכּל  ה מְּ יָּ ין הָּ ת ַהּדִ ּדַ לֹום, ֲאַזי ַהּמִ ָּ ש  יִנים, ַחס וְּ ש  ּדִ ּיֵׁ ש   ּה כֹּ ּכְּ ין לָּ י ין אֵׁ רֵׁ ַגמְּ ַכּלֹות לְּ ,  ַח לְּ

רּו ַר  מְּ אָּ מֹו ש   ה )סוֹ ּכְּ כָּ רָּ ם ִלבְּ רֹונָּ ינּו, ִזכְּ ה ט(: ּבֹותֵׁ הֵׁ   טָּ ִלים וְּ י ּכָּ י 'ִחּצַ לֹום,  ם אֵׁ ָּ ש  רֹו, ַחס וְּ ת ֲחבֵׁ י א  רֵׁ ַגמְּ ַכּלֹות לְּ ש  לֹו ּכַֹח לְּ ם יֵׁ דָּ אָּ ל הָּ ִלים', ֲאבָּ ם ּכָּ נָּ
חַ  ד,  חָּ ם א  דָּ ַעל אָּ יִנים  ּדִ ש   ּיֵׁ ש   ּכְּ ן  ּכֵׁ ַעל  דָּ וְּ א אָּ ּובָּ לֹום,  ָּ ש  וְּ חוֹ ס  וְּ ד  עֹומֵׁ וְּ ר  ַאחֵׁ ִמסְּ ם  ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ ֲאַזי  יו,  לָּ עָּ ק  הֵׁ לֵׁ י  ּכִ ּנּו,  ִמּמ  ק  ּלֵׁ רֹוצִ ּתַ ר  ם  יֹותֵׁ ים 

עֹולָּ  ִתּקּון הָּ יַח ּבְּ ּגִ ְּ דֹול ּוַמש  יק ּגָּ הּוא ַצּדִ ן ִמי ש   "ל, ַעל ּכֵׁ ּנַ ש  לֹו ּכַֹח ּכַ י יֵׁ ם, ּכִ דָּ אָּ קֹם ּבֹו הָּ נְּ ּיִ ִמים ּבְּ ם, הוּ ש   עָּ ק ִלפְּ יק  א חֹולֵׁ ה ַעל ַצּדִ נָּ י  ַכּוָּ דֵׁ ד ּכְּ חָּ א 



 3. ק: קיב: הצ    מוהר"ן                      קיד ותורה רחותורה פח   תורה                 ליקוטי                           

רבנו במה שכתב   כוונת  לצדיק הוא רשע החולק על הצדיק,    "צופה רשע לצדיק"שונראה שזה  שהכוונה 
אבל כשצדיק    ,כי סתם אדם רשע מסתמא שום אדם לא יאמין לו  .על צדיק האמתשחולק לא לשם שמים  

שקר   של  ו מפורסם  האמת  מהצדיק  גדול  שהוא  האמת    עלטוען  טוען  שקר סם  מפורההוא  שהצדיק  של 
  , חלק עליו  \יג/צדיק גדול מאד  השקרח שהי   ,רבנו  אזי מאמינים לו כדמצינו במשה  ,הוא אפילו רשעש  ואומר

יותר מדאי לכן נקרא רשע וכופר התורה קוראת    \טו/ ו צדיקים גדוליםשהי  ןיוכן ר"נ ראשי סנהדר  \יד/אבל 
ַדּבֵׁ כו(  טז  במדבר  )להם רשעים כמ"ש   עֵׁ ַויְּ ל הָּ אֹמר סוּ ר א  ה לֵׁ י  רוּ דָּ ֳהלֵׁ ַעל אָּ א מֵׁ ה  נָּ ּל  אֵׁ ִעים הָּ ָּ ש  רְּ ים הָּ ִ ש  ֲאנָּ וכן    .הָּ

 . בכל הדורות שגדולי הדור השתתפו במחלוקות על צדיקים אמיתיים

ממש   רשע  גם  יש  כגון  אמנם  דואג שחולק  כגון  בתורה  וגדול  חכם  שהוא  כגון  גדול  מפורסם  שהוא 
בחכמה   הדור  גדולי  שהיו  ושלמהואחיתופל  דוד  הי  ,בזמן  רשדואג  סנהדריןה  המלך    אש  שאול  בזמן 

ולא היה להם  טינה היתה בלבם  אעפ"כ  ובגמ' מבואר ש  ורבו של שלמה המלך.  לדודואיחיתופל היה יועץ  
 \ טז/וסנהדרין קו: כמבואר בחגיגה טו. יראת שמים כלל

כיון שבאמת הוא  צדיק  לו    האם קוראכוונת רבנו שמדבר שם מצדיק שחולק לשם שמים,  ב  אמנם יש לעייןו
שמים,  ק  צדי לשם  ר  מסופרה  וכגוןשחולק  מעל  ברוך  רבינו  ,מעזיבוזבי  על  ,דוד  ועל    \יז/ורבנ  שחלק 

 
ת  ִמּדַ יו  לָּ עָּ ק מֵׁ ַסּלֵׁ ִיסְּ   לְּ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ין  כוּ ַהּדִ יק:   מְּ ּדִ ַהּצַ אֹותֹו  ִיּסּוִרים לְּ ה  ינֹו עֹושֹ  אֵׁ וְּ ַרֲחִמים  ּבְּ ה  ךְּ הּוא עֹושֹ  ּכָּ ל ַאַחר  ר, ֲאבָּ קֹם יֹותֵׁ ִינְּ הּוא  יו ש   לָּ       עָּ

רּוש  )בַּ  ה ּפֵׁ ז  ר כ"ה(: וְּ ּבָּ דְּ י   ּמִ ס  "ּפִ חָּ קַ נְּ כּו' ּבְּ ִתי וְּ ת ֲחמָּ יב א  ִ ש  כּו' הֵׁ ר וְּ זָּ עָּ לְּ ן א  תוֹ ּב  ִתי ּבְּ אָּ ת ִקנְּ אֹו א  ת  כָּ ּנְּ יב א  ִ ש  ס הֵׁ חָּ ינְּ ּפִ נּו ש   כּו'. ַהיְּ יִתי" וְּ לֹא ִכּלִ ם וְּ
ִלנְּ  ה  מָּ קָּ נְּ ַבש   לָּ הּוא  ש   י  דֵׁ יְּ ַעל  ל,  אֵׁ רָּ שְֹּ ִמּיִ ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ ק  ִסּלֵׁ וְּ ה'  נִ ֲחַמת  ן  ּכֵׁ ַעל  ם.  ה  ּבָּ יִני קֹם  ַהּדִ קּו  ּלְּ ּתַ י סְּ ַהּדִ י  ּכִ ֲחַמת  מֵׁ ה  ז  וְּ "ל,  ּנַ ּכַ ם  ם  ינָּ אֵׁ ִנים 

ַכלּ  כֹוִלים לְּ ה: וֹ יְּ ז  "ל. וְּ ּנַ קֹם ּכַ ה ִלנְּ ם רֹוצ  דָּ אָּ ש   ר ּכְּ ם רֹוִצים יֹותֵׁ ן הֵׁ כּו', ַעל ּכֵׁ נּו ש     ת וְּ ִתי", ַהיְּ אָּ ִקנְּ ל ּבְּ אֵׁ רָּ י ִישְֹּ נֵׁ ת ּבְּ יִתי א  לֹא ִכּלִ נוּ "וְּ ה מֹוִדיַע לָּ ז    ּבָּ
ל ַהטּ  ּגֹד  ה  ה ּפִ ַהּתֹורָּ שָֹּ עָּ ה ש   אֵׁ ֹובָּ רָּ ִישְֹּ ס לְּ חָּ אֹו א  ינְּ ַקּנְּ ת ל, ּבְּ אָּ ם וֹ ת ִקנְּ ה  ה לָּ שָֹּ ה עָּ ז  ּבָּ ם, ש   ה  קֹם ּבָּ ה ִלנְּ מָּ קָּ ַבש  נְּ לָּ . וְּ ַרךְּ ּבָּ ַעם     ִיתְּ ַהּטַ ה, וְּ דֹולָּ ה ּגְּ טֹובָּ

אֵׁ  רָּ י ִישְֹּ נֵׁ ּבְּ ת  יִתי א  ִכּלִ לֹא  י "וְּ ּכִ נהּוא  ִתי", ַהיְּ אָּ ִקנְּ ּבְּ ּבְּ ל  ִתי  אָּ ִקנְּ ּבְּ יִני מְּ ּו ש   י, אֵׁ ּלִ ין ש   ַהּדִ ת  ל, כִּ ה א  ַכּל  ִמּדַ אֵׁ רָּ י ִישְֹּ נֵׁ ּבְּ ּכַֹח  ת  ּה  ּבָּ ין  ין אֵׁ ַהּדִ ת  ִמּדַ י 
שָֹּ  ן עָּ לֹום. ַעל ּכֵׁ ָּ ש  י, ַחס וְּ רֵׁ ַגמְּ ַכּלֹות לְּ ש  לֹו ּכַֹח לְּ ם יֵׁ ּנֹוקֵׁ ש   ּכְּ ם  דָּ אָּ ל הָּ "ל. ֲאבָּ ּנַ ַכּלֹות ּכַ ה נִ לְּ ס טֹובָּ חָּ ינְּ ל,  ה ּפִ אֵׁ רָּ ִישְֹּ ה לְּ אָּ לָּ ה  פְּ אָּ ַבש  ִקנְּ ּלָּ ה ש   ּמ  ּבַ

ּבָּ  קֹם  ה רָּ ִלנְּ י ז  דֵׁ י ַעל יְּ ם. ּכִ ש  לוֹ פְּ ה  ּיֵׁ ם ש   דָּ ס הּוא אָּ חָּ ינְּ ּפִ י  ר, ּכִ יֹותֵׁ ּבְּ ם  ה  קֹם ּבָּ ס ִינְּ חָּ ינְּ ּפִ ם ש   בָּ ְּ חֹש  יִנים. ּבְּ ַהּדִ ּכַֹח  ל  אֵׁ רָּ שְֹּ ִמּיִ ה  ר   תָּ קֹם יֹותֵׁ   ּכַֹח ִלנְּ
י,   רֵׁ ַגמְּ ַכּלֹות לְּ ַכנַּ לְּ לֹום, וְּ ָּ ש  יב  ַחס וְּ ִ ש  ה הֵׁ י ז  דֵׁ ן ַעל יְּ ַעל ּכֵׁ ִסּלֵׁ "ל, וְּ ִתי וְּ ת ֲחמָּ ס א  חָּ ינְּ ן,  ּפִ ה ַרֲחמָּ יָּ אי הָּ ַוּדַ ס ּבְּ חָּ ינְּ ת, ּפִ ֱאמ  ל ּב  "ל. ֲאבָּ ּנַ ין ּכַ ת ַהּדִ ק ִמּדַ

ם:  יה  ֲעלֵׁ יִנים מֵׁ ל ַהּדִ קֵׁ ךְּ הֵׁ אי ַאַחר ּכָּ ַוּדַ  ּובְּ
ע שהי   מקרח   משמע   כך   יב וחלק  גדול  יותר מד ה צדיק  וכן  ל משה רבנו  ועכביש  ז'  במעשה  אי,  על  מזבוב  ,  הסבא משפולי שפרשוהו 

 ל רבינו.שחלק ע 
 בדוגמא של מעלה.דף מט. שהיה גדול מכל הלווים והקב"ה עשאו למטה    ח"ג   עיין זוהר   יג

 .  משה רבנו ללכת אחריו ולחלוק על    כלפי חוץ נדמה שהיה במדרגת משה רבנו דאי לאו הכי לא היתה בחירה   כי בוודאי 

ויקח קרח א)בפי' השני עעה"ת פרשת קרח עמ' טו    ועיין דברי יואל  ו'(  ל  וכל ראשי  שהיה בדורו של קרח  הגלגול  יפר שזוכר  שה ס מח מ שהיש ות 
לב כיצד    עמד לא עם קרח ולא עם משה רבנו ושאל אותו הייטב הוא בעצמו  ו עם משה  סנהדראות היו עם קרח ורק המון העם היה  

 אל כך.הישמח משה אם הייתה מכיר את קרח לא הייתה שו   עם משה רבנו ואמר יתכן שלא עמד  

עיין בגלגולים כי עתידה המלכות שתתעלה עד   –[ קראי  ' טז ב ר  דב במ ]   עיין היכל הברכה ו  רדל"א  ואז    )וזה לשונו( והענין בקיצור 
ן שם השמטות כספים  מלוה ולוה כי ביובל אי   לות חסדים ולא צדקה ולא יתבטלו החסדים והכסופין וכל אחד יטול בזרוע ואין שם גמי 

הב וגבורות מלכות שמים עטרת בעלה והלוים יהיה כהנים ועבודה  יה הנהגה בז והרע ואז יה יטול כל הקליפות  שם הנהגה בזהב בב כי  
זה   וכל  הנה בבכורות  בעת  גדול לעתיד  כהן  להיות  מעותד  היה  וקרח  ובגלגולים  בלק"ת  מח מבואר  היה  וזה  הגבורות  על  גות  לוקת 
תגבר ואם לא היו עושין  ועדין הרע מ רר כל הטוב  זמן שעדין לא נתב מת לא היה עדין ה קדושים כמו שנבאר ובא   אהרון שכבר כלם 

מות ומלאך המות והרע אבל לא היו ישראל ראויין לזה מצד זכותם  את העגל היה שעתן מצלחת שיתגלה מדריגה הזאת בביטול ה 
נשי סדום  "ר ונדב ואביהו א קרח בלבד אלא אדה לזה וקרח טעה בזה ולא  בר הרע ולא היו ראויין  ות משה על כן נפלו ונתג אלא מזכ 

 כולם טעו בזה ואכ"מ להאריך בזה ונבאר אחת לאחת וזהו קראי מועד והבן היטב.  מבול והפלגה וה 
וכפר  א' שקרח פרש למינות    מדרש הגדול במדבר טז   ין עי .  ו מחלוקת שלא לשם שמים היא מחלוקת קרח על משה   עיין אבות ה' יז   יד

 ועיין זוהר ח"א דף יז שקרח הכחיש בריאת העולם.  .   ' "א שאמר אין תורה מהשמים וכובמצוות של הקב"ה וכן בירושלמי פ"י ה 
א היה ענין נפלא  בכאן לא היה זה הענין מחלוקת כפשוטה כמו שדימו הכסילים אל   –במדבר טז יא ד"ה הנעדים    עיין היכל הברכה   טו 

ו  חטא העגל ואל חטא אדה"ר ו   משיך גאולה לתקן עם כל הנשמות שנטבעו בעמקי הקליפות לה   נפשם ממש להעלות המלכות שמסרו  
הכנעה ואהבה למשה רבינו היו שעתא קיימא להון והיו מצליחין אלא שאכלה פגה שהיה ע"י מחלוקת ופירוד לבבות  צירפו לזה ב 

וזהו הנעד שהוא מעכב כדי שיהיה אה ממשה רבינו כי חשדו למשה   ו' שלא נתחברו עם משה  רון כהן גדול  רבם  ים דין לחוד חסר 
שה רבנו בעצמו מסר להם את הייחוד שעל ידו יתקנו את המלכות בהקטרה זו  שמ   ' פסוק ז   ועיין שם לעיל    לעשות היחוד הנורא הזה .

 והם קבלו ממנו ואעפ"כ נחלקו ממנו.
ה לך  ך לספר חוקי אמר לו הקדוש ברוך הוא לדואג הרשע מ מר אלהים מה ל דכתיב ולרשע א יצחק מאי  ואמר רבי    סנהדרין קו:   טז 

בהם ותשא בריתי עלי פיך אמר רבי אמי אין  ן הרע מה אתה דורש  פרשת מרצחים ופרשת מספרי לשו לספר חוקי כשאתה מגיע ל 
 .תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ 

לָּ -  א תרלא " ח   שיח שרפי קודש   יז  ם  הָּ קֹד  ה  ַמֲעשֹ  ז  עֹוד  ה  ַאל  יָּ ָּ ש ּ ש   נ ה,  ַרּבֵׁ ל  ַסע א  ּנָּ ש   ד  חָּ א  לְּ רּוךְּ  ּבָּ י  ה  ַרּבִ עֹושֹ  "ַמה  צּוַק"ל:  זְּ עִניק  ּו  ִלימ  ַהּפְּ
נּו"? ּלָּ ִיי   ש   יב לֹו: "הָּ ִ ש  ִפּלָּ הֵׁ ִלים ּתְּ ּלְּ ּפַ יּו ִמתְּ הָּ ה וְּ נָּ ָּ רֹאש  ַהש ּ ם ּבְּ ָּ י ּתְּ ִתי ש  ּתִ ַמעְּ ָּ ם לֹא ש  עֹולָּ ּמֵׁ זֹו, ש   ם  ה ּכָּ עֹולָּ ּמֵׁ ה, ש   ַמר ּתֹורָּ אָּ זֹו וְּ ה ּכָּ י  ִפּלָּ ּתִ ַמעְּ ָּ לֹא ש 

צּוַק"ל: "וָּ  רּוךְּ זְּ י ּבָּ ַרב ַרּבִ ַמר הָּ זֹו" אָּ ה ּכָּ ה ּתֹורָּ יָּ ג, הָּ ערְּ ּב  עמְּ ל  צּוַק"ל ּבְּ נּו זְּ ה ַרּבֵׁ יָּ הָּ ש   , ּכְּ ךְּ אט"? ַאַחר ּכָּ ר ּגָּ ע ִאיז ע  ש   זְּ ֹאל    ואסְּ ְּ רּוךְּ ִלש  י ּבָּ ִגיל ַרּבִ רָּ
ֲאחֹותוֹ  ת  ִריאוּ א  ּבְּ ַעל  צּוַק"ל,  זְּ נּו  ַרּבֵׁ ם  אֵׁ ִהיא  רּוךְּ  ,  ּבָּ י  ַרּבִ ק  ַטּדֵׁ ִהצְּ ּה"?  נָּ ּבְּ ַעל  הּוא  ק  חֹולֵׁ ה  מָּ י  נֵׁ "ִמּפְּ אֹותֹו:  ה  ֲאלָּ ָּ ש  ד  חָּ א  ַעם  ּפַ לֹומֹו.  ְּ ּוש  תֹו 

ּפֵׁ  ִבין  לֹא הֵׁ ש   ּכְּ ַעם  ּפַ ּה, ש   ר לָּ ִסּפֵׁ וְּ יהָּ  נ  פָּ ַהּזַֹהר,  לְּ ר  פ  סֵׁ ּבְּ קֹום  ה מָּ יז  אֵׁ ּבְּ ַעל  רּוש   ַיֲחלֹק עֹוד  ּלֹא  מֹו ש   ַעצְּ ַעל  ל  נֹוַדע לֹו  ִקּבֵׁ ד  ּוִמּיָּ צּוַק"ל,  זְּ נּו  ַרּבֵׁ
ע  ק  חֹולֵׁ ינֹו  אֵׁ ר  בָּ ּכְּ ש   צּוַק"ל,  זְּ נּו  ַרּבֵׁ ֲאחֹות  ּה  ָּ ש  ַנפְּ ּבְּ ה  בָּ ְּ ש  חָּ ּבּוִרים  ַהּדִ ּלּו  אֵׁ ּומֵׁ ַהּזַֹהר.  ל  ש   רּוש   צ   ֹוד ַהּפֵׁ זְּ נּו  ַרּבֵׁ ַזר  חָּ ש   ּכְּ ן  ּכֵׁ ַעל  וְּ יו.  לָּ ּוַק"ל  עָּ



 4. ק: קיב: הצ    מוהר"ן                      קיד ותורה רחותורה פח   תורה                 ליקוטי                           

ומאי\יח/ הבערדיטשובער דיבד,  עליך  מאד.  הםר  אמ  גדולות  צדיק/ ורבנו  כמו  עלי  חולק  הוא  עליו   .\יטר 
קצת מע  לא אמר שנותן בדעתו משמד  צ"עתן בלבו של הצדיק לחלוק,  ון שלשונו שם שהקב"ה נמאידך כיו

  ,ם שמיםש א"כ מה שכותב שחולק ל, ושל הצדיק  את מעשיו שמכניס בלבו קנאה או שנאה כיון שלא מבין  
אבל   ,דיק האמתעל הצן בלבו לחלוק  נות)לשם הצדיק הנקרא שמים(  ם שמים  לשהכוונה שהקב"ה  אולי  

  מדאי ונקרא רשע.חולק יותר הוא בעצמו  

כרבי ברוך   ,תלצדיק שחולק בדעלשני סוגי צדיק, גם    רמוז י לשון זה כדה כתב לנו בכוונאפשר שרבאולי  ו
 ומין  בשם רשע   ,כשחלק על משה רבנו  ותוחז"ל כינו אשכגון קרח    ,וגם לצדיק שחולק מצד קנאת לבוהנ"ל,  
לבוא   שלעתיד  \כ/מובא בספרים  שהריהיה צדיק גדול    מה שחלק על משה רבנואע"פ שבוודאי לבד מ ,  כנ"ל
גדול.קרח   כהן  מ וכ  יהיה  כנ"לשמע  ן  משה  על  קרח  העוון    ממחלוקת  היא  הצדיק האמת  על  שהמחלוקת 

 . \כא/ שמבואר בזוהר הקדוש שאסור לכנות יהודי בשם רשע פעד שנקרא רשע עי"ז, ואע". הגדול ביותר

דהיינו    ,האמתהס"מ נותן לאדם להיות צדיק גדול רק כדי שיחלוק על הצדיק  לפעמים  ש  בספרים  מובאוכן  
שהצדיק האמת לא יצליח להתפרסם ולא יתקבלו תרופות הנפש שלו  ק כדי  אדם צדיק ר  שותוה לו לעושש

 . \כב/דורשרק הן תרופות שבכוחן לרפא מחלות הנפש של אותו ה 

ז'  , ואעפ"כ ידוע שהמעשה  \כג/ ער מאד בפטירת רבנוטופר שהצמס  ,ע שחלק על רבנו מאדאלער זידהשפ  גם
  ם כידוע. מאידך בעולם הוא מפורסם עד היו   הזקן בלשון גנאיתו  רבנו כינה אור עליו, ו במדמזבוב ועכביש  

 
נ  ַרּבֵׁ ּבְּ ה  ִצירָּ ִהפְּ ג,  ערְּ ּב  עמְּ צּוַק"ל ִמּל  זְּ נּו  ַרּבֵׁ ז  ַמר אָּ אָּ וְּ י.  ֲאִמּתִ לֹום  ָּ ם ש  יה  ינֵׁ ּבֵׁ ה  ַנֲעשֹ  ה  י  ִיהְּ אי  ַוּדַ ּבְּ ז  אָּ וְּ יו,  לָּ ע אֵׁ ּסַ ּיִ צּוַק"ל ש   זְּ בֹוא  ּו  יָּ : "ֲאִפּלּו ִאם 

מַ  ָּ ךְּ ִמן ַהש ּ אָּ רּוךְּ ַמלְּ י ּבָּ ּדֹוִדי ַרּבִ יֹאַמר ִלי, ש   י לֹא ַאֲאִמין לוֹ ִים וְּ לֹום ִעּמִ ָּ ש   ., ּבְּ

קֵׁ   .....  -  ב קסג" ח   רפי קודש שיח ש  ַמר לֹו ַהּזָּ רְּ אָּ ּקַ ן ּבִ טָּ ד קָּ ל  יֹוִתי י  הְּ יַני! ּבִ עֵׁ ִאיִתיו ּבְּ י ּורְּ ה ִעּמִ יָּ הָּ ךָּ ִסּפּור ש   ר לְּ ךָּ ֲאַסּפֵׁ ב ִהּנְּ ל  סְּ ר  ִסיד ּבְּ י  ן ִאם חָּ ּתִ
ִחּבְּ  הּוא  וְּ רּוךְּ  ּבָּ י  ַרּבִ ִבי  סָּ ל  צ  בִּ אֵׁ ַעל  לֹו  ִייִתי  הָּ ב  ֵׁ יֹוש  וְּ ֹאד  מְּ י  סָּ ַבּנִ ל  צ  אֵׁ ה  ִהּנֵׁ וְּ ַפַעם,  לְּ ַעם  ִמּפַ יו  ּכָּ יִקים  רְּ ּדִ ַהּצַ מֵׁ ה  ּבֵׁ ַהרְּ ִפים  ַאּסְּ ִמתְּ יּו  הָּ ִבי 

ּבְּ  ּדִ ם ש   יה  ּבּורֵׁ ין ּדִ ּבֵׁ י ש   כּוַרּנִ ּדֹור, ּוזְּ ּבַ ִמים ש   סָּ פּורְּ ַהּמְּ ן ַר וְּ יָּ ִענְּ ם ּבְּ ר ּגַ ַדּבֵׁ ִחילּו לְּ ִאיִתים רּו ִהתְּ , ּורְּ דֹוש  נּו ַהּקָּ ם הּוא ַרּבֵׁ כ  י    ּבְּ ִבי ַרּבִ סָּ יו. וְּ לָּ ִכים עָּ ַחּיְּ מְּ
רוּ  מָּ ּבָּ י ַנחְּ ַרּבִ ש  לְּ ּיֵׁ ַמר ִלי: "ַמה ש ּ  אָּ ִבי וְּ ַלי סָּ ה אֵׁ נָּ ם, ּפָּ ה  כּו לָּ לְּ הָּ ש   ךְּ ּכְּ ּכָּ ַתק, ַאַחר  ָּ ש  ת וְּ עֵׁ ל הָּ ב ּכָּ ַ ש  ם", "וָּ ךְּ יָּ ָּ רֹאש  ּבְּ ם  ה  ין לָּ ל אֵׁ ג  ר  ַכף הָּ ּבְּ ואס  ן 

ּבָּ  אדְּ ּפָּ ַזיין  אט ִאין  ן הָּ מָּ ַנחְּ י  ָּ ַרּבִ ש  וְּ אּפ".  קָּ ט ִאין  ְּ ִניש  יי  זֵׁ ן  אּבְּ הָּ ִלי  אר  ַמר  אָּ וְּ ִבי  סָּ ִלי  ה  נָּ עָּ ם?  ה  ּבָּ ם  ִחית  מְּ לֹא  וְּ ם  ּת  ַתקְּ ָּ ש  ַמּדּוַע  ן  ּכֵׁ ִאם  יו  ּתִ ַאלְּ
ה  מָּ ָּ ש  ש  לֹו נְּ ן יֵׁ מָּ י ַנחְּ ַרּבִ יהָּ ִהיא לֹ   "לְּ ל  קּו עָּ לְּ ִאם לֹא ַיחְּ זֹו ש   ךְּ ה  ּכָּ ּום ּכָּ ם" ּוִמש ּ עֹולָּ ם ּבָּ ַקּיֵׁ תְּ י.א ּתִ ּתִ ְּ  ֱחַרש 

ל ַמֲחנֵׁ אַ -  ב שא " ח  שיח שרפי קודש  ג  ּבּוז ּוַבַעל ַה"ּד  עזְּ רּוךְּ ִמּמ  י ּבָּ ים: ַרּבִ ִ דֹוש  ַאִחים ַהּקְּ סּו הָּ נְּ נּו, ִנכְּ ל ַרּבֵׁ ִרית ש   ַחת ַהּבְּ מְּ ל  ה א  ַחר שִֹ ַרִים" א  פְּ
נוּ  ם ַרּבֵׁ ת, ִהיא אֵׁ ד  דּוַע    ַהּיֹול  ּיָּ ה ּכַ תָּ יְּ הָּ ם, וְּ ה ֲאחֹותָּ תָּ יְּ הָּ ה  ש   ֹאד, ַעד ש   ם מְּ יה  ינֵׁ עֵׁ ה ּבְּ ּובָּ ש  )ראה חיי"מ  ֲחש  ש  ַמּמָּ ַבֲעַלת רּוַח ַהּקֹד  ּה לְּ ֱחִזיקּו אֹותָּ

לֹו לְּ   סעיף סעיף )י"ד, ו  ַגדְּ ה לְּ ּכ  זְּ ּתִ ּה ש   כּו אֹותָּ רְּ נְּ קי"ד(, ּובֵׁ ים טֹוִבים, ּפָּ ַמֲעשִֹ ה ּולְּ ֻחּפָּ ה לְּ ה תֹורָּ ָּ ש  , ּוִבּקְּ רּוךְּ י ּבָּ ִחיהָּ ַרּבִ ל אָּ ה א  ם    תָּ ךְּ ּגַ רֵׁ בָּ ּיְּ אֹותֹו ש  
ַר  נּו הָּ ת ַרּבֵׁ ן" ! .א  אס ִאיז ַפאר ַפאלְּ בּוד" ! "דָּ ה אָּ : "ז  רּוךְּ י ּבָּ ּה ַרּבִ ַמר לָּ יו. אָּ לָּ קּו עָּ לְּ ּלֹא ַיחְּ ימֹול ש    ךְּ ַהּנִ

קודש  שרפי  תרל " ח   שיח  צּוַק" ....  -  א  זְּ נּו  ַרּבֵׁ א  ּבָּ ש   יָּ ּכְּ הָּ לֹו,  צְּ א  ב  ַ ש  יָּ וְּ רּוךְּ  ּבָּ י  ַרּבִ ל  א  ם  ל  ַאּת  ה  מָּ "ַעל   : רּוךְּ ּבָּ י  ַרּבִ אֹותֹו  ַאל  ָּ ש  ַח.  ַאּנֵׁ ִמתְּ ה 
ם". כ  ַגתְּ רֵׁ ַמדְּ לְּ בֹוא  לָּ ַע  ּגֵׁ עְּ ּגַ ִמתְּ ֲאִני  ש   ּום  "ִמש ּ צּוַק"ל:  זְּ נּו  ַרּבֵׁ לֹו  יב  ִ ש  הֵׁ ִחים"?  ַאּנְּ ַרבִּ   ִמתְּ לֹו  ַמר  ּכְּ אָּ ם  ַאּת  "ֲהלֹא   : רּוךְּ ּבָּ יק  י  ַצּדִ ַגת  רֵׁ ַמדְּ ּבְּ ר  בָּ

י  ִ ש  לֹוִני". הֵׁ הַ ּפְּ ה לְּ כָּ זָּ ר  בָּ ּכְּ יִקים, ש   ַצּדִ ל  גֹות ש   רֵׁ ה ַמדְּ ּמָּ ּכַ ה לֹו  נָּ ךְּ מָּ כָּ וְּ תֹו".  גָּ רֵׁ ַמדְּ ַמן לְּ ִמּזְּ י  ּתִ עְּ ִהּגַ ר  בָּ ל  ב לֹו: "ּכְּ נּו ּכָּ ַרּבֵׁ ַמר לֹו  אָּ וְּ ם,  יה  יַע ֲאלֵׁ ּגִ
מַ  ַעם: "ִמּזְּ ם" ּפַ תָּ גָּ רֵׁ ַמדְּ י לְּ ּתִ עְּ ם  ן ִהּגַ ּת  עְּ ר ִהּגַ בָּ י ּכְּ ַמר לֹו ֲהרֵׁ אָּ ר  , ַעד ש   בָּ תֹו ּכְּ גָּ רֵׁ ַמדְּ ם לְּ צּוַק"ל: "ּגַ נּו זְּ ַמר לֹו ַרּבֵׁ ם טֹוב, אָּ ֵׁ ַעל ש  ַגת ַהּבַ רֵׁ ַמדְּ ם לְּ ּגַ

י"ג ן  ּב  ִייִתי  הָּ ת ש   עֵׁ ּבְּ ה עֹוד  ז  י לָּ ּתִ עְּ ִהּגַ וְּ ַמן,  ִמּזְּ י  ּתִ עְּ חַ   ִהּגַ דָּ וְּ ִנים".  ָּ ּבְּ ש  רּוךְּ  ּבָּ י  ַרּבִ ִמן הָּ ף אֹותֹו  ַפל  נָּ ַעט  מְּ ּכִ דֹול, ַעד ש   ּגָּ ִאּמֹו  ַכַעס  ה  אָּ ּובָּ ה,  ֲעִלּיָּ
י  ת ּבֵׁ ֲחלֹק  ה ַהּמַ ִחילָּ ז ִהתְּ אָּ ּלֹא ִיּפֹל, ּומֵׁ ה ּבֹו ש   ֱחִזיקָּ ה  יֹון וְּ לְּ ע  ם הָּ עֹולָּ ה מֵׁ כָּ רָּ רֹונֹו ִלבְּ א ִזכְּ ייגָּ ַרת פֵׁ י"הָּ מָּ נ  ם. )ֲאבָּ יה  ל, שם ס נֵׁ ז  רְּ  עיף ט"ו(  ּבַ

ַעם ַרּבֵׁ   -מה    ח"ב אות   ועיין שיש"ק  ר ּפַ ּבֵׁ ּדִ ש   ִרים, ּכְּ ַסּפְּ יו  מְּ לָּ ּדָּ ַערְּ ל בְּ ּכֵׁ ּתַ ִהסְּ ַמר: לְּ ּבּוז, אָּ עזְּ רּוךְּ ִמּמ  י ּבָּ ַרּבִ דֹוש   ַרב ַהּקָּ ל ּדֹודֹו הָּ תֹו ש   ֻדּלָּ נּו ִמּגְּ
אִפיל" ש    טָּ אנְּ "ּפַ ה ּבַ גּולָּ רּוךְּ הּוא סְּ י ּבָּ ִרית.  ל ַרּבִ ִמיַרת ַהּבְּ ְּ  ִלש 

רּוךְּ ִמ   -  תרכא   גח"   שיח שרפי קודש   יח י ּבָּ יק ַרּבִ ּדִ ין ַהּצַ י ּבֵׁ ה אֵׁ יָּ ֹוב, הָּ ש  ִדיטְּ ארְּ ק ִמּבַ חָּ ִוי ִיצְּ י לֵׁ ִדיק ַרּבִ ין ַהּצַ בֵׁ ּבּוז לְּ זְּ עְּ א  ּמ  ּבָּ ש   ת. ּכְּ לֹק  ַמן ַמחְּ ה זְּ ז 
ר ל  ַסּפֵׁ לְּ רּוךְּ  ּבָּ י  ַרּבִ ל  ש   יו  ָּ ש  ֲאנָּ ד מֵׁ חָּ ַעם א  וֹ ּפַ ש  יטְּ ּדִ ארְּ ִמּבַ ַרב  הָּ ש   יךְּ  ה אֵׁ אָּ רָּ ש   ת ֹו  ַ ֻדש ּ קְּ ַצע  מְּ א  ּבְּ עֹונֹו  ְּ ש  ּבִ יט  ִהּבִ ר    ב  ַדּבֵׁ לְּ ה  ז  ּבָּ נֹו  ּוְּ ּכַ ִהתְּ ּבְּ ר,  ת  ּכ 

ר  ּבָּ י  ַרּבִ ַתר אֹותֹו  ה, סָּ רָּ יו סָּ לָּ ווֹ עָּ ִלגְּ כֹול  ּיָּ ש   ַעד  תֹו  ִפּלָּ תְּ ּבִ ַרב  בּוק הָּ ּדָּ ךְּ  ּכָּ ל  ַמר לֹו: "ּכָּ אָּ וְּ ה  נָּ עָּ וְּ ַהפְּ ּוךְּ  ַרב לְּ ה הָּ יָּ הָּ ב  ַחּיָּ וְּ לֹום  ָּ ש  וְּ ַחס  ת  ַע  ִסיק א 
יט בִּ  ן ִהּבִ ַעל ּכֵׁ קּותֹו, וְּ בֵׁ עֹולָּ ּדְּ הָּ ה מֵׁ ִלילָּ ק חָּ לֵׁ ּתַ ּלֹא ִיסְּ קּותֹו ש   בֵׁ ת ּדְּ ל א  ּבֵׁ ַבלְּ י לְּ דֵׁ עֹונֹו ּכְּ ְּ  ם.ש 

יִקים  ַר -  ח"ב סב   שיח שרפי קודש   יט  ּדִ ַהּצַ ד מֵׁ חָּ ַבח ַעל א  ְּ ךְּ ש  ר  ד  ַמר ּבְּ נּו אָּ יו )רבי ברוך ממעז'בוז'(, "הּוא  ּבֵׁ לָּ ַלק עָּ חָּ יק".ש   ַצּדִ ַלי ּכְּ ק עָּ  חֹולֵׁ
ועוד אקדים לך, ידוע מחלוקת קרח היה, דהנה כהן הוא בבחינת חסד והוא    -מאמר א אות ב'    -רי חדש מרחשון  מאמ   -  בני יששכר   כ

ת הכהנים כדי שיהיה תגבורת החסדים על  במעלה על הלוי שהוא בבחינת גבורה, על כן הלוים המה משרתים בעבודתם אל עבוד 
היה כהן הנה רצה להגביר הגבורות על החסדים, והנה באמת לעתיד  יות במעלה על אהרן ש והנה קרח שהיה לוי רצה לה   הגבורות, 

וכמו   יתעלה קרח  כן לעתיד  על  פגה,  על הכסף, אלא קרח אכלה  הזהב  על החסדים כמעלת  הגבורות במעלה  יהיו  בימינו  במהרה 
ס"ת קרח רומז שבסוף הוא  הלקוטים תהלים צב שה פי תיבות קר"ח:  עיין ספר  ב האריז"ל צדי"ק כתמ"ר יפר"ח ]תהלים צג יג[ סו שכת 

 יתעלה ויפרח עי"ש.
מדבר קדמות להחיד"א  בספר  בזה  הביאור  עיין  ו   אלא לכל היותר כרשע.  רשע בשם  אסור לכנות יהודי  ש   קכב.  משפטים בזוהר  עיין    כא

 אות לד.  והר"ן מ   י ועיין חי    .ט מערכת כ' אות י 
ִענְּ   -אות רצט    חיי מוהר"ן   כב י מֵׁ ר ִעּמִ ּבֵׁ ַעם ַאַחת ּדִ ּדֹור.  ּפַ ּבַ ת ש   ֱאמ  יק הָּ ּדִ ַהּצַ ִבין לְּ רְּ קָּ תְּ ּמִ ש   י ִאם ּכְּ ת ּכִ ֱאמ  ר ּב  ֵׁ ש  יֹות ִאיש  ּכָּ ר ִלהְּ ָּ ש  פְּ ִאי א  ן ש   יָּ

ת ּבָּ  ֱאמ  יק הָּ ּדִ א ַהּצַ צָּ מְּ ּנִ ם ש   ַמר קֹד  אָּ ה וְּ נָּ ם ִיתְּ עָּ ֵׁ ַהש ּ ב לְּ רֵׁ קָּ ִהתְּ כֹוִלים לְּ ם יְּ ַרךְּ עֹולָּ ר ִנמְּ ּבָּ בָּ ּכְּ ל ַאַחר ש   מֹו. ֲאבָּ ַעצְּ ם ִאי   מֵׁ עֹולָּ ת ּבָּ ֱאמ  יק הָּ ּדִ א ַהּצַ צָּ
זוֹ  ַמר ּבְּ אָּ יו. )וְּ לָּ ב אֵׁ רֵׁ קָּ ִהתְּ ּזֹוִכין לְּ ש   י ִאם ּכְּ ן ּכִ ּום ֹאפ  ש  ת ּבְּ ֱאמ  ַרךְּ ּב  ּבָּ ם ִיתְּ ֵׁ ַהש ּ ב לְּ רֵׁ קָּ ִהתְּ ר לְּ ָּ ש  פְּ עס   ַהּלָּ א  ּפ  ין ע  ע ִאיז ַפאר ַהאנ  ֹון, ַאיי ס    ַאַזאךְּ ש 

ע   ער ַאז ס  מ  ְּ כּו' ִניש  ען וְּ ען מ  ש  ִלי ּבְּ ק  יֵׁ ב( וְּ רֵׁ קָּ ען ִאיז ִזיךְּ צּו ִאים מְּ ן מ  הּוד ַסיידְּ יין יְּ ש  ִניט ַזיין אֵׁ ערְּ ד  ען ַאנְּ ען מ  ין ק  ֹוין ַפאר ַהאנ  ַרת  ִאיז ש  זְּ ע 
ִא  ה, וְּ ז  ה ּבָּ אָּ ה נָּ יחָּ ם שִֹ ֵׁ תְּ ַהש ּ כָּ ַרךְּ לְּ ּבָּ ם ִיתְּ ֵׁ צֹון ַהש ּ ה רְּ י  ּה יִ ם ִיהְּ ר:בָּ קֹום ַאחֵׁ מָּ ר ּבְּ אֵׁ ּבָּ  תְּ
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הביטוי    מפורסם מאידך  שלבד מהמחלוקת על רבנו הוא היה באמת צדיק.    נראהמה ש  ,כצדיק גדול מאד
 ה.  על האמת לאמיתמגדל איזה צדיק כדי שיהיה לו הכח לחלוק  , וכנ"ל שהס"מ"מי שמפריע לנו עוזר להם"

 
 עד כאן ההקדמה 

 
ֹאד,    -  ב שכח " ח   –  קודש   שיח שרפי   כג ֹאד מְּ ן מְּ קֵׁ ה ַהּזָּ כָּ נּו, ּבָּ ִטיַרת ַרּבֵׁ ַאַחר ּפְּ ּלְּ ר, ש   ע ִסּפֵׁ אל  ּפָּ ְּ ן ִמש ּ קֵׁ ל ַהּזָּ ש  ש   ּמָּ ַ ַהש ּ ִרים, ש   ַסּפְּ ה  מְּ רָּ ַעק מָּ צָּ וְּ

ּתַ  ַאַחר  ַעל ִהסְּ ה לְּ נָּ ָּ ַטר ש  ן ִנפְּ קֵׁ קּותֹו. ַהּזָּ נּו.ּלְּ ל ַרּבֵׁ תֹו ש   ִטירָּ ִרים הָּ     ּפְּ ַסּפְּ ַ ]מְּ ש  ם מְּ ֵׁ ש  ם ּבְּ דֹוש   עֹולָּ נּו ַהּקָּ ִטיַרת ַרּבֵׁ ַאַחר ּפְּ דּוַע, ש   ן ַהּיָּ קֵׁ ל ַהּזָּ ֹו ש   ש  ּמְּ
ין   ַמר: "אֵׁ אָּ ה וְּ רָּ ַעק מָּ זָּ יר, וְּ ּקִ ֹו ּבַ דּוַע רֹאש  ן ַהּיָּ קֵׁ ה ַהּזָּ עוֹ ִהּכָּ ִסידּו", וְּ ִהפְּ ִעים ַמה ש ּ  ם יֹודְּ עֹולָּ ּלּו.[הָּ אֵׁ ֹונֹות ּכָּ ש   ד לְּ
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 [כד]   פח תורה

 .שמים בעבים המכין לארץ מטר המכסה \כה/)תהלים קמז(

והברכות  ה  הנ כי ההשפעות  ובגשמיות  \כו/ ידוע  לבא ברוחניות  ע"י    כזא"א להם  לעולם אלא 
הדור,  הצדיק   שבאותו  האמת  הצדיק  ע"י  דור  דהיינו  בכל  לקבלם  במה  ידים  לו  יש  הצדיק  כי 

  שמאל בקומת האדם,  שהם כנגד יד ימין ויד  ורהה ואהבה הם מדות חסד וגבאשיר  כידוע  הבה ויראה,א
שהם ידים    הכוונהשאין  נ"ל  ברכות.  הם הידים לקבל בהם כל ההשפעות וכל ההיראה ואהבה  כי  

לכן    ,לעורר את הקב"ה לרצות להשפיעו  \כט/לעלותאלא שעל ידם עולה התפלה שיכולה    \כח/ממש לקבל
יק. ודווקא אהבה עם יראה מעורר את  לצדת דלר שפעה מתעוררה מדות אלשתי ידי נחשב כמו ידים כי על 

לבד  כי    ,השפע שהואהבה  שמים  כבוד  בה  דייקאחסר  היראה  ע"י  מרוממותושיר  מה   ,א  מהמלך    ,אים 
לריומאידך   גורם  לבד  שהם  חיראה  יראה,  עם  אהבה  דווקא  צריך  לכן  הקב"ה  היחד  בוק,  את  מעוררות 
   להשפיע.

הצד  כוצריך  והיראה  \ל/ זהיק  האהבה  עצמו    ,\לא/לגנוז  להסתיר  מפורסםדהיינו  יהיה  כדי   שלא 
שלא יקבל  שע"י שמקטרגים עליו גורמים    פעותרגים עליו, ויגזלו ממנו ההשטשלא יקטרגו המק

ונ"ל .  , והנותר נחשב כמו שגזלו ממנומעט  אהדין לישראל ולכן לא יקבל אל  תשפע אלא המגיע לפי מד
תו ית' שעי"ז  הרגיש את אמת מציאוחין לראות ול מו   לישראל הןדיק להוריד  ה הצשרוצ שעיקר ההשפעות  

בזה תלויה  ה'  עבודת  ואהבה, שכל  ליראה  כי   .זוכים  ואהבה,  יראה  לקבל השפע הזה הם  הידים  גם  ולכן 
   בה ויראה.האאור החסד וגבורה לכלי הר לעילא ויורד השפע באיתערותא דלתתא איתע

בתהלים  וזהו   בעביםשמ  כסהמהשכתוב  יכול \לב/ ומיםאש  היינו  שמים  ,  ים  כשהצדיק  היינו   .
ומים,   היינו אש  וחסד  לכסות שמים,  גבורה  בעביות ב  והיראה שלו  היינו האהבהשהם  עבים, 

אדם ככל  ומגושם  עב  עצמו  עושה  רק  לפעמים  רמג   דהיינו  בתורה  עצמו  ולפעמי  כמבואר  על  מעורר  ם 

,  המכין לארץ מטרסוק הנ"ל  הפ  מתקיים סוף. אזי,  קדמה(בהל  נ")כוחי"מ תב    כמבואר בתורה קמ  קושיות
   : כי שפע הבא מלמעלה מכונה מטר היינו שיכול להמשיך כל הברכות שהם בחי' מטר

 
אזי המקטרגים    ולא יכול לגנוז את האהבה ויראה שלו מהבריות  אך כשהצדיק הוא מפורסם גדול,

לו מניחים  ואינם  היטב,  עליו  ומשגיחים  על    השפעריד  להו  יודעים  מקטרגים  ראל  שי  םע כי 
, ובפרט מוחין  וריד שפע לפנים משורת הדיןיכול לההאמת  , אבל בלא קטרוג אזי הצדיק  שאינם ראויים לו 

 .  ביותר הס"מ מקטרגעל זה  ש ה ויראה שעי"ז האהבוהשגות אלוקות 

 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה ל כנ" לשון החברים  כד

ִמ   תהילים פרק קמז   כה  צְּ ר ַהּמַ טָּ ץ מָּ ר  אָּ ִכין לָּ ִבים ַהּמֵׁ עָּ ַמִים ּבְּ ָּ ה ש  ַכּס  ִציר: )ח( ַהמְּ ִרים חָּ י עֹ   יַח הָּ נֵׁ ּה ִלבְּ מָּ ה ַלחְּ מָּ הֵׁ ן ִלבְּ ר )ט( נֹותֵׁ ב ֲאש   אּו:   רֵׁ רָּ  ִיקְּ
אולי ברכה לשון  או    .ך אליו ברכה ש מצד המקבל שמו   וברכה היא   ע ששפע הוא מצד המשפי   ואולי החילוק.    ע צ"   –  השפעות וברכות   כו 

 וצ"ע.  והשפע הוא הדבר שנמשך למטה.לשון המבריך את הגפן שמשפיל זמורת גפן ומשקעה באדמה,  המשכה למטה  
 לבוא   -מתרצו  כז

  ,'ה ת  וירא ה'    ת י דבר רוחני מקבלים ע"י שמאמינים בו, אבל אהב יא ידים לקבל. והביאור שם כ ומר רבנו שהאמונה ה א   בתורה כג   כח
שמ  אע"פ  קבלה.  כלי  ולא  ה'  בעבודת  איכות  האדם    ד צ הם  שמאל יד  קומת  ויד  וגבורה הן    ימין  דהיינו  חסד  אבל  ,  ויראה,  אהבה 

 התפלה או העבודה שנעשית בהן.  אי שהקב"ה יקבל את למעשה הן לא תנאי לקבלה אלא תנ 
הֹוִציא ּדִ   -  קיב   ורה ת עיין    כט  ר לֹו לְּ ָּ ש  פְּ ִאי א  ֲחַמת ש   הּוא  ּומֵׁ ִפּלֹות ש   ַהּתְּ ּבּוִרים וְּ ל ַהּדִ ן ּכָּ כֵׁ אּוי, לָּ רָּ ִחּיּות ּכָּ ִחימּו וְּ ִחילּו ּורְּ דְּ י ֱאלִֹקים ּבִ נֵׁ ּבּור ִלפְּ

ַהּמְּ  וְּ ִחּצֹות  ַהּמְּ קַֹע  ִלבְּ לּו  יּוכְּ לֹא  ר  ַדּבֵׁ וְּ מְּ ה,  לָּ ַמעְּ לְּ ַלֲעלֹות  יִלים  ּדִ בְּ ַהּמַ ִכים  עַ נִ סָּ ים.  ַסּכִ ַהּמָּ ַחת  ּתַ ה  ַמּטָּ לְּ ִרים  אָּ ְּ ת,  ש  ֱאמ  ּב  ּוב  ש  יָּ וְּ ה  ּכ  ִיזְּ ר  ֲאש   ד 
בַ  דֹול, ֲאַזי מְּ רּות ּגָּ עֹורְּ ִהתְּ א ּבְּ ִלּבָּ א ּדְּ קָּ ֻעמְּ ִחימּו מֵׁ ִחילּו ּורְּ דְּ ל ּבִ ַקּבֵׁ ִהתְּ אּוִיין לְּ רְּ ּבּוִרים הָּ ר ּדִ ִחּצוֹ ּקֵׁ ִויַדּבֵׁ ל ַהּמְּ ת ּכָּ ִאיר א  ּבּור ַהּמֵׁ ים  ת  ַע ַהּדִ ַסּכִ ַהּמָּ וְּ

ַיֲעלּו   יִלים, וְּ ּדִ בְּ ה: ַהּמַ ּנָּ ה ַעד הֵׁ ַמּטָּ ִחים לְּ יּו ֻמּנָּ הָּ ּבּוִרים ש   ל ַהּדִ  ִעּמֹו ּכָּ
 הלשון צ"ע כי לכאורה צ"ל הצדיק הזה או צדיק כזה.  -  הצדיק כזה   ל

י בִּ   -אות רצד    עיין חיי מוהר"ן   לא ּתִ ַמעְּ ָּ ַגלּ ש  ה לְּ ה רֹוצ  יָּ ִאם הָּ ַמר ש   אָּ מֹו ש   ְּ יוּ ש  ּלֹו לֹא הָּ ה ש   אָּ רְּ אֹות ַהּיִ ַהרְּ ע ַאּמֹות  ֹות ּולְּ ּבַ כֹוִלים ַלֲעמֹד ַארְּ  יְּ
הַ  ִלים  ַמעְּ יתֹו, ַאךְּ הּוא  בֵׁ מּוךְּ לְּ ֲאִני אוֹ סָּ ַמר  אָּ ש   דֹוש   ַהּקָּ יו  ִמּפִ י  ּתִ ַמעְּ ָּ ש  ֹנִכי  ַגם אָּ וְּ ה.  נָּ ַכּוָּ ּבְּ ּלֹו  ה ש   אָּ רְּ רוֹ ּיִ ש   ִמי  ל  ּכָּ ש   ַמִים  ָּ ַאת ש  ִירְּ ל  ר ש   ה  צָּ צ 

ת הָּ  ֱאמ  י. ּוב  ּנִ ל ִמּמ  ַקּבֵׁ כֹול לְּ ה  יָּ אָּ ף ִירְּ כ  א ּתֵׁ ַמּלֵׁ יו ִנתְּ לָּ ב אֵׁ רֵׁ קָּ תְּ ּנִ ל ש   ּכָּ חּוש  ש   ה ּבְּ א  ה ִנרְּ ַרךְּ  יָּ ּבָּ ם ִיתְּ ֵׁ ֹאד ַלֲעבֹוַדת ַהש ּ ב מְּ ַלהֵׁ ִנתְּ ה, וְּ ה ַוֲעצּומָּ דֹולָּ ּגְּ
ה ּכָּ  אָּ ר לֹא ִנרְּ ַהּגְּ ֲאש   תֹו  אָּ ֲעַדִין ִירְּ ו  ָּ ש  ַגם ַעכְּ ים, זֹאת. וְּ ִ דֹוש  יו ַהּקְּ רָּ פָּ סְּ ה ּבִ נּוזָּ ּגְּ ה  ה    דֹולָּ אָּ יו ִירְּ לָּ א עָּ ִמימּות ּבָּ ת ּוִבתְּ ֱאמ  ם ּב  ה  ק ּבָּ עֹוסֵׁ ל ִמי ש   כָּ וְּ

דוֹ  :ּגְּ ש  י אֵׁ ַגֲחלֵׁ יו ּכְּ רָּ בָּ ל ּדְּ י ּכָּ ַרךְּ ּכִ ּבָּ ם ִיתְּ ֵׁ ַהש ּ ֹאד לְּ ר מְּ עֹורֵׁ ה ּוִמתְּ  לָּ
מים  שה מהם ש מים שם מים אש ומים שערבן זה בזה וע שא    -שמים  ויקרא אלהים לרקיע    -על בראשית פרק א פסוק ח    רש"י כפ   לב

 )ס"א שמים שם מים ד"א אש ומים(: 
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בלב נותן  אחר    \לג/ והקב"ה  ממנוצדיק  לכסותו  \לד/ קטן  כדי  במחלוקת  עליו  ,  [לו]  \לה/להחזיק 
צדיק   נראה שתלוי בצדיק יש  ,\לח/[לז]לשם שמים    הו מחלוקת שהואוז  ושיוכל להוריד השפע.

הקב"ה  מכסה יותר מדאי ו ויש צדיק שכסוי,  מוכרח לעד כמה שרק  וחולק  עושה זאת לשם שמים  שבאמת  

, מחמת שיש  \לט/ה בשם שמיםיק, שהוא מכונהיינו לשם צד  לחלוק,ן בלבו  תנולשם שמים  הוא  
ין מטר שהוא בחי' השפעות  ה ויראה. וכדי להכאהבינו לשם שמים האה. הי ויר  אהבהלו  

 : וברכות
קם רשע שחולק    ,שיכול להוריד שפעתורה קיד ותורה רח שם מבואר שכדי לכסות על הצדיק  ועיין לקמן  

 .וורודף אותומבזה ומחרף עליו 

 
מקנאת הלב  אלא    , מדעת מים  נו שהצדיק הזה לא עושה זאת לשם ש י ולא במח, דהי דייקא  משמע בלב  לכאורה  צ"ע    -  בלב צדיק   לג

 "ע.. וצ באמת חולק עליו 
 עליו.  יכול בעצמו להמשיך שפע ולא צריך לחלוק   , ל ממנוכמוהו או גדו   א כי אם הו   , לכאורה   כך נראה   לד
 גדול יותר כנ"ל בשיחות הר"ן אות צו.יחה לו כי יודעת שכחו  עושה את עבודתה מנ הדין רואה שאדם חולק    ת כי כשמד   לה 

 עיין לקמן תורה קיד ותורה רח   לו
 ה * אבות פ"  לז

לאב   לח זה  הר   ות ציון  ציין  ה'  ל   "מ פרק  רק  הכוונה  ומסתמא  שם קרמר,  כי  ממש  דומה  אינו  אבל  שמים  לשם  מחלוקת  היא    מושג 
 מחלוקת לברר ההלכה, וכאן היא מחלוקת כדי להסתיר את גדולת הצדיק האמת.  

ו לחלוק עליו  ב בל   ע או הקב"ה נותן כדי שהצדיק יוכל להמשיך שפ   היא גם לשם שמים ממש וכל כוונתו רק האם גם כאן    "ע ובאמת צ 
 שנקרא שמים.שלא מבין אותם, ורק הקב"ה עושה זאת לשם הצדיק  חולק על מנהגיו    ק ר בלא דעת,  

א    -אות ד'  ראש חדש הלכה ה    עיין לק"ה   -הצדיק מכונה שמים   לט  רָּ קְּ ּנִ ין ש   ּפִ יר ַאנְּ עֵׁ ִחיַנת זְּ ה ּבְּ הּוא ַהּתֹורָּ ַמִים, ש   ָּ י ש  ידֵׁ י ַהּכֹל ּבִ ַמִים  ּכִ ָּ ש 
ּיָּ  ַמִים, אֲ ּכַ ָּ ַאת ש  רְּ ל ַעל יְּ דּוַע, חּוץ ִמּיִ ַאת בָּ ִירְּ ּכֹות לְּ כֹוִלין ִלזְּ ה יְּ ִפּלָּ י ּתְּ ַמִים   דֵׁ ָּ  .  וכן מבואר שם חזקת מטלטלין ג' יא.ש 

ִני,    -סוף אות ב'    ועיין תורה נד  עָּ ִחיַנת  ּבְּ הּוא  ִרית, ש   ַהּבְּ י ֲארֹון  ּכִ ה )א(.  ִריעָּ יְּ ּכַ ַמִים  ָּ ה ש  ַהיְּ נֹוט  ַחת  ּתַ ַלֲארֹון  ִהיא  יַע  ּפִ ְּ ַמש  ה  ִריעָּ ַהיְּ וְּ ה,  ִריעָּ
ה: הַ  קָּ דָּ צְּ ִחיַנת  ּבְּ ה  ז  וְּ ִרית,  רּוש     ּבְּ י ]ּפֵׁ ּכִ חִ   ,  ּבְּ ש   ל,  אֵׁ רָּ ִישְֹּ ת  ס  נ  ּוכְּ יק  ַצּדִ ִיחּוד  ה  ַנֲעשֹ  ה  ז  י  דֵׁ יְּ ַעל  ל,  ַקּבֵׁ ַהמְּ לְּ ן  ַהּנֹותֵׁ יַע  ּפִ ְּ ש  ּמַ ש   ה  קָּ דָּ צְּ י  דֵׁ יְּ יַנת  ַעל 

ּפִ  ְּ יק ַמש  ת ַצּדִ ס  נ  ַעת הַ   יַע ִלכְּ ּפָּ ְּ ִחיַנת ַהש  ה ּבְּ ּז  ל, ש   אֵׁ רָּ ִחיַנת: ִישְֹּ ִרית, ּבְּ ה ַלֲארֹון ַהּבְּ ִריעָּ ָּ "נוֹ   יְּ ה ש  "ל[: ט  ּנַ ה" ּכַ ִריעָּ יְּ  ַמִים ּכַ
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 [מ]   קידתורה 

 . וכו'מטר שמים בעבים המכין לארץ המכסה  \מא/(ם קמז)תהלי

מאד טוב  היצדה  תמעל  מבכי  להמשיך    גנוזיםקים  טובה  ורוב  שפע  לקבל  יכולין  שהן 
המקטרגים  ואינם שואלים    ,שפעאהבה ויראה שהם הידים לקבל הכנ"ל בתורה פח שיש להם  להעולם  

נבים דעת עליון כי מבקשים שפע גושואינם מקטרגים עליהם  האם מגיע לישראל כזה שפע  עליהם  
  , שפע  יםמבקש  יםגנוז  יםאבל כשצדיק  רצונו של מקום.  יםכי לא עוש  ,מגיע להם  שלא  בזמןעבור ישראל  

אצל  משמע שרק הפרסום  ים.  ממחמת שהם גנוזים ואינם מפורס  הםמקטרגים עלילים ולא  אושלא  
שהם לא מפורסמים בעולם,  ל עוד  אבל כ  ,טוב מי גדול ומי קטןאע"פ שהס"מ יודע  המזיק,    אבני האדם הו

אותו  חלות  שהיא הרפואה לממלמד דעת בעולם    א סם אזי הופורואולי כי רק כשהצדיק מ  ,גמקטר א לא  הו
בא  ישהס"מ צעק אם זה    \מג/ מזבוב ועכבישז'  כמבואר במעשה    קטרוג ביותר. עליו  שמעורר  וזה הדבר  הדור  

 . בראתני עוד, ועל מה לי לעשותלעולם מה 

תו הוא  מחלוקת  עליו  כשיש  מפורסם  מי שהוא  אפי'  מכסה   לזה.עלת  אך  המחלוקת  כי 
ולא באים ללמוד    ,ני אדםמעיני ב  רת צדקתותנסאבל ע"י המחלוקת    ,מפורסם בשמו  אכי אע"פ שהו  ו,עלי

 ועי"ז יכול להמשיך שפע להעולם ולא ימחו ויקטרגו עליו.   .\מד/שאינו צדיק מאמיניםממנו, כי 
אש ומים,  על שם "ש ק, ע הצדישמים הוא בחי' הנ"ל, כי , מים בעביםהמכסה שרמוז בפסוק וזה 

מים  אהבה    ינוהי בחי'  בחי' אשהי  ויראההיא  פח, שהצדי  ,א  בתורה  כיון שישכנ"ל  נקרא שמים  לו    ק 

זה נקרא ועל שם  וע"ש    אהבה ויראה שהם בחי' אש ומים דהיינו חסד וגבורה שהם ידים לקבל השפע 
 הצדיק שמים.  

ק  וגשמיות, שמכסה את הצדית  עביומלשון  בעבים  המכסה שמים בעבים  פירוש הפסוק  וזה  
 קין עליו.  עוביות וקשיות שמקשין וחולב

, כי עי"ז יוכל המכין לארץ מטרמתקיים המשך הפסוק  שיות האלו,  המחלוקת והק   מהוע"י כסוי 
 י קטרוג כנ"ל: ללהמשיך שפע ב

 
 בידונו  יעזבה' לא    .ש להמיתוצופה רשע לצדיק ומבק"  [מו]   בתהלים פרק לז פסוק לג לד  רמוז בפסוקוזה  

י על , שהרשע שחולק על הצדיק הוא רק צופה, היינו צפוי וכסויק וכו'לצדצופה רשע   "וכו'
 ומבקש להמיתו כשהרשע רודף ומכסה יותר מדאי  הצדיק כדי שיוכל להמשיך שפע כנ"ל. אך  

הצדיק,  דהיינו   את  ח"ו  ולהמית  לעקור  מבקש  הנ"ל  שהרשע  הפסוק  סוף  מתקיים  לא אזי  ה' 
   :ידויעזבנו ב

 

 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  מ

צְּ   תהילים פרק קמז   מא ר ַהּמַ טָּ ץ מָּ ר  אָּ ִכין לָּ ִבים ַהּמֵׁ עָּ ַמִים ּבְּ ָּ ה ש  ַכּס  ִרים חָּ )ח( ַהמְּ י   ִציר: ִמיַח הָּ נֵׁ ּה ִלבְּ מָּ ה ַלחְּ מָּ הֵׁ ן ִלבְּ אּו:   )ט( נֹותֵׁ רָּ ר ִיקְּ ב ֲאש    עֹרֵׁ
 מאוד  -מתרצו  מב

דה, בעת שהיה  י לו מה שהיה נעשה עמו קדם הל י ועשן אותו עם הקטרת, כנ"ל, והתחיל לראות אפ ....  -ועכביש    שה ז' מזבוב מע   מג
העולמו  כל  דרך  שלו  הנשמה  מוליכין  וראה שהיו  העליון,  בעולם  חו הנשמה  ללמד  לו  מי שיש  ושואלין:  מכריזין  והיו  זאת  ב  ת,  על 

בתוך כך בא אחד ורץ וצעק: רבונו של עולם! שמע תפלתי. אם זה יבוא לעולם,        עליה:  הנשמה יבוא. ולא היה נמצא אחד ללמד חוב 
מו(. והשיבו לו: זאת הנשמה  מה לי לעשות עוד, ועל מה בראתני? וזה היה הסמ"ך מ"ם. )הינו זה שצעק כל זה היה הסמ"ך מ"ם בעצ 

את הנשמה עוד דרך עולמות, עד שהביאו אותה להבית דין של    והוליכו      בודאי, ואתה חשב לך עצה. והלך לו:לם  צריכה לירד להעו 
מעלה כדי להשביע אותה שתרד להעולם. ואותו האיש עדין לא בא, ושלחו אחריו שליח, ובא והביא עמו זקן אחד, שהיה כפוף כדרך  

כבר נתתי לי עצה. רשאי הוא  לו הכרות עם זה הזקן הכפוף מכבר(, ושחק ואמר:  היה  זקן, שהיה מכיר עמו מכבר )הינו שהבעל דבר  ה 
 לילך להעולם.

ךְּ לְּ ...  -אות שט    חיי מוהר"ן   מד ילֵׁ יִחין אֹותֹו לֵׁ ין ַמּנִ אֵׁ ה ש   ינֹו זֹוכ  אֵׁ ת ִמי ש   ִעין א  ּמֹונְּ ה ש   ִניעָּ ר ַהּמְּ ִעּקַ ַדע ש   ּקּון, ה וְּ ל ּתִ ַקּבֵׁ י לְּ ֲאִמיּתִ יק הָּ ּדִ ּוא  ַהּצַ
ִסיִתין אֹות  יִחין ּומְּ ּדִ ּמַ ה, וּ ַרק ַמה ש ּ  .ֹו ִמּז  ש  יק ַמּמָּ ּדִ ַהּצַ ין ּבְּ אֵׁ תֹות ש   ִפירֹות ַוֲהסָּ כְּ ִלין אֹותֹו ּבִ ּבְּ ַבלְּ  ...מְּ

יחיד    מעשה ח' עיין   ובן  והתח ...  -מרב  ומצאו שם סוחר,  ובאו לקרעטשמע ללון,  לו  ונסעו  גלו  ולא  ילו לספר עמו כדרך הסוחרים, 
דיק, והיו מדברים מעסקי העולם, עד שבסבוב הדברים הגיעו  לאותו הצ סעים לשם, כי הרב היה מתביש בעצמו לומר שנוסע  שהם נו 

  להם:  לספר מצדיקים, היכן נמצאים צדיקים, וספר להם ששם נמצא צדיק, ושם, ושם, והתחילו הם לדבר מהצדיק שנסעו אליו. השיב 
אביו ואמר לבנו: הראית, בני, מה    ענה   סע עכשו ממנו, ואני הייתי שם, שהיה עובר עברה.זה? )בלשון תמה( הלא קל הוא, כי אני נו 

 שזה הסוחר מספר לפי תומו:
 כסוי  -, מתרלו כסו'  -בתרלד ,  יכסו -נראה כסו' אלא שהפסיק נמוך מדאי, ובתקפא אוצר  לא ברור גיסין וברגר בתקפא  מה

 תהלים לז *  מו
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  :(מח)  (וד מזה לקמןוע' ע י' פ"ח בשינוי לשון קצת.בס  )זה הענין מבואר לעילמז

 
 מוהרנ"ת בתקפא  מז

 סימן רח  מח
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 [ מט]   רח תורה

 לשון רבינו ז"ל
מדבר מהצדיק בעצמו שמכסה על האהבה  בתורה פח  תחילה    ,על הצדיק' כיסוי  ימכמה בח  עד כאן דיבר
יראה   לו ליו ועי"ז יאמרו שאיןיו עשיה לקושיות םגרולול כיו , יכול סתם להעלים אותהנראה שויראה שלו, ו

משמע רק כדי לכסות את הצדיק כדי שיוריד שפע ולא   ,מדבר מצדיק שחולק לשם שמיםשם ואהבה. אח"כ 
מדאי,   בזה    נראהויותר  מדאי  גם  שכלול  יותר  רשע  אלא שאזצדיק שחולק  קיד  כי    .נקרא  בתורה  אח"כ 

  יק אלא חכם צד  ר שאינוקלמפורסם של שונה  הכו  קורא לו סתם רשע אוליוכיון שברשע שחולק,  מדבר  
ואחיתופל יותר מדאימדבר  ילה  מחלק שתח  ובזה  ,כדואג  לא  מ  ,ברשע שחולק  דבר ברשע שחולק  ואח"כ 

 ד שפע. מהמקטרגים כדי שהצדיק יוכל להוריי הוא עד כאן דיבר שהכסויותר מדאי. 
ק צדיעליו אומר שיש בזה טובה ל יקא  ודי  ,ברשע שחולק יותר מדאי שמייסר ורודף את הצדיק  ועתה ידבר

חולק כל כך עד שהצדיק כבר כאילו לא יכול לנשום   אוואעפ"כ כשהפול לגשמיות,  יעליו שלא י  רששומ
לא מזכיר רבנו כלל שהכסוי טוב לצדיק כדי שיוכל    כאן מרוב מחלוקת אזי הקב"ה מצילו ולא יעזבנו בידו.  

  \ נ/ באמת על רובםם שאלא מכל הצדיקי  ,ק האמתדי מצ  קרמדבר  לא  להוריד שפע. ואולי באמת בתורה זו  
  השפע. עצומה אע"פ שלכאורה לא היו הצדיק הדור שבו תלוי היתה מחלוקת ורדיפה 

לז( לצדי  צופה   \נא/)תהלים  וכו' רשע  ומבקש  להמיתו  ק  עושים  ומבקש  שרשעים  מה  פי'   .

י שיתבונן  כד  ש"ילצדיקים ורודפים את הצדיקים, זה סיבה מאת ה ומעשה    \נב/ בדיבור  יסורים
ויפשפ בהצדיק  צופה,   .מעשיוש  שנקרא  העיר  כשומר  צופה,  כמו  הוא  שהרשע    נמצא 

אויב בא  אם  לראות  לחוץ  בה,  שמביט  היושב  לעם  שומר  להודיע  הוא  הרשע  הצדיק    \נג/כן  את 
בגשמ לאוייב    יותמליפול  לב  לשים  לחוץ  להסתכל  לצדיק  גורם  אבל  הצדיק,  על  שמביט  פי  על  אף 

  :וא לכבוש אותויב שלאהגשמיות 
 

לשון צפוי ומכסה, שהרשע בדבורי הבוז   "צופה" ,יק"צופה רשע לצד". נ"ללפסוק המבאר רבנו וש עוד פיר
ה' לא  "אזי  "וחפץ להמיתו"מכסה על הצדיק מקטרוג, אבל כשהרשע מרבה יותר מדאי והחרפה על הצדיק 

 יעזבנו בידו"

וכו'   פירוש אחר לצדיק  צופה רשע  וכיסויצו  הוא   ,לפסוק הנ"ל  ציפוי  מעט המחלוקת    יכ,  פה מלשון 
תפרסמו היא כמו מכסה להם שלא יתגלו וי  'להם, כי המחלוק שיש על צדיקים היא טובה  

כשמתפרסם יותר מדאי אזי אבל    ,ו מהצדיק עבודת ה'ילמדכי טובה לעולם ש,  \נד/ ביותר מכדי הצורך

 
 והיכן נאמרה תורה זו וע מתי  לא יד מט

הדורות   נ מעשים  צדיק   בכל  עתק  עליהם  ודברו  אותם  ורדפו  עליהם  חלקו  בדור,  גדולים  הכי  לא  גם  ביותר  גדולים  האוזן  ים  שאין 
לשמוע,  אהרן    יכולה  ורבי  והרמח"ל  מבערדיטשוב  יצחק  לוי  ורבי  איבשיץ  יוהנתן  ורבי  ומוהרנ"ת  התניא  ובעל  הרמב"ם  על  כגון 

 עיין מזה בהקדמה לתורה כח.  .נוביל ועוד רבים רבי ישראל דב מוולודניק ובעל מאור עינים מטשער מקרלין ו 
ט:   תהילים פרק לז   נא ּפָּ ְּ ר ִמש  ַדּבֵׁ ֹונֹו ּתְּ ש  ה ּולְּ מָּ כְּ ה חָּ ּג  הְּ יק י  ַצּדִ י  יו:   )ל( ּפִ רָּ ֻ ַעד ֲאש  ִלּבֹו לֹא ִתמְּ יו ּבְּ יק    )לא( ּתֹוַרת ֱאלֹהָּ ּדִ ַלּצַ ע  ָּ ש  ה רָּ )לב( צֹופ 
ש  לַ וּ  ַבּקֵׁ ד לֹא ַיעַ   ֲהִמיתֹו: מְּ דֹוָּ לֹא  )לג( יְּ דֹו וְּ יָּ ּנּו בְּ ב  טֹו: זְּ פְּ ָּ ִהש ּ ּנּו ּבְּ יע  ִ ש   ַירְּ

עזרא  צופה    אבן  העוש   -)לב(  נפל ממעלת  כי באחריתו  קנאתו  בראותו הרשע  ומרוב  יקנא בצדיק  אז  נבל  יהיה  ובאחריתו  ר כדרך 
 יבקש המיתו: 

צופה    מלבי"ם  לבא,   -)לב(  העתיד  את  או   יביט  ונתנו  האויב כמו  בא  אם  לראות  לצופה,  להם  דרכ   תו  על  הצופה  וגם  איש  לעיר,  י 
 נתתיך לבית ישראל:   לראות ע"י הפורעניות המוכן לבא עליו צופה 

ַהכֹּ   -  סג ק עיין תורה    נב ִרּיֹות, וְּ ִפי ַהּבְּ ה ּבְּ יחָּ ה שִֹ ֲעשֹ  ּנַ ּבּור, ש   ּנּו ּדִ ּלֹו ּוִמּמ  ה ִמּכֻ ֲעשֹ  ּנַ ם, ש   דָּ ש  אָּ יֵׁ ִרין וְּ ע    ל ּדֹובְּ ךְּ נָּ הּוא הֹולֵׁ ּנּו, וְּ ר  ִמּמ  ּזֵׁ ּפַ ד ּוִמתְּ נָּ וָּ
וְּ  ִעּנּוִיים  ש  לֹו  יֵׁ ם  ָּ ש  א לְּ ּבָּ ד ש   חָּ א  וְּ ד  חָּ ל א  ל ּכָּ צ  אֵׁ וְּ ם,  ּלָּ ּכֻ ִפי  ם  ּבְּ דָּ ִפי אָּ א לְּ ּבָּ ש   תֹו, ּוכְּ ִחינָּ ּבְּ ִפי  עֹה לְּ רְּ ּפַ ש  לֹו  ד יֵׁ חָּ ל אֵׁ ל ּכָּ צ  י אֵׁ ּכִ ּנֹות,  ֻ ש  רֹות מְּ צָּ

 ָּ ש  דֹול  מ  ּגָּ עֹה  רְּ ּפַ ְּ ם  ּוש  ה  ִדינָּ מְּ ַרִים  ּוִמצְּ ךְּ  ש  ל  יֵׁ ה  ז  ל  ּכָּ ִעם  ֹאד,  מְּ לֹו  ַצר  ם  יה  ֲאלֵׁ ל  נֹופֵׁ וְּ ּבּור  ַהּדִ ִסים  ּתֹופְּ ם  הֵׁ ש   ּכְּ ַאף  ִרים  שָֹּ ה  ָּ א  לש  חָּ ַניְּ לֹו   
ה:  ה ִמּז  ה טֹובָּ י  ִיהְּ ים וְּ ִ דֹוש  ם ִניצֹוצֹות ַהּקְּ ָּ צֹא ש  ר לֹו ִלמְּ ָּ ש  פְּ א  א        ש   ּבָּ ש   ִ   ַאךְּ ּכְּ ש  ִפי ֲאנָּ ּתוֹ לְּ ש   ם ּכְּ ָּ ש  ִלים וְּ פָּ ְּ ל  ים ש  הּוא נֹופֵׁ ף וְּ עֹר  הָּ ּבּור לְּ ִסים ַהּדִ פְּ

ַבר ּבָּ  ה לֹא עָּ בָּ ה ַוֲערָּ ה ִצּיָּ מָּ מָּ ְּ ר ש  ּבַ ם ִמדְּ ָּ ש  ם, וְּ ָּ ִפזּ ש  ת ּבְּ ר  ּז  ּפַ ה ּוִמתְּ דָּ נָּ ה וְּ עָּ ת נָּ כ  ש  הֹול  פ  ֹאד, ַהּנ  ּגַֹע, ַצר ּוַמר מְּ ין לֹו ִעם ִמי ִלפְּ ש  ּה ִאיש  אֵׁ פ    ּור ַהּנ 
הוּ  ים וְּ ִ ש  ה ֲאנָּ ּמָּ ִפי ּכַ ה וְּ ּבְּ אָּ מֵׁ ַהּצְּ ה וְּ בָּ עֵׁ רְּ ּה הָּ ָּ ש  יב ַנפְּ ִ ש  הָּ ל לְּ ּה ֹאכ  ין לָּ אֵׁ ר, וְּ ּבָּ דְּ ּמִ א ּבַ מֵׁ צָּ ב וְּ עֵׁ רָּ ף וְּ יֵׁ ִחיַנת:א עָּ בְּ ּה ּבִ מָּ ת ַעצְּ ת א  ל  ר    אֹוכ  שַֹ "ִאיש  ּבְּ

ה ט(  יָּ עְּ ַ ש  לּו" )יְּ רֹועֹו יֹאכֵׁ  זְּ
פה לחוץ ואילו הרשע עומד בחוץ ומסתכל על  שהרי הצופה עומד בחומת העיר וצו   ע צ" צופה העיר  הדמיון ל   –  שומר את הצדיק   נג

ואולי הכוונה כיון ש  ה הצדיק.  לאוייב הגשמ גורם לצדיק  הוא  ולהסתכל  ויכבוש אותו,    יות שבחוץ שלא להיות ער  לכן  יתקרב אליו 
   נחשב הרשע לצופה כיון שגורם לצדיק היות צופה.

.  אחרים   ם יותר מהצורך גורם קנאה לצדיקי הצדיק אבל פרסום  ונ"ל כי צריך ללמוד מ תר מהצורך?  רך ומה הוא יו הוא הצו   צ"ע מה   נד
א  תורה  המלאכים.  ' ועיין  קנאת  גם  שיש  מ ו   תנינא  שהס" ע עיין  יחיד  ובן  מרב  האמת  שה  הצדיק  על  מקטרג  לו  מ  בעבודתו  מפריע 

 .שיחלוק על הצדיק האמת   הכרות עמו כדי לו    ש י , לכן מוצא לו איזה צדיק ש להסתיר את האמת בעולם 
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יכול    דיקקיד שהצמבואר בתורה  כ  ולםלע   מתרבה עליו הקטרוג של מדת הדין שרואה שממשיך שפע גדול
 ש.שפע גדול להשפיע לישראל כי יש לו ידים לקבל השפע דהיינו אהבה ויראה עי" לקבל
נוקבין לעורר שפע עליו ודרכו  ר שדרכו  ידוע שהצדיק יסוד עולם הוא הצינווכן   יורד השפע עולה המיין 

בגמ' כמ"ש  ו  \נה/ לעולם,  בני  חנינא  בשביל  ניזון  העולם  חנינוב  כו'כל  בשביל  הבעש"ט  ביאר  הפירוש ני  א 
 חנינא.רבי בשביל והצינור של הצדיק 

יותר מהצורך  , כי היא צער  אש מזיקכמו  לצדיקים אחרים, והקנאה היא    \נו/ גורם קנאה  אבל כשמתפרסם 
 . \נחכידוע/  , מזיק לאדם שגרם את הצעראפילו שלא בצדקוצער של יהודי  , \נז/ של יהודי

ר"סוע תורה  עצ  ישש  \נט/ יין  שבכוונה  גדול  אמת  נפש  ושה דיק  את  ומוסר  עליו  שמו  שיחלקו  את  דהיינו  ו 
 הדין.  ב לישראל בלא קטרוג, מדתכדי שיוכל להמשיך שפע טושיהיה לבוז וחרפה, 

לב כל ישראל ובכוונה הגביר   היה כוחו כח המושך למשוך אליו את ועיין חיי מוהר"ן סימן תב שמשה רבנו  
י מחלוקת שמסתירה אותו  לבוא אליהן אלא ע"שר  , כי יש מדרגות שאי אפליוו עאת כח הדוחה כדי שיחלק

וגם על אנשי הצדיק, ל מעלת המחלוקת על הצדיקים  וכן מבואר הרבה בספרי רבנו על גוד  .מהמקטרגים
 . \ס/ וכמו שאמר רבנו הבאתי לכם מתנה מחלוקת

ארון הברית ובעשיית   יתשיעבכמ"ש    ,, צופה לשון מכסהצופה רשע לצדיקפסוק הנ"ל  וזה פירוש  

נות  ארושלשה  כמבואר בפרש"י שעשה    \סג/  .וצפית אותו זהב  \סב/[סא] )שמות כה(פנים  לחם ה  חןשל
והלביש את ארון העץ בארון הזהב    , שניים מזהב דקו  עץמ  אחד ואחד קטן מהעץ  יותר מהעץ  אחד גדול 

 מכסה זהב. ב וץהגדול וכניס בתוכו את הארון הזהב הקטן נמצא הארון מצופה מבית ומח

 
שת וישב מקץ ויגש סוף אות כז(  ר ובשל"ה הקדוש )על פ ותענית כד: וחולין פו. כל העולם ניזון בשביל חנינא בני.    ברכות יז: ועיין    נה 

ם חיים שם  וכן בעש"ט עה"ת פרשת תלדות בבאר מי   שהכוונה שרבי חנינא הוא השביל והצינור וכל השפע של העולם שעובר דרכו.
 .ב'   ובטל אורות ח"א פ"ה אות א' .  ה'   אות 

 מכפר הצורך על הקנאה.ן הכי נמי ואולי  י א ך ולא יותר יכול לגרום קנאה, ואולי  ר גם כשמתפרסם כצו   צ"ע הרי   נו 
שיש  משום עין רעה  ור הוא  הביא   , חזו"א ועודה שלפי  אע"פ    פעם להסביר עניין היזק ראייה בתחילת מסכת בבא בתרא.  כך שמעתי   נז 

ן  יש מבארים שעי   ן.הסתכלות העי בבת יענה של פעם שהיתה מחממת את ביצתה ב העין להזיק בגשמיות כמו שמצינו    כח בראיית 
 טובת חבירו.צטער על  מ ש ראה היא עצם הצער  

יא  מה שחבירו רואה עבודתו שה וצ"ע מי שנהנה מ   .  בלא שעושה כלום   למצער   ה ודיבור לדחות ולחלק בין מצער במעש   אמנם אפשר 
ממנו,  נחשב    יותר  כ מעשהקצת  אולי  צרי ,  היה  אבל  י  ממנו.  עצמו  להסתיר  שי מסתמא  זה    גם ך  אמיתי, ך  י לא  שבו    בצדיק  אלא 

שהקב"ה מדקדק  דרשו  נשערה  לשון סערה בש'  " וממה שכתוב  ערה מאד ש ו נ י ב סבי ו " בתהלים ג' ג'  מדקדקים עוד יותר, כידוע כמ"ש  
 כחוט השערה.  סובבים אותו ב 
  ,רו חומר הבין אדם לחב מבאר    , זכירת מעשה מרים( )   עד   מאמר   ף בסו לרבי שמואלביץ  ה  " תשל ר תשל"א  מוס שיחות    ספר עיין בזה    נח

מב"ק  להכניס יד לאש ששורף ומביא ראייה  בלא אשמתו כלל נענש עליו כי צער חבירו הוא כמו  על ידו לחבירו אפילו    שצער הנגרם 
מילקוט שמעוני וישב רמז  אייה  ועוד ר   .עי"ש   מחייך   א נדמה לו שהו בי יוחנן היה  ר היתה שפתו שסועה ו רב כהנא שנפטר כיון ש ש קיז.  

   .אשם כלל   ה אע"פ שלא הי כשנמצא הגביע באמתחתו  בגדיהם    בנימין שנענש על שגרם לאחיו לקרוע קמג ש 
ש  .....  -  עיין תורה רס   נט  ּיֵׁ נּו ש   ַהיְּ ם, ּדְּ סָּ ֻפרְּ נּו ַהמְּ ם, ַהיְּ ֵׁ ַדת ַהש ּ י ֲאבֵׁ דֵׁ ן ַעל יְּ כֵׁ הוּ   וְּ ד ש   חָּ ם,א  סָּ ֻפרְּ ינֹו מְּ אֵׁ ם וְּ סָּ ֻפרְּ ִפי    א מְּ ם ּבְּ סָּ ֻפרְּ הּוא מְּ נּו ש   ַהיְּ ּדְּ
ִמ כֹּ  ִרים  ַדּבְּ מְּ ַהּכֹל  וְּ ד  ל  ִאּבֵׁ ש   ַרק  ה,  ז  ּבָּ ץ  פֵׁ חָּ ינֹו  אֵׁ ש   ד  חָּ ש  א  יֵׁ וְּ ל,  לָּ ּכְּ ּוב  ש  חָּ ינֹו  אֵׁ י  ּכִ ם,  סָּ ֻפרְּ מְּ ינֹו  אֵׁ ן  כֵׁ י  ּפִ ַעל  ַאף  וְּ ּנּו,  הַ ּמ  ּדְּ ם,  סָּ ֻפרְּ ַהמְּ ת  נּו  א  יְּ

ַדת  ּדְּ   ֲאבֵׁ  , ש  פ  ַהּנ  ִהיא  ש   ם  ֵׁ ש   ַהש ּ צֹונֹו  רְּ ין  אֵׁ ש   י  ּפִ ַעל  ַאף  נּו  ם,  ַהיְּ סָּ ֻפרְּ מְּ ה  י  ִיהְּ ּלֹא  ּלֹא  ש   ר  בָּ ּדָּ ד  אֹובֵׁ ם  דָּ אָּ ש   מֹו  ּכְּ אֹותֹו,  ד  ִאּבֵׁ ן  כֵׁ י  ּפִ ַעל  ַאף 
ש    ם  סָּ ֻפרְּ מְּ ִחיַנת  ּבְּ הּוא  ש   ם,  ֵׁ ַהש ּ ת  א  ד  ִאּבֵׁ ש   נּו  ַהיְּ ּדְּ צֹונֹו,  רְּ ֵׁ ּבִ ש  לֹו  ש   ד  ּיֵׁ חָּ א  ש   יֵׁ ל  ֲאבָּ ם,  עֹולָּ ּבָּ ּתוֹ ם  ַדעְּ ּובְּ צֹונֹו  רְּ ּבִ זֹאת  ה  עֹושֹ  ת  ש   א  ר  ּמֹוסֵׁ ש    ,

וֹ  ש  "ל, ּומֵׁ   ַנפְּ ּנַ ש  ּכַ פ  ִחיַנת נ  הּוא ּבְּ "ל, ש   ּנַ ּכַ ם  ֵׁ ִחיַנת ש  ּבְּ הּוא  ּלֹו, ש   ם ש   סָּ ֻפרְּ נּו ַהמְּ ַהיְּ ם, ּדְּ ֵׁ ה ַאף ַעל ּפִ ַעל ִקּדּוש  ַהש ּ הּוא מְּ ֲחַמת ז  ם, ַאף  י ש   סָּ ֻפרְּ
ינוֹ  ן אֵׁ י כֵׁ א הּוא ַעל ּפִ ַרּבָּ י ַאּדְּ ל ּכִ לָּ ם ּכְּ סָּ ֻפרְּ י ַהּכֹל דּ    מְּ , ּכִ ךְּ פ  הֵׁ ִמים  לְּ ִפיכּות ּדָּ ְּ ש  לֹו ש  יֵׁ ּתֹו, וְּ עְּ ה ַעל ּדַ לָּ ּלֹא עָּ ִבים ש   זָּ יו ּכְּ לָּ יו, ּובֹוִדים עָּ לָּ ִרים עָּ ֹובְּ

כִּ  ה,  נָּ ַכּוָּ ּבְּ ה  ז  ה  עֹושֹ  וְּ ה  ִמּז  ש   חִ ַמּמָּ ּבְּ הּוא  כִּ י   , ש  ַמּמָּ ש   פ  נ  ִסיַרת  מְּ גַ יַנת  וְּ "ל,  ּנַ ּכַ ש   פ  ַהּנ  הּוא  ם  ֵׁ ַהש ּ ּדָּ י  ִפיכּות  ְּ ש  לֹו  ש   יֵׁ הּוא  ם  וְּ "ל,  ּנַ ּכַ ה  ִמּז  ִמים 
"ל,   ּנַ ּכַ חּוד  ַהּיִ ִביל  ְּ ש  ּבִ לֹום,  ָּ ש  וְּ ַחס  ם,  יה  ֲעלֵׁ בֹוא  לָּ אּוי  רָּ ה  יָּ הָּ ש ּ  ה  ִמּמַ ה  ז  ּבָּ ל  אֵׁ רָּ ִישְֹּ ת  יל א  מְּ ַמּצִ י  דֵׁ יְּ ַעל  וֹ וְּ ש  ַנפְּ הּוא  ש   מֹו  ְּ ש  "ל, הּוא    ִסיַרת  ּנַ ּכַ

"ל:  ּנַ ם ּכַ יל אֹותָּ  ַמּצִ

 מלכות.י  גנפש הזו למסירת נפש של עשרה הרו מדמה המסירת    ועי"ש שרבנו 
קודש עיין    ס שרפי  ֵׁ   -  כזאות  ו  " ח   שיח  ַיש ּ ִהתְּ וְּ ל  אֵׁ רָּ ִישְֹּ ץ  ר  א  מֵׁ ַז"ל  נּו  ַרּבֵׁ ַזר  חָּ ש   ף  כ  ּתֵׁ דּוַע  ּיָּ ַלאטִ ּכַ זְּ ּבִ וְּ ב  יו  לָּ עָּ ה  רָּ עֹורְּ ִנתְּ אִלי  י  יּפָּ ֵׁ ש  ַאנְּ ַעל 

ה )כמסופר בספר חיי מוה  דֹולָּ ּגְּ ת  נּו ַמֲחלֹק  לֹומֵׁ ְּ י  ורד   עי"ש סימן קיד  ר"ן ש  ֵׁ ש  ַאנְּ ַצחּות לְּ נּו ּבְּ ז ַרּבֵׁ ַמר אָּ אָּ ִתי(  (, וְּ ִסיעָּ ה )ִמּנְּ נָּ ם ַמּתָּ כ  אִתי לָּ בֵׁ נּו הֵׁ לֹומֵׁ ְּ ש 
אבּ  ת "ִאיךְּ הָּ ֲחלֹק  ת ַהּמַ ה = ַמֲחלֹק  ַאייךְּ ִגיּבְּ   א  נָּ ט ַא ַמּתָּ קְּ ינְּ  ת.רֵׁ

 ד פסוק יא ופסוק כ סא

ִ   שמות פרק כה   סב י ש  ׂשּו ֲארֹון ֲעצֵׁ עָּ וְּ תֹו: )י(  ִצי קֹמָּ חֵׁ וָּ ה  ַאּמָּ וְּ ּבֹו  חְּ ִצי רָּ חֵׁ וָּ ה  ַאּמָּ וְּ ּכֹו  רְּ ִצי אָּ חֵׁ וָּ ַתִים  ים ַאּמָּ ִית    ּטִ ִמּבַ הֹור  ב טָּ הָּ זָּ יתָּ ֹאתֹו  ִצּפִ )יא( וְּ
ַצּפ   ּתְּ ׂשִ ּוִמחּוץ  עָּ וְּ ִביב: ּנּו  ב סָּ הָּ זָּ ר  זֵׁ יו  לָּ ַאּמָּ   כג( )    יתָּ עָּ וְּ ּכֹו  רְּ ַתִים אָּ ַאּמָּ ים  ּטִ ִ י ש  ן ֲעצֵׁ חָּ לְּ ֻ יתָּ ש  ׂשִ עָּ תֹו:וְּ ִצי קֹמָּ חֵׁ וָּ ה  ַאּמָּ וְּ ּבֹו  חְּ יתָּ ֹאתֹו    ה רָּ ִצּפִ וְּ )כד( 

ִביב:  ב סָּ הָּ ר זָּ יתָּ ּלֹו זֵׁ ׂשִ עָּ הֹור וְּ ב טָּ הָּ  זָּ

כתלים ושולים לכל אחד ופתוחים  של זהב וא' של עץ ד'    ה בצלאל ב' לשה ארונות עש )יומא עב( ש   -)יא( מבית ומחוץ תצפנו    רש"י 
ב בתוך של עץ וחפה שפתו העליונה בזהב נמצא מצופה מבית ומחוץ )שם תנחומא שמות  מלמעלה. נתן של עץ בתוך של זהב ושל זה 

 רבה(: 
כי מכסה   סג דבוק לדבר המצופה.    צ"ע  הוא  וצפוי  בריוח  מכסה  צמוד אלא  ו ה לש מכס ה עוד  ו אינו  ליופי.  ה מירה  לאו  צפוי  זה  אבל 
 .כיון שהוא דבוק   רא צפוי דבוק גם נקרא מכסה וצפוי יכול להיות לשמירה ואעפ"כ נק ווקא, כי מכסה  ד 



 12. ק: קיב: הצ    מוהר"ן                      קיד ותורה רחותורה פח   תורה                 ליקוטי                           

הרשעי אלו  מאבל  מרם  במחלוקת,  בצדירבים  כח  שאין  עד  במכסה,  לסבול בים  קים 
בעבודת  רנ  של הרשעים  \סה/ושנאתם  סדתםומחלק לצדיק  ומפריע  שמונע  עד  הכוונה  וגורם  ה'אה   ,

בהמשך פסוק הנ"ל   וזהו  .\סו/ לרבים לשנוא אותו ומתרחקים ממנו במקום ללמוד ממנו ולהיות לו לצוותא 

עד  יינוהד  ,ומבקש להמיתו  ה רשע לצדיקצופ  [סז] אותו  רודפים  כך  כמו שמכסין את    שהם  כשכל 
הנשים, כן אלו הרשעים הן מכסין ומרבים בצפוים  אדם מראשו ועד רגליו עד שא"א לו ל 

  וה' לא יעזבנו בידו   [סח]  אבל  וכל שכן כשמבקשים להמיתו ממש,  .חלוקת ומבקשין להמיתובמ
אלה    ייםאמיתצדיקים    שהרבהכידוע   בלבפרט  עבשעסקו  עליהם  ה'    ודתלמד  היתה  בתשובה  ולהחזיר 
  והבעש"ט. כגון רבינו מוהרנ"ת  ם עצומה עד שהתירו דמם ואעפ"כ בניסים הקב"ה שמר עליה  \סט/מחלוקת

 : [ע]
  

 עד כאן ביאור חברותא לתורות פח קיד רח

* 
 

 מאמר בעניין הנ"ל 
 

אוחז  עמוד העולם ההוא עליו הקטרוג הגדול ביותר, כי הגדול ביותר שבכל דור, הצדיק הדור ובאמת 
 ו.פרדהארץ וקושרם יחד בל יור במקצה השמים עד ט

נפלא    עיין ביאור  נחלבזה  קרח)  \עא/ בערבי  העולםש  ,(בלק-פרשת  כל  מתקיים  אחד  צדיק  בזכות  דור  כמו    בכל 
כה(שכתוב   י  עולם  )משלי  יסוד  דהיינו שוצדיק  דור  ,  בכל  בגוף גשמי שאחיזתו בשרש להיות  מוכרח  חי  צדיק 

 
 םמחלוקת -תרצו מחלוקותם, ומ -בתרלומחלקותם,   -בתרלד ,  )ובלוח טעויות לא ציין כלום( מחלקותום-127מחלוקותם( בריש צילום -126בדפו"ר )בסוף צילום  סד

רמים לאחרים  או לשנאה שהם גו   שמחמת השנאה.לרוב המחלוקת  ונראה שהכוונה  אה,  את השנ ל  ע מדוע לא יסבו צ"   –  ושנאתם   סה 
 עד שמרחיקים רבים מהצדיק.

 )ברכות ו:( העולם לא נברא אלא לצוות לזה    והרי כל   סו 
 המשך הפסוק צופה רשע הנ"ל  סז

 חריו וק שאהמשך תהלים הנ"ל בפס  סח

ה    -טז אות    'ת הבוקר הלכה ד השכמ   יין לק"ה ע   סט  ל  ִהּנֵׁ כָּ ּבְּ ת ש   ֲחלֹק  ַהּמַ ַלל  ּכְּ ִחיַנת  ּבְּ הּו  ז  זֹאת,  ת  ַמֲחלֹק  ַין  ִמים  ִענְּ לֵׁ ְּ ַהש ּ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַעל  ּדֹור 
ם  יה  ֲעלֵׁ ִמים  ֹאד קָּ ים מְּ ַרּבִ ש   ַרךְּ  ּבָּ ִיתְּ ם  ֵׁ ַהש ּ חֹוִקים לְּ רְּ ֹות הָּ ש  פָּ נְּ ל  ַקּבֵׁ לְּ ִקים  עֹוסְּ ַר   הָּ ַגם  ד וְּ ִמּגְּ ים  ִקים עֲ ּבִ יִקים חֹולְּ ּדִ ַהּצַ י  ת  ֹולֵׁ ּדַ ּמִ ש   ֲחַמת  מֵׁ ם  יה  לֵׁ

ה  ז  י  דֵׁ יְּ ַעל  וְּ ם.  ה  ּבָּ ש   ַלּבֵׁ ין ִמתְּ ה   ַהּדִ יָּ ר הָּ בָּ ּכְּ ר  ֲאש   ּכַ יו  לָּ ִקים עָּ חֹולְּ וְּ אּוי  רָּ ּכָּ ג  ַנהֵׁ ינֹו ִמתְּ ִאּלּו אֵׁ ּכְּ ם  ה  ה לָּ מ  דְּ ּנִ א ַעד ש   ם ִטינָּ ִלּבָּ ּבְּ ַנס  עֹולָּ   ִנכְּ ִמים  לְּ
ִע רֹוב ַהּדֹורוֹ ּבְּ  ינּו ּבְּ מֵׁ יָּ ט ּבְּ רָּ י חֲ ת. ּוִבפְּ ִמידֵׁ לְּ ין ַהּתַ א ּבֵׁ יָּ גֹורְּ ט  ה ַהּקַ ַרּב  תְּ ּנִ א ש   יחָּ ִ ש  בֹות מְּ א זצוק"ל  ּקְּ ַהּנֹורָּ דֹול וְּ נּו ַהּגָּ ַרּבֵׁ ר ַעל  יֹותֵׁ ֹאד. ּובְּ ִמים מְּ כָּ

ם ַעל  ַרחֵׁ יו לְּ מָּ ל יָּ ַסק ּכָּ עָּ ד וְּ ג  ֹו ִמּנ  ש  ַסר ַנפְּ ר מָּ אֵׁ   ַעל ֲאש   רָּ ל הָּ ִישְּ ם  ל ַעל ּכָּ ֵׁ ַהש ּ ם לְּ בָּ רְּ קָּ חֹוִקים לְּ ִטים ַעל  רְּ בָּ ְּ ל ַהש ּ ת ש   ִחיַנת ַמֲחלֹק  ה ּבְּ ז  . וְּ ַרךְּ ּבָּ ִיתְּ
ף הַ  .יֹוסֵׁ ַרךְּ ּבָּ ם ִיתְּ ֵׁ ַהש ּ ב לְּ רֵׁ קָּ ק לְּ עֹוסֵׁ יק ש   ּדִ ִחיַנת ַהּצַ ף הּוא ּבְּ י יֹוסֵׁ יק, ּכִ ּדִ  ּצַ

ז    -לג  אות    ' ברכת הריח וברכת הודאה הלכה ד   ועיין לק"ה  ר ִהתְּ וְּ ּמִ ה ִעּקַ ע ש   רָּ ר הָּ צ  רּות ַהּיֵׁ ּבְּ ִלים  ּגַ ַהעְּ יר ּולְּ ּתִ ַהסְּ דֹור. לְּ ל ּדֹור וָּ כָּ ר ּבְּ ּבֵׁ ּגַ תְּ
ַהצַּ  ת  ש   א  יק  ּדִ ַהּצַ ַעל  הּוא  ת  ֲחלֹק  ַהּמַ ר  ִעּקַ ש    . חּוש  ּבְּ רֹוִאין  נּו  אָּ ש   מֹו  ּכְּ א.  קָּ יְּ ּדַ ַהּדֹור  אֹותֹו  ּבְּ ש   ת  ֱאמ  הָּ יק  הַ ּדִ אֹותֹו  וְּ ּבְּ ּבְּ ּדֹור  ךְּ  ּכָּ ר  ַאַחר  בָּ ּכְּ ש  

ִאים  ִמים ַהּבָּ יָּ   ַהּיָּ אי הָּ ַוּדַ ה ּבְּ ּז  ִרים ש   אֹומְּ יק. וְּ ּדִ ה ַהּצַ ז  ם ּבְּ ֲאִר"י  מֹוִדים ּגַ י הָּ ימֵׁ י ּבִ יו, ּכִ ַאֲחרָּ ה ַהּדֹור ש   ז  ּבְּ יק ש   ּדִ ה ַהּצַ ִקים ַעל ז  ל חֹולְּ יק. ֲאבָּ ה ַצּדִ
ה ַעל   דֹולָּ ת ּגְּ ה ַמֲחלֹק  תָּ יְּ ֲאִר"י ַז"ל הָּ צּו    הָּ לֹא רָּ אֹותוֹ וְּ א ּבְּ צֵׁ ּמָּ ּיִ הֹודֹות ש   ה, כַּ לְּ ז  ש  ּכָּ ה לֹו רּוַח ַהּקֹד  י  הְּ ּיִ ה ש   ז  ֲאִר"י   ַהּדֹור ִחּדּוש  ּכָּ י הָּ בֵׁ ִכתְּ א ּבְּ ּמּובָּ

א  לָּ ה ִחּדּוש  ִנפְּ יָּ הָּ ַהּכֹל מֹוִדים ש   ֲאִר"י ַז"ל. וְּ ל הָּ ַקּבֵׁ ה ּדֹורֹות ִנתְּ ַכּמָּ ךְּ ּבְּ ַאַחר ּכָּ כּו' ִאיש  אֱ   ַז"ל. וְּ יִקים  לֹוַק וְּ קּו ַעל ַצּדִ לְּ ל חָּ ּדֹורֹות  . ֲאבָּ ּבַ ִרים ש   ֲאחֵׁ
יָּ  ינּו הָּ מֵׁ יָּ מּוךְּ לְּ ּסָּ יו. ַעד ש   ַאֲחרָּ י  ש   דֹול. ּוִבימֵׁ ת ּגָּ יו ַמֲחלֹק  לָּ ה עָּ יָּ הָּ ֹאד, וְּ א מְּ נֹורָּ א וְּ לָּ ה אֹור ִנפְּ יָּ הָּ ה. ש   כָּ רָּ רֹונֹו ִלבְּ ם טֹוב ִזכְּ ֵׁ ַעל ש  ֵׁ ה ַהּבַ ַעל ש  ם  ַהּבַ

ַנּגְּ טֹוב רֹ  תְּ ֲאִר"י ַז"ל.ב ַהּמִ הָּ ן הּוא    ִדים הֹודּו ּבְּ כֵׁ ה. וְּ כָּ רָּ רֹונֹו ִלבְּ ם טֹוב ִזכְּ ֵׁ ַעל ש  קּו ַעל ַהּבַ לְּ חָּ ן  וְּ ַעּיֵׁ ִרים )וְּ פָּ ּסְּ ה ּבַ א ִמּז  ר מּובָּ בָּ דֹור. ּוכְּ ל ּדֹור וָּ כָּ ּבְּ
ה(  ם ִמּז  ָּ ר ש  ַדּבֵׁ ךְּ מְּ ל  ר ֹנַעם ֱאִלימ  פ  סֹוף סֵׁ  ּבְּ

 ה פח בתור ד ובשנוי לשון תורה קי  עיין כל זה לעיל ע

נחל   עא הערבי  לשון  ...מאמרם -קרח   וזה  השלישי(  דרך  ד"ה  הדרוש  )באמצע  (,  כה ,  י  משלי )   עולם   יסוד   וצדיק (  : לח   יומא )   ל " ז   בלק 
  לאלפים   עולמות   הארץ   טבור   עד   ראשונה   מסיבה   העולמות   כל   שנשתלשלו   נודע   כי ,  והכוונה.  מתקיים   העולם   אחד   צדיק   בזכות 

  עד   המקורות   מקור   מן  בהשתלשלות   מזה   זה   ונשפעים ,  וממנ   שנשתלשל   ממנו   בשלמעלה   התחתון   בזה   זה   תלוים   וכולם ,  ולרבבות 

  להיות   ההכרח   ודור   דור   בכל   כי ,  כך  הוא   הענין ,  מזה   זה   יתפרדו   ולא   יתלכדו   אשר   בזה   זה   העולמות   דיבוק   אופן   ואולם      .  הארץ   טבור 
  של   גופו   עד   העולמות   ל כ   דרך   ויורד   ונוקב ,  כולם   המקורות   במקור   אגוד   ו נשמת   מקור   אשר ,  הדור   צדיקי   מכל   גדול   היותו   אחד   צדיק 
  כדמיון   והוא ,  בזה   זה   העולמות   כל   המקשר   והוא ,  שלו  בגוף   הארץ   בטבור   השני   וראשו   המקורות   במקור   נשמתו   ראש   נמצא ,  זה   צדיק 

  קשור   סופן   עד   מראשן   בהם   ויורד   קב נו   שהחוט   מחמת   רק ,  ומתפרדים  מזה   זה   נופלים   היו   בהם   שנוקב   החוט   לולא   אשר   מרגליות   קו 
  אין   העולמות   בכל   אשר   הברואים   שכל   נודע   כי,  ובסוף   בראש   קשורה   זו  נשמה   כך ,  בזה   זה   מתחברין   כולם   הם   זה   ידי   ל ע   ראשיו   בשני 
  וצדיק   צדיק   כל   לא   רק ,  שלמעלה  מעולמות   כלול   האדם   נשמת   כ " משא ,  מהם   שלמעלה   ממה   ולא   העולם   אותו   מרוחניות   רק   בכחן 
,  מרומים   מגבהי   ונשתלשלה   קשורה   נשמתו   אשר   אחד   צדיק   פ " עכ   דור   בכל   שיהיה   וצריך , מזה   למעלה   זה   והם ,  נשמותיהן   שורש ב   שוה 
  של   וקיומם   יסודן   הוא   כי ,  עולם   יסוד   הנקרא   הוא   זה   וצדיק ,  העולמות  כל   ומדובקים   תלוים   עליו   כך,  המרגליות   בתוך   החוט   כמו   והוא 

  העולמות   כל   יכולים   זה   צדיק   לקות בהסת   כך ,  ונופלים   נפרדים   כולם   יו ה   המרגליות   וך מת   החוט   יוקח   אם   וכמו        .  העולמות   כל 
  עד   מהעולם   זה   צדיק   יסתלק   לא   כי ',  כו   שקעה   שלא   עד (  ה ,  א   קהלת ' ) כו   השמש   ובא   השמש   וזרח   ל " רז   אמרו   זה   ומטעם ,  להתבטל 

  המקור   מן   נשמתו   שורש   פי   ל ע   המשפיע   והוא ,  העולמות   כל   מבחר   הוא   זה   צדיק   והנה      .  העולמות   שיתקיימו   כדי   במקומו   אחר   בוא 



 13. ק: קיב: הצ    מוהר"ן                      קיד ותורה רחותורה פח   תורה                 ליקוטי                           

העוהחוט  הוא  כי  הבריאה  דשרש   כל  את  שו  ,כולןמות  להקושר  הצינור  לכולם   ידו על  הוא    מגיע השפע 
חנינא הצדיק(עין  כו)  מקודם הבריאה  והצינור שהכין  דהיינו מהשביל  בני  חנינא  ניזון בשביל  כל העולם  מאחז"ל  הבעש"ט על  והוא    .\עב/ פי' 

תיו  ווע"י הקשר שבשתי קצעובר בכולן  נוקב ושיחד ע"י    הפניניםהקושר את כל  פנינים  ה  מחרוזתכמו חוט  
 ם.  ו כולרפזיתו אוחזם לבל יפרדו

 אבא   בר   חייא  רבי  מרא :  לח  דף  יומאוזהו דאיתא ב  .ועל כן א"א שיהיה העולם רגע אחד בלא צדיק כזה
ה'(  שנאמר  כמותו  צדיק  שנברא  עד  העולם  מן  נפטר  צדיק  אין  יוחנן  רבי  אמר א'    ובא   השמש  וזרח"  )קהלת 

   .הרמתי שמואל  לש שמשו זרחה עלי של שמשו כבתה שלא עד "השמש
אפילו אם רק יעלה לעולם היצירה    משמע)לעלות למעלה והקב"ה שומר שלא יסתלק  נכסף  ד  תמיהצדיק  ו

 עי"ש. , ולכן שומר עליו הקב"ה, ועושה רצונו תמיד.(כבר לא יגיע השפע לעולם העשיה

שם   לשונו    כל ,  ומאתו  ו יד  על  רק  וחיותם   שפעם  מקבלים  אין  העולמות  כל   אשר  כזה  צדיק  והנה  -וזה 
 לעורר   אליו  ולהתקרב  בכבודו   ליזהר  האדם  כל  מיד...   וצריכין  נענש  הוא  הקצת  מן  תקצ   אפילו  המצערו
    .אהבתו

 

שכל המצוות שאדם עושה הן נמשכות ומדלגות מהאדם העושה אותן    -\עג/עיין ערבי נחל פרשת וישבעוד  
הצדיק   שבדוראל  שמ\עד/ האמת  מי  ורק  מהצדיק  ו,  תוכחה  לקבל  אליואזי    ,משפטיווכן  צוות,  המ  חוזרים 

 
  עד   רבות   מדריגות   תמיד   לעלות  בידו   זה   צדיק   והנה .  המציאות   מן   בטלים   העולמות   כל   היו   ובלעדו ,  לכולם   הצריכות   פעות ההש   כל 
  אחרים   וצדיקים   באליהו   וכדמצינו ,  כלל   העולם   בזה   יהיה   שלא   ונשמתו   מחשבתו   להסתלק   ומעלתו   בינתו   ברוחב   לו   ואפשר ,  מספר   אין 

  כזו   במדריגה   שהוא   דהיינו ,  העולם   מזה   ונסתלק   רוחניי   בלבוש   ונתלבש   הגוף   מזה   וכל   מכל   מתפשט   שהיה ,  גופים   שני   ם לה   שהיה 
  צדיק   .........והנה         .  חקר   אין   עד   לעולם   מעולם   להסתלק   יוכל   וכן ,  שלמעלה   לעולם   נסתלק   כי   העולם   זה   עניני   כלל   מרגיש   שאינו 
  העולם   יסוד   הוא   שיהיה   הוא   ברוך   הקדוש   רצון   ובאמת ,  לעולם   מעולם   רבות   ות במדרג  להתעלות   יכול   הוא   עצמו   מצד   אשר   כזה 

  מזה   יסתלק   ולא   העולם   בזה   קשור   שיהיה   בכדי   ז " עוה   עניני   אל   רצון   לו   לעשות   הוא   ברוך   הקדוש   מוכרח ,  העולם   לזה   גם   וישפיע 
  ז" עוה   לעניני  רצון  לו   שיהיה   רוצה   ה " הקב ש   ל " ר ,  צדיקים   של   לתפלתן   מתאוה   הוא   ברוך   הקדוש (  ב   ס   חולין)   ל " ז   אמרם   וזהו ,  העולם 
  הוא   ברוך   הקדוש   ל " ר ,  יעשה   יראיו   רצון (  יט ,  קמה   תהלים )   הפסוק   כוונת   וזהו .  הבריות   לכל   גם   שיושפע   בכדי   הדבר   אותו   על   ויתפלל 
  ל " ר ,  ויושיעם   ישמע   שועתם   ת א   שיהיה   בכדי ,  ז" עוה   עסקי   לאיזה   רצון   לו   שיהיה   ועושה   לו   שולח   ה " שהקב   ל " ר ,  הצדיק   אל   רצון   עושה 

,  העולמות   כל   ומדובקים   מקושרים   בו   אשר   העולם   יסוד   הוא   אשר   כזה   הצדיק   כי ,  הענין  אל   ונחזור          .  מור וכא ,  ה " להקב   שיתפלל 
  קצת   ינתק   שאם   וכמו ,  העולמות   כל   לצורך   נברא   הוא   כי ,  כך  שיהיה   מסכים   אינו   ה " שהקב   זולת ,  לעולם  מעולם   להסתלק   ברצונו  והוא 

  אותן   אזי   עולמות   קצת   מן   זה   צדיק   יתעלה   אם   כך ,  ויפלו   יתפרדו   בו   ים מחובר   שהיו   המרגליות   אותן   אזי   ות המרגלי   בתוך   ר אש   מהחוט 
  עקבו   על   יחזור   רק   לגמרי   ויסתלק   יתעלה   שלא   ושוב   ברצוא   להיות   זה   צדיק   של   עליותיו   כל   מוכרח   לכן ,  מהמציאות   יתבטלו   העולמות 

  תחלה   הוצרך   לגמרי   שיסתלק   במחשבה   לה שע   ובעת ,  ושוב  ברצוא   עליותיו   כל   היה   סילוקו   דם שקו   ל " ז   באליהו   מצינו   זה   ומטעם .  והבן 

  כל   אשר   כזה  צדיק   והנה ..........        .  התחתונים   לעולמות   ביטול   נמשך   כ " דאל ,  עליו   רוחו   להאציל   תחתיו   לנביא   אלישע   את   למשוח 

  הן כ   ל " רז   שאמרו   דרך   על ,  מיד   נענש   א הו   הקצת   מן   צת ק   אפילו   המצערו   כל ,  ומאתו   ידו  על   רק   וחיותם   שפעם   מקבלים   אין   העולמות 
  אפשר   אי   השפע   וקבלת ,  אצבעותיו   דרך   הציבור   על   ברכה   להשפיע   הוא   כהנים   ברכת   שענין   מאחר ,  לדוכן   יעלה   לא   הצבור   השונא 

,  ומצערו   אתו מ   עצמו   את   שמרחיק   מי   ממילא ,  הבריות   לכל   ידו   על   נשפע   החיות   כל   אשר   הצדיק   זה   נמי  הכי ,  גמורה   אהבה   ידי   על   רק 
,  ממנו  ושפעו   חיותו   לקבל   שוב   יכול   אין   כי ,  החיות  מאתו   נפסק   שוב ,  אהבתו   ממנו   שמסלק   רק   שונא   לו   נעשה   אינו   שהצדיק   גם ה 

    .אהבתו   לעורר   אליו   ולהתקרב   בכבודו  ליזהר   האדם   כל   וצריכין

  חנינא   בשביל   ניזון   העולם   כל   ס " הש   ירוש פ   ה " זלה   ממורי   שמעתי   -שם אות ה'    חיים   מים   במקור   תולדות,   פרשת   עה"ת   עיין בעש"ט   עב
 .ל " עכ ,  לעולם   ברכה   שפע   להשפיע   וצינור   שביל   ושה שע   בני, 

ך כלל ששים רבוא נשמות  ר דע אחי ישמרך האל אשר כללות ישראל שהם בד   -ח"א פרק ה' אות א'    עיין מזה גם בספר טל אורות ו 
ונית  "ר מכללות העולם התלוי בנפשו החי של חלק אחד מס הם כללות החיות של כללות הנמצאים וכל נשמה מהם שייך לו החיות  

על   חז"ל  שאמרו  מה  כנודע  שתחתיהם  להעולמות  מהא"ס  הנשפע  והחיות  הצינורות  הם  הנשמות  כי  לטהרה  מטומאה  להעלותה 
ב  חנינא  בשביל  ניזון  העולם  כל  ע"ד  וצינור  דרך  לשון  הוא  ושביל  והישראל  התורה  בשביל  שהוא  וגו'  ברא  בראשית  ני  הפסוק 

)א( והנה יש בזה פרטים רבים בלי שיעור כי כל נשמה מאלו הס"ר נשמות  .     והבן הצינור להביא הפרנסה לכל העולם    שרחב"ד היה 
עושה   אינו  החלבנה  שעושה  ומה  שרשו  לפי  ששייך  מה  לברר  צריך  בהגוף  הזה  לעולם  שבא  ניצוץ  וכל  ניצוצין  לכמה  מתחלקין 

 .....הלבונה כנודע 
רהם היה הקב"ה רואה מעשי ומעשי אנשי עירי כו'. והקשה  לוט אמר עד שלא הלכתי אצל אב   -"ל פרשת וישב וז   עיין ערבי נחל   עג

תו קשה דבכמה מקומות מבואר   כקרובים אצלו.  וכולם  ידיעתו מקפת ברחוקים  ודם, משא"כ הש"י  גבי בשר  שייך רק  זה  דאין  שם 
ש  נאמר  ואיך  צדקתו,  כפי  ארצו  על  או  עירו  על  מגין  רעה  דצדיק  ח"ו  ) נמשך  שם  וביארנו  בעיר.  הצדיק  כג[  מישיבת  יח  וירא  פ' 

להסביר תירוצו ע"פ משל. היוצא משם דכשהצדיק יושב בעיר אזי כל הניצוצות שמוציאין כל אנשי העיר ע"י מצות נדבקים כולם  
לזה כששומעים תוכחתו או שופט משפטן אזי כולם חוזרי  והתקנה  וכמשל הבעטליר הא' ע"ש.  וג"כ  ן לאנשים המוצ בהצדיק,  יאים, 

 הצדיק עולים תיכף למעלה:   מרויחים בזה שבאמצעות 
ין קֹונֹו    -תורה רנא    –מצינו בליקוטי מוהר"ן    דומה לזה   עד בֵׁ ינֹו לְּ ּבֵׁ ּדּוִקים  קְּ ַהּדִ ל  כָּ ּובְּ מּות  לֵׁ ְּ ש  ּבִ וֹות  ִמצְּ ה  עֹושֹ  נּו ש   ַהיְּ ּדְּ ת,  ִאיש  ֱאמ  ַדע ש   וְּ

ק ַלֲעשֹוֹ  ּדֵׁ ַדקְּ ּמְּ מֹו ש   ה  ּכְּ וָּ צְּ ה  ת ַהּמִ ּז  ם, ש   דָּ י אָּ נֵׁ י ּבְּ נֵׁ פְּ י  ּבִ נֵׁ י ּבְּ נֵׁ פְּ ה ּבִ עֹושֹ  ש   ין ּכְּ י ה' ּובֵׁ נֵׁ ה ִלפְּ וָּ ה ִמצְּ עֹושֹ  ש   ין ּכְּ לֹו, ּבֵׁ צְּ ד א  חָּ ַהּכֹל א  ת, ש   ִחיַנת ֱאמ  ּבְּ
ּלוּ  אֵׁ י  ּכִ קֹות,  דָּ ַהּצְּ ל  ּכָּ מֹו  ַעצְּ לְּ יךְּ  ִ ש  ַהמְּ לְּ ּכַֹח  לֹו  ש   יֵׁ ת,  ֱאמ  הָּ ִאיש   הָּ ה  ז  ם,  דָּ קֹות אָּ דָּ ַהּצְּ ִהיא      ין,  עֹושִֹ ם  הֵׁ ש   "ל  ּה  ַהּנַ ינָּ אֵׁ וְּ ם  ה  מֵׁ ה  חֹוקָּ רְּ ת  ד  עֹומ 

וְּ  ם,  ה  מֵׁ ה  חֹוקָּ רְּ ה  קָּ דָּ ַהּצְּ ת,  ֱאמ  מֵׁ חֹוִקים  רְּ ם  הֵׁ ש   ֲחַמת  ּומֵׁ ת,  ֱאמ  לָּ ּה  מָּ ַעצְּ ֹךְּ  ש  ִלמְּ ה  קָּ דָּ ַהּצְּ ךְּ  ר  ּד  י  ּכִ ם  לָּ צְּ ל  א  ּכָּ מֹו  ַעצְּ לְּ ךְּ  ֵׁ מֹוש  ת  ֱאמ  ִאיש   הָּ ה  ז 
קֹות  דָּ דָּ ַהּצְּ י ַהּצְּ ֱאמ  , ּכִ ת ַרק ַאַחר הָּ כ  ש   ה ִנמְּ ה נ"ט(: קָּ יָּ עְּ ַ ש  ִחיַנת )יְּ ה ּבְּ ז  ה      ת, וְּ קָּ דָּ ַהּצְּ נּו ש   ת", ַהיְּ חֹוב ֱאמ  רְּ ה בָּ לָּ ְּ ש  י כָּ ֲעמֹד, ּכִ חֹוק ּתַ רָּ ה מֵׁ קָּ דָּ "ּוצְּ

ת,   ין ֱאמ  אֵׁ ש   ֲחַמת  י מֵׁ ּכִ ת,  חֹוב ֱאמ  רְּ ּבָּ ל  ַ ש  כְּ ּנִ ֲחַמת, ש   ה מֵׁ ז  חֹוק,  רָּ ת מֵׁ ד  ַהּצְּ עֹומ  ן  ּכֵׁ "ל: ַעל  ּנַ ּכַ ם  ה  ה מֵׁ חֹוקָּ ה רְּ קָּ ו(:          דָּ ִרים  בָּ )ּדְּ תּוב  ּכָּ ה ש   ז  וְּ
נוּ  ִצּוָּ ר  ֲאש   ּכַ ינּו  י ה' ֱאלֹקֵׁ נֵׁ ַהּזֹאת ִלפְּ ה  וָּ צְּ ַהּמִ ל  ּכָּ ת  מֹר ַלֲעשֹֹות א  ְּ ִנש  י  ּכִ נּו  ה לָּ י  הְּ ּתִ ה  קָּ דָּ נוּ "ּוצְּ ַהיְּ ּדְּ ת,  ִחינֹות ֱאמ  ּבְּ נּו  ה לָּ י  הְּ ּיִ ש   ּכְּ נּו  ַהיְּ מֹר    ".  ְּ ִלש 
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הנה לפי הנ"ל האדם היושב בעצמו   -וז"ל היו אצל הצדיק הן מיד עולות למעלה למקומן. עוד שם ובזכות ש
ויורהו מדרכיו, עם היות שעושה מצות מ"מ אינו   וקדוש בישראל לצייתו  בטוח בעולם ואינו דבוק לצדיק 

 . \עה/ הצדיק  להבא כי פן כל הניצוצות קדושות ילכו להם א
 

וכנ"ל  , לים חלקו ורדפו אותם גם כשהיה צדיק גדול מהם באותו הדורעל צדיקים גדו רותאבל בכל הדו

 . הקדמהתחילת הב

גם   ותימה שבכל הדורות היו מחלוקות נוראות ורובא דרובא התברר אח"כ שהיה בטעות ואעפ"כ בכל דור
מ הדור  מהגדולי  נוראה  תימא  והיא  במחלוקת  במרץ  נותן  שתתפים  שהקב"ה  כנ"ל  צדיק בל  שמוכיח  ב 

 קטרגים. ק על צדיק אחר כדי לכסות עליו מהמלחלו
אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת המכלה    -רסמת ששלח לבנו  והמפהמוסר  וזה לשון הרמב"ם באגרת  

רו  סושרים הו  ,ומשפחות נספחו  ,ופחות נפחתו  ,הגוף והנפש והממון ומה נשאר עוד. ראיתי לבנים השחירו
נתרות גדוליועי  ,דולתםמג נפרדו  ,רוערעות  נפסדוסוח  ,וקיבוצים  נקלו   ,ואנשי אמונה אבדו  ,ידים  ונכבדים 

נבאו נביאים  המחלקת.  בסבת  חכמו  ,ונתבזו  חפשו  ,וחכמים  המחלקת  ,ופילוסופים  רעת  לספר  ולא   ,ויספו 

רכם וגם אל כל שאר בשו.  והתרחקו מכל אוהביו וגואליו ורעי  ,הגיעו לתכליתה. לכן שנאו אותו ונוסו מפניו

  לשונו. ןעד כא התנכרו ורחקו קרבתם פן תספו בכל חטאתם.מדינים  והבא

כמו שכתב  נסחפים לתוכה ונכווים ממנה  בכל דור גדולים וקטנים    ומתעוררהוא נגע שנמצא  אף על פי כן  

א מתו ח לשבני קר לרבב"ח הראה  חרסושה]חלק ד' פירוש אגדות ריבב"ח מאמר יג[ יקר זי"ע בספרו 'עוללות אפרים'  יבעל הכל

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

וזהו שהראה לו    דות אלו,מי  נו נכשלים בשנים שבהשלמי  ואפילומחולקים ופרודים, ואינם באגודה אחת.  

רמז שאפילו השלם '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 
  ת.לוקנכשלים באש המח כולם  . כיבקיעים אלו הוא נכווה ונחרך

ואשאל מה אותות שיעשה מנחם בן עמיאל    'את רבתי פרק לג  ועיין ספר פרקי היכלקו  גם על משיח יחלו
ומיכאל שנה קודם שבוע אחת משגר הקדוש ברוך הוא שליח לישראל בבטח בשלוה    ויאמר אלי מטטרו"ן

ובעליזה זכות אלא  .בדיצה בעליצה  לו  עני שאין  דור  ו  הוא  כנגדם  ומתריזין  ין אותם בשוקים מבזעומדין 

  ורין לסטים ומשומדים ואומרים עליו דברים שאין האוזן יכולה לשמוע: וברחובות שק
יותרבאותו שעה אמר כך    -ב מיד הקדוש ברוך    ,הקדוש ברוך הוא עדין לא שעבדו שעבודין הן מבקשין 

וחובש למשיח שמנה שנים מצומצמות כנגד שמונת   ת  ,ימי מילההוא כועס  זה שמימה  ימים שלא  נה  נוק 
 אף אותם שנים שמשיח נחבש הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ממנו:   ,ול אינו ראוי לבא בקהלנימ

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

  שה ששליח זה חבשוהו:את ישראל כלום חבש פרעה את מ  ( ]מתעה[מרעה)והיה 
ראשונה שהוא נחבש היו מכריזין עליו בכל עיירות ישראל ומתכנסין עליו גבורי תורה וגבורי ה הבשנ  -ד

יד(  את מראהו שנאמר    שרין עליו קנונטיא ומחבלין עליופרנסה וקו נב  כן משחת מאיש מראהו ואין רבים )ישעיה 
עבר סברנו  אומרים זה לזה שמא  ולםיקיצו והיו מתי עשני עפר ורבים מי)דניאל יב ב( עליו אלא ישני עפר שנאמר 

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

הת שחז"ל  יועיל  הרי  לא  אעפ"כ  שבמחלוקת  והסכנה  הפסד  על  ההזהרות  כל  שעם   יהיו  דור  ובכלנבאו 
על  שלא למדו מהמחלוקת    ,\עו/ הבדיוק כמו שהיה במחלוקת הראשונה על מש   ,שיחזיקו זאת למצווה רבתי

יוסףו  \עזהם/ אבר   . הדורותכך לא ילמדו מכל המחלוקות שהיו מעולם בכל    \עחועל דוד המלך/   ,הצדיק  על 

 
י ַלעֲ  נֵׁ וֹות ִלפְּ צְּ ל ַהּמִ י נִ   שֹֹות ּכָּ ה "ּכִ ז  "ל, וְּ ּנַ ת ּכַ ִחיַנת ֱאמ  ה ּבְּ ּז  ם, ש   דָּ י אָּ נֵׁ י ּבְּ נֵׁ פְּ ה ּבִ עֹושֹ  מֹו ש   ּדּוִקים, ּכְּ קְּ ל ַהּדִ כָּ ַבּדֹו, ּבְּ ת ּכָּ ה' לְּ מֹר ַלֲעשֹֹות א  ְּ ל  ש 

נוּ  ר ִצּוָּ ֲאש   ינּו ּכַ י ה' ֱאלֹקֵׁ נֵׁ ה ַהּזֹאת ִלפְּ וָּ צְּ כּו' 'ִלפְּ ַהּמִ א, הַ " וְּ קָּ יְּ ינּו' ּדַ י ה' ֱאלֹקֵׁ נּו,  נֵׁ ין קֹונֵׁ בֵׁ ינּו לְּ ינֵׁ ַבד, ּבֵׁ י ה' לְּ נֵׁ וֹות ִלפְּ צְּ ל ַהּמִ מֹר ַלֲעשֹֹות ּכָּ ְּ ש  ּנִ נּו ש   יְּ
צִ  ר  ֲאש   ּכַ הּו  ז  וְּ ִטים.  רָּ ַהּפְּ וְּ ּדּוִקים  קְּ ַהּדִ ל  כָּ ֵׁ ּבְּ ַהש ּ נּו  ִצּוָּ ר  ֲאש   ּכַ ּדּוִקים  קְּ ַהּדִ ל  כָּ ּבְּ נּו  ַהיְּ נּו,  ַר ּוָּ ּבָּ ִיתְּ הַ ם  ת  ֱאמ  ִחיַנת  ּבְּ נּו  ַהיְּ  , ה  ךְּ עֹושֹ  ש   ּכְּ ם  ּגַ ש   "ל,  ּנַ

ה ּתִ  קָּ דָּ ז: "ּוצְּ אָּ "ל, וְּ ּנַ כּו' ּכַ ּדּוִקים וְּ קְּ ל ַהּדִ כָּ ּבְּ ק  ּדֵׁ ַדקְּ ַבד, הּוא מְּ ַרךְּ לְּ ּבָּ ם ִיתְּ ֵׁ י ַהש ּ נֵׁ ה ִלפְּ וָּ צְּ ַעצְּ ַהּמִ יךְּ לְּ ִ ש  מְּ ּנַ נּו ש   א. ַהיְּ קָּ יְּ נּו' ּדַ נּו", 'לָּ ה לָּ י  ל  הְּ נּו ּכָּ מֵׁ
דָּ הַ  ַהּצְּ ךְּ  ר  ּד  י  ּכִ קֹות,  דָּ ַהּצְּ ּצְּ ּכַֹח  ם  ה  לָּ ין  אֵׁ ֲאַזי  קֹות,  דָּ ַהּצְּ מֹו  ַעצְּ לְּ ךְּ  ֵׁ מֹוש  ת  ֱאמ  ִאיש   הָּ ה  ּז  ש   ּכְּ א  צָּ ִנמְּ "ל:  ּנַ ּכַ ת  ֱאמ  לָּ ֹךְּ  ש  ִלמְּ ה  ּכַֹח  קָּ ין  אֵׁ וְּ ה  קָּ דָּ

ַמחֲ  "ל: ּבְּ ּנַ ם ּכַ ַקּיֵׁ ִהתְּ ם לְּ ּתָּ בְּ ַ ש        ש  ה ִנמְּ קָּ דָּ ּצְּ ת ּוַמה ש ּ  ֱאמ  ת לָּ ִחיַנת אֱ כ  ה הּוא ּבְּ קָּ דָּ י צְּ ת )א(.  , ּכִ  מ 
 שזה רק לגבי המצוות אבל תורה שאדם מחדש א"א לקחת ממנו.  ועי"ש   עה 
 הביטו אחרי משה ואמרו כמה עבים שוקיו וצווארו שמן הכל משלנו   לג:   ןעיין קדושי   עו 
כתובת  הגדול שבדור בדו שקרים ורדיפות. ובלק"ה קרחה ו שבכל הדורות דווקא על הצדיק    –סימני בהמה טהורה ד' ל'    עיין לק"ה   עז 

 ביא וכו'.קעקע ג' יא שחלקו על משה רבנו וישעיה הנביא וירמיהו הנ 
 על מעשה בת שבע. כמ"ש קרעו ולא דמו שכ"כ קרעו אותו בבזיונות ושפכו דמו עד שלא נשאר בו דם )ב"מ נט.(    ו אות   מבזים שהיו    עח

צליח להבין כיצד כזה יחוס משוקץ  יחוסו של דוד לא ה   מי שהכיר וזה אע"פ שבאמת כל  שאין להם חלק לעולם הבא.    ומבואר שם 
עליהם.   למלך  מצע נעשה  יהודה  ב   ר ראשיתו  ומעשה  אביה.  שם  על  לבנה  ושקראה  דייקא  צנועה  הפחות  ובתו  מלוט  מואב  הולדת 
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, את רבנו רדפו, ושמונה עשרה פעמים  \עט/ועל בעל התניא  .הגר"א על בעש"טו  .הראב"ד על הרמב"םכגון  
רעים/  מעשים  של  שקר  עדויות  עליו  יעקב    .\פהעידו  רורבי  על  איבשעמדין  יהונתן  את    יץ.בי  וגם 

 גםו  בבא קמא טז:  גם את ירמיהו הנביא חשדו באשת איש ובזונה כמבוארו  .ר רב רדפו מאדהבערדיטשע
דביר( את הרמח"ל רדפו   הוצאת  דורו  ובני  רמח"ל  אגרות  בספר  , ועשו עליו חרם  וטענו עליו שבתאי וחשדוהו באשת איש  )כמבואר 

על רבי    \פאזושא מאניפולי החזיקו בחייו למשוגע/   רבי את    .ורצו להרגו  ספרי מינים,ואת ספריו ציוו לשרוף כ 
  עלו  .\פבראוהו מתנדנד עם פרוצה בגן העיר/ שירה של אשת איש, ושעבר עב  אהרן הגדול מקרלין אמרו

צדיקים    דברו על הרבה  ב"זויוכ  .\פגהמאור עינים מטשרנוביל תלמיד הבעש"ט העידו עליו שחוטא עם גויות/ 
 שעולה בדעתו לחלוק על מישהו? ק כדי לרעוד מפחד כספיקא. האם זה לא מצומים דייע

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

דעת העל  הצד  של  על  ו  לא  אבל  עצמוהאדשני  עניין  ו   ,ם  לאותו  רק  מצומצמת  מחלוקתם  כל  ממילא 
   שחולקים עליו. אבל אין שנאה ולא איבה ביניהם.

איך יתכן שכל כך רבים מצטרפים למחלוקת שאין   ,וא"כ הדברים פשוטים להכיר מחלוקת שלא לשם שמים
"ע שמתקבל וכו'  הר  וחזקה על לשון  ,תת המחלוקכך סוחפ  כלמדוע  ו  בה את הסימנים שהיא לשם שמים???

כדי  אליה    קת נוראה אבל משמים מפילים את האדם ואע"פ שהמחל  כיכנ"ל  אולי  ו   ציל.ה' ישמור וי  ו'....וכ
מה הצדיק  על  חז"ל  לכסות  שאמרו  וכמו  בחירה.  לו  יש  החולק  ואעפ"כ  בורסקי קטרוג.  בלא  אפשר  אי 

 ואעפ"כ אוי לו למי שהוא בורסקי.

 
היבום של תמר בפרץ וזרח. נמצא שפרץ    ומבואר בשער הפסוקים שער ואונן נתגלגלו בסוד   .ותמר שנדמה לזנות כשהולידו את פרץ 

עשיו הרעים. ורות היא נכדתו של בלק הרשע גרה  זרע משיח )רות ד' יח( הוא ער אותיות רע שהקב"ה המיתו בגלל מ   שממנו יצא 
ועל כן בהולדת ישי את  מותרת לבא בקהל.  כן  , ועדיין לא נפסק אם מואבית  שגם נאסרו לבא בקהל ישראל   מואבית, ממואב הנ"ל 

מאשתו  ד  פרש  לכן  בקהל  לבא  מותר  הוא  אם  נסתפק  שבאה  וד  לאשתו  והודיעה  עליו  שהערימה  לשפחתו  והתכווין  הישראלית 
לממזר.    ת  החזיקוהו  כולם  למלך  משחו  הנביא  ששמואל  שעד  דוד  ונולד  מוכרח  ה ו חתיה  היה  זרעו  קדושת  מרוב  אדרבה  אמת 

כמבואר בתורה לב  משיח יהיה המיוחד בתיקון הברית  דייקא כיוון ש   של משיח להעלים מהסט"א באופן כזה מכוער את הולדת זרעו  
 ת בדרך של העלמה גדולה שנדמית לפגם הברית דייקא.בכל הדורו העלים הקב"ה את הולדת זרעו  תנינא,  

ם על  שמלעיגים על דברי חז"ל ולא שומרים תורה ומצוות ועשו עליהם חר   בעל התניא אגרת ח. שהעידו עליו ועל תלמדיו   אגרות   עט 
 ( ם אם זה נכון.סמך עדויות בלי שהדיינים חקרו ובדקו בעצמ 

מכת הש"צ    מן שהוא ח רה תמימה בספרו מקור ברוך ח"ג עמ' תרכו כתב שחשדו את רבי נ ו ובעל הת   )משך הנחל עמ' שנב(   ככבי אור   פ
 ( וא צדיק גדול או רשע גדול . ועיין חי"מ רסב שאמרו על רבינו שאין כאן ממצע או שה קר שהיו בדורות הקודמים ושאר משיחי ש 

   1.30דקה    70מתוך ה   1בי לוי יצחק זצ"ל בשם רבי שמואל שפירא בקלטת  ר   -  שיש"ק א' תרכד   פא
 ( דף שמא. ומאורי אש עמ' צז.  אמרי אש   פב

 לאשרי למוהר"י הוברמן.    בן   פג

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

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

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 

ורים בלב ונפש,  הם אוהבים גמ   -הדבר שחלקו בו ומנגדים זה לזה    זולת   -דע, אי המחולקים ובעלי ריבות  ו בזאת יו         שמים או לא: 

שמים,  לשם  שמחלוקתם  אות  השטן    זהו  ויתיצב  שמים,  לשם  שלא  זהו  מחלוקת,  ידי  על  לזה  זה  שנאה  ונוטרים  אויבים  אם  אבל 

כמחלוקת  לש"ש, אמרו  , איזו היא מחלוקת שהיא לש"ש, כי בכל מחלוקת אומרים שהיא  הוזהו הסימן מסרו לנו חכמי משנ בתוכם,  

זה  זה את  והלל, שאהבו  זהו אות שמחלוקתם לשם שמים,    שמאי  ונעימים,  זה הנאהבים  זה את  ועדתו,    אבל כמחלוקת קרח וכבדו 
למעלה אהבה ואיש אל אחותו, וזהו לאות    היא שלא לשם שמים, כי   שהיו נוטרים איבה ושנאה וכמעט יסקלוהו למשה וכדומה, זו 

 ין אם היא לשם שמים או לאו: נאמן בכל מחלוקת להב 
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