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 משיעורי הרה"ח ר' משה צנעני שליט"א

 שב"ק פרשת מטות מסעי תשע"ח ב' אב שיעור מ
 שיעור בליק"מ תורה סז,  בליקו"ה הלכות הלכות מתנה ה' ג' סעיף ד'

  
הצדיק זה אור ה', הצדיק נותן לאדם את כל המוחין. ואדם בלי הצדיק, אין לו שום חיות, כי אין לו את אור ה'. כשסותמים לאדם  
את האף, הגוף מרגיש שהוא הולך למות, כי אין לו שום חיות. אותו דבר, כשאדם לא מחובר לצדיק, זה כמו שסותמים לו את  

, כי יש ארבעה יסודות, אש רוח מים עפר. והגוף מורכב מכל הארבעה יסודות. והנשמה  החיות שלו. והצדיק זה היסוד החמישי
והשורש של   נרקב. משום שהיסודות רבים אחד עם השני.  הגוף  כי כאשר הנשמה מסתלקת מהגוף, מיד  כולם.,  מחברת את 

הנשמה. ולכן כשחולקים על הצדיק,   הארבעה יסודות, זה שם א'ד'נ'י' והצדיק שזה שם הוי"ה הוא מחבר בין כולם. כי הוא סוד
שנות רעב. ויעקב צימצם    7כל העולם נחרב. וכשמכרו את יוסף, כל הצינורות, כל ההשפעות, נשברו. והיה אמור להיות במצרים,  

את זה לשנתיים. כי הצדיק, הוא מחבר את כל העולם. וכאשר חולקים עליו, אין קיום לעולם והעולם נחרב. וכל החורבנות, כל  
שואות, הכל קרה, משום שחלקו על צדיקים. בחורבן בית ראשון חלקו על ירמיהו, תקראו ספר ירמיהו, תראו איך רדפו אותו. ה

וממש רצו להרוג אותו, על כל הנבואות שהוא מתנבא על ירושלים. ואפילו שידעו שהוא נביא אמת, אבל הם אמרו, שלא יגיד  
אנשים    30ור טיט, והוא כמעט. ואמרו לצדקיהו שירמיהו הולך למות, אז הוא שלח  את הנבואות שהוא מקבל. וזרקו אותו לתוך ב

והוציאו אותו. וכן בחורבן בית שני, חלקו על צדיקים. כאשר הבריונים של ירושלים שרפו את בית העצים, חיטים ושעורים. והיין, 
א, שהיה אחיין של ריב"ז, אמר לו למה אמרת ווי?  מלח ושמן. ר' יוחנן בן זכאי אמר ווי, אז ראש הבריונים שקראו לו אבא סקר 

ורצה להרוג אותו. אמר לו ריב"ז, לא אמרתי ווי לשון צער, אלא אמרתי וואה לשון שמחה. ושיחררו אותו. רואים שבכל הדורות, 
מעט תיקון. ויש  היו רודפים את כל הצדיקים. והם היו הנשמות שלנו. כי כל הנשמות חוזרים בגלגול. ואומרים שלבריונים אין כ

אומרים שהציונים זה היו הבריונים של ירושלים. ועיקר צער החורבן זה שאור ה' נעלם. כי לא בוכים על מה שנחרב בית המקדש,  
כי מה שהיה היה. אלא בוכים על מה שעכשיו, אור ה' נעלם. אדם מתבודד, הוא מרגיש שאין לו שום דיבורים. אדם לומד, מתפלל,  

אור ה'. היום כל הצינורות נעולים. ועל זה צועקים לה', שיגלה את האור שלו בעולם. וזה מה שקורא היום עם    הוא לא מרגיש את 
כל הנוער, כל האייפונים והאינטרנטים, זה בגלל שאין את אור ה', לכן הס"א מתגברת. ויש חיוב על כל אחד להתפלל על הגאולה,  

על הגאולה, על בנין ירושלים ועל מלכות בית דוד, הגאולה לא תגיע. ואנחנו   שכבר יתגלה אור ה'. וכתוב שעד ישראל לא יבקשו
לא יודעים באיזה חושך והסתרה אנחנו נמצאים היום. וזה כמו שאדם נמצא במערה חשוכה והוא חושב שזה העולם, אבל הוא  

האם בשביל זה באנו לעולם, להרגיש  לא יודע איזה אור הוא מפסיד. וצריך לזעוק על זה לה', שיראה באיזה חושך אנו נמצאים.  
כל הזמן חושך? וגם מי שמגיע לתפלות עם הרב, הוא מרגיש את האור של הרב? היום לא מרגישים כלום! הרב זה "יחידה" אין  
לנו שום קשר אליו. ומי שמגיע לאולם, שמה השכינה נמצאת. ואפילו שזה כזה מקום צפוף וכל דבר קטן שעושים ישר מתקשרים  

. אבל צריך לדעת, שם השכינה החליטה להיות. וצריך לנצל את יום תשעה באב, אפי' שמצד אחד זה יום שכל החורבונת  לעיריה
 קרו ביום זה, אבל הרב אמר פעם בשיעורים שבגלל הלב נשבר שיש ביום הזה, כל ההשפעות של כל השנה נשפעים ביום זה. 

עצמו. דהיינו שלפעמים אדם עושה איזה פגם. והוא לא מרגיש שהוא    ואדם שנמצא עם הצדיק, הוא מקבל מתנה, שהוא רואה את
עושה פגם, מרוב שהלב שלו התעקם. וזה מה שרבינו מביא מהזוהר, שמי שפוגם בפגם ברית במזיד, אין לו תשובה. והיינו שהוא  

י שהוא ניסה לקלל את עם  כ"כ עוקם את ליבו, עד שאין לו לב לעשות תשובה. וזה מה שהיה עם בלעם, כי יש שאלה, למה אחר
ישראל וראה שכל הקללות נהפכים לברכות נפלאות, למה הוא הציע למדין להפיל את עם ישראל בזימה? הרי אתה רואה שה'  

 עוזר להם?  
אלא כ"כ התעקם לו הלב. עד שהוא בכלל לא חשב, שה' עשה את זה. הוא חשב שמשה לפני זה התגבר עליו, הפך לו את הקללות  

 ר' נחמן כץ( ע"י  תומלל) עכשיו הוא יתגבר עליו וינצח אותו.לברכות. ו


