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 ליל שבת קודש פרשת חקת ה'תשס"ה
 

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים 
נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק 

 א' סי' א' המדבר מלימוד התורה בכח, עיין שם.
 

פתח ואמר מוהרא"ש נ"י )מוהרא"ש נ"י חזר בקיצור על נקודה 
כי איש הישראלי צריך תמיד  ביז"ל(,אחת שבתורה זו של ר

להסתכל בהשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החכמה 
והשכל שיש בכל דבר, כדי שיאיר לו השכל, שיש בכל דבר, 
להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר, כי השכל הוא 
אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו, אך מחמת שאור השכל גדול 

ם על ידי בחינת נון שהוא מאד, אי אפשר לזכות אליו כי א
בחינת מלכות, וצריך כל אחד ליתן כח לבחינת מלכות 
דקדושה להתגבר על מלכות דסטרא אחרא, וכמו שאמרו 

'לעולם ירגיז אדם יצר  )ברכות ה.(:רבותינו, זכרונם לברכה 
טוב על יצר הרע', ועל ידי מה נותן כח למלכות דקדושה? 

עיין שם כל זה בדברי  על ידי התורה שהוא עוסק בכח וכו',
 רביז"ל.

 
והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה רביז"ל מגלה לנו בתורה זו, את 
עוצם מעלת העוסק בתורה בכח, היינו שמכניס כוחות עצומות 
בתוך לימוד התורה, ומוסר נפשו ממש על לימוד תורה, כי 
בטבעו, יותר נח לאדם ללכת בטל ולבלות זמנו בהבלי עולם 

שך מאד למדת העצלות, על כן צריך להתגבר הזה, כי הגוף נמ
בכוח גדול מאד, להרגיל עצמו בלימוד התורה, ולהתגבר על 
המניעות המונעים אותו מלימוד התורה, כי כשאדם זוכה 
ללמוד תורה בכח, אזי הוא נותן כח למלכות דקדושה להתגבר 
על מלכות דסטרא אחרא, ומתגלה לו אלקותו יתברך מתוך כל 
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אמת אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, ודומם הבריאה, כי ב
צומח חי מדבר, הכל כאשר לכל, הם עצם עצמיות חיות 
אלקותו יתברך, ועיקר עבודת איש הישראלי הוא לזכות 
לראות האלקות שיש בכל דבר, שהוא אור השכל המאיר בכל 
דבר, ולהתקרב אל השם יתברך על ידי אותו דבר, אבל 

ד, ואי אפשר לקבל אותו כמו מחמת שאור השכל גדול מא
שהוא, מחמת ריבוי אור, לכן צריכין להקדים את מדת 
המלכות, שהוא כח הצמצום, כדי לעשות כלי לקבל בתוכה את 
האור, והצמצום נעשה על ידי לימוד התורה בכח, כי כשמכניס 
כוחותיו בתוך התורה, ומייגע את עצמו למצוא התורה שיש 

תחיל שכלו לראות אלקותו בתוך הבריאה, אזי לאט לאט מ
יתברך, ולהשיג את רוחניות אלקותו יתברך מכל פרט ופרט, 
כי מי שנכנס בתוך אור התורה, מתגלה לו איך שאין שום פרט 
בהבריאה שלא יהיה מקושר אל התורה, כי בכל הדומם, ובכל 
הצומח, ובכל החי, ובכל המדבר, יש הלכות, המורים אותנו 

ם דבר הפקר כלל, כי למשל, אם איך להתנהג בהם, ואין שו
אחד חפר בור ברשות הרבים, שזה ענין של דומם, אזי יש 
הלכות בנוגע לבור ההוא, מי חייב בנזקיה, וכמה חייב בנזקיה, 
נמצא שהבור ההוא מגלה אלקות, וכן הוא בכל הצומחים, כל 
הלכות זרעים ערלה תרומות ומעשרות וכו', שבכל פרט יש 

ם, וכן במדברים, נמצא כשלומד תורה תורה, וכן בבעלי חיי
בכח, היינו שמכריח כוחות גופו למצוא התורה שיש בכל דבר, 
הוא מקים ומרומם מלכות דקדושה מכל הבריאה, כי עיקר 
תכלית הבריאה היא רק לכבודו יתברך, שכל הבריות יקבלו 
עול מלכותו יתברך עליהם, וכל מה שאדם לומד תורתו 

ברך, זוכה להקם ולרומם מלכות יתברך, ומחפש אלקותו ית
 דקדושה, שזהו עיקר התכלית.

 
ואמר מוהרא"ש נ"י, שאף אחד לא יחשוב שלא היה מניעות 
ועיכובים לגדולי תורה ולגאונים ולצדיקים ללמוד תורה, רק 
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לכל אחד ואחד בא לו הלימוד בכח ובמסירת נפש גדול, ורק 
וא אצל על ידי מסירת נפשם זכו לקנות התורה באמת, וכן ה

כל אדם, מבחורים צעירים עד זקנים מופלגים, צריכין לקחת 
את גופו בכח גדול, ולהעמיד אותו אצל התורה, בעזות 
ועקשנות דקדושה, ועל ידי זה יזכה לקנות התורה בנפשו, 

 ולהקים מלכות דקדושה בעולם, אשרי לו ואשרי חלקו.
 

ורא וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נ
זאת  )במדבר י"ט(ונפלא מאד, כי הנה כתיב בפרשת השבוע 

, ודרשו על זה חכמינו התורה אדם כי ימות באהל וגו'
אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית  )ברכות ס"ג:(הקדושים 

עצמו עליה, שזהו על דרך הנ"ל, שדברי תורה נקנין דייקא 
 )תמיד ל"ב.(ם כשממית עצמו עליהם, וכמו שאמרו חכמינו הקדושי

ימית את עצמו, שלעיקר החיות זוכין דייקא על  -הרוצה שיחיה 
ידי שממית עצמו על דברי תורה, ויש להבין למה דייקא 
בפרשת פרה אדומה כתיב סוד זה, ומהו הקשר אליה? אבל 
על פי דברי רביז"ל הנ"ל מובן הענין מאד, כי בחוק פרה 

כמו שפירש רש"י אדומה הרי מתגלה מלכות דקדושה ביותר, ו
לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל ריש הפרשה, 

, היינו לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה וכו'
שהמלכות דסטרא אחרא מתגברת להכחיש טעמי התורה 
והמצוות, ואינם רוצים להניח נשמות ישראל לראות החכמה 
 והשכל שיש בכל דבר, ואדרבה, מתלוצצים ואומרים שאין שום

טעם בהם חס ושלום, כי מחמת שאין להם תורה, שהיא כח 
הצמצום הקדוש, בוודאי אי אפשר להם לראות החכמה והשכל 
שיש בכל דבר, ובזה הם מונין ומצערים את ישראל, אבל זה 
לעומת זה אנחנו מתגברים כנגדם בלימוד התורה בכח, שזהו 

, ואז על ידי לימוד התורה זאת התורה אדם כי ימות באהל
בכח, לאט לאט מתגלה לנו איך שיש חכמה ושכל בכל פרטי 
הבריאה, ואור אלקותו יתברך מאיר בכל דבר ממש, ועל ידי 
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שאנחנו מקבלים על עצמינו גזירותיו יתברך, כחוק בלי טעם, 
ומוסרין נפשינו ללמוד התורה בכח גדול, בזה מתגלה לנו אור 
 אלקותו יתברך המאיר בכל הארץ, ומקימים את מלכות

דקדושה, והמלכות של הסטרא אחרא מתבטלת לגמרי, והשם 
יתברך יזכינו להתגבר עם לימוד התורה בכח, ולראות אלקותו 

גמרי, יתברך מכל הבריאה, עדי נזכה להכלל בו יתברך ל
 מעתה ועד עולם אמן ואמן.

  
 
 

 
 ה'תשס"החקת בוקר שבת קודש פרשת 

 
רא"ש נ"י בשבת קודש בבוקר, בעת קידושא רבא, דיבר מוה

דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל 
 במעשה מבערגיר ועני מעשה י' דף      קצ"ו, עיין שם.

 
פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל מספר )מוהרא"ש נ"י 
חזר עוד הפעם על הקטע שדרש בשבת שעבר, והוסיף בה 
דברים(, מעשה, פעם אחת היה בערגיר, והיה עשיר מופלג 
מאד, והיה לו סחורות רבות מאד וכיוצא, והיו הוועקסלען 
והבריב )השטרות והמכתבים( שלו, הולכין על העולם, והיה 

עיקר העשירות של האדם הוא הימים והשנים לו כל טוב, 
שלו, כשזוכה לשמור אותם בשמירה מעולה, ולמלאות אותם 
עם טוב אמיתי ונצחי, אזי הוא העשיר הכי גדול, וכמאמר 

כם, אדם דואג על איבוד דמיו, ואינו דואג על איבוד ימיו, הח
דמיו חוזרין, ימיו אינם חוזרים, כי כשאדם זוכה למלאות ימיו 
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ושנותיו בטוב ובנעימים, אזי הוא עשיר אמיתי, כי העשירות 
שלו גנוז לעד ולנצח נצחים, ואין בריה שבעולם שיכול לקחת 

אבותי גנזו  א י"א.()בבא בתראותו ממנו, וכמאמר מונבז המלך 
למטה, ואני גנזתי למעלה, אבותי גנזו במקום שהיד שולטת 
בו, ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו, כי העשירות של 
ממון אינו כלום, כי היום יש לו הממון, ומחר כבר אין לו, ולא 
במותו יקח הכל, אבל העשירות של תורה ומצוות, הם עשירות 

איזהו עשיר השמח בחלקו, היינו  ד'()אבות אמיתי, בבחינת 
שהוא ממלא החלק והחיים שלו בעולם הזה, עם שמחה 

 אמיתית, שהם התורה והמצוות, ואזי הוא עשיר אמיתי.
 

ולמטה ממנו היה דר עני אחד, שהיה עני גדול מאד, והיה 
כי זה לעומת זה עשה לו כל ההיפוך מן הבערגיר העשיר, 

יר איש עני, שאינו משגיח על האלקים, ויכול לגור על יד העש
ימיו ושנותיו למלאות אותם כראוי, ומחמת זה הוא עני ואביון 

)ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ממש, ולבו  חסר מכל זה, וכדברי רביז"ל 

שיכול אחד לשבת על יד חבירו בגן עדן, ולאחד יהיה כל  קצ"א(
הש"י עולמות, והשני יהיה חסר מכל זה, והכוונה הוא בעולם 

)ליקוטי מוהר"ן הזה, כי הגן עדן והגיהינום הם בזה העולם ממש 

, והכל תלוי איך האדם מבלה ימיו ושנותיו בעולם חלק א' סי' כ"ב(
הזה, אם אינו בטלן ושומר עליהם כראוי, הוא עשיר אמיתי, 

 אבל אם לא, הוא עני ואביון ממש. 
 

 כי ושניהם היו חשוכי בנים, לזה לא היה בנים, וכן לזה,
)מדרש עיקר תולדותיהם של צדיקים הם מצוות ומעשים טובים 

, היינו המצוות ומעשים שיגיע מהם תועלת תנחומא ריש פרשת נח(
לאחרים, שהם נחשבים לתולדות ממש, וכמו שאמרו חכמינו 

כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו )סנהדרין י"ט:( הקדושים 
ם שאדם עושה הכתוב כאילו ילדו, כי המצוות ומעשים טובי

לעצמו, בוודאי חשובים ויקרים מאד, אבל אין להם ערך כלל, 
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להמצוות ומעשים טובים שעושה לזכות את אחרים, ולפעמים 
יש אחד, שבינו לבין המקום הוא צדיק גדול מאד, ועובד את ה' 
במסירת נפש, אבל כשמגיע למצוות שבין אדם לחבירו, הוא 

והכבוד בוערים בו כל כך,  רשע ממש רחמנא ליצלן, כי הקנאה
עד שאינו יכול לסבול אחרים כלל, והוא מוכן להשפיל את 
אחרים ולבזותם, מרוב קנאה ושנאה הבוערים בו, ולכן יתכן 
שיהיה אדם עשיר בעשירות רוחני, אבל הוא חשוך בנים 
רחמנא ליצלן, כי אם מהמצוות ומעשים טובים שלו לא מגיעים 

ב כהולך בלי בנים, וצריך שום תועלת לאחרים, הוא נחש
רחמים רבים שישאר מעשירותו לאחרים, ויהנו אנשים אחרים 
מעשירותו, והשם יתברך יזכינו לעסוק בתורה ובמצוות 
ובמעשים טובים בהתמדה גדולה, וגם נזכה ליהנות את 
אחרים במעשה ידינו, שיהיה זכות הרבים תלוי בנו, עדי נזכה 

 במהרה בימינו אמן ואמן.  לראות בגאולתן וישועתן של ישראל
 

 
 ה'תשס"החקת סעודה שלישית פרשת 

 
בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש נ"י 
דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל ליקוטי 
מוהר"ן חלק א' סי' קצ"ה המדבר מפירוש הפסוק בצר הרחבת 

 לי, עיין שם.
 

 
בצר  )תהלים ד'(כתיב "ל אומר, פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז

הרחבת לי, היינו שגם אפילו בהצרה בעצמה, השם יתברך 
מרחיב לנו, כי אם יסתכל האדם על חסדי ה', יראה, 
שאפילו בעת שהשם יתברך מצר לו, גם בהצרה בעצמה, 
השם יתברך מרחיב לו, ומגדיל חסדו עמו, וזה: "בצר 
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נתת לי  הרחבת לי", היינו אפילו בתוך הצרה בעצמה,
הרחבה בתוכה, מלבד מה שאנו מצפים שהשם יתברך 
יושיענו בקרוב מכל הצרות, וייטיב עמנו מאד, אך אפילו גם 

 עד כאן לשון רביז"ל.  ,בהצרה בעצמה מרחיב לנו
 

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה רביז"ל מגלה לנו כאן התחזקות 
נורא לכל חיי האדם, והוא, שתמיד יסתכל האדם על 

ת שהשם יתברך מרחיב לו בתוך הצרות, כי אף על ההרחבו
פי שבוודאי עובר על האדם מה שעובר, ואין אדם שלא יהיה 
נקי מצרות ויסורין רחמנא ליצלן, אבל אם יסתכל היטיב על ימי 
חייו, יבין שכל התכלית של הצרות והיסורין הם רק לקרב אותו 

טיב אל השם יתברך, ולדבק אותו בו יתברך, ואם יתבונן הי
יראה, שמכל הצרות שעברו עליו, יצא מהם טובות גדולות, 

על הפסוק הזה  )ירושלמי תענית י"א.(וכמו שאמרו חכמינו הקדושים 
, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, רבון "בצר הרחבת לי"

העולמים, כל צרה שהייתי נכנס לה, אתה היית מרחיבה לי, 
נכנסתי  נכנסתי לצרתה של בת שבע ונתת לי את שלמה,

לצרתן של ישראל ונתת לי את בית המקדש, עיין שם, כי דוד 
המלך היה לו הבקיאות הזאת, למצוא את הקדוש ברוך הוא 
בתוך כל הצרות שלו, ועל ידי זה חיבר כל ספר התהלים, שבו 
שיבח והילל לשמו יתברך תמיד, אפילו שעבר עליו צרות 

דרכו להתפלל  ויסורין הרבה, מקטנותו עד גדלותו, לא עזב את
אל השם יתברך, ולשיר שירות ותשבחות לפניו יתברך, כי 
חיפש תמיד את ההרחבות שהרחיב לו הקדוש ברוך הוא 
בתוך הצרות, ושיבח לשמו יתברך עליהם, שזהו מה שאמר 

 בצר הרחבת ליבקראי ענני אלקי צדקי  )תהלים ד'(בפסוק הנ"ל 
, הלא חנני ושמע תפלתי, אתה אלקי, העושה עמדי צדקה

מעולם כשהייתי בצר ובדוחק הרחבת לי, כי מצאתי את 
ההרחבות שהרחבת לי בתוך הצרות, ועל זה אני מבקש, חנני 
ושמע תפלתי להבא, שאזכה לצאת מכל הצרות לגמרי, כי 
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כשאדם זוכה למצוא אלקותו יתברך בתוך כל מה שעובר עליו, 
ט, ואינו עוזב את דרכו להתפלל אליו יתברך על כל פרט ופר

על ידי זה סוף כל סוף השם יתברך מושיעו מכל צרותיו, וזוכה 
 להרחבה גדולה בכל ענין.

 
והנה כח זה למצוא את הקדוש ברוך הוא גם בתוך כל הצרות, 
ולא לברוח ממנו יתברך בשום פנים ואופן, הוא כח המיוחד 
שיש לעם ישראל על כל אומות העולם, כי הם העמוסים מני 

ונקראים בנים למקום, שמקבלים על עצמם , )ישעיה מ"ו(בטן 
גזירת אביהם שבשמים באהבה, ואינם יכולים להיפרד ממנו 
כלל, מה שאין כן אומות העולם, אין להם הכח הזה כלל, 
ותיכף ומיד שעובר עליהם איזה צר ויסורין, הם מקללים יומם, 
ומהפכים את הקערה על פיה, וגם מקללים האלילים שלהם, 

כלל, ולכן  "בצר הרחבת לי"קיאות הזאת של כי אין להם הב
שלעתיד לבא, כשיבקשו אומות העולם שכר  )עבודה זרה ג.(מצינו 

כישראל, יאמר להם הקדוש ברוך הוא, מצוה קלה יש לי, 
וסוכה שמה, לכו ועשו אותה, מיד כל אחד נוטל והולך ועושה 
סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה 

ז, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא, עיין שם, בתקופת תמו
כי אצל אומות העולם אין מושג כזה להחזיק מעמיד בתוך 
הצער והיסורין, ומיד שעובר עליהם איזה מרירות, הם בורחין, 
מה שאין כן נשמות ישראל, אפילו אם צריכין לצאת מן הסוכה 
מחמת החום או הגשם, יוצאים בהכנעה ובבושה, ומתגעגעים 

חזור מה שיותר מהר, ולכן ההבחנה היא במצות סוכה ל
דייקא, כי סוכה היא צלא דמהימנותא, צל האמונה, ועל ידי 
מצות סוכה מתגלה עוצם מעלת ישראל שיש להם אמונה 
חזקה בהשם יתברך, ואפילו כשעובר עליהם צער ויסורין הם 
מקבלים הכל באהבה, ויודעים שהקדוש ברוך הוא מרחיב 

סוף כל סוף ירחיב להם לגמרי, ולכן אין מקבלין להם הרבה, ו
, כי מי גר אתך, בעניותך, ורק )יבמות כ"ד:(גרים לימות המשיח 
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אלו שהיה להם הכח לסבול עולו יתברך בעת הצער והעוני, 
יהיה להם רשות להתקרב, וכן הוא אצל הכשרים ויראי ה', 
שבעולם הזה סובלים הרבה מרשעים ואנשי בליעל המצערים 

תם, אבל לעתיד לבא יתגלה מעלתם לעין כל, וכמו שאומר או
שעיקר גדולתנו ותפארתנו יתגלה  )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ס"ו(רביז"ל 

לעתיד לבוא, כי אז יראו הכל את גדולת ותפארת הצדיקים 
והכשרים, אשריהם אשרי חלקם,  ולכן אשרי מי שהולך תמיד 

א את ההרחבות , ומוצ"בצר הרחבת לי"עם גילוי זאת של 
של הקדוש ברוך הוא בכל פרטיי החיים, כי אז יחיה חיים 
טובים ונעימים באמת, וסוף כל סוף יזכה להרחבה גמורה בכל 

 ענין, אשרי לו ואשרי חלקו.
 

וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא 
וישלח משה מלאכים  )במדבר כ'(ונפלא מאד, כי הנה כתיב 

מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את  מקדש אל
כל התלאה אשר מצאתנו, וירדו אבותינו מצרימה וגו' ונצעק 

, ויש להבין אל ה' וישמע קולינו וגו' נעברה נא בארציך וגו'
את כל למה שלח משה רבינו למלך אדום סיפורי דברים אלה, 

ונצעק אל ה' וישמע קולינו , התלאה אשר מצאתנו בדרך וגו'
מה זה נפקא מינה למלך אדום מהצרות שעברו על גו', ו

ישראל עד עכשיו? אבל על פי דברי רביז"ל הנ"ל מובן הענין 
מאד, כי משה רבינו גילה לו את גודל כוחם של ישראל, ואיך 
שיש להם הכח להתחזק בכל מה שעובר עליהם, והוא על ידי 

, שהם מוצאים תמיד את "בצר הרחבת לי"העצה הנ"ל של 
רחבות שהקדוש ברוך הוא מרחיב להם בתוך צרותיהם, הה

אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו וגו' ונצעק שזהו 
, שאנחנו צועקים תמיד אל אל ה' אלקינו וישמע קולינו וגו'

השם יתברך מתוך צרותינו, והוא יתברך שומע קולינו ומרחיב 
י לנו, ולכן גם אתה תניח לנו לעבור דרך ארצך לארץ ישראל, כ

אנחנו פרענו את החוב שהיה מוטל עלינו, ואין לך לעורר על 
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, שעל שנינו היה מוטל )פסוק י"ד(הירושה הזאת, וכמו  שפירש"י 
כי גר יהיה זרעך, אבל אביכם  )בראשית ט"ו(לפרוע החוב של 

פירש מעל יעקב אבינו, כי לא רצה לפרוע את החוב, אם כן אין 
, כשם שלא פרעת את לך לעורר על הירושה של ארץ  ישראל

החוב וכו', עיין שם, כי דייקא נשמות ישראל שיש להם הכח 
למצוא את ההרחבות שבתוך הצרות, הם קיבלו על עצמם 
לפרוע השטר חוב של "גר יהיה זרעך", כי תמיד יכולים למצוא 
את ההרחבות שהקדוש ברוך הוא מרחיב להם, ויודעים 

נרצה, אבל אתם שכדאי לסבול הכל בכדי להגיע אל תכלית ה
שלא קבלתם על עצמכם לפרוע את החוב, וכדרך אומות 
העולם שאינם יכולים לסבול צער ומרירות, אין לכם לעורר על 
הירושה הזאת, כי אין לכם שייכות לזה, רק תניח לנו להגיע 
אל הארץ אשר הבטחתנו, כי מכל מה שסבלנו, בודאי לבסוף 

ד למה סיפר להם נזכה להגיע אל תכליתנו, נמצא שמובן מא
משה רבינו כל זה, והבן, והשם יתברך יזכינו לראות במהרה 
בישועתן של ישראל, שיתרחב לנו מכל הצרות והיסורין 
ברוחניות ובגשמיות, ונקבל פני משיח צדקינו במהרה בימינו 

 אמן ואמן.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


