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 ליל שבת קודש פרשת אמור ה'תשס"ג
 

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' קפ"ח המדבר מהתחזקות בזמן ירידה, 

 עיין שם.
 

צריך להיות תמיד פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר, 
בשמחה, ואפילו אם לפעמים נופל ממדרגתו, צריך לחזק בשמחה ולעבד ה' 

עצמו בימים הקודמים שהיה מזריח לו איזה הארה קצת, כמו שאנו רואים, 
שכמה סומים מחזיקים עצמן באיש אחד שאינו סומא ומאמינים בו 
והולכים אחריו, וגם הסומא מאמין למקלו שהולך אחר מקלו, אף שאינו 

לך אחר עצמו, דהיינו מאחר שבימים רואה כלל, מכל שכן שראוי לי
הקודמים הזריח לו קצת והיה מתחזק ומתעורר לבו להשם יתברך, אף 
שעכשיו נפל מזה ונסתמו עיניו ולבו, עם כל זה ראוי שיאחז בימים 
הקודמים וילך אחריהם, דהיינו כמו שאז היה מתעורר לבו להתחזק 

חר ההתעוררות בעבודתו יתברך. כן גם עכשיו יחזק לבו מאד, וילך א
והזריחה שהיה לו אז, אף שעכשיו נפל מזה כנ"ל, עד אשר בקצת ימים 

 רביז"ל.עד כאן לשון יעזרו וי 'החזר ויזרח לו אורו יתברך, אמן, 
 

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי זה כלל גדול בחיים שאדם צריך 
לחזק עצמו בכל מה שעובר עליו ואף פעם לא יפול בדעתו או 

בור עליו, ואפילו שירד באיזה ירידה יתייאש מכל מה שע
ונפילה חס ושלום, ויסובב אותו חושך גדול רחמנא ליצלן, 
יאמין שבוודאי יש דרך לצאת מן החושך ולראות עוד הפעם 
טיוב בימי חייו, אבל דרך הבעל דבר להחליש דעת האדם, 
ותיכף ומיד שעובר עליו איזה ירידה ונפילה ונחשך לו, הוא 

וייאוש שכל טרחתו ויגעתו היתה לריק, ואף מכניס בו דכאון 
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פעם לא ראה אור, וכן כבר לא יראה אור, שזהו ענין 
בקשתינו מלפני השם יתברך, "והסר שטן מפנינו ומאחרינו", 
מלפנינו הוא קודם החטא, שאנחנו מבקשין מהשם יתברך 
שיצלינו מהסתת היצר הרע שרוצה להסיתת אותנו לדבר 

נו הוא החלישת הדעת אחר עבירה חס ושלום, ומאחרי
החטא, שמכניס באדם ייאוש ודכאון פנימי שכבר לא יועל 
לו לעשות תשובה, ואף פעם לא יראה אור בימי חייו, ולכן 
צריכין התחזקות עצומה נגד היצר הזה, ולא ליפול בדעתו 
כלל, רק' להאמין באמונה ברורה, שכמו שפעם ראה אור 

ות אור, וכדרך הסומא בימי חייו, כן יזכה עוד הפעם  לרא
שהולך אחר מקלו או אחר איש שאינו סומא, ויידע היטיב 
שאין הירידה הזאת רק לצורך עלייה, בבחינת התרחקות 
תכלית ההתקרבות )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' רס"א(, ולכן 
בשעת עלייה וגדלות המוחין הוא ענין גדול שיעשה האדם 

שפעם האיר לו מאד לעצמו זכרון ומעמד לזכור היטיב תמיד 
המוחין, ויכין עצמו שאפילו אם יבוא אחר כך ימים רעים של 
קטנות המוחין חס ושלום, ישתוקק ויכסוף מאד לחזור אל 
גדלות המוחין ולראות האור בימי חייו, וכמו שפירש 
מוהרנ"ת ז"ל את עצת יוסף הצדיק לפרעה )בראשית  ( והיה 

בע שני השבע האוכל לפקדון לשבע שני הרעב וגו', שבש
עצומה שיספיק לו גם \האדם צריך לאצור לעצמו התחזקות ו

לשבע שני הרעב שיהיה אחר כך, ולכן אשרי מי שאינו 
מטעה עצמו כלל ותמיד מתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, 
כי אז יחיה חיים טובים ומתוקים בזה ובבא לנצח אשרי לו 

 ואשרי חלקו.
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לפרשת השבוע בקשר וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל 
נורא ונפלא מאד, כי הנה כתיב בתחילת הפרשה אמור אל 
הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו, 
וכבר דקדק רש"י ז"ל מהו כפל הלשון אמור ואמרת? ופירש"י 
להזהיר הגדולים על הקטנים, והרבה פירושים נאמרו בדברי 

לומר בטוב טועם רש"י אלו, ועל פי דברי רביז"ל הנ"ל יש 
ודעת, שרש"י מרמז לנו עצה הנ"ל שיזהיר ויאיר האדם 
לעצמו בשעת גדלות המוחין, שיהיה מספיק לו גם בשעת 
קטנות המוחין, שזהו "להזהיר הגדולים על הקטנים" וזהו 
לנפש לא יטמא בעמיו, שלא יטמא ויפסול את עצמו בשום 

ס פנים ואופן לחשוב שכבר הוא טמא ולא יוכל לטהר ח
ושלום, כי אפילו אם יהיה איזה כהן שיעבר עליו איזה ירידה 
ונפילה מצד היצר הרע, ואפילו במקוםן קדוש של הבית 
המקדש, וכדמצינו במסכת סוטה )דף ז'( שחששו שלא יתגרו 
בה פרחי כהונה, שאפילו במקום קדוש כמו בבית המקדש 
היה שייך התגברות היצר הרע חס ושלום, וכן מובא שם, 

ן שבא עליה בעזרה וכו', הרי שהיה שייך דבר כזה במקום כגו
קדוש ועליון כמו בית המקדש, ואם כן היה מקום להבעל דבר 
להחליש דעת הכהן ולטמא אותו לגמרי, ועל זה בא האזהרה 
"אמור ואמרת" להזהיר הגדולים על הקטנים "לנפש לא 
יטמא בעמיו" שלא יטמא עצמו לגמרי חס ושלום, ולא יפול 

תו כלל, רק יתחזק בהתחזקות עצומה להזכיר לעצמו את בדע
האור והזוהר שראה בימי קדם וללכת אחר המוחין דגדלות 
של ימים הקודמים, כמו הסומא שהולך אחר מקלו, כי על ידי 
זה סוף כל סוף בוודאי יחזור אל המוחין שלו ויראה את האור 

מינו כי טוב הגנוז בכל דבר, והשם יתברך יזכינו להכניס בעצ
התחזקות זאת ונזכה לדבק עצמינו בו יתברך בדביקות 
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אמיתי ונצחי עדי נזכה להכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד 
 עולם אמן ואמן. 

   

 
 

ה'תשס"גאמור בוקר שבת קודש פרשת   

 
 

בשבת קודש בבוקר, בעת קידושא רבא, היתה שמחת 
הולדת הבת לא' מאנ"ש בבית מדרשו של מוהרא"ש נ"י ולא 

 ייע מילתא אז לדרוש ברבים.איסת
 

 
 
 
  

 
 

 
 ה'תשס"גאמור סעודה שלישית פרשת 

 
בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש נ"י 
דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי 
מוהר"ן חלק א' סי' קי"ג המדבר מפירוש המשנה ונפרעין מן 

 ם.האדם מדעתו ושלא מדעתו, עיין ש
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ונפרעין מן האדם מדעתו  פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר,
ושלא מדעתו (אבות פרק ג). כי שמעתי בשם הבעל שם טוב:כי קדם כל גזר 
דין שבעולם, חס ושלום, מאספין כל העולם אם מסכימין להדין ההוא. ואף 
את האיש בעצמו שנגזר עליו הדין, חס ושלום, שואלין אותו אם הוא 

אזי נגמר הדין, חס ושלום. והענין, כי בודאי אם ישאל לו בפרוש  מסכים,
על עצמו, בודאי יכחיש ויאמר שאין הדין כן. אך מטעין אותו, ושואלין 
אותו על כיוצא בו, והוא פוסק הדין, ואזי נגמר הדין. וכענין שמצינו בדוד 
וכו ', וספר לו מעשה האורח  המלך, עליו השלום, בבוא אליו נתן הנביא
(שמואל ב י"ב) ענה ואמר: חי ה' וכו', ואת הכבשה וכו', אזי נפסק הדין 
על דוד כאשר יצא מפיו. וזהו ונפרעין מן האדם מדעתו, כלומר ששואלין 
דעתו. ואף על פי כן הוא שלא מדעתו, כי אינו יודע שהדין הוא עליו: 
והענין הוא עמק מאד, איך שואלין כל אדם. כי בכל הדבורים וספורים 

אדם שומע, ימצא שם דברים גבוהים ורמים, וצריך לזהר בזה מאד, לבלי ש
לגמר הדין עד שישנה וישלש, כי הוא סכנת נפשות. והדברים עתיקים, כי 

 יש בזה בענין ספורי דברים ענינים גבוהים: וזה (ברכות ה:):
'חביבין עליך יסורין אמר לו לא הן וכו', הב לי ידך, יהב לה ידא ואוקמה'. 

מר אם אין אתה חפץ בהם, הב לי ידך על זה, שאין אתה רוצה בהם כלו
 עד כאן לשון רביז"ל. באמת. אזי יהב לה ידא, ואוקמה:

 
והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה רביז"ל מגלה  לנו כאן סוד 
עצום מסתרי הבריאה, איך האדם דן וגוזר על עצמו איזה 

עתו, ואף גזירה שלא יהיה חס ושלום, כי נפרעין מן האדם מד
על פי כן הוא שלא מדעתו, כי שואלין אותו בכעין זה איך 
היה רוצה לדון אדם במצב כזה שעשה דבר כזה, והוא עונה 
בכעסו כך וכך, ואינו יודע שבאמת הוא בעצמו עשה מעשה 
כזה, ועכשיו פסק את הדין על עצמו, וכמו שהיה עם דוד 
המלך עליו השלום, שאחר שלקח בת שבע אשת אוריה 
החתי, בא אליו נתן הנביא ושאל אותו עם משל העשיר 
שהיה לו צאן ובקר לרוב, ולקח כבשה אחת מן העני שזה 
היה כל רכושו, כדי ליתן אוכל לאורח שבא אליו, ותיכף 
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ומיד פסק ואמר דוד המלך שישלם ארבעתים, ואמר לו נתן 
הנביא שכך יהיה עמו שישלם עם ארבע בנים, וכך הוה, 

יך ליזהר מאד לנפשו לפני שפוסק איזה דין נמצא שאדם צר
על איזה ענין, כי אולי הו פוסק דין על עצמו ויידע כי בנפשו 

 הוא.
 

 וזהו המשך יתר דברי המשנה הנ"ל שמביא רביז"ל, 
 

ואמר מוהרא"ש נ"י שאין בכלל זה מי שהוא דבוק בו יתברך 
בקביעות עצום, וכל דיבוריו הם דיבורים קדושים שהוא יודע 

טיב לפני מי שהוא עומד ומדבר,  והיה מוכן לומר דברים הי
אלו גם לפ[ני בית דין של מעלה, כי אז אינו צריך לפחד כלל, 
ואפילו בשעה שמדבר לפני בני אדם ומספר איזה רדיפות 
וצרות יש לו מאינשי דלא מעלי שרודפין אותו מאד, ואיך 
שראוי להענישם ולהחזיר להם מה שמגיע להם, הרי הוא 

דבר באותו שעה לפני הבית דין של מעלה, ומדקדק מאד מ
בכל דבריו, ולכן הוא בודאי דן אז את מי שראוי לדון ודבריו 
יעשו רושם מאד למעלה, וכמו שמסביר רביז"ל במקום אחר 
)חלק א' סי'ק ה'( שכן דרך הצדיקים להלביש דבריהם בתוך 

עיין  סיפורים ועל ידי זה אין המקטרגים מבינים דבריהם וכו'
שם, ולכן אשרי המדקדק מאד בכל דבריו ונזהר מאד לא 
לדון בני אדם בדיבוריו כי אז יהיה נשמר מכל רע תמיד 

 ויחיה חיים טובים ונצחיים אשרי לו ואשרי חלקו.
 

וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר 
 נוראונפלא מאד, כי הנה כתיב בסוף הפרשה, 
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, ויש לומר שמרומז ן מּום ַּבֲעִמיתֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵּכן ֵיָעֶׂשהְוִאיׁש ִּכי ִיּתֵ 
בפסוק זה דברי רביז"ל הנ"ל, ואיש כי יתן מום בעמיתו 
וירצה לדון אותו וחלפסוק עליו איזה דין ועונש, הרי באמת 
הוא פסוק אז על עצמו, וכאשר עשה כן יעשה לו, כי קיימא לן 

א שדיבר ופסק על חבירו עקימת שפתיו הוה כמעשה )  ( נמצ
כך וכך  הרי נחשב כאילו עשה לו ממש, ולכן כאשר עשה כן 
יעשה לו כי באמת אמר על עצמו, ולכן על האם ליזהר בדבר 
זה מאד, והשם יתברך יזכינו לשמור על דברי פיו תמיד ולדון 
כל אחד לכף זכות כי אז ננצל מכל דינים ועונשים קשים 

ל הימים מעתה ועד עולם אמן ונזכה לראות אך טוב וחסד כ
 ואמן. 

 
 


