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 ליל שבת קודש פרשת צו 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' רפ"ב, המדבר מענין לדון עצמו ואחרים 

 לכף זכות, עיין שם.
 

פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר, )מוהרא"ש נ"י חזר 
, ְוֵכן ָצִריְך ָהָאָדם נקודה אחת שבדברי רביז"ל בתורה זו(על 

ְמָחה ר ְמאד ִלְהיֹות ְּבׂשִ ִלְמצא ַּגם ְּבַעְצמֹו זכות, ִּכי זהֶ ָידּוַע ֶׁשָּצִריְך ָהָאָדם ִלּזהֵָ 
ּו ה ְּפָעִמים) ַוֲאִפּלָּתִמיד, ּוְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְמאד ְמאד (ַּכְמבָאר ֶאְצֵלנּו ַּכּמָ 

 , ְוהּוא ָמֵלא ֲחָטִאים,ַּמְתִחיל ְלִהְסַּתֵּכל ְּבַעְצמֹו ְורֹוֶאה ֶׁשֵאין ּבֹו ׁשּום טֹובְּכׁשֶ 
-, ַאףחֹוָרה, ַחס ְוָׁשלֹוםְורֹוֶצה ַהַּבַעל ָּדָבר ְלַהִּפילֹו ַעל ְיֵדי זהֶ ְּבַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ 

ט טֹוב, ִלְמצא ְּבַעְצמֹו ֵאיזהֶ ְמעַ ֵכן ָאסּור לֹו ִלּפל ִמּזהֶ, ַרק ָצִריְך ְלַחֵּפׂש וְ -ִּפי-ַעל
ְתִחיל ֹוב, ְוַאף ֶׁשְּכֶׁשּמַ ִּכי ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֶׁשאּל ָעָׂשה ִמָּיָמיו ֵאיזהֶ ִמְצָוה אֹו ָּדָבר ט
ֹו ָמֵלא ְּפָצִעים ְוֵאין ּב ְלִהְסַּתֵּכל ְּבאֹותֹו ַהָּדָבר הַּטּטב, הּוא רֹוֶאה ֶׁשהּוא ַּגם ֵּכן

ם ֵּכן ָכה ַלֲעׂשֹות, הּוא ּגַ רֹוֶאה ֶׁשַּגם ַהִּמְצָוה ְוַהָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשָּזְמתם, ַהְינּו ׁשֶ 
ְהֶיה יְך ֶאְפָׁשר ֶׁשאּל יִ ָמֵלא ְּפִנּיֹות ּוַמֲחָׁשבֹות ָזרֹות ּוְפָגִמים ַהְרֵּבה, ִעם ָּכל זהֶ אֵ 

הּוא, ב, ִּכי ַעל ָּכל ָּפִנים ֵאיְך ׁשֶ ְּבאֹוָתּה ַהִּמְצָוה ְוַהָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֵאיֶזה ְמַעט טֹו
יְך ב ֶׁשָעָׂשה, ִּכי ָצרִ ָּפִנים ָהיהָ ֵאיזהֶ ְנֻקָּדה טֹוָבה ְּבַהִּמְצָוה ְוַהָּדָבר טֹו-ָּכל-ַעל

מֹו, ֵדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעצְ ָהָאָדם ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ִלְמצא ְּבַעְצמֹו ֵאיזהֶ ְמַעט טֹוב, ּכְ 
י ֶזה ֶׁשְּמַחֵּפׂש ּומֹוֵצא ְּבעַ ְוָלבֹוא ִליֵדי ׂשִ  טֹוב  ְצמֹו ֲעַדִין ְמַעטְמָחה ַּכַּנ"ל, ְוַעל ידְֵ

 עיין שם כל זה בדברי רביז"ל.ֶזה הּוא יֹוֵצא, -ְיֵדי-ַעל
 

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה זה כלל ויסוד גדול בחיים, 
שצריכין לחזק ולשמח את עצמו מאד בכל מיני מצבים 

ברוך הוא בוחן ומנסה את האדם איך יכול שיהיו, כי הקדוש 
להחזיק מעמד בכל מיני מצבים שבחיים, וזהו מעלת איש 
הישראלי שיכול להחזיק מעמד בכל דבר ואינו נופל בדעתו 
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כלל, ודבר זה יכולים לקיים רק כשמחפשים ומוצאים בעצמו 
בכל פעם איזה לימוד זכות ואינו עושה עצמו רשע חס ושלום, 

והרנ"ת ז"ל )ליקוטי הלכות השכמת הבוקר וכמו שמדייק מ
הלכה א'( על מה שאמרו חכמינו הקדושים )  ( אפילו כל 
העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע, 
"כרשע" ולא רשע ממש חס ושלום, כי אסור להחזיק עצמו 
לרשע אף פעם חס ושלום, כי אפילו אם עשה מה שעשה 

את עצמו ולומר שאין בו ונכשל במה שנכשל אסור לפסול 
כבר שום טוב, כי יהיה איך שיהיה בוודאי עדיין יש בו 
נקודות טובות, ומה שיש לאיש זה אין לאיש זה, כי יש אחד 
שאינו לומד תורה ואינו מתפלל אבל עושה צדקה וחסד, ויש 
אחד שאינו לומד תורה ואינו עושה צדקה אבל מתפלל, ויש 

סד אבל לומד תורה, ויש אחד שאינו מתפלל ואינו עושה ח
לכל אחד ואחד הנקודה שלו, ולכן אף על פי שאינו מושלם 
בשאר דברים אבל יש לו הנקודה המיוחד שלו ולכן צריך 
בכל מחיר לחזק ולשמח עצמו עם נקודה זאת לבל יפול 
בדעתו מכל מה שעובר עליו, וזהו עיקר הדרך שמתחזקים 

לומר "נאר  בחיים, וכמו שהיה מורגל בפי מוהרנ"ת ז"ל
אזמרה, נאר אזמרה" )רק אזמרה רק אזמרה( כי רק על ידי 
עצה זאת של רביז"ל יכולים לעבור את החיים בשלום ולא 
להשבר מכל אשר עובר עליו, כי תמיד ימצא בעצמו איזה 
נקודה טובה במה להחיות עצמו ועל ידי זה יחזיק מעמד, ולכן 

צמו נקודות אשרי מי שהולך עם גילוי זאת ותמיד מוצא בע
טובות כי אז יחיה חיים טובים ואמיתיים בזה ובבא לנצח 

 אשרי לו ואשרי חלקו.
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וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר 
נורא ונפלא מאד כי הנה מצינו בפרשת השבוע את ענין 
בליעת כלים מקדשים ואיך שכלי חרס אין לה תקנה לעולם 

ים, וכמו שכתוב )ויקרא ז'( רק כלי נחושת ומורק ושוטף במ
וכלי חרש אשר תבשל בו ישבר ואם בכל נחושת בשלה 
ומורק ושטף במים, ופירש"י למדך הכתוב שכלי חרס אין 
בליעה יוצא מידי דפיו לעולם, ויש לומר שיש רמז כאן 
לדברי רביז"ל הנ"ל, כי אם האדם יחזיק עצמו כמי כלי חרס, 

כלי חרס שבור, אזי שהוא הפחות שבכלים, ויהיה בעיניו כ
ישאר בטומאתו תמיד ולא יהיה לו תקנה חס ושלום, וכמו 
שאמרו חכמינו הקדושים כלי חרס שבירתן זוהי טהרתן, כי 
אם האדם ידון עצמו לכף חוב חס ושלום ולא ימצא בו שום 
טוב כלל, אזי ישבר לגמרי ולא יהיה לו תקנה, אבל אם יחזיק 

ף על פי שאינו שוה כמו עצמו לכל הפחות כמו כלי נחושת, א
כסף וזהב, אבל מאחר שכבר יש לו איזה שויות, אזי בוודאי 
יהיה לו תקנה ומורק ושוטף במים ,שיכול לטהר עצמו על ידי 
התורה הקדושה שנמשל למים או בתפילה שמנשל למים 
כמו שכתוב שפכי כמים לבך, כי כל זמן שאדם דן את עצמו 

יכול לטהר את עצמו  לכף זכות ומוצא בעצמו נקודה טובה
ויזכהסוף סוף להגיע אל שלימות, והשם יתברך יזיכינו לדון 
את עצמינו ואת אחרים לכף זכות תמיד עדי נזכה להפוך את 
כל ירידתינו לעליות ולהתדבק בו יתברך באמת מעתה ועד 

 עולם אמן ואמן.
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ה'תשס"גצו בוקר שבת קודש פרשת   

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

דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל 
 במעשה מהז' בעטלירס דף קפ"ד עיין שם.

 
ן, ִּכי ֶזה ַהַּמְעיןָ ֵאינֹו ְּבתֹוְך ַהּזמְַ   ַמן ֶׁשלן ְּכָלל ַאְך ִעַּקר ַהְּזְוֶזה ַהַּמְעיןָ ֵאין לֹו זמְַ

 ַע ַהּיֹום ִלְהיֹותב נֹוֵתן לֹו ְּבַמָּתָנה יֹום ֶאָחד ּוְכֶׁשַּמִּגיַהַּמְעיןָ, הּוא ַרק ַמה ֶּׁשַהּלֵ 
ן ְלַהּמַ  ֶיה זמְַ ָׁשלֹום, ְעָין ְוִיְסַּתֵּלק, ַחס וְ ִנְגָמר ְוִנְפָסק, ַוֲאַזי ְּכֶׁשֻּיְגַמר ַהּיֹום לא יהְִ

 ל ַוֲאַזי,ָלם, ַחס ְוָׁשלֹום ַּכַּנ"ֹוַוֲאַזי ִיְסַּתֵּלק ַהֵּלב, ַחס ְוָׁשלֹום ַּכַּנ"ל ְוִיְתַּבֵּטל ָּכל ָהע
))ּקֹוִרין ִּגיֶזעִגיִניןָסמּוְך ִלְגַמר ַהּיֹום, ֲאַזי ַמְתִחיִלים ִלּטל ְרׁשּות ֶזה ִמֶּזה (ׁשֶ 

ִרין ִליֶדער) [איחולים וברכות רפידה] ּוַמְתִחיִלין לֹוַמר ִחידֹות ְוִׁשיִרים (ֶׁשּקֹו
 ִאיׁש ֶחֶסדה ְוִהְׁשּתֹוְקקּות ָּגדֹול ְמאד ְמאד) ְוֶזה הָ ִנְפָלִאים ֶזה ָלֶזה (ְּבַאֲהָבה ַרּבָ 

ִנְגָמר  סֹופֹו ַמָּמׁש ִלְהיֹותָהֱאֶמת ַהַּנ"ל ֵיׁש לֹו ַהְׁשָּגָחה ַעל ֶזה ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ַהּיֹום ּבְ 
"ל, ָחד ְלַהֵּלב ַהּנַ ְוִנְפָסק, ֲאַזי ֶזה ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת הּוא נֹוֵתן ְּבַמָּתנהָ יֹום אֶ 

ן ְלַהַּמְעָי  .ןְוַהֵּלב נֹוֵתן ַהּיֹום ְלַהַּמְעָין ַוֲאַזי ׁשּוב ֵיׁש זמְַ
 

ין זהֶ ַהַּמְעיןָ אֵ פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל ממשיך לספר, 
ן ְּכלל    לֹו ְזַמן, ִּכי ֶזה ַהַּמְעיןָ ֵאּב ֹונְיתֹוְך ַהּזמְַ

י כי המעין זה התורה הקדושה שנמשל למים וכמו שכתוב הו
כל צמא לכו למים, והיא מעיין המתגבר שאינו נפסק כלל, 
ואין לה זמן, כי והגית בה יומם ולילה כתיב, שאין לה זמן 
מיוחד ללימוד התורה רק היא חובה מוטלת על כל אדם בכל 
זמן, ומי שזוכה ליכנס לתוך התורה הקדושה הוא נגבה 

 למעלה מן הזמן ואינו נתון תחת הזמן כלל, 
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כי ַמָּתָנה יֹום ֶאָחד  ר ַהְּזַמן ֶׁשל ַהַּמְעָין, הּוא ַרק ַמה ֶּׁשַהֵּלב נֹוֵתן לֹו ּבְ ַאְך ִעּקַ 
הלב של האדם שמתחיל להגות בתורה הקדושה הוא מה 
שמהוה עיקר הזמן, כי כל מה שאדם נכנס בתוך חדרי 
התורה הוא מתחיל להבין את מעלת הזמן ואיך שצריכין 

בטל אותה בשטויות והבלים, לשמור על כל דקה ורגע לא ל
ולכן עיקר התהוות הזמן הוא על ידי לב איש הישראלי 

 שהוגה בתורה ומכיר את מעלת הזמן.
 

ן לְ ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ַהּיֹום ִלְהיֹות ִנְגָמר ְוִנְפָסק, ַוֲאַזי ְּכֶׁשּיגְֻמַ  יהֶ זמְַ ן ַהַּמְעָיר ַהּיֹום לא יהְִ
ל עיקר קיום הבריאה הוא רק על ידי כי כ  ְוִיְסַּתֵּלק, ַחס ְוָׁשלֹום, 

התורה הקדושה וכמו שכתוב )ירמיה ל"ג( אם לא בריתי 
יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתית, שזה סובב והולך 
על התורה הקדושה, ולכן כל עיקר קיום העולמות הוא רק על 
ידי עם ישראל קדושים שעוסקים בתורה, ולכן החוב מוטל 

ולהמיד בתורה כי אולי הוא מקיים  על כל אחד ואחד להגות
כל הביראה כולה עכשיו על ידי לימוד תורתו, ולכן אשרי 
הזוכה להכניס עצמו לתוך התמדת התורה כי אז כל העולם 
כולו עומד בזכותו ויזכה להרים ולהגביה עצמו למעלה מן 
הזמן לגמרי, והשם יתברך יזיכינו ליכנס בתוך התורה באמת 

תברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן עדי נזכה להכלל בו י
 ואמן.

 
 
 

 ה'תשס"גצו סעודה שלישית פרשת 
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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' ע"ט, המדבר מגילוי משיח ומעניוות 

 הצדיק, עיין שם.
 

"ש נ"י, רביז"ל אומר, )מוהרא"ש נ"י חזר פתח ואמר מוהרא
בקיצור על תמצית דברי רביז"ל בתורה זו(, צריך כל אדם 
לראות שמצדו לא יהיה עיכוב משיחא, דהיינו שיעשה 
תשובה עד שמצדו לא יהיה עיכוב למשיח לבוא, ויש שני 
בחינות תשובה, יש תשובה של ששת ימי החול ויש תשובה 

שובה הוא בשבת שאז אדם של שבת, ועיקר שלימות הת
רואה את שפלותו  באמת ומכיר את מקומו בבחינת שבו 
איש תחתיו ואל יצא איש ממקומו ביום השביעי ואז זוכה 
לתשובה שלימה ומצדו אין עיכוב למשיח, והצדיק עושה 
תשובה ומכיר את שפלותו באמת ועל ידי זה יכול לקרב על 

 בדברי רביז"ל.נשמות ישראל אליו יתברך, עיין שם כל זה 
 

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה זה עיקר עבודת האדם לראות 
שמצדו לא יהיה עיכוב לביאת משיח, כי לכל אחד ואחד יש 
בחינת משיח ולכל הצדיק יש בו ניצוץ של משיח )ליקוטי 
מוהר"ן חלק ( כיכל אחד כפי שורש נשמתו יש חלק בביאת 

רב ומגלה המשיח ועל ידי שעושה תשובה שלימה הוא מק
את בחינת המשיח שלו בעולם נמצא שכבר אין עיכוב מצדו 
לביאת המשיח, וכמו שהתבטא פעם מוהרנ"ת ז"ל ואמר 
"תהלה לאל חלק המשיח שלי כבר נמצא בעולם", וזהו 
עבודת כל איש הישראלי לעשות תשובה שלימה עד שלא 
יהיה עיכוב למשיח מצדו, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים 
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.( כל מי שיש בו דיעה כאילו נבנה בית המקדש )ברכות ל"ג
בימיו, כי מיד שיש בו דיעה שלימה שהוא לדעת את הקדוש 
ברוך הוא, הרי כאילו נבנה בית המקדש בימיו וכאילו קירב 

 את הגאולה.
 

אבל במדת התשובה יש שני בחינות, יש תשובה של ששת 
ימי המעשה ויש תשובה  של שבת, התשובה של ששת ימי 

ה הוא בחינת ששה סדרי משנה, שבהם יש תמיד המעש
ששה בחינות, טמא טהור אסור מותר כשר פסול, שזהו 
בחינת אדם שזוכה לקבל הרהור תשובה ומתחיל לעשות 
תשובה באמת ולרגע נעשה טהור, אבל אחר כך חוזר ונופל 
וחוזר לטעותו ונעשה טמא, ואחר כך שוב מתחיל ונעשה 

עליו יצרו ונעשה אסור,  מותר, אבל אחר כך שוב מתגבר
ועוד הפעם מתחיל לעשות תשובה ונעשה כשר, אבל אינו 
זוכה להחזיק מעמד ופסול, וכך מסתובב אצלו תמיד, נמצא 
שתשבותו אינו בשלימות, כי יש לו הרבה עליות וירידות, 
ואף על פי שזהו חשוב מאד שהוא תמיד נלחם עם יצרו 

אינו זוכה להתדבק ורוצה להתגבר עליו אבל אין לו נייחא ו
 בו יתברך באמת.

 
אבל תשובה של שבת הוא שביתה ונייחא מכל, היינו  

שכבר בא למדריגה גדולה בהשגת אלקותו יתברך עד 
שנשאר דבוק תמיד בהקדושה, ואז כבר אינו מסתובב אצלו 
יצרו פעם כשר פעם פסול רק הוא הולך ומתגבר בעבודתו 

פעם יותר ויותר,  מיום ליום עד שמתקרב אליו יתברך בכל
ואז הוא בא לבמדריגה הכי גבוה שהוא להכיר את שפלות 
עצמו ואיך שאינו כלום מלפניו יתברך, כי זהו עיקר תכלית 
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השלימות שאדם יזכה להכיר את שפלותו באמת ואיך 
שאינו כלום מלפניו יתברך, וכמו שנאמר אצל משה רבינו 

כל האדם עליו השלום,  )במדבר  ( והאיש משה עניו מאד מ
שעל פני האדמה, שמשה רבינו אף על פי שזכה למה שזכה 
וקיבל את התורה מיד הקדוש ברוך הוא אבל על פי כן הכיר 
את שפלותו באמת ואיך שאינו כלום מלפניו יתברך, שזהו 
תכלית השלימות, בבחינת מה שנאמר אצל שבת שבו איש 
תחתיו שאדם ישב תחת מדריגתו ולא יהיה לו שום 

כלל מכל השגותיו, ואל יצא איש ממקומו ביום  התפארות
השביעי, שעל כל פנים לא יצא ממקומו ולא יתגאה שמה 
שאין בו, וכענין עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס שיש 
אחד שעושה כל מיני מעשים מתועבים כמו זמרי, ואחר כך 
מראה עצמו כצדיק ומבקש שכר כפנחס שזה תכלית הגיאות 

אדם זוכה לראות שפלותו באמת אזי והצביעות, אבל כש
הוא מוכן למסור נפשו בעד כל ישראל כי הכיר את מעלת 
כל אדם מישראל ורוצה לעזור לכולם שזה היה מדריגת משה 
רבינו עליו השלום שרצה רק לקרב כל נשמות ישראל אליו 
יתברך, וזה היה מחמת שהכיר שפלותו באמת והכיר מעלת 

לעזור לכולם ולהחיזרם כולם נשמות ישראל ולכן היה יכול 
 אליו יתברך באמת.

 
וזהו עיקר מעלת כל צדיק וצדיק איך שמכיר את השפלות 
שלו ואינו מבין כלל מה שמשבחין ומפארים אותו, כי הוא 
יודע היטיב איך שלא התחיל להשיג שום השגה כלל כפי 
גדולתו יתברך, וכל רצונו וכיסופו הוא רק להרים ולהגביה 

ראל אליו, ולכן רק הצדיקים האמיתיים כל נשמות יש
שמכירים את שפלותם באמת עוסקים בדבר בזה ביותר 
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לעזור לכל נשמות ישראל לחזור בתשובה שלימה לפניו 
יתברך, והם מוכנים מכל עת ורגע למסור נפשם בעבור 
נשמות ישראל, ובזה עוסקים כל ימי חייהם, שמשליכים 

ונם לעזור לנשמות נפשם מנגד ומבטלים מזמנם ומכוחם ומה
ישראל, ועל ידי זה מצליחים באמת להחזיר נשמות ישראל 
אליו יתברך אשרי מי שזוכה להתקרב אל צדיק כזה כי טוב 

 לו בזה ובבא לנצח.
 

וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר 
נורא ונפלא מאד, כי הנה פרשת השבוע מתחיל עם מצות 

וכמו שכתוב ולבש הכהן מדו בד  תרומת הדשן על ידי הכהן,
ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל 
האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח, מצות תרומת 
הדשן על ידי הכהן הוא ענין מסירת נפשו של הצדיק שעוסק 
תמיד בתיקון נשמות ישראל שזהו ענין הכהן העושה את 

ם עצמו על המזבח העבודה, והוא נדמה בעיניו כאילו ש
ושחט עצמו לכבודו יתברך וזורקים את דמו על המזבחואחר 
כך שורפין אותו לאפר, ולכן בשעה שהכהן שהוא הצדיק 
עוסק בזה "ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו" 
שהם בגדי תכריכין שמלבישין את המת, כי הצדיק המצייר 

ילבישו אותו זאת לפי עיניו תמיד איך שיהיה נפטר ואיך ש
תכריכין וישימו אותו האדמה, כי הצדיק הוא כדוגמת 
המזבח ממש שאש המזבח תוקד בו לא תכבה שבוער בו אש 
של הקדוש ברוך הוא והוא מוכן ומזומן למסור נפשו וגופו 
אליו יתברך בכל עת ועל ידי זה יש לו כח להחזיר כל נשמות 
 ישראל בתשובה, בבחינת והרים את הדשן אשר תאכל
האד את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח שיכול להרים 
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את הדשן של כל נשמות ישראל ולהחזיר אותו אל הקדוש 
ברוך הוא עד שגם הם יהיו על המזבח ויתקרבו לעבודתו 
יתברך, כי זהו עבודת הצדיקם שהם מדליקין אש דקדושה 
בלבות של כל ישראל ואשרי מי שזוכה להתקרב אליהם 

רך יזכינו להתקרב אל צדיקים אמיתיים באמת, והשם יתב
שיאיר בנו אש דקדושה עד שנזכה לחזור בתשובה שלימה 
לפניו יתברך ולהכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן 

 ואמן.
 

 


