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תרל"ב ד"ה אכן יש ה' וד"ה וירא והנה באר בשדה

תכלית ההארה - יראה

מצוה, מקיים שאדם פעם כל ה', יראת של מושג ויש ה', אהבת של מושג יש 
עשה הוא במצוה, חסר עוד המצוה, את שעשה מרגיש המצוה את וכשגומר 

מרגיש הוא המצוה את שגמר אחרי אם אבל המצוה, של החיצוניות את רק 
את לעשות שהתחיל סימן אז במצוה, מספיק עשה לא שהוא במצוה, שחסר 

שגומר שמתי בפנימיות, גדולה כ"כ להיות צריכה ה' האהבת ז"א המצוה, 
ממה יותר הרבה מהמצוה להפיק שיכל לפחד מתחיל ה', יראת לקבל צריך 

מלפנינו שטן "והסר להרגיש צריך אדם ה' בעבודת תמיד הפיק, שבפועל 
שלא המצוה את שעשדה ואחרי הקושי, את לו יש המצוה לפני ומאחרינו", 

יהא מרוצה, אז אני יודע שהאהבת ה' היתה משהו פנימי ולא חיצוני,

להם היה ולא למירון, שהגיעו עזרה ביד החבר'ה על הידוע, הסיפור כמו 
לעשות, מה ידעו לא ושם, פה לחפש התחילו החלות, כל את שכחו חלות, 
באותם לחפש, התחילו במירון, תחפשו להם אמר אשר ר' לצפת, ליסוע 
נכנס עקיבא, בני של לישיבה עלה שאחד עד באו, כבר אנשים כמה שנים 

אנחנו אמרו לכם, לעזור יכול אני מה זה, את לסגור עמד השומר בפנים, 
יש צריכים, היו שהם החלות סך בדיוק לכם, יש כאן הנה חלות, מחפשים 

את לקחת תוכלו הגיעו, כן אבל החלות הגיעו, לא ובסוף שהזמינו קבוצה 
'איהר אשר ר' אותם שאל אשר, לר' זה את וסיפרו הלכו שמחו, כ"כ הם זה, 

את שחיית אחרי אציטער',  'גיחאפטהפירוש מה אציטער',  גיחאפטהאט 
אם חיצונית, ששמחת סימן אציטער  גיחאפטלא אם פרטית, ההשגחה 
שהקב"ה אפוא אז הקב"ה, של בהשגחה פנימית, היתה שלך השמחה 

,אציטער נמצא, דארף מען חאפן

את לו שלח הקב"ה ומיד הגפרורים, את מצא שהוא אמר אשר שר' כמו 
להיות רוצה אתה לו, אמר הקב"ה אז אציטער,  גיחאפטהער האט הלטאה, 

שהקב"ה ה', אהבת שם שהיה נכון ממני, לפחד צריך אתה ככה איתי, שותף 
חלות לכם שיש ה' ברוך ראיתם ז"א בחיצוניות, אהבה רק זה אבל לו, הראה 
רק ולא פנימי, משהו שיהיה רציתי שרציתי, מה זה לא אבל קודש, לשבת 

שלך יש חלות.

בכל דרכיך דעהו



בעולם, מקום בכל נפש, שנה, בעולם, מסתובב היום, כל נמצא שאדם אפוא 
בכל דיבור, בכל מחשבה, בכל פוגש, שהוא נפש בכל בשנה, יום בכל 

וצריך הקב"ה, את לראות יכול הוא ששם דרכים, צומת לו יש מעשה, 
זה לילה לא זה סיבה, זה מציאות לא זה הוא, זה הוא לא זה שם, להילחם 

ושם מקומות, בהרבה דרכים פרשת לו יש אדם רצוי, זה מצוי לא זה יום, 
צריך הוא דבר בכל הלאה, וכן נפש, זה גוף לא זה להילחם, צריך הוא 

להסתפק צריך והוא אותו סוחב והעבר העתיד ויהיה, הווה היה להילחם, 
בקב"ה להתדבק העבודה, כל זה היידישקייט, כל זה הזאת והעבודה בהווה, 

במקום משם, לברוח במקום מקום, לכזה בא שאתה פעם כל האלו, ברגעים 
יכול, שאתה כמה מסוגל, שאתה כמה גאט, תצעק שם, תילחם לישון, ללכת 

עם חברים ביחד, ככל שאדם יצעק, רבש"ע, כך הוא ישיג עוד יותר.

וגללו את האבן

מעל אבן וגל לב 'יחד ביעקב שכתוב מה אותו, כששאלו אשר ר' אצל הייתי 
אמר, הוא שרירים, צריכים הבאר מפי אבן להוריד לכאורא הבאר', פי 

ואם הבאר, מפי אבן להוריד מאשר קשה יתר הרבה זה מהלב אבן להוריד 
מה א'קלייניקייט,  שוין איזמהבאר אבן להוריד אז מהלב, אבן הורי הוא 

סיבה זה הכל מציאות, שאין יודע שאתה ע"י זה מהלב, אבן להוריד הפרוש, 
שאנחנו פעולה בכל רצון, יש מציאות כל שאחרי חי שאתה ע"י הקב"ה, מאת 

אצבעו נוקף אדם אין הפשוט, ברצונו שעלה לדעת, צריכים אנחנו עושים, 
ומה  מהקב"ה,רצון פה היה ז"א מלמעלה, עליו מכריזין אא"כ מלמטה 

הקב"ה זה, את עושה שהקב"ה נקרא, זה א'מונה , את"הזה שנשארלאדם 
להגיע יכול היית לא שאתה למקום אותך למנף רוצה והקב"ה הכח, את נותן 
נפשי תעזוב לא "כי מהקב"ה, באמת לבקש זה ת'פילה המעבר, בלי 

זה שלך המטרה שחת, לא זה שאול, לא זה שלך המטרה לשאול", 
להמשיך זה ה'שתדלות אתך, לחיות יוכל שאני לי תעזור אז "תודיעני", 

 במוחיןשאני מתי לי שיש הזה הגישמאק את שאין אפי' שעושים מה לעשות 
יש טוב איזה יודע המניעות ולפי הפנימיות, את חי שאדם ברגע  ,דגדלות

מאחורי זה, שם זה מקור השפע, 

כואב בבטן, לך כואב לא בבטן, לך שכואב לך נדמה שאם לדעת, צריך אדם 
באיזה משנה לא חיצוני, זה אם פנימי, זה אם לך שיש כאב כל בראש, לך 

זה אם אותו, להזיז צריך שאתה אבן איזה יש שפתאום נפגש, אתה מצב 
היום שזה בשנה עצמך, את מוצא לא ואתה נמצא, שאתה במקום בעולם, 
יודע לא ואתה אדם בן פוגש אתה נפש, נמצא, שאתה בשנה נמצא, שאתה 

שלי, בדיבורים שלי, במעשים תקוע בעצמי, שאני או אתו, עושים מה 
לכל אלא רבינו, ולמשה המלך לדוד רק שזה להגיד לא וגם שלי, במחשבות 

שלו השורש בחיצוניות, לא הוא הזה הכאב תדע, תמיד ישראל, איש 



יש מציאות בכל פועל, יש נפעל בכל גאלה", נפשי אל "קרבה בפנימיות, 
עצם הזאת, ההפנמה עצם הזאת, המחשבה עצם רצוי, יש מצוי בכל סיבה, 
עצמו זה ההשתדלות, את לעשות וממשיך מיישם, זה, את שומע שהוא 

מוריד את האבן,

אני איך יודע לא שאני אדירה, כמות זה מאד, מוסתר משהו הוא שהרצוי נכון 
שאתה ז"א מהרצוי, שבא המצוי את הופך כשאתה אבל זה, על יעבוד 

כל את אוסף שאתה הזה בכח גרעיני, כח של לגרם הרצוי כל את מצמצם 
"אחת לי, טוב זה שם רוצה, שהקב"ה למה רק שלך, הרצונות כל את 

שאלתי מאת ה' אותה אבק שבתי בבית ה'", לא צריך רק את ה'אחת' הזה, 

יכול שאתה רק ולא הדרך, כל זה האבן", את ל"וגללו מרשם פה לך יש 
שומע כשאתה ז"א שם, שהיה מי כל בשביל אלא שלך, האבן את להזיז 
שאתה עד אצלך, הזאת הבעיה את לחבר צריך אתה מישהו, של בעיה 

בשביל לך, שולח בכוונה שהקב"ה יודע אתה הזה והכאב הכאב, את מרגיש 
וזה שם, להיות יכול אתה גם שבפועל דשמיא, הסייעתא את תשמע שאתה 

ואז לקב"ה, זה את קישרת עליך, שומר הקב"ה כי שם, לא אתה שבפועל 
שיש האבנים כל את להוריד יכול אתה שלך, מהלב האבן את כשהורדת 

בדרך, זה נקרא "המתקת דינים בשורשם".


