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 פרשת אמור 

 שיעור א' 

 יום א' יג' אייר 

ממנו עול מלכות ועול דרך    באבות המקבל עליו עול תורה מעבירין)תרל"ב(  "א  בשפאיתא  
א"כ האם תורה הולך עם דרך ארץ או שזה ארץ. והא אמרו יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ.  

 הולך בלי דרך ארץ? 

 ביטול משנה את רצון האדם 

, או שאתה  אלא ההסבר הוא בשביל מה אתה לומד תורה, או בשביל להגיע לעול מלכות שמים
ורה נקרא שאדם מוכן לבטל את עצמו לתורה ולא  לומד את התורה רק בשביל הידע, עול ת 

רק ללמוד תורה בשביל ידע בלבד, דהיינו אתה מוכן לבטל את עצמו לגמרי לתורה ולקבל מה  
שכתוב בתורה בטל רצונך מפני רצונו, יש מלחמה כל הזמן בין המצוי לרצוי ועבודת האדם 

מצוי ולבטל את הרצוי גם  הרצוי מפני המצוי דהיינו ללכת עם התורה שזה ה  הוא לבטל את
רצוי טוב וגם רצוי רע, אדם שלומד תורה בשביל הידע זה לא משנה את הרצון שלו, אבל אדם  
שלומד תורה ומבטל את עצמו זה משנה את הרצון שלו לגמרי, וכל דבר אסור אני לוקח אותו  

 לשנות אותו לא במחשבה לא בדיבור ולא במעשה.  בתור קיר ואני לא נותן אף אחד

 ל ידי התורה מקבלים כוח של ביטול ע 

חוץ מהידע שאני מקבל זה משנה את האדם מקצה דהיינו אדם שלומד תורה בשביל ביטול  
אל הקצה, א"כ לא משנה מה אני לומד וכמה אני לומד כי התורה עושה את הפעולה שאני  

לוקח את    וגם בכל דרכיך דעהו על ידי לימוד תורה כזה אנימבטל את הגשמי וחי עם הרוחני,  
קוב"ה   איסתכל  התורה,  את  שם  מוצא  אני  מקום  ובכל  הולך  שאני  מקום  לכל  התורה 
באורייתא וברא עלמא ואורייתא מחכמתא נפקית והחכמה מאין תמצא, ישראל ואורייתא  

שלו ולהגיע לרוחניות,    וקוב"ה חד הוא, יהודי על ידי התורה יש לו כוח לבטל את הגשמיות
 וזה נקרא עול תורה. 

 ד שהולך עם רבו מסתדרים לו כל הבעיות שלו חסי 

אך, כי עול תורה הוא ביטול בלב עול תורה הוא לא רק ידע אלא ביטול את עצמו לתורה,  
חסיד שהולך עם רבי בכל מחיר שמונים אחוז מהבעיות שלו נפטרים ונשאר  שלם לרצון עליון,  

ילו שאני אומר לך על  חוז וגם זה בסוף מסתדר, ולבטל את הדעת נקרא אפ לו רק עשרים א
 ימין שמאל ועל שמאל ימין אתה מבטל את עצמך לגמרי להקב"ה. 

 העיקר הוא שיהא מוח שליט על הלב 

שדעת תורה הוא היפוך דעת בעל  הרה"ק מראפשיץ זי"ע  היה אומר בשם  כ"ק אאמו"ר זצ"ל  
לי דעת תורה מה ע ושים אז, אלא לוקחים שלושה בעלי בתים ומה שהם הבית, ואם אין 

אומרים עושים הפוך וזה דעת תורה. דהיינו על ידי התורה יש לאדם כוח לבטל את עצמו בלב  
שלם לרצון העליון, דהיינו לבטל את הלב למוח שיהיה מוח שליט על הלב ולבטל את עצמו  

 אותו כמו שהוא.  לתורה שהוא המצוי ולדעת אם התורה אומרת לי ככה אני מקבל



 קודש                         מורא                        שיחות

 ~ ח~ 
 

 רבנות אחרי זה יש שלומדים תורה כדי לחפש 

יש כאלו שלומדים את התורה כדי הם צריכים לעבור מבחן ואחרי  שזה עיקר יגיעה בתורה,  
שעברו את המבחן הולכים לחפש רבנות כדי לממש את לימודם בתורה, אבל העיקר לימוד  

לבטל שכל  עיקר יגיעת התורה הוא  התורה הוא כדי להגיע להקב"ה וזה אף פעם לא נגמר, ו
דעת אל  ב"ה,    האדם  המקום  ורצון  זאת  התורה  אבל  הביטול  את  סותרת  הידיעה  דהיינו 

עבודת האדם בעולם, מלאכים אין להם בביטול אבל אנחנו בעולם הזה רוצים לדעת כל דבר 
ולהגיע  ולהבין כל דבר, לנו יש ידיעה מצד אחד אבל אנחנו צריכים לבטל את הידיעה להקב"ה  

אמר שזה קשה  הקדושת לוי  את הדעת שלנו להקב"ה,  לביטול, וזה נקרא יגיעה בתורה לבטל  
 אבל כדאי. 

 אדם צריך שיהיה לו קביעות ועקביות 

כשאדם מבטל את השכל שלו אל דעת  התורה ורצון המקום ב"ה,  לבטל שכל האדם אל דעת  
דרך ארץ. חר אינו צריך לעול  וכשאין לאדם רצון אהתורה ואת הרצון שלו לרצון הקב"ה, אז  

ר בריאת האדם היה בשביל לפרסם את הקב"ה בעולם ובשביל מה צריכים  לכאורה הלא עיק
שניהם   עם דרך ארץ, שיגיעת  יפה תלמוד תורה  לדרך ארץ? אלא המשנה שם אומרת  אנו 
משכחת עון. דהיינו על ידי התורה יש לאדם כוח לשכוח מעונות, כי הרי אדם נמצא בעולם  

לאדם קביעות ועקביות אז אין לו זמן    ה והוא בסיכון ללכת אחרי שטויות, וברגע שישהז
לשטויות כלל, דהיינו בהתחלה צריך אדם לא לעשות עבירות ובהמשך שלא יהיה לנו זמן  

 לעשות עבירות, והיעד הוא שלא יהיה לנו זמן לעשות עבירות.

 אדם שלומד תורה בשביל ידיעת התורה צריך עול דרך ארץ 

הוא התורה  ידיעת  בשביל  תורה  שלומד  אדם  זמן    א"כ  לו  יהיה  שלא  ארץ  דרך  עול  צריך 
לשטויות וככה יהיה לו ג"כ עול מלכות שמים, אבל אחד שלומד תורה בשביל להגיע להקב"ה  
אז הוא נמצא במשהו אחר לגמרי והוא לא צריך את העול דרך ארץ ואפילו שנמצא בדרך 

 זה. ארץ הוא לא צריך את העול של 

 עבודת האדם הוא בכל דרכיך דעהו 

זי"ע    הרה"ק מפשיסחא  בונם  רבי  הקרקע,  הרבי  על  להיות  צריך  זה  בית  כשבונים  אמר 
דהיינו אחד שרק חושב על זה ברגע שנכנס ידיעות אחרות הוא כבר הפסיק לחשוב על הבית.  

א עסוק  אותו דבר אדם שלומד תורה רק בשביל ידיעת התורה ברגע שיש לו ידיעה אחרת הו
ת התורה יותר, וזה היה פרעה שהעסיק את בני ישראל  רק בזה ואין לו זמן לחשוב על ידיע

בדברים אחרים והיו עסוקים כל הזמן איך שורדים כאן וממילא לא היה להם זמן לחשוב על  
אבל אדם שלומד תורה בשביל להגיע להקב"ה אז בכל דרכיך דעהו והוא  התורה ועל הקב"ה,  

 . ום עול דרך ארץ כי הוא בכל מקום עם התורהלא צריך לזה ש

 אדם שלומד תורה בשביל דביקות הקב"ה יספק לו הכל  

הארץ   יהיה  הפרי  ככה  בהקב"ה  שלך  הדביקות  לפי  דהיינו  הדביקות,  לפי  השגחה  אומר 
השגחה ממנו יתברך עליך, אדם שלומד תורה בשביל להגיע להקב"ה אז הקב"ה ייתן לו מה  

ד רק בשביל הידיעה אז  כ כל דבר על פי התורה בלבד, אבל אחד שלומשצריך והוא יעשה ג"
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ברגע שמגיע מצב של משכחת עון אז הוא כבר לא יודע מה לעשות ואז הוא כבר עסוק במשהו  
 אחר לגמרי. 

 התחלקו שתי קבוצות לחפש את קברו של משה רבינו 

ששלחה  בגמרא  שכתוב  האור המאיר  כתוב ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. אומר  
בורתו של משה רבינו, הקבוצה הגיעו למטה ואמרו להם מלכות הרשעים לחפש את מקום ק

שמשה קבור למעלה וכשהגיעו למעלה אמרו שהוא למטה. החליטו לחלק את הקבוצה ושכל  
אחד יחפש אותו במקומו, אבל אלו שהיו למעלה אמרו שהוא למטה ואלו שהיו למטה אמרו  

 ים כאן ומה קורה כאן. שהוא למעלה. ומה עוש

 איש הוא לא ידע את קבורתו מי שחושב שמשה הוא 

מי שחושב שמשה רבינו הוא איש אז ולא ידע את קבורתו לא  הבית ישראל זצ"ל  אלא אומר  
יכול להגיע לזה אף פעם. כי משה רבינו זה דעת ובלתי מושג, אבל האמת שבכל דרכיך דעהו  

איפה שאדם רק הולך  מהפרי הארץ  רנו אתמול  הקב"ה נמצא בכל מקום בעולם, וכמו שאמ
החכמה מגיע אתו ביחד, בחכמה יסד ארץ כולם בחכמה עשית גם בנגלה וגם בנסתר, אבל  

 אפילו שאדם מגיע לחכמה הגלוי אבל תכלית הידיעה לדעת שאינו יודע. 

   כל דבר שקורה בעולם צריכים לקשר אותו לאדם 

הכל אבל ידעו גם שהוא נמצא למטה בתוך    א"כ אלו שעמדו למעלה וידעו שמשה הוא מעל
לם, ואלו שעמדו למטה חשבו שהחכמה נמצא רק למעלה ולא למטה, אבל צריכים לדעת  וכ

שבכל דרכיך דעהו, בכל ספר מספרי חסידות שפותחים דבר ראשון שואלים מה זה קשור  
צריכים    לאדם איך אני נכנס לפרשה, נכון שזה היה סיפור מלפני אלפי שנים אבל מכל דבר

ועבדוהו. דהיינו מצד אחד צריכים לראות לא לעשות כל  דע את אלוקי אביך   ולהפנים ללמוד
דבר רק ברוחניות ולא לעשות רק בגשמיות, אלא יגיע כפיך כי תאכל נכון שאדם עושה את  

 הפעולות בכפיים אלא הראש צריך להיות קשור להקב"ה. 

 בהתחלה לומדים תורה כדי לדעת 

ולקיים מצות הש"ירה כדי לידע איכי יש לימוד תו דהיינו בהתחלה לומדים  ,  ך להתנהג 
וזה תלמוד תורה כדי לדעת מה לעשות ואח"כ טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי.  

ועכשיו זה עוד לא עול תורה, וכזה תורה צריכים עם דרך ארץ, כי ברגע  תורה עם דרך ארץ.  
 שהוא סוגר את הגמרא הוא נופל מיד. 

 עם ראש ישיבה ור  סיפ 

לחים בחורים ללמוד כמה שנים ואח"כ הלכו ללמוד מקצוע כדי  היו זמנים שהיה נהוג ששו 
טוב,  בחור  היה  והוא  הטובות  הישיבות  באחד  שלמד  אחד  בחור  שהיה  מסופר  להתפרנס. 
וכשחזר אחרי פסח אמר לראש הישיבה שאבא שלי אמר שאני יכול ללמוד כאן רק עוד זמן  

ם עכשיו הסכים שאני יחזור  ע וגוני חייב ללכת הביתה וללכת ללמוד מקצ אחד ואחרי זה א
 רק בתנאי שאני חוזר לקראת זמן אלול הביתה. 

כאן,  קורה  מה  אותו  ולשאול  לאבא  להתקשר  והחליט  לעשות  מה  ידע  לא  ישיבה  הראש 
והתקשר ושאל את אבא של הבחור לפשר הדבר האם זה נכון שאמרתי שהוא חייב לחזור,  
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בחור טוב ולומד כמו שצריך ולמה    בא כן ככה אמרתי. שאל הראש ישיבה הרי הואענה הא
אתה עושה ככה. ענה האבא מה אתם חושבים שאני לא רוצה שימשיך ללמוד הרי בשביל מה  
שילמתי שכר לימוד כ"כ הרבה שנים ברור כדי שיישאר ללמוד, אבל תכלית בבית אני לא  

ע אחד  כל היום וממילא החלטתי הרי הוא למד מקצו   רואה שהוא אוחז בלימוד והוא רק יושן
 ועכשיו שימשיך ללמוד עוד מקצוע. 

   אצל ר' אשר היו כמה קבוצות במשך היום 

דהיינו ברגע שזה רק ידיעה ולא להגיע להקב"ה זה לא עול תורה וממילא אז צריכים גם את 
ר' ת עוון. אצל  ברגע שזה רק ידיעת התורה אזי צריכים משהו שלא יהיה משכח  הדרך ארץ.

יום, והיה קבוצה שלמדו רק חצי היום, והיה קבוצה שהגיעו  היה קבוצה שלמדו כל האשר  
 רק לתפילה והלכו לעבוד. וכולם היו צריכים לעשות חסד במשך היום. 

 יש עובדים במוח ויש עובדים במעשה 

ם דרך  כי יש לימוד תורה כדי לידע איך להתנהג ולקיים מצות הש"י, וזה תלמוד תורה ע
תרומה   בזוה"ק  שאיתא  מה  לפי  המצוות,  ענין  אחר  במקום  שכתבנו  כמו  דקיימא  ארץ, 

דהיינו לא רק לימוד התורה אלא צריכים גם יגיעת התורה,  בעובדא צריך יגיעה רבה ע"ש,  
שהוא ידי  וצרי  על  גשמיי  אחד.  במעשה  להיות  שניהם  יגיעת  וזה  לטוב,  להתהפך  יש ך 

ידיעה הוא צריך תורה  שה, אדם שלומד תורה רק בשביל העובדים במוח ויש עובדים במע
מוחש, אבל אדם שלומד תורה כדי להגיע להקב"ה הוא בכל דרכיך דעהו בכל מקום הוא יכול  

 למצוא את התורה. 

 ל ד' עיקר לימוד התורה הוא אמצעי להגיע להתענג ע 

ו  :אומרהרמח"ל   החסידות  ושית  ,הוא  התמימה  העבודה  שורשיסוד  אברר  צל  יתאמת 
ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו.   .מובעולו  מה חובת  האדם

לברכה הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על ד' ולהנות   והנה, מה שהורונו חכמינו זכרונם
שזה ידיעת  ומגיעים לזה על ידי תורה ומצוות, יש ללמוד תורה בשביל מטרה  מזיו שכינתו.  

ות מזיו שכינתו. ואין דרך אחר להגיע לכל זה  וד תורה כאמצעי להגיע להנהתורה, ויש ללמ 
 רק ע"י תורה ומצוות. 

 ת אביו עבודת האדם הוא כבן שאוהב א 

אדם שנפגע מחברו ורוצה לנקום בו כמו שצריך, ופתאום מגיע לפניו לא תקום לא תטור ואז 
ל איך מגיעים מזה עבודת האדם הוא לקבל את זה ולעצור את עצמו מלהמשיך הלאה. אב 

כי הנה המצות המטלות על כל ישראל כבר ידועות   להנות מזיו השכינה ולהתענג על ד', אלא 
ידועה וחובתן  אהבה    הן  שמו  יתברך  הבורא  את  שאוהב  מי  אמנם,  מגעת,  היא  היכן  עד 

אמתית, לא ישתדל ויכון לפטור עצמו במה שכבר מפורסם מן החובה אשר על כל ישראל  
רה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גלוי מעט בכלל, אלא יק

א ובמעשה ההוא כל מה שיוכל, ואף שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההו
על פי שלא אמרו אביו אלא פעם אחת ובחצי דבור, הנה די לאותו הבן להבין היכן דעתו של 

אמר לו בפירוש, כיון שיוכל לדון בעצמו שיהיה הדבר אביו נוטה, לעשות לו גם את אשר לא  
 אחרת. ההוא נחת רוח לפניו, ולא ימתין שיצוהו יותר בפירוש או שיאמר לו פעם
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 כמה זמן לוקח לאדם לספור מיליון דולר 

ישאלו את האדם כמה זמן לוקח לספור מיליון דולר, התשובה הוא תלוי של מי זה, אם זה 
אט ולא עושים זאת מהר וזה מאוד נעים לעשותו, אבל אם זה לא  שלי סופרים אותו ידני ול

שרק אפשר כי זה ממילא  ה והכי מהר שלך אז זה קשה מאוד לספור אותו ויעשה זאת במכונ 
היה אומר כשור לעול וכחמור למשא, ר' אשר  לא שלו, וזה נקרא נועם עול המצוות, מצד אחד  

ית אזי זה עול וקשה מאוד, אבל אדם צריך  אבל תלוי למי עושים את המצוות אם זה לבעל הב
זה    מצוות באים לתקן את האדם ולעדן אותו אזילדעת שזה בשבילך בשבילי נברא העולם, ה

 נועם עול מצוות. 

 ברגע שזה בשבילי אזי שום דבר לא קשה 

אומר אדם שמחפש כסף וזהב בשבילו אז שום דבר לא קשה לו אפילו שהוא  הפרי הארץ  
עד שמוצא משהו, אותו דבר בעבודת השם ברגע שזה בשבילי אזי  חפור  צריך לעבוד קשה ל

נצחיות של הנפש שלי ולמען  שום דבר לא קשה כלל, דהיינו אדם צריך לדעת שזה בשביל ה 
 לא נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד, אדם שהולך בדרך כזה אזי שום דבר לא קשה לו. 

 עבודת האדם הוא לבטל את המושג לאינו מושג 

וזה שאמר בחקותי, שתהיו עמלים בתורה, שלא להיות   תרל"ב(  -)בחקותי  בשפ"א  איתא  
כוונת הלימוד לידע ולהשיג, רק כדי שיוכל להתבטל אליו כראוי, ולרצות תמיד לבוא למה  

להתבטל מהמושג לאינו מושג ולדעת שבכל דבר יש  שאינו משיג. וזה היגיעה תמיד בתורה, 
להתבטל הדעת  יותר למעלה,    י משיג אני צריך לדעת שיש עודמשהו יותר למעלה, וכמה שאנ

אם אני  אל שלמעלה מהשגה, ועל ידי זה משיג יותר כדי להתבטל יותר, זהו עמל בתורה.  
במושג אני לא בביטול וברגע שאני באינו מושג אני בביטול, וכל פעם צריכים לבטל עוד פעם 

 ם מגיעים לעוד אינו מושג. ולהגיע לאינו מושג חדש ואז  זה הופך למושג ומש

 משנה מה לומדים העיקר להיות מחובר על ידי התורה להקב"ה לא  

ולא משנה  אבל יש לימוד תורה כדי ליבטל לרצון הש"י כנ"ל, והוא שאין חפץ להשיג ולידע,  
אל   ביתך  וכל  אתה  בא  העיקר  הק'  זוהר  לימוד  או  תהילים  להגיד  אפילו  זה  לימוד  איזה 

להקב"ה, ואדם שמבין משהו הוא  שעל ידי תיבות התורה מתחברים  התיבה, העיקר לדעת  
רק להיבטל תמיד למה שאינו  צריך לבטל את הבנה להקב"ה ולדעת שהוא לא מבין שום דבר,  

ככל שאדם משיג יותר  משיג, ולהשיג יותר כדי שידע להיבטל יותר אל מה שאינו משיג,  
ואז    ג ואת זה צריכים לבטל עוד פעםהוא צריך לבטל יותר, מה שאתה משיג נהיה אצלך מוש

 מגיעים לעוד אינו מושג, וככה אדם מתבטל כל הזמן. 

 לסיים את הלימוד היומי עם קשיא 

ברגע שאדם מבטל את עצמו לגמרי להקב"ה אז מגיע עד אברהם אבינו ששם וזהו עול תורה,  
ב זי"ע הרה"ק רבי מענדעלע מרימנוכתוב ואל הבקר רץ אברהם, ולמה באמת רץ, מסביר  

כל החומרי לצורה ואת כל הגשמי לרוחני, וזה היה על ידי שביטול  שאברהם אבינו ביטל את 
אמר וזהו עול תורה, שהוא ביטול כל הרצון כנ"ל. האמרי יוסף זי"ע  כל מה שהשיג להקב"ה.  

לא היו מסיימים את היום אם לא היה להם  הרה"ק מזידיטשוב זי"ע  כשהיה לומד עם רבו  
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ו לתכלית. וברגע שנשארים עם צ"ע אז אדם ע שמבינים כל דבר עוד לא הגענקשיא, כי ברג
 מאמין שיש כאן משהו מעל הבנה והשגה שלו ואז מגיעים לאינו מושג. 

 ברגע שאני חי בביטול אז כולם חיים בביטול 

אמרנו עלי ועל כל בני ביתי ועל כל הנלוים  ועל זה אמרו בטל רצונך כו' שיבטל רצון אחרים,  
שלא יהיה שום הסתר חיים בביטול גמור להקב"ה,    וברגע שאתה חי ביטול אזי כולםעלי,  

והעיקר שבכל דרכיך דעהו דעת הוא מלשון התקשרות שצריכים  לאדם אף במעשה גשמיי,  
 לקשר כל דבר להקב"ה איפה שאתה רק נמצא. 

 המקבל עליו עול תורה אין לו עול דרך ארץ 

סוקים בפרטים קטנים  ואז כבר לא צריכים להיות על.  וזהו מעבירין ממנו עול דרך ארץ כנ"
על אלו שהיה להם בעיות בפרנסה, שזה רק בגלל שלא חיים את העול  בפרי הארץ  כמו שכתוב  

תורה, וברגע שזה מגיע לפרנסה הוא נמצא בעול דרך ארץ, אבל המקבל עול תורה הוא יכול  
         להתעסק בדרך ארץ אבל זה כבר לא עול בשבילו.
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 שיעור ב' 

 יום ב' יד' אייר 

 לפעמים צריכים להגיע למסירות נפש 

דהיינו  במצות ונקדשתי בתוך בני ישראל, מסור עצמך וקדש שמי.  )תרמ"ג(  בשפ"א  איתא  
לפעמים אדם מגיע למצב או להיות יהודי או ח"ו להיות גוי אזי יש עניין של מסירות נפש  

שם כדי להיות יהודים, וכן  ה שבני ישראל מסרו את נפולקדש שמי. וראו זאת בימי השוא
היה בכל הדורות שכדי להיות יהודי צריכים לפעמים להגיע למצב של מסירות נפש ממש. וכן  

שהיה לו ברירה לברוח מבני קהילתו אבל בחר להישאר  הרה"ק החקל יצחק זי"ע היה אצל 
גדולה בשמחה  והיה  ממש.  נפש  מסירות  עם  זאת  ועשה  כולם  מאיפה    עם  לכאורה  מזה. 

 ים את השמחה בכזה מצב?לוקח 

 יש עניין של מסור נפשך אפילו באופן שיש ברירה 

וגם כתוב לשון מסור עצמך, דהיינו לפעמים יש לך ברירה ולא להיכנס למצב של מסירות  
נפש, אבל יש עניין של מסור נפשך אפילו שיש לך ברירה יש מצות של ונקדשתי שזה עניין של  

שהחליט להישאר שם ובכל הדרך  "ק החקל יצחק זי"ע  הרהוכן היה אצל  פש ממש.  מסירות נ 
 לאושוויץ שר בשמחה גדולה וטהר לבנו לעבדך באמת. וצריכים אנו להבין מה מונח בכל זה? 

 מסירות נפש הוא יותר גדול מוחי בהם 

צמך וכאן אנו רואים שיש עניין של מסור עובכל מקום אמרינן וחי בהם ולא שימות בהם.  
ם אנו להבין האם יש מצות ונקדשתי או שאין כי ולא שימות בהם. וקדש שמי, א"כ צריכי

יש משהו שאין במצב של וחי בהם  משמע, שבמצוה זו של מסירות נפש לקדש שמו יתברך, 
וזאת יש דווקא בימות בהם. וכמו בשבת אם יש לך חולה אזי הוא יותר גבוה וחי בהם, אותו  

 אמת יש במסירות נפש יותר וחי בהם?פש הוא יותר גדול, ומה בדבר רגע של מסירות נ

 עבודת האדם ללטש את הנשמה שלו 

אדם יורד לעולם לסכום מסוים של שנים כדי  יכול אדם לתקן כל מה שנברא בעבורו.  אלא  
מסביר זאת שזה כמו יהלומים שצריכים ללטש  האור החיים הק'  לתקן כאן מה שהוא צריך.  

ה של האדם יורדת כאן לעולם וצריכים ללטש היו יפים, אותו דבר הנשמ אותם כדי שיאיר וי
אותו וכל אחד יש לו את עבודה שלו ללטש, פעם זה היה אלף שנים וככה זה ירד עד שהיום  
זה שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה. אחד מהצדיקים נהגו לברך לכל אחד שיחיה מאה 

התמקח וככה הוא יבקש  יות, וענה שיהודי אוהב לחמישים שנה, ושאלו אותו איך זה יכול לה
 מאה חמישים ולמעשה יקבל מאה עשרים. 

 אדם שמוסר נפשו מתקן בזה כל מה שנברא בעבורו 

, אבל יש רגע בחיים שאז אפשר יהודי כל רגע שנמצא בעולם יש לו תפקיד לעבוד את הקב"ה
ל מה שאתה צריך לעשות  לקנות עולמו בשעה אחת. דהיינו לפעמים אפשר ברגע אחד לקנות כ

נפשו  במ למסור  מסכים  שאדם  ידי  על  וזה  לזה,  להגיע  כדי  התוכניות  כל  עם  החיים  שך 
להקב"ה ובזה הוא יכול לתקן כל מה שנברא בעבורו. ובזה אתה מתקן כל מה שהייתי צריך 
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ועל זה אמרו יש קונה עולמו לתקן וכל מה שיכולת לתקן בעבר בזה שאתה מקדש שם שמים,  
 אחת. בשעה 

 חדש להיכנע בכל כאב יש עבודה מ 

ואיך באמת מגיעים למסירות נפש, אלא באותו רגע מתגלה בחינת חכמה שאתה עובד עליו  
כל הזמן, שזה להגיע לבחינת חכמה שזה כוח מה שזה השורש של כל דבר, וזה עבודה שיש 

ל מעבר  לאדם בכל משך חייו לתת הכנעה ביטול ושפלות ולהגיע לחכמה וזה בכל כאב ובכ 
לך אותו עבודה מחדש להיכנע ולהגיע להקב"ה, ובאותו דקה של מסירות נפש  ובכל צומת יש  

 אדם יכול להגיע למצב לתקן כל מה שנברא בעבורו. 

   אדם יש לו ברירה בשנייה אחד להגיע למסירות נפש 

בן דרדיא וברגע אחרון    הגמרא מספרת שם שרבי אלעזר  בכיוון אחר  כל החיים שלו הלך 
נפשו להקב"ההחלי ולמסור  נפש  קונה  ט להגיע למצב של מסירות  יש  רבי ואמר  , אז בכה 

ובאמת על ידי מסירות נפש באין לשורש . לכאורה למה בכה רבי? אלא  עולמו בשעה אחת
חיד ומיוחד,  אדם חי כדי להגיע למצב של שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד אחד יהאחדות,  

ין הקב"ה ואני אלא הכל רק הקב"ה לבד, והקב"ה  והוא מבטל את עצמו לגמרי להקב"ה שא
א יחיד ואין אחד שאפשר לכלול את עצמו בתוכו, ומיוחד כי הקב"ה גם משנה דברים כל  הו

הזמן, והעיקר שאדם יהיה מוכן לבטל את עצמו לגמרי להקב"ה ולהיות אחד עם הקב"ה,  
יש לו בחירה להגיע לזה    כי יש לו הרצונות שלו ויש לו השאיפות שלו ואדם  אדם יש לו בחירה

 אותו אחד אחד.   בשנייה אחד במקום לעבור

 צריכים לבטל את הרצוי למצוי 

יש רצוי ויש  רצון,  שנותן כל חייו בעבור קדושת שמו יתברך, ונקרא שעה אחת, כי שעה היא  
מפני רצונו, רצוי הוא רצונו הקב"ה נתן  מצוי עבודת האדם במשך כל חייו הוא בטל רצונך  

ואני חי שגם המצוי הוא מאת  ת עד אין סוף, וברגע שאני מבטל את הרצוי למצוי  לך רצונו
הקב"ה אז אני מבטל את הרצונות שלי להקב"ה, ולא צריכים לעבור מאה חמישים שנה כדי  

הוא מגלה את    להגיע לזה אבל זה אפשרי בשעה אחת להגיע לזה, וברגע שאדם חי ככה אז
ובאותו כל מה שהייתי צריך לתקן בעבר    הנקודה הפנימיות שיש בעולם  רגע אפשר לתקן 

 עתיד, ונשמת האדם מגיע אז למקום שלא יכול להגיע בלי זה. וב

 על ידי מסירות נפש מגיעים לשורש האחדות 

ון  כי אז אתה מאחד את הרצון שלך לרצובאמת על ידי מסירות נפש באין לשורש האחדות, 
ותן כל חייו בעבור קדושת שמו יתברך, נשהקב"ה ומגיעים לאחדות שזה מקום גבוה מאוד,  

ונקרא שעה אחת, כי שעה היא  ואז מגיעים למצב שמאחדים את רצון שלך לרצון הקב"ה,  
שאדם נותן כשהוא מגיע לביטול ממש, ואז אפשר לתקן לא  רצון, ועל ידי ביטול כל הרצונות  

וזה כל הנשמות    בפועל ממש בא למקומו ושורשו.לפני זה ואחרי זה   רק הרגע הזה אלא הכל
 שהלכו על קידוש השם הגיעו לשורשם.
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 יותר גבוה לחיות על קידוש השם מלמות על קידוש השם 

זי"ע  אבל אומר   על  הרה"ק מקאצק  לחיות על קידוש השם מלמות  גבוה הוא  יותר  שעוד 
ות על קידוש השם, נכון אולי מבחינת תיקונים  ויש בזה עוד מעלה עוד יותר מלמ קידוש השם,  

ה שיהיה לו דירה בתחתונים, לפני  ירות נפש מגיעים לזה מהר מאוד, אבל הקב"ה מתאוובמס
בריאת העולם הכל היה אחד ואחרי בריאת העולם הקב"ה הפריד כל דבר ועשה ימים נפרדים 

יטול שאתה צריך לעשות  זמנים נפרדים אנשים נפרדים, ובכל רגע ובכל מקום יש לך את הב
 ש השם.להקב"ה, ושם חיים על קידו 

 אדם שעושה כל דבר בישוב הדעת ובמתינות הוא נאה ביותר 

במסירות נפש אפשר להגיע לתכלית שלך מהר מאוד בחיפזון  אכן הוא ענין חפזון ומהירות,  
ות  ובמהירות מאוד, אבל כל פעם יש מצב של ביטול רצונות ומסירות נפש שאדם צריך לעש

ה ובשביל לחנך ילדים ויש לו מסירות נפש  כל הזמן, יהודי יש לו מסירות נפש בשביל פרנס 
לרצון התורה,    לרצונות פועל ביטול הרצונות בימי חייו  שלו לבטל אותם  אבל מה שאדם 

ובזה אתה  הוא נאה ביותר.  נכון שלא מתקן אותם בבת אחד אבל  בישוב הדעת ובמתינות,  
לתקן את  ה, השורש של האדם הוא חכמה ורצון, ועד שם אפשר  מתקן את הרצון של הקב"

ב"ה רוצה שתחזיר לו כמו שהוא נתן לך אותו,  הבינה ואת הדעת ואת החסד וכן הלאה, והק
הקב"ה נתן לך אותו באופן נקי ביותר וכאן בעולם זה התפשט לפרטי פרטים וחלקים חלקים,  

 הלום, ועבודה הזאת הוא נאה ביותר. וברגע שאתה חי את זה אתה מלטש עוד יהלום ועוד י

 עול הרבה ונות אפשר לפ ברגע של ביזי

הגיעו לאיזה עיירה  החוזה מלובלין זי"ע  שהיה תלמיד של  הרה"ק רבי שמואל מקארוב זי"ע  
בערב שבת וקיבל שם ביזיונות ומרוב בישות היה חייב לברוח עוד לפני שבת למקום אחר. 

תלמידו   אז  לשם  יחזוהגיע  רבי  זי"ע  הרה"ק  מקוזמיר  אחרת, קאל  לעיר  ביחד  והלכו 
מה לא ביקשת ברכה ממני, כי באותו דקה שהיה  סו אמר הרה"ק מקארוב יחזקאל לוכשנכנ

לי בישות היה לי דעה בשמים. באותו דקה אדם בעצמו ממשיך לחיות ויכול ג"כ להשפיע על  
 אחרים מסביב.

 אדם ששותק זה מסירות נפש 

ברגע שאדם אם זה בעשה טוב או בסור מרע שאז זה בוער יותר ואדם שיש לו ניסיון לא משנה  
ת רוע הגזירה, וברגע שאדם שותק זה מסירות  שותק שתיקה שתיקה שתיקה אז מעבירין א

נפש ממש, וזה ישוב הדעת ומתינות וזה נאה ביותר, ובזה אתה מרכך את זה עוד יותר שזה  
פש בשנייה אחד. וברגע שזה בנפרד  נאה ביותר. וזה עוד יותר מאדם שעושה זאת מסירות נ 

ו בנפרד, כי בכל מקום  ובזמנים נפרדים אזי כל מקום מקבל את התיקון של  במקומות נפרדים
 אדם נותן שם את הביטול שלו ואת ביטול רצונות בימי חייו. 

 עיקר המטרה לחיות באחדות בעולם הפירוד 

ומצד ועל זה אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא.  
, א"כ מה יותר עולם הזה או עולם  בעולם הבא מכל חיי עולם הזה  שני אומרים יפה שעה אחת 

הבא. אלא ברגע שאדם עשה מסירות נפש אז מיד הגעת לעולם הבא שזה היה עיקר המטרה  
ופשיטא שחיי עולם הבא העיקר הביטול אליו יתברך, וסיף,  ואז מיד אין לך כבר מה לה 
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באחדות   כאן  לחיות  משא"כ  הדבר,  למטרת  הגעת  את  וממילא  ולתקן  הפירוד  בעולם 
ום זה נאה ביותר, יכול להיות שזה לוקח יותר זמן אבל זה נאה  החיצוניות אז הזמן ואת המק

 ביותר. 

 עצם הפנמה גורם התמשכות מלמעלה 

דאי אי אפשר להיות נמצא במציאות נפרד בלתי בהמשכות חיות מחי  כי בעולם הבא בוו
החפץ  ילו דבר נפרד ואתה מתקן אחרי זה,  שם למעלה אין כזה דבר לחשוב שאתה כא החיים,  

אמר שלמעלה בעולם הבא אדם יהיה מוכן לשלם אלף רובל בשביל שיוכל לתת פרוטה  חיים  
וכל פעם שאדם נותן התבוננות ואמונה  לצדקה. אבל כאן בעולם הזה אנחנו נמצאים בנעלם  

גורם התמשכות מלמעלה למטה, אמונ  עצם הפנמה  מפנים משהו,  פעם שאדם  הוא  וכל  ה 
דבר   כל  ובתוך  הזה  עולם  ובתוך  לנעלם  לחבר את החיות מהקב"ה למטה  המשכה  מלשון 

 כל הפרטים להקב"ה אפשר לעשות רק בעולם הזה ולא שם. גשמי, והענין של לבטל 

 עבודה להמשיך את הקב"ה בתוך הישות  למעלה אין 

ה, כי שם אין  דהיינו למעלה אין מצב להמשיך את הקב"ה לכיוון הישות ולכיוון עולם הז 
אה ביותר לחיות על קידוש  היום ומחר אני ואתה אלא הכל אחד גמור, א"כ הרבה יותר נ

ותו למקום  השם מלמות על קידוש השם, א"כ אדם צריך לזהות שכל כאב ומעבר מגיע למנף א
עוד יותר גבוה, למנף אותו ואת הסביבה שלו ואת כולם, וזה מגיע לזכך את הגוף ואת החומרי  

 את הגשמי ולהפוך כל דבר לרוחני, וזה מסירות נפש שאדם יכול לעשות בעולם. ולזכך 

 עיקר עבודת האדם הוא להפוך את עולם הזה לעולם הבא 

דהיינו אדם שהגיע לרצון אמת   עולם הזהעל זה רמזו שכשזוכין לרצון אמת ושעה אחת ב
מעשים  תשובה ו על ידי  ושעה אחת, וברגע שעל ידי הביטול את הרצון ושעה אחת להקב"ה  

וזה יותר מכל חיי עולם הבא, כי לקחת את העולם הזה והפכת לעולם  טובים, חשוב יותר.  
אז מתקנים  הבא, נכון שהמטרה זה עולם הבא וברגע שהופכים את העולם הזה לעולם הבא  

 את עצמינו ואת כל הסביבה שלנו ג"כ. 

 אדם צריך להיות הולך 

ך ליום שצדיקים  ום שכולו טוב ליום שכולו ארועל מה שאנו אומרים הרחמן לי   יש ווארט
מזיו השכינה.   ונהנים  בראשיהם  ועטרותיהם  צדיקים  הבעל התניא  יושבים  אומר שכתוב 

כי יש אדם שיושב יש אדם שעומד ויש אדם שהולך, אבל בעולם    נות.חיסרו  ארבע  יושבים שזה
 אחד.  ושב ולא עומד א"כ זהו חיסרוןהזה צריכים להיות בחינת הולך ולא י 

 אדם צריך להוסיף כל יום עוד נקודה בעבודת השם 

חיסרון השני הוא ועטרותיהם בראשיהם, דהיינו מה שיש לך זה מה שיש לך ואין מה להוסיף  
כאן שום דבר, אבל האמת הוא שכאן בעולם הזה יש לך כל רגע וכל שנייה הזדמנות לקנות  

 יתברך. עוד נקודות בעבודת השם
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 ימיות אדם צריך להגיע לפנ 

חיסרון שלישי הוא ונהנים מזיו השכינה, כי ריח הוא משהו חיצוני ולא פנימי, אבל האמת  
 שאדם צריך להגיע לפנימיות בכל דבר ולא להיות בחיצוניות.  

 אדם צריך להגיע בעצמו 

א שהם נמצאים וחיסרון הרביעי הוא זיו השכינה, כי יש את השמש ויש את הקרניים וזה נקר
גיע שיהיה לא רק עומדים או יושבים אלא  , אבל אדם בעולם הזה יכול להרק בזיו השכינה

להיות הולך, ולא רק עטרה אלא הם בעצמם, ולא רק נהנים אלא להגיע לפנימיות, ולא רק 
 הזיו אלא הקב"ה בעצמו. 
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 שיעור ג' 

 יום ג' טו' אייר

 לחלל אלא גם לקדש צריכים לא רק לא  

יש  בפסוק ולא תחללו כו' שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל כו'. ( ל"ח)תרבשפ"א איתא 
כאן שתי מצות קודם ולא תחללו שלא יהיה חילול השם על ידך, ועוד מצוה של ונקדשתי  

מצות עשה לקדש שמו יתברך, כמו שאמרו בתוך בני ישראל, שזה לקדש שם שמים על ידך. 
אתה צריך גם  לא מחלל את השם אלא    דהיינו לא מספיק שאתה מסור עצמך וקדש שמי.  

 לקדש שם שמים. 

 לחיות על קידוש השם לא כולם מסכימים 

אתמול דברנו שיש למות על קידוש השם ויש לחיות על קידוש השם, השפ"א מחדש שנאה  
שם מלמות על קידוש השם. ומסביר שלמות על קידוש השם ביותר הוא לחיות על קידוש ה

ת על קידוש השם זה בישוב הדעת ובמתינות. למות על קידוש  זה בחיפזון ובמהירות, ולחיו 
לחיות על קידוש השם אז כולם מחליטים שאני לא מסוגל וזה  השם כולם מסכימים, אבל  

 לא בשבילי ועוד כהנה מלא תירוצים למה אי אפשר. 

 ל קידוש השם בשביל השני ולא בשבילו אדם מת ע 

ם  ז מתגלה הנקודה הפנימיות שלך ושאומר כשאדם הולך על קידוש השם אהבעל התניא  
אומר שלמות על קידוש השם זה בשביל  המכתב מאליהו  אדם לא יכול לעצור אותו כלל.  

 השני לפרסם את עצמו וזה לא קשור לאדם בעצמו, כי אצלינו עיקר הרצון הוא לקדש שם
נו.  שמים בפני העמים ולא כלפי ישראל ללמדם דעת תורה ואמונה ומכל שכן לא כלפי עצמי

איך אנשים  כמה  עוד  ממך  ילמדו  ומזה  ותשתוק  לחבר  שתיכנע  הוא  האמיתי  הדרך   הלא 
צריכים להתנהג במצבים כאלו, איך שותקים איך מבליגים, א"כ למה באמת לפני גוי שרוצה  

 ל קידוש השם ואת זה אדם לא מסכים? להרוג אותך אתה מוכן ללכת ע

 אנשים רודפים אחרי קידוש שם עצמו 

דש שם שמים, אבל באמת הוא רודף אחר קידוש שם עצמו. וזה  ם חושב שמקאלא כי האד
אשר נמצא בנו הרצון החזק להראות כבוד ישראל לעמים, כוונתנו לכבוד עצמינו. בקטע הזה  

ז זייף, אבל בקטע של לשתוק ולהבליג שם אף מול הגויים האט מען שוין געמאכט פון אינ
 ת. וצריכים אנו להבין באמת מהו החילוק? אחד לא מוכן לשום דבר ואף אחד לא בבי

 קידוש השם הוא מצוה תמידית 

דהיינו המצוה של קידוש השם ובוודאי יש מצוה זו לעולם אף שאין באין לידי ניסיון,  אלא  
יים ואם זה לא בא זה לא קיים, אלא שזה מצוה  הוא לא מצוה קיומית שרק אם זה בא זה ק 

ים יש מצוה של קידוש השם, ובפרט אצל חסידים למדו  תמידית, דהיינו בכל רגע ושניה מהחי 
זה מחש זה ח"ו  שכל מחשבה שיש לאדם אם  אז אתה מקדש שם שמים ואם  בות טובות 

וכן במעשה,  מחשבות לא טהורות אפילו שזה בסתר אז אתה מחלל שם שמים, וכן בדיבור,  
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י תורה ותפילה  וכמו שהגמרא אומרת עד היכן לשם שמים, אלא מיד שאדם הולך ד' אמות בל 
 זה לבד חילול שם שמים. 

 איך שאתה במשך חייך ככה אתה ברגע של מסירות נפש 

אבל יש עוד נקודה שזה מסירות נפש, נפש הוא מלשון רצון, דהיינו אני מוכן לבטל את הרצון  
הרצון שלו הוא  שלי להקב"ה בטל ר יעבור דהיינו  ואל  יש מצות שיהרוג  רצונו,  מפני  צונך 

ן אומר לך הקב"ה לבטל את הרצון שלך לרצון הקב"ה וכאן צריך להיות יהרוג  לחיות אבל כא 
יעב  אם ואל  רגע  באותו  אותו  יקבל  הוא  איך  נפש  מסירות  על  הולך  שאדם  ברגע  אבל  ור, 

זי"ע  בשמחה כמו   יצחק  לבנו לעבדך באמת, או לקבל אותו  ששר בכל הדרך  החקל  וטהר 
שלו לפני זה, אחד כזה שכל החיים שלו היה חי  בעצבות, זה תלוי איך הוא היה חי כל החיים  

ידו ביטל מיד את הרצון שלו להקב"ה, אז ברגע שמגיע  במסירות נפש ובכל דבר קטן שהגיעו ל
רבי עקיבא אמר כל ימי  כזה רגע גבוה ללכת על קידוש השם מיד קיבל אותו בשמחה, וכמו ש

 יו דינו בשמחה. הייתי מצטער מתי יבוא לידו ואקיימנה, וברגע האמת קיבל על

 למות על קידוש השם הוא לא מדריגה גדולה 

ויש לבאר, דהנה מצינו שתי בחינות במדרגות עבודת הבורא ובמסירות  בשעורי דעת  איתא  
והיא הפחותה במעלה, כי כשיבוא האדם   הנפש על קידוש שמו יתברך. הבחינה הראשונה 

ל אחד משלומי אמוני ישראל לא  לידי ניסיון ועומד הוא ליהרג אם לא יעבור, אז בוודאי כ
 רגה זו איננה גדולה כל כך, בערך.פקפק בזה ויקדש שם שמים ויהרוג ולא יעבור. אבל מד

 לחיות על קידוש השם הוא מדרגה גדולה 

ת ד' והיא, שנפשו של האדם תהיה נתונה תמיד  אבל יש עוד בחינה יותר עליונה ונשאה באהב
' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, ואפילו  רק לעבודת השי"ת ואהבתו, ואהבת את ד

מוכן הוא  דבר  שום  כבר  לו  להקב"ה,    שאין  נפשו  יהיו  למסור  והרגשותיו  מחשבותיו  כל 
 זה נאה ביותר.מרוכזים סביב מטרה אחת, קדושת שמו יתברך. וכמו שאמרנו אתמול ש

 העיקר לבטל את הנפש רוח ונשמה להקב"ה 

ל מהותו במדה זו, עד בלי השאר ומגמה זו צריכה לחדור לתוך תוכו של האדם ולהקיף את כ
מקום לשום רעיון זר ולשאיפה אחרת, בלעדי דבקותו יתברך, ואף בשעה שנוטלים את נפשו,  

אז מסור לעבודת בוראו באהבה    עליו לא רק למסור את נפשו באותו רגע, אלא גם להיות
פות ולא לזוז ממנה כלל, וכל תנועותיו ופעולותיו צריכות להיות  וכוונה הדרושה ולא להתר

לדביקותו   תשתוקקנה  ונשמתו  רוחו  נפשו  ואדרבה  אחת,  למטרה  רק  נתונות  מקודם  כמו 
נין אחר  וע   יתברך במדה כזו, עד אשר יתבטלו אצלו כל עניני העולם הזה ולא ירגיש שום דבר

 מרוב אהבתו ודביקותו בד'. 

 א לא התחיל ברגע של מסירות נפש אלא לפני זה עבודה של רבי עקיב

וזה היה הבחינה של רבי עקיבא שאמר כל ימי הייתי מצטער וזה לא היה לו בקלות והיה לו  
אמנם להגיע לידי עילוי נפש כזה היה אפשר לר"ע רק  על זה מסירות נפש אדירה להגיע לזה, 

יון והתלהב תמיד באהבת ד'  אחרי אשר נצטער בזה כל ימי חייו, הרגיל את נפשו בזה הרע
קרא לזה הרגל נעשה טבע, וברגע שהרגיל את נפשו בזה אז כבר לא  שר  ר' אבמידה מרובה,  
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כאב לו מסרקות של ברזל, אבל זה לא התחיל שם אלא הרבה לפני זה, אמרתי לחבר בוקר  
שאדם טוב והוא לא ענה לך, רציתי שידוך ובסוף זה לא נהיה, כל אחד עם הצרות שלו, וברגע  

כוח לעמוד בזה ורוצה למנף אותך למקום אחר  חי שהקב"ה נותן לך את זה ונותן לך את ה
ד'   זו, היה לקל ידו לקיים מתוך אהבת  של חכמה, אז על ידי ההרגל וההתמדה במחשבה 

 מצוה זו. 

 אדם שנכנע לחבר זה מביא עצבות 

לחבר או להקב"ה,  אומר הכנעה מביא לידי עצבות, אלא תלוי למי אתה נכנע  הקדושת לוי  
א לאדם שמחה ולא עצבות, ושם אדם נהיה אחד עם הקב"ה  ברגע שנכנעים להקב"ה זה מבי

 . ושם יש שמחה והתחדשות

 אדם שאין לו מצב רוח אין לו כלום 

וזה לא מצוה חד פעמית אלא כל הזמן  ובוודאי יש מצוה זו לעולם אף שאין באין לידי נסיון,  
ם  בשבת אנו אומרים ועל מנוחתלקדש שמו יתברך,    רק שהמצוהיש את המצווה הזאת,  

יקדישו את שמך, העיקר שיהיה קידוש השם גם כשיש מנוחה, ואז אדם יכול להוסיף קידוש  
הרבי רבי בונם שזה רצון האדם, כתוב בשם  וחכמים הוסיפו מסור עצמך,  השם כל הזמן,  

זי"ע   איזמפשיסחא  פארלארן  מוט  פארלארן  מוט  קיין  פארלארן  פארלארן,    געלט  אלעס 
יע כסף חוזר, וברגע שאבדת מצב רוח אז כבר אין לך שום  אבדת כסף לא קרה כלום כסף מג

 דבר.

 צריכים לדעת שגם גדלות המוחין הוא מאת הקב"ה 

אפילו שאין לך כבר את המצב רוח עכ"ז צריכים  מהרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע  ואמרנו  
אני    םוא   .ם גם למסור את המצב רוח להקב"הלאהוב את הקב"ה כל הזמן, דהיינו שצריכי

ב את הקב"ה גם אז זה אומר שאני יודע שגם מה שיש לי ואני מצליח בזה זה גם לא שלי  אוה
אלא הכל מאתו יתברך שמו, וברגע שיש מוחין גדלות אז המוחין דקטנות באים להגיד לי  

מן מוחין דגדלות אז  כי אם היו לי כל הז  שגם המוחין דגדלות הם לא שלי אלא של הקב"ה,
אומר להזהיר הגדולים על  הרבי אלימלך זי"ע  נותן לו את זה,  אדם לא היה יודע שהקב"ה  

הקטנים דהיינו צריכים למנף את המוחין דקטנות ולדעת שהמוחין דגדלות הם לא שלי אלא  
של הקב"ה, א"כ להזהיר מלשון שיאיר הגדלות תמיד ולא להישבר כשמגיע מוחין דקטנות  

 חין דגדלות הם חסד ד'.חיות שזה בא לחזק לי את האמונה ולדעת שגם מו אלא ל

 אדם שחי עם הקב"ה נהיה איכותי ביותר 

בטל רצונך מפני רצונו, אני רוצה שיהיה לי כסף אבל כרגע אין  וחכמים הוסיפו מסור עצמך,  
ה משהו  לי אני רוצה מצב רוח אבל כרגע אין לי אני רוצה עכשיו שידוך אבל אין לי אני רוצ

, בטל רצונך אני מוכן למסור את הרצון שלי לרצון  מסוים והמציאות לא תואם את הרצון שלי
וברגע   שלו  לרצון  שלי  הרצון  מבטל את  אני  ואז  של הקב"ה  הרצון  זה  הקב"ה, המציאות 
שיהיה לי אפשרות להגיע לזה אני יידע שזה הרצון שלו ולא קשור אלי כלל, וברגע שאני חי  

 י ממשיך זה נהיה איכותי ביותר. עם הקב"ה ואנ 

 



 קודש                         מורא                        שיחות

 ~ כא~ 
 

 בכל דבר הוא נאה ביותר   המסירות נפש

אותו דבר למות על קידוש השם זה ענין של חיפזון ומהירות, אבל לתת כל פעולה להקב"ה  
כל מחשבה כל דיבור כל מעשה ואתה נמצא בהיכון כל הזמן להיות עם הקב"ה, המסירות  

ת מקוים ונקדשתי רק על ידי מסירות הנפש, כי אי אפשר להיונפש הזה הוא נאה ביותר,  
אדם יש לו גוף ויש לו נפש הגוף  וכשאדם מוכן לזה בא לכלל קדושה.  הולך על הרצון,    נפש

הוא החומרי והנפש הוא הרוחני, וכפי עבודת האדם בעולם אפשר להפוך את הגוף גם לרוחני  
 אבל הנפש אי אפשר להפוך לגוף אף פעם.

 טומאה אלא הכל אחד אין שני כוחות קדושה ו

היה אומר דע כי שני כוחות שולטים בעולם, קדושה וטומאה, ואח"כ אמר והאמת  ר' אשר  
אז   בטומאה  נמצא  אתה  אם  נמצא,  אתה  איפה  תלוי  אלא  אחד.  רק  יש  שנים  שאין  הוא 
הקדושה ג"כ בטומאה, ואם אתה נמצא בקדושה אזי גם הטומאה נמצאת בקדושה. ובמה  

הקדושה נהיית טומאה, כי אין אני והוא  שרוי בגאווה וייאוש, אזי    זה תלוי, אלא אם אדם
הכל   אז  טומאותם  בתוך  איתם  השוכן  אזי  בשפלות  הוא  ואם  אחד,  במדור  לדור  יכולין 

 קדושה. 

 הכל תלוי מה אתה חושב באותו דקה 

א"כ כל דבר תלוי במסירות נפש שלך מה אתה חושב באותו דקה, אם אתה שבור מזה או  
הבורא יתברך, וזה נקרא ברגע שאדם מוכן לזה  את השפלות שלך ואת הגדלות  שאתה שומע  

 מיד בא לכלל קדושה. 

 צריכים להבדיל את המוח מהגשמיות 

יש אנשים שנהיים מובדלים וכבר לא מדברים עם אנשים  כי מאחר שכתוב בתוך בני ישראל,  
ה ואומרת לך  וכבר לא משתתפים עם אף אחד ומחפשים להתנתק כל הזמן, וע"ז בא התור

אמר הכי  הרה"ק רבי ברוך ממעזביז זי"ע  ל להיות בעולם ולא להיות שם,  בתוך בני ישרא 
טוב לא להיות בעולם כלל, אבל ברגע שאתה כבר כאן אז להיות כאן ולא להיות כאן, צריכים  
להיות מעורב בבריות ולעשות במשא ומתן ולעשות בבניית העולם ולהיות בגשמיות, אבל זה  

יע כפיך כי תאכל אשריך טוב לך, יגיע כפיך אתה צריך במוח שם הוא נבדל מהכל, יגהכל לא 
א"כ  לעשות רק עם הידיים אבל המוח שלך יהיה בלחיות אחד עם הקב"ה בכל דרכיך דעהו, 

אפילו שאתה נמצא בתוך בני ישראל אבל אתה נבדל מגשמיות, אתה מצליח בעבודת השם  
 ת כאן ולא להיות כאן.להבדיל את המוח שלך מגשמיות להיו

 ונים בית על הראש לא ב 

אמר לאחד ששאל אותו האם לבנות בית או לא, וענה לו שבית בונים  הרה"ק מקאברין זי"ע  
אם אתה יכול לבנות אותו על הקרקע ולא על הראש יש מה לדבר,   על הריצפה ולא על הראש,

 אבל אם אתה תבנה אותו על הראש אז חבל על הזמן שלך.

 

 



 קודש                         מורא                        שיחות

 ~ כב~ 
 

 לא לאבד את הישוב הדעת העיקר  

כשברח מהשואה לארץ ישראל, באמצע הדרך אמר לנהג  הרה"ק מבעלזא זי"ע  פר על  מסו
לעצור, ויצא מהרכב והתיישב על אבן לעשר דקות, כולם היו בלחץ כי היו באמצע לברוח וכל  
עצירה זה גובל במסירות נפש ממש, אבל אף אחד לא העיז להגיד כלום, ואחרי עשר דקות  

שהייתי  להרה"ק מהוסיאטין זי"ע עו לארץ ישראל אמר  והמשיכו את הבריחה. וכשהגיחזר 
מאוד טרוד מהבריחה והרגשתי שאני מאבד את הדעת שלי, והייתי צריך להתיישב לכעשר  

 דקות עד שהרגשתי שיש לי את הדעת שלי בחזרה. 

 בהתבודדות אדם מקבל כוח להבדיל 

ת, שזה להפריד את ין של התבודדות שדברנו בשבאדם צריך להיות נבדל מגשמיות, וזה העני
יש   שם  שגם  המחשבה  כדוגמת  בפנימיות  וגם  ממש  חיצוניות  יש  מהפנימיות,  החיצוניות 
חיצוניות, ועל ידי התבודדות אדם מגיע שיהיה לו כוח להבדיל, דבר ראשון שאז אין אנשים  

האינטרסים שלי ואני  כלל וגם אני לא נמצא כלל, שזה הרגשות שלי ואת הגאווה שלי ואת  
 בוא לנקודה של קדושה למסור כל דבר להקב"ה.מוכן ל

 יהודי ששולח ילדיו לחיידר הוא בחינת עקידת יצחק 

אם כן צריך האדם להיות נבדל מגשמיות, שהוא בחינת קדושה, וזאת לא יוכל להיות בלתי  
עם שיהודי  שזה שתיקה שתיקה שתיקה שאז מעבירין את רוע הגזירה, כל פמסירות הנפש. 

רוצה   והיה  בנו לתלמוד תורה  יהודי ששולח את  נפש.  עניין של מסירות  זהו  צריך לשתוק 
יצחק, והעיקר להכניס מסירות נפש לכל נקודה ולכל מקום  משהו אחר זהו בחינת עקידת  

המובנים,   זי"ע  ולכל  מקאצק  אבל הרה"ק  קדושים  תהיו  לי,  תהיו  קודש  אנשי  אמר 
 בודת האדם בעולמו. הייליג, וזאת עמענשטליך 

 ללכת אחרי הסיבות זה קשה אבל כדאי 

ב"ה, ויש מצות של  יש מצות של יהרוג ואל יעבור ששם הוא צריך לבטל את הרצון שלו להק
יעבור ואל יהרוג דהיינו היה לו מחשבה של הריגה והוא צריך לבטל זאת ולא להרוג כלל,  

ת זה קשה מאוד אבל כדאי, וזה  ואח"כ יש לבטל את כל הרצונות שלך וללכת אחרי הסיבו
ונקדשתי בתוך בני ישראל של כל אחד ואחד. וזה ההנהגה הישראלית לחיות בכל דבר שלית  

פנ  לכל  אתר  אלא  לך  רק  לא  הצלחה  ואת  הברכה  ואת  הקדושה  את  מביא  וזה  מיניה.  וי 
 הדורות. 

 

 

 

 

 

 



 קודש                         מורא                        שיחות

 ~ כג~ 
 

 שיעור ד'

 יום ד' טז' אייר

 יש ונקדשתי פיזית ויש במוח 

ל[. אמרנו אתמול שיש במצות ונקדשתי גם חלק של ולא תחללו את שם ]המשך של אתמו
בלתי מסירות הנפש. ויש בזה  קדשי, ויש ג"כ מצוה של קידוש השם, וזאת לא יוכל להיות  

שתי חלקים דבר ראשון לפעמים זה פיזית כי יש מצוה שעליהם יש ציווי של יהרוג ואל יעבור,  
והוא צריך לוותר על הכאב שלו ולחיות אחד עם  ויש ג"כ במוח שלפעמים אדם נמצא בכאב  

 הקב"ה במסירות נפש. 

 רשב"י היה לו מסירות נפש במערה 

היה אומר שרשב"י ישב עם בנו במערה שלוש עשרה שנה, היום אני לא יודע אם יש ר' אשר  
מישהו שיכול לעשות זאת יותר מיום אבל רשב"י עשה זאת שלוש עשרה שנה, אבל היה לו  

והיה לו הרבה קשיים להיות שם, אבל הוא ידע שהקב"ה נתן לו זאת ונותן לו  שם מר מאוד  
שאי אפשר להגיע בלי זה, ומזויער עשה זוהר ממר עשה  את הכוח ורוצה למנף אותו למקום  

מתוק וזוהר בכל העולם, וזה נקרא מסירות נפש כי נפש זה רצון לפעמים הרצון שלי אחרת  
ה להיות בחוץ אבל המציאות היה שהוא נמצא במערה  מהמציאות וכמו כאן רשב"י היה רוצ

בטל רצונך מפני רצונו וברגע    בלי אוכל ושתייה ובלי בגדים כלל, אבל עבודת האדם אז הוא
שאדם מגיע לביטול יהיה לו כל דבר, ואכן מיד היה לו אוכל ושתייה ונהיה לו מזויער זוהר,  

 זויער לזוהר. וגם לא היה לו שם גמרא וספרים ללמוד אבל היה לו מ

 עיקר מסירות נפש מתחיל מדברים קטנים 

גם בלב ובסתר למסור את    פיזית אלאא"כ המצוה של מסר עצמך וקדש שמי הוא לא רק  
עצמינו לגמרי להקב"ה. וברגע שאדם חי בכל כאב עם הקב"ה אז גם כשקורה לו מסירות נפש  

על אומרת  שהגמרא  וכמו  בעצבות,  ולא  בשמחה  לזה  נכנס  הוא  שהיו    באמת  עקיבא  רבי 
מסרקין בשרו במסרקות של ברזל, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידו ואקיימנה, דהיינו  

לא התחיל אז ברגע האמת אלא בכל דבר שלא הלך כמו שהיה רוצה מיד ביטול את עצמו    שזה
להקב"ה, ואז כשהגיע כזה כאב גדול לא כאב לו כ"כ כי הרבה לפני זה כל כאב שהיה לו מיד  

ך אותו לעמוק יותר ושמע שם את הקב"ה, והעיקר מתחיל מדברים קטנים ואז יכול להגיע  הפ
 יע מעשי למעשי אבותי. לדברים גדולים ומתי יג

 בשתיקה רועמת שם יש לאדם עבודה גדולה מאוד 

בחילול שם שמים כתוב  והרי אמרו חכמים המחלל שם שמים בסתר נפרעין ממנו בגלוי,  
אומר או שדבורו  הרמב"ם  בזמן, או שהולך ד' אמות בלי תורה,   כמה דוגמאות או לא משלם

יפות, אלא בעל קטטה וכעס. בסתר שם זה  עם הבריות אינו בנחת ואינו מקבלן בסתר פנים  
עבודה גדולה מאוד, וזה או בלב או שיש מצב שלא רואים כלל, דהיינו יש שתיקה רועמת וגם  

משהו שאסור לקרות זה לא היה ברגע    שם אדם צריך להילחם כל הזמן, וזה שקרה לאדם
 אחד אלא שזה נבנה עם השנים.

 



 קודש                         מורא                        שיחות

 ~ כד~ 
 

 הסיבות מחברים את האדם להקב"ה 

היה אומר שהיה לו מספיק סיבות לא להיכנס למקום השפל שהיה בו, ולמה לא הלך  ר' אשר  
אחרי הסיבות, כי לא רצה להפסיד את עצמו אני יכול לבד ואני צודק ובסוף הקב"ה מראה  

יכול ואתה ילד קטן, א"כ הסיבות שהביא אותו להיות שפל זה מחבר אותו    לך שאתה לא
בגלוי הסיבה לכך הוא כתוצאה שלא שמעת את הקב"ה    להקב"ה, וזה שקרה שאתה שפל

 בדברים קטנים וממילא הגיעו לדברים גדולים אחרי זה. 

 צריכים לשמוע את הקב"ה בדברים קטנים 

פעם נשבר זכוכית בבית של פרעין ממנו בגלוי,  והרי אמרו חכמים המחלל שם שמים בסתר נ
ושאלו אותו מה קרה זה רק זכוכית,   והיה כולו סוער מזה,הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע  

 אבל אמר אם אני לא ישמע את הקב"ה עכשיו בסוף ישברו עצמותי כדי להגיע להקב"ה.

 קשה ללכת בדרך אבל זה נותן כוחות להבא 

מאוד מאוד  ר מדה טובה המרובה, שעל ידי קידוש שמו בסתר  אם כן יש ללמוד קל וחומ
לש צריכים  קל,  לא  כלל  ולא  בדרך  ללכת  שפעם קשה  נכון  אבל  לענות,  ולא  להבליג  תוק 

ובפעם   ראשונה,  כוחות מפעם  כי מקבלים  קל  יותר  זה  שנייה  פעם  זה קשה אבל  ראשונה 
שעל ידי קידוש ן אותו,  שלישית מקבלים כוחות משתי פעמים הראשונים, הבא לטהר מסייעי 

זה קשה    פעם ראשונהבהתגלות, ובסתר הוא בלב.  שמו בסתר זוכין גם כן לבוא להקדושה  
 פעם שניה מקבלים כוח מפעם ראשונה וכן הלאה מקבלים כוחות להכיר את הקב"ה. 

 עיקר הגדלות של אדם הוא לגדול בשכל 

ם שנלחם בסתר בלב להכיר  זה שאדם מוסר נפשו בגלוי זה טוב אבל זה לא העיקר, אבל אד
ן ומה נקרא  אומר מה נקרא קטהפרי הארץ  את הקב"ה אז נפרעין לו ממנו בגלוי אחרי זה.  

גדול, אלא ילד יש לו נקודות של חכמה כמו אדם גדול, חיות התינוק והגדול שווים הם, אלא  
התינוק וזהו ענין הגדלות על דרך משל שהרי חיות  השכל של הקטן נמצא בנעלם ולא בגלוי,  

שידעו  באברים  מלובש  ואינו  בהעלם  הוא  התינוק  ושכל  שחיות  מלבד  הם  שוים  והגדול 
הוא למד להפעיל את האברים שלו לפי השכל, ילד  נהג בהשכל משא"כ הגדול,  האברים להת

עד שלומד ללכת כל דבר קטן שצריך צריכים להביא לו ביד, ועל ידי שהתינוק צועק אני רוצה  
לא מבי והאימא  להפעיל את  משהו  הוא מתחיל  ואז  מפעיל את השכל  הילד  אז  מיד  לו  א 

 ת, וזה הכל באברים החיצוניות. האברים שלו ומזה לומד להתחיל לזוז קצ

 צריכים להכניס את המוחין לתוך המידות 

כל כאב שיש לאדם הוא צריך לזהות מזה להביא את המוחין לתוך  אותו דבר יש ג"כ במידות  
שמ וכמו  לו,  שיש  אומר  המידות  א"כ  בנפש,  לגדול  אפשר  דבר  אותו  בגוף  גדול  אדם  כאב 

שיכול להיות אדם בן שבעים שגדול בגוף אבל בנפש הוא קטן מאוד ובלי שכל  המאור עינים  
אבים שהיה לו, כי בכל כאב שיש  כלל, למה כי הוא אף פעם לא עמד בהתמודדות שלו בכ 

יותר, אדם יש לו ברירה בשעת כאב לאדם יש לו כוח לעמוד בזה ויש לו הזדמנות לגדול אז  
או להתרומם ולהוסיף עוד יותר בעבודת השם, או להיכנס ולהיות מוסכן ולחכות שירומו  

 אותו ובסוף רק הוא בעצמו יפסיד מזה. 



 קודש                         מורא                        שיחות

 ~ כה~ 
 

 דווקא מהקשיים יוצאים גדולים 

אים שהיו הרבה גדולים שיצאו דווקא מרוב קשיים שהיה להם, או קשיים שהיה להם  ואנו רו
ו שעברו מלחמות, כי היה חייבים לקחת את הכאב שלהם ולמנף אותם להקב"ה ורק  בבית א

כל הדביקות ויחוד קוב"ה לא רק בחיצוניות אלא אפילו בפנימיות ג"כ   כן דרךגדלו מכל זה. 
עוה"ז  ושכינתיה   ואתה רואה בכל דבר את הקב"ה,  איך  בעניני  או מעשה  שאתה מתנהג 

  וך המידות ולדעת שכל החיות שיש לך בתורה ובמצוותלמשוך את המוחין לתהמצות והתורה  
לגעת שזה מגיע מחכמה כולם בחכמה עשית, וזה נמצא בכל עסק בכל תורה בכל תפילה ובכל  

שיש מהקליפות  שלך  האברים  את  מזכך  אתה  ובזה  שבקדושה,  להתדבק עליו.    דבר  הוא 
ולהלביש על עצמו אותו חיות הקודש השוכן בע ולהמשיך  נין עסקיו ודבורו דביקות גמור 

 מצותיו תורתו ותפילתו זהו שמזכך האברים והחומר מן הקליפות.

 גדול וקטן נמדד בסתר ובלב 

וברגע שאדם חי עם הקב"ה אז הכל גודל גם בגשמיות וגם ברוחניות, וגם ושם יתפרדו כל  
יש אנשים שיש להם כי בהכניסו את השי"ת בתוכו שם נתפרדו כל פועלי און,  ועלי און,  פ
כסים והם חושבים שהם גדולים אבל תכלית נשארו קטנים, קטן וגדול נמדד בסתר ובלב  נ

 ולא קשור לחיצוניות כלל. 

 למסירות נפש צריכים הכנה כל החיים 

אף אחד לא אומר לך שזה  יגע עצמו  וצריך כל איש הישראלי לי ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[.  
יכול להיות  ת עצמו למסירות נפש  להכין א אומר זה קשה אבל כדאי,  הקדושת לוי  קל אבל  

שזה יהיה לך פעם בחיים אבל צריכים כל החיים הכנה לזה, אבל זה לא מצווה חד פעמית  
הרגש    אלא שזה כל הזמן וכל החיים בכל מחשבה דיבור ומעשה שאדם צריך לשלוט השכל על 

בר, אדם ולתת הכנעה זה מסירות נפש וזה מכין אותך למסירות נפש שאולי יגיע בסופו של ד
שלא עמד במסירות נפש גדול הסיבה לכך הוא כיוון שלא עמד בדברים קטנים וממילא לא  

 הכין את עצמו וממילא לא עמד גם שם.

 אדם מקבל סייעתא דשמייא מהפעמים הראשונים שעבר עליו 

להכין את עצמו למסירות נפש בעבור קדושת שמו יתברך, ובכל מצוה כשמוכן   לייגע עצמו
לק זוכה  את  דושה.  לזה  עושה  שאדם  וברגע  בקלות,  בא  לא  וזה  עבודה  צריכים  לזה  אבל 

דשמייא   סייעתא  עוד  מקבל  אדם  השנייה  ובפעולה  דשמייא  סייעתא  מקבל  הוא  הפעולה 
אבל אדם שלא שמע את הקב"ה בפעם  ומפעמים הראשונים מקבלים כוחות לפעם שלישית,  

ר, וברגע שאדם נכנס לשטויות אז  הראשונה אז לא רק שלא גדל אלא גשם את עצמו עוד יות
הרע   בלשון  זה  אם  לעשות  צריך  היה  שהוא  מה  סידר  והוא  קצרה  דרך  שזה  להיות  יכול 

ואין לך שום סיו  עוד פעם  ובעוד דברים, אבל בפעם שנייה אתה צריך להתחיל  ע  ורכילות 
מלפני זה, ואתה בעצם ממשיך את הגשמי ואת החומרי ואת הטומאה שיפריע לך בפעם הבא  

 להתקדם הלאה. 

 הדרך הוא ארוכה אבל קצרה 

אבל תמיד אפשר לחזור בתשובה ואף פעם לא מאוחר, אבל השאלה האם אתה מקשה על  
שלו   שיקים בעצם מקשה על עצמו הלאה והוא ילמד על הבשרעצמך או לא, אדם שחזר לו  
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טר כל שזה לא יקרה לו עוד פעם, נכון שהדרך השני הוא דרך ארוכה אבל הוא קצרה וזה פו 
הבעיות בשנייה אחד, ובכל נקודה של הכנעה אדם מקבל כוחות, איך מה כמה למה זה לא 

 עבודה שלך. 

 סיפור עם הרה"ק מוויצען זי"ע 

שהיה יהודי שניגש עליו בשואה ושאלה בפיו. הנאצים ימ"ש היו  הרה"ק מוויצען זי"ע  סיפור  
ם מדיוקים כמה ילדים שלחו  תופסים ילדים והיו שולחים אותם לאושוויץ, והיה להם מספרי

בכל משלוח, הסדר היה ברגע שכולם היו כבר על המשאית היו סופרים עוד פעם ואם היה  
זה שאל שתפסו אתמול את בנו אבל יש  חסר ילד היו לוקחים עוד אחד במקום זה. היהודי ה

לו עצה איך להציל אותו אבל אם הוא עושה אותו יתפסו במקומו ילד אחר, השאלה האם  
 תר לעשות כזה דבר העיקר להציל את בני אבל אני יודע שיקחו במקום זה ילד אחר.מו

ו שרוה  הרה"ק הנ"ל ענה שאני כאן בלי ספרים וקשה לי לענות על כזה שאלה, אבל ההוא בשל
תשובה, והרב אמר שהוא לא יכול לענות כרגע, בסוף הלילה הגיע היהודי עוד פעם לשאול  

כמה שעות להציל אותו והאם מותר לו לעשותו, אבל הרב ענה  מה לעשות ואמר שיש לו עוד  
 שמצטער אבל הוא לא יכול לענות על כזה שאלה. 

 כל פעולה של מסירות נפש מביא לאדם קדושה 

אותו יהודי אני מבין שהרב לא יכול לענות על זה אבל אני רוצה הסכמה שזה כמו  אמר לו  
זכות, דהיינו בשכל אני לא מבין את זה   שאני מקריב את בני לעקידה יצחק ויהיה לו אותו

ועוד יש לי דרך להציל אותו אבל אני מכניע את עצמי לדעת תורה לא לעשותו ואני רוצה  
דהיינו כל פעולה של מסירות נפש אדם זוכה    הרב הסכים לזה. לדעת שזה כמו עקידת יצחק, ו
 אז לקדושה אם זה בסתר בלב.

 הצדיק שומע את הקב"ה מיד 

דהיינו לכאורה למה  הכתוב מקדים ולא תחללו, כי חילול השם הוא דבר גדול, וגם נראה, ש
 התורה צריכה לכתוב ולא תחללו שיכתוב רק ונקדשתי, אלא אחד תלוי בשני כמה שאדם

עושה ונקדשתי ככה ולא תחללו שלו גודל יותר,  אדם גס כדי שישמע את הקב"ה צריכים  
ה מדקדק עמו כחוט השערה כדי לעורר אותו  לעשות לו דברים גדולים, אבל הצדיק שהקב" 

לא צריכים דברים גדולים ואם משהו קטן מיד אפשר לעורר אותו, א"כ צריכים לדעת שכל  
אומר הכל לפי גדלו של חכם הרמב"ם  תחללו את שם קדשי,    ונקדשתי יש בזה מחיר של ולא

 צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין. 

 ילות חילול השם פוגם עד אצ 

כל אחד יש לו את החושך הפרטי שלו, חילול ד' נקרא אחד שהולך ד' אמות בלי תורה, חילול  
הא  עמי  כל  וראו  צריכים  אנחנו  כי  אצילות,  עולם  עד  פוגע  עליך  השם  נקרא  ד'  שם  כי  רץ 

כדאיתא בגמרא עד היכן חילול השם, דמסגינא ד' אמות בלא תורה וממילא זה פוגם עד שם,  
 שם.ותפילין, עיין 
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 אדם שמתאפק זה צעד גדול מאוד 

ושומר כל מעשיו תמיד לבל  וזה לא רק בגלוי אלא גם בסתר,  ומי שירא מאוד מחילול השם,  
אדם שמתאפק לא לאכול  שכרו שיזכה לקדש שמו יתברך,    יתחלל שמו יתברך על ידי גרמתו,

זה קדושה, אדם  כמו גוי בעצם עשה פעולה קטנה אולי זה צעד קטן אבל זה צעד גדול ומושך ב
מלמעלה, הרבה  אותו  מקדשין  למטה  מעט  עצמו  את  ידו    מקדש  מושך  רק  שאדם  אפילו 

ניסיון יעמוד בניסיונו.    ושאם יבוא לידימלאכול מיד שזה פעולה קטנה כבר זוכה לקדושה,  
אדם שעמד לפני ניסיון זה מגיע מדברים קטנים, אבל אדם שלא עמד בניסיון הוא כי לא שמע 

 דברים קטנים ועבר את כל הרמזורים וממילא הגיעו לכל זה. את הקב"ה ב

   עיקר הנסיון הוא ההתנתקות מהקב"ה 

עוד דופק הלב פעם שנייה  עבר עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר, מסביר רש"י פעם ראשונה  
לעמוד   ומייגע  קשה  היה  שזה  נכון  לגמרי,  מותר  כבר  שלישית  ובפעם  הלב  דופק  לא  כבר 

ר' אשר  ונה אבל זה היה יכול להביא לו כוח לעמוד שם בפעם השנייה.  בניסיון בפעם הראש 
היה אומר שבע ייפול צדיק וקם, כל פעם יש לך נקודה חדשה שצריכים לחדש בעבודת השם, 

"כ לא משנה לאן הניסיון יקח אותך אם במחשבה או בדיבור או במעשה עיקר הניסיון הוא  א
 שלא יראני האדם וחי זהו חילול השם.  ההתנתקות של מהקב"ה, וזה שאדם חי הלואי

 עצם ההתאפקות מביא לך קשר להקב"ה 

ח,  וברגע שאדם חי שהקב"ה רואה אותך כל הזמן אז אתה מקבל כל פעם עוד כוח ועוד כו
הקב"ה אינו גוף ולא משיגי הגוף אבל את הרגשה הזאת שיש הקב"ה בעולם זה מקבלים כל  

ולעשות למישהו  לענות  הזדמנות  שיש  הקשר   פעם  לך  מביא  ההתאפקות  עצם  משהו  לו 
מה דסני עלך לחברך מה שמפריע לך להתחבר להקב"ה  עבודת ישראל  להקב"ה, וכמו שאמר  

 לא תעביד אל תעשה אותו כלל.

 ן מגיע עם מסירות נפש מירו 

מה יש בל"ג בעומר יותר מכל ר' אשר  שאלו את  וזה שכתוב ולא תחללו כו', ונקדשתי כו'.  
קושי מסוים להגיע תמיד סוגרים מפה ומשם, אבל ברגע שיש לך מסירות  השנה, וענה שיש  

  נפש להגיע לשם ואתה נותן שם הכנעה למציאות זה בחינת רשב"י שהוא בעצמו נתן הכנעה 
לכיוון מירון, ופתאום  ר' אשר  ה שהיה במערה כ"כ הרבה שנים לבד. מסופר שפעם יצא  לז

ה מקום בשבילו, מיד יצא מהרכב רבי יוסף  הגיע אחד שהיה צריך להיות ברכב וכבר לא הי
ארלנגר ונתן את המקום שלו בשביל השני. כל הדרך אמר ר' אשר אנחנו נוסעים למירון רבי  

 י כל רשב"י זה מסירות נפש.יוסף כבר נמצא במירון. כ 

 התפקיד של יהודי הוא לפרסם את הקב"ה בכל העולם 

היות בתוך בני ישראל אולי יותר טוב  לכאורה בשביל מה צריכים אנו לבתוך בני ישראל,  
להיות לבד כל הזמן ואז לעבוד את הקב"ה, אבל אדם הוא יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך  
תכרע כל ברך תשבע כל לשון, כל יהודי יש לו תפקיד של וראו כל עמי הארץ כי שם ד' עליך  

הקב"ה בכל העולם  בתוך ד' אמותיו אלא לפרסם את  ויראו ממך, עבודת האדם הוא לא רק  
שלמעלה ברגע שיראו יהודי  הרה"ק מאפטא זי"ע  שכאן גר יהודי וכאן גר יהודי, וכמו שאמר  

 כי הקדושה בכלל ישראל. אן ערליכע איד אזי כולם ילכו הצידה בשבילו, 
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 עיקר ההתבודדות הוא לחזור אחרי זה לכלל 

די מסירות נפש מכניסין ועל יהו ענין של מסירות נפש, א"כ כל פעם שיוצאים להתבודדות ז
התבודדות שאדם עושה הוא כדי שאחרי זה אדם יכנס יותר לתוך הכלל ולא  עצמם בהכלל.  

שמעכשיו אדם יעשה עוד יותר לבד ועוד יותר לבד, וברגע שאדם חוזר משם יהיו אז ירננו כל  
רים  תר, אבל צדיקים תמיד היו מוותעצי היער, לפעמים אדם חושב שהייתי יכול להתעלות יו

על קדושה שהיה יכול להיות להם בשביל השני, ברגע שאני מרגיש שהכלל צריך אותי אני  
בזמני   לכלל,  להיכנס  נפש  נקרא מסירות  וזה  סוגר את הגמרא ומתחיל להקשיב לאנשים, 
וללכת   הגמרא  את  לסגור  הוא  העיקר  אבל  אז  ללמוד  רוצים  שמאוד  אנשים  יש  שמחה 

 . ושה שלךמחות אפילו שזה על החשבון הקד לש

 מכוח הכלל מקבלים קדושה 

אותו,   ויקדש  כתיב  קודש  בשבת  גם  אבל  לכן  קדושה,  לכאן  נכנס  איפה  ידי  לכאורה  על 
כו'.   ורק מכוח הכלל  דבשבת יש התאחדות לנפשות בני ישראל, כמו שאיתא דמתאחדין 

שלי הוא מהם, א"כ יש לנו כוח  מקבלים את הכוחות, העיקר שצריכים להגיע לכלל והכוח  
 להגיע לכלל ולקבל מהם. 

 בשבת יש יותר הזדמנות להתחבר לכלל 

כל השבוע היה יושב לבד, ובשבת בבוקר עד סעודה שלישית היה יושב עם האמרי יוסף זי"ע 
כולם, יש כאלו שבורחים לזה שלהם ומגיעים לכתר, אבל הפוך בשבת אפשר לקבל א"כ ככל 

ומ יותר  מגיע  יותשאתה  לקבל הרבה  יותר אפשר  הזדמנות  תאחד  יש  כי בשבת  ר קדושה, 
 להתחבר למקום הרבה יותר קדוש מאמצע השבוע. 
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 שיעור ה'

 יום ה' יז' אייר 

 מי לד' אלי  רק בני לוי היו מוכנים לומר 

לכאורה איזה יראת ד' הוא  במדרש יראת ד' טהורה עומדת לעד.  )תרנ"ב(  בשפ"א  איתא  
זה   וגם מה  לא טהור.  הוא  ואיזה  אומר המדרש  טהורטהור  לעד.  עומדת  זה  ומה  מורא ה 

על ידי שאהרן היה לו יראת ד' הגיע שזכה שיהיה לו טהורה לכל  שנתירא אהרן זכה לדורות.  
  כי רק הם היו ובמדרש ויקרא ממתים ידך ד' כו', עיין שדורש על אהרן.  הדורות אחריו.  

, והם ממשיכים עד  מוכנים ללכת על קידוש השם באומרם מי לד' אלי, וממילא חלקם בחיים
 היום הזה את יראת ד' טהורה שהיא עומדת לעד. 

 ת עונש ויראת התרוממות יש ירא 

ומסביר דיש שתי ענינים של יראת ד', יש יראת עונש שזה עונש בעולם הזה ועונש בעולם הבא. 
ונשא דההוא עלמא ועונשא  בזוהר הק' אית בר נש דדחיל מן קב"ה בגין דדחיל מעאיתא  

ן אלין לאו עיקרא דיראה אינון ושרשא דיליה. יראה דאיהי עיקרא, למחדל בר  דגיהנם, תרי
נש למאריה בגין דאיהו רב ושליט עיקרא ושרשא דכל עלמין, וכלא קמיה כלא חשיבין, ומאן 

את  אדם שיש לו יראת עונש זה לא ירדדחיל בגין עונש דמלקיותא וקטרוגא כמה דאתמר,  
חד מהקב"ה אלא שזה העדר חיים כבוד וכסף, ויש יראת  ד', יש יראה רעה שבעצם הוא לא מפ

 ד' שזה יראה לחיים. 

 לה להמשיך אותו אחרי זה ג"כ עיקר התפי 

היה אומר שהפחד של הצדיק אמת הוא  דהנה יראת ד' לחיים, היא יראה הרוממות, ר' אשר  
יש אנשים שהיראה עושה להם לברוח מכל מקום ובורחים  שלא ישכח את הקב"ה אף פעם.  

ת מדרש, ומיד כשגומרים כתר הוא בורח כי הוא מחפש להתפטר מזה כמה שיותר מהר, בימה
א"כ מבחינת יראת עונש הוא כבר היה שם ועשה וי שהיה שם ומשוחרר, אבל יראת ד' הוא  

שעיקר התפילה הוא להתיישב וללמוד כמה דקות אחרי זה,  האר"י הק'  עוד לא הגיע לזה,  
ושומעים קצת דיבורים, וזה תלוי מה היראה שלך או    ושאו בשבת בבוקר מתיישבים לקיד

 יראה ד' לחיים או יראה רעה שזה העיקר להתנתק משם. 

 רק על ידי השפלות אפשר להגיע ליראת ד' 

ואיך אדם מגיע ליראה ד' לחיים, זה רק על ידי שאדם חי עם השפלות שלו שהוא יודע שבעצם 
זה מגיע ליראת ד' לחיים, א"כ הקב"ה זה  בלי הקב"ה אין לו יראה כלל וחי את הסכנה ומ

מצן שלו וזה הנשימות שלו וממילא הוא מפחד כל הזמן לא לאבד אותו, וממילא לא מעיז  הח
כלל להתנתק מהחמצן שלו שזה הקב"ה, א"כ יראת ד' הוא חיים בשבילו, וזה לחיים ולא  

לא רוצים למות  ללמות אדם יכול לפחד מהקב"ה כי הוא רוצה לחיות ואפשר לפחד ממנו כי  
 אבל לא יותר מזה.

 

 



 קודש                         מורא                        שיחות

 ~ ל~ 
 

 מחרדה בורחים ופחד מקרב 

יש יראה שנקרא חרדה ויש יראה שזה פחד, בפחד כתוב אשרי אדם מפחד תמיד וכזה יראה  
מביא לאדם להתחבר ולא להתנתק כלל, אבל חרדה משתק את האדם לגמרי ומתחבא בתוך  

מחפש את יראת ד' לחיים אז  ארון ספרים ובשנייה שאפשר הוא כבר לא בשיל, אבל אדם ש
ה יותר  זאת  להאריך  יכול  שהוא  אותו,  ככל  עושה  לא  וא  כדי  לעשות  שיכול  מה  ומחפש 

 להתנתק כלל מהקב"ה. 

 בל"ג בעומר אפשר לזכות ליראת ד' 

ושמעתי מפי מו"ז ז"ל כי בל"ג בעומר יכולין לזכות ליראת ד'. ואפשר שהוא מטעם הנ"ל, 
ד יראת  במידת  מסייע  הכהן  שנתבאר.  שאהרן  כמו  טהורה  הוד  '  ספירה  זה  בעומר  בל"ג 

י הוא יראת ד' טהורה עומדת לעד. וכן  שבהוד, שזה הולך על אהרן הכהן שהוא שבח החמיש
בברכת כוהנים אנו עומדים מולם שאז הם ממשיכים לבני ישראל יראת ד' לחיים, והיראה  

 . הוא לא פחד וחרדה אלא שזה מביא לי יברכך יאיר ישא ד' וכולהו

 גיעים להקב"ה שלי מ על ידי החסר אונים  

יראה טוב מביא את האדם לחיים ולא ללמות, והיראה צריך להביא  דהנה יראת ד' לחיים,  
עיקר היראה  היא יראת הרוממות,  לברוח כל הזמן אלא להתחבר להקב"ה כל הזמן,  אותי לא  

ה שאתה לא יכול  הוא להגיע להקב"ה, למה אתה בוש כי לכך נבחרת דהיינו ברגע שאתה רוא
יגיד תהילתך אבל   ופי  מזה אתה לומד שהקב"ה צריך להביא לך כל דבר, ד' שפתי תפתח 

ל כלל ואז אני רואה מי נותן לי זאת הקב"ה, העושה  צריכים להקדים לפני זה שאני לא יכו
ליראת הרוממות   להגיע  ואז אפשר  שלי  אונים  מהחסר  צריכים להתחיל  צרכי אבל  כל  לי 

לאהבת ד'. אדם לפעמים יש לו פחד להתנתק אבל הקב"ה אף פעם לא מתנתק  ומשם מגיעים  
 ם אליו יתברך שמו.מאתנו אלא אנחנו צריכים לתת את היראה הנכונה ואז אנחנו מתחברי

 בהתבודדות אדם מחבר אז את עצמו 

מרבינו אברהם בן אמרנו בשבת  וכהן עובד ד' במקדש חל עליו מורא שמים כמלאך השרת.  
ה אדנ"י, ובזה מחברים את הגוף  - ה ענין התבודדות וענין של חיבור יחוד הוי שזהרמב"ם  

 .ואת הנשמה ואת האדם לעצמו, כהן הגיע אז להכרה שכל מה שיש לו הוא מאת הקב"ה

 ת ככה חל היראה כפי ההתקרבו 

מ אין  וסביביו דאיתא  כדכתיב  יותר,  הקרובים  על  מוראו  ודם,  כבשר  הקב"ה  של  ידותיו 
מאוד.   תרמ"א(  בשפ"א  יתא  אנשערה  על )במדבר  שאימתו  ודם  בשר  מלך  כמידת  שלא 

מלקרובים, שהקרובים רואים כי גם הוא בשר ודם, אבל השי"ת אלקים    יותרהרחוקים  
ז הקרובים אליו ביותר מפחדים  ואאמת ומלך עולם, וכל המתקרב אליו יותר נכנע ממילא,  

בות כך חל עליהם ביותר היראה, וכפי ההתקרהרבה יותר ואז יראת ד' טהורה עומדת לעד. 
הצדיקים מפחדים הרבה יותר מהקב"ה מפשוטי עם, א"כ כמו שכתוב יראו את ד' קדושיו.  

הקב"ה  המלאך מצד אחד יש לו יראה יותר והוא בפחד ומצד שני זה מביא לו שמחה ביותר כי  
 נמצא אתו כל הזמן ולא עוזב אותו לשנייה אחד. 

 



 קודש                         מורא                        שיחות

 ~ לא~ 
 

 ד ידי הלימו ת שמים הוא רק על  להגיע לירא 

]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. אצל הקב"ה הקרובים מפחדים ואילו הרחוקים לא מפחדים, אבל  
אבל   כלל  לא מפחדים ממנו  וממילא  הוא  מי  בדיוק  יודעים  ודם הקרובים  בשר  אצל מלך 

שמים הכי גדול בעולם    הרחוקים הם מפחדים מאוד וזה וסביביו נשערה מאוד. ומי היראת
ספר יראה ללמוד בו. א"כ אלו שבאים לשיעור כל יום יודעים שאפשר  מי שלא פתח אף פעם

 להגיע ליראת הרוממות ולא כדאי לפספס אותו ומנצלים את ההזדמנות להגיע ליראה נכונה.

 ד' לכולם   כוהנים משפיעים יראת

בתוספות בבא בתרא לפי שהיה  איתא  ועיקר היראה ממלכות שמים היתה בבית המקדש.  
שמים.  גדול  דושה קרואה   ליראת  יותר  לבו  מכוון  היה  בעבודה,  עוסקים  וכהנים  רק ה 

להסתכל על הכוהנים ולראות את הפחד שהיה להם זה משפיע יראת שמים על כולם. זה היה  
וגם בני ישראל קיבלו לבני לוי כל השנה אבל בני ישראל קיבלו זאת רק ג' פעמים בשנה,  

 .כל זכורך יראה זו ג' פעמים בשנה כדכתיב יראה

 לבני ישראל על ידי מצות מחברים הקב"ה  

אומר )תרנ"א( שיש שלוש קדושות הקב"ה, התורה, ויש קדושה בכל איש מישראל, השפ"א  
הקדוש ברוך הוא וברוך שמו, קדוש ונבדל וגבוה מכל גבוה, והוא קדש. אכן התורה היא  

די התורה ונקרא קדוש, שעל יהתורה מחבר בין הקב"ה לבני ישראל,  עמודא דאמצעותא,  
שהתור הקדושה,  כמו נמשך  בעולם,  הקדושה  להמשיך  איך  מצות  בתרי"ג  מלמדת  ה 

קדושה הוא מלשון חכמה, ואיך אדם יכול להגיע לחכמה שזה  שאומרים קדשנו במצותיו.  
והחכמה מאין תמצא ומשם להגיע להקב"ה, זה על ידי מצות שאז אדם מחבר את החכמה  

 שלו להקב"ה ואז אתה מחובר להקב"ה.

 בשלוש רגלים יש לאדם כוח להגיע להקב"ה 

על ידי שאדם שראל, שעל זה נאמר וחיי עולם נטע בתוכינו.  ויש עוד בחינת קדושה בבני י
עושה מצות זה מעורר לו החכמה ומאירה לו הקשר שלו עם הקב"ה, ובשלוש רגלים אדם יש 

באדם עצמו, באלה הג' ובכוח עזר הקב"ה, וסיוע התורה, וכוח הנטמן  לו כוח להגיע לכל זה.  
 ת הנקודה הפנימיות שיש לו בתוכו.ועל ידי המצוות אדם יכול לעורר אנשלם הקדושה. 

 עכשיו היראה בגלות ואינו בשלימות 

וגם בני ישראל קיבלו יראה זו ג' פעמים בשנה, כדכתיב יראה כל  ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[.  
תיב על אהרן ואתנם לו מורא וייראני  זכורך. ועל זה אנו מבקשים ושם נעבדך ביראה. וכן כ

בכל עליות רגלים, דכתיב שלוש פעמים בשנה יראה כל  )פסח תרנ"ג(  בשפ"א  איתא  וכו'.  
כימי  זכורך, כשבאו לעזרה נתמלאו יראת הרוממות, ועל זה מבקשין ושם נעבדך ביראה,  

פעמים יום שלוש  כל  וכן  ותערב  וכשנים קדמוניות אנו אומרים זאת בתפילת  אחרי    עולם 
ל היראה של עכשיו בגלות דכתפילת שמונה עשרה, דהיינו שיש שתי יראות שהיה ושל עכשיו,  

 אינו בשלימות. 

 



 קודש                         מורא                        שיחות

 ~ לב~ 
 

 ומבין זאת על בריו יראה שחקר  יש  

שאז היראה שלהם היה כמו שצריך כמו שכתוב ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה.  
ומדה, דזה שייך על מצות מעשיות ולכאורה אין מובן לומר על יראה מצות אנשים מללהיות.  

חד ומה שייך  כי לפעמים הרי הוא מפ שנעשין ברגילות, אבל יראה בלב לא שייך רגילות,  
רק באמת כל היראה שבא מתוך הבחינה  יש שתי סוגי דרכים להגיע ליראה,  מלומדה. אלא  

זאת ושכל,   מסביר  הוא  מגיע  שהוא  מקום  ולכל  אותו,  וחקר  אותו  למד  שאדם  יראה  יש 
 לכולם. 

   עיקר היראה הוא כשיש גילוי השכינה 

והוא מדבר הגם שהוא יראה באמת,  אמר שזה נקרא געפלאפעלט אין יראה,  ר' אשר  אבל  
מבשרי אחזה אלוקי זה כבר יראה  אבל אינו יראה העיקרית רק כשיש גילוי שכינה,  מזה,  

לצבא מרום   וחל באמת יראה על מי שזוכה לקבל פני השכינה, והוא היראה שישנכונה,  
למלאכי השרת, אבל בגלות שהוא רק על ידי הלימוד והשכל, נקרא מצות אנשים מלומדה. 

 ו שחוזרים בתשובה הולכים מגאווה אחד לשנייה, והוא גם עניו.היה אומר אלר' אשר 

 יח הכרה במשהו שהוא של הקב"ה הוא בחינת מש 

על   זי"ע  מסופר  מוויטעבסק  מענדעלע  רבי  להגידהרה"ק  הר    שהגיעו  על  עלה  שאחד  לו 
ואמר   והריח  ביתו  לחלון  הנ"ל  הרה"ק  והחליט שהוא משיח. הלך  בידו  שופר  עם  הזיתים 

היה צריך להריח מחוץ לביתו,  למה  הרה"ק מרוזין זי"ע  שמשיח עוד לא הגיע כלל. הסביר  
כי בביתו כבר היה בחינת משיח ורק רצה לראות מה קורה בחוץ. כל הכרה שאדם נותן על  

חליט שהוא לא שלו אלא של הקב"ה זה געלעבט משיח. אבל אדם שלמד זאת ומדבר  משהו ומ
 מזה זה עוד לא בחינת משיח.

 האמת ה כשרואין  עיקר הירא 

נשים מלומדה. ובאמת יש לנו  אבל בגלות שהוא רק על ידי הלימוד והשכל, נקרא מצות א
קשין ושם נעבדך לבקש לזכות לראות פני אלוקים כדי להיות לנו יראה שלימה, כמו שמב 

בעבור  לנו לבקש  על זאת, רק רשאי  לבקש  פני השכינה  כי אין אנו כדאים לקבל  בראה, 
באמת.   אותו  תרנ"ו(  ליראה  )שבועות  איתא  איך ועוד  האמת.  כשרואין  היראה  עיקר  כי 

מנהיג ומשגיח על הכל ומחיה ומהווה כל, ממילא חל יראה אמיתית מרוממות קל,   הקב"ה
 .וזהו יראה השלימה

 ם זאת צריכים לתפוס רעדה כשרואי 

ידוע הסיפור שפעם אחד נסע קבוצה למירון לשבת וכשהגיעו ראו שאין להם חלות, והלכו  
אשר   ולא  לר'  חלות,  קצת  שהוא  איפה  לחפש  תלכו  להם  ואמר  לעשות,  מה  אותו  לשאול 

ם  לא מצאו חלות ועוד מעט שבת. פתאום עברו את בני עקיבא וראו שהפסיקו לחפש תכלית 
שומר, והוא שאל אותם מה אתם מחפשים, וענו שהגיעו לכאן קבוצה לשבת ועדיין אין להם  
חלות, ואמר להם שהיה אמור להגיע לכאן אנשים לשבת ובסוף לא הגיעו אבל החלות הגיעו  

ו צריכים לשבת. ואח"כ סיפרו זאת לר'  ואתם יכולים לקחתם, וזה היה בדיוק חלות שהי
 רעדה כשזה קרה.   סתםאשר והוא אמר להם תפ



 קודש                         מורא                        שיחות

 ~ לג~ 
 

 גיעים לחיבור עם הקב"ה עיקר היראה כשמ 

דהיינו אדם שחי יראה בצורה הבנה ושכל לא תופסים שום רעדה, וברגע שחיים זאת בגלוי  
שהרבי היה אומר בליל הסדר כל פעם  הביאלה רבי  שכינה אז ובמורא גדול זו גילוי שכינה.  

זי"ע   כולם תפס  היה אומר את מלובלין  ורעדה מזה. אני הייתי הולך  המילים הללו  פחד  ו 
והיה שר לפניו נעבוד ביראה ופחד והיה מתחיל לרעוד בכל הגוף מרוב פחד. והיום  ללעלוב  

שלך,   מהשפלות  דווקא  זו  יראה  לכזה  ולהגיע  דברים.  כאלו  רואים  לא  יראה  כבר  וזהו 
יראה  השלימה.   אלא  משם  לברוח  רוצה  שאתה  יראה  לא  עם  אבל  לחיבור  אותך  שמביא 

 הקב"ה. וכזה יראה היה בירושלים ובבית המקדש. 

 הכהן בבית המקדש היה מלא יראת ד' 

לשפ"א שהתחלנו[.   כו'.  ]נחזור  וייראני  לו מורא  ואתנם  על אהרן  בשפ"א איתא  וכן כתיב 
ובאמת אהרן הכהן היא בחינת היראה, כמו שכתוב ואתנם לו מורא וייראני,  )מסעי תרנ"ט( 

יראת ד', כמו שכתוב במדרש ויקרא ויסוד בית   קדש היה מלאכי לפי שהיה עובד בבית המ 
ואז היה מצב של עין בעין יראו  המקדש הוא היראה, ועל זה מבקשין ושם נעבדך ביראה.  

 את ד'.

 ם לשלימות יעי על ידי היראה מג 

מאן דאית   , כי את ד'שלא הגיע ליר  שיש לו חיסרון הסיבה לכך הוא אדם צריך לדעת כל זמן 
לי יראה  מגיעביה  ואז  חוסר,  ביה  לשלת  שזים  שאתימות  ככל  נקרא  לה  שאתה  יודע  א  ה 

לשנייה  ך  הקב"ה שלא יעזוב אות  תאחד עםלה  הקב"ה  של  ימותימות אז אתה מגיע לשלשל
ואז מגיעים לשלימות    יק אמת הוא שלא ישכח את הקב"הפחד הכי גדול של הצדה  אחד,

ות שמדבר לו ביראת ד' יכול להי   שזאת יראי ד', אבל אדם שחושב שהוא השלימות אז חסר
,  כשאדם יודע שהוא לא שלימותק מהקב"ה אבל אין לו יראת ד', להגיע ליראי ד' הוא אך ור 

  ן י איימות, כים שהם לא בשל כשהם רוא  הם מגיעלימות שלשהש  ,למה נקרא ישראל שולמית
ו כלום, וברגע  ת שיש לו הכל אבל תכלית אין ל וו אדם שאין לו יראת ד' יכול להייראי ור ל מחס

 .ן לך כלום אז יש לך הכלשאתה חי שאי

 אדם שיש לו יראת ד' לא חסר לו כלום 

ת הוא ליראי ד', כמו שכתוב אין מחסור ליראיו, והנה בזוה"ק יתרו איתא כי עיקר השלימו
"ק:  ימות. וז"ל הזוהרק יראי ד' מגיעים לשל ממשמע דאין מחסור שלום אקרי, עיין שם.  

בכל אתר דהוי שלימותא שכיח אתקרי נורא,  תר דהוי שלימותא שכיח, ולית דחילו אלא בא 
ן מחסור, באתר  משמע דקאמר כי אית ד' קדושיו כי אין מחסור ליראיו, מדכתיב יראו א

אם יש לך יראה יש לך שלימות ואם אין לך יראה אזי אין לך  דלית מחסור שלימותא שכיח.  
 שלימות. 

 אדם צריך שהוא לא יותר טוב מהשני 

ורודף שלום,  כן זכה אהול תה  יע לשלימות כשאבשביל להג רן למידת השלום אוהב שלום 
נבחרת  למה אתה בוש כי לכך    ואתה מזהה שבעצם אתה לא יותר טוב ממנו  רואה את השני

 צד עצמו והכל מאת הקב"ה.ן לו זכותים מדהיינו הוא ידע כל הזמן שאי 
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 למה מחביאים את הבגדים של הכהן גדול 

לו יי  הקדושת  שהכהן  שאחרי  שכתוב  הבגדים  אומר  את  מחביאים  קדשים  מקדשי  צא 
צים ובגדים של צדיקים, וכאן  היום יש מלא אנשים שעסוקים עם חפ  שעמהם נכנס לשם,

ותם ביום הכי קדוש ונכנס עמהם לוקחים את הבגד הכי קדוש של אדם הכי קדוש שלבש א
ה, אלא היות שהכהן אמר שם לכאורה למ  "ז לוקחים את זה ממנולמקום הכי קדוש ועכ 

ואי אפשר   ל מחביאיםחטאו ופשעו ועוו בני ישראל כזה בגד שעמו דיבר ככה על בני ישרא
בו כהזדמנויותר להשתמש  הזה  לראות את הדבר  ת שבמקום שבעלי תשובה  . אבל אפשר 

 ם גמורים יכולים לעמוד בהם. ם אין צדיקיעומדי

 אהרן קירב את כולם לתורה ולהקב"ה 

החזיק את עצמו לגדול בזה שהיה שם, ואדרבה קירב את כולם לתורה ואמר לכולם    אהרן לא
לא יכול להיות שם, כי במקום שבעלי  שיש לך הזדמנות ג"כ להגיע לזה שאפילו אני בעצמי  

ושם יש  כי שלום שמו של הקב"ה,  .  וד שםם גמורים יכולים לעמתשובה עומדים אין צדיקי
צה  ה סוג לא שהוא רוצה לברוח משם אלא יראה שהוא רוורה שזה כזת ד' טהטהרה א"כ ירא

נ יראה לחיים וזה  וברגע שזה לא  קרא שהוא חי שלימואת הקשר עם הקב"ה שזה  עם  ת, 
 . ת שלך חסר שם השלימותהשפלו

 אדם שיש לו יראת ד' מגיע לשלום 

, ואתנם לו מורא  איתא במדרש: בריתי היתה אתו החיים והשלום, שהיה רודף שלום בישראל
ולפי ימות. , שקיבל עליו דברי תורה באימה וביראה וברתת ובזיע כו', ואז הגעת לשל וייראני

 ל השלום.ורה לכן זכה אחל עליו יראת ד' טהש

 טעם למה נקרא ירושלים 

ם יראה ושלום, ע"י היראה מגיעים  שזה שתי מילי טעמא נקרא עיר הקודש ירושלים,  ומהאי  
יראה, שנאמר ויקרא אבר ש: אברהמות, כמו שכתוב במדראל השלי הם שם ם קרא אותו 

ם קרא אותו שלם, שנאמר ומלכי צדק מלך שלום, אמר הקב"ה הריני  המקום ההוא יראה, ש
מו שקראו שניהם, יראה שלם, ירושלים. דהיינו ברגע שיש לך יראה  ורא אותו ירושלים כ ק

 נמצא בה. על היראה והשלימות שמות. יראה אין לך שלי  יש לך שלימות, ואם אין לך

 בשבת אפשר ג"כ להגיע ליראת ד' 

עם הארץ אימת שבת עליו,   וגם בשבת קודש דחל יראת ד' על בני ישראל, כדאיתא אפילו
ושמעתי מפי מו"ז ז"ל כי בל"ג בעומר יכולין . ואמרינן שבת שלום ומבורךלום. רא ש לכן נק

יראת ד' טהורה ת  יע במידלזכות ליראת ד', ואפשר שהוא מטעם הנ"ל, שאהרן הכהן מסי
אכמו שנתבאר.   יראה  בשנה  פעמים  בר  וכמו שאמרנו שלוש  רבי שמעון  וזה  זכורך,  כל  ת 

 חיים את היראה נכונה.  יוחאי, דהיינו כשמגיעים לשם

 דבר ממציאות לסיבה וא להפוך כל  עיקר עבודה ה 

ך המערה, אדם שמגיע למקום ולא מוצא את עצמו הוא במערה  היה אומר הוחבא לתור' אשר  
צה  דהיינו שהוא לא האשים אף אחד אלא קיבל שזאת הקב"ה רופני הגזירה  כמו רשב"י, מ 
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ות  ת לסיבה, ואז דרש כל תעלומממנו, ושם למד סתרי תורה דהיינו להפוך כל דבר ממציאו
ת  היה מצב של תעלומה אבל ידע שיש שם נקודה של חכמה, בעוז ותעצומו  אפילו שבשבילו

פה שאתה רוצה לברוח  מעלות רמות דווקא מאי  קשנות ואז עלהי להגיע לזה צריכים ע אבל כד
 . דווקא שם זה נמצא

 ואז מגיעים להתחדשות ולטהרה 

את עצמו    ושם נברא מעין לו מה טוב חלקו וחבלו ואז אדם מגיע למצב שהוא מחדש ומטהר
לכל   ואז  גזירות,  כמה  ביטל  של  למצב  מגיעים  ואז  כל הנסתרות  יודע  ואז אדם  הזמן,  כל 

ל האיר לכל מקום שאתה מגיע אתה מאיר ומכניס שם את הנקודה של הקב"ה בעולם,  ישרא
עזור שיהיה תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו הוא ימליץ טוב  והקב"ה י  וזה הכוח של רשב"י.

 בעדינו אדונינו בר יוחאי. 

       

 

    

   

        

   

         




