
 

 מתוך דברי רבינו שליט''א

 

מי שרוצה  ֵלָבב. ּוַבר ַכַפיִם ָקְדׁשֹו. נְִקי ִבְמקֹום יָקּום ּוִמי יְדָֹוד ְבַהר יֲַעֶלה ִמי

גבוה, אם הוא יסחוב עליו משאות כבדים יהיה לו מאד קשה לעלות,  לעלות הר

כובד המשא, אך ככל ואפילו לא יוכל לעלות עד למעלה אלא יעצור באמצע מרוב 

 , ככל שהוא יהיה יותר ערום הדרך תהא יותר קלה ומהירה.שהוא בלי משא

אנחנו צריכים לעלות בהר ה' ולהדבק בו, כדי שהדרך תהא קלה יותר ומהירה 

יותר נדרש מאיתנו לנקות את עצמנו מכל וכל, להיות ערומים בלי שום משא, לא 

אני לומד, לא אני שומר תורה, לא אני רציני, לא אני קם בזמן, הכל זה הרחמים 

 עלות מהר יותר וזריז יותר.של הבורא, ככל שאני ינקה את עצמי יותר אני יכול ל

אך ברגע שאני מתחיל להכיר את עצמי כעויבד ה', למדן ופלפלן, אני קם בזמן, 

אני הולך למקווה, אני עושה חסד, אני רק יכביד על הדרך, כי אני מוסיף על 

 עצמי משאות שכאילו אני עושה אותם, ואז הדרך תהא יותר קשה.

, שהוא לא סוחב כלום, שהוא ריק, פיםנקי כ, דווקא מי שמי יעלה בהר ה'לכן 

י הוא יודע שהוא תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם חטאתי נגדי תמיד מכאוב

תמיד, כזה אדם שחי עם האמת שלו, ולא מכחיש ויודע שמצידו הוא לא  ידנג

 עושה כלום, וכל דבר הקב''ה נותן, הוא יוכל לעלות בהר ה'.

זאת כמובן מאליו, הוא חייב לעבור על כמובן שהאדם לא יוכל לבוא להכרה ה

בשרו את המכאובי ואת החטאתי עד שיבין שהוא באמת לא שווה כלום, והוא  

 לא יכול כלום, וכל מה שהוא עושה זה לא ממנו, אלא מהרחמים של הקב''ה.

אבל בשביל זה צריך הרבה סבלנות, לעבור כאבים וניסיונות, ולקבל הכל 

בוא מזה רק טוב, כי רק הכאבים והניסיונות ינקו בשמחה, מתוך אמונה חזקה שי

אותי, ויפרקו ממני את המשא שהעמסתי על עצמי, ויאשפרו לי לעלות את ההר 

 זריז יותר אל ה' לדבקה בו 'ואני קרבת אלוקים לי טוב'.

 


