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 "צפרא דשבתא"
 

 דיבורים חזקים שזכינו לשמוע מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

 בעת קידוש בצפרא דשבתא. 

 

 

 תשפ"ב  פרשת וארא 

 

ועשרת  מכות  עשר  מאמרות  עשרה  מצאנו  העולם.  נברא  מאמרות  בעשרה  במשנה  איתא 
עשרה מאמרות שבהם נברא העולם נקרא שהקב"ה צמצם החידושי הרי"מ  הדברות. מסביר  

את עצמו בצמצום אחר צמצם עד שברא את העולם, וגם את האדם ברא ביום השישי שזה 
ביום הכי מצומצם ובמקום הכי מצומצם   ביום הכי מצמצם מכל השבוע. דהיינו אדם נברא

 . שזה עולם העשייה

ועבודה שלנו הוא לגלות את הקב"ה דווקא שם ולהכיר אותו בכל העשרה מאמרות עד שנגלה  
את הקב"ה בכל מקום. אבל היות שאנחנו נמצאים בחושך ובהסתר אין מציאות להכיר את 

הקב"ה בעוד נקודה ובעוד נקודה,  הקב"ה רק ע"י עשר מכות, דהיינו בכל מכה אנו מגלים את  
ואחרי שמגלים את הקב"ה בכל העשרה מאמרות אז מגיעים לעשרת הדברות. דהיינו קודם  
יש עשרה מאמרות ואחרי זה יש עשר מכות ואז אחרי שעוברים עשר מכות מגיעים לעשרת 

 הדברות שזה קבלת התורה לחיות עם הקב"ה בכל מקום ובכל זמן.

הרה"ק פר: הרה"ח רבי משה ווייס ע"ה סיפור: שהיה נוכח בעת שבא  על ענין מכות נראה לס
וכשרצה הרה"ק החקל יצחק זי"ע,  לעיר סעליש והגיע לבקר את  אהבת ישראל מויזניץ זי"ע  

להיכנס היה שם אברך אחד בחדרו הק' ולא היה שייך להיכנס. ואחרי כמה דקות כשיצא 
 אותו אברך נכנס אהבת ישראל לביקור.  

קל יצחק שעכשיו היה כאן אברך ואמר לי שהוא חושב שהגיע זמנו להתפרסם אמר לו הח 
בעולם והגיעו להתייעץ אתו על זה. ואמר החקל יצחק: ויזניצער רבי הרי אתה יודע מה זה  
נקרא להתפרסם הרי אנחנו היינו רוצים לעזוב את הכל וללכת לעבוד את הקב"ה וכאן מגיע  

 אברך שרוצה להתפרסם בעולם.

הרה"ק מויזניץ זי"ע ואמר: אנחנו היינו מקבלים מכות לפני זה ועברנו הרבה מעברים הפטיר  
אבל הוא רוצה עכשיו להתפרסם בעולם ואחרי זה לקבל    ובסוף אנחנו מתפרסמים בעולם,

 מכות ולעבור מעברים וכאבים.

נחזור להנ"ל: יש אהבה ויש יראה ויש יראה מתוך אהבה, יש מצב לאהוב את הקב"ה אבל  
ה מצב בלי יראה זה כלום, כי בסופו של דבר אדם עלול לקחת זאת לעצמו ולהגיד שהוא  כז

את  לאהוב  מצב  ויש  אותו,  לאהוב  הכוח  את  לו  שנותן  הקב"ה  לא  וזה  הקב"ה  את  אוהב 
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הקב"ה רק מתוך יראה אבל אם זה בלי אהבה זה לא עבודת ד', כי אז הוא עושה כל דבר רק  
דבר כי הוא באמת אוהב את הקב"ה, והעיקר הוא שיהיה    מתוך יראת העונש ולא עושה שום

יראה מתוך אהבה, דהיינו מצד אחד לאהוב את הקב"ה ומצד שני ליראה לא לפספס את  
אהבה שלו, וכמו שאומרים שהפחד הכי גדול של הצדיק אמת הוא לא לעזוב ולא לשכוח את  

 הקב"ה אפילו לשנייה אחד. 

נקרא שהוא עושה כל דבר כי הוא מפחד מעונש או    א"כ יש יראה שהוא לא מתוך אהבה שזה
מדברים אחרים אבל הוא לא עושה אותם באמת כי הוא אוהב את הקב"ה, ויש יראה מתוך  
אהבה שזה נקרא שהוא מפחד לא לעזוב את הקב"ה אפילו לשנייה אחד, והוא יעשה כל מה  

ר הוא יראה מתוך  שבעולם לא לפספס את ההזדמנויות שיש לו להגיע לאהבת ד'. א"כ העיק
 אהבה. 

כשיש לאדם כאבים מאיזה מכה שקיבל, נראה לאדם   אותו דבר הוא אם כאבים שיש לנו,
שהכאבים קשורים ישירות למכה שקיבל. אבל האמת אינו כן, יכול להיות אחד שיהיו לו  
פצעים גדולים ולא יהיה לו כל כך הרבה כאב ויכול להיות אחד שכמעט ולא רואים עליו כל  

וחבורה ובכל זאת הכאבים שלו יהיו כ"כ גדולים וחזקים עד שלא יוכל להירדם מרוב  פצע  
כאבים וגם יהיה ניכר על פניו איך שנושך את השפתיים מרוב כאבים. המקור והשורש של  
 הכאבים אינם תלויים בגוף המכה אלא בחשיבה של האדם איך לקבל ואיך להתייחס למכה.

בחייו לטוב ולמוטב נקרא פחד. המקור של הפחד בא מהחשיבה  החשיבה המנחה את האדם 
לפחד לא  וממה  לפחד  ממה  בוחר  כשהוא  האדם  של  נמצא  המעמיקה  הפחד  שבעצם  כך   .

חזקים   לפחד מהכאבים אזי הכאבים  בוחר  של האדם. כאשר  ובבחירה  בשליטה בחשיבה 
וכאשר בוחר לפחד ממשהו אחר אזי הפחד מהכאבים נחלש ואתו נ חלש הסבל  ללא נשוא 

והכאב. והכאבים עוברים למשהו האחר. דהיינו עבודת האדם הוא לדעת שברגע שהוא לא  
חי עם הקב"ה מיד יופיע לו כאב שזה בעצם תוצאה מהנתק שלך מהקב"ה, אבל הכאב לא  

 מגיע להעניש אותך או להכאיב לך אלא להחזיר אותך להקב"ה. 

יתוח היו עסוקים בשירה או בדברי תורה  וכן מסופר על כמה צדיקים כשהיו צריכים לעבור נ
היה צריך לעבור  שהרה"ק ממודזיץ זצ"ל  ולא הרגישו כלל את היסורים של הניתוח. כידוע  

ניתוח ולא היו יכולים להרדימו כלל, והחליט לשיר ניגוני קודש בו זמנים וככה לא ירגיש  
ג מרו הכל. דהיינו  כלום, אחרי זמן מה התעורר ושאל למה עוד לא התחילו, ואמרו שכבר 

ברגע שאדם מעביר את הכאב לקשר בורא שם אין כאן גשמי כלל ושם עוז וחדווה במקומו  
 ושם יש רק שמחה תמיד. 

המסוגלים להטות את הפחד ולהקל על הסבל הוא ההרגל. הקב"ה  אחד הדברים החשובים  
אילו שהיא  הכניס בטבע כוח של הרגל נעשה טבע שני. וכשנעשה טבע שני אין לפחד שליטה. כ

בריאה בפני עצמה המוגנת מהשפעת הסבל והיסורים, כי הפחד אינו שולט במקום שיש הרגל.  
אנו יכולים לראות אנשים שגרים במקומות מסוכנים וניתן לראות אנשים שעסוקים בדברים 
מסוכנים. וככל שהתרגלו בכך הפחד שלהם פוחת מפני שהפחד אינו שולט על דבר שהתרגלו  

 בה.

הרגל מוציא את האדם מהשפעת הפחד הוא בגלל שבעצם הקב"ה ברא את העולם  הסיבה שה 
במידת החסד כמש"כ עולם חסד יבנה, וכשהאדם מוקף בחסדים, מטבע הדברים שמעדיף  
יותר לחיות חיים שלוים ושקטים ולהימצא בתחושה הנעימה של כגמול עלי אמו כגמול עלי  

ל שלווה ונועם הוא בגלל הפחד שתוקף  נפשי. זה שאינו מתאפשר לאדם להיות בתחושה ש
אותו ומכניסו לתחושה של סבל ויסורים, לחצים ודמיונות. אך כאשר האדם הרגיל את עצמו  
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להיות קבוע באחד מסדרי היום או להיות רגיל בפעולה מסיומת אזי ההרגל יוצר מציאות  
 חדשה השולטת על השפעת הפחד. 

ברור  וזה מה שאומרים הרגל נעשה טבע שני, כאשר   הפחד עבר למשהו אחר מתגלה דבר 
ומעניין שאותו אדם כאשר היה עד להרגל בסבל ובכאב בלתי ישוער ובגלל הסבל לא היה  
יכול לישון בלילות ולא היה יכול להסיח את דעתו במשהו אחר והנה לאחר שהרגיל את עצמו  

שנעשה טבע שני  אינו מרגיש כלל בכאב ובסבל והרי הוא כאילו לא היה. והוא מפני שההרגל 
נושא אתו את השקטות והשלווה האמונה והתקווה שהוא החיים האמיתיים המושפע מבורא  

 העולמים, ובזה דוחה הצדה את הפחד. 

אליבא דאמת האדם צריך תמיד להיות בפחד לקיים מה שנאמר אשרי אדם מפחד תמיד.  
ובשקטות בכ"ז אי ולהיות בשלווה  לו להשתחרר  ואפילו כשזכה להיכנס למצב של הרגל  ן 

יקיים את מה שנאמר אשרי אדם מפחד תמיד עלול האדם לאבד את  כי אם לא  מהפחד. 
התקשרות בורא כלל, ויכניס את עצמו למה שמוגדר עולם הטבע כך שלאט לאט יאבד קשר 
עם הבורא. ובסוף הפחד השולט בכוח חטא אדם הראשון והלאה ישתלט עליו לאורכו ולרחבו  

האדם ממש כמו שאמר דוד המלך אין מתום בבשרי מפני זעמך. על    ויתפשט על כל מציאות
כן תמיד לקיים אשרי אדם מפחד תמיד ואפילו במקום שההרגל הצליח לדחות את הפחד  
ולהשליט את השלווה והשקטות בכל זאת לפחד שמא יצליחו לדחות את ההרגל כדרשת חז"ל  

ששימש בכהונה שמונים שנה, זאת  אל תאמין בעצמך עד יום מותך, וראיה מיוחנן כהן גדול  
אומרת שהיה לו הרגל של שמונים שנה וזה בוודאי הרבה מאוד. ובכל זאת בסוף נעשה צדוקי  

 מכאן שיש לפחד מכל מצב. 

וסיפר לו שכתוב בספרים איך אפשר לבדוק האם הגעתי לתיקון  לר' אשר  מסופר שאחד הגיעו  
בזה יודעים שהגעתי לתיקון השלם. השלם, מעבירים את הידיים באש ואם הם לא נשרפים  

ענה לו ר' אשר א שווארץ יאהר )ככה היה מכנה את היצר הרע( הוא מוכן שלא יישרף לך את  
הידיים העיקר שתחשוב שהגעת כבר לתיקון השלם. דהיינו אין כזה דבר אלא העיקר שיהיה  

לא ייקח  מצב של אשרי אדם מפחד תמיד ולדעת שעד הרגע האחרון אין ביטוח לאף אחד ש
 לעצמו שום דבר. 

על יסוד הדברים האמורים אפשר להבין את עניין מסירות הנפש של רבי עקיבא ע"ה בשעה  
שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים ואמר כל ימי הייתי  

בא  מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך, מתי יבוא לידי ואקיימנו ועכשיו ש
לידי לא אקיימנו. בזה שרבי עקיבא היה מצטער בקיום הפסוק בכל נפשך, אפילו נוטל את  
נשמתך, יש בזה הוכחה שכל ימיו של רבי עקיבא היה בהרגל של מסירות נפש. ולכאורה אם 
לרבי עקיבא היה הרגל של מסירות נפש מפני שבכל ימיו היה עסוק בהם, הלא לכאורה אין  

 . למסירות נפש שום ערך

אך האמת הוא שהמסירות נפש של רבי עקיבא לא היה מבוסס על מצב של הרגל אלא מתוך  
תהליך של פחד תמידי. דהיינו רבי עקיבא לא היה בטוח שיהיה לו עולם הבא כי אצל רבי  
עקיבא הפסוק אשרי אדם מפחד תמיד התבטא גם בפחד שמא מאבד את כל העולמות ובכל  

הפסוק בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתו כי כל הזמן היה בבטול  זאת היה מצטער בקיום  
 העצמיות ובדביקות גדול אל השי"ת. 

נתאר לעצמינו באיזה פחד היה רבי עקיבא מצטער עד דבר זה מתי יבוא לידי ואקיימנו, למה  
היה צריך להיות מצטער, כי לא רצה להיכנס להרגל בחשיבה על המסירות נפש דהלא ככל 

ר להרגל נעשה מההרגל טבע שני ואז מאבדת הפחד את השליטה. וכיון שרבי שנכנסים יות
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עקיבא רצה להישאר בדבקות בורא, היה מפחד מעצם היות המחשבה התמידית שלא תהיה  
 מחשבה של הרגל. ולכן מדיוק הלשון כל ימי הייתי מצטער בלשון צער. 

לא יצא מהבית והיו גבאים  שבסוף ימיו היה חולה וכמעט שהרה"ק רבי זושא זי"ע  מסופר על  
אתו כל היום וכל הלילה. יום אחד היה עוזרת בבית והגבאי היה צריך לצאת לכמה דקות  
והחליט שהיות שהרבי ממילא לא יכול לרדת מהמיטה וממילא לא יכול להיות שום בעיה  

 והוא יכול להישאר עם העוזרת בבית לבד. 

ה הלא זקן אתה והיא צעירה ומכוערת  וכשחזר ראה את ר' זושא בחוץ, ושאל אותו מה קר
וממה פחדת ממנה. ענה ר' זושא היצר הרע לא הולך לישון גם בגיל הזה ואם היה רוצה היה  
יכול לעשות אותי יותר צער ואת אותה יותר יפה. דהיינו אדם צריך לדעת שאין כזה דבר שיש 

 מחדש.  לו כבר מהלך בחיים, אלא אשרי אדם מפחד תמיד ותמיד צריכים להתחיל

שכל כאב הוא מאת הקב"ה, וברגע שאדם מרגיל את עצמו    ת האדם הוא לדעתעבוד  לסיכום:
ם שוכח עוד פעם את הקב"ה  הרגל נעשה טבע שני, ואז בעצ  לחיות ככה נהיה לו בעצם מצב של

וד בפחד כל הזמן  לעמומה עושים הלאה, וע"ז התשובה אשרי אדם מפחד תמיד אדם חייב  
רגל וישכח את הקב"ה, ובאמת הקב"ה שולח תמיד פחדים חדשים ממקום  נס ח"ו להשלא יכ

ל לבד, וזה היה רבי  וב ח"ו שאתה יכויות בפחד ולא לחשאחר לגמרי כדי לעזור לך לזהות ולח
חשבון  חד שברגע אמת ישכח את הוא פ ה דהיינו שהבוא לידי ולא אקיימנעקיבא שאמר מתי י

 ולא יחיה בפחד כמו שצריך להיות.

ם פרעה שהרגיל את עצמו לחיות עם הקב"ה ונעשה לו הרגל טבע שני, עד שפתאום  וכן היה ע
ן לא ידע איך  ממקום אחר שעדיי   חדם לחזור למצרים דהיינו שהגיע פ שמע שבני ישראל רוצי

וא  ל עבודת האדם בעולמו הה ושם נפל והיה לו מפלה ונהיה קריעת ים סוף, אבעובדים עם ז
 לזהות כל מצב ולחיות שם עם הפחד ולדעת שבלי הקב"ה אי אפשר. 
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