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*** 

 שקר!!! זה )לא(

והאמת הכי גדולה היא כשהוא אמת, נמצא בר' אשר היה אומר, השקר הכי גדול הוא כשאדם חושב שהוא 

 ש'מאליו נמשך אל החיצוניות'.כי האמת היא שהגוף שלנו בנוי בצורה כזאת  ,יודע שבעצם הוא נמצא בשקר

* 

 מתוך שלא לשמה...

האדם חייב להגיע לפיתויים שימשכו אותו כדי שיסכים לעשות איזו שהיא  אין דבר כזה להגיע לכל האמת,

 פעולה, ורק מתוך ה'שלא לשמה' בא ל'לשמה'.

ית היא להגיע הרעיון הוא שבשעה שלוקחים ממך את הפיתוי ואת האינטרס החומרי, תגלה שהעבודה האמית

 ללשמה.

להכניע את  ובלי החלק החומרי שימשוך אותנו לא נסכיםהאמת היא שאנחנו נמצאים בעלמא דשיקרא, 

 להגיע לנקודה הפנימית שנמצאת בתוך המשיכה הגשמית.רק העבודה שלנו היא  עצמינו,

* 

 פחד ה'

מגיעה אלינו בצורה נסתרת, כשאדם כל מידה שפוגשת אותנו מגיעה בצורה גשמית, כמו למשל המידה של יראה 

נפגש עם פחד, מכלב למשל, או מעלייה במעלית, הוא צריך לדעת שה' שלח לו את הפחד הזה כי הוא רוצה לזכות 

 אותו להגיע לפחד ה'.

לדרגה כזאת של פחד ה', ואני בעצמי רבונו של עולם, אתה יודע שאני אינני יכול להגיע  תגיד לה':

י הזה, אבל אתה הרי הבאת לי את הפחד הזה, לא בשביל להשאיר אותי נשאר תקוע בפחד הגשמ

 בפחד הגשמי הזה, אלא שאגיע דרך זה לפחד ה', אבל אני לא מסוגל! אבא, תעזור לי!!!

* 

 ממי אנחנו מפחדים?

מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה, שאל הפילוסוף את הבעל שם טוב הקדוש, למה צריך לבקש מהאדם 

', האם זה לא דבר טבעי? הרי יראה באה מעצמה, וכמו שכשאדם רואה שוטר נוסע מאחוריו, הוא מתחיל לפחד מה

 לפחד ומשתדל לעשות את כל מה שהחוק דורש, כך גם אמור להיות לגבי יראת ה'!

הוא לא מפחד מהשוטר, אלא מהקנס שהשוטר יכול להביא ענה לו הבעל שם טוב: כשאדם מפחד מהשוטר, 

 דע שהשוטר יכול לקחת ממנו את החיים הכבוד והכסף שיש לו, ורק מזה הוא מפחד.הוא יו לו,



 

ואפילו כשה' שולח לנו פחד גשמי, המטרה בזה היא שנגיע  אנחנו צריכים לירא מה' בעצמו,אבל ביראת ה', 

 .לפחד ה'

* 

 סיפורי צדיקים?

איפה הם ואיפה לפעמים אתה קורא בסיפורי צדיקים, על הגדלות שלהם כבר מגיל צעיר, ואתה שואל את עצמך, 

אולי הם בגיל שמונה כבר היו נקיים וטהורים, ואני? אני בגיל המבוגר לי עוד צריך להתמודד עם כאלו דברים...  אני?

 משהו לא תקין אצלי?

אפילו הצדיקים הכי דעת שכל האנשים בעולם עברו נסיונות קשים, אבל זה לא נכון כל מה שכותבים! צריך ל

נשגבים עברו מיליוני מעברים נסיונות וקשיים, אבל הגדלות שלהם היתה שהם לא נשברו במקומות 

 הם המשיכו להילחם עוד ועוד, לא התייאשו עד שהצליחו למצוא את ה' שהסתתר בתוך כל הקשיים. האלו,

* 

 אנחנו לא יכולים

, ולדבר עם ה', כי רק הוא יכול לתת לנו את הכוח ואת הדעת צריכים להכיר בכך שאנחנו לא יכולים לבד אנחנו

 להתמודד עם כל המצבים שהוא מביא אלינו.

ואם רק נתחיל לדבר עם ה', כבר נוצר אצלנו קשר עם אבינו שבשמים, והקשר הזה יגרום לנו 

 בורא.ה את ידכל מה שעובר עלינו זהות בל

* 

 שולט או נשלט?

 על כרחך אתה חי, מוכרחים לקבל את הפחד הגשמי.

על ידי הפחד, להיבהל ולהישבע שיותר אתה לא נכנס למעלית וכדומה, ואתה יכול להחליט  להישלטאתה יכול 

 על הפחד, ותביא אותו לפחד ה'. תשלוט שאתה

* 

 רק אתה יכול

לכל אדם יש מסלול  במקומות שרק הוא יכול לגלות אותו,מה ה' אלוקיך שואל מעמך! כל אחד מגלה את ה' 

 ותפקיד משלו, ואף אחד אחר בעולם לא יוכל להשלים את העבודה במקום שלו!

* 

 הזדמנות להתבונן

ייבים מיד אנחנו לא מסוגלים לחכות רגע אחד, אנחנו חר' אשר היה מדבר הרבה מהעניין של סבלנות. 

הבהירות, אין לנו סבלנות, אנחנו רוצים -ישועה, חייבים מיד שידוך, חייבים לצאת במהירות מאי

 "שוין"}ביד ומיד...{.

, מתנת שמים מגיעה רק מתוך התבוננות, בזמן הזה שאתה מחכה לישועה שלך, הסבלנות היא שם המשחקאבל 

 השגחה פרטית, איזו נקודה של פנימיות, איזו בהירות רוחנית.אם רק תתבונן, תוכל פתאום לגלות איזו נקודה של 

באותו זמן אינך מסוגל להחזיק  א דורש לבוא אל המנוחה ואל הנחלה,ולך מנוחה וה ןכי בזמן הזה שהאגו שלך לא נות

 ה.-נ-ו-מ-רק על ידי א-מעמד מול הלחץ הזה

ואתה יכול לשאוב מעיינות בלתי והבחירה היא בידך, אתה יכול להתמרמר, להיכנע לאגו שלך ולהתייאש, 

 נגמרים של חיזוק דווקא מתוך ההמתנה המרגיזה...



 

 

 שלינגען, שטימען", לשתוק, לבלוע ולהחריש...."שווייגען,  ת,-ו-נ-ל-ב-וכיצד תגיע לגלות את אותם אוצרות? על ידי ס

* 

 

 כעת, בואו נעצור לחשבון נפש קטן...

אנחנו יכולים להמשיך להיות תקועים בחיצוניות, להישבר מכל דבר ולהתייאש מכל קושי, ואנחנו יכולים להתחיל 

 לחיות פנימיות.

 ת של כל דבר:השפת אמת מציין את הרווחים שיש לאדם שחי בפנימיו

 א'. חיות!

אם אתה חי בפנימיות, אתה מחובר לשורש, אתה מקבל את החיות שלך מהמקור. וכמו שאי אפשר להשוות בין מים 

כמו כן החיות שמקבלים כשמחוברים שנמצאים כמה חודשים בתוך בקבוק למים שמגיעים ישר מהמעיין, 

 למעיין החיים היא בלי השוואה לחיים של אדם מנותק.

 הדבק' מהתפילה הקודמת,-כל תפילה זה 'העתקיום נראה אצלו אותו דבר,  אדם שאינו מחובר לשורש, כל

 אין שם טעם, אין שם חידוש.

הרי בכל דבר אתה מוצא מעיינות של חיזוק, בכל יום אתה מגלה אבל אם אתה מחובר לפנימיות, 

 נקודה חדשה, בכל תפילה אתה מגיע לגעדאנק חדש שלא הגעת אליו עד היום.

יטעפסק כל שבת היתה נראית כמו שבת שעדיין לא היתה מעולם ולא תהיה שוב, ולמה? כי הוא אצל ר' מנדלי מוו

 חי ב'מתחת לפני השטח', ולכן כל שבת הביאה לו נקודה חדשה של אור.

 ב'. איכות!

, עם כל החיים שלו הם איכותיים יותרבמקום הזה לא מודדים כמות, מודדים איכות, ומי שחי בקשר בורא 

 קה יותר ועם נגיעה של אמת.משמעות עמו

 ג'. אחדות!

אבל על פי האמת הרי כולנו באים מאותו הבעל התניא אומר, שהפירוד בין האנשים נמצא רק בחיצוניות, 

אין לו את החסימות ולכן, כשאדם מחובר לשורש, הוא בעצם מוכן לקבל מכולם ולהתחבר עם כולם,  שורש,

 שמונעות אותו מלהתחבר עם השני.

 מקיים את כל המצוות מהשורש! ד'. אתה

הבני יששכר אומר, איך אפשר לקיים את כל תרי"ג המצוות, הרי יש מצוות שרק כהנים יכולים לקיים, או למשל 

 מצוות כמו חליצה או לקט שכה ופאה שרק אנשים מסוימים יכולים לקיים, ואיך אנחנו קשורים למצוות האלו?

, הוא מתחבר גם על ידי שאדם מתאחד עם כל כלל ישראלאומר הבני יששכר )בספר 'אגרא דפרקא'(, 

 למצוות שהוא עצמו לא יכול לקיים, וכמו שאומרים בתפילת לשם יחוד "בשם כל ישראל".

 ה'. כוחות!

הבעיות  אדם שמחובר לפנימיות מקבל כוחות, יש לו שמחה,במקום של הרוחני זה "עוז וחדווה במקומו", 

 שלו נעלמות כי 'משם יתפרדו כל פועלי אוון'.

לנו נשאר רק לבחור, האם אנחנו מעוניינים בדכדוך ובשיברון של עצב, או שאנחנו בוחרים 

 לחיות במקום של קשר, במקום של חדווה...

* 



 

 אפילו בדמיונות

השפת אמת אומר, שהעבודה היא 'אפילו בדמיונות', אפילו אם אדם לא נמצא באמת, אלא רק רוצה להגיע לאמת, 

וכו', העבודה שלו גם כן נחשבת ל'אמת לאמיתה',  לרצות-ואפילו אם רק רוצה לרצות או רוצה לרצות

 חלשות והכמעט בלתי נראות...ומדוע? כי אי אפשר להגיע לאמת על ידי הגוף הגשמי רק על ידי נקודות ההתחלה ה

* 

 אין התמכרות!-אם אין מצוקה

במהלך מלחמת ווייטנאם נשלחו אלפי חיילים לשדה קרב מסוכן ואכזרי, המראות שם היו קשים והבלבול היה נורא, 

ובכדי למנוע מהם להגיע לכך, החליטו המפקדים עד שעלה חשש כבד שהחיילים הלוחמים יאבדו את שפיותם ר"ל, 

 לחיילים מדי יום מעט סמי הרגעה, כדי ששמחת החיים שלהם לא תיפגם. להזריק

אבל, בצבא ידעו, שאם עוברים עשרים ואחד ימים רצופים שבהם האדם משתמש בסמים הללו, הוא הופך למכור, 

ומאותו יום ואילך לא יוכל יותר להסתדר בלי הסמים המרגיעים. ומשום שלא הייתה להם ברירה, החליטו להכין 

 ות אדירה של סמי הרגעה לחיילים, וכך, כאשר ישובו לארצם, יהיה בידם להשיג כפי צרכם.כמ

אולם, לאחר המלחמה הופתעו הקצינים לגלות שהחיילים כמעט ולא הגיעו לבקש מאותם הסמים, וזה היה מאד 

 מוזר בעיניהם. והחליטו לערוך מחקר על עכברי מעבדה.

בתוך קופסה, והניחו בתוך הקופסה שני בקבוקונים של שתיה, באחד  מה עשו? לקחו עכבר מעבדה וסגרו אותו

את החומר הממכר. ואכן, כפי שציפו, שתה העכבר עוד ועוד מהמשקה הממכר, ולא העיף -מילאו מים רגילים ובשני

 מבט לעבר המים הרגילים.

בקבוקונים. כעת,  כעת, לקחו החוקרים קבוצה גדולה של עכברים והניחו אותם יחד בקופסה סגורה עם שני

להפתעת החוקרים, לא השתמשו העכברים במשקה הממכר ולא שתו ממנו כלל! כתוצאה כך הסיקו החוקרים 

 שהרצון והכמיהה לחומר ממכר קשורה איכשהו להיות האדם לבדו או בקבוצה.

כל ההתמכרות והרצונות הריקניים של האדם באים מתחושה של מצוקה, כשאדם מרגיש לעניינינו, 

אוטומטית הוא מחפש למלא את עצמו בדברים עצמו בודד, לא מחובר ולא מפתח קשרי ידידות,  את

 אחרים.

אבל האמת שהשורש של הבעיה אינה בחומרים, השורש של הבעיה אינה בדברים האסורים, אלא הם מגיעים 

 חברים ולא להישאר בודד!מחוסר וממצוקה, מהבדידות שהוא מרגיש בליבו. והעצה לזה היא להתחבר ולהתאחד עם 

* 

 בכל דרכיך

בכל דרכיך דעהו, בכל המצבים שיבואו אליך, בקשיים ובשמחות, בנפילות ובתקומות, בדברים המרגיזים ובנקודות 

 הרגישות שלך, אם רק תתן את הסבלנות, תוכל להגיע לנקודה הפנימית ולהתחבר לשורש!

* 

סופית, בינינו לבין הרבונו של עולם יש כל כך הרבה -כל העבודה הזאת היא עבודה אין

מחיצות, כל פעם יש פחד חדש, כל יום יש כאב חדש, וכל החיים זה מה שאנחנו צריכים 

לעשות, לקלף עוד שכבה ועוד קליפה, לזהות בכל דבר את הרבש"ע שמסתתר שם. זה אף 

ם הפסק בינך בין הקב"ה, אתה כבר לא תהיה כאן פעם לא נגמר, כי אם כבר אין שו

 בעולם.

העבודה שלנו היא עבודה של שבעים שנה 'און מ'בלייבט א טיפש', הדבר היחיד שיש לנו זה 

האפשרות לדבר עם הרבונו של עולם, אנחנו צריכים להאמין, בכמות אי אפשר להגיע, 

 מות שמעל הטבע...רק באיכות, והאיכות הכי קטנה היא זו שמביאה אותנו למקו
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