
1spinkarebbe@gmail.com    
 

 ב"ה 
 

 לשונות של דעת   
 שפת אמת "ק השנאמרו בשיעור היומי בספ

 תשרי תשפ"א 
 

 הדרך לעזור לאנשים שסובלים
חצי צרה, אבל  עוד  מילא,  יש להם יותר אורות מאשר כלים, זה  זה בגלל שכל האנשים שסובלים  

הבעיה היא שהם לא נותנים ליצור כלים, הדרך ליצור כלים זה סבלנות, הדרך ליצור כלים זה הכנעה, 
הכנעה זה נקרא לבחור שאני לא יכול לבחור, והם עסוקים למה ככה ולמה לא ככה, ובפרט שהם  

לבחור,   ברגע שאתה מלמד אדם לבחור את הקב"ה במקום שהקב"ה רוצה רואים את הסביבה, אבל  
 לקבל את האור.  יכוליםההכנעה הזאת עצמה בונה להם את הכלים שאח"כ הם 

 ה' תשרי 
 

 הרצוי והמצוי 
מצד אחד שהמצוי לא זה דבר שלא נגמר אף פעם,  כל העבודה של הבנ"א זה ללכת בין הרצוי למצוי,  

יכבה לך את הרצוי, אבל מצד שני שהרצוי לא יכניס אותך לכפייתיות, אתה צריך להפעיל רצונות, 
אבל בסופו של דבר איך שהרבש"ע רוצה, זה הדבר, כשאדם מגיע למקום שהרצון שלך תואם את 

סבלנות, לימד:  אשר  שר'  מה  זה  המקום',  על  חלוק  לבך  יהא  'שלא  הקב"ה,  של  הכנעה,    הרצון 
לפעמים הקב"ה נותן רצונות בשביל ליישם אותם, ולפעמים הוא נותן בשביל סבלנות, בשביל לבנות 

 . את הנפש שלך
 

 התאפקות 
כספים עם קצת רמאות, איזה   ח'טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף' הרבה פעמים אדם יכול להרווי 

הרבה יותר השגה, הרבה יותר   ,נפשלו הרבה יותר    נתעצם ההתאפקות נותזיוף קטן, והוא מתאפק,  
  הכסף שיתנו לו שם.ערך, מאשר 

 ו' תשרי 
 

 עם 'למה' לא תגיע לשום מקום
אם אתה תרד לילד, תבין אותו, אז ממילא אוטומטי הילד יתחיל להתחבר אליך, אם אתה רק עומד  

, למה הוא לא יושב ?במקום ואומר נו... נו..., דאווען שוין, אתה לא יורד אליו, למה הוא לא מתפלל
וער כל הלילה?, למה הוא לא הולך לישיבה ?ליד השולחן שבת יושן כל היום  יז  ס'א ,  ?, למה הוא 

 אגוטע קשיא, אבל בזה שתשאל למה, ולא תרד אליו, לא תגיע לשום מקום. 
 ז' תשרי 

 
 'הדרך'

אלעס איז בלוף, ס'איז קיינער נישט דא, דו מאכסט גאר נישט, בדרך של ר' אשר היה שני נקודות,  
אז  אבל זה לא המטרה, המטרה היא להגיע לשמחה "כגמול עלי אמו",  אלעס טוט דער באשעפער,  

 מי כן עושה, הרבש"ע עושה.
 י"א תשרי 

 
 אצל ר' אשר לא מתפללים

לו,   אמרתי  געדאוונט,  שוין  האט  רב'ה  דער  אותי,  שאל  שהגעמישהו  הפסקתי מאז  אשר  לר'  תי 
מתפלל, שהרבש"ע  זה    ,מתפלליםכן  אם  נבהלו מזה, אמרתי, כן, ר' אשר לימד אותנו ש  להתפלל,

 אני צריך לראות את הסיבה שהוא עוזר לי לעשות, ואז אני עושה את זה בשלמות. 
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 זכר לנו  –שבשפלנו  
הרבי ר' בונם שיחק שח, ובאמצע הוא לא ידע מה לעשות, לזוז יאכלו אותו, אחורה אסור ללכת, 
האט הער געשריגען, רבש"ע וואס טוט מען, ארויף קען מען נישט, און אראפ טאר מען נישט, ז"א 

 לך,   ןאבל כשתכיר שאתה לא יכול, אז הקב"ה ייתהקב"ה פותח לך פתאום דרכים, שאתה לא יכול,  
 כל הכוח של הצדיקים, שהם מחפשים לבטל את הבחירה שלהם, ואז הקב"ה נותן להם. זה 

 
 סוכות

 מה סוכה עושה, נותן לך הכנעה, ועוד הכנעה, ועוד הכנעה. 
עצבניים, מדוכאים, הם לא אנשים  שכשהאושפיזין רואים שם  אומרים שהרבי מלובלין היה אומר,  

 בלי לחץ, זמן שמחתנו.  רוצים להיכנס לסוכה,
 י"ב תשרי 

 
 הכיוון - העיקר 

"כרחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו", מה המרחק בין מזרק למערב, סך הכל צריכים  
המקדש את האשה ע"מ שאני  ' להסתובב, עושים פרסה, הפרי הארץ אומר שזה כל העניין של תשובה,  

, מזה הוא נהיה צדיק 'הרהר בתשובה' , מה זה  'צדיק גמור הרי"ז מקודשת, שמא הרהר בתשובה
א?גמור להתחתןי,  רצתה  היא  צדיק,  ?תו  זה  מה  רק  מתרחק ,  וממילא  הזמן  כל  לגוף  נמשך  רשע 

מקשר כל דבר לרבש"ע, תשובה זה לא רק למחוק את העבירות, תשובה זה  ש זה  הוא  צדיק  ו  מהנפש, 
ברגע שאדם  הוא חוזר בחזרה, הוא כבר נמצא בכיוון הנכון,    ,נקרא לחזור בחזרה, אדם עושה פרסה

חשבונות רבים, ומיד הוא עושה פרסה לחזור לישר, אז הוא כבר בדרך של  מפסיק לעשות את ה 
כבר    ישר, זה  שלו  הנסיעה  אבל  הסופית,  עד שמגיעים לתחנה  דרגות  שיש  'הרהר 'ישר'נכון  וזה   ,

 בתשובה'. 
 

 נוי סוכה
נפל איזה תפוח, אמר אחד היושבים, ש נוי סוכה תפוחים, פעם בטיש  ה אחד ז בבעלזא היו שמים 

סיבות, או שזה מדי גדול אז הוא כבד ולכן נפל, או שזה היה רקוב בתוכו, או שלא היה  משלושה  
בן אדם כשנכנס לסוכה צריך להיות קשור לסוכה, לא להחזיק את עצמו גדול, קשור מספיק, ז"א  

 ואת הריקבון כבר הורידו בר"ה ויוהכ"פ.
 י"ד תשרי 

 הכאבים הם העודף 
ר' שלומקע זעווילהער אמר שכשמשולח בא לדלת לבקש נדבה, ככל שמבקשים עודף יותר, יודעים  

יותר,   נכון שהקב"ה מבקש את העודף לפני כן, זה הכאבים, זה הנפילות, זה  שהולכים לתת לך 
הבלבול, כל מה שאדם עובר, אבל תדע לך, שבגלל שהקב"ה רוצה להיטיב לך, בגלל זה הוא מבקש 

 צריך להחשיב את זה, לדעת מה מונח מאחורי העודף.  אדם עודף,
 י"ז תשרי ב' דחוהמ"ס 

 
 ביראתך –אל היכל קדשך  

יש יראה שאני מ יראה שאני לא רוצה להפסיד את חכה להת יש שני סוגי יראה,  ויש  תפטר מזה, 
מה  היא  השאלה  אבל  נכנסים לביהמ"ד, אתה מפחד כל רגע ש..,  עכשיו  הקשר הזה, כמו שאנחנו  

מה אני צריך כי  לא הולך לשוהל,  באמת  שלך, אם הפחד שלך שלא תיכנס לחרדות, אז אתה    הפחד
אבל אם הפחד שלך זה לא להפסיד את הקשר בורא, אז אדרבא, תיכנס, את כל הכאב ראש הזה,  

ככה זה בכל   ,אתה עוד תהיה שמח מזהממילא  ווכל הזמן תבקש מהקב"ה שאני לא ישכח אותך,  
החרדות, אדם צריך מחר לחתן, הער שטייט פאר אשידוך, שוין, מאיפוא אני ייקח כסף, יש לו שני  
דרכים, או שהוא כבר לא יכול לעשות שידוך, או שהפחד מביא אותו לקשר בורא, לראות שהקב"ה  

את היראה   תדע שכל הפחד בא רק להפוך לך עוזר לו, כל דבר שאדם עושה, כל צומת שצריך לעבור,  
לברוח, אז ממילא תהפוך את היראה לקירבה, יראה שלא תתנתק ממנו, היכן מלברוח, כי אין לך ל 

 בלי היראה לא נמקד את היראה. כי 
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 י"ח תשרי ג' דחוהמ"ס 
 

 אמון בם   -בנים 
ברגע שאתה נותן אמון בבן אדם, האדם מוצא את עצמו בתוך כל העבודה זה לתת אמון בבני אדם,  

כל זמן שהוא מחפש את זה בחוץ, הוא לא מוצא את השני, ולא מוצא את עצמו, זה היום כל    עצמו,
המכשירים האלו, אנשים מחפשים מחפשים, מתחברים, מתחברים, אף אחד לא רואה שום בן אדם 
לפני העיניים שלו, רק רואה משהו וירטואלי, כשצריך פתאום לפגוש בני אדם, ס'איז נישט דא קיין  

ס'איז גאר נישט דא, "על כל פשעים תכסה אהבה", ברגע שהקב"ה מגלה את האהבה שיש   מענטשען, 
לך, אז אוטומטי אתה מחפש רק את עצמך, לא צריך לחפש בחוץ, זה סוכה, 'תכסה' מלשון של סוכך, 

 ע"י שאתה מתחבר לעצמך, אתה יכול להגיע לכל הבנה ולכל השגה. דווקא וגם אותיות 'סוכה', 
 

 ושכנתי בתוכם 
זה   מה  משכן,  שיבנו  הוא  העגל  לחטא  שהתיקון  אמר,  הקב"ה  העגל,  חטא  אחרי  מוצאים  אנחנו 

כל האגרופים שלך, יכול להיות , העבודה זרה זה בעצם שאתה חיית שאתה משהו זר פה,  ?המשכן
אהויכע שטריימל מיט אברייטע גארטל, כל החיצוניות שיכול להיות, העיקר שיראו שאתה נמצא, 

,  י באיזשהו מ'קום שנקרא 'עבודה זרה', אז אתה צריך לחפש כל הזמן אפוא זה נמצאבגלל שאתה ח 
ברגע שהקב"ה הביא את המשכן, ומה זה המשכן, המשכן היה השראת השכינה, "ושכנתי בתוכם", 
ברגע שאתם תראו שאני זה המקדש שלכם, 'בתוך כל אחד ואחד', אז ממילא אתה לא צריך לחפש 

 ה לא צריך לחפש את זה בחוץ. את זה בעבודה זרה, את 
 

 ושמחת אתה וביתך 
ב"ה השנה המלונות, וכל המקומות שאדם יכול לברוח, סגורים, תיכנסו לביהמ"ד, תראו שהביהמ"ד 

כל הבריחות האלו, לא היה למצוא את עצמך, זה היה בשביל  לברוח,  היכן  מלא כמו בשבת, ז"א אין ל
בעצם אתה מוצא את עצמך, מוצא את הבית שלך, מוצא  לברוח מעצמך, עכשיו אתה נמצא בבית,  

 את הילדים שלך, מוצא את כולם. 
 י"ט תשרי ד' דחוהמ"ס 

 
 ובחרת בחיים 

היה לי טלפון מאחד שלא יכל לצאת מהבית בגלל סיבה של בידוד, מה יהיה, ההורים שלי מחכים, 
מאד כואב הדבר הזה,    , אמרנו, נכון שזה?האחים שלי והאחיות, ס'טוצעך אגאנצע מצב, מה יהיה

אבל מצד שני, כל דבר שהקב"ה ברא בעולם יש את הטוב ויש את הרע, אין כזה דבר שאתה לא הולך 
בחגים לטייל עם כל המשפחה, ס'איז זייער פיין, ס'איז זייער גוט, אבל יש שם גם רע, אתה לא רואה  

לכל מיני טיפוסים שאתה    את הגב', הגב' לא רואה אותך, הילדים לא רואים את שניכם, מתחברים 
לא היית נותן כל השנה שיתחברו אליהם, ז"א בכל דבר יש את הטוב ויש את הרע, עכשיו נכון שזה  

הרבה יותר, חשבת  עכשיו  רע, שאתה לא יכול לצאת החוצה ולפגוש אנשים, אבל הנקודה הטובה היא  
ית, הילדים שלך נהנים, שאתה לא מסוגל בכלל לשבת בבית, פתאום אתה רואה שאתה יכול לשבת בב

עכשיו מבינים מה שאמרתי לכם כל השנה, לא לרוץ לאף מקום, זה שאלו שמפרגנים לי אומרים לי  
אלע הצלחות געפינען  הזמן לשבת, פארברענגען ביחד, זה החיבור, זה הכח, זה האושר, זה הברכה,  

 זיך און דעם שאנחנו ביחד.
 

 הפכת מספדי למחול לי 
זמן בשטח, ואתה רואה אותו, אז אתה בכלל לא שם לב שהוא נותן לך, אתה  אם הקב"ה נמצא כל ה
מתי ילד שם לב שהאבא נותן לו, כשהאבא מפסיק לתת לו, האבא לא רוצה  לוקח את זה לעצמך,  

כל הרצון שהקב"ה הסתיר את עצמו, זה לא בשביל  להפסיק, הוא רק רוצה שתכיר שאני נותן לך,  
ח לנו, שנראה את החסר אונים שלנו, כדי שנגיע  ונבהל', זה בשביל לפתלהסתיר, זה לא בשביל להיות ' 

 אח"כ.  הלישוע
 כ' תשרי ה' דחוהמ"ס 


