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 ב"ה 

 ויצא תשפ"א  - ליקוט פניני דעת 

 ממה שזכינו לשמוע ממרן רבינו שליט"א 

 בשיעור היומי בספה"ק שפת אמת 

 

כל מה שנשאר לבן אדם בעולם הזה, זה הרצון, ואם הוא תקוע ברצון שלו,  
או שהוא מכבה את   ואז  לרצון של הקב"ה,  בעצם  הרצון שלו מתנגד  אז 
הרצון שלו, נכנס ליאוש, או שהוא נכנס להפקרות, ועושה מה שבא לו, אפי'  
מוכן   שאני  הכוונה  רצונו",  מפני  רצונך  "בטל  משא"כ  לעשות,  אסור  אם 

וריד את הרף ואת הגובה של הרצונות שלי, אפי' למינימום שבמינימום,  לה
את   לי  נותן  שהקב"ה  יודע  אני  הקב"ה,  ביד  נמסר  יהיה  שאני  העיקר 
במכתב   כותב  הארץ  שהפרי  כמו  שלי,  הרצוי  זה  וממילא  שלי,  המציאות 
"השמח בחלקו אפי' בדברים רוחניים', אם הקב"ה רוצה שיהיה כך, וכמו  

ירדו כל המדרגות בדרכו לא"י, ולא ידע להגיד יותר מא' ב',    שלבעש"ט הק' 
ר'   הרבי  וכמו  ב',  א'  די  מיט  אויכט  רבש"ע  דעם  דינען  מ'וועט  אמר  ואז 
אלימלך והרבי ר' זושא שרקדו בבית הסוהר, למה, כי אם הרבש"ע רוצה  

 ככה, אנחנו מוכנים לקבל.

הרצוי, לפני  המצוי  את  תשים  מסביר,  פרוש  יודל  שר'  צריך    כמו  הרצוי 
אתמול   יודל אמר  ר'  רגעים,  עושה באותם  עצמו, מה אתה  להתאים את 

זה נקרא, שאדם    אמונהאת"ה, ראשי תיבות א'מונה, ת'פילה, ה'שתדלות,  
כותב בפרשת מקץ, שקוראים לזה    צריך להגיע לכזה מקום, כמו שהפרה"א

'המדרגה השמינית שבבטחון', אפי' שזה הפוך על הפוך, ואני לא מבין איזה  
, אדם צריך להגיד "כי לא תעזוב נפשי לשאול לא  תפילהתועלת יש בזה,  

זה נקרא, תעשה כמה שאתה יכול    והשתדלותתתן חסידך לראות שחת",  
הכנעה אמו  הכנעה המתקה,  -הבדלה-לעשות,  נותן    הבדלהנה,  זה  אתה 

 זה ההשתדלות שאתה עושה מה שאפשר,  והמתקה תפילה, 

כל זמן שהרצון שלו לא תואם את המציאות, אז או שהמציאות מכבה את  
להיכנע   מוכן  שהוא  ברגע  אבל  להפקרות,  נכנס  שהרצון  או  הרצון, 
שהמציאות זה רצון, אז הוא הפך את המצוי גם לרצוי, גם לרוחני, היה ילד  

הב אותו  שבא  שואלת  לי,  להרביץ  רצה  הרב'ה  שלו,  לאמא  ואמר  יתה 
האמא, איך אתה יודע שהרב'ה רצה להרביץ לך, אז הוא ענה, בגלל שבאמת  
הרביץ לי, הפרוש בזה הוא, שבכל דבר יש את הרצון שמחיה את המציאות,  
זה נקרא "בכל דרכיך דעהו", אם אדם רץ עם הרצוי שלו קדימה או אחורה,  
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חי את ההווה, רק את העתיד או את העבר, והרי רק הקב"ה  בעצם הוא לא  
הווה, הדרך לחיות את ההווה,   ויהיה, האדם הוא בקושי  הוא היה הווה 

 היא רק כשהוא מתאים את הרצוי למצוי,  

הקב"ה משפיע לך מצוי מסוים, בשביל "בטל רצונך מפני רצונו", "נחת רוח  
א מקבל את זה, לא מסכים  לפני שאמרתי ונעשה רצוני", ובמקום זה אתה ל

לזה, אז בעצם הקב"ה בונה עולמות ואתה מחריבן, בזוהר כתוב למה הוא  
החריב את כל העולמות, כי כל עולם אמר 'אנא אמלוך', אין לך את הכלים  
לקבל כ"כ הרבה אורות, ממילא זה נשבר, אבל ברגע שאתה נותן הכנעה,  

לא אתה יכול לקבל עוד  שהרצון יכנס רק לפי הכלים של המציאות, אז ממי
 אורות,  

בכל   הזמן,  כל  חדש,  מ"ה  שם  ברא  שהקב"ה  אמר  רב  הבארדיטשובע'ר 
- נשימה ונשימה, אדם צריך לתת מ"ה חדש, כל פעם הוא מקבל רצונות אין

סופיים, אבל המציאות שמתגלית היא מוגבלת, אז כל פעם הוא צריך לתת  
, ברגע שאתה לוקח  מ"ה, הכנעה חדשה, בשביל שהעולם יעמוד ולא יחרב

את המינימום של המציאות ומחיה את זה עם הרצון, אפי' מינימום רצון,  
ולא להישבר, כמו אנרגיה גרעינית,   כמה שאתה יכול להחזיק שם מעמד 
סה"כ בקבוק קטן, אבל יכול להפעיל אנרגיה לעיר שלימה, גם הכח הזה 

ואז שוב   כלי חדש, מציאות חדשה,  עוצמתי, שיוצר  כזה  רצוי חדש,  הוא 
מציאות חדשה, וכן הלאה, זה נקרא "החיות רצוא ושוב", כל זמן שאתה  
נקרא   זה  רצוי,  עוד  חדשה,  השפעה  לך  לתת  יכול  הקב"ה  ברצוי,  נשאר 
שתישאר מחובר לרבש"ע, ואל תיתן לרצונות האישיים שלך, לכבות את  

 הרצון הפנימי, להיות מחובר לרבש"ע,  

נכנס לא  שאדם  שבדרך,  היופי  את    וזה  הזמן  כל  רואה  אדם  לשעמום, 
ההתחדשות, את החיבור, כמו שמתחברים לבאר מים, ושם יש לך כל הזמן  

 חידוש, כך פה בכל רגע, על כל נשימה ונשימה, אתה מתחבר לכח הנותן. 

 

הייתי אצל ר' אשר כששאלו אותו, מה שכתוב ביעקב 'יחד לב וגל אבן מעל  
הבאר מפי  אבן  להוריד  לכאורה  הבאר',  אמר,    פי  הוא  שרירים,  צריכים 

להוריד אבן מהלב זה הרבה יותר קשה מאשר להוריד אבן מפי הבאר, ואם  
הוא הוריד אבן מהלב, אז להוריד אבן מהבאר איז שוין א'קלייניקייט, מה  
הפרוש, להוריד אבן מהלב, זה ע"י שאתה יודע שאין מציאות, הכל זה סיבה  

מציא כל  שאחרי  חי  שאתה  ע"י  הקב"ה,  פעולה  מאת  בכל  רצון,  יש  ות 
שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לדעת, שעלה ברצונו הפשוט, אין אדם נוקף  
 אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה, ז"א היה פה רצון מהקב"ה,  

אדם צריך לדעת, שאם נדמה לך שכואב לך בבטן, לא כואב לך בבטן, כואב  
חיצוני, לא משנה באיזה  לך בראש, כל כאב שיש לך אם זה פנימי, אם זה  
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מצב אתה נפגש, שפתאום יש איזה אבן שאתה צריך להזיז אותו, אם זה  
שזה היום    בשנה במקום שאתה נמצא, ואתה לא מוצא את עצמך,    בעולם, 

אתה פוגש בן אדם ואתה לא יודע    נפש, שאתה נמצא, בשנה שאתה נמצא,  
שלי,   בדיבורים  שלי,  במעשים  תקוע  בעצמי,  שאני  או  אתו,  עושים  מה 
במחשבות שלי, וגם לא להגיד שזה רק לדוד המלך ולמשה רבינו, אלא לכל  
שלו   השורש  בחיצוניות,  לא  הוא  הזה  הכאב  תדע,  תמיד  ישראל,  איש 

פ  יש  נפעל  בכל  גאלה",  נפשי  אל  "קרבה  יש  בפנימיות,  מציאות  בכל  ועל, 
סיבה, בכל מצוי יש רצוי, עצם המחשבה הזאת, עצם ההפנמה הזאת, עצם  
עצמו   זה  ההשתדלות,  את  לעשות  וממשיך  מיישם,  זה,  את  שומע  שהוא 

 מוריד את האבן, 

יכול   ולא רק שאתה  כל הדרך,  זה  ל"וגללו את האבן",  לך פה מרשם  יש 
כל מי שהיה ש ז"א כשאתה שומע  להזיז את האבן שלך, אלא בשביל  ם, 

שאתה   עד  אצלך,  הזאת  הבעיה  את  לחבר  צריך  אתה  מישהו,  של  בעיה 
מרגיש את הכאב, והכאב הזה אתה יודע שהקב"ה בכוונה שולח לך, בשביל  
שאתה תשמע את הסייעתא דשמיא, שבפועל גם אתה יכול להיות שם, וזה  

ואז  שבפועל אתה לא שם, כי הקב"ה שומר עליך, קישרת את זה לקב"ה,  
כשהורדת את האבן מהלב שלך, אתה יכול להוריד את כל האבנים שיש  

 בדרך, זה נקרא "המתקת דינים בשורשם".

 

עכשיו השפת אמת אומר, כרגע הקב"ה רוצה להוציא ממך את התמצית  
של   הרצון  זה  שבעצם  לדעת,  צריך  אתה  לך,  שיש  הרצון  גם  הרצון,  של 

העולם לברוא  הפשוט  ברצונו  "כשעלה  שמשתלשל  הקב"ה,  שככל  רק   ,"
הרצון הזה, ויורד בעולמות, מתלבש בו עוד רצונות, נקרא לזה רצונות לא  
אבל   הקב"ה,  בשביל  בדיוק  לא  הגוף,  בשביל  רצונות  לזה  נקרא  טובים, 
דירה   לו  להיות  נתאווה  כולם",  את  מחיה  "ואתה  זה  במקור  הרצון 

חדש בכל  בתחתונים, ובזה הרצון הוא ברא את מעשה בראשית, "ובטובו  
והם   שניה,  כל  מתחדש  הזה  הרצון  ז"א  בראשית",  מעשה  תמיד  יום 

 הרצונות שמתחדשים אצל הבן אדם כל הזמן, 

"בטל רצונך מפני רצונו", זה נקרא שאתה צריך להחליט שהרצון שלך, מה  
רק מבטל   ואתה  רצון  לך  שיש  ולא  בא מהרצון של הקב"ה,  זה  לך,  שיש 

ות של עולם העשיה, אבל הכיוון שלך  אותם, נכון שהרצון מתעורר ברצונ
ומשם   הקב"ה,  של  לרצון  בחזרה  תחבר  רצון  שבכל  להיות  תמיד  צריך 

 יתפרדו כל פועלי אוון.

של   עליה, שהתכלית  ירידה לצורך  לפרי הארץ יש מהלך בכמה מקומות, 
בריאת העולם היא הירידה, ז"א אפוא שאתה מבין שם אתה לא יכול להגיע  

מצמצמת את זה, אבל במקום של החיסרון שלא    למקום, כי ההבנה שלך
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מסתדר לך, ועם כל זה הוא עומד ומאמין שזה מהקב"ה, אז הכנת מקום  
שיכול הקב"ה להיכנס שם, "לעולם יסדר אדם שבחו של מקום", בשביל  
דווקא   וזה  'יסדר', להכין מקום לשבח,  צריכים קודם  להגיד את השבח, 

לם מל' נעלם, כמה שאתה לא מבין,  כשאתה לא מבין, "מקומו של עולם" עו
הדרך   כל  אמת,  שפת  הספר  כל  העבודה,  עיקר  הנעלם,  את  יותר  גילית 
שאנחנו מדברים, זה לברר כי הוא מקומו של עולם, כמה שאתה מסתדר,  
כמה שאתה משיג, בסופו של דבר, הכל צריך להיכנס למקומו של עולם,  

שהקב" פעם  בכל  יחיה.  באמונתו  צדיק  האמונה,  אותך  שזה  מכניס  ה 
למקום שאתה לא מבין, בלי טעם ובלי ריח, בעצם הוא נותן לך הזדמנות  
של תפילה, "יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל", איפוא שהוא מבין,  
ואפוא שהוא מסתדר, נכון שהוא מתפלל, אבל הוא לא עשה סידור שבחו  

שלו    של מקום, אתה צריך להתפלל לקב"ה, "אני מאמין באמונה שלימה
לבדו ראוי להתפלל" שרק הקב"ה מתפלל, אני בעצמי אפי' את כח התפילה  

 אין לי, אם הקב"ה לא היה נותן לי, זה נקרא ,מנין שהקב"ה מתפלל". 

למה המלחמה הזאת היא דווקא בתפילה, כי כל המטרה שאדם בא לעולם,  
וכל מה שהולך לו ולא הולך לו, הכל זה מטרה אחת, להכיר ולדעת את ה',  
את   לו  יש  רגע  כל  הלב,  בתוך  צינתוקים  לו  יש  אחד  כל  התכלית,  כל  זה 
הביפים האלו שמזכירים לו שיש רבש"ע, במקום זה, ובפרט היום שאנחנו  
מוקפים מכל פינה, שיהיה מעודכן כל הזמן, מכל השטויות וכל האנשים,  
מקרים   מיני  לכל  אותנו  משעבד  אותנו,  מטמטם  אותנו,  סוחב  הוא  כך 

זה בעצם מה שכל התקשורת הכריזה על ה' ועל צדיקיו, הכל זה  וסיבות, ו
בשביל להשכיח האמונה מעם ישראל, שיהיו עסוקים עם פוליטיקה, עם  
אוטומטי,   יודעין,  ובלא  ביודעין  ידי,  ועוצם  כוחי  עם  מקריות,  עם  טבע, 

 אנחנו נסחפים,  

  אנחנו תמיד אומרים, אדם שלא יהיה בבריחה, בריחה זה נקרא מה שאדם 
כל   כאלה,  דברים  מיני  וכל  ליצנות,  לנייעס,  לשטויות,  או  לאוכל  בורח, 
העניין שאדם בורח, זה כדי לא להיות עם עצמו, גם ככל שאדם רץ אחרי  
צרכנות יתר, שידע שהוא נמצא עכשיו בסכנה, היה אחד אצל ר' אשר, מתי  
כשהוא יצא, ר' אשר שאל את החבר'ה, מי זה הבנ"א הזה, ענו לו, שהוא  

על חסד גדול, עוזר לכל אחד, מאיפוא יש לו כסף, הוא עצמו לווה מאנשים  ב
אחרים, וכבר יש לו חוב מעל מיליון דולר, אמר ר' אשר, אויב אזוי איז הער  
נישט א'בעל חסד, הער איז א'פושע, ר' אשר לי עצמי אמר, אם אין לך כסף  

, בשביל  תסגור, ז"א זה שאתה רץ כל הזמן בשביל לרצות כל מיני אנשים
שיקרה משהו מסויים, ועי"ז אתה מתנתק מעצמך, אתה מכניס את עצמך  
ה'   "יהיה  שאז  ללבוש",  ובגד  לאכול  "לחם  לך  עדיף  בעיות,  יותר  לעוד 

 עמדי", זה נקרא תפילה, שאדם צריך לעמוד שם כל הזמן, ולא לברוח, 
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הכל תלוי בראש של הבנ"א, אדם יכול להתעסק במשהו, כל זמן שיש לו  
מאשר   מסוכן  יותר  שזה  שיידע  המח,  את  שם  לו  שאין  ברגע  המח,  את 
ההצלחה שלך, ז"א ברגע שיש לך את המח להתקשר לקב"ה אתה שם, אם  

 לא, "לך דומיה תהילה", עדיף לשתוק, וזה התהילה לקב"ה. 

 

נותן לו את זה, ז"א   לו, שהקב"ה  והעבודה של בנ"א זה לראות כשהולך 
הקב"ה   לחיות את  צריך  לו  הוא  שיש  כל מה  את  לבטל  למטה,  מלמעלה 

לבחי' של אין סוף, ומתי שלא הולך לו, כשהוא נמצא למטה למטה, הוא  
צריך למצוא אפוא הקב"ה נמצא, זה נקרא להמשיך מלמעלה למטה, לתוך  

מתי שהכל הולך,    העבודה שלנו זה "להגיד בבוקר חסדך"הצמצום הזה,  
הקב"ה,   זה  אתה,  לא  שזה  תדע  זה,  את  חסד,  תפרק  כולו  זה  וממילא 

"ואמונתך בלילות" מתי שלא הולך לך, אז אתה חייב להשתמש עם נקודה  
של אמונה מלמעלה, "גם שם ידך תנחני", אתה לא מסוגל באותם רגעים  

במיצר, אתה  מוגבל,  אתה  כי  שם,  נמצא  שהקב"ה  המיצר    להכיל  "מן 
עונה לך,  קראתי יו"ד ה"א", אתה צריך להוריד, "ענני" אבל מתי שהקב"ה  

אתה צריך בדיוק הפוך, "במרחב יו"ד ה"א", אז אתה צריך לראות שלא  
 יהיה כלי, שום דבר, שמגביל את הקב"ה, 

זה ההבדל בין שני מצבים שנקראים יעקב וישראל, יעקב אבינו מתי שהוא  
היה במצב של עקב, יעקב זה עקב, הוא המשיך כל הזמן את היו"ד, את  

עקב, למצוא שם את הקב"ה, ישראל זה  ההמשכה, עם האמונה, בתוך ה
יש"ר א"ל, שאז הפוך, לוקח הכל, מחזיר את זה בחזרה, ולא נשאר שום  
דבר, מתי שאני במוחין דקטנות, אני צריך לזכור שיש את הקב"ה שנותן  
מוחין דגדלות, וגם עכשיו לא היה יכול להיות שום מוחין אם הוא לא היה  

זה, אז ממילא משכתי את הק ליש, למצוא  נותן את  עד  ב"ה מהאין סוף 
, בתוך זה שאני נסגרתי, מתי שאני במוחין דגדלות, שם יש  אותו בתוך גבול 

סכנה שאני יצמצם לגמרי את העסק, ואני לא יראה אותו שם, אז הפוך אל  
ל לעמוד בלי  תשאיר לעצמך שום דבר, כי מוחין דגדלות זה נקרא שאתה יכו

 הצמצום והפשטה לגמרי. 

 


