
 לע''נ ר' ברוך משה חיים בן ר' יוסף צבי ז''ל

 דיבורים שזכינו לשמוע מכ''ק רבינו שליט''א

איך אני יכול להוציא תועלת מהדיבורים? איך  מהו תכלית הדיבורים?

הדיבורים מעבודת ה' יכולים לייצר אצלי כלי להגנה בשעת ניסיון? ענה 

רבינו שליט''א, הדיבורים בכוחם לפעול אצלך נקודת רצון, לרצות את 

העבוידה. כי בשעה שאתה מדבר אתה במוחין דגדלות המהלך של 

ובכוחך להשיג מעט מהאור של הבורא שמועדף על פני הדימיון של 

 היצר הרע. וזוהי תכלית הדיבורים להשריש נקודת חשק לעבוידה.

שהוא מעריך את עצמו בתור חלק אלוה  אדם שיש לו ערך עצמי,

הזמן בלמנף את הוא עסוק כל שזה דבר חשוב ביותר,  –ממעל ממש 

החלק הזה, להתחבר לרבש''ע בכל מידה ומידה שמתעורר לו, כי 

 המידות האלו בונים את הנפש ומייצבים את הערך שלי.

הוא נעלם, הוא בכלל לא יכול כי  ,את הרבש''ע אי אפשר להשיג

להיתפס בשכל שלנו, זה בלתי אפשרי להידבק בו ולהתחבר אליו. אז 

יחם עלינו ודאג נגיע ליעד הנכסף? הרבש''ע ראיך נגיע לתכליתינו? איך 

אהבה, יראה,  –מתי? בשעה שמתעורר בי רגש  לנו לפגישות איתו.

קנאה, גאווה, עצב, שם הרבש''ע מצטמצם ומתלבש, שם הוא נמצא, 

 שם זה מקום שאם אתה מצחצח את זה קצת אתה זוכה לדבוק בו.

ודיכדוך של עצב כי מהיכן פתאום בא לי אהבה או יראה, תחושת גאווה 

מהיכן זה, אלא זה מן הקב''ה שרוצה קשר איתי, ושולח לי סיבות ע''מ  -

 שאוכל להתחבר אליו ולדבוק בו, וכל ההתעוררויות האלו שהוא שולח לי, הם סיבות לקשר אותי אליו, וזה תכלית הידיעה לדעת שזה הוא לבדו. 

ים. אבל לא ליהודי לחשוב כאלו מחשבות מדעיות, אלא עליו לדעת שבשבילי נברא התעוררות בלב יכולה לעבור אצלי כתופעה רגילה אצל אנש

 העולם ויש פה מטרה, יש לי כאן הזדמנות, אם בא לידי רגש וסחף זה יכול להביא אותי לקשר בורא.

ואתרחק מהבורא,  –הם שלי סימן שיש לי הרבה מה לומר ולחדש, אך בכדי שאני לא יחשוב שהחידושים  כשאני נתקע במצב שאין לי מה לומר,

 שפתאום אין לי דיבורים. ואם אני לא נשבר שם אזכה להיות כמעין הנובע. –שולח לי הרבש''ע רגעים של קריסה 

, ש''ע מחיה אותו ונותן לו הכלבהם תוצאה. מקור הפיצוץ הוא כשהמח פיקשש. הסבר: אדם ששוכח שהר –מעשיו הרעים של האדם  הכל בראש.

אך אם  ומעשים רעים. זה מביא אותו לידי דיבורי לשה''רגורם שלקליפה תהיה שליטה עליו, ובכך הקליפה גורמת לו לכל מיני רצונות בעיתיים, ו

 ם.במח הוא לא היה שוכח את סכנתו ואת מי שעומד על גבו לתמכו הלא הוא ה''צור משגבנו'' לא היה לקליפה שליטה עליו והיה ניצול מדברים רעי

 .להחיותו והיא תיתוסף לאדם בשעת תחית המתים מולידה נשמה יתירה שחיה לנצח. נקודה של חיבור לקב''ה,

פירוש: אם אתה מסיר מליבך לרגע את האמונה הפשוטה ש'לית אתר פנוי מיניה' ומתרחק מהבורא, לעומת זה אם תעזבנו יום יומיים אעזבך. 

. כי אם תאפשר למחשבות העצבות להיכנס לליבך, לעומת זה ''גם שם ידך תנחני''ותאמין שהאמונה גם מתרחקת ממך. לכן גם אם נפלת מיד תקום 

 האמונה תתרחק ממך וכבר יוקשה לך לחזור אל האמונה והדביקות.
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 אמורפרשת                                                           בסיעתא דשמיא

 

אני  .אדם שאין לו כסף

 יודע מהיכן הוא חי

 ! מאמונה ובטחון

תמיהתי הוא על מי שיש 

 לו כסף

 ? מהיכן הוא חי



 –( שבת 3שהם מפעילים באדם קדושה.  –( מצוות מעשיות 2עם כלל ישראל, שיהיה לך חברים.  –( אחדות 1 :לא לטעותשיעזרו לך דברים  3

  השבת מקדשת אותך.עצם 

ויבקשו ממנו את צרכי עמך ישראל וכך יתן. וכי הרבש''ע לא יודע מה אנו צריכים? אלא כי הרבש''ע יתן לנו בשפע  הרבש''ע רוצה שיתפללו אליו

לך ותחשוב שהכל מכוחך  כל מה שאנו נצטרך כי ''מי שמביא לך חיים יביא לך מזונות''. אבל מה יהיה לו מזה שתסתובב עם כל השפע שהוא יתן

ל ומחכמתך? והרבש''ע ברא את העולם בשביל שנכיר אותו. לכן רוצה שקודם נתפלל אליו, ונברר שאכן אין בידינו הכח להשיג כלום, ורק הוא יכו

 לעזור לנו, ואז השפעת השפע שלו תמלא את ידינו בדביקות ש''אכן שמע אלוקים הקשיב בקול תפילתי''.

 שאתה ממתין עם קוצים, אלא סבלנות שהכל יבוא ברגע הנכון. –לא המתנה  ידי סבלנות.על  –בניית הנפש 

 העומדים הדברים מן חיצונים שבדברים וחכמה תורה בדברי להתרפאות אפשר יותר לפעמים ולכןלשה''ק דר' מענדלי מוויטעפסק זיע''א: 

, ובזה הלימוד אפשר למשוך רפואה נפשית, יותר מאשר אם ימוד התורהלפירוש: האמונה שהקב''ה נמצא בכל מקום זה בחינת  עולם. של ברומו

 ילמד תורה ותפילה, כי שם צריך עבודה קשה יותר.

 

 ( אוהב יותרהמג''שאת מי הקב''ה ) –מעשה שמביא לידי תלמוד 

', הגמ מהלך על' למדן' כל ששואל קושיות מחמש בנוי השיעור, הצעירים לתלמידים שיעור ובנה, המפרשים בכל ועיין בלילה שניים עד ישב ש''המג

 .בישיבה חדשה אורה ויהיה בשיעור יאמר החדש המהלך מחר ה''ובעז האחרונים ספרי פ''ע ושופץ המפרשים מספרי שלוקט מדהים מהלך זה ועל

 והוא לישיבה בא, החדש המהלך את שישמעו אחרי הצעירים הלמדנים של החיוך את רואה כבר הוא בדימיונו, שחרית התפלל רענן קם ש''המג

! גאווה לא זו - מתמיד טוב יותר מרגיש הוא בליבו גם'. ה מבקשי הצאן צעירי לבבות את שילהיב מהלך להכין בידו עלה ה''שב ומחוייך מרוגש כולו

 .מוצלח אני ה''ב: לעצמו לוחש הוא, עצמי וערך סיפוק זו

 ואז, מתחיל הוא עכשיו' 0' האפס שעת מגיע השיעור אמצע ולקראת, יותר קלים בעיונים השיעור את מתחיל', הגמ את לומד לשיעור נכנס ש''המג

 מתחיל ש''המג ואז .ממש של כפליאה התלמידים אצל מתקבלת שאלה כל', הגמ מהלך על שאלות - שאלה אחר שאלה לגולל מתחיל הוא!! קורה זה

 ''.לגמ נכנס זה איך' ולומר לשיא לבוא רוצה הוא ואז .תורה באור ושמח שש כולו ש''המג, לסברתו ראיות ומביא, החדשה הסברא את לגולל

תשובותיו של המג''ש מפרקים  לכך ואי.. מה יודע מי לא הם שלו השאלות למעשה, המהלך על קושיות להפציץ שמתחיל תלמיד של קולו נשמע וכאן

 גלימות עם רק קושיות אותם את להקשות וממשיך, ש''המג של בתשובות מסתפק ולא' כענין שואל' שהוא בטוח הבחור מה משום אבל .אותם כליל

 .קושיות של הטרדה במסע מתחיל הוא ולכן, שלו השאלה את הבין כ''כ לא ש''שהמג חושב הוא, אחרות

 חזק תקע שהבחור לב שם ש''המג, וויכוחים של זמן לאחר אבל, הסברה עומק את ולהשכיל להבין שרוצה החשוב מהתלמיד נהנה ש''המג בתחילה

 שואל עדין והוא מתארך שהזמן ככל האחרים התלמידים שבעיני כמובן. בכלל לשמוע מעוניין לא הוא, להתקיף רק מעוניין והוא אוזניים אוטמי

 .מקום אצלו קובע' השיעור של שפיץ'ה התואר

 לא ששאלותיו שככל נראה היה להם כי, שלו בצד להיות מנסים, השואל הבחור של לצד נעים שבחורים לב שם שהוא, היתה ש''המג של צרתו

 היו והבחורים, הכח כל עם ותוקף ממשיך והתלמיד. המצליחנים של בצד להיות רוצה אחד וכל, יותר חשוב נהיה הוא ש''המג בעיני כך נגמרים

 ונעל', הגמ את ש''המג סגר רב בצער. איתו העם ועוד, זז שלא קוץ כאן לו ויש, השיעור את להמשיך רוצה ש''והמג. ממש בשאלותיו שיש בטוחים

 .השיעורים חדר דלתות את

. נכונה וסברה טעם שום ובלי, הכל לי הרס' למדן' שהוא שחושב ותלמיד יפה כ''כ מהלך: שח ובליבו. כאוב כשהוא ם''הרמי חדר אל הלך לו ובצר

 .דעת חסר בחור בגלל נתקע השיעור פשוט

 .להיכל ונכנס' המעשים לכל ויעשה ועושה עשה לבדו והוא'ש אמונה בליבו נוקט הוא, להתחזק מחליט ש''המג

 ואומר ש''המג אל ניגש, טוב בחור גם ה''ב אבל' השיעור של שפיצים'מה נקרא ממש לא הוא, ש''למג השיעור מן תלמיד ניגש, הסיידער סוף עם

 לו והודה, חיות התמלא ש''המג'. בגמ כתוב זה איך לשמוע משתוקק כבר ואני, כ''כ מרעננת סברה, מתוק שיעור, השיעור על רבה תודה ש''למג

 .לב מקרב

 שסתם זה, כענין ושואל שאלות שואל שהוא מי רק קונה ש''המג את כי .ש''המג את קנה לא, תודה להגיד שהלך הזה הבחור :התלמידים בעיני. אגב

 .חנפן סתם הוא - לדעתם, תודה להגיד מגיע

 .יותר נהנה ש''המג שממנו היא האמת, לא לא אבל

*  *  * 

 קרוב'' רבותי ואמר המלך דוד בא, לחבריהם זועפות פנים ומראים מוכיחים הזמן שכל האלו, שלמים הנראים האלו את אוהב ה''שהקב חשבו כולם

 .אוהב ה''הקב אותם'' לב לנשברי' ה

 שמודה זה אדרבה. גדול הכי הפגם וזה, מכוחם זה - שלהם טוב מעשה שכל חושבים הם, לתכלית הגיעו לא עדין הם' מושלמים'ה אלו אדרבה

 .ושמח שש ה''הקב בו, ערכו פחיתות הכרת מתוך, קטן דבר כל על ה''לקב


