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

 טס לשווייץמחר עובר ניתוח וההוא ש מחרההוא ש

לנוסע המטוס כלל לא ( טייס ונוסע. מדוע המנתח בודק בשבע בדיקות אחר מומחיותו של המנתח, ואילו 2( מנתח וחולה. 1שימו לב: 

 איכפת מי הטייס, מה שמו ומהו איכות מומחיותו במלאכת ההטסה?

 מדוע זה בלחץ וזה לא?

והתשובה היא פשוטה, כי במידה והניתוח כושל, 'סובל התוצאות' יהיה החולה ורק החולה. כי המנתח ממשיך לחיות, כישלון הניתוח 

לא פוגע בו כלל. ואילו אם המטוס נופל לים, לא רק הנוסע יפול לים וימות אלא גם הטייס יפול וימות א''כ ש'סובל התוצאות' הוא גם 

ייס חושב על חייו וחיי אישתו וילדיו ויראה לדעת את מלאכת ההטסה במומחיות יתירה. אז הנוסע רגוע ולא הטייס עצמו, בוודאי הט

 בודק אחרי מומחיותו של הטייס.

בשעה שליהודי כואב שכינה מה אומרת? קלני מראשי קלני מזרועי, כי בכל צרתם לו צר, השכינה כואבת ובוכה יחד איתנו! נחשוב על 

 וחים, כי אם הרבש''ע יעשה לנו כאבים הרי גם לו זה יכאב.הגעדאנק ונהיה בט

רגע עוד לא גמרתי, ואם למרות הכל הוא שולח כאבים אלי, כנראה זה ממש ממש לטובה ולכן הוא מוכן לסבול יחד איתי כי הוא בטוח 

 בטובה הגדולה שתצא מזה.

 ת-ו-נ-ל-ב-ס-ב –קר לי!! 

, עימו יחד והקור הארץ על ירד החושך, אפל יער בתוככי ארוכה הליכה אל נקלע עיר תושב אדם אבל, קרה זה בדיוק איך משנה לא

 האפל היער בתוך שמתגורר גלמוד אדם שומע הוא בנס, קור מרוב מתפורר הוא דקה שעוד הרגיש והוא האיש בשביל מדי עז היה הקור

 המדורה אל רץ הוא הבית ומן, הבית אל רץ העיר תושבאשר בביתו,  המדורה מאש להתחמם לביתו שיבוא לו קורא הזה והגלמוד

 5 לעמוד רצה רק הוא, להסתבלן יכל לא הוא נורא כ''כ היה הקור, ולהתחמם המדורה תוך אל לקפוץ לו בא היה פשוט קור ומרוב

, האש אל לרוץ מנסה הוא ,במכות נגמר כמעט זה. לאש יקפוץ שלא הכח כל עם ממאחורה אותו מושך והגלמוד, באש הפנים עם שניות

 .אחורה אותו מושך והגלמוד

 מרוב, בורא קשר של חמה נקודה אליך מגיע הגשמי בעולם בתוך, ה''בקב הדביקות את לך שבונה אש בעצם הוא, ניסיון בשעת

 הירהור וכל, תוקן לא שעוד הגשם עולם זה סוף כל שסוף לדעת עליו, שלו הסכנה וזו, האש אל לקפוץ לאדם בא פשוט התרגשות

 לו שיעזור', ה אל ולצעוק מהחמימות להתייאש ולא, מרחוק לעמוד אליו בזהירות לכן, טוטאלית להישרף עלול הוא ההוא בדבר מיותר

 .והכנעה, קלה וצעקה, פשוטה באמונה והכל, הזה מהמצב להתמנף באמת

 מעשה בנברשת...

נברשת כה מדהימה תלויה בגג הארמון המפואר, מסתובב לו איש שזה עתה נודע לו בצער שהשרוך שלו כבר לא בשימוש, כלומר 

יש חוט עבה, הוא הארמון השרוך שלו נקרע, ועתה הוא תר אחר שרוך חדש שישמש אותו להמשך היום, והנה הוא רואה שלנברשת 

סולם וחותך את החוט הזה שיהיה לו לשרוך, למעשה הוא לא שם לב אבל החוט הזה היה החוט לא חושב פעמיים, הוא פשוט לוקח 

, חגג הגג מסיבת פרידה מהירה לנברשת והם נפרדו לשלום, ובבום טראח המרכזי שהחזיק את הנברשת, וברגע שהוא חתך את זה

 הנברשת המפוארת והגדולה ניתוחה על הרצפה.

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 פרשת כי תצא                                                                           בסיעתא דשמיא 

 



ה והיראה ותאוות הניצחון שלו לבורא עולם, כי ברגע שהוא חושב שכל המחשבות הטפלות האלו כך נראה אדם שלא מקשר את האהב

הם שלו, הרי בזה הוא קורס יחד איתם. אלא כי אם עליו להביט אל הפנימיות המחיה אותם, אל החיות של הבורא עולם שטמון בהם,  -

 שלולי זה החיות לא היה לאהבה וליראה שום מציאות וקיום.

 מתי אלמד לטוס נכון

כשהמטוס עומד בגובה של אלפי קילומטרים מעל האוקיינוס השקט, תרדמה עמוקה  ,מנתב''ג לנמל התעופה קנדי ממריאה 501יסה ט

המצב מפחיד חטף כריזה הוא לא רוצה להטיס את המטוס, והטייס משנה  ליחים להעיר אותו, הוא לא בכוחות.תופסת את הטייס ולא מצ

גש מהר לתא ס 'יש פה מישהו שיודע להטיס מטוס? אם יש מישהו שיודע, שייברמקולים של המטומודיע ו תופס לחץהקברניט  מאד..

מומחה את דלת התא פותחים שני אנשים, הקברניט שואל את הראשון מה הקורות חיים שלו, עונה הראשון אני פרופסור  ..הטייס!

ריא, ומהן בדיוק כל הכפתורים, יש לי את כל התאוריה בצורה ואני יודע בדיוק איך המטוס טס, ואיך המטוס נוחת וממית מטוסים יבבנ

ס, י  מפנה הקברניט את תמיהתו אל השני, אני עם תעודת רישיון לט   ?''ומי אתה'' ושלמת, למעט קורסים על מטוס אף פעם לא עשיתי.מ

 .עונה השני - אני כבר עשר שנה בתחום

י הפרופסור עדיף כי הוא יודע מה בדיוק קורה במטוס ומחוץ לה, הוא מבין אבל אול -תן את ההגה? כמובן שלטייס! למי הקברניט י

קת כמו הפרופסור. אעפ''כ עדיף לתת למישהו ויס, לעומת הטייס שחוץ מהמלאכה הפרקטית הוא לא יודע את התאוריה בצורה מדי  בט  

 .שכבר ניסה מלתת למי שלא ניסה אפילו שהוא יודע את כל התאוריה בצורה כ''כ מושלמת

לא תוכל להטיס את המטוס של עצמך, לנווט את הלב שלך לבורא עולם עם תאוריה של עבודת ה', עם הבנה וידיעה בחסידות, אתה 

 חייב פעם אחת לקפוץ לאש ולעשות מעשה של עבוידה, בשביל שתקנה לעצמך קשר בורא.

ה אדם יוכל להטיס אותי גם בעבודת ה' וללמד אותי כמו כן, את הלב שלי רק מישהו שכבר בחייו עבד את הבורא במסירות נפש רק כז

 אורחותיו, אך מי שבפועל לא עשה את זה, ויש לו רק תאוריות רחבות, הוא לא יוכל להטיס אותי.

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

התענוג הערב יותר מכל תענוגי העולם הזה, הא התענוג שהיה לרבי עקיבא בשעה שהפשיטו את בשרו במסרוקות של  ר' אשר אמר,

 ברזל. כלומר, הקשר בורא שהיה לו אז זה התענוג הכי גדול שרק יכול להיות, ורק ע''י המסרוקות של ברזל הוא הגיע לזה.

 ויש לי מניעה לבוא אל האמונה, כי המחשבה אומרת לי שלבחור באמונה זה הפקרות ובריחה? קשה לי,

ענה רבינו, התלבטות זו, היא תוצאה מזה שאני לא חי את הסכנה, אבל אם אני יחיה את הסכנה שכל דקה אני עלול למות א''כ בעל 

 והבן כי עמוק הדבר.כרחך אני מאמין שהקב''ה הביא אותי לכאן. 

עם התאוות עם הנפילות עם החולשות  זה לחשוף לעצמי ולרבי ולידידי הקרוב את התולעת ולא איש שבי, להיות פתוח עם זה, הדרךכל 

שהכל יעלה עם החרדות עם ההיסחפויות עם השקרים עם הגאווה האין סופית שלי, עם הניסיונות בריחה האין סופיים שלי מהבורא, 

 על השולחן.

 הקב''ה הביא לי את כל זה ובכוונה גדולה, כי הוא רוצה להתגלות אצלי על ידי כל הליכלוך והקושי הזה.לא לפחד מזה, לדעת ש

 להאמין שהקב''ה הביא לי את הליכלוך והקושי הזה. להתחבר לפנימיות החיות. :1שלב 

 ללמוד מהליכלוך והקושי הבנה שאני אכן חסר אונים. ללמוד מזה נקודה.  :2שלב 

''ע רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו, רבש''ע נכון אתה רוצה למנף אותי מכל קושי וחוסר אונים, אבל בבקשה ממך ולבקש מהרבש

 רבש''ע אל תמתח עלי דברים קשים מדי כי אני עלול להישבר ולהשתגע.

 לישועה. צפית( 4 ורביה בפריה עסקת( 3 לתורה עתים קבעת( 2 באמונה ונתת נשאת( 1 לו אומרים לדין אדם שמכניסין בשעה

ימום, מה לכאורה אם האדם עסק ביושר בעסקיו, ולמד תורה, והמשיך דורות, מה לו לצפות לישועה, הלא הוא כבר הביא את המקס

 מה עומד פה מתחת לשאלה הכ''כ חשובה שהאדם נשאל עליה כשעולה לעולם האמת? חסר הציפוי והקיווי הזה?

עיתים לתורה והחסד והפריה ורביה, הלא הרבש''ע ברא את העולם כדי שיראו אותו כאן,  ענה רבינו, מה יש לרבש''ע מכל הקביעת

האם במשך ימי חייך הפנמת את 'ד, מה יש לו מכל התורה שלך? וזה מה ששואלים את האדם ואם אתה מסתדר לבד בעסקי התורה וחס

התמידיות שהוא עושה לך בזה שאתה זוכה ללמוד האם ראית את הישועות  '?החסר אונים שלך ועמדת לצפות לרבש''ע שיעזור לך

 ולעשות חסד ולהיות בריא ושלם וכו'.

מה יש לרבש''ע מכל ההתייפייפות שלך?! אפילו אם זה בדברים רוחנים, אם אתה לא מביא את עצמך לביטול, הלא כל המטרה של 

 קוק לישועה כל הזמן.הקביעת עיתים והחסד הוא בשביל לקרב אותך לרבש''ע ולהודות בשפל שלך שאתה ז


