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

 

הכל מתחיל ( המתקה. 3( הבדלה 2( הכנעה 1 העבוידה כך הוא:דרך 

'אני לא יכול', כל כאב אמור להביא  –רק כשאתה מוכן להודות 'חטאתי' 

לך את ההבנה שאתה חסר אונים, ואתה צריך להסכים עם זה ולהודות בזה. 

 אני לא יכול. –הכנעה 

הכח של  אני יכול להבדיל בין הכח שלי לבין ( הבדלה: אחר ההכנעה2

הקב''ה. כי כוחי הוא אפס, ואם אני כן מצליח משהו זה הכח של הקב''ה. 

אדם בטוח שכל כוחותיו הם ממנו, אך ע''י שנותן הכנעה בכח הכאב, הוא 

 לקב''ה. -מבין שהכח זה לא ממנו, ובכך הוא מבדיל את הכח 

 ( המתקה: ברגע שהוא שומע את הקב''ה אזי 'עוז וחדווה במקומו' 'כי שם3

ציווה ה' את הברכה', הוא מתקשר לשורש כל הטובות ומקבל את כל 

 הטובות. ולא צריך להרחיב בזה.

ר ְדָברֹו ֲאשֶׁ יב בִּ ים ַמֲערִּ ע''י דיבורים בעבודת ה', ע''י שמדברים . ֲעָרבִּ

את כל החשכויות ולהאיר  –ערב מלשון מתוק, כי מקבלים כח לערב ולמתק את הערבים  -נה והכנעה, מקבלים כח לערב ערבים מאמו

 אותם באור האמונה.

ְך ּמֹוַלְדְתָך ֵמַאְרְצָך ְלָך לֶׁ ֵבית ּומִּ יָך ּומִּ ל ָאבִּ ץ אֶׁ ר ָהָארֶׁ ךָ  ֲאשֶׁ לך משימה ואותה אתה צריך  עליך לדעת שאתה פה בתפקיד, יש .ַאְראֶׁ

תופעות שהקושי והתאווה מביאים לי, אלא כשכל קושי תאווה וחרדה באים אליך עלי לקום ולהתחיל לצעוד, לא להישאר ב להשלים.

לא להישאר להתחיל להשתחרר מהמחשבות ולחשוב מה הקב''ה רוצה ממני בזה, להתחיל לעבוד עם ההתעוררויות הבהמיות של האדם, 

 תקוע בהם, להתחיל ללכת.

ך בדרכי התורה, הכל כי הוא יודע זה אדם שדואג רק לעצמו, הוא מביא את עצמו לאמונה להכנעה לדביקות, הוא הול צדיק מיט פאלץ.

 שזה דרך האמת והטובה, ולכן הוא דובק בה, ואפילו שיש ניסיונות, הוא מתגבר, או נופל ולא נשבר וקם חזרה. אבל זה עדין לא התכלית. 

להם להבין שזה כדאי,  התכלית הוא שתלך לדאוג לאחרים, תשפיע לאחרים, תסביר לחברים את הדרך, תחזק אותם, תחייך אליהם, תתן

 תעזור להם, תתחיל לתת מעצמך לזולת, תתחיל גם לעזור לסביבה, זה רק יעזור לך להתחבר יותר לעצמך. 

א הסביר להם אותה, הוא חיזק דאג שאחרים גם יחיו ב'דרך', הוידה שהוא עצמו נתן לעצמו, הוא וזה היה אברהם אבינו, חוץ מהעבו

 כי זה מה שישאר ממך. ם ל'הכנסת אורחים' מפנקת.א דאג להוגם בגשמיות הו אותם.

האדם מתקדם מתקדם ומתקדם עד שעולה לו מחשבה 'עשיתי מספיק', ברגע שמחשבה זו עולה לו, הוא מתחיל  מסוכנת. –האדישות 

. וחוזר חלילה. להידרדר אחורנית, עד שהוא כבר מגיע יותר מדי למטה, ואז הוא מתחיל מחדש, עד ששוב הוא חושב ש'עשיתי מספיק'..

 האדישות הזאת גורמת לכל הבעיות.

 איך יוצאים מאדישות? 

ע''י שיוזמים 'מצב סכנה', על ידי שאני משתחרר מהדימיון שהכל בסדר, וזוכר את הימים שעברו בחושך, ונזכר בשפלות ערכי, זה 

אני כל הזמן צריך להיות עסוק בחיובי,  מעורר אותי לדעת שאף פעם לא עשיתי מספיק, ותמיד אני מסוכן להתדרדר אחורה, ולכן

 בתורה, בעבוידה, בחסד, כי אני מסוכן ואוי ואבוי אם אהיה חופשי.

 

תהפוך את 

 המציאות לדימיון

 זה אתה!! טאטע - ואת הדימיון

 למציאות

 



על ידי שיוזמים את הסכנה, וחיים אותה, אפילו שנראה לך שבעצם אין ממה לפחד, זה מגלה אצל האדם את הקשר בורא איך שקב''ה 

 שומר עליו ומגין עליו.

דישות גורמת לי להיכנס לגאווה גדולה מאד, שזה גורם שכששוב נוחת עלי כאב, אני לא מצליח להשתחרר הא עוד סכנה יש באדישות,

שוב 'אני מסוכן', זה הטבע וממנו, כי אני נורא בהלם ובבלבול שזה שוב קורה לי, כבר חשבתי שנגמלתי מזה?! אבל ע''י שיוזמים שוב 

 חות יתייאש מהכאב, ואוכל יותר לאזור עוז ולא להישבר מהכאב והנפילה., אני פ'בהמות הייתי עמך' ', אני 'קרוץ מחומרשלי

זה בעצם שני זרועותיו של הקב''ה שהם יורדים אליך ורוצים לתפוס אותך בשביל להביא אותך לקשר בורא,  כל התעוררות של מידה,

מלהיתפס בידיים, אבל האמת הוא שזה למעשה בגלל שזה הזדמנות כה גדולה הסט''א נלחם עם כל הכח לבלבל אותך ולהסיט אותך 

 ו אליו.נשני זרועות שעם אמונה נתפסים בהם, והקב''ה מרים אות

 כולם מכירים את הסיפור, את מנחת קין הקב''ה לא קיבל, ואילו את מנחתו של הבל אחיו הקב''ה כן קיבל. קין והבל,

שותפים עם הקב''ה. כלומר הפעם זה  שאמרה חווה בילד הזה אנווברש''י ע''ש כי קניתי עם אלוקים,  –כי קין נקרא קין  ,הסביר הרבי

ובמילה אחת 'גאווה'. קין חונך  ותו, במילים אחרות יש לי חלק בזה.לא רק הקב''ה יצר אותו, אלא גם הם שותפים ביצירה כי הם ילדו א

מעשר, אז למה שיתן מההכי יפים, הרי זה שלו, על כזה מהלך שיש סיעתא דשמיא ויש כמה אחוזים שאני עושה, לכן כשזה בא בלתת 

 והוא יחליט.

לעומת זה הבל שנקרא הבל ע''ש הבל הבלים הכל הבל, שזה מורה על הדביקות בקב''ה שהוא עושה הכל ובלעדיו אין כלום, ברגע 

הקב''ה, אז ברור שצריך שהוא חונך על כזה מהלך הוא לא חשב פעמיים מאיזה סוג פירות להביא מעשר, כי הלא כל הפירות הם של 

 לתת לקב''ה מההכי יפים.

נתת לעצמך לחשוב אני  למה מהנפילה שעברה לא אין לנו תלונות על זה שנפלת, יש לנו תלונות על זה שלא חשבת על זה קודם.

 מסוכן, למה לא חשבת על הסכנה שלך, אם היתה יודע את הסכנה שלך וקורא לקב''ה זה לא היה קורא לך שוב.

נמחל' והעוון  –אדם זה... הוא חוזר לביהמ''ד ומחפש לראות אם כולם עדין מחייכים אליו, אם מחייכים אליו 'סימן שהכל בסדר אחרי ש

 יומיים הוא שוב 'מוישה גרויס'.וזהו הוא שוכח מזה, ואחרי 

שלך ולא את הנפילה שלך,  זה הבעיה שאתה מטאטא את הבעיה מתחת השטיח ובורח, אתה צריך להבין שהקב''ה לא מחפש את התאווה

הוא מחפש שתתייחס אליו מתוך מכלול המצב הזה, ולכן לא משנה לאן הגעת עם התאווה אם ישר תפסת את עצמך, או שכבר הספקת 

ליפול, אתה בכל אופן צריך למצוא את הדרך לאבא, אתה צריך להבין שאם הקב''ה עשה כזה מצב זה אומר שחסר לו משהו והוא צריך 

 ו. ממני משה

רבש''ע גם אם אתה משליך אותי לשאול אתה לא עוזב אותי שמה, ואתה רוצה שאני  –להפעיל את האמונה ש'לא תעזוב נפשי לשאול' 

יגלה אותך שמה. ותחשוב על מה לי זאת? ובתר כן תענה לעצמך את התשובה, והתשובה היא, למה הגעתי לפה? 'כי אני בהמה'! והקב''ה 

ה שלך, וזה יביא אותי לחיות איתו, אסור לי להתעלם מהמצב, לא לתת לגאווה שוב להחפיש ראיות, כי הגאווה רוצה שאני יבין את הסכנ

 היא זאת שתגרום לי ליפול שוב.

רנח מברך את בניו שם ויפת על זה שלא נכשלו ככנען אחיהם, וזה לשון הברכה  יצחק ליברמן אומר: ֹּאמֶׁ  ֵשם. יְַפתְ  ֱאֹלֵהי ה' ָברּוְך ַוי

ים ת ֱאֹלהִּ ֹּן ְליֶׁפֶׁ שני שאלות, מדוע הוא מברך את אלוקי שם, ולא את שם בעצמו, כמו שאנו רואים שהוא מברך את  ֵשם. ְבָאֳהֵלי ְויְִּשכ

 יפת? ומדוע הוא מציע ליפת לשכון באהלי שם? 

הכוחות הרעים שבו, וממילא מובן , התפילה נבעה מכח הכרת שלא יפול כאחיו התפלל לה' שיציל אותובודה, ששם ''ל ע''פ דרך העוי

למה נח בירך את אלוקי שם, כי למעשה לולי ה' הוא חלילה היה נכשל כאחיו. אך יפת פחות שם לב לסיבה שמנעה אותו מליפול, ויותר 

  חשב שכוחו ועוצם ידו עשו לו את החיל הזה, ממילא הציע לו נח אביו לך תלמד משם אחיך את דרך העבוידה. ודפח''ח.

אשֹון ֲאנִּי אדלר אומר: מנחם י''ל שעוד לפני שאני הספקתי לבוא למצב המר הזה, הרבש''ע כבר הקדים אותי ובא  אולי ַאֲחרֹון. ַוֲאנִּי רִּ

 לשם, הוא נמצא בכל מקום עוד לפני, הוא הראשון בכל מקום, אני בא אחריו לשם, 'גם שם ידך תנחני'.

היתכן שכך נאמר לאלישע בן אבויה, הלא כל אחד מקובל אצל הקב''ה בשני  מאחר.שובו בנים שובבים חוץ  יעקב איצקוביץ אומר:

 ידיים, ועמך כולם צדיקים, היתכן שיש אחד יוצא מן הכלל?

אך אולי הכוונה היא, שאדרבה לכולם יש עוד עבודה קשה עד שהם יצליחו לשבור את הגאווה שלהם ולהגיע לאמונה שאם יש לי משהו 

תה אלישע, אתה ברגע אחד מזהה אותי, כי הגעת לכאלו מקומות שפלים, שבמהירות אתה יכול להכיר שאם יש לך זה הקב''ה, ואילו א

  שבור מהמצב אליו נקלע, והשיברון הזה לא שיחרר אותו. היה יותר מדי 'אחר'משהו זה אני. אעפ''כ כנראה 


