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  spinka.mab@gmail.com :   לקבלת העלון =   לע''נ ר' ברוך משה חיים בן ר' יוסף צבי ז''ל

הנבראים מחולקים לד' דרגות, דומם צומח חי מדבר, בין כל דרגה  ביאור:? בוקר טוב! דע לך שאתה לא בנאדם!! התעוררת בבוקר

לדרגה יש ממוצע, בין דומם לצומח יש את הפטריות, בין צומח לחי יש את האלמוגים, בין חי למדבר יש את הקוף שהוא נראה כאדם 

אל, שהוא פרא אדם, הוא דומה לאדם, אך הוא בעל חי, והחידוש הוא שיש גם ממוצע בין מדבר לבין איש הישראלי, והממוצע הוא ישמע

 הוא ממש נראה קופי אדם, אבל הוא לא אדם, הוא 'פרא אדם'.

אז תוכתר כאדם  – כך נראה כל בוקר אצל כל בנאדם יהודי, אתה עדין ממוצע, לא גוי ולא יהודי, עד שתתחבר לנקודה של אמת ואמונה

 .. עד אז אתה ממוצעהשלם

התעטשה וקרה לכבשה שתריח את הפה שלו, ומיד ש ורצה לדעת אם הוא מדמיין או שזה אמיתי ,פיופעם האריה הריח שריח רע נודף מ

 תגובה הכבשה, וגם אותה הרג האריה.קרה לעוד חיה שתריח לו את הפה, והתגובה היתה זהה למרוב סירחון, וישר טרף אותה האריה. 

ומצא  ל מה יעשה?חשב השוע הודו שזה מסריח, והאריה הרג אותם.בתמימות הריחו את הריח ווכך קרה האריה לכל החיות, והחיות 

 הוא לא יכול להריח. ו הוא אמר לאריה שהוא מצונן היום!פיתרון, כשקרה לו האריה להריח את פי

 באותו רגע אתה צריך להחליט 'אני בלי שכל היום', אל תשתמש עם השכליש עיתים בהם דימיונות שיהיה רע משתלטים לך על הראש, 

 שלך לחשוב את הדימיונות האלו, כי הם יהרגו אותך. תהיה חכם תיזהר.

ויש חימום בסיר, היכן זה יוצא יותר טעים? בסיר! אבל בסיר צריך לחכות יותר זמן. בשביל קשר בורא משנה  יש חימום במיקרוגל,

 ת-ו-נ-ל-ב-ס  חיים צריכים להתבשל קצת יותר זמן.

ללכת עם הקב''ה לא שאנחנו צריכים להתגבר על עצמינו ולהתחיל להיות כמו אברהם אבינו, זה  תפשטותא דמשה בכל דרא ודרא.א

לנו בעצמות, הגעדאנק של משה רבינו ואברהם אבינו נמצא בעצמות שלנו, ואנחנו רק צריכים אצזה כבר נמצא  בהכנעה גמורה, כי

 להוציא את זה להחלטה מעשית.

גם את הלל ניסה מישהו לעצבן, והגיע אליו כל חמש דקות עם שאלה מוזרה אחרת,  בכולן.עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד 

 והלל עמד בסבלנות וענה על השאלות.

כך אברהם אבינו, קיבל את כל הניסיונות בסבלנות, בניסיון החמישי הוא לא חשב לעצמו 'יאו עוד פעם', אלא כל פעם הוא קיבל את 

 מנף אותך לא לחסל אותך.זה בסבלנות והבין שניסיון זה ל

שהפרנסה והשפע בורח מהאדם, כי הוא מפחד שכשהוא יגיע לאדם, האדם יגשם אותו. לכן צריך לגלות שזה שעכשיו  ההפלאה אומר

 דע שהוא נותן לי את זה.אני לא יגנוב אותו מהקב''ה, רק אאין לי שפע זה כי אני מצידי חסר יכולת, עתה כשיבוא השפע 

שכשיבוא משיח ויבנה בית המקדש, לא נמאס בבית המקדש כמו שמאסו בו אבותינו בימי הבית? ענה ר' אשר, כי עכשיו לפני  איך נדע

שיבוא המשיח הרבש''ע יתן לנו כאלו מכות שנבין חזק שבלעדיו אין לנו כלום, וכך כל רגע אנחנו נחיה איתו, ולא נוכל לחטוא כמו 

  .אבותינו, כי נכיר אותו מאד מקרוב

כל מה שהוא  וכשהוא קם, הוא מרים יחד איתו את הוא מפיל את כל ההשגות שלו שהשיג עד עכשיו אל תוך הטינופת. כשאדם נופל,

 מהו לקום? להודות שחטאתי, לקחת אחריות. הפיל.

בעייתי ו'דעה כי הוא ידע שהוא קצת אמר לאדם הראשון אל תאכל מעץ הדעת זה ישבש אותך, ואכן הוא נעצר מלאכול, הקב''ה 

באותו רגע הוא  ול מעץ הדעת והוא לא ישתבש, ואכל.אך לאחר זמן התגנב לו מחשבה שהוא יכול לאכ מיותרת עלולה לשבש אותו'

ו, והגאווה מצאה אצלו מקום. אמר הקב''ה מכאן ואיילך אני תמיד יצטרך לשמור עליך ולשלוח לך כל הזמן א ילענתן לגאווה לשלוט 

 שאתה לא יכול.קיצעל להזכיר לך 
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מה קרה  –חטא בעץ הדעת, זה עוד לא היה מוכרח שהעולם ישתנה, הקב''ה נתן לו צ'אנס אחרון הוא שאל אותו 'אייכה'  אדם הראשון

שאני יכול לבד ועכשיו ראיתי שאני לא יכול, הוא היה מחזיר את העולם לקדושה חשבתי  –לך? אם אדם הראשון היה אומר 'חטאתי' 

 –א היה הופך את הנפילה למינוף, אבל ברגע שהוא המשיך להתחפש בבוץ ואחז בגאוותו לאמר האשה אשר נתת עימדי כמקודם, כי הו

 היא אשמה, כאן הוא הרס הכל.

 

זה לא הצעה, זה לא תוספת תזונה, זה לא כשלא מבינים, הביטחון כשנופלים.  האמונה בכאבים, ההכנעה כשמציקים, הביטול~  ה'דרך' כל

 זה הגאולה הפרטית שלך.עוד עצה טובה. 

אני, ואומרים לך, אם תעשה שומעים את הקולות שמתרוצצים בקרבך, מבינים את השאיפה שלך לשיחרור אמיתי, את הבקשה שלך להגיע למי ש אנחנו
 תחיל לטעום חיים טובים יותר.תדבוק בקב''ה, ושמה פתאום תתחיל להרגיש מישהו אחר, ת -את זה 

הכללית אמנם מתעכבת, אך לגאולה פרטית יכול כל אחד להגיע, 'זה בידך', כמובן צריך לשלם בעבור זה מחיר של הכנעה. ומתי תשלם את  הגאולה
 זה? כשתבין כמה אתה צריך את מה שההכנעה הזאת נותנת, כשתרגיש את הצורך לזה, אז תעשה הכל, ותצליח לבוא לזה.

 

 לפני כל דבר טוב עומד דבר שנראה כרע ~הגבאי הראשי 

לו עצות נכונות, ברורות ומועילות בכל נושא, חשבו השניים הבה נלך עם בעיה מסוימת שמעו על רבי חכם ושני אברכים שהתמודדו 

התמודדות. לצורך הדוגמא לאחד קראו שמעון, ונספר לו על ההתמודדות שלנו ונשמע ממנו דבר חכמה על הדבר ובוודאי יוקל לנו ה

ן התפנה זמן ללכת לרבי ביום ראשון, ולראובן ביום שני. כשהם נפגשו ביום חמישי בצ'ונטייעדע, התברר שרק ולשני ראובן, לשמעו

נוכל בצ'ונטייעדע מתוכן דבריו שמעון לא הצליח להיכנס לרבי? אחד מהם נכנס לרבי, ואילו השני הגיע וזז משם כלעומת שבא, למה 

השולחן, מתיישב באיטיות על הכסא ותוך כדי ישיבה החולצה שלו טובלת בתוך  אז ככה שמעון מניח את הצ'ולנט על ן.אולי להבי

 שמעון מזדעזע ואומר ''הכל בגלל הגבאים''... ראובן מתחיל להבין... –הצ'ולנט 

אדם, נכנסתי לחדר שלפני הכניסה לבית של הרבי, ושם עמד למקום, תראה, הגעתי  שמעון לראובן: למה לא נכנסת לרבי?  ן לשמעון:וברא

אז באתי אליו, הוא שאל אותי, מי? מה? לאן?, עניתי  –האדם קורא לי אליו, אני כזה מנסה להתעלם, אבל הוא היה נראה קצת מסוכן 

, באתי לדבר עם הרבי. הוא שואל אותי מה הרקע שלי? מאיזה משפחה אני? איפה אני םיפופנהי לו על ראשון ראשון, אני ראובן

שאל אותי מה אני רוצה לדבר עם הוא עשה סוג של נחיתה עם הלשון. והמשיך ווך ויותר לא אוסיף דבר. עובד? עניתי לו שאני מתו

מלהתקרב לדלת, אז  נתן עלי כזה מבט שקצת הפחיד אותי משהו!. ואז צעדתי לכיוון הדלת, ואז הוא –הרבי? עניתי לו במילה אחת 

נס לבית, וכעבור חמש שניות הוא פתח קצת את הדלת ואמר לי ''הרבי לא אמרתי לו שהוא יגיד לרבי שאני רוצה להיכנס, אז הוא נכ

 , מה הוא דוחף את האף שלו, זוז נשמה.XXXXיכול עכשיו'' וסגר. ולזה אני קורא מ

שלו, מה הלך בחדר לפני שהצלחת להיכנס  נו אבל איך אתה כן הצלחת להיכנס? מתמיה ראובן לשמעון. בטח הכנסת לו באים אמא

 על הלחי. רק ליטשת אותו עם ידך לרבי? ביצים גם עפו הוא

מה אתה משוגע, נראה לך שגבאי זה אחד שאפשר לקפל, מה פתאום, הוא פה בשביל להישאר, כל עוד לא יהיה לך  שמעון לראובן:

 אז איך כן הסתדרת איתו? עון:ראובן לשמור ביוב.  ד על הבומעבחוץ שאר יאישור ממנו, אתה ת

אז ככה, דבר ראשון נכנסתי לחדר וישר חייכתי אליו ובירכתיו ב'צהרים טובים', ואח''כ עשיתי כאילו היה נראה לי  שמעון לראבון:

גב הרבי שהוא צריך סיגריה ונתתי לו סיגריה, וכך נעשינו 'חברים כבר שנים', ואז עניתי לו על השאלון, והוא נתן לי להיכנס... וא

 הזה מאד חכם.

אתה סתם חלשלוש.  ככה, משיב שמעון לראובן, אם אני חלשלוש ואתה ה'ברוך הגבר', איך זה שאני כבר עם תשובות  ראובן לשמעון:

 ביד ואתה עדין מכונס בתוך עצמך עם הבעיות שלך, ועוד עם כתם של צ'ולנט שכמובן הכל בגלל הגבאים???

 יןייב  /גבר/מ   תהיה חכם אל תהיה צודק

לפני שמגיעים לרבש''ע עוברים שלב שנקרא כאב, אי אפשר לעקוף אליו, הוא פה בשביל להישאר, אם אתה לא תדע להסתדר  נמשל:

איתו לא תוכל להמשיך אל הקב''ה, אם תבעט בו אתה תשאר בחוץ, אתה חייב להאיר לו פנים, להאיר את האור בחשיכה, רק ע''י 

 ויותר קשה להביא אותו מכסף. –בשביל להגיע ליעד נכסף צריך לשלם מחיר. המחיר הוא 'הכנעה'  הכאב אפשר לבוא לקב''ה.


