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

ׁשּואֹות ֶרֶגׁש ע. תְּ ביאור מילולי לתשואות: מתנה. כי הרגש הוא מתנה לאדם, סערת הרגשות הוא מתנה לאדם כי בלי זה הוא  נָא. הֹוׁשַׁ

 לא היה חושב מנין אני חי ולא היה מגיע לקב''ה.

ֶבט יָסּור ֹלא בשביל לזכות להיות מלך אמיתי, צריך לעמוד ולהודות בשפל שלי, להסכים לפחיתות שלי עד הסוף, כי כל ִמיהּוָדה.  ׁשֵׁ

 עוד אני חושב שיש לי משהו אני לא יכול להיות מלך, כי מה זה מלך? לית ליה מגרמיה כלום, הוא מכיר שאין לו כלום מצידו.

מצד שני אתה נמצא במקום הכי גבוה בעולם. מצד אחד אתה שפל זאת אומרת מצד אחד אתה נמצא במקום הכי נמוך בעולם, אך 

 ומלוכלך, אבל בגלל שאתה מוכן להודות בזה אתה זוכה להיות הכי גדול ולדבוק בקב''ה.

'להודות בזה' לא הכוונה 'זה אני ואין לי סיכוי להשתנות אלא תן לי להמשיך הלאה', כי אם אתה אומר כך אתה מפסיד את ההזדמנות 

, כי הרבש''ע הביא אותך לכזה שפל לא בשביל שתזרוק את הכיפה, אלא בשביל שתכיר שאם יש לך משהו זה ממנו, וכך תוכל שיש לך

  לחיות איתו כל הזמן ולעלות שלב בעבודת ה'.

 בדלת שמגלה לך מי אתהמעשה 

דובר בדלת מ ם מניע חיצוני הדלת נסגרת, ננעלת. ננעלת עוד יותר חזק.תחשוב שנכנסת לחדר בשביל לקחת משהו, ולפתע בלי שו

בכתב ברור על  ,ותענה לי על שאלה שאשאלךעד שתקח דף ועט  ,שמע אני לא אפתח - חזקה, והדלת פותחת את פיה ומדברתפלדלת 

אך אם לא תמלא את  ,לפתח הצר שיש בדלת ואהיה נאמנה להיפתח לך שתוכל לצאת חזרה אל העולם החופשיותשלשל את הדף דף, 

 ת לי מה יהיה איך יהיה וכמה יהיה.בלי אוכל ומים, ולא איכפ בקשתי תישאר פה נעול לעד לנצח

אבל אחרי כמה  תופעה המוזרה שקרה פה, דלת מדברת?! דלת ננעלת לבד?! ממתי יש לה חיות??קצת יארוך לך זמן להתאושש מה

מפנה את עצמך לדלת,  'טוב נו מה השאלה' אתה .והלב שלך מתחיל להתגעגע לחופש כבר מרגיש שאתה חייב ללגום משהו דקות אתה

הדלת משחררת לך דף לבן ריק עם עט, ועל הדף כתוב באותיות קידוש לבנה 'ספר לי את כל מה שאתה רוצה לעשות?? נראית שאלה 

מאד פשוטה, אתה נוטל את העט ומתחיל לכתוב, עכשיו התחיל שובבי''ם ואני רוצה לקום כל יום מוקדם ולעשות חמש שעות, אני רוצה 

אני רוצה שיהיה לי אוטו אני רוצה שיהיה לי עוד כסף, אני רוצה להיות יותר מרוכז בשיעורים של הרבי, וכמו כן חברותא,  גם להחליף

אתה חושב לעצמך וואו אני אדם טוב, עם רצונות טובים אפילו לא שמתי , גשמיות ורוחניות ועוד כמה רצונותשאוכל ליסוע עם הרבי, 

 משלשל את הדף לדלת.לב לזה, ותוך כדי מחשבות אתה 

שאתה רוצה  כל מההדלת מתעצבנת ואומרת 'אמרתי לך לכתוב את אבל הדלת לא נפתחת, ואתה תמה איפה הנאמנות של הדלת, ואז 

 מה הכוונה את כל מה שאתה רוצה לעשות., ומתחיל להבין ל  )זעזוע( משמעו', אתה חוטף ציטערוטו כפש הכל .לעשות

אתה נשאר פה תקוע. ועם דמעות אתה מתחיל לגולל על הדף מי אתה ומה הן רצונותיך המתועבות,  בצר לך אתה מבין שבלי זה אתה

 היצר גדול ר''ל. , אוי כמה זה לא נעים.לבהמיות שלךאתה שם לב , כבר חוץ ממה שכתבת ,מתחיל להשים לב לעוד רצונות שיש לך

אז אתה מגלה שלא אבל משלשל לדלת, הדלת נפתחת ואתה יוצא לעולם. כולך רטוב מדמעות, אחרי שעה אתה גומר לכתוב את הדף, 

בינך לבין  הדלת שהיתה אטומה ונעולה.....איזה דלת??  רק דלת אחת נפתחה, נפתחה עוד דלת שהיה אטומה ונעולה המון זמן

מחזיק אותך, הלא אתה לבד לא , מי הבהמיות ואתה מתחיל לגלות מי מחזיק אותך לא לקיים את כל רצונותיך הבורא גם היא נפתחה!

הייתה יכול להחזיק מעמד מול הרצונות האלו, כי אתה רוצה אותם וחי מהם, אבל הקב''ה מרחם עליך ולא נותן את נפש חסידו לראות 

 שחת.

* 

לא היה לנו את היכולת להבין שיש פה מהלך מתחת כל העינוי הזה, כי פרעה ישב לנו בראש שלא  כשהיינו עבדים לפרעה במצרים,

נוכל להתחבר לזה. אבל אחרי שיצאנו ממצרים קיבלנו את האפשרות להבין את זה שיש פה מהלך, וממילא הגלות לא יכול לשלוט 



שכאילו אין קב''ה ומה שנראה רע הוא רע עד הסוף, אבל אם  –עלינו יותר, כי שורש והתחלת הגלות הוא החשיבה הלא נכונה הזאת 

 שבעצם כל הכאבים באים אלי מהקב''ה בשביל למנף אותי ולהועיל לי, הגלות לא יכול לשלוט עלי. –אני מתרגל לחשוב נכון 

א סותם את כל כשיהודי נסתם, ולא חושב על בורא עולם, הו למה פרשת ויחי סתומה, לפי שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל.

 התורה ואת כל הבריאה אחריו, הכל תלוי בך.

מכאבים ומפיצוצים שקרו לך, הדרך לא אומרת לך תכניס דעת ותתחיל לחשוב על בורא עולם, ועל כמה שזה בא  יש לך סערת רגשות

יון בינך לבין עצמך האם למנף אותך, ותבטל את כל מה שעשו לך לבורא עולם, כי אז הסערת רגשות רק תגבר, וכן תצטרך להכנס לד

 יש לזה באמת סיכוי למנף אותי או לא.

רק הדרך היא, להבין שאני לא מבין, ועובר עלי דברים שאין לי מושג בהם, לשחרר מהדעת וההבנה, לא להתייחס בכלל לכל הרגש 

 יגמור בעדי. חוץ מזה לשחרר מהכל.וכל מה שעשו לי, רק להאמין שיש פה תהליך, ויש פנימיות של אין עוד מלבדו, אני לא לבד, וה' 

את החיזוקים ש'אין עוד מלבדו' 'וטוב ה' לכל', ומצד שני לתחזק את הסכנה שלו ש'חטאתי נגדי תמיד'  אדם צריך כל הזמן לתחזק

 ו'מכאובי נגדי תמיד', והייתי עכשיו יכול להיות יותר גרוע, ולכן חייב להיות שהקב''ה איתי.

 אני לא מרגיש טוב ונחמד בין החברים, אני לא מרגיש טוב כשאני בבית, לא טוב לי. ות.אחרי הפעולות נמשכות הלבב

תפסיק לחכות שיהיה לך טוב, תפסיק להחליף חברים ואולי עכשיו יהיה לי יותר טוב, אלא תתחיל פשוט לעשות טוב, עשיה חיובית של 

 שר לעשות וכדאי לעשות, ואת זה תעשה.עזרה, של אמפטיה וכדו'. יש לך מספיק שכל בשביל לדעת מה עכשיו אפ

והיות שהתשובה  תן לי דבר שבזכותו לא אפול יותר. שרצה ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת, כלומר, לא רוצה ליפול, היה גר

שה לו הירידה היא שירידה לצורת עליה היא, והנפילה מוכרחת, לכן שמאי דחפו באמת הבנין. אך הלל, הבין לליבו שלא רוצה ליפול, וק

ולעולם הוא , להרים אחרים שנופלים 'ולקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך'אפילו שסופה עליה, לכן אמר לו שהוא נופל בשביל שיוכל 

 לא היה צריך ליפול.

לא יוסף. הודה, וישבט יוסף הצדיק עבר הרבה מאד כאבים, וזכה בסוף להיות מלך, אבל לא לעולם, כי את המלכות יקבל  חבורת ישב''ג:

ל'ע מכובד, אלא נשאר שאף הוא עבר המון כאבים, טעויות, נפילות, ביזיונות, ולא גמר את החיים שלו עם איזה שט לעומתו ניצב יהודה

ועל שמו נקראנו יהודים, עוברים  ממש מזכיר לנו את עצמינו, שאנחנו מתמודדים כ''כ הרבה, ולא מקבלים עבור זה כלום.אותו יהודה. 

 ולא נשברים.מתמודדים 

כולנו אפסים, הלא כל אחד בעולם מה הוא שווה? הוא לא שווה כלום! כל אחד מתפאר מבחוץ כדי שישימו לב אליו,  השראה מהשמחה:

לי  אחרת מי ישים לב אליו, הלא הוא יודע בתוך ליבו שהוא לא שווה כלום. אז מה כל המיוחדות שלי? מה הוא כן השווי שלי? מה יתן

 לחיות עם עצמי ולהנות מעצמי?

שלי  0ל  1העובדא שהקב''ה מחיה אותי ונותן לי כשרונות, ומוליך אותי בבורות של אפסיות כדי שאוכל לבוא אליו! ברגע שאני מוסיף 

נה האחדות של הבורא, נהיה עשר והשכי 1שלך ל 0נהיה עשר, וזה הערך שלי. כל ביה עשרה שכינתא שריה, אם אתה מצרף את ה

 עליך.

לולי זה אתה יכול להיות בקבוצה של עשר חברה, ועדין השכינה לא פה, כי העשר האלה לא פה בכלל, כל אחד מסתכל על הסובבים 

 אותו לראות אם הם שמים לב אליו. אבל אם אתה שם לב לערך שלך, אתה לא צריך אף אחד, אתה לבד עשר, ולבד השכינה איתך.

 מרעיונותיו של ר' יודל - נר מצווה

מר או ימינה או ם הוא בנין של שלוש קומות, מחשבה, דיבור, מעשה. זאת אומרת אם אני עכשיו עומד בניסיון, שזה אוכל רגע בעול

כי כל הקומה של המחשבה דיבור ומעשה צריכים לקחת  שמאלה, לא מספיק שאעשה ימינה, ובחלק הדיבור והמחשבה אשאר פרווה.

 ך את המעשה ואת הדיבור חזרה אל העבירה.יחד ימינה. ואם אחד מהם ישאר פרווה, סופו למשו

וצה ליפול, כי לדבר מזה שאיני רכן כלומר, חוץ מזה שעלי לנקוט בריחה מן הניסיון, עלי גם לרצות לא ליפול, לחשוב על לא ליפול, ו

 ואחר מבוא המחשבה והדיבור לנקוט את הפעולה החותכת של 'לברוח'. זה סתם מעשי נערות.

מונה, של מצווה כמו תפילין, של עמידה בניסיון, של התמודדות, צריכה להיות בכל שלושת הקומות של האדם, כל מעשה קדושה, של א

בדיבור 'אני רוצה להאמין כי אין כמו להיות מחובר לקב''ה/אני רוצה להניח  '.'אני רוצה להאמין/אני רוצה להניח תפילין -במחשבה 

 לשתוק לחבר/להניח את התפילין. –במעשה ו כי משפע מצוות תפילין יתמשך עלי'.תפילין 

 יאן ברצון ובמחשבה מלעשות את הרע.שהוא מ – ''וימאן''אצל איזה צדיק ראינו את ההתנהגות הזאת, אצל יוסף הצדיק, קודם כתוב 

ות, וחוץ מתאים לעשות כאלו שטוי זה לא - ''אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוקים ''איךוב שהוא הסביר לאשת פוטיפר כי אח''כ כת

 .''וינס ויצא החוצה''ואח''כ הוא זכה לעשות את חלק המעשה  מזה שכבר מספיר חטאתי לאלוקים.


