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 point4188594@gmail.comלע''נ ר' ברוך משה חיים בן ר' יוסף צבי ז''ל   :   לקבלת העלון = 

 דיבורים מכ''ק רבינו שליט''א

ֵהָמה ִמן ָהָאָדם ּומֹוַתר 'ידע שור קונהו', אך האדם חושב שהאוכל והצלחה שלו באה ממנו. לכן  -הבהמה יודעת שהאוכל בא מהאדון שלה  ָאיִן. ַהבְּ

 ולהכיר את האדון שנותן לו את כל מה שנותן לו.  -כל עבודת האדם היא להדמות לבהמה 

 התגלות אצלו.האדם קיבל דעת, ועם הדעת הזה הוא צריך להכיר את האין שלו, וכך ה'אין עוד מלבדו' יוכל ל

נתן. אלו האנשים שהקב''ה וציטט את לשונו של ר' אשר: זה התורה שהקב''ה  הרבי הדגיש חזק לשמוע ולקבל את הוראות הדיינים והרבנים.

 אתה נותן הכנעה לקב''ה. –בחר בהם להורות את הדין התורה. אם אתה נותן הכנעה להם 

 אם אתה מוכן שידרכו עליך –לימוד התורה לשמה 

כי אם אתה לא מוכן שידרכו  להיות מוכן שידרכו עליך. שהכל דורכים עליו. רדב  מִ להיות כ –ור החיים כותב תנאי לקבלת התורה, והוא הא

הטמון בתורה, כי כל התורה זה  עליך סימן שלא הפנמת את התורה, אלא רק קראת את זה או עיינת בזה מלמעלה בלי לקנות את החלק הניצחי

 'אנוכי ה' אלוקיך', ואם אתה לא יכול לסבול שדורכים עליך, סימן שלא הפנמת ש'אנוכי ה' אלוקיך'.

וכי יש פה נקודה של דביקות שמסתתרת תחת האותיות, לולי הלימוד בכזה  שיותר ממה שלמדת כתוב כאן, -כשאתה לומד תורה ללא אמונה 

יון והגמרות שלמדת יהיו רקים מאותיות, כי שם למעלה אין אותיות גשמיות, שם הכל זה רוחני, ואם כאן בעולם הזה לא בחינה, תבוא לעולם העל

 תהיה רקה מתוכן.הגמ'  -בעולם העליון התחברת לאותיות הרוחניות, 

ומשל לדבר, אדם שיש לו המון בשר, כאן במדינה שהוא גר בה הוא יכול לעשות מזה המון כסף, אבל אם הוא יעביר את הבשר למדינה אחרת כבר 

לא יהיה לו ממה לעשות כסף, כי הכל יתרקב. אא''כ לפני שהוא יהגר למדינה השניה הוא ימיר את הבשר בכסף. כך אנחנו צריכים ללמוד את 

 שמיות ולהאמין באותיות הרוחניות, והאמונה לבדה עושה הכל.האותיות הג

זָכֹור. ָשמֹור שאתה מוציא את  -זה זמן להתחבר לעצמך, למשפחתך, לחברים שלך, ממקום עמוק יותר. וכל זה לא יתכן אלא ע''י 'שמור'  שבת וְּ

 למשפחתנוהחול בשביל שנוכל להתחבר לעצמינו או  שזה בעצם שמירת שבת כהלכתה. היוצא אלינו שגם בימות -עצמך לגמרי מכל הדברי חול 

 זה יוכל לקרות רק ע''י שננתק לגמרי מכל הדברי חול, דאגות, דימיונות, עשיות מיותרות, רק חיבור.

שמים שמה זה הזדמנות לגילוי כבודו יתברך בעולם, ובשביל זה עומדים ה -עם מלשון 'גחלים עוממות )בוערות(', כשבוער לך  אין מלך בלא עם.

 והארץ בשביל שתבקש מהקב''ה שיעזור לך לגלות אותו ב'גחלים עוממות' האלו. זה העיקר. וזה מקור השפע.

 הנפש רגועה ודשנה –הגוף רעב ובוער 

לעשות לי את זה,  , הגוף עסוק ברגשות איך הוא העיזלחוץ הגוף רוצה תאוות, הגוף רוצה שליטה, הגוף רוצה לדעת מה יהיה, הגוף הגוף רעב,

 היתכן להרוס חף משפע.

בתכל'ס, הנפש מחפשת למצוא את השפלות שלה, להגיע לביטול אל הקב''ה, כי זה באמת הדבר הכי מרגיע, הנפש לא מחפשת  הנפש עסוקה בהווה,

ל הדימיונות האלו לא יצא כלום, שליטה, אדרבה טוב לה באי שליטה כך היא מחוברת און ליין לקב''ה, הנפש צוחקת על הרגשות הרי בתכל'ס מכ

הנפש לא מעניין אותה מה יהיה, טוב לה במה שנותנים לה, והקב''ה יעזור על ההמשך. אבל הגוף הוא משתולל, הוא עושה רעש, מה יהיה? איך 

 יתכן? אסור לזה לקרוא? אם אני לא יעשה סדר מי יעשה סדר?

. אם אתה מקשיב לסערות האלו, ונמשך אחריהם, והולך לדבר, וצועק על עיבו שבעמר –משביעו רעב דרשו חז''ל,  -על הגוף הרעשני הזה 

היה מסוכסך עם כל שהוא יביא אותך לדיוטא תחתונה שתעד  וטהאנשים שעשו כך וכך, בזה אתה רק מרעיב אותו עוד ועוד והוא לא ינוח ולא ישק

 העולם. 

במסובב הסיבות, ואתה נמנע מלהיכנס למחלוקת, אדרבה מתחזק ב'דומיה', בזה אתה , שאתה נכנס למהלך של שפלות, ואמונה מרעיבואבל אם אתה 

 מרעיב אותו, ואז הוא יפסיק לרדוף אותך, אדרבה הוא ירפה ממך.



ואותך בשביל שתגלה אותו שהקב''ה ברא את העולם  תאמין בעצמך

שהקב''ה עומד וממתין שתגלה אותו בכאב  תאמין בעצמךבכאב הזה. 

יורווח לך.  –הקב''ה שע''י שאתה מגלה את  בעצמךתאמין  הזה.

 שיש לך את הכוחות לגלות אותו. תאמין

 התהלך לפיכך בריה לכל באלהותי די שיש הוא אני - שדי אל אני

כמה אמונה שאני מצליח לתת זה מספיק לקב''ה,  .)רש''י בראשית(לפני 

 די לו בגילוי שאתה נותן לו.

שעם רשע אפשר עוד להסתדר, כי הוא הוא מלא  הבעש''ט אומר

בחמימות לעבירות, והחמימות הזאת זה דבר טוב, רק צריכים ללמדו 

אין מה הבעל גאווה השתמש עם החמימות הזאת לעבודת ה'. אך עם ל

את הדרך ויודע בדיוק הוא כבר מסודר ומבין לעשות, הוא אבוד, כי 

 'אין אני והוא יכולין לדור במדור אחד'. –שות, עם הקרירות הזאת אין מה לעשות, 'אשר קרך בדרך' מה עליו לעשות ואף אחד לא יאמר לו מה לע

 שיחות קודש משנת תשנ''ה –עם מי אתה מתעסק? עם הקב''ה או עם מנשה! 

ֵקן ָך ַהתְּ מְּ רֹוזְּדֹור ַעצְּ ִתָכנֵס כְֵּדי ִבפְּ ִלין שֶׁ ַרקְּ  ?ב''העוה את לרשת שנוכל בשביל ז''בעוה טוב להתנהג שנבין בשביל לדעת צריכים אנחנו מה .ִלטְּ

 הנקודה את לחפש במקום כעס זה אם זה אם שנאה זה אם קנאה זה אם לו שהתעוררה מידה כל, במלחמות ז''בעוה כוחו כל את שהשקיע אדם

 .שצריך כמו לו שהציק במי נכנסו, חבריו על חמתו את ושפך הלך ישר הוא הזאת המידה את לו שהדליקה האלוקית

תפרצות, כשהוא יבוא לעולם העליון לא יהיה לו עם מי לריב, לא יהיה לו על מי להתפרץ, ברגל שהפך את כל האישיות שלו לנלחם וקנאי ולמוקד ה

 יהיה ממות בשבילוזה  – עצמו את ימצא לא הוא, סוף לאין בטל הכל שמהכי 

 אדם כזה, ובעצמו בכבודו ה''הקב זה הכל אלא לי מציק לא אחד ואף אותי שעוקץ אחד אף שאין לחיות מתרגל ז''בעוה כאן שכבר האדם זה לעומת

 !אחד אף להאשים לא רגיל הוא! האלה הבעירות בכל עצמו את לחפש רגיל הוא, שמה עצמו את ימצא כבר הוא העליון לעולם יגיע כשהוא

 בסוג מקומו את וימצא יתחבר הוא – זכו חיים העליון לעולם יגיע כשהוא, הזה בעולם' מלבדו עוד אין' של חיים לחיות משתדל שכבר מי – טועמיה

 העליון בעולם שיש החיים

 בעולם אשריך כן עושה אתה ואם תישן הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכל במלח פת תורה של דרכה היא כך: באבות המשנה מאמר וזהו

 הבא לעולם לך וטוב הזה

 את להביא שכח שלך והבן לטיול יוצא אתה לעיתים /..שלך המנה את בתאבון מסיים עתה זה שמישה רואה ואתה צהרים לארוחת בא אתה לפעמים

 בנוח לך יושנים, בבית אורחים... והנה, המיטה על להתפרס רק רוצה ארוך יום אחרי הביתה בא אתה /..מועד מבעוד שהכנת השני מים הבקבוק

 .המיטה על

 עסק לך שיש ידיעה מתוך, לך שהשאירו אוכל הקצת עם להסתפק או, הרצפה על לישון וללכת לבלוע לשתוק, ל''הנ באופנים עצמך את תרגיל אם

 לכאלו רגיל תהיה הבא לעולם כשתבוא ובוודאי, הזה בעולם אשריך. הבא עולם לחיי עצמך את מרגיל אתה בזה', מלבדו עוד אין'ו ע''הרבש עם

 .הבא לעולם לך וטוב – חיים

בשם אחד מן הצדיקים החסידים שלא שיחק בשח מט, כי כשלמד את כללי המשחק הסבירו לו שאם אתה עושה מהלך  הרבי סיפר במלווה מלכה

 ולכן איני משחק במשחק הזה. כי תמיד אפשר לחזור... –אתה לא יכול לחזור אחורה. אמר הצדיק 'יהודי אסור לו לדעת את הכלל הזה' 

 תיהקלף הסתמי שתוקע או -מעשה מביא לידי תלמוד  

אתה משחק במשחק קופסא עם קלפים וכולי, מכיר את זה שפתאום אתה נתקע עם כמה סוגי קלפים שבעצם אי אפשר לעשות איתם כלום, וכך 

עובר עליך עוד תור ועוד תור שכולם עושים ביזנע'ס ואתה נשאר תקוע, עד שסוף סוף אתה מצליח להשיג קלף חדש שבעזרתו ובעזרת הקלפים 

בלעדיהם לא הרי ה מתקדם שלב וצובר נקודות. לכאורה הקלפים שהחזקת בהם עד עכשיו היו אפס! אך לא, הם לא היו אפס, שהיו לך קודם את

 הייתה יכול עכשיו להתקדם, כי הייתה צריך להשיג גם אותם. אבל עכשיו שכבר יש לך אותם ברגע אחד אתה מתקדם.

עם כל הכח, ואתה תקוע, אז נכון שעכשיו אתה לא מתקדם, אבל הירידה הזאת הוא  לפעמים אנחנו תקועים בירידה תלולה מאד, בכאב שסוגר עלינו

קלף להתקדמות, הקלף הזה עוד יצטרף לעוד כמה קלפים שתעשה בעתיד ויחד תתקדם למדרגה שלא הייתה יכול לבוא לשם לולי הירידה. הירידה 

יק במשהו שבזכותו עוד תצבור נקודות. לולי הכרת שלימות הפגם היא קלף להתקדמות. גם כשאתה בירידה תדע שאתה לא אפס, אלא אתה מחז

 של האדם, הוא לא יוכל לגלות מתוכו את ה'אין עוד מלבדו'.

לבלוע לי את החיים...  כל העבוידה זה לא להשבר מהמצב החסר אונים שלי, אלא לנסות להתקדם לאן שהו... לא לתת ליאוש ר' יהודה פרוש אמר:

 לנסות כן לצאת... וזה היה ר' אשר.

 .''בא נפרד'' בעצם אני אומר לרבי –אם אני מבקש מהרבי תן לי שפע  ר' מיכאל אהלבוים אמר לרבינו:

 רבינו הדגיש קטע זה בשפת אמת:

 שנותן' ית רצונו כך לפעמים כ"אעפ
 לא כ"ע .לגמרה יוכל שלא עבודה לאדם

 השעה שאין בראותו האדם לב יפול
 .כראוי מעשיו כל לגמור לו עומדת


