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 point4188594@gmail.com''נ ר' ישעי'ה בן ר' משה יוסף ז''ל ולע''נ ר' ברוך משה חיים בן ר' יוסף צבי ז''ל   :   לקבלת העלון = לע

 ט''ארות מתוך שיחות כ''ק רבינו שלינקודות קצ

 המילה לחלש 

 מילים מלאות איכות, קצר אך עמוק, נוגעים בנקודות מאד רגישות.  

 ים... ותגלה עולם חדש!!! קרא פעם אחת, תעבור על זה עוד פעם, תשנן עוד שני פעמ מדריך למשתמש:

והכל מתפוצץ    –לעיתים אתה בא למצב של נפילה. הודיעו לך הודעה מסוימת, או שקרה משהו מסוים    המילה לחלש:

 לך מול העינים... 

 התיקון לכזו שעה היא: 

 אין לי מח.

 אין לי יכולות.

 אני לא יכול כעת לחשב מהלכים. 

 לפחות תן לי להתחבר אליך.

 להאמין בך. 

 לפספס אותך. לא 

 ולדעת שזה הישועה שלי.

 שמסתתר פה משהו שאני לא יכול להבין. 

 אבל אני צריך להאמין שזה הדיבור שכך הבורא מדבר איתי.

ממילא אני נכנס לרגשות    ...בגלל שאין לי את החיבור לעצמיו  הבעיה מתחילה שאני מנסה עכשיו לפתור את הבעיה.

למצב של  ואז אני בא באמת  עצמי את כל הכאבים ואת הייאוש והעצבות,    ומעצים את הדמיונות, ואז אני מושך על

 ואז כבר קשה לתקן.   .חוסר שליטה

 

 ... הכל מתחיל בביטול

נמצא בתוך כלל ישראל,   הקב''ה  שפת אמתאיפה הקדושה? איפה הקב''ה נמצא? איפה מתחברים לקב''ה? מתרץ ה

זאת אומרת בכדי להתאחד עם הקב''ה האדם צריך להתאסף עם כלל ישראל    .בכלליות עם ישראל הקב''ה שוכן

 זה הקב''ה.  -ולהתאחד איתם, להתבטל אל כולם, להיכנע להם כי זה לא הם 



ע''י שהוא מאמין שמה' איך יוכל האדם להתבטל לכלל ישראל, לסבול כל אחד, כל אחד והקריצים שלו. כמובן שזה  

 ... דרכי גבר כוננו, אבל למרות הכל זה קשה

לכן האדם צריך קודם להכיר בביטול של עצמו, להכיר שהכוחות שלו הם בכלל באים מהאין סוף, ולא מהעצמיות  

 כפי שנדמה לו. כי הרי הוא אפס ואין חסר אונים ומבוטל.   –שלו 

הוא מסוגל להכיר שהחיות של כל אחד מכלל ישראל זה מהקב''ה, ע''י שהוא מכיר את החיות של הקב''ה שאצלו,  

 וכך הוא מתבטל גם לכלל ישראל.

 היו''.הגעדאנק הוא שע''י הכנעה וביטול מגיעים לקב''ה ולקדושה ''קדושים ת

 ע''י שנכנעים למצוות שבת, גם אדם מתחבר לקב''ה כי שבת היא שמה דקודשא בריך הוא.

 צוות, גם שם אדם מתחבר לקב''ה, כי המצות הם תרי''ג עיטין להתחבר לקב''ה. וכן ע''י שנכנעים לכל המ 

 

 שתלמיד עתיד לחדש מה 

 שבכתב ושבע''פ סוגיית התורה 

אמת. אך הצדוקים לא קיבלו את  שניהם תורת  ם את התורה שבכתב ואת התורה שבעל פה,  אנחנו היהודים מקיימי

זה הם לא את    –  מה שצריכים להאמין שכך הקב''ה אמרואילו  הם מקיימים,  התורה שבעל פה. רק מה שכתוב  

 מקיימים.

 מי אמר שהקב''ה אמר??!!  ??למה? כי מי אמר...

''מה שתלמיד    תבתורה שבעל פה זה הסברים נקודות וחידושים מתוך התורה שבכ   .תורה שבעל פה זה כולו אמונה

 עתיד לחדש''.

וונה היא שאם אנחנו לא  בפשטות הכ   וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר.שהנה כתוב  הרבי הסביר  

 נשמע בקול ה', אזי יכעס ה' עלינו ויפסיק לנו את הגשם. פשוט...

ביר המגיד מקאז'ניץ את הפסוק: וחרה אף ה' בכם = הרבש''ע  מסה לחיים. וכך  אך ע''פ התורה שבעל פה, יש פה הורא

 . לעבודתו)חמימות(  ירצה להכניס בכם ברענד  

זה   ו= יתחילו צרות, ואז נתחיל להבין שאם יש לנו משה  שמים ולא יהיה מטראיך הוא יעשה את זה? ועצר את ה

 בלעדיו אנחנו חסרי אונים..., וואה

 . ומבחינתינו זה אמת לאמיתו .אנחנו מאמינים שגם את זה כתוב בפסוק. אבל זה לא כתוב

 כתוב בפירוש בפסוקים. עדין למה זה לא  זה תורת אמת,  וכל הצדיקים  ר' אשר    שאלנו את הרבי, אם ה''דרך'' של

 ??למה זה רק כתוב ברמז...

שזה יבוא ע''י אמונה ובחירה שלנו, ושהתורה שבעל פה קב''ה רצה שה''דרך'' תהיה חלק מאיתנו,  אמר הרבי, כי ה

 כי זה כתוב...  ,רת השפלותה והאמונה וההכתוקי נקיים את ההכנע  ואנחנו כמו  -בתוכינו''. לא שיהיה כתוב  יהיה ''נטע  

כי כל כאב שאני מוכן לשחרר אותו    .''תורה שבעל פה'' שאני בעצמי יחדש את האלא לקיים את זה מתוך אמונה, וכך  

אני מחדש תורה שבעל פה, אני בעצמי יוצר געדאנק חדש, , בזה  של קשר בורא  שזה מביא אותי למהלך  מונהמתוך א

 אם זה היה כבר כתוב. מאשר  – והרבה יותר מתחבר לזה 

 ונה, מאשר לדבר שכבר היה כתוב מראש.אני מתחבר יותר לדבר שלקחתי אותו עלי מתוך אמ



... שתלמיד עתיד  בעל פהורה שהחידוש הזה זה הת  ן.מיאאחרי שהוא מתגבר להנופל לאדם חידוש והארה    ןלכו

 לחדש. 

 לי! זה ה''דרך'' ש !!  של ר' אשר! היא לאה''דרך''  :המטרה היא

 

 ינצאל להצלחה יש באי הצלחה פוט

מו גאווה  דבר עליון כ מה שהיה נראה  -בעולם הבא יתגלה ש עליונים למטה ותחתונים למעלה. .עולם הפוך ראיתי

 . כי מול האין סוף זה כלום...התגברויות שונים, זה ''למטה'' לא יהיה לזה ערך גדול מאדוהצלחה ו

הבא זה  בעולם  .חסר אוניםה, כמו הכנעה, להכיר שאני לא יכול, לחיות עם כלום'כ'אך מה שהיה נראה בעולם הזה 

תכלית הבריאה, ולתכלית  ע לקב''ה, בלי זה אי אפשר לבוא ליתגלה כדבר עליון וחשוב מאד. כי בלי זה אי אפשר להגי

 האדם.

 רק אני שלימות! כי ...תשכחו מזה!  ?הקב''ה אומר לנו אתה מחפשים שלימות?

 המקרא הזה נאמר על ביאת המשיח שאז יתמלא פינו בשחוק. למה?  אז ימלא שחוק פינו.

ה כל  צריכים להשקיע ,  )סוג של אומץ(  חיים חשבנו שצריכים להשקיע בקאוצ'ינגכי  לנו שהיינו  יתברר  פתאום 

 בהכנעה. 

 כן בדבר העלוב הזה, זה הסוד להצלחה... 

לרומם אותך עד אין סוף. ה לעזור לך ו מתוך החשכות בא האור. הקב''ה רוצ  א נפיק נהורא'',כו''מגו חש  סוד הואה

שתראה  אבל זה רק יחבל בך, כי אתה תתגאה ותשכח ממנו וזה רק יביא לך צרות. לכן הוא קודם מחשיך עליך  

 אתה לא תשכח ממנו.  ,, וכך כשהישועה תבואשאתה חסר אונים

 הסיבוב החמישי. פילו שזה כברסיבובים, ואהחושך עושה עליך  שהסוד הוא לא להישבר כ ו

 כי רק כך אתה מתקרב לקב''ה.

רק ישאר לך רשימה    .תעבור את המעבריםזה גם ישכח לך מהראש כשכי זה לא כתוב על הצרה, ו  ...והאמת שזה סוד

פנוי מיניה'' והקב''ה מחפש נטו את הטוב שלי, אוי טאטע שוטה ש''לית אתר  קטנה, ואתה תצטרך להתחזק באמונה פ

 את האמונה... אצלי תחזק 

מו בגלות,  את עוניי עהקב''ה רואה  ות.  י לך ציונים'' הכוונה למצו ציוני דרך ''הציב  מצוות נקראיםה ומציון יסעדך.

 .להגיע אלירו לכם ויעז דו' והם יסעדו תתי לכם מצוות, תפילין וכ ו נ והוא אומר לנ

 

 יהודה מחוקקי

 הר''ר יהודה פרוש שליט''אממהלך 

 . ותו ניסיון כמבואר ברמב''םבאותו מקום, באותו שעה ובאן  יושובה' צריך האדם לעמוד בניס'תשלים את הבשביל לה

זה לחזור לסיטואציה הזאת   תרי הנפילה איננה כלום, כי הרי תשובה אמיתיא''כ יוצא אפוא שכל התחזקות שלי אח

 . בדבר המועטקות מה יש לי מההתחז  ז נני יכול לעשות עכשיו. את זה איבה, ואולעמוד 

לולי  אדוק  בורג לא יהיה  ה, הונה בלי שיפסע את המדריגה הראשונשאדם לא מגיע לקומה העלי אך המהלך הוא  

 רופף וקרוב ליפול.  עדיןיבוב הראשון הוא שבסאפילו ון הסיבוב הראש



 .כך האדם לא יגיע למצב של תשובה שלימה, אם הוא לא יתחיל עם הנקודה הראשונה של ''לא להישבר''

גדלות   ,כל שהוא יכיר את שפלותווכ להכנעה,    לאט לאט  ותביא אות ך תנחני'',  קודה של האמונה ש''גם שם ידהנ

זה גורם לו לבחור להמשיך  ו  שהיא הדביקות.  הוא מתחיל לטעום מעץ החייםבורא יתגלה אצלו יותר. וכך אט אט  ה

תעוררות  כרת השפלות הבאה ע''י ה נפילה, ולהעדיף את ה בהכנעה ובביטול, וזה גורם לו בסופו של דבר למאוס ב

ם ובאותו ניסיון  לעמוד במצב של באותו מקו  המידות, שזה מביא אותו להכיר את הקב''ה. עד כדי כך שהוא יכול

 והוא לא ישתכנע.  

 

 חיים שאלתי 

 כי אם חיים שאלתי ממך  - רבי לא ביקשתי דבר

עובר חמש   .אחד אמר לרבינו שהוא קורא כל יום את החיזוק היומי במייל שהרבי שולח, ומתחיה מזה ומתחזק מזה

 דקות והכל פורח לו מהראש, והוא שב לאותה עצבות שהוא היה בה קודם 

 אמר לו רבינו, צריך להתחיל כל רגע מחדש... 

 

 יש עוד דרך.. 

 דרך' הזאת...את ה'שינסה מי שקשה לו עם ה''דרך'' 

אותי, רק יביא אותי   בור, לא יצא לי מזה כלום, זה רק ישובקע'ס, המעברים האלו באו בטעות אליעזוב אותך הכל ב 

אשמתי, ומה שבא בבחירתי זה בלא טובה, לא יצא לי מזה כלום, וכי מה כבר יכול לצאת מזה?...    לאבדון, אני בדרך

 תי אותה, ואין מה לעשות.  אכל ו

 

 ים סיפור

 תגובות של הרבי שליט''א דברים על מ

 עיניך אדומות? אחד החסידים פעם בא לרבי עם עינים אדומות, הרבי שאל אותו למה   .יולנודוד מספר ר' פנחס 

 ...בגלל שהסתכלתי איפה שלא צריךנראה אז הוא ענה: כ

 אם הרבש''ע היה רוצה להעניש אותך על זה, הוא היה מעוור אותך...  –הרבי התרצן ופניו האדימו, ואמר 

 שא''כ היה צריך להיות עיוור.   .האדימות בעינים זה לא עונש ותו לאש .המסר הוא

 להתקרב מזה לקב''הו  שתוכל להכיר בה את אפסיותך...נותנים לך דרבה זה נקודה שא

 

 תשואות חן חן תודה רבה – ר' אריה ווייץ הי''וע''י   מסרהמדור ''המילה לחלש'' נ

 א גוט שבת


