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 פרשת שמיני                                            בסיעתא דשמיא                                             

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

 נקודות משיחות כ''ק רבינו שליט''א

 הכלי לקבל את האור תורה 

הגיע בחור לראש ישיבה שלו ואמר לו שהוא רוצה ללמוד את כל התלמוד בבלי ואת הירושלמי ואת הספרא ואת  

וכך מנה את כל   ואת...  ואת השולחן עורך  ואת האחרונים  ואת הראשונים  ואת המדרשים  ואת המכילתא  הספרי 

ישיבה לכוס תה, ומזג, ומזג, ומזג, התורה כולה. אמר לו הראש ישיבה אתה רוצה תה? ענה הבחור כן! מזג לו הראש  

ותוך כדי הראש ישיבה שח איתו על ענינים שונים, והכוס לא מצליח להכיל את המזיגה, והתה הרותח נשפך החוצה..  

 הבחור נס אחורנית.. והראש ישיבה ממשיך למזוג...

צריכים קודם  ,  בחור צעיר  –  בזה הסביר לו הראש ישיבה, שהרשימה שהזכיר להלן לא יכולה להיכנס בכזה כלי קטן

 לבנות כלי לפני שלומדים כ''כ הרבה, אחרת הכלי ישפך החוצה...

 אצל הקב''ה מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיק... 

 ומי שבא ריקן לקב''ה, הקב''ה לא ממלא אותו... ''ה, הקב''ה ממלא אותו בעוד חכמה.מי שבא ככוס מלא לקב

 מקבל עוד חכמה  -. מי שכבר חכם ''י ָחְכָמהּוְלָכל ֲחַכם ֵלב ָנַתת  הראיה היא מ'' 

 מה הוא החכמה שמהווה כלי, בשביל לקבל עוד חכמה?

 ...בושה וכלימההריני לפניך ככלי מלא ~  

 זה הכלי שאדם צריך להכין מצידו! 

לזכור שהריני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה, בזה אני מכין כלי   –קודם כל מצווה, קודם כל לימוד, קודם כל עשיה  

 להכיל את כל הדברים הטובים שאני רוצה להיות...

 

 בא נדבר על הפיגוע...

והמחבל חיבל במטוס והמטוס התפוצץ, וכולם מתו. חוץ משני    ,בימי אסון מגדל התאומים היה מטוס שהיה בו מחבל

ילדים    ...ילדים על העץ   יחד עם  צנחוהשני  והם שהו  מכה,  כל  מנע מהם  והעץ  עץ,  לתוך  הספסל שלהם הישר 

 כשעתיים שלוש עד שהגיע מכבי אש וחלצם.

, מרגע וזאת כי ילד אחד היה עירני במשך כל זמן הפיגוע  .אחד מהשנימאד  ההיסטוריה של שני הילדים היה שונה  

ונכנסו  העץ, עד שהמכבי אש הוריד אותו מהעץ.ההתפוצצות, הצניחה על העץ, ה''לא נודע'' על האיום של המחבל, 

 לו כאלו טראומות, שעד היום הוא יושב אצל גדולי הטפלים, ומגולל בכאב את כל אשר ארע לו. 
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הילד השני יצא נקי אפילו בלי חרדה קלה ביותר, למה? מה נשתנה? כי הוא פשוט ישן... נם לו את שנתו  לעומתו,  

הוא עבר, הוא לא מבין, ובפרט  אפילו שהראו לו תמונות וסרטונים מהזוועות שבשעה שכל העולם היה כמרקחה... ו

 תח שום חרדה.. יפלא 

חן ו שאני חושב וטשלי    רה לי, זה נובע נטו מטחינת המחשבותהמסקנא היא אחת: טראומות וחרדות לא נובע ממה שק

 אצלי פחדים וחרדות וכדו'.  תמפתחהטחינה הזאת את מה שעברתי, ש

 לישון כשקורה לך משהו רע, לסגור את המח, 'לך דומיה תהלה'.  המסר הוא ברור:

זה לא רק טריק להתפטר מהחרדות, אלא זה נוהל נכון ואמיתי. כי הרי הכל מהקב''ה, והקב''ה הביא את האסון לא  

 יכיר שאם המטוס נוסע כרגיל זה מהקב''ה. שאניבשביל להפחיד אותי ולמנוע ממני לעלות על מטוס, אלא בשביל 

ס, כדי לקחת ממני את ההזדמנות להכיר  למטו  הם עצת היצר המנסה למנוע ממני לעלות שובכל המחשבות הרעות  ו

 זה מהקב''ה. –שאם המטוס נוסע כשורה  

שאני יכיר שאם    ערבי לא יכול לעשות כלום. זה רק סיבה מהקב''ה ושום  שום פיגוע אינו מציאות,    לכן דבר ראשון:

 הכל כן הולך כשורה זה מהקב''ה. 

 

ְבֵרי ַרֵבנּו ה   תֹוְך ד  פיגוע, לא אמור לערער את יציבותה של כל רחוב, ושל כל ערבי, לומר ''הנה   -שלמשל    :ַבּנּומ 

''זה רחוב מסוכן פיגוע  המחבל'', או  פה  כי אנחנו    – כי אם אנחנו חושבים כך  .  '' (.. )כי היה  אנחנו מחבלים בעצמינו! 

 ... שפיות שלנו(מחבלים ב)ומזיקים לשינה שלנו, ופחדים בראש  לעצמינו מכניסים

וה'אין ביטוח' הזה כמה שזה מפחיד, אסור לנו    .אלא הקב''ה שלח לעשות את מה שנעשה, כדי שנבין שאין ביטוח

איך זה שבכל זאת הפיגוע    ?ולראות איך זה שאנחנו כן בטוחיםן החיובי,  פ  להישאר בפחד, אלא ישר להביט אל ה

ך ה' צילך', ממילא  ראם הקב''ה איתנו, הוא שומר עלינו 'ה' שומ   !חייב להיות שהקב''ה איתנו  ?כשל יותר מאשר צלח

 אני רגוע.

אם הרחוב  זה בא לערער את יציבותה של הרחוב, וממילא  אלא    את יציבותה של הרחוב וזהו...    זה לא בא לערער

 . ממילא חזרתי להיות בטוח...זה הקב''ה –כן בטוח 

 אני לא חש בטוח, כי אני רואה שהקב''ה כן עשה פיגוע?  ואם תאמר

עכשיו כשאתה    .זה הוא, הייתה בטוח שזה המדינ'ע  -נכון, הקב''ה עשה פיגוע כי אתה לא שמעת שזה שהרחוב בטוח  

 . שומע אותו, ממילא אין שום סיבה שיבוא הרע..

 

 ע''פ הבנתי  –שיחתו של רבינו על קין והבל 

רניתן בגלל סיבה של הצלחה ''  –קין היה בחור יוזם. שמו לבד  י ַותֹּאמ  ית  יׁש ָקנ  ת א  . קין חשב מה אפשר להביא ה'' א 

המעשר    א''כ,  הכל של הקב''הבכל זאת  אך הוא הוסיף לחשוב שהרי  לקב''ה, והוא יזם רעיון של תרומה ומעשר.  

שלי מבחינת הקב''ה זה לא כלום, זה כמו להעביר מיד ימין ליד שמאל. וכל הסיבה שאני כן נותן מעשר, זה בכדי 

להראות שמבחינתי אני מודע לזה שהכל שלו, ולכן אני נותן מעשר. א''כ אני יכול להביא גם פירות בינונים, כי הרי 

 – ל כבר שלו. אין לי מה לתת לו את הפירות ההכי הכי טובים כי הכ   –מבחינת הקב''ה כביכול הוא לא מקבל כלום  

 והלך והקריב לקב''ה פירות בינונים. כי הם כבר שלו...

  . בגלל סיבה מסוימת, אדרבה שמו נקרא הבל ע''ש הפסוק הבל הבלים הכל הבל  שמו ''הבל'' לא נקראהבל אחיו.  

להביא   –הוא רואה ש''קין'' יצר רעיון    ., הוא פושטע אידאצילע'ס )אצילות(, אין רעיונות ותוכניותהבל היה סמל של  
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מעשר, הוא לא חושב פעמיים יש לו ראש גדול, הוא חושב בהרחבה, הוא לא מצטמצם, הוא לא עושה חשבונות,  

 הוא לא חשב מה יש לקב''ה מזה וכדו'.  תרומה לה''.  –הוא הלך לקח את כל הפירות ההכי טובים, והכריז 

ַׁשע הסתיים:והסיפור  ל ה' ַוי  ל א  ב  ל ה  ְנָחתֹו  ְוא  ל, מ  ן  ְוא  ל ַקי  ְנָחתֹו ְוא   .ָׁשָעה לֹּא מ 

זה דבר משובח, להוציא לאור דברים,    -  להיות בחור יוזם  את קין והבל יחד.  לדעת לשלבהמסר שלנו מהסיפור הוא,  

 לעזור לאנשים, לתכנן תיכנונים, לצאת לסעודות ולנסיעות וכדו', זה דבר משובח, אבל לא להיות סגור על זה. 

יוצא הרבה פעמים שאתה לא מצליח בתיכנונים, יוצא הרבה פעמים שאתה מגלה חוסר יכולת מול דברים שהייתה 

ולומר הבל הבלים הכל הבל. עזוב אותך תן לקב''ה    –ת ''הבל'', לסגור את הראש  רוצה לעשות, כאן אתה צריך להיו 

 לנהל את העולם.  

היות שאת   –הראש צריך להיות פתוח לכל האפשרויות, אפילו שע''פ צדק אני צריך לפעול או הייתי צריך לפעול  

 הנעשה אין להשיב, תשחרר.

 

לעיתים אדם כן הולך אחרי לבבכם   : ישראל בשם המגיד  מסביר הישמח  לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם.

אל תתירו את הקשר של הקב''ה איתכם, הוא לא עזב אותכם   – ואחרי עיניכם, אבל התורה אומרת לנו ''לא תתורו''  

 גם שמה.  

חוזר אליך מה שאתה אומר, ומה   –מהו בת קול? כשאדם צועק ביער הקול חוזר אליו, כך הוא בת קול    בת קול.

 שאתה חושב. זה חוזר אליך מכל הכיוונים, כמו שביער הקול חוזר אליך מכל הכיוונים.

קם בבוקר, אם תחשוב רע, מכל הכיוונים יצוצו לך סיבות למה באמת הכל רע ו''זבל החיים''. אם תחשוב טוב,  אתה  

 ף שהתעוררתי''.מכל הכיוונים יצוצו לך סיבות למה הכל טוב ''וכמה כי

 חוזר אליך... תהיה חיובי... תמצא שהכל כיף!  –לכן שים לב: כל מחשבה או דיבור שלך  

 

 

 

 

 

 למה המשיח לא הגיע?

יכל  יכלו להביא את המשיח    זה ברור שדוד המלך  וכל הצדיקים כמו הבעל שם טוב והאר''י  להביא את המשיח, 

בצדקותם, אבל הקב''ה אמר להם בבקשה תסתבלנו קצת, כי אני רוצה שלכל יהודי יהיה חלק בהבאת הגאולה, אני 

 רוצה שהמשיח יבוא מתוך עבודה של כל פרט ופרט, לא עבודה כללית של הצדיק. 

 , כדי שלנו יהיה חלק בו. לא נפספס... חיכו לנו. המשיח עוד לא הגיע

 

שאם מנוע עובד במהירות כזו וכזו, הוא מסוגל להרים את עצמו, וברגע שהוא מסוגל להרים את עצמו,    מצאו,  אנשים

 הוא כבר יכול להרים עליו משאות כבדים. וכך יצרו את רעיון המטוס. 

להיות במקומו של הקב''ה, הוא מסוגל   –ז וחדווה במקומו''  ברגע שאדם מתבטל ומתעלה ל''עומכל מלמדי השכלתי.  

 וזה יגרום לכל החבורה להתעלות.  –להעלות איתו את כולם. בכל חבורה צריך אחד שיבוא בשביל ה''אחדות''  

 

 רשמים מדרשת שבת הגדול 

 מפי הרה''צ יצחק איזיק דוד שליט''א 



4 

 

 

 

נשתנה' הוא נשאל על עצם הליל, שכל כולו אור, שכל כולו חירות, מה קרה לליל מן   השפת אמת מבאר שה'מה 

 ?הלילות שזכה להיות ''ליל שימורים'' ''ולילה כיום יאיר''

ומרירות  ועל באה התשובה ''עבדים היינו לפרעה במצרים''. הלילה זכה להיות גדול כי הוא בא אחרי שיעבוד קשה  

 כזה ליל שכיום יאיר. במצרים, אחרי כאלו קשיים בא

חשבתי לומר את הנוסח ד'מה נשתנה' על האנשים הצדיקים, שעינינו מסתכלים עליהם ועל התנהגותם, ובליבינו  

האנשים  שכל האנשים עצובים, והוא שמח.    שכל,  מה נשתנה איש מכל האנשיםאנחנו שואלים את ה'מה נשתנה':  

האנשים מנסים לשבור אותו עם מוניפולציות,   שכלרודפים אחרי פיתוים, והוא טוב לו עם ההווה של הקשר בורא. 

 והוא נשאר שפוי ודבוק באלוקיו. מה נשתנה הוא ממני, איך הוא הגיע לכזה רום מעלה? ''ביטע וואס איז די תשובה''. 

הצדיק הזה עבר מלא קשיים וניסיונות, ולא היה לו    –עבדים היינו לפרעה במצרים''    –''די תירוץ איז  

 יום אחד שקט, ודווקא זה היה הסיבה להביא אותו לכזה ''רום מעלה''. 

תדע לך לכזה קשר בורא אפשר לבוא רק ע''י קשיים, אין קיצורי דרך, עד שאתה לא תהיה מוכן לעמוד מול החוסר  

 רבש''ע. לא תגיע לרום המעלה הזאת. אונים שלך ובמקום להישבר מזה, לקחת את זה לצעקה ל

כל שינוי איכותי שאתה רואה אצל אנשים, דע לך שזה בא מכאבים שהם עברו. ומכאן תקח לעצמך לקח להשתמש  

עם הקשיים להכרת השפלות שלך, ומתוך זה תצעק לבורא, והחיים שלך יהפכו למקשה אחת של קשר בורא ששם  

 נמצא רק שמחה אור וחדווה.

 

 

 

 

תור ארוך ארוך משתרע, התור מגיע כמעט עד העמדה של הקצביה, כולם עומדים עם שקים של תפוחי אדמה וכו'  

נחתו על הרצפה  לכבוד פסח, הרצפה מטושטשת לגמרי מכפיות שבורים ומתפוחי אדמה רקובים שאיך שהו    הכל

את הקבלה, רק להיות    חשלוק אף אחד לא שם לב, כולם כבר מחכים להיות אחרי השומר    מעגלות אחד הקונים,

ן אבוקדו ושש מאות ביצים אבל התור זז לאט, אין מה לעשות לא רק אתה רוצה לשבת בסיידער עם שלוש טו  בחוץ.

וחד פעמי לכל השנה, יש עוד הרבה שחושבים כמוך ומפוצצים את הבית באוכל לקראת הפסח כדי שחלילה לא יהיו  

לייב'ל אף הוא עומד תקוע בתור, לפניו שמונה אנשים, מאחוריו עשר אנשים, הוא    .רעבים ב''הייליגע חול המועד''

שתיים אחריו צועקת על השלישי לפניו  נמצאת  אל הקצה, כי כשהסבתא שמרגיש הבריח התיכון המחבר מן הקצה  

הוא מרגיש    הכל עובר דרכו.  -והתפוחי אדמה שהיא מעיפה כ'סקאדים'    ,וההד  ,הקול  –  שהוא מכניס אנשים לתור 

 בטעות התיישב על השבע עשרה תבניות   דידו עוד אח  נה ללא הצלחה. והנה עליאסה לחפות על אוקרכמו ארה''ב שמנ 

ביצים... נאבאך.. כולו מרוח... לייב'ל מרגיש סיוטים בראש, אבל אין מה לעשות, הוא לא הולך לשחרר את העגלה  

הוא אבוד. אף אחד    –וללכת לישון, זה ענין של חיים, אם לא יהיה לו את המצות ואת התפוחי אדמה ואת החסה לחג  

 . תור ארוך, גם אם הוא מאד אורך ומפרךב  משחרר את העגלהלא 

  אני שסבלתי כ''כ   –כי בסוף אני    ?למה  ך.מצרים אפילו אם הוא ארוך ומפרשיעבוד  אף אחד לא משחרר    כמו כן

שה' אומר לי ''אני    –הרבה ועבדתי עבודות פרך, אני זוכה להיות ''עבדי הם'', אני זוכה לשמוע ''אנוכי ה' אלוקיך  

 זה המסר של יציאת מצרים.בפרטי'', היה שווה הכל בשביל זה.  –האלוקים שלך 

 שלי''  מַה נִשְתַנָהה''

 מביא לידי תלמוד מעשה 

 מי משחרר את העגלה?! 


