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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

 נקודות משיחות כ''ק רבינו שליט''א

 פיספסת!!! –רבותינו הגיע זמן... 

הִ  ַרבֹוֵתינּו  ם  ָלהֶׁ ְוָאְמרּו  ם  ַתְלִמיֵדיהֶׁ ָבאּו  ַעד שֶׁ ַהַלְיָלה,  ָכל אֹותֹו  ִמְצַרִים  ִביִציַאת  ַמְסְפִרין  ַשֲחִרית. ְוָהיּו  ל  ְשַמע שֶׁ ְקִריַאת  ְזַמן   ִגיַע 

בהערה הזאת הם פיספסו הכל. הרבי'ס יושבים ומדברים מה''דרך'' בעבודת ה', מהביטול, ומהגילוי שנוצר מהביטול, ומתכוונים להביא 

 לידי עשיה. בהמשך את הדיבורים לידי הפנמה ו

את ההתגלות אלוקות שהולך להיות מעבוידה  בחזיונם הם רואים את העמקות,  ו בינ התחיו מהגעדאנקים, המהדיבורים,  והתלמידים נהנ 

  ..בזה הם פיספסו הכל. –'' וואו איזה אור זה, זה ממש אורו של משיח, בא נביא אותוע''פ הדיבורים האלו, ואומרים לרבי'ס ''

רק ע''י המעשה שהוא הביטול המוחלט של  כי    כי הדיבורים האלו הם עוד כלום לעומת העבודה שצריכים לעשות, והעיקר הוא המעשה,

כל עוד אתה מצליח להבין בשכלך את המשיח, אתה לא נמצא שם, ''אין בן דוד ם אל הקב''ה, רק מתוך זה יבוא משיח, דההבנה של הא

 שאתה לא מבין ונותן הכנעה מול מישהו שמציק לך.  –בא אלא בהיסח הדעת'' 

 ? שמר את הגעדאנקים ששומעים בשיעוריםשפעם שאלו את הרבי, איך אפשר ל כמו

אמר הרבי לא להסתפק בהנאה של הבנת הגעדאנק, אלא לחפש לקיים את זה, לחפש את ההנאה שיבוא ע''י הפעולה של ההכנעה,  

 שההנאה הזאת היא הנאה אמיתית, לעומת ההנאה של הבנת הגעדאנק שהיא זמנית וחולפת ואינה אמיתית. 

את הדיבורים, לחיות את זה, ממילא זה ישפיע על כל העולם וידע כל פעול כי אתה פעלתו, אבל כל עוד   אנחנו צריכים לשבת ולהפנים

איך אני רוצה להסתובב ולדבר מהדיבורים האלה בכל העולם, אם אצלי   ? אצלי זה לא ברור, איך הדיבורים שלי ישפיעו על מישהו אחר

 זה עוד לא ברור. 

 . יםמשיח זה מעש –משיח זה לא דיבורים 

 

   .דיינו עם משמעות אחרת – עכשיו אתה כבר בטוח! ?מה ..מה יהיה? 

זה נראה נטול כל היגיון, כי אם אין לנו אוכל במדבר, מה שווה   ַדֵינּו. -ִאלּו ִשַקע ָצֵרנּו ְבתֹוכֹו ְולֹא ִסֵפק ְצָרֵכינּו ַבִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה 

 ''שקע צרינו'', ובכלל מה שווה כל היציאת מצרים וקבלת התורה, הלא אין לנו מה לאכול, נמות מרעב. על מה ''דיינו''?

אבל היום אחרי    .היה אצליך אינו מושגאתמול לא ידעת איך תסתדר היום עם החבר הזה והזה, זה    .אלא, לכל אדם יש מושג ואינו מושג

. אבל איך תסתדר איתו שבוע הבא זה שוב אינו מושג אצלך. אין לך מושג איך תסתדר  שכבר נפגשת והסתדרת, זה כבר מושג אצלך

 הוא טיפוס קשיח, הוא יתעצבן וכדו'. –איתו 

מושגים, שזה בעצם מחר, ועוד חודש, ששם היום. ובדברים שאינן  צלחות של  הכך חייו של אדם מלאים בדברים מושגים, שזה בעצם  

 יש דברים שהוא לא יודע איך הוא יעמוד בהם. 

והרבי מלמד אותנו, שהרבש''ע לא סתם עושה לנו כאלה חיים שמלאים בספיקות ובדאגות. אלא כי הרבש''ע רוצה להראות לנו שגם  

יכול להסתדר איתו, עובדה שעוד שבוע אין לך מושג מה שיש לנו עכשיו, וגם מה שעכשיו אתה מסתדר עם החבר, לעולם לא הייתה  

זה הקב''ה שעוזר לך, ונותן לך    –איך תסתדר איתו, מוכח איפוא שגם עכשיו אתה לא מצליח להסתדר איתו, ואם אתה כן מסתדר איתו  

 לא יכול. –את המילים הנכונות, אבל אתה לבד 



 ותך אל ההווה. הדאגה נעלמת, כי מי שעזר לי היום, יעזור לי עוד שבוע.העתיד מנסה לגנוב לך את ההווה, אבל ברגע שהעתיד מחבר א 

כלל ישראל הלכו במדבר, ואז הם שמים לב ''רגע אין לנו מספיק אוכל, ואין לנו פה איזה שופרסל באזור לקפוץ לקנות אוכל, מה 

הצלחנו לצאת ממצרים, זה אנחנו כן מבינים,    . רגע רגע רגע, חושב הדור דעה, ואיך בכלל''עושים, אימא'לה, נמות ברעב, איזה פחד

אה, זה הקב''ה נתן לי את ההווה    –ואיך בכלל עברנו את הים, זה כן ברור לי, הלא גם זה לא ברור לי, איך אני בכלל בן חורין עכשיו  

 לי הלאה. הזה, כל רגע מהיום הזה שאני משוחרר ועם ביזת הים זה מהקב''ה, אז אותו קב''ה שדאג לי עד עכשיו ידאג

 כל הדיינו... –ועל זה הדרך 

 

 אתה מרגיש חוסר אונים! נכשלת!  אתה כאוב!

 שאלה פשוטה, מה יגלה לך שהרבש''ע נותן לך את החיות והדיבור וההצלחה שלך. השלילי שלך או החיובי שלך?

 

מישהו שנמצא תחת בוס, הוא תמיד חי ביראה. כך אנחנו צריכים   .ההפנמה שיש מישהו מעלי זה יראת שמים  –  יראת שמים מהו?

 לחיות.  

 

שעל על יסודות שתקועים עמוק באדמה ובחושך. כך הרבש''ע רוצה שנסתכל על המעברים שלנו, שהם יסודות    –  איך בונים בנין?

 להישבר מהמעברים... מתוך אמונה שיש פה משהו... נותנים לנו להבין שאם יש לנו משהו זה מהקב''ה. לאם ידיה

 

כי מנהגים זה כמו הר של אגוזים, שאם אתה מוציא אחד הכל קורס. כך אם אתה שולף מנהג   .אני תמיד אומר שאסור לזוז ממנהגים

 ין של התורה ומצוות עלול ליפול.אחד החוצה כל הבנ 

''כ כל העולם הולך נגד התורה, אז למה שאני ישאר דבוק בתורה, מילא בחוץ אבל בחדרי חדרים  כי כל מצותיך אמונה. בסה  –למה?  

 למה שאני לא ילך נגד התורה, הרי כולם חותכים פה ושם... אז למה שאני לא.

לי, ונותן ללב  ורק האמונה הפשוטה בתורה היא יכולה להחזיק אותי... וכשאני משליך מעלי לפחות מנהג אחד הרי אני פוגם באמונה ש

 שלי לדבר ולקבוע עובדות, בזה אני מסכן את עצמי ליפול לגמרי. 

 

  - ''מחינו נא מספרך אשר כתבת''. דמיין לעצמך מתקשר עובד למעסיק שלו ואומר לו ''מחינו נא מספרך''    משה רבינו אמר לרבש''ע

 חבל שיהיה לך קשר איתי אני גנב ועז פנים, לא כדאי לך לעבוד איתי. 

 ואמר לו שהוא לא שווה כלום ושימחה אותו מספרו...  בחיים לא היה כזה סיפור... אבל משה רבינו כן פנה לקב''ה

משה רבינו הכיר בבלעם שלו, וממילא לא התבייש לקום ולומר שהוא לא שווה כלום בשביל להיכתב בתורה. ואם כלל ישראל נכשלו  

 בעגל, הוא בדיוק כמוהם. 

לי שלו, הוא נופל מהדביקות, כי מה שמחזיק  כי הצדיק כל הזמן משלב את השלילי והחיובי שלו. כי אם רגע אחד הוא שוכח מהשלי

 אותו בדביקות זה השלילי שלו, שכל הזמן הוא נזכר איפה הוא היה יכול להיות... א''כ איך הוא לא שם... זה הקב''ה!

 

אתה  זה שהוא נכשל, ואתה לא נכשלת, זה לא בגלל שאתה יותר טוב ממנו. כל הסיבה שאתה לא נופל זה ''לא כן    כתוב בפרי הארץ:

 נתן לך רחמים אהבתו''. אבל לעולם אין שום הבדל ביניכם. 

 

והטוב    ראוורצונו של הקב''ה שה.  טובאצלו הכל אור וכי  אצל הקב''ה אין מושג של רע וחושך,    ָמה הּוא ַרחּום ַאף ַאָתה ְתֵהא ַרחּום.

 ועד סופו.  ר מסוף העולםהזה יאי

לימדו  או חכמים ו. ועל זה בם, ומהציצמצום אוטומטי יש עירוב טוב ורעובשביל זה חייבים לצמצאך התאווה הקב''ה לברוא עולם,  

מך'', אותו דבר אצלך גם בחושך  מה הוא רחום אף אתה תהא רחום, כמו שהקב''ה ''גם חושך לא יחשיך מ   -  '' דותיוהידבק במ''  אותנו

 יה שהקב''ה רוצה למנף אותך ע''י המצב החשוך הזה.תחתחיה שזה אורה,  ,הכי גדול תחיה שזה טוב


