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

 נקודות משיחות כ''ק רבינו שליט''א

ת ִלְשמֹעַ  ִאם ִכי ַלַמיִם ָצָמא ְוֹלא ַלֶלֶחם ָרָעב ֹלא ָבָאֶרץ ָרָעב ְוִהְשַלְחִתי ֲאדֹנָי נְֻאם ָבִאים יִָמים ִהנֵּה  אֵּ

י   ה'. ִדְברֵּ

, הכל, יש אוכל ושתיה, ויש מזה הרבה ה מה שקורה בדור שלנו, לא רעב ללחם ולא צמא למים, ישז

 ויש אוכל משובח ושתיה עריבה, הכל מוכן הכל כיד המלך, לא חסר לנו כלום

 וכו' יש. –חברותא יש.  –דף היומי  יש. –חברים גם בדברים הרוחניים, ו

 עדין אנחנו חסרים משהו...ו

דין משהו לא נותן לנו מנוחה, עדין אנחנו יכולים להצביע על עצמינו ולומר ''כואב לי'', אפילו ע

 הוא היה רוקד כל היום. של היום מלפני מאה אם היה חי בשפע הזה  שהיהודי

נחנו עדין מסתובבים כאובים, עדין השמחה אינה פורצת גבולות, אדרבה הגבולות על השמחה ועל א

 השחרור רק מתרבים...

 מה?ל

. לא רעב ללחם ולא צמא למים'', הכל יהיה על הצד היותר ''והשלכתי רעב בארץי כך אמר הקב''ה כ

 עדין יהיה לנו הרגשת חוסר עדין, יהיה רעב באוויר...טוב, ו

 ב...ע  ה הרעב הזה ר  מ  מה ישתיק אותו... ל   ,הרעב הזהו

י אם לשמוע דבר ה', האני של האדם שהוא כלול מהנפש והגוף, הנפש של האדם יכמה וישתוקק כ

 לנקודת אמונה בה', והנפש לא תתן לאדם מרגוע כל עוד הוא לא יבוא לנקודה הזאת

 ון שבעולם, וכל אוכל מגרה לא יצליח להשתיק רעבון זה...ל הכ

שים לב, הרבה פעמים יש לנו הכל, ועדין אנחנו מתלוננים, אז נכון, שאנחנו מצליחים למצוא סיבות נ

למה אני עדין עצוב, ואני מצביע על נקודות מסוימות שעדין לא התגשמו לי, אבל זה שטויות זה לא 

 ה...פעמים אני שמח למרות שאין לי את זסיבה לצער, כי הרי המון 

 י העיקר הוא הנקודה הפנימית שלא תשתוק עד שהיא תתחבר לאמונה בה'כ



' אשר כתב במכתב א', סימן לדבר הוא: שיש שני אנשים של''ע שוכבים באותו מחלקה בבהי''ח, וזה ר

 ני שמח?שמח וזה עצוב. ואם הסיבה לבכי של הראשון הוא המחלה שיש לו, א''כ למה הש

 לא חייב להיות ששמחה ועצבות זה תלוי בבחירה שלך ובהסתכלות שלך.א

לכן תמיד אנחנו מרגישים חוסר ועיצבון, כי משהו במח שלנו חסר, חסר לנו תודעה מסוימת שתרגיע ו

 בה'האמונה  –אותנו, ומהי התודעה הזאת 

ונה, לא יהיה לך אמוכש יש לך שמחה אמיתית שלימה ומליאה. כשאתה מגיע לנקודת אמונה בה',ו

 יהיה לך תבל ומלואה עדין תהיה עצוב...אפילו אם 

  הוא בנפש... –סוד כאב הגוף י

 

 אני יחנך אותו...

עכשיו אתה לא תראה אותה יותר,  ..אותה. , אתה תופס אותה, אתה שוברלוי - מצה האמצעיתה

 תצטרך להתחנן ולתת הון רב בכדי לקבל אותה חזרה.

ך אם תיקח את הבן שלך ותתפוס אותו, ותשבור אותו על עסקי חייו שאינם לפי איך שרצית, יותר כ

 לא תראה אותו, נאבאך...

פסת את הנקודה הרבי הביא את זה כמשל גם לעבוידה. אם יש לך כאב ואתה נשבר מזה, פיסו

 העיקרית...

ענין הוא. להבין, שאנחנו באנו לעולם בשביל להגיע לנקודת האמונה, שהיא כוללת כל הטובות ה

 שבעולם, והיא גם שלימות האדם ושלימות הבריאה, ואין דבר יותר טוב ממנה. 

ה''דרך'', כל המעברים והנפילות הם חלק מהתהליך, והם דווקא מקומות שיכולים להקפיץ אותי אל ו

 כי אני מצידי לא ילך ב''דרך''. וכשלא נשברים מהמעברים האלו, הם ממנפים אותנו לנקודת האמונה...

 

 לא צריכים אותי...

 אתם לא צריכים אותי''. - רבי אמר: אני לא מפחד לומר לכם את האמת, ''אם אתם תקלטו את הדרךה

אם לקנות נעליים כזה סוג או כזה סוג, יו כאלו שהיו באים לשאול את ר' אשר על כל דבר קטן, הה

 לעשות ככה או לעשות ככה וכו' וכו'.

ך אם אתם תקלטו את הדרך, ותתנו הכנעה, ותאמינו שהקב''ה איתכם יהיה לכם את כל התשובות א

 על המקום..

י ע''י ההכנעה שלכם, והאמונה שלכם, אוטומטי תשימו לב לסיבות שעל ידיהם הקב''ה אומר לכם כ

 תשובות 



ק מה אנחנו קמים ונופלים אז אנחנו צריכים את הקשר לצדיק, שהוא עומד איתן באמונתו, והוא יכול ר

 תמיד לכוון אותנו לאמת...

 

 משה רבינושל  וישיבת

, אבל אף אחד לא רצה לכלל ישראל התורה ואת העבוידהשה רבינו רצה לפתוח ישיבה, ללמד את מ

הם כבר לבוא ללמוד בישיבה שלו, לכולם היה כתרים של נעשה ונשמע על הראש, למה להם הכנעה, 

 הם עובדים את הרבש''ע מתוך גדלות ורוממות.יודעים הכל, 

, פתאום כלל ישראל באו לישיבה של משה רבינו - חטא העגל, ''ויקהל משה את בני ישראל'' אחר ךא

ה רבי שיעזור להם דם הוא תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם, הם קלטו שצריך פהם קלטו כמה הא

 ילך לאבדון. דה, אחרת האדםם קלטו שצריך פה עבויחיים, הלנווט אותם ב

 ק אחרי חטא העגל, הצליח משה לפתוח את הישיבהר

ה שלומדים בלי שאדם יקלוט את ההצלה של הישיבה והתור ולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי.ל

שם, שבעצם בלי התורה והמצוות האדם צועד לאבדון, כי האדם מצידו בוער לצד השלילי, ורק התורה 

 שהיא תחבר אותו לחיובי של הקב''ה.יכולה להציל אותו. 

לי שאדם יקלוט את זה לפני שהוא לומד, הוא לא יעריך את הלימוד, הוא לא יתחבר למהות התורה. ב

 וא יוכל להתחבר לחיובי שבתורה.רק ע''י שהוא יבין את המצב שהוא עומד שזה שלילי לגמרי, ה

 

 שיח חברים

ראש חבורה ר' מאיר אלכסנדר אמר את הגעדאנק של הרבי, שכמו שאדם מוכן להתלכלך ולהשקיע ה

 ן שבסוף הוא ימצא יהלומיםהון תועפות לחפור בור ולבא לעמקי האדמה, והכל בגלל שהוא מאמי

ך אם האדם יאמין בסחורה שנקראת אמונה, וכמה שהיא ה''דבר היחיד שאני צריך'', הוא לא ישבר כ

 מהכאב, אדרבה הוא יקח את זה ככלי בשביל לבוא לעיקר

, ומה בשביל שיהיה מוכן להתלכלך בשביל זה האדם את הערך של האמונה אבל מנין ידע :אלנוש

ומה תעשה אם עדין הוא טוען שזה לא מה שהוא היה  פעם לא טעם את האור הזה?ם הוא אף תעשה א

 ?מחפש...

תמיד משתוקקת סביר ר' שלמה נחשוני, שזה מה שהרבי אומר כל הזמן שהנקודה הפנימית שלנו ה

בלב אנחנו יודעים את האמת, בפנימיות הנפש אנחנו מאמינים ויודעים שבנקודת האמונה יש  לה'.

 מילוי כל משאלות ליבך...שיחרור ויש 

בלב אנחנו יודעים את , כי , כל אחד מרגיש טוב כשהוא דש בעניני אמונהל אדם אוהב לדבר מאמונהכ

 שבאמונה יש לנו את השלווה האמיתית. -האמת, אנחנו יודעים את האמת 

 רק היצר מקשה עלינו בעבודה...ו



 

 חוץ מהדרך''! -''זה ין שום דבר בעולם, שאתה יכול להצביע עליו ולומר א

מיד כל מעבר, כל קושי והתרסקות, הוא חלק מהבניה האישית של האדם. על ידי שישמע את אפסיותו ת

 הוא יתחבר יותר לקב''ה, הוא יתחבר יותר לתורה, הוא יתחבר יותר לחברים.

 

 חיים שאלתי

 כי אם חיים שאלתי ממך –רבי לא ביקשתי דבר 

 ? ומהו חבר רעאחד שאל את הרבי מהו חבר טוב 

שלך אליו במחשבות זה חבר שלא משחרר אותך ממנו, אתה מרגיש כבול  –ענה הרבי, חבר רע 

חבר טוב זה חבר שאתה משוחרר ממנו, שאתה יכול לגשת אליו ולא לגשת  בדיבורים או במעשים.

 אליו כל דקה...

 

 העשיר האביון

 מעשה מביא לידי תלמוד

תן אדוני המלך איש החסד ד'מדינתינו אנא ממך,  ,עני ואביון להיכל המלך, ומתחיל לבכות למלךכנס נ

יסיו ועבדיו מחפשים בכ ,מתחנן למלך. והמלך משתומם ה שיש לי, הואזה לא מספיק מלי עוד כסף, 

 , אין לך בכלל כלום?!תן לי עוד'''' א אומרולרש אין כל, על מה הו

נם לרכב, בבקשה בבקשה בבקשה. עבדי המלך נקרעים הוא שב ומפציר, אנא ממך תן לי דלק בחיו

 וק, הלא אין לו רכב בכלל.מצח

ת עקרונות המהלך של עבודת החיים. אנחנו באים לרבש''ע עם בקשות, עם זה אפשר להבין אב

אתה ש ,חסרונות ''תן לי את זה'' ו''תן לי את זה'', הקב''ה מסתכל עלינו ושואל איך אתה בכלל נושם

 מבקש ממני שאתן לך כסף, מי אמר לך שמחר תנשום בכלל?

לך, בגדים  הקרובות, דירה גם יששנה בעצם נשימות כבר יש לך למאה ועשרים  ה עכשיו הבנתי...א

 סר לך קצת כסף או שום דבר אחר. אתה חי בהזיות, גם את זה אין לךגם יש לך מספיק, רק ח

 לך, זה כלל לא שלך... ותדבק מזה לקב''השמה שיש  -גלה ממה שאין לך ת

א''כ מדוע לא כל תפילה מתקבלת, הלא  המקובלת לפני ה' היא תפילה לעני. ' אשר אומר התפילהר

 ?כל תפילה בא מתוך עוני בדבר מסוים, כל אחד מתפלל כי הוא חש עוני וחיסרון

 בקש הכל.לשל אדם שאין לו כלום, ועכשיו הוא בא  בדיל בין תפילה של עני, שזה תפילהלא יש להא

 היא המתקבלת. -לי עוד''. תפילה של אין לי כלום  לבין התפילה שלי שהיא תפילה על ''תן


