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

 נקודות משיחות כ''ק רבינו שליט''א

 תהליך חשבון הנפש של יהודי:

בוקר לחשוב מה אני ומה חיי. קח עשר דקות תשב עם עצמך ותגלה את האפסיות שמקובצת בתוך ב

הדבר הזה שנקרא ''אני'', עפר אני בחיי קל וחומר במיתתי, ''מכאובי נגדי תמיד'' ואין לי איך להזיז 

 את זה.

האם  בערב תחשוב במה שאמרת על עצמך בבוקר מוקדם, ותשווה את זה מה שהיה במשך היום,ו

 הייתה יכול לבוא לאן שהגעת היום, עם היכולות של עצמך?  לא!

 ז איך כן הגעת לאן שהגעת. זה הקב''ה שהוא המחיה אותי ונותן לי את ההצלחות והכוחות.א

 

ותם אחרת אתה לעשות א '' לחיים.תקנות''לא פה. הדיבורים האלו זה לא  - הםש אנשים שהם פה, וי

שתחשוב על זה, ותתחבר לזה, ותעשה את זה מתוך להתחבר אליך,  צריך לא ספינקע'ר. אלא אתה

 מרצון אישי.

 

אדם מקבל חכמה מהקב''ה, הוא יודע הוא מבין, הוא יודע למה הוא פה, כי הוא בחר לבוא לפה, והוא ה

הלך, והגיע, וכן כל דבר, האדם מבין ויודע. אך החכמה היא לזרוק את החכמה, ולומר שהקב''ה הביא 

 ה... כי זה האמת, שכמה שנראה לי שאני הבעל בחירה, לולי הסיבות של ה' לא הייתי בא לפה.אותי הנ

 ח את הדברים לכל צומת בחיים, שלא אני בא לפה, אלא הקב''ה שלח אותי הנה.ק

חכמה של האדם בעצם מנתקת אותו מהקב''ה, והוא צריך להזיז אותה ולהאמין שהוא לא יודע מי ה

 הביא אותו הנה.

 

( 2שיבוא לפניו ויורה לך את הדרך כל פעם מחדש.  ~ ( עשה לך רב1ם צריך שלוש דברים. אדה

תגלה את עצמך. ועל זה תשים  ( תעשה ''לך'' ~3יח אליו את ליבו. שיבין אותו ויש~ וקנה לך חבר 

 רב ותקנה חבר. אבל אם אין את ה''לך'' קודם. אין כלום.

בילך, כי זה טוב לך, ולא בגלל מוניפולציות לומר, כל דבר שאתה הולך לעשות תעשה אותו בשכ

 שאחרים שמים עליך. להיות אדם משוחרר.



 

אווה או עצבות, זה שפותחים לאדם עוד קצת את המחשבה שלו, והוא מתחיל לעלות על דעתו עוד ת

 כמה דברים, והם שוברים אותו. והוא צריך ללמוד מזה את השפלות שלו...

 

יפה שאדם לא מצליח. שם זה ההצלחה שלו. צלח זה לשבור. איפה שאדם לא מצליח, שם הקב''ה א

נותן לו הזדמנות לשבור את הקליפה המדומת ולבוא אליו, לחבר את הבריאה למי שברא אותה. והקשר 

 בורא הזה נותן לאדם הכל. שמחה רגיעות שלימות.

 

 תכלית הוא שאדם יבין את המהלך. מהו המהלך?ה

חבלי לידה, וכל חושך בונה את האדם, ולא הורס אותו. כל חושך מראה  מהלך הוא! שכל חושך זהה

לאדם את האפסיות שלו, להראות לו שהוא חסר אמצעיים בתקווה שזה יביא אותו לצעוק אל הקב''ה 

שיעזור לו. כך האדם בונה את עצמו מכאב לכאב, שהוא לאט לאט מתלמד להכיר את אמיתיותו, והוא 

 מתקשר מכך לקב''ה.

אפילו שהקושי מביא איתו עוד קושי ועוד קושי, זה לא בעיה ביצור. זה התהליך, כי בלי הקושי אדם ו

ישר ילקק לעצמו שהוא עשה, לכן כל הזמן אדם צריך לעבור קושי, כדי שזה יכיר לו מי הוא, וזה 

 יביא אותו לקב''ה.

 

 ?הגאולה שתבוא אחרי יהיה מה נשאל אשר' ר

 ...מהם התחמק אשר' ר

 ...כ''אח שיהיה מה לנו איכפת מה אמרו

 .לעשות שעלינו מה - עכשיו לעשות צריכים נחנוא

 

 ...צריכים ישועות !רבינו

'חלקת יהושע' מביאלא אמר, שכל החורבנות שיש היום, וכל הפירצות, זה בגלל שלא אומרים את ה

ישמעו רקע, ובשביל שקול. כלומר שאומרים את זה בשביל שיהיה האותיות של התפילה לאט ברור וב

 שאני מתפלל, ולא בשביל להתחבר למילים.

ל השפע נמצא באותיות, האותיות הם המחברים מהאין ליש, ודרכם עוברים השפע, אם אדם חותך כ

 אותם השפע לא יכול לבוא אליו.

 דבר לעצמך, תראה השפעות.ת


