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

 נקודות משיחות כ''ק רבינו שליט''א

ה ֶחְרפָּה ְברָּ ה ִלִבי שָּ ויגיד לו:  ם הראשוינדנד עדוד המלך רצה שמישהו ישב מולו ָמָצאִתי.  ְוֹלא ְוַלְמנֲַחִמים ָוַאיִן. ָלנוד ָוֲאַקוֶּה וָָּאנּושָּ

אנשים שיבואו וינחמו אותו, אל  –אף אחד לא הסתכל עליו בכלל. ולמנחמים  – !! אוי אתה כל כך מסכן, אוי כמה עברת בחייך. ואין

גם מנחמים לא היה לו. אף אחד לא  –. ולא מצאתי משגיח הזה יתפטר יום אחדתדאג אתה תתחתן והכל יהיה בסדר, בסוף זה יעבור, ה

 והכאב הלך וגדל... ולא היה לו מי שירגיע אותו... הסתכל עליו.

אף אחד לא התייחס לדוד, הוא עבר יסורי תופת,  –י אבי ואימי עזבונו כ

לא היה לו. התקווה  -ואפילו אנשים שילטפו אותו ויגידו לו שיהיה בסדר 

 היחידה שלו היתה 'ויתחזק דוד בה' אלוקיו'. וה' יאספנו.

הוא נופל ונכנע לה', אבל מסתכל לראות אם ם. ֵעינָיִ  וְגלוי ֵפלנ  

 שהוא נתן...  'עבוידה'מישהו שם לב ל

העומדים ומפרטים לה' עד לפרטים הקטנים את כל  שנם אנשיםי

הפרשיה ומייעצים לה' איך להושיע להם, ודרך מי לשלוח את הכסף... 

או עושים כל מיני תחבולות בתפילה כעין איומים וכדו', כל מיני 

 ת.מוניפולציו

ראה לך שהרבש''ע לא יודע מה קורה, הרבש''ע יודע הרבה יותר טוב נ

ממך שאתה צריך ישועה, והוא יודע את הדרך הכי טובה איך לשלוח לך 

את הישועה, והוא יחליט מתי הרגע הנכון לשלוח לך הישועה. וכל מה שהוא רוצה ממך זה ''צעקה!!!''. 'ויגיעו עד שערי מוות.. ויצעקו 

 מר רבש''ע אני לא מסתדר ''טאטעעעעע''...שהוא צריך. שתרים את העיניים ותא מה כל אל ה'.. זה

 מה הפירוש?  .תֹוִדיֵענִי ָחְכָמה וְבָסֻתםמהו הכפילות?  ָשַחת. ִלְראֹות ֲחִסיְדָך ִתֵתן ֹלא ִלְשאֹול נְַפִשי ַתֲעז ב ֹלא יכִ 

זבל, הכל לרעתו, שום דבר לא זז. מתי הוא יצא מזה?  ניים. הכל דפוק, הכלדם מסתובב בחייו וכל הזמן הוא רואה 'שחת' מול העיא

 כשהוא ישחרר את ה'אני', אני נדפק, אני לא מצליח, מתי אני יצליח. כשהוא עסוק עם ה'אני' שלו הוא תמיד יראה שחת מול העיניים.

''. 'לך ה' הגדולה והגבורה.. כי כל בשמים ובארץ לך ה' הממלכה'. רבש''ע אני שלך, וכל מה שאתה מעביר בל כשהוא יעבור ל''לךא

 עלי זה בשבילך, שיהיה לי קשר איתך.

גילוי  שהוא חושב על הקב''ה ושלקב''ה יהיה ע''י שהוא יוציא את נפשו מהשאול של ה'אני', הוא יציל את עצמו מלראות שחת. כי ברגע

הוא מבקש לרבש''ע  –אורח חיים' וקא מהמקום השפל שלי, ממילא הוא כבר לא רואה שחת, אלא הוא מתחבר לקב''ה 'תודיעני בעולם דו

 אלא בכוחו לשמח אחרים. –, ואז שובע שמחות, לא רק האדם שמח שיחבר אותו אליו

שמה 'תודיעני', שם אני זוכה ל'תודיעני אורח מילא רק מה'סתום חכמה', איפה שאני לא מבין, ורואה שהעסק פה לא כ''כ הולך טוב, מ

 זה הקב''ה. –קשר בורא. כשאני מתחבר לשפל שלי ולאי הצלחה שלי, זה מחבר אותי להכיר ולדעת שאם יש לי כן משהו  -חיים' 

וד בו. אמר דוד אמר לו הקב''ה, אל תאמר את המילים האלו, כי אני יביא לך ניסיון שלא תצליח לעמ וד המלך אמר בחנני ה' ונסני.ד

נו, אכן אני ינצל מבושות של נפילה, אבל הקב''ה לא יהיה אצלי, אני לא יגלה שכל רגע אם אני יפסיק לומר בחנני ה' ונסהמלך לליבו, 

 שאני לא בחטא זה הקב''ה, אז איך יהיה פה גילוי לקב''ה.

ל ֵּ פ  ָמה ֱאלִֹהים' ה ַוי ַ ְרד ֵּ ַ ן ָהָאָדם ַעל ת  ָ יש   .ַוי ִ
 אדם על תרדימה הפיל ע''הרבש

 . ויישן, הראשון

 התעורר שהוא כתוב איפה.. רגע
 ?? הזאת מהשינה

 ...מאז... יושנים עדיין אנחנו אכן



ויהיה לקב''ה גילוי בעולם.  –מר דוד המלך, אני מוכן להמשיך לומר בחנני ה' ונסינו, לא להדחיק את התחושה שלי, כדי שהיא תשבר א

 אפילו שאני הולך לסבול מזה בושות...

 

 והלא יש כן מחסור? אנחנו מאמינים ומתחזקים ולמרות הכל הישועה לא באה? י אין מחסור ליראיו.כ

. ברגע שאדם קולט את ולי אין וכו' -. יש את החיסרון, שאין לי דירה. ויש את הכאב, שלכולם יש מהמחסור כאבויש , מחסורלא יש א

המהלך ומאמין במהלך. שבעצם הקב''ה מעביר אותו את הקושי הזה בשביל לחזק לו את החוסר אונים, שיוכל לחיות עם הקב''ה. 

אתה בעצם מקבל תשובה,  ועצם ההתחברות אליו ממלאה את כל החסרים.ההסתכלות הזאת ממלא את החסר. כי הקב''ה הוא אין סוף, 

 מרגיע אותך.וזה  –מהלך  אתה מקבל

ק מה. הכאב, זה נשאר! אבל האמת היא, שבלי שהיה כאב, ובלי שזה היה מציק לי ונוגע לי, לא הייתי מתעורר להכיר שהחסרון הזה ר

ללמוד מזה את  מראה לי את החוסר אונים שלי. כלומר, לי יש חיסרון, לא הייתי באלסקה. אבל זה לא כואב לי, ולכן אני לא יכול

שאין לי כסף. ע''י שזה נוגע לי, ומציק לי, אני מתעורר להבין מזה את החוסר אונים  – פסיות שלי. אבל ברגע שהחסרון שלי הואהא

 שלי.

לשמוע את החוסר אונים שלי.  כן 'טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך', ע''י העינוי שבא יחד עם החסרון, אני זוכה להתעורר מהחסרוןל

 ואז הישועה באה...

שבהתחלה הוא מחובר עם הרבה חוטים לקרקע, עולים אנשים, ואז משחררים את החוטים, ואוטומטי הכדור  ש את הכדור פורח,י

לה ממש לקרקע, ואם זה עו ה חוטים ארוכים שעדין מחברים אותופורח למעלה. אבל אפילו ששיחררו את כל החוטים, עדין יש כמ

 גבוה, אז משחררים גם את החוטים האלו, ומשאירים רק חוט אחד ארוך מאד.

עושה לו ולא נודע וסיחרור, הוא מטפח כל הזמן את ה'אני' שלו, ואז בא אדם כל הזמן נמשך ל'אני' שלו, אני הצלחתי, אני הולך וכו', ה

בשביל לבנות או שהוא משחרר ואומר 'נכון אני אכן חסר אונים', והחסר אונים הזה הוא אז 'תראה איזה חסר אונים אתה'. חדשה הבנה 

ואפילו שאני לא מבין איך זה בונה אותי, זה כי 'לית מחשבה תפיסא ביה כלל'. אבל יש בזה הבנה, והקב''ה מבין את זה ואני לא... אותי. 

 וכך הוא נותן לעצמו את הצ'אנס לעוף למעלה לקב''ה.

ין הוא יותר מסתבך, כי הוא מגלה יותר ויותר ו שהוא עוצר ומנסה להבין, ורק נשבר מההבנה שלו, כי ככל שהוא מנסה יותר להבא

 שהוא חסר אונים, וזה מאד כואב לו. או שהוא קולט לצאת מה'אני' ל'לך', רבש''ע זה אתה...

עדין כמה שאדם משחרר ועולה לקב''ה. תמיד יהיה לו חוט שימשוך אותו למטה, תמיד יהיה לו איזה נקודת מחשבה ש'מחר אני ילך ו

דר... ככה שאף פעם הקשר בורא הזה לא יהיה אמיתי. כי אנחנו תמיד שקרנים, וגם כל העבוידה שלנו היא חתיכת ויעשה ואז הכל יסת

 וכשיבוא המשיח נזכה לאמת הזה. –שקר... מה שנשאר הוא לבקש מהקב''ה 'וטהר ליבנו לעבדך באמת' 

 ה ההבדל בין בינה לדעת?מ

יה דמינ –בינה זה להבין את הדברים לחקור בדברים ולבוא למסקנות. ע''פ רוב הבינה מביאה לאדם רק צרות, כמאמר הזוה''ק בינה  

)משם יוצא הדינים והקשיים(. כי לפי חקר שכלו של האדם מהר מאד הוא יבוא למסקנא שהוא מסכן גדול, ומן הראוי  דינין מתערין

עצוב, כי אין שלימות בעולם כלל,  לכן אדם שמנסה להבין כל דבר, תמיד יהיה לו סיבה למה להיותשיהיה מדוכדך.  שיבכה, ומן הראוי

 עצובים. - אז תמיד יהיה סיבה להיות עצוב, והשכל יחייב את זה, כי אם יש חיסרון

עת, זה אדם שמבין, אבל ברגע שהוא רואה שההבנה מסבכת אותו, הוא מנתק את השכל, וממשיך ללכת מתוך אימון מלא בקב''ה ד

זה אין אדם עומד על דבר הלכה אא''כ נכשל בה, וממילא אין לי מה לפחד. הרי  –לקלה שהוא הולך בדרך הנכונה, וגם אם זה דרך עק

 יודע שמעבר לידיעה שלו, יש מהלך שהקב''ה נותן, והקב''ה הוא אין סוף של חכמה בינה ודעת. הוא  –עת נקרא ד

מצד אחד הוא עזב את השכל וממשיך ללכת בלי שכל, הלא חבריו יסתכלו עליו ויאמרו לו שמע אתה הולך בלי שכל, אין לזה כל כן, א

לפעמים לזרוק בלי שכל...  ללכת –. אבל בעצם הוא כן הולך עם השכל, רק ההשכלה הנכונה עכשיו היא למה שאתה עושה היגיון

 על שכל...מראה  –את השכל 

 ים על כאבי גוףננמתלוובאים לר' אשר חלשים מאד ו ם הייאנש

 ?מה אתם חושבים שזה ר' אשר היה שואל אותם: 

 וענו בפחד: מחלה כזו או אחרת...

 ר' אשר היה אומר להם: אני מאד מפחד שזה כלום.

 שום תרופה. לה יש תרופה, אבל נגד הדימיון איןגד כל מחכי נ


