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

 נקודות משיחות כ''ק רבינו שליט''א

הממשלה למצוא עבודה, והם היו עוזרים לעם להגיע לכל מיני עבודות.  ההם היו משתדלים אצל בכירי בימים היה אדם שחיפש עבודה ולא מצא,

והפך אותו. שלו הוא תפס את השולחן מיד  – .במשרד האם קוראים לך כך וכך. ענה לו כן ס מישהו לאחד המשרדים שאל את הבכיריום אחד נכנ

 כלום. בכלי להפוך שולחנות לא יזוז ,פה ,אמרו לי אמר לו האיש, הבכיר, מה אתה הופך את השולחן?שאל אותו 

סערת רגשות אין הרבה מה לדבר ומה להסביר, קודם צריך להפוך את השולחן, לשנות את ההסתכלות הטבעית שלנו וכיהודים נאנמנים להכניס ב

 את הקב''ה לכל התמונה, זה לא מנשה זה הוא.

מצליחים להכיל את האור, וכשאדם לא מסודר עם עצמו זה נראה לו שהוא  הם לאומכלים.  זה כי יש להם אורות יותר ל האנשים שסובלים מנפשכ

שאין לאחר, ושאם הוא יכניס את הקב''ה לתמונה, הקב''ה יעזור לו לאזן, הקב''ה  ,בעייתי. אבל האמת היא שיש לו פוטינצאל של אור גדול שיש לו

 ר בורא ויזכה להיות אדם אחר.יעזור לו שהוא ישמע את השפלות שלו, וכך הוא יבוא לקש

יהיה כיף ללמוד  שתמיד לעיתים יהיה דבר נחמד, דבר שמאד מוסיף, דבר שנותן סיפוק, יש אגדתות מעניינים ,ללמוד תורה הו העמל בתורה?מ

 אותם. א''כ למה הכוונה עמל?

משהו ידגדג את הנשמה שלי, אי אפשר לזלזל בתורה שבאה ללא התבוננות, נכון. אבל אכן  סתם. –לא, כי לאן אני יגיע אם אני ישב וילמד תורה א

זה כמו שיש לו מיליון דולר,  נאצל שיש לו פה.כשאדם לומד תורה סתם בלי כל סיבה, או ליתר דיוק בלי שום התבוננות, הוא לא ממצה את הפוטי

 והוא זורק את זה על שטויות.

למה הוא מתנהג ככה? כי הוא לא יודע בכלל למה הוא פה, והוא לא יודע מי הוא, והוא לא מכיר את המלחמה בה הוא נתון, כמו כן אין לו צד ו

 שיא השלימות?צריכה להשלים לו משהו. הרי אני ושהתורה  –מחשבה שחסר לו משהו 

הוא יעורר השתוקקות  עצומה, ויודע כמה בעל חיסרון הוא.בל אחר מבוא ההתבוננות, ואחרי שאדם מכיר את סכנתו, ויודע כמה הוא במלחמה א

 לתורה, לא לסיפורים של התורה. אלא לפנימיות התורה ל'אנא נפשאי כתיבת יהבית' שיש בתורה.

 ני בעל חיסרון, להכיר שאני שפל. ואדם לא כ''כ מהר מודה בזה.ה הזאת, צריך עמל, להכיר שאבשביל לעורר את הנפש לנקודו

 שהא לא מסתדר עם הטקסט של הגמ'...? אמר לרבי, דםא

  מר לו הרבי, כי אתה לא חי את הסכנה...א

ך זה יתכן, הלא כשאדם אבל אי לימוד, כנראה זה מאד משמעותי.ני החלת התפילה לפתהאם זה כתוב ב מה אני רפורמי? לא תהא תקלה על ידי.ש

 לומד פושטע פשט איך הוא עלול ליצור תקלות.

 לא אכן זו היא התקלה. שאדם יתקל בחיצוניות של התורה, ויחשוב שזה הדבר... ולא יעלה על דעתו שיש פה פנימיות, שיש פה אין סוף, שיש פהא

 קדושה, שיש פה ''לכל בשרו מרפא''.

 ו שהיא משלימה לו?מה התורה משלימה לאדם, איזה דבר חסר ל שיעור פרי הארץ פרשת בהר הרבי הוסיף לבארב

 כולנו יש אמונה, מי לא מאמין בה'. לכל אחד אם יביאו לו פסל, הוא יקפוץ לאש ולא ישתחווה לעבודה זרה.ל

בל כשמביאים לאדם ניסיון במצוות אחרות, שמה הוא לא כ''כ ממהר לקפוץ לאש, שמה הוא חושב שיש דרך מילוט. לכאורה איפה האמונה שלך, א

 ?אז מה קורה פה  .והוא אמר לא יש ה', והעולם שלו,

כן אנחנו צריכים את התורה. שהיא תברר לנו את שהעולם של ה', ואני של ה', והמתיקות נמצאת אצל ה'. ושאני יאמין בקב''ה ולא יפול גם ל

 בעבירות קלות.

 כי זה עצם מעצמותו של הקב''ה. לכן כל יום אתה יכול לקנות משהו חדש, שלא קנית אתמול.  תורה זה אין סוף,ה



הם אותיות ה', והכל זה אלוקות, אפשר שמה תמיד למצוא נקודה שברים שחוזרים ונשנים כל יום. אלא היות לה, זה לא דל התורה ומצוות ותפיכ

 )כמובן לא שתמצא מילים חדשים בתפילה, אלא תמצא געדאנק חדש שיעורר אותך בהסתכלות אחרת על העולם( חדשה שלא מצאת אתמול.

שמסתכלים על האש מתרכזים באש, והעוצמה של האש, גורמת לנפש להשתחרר מהבעירות  חד הטיפולים, הוא בעזרת אש, אש אמיתית.א

 .ה הנפשית, ונסחפת אל הסערה של האשכי הנפש משתחררת מהסער ומהסערות שלה.

מר הרבי, גם בעבודת ה' זה כך, אנחנו לבד לא מסוגלים עם הסערות רגשות האלו, אבל נסתכל בתורה, נתבונן בתפילה, שזה הכל חתיכת אש, א

זה עוד יותר עוצמתי מאש, כי הקב''ה הוא ''אש אוכלה אש'', זה יאכל את כל הסערות רגשות שלנו של הרבש''ע שטמון בתורה ובמצוות ה והאש הז

 ויתודע שזה מה' הגיע.

עושה עליך  לכן המוכרשהחפץ הזה לא שווה כלום, ואם תתבונן בו בוודאי לא תקנה את זה,  סימן מובהק יע מישהו ומלחיץ אותך לקנות משהו.גמ

 כדי שתאבד את הראש ותקנה את זה. לחיץ אותךמוניפולציות ומ

כי הם מלחיצים אותנו, ואומרים לנו בא עכשיו.  .הם שקר וכזב, ושהם עושים את זה יותר נוצץ ממה שזה דעים שהתאוות והחרדותיך אנחנו יוא

 אם מלחצים אותך, זה אומר שזה כלום.  למה הוא לא יכול לחכות כמה דקות. כי אם תחכה כמה דקות, לא יהיה לך כבר הווא אמינא לעשות את זה.

 להסתכל על מי שמחיה אותו? מה היה גורם לו מה היה מניע אותו לחיות את ההווה?העתיד, העבר ו ם לאדם היה ברור ומסודרא

 כשיו שהעבר והעתיד בכלל לא ברורים, הוא מסתכל על ההווה ואומר ''מנין לי זאת''.ע

 לך להתחבר לאורו של עולם, לאור המציאותי והאמיתי הקיים בהווה. ם העבר והעתיד כבו, אין זה אומר שחשך העולם. אדרבה עוזריםא

בסטרא אחרא, משיח כבר היה צריך לבוא מיד עם ביאתם לארץ. אבל  שיששם הם רוקנו את הניצוצות ש ני ישראל אחרי כל המסע במדבר,ב

 ן, ואת זה אנחנו מתקנים עד היום.נו, נשאר חלק קטן שלא תוקבגלל שכל הזמן הוא התלונ

 בר ראשון, אל תתלונן... )אם הייתי? אם רק לא היה קורה..(ד

קשיים יש בכל מקום, קשיים הם הקרש קפיצה של האדם. אלו שרצו רק לברוח ממצרים, רק להיות מחוץ לסבל  ין כזה דבר לברוח מכאבים,א

גם מחוץ למצרים שאין חופש, אין בלי קשיים. חיפשו את החופש, פתאום הוא גילו  רק כל הזמן שלא גמרו להתלונן במדבר. כי הםהזה, הם אלו 

 יש עבודת פרך.

הולך ועולה, נותנים לך מצרים, לא בתור עונש, אלא בשביל למנף אותך, כי בלי מצרים אין קבלת התורה. רק אלו שקלטו דם צריך לדעת שהוא א

, אלא יש לאן להתחבר לברוחנו במדבר כי הם ידעו מראש שאין לאן ונלא התלהבינו שרוצים למנף אותם הם אלו שאת המהלך במצרים, והם 

 ואדרבה כל הקשיים ממנפים.

 הרא''ח ר' מאיר אלכסנדר ווייס הי''ועם  –דיבורים בחבורת ישב''ג 

נחנו כל הזמן משתמשים עם הדרך לנסיגה מהמחויבויות שלנו. במקום לקחת את הדרך ולא לפחד להיכנס למבואות האפלים. אנחנו משתמשים א

 ם!!!-י-ר-ק-פ-ו-על הרוורס שעשינו. מעם הדרך כאקמול ולטיפה 

מתום בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני  יןז מה נעזוב את הדרך? אדרבה, נעמוד לפני ה', נאחוז בקצה התחתית של הסולם ונצעק לה' אא

חטאתי כי עוונותי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני, רבש''ע אני חוטא גדול, אני מופקר גדול תרחם עלי, שלח ידך ממרום תעזור לי להתקרב 

 אליך.

ף אותי. אבל ה'דרך' הוא לעמוד עם החוסר אונים, להכיר בזה, גם את זה אני יכול לקחת כתירוץ לנסיגות שלי, וללטף את עצמי ולאמר זה רק ממנו

 וחפץ ה' בידינו יצליח.

 שמביא לידי תלמוד.. !!!מעשה גדול

יה אדם שנתקע לו בובקה באוזן, הילד הנודניק של הביהמ''ד הצליח לשמח אותו באמצע תשעה באב, איך הוא עשה את זה? עמד חמש דקות וכיוון ה

ס בצורה סיטרית וישירה אל האוזן של האיש. חשב האיש מה לעשות? איך ישחרר את הבובקה בצורה איכותית, עד שעלתה בידו שהבובקה תיכנ

ודחף עוד בובקה לאוזן, ככה יצא בובקע'ס, החרים לו את זה. את הבובקה החוצה. איך? עד שנפל לו רעיון, הוא קרה לילד לקח ממנו את כל ה

 חכם ענק. הבובקה הראשון מהאוזן השניה...

 , זה חדש, תמיד אפשר להשתנות.תך לפני יומיים, אבל למה אתה עדיין יורה בעצמך בגלל מה שקרה אתמול. צא מזה... כל הווהכון שדפקו אונ

 לא ישנאו אותם בגלל הטעות. ודת מהטעות. לא יהיו לך נזקים מהטעות. הרבי תמיד אומר, שאם למו

 כתוב קודם. שאלנו את הרבי מה לעשות, הלא העבר מזכיר לי דברים קודמים ואני לא יכול להתקדם?חזור למה שב

 , ואתה סתם עוצר את עצמך.לעצמך ברגליים. שאתה יכול להתקדםנה הרבי, תהיה מודע לכך, שאתה יורה ע

 

 


