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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

 מה היה מוזר באברהם אבינו

כולם הסתכלו רק ממבט חיצוני, מי שבחוץ היה לבוש יפה, מי שהיה מדבר ללא גימגומים, מי שהיה מצליח בעסקיו, אליו כולם היו 

 נראה מרשים בלבוש, בדיבור או שמדברים עליו שיש לו כסף, איתו מתחברים.מתחברים. כך זה דרך העולם, מי ש והולכים ואית

 אברהם אבינו היה הראשון שחתך את המוסכמויות האלו, הוא דיבר עם כל אחד. הוא אהב כל אחד והתחבר לכל אחד.

שים את החברים המוצלחים, בשביל לדבר איתם, ואח''כ ללכת כי אברהם אבינו חיפש בחברות דבר אמיתי יותר. כלומר, אנחנו מחפ

 פילו שבעצם לא קניתי ממנו כלום... עם תחושה טובה יותר, כי אפילו הוא מדבר איתי ומתייחס אלי, סימן שאני מוצלח וללא כל בעיה. א

כל אחד, מי שזה רק יהיה. אדרבה אברהם אבינו חיפש לקנות, הוא חיפש חברות שתקדם אותו, הוא חיפש ללמוד. ו'ללמוד' אפשר מ

 לפעמים אלו ה'נראים דפוקים' יכולים למכור לך הרבה יותר ממה שהמוצלחים יכולים למכור לך.

 הם יותר מתחשלים. כי כל התמודדות מחשלת. .כי יש להם יותר התמודדויות, הם יותר קונים בנפשם ערכים

 אחד, והוא חתך לצד השני. אברהם העברי, הוא עבר לצד השני. כולם הלכו בזרם

ר' אשר אמר: אנשים משתמשים עם כסף שלא שלהם. לקנות דברים שהם לא צריכים. בשביל 

 להרשים אנשים שהם בכלל לא אוהבים...

 

 אודות הכישלון

לא יכול, ואין מנוס אלא לברוח למיטה.  אדם מנסה לעשות דבר מסוים. ולא מצליח. עוד פעם. ושוב נכשל. אז האמת היא שהוא באמת

 הרי בין כה וכה אני לא יצליח.

ואדרבה הוא יכול להפוך את זה לעבודת ה'. רבש''ע אתה מראה שאני לא יכול, זה אני. אני נותן הכנעה ונכנס לישון בשמחה. כי אני 

 את זה בשמחה. ואני יעבוד על עצמי לקבל –מאמין שכך אתה רוצה שאני יהיה, ללא יכולת והצלחה 

 נשמע עויבד ה' לכל דבר...

 אך התשובה היא. שאם יש לך כזו הבנה אתה טעית מלכתחילה. מלכתחילה לא תרגמת נכון את הכישלונות שלך.

 אתה חשבת שהכישלונות שלך הם בשביל לעצור אותך. ואכן נעצרת ואתה עכשיו אומר רבש''ע זה אתה אז אתה עוצר והולך לישון.

 ן!!!לא תרגמת נכו

שאני כן יצליח ויוכל. וברגע כהתירגום הנכון הוא, רבש''ע אתה נותן לי קשיים בשביל ללמד אותי שאני לא יכול, שיהיה לך גילוי 

 שיתגלה שההצלחות שלי באים ממך, ההצלחות יהיו גדולות יותר, כי אין חשש של 'וישמן ישורון ויבעט'. כי אני חי את הסכנה.

 נים, מנסה ללמד אותי שאני לא יכול, הנה קלטתי שאני לא יכול. ומה אני עושה? אני נכנס למיטה...!זורק עלי אב אז הרבש''ע

 כל מה שהקב''ה רוצה מאיתנו, שנקום ונמשיך לנסות, כי רק כך הוא יכול להתגלות. כי זה 

 

 צובט את הלב

 אבל זה האמת



רּו. ְלהֹוִדיעַ  ּוְגבּוָרְתָך וזה הפשט רה של הקב''ה תתגלה. ע''י שאדם יגלה את הגבורות שלו, וינסה איך הגבו ְגבּורָֹתיו. ָהָאָדם ִלְבנֵּי יְַדבֵּ

 וינסה עוד פעם. רק כך יתגלה הכח של הקב''ה. 

 פורצים לך לתוכנה. מצוין או רע מאד...

בצבא יש דבר מעניין, בשביל לשמור על המיידע של הצבא הנמצא במחשב מפני התקפת סייבר. לוקחים מאה גאונים במחשבים. 

ות שהם התקינו. ולאחר חודש אותם. מחלקים אותם לשניים. חמישים כותבים תוכנות, וחמישים צריכים לפרוץ את התוכנומאתגרים 

וכך הם משתשפים ומתלמדים איך לשמור טוב על המידע הם מתחלפים, הפרוצים יכתבו תוכנות, והכותבים ינסו לפרוץ את התוכנות. 

 הצבאי מפני אקרים מיומנים.

וב טוב את המשל. בשביל להעביר את זה לנמשל. ולנמשל: תקלוט שהאתגרים האלו שהיצה''ר עושה לך הם בשביל צריכים להבין ט

 אתה לא תדע איך להיות חזק יותר, בלי שינסו להפיל אותך. לבנות אותך ולחזק אותך.

 וא''ת מי אמר שיש לי את הכוחות האלו?

וא חלק אלוק ממעל ממש. לאדם יש אפשרות להילחם נגד כל דבר, וע''י שיצאו ה האדם הוא אין סופי, יש לו כוחות אין סופיים, הלא

 נגדו וינסו להחליש אותו הוא יהיה חייב לצאת נגד, ואז הוא יגלה כוחות שלא ידע שיש לו בכלל.

ר. הוא כוסף הבעל תשובה כבר ניסה הכל, הוא יודע שזה הכל שק במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.

להתקרב לקב''ה מכל דבר, כשאומרים לו שקושי זה הזדמנות להתקרב, הוא מתמלא שמחה. נכון גם לו קשה החלק הישום, אבל הוא 

 מאד מאמין בדבר, כי הוא כבר ניסה את הדרכים האחרות. 

רכים האחרות יש מיליונים, והוא לעומתו הצדיק נמצא במלחמה חזקה יותר, כי הוא לא ניסה דרכים אחרות והיצר מפתה אותו שבד

 נמצא במאבק הכפול לא להאמין, ולהתחזק בה'.

 לפופקורן! ?...משל למה הדבר דומה

עשרות גרעיני פופקורן נשפכים אל הסיר הרותח, ומתערבבים עם השמן המבעבע. עכשיו יש להם עשר דקות של נצח. או שהם קופצים 

הניצוצות( או שהם ממשיכים לדגור על מקומם עוד ועוד, עד שהם נשרפים ונזרקים לאשפה ונפתחים ונאכלים לתיאבון )להעלות את 

 להיות בהרי הזבל לעולם ועד.

כך זה החיים, כל רגע יש מלחמה, או שאתה נשאר אדיש, נכנס לעצבות, נופל כמו זבוב וכדו'. או שאתה קופץ להתחיל עבוידה. לצעוק 

 לה', לא לברוח. 'ובחרת בחיים'...

 חיים שאלתי

 ושיחרור המח לא יעזור להם? ,כאבים הם מהמח? או שיש כאבים שהם כואביםהאם כל ה (1

ענה הרבי. סיפר אחד המשפיעים הצדיקים בחב''ד שהשווער שלו עבר ניתוח בלי הרדמה כלל, ולא הרגיש כלום כי למד את מאמר 

 מה'אלטע רב'ע', וכשסיים את המאמר שאל למה עוד לא התחילו את הניתוח...

 יגיעו מהלחץ של המח, ואם המח יהיה משוחרר או תפוס בדבר אחר, לא יכאב לך כלום.תמיד הכאבים 

 צדוק הכהן מלובלין אומר כך: כשם שמצווה להאמין בה'. כך מצווה להאמין בעצמו. ר'( 2

 שאלתי את הרבי, איך זה יתכן לפי ה'דרך' הלא אנחנו אפסיים וחסרי יכולת, אז איך אני יכול להאמין בעצמי?

 לר הרבי, שאם אני מאמין בעצמי בגלל שאני מכיר את גופי כגוף חזק, אז אני טועה. כי בעצם הגוף שלי חלש והוא לא יכול. אבהסבי

 אם אני מאמין בעצמי, בגלל הנשמה שלי, שהיא חלק אלוה ממעל ממש שזה כוחות אין סופיים. אז אני חושב נכון. ויש לי על מה לסמוך.

 )אחד החברים(

אדם שעסוק עם חיובי, מדבר חיובי, ופועל חיובי משמר את הכוחות שלו ומקבל אמר הרבי: 
 ם השלילי שלו או של הזולת מאבד את הכוחות שלו.כוחות חדשים. אך אדם שעסוק ע

שאתה? וחי איתו. מי נראה לך  אליו, ומדבר איתו, אמר הרבי: אתמול חטאת ופשעת, היום אתה בא ומתקשר
 איך יש לך את העזות להתנהג ככה? לא. זה לא אדם רגיל. זה ההחבר הכי טוב שלי. זה הקב''ה לבדו...


