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

 כשהמעלית תיפתח, ישאלו אותך העומדים בחוץ אתה יורד או עולה? 

 לאורך כל הנסיונות שאתה עובר על בשרך, תזכור את המשפט הזה ''אתה יורד או עולה??'' 

 אם תרד או תעלה זה תלוי בך. ויש לך את הכח לבחור נכון !!!

לזכור לזכור לזכור כל הזמן מיציאת מצרים. מה הגעדאנק? מה יתן לי שפעם   למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך.

 היה יציאת מצרים כשאני עכשיו ביום סתמי כזה. 

''ע ואז אתה אומר לעצמך, מפה אין דרך החוצה. אומר לך הקב''ה זכור תזכור את  פתאום נופל עליך קושי מסוים, כאב או תאווה ל

יציאת מצרים, היינו במקום שבאמת באמת לא היה אפשר לצאת משם, ואעפ''כ יצאנו משם ביד רמה. זה סימן לדורות שיש אצלינו את  

 הכח לצאת מכל קושי מכל תאווה ופחד מכל מניעה ועצלות.

אמר האדמו''ר זצ''ל, שחכם של''ע פעם היה עסוק עם שירי כסילים וכדו'. והיום הוא אומר לך   משיר כסילים.טוב לשמוע גערת חכם  

 אל תלך לשם, אין שמה כלום. כדאי לך מאד לשמוע לו, כי הוא יודע מה שהוא אומר. 

זה לא הטוב האמיתי. כי הטוב    אפילו שזה נראה מאד מאד טוב להיות לבד, שקט רגוע, עם עצמי וכדו'.לא טוב היות האדם לבדו.  

 האמיתי הוא ההתמודדות והאתגר, ההכנעה לבני בית זה הטוב האמיתי. 

לא יהיה כל הבדל, הסבל והקשיים יהיו אותו הדבר, התאוות והפחדים הכל יבוא על מקומו   ההבדל בין ימות המשיח לימינו אנו.

 כבתחילה. 

ב שנמצא תחת הכאב. כשהיום אנחנו רצים רודפים לגמור עם הכאבים, אז יהיה  אבל בימות המשיח יהיה לנו את הסבלנות להתחבר לטו

 לנו סבלנות.

 סבלנות למה?

כי כל תאווה או כאב הוא תהליך, התחלת מהלך שנגמר מאד מאד טוב, אבל צריך סבלנות. 'טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך', אבל 

 צריך סבלנות. 

ימות המשיח. כמו שאנחנו אומרים ''קרבה אל נפשי גאלה'', גאולת הנפש יכולה להיות כבר  והיום מי שחי עם הסבלנות, הוא כבר ב 

 עכשיו בגלות. 

ההתנגדות הרבה שיש היום לסבלנות מהווים סימן שהמשיח כבר בא, כי המשיח הולך להפוך את הקערה על פיה, וללמד אותנו את  

 המושג הלא מובן הזה הנקרא ''סבלנות''.

שהם ספוגים באור האלוקי. אבל בשביל לזכות באור האלוקי הטמון בתורה ובמצוות,  לחיות בסבלנות נקבל מהתורה והמצוות.    את הכח

צריכים להיות סבלניים, ולומר את מילות התפילה והגמ' באיטיות. לפחות שבתפילה נתענג על ה' ונסמוך עליו ולא נהיה בלחץ מכל 

 ח''כ.מיני דברים שאנחנו צריכים לעשות א

מזדרז לכיוון הבית בוער, ואז הם מקבלים דיווח שבעל הבית אשם בשריפה, והוא הדליק אותה, האם זה גורם להם לעשות   המכבי אש

 'אחורה פנה'. חלילה...

ה נו לעצמינו להיות שמה. הוא רוצאול או תהום, ואפילו אם אנחנו גרמו, הקב''ה רוצה להוציא אותנו מכל שנ הקב''ה מחכה שנקרא ל

 להוציא אותנו משמה. אבל הוא לא יוציא אותנו משם בלי שנקרא לו. לא מוצאים אדם בע''כ. צריך שזה יבוא ממנו. 



אש בוערת, אם לא תנגע בה, היא תרד ותרד עד שתכבה. כך גם אם לא תיגע באש הקנאה והתאווה והכבוד, זה ירד וירד עד שיכבה. 

שאתה לא מהאלו שמקנאים או שמתאווים. ופתאום הקב''ה גילה לך שבלעדיו אתה   בדרך אתה תצא שרוף, כי כבר חשבת  -אבל מה  

 מסכן. אבל אם אתה לא נשבר מזה, ומוכן להישרף, בשביל שהקב''ה יוכל להתגלות דרכך. השגת את המטרה. 

ץ קטן לעץ גדול,  מעשיח לעץ,  -לא בפתע פתאום הפציע אפרסק מתוק ועסיסי. היה פה עץ שגדל לאט לאט, מ  לכל פרי יש קידומת,

ועשה ענפים והישקו אותו עוד ועוד, עד שהוא הביא פירות יפים. החקלאי יודע להעריך את העץ, ואילו אנחנו רק דופקים על העץ, ולא  

 קולטים שבלי זה לא היה פה כלום.

י, בלי ימים קשים, ימים של  כלומר הצלחה בגשמיות או להבדיל ברוחניות, ללא מאמץ ועבודה עם עצמך. בלי עץ אין פר  –אין פירות  

 התמודדות, לא יצא ממך כלום.

זה תהליך שצריכים לעבור, והקב''ה איתך, ורק כך תוכל לבוא אליו. אבל בשביל לעבור את התהליך טוב, אתה צריך להאמין ש'טעם  

 עצו ופריו שווה', שכבר בעץ נמצא כל המתיקות שיהיה בפרי. 

פחד עצום, המלאכים לא יודעים מה יהיה, אולי הקב''ה יראה שלא משתלם לו כל הבריאה. פשוט אין תוכנית בכלל    ומלאכים יחפזון.

 לגבי המחר, לא נודע גמור. לך תדע, אולי כולנו נחזור לאפס ואין. פחד ''מלאכים יחפזון'' רצים הלוך חזור מרוב פחד. 

יום פוגש אותנו לפחות חמש אם לא עשר לא נודע. מכירים את הפחד הזה,   אבל אנחנו בני ישראל, אנחנו מכירים כאלו מצבים, כל

אנחנו יודעים שהקב''ה נותן לנו את זה, לא בשביל להפחיד אותנו, לא בשביל גמור אותנו. אלא בשביל שנכיר שההצלחה שלנו באה 

 ממנו. 

 יהודה מחוקקי / געדאנק מר' יהודה פרוש שליט''א 

כה שהביא הקב''ה על המצרים היה כלול מכמה מכות, ולומדים את זה מן הפסוק ישלח בהם חרון אפו  בהגדה של פסח מסבירים שכל מ

עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים. וקיים מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא האם חרון אפו הוא גם סימן של מכה. שלר''ע חרון 

 ו מהווה מכה.אפו מהווה מכה, וא''כ כל מכה היתה מחמש, ולר''א זה אינ 

כי לא תמיד 'חרון אפו' הוא מכה, זה תלוי בהסתכלות שלך, לפעמים אדם סובל מכל מיני דברים, מחשבות רעות, או יסורים, לא תמיד 

 הם בטוח 'מכה'. אתה זה שהחלטת שזה מכה. אבל זה לא בטוח ככה. 

 מעשה המביא לידי תלמוד / זוז כבר סבא'לא... פיספסת! 

בר במנהל ישיבה שכבר כמה שנים מחפש תומך שיתרום את בנין ו דדרך למצוא את הגביר הענק הזה, מ  וא מחפששנים על גבי שנים ה

, אבל הוא לא מצליח לתפוס אותו. בדרך לא דרך, דרך אח של חבר  ביד רחבה הישיבה, הוא שמע על הגביר הזה שהוא יכול לתרום לו

  9שעה  הפגישה נקבעה ליום זה וזה למיודעינו לקבוע פגישה עם הגביר.  של הגביר, הצליח  דוד  שהיה פעם שכן של הנהג של הבן  

פקקים אימתניים. בדיוק   ביום המיוחל התפלל מיודעינו נץ ויצא לדרך, אבל בדרך חיכו לול מנהטן.  לים המפוארים ש דבבוקר במג

הנהג שלו כל הזמן מלחיץ אותו שהם בטח  ת בכביש על אותו ציר המוביל אל המגדלים, הוא יושב על קוצים כל הנסיעה. ו ובודתאונה וע

 את הפגישה.  ויפספס

ה' עזר הם הגיעו חמש דקות לפני תשע אל מתחת למגדל, הדלת נפתחת בבהלה מנהל הישיבה תוך כדי סידור העניבה ועטיית הכובע 

יק עד שהוא לא רואה אץ אל המגדל, מחפש את המעליות, ניגש למעלית, לוחץ על הכפתור עם כל הכח, לוחץ שוב ושוב, לא מפס 

, הוא לוחץ, תופס נשימה, הדלת נסגרת... ו... רגע לפני שהדלת 101שהמעלית נפתחת, הוא נכנס למעלית, בוחן שוב בפנקס, קומה  

ם רת, מבינה את הרמז ועושה אחורנית. איזה סבא'לא עומד בפתח הוא גנדחקת אל מסלול הדלת, הדלת עוצ מסיימת את הסגירה, רגל  

, הסבא'לא נכנס לאט לאט עם המקל והשקיות, מנהל הישיבה מתחיל לזרז את הזקן שיכנס כבר נו. יאלה, אין זמן. ופתאום צריך לעלות

הוא לוחש לעצמו, נו והזקן פה לא זז.   -ר וחמאממש מנהל הישיבה שם לב שהנהג שלו צופר לו, תופס אותו כזה לחץ, בטח כבר ממש  

ענה לו   עושה כאן? מה עושה יהודי חשוב פה?מה אתה    הזקן מתחיל בשאלון ארוך, מי אתה?  וטוב ב''ה המעלית מתחילה לעלות, עכשי

מיודעינו, אענה לך על הכל בהמשך אני ממש לחוץ עכשיו. כך דחה אותו. המעלית מגיעה לקומה. המנהל רץ למזכירות, ממתין שני  

. ותופס נשימה. הוא לא מאמין, ומחזיר אותה למקום  ם את הלבמריודקות, ונכנס לפגישה... וליבו נופל על הרצפה, הוא ישר מתכופף  

 הגביר שיושב... זה הזקן הזה מהמעלית.

 .וכשהנהג צפר הוא התכוון לרמז לו שהגביר איתו במעלית, וזה הזדמנות פז למשוך עוד כמה צ'קים

ווקא איפה שנראה לך שהוא לא שם. שם  לפעמים נראה לנו שבורא עולם מחכה לנו למעלה, שם למעלה. ידידי הוא איתך פה למטה. ד

 הוא נמצא.

 . תמצא אותו בטוח.''הנך'' -שם אתה. איפשהו הוא נמצא שם, אבל לא תמצא אותו. אבל 'ואציעה שאול',  –אם אסק שמים 


