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 בושות...

 היא הקורונה?מה 

 גיף כל כך קטן, כל העולם סגור, אין יוצא ואין בא...השפיל אותו עם נה' לקח עולם כל כך גדול, ו

 זה גורם לאנושות בושה כפולה ומכופלת...הדבר ה

 .מול דבר כל כך קטן , אפילודבר ראשון, פתאום אנחנו מגלים את עצמנו כל כך חלשים ולא מסוגלים להתמודד

 מסוגלים וגדולים... כןבמה שחשבנו שאנחנו  אנו מגלים את הטפשות שלנואום תאבל עוד יותר מבייש, שפ

 אם היתה מצווה כזו, במה בדיוק הייתי מתגאה?!ב שאין מצווה של גאווה! כי הקאליסקער אמר: כמה טו

 חיינו באשליות כאילו אנו מסוגלים ושולטים...השפלות הכי גדולה היא שאנו מגלים שסתם 

* 

 !!באמונה! –דפים מלאים מ

 הוראות של משרד הבריאות!אנחנו שומעים לשיהיה ברור, 

 כי הם עדיין לא אמרו שיש צורך להיכנס לפאניקה...בלי חשבון,  זוןמקונים  לאולכן אנו 

 חיסרון באמונה! ! ! !הוא  –כין מזון מהיום למחר להפסק הלכה של השולחן ערוך: 

 רוקן מדפים?!נס לבהלה?! לכיהאבל לאז נכון, כיום השתנו הזמנים, וישנם מקררים להכין ולהתארגן מראש, 

* 

 הדעת!גלות  – קורונה

 מצב של מצרים!זה  –מצב לא נעים שיש לאדם כל פעם בצריכים לדעת, שאנחנו 

 בגלות הדעת!הוא  –והדעת שלו נעלמת המוח שלו נסגר אם אדם שומע בשורה קשה, 

 במצרים!!אתה  – אם אתה נשלט

 הי יציאת מצרים!!זו –עצמך ומחפש את ה' ומצד שני: אם אתה נלחם עם 

 לא בגלות!!הוא  –אם יש לו דעת, אם יש בו רגיעות ואמונה אבל כלום, כי יכול להיות אדם שאין לו 

 בגלות!!הוא  –הדעת שלו סגורה והוא עצבני ומתוח אם ויכול להיות אדם שיש לו הכול, אבל 

, לא עניין 'ולקחתי אתכם לי לעם'? הרי עם ישראל היו אז במקום הכי נמוך וקשהלעם ישראל למה ה' הבטיח 
 עם הנבחר?!מה היה דחוף להבטיח להם דווקא אז שהם יהיו היא אותנו מכאן!! אותם שום דבר, רק תוצ

 זה אומר להאמין בו!! העם של ה'? זה אומר לחיות אתולהיות כי מה זה 

 בס"ד
האם צריך 

לרוקן מדפים 
לכבוד 

 הקורונה?

 'אעמוד 



ל עושה הכויעה שה' תמשיכו לחיות בלי הידאם  תעזור יציאת מצרים?!מה  י,לא תחיו אתאם ה' אמר לעם ישראל: 
 !!!צריםממהגוף ום יציאת ר שלא תעזו לותגדעת ב! הרי אם הממצרים? תי אתכם, בשביל מה הוצאלטובתכם

 

 ה בעוד זמן מה, זה ברור!היא תיעלם לנו מהמפ ?ונהרומה עם הקו

אולי ניפטר כוחו האדיר של הבורא, ם מול מסר איתנו, אם לא נבין שאנו חסרי אוניאם לא ניקח את ה ,אבל
 מה חודשים, בסערה הבאה, שוב ניכנס לחרדה, ושוב נאבד את הדעת...עוד כבאבל מהקורונה, 

* 

 מתי תפסיק לדעת?!

 ממה שלמד באותו היום... ו מבין כלוםשאינ, עד שראה לא היה הולך לישוןמזידיטשוב ל 'אייזיק ביר

והוא  – הגשמי שלו להשכלביש את הידיעה עם ו'יודע', הוא מ ,'מבין'שו ובראן מהנההאדם כל זמן שולמה? כי 
 רם לנתק בינו לבין הבורא חלילה...גו

 ה' הוא למעלה מכל השגה גשמית...כי 
 

 ...בשאר הדבריםהדבר הזה הוא גם בהתנהלות שלנו האמת, ו

בדיוק היכן  –תה הולך לישון ואתה יודע כיצד אתה עומד לכסות את המינוס בבנק שמחכה לך מחר כי אם א
 ארת מקום לריבונו של עולם?הש

רק כך אתה יכול להגיע לבורא, כי אתה יודע שאתה , תשבו יש לך חוסר וודאורק אם אתה מוצא לעצמך מקום 
 לא יכול לבד...

 

 ---הם הרי יכולים להסתדר לבד... ומדוע הם צריכים סייעתא דשמיא?כי  – מא טהורים''מט

 את ה' איתם...בים שיודעים שאינם יכולים לבדם, והם חיי אלו – 'מטהר טמאים'

* 

 ר' אשר אומר: ה' נותן לנו נשימה, כי הוא רוצה שנכיר אותו דרך הנשימה הזו!

 גנבים!!!!אנחנו  –אם אנחנו לא מכירים אותו 

* 

 ם ש'תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה'.אומריר' אשר אומר: 

 גזירה!!!ע האת רומעבירין  – אבל אני אומר: שתיקה, ושתיקה, ושתיקה

 לח בתהלים:וראייה לדבר, מזמור 

  שתיקה. – ואני כחרש לא אשמע

 שתיקה... – וכאילם לא יפתח פיו

 !!!יקהשתשוב  – ואהי כאיש אשר לא שומע

 ..., ה' תשועתי''חושה לעזרתיומה נאמר לבסוף? 

* 

ממני תרומה עבור מקרה נחוץ  וביקשנזקק היום בא אלי אדם סיפר לו: אחד שפך את ליבו בפני ר' אשר ואדם 
 לא היה לי כסף לתת לו! נקרע לי הלב, אבל לא היה לי... מה לעשות, ,מאוד, אבל



 נו, התפללת לה'?שאל אותו ר' אשר: 

 !!בהרחבה י שאוכל לעזור ליהודי הזהלה' שיתן לי שפע, כד'התפללתי בכל לבי 'ודאי' ענה האיש, 

מה היית חייב לא התפללת לה' שישלח לאדם בעצמו את הישועה?! ללמה  מושחת שכמוך!!אמר לו ר' אשר: 
 להכניס את עצמך לתמונה???

* 

  וכעת, לעניין המרכזי...

אין לאדם לו. גם לא לגבי הדיבורים שלו. ואפילו על המחשבות ם שעשילאדם אין בחירה לגבי המ :הקדמה
 בידינו כלל!! דיים של ה', ואינםיאלו הם רק בכל  שליטה!

 להגיע לטוב או להיפך... לרצותהאדם בוחר אם ברצון!  אז היכן היא נקודת הבחירה של האדם?

 כל כך משנה...(נותן לאדם, אבל אין זה שה'  , השפת אמת אומר שגם ברצון עצמו ישנו חלק)אגב

לו את תן יי ה' –ואם האדם אכן ירצה  החובה לרצות להתקרב לה' ולקיים את רצונו!רק  תעל האדם מוטלכלומר, 
 ו...ליב משאלת

 עד כאן ההקדמה.

ם עלינו ם שבאיבים שפלימצר מק: כיצד לא נישב? או יותר מדוימהנפילה וכעת לשאלה: למה האדם נשבר
 ??לפעמים

 ה דלעיל.ביסודות שהונחו בהקדמהתשובה טמונה 

 באמת!! זהו, אני פותח דף חדש! אני רוצה לעבוד את ה'הוא מחליט: חדש, ובוקר לנניח ואדם מתעורר 

 , והאדם נפל, נכשל, שכח...ה נחושהטמכמה שעות מאז אותה החללא חולפות יותר והנה, 

 !הלב שלו מתחיל לבעור, מלחמת החיים מתעוררת, הוא כל כך רצה!! וכל כך מהר נכשל!! מה יהיה איתו?

 :נעזוב לרגע את התחושות שלו, ונתעמק בעצם העניין

 הרצון שלו לא התמלא?? למהמה באמת קרה כאן? הרי האדם הזה בחר לרצות להיות טוב!! 

 למה? שלא יחטא','הרוצה  ו דווקאלא ה' הוא 'הרוצה בתשובה',הרבי ר' בונים אומר: 

של הנפילה, כדי שתתקרב אליו ותשוב אליו עוד יותר מכפי שהיית צה לפעמים שתעבור את כל התהליך כי ה' רו
 אותו לידך!ה' רוצה שתחיה אתו יותר, שתבין יותר שאתה חייב לפני שהתרחקת!! 

ה בדיבור ובמעשה לכיוון אחר מכפי אתה רוצה להיות טוב, לפעמים ה' מוביל אותך במחשבילו אם ולכן, אפ
 ת!!שרצי

 רצונו'...מפני  –רצונו! 'בטל רצונך בשביל  –שתבטל את הרצון שלך ה' רוצה ממך במצב כזה ו

 זוהי האמת. ונחזור לתחושותיו...

הוא נשבר לרסיסים ושובר את כל  הרצון שלו להיות טוב,האדם הזה, כשהוא רואה שהוא אינו מצליח ליישם את 
, ינני מצליח לשלוטא ור והמעשה,, הדיב, המחשבהשלושה חלקיםם על אנו טוב, ם. האדם הזה אומר לעצמו: הכלי

 למה שהרצון שלי יהיה שווה משהו??!אז 

 ...רה'ירה גוררת עביולכן הוא נשבר, ולכן הוא מתייאש, ולכן 'עב

 יזל מהפה...אחר, לפחות שהשומן י-כבר אוכלים בשר דבר אםאומר?  אאמו"ר היהכי איך 

 או כלום'.... אז 'או הכול זה לא כל כך נכוןפתאום גילה שרצה להרגיש שהוא שולט על מעשיו, ו הוא

 פחות ייהנה מהייאוש..., לוהוא בוחר בכלום... שובר את כל המחיצות...



שלונות, שוב ושוב, עד שיבין את הנקודה הזו ויהיה יך לשלוח לו את הכשה' ימשי , הוא לא מביןהוא לא מביןו
 ...י רצון ה'מפנ מוכן לבטל את רצונו

 

צון, אם האדם לא ישבר מהכישלון סכים האדם להתבטל לרצון ה', ולא יפחד להתחיל מחדש את הראבל, אם רק י
ה' , אלא פול ברוחויי, לא רק שלא אזה אינם תחת שליטתו הרמה, שורק ילמד מכך כמה המחשבה הדיבור והמע

תו, עשים שלו אינם בשליטשהמדע היטב ולו את מה שרוצה, כי אדם כזה כבר יתן יה' י 'יבטל רצונו מפני רצונך'
 וא לא ייקח אותם לעצמו!!וה

 

 השליט בכל הכוחות...שה' הוא ם מחדש דבכל רגע צריך להזכיר לאכי  והאמת שזוהי מלחמה אינסופית,

בכל פעם לתוך היכל המלך, ולהיכנס  ומנסה אני מרגיש כמו מוכה שחין שרוצהאמר:  הקדוש בהבעל שם טו
 מחדש דוחפים אותי החוצה!!

 !הדבר בשליטתואין  –פילו אם הוא מאוד רוצה אש מראים לו שכל פעם מחדב

 עד אז...כי האדם מטבעו, אם מקבל את מה שהוא רוצה, שוכח את כל מה שהיה 

למה לא נתן לנו נשימה אחת ארוכה  ה' נותן לנו נשימה ולוקח אותה, נותן לנו עוד אחת ולוקח גם אותה. מדוע?
 ?למאה ועשרים שנה?

 כי אם הוא היה נותן לנו אחת ארוכה כזו, לא היינו מסתכלים לכיוון שלו...

 בורא!!!אבל כעת, אנו תלויים בכל רגע מחדש ב
 

 !ובכל יום היה שוכח את כל מה שלמדאמר שלמד את התורה בשמים ארבעים יום וארבעים לילה, על משה רבינו נ
 היה מלמד אותו שוב...וה' 

 עד שבא היום הארבעים וה' נתן לו את התורה במתנה...

זו היא לא היה שוכח את התורה, הוא לא היה זוכר שולמה זה התנהל בצורה כזו? אומר השפת אמת, כי אם משה 
 ...שיגה והואלמד  הוא הרי תורת ה', הוא היה לוקח את זה לעצמו, כי

 שרק בכוחות שה' נותן אפשר להתקיים!!שידע נאמנה  לכן ה' לקח ממנו את הידיעה שוב ושוב, עד

* 

על כל  רצות להגיבאנחנו ממשיכים להתעצבן, ולהיות עצובים, ול, שהגוף שלנו נשאר אותו גוף, והאמת היא
 תאווה.ו פגיעה א

 לכך? האמונה למי שאינו מוכןבמה מתבטא ההבדל בין מי שהולך בדרך ? אז מה הועלנו

 לתגובה...-------------ן הדחףמרחק הזמן שביבדל הוא ההב

יעקוץ הוא  –מתפרץ מיד! יש לו דחף לעקוץ הוא  –דם שאינו הולך בדרך האמונה, יש לו דחף להתפרץ אכי 
 תיכף!!

באמונה, הרי כשמתעורר אצלו דחף להגיב, פתאום מתעוררת אצלו גם מלחמה פנימית שאומרת אבל אדם שחי 
אדם זוקף אצבעו מלמטה עד שיכריזו עליו מלמעלה, והרבה  ן, ואישהכול משמים משנןה כל הזמן לו "הרי את
 וכו', אז אולי אל תגיב??" קוםשלוחים למ

 !!!!!!!!!!!!ק!ולהתאפלפעמים ה' עוזר ואנחנו מצליחים להתחבר למחשבה אחת כזו, ניטשת,  ובזמן שהמלחמה
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