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יֵמי ַהקֹורֹוָנה? ☜ ת ָ ב ִ ְּ ַמש  ת ַ ְּ ָקַפִיים ִהש  ְּ ֵאיֶזה ִמש   ☞ ב ְּ
 

 אנחנו אחרי תקופה מאתגרת, היינו חודשיים במקום שונה לגמרי ממה שהכרנו עד כה...

שניצלו את החודשים הללו לחיזוק הקשר המשפחתי, פיתחו קשרים טובים ובונים עם הילדים, מילאו  היו אנשים
 את הימים בעשייה מטיבה, הקפידו על חברותא ולמדו דברים חדשים ולא מוכרים...

שכל יום שעבר בשלום היה עבורם נס גלוי, הם היו טרודים כל היום במספר החולים ובשכונות  והיו אנשים,
 וגרות, הם היו עסוקים כל היום בלחץ, במתח, בפחדים ובכעסים בבית פנימה...המס

 נשאל אותם היום, לקראת סיומה של התקופה, שאלה סקרנית:

 נו, מה אתם אומרים, איך אתם מגדירים את התקופה?

 היה מר כל כך!  היה מתסכל ומפחיד, תקופה כזו קשה ומעצבנת! האחרונים ייאנחו בהשלמה, יאמרו לך: 

אכן, זו היתה תקופה מאתגרת, טוב ואילו הראשונים ימלאו פיהם בשחוק, ייאנחו בעייפות מאושרת, ורק יאמרו: 
 שהיה אבל היה טוב... היה שווה!!

 

ואילו אנחנו נשאל את עצמנו: כיצד ייתכן? כיצד יכול להיות, תקופה אחת, עם אותם נתונים, עם אותו נגיף 
 ברחוב, ושני הסתכלויות כל כך קיצוניות בשונותן!! איך זה יכול להיות???שהסתובב 

 ובכלל, מה נכון? האם זו היתה תקופה מעצבנת או תקופה בונה? האם יכול להיות ששניהם צודקים?

 והתשובה, מחכימה ועצומה:

 מחייה!-צויין והכול אהאמת היחידה היא, ש'מאיתו לא תצא הרעות'! אין מושג כזה של 'רע', הכול טוב, הכול מ

ולכן, מי שחי עם הבורא, מי שיודע שיש מישהו שמוביל את העולם בצורה הטובה ביותר, הכול אצלו טוב, כי הוא 
 חי עם השורש, עם הנקודה הכי עמוקה של דביקות! ושם הרי אין מושג כזה של 'רע'...

מהבורא מה טוב לו, הוא כבר חי בריחוק מסויים אבל, מי שחושב שהוא מבין, מי שחושב שהוא יודע יותר טוב 
 ...סוף-מהבורא, הוא כבר לא מחובר כל כך לאין

 הדברים כבר נראים רעים, כי פתאום הוא לא מבין למה זה קורה לו!! -, כשמשהו מוזר קורה אצלוו

 הכול יהיה אצלו מר! –אדם שמסתכל על העולם עם משקפיים של מרירות 

 הכול אצלו טוב!! –ומי שחי עם מקור הטוב 

 בס"ד
קצת חלשה, 

 –אבל האור 
 הכי נצרך...

 'בעמוד 



ָ רְּ וֹ ש  ים ב ְּ ינִ ִד ת ַה ַק ת ָ מְּ 'ַה וזה מה שנקרא   הכול טוב, טוב ברור!!! –ובשורש , הוא חי עם השורש, ם'ש 

* 

 זכור!

 ...כהזדמנות, או כעונשאתה בוחר אם להסתכל על המצב 

 זכור!

 מתגלה כמתוק...מהמתיקות שמצאנו בתוך דבר שהיה נראה מר ומאכזב, ופתאום אין מתיקות גדולה 

* 
 

ֶ חוֹ יר ב ַ ִא ל ֵמ ָב ור, ַא יֵו ִח  ☜  ☞ !ךְּ ש 
 

לאחר שטענה הירח ש'אין שני מלכים משמשים בכתר אחד', הורה לה ה': לכי ומעטי את עצמך! הבורא הפך 
 אותה למאור הקטן, ואת השמש השאיר בגדולתה.

 סיפרה לה' על הכאב שלה! וכי אין היא צודקת???למה מגיע לירח כזה עונש? הרי היא בסך הכול שואל הנעשכיזער: 

כשהבורא אמר ללבנה 'לכי ומעטי את עצמך', האם הוא התכוון להעניש אותה? דבר עצום:  אומר הנעשכיזער
 הפוך! ה' נתן לה תפקיד מיוחד, תפקיד שמיועד רק לה!!

 לשמש המושלמת שליטה...ה' אמר לירח, התפקיד שלך יהיה להאיר במקומות החשוכים, במקומות ששם אין 

נכון, את תהיי קצת חלשה וחיוורת, פחות בוהקת, אבל דווקא את תאירי במקומות הכי חשוכים, תביאי מעט בהירות 
 לאותם מקומות שפלים!!!

אבל עם  -הבלתי נעימה  –הסכימה לוותר על האור העצום שלה, היא קיבלה על עצמה את המלאכה  -והלבנה 
 שליחות כה גדולה...

בל השמש? היא תמשיך להיות הגדולה, תמשיך לסנוור עם האור העצום שלה, אבל היא לא תהיה מסוגלת להאיר א
 במקומות האלו, היא תאיר רק במקומות הקלים...

* 
 

ַסֵמן 'ִוי'  ☜ ִלי לְּ  ☞ב ְּ
 

 כאילו עשאה...' –'חישב לעשות מצווה, ונאנס, ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב 

 הרי לא באמת קיימתי את המצווה! איך ייתכן שזה ייחשב לי כאילו קיימתי את המצווה בפועל? הכיצד?

חסד... התכלית של המצווה היא לבוא -תורה-תפילה-כי התכלית של המצווה היא לא רק סימון 'וי' יומי על תפילין
 לחיבור וקשר עם הבורא!!!

רשימת המטלות, אתה צודק, כעת, שלא קיימת את המצווה בפועל, ואכן, אם לדעתך המצוות הם רק סימון 'וי' על 
 ה...י  ע  ב    איך תוכל לסמן 'וי'?

אותו ריבונו של עולם שציווה עליך לקיים את המצווה,  בורא שנמצא במצווה, נו,-אם אתה מחפש את הקשראבל 
 צונו של הבורא עכשיו...הוא הריבונו של עולם שסיבב את העניינים כך שלא תוכל לקיים את המצווה! וזה ר



)ובסוגריים, במצב הזה, שאתה לא יכול לקיים את המצווה בפועל, אתה יכול להתקרב הרבה יותר לבורא! כי 
ה תיתפס לחלק הפיזי יל  ל  ח  כשאתה מקיים מצווה בפועל, יש סיכוי שתשכח את המטרה העיקרת, ויכול להיות ש   

אבל כעת, כעת תישאר בסיפוק העצמי ובגאווה העצמית...  –ת של המצווה, יכול להיות שבמקום להגיע לדביקו
 (אין לך שום סיפוק פיזי, כי הרי לא קיימת את המצווה בפועל! ומה נשאר לך? רק הדביקות בבורא...

* 
 

ר יֹוַמִיים! ☜ ַבָ ה, כ ְּ ַחכ ָ ָעה מְּ ו  ש   ☞ ַהיְּ
 

הסתובבו ביער ימים ולילות, ועבדו יחד הם  מעשה בבעל שם טוב הקדוש שיצא ליער, יחד עם אחד מתלמידיו.
 את הבורא.

 ופתאום חש התלמיד צמא נורא! גופו דרש את שלו, והוא נחלש מאוד...

 אמר הבעל שם לתלמידו: האם אתה מאמין שה' יודע את המצוקה שלך?

 , השיב התלמיד.'!'ודאי

 בראשית?""האם אתה מאמין שה' גם דאג לך לישועה, והיא מחכה לך כבר מששת ימי 

 התלמיד חשב מעט, והחל לדבר על כך עם הבעל שם טוב. הוא ביקש ממנו שיחזק אותו באמונה שאכן כך הוא.

יומיים תמימים נלחם התלמיד עם עצמו כדי להאמין שאכן, ה' הכין לו את הישועה מששת ימי בראשית, עד 
 ין!ִמ א  י ַמ נִ ַא שהצהיר בכוונת הלב: 

פסיעות ביער, והנה הם מבחינים בגוי כפרי חסר אונים, הוא נראה כמי שאיבד את באותו רגע, שמעו השניים קול 
 על כתפיו היו... שני דליי מים, צוננים, משיבי נפש. חלום...דרכו במעבה היער. 

שאלו אותו השניים לפשר הימצאותו כאן, ואם אפשר לקבל מעט מים, והוא סיפר שהפריץ בכפר הסמוך, אצלו 
חליט לפני יומיים שהוא חייב לטעום מהמעיין שנמצא בצד השני של היער... הוא שלח אותו הוא עובד כמשרת, ה

 לשאוב עבורו מים, ובינתיים איבד הוא את הדרך, והוא מסתובב כאן כבר יומיים...

ן, הוא מוכן לתת להם מים, שישתו, לרוויה... כ ֵ  וְּ

ה שה' דאג לצרכיי באופן מושלם, אבל, דבר אחד לאחר ששתו וברכו את ה', שאל התלמיד את רבו: בסדר, אני רוא
למה לא סיבב ה' שיישאר בביתו עד עכשיו, עד  למה הכפרי המסכן היה צריך להסתובב כאן יומיים? –אינני מבין 

 עת הישועה???

אמר לו הבעל שם טוב: תבין! ברגע שנעשית צמא, כבר שלח ה' את הישועה עבורך! אבל ה' חיכה לאמונה שלך, 
 כה שתקווה אליו ותבין שרק הוא יכול לדאוג לך!הוא חי

 נו, ומה לעשות שלקח לך יומיים עד שהסכמת להאמין בזה...
 

וגם אתה, אזרח תש"פ, תבין, ה' מחכה שתאמין בו אמונה חזקה, שתבין שאין עוד מישהו שיכול לעזור לך באמת, 
 ורק שתדע, שהישועה כבר מחכה לך, לפחות יומיים...

* 

 



א! ☜ ַאב ָ כֹות לְּ ן ֶאת ַהמֹוש ְּ  ☞ ת ֵ
 

כל זמן שהרוכב מחזיק את המושכות בידיו, הרי הוא סוסים מיומן, הכלל ברכיבה הוא כזה: -תשאלו כל רוכב
 השולט על הסוס, והוא מוביל אותו למחוז חפצו, למקומות טובים, כמובן...

 הוא ילך לאן שהוא מחליט... –אבל ברגע שיעזוב את המושכות והסוס ירגיש את זה 

 ולאן הסוס הולך? לביצות, למקומות מסוכנים ולמדרונות...

הוא  –וכך גם איתנו, אם אנחנו מוכנים לשחרר את המושכות מידינו, אם אנחנו מוכנים לתת לבורא להוביל אותנו 
 אכן יוביל אותנו למקומות הטובים והנכונים עבורנו...

מיד נמצא את עצמנו במקומות רחוקים  –לא נסכים להיכנע לבורא שמוביל אותנו אבל אם נתעקש ללכת לבד, אם 
 ואפלים, אתרי ביצה ושיטפון...

* 

ריבונו של עולם! אני מוותר על העולם הזה שלי, אני מוחל על העולם הבא שלי, ומה אני מבקש, הרוזינער אמר: 
 רק שלא אסתובב כאן בעולם כמו בהמה בלי דעת!!!

* 

  

 דוחה הרבה מן החושך! –, מעט מן האור וכידוע

 ופתאום תבין כמה החושך היה גדול, לבד, בלי הבורא... –תן לה לנפש מעט אור 

 ובזאת באנו בהודעה, על הוצאתו לאור בסייעתא דשמיא עצומה, של קונטרס

ְ ְ'מ  ְע  ְטְמ   ר'אוְ ןְה 
, שזכינו ועודנו זוכים לקבל תמידין כסדרן מאת מאות כלים, אוצרות ואורותובו נאספו ונארגו 

 כ"ק מרן רבינו שליט"א

 בהשקעה מרובה להוציא סולת מנחה לאור עולם, באופן השווה בכל נפשוהכול בהוצאה נעימה ו

 הקונטרס ייצא לאור עולם בס"ד בתקופה הקרובה, ניתן לקבל דוגמית ממנו בכתובת המייל דלהלן

 בלא אותיות, כך אי אפשר להוצאה נאה בלי אנשי שם שיאזרו חיל לסייע בהוצאהוכשם שאי אפשר לדיבור 

 ניתן ליטול חלק בזיכוי הרבים

 וגדולה הצדקה שבצדקות, ליתן דעת לעניים בדעת...

 ☏ 050-4171897צרו קשר: 

 nso131313@gmail.comבכתובת המייל: או 
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