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 ☞  ת...דו  ר  יש   ת ה  מ  ח  ל  מ  ים ב   א  ל  מ   -יף ג  נ  ל ה  ים ש   יר  ע  צ  יו ה  י  ח    ☜
 

ובין כאלה המתפשטים באוויר  םלהבחין בין וירוסייודעים  ,לאפידמיולוגיהמחים נה האחרונה נהיינו כולנו מובש
 ס...ירוטעם את ההבדל המשמעותי בין חיידק רגיל לבין ו, ומסבירים בטוב המדביקים בצורה טיפתית

אין לו חיים משל עצמו! הוא מקבל את חיותו מהאדם שבו הוא נמצא, חי ממנו, ניזון  - לעומת החיידק - נגיףה
 עושה בגוף כרצונו...מכוחותיו ו

 

 צופה מנגיף...נדבר על נגיף מסוג אחר, כזה שמתנהג בדיוק כפי שמילא, לאחר שדשנו מעט בנושא הנדוש ממ

 עמלק!ף הזה נקרא: הנגי

 ק???-ל  -מ  -ע   עמלק?

פי והרי במשך אלמדוע ה' צריך כביכול את עזרתינו?  ?"תמחה את זכר עמלק"ציוויו של ה' ם על שבתם פעכן! ח
ואת כולם השמיד הבורא  -ו בנפש דנו בגוף אשנים עמדו נגדנו כל כך הרבה אויבים מרים, כאלה שרצו להשמי

 , בשביל העם היחיד הזה, עמלק, ה' מבקש דווקא את עזרתנו! מה קרה?םופתאו - ברחמיו עלינו

 את מי בדיוק נהרוג??? ?הדרך לנצחו? האם ברובים או קשתות?הוא  ומה

ו ונזכר -ראל לנצח את עמלק היה על ידי שהסתכלו לשמים ל עם יששטכסיס המלחמה ם מבואר כי פסוקיב
 איך זה עובד??? איזה מין דרך מלחמה הוא זה?... בוראב

 

 ביאר:מהלך השיעור, הרבי, ב

 מה שאנו קוראים לו 'קליפות'.ם ממנו? עמלק הוא חוששי'עמלק' נורא שכולנו אותו מהו 

נות מטיב הפרי ומטעמו העשיר נצטרך ה, ואם נרצה לפשוט, כמו שלכל פרי יש קליפה 'קליפות'?אותם  יוקדומהם ב
 כך הם הקליפות! -לקלף את הפרי 

מדבר יש נקודה קדושה -חי-צומח-הבורא! 'ואתה מחיה את כולם', בתוך כל דומםדבר בעולם מסתתר לו בתוך כל 
 נשמה אלוקית שהיא חלק אלוק ממעל ממש!, יש בו אצל יהודיאי דוובו תו ונותנת לו כוח קיום!יא מחייה אושה

נהיה המאושרים  -מצאת אצלנו נתחבר אל אותה נקודה קדושה הנחיצונית ונסיר את הקליפה הובעצם, אם אנו רק 
הבורא הוא מקור הכוח! מקור הרוגע! מקור כי דים, אין יותר רגשות סוערים! יותר עצבים, אין יותר פחבאדם! אין 

 השמחה! שורש החיים!!!

 בס"ד
הפעלת את 

 ?'בלוטוס'ה
 'געמוד 



ן, ודרכו מקשיבים כלי קטן התחוב לו באוז 'בלוטוס'...אין בימינו מי שאינו מכיר את המכשיר הגאוני והקטן הנקרא 
 פשוט מדהים! ללא חיבור פיזי של חוטים וכדומה.זאת  - לתוך הטלפוןלתוכן הנשפך 

לאוזנינו ו... לא נשמע  'סובלוט'ה, נצמיד את המקש הירוק פעם שהטלפון יצלצל ואנו נקיש עליקרה  אם ומה
את ניתק?! ממש לא! פשוט נוציא לרגע  -ד השני של הקו ! מה נאמר אז? האם נגיד שכנראה ההוא מהצמאומה

 רוקנה הסוללה...התושבו ונבדוק האם האור הכחלחל פועל או שמא ממקום מ 'סבלוטו'ה

 וכך בדיוק הוא הקשר שביננו לבין הבורא!

 ים שובבים!'בכל יום יוצאת בת קול ואומרת 'שובו בנ לנו מסרים שוב ושוב, שולח הבורא מדבר איתנו תמיד!

ו כבוי!!! כי הלב שלנו חסום! כי הרגשות שלנו משבשים את 'בלוטוס' שלנכי ה אז למה אנחנו לא שומעים?
 התדרים!!!

ופיעים! והפחדים מתגברים! והנפילות הנה הכוחות אוזלים! והעצבים מ -ולא מקבלים מסרים וכשה'בלוטוס' כבוי 
ושהי נקודת חשמל , לאיזקוקים לישועהאנו פשוט זנקודה! ל, עוהסוללה ריקה המכשיר אינו פכש כאן!ן ה

 להתחבר אליה ולשאוב שוב כוחות...

לבורא, תפילה, התבוננות,  -ההטענה קודת לנ על ידי חיבור רוחני הרוחני?ם בחזרה את ה'בלוטוס' כיצד מפעילי
 מצוות, תורה!!!

 פש רעננים שלא היו לך עד אז...ות נאתה מתחבר לבורא אתה מתמלא בכוחות חדשים, בעוצמות של כוחכש
 ו כוח!!!'פ"וקווי ה' יחלי

 

 ה הדרושה?אבל כיצד מבצעים את ההטענ

 אמונה. רצון. הכנה. שלוש פעולות:על ידי 

 שליטה על הרגשות! הוא מקור הרוגע והתבונה!צל הבורא נמצאים אוצרות הכוח והשא ןעליך להאמי - אמונה

 מה בדיוק יגרום לך להתחבר? - אם לא תרצהתרצה להתחבר! כי  - רצון

רק כטקס סתמי, אין בזה אליה סתם כך, הרי זה ! כי אם תיגש למצווה תכין את עצמך לפני שאתה ניגש - הכנה
 כוחות!!!

 

 נגיף ה'עמלק'...ל -וכעת 

ן בו חיות לק כמעט ואימלק! עמחוץ מע -לכולם שה' נתן לו! 'על מלא' כפי שאמרנו, לכל אחד בעולם יש חיות 
 משל עצמו! הוא צריך לינוק את כוחותיו ממישהו...

צינורות  מהבורא? לא חיית עם ה'?התנתקת זה הנתק מהבורא!  -תו? ח? מהו הדלק שמפעיל אוומה נותן לו את הכו
 שמתיישב על ליבך ונהנה מכל רגע... -הכוח עוברים אוטומטית לעמלק 

 ליפות...של הק הכי גדוליםר' אשר היה אומר: אנחנו המפרנסים 

 לך...הוא אצ -ה פעם אחת ברגע שנתת לו כניס

 פיקה לו שעה אחת של חיים!לא מסהוא צריך כל הזמן הזרמת כוחות...  -, כמו נגיף אמיתי אבל

 כך גם עמלק צריך דלק... -שצריך לקבל חיות תמידית מהבורא  -כמו כל דבר בעולם 



 הנבל? -ושה מה הוא ע

 !ש  ג  ר  י ה  ע  נו  על מ   מתיישב לך

... שהכניס בנו מילה דוקרת שננעצה בנו כמו חץ רעיל מיאנו עומדים פגועים מול כירים את התחושה הזו, כשמ
 ...כיצד לנהוגדעים לא יו אנו חיוורים, רועדים ומזיעים,

כראוי  -בוק ו חיתן ל שלח אותו! זה הבורא שרוצה שתשמע אותו!!!הנשמה שלנו זועקת בליבנו: תיכנע! זה השם ש
 לשליח המלך...

אה לו שאתה תר -תענה לו  אל תהיה 'פרייאר'...אל תהיה טיפש! שלוחשת לנו: ופתאום יש בנו איזו לחישה ארסית 
 יותר חריף ממנו! תקטול אותו...

 גועשים, צפים בסערה איומה..., הם עולים והרגשות?

בים מול כל מפעיל את מערכת העצו מערכת הרגשותלט לנו כך על זה שלחש את אותה לחישה? מי הוא ששומי 
 ואת רגשות החרדה מול כל בלתי נודע? -מקרה מכעיס 

 עמלק!המגפות לא עלו עליו עדיין...  וא, זה שחוקריסי ההטן והארו הנגיף הקזה

כי הוא רוצה לינוק ממך את החיות!  -איתך בר ראה את הבורא שמדא תמי שפוגע בך, שלחזיר להוא רוצה שת
 לו!הם החיים ש -נו חפויות שלההיס הוא רוצה לחיות...

 

לא מנצחים אותו עם טילים וצה לנצח את הנגיף? ה ראת חות את עמלק?רוצה למאתה : בא הבורא ואומר לךוכאן 
על ההתעקשות להישאר שמח אוש! חמה מול היילים אותו על ידי מלחסממנצחים אותו עם שתיקה! מדוייקים... 

 היא מוחה אותו מעל פני האדמה! -אף הכול 

 ...מת על המקוםהוא  -זקוק לה ת החיות שהוא שהוא לא קיבל אכי ברגע אחד 

 !נפדים וחוזרים לשורשם -וכל הניצוצות שהיו טמונים אצלו 

 

 הנגיף כאן בשביל להישאר...אבל מה, באנגלית ישנו משפט הטוען: 

ן י שכלפי נגיף ה'עמלק' זקוקה מערכת החיסון למשך שנה בערך הרחוסמלהישאר ן נגד הקורונה מספיק אם החיסו
 לחיסונים תמידיים...

 וחטא...יעה פג , חרדה,עצב, כעס - , מגיע בכל מיני מוטציותכי הוא, הנגיף

 יימחה זכר עמלק...לא  -פדה ממנו את כל הניצוצות שהוא זלל ועד שלא נ

 צחנו את הנגיף...וני -סתכלים על השמים! מבינים שהרגש הזה הוא הבורא מה עושים? מ
 

 שמרתם!נו -נגיף ה'עמלק' תסמיני 

שנאה פירוד לבבות ו •תחושת קרירות וחוסר כוח להתמודד  • כאן יד שעושה הכול ןואי -תחושות שהכול מקרי 

 קרב בני הדור שלנו!מצוי מאוד בהנגיף  •ספיקות על צדיקים  •
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 להצלחת ישראל דוד בן ציפורה טובה • ר' דוד ז"לכי בן עילוי נשמת הר"ר מרדל

 ☞ ן???א  ל ל  ב  ר! א  ה  מ  ו  ח ר  ב  ת   : ך  ר ל  מ  י או  ית  י  י ה  נ  א    ☜
 

 אפשר ללכת... -שיש כאב גופני אפשר להתחמק! כ -אפשר לברוח! כשיש כאב של מכה  -כשיש כאב של שריפה 

 ללכת!!! רק אל הבורא... כשהנפש כואבת? אין לאןאבל 

* 

 ☞  ---ן כו  ה נ  ז  ש   ר מ  י א  מ    ☜
 

כי הם צריכים לבדוק אם זה  -מונה בבורא מפחדים לקנו את דרך האו, שאנשים כז מר: יש מין תופעהוהרבי א
 ב...אמיתי, ואם זה נכון, והם צריכים בכלל לחשו

 בלי לברר ולבדוק... -העדכונים הם מקבלים כמובנים מאליהם החמות ור הרבי, שאת כל החדשות מעניין, אומ

 מר???מי א-, ורורא כל כך בפתאום הם צריכים לחשוב, וזה לים ומשיבי נפש? אבל כשזה כבר מגיע לדברים אמיתי

 מה נגיד?

* 

 ☞  ק?ו  ת  ש   ה ת   מ  ל    ☜
 

 ע בך ואתה שותק:כשחבר פוג

 אתה חש דפוק... -חבר שותק מתוך הכנעה לאם אתה 

 אתה מתמלא שמחה! -אם אתה שותך מתוך הכנעה לבורא 

* 

 ☞  א!ב   ר ה  או  ה ל  נ  כ  ה   ש  י   - ך  ש  חו  ין א    ☜
 

אריך מתאים. כשראה רל ורצה למצוא תגון את ההרגעים שבהם ערך המים רא מתוארבגמהחתם סופר אומר: 
ולא היה : אמסיימת הגמרמנהיג ישראל!!! ו! כי הרי בחודש זה מת משה שמח מאוד -ר שהפור נפל על חודש אד

חודש שמח עבור ללמדך שחודש אדר הוא דווקא  ובשבעה באדר נולד... -יודע שבשבעה באדר מת משה 
 היהודים...

משה  נולדדר שבשבעה בא -ומר הפוך תר לנכון יו לא היהנוסח דברי הגמרא ושואל: האם תמקד במהחתם סופר 
 מוות הרי הוא זה שבא אחרון!כי ה באותו היום! מתורק לאחר מכן לומר שאף  -

 זה בדיוק הפוך!ינו אצל א!!!אומר החתם סופר: ממש ל

 מלאים יותר!חדשים וום החיים הקודמים, אבל הוא פתיח ולידה של חיים סיהוא  -המוות 

 אור!מבשר על תחילתו של יום חדש מלא בוהוא  -סיומו של יום החושך שבא ב הוא -הלילה 

 וב יותר לה'!!!בשביל שנוכל לקבל את האור החדש והקר - אור הקודםכל זמן חשוך הוא ניתוק מה
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