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 ☞  ...'הר  ק  א י  ה ל  י ז  ל  'ל ת ש   ג  נ  ע  מ  ה ה  ש   חו  ת   ה    ☜
 

 .'ןיה  ד  ל  י   לו  יש   ת ב   יו  נ  מ  ח  ים ר  ש   י נ  ד  י  '

 עצומה.א רחמנית שגידלה את בנה במסירות ובאהבה את אותה אמ מתאר' אשר היה ר

ץ' היה סנדווי לבוש כמו מלך, בקולקציה הכי עדכנית, בתיקו האישי כל בוקר היתה האמא שולחת את בנה לחיידרב
 טעם.עסיסי ומלא ב

תה, שלחה אותו לחוגי התפתחות, הוא למד לנגן, ליצור ולשיר, מורים פרטיים אילפו נשמיא השקיעה בו את ה
 אותו בינה...

 יו הפלאיים...התפעלו מפקחותו ומכישרונותברותיה יה וחרדת עמו לגינה, וכל שכונותה יוחר הצהריים היתא

 ירושלים!לד מטופח ממנו בכל א היה יל

 ים קשות על ירושלים...אז באו שנו

 נות מצור ורעב, צמא ושכול.ש

החלו  וםופתא –פירות וירקות נאכלו עד תומם . מרו אוצרות התבואה, גם הבהמות כולן נשחטו זה מכברט אט נגא
 אנשים לגווע מרעב...

 מות מרעב? זה בלתי נתפס! שלא נדע...ל

 בל!תה. המצב כבר בלתי נסמשפחה רעבה יותר מחברעל המצב. כל כונה לדיון תושבות השאחד הערבים התכנסו ב

 לכן אוכל! כולן: אני אביאואמרה לה אמא רחמנית, פתאום קמה אותו

 בבכי:ה לו ה, ליטפה את לחיו בחיבה ואמר. קראה לו לחדרלכה האמא, העירה את בנה המוכשר והחלושה

, עד כמה ך את נשמתיהשקעתי ביודע בעצמך עד כמה תה ך אוהבת אותך! אלדי היקר, ילדי האהוב, אני כל כי
 רים...ע מה קורה בחוץ... אנשים נופלים חלושים ומיוס אבל עכשיו, אתה בטח יודאותך...טיפחתי 

 ני, אני רוצה לחסוך ממך את הכאב והצער הזה, אני לא רוצה שתסבול...ב

 בתוך כך תפסה אותו וכו'...ו

 ה???דבר כז, היא תעשה את חייה למען בנהשמסרה  –ת ומשקיענית כל כך א רחמניכיצד ייתכן??? אמאל ר' אשר: ש

ינוךִחִ  בס"ד
ִקסקטים

 !פנימיִ-



בשל ה להמניע שהביא אותהוא  –לוח אותו לחוג מוסיקה ולש נק את בנהאותו מניע שגרם לה לפ ומר ר' אשר:א
 אותו!!!

מוכנה להישבע שהיא עושה את זה מתוך היתה את בנך?' היא  דוע את מטפחת כל כךה 'מאלים אותם היו שוא
 ונך, וייצא עם כלים טובים לחיים...אהבה ורצון עז שבנה יהיה מאושר ומח

מי שיראה את בנה יעצור כל ש –סתתרה הכוונה הנוספת והעמוקה בל, בסתר ליבה, בתת המודע שלה הא
הצליחה כל כך בחינוך בהתפעלות ויכריז: 'אשרי יולדתו'! שכל מי שייפגש עמו ישאל בפליאה: מי היא האמא ש

 לדיה?י

 את האגו העצמי שלה!טפח ל –הכוונה הנסתרת בתוך ליבה היתה 

 עכשיו שצריך 'לאכול אותו'...ציווה הוא זה שואותו אגו מטופח 

* 

 ☞  !ע  נו  מ  ת ה  ה א  ב   כ    ☜
 

זה לא לנו  –וחשים לעצמנו , אנו מזדעזעים ולקוראים את הפסוק הזה במגילת איכהמוצאים את עצמנו  כאשר אנו
 יקרה!

וגלת היא מסהאם  – שואלים אותו על כך אפילו יום אחד לפני שזה קרהגם אותה אמא, אם היו שבל האמת, א
 צווחת על השאלה ההזויה...היתה נחרדת והיא  –שכזה ן לחשוב על כיוו

 בכל זאת זה קרה. למה?ו

 בשליטתנו!ם! וזה בכלל לא ציאל הרס עצולכל אחד יש פוטנומר הרבי: א

 אינו שולט על עצמו!כבר לא בידיים של עצמו! הוא הוא  – נכנס למצב של איבוד הדעת םרגע שאדב

 דעת?!ת הד אה זה נקרא לאבמ

ולהיכנס  יודע שהוא מסוגל לאבד את רצף המחשבה התקין ם הואל מיני סיטואציות שבהכנם כל אחד מאיתנו ישל
 ...לכעס איום

 מקפיץ אותו...הדבר  –שאם נוגעים בה ה, דם יש נקודה רגישכל אל

עליך אחריות מוטלת  –מסוים זה יכול לקרות לך  קוםבמאם אתה יודע ש מתקרב,ב הזה רואה את המצם אתה א
 !לשםלא להיכנס 

 !!!ןתחשוב אותאל  –הדעת גונבות לך את ם מחשבות מסוימות א

 הדעת! שלא נאבד אתכדי  –לינו להתרחק מכל דבר רגיש ע

 מסוגלים לכל דבר!!!אנו  –י ברגע שהדעת הלכה ממוחנו כ

 שמיא,נטו סייעתא דזה  –ואם לא קרה אסון 

 ...על השולחן מונחות האופציותכל  – בפוטנציאלכי 

 

 כאשר זה כבר מתקרב?ומה עושים 



 קדם ומשוכלל...כב מתג על רמשנות הישיבה שנההרבי סיפר על חברו 

אופן ב –כב ייסע בו בוע סך מהירות מסויים שהרות 'לנעול מהירות', כלומר, לקבהרבה רכבים ישנה אפשר
 אוטומטי...

, נהנה תוש, ונסע להנאל קמ"ם מסויים ש, נעל את המהירות על סכורצות הבריתסע באחד מכבישי אותו חבר נא
 רכב...ה בממזג האוויר ומהמוזיקה שפעל

אפשר לשחרר את ואי  –המהירות תקועה לחרדתו הוא גילה שאך  –סה אותו חבר להאט ולעצור ניאחד הצמתים ב
 הנעילה!

 אין בלמים!!!!

 אוי טאטע!!!!

 ??מה עושים?

 כיבה את המנוע!מה הוא עשה? 

כיבוי זה  –ור בלתי אפשרי... הדבר היחיד שיכול לעזזה  –להילחם עכשיו ! והי חובתנו בשעת ניסיון או קושיז
 מנועים!

 לאבד את הדעת!!!לא העיקר  – סיח את הדעתוללכת ל'פעלד', ללכת לישון, לה לברוח מהמקום הקשה

 טנציאל עצום של הרס...כי כאמור, כולנו בפו

* 

 ☞  ת!ח  ה נ  ב   ר  י ה  כ  ה   ך  יא ל  ב  י   אה? הו  ז  ד ה  ל  י  ה    ☜
 

 אחוזים ניכרים של ילדים מתמודדים...הדור שלנו התברך ב

, וזה בהחלט נחרד הוא –את משפחתו  בה מצעידאשר אבא רואה על בנו שהוא סוטה מעט מהדרך הסלולה שכ
 מובן!

אני  והוא יאמר לך בכנות: מה זאת אומרת 'למה'?ש אבות שנלחמים בבניהם. שאל אותם: מדוע אתה עושה זאת? י
ימשיך את שרשרת הדורות ויחנך גם הוא את ש שיך להיות יהודי כשר ונאמן! אני רוצהשימדואג לו, אני רוצה 

 ה!!!תורבניו ל

 ...שמעו נא מה כותב הקאמארנער על אותם ילדיםודק. אבל וא בהחלט צה

ך יביא שבעזרת השם בהמש, הוא ילד 'נגד הזרם'ת גר את הוריו והולך קצכזה, שמאתלד : כל יקאמארנער אומרה
 וכים...רילד שלהם, זה שירווה אותם בנחת על ידי ניצול כישרונותיו הב-היה הריו! הוא ית להוהמון נחת יהודי

 אלה בשנות נערותו!בדיוק לכן הבורא מעביר את הוריו במעברי כו

חים לעצמם על ופם ונהנים מהנחת, הם היו טמסלול הקושי הזה, ורק היו רואיוברים את י אם ההורים לא היו עכ
 להצליח בחינוך!זכיתי  – י... ברוך השםת   ל  יד  ג  ים ש   ל  ידו  ג    או  ה, ר  שכמם ואומרים: א  

 ואת הבורא הטוב, היו שוכחים...

 הזו על שמם...דאי לא יוכלו לתלות את ההצלחה ובורא במסלול כזה, כי כעת הם בוכן מעביר אותם הל



 

 "וידי ידידנו הרה"ח ר' שלום ליברמן היעל  –כהודיה לה' על כל הטוב הוצאות הדפסת גליון זה נודבו 

ניתן להשיג את העלון, וכן את הקונטרס 'מעט מן האור' )מהדורה  ספינקא. -א פריילעכן שבת! מערכת 'נקודות של אור' 
ברק. להארות -בני 11או בבית מדרשינו רחוב דונולו    nso131313@gmail.com, או בכתובת המייל: 050-4171897שניה( בטלפון:

 וחיזוקים, והצטרפות ל'חיזוק היומי' במייל, ניתן לפנות באופנים הנ"ל.

 '!!!חיים באמונהחדש! ניתן להוריד את העלון, וכן גיליונות קודמים, מאתר '

 ☞  תס  נ  כ   ית ה  ב  ים ל  פ  ים י  ט  ק  ס  ים ק  יא  ב  מ   ך  כ     ☜
 

 גישות אפשריות:ך לבית הכנסת, עומדים בפניך שני קחת את בנכאשר אתה רוצה ל

שוך את ליבו בדיבורים רכים. תספר לו על הסוכריות שמקבלים בבית הכנסת, על השירים נך ותמפשר שתבוא לבא
 חלקים...ים שמששרים, על הפרס

 זהיר אותו ש'אוי ואבוי אם לא תגיע'...ותו להגיע ותאפשר שתמשוך אותו בכוח, תכריח או

 :עם הבדל אחד משמעותיאולם  –ריאליות  לה בהחלט שני אפשרויותא

אולי להביא את החליפה של הילד לבית ח יצלי –ואזהרות  צעקותעל ידי  כנסתבית היכריח את ילדיו לבוא לבא שא
 עולם להביא!!!צליח לאת הילד עצמו הוא לא יאבל  –ראשו קסקט היפהפה שעל לי את ההכנסת, או

 בו לעניין הזה!!!צריך לחבר את ליאתה  –שלך לדבר מסויים  דאם אתה רוצה לחבר את היל יכ

אז או  –אבל כאשר יגדלו הנערים ים בין השניים, ייתכן ולא נצליח להבחין בהבדלים משמעותי ם,שר הם קטניאכ
 בדלים ניכרים בהחלט...יהיו הה

* 

 ☞  ת!כו  ש  מו  ת ה  ר א  ר  ח  ש     ☜
 

 עסים של ערב פסח?כיצד ניתן להינצל מהעצבים והכהרבי:  אחד שאל את אדם

 מה הוא 'יושב'...על  –דבר גים של ימינו מנסים להבין בכל והפסיכול אמר הרבי:

 ה?נו, על מה 'יושב' הכעס בערב פסח? למה הוא קור

רעב הערב פסחי, ויהיו שיקשרו זאת ללחץ שיתלו זאת בקים שלא הוספקו, יהיו היו שיאמרו שזה בגלל ההספי
 ות ולקוצר הזמן...הקני

 ...הגאווה שלנואבל האמת, שזה 'יושב' בעיקר על 

 בערב כל המטבח חייב להיות גמור!'אנחנו קבענו לעצמנו ש'עד היום 

 !'...עם הקניות עד סוף השבועסיים מוכרחים לאנחנו החלטנו ש'

 ת הכעס...ה שמקפיץ אמקבלים מכה בכנף הגאווה, וזה מאנו  –וכשזה לא קורה 

 אותם לידיו של הבורא...ולמסור  –ידינו עלינו לשחרר את המושכות מ

 -לתרומות לטובת גיליון זה ולטובת הספרים שבהוצאתינו ניתן לפנות בכתובת הנ"ל   ☜
 ☞  וזכות הרבים תעמוד לכם!

mailto:nso131313@gmail.com

