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בֹואּו?  ☜ יָּ ֶׁ ַרם ַלִציּפֹוִרים ש   ☞  ִמי ּגָּ
 

 לי עצמי אין כוח להיות טוב, אפילו הרצון שלי מושך תמיד לרע.

 זה רק השם הטוב שמרחם עלי ומקשט אותי עם מצוות והנהגות טובות.ז איך בכל זאת אני עושה טוב? א

 –ז למה אני בכל זאת מקבל על כך שכר? גם בזה הבורא מרחם עלי ונותן לי שכר כאילו עשיתי א

ד' סֶׁ ם חָּ הוּ ' למה? ,'ְלךָּ ַהש ֵׁ ַמֲעש ֵׁ ם ְלִאיש  ּכְ ּלֵׁ ַ ה ְתש  י ַאּתָּ  כאילו זה מעשה טוב של  האדם... !'ּכִ

 כי האדם עץ השדה. –, ואני כמו עץ הסביר ר' אשרמעשים הטובים הם כמו ציפורים, כך ה

 רות???כמתו גרם לזה לקומשוכנע שהוא בחתגאה בזה שהציפורים נמצאים עליו האם הוא העץ מהאם 

 השם בחר שהציפורים היפים ינחתו על הענפים שלי!

אני בונה את הערך העצמי שלי על הידיעה שהשם  בדרכי השם! מגביה ליביאני ה בהחלט משמח, ובזה אני גאה! ז
 אבל זכיתי! –ין לי מושג למה זכיתי לכך , והאמת אנו  בחר בי להיות ב   רצה אותי ו

כי בסתר ליבי אני יודע עד כמה השם  בי!ילא גבה לבל לחשוב שאני גרמתי לכך שהציפורים יבואו בין ענפיי?! א
 כמעט שכנה דומה נפשי! –ולולא ה' עזרתה לי הוא זה ששומר עלי מעשות רע, 

* 

ְדיּוק   ☜ יְך ּבִ ש  ִאם  יתִל ּכָּ ְל ה ּכַ ינָּ ִח ּבְ ר ִמ דֵׁ ּתַ ְס ּתִ ְואֵׁ ת?יֵׁ רֶׁ ְכִנית ְמסּודֶׁ  ☞  ְלךָּ ּתָּ
 

 הפרי הארץ כותב מכתב לאנשים שמתלוננים על מצב הפרנסה שלהם.

 כי אתם מדקדקים ומחשבים בצמצום ובלחץ! למה הפרנסה שלכם באה בצמצום ובדוחק?וא אומר: ה

 במקום ובמצב שהוא חושב עליו!בעל שם טוב הרי גילה לנו שהאדם נמצא ה

 אתה שלילי! –אתה חיובי! ואם אתה חושב שלילי  –אם אתה חושב חיובי 

אם אתה שם את יהבך על התוכנית המסודרת והמדויקת ם אתה מחשב ומדקדק בדקדוקי עניות על דרכי פרנסתך, א
 ושם הפרנסה באה אכן בצמצום. אתה מכניס את עצמך לצמצום ולדין. –שתכננת במוחך 

עושה את ההשתדלות המקסימלית אבל עובד עם עצמך להכיר שבסופו זורק את ביטחונך על השם, בל אם אתה א
 ושם הפרנסה באה ברווח! אתה מכניס את עצמך לרחמים! –רחמי השם הם המפרנסים  –של דבר 

 ו, או לזרוק את המושכות לכיוונו של השליט.עת נתונה בידינו הבחירה, האם לסמוך על הכישרון המהולל שלנכ

זורקים  בס"ד
את 

 המושכות!



* 

נּו!  ☜ לָּ ֶׁ ַטח ש  ה ַהש ֶׁ ינֹוִנִיים? זֶׁ  ☞  ּבֵׁ
 

 בעולם יש צדיקים, רשעים ובינונים.

 צדיקים, רגועים.ה

 סטופ, שמחים, רגועים, דרך החיים שלהם ברורה ובלתי נרעדת.-ם חיים עם הבורא נוןה

 רשעים, גם הם רגועים.ה

מנועי המצפון, עושים כרצונם וזורקים את האשמה על כל הסביבה. ומה עם הגהינום? הם ם מזמן כיבו את כל ה
 כבר כיבו את מנוע המחשבה מזמן...

 ק אנו, הבינונים, מתמודדים! מלאים בהתלבטויות ובמלחמות פנימיות!ר

וגעים בנו, צד אחד בוערים בנו תשוקות!!!!! רצונות להיסחף, לזרום, לעשות כרצוננו, לכעוס, להחזיר לפמ
 !!ט!ענְ רֶׁ 'ּבְ ְס 

 ומצד אחד אנו מלאים ברצון להתקרב, להתגבר, להתחבר לבורא, להתנקות.

 זה 'שטח העבודה' שלנו.העולם הזה, שבו אנו חיים, הוא נועד עבורנו. 

לנו, יש אפשרות להגיע למקומות שאפילו הצדיקים אינם מסוגלים להגיע אליהם. במקום שבעלי תשובה עומדים 
 יקים גמורים יכולים לעמוד!אין צד

שאפילו הצדיקים אינם יכולים לגרום לו. כי אנחנו באים ממקום של  –נו יכולים להביא לבורא תענוג כזה א
 התמודדות, אנחנו באים למרות ועל אף.

שכתב אגב, זהו המהלך של הפרי הארץ, ועל נקודה זו בנה בעל התניא את ספרו המכונה 'ספרן של בינונים', וכפי ו
 בהקדמה לספר התניא...
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א!  ☜ ל ַהּבֹורֵׁ ג ש ֶׁ עֹונֶׁ נּו ִלְפגֹוַע ּבָּ סּור לָּ  ☞  אָּ
 

 הנגעים באים על עסקי לשון הרע.

 גורם לבורא להיות בעצבות כביכול!!! –אדם המדבר לשון הרע מאור עיניים אומר: ה

אתה מדבר על אהובו של הקדוש  –ואם אתה מדבר עליו סרה  ולו הנמוך ביותר! –הבורא שמח עם כל יהודי י כ
 ברוך הוא!

ַגע'בספרים הקדושים מבואר כי  ג'הוא בחילוף אותיות  'נֶׁ  .'עֹנֶׁ

 נגעים באים עליו... –מי שפגע בעונג של הבורא 
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ַעל ִטְבִעי...   ☜ ֹות הָּ ש  ת ַהְרגָּ  ☞ ְמַווסֵׁ
 

 באים עלינו החרדות והתאוות?למה הרגשות שלנו משתוללים לפעמים? כיצד 



 הנפש של האדם מכילה בתוכה רגשות של אהבה ויראה.ומר הפרי הארץ: א

 לבורא, הרי שהחיות שהאדם מקבל בכל רגע הופכים לאהבת השם ויראת השם... –אם הנפש מחוברת לשכל 

כל כיוון אפשרי. הרי שרגשות האהבה והיראה מתנהגים בחופשיות ומשתוללים ל –בל אם האדם מנותק מהשכל א
 מתרגמים את עצמם לאהבות ויראות זרות...

 הוא אדם רגוע. –דם המחובר לבורא א

 הוא אדם חרד וחסר מנוח. –אדם המנותק חלילה 
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ים ְלִגיּבֹוִרים ְגדֹוִלים?   ☜ ש ִ יְך ִמְתַחּפְ  ☞ אֵׁ
 

 למה אנחנו כל כך אוהבים לדבר לשון הרע?

 בטעם ועסיס...בגלל שזה מלא  –יהיו שיאמרו 

אבל הלשון הכי נעימה היא  –רבי סיפר בשם אביו הרבי זיע"א שאדם אחד התבטא: אני בקי בשבעים לשונות ה
 לשון הרע...

 

 שאנו חסרי ערך עצמי! –מפני אבל האמת היא, שהמניע לכך שאנו אוהבים לדבר על השני הוא 

החיצונית מעבר לסטנדרט הרגיל? הם משתוקקים לכך שבכל כירים את האנשים שמנסים להשקיע בנראותם מ
 מקום שבו יופיעו יעצרו כל הסובבים את נשימתם...

כי בתוך עצמם הם מרגישים ריקנות אדירה, הם אינם מוצאים ערך אמיתי  ה זה? מדוע הם משתוקקים לכך?מ
עמוק שלהם מקריסה פנימית ובכך מחפים על הפחד ה –ולכן מנסים להלביש על עצמם נראות מכובדת לעצמם, 

 ותדמיתית...
 

, כבנים של הבורא למה אנו אוהבים לדבר לשון הרע? כי אנו לא בטוחים בעצמנו, לא מעריכים את עצמנו נכון
נאבד  –וזה מפחיד! כי ברגע שנמצא את עצמנו עומדים ליד מי שגדול מאיתנו  –חושבים שאנו ריקים וחסרי ערך 

 את הלשון...

 לכן אנו משתמשים בנשק הנעים ששמו לשון הרע.ו

 מרססים עליו מעט לכלוך, והנה אנו חזקים יותר ממנו... –לעמוד ליד מישהו חזק? מה הבעיה אותנו פחיד מ
 

למצוא איזשהו פגם שכוח  שהדרך שלהם להכיר אנשים אחרים הוא ע"י ניסיוןהרבי תיאר פעם את סוג האנשים }
 שמחים כמוצאי שלל רב: –לא נרגעים עד שלא מוצאים, וכשמוצאים  .במשפחה או איזשהו סיפור עסיסי ואפל

 {(והחביבה... )במנגינה המוכרת ים...יִר ּכִ ים, ַמ יִר ּכִ ח! ַמ ַט ח ּבֶׁ ַט הההההההההההה, ּבֶׁ ַא 
 

כי ה' בחר בנו להיות בניו!  –עלינו לבנות את הערך העצמי שלנו! לדעת שאנחנו שווים  –במקום להשמיץ את השני 
 זה השווי שלנו! אנו בני המלך!

 מה לנו לדבר מאחרים? –אם אנו מלאים בתחושה טובה ו



 

 ניתן לזכות בזכות הפצת האמונה ע"י נתינה עבור הדפסת העלון.

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:

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

 '!!!חיים באמונהחדש! ניתן להוריד את העלון, וכן גיליונות קודמים, מאתר '
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ע:   ☜ רָּ ֹון הָּ ש  ל לָּ ְרִכיִבים ַהסֹוִדית ש ֶׁ  ☞ ְרִשיַמת הָּ
 

 כנגד ג' העבירות החמורות:לשון הרע שקול 

נו, זה פשוט. דמו של הנשחט ניגר ארצה ונשפך בחוצות העיר, ואנשי העיר מלקקים את  – פיכות דמיםש
 שפתותיהם...

 כי בדרך כלל גם חייבים לספר בצבעים חיים בדיוק כיצד זה קרה... –ילוי עריות ג

 יורש גהינום! –י, תיזהר, המדבר לשון הרע הֵׁ יגשים אל המספר ואמרים לו: נ

 אבל ההוא ייכנס אל שאול תחתיות!!! –אני אכן אירש גהינום אל תדאג, הוא משיב, 

 הבורא בחר עבור האדם ההוא מסלול חיים מסויים, מסלול הכולל נפילות ותקומות, קשיים וניסיונות. – בודה זרהע

מתנגדים כביכול למסלול החיים  אנואבל בסתר ליבנו  –אשר אנו מדברים עליו, אנו אמנם משמיצים את האדם כ
 !!!בחר עבורו ה'ש

* 
 

ֵּ:מתוך אוצר שבת התאחדותקצרה נקודה ֵּ-הֵּי ֵּר ֵּה ֵּנ ֵּהֵּל ֵּי ֵּר ֵּב ֵּיןֵּט ֵּב ֵּ

 שנם אנשים שמסרבים להאמין שהבורא אוהב אותם.י

 ווי שטייט? איפה זה כתוב?אתה מנסה לשכנע אותם, אבל הם שואלים: 

 ע, זה רק משל...הֶׁ אתה מראה להם: כתוב 'רעיך ורע אביך אל תעזוב'! אבל הם מתעקשים: 

רבותיי! עלינו להחדיר בליבנו שאין מי בעולם שאוהב אותנו יותר מהבורא! אנו חייבים להתחיל 
 לדבר איתו!

 מה טוב לנו לבחור לשוחח דווקא עם הבורא?ל

 וא נעים. כל כך נעים!ה .1

 עולם בשבילנו!יש לו את כל הזמן שב .2

 !נולמרות )ואולי בגלל( כל שיגיונותי –הוא היחיד שמוכן לקבל אותנו  .3

 הוא רוצה, ויכול, ומחכה לתת לנו את הישועה! .4
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