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 ☞  ם'...יי  ח  ב    יחו  ל  צ  ת    ך  'כ   ל ל  ז  ר  ת ב   או  ח  ס  נו  ים ו  פ   יט   ש  י   יח  ל  צ  ם מ  ד  ל א  כ  ל    ☜
 

בן הבכור וגם השני, והשלישי, והרביעי וכן הלאה, כולם הוברוך השם, , מה עושים הורים שהתברכו בעשרה ילדים
עמיסים את קירות הבית ם בבית הכנסת, ממתפללים ביראת שמיילדים מוצלחים וטובים, קוצרים ציונים טובים ו

 ובטונות של נחת?חה בתעודות הצל

 שמע חלומי. כל אבא היה מתברך בילדים כאלה.נ

 ולשתות את הנחת! -רק לשבת  ין דרך לתאר את ההרגשה הטובה של הורים לילדים כאלה! הם פשוט מאושרים!א

 ד כאן הכול נשמע נוצץ.ע

הוא מביא מהחיידר  -במקום מבחנים עם 'מאה' ... משהו לא מסתדר ,עספ   א   ,בעיה מתחילה בבן העשירי, איתוה
 מתקוטט...'בן יקיר' לישיבה מתחילות הבעיות הרציניות. הוא מתמרד, חוגג,  כשעולה ה...מכתבי אזהרה

 והעשירי הוא 'תכשיט' שכזה? -ה מרגישים הורים לעשרה ילדים, שתשעה מהם מוצלחים מ

 שמחת החיים.ילד העשירי הורס להם את כל ה

תשעת הילדים הנותרים, איך הם מקסימים, מוצלחים, ממלאים יטו, הורים יקרים, וראו את בל מדוע? הרי הבא
 כם נהרסת?ל שמחת החיים של---למה כ   ! ת בתעודותקירו

. מונפג -מילא הייתם עצובים בעשרה אחוזים, היינו מבינים. כי אכן, עשרה אחוזים מהצלחתכם בחינוך  ילא,מ
 זים?שבורים במאה אחואבל למה אתם 

 

 לכולם ילד 'תכשיט'...רה ילדים, ודאי שלא טוב, לא לכל הקוראים ישנם עש

ה וינים. בעסקה עסקאות פעלו ללא דופי, הנפיקו רווחים מצתשעכל אחד פוגש בחייו את התופעה הזו. בל א
 דת את העסקה...תה טעות רצינית. הפסהי -העשירית 

 מה אתה שבור במאה אחוזים?ל

למה וחבר אחד מעדיף להתרחק.  -נהנים בקרבתו ו בחור המוקף בכמה עשרות חברים. כולם מאירים לו פנים, א
 תשעים אחוזי הצלחה? מול -בעיה היחידה אנחנו בוחרים להתמקד ב

 תשובה ברורה:ה

לחטוף  בס"ד
כוסית 

 'קהשמ'



הנה, אוטוטו הוא פותח סדנת חינוך לכל -היום היה בטוח ש למה הוא שבור? כי עד חזור לרגע לאותו אבא שבור.נ
אך  -כיצד נוהגים בעדינות 'כיצד מחנכים ומד את כולם כיצד מוציאים ילדים לתפארת. עם ישראל. הוא יל

 'מפוצצים' אותם ארגן בירכתי מוחו ליום פקודה..., ועוד כמה משפטים 'בסמכותיות

 ...ואטלולאהן חוכא  -הברזל, ושיטות החינוך המוצלחות שלו כללי  ילד, ומראה לו עד כמה כלפתאום בא אותו ו

רוקן בלון מתהוא המוצלח, הוא ממציא השיטה, הוא יודע איך ומה עושים, ופתאום ה-ש ד היום הוא חשבע
 ויר...אומ

 מתבררת כבדיחה! -שום דבר כבר לא שווה לו. כי כל הגאווה שמילאה את ליבו  -ואילך ובן מאליו שמעתה מ

מתברר בחור שבקסם האישי מצליח לכבוש את כולם, ופתאום תפר עסקאות כמו חייט מלכותי, יש עסקים שא
 השיטה לא עבדה... -זה ממש לא נכון! הנה, מול העסקה העשירית או החבר העשירי -ש

 הוא מתמלא תסכול, ונשבר. זא

 דבר כבר לא שווה לו...שום ו

 :ןלחלוטי -עניק נקודת מבט הפוכה ' אשר, ומאן בא רכ

 כי הרי יש לך שיטה! -ופי בעצמך, אינך זקוק לרחמי שמים עד היום היית בטוח שאתה מסתדר י בא יקר!א

חותיך, כי רבים וטובים ניסו לבד 'שיטותיך' וכו אוי ואבוי אם תסתמך על-הבורא הרחמן עמד והביט בך, וידע שו
 שום דבר לא יכול לזוז! -ומצאו את עצמם בלי כלום. כי ככה זה, בלי סייעתא דשמיא  -

הגבירה  ספת ההוריםמחמאה שקיבלת באכל יום שחלף, כל תעודה שנתלתה, כל המשכת עם השרירים, בל אתה א
 ...אצלך את תחושת ה'כול יכול'

בורא רוצה להעניק לך רחמים! הוא רוצה לתת לך טוב אמיתי! הוא רוצה ללמד אותך מהי נחת אמיתית! אבל ה
כדי שהרחמים יוכלו לבוא אליך בצורה  -הבורא רוצה את ההכנעה שלך אליו להתעסק עם שלך. אתה ממשיך 
 טובה ובריאה!

 .המצב האמיתי שלךלד העשירי, כדי לשקף את את הילכן הוא שולח לך ו

גם בתשעת הילדים  - תא דשמיאסייעאתה חייב את ה וא מראה לך את האמת הפשוטה: אתה לא יכול לבד!ה
 הראשונים!

 :בחןכעת אתה במו

חרון וללית על כל העולם. אתה יכול לעסוק בהאשמת כל העולם, כריז שביתה כתה אמנם יכול להישבר, ולהא
 על 'בניך כשתילי זיתים'...הקסום את החלום על הילד העשירי שניפץ אף 

כל העשרה היו  -בל אתה גם יכול להתבונן בילד העשירי, ולומר לעצמך: תראה מה זה, אם לא רחמי השם א
 ן ניתנו לי!נות לא מובנות מאליהמתנהגים כך! תראה אילו תשעה מת

 !ך  פ   ה  מ   מה קורה אז?ו

פותח  הוא !מתנת ההכרה בבורא העולם ,נותן לך את המתנה הגדולה ביותר בעולםא הוא, וק  ו  ד  העשירי,  ילדה
 חסדי השם על תשעת הילדים המוצלחים...בפניך את המציאות האמיתית ואת 

 !דהיםמ



או השניים שלא  דוהאח -שהצליחו לי  העלוניםת העסקאות, או בעשרת החברים, או בעשרת ך בדיוק בעשרכ
 הצליחו...

 

 עדאנק הזה, הרי זה כך:העולה מהגנקודה -להגדיר את הנרצה אמר הרבי: אם 

 החסרונות, הקשיים. אחרת מהתוכנית. הצרות,נחנו נוטים לעסוק בבעיות שלנו, בדברים שהולכים א

שלך, או את הגורם להפרעת שמחת החיים ו הדבר שלך בחיים? מהם נשאל כל אחד, או את עצמנו: מהי ההפרעה א
 זרימת החיים התקינה?

 ה התקופה.יסרון הפוקד אותנו באותה או הבעיה או החין ספק שמיד נצביע על הצרא

 בל זה כלל לא נכון!א

 !אם אנחנו לא זוכרים לקשר אותן לבורא - דווקא ההצלחות שלנו בחייםאלא  -ה שמפריע באמת זה לא הקשיים מ

 !הפרעה הגדולה ביותר לחיבור עם הבוראוזוהי ה -אותנו בתחושת 'כול יכול' י ההצלחות שלנו ממלאות כ

 והבעיות הפרטיות.לא מבקשים בתפילה כמעט על הצרות  מר הרבי, לכן בראש השנהכן, אל

האם יש יום בשביל לקבוע מה יהיה בשנה הבאה!  -מה, לכאורה? הרי אין יום גורלי ומכריע כמו ראש השנה ל
 ונוכל להתחיל לשמוח? -ביל לבקש ולהתחנן שההפרעות הגדולות של חיינו ייעלמו מתאים יותר בש

 בל לפי האמור, זה מובן.א

היא דווקא השכחה שלנו להמליך  -זו הגורמת לכל הקשיים והצרות להגיע , הי כפי שאמרנו, ההפרעה הגדולכ
 ן רק שלו!נו העלינו את הבורא, להכיר שההצלחות של

בקשת ל מכך: כל יום ראש השנה מוקדש למטרה הזו!יותר  .זו אנחנו דווקא כן מבקשיםעל ההפרעה העיקרית הו
להמליך את  ומלכותו בכול משלה!' -ה מוחלטת כי 'השם אלוקי ישראל מלך תו', להבנ'וידע כל פעול כי אתה פעל

 .על כל ההצלחות הקטנות שליגם  -הבורא 

 ו נקראת הכנעה.ז

 המתקה. -הבדלה  -הכנעה מכונה: בתורת הבעל שם טוב הקדוש ישנו כלי להמתקת הדינים, ה

 הו אותו כלי? בדיוק מה שדיברנו:מ

שיטה או  שוםא מוצלח! , כי אני למלאים בכישלונות כל חיי היו -, אני מבחינתי להבין שהטוב אינו שלי - ה ע  נ  כ  ה  
 קה שלי לא תצליח מעצמה!טכני

' 'רעכי אין באמת מציאות של  - רור והמוחלט: הרע שנשלח אלי אינו רעבאת הכלל הלהגדיר לעצמי  - ה ל  ד  ב  ה  
כל  הכול טוב! -'רע'. שם -ה בין 'טוב' לת והטוב!" שם למעלה אין חלוקצא הרעוהרי "מפי עליון לא תבעולם! 
הכול  -הפסדים יות והוטי הנפש, ההמתנות לישועה, החולשה, הנפילות, ההיתקלוחיבשעוברים עלי, כל הקשיים 

 את המקור האמיתי של הטוב והמצליח! -ר להבין אחת ולתמיד ז  י ע  ל  הם רק עוד ועוד כ   

כל ההצלחות שלי, כל החיים אבא, דעת בלב שלם: להרים את העיניים ואת הלב אל הבורא הרחום. ל - ה ק  ת   מ  ה  
 !הכול שלך! הכול אתה נותן לי ברחמיך - בריאות, הנשימות, ההצלה, החינוך, החברים, העסקיםהשלי, 

שיזכירו לנו את הטוב נקודה, שוב אין צורך בכל אותם כלים מרירים -תי לזה ממתיק את הכול. כי ברגע שהגעו
 ...החיבורהאמיתי ו



 

 - "פ' באלול תשכ -"ר משה נפתלי מנחם ז"ל ב לעילוי נשמת הרה"ג ר' יהושע -

 "ו"י חתנו הרה"ח ר' שלום ליברמן היהוצאות הדפסת העלון נתרמו ע

ניתן להשיג את העלון, וכן את הקונטרס 'מעט מן האור' )מהדורה שניה(  ספינקא. -א פריילעכן שבת! מערכת 'נקודות של אור' 
ברק. להארות וחיזוקים, -בני 11או בבית מדרשינו רחוב דונולו    a0504171897@gmail.com, או בכתובת המייל: 4171897-050בטלפון:

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

 ☞  ם?ו  יד ב   יס  פ  ר מ  ב  ה כ   ת   ב א  ה  ה ז  מ  כ     ☜
 

 .שם היא מעוזכם'כי חדוות ה -אכלו משמנים ושתו ממתקים 'אנחנו יודעים כי יום ראש השנה הוא יום שמחה. 

האדם יסודו מעפר ואף  -? מה כל כך משמח אותנו? הרי בסופו של דבר מוחשמה יש ל: הרופשיצער רב ואלש
 ---ר ידוע מראש? ומה בדיוק משמח אותנו כשהסוף המסופו לעפר, 

 בה המתחברת למה שדיברנו:, תשוומר הרופשיצער רבא

 אדם יסודו וסופו בעפר!-בגלל שיא הנותנת! השמחה האמיתית היא דווקא ה

 נורא! - מתסכל! זה -מעציב! זה  - ר... זהפ  ע  סופו ל  ב נניח, וה  ז  שיסוד האדם היה מ  י תארו לעצמכם כ

על זה , שקה' טובה? הוזו כוסית 'מאיוגם שתינו  ,ובאמצע עשינו סיבוב -סופנו לעפר בל אם גם יסודנו מעפר, וגם א
 יש לשמוח...

 

וכוח, ן כל כולו הצלחות וח כל כולו זהב, -דם הבטוח שהוא א. כפי שאמרנו ראפשיצער רב?ה הכוונה בדברי המ
 ...ב נוראצ  ע  הוא סיבה ל   -הרי כל יום שלא הולך במאת אחוזים כפי שחלם 

 -טובה ' שקהפתאום כל רווח קטן שלו, כל הצלחה, כל כוסית 'מ! בל אדם היודע שהוא, מה הוא, בסך הכול עפרא
 להודות להשם יום ולילה!מחבר אותו לבורא וגורם לו הכול משמח אותו, 

* 

 • שאמר הרבי במהלך השיעור נקודות קשורות שתי •

דרכם אני  כי "למען אלמד חוקיך!"קשיים? , איזה אדם שמח עם העינויים שלו? איזה טוב יש ב"טוב לי כי עוניתי"
 בגזירת הבורא, ורק ממנו!הם חסדים המקיפים אותי כל ה-ש ומדולץ החיים עוצר ממרו

____________________________ 

אנשים כאלה דומים חדשים! ם באמת! הם לא מתבורא יש להם הצלחות, אבל הם לא חייהמנותקים מה גם אנשים
ם סיבובים אחרונים שלו, כי ! אבל אלה המכשיר עדיין מסתובבזרם החשמל. האותו משניתקו למכשיר חשמלי 

 כבר נפסקה... -ות שלו החי

 זרם החשמלי מחיה אותם כל הזמןהידית, הם מקבלים התחדשות תמ -וברים אל הבורא המח עומת זאת, אנשיםל
 ומעניק להם חיות חדשה ומרעננת!

* 
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