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ב   ה   יזר  כ  י  ע ג  ד ר  עו    ☜  ☞  !ה לו  כ  ז   -ית יש   ל  ם ש   ע  : פ   איג 
 

 סגר שלישי?

 לאחריו נהיה כבר 'מחוסנים'... ,העולם אומר שאנחנו נמצאים בסגר האחרון

 -עם שניה, פעם שלישית "פעם ראשונה, פמכריז הגבאי:  בבית המדרש 'תעליו', כאשר מוכרים את הבדרך כלל
 !"ה לו  כ  ז  

נשאר  -ת והאחרונה שלישינינו בהכרזה האבל מה שקפסיד, הה אפשר ליהראשונה והשניכי מה שקונים בפעם 
 לתמיד!

מינוף מסרים של  !ים של התמודדות עם פחדמסר :לליבנו מסרים רביםדרו חבמשך התקופה הנדירה הזו שעברנו, 
גילינו בתקופה הזו את הערך ! של עצמנולקשר בורא! מסרים של גילוי הבורא מתוך נקודות החולשה  -החרדה 

 !בעולם נובורא בחר עבורומבוסס רק על התפקיד שה - גורם חיצונישום עצמי שלנו, זה שאינו תלוי ב

ן ופה הזו עם מטעצאת מהתקיזכה לאכן  -עים האחרונים, רגע קט לפני שהגבאי יכריז 'זכה לו' מי שמנצל את הרג
 !של תובנות לחייו

 ...' הבאהומי שלא זכה? ייאלץ לחכות ל'עליה

* 

 ☞  י'?מ  צ  ע   ך  ר  ים 'ע  ד  ד  ד מו  יצ  ג כ   ש   מו   ש  י   הו  יש   מ  ל    ☜
 

 עצמו מול האחרים!הערך של זה רק כי הוא מודד את  -בר מכישלונות אדם הנש

מע דבר אותו רגע שיישבומי מדבר על כך שטעם יש בחייו הנמוכים?!  מה -שלו לא  ביבההוא נכשל והסכי אם 
 !פתח ביתווציא את קצה אפו מהלא יוכל יותר ל -וצות העיר כישלונו בח

אם אני " !ככלי עזר ללמידהלוקח את כישלונותיו  -שליחות שהטיל עליו הבורא מי שחי באמונה ובביטחון מלא ב
 "זהר בפעם הבאה?איך אדע להי -לא נכשל 

המשיך לבוא לבית הוא  !ממנה מזמור בתהליםהוא יצר היפך! קבר את עצמו לאחר הכישלון, הלא דוד המלך 
 התרסק מלעגי הסביבה!ולא  -יומו כרגיל בסדר הוא המשיך המדרש, 

 אלא אם כן נכשל בה!" -"אין אדם עומד על דבר הלכה 

* 

י מצה רפירו בס"ד
לבדיקת 
 קורונה...

 'געמוד 



 ☞  יל...ח  ת  א ה  הו    ☜
 

 אתה מתחיל עם עצמך!!! - יל איתךאף אחד לא מתח עם קשיי חברה: המתמודד בחורהרבי אמר ל

אף פגיעה לא  -קומו אבל מי שבטוח בעצמו ובמ, רקת לכיוונונזש מכל מילהונמס נפגע  -מי אין בו ערך עצאדם ש
מה אז  -ט! אג  עז  ר ג   אט ע  "ה  : תוסביבהבאות מן נפש וברוגע למילים ציניות אדם כזה מתייחס בשוויו !ואת רוח תפיל
 "?הוא אמר!אם 

* 

 ☞  !!!המ  ח  ל  מ   יר  ה   ? זו  הנ  מו  א    ☜
 

 לעתיד לבוא נחיה בעולם ה'אמת'..., ו'אמונה'לנו הוא עולם של העולם ש

 'אמונה'?מה ההבדל בין 'אמת' ל

 שום מקרה בעולם לא יוכל לבלבל אותו! -חי עם האמת מי ש היא קיימת, יציבה, אי אפשר לסתור אותה! -האמת 

אנחנו  והלב פתוח! כשהכול זורם יום לא' -האמונה היא 'יום כן  ? האמונה היא מלחמה תמידית!אבל האמונה
 שהרגשותיש לנו כל כך הרבה זמנים שהלב סגור, אבל מלמלים תודה לה', ומ מוארים ומאמינים, מנשקים מזוזות

לבד, בלי כל אוצרות האמונה נו כל כך הרבה פעמים אנו מגלים את עצממסתירים לנו את האמונה,  הגועשים
 להאמין!!!להמשיך וכדי מלחמה עזה עלינו להילחם עם עצמנו ואז  -אמץ ספנו ביזע ובמשא

 עצומה!קי נפש קשים וביגיעה הדרך לאמונה רצופה במאב

ם מתוך אותסר בהירות! דווקא להגיע אליו דווקא מתוך מקומות של חו :מה שהבורא רוצה מאיתנואבל, זה בדיוק 
 : אבא, זה אתה!דווקא משם להתעקש ולזעוק -נקודות חשוכות וחוסמות 

* 

 ☞  ?ת   ח  ל  צ  ה  ש   א ר  ק  ה נ  ז   - 20%ל ה ש   ח  ל  צ  ה   ך  ה ל  ת  י  ם ה  א    ☜
 

 !יםהיה מרוצנז אחד ששל אחורק סיכוי יש  -מתעקשים למאה אחוזי הצלחה אם אנחנו 

 אחוזים הרצוי!סכום הענו ל, כי לא הגהי כישלוןזו נומבחינת -כי אפילו אם יהיו תשעים ותשעה אחוזי הצלחה 

 רב הסיכויים לצאת מרוצים ואפילו מופתעים לטובה...יהיו לנו את מי - וציפיותינין את ט  ק  נ  ככל ש   

החכמה היא למסור את המושכות לבורא ! עליהם להתעקשאסור לנו  -למאה אחוזי הצלחה  יםשואפאפילו אם אנו 
 !ולסמוך עליו

 , רק הוא יודע באמת מה טוב לנו!כי בסופו של יום

* 

 ☞  ים...י  ב   ק   ש  י  ר ק  ש   ל    ☜
 

 וכל להחזיק מעמדיאבל השקר, בשביל שמוד בכוחות עצמה, בסיס איתן לעיש בה האמת רבי פנחס מקאריץ אמר: 
 ...על הדרך עוד מאה שקריםשקר על האדם ל - ולא תקרוס

* 



 ☞ ה?י   ח  ד ש   מו  ל  ל   יך  ר  ה צ  מ  ל    ☜
 

 'מהלך' ודרך חיים? כיםצריאנו למה 

ר": שבתורה היאהקללה הגדולה ביותר הרבי אומר:  ר ת  אמ  ב  ק  ב - ב   ר  ן ע  ת   י י  ר ?מ  ב ת  אמ  ר  ע  ב  ר - ו  ן ב  ק  ת   י י  ללת ק "?מ 
 הבלבול וחוסר הבהירות...

 

מתייצב בתוך שניות,  אדם היודע לשחותוקים של הים: על שני אנשים הנסחפים למים העמלצורך הדוגמא, נביט 
חוף עד שמגיע ל -ידיו ורגליו, דוחף את עצמו קדימה הוא מתמודד בגבורה עם המים, מנווט במיומנות את 

 מבטחים...

ו, מנסה להילחם הוא רוקע בידיו וברגלימים עמוקים? ה תוךל סחףתם פעם אדם שאינו יודע לשחות הנראיאבל, 
 אבל הוא חסר אונים! - וא רק מזיק לעצמוה ...איזה אופןעם המים, נאבק בלי לדעת לאיזה כיוון וב

, האחד יש לו 'מהלך', הוא ברור בעצמו ויודע ןעם אותו הניסיומתמודדים שני אנשים  !כי זוהי כוחה של הבלבול
מצליח להתמודד אכן קשה לו! אבל הוא ! ואכן מתמודדוהוא  -שבו יוצאים מן המים העמוקים  את האופן

 ולהישאר שפוי!

כי  -את המבט המפוכח על החיים  י? חוסר האונים משתלט עליו, הוא מאבד את כל החכמה שהיתה לו,ואילו השנ
 ' ברור להתמודדות נכונה...אין לו 'מהלך

 

ו ים אכן לא ידעבימי הפחד מהקורונה, אנשנפלאה להיווכח בכך: הנה לדוגמה, בשנה האחרונה היתה לנו הזדמנות 
 !!החשש היה עמוק ואמיתי!מה ילד יום! 

סוג אחד בעוד  חוסר האונים הזה:לו באבל מכאן ואילך יכולנו לראות שני התנהגויות שונות בין האנשים שנתק
בכל פעם שהשתעלו בגלל ... ו לחילופין להיתלות בקונספירציות שונותמרוב לחץ, א יפשו לברוחאנשים רק ח של

. כל מיני הוויטמיניםהאביסו את גופם ב ים מזרות אימה...נחפזו למדוד חום בעיני -פירורי מצה שנקעו בגרונם 
, לא חלילה אלו היו התנהגויות שבאוכעסו על כל מי שהתקרב לעברם...  .א למניעה ורפואהלעסו עשבי מרפ

ר אעמוד על המשמ! אוי ואבוי אם לא מחוסר אונים, ממחשבה ש'בי הכול תלוימרוע לב וטיפשות, אלא מבלבול! 
, ואכן באופן כזה הרבה יותר קשה !' התנהגות שכזו נובעת ממחסור בדרך חיים, מחוסר בהירותבכל התוקף

 ...תמודדלה

 יודע את ה'מהלך', מי ששלושת הכללים הבאים הם נר לרגליו:, מי שןאבל, מי שרק מאמי

 !ה' שולח לי את זה

 ' נותן לי את הכוחות להתמודד עם הניסיונות שלי!ה

 קושי!וב יותר על ידי הה' רוצה להביא אותי למקום ט

למסגרת של שלושת הכללים כניס את רגשותיו להחייב להילחם עם עצמו והוא  מנם צריך להתמודד,אדם כזה א
 -' והחיים שלו מהלך'ו זה יש לבטוחה יותר! אדם כרגועה יותר!  תר!אבל ההתמודדות שלו ממקודת יו הללו...

 !!!שונים לחלוטין

* 

 



 

 ז"ללע"נ הר"ר ישראל ב"ר יעקב הוצאות הדפסת גליון זה נודבו 

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

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

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

 ☞  !ש  ק  ב  ל   ש  ק  ע  ת  ה  ל  , יש  י  ב   ת  ה  א ל  ל    ☜
 

 .'חוצפא כלפי שמיא מהניא'ר' אשר גילה לנו את סוד 

 יחוק לבבי!נימוסים מזוייפים ור בצורה ישירה! בלי הצטעצעויות, בליתו איה' אוהב שאנחנו מדברים אומר ר' אשר: 

כאשר הוא רואה שמרוצה ן אבא מה שהם רוצים! איו אוהב שהילדים שלו מפחדים לבקש ממנאין אבא בעולם ש
 לב סגור!שהילדים ניגשים אליו מתוך חרדה עמוקה ו

יותר מבקשתו העיקשת מקרבת לב אין בקשה  בקשות מכל הלב!לדים לא מפחדים לבקש ממנו הינהנה לראות אבא 
 מוחלטת... הפצרהמתוך  המשיכות בזקן' של האב'ילד ושל ה

אבא! אני בכל הכוחות:  ת הלב, מתעקשים ולא מרפים, מבקשיםשאנחנו ניגשים אליו מתוך פתיחוה' יתברך אוהב 
כי אם  -ניך ממני אני מתחנן לפניך: תתגלה אלי! אל תסתר פאבל  -יודע שאתה הוא זה שעומד מאחורי כל קשיי 

 פשוט אקרוס ואתמוטט!!!! -תמשיך להסתתר ממני 

* 

 ☞  ל______________ל  ג  ת ב   ו  ש  ח  ר  ת  ם מ  ל  עו  ת ב   רו  צ  ם: ה  כ  יב   ל  ב    ימו  ל  ש   ה    ☜
 

 חוץ ממני... -לכולם  הרב מתכווןעולה בראשינו היא: דברי מוסר, המחשבה הראשונה שכשאנחנו שומעים 

הוא ובודקים מי אש לאחור אנחנו רק מסובבים את הר -בשעת אמירת המוסר  מסתכל עלינו רבפילו אם הוא
 המושחת שיושב מאחורינו...

צה שנתקרב אליו, הוא קורא לנו, הוא רו... רעיד את העולם, בורא רגעי חושךהוא מלנו מסרים! הבורא שולח 
 !מצפה שיפתחו לו את הדלתכל המחסומים ששמנו בינינו לבינו, הוא דופק ודופק ודופק,  שנעזוב את

 , מבקשים אותך...לא נכון -: קוראים לך בדלת מתווכחיםרק מסתכלים אחד על השני ו -אבל אנחנו 

 ן אלי!הוא מתכוושומע את הקריאות מאת הבורא ומבין: חד ורק יהודי א

 'ויאמר: הנני!!! -ויאמר 'אברהם' "והאלוקים ניסה את אברהם, 

 "!בעולם ים''אברהמ'יש הרבה "א אמר לאחוריו, הוא לתכל לא הסאברהם אבינו היה מודע לגודל הניסיון, אבל הוא 
 הנני, אני כאן, מוכן ללכת אחריך בארץ לא זרועה!ריאת הבורא והתייצב: קאברהם אבינו שמע את 

* 

 

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

mailto:nso131313@gmail.com

