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 ☞ ֵיׁש ֲעַדִיין ִסיּכּוי...  -ַלמּוְפָקר   ☜
 

 - ייאושכידוע, לכל אדם בעולם ישנם שלוש דרכי תגובה כאשר המציאות מאכזבת אותו והולכת נגד ציפיותיו: 
ניסיון ללחום במציאות, ולא משנה כמה נפגעים יהיו בדרך.  - הפקרותהתכנסות בתוך עצמי ושקיעה במסכנות. 

 להיכנע ולהבין שהבורא רוצה אחרת ממני, כי הוא יודע מה טוב לי באמת. - אמונהאו 

זו בעצם מלחמה של גאווה מול הכנעה. כי גם הייאוש וגם ההפקרות הם תוצאה של גאווה: לא הולך כמו שאני 
 או שאני נלחם במציאות... -ש וצועד לעבר הדיכאון רוצה! וזה נורא! או שאני מתייב

 אבל ייאוש גרוע עוד יותר מההפקרות.אמר ר' אשר: גם ייאוש וגם הפקרות הם גרועים. 

כי אדם המתנהג בהפקרות יש עוד סיכוי שאי פעם יתנגש בתאונה חזיתית מול מישהו אחר, ואז ייאלץ למה? 
 ...להתעורר מחלום הבלהות אליה נכנס

עד  -אבל המיואש? שום דבר בעולם לא יזיז אותו! הייאוש יעמיק ויתגבר, והוא ישאב עוד ועוד סיפוק מהמסכנות 
 בלי די!!!

 אבא, אתה יודע מה אתה עושה! אבל הטוב ביותר, כמובן, היא ההיאחזות בבורא, ההכרה:

* 

 ☞ ֶמה ָעִדיף, ֶצ'ק ַעִסיִסי אֹו ִהְתמֹוְדדּות ְמָפֶרֶכת?   ☜
 

רבי עקיבא בתחילת ימיו עבר כל כך הרבה מעברים. חתונתו התקיימה במניין מצומצם שהורי הכלה העשירים 
 אפילו לא טרחו להשתתף בו. הם החרימו את החתונה ולא רצו להעניק לזוג הצעיר אפילו קורת גג נורמלית...

 הדלה. במקום מזרן נוח... רבי עקיבא לא נבהל מהקושי. הוא אסף מעט קש שהיה ברשותו, ופרש על המיטה

 הגמרא מספרת שבשמים ראו את צערם של רבי עקיבא ורחל, ושלחו את אליהו הנביא לחזק אותו במקצת.

כי  -אליהו הנביא התחפש לעני מרוד, דפק בדלת הבקתה שבה התגורר רבי עקיבא וביקש מעט קש עבור בני ביתו 
 אפילו קש אין ברשותו!

הביטי וראי, אנחנו במצב הרבה יותר טוב מאנשים אחרים! יש אנשים שאין להם אפילו קצת אמר רבי עקיבא לרחל: 
 קש!

 בס"ד

כשמכונת 
השתיה 
 ...מתעלמת



מן הראוי שואל רבי יענקל'ה גלינסקי: אליהו הנביא יורד משמים במיוחד בשביל לחזק את רבי עקיבא ורחל אשתו! 
לכלית לעשר שנים, שיוכל היה, לכאורה, שיביא איתו איזשהו צ'ק עסיסי, כזה שיסדר את רבי עקיבא מבחינה כ

 לשבת וללמוד! אין ספק שזה חיזוק הרבה יותר גדול... הלא כן?

ל ֶל וֹ ּכ  ךְ ֵר ְב ַא אמר הרב גלינסקי: אליהו הנביא ידע, שאם יביא לרבי עקיבא צ'ק מכובד, מקסימום ייצא ממנו 
 לא ייצא ממנו לעולם! -'רבי עקיבא'  ין...יָ צוּ ְמ 

נק! הוא נתן לו נקודת הבנה, העניק לו בהירות של אמונה, חיזוק אמיתי לחיים! אליהו הנביא בחר להביא לו געדא
 אליהו הנביא רצה שרבי עקיבא ימשיך להתמודד! כי רק עם ההתמודדות אפשר להגיע למקום כמו של רבי עקיבא!

* 

ֵנס   ☜  ☞  ָלָמה הּוא ָצִריְך ִלְדפֹוק? -ִאם הּוא ָיכֹול ְלִהיּכָ
 

 כאשר הוא מבחין בכלב גדול ש'בונה' עליו לארוחה? כמובן, הוא מתחיל לברוח.מה עושה החתול 

 אבל, הכלב הגדול מהיר יותר ממנו, ואט אט מדביק את הקצב ומתקרב אליו...

והוא משתחל תחתיו. כאן, הוא יודע, הוא מוגן. הכלב רחב הגוף לא יוכל  -בשנייה האחרונה החתול מזהה רכב לידו 
 להידחק פנימה.

 הנה, כאן הוא מוגן, זה המקום הכי טוב בשבילו.ה חולפת, החתול המפוחד נרגע מעט, דק

 יו כל כך מהר...אבל הכלב לא מוכן לוותר על

הכלב קורא לכמה חברים, ויחד הם נעמדים מסביב לרכב ופוצחים בנביחות מקפיאות דם. הם דופקים על קירות 
 הרכב ומגבירים את קצב הנביחות...

ה עושים? חשבתי שכאן אני מוגן, שכאן לא יוכלו להרע לי... אבל אני רואה שגם כאן הם מצליחים פחד מצמית. מ
 להפחיד אותי!

 אני חייב לברוח מכאן...

 הישר אל הכלבים הצוהלים... -החתול לא משתהה, קופץ החוצה 
 

 דבר לא יוכל להזיק לו!הוא הכי מוגן בעולם! שום  -אדם שחי באמונה, חי עם הריבונו של עולם אמר הרבי: 

 אבל הסטרא אחרא יודע שהוא לא יוכל לנצח אותנו כל זמן שאנו שם, ולכן הוא מפעיל בתוכנו את כל הרגשות...

פתאום מפלס החרדה עולה, פתאום אנו חשים נשלטים, משוכנעים שחוסר השליטה הוא רק בגלל שאנו נאחזים 
 הישועה...תבוא  -באמונה, בטוחים שאם רק נברח 

שהדפיקות הללו של הסטרא אחרא, הפחדים, הרגשות המסעירים, הם דווקא ביטוי של חולשה! זה  -ולא מבינים 
 כל זמן שלא נצא מהאמונה... -מראה שהם לא יכולים לנצח 

אצל הבורא אנו  -עלינו לעורר שוב ושוב את המודעות לכך, ולא לשכוח אפילו לרגע, ואפילו שזה מאוד מבלבל 
 י מוגנים!הכ

 דווקא זו ההגנה!!! -כשאנחנו חיים באמונה 

* 



ִנית?   ☜ ָקאֹות ַעְקׁשָ ר ִלְדפֹוק ַעל ְמכֹוַנת ַמׁשְ ָמה ֶאְפׁשָ  ☞ ּכַ
 

אבל בכל זאת, הרגשות בוערות! המחשבות מציקות! הסטרא אחרא לא מוותר עלינו כל כך שאל אחד הנוכחים: 
 מהר!

לבחור להאשים אנשים שפוגעים בי במקום לחיות ש'אלוקים אמר לו קלל', אם זה אם זה בחטאים, אם זה ב
 מה עושים? מה עושים???בחרדות. 

הרבי הביא משל מהחיים: באמצע הרחוב מרגיש פתאום האדם צמא, ובהשגחה פרטית ממש הוא מגלה לידו 
 !מצויןהו, מכונה לקניית משקאות. 

 שקלים, ובוחר לעצמו פחית 'קוקה קולה' קפואה.הוא משלשל לתוך המכשיר מטבע של חמישה 

 המכונה מגיבה בהתעלמות מופגנת.

 מה הוא עושה? לוחץ יותר חזק, כמובן. לוחץ שוב ושוב, ושוב.

 אבל המכשיר בוחר לספוג את הלחץ, ולשתוק. פחית השתיה לא יוצאת.

 ייט'...ר  פ   טוב, נו, אין קולה? ישתה 'ס  

 לא מראה נכונות לצאת לאור.אבל פחית הספרייט גם היא 

 אז הוא מנסה מיץ, ואז סודה, או מים. אבל כלום, גארנישט, המכונה לא משחררת אפילו תגובה קלה!

 נו טוב, שתיה לא תצא לו מכאן... לפחות יואיל המכשיר בטובו להחזיר את המטבע הכסופה...

 הוא לוחץ על לחצן ה'עודף'. גם כאן המכונה מתעלמת...

ם כזה בדרך כלל? נכון, מתחיל להכות על המקרר. דפיקות חלשות שהולכות ומתעצמות. עד מה עושה אד
 שהידיים כבר כואבות והוא מחליט להמשיך בדרכו, מאוכזב ומרומה...

 למכונה הזו, הוא כבר לא יחזור בקרוב...

תסכים לחטוא, או הסטרא אחרא 'בונה' עליך! היצר הרע יודע שאם רק תיכנע לגחמות שלו, אם רק אמר הרבי: 
הרי  -ת. אחרת יו  כי כל הדברים האלה הם שמעניקים לו ח   זה יחיה אותו! -להאשים, או להשתעבד לחרדות ולעצב 

הכניעה על ידי  -ת מהבורא! ולכן רק אנחנו נותנים כוח לסטרא אחרא יו  אין שום דבר בעולם שיכול להתקיים בלי ח  
 אליו ולדרישותיו...

 לח לך מטבע כסופה, עלבון, שמועה מפחידה, תאווה כלשהי.ולכן הסטרא אחרא שו

 כי הוא צמא! הוא חייב קצת ִחיּות! משהו!

 הוא יהפוך ללקוח קבוע ומרוצה שלנו... -אם אנו נכנעים אליו 

אם נבחר לראות את הבורא, להאמין בו ולהחזיק בו, הוא יכעס, ינסה ללחוץ פה ושם, ידגדג את הרגשות, ואת 
 העיקר משהו לשתות! -האגו... הוא ינסה להוציא ממך משהו, אפילו קטן המצפון, ואת 

 עד שיכאבו לו הידיים, והוא יתייאש ממך, לפחות ברגע הזה... -הוא גם ידפוק ויאיים 

ר אחר נֵ ְט ְר הם ייעלמו ויחפשו ּפַ  -הם יירגעו. זו טעות! אם לא נפרנס אותן  -אנחנו חושבים שאם ניכנע לרגשות 
 להתעסק איתו!



 

 - "א בהולדת ביתו' מנחם מנדל שמרלר שליטחדב"ן הרה"צ רחה השרויה במעונו של רגל השמחהעלון נדפס ל -

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

 באופנים הנ"ל.

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

ַמִים!   ☜ ל ִיְרַאת ׁשָ ָך ּפֹוֶטְנִציַאל ָעצּום ׁשֶ ה סֹוֵבל ֵמַחָרדֹות? ֵיׁש ּבְ  ☞ ַאּתָ
 

 בחתונה שהתקיימה השבוע, הרבי הסביר את המקור לכל החרדות, ואת הדרך להתמודד איתן.

 למה בכלל יש בעולם חרדות? חרדות הם ה'פסולת' של יראת השם.וכך אמר הרבי: 

כלומר, ניקח לדוגמה את השנה וחצי שעברו עלינו לאחרונה. זו היתה שנה וחצי של בלתי נודע. עד היום היינו 
והרופא מצידו יודע היטב כיצד להתמודד ומה  -רגילים, שכאשר אדם חלילה לא חש בטוב, הוא פונה לרופא 

 בדיוק יש לעשות בשביל להתרפאות.

'קורונה'. נגיף קטנטן שכל העולם יושב מולו בחוסר אונים ולא יודע כיצד יש להתנהל ופתאום הגיע דבר המכונה 
מולו... מנסים לעשות לו 'שינוי השם' שוב ושוב, אבל זה לא מרגיע אותו... חיסונים גם הם לא פתרון מוצלח. לא 

 . לא יודעים מה ילד יום.רואים את הסוף

, או מקבלים ידיעה שגורמת לנו לפיק ברכיים, כי אנחנו יודעים או לדוגמה, פעמים רבות אנו מתבשרים בבשורה
 שאין לנו את היכולת להתמודד עם המציאות או לשלוט עליה.

 הפחד מהבלתי נודע.ואם נרצה להגדיר את כל האמור בשלושה מילים: 

 אבל ברא מולה תחושה אחרת, שתאזן אותה... -הבורא ברא את תחושת הפחד הזו 

. אני מאמין באמונה שלימה הבורא יתברך שמו עשה, עושה ויעשה לכל אמונה ראים:לתחושה המאזנת קו
המעשים. אני יודע שהעסקים פה בשליטה, הם מנוהלים נכון, באופן הכי טוב בשבילי, בצורה שהכי מתאימה לי 

 באמת!

 ברוך השם, אני מובל בידיים רחומות! -אז מצד אחד, נכון, אני לא שולט, אבל מצד שני 

. ידיעה ברורה שאני לא שולט, ואמונה שלימה שהבורא כן 'יראת שמים'זון הזה בין שתי התחושות קוראים לאי
 שולט.

אבל, מה קורה לאדם שאין לו את הצד השני שיאזן עבורו את תחושת הבלתי נודע? מה קורה לאדם שאין לו 
 אמונה חזקה?

 כשאין איזון נכון, הפחד תופס תאוצה ומתחיל להשתולל...

יםמה בדיוק נוכל להשיב לאדם מפוחד הטוען בתוקף ו ָיינ  נ  'ָהע  ֶׁ  ה' ואין לו אפילו לאן לברוח???יָט ל  ל ש   ל  כ  מ   או  צ  יָ  ש 

 זוהי החרדה.

 כמובן, אמונה. מודעות לכך שהבורא מנהל אותי!ומה הפתרון לכך? 

מה זה 'תמים'? תמים זה אחד שלא יודע מה יהיה,  'תמים תהיה עם השם אלוקיך'!זה מה שהבורא מבקש מאיתנו: 
 אינו חוקר אחר העתידות. תמים זה אחד במצב של 'לא נודע'

אתה חייב לצרף אל התחושה הזו את ה'עם השם אלוקיך'! רק  -אין זה מספיק שאינך יודע מה יהיה הבורא אומר: 
 כך תהיה לך תמימות בריאה בלי חרדות. ואז תהיה עמו ולחלקו...

 

mailto:nso131313@gmail.com

