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   בהסכמה   עצמו על  מביא  שהאדם  והשמחה 

   אמתיים   אינם מידה באותה  שרצונו 

   בדמיונו  מתדמים  אינם  כי

 '  ה  פחד  אותו  שקדמה  לא  אם 

   באמונתו מתחזק  והוא 

   האמונה מן  כ" אח  שנמשך   ומה

   ומדה  מדה כל  או  שמחה   או  אהבה   איזה

 הקודש   רוח  שהוא  אמתיים   המה
 הארץ  פרי

*** 

   בלבו  שעולה   ובשעה 

 דבדיחותא  מילתא  לומר

   במילין  ולעקצו  חברו חשבון  על

   מזה  יש  כי  יודע הריהו

   ו " ח  דינים השראת 

   תהא  הדינים  והמתקת 

 , חברו  עם  ידידות דברי  שידבר  י "ע

   למעלה  הדינים ממתיקין  בזה

   ממרומים אתו  גם ויתנהגו 

 ,  בנייחא   מדה כנגד  מדה

   השמים  מן לו  ויסייעו

 .  לו   המגיע מן  יותר

   שמים   לשם  הם מעשיו שכל   הצדיק אפילו

 . בנייחא   התנהגות  י"ע  יותר  מצליח
 נח  שמואל  דברי

*** 

  כוחות  מארבע מורכב חיים אנו   בו  העולם 

  ידועים

 אלו  כוחות . ומדבר  חי צומח  דומם : שהם 

   יכולים

  הבחירה   בעל  שהאדם השפעה   כל לקלוט

 .  עליו ישפיע

 אלו  כוחות  אזי  לקדושה   נמשך  האדם אם 

  פרט  מכל  ולהתפעל להתלהב   לאדם עוזרים

 ופרט

  מי את  ולהכיר  אלו   כוחות  בארבעת שיש 

 .  העולם  והיה  שאמר 

 לעולם  ו "ח  נמשך  האדם  ואם 

  לאדם עוזרים  אלו  כוחות  אזי  הקליפות 

  בכל   לו להנעים ולהתפעל  להתלהב

 דעתו  על שעולים השטויות

  נשלטים  האלו הכוחות  ארבעת  בכך 

  גווניה כל  על א "הסט  וכח  מהקליפות 

 . ואגפיה 

 . מזו  גדולה השכינה  גלות  צער לך   ואין
 307  החברותא

*** 

   כוחו  בכל להתאמץ  צריך  האדם 

   בחיים   סדר לו   שיהיה

 שלו   הבחירה בנקודת   אחד כל
 

   בחיים סדר  לו  יהיה  וכאשר 

   בקלות  יותר  להבחין  יוכל

   שלו   הבחירה  בנקודת 

  בבירור  יותר לראות  יוכל וגם 

   עצמו של   המניעות  את 

   בהתגלות  לחוש  יוכל  ומאידך

 ,  הפרטית  ההשגחה 

 ,  בכשלונותיו  אחד אף  את  יאשים  לא   ואז

 (  האמיתי   הצדיק וזהו )  עצמו את   רק

   בהגדרה להיות יגיע כ "ועי

 . רשע  ולא צדיק  של 
 258  החברותא

*** 
  ובכל העיתים  בכל  האדם   של  –   ָעֲָצתֹו

 המצבים 

ה "  ֱאמּוָנה " הָ  הוא   '. בַּ

 ,    הוא   האמונה  התחזקות  ואופן

 ,  יתברך ' מה  –   ִנְבָרא  הוא  מקום  שמכל

י ֲעשֵׂ ל   יודי ּומַּ ָֹוש שֶׁ  ,  הּוא  הּוא   ךָברו  הּקדַּ

אְ  הוא  יתברך  וְלכִבְֹודֹו   ,   נבִרָ

 ,  יתברך ' מה דהיינו  –   ָגבֹוהַּ  ּומּמִקָֹום 

 ,   לו   אשר  לכל זוכה  הוא - הֵׂ זכיָ  ָקא 

ִיים "  יתברך ' וה ד חַּ  וָחסֶׁ

ה  הוא     –   ִעָּמדֹו ָהעֹושֶׁ

 ". רּוחֹו  שמָרה  ּוְפקּוָדתֹו 
 סוכות הארץ  פרי

*** 
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 ! האדם תפקיד
   מצליח  אינו  כאשר 

 הזולת   את לשכנע 
 ,  לבו  אל   ולדבר

 

   חשוב להעמיק  עליו

   האדם  נפש  בהבנת 

 .  זכות  לכף   אותו  ולדון
 

   ויבדוק במחשבתו  יעמיק

   הצלחתי שלא   זה אולי

 הזולת   את לשכנע 
   מזה  נובע

   עצמי את   מבטל שאינני 

 כראוי  ת " להשי 
 

   כזה במצב   מאד חשוב 
 הנכונות  את  להזניח  לא 

 ,  הזולת  עם להדבר
 

 שיוכל  לרגע  וימתין ויצפה

 הזולת   עם להדבר
 החברותא  260 

*** 

   ישראל  כל לעיני משה  עשה אשר 

 ,    הלוחות  שבירת   על  הכוונה   י"רש 

   ידו  על ה " הקב  שהסכים 

 ,    שברת   אשר   ל "וא 

 .  ששברת  כח  יישר
 

 הלוחות  שבירת  ענין

   ק " רבוה  מאמר ד "ע

   מלפניך תשליכני אל 

 , ממני תקח  אל  קדשך   ורוח

 ,  מלמעלה  מושלך  ו" ח  שהוא  מי  יש

 ,    ממדריגותיו שנפל 

 . זאת  את   מרגיש  אינו   עצמו והוא 

 ,  שהיה   במצבו  שהוא   לו  ונדמה

 ,  אבוד  ו "ח   הוא הרי

 .  למכתו  תרופה  שאין 
 

 מרגיש  אם   אבל 

   ממדרגותיו שנפל 

 ,  קדשו  רוח  ממנו  ונלקח 

   המושלך  כמו  הוא הרי

 ללסטים ונתפס   המלך מהיכל

 ,  לבו   את  ומשבר ומתחנן  שצועק 

 .  תקומה   לו  יש  ז "ועי
 

 ,  ישראל  כלל  אצל   ןכ וכמ

 ה "מרע  היה  לא  אם 

 ,  הלוחות   את משבר 

   הפגם  גודל את  מרגישים  היו  לא 

 ,  מדרגותם  מכל ונפילתם 

   הלוחות שבירת   י "ע  רק

   החטא  גודל  את   לבם   אל נתנו 

   בתשובה   ושבו

 .  לשמים  לבם  את   ושברו 
 

 ,  זה  פסוק  אחרי  ולכן

 . ישראל  כל לעיני משה  עשה אשר 

 ,  הלוחות   את  ששבר

 ,  ברא  בראשית   שוב  מתחילים

   לבבו שנכנע שאחרי 

 ,  כלום  התחיל  לא   שעדיין ורואה 

 מהתחלה  שוב  ומתחיל מתחזק 
 הברכה  וזאת  אברהם בית

 *** 
 (  א " י  ד " כ  משפטים )   ואביהו  נדב  על  בתורה  מצינו

   האלוקים  את   ויחזו

 ,  וישתו  ויאכלו 

   להסביר  שאפשר

 . כפשוטו  הדבר
 

   ש " הרא  והסביר 

   שהכוונה

   להשגות  שהגיעו 

   , ביותר  נשגבות 

   , לעצמם   זה את לקחו  והם 

 . פארזיך  אויפגעגעסן עס   האבן  זיי
 16  חברותא

*** 
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 דומה  להיות   צריך הבנים חינוך 

 ,  ביצה  על הדוגרת לתרנגולת 

 .  אפרוח  לצאת  צריך שממנה
 

 צריכה  היא בתחילה 

   הביצה  על  יום א "כ  לשבת 

   תתחמם  שהיא  כדי

 , אפרוח להוציא  ראויה  ותהיה 
 

 :  בכך  יש  סותרות  עבודות  ושתי 

 אחד   מצד
   הביצה  על לשבת  צריכה  היא

 ,  צדדיה  מכל  ולכסותה

 ,  תתקרר   שלא 

   קרירות  מעט  בה יכנס  אם  כי

 , הביצה  תיצלח  לא 

 יתירה  לזהירות זקוקה  היא שני  ומצד
 ,  מדי  יותר תלחץ   שלא 

   הביצה  תקבל   שלא  בכדי

 .  לאיבוד  ותלך   סדק שום 

 ,  במינה   ומיוחדת קשה  עבודה  והיא
 

 ,  לשכוי בינה   חנן והבורא 

   יודעת  תרנגולת   וכל

 .  המדוייקת   המידה את 
 

   אחד   שמצד ", חינוך "   וזהו

   רבה  שמירה  דרוש

 ,  זרה  רוח  בנער יכנס  שלא 

   שני  ומצד
 לזהירות  זקוק  הוא 

 חינוך  צדיק  סודי

*** 

 לנהוג  האב  על
   יתר  בסבלנות  הבן  כלפי 

 

 נקודה  איזה   ולגלות

   בה   להאחז  שיוכל  טובה 

   תחושה  לבן לתת  מנת  על

 , אותו  ומבין למצבו   מתחבר שאכן 
 

   האב מבין שבעצם  למרות

   צודק  לא  שהבן 

 ,  אחר לכוון  לכוונו  עליו וכי
 

 זו  בדרך  ילך  לא  אם  אך 

   יהיה  שהבן   סכוי  אין

 , זה  בענין  לאב  ממושמע
 

   לו  שיראה   בזה   ורק

   אותו   שמבין

 למצא  יוכל

   הנכונים  המלים  את  כ "אח 

 לכוונו  הנכונה  והדרך 

   האב  בעיני שנראה   מה אל 

 . הנכונה   הדרך
 

   מאחר  אמנם 

   מאד  רגיש  זה ונושא

   בתפלה להרבות  יש

 . הרף  ללא  והתבודדות 
 311  החברותא

*** 

   שלימה  באמונה   מאמין אני" 

 ", גוף  אינו  ש " ית  שהבורא 

   ע "ש רב ה  על וכי

   הנעלם  שכל   שהוא

 רעיון מכל

 ?  גוף  שאינו   לומר  צריך
 

 אמת   הצדיק  על  הכוונה   רק

   מגיע  שהוא

   הגמור הביטול   למדרגת

   ההשגות  את  והשיג 

 .  הדקות  מן  הדקות 
 

   האפס את 

 ,  מספר  האין  של 

   שלו   המציאות  וכל

 אלוקית  מציאות 

 .  בגוף   המלובש

 . משיח  בחינת   וזה
 311  החברותא

*** 
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 כותב  סגל  גדליהו   הרב
 אשר ' ר שאלתי 

   מרגישים  לא  מדוע

   ורעדה  פחד שום 

  הדין יום  לפני  מועטים ימים

 והולך   המתקרב
 

   לי  אמר

   הדין  ימי בין  הבדל מה

   השנה ימות  לכל

 צריכים רגע  כל

 '  ה  מפחד לרעוד

   . הוא  נורא  כי
 

   לו  אמרתי

 :    ה" ר  בתפילות  מוצאים  אנו   זאת  בכל

 ומלאכים' וכו יכתבון ה "בר 

 ",  יאחזון  ורעדה  חיל יחפזון

  מיוחד  מקום  יש  ז "שבכ   משמע

 .  הדין  ביום ורעדה  לחיל
 

   ש " הרא  לי  אמר

   כפשוטם  הדברים  את  רואה  אתה 

 ,  הדין  מאימת רועדים  שהמלאכים

   בחירה  להם  אין  אבל 

 ,  חטאים  ולא    ר "יצה  להם   ואין

 ,  לפחד  בכלל  להם  ומה
 

   אחד  יהודי  שאם  הכוונה  אלא 

 ,  השכינה  בפני באמת  עצמו  את  מכניע

 ,  שמים במרומי  מלאך  נוצר אז
 

   ה " בר  אבל 

   מעשיו נשקלים אחד  שכל 

   הדין ביום 

 ,  בדין  לפניו  יזכה ומי
 

   הללו  המלאכים   אז

   אלה מאנשים  שנבראו 

 ,  ובטלים  נכנעים  שהיו 

   ורעדה חיל  מתמלאים 
 

   ממדרגתם  ירדו   אלה   אנשים  שמא 

 ,  גאווה   הרהורי  כדי תוך 

 ,  האלה המלאכים   בטלים  ואז

 . הדין  ביום  אותם  האוחז  הפחד  וזה
  55  חברותא

*** 

 

   . להגאל  נוכל יחד  כולנו נתאחד  ואם 

   מסביב הגויים את   רואים  אנו 

 ,  הענינים  בכל  מצליחים

 .  אחדות  להם  שיש   בגלל   זה  וכל
 

   מאד  קשה  לגויים   גם

 , באחדות  להיות 

 

   שהקליפה  ולמרות 

 באחדות  להיות   להם מסייעת

 ,  קיום   לה  שיהיה  כדי
 

   באחדות   אינם  רובם
 ,  המיעוט  רק

   הזה   המיעוט ובגלל 
 . כך   כל   מצליחים הם

 

   אצלינו   לכן  ודווקא

 , כמה  פי קשה   האחדות 

   מפחדת הקליפה 

   באחדות  נהיה   שכאשר

 ,  תכלה  כעשן  כולה  הרשעה  כל

   אופן   בשום נותנת  ואינה 

   יהודים אצל

   באחדות  להיות 
 

 , כמו  קשה  זה

 .  ברזל  של   מסרקות 
 

 בתפילה  תלויה   הגאולה כל
 311  החברותא

*** 
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   שלישית בסעודה   פעם דיבר

   דבר שום  ליהודי  לו  שאין 

   מהשמים זה  עושה  שהוא  ומה

 '  מדגרמי לאינש  לי ולית 

 ,  כלום  ולא 

   ברגלו והליכה   בידו  עשיה וכל

 . ת "מהשי  מכוון  הכל

 אשר ' ר  ת א  ושאל 

   מברסלב   ן" מהר  בספרי כתוב  הלא 

 וייאוש  בעצבות   נופל כשהוא אדם  כי

 ,  הרוחני מצבו  על

   חיובית   נקודה  איזו   לחפש צריך

   להתחזק  ובזה 

 , הייאוש  בזרועות  לנפול  ולא 

   משמע כן אם 

   זאת  שבכל 

 ?  משהו  לאדם   לו יש
 

 :  ואמר   ש" הרא  ענה

 , הדברים בכוונת   טועים אתם 

   אדם  בני  למעשי אינה  הכוונה 

 ,  זו  בעשייה שלו   החיובית  והנקודה 
 

   שזהו   אלא 

 :  ה " הקב  –   שלו  חיובית  הנקודה 
 

   אלוקים   לו  יש  אם 

 ,  רגע  כל אותנו המחיה

   עצמו את   לחזק   יכול  ובזה 

   יתייאש  לבל 
 

   ל "חז  שאמרו  כמו

 ,  חי  אדם  יתאונן  מה

 ,  חי  שהוא  לו  די

 . חי  ל -א   לו  שיש 
 

   למתנדבים  מתאר אשר ' ר  היה  בהדרכה

   המצרכים  מקבלי איך 

 . שלהם  החלוקה על  מגיבים
 

 :  מתאר  היה  וכך 

   קומות   ארבע   מטפס בחור  מגיע

 .  בדלת  ודופק   מזיע כולו

   הדלת את   פותחים  הנזקקים 

   ראש  כאב  ומקבלים 

 ... חלוקה  עוד  מלראות 
 

   יפה  לא  זה  טוב 

   זה  את   להם לזרוק 

 . בפרצוף 

   להם  נותנים  אז

 . זה  את   להכניס

   נסגרת  שהדלת  אחרי   ואז

   הזוג  בני  בין  מריבה  מתחיל

 ... לפח  זה את יוריד מי

   עצבים ומרוב

   יחד והאשה  הבעל  תופסים 

   המצרכים  את 

 ... מהחלון  זה את  ומשליכים
 

 "  תקום  היא '  ה  ועצת "

 של   הכח

   מצמצמת הקדושה 

 האדם   מחשבות את 

   , אחד  להיות 
 

   כלומר

   מכיר להיות 

   המחשבות שצמצום 

   אינו   אחת  למחשבה

   האדם   מחשבת

   להביאו  העלולה 

   ותסכול  מחנק  לידי
 

 ", תקום   היא אדרבא   אלא 

   האחת   המחשבה

   תקומה   נותנת

   ת" שהשי  בהכרה 

   ויהיה  הוה היה

 . קדוש   קדוש   קדוש 
 91  חברותא

*** 
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