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   מראשותיו וישם  המקום מאבני ויקח

  ע"ממעזיבוז זי ב"הרר  בשם

   "מראשותיו וישם המקום מאבני ויקח"

   לראשו  שעשאן י"פירש

 . רעות מפני החיות מרזב כמין
 

   צריך היה למה והקשה

   הראש שמירת

 .  הגוף כל יותר מן
 

   בטוחים הם הצדיקים כי ופירש

  בריה שום  יזיק להם שלא

 ,  האיברים בכל

 קדושים   כולם שהם לפי

 . אבר  בשום ו"ח פגמו ולא
 

 , המחשבה שבו הראש אמנם

 ,  יראים הצדיקים אפילו

  ושוב רצוא שהמחשבה לפי

 . כהרף עין

 

  כרגע פתאומית במחשבה יודע ומי

   ,עליה שעובר

  לראשו  שמירה  לכך עשה

 גופו  לכל ולא
 בוצינא דנהורא 

***   

  ה"זללה דוב בער ה 'מו קדישא  בוצינא הרב

  אמר

 ד "למ דף קידושין הגמרא פירוש

   תבלין  תורה לו ובראתי הרע יצר בראתי

   לנמשל דומה המשל אין  והלא

  תבלין משימין בבשר כי

   התבלין  ולא הבשר הוא והעיקר

   התבלין  הוא שהתורה אמר וכאן
 

  כן הוא שהאמת ואמר

   העיקר היא הרע שהיצר
 

  י" הש לעבוד האדם וצריך

   .... ר"מיצה  הנמשך בהתלהבות
 

   העיקר הוא הרע שהיצר באמת ונמצא

   י"הש לעבודת  היצר התלהבות שיקח

  דרך המורה הוא והתורה

  תבלין כמו ובאמת
 אורח לחיים בראשית דה ויאמר ה'

 *** 

 בעניני חנוך הבית, 

 אם לא מתבוננים כראוי 

 ונותנים לחיים לרוץ, 

 ולא שמים לב  

 מספיקה   בצורה

 למעשיהם של בני הבית. 
 

 צריכים לדעת  ההורים

 גדול הילדים בכי האשמה 

 בזה שאין להם סבלנות   תלויה

 התנהגות הבן והבת.   לעקוב אחרי
 

 ומכיון שאין להם סבלנות 

 נותנים לילדיהם לרוץ  

 אחרי כל מיני התנהגויות 

 לא מבוקרות. 
 300החברותא 

 *** 

 בעצם אנו צריכים לדעת שהגאוה  

 שמרחיקה את האדם   לא רק

 מדביקות בורא  

 גורם  אלא אף

 שיבואו בעולם הרבה צרות ומצוקות,  

 הגאוה מביאה מאות ואלפי כשלונות   כי

 ם הגשמיים והרוחני בכל שטחי
 

 משתחררת  כאשר הגאוה

 היא אצה ורצה לכל פינות החיים 

 ללא מעצור.
 300החברותא 

 *** 
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 להבחין בין 

 שפלות אמיתית  

 לשפלות מוטעה. 
 

 באמת   השפל

 לא יזרוק אשמתו אל הזולת 

 יהיה לכאורה מוצדק,  אף אם 

 אלא מרגיש שפלותו 

 מתוך רקב עצמותיו  

 שהוא אפס אפסים  

 בו ממש.   אין
 

 לעומת זאת  

 השפל המוטעה 

 לדבר על שפלות  יכול

 בפה מלא ובלשון רחבה, 
 

 המציאות אך כאשר בא במבחן  

 לקחת  אינו מסוגל

 חלק באשמה עצמית 

 אחר חיפוש   ויחפש חיפוש

 את מי להאשים,  

  וכאשר ימצא

 איזה גורם כל שהוא  

 האשמה עליו  שניתן יהיה להטיל

 .  יעשה זאת בשמחה
 

 יותר להתאבד   כי מוכן

 מאשר להאשים את עצמו
 300החברותא 

 *** 
 

- יוםרק עכשיו כשהרבי לא איתנו בקשר 

 יומי , 
 ', בוסטר ' ה בשיעורי

 – הייתי שבעצם  ומפנים קולט אני

 , ההר על -ש" עמו אהיה עוד ה"ובעז
 

  ,בטבע מתחיל היום

  ,באיחור  קצת מתחילים התזכורות

  והתוצאות,  הסכנה את לחיות שוכח

 , בהתאם

 ,חיבור בלי, ריקנות מרגיש
 

 ....ואז

 להפנים  משתדל אני

,  נפש של  קשר זה הרבי עם שלי  שהקשר

 , נצחי קשר

 ולעולמי לעד קיימים  והדרך הדיבורים

 ', עולמים'

 המאירה רבנו של  דיוקנו דמות+ 

 , והממקדת המלטפת, והאוהבת
 

  רוגע, עמוקה בשלווה מתמלא כולי. ..ואז

 סופית אין ושמחה, פנימי

 זכו שלא למה שזכיתי, ת" להשי  בהודאה

 ,ממני וטובים רבים, אחרים

  ,מהבורא חנם במתנתרק  וזהו

  ,מרבינו פנים ובהארת

 ...( שלי הנפילות המון' זכות'ב  גם אולי)
 

 עולמים כל  לבורא מתחנן אני ...ואז

  כל, ומפנים, יודע, שומע, קשור  שאשאר

 לפי יתנהל שביתי , וזרעי חייאני ימי

 , ובחינוך בקשר, הרבי הדרכות

  אנסה לא לרגע' ואפי, המח את אאבד  שלא

 ,אחר'  טיפ ' 'אפי
 

 ... ובנתיים

ו ל אומרים אפרסמון שמן לקנות הבא

 "... המתן"

 ... ת-ו- נ-ל-ב-ס פעם ועוד, ת- ו-נ -ל-ב-ס

  אור שהוא הרבי עם בקרוב  שנתראה עד

 .. נפשנו ונקודת חיינו

 .. שזכינו  אשרנו
 אחד החברים

 *** 
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  אחרים על להשפיע  יכול אינו האדם

 . עצמו על להשפיע יכול בזמן שאינו
 

 אחרים   אצל  רואה אני  אשר וכל

 , עצמי של  בבואה אלא אינו
 

   המושג  שייך בכלל ואיך

 , אחרים  על משפיע שאחד

   עצמו על משפיע כך שכל באופן  אלא

   האחרים אל עוברת עד שההשפעה

  כלל מבלי שיתכוון

 . אחרים על להשפיע

  ישירות אבל ללכת

   אחרים על ולהשפיע

   זה לא דבר
 .  וכלל כלל שייך

 קשות  תגובות רק יגרום

   לעורר העלולת

   ובקורת כעסים

   ושנאה ולעורר קנאה

   תקוה כל ללא

 מזה  שיצא

 .טוב משהו
 156החברותא 

 *** 

 ,  למילה שלישי יום

   חולה היה ה"אאע

 ,  99 בגיל  וחלש

   ספק היה לא

 , עליו לנוח שמוטל

   אחר אדם

   מאושפז שוכב היה

   – חולים בבית

 !אבינו אברהם  אצל לא אולם
 

  יום אותו את  דוקא

   וחלש חולה היה ה"שאאע

 אורחים  מצויים היו ולא חם והיה

   – הגדול החום מחמת
 

  עולם לדורות  שהונצח היום זה

   הקדושה בתורה

  יום באותו  מה שעשה וכנגד

   אבינו  אברהם זכה

 [. ו"פ  מ"ב] בבניו שיתקיים לבנים כסימן
 

   אברהם רץ  הבקר ואל מכן ויתרה

 ? המכפילה מערת  את  לגלות זכה מתי

   לא וויתר כאשר

  שור אותו אחרי ורדף
 

  התיאש ולא

   בשביל ואמר

   רחוק כך כל לרוץ מה

   כגיהנום ביום חם

 [. ו"פל א"פדר] אחר שור  אקח
 

  מזה לומדים

 להתעצל  לא לוותר לא

 . נסיונות של בזמן
 

   הדלת  על  פתק תולים היו אילו

 "  טוב מרגיש לא הרב  היום"

 ,  לנוח והולך

   היינו מפסידים

 !!! וירא פרשת כל  את
 

 *** 

 וכל אותם המחשבות  

 המבקשות להפיל את האדם 

 לתוך היאוש או העצבות  

 בשקר יסודו  

 ואין להאמין להן כלל וכלל 

 ואפילו אם הן אינם פוסקות  

 לטרוד את האדם  
 

 הרי יכול האדם לפנות בתפילה להקב"ה 

 ולבקשו בפשטות שיתן לו הכח 

 להתגבר על המחשבות  

 ולא להאמין בהם.  
 ז"מכתב ק

 *** 
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   שעוברים  היסורים אמר המלך דוד

   שהאדם כדי הוא בני אדם על

  שהעולם הטבע ויבין יראה

  רעתו ורוצה אותו" שונא "  פשוט

 

   הגדול מהשונא להנצל ואם רוצה

  עולם הטבע שהוא

 .  ולשאוף לרוחניות ממנה להתעלות צריך
 

  "עוניתי כי לי טוב" וזהו

  את הכרתי כך על ידי אשר

   שלי  הגדול השונא

  "חקיך  למען אלמד"

 . ת" השי אל להתעלות
 125החברותא 

 *** 

 ?  לרשע  צדיק בין הבדל

   שיש בשעה מתחיל אינו

   נסיונות אחד לכל
 

 רואה   שהאדם  מתי דוקא אלא

 .  באיזה כשלון שנכשל  הזולת על
 

  הכשלון את מפנים הצדיק

  .עצמו של הוא הכשלון כאלו

  מוכן  אינו הרשע כ"משא

  לעצמו הכשלון את כלל להפנים

 . דרך ובכל צורה בכל
 166החברותא 

 *** 

   עין  מהרף פחות הנסיונות כל

  שערהה  ופחות מחוט

 אומרת   שהגמרא מה זהו

   מפני  הוא השערה חוט בלשון

 , מזה פחות על משל לתת שקשה

   הוא עין הרף בספרים  שמובא מה וכן

 ,  מזה פחות לתאר משל שקשה בגלל גם
 

 הוא  הנסיון באמת אבל

 , עין מהרף פחות

 בנסיון מעמד שמחזיק ומי

  המלך להיכל מיד נכנס

 הנסיון   של המקום כי

 . המלך להיכל מאד סמוך הוא
 

  המלך  מהיכל שרחוק מיכ

   נסיונות לו  יביא ה"שהקב צורך אין

 . ל"ר כשלון של  במציאות עצמומ הוא כי
 202החברותא 

 *** 

   הוא ביאת משיח

 , הבריאה  שלמות
  

 הבריאה    שלמות

 , האדם שלמות היא
 

   מה שנאבק הוא האדם ושלמות

   שלו הפנימיות התחושות עם

 מלבדו אין עוד ומכריז
 

 תלויה   משיח התגלות

 כל אחד ואחד של  בעבודת הפרט

  המשיח שתקופת  יש החושבים

   אחרת  תראה

 ,  היום רואים שאנו ממה

 טועים  שהם לומר ברצוני

 , דמיון ושהכל
 

  המשיח לימות ז"עוה בין אין

 (  לד ברכות) בלבד מלכויות שעבוד  אלא

  שעבוד מלכויות זה ומה

 ני מי מכל משוחרר להיות האפשרות

   ופנטזיות דמיונות

 מלבדו עוד אין ולהכריז

   משועבדים אנו כאשר

   מלכויות בשעבוד

   והפנטזיות הדמיונות לנו נראין

 ואנו  ממש של כמציאות

 ...להם משועבדים
 204החברותא 

 *** 
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 אם כל השיחות שלך עם החבר  

 מתמקד על כל מיני תלונות 

 שיש לך על כל מיני בני אדם 

 ומנצל את הקשר עם החבר במטרה 

  עצוב ולהיות להתלונן לבכות

 שאחרים   מה על

 , לו גורמים כביכול

  מצליח שאינו מה על או

 .  שואף  שהוא מה את להשיג
 

 למצב גם לחשוש צריך אז

   בקע להיות שעלול

 החבר  עם בקשר

   חיפוש את לסבול יוכל שלא

   העצבות של  התענוג

   המתמדת והבכיה

 לחבר   דחיה להגרם שעלול כך

  אמיתי בקשר שלהיות מכיון

 ,  פשוט כ"כ לא הוא החבר עם
 

  שייך   שלא מכיון ומאידך

  בלעדיהם  בחיים להתקדם
  הקשר את לנצל מאד חשוב

  וון המועיליבכ

   ההסתבכות את ולמנוע

 למנוע ובמיוחד

   העצבות של  התענוג את

   התוצאות את הגורם

 ההפוכות ממש 
 199החברותא 

 *** 

   היתר  הקפדת שלא ברור

  שיעזור להורים זה הוא

 ,  ילדיהם את לכווין
 

  שהאב יקרין היא העצה

 ,  הבן עם הורות קשר מקרה בכל
 

   מצב בכל ושהבן ירגיש

 כלפיו לאב  שיש  הנאמנות את
 

   ההתנהגות הבן ההתמודדות ואז

   תהיה התמודדות

 לבין עצמו בינו של
 

  האב של כשהאיכפתיות

 הבן  פני על קורן

   בעדינות ודוחפו

   ,אביו  רצון לעשות
 

   את יעביר האב אם  אבל

 תקיפה   בצורה לבן שאיפתו

  הבן את להכניס עלולים ונחרצת

  שהתוצאה  בהתנגדות יתר

  חמורה יותר להיות עלולה

   .עכשיו ממה שהיא
 301החברותא 

 *** 
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