
עני כקורח
כי יש לי כל טוב ואני מלך , מי ימצא שלא יהיו לו לדאוג יותר ממניבלבומלך אחד אמר "

והיה הולך בלילה והיה עומד אחורי הבתים להקשיב ולשמוע את . והלך לחקור אחר זה, ומושל
ואחר כך הלך לבית  , שזה אינו הולך לו כסדר בחנות, והיה שומע דאגות כל אחד. דברי העולם

כך ."וכן שאר כל הדאגות של כל אחד ואחד, להמלכותושמע שיש לו דאגה שהוא צריך , אחר
:  והשאלה העולה כבר מפסקה זו היא".מעשה מביטחון: "הידועההמעשיהמתחיל רבינו את 

מה אכפת לך אם יש מישהו שיש לו פחות  ,אם באמת יש לך כל טוב, אם אתה באמת מלך
שאם נשיג את הדברים שאנחנו  , אנחנו מדמים בנפשנו?הרי זו בעצמה דאגה?דאגות משלך

אז  ,שאם רק נהיה משהו שאנחנו מדמיינים שאנחנו צריכים להיות,חושבים שאנחנו צריכים
מונע  זה ממלא אותנו בחרדות ובדאגות ובעיקר, רק שבינתיים.נהיה שמחים וחסרי דאגות

לא צריך שום סיבה כדי להיות  , ובאמת.מאיתנו לראות את מה שכבר ישנו ולשמוח בו
כדי לעבוד את  ,השמחה היא פשוט המצב הרגשי הנדרש, השמחה היא לא תוצאה.שמחים

,אם נחפש בעזרת השכל, אם נחפש בסיבות, אדרבא.בפשיטות ובישוב הדעת, באומנה', ה
,הוא יזכיר לנו את כל החסרונות שלנו.לנו את כל הסיבות בעולם להיות עצוביםיתןר"היצה

האם זה  ?מה נרוויח מזה? ומה יצא לנו מזה.את כל הנפילות שלנו ואת כל טרדות העולם
זה הבעל דבר  , היחיד שמפיק מזה תועלת. ברור שלא?יעזור לנו לשפר את מצבנו אפילו קצת

".שהיה תמיד בשמחה, ומנהגו היה":מספר רבינו על התם" מחכם ותם"במעשה .בעצמו
מדוע  ?מדוע האשכנזים עדיין לא אוכלים קטניות בפסח.הוא לא דבר שיש בו שכל, מנהג

זה הרגל וקבלה שקיבלנו  . זה פשוט המנהג! ככה?ביחדדזמרההספרדים נוהגים לומר פסוקי 
:אנחנו לא באמת צריכים סיבה כדי להיות שמחים ורבינו כבר נתן לנו עצה על זה.מאבותינו

ואם בכל זאת צריכים  .דשטותאמילתא :לשיר ולמחוא כפיים, לעשות שטויות, לרקוד, לקום
הרי כל אחד ואחת מאיתנו זוכה בכל יום לדבר הכי  :הרי גם מזה יש לנו בשפע עצום, סיבה

:לומר" רק"זה , גם אם כל מה שעשיתי כל היום.'עבודת ה: יכול לעשותגדול שבן אנוש
אני כבר  , לפני רגל שמאל מהמיטה,הורדתי את רגל ימין" רק"גם אם , בבוקר" מודה אני"

!אני! כן.בעולם' יתמציאותו אתאני גיליתי את .שאין לשער ואין לתארעשיתי משהו עצום
8-מתוך כ.ואני גם חלק מקבוצה קטנה מאוד של אנשים שיכולים בכלל לעשות את זה

הרי גוי לא יעשה  ?וישפיעבאופן שהדבר יחשב, כמה יכולים לקיים מצוות, מיליארד בני אדם
הם פחות מעשירית האחוז  , מי שמחובר לתורה ולמצוות.שלו" מודה אני"-שום דבר עם ה

יש לכל אחד ואחת  , ועל גבי כל זה!אבל אנחנו מחזיקים את הבריאה כולה,מאוכלוסיית העולם
יתברך השפיע בנו ורוצה להשפיע דרכנו אור  ' שה,מיוחדיםוכשרונותתכונות , מאיתנו יכולות

לעשות את ,בכל יום מחדש, הוא בוחר בכל אחד ואחת מאיתנו באופן אישי.לכל העולם
-המן "ובפרט קליפת ר"היצה!הוא מאמין בנו ורוצה בנו מאוד.התפקיד שלשמו יצר אותנו

הוא לוחש לנו  , כמו המן הרשע.הוא לא רוצה שנדע מזה,לא רוצה שנראה את כל זה" עמלק
ממעשה  "או החכם ,"מעשה מביטחון"-ממש כמו אותו מלך מ, "וכל זה אינו שווה לי":באוזן

רק כי לא , כועס ומלא דאגות, הוא היה עצוב:גם על קורח התלבשה הקליפה הזו".בחכם ותם
עשיר בכסף וזהב ואבנים  , מבכירי הלויים, תלמיד חכם:הצליח לראות את כל הטוב שיש לו

ם":וכמו שאומר משה לקורח?מה היה חסר לך קורח.…בנים, אישה, טובות -ִכי, ַהְמַעט ִמכֶּ
ם ֵמֲעַדת ִיְשָרֵאלֱאֹלקיִהְבִדיל  ְתכֶּ ם, ִיְשָרֵאל אֶּ ְתכֶּ ת, ַלֲעֹבד--ֵאָליו, ְלַהְקִריב אֶּ ' ֲעֹבַדת ִמְשַכן ה-אֶּ

איזהו  : "ל הקדושים כבר למדו אותנו"חז(.'ט' טזבמדבר " )?ְלָשְרָתם, ְוַלֲעֹמד ִלְפֵני ָהֵעָדה
.היה עני בתכלית העניות, עם כל העשירות שלו, וקורח,('א',דאבות " )השמח בחלקו? עשיר

בעיניך  בכל שעה תהיה 
!כבריה חדשה ממש

ְתִחיל םפַּ ְבָכלתַּ עַּ

לתִ ְוַאל,ֵמָחָדׁש פֹּ

ְעְתָך סְבדַּ םוְ חַּ ָׁשלוֹּ

ָלםׁש  ָדָברִמּׁשּום ,ָבעוֹּ

ק ָׁשָעהוְ ָׁשָעהְבָכלרַּ

יָךִתְהי ה ִכְבִרָיהְבֵעינ 

ָמׁשֲחָדָׁשה ְצִליזָא.מַּ חַּ תַּ

ת ְרְכָךא  ְשִכילזְוָאדַּ .תַּ
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השיעוריםמשגרתיצאנוהעברבשבוע
בקהילתחיזוקלערבונסענוהקבועה
דיבורישלכשעתיים.בכרמיאלברסלב

שנחתםהלילהלתוךלוהטיםהתחזקות
.מרוממתבאווירה

גםהאווירהאתלהריםרוציםאתםאם
קשראיתנוצרושלכםבקהילה
.מועדלקביעת

ראש העין21:30
אבן העזרכ"ביה

27מבצע דני 

בני ברק23:00
מסעדת חומוס אליהו

10הירקון 

פתח תקווה20:30
אהבת השם כ"ביה

16חנקין 

אשקלון17:45
היכל דודכ"ביה
56שפירא ' שד

באר שבע19:45
יעקבאהליכ"ביה

6אבנר בן נר 

אופקים21:30
זהר ישראלכ"ביה

ביתר עילית19:00
נזר הנחלכ"ביה
רבי יוסף קארו' רח

ירושלים21:00
ארמון התורהכ"ביה

10שלמה בן יוסף 

יבנה19:30
מים עמוקים כ"ביה

1החבצלת ( במקלט)

כפר יונה20:00
ישורוןכ"ביה

10אחי אילת 

הוד השרון22:00
ישיבת אפיקי הנחל

7מעייני ' רח

ראשון לציון22:30
שבזיכ"ביה

פינת האגוז20החצב 

של רבינו לענינוהתעוררות גדולה בעולם 
מתקרבים מכל העדות ומכל  . נחמן מברסלב

רוצים להכניס את , מסביב לעולם כלו, החוגים
.רבינו הקדוש אל תוך חייהם

מי שלומד את ספריו ודיבוריו ומיישם את 
עצותיו הקדושות זוכה לראות בחוש כמה  
, דיבוריו הם ממש מים קרים על נפש עייפה

מאירי עיניים ומעוררי  , מחזקים, מעוררים
מחשבות עמוקות על התכלית שלנו בחיים 

.כפשוטו—'דרך המלך'ומובילים אותנו על 
עריכה מיוחדת לחפצים להתקרב לאורו של 

ל"מברסלב זצן"מוהררבינו הקדוש 
פרקי מפתח לנושאים הנוגעים לקיום ולמעשה  
בחיי היומיום בצירוף עצות מעשיות ותפילות

ולמתקרבים , מומלץ בעיקר לבנות ישראל
חדשים למעיינות חסידות ברסלב

עמודים בכריכה קשה ומפוארת200

רמת השרון21:00
ן"מוהרהיכל כ"ביה

25הרב קוק 

ָאָדם  ֶׁ ל ּכש  ּכָ ֶׁ ֵהם ְמֹאְרעֹוָתיויֹוֵדַע ש 
ִחיָנה הּוא ֵמֵעין  , ְלטֹוָבתוֹ  ֹזאת ַהּבְ

א ה . עֹוָלם ַהּבָ ִוּדּויַעל־ְיֵדיזֹוִכיןְוזֶׁ
ְלִמיד ָחָכם ָבִרים ִלְפֵני ַהּתַ ְוָאז . ּדְ

עֹוֵבר ָעָליו   ֶׁ ּ ל ַמה ש  ּכָ ֶׁ ה ֵליַדע ש  ִיְזּכֶׁ
יו ל ְיֵמי ַחּיָ י , ְלטֹוָבתוֹ ַהּכֹל, ּכָ ַהּכֹלּכִ

רּוְך הּוא  דֹוש  ּבָ ַהּקָ ֶׁ ֵמֲחַמת ַאֲהָבה ש 
ֵלמּות  . אֹוֵהב אֹותוֹ  ְ ר ש  ה ִעּקַ ְוזֶׁ

ל ָהָאָדם ֶׁ ַעת ש  ּלֹא ִיְבַעט ְולֹא , ַהּדַ ֶׁ ש 
ְתָקאֹות  ל ֵמַהְרּפַ ְלּבֵ עֹוְבִריןִיְתּבַ ֶׁ ש 

ַהּכֹלַרק ַיֲאִמין , ָעָליו ֶׁ ְלטֹוָבתֹו  ש 
ְצִחית  ('סבלנות א, ליקוטי עצות).ַהּנִ


