
 

 

 א
 

 בארה"קגליון שבועי יוצא לאור ע"י מוסדות היכל הקודש ברסלב 
 נתייסדו ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 בנשיאות מורינו ראש הישיבה שליט"א 

 

  

 ) ירושלים(זמנים 
 3:59.......... .הדלקת הנרות..........

 5:51................ר"ת מוצאי שב"ק
 

 שיעורים כסדרן 

 כ"ב -ב כ"א-.....שמואל.נ"ך.......... 
 ...................תענית כ"ב . בבלי.....

 .................גיטין נ"ד .ירושלמי.... 
 .................סוטה ז' .תוספתא..... 

 .......פסולי המקדשין י' .רמב"ם.. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )529(  14, גליון 11פרשת מקץ, שבת חנוכה, א׳ דראש חודש טבת, שנת תשפ״ב לפ״ק                                               שנה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רֹוִאים ְּבָּפָרַׁשת    ְוָכל ָהָאֶרץ ָּבאּו ִמְצַרְיָמה ִלְׁשֹּבר ֶאל יֹוֵסף ִּכי ָחַזק ָהָרָעב ְּבָכל ָהָאֶרץ, 
ַהַצִדיק   ֶׁשַהּתֹוָרהַהָּׁשבּוַע   ְויֹוֵסף  "ֶׁשֶבר",  ְּבֵׁשם  ָהֹאֶכל  ְקִנַּית  ֶאת  ְמַכָּנה  ַהְּקדֹוָׁשה 

 ִנְקָרא "הּוא 'ַהַּמְׁשִּביר' ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ", ָלָּמה ַהּתֹוָרה ְמַכָּנה ֶאת ֶזה ְּבָלׁשֹון ַהֶּזה?
,  ם ְמֻסּיָ ר  ָּדבָ ֶׁשָאָדם ִמְסַּתֵּכל ַעל  ּכְ   (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ע"ו)ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  

ָיָׁשר", ֶקֶרן אֹור ֵמָהַעִין ֶׁשּלֹו ַעד ַלָּדָבר , ְוָאז ֵיׁש "אֹור  םַהְמֻסּיָ   יֹוֵצא ֵמֵעיָניו "אֹור 
ת  אֶ ם ֶּׁשרֹוִאי . ִלְפֵני הזֶ ת אֶ חֹוֵזר", ַהְּתמּוָנה ֶׁשל ַהָּדָבר חֹוֵזר ְלֵעינֹו, ְוָכ� הּוא רֹוֶאה 

ה ֹזאת, הּוא ְמַקֵּבל ְּגבּול ּוְזַמן; ַמה ַהָּדָבר  רֹוָא, ֵאין לֹו ְּגבּול ֶׁשל ְזַמן, ּוְכֶׁשָהַעִין  רַהָּדבָ 
 ַהֶּזה, ַמה ַהֹּגֶדל ֶׁשּלֹו, ָמַתי ֶזה ְוֵכן ָהְלָאה.

רּו� הּוא ׁשֹוֵלַח  ֶׁשל ִּבָּטחֹון, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ּבָ   הַהְּגדּוּלָ ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַמְמִׁשי� ְואֹוֵמר ֶׁשֶּזה  
ָלֶזה ְּגבּול ּוְזַמן, ִלְפָעִמים    ֵאיןָּתִמיד ֶאת ָּכל ַהַהְׁשָּפעֹות ַהּטֹובֹות ֲעבּור ָהָאָדם, ֲאָבל  

ַיִּגיַע ֵאָליו ַרק ְּבעֹוד ְׁשָנַתיִ י ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַּמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא ָצִרי�  ְּכָבר ַעְכׁשָ  ם אֹו  י ו, 
ׁש ִליהּוִדי ִּבָּטחֹון, הּוא ִמְסַּתֵּכל ַרק ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ַעל ְיֵדי ָׁש�ׁש; ֲאָבל ְּכֶׁשּיֵ 

 ֶזה הּוא עֹוֶׂשה ְּגבּול ּוְזַמן ַלַהְׁשָּפָעה, ֶׁשֶּזה ַיִּגיַע ֵאָליו ַּבְּזַמן ַהָּנכֹון ֶׁשהּוא ָזקּוק ְלֶזה. 
ַהָּפסּוק    ֶאת  ְמָפֵרׁש  ַרֵּבנּו  קמ"ָּבֶזה  ט"ו)(ְּתִהִלים  ְיֵדי    ה,  ַעל  ְיַׂשֵּברּו",  ֵאֶלי�  ֹכל  "ֵעיֵני 

ֶׁשָהָאָדם ִמְסַּתֵּכל ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבִבָּטחֹון ֶׁשהּוא ְּבַוַּדאי ַיֲעֹזר לֹו, ָּכ� הּוא  
ת ָהֹאֶכל  ּגֹוֵרם, "ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו", ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִיֵּתן לֹו אֶ 

 ֶׁשּלֹו "ְּבִעּתֹו", ַּבְּזַמן ֶׁשהּוא ָזקּוק ְלֶזה.
אֹוְמִרים   י"ז)ֲחַז"ל  ב',  ַרָּבה  ֵיׁש    (ְדָבִרים  ָׁשָנה,  ַאְרָּבִעים  ַאֲחֵרי  ֶׁשַּנֲעִנים  ְּתִפּלֹות  ֶׁשֵּיׁש 

ְּבִחָּנם.   אֶׁשִהי ִפָּלה  ּתְ   ן ֵאי ְּתִפּלֹות ֶׁשַּנֲעִנים ַאֲחֵרי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה, ְוֵכן ָהְלָאה. ְּכלֹוַמר  
ָּכל ְּתִפָּלה עֹוָלה ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,  ׁשֹוְמִעים ֹזאת ְוֶזה ַנֲעָנה, ֲאָבל ִלְפָעִמים  

ְלִהְסַּתֵּכל    ְּכֶׁשּזֹוִכיםָיכֹול ָלַקַחת יֹוֵתר ְזַמן ַעד ֶׁשַהְּיׁשּוָעה ַמִּגיָעה ֶאל ָהָאָדם, ֲאָבל  
ָּברּו� ַהָּקדֹוׁש  ֵאֶלי�    ַעל  'ֹכל'  "ֵעיֵני  אֹוֵמר  ֶׁשַהָּפסּוק  ְּכִפי  'ְׁשֵלמֹות',  ְּבֵעיַנִים  הּוא 

ְיַׂשֵּברּו", הּוא �א ִמְסַּתֵּכל ַעל ֲאֵחִרים ִמָּזִוית ָהַעִין, ֶאָּלא ָּכל ָהַעִין ֶׁשּלֹו ֻמְפֵנית ֶאל  
ַּפְרָנָסה ֶׁשּלֹו ַּבְּזַמן ַהָּנכֹון,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבִבָּטחֹון ָחָזק, ָאז הּוא ְמַקֵּבל ֶאת הַ 

 ַמֵהר ּוְבָנֵקל.
עֹוד ְסגָֻּלה רֹוִאים ַּבָּפסּוק ַהֶּזה, ִּכי ַהִּמָּלה "ְיַׂשֵּברּו" ְיכֹוִלים ִלְקֹרא ַּגם ִעם "ׁש", ִעם  

ִלְׁשֹּבר ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע  ְנֻקָּדה ַּבַּצד ַהְּיָמִנית, "ְיַׁשֵּברּו", ְּכלֹוַמר "ִלְׁשֹּבר", ְּכֶׁשְּיהּוִדי זֹוֶכה  
ָּכל ַהְּבָעיֹות, ְּכִפי    תַמְתִחילוֹ ֶׁשּלֹו ֶׁשֵּמִסית אֹותֹו ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ְּדָבִרים ָרִעים, ֶׁשִּמָּׁשם  

"ֵאין ֵיֶצר ָהָרע ׁשֹוֵלט ֶאָלא ַּבֶמה ֶׁשֵעיָניו רֹואֹות", ַהֵּיֶצר    (ַסְנֶהְדִרין מ"ה.)ֶׁשֲחַז"ל אֹוְמִרים  
ְסַּתֵּכל ַעל ְּדָבִרים ֲאסּוִרים, ִעַּקר  מִ כֹול ַלֲעֹבד ַעל ָהָאָדם ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשָהָאָדם  ָהַרע יָ 

ַהֹּכַח ֶׁשֵּיׁש ַלֵּיֶצר ָהַרע ַעל ָהָאָדם, הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ֶׁשהּוא ַמְכִׁשיל אֹותֹו ְלִהְסַּתֵּכל ַעל  
ּו'",  ְּדָבִרים ָרִעים. ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדי ַמְצִליַח ִלְׁשֹּבר ֶאת ֵעיָניו, "ֵעיֵני ֹכל ֵאֶלי� 'ְיַׁשֵּבר

הּוא ׁשֹוֵבר ֶאת ַהַּתֲאָוה ֶׁשל ָהֵעיַנִים ֶׁשּלֹו, ָאז "ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו",  
 ִיְהֶיה לֹו ַּפְרָנָסה ַּבְּזַמן ַהָּנכֹון.

ֶׁשֶּזה    ָּבֶזה ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ָלָּמה ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְמַכָּנה ֶאת ְקִנַּית ָהֹאֶכל ְּבֵׁשם "ֶׁשֶבר",
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְוֵהן ִלְׁשֹּבר,    ַעל  לְמַרֵּמז ַעל ְׁשֵני ַהֵּפרּוִׁשים, ֵהן ַעל ְלַקּוֹות ּוְלִהְסַּתּכֵ 

 ִּכי ֶזה ַהֶּדֶר� ֵאי� ְמַקְּבִלים ַּפְרָנָסה ְּבֶרַוח.
ְזֶּכה ִלְׁשֹמר ַעל ָהֵעיַנִים ְּכמֹו  ָהָבה ִנְתַּגֵּבר ַעל ַהֵּיֶצר ָהַרע, ְנַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשּנִ 

ֶׁשָּצִרי�, �א ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַמה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא �א ַמְרֶׁשה, ּוְבאֹותֹו ַהְּזַמן ִנְסַּתֵּכל  
ָאז   ָלנּו,  ַיֲעֹזר  ֶׁשהּוא  ֵאָליו  ּוְנַקֶּוה  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ַעל  ָּכל  ת  אֶ   ְנַקֵּבלַרק 

ְּכֶׁשֲאַנְחנּו    ֶׁשָּלנּו  תְרכּוֹיוַהִהְצטַ  ַהָּנכֹון  ּוַבְּזַמן  ְצִריִכים,  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֵאי�  ַהָּנכֹון  ַּבֶּדֶר� 
 ְזקּוִקים ְלֶזה. 

)ה) תשסץ  ִמֵק ל ַהַּנַח  ּתֹו" 

 

 

 

ם  ְוַהְּׂשֵמִחים  ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבָּיִמית  ָּכעֵ ם  עֹוְמִדי  ָאנּו
ת אֶ   ִנְּצחּום  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּכֶׁשַהַחְׁשמֹוָנִאיה,  ֲחנּוּכָ ל  ׁשֶ 

ל  עַ   ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבית  אֶ   ְוֶהֱחִזירּום,  ָהְרָׁשִעים  ַהְּיָוִני
 ל.ִיְׂשָראֵ י ְּבנֵ ל ׁשֶ ם ֵעיֵניהֶ ת אֶ  ְוֵהִאירּו, ְמכֹונוֹ 
ת  אֶ   ֶהְחִׁשיכּום  ֶׁשַהְּיָוִני  (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ב, ד)  םאֹוְמִרי"ל  ֲחזַ 

  ָּגְזרּו ם  הֵ ת,  ָהָרעוֹ ם  ִּבְגֵזרֹוֵתיהֶ ל  ִיְׂשָראֵ ל  ׁשֶ ם  ֵעיֵניהֶ 
ַחס ם  ָלהֶ ן  ֶּׁשֵאיר  ַהּׁשוֹ ן  ֶקרֶ ל  עַ ב  ִלְכּתֹ ם  ֶׁשַחָּיִבי
  ַמּדּועַ ן,  ִנְתּבֹונֵ   ָהָבהל.  ִיְׂשָראֵ י  ֶּבֱא�קֵ ק  ֵחלֶ   ְוָׁשלֹום

 ם"?ֵעיֵניהֶ ת אֶ   ֶהְחִׁשיכּוה "ָלזֶ ם קֹוְרִאי"ל ֲחזַ 
ת  ִלְהיוֹ ל  ָיכוֹ א  �ם  ֶׁשָאדָ א  ִהית  ֶׁשָהֱאמֶ א  ֶאּלָ 

ה,  ֱאמּונָ   לוֹ   ֵיׁשם  אִ ק  רַ ב  טוֹ   רּוחַ ב  ּוְבַמּצַ ה  ְּבִׂשְמחָ 
ל  ּכָ ה.  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ ל  ַהּכֹ ת  אֶ ל  ְמַנהֵ ם  ֶׁשַהּׁשֵ ן  ַמֲאִמיא  הּו
א  �ד  ֶאחָ ף  ַאם,  ּוְקָׁשִיית  ָצרוֹ ם  יוֹ ל  ְּבכָ ר  עֹובֵ ם  ָאדָ 
י  ְּבַחּיֵ ם  ְּדָבִרים  ֶיְׁשנָ ם  ַּפעַ ל  ּכָ ה,  ִמּזֶ ק  ְלִהְתַחּמֵ ל  ָיכוֹ 

ר  יֹותֵ ם  ַּפעַ ה,  ָרצָ א  ֶׁשהּו  ְּכמוֹ ם  הֹוְלִכיא  �ׁשֶ ם,  ָהָאדָ 
 ת.ָּפחוֹ ם ּוַפעַ 

  לוֹ ק  ָחקּוא  �,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ם  עִ י  חַ א  �ם  ְּכֶׁשָאדָ 
ק  רַ ה  ַמִּגיעָ ם  ָהעֹולָ ה  ָּבזֶ ה  ְּתנּועָ ל  ֶׁשּכָ ו  ְּבַעְצמֹוָתי

ל  ִמּכָ ב  ָעצּוד  ְמאֹ ה  ִנְהיֶ א  הּוז  ָא,  ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ 
 . ֶׁשּלוֹ ם ַּבַחִּייה ֲהָנָא ַמְרִּגיׁשא �א ְוהּום, ַהְּקָׁשִיי
ן  ּוַמֲאִמי  יֹוֵדעַ א  הּוה,  ֶּבֱאמּונָ ק  ָחזָ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ ל  ֲאבָ 
ן  ֶחְׁשּבוֹ   ֵיׁשר   ָּדבָ ל  ְלכָ ,  ֵמַעְצמוֹ ה  ּקֹורֶ א  �ר  ָּדבָ ם  ֶׁשּׁשּו
ם ְׂשֵמִחים  ַחִּיי  לוֹ   ֵיׁשז  ָא,  ָּכ�ה  ָעׂשָ ם  ַהּׁשֵ ה  ָלּמָ ק  ְמֻדּיָ 

ם  ֵמַהּׁשֵ ם  ַמִּגיִעים  ַהְּקָׁשִיים  ֶׁשּגַ   יֹוֵדעַ א  הּום,  ּוְמֻאָּׁשִרי
ם  ֵמַהּׁשֵ   ְמַבֵּקׁשד  ָּתִמיא  ְוהּו,  ְלטֹוָבתוֹ י  ְּבַוַּדאם  ְוהֵ 

<<<< 

 מילה של התחזקות 

ָל‰   ַמע¿ ָך, ל¿ ע ל¿ ַ„ּ  ˙ ר∆ ים ַ‡ח∆ ƒל ּכ¿ ַּ̇ ס¿ ƒם מ ƒַמי ָ ּׁ̆ ּבַ

י  ƒל ּכ¿ ַּ̇ ס¿ ƒן מ‡ י ַעל ָ‰ָ‡ָ„ם. ּכָ ר≈ ַ‚מ¿ ׁ̆    םל¿ י≈ י  ƒמ ל¿

ב  כ∆ ר∆ ן,  מו… ַ‡ר¿  ׁ̆ י≈ י  ƒמ ל¿  ,„ בו… ּכָ  ׁ̆ י≈ י  ƒמ ל¿ ף,  ס∆ ּכ∆

ים  ƒָבר ¿„ּ‰ַ מ≈  ˜ ס∆ ע≈ ים  ƒׂ̆ עו… כּו',  ו¿ כּו'  ו¿ ר  ָ̃ ָי

ר,   ָלם ַ‡ח≈ ‰ עו… ם ז∆ ƒַמי ָ ּׁ̆ ָל‰ ּבַ ַמע¿ ּלּו, ֲ‡ָבל ל¿ ≈‡‰ָ

ַמ  י˜  ל¿ ƒַמֲחז י  ƒמ ים  ƒל ּכ¿ ַּ̇ ס¿ ƒמ ם  ƒַמי ָ ּׁ̆ ּבַ ָל‰  ע¿

ים   ƒל ּכ¿ ַּ̇ ס¿ ƒלַמֲעָמ„, מ ∆‡    ˙ ע≈ ַח ּב¿ ר≈ י ָ‰ָ‡ָ„ם ּבו… ƒמ

ּל…‡   ∆ ׁ̆ י  ƒמ מּוָנ‰,  ¡‡ ּבָ ָחָז˜  ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ י  ƒמ ָר‰;  ָ̂

‰ּו‡   ∆ ׁ̆ י  ƒפ ּכ¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ּל…‡  ∆ ׁ̆ ּכ¿  ˙ נו… ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ע∆  „ ַ‡ּב≈ מ¿

 ‰ ∆̂ ּוב.  -רו… ׁ̆  ‰ּו‡ ָח
 "ב) תשפ ב ׁשֶ ַויֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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ָׂשֵמַח  ֲחנּוָּכה  

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
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 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�  
 יֹום ה' ַּפְרַׁשת ַוֵיֶׁשב, כ"א ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"ב  

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 
ְיהּוִדי   ֶׁשִּתְגַּדל  ַיֲעֹזר  ַהֵּׁשם  ֶׁשְּל�!  ִמְצָוה  ַהַּבר  ַעל  טֹוב  ַמָזל 

 ָּגדֹול.ָּכֵׁשר, ַצִּדיק 
ַאָּבא ֶׁשְּל� ָׁשַלח ִלי ְּתמּונֹות ֵמַהַּבר ִמְצָוה ֶׁשְּל�; ֲאִני ִמְתַּפֵעל 
יֹוֵתר   ֵׂשֶכל  ְל�  ֵיׁש  ֲאָבל  ָצִעיר  ַאָּתה  ֶׁשְּל�,  ֵמַהָחְכָמה 
ִמְּמֻבָּגִרים, ִּבַּקְׁשָּת ֵמהֹוֶרי� ַּבר ִמְצָוה ְּפׁשּוָטה,  ֶזה �א ָעָלה  

 ַאְׁשֶרי� .ֶּכֶסף; 
 ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ֶׁשֶאְכֹּתב ְל� ַהְדָרָכה ֵאי� ְלִהְתַנֵהג ַּבַחִּיים. 

ְּבִלי  • ֵמַהִּמָּטה  ֵּתֵרד  ָיַדִים, ַאל  ֹטל  ַּבֹּבֶקר  ִראׁשֹון  ָּדָבר 
"ָּדָבר   ַרֵּבנּו אֹוֵמר:  ַלִּמְקֶוה,  ְוֵל�  ִּתְתַלֵּבׁש  ָיַדִים.  ִלֹּטל 

יֵדי ְּבֶרְסֶלב ְמֹאד ַמְקִּפיִדים �א ִמְקֶוה"; ֲחסִ   ה זֶ  ִראׁשֹון
 . םיוֹ  ףְלַהֲחִסיר ִמְקֶוה ַא

ֶׁשָּלֶהם; ָמַתי    םר ַהּיוֹ ֵּסדֶ ם  עִ ַעְכָׁשו ֶׁשַאָּתה ַּבְּיִׁשיָבה ֵל�   •
ַּבִּלּמּוד   ִלְהיֹות  ַּבְּזַמן,   - ֶׁשְּצִריִכים  מּוָכן  ִּתְהֶיה 

ְלִהְתַּפֵּלל   ְלַהִּגיַע  מּוָכן, ִּתהְ   -ּוְכֶׁשְּצִריִכים  ֵסֶדר   ֶיה 
 ָחׁשּוב ְמֹאד ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם.

ֶאת   • ִלְלֹמד  ֵסֶדר  ְל�  ִּתְקַּבע  ָּפנּוי  ְזַמן  ְל�  ְּכֶׁשֵּיׁש 
ְל� ְּבִמְקָרא; ִּתְלַמד    עַהִּׁשעּוִרים, ַהִּׁשעּור ָהִראׁשֹון ִּתְקּבַ 

י,  ָּכל יֹום ֵחֶלק ִמָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע, ְּביֹום ִראׁשֹון ַעד ֵׁשנִ 
ַהָּׁשבּוַע   ַעד סֹוף  ָהְלָאה,  ְוֵכן  ְׁשִליִׁשי  ַעד  ֵׁשִני     - ְּביֹום 

 ָּכל ַהָּפָרָׁשה ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרגּום ִעם ַרִׁש"י.
ַהֵּׁשִני ִּתְקַּבע ְל� ְּבִמְׁשָניֹות, ְרֵאה ִלְלֹמד ְּבָכל  • ַהִּׁשעּור 

לְ  ָקֶׁשה  ִאם  ִמְׁשָניֹות,  ְּפָרִקים  ַח"י  ַח"י יֹום  לֹוַמר   �
ַאָּתה ָיכֹול ְלַחֵּלק ֶאת ֶזה    , ְּפָרִקים ִמְׁשָניֹות ִּבְרִציפּות

ַאֲחֵרי   ְּפָרִקים  ִׁשָּׁשה  ַּבֹּבֶקר,  ְּפָרִקים  ִׁשָּׁשה  ְלָׁש�ׁש; 
 ַהָּצֳהַרִים ְוִׁשָּׁשה ְּפָרִקים ַּבַּלְיָלה.

; ַאל  "י ְּפָרִקים ִמְׁשָניֹות ֲחׁשּוִבים ְמֹאד ְלָבחּור ָצִעירחַ 
ִּתְסַּתֵּכל ִאם ַאָּתה ֵמִבין ַמה ֶׁשַאָּתה לֹוֵמד, ֹּתאַמר ֶאת  

טֹוב ְוִאם �א י  ֲאזַ ַהִּמִּלים ֵמַהִּמְׁשָניֹות, ִאם ַאָּתה ֵמִבין  
אֹוְת�   ַיֲעֶׂשה  ֶזה  ֲחָזָקה,  ְּבַעְקָׁשנּות  לֹוַמר  ַּתְמִׁשי� 

 ְלַצִּדיק ָּגדֹול.
ִׁשעּור   • ַּגם  ָל�  יֹום  ִּתְקַּבע  ָּכל  ֹּתאַמר  ְוַגם  ִּבְגָמָרא 

 ְּתִהִּלים.
יֹוֵרד   • ָּבְרחֹובֹות,   - ְּכֶׁשַהַּלְיָלה  ִּתְסּתֹוֵבב  ִליֹׁשן; ַאל  ֵל� 

 ת, ֵל� ִליֹׁשן ֻמְקָּדם ְוקּום ֻמְקָּדם.ְלַחּבּורוֹ ַאל ֵּתֵל� 
ֶאת   • ַּתְרִּגיל  ַהִּמָּטה.  ֶׁשַעל  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַעל  ַּתְקִּפיד 

ִלְקֹרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבֹנַסח ֲאִריַז"ל; ַּבַהְתָחָלה  ַעְצְמ�  
ָאֹר�   ְזַמן  ְּבֶמֶׁש�  ֹזאת  ְּכֶׁשעֹוִׂשים  ֲאָבל  ָקֶׁשה,  ֶזה 

 ֶזה ַנֲעֶׂשה ֶהְרֵּגל.  -ִּבְרִציפּות 
ִיְתָּבַר� ֻּכּלָ ְוַעל   • ַהֵּׁשם  ֶאל  ְּתַדֵּבר  ְלִהְתּבֹוְדדּות,  ֵל�  ם 

�; ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיֲעֹזר ְל� ֶׁשִּתְהֶיה  ַּבָּׂשָפה ָהִאיִׁשית ֶׁשּלְ 
. ְּתַדֵּבר ֵאָליו  וֵאָליַצִּדיק, ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיָקֵרב אֹוְת�  

ל ָמה ֶׁשֻּמָּנח ַעל ִלְּב�, ֹּתאַמר לֹו ַעד ַּכָּמה ַאָּתה  ַהּכֹ ל עַ 
ִלְהיֹות   ַּכָּמה ַאָּתה רֹוֶצה  ַעד  ִלְהיֹות טֹוב,  ְיֵרא רֹוֶצה 

ָׁשַמִים. ַרֵּבנּו אֹוֵמר ֶׁשִהְתּבֹוְדדּות, ֶזה ַהּסֹוד ֵאי� ִנְהִיים  
 ַצִּדיק. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 "ב) תשפב ַוֵיֶׁש ה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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ל ּכָ ת  אֶ ר  ְוַלֲעבוֹ ק  ְלִהְתַחּזֵ ל  ָיכוֹ א  הּו   ְוָכ� ה,  ְּבָעיָ ל  ְּבכָ   לוֹ ר  ֶׁשַּיֲעזֹ  
 ם.ַהְּקָׁשִיי
  ָּבֶזה ם,  ֵמַהְּיהּוִדיה  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ָהֱאמּונָ ת  אֶ ר  ַלֲעקוֹ   ָרצּום  ַהְּיָוִניְּכׁשֶ 

ב ַהַּמּצָ ל  ּכָ ת  אֶ   ִאְּבדּו ם  הֵ ל.  ִיְׂשָראֵ ל  ׁשֶ ם  ֵעיֵניהֶ ת  אֶ   ֶהְחִׁשיכּום  הֵ 
ד עַ ם.  ַּבַחִּיים  ֶׁשָּלהֶ ן  ָהִעְניָ ל  ּכָ ת  אֶ ם,  ֶׁשָּלהֶ ק  ְוַהֵחׁשֶ   רּוחַ 

ת אֶ ה  ֲחָזרָ   ְוֶהְחִּדירּום  ַהְּיָוִנית  אֶ   ִנְּצחּום  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשַהַחְׁשמֹוָנִאי
 ל. ִיְׂשָראֵ י ְּבנֵ  ְּבֵלבה ַהְּקדֹוׁשָ ה ָהֱאמּונָ 

 ַׁשָּבת ִמיָלה ְוחֹוֶדׁש 
ה,  ִמילָ ת  ְּבִריל  עַ ת,  ַׁשּבָ ל  עַ ת,  ִמְצוֹ   ָׁש�ׁשל  עַ   ִהְתַמְּקדּום  ַהְּיָוִני

יָלה  ' ָּבת מִ '"ׁשַ   ַהִּמְצֹות  ָׁש�ׁשל  ׁשֶ   ָראֵׁשי ַהֵּתיבֹות.  ַהֹחֶדׁש  ִקּדּוׁש ל  ְועַ 
ל עַ ר  ׁשֹומֵ א  ְוהּום  ַּבַהּׁשֵ ן  ַמֲאִמיי  ֶׁשְּיהּודִ ה  "ָׂשֵמַח". ָּבזֶ   ןֹוֶדׁש", הֵ 'ח
ד  ִּבְמיֻחָ ל  ֲאבָ ה,  ִמְצוָ ל  ְּבכָ ה  זֶ .  ָׂשֵמחַ ם  ָאדָ ה  ִנְהיֶ א  הּות,  ַהִּמְצווֹ ל  ּכָ 

 ם. ָהָאדָ ת אֶ  ְלַׂשֵּמחַ ר יֹותֵ ת ְמֻסָּגלוֹ  ַהָּללּו  ַהִּמְצוֹות ָׁש�ׁש
אֹוְמִרי  לעַ  תשכ"ה)ַחַז"ל    םַׁשָּבת  ֶרֶמז  ְּבַהֲעלֹוְת�  ִׁשְמעֹוִני  "ּוְביֹום   (ַיְלקּוט 

ל  ִיְׂשָראֵ ם  ְלעַ ת  ַהַּׁשּבָ ת  אֶ ן  ָנתַ ם  ַהּׁשֵ   – ֵאלּו ַהַּׁשָּבתֹות"    -ִׂשְמַחְתֶכם  
 . קֹוֶדׁשת ִמַּׁשּבָ  ְוֶיֱהנּו   ֶׁשִּיְׂשְמחּוה, טֹובָ ה ְּכַמָּתנָ 

  ְּבִרית ִמיָלה  תִמְצוַ ת  ֶׁשאֶ   (ַׁשָּבת ק"ל.)ְגָמָרא  ה  תְּבִרית ִמיָלה אֹוֶמרֶ   לעַ 
ה ְּבִׂשְמחָ ם  ַהּיוֹ ד  עַ ה  זֶ ת  אֶ ם  עֹוִׂשים  ְוהֵ ה,  ְּבִׂשְמחָ   ִקְּבלּו ם  ַהְיהּוִדי

 ת.ְּבִרית ַלֲעׂשוֹ  ֶׁשָּזכּום ּוְׂשֵמִחיה  ְּגדֹולָ  הְסעּודָ ם עֹוִׂשיה, ְּגדֹולָ 
ב,  טוֹ ם  יוֹ א  ִנְקרָ א  ֶׁשהּו  (ְּפָסִחים ע"ז.)ְגָמָרא  הַ   תֹראׁש חֹוֶדׁש אֹוֶמרֶ   לעַ 

 ֹראׁשל  ֶׁשחָ י  ָמתַ י  ּכִ ,  חֹוֶדׁש  ְּבֹראׁשם  ְּתלּוִיים  טֹוִבים  ַהָּיִמיל  ּכָ י  ּכִ 
 ַוֲאַנְחנּום.  טֹוִבים  ַהָּיִמיל  ּכָ   ָיחּולּוי  ָמתַ ם  יֹוְדִעיה  זֶ י  ְלפִ ,  חֹוֶדׁש
 .חֹוֶדׁשל  ּכָ ה"  ְלָבנָ   ִקּדּוׁש"ם ּבְ ּוְׂשֵמִחים  רֹוְקִדיל  ִיְׂשָראֵ ם  ֶׁשעַ ם  רֹוִאי

ד ִּבְמיּוחָ ת  ְמֻסָּגלוֹ   ַהָּללּו   ַהִּמְצוֹות   ֶּׁשָּׁשלֹוׁש ה  ִמּזֶ ם  רֹוִאי  ֲאַנְחנּו
  ְּבָׁשלֹוׁש א  ַדְווקָ   ִהְתַמְּקדּום  ַהְּיָוִניה  זֶ ל  ּוִבְגלַ ל,  ִיְׂשָראֵ ם  עַ ת  אֶ   ְלַׂשֵּמחַ 

ת ְואֶ ה  ַהִּׂשְמחָ ת  אֶ   ְיַאְּבדּום  ֶׁשַהְּיהּוִדי ָרצּוק  רַ ם  הֵ . ַהָּללּו  ַהִּמְצוֹות
ה  זֶ י  ְידֵ ל  ְועַ ם  ֶׁשָּלהֶ ה  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ָהֱאמּונָ ת  אֶ   ֶׁשְיַאְּבדּו,  רּוחַ ב  ַהַּמּצָ 

ם  ַהּׁשֵ ם  עִ י  חַ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ י  ּכִ ם.  ַּבַחִּיים  ֶׁשָּלהֶ ק  ֵחׁשֶ הַ ל  ּכָ ת  אֶ   ְיַאְּבדּום  הֵ 
 ם.ָּבעֹולָ  ָׂשֵמחַ י ַוֲהכִ ר ְמֻאּׁשָ י ֲהכִ ם ָהָאדָ א  הּוז ָא

ָערּו�ן  ָהִראׁשוֹ ף  ַהְּסִעית  אֶ ל  ַמְתִחי  ַהָּקדֹוׁש"א  ָהַרמָ    ְּבֻׁשְלָחן 
ד  ְלֶנגֶ ק  ְלַהְחִזי   ָצִרי� י  ְיהּודִ ל  ה' ְלֶנְגִּדי ָּתִמיד" ֶׁשּכָ   י"ִׁשִּויתִ ם  ְּבִמִּלי
ן ַהֻׁשְלחָ ת  אֶ ם  ְמַסּיֵ   ַהָּקדֹוׁש"א  ְוָהַרמָ ,  ִאּתוֹ   דָּתִמים  ֶׁשַהּׁשֵ ו  ֵעיָני
ד ָּתִמי  ָצִרי�י  "ְוטֹוב ֵלב ִמְׁשֶּתה ָּתִמיד" ֶׁשְּיהּודִ   םַהִּמִּלים  עִ   ָערּו�
 ה. ְּבִׂשְמחָ ת ִלְהיוֹ 
ד ָּתִמית  ִלְהיוֹ י  ְיהּודִ ל  ָיכוֹ   ֵאי�ד,  ְּבַיחַ ם  הֹוְלִכי  ַהָּללּום  ַהְּדָבִריי  נִ ׁשֵ 

י  ֲהרֵ   לוֹ   ֵיׁשה,  רֹוצֶ א  ֶׁשהּו  ְּכמוֹ ד  ָּתִמי  לוֹ   הֹוֵל�א  �י  ֲהרֵ ה?  ְּבִׂשְמחָ 
 ד ָּתִמי  ִיְתָּבַר�ם  ֶׁשַהּׁשֵ ר  זֹוכֵ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ ל  ֲאבָ ?  םּוִיּסּוִרית  ָצרוֹ ה  ַהְרּבֵ 
  לוֹ ן  ֶּׁשֵאי ר  זֹוכֵ א  הּום,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ד  ָּתִמיר  ְלַדּבֵ ל  ִמְתַרּגֵ א  הּו,  ִאּתוֹ 

 ד. ָּתִמי  הְּבִׂשְמחָ ת  ִלְהיוֹ ל  ָיכוֹ א  הּוז  ָאם,  ֵמַהּׁשֵ ץ  חּוד  ֶאחָ ף  ַאם  ָּבעֹולָ 
 ? ן ִראׁשוֹ   ְלַבֵּקׁש ה  מַ ל  עַ 

ת, ִהְתּבֹוְדדּו ה  עֹוׂשֶ ם  ְּכֶׁשָאדָ   ֵחֶלק א' ִסיָמן נ"ב)(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן    ראֹומֵ   ַרֵּבינּו
ת  ַהִמידוֹ ל  ִמּכָ ר  ֶׁשִּיָּפטֵ ם  ֵמַהּׁשֵ   ְמַבֵּקׁשא  הּום,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְמַדּבֵ א  הּו

  ְלַבֵּקׁש ם  קֹודֵ   ָצִרי� א  הּות,  טֹובוֹ ת  ִמּדוֹ ק  רַ   לוֹ ה  ְוֶׁשִּיְהיֶ ,  ֶׁשּלוֹ ת  ָהָרעוֹ 
ת אֶ ן  ְיַתּקֵ א  ֶׁשהּוד  עַ ת  ַהֹּזאה  ַהִּמּדָ ל  עַ ק  רַ ד  ְוַלֲעבוֹ   ַאַחתה  ִמּדָ ל  עַ 

 ה.ָהְלָא  ְוֵכןת  ּוְׁשִליִׁשיה ְׁשִנּיָ ה ְלִמּדָ   ֶׁשֵּיֵל� ְוַאַחר ָּכ�י, ְלַגְמרֵ ה ַהִּמּדָ 
ת  ַהִמידוֹ ל  ְּבכָ ם  ְּכֶׁשְּמֵלִאים?  ַמְתִחיִליה  ֵמֵאיפֹ ה,  ַהְּׁשֵאלָ ת  ִנְׁשֶאלֶ 

 ן?ִראׁשוֹ ר ָּדבָ  ְיַבְקׁשּו  ִמָּדהה ֵאיזֶ ל עַ ת, ָהָרעוֹ 
ם ְצִריִכיה,  ִׂשְמחָ ה  זֶ   ָעֶליהָ   ְלַבֵּקׁשם  ֶׁשְּצִריִכיה  ָהִראׁשֹונָ ה  ַהִּמּדָ  

  ִנְהֶיה א  �ם  ַּפעַ ף  ְוֶׁשַאד,  ָּתִמיה  ְּבִׂשְמחָ   ֶׁשִּנְהֶיהם  ֵמַהּׁשֵ ה  ַהְרּבֵ   ְלַבֵּקׁש
ל ּכָ ת  ִמְתַּבְּטלוֹ ר  ְּכבָ א  ִמֵּמילָ ם  ְּכֶׁשְּׂשֵמִחיי  ּכִ ם,  ַוֲעצּוִבים  ְמֻדְכָּדִכי
ת אֶ ם  ּוְמַקְּבִליה,  ְׁשחֹורָ ה  ּוָמרָ ת  ֵמַעְצבּות  ֶׁשַּמִּגיעוֹ ת,  ָהָרעוֹ ת  ַהִמידוֹ 

 ת. ַהּטֹובוֹ ת ַהִמידוֹ ל ּכָ 
ָהיָ  ָנָתן  ֶּׁשָּקְראּוה  ְלַרִּבי  הּו  ַּתְלִמיד  עֹוֵזר,  ַרִּבי  ד עֹובֵ ה  ָהיָ א  לֹו 

ה  ָהֲעבֹודָ ב  ּוֵמרוֹ ת,  ְוָהְרִצינּו  ַהִהְתַלֲהבּותא  ִּבְמ�ל,  דוֹ ּגָ ם  ַהּׁשֵ 
ה  ָהיָ א  ְוהּום,  ַהָּפִניל  עַ   ִחּיּו�ם  ַּפעַ ף  ַא  לוֹ ה  ָהיָ א  �  ֶׁשּלוֹ ה  ַהְּגדֹולָ 

ר  עֹוזֵ   ָעֶלי� ם  ֶׁשאֹוְמִריי  ָׁשַמְעּתִ , " לוֹ ר  ָאמַ ן  ָנתָ י  ַרּבִ ז  ָא,  ְמֻדְכָּד�ד  ָּתִמי
ת  ִלְהיוֹ ר  ָהִעּקָ ,  ֵמַרֵּבינּו  ָּכ�י  ִקַּבְלּתִ א  �י  ֲאנִ   י)ְרִצינִ (א  ָירֵ ה  ֶׁשַאּתָ 

ל  עַ   ָּדֵגׁשם  ָלִׂשים  ְצִריִכיר  ֶׁשָהִעּקָ ה  ַהַּכָּונָ ן".  ּכֵ ם  ּגַ ק  ְוָאדּוה  ְּבִׂשְמחָ 
 ה.ְּבִׂשְמחָ ת ְוִלְהיוֹ ק ְלִהְתַחּזֵ ד ָּתִמיה, ַהִּׂשְמחָ 

ה  ָלּמָ ז  ָאר,  ַיֲעבוֹ א  ִמֵּמילָ ם  ַהּיוֹ ע,  רַ ם  אִ ן  ּוֵבי ב  טוֹ   ְּכֶׁשהֹוֵל�ן  ֵּבי
"ֵאין   (ַּתְנחּוָמא, ְׁשִמיִני)  םֲחַז"ל אֹוְמִרים?  יוֹ   ְּבאֹותוֹ ה  ְּבִׂשְמחָ ת  ִלְהיוֹ א  �

ַהִׂשְמָחה ַמְמֶּתֶנת ָלָאָדם, �א ָּכל ִמי ֶׁשָּׂשֵמַח ַהיֹום ָׂשֵמַח ְלָמָחר",  
ה,  ָקׁשֶ ם  יוֹ   ְּכֶׁשַּמִּגיעַ ל  ְּכלָ   ֶדֶר�ּבְ י  ּכִ ר,  ִלְזּכוֹ ד  ְמאֹ ב  ָחׁשּור  ָּדבָ   ְוֶזה 

 ִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
 

 הְַדָרָכה ְלָבחּור ֵאי ְלִהְתנֵַהג ּבַחִַּיים
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ִלְמחֹא ַּכַּפִים ּוְלַחֵּי 
ֵמָהרֹאׁש;   ִלי  יֹוֵצא  ֶׁשא  ַמֲחֶזה  ָרִאיִתי 
ִלְפֵני  ָיִמים  ַּכָּמה  מֹוֲהָרא"ׁש  ֶאת  ָרִאיִתי 
ַהִּמָּטה,   ַעל  חֹוִלים  ְּבֵבית  ַהִהְסַּתְּלקּות 
מֹוֲהָרא"ׁש    ,ְוִחֵּי ַּכַּפִים  ָמָחא  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶאת  עֹוֵזב  ֶׁשֲאִני  ַּכַּפִים  מֹוֵחא  "ֲאִני  ָאַמר: 

 ָהעֹוָלם". 
אֹוִתי.   רֹוֵדף  ַהֶּזה  ַהַּמֲחֶזה   ,ְל אֹוַמר  ַמה 
ּוְבָכל  ְצרּורֹות  ָצרֹות  ְּבַחָּייו  ָסַבל  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָהיּו לֹו   זֹאת הּוא א ִאֵּבד ֶאת ָהֱאמּוָנה, א 
ֻקְׁשיֹות ַעל ָהֱאמּוָנה, ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו הּוא ַרק  

ֱא  ְלַהְכִניס  ָהֱאמּוָנה;  ִּבְׁשִביל  ָּבנּו  ָּפַעל  מּוָנה 
 ּוְבָכל ָהעֹוָלם. 

ִאם ְנַצֵּית ְלמֹוֲהָרא"ׁש, ֵנֵל ַּבְּדָרִכים ָהֵאּלּו,  
ֲאַנְחנּו ִנְזֶּכה   -ִנְׁשַּתֵּמׁש ִעם ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו  

ְלַהִּגיַע ֶלֱאמּוָנה ֲחָזָקה, ִנְהֶיה ְּדבּוִקים ְּבַהֵּׁשם  
ַּכַּפִים ּוְלַחֵּי,  ִיְתָּבַר, ֲאַנְחנּו ַּגם נּוַכל ִלְמחֹא  

 .ִלְהיֹות ֶּבֱאֶמת ְמסּוִרים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 
ָאח ָיָקר, ֵל ְקָצת ְלַטֵּיל, ִּתְתּבֹוֵדד; ְּתַבֵּקׁש  
ְּתַבֵּקׁש   ֵאָליו,   אֹוְת ֶׁשְּיָקֵרב   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם 
ְלִיְרָאה   ִלִּבי  ַהט   ,ַלֲעבֹוָדֶת ָקְרֵבנּו   " ִמֶּמּנּו: 

ֶמ", ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַּבָּׂשָפה ֶׁשְּל: "ַאָּבא  ֶאת ְׁש 
 ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, ֲעזֹר ִלי".

ְּכֶׁשהֹוְלִכים   ַּתֲענּוג  ֲהֵרי  ֵהם  ַהַחִּיים 
 ְלִהְתּבֹוְדדּות. 

 "ב) תשפב ַוֵיֶׁש ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ר ִלְזּכוֹ  ִית  ת  ֶאְפׁשָ לֹום ּבַ ִלׁשְ
ֶרְסֶלב  ֶאָחד הּוא ּבְ ׁשֶ ִני  ּכְ ֵ ְוַהׁשּ

 לֹא? 

  
 

 ְׁשֵאָלה:

 ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,ִלְכבֹוד רֹאׁש  
 ְּכָבר ִמְּזַמן ָרִציִתי ְלהֹודֹות ַעל ַהִּׁשעּוִרים, ַהִּמְכָּתִבים ְוַהִּגְליֹונֹות, ֶׁשָּכל ָּכ ָעְזרּו ִלי ַּבַחִּיים.

ֲאָבל ֲאִני ְמֹאד רֹוָצה ְלַקֵּבל   , ְּכָבר ִהִּציעּו ִלי ַהְרֵּבה ִׁשּדּוִכים,22ַּבת ר ֲאִני ַּבת ְיִחיָדה, ֵּבין ְׁשֵני ַאִחים, ֲאִני ְּכבָ 
 ָּבחּור ְיֵרא ָׁשַמִים ֶׁשהּוא ָחִסיד ְּבֶרְסֶלב.

ִמְתַחְּזקֹות ְּבַיַחד, ֲאָבל ִהיא   ֲאִני א ַמִּגיָעה ֵמֶחְבָרה ֲחִסיִדית, ֲאָבל ִנְמַׁשְכִּתי ִלְבֶרְסֶלב ֶּדֶר ֲחֵבָרה, ַוֲאַנְחנּו 
 ה ָׁשִנים. ְּכָבר ִהְתַחְּתָנה ִלְפֵני ַּכָּמ 

ִדי, ָהִעָּקר  ֲאָנִׁשים אֹוְמִרים ִלי ֶׁשא ֶאְתַעֵּקׁש ַּדְוָקא ַעל ָּבחּור ָחִסיד ְּבֶרְסֶלב, ַוֲאִפּלּו א ַּדְוָקא ַעל ָּבחּור ֲחִסי 
ֲאִני א ְּבטּוָחה ֶׁשֶּזה ָאֵכן ָּכ ְלָקֵרב אֹותֹו ַלֲחִסידּות ְוִלְבֶרְסֶלב. ֲאָבל  ר  א ִיְהֶיה  ִמְתַנֵּגד, ְוָאז אּוַכל ַאַח א  ֶׁשהּו

 .םֻמְרָּכִביד  ֶׁשַהַחִּיים, ְלָפחֹות ַּבַהְתָחָלה, ִיְהיּו ְמאֹ םָּכ, ַהִאם ֶאְפָׁשר ְלָקֵרב ַּבַעל ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה? ֶזה ֲהֵרי ִיְגרֹ 

ָּכל ָּכ ׁשֹוִנים ֶאָחד ֵמַהֵּׁשִני? ֶאְפָׁשר    גַהּזּוי  ּוְבִעָּקר ֲאִני רֹוָצה ָלַדַעת ַהִאם ַהְּׁשלֹום ַּבִית א ִיְהֶיה ָקֶׁשה ִאם ְּבנֵ 
ִעם ְּבֶרְסֶלב, ְואּוַלי ֲאִפילּו ׁשּום   רְּבֶרְסֶלב, ְולֹו ֵאין ׁשּום ֶקֶׁש   םְלִהְסַּתֵּדר ִעם ַּבַעל ֲאִפּלּו ֶׁשֲאִני ָּכל ָּכ ֲחָזָקה עִ 

 ַלֲחִסידּות?  רֶקֶׁש 

ֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשְּכָבר ֶאְמָצע ֶאת ִזּוּוִגי ַהָּנכֹון, ֶׁשְּכָבר ֶאְזֶּכה ְלִהְתַחֵּתן ְּבָקרֹוב ּוְלָהִקים  ֲאִני א ַמְפִסיָקה ְלַבֵּקׁש ֵמַה 
 ַּבִית ֶנֱאָמן ְּבִיְׂשָרֵאל, אּוַלי רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיכֹול ַלֲעזֹר ִלי ְּבֵעצֹות ְוַהְדָרָכה? 

 ִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, י"ז ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי' 
 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

אֹותֹו ָּדָבר, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשָּכל    םְּדעּו ָלֶכם, ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה ֶׁשְּׁשֵני ֲאָנִׁשים חֹוְׁשִבי  תֵראִׁשי
: "ְּכֵׁשם ֶׁשֵאין ַּפְרצּופֹוֵתיֶהן ּדֹוִמין  (ַּבִּמְדָּבר ַרָּבה כא, ב)ַאֶחֶרת ֵמַהֵּׁשִני. ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים    בָאָדם חֹוֵׁש 

ָּכל ָאָדם חֹוֵׁשב ַאֶחֶרת; ָלֵכן ֲאִפּלּו ִאם ִּתְמְצאּו ָחָתן ָחִסיד ְּבֶרְסֶלב, ֶזה ָלֶזה, ָּכ ֵאין ַּדְעָּתן ָׁשִוין ֶזה   ָלֶזה", 
ֲעַדִין ִּתְצָטְרכּו ַלֲעבֹד ָקֶׁשה ַעל ְׁשלֹום ַּבִית. ַאל ַּתְחְׁשבּו ֶׁשִּבְגַלל ֶׁשַאֶּתם ְּבֶרְסֶלב    -ְׁשֵניֶכם ִּתְהיּו ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב  

ִלְׁשלֹום ַּבִית ַרק ְּכֶׁשעֹוְבִדים ַעל ַהִּמּדֹות,  ת  ִלְזּכֹור  ַמִּגיַע אֹוטֹוָמִטית ְׁשלֹום ַּבִית; ֶאְפָׁש   -ְּבֶרְסֶלב  ְוִתְמְצאּו ָחָתן ִמ 
ְכלּו ְלַתֵּקן  ִלְׁשלֹום ַּבִית, ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשּיּות  ַעְצמֹו ְּכֵדי ִלְזּכֹול  עַ   ַהְרֵּבה  דְצִריִכים ַלֲעבֹו 

 ִלְׁשלֹום ַּבִית. םֶאת ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות; ַרק ָּכ זֹוִכי

ר  ַּתֲעזֹ ם  ַהֵּׁש     אֹוְמִרים ְּבֵׁשם ַצִּדיִקים, ֵאיפֹה ְמַבְּקִׁשים ַּבְּתִפָּלה ַעל ְׁשלֹום ַּבִית? ְּב:"ְוַנְפִׁשי ְּכָעָפר ַלּכֹל ִּתְהֶיה",
ַעְצמֹו י  ָאָדם ָצִרי ִלְהיֹות ְּבֵעינֵ   (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן רעז)ַרֵּבנּו אֹוֵמר  ר,  ָעפָ ּכְ י  ַעְצִמ י  ְּבֵעינֵ ה  ֶׁשֶאְהיֶ י  לִ 

ְוֶכֶסף ַוֲאָבִנים    ְּכמֹו ָעָפר, "ְּכמֹו ֶהָעָפר ֶׁשַהּכֹל ָּדִׁשין ָעֶליָה, ְוִהיא נֹוֶתֶנת ָלֶהם ָּכל ַהּטֹובֹות, ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ְוָזָהב
ה  בֹות, ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ְּכמֹו ֵכן ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם חֹוְלִקים ָעָליו ּוְמַבְּקִׁשים ָרָעתֹו ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַיֲעֶׂש טֹו

ְוֶזה ֶהָעָפר",  ְּכמֹו  ַהּטֹובֹות,  ָּכל  ֶאְפָׁש   הַמ   ָלֶהם   ָּכ ַרק  ִּתְהֶיה".  ַלּכֹל  ְּכָעָפר  "ְוַנְפִׁשי    תְזּכֹולִ ר  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים: 
 ַהֵּׁשִני ַרק טֹוב ֲאִפּלּו ֶׁשּדֹוְרִכים ָעַלי. םעִ ל ִלְׁשלֹום ַּבִית, ְּכֶׁשּמּוָכִנים ִלְגמֹ 

(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵׁשִנית ְּדעּו ָלֶכם, ְׁשלֹום ַּבִית ֶזה א ְּכֶׁשְּׁשֵניֶהם חֹוְׁשִבים אֹותֹו ָּדָבר, ֶזה א ָׁשלֹום. ַרֵּבנּו אֹוֵמר  

ְּכֶׁשְּמַחְּבִרי   ִסיָמן פ)  ֵחֶלק א', ֶׁשֶּנֱאַמר    םָׁשלֹום הּוא  ְּבַיַחד,  ַחִּיים  ּוְׁשֵניֶהם  ֲהפּוִכים  ֲאָנִׁשים  :  (ִאּיֹוב כה, ב)ְׁשֵני 
" ַרֵּבנּו:  ַהַּמְלָאִכים. אֹוֵמר  ֵּבין  ַּבָּׁשַמִים  ָׁשלֹום  עֹוֶׂשה  ָּברּו הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ִּבְמרֹוָמיו",  ָׁשלֹום  ֶזה  ּכִ "עֹוֶׂשה  י 

ֹום ֵּביֵניֶהם  ַהַּמְלָא ֵמֵאׁש, ְוֶזה ִמַּמִים, ֶׁשֵהם ְּתֵרי ֲהָפִכים; ִּכי ַמִים ְמַכֶּבה ֵאׁש, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֶׂשה ָׁשל
 ָעָקר ַהָּׁשלֹום, הּוא ְלַחֵּבר ְׁשֵני ְּדָבִרים ֲהפּוִכים, ַעֵּין ָׁשם.ה ּוְמַחְּבָרם ַיַחד", רֹוִאים ֶׁשּזֶ 

ְּכָבר ֱהִייֶתם ְצִריִכים ָלַדַעת ַמִהי ְּבֶרְסֶלב; ְּבֶרְסֶלב    זָא   ַאֶּתם אֹוְמִרים ֶׁשַאֶּתם ְמקָֹרִבים ֶאל ַרֵּבנּו, ַאֶּתם ְּבֶרְסֶלב,
ְצוֹות, ְלִהְסַּתֵּכל טֹוב  ֵׂשֶכל, ְּבֶרְסֶלב ֶזה ַלְחׁשֹב ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ִלְׂשמַֹח ִעם ַהִּמ   הזֶ 

ֲאֵחִרים   ָּכל סּוג ִׁשּדּו  -ַעל  ִעם  ְלִהְסַּתֵּדר   ָצִרי ְּבֶרְסֶלב  ֲחִסיד  יֹוֵתר;  ְוא  ָּפחֹות  ְּבֶרְסֶלב, א  ֲחִסיִדי,    :ֶזה 
 , ַאְׁשְּכַנִּזי ּוְסָפַרִּדי. הִליָטִאי, ֶיֶק 

ַרע    ֵיבֹוא  אּוה  יּכִ ִמן ַהְזַמן,    ֵהרּזָ ַמֲאָמר ֶהָחָכם: "ִה ת  ּוַבחּורֹות ֶא   מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה אֹוֵמר ְלַבחּוִרים
: "ְנחֹות  (ְיָבמֹות סג.).  ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים  דְמאֹ ר  עֹוֵבר ַמֵה   א", ְצִריִכים ִלְׁשמֹר ַעל ַהְּזַמן, ִּכי הּו אֹדְּמ 
  ת לֹו ָלַקַח   הְמָצא ִׁשּדּו; ְּבֶדֶר ְּכָלל ָאָדם הּוא ַּגַאְוָתן ְוכּו', א ָנֶא ", ֵרד ַמְדֵרָגה ְוָכ ִּת ָתאְּת ִאי  ְוָנִסיב  אּגָ ְר ַּד 

ָהָאָדם ַהָּיֶפה,    ֲאִניֶאת ַהִּׁשּדּוִכים ֶׁשַּמִּציִעים לֹו ְוהּוא ּדֹוֶחה ַהּכֹל ְּבָאְמרֹו: 'ֲאִני ֶהָחָכם ַהָּגדֹול ֶאַּקח ֶאת ֶזה?!' '
עִ  ֶאְתַחֵּתן  ֶהָחָכם  ְמַחְּפִׂשים ָהָאָדם  ִנְבָרא;  א  ֶׁשעֹוד   ִׁשּדּו ּוְמַחְּפִׂשים  ְוכּו'  ִמְסּתֹוְבִבים   ָּכ ָּכזֹאת?!'  ם 

ַהַּכָּוָנה ֶׁשאּוַלי ִיְמְצאּו ֶאת הַ   תִלְפִגיׁשֹו  םּוְמַחְּפִׂשים, יוצא  ַעל סּוס ָלָבן ִעם ַׂשִּקים    רֹוֶכֶבת  ַּכָּלהְוכּו', ִמּתֹו
ם ּו', ְמַחְּפִׂשים ֶּׁשִּיָּוֵלד ָּכֶזה ָאָדם ְוא קֹוְלִטים ֶׁשֵּביְנַתִים עֹוֵבר ַהְרֵּבה ְזַמן, ּוִפְתאֹום ְמַגִּליְמֵלִאים ְּבֶכֶסף ְוכ

 ... ִהְזַּדְּקנּור ֶׁשְּכבָ 

 .יֲחִסיִד  רְּבֶרְסֶלב, ְלָבחּו דְּתַחּכּו ְלָחִסי ַאל
 "ב)תשפב ַוֵיֶׁש ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 ְּתׁשּוָבה:

ה  ָקׁשֶ ז  ָאם,  ֶׁשרֹוִצי  ְּכמוֹ ם  הֹוְלִכיא  �ם  ְּדָבִרי
"ְוחֹוְׁשִבי,  ְּבִׂשְמָחהת  ִלְהיוֹ ד  ְמאֹ  ה  ִיְהיֶ ר  ָמחָ ם 
ן ָלכֵ ה".  ְּבִׂשְמחָ ה  ֶאְהיֶ ר  ָמחָ ב,  טוֹ ר  יֹותֵ ם  יוֹ 

ת  ִלְהיוֹ ר  ְלָמחָ ה  ְּתַחּכֶ ל  ַא"ל:  ֲחזַ   ָלנּום  אֹוְמִרי
ר? ָמחָ ה  ִיְהיֶ ה  מַ   יֹוֵדעַ ה  ַאּתָ   ֵאי�י  ּכִ ,  ְּבִׂשְמָחה
 ֵאי�ה  ְמַׁשּנֶ א  �,  ָׂשֵמחַ ת  ִלְהיוֹ ם  ַהּיוֹ ל  ִּתְׁשַּתּדֵ 

ם ְּכֶׁשָאדָ י  ּכִ ל,  ְּבַהּכֹ   ֶׁשַּתְצִליחַ ה  ַיֲעׂשֶ ה  ְוזֶ ב,  ַהַּמּצָ 
 . ַמְצִליחַ א הּוז ָאה ְּבִׂשְמחָ 

 ֵאי� ם,  ָהָאדָ ל  ׁשֶ   םַּבָּיַדיִ ת  ִנְמֵצאה  ַהְּבִחירָ 
ק  ֶׁשַהָּפסּו  ְּכמוֹ ,  ֶׁשּלוֹ ם  ַהַחִּיית  אֶ ל  ְיַקּבֵ א  ֶׁשהּו
ְּבָרָכה    ' ַהיֹום'ְרֵאה ָאֹנִכי נֹוֵתן ִלְפֵניֶכם  ר "אֹומֵ 

ת אֶ ם  ְלָאדָ ה  ַמָּתנָ ן  נֹותֵ ם  ַהּׁשֵ   –"  ּוְקָלָלה
  אוֹ ה  ְּבָרכָ ה  זֶ ם  עִ ת  ַלֲעׂשוֹ ל  ָיכוֹ א  ְוהּום',  ּיוֹ 'הַ 

ם  ַהּיוֹ ת  אֶ ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ב,  ָעצּו  אוֹ   ָׂשֵמחַ ה,  ְקָללָ 
  ֶׁשֵּיׁש ם  ַהּטֹוִבים  ַהֲחָלִקי ל  עַ ק  רַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ב,  טוֹ 
ע,  ְּברַ ל  ַהּכֹ ל  ְלַקּבֵ ר  ְוֶאְפׁשָ ה,  זֶ ם  עִ   ְוִלְׂשמֹוחַ   לוֹ 

"ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים",  ר:  אֹומֵ ם  ַהּׁשֵ ב, וְ ָעצּות  ְוִלְהיוֹ 
ז ָאר,  ּוְמֻאּׁשָ   ָׂשֵמחַ ת  ִלְהיוֹ ם,  ַהַחִּיית  אֶ   ִּתְבַחר

 ב. טּול ּכָ  ְל�ה ִיְהיֶ 
ת  אֶ   ְּבִקְרּבוֹ ס  ְלַהְכִניה  ֶׁשּזֹוכֶ י  מִ י  ַאְׁשרֵ 
  ם ַהּׁשֵ ק  ֶׁשרַ ר  ִלְזּכוֹ ד  ָּתִמיה,  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ָהֱאמּונָ 

ה, ְּבִׂשְמחָ ד  ָּתִמיה  ִיְהיֶ א  הּוז  ְוָאל,  ַהּכֹ ל  ְמַנהֵ 
ם  ּוָבעֹולָ ה  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ ם  ְמֻאָּׁשִרים  ַחִּיי  לוֹ   ה ְוִיְהיֶ 
 א.ַהּבָ 

 (ּתֹו� ַהַּנַחל ִמֵּקץ תשנ"ט, ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י"ג
 ְמָחה) ֶעֶר� ְוטֹוב ֵלב ִמְׁשֶּתה ָּתִמיד, ְוֵחֶלק י' ֶעֶרּך ִׂש 
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 ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 בישיבה מאיריםימי חנוכה 
, התלמידים לומדים בשקידה רבה תוך  בחוזקהחנוכה מנוצלים בישיבה  ה   חגשל    המורמיםהימים   

 הקדוש בצורה הטובה ביותר.  החג שימוש בהשפעותיו של 
על    הרבה  שליט"א  הישיבה  ראש  דיבר  החנוכה  שיעורי   יכולים  שאנו  החיזוק במהלך 

הזה   ימים ב  היהודים  עם  ה" הקב  שעשה   מהניסים  לקחת בזמן  מעט ,  ההם    איך 
בנו מחדש    הם  איך  ,של היוונים  צבא הגדול והאדיר ניצחו את ההחשמונאים הקדושים  

  כד המקדש החרב, ולמרות שהיוונים טמאו את כל השמן, הקב"ה עזר שמצאו  בית    את  
 שמונה ימים. דלקשהספיק רק ליום אחד, והקב"ה עשה נס שהוא  קטןשמן 

המקדש היה    ביתה צרות באותה תקופה,  ראש הישיבה שליט"א ציין כי למרות שהיו כל כך הרב 
, אבל הם שמחו מאוד ועשו חג שמח עם  אבליום    על זהשבור וטמא, החשמונאים יכלו לעשות  

. זה מלמד אותנו שגם אם אדם מרגיש שהוא שבור וטמא לגמרי, שהם מצאומעט השמן הטהור  
מן טהור שעדיין יש הקטן של ש  הכדלחפש את    שיתחזק, אלא וליפול לתוך ייאוש  לוותראסור לו  

מלא מצות ומעשים טובים, אפילו פושעי ישראל מלאים מצות כרמון, ובזה צריך    יהודילו. כל  
מניח  שומר שבת, הוא לובש ציצית, הוא  הוא    ,  שישמח שהוא אוכל כשרהיהודי לשמוח מאוד,  

ל לשמוח בהם  דברים טובים שהוא יכו   די והותר, וכן הלאה לכל יהודי יש  ופאות, יש לו זקן תפילין
זה כבר יביא לכך שהוא יהיה טוב לגמרי. וכן הלאה  ,שהוא ישמח עם מעט הטוב שיש בוכ מאוד. ו
במהלך השיעורים הרבה חיזוקים מחג החנוכה שילווה אותנו לאורך     בה שליט"אישיהראש  הוציא  

 כל השנה. 
ראש הישיבה שליט"א, מלאי עצות והכוונה   שלמאוד נפלאים והעשירים הדרשות והשיעורים ה 

, ולהצליח בצורה הטובה ביותר. מוכרים כבר ברחבי  ברוחניות ובגשמיותבחיים    להסתדרכיצד  
המספרים   כל  את  [ראה  ברסלב  קול  של  הטלפון  בקו  השיעורים  לכל  להאזין  ניתן  העולם. 

 ל העולם. המקומיים בסוף הגיליון] לו מאזינים מדי יום עשרות אלפי יהודים מכ 
דיומא,    9-ו   1  לאידיש  1  להקיש  ניתןבקול ברסלב    כך  לענייני  תוכלו  למדור חנוכה,    4ואחר  בו 

 לשמוע שיעורים, דרשות וסיפורים רבים, לכבוד חג החנוכה. 
 בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים! 

** * 

 חנוכה לאמונתו" מנוי מיוחד  ו"עצת 
הקודש"    חנוכהלכבוד    היכל  הדפסה  נרש  במבצע  תיוצא"קרן  כאשר    תו לקבל עצ  מיםמיוחד;  

 שבועות בחינם.  4ה למשך ז את ואמונה למשך שנה, יקבל
" היא המתנה היפה ביותר שתוכלו לתת לעצמכם ולילדיכם, זוהי מתנה של  אמונהמנוי ל"עצתו   

שאני אף פעם לא לבד אלא , מתנה של חיים עם התורה הקדושה, מתנה לדעת  הקב"החיים עם  
כל זה יתן להם חיים מתוקים בעולם הזה, ו  ואני יכול לפנות אליו,  תמיד איתי,את הבורא    יש לי

 .הבאבעולם  ח נצחיםצ לעד ולנוילווה אותם 
ו  ניסיונות  כאלה  עוברים  כשאנחנו  הקשה,  בדור  אפילו    קשייםהיום  חלמו עליהם  שאנשים  לא 

אילו  נוער, זה יכול להיראות לצעירים רבים כ ל  וקוראים  נוצציםהגויים    ותרחובהבדורות הקודמים.   
,  הפילה חללים    רבים  ולצערנואושר, זה יכול להיראות כאילו שם מוצאים חום ואהבה,    נמצא  "ם"ש

 ישראל.   עםמהיפים והטובים    ו של הסמ"ך מ"םכל הזמן שנתפסים ברשת שומעיםהרבה אסונות  
, כבר לפני למעלה ממאתיים שנה, כאשר  למכהשלא עזב אותנו אלא הקדים רפואה  הודו להשם 

  רבינו ,  אחיקבתא דמשיהקדוש ירדה לעולם להאיר את התקופה הקשה של ע  רבינו נשמתו של  
  הדיבורים דרך שבמקום להתבכיין ולבכות כמה מר הדור, הוא נותן את  ההקדוש מציין לנו את  

  את   , עולם  יופיה של היהדות והאמונה בבורא  להאיר את  ומצליחיםאת חיינו,    יםשמאירוהעצות  
 בנו ובילדינו.  יהודיים םשל לנהל חיי והתענוג ,מתיקות התורה והמצוות

  עם ונחטפים על ידי יותר ויותר   מופציםוהמכתבים  הקונטרסיםעם כל יום שעובר, ש רואים ואכן 
באופן אישי,    פוגשים את עצמםכולם    ,ישראל.  בקונטרסים ובמכתבים של ראש הישיבה שליט"א

והתלבטויותיו   ולשאלותיו  אליו  מדברות  התשובות  כיצד  מרגיש  אחד  התשובות  ו   -כל  כל 
מוהר דברי  על  זי"ע,"אמבוססות  זי"ע,    ש  נתן  הבולע    ונכתבאכן  ש  –הקדוש    ורבינורבי  לדורנו, 

 הקדוש, המחזק את לבנו השבור ומרפא את פצעינו.  ינורבבצמא את דברי 
האור אלפי  ב  מאיר  את    שבועמדי    בתים  מקבלים  הם  כאשר  קודש,  שבת  הקונטרסים  בערב 

ועצות    וזה מכניס בהם חיות ונעימות ביהדות,לכבוד שבת קודש,    ,"עצת אמונה" בדואר  יםהקדוש
  ו , או שלח077-530-9648למספר   ועכשיו, התקשר  מו כברהם עוברים.  הירשעל הרבה קשיים ש

 לגבי "מנוי מיוחד לחנוכה".  ותבררו ae.148.148@gmail.comדוא"ל לכתובת 

 להודות ולהלל לשמך הגדול! 
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 " איחוד החבורות "
 שעל ידי תלמידי היכל הקודש בארץ ישראל   

 בנשיאות מורינו הראש ישיבה שליט"א 

 'זאת חנוכה ביבנאל'
 הננו להודיע לכלל אנ"ש היקרים    

שבס"ד מתכננים נסיעה בצוותא לציונו הקדוש 
 של מוהרא"ש זיע"א ביבנאל עיר ברסלב  

 זאת חנוכהב
 בבוקר 11:00בשעה יציאה 

 כארבע שעות המתנה בציון   
 בבוקר ראשוןלהרשמה עד יום  

4664-764-052  
 אפשרות אמירת כל ספר תהלים  על ידי שליח מיוחד  

      מתוך מכתב שהראש ישיבה כתב על הנסיעה
ל  ִיְׂשָרֵא ץ  ְּבֶאֶר   ַהַּתְלִמיִדים ל  ּכָ ת  ֶא   ְמַקֵּבץה  ֶׁשַאָּת   ָׂשֵמַח י  ֲאנִ 

מֹוֲהָרא"ׁש  ל  ֶׁש ן  ַּבִּצּיּו ל  ְלִהְתַּפּלֵ ,  ֲחנּוָּכהת  זֹאם  ְּביֹול  ְלַיְבְנֵא   ִלְנסֹעַ 

 ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. 
ֲחנּוָּכה  ַעִין  ם  ִמַּצִּדיִקיא  מּובָ ל;  ָּגדֹו ד  ְמאֹם  יֹו  ֶזהּו  זֹאת  (ַּבת 

ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, ַעל ַהָּפסּוק ַוְיִהי ְּכִמְׁשׁש ֳחָדִׁשים ְוגֹו'; ֶזַרע קֹוֶדׁש ֵליל ג' ַּדֲחֻנָּכה, ִּדּבּור  

ה'.  ֲחנּוּכָ ת  זֹאם ' ְּביֹוא  הּוה  ַהָּׁשנָ   רֹאׁשל  ֶׁש ר  ַהְּגַמ ֶׁש   ַהַּמְתִחיל "ְּבָפסּוק")

ם  יֹוה,  ַהָּׁשנָ   רֹאׁשל,  ֱאלּו  חֹוֶדׁש  ֵמרֹאׁשם  ֶׁשַּמְתִחיִלים  ַהִּתּקּוִניל  ּכָ 

ּתֹוָרה,  ם,  ַהִּכּפּוִרי ִׂשְמַחת  ֲעֶצֶרת,  ְׁשִמיִני  ַרָּבה,  הֹוַׁשְעָנא  סּוּכֹות, 
  ּבֹו ל  ִלְפעֹר  ֶׁשֶאְפָׁש ל  ָּגדֹום  יֹו  ֶזהּו  ְּבזֹאת ֲחנּוָּכה;  אהּום  ַהְּגַמר ֶׁשָּלֶה 

 ת. ְּגדֹולֹות ְיׁשּועֹו
ל  ֶׁש   ְלִצּיּונֹות  ָלֶלכֶ ם  ַמְתִאיד  ְמאֹ ן  ְזַמ א  הּו  ֲחנּוָּכהת  זֹא

  ׁש "מֹוֲהָראל;  ִיְׂשָרֵא ם  עַ   ְוַעל ָּכל   ַעל ַעְצֵמנּול  ְלִהְתַּפּלֵ   ׁש"מֹוֲהָרא

ה)  ְּבַצָּוָאתֹוב  ּכֹוֵת  אֹות  מֹוֲהָרא"ׁש,  ַחּיּוִתי  (ַצָווַאת  ַּבַחִּיים  "ּוְכמֹו   :
ִּבְתׁשּוָבה ֲאָנִׁשים  ָיִדי  ַעל  ְלַאַחר  ,  ִנְתעֹוְררּו  ַעְכָׁשיו  ֵּכן  ְּכמֹו 

ִּבְתׁשּוָבה   ִיְתעֹוְררּו  ִקְבִרי  ֶאל  ְּכֶׁשָּיבֹואּו  ְלֵעיָלא  ִהְסַּתְלקּוִתי 
ִיְתָּבַר,    ְוַיְמִׁשיכּו ,  ְׁשֵליָמה ְּבֶעְזָרתֹו  ּוְפָלאֹות  ְיׁשּועֹות  ְלַעְצָמם 

ַעד   ֶאְׁשקֹוט  ְוא  ָאנּוַח  ְוא  ַּבָׁשַמִים,  יֹוֶׁשר  ְלֵמִליץ  ָלֶהם  ְוֶאְהֶיה 

ֶׁשִּיְהֶיה ְלִמי ֶׁשָּבא ֶאל ִקְבִרי ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְלמֹוד ְיׁשּוָעה ְׁשֵליָמה ִמן  
 .ַהָּׁשַמִים"

 ּכַֹח י  לִ ה  ֶׁשִּיְהיֶ ל  ֶרעִכיא  ֵריצָ ן  ּבֶ ל  יֹוֵא י,  ָעלַ ם  ּגַ   ִּתְתַּפְּללּו

ׁש"ֶׁשּמֹוֲהָרא  ְּכמֹו  ַרֵּבינּול  ֶׁש ת  ָהֵעצֹות  ֶא ץ  ְלָהִפי  ְלַהְמִׁשי  

 . םָהעֹולָ ל ְלכָ  – אֹוָתנּוד ִלֵּמ 
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	בָּזֶה רַבֵּנוּ מְפָרֵשׁ אֶת הַפָּסוּק  (תְּהִלִים קמ"ה, ט"ו) "עֵינֵי כֹל אֵלֶיךָ יְשַׂבֵּרוּ", עַל יְדֵי שֶׁהָאָדָם מִסְתַּכֵּל עַל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּבִטָּחוֹן שֶׁהוּא בְּוַדַּאי יַעֲזֹר לוֹ, כָּךְ הוּא גּוֹרֵם, "וְאַתָּה נוֹתֵן לָהֶם אֶת א...
	חֲזַ"ל אוֹמְרִים (דְבָרִים רַבָּה ב', י"ז) שֶׁיֵּשׁ תְּפִלּוֹת שֶׁנַּעֲנִים אַחֲרֵי אַרְבָּעִים שָׁנָה, יֵשׁ תְּפִלּוֹת שֶׁנַּעֲנִים אַחֲרֵי עֶשְׂרִים שָׁנָה, וְכֵן הָלְאָה. כְּלוֹמַר אֵין תְּפִלָּה שֶׁהִיא בְּחִנָּם. כָּל תְּפִלָּה עוֹלָה אֶל הַקָּדו...
	עוֹד סְגֻלָּה רוֹאִים בַּפָּסוּק הַזֶּה, כִּי הַמִּלָּה "יְשַׂבֵּרוּ" יְכוֹלִים לִקְרֹא גַּם עִם "שׁ", עִם נְקֻדָּה בַּצַּד הַיְּמָנִית, "יְשַׁבֵּרוּ", כְּלוֹמַר "לִשְׁבֹּר", כְּשֶׁיְּהוּדִי זוֹכֶה לִשְׁבֹּר אֶת הַיֵּצֶר הָרַע שֶׁלּוֹ שֶׁמֵּסִית אוֹתו...
	עוֹד סְגֻלָּה רוֹאִים בַּפָּסוּק הַזֶּה, כִּי הַמִּלָּה "יְשַׂבֵּרוּ" יְכוֹלִים לִקְרֹא גַּם עִם "שׁ", עִם נְקֻדָּה בַּצַּד הַיְּמָנִית, "יְשַׁבֵּרוּ", כְּלוֹמַר "לִשְׁבֹּר", כְּשֶׁיְּהוּדִי זוֹכֶה לִשְׁבֹּר אֶת הַיֵּצֶר הָרַע שֶׁלּוֹ שֶׁמֵּסִית אוֹתו...
	עוֹד סְגֻלָּה רוֹאִים בַּפָּסוּק הַזֶּה, כִּי הַמִּלָּה "יְשַׂבֵּרוּ" יְכוֹלִים לִקְרֹא גַּם עִם "שׁ", עִם נְקֻדָּה בַּצַּד הַיְּמָנִית, "יְשַׁבֵּרוּ", כְּלוֹמַר "לִשְׁבֹּר", כְּשֶׁיְּהוּדִי זוֹכֶה לִשְׁבֹּר אֶת הַיֵּצֶר הָרַע שֶׁלּוֹ שֶׁמֵּסִית אוֹתו...
	בָּזֶה אֶפְשָׁר לְהָבִין לָמָּה הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה מְכַנָּה אֶת קְנִיַּת הָאֹכֶל בְּשֵׁם "שֶׁבֶר", שֶׁזֶּה מְרַמֵּז עַל שְׁנֵי הַפֵּרוּשִׁים, הֵן עַל לְקַוּוֹת וּלְהִסְתַּכֵּל עַל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְהֵן לִשְׁבֹּר, כִּי זֶה הַדֶּרֶךְ אֵיךְ ...
	הָבָה נִתְגַּבֵּר עַל הַיֵּצֶר הָרַע, נְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁנִּזְכֶּה לִשְׁמֹר עַל הָעֵינַיִם כְּמוֹ שֶׁצָּרִיךְ, לֹא לְהִסְתַּכֵּל עַל מַה שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא מַרְשֶׁה, וּבְאוֹתוֹ הַזְּמַן נִסְתַּכֵּל רַק עַל הַקָּדוֹשׁ בָּרו...
	יוֹם ה' פַּרְשַׁת וַיֵשֶׁב, כ"א כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"ב
	מַזָל טוֹב עַל הַבַּר מִצְוָה שֶׁלְּךָ! הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתִּגְדַּל יְהוּדִי כָּשֵׁר, צַדִּיק גָּדוֹל.
	מַזָל טוֹב עַל הַבַּר מִצְוָה שֶׁלְּךָ! הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתִּגְדַּל יְהוּדִי כָּשֵׁר, צַדִּיק גָּדוֹל.
	מַזָל טוֹב עַל הַבַּר מִצְוָה שֶׁלְּךָ! הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתִּגְדַּל יְהוּדִי כָּשֵׁר, צַדִּיק גָּדוֹל.
	אַבָּא שֶׁלְּךָ שָׁלַח לִי תְּמוּנוֹת מֵהַבַּר מִצְוָה שֶׁלְּךָ; אֲנִי מִתְפַּעֵל מֵהַחָכְמָה שֶׁלְּךָ, אַתָּה צָעִיר אֲבָל יֵשׁ לְךָ שֵׂכֶל יוֹתֵר מִמְּבֻגָּרִים, בִּקַּשְׁתָּ מֵהוֹרֶיךָ בַּר מִצְוָה פְּשׁוּטָה,  זֶה לֹא עָלָה כֶּסֶף; אַשְׁרֶיךָ .
	אַבָּא שֶׁלְּךָ שָׁלַח לִי תְּמוּנוֹת מֵהַבַּר מִצְוָה שֶׁלְּךָ; אֲנִי מִתְפַּעֵל מֵהַחָכְמָה שֶׁלְּךָ, אַתָּה צָעִיר אֲבָל יֵשׁ לְךָ שֵׂכֶל יוֹתֵר מִמְּבֻגָּרִים, בִּקַּשְׁתָּ מֵהוֹרֶיךָ בַּר מִצְוָה פְּשׁוּטָה,  זֶה לֹא עָלָה כֶּסֶף; אַשְׁרֶיךָ .
	אַבָּא שֶׁלְּךָ שָׁלַח לִי תְּמוּנוֹת מֵהַבַּר מִצְוָה שֶׁלְּךָ; אֲנִי מִתְפַּעֵל מֵהַחָכְמָה שֶׁלְּךָ, אַתָּה צָעִיר אֲבָל יֵשׁ לְךָ שֵׂכֶל יוֹתֵר מִמְּבֻגָּרִים, בִּקַּשְׁתָּ מֵהוֹרֶיךָ בַּר מִצְוָה פְּשׁוּטָה,  זֶה לֹא עָלָה כֶּסֶף; אַשְׁרֶיךָ .
	אַתָּה מְבַקֵּשׁ שֶׁאֶכְתֹּב לְךָ הַדְרָכָה אֵיךְ לְהִתְנַהֵג בַּחַיִּים.
	 דָּבָר רִאשׁוֹן בַּבֹּקֶר טֹל יָדַיִם, אַל תֵּרֵד מֵהַמִּטָּה בְּלִי לִטֹּל יָדַיִם. תִּתְלַבֵּשׁ וְלֵךְ לַמִּקְוֶה, רַבֵּנוּ אוֹמֵר: "דָּבָר רִאשׁוֹן זֶה מִקְוֶה"; חֲסִידֵי בְּרֶסְלֶב מְאֹד מַקְפִּידִים לֹא לְהַחֲסִיר מִקְוֶה אַף יוֹם.
	 דָּבָר רִאשׁוֹן בַּבֹּקֶר טֹל יָדַיִם, אַל תֵּרֵד מֵהַמִּטָּה בְּלִי לִטֹּל יָדַיִם. תִּתְלַבֵּשׁ וְלֵךְ לַמִּקְוֶה, רַבֵּנוּ אוֹמֵר: "דָּבָר רִאשׁוֹן זֶה מִקְוֶה"; חֲסִידֵי בְּרֶסְלֶב מְאֹד מַקְפִּידִים לֹא לְהַחֲסִיר מִקְוֶה אַף יוֹם.
	 דָּבָר רִאשׁוֹן בַּבֹּקֶר טֹל יָדַיִם, אַל תֵּרֵד מֵהַמִּטָּה בְּלִי לִטֹּל יָדַיִם. תִּתְלַבֵּשׁ וְלֵךְ לַמִּקְוֶה, רַבֵּנוּ אוֹמֵר: "דָּבָר רִאשׁוֹן זֶה מִקְוֶה"; חֲסִידֵי בְּרֶסְלֶב מְאֹד מַקְפִּידִים לֹא לְהַחֲסִיר מִקְוֶה אַף יוֹם.
	 עַכְשָׁו שֶׁאַתָּה בַּיְּשִׁיבָה לֵךְ עִם סֵּדֶר הַיּוֹם שֶׁלָּהֶם; מָתַי שֶׁצְּרִיכִים לִהְיוֹת בַּלִּמּוּד - תִּהְיֶה מוּכָן בַּזְּמַן, וּכְשֶׁצְּרִיכִים לְהַגִּיעַ לְהִתְפַּלֵּל - תִּהְיֶה מוּכָן, סֵדֶר חָשׁוּב מְאֹד לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם.
	 כְּשֶׁיֵּשׁ לְךָ זְמַן פָּנוּי תִּקְבַּע לְךָ סֵדֶר לִלְמֹד אֶת הַשִּׁעוּרִים, הַשִּׁעוּר הָרִאשׁוֹן תִּקְבַּע לְךָ בְּמִקְרָא; תִּלְמַד כָּל יוֹם חֵלֶק מִפָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ, בְּיוֹם רִאשׁוֹן עַד שֵׁנִי, בְּיוֹם שֵׁנִי עַד שְׁלִישִׁי וְכֵן הָלְאָ...
	 כְּשֶׁיֵּשׁ לְךָ זְמַן פָּנוּי תִּקְבַּע לְךָ סֵדֶר לִלְמֹד אֶת הַשִּׁעוּרִים, הַשִּׁעוּר הָרִאשׁוֹן תִּקְבַּע לְךָ בְּמִקְרָא; תִּלְמַד כָּל יוֹם חֵלֶק מִפָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ, בְּיוֹם רִאשׁוֹן עַד שֵׁנִי, בְּיוֹם שֵׁנִי עַד שְׁלִישִׁי וְכֵן הָלְאָ...
	 כְּשֶׁיֵּשׁ לְךָ זְמַן פָּנוּי תִּקְבַּע לְךָ סֵדֶר לִלְמֹד אֶת הַשִּׁעוּרִים, הַשִּׁעוּר הָרִאשׁוֹן תִּקְבַּע לְךָ בְּמִקְרָא; תִּלְמַד כָּל יוֹם חֵלֶק מִפָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ, בְּיוֹם רִאשׁוֹן עַד שֵׁנִי, בְּיוֹם שֵׁנִי עַד שְׁלִישִׁי וְכֵן הָלְאָ...
	 הַשִּׁעוּר הַשֵּׁנִי תִּקְבַּע לְךָ בְּמִשְׁנָיוֹת, רְאֵה לִלְמֹד בְּכָל יוֹם חַ"י פְּרָקִים מִשְׁנָיוֹת, אִם קָשֶׁה לְךָ לוֹמַר חַ"י פְּרָקִים מִשְׁנָיוֹת בִּרְצִיפוּת, אַתָּה יָכוֹל לְחַלֵּק אֶת זֶה לְשָׁלֹשׁ; שִׁשָּׁה פְּרָקִים בַּבֹּקֶר, שִׁשָּׁ...
	חַ"י פְּרָקִים מִשְׁנָיוֹת חֲשׁוּבִים מְאֹד לְבָחוּר צָעִיר; אַל תִּסְתַּכֵּל אִם אַתָּה מֵבִין מַה שֶׁאַתָּה לוֹמֵד, תֹּאמַר אֶת הַמִּלִּים מֵהַמִּשְׁנָיוֹת, אִם אַתָּה מֵבִין אֲזַי טוֹב וְאִם לֹא תַּמְשִׁיךְ לוֹמַר בְּעַקְשָׁנוּת חֲזָקָה, זֶה יַעֲשׂ...
	 תִּקְבַּע לָךְ גַּם שִׁעוּר בִּגְמָרָא וְגַם תֹּאמַר כָּל יוֹם תְּהִלִּים.
	 כְּשֶׁהַלַּיְלָה יוֹרֵד - לֵךְ לִישֹׁן; אַל תִּסְתּוֹבֵב בָּרְחוֹבוֹת, אַל תֵּלֵךְ לְחַבּוּרוֹת, לֵךְ לִישֹׁן מֻקְדָּם וְקוּם מֻקְדָּם.
	 תַּקְפִּיד עַל קְרִיאַת שְׁמַע שֶׁעַל הַמִּטָּה. תַּרְגִּיל אֶת עַצְמְךָ לִקְרֹא קְרִיאַת שְׁמַע בְּנֹסַח אֲרִיזַ"ל; בַּהַתְחָלָה זֶה קָשֶׁה, אֲבָל כְּשֶׁעוֹשִׂים זֹאת בְּמֶשֶׁךְ זְמַן אָרֹךְ בִּרְצִיפוּת - זֶה נַעֲשֶׂה הֶרְגֵּל.
	 תַּקְפִּיד עַל קְרִיאַת שְׁמַע שֶׁעַל הַמִּטָּה. תַּרְגִּיל אֶת עַצְמְךָ לִקְרֹא קְרִיאַת שְׁמַע בְּנֹסַח אֲרִיזַ"ל; בַּהַתְחָלָה זֶה קָשֶׁה, אֲבָל כְּשֶׁעוֹשִׂים זֹאת בְּמֶשֶׁךְ זְמַן אָרֹךְ בִּרְצִיפוּת - זֶה נַעֲשֶׂה הֶרְגֵּל.
	 תַּקְפִּיד עַל קְרִיאַת שְׁמַע שֶׁעַל הַמִּטָּה. תַּרְגִּיל אֶת עַצְמְךָ לִקְרֹא קְרִיאַת שְׁמַע בְּנֹסַח אֲרִיזַ"ל; בַּהַתְחָלָה זֶה קָשֶׁה, אֲבָל כְּשֶׁעוֹשִׂים זֹאת בְּמֶשֶׁךְ זְמַן אָרֹךְ בִּרְצִיפוּת - זֶה נַעֲשֶׂה הֶרְגֵּל.
	 וְעַל כֻּלָּם לֵךְ לְהִתְבּוֹדְדוּת, תְּדַבֵּר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בַּשָּׂפָה הָאִישִׁית שֶׁלְּךָ; תְּבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ שֶׁיַּעֲזֹר לְךָ שֶׁתִּהְיֶה צַדִּיק, תְּבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ שֶׁיְּקָרֵב אוֹתְךָ אֵלָיו. תְּדַבֵּר אֵלָיו עַל הַכֹּל מָה שֶׁמֻּ...
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	בקול ברסלב ניתן להקיש 1 לאידיש 1 ו-9 לענייני דיומא, ואחר כך 4 למדור חנוכה, בו תוכלו לשמוע שיעורים, דרשות וסיפורים רבים, לכבוד חג החנוכה.
	בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים!
	** *
	"עצתו אמונתו" מנוי מיוחד לחנוכה
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