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ְמָפֵרׁש ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע לֹוֵכד    (ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ק')ַרֵּבנּו ַז"ל    ַוִּתְתְּפֵׂשהּו ְּבִבְגדֹו,
, ֶׁשהּוא ִיְצָטֵר� ְלַהִּׂשיג  דָטרּו  תֶאת ָהָאָדם ִעם ַהְּבָגִדים ֶׁשּלֹו, הּוא ּגֹוֵרם ָלָאָדם ִלְהיוֹ 

ֵּׁשם,  ֶּכֶסף ְּכֵדי ִלְקנֹות ְּבָגִדים, ְוָכ� הּוא מֹוֵנַע ֵמָהָאָדם ִלְלֹמד, ְלִהְתַּפֵּלל ְוַלֲעֹבד ֶאת הַ 
ִעם יֹוֵסף ַהַּצִּדיק, ֶאָּלא    ת ִעם ַהְּבָגִדים. ֶזה �א ַרק ִסּפּור ֶׁשָּקָרה ַּפַעם ַאחַ   דהּוא  ָטרּו

  ת ּתֹוֵפס ָּכל ָאָדם ֶׁש�א ִיְהֶיה לֹו ְזַמן ִלְלֹמד ּוְלִהְתַּפֵּלל ַעל ְיֵדי ִטְרּדַ   זֹו ַהֶּדֶר� ֶׁשַהַס"מ
ֶּׁשִּלּבוֹ  ִמי  ֲאָבל  ַהְּדָבִרים    ַהְּבָגִדים,  ַעל  ִמְסַּתֵּכל  �א  הּוא  הּוא,  ָּברּו�  ְּבַהָּקדֹוׁש  ָחָזק 

ָהֵאֶּלה, ֲאִפּלּו ֶׁש�א ִיְהיּו לֹו ְּבָגִדים, הּוא �א ֶנֱחַלׁש ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ֶזה ַהֵּפרּוׁש ַּבָּפסּוק,  
ֶאת ַהְּבָגִדים, הּוא �א ִהְכִניס    בַהַצִדיק ָעזַ   יֹוֵסף  "ַוַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה", 

 ֶאת ָּכל ֹראׁשֹו ְּבֶזה, ָּכל ַהֹּמַח ֶׁשּלֹו ָהָיה ֻמָּנח ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ֵאי� ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם.
ָחָזק   ה ָדם ִיְהיֶ , ֶׁשָאָדם �א ִיְתַּבְלֵּבל ִמּׁשּום ָּדָבר, ֶׁשָארַרֵּבנּו ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ָּכאן ָּדָבר ַאִּדי

ֶׁשַּיְפִסי  ֲאִפּלּו  ָׁשלֹוׁש  ת  ֹזאל  ְּבכָ ף  ֶּכסֶ   דְּבַעְצמֹו  ֶאת  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ֶׁשֵּיֵל� 
. ְּבַוַּדאי ֵיׁש ַעל ֶזה ֵיֶצר ָהַרע ָּגדֹול, ֵיׁש ַהְרֵּבה  ןַהְּתִפּלֹות, ַׁשֲחִרית, ִמְנָחה ְוַעְרִבית ְּבִמְניָ 

ֶאת    בֶאת ַהְּבָגִדים ֶׁשִּלי, ֲאִני עֹוזֵ   בֲאִני עֹוזֵ   - "ַוַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה" ר ַרֵּבנּו ְטָרדֹות, אֹומֵ 
ֶׁשִּלי,   רָ   -  "ַוָּיָנס" ַהַּפְרָנָסה  ַהְרֵּבה    ץַוֲאִני  ּכֹוֵתב  מֹוֲהָרא"ׁש  ְלִהְתַּפֵּלל;  ַהֶמְדָרׁש  ְלֵבית 

ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ֶזה מֹוִריד    ת ֶׁשָּלֶלכֶ   ְּפָעִמים ַּבֵּסֶפר ַהָקדֹוׁש "ֲאֶׁשר ַּבַנַחל"
  - ֶאת ַהֶּׁשַפע ְלָאָדם, מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר: "ִאם ִמְתַּפְּלִלים ְּבִמְנָין ְמַקְּבִלים ָּדָבר ֶׁשְּבִמְנָין  

ְּבִמְניָ  ַׁשֲחִרית  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשַּמְקִּפיד  ִמי  ֶזה,  ֶאת  ְּתַנּסּו  ְוַעְרִבית  ֶּכֶסף",  ְּבִמְנָין,  ִמְנָחה  ן, 
 ְּבִמְנָין ִיְהֶיה לֹו ֶׁשַפע ָּגדֹול. 

אֹותֹו ָּדָבר ִעם ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ֲאִני עֹוֵזב ֶאת ָּכל ַהְטָרדֹות ֶׁשִּלי ַוֲאִני הֹוֵל� ִלְלֹמד ֶאת  
ַעְכָׁשו ִקַּבְלנּו    ת ּתֹוָרה, ַרק ָהֶרַגע ָהָיה ִׂשְמחַ   ן,ְלַהֲאִמיה  ַהִּׁשעּוִרים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשִּלי; ָקׁשֶ 

ַעל ַעְצֵמנּו: 'ַהָּׁשָנה ֶאְלַמד ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי� חּוָמׁש ִעם ַרִׁש"י ּוְמָפְרִׁשים', ְוַהָּׁשָנה עֹוֶבֶרת  
חּוָמׁש  ת 'ָּכל ָּכ� ַמֵהר, ֲאַנְחנּו ְּכָבר אֹוֲחִזים ְּבָפָרַׁשת ִמֵּקץ, עֹוד ְמַעט ְּכָבר ְמַסְּיִמים אֶ 

ֵראִׁשית', ְוַאָּתה ֲאִפּלּו �א יֹוֵדַע ָמה ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע... ִאם ֲחָזִקים ְולֹוְמִדים ָּכל יֹום  ּבְ 
ַעד ֵׁשִני, ְּביֹום ֵׁשִני ַעד ְׁשִליִׁשי, ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ַעד ְרִביִעי ְוֵכן    ןְּביֹום ִראׁשוֹ   ,ְקָצת חּוָמׁש

 ת ָּכל ַהָּפָרָׁשה.ָהְלָאה, ְמַסְּיִמים ְּבָכל ָׁשבּוַע אֶ 
ֵיׁש   ְלִּמְׁשָניֹות  ִמְׁשָניֹות;  ְקָצת  יֹום  ָּכל  לֹוְמִדים  ְּבִמְׁשָניֹות,  ִׁשעּור  קֹוְבִעים  ָּכ�  ַאַחר 

  ִמְׁשָניֹות ֵמִביא ֶׁשַפע, ִלימּוד   ִמְׁשָניֹות ֵמִביא ַּפְרָנָסה, ִלימּוד  , ִלימּודתְסגֻּלֹות ֲעצּומוֹ 
ִמְׁשָניֹות ְמַׁשֶּנה ֶאת ָהָאָדם ְלַגְמֵרי, מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר ְּב'ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל': "ִאם ֲאָנִׁשים ָהיּו  

ַהְרּבֵ   ִלימּודת  יֹוְדִעים ֶאת ַמֲעלַ  ָּכל ֶאָחד לֹוֵמד  ָהָיה  ָּכל ֶאָחד  ה  ִמְׁשָניֹות,  ִמְׁשָניֹות", 
יֹום, ְׁשֵני ְּפָרִקים ְּביֹום, ְׁשלֹוָׁשה ְּפָרִקים ְּביֹום,  , ֶּפֶרק ֶאָחד ּבְ ללֹוֵמד ַּכָּמה ֶׁשהּוא ָיכוֹ 

ם  ְוִאם זֹוִכים לֹוְמִדים 'ַח"י ְּפָרִקים' ִמְׁשָניֹות ָּכל יֹום, ֶזה �א ָּדָבר ָקֶׁשה, ִאם ְמֻסָּדִרי
ְלַהְצִליחַ   םעִ  ָיכֹול  ֶאָחד  ָּכל  ַּבֹּבֶקר, ׁשִ   ֵסֶדר  ְּפָרִקים  ִׁשָּׁשה  לֹוְמִדים  ְּפָרִקים  ְּבֶזה,  ָּׁשה 

 .בַאֲחֵרי ַהָּצֳהַרִים, ְוִׁשָּׁשה ְּפָרִקים ָּבֶערֶ 
ִמְׁשָניֹות הּוא ָהֵעָצה ְלֶאָחד ֶׁשַהֹּמַח ֶׁשּלֹו ְמֻבְלָּבל, ַהֹּמַח ֶׁשּלֹו �א ְמיָֻּׁשב, הּוא   ִלימּוד

ב ֶׁשַלֵׁשִני הֹוֵל� יֹוֵתר  , הּוא ָּכל ַהְּזַמן חֹוׁשֵ ף�א יֹוֵדַע ַמה הּוא רֹוֶצה, ָהֹראׁש ֶׁשּלֹו ְמַרחֵ 
 טֹוב, ְוֵכן ָהְלָאה ָּכל סּוֵגי ַהַּמֲחָׁשבֹות ָהָרעֹות ֶׁשעֹולֹות ַּבֹּמַח. 

ֲאָנִׁשים חֹוְזִרי ִלְהיֹות    ם ַהְרֵּבה  ָיכֹול  ִלי',  עֹוֵזר  ְוֶזה �א  ִמְׁשָניֹות  'ֲאִני לֹוֵמד  ּובֹוִכים, 
ָניֹות, ְּכמֹו ֶאָחד ֶׁשהֹוֵל� ֶאל ָהרֹוֵפא, ָהרֹוֵפא �א  ֶׁשַאָּתה ָצִרי� ִלְלֹמד יֹוֵתר ִּפְרֵקי ִמׁשְ 

ַלֲחֹזר ְּבעֹוד   ַהֹּמַח ֶׁשּלֹו �א ְמֻסָּדר, ְוהּוא ּכֹוֵתב לֹו ִמְרָׁשם ְואֹוֵמר לֹו  יֹוֵדַע ַעד ַּכָּמה 
ִלְהיוֹ  ָיכֹול  ֲחָזָקה,  יֹוֵתר  ִלְתרּוָפה  ָזקּוק  הּוא  אּוַלי  ִלְראֹות  ָצִרי�  ֶׁשאַ   תְׁשבּוַעִים  ָּתה 

ְּביֹום ֶאָחד,    ה ִלְלֹמד 'ַח"י ְּפָרִקים' ִמְׁשָניֹות, ֶׁשֶּזה ְמַׁשֶּנה ֶאת ָהָאָדם ְלַגְמֵרי. ֶזה �א  ּקֹורֶ 
 . לם ֲחָזִקים ָּבֶזה ָיִמים ְוָׁשִנים ֶזה מֹוִעיאִ ֶזה �א קֹוֶרה ְּבָׁשבּוַע ֶאָחד, ֲאָבל 

 "ב) תשפב ַוֵיׁשֶ ל, יֹואֵ ל אֶ ה ָהיָ ר ֲאׁשֶ (
 
 

ה  ַהֲחנּוּכָ י  ִלימֵ ם  ִנְכָנִסיט  ִּכְמעַ ר  ְּכבָ   ֲאַנְחנּוה  ִהּנֵ 
  ֵנרֹות ת  אֶ   םְּכֶׁשַמְדִליִקים,  ְוַהְּׂשֵמִחים  ַהְּקדֹוִׁשי

  ֲאַנְחנּו ה,  ְוַהְּנָׁשמָ ב  ַהּלֵ ת  אֶ   ָלנּור  ֵמִאיה  זֶ ה,  ַהֲחנּוּכָ 
  ֶׁשָּיִאירּו ם  ַהְּקדֹוִׁשיה  ַהֲחנּוּכָ י  ְימֵ ת  אֶ ל  ְלַנּצֵ ם  ְצִריִכי

 ה. ַהָּׁשנָ ל ְלכָ ה ָהְלָאק ַיֲחִזי  ה ֶׁשּזֶ ק ָחזָ  ָּכ�ל ּכָ 
ם ְּבָיִמי  ְלִהְתַחֵּדׁשם  ְצִריִכי  ֶׁשֲאַנְחנּון  ָהִראׁשוֹ ר  ַהָּדבָ 
ל  ְלִהְסַּתּכֵ ,  ֶׁשָּלנּוב  ַהּטוֹ ד ַהּצַ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ה  זֶ ,  ָהֵאֶּלה

ל  עַ ם  ַלַהּׁשֵ ת  ּוְלהֹודוֹ ,  ָלנּו   ֶׁשֵּיׁשם  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִריל  עַ 
 . ָלנּון נֹותֵ א ֶׁשהּוב ַהּטוֹ ל ּכָ 

ם ֶׁשאֹוְמִרי  ְּכמוֹ ל,  ּוְלַהּלֵ ת  ְלהֹודוֹ   ִנְקְּבעּו ה  ֲחנּוּכָ י  ְימֵ 
ְיֵמי  ם  ַהִּמִּלית  אֶ ם"  ַהִּנִּסיל  עַ "ּבְ  ְׁשמֹוַנת  "ְוָקְבעּו 

ל ֶׁשּכָ   ֲאִפילּו  ֲחנּוָּכה ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמ� ַהָגדֹול",  
ם  ַהָּיִמיל  ֲאבָ ם,  ַלַהּׁשֵ ת  ְלהֹודוֹ ם  ְצִריִכים  ּגַ ה  ַהָּׁשנָ 

 ה. ָלזֶ ם ְמֻסָּגִליר יֹותֵ  ָהֵאּלּו
,  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש ם  ָהָרִעים  ַהְּדָבִריל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ם  ִּבְמקוֹ 

,  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש   םְוַהִּייּסּוִרית  ַהָּצרוֹ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ם  ִּבְמקוֹ 
ם ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִריל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ל  ְלִהְתַרּגֵ ם  ְצִריִכי
ם  ֶׁשַהּׁשֵ ם  ָהַרִּבית  ְוַהּטֹובוֹ ם  ַהֲחָסִדיל  עַ ,  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש 
 ד.ָּתִמי ִעָּמנּוה עֹוׂשֶ 

ת אֶ ה ִיְראֶ א ֶׁש�ם ָהָאדָ י  ֵעינַ ת  אֶ ר ְמַעּוֵ ע ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ 
ת  ֵנרוֹ ל  ֵאצֶ ם  ְּכֶׁשּיֹוְׁשִביל  ֲאבָ ל,  ְמַקּבֵ א  ֶׁשהּום  ַהֲחָסִדי
ם  ַהּׁשֵ   ֶּׁשָּברּו�ת  ְוִלְראוֹ ן  ְלִהְתּבֹונֵ ם  ְצִריִכיה,  ַהֲחנּוּכָ 

 ם ֵעיַניִ  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש ה,ְּבִריָא הֶׁשַהִּמְׁשָּפחָ  א,ָּבִרי יֲאנִ 

<<<< 

 
ּנ≈  ƒ‰‰   י ƒיע ƒ‚ּםַמ   . ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים, ַ‰ַח‚ ַ‰ ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ‰ י ֲחֻנּכָ מ≈  י¿

‰ ‰ּו‡  ֲחֻנּכָ ∆ ׁ̆  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ נּו  ָּ̇ ƒ‡ ר  ַ„ּב≈ מ¿ ָ‰ָי‰   ׁ̆ ֲ‰ָר‡" מו…

  „…‡ מ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ן  ָלכ≈  ,˙ נו… ַ‰ּבָ ו¿ ים  ƒנ ַ‰ּבָ ּנּוך¿  ƒח ל  ∆ ׁ̆ ַח‚ 

 ̇ ƒי ּבַ ּבַ ַמן  ּז¿ ּבַ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ר  ≈‰ ּזָ ƒ‰ „≈   ל¿ ַ‰„¿   י ּכ¿ ם ל¿ ƒע י˜  ƒל

ָב  ֲעמ…„ ּכ¿ ַּ̇  ׁ̆ ≈ ׁ̆ ָע‰  ָ ׁ̆ ַמן, ּב¿ ּז¿ ים ּבַ ƒנ ׁ̆ ם  עƒ ר  ַ‰ּבָ ּמָ ַ ּׁ̆ ‰ַ

  ˙ ל ַ‰ֲ‰ָכנו… ˙ ּכָ ∆‡ ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ חּו„;  ƒם י ≈ ׁ̆ ˙ ַ‰ּל¿ ˙…‡ַמר ‡∆ ו¿

ר   ≈̇ ם יו… ָ„ּ ¿̃ ‰ ֻמ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ ‰, ַ‰ּכ…ל  מ∆ ַכּ„ו… ‰ ו¿ ו∆ ¿̃ ƒמ , ׁ̆ ר…‡ מ≈

ָבר  ּוַכל ּכ¿ ּ̇ ַמן  ּז¿ ּבַ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ם ּכ¿ ך¿ ַ‰ּיו… ∆ ׁ̆ מ∆ י˜. ּב¿ ƒל ¿„‰ַ  ל¿

˙, ַ‡ַחר   ירו… ƒמ ַ‰ּז¿  ˙ יר ‡∆ ƒ ׁ̆ ָ ּ̇ ם  ∆„…˜ ;˙ רו… ַ‰ּנ≈ ַי„  ב ל¿ ≈ ׁ̆

ַע  יָך  יָל„∆ ƒר ל ַסּפ≈ ¿ּ̇ ך¿  ַע ל  ּכָ ו¿  ‰ ֲחֻנּכָ ס  נּו  ל  ּנ≈ ּלָ ∆ ׁ̆ ס  ַ‰ּנ≈

ַ‡ַח  נּו,  ַרּב≈ מ≈ ים  ƒע ¿„ יו… נּו  ֲ‡ַנח¿ ∆ „;    רׁ̆ ≈„ ּבו… ¿̇ ƒ ּ̇ ך¿  ּכָ

ע…  פ¿ ƒל ַמן  ז¿ ‰ּו  ז∆  ˙ רו… ַ‰ּנ≈ ל  ∆̂ ≈‡ ר,  מ≈ ‡ו…  ׁ̆ ֲ‰ָר‡" ל מו…

 .˙ ּועו… ׁ̆  י¿
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ַל ‰ ‡¡ ¿ ׁ̆ ƒב)˙˘פח ַוי" 
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 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י"ד ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר� 
 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

עֹוָלם",   ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ַּתִּגיד:  ִיְתָּבַר�,  ְלַהֵּׁשם  ַאַחת  ִמָּלה  ַּתִּגיד  ִאם 
ִלְהיֹות טֹוב", "ַהֵּׁשם ֲאִני חֹוֵזר  ַּתִּגיד: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני רֹוֶצה  

ַהִּמִּלים   ִעם  ֶׁשָעִׂשיִתי";  ַמה  ֶאֱעֶׂשה  �א  ְּכָבר  ֲאִני  ִּבְתׁשּוָבה, 
 ַהְּספּורֹות ָהֵאּלּו ַאָּתה ְּתַתֵּקן ַהֹּכל.

ֶזה ָּכל ָּכ� ַקל ְוָכל ָּכ� ָמתֹוק ַלֲחֹזר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�; ְּבִמָּלה ַאַחת,  
ִּבְׁשִנָּיה ַאַחת  ַּבֲאָנחָ  ַצִּדיק    –ה ַאַחת,  ְוִלְהיֹות  ַהֹּכל  ַלֲהֹפ�  ֶאְפָׁשר 

ָּגדֹול, ֶאָּלא ִמֵּכיָון ֶׁשֲאָנִׁשים ְמֹיָאִׁשים, חֹוְׁשִבים 'ַמה ַהִּמָּלה ַהֹּזאת  
ַּתֲעֹזר ִלי? ַמה ַהִּמָּלה ַהֹּזאת ְיכֹוָלה ַלֲעֹזר ִלי?' ָלֵכן ִנְמָנִעים ִמֶּזה,  

 ים ִּתּקּוִנים ְמַעְנְיִנים.ּוְמַחְּפׂשִ 
ֵמֲאֶׁשר ְלַקֵּבל ֶׁשְּלַדֵּבר    – יֹוֵתר ַקל ְלַהְסִּכים ַלֲעׂשֹות ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות  
ֶזה ְמַתֵּקן ְוהֹוֵפ� ֶאת    -ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ּוְלַהִּגיד ְּפָרִקים ִמְׁשָניֹות  

 ָהָאָדם ְלַצִּדיק ָּגדֹול.
ִּגּלָ  ַהָּקדֹוׁש  ּפֹוֵגם  ָהֲאִריָז"ל  ֶאָחד  ִאם  ֲעֵברֹות.  ִּבְׁשִביל  ִּתּקּוִנים  ה 

הּוא ָצִרי� ָלצּום פ"ד    –ִּבְבִרית, הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  
ְיכֹוִלים   ְּבֹקִׁשי  ֲאַנְחנּו  ַלֲעׂשֹות;  ֶּׁשָּקֶׁשה  ָּדָבר  ֶּבֱאֶמת  ֶזה  ַּתֲעִנּיֹות. 

ָלצּום ְׁשמֹוִנים ְוַאְרַּבע ַּתֲעִנּיֹות... ְּבָכל ָלצּום ַּתֲעִנית ַאַחת, ִמי ָיכֹול  
ֹזאת ֶזה ֲעַדִין ַקל יֹוֵתר ְלָאָדם ַלֲעׂשֹות, ִּכי הּוא ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה  
ַמֶּׁשהּו. ְלֻעַּמת ֹזאת, ְּכֶׁשָאָדם אֹוֵמר ֶּפֶרק ִמְׁשָניֹות, הּוא חֹוֵׁשב 'ַמה 

ַיעְ  ַהֶּזה  ַהֶּפֶרק  ָעִׂשיִתי?  ִאם  ְּכָבר  ִלְקרֹות  ָיכֹול  ְּכָבר  'ַמה  ִלי?'  ֵזר 
אֹוְמִרים ֶּפֶרק ִמְׁשָניֹות ְוַדף ְּגָמָרא?' ַמה ְּכָבר ָיכֹול ִלְהיֹות ִאם ַאִּגיד  
הֹוֵל�  ַוֲאִני  טֹוב,  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  'ֲאִני  ִמִּלים,  ַּכָּמה  ִיְתָּבַר�  ְלַהֵּׁשם 

 ִלְהיֹות טֹוב'? 
ׁשֶ  ֲאָנִׁשים  ִּתְרֶאה  ֶׁשַּבֹחֶדׁש ָלֵכן  ְּכגֹון  ְמֻסָּימֹות,  ִלְסגֻּלֹות  ִּנְתָּפִסים 

ְוֹיאְמרּו ֶאת ַהֶּפֶרק   ָהֲעִׂשיִרי ַּבּיֹום ָהֲעִׂשיִרי ָיבֹואּו ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים 
ָהֲעִׂשיִרי ַהָּפסּוק ָהֲעִׂשיִרי ַּבְּנִׁשיָמה ָהֲעִׂשיִרית; ִּכי ַקל יֹוֵתר ָלָאָדם 

ֵמֲאֶׁשר ְּבֶזה  ְּבִמְזמֹור    ְלַהֲאִמין  ְלַהֲאִמין  ֵמֲאֶׁשר  ְּבַעְצמֹו,  ְלַהֲאִמין 
 ְּתִהִּלים, ְּבִמיָלה ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ח תשפ"ג)ַוִיְׁשלַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 

ם ַרְגַליִ ז,  ֶלֱאחֹ   םָיַדיִ ס,  ִלְלעֹ ם  ִׁשיַנִיי,  ִלְׁשמֹועַ   םאֹוְזַנִיית,  ִלְראוֹ 
ן  ְּבָזקֵ ם  ֶׁשהֹוְלִכים,  טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשית  ִמְצוֹ ף  ַלֲחטוֹ ם  ֶׁשּזֹוִכית.  ָלֶלכֶ 

ן,  ְּתִפִּלים  ַמִּניִחיח,  ַּבֶּפתַ ה  ְמזּוזָ   ָלנּו  ֵיׁש ה,  ִּכּפָ ת,  ִציִצית,  ּוֵפאוֹ 
ל, ְלִהְתַּפּלֵ ה,  ּתֹורָ ד  ִלְלמוֹ ם  ֶׁשּזֹוִכיר.  ָּכׁשֵ ם  אֹוְכִלית,  ַׁשּבָ ם  ׁשֹוְמִרי

 ת. ִנְגֶמרֶ א �ה ְוָהְרִׁשימָ ם, ַהּׁשֵ ל אֶ ר ְלַדּבֵ 
,  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש ם  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִריל  ֶׁשּכָ ם  רֹוִאיה,  ָּבזֶ ם  ְּכֶׁשִּמְתּבֹוְנִני

ם ַמְתִחיִליז  ְוָא.  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁשע  ָהרַ   יֵמֶחְלקֵ ר  יֹותֵ ה  ַהְרּבֵ ם  ׁשֹוְקִלי
 ם.ַהּׁשֵ ת אֶ ל ּוְלַהּלֵ ת ְלהֹודוֹ 

"זֶ ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ַהִּדּבּו י ִמְּׁשנֵ ה  ֶׁשַחּדָ ב  ֶחרֶ ת",  ִּפיִפּיוֹ ב  ֶחרֶ ה 
ם ְצִריִכי  ֵׁשִניד  ּוִמּצַ ם,  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁשם  ְצִריִכיד  ֶאחָ ד  ִמּצַ ם.  ַהְּצָדִדי
 ִלְפּתֹוחַ ר  ֶאְפׁשָ י  ְואִ ם  ָסתּוב  ַהּלֵ ם  ְּפָעִמי ה  ַהְרּבֵ ם.  ַלַהּׁשֵ ת  ְלהֹודוֹ 

ם קֹודֵ ם  ַמְתִחיִלים  אִ ל  ֲאבָ ם,  ֶׁשְּצִריִכיה  מַ ם  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁשה  ַהּפֶ ת  אֶ 
ז ָאה,  זֶ ל  עַ ם  ַלַהּׁשֵ ם  ּומֹוִדי,  ָלנּו  ֵיׁשן  ֶׁשּכֵ ם  ַהְּדָבִריל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ 

ב ַהּלֵ ת  אֶ   ּפֹוֵתחַ ה  ְוזֶ ם,  ְּפָעִמיה  ַהְרּבֵ ר  ָעזַ ר  ְּכבָ ם  ֶׁשַהּׁשֵ ם  רֹוִאי
 ן. ֲעַדִיי ָלנּון ֶּׁשֵאים ַהּנֹוָסִפים ַהְּדָבִריל עַ  ְלַבֵּקׁש

זי"ע  ֵלוִ ת  ַהְקֻדּׁשַ  ז.) ְּבָרכוֹ (ת  אֹוֶמרֶ א  ֶׁשַהְּגָמרָ ה  מַ ר  ַמְסִּביי    ת 
ַצִדיק  '  הזֶ   'ַצִּדיק ֶׁשֵאינֹו ָגמּור', וְ 'ַצִדיק ְוטֹוב לוֹ '  הזֶ   'ַצִדיק ָגמּורש'

לוֹ  הּו'ְוַרע  ָגמּור'ׁשֶ   ראֹומֵ א  .  ק  רַ ד  ָּתִמים  ׁשֹוְמִעי  ִמֶּמּנּו  'ַּצִּדיק 
הּוב  ֶׁשּטוֹ  לוֹ '  אלֹו,  ְוטֹוב  ם ַהְּדָבִריל  עַ ק  רַ ל  ִמְסַּתּכֵ א  הּו  'ַצִדיק 

, 'ִדיק ְוַרע לוֹ צַ '  אהּו  'ַצִדיק ֶׁשֵאינֹו ָגמּור'  לֲאבָ ,  לוֹ   ֶׁשֵּיׁשם  ַהּטֹוִבי
ַצִדיק  א 'הּום,  ַּבַחִּיי  לוֹ   הֹוֵל�ע  רַ ה  ַּכּמָ ק  רַ ד  ָּתִמי  ִמֶּמּנּום  ׁשֹוְמִעי
 . לוֹ  ֶׁשֵּיׁשם ָהָרִעים ַהֲחָלִקית אֶ ה רֹואֶ ק רַ א , הּו'ְוַרע לוֹ 
ם ָהעֹולָ ת  אֶ ל  ְמַנהֵ ם  ַהּׁשֵ א  �ע,  ֶטבַ ק  רַ   ֶׁשֵּיׁשס  ְלַהְכִני  ָרצּום  ַהְּיָוִני

ם קֹוִרים  ַהְּדָבִריל,  ּוַמּזָ ה  ִמְקרֶ ע  ְּבֶטבַ ל  ִמְתַנהֵ ם  ָהעֹולָ א  ֶאּלָ 
א �א  הּום,  ַהְּיָוִניל  ׁשֶ ה  ַהְּקִלּפָ   ְלתֹו�ל  נֹופֵ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ ם.  ֵמַעְצמָ 
ר ָּדבָ ל  ְּבכָ ת;  ְּבָצרוֹ א  הּוז  ָאם,  ָהעֹולָ ת  אֶ ל  ְמַנהֵ ם  ֶׁשַהּׁשֵ ן  ַמֲאִמי

ן  ְוֵאית  ִלְפנוֹ י  ְלמִ   לוֹ ן  ֵאיי,  ְלַגְמרֵ ד  ֶנֱאבַ א  הּוב,  טוֹ   לוֹ   הֹוֵל�א  ֶׁש�
 . לוֹ ר ֶׁשַּיֲעזֹ י מִ  לוֹ 

ת אֶ   ִנְּצחּום  ַהְּקדֹוִׁשי  םֶׁשַהַחְׁשמֹוָנִאיה  ַהֲחנּוּכָ י  ִּבימֵ ו  ַעְכָׁשיל  ֲאבָ 
ם  ְוַחָּלִׁשי ם  ֻמָעִטי  ָהיּו   םַהַחְׁשמֹוָנִאיע,  ַהֶּטבַ   ְּבֶדֶר�א  ְו�ם,  ַהְּיָוִני
ם עִ ם  ַעְצמָ ת  אֶ   ֶהֱחִזיקּום  הֵ י  ּכִ   ִנְּצחּום  הֵ ל  ֲאבָ ם,  ֵמַהְּיָוִניה  ְּבַהְרּבֵ 

ם. ַהְּיָוִנית  אֶ   ִנְּצחּום  ְוהֵ ם  ָלהֶ ר  ָעזַ ם  ְוַהּׁשֵ ם,  ֵמַהּׁשֵ   ִּבְּקׁשּו ם  הֵ ם,  ַהּׁשֵ 
ם ַהּׁשֵ ק  רַ ל  ַנהֵ מְ ל  ַהּכֹ ע,  ַהֶּטבַ   ֶּדֶר�ן  ֶּׁשֵאי   אֹוָתנּוד  ְלַלּמֵ ם  ּגַ   ָצִרי� ה  ְוזֶ 

ם  ַלַהּׁשֵ ם  ּומֹוִדיה  ַהּפֶ ת  אֶ ם  ּפֹוְתִחיה,  זֶ ת  אֶ ם  ּוְכֶׁשּיֹוְדִעי,  ִיְתָּבַר�
 א.ְלַהּבָ ל עַ ם  ּוְמַבְּקִׁשי, ָלנּו  ֶׁשֵּיׁשם ַהּטֹוִבים ַהְּדָבִריל עַ 

ן  ַהּגַ ת  אֶ   לוֹ ה  ִיְהיֶ ה,  זֶ ת  אֶ ת  ַלֲעׂשוֹ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ל  ַמְרִּגיי  ְּכֶׁשְּיהּודִ 
 ם.ָּבעֹולָ ר ְמֻאּׁשָ י ֲהכִ ם ָהָאדָ ה  ִיְהיֶ א  הּוה, ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ן ֵעדֶ 

 ם ַּבֲאֵחִרי   ׁש גֵ ִּתְתנַ ל  ַא
ם ׁשָ   ִנְהֵייתְ ,  ּבוֹ ם  ִמְסּתֹוְבִבים  ֶׁשֲאָנִׁשי ר  ְּבֶחדֶ   ֹחֶׁש�ה  ְּכֶׁשִּנְהיֶ 

י  ַּבֵּׁשנִ   ׁשגֵ ִמְתנַ ד  ֶאחָ י,  ַהֵּׁשנִ ת  אֶ ה  רֹואֶ א  �ד  ֶאחָ ף  ַאה,  ְּגדֹולָ ה  ֶּבָהלָ 
ם רֹוִאיג,  ַּתֲענּו  ַמָּמׁשה  זֶ ז  ָאר  אוֹ ה  ֶׁשִּנְהיָ ע  ְּבֶרגַ ב.  טוֹ א  �ב  ְוַהַּמּצָ 

י ְּבלִ   ְּבַדְרּכוֹ ת  ָלֶלכֶ ל  ָיכוֹ ד  ֶאחָ ל  ּכָ ז  ְוָאד,  עֹומֵ ד  ֶאחָ ל  ּכָ ה  ֵאיפֹ 
 י.ַלֵּׁשנִ  ְלַהְפִריעַ 

ת אֶ ק  ַמְדִליה  ַהִּמְׁשָּפחָ י  ִמְּבנֵ ד  ֶאחָ ל  ֶׁשּכָ ן  ַהְּמַהְּדִרין  מִ ן  ֵמַהְּמַהְּדִרים  ּגַ   ַוֲאַנְחנּוה,  ַהְּמנֹורָ ת  וֹ ֵּנרת  אֶ   םְּכֶׁשַּמְדִליִקים,  ַהְּקדֹוִׁשיה  ַהֲחנּוּכָ י  ִּבימֵ 
י סּוגֵ י  ִמינֵ ל  ּכָ   ֵיׁשם,  ָּבעֹולָ ם  ֲאָנִׁשיד  עוֹ   ֶׁשֵּיׁשת  ִלְראוֹ ל  ֶׁשַּנְתִחי,  ֶׁשָּלנּום  ַהַחִּיית  אֶ ר  ְלָהִאי  ָצִרי�ה  זֶ ר,  נֵ ד  עוֹ ם  מֹוִסיִפיה  ַלְילָ ל  ְוכָ ה,  ַהְּמנֹורָ 
ל  ֶׁשּכָ ק  רַ ם,  ֲאֵחִרים  ַּבֲאָנִׁשי  ׁשגֵ ְלִהְתנַ א  �ם,  ֲאֵחִריל  ׁשֶ ת  ָּבְרָגׁשוֹ ב  ְלִהְתַחּׁשֵ ל  ְלַהְתִחי ם  ּוְצִריִכי,  ֶׁשּלוֹ ת  ַהְרָּגׁשוֹ ת  אֶ   ֵיׁש ם  ָאדָ ל  ּוְלכָ ם,  ֲאָנִׁשי

 . ְּבַדְרּכוֹ  ֵיֵל�ד ֶאחָ 
ם  ְוזֹוְרִעי י  ַלֵּׁשנִ ד  ֵמֶאחָ ם  ֶׁשַּמֲעִביִרית,  ְוָהְרִכילּוע  ָהרַ ן  ַהָּלׁשוֹ ת  אֶ   ֶׁשַּיְפִסיקּו ד  עַ   "ַעד ֶׁשִּתְכֶלה ֶרֶגל ִמן ַהּׁשּוק"  ם  ַמְדִליִקיה  ַהֲחנּוּכָ ת  ֵנרוֹ ת  אֶ 

  ַחס ְוָׁשלֹום ת  ַלֲעׂשוֹ א  ְו�י,  ַהֵּׁשנִ ת  אֶ ד  ֶאחָ ק  ְלַחּזֵ ק  רַ ד,  ְּבַיחַ   ִיְהיּו ם  ַהְיהּוִדיל  ֶׁשּכָ ה,  ְוַׁשְלוָ ם  ָׁשלוֹ ות  ְלַהְׁשרם  ֶׁשְּצִריִכין  ְזמַ ה  זֶ   ֲחנּוָּכהת.  ַמֲח�קֶ 
 ם. ְיהּוִדין ֵּבית ַמְח�קוֹ ם ׁשּו

ת אֶ ק  ַמְחִזים  ְּכֶׁשָאדָ ל  ֲאבָ ,  ֹותוֹ אם  ַהּסֹוְבִבים  עִ ב  ָיִרים  ּגַ א  הּוז  ָא,  ֵמַעְצמוֹ ה  ְמרּוצֶ א  �ם  ְּכֶׁשָהָאדָ .  ְּבַעְצמוֹ ם  ָהָאדָ ל  ֵאצֶ ל  ַמְתִחים  ָׁשלוֹ 
 ם. ֲאֵחִרים  עִ ם ְּבָׁשלוֹ ה ִיְחיֶ ם ּגַ א הּו, ַעְצמוֹ ם עִ ם ְּבָׁשלוֹ י חַ א הּו, ֵמַעְצמוֹ ז אֹוחֵ א הּוה, ְּבִׂשְמחָ  ַעְצמוֹ 

 ת.ַמְח�קוֹ ם ְּבׁשּוב ְלִהְתָערֵ א ְו�י,  ְיהּודִ ל ּכָ ם עִ ם ְּבָׁשלוֹ ת ִלְחיוֹ ל ֶׁשּנּוכַ ם ֵמַהּׁשֵ  ְלַבֵּקׁשב טוֹ ן ְזמַ  ֶזהּו ֲחנּוָּכה
 ִהְתעֹוְררּו 

ה  ֵמַהֵּׁשינָ ם  ָהָאדָ ת  אֶ ר  ְמעֹורֵ ם,  ַמְכִניִסיה  ֲחנּוּכָ ת  ֶׁשֵּנרוֹ ר  ָהאוֹ ל,  ְמֻסּגָ   ֶׁשֲחנָֻּכהר  ָּדבָ ד  עוֹ ה  זֶ ה.  ֵמַהֵּׁשינָ   םִמְתעֹוְרִרית  ַּבַּביִ ר  אוֹ ה  ְּכֶׁשַּנֲעׂשֶ 
 ם.ָּבעֹולָ ן ָיׁשֵ א ֶׁשהּוה ָהֲעמּוקָ 
ל ֲאבָ ם  ַּבַחִּיי  ַמְמִׁשי� א  הּוא,  ּובָ   הֹוֵל�ם  ֶׁשָהָאדָ ה  ִנְראֶ ה  זֶ ה,  ַהֵּׁשינָ ע  ְּבֶאְמצַ ל  ֶׁשְּמַטּיֵ ם  ָאדָ "  ָיֵרחַ ה  חֹולֶ "  ְּכמוֹ ,  םַיְׁשנּוִנִיים  ִמְסּתֹוְבִבים  ֲאָנִׁשי

 ם. ֵמַהּׁשֵ ב חֹוׁשֵ א �א הּום, ָרדּו ֶׁשּלוֹ  ַהֹּמחַ 
  ֶׁשּלוֹ   ַהֹּמחַ ן, ָיׁשֵ א הּוז  ָאם,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְמַדּבֵ א  � א  ּוְכֶׁשהּור, עֵ א  הּום ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְמַדּבֵ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ ן?  ָיׁשֵ  אוֹ ר  עֵ א  הּום  עִ ת  ָלַדעַ ל  ָיכוֹ ם  ָאדָ   ֵאי�

 ם.ָרדּו
ם  יֹוְדִעי  ֵאי�.  "ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשָנתֹו ַוֹּיאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה' ַּבָּמקֹום ַהֶּזה"  (ְּבֵראִׁשית כה, טז)ק  ַהָּפסּור  אֹומֵ ,  ֶׁשּלוֹ ה  ֵמַהֵּׁשינָ ר  ִהְתעֹורֵ   ָאִבינּוב  ְּכֶׁשַּיֲעקֹ 

ם ּוַמְתִחיִליד,  ָּתִמי  ִאָּתנּו  ִיְתָּבַר�ם  ֶׁשַהּׁשֵ ם  ּוַמְרִּגיִׁשים  ְּכֶׁשּיֹוְדִעי  "ָאֵכן ֵיׁש ה' ַּבָּמקֹום ַהֶּזה",א  ָמלֵ ה  ְּבפֶ ם  ְּכֶׁשאֹוְמִריה?  ֵמַהֵּׁשינָ   ֶׁשִהְתעֹוְררּו
 ו. ֵאָליר ְלַדּבֵ 

ן  ַהֹּכהֵ ן  ַאֲהרֹ ל  ׁשֶ ה  ַהְּגדּוּלָ ל  ּכָ ה  זֶ ה,  ָּבזֶ ם  ִמְתַקִּׁשים  ַהְּמָפְרִׁשיל  ּכָ   "ְלַהִּגיד ְׁשָבחֹו ֶׁשל ַאֲהֹרן ֶׁש�א ִׁשיָנה","י  ַרׁשִ ר  אֹומֵ ן  ַהֹּכהֵ ן  ַאֲהרֹ ל  ֵאצֶ 
 ? אֹותוֹ  הִצָוו ם ֶׁשַהּׁשֵ ה ִמּמַ ת ַאֶחרֶ ה ָעׂשָ א �א ֶׁשהּו

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 ָלָּמה ַמֲעִדיִפים ְלִהָּתֵפס ִלְסֻגּלֹות ְמַעְנְינֹות?

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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 ְׁשֵאָלה:

 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו        

ֲאַנְחנּו ְּכָבר ֵּדי ַהְרֵּבה ְזַמן ַאֲחֵרי ֲחֻנָּכה, ֲאָבל ֲעַדִין  
  ה זֶ ג  ֵמַהַחג, ּוְּבָעיֹות ִמּסּו  ם ְרָגׁשֹות ָקִׁשיִנְׁשַאְרִּתי ִעם  

ַהְּיִׁשיָבה  ֶׁשְּלרֹאׁש  ְמַקֶּוה  ַוֲאִני  ֲאֵחִרים,  ִּבְזַמִּנים 
 ִּתְהֶיה ֵעָצה ֲעבּוִרי.

ַּפַעם ָהִייִתי ַמְׁשִקיַע ַהְרֵּבה ּכֹוחֹות ְּבֵנרֹות ֲחֻנָּכה, ָהִייִתי ֵמִכין ְּבַעְצִמי 
ָהִיי ַהְּפִתילֹות,  ֲאָבל ֶאת  ְועֹוד,  ַהַהְדָלָקה,  ִלְפֵני  ַלִּמְקֶוה   הֹוֵל ִתי 

ַהֵּנרֹות  ֶאת  קֹוֶנה  ֲאִני  ֶזה,  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִהְפַסְקִּתי  ַהָּׁשִנים   ְּבֶמֶׁש
ֲאִני  ְלַהְדָלָקה, ֲאָבל ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני ַמְדִליק אֹוָתם,  ִמַּיד  ֶׁשּמּוָכנֹות 

 ַחְׁשַמִּלית. ִחּלֹוִני ֶׁשַּמְדִליק ֲחֻנִּכָּיה ַמְרִּגיׁש ַמָּמׁש ְּכמֹו

ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה ְּבֶמֶׁש ַּכָּמה ָׁשִנים ָלַבְׁשִּתי ְׁשְטַרְיְמל ִּבְׁשַעת ַהַהְדָלָקה, 
 דֲאָבל ַּפַעם ַאַחת ִאְׁשִּתי ָׁשֲאָלה אֹוִתי ָלָּמה ֲאִני לֹוֵבׁש ְׁשְטַרְיְמל ְּבעֹו

לֹובֵ  א  ֶׁשִּלי  ִהְפַסְקִּתי ֶׁשַאָּבא  ְוָלֵכן  ָלּה,  ַלֲענֹות  ַמה  ָיַדְעִּתי  א  ׁש, 
, ֲאָבל ֲאִני הְּבֲחָזָר   ִלְלּבֹׁש ְׁשְטַרְיְמל. ַעְכָׁשו ֶׁשְּיָלַדי ָּגְדלּו ָרִציִתי ְלַׁשּנֹות 

 י.ַלֵּׁשנִ ד א יֹוֵדַע ֵאי ְמַׁשִּנים ִמּיֹום ֶאָח 

ַה  ֵנרֹות  ְלַיד  ְּכֶׁשָּיַׁשְבִּתי  ֵכן  ַהֵּׁשם ְּכמֹו  ֶאל  ְקָצת  ְלַדֵּבר  ִנִּסיִתי  ֲחֻנָּכה 
ִיְתָּבַר, ֲאָבל א ָהָיה ִלי ׁשּום ֶרֶגׁש. ֶזה ָּגַרם ִלי ַלֲחׁשֹב ֶׁשִּמן ַהְּסָתם 
ְּכֵׁשִרים  ְיהּוִדים  ִּכי  ְּכלּום,  ַמְרִּגיׁש  א  ֲאִני  ִּכי  ָירּוד  ְמאֹד  ָאָדם  ֲאִני 

 ֵנרֹות ֲחֻנָּכה.ת ַהְדָלַק ת  ֲאֵחִרים ְמאֹד ִמְתַלֲהִבים ִּבְׁשעַ 

ְלַׂשֵח  ְלַגֵּבי  ּוְקָלִפיק  ַּגם  ֶאְצֵלנּו   םִּבְסִביבֹון  ֵיׁש  ָׁשָנה  ְּבָכל  ַּבֲחֻנָּכה, 
, ם, ִּכי ֵאֶצל ָאִבי א ְמַׂשֲחִקים א ִּבְסִביבֹון ְוא ִּבְקָלִפיםָׁשלֵ   ִוּכּוַח 

ִּתי ְלַׂשֵחק ְּבֶזה, ִּכי ָׁשַמְעִּתי ֲאָבל ֵאֶצל ָחִמי ְמַׂשֲחִקים ִּבְׁשֵניֶהם. ָּפַחְד 
ִּבְקָלִפי , ֲאָבל ִאְׁשִּתי א רֹוָצה ִלְׁשמַֹע ִמְּכלּום, םֶׁשא ָראּוי ְלַׂשֵחק 

 , ֶזה ָראּוי.םִאם ָאִביָה ִׂשֵחק ִּבְקָלִפי

ַחג ַהֲחֻנָּכה ֶׁשָאמּור ִלְהיֹות ַחג ֵמִאיר ְוָׂשֵמַח, הּוא ֶאְצִלי ְמאֹד ָעצּוב 
ם ֲחׁשּוִכי  םֵה   -ֲאִני ַמְרִּגיׁש ָּכל ָׁשָנה ֶׁשִּבְמקֹום ֶׁשַהֵּנרֹות ָיִאירּו    ּוַמר,
 .יֲעבּוִר 

אּוַלי רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָיכֹול ָלֵתת ִלי ִחּזּוק ְוַהְדָרָכה, ִּכי ְּבָעיֹות 
 ֻנָּכה. ַּגם ְּבֶמֶׁש ַהָּׁשָנה, א ַרק ַּבֲח  ן ַעל ַעְצָמ  תחֹוְזרֹו הזֶ ג ִמּסּו

 ִייַׁשר ּכַֹח  

 

  תשפ"ב ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, כ"ב ֵטֵבת, ְׁשַנת    - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶאת  ְלַהְדִליק  ֶׁשָּזִכיָת  ְּבַעְצָמּה?  ֵמַהִּמְצָוה  יֹוֵתר   ָצִרי ַאָּתה  ָמה 
ת ִלְהיֹול  ֶזה ֲהֵרי ַהִּׂשְמָחה ֲהִכי ְּגדֹוָלה! ַמה ָיכֹו  -ַהְּמנֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה  

ַּגם    ריֹוֵת   ָּגבֹוַּה  ִמָּסִביב  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ַהֵּׁשם?!  ְרצֹון  ֶאת  ִמַּלֲעׂשֹות 
ֲאָבל ְצִריִכים   ם,ָּבֶה ם  ְמַזְלְזִליא  ְו  אֹוָתם,  םֲחׁשּוִבים ְמאֹד, א ּפֹוְסִלי

 ּכֹר ִלְׂשמַֹח ִעם ַהִּמְצָוה ְּבַעְצָמּה, ֶׁשעֹוִׂשים ֶאת ְרצֹון ַהֵּׁשם. ִלזְ 

 תַהָחְכמֹות ָהֵאּלּו ֶׁשּגֹוְרמֹול  ַרֵּבנּו ַז"ל ִלֵּמד אֹוָתנּו א ְלַחֵּפׂש ֶאת ּכָ 
אֹוֵמר   ַרֵּבנּו  ְׁשחֹוָרה.  מד)( ְלָמָרה  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  "ַּגם ִלּקּוֵטי   :

ִּכי ָכל  ֵמָחְכמֹו ְלַהְרִחיק ְמאֹד,   ָצִרי ְּבַעְצמֹו  ת ֶׁשֵּיׁש ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

ְך ל  ּכָ ה ֲחנּוּכָ ה ָלּמָ  ב  ָעצוּ  ּכָ
 ? יֶאְצִל  רּוְמֻמְרָמ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ן  ַהֹּכהֵ ן  ַאֲהרֹ   – ה"  נָ יׁשִ א  ֶׁש�ר "ַאחֵ ר  ָּדבָ ל  עַ ן  ָּכאז  ְמַרּמֵ "י  ַרׁשִ ל  ֲאבָ 
ה  ַהְּמנֹורָ ם  עִ ן,  ִליׁשוֹ ם  ֲאֵחִרים  ִליהּוִדי  ִהִּניחַ א  �א  ְוהּון,  ָיׁשַ א  �

 ִהִּניחַ א  �ה  זֶ ם,  ָּבעֹולָ ר  אוֹ ס  ִהְכִניא  הּוק  ִהְדִליא  ֶׁשהּוה  ַהְּקדֹוׁשָ 
ר ְלַדּבֵ   ְוַיְתִחילּוה  ַהּפֶ ת  אֶ   ֶׁשִּיְפְּתחּום,  ְלַהּׁשֵ ם  ְיהּוִדיר  עֹורֵ ה  זֶ ן,  ִליׁשוֹ 

 ם.ַהּׁשֵ ל אֶ 
ת ָלֶלכֶ ה  זֹוכֶ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ ק,  ֵמַהַּצִּדים  ְמַקְּבִלית  ַהֹּזאה  ַהַּמָּתנָ ת  אֶ 

ל אֶ ר  ְלַדּבֵ ל  ַמְתִחיא  ְוהּו  ֶׁשּלוֹ ה  ֵמַהֵּׁשינָ ר  ִמְתעֹורֵ א  הּוק,  ַהַּצִּדיל  אֶ 
  (ְּתרּומֹות ֵּפֶרק א') ה  ַהִּמְׁשנָ ל  ׁשֶ ם  ַּבִּמִּליז  ְמֻרּמָ ה  ֶׁשּזֶ ר  אֹומֵ   ַרֵּבינּום.  ַהּׁשֵ 

מְ  ְוֵאינֹו  ׁשֹוֵמַע  ֵאינֹו  ֶחֶרׁש  "ֵאינֹו א  הּום  ְּכֶׁשָהָאדָ   ר",ּבֵ דַ "ְסַּתם 
ר" ְמַדּבֵ   ֵאינוֹ א "הּוז  ָאק,  ַהַּצִּדי ל  ׁשֶ   ְלקֹולוֹ ם  ַמְקִׁשיִביא  �  –ׁשֹוֵמַע"  

ל ֶׁשָּיכוֹ ק  ַצִּדיא  ְוִלְמצֹ   ְלַחֵּפׂש  ָצִרי�י  ְיהּודִ ם,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ם  ְמַדְּבִריא   �  –
ה  ְּבֵׁשינָ ר  ַיֲעִביא  ֶׁש�  אֹותוֹ ר  ְלעֹורֵ ל  ֶׁשָּיכוֹ ה,  ֵמַהֵּׁשינָ   אֹותוֹ ר  ְלעֹורֵ 

 ם. ַהּׁשֵ ם עִ ת ִלְחיוֹ ל ֶׁשַּיְתִחיק רַ ו, ּוְׁשנֹוָתיו ָיָמית אֶ 
ן  ִמָּלׁשוֹ א  ִנְקרָ   ֶּׁשָּמִׁשיחַ  )(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן פ"גר  אֹומֵ   ַרֵּבינּו

ת אֶ   ֶׁשִּיְפְּתחּו ם  ָהעֹולָ ל  ְּבכָ ס  ַיְכִני  ִאְּלִמים. ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו '  יחַ ׂשִ מֵ '
ט)ר  אֹומֵ ק  ֶׁשַהָּפסּו  ְּכמוֹ ם,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ה  ַהּפֶ  ג,  ָאז   (ְצַפְנָיה  "ִּכי 

� ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ה' ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאְהפֹ 
  ֶאָחד". ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

 ) ֲחנּוָּכהִעְנָיֵני ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶר� (
 
 אֹוְתג הֹוֵר ן ַהֶּטֶלפֹו 

  ִּתְהֶיה ָחָזק, ִּתְהֶיה ָחָכם ְוִתְהֶיה ַצְיָּתן; ַאל ִּתְקֶנה ְל ,ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ

  ָאִחי ַהָּיָקר, ֵיׁש ָלנּו ְּבדֹוֵרנּו  ֶטֶלפֹון ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְצּפֹות ּבֹו ַּבֲעֵברֹות. ַמה אֹוַמר ְל
ִמּסֹוף   ַּבֲעֵברֹות  ָּבֶהם  ִלְצּפֹות  ֶׁשֶאְפָׁשר  ֵּכִלים  ְלַהֲחִזיק  ַהּנֹוָרא  ַהִּנָּסיֹון  ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל  ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו; ַהֵּכִלים ַהָּללּו ְּכָבר ָעְקרּו ַאְלֵפי ַּבחּוֵרי ּוַבחּורֹות 

. ִאם צֹוִפים ַּבֲעֵברֹות ְמַאְּבִדים ַהּכֹל, ְמַאְּבִדים ֶאת ָהֱאמּוָנה  ֵמַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה

ְּכָבר ֵאין ְּכלּום, ֶזה ּגֹוֵרם ֶׁשִּיְּפלּו ַלֲעֵברֹות ְויַאְּבדּו    –ַהְּקדֹוָׁשה, ְוִאם ֵאין ֱאמּוָנה  
 ֶאת ָהֱאמּוָנה ְוַהִּיְרַאת ָׁשַמִים ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. 

ַקֵּבל ֶאת ַהִּמִּלים ַהְּספּורֹות ֶׁשֲאִני ּכֹוֵתב ְל ֵמַהֵּלב, ֶׁשא  ֲאִני ְמַקֶּוה ֶּׁשְּת 
  א ִיְהֶיה ְל ִּתַּקח ֶטֶלפֹון ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְצּפֹות ּבֹו ַּבֲעֵברֹות; ְּבאֹותֹו ֶרַגע ֶזה אּוַלי

ְּל ִיְהֶיה נַֹח יֹוֵתר; ָּכל ָּכ נֹוַח, ֲאָבל ַהַחִּיים ֶׁשְּל ִיְהיּו יֹוֵתר נֹוִחים, ֶהָעִתיד ֶׁש 
 ַאָּתה א ִּתְתַקֶּׁשה ָּכל ָּכ ַּבַחִּיים.

ַהֵּכִלים ַהָּללּו ֵהם ֶּדֶר ְלהֹוִביל ֶאת ָהָאָדם ַלָּמֶות; ַהַסֶמ" ֵמ"ם ָמָצא  
ּות;  ְּבַקּל  –לֹו ֶּדֶר ַקָּלה ֵאי הּוא ָיכֹול ְלַהִּפיל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַּבחּוִרים ּוַבחּורֹות 

ִּבְמקֹום ַלֲעבֹוד יֹוָמם ָוַלְיָלה ִלְסחֹב אֹוָתם ִלְמקֹומֹות א טֹוִבים, ֵיׁש לֹו ַהּיֹום  

ֶּדֶר ַקָּלה, ַהָּבחּור קֹוֶנה לֹו ְסַמאְרְטפֹון אֹו ַטאְּבֶלט ְוַכּדֹוֶמה ָלֶזה, ְוָאז הּוא  
ֻמְחּבָ  יֹוֵׁשב לֹו  ְלַאף ָמקֹום; הּוא  ָצִרי ָלֶלֶכת  ְּבָכל  ְּכָבר א  א ּוִמְסַּתֵּכל ָׁשם 

 ַהִּלְכלּו ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.

ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ֶזה, ְּתַסֵּפר לֹו ַּכָּמה ָקֶׁשה ְל; ְּתַסֵּפר ְלַהֵּׁשם  
ֶאְפָׁשר ִלְצּפֹות ּבֹו ְוכּו'  ִיְתָּבַר ַּבָּׂשָפה ֶׁשְּל ַּכָּמה ַאָּתה ִנְמָׁש ָלַקַחת ֶטֶלפֹון ֶׁש 

 ְוכּו', ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיֵּתן ְל ּכַֹח ַלֲעמֹוד ַּבִּנָּסיֹון. 

ִּבְזכּות ֶׁשִּתְׁשמֹר ַעל ָהֵעיַנִים ֶׁשְּל ַאָּתה ְּתַקֵּבל ִׁשידּו טֹוב; ִׁשידּו ִעם  
ָהֵעינַ  ַעל  ִיָּתֵכן ֶׁשִּיְהֶיה ְׁשלֹום  ַטַעם, ִׁשידּו ִעם ֵחן; ִאם א ׁשֹוְמִרים  ִים א 

"ָאָדם :  (ֵסֶפר ֲחִסיִדים, ִסיָמן שפז)ַּבִית. ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד ִסֵּפר  

ָיִמים ֶׁשַּיְזִמין לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִאָּׁשה ֶׁשהּוא אֹוֵהב,  ֶאָחד ִהְתַעָּנה ַּכָּמה 

ּוְתִפָּלתֹו", ַּתֲעִניתֹו  ִנְתַקֵּים  ַהָּקדֹוׁש    ְוא  "ָלָּמה  ִּבְטָענֹות:  ַלַּצִּדיק  ִהִּגיַע  הּוא 
לֹו   ָעָנה  ַהְרֵּבה!"   ָּכ ָּכל  ִּבַּקְׁשִּתי  ַהֶּזה,   ַהִׁשידּו ֶאת  ִלי  ָנַתן  ָּברּו הּוא א 

?א ַהִּזיוּוג ַהְמֻיָעד ְל א ָרָצה    "ַהַּצִּדיק: "אּוַלי ֶזה ֲאָבל ָהָאָדם ְּבָכל זֹאת

ע, הּוא ָטַען? ֲהֵרי ִּבַּקְׁשִּתי ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה, ָּבִכיִתי ְוַצְמִּתי ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה, ְלֵהָרגַ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָהָיה ָצִרי ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהְּגֵזָרה ְוִלְכּתֹב ִלי ֶאת ַהִׁשידּו ֶׁשֲאִני  

ַּבָּנִׁש אֹוֵהב,   ֶׁשַאָּתה צֹוֶפה  'ִמְּפֵני  ַהָחָכם:  ָעֶלי  ים'"ָאַמר  ַהָּבא  ַהַּצַער  , "ֶזה 
 ְוִזֵּמן ְל ַמה ֶׁשא ָמְצָאה ֵחן ְּבֵעיֶני". ִּבְׁשִביל ֶׁשָהִייָת צֹוֶפה ַּבָּנִׁשים, 

ִיְהיּו ִּבְׁשִביְל ִחיזּוק א ָלֶלֶכת   ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַהִּמִּלים ַהְּספּורֹות ָהֵאּלּו 

 ֲאֵחִרים ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְראֹות ָּבֶהם ְּדָבִרים ָרִעים. ִלְקנֹות ֶטֶלפֹון ּוְכֵלי ַמְׁשִחית 
 "א) תשפם ְקדֹוִׁשיי ַאֲחֵר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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ראש הישיבה שליט"א מסר את השיעור  
 בלייקווד השבועי של ליל שישי 

השיעור השבועי מאת ראש הישיבה שליט"א בליל שישי מאוד ידוע ומפורסם, ומידי 
שבוע עוקבים אחריו אלפי יהודים ברחבי העולם, בו ראש הישיבה שליט"א מדבר סביב  
ענייני פרשת השבוע, מלווה בחיזוק ועצות יקרות לחיים, כיצד כל יהודי באשר הוא יכול  

כיצד כל אחד יכול להיות קרוב להשם יתברך, כיצד לזכות לחיים  להצליח בזה העולם,  
ויחד עם זאת להתכונן היטב עם צידה לדרך שילווה אותו לעולם  טובים בעולם הזה, 

 הבא, לעולמי עד ולנצח נצחים.
השיעור נמסר בכל יום חמישי בשעה תשע בערב בישיבה בוויליאמסבורג, ובמקביל ניתן  

כל האזורים, בקו הטלפון "קול ברסלב", ותיכף לאחר השיעור  לעקוב אחריו בשידור חי ב
 כבר ניתן לשמוע את השיעור שוב בקול ברסלב.

אנשי שלומינו תושבי העיר לייקווד ביקשו מראש הישיבה שליט"א לבוא למסור את  
השיעור בעירם, כדי לחזק את יהודי הסביבה, ואכן ראש הישיבה שליט"א נענה לבוא  

 ן את השיעור שם בלייקווד.למסור בשבוע האחרו
רבים מאנשי שלומינו תושבי הסביבה התאספו לשיעור, ראש הישיבה שליט"א האריך  
בעניין שבפרשת השבוע על כך שרואים שיעקב אבינו חילק את כל משפחתו ורכושו  
לשני מחנות, שאם עשיו הרשע יתפוס מחנה אחד, לפחות ישאר המחנה השני לפליטה.  

ים עשו, זהו הרי סימן והכנה לבניהם, וכל מה שהתורה מספרת  כל מה שהאבות הקדוש
יהודי צריך   שכל  מאוד  חשוב  וזהו דבר  מצב,  בכל  יהודי  לכל  לנצח  לימוד  הרי  זה  לנו, 
לעשות, שאפילו שהיצר הרע תפס אותו בדבר אחד, הוא מתמודד עם נסיון מסויים שבו  

בים לוודא שזה לא יהיה  הוא חלש, הוא לא מצליח כל כך בקלות להתגבר, אם כך חיי 
משהו שיפיל אותו לגמרי, ובעקבות זה הוא יתייאש לגמרי ולא יעשה דברים שביכולתו  
כן לעשות, אלא שינסה לפחות לעשות מצוות ומעשים טובים שהוא כן מצליח לעשות,  

 ובמקביל לנסות לשמור מרחק כמה שיותר מדברים לא טובים חס ושלום.
המ האסטרטגיה  את  לקלוט  כיצד  צריך  לדעת  אפשר  וכך  הרע,  היצר  של  לחמתית 

דברים   בכמה  או  אחד  במשהו  האדם  את  להפיל  ינסה  הרע  היצר  איתו.  להילחם 
מסויימים, ולאחר מכן הוא כל כך ישבור לאדם את המצב רוח, בכך שיראה לו כמה הוא  
כישלון, כמה הוא כבר במילא לא יצליח, ושיהודי כשר הוא כבר בין כך לא יהיה. אבל  

שהיהודי יודע כיצד מתנהל היצר הרע, הוא לא ישבר ממנו, הוא יתחזק ויאמר, "למרות  כ
שנפלתי כבר בחצי מימי חיי, בדברים מסויימים אני לא מצליח, אני אבל אתחזק במה  
שיש לי כן, אני אחזיק את עצמי חזק מאוד בכמה דברים המועטים האלו שאני כן עושה  

", וכך הוא בסוף יזכה להיות יהודי כשר אמיתי,  טוב, ולעולם לא אתן לעצמי להישבר
 ויתקן הכל.

וכך עברו מעניין לעניין לעוד ועוד חיזוקים והדרכות יפות מאוד לחיים, בענייני שלום  
שכשנמצאים   שליט"א  הישיבה  ראש  אמר  באמצע  שונים.  נושאים  ועוד  חינוך,  בית, 

ג לדבר  צריכים  כך  אם  התורה",  "עיר  קרויה  שהרי  התורה,  בלייקווד,  לימוד  מעניין  ם 
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 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו  אלבום הלוי חיים מרדכי החתן 

   למזל טוב עב"גשמחת החתונה לרגל 
*** 

 הי"ו  דוד פוקסהחתן 
 עב"ג  למזל טובשמחת החתונה לרגל 

*** 

 הי"ו  אפרים פעלדמאןהחתן 
 עב"ג  למזל טובשמחת החתונה לרגל 

*** 

 הי"ו  אשר לעווימו"ה 
 למזל טוב  להולדת הבן
*** 

 הי"ו  יחזקאל טויסיגמו"ה 
 למזל טוב  להולדת הבת

*** 

 הי"ו משה זוסמאןמו"ה 
 למזל טוב  להולדת הבן

 

וראש הישיבה שליט"א נתן עצות והדרכה  
התורה   את  ללמוד  אחד  כל  יכול  כיצד 
"בן   להיות  הצליח  הוא  אם  בין  הקדושה, 

 תורה", ובין אם הוא צריך לצאת לעבוד.
אלו  כל  וכן  בשיעור,  המשתתפים  ציבור 
שהשתתפו בשיעור מרחוק, לגמו בצמא כל 

ליט"א,  מילה שיצאה מפי ראש הישיבה ש
באופן  שעוקבים  אלו  כל  שמעידים  כמו 
שבשיעור  השבועי,  השיעור  אחר  קבוע 
להיות   זוכים  חדשה,  רעננות  לקבל  זוכים 
עצומים  כוחות  מקבלים  חדש,  אדם 
הלאה   להמשיך  בחיים,  להתחזק  להמשיך 

 עם העבודת ה' ביתר שאת וביתר עוז.
אנשי שלומינו תושבי לייקווד הודו עמוקות  

של הישיבה  מאמציו לראש  על  יט"א 
המיוחדים להגיע לעיר לייקווד כדי למסור 

 שם את השיעור.
 והיה המחנה הנשאר לפליטה! 

 
 
 
 
 

  מנחה וקבלת שבת ק "שב   שחרית ס "ושל  מנחה  חבורה 

 לאחר זמן הדה"נ  'ד 20 --- 
 3:00מנחה ימי חול  

 ברכות 9:15
 8:30שחרית ימי חול  

 לאחר הדה"נ  'ד 20
 15רח' רבי נחמן מברסלב |  ירושלים  7:30מעריב בימי חול  

  7בעל שם טוב רח' |   בני ברק לאחר הדה"נ  'ד 50 ברכות 9:15 לאחר זמן הדה"נ  'ד 10 21:00יום רביעי בשעה 
 שמיעת שיעור

 19ליל שישי רח' נחל דולב 
 ד' לפני השקיעה  10סעודה שלישית 

 לפני השקיעה  'ד 10 ---  ק"א   20 הנביאה וגם ברמה ג' רח' מרים
 

  6ריב"ל רח' |  שמש  תבי

 19רשב"י |  מודיעין עילית  לאחר הדה"נ  'ד 10 ברכות 9:15 לפני השקיעה  'ד 30 21:30יום רביעי בשעה 
רחוב  21:30יום ראשון בשעה שיעור:  

 ) ביהכ"נ חב"ד( 9צה"ל 
 

 ) 1-(בנין יד עזרה  1רחוב צה"ל |    צפת לפני השקיעה  'ד 10 ברכות 9:00 דק' לפני השקיעה 45

 2רחוב משה שפירא |    טבריה לפני השקיעה  'ד 15 ברכות 10:00 לפני השקיעה 'דק 20 --- 
 12רחוב הרב הרצוג |   חיפה ---  ---    דק' לפני השקיעה 5סעודה שלישית  --- 

 

ְקָצת   ּוַמְתִחיִלין  ְלַהִּנְכָנִסין  ֶׁשֵּיׁש  ָהעֹוָלם  ֶׁשל  ַהָחְכמֹות  ֵאּלּו 
ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ֵאיָנם ָחְכמֹות ְּכָלל, ְוֵהם ַרק ִּדְמיֹונֹות ּוְׁשטּוִתים  

ְּגדֹו ָהָאָדם  ּוִבְלּבּוִלים  ֶאת  ְמאֹד  ַמִּפיִלין  ַהָחְכמֹות  ְוֵאּלּו  ִלים, 
ְּבֻחְמרֹות  ּוַמְחִמיִרים  ַהְמַדְקְּדִקים  ֵאּלּו  ְוַעל  ַהֵּׁשם,  ֵמֲעבֹוַדת 
ְיֵתרֹות ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: "ְוַחי ָּבֶהם", 'ְוא ֶׁשָּימּות ָּבֶהם', ִּכי ֵאין  

ָרה ְׁשחָֹרה ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְדֶמה  ָלֶהם ׁשּום ִחּיּות ְּכָלל, ְוָתִמיד ֵהם ְּבָמ 
ָלֶהם ֶׁשֵאיָנם יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבָתם ְּבַהִּמְצוֹות ֶׁשעֹוִׂשין ְוֵאין ָלֶהם  
ְׁשחֹורֹות   ְוַהָּמָרה  ַהִּדְקּדּוִקים  ֵמֲחַמת  ִמְצָוה  ִמּׁשּום  ִחּיּות  ׁשּום 

ד  ִמיֶׁשָּת ת  ּוְסֵפקֹות  ְּבָחְכמֹום  ֶׁשעֹוְסִקי  ֵאּלּול  ּכָ   ֶׁשָּלֶהם".
ם  ׁשּום  ָלֶה ן  ֵאי  -א    אֹוה  ַהִּמְצוָ ת  חֹובַ י  ְיֵד   ָיְצאּום  ִא ת  ְמֻסָּפקֹו

ם  אֹוָת ת  ַמִּפילֹות  ְוַהֻחְמרֹות  ִּבְסֵפקֹוד  ָּתִמים  ַחִּיים  ֵה ת,  ַחּיּו
 ה.ְׁשחֹוָר ה ְלָמָר 

ְּפִתילֹות ִמֶּׁשְּל ְוַכּדֹוֶמה; ִאם ַאָּתה רֹוֶצה   תַאל ִּתְׁשַּתֶּטה ַּבֲהָכנַ 
ַאָּתה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות, ְוִאם ֵיׁש ְל ְזַמן   -ַלֲעׂשֹות ְּבַעְצְמ ְּפִתילֹות  

ַלִּמְקֶוה   ָלֶלֶכת  ּומַֹח    - ְוכַֹח  ּכַֹח  ְזַמן,   ְל ֵאין  ְוִאם  ַלִּמְקֶוה,   ֵל
ָהֵאּלּו   ָׁש   -ַלְּדָבִרים  ִּתְהֶיה  ְלַהְדִליק ַאל   ֵל ֶאָּלא   ,ְּבַעְצְמ בּור 

 ֶאת ַהְּמנֹוָרה ַּבִּׂשְמָחה ֲהִכי ְּגדֹוָלה.

ֲהִכי  ְּבִׂשְמָחה  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ַּתֲעֶׂשה  ַהִּמְצוֹות,  ְּבָכל  ַּתֲעֶׂשה   ָּכ
  םְּגדֹוָלה. א טֹוב ְלַחּכֹות ְלְרָגׁשֹות, ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו ַמִּגיִעי

ֲאָנִׁשים טֹוִעיֵמַעְצבּו ְׁשחֹוָרה;  ּוָמָרה  ּבֹוִכים    בַלְחׁשֹם  ת  ֶׁשִאם 
ִנְהִיי ִמְצָוה,  ֻמְצַלַחת,   -  ןַּכֹהגֶ ם  ְמֻדָּכִאים  ִּבְׁשַעת  ִמְצָוה  ֶזה  ָאז 

ֶזה ֲחֻנָּכה ֻמְצָלח,    - ִאם יֹוְׁשִבים ְלַיד ַהְּמנֹוָרה ְּבַעְצבּות, ּבֹוִכים  
ְיהּוִדים ּוַמְדִליִקים ֶאת ַהְּמנֹוָרה, א   ְוִאם ְׂשֵמִחים ְּבֶזה ֶׁשֲאַנְחנּו

 ָאז ֶזה ֲחֻנָּכה ַחָּלׁש. -ְלִדָּכאֹון ָעמֹק  םִנְכָנִסי

ִיְהֶיה   ַּבִית,  ְׁשלֹום  ִיְהֶיה  ֵיָעְלמּו.  ַהְּבָעיֹות  ָּכל  ָׂשֵמַח  ִּתְהֶיה  ִאם 
, ִהיא םיָנִעים ַּבַּבִית. ִאְׁשְּת א ְמַחֶּפֶׂשת ַּדְוָקא ְלַׂשֵחק ִּבְקָלפִ 

ָׂשֵמַח ַּבַּבִית. ִהיא רֹוָאה אֹוְת    ן רֹוָצה ַּבַעל ָׂשֵמַח, ַחג ָׂשֵמַח, ְזַמ 
ְלַׂשֵחק  "ּבֹא  אֹוֶמֶרת:  ִהיא  ָאז  ַהֵּנרֹות,  ְלַיד  ְמֻדָּכא   ָּכ ָּכל 

ֶׁשָּׁש םִּבְקָלִפי ָאִביָה  ְלֵבית  ַּבֲחָזָרה  ִמְתַּגְעַּגַעת  ִהיא  ָהיּו  ם  "; 
ה ִּתְהֶיה ָׂשֵמַח, ַאָּתה ְּתַחֵּי, ַאָּתה ִּתְרקֹד, ַאָּתה  ְׂשֵמִחים. ִאם ַאָּת 

ִהיא א ְּתַחֵּפׂש ְלַׂשֵחק ַּבִּמְׂשָחק ַהֶּזה.    - ִּתֵּתן ָלּה ִמִּלים טֹובֹות  
, ֶאְצֵלנּו  םְקִלָּפה ַּבִּמְׂשָחק ֶׁשל ַהְּקָלִפי  תַצִּדיִקים אֹוְמִרים ֶׁשֻּמַּנַח 
 ּו ְּבִלי ֶּכֶסף.א ִׂשֲחקּו ִעם ֶזה, ֲאִפּל

ַרֵּבנּו    בֲעזֹ  ֵמָחְכמֹות.  ְּכלּום  ַמְרִויִחים  א  ַהָחְכמֹות,  ָּכל  ֶאת 
: "ִעָּקר ַהַּיֲהדּות הּוא ַרק ֵליֵל  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן יב) אֹוֵמר  

ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות, ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות", ִּתְׂשַמח ִעם ַהִּמְצָוה  
ַרֵּבנּו אֹוֵמר   ִסיָמן א)ְּבַעְצָמּה,  ִׂשְמָחה,  ַהִּמּדֹות אֹות  "ְּכֶׁשָאָדם  (ֵסֶפר   :

ם  ְּכֶׁשָאָד   עֹוֶׂשה ִמְצָוה ְּבִׂשְמָחה, ֶזה ִסיָמן ֶׁשִּלּבֹו ָׁשֵלם ֵלאָקיו",
 ֶזה ִסיָמן ֶׁשהּוא ְיהּוִדי ָּכֵׁשר.  ה,עֹוֶׂש א ֶׁשהּות ַּבִּמְצוֹו ָׂשֵמַח 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 "ב) תשפא ָוֵאָר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(


	וַתִּתְפְּשֵׂהוּ בְּבִגְדוֹ, רַבֵּנוּ זַ"ל (שִׂיחוֹת הָרַ"ן סִימָן ק') מְפָרֵשׁ אֶת הַפָּסוּק שֶׁהַיֵּצֶר הָרַע לוֹכֵד אֶת הָאָדָם עִם הַבְּגָדִים שֶׁלּוֹ, הוּא גּוֹרֵם לָאָדָם לִהְיוֹת טָרוּד, שֶׁהוּא יִצְטָרֵךְ לְהַשִּׂיג כֶּסֶף כְּדֵי לִקְנוֹת בְּג...
	רַבֵּנוּ מְלַמֵּד אוֹתָנוּ כָּאן דָּבָר אַדִּיר, שֶׁאָדָם לֹא יִתְבַּלְבֵּל מִשּׁוּם דָּבָר, שֶׁאָדָם יִהְיֶה חָזָק בְּעַצְמוֹ אֲפִלּוּ שֶׁיַּפְסִיד כֶּסֶף בְּכָל זֹאת שֶׁיֵּלֵךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת לְהִתְפַּלֵּל אֶת שָׁלוֹשׁ הַתְּפִלּוֹת, שַׁחֲרִית, מִ...
	אוֹתוֹ דָּבָר עִם לִמּוּד הַתּוֹרָה, אֲנִי עוֹזֵב אֶת כָּל הַטְרָדוֹת שֶׁלִּי וַאֲנִי הוֹלֵךְ לִלְמֹד אֶת הַשִּׁעוּרִים הַקְּדוֹשִׁים שֶׁלִּי; קָשֶׁה לְהַאֲמִין, הָרֶגַע הָיָה שִׂמְחַת תּוֹרָה, רַק עַכְשָׁו קִבַּלְנוּ עַל עַצְמֵנוּ: 'הַשָּׁנָה אֶלְמַד...
	אוֹתוֹ דָּבָר עִם לִמּוּד הַתּוֹרָה, אֲנִי עוֹזֵב אֶת כָּל הַטְרָדוֹת שֶׁלִּי וַאֲנִי הוֹלֵךְ לִלְמֹד אֶת הַשִּׁעוּרִים הַקְּדוֹשִׁים שֶׁלִּי; קָשֶׁה לְהַאֲמִין, הָרֶגַע הָיָה שִׂמְחַת תּוֹרָה, רַק עַכְשָׁו קִבַּלְנוּ עַל עַצְמֵנוּ: 'הַשָּׁנָה אֶלְמַד...
	אוֹתוֹ דָּבָר עִם לִמּוּד הַתּוֹרָה, אֲנִי עוֹזֵב אֶת כָּל הַטְרָדוֹת שֶׁלִּי וַאֲנִי הוֹלֵךְ לִלְמֹד אֶת הַשִּׁעוּרִים הַקְּדוֹשִׁים שֶׁלִּי; קָשֶׁה לְהַאֲמִין, הָרֶגַע הָיָה שִׂמְחַת תּוֹרָה, רַק עַכְשָׁו קִבַּלְנוּ עַל עַצְמֵנוּ: 'הַשָּׁנָה אֶלְמַד...
	אַחַר כָּךְ קוֹבְעִים שִׁעוּר בְּמִשְׁנָיוֹת, לוֹמְדִים כָּל יוֹם קְצָת מִשְׁנָיוֹת; לְמִּשְׁנָיוֹת יֵשׁ סְגֻלּוֹת עֲצוּמוֹת, לִימוּד מִשְׁנָיוֹת מֵבִיא פַּרְנָסָה, לִימוּד מִשְׁנָיוֹת מֵבִיא שֶׁפַע, לִימוּד מִשְׁנָיוֹת מְשַׁנֶּה אֶת הָאָדָם לְגַמְרֵי...
	לִימוּד מִשְׁנָיוֹת הוּא הָעֵצָה לְאֶחָד שֶׁהַמֹּחַ שֶׁלּוֹ מְבֻלְבָּל, הַמֹּחַ שֶׁלּוֹ לֹא מְיֻשָּׁב, הוּא לֹא יוֹדֵעַ מַה הוּא רוֹצֶה, הָרֹאשׁ שֶׁלּוֹ מְרַחֵף, הוּא כָּל הַזְּמַן חוֹשֵׁב שֶׁלַשֵׁנִי הוֹלֵךְ יוֹתֵר טוֹב, וְכֵן הָלְאָה כָּל סוּגֵי הַמ...
	הַרְבֵּה אֲנָשִׁים חוֹזְרִים וּבוֹכִים, 'אֲנִי לוֹמֵד מִשְׁנָיוֹת וְזֶה לֹא עוֹזֵר לִי', יָכוֹל לִהְיוֹת שֶׁאַתָּה צָרִיךְ לִלְמֹד יוֹתֵר פִּרְקֵי מִשְׁנָיוֹת, כְּמוֹ אֶחָד שֶׁהוֹלֵךְ אֶל הָרוֹפֵא, הָרוֹפֵא לֹא יוֹדֵעַ עַד כַּמָּה הַמֹּחַ שֶׁלּוֹ לֹא ...
	(אֲשֶׁר הָיָה אֶל יוֹאֵל, וַיֵשֶׁב תשפ"ב)
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	אִם תַּגִּיד מִלָּה אַחַת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, תַּגִּיד: "רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם", תַּגִּיד: "רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם אֲנִי רוֹצֶה לִהְיוֹת טוֹב", "הַשֵּׁם אֲנִי חוֹזֵר בִּתְשׁוּבָה, אֲנִי כְּבָר לֹא אֶעֱשֶׂה מַה שֶׁעָשִׂיתִי"; עִם הַמִּלִּים הַסְּפוּר...
	אִם תַּגִּיד מִלָּה אַחַת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, תַּגִּיד: "רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם", תַּגִּיד: "רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם אֲנִי רוֹצֶה לִהְיוֹת טוֹב", "הַשֵּׁם אֲנִי חוֹזֵר בִּתְשׁוּבָה, אֲנִי כְּבָר לֹא אֶעֱשֶׂה מַה שֶׁעָשִׂיתִי"; עִם הַמִּלִּים הַסְּפוּר...
	אִם תַּגִּיד מִלָּה אַחַת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, תַּגִּיד: "רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם", תַּגִּיד: "רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם אֲנִי רוֹצֶה לִהְיוֹת טוֹב", "הַשֵּׁם אֲנִי חוֹזֵר בִּתְשׁוּבָה, אֲנִי כְּבָר לֹא אֶעֱשֶׂה מַה שֶׁעָשִׂיתִי"; עִם הַמִּלִּים הַסְּפוּר...
	זֶה כָּל כָּךְ קַל וְכָל כָּךְ מָתוֹק לַחֲזֹר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ; בְּמִלָּה אַחַת, בַּאֲנָחָה אַחַת, בִּשְׁנִיָּה אַחַת – אֶפְשָׁר לַהֲפֹךְ הַכֹּל וְלִהְיוֹת צַדִּיק גָּדוֹל, אֶלָּא מִכֵּיוָן שֶׁאֲנָשִׁים מְיֹאָשִׁים, חוֹשְׁבִים 'מַה הַמִּלָּה הַ...
	זֶה כָּל כָּךְ קַל וְכָל כָּךְ מָתוֹק לַחֲזֹר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ; בְּמִלָּה אַחַת, בַּאֲנָחָה אַחַת, בִּשְׁנִיָּה אַחַת – אֶפְשָׁר לַהֲפֹךְ הַכֹּל וְלִהְיוֹת צַדִּיק גָּדוֹל, אֶלָּא מִכֵּיוָן שֶׁאֲנָשִׁים מְיֹאָשִׁים, חוֹשְׁבִים 'מַה הַמִּלָּה הַ...
	זֶה כָּל כָּךְ קַל וְכָל כָּךְ מָתוֹק לַחֲזֹר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ; בְּמִלָּה אַחַת, בַּאֲנָחָה אַחַת, בִּשְׁנִיָּה אַחַת – אֶפְשָׁר לַהֲפֹךְ הַכֹּל וְלִהְיוֹת צַדִּיק גָּדוֹל, אֶלָּא מִכֵּיוָן שֶׁאֲנָשִׁים מְיֹאָשִׁים, חוֹשְׁבִים 'מַה הַמִּלָּה הַ...
	יוֹתֵר קַל לְהַסְכִּים לַעֲשׂוֹת עֲבוֹדוֹת קָשׁוֹת – מֵאֲשֶׁר לְקַבֵּל שֶׁלְּדַבֵּר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּלְהַגִּיד פְּרָקִים מִשְׁנָיוֹת - זֶה מְתַקֵּן וְהוֹפֵךְ אֶת הָאָדָם לְצַדִּיק גָּדוֹל.
	הָאֲרִיזָ"ל הַקָּדוֹשׁ גִּלָּה תִּקּוּנִים בִּשְׁבִיל עֲבֵרוֹת. אִם אֶחָד פּוֹגֵם בִּבְרִית, הוֹצָאַת זֶרַע לְבַטָּלָה רַחֲמָנָא לִצְלָן – הוּא צָרִיךְ לָצוּם פ"ד תַּעֲנִיּוֹת. זֶה בֶּאֱמֶת דָּבָר שֶּׁקָּשֶׁה לַעֲשׂוֹת; אֲנַחְנוּ בְּקֹשִׁי יְכוֹלִים ל...
	לָכֵן תִּרְאֶה אֲנָשִׁים שֶׁנִּתְפָּסִים לִסְגֻלּוֹת מְסֻיָּמוֹת, כְּגוֹן שֶׁבַּחֹדֶשׁ הָעֲשִׂירִי בַּיּוֹם הָעֲשִׂירִי יָבוֹאוּ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים וְיֹאמְרוּ אֶת הַפֶּרֶק הָעֲשִׂירִי הַפָּסוּק הָעֲשִׂירִי בַּנְּשִׁימָה הָעֲשִׂירִית; כִּי קַל יוֹתֵר ל...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה וַיִשְׁלַח תשפ"ג)
	השיעור השבועי מאת ראש הישיבה שליט"א בליל שישי מאוד ידוע ומפורסם, ומידי שבוע עוקבים אחריו אלפי יהודים ברחבי העולם, בו ראש הישיבה שליט"א מדבר סביב ענייני פרשת השבוע, מלווה בחיזוק ועצות יקרות לחיים, כיצד כל יהודי באשר הוא יכול להצליח בזה העולם, כיצד כל א...
	השיעור נמסר בכל יום חמישי בשעה תשע בערב בישיבה בוויליאמסבורג, ובמקביל ניתן לעקוב אחריו בשידור חי בכל האזורים, בקו הטלפון "קול ברסלב", ותיכף לאחר השיעור כבר ניתן לשמוע את השיעור שוב בקול ברסלב.
	אנשי שלומינו תושבי העיר לייקווד ביקשו מראש הישיבה שליט"א לבוא למסור את השיעור בעירם, כדי לחזק את יהודי הסביבה, ואכן ראש הישיבה שליט"א נענה לבוא למסור בשבוע האחרון את השיעור שם בלייקווד.
	רבים מאנשי שלומינו תושבי הסביבה התאספו לשיעור, ראש הישיבה שליט"א האריך בעניין שבפרשת השבוע על כך שרואים שיעקב אבינו חילק את כל משפחתו ורכושו לשני מחנות, שאם עשיו הרשע יתפוס מחנה אחד, לפחות ישאר המחנה השני לפליטה. כל מה שהאבות הקדושים עשו, זהו הרי סימן...
	צריך לקלוט את האסטרטגיה המלחמתית של היצר הרע, וכך אפשר לדעת כיצד להילחם איתו. היצר הרע ינסה להפיל את האדם במשהו אחד או בכמה דברים מסויימים, ולאחר מכן הוא כל כך ישבור לאדם את המצב רוח, בכך שיראה לו כמה הוא כישלון, כמה הוא כבר במילא לא יצליח, ושיהודי כש...
	צריך לקלוט את האסטרטגיה המלחמתית של היצר הרע, וכך אפשר לדעת כיצד להילחם איתו. היצר הרע ינסה להפיל את האדם במשהו אחד או בכמה דברים מסויימים, ולאחר מכן הוא כל כך ישבור לאדם את המצב רוח, בכך שיראה לו כמה הוא כישלון, כמה הוא כבר במילא לא יצליח, ושיהודי כש...
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