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. ִהְצִליחַ א  ְוהּוף,  יֹוסֵ ם  עִ ה  ָהיָ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ,  ַוְיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליחַ 
ף  ֶּׁשּיֹוסֵ ה  ַהּזֶ ק  ַהָּפסּול  עַ   "ו, ה') פה  ַרּבָ ת  ְּבֵראִׁשי (ם  אֹוְמִרי ה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּו

ב  טוֹ   רּוחַ ב  ְּבַמּצַ ה  ָהיָ ד  ָּתִמי א  הּוד,  ְורֹוקֵ   ָׂשֵמחַ ם  ָאדָ ז",  ַקּפּור  ְגבַ "  ה ָהיָ 
 ה. ִמִּׂשְמחָ ד ָרקַ ה, וְ ּוְבִׂשְמחָ 

ב',  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהרַ י  ִליקּוטֵ (ר  אֹומֵ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו כ"ד)ִסימָ ק  ת  ִלְהיוֹ ה  ְּגדֹולָ ה  ִמְצוָ "  ן 
א  �ם  ָאדָ י  ּכִ ק  רַ ת  ַמִּגיעוֹ ת  ַהַּמֲחלוֹ ל  ֶׁשּכָ ם  ׁשָ   ַמֲאִרי�   ְוַרֵּבינּו   ד", ָּתִמי ה  ְּבִׂשְמחָ 
  ַיִּגיעַ   ְּכֶׁשָּמִׁשיחַ .  םַהחֹוָלִאיל  ִמּכָ א  ַמְבִריא  הּוד,  ָּתִמי  ָׂשֵמחַ ם  ְּכֶׁשָאדָ ה,  ְּבִׂשְמחָ 

 ת.ְוַהְּבָעיוֹ ת  ַהַּמֲחלוֹ ל ִמּכָ  ַיְבִריאּום ּכּולָ ה ּוָבזֶ ה, ְּגדֹולָ  ָּכ� ל ּכָ ה ִׂשְמחָ ה ִּתְהיֶ 
ת  ַהְּמִציאּות  ֹזאא  �ם  ְואִ ם  רֹוִצים  אִ ם,  ַּבַחִּיית  ְוָצרוֹ ם  ְקָׁשִיי ר  עֹובֵ ם  ָאדָ ל  ּכָ 

,  ִמֶּׁשּלוֹ ת  ָצרוֹ ת  ֲחִבילַ   ֵיׁש  דֶאחָ ל  ְלכָ ם,  ָהעֹולָ ה  ָּבזֶ   ְדַבׁש ק  ְמַלּקֵ א  �ד  ֶאחָ ף  ֶׁשַא
ל  ּכָ ם  עִ ק  ְלִהְתַחּזֵ   ָצִרי�ם  ָהָאדָ ל  ֲאבָ ה.  ְּבִׂשְמחָ ת  ִלְהיוֹ ם  ָלָאדָ ה  ָקׁשֶ ד  ְמאֹ ן  ְוָלכֵ 

 י.ְּבֹקׁשִ  ַמִּגיעַ ה ֶׁשּזֶ  ֲאִפילּוה, ְּבִׂשְמחָ ת ִלְהיוֹ ן ּכֵ ת ַהּכֹוחוֹ 
א  לָ אֶ ם,  ַלַחִּיי ה  טֹובָ ה  ֵעצָ ק  רַ א  � ת  ֹזא ה,  ְּבִׂשְמחָ ת  ִלְהיוֹ   ָלנּו ר  אֹומֵ   ֶׁשַרֵּבינּו ה  מַ 
א  ְו� ת  ְּברּוָחִנּיּו א  � ם,  ְּלִהְתַקּיֵ ל  ָיכוֹ א  � ם  ָאדָ ה  זֶ י  ְּבלִ ם,  ַלַחִּיי י  ֶהְכֵרחִ   ַמָּמׁש ה  זֶ 

ב  ָעצּו ה  ִנְהיֶ א  הּו ה,  ְׁשחֹורָ ה  ּוָמרָ ת  ְּבַעְצבּו ל  נֹופֵ ם  ֶׁשָאדָ ע   ֶרגַ ּבְ ת.  ְּבַגְׁשִמּיּו 
י  ֶׁשְּיהּודִ ה  ָּבזֶ ם.  ָהָרִעי ם  ַהְּדָבִרי ל  ְלכָ   אֹותוֹ א  ְלָהִבי ד  ְמאֹ ר  ַמהֵ ל  ָיכוֹ ה  ְוזֶ ,  ּוְמֻדְכָּד� 

  ְוֵיׁש ע, רָ ל  ִמּכָ ר  ָׁשמּו ה ִנְהיֶ א הּו , טֹוב  רּוחַ ב ּוְבַמּצַ ה ְּבִׂשְמחָ  ַעְצמוֹ ת אֶ ק ַמְחִזי 
 ו. ְּבַחָּיי ם  ְּתחּו ל  ְּבכָ   ּוְלַהְצִליחַ ל  ִלְפעֹ ת  ַהּכֹוחוֹ ת  אֶ   לוֹ 

ם ַהּׁשֵ ה,  ְּבִׂשְמחָ ם  ְּכֶׁשָאדָ , ""ט)קסן  ִסימָ ',  אק  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהרַ י  ִליקּוטֵ (ר  אֹומֵ   ַהָּקדֹוׁש   ַרֵּבינּו
ה ִׂשְמחָ ת  אוֹ ת,  ַהִמדוֹ ר  ֵספֶ (   ַרֵּבינּו ר  אֹומֵ ד  עוֹ ת".  ֵמֲעֵבירוֹ ו  ָעָלי  ר ׁשֹומֵ   ְּבַעְצמוֹ   ִיְתָּבַר� 

 ". ַמְצִליחַ א  הּו ה  זֶ י  ְידֵ ל  עַ ד,  ָּתִמי   ָׂשֵמחַ א  ֶׁשהּו י  מִ "  ')אן  ִסימָ ק ב', ֵחלֶ 
ג  ַלֲהרוֹ  ְוָרצּו אֹותוֹ  ָׂשְנאּוו ֶאָחים, ּוְקָׁשִיית ָצרוֹ ד ְמאֹ ה ַהְרּבֵ ר ָעבַ ק ַהַצִדיף יֹוסֵ 

ר  ּפֹוִטיפַ א  ַהָּטמֵ י  ַהּגוֹ ת  אֶ ת  ְלָׁשרֵ   ָצִרי�ה  ָהיָ א  הּוד,  ְלֶעבֶ   אֹותוֹ   ָמְכרּו,  אֹותוֹ 
ת ְּבֵבי  אֹותוֹ   ְוהֹוִׁשיבּוא  ָׁשוְ ת  ֲעִלילוֹ ו  ָעָלי  ֶהֱעִלילּום,  ָקִׁשית  ִנְסיֹונוֹ ם  ׁשָ   לוֹ   ְוָהיּו
א  ְו�  עֶסלַ   ְּכמוֹ ק  ָחזָ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ק  ֶהֱחִזיא  הּות  ַהָּצרוֹ ל  ּכָ ף  ַא ל  עַ ל  ֲאבָ ר,  ַהֹּסהַ 

ף  ַאל  עַ ד,  ָּתִמיה  ְּבִׂשְמחָ ה  ָהיָ א  ֶׁשהּו  יְידֵ ל  עַ ה  ָהיָ ה  ְוזֶ ר,  ְלִהָּׁשבֵ   ְלַעְצמוֹ ן  ָנתַ 
ד  ָּתִמית  ִלְהיוֹ ץ  ִהְתַאּמֵ א  הּות,  ְּבַעְצבּות  ִלְהיוֹ ה  ָלּמָ ת  ִסּבוֹ ק  ַמְסִּפי  לוֹ   ֶׁשָהיּו
 .אֹותוֹ ק ְוֶהֱחִזיו ָעָליר ָׁשמַ ה זֶ וְ ה, ּוְבִׂשְמחָ ב טוֹ  רּוחַ ב ְּבַמּצַ 

ד  ְמאֹ ה  ָקׁשֶ ם  ָמִרי ם  ְזַמִּניר  עֹובֵ ם  ְּכֶׁשָאדָ ה,  ָלזֶ ם  זֹוִכי  ֵאי� ה  ַהְּׁשֵאלָ ת  ִנְׁשֶאלֶ   ַא� 
א הּוק,  ַהַּצִּדיף  יֹוסֵ ל  ֵאצֶ ם  מֹוְצִאי  ָאנּו  ָּכ�ל  עַ ץ  ַהֵּתרּות  אֶ ה.  ְּבִׂשְמחָ ת  ִלְהיוֹ 
א  ַּתְנחּומָ (ם  אֹוְמִריה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּכמוֹ ,  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ר  ִּדּבֵ ד  ָּתִמי

ם  עִ   ִיְתָּבַר�ם  ֶׁשַהּׁשֵ ה  ָרָאר  ּפֹוִטיפַ ,  ַוַּיְרא ֲאֹדָניו ִּכי ה' ִאּתוֹ ק  ָּפסּול הַ עַ  ב ח')ַוֵיׁשֶ 
ם?!  ַהּׁשֵ ת  אֶ ה  ָרָא ר  ּפֹוִטיפַ ע  ָהָרׁשָ י  ְוכִ ה, "ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּום  ׁשֹוֲאִליף,  יֹוסֵ 
ט ְּבֶׁשקֶ   ְמַבֵּקׁשה  ָהיָ ד  ָּתִמי ף  ֶּׁשּיֹוסֵ א  ֶאּלָ ף?",  יֹוסֵ ם  עִ ם  ֶׁשַהּׁשֵ ע  ָידַ א  הּו  ֵאי�

ת  ְלָׁשרֵ   ְּכֵדי ר  ְלפֹוִטיפַ ס  ִנְכנַ א  ְּכֶׁשהּו,  ָצִרי�ה  ָהיָ א  ֶׁשהּוה  מַ ל  ּכָ   ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ 
ה  ַאּתָ ק  רַ ם,  עֹולָ ל  ׁשֶ   ִרּבֹונוֹ , "ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ה  ְּתִפילָ   ְמַמְלֵמלה  ָהיָ א  הּו  אֹותוֹ 

י",  ֲאדֹונִ ר  ּפֹוִטיפַ י  ּוְבֵעינֵ י,  רֹוַאל  ּכָ י  ְּבֵעינֵ ן  חֵ א  ֶׁשֶאְמצָ י  לִ ר  ַּתֲעזֹ י,  לִ ר  ַלְעזוֹ ל  ָיכוֹ 
  א הּוה  מַ   אֹותוֹ ל  ַאׁשָ א  הּוט,  ְּבֶׁשקֶ   ַמֶּׁשהּול  ְמַמְלמֵ ף  ֶּׁשּיֹוסֵ ה  ָרָאר  ּוְכֶׁשּפֹוִטיפַ 

ף  יֹוסֵ   לוֹ ה  ָענָ ף?",  ִּכּׁשּו  ילִ   ה עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ט?  ְּבֶׁשקֶ ם  ׁשָ ר  אֹומֵ ה  ַאּתָ ה  מַ ה, "עֹוׂשֶ 
ן  ֵהִביה  ּוִמּזֶ ,  ִיְתָּבַר� ם  ֵמַהּׁשֵ   ְמַבֵּקׁשק  רַ א  הּום,  ְוָׁשלוֹ ס  חַ ף  ְמַכּׁשֵ א  �א  ֶׁשהּו

 ף.יֹוסֵ ם עִ  ִיְתָּבַר� ם  ֶׁשַהּׁשֵ ר ּפֹוִטיפַ 
א  ֶׁשהּו  ַמְרִּגיׁשא  הּוה,  ְּברּורָ ה  ֱאמּונָ ל  ְמַקּבֵ א  הּו,  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ר  ְמַדּבֵ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ 

ה  ִׂשְמחָ   ּבוֹ ס  ַמְכִני ה  ְוזֶ ,  ִאּתוֹ ד  ָּתִמים  ַהּׁשֵ ד,  ָאבּוא  �ם  ַּפעַ ף  ַא א  הּוד,  ְלבַ א  �
 ה. רֹוצֶ א  ֶׁשהּו  ְּכמוֹ ם  הֹוְלִכיא  �ם  ְּכֶׁשְּדָבִרים  ּגַ ה  ְּבִׂשְמחָ ת  ִלְהיוֹ   לֶׁשּיּוכַ ה,  ֲעצּומָ 

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

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

ק  ַיֲחִזיה  ֶׁשּזֶ ק  ָחזָ   ָּכ� ל  ּכָ   ֶׁשָּיִאירּום  ַהְּקדֹוִׁשי
 ה.ַהָּׁשנָ ל ְלכָ ה ָהְלָא

 ב ַהּטֹוד ַהּצַ ל עַ ל ְלִהְסַּתּכֵ 
 ְלִהְתַחֵּדׁשם  ְצִריִכי  ֶׁשֲאַנְחנּון  ָהִראׁשוֹ ר  ַהָּדבָ 

ב ַהּטוֹ ד  ַהּצַ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ה  זֶ ,  ָהֵאֶּלהם  ְּבָיִמי
, ָלנּו  ֶׁשֵּיׁשם  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִריל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ,  ֶׁשָּלנּו

 .ָלנּון נֹותֵ א ֶׁשהּוב ַהּטוֹ ל ּכָ ל עַ ם ַלַהּׁשֵ ת ּוְלהֹודוֹ 
 ְּכמוֹ ל,  ּוְלַהּלֵ ת  ְלהֹודוֹ   ִנְקְּבעּוה  ֲחנּוּכָ י  ְימֵ 

"ְוָקְבעּו ם  ַהִּמִּלית  אֶ ם"  ַהִּנִּסיל  עַ "ּבְ ם  ֶׁשאֹוְמִרי
ְלִׁשְמ�   ּוְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות  ֲחנּוָּכה  ְיֵמי  ְׁשמֹוַנת 

ם ְצִריִכים  ּגַ ה  ַהָּׁשנָ ל  ֶׁשּכָ   ֲאִפילּו  ַהָגדֹול",  
ר יֹותֵ   ָהֵאּלּום  ִמיַהּיָ ל  ֲאבָ ם,  ַלַהּׁשֵ ת  ְלהֹודוֹ 
 ה.ָלזֶ ם ְמֻסָּגִלי

  ֶׁשֵּיׁש ם  ָהָרִעים  ַהְּדָבִריל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ם  ִּבְמקוֹ 
 םְוַהִּייּסּוִרית  ַהָּצרוֹ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ם  ִּבְמקוֹ ,  ָלנּו

ל עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ל  ְלִהְתַרּגֵ ם  ְצִריִכי,  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש
ם ַהֲחָסִדיל  עַ ,  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁשם  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִרי

 ד.ָּתִמי ִעָּמנּוה עֹוׂשֶ ם ֶׁשַהּׁשֵ ם ָהַרִּבית ְוַהּטֹובוֹ 
<<<< 

 מילה של התחזקות 

י˙,   ƒב י ַער¿ ˙ ַ‡ֲחר≈ יו… ¿‰ ƒים ל ƒיכ ƒר ¿̂ ָבר  ׁ̆ ּכ¿ ≈ ׁ̆ ָע‰  ָ ׁ̆ ּב¿

˙ ל ַ‰ֲ‰ָכנו… י ּכָ ַ‡ֲחר≈ ‰ ו¿ ו∆ ¿̃ ƒי מ „≈   -  ַ‡ֲחר≈ י˜    יּכ¿ ƒל ¿„‰ַ ל¿

ַי„   ל¿  ˙ ב∆ ∆ ׁ̆ ָל ים  ƒיכ ƒר ¿̂  .‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָר‰  נו… ַ‰ּמ¿  ˙ ∆‡

 ˙ ירו… ƒמ ˙ ַ‰ּז¿ יר ‡∆ ƒ ׁ̆ ָ ּ̇ ָע‰,  ָ ׁ̆ י  ƒ̂ ˙ ֲח ָפחו… ˙ ל¿ רו… ַ‰ּנ≈

ָך  ּל¿ ∆ ּׁ̆ ƒים מ ƒיר ƒ ׁ̆ ָך,  ּל¿ ∆ ּׁ̆ ƒמ ׁ̆ י ƒ„י ƒ‡ ים ּב¿ ƒיר ƒ ׁ̆ יר  ƒ ׁ̆ ָ̇ ו¿

י ƒ̂ מ¿ ַּ̇ ∆ ַחּב≈ ‡ ׁ̆ ¿̇ ל:רּו ָ ׁ̆ ָמ  , ל¿

נו…  ּבו… ƒר   ∆ ָל ל  ׁ̆ ּכו… ‡∆ ר  ָזכו… ם  עו… ַמ ‡  ל… „  ַע   –ר  ז¿ ּז¿ ƒן  מ

 ƒ̇ י ƒּבו… י  ָ‰י „≈   ר.ּבַ מוּ „  ּבו… ַ‚ל¿ ƒ̇ „  ו¿ י ƒי  ָ‰י–   ‡ָ כ∆ ן  ל¿ ˙ ָלל∆

ƒ̇ ‡  ל…  ‡ ָ̂ ƒ̇   י.ָמ י ƒי  ָ‰י ≈ ׁ̆ חו… ן  ָי ר¿ ָרטוּ ר  ַ̃   –ב  ּבָ   ב. ו¿

ו ָ ׁ̆ יƒ   ַעכ¿ ּבַ י˙  ּבַ ƒב ¿ ׁ̆ ך¿ ל  ּכָ   –ם  יו… י  ּכָ ƒב‰ֲ ל  ַע   ם.‡ו…

 ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡ ַע י יל ו¿ ƒ„ָל נוּ ‰ ז∆ ל ַע  –ם ַ‰י¿ י ֲ‡ַנח¿ ƒ„  ם". מו…

ַעל   ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ל¿  ‰ ∆„ ו… ּ̇ ו¿  ˙ רו… ַ‰ּנ≈ ַעל  ל  ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒּ̇

ל.  „ו… ס ּ‚ָ ‰ נ≈ ָּ̇ י ַ‡ ƒים, ּכ ƒּס ƒּנ‰ַ 
 "ב) תשפ ח ַוִיְׁשלַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

  

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 אּובָ ב ָקֵר ה ֲחנּוּכָ 

 

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
 



 

 
 

 ב
 

 
 
 
 
 

 
   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת ְּבֶעְזרַ 

 תשפ"ב ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, י"ח ִּכְסֵלו, ְׁשַנת 
 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי 

ָּכֵעת ַמִּגיִעים ְיֵמי ֲחנָֻּכה ַהְּקדֹוִׁשים, ֶאְכֹּתב ְל� ַּכָּמה  
 ַהְנָהגֹות:

נֹוֲהִגי • (ְׁשְטַרְיְמל ִלְלֹּבׁש    םֲאַנְחנּו  ַׁשָּבת  ִּבְגֵדי 
ַהֵּנרֹות ַהְדָלַקת  ִלְפֵני  ,  ם ַהְּקדֹוִׁשי  ְוַקּפֹוָטה) 

ְּבֶמֶׁש�   ַהַּׁשָּבת   ִּבְגֵדי  ִעם  ָלֶׁשֶבת  ַמְמִׁשיִכים 
 ֶׁשּיֹוְׁשִבים ְלַיד ַהֵּנרֹות.   -ֲחִצי ַהָּׁשָעה אֹו יֹוֵתר  

ַהּי • ִּכי  ַהַחּלֹון  ְלַיד  ַמְדִליִקים  �א  ֹום  ֲאַנְחנּו 
ֲאַנְחנּו   ַּבַּבִית,  הּוא  ִניָּסא  ִּפְרסּוֵמי  ִעָּקר 

 ַמְדִליִקים ְלַיד ֶּדֶלת, ְּבַצד ְׂשֹמאל.
ְּכַדאי ִלְטֹּבל ִלְפֵני ַהַהְדָלָקה, ֲאָבל ֶזה �א ָיכֹול  •

 ֶאת ַהַהְדָלָקה.  תִלְדחוֹ 
  ה ַהְּמנֹורָ ת  אֶ  ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ַהַּבַעל ַמְדִליק ֹקֶדם •

 ָּכ� ָהִאָּׁשה ַמְדִליָקה ֵנרֹות ַׁשָּבת.  ּוִמָּיד ַאַחר
ַהְבָּדָלה   • ֹקֶדם  עֹוִׂשים  ֲחנָֻּכה  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי 

 ְוַאַחר ָּכ� ַמְדִליִקים ֶאת ֵנרֹות ֲחנָֻּכה. 
ֵלילֹות   • ְּבָכל  ַּבְזַמן  ַּבַּבִית  ִלְהיֹות  ְצִריִכים 

ַהֲחנָֻּכה, ֲאִפּלּו ֵאּלּו ֶׁשעֹוְסִקים ַּבְּדָבִרים ֲהִכי  
ַּבֲהָפָצה   ַהֹּכל    - ְקדֹוִׁשים,  ַלֲעֹצר  ְצִריִכים 

ְוָלֶלֶכת ַהַּבְיָתה ְלַהְדִליק ַּבְּזַמן, ָלִׁשיר ְוִלְרֹקד  
 ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה. 

הּו • ּוְלַהֵּלל",  ֲחנָֻּכה  "ְלהֹודֹות  ֶׁשל  ְזַמן  א 
ִיְתָּבַר�   ְלַהֵּׁשם  ּוְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות  ְצִריִכים 
ַרִּבי   ָּכֶזה  ָלנּו  ֵיׁש  ֵמַרֵּבנּו,  יֹוְדִעים  ֶׁשֲאַנְחנּו 

 ְוָכֵאּלּו ַּתְלִמיִדים. 
 "ב)תשפב ַוֵיֶׁש ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

א ֶׁשהּום  ַהֲחָסִדית  אֶ ה  ִיְראֶ א  ֶׁש�ם  ָהָאדָ י  ֵעינַ ת  אֶ ר  ְמַעּוֵ ע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ  
ת  ְוִלְראוֹ   ןְלִהְתּבֹונֵ ם  ְצִריִכיה,  ַהֲחנּוּכָ ת  ֵנרוֹ ל  ֵאצֶ ם  ְּכֶׁשּיֹוְׁשִביל  ֲאבָ ל,  ְמַקּבֵ 

ת, ִלְראוֹ ם  ֵעיַניִ   ָלנּו  ֶׁשֵּיׁשה,  ְּבִריָאה  ֶׁשַהִּמְׁשָּפחָ א,  ָּבִריי  ֲאנִ ם  ַהּׁשֵ   ֶּׁשָּברּו�
ם  ֶׁשּזֹוִכית.  ָלֶלכֶ ם  ַרְגַליִ ז,  ֶלֱאחֹ   םָיַדיִ ס,  ִלְלעֹ ם  ִׁשיַנִיי,  ִלְׁשמֹועַ   םאֹוְזַנִיי
ה, ִּכּפָ ת,  ִציִצית,  ּוֵפאוֹ ן  ְּבָזקֵ ם  ֶׁשהֹוְלִכים,  טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשית  ִמְצוֹ ף  ַלֲחטוֹ 

ר.  ָּכׁשֵ ם  אֹוְכִלית,  ַׁשּבָ ם  ׁשֹוְמִרין,  ְּתִפִּלים  ַמִּניִחיח,  ַּבֶּפתַ ה  ְמזּוזָ   ָלנּו  ֵיׁש
 ת. ִנְגֶמרֶ א  �ה  ְוָהְרִׁשימָ ם,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ל,  ְלִהְתַּפּלֵ ה,  ּתֹורָ ד  ִלְלמוֹ ם  ֶׁשּזֹוִכי

ם  ׁשֹוְקִלי,  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש ם  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִריל  ֶׁשּכָ ם  רֹוִאיה,  ָּבזֶ ם  ִניְּכֶׁשִּמְתּבֹונְ 
ת  אֶ ל  ּוְלַהּלֵ ת  ְלהֹודוֹ ם  ַמְתִחיִליז  ְוָא.  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁשע  ָהרַ י  ֵמֶחְלקֵ ר  יֹותֵ ה  ַהְרּבֵ 
 ם.ַהּׁשֵ 

ד  ִמּצַ ם.  ַהְּצָדִדיי  ִמְּׁשנֵ ה  ֶׁשַחּדָ ב  ֶחרֶ ת",  ִּפיִפּיוֹ ב  ֶחרֶ ה "זֶ ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ַהִּדּבּו
ה ַהְרּבֵ ם.  ַלַהּׁשֵ ת  ְלהֹודוֹ ם  ְצִריִכי  ֵׁשִניד  ּוִמּצַ ם,  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁשם  ְצִריִכיד  ֶאחָ 

ה  מַ ם  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁשה  ַהּפֶ ת  אֶ   ִלְפּתֹוחַ ר  ֶאְפׁשָ י  ְואִ ם  ָסתּוב  ַהּלֵ ם  ְּפָעִמי
  ֵיׁש ן  ֶׁשּכֵ ם  ַהְּדָבִריל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ם  קֹודֵ ם  ַמְתִחיִלים  אִ ל  ֲאבָ ם,  ֶׁשְּצִריִכי

ם, ְּפָעִמיה  ַהְרּבֵ ר ָעזַ ר  ְּכבָ ם  ֶׁשַהּׁשֵ ם  רֹוִאיז  ָאה, זֶ ל  עַ ם  ַלַהּׁשֵ ם  ּומֹוִדי,  ָלנּו
 ן.ֲעַדִיי ָלנּון ֶּׁשֵאים ַהּנֹוָסִפים ַהְּדָבִריל עַ  ְלַבֵּקׁשב ַהּלֵ ת אֶ  ּפֹוֵתחַ ה ְוזֶ 

זי"ע  ֵלוִ ת  ַהְקֻדּׁשַ  ז.)ְּבָרכוֹ (ת  אֹוֶמרֶ א  ֶׁשַהְּגָמרָ ה  מַ ר  ַמְסִּביי  ַצִדיק  ש'  ת 
א  . הּו'ַצִדיק ְוַרע לוֹ ' הזֶ  'ַצִּדיק ֶׁשֵאינֹו ָגמּור' , וְ 'ַצִדיק ְוטֹוב לוֹ ' הזֶ  'ָגמּור
ַצִדיק  '  אלֹו, הּוב  ֶׁשּטוֹ ק  רַ ד  ָּתִמים  ׁשֹוְמִעי  ִמֶּמּנּו  'ַּצִּדיק ָגמּור'ׁשֶ   ראֹומֵ 

ַצִדיק '  לֲאבָ ,  לוֹ   ֶׁשֵּיׁשם  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִריל  עַ ק  רַ ל  ִמְסַּתּכֵ א  הּו  'ְוטֹוב לוֹ 
ְוַרע לוֹ '  אהּו  'ֶׁשֵאינֹו ָגמּור ע  רַ ה  ַּכּמָ ק  רַ ד  ָּתִמי   ִמֶּמּנּום  , ׁשֹוְמִעי'ַצִדיק 

'הּום,  ַּבַחִּיי  לוֹ   הֹוֵל� לוֹ א  ְוַרע  הּו'ַצִדיק  ם  ַהֲחָלִקית  אֶ ה  רֹואֶ ק  רַ א  , 
 .לוֹ  ֶׁשֵּיׁשם ָהָרִעי

א ֶאּלָ ם  ָהעֹולָ ת  אֶ ל  ְמַנהֵ ם  ַהּׁשֵ א  �ע,  ֶטבַ ק  רַ   ֶׁשֵּיׁשס  ְלַהְכִני  ָרצּום  ַהְּיָוִני
י ְּכֶׁשְּיהּודִ ם.  ֵמַעְצמָ ם  קֹוִרים  ַהְּדָבִריל,  ּוַמּזָ ה  ִמְקרֶ ע  ְּבֶטבַ ל  ִמְתַנהֵ ם  ָהעֹולָ 

ת אֶ ל  ְמַנהֵ ם  ֶׁשַהּׁשֵ ן  יַמֲאמִ א  �א  הּום,  ַהְּיָוִניל  ׁשֶ ה  ַהְּקִלּפָ   ְלתֹו�ל  נֹופֵ 
ד  ֶנֱאבַ א  הּוב,  טוֹ   לוֹ   הֹוֵל�א  ֶׁש�ר  ָּדבָ ל  ְּבכָ ת;  ְּבָצרוֹ א  הּוז  ָאם,  ָהעֹולָ 
 .לוֹ ר ֶׁשַּיֲעזֹ י מִ  לוֹ ן ְוֵאית ִלְפנוֹ י ְלמִ  לוֹ ן ֵאיי, ְלַגְמרֵ 
ת אֶ   ִנְּצחּום  ַהְּקדֹוִׁשי   םֶׁשַהַחְׁשמֹוָנִאיה  ַהֲחנּוּכָ י  ִּבימֵ ו  ַעְכָׁשיל  ֲאבָ 
ה ְּבַהְרּבֵ ם  ְוַחָּלִׁשים  ֻמָעִטי  ָהיּו  םַהַחְׁשמֹוָנִאיע,  ַהֶּטבַ   ְּבֶדֶר�א  ְו�ם,  ַהְּיָוִני

ם  הֵ ם,  ַהּׁשֵ ם  עִ ם  ַעְצמָ ת  אֶ   ֶהֱחִזיקּום  הֵ י  ּכִ   ִנְּצחּו ם  הֵ ל  ֲאבָ ם,  ֵמַהְּיָוִני
ם ּגַ   ָצִרי�ה  ְוזֶ ם.  ַהְּיָוִני ת  אֶ   ִנְּצחּום  ְוהֵ ם  ָלהֶ ר  ָעזַ ם  ְוַהּׁשֵ ם,  ֵמַהּׁשֵ   ִּבְּקׁשּו
ם ּוְכֶׁשּיֹוְדִעי,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ק  רַ ל  ְמַנהֵ ל  ַהּכֹ ע,  ַהֶּטבַ   ֶּדֶר�ן  ֶּׁשֵאי  אֹוָתנּוד  ְלַלּמֵ 

  ֶׁשֵּיׁש ם  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִריל  עַ ם  ַלַהּׁשֵ ם  ּומֹוִדיה  ַהּפֶ ת  אֶ ם  ּפֹוְתִחיה,  זֶ ת  אֶ 
 א.ְלַהּבָ ל עַ  םּוְמַבְּקִׁשי, ָלנּו

ן  ֵעדֶ 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 

 ם ַּבֲאֵחִרי  ׁשגֵ ִּתְתנַ ל ַא 
ה ֶּבָהלָ ם  ׁשָ   ִנְהֵייתְ ,  ּבוֹ ם  ִמְסּתֹוְבִבים  ֶׁשֲאָנִׁשיר  ְּבֶחדֶ   ֹחֶׁש�ה  ְּכֶׁשִּנְהיֶ 

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

 י.ַלֵּׁשנִ  ְלַהְפִריעַ י ְּבלִ  ְּבַדְרּכוֹ ת כֶ ָללֶ ל ָיכוֹ ד ֶאחָ ל ּכָ ז ְוָאד, עֹומֵ 
ם  ּגַ   ַוֲאַנְחנּוה,  ַהְּמנֹורָ ת  ֵּנרוֹ ת  אֶ   םְּכֶׁשַּמְדִליִקים,  ַהְּקדֹוִׁשיה  ַהֲחנּוּכָ י  ִּבימֵ 

ת אֶ ק  ַמְדִליה  ַהִּמְׁשָּפחָ י  ִמְּבנֵ ד  ֶאחָ ל  ֶׁשּכָ ן  ַהְּמַהְּדִרין  מִ ן  ֵמַהְּמַהְּדִרי
,  ֶׁשָּלנּום  ַהַחִּיית  אֶ ר  ְלָהִאי  ָצִרי�ה  זֶ ר,  נֵ ד  עוֹ ם  מֹוִסיִפי ה  ַלְילָ ל  ְוכָ ה,  ַהְּמנֹורָ 
ם, ֲאָנִׁשיי  סּוגֵ י  ִמינֵ ל  ּכָ   ֵיׁשם,  ָּבעֹולָ ם  ֲאָנִׁשיד  עוֹ   ֶׁשֵּיׁשת  ִלְראוֹ ל  ֶׁשַּנְתִחי

ת ָּבְרָגׁשוֹ ב  ְלִהְתַחּׁשֵ ל  ְלַהְתִחים  ּוְצִריִכי,  ֶׁשּלוֹ ת  ַהְרָּגׁשוֹ ת  אֶ   ֵיׁשם  ָאדָ ל  ּוְלכָ 
 .ְּבַדְרּכוֹ  ֵיֵל�ד ֶאחָ ל ֶׁשּכָ ק רַ ם, ֲאֵחִרים ַּבֲאָנִׁשי ׁשגֵ ְלִהְתנַ א �ם, ֲאֵחִריל ׁשֶ 

ַהּׁשּוק"  ם  ַמְדִליִקיה  ַהֲחנּוּכָ ת  ֵנרוֹ ת  אֶ  ִמן  ֶרֶגל  ֶׁשִּתְכֶלה  ד  עַ   "ַעד 
ם ְוזֹוְרִעיי  ַלֵּׁשנִ ד  ֵמֶאחָ ם  ִביִריֶׁשַּמעֲ ת,  ְוָהְרִכילּוע  ָהרַ ן  ַהָּלׁשוֹ ת  אֶ   ֶׁשַּיְפִסיקּו

ל  ֶׁשּכָ ה,  ְוַׁשְלוָ ם  ָׁשלוֹ ות  ְלַהְׁשרם  ֶׁשְּצִריִכין  ְזמַ ה  זֶ   ֲחנּוָּכהת.  ַמֲח�קֶ 
 ַחס ְוָׁשלֹוםת  ַלֲעׂשוֹ א  ְו�י,  ַהֵּׁשנִ ת  אֶ ד  ֶאחָ ק  ְלַחּזֵ ק  רַ ד,  ְּבַיחַ   ִיְהיּום  ַהְיהּוִדי

 ם.ְיהּוִדין ֵּבית ַמְח�קוֹ ם ׁשּו
 זָא  ,ֵמַעְצמוֹ   הְמרּוצֶ   א�  םְּכֶׁשָהָאדָ   .ְּבַעְצמוֹ   םָהָאדָ   לֵאצֶ   לַמְתִחי  םָׁשלוֹ 

  ַעְצמוֹ   תאֶ   קַמְחִזי  םְּכֶׁשָאדָ   לֲאבָ   ,אֹותוֹ   םַהּסֹוְבִבי  םעִ   בָיִרי  םּגַ   אהּו
  הִיְחיֶ   םּגַ   אהּו  ,ַעְצמוֹ   םעִ   םְּבָׁשלוֹ   יחַ   אהּו  ,ֵמַעְצמוֹ   זאֹוחֵ   אהּו  ה,ְּבִׂשְמחָ 
 ם. ֲאֵחִרי  םעִ   םְּבָׁשלוֹ 

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

 ׁ ה  ָרׁשָ  >>>> המשך ָוואְרט ַעל ַהּפָ

ב  ּכֹותֵ ם  ַהּטּוִריל  ֶׁשַּבעַ   ְּכמוֹ ת,  ִמְׁשַניוֹ ד  לֹומֵ ה  ָהיָ ם  ּגַ ף  יֹוסֵ  
לוֹ ק  ַהָּפסּול  עַ  הּוא  ְזֻקִנים  ֶבן  " ַהִּמילָ ,  ִּכי  "  ְזֻקִנים ה 

מֹוֵעד "   ןנֹוָטִריקוֹ  ְיׁשּועֹות  ָנִׁשים  ָקָדִׁשים  ".  ְזָרִעים 
  ְּכמוֹ ,  ָׂשֵמחַ ם  ָאדָ ה  ִנְהיֶ א  הּות  ִמְׁשַניוֹ ד  לֹומֵ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ 

ְוטֹוב ֵלב  "   ן ק:)ַסְנֶהְדִרי( ם  אֹוְמִריה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֶׁשֲחָכֵמינּו
 ".ֵאּלּו ַּבֲעֵלי ִמְׁשָנה   , ִמְׁשֶּתה ָתִמיד 

  ִנְׁשַּפ� וְ ו  ְּגדֹוָתיל  עַ ה  עֹולֶ ה  זֶ ה,  ְּבִׂשְמחָ ת  ֶּבֱאמֶ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ 
ף  יֹוסֵ ל  ֵאצֶ ם  רֹוִאי ה  זֶ ת  אֶ .  אֹותוֹ ם  ַלּסֹוְבִבים  ּגַ ה  ַהחּוצָ 
ם  ָהאֹוִפיר ְוׂשַ ם ַהַּמְׁשִקיר  ֶׁשּׂשַ  ֵאי� ה ָרָאא  ְּכֶׁשהּוק  ַהַּצִּדי

ֹזֲעִפים,  ֲעצּוִבי ְוִהָּנם  ֹאָתם  ל  ָיכֹ ה  ָהיָ א  �א  הּום,  ַוַּיְרא 
ם,  ְׂשֵמִחיא  �ם  הֵ   ַמּדּועַ ם  אֹותָ ל  ָׁשַאא  הּוה,  זֶ ת  אֶ ל  ִלְסּבוֹ 

 ם. אֹותָ  ְלַׂשֵּמחַ ה ִניסָ א ְוהּו
ם,  ֲאֵחִרי ח  ְנַׂשמֵ ם  ְוגַ ה,  ְּבִׂשְמחָ ד  ָּתִמיה  ֶׁשִּנְהיֶ ר  ַיֲעזֹ ם  ַהּׁשֵ 

ה ְוזֶ ,  אֹוָתנּו  ְיַׂשְּמחּור  ֲאׁשֶ ת  ֱאמֶ י  ַצִּדיקֵ   לְּבצֵ ף  ְוִנְסּתֹופֵ 
            א.ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ ב ַהּטוֹ ל ְלכָ   אֹוָתנּוא ָיִבי

              )ד) ְועֹו"ה, תשסב ַוֵיֶׁש ל ַהַּנַח  ּתֹו 
 

 

 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
 

ה ֲחנּוּכָ י ִליֵמ ת הְַנָהגֹו
 םהְַּקדֹוִׁשי
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 ִהְתעֹוְררּו
ר ָּדבָ ד  עוֹ ה  זֶ ה.  ֵמַהֵּׁשינָ   םִמְתעֹוְרִרית  ַּבַּביִ ר  אוֹ ה  ְּכֶׁשַּנֲעׂשֶ 

ת אֶ ר  ְמעֹורֵ ם,  ַמְכִניִסיה  ֲחנּוּכָ ת  ֶׁשֵּנרוֹ ר  ָהאוֹ ל,  ְמֻסּגָ   ֶׁשֲחנָֻּכה
 ם.ָּבעֹולָ ן ָיׁשֵ א ֶׁשהּוה ָהֲעמּוקָ ה ֵמַהֵּׁשינָ ם ָהָאדָ 

ל ֶׁשְּמַטּיֵ ם  ָאדָ "  ָיֵרחַ ה  חֹולֶ "  ְּכמוֹ ,  םַיְׁשנּוִנִיי ם  ִמְסּתֹוְבִבים  ֲאָנִׁשי
 ַמְמִׁשי�א  הּוא,  ּובָ   הֹוֵל�ם  ֶׁשָהָאדָ ה  ִנְראֶ ה  זֶ ה,  ַהֵּׁשינָ ע  ְּבֶאְמצַ 
 ם.ֵמַהּׁשֵ ב חֹוׁשֵ א �א הּום, ָרדּו ֶׁשּלוֹ  ַהֹּמחַ ל ֲאבָ ם ַּבַחִּיי

ר ְמַדּבֵ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ ן?  ָיׁשֵ   אוֹ ר  עֵ א  הּום  עִ ת  ָלַדעַ ל  ָיכוֹ ם  ָאדָ   ֵאי�
ן, ָיׁשֵ א  הּו ז  ָאם,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְמַדּבֵ א  �א  ּוְכֶׁשהּור,  עֵ א  הּום  ַהּׁשֵ ל  אֶ 

 ם.ָרדּו ֶׁשּלוֹ  ַהֹּמחַ 
  (ְּבֵראִׁשית כה, טז) ק ַהָּפסּור  אֹומֵ ,  ֶׁשּלוֹ ה  ֵמַהֵּׁשינָ ר  ִהְתעֹורֵ   ָאִבינּוב  ְּכֶׁשַּיֲעקֹ 

ַהֶּזה" ַּבָּמקֹום  ה'  ֵיׁש  ָאֵכן  ַוֹּיאֶמר  ִמְּׁשָנתֹו  ַיֲעֹקב   ֵאי�.  "ַוִּייַקץ 
"ָאֵכן ֵיׁש א  ָמלֵ ה  ְּבפֶ ם  ְּכֶׁשאֹוְמִריה?  ֵמַהֵּׁשינָ   ֶׁשִהְתעֹוְררּום  יֹוְדִעי

  ִאָּתנּו   ִיְתָּבַר�ם  ֶׁשַהּׁשֵ ם  ּוַמְרִּגיִׁשים  ְּכֶׁשּיֹוְדִעי   ה' ַּבָּמקֹום ַהֶּזה",
 ו.ֵאָליר ְלַדּבֵ ם ּוַמְתִחיִליד, יָּתמִ 

"ְלַהִּגיד ְׁשָבחֹו ֶׁשל ַאֲהֹרן ֶׁש�א "י  ַרִׁש ר  אֹומֵ ן  ַהֹּכהֵ ן  ַאֲהרֹ ל  ֵאצֶ 
ן ַאֲהרֹ ל  ׁשֶ ה  ַהְּגדּוּלָ ל  ּכָ ה  זֶ ה,  ָּבזֶ ם  ִמְתַקִּׁשים  ַהְּמָפְרִׁשיל  ּכָ   ִׁשיָנה",

 ?אֹותוֹ  הִצָוום ֶׁשַהּׁשֵ ה ִמּמַ ת ַאֶחרֶ ה ָעׂשָ א �א ֶׁשהּון ַהֹּכהֵ 
  ןַאֲהרֹ   –  ה"נָ יִׁש   א ֶׁש�"  רַאחֵ   רָּדבָ   ל עַ   ןָּכא  ז ְמַרּמֵ   "יַרִׁש   לֲאבָ 
 םעִ   ן,ִליׁשוֹ   ם ֲאֵחִרי  םִליהּוִדי  ִהִּניחַ   א �  אְוהּו  ן,ָיׁשַ   א�  ןַהֹּכהֵ 

 א �  הזֶ   ם, ָּבעֹולָ   ראוֹ   ס ִהְכִני  אהּו  קִהְדִלי  א ֶׁשהּו  הַהְּקדֹוׁשָ   הַהְּמנֹורָ 
 ה ַהּפֶ   תאֶ   ֶׁשִּיְפְּתחּו  ם,ְלַהּׁשֵ   םְיהּוִדי  רעֹורֵ   הזֶ   ן,ִליׁשוֹ   ִהִּניחַ 

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

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

"ֵאינֹו א הּום ְּכֶׁשָהָאדָ  ר",ּבֵ דַ "ְסַּתם ֶחֶרׁש ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו מְ  א')
"הּוז  ָאק,  ַהַּצִּדיל  ׁשֶ   ְלקֹולוֹ ם  ַמְקִׁשיִביא  �  –ׁשֹוֵמַע"    ֵאינוֹ א 

א ְוִלְמצֹ   ְלַחֵּפׂש  ָצִרי�י  ְיהּודִ ם,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ם  ְמַדְּבִריא   �  –ר"  ְמַדּבֵ 
א ֶׁש�  אֹותוֹ ר  ְלעֹורֵ ל  ֶׁשָּיכוֹ ה,  ֵמַהֵּׁשינָ   אֹותוֹ ר  ְלעֹורֵ ל  ֶׁשָּיכוֹ ק  ַצִּדי

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

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

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

 ) ֲחנּוָּכה ִעְנָיֵניִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶר� (
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ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ה   ֲאִני עֹוׂשֶ ׁשֶ ה ּכְ ָלּמָ
ְוָקא ָאז  ִהְתּבֹוְדדּות, ּדַ
ה?   ִנְהֶיה ִלי יֹוֵתר ָקׁשֶ

 
 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

, הזֶ ת  ֶא   ִהְתּבֹוְדדּות, ֲאָבל ִהְפַסְקִּתי ַלֲעׂשֹות  תַלֲעׂשֹו  ָהִייִתי נֹוֵהג
עֹוֶׂשה    בלֵ י  ַׂשְמִּת  ְּכֶׁשֲאִני  ֶׁשּקֹוֶרה  ְמאֹד  ְמַעְנֵין  ְלָדָבר 

 ִהְתּבֹוְדדּות.

ָהִייִתי ְמַסֵּפר ְּבָכל ַלְיָלה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֵאי ָעַבר ָּכל ַהּיֹום ֶׁשִּלי,  
ְוָכ ִנְרַּדְמִּתי. ַלְיָלה ֶאָחד ִנְזַּכְרִּתי ֶׁשְּכָבר ִמְּזַמן א ִּדַּבְרִּתי ֶאל  

ֶׁשִּלי.ַהֵּׁש  ַהּיֹום  ַעל  ָאז  לֹו  ְוִסַּפְרִּתי   ,ִיְתָּבַר ְלָמֳחָרת    לֲאבָ   ם 
ֶׁשְּבָכל  םְּכלּול  ָּבִכיִתי עַ   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ֶׁשָאַמְרִּתי  ַוֲאִני זֹוֵכר   ,

ְוַר  טֹוב,  ָהָיה  ַהּכֹל  ִאּתֹו  ִּדַּבְרִּתי  ֶׁשא  ֶׁשֲאִני ק  ַהְּזַמן  ְּבֶרַגע 
 ֲאִני ּבֹוֶכה. רר ֵאָליו, ְּכבָ ַמְתִחיל ְלַדּבֵ 

ִמְּלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם  ִמְתַאֵּפק  ֲאִני רֹוֶצה ַמֶּׁשהּו, ֲאִני  ִלְפָעִמים ִאם 
ַמֶּׁשהּו א    תִיְתָּבַר, ִּכי ְּכֶׁשֲאִני א ְמַבֵּקׁש ַהּכֹל טֹוב. ַּפַעם ַאַח 

ָבל ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי. ֲאִני  , ַוֲאִני זֹוֵכר ֶׁשָחַׁשְבִּתי ֶׁשֲח יֶׁשָרִציִת   ָהַל ְּכמֹו
 חֹוֵׁשב ֶׁשִאם א ָהִייִתי ְמַבֵּקׁש אּוַלי ַהּכֹל ָהָיה טֹוב. 

ֶׁשֲאִני ִמְתַרֵּגז ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו   א ֲאָבל ָמה ֶׁשּקֹוֶרה ַאַחר ָּכ הּו
 הּוא. ֲאִני רֹוֶצה ְלַקֵּבל ְקָצת ִחּזּוק ַעל ֶזה.

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ז' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת   - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ה'תשפ"ב 

 ר ָיִאי ֵנרֹוד ... ִלְכבֹו

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב.

ֶׁשַהּכֹל   תְלֵהָראֹול ָיכֹום ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו, ּגַ  חְלֶצַמ  ָאָדם הֹוֵפְּכֶׁש 
אֹו   ְּכלּום.  ַמְרִּגיִׁשים  א  צֹוֲחִקים,  א  ּבֹוִכים,  א  טֹוב; 
ְּכֶׁשְּיֵׁשִנים, ַּגם ָאז א ַמְרִּגיִׁשים ְּכלּום, א ּבֹוִכים, א צֹוֲחִקים,  

ָא  טֹוב;  ַהּכֹל  ְצִריִכים,  ֶׁשֶאְהיֶ א  'ַהְּלַואי  ָאָדם:  ַיֲחׁשֹב   הז 
ָהִייִת חֶצַמ  ֶׁשא  'ַהְלַואי  אֹו:  ָּכ  םָק י  ?'  ֶׁשָּכל  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש   '?

ְמֻמְרָמִרים ֶׁשֵהם ָאֵכן רֹוִצים ִלְהיֹות ַּבַּתְרֶּדֶמת, ֵהם א רֹוִצים 
ֲאִפּלּו   ָלקּום,  רֹוֶצה  ֵּכן  ָּבִריא  ָאָדם  ֲאָבל  הּוא  ָלקּום,  ֶׁשאּוַלי 

 ְּבָכל זֹאת רֹוִצים ִלְחיֹות.   - ִיְבֶּכה ַהּיֹום, ֲאִפּלּו ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ִּכָּׁשלֹון  

הּו ַהָּדָבר  ַהֵּׁש   אאֹותֹו  ֶאל  ֶאל    םַהִּדּבּור  ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים   ;ִיְתָּבַר
 ֶׁשָאָדם  ְזַמן  ָּכל  ֵמַהֵּׁשָנה,  ִמְתעֹוֵרר  ָהָאָדם   ִיְתָּבַר א  ַהֵּׁשם 

  ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ֶצַמ   -ְמַדֵּבר  ְּכמֹו  ָּבא  חהּוא  ֶׁשהּוא  ֲאִפּלּו   ;
ּופֹוֵעל   עֹוֶׂשה   ,הּו  -ְוהֹוֵל ַּבֲחם,  ְּכמֹו  ֵער; א  ַהּכֹל  א 

הּוא    ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִעם  ִלְחיֹות  ִמְתעֹוְרִרים,   -ְּכֶׁשַּמְתִחיִלים 
 ַמְתִחיִלים ִלְהיֹות ֵעִרים. 

ַּבַהְנָהגָ ְּתַבֵּק   ְוַתְמִׁשי ִמֶּמּנּו  ִתְׁשַּכח  ֶׁשא   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם    ה ׁש 
  רַהְּיָׁשָנה ֶׁשְּל ְלׂשֹוֵחַח ַעל ַהּיֹום ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר; ָּכל יֹום ִּתְמסֹ

 ֶׁשְּל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ּתֹאַמר ַּגם ְּבָכל יֹום ְּתִהִּלים. ם ֶאת ַהּיֹו

ַהֵּׁש ְלַדּבֵ  ֶאל  יֹום  ָּכל  ֵמַהָּגלּות    םר  ָהָאָדם  ֶאת  ּגֹוֵאל   ִיְתָּבֵר
ַהְּפָרִט ת  ַהְּפָרִטי ֵמַהֶּכֶלא  ָהָאָדם  ,ֶׁשּלֹו  י ֶׁשּלֹו,  ֶאת  ְמַרֵּפא    ; ֶזה 

 ְמַקֵּבל ּכַֹח.א  ַמְבִריא, הּוא הּו

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 

 

 

 

 ְּתׁשּוָבה:

 עדיין בעיצומו ירום "ורפאו ירפא" קמפיין ח
 לרפואת יצחק בן פייגלא

בימים אלו נענים יהודים בחום לקמפיין חרום קריטי  כפי שפורסם בשבוע שעבר  
להציל את חיי חברנו   שאפשרביותר תחת השם "ורפאו ירפא", במטרה להשיג כסף  

הקמפיין כבר הכניס סכומים נאים,    היקר ר' יצחק בן פייגלא לרפואה שלמה במהרה.
אך עדיין רחוקים מסכום הדרוש. אך הקמפיין עדיין ממשיך, ויהודים עדיין יכולים 

 להשתתף.
היקר והאהוב ר' יצחק נדבק לצערנו בנגיף באופן קשה מאד לפני חודשיים,   חברנו

 דלקת ראות קשה מאד, וכעת מחובר למכונת אקמו כדי שיוכל לנשום. ממנו קיבל
המשפחה והעסקנים כבר השקיעו כוחות אדירים וממשיכים לפעול ככל שבידם  
של   למצב  שהגיעו  עד  אדירים  כסף  בסכומי  כרוך  זה  כמובן  אבל  רפואתו,  למען 

מאד   גדולות  והוצאות  כבדים,  לפניהםחובות  לתמונה  עדיי  להכניס  מנת  את    על 
חייבים להשיג  כעת    במהרה.  לרפואותו השלמה גדולי המומחים כדי שיוכלו להביא  

כסף לא לעצור בגלל כדי שיוכלו להמשיך ו 250,000$באופן קריטי את הסכום של 
 חס ושלום.
יצחק כל כך ליהודים רבים,    עצומה במומחיות   ר'  יכולים    כמו עזר  שרבים מאתנו 

ור ליהודים בכל ליבו, הוא הציל חולים רבים,  להעיד, הוא הקדיש את חייו כדי לעז
 ועכשיו הזמן לעזור לו.

יהודים יקרים, פתחו את ליבכם וכיסכם ותרמו בחום לקמפיין של הצלת נפשות,  
המיוחלת   והרפואה  הישועה  את  להביא  הדרכים  בכל  לפעול  שיתאפשר  כדי 

השבוע ירפא"  "ורפוא  קמפיין  האפשרית.  לתרוםבעיצומו  במהירות  אפשר   , 
 charidy.com/vrapoi, או ב: 718-540-5728 בטלפון בחיוג למספר

שלמה   רפואה  על  יתברך  מהשם  ולבקש  בתפילה  להעתיר  נמשיך  הבה  והעיקר 
שנים   לאורך  גידיו,  ושס"ה  איבריו  ברמ"ח  ושלם  בריא  שיהיה  פייגלא,  בן  ליצחק 

 טובות.
 רפאנו ה' ונרפא!
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 845-351-0910/  212-444-9191/ ארה"ב  0797040066ארץ ישראל 

 438-300-8080/ קנדה  03303502361אנגליה  
  rabbirothhebrew@gmail.comלקבלת הגליון במייל  

 

 

 תפילה; מתכונים; ועוד סיפורי שיעורים;  - קוואל פון חיזוק (לנשים)
 845-351-9060/  212-444-9169ארה"ב   0797040069ארץ ישראל  

 438-320-9090/ קנדה 03303502363אנגליה  
  058-637-7799הודעות /  chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל 

 

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 על ידי םנתר הגליון

 ‰י"ו ˘למ‰ ווייס  'ר
 לר‚ל ˘מח˙ ‰בר מˆוו‰ לבנו ‰י˜ר

יה"ר שיזכה לקבל עליו עול תורה ומצוות ויזכה לעלות 
 במעלות התורה והיראה עם העצות המתוקות של רבינו 

 בכל העמדות שלניתן לתרום עבור הוצאת הגליון 
 'מרכז ההפצה' על שם 'נדרים פלוס'
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 לנסיעו˙ לˆיון ‰˜„ו˘ מ‰ל‰ר˘
 ˘ל מו‰ר‡"˘ זיע"‡

 

 ַעל ֶקֶרן ַהּׁשֹור 
: ַהְּיָוִנים ָּגְזרּו ֶׁשָאסּור ְלַהְזִּכיר  (ֹראׁש ַהָׁשָנה יח ע"ב) ַחַז"ל אֹוְמִרים  

ֵמַהֵּׁשם  ֶׁשְמַדֵּבר  ֵמֶאָחד  ׁשֹוְמִעים  ָהיּו  ְוִאם  ַהֵּׁשם,  ֵׁשם  ֶאת 
ִיְתָּבַר� ָהְרגּו אֹותֹו. ּוְכֶׁשַהַחְׁשמֹוָנִאים ִנְּצחּו אֹוָתם ֵהם ִּתְקנּו  

'ְּבִסַייֲעָּתא  ם:  ֶׁשֲאִפּלּו ַעל ְׁשָטר ִיְהֶיה ָּכתּוב ָעָליו ֶאת ֵׁשם ַהּׁשֵ 
אֹו    ִדְׁשַמָיא' ִיְתָּבַר�'[בס"ד],  ַהֵׁשם  [בעזהשי"ת],   'ְּבֶעְזַרת 

 ְוַכּדֹוֶמה, ֶׁשַהֹּכל ִמְתַנֵהל ַרק ְּבֶעְזָרתֹו ִיְתָּבַר�. 
: ַהְּיָוִנים ֶהֱחִׁשיכּו ֶאת ֵעיֵניֶהם (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ב, ד) ַחַז"ל אֹוְמִרים  

ִּכְתבּו ָלֶכם ַעל ֶקֶרן  ְּגֵזרֹות ֶׁשָּלֶהם, ֵהם ָּגְזרּו:  ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִעם הַ 
ָׁשַמְעִּתי ֵּפרּוׁש ִנְפָלא   ַהּׁשֹור ֶׁשֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ֶּבֱא�ֵקי ִיְׂשָרֵאל. 

[ִמיהּוִדי ָזֵקן ֶׁשעֹוד ָהָיה ְּבאּוַמן ִּבְׁשַנת תר"ע, ֶׁשהּוא ָׁשַמע ָאז  
ַהַּצּדִ  ֶׁשל  ַּתְלִמיד  ָזֵקן  ִזְכרֹונֹו ִמיהּוִדי  ָנָתן  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  יק 

ָנָתן]  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ֹזאת  ָאַמר  ֶׁשהּוא  ִלְהיֹות  ְוָיכֹול  ִלְבָרָכה 
ַעל   ְּבִדּיּוק  ֶׁשַּיְחְרטּו  ָרצּו  ָּכ�  ָּכל  ֵהם  ָלָּמה  ֶקֶרן  ' ִלְכאֹוָרה 

ִמֶּמּנ'ַהּׁשֹור ְוַלֲעׂשֹות  ַהֶּקֶרן  ִעם  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶאְפָׁשר  ִּכי  ּו  ?!  
ְוַהִּתינֹוק   ָהָרָחב  ֵמַהַּצד  ׁשֹוְפִכים  ִּכי  ַלִּתינֹוק,  ְלָחָלב  ַּבְקּבּוק 

 ם,  ְוֶזה ָהָיה ַּכָּוָנתָ (ַעֵיין ַׁשָּבת לה ע"ב; לו ע"א)ׁשֹוֶתה ֵמַהַּצד ַהַּצר  
ֵמַהַּבְקּבּוק,   ָחָלב  ְוׁשֹוֶתה  יֹוֵנק,  ֲעַדִין  ְּכֶׁשַהִּתינֹוק  ַהְּטֵמָאה, 

 ה ָחרּוט ֶנֶגד ָהֱאמּוָנה.ֶׁשְּכָבר ִיְראֶ 
: ְּבֲחנּוָּכה ֵמִאיר (ַמֲאָמֵרי ָחְדֵׁשי ִּכְסָליו ֵטֵבת ב, ח) ַהְּבֵני ִיָּׂשְׂשָכר אֹוֵמר  

ַמהּו   ַהָּגנּוז';  ַהָּגנּוז''ָהאֹור  ֶׁשל 'אֹור  ָהִעְנָין  ֶׁשָּכל  ֶאָּלא   !?
ֹוָרה ֶׁשַּבַעל  'ּת ַהְּיָוִנים ָהָיה, ֶׁשֵהם ָרצּו ַלֲעֹקר ֶאת ָהִעְנָין ֶׁשל  

ֲחָכִמים'ֶׁשֵּפרּוׁשֹו    ֶּפה' ַיֲאִמינּו  'ֱאמּוַנת  �א  ְוָׁשלֹום  ֶׁשַחס   ,
ְּבַצִּדיִקים, ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָעַזר ְוַהַחְׁשמֹוָנִאים ִנְּצחּו  
אֹוָתם, ְוִהְתַחֵּזק ַּבֲחָזָרה ַהֹּכַח ֶׁשל ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים, ַנֲעָׂשה  

 ה ְּגדֹוָלה, ֶׁשֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ָּברּו� ַהֵּׁשם ַּבֲחָכִמים. ִׂשְמחָ 
ׁשֹוֲאִלים   ו)ַחַז"ל  ְּבַׁשַּלח,  הָּפסּוק  (ְמִכיְלָּתא  ַעל  לא):  יד,  :  (ְׁשמֹות 

ַעְבּדֹו, ָוֹחֶמר   ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' ּוְבמֶׁשה  ֶהֱאִמינּו, ַקל  ִאם ְּבֹמֶׁשה 
ַר�?! אֹוֵמר ַהְּמִכיְלָּתא: ֶׁשָּכל ָהֱאמּוָנה  ֶׁשֶהֱאִמינּו ְּבַהֵּׁשם ִיְתּבָ 

ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ִּכי ִאם �א ֹמֶׁשה  
ֶאת   ְמַגֶּלה  ַהַּצִּדיק  ִּכי  ִיְתָּבַר�.  ֵמַהֵּׁשם  יֹוְדִעים  ָהיּו  ַרֵּבנּו �א 

 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. 
 י ָצרֹות) סֹוף צּו דִ  (קּוְנְטֵרס ַא

 
 

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 
נסיעה קצרה למקומות הקדושים באירופה עם  

 ראש  הישיבה שליט"א 
ראש  הישיבה שליט"א יצא השבוע לנסיעה קצרה למקום מנוחתם של צדיקים 

כ בלווית  באירופה,  שהכניסו    40-וקדושים  ישראל,  ומארץ  יורק  מניו  תלמידים 
 האחרון סכומים נכבדים. בקמפיין 

אוסטריה ביום שני בבוקר,    –ביום ראשון בערב יצאו לדרך מניו יורק, והגיעו לווינה  
 במטוס ישב ראש הישיבה וכתב מכתבים ותשובות כל הזמן.

הלכו  ואז  ישראל.  מארץ  התלמידים  חבורת  עם  נפגשו  בווינה  התעופה  בשדה 
למקוה, התפללו בבית המדרש המקומי, וראש הישיבה עלה לתורה ובירך הגומל,  

 והוציא ידי חובה את כל הנוסעים עימו. 
של   לציונו  פרשבורג,  לעיר  לסלובקיה  באוטובוס  לדרך  יצאו  שחרית  פת  אחרי 

. התעוררות גדולה שררה בציון, אמרו תהלים וכל אחד  החת"ם סופר הקדוש זי"ע 
 ביקש מה שהוא צריך, ושרו ניגונים מעוררים. 

יצאו לדרך להונגריה, אל העיר איהעל, לציונו של בעל הישמח משה  לאחר מכן 
זי"ע, שם התפללו בהתעוררות גדולה ושרו ניגונים חמים. לאחר מכן נסעו ללסיקא,  

 ל רבי הערשל מליסקא זי"ע, בעל אך פרי הארץ. לבקש ולפעול בציונו הקדוש ש
לאחר מכן היו בציונו של הצדיק הקדוש רבי ישעיה מקרעסטיק זי"ע, שם התפללו 
ופעלו  ישועות גדולות, ראש הישיבה עורר לפני שהגיעו לציון שמספרים ניסים  
וישועות גדולות מאד שאנשים פועלים בקרעסטיר, ועלינו לנצל היטב את המקום 

לצדיק  להתחנ לקאליב,  ונסעו  המשיכו  משם  ורחמים.  ישועה  בדבר  להפקד  ן 
הקדוש ר' אייזיקל מקאליב זי"ע. משם המשיכו בנסיעה למאדע, מקום מנוחתם 
של הצדיקים הקדושים בעל הקול ארי' זי"ע, בעל לבושי מרדכי זי"ע, ועוד. זוהי רק 

בעוד הרבה   רשימה חלקית של כל המקומות הקדושים שביקרו בהם, בדרכם עצרו
 קברי צדיקים. 

ומסר   דיבר  שליט"א  הישיבה  ראש  למשנהו,  אחד  מציון  בנסיעה  באוטובוס 
דיבר  שליט"א  הישיבה  ראש  בדרך.  מאד  יפות  שיחות  היו  הזמן,  כל  שיעורים 
את  שרו  וביחד  משמם  אימרות  ציטט  נסעו,  שאליהם  הצדיקים  של  מגדלותם 

 ניגוניהם.
אנש שלפעמים  אמר  שליט"א  הישיבה  צריכים  ראש  למה  מבינים  לא  שלומנו  י 

ובכל  זמן  בכל  יתברך  השם  אל  לדבר  רגילים  הרי  אנחנו  צדיקים,  לקברי  לנסוע 
מקום, אנו יודעים שאפשר לבקש מה' ולפעול אצלו תמיד כל מה שרוצים, אבל  
רבינו הקדשו אומר שבקברי צדיקים אפשר לפעול יותר בקלות ויותר מהר, אפילו 

שע. בקברי צדיקים עושים כעין דרך קיצור, קלה ומהירה  כשאדם אינו ראוי להיוו
 לישועה.

בכל אחד מהציונים אמרו ביחד תהילים, קבעו סדר להתחיל את התהילים בציון 
התהילים,  ספר  כל  את  לומר  שסיימו  עד  השני,  בציון  הלאה  והמשיכו  הראשון, 

צל  במהלך הנסיעה. זאת מלבד התפילות וההתבודדות שכל אחד ביקש והתחנן א
 כל הצדיקים הקדושים. 

את  לסיים  עסוק  היה  אחד  כשכל  הקודש,  היכל  חבורת  כאן  שנוסעת  היה  ניכר 
שיעוריו בנסיעה. כל אחד ישב עם החומש שלו, המשניות, הגמרא וכן הלאה. במו  
כן מסר ראש הישיבה שליט"א מידי יום את השיעור היומי בדף הקהילה, בעמדו  

וכך גם המשיך למסור שיעורי התחזקות. ניתן    באוטובוס, לקורת רוחו של הציבור
 לשמוע את כל השיעורים והדרשות במערכת הטלפון "קול ברסלב".

 בעזרת השם נחתו בניו יורק ביום רביעי בערב.
 על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, 

 . אף על פי שאינו ראוי לכך (ספר המידות, אות צדיק, קעג)
 *** 

 העתירו בתפילה! 
 

 פייגלא   בן יצחק על ר' 
 ישראללרפואה שלמה בקרוב בתוך שאר חולי 

 
   |חלקים  14דקות ו  39ו  1שעה בשבת קודש בצהריים בהמולד יהיה: 

 ראש חודש טבת יהיה ביום שבת קודש ולמחרתו ביום הראשון

 

 
 ברכת מזל טוב

מרכז ההפצה משגר ברכת מזל טוב חמה 
 ולבבית למפיץ הגדול בעיר צפת

 הרב נפתלי קארנבלי הי"ו  
 לרגל שמחת הבר מצווה לבנו היקר המפיץ 

 הי"ו. נחום הבה"ח חיים 
יה"ר שיזכה לקבל עליו עול תורה ומצוות ויזכה לעלות 
 במעלות התורה והיראה עם העצות המתוקות של רבינו 
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	וַיְהִי ה' אֶת יוֹסֵף וַיְהִי אִישׁ מַצְלִיחַ, הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הָיָה עִם יוֹסֵף, וְהוּא הִצְלִיחַ. חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (בְּרֵאשִׁית רַבָּה פ"ו, ה') עַל הַפָּסוּק הַזֶּה שֶּׁיּוֹסֵף הָיָה "גְבַר קַפּוּז", אָדָם שָׂמֵחַ וְרוֹקֵ...
	רַבֵּינוּ הַקָּדוֹשׁ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק ב', סִימָן כ"ד) "מִצְוָה גְּדוֹלָה לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה תָּמִיד", וְרַבֵּינוּ מַאֲרִיךְ שָׁם שֶׁכָּל הַמַּחֲלוֹת מַגִּיעוֹת רַק כִּי אָדָם לֹא בְּשִׂמְחָה, כְּשֶׁאָדָם שָׂמֵחַ תָּמִיד, הוּא מַבְר...
	כָּל אָדָם עוֹבֵר קְשָׁיִים וְצָרוֹת בַּחַיִּים, אִם רוֹצִים וְאִם לֹא זֹאת הַמְּצִיאוּת שֶׁאַף אֶחָד לֹא מְלַקֵּק דְבַשׁ בָּזֶה הָעוֹלָם, לְכָל אֶחָד יֵשׁ חֲבִילַת צָרוֹת מִשֶּׁלּוֹ, וְלָכֵן מְאֹד קָשֶׁה לָאָדָם לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה. אֲבָל הָאָדָם צָ...
	מַה שֶׁרַבֵּינוּ אוֹמֵר לָנוּ לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה, זֹאת לֹא רַק עֵצָה טוֹבָה לַחַיִּים, אֶלָא זֶה מַמָּשׁ הֶכְרֵחִי לַחַיִּים, בְּלִי זֶה אָדָם לֹא יָכוֹל לְּהִתְקַיֵּם, לֹא בְּרוּחָנִיּוּת וְלֹא בְּגַשְׁמִיּוּת. בְּרֶגַע  שֶׁאָדָם נוֹפֵל בְּעַצְבוּת...
	רַבֵּינוּ הַקָּדוֹשׁ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן קס"ט), "כְּשֶׁאָדָם בְּשִׂמְחָה, הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּעַצְמוֹ שׁוֹמֵר עָלָיו מֵעֲבֵירוֹת". עוֹד אוֹמֵר רַבֵּינוּ (סֵפֶר הַמִדוֹת, אוֹת שִׂמְחָה חֵלֶק ב', סִימָן א') "מִי שֶׁהוּא שָׂמ...
	יוֹסֵף הַצַדִיק עָבַר הַרְבֵּה מְאֹד צָרוֹת וּקְשָׁיִים, אֶחָיו שָׂנְאוּ אוֹתוֹ וְרָצוּ לַהֲרוֹג אוֹתוֹ, מָכְרוּ אוֹתוֹ לְעֶבֶד, הוּא הָיָה צָרִיךְ לְשָׁרֵת אֶת הַגּוֹי הַטָּמֵא פּוֹטִיפַר וְהָיוּ לוֹ שָׁם נִסְיוֹנוֹת קָשִׁים, הֶעֱלִילוּ עָלָיו עֲלִיל...
	אַךְ נִשְׁאֶלֶת הַשְּׁאֵלָה אֵיךְ זוֹכִים לָזֶה, כְּשֶׁאָדָם עוֹבֵר זְמַנִּים מָרִים קָשֶׁה מְאֹד לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה. אֶת הַתֵּרוּץ עַל כָּךְ אָנוּ מוֹצְאִים אֵצֶל יוֹסֵף הַצַּדִּיק, הוּא תָּמִיד דִּבֵּר לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, כְּמוֹ שֶׁחֲכָמֵינוּ ...
	כְּשֶׁיְּהוּדִי מְדַבֵּר לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, הוּא מְקַבֵּל אֱמוּנָה בְּרוּרָה, הוּא מַרְגִּישׁ שֶׁהוּא לֹא לְבַד, הוּא אַף פַּעַם לֹא אָבוּד, הַשֵּׁם תָּמִיד אִתּוֹ, וְזֶה מַכְנִיס בּוֹ שִׂמְחָה עֲצוּמָה, שֶׁיּוּכַל לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה גַּם כְּשֶׁ...
	יוֹסֵף גַּם הָיָה לוֹמֵד מִשְׁנַיוֹת, כְּמוֹ שֶׁבַּעַל הַטּוּרִים כּוֹתֵב עַל הַפָּסוּק כִּי בֶן זְקֻנִים הוּא לוֹ, הַמִּילָה "זְקֻנִים" נוֹטָרִיקוֹן "זְרָעִים קָדָשִׁים נָשִׁים יְשׁוּעוֹת מוֹעֵד". כְּשֶׁיְּהוּדִי לוֹמֵד מִשְׁנַיוֹת הוּא נִהְיֶה אָדָם...
	כְּשֶׁיְּהוּדִי בֶּאֱמֶת בְּשִׂמְחָה, זֶה עוֹלֶה עַל גְּדוֹתָיו וְנִשְׁפַּךְ הַחוּצָה גַּם לַסּוֹבְבִים אוֹתוֹ. אֶת זֶה רוֹאִים אֵצֶל יוֹסֵף הַצַּדִּיק כְּשֶׁהוּא רָאָה אֵיךְ שֶׁשַּׂר הַמַּשְׁקִים וְשַׂר הָאוֹפִים עֲצוּבִים, וַיַּרְא אֹתָם וְהִנָּם זֹ...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁנִּהְיֶה תָּמִיד בְּשִׂמְחָה, וְגַם נְשַׂמֵח אֲחֵרִים, וְנִסְתּוֹפֵף בְּצֵל צַדִּיקֵי אֱמֶת אֲשֶׁר יְשַׂמְּחוּ אוֹתָנוּ, וְזֶה יָבִיא אוֹתָנוּ לְכָל הַטּוֹב בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא.
	יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, י"ח כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	כָּעֵת מַגִּיעִים יְמֵי חֲנֻכָּה הַקְּדוֹשִׁים, אֶכְתֹּב לְךָ כַּמָּה הַנְהָגוֹת:
	כָּעֵת מַגִּיעִים יְמֵי חֲנֻכָּה הַקְּדוֹשִׁים, אֶכְתֹּב לְךָ כַּמָּה הַנְהָגוֹת:
	כָּעֵת מַגִּיעִים יְמֵי חֲנֻכָּה הַקְּדוֹשִׁים, אֶכְתֹּב לְךָ כַּמָּה הַנְהָגוֹת:
	 אֲנַחְנוּ נוֹהֲגִים לִלְבֹּשׁ בִּגְדֵי שַׁבָּת (שְׁטְרַיְמְל וְקַפּוֹטָה) לִפְנֵי הַדְלָקַת הַנֵּרוֹת הַקְּדוֹשִׁים, מַמְשִׁיכִים לָשֶׁבֶת עִם בִּגְדֵי הַשַּׁבָּת  בְּמֶשֶׁךְ חֲצִי הַשָּׁעָה אוֹ יוֹתֵר - שֶׁיּוֹשְׁבִים לְיַד הַנֵּרוֹת.
	 אֲנַחְנוּ לֹא מַדְלִיקִים לְיַד הַחַלּוֹן כִּי הַיּוֹם עִקָּר פִּרְסוּמֵי נִיסָּא הוּא בַּבַּיִת, אֲנַחְנוּ מַדְלִיקִים לְיַד דֶּלֶת, בְּצַד שְׂמֹאל.
	 אֲנַחְנוּ לֹא מַדְלִיקִים לְיַד הַחַלּוֹן כִּי הַיּוֹם עִקָּר פִּרְסוּמֵי נִיסָּא הוּא בַּבַּיִת, אֲנַחְנוּ מַדְלִיקִים לְיַד דֶּלֶת, בְּצַד שְׂמֹאל.
	 אֲנַחְנוּ לֹא מַדְלִיקִים לְיַד הַחַלּוֹן כִּי הַיּוֹם עִקָּר פִּרְסוּמֵי נִיסָּא הוּא בַּבַּיִת, אֲנַחְנוּ מַדְלִיקִים לְיַד דֶּלֶת, בְּצַד שְׂמֹאל.
	 כְּדַאי לִטְבֹּל לִפְנֵי הַהַדְלָקָה, אֲבָל זֶה לֹא יָכוֹל לִדְחוֹת אֶת הַהַדְלָקָה.
	 כְּדַאי לִטְבֹּל לִפְנֵי הַהַדְלָקָה, אֲבָל זֶה לֹא יָכוֹל לִדְחוֹת אֶת הַהַדְלָקָה.
	 כְּדַאי לִטְבֹּל לִפְנֵי הַהַדְלָקָה, אֲבָל זֶה לֹא יָכוֹל לִדְחוֹת אֶת הַהַדְלָקָה.
	 בְּעֶרֶב שַׁבָּת הַבַּעַל מַדְלִיק קֹדֶם אֶת הַמְּנוֹרָה וּמִיָּד אַחַר כָּךְ הָאִשָּׁה מַדְלִיקָה נֵרוֹת שַׁבָּת.
	 בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת חֲנֻכָּה עוֹשִׂים קֹדֶם הַבְדָּלָה וְאַחַר כָּךְ מַדְלִיקִים אֶת נֵרוֹת חֲנֻכָּה.
	 בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת חֲנֻכָּה עוֹשִׂים קֹדֶם הַבְדָּלָה וְאַחַר כָּךְ מַדְלִיקִים אֶת נֵרוֹת חֲנֻכָּה.
	 בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת חֲנֻכָּה עוֹשִׂים קֹדֶם הַבְדָּלָה וְאַחַר כָּךְ מַדְלִיקִים אֶת נֵרוֹת חֲנֻכָּה.
	 צְרִיכִים לִהְיוֹת בַּבַּיִת בַּזְמַן בְּכָל לֵילוֹת הַחֲנֻכָּה, אֲפִלּוּ אֵלּוּ שֶׁעוֹסְקִים בַּדְּבָרִים הֲכִי קְדוֹשִׁים, בַּהֲפָצָה - צְרִיכִים לַעֲצֹר הַכֹּל וְלָלֶכֶת הַבַּיְתָה לְהַדְלִיק בַּזְּמַן, לָשִׁיר וְלִרְקֹד עִם הַמִּשְׁפָּחָה.
	 צְרִיכִים לִהְיוֹת בַּבַּיִת בַּזְמַן בְּכָל לֵילוֹת הַחֲנֻכָּה, אֲפִלּוּ אֵלּוּ שֶׁעוֹסְקִים בַּדְּבָרִים הֲכִי קְדוֹשִׁים, בַּהֲפָצָה - צְרִיכִים לַעֲצֹר הַכֹּל וְלָלֶכֶת הַבַּיְתָה לְהַדְלִיק בַּזְּמַן, לָשִׁיר וְלִרְקֹד עִם הַמִּשְׁפָּחָה.
	 צְרִיכִים לִהְיוֹת בַּבַּיִת בַּזְמַן בְּכָל לֵילוֹת הַחֲנֻכָּה, אֲפִלּוּ אֵלּוּ שֶׁעוֹסְקִים בַּדְּבָרִים הֲכִי קְדוֹשִׁים, בַּהֲפָצָה - צְרִיכִים לַעֲצֹר הַכֹּל וְלָלֶכֶת הַבַּיְתָה לְהַדְלִיק בַּזְּמַן, לָשִׁיר וְלִרְקֹד עִם הַמִּשְׁפָּחָה.
	 חֲנֻכָּה הוּא זְמַן שֶׁל "לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל", צְרִיכִים לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁאֲנַחְנוּ יוֹדְעִים מֵרַבֵּנוּ, יֵשׁ לָנוּ כָּזֶה רַבִּי וְכָאֵלּוּ תַּלְמִידִים.
	 חֲנֻכָּה הוּא זְמַן שֶׁל "לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל", צְרִיכִים לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁאֲנַחְנוּ יוֹדְעִים מֵרַבֵּנוּ, יֵשׁ לָנוּ כָּזֶה רַבִּי וְכָאֵלּוּ תַּלְמִידִים.
	 חֲנֻכָּה הוּא זְמַן שֶׁל "לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל", צְרִיכִים לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁאֲנַחְנוּ יוֹדְעִים מֵרַבֵּנוּ, יֵשׁ לָנוּ כָּזֶה רַבִּי וְכָאֵלּוּ תַּלְמִידִים.

	הַנְהָגוֹת לִימֵי חֲנוּכָּה הַקְּדוֹשִׁים
	לָמָּה כְּשֶׁאֲנִי עוֹשֶׂה הִתְבּוֹדְדוּת, דַּוְקָא אָז נִהְיֶה לִי יוֹתֵר קָשֶׁה?
	קמפיין חירום "ורפאו ירפא" עדיין בעיצומו
	לרפואת יצחק בן פייגלא
	כפי שפורסם בשבוע שעבר בימים אלו נענים יהודים בחום לקמפיין חרום קריטי ביותר תחת השם "ורפאו ירפא", במטרה להשיג כסף שאפשר להציל את חיי חברנו היקר ר' יצחק בן פייגלא לרפואה שלמה במהרה. הקמפיין כבר הכניס סכומים נאים, אך עדיין רחוקים מסכום הדרוש. אך הקמפיין ...
	חברנו היקר והאהוב ר' יצחק נדבק לצערנו בנגיף באופן קשה מאד לפני חודשיים, ממנו קיבל דלקת ראות קשה מאד, וכעת מחובר למכונת אקמו כדי שיוכל לנשום.
	המשפחה והעסקנים כבר השקיעו כוחות אדירים וממשיכים לפעול ככל שבידם למען רפואתו, אבל כמובן זה כרוך בסכומי כסף אדירים עד שהגיעו למצב של חובות כבדים, והוצאות גדולות מאד עדיי לפניהם על מנת להכניס לתמונה את גדולי המומחים כדי שיוכלו להביא לרפואותו השלמה במהרה...
	במומחיות עצומה עזר ר' יצחק כל כך ליהודים רבים, כמו שרבים מאתנו יכולים להעיד, הוא הקדיש את חייו כדי לעזור ליהודים בכל ליבו, הוא הציל חולים רבים, ועכשיו הזמן לעזור לו.
	יהודים יקרים, פתחו את ליבכם וכיסכם ותרמו בחום לקמפיין של הצלת נפשות, כדי שיתאפשר לפעול בכל הדרכים להביא את הישועה והרפואה המיוחלת במהירות האפשרית. קמפיין "ורפוא ירפא" השבוע בעיצומו, אפשר לתרום בטלפון בחיוג למספר 718-540-5728, או ב: charidy.com/vrapoi
	יהודים יקרים, פתחו את ליבכם וכיסכם ותרמו בחום לקמפיין של הצלת נפשות, כדי שיתאפשר לפעול בכל הדרכים להביא את הישועה והרפואה המיוחלת במהירות האפשרית. קמפיין "ורפוא ירפא" השבוע בעיצומו, אפשר לתרום בטלפון בחיוג למספר 718-540-5728, או ב: charidy.com/vrapoi
	יהודים יקרים, פתחו את ליבכם וכיסכם ותרמו בחום לקמפיין של הצלת נפשות, כדי שיתאפשר לפעול בכל הדרכים להביא את הישועה והרפואה המיוחלת במהירות האפשרית. קמפיין "ורפוא ירפא" השבוע בעיצומו, אפשר לתרום בטלפון בחיוג למספר 718-540-5728, או ב: charidy.com/vrapoi
	והעיקר הבה נמשיך להעתיר בתפילה ולבקש מהשם יתברך על רפואה שלמה ליצחק בן פייגלא, שיהיה בריא ושלם ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, לאורך שנים טובות.
	רפאנו ה' ונרפא!

	עַל קֶרֶן הַשּׁוֹר
	חַזַ"ל אוֹמְרִים (רֹאשׁ הַשָׁנָה יח ע"ב): הַיְּוָנִים גָּזְרוּ שֶׁאָסוּר לְהַזְכִּיר אֶת שֵׁם הַשֵּׁם, וְאִם הָיוּ שׁוֹמְעִים מֵאֶחָד שֶׁמְדַבֵּר מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הָרְגוּ אוֹתוֹ. וּכְשֶׁהַחַשְׁמוֹנָאִים נִצְּחוּ אוֹתָם הֵם תִּקְנוּ שֶׁאֲפִלּוּ עַ...
	חַזַ"ל אוֹמְרִים (בְּרֵאשִׁית רַבָּה ב, ד): הַיְּוָנִים הֶחֱשִׁיכוּ אֶת עֵינֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל עִם הַגְּזֵרוֹת שֶׁלָּהֶם, הֵם גָּזְרוּ: כִּתְבוּ לָכֶם עַל קֶרֶן הַשּׁוֹר שֶׁאֵין לָכֶם חֵלֶק בֶּאֱלֹקֵי יִשְׂרָאֵל. שָׁמַעְתִּי פֵּרוּשׁ נִפְלָא [מִיהו...
	הַבְּנֵי יִשָּׂשְׂכָר אוֹמֵר (מַאֲמָרֵי חָדְשֵׁי כִּסְלָיו טֵבֵת ב, ח): בְּחֲנוּכָּה מֵאִיר 'הָאוֹר הַגָּנוּז'; מַהוּ 'אוֹר הַגָּנוּז'?! אֶלָּא שֶׁכָּל הָעִנְיָן שֶׁל הַיְּוָנִים הָיָה, שֶׁהֵם רָצוּ לַעֲקֹר אֶת הָעִנְיָן שֶׁל 'תּוֹרָה שֶׁבַּעַל פֶּה' ...
	חַזַ"ל שׁוֹאֲלִים (מְכִילְתָּא בְּשַׁלַּח, ו): עַל הפָּסוּק (שְׁמוֹת יד, לא): וַיַּאֲמִינוּ בַּה' וּבְמשֶׁה עַבְדּוֹ, אִם בְּמֹשֶׁה הֶאֱמִינוּ, קַל וָחֹמֶר שֶׁהֶאֱמִינוּ בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ?! אוֹמֵר הַמְּכִילְתָּא: שֶׁכָּל הָאֱמוּנָה בְּהַשֵּׁם יִת...
	(קוּנְטְרֵס אַ סוֹף צוּ דִי צָרוֹת)
	נסיעה קצרה למקומות הקדושים באירופה עם ראש  הישיבה שליט"א
	ראש  הישיבה שליט"א יצא השבוע לנסיעה קצרה למקום מנוחתם של צדיקים וקדושים באירופה, בלווית כ-40 תלמידים מניו יורק ומארץ ישראל, שהכניסו בקמפיין האחרון סכומים נכבדים.
	ביום ראשון בערב יצאו לדרך מניו יורק, והגיעו לווינה – אוסטריה ביום שני בבוקר, במטוס ישב ראש הישיבה וכתב מכתבים ותשובות כל הזמן.
	בשדה התעופה בווינה נפגשו עם חבורת התלמידים מארץ ישראל. ואז הלכו למקוה, התפללו בבית המדרש המקומי, וראש הישיבה עלה לתורה ובירך הגומל, והוציא ידי חובה את כל הנוסעים עימו.
	אחרי פת שחרית יצאו לדרך באוטובוס לסלובקיה לעיר פרשבורג, לציונו של החת"ם סופר הקדוש זי"ע. התעוררות גדולה שררה בציון, אמרו תהלים וכל אחד ביקש מה שהוא צריך, ושרו ניגונים מעוררים.
	לאחר מכן יצאו לדרך להונגריה, אל העיר איהעל, לציונו של בעל הישמח משה זי"ע, שם התפללו בהתעוררות גדולה ושרו ניגונים חמים. לאחר מכן נסעו ללסיקא, לבקש ולפעול בציונו הקדוש של רבי הערשל מליסקא זי"ע, בעל אך פרי הארץ.
	לאחר מכן היו בציונו של הצדיק הקדוש רבי ישעיה מקרעסטיק זי"ע, שם התפללו ופעלו  ישועות גדולות, ראש הישיבה עורר לפני שהגיעו לציון שמספרים ניסים וישועות גדולות מאד שאנשים פועלים בקרעסטיר, ועלינו לנצל היטב את המקום להתחנן להפקד בדבר ישועה ורחמים. משם המשיכו...
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