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   ברסלבמוסדות 
  "נצח מאיר"ישיבת 

  

  ישיבה לתורה תפילה 
  מידות טובות 
  !!ושמחת חיים 

  

  

  עבודת הכהן הגדול ביום כיפור
        

        ....קיזקיזקיזקיז    - - - - ודש חלק  גודש חלק  גודש חלק  גודש חלק  גשיח סוד שרפי קשיח סוד שרפי קשיח סוד שרפי קשיח סוד שרפי קמתוך מתוך מתוך מתוך 

ִּדֵּבר ְּבִהְתַלֲהבּות ָּגדֹול ְונֹוָרא עֹוד ַהַּפַעם , )בטבת' י( ִלְבָרָכה -ְּת ִזְכרֹונֹו "ִהֵּנה ְּבֵליל ַׁשָּבת ַאַחר ַהְּסעּוָדה ֶׁשִּלְפֵני ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל מֹוַהְרנַ 

ִנְכַנס ְלָמקֹום ֶׁשִּנְכַנס ְוָעַמד ְּבָמקֹום " -" ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדהֵסֶדר ָהֲעבֹוָדהֵסֶדר ָהֲעבֹוָדהֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה"בֹות ֵמַהִּפּיּוט ֶׁשְּב ְוִהְזִּכיר ָאז ַּכָּמה ֵּת , ֵמֲעבֹוַדת ַהּכֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים

ְלחֶֹדׁש  ַּבּיֹום ָהֲעִׂשיִרי" ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלֹוַח "ּוְבָׁשבּוַע ֶׁשַאַחר ֶזה ִנְפַטר ְוָיְצָאה ִנְׁשָמתֹו ְּבֵאֶּלה ַהֵּתבֹות , ְועֹוד ַּכָּמה ֵּתבֹות" ֶׁשָעַמד

  . ֵטֵבת

ִּכי ַהְרֵּבה , ִּכּפּור -יֹום  ִּכי ִנְמָצא ּבֹו ִמַּצד ִנְׁשָמתֹו ַּגם ָּכל ַהְסִליָחה ְוַהַּכָּפָרה ֶׁשל יֹום ָהֲעִׂשיִרי ֵמֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה הּוא, ְוַהּמּוָבן ִמָּכל ֶזה

  . ָחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ַעל ְיֵדי ִּדּבּוָריו ּוְסָפָריו ַהָּקדֹוִׁשים ֶׁשִהְׁשִאיר ַאֲחָריו, ָלֶהם ֲעוֹונֹוֵתיֶהםְּתׁשּוָבה ֶׁשְּבַוַּדאי ִנְתַּכֵּפר  -ַהְרֵּבה ַּבֲעֵלי 

מֹו ַהָּקדֹוׁש    ". ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלֹוַח "ֹות ִּגיַמְטִרָּיא ְמֻכּוָן ַמָּמׁש ִמְסָּפר ִמְנַין ַהֵּתב" ָנָתן"ְולּוֵלא ְּדִמְסָּתִפיָנא ָהִייִתי אֹוֵמר ֶׁשֶּזהּו ַּגם ֶׁשׁשְּ

ּוֵמֲחַמת ֵּכן ָזָכה , ִלְבָרָכה ָסַמ ָידֹו ָעָליו ְוָאַמר ָעָליו ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ִמֶּמּנּו יֹוֵתר ִמֻּכָּלם -ן ִזְכרֹונֹו "ח מֹוֲהַר "ר ַהננמ"ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּגם ַאְדמֹו

, ַהְּמעֹוְרִרים ּוְמַחְּזִקים ָּכל ִאיׁש ִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן ְלַהְנטֹותֹו ְלטֹוב, "ִלּקּוֵטי ְּתִפּלֹות"ְוֵסֶפר , יםַהְּקדֹוִׁש " ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות"ְלַחֵּבר ִסְפֵרי 

  . )קּוְנְטֵרס ְיֵמי ַהְּתָלאֹות( .ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה
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  תת""הילולת מוהרנהילולת מוהרנ

וכמה קשה לצדיק למצוא תלמיד כלבבו ממשיך , והן מועטים ראיתי בני עליה) ב"סוכה מה ע(י "ש רשב"וכמ. שת חיל מי ימצאאאאא

ל ממשיך דרכו "ת ז"ל שזכה לתלמיד כמוהרנ"ואשרי לרבינו ז. וגם חרוץ במעשיו, המבין את לבבו באמת. דרכו בלי לסטות כדבעי

ש "וכמ, "ל ממש"ו זל הרי הוא רבינ"חשבתי שהוא תלמיד רבינו ז"ל "ל תלמיד ומשמש רבינו ז"שמעון ז' ש ר"וכמ, ממש כלבבו

" האשת חיל"והוא הוא . ז וגם אני אומר כן"ל הגיב ע"ת ז"ומוהרנ ,"מוח און זיין מאל' דעם רבינס"ל שהוא "ת ז"צדיקים על מוהרנ

כי תלמיד חרוץ ונאמן כמוהו . ורחוק מפנינים מכרה. ל כבשר לצורה וכאשה נאמנת לבעלה"ששימש את רבינו ז, התלמיד החרוץ

היינו תלמיד הממשיך חכמות רבו לדורות ערכו לא יסולא מפז ויותר , ומשך חכמה מפנינים) יח, איוב כח(ש "וערך כמאין לו מחיר 

  :מפנינים

ל סמך ידיו "ורבינו ז, )אביסל -נפתלי ' און ר(ת "א מוהרנ"ל אמר במפורש שאין מי שיודע ממנו כ"כי רבינו ז. טח בה לב בעלהבבבב

כי הביא ). בעלה( ושלל לא יחסר. 'ובטח וסמך עליו שיעביר לדורות עולם דעתו הק. יות ואופניםעליו בכמה רמיזות ובכמה הזדמנו

  :וכן לדורות עולם, שהביאו מקורבים , ל"מקורבים חדשים לרבינו ז

לו כו' ת הי"ומוהרנ, התלמידים יש להם מידה גדושה של כפיות טובה כלפי רבם בכל מיני אופניםמ כי הרבה. מלתהו טוב ולא רעגגגג

  :לעשות נחת רוח לרבינו הקדוש' כי כל ימיו ממש דבוק וצמוד הי ,כל ימי חייההכרת הטוב 

וכן , כדרך הצמר לחמם, ת דרש ולימד מתוך דברי רבינו דרשות המחממות ומלהיבות את הלב"כי מוהרנ. רשה צמר ופשתיםדדדד

ז וחום "הבלי עוה, וכן דרשות המצננות כפשתים ,ל אשר עליהו לא יבול"סיפורים על חיי רבינו זכפשתים בלימודים קלילים 

הן בניית הקלויז , ל"הן כתיבת תורות רבינו ז, הן כתיבת החידושים הנפלאים בכפיו ,ותעש בחפץ כפיה. עממין' התאות ומדורת ע

  :הן כל עשיה דקדושה בחפץ רב, ל"הן הדפסת ספרי רבינו ז, בעשר אצבעותיו

 ,ממרחק תביא לחמה .ל והפוך בה והפוך בה דכולא בה"ועסק תמיד בדברי רבינו ז, ל סחורהכי טוב סחרה מכ. יתה כאוניות סוחרהההה

והכין מזון לנפשות הרעבות , והוא קירב את הרחוקים, ועשירים במקום אחר, ום אחדשהם עניים במק, כדרכה של תורה

  :ולהשביעם במידה גדושה מחידושיו ולימודיו הנפלאים

ותתן טרף וזהו . וכתיבת חידושיו', לה אחד שלם שלא קם בחצות לעסוק בתורה ותפילה ועבודת העבר לישלא . תקם בעוד לילהוווו

ובמיוחד לבני הנעורים , ש"ע לאנ"היינו שהכין דברי תורה התעוררות והתחזקות לכל עם ישראל ולע ,וחק לנערותיה, לביתה

  :ל הפקידו על קירובם וגידולם"אשר רבינו ז) נערותיה(

כי , לשון קנין - ותיקחהו . )כאשר זמם' ל(בשדה איזן ותיקן בהתבודדויותיו כל מחשבותיו , דכי בפעל. .]הוותקח[ממה שדה זזזז

וזכה להעמיד תלמידים קדושים . ולוקח נפשות חכם) משלי יא(' בחי, ז זכה ללקיחה נכונה"נ עי"א. אצלו קנין וטאבו' ד היהפעל

' בבחי, הוא משל לבנים ותלמידים" כרם" ,מפרי כפיה נטעה כרם. רבינו הקדושהלא הוא . ובמשה עבדו' ויאמינו בה' הנאמנים בבחי

היינו שמפרי דיבוריו וכתיבת חיבוריו נטעו חסידי , כרם ביבנה' בחי, )שופטים טו -כרם זית (בניך כשתילי זיתים , אשתך כגפן פוריה

  :ברסלב צדיקים יראים ושלמים לדורות עולם

. ל"והמותן הרוחניים של רבינו זנ חגר וחיזק יוצאי חלציו "א, ל"עיר לעשות נפשות למען רבינו זללכת מעיר ל. גרה בעוז מתניהחחחח

' ובנחישות ועמד על דעתו כשהי, היינו השתמש באומץ הלב. ותאמץ זרועותיה. ל נגד כל הקמים עליו"נ לחם את מלחמת רבינו ז"א
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ל "ובהנהגת ראש השנה בשנים הראשונות אחרי הסתלקות רבינו ז, ידועל כ"כגון במקום גניזת רבינו ז, ל"רבינו זדעת ברור לו שכן 

  :וכיוצא, כידוע

, כי אין עסק טוב יותר לעסוק בו כל ימי חייו ,)טוב טעם ודעת למדיני' בחי(שכלו  ל בטעם"ת ז"טעם מוהרנ. עמה טוב כי סחרהטטטט

ל גם "נ מכיוון שזכה לטעום טעם האמת של רבינו ז"א. כי בתורתו יהגה יומם ולילה ,לא יכבה בלילה נרה. ל"יותר מעסקי רבינו ז

  :ל בליבו"לא כבה נרו של רבינו ז, בזמנים הכי קשים של רדיפות איומות

 'כישור'דהיינו שלח ופשט ידיו התפילה מתוך ב, א פרישן בצלו"ות, ויהי ידיו אמונה' ידיו היינו תפילותיו בבחי. דה שלחה בכישוריייי

הם  ט"שידוע שהמצוות ומע. וכפיה תמכו פלך. אשורנו ולא קרוב' על התכלית שכולו טוב בבחי ושור היינו הסתכלות, בכי

ת טווה ובכלי הטויה אחז להכין "ומוהרנ, ואוי למאן דיתיב ערטילאי בההוא עלמא, בעלמא דקשוטהלבושים שיתלבש מהם 

, לושי כח המחזיקים בפלך ומשענת לבל יפלו בדרכםהיינו כי יש ח, נ תומכי פלך"א. עוז והדר לבושה לדורות עולם' לבושים בבחי

  :ל תמך וחיזק גם כל החלושי כח שבישראל"ת ז"ומוהרנ

יות ת חיזק ועודד כל מי שהוא בבחינת מוחין דקטנות וענ"ומוהרנ, כי אין עני אלא מן הדעת. וידיה שלחה לאביון, פה פרשה לעניככככ

  :'יים לרוץ בדרכי העד שהעמידו על הרגל ,הדעת להרימו מתוך שפלות מצבו

גיהנום של אש הוא עבור אלה . כ גיהנום של שלג"ל שידוע שיש ג"ת ז"מוהרנ' פי. כי כל ביתה לבוש שנים, א תירא לביתה משלגלללל

עבור אלה שהיו קרים ולא זזו כשהיו אמורים לבצע עובדות בעבודת , וגיהנום של שלג. שהתחממו והתלהבו בעשיית דבר עבירה

הענק תעניק , פתוח תפתח, ְשַנים ת ָשנים אלא"כי כל ביתה לבוש שנים א, כ לא יפחד מגיהנום של שלג"וע. יוועשיית מצוות' ה

  :'ל נאה דורש ונא מקים בכל התחומים הקשורים לעבודת ה"ת ז"ומי לנו גדול ממוהרנ, י ריבוי עשיה דקדושה"היינו ע. 'וכו

ל "ש רבינו ז"כמ, היינו בגדי מלכות היינו רוח הקודש. שש וארגמן לבושה. ליום אחרון' היינו א גוטן געלעגער. רבדים עשתה להממממ

  :ת בעצמו על תפילותיו"ש מוהרנ"וכמ. ק"ל שלבשה רוה"ותלבש אסתר מלכות ודרשו חז) עח' א סי"מ ח"ליקו(

, ת"ל בזכות מוהרנהכ, ל בכל חד כפום מה דמשער בליביה גדולת הצדיק"היינו גודל פרסום קדושת רבינו ז. ודע בשערים בעלהננננ

. בשבתו עם זקני ארץ. נשאר ממנו א בלעטל שמות' ת לא הי"שאילולי מוהרנ, ל אמר עליו"וגם בחיי רבינו ז, ז עמל כל ימי חייו"שע

  :אלא גם בין זקני וגדולי הדורות, י"לא רק התפרסם בלבות עמך בנ, ל רבינו הקדוש צדיק האמת"ת ז"היינו שבזכות מוהרנ

היינו שגילה לנו מתוך דברי  -ושב בסדינים המצויצים מתעטף וי) ב"שבת כה ע(ל "ש חז"וכמ ,מצות ציצית' נו בחיהיי .דין עשתהסססס

ולכוון , כ צריכים להיזהר מאד במצות ציצית"ע: ל"וז) יא, א ז"ח(מ "ש בקל"ל הלכה למעשה איך לקיים מצוות ציצית וכמ"זרבינו 

ז לאמונה ולארץ ישראל "ושיזכה עי, ולעצות טובות ואמיתיות, לשמירת הברית :בשעת עטיפת הציצית הקדושים ובברכתן שיזכה

. ותמכור   .ע"מ שילמד ויתגלו לו כל החכמות כשו"ושיזכה לתפילה ולעשות מופתים ולפרנסה ולהבין היטב בכ, ולקרב את הגאולה

  .סמל לקדושה ופרישות כידוע. רוחגו  .ושהוכן בכל המצוות הלהיב אותנו לקיימם בקד. ולימד אותנו, וזו הסחורה הקדושה שמכר

עבדות ושעבוד כדי שנצא מ, בן' עבד לבחי' כדי שנצא מבחי לכנעניאיך להתקדש  שנדע, ומסר לנו כללותיה ופרטיה. נתנה

  :לצאת מעניות וקטנות המוחין, ל"כעין שאמרו חז" לית כאן עני"' בבחי, ז"המדומה בהבלי העוה

היינו , )עוז והדר(הם חזקות ויפות , היינו כל המצוות, ת כל הלבושין דנשמתין"דברי ולימודי מוהרנ י קיום"וע. וז והדר לבושהעעעע

ז "פ שבעוה"כי אע, ותשחק ליום אחרוןז "ועי. ובחן של אמת בהתלהבות וקדושה, שזוכים לעשותם בהתחזקות ובדיקדוק הלכה

  :חלקם מ בעלמא דקשוט חדוותא דמטרוניתא"מ, תשהוא עלמא שפילא מבזים ורודפים את הצדיקים ובמיוחד צדיקי אמ
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 ה דברי רבינו"ה, סס על אמת מוחלטתוכל דבריו חכמה דקדושה מבו, מפיק מרגליות באמת' ת הי"כי מוהרנ, יה פתחה בחכמהפפפפ

ולתקנם  לדון כל ישראל לכף זכות, כי רובם ככולם של דבריו היו דברי התחזקות וחסד מטה כלפי חסד, ותורת חסד על לשונה. ל"ז

  : ולהעלותם

ת יגע למען השארת ענין רבינו "כי מוהרנ, ולחם עצלות לא תאכל. ל"ת השגיח על צביון בית רבינו ז"כי מוהרנ, ופיה הליכות ביתהצצצצ

  :ולא ידע מהי מנוחה ועצלות, ל בכל כוחותיו כל ימי חייו"ז

אשריך שזכית "ת "משבחים ומהללים את מוהרנהיינו תלמידיו ותלמידי תלמידיו עד סוף כל הדורות . מו בניה ויאשרוהקקקק

ת "הלא הוא רבינו הקדוש המהלל את מוהרנ. בעלה ויהללה. תיו ללא גבולול ללא גבול ולהפיץ תורתו והשאר"להתקרב לרבינו ז

  :ו בעלמא דקשוט"ק, אפילו בחייו כידוע, בכל פה

שמואל ' ר, יודל בעל קבלה מעשית ומנהיג עדה' כגון ר, שהרי לרבינו הקדוש היו תלמידים אדירים ועצומים. בות בנות עשו חילרררר

את אבל ', וכו' וכו' נפתלי וכו' ר, שמעון' ר. חתנו וכיוצא בו ,הקדוש ונורא, טירוביץמהמגיד , ק ומתקן נשמות נפטרים"ק, זיקיאי

בגלל שביטל לגמרי דעתו ע שזכה יותר מכל התלמידים "ת העיד ע"וכמו שמוהרנ. ל בפה מלא"ש רבינו ז"וכמ, עלית על כולנה

  ).ל כשאר התלמידים"ולא השאיר דעתו והוסיף לקח מרבינו ז(, ל"לדעת רבינו ז

ולהבין . (והוא נקי לגמרי מזה' חן של שקר'ה אין לו שום "על עצמו שב וכמו שהעיד, ת"נתקיים במוהרנ. והבל היופי, קר החןשששש

בחיבורו הקדוש ' י גודל יראתו להודות ולהלל לה"לכן זכה ע תתהללהיא ' אשה יראת ה). ג' א ס"מ ח"בליקו' ע, דברינו היטב

  :והוא אף בגלוי יתר, שהוא ותהילים כחדא אזלי, ש"קדושה וטהרה וירשהוא כולו רוח הקדש כולו " ליקוטי תפילות"

. ר פעל ועשה בחייומתוך מעשיו הנפלאים אש 'מפרי ידיה, 'היינו מצווה עלינו לספר בשיבחו לדורי דורות. נו לה מפרי ידיהתתתת

להעיר שערים ליכנס דרכם לקדושה , ונפל נהורא', ברקאי'ת אומר "כי כל רואה דברי ומעשי מוהרנ, ויהללוה בשערים מעשיה

  . ת"ולהתקרב לצדיק האמת המקרבנו באמת לשי

  יהי רצון שנזכה ללכת בדרכיו

  א"שליט שמעון יוסף הכהן ויזנפלד  ח"הרה

        ליקוטי תפילותליקוטי תפילות

 !ט"חדשהא  ...לכבוד

ק "ובכל דיבור ודיבור מתוה, כי הם חיינו, ויהודי צריך לחתור לדעת ולהשיג את כל התורה כולה הן נגלה הן נסתר יהודי כל

בא מי : ה לדון את כל העולם"שעתיד הקב, בוא וראה כמה קשה יום הדין )י פרשה משלי מדרש(ל "ואמרו חז, טמון רצונו יתברך

והם נוטלים אותו ומשליכים אותו , ה הופך את פניו ממנו ומצירי גיהנום התגברים בו"נה הקבשיש בידו מקרא ואין בידו מש

  . לגיהנום

כגון תוספת סדר [או שלשה !] ה בישיבות הקדושותכגון נשים ונזיקים הנלמד בעולם התור[שיש בידו שנים סדרים  מיבא 

היינו כל ההלכות והסיכומים היוצאים [כל ההלכות למה לא שניָת אותם , בני, ה אומר לו"הקב, ]הנלמד בישיבות החסידיות, מועד

ה "הקב, כהניםבא מי שיש בידו תורת _ . אומר לו בני תורת כהנים למה לא שנית, בא מי שיש בידו הלכות_ ]. סדרים' משאר ג
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, בא מי שיש בידו חמישה חומשי תורה_ . חמישה חומשי תורה למה לא שנית שיש בהם קריאת שמע תפילין ומזוזה, אומר לו בני

ש באריכות "עי? ה אומר לו בני תלמוד למה לא למדת"הקב, בא מי שיש בידו אגדה_ . ה למה לא למדת הגדה"אומר לו הקב

וכבר , ל יצטרך לתת דין וחשבון"ק וכתבי האריז"וגם על זוה )ללמוד עת ה"ד א"ס ,קנה 'סי(לכה בביאור ה, ד במשנה ברורה"והו[

ע הגדולים עם כל "וארבע שו, כ"ש ג"ף והרא"ס עם הרי"שצריכים ללמוד בכל שנה ש) ו"ע 'סי ן"הר שיחות(ל "אמר רבינו ז

לבד מסדר , ל"ונים וזוהר חדש וכל ספרי קבלה מהאריזוכל ספרי הזוהר ותיק, וכל המדרשים כולם, המפרשים והפוסקים הגדולים

  . בעיון

דור עני ואביון הצועד לקראת עיקבתא דמשיחא בודאי כל יהודי ויהודי בעולם יצטרך לתת דין וחשבון למה לא  בדורותינוואנו 

ל בכבודו "ת ז"ש מוהרנ"ילות וכמוגם ליקוטי הלכות וליקוטי תפ' וכו' ן וכו"ן שיחות הר"ל דהיינו ליקוטי מוהר"למד ספרי רבינו ז

  !!! נורא נוראות. כ"ע, ובעצמו שנצטרך לתת דין וחשבון על כל יום ויום שאין אומרים אותם

שכל אדם בכל עת ובכל מצב איפה שיזדמן לו שיפתח הספר , פלֵאי פלאות, כשלעצמו הוא ספר פלא ספר ליקוטי תפילותהו

כלומר מצד היותו ספר תפילות לכל , והוא ספר מוסר ממש, געים ללבו ולמצבו ממשודבריו יהיו נו, הקדוש הלזה ימצא את עצמו

כדרך שקוראים , אלא יקרא בו כקורא בתורה, ואפילו מי שלא יתפלל בו, מי שהתפלל בו, נושא ולכל צורך ולכל זמן והזדמנות

והוא , ן"עשה לתורות של ליקוטי מוהרסיכום למ הואו . ספרי מוסר יראה שאכן הוא ספר מוסר והדרכה והשקפה רוחנית אדיר

  ). ד, שיר השירים א(משכיני אחריך נרוצה ' בצורה מושכת בבחי, סיכום השגות אלוקות בצורה המרגשת כל לב

וישתוקק , יטעום טעם גן עדן וימאס בכל התאות, להתפלל מתוך הליקוטי תפילות פיסקא פיסקא לאט לאט מי שזוכהאשרי 

וצריך לזה ַשלות נפש ורצון להשתפכות הנפש וישוב , ת בכל נימי ליבו"קדושה ולהתקרב להשיהשתוקקות נמרצת להדבק ב

, )פ יבין מה שהוא אומר"כשעכ(יקבל את הגוף  –כי אם רצונו לגמור הספר ולעשות את היומית והספק כל שהוא , הדעת מינימלי

  ). ו, קהלת יא(מ גם מזה אל תנח ידך "ומ, ל"הנוטובה תפילה אחת ברגש ודביקות מאשר כל הספר בלי . ויפסיד את הנשמה

קנה לך ' וכדאי לקנותו בכמה גדלים וצורות בבחי, הלזה הוא ידיד נאמן וכדאי מאד מאד להתחבר עמו תמיד הקדושוהספר 

כפי שינוי ולפעמים מתעורר מדפוס אחר או כריכה ונייר שונה , כי לפעמים מתאים גודל יותר קטן כגון בנסיעות, )ו, אבות א(חבר 

  . הרצונות שיש באדם

והוא מדריך המאיר כל הדרכים ברוחניות המוציא מן החושך ומביא לאור , ת"לקיים מה שמבקש מתוך הל המשתדלאשרי 

וכמו שכתב בעל מסילת ישרים . ת רוצה שיזכור והיצר הרע רוצה להשכיח ממנו"והמתמיד בו יזכר בכל דבר שהשי, באור החיים

התועלת מספרו יוצאת מתוך החזרה בו כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני אדם בטבע וישים אל לבו בקדמת ספרו שעיקר 

  .ת"כן הוא לענינינו בל, חובתו אשר הוא מתעלם ממנה

מרבי כזה ומתלמיד כזה אשר מאירים את כל ) אפילו מעט מן המעט(שזכינו לדעת  מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינואשרינו 

  .ל הלבבות כשמש וכירח גם בחושך גלותינוהעולם וכ

  נצח מאיר ישיבת -מוסדות ברסלב ראש 

   א"שליט שמעון יוסף הכהן ויזנפלד  ח"הרה
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  עיקר ההמתקהעיקר ההמתקה
 !ט"אחדשה   ...לכבוד

´ כ הדבר הראשון שאנו מבקשים עליו בתפילת שמונה עשרה ג"ע, הרי שהכל תלוי בדעת. מה קנית -דעת חסרת , ל דעת קנית מה חסרת"חז אמרו

והאדם הוא רק , כי בלי זה אין מותר לאדם מן הבהמה, "דעה בינה והשכל"א "ובנ" חננו מאתך חכמה בינה ודעת"ת כמו שאומרים פעמים ביום הוא דע

כי השכל הוא , "אם אין דעה הבדלה מנין"ל בברכה זו הבדלה על שם "כ תיקנו חז"וע. אבל באמת בהמה הוא, בהמה אמיתית בתחפושת ובדמות אדם

ל "פ מבואר בחז"ועכ). א, א"ח(מ "כמובא ליקו. היינו לפניו בכל דרכיו, ש חכמת אדם תאיר פניו"וכמ, ל"ש רבינו ז"בכל דרכיו כמ אור גדול ומאיר לאדם

, דעת אמת, היינו לקנות דעת תורה שהוא דעת אלוקים -תורה , י תורה ותפילה"וקנין הדעת הוא ע". דעת קנית"שאפשר וניתן לקנות דעת כמו שאמרו 

וגם להתיישב בדעתו היטב בשעת , היינו לכוון מאד בברכת אתה חונן לאדם לדעת - ותפילה . ל"רי הצדיקים ובפרט בספרי רבינו זהנמצא בספ

 .התבודדות לפניו יתברך ולהפנים את הישוב הדעת שבהתבודדות עד שיבוא לידי ביטוי מעשי ממש

וכל , הבילבולים והעגמת נפש הנגרמת לאדם באשמתו ושלא באשמתועיקר המתקת כל הדינים והצימצומים והמרירויות דהאי עלמא ו והנה

ובמיוחד השכל והדעת שקנה מהצדיק האמת , וכל צער בגוף ונפש הכל בכל עיקר המתקתם הוא על ידי השכל והדעת, וכל הכאבים, והמצרים, הצרות

שזה , י זה השכל דייקא נמתק זה הצימצום"נת שכל פרטי שעויש לכל צמצום בחי, הממתיק כל הדינים והצימצומים, מלח ברית, שהוא מילחא דעלמא

אך יש בחינת שכל הכולל בחינת , ויש על כל בעיה כמה וכמה פתרונות, ת ברוב רחמיו על כל מכה ומחלה וצרה הקדים לה רפואה למכה"מה שהשי´ בחי

כמבואר בדברי , ריבוי הספרים של התורה הקדושה אך אי אפשר לקבל משם כי אם על ידי, חכמה עילאה ששם נמתקים כל הצמצומים והדינים

וכל העצות הנצרכים בכל ימי חלדו ´ ל אשר כוללים כל דרכי עבודת ה"ובפרט ספרי רבינו זצ, )אות ב, ג"הלכות גיטין ה(ל בליקוטי הלכות "ת זצ"מוהרנ

אילו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד  ,ל העולם לא טעמו אותי כלום עדיין"ש רבינו ז"וכמ, עלי אדמות עד שיבוא משיח צדקינו

, כנראה בחוש ועוסק בהם תמיד, ן אין צריך עוד ספר מוסר"ל אמר במפורש שמי שעוסק בליקוטי מוהר"וכן רבינו ז. היו כולם בטלים בביטול גמור, שלה

, גם אמר שאם יתמידו בספריו יכולים לזכות להיות נעשה איש כשר באמתו. כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו

אשרי הזוכה ללמוד ולהתמיד בהם . כי יש בהם פנימיות הרבה מה שאין נראה על פי פשוטו כלל, ואז יזכה לראות הפנימיות שיש בספריו הקדושים

שיש להצטרף ללימוד הזה  - חות מודפסות עם סדר לימוד עמוד היומי ל וגם יש לו"ובפרט היום שיש התעוררות גדול בלימוד בספרי רבינו ז. הרבה

אלא שהדור , אשר כידוע לך שאני הקטן יסדתי לימוד זה וכיוצא בו לפני כשלושים שנה בלמדי בכולל ברסלב בבני ברק וגם סידרתי אז לוח ללימוד יומי]

וכן ידוע לך שזה כמה עשרות , הדבר לא קיבל גיבוי ופסק אז לשעה, ל"לוח הנפ ה"והשעה לא היו ראויים לכך ועל אף שחבורה בכולל התחילה ללמוד ע

ויוצא בדיוק לימוד לשנה עם תוספת , דראש השנה´ שייך ליום א´ עמוד א´ דהיינו דף א, ן דילי מחולק ללימוד עמוד יומי קבוע"שנים הליקוטי מוהר

ל וכל המרבה הרי זה "פ מינימום יש ללמוד הלימוד הנ"כ עכ"ע, חשבון גדולופרוטה פרוטה מצטרפת ל[ ן"השיחות היקרות שבסוף ליקוטי מוהר

וכך דרך , כי מהם הונה של תורה, וכן טוב מאד מאד להצטרף לשאר הלימודים הקדושים המופיעים בלוחות כגון כמה משניות וכמה הלכות. ]משובח

 [.וכידוע מהמציאותל "ש חז"וכמ, משניות´ משניות ומחר ב´ החכם לומר לעצמו אלמד היום ב

א אל "ואין לברוח כ, אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך, כי אנה מפניך אברח, העיקר לזכור שהמתקת הכל הוא ממך אליך אברח פ"ועכ

  .ת תורתו הקדושה וצדיקיו האמיתיים"השי

 ס"בברכת התורה וכטו

  נצח מאיר ישיבת -מוסדות ברסלב ראש  

  א"שליט נפלדשמעון יוסף הכהן ויז  ח"הרה
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  ןן""בספר ליקוטי מוהרבספר ליקוטי מוהר    --הדף היומי הדף היומי 
 !ט"אחדשה  ...לכבוד

והנה גודל התועלת של לימוד ספרי רבינו , י לימוד עמוד יומי"ן ע"ליקוטי מוהר' כידוע לך היום הוא סיום מחזור של ספר הק

, י ספריו הקדושים"ע' רבת הוכל אחד ואחד כל חד כפום דמשער בליביה מרגיש קדושה וטהרה והתעלות וקי, א לתאר"ל א"ז

ל שהוא מרגיש הבדל עצום בין תפילה רגילה "יצחק גלבך ז' ר ר"וכמו שאמר לי מו, ן עצמו"י לימוד הליקוטי מוהר"ובפרט ע

  .יצחק גלבך היה בעל רגש גדול ובמיוחד מדברים דקים ורוחניים' וכידוע ר. ן"לתפילה שעומד להתפלל מתוך לימוד הליקוטי מוהר

ל הוא אמת אבסולוטית וטוטלית וחייבים אנו להתבטל אליו לטוב לנו כל "ן בדידן ידעינן שכל דיבור שיצא מפי רבינו זוהנה אנ

אני חפץ ) שמו' ן סי"חיי מוהר(ל שאמר "כ לדברי רבינו ז"לכן תמה אני למה לא מצייתים כ, שאין להרהר אחריו' הימים וזהו רצון ה

כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול ,  שגור בעל פה' צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהי כי, ן"מאד שילמדו את הליקוטי מוהר

  .אשר אין ערוך אליו, מאד לשם יתברך

וגאולה וישועה פרטית לבטח מתחילה מיד (א "כ אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה בב"אח

  ).כנראה בחוש ובמציאות, עם לימוד ספריו

שגור ' ללמוד במהירות הרבה מאד כדי שיהי, שיעור אחד פשוט', שטוב לקבוע לעצמו שני שיעורים ללמוד ספריו הקואמר 

  ].כידוע לכל מי שזכה לבוא בשערי ספרו הקדוש[כי יש עמקות גדול ונפלא , ושיעור אחד בעיון גדול, על פה

ליץ לך בכל לב להצטרף לכל ימי חייך ללימוד ן הנני להמ"כעת בהתחלת המחזור החדש של עמוד היומי בליקוטי מוהר

אחד במהירות גדול ; ואחד עם חברותא , אחד בלי חברותא, ומי שיכול מומלץ ללמוד פעמיים ביום העמוד היומי, הקדוש הלזה

ל כמה ימים יש להתאמץ "י טירדות הזמן דילגו הלימוד הקדוש הנ"אם ע' ואפי. ואחד בעיון כפי היכולת בעת ההיא, מאד

ק שאין לימודים "או בעש, פ ישלימו למחרת"ועכ, ולכתחילה יש להשתדל עד מאד לא ללכת לישון בלי להשלימו, השלימול

  !!להשלים .. אבל, או במוצאי שבת, או בשבת קודש,בכולל

ל דהיינו להתיישב חד פעמים ללמוד במהירות רבה כ, מ יחטוף וישלים"מ, ואם רואה שקשה לו למצוא זמן מסודר להשלים

  .משיבת נפש -תמימה ' תורת ה' בבחי, ויש בזה כמה ענינים וגם הרגשה טובה מרגיעת נפש. הדפים החסרים

כגון דף , קטנים' שאלה שקבעו את עצמם ללימודים קבועים אפי, וכבר מילתי אמורה כמה פעמים שהמציאות מורה בהן צדק

הצליחו , יום יום, וכן שאר לימודים הקדושים במידה קצובה יום יום, וכן לימוד פוסקים, ומשנה יומית, והלכה יומית, יומי בגמרא

אבל בפועל מאומא לא ישאו , והיו כאלה שלמדו במהומה רבה הרבה מאד, ועשו פרי הרבה יותר מאלה שלמדו בכל דרך אחרת

, טוב כל שהוא' אפי, ב נאבדשזה בודאי לא יקופח ואין טו, ואיני מדבר על שכרו בשמים(י חוסר העיקביות "בעמלם כי רובו נאבד ע

הו ׂן ) יא, משלי יג(ומקרא מלא כתיב , )אלא דיברתי על אגירת ידיעת התורה ותלמודו בידו, קשהיא כנגד כולם"ו בלימוד תוה"וק

  .ירבה -וקוֶבץ על יד , ִימָעט -מהבל 

צטרף ללומדי לימוד הקדוש ן טוב לקבל על עצמו בקבלה אמיתית וחזקה לה"והנה בראשית לימוד תחילת ספר ליקוטי מוהר

ל קובץ על יד ירבה כתבי "ולא רחוק מהפסוק הנ(ואם לא תמצא חברותא תוכל לעשות שיעור עם בני ביתך , הזה אשר אין ערוך לו

ובאותו זמן תנטרל כל הטלפונים , ל עם או בלי חברותא"וטוב בכל אופן שתתכנן זמן קבוע ללימוד הנ, )חכמת נשים בנת ביתה

  .ואל יעצור אותך שלג ושרב, למיניהםופלאפונים 

האומר שמועה בשם ) ה"ב ה"שקלים פ(וכדאיתא בירולמי , יושב אתך ולומד אתך' ואם תוכל תצייר בדמיונך כאילו רבינו הק

  .דברים נפלאים בהקשר להנהגה קדושה זו) קצב' א סי"ח(ן "ועיין בליקוטי מוהר, יראה בעל השמועה כאילו עומד לנגדו -אומרה 
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