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 נו מה עם החיוך? מחייכים? ישתבח שמו לעד. 

 תודה תודה!.. נו אתם אמרתם תודה? מה קורה איתכם?
אתם יודעים למה אוכלים סופגניות בחנוכה, אתם יודעים למה? 

אתה אוכל סופגניה ביום הראשון, שורף לך עד  –זה זכר לנס 
 היום השמיני. 

 אמר לו:אבא שלו קמצן, איזה ילד אמר לאבא שלו, קמצן, 
"השבוע יחול יום השוטר, וכל הכיתה צריכים להתחפש 
לשוטרים, צריכים לקנות חליפה של שוטר, כל הכיתה 

", 250מתחפשים!", שאל האבא: "כמה עולה?", ענה הבן: "
אמר האבא: "אתה לא צריך לקנות", שאל הבן: "למה אבא?!", 

  ענה האבא: "אתה תהיה שוטר סמוי".
 שאתה משמח אותנו, תודה, ישתבח שמו. רבונו של עולם תודה

בחסדי השם וברחמיו המרובים, בעז"ה, ביחד, נלמד ביחד איך 
 נזכה לקבל באמת את האור של חנוכה.

מה היה? באמת באותו זמן של החשמונאים היתה עת צרה 
גדולה לעמ"י, צרה גדולה מאוד. מה הייתה הצרה? שהייתה 

 ות.יהודים נהיו גויים! התבולל התבוללות.
וזו הצרה היחידה שיכולה להיות בעמ"י, ח"ו. למה? כי כשעמ"י 
דבוקים בה' אין שום צרה בעולם. עובדה שגם באותה תקופה 
שקמו והתחזקו והתגברו ונדבקו בה' אז ה' הנהיג אותם מעל 

שעמ"י  –רבים ביד מעטים, גיבורים ביד חלשים  –הטבע 
בעולם! הצרה דבוקים בה' אין שום צרה בעולם, שום צרה אין 

היחידה כשעמ"י מתרחקים מה'. אז לכן הייתה עת צרה, 
 התרחקו מה', התבוללו! באמת היתה עת צרה גדולה מאוד.

נכון  –אבל מה? זה כלל, כלל שצריכים לחיות את הכלל הזה 
שיש נסיון, שיש קושי, שיש צרה, נכון. אבל כשמתחזקים 

הצרה הנוראה  באמונה מיד רואים איך הכל נהפך לאור גדול. כל
הזאתי נהפכה לאור ענק מאוד! האור של חנוכה, שזה אור עצום 
וגדול מאוד, אור ענק מאוד, שתדעו לכם, בלי האור של חנוכה 
עמ"י לא יכלו להחזיק מעמד בגלות הזאתי. כל מה שעמ"י 
מחזיקים מעמד בגלות הזאתי רק בזכות האור של חנוכה, כמו 

 שנלמד תכף.
, ישר זוכרים רק את הנס הקטן. היה נס טוב, אז כולם יודעים

קטן, מהו הנס הקטן? שמצאו פח קטן, טהור, של שמן זית זך 
טהור, בחותמו של כהן גדול, והייתה כמות השמן בפח מספיקה 
רק ליום אחד, ונעשה נס והספיקה הכמות לשמונה ימים. כולם 

 מכירים את הנס הקטן. 

בן דוסא עשה נס  ולמה אני קורא לזה נס קטן? כי רבי חנינא
יותר גדול. הבת של רבי חנינא בן דוסא שמה חוץ, לא שמן, שמה 
חומץ, ודלק החומץ! ושנו בגמרא שהיה דולק והולך כל היום 

 אור להבדלה. כולו עד שהביאו ממנו
חומץ היא שמה! חומץ! חומץ דולק? אבל רבי חנינא אמר מי 

עכשיו,  שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק. לכן מה
זה הנס הקטן, מה, השי"ת כל יכול, אם הוא רוצה גם ישימו 
מים וידלוק, מה הבעיה? השם הוא מחליט! הוא מנהיג את 

 הטבע! מה יש טבע? השם מנהיג את הטבע! זה נס קטן.
 הנס הגדול זה לשנות בני אדם!נס, לשנות הטבע, זה נס קטן. 

רוצה יכול לשנות טבע זה נס קטן, מה? בורא עולם מה שהוא 
לעשות! קרע את ים סוף, אם היה רוצה היה קורע את 
האוקיינוס, מה שהוא רוצה! השם ברא את הטבע, והוא מנהיג 
את הטבע איך שהוא רוצה! זה בעיה בשביל הקב"ה?! זה כמו 

 שאתה אומר עכשיו שגיבור גדול הזיז קופסת גפרורים!

ים חמש אחד יגיד: "אתה מכיר את הגיבור הגדול הזה, זה שמר
 טון?!", "כן!", "הוא הזיז קופסת גפרורים!", נו מה...

בכלל אין שום השוואה, גם זה לא השוואה, רק ככה בשביל 
 בר את האוזן.ׂשל

נכון שגם הנס הזה, גם בנס הזה יש מסר, מה המסר? השמן 
הטהור מרמז על חכמת התורה, על האמונה, על אור האמונה 

האור, אור של התורה האמיתי, יראת שמיים אמיתית, על 
הקדושה. שאפילו אם יש רק פח קטן, קצת אור, מהצדיק 
האמיתי, זה יאיר את כל העולם, את הכל העולם. ודאי שגם בנס 

 פח השמן יש מסר.
 אבל מצד הניסים זה נס קטנצ'יק.

ובאמת עמדו הצדיקים שבאותו הדור, כי בכל דור של צדיק שיש 
בכל דור. לכן כשיש עת  בכוחו להחזיר את כל העולם בתשובה,

צרה, כמו שהייתה אז, אז הצדיק שהיה באותו דור, מתיתיהו 
כהן גדול, ובניו, אז קמו, וזהו, התעוררו, התחזקו, נדבקו בה', 
הלכו עם השם, והמשיכו ניסים גדולים מאוד, ואז כל עמ"י, גם 
אלו שהתיוונו, ראו את האמת! ראו את הניסים הגדולים, ראו 

 ראו את הניסים העצומים, חזרו לאמונה. שפה אין טבע,
 עיקר הנס זה לחזור לאמונה!

אמרתי לכם, הנס הכי גדול זה לשנות בנאדם. לשנות את הטבע, 
כל יהודי פשוט יכול לשנות את הטבע, יתפלל, יכול לשנות את 

 הטבע.

כל יום אנחנו שומעים סיפורי ניסים, הנה היום שמעתי כמה 
שעתי", יהודים פשוטים! אפילו לא סיפורים, "אמרתי תודה ונו

מתפלל, אומר רק תודה, וממשיכים ניסים, ניסים מעל הטבע! 
אז מה זה בעיה? הנס הגדול זה לקחת בנאדם ולהפוך לו את 

 הלב, להפוך לו את הלב! להפוך לו את המח! וזה היה הנס.
והחכמים שבאותו הדור, היה להם כח עצום מאוד מאוד, היה 

 ם ביותר! תכף תבינו איזה כח היה להם.להם כח גדול ועצו
הם שאלו את עצמם: איך יהודי הולך להיות גוי? תסביר לי! איך 
יהודי הולך להיות גוי?! זה ממש, זה פליאה! יהודי הולך להיות 
גוי?! יהודי שלומד תורה, מקיים מצוות, הולך להיות גוי?! איך 

, יכול להיות?! איך יתכן דבר כזה?! הם שאלו את עצמם
 החכמים שבאותו הדור.
קיימו את התורה והמצוות, אבל הם לא הבינו החכמים שאמנם 

, לאור של המצוות. לאור של התורה, לאור של האמונה זכו
ולמה? כי הם לא שמחו בתורה, באמונה, במצוות. השמחה היא 
האור! הם לא העריכו את זה! לא העריכו את הזכיה שהייתה 

 להם!
 לא מעריך את זה...אדם יש לו זכיה והוא 

אמרו ליהודי היוונים: "הנה, בא קח וולוו, ווילה, קח הכל, 
תהיה יווני", הולך להיות יווני? מה?! בשביל וולוו, ווילה, אתה 

כי הוא לא העריך את זה! הוא עוזב את כל היהדות שלך? כן! 
 לא העריך!

לכן החכמים שבאותו הדור, תקשיבו טוב, היה להם כח עצום 
אור לשמונה ימים האלה, שהאור הזה מאיר בכל  והמשיכו

אור עצום גדול מאוד, האור של תודה והודאה, האור שנה ושנה, 
של שמחת החיים! האור של שמחת היהדות! האור של 

היה להם כח  התורה! האור של האמונה! את זה הם המשיכו!
 אורלהמשיך את האור הזה, והכניסו לשמונה ימים האלו 

המשיכו אור! אור  ל הדורות! עד נצח נצחים!שמאיר עד סוף כ
 של תודה והודיה! המשיכו לימים האלו אור עצום מאוד.
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ממש, שמונה ימים של אור, שרק בכח האור הזה אנחנו 
 מחזיקים מעמד, כמו שלאט לאט אני יסביר, בעז"ה.

והאר"י ז"ל אומר שכל חג וחג שמגיע, באותו היום שמגיע, מאיר 
מגיע פסח, מאיר האור של פסח. מגיע האור של היום הזה. 

, מאיר האור של מגיע חנוכהסוכות, מאיר האור של סוכות. 
האור של התודה והודאה, האור של לשמוח במצוות, חנוכה, 

 לשמוח שאני יהודי, שזה האור של היהדות!
מי שלא שמח אין לו שום שייכות עם יהדות, היהדות זה 

ג החנוכה, הוא מאיר, השמחה. והאור הזה, בכל שנה שמגיע ח
ולכן כשאדם אומר: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה 

אמנם בימים ההם הוא עשה  –..." בימים ההםניסים לאבותינו 
לכוון שמאיר  –" בזמן הזה"... –את הניסים, אבל מאיר האור 

האור בזמן הזה! היום! היום! בכל יום שאתה מדליק, מאיר 
ה של חנוכה, שזה האור של התודה האור בזמן הזה! האור הז

והודאה, לשמוח ביהדות שלך! לשמוח במצוות! לשמוח בכל 
 מצווה!

זה רק מהשמחה שאתה  תדעו לכם שהנחת רוח שיש לקב"ה
שמח במצווה! אתה עושה מצווה בלי שמחה כמעט אין שום 

כי הקב"ה יש לו נחת  נחת לקב"ה, כמעט אפס נחת רוח לקב"ה.
ת. והשמחה שאתה שמח במצווה זה רוח כשאתה שמח במצוו

הנחת רוח שיש לקב"ה, זה הנחת רוח, שאתה שמח במצווה! 
"רבונו של עולם! עשיתי מצווה! ישתבח שמך לעד! שמח! 

הנחת רוח של הקב"ה זה  – עשיתי מצווה! ישתבח שמך לעד!"
 מהשמחה שאתה שמח במצווה.

על המצווה, לדוג' על מצווה נותנים מאה  תדעו לכם שהשכר
על השמחה במצווה מקבלים מליון שקל, נגיד, סתם דוגמא. 

פי מליון! פי זה ההפרש! זה לא פי שתיים, פי עשר, זה  דולר!
אתה עושה מצווה בלי שמחה? תקבל מאה שקל,  מליונים!

בסדר, תקבל מאה שקל. אבל אתה עושה מצווה, אתה שמח 
יקר עבמצווה? תקבל מליון דולר! זה פי מליונים! פי מליונים! 

כי עיקר הנחת רוח של הקב"ה זה  השכר זה על השמחה!
 מהשמחה.

אם אתה לא שמח, אתה לא שמח במצווה?! אתה לא שמח 
מצווה? זה להתחבר עם ה'! להתקרב לה'? להדבק בה'? מה זה 

 אתה צריך להיות שמח! להדבק בה'!

הנה, עכשיו, אני סופר לך מליון אמרתי לתלמיד, אמרתי לו: "
דולר, אני סופר לך! אל תדאג, השם יעזור לי אני ישיג לך את 
המליון דולר. תמכור לי מצוות תפילין של יום אחד. רק יום 
אחד! לא של כל השנה, לא של כל החיים, רק יום אחד!", אמר 
לי: "מה פתאום!! של דקה אני לא מסכים למכור, לא של יום 

 קה!! גם לא בשביל מליון דולר".אחד, של ד

אמרתי לעוד תלמיד שלי, אמרתי לו: "תשמע, בא עכשיו אני יתן 
לך איזה סכום שאתה רוצה, איזה סכום! מליארדים, מליארד 
מליארדים, מה שתגיד, אני מוכן לשלם לך, אם תחלל שבת פעם 
אחת. לא כל היום! תדליק אש פעם אחת, תחלל שבת, משהו, 

ר לי: "אם תתן לי את כל העולם הזה, וגם כל פעם אחת!", אמ
העולם הבא של כל הצדיקים, אני לא אחלל שבת דקה אחת! אני 

 יעבור על רצון ה', לחלל שבת?!.."
אז כל יהודי שיש לו טיפה יראת שמיים, טיפה שמאיר לו הזכות 

  להיות יהודי, הזכות לקיים מצווה, הזכות!
למצוות בעולם הזה, זה הפירוש מה שחז"ל אמרו שאין שכר 

חז"ל אמרו שבעולם הזה אי אפשר לשלם שכר על מצוות. כי 
יהודי שיש לו טיפה הרגשה של יהדות, מה שתגיד לו, תתן לו את 
כל העולם הזה, אתה לא יכול לשלם לו! כי אפילו תתן לו את כל 
העולם הזה הוא לא מוכן למכור לך אפילו מצווה אחת! אז אי 

 אפשר לשלם שכר! 

לו תקח את כל העולם הזה! את כל העולם כולו, כל העולם אפי
 כולו תקח אותו, לא מוכן למכור לך מצווה הכי קטנה!

וזה היה האור שהיה חסר באותו זמן, והחכמים שבאותו דור 
הם המשיכו את האור הזה, החכמים שבאותו דור היה להם כח 
עצום להכניס אור בימים האלו, זה משהו עצום זה לא דבר 

וט, שלנצח נצחים, בשמונה ימים האלו מאיר האור הזה. פש
 שרק בכח האור הזה עמ"י החזיקו מעמד עד עכשיו.

כי כל שנה שמגיע חנוכה, מאיר האור הזה לכל אחד ואחד, וזה 
 נותן לו כח הלאה להמשיך.

וכל מה שרבנו כתב בליקוטי מוהר"ן, בתורה המפורסמת, רפ"ב, 
עצמו לכף זכות, לראות את  "אזמרה לאלוקי בעודי", לדון את

זה האור של חנוכה!  זה האור של חנוכה! –הנקודות הטובות 
שאומר רבנו הק': "מה עשית מצווה?! תשמח! מצווה אחת 

תשמח! רק מצווה אחת עשית, כל ימי חייך רק מצווה  –עשית 
 אחת עשית!", רבנו אומר: "עשית מצווה אחת? תשמח!"

ה אחת? תשמח כל החיים! עשית מצוו -וזה האור של חנוכה 
לנצח נצחים תשמח! עשית מצווה אחת! אתה יודע מה זה מצווה 

 שעשית? ישתבח שמו! אין לזה שום ערך בעולם!
בדיוק סיפרה לי  איזו אישה, ברדיו, סיפרה שהבן שלה הביא 
אייפון, והיא ממש בכתה לה', התחננה לה', ובאמת ה' עשה לה 

"הנה, נשרף האייפון, אני זורק ניסים, וב"ה, הבן שלה, אמר לה: 
אותו, תראי שאני זורק אותו, אני רואה שזה מצער אותך, אני 

 קונה פלאפון כשר".

אז אמרתי, ברדיו, אמרתי: "נכון, בכתה בכתה, גירשה את 
החושך מהבית. אבל תדעו לכם, שלגרש את החושך יש דרך יותר 
קלה, ומהירה, והחושך נעלם לגמרי!", מה הדרך? לא רק 
שתשמח בכל מצווה שאתה עושה, אלא גם כשאתה רואה את 

"בני היקר! בירכת ברכה? אני שמח  –הבן שלך שעושה מצווה 
 תשמח!!! – בברכה שבירכת! זכיתי שהבן שלי בירך ברכה!"

"בתי היקרה! ישתבח  –הבת שלך אמרה איזה פרק תהילים 
תשמח!!!  – שמו! איך זכיתי שהבת שלי אמרה פרק תהילים!!!"

שמחי!!! שבן, בת, רואים את האבא שהוא בעצמו שמח בכל ת
מצווה שהוא עושה, תשמח במצוות! תשמח במצוות! עשית 

תשמח עכשיו! "ישתבח שמך! היום התפללתי שחרית!  –מצווה 
אני מודה לך!", כל מצווה! "ישתבח שמך! אני עכשיו באתי 

 כל מצווה לשמוח בה! –לשיעור! אני שומע דברי תורה!" 
ח בבית! לשיר! ממש כפשוטו! כל הזמן, להגיד "מזמור לשמו

לתודה" בניגון! ב"ה, השם זיכה אותי לחבר ניגון למזמור 
לתודה, בחסדי השם, ללמוד את הניגון ולהגיד מזמור לתודה 

 בניגון.
"רבונו של עולם אני אומר לך תודה! הבן שלי הניח תפילין חמש 

ות על זה שראיתי את דקות! ואי! בני היקר! אני לא אפסיק להוד
 הבן שלי מניח תפילין!"

אם אתה תשמח במצוות שאתה עושה, ואתה תשמח במצוות 
שהבן שלך, הבת שלך, עושים, תשמחו במצוות, זה האור 

 שמגרש את כל החושך, את כל ההתיוונות!

האור של התורה, האור של היהדות, זו השמחה! כי למה? כי 
ה עם הלב. והקב"ה השמחה זה מראה שאתה עושה את המצוו

רוצה את הלב! אתה עושה מצוות בלי שמחה, אתה עושה מצוות 
בלי לב! והקב"ה רוצה את הלב! אז מה אתה עושה, סתם 
חיצוניות, עם הגוף? עם הידיים, עם הרגליים אתה עושה מצוות? 
השם רוצה את הלב הוא רוצה!! את מה שהוא רוצה אתה לא 

צה ממך? אני רוצה את הלב נותן לו! הקב"ה אומר: "מה אני רו
הלב זה השמחה! זה מראה את הרצון! הלב  –שלך אני רוצה!" 

זה השמחה ישתבח שמו לעד! הלב זה השמחה! זה הלב! 
 והקב"ה רוצה את הלב.

הקב"ה אומר: "אתה נותן לי את הכל, אבל את מה שאני רוצה 
אתה לא נותן לי! אתה עושה מצוות עם הידיים, עם הרגליים, 

, אבל זה לא מה שאני רוצה! אני רוצה את הידיים, את עם הפה
הרגליים, את האוזניים שלך? את הלב שלך אני רוצה! את הלב 

אז תשמח! תודה לה'! "ישתבח  –" שתשמח במצוות!אני רוצה! 
 שמך לעד! זכיתי לעשות מצווה? ישתבח שמך לעד! תודה!"

ך לכן כל אחד יכניס בראש שלו, בלב שלו, להפסיק את החוש
זה חג האורות! לקבל את האור של  לגרש את החושך!!הזה! 

 חנוכה! לגרש את החושך הזה! 

האור של היהדות זה השמחה! זה האור של היהדות! זה האור 
 של האמונה! האור של התורה זה השמחה, שאתה שמח!

 עשית מצווה! קודם כל תשמח במצווה!
תה לא מוח כבר בתוך המצווה! בינתיים שאעד שאדם יזכה לש

"עשיתי מצווה! אין  –שמח בתוך המצווה, תשמח לפחות אחרי 
דבר כזה! עכשיו אני לא מוכן לוותר לעצמי! אני רוצה לשמוח 
במצווה! עשיתי מצווה! קיבלתי פיס! זכיתי במצווה ישתבח 

 שמו!"

 זה הקשר עם השי"ת!
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זה מה שהיוונים אמרו לעמ"י: "כתבו לכם על קרן השור, אין 
אין לכם שום חלק! אין לכם חלק!  – קי ישראל"לכם חלק באלו

 אין לכם קשר עם ה'! 

כי הקשר זה ההתחברות, והדבקות עם ה', וזה רק השמחה! אין! 
איש לאשתו, אשה לבעלה, לילדים, רק שמחה! רק להאיר בתוך 

 הבית! להאיר את האור! להאיר את האור! 
שנה אין! לקחת את הנקודה הזאתי! ה' האיר בליבי, הפעם, ה

"בני היקר! ישתבח הזאתי, לשמוח בכל מצווה של כל ילד! 
שמו! בורא עולם! אני מודה לך! הבן שלי עשה מצווה! הבן שלי 
בירך! הבת שלי בירכה! הבת שלי עשתה! אני מודה לך בורא 
עולם! אני מודה לך שזכיתי! בבת כזאתי! זכיתי שהיא עשתה 

ח בזכות כזאת מצווה! אני מודה לך על הזכות! אני שמ
 לשמוח! להאיר! האור מגרש את החושך! – הזאתי!"

התודה זו אמונה  –אמרתי לכם, שוב אני חוזר ומסביר לכם 
 שלמה! שאתה מאמין שזה מה' והכל לטובה.

התודה זה ענווה! זה ענווה! שאתה אומר תודה לה' זו ענווה! כי 
אתה אומר: "רבונו של עולם, זה מה שאתה עושה איתי? אני 

את זה, אני מבטל רצוני מפני רצונך. אתה רוצה שככה מקבל 
שמח  יהיה לי? אני מודה לך! שמח בחלקי. יש לי עיכוב? אני

 בעיכוב. יש לי קושי? אני שמח בקושי."

עמ"י היו  –תדע לך! זה מה שצריכים ללמוד מהנס של חנוכה 
 , נהיה אור עצום!התחזקובחושך גדול, בקושי גדול, 

עובר עליך איזה נסיון, תעבור את הנסיון שכשלכן כל אחד ידע 
הזה, תעמוד באמונה, תעמוד, תחזיק באמונה, החושך הזה 
יהפוך לך לאור גדול, הקושי הזה יהפוך לך לאור גדול! העיכוב, 

 רק תחזיק באמונה! –הזה, הצער הזה, יהפוך לך לאור גדול 

תחזיק באמונה, אתה תראה שהחושך יהפוך לאור, בדיוק כמו 
 יהפוך לך לאור גדול מאוד מאוד, יהפוך לך! –אז שהיה 

 – "הנחמות ועל המלחמות אנחנו אומרים: "על הנסים....ועל
 ?למה להודות על המלחמות שואלים,

זה בדיוק מה שאמרנו, שהמלחמות, נכון, זה היה חושך, אבל אז 
קושי, זה בדיוק מה שדיברנו הזה  !מלחמות הגיע האורמה

היה לנו אמנם קושי, כי  !לחמותמודים גם על המאנחנו  ,עכשיו
הזה מהחושך  !אור גדולאבל התחזקנו באמונה, ומזה נהיה 

  !נהיה אור גדול

 ענווה. ה, שתודה זהנקודה שאדם צריך לדעתוזו 
 ךובר הנה, ..אדם מתעכב לו הזיווג, אדם אין לו ילדים.למשל 
ה, "היום, סיפרו לי על זוג, שאמרו תודה, ונולדה להם, ב השם,

  בת.

אתה רואה את הילד " :ה ליבברית, באה מישהי, אמרוהייתי 
הזמן שומעים כל  – "אמרתי חצי שעה תודה, זה הילד נה,ה ?הזה

בח תשנפלאות, כל יום ישומעים ניסים ו את הסיפורים, כל יום
 שמו.

רבונו של " :כשאדם אומרכי  ?, למה"אמרתי תודה ונושעתי" 
 ?זה רצונך !מקבל מה שאתה עושהאני  !תודה ?ךעולם, זה רצונ

שיהיה לי עיכוב, צונך ר !רצונךזה  !מקבל את זה באהבהני א
אומר תודה, אני  !שיהיה לי קושי, אני מקבל את זה באהבה

שמח אני  ?רצונךזה טל רצוני מפני רצונך. ישתבח שמו, אני מב
 "באהבה.מקבל  !ברצונך

כשאתה אומר תודה, ומקבל באהבה, אז מותר לך להתפלל. רק 
כל שקודם  ?אז התפילה שלך היא תבוא מנקודת אמת, שמהכי 

אני, רבונו של עולם, עכשיו מה שאתה עושה זה הכי טוב, תודה. 
אם זה רצונך, אני מקבל מה שאתה עושה איתי, ואם טוב בעיניך 

לי אני שמח, לא תתן לי אני תן ת !תתן לי, ואם לא אני שמח
 .מבטל רצוני מפני רצונךני א !שמח

ז השם מבטל רצון מבטל רצונו מפני רצון השם, אוכשאדם 
ל כ !המקטרגיםכל  ?זה אחריםמי . ן האדםאחרים מפני רצו

קטרגים עליך שלא תקבל, השם מבטל אותם המקטרגים שמ
 !מפני רצונך, שאתה כן תקבל

 כפירה...להתפלל והתפילה שלו זה  אדם יכול לכן,
יכול להתפלל והתפילה שלו זה זה ענווה ואמונה. אדם תודה 

כפירה, כי הוא ישר בא, מתפלל, לפני שהוא אמר תודה, שלפי 
רבונו של : "דעתו מה שקורה איתו זה לא טוב, אז הוא אומר

עולם, תשמע, מה שעשית איתי זה לא טוב, רבונו של עולם 

רצונך מפני תבטל  !תעשה תשובה, ותעשה מה שאני רוצה
 !"רצוני

שהשם יתבטל וצה ר !ואו ואו על זה" :המקטרגים אומריםאז 
לו את נחת זרוענו ראה נ !נראה לו את נחת זרוענובא  !בא ?!אליו

 !"נראה לו
, , הוא מתפלל זה כפירהיכול להתפלל והתפילה זה כפירהאדם 

 כי הוא מתפלל בלי אמונה.
סיפר לי  .36י יומיים יהודי לקבלת קהל, בן בא אליי לפנהנה 

היה לו איזה שידוך וכבר כמעט עמד להסגר, ברגע  35שבגיל 
 !נשבר עד כדי מוות, נשבר לגמריהיהודי האחרון התקלקל הכל. 

משמה ה' האיר לו את האור, השם גלגל, הוא קיבל את אבל 
כ הוא קנה את הדיסקים, "כ את הספרים, אח"המרגליות, אח

חצי  !שעה ביום תודה אני אומר" :צור, הוא בא אליי, אומרבקי
מודה לה' ני א !שמחי אנ !שעה אני אומר תודה שאין לי זיווג

כדאי לי כל מה היה  !הנפלא הזהלאור  !שקירב אותי לאמונה
 !שעברתי, פעם ראשונה אני פוגש אותך, באתי להגיד לך תודה

חיים יפים יזה א !תודה !להגיד לך תודהאתי ב !זה באתישביל ב
 "!מודה לה'אני  !מתוקיםם חיי

שחיזקתי אותו, ממש הייתי צריך לחזק אותו, היו לו ודאי 
 גמור עםאם תבגלל זה השם מעכב לך. " :חרדות, ואמרתי לו

 , והסברתי לו מה לעשות.!"תהיה לך ישועה מיד מהחרדות
 !אמונהקיבל  ?מה, מה קיבלאז 

 ?אלו שהתפללו, התפללו ולא נושעו, מה היה חסר להםוכל 
 !נושעו –אמרו תודה, התחילו להאמין  !מונהא

מבטל רצונך מפני רצון תה א !התודה זה ענוו !זה אמונהתודה 
 ה'.

ניסים, והוא רצה ה הוא ראה אתכשעל נבוכדנצאר, ש מסופר
ל הפה, והוא הפסיק להגיד להגיד שירה, בא מלאך, נתן לו מכה ע

כי  ?המלאך נתן לו מכהלמה  ?למה. שירה, לא יכל לומר שירה
אם היה אומר שירה, אז אומרים שכאילו היה בזיון לדוד המלך, 

 יה אומר...שהנה, כזו שירה שה
המלאך נתן לו מכה על  למה :שאל את השאלהמקוצק הרבי 

זה מה  !שיגיד !רוצה להגיד שירה, רוצה להגיד תודההוא  ?הפה
רוצה הבנאדם  ?משנה מה יהיה, מה לא יהיה, מה זה משנה

 ?צריך לתת לו מכה על הפהלמה  !תודהלהגיד  !להגיד שירה

עשה  פה, עודעל הקיבל נבוכדנצאר את המכה שאחרי שומסופר 
  ?ז למה כל זהא ..ההפך מלומר שירה.

 א", זיעהרבי מקוצק ,ענה תשובה נפלאה, תשובה נפלאההוא ו
 !םמלך ישראל, כל ימי חייו עבר ייסורים, איזה ייסורידוד  –

ל הכועל  !איזה ייסורים, איזה קשייםרדיפות... איזה  !רדיפות
 !וא שר לה'כל דבר רק העל  !המר תודהוא רק אמר שירות, רק א

היה רק זה  !נתנו רק מכה קטנה בפה נצאר, לךכדוהנה, נבו
בשביל לנסות אותך, אם אתה תגיד שירה גם שקצת יהיה לך 

אז  ?!המה קראז  !לך מכה קטנה בפהנתנו ז א !איזה קושי
 !אדרבא, נראה אותך, שתשיר

האור של חנוכה הוא ענק, שהוא יורד למקומות הכי הכי כמה 
שחג  אומר רבי פנחס מקוריץאומר  !חושך !נמוכים, חושך

ה לחודש. "כחנוכה הוא החג היחידי שהוא מופיע בסוף החודש, 
שואל והוא או בתחילת החודש או באמצע החודש.  החגיםכל 

 סוף החודשו שהם בסוף המדרגה, לרמז, גם לאל :ועונה ?למה
סוף המדרגות הכי נמוכות, גם להם מרמז על סוף המדרגה, 

 .מאיר האור של חנוכה
החנוכיה מדליקים מתחת לעשרה טפחים, עשר זה קדושה, את 

מאיר  והיינו שגם אנשים שירדו כבר, יצאו מהקדושה, גם להם
 .ל חנוכההאור ש

החנוכיה מדליקים בלילה, והיינו שגם אנשים שנמצאים את 
היה, גם להם בלילה, בחושך גדול, בחרדות, באיזה חושך שלא י

 מאיר האור של חנוכה.
אנשים שגם  ?ה בחוץ, מה זה בא להגידאת החנוכימדליקים 

ושה, גם להם מאיר שנמצאים בחוץ, לגמרי לגמרי מחוץ לקד
 א."זה אומר רבי פנחס מקוריץ זיעכל  האור של חנוכה.

מזמור חנוכת ", אומרים הכל בשירה, נרות חנוכההדלקת 
ש לנו י "למנצח בנגינות מזמור שיר"יש לנו ניגון על זה,  "הבית

יש לנו ניגון  "רננו צדיקים"בניגון,  "מזמור לתודה"ניגון על זה, 
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ותוך כדי  מודים לה', שרים ומנגנים,נחנו א, וכו'. על זה
 שאומרים את המזמורים, להסתכל על הנרות.

מונת ימי חנוכה אלו קבעו ש !, מודים לה'לה'מודים  !שרים
 !ולהלללהודות  !האור של חנוכהזה  !להודות ולהלל

ראיתי שכותב, להגיד  "בן איש חי", וגם האומר ט הק'"הבעש
שמירה לכל  , וזו"יושב בסתר עליון"ו "ויהי נועם"שבע פעמים 

שבע פעמים כל מילה, גם  "אנא בכח"גם אומרים וכן השנה. 
 בניגון.

יות, הסדר הזה של חנוכה, בשירות, תשבחות, תודות, הודוכל 
כמובן שאצלנו בישיבה, בבוקר אומרים כי זה זמן גבוהה מאוד. 

לכל אחד דאי כ שעה וחצי שעתיים. יןהלל, הלל שלנו זה ב
כל . שיר איתנו, כל אחד ישתדל לבוארקוד, לשיתאמץ לבוא ל

מאוד הנץ אחד ישתדל לבוא להתפלל, הנץ היום מאוד מאוחר, 
מתחילים את ההלל, וזה הלל כמו  7קרוב לובערך . מאוחר

על הזמן על פסוקים, חוזרים, חוזרים שצריכים להגיד הלל. 
 מהללים את השם, ישתבח שמו לעד.

דליקים גם בלילה שרים, כשמאז  !נוכה הם ימי הודאהימי חכי 
 את הנרות, וגם ביום, שאומרים את ההלל.

שבזמן הדלקת הנרות השכינה יורדת, המלאכים ידוע ו
הקדושים, הצדיקים הקדושים, כשאדם מקשר את עצמו עם 

יקים של כל הצדיקים, מתיתיהו כהן גדול ובניו, וכל הצד
לא סתם, זה  !נרותהם יורדים, מדליקים איתך את ה הדורות,

את הזמן הזה לנצל  !נצל את הזמן הזהל !זה זמן גדול מאוד
 ישתבח שמו לעד.

י הדלקת נר חנוכה, יש "שעיצחק מברדיצ'וב כותב לוי  ר'
לבנאדם פתח בשורש הכי עליון, הכי להדלקה כזה כח לפתוח 

ת משפיע לו שפע "הפתח הזה שהוא פותח השיודרך גבוהה. 
יזה א ע עצום מאוד.אורות, חסדים, וישועות, השם משפיע לו שפ

 !אור נפתח בזמן הזה
 !להתפלל !לשיר !ליד הנרותלשבת  !לא להדליק וללכת לכן

זה  חצי שעהסתם מהשפה ולחוץ... לא  !על הנרותלהסתכל 
עומדים  , עד שאתה שר את כל השירים וכו',םמינימו לוקח

לעשות  מסתכלים על הנרות, זה זמן גבוהה מאוד, מול הנרות
 , להתבודד, לשיר לה' ולבקש.התבודדות מול הנרות

י התסכלות על נר חנוכה זוכה "הק' מקוז'ניץ כותב שעהמגיד 
וא ה ו בהסתכלויות רעות.אדם לתקן את כל מה שפגם בימי חיי
תכוון  !על הנרותתסתכל ראה ראיות רעות הוא מתקן אותם. 

 !שיטהרו לך את העיניים מכל הטומאות שהכנסת לעיניים שלך
האלו, האורות האלו, יאירו לך את העיניים, ויזככו לך שהנרות 

 !שהעיניים שלך יאירותכוון  !את העיניים, יזככו לך את העיניים
 !יאירו

ישראל מאפטא מישהו אמר לו שהוא עצוב מאוד אוהב ה
תסתכל על נרות החנוכה ויצא ממך כל " :ומדוכא, אמר לו

אור  !שיאיר בך האור של האמונה :הוספתיואני . "הדיכאון
 היהדות, יוציא ממך את כל החושך, את כל העצבות.

אתה  ?אתה בעצבותמה ל .ככה היה, עם אותו יהודיובאמת 
הנה אמרתי  !מליארדר ואתה לא שמח בשפע שהשם נתן לך

כל  !עשיתי את זההנה  !הדלקתי את הנרותהנה  !הנה !ברכה
 !שניה זו מצווה אחרת

אברך לא שמח, לקחתי לו את הכיפה, הסתכל, עומד בלי ראיתי 
לא אתה  ?אתה לא שמח בכיפה ?בשביל מה: "כיפה, אמרתי לו

תשמחי  !בכיפהתשמח  !אדם צריך לחשובככה  – "צריך כיפה
 !במטפחת ראש

מליון  !אני אתן לך מליון דולר" :איזו תלמידה, אמרתי להש י
, "שלך של יום אחד ראשהכיסוי  את מצוות ליתמכרי ש !דולר

 !היא לא מוכנה

 !בצניעותלכת ל !עם כיסוי ראשלכת ל !עצומה תזכוזו  !זהמה 
 !הון שבעולםל כ ?!המליונים שבעולם מי ימכור כזו מצווהל כ

 ?!ימכורמי 
את ראות ל !הזה, לשמוח במצוותהאור  !האור של חנוכהזה 

מליארדר והוא לא דם א !האור של חנוכהה ז !הזכיה שזכינו
רואה את המליארדים שלו, הוא לא שמח בהם, הוא לא רואה 

  את האור, לכן החושך מתגבר עליו.
ק לרפואה שיסתכל על נרות משה מקוברין כותב שמי שזקורבי 

ה ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי "ויכוון שהקב חנוכה
 ישראל.

דלקת הנרות ממשיכה לאדם גם כותב שה "ערוגות הבושם"בעל 
, הראשי "עמך ישראל צריכים פרנסה"תיבות  , שראשיפרנסה

 ."נר"כמניין  250זה גימטריא תיבות של זה 

 כל זה אמונה.ה !ברור, כי הכל זה אמונהזה 

 ידוע, , ענייןהעניין העיקרי העיקרי שרציתי לדבר עליו זההדבר 
 ?לצדיקים לשבת חנוכה למה נוסעים כמה צדיקים דברו מזה,

רק בברסלב, כל הצדיקים, כל החסידויות התלמידים שלהם  לא
 ?מיוחד בחנוכהה מ ?העניין מה נוסעים אליהם לשבת חנוכה.

ה "האחרונה של רחתימה ה .זה החתימה האחרונהחנוכה 
בחנוכה, אפשר לחתום את השנה,  ,כשיוע כ זה חנוכה."ויוה

החודשים שנשארו עכשיו ל כ שתהיה חתימה נפלאה לכל השנה.
, לנו עכשיו ש, תשעה חודשים יה, בחנוכה נחתם מה יהיה"עד ר

 החתימה האחרונה בחנוכה.

י "כ, ע"ה, ויוה"אדם יכול לזכות, כל מה שהוא בכה ברממש 
החתימה תהיה חתימה רות והתשבחות, התודות וההודיות, השי

י תעניות, אוכלים, שותים, "י בכיות, לא ע"עלא  !נפלאה
י השירות "ע הודיה,התודה והאמונה שלמה, י "עחים, שמ

  והתשבחות, חותמים את השנה חתימה נפלאה מאוד.

ם, איזה עולם ישלנו מתוקהחיים החיים שלנו יפים, בקיצור 
פעם זה כל  !חגיםאיזה  !יפה, איזו תורה מתוקה, איזה מצוות

נחמן מברסלב  ר'חג, השבתות, כל שבת זה חג, חג, עם סעודות. 
לא היה מקפיד בנו ר. שלא שרים שירי שבת מקפידכתוב שהיה 

מי שמזלזל בשירים של שבת, כי  ?על שום דבר רק על זה, למה
בשירים של מוצאי שבת, וכל פעם שיש שירות ותשבחות, 

זה כי  ?למהורוקדים, ושרים, מי שמזלזל, על זה רבנו מקפיד. 
 !האור של היהדותה ז !התשבחות !השירה !האור של היהדות

כבר זמן שיש לך הזדמנות שאתה יכול לשיר, לטעום את שהגיע 
 ?תה לא שראהאור של היהדות, אז אתה עכשיו 

ים של שבת, להוסיף עוד שירות, עוד את השירללמוד  !לשיר
 !לנו עכשיו שבתיש  !זכינו !שמושתבח י !לשמוח !תשבחות
כל הון בעולם אתה לא מוכן למכור שבת בעד  !בשבתשמחים 

עולם הבא של כל העולם הזה וכל הכל  !הון בעולםכל  !אחת
כמה צריכים  ?מהאז  !הצדיקים לא מוכן למכור שבת אחת

שבת, כל פעם שיש שירות ותשבחות, ובמוצאי  !לשמוח בשבת
האור זה  !ללמוד לשיר, ללמוד לשבח את השם, ללמוד להלל

של להמשיך בחיים שלנו, האור של האמונה, האור שצריכים 
 עד.התודה וההודיה, ישתבח שמו ל
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