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ר  אֹומֵ   ַהִּמְדָרׁש,  ה ֵהּנָ י  אֹותִ ם  ְמַכְרּתֶ י  ּכִ ם  ְּבֵעיֵניכֶ ר  ִיחַ ל  ְוַא   ֵּתָעְצבּו ל  ַא ה  ְוַעּתָ 
ה. ְּתׁשּובָ   ַּכָּוָנָתּה ה  ְוַעּתָ ה  ַהִּמילָ ה,  ְּתׁשּובָ ן  ָלׁשוֹ א  ֶאּלָ ה  ְוַעּתָ ן  ֵאי   ה כא, ו) ַרּבָ ת  ְּבֵראִׁשי(

 ה? ְּתׁשּובָ ם עִ ה ְוַעּתָ ה ַלִּמּלָ  ֵיׁש ה מַ ן ְלָהִבי  ָצִרי� 
ה  מַ ל  ּכָ ת  אֶ   ֶׁשִּיְׁשְּכחּוא,  ִהיה  ַהְּתׁשּובָ ר  ֶׁשִעּקַ ת,  ְמקֹומוֹ ה  ְּבַהְרּבֵ ב  ּכֹותֵ   ַרֵּבינּו
ם  ַמְתִחיִליו,  ַעְכָׁשי  נֹוְלדּו  ְּכִאילּו  ֵמָחָדׁשד  ָּתִמיל  ּוְלַהְתִחיו  ַעְכָׁשיד  עַ   ֶׁשָעׂשּו
 . ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת אֶ ד ַלֲעבוֹ ה  ָהִראׁשֹונָ ם ְּבַפעַ ו ַעְכָׁשי

י  ְואִ ס, ְּבַכעַ ם ִנְהִיים, ֲעצּוִביד  ְמאֹ ם ִנְהִיי, ֶׁשָהיּות  ַהִּכְׁשלֹונוֹ ל ּכָ ת  אֶ ם זֹוְכִרי ם אִ 
ת  ִלְהיוֹ ר  ֶאְפׁשָ   ְוָכ�ה,  ֶׁשָהיָ ה  מַ   ִלְׁשֹּכחַ ד  ָּתִמי   ָצִרי�ן ָלכֵ ה,  ְּתׁשּובָ ת ַלֲעׂשוֹ ר  ֶאְפׁשָ 

ז  ְוָא,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ד  ַלֲעבוֹ ת  ְּבַחיּו  ָחָדׁשמֵ ם  ַהַּפעַ ד  עוֹ ל  ּוְלַהְתִחיה  ְּבִׂשְמחָ 
י  ְּבַוַּדא  ִיְתָּבַר� ם  ֶׁשַהּׁשֵ ד,  ְמאֹ   ת ְּגדֹולוֹ ת  טֹובוֹ   ָהיּו,  ֶׁשָהיּות  ַהִּכְׁשלֹונוֹ ל  ֶׁשּכָ ם  רֹוִאי

 ה.ְלטֹובָ  ָּכ�ב ִסּבֵ 
""ו)ּכן  ִסימָ "ן,  ָהרַ ת  ִׂשיחוֹ (ר  אֹומֵ   ַרֵּבינּו  ל  ָּגדוֹ ן  ִחָּסרוֹ א  ִהי ה  ִׁשְכחָ ם  ָהעֹולָ ל  ֵאצֶ , 

ה, ִׁשְכחָ ה  ָהְיתָ א  �ם  אִ י  ּכִ ה.  ְּגדֹולָ ה  ַמְעלָ ה  ְּבַהִּׁשְכחָ   ֵיׁש י  ְּבֵעינַ ל  ֲאבָ ם,  ְּבֵעיֵניהֶ 
ר,  ֶׁשָעבַ ה  מַ ל  ּכָ ר  זֹוכֵ ה  ָהיָ ם  אִ ם,  ַהּׁשֵ ת  ַּבֲעבֹודַ ר  ָּדבָ ם  ׁשּות  ַלֲעׂשוֹ ר  ֶאְפׁשָ ה  ָהיָ א  �

  ָהיּו ם  ּגַ ן,  ֹאפֶ ם  ְּבׁשּו   ִיְתָּבַר�  ַלֲעבֹוָדתוֹ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ם  ְלָהִרי  לוֹ ר  ֶאְפׁשָ ה  ָהיָ א  ְו�
ה,  ַהִּׁשְכחָ י  ְידֵ ל  עַ ו  ַעְכָׁשיל  ֲאבָ ו.  ָעָלים  ֶׁשעֹוְבִרים  ַהְּדָבִרי ל  ּכָ ם  ָהָאדָ ת  אֶ ם  ְמַבְלְּבִלי

 .ֵמָחָדׁש ל ִחי ּוְלַהתְ ן ְלִהְתַרֲענֵ ד  ָּתִמיל  ָיכוֹ א הּור", ֶׁשָעבַ ה מַ ח ִנְׁשּכַ 
ה  ְּבמַ ר  ְלָאחוֹ ם  ַּפעַ ף  ַאב  חֹוׁשֵ א  �א  ֶׁשהּו  ם)ׁשָ (   ַעְצמוֹ ל  עַ ר  ָאמַ   ְּבַעְצמוֹ   ַרֵּבינּו
ל  ְמַבְלּבֵ   ְוֵאינוֹ ,  ִמַּדְעּתוֹ י  ְלַגְמרֵ   לוֹ ר  עֹובֵ ה  זֶ ,  חֹוֵלףר  ֶׁשַהָּדבָ ע  ְּבֶרגַ ר,  ֶּבָעבָ ה  ֶׁשָהיָ 
 . ְוָהַל�ר ָעבַ ר ֶׁשְּכבָ ה ְּבמַ ד עוֹ  ַעְצמוֹ ל ְּכלָ 

ָחִסיד    ְמַבֵּקׁש  ְּבֶרְסלֶ ָהָיה  ֶׁשָהָיה  ָּכֵׁשר,  ְיהּוִדי  ֶׁשָּיבֹואּו ֵמֲחֵבָריב,  ה'  עֹוְבֵדי    ו 
ם  הֵ לֹוַמר ִּתּקּון ֲחצֹות ְוַאַחר ָּכ�    ם ָהְלכּוְּכֶׁשהֵ   ,ת ַהַלְיָלה ַּבֲחצוֹ ְלָהִעיר אֹותֹו   

  םקָ   ה ָהיָ , הּוא  ָהיּו ְמִעיִרים אֹותוֹ   ל ַלְיָלה ְּבכָ ִהְתּבֹוְדדּו ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ָוִתיִקין.  
ֶאְמַצע ַהּיֹום, ָּכ� ָהָיה ַלְיָלה  ָחַזר ִליֹׁשן ַעד  ְוָאַמר ָלֶהם: "ֲאִני ֵער, ֲאִני ְּכָבר ָּבא", וְ 

ַהְּכֶנֶסת   ְלֵבית  ִהִּגיַע  ְּכֶׁשהּוא  ַלְיָלה,  " הּוַאַחר  ְּבִחּיּו�:  ו'  ֵמַעְכׁשָ '  ה ֶאְהיֶ א ָאַמר 
ד ֶׁשל ַרֵּבנּו, �א ְלִהְסַּתֵּכל  ַהִּלּמּוְיהּוִדי ָּכֵׁשר", "ֵמַעְכָׁשו ֶאֱעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם". ֶזה  

 ְתִחיל ֵמָחָדׁש. ְלָאחֹור ֶאָּלא ְלהַ 
ַעְרמּוִמי ְמֹאד, הּוא ַמִּגיַע ְלָכל ָאָדם ְּבֶדֶר� ַאֶחֶרת ְּכֵדי ִלְׁשֹּבר אֹותֹו. ר ָהָרע  ַהֵּיצֶ  

ֵאי�  ַרּבִ  ָהֶאְמָצִעים  ָּכל  ֶאת  יֹוֵדַע  ְּכָבר  "ְּכֶׁשֲאִני  ָאַמר:  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָנָתן  י 
ָצִעי ָחָדׁש, ְּבֶדֶר� ֲחָדָׁשה ְּכֵדי ִלְׁשֹּבר  ר ָהָרע, הּוא ַמִּגיַע ְּבֶאמְ ַהֵּיצֶ ְלִהְסַּתֵּדר ִעם  

ם  ַהַּצִּדיִקיֵהם    םְּגדֹוִלי ל ָחָכם ְוַעְרמּוִמי, עֹוד יֹוֵתר  ָּגדוֹ אֹוִתי"; ֲאָבל ַּכָּמה ֶׁשהּוא  
ת ֶׁשָּלֶהם, ָלֵכן ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּדׁש ָּכל ַהְּזַמן, ָּתִמיד ְלַהְתִחיל  ְוָהֵעצוֹ ַהְּקדֹוִׁשים  

 . ר ָהָרעֵמַהֵּיצֶ ַּתֵּכל ַרק ָקִדיָמה, ָּכ� ִניצֹולים ֵמָחָדׁש, ְלִהסְ 
י  ֲאנִ ם  אִ ו,  ַעְכָׁשי  –   ה ְוַעּתָ ;  ה ְּתׁשּובָ ן  ָלׁשוֹ א  ֶאּלָ ה  ְוַעּתָ ן  ֵאי   ַהִּמְדָרׁש ר  אֹומֵ ן  ָלכֵ 

ה,  ְּתׁשּובָ ן  ְלׁשוֹ ה  זֶ ז  ָאו,  ַעְכָׁשיד  עַ ה  ֶׁשָהיָ ה  מַ ל  ִמּכָ   ׁשֹוֵכחַ י  ֲאנִ ,  וֵמַעְכָׁשיל  ַמְתִחי
 ה.ַהְּתׁשּובָ ר ִעיקַ ה זֶ 
"ַמְתִחי ה  ַאּתָ ם  אִ ו,  ְוַעְכָשי  ,ה ְוַעּתָ ק.  ַּבָּפסּוט  ַהְּפׁשָ ה  זֶ  ל  ַא ז,  ָא",  ֵמַעְכָׁשיול 

י  ּכִ ,  ְלֵהֶפ�ק  רַ ס,  ִּתְכעַ א  ְו�  –  ם ְּבֵעיֵניכֶ ר  ִיחַ ל  ְוַא ב,  ָעצּוה  ֵּתָעׂשֶ א  �  –  ֵּתָעְצבּו
א  הּו ָּברּו� ַהָּקדֹוׁשב ִסּבֵ ל ֶׁשַהּכֹ ה ִּתְראֶ ה ַאּתָ  –  ם ִלְפֵניכֶ ם  ֱא�ִקי י  ְׁשָלַחנִ ה  ְלִמְחיָ 
ן  ָלזּו  ָּכ�ר  ַאחַ ל  יּוכַ א  ֶׁשהּו  ְּכֵדיף,  יֹוסֵ ת  אֶ   ֶׁשִּיְמְּכרּוב  ִסּבֵ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ה,  ְלטֹובָ 

 ל. ִיְׂשָראֵ י  ְּבנֵ ת אֶ 
 (ֹזאת ַהּתֹוָרה ַוִּיַּגׁש ג) 

 
 

 

ל  ׁשֶ ט  ַהָּיאְרַצייל  חָ ת,  ְּבֵטבֵ ה  ֲעָׂשרָ א  ַהּבָ י  ְׁשִליׁשִ ם  ְּביוֹ 
זי"ע.  ָנתָ י  ַרּבִ   מֹוֵרנּו "מ  תק ת  ִּבְׁשנַ ד  נֹולַ ן  ָנתָ   ַרִּבי ן 
ַלאְנֶיע ע"ה.    ּוְלִאּמוֹ "ל  זו ֶרִּבי ַנְפָּתִלי ִהיְרץ  ְלָאִבילפ"ק,  

ל,  ָּגדוֹ ם  ָחכָ ד  ַּתְלִמי ה  ָהיָ ו  ָאִביֶנעִמירֹוב,  ְּבִעיר  ל  ָּגדַ א  הּו
ת  ְקִביעּו  לוֹ ה  ָהיָ ל,  ָּגדוֹ ר  ְוָעִׁשיר  סֹוחֵ ם  ּגַ ה  ָהיָ א  הּול  ֲאבָ 

ל  עַ   ָׁשבּועַ ל  ּכָ ר  ְוַלֲעבוֹ א,  ְּגָמרָ ף  ּדַ ם  יוֹ ל  ְּבכָ ד  ִלְלמוֹ 
 ה. ַהָּפָרׁשָ ל ׁשֶ  ַהִּמְדָרׁש

ַהְּמֻפְרָסם   ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון  ְלָקחֹו  ְׁשָלׁש־ֶעְׂשֵרה  ְּבִגיל 
ְקִהּלֹות,   ַאב־ֵּבית־ִּדין  אֹוֶיְרָּב�,  ְצִבי  ָּדִוד  ַרִּבי  ָהַרב 

וְקֶרעְמִניץ ָמֳאהלּוב  ְלִבּתוֹ   ַׁשאִריְגַראד,  ת  ָמרַ   ְלָחָתן 
ע"ה ר  ֶאְסּתֵ  ל,  ָּגדוֹ ם  ָאדָ ה  ָהיָ י  ְצבִ ד  ָּדוִ י  ַרּבִ   .ֵׁשייְנְדל 
ו שֵאִלָיהּו  ָעָליר  ָאמַ זי"ע    ַרִּבי ָּברּו� ִמֶּמעְז'ּבּוז' ק  ַהַּצִּדי

 ד. ָּתִמי  אֹותוֹ ה ְמַלּוֶ ַהָנִביא 
ם,  ָעצּון  ְוַלְמּדָ ל  ָּגדוֹ ד  ַמְתִמי ז  ָאה  ָהיָ ר  ְּכבָ ן  ָנתָ י  ַרּבִ 

ל  ָיכוֹ ה  ָהיָ א  ֶׁשהּו  ָּכ�י  ְּכדֵ ד  עַ ם,  ּופֹוְסִקי"ס  ׁשַ ע  ָידַ א  הּו
 ר.ַהֵסדֶ י ְלפִ "ס ַּבׁשַ  ּתֹוְספֹותל  ּכָ ל עַ ה ּפֶ ל ְּבעַ ר ַלֲעבוֹ 

<<<< 

 מילה של התחזקות 

ָך   ¿ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡ ם  ƒע ָך  ל¿  ‰ ∆ ׁ̆ ָּ̃ ∆ ׁ̆  ‰ ּמָ ‰    -ּכַ ּב≈ ַ‰ר¿ ָך  ל¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒי

 ∆ ׁ̆ ָ̃ ר  ≈̇ יָ‰.  ‰יו… ָע„∆ ל¿ ƒּב    .„…‡ מ¿ ַמר   ‰ ז∆ ַב„  ל¿  ˙ יו… ¿‰ ƒל

  ˙ ר∆ מ∆ ‡ו… ָר‰  ו… ּ̇ יח)ַ‰ ב,  י˙  ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ˙  (ּב¿ יו… ¡‰ ב  טו… "ל…‡   :

ים ַעל  ƒר מ¿ ", ‡ו… ּ„ו… ¿‚ נ∆ ר ּכ¿ ז∆ ‰ ּלו… ע≈ ∆ׂ̆ ע¡ ∆‡ , ַבּ„ו… ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

 ‰ ינז∆ ים  וּ ֲחָכמ≈ ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ˙ ס‚.)ַ‰ ָבמו… ָ‡ָ„ם, (י¿ לּוי ּבָ ָּ̇  ‰   : ז∆

  ,„ מ≈ לו… מּור,  ָ ׁ̆ ‰ּו‡  ם,  ƒַמי ָ ׁ̆  ‡ ר≈ י¿ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ָכ‰'  'ּזָ

רּוך¿ ‰ּו‡, ָ‡ז   ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ם ַ‰ ƒל, ַחי ע ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒמ ' ו… ּ̇ ַזר¿   'עו…

ַעל,  - ˙ ַלּבַ ר∆ ז∆ י‡ עו… ƒ‰ ,ר ז∆ י‡ ע≈ ƒ‰ ‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ    ‡…ָזָכ 'ל ,'‰

ל…  ים,  ƒכ זו… ל…‡  ם  ƒ‡  ‡…ל ים,  ƒל ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒמ ל…‡  ים,  ƒ„ מ¿ לו…  ‡

 ' ּ„ו… ¿‚ נ∆ מּוָנ‰, ָ‡ז 'ּכ¿ ¡‡ ים ּב∆ ƒַמ‰    - ַחּי , ˙ לו… ∆„ ַנּ‚∆ ¿̇ ƒי‡ מ ƒ‰

 ‰ ∆̂ ‰ּו‡ רו… ∆ ˙ ָ‰פּוך¿  -ׁ̆ ר∆ מ∆ י‡ ‡ו… ƒ‰ . 

  „ ַכּב≈ ¿ּ̇ ָנָס‰  ר¿ ּפַ ּבַ  ˙ חו… ּפָ ַע  ַיּ‚≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ רו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡

ֲע  ַּ̇  ,‰ ָיפ∆ יָ‰  ל∆ ≈‡ ר  ַ„ּב≈ ¿ּ̇ ָך;  ¿ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡  ˙ ∆‡  ,‰ּ ָ̇ ‡ו… יך¿  ƒר

ב   ּ‰ טו… ׂ̆ ּבָ ַחּפ≈ ינּו   -ּ̇¿ ל. ֲחָכמ≈ „ו… יר ּ‚ָ ƒ ׁ̆ ‰ ָע י∆ ¿‰ ƒּ̇ ך¿  ּכָ

ָנם רו… כ¿ ƒים    ז ƒר מ¿ ָרָכ‰ ‡ו… ב¿ ƒיָע‡, נט.)ל ƒ̂ ָב‡ מ¿ ירּו  (ּבָ ƒ̃ : "‡ו…

  ˙ ∆‡  „ ַכּב≈ ּמ¿ ∆ ׁ̆ י  ƒמ רּו",  ¿̇ ַע ¿̇ ƒ̇ ¿„ּ י  ƒיכ ≈‰ י  ƒּכ כּו  י¿ ַ ׁ̆ נ¿ ƒל

‡ו…   ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ נּו  ַרּב≈ ר.  ≈ ּׁ̆ ַע ¿̇ ƒמ  ‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ  ר י מ≈ ּוט≈ ּ̃ ƒל)

ט) ס≈ יַמן  ƒס  ,'‡  ˜ ל∆ ח≈ י מו‰ר"ן  ≈„ י¿ ַעל  ירּו˙  ƒ ׁ̆ ָ‰ֲע ר  ַּ̃ ƒע"  :

יָ‰   ל∆ ≈‡ ים  ƒ‚‰ֲַנ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆ יך¿  ≈‡  ,"‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ-   ∆ס ַ‰ּכ∆ ך¿  ף ּכָ

ן.  ≈̇ רּוך¿ ‰ּו‡ נו… ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ‰ַ ∆ ׁ̆ 
 א תשפ"ב) ַוֵיצֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 ְּתַחֵזק ַעְצְמ ְוִתְתַאֵחז

 

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
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 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר� 
יֹום ד' ָּפָרַׁשת ִמֵקץ, כ"ז ִּכְסֵליו, ג' ְדַחנּוָּכה,  
 ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 
ְמֹאד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ�, ִּתְתַחֵּזק ְּבָכל ּכֹוחֹוֶתי�;  

ַיֲעֹזב   אֹוְת�, ַאָּתה  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא �א 
 ִּתְמָצא ֶאת ִזּוּוְג�.

ַהּלֵ  ֶאת  ֹּתאַכל  ַמה   לעַ   בַאל  ֶׁשָּקָרה,  ַמה 
אֹוֵמר   ַרֵּבנּו  ִיְׁשְמֵרנּו.  ַהֵּׁשם  (ַחֵיי  ֶׁשָעַבְרָּת 

ֶׁשָּכל ִאיׁש ֵיׁש לֹו ַּכָּמה ": מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תקצה)
ְּבִרים  ִּכי ִמָּכל ַהִּדּבּוִרים ֶׁשְּמדַ   ְוַכָּמה ִזּוּוִגים,

ֶׁשֵאיָנם   ִּפי  ַעל  ַאף  ַהִּׁשּדּוִכים  ְּבִעְנְיֵני 
ְוִׁשּדּו�,  ִזּוּוג  ְּבִחיַנת  ְּבַעְצמֹו  ֶזה  ִנְגָמִרים 
ָּכ�   ְוַאַחר  ַהִּׁשּדּו�  ִנְגָמר  ְוִלְפָעִמים 
ְוִלְפָעִמים   ְּתָנִאים.  ֶׁשל  ַהֶּקֶׁשר  ַמְפִסיִקים 

ְּבָסמּו� ַנֲעֶׂשה   ָּבִאין ִליֵדי ִנּׂשּוִאין ְוַאַחר ָּכ� 
ֲאָבל ֻּכָּלם ֵהם ְּבִחיַנת ִזּוּוִגים    ,ֵּגט ֵּביֵניֶהם

א  ֶׁשהּום  ִׁשּדּוִכי ה  ַּכּמָ   ֵיׁש ם  ְלָאדָ   ."ֶׁשּלוֹ 
  ְלִזּוּוגוֹ   ְלַהִּגיעַ ל  ֶׁשּיּוכַ י  ְּכדֵ ר  ַלֲעבוֹ   ָצִרי� 
   ן.ַהָּנכוֹ 

ְוִנְרֶאה  ָסמּו�  יֹוֵאל  ְּבִקְרַית  ָּגר  ֲהֵרי  ַאָּתה 
ּיּונֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש ִמַּסאְטֶמר ְזכּותֹו  ְלצִ 

ַּדּקֹות  ְלַכָּמה  יֹום  ָּכל  ַּתֲעֶלה  ָעֵלינּו,  ָיֵגן 
ַהֵּלב,  ֵמֹעֶמק  ְּתִהִּלים  ִמְזמֹור  ְוֹתאַמר 
ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו  ִזּוּוְג�.  ְּתַבֵּקׁש ֶׁשִּתְמָצא ֶאת 

: "ַעל  ג)(ֵסֶפר ַהִמדֹות אֹות ַצִדיק, ִסיָמן קעאֹוֵמר  
ַהַּצִּדיִקים   ִקְבֵרי  ַעל  ִהְׁשַּתְּטחּות  ְיֵדי 
לֹו טֹובֹות, ַאף  ָּברּו� הּוא עֹוֶׂשה  ַהָּקדֹוׁש 

 ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלָכ�". 
לִ  ּכֹוֵתב  ַהַּׁשְדָכן    ֶׁשְרצֹוְנ�י  ַאָּתה  ֶׁשֶאְהֶיה 

יֹום   ָּכל  ִיְתָּבַר�  ֵמַהֵּׁשם  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ֶׁשְּל�; 
ַרֵּבנּו  ׁשֶ  ֶׁשְּל�.  ַהַּׁשְדָכן  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֲאִני 

ֶׁשהּוא ָחַלם ֶׁשהּוא    (ַחֵיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן פד)ִסֵּפר  
  ַּפְרָנָסתוֹ   ה ׁשֹוֵאל ְלַמְעָלה ַּבָּׁשַמִים ָמה ִּתְהיֶ 

ֶׁשִּתְהֶיה   ִּתְהֶיה  ֶׁשְּל�  "ַהַּפְרָנָסה  לֹו:  ְוָענּו 
ָּכל ַׁשְדָכן",   ָעַסק  ַחָּייו  י  ְימֵ   מֹוֲהָרא"ׁש 

(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ְּבִׁשּדּוִכים, ַרֵּבנּו ָאַמר ְּבֵפרּוׁש  

פט)  ִסיָמן  ב',  ָא  ֵחֶלק  ַהַּׁשְדָכן;  הּוא  ז  ַהַּצִּדיק 
 ֶאְפַעל ִּבְׁשִביְל�.

 . ֲחנָֻּכה ֵמִאיר 
 "ב) תשפ ץִמֵּק ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 ִמֶּמּנּו ְוִקָּוה, ֶׁשֲחָתנֹו ִיְהֶיה ְמַמֵּלא ְמקֹומֹו ְּבַרָּבנּות.ז ָאחַ ד ְמאֹ ו ָחִמי  
ְוַהֲחִסידּות    ַהֲחִסיִדים  ַּדְרֵכי  ִמְתַנֵּגד ָּגדֹול ַעל  ָהָיה  ְצִבי  ָּדִוד  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ּוֵמֲחַמת ֶׁשחֹוְתנֹו 

ְוָהָיה ָרִגיל ְלַדֵּבר ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ָּבָניו ַוֲחָתָניו, ַעל־ֵּכן ָהָיה ַרִּבי ָנָתן ִנְזָהר �א ְלִהְתַחֵּבר ִעם ַּכת  
ְּבִעירֹו ֶנעִמירֹוב. ַא� ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ְּכֶׁשָהָיה ַרִּבי ָנָתן יֹוֵׁשב ְּבֵבית־ַהִּמְדָרׁש ְולֹוֵמד, ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ 

ֵאָליו ִנָּגִׁשים  ֶׁשַהַּצִּדיִקים    ָהיּו  ֵאי�  לֹו,  ּומֹוִכיִחים  ִעּמֹו  ִמְתַוְּכִחים  ְוָהיּו  ֲחִסיִדים  ַאְבֵרִכים 
 יד ֵהם ֶּבֱאֶמת ַצִּדיִקים נֹוָרִאים ְמֹאד.  ַהְּקדֹוִׁשים ַּתְלִמיֵדי ַהַּמּגִ 

ֶׁשָהָיה ִמְּנעּוָריו ְמגָֻּדל ֵּבין ַהֲחִסיִדים.    ּוֵמֹרב ִּדּבּוָרם ָּפֲעלּו ֶאְצלֹו, ּוִבְפָרִטּיּות ֲחֵברֹו ַרִּבי ַנְפָּתִלי,
ַרִּבי ָּברּו� ִמֶּמעְז'ּבּוז' ְוֶאל ָהַרב  ְוַעל־ֵּכן ִהְתִחיל ִלְנֹסַע ֶאל ַצִּדיֵקי ַהּדֹור. ְוָנַסע ֶאל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש  

ְוֶאל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש  ְקֶרעְמִניץ  מִ ְוֶאל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי    ,ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי זּוָׁשא ֵמַהאִניֹּפוִלי
ַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם  ְוֶאל הָ ִמְּפָראִּביְטׁש, ָׁשלֹום    ְוֶאל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִמִליִניץ  ַרִּבי ְּגַדְלָיה  

 . ְוָכל ַהַּצִּדיִקים ָהיּו ִמְׁשַּתְעְׁשִעים ִעּמֹו ּוְמָקְרִבים אֹותֹו ְמֹאד ְמֹאד.  ִמַחֶמעְלִניק ֹּדב 
ַא�  ּוְלַבּסֹוף ִנְתַחֵּבר ִעם ֲחִסיֵדי ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב ְוָנַסע ַהְרֵּבה ֵאָליו.  

ֵמרֹוב ִצְמאֹונֹו ְוִהְׁשּתֹוְקקּותֹו ַאֲחָריו ִיְתָּבַר�, ּוִבְפָרט ַאֲחֵרי ֶׁשִּבֵּקר ֵאֶצל ַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים,  
�א ָהָיה לֹו ְּבַמה ְלַהְׁשִקיט ִצְמאֹונֹו ְוַרֲעבֹונֹו, ּוִבְפָרִטּיּות ֻעְבַּדת ֱהיֹותֹו ַּבַעל ֹמַח ָּגדֹול ְוֵלב ָרָחב,  

א ָמָצא ֲחֵבִרים ְּכֻדְגָמתֹו ְוַאף ֶׁשָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵלִוי־ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב ֵקְרבֹו ְמֹאד ְמֹאד  �
(ָנָתן'ֶלה ֶׁשִּלי!), ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ַהֲחִסיִדים    ״   ָנָתְנ'ֶלעיֹוֵתר ִמֻּכָּלם ְוָקָרא אֹותֹו ִּבְלׁשֹון ִחָּבה: ״ַמיין  

חֹו, ִּכי הּוא ָהָיה ַמְתִמיד ָעצּום ְוַלְמָּדן ָּגדֹול ְו�א ָהָיה ָיכֹול ִלְסֹּבל ֶאת ַהְּסֻעּדֹות  �א ָהיּו ְלִפי רּו
ַדאי  ֶׁשָּלֶהם, ִּכי ְּבֵעיָניו ָהָיה ִנְרָאה ְּכִבּטּול ְזַמן, ּוִבְזַמן ַהֶּזה ֶׁשְּמַבִּלים ִּבְמִסָּבה ְוִדּבּוִרים ְוכּו', ּכְ 

 ֹוָרה ְוַלֲעֹבד אֹותֹו ִיְתָּבַר�.  יֹוֵתר ְלַהְתִמיד ַּבּת
ְסֵפקֹות   ִויִרידֹות,  ֲעִלּיֹות  לֹו  ְוָהיּו  ֵמַהֲחִסידּות.  ִסּפּוק  ׁשּום  לֹו  ָהָיה  �א  ֶזה  ִמָּכל  ְוַעל־ֵּכן 

ֵלי ַהַּצִּדיִקים  ּוִבְלּבּוִלים ַמה ַלֲעׂשֹות, ְוֵאי� זֹוִכים ִלְהיֹות ִאיׁש ָּכֵׁשר ְוַלֲעֹבד אֹותֹו ִיְתָּבַר� ְּכמֹו ְּגדוֹ 
 הנ״ל, ֶׁשָרָאה ֶאת ֲעבֹוַדת ָּכל ֶאָחד ְו�א ָמָצא ְּתׁשּוָבה ְוֵתרּוץ ַעל ְסֵפקֹוָתיו.

ַּפַעם ַאַחת ָיַׁשב ִעם ַהֲחִסיִדים ַּתְלִמיֵדי ָהַרב ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב ִּבְסֻעַּדת ְמַלֶּוה־ַמְלָּכּה, ְוִהִּפילּו   
(ַּכַע�), ְוָנַפל ַהּגֹוָרל ַעל ַרִּבי ָנָתן, ְוָהַל� ִלְקנֹות. ּוְבֶאְמַצע    ת ֵּבייִגילּגֹוָרל ֶאת ִמי ִלְׁש�ַח ִלְקנוֹ 

; ְוִכי  ַהֶּדֶר� ָנְפָלה ָעָליו ְמִרירּות ֵמִעְנַין ָהֲעִלּיֹות ְוַהְיִרידֹות ֶׁשּלֹו ְוכּו', ְוִנְכְנסּו ּבֹו ִהְרהּוֵרי־ְּתׁשּוָבה 
 ְוִהְתַמְרֵמר ַעל ֶזה ְמֹאד.   - ֵּבייִגיל  ַעל־ֶזה ִנְבָרא ֵליֵל� ִלְקנֹות

ְוִנְכַנס ְלֵבית־ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול, ֶׁשָהָיה ְּכָבר ָסגּור, ֶּדֶר� ֵאיֶזה ַחּלֹון ְוָעָלה ְלֶעְזַרת ָנִׁשים ְוִהְתִחיל  
ה ַּתְכִליתֹו ָּבֶזה ָהעֹוָלם.  לֹוַמר ְּתִהִּלים ִּבְבִכָּיה ַרָּבה. ְוָאַמר ִמְזמֹור ַאַחר ִמְזמֹור, ּוָבָכה ַמה ִּתְהיֶ 

ְלָבבֹו ָנַפל ְּבָכל ַּפַעם ַעל ָהָאֶרץ ְוִהְׁשַּתֵּטַח ְּבִפּׁשּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים ּוָבָכה ּוָבָכה ְּבִלי    ּוֵמֹרב ְמִרירּות
ִהְתַיֵּגעַ  נ',  ַצַער ִלּבֹו, ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְלִמְזמֹור  ָיכֹול ְלָקֵרר ֶאת  ָהָיה  ְמֹאד. ּוְבֶאְמַצע    ַמֲעצֹור ְו�א 

 ְּבִכָּיתֹו ִנְרַּדם ָּכ� ַעל ָהָאֶרץ ְוָיָׁשן.
ַוַּיֲח�ם ֲחלֹום: ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה, ְוֹראׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשַמְיָמה. ְוִהְתִחיל ַלֲעלֹות ְוָעָלה ְקָצת   

ְבָכל ַּפַעם ָּכל ַמה ֶׁשָעָלה יֹוֵתר, ַהְּנִפיָלה  ְוָנַפל. ְוָעָלה עֹוד ְקָצת ְוָחַזר ְוָנַפל, ְוֵכן עֹוד ַהַּפַעם. ּו
ָהְיָתה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה. ְוׁשּוב ָעָלה ַעד ְלרּום ַהַּמְדֵרגֹות ְוָאז ָנַפל ְו�א ָיכֹול ַלֲעלֹות עֹוד. ּוָבא ֶאָחד  

 ְמ� ְוִתְתַאֵחז!). (ְּתַחֵזק ַעצְ  "ְדַראֶּפע ִזי� אּון ֶדעְרַהאְלט ִזי�!" ְוָאַמר לֹו ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון:  
ֶעֶרב־ַׁשָּבת־ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ִּכי ָּתֹבא ָּבא ַעל ַׁשָּבת ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל ִאיׁש ֶאָחד ִמֶּנעִמירֹוב, ּוְׁשמֹו ַרִּבי  
(ֶׁשִהיא  ְּבִעירֹו ֶנעִמירֹוב,  ַהּדֹור. ּוְכֶׁשָּׁשַמע  ְלַהְרֵּבה ַצִּדיֵקי  ְוָנַסע  ָהָיה ִאיׁש ָחִסיד    ִליָּפא. הּוא 

ִקילֹוֶמֶטר ֵמִעיר ְּבֶרְסֶלב), ֶׁשִּנְכַנס ַצִּדיק ָּגדֹול ֶאל ָהִעיר, ִנְתעֹוְרָרה ּבֹו ְּתׁשּוָקה ֲעצּוָמה    15ְּבֵעֶר�  
ת  ִלְנֹסַע ֵאָליו. ְוָנַסע ְוִהִּגיַע ְּבֶעֶרב־ַׁשָּבת־קֹוֶדׁש ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל. ְוָכל ַהַּׁשָּבת ָׁשַמע ֵמַרֵּבנּו ז״ל ִׂשיחוֹ 

ִיְתָּבַר�ִנְפלָ  ֵאָליו  ֲעצּוָמה  ִּבְתׁשּוָקה  ְלָבבֹו  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְוִנְתעֹוֵרר  ְּבּתֹו�  .  אֹות,  זּו  ְּבַׁשָּבת־ֹקֶדׁש 
"ִאי� ֶזע ַא ֵנייֶע ְנָׁשָמה ִאין  ִׂשיחֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ז״ל ִהְזִּכיר ַרֵּבנּו ז״ל ַּכָּמה ְּפָעִמים:  

ָנאְנט  ְּבֶרְסֶלב"  אּוְקַרייֶנע  ְּבֶרְסֶלב)    . צּו  ָלִעיר  ָסמּו�  ְּבאּוְקַראְיָנה  ֲחָדָׁשה  ְנָׁשָמה  רֹוֶאה  (ֲאִני 
 ְוִהְפִליג ְמֹאד ְמֹאד ְּבַמֲעַלת ַהְּנָׁשָמה ַהֲחָדָׁשה ַהּזֹו. ְו�א ָיְדעּו ַהּׁשֹוְמִעים, ֶאל ִמי ַרֵּבנּו ז״ל ְמַכֵּון.

ֵליל ְסִליחֹות, ֶהְחִליט ַרִּבי ִליָּפא הנ״ל, ֶׁשַּיֲחֹזר ְלִעירֹו ֶנעִמירֹוב,  מֹוָצֵאי־ַׁשָּבת־ֹקֶדׁש ֶׁשָהָיה ָאז  
ְוָכ� ֲהָוה, ֶׁשְּבאֹותֹו ַלְיָלה ָחַזר. ְוִהִּגיַע ֶאל ַהִּמְנָין ְוָאַמר ִעָּמֶהם ְסִליחֹות. ְוהּוא ָעַמד ֵמֲאחֹוֵרי  

ַחיּות ּוִבְדֵבקּות נֹוָרָאה ְוִנְפָלָאה ְמֹאד, ִּכי ִנְתעֹוֵרר  ַהַּתּנּור, ְוָאַמר ִמָּלה ְּבִמָּלה ְּבִהְתַלֲהבּות ּובְ 
  ְוִנְתַלֵהב ְלָבבֹו ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר� ֵאֶצל ַרֵּבנּו ז״ל ְּבִהְתַלֲהבּות ְּגדֹוָלה. ּוְבֶדֶר� ְּכַלל ְּכֶׁש׳ָהעֹוָלם׳ 

ַרִּבי ִליָּפא ֵמרֹוב ִהְתַלֲהבּותֹו ּוְדֵבקּותֹו  ַמִּגיִעים ְּבסֹוף ַהְּסִליחֹות, אֹוְמִרים ֹזאת ִּבְמִהירּות, ַא�
ָאַמר ִמָּלה ְּבִמָּלה ְלַאט ְלַאט ֶאת ַהְּסִליחֹות ֶׁשל ״ֲעֵננּו״ ְוֶׁשל ״ִמי ֶׁשָעָנה ְלַאְבָרָהם״ ְוכּו׳ ְוכּו׳  

 ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה ּוְבֹכַח ּוְבקֹול ָּגדֹול.
ֵבית־ַהִּמְדָרׁש ִּבְׁשַעת ְסִליחֹות כנ״ל ֶאת ֶעֶצם ִהְתַלֲהבּות ַרִּבי  ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָראּו ָהַאְבֵרִכים ּבְ  

ִליָּפא ַּבֲאִמיַרת ְסִליחֹות, ִויִהי ָלֶהם ָּדָבר ֶזה ְלֶפֶלא, ִּכי ַמה יֹום ִמּיֹוַמִים, ֲה�א ַּגם ֵהם ְּבַחּבּוָרה  
 א ְּבִהְתַלֲהבּות יֹוֵצאת ִמן ַהְּכָלל.ֲחִסיִדית ַאַחת ִעּמֹו, ּוַמה ִּפְתֹאם ִנְתַלֵהב ֵלב ַרִּבי ִליּפָ 

. ְוֵהִׁשיב ָלֶהם, ֱהיֹות ֶׁשִּנְכַנס ָלגּור ְּבִעיר ְּבֶרְסֶלב ַצִּדיק ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ֶנֶכד  ְוַיְחְקרּו ֶאְצלֹו ַּכָּמה ַאְבֵרִכים ַאַחר ַהְּסִליחֹות, ַמה ִנְׁשַּתָּנה ַרִּבי ִליָּפא
ד ִלְנֹסַע ַּגם הּוא  ָתן ֹזאת, ִנְתַלֵהב ִלּבֹו ְמֹאד ְמאֹ ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב ַהָּקדֹוׁש, ְוָׁשם ִקֵּבל ִהְתעֹוְררּות ְוִהְתַחְּזקּות יֹוֵצאת ִמן ַהְּכָלל. ַוְיִהי ִּכְׁשֹמַע ַרִּבי נָ 

ַזְלָמן ַהָּקָטן    'יֹום א׳ ִלְסִליחֹות ִנְתַחְּברּו ַרִּבי ָנָתן וַרִּבי ַנְפָּתִלי וַרִּבי ִליָּפא ְור   ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל, אּוַלי ִּיְזֶּכה ַּגם הּוא ְלִהְתעֹוֵרר ּוְלִהְתַלֵהב ֵמָחָדׁש. 
 ְוָנְסעּו ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל.  

"ְדַראֶּפע ִזי� אּון  ִאיׁש, ֶׁשָאַמר ִלי:   ִנְכְנסּו ְּבַיַחד ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל. ּוִמַּיד ִהִּכיר ַרִּבי ָנָתן ֶאת ַרֵּבנּו ז״ל ְוָאַמר ְלַעְצמֹו: ַה�א ֶזה ֹּתַאר הָ ַאַחר־ָּכ� 
 ְוָנְתנּו ָׁשלֹום ְלַרֵּבנּו ז״ל ַּכָּנהּוג. ֶדעְרַהאְלט ִזי�!" 

ם ְׁשמֹוֶנה ָיִמים ְרצּוִפים  ֵּבנּו ז״ל, ְוָׁשְמעּו ֵמֲאָנָׁשיו, ֶׁשִעְנַין ַרֵּבנּו ז״ל הּוא ַרק ֹראׁש־ַהָּׁשָנה. ְוֵהִבינּו, ֶׁשִאי־ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ׁשָ ַאַחר־ָּכ� ָיְצאּו ֵמרַ 
 ּוְלִהְתַמְהֵמַּה ַעד ֹראׁש־ַהָּׁשָנה, ַעל־ֵּכן ָנְסעּו ֲחָזָרה ְלֵביָתם ֶׁשְּבֶנעִמירֹוב.

ְסעּו ָיַחד ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל ְּבַדְעָּתם ְלִהָּׁשֵאר  ָּבת־ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ִנָצִבים, כ״ז ֱאלּול ִנְזָּדֵרז ַרִּבי ָנָתן ְוָיָצא ַלחּוץ ְוָׂשַכר ֲעָגָלה ִלְנֹסַע ִלְבֶרְסֶלב. ְונָ ֶעֶרב־ׁשַ 
 ז ְּביֹום ֵׁשִני ּוְׁשִליִׁשי.ָׁשם ַעל ַׁשָּבת־ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ִנָצִבים ְוֵכן ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ֶׁשָחל ָא

"ִאי� ֶוועל ַאיי� ִפיְרן  נּו ז״ל ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון:  ְּכֶׁשִהִּגיעּו ֶאל ִעיר ְּבֶרְסֶלב ַאַחר־ַהָּצֳהַרִים, ִנְכְנסּו ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל ְוִדְּברּו ִעּמֹו ְקָצת. ְוָאַמר ָלֶהם ַרּבֵ 
 ְתֶכם ַעל ֶּדֶר� ֲחָדָׁשה ְלַגְמֵרי!), ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו.(ֲאִני ַאְנִהיג אֶ אֹויף ַא ֵנייֶעם ֶוועג". 

ַנְפָּתִלי ֵאֶצל ַרֵּבנּו ז״ל, ְוָאז ָׁשְמעּו ְּבַפַעם ָהִראׁשֹוָנה ַהְּזִמירֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ז״ל ְוִנְתַּפֲעלּו ְמֹאד    ' ֵליל ַׁשָּבת־ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ִנָצִבים ָאְכלּו ַרִּבי ָנָתן ְור 

 ִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 

 

הִַּׁשּדּוִכים הַּלֹא ְנכֹוִנים, 
 ְמָקְרִבים ֶאת הִַּׁשּדּו הַָּנכֹון
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ֵמעֹ  ז״ל  ְמֹאד  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְוַהְּדֵבקּות  ְוַהְּקֻדָּׁשה  ַהִּיְרָאה  ֶצם 
ַהֶּנֶפׁש   ִּבְכלֹות  ִיְתָּבַר�  ֵאָליו  ֲעצּוָמה  ִּבְתׁשּוָקה  ְוִנְתעֹוְררּו 

 ַמָּמׁש. 
ַרֵּבנּו   ִמֻּׁשְלָחן  ַהְּמֻסִּבין  ָּכל  ֶׁשִּנְפְרדּו  ִּבְרַּכת־ַהָּמזֹון,  ַאַחר 

ְלבֵ  ָּכל־ֶאָחד  ְוָהְלכּו  ִהְתַרְּגׁשּותֹו  ז״ל  ֵמרֹוב  ָנָתן  ַרִּבי  יתֹו, 
ָלִעיר   ְוָיָצא ִמחּוץ  ִליֹׁשן  ָיכֹול  ָהָיה  ְּכָבר �א  ְוִהְתעֹוְררּותֹו 
ְוָיַׁשב ָׁשם ָּכל ַהַּלְיָלה ְוָצַעק ְּבקֹול ָּגדֹול: ״ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,  

אס ֵפייֶער  ַא ֵפייֶער, ֵפייֶער ִמיר ַאַריין דָ ִאין ְּבֶרְסֶלב ְּבֶרעְנט  
ִּבְבֶרְסֶלב ּבֹוֶעֶרת    ִאין ַהאְרְצן ַאַריין!"  ("ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! 

ֵאׁש ְּגדֹוָלה, ַהְבֵער ֶאת ָהֵאׁש ַהּזֹו ְּבִלִּבי ְּפִניָמה!") ּוָבָכה ָּכל  
 ַהַּלְיָלה ֵמרֹוב ְּתׁשּוָקה.

ָנָתן ַרִּבי  ִנְכַנס  ַהָּיִמים  ְּבֶאָחד  ֶאל    ֲעֶׂשֶרת־ְיֵמי־ְּתׁשּוָבה 
ַרֵּבנּו ז״ל ְוָהָיה ִעּמֹו ִּביִחידּות. ְוָאז ִהְתִחיל ְלַסֵּפר ִלְפֵני ַרֵּבנּו  
ְועֹוֵבר   ֶׁשָעַבר  ַמה  ְוָכל  ִּבְפָרֵטי־ְּפָרִטּיּות  ִלּבֹו  ָּכל  ֶאת  ז״ל 
ָעָליו. ְוָאז ִצָּוה ָעָליו ַרֵּבנּו ז״ל ַּכָּמה ַהְנָהגֹות ְּפָרִטּיֹות ְּכמֹו  

. ְוַאַחר־ ד־ֲעַׂשר ִּפְרֵקי ִמְׁשַניֹות ְּבָכל יֹום, ְועוֹ ִלְלֹמד ְׁשמֹוָנה 
ָּכ� ָיָצא ַרֵּבנּו ז״ל ִעּמֹו ֵמַהַּבִית, ְוָהְלכּו ָיַחד ַּבחּוץ ָאָנה ְוָאָנה  
ַהְרֵּבה   ז״ל  ַרֵּבנּו  ִעּמֹו  ְוִדֵּבר  ַהָּגדֹול,  ַהֵּבית־ַהְּכֶנֶסת  ֵאֶצל 

ָיה אֹותֹו ְמֹאד ְמֹאד. ְוִגָּלה  ְּדָבִרים ַהְמִׁשיִבים ֶאת ַהֶּנֶפׁש ְוֶהחֱ 
לֹו ַרֵּבנּו ז״ל ִהְתַחְּזקּות ִנְפָלָאה, ֵאי� ֶׁשָאסּור ִלֹּפל ְּבַדְעּתֹו  
ֶׁשִּיְהֶיה.   ֵאי�  ִיְהֶיה  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ְּבִרָּיה  ּוִמּׁשּום  ָּדָבר  ִמּׁשּום 

סְ  ַהְּקדֹוָׁשה  ְּבָידֹו  ז״ל  ַרֵּבנּו  ְלָקחֹו  ַהִּׂשיָחה  ִביב  ּוְבֶאְמַצע 
ְּכֵתפֹו ְוָאַמר לֹו ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון: ״אּון ַווייֶטער ִאיז ֵזייֶער גּוט  
ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר�,   ַפאר  ַהאְרץ  ָדאס  אֹויס  ִזי�  ֶרעְדט  ֶמען  ַאז 
גּוֶטען   ֱאֶמְת׳ן  ֵאיין  ַפאר  אֹויס  ִזי�  ֶרעְדט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי 

יִחים ֶאת ַהֵּלב ִלְפֵני  (ְוָהְלָאה ֶזה טֹוב ְמֹאד, ֶׁשְּמׂשִ   ְפַרייְנד״.
ְיִדיד טֹוב ֲאִמִּתי) ְוָאז   ִלְפֵני  ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר�, ְּכמֹו ֶׁשְּמִׂשיִחים 
ִּגָּלה לֹו ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ִעְנַין ִהְתּבֹוְדדּות ְוִׂשיָחה ֵּבינֹו ְלֵבין  

ֵאָליו    קֹונֹו, ְוֵאי� ֶּׁשֵאין ׁשּום ֵעָצה ַאֶחֶרת ָּבעֹוָלם ַרק ִלְבֹרחַ 
ִיְתָּבַר� ּוְלַסֵּפר ְלָפָניו ִיְתָּבַר� ֶאת ָּכל ִלּבֹו ְוָכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר  
ְּבָלׁשֹון   ֵרֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  ְיַדֵּבר  ַּכֲאֶׁשר  ִּבְפָרֵטי־ְּפָרִטּיּות  ָעָליו 

 ֶׁשָרִגיל ָּבּה.
ְּכֵאׁש ּבֹוֶעֶרת ַמּמָ  ִּבְלָבבֹו  ַהִּדּבּוִרים  ִנְכְנסּו ֵאּלּו  ׁש,  ּוִמַּיד 

ַנֲעֶׂשה ִאיׁש   ִיְהֶיה  ְּבַוַּדאי  ֵעָצה ֹזאת  ְוֵהִבין ֵּתֶכף, שַעל־ְיֵדי 
ַהַּבַעל־ָּדָבר   ֶּׁשְּיַסֵּבב  ַמֲחָׁשבֹות  ִמיֵני  ָּכל  ִּכי  ָּכָראּוי,  ָּכֵׁשר 

ֶׁשִּיְמָנֵעהּו   ְמִניעֹות  ִמיֵני  ְוָכל  ִלְפֵני    -ְּבַדְעּתֹו  ְיַסֵּפר  ֻכָּלם 
יַבֵּקׁש ֵמִאּתֹו ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ַעל ָּכל ָּדָבר,  ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר� וִ 

  ֶׁשַּיַעְזרּו ִלְהיֹות ָּכָראּוי ָלִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי. 
ֵאּלּו ַהִּדּבּוִרים ְוַהִּגּלּוי ֶׁשל ִהְתּבֹוְדדּות ֵקֵרב ַרֵּבנּו    ְוַעל־ְיֵדי 

ְּגדֹוָלה ְמֹאד,    ז״ל ֶאת ַרִּבי ָנָתן ְלַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר� ְּבִהְתָקְרבּות
ְּכמֹו   ִיְתָּבַר�  ֵאָליו  ָּכל־ָּכ�  ְוֵקְרבֹו  ְלָקחֹו  �א  ָּדָבר  ׁשּום  ִּכי 
ֵּתֶכף־ּוִמָּיד   ַרֵּבנּו ז״ל. ִּכי  ִהְתּבֹוְדדּות, ֶׁשִּגָּלה לֹו  ַהִּגּלּוי ֶׁשל 
ִעְנָין ַהֶּזה ְלַדֵּבר ֵאָליו ִיְתָּבַר� ְּבָלׁשֹון   ֶׁשַרק ָׁשַמע ִנְפְלאֹות 
ֶׁשְרִגיִלים ָּבּה, ִנְתַלֵהב ְלָבבֹו ְמֹאד ְמֹאד ֵאָליו ִיְתָּבַר�. ּוִמָּיד  
ָהָיה   ַהָּגדֹול, ֶׁש�א  ְּבֵבית־ַהְּכֶנֶסת  ִנְכַנס  ֵמַרֵּבנּו ז״ל,  ֶׁשָהַל� 
ָׁשם ׁשּום ָאָדם, ְוִהְתִחיל ְלַקֵּים ֹזאת, ְוִלּבֹו ִנְמַׁש� ָאז ְמֹאד  

 ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש. ְמֹאד ַאֲחָריו ִיְתָּבַר�
ד  ְמאֹ ם  ַּתְלִמיִדים,  ַּתְלִמיִדי ה  ַהְרּבֵ ה  ָהיָ   ֶׁשְּלַרֵּבינּו ם  ֲהגַ 
ן  ֵהִביא  הּום.  ּכּולָ ל  עַ ה  ָעלָ ן  ָנתָ י  ַרּבִ ל  ֲאבָ ם,  ְּגדֹוִלי 

ה  ֶׁשּזֶ א  ֶאּלָ ם,  ָההֵ ם  ַלְּזַמִּני ק  רַ א  �ם  הֵ   ַרֵּבינּו ל  ׁשֶ   ֶׁשַהִּלּמּוִדים 
"ַמיין ֵפייֶער ֶוועט  :  רָאמַ   ֶׁשַרֵּבינּו  ְּכמוֹ ד,  ְלָתִמי ר  ִיָּׁשאֵ ר  ְּכבָ 

(ָהֵאׁש ֶׁשִּלי ֻּתָּקד ַעד  ׁשֹוין ְטִליֶען ִּביז ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען"  
ם,  ַהְּסָפִריל ּכָ ת אֶ ב ַהְּכתַ ל עַ ה ֶהֱעלָ ן ָנתָ י ַרּבִ  ָמִׁשיַח).  תִּביַא
י  ֶׁשַרּבִ ם  ַהְּסָפִרי ד  בַ ִמּלְ ,  ַרֵּבינּול  ׁשֶ ת  ְוַהִּׂשיחוֹ ת  ַהּתֹורוֹ   ָּכל 
ק ְוֹחזֶ ה  ִּתְקוָ ם  נֹוְפִחים,  ּוְמַחְּזִקים  ֶׁשְּמַחִּיי   ְּבַעְצמוֹ ר  ִחּבֵ ן  ָנתָ 
עִ ם  ָהעֹולָ ל  ּכָ ם  ַהּיוֹ ד  עַ ם,  אֹותָ ם  ַהּלֹוְמִדיל  ְּבכָ  ם  ִמְתַחֶּיה 

 .ֵמַרֵּבנּו ָלנּו ר ִהְׁשִאיא ֶׁשהּוה  ַהְּירּוׁשָ ם עִ ם,  ַהְּקדֹוִׁשיו ְסָפָרי
  ֶׁשִהְמִׁשי� ד מּוְבָהק ַהַּתְלִמי י ַנְחָמן טּוְלְטִׁשיֶנער זי"ע, ַרּבִ 

ת  ִּבְסעּודַ   ֶׁשּלוֹ ה  ַהְּדָרׁשָ ת  אֶ ל  ַמְתִחי ה  ָהיָ ן,  ָנתָ י  ַרּבִ ת  אֶ 
ר  ִהְׁשִאין  ָנתָ י  ַרּבִ   מֹוֵרנּום: "ַהִּמִּלי ם  עִ ל ֶרִּבי ָנָתן  ׁשֶ ִהילּוָלא  

ה ָהבָ ,  ַהָּקדֹוׁש  ֵמַרֵּבינּול  ִקּבֵ א  ֶׁשהּוה  ְּגדֹולָ ה  ְירּוׁשָ   ָלנּו
ם  ֵמַהִּדּבּוִרי ה  ְלִׂשיחָ ס  ִנְכנָ א  הּו  ְוָכ� ה",  ִּבירּוׁשָ ד  ְּבַיחַ ק  ִנְתַחּלֵ 

 ד. ֶאחָ ל ּכָ ם ֶׁשְּמַחִּיין ָנתָ י ַרּבִ ל  ׁשֶ ם ְוַהַחִּמים ַהְּקדֹוִׁשי
ד,  ִנְלמַ   ֹּבאּוה,  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַהְּירּוׁשָ ם  עִ   ָאנּום  ּגַ ק  ִנְתַחּזֵ   ֹּבאּו

ר  ִהְׁשִאי ן  ָנתָ י  ֶׁשַרּבִ ם  ְוַהִּלּמּוִדית  ָהֵעצוֹ ל  ּכָ ת  אֶ ם  ּוְנַקּיֵ ע  ִנְׁשמַ 
ח  ְלֶנצַ א  ַהּבָ ם  ּוָבעֹולָ ה  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ   ַנְצִליחַ   ְוָכ�,  ֵמַרֵּבינּו  ָלנּו

 ם. ְנָצִחי
 (ֵסֶפר ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק) 
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ֵאלֹות  ֶרְסֶלבׁשְ  ּוְתׁשּובֹות ּבְ
 

ְך  ל ּכָ ִמים ּכָ ּלְ ה ְמׁשַ ָלּמָ
ד?   ְמַעט ִלְמַלּמֵ

  
 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֵיׁש ִלי ָּברּו ַהֵּׁשם ִמְׁשָּפָחה ְּגדֹוָלה,  ,  ּתֹוָרה ִמֶּזה ָׁשִנים-ֲאִני ְמַׁשֵּמׁש ִּכְמַלֵּמד ַּבַּתְלמּוד 
ֲאָבל ֲאִני א ַמְרִויַח ַמְסִּפיק ְּכֵדי ְלַכּסֹות ֶאת ַהחֶֹדׁש, ֲאִני ְמַקֵּבל ַמָּמׁש ְּכִפי ֶׁשְּמַׁשְּלִמים  

ֶׁשְּצִריִכים ְלַׁשֵּלם ַּתְׁשלּוד  ְלעֹובֵ   קַּבּׁשּו  ְמִביִנים  ָּדָבר  ָּכל  זֹול, ַעל  , חּוץ  יֹוְרָמלִ נם  ֲהִכי 
  ץ ֶמֶר י  ִלְמַלֵּמד ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ָהֲעבֹוָדה ֲהִכי ָקָׁשה ָלֶׁשֶבת ַּבִּכָּתה ִעם ְיָלִדים ְמֵלֵא ר  ֵמֲאֶׁש 

 . דֶאָח  ָּכל ַהּיֹום ְוִלְסּבֹל ֶאת ַהְּקָׁשִיים ֶׁשל ָּכל

ם יֹוֵתר, ֲאָבל ֲאִני א ָיכֹול  ֲאִני ֵמִבין ֶׁשַּלמֹוָסד ֶׁשֲאִני עֹוֵבד ּבֹו ֵאין ַמְסִּפיק ֶּכֶסף ְלַׁשּלֵ 
ִלּמּוד אֹו   ְׂשַכר  ְמַׁשְּלִמים  ֶׁשא  ֲאָנִׁשים  רֹוֶאה  ְּכֶׁשֲאִני  ַהְּמִחיר,    ִמְתַמְּקִחיםְלָהִבין  ַעל 

ִויַבְזְּבזּו ֶּכֶסף ַעל ְּדָבִרים ֶׁש ִיְקנּו ָמה ֶׁשֵהם ְצִריִכים ְלנֹוִחּיּוָתם  ְזַמן ֵהם  א  ְּכֶׁשְּבאֹותֹו 
ֶׁשּזֶ   תֶּבֱאֶמ  ִלּמּוד,  ִלְׂשַכר  ַמִּגיַע  ְּכֶׁשֶּזה  ְוַרק  ָלָאָדםר  ַהָּדבָ ה  ְנחּוִצים,  ָחׁשּוב    -   ֲהִכי 

 .ְֹמַחְּפִׂשים ַלֲחס 

אֹוְמִרים ֶׁשְּמַלֵּמד ִנְהֶיה ְמַלֵּמד    םַּגם ְמאֹד ּכֹוֵאב ִלי ְּכֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֲאָנִׁשי
ְלׁשּום ָּדָבר ַאֵחר, ְּכֶׁשָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשִּלְהיֹות ְמַלֵּמד ֶזה ֲעבֹוָדה ַהְרֵּבה    ה וֶ ִּכי הּוא א ָׁש 

ְוִלְהיֹות ְמַלֵּמד טֹוב ּדֹוֵרׁש   ְוַהְרֵּבה יֹוֵתר ְמֻסֶּבֶכת ֵמרֹב ַהְּדָבִרים ָהֲאֵחִרים,  יֹוֵתר ָקָׁשה 
ְכָלל א ְמִביִנים ַמה ַהְּמַלֵּמד עֹוֶׂשה ֲעבּור  ַהְרֵּבה ּכַֹח ּומַֹח ְוַסְבָלנּות, ּוַבּסֹוף ַההֹוִרים ּבִ 

ָקָטן ֶׁשֵהם חֹוְׁשִבים ֶׁשא ָעׂשּו טֹוב, ֵהם ִיְתַקְּׁשרּו ִלְצעֹק  י  ַהֵּבן ֶׁשָּלֶהם, ְוַעל ַהָּדָבר ֲהכִ 
 ְלַהְסִּביר ָלֶהם ָמה ְּבִדּיּוק ִהְתַרֵחׁש.  י ֶאְפָׁשִר  י ֶׁשִּבְלִּת ן  , ִּבְזַמ רְוִלְגעֹ

 ַעל ֶזה.  ִחּזּוק ְלַקֵּבל  חַמ ֶאְׂש 

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַהְּזכּויֹות ֶׁשּלֹו; ָּכל ַהּתֹוָרה    ת ַּכָּמה ְּגדֹולֹוֵאין ִמִּלים ְלַהִּביַע ֶאת ַּגְדלּותֹו ֶׁשל ְמַלֵּמד טֹוב,  
 ִלְזכּותֹו ֶׁשל ַהְּמַלֵּמד.   תִנְזָקפֹו  -ְוַהְּתִפָּלה ֶׁשַהְּיָלִדים הֹוְלִכים ִלְלמֹד ּוְלִהְתַּפֵּלל ָּכל ַחֵּייֶהם  

ָהֲעבֹוָד  ֶאת  ַמֲעִריִכים  א  ִּבְמַלְּמִדים,  ְמַזְלְזִלים  ֲאָנִׁשים  ְמאֹד ְלַצֲעֵרנּו  ֶזה  ֶׁשָּלֶהם;  ה 
ֵמַההֹוִרים   בַהּטֹות ָקֶׁשה ִעם ֶיֶלד ּוִבְמקֹום ְלַקֵּבל ַהָּכַר   ָּכל ּכֹוֵאב, ִּבְפָרט ְּכֶׁשעֹוְבִדים ּכָ 

 ֶאת ַהּכַֹח ֵמַהְּמַלֵּמד. ט ִּבְטָענֹות ְוכּו'; ֶזה סֹוֵח   םָּבִאיק  ַר  –ַעל ָהֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה 

  ; ְמאֹד ֶׁשִּתְתַחֵּזק  ד, ֲאִני ֵמִבין אֹוְת ֵהיֵטב; ּוְבָכל זֹאת ֲאַבֵּקׁש ִמְּמַּגם ֲאִני ָהִייִתי ְמַלֵּמ 
, ּוְלַמְעָלה  רַאֵח   ַאף ֶאָחד  ֲעבּורְזכֹור, עֹוְבִדים ִּבְׁשִביל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, א עֹוְבִדים  

 ָּגדֹול מּוָכן ִלְמַלְּמִדים.ַהָּקֶׁשה, ָׂשָכר   לָהֲעבֹוָדה ְוֶהָעָמ  ם ַּבָּׁשַמִים ִנְׁשָמִרי

ַאל ִּתָּׁשֵבר ְּכֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵמַע ֶׁשְּמַדְּבִרים ַעל ְמַלְּמִדים, ְלַצֲעֵרנּו ֶיְׁשָנם ָּכֵאֶּלה ֶׁשָאסּור ָלֶהם  
. מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסֵּפר: "ַּפַעם ִהִּגיַע ְיהּוִדי ֶאָחד ֶאל ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי  םִלְהיֹות ְמַלְּמִדי

ּוִפְטרּו   ָהָיה ׁשֹוֵחט  ַהְּיהּוִדי  ִאּתֹו,  ְלִהְתַיֵעץ  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמּלּוְּבִלין  ַׁשִּפיָרא  ֵמִאיר 
חֹוֵׁשב ַלֲעׂשֹות?  ה  ֹו ַרִּבי ֵמִאיר: ַמה ַאָּת אֹותֹו ֵמֲעבֹוָדתֹו, ְוהּוא ְמַחֵּפׂש ֲעבֹוָדה, ָעָנה ל

הּוא חֹוֵׁשב ִלְהיֹות ְמַלֵּמד. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֵמִאיר:    ַּפְרָנָסהַהְּיהּוִדי ָעָנה לֹו, ֱהיֹות ְוֵאין לֹו  
ְיָלִדים?  ָיַדְעָּת א  ם  ִא " ִעִּזים, ַּתְרְנגֹוִלים, ָּכֵעת ֵּתֵל ִלְׁשחֹט  א  הּו  "!ִלְׁשחֹוט ְׁשָוִרים, 

 .ְמַלֵּמד   תִלְהיֹוז אֹותֹו ֶׁשא ָיעֵ ר ִהְזִהי

מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר: "רֹוִאים ָּדָבר ְמַעְנֵין, ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶצה ְלִהָּכֵנס ְלֵאיזֹו ַּפְרָנָסה, הּוא ַחָּיב   
. ֵיׁש ְמָלאכֹות  ִלְלמֹד קֶֹדם ֶאת ַהְּמָלאָכה, ְוַרק ַאַחר־ָּכ הּוא ָיכֹול ְלַהְתִחיל ַלֲעבֹוד ְּבפַֹעל

ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהְתַלֵּמד ְּבַקּלּות, ְוֵיׁש ָּכֵאּלּו ֶׁשֵהן ָקׁשֹות יֹוֵתר ְלִהְתַלֵּמד, ְלָמָׁשל ֶאָחד רֹוֶצה  
ִלְהיֹות רֹוֵפא, הּוא ַחָּיב ָלֶלֶכת ְוִלְלמֹד ָׁשִנים ַרּבֹות, ַעד ֶׁשהּוא ִמְתַמְקֵצַע ֵהיֵטב, ֲאָבל  

ָצִרי ַּגם ְלִהְתַלֵּמד קֶֹדם, ֶאָחד רֹוֶצה ַלֲעבֹוד ְּבַחְׁשַמָלאּות  ֲאִפּלּו ַּבֲעבֹודֹות ּפְ  ׁשּוטֹות, 
הּוא ִיְתַחְׁשֵמל, ַחס ְוָׁשלֹום. ֶאָחד רֹוֶצה ִלְהיֹות ַצָּבע    -   הּוא ַחָּיב ְלִהְתַלֵּמד קֶֹדם, ִאם א 
ת ַהְּמָלאָכה, הּוא ַחָּיב ֶלֱאהֹב ֶאת  הּוא ַחָּיב ָלַדַעת ֶא  -אֹו ַנָּגר אֹו ָּכל ַמה ֶּׁשֶּזה א ִיְהֶיה 

 ְּתׁשּוָבה:
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ְמָלאָכה   ַּבַעל  ִיַּקח  א  ֶאָחד  ֶׁשַאף  ּוָברּור  ַהְּמָלאָכה, 
ֵאין ׁשּום   ַהְּמָלאָכה  ֶׁשְּלַבַעל  ֲעבֹוָדה  ִּבְׁשִבילֹו  ֶׁשַּיֲעֶׂשה 

 ֻמָּׂשג ֵאי ְמַבְּצִעים אֹוָתּה. 

ֶׁשִאם ֶאָחד    ֶׁשִהיא יֹוֵצאת ּדֶֹפן,  ַאַחת ֲאָבל ֵיׁש ְמָלאָכה  
ֵיׁש ֶּבֱאֶמת ְמַלְּמִדים ַרִּבים ֶׁשֵהם    –רֹוֶצה ִלְהיֹות ְמַלֵּמד  

טֹוִבים, ִנְהָיה ַהּנַֹהג, ֶׁשִּמי ֶׁשֵאין לֹו ַּפְרָנָסה, הּוא ִנְהָיה  
א   ַהּזֹו,  ַּבֲעבֹוָדה  ַּדְוָקא  ָלָּמה  מּוָזר,  ְמאֹד  ֶזה  ְמַלֵּמד, 

ת ִאם הּוא ֶּבֱאֶמת ֻמְצָלח אֹו  ִמְסַּתְּכִלים ַעל ָהָאָדם, ִלְראֹו
ֶׁשא, ִלְפֵני ֶׁשּלֹוְקִחים אֹותֹו ִלְמַלֵּמד? ַּתֲארּו ָלֶכם ֶאָחד  
ַמה   לֹו  ְוֵאין  ֶׁשֱהיֹות  ַמְחִליט  ְוהּוא  ַּפְרָנָסה  לֹו  ֵאין 

הּוא ִנְהָיה רֹוֵפא... ֶזה ֲהֵרי ַמָּמׁש ְרִציָחה, הּוא    –ַּלֲעׂשֹות  
ֲאָנִׁשים הֹוֵרג  ַרֲחָמָנא    ָהָיה  ְׂשמֹאל,  ְוַעל  ָיִמין  ַעל 

 ."ִליְצָלן

ם;  ַהּטֹוִבים  ַהְּמַלְּמִדיל  עַ א  א  ִהיה  ֶׁשַהַּכָּונָ ן  ַּכּמּובָ  
  ֶׁשּלֹו ם  ַהַּתְלִמיִדיל  עַ ר  ֶׁשִּנְזָה ד  ְמַלֵּמ ם,  ָׁשַמיִ א  ְיֵר ד  ְמַלֵּמ 

"ַּבָּׁשַמיִ ה  ְלַמְעלָ ב  ָחׁשּו ד  ְמאֹא  הּו  - אֹוְמִרים  ם.  ֲחַז"ל 
: ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים  (ָּדִנֵּיאל יב, ג) ַעל ַהָּפסּוק    (ָּבָבא ַּבְתָרא ח:)

ֵאּלּו ְמַלְּמֵדי ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית    –ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד"  
ִיְׂשָרֵאל,    –ַרָּבן   ְּבֵני  ִעם  ּתֹוָרה  ֶׁשּלֹוְמִדים  ַהְּמַלְּמִדים 

ֶׁשָּלֶה  ַּבָּׁשַמִים.  ַהָּׂשָכר  ְוָגדֹול  ָעצּום   ָּכ ָּכל  ם 
ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ַעל ַהָּׁשַמִים רֹוִאים ֶאת ִנְפְלאֹות ַהּבֹוֵרא  
  ָּכ ָּכל  ֶׁשָּבָרא   ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ַּגְדלּות  ֶאת  ָהֲעצּוִמים, 
ִעם   ֶּׁשרֹוִאים  ַמה  ַרק  ְוֶזה  ּכֹוָכִבים,  ִּבְליֹוֵני  ַהְרֵּבה 

ֶזה    ָהֵעיַנִים, ְּבֶטֶלְסקֹוּפ,  ֶּׁשרֹוִאים  ַמה  מּול  ְּכלּום  ְוֶזה 
ַמָּמׁש ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי ִלְסּפֹר ַּכָּמה ְרָבבֹות ִּבְליֹוֵני ּכֹוָכִבים  

ִיְקָרא   (ְיַׁשְעָיה  ֶׁשַהָּקדֹוׁש־ָּברּו־הּוא ָּבָרא, ּוְלֻכָּלם ְּבֵׁשם 

כ) ֶאְפָׁשרמ,  ֶׁשִאי  ְּכמֹו  ֲחַז"ל,  אֹוְמִרים  ֶאת    ,  ִלְסּפֹר 
ַהּכֹוָכִבים ַּבָּׁשַמִים, ָּכָכה ִאי ֶאְפָׁשר ִלְסּפֹר ּוְלַהֲעִרי ֶאת  
ַהָּׂשָכר ַהָּגדֹול ְוֶהָעצּום, ֶׁשְּמַחֶּכה ִלְמַלֵּמד, ֶׁשּמֹוִריד ֶאת  

 ".ַעְצמֹו ֶאל ַהְיָלִדים ָּכָראּוי, ּוְמַלְּמָדם ּתֹוָרה

ּכֶ   ְל ֶׁשֵאין  ֶנֱאָנח  ֶׁשַאָּתה  ֶׁשִמי  ַמה  ַּתֲחׁשֹב  ַאל  ֶסף; 
יֹוֵתר ֶּכֶסף ִמְּמ, ָּכל ֶאָחד    ֵיׁש לֹו  -ֶׁשעֹוֵבד ְּבָמקֹום ַאֵחר  

ְּבַמה   ַרק,  הּוא  ַהֶהְבֵּדל  ּבֹוֶכה;  ֶאָחד  ָּכל  ִמְתַיֵּגַע, 
ֲעֵמִלים   ָאנּו  ֲעֵמִלים;  ְוֵהם  ֲעֵמִלים  "ָאנּו  ִמְתַיְּגִעים? 

ָׂשָכר", ִמְתַיּגְ   ּוְמַקְּבִלים  ְיהּוִדּיֹות  םִעיָאנּו  ְנָׁשמֹות    ִעם 
ַהֵּׁשםתְיָקרֹו ֶׁשל  ַהְיָלִדים  ְיהּוִדִּיים,  ְיָלִדים   ,    ;ִיְתָּבַר

ֶׁש  ַהָּבא  ַהּדֹור  ֶאת  ּבֹוִנים  "ְוֵהם    םעַ ל  ֲאַנְחנּו  ִיְׂשָרֵאל, 
ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקְּבִלים ָׂשָכר", ַוֲאֵחִרים ִמְתַיְּגִעים ְוא  

 ְּכלּום.ִנְׁשָאר ִמֶּזה 

 ַּבֲעבֹוָדְת ַהְּקדֹוָׁשה. ץ ַחֵּזק ֶוֱאָמ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ח תשפ"ב) ַוִיְׁשלַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 
סעודת מלוה מלכה נאה במוצאי שבת קודש האחרונה  

 להודות ולהלל כדי 
  אנשי מ  רביםועוד    -  ליבערטיקריית ברסלב  מנו מושלאנשי    התאספובמוצאי השבת האחרונה  

שופץ  ליבערטי שבאולם הגדול של בניין תלמוד תורה בקריית ברסלב    -מקרוב ומרחוק    שלומנו
 להודות ולהלל להשם יתברך., ונבנה מחדש

על החסד    להשם יתברךבליל ה' דחנוכה להודות    שיתאספונחל,  בבאשר    ש"אכותב מוהרכמו ש 
שאיננו   הגדול  רבינווהנס  על  יותר    חולקים  את  שאנו  מזה  ועוד    ובחיים   ותבעצ  נפשנומחיים 

על  בחיים ו  השכלעל עולם  שבח והודאה לבורא   לתתהקדוש,    מרבינושאנו מקבלים  המתוקים  
וורוחניבהדרכה  ה שליט"א  וגשמיבת  הישיבה  מראש  מקבלים  שאנו  את הלאה  שיך  ממשת 
 הקדוש. נורבי כו שללימד אותנו את דראשר , ממוהרא"שהתורה שלמד  את  ת הזהב, לשלש

יד נטלו  נאהבמעמד  לסעודה  זמירות,  יים  דרשות    וושמע  שרו  הכבוד    .יפותכמה  שולחן  את 
ישב רש ווברמן שליט"א  עאברהם ה  הר"רשל המוסדות.    החשוביםוהמחנכים  פיארו המלמדים  

דרשה  בראש ו  נאה.  אהרן  רבי  הגאון  מפי  שליט"א שנשא  ונשמעה  דברברמן  המוסדות,    את 
לזכור    והסביר אלא  בנו,  רק  לא  אמונה  להחדיר  היא  המטרה  מטרתנו.  יהודים עוד  יש  שמה 

 יהודים.  לעודאמונה  לפעול למען הפצתבעולם, וכל אחד יכול  
יפים מהמנהל מו"ח רפאל פוביו דעאחר כך שמ להשם אנו מודים  ש  שדיבררסט הי"ו,  ארים 

 שמונתאת    אנו מדליקים  ו שעימכהן גדול,  של    ובחותמ  החתוםהשמן    פךשמצאנו את    יתברך
 ,כוללים בכל האזוריםו, בתי הספר לבנות, ישיבות,  תלמודי התורהמוסדות,  ה  שמונתהנרות,  

וכך    .ראש הישיבה שליט"א   ו שלהדרכת  המדרש היכל הקודש שמתנהלים תחתושמונת בתי  
ל  עצמו, על   שאדם נותןצדקה    שזאת שכר לימוד,  לשלם  חשיבות  העל    את הציבורחזק  המשיך ל 

 עם העצות של רבינואת התורה הקדושה,    ללמודמקום קדוש לילדים  ל  לזכות  יםיכול  אנו  י זהיד
 הקדוש. 

  את ז שלוליבנות, הבנים והחינוך   אודותקודש מראש הישיבה שליט"א שדיבר  תואז שמעו דבר
פשוטים, ידיהם כבולות,   אינם מלמדיםשהם    היכל הקודש  המלמדים שלאין כלום, על חשיבות  

לעבוד קשה מאוד,   מוכרחים, הם  החוצה  לא מרשה להכות, לצעוק, להציק ולזרוק  ש"אמוהר
 הקודש".   להיכלשיש  המלמדים הם הרכוש הכי יקרילדים. "ה סוגיעם כל 

חשובים", אמר ראש הישיבה, ההתורה    המלמדים ומרביצי, עם  הוא שולחן הכבוד"כמה יפה  
 שלנו!"  הוא המלמדים  היפ יהכ  שולחן הכבוד"

שנרכש  נ"התאספ בבניין  הו  הבנייןעבור  תורה.  שנה    הזה  תלמוד  ממאה  למעלה  לפני  נבנה 
לשמור יוכלו  שושרים  כבמסירות נפש על ידי יהודים שהגיעו אז מאירופה, הם רצו להיות יהודים  

קשה   מאוד  שהיה  דבר  זמניםשבת,  ולכן    באותם  לגור באמריקה,  עברו  שם  ב  הם    כלויהרים 
מדרש ענק חזק ויפה, אבל טעות אחת הם עשו, הבנו בית    הם  ,קודש ביתר קלות  לשמור שבת

כבר ולאסוף עלים, והיום  לגרוף שלג ללכת לילדים הם נתנואת חינוך הבנים והבנות,  הם הזניחו
הכי  הדבר  היהדות, וזה צריך ללמד אותנו ש  נשרו מדרךלא נשאר מהם כלום, הילדים והנכדים  

 ילדים. ל אוגלדזה חשוב 
מספר שבלכתו באחד  אחד    אברך,  לדוגמאבילדים.    שמטפליםהוא    של היכל הקודש"היופי  
של תרנגולים, נענה   רצו לקראתם להקה שלמה  הקטן,  יחד עם בנוה  ירקברחוב כאן ב  הימים

, א'ולא איר'איתי,    שםה  -  'ה' לי' :  שלי לימד אותי ש  המלמדקטן, "אבא, אני לא מפחד,  ואמר ה
להשם יתברך ו להודות  נלא מפחד מאף אחד, אף אחד לא יכול לעשות לי כלום !", על זה באאני  

 .עד הנה עזרונו רחמיך"
מכן   תודתולאחר  את  שנ  הר"ר  הביע  גרשון  מנחם  לכל  לעציטיואל  שליט"א  שסייעו ר    אלו 

 "עצתו אמונה". יםהקדוש יםהדפסת המכתבל
ברכ המזוןלאחר  שמח   פצחו  ת  ו  ,הבריקודי  ועל  להודות  הניסים  על  הגדול,  לשמך  להלל 

 הנפלאות, בימים ההם ובזמן הזה. 
 !ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים

  
 

 

 

 ! העתירו בתפילה 
 

 פייגלא  בןיצחק ר'  על

לרפואה שלמה בקרוב בתוך שאר  

 ישראלחולי 

 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו שמעון עוזר פערל מו"ה 
 למזל טוב עב"ג  לאירוסו בתו

*** 

 הי"ויצחק שמואל פרענקל  מו"ה 
 למזל טוב עב"ג לאירוסו בתו 

*** 

 הי"ואהרן גולדשטיין מו"ה 
 למזל טוב  להולדת בנו 
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	וְעַתָּה אַל תֵּעָצְבוּ וְאַל יִחַר בְּעֵינֵיכֶם כִּי מְכַרְתֶּם אוֹתִי הֵנָּה, הַמִּדְרָשׁ אוֹמֵר (בְּרֵאשִׁית רַבָּה כא, ו) אֵין וְעַתָּה אֶלָּא לָשׁוֹן תְּשׁוּבָה, הַמִּילָה וְעַתָּה כַּוָּנָתָהּ תְּשׁוּבָה. צָרִיךְ לְהָבִין מַה יֵשׁ לַמִּלָּה וְעַ...
	רַבֵּינוּ כּוֹתֵב בְּהַרְבֵּה מְקוֹמוֹת, שֶׁעִקַּר הַתְּשׁוּבָה הִיא, שֶׁיִּשְׁכְּחוּ אֶת כָּל מַה שֶׁעָשׂוּ עַד עַכְשָׁיו וּלְהַתְחִיל תָּמִיד מֵחָדָשׁ כְּאִילוּ נוֹלְדוּ עַכְשָׁיו, מַתְחִילִים עַכְשָׁיו בְּפַעַם הָרִאשׁוֹנָה לַעֲבוֹד אֶת הַשֵּׁם יִת...
	אִם זוֹכְרִים אֶת כָּל הַכִּשְׁלוֹנוֹת שֶׁהָיוּ, נִהְיִים מְאֹד עֲצוּבִים, נִהְיִים בְּכַעַס, וְאִי אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה, לָכֵן צָרִיךְ תָּמִיד לִשְׁכֹּחַ מַה שֶׁהָיָה, וְכָךְ אֶפְשָׁר לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה וּלְהַתְחִיל עוֹד הַפַּעַם מֵחָדָשׁ ...
	רַבֵּינוּ אוֹמֵר (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן כּ"ו), "אֵצֶל הָעוֹלָם שִׁכְחָה הִיא חִסָּרוֹן גָּדוֹל בְּעֵינֵיהֶם, אֲבָל בְּעֵינַי יֵשׁ בְּהַשִּׁכְחָה מַעְלָה גְּדוֹלָה. כִּי אִם לֹא הָיְתָה שִׁכְחָה, לֹא הָיָה אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת שׁוּם דָּבָר בַּעֲבוֹדַת ...
	רַבֵּינוּ בְּעַצְמוֹ אָמַר עַל עַצְמוֹ (שָׁם) שֶׁהוּא לֹא חוֹשֵׁב אַף פַּעַם לְאָחוֹר בְּמַה שֶׁהָיָה בֶּעָבָר, בְּרֶגַע שֶׁהַדָּבָר חוֹלֵף, זֶה עוֹבֵר לוֹ לְגַמְרֵי מִדַּעְתּוֹ, וְאֵינוֹ מְבַלְבֵּל כְּלָל עַצְמוֹ עוֹד בְּמַה שֶׁכְּבָר עָבַר וְהָלַךְ.
	הָיָה חָסִיד בְּרֶסְלֶב, יְהוּדִי כָּשֵׁר, שֶׁהָיָה מְבַקֵּשׁ מֵחֲבֵרָיו עוֹבְדֵי ה' שֶׁיָּבוֹאוּ לְהָעִיר אוֹתוֹ  בַּחֲצוֹת הַלַיְלָה, כְּשֶׁהֵם הָלְכוּ לוֹמַר תִּקּוּן חֲצוֹת וְאַחַר כָּךְ הֵם הִתְבּוֹדְדוּ כָּל הַלַּיְלָה עַד וָתִיקִין. בְּכָל לַי...
	הָיָה חָסִיד בְּרֶסְלֶב, יְהוּדִי כָּשֵׁר, שֶׁהָיָה מְבַקֵּשׁ מֵחֲבֵרָיו עוֹבְדֵי ה' שֶׁיָּבוֹאוּ לְהָעִיר אוֹתוֹ  בַּחֲצוֹת הַלַיְלָה, כְּשֶׁהֵם הָלְכוּ לוֹמַר תִּקּוּן חֲצוֹת וְאַחַר כָּךְ הֵם הִתְבּוֹדְדוּ כָּל הַלַּיְלָה עַד וָתִיקִין. בְּכָל לַי...
	הַיֵּצֶר הָרָע עַרְמוּמִי מְאֹד, הוּא מַגִּיעַ לְכָל אָדָם בְּדֶרֶךְ אַחֶרֶת כְּדֵי לִשְׁבֹּר אוֹתוֹ. רַבִּי נָתָן זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה אָמַר: "כְּשֶׁאֲנִי כְּבָר יוֹדֵעַ אֶת כָּל הָאֶמְצָעִים אֵיךְ לְהִסְתַּדֵּר עִם הַיֵּצֶר הָרָע, הוּא מַגִּיעַ בְּ...
	לָכֵן אוֹמֵר הַמִּדְרָשׁ אֵין וְעַתָּה אֶלָּא לָשׁוֹן תְּשׁוּבָה; וְעַתָּה – עַכְשָׁיו, אִם אֲנִי מַתְחִיל מֵעַכְשָׁיו, אֲנִי שׁוֹכֵחַ מִכָּל מַה שֶׁהָיָה עַד עַכְשָׁיו, אָז זֶה לְשׁוֹן תְּשׁוּבָה, זֶה עִיקַר הַתְּשׁוּבָה.
	זֶה הַפְּשָׁט בַּפָּסוּק. וְעַתָּה, וְעַכְשָיו, אִם אַתָּה מַתְחִיל "מֵעַכְשָׁיו", אָז, אַל תֵּעָצְבוּ – לֹא תֵּעָשֶׂה עָצוּב, וְאַל יִחַר בְּעֵינֵיכֶם – וְלֹא תִּכְעַס, רַק לְהֵפֶךְ, כִּי לְמִחְיָה שְׁלָחַנִי אֱלֹקִים לִפְנֵיכֶם – אַתָּה תִּרְאֶה שֶׁ...
	(זֹאת הַתּוֹרָה וַיִּגַּשׁ ג)
	.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ
	יוֹם ד' פָּרָשַׁת מִקֵץ, כ"ז כִּסְלֵיו, ג' דְחַנוּכָּה, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן
	יוֹם ד' פָּרָשַׁת מִקֵץ, כ"ז כִּסְלֵיו, ג' דְחַנוּכָּה, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן
	יוֹם ד' פָּרָשַׁת מִקֵץ, כ"ז כִּסְלֵיו, ג' דְחַנוּכָּה, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, תִּתְחַזֵּק בְּכָל כּוֹחוֹתֶיךָ; הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא יַעֲזֹב אוֹתְךָ, אַתָּה תִּמְצָא אֶת זִוּוּגְךָ.
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, תִּתְחַזֵּק בְּכָל כּוֹחוֹתֶיךָ; הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא יַעֲזֹב אוֹתְךָ, אַתָּה תִּמְצָא אֶת זִוּוּגְךָ.
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, תִּתְחַזֵּק בְּכָל כּוֹחוֹתֶיךָ; הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא יַעֲזֹב אוֹתְךָ, אַתָּה תִּמְצָא אֶת זִוּוּגְךָ.
	אַל תֹּאכַל אֶת הַלֵּב עַל מַה שֶׁקָּרָה, מַה שֶׁעָבַרְתָּ הַשֵּׁם יִשְׁמְרֵנוּ. רַבֵּנוּ אוֹמֵר (חַיֵי מוֹהֲרַ"ן, סִימָן תקצה): "שֶׁכָּל אִישׁ יֵשׁ לוֹ כַּמָּה וְכַמָּה זִוּוּגִים, כִּי מִכָּל הַדִּבּוּרִים שֶׁמְּדַבְּרִים בְּעִנְיְנֵי הַשִּׁדּוּכִים...
	אַתָּה הֲרֵי גָּר בְּקִרְיַת יוֹאֵל סָמוּךְ וְנִרְאֶה לְצִיּוּנוֹ שֶׁל הָרַבִּי הַקָּדוֹשׁ מִסַּאטְמֶר זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ, תַּעֲלֶה כָּל יוֹם לְכַמָּה דַּקּוֹת וְתֹאמַר מִזְמוֹר תְּהִלִּים מֵעֹמֶק הַלֵּב, תְּבַקֵּשׁ שֶׁתִּמְצָא אֶת זִוּוּגְךָ. רַ...
	אַתָּה הֲרֵי גָּר בְּקִרְיַת יוֹאֵל סָמוּךְ וְנִרְאֶה לְצִיּוּנוֹ שֶׁל הָרַבִּי הַקָּדוֹשׁ מִסַּאטְמֶר זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ, תַּעֲלֶה כָּל יוֹם לְכַמָּה דַּקּוֹת וְתֹאמַר מִזְמוֹר תְּהִלִּים מֵעֹמֶק הַלֵּב, תְּבַקֵּשׁ שֶׁתִּמְצָא אֶת זִוּוּגְךָ. רַ...
	אַתָּה הֲרֵי גָּר בְּקִרְיַת יוֹאֵל סָמוּךְ וְנִרְאֶה לְצִיּוּנוֹ שֶׁל הָרַבִּי הַקָּדוֹשׁ מִסַּאטְמֶר זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ, תַּעֲלֶה כָּל יוֹם לְכַמָּה דַּקּוֹת וְתֹאמַר מִזְמוֹר תְּהִלִּים מֵעֹמֶק הַלֵּב, תְּבַקֵּשׁ שֶׁתִּמְצָא אֶת זִוּוּגְךָ. רַ...
	אַתָּה כּוֹתֵב לִי שֶׁרְצוֹנְךָ שֶׁאֶהְיֶה הַשַּׁדְכָן שֶׁלְּךָ; אֲנִי מְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כָּל יוֹם שֶׁאֲנִי רוֹצֶה לִהְיוֹת הַשַּׁדְכָן שֶׁלְּךָ. רַבֵּנוּ סִפֵּר (חַיֵי מוֹהֲרַ"ן, סִימָן פד) שֶׁהוּא חָלַם שֶׁהוּא שׁוֹאֵל לְמַעְלָה בַּשּׁ...

	סעודת מלוה מלכה נאה במוצאי שבת קודש האחרונה כדי להודות ולהלל
	במוצאי השבת האחרונה התאספו אנשי שלומנו מקריית ברסלב ליבערטי - ועוד רבים מאנשי שלומנו מקרוב ומרחוק - באולם הגדול של בניין תלמוד תורה בקריית ברסלב ליבערטי ששופץ ונבנה מחדש, להודות ולהלל להשם יתברך.
	כמו שכותב מוהרא"ש באשר בנחל, שיתאספו בליל ה' דחנוכה להודות להשם יתברך על החסד והנס הגדול שאיננו חולקים על רבינו ועוד יותר מזה שאנו מחיים את נפשנו בעצות ובחיים  המתוקים שאנו מקבלים מרבינו הקדוש, לתת שבח והודאה לבורא עולם על השכל בחיים ועל ההדרכה ברוחנ...
	במעמד נטלו ידיים לסעודה נאה, שרו זמירות ושמעו כמה דרשות יפות. את שולחן הכבוד פיארו המלמדים והמחנכים החשובים של המוסדות. הר"ר אברהם הערש ווברמן שליט"א ישב בראש. דרשה נאה נשמעה מפי הגאון רבי אהרן ווברמן שליט"א שנשא את דבר המוסדות, והסביר מה מטרתנו. המטר...
	אחר כך שמעו דיבורים יפים מהמנהל מו"ח רפאל פארסט הי"ו, שדיבר שאנו מודים להשם יתברך שמצאנו את פך השמן החתום בחותמו של כהן גדול, שעימו אנו מדליקים את שמונת הנרות, שמונת המוסדות, תלמודי התורה, בתי הספר לבנות, ישיבות, וכוללים בכל האזורים, ושמונת בתי המדרש ...
	ואז שמעו דברת קודש מראש הישיבה שליט"א שדיבר אודות חינוך הבנים והבנות, שלולי זאת אין כלום, על חשיבות המלמדים של היכל הקודש שהם אינם מלמדים פשוטים, ידיהם כבולות, מוהרא"ש לא מרשה להכות, לצעוק, להציק ולזרוק החוצה, הם מוכרחים לעבוד קשה מאוד, עם כל סוגי היל...
	"כמה יפה הוא שולחן הכבוד, עם המלמדים ומרביצי התורה החשובים", אמר ראש הישיבה, "שולחן הכבוד הכי יפה הוא המלמדים שלנו!"
	"התאספנו בבניין שנרכש עבור התלמוד תורה. הבניין הזה נבנה לפני למעלה ממאה שנה במסירות נפש על ידי יהודים שהגיעו אז מאירופה, הם רצו להיות יהודים כשרים ושיוכלו לשמור שבת, דבר שהיה מאוד קשה באותם זמנים באמריקה, ולכן הם עברו לגור בהרים שם יכלו לשמור שבת קודש...
	"היופי של היכל הקודש הוא שמטפלים בילדים. לדוגמא, אברך אחד מספר שבלכתו באחד הימים ברחוב כאן בקריה יחד עם בנו הקטן, רצו לקראתם להקה שלמה של תרנגולים, נענה ואמר הקטן, "אבא, אני לא מפחד, המלמד שלי לימד אותי ש: 'ה' לי' - השם איתי, 'ולא אירא', אני לא מפחד מ...
	לאחר מכן הביע את תודתו הר"ר יואל מנחם גרשון שניטצלער שליט"א לכל אלו שסייעו להדפסת המכתבים הקדושים "עצתו אמונה".
	לאחר ברכת המזון פצחו בריקודי שמחה, להודות ולהלל לשמך הגדול, על הניסים ועל הנפלאות, בימים ההם ובזמן הזה.
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