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ָּבעֹוָלם  ",  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן כ"ג). ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני ֶמֶל�
ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם ַּבחּוץ ְוֵהם צֹוֲעִקים ְּבקֹול ַמר: ְּתנּו ָלנּו ָמה ֶלֱאֹכל. ּוָבִאין ֶאְצָלם   ןַהָּבא ֻמָּנִחי

ְוֵהם ְמִׁשיִבים: "�א �א. ֵאין ָאנּו   ֲהֵרי ָלֶכם ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ִאְכלּו ּוְׁשתּו,  ְואֹוְמִרים ָלֶהם: 
ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ֶׁשל ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה". ְוֵכן ֻמָּנִחים ַּכָּמה ְצִריִכים ֲאִכיָלה ֹזאת. ַרק ָאנּו ְצִריִכים  

ְּבֵני ָאָדם ֲערּוִמים ַּבחּוץ ְוֵהם צֹוֲעִקים ַּגם ֵּכן ְמֹאד: ְּתנּו ָלנּו ַּבֶּמה ְלִהְתַּכּסֹות. ּוָבִאין ֶאְצָלם 
ֵאּלּו ַמְלּבּוִׁשים ִנְצָרִכים ָלנּו ְּכָלל.   ְואֹוְמִרים: ֲהֵרי ָלֶכם ַמְלּבּוִׁשים, ְוֵהם ְמִׁשיִבים: �א, ֵאין 

ְוַרֵּבינּו ִסֵּים: "ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּזֹוֶכה    "ַרק ָאנּו ְצִריִכים ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ְלִהְתַלֵּבׁש ָּבֶהם
ּוְלִהְתַלֵּבׁש ְּבֵאיֶזה   ֶלֱאֹכל ַּכָּמה ְּפָרִקים ִמְׁשָניֹות ְוִלְׁשּתֹות ַאַחר ָּכ� ֵאיֶזה ַקִּפיְטִליך ְּתִהִּלים

 ִמְצוֹות".
ְמֹאד ַמְפִחיד ַלֲחֹׁשב ֵאי� ֵיָרֶאה ְּכֶׁשּיֹום ֶאָחד ַנִּגיַע ָלעֹוָלם ַהָּבא, ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָנַתן ֲהֵרי  

ָאַמר ַּפַעם, "ֲאִני �א ְּדָאֵתי, ְוהּוא    אָּכל ַחָּיו ָחַׁשב ַרק ֵמָהעֹוָלם ַהָּבא, ֵאי� ְלִהְתּכֹוֵנן ְלַעְלמָ 
�א ְמַעְנֵין ָּכל ַהְּׁשטּויֹות   לָיכֹול ְלָתֵאר ְלַעְצִמי ֶאת ַהָּברּו� ַהָּבא ָהִראׁשֹון ַּבֶּקֶבר", ָׁשם ִּבְכלָ 

ף ַרק ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה, ַהִּמְצוֹות ְוַהַּמֲעִׂשים טֹוִבים, ֶׁשָּזכּו ַלֲחטֹ   ם ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ָׁשם ֲחׁשּוִבי
ָּבֶזה ָהעֹוָלם, ָׁשם ִיְצָטְרכּו ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ְמֻדָּיק ַעל ָּכל ַמה ֶׁשָעׂשּו ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ֵהן ַעל  
ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים ְוֵהן ַחס ְוָׁשלֹום ְלֵהֶפ�, ְוׁשּום ָּדָבר �א ִנְׁשַּכח, ָלֵכן ְצִריִכים ָּכל יֹום ֵמָחָדׁש 

 ה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּנְזּכֶ ה  ְוַלֲחֹזר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְלַבֵּקׁש ְמִחילָ   ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה 
 ְלַנֵּצל ֶאת ַהָּיִמים ְוַהָּׁשִנים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּבֹאֶפן ַהָּנכֹון, ֶׁש�א ֵנבֹוׁש ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

ֵגִהינֹום, ְוהּוא ל  ְלִּפּיֹות ֶׁשָאֵׁשר ֶּבן ַיֲעֹקב יֹוֵׁשב ְּבִפְתחֹו ׁשֶ ִמְדָרׁש ּתַ ם  מֹוֲהָרא"ׁש ֵמִביא ְּבׁשֵ 
�א נֹוֵתן ְלִהָּכֵנס ְלֶאָחד ֶׁשָּלַמד ִמְׁשָניֹות, הּוא אֹוֵמר ֶׁשָהָאָדם ַהֶּזה ַׁשָּי� ֵאָליו, ּומֹוֲהָרא"ׁש 

ַהָּפסּוק ִמָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע,    יּפִ ל  ֶׁשְּמָפֵרׁש ֶאת ֶזה עַ   (ְּפֵני ָּדִוד, ַוְיִחי)ַהַהִחיָד"א ַהָּקדֹוׁש  ם  ְּבׁשֵ   ֵמִביא  
, ָאֵׁשר ֶּבן ַיֲעֹקב הּוא ַהְּמֻמֶּנה ַעל ֵאּלּו ֶׁשּזֹוִכים  ִמְׁשָנהאֹוִתּיֹות    ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו, ְׁשֵמָנה 

, ַמֲעַדֵּני ִמָּלׁשֹון ֵעֶדן, ָאֵׁשר י ֶמֶל�ְוהּוא ִיֵּתן ַמֲעַדּנֵ ִלְלֹמד ִמְׁשָניֹות. ְוַהָּפסּוק ַמְמִׁשי� ְואֹוֵמר  
 ָּכל ֵאּלּו ֶׁשָּלְמדּו ִמְׁשַניֹות. תאֶ  ֶּבן ַיֲעֹקב מֹוִלי� ְלַגן ֵעֶדן

ִיְתָּבַר�, הּוא ָנַפל   (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן י"ט) ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר   ֶׁשֲאִפּלּו ָאָדם ֶׁשָרחֹוק ְמֹאד ֵמַהֵּׁשם 
ּורֹות ּוְלֶהְרֵּגִלים ָרִעים ְמֹאד, הּוא ַמָּמׁש ֻמְרָּגל ַּבֲעֵברֹות ַרֲחָמָנא ִלְּצַלן, הּוא �א ַלֲעֵברֹות ֲחמ

, ִאם הּוא ַיֲעֶׂשה ְלַעְצמֹו ִחּיּוב ָחָזק ִלְלֹמד ָּכל יֹום "ָּכ� ְוָכ�", הִמּזֶ ת  רֹוֶאה ׁשּום ֶּדֶר� ָלֵצא
, הּוא ְּבַוַּדאי ֵיֵצא ִמָּכל ַרע, ִּכי ֹּכַח ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה  ִלְלֹמד ָּכל יֹום ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה

 ָחָזק ְמֹאד ְוֶזה ְמַחֵּלץ ֶאת ָהָאָדם ִמָּכל ַהְּבָעיֹות.
ֶׁשַהָּׁשבּועֹות  ָלנּו  ִּגָּלה  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י  ַהְּקדֹוִׁשים,  ַהּׁשֹוָבִבי"ם  ִליֵמי  ָּכֵעת  ִנְכָנִסים  ֲאַנְחנּו 

ְמֻסָּגִלים ְמֹאד ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה. ּוִמי �א רֹוֶצה ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה? ָּכל ְיהּוִדי   ָהֵאּלּו   םיַהְּקדֹוׁשִ 
ִיְתָּבַר�, ֶאָּלא חֹוְׁשִבים ֶׁשָּקֶׁשה ְמֹאד ַלְחזֹור   ְוַלֲחֹזר ֶאל ַהֵּׁשם  ְמַחֵּפׂש ֶּדֶר� ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה 

עַ  ֶׁשַרק  חֹוְׁשִבים  מֹוֵנַע  ִּבְתׁשּוָבה,  ְוֶזה  ִּבְתׁשּוָבה,  ַלֲחֹזר  ֶאְפָׁשר  ְוִסּגּוִפים  צֹומֹות  ְיֵדי  ל 
ֵמֲאָנִׁשים ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה, ִּכי ֵהם �א ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ָהֲעבֹודֹות ַהָּקׁשֹות ָהֵאּלּו. ָהָבה 

ְונַ  ִמְׁשָניֹות,  ְלַעְצֵמנּו  ַנִּׂשיג  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ֶאת  ַהְּקדֹוׁשֹות  ִנַּקח  ַהִּמִּלים  ֶאת  ְלַהִּגיד  ְתִחיל 
ֶּפֶרק ַאַחר ֶּפֶרק, ַמֶּסֶכת ַאַחר ַמֶּסְכָּתא, ַעד ֶׁשִּיְזּכּו ְלַסֵּים ָּכל ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי   ,ֵמַהְתָחָלה ְּכִסְדָרן

 ָּכל ַהַחִּיים. ִמְׁשֶנה, ְוָאז ׁשּוב ַנְתִחיל ֵמַהְתָחָלה, ְוֵכן ָהְלָאה �א ַנֲעֹזב ֶאת ַהִּמְׁשָניֹות 
ּבֹו, ְוָכ� ֵנָחֵלץ ִמָּכל ַהְּבָעיֹות ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ֶזה ְיַקֵּדׁש    ֶזה ָּדָבר ַקל ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ָיכֹול ְלַהְצִליחַ 

ּוְכֶׁשַּנֲעֶלה ְלַמְעָלה  ְוַיֲחִזיר אֹוָתנּו ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוד ְּבֶזה ָהעֹוָלם,  ִויַטֵהר אֹוָתנּו 
 ֹוָלם ַהָּבא ִנְזֶּכה ְלַקָּבַלת ָּפִנים ָיָפה ַעל ְיֵדי ָאֵׁשר ֶּבן ַיֲעֹקב, ֶׁשּיֹוִלי� אֹוָתנּו ִמָּיד ְלַגן ֵעֶדן. ָלע

 "ב) תשפי ַוְיחִ ל, יֹואֵ ל אֶ ה ָהיָ ר ֲאׁשֶ (
 
 
 

  (ְּבָרכֹות נ"ח:) ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים    ֲחָכֵמינּו
ְּכֵׁשם ֶׁשַּפְרצּוֵפיֶהם ׁשֹוִנים ָּכ� ֵּדעֹוֵתיֶהם  

ְוַעל ֶאת  -ׁשֹונֹות,  ְלַהְׁשוֹות  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֵּכן 
ֶאת   לֹו  ֵיׁש  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַהֵּדעֹות, 
ַאֶחֶרת  ֵּדָעה  לֹו  ְוֵיׁש  ֶׁשּלֹו,  ַהְּנקּוָדה 

 ֵמַהֵּׁשִני.
י ֵּדעֹות ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ֵּבין ֶאָחד ִחּלּוקֵ 

ֻמְכרָ  ֶאָחד  ְוֵאין  ַלֵּׁשִני,   חַלֵּׁשִני,  ְלַוֵּתר 
ְוֶׁש�א ִּתְהֶיה לֹו ׁשּום ַמֲח�ֶקת ִעם זּוָלתֹו,  
ְלַדְעּתֹו  ַמְסִּכים  �א  ֶׁשהּוא  ַוֲאִפילּו 
ְצִריָכה   ְוִלְדָרָכיו, ֲאָבל ַאֲהָבה  ּוְלַהְנָהָגתֹו 

ד ִעם ַהֵּׁשִני, ְוֶזה �א סֹוֵתר ֶזה  ִלְהיֹות ֶאחָ 
ְלִהָּזהֵ  ְצִריִכים  ֲאָבל  ֶזה,  ְמֹאד    רֶאת 

 ֶׁשֶאָחד �א ִיְכֶּפה ֶאת ַּדְעּתֹו ַעל ַהֵּׁשִני. 
<<<< 

 

,‚‡ַ ¿„ ƒּ̇ ָך    ‰ז∆   ַ‡ל  ‰     -ל…‡ ַיֲעז…ר ל¿ ‡…‚, ז∆ ¿„ ƒל

ָנם   רו… כ¿ ƒינּו ז רּוַע.  ֲחָכמ≈ ר ּ‚ָ ≈̇ ‰ יו… ∆ׂ̆ ַר˜ ַיֲע

י  ƒר מ¿ ָרָכ‰ ‡ו… ב¿ ƒין ˜:) םל ƒר ¿„ ∆‰ יל (ַסנ¿ : "ָל‡ ּתַע≈

ין   ƒיּבָרƒּג י  ר≈ ַ‡‚, "ּד¿ַ‚ב¿ ¿„ ƒּ̇ ", ַ‡ל  ּבָך¿ ƒָי‡ ּב¿ל ּדַו¿

י   ƒָי‡", ּכ ַטל ּדַו¿ ים ̃¿ ƒ̃ ים ַוֲחָז ƒל „ו… ים ּ‚¿ ƒ ׁ̆ ֲ‡ָנ

 .‰ ּז∆ ƒּו מ˙  מ≈

וּ  ׁ̆ ח  ַּ̃ ƒ ּ̇ ָב ם  ַ‡ל  ם  ר  ּ„ָ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ˙ ח ‡∆ ַ̃ ב,  ַלּל≈

מּוָנ‰.   ¡‡ ָך  מ¿ ¿̂ ַע ּב¿ יס  ƒנ כ¿ ַּ̇ ב;  ַלּל≈ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי

 ‰ מּוָנ‰: " ַ‰ּכ…ל ז∆ יר ‡¡ ƒ ׁ̆ ָ ּ̇ מּוָנ‰,  ן ‡¡ ּנ≈ ַ ׁ̆ ¿ ּ̇

  ‰ ז∆ ַ‰ּכ…ל";  ‰ּו‡  ו¿ ‰ּו‡   ‰ ז∆ ַ‰ּכ…ל  ם,  ≈ ּׁ̆ ‰ַ

˙ י‡ ‡∆ ƒ̂ ָך.  יו… ּב¿ ƒּל ƒמ ˙ ָ‡‚ו… ל ַ‰ּ„¿  ּכָ

 ׂ̆ ַחּפ≈ ים ל¿ ƒיכ ƒר ¿̂ ב,  ‰ טו… ּב≈ ַ‰ר¿ ך¿  ּכָ ל  ּכָ  ׁ̆ י≈

ר   מ≈ ‡ו… נּו  ַרּב≈ י.  ƒ§ …̆ ּ̃ ‰ַ ך¿  ˙ו… ּב¿ ב  ַ‰ּטו…  ˙ ∆‡
(‰ˆ˜ יָמן  ƒס  ,'‡  ˜ ל∆ ח≈ ֲ‰ַר"ן  מו… י  ּוט≈ ּ̃ ƒּלּו   (ל ƒפ‡ֲ

  ˙ רו… ָ̂ י‡  ƒב מ≈ ‰ּו‡  רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ∆ ׁ̆   - ּכ¿

ך¿  ˙ו… ׂ̆ ּב¿ ַחּפ≈ ים ל¿ ƒיכ ƒר ב,   ̂¿ ‰ּו טו… ∆ ּׁ̆ ָ‰ַרע ַמ

˙ּוב   ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ים „, ב)ּכ¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ )  ָּ̇ ַחב¿ ר¿ ƒ‰ ר ָּ̂ : "ּבַ

ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ל¿  ‰ ∆„ מו… ך¿  ל∆ ַ‰ּמ∆  „ ƒו ָ„ּ י",  ƒּל

ָר‰  ָּ̂ ך¿ ַ‰ ˙ו… י".  -"ּב¿ ƒל ָּ̇ ַחב¿ ר¿ ƒ‰ 
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ¡‡ ‰ ׁ̆ ‚ַ ƒפ"‚)  ַוי˘˙ 
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יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי,   -  ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�

 תשפ"ג ה'ח' ֵטֵבת, ְׁשַנת 
 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ְּבֵדָעה ן  ֵאי  'ָׁשלֹום' ֶׁשְּׁשֵנינּו   ֵּפרּוׁשֹו 
ָלנּו תַאחַ  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשֲאִפּלּו  ֵּפרּוׁשֹו  ָׁשלֹום   ,
�א   –  תׁשֹונוֹ   תֵּדעוֹ  ֲאַנְחנּו  ֹזאת  ְּבָכל 

 םׂשֹוְנִאים ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני, ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלי
ְלַהְמִׁשי�  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ְּבַיַחד,  ְלַדֵּבר 

 ְלַגֵּדל ֶאת ַהְּיָלִדים ְּבַיַחד.
(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן  ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  

הּו  פ) ְּכׁשֶ   אָׁשלֹום  ְׁשֵני   םְּמַחְּבִריַּדְוָקא 
ֲהפּוִכי ְּכמֹו   םְטָבִעים  ְּבַיַחד,  ְוַחִּיים 

ב)ֶׁשָּכתּוב   כה,  ָׁשלֹום (ִאּיֹוב  "עֹוֶׂשה   :
עֹוֶׂשה  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ִּבְמרֹוָמיו", 
אֹוֵמר  ַהַּמְלָאִכים.  ֵּבין  ַּבָּׁשַמִים  ָׁשלֹום 

ִמַּמִים, ַרֵּבנּו: "ִּכי ֶזה ַהַּמְלָא� ֵמֵאׁש, ְוֶזה  
ֶׁשֵהם ְּתֵרי ֲהָפִכים; ִּכי ַמִים ְמַכֶּבה ֵאׁש, 
ָׁשלֹום  עֹוֶׂשה  הּוא  ָּברּו�  ְוַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשֶּזה  רֹוִאים  ַיַחד",  ּוְמַחְּבָרם  ֵּביֵניֶהם 
ְּדָבִרים   ְׁשֵני  ְלַחֵּבר  ַהָּׁשלֹום,  ִעַּקר 

 ֲהפּוִכים, ַעֵּין ָׁשם.
ֲחַזק!"   "ֲחַזק  ִנְצַעק:  ֲאַנְחנּו ַהָּׁשבּוַע 

עֹוְמִדים ְלַסֵּים ֶאת ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית. ִאם 
ִּתְלַמד ָּכל יֹום ְקָצת חּוָמׁש ִעם ַּתְרּגּום; 
ַעד  ֵׁשִני  ְּביֹום  ֵׁשִני,  ַעד  ִראׁשֹון  ְּביֹום 

ַאָּתה ַּתְצִליַח ְלַסֵּים ְוִלְצֹעק:   –ְׁשִליִׁשי  
ֶאת  ִלְלֹמד  ַהּיֹום  ַּתְתִחיל  "ֲחַזק!" 

ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום, ַאל ַהָּפָרָׁשה ְׁש 
ַעל  ִּתְסַּתֵּכל  ַהָּׁשבּוַע.  סֹוף  ַעד  ְּתַחֶּכה 

ָחַׁשְבָּת ֶׁשַּתְסִּפי ַעְכָׁשו ַּגם   קַעְצְמ�, ַעד 
עֹוֵבר  ּוְלַמֲעֶׂשה  ַהָּׁשבּוַע,  ְּבסֹוף  ִלְלֹמד 
ֶאת   ִּתְזֹרק  ּוְכלּום;  ָׁשבּוַע  ְועֹוד  ָׁשבּוַע 

ֶׁשְּל� ִמְׁשָניֹות ַהֵּׂשֶכל  ְוַגם  ְוַקח חּוָמׁש,   
ַהְּקדֹוָׁשה,   ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִּתְלַמד  ּוְגָמָרא, 

 ַאָּתה ַּתְרִּגיׁש ְמִתיקּות ַּבַחִּיים.
ָּבֵּתי  ְּבָכל  ִיְתַּכְּנסּו  ָּבֶעֶרב  ָמָחר 
ְלהֹודֹות  ַהֹּקֶדׁש  ֵהיַכל  ֶׁשל  ַהִּמְדָרִׁשים 

ּו ָנָתן  ַרִּבי  ַעל  ִיְתָּבַר�  ְלִהְתַחֵּזק ְלַהֵּׁשם 
"ִהְתּבֹוַנְנִּתי  ָאַמר:  ָנָתן  ַרִּבי  ַּבֲהָפָצה. 
ַרֵּבנּו  ֶׁשְּדַבר  ִלְגֹרם  ֶאְפָׁשר  ֵאי�  ַהְרֵּבה 
ֶׁשָרִאיִתי  ַעד  ַהָּבִאים,  ַלּדֹורֹות  ַיְמִׁשי� 
ַהְּסָפִרים  ַהְדָּפַסת  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַרק 
ִיָּכֵנס  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  אֹורֹו  ָּכ�  ַוֲהָפָצָתם; 

 ."ֹוָלםָּבע
 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 י תשפ"ג) ַוְיִח ה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו (

 

 

ַלָּיֵרַח,  ַאֶמִריקָ ר  ֶׁשַּכֲאׁשֶ ְמַסְּפִרים   ָאָדם  ָהִראׁשֹוָנה  ְּבַפַעם  ָׁשְלחּו  אֹותֹו    ַׁשֲאלּוה 
ָׁשם, ֶאָחד ַהְּדָבִרים ֶּׁשָּׁשֲאלּו אֹותֹו ָהָיה ֵאי� הּוא    ְוִחָּוה הּוא ָרָאה  , ָּכל ַמה ׁשֶ ַּבֲחָזָרתוֹ 

 ה ֵמַהָּיֵרַח. ַמּטָ ט ְּכֶׁשִהִּבי ָרָאה ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשָּלנּו 
ֶאת   יְּכֶׁשהּוא ָׁשַמע ֶאת ַהְּׁשֵאָלה הּוא ָצַחק ְוָאַמר: "ְּכֶׁשִהְסַּתַּכְלִּתי ִמְלַמְעָלה, ָרִאיתִ 

ְוָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי ֶׁשַעל    ַּכּדּורֹון ָלם ֶׁשָּלנּו ְּכמֹו  ָהעוֹ  ִנְמָצִאים  ַהּזֶ ַהָּקָטן    ַהַּכּדּורֹון ָקָטן.  ה 
, ֵהם ְמַנֲהִלים ִמְלָחמֹות ְוהֹוְרִגים ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני,  םם ָרִבים ֵּביֵניהֶ הֵ ִּביְליֹוֵני ֲאָנִׁשים,  

 ִאים ְּבַיַחד ַעל ַּכּדּור ֶאָחד ָקָטן".ם ִנְמצָ ֶׁשּכּוּלָ ם  קֹוְלִטיְוֵהם �א 
י, ְוַאְלמֹונִ י  ְּפלֹונִ א. ְּכֶׁשָאָדם ָׁשקּוַע ְּבִמְלָחמֹוָתיו, הּוא ָצִרי� ָלִריב ִעם  ּנֹורָ ֶזה ִלימּוד  

יב  ָאז הּוא ֲאִפילּו �א ָיכֹול ַלְחֹׁשב ָיָׁשר, ָּכל ַהֹּמַח ֶׁשּלֹו ֻמָּנח ַרק ָּבֶזה ֵאי� ֲאִני ָיכֹול ָלִר 
ב אֹותֹו. ְּכֶׁשָאָדם ִמְתרֹוֵמם ְקָצת ְלַמְעָלה, הּוא ְלַהְחִריד ְוֵאי� ֲאִני ָיכֹול  ֶאחָ   אֹותוֹ ִעם  

 ִמְסַּתֵּכל ַעל ָהעֹוָלם ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה, הּוא ִּבְכָלל �א ֵמִבין ַמה ַמְרִויִחים ִמָּלִריב ָּכל ָּכ�. 
ל �א ִמְסַּתֵּכל ַעל ַהֵּׁשִני, הּוא ָעסּוק ַרק ִעם ַעְצמֹו, הּוא  ְּכֶׁשְּלָאָדם ֵיׁש ֵׂשֶכל, הּוא ִּבְכלָ 

 ְּבעֹוָלמוֹ �א ְמַחֵּפׂש ֵאי� ְלַׁשֵּפר ֶאת ַהֵּׁשִני, הּוא �א ְמַחֵּפׂש ָלִריב ִאם ַאף ֶאָחד, הּוא ַחי  
 ְּבָׁשלֹום ּוְבַׁשְלָוה. 

ה  ֶׁשִּיְהיֶ ד ָּתִמים ְמַסְּבִבים  ַהָּׁשַמיִ ן מִ י ֲאזַ , ַלֲחֵברוֹ ע רַ ת ַלֲעׂשוֹ  ּוְמַבֵּקׁש ְמַחֵּפׂשד ְּכֶׁשֶאחָ 
ת, ִּפְתאֹוִמיה  ָצרָ   אוֹ ל  ִּבְלּבּוה  ֵאיזֶ   לוֹ   ֶׁשַּמִּגיעַ   ְּדַהְינּו,  ַעְצמוֹ ם  עִ ק  ָעסּום  ִּפְתאוֹ ה  ַנֲעׂשֶ 
 . ַעְצמוֹ ל  ׁשֶ ה  ַהָּצרָ ן  מִ ת  אָלצֵ   ֵאי�ת  ֵעצוֹ   ּוְלַבֵּקׁשי  ְלַגְמרֵ   ֵמֲחֵברוֹ   ִלְׁשֹּכחַ   חֻמְכרָ ר  ְּכבָ א  ְוהּו

,  ִאְׁשּתוֹ ק  ֵעסֶ ל  עַ ק  ַהַּצִּדיף  יֹוסֵ   ֶאת  רְּבַמֲאסַ   הֹוִׁשיבר  ֶׁשּפֹוִטיפַ ה  ֶׁשְּבָׁשעָ ,  ַהִּמְדָרׁש ְמַסֵּפר
ה  ַהַּמֲעׂשֶ ם  עִ ם  ֲעסּוִקים  ֻּכּלָ   ַנֲעׂשּום  ִּפְתאוֹ ם,  ִמְצַריִ ץ  ֶארֶ ל  ְּבכָ ד  ְמאֹ ע  רַ ם  ׁשֵ ו  ָעָלי א  ְוָיצָ 
ף  יֹוסֵ ן  ֵמִעְניַ י  ְלַגְמרֵ   ְוָׁשְכחּוה,  ַּפְרעֹ ת  אֶ ג  ַלֲהרֹ   ֶׁשָרצּום  ָהאֹוִפיר  ְוׂשַ ם  ַהַּמְׁשִקיר  ׂשַ ל  ׁשֶ 

ד,  ָּתִמיא הּון  ּכֵ י ּכִ , ה פח, א)ַרּבָ ת ִּבְבֵראִׁשי (ם ַהְּקדֹוִׁשי ֲחָכֵמינּוי  ְּבִדְברֵ ה זֶ ל  ּכָ א ַּכּמּובָ ק, ַהַּצִּדי
ם  ַנֲעִׂשי ד ּוִמּיַ ף ֵּתכֶ י ֲאזַ ע, ִמֶּפׁשַ י ְוָנקִ ף חַ ת ֶׁשֶּבֱאמֶ ם ָאדָ ה ְלֵאיזֶ ע ְלָהרַ ם ֶׁשרֹוִציה ֶׁשְּבָׁשעָ 
 י. ְלַגְמרֵ  ִמֶּמּנּו ִלְׁשֹּכחַ ר ְּכבָ  םּוֻמְכָרִחים ַעְצמָ ם  עִ ם ֲעסּוִקי
מֹוֲהָראֵאצֶ   אֶּפלֶ ה  ַמֲעׂשֵ ה  ָהיָ ם  ּוַפעַ  י  ְּבִבְגדֵ ם  ְלבּוִׁשים  ׁשֹוְטִריה  ַּכּמָ   ֶׁשָּבאּו ,  ׁש״ל 
ל  ְּבִלַּיעַ   ִאיׁש י  ּכִ ה,  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַהְּיִׁשיבָ   ְּבִבְנַיןת  ַוֲחִקירוֹ ת  ְּדִריׁשוֹ   ַלֲעֹר�ה  ֵמַהֶּמְמָׁשלָ ם  ֶאְזָרִחי

ן ְלִבְניַ ם  ַהּׁשֹוְטִרי  ּוְכֶׁשִהִּגיעּו"ל,  זַ   ׁש״מֹוֲהָראל  עַ ר  ֶׁשקֶ ל  ׁשֶ ה ְמִסירֹות  ְלֶמְמָׁשלָ ר  ָמסַ ד  ֶאחָ 
ם ִּפְתאוֹ   ְוכּו',ת  ַוֲחִקירוֹ ת  ְׁשֵאלוֹ י  ִמינֵ ה  ַּכּמָ   "לזַ   ׁש״מֹוֲהָראת  אֶ ל  ִלְׁשאֹ   ְוִהְתִחילּוה,  ַהְּיִׁשיבָ 
ם  ִמּׁשָ א  ְוָיצָ ה,  ַהִּמְׁשָטרָ ל  ׁשֶ ת  ַאֶחרֶ ת  ְמכֹוִניה  ֶׁשִהִּגיעָ ה  ְוָרָאץ,  ַלחּום  ֵמהֶ ד  ֶאחָ ל  ִהְסַּתּכֵ 

דו״ח  ֶׁשָּלהֶ ת  ִלְמכֹוִניב  ְוָכתַ ם  ֵמַהּׁשֹוְטִריד  ֶאחָ  ר,  ּדֹולָ ה  ַוֲחִמּׁשָ ם  ְׁשלֹוִׁשיל  ׁשֶ ס  ּוְקנָ ם 
[ֶאְזָרִחית  ְמכֹוִניה  ָהְיתָ ם  ֶׁשָּלהֶ ת  ְוַהְמכֹוִניק,  ַהחֹ י  ְלפִ   ָחנּוא  ֶׁש�ת  ַמֲחמַ  ם  עֹוִׂשין  ּכֵ ת, 

ת  אֶ   ִלְמֹנעַ ץ  ַלחּו״ל  ַהּנַ ם  ַהחֹוְקִרים  ָהֲאָנִׁשי  ָרצּוד  ּוִמּיַ ף  ְוֵתכֶ ׳],  ְוכּום  ֶׁשִּמְתַחִּזים  ַהַּבָּלִׁשי
:  ָצֲעקּוי  ּפִ ל  עַ ף  ְוַאל,  ְּכלָ ר  ָּדבָ ם  ׁשּום  ָלהֶ ל  הֹוִעיא  �ל  ֲאבָ ם דו״ח,  ָלהֶ ן  ִמִּלּתֵ ה  ַהִּמְׁשָטרָ 

  הֹוִעילּו א  �  ְוכּו',דו״ח    ָלנּון  ּתֵ לִ   ָּתֵעזּו   ְוֵאי�ם,  ְּכמֹוכֶ ה  ַהֶּמְמָׁשלָ ל  ִּבְׁשִבים  עֹוְבִדי  ָאנּוא  ֲה�
 ה.ָהְלָא ְוָנְסעּות הדו״ח אֶ ם ַהּׁשֹוְטִרים ָלהֶ  ְוָכְתבּו,  ַצֲעקֹוֵתיֶהםל ּכָ ה ְמאּומָ 
ה  ְוָלּמָ ה  מַ ל  עַ י  ְלַגְמרֵ   ָׁשְכחּור  ּוְכבָ ן,  ָהִעְניָ ל  ּכָ ל  עַ ד  ְמַרְּגִזים ְמאֹ   ָהיּום  ָהֲאָנִׁשי  ֵאּלּוה  ְוִהּנֵ 

ם ָלהֶ ן  ִלּתֵ ל  ְוִהְתִחי"ל,  זַ   ׁש״מֹוֲהָראם  ֲאֵליהֶ   ִנַּגׁשי  ַוֲאזַ ה,  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַהְּיִׁשיבָ ן  ְלִבְניַ   ָּבאּו
ם ּגַ ם  ַאּתֶ א  ֲה�״ל...  ַּכּנַ ס  ּוְקנָ ם דו״ח  ָלכֶ ן  ִלּתֵ   ּוְתעּוָזהה  ֻחְצּפָ ה  ַלִּמְׁשָטרָ   ֵיׁש   ֵאי� ק,  ַהֶּצדֶ 

 ׁש״מֹוֲהָראם  ָלהֶ ר  ְוָאמַ ..  ְוכּו'.ם  ֵמהֶ ר  יֹותֵ ם  ֲחׁשּוִבים  ְוַאּתֶ ה,  ַהֶּמְמָׁשלָ ל  ִּבְׁשִבים  עֹוְבִדין  ּכֵ 
ְועֹוְרָרם  ם ְלִדין,  אֹותָ   ְוִיְתְּבעּוט  ַהִּמְׁשּפָ ת  ְלֵבי  ֵיְלכּו ק  רַ ר,  ֶהְפקֵ ר  ַהָּדבָ ת  אֶ   ַיַעְזבּו א  ֶׁש�"ל,  זַ 

 ִמֶּמּנּו   ֶׁשֵּיְרדּוי  ְּכדֵ ל  ְוַהּכֹ ה...  ֲעצּומָ ה  ְּבָחְכמָ ם  ַהּׁשֹוְטִריל  עַ ד  ְמאֹ ד  ְמאֹ   "לזַ   ׁש״מֹוֲהָרא
ם  ּוֵביְנַתיִ ט,  ַהִּמְׁשּפָ ת  ְלֵביד  ּוִמּיַ ף  ֵּתכֶ ם  הֹוְלִכים  ֶׁשהֵ   ְוָאְמרּוו  ְּדָבָרית  אֶ   ְוִקְּבלּו ם,  ַהחֹוְקִרי

  ָענּוי  ֲאזַ ן?  ָנכוֹ ל  אֶ ל  ַהּכֹ ם  ַהאִ ,  נּוֶׁשּלָ ן  ָהִעְניָ ם  עִ ה  ּומַ "ל:  זַ   ׁש״מֹוֲהָראם  אֹותָ ל  ְוָׁשַאר  ָחזַ 
ת ַהְּנָירוֹ ל  ּכָ ל  עַ ד  ּוִמּיַ ף  ֵּתכֶ   ְוָחְתמּול,  ְּכלָ ה  ְּבָעיָ ם  ׁשּוא  ְל�ן  ָנכוֹ ל  אֶ ל  ַהּכֹ י  ְּבַוַּדא:  ְוָאְמרּו
ת  ְמכֹוִנית  אֶ ג  ְלַהִּׂשיד  עוֹ   ָרצּוי  ּכִ ה,  ְּגדֹולָ ה  ְּבֶבָהלָ ה  ַהְּיִׁשיבָ ן ִמִּבְניַ   ּוָבְרחּוה, ַּכּׁשּורָ ל  ֶׁשַהּכֹ 

 "לזַ   ׁש״מֹוֲהָראי  ּכִ ם,  ֶׁשָּלהֶ ת  ַהְּזהּור  ִמְסּפַ ת  אֶ ת  ְוָלַקחַ ם דו״ח,  ָלהֶ ה  ֶּׁשָּנְתנָ ה  ַהִּמְׁשָטרָ 
 ם?! ְלחֹוְקִרין דו״ח ִלּתֵ ם ַלּׁשֹוְטִריה ֻחְצּפָ ה ֶׁשִּתְהיֶ ן ֲהִיָּתכֵ  —ה זֶ ל עֹוְרָרם עַ 

ם ֵעיֵניכֶ   ְּבמוֹ   ִּתְראּוי  ֲהרֵ :  ׁש״מֹוֲהָרא  ָלנּור  ְוָאמַ ה  ָענָ י  ֲאזַ ״ל,  ַהּנַ ם  ַהחֹוְקִרי  ּוְכֶׁשָהְלכּו 
ם ִּפְתאוֹ ם,  ָאדָ י ְּבנֵ   ְלֵאּלּוק  ֶהּזֵ   אוֹ ע  רַ ם  ִלְגרֹ ם  ֶׁשרֹוִצים  ַּפעַ ל ֶׁשּכָ ד,  ָּתִמיר  אֹומֵ י  ֶׁשֲאנִ ה  מַ 

ם  ַהּׁשֵ ל  ׁשֶ ה  ַהַהְׁשָּגחָ ת  ִנְפָלאוֹ ל  ֹּגדֶ ת  אֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ   ְוִתְראּו ,  ַעְצמוֹ ם  עִ ק  ָעסּום  ָהָאדָ ה  ַנֲעׂשֶ 
ת  ַלֲעׂשוֹ ם  ָהֲאָנִׁשי  ֵאּלּו  ְּכֶׁשִּנְכְנסּוף  ְוֵתכֶ ת,  ְּפָרִטיה  ְּבַהְׁשָּגחָ ח  ֻמְׁשּגָ ר  ָּדבָ ל  ֶׁשּכָ   ֵאי�,  ִיְתָּבַר�

ר ָּדבָ ם  ׁשּון  ְוֵאים,  ֲאֵחִרים  ִמּׁשֹוְטִרי ה  ְוָצרָ ה  ְּבָעיָ ם  ָלהֶ ה  ִהִּגיעָ ר  ּוְכבָ ת,  ְּבָעיוֹ   ֵאילּו  ָלנּו
 ל.ְּכלָ ם ֲאֵחִרים עִ ק ֵעסֶ   לוֹ ן ֶּׁשֵאיי  מִ י ַאְׁשרֵ ל; ְּכלָ ם ָּבעֹולָ ר ֶהְפקֵ 
,  ְּבַעְצמוֹ ק  ָעסּוד  ָּתִמיה  ִיְהיֶ א  ֶׁשהּו,  ָלֹראׁשב  ֵהיטֵ ס  ְלַהְכִניי  ַהְּיהּודִ   ָצִרי�ה  זֶ ת  אֶ 

ל עַ ק  רַ ד  ָּתִמי  ֶׁשִּיְסַּתֵּכלי,  ַלֵּׁשנִ   ַמִּגיעַ ה  ְּכֶׁשּזֶ ל  ֲאבָ .  ַעְצמוֹ ת  אֶ ר  ְלַׁשּפֵ ד  ָּתִמיל  ֶׁשִּיְׁשַּתּדֵ 
 י. ַהֵּׁשנִ ם עִ ק ְלִהְתַעּסֵ א ְו�י,  ַהֵּׁשנִ ל ֵאצֶ ע ָהרַ ת אֶ  ְלַחֵּפׂשא �, ֶׁשּלוֹ ת  ַהּטֹובוֹ ת  ַהְּנקּודוֹ 

ִמִליּוַּבאִוויְטׁש זי"ע, ַּבַעל ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק'.  ָהָיה ַצִּדיק ָקדֹוׁש ְּבֵׁשם ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל  
ַהְּכֶנֶסת, ּוַמּדּוַע? ִּכי ֵּתֶכף ְּכֶׁשֲאִני  -ֵאיִני ָיכֹול ֵליֵל� ְלֵבית   – ַּפַעם ָּבא ֵאָליו ְיהּוִדי ְוָאַמר  

ָּתה ָצִרי� ְלִהְתַּפֵּׁשט ַהְּכֶנֶסת ֻּכָּלם ּדֹוְרִכים ָעַלי. ָעָנה לֹו ַהַּצִּדיק: ִמי אֹוֵמר ֶׁשאַ -ִנְכַנס ְלֵבית
ֶׁשְּל�, ְוָאז ִיְהֶיה ָמקֹום ְלֻּכָּלם,   הַהְּכֶנֶסת ֶׁשִּיְדְרכּו ָעֶלי�, ַּתֲעֹמד ַּבִּפּנָ -ְלֹאֶר� ְוָלֹרַחב ֵּבית

 ְוַאף ֶאָחד �א ִיְדֹר� ָעֶלי�"...  
- ֹו� ִסּדּורֹו, ְועֹוֵבד ֶאת ַהָּקדֹוׁש , ּוִמְתַּפֵּלל ִמּתתִנְמָצא ִמֶּזה, ִאם ָאָדם יֹוֵׁשב ְּבֶקֶרן ָזִוי

 הּוא, ְוֵאין לֹו ֵעֶסק ִעם ַאף ֶאָחד, ָאז הּוא ַחי ַחִּיים טֹוִבים ּוְנִעיִמים. -ָּברּו�
 "א) ַאֶׁשר ַּבַּנַחל ֵחֶלק מ"ח ִמְכָּתב ח'תתי  ין ָאָדם ַלַחֵברֹו,ֶעֶר� ּבֵ  ח"זו ֶעֶר� ִחּלּוֵקי ֵדעֹות, ו "(ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ח
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 ְׁשֵאָלה:

 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו         

  ַהּקֶֹדׁש,   ְלֵהיַכל  ִהְתָקַרְבִּתי  הַמ   ְזַמן  ִלְפֵני  ,תֵעצֹו  דאֹובֵ   ַמְרִּגיׁש  ֲאִני

 ת ֶּבֱאֶמ  ֶזה  ֶׁשאֹוְמִרים,  ְלָמה  ּוְלַצֵּית  ַלִׁשעּוִרים  בְלַהְקִׁשי  ִמְׁשַּתֵּדל  ֲאִני
  ןֶזה ְמָקֵרב אֹוִתי ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֲאָבל ֲאִני ֲעַדיִ  ַהְרֵּבה ְלַהְמִׁשי ַּבַחִּיים, עֹוֵזר ִלי 

ַהְרֵּבה   ִלי  ּגֹוֵרם  ְוֶזה  ְּתׁשּובֹות,  ֲעֵליֶהם  ְמַחֵּפׂש  ֶׁשֲאִני  ּוְסֵפקֹות  ִּבְׁשֵאלֹות  ָמֵלא 
ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֲאָבל ֵּבְנַתִים    םִמְכָּתִבי  ִיּסּוִרים, ְּכָבר ָּכַתְבִּתי ַּכָּמה ְּפָעִמים

 א ִקַּבְלִּתי ְּתׁשּוָבה. 

, אּוַלי רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה א רֹוֶצה אֹוִתי ְּבֵהיַכל ַהֹּקֶדׁש? אֹו  תֵעצֹו  דֲאִני ַמְרִּגיׁש אֹובֵ 
ו ֲאִני ָצִרי ְלִהְתַּגֵּבר? ֲאָבל ַהִּנָּסיֹון ֶׁשִּלי ֶׁשָעָלי   ה ַרק ְמִניעֹות ְוזֶ   הֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשּזֶ 

 ִּכְמַעט נֹוֵפל.   רֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשֲאִני עֹוֵמד ִּבְקֵצה ַהֶחֶבל ַוֲאִני ְּכבָ 

ִרְגֵׁשי ָהַאְׁשָמה ַהְּפִניִמִּיים,   ְזַמִּנים ֶׁשֲאִני ּבֹוֶכה ָלָּמה א נֹוַלְדִּתי ּגֹוי, ְּבִלי ָּכל  ֵיׁש 
ַהִהְתַלְּבֻטּיֹות ֶׁשּבֹוֲעִרים ִּבי, ְוָהִייִתי ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָּכל ָמה ֶׁשַרק  ְּבִלי ָּכל ַהְּסֵפקֹות וְ 

 ִמְתַחֵּׁשק ִלי. 

 ּכַֹח  רִייַׁש 
 

  תשפ"ג ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ג' ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

 לְּכָבר ַמְסִּפיק ִּבְׁשִבי  - ֶזה ֶׁשֲאַנְחנּו ְיהּוִדים    םֶעֶצ   ִּתְרקֹד ִמִּׂשְמָחה "ֶׁשא ָעַׂשִני ּגֹוי",
 ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה. 

מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסֵּפר, ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמּלּוְּבִלין ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ֵמִביא  
. ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל ַהְקֻדַּׁשת  םי, ִסּפּור ַמְדִה (ַחג ַהָּׁשבּועֹות, אֹות יג)ְּבִסְפרֹו ְּפִרי ַצִּדיק  

ֵלִוי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהָיה אֹוֵמר ָּכל יֹום ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבקֹול ָרם, יֹום ֶאָחד הּוא  
ֶּתם  ִּדֵּלג ַעל ִּבְרַּכת "ֶׁשא ָעַׂשִני ּגֹוי", ִנַּגׁש ֵאָליו ִמיֶׁשהּו ְוָאַמר לֹו: "ַרֵּבנּו, ֶהְחַסְר 

ֵּבַרְכִּתי   "ְּכָבר  ֵלִוי:  ַהְקֻדַּׁשת  ַּבַעל  לֹו  ָעָנה  ּגֹוי",  ָעַׂשִני  ֶׁשא  ִּבְרַּכת  ַאַחת,  ְּבָרָכה 
ַהּיֹום ֶאת ַהְּבָרָכה ַהּזֹו! ְּכֶׁשַּקְמִּתי ַּבּבֶֹקר ָהִייִתי ְמאֹד ָׁשבּור, א ִהְצַלְחִּתי ִלְמצֹא  

ְלַהֲחיֹות ּבֹו ֶאת ַעְצִמי, ַעד ֶׁשָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי: 'ֲאִני  ׁשּום ָּדָבר ֶׁשאּוַכל ְלִהְתַחֵּזק ּו
ֲהֵרי ְיהּוִדי, ֲאִני א ּגֹוי', ּוֵמרֹב ִׂשְמָחה א ָיכְֹלִּתי ְלִהְתַאֵּפק, ּוִמָּיד ָאַמְרִּתי ִּבְרַּכת:  

 'ֶׁשא ָעַׂשִני ּגֹוי'; ִעם ֶזה ֶהֱחֵייִתי ֶאת ַעְצִמי".

  ?ָנַפְלָּת ְלָכזֹו ַעְצבּות ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות ּגֹוי?! ַאָּתה ּכֹוֵתב ֶׁשַאָּתה  ַמה ָקָרה ִאְּת
ַאָּתה א   - ָּכ ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל, ּוְבתֹור ְיהּוִדי   -ּבֹוֶכה ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות ּגֹוי  

 ַמה ַאָּתה ?א ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַעְכָׁשו ְּבתֹור  ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה; ַמה ִאְּת
ָלנּו   ֶׁשאֹוֵמר  ַאָּבא  ָלנּו  ֵיׁש  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ֵּבן  ֲהֵרי  הּוא  ְיהּוִדי  ְיהּוִדי? 

ֶׁשּטֹוִבי ְּדָבִרים  ֶא   םַלֲעׂשֹות  ַרק  רֹוֶצה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ב  ַהּטֹות  ִּבְׁשִביֵלנּו, 
 נּו ְּבֶזה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ִהְתָּבַרְכנּו ִעם ַהּתֹוָרה. ֲעבּוֵרנּו; א ֶנֱעַנְׁש 

  ְלַטֵּפס  םָלֶה ה  ַמְרֶׁש א  ה  ֲאִני רֹוֶצה ִלְׁשאֹל אֹוְת, ְּכֶׁשַהְּיָלִדים ֶׁשְּל ּבֹוִכים ֶׁשַאָּת 
ַּגם חֹוְׁשִבים 'ֲחָבל  ֵהם    -, ְוַאָּתה א ַמְרֶׁשה ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים א טֹוִבים  ןַּבַחּלֹו

ְלַטֵּפס ָלנּו  ַמְרֶׁשה  ֶׁשא  ַאָּבא  ָלנּו  ַהְּיָלִדים  ַה ַעל    ֶׁשֵּיׁש  ְמֻאָּׁשִרים  ְוַכָּמה  ַחּלֹון, 
ְלִהָּׁשֵאר   רֹוִצים  ְּכֶׁשַהְּיָלִדים  אֹו  רֹוִצים'?  ֶׁשֵהם  ַמה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַהְּיתֹוִמים 

ֵהם ַּגם ּבֹוִכים ֶׁשֵהם א ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות    זָא   ַּבַּלְיָלה ְוַאָּתה ְמַרֵחם ֲעֵליֶהם,ָּבְרחֹוב  
ְיָקִרים, ַאָּבא ֶׁשָּלֶכם אֹוֵהב   ַיִּגיד: 'ְיָלִדים  ַמה ֶׁשֵהם רֹוִצים? ָאָדם ִעם ְקָצת ֵׂשֶכל 

ַּבְיָתה ַּבְּזַמן, ֶׁשא ַּתִּגיעּו ִליֵדי  ֶאְתֶכם, הּוא רֹוֶצה ֶׁשא ִּתְּפלּו ֵמַהַחּלֹון ְוֶׁשָּתבֹואּו ַה 
ֶׁשל   ֵּבן  ֲהֵרי  הּוא  ְיהּוִדי  ָקָטן,  ָמָׁשל  ַרק  ֶזה  ְיָלִדים...?'  ּבֹוִכים  ַאֶּתם  ַמה  ַסָּכנֹות, 

ָלכֵ  ָהַעִּמים,  ִמָּכל  ִנְבַחְרנּו  הּוא,   ָּברּו ָלנּו    ןַהָּקדֹוׁש  אֹוֵמר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
 ק ְּדָבִרים ֶׁשּטֹוִבים ִּבְׁשִביְל'. ַר  ה'ַּתֲעֶׂש 

: "'ְוַאֶּתם  (ְּדָבִרים ד, ד)ַהָּפסּוק    לעַ   (ַּתְנחּוָמא ְׁשִמיִני, ו)ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים ָלנּו  
  , ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱאֵקיֶכם', ָמָׁשל ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה, ְלרֹוֵפא ֶׁשָהַל ְלַבֵּקר ְׁשֵני חֹוִלים

, ָאַמר ִלְבֵני ֵביתֹו: ְּתנּו לֹו ָּכל ַמֲאָכל ֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש,  ָרָאה ֶאָחד ֵמֶהם ֶׁשָהָיה ְּבַסָּכָנה

 ְּתׁשּוָבה:

ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות  ֶרְסֶלבׁשְ  ּבְ
 

ה  י ְיהּוִדי? ָלּמָ  נֹוַלְדּתִ
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )טנ"קִסּפּור ַחּיָ

 ת ַהָּׁשבּועֹוג ַח ר ַאַח  ַרֵּבנּול ֵאצֶ א ִנְמצָ ן ָנָת י ַרּבִ ר: ַּתְקִצי 
 תקסא. 

ֶעֶרב־ַׁשַּבת־קֶֹדׁש ִׁשִּׁשי  יֹום  אֹותֹו  ִעם ְוָכל  ַהָּגדֹול  ְּבֵביתֹו  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ָיַׁשב   
 ְוא ְמאֹד ַהְרֵּבהַז"ל  . ְוִדֵּבר ָאז ַרֵּבנּו ֵּביֵניֶהם ָאז  ָהָיה ָנָתן ַרִּבי ְוַגם ".ָלםֹוע"ָה 

ַעד  ְלֶמְרָחץ  ָהַל  ְלֶמְרָחץ   ָהְיָתה  ֶׁשַּדְרּכֹו  ָמה  ַהּיֹום  ִלְפנֹות  ָסמּו ָּתִמיד ֵליֵל
 ַּכָּמה ":  ְוָאַמר  ָעָנה  ַהְּקדֹוָׁשה   ִׂשיָחתֹו  ּוְבתֹו.  ֲחצֹות  ַאַחר  ָסמּו  ֶּתֶכף  ו'ְּביֹום  
סֹוֵבל,   ִלְהיֹות  ָקֶׁשה הּוא  ִיּסּוִרים  ַּכָּמה  (ְּכלֹוַמר  ָהעֹוָלם!  ְלַהְנִהיג  ְמֻפְרָסם 

ָלֵׂשאת  ְוָצִרי ָעָליו,  ֻמָּנח  ַהָּדָבר    ֶׁשַהּכֹל  ֶזה  ַהא  ִּכי  ְמאֹד)  ַהְרֵּבה  ְּבַדְעּתֹו 
 ֶנֱחָׁשב  ֶׁשֵאין,  ָלֶכם  ִנְדֶמה),  תקנט  ְּבִסיַמן(  ל"ֶׁשעֹוְסִקין ַעָּתה ִלְכרֹ ַהֵּסֶפר ַהּנָ 

ה ָּבזֶ   ְּתלּוִיים  עֹוָלמֹות  ְוַכָּמה  ַּכָּמה]  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל, [ַהּזֹאת  ַהְּכִריָכה  ִעְנַין  ִלְכלּום
).  רֹאׁשֹו  ַעל  ַהּכֹל   ָלֵׂשאת  ָצִרי  ֶׁשהּוא,  ָהְיָתה   ְוַכָּוָנתֹו. ("ִּבְכִריַכת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה

ֵעֶסק ְוֵעֶסק ֵמִעְסֵקי ַהְּסָפִרים   ָּכל  ְוִנְׂשָּגב  ְוָעצּום  ָּגדֹול  ַּכָּמה,  ֵמָרחֹוק  ֵהִבינּו  ְוָאז [
ר ְּתלּוִיים ַּכָּמה ְוַכָּמה עֹוָלמֹות. ְוַאַחר־ ְוָהִעְנָיִנים ֶׁשּלֹו, ֶׁשֲאִפּלּו ִּבְכִריַכת ַהֵּספֶ 

 ְוַלִמְקֶוה] ְלֶמְרָחץ ַז"לָּכ ָהַל ַרֵּבנּו 
 תקסב. 
ַרֵּבנּו   ֵאֶצל  ַהָּׁשבּוַע  ָּכל  ִנְׁשַאר  ָנָתן  ָּגַמר    ְוא  ַהּכֹוֵר  ִנְתַעֵּצל  ִּכי,  ַז"לְוַרִּבי 

 ְמאֹד  ַהְרֵּבהַז"ל  ַהְּכִריָכה ַרק ַעד יֹום ֲחִמיִׁשי. ּוְבָכל ְיֵמי ַהָּׁשבּוַע ַהֶּזה ִּדֵּבר ַרֵּבנּו  
ְוִחֵּזק אֹותֹו ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה. ְוָאַמר לֹו, ֲאִפּלּו ַהחֹוֶלה ַהֻּמָּטל ַעל   ָנָתן  ַרִּבי  ִעם

ְואֹוְמִרים לֹו, ֶׁשא ַיִּפיל ְּבַדְעּתֹו ִויַחֵּזק ַעְצמֹו   ֶעֶרׂש ְּדָוי, ְמַחְּזִקין אֹותֹו ַהְרֵּבה
ֶאת  ֶׁשְּמַחֵּזק  ַעל־ְיֵדי  ּוְבִריאּותֹו,  ְלֵאיָתנֹו  ַהחֹוֶלה  חֹוֵזר  ֶּבֱאֶמת   ְוָכ עֹז,  ְּבָכל 

ֵדי ַעְצמֹו ּוַמְבִריא ֶאת ַעְצמֹו ְוֵאינֹו ִנְמָׁש ַאַחר ַעְצלּות ּוְכֵבדֹות ָחְליֹו. ִּכי ַעל־יְ 
ָּבֶהם  ְוַכּיֹוֵצא  ָהֵאֶּלה  ַּכְּדָבִרים  ֶּבֱאֶמת.  ִלְבִריאּותֹו  חֹוֵזר  ְוִהְתַחְּזקּותֹו  ְזִריזּותֹו 

 ִּדֵּבר ִעּמֹו ַהְרֵּבה ֵמִעְנַין ִהְתַחְּזקּות ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ְּבָכל ַמה ְּדֶאְפָׁשר. 
 תקסג. 

ַרֵּבנּו   ָאז  ִעּמֹו  ִּדֵּבר  לֹוַז"ל  ַּגם  ְועֶֹצם   ְוִסֵּפר  ִׁשעּור  ְּבִלי  ְוִיּסּוָריו  ַצֲערֹו  ִמֹּגֶדל 
ַהַּצַער ְוַהִּיּסּוִרים, ֶׁשֵּיׁש לֹו, ֵמַהַּיְלָּדה ֶׁשל ִּבּתֹו ַחָּיה, ֶׁשָהְיָתה ָאז חֹוָלה ְּביֹוֵתר  

ָּכל  (ֲאַבְעּבּועֹות רּוַח). ְוָאַמר, ֶׁשהּוא ַמְרִּגיׁש ְּבִלּבֹו  ְזִלין אֹו ָּפאִקיןאֵמחִֹלי ַהָּמ 
ַהָּמ  חִֹלי  לֹו  ְוָהָיה  ַהְלַואי  ְמֻרֶּצה  ְוֶׁשהּוא,  ַהִּתינֹוק  ֶׁשל  ּוְגִניָחה  ְזִלין אְּגִניָחה 

ִּבְמקֹום ַהִּתינֹוק. ְוָאַמר, ֶׁשֵהם ַּדְרֵכי־ה' ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ַלֲהִביָנם; ַהְינּו ֶׁשֵּיׁש ַּדְרֵכי 
ְּבִחיַנת:ֶׁשִא ,  'ה ַצִּדיק ְוַרע לֹו ְוכּו',   י ֶאְפָׁשר ַלֲהִביָנם, ֶׁשֵהם  ַצִּדיק ְוטֹוב לֹו, 

נ ְּבִסיָמן  ְּבַהּתֹוָרה  ַּבָּׁשבּועֹות  ִמֶּזה  . ָׁשם  ַעִין),  ז"תקנ  ִסיָמן  ל"ַּכנַ (  ו"ֶׁשִּדֵּבר 
ֶׁשָּכתּוב 'ה  ַּדְרֵכי  ְּבִחיַנת  ֵהם  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהִּיּסּוִרים,  ְוָאַמר ַמה  ֵמִעְנָין  ָאז  ְוִסֵּפר   ,

 ֶׁשְּיַגֶּלה,  ל"ְּבִׁשְבֵחי ָהֲאִר"י ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִהְפִציר ּבֹו ַהְרֵּבה ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל זַ 
  ְוִהְפִציר .  ְלָפָניו  ְּגדֹוָלה  ַסָּכָנה  ֶׁשִהיא,  ָאַמר  ִּכי,  ל"ָהֲאִריזָ   ָרָצה  ְוא,  ֶאָחד  סֹוד  לֹו
ַהְרֵּבה, ּוֵמֲחַמת ֶזה ָהָיה ֻמְכָרח ְלַגּלֹותֹו, ִּכי ָאַמר, ֶׁשא   ִויָטאל  ִּייםַח   ַרִּבי  ּבֹו

 ַחִּיים  ְּכֶׁשַרִּבי,  ִנְמָצא.  ל"ָּבא ְלעֹוָלם ִּכי־ִאם ְלַתֵּקן ִנְׁשַמת ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל זַ 
ָניו. ְוַאַחר־ָּכ ֶּתֶכף ֻמְכָרח ֶּבֱאֶמת ְלַגּלֹות ַהּסֹוד ְלפָ   ָהָיה,  אֹותֹו  ִהְפִציר  ִויָטאל

 ַרֲחָמָנא ִלְּצַלן. ְוֵאי ְוִנְפַטר ֵמֲחַמת ֶזה,  ְּכֶׁשִּגָּלה ֶזה ַהּסֹוד, ַנֲעָׂשה ְּבנֹו חֹוֶלה 
ֶאְפָׁשר ְלָהִבין זֹאת, ִּכי ֲהא ָהָיה ֻמְכָרח ְלַגּלֹות ַהּסֹוד ֵמֲחַמת ַהְפָצַרת ַרִּבי ַחִּיים 

כֵ   -ִויָטאל   ִּפי  הְוַאף־ַעל־  ַּדְרֵכי  ְּבִחיַנת  ֶזה הּוא   ַא ַעל־ֶזה.  ֶנֱעַנׁש   ֶׁשִאי ,  ' ן 
. ְוִסֵּפר ָאז ָּכל ֶזה ְלִעְנַין ִיּסּוָריו ִמָּבָניו ּוִמּיֹוְצֵאי ֲחָלָציו, ֶׁשָּכל ַלֲהִביָנם  ֶאְפָׁשר
ְלַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר.  וִיּסּוָרי אֹוָתנּו  ְלָקֵרב  ֶׁשעֹוֵסק  ֵמֲחַמת  ֵמֲחָמֵתנּו,  ְוַהא   הּוא 

ְּבִתּקּוֵננּו  ֶׁשַּיֲעסֹק  ֶּבֱאֶמת,   ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ְרצֹון  ּוְבַוַּדאי  ַלָּׁשַמִים,  ֶּבֱאֶמת  ַּכַּוְנּתֹו 
ְוַאף־ַעל־  -ֵאָליו ִיְתָּבַר, ִּכי ֶזה ִעַּקר ְּכבֹוד ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ּוְרצֹונֹו ְוכּו'     ְלָקְרֵבנּו  

 ֶׁשִאי,  'ִּפי־ֵּכן. ֵיׁש לֹו ִיּסּוִרין ָוֳעָנִׁשים ָּכֵאּלּו ֵמֲחַמת ֶזה ַּדְיָקא. ַא ֵהם ַּדְרֵכי ה
אֶֹפן. ְוָאַמר ָאז, ֶׁשֶּזה יֹוֵדַע ַעל ַעְצמֹו ְזכּות, ֶׁשַּגם   ְּבׁשּום  ְּכָלל  ַלֲהִביָנם  ֶאְפָׁשר

צַ  לֹו  ּוְמַסְּפִרים  ְלָפָניו  ְּכֵדי ְּכֶׁשְּבֵאין  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ֶׁשֶּנְחָלה  ַאֵחר  ִמִּתינֹוק  ַער 
, ל "ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָעָליו, ֵיׁש לֹו ַּגם־ֵּכן ַצַער ְוִיּסּוִרים ָּכֵאּלּו ַמָּמׁש, ֶׁשֵּיׁש לֹו ִמֶּנְכּדֹו ַהּנַ 

 ה), ְּבִלּבֹו.ֲאָנָח  ְקֶרעְכץ  ֶׁשּקֹוִרין, (ַהִּתינֹוק ֶׁשל ּוְגִניָחה ְּגִניָחה  ָּכל ֶׁשַּמְרִּגיׁש
 תקסד. 

ַרֵּבנּו   ָאז   ַהְּכֵׁשִרים  ֵמֲחבּוַרת  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִנְפָרד  ְּכֶׁשֶאָחד  ַּגם,  ַז"לְוָאַמר 
ֵמַאְנֵׁשי־  ֶאָחד ֶאת ָאז  ְוִהְזִּכיר. ל"ַהְמֹקָרִבים ֵאָליו, ֵיׁש לֹו ַּגם־ֵּכן ָּכל ַהַּצַער ַהּנַ 

ְוַהִּיּסּוִרים, ִליָּפא  ַרִּבי(  ְׁשלֹוֵמנּו ַהַּצַער  ִמֹּגֶדל  ְמאֹד  ְוִהְפִליג  ִמֶּמּנּו,  ֶׁשִּנְפַרד   ,(
 ֶׁשֵּיׁש לֹו ִמֶּזה. 

 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק")   -(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 
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 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'

 סעודת הילולא של רבי נתן ז"ל  
ביום שני האחרון, עשרה בטבת, חל יום ההילולא של רבי נתן ז"ל, אשר לו אנו חייבים את  
חיינו, הוא היה התלמיד של רבינו ז"ל שהמשיך ולימד אותנו את מה שרבינו מלמד אותנו, הוא 
זה שכתב את התורות של רבינו ז"ל, שרק בזכות זה אנו חיים היום, ושהלימודים והעצות הללו  

את   שרבינו מחזקים  כפי  יתברך,  להשם  ישראל  עם  כל  את  ומחזירים  ומקרבים  כל העולם, 
 שאם לא רבי נתן, לא היה נשאר ממנו דף גניזה בודד.  –בעצמו התבטא 

אנשי שלומינו בכל המקומות התאספו לכבוד היום הגדול יום ההילולא ביום שני בערב, שם 
התחזקו ובעיקר  אותנו,  מלמד  נתן  שרבי  מה  את  ושנו  לעוד    חזרו  ולתת  להמשיך  בהפצה, 

ז"ל, מה שרבי נתן עשה כל חייו, לגלות ולפרסם את  יהודים את מה שאנו מקבלים מרבינו 
 הלימודים של רבינו ז"ל בכל העולם, ובכך לעזור ולהציל כל כך הרבה יהודים. 

ראש הישיבה שליט"א ערך את סעודת ההילולא בבית המדרש היכל הקודש בבלומינג גראוו, 
ידיים לסעודה, מסר ראש הישיבה    אשר שם התאספו רבים מאנשי שלומינו, לאחר נטילת 

 שליט"א דברות קודש מאוד מחזקים. 
לאחר ברכת המזון פנה כל אחד לדרכו עם כוחות רעננים להתחזק בעבודת ה' עם העצות שרבי  

 נתן מסר לנו מרבינו ז"ל, ועם קבלה טובה לעסוק יותר בהפצה, כל אחד בדרך שלו. 
 ו מגן לנו היא מאירת עינינו!תורת

*** 

בית מדרש היכל הקודש חדש נוסף בספרינג  
 וואלי

בית   בפתיחת  והסביבה,  וואלי  ספרינג  תושבי  שלומינו,  אנשי  בקרב  שוררת  גדולה  שמחה 
מדרש היכל הקודש חדש, שישמש מגדל אור לעיר, להתחזק יחדיו עם הלימודים של רבינו  

 .ז"ל כפי שראש הישיבה מלמד אותנו
בערב    9, בכל ערב מתקיים שיעור נפלא בגמרא בשעה  .Union Rd 34בית המדרש ממוקם ב  

 ולאחר מכן תפילת מעריב, ובשבת קודש מתאספים בליל שבת ובסעודה שלישית. 
אנשי שלומינו תושבי הסביבה מצפים כבר זמן רב לבית המדרש המדובר, וכבר שפכו על כך  

וכעת מודים להשם יתברך על הזכות בפינת יקרת זו,   תפילות רבות ללא שיעור להשם יתברך,
ובכך יוכלו להחזיק עצמם יחד בדיבוק חברים, להתחזק יחדיו להמשיך לשאוף מהמעיין הזך  

 והטהור של רבינו ז"ל. 
 פתחו לי שערי צדק! 

*** 

 חנוכת הבית לבית המדרש היכל הקודש לונדון 
שלומינו תושבי עיר הבירה לונדון, שסוף כל  חדשות מאוד טובות ומשמחות מגיעות מאנשי  

 סוף נמצא מקום מתאים בו יוכלו תלמידי היכל הקודש לונדון להתפלל ללמוד ולהתחזק יחדיו. 
וזה לאחר אלפי אלפי תפילות שאברכים, בחורים וילדים תלמידי היכל הקודש תושבי לונדון  

המדרש משלהם בכדי שיוכלו להתחזק  ביקשו מהשם יתברך בתפילות ובתחנונים שיזכו לבית  
ולהתפלל יחדיו, ולקיים שם חבורות, מקום בו כל אחד שצריך חיזוק יוכל לבוא ולחמם את  

 נשמתו מהחיזוק של רבינו ז"ל. 
לבית   פרטי  מקום  שיהיה  מאוד  שחשוב  כך  על  רבות  הזכיר  כבר  שליט"א  הישיבה  ראש 

כל המניעות ולפתוח בית מדרש    המדרש, וברוך השם בסייעתא דשמיא הצליחו להתגבר על 
 לשמחתם הרבה של כל תלמידי היכל הקודש לונדון. 

חנוכת הבית התקיימה ביום שני האחרון, אור ליום עשרה בטבת, בשילוב עם סעודת הילולא  
של רבי נתן, אנשי שלומינו התאספו והודו להשם יתברך על כך שאנו יודעים מרבינו הקדוש,  

 כפי שרבי נתן מסר לנו. שאנו מנסים לצעוד בדרכיו,
(בכניסה הצדדית). יעזור השם    23a St. Andrews Groveהכתובת של בית המדרש הינה  

יתברך שמפינה חדשה ויקרה זו יצאו הרבה שעות של תורה ותפילה, התחזקות והפצה, ושם  
 שמים יתקדש ויתרומם בעולם. 

 בואו שעריו בתודה! 
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   451-152-354380  ארגנטינה |    212-444-9169   ארה"ב 

 323-500-3462  בלגיה |    438-320-9090  קנדה |    03303502363  אנגליה |  
 058-637-7799/ הודעות  chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל  

 

 079.70.400.66    שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד -קול ברסלב  

 
 541-152-354370 ארגנטינה|  212-444-9191  ארה"ב

 323-500-3461 בלגיה|   438-300-8080 קנדה|  03303502361 אנגליה| 
 rabbirothhebrew@gmail.com  לקבלת הגליון במייל

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

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

 ברכות 9:15
 10:00שחרית ימי חול  

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

  2ירושלים רח' |   בני ברק לאחר הדה"נ  'ד 50 ברכות 9:15 לאחר זמן הדה"נ  'ד 10 21:00יום רביעי בשעה 
 שמיעת שיעור

 19ליל שישי רח' נחל דולב 
 ד' לפני השקיעה  30סעודה שלישית 

 לפני השקיעה  'ד 10 ברכות 9:15 ק"א   20 הנביאה וגם ברמה ג' רח' מרים
 

  6ריב"ל רח' |  שמש  תבי

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

 ) ביהכ"נ חב"ד( 9
 

 (בנין יד עזרה)  1רחוב צה"ל |    צפת לפני השקיעה  'ד 10 ברכות 9:00 דק' לפני השקיעה 20

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

 

ָאַמר ָלֶהם: ָּכ ְוָכ ַמֲאָכל  ,  ָרָאה ָהֶאָחד ֶׁשָעִתיד ִלְחיֹות
ְוָכ א יֹאַכל  ְוָכ ָלֶזה  ,  ָאְמרּו ָלרֹוֵפא, ַמה ֶּזה,  יֹאַכל 

יֹ  אֹוֵמר  ְוָלַאֵחר  ַאָּתה  ְמַבֵּקׁש,  ֶׁשהּוא  ַמֲאָכל  ָּכל  אַכל 
ְוָכ  ָּכ יֹאַכל  א  ָהרֹוֵפא?,  ָאַמְרָּת  ָלֶהם  ְלֶזה  ,  ָאַמר 

ֲאָבל  , ֶׁשהּוא ְלַחִּיים, ָאַמְרִּתי לֹו ֶזה ֱאכֹל ְוֶזה א ּתֹאַכל
ֶּׁשהּוא   ַמה  ָּכל  ָלֶהם,  ָאַמְרִּתי  ְלִמיָתה,  ֶׁשהּוא  אֹותֹו 

ְלַחִּיים". ָּכְמַבֵּקׁש ְּתנ ַהָּקדֹוׁש  ר  אֹוֵמ ם  ּגַ   ּו לֹו, ֶׁשֵאינֹו 
הּוא  ְלַחִּייםלִיְׂשָרֵא ם  ְלעַ   ָּברּו ֶׁשֵהם  "ִיְׂשָרֵאל  ם  עַ ,  , 

ים    ָאַמר ָלֶהםת,  ִלְחיֹום ֶׁשִּנְׁשָאִריל  ִיְׂשָרֵא  'ִוְהִייֶתם ְקדֹׁשִ
'ַאל ְּתַׁשְּקצּו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם',   ָאִני',  'ֶאת ֶזה  ִּכי ָקדֹוׁש 

ָּבֶהם   ִּתַּטְּמאּו  'א  ּתֹאֵכלּו',  א  ֶזה  'ְוֶאת  ּתֹאְכלּו', 
ְּכמֹו ְלַחִּיים",  ֶׁשֵהם  ָלָּמה,  ָּבם',  :  בֶׁשָּכתּו  ְוִנְטֵמֶתם 

 "ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱאֵקיֶכם, ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום". 

ֵמ  ְּתַבֵּקׁש  ִהְתּבֹוְדדּות,  ִעם  ִּתְתַחֵּזק  ִיְתָּבַר  ָאִחי  ַהֵּׁשם 
  ֱאמּוָנה ֲחָזָקה, ֶׁשַּתְרִּגיׁש ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ֶׁשִּתְהֶיה ְל
הּוא. ְּתַבֵּקׁש ַרק ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה, ַעל ֱאמּוָנה ֲחָזָקה; ַעד  
ְיֵדי   ַעל  ִּכי  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְלַהְרִּגיׁש  ֶׁשִּתְזֶּכה 

 דּות ַמִּגיִעים ֶלֱאמּוָנה.ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְד 

ִּתְכּתֹב ִלי ֶאת ַהְּׁשֵאלֹות ְוַהְּסֵפקֹות ֶׁשְּל ּוְבֶעְזַרת ַהֵּׁשם  
 .ֶאֱעֶנה ְל 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 י תשפ"ג) ַוְיִח ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו אברהם שבתי מזרחי מו"ה 
 למזל טוב  להולדת הבן

 מוסדותשכל כך מסור לר' שבתי, ל גדולההכרת הטוב  אנחנו חייבים
יעזור השם , הקדושים, לקריה, ולכל הדברים הטובים שזקוקים להם

שיראה הרבה נחת פרנסה ונחת,  יתברך שהזכויות יעמדו לו לבריאות
 , דורות ישרים ומבורכיםיהודית מהילד הזה ומכל ילדיו

*** 

 הי"ו יודל דעפריסמו"ה 
 למזל טוב  להולדת הבן
*** 

 הי"ו הלל ווייסמו"ה 
 למזל טוב  להולדת הבן
*** 

 הי"ו  חיים אהרן קליטניקמו"ה 
 למזל טוב  להולדת הבן
*** 

 הי"ו יואל משה מייזעלסמו"ה 
 למזל טוב  להולדת הבן
*** 

 הי"ו מאטי ראזענפעלדמו"ה 
 למזל טוב  להולדת הבן
*** 

 הי"ומשה זילברמאן מו"ה 
 למזל טוב  לרגל החתונה 

*** 

 הי"ו  יואליש קרויסמו"ה 
 למזל טובאליעזר שלמה לרגל שמחת החלאקה של בנו 

 


	מֵאָשֵׁר שְׁמֵנָה לַחְמוֹ וְהוּא יִתֵּן מַעֲדַנֵּי מֶלֶךְ. רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן כ"ג), "בָּעוֹלָם הַבָּא מֻנָּחִין כַּמָּה בְּנֵי אָדָם בַּחוּץ וְהֵם צוֹעֲקִים בְּקוֹל מַר: תְּנוּ לָנוּ מָה לֶאֱכֹל. וּבָאִין אֶצְלָם וְאוֹמְרִים...
	מְאֹד מַפְחִיד לַחֲשֹׁב אֵיךְ יֵרָאֶה כְּשֶׁיּוֹם אֶחָד נַגִּיעַ לָעוֹלָם הַבָּא, הַצַּדִּיק הַקָּדוֹשׁ רַבִּי נָתַן הֲרֵי כָּל חַיָּו חָשַׁב רַק מֵהָעוֹלָם הַבָּא, אֵיךְ לְהִתְכּוֹנֵן לְעַלְמָא דְּאָתֵי, וְהוּא אָמַר פַּעַם, "אֲנִי לֹא יָכוֹל לְתָאֵר...
	מְאֹד מַפְחִיד לַחֲשֹׁב אֵיךְ יֵרָאֶה כְּשֶׁיּוֹם אֶחָד נַגִּיעַ לָעוֹלָם הַבָּא, הַצַּדִּיק הַקָּדוֹשׁ רַבִּי נָתַן הֲרֵי כָּל חַיָּו חָשַׁב רַק מֵהָעוֹלָם הַבָּא, אֵיךְ לְהִתְכּוֹנֵן לְעַלְמָא דְּאָתֵי, וְהוּא אָמַר פַּעַם, "אֲנִי לֹא יָכוֹל לְתָאֵר...
	מְאֹד מַפְחִיד לַחֲשֹׁב אֵיךְ יֵרָאֶה כְּשֶׁיּוֹם אֶחָד נַגִּיעַ לָעוֹלָם הַבָּא, הַצַּדִּיק הַקָּדוֹשׁ רַבִּי נָתַן הֲרֵי כָּל חַיָּו חָשַׁב רַק מֵהָעוֹלָם הַבָּא, אֵיךְ לְהִתְכּוֹנֵן לְעַלְמָא דְּאָתֵי, וְהוּא אָמַר פַּעַם, "אֲנִי לֹא יָכוֹל לְתָאֵר...
	מוֹהֲרָא"שׁ מֵבִיא בְּשֵׁם מִדְרָשׁ תַּלְפִּיּוֹת שֶׁאָשֵׁר בֶּן יַעֲקֹב יוֹשֵׁב בְּפִתְחוֹ שֶׁל גֵהִינוֹם, וְהוּא לֹא נוֹתֵן לְהִכָּנֵס לְאֶחָד שֶׁלָּמַד מִשְׁנָיוֹת, הוּא אוֹמֵר שֶׁהָאָדָם הַזֶּה שַׁיָּךְ אֵלָיו, וּמוֹהֲרָא"שׁ מֵבִיא  בְּשֵׁם הַהַחִ...
	רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן י"ט) שֶׁאֲפִלּוּ אָדָם שֶׁרָחוֹק מְאֹד מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, הוּא נָפַל לַעֲבֵרוֹת חֲמוּרוֹת וּלְהֶרְגֵּלִים רָעִים מְאֹד, הוּא מַמָּשׁ מֻרְגָּל בַּעֲבֵרוֹת רַחֲמָנָא לִצְּלַן, הוּא לֹא רוֹאֶה שׁוּם דֶּרֶ...
	אֲנַחְנוּ נִכְנָסִים כָּעֵת לִימֵי הַשּׁוֹבָבִי"ם הַקְּדוֹשִׁים, הָאֲרִ"י הַקָּדוֹשׁ גִּלָּה לָנוּ שֶׁהַשָּׁבוּעוֹת הַקְּדוֹשִׁים הָאֵלּוּ מְסֻגָּלִים מְאֹד לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה. וּמִי לֹא רוֹצֶה לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה? כָּל יְהוּדִי מְחַפֵּשׂ דֶּרֶךְ ל...
	אֲנַחְנוּ נִכְנָסִים כָּעֵת לִימֵי הַשּׁוֹבָבִי"ם הַקְּדוֹשִׁים, הָאֲרִ"י הַקָּדוֹשׁ גִּלָּה לָנוּ שֶׁהַשָּׁבוּעוֹת הַקְּדוֹשִׁים הָאֵלּוּ מְסֻגָּלִים מְאֹד לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה. וּמִי לֹא רוֹצֶה לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה? כָּל יְהוּדִי מְחַפֵּשׂ דֶּרֶךְ ל...
	אֲנַחְנוּ נִכְנָסִים כָּעֵת לִימֵי הַשּׁוֹבָבִי"ם הַקְּדוֹשִׁים, הָאֲרִ"י הַקָּדוֹשׁ גִּלָּה לָנוּ שֶׁהַשָּׁבוּעוֹת הַקְּדוֹשִׁים הָאֵלּוּ מְסֻגָּלִים מְאֹד לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה. וּמִי לֹא רוֹצֶה לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה? כָּל יְהוּדִי מְחַפֵּשׂ דֶּרֶךְ ל...
	זֶה דָּבָר קַל שֶׁכָּל יְהוּדִי יָכוֹל לְהַצְלִיחַ בּוֹ, וְכָךְ נֵחָלֵץ מִכָּל הַבְּעָיוֹת בְּזֶה הָעוֹלָם, זֶה יְקַדֵּשׁ וִיטַהֵר אוֹתָנוּ וְיַחֲזִיר אוֹתָנוּ אֶל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹד בְּזֶה הָעוֹלָם, וּכְשֶׁנַּעֲלֶה לְמַעְלָה לָעוֹלָם הַבָּ...
	(אֲשֶׁר הָיָה אֶל יוֹאֵל, וַיְחִי תשפ"ב)
	.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיְחִי, ח' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	'שָׁלוֹם' אֵין פֵּרוּשׁוֹ שֶׁשְּׁנֵינוּ בְּדֵעָה אַחַת, שָׁלוֹם פֵּרוּשׁוֹ שֶׁאֲפִלּוּ שֶׁיֵּשׁ לָנוּ דֵּעוֹת שׁוֹנוֹת – בְּכָל זֹאת אֲנַחְנוּ לֹא שׂוֹנְאִים אֶחָד אֶת הַשֵּׁנִי, אֲנַחְנוּ יְכוֹלִים לְדַבֵּר בְּיַחַד, אֲנַחְנוּ יְכוֹלִים לְהַמְשִׁיךְ ...
	רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק א', סִימָן פ) שָׁלוֹם הוּא דַּוְקָא כְּשֶׁמְּחַבְּרִים שְׁנֵי טְבָעִים הֲפוּכִים וְחַיִּים בְּיַחַד, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (אִיּוֹב כה, ב): "עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו", הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹשֶׂה שׁ...
	רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק א', סִימָן פ) שָׁלוֹם הוּא דַּוְקָא כְּשֶׁמְּחַבְּרִים שְׁנֵי טְבָעִים הֲפוּכִים וְחַיִּים בְּיַחַד, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (אִיּוֹב כה, ב): "עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו", הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹשֶׂה שׁ...
	הַשָּׁבוּעַ נִצְעַק: "חֲזַק חֲזַק!" אֲנַחְנוּ עוֹמְדִים לְסַיֵּם אֶת סֵפֶר בְּרֵאשִׁית. אִם תִּלְמַד כָּל יוֹם קְצָת חוּמָשׁ עִם תַּרְגּוּם; בְּיוֹם רִאשׁוֹן עַד שֵׁנִי, בְּיוֹם שֵׁנִי עַד שְׁלִישִׁי – אַתָּה תַּצְלִיחַ לְסַיֵּם וְלִצְעֹק: "חֲזַק!" תּ...
	הַשָּׁבוּעַ נִצְעַק: "חֲזַק חֲזַק!" אֲנַחְנוּ עוֹמְדִים לְסַיֵּם אֶת סֵפֶר בְּרֵאשִׁית. אִם תִּלְמַד כָּל יוֹם קְצָת חוּמָשׁ עִם תַּרְגּוּם; בְּיוֹם רִאשׁוֹן עַד שֵׁנִי, בְּיוֹם שֵׁנִי עַד שְׁלִישִׁי – אַתָּה תַּצְלִיחַ לְסַיֵּם וְלִצְעֹק: "חֲזַק!" תּ...
	הַשָּׁבוּעַ נִצְעַק: "חֲזַק חֲזַק!" אֲנַחְנוּ עוֹמְדִים לְסַיֵּם אֶת סֵפֶר בְּרֵאשִׁית. אִם תִּלְמַד כָּל יוֹם קְצָת חוּמָשׁ עִם תַּרְגּוּם; בְּיוֹם רִאשׁוֹן עַד שֵׁנִי, בְּיוֹם שֵׁנִי עַד שְׁלִישִׁי – אַתָּה תַּצְלִיחַ לְסַיֵּם וְלִצְעֹק: "חֲזַק!" תּ...
	מָחָר בָּעֶרֶב יִתְכַּנְּסוּ בְּכָל בָּתֵּי הַמִּדְרָשִׁים שֶׁל הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ לְהוֹדוֹת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל רַבִּי נָתָן וּלְהִתְחַזֵּק בַּהֲפָצָה. רַבִּי נָתָן אָמַר: "הִתְבּוֹנַנְתִּי הַרְבֵּה אֵיךְ אֶפְשָׁר לִגְרֹם שֶׁדְּבַר רַבֵּנוּ יַמְש...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	ביום שני האחרון, עשרה בטבת, חל יום ההילולא של רבי נתן ז"ל, אשר לו אנו חייבים את חיינו, הוא היה התלמיד של רבינו ז"ל שהמשיך ולימד אותנו את מה שרבינו מלמד אותנו, הוא זה שכתב את התורות של רבינו ז"ל, שרק בזכות זה אנו חיים היום, ושהלימודים והעצות הללו מחזקי...
	ביום שני האחרון, עשרה בטבת, חל יום ההילולא של רבי נתן ז"ל, אשר לו אנו חייבים את חיינו, הוא היה התלמיד של רבינו ז"ל שהמשיך ולימד אותנו את מה שרבינו מלמד אותנו, הוא זה שכתב את התורות של רבינו ז"ל, שרק בזכות זה אנו חיים היום, ושהלימודים והעצות הללו מחזקי...
	ביום שני האחרון, עשרה בטבת, חל יום ההילולא של רבי נתן ז"ל, אשר לו אנו חייבים את חיינו, הוא היה התלמיד של רבינו ז"ל שהמשיך ולימד אותנו את מה שרבינו מלמד אותנו, הוא זה שכתב את התורות של רבינו ז"ל, שרק בזכות זה אנו חיים היום, ושהלימודים והעצות הללו מחזקי...
	אנשי שלומינו בכל המקומות התאספו לכבוד היום הגדול יום ההילולא ביום שני בערב, שם חזרו ושנו את מה שרבי נתן מלמד אותנו, ובעיקר התחזקו בהפצה, להמשיך ולתת לעוד יהודים את מה שאנו מקבלים מרבינו ז"ל, מה שרבי נתן עשה כל חייו, לגלות ולפרסם את הלימודים של רבינו ז...
	אנשי שלומינו בכל המקומות התאספו לכבוד היום הגדול יום ההילולא ביום שני בערב, שם חזרו ושנו את מה שרבי נתן מלמד אותנו, ובעיקר התחזקו בהפצה, להמשיך ולתת לעוד יהודים את מה שאנו מקבלים מרבינו ז"ל, מה שרבי נתן עשה כל חייו, לגלות ולפרסם את הלימודים של רבינו ז...
	אנשי שלומינו בכל המקומות התאספו לכבוד היום הגדול יום ההילולא ביום שני בערב, שם חזרו ושנו את מה שרבי נתן מלמד אותנו, ובעיקר התחזקו בהפצה, להמשיך ולתת לעוד יהודים את מה שאנו מקבלים מרבינו ז"ל, מה שרבי נתן עשה כל חייו, לגלות ולפרסם את הלימודים של רבינו ז...
	ראש הישיבה שליט"א ערך את סעודת ההילולא בבית המדרש היכל הקודש בבלומינג גראוו, אשר שם התאספו רבים מאנשי שלומינו, לאחר נטילת ידיים לסעודה, מסר ראש הישיבה שליט"א דברות קודש מאוד מחזקים.
	ראש הישיבה שליט"א ערך את סעודת ההילולא בבית המדרש היכל הקודש בבלומינג גראוו, אשר שם התאספו רבים מאנשי שלומינו, לאחר נטילת ידיים לסעודה, מסר ראש הישיבה שליט"א דברות קודש מאוד מחזקים.
	ראש הישיבה שליט"א ערך את סעודת ההילולא בבית המדרש היכל הקודש בבלומינג גראוו, אשר שם התאספו רבים מאנשי שלומינו, לאחר נטילת ידיים לסעודה, מסר ראש הישיבה שליט"א דברות קודש מאוד מחזקים.
	לאחר ברכת המזון פנה כל אחד לדרכו עם כוחות רעננים להתחזק בעבודת ה' עם העצות שרבי נתן מסר לנו מרבינו ז"ל, ועם קבלה טובה לעסוק יותר בהפצה, כל אחד בדרך שלו.
	לאחר ברכת המזון פנה כל אחד לדרכו עם כוחות רעננים להתחזק בעבודת ה' עם העצות שרבי נתן מסר לנו מרבינו ז"ל, ועם קבלה טובה לעסוק יותר בהפצה, כל אחד בדרך שלו.
	לאחר ברכת המזון פנה כל אחד לדרכו עם כוחות רעננים להתחזק בעבודת ה' עם העצות שרבי נתן מסר לנו מרבינו ז"ל, ועם קבלה טובה לעסוק יותר בהפצה, כל אחד בדרך שלו.
	תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו!
	***
	שמחה גדולה שוררת בקרב אנשי שלומינו, תושבי ספרינג וואלי והסביבה, בפתיחת בית מדרש היכל הקודש חדש, שישמש מגדל אור לעיר, להתחזק יחדיו עם הלימודים של רבינו ז"ל כפי שראש הישיבה מלמד אותנו.
	שמחה גדולה שוררת בקרב אנשי שלומינו, תושבי ספרינג וואלי והסביבה, בפתיחת בית מדרש היכל הקודש חדש, שישמש מגדל אור לעיר, להתחזק יחדיו עם הלימודים של רבינו ז"ל כפי שראש הישיבה מלמד אותנו.
	שמחה גדולה שוררת בקרב אנשי שלומינו, תושבי ספרינג וואלי והסביבה, בפתיחת בית מדרש היכל הקודש חדש, שישמש מגדל אור לעיר, להתחזק יחדיו עם הלימודים של רבינו ז"ל כפי שראש הישיבה מלמד אותנו.
	בית המדרש ממוקם ב 34 Union Rd., בכל ערב מתקיים שיעור נפלא בגמרא בשעה 9 בערב ולאחר מכן תפילת מעריב, ובשבת קודש מתאספים בליל שבת ובסעודה שלישית.
	אנשי שלומינו תושבי הסביבה מצפים כבר זמן רב לבית המדרש המדובר, וכבר שפכו על כך תפילות רבות ללא שיעור להשם יתברך, וכעת מודים להשם יתברך על הזכות בפינת יקרת זו, ובכך יוכלו להחזיק עצמם יחד בדיבוק חברים, להתחזק יחדיו להמשיך לשאוף מהמעיין הזך והטהור של רבינ...
	אנשי שלומינו תושבי הסביבה מצפים כבר זמן רב לבית המדרש המדובר, וכבר שפכו על כך תפילות רבות ללא שיעור להשם יתברך, וכעת מודים להשם יתברך על הזכות בפינת יקרת זו, ובכך יוכלו להחזיק עצמם יחד בדיבוק חברים, להתחזק יחדיו להמשיך לשאוף מהמעיין הזך והטהור של רבינ...
	אנשי שלומינו תושבי הסביבה מצפים כבר זמן רב לבית המדרש המדובר, וכבר שפכו על כך תפילות רבות ללא שיעור להשם יתברך, וכעת מודים להשם יתברך על הזכות בפינת יקרת זו, ובכך יוכלו להחזיק עצמם יחד בדיבוק חברים, להתחזק יחדיו להמשיך לשאוף מהמעיין הזך והטהור של רבינ...
	פתחו לי שערי צדק!
	***
	חדשות מאוד טובות ומשמחות מגיעות מאנשי שלומינו תושבי עיר הבירה לונדון, שסוף כל סוף נמצא מקום מתאים בו יוכלו תלמידי היכל הקודש לונדון להתפלל ללמוד ולהתחזק יחדיו.
	וזה לאחר אלפי אלפי תפילות שאברכים, בחורים וילדים תלמידי היכל הקודש תושבי לונדון ביקשו מהשם יתברך בתפילות ובתחנונים שיזכו לבית המדרש משלהם בכדי שיוכלו להתחזק ולהתפלל יחדיו, ולקיים שם חבורות, מקום בו כל אחד שצריך חיזוק יוכל לבוא ולחמם את נשמתו מהחיזוק ש...
	ראש הישיבה שליט"א כבר הזכיר רבות על כך שחשוב מאוד שיהיה מקום פרטי לבית המדרש, וברוך השם בסייעתא דשמיא הצליחו להתגבר על כל המניעות ולפתוח בית מדרש לשמחתם הרבה של כל תלמידי היכל הקודש לונדון.
	חנוכת הבית התקיימה ביום שני האחרון, אור ליום עשרה בטבת, בשילוב עם סעודת הילולא של רבי נתן, אנשי שלומינו התאספו והודו להשם יתברך על כך שאנו יודעים מרבינו הקדוש, שאנו מנסים לצעוד בדרכיו, כפי שרבי נתן מסר לנו.
	חנוכת הבית התקיימה ביום שני האחרון, אור ליום עשרה בטבת, בשילוב עם סעודת הילולא של רבי נתן, אנשי שלומינו התאספו והודו להשם יתברך על כך שאנו יודעים מרבינו הקדוש, שאנו מנסים לצעוד בדרכיו, כפי שרבי נתן מסר לנו.
	חנוכת הבית התקיימה ביום שני האחרון, אור ליום עשרה בטבת, בשילוב עם סעודת הילולא של רבי נתן, אנשי שלומינו התאספו והודו להשם יתברך על כך שאנו יודעים מרבינו הקדוש, שאנו מנסים לצעוד בדרכיו, כפי שרבי נתן מסר לנו.
	הכתובת של בית המדרש הינה 23a St. Andrews Grove (בכניסה הצדדית). יעזור השם יתברך שמפינה חדשה ויקרה זו יצאו הרבה שעות של תורה ותפילה, התחזקות והפצה, ושם שמים יתקדש ויתרומם בעולם.
	בואו שעריו בתודה!
	.

