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ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו   "ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֵּכן ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְו�א ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה", 
ִּדְבֵרי ה', ֲאָבל ֵהם �א ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה ִמֹּקֶצר רּוַח  ִּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, הּוא ָמַסר ָלֶהם ֶאת 
  ּוֵמֹרב ֲעבֹוָדה ָקָׁשה. ׁשֹוֲאִלים ְּכָבר ֻּכָּלם ַמּדּוַע ַהְּיהּוִדים �א ִהְקִׁשיבּו, הּוא ֲהֵרי ִהִּגיַע ְלַהִּגיד ָלֶהם

 ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� הֹוֵל� ִלְגֹאל אֹוָתם, ֵהם ֲהֵרי ָהיּו ְצִריִכים ִלְׂשֹמַח ִלְׁשֹמַע ֹזאת?  
: ְּכֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ִהִּגיַע ְלַפְרֹעה ְלַבֵּקׁש ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ְּבֵני  "ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן יא) מֹוֲהרַ (ִלּקּוֵטי    ז"ל אֹוֵמר ַרֵּבנּו  
ִּכי  ִיְׂשָרֵאל ִמּמִ  ִסיַני, ָׁשֲאלּו אֹותֹו   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואְצַרִים  ָלֶהם ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבַהר  ָלֵתת  רֹוֶצה 

ְּכמֹו   'ֲעָפִרים' ַאָּתה רֹוֶצה ָלַקַחת ֶאת ַהְּיהּוִדים ֶׁשֵהם    ֶּתֶבן ַאָּתה ַמְכִניס ַלֲעָפִרים?" ַהְּמַכְּׁשִפים: " 
ֱאלֹוקּות? ָעָנה ָלֶהם    -  'ֶּתֶבן' ְנמּוָכה, ּוָבֶהם ַאָּתה רֹוֶצה ְלַהְכִניס    ה ְמאֹוד ְּבַדְרּגָ   –ָעָפר ָהֲאָדָמה  
ֵּכן, ֶאְפָׁשר ָלַקַחת ָאָדם, ֲאִפּלּו ִאם הּוא ָעֹמק ָּבֲאָדָמה, הּוא ָׁשקּוַע    "ָאְמֵרי ֱאָנֵׁשי", ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו:  

ת ֲהִכי ְּגבֹוהֹות, ַלַּדְרּגוֹ , ּוְלָהִביא אֹותֹו  'ָעָפר'יַכת  ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות, הּוא ֶּבֱאֶמת ֲחתִ ּלַ ַּבֹּבץ, הּוא ָנַפל  
ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ָהֲאִמירֹות ְוַהִּדּבּור ֶׁשל ִאיׁש  ִאם ָהָאָדם ַיְתִחיל ְלַהִּגיד, הּוא ַיְתִחיל ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִפיו, " 

ֶׁשל    ַהִּיְׂשְרֵאִלי",  ַהִּמִּלים  ֶאת  ֶאת  ְולֹוַמר  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם  ֶאל  ְלַדֵּבר  ְּבִדּבּור  ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים  ְיֵדי  ַעל 
 ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, הּוא ִיְזֶּכה ִלְתׁשּוָבה. 

ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָהֵעָצה ְּכֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ִהִּגיַע ְלַהִּגיד לִ   "ְו�א ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה",ָלֵכן אֹוֵמר ַהָּפסּוק  
ָלָּמה?   לֹו,  ְלַהְקִׁשיב  ָרצּו  �א  ֵהם  ִמְׁשָניֹות,  ּוְלַהִּגיד  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם  ֶאל  ְלַדֵּבר  רּוַח  ֶׁשל  "ִמֹּקֶצר 

ָקָׁשה",  ִהְר   ּוֵמֲעֹבָדה  �א  ֵהם  ָהֶרֶגׁש,  ֶאת  ִאְּבדּו  ֵהם  ָּגדֹול,  ְוֶׁשָּברֹון  ָקָׁשה  ֲעבֹוָדה  ֵמֹרב  ִּגיׁשּו ִּכי 
ֹו ִהְתעֹוְררּות ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ּוְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ָלֵכן ֵהם ָחְׁשבּו ֶׁשָהֵעָצה �א ִּבְׁשִביָלם. ְּכמ

א ֵיצֵ ֶּזה  ל ָׁשַאל ֶאת ַרֵּבנּו: "ֵאי� זֹוִכים ְלַהִּגיד ְּתִהִּלים ּוְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִעם ֶרֶגׁש, ׁשֶ יּודְ ר'  ׁשֶ 
ֵמַהֵּלב?" ָעָנה לֹו ַרֵּבנּו: "ֵאיֹפה ָׁשַמְעָּת ַעל ִהְתעֹוְררּות? ֵאיֹפה ָׁשַמְעָּת ַעל ְרָגׁשֹות? ָהִעָּקר ָהֲעִׂשָּיה! 

 ַּתְתִחיל ְלַהִּגיד ְּפָרִקים ִמְׁשָניֹות".  - ַּתְתִחיל ְלַהִּגיד ְּתִהִּלים, ַקח ִמְׁשָניֹות  – ַקח ְּתִהִּלים 
ֶׁשל    ֲאַנְחנּו ַהְּׁשִליִׁשי  ְלָׁשבּוַע  ָּכֵעת  ַקח ׁשֹוָבִביִנְכָנִסים  ַלֲעׂשֹות,  ָיכֹול  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ָּדָבר  ֶזה  "ם, 

ַאל ִּתְסַּתֵּכל ֲאִפּלּו  –ִמְׁשָניֹות, ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַעל ַאף ֶאָחד. ָמה ַהַּכָּוָנה 'ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַעל ַאף ֶאָחד?' 
ה ֶאְתמֹול, 'ֶאְתמֹול �א ָאַמְרִּתי ִמְׁשָניֹות', ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַעל ָמָחר, 'ָמָחר ֲאִני �א ַעל ַעְצְמ�, ֵאי� ָהיָ 

 הֹוֵל� ְלַהִּגיד ִמְׁשָניֹות', ִּתְסַּתֵּכל ַרק ַעל ַעְכָׁשו, ַקח ִמְׁשָניֹות ְוַתִּגיד ִמְׁשָניֹות. 
ַהָּדָבר ִעם ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ִסיָמן עג)מֹוֲהרַ ִלּקּוֵטי  (ַרֵּבנּו אֹוֵמר    ;אֹותֹו  ִלְזּכֹות  :  "ן ֵחֶלק ב,  "ִמי ֶׁשרֹוֶצה 

. ֶיְׁשָנם ֲהמֹון ַאְבֵרִכים ִלְתׁשּוָבה, ִיְהֶיה ָרִגיל ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים, ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה" 
יְ  ֵהם �א  ִּכי  ְּתִהִּלים  ַהֹּקֶדׁש ֶׁש�א אֹוְמִרים  ם, הּוא עֹוֶׂשה ַהְּתִהִּליָּכל    ת אֶ ם  ְלַסּיֵ כֹוִלים  ְּבֵהיַכל 

ה ָׁשבּועֹות ָאחֹוָרה ֲאִני אֹוֵחז ְׁש�ׁשָ : "ָׁשבּוַע ֶׁשָעַבר ֲאִני אֹוֵחז ְּב'יֹום ְׁשִליִׁשי',  ָּכֶזה   ְלַעְצמֹו ֶחְׁשּבֹון 
בּוַע ַהָּבא ְּביֹום ִראׁשֹון ֲאִני ַמְתִחיל  ְּב'יֹום ֲחִמיִׁשי', ֵאיֹפה ֲאִני ַאְתִחיל ָּכֵעת ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע? ׁשָ 

�א אֹוֵמר ְּתִהִּלים, ִּכי הּוא עֹוֶׂשה   םּגַ ֵמָחָדׁש ִמּיֹום ִראׁשֹון'", ַאַחר ָּכ� ֶׁשַּמִּגיַע יֹום ִראׁשֹון הּוא  
א ַּגם �א אֹוֵמר ְּתִהִּלים, ם ְּביֹום ֵׁשִני ֶאת ַה'יֹום' ֶׁשל ְׁשֵני ַהָּיִמים', ְּביֹום ֵׁשִני הּוַאְׁשִלי'ֶחְׁשּבֹון  

ְוָכ� הּוא �א אֹוֵמר   ָיִמים...  ָיכֹול ְלַהְׁשִלים ְׁשלֹוָׁשה  ְמַעְנֵין, הּוא �א  ְּכָבר �א  ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ֶזה 
 ְּתִהִּלים. 

ַרֵּבנּו �א אֹוֵמר: "ִמי    ",ַרֵּבנּו אֹוֵמר: "ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה, ִיְהֶיה ָרִגיל ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים
ַרֵּבנּו �א רֹוֶצה  ְּתִהִּלים',  'ַּתִּגיד  ַרֵּבנּו אֹוֵמר  ְּתִהִּלים"...  ְמַסֵיים  ִיְהֶיה  ִלְתׁשּוָבה,  ִלְזּכֹות  ֶׁשרֹוֶצה 

יד יֹום ִראׁשֹון,  ֶׁשַּתֲהֹפ� ִלְמכֹוָנה, ַקח ֶאת ַהְּתִהִּלים ְוֹתאַמר ֶאת ַה'יֹום' ֶׁשל ַהּיֹום, ְּביֹום ִראׁשֹון ַּתּגִ 
ָהְלָאה. ַאל ִּתְסַּתֵּכל ֶמה ָהָיה   ןְוכֵ ְּביֹום ֵׁשִני ַּתִּגיד יֹום ֵׁשִני, ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ַּתִּגיד ֶׁשל יֹום ְׁשִליִׁשי  

 ה ִיְהֶיה ָמָחר, ָּכ� אֹוֵמר מוהרא"ש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. מַ ל ִּתְסַּתֵּכל ְוַאֶאְתמֹול, 
ר ֶׁשל ִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי'; הּוא ְוַהִּדּבּוִעם ָהֵעָצה ֶׁשל ַרֵּבנּו, הּוא לֹוֵקַח ֶאת ַה'ֲאִמירֹות  ִאם ָאָדם ָחָזק  

ִיְתָּבַר� ַעד   אֹוֵמר ָּכל יֹום ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�: "ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר", ְוהּוא ְמַסֵּפר ְלַהֵּׁשם 
ן, ְוהּוא אֹוֵמר ָּכל יֹום ְקָצת ְּתִהִּלים, ְקָצת ִמְׁשָניֹות ִלְצלָ ֵּגַע אֹותֹו ַרֲחָמָנא  ַּכָּמה ַהֵּיֶצר ָהַרע ְמׁשַ 

 ּוְקָצת ְּגָמָרא, הּוא ְמַרֵּסק ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשּלֹו יֹוֵתר ְויֹוֵתר.
 "ב) תשפ  אָוֵארָ ל, יֹואֵ ל אֶ ה ָהיָ ר ֲאׁשֶ (

 
 

  ֵחֶלק ב' ִסיָמן פ"ו) (ִלּקּוֵטי ֹמוֲהַר"ן  ַרֵּבנּו אֹוֵמר  
רּוַח   ִמֹּקֶצר  ֹמֶׁשה  ֶאל  ָׁשְמעּו  "ְו�א 
ַוֲעבֹוָדה ָקָׁשה" ֶׁשַהִּסָּבה ָלָּמה ֲאָנִׁשים �א 
ָלֶהם   ֵאין  ִּכי  ִהיא  ַלַּצִּדיק,  ַמְקִׁשיִבים 
ֱאמּוָנה ְנכֹוָנה ּוְטהֹוָרה. ֲאִפּלּו ִאם ָהָאָדם  

א, הּוא  ֶּבֱאֶמת ַמֲאִמין ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּו
ַהָּגדֹול   הּוא  ִיְתָּבַר�  ֶׁשַהֵּׁשם  ַמֲאִמין 
ֶאת  ְמַנֵהל  הּוא  ְוַרק  ִמֻּכָּלם  ְוֶהָחָזק 
ֶׁשהּוא   ַמֲאִמין  �א  ָהָאָדם  ֲאָבל  ָהעֹוָלם, 
ַּגם ָחׁשּוב ֵאֶצל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְוֶׁשָּכל ָּדָבר 
ְׁשמֹו   ִיְתָּבַר�  ְלַמַען  עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא  ָקָטן 

ֶאל ָחׁשּו אֹותֹו  ְמָקֵרב  ְוֶזה  ֲעֹר�,  ְלֵאין  ב 
 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. 

הּוא   ָּברּו�  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  חֹוֵׁשב  ָהָאָדם 
<<<< 

 

  ,˜ ַחּז≈ ¿̇ ƒ ּ̇ י,  ƒָבב ל¿  ˙ ַ„ּ מ¿ ח∆ ר  ָ̃ ַ‰ּיָ י  ƒח‡ָ

ָלם   ‰ ָ‰עו… ז∆ י˜ ַמֲעָמ„. ּב¿ ƒֲחז ַ̇ ז ו¿ ַ‡ח≈ ¿̇ ƒּ̇

לּו  ּיּוכ¿ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ּכ¿ ּזּו˜  ƒח  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ל  ˙ ּכָ ים ‡∆ ƒַנּס ַ„˙ ‰', מ¿ ֲעבו… יך¿ ּבַ ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ל¿

ים   ƒ ׁ̆ ָ̃  ˙ נו… יו… ס¿ ƒנ ָח„ ּב¿ י‡∆ ƒי ּוָמר ר≈ ¿ ׁ̆ ם; ַ‡

ַמֲע  י˜  ƒֲחז ּמַ ∆ ׁ̆ י  ƒם  מ ƒע ָ‡ר  ¿ ׁ̆ ƒנ ו¿ ָמ„ 

 .‰ ָ̃ מּוָנ‰ ֲחָז ¡‡ 

' …ב:  ׁ̆ ֲח ַ̇ ו¿ ַ‚ע  ר∆ ֲעˆ…ר ל¿ רּוך¿ ַּ̇ ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

‡ן,    ‰ּו‡ ּכָ  ‡ ָ̂ מ¿ ƒּו‡נ‰ רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ 

י'.  ƒל ¿̂ ∆‡ י ו¿ ƒּמ ƒי, ע ƒּ̇ ƒ‡ 

 ַ̇ ‰  ּפ¿ ּלָ ƒמ ר  ַ„ּב≈ ¿ּ̇ ָך,  ּל¿ ∆ ׁ̆  ‰ ַ‰ּפ∆  ˙ ∆‡ ח 

י„:   ƒ‚ּ ַּ̇  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ֲעז…ר  ל¿ ַּ̇ ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ"

ם   ≈ ּׁ̆ ‰ַ ּכ…ַח,  י  ƒל ן  ≈ּ̇ ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ י,  ƒַח ל ּמ≈ ַׂ̆ ¿ ּ̇ 

י". ƒ̇  ‡ו…

  ‰ ן ּכ…ַח, ז∆ ≈̇ ַרך¿ נו… ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ל ַ‰ ּבּור ‡∆ ƒ„ּ‰ַ

ין. ≈‡ ˙ ר∆ ‰ ַ‡ח∆ ָ̂ יַע; ע≈ ƒ‚ּ  ַמר¿

י ƒמ‡ֲ יס    ןַּ̇ ƒנ כ¿ ּמַ ∆ ׁ̆ י  ƒמ י,  ƒכו… ל ˙ו… ˙    ּב¿ ∆‡

נּו   ַרּב≈ ל  ∆ ׁ̆  ‰ ָ̂ ים    –ָ‰ע≈ ƒַחּי ַחי  ‰ּו‡ 

ים,  ƒב ן. ַח טו… ∆„ ן ע≈ י ּ‚ַ  י ַחּי≈
˙ ˙˘פ"‚)  מו… ¿ ׁ̆ מּוָנ‰  ˙ו… ‡¡ ָ̂  (ֲע
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   ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�  
 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, ט"ז ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 
 ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב�.

ְׁשִמיַרת ֵעיַנִים ֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ָחׁשּוב. ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים 
ה)  אֹוְמִרים א,  ְּבָרכֹות  ְּתֵרין (ְירּוַׁשְלִמי  ְוֵעיָנא  "ִליָּבא   :

ַהְמַתְּוִכים  ֵהם  ְוָהֵעיַנִים  ַהֵּלב  ְּדֲחָטָאה",  ַסְרסּוִרין 
ְיָהְבְּת ִלי ִלְּב�   ַלֲעֵברֹות, "ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ִאי 

ת ַהֵּלב  ְוֵעיֶני�", ִאם ִּתֶּתן ִלי ֶאת ְׁשֵני ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו, אֶ 
"ֲאָנא ְיַדע ְּדַאְּת ִלי", ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה   -ְוָהֵעיַנִים ֶׁשְּל�   

:  (ַּבִּמְדָּבר ַרָּבה י, ב)ֶׁשִּלי. עֹוד אֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים  
ַהֵּלב   ִמִּיְׂשָרֵאל  ִלְׁשֹאל  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ָרָאה  "ָמה 

ם  ֵמעַ   ִּבֵּקׁש   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ה  ָלּמָ ",  ֲחָריוְוָהֵעיַנִים ֶׁשִּיְהיּו ַא
ֶׁשָהֲעֵבָרה    ב?ְוַהּלֵ ם  ָהֵעיַניִ ל  עַ   ֶׁשִּיְׁשְמרּול  ִיְׂשָראֵ  ְלִפי 

ְּתלּוָיה ָּבֶהם, ָהֵעיַנִים רֹואֹות ֶאת ַהּזֹוָנה, ְוַהֵּלב ְמַהְרֵהר 
ם  אִ י  ּכִ ת,  ָהֲעֵבירוֹ ת  ֲעִׂשּיַ ה  ְּתלּויָ ב  ּוַבּלֵ ם  ָּבֵעיַניִ ,  ַאֲחֶריָה"
ת  ֲעֵבירוֹ ת  ַלֲעׂשוֹ ם  ִמְתַאִּוי  ָּכ�ר  ַאחַ ת,  ַּבֲעֵברוֹ ם  ִמְסַּתְּכִלי

 . ןִליְצלָ א ַרֲחָמנָ ת ֲעֵבירוֹ ם ְועֹוִׂשים ֶׁשּנֹוְפִליד עַ 
� ֲאָנִׁשים  ַעל  ַּבִּמְקֶוה  ְלִהְסַּתֵּכל  ְל�,  אֹוַמר  א ַמה 

מֹוֲהרָ   -  םְלבּוִׁשי ַמֲחָלה.  ָּפׁשּוט  ַמה  זּו  ְמָפֵרׁש  א"ׁש 
: "ְוָהִייָת ְמֻׁשָּגע ִמַּמְרֵאה (ְּדָבִרים כח, לד)ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָכָחה 

, ִמי  הְּבזֶ   ֵעיֶני� ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה", אֹוֵמר מֹוֲהָרא"ׁש ֶׁשַהַּכָּוָנה
ֶׁש�א ׁשֹוֵמר ַעל ָהֵעיַנִים, הּוא ָּפׁשּוט ְמֻׁשָּגע. ַרֵּבנּו ַז"ל 

לו)  (ִלּקּוֵטיאֹוֵמר   ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  ַהְּמֻׁשָּגִעים   מֹוֲהַר"ן    ֶׁשָּכל 
 ַמִּגיַע ִמִּנאּוף ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. םִׁשְגעֹונָ 

ַּתְפִסיק   ֵעיֶני�,  ַעל  ִלְׁשֹמר  ַּתְתִחיל  ִמְּמ�,  ֲאַבֵּקׁש  ְמֹאד 
�א    -ְלִהְסַּתֵּכל ַּבִּמְקֶוה; ִאם ַּתְמִׁשי� ְלַהְפִקיר ֶאת ֵעיֶני�  

ְּבִבְזיֹונֹות,    הַהחּוצָ   ֵּבה ְזַמן ַעד ֶׁשּיֹוִבילּו אֹוְתךִיַּקח ַהְר 
(ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות  ִיְהיּו ִּבְזיֹונֹות ְּגדֹוִלים ְוכּו'. ַרֵּבנּו אֹוֵמר  

: "ִמי ֶׁשעֹוֵצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ְּבָרע, ַעל ְיֵדי  ְרִאָּיה, ִסיָמן ח)
 ֶזה ִנּצֹול ִמִּבְזיֹונֹות". 

ְלִהסְ  ֶאְפָׁשִרי;  ַּתְפִסיק  ִּבְלִּתי  ֶׁשֶּזה  ַּתֲחֹׁשב  ַאל  ַּתֵּכל. 
ְלִהְסַּתּכֵ  ֶׁש�א  ֲאָנִׁשים  ִעם  ְּבִנאּוף    לְּכֶׁשְּמַדְּבִרים 

� ֶׁשֶּזה  ִמְסֵּכִניא  חֹוְׁשִבים  ֲאָנִׁשים  ָּכ�    םַׁשָּי�,  ָּכל 
ַהַּמְגִעיָלה  ַּבֲעֵבָרה  ֶׁשֶּזה  תַהֹּזא  ְׁשקּוִעים  ֶׁשחֹוְׁשִבים   ,

  ד ִּתי ֶאְפָׁשִרי ַלֲעֹזב. ֲאָבל ֶזה �א ָּכ�, ֶאְפָׁשר ְּבֶרַגע ֶאחָ ִּבלְ 
 .לַלֲהֹפ� ְלָאָדם ָּבִריא, ְלַהְפִסיק ְלִהְסַּתּכֵ 

ָמקֹום   ַחֵּפׂש  ְוִהְתּבֹוְדדּות,  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ָהֵעָצה  ֶאת  ַקח 
ָׁשֵקט ֶׁשֵאין ָׁשם ַאף ֶאָחד, ֵל� ְלָׁשם ּוְתׂשֹוֵחַח ִעם ַהֵּׁשם  
ִיְתָּבַר� ִּבְׂשַפת ָהֵאם ֶׁשְּל�, ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיַרֵחם ָעֶלי�,  

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,  ד:  ְּתַסֵּפר לֹו ַּכָּמה ַאָּתה חֹוֶלה, ַּתִּגי
ֶאת   ַמְפִקיר  ֲאִני  ְמֻׁשָּגע,  ָּכ�  ָּכל  ֲאִני  עֹוֶׂשה?  ֲאִני  ַמה 

ִמְסַּתּכֵ  ֲאִני  ַּבִּמְקֶוה    ל ָהֵעיַנִים,  עֹוֵמד  ֲאִני  ַּבֲעֵברֹות, 
ּוִמְסַּתֵּכל ּוִמְסַּתֵּכל, ֲאִני ָּכל ָּכ� ְמֻׁשָּגע, ַּתֲעֹזר ִלי, ַּתִּציל  

 ל ִלְׁשֹמר ַעל ֵעיַני ְוִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר". אֹוִתי, ֶׁשאּוכַ 
 ִּבְתׁשּוָבה.   ר ַמהֵ   ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתֲחֹזר 

 "ג) תשפת ְׁשמֹוה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 
  

 

ִמְסַּתֵּתר ְמֹאד ָרחֹוק ְלַמְעָלה ַּבָּׁשַמִים, ְוִאם רֹוִצים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו, ַחָּיִבים 
ְוַלֲעׂשֹות    ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים ְמֹאד ְמיָֻחִדים, ַחָּיִבים ְלַיֵּסר ֶאת ַהּגּוף, ָלצּום, 

ֲאָבל ִאם הּוא   ִמֶּמּנּו.  ֶיֱהֶנה  ָּברּו� הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ְוַרק ָאז  ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות 
 ַיֲעֶׂשה ַרק ְּדָבִרים ְּפׁשּוִטים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִּבְכָלל �א ִיְסַּתֵּכל ָעָליו.

ִּנְרֶאה ֶׁשֶּזה ֵעָצה ֵמַהֵּיֶצר ַהּטֹוב ֶׁשָהָאָדם ֲאָבל זּו ָטעּות ְּגדֹוָלה, ַוֲאִפּלּו ׁשֶ 
ִיְתַאֵּמץ ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם ִּבְדָבִרים ָקִׁשים, ֶזה ֶּבֱאֶמת ֵעָצה ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע.  
ּוִמֵּכיָון   ְוָקׁשֹות,  ְּגדֹולֹות  ֲעבֹודֹות  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  �א  ָהֲאָנִׁשים  ֹרב  ִּכי 

 ֶעה אֹותוֹ ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ַמטְ 
ְּפׁשּוטֹות �א ָׁשוֹות ְּכלּום, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא �א ָצִרי� ֶאת    ֶׁשִּמְצוֹות  

ֶזה; ּוִמֶּזה ָהָאָדם ִנְׁשַּבר, ּוַמֲחִליט ֶׁשֵאין לֹו ֶּבֱאֶמת ֶּדֶר� ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהֵּׁשם  
 ִיְתָּבַר�, ְוהּוא ִמְתָיֵאׁש. 
אֹוָתנּו ְּבִדּיּוק ַהֶהֶפ�, ֶׁשַּדְוָקא ַהְּדָבִרים ַהְּפׁשּוִטים,  ֲאָבל ַהַּצִּדיק ְמַלֵּמד  

ָמה ֶׁשִּנְרֶאה ְּבֵעיֵני ָהָאָדם ִּכְדָבִרים ְּפׁשּוִטים, ַּדְוָקא ֶזה ָמה ֶׁשְּמָקֵרב ֶאת 
ת  ַהְּיהּוִדי ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. ּוְכֶׁשְּיהּוִדי ִיְתַחֵּזק ִעם ַהִּמְצוֹות ַהְּפׁשּוטוֹ 

ֶׁשהּוא ִמֵּמיָלא עֹוֶׂשה ָּכל יֹום, ֶזה ְיָקֵרב אֹותֹו ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. ַהְּיהּוִדי  
�א קֹוֵלט ֶׁשִאם הּוא ַיֲעֶׂשה ַרק ֶאת ַהֲהָלכֹות ַהְּפׁשּוטֹות ֶׁשל ַהֻּׁשְלָחן ָערּו�,  

ְּכֶנֶסת ְּבִמְנָין, הּוא  הּוא ָיקּום ַּבֹּבֶקר ְוִיֹּטל ֶאת ָיָדיו, הּוא ִיְתַּפֵּלל ְּבֵבית הַ 
ְיַרֶּמה   ְו�א  ֶּבֱאמּוָנה  ּוַמָּתן  ַמָּׂשא  ְיַנֵהל  הּוא  ּתֹוָרה,  ְקָצת  יֹום  ָּכל  ִיְלַמד 
ְמֹאד  ֶזה  ַּדְוָקא  עֹוֶׂשה,  ָּפׁשּוט  ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  ָהֵאּלּו  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֲאָנִׁשים; 

ְוַהְּדָבִרים ַהְּפׁשּוִטים ָהֵאֶּלה ַיֲחִזיקּו  ָחׁשּוב ְוָיָקר ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,  
ֲאָבל   ָּתִמיד.  ְלַקֵּים  ָיכֹול  ֶׁשהּוא  ְּדָבִרים  ֵהם  ִּכי  ְלעֹוָלם,  ֶאְצלֹו  ַמֲעָמד 
ַהְּדָבִרים ַהְּגדֹוִלים ְוַהָּקִׁשים, ֵהם �א ַיֲחִזיקּו ַמֲעָמד, ִּכי ֵהם ְּדָבִרים ֶׁש�א 

 ָאֹר�.   ְיכֹוִלים ְלִהְתַקֵּים ִלְזַמן
אֹוְמִרים   כ"ד:)ֲחַז"ל  ְׁשמֹוֶנה    (ְּבָרכֹות  ִּבְתִפַּלת  ָּגדֹול  ְּבקֹול  ֶׁשּצֹוֵעק  ֶׁשִּמי 

ֶעְׂשֵרה, ֶזה ִסיָמן ֶׁשָהֱאמּוָנה ֶׁשּלֹו ַחָּלָׁשה. ִּכי ָהָאָדם ֶׁשּצֹוֵעק ְּבקֹול, חֹוֵׁשב  
ַמִים, ְוַרק ִאם הּוא ִיְצַעק  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּכל ָּכ� ָרחֹוק ְלַמְעָלה ַּבּׁשָ 

הּוא עֹוֵמד ַמָּמׁש  ְּבקֹול ָּגדֹול הּוא ִיְׁשַמע. הּוא �א ּתֹוֵפס ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו�
ְּבֶׁשֶקט.  ְמֹאד  ֶנֱאַמר  ֶׁשֶּזה  ֲאִפּלּו  ִמִּפיו,  ֶׁשּיֹוֵצאת  ִמָּלה  ָּכל  ְוׁשֹוֵמַע  ְלָידֹו, 

ֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא" ְּבקֹול ָּגדֹול קֹוְרִעים  ֲחַז"ל אֹוְמִרים ֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֶנה "ָא 
לֹו ְּגַזר ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה. רֹוִאים ִמָּכאן ֶׁשְּלָדָבר ָּכל ָּכ� ָקָטן ְּכמֹו ֲעִנַּית  
"ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא" ֵיׁש ֹּכַח ָּכל ָּכ� ַאִּדיר ְלַהִּציל ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשל ָהָאָדם 

 ל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות. ִמּכָ 
ֵיׁש ַהּיֹום ָּברּו� ַהֵּׁשם ֶאְפָׁשרּות ְלַהִּׂשיג    ,אֹותֹו ָּדָבר ְּכֶׁשֶּזה ַמִּגיַע ְלַכְׁשרּות

ֶאת ָּכל ִמיֵני ַהַּמֲאָכִלים ִעם ֶהְכֵׁשִרים טֹוִבים, ִּבְכָלל �א ָקֶׁשה ֶלֱאֹכל ַרק 
ִנְזָהר ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ֲאָבל  מָ   ָּכֵׁשר.  ַמְקִּפיד  ְּבָכל  הּוא  ַלֶּפה,  ַמְכִניס  ֶׁשהּוא  ה 

ֶׁשִּיְהֶיה ַעל ֶזה ֶהְכֵׁשר ְוֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ַרק ָּכֵׁשר, ֶזה ְמֹאד ָחׁשּוב ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש  
(ַעֵּין  ָּברּו� הּוא, ְוֶזה ֵמִביא אֹותֹו ָלֱאמּוָנה. ָהַרְמַּב"ם ַהָּקדֹוׁש ּכֹוֵתב ַּבִּמְכָּתב  

ַלֲאָנִׁשים ֶׁשִהְתלֹוְננּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֻקְׁשיֹות ֶּבֱאמּוָנה,   ַרִים ָּפָרַׁשת ֵעֶקב)ִמְנָחה ֶאפְ   לֶּדגֶ 
ָּכַתב ָלֶהם ָהַרְמַּב"ם ֶׁשֶּזה ַמִּגיַע ִמֶּזה ֶׁשֵהם ָאְכלּו ַמֲאָכִלים �א ְּכֵׁשִרים, 

הַ  ֵמָהֱאמּוָנה  ַהֹּמַח  ֶאת  ָלֶהם  ָסַתם  ְוֶזה  ֶׁשָּלֶהם  ַּבָּדם  ִנְכַנס  ְּקדֹוָׁשה.  ְוֶזה 
רֹוִאים ֶׁשֶעֶצם ֶזה ֶׁשָהָאָדם ִנְזָהר ֶלֱאֹכל ַרק ָּכֵׁשר, ָּדָבר ֶׁשהּוא ַקל ַלֲעׂשֹות,  
ַהּׁשֹוָאה   ֶׁשַאֲחֵרי  ִסֵּפר  מֹוֲהָרא"ׁש  ִיְתָּבַר�.  ְלַהֵּׁשם  ָהָאָדם  ֶאת  ְמָקֵרב  ֶזה 

מָ  ֵהם  ַהְּבִרית,  ְלַאְרצֹות  ִהִּגיעּו  ְּכֶׁשְּיהּוִדים  ֶׁשל ַהָּמָרה  ֶׁשַהַּמָּצב  ְצאּו 
ַהַּכְׁשרּות ְמֹאד ַחָּלׁש. �א ָהָיה ְׁשִחיָטה ְּכֵׁשָרה ּוְראּוָיה, �א ָהָיה ִנַּתן ְלַהִּׂשיג  
ִהְכִניסּו ֶאת ַעְצָמם ְּבֶזה, ְּכמֹו   ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים  ִיְׂשָרֵאל. ַרק ִמְסַּפר  ָחָלב 

ְלָהִקים ְׁשִחיָטה ְּכֵׁשָרה, ְוַגם ִמְפָעל   ָהַרב ִמֶצעהִלים זי"ע ֶׁשָּמַסר ֶאת ַנְפׁשוֹ 
ֶׁשל ָחָלב ָּכֵׁשר ּומּוְצֵרי ָחָלב ְּכֵׁשִרים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ִהִּציל ַהְרֵּבה ְיהּוִדים  

 ֵמֲאִכיַלת ְטֵרפֹות ח"ו. 
  ַּבָּיִמים ַהֵהם ִהִּגיַע ְיהּוִדי ָלַרִּבי ַהָּקדֹוׁש ִמַּסאְטֶמר זי"ע ְוָׁשַאל ִאם הּוא 

ָיכֹול ְלָהֵקל ָלֵתת ִליָלָדיו ֶחְמָאה ֶׁשל ּגֹוִים, ִּכי ְּבֻׁשְלָחן ָערּו� ֶאְפָׁשר ִלְמֹצא  
ֶהֵּתִרים ְמֻסָּיִמים ְלֶחְמָאה ֶׁשל ּגֹוִים. ָהַרִּבי ָעָנה לֹו ִעם ִחּיּו�: "ֲאָבל אּוַלי 

י� ָקׁשּור ָּבָׂשר ְוָחָלב , אֵ םֶזה ָּבָׂשר ְּבָחָלב?" ַהְּיהּוִדי ִהְתַּפֵּלא ַעל ַהִּדּבּוִרי
ְלֶחְמָאה ֶׁשל ּגֹוִים? ֲאָבל הּוא ִצֵּית ְו�א ִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם ַהֶחְמָאה. �א ָעַבר 
ְרִכיִבים  ְמָעֵרב  ָהָיה  ַהִּמְפָעל  ִּכי  ָצַדק.  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשָהַרִּבי  ְוִהְתַּגָּלה  ַרב  ְזַמן 

 ֶזה ַטַעם טֹוב.  ְּבָׂשִרִּיים ְּבתֹו� ַהֶחְמָאה ְּכֵדי ָלֵתת לָ 
  ְצָדָקה.   ֶׁשל ַהִּמְצָוה  ֶזה  ְלַקֵּים,  ָיכֹול  ֶאָחד ֶׁשָּכל  ְקַטָּנה  ִמְצָוה  עֹוד  ֶיְׁשָנּה

 נֹוְתִנים  ִאם  ַרק  חֹוָבה  ְיֵדי  ָלֵצאת  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי   חֹוְׁשִבים   ֲאָנִׁשים  ָּבֶזה  ַּגם
  ְמֻרֶּצה   הּוא  ָּברּו�  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ּתֹוְפִסים  ְו�א  ִלְצָדָקה.  ְּגדֹוִלים  ֶּכֶסף   ְסכּוֵמי

 ֶׁשְּיהּוִדי  ְּפרּוָטה ָּכל ְּפרּוָטה. ַרק נֹוְתִנים ִאם ַּגם
ֵמֵעֶבר   עֹוד  ֶׁשֶּזה  ִהיא  ְוָהֱאֶמת  ְלַהֵּׁשם.  אֹותֹו  ְמָקֶרֶבת  ִלְצָדָקה  נֹוֵתן 

ָלֶזה, ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ֶׁשל ְצָדָקה ְּבִלי ְּפרּוָטה ַאַחת, ַרק ְּבָלֵתת 
"ל אֹוְמִרים ִחּיּו� ּוִמָּלה טֹוָבה ַלְּיהּוִדי, ְּכָבר ָעׂשּו ְצָדָקה ְּגדֹוָלה. ְּכִפי ֶׁשֲחזַ 

"ְוָלָבן ָׁשִנים ֵמָחָלב" טֹוב ַהַּמְלִּבין    (ְּבֵראִׁשית מט, יב)ַעל ַהָּפסּוק   (ְּכֻתּבֹות קי"א:)
 ִׁשַּנִים ַלֲחֵברֹו, ְּכלֹוַמר ִמי ֶׁשְּמַׂשֵּמַח ֶאת ַהֵּׁשִני יֹוֵתר ִמַּמְׁשֵקהּו ָחָלב. 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 הּבִַּמְקוֶ  ֵעיֶניל עַ ר ְׁשמֹו

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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 ְׁשֵאָלה:

 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו         

 ִּסּפּור. ּבַ   לַאְתִחיֲאִני א יֹוֵדַע ֵאי ִלְכּתֹב ְוֵאי ִלְׁשאֹל, ָאז 

ֲאִני חֹוֵזר ַהַּבְיָתה יֹום ֶאָחד, ִאְׁשִּתי ִנְרֵאית ְמבֶֹהֶלת ְלַגְמֵרי, ְוִהיא ְמַסֶּפֶרת ִלי ֶׁשַהֵּבן  
ְׁשָניֹות ֶׁשּלֹו ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה,  ֶׁשָּלנּו ָאַמר ֶׁשּיֹוֵתר הּוא א רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶאת ִסּיּוֵמי ַהִּמ 

ּוְלָהִבין ַמה ַמְפִריַע לֹו, ַעד ֶׁשַּבּסֹוף הּוא ִסֵּפר ֶׁשַהְּמַלֵּמד    רַלְחקֹוִהיא ִנְּסָתה ַהְרֵּבה  
"ֶיֶלד ֶׁשאֹוֵמר    :ָּכל ַהְּזַמן ְלַגֵּבי ַהִּמְׁשָניֹות, ְלֻדְגָמא הּוא ָיכֹול ְלַהִּגיד   ּלֹו   ק ֵמִציֶׁשּלֹו  

"ִּבְגַלל ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ִמְׁשָניֹות, ַאָּתה ְּכָבר    :ְׁשָניֹות א ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ְּבקֹול?" אֹוִמ 
ּדֹוֶמה ָלֶזה, ְוַכּמּוָבן ֶׁשַהּכֹל ָּבַרִּבים ִּבְפֵני ָּכל ַהְּיָלִדים  ּכַ   הַהְרּבֵ ד  ְועֹו  א ָצִרי ִלְלמֹד?"

 ַּבִּכָּתה. 

ִיָּמֵׁש ָּכ  ַמה    דְמאֹ ד  ְמַפֵח ֲאִני   ִיְרצֶ   -ִיְהֶיה ִעם ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלנּו, ִאם ֶזה    ה ַהֶּיֶלד א 
  ם טֹוִבי א    םִסּיּוִטיְלִהְסַּתֵּכל יֹוֵתר ַעל ַהִּמְׁשָניֹות, ֶׁשא ְלַדֵּבר ֶׁשהּוא עֹוד ָיכֹול ְלַקֵּבל  

ֶׁש  ַהִּלּמּוִדים  ָּכל  ְוָׁשלֹום. ּוִבְכָלל  ַחס  ַז"ל,  ֵמַהִּמְׁשָניֹות,  ֵמַרֵּבנּו  ְלַקֵּבל  זֹוִכים  ֲאַנְחנּו 
ַהְּיִׁשיָבה ּוֵמרֹאׁש  ַהְרֵּבה    ;ִמּמֹוֲהָרא"ׁש  ִיַּקח  ֶׁשַח א  ַיְתִחיל  הּוא  ם  ְוָׁשלֹוס  ְזַמן ַעד 

 ְלִהְתַּבֵּיׁש ִעם ֶזה. 

ָּכל ַהְּזַמן ְמַחְּזִקים ּוְמעֹוְדִדים אֹותֹו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ּדֹוֲאִגים ְמאֹד    ֶׁשֲאַנְחנּו   וֵמֵאָלי  ןּמּובָ 
ַמה ִיְהֶיה ַּבֶהְמֵׁש, ַּכָּמה ְזַמן ֶאְפָׁשר ְלַהְמִׁשי ָּכ? ֲאַנְחנּו ְמַפֲחִדים ֶׁשהּוא ַיְתִחיל  

 ְוֵכן ָהְלָאה. ְלִהְתַּבֵּיׁש ִעם אּוַמן, ִעם ֲהָפָצה,

ׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָּכל יֹום ֶׁשְּיָלֵדינּו ַּגם ִיְזּכּו ִלְחיֹות ֶאת ַהַחִּיים ַהְּמתּוִקים  ֲאִני ְמַבֵּק 
ַהְּיִׁשיָבה ְורֹאׁש  מֹוֲהָרא"ׁש  ֶׁשל   ַּבֶּדֶר ַז"ל,  ֵמַרֵּבנּו  ְמַקְּבִלים  ָעֵלינּו    .ֶׁשֲאַנְחנּו  ַמה 

 ַבָּקָׁשה. ַלֲעׂשֹות? ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ַיֲעזֹר ָלנּו ּבְ 

 ִייַׁשר ּכַֹח 

ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות  ֶרְסֶלבׁשְ  ּבְ
ַלּמֵ   הּוא    קְצחוֹ ה עֹוׂשֶ ד ַהּמְ ִני ׁשֶ ִמּבְ

ָניֹות?   אֹוֵמר ִמׁשְ
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֵהם ּוְרצּוִצים,  ְׁשבּוִרים  ִמְסּתֹוְבִבים  ָּכל   םּכֹוֲעִסי  ֲאָנִׁשים  ַעל 
ָהעֹוָלם, ֵהם ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשַאף ֶאָחד �א ָצִרי� אֹוָתם ְוַאף ֶאָחד �א 
ְלָאָדם   טֹוָבה  ִמָּלה  ְונֹוְתִנים  ֶׁשְּמַחְּיִכים  ּוָבֶזה  ְלִכּוּוָנם;  ִמְסַּתֵּכל 
ֵּכן   ֲעַדִין  ֶׁשהּוא  ַמְרִּגיׁש  ַההּוא  אֹותֹו.  ְלַהִּציל  ַמָּמׁש  ֶאְפָׁשר  ָּכֶזה, 

 ה. ָׁשוֶ 
ְוִלְפָעִמים ֵיׁש ַמָּצב ֶׁשָהָאָדם ְּכָבר ָּכל ָּכ� ָׁשבּור ּוְמֻדָּכא ֶׁשֲאִפּלּו  
ֶּכֶסף ְּכָבר �א ְמַדֵּבר ֵאָליו, ַאָּתה ָיכֹול ְלַהִּציַע לֹו ֶׁשִּתֵּתן לֹו ַהְרֵּבה 
ֶּכֶסף, ֲאָבל הּוא �א ָצִרי� ֶאת ֶזה, הּוא �א ַמְרִּגיׁש ַטַעם ַּבַחִּיים, 

ָבל ֲאִפּלּו ָאָדם ָּכֶזה ֶאְפָׁשר ְלַהֲחיֹות ִעם ִמָּלה טֹוָבה, ְּכֶׁשאֹוְמִרים אֲ 
 לֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ֲעַדִין ִּתְקָוה ַּבַחִּיים, הּוא עֹוד ַיְצִליַח ַּפַעם. 

ָהיּו ַּפַעם ְׁשֵני ֲעִנִּיים ֶׁשָהְלכּו ְּבַיַחד ֶלֱאֹסף ֶּכֶסף. ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה  
י ָנָתן. ַּפַעם ַאַחת ֶהָעִני ַהֵּׁשִני ֶנֱאַנח ְמֹאד ֶׁשֵאין לֹו  ָחִסיד ֶׁשל ַרּבִ 

ֹּכַח ְלַחָּייו ַהָּקִׁשים. ָאַמר לֹו ֶהָחִסיד ֶׁשל ַרִּבי ָנָתן: "ֲאִני �א ֵמִבין 
אֹוְת�, ַאֲחֵרי ַחג ַהֻּסּכֹות ִנְכַנְסָּת ְלַרִּבי ֶׁשְּל� ְוהּוא ָנַתן ְל� ָמאַתִים 

ָקִניתיַרי ְוֵאּלּו    ִניׁש,  עֹוד,  ְל�  ִנְׁשַאר  ַוֲעַדִין  ַלֹחֶרף,  ֵעִצים  ֶזה  ִעם 
ֲאִני, ָהִייִתי ַּבַחג ֵאֶצל ָהַרִּבי ֶׁשִּלי ַרִּבי ָנָתן, ְוהּוא �א ָיכֹול ָלֵתת ִלי 
יֹוֵתר  עֹוד  ֶׁשֲאִני  רֹוֶאה  ֲאִני  ְוַעְכָׁשו  לֹו.  ֵאין  ְלַעְצמֹו  ַּגם  ִּכי  ֶּכֶסף 

 ָׂשֵמַח ִמְּמ�"... 
ָנה לֹו ַהֵּׁשִני: "ֶזה ֶּבֱאֶמת ַהֶהְבֵּדל. ָהַרִּבי ֶׁשִּלי ָנַתן ִלי ֶּכֶסף, ֲאָבל עָ 

�א   ַּפַעם  ַאף  ְוֶזה  ִהְתַחְּזקּות,  ְל�  ָנַתן  ֶׁשְּל�  ְוָהַרִּבי  ִנְגַמר.  ֶזה 
ִנְגַמר"... רֹוִאים ִמֶּזה ָמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ִעם ָּדָבר ָּכל ָּכ� ָקָטן ְּכמֹו 

 ֵתת ִחּיּו� ְוִחּזּוק ִליהּוִדי ַאֵחר. ַרק לָ 
ְורֹוִאים ֶאת ֶזה ַּגם ְּבִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים. ָלָּמה ֶׁשָאָדם �א ֵיֵל�  
ַחָּיב  הּוא  ֲאַזי  הֹוֵל�  הּוא  ֶׁשִאם  חֹוֵׁשב  הּוא  ִּכי  חֹוֶלה?  ְלַבֵּקר 

� ְוהּוא  ַהֵּׁשִני.  ֲעבּור  ְמֹאד  ְּגדֹוִלים  ְּדָבִרים  קֹוֵלט ַלֲעׂשֹות  א 
ְלַכָּמה ַּדּקֹות   ֵאָליו  ְּכֶׁשִּנְכָנִסים  ֲאִפילּו  ַנְפׁשֹו  ְיַחֶּיה ֶאת  ֶׁשַהחֹוֶלה 

 ְואֹוְמִרים לֹו ִמָּלה טֹוָבה. 
ָלֵכן ָאנּו ְצִריִכים ִלְזֹּכר ִּכי ָּכל ַהְּדָבִרים ַהְּקַטִּנים ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים 

א. ְוַדְוָקא ַהִּמְצוֹות ַהְּקַטּנֹות ְמֹאד ֲחׁשּוִבים ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּו
ְוַהְּפׁשּוטֹות, ָיִביאּו אֹוָתנּו ִלְדָבִרים ֲהִכי ְּגדֹוִלים, ֶזה ְיָקֵרב אֹוָתנּו 

 ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְוַיֲעֶׂשה אֹוָתנּו ִליהּוִדים ְּכֵׁשִרים. 
 ק)(ּתֹו� ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַּפְרַׁשת ָוֵאָרא תשע"ה לפ"

 
 
  

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

יזכה לתשובה. ראש הישיבה עורר   זה שאדם אומר, הוא  ידי  הכוונה לתשובה, על 
מאוד חזק שינצלו את העצה המתוקה הזו של רבינו ז"ל של "אמרי אינשי" שיהודי  

מר את המילים של התורה הקדושה, ולא להתייחס לאף אחד, כן  יאמר ויאמר, יא
, בזמן הזה אני אספיק ללמוד אחזו מזה, לא אחזו מזה, מה יש לי איתם? לי אין זמן

כולם  את    חיזקאת כל התורה, מקרא משנה גמרא מדרש וכן הלאה. ראש הישיבה  
הת את  יום  כל  ללמוד  ומשניות,  בגמרא  קבועים  שיעורים  לעצמם  ורה  שיעשו 

 המעשים. יקוןהקדושה, וכך נזכה לת
אביו   אחר  ההבל  בשנת  שכעת  הי"ו  ראזענבערג  משה  מו"ה  ניגש  ערבית  לתפילת 
הבדלה   שליט"א  עשה ראש הישיבה  ערבית  ז"ל. לאחר  יצחק  מו"ה  נשכח  הבלתי 

 ברוב עם.
הקהל הגדול שנוספו מכל רחבי הארץ להשתתף במלווה מלכה, שכרו במיוחד   עקב

נ גדול,  שרו  מקום  הזמירות  לאחר  זמירות,  ושרו  מלכה  מלווה  לסעודת  ידיים  טלו 
ניגוני   יותר  שלומינו (געגוע)    "דעבקע "באריכות  מאנשי  אנשים  מספר  ירושלמים, 

(ריקוד ירושלמי עתיק) ושימחו את הציבור. לאחר מכן מסר ראש   רקדו קדאטשקע 
ניתן לשמוע בקו קול ברסלב, ובסוף  אותה  הישיבה שיחת התחזקות באריכות יותר ש

 , ילדים, בחורים ואבות.האנשים שעשו סיומיםהשיחה קראו לכל 
התקיימה בבוקר  ראשון  בןהברית    שמחת  ביום  הי"ו,    של  ראטמאן  אברהם  מו"ה 

ראש הישיבה  נאם  ראש הישיבה כובד בסנדקאות ובקריאת השם, בסעודת הברית  
והביע את נאמנותו של בעל השמחה, שמסייע כל כך הרבה ללא שום פרסום מיותר,  

 גם בעל השמחה דיבר מילים ספורות.
מכן    לאחר מכן ביקר ראש הישיבה בתלמוד תורה היכל הקודש בירושלים, ולאחר

בבית ספר בית פיגא, וכן דיבר ראש הישיבה דברי חיזוק למלמדים ולמחנכים, ובסוף  
ל הישיבה  ראש  חזר  מנחהביהיום  לתפילת  המדרש  מסר  - ת  מכן  ולאחר  מעריב, 

 שיעור בדף גמרא.
ב התעופה,  שדה  לכיון  לדרכו  הישיבה  ראש  יצא  הישיבה  דרך  משם  ראש  הספיק 

הקוד היכל  המדרש  בבית  שיעור  ביקש  למסור  הישיבה  ראש  החדש,  ברק  בני  ש 
אם   בתפילות,  הפרעות  יהיו  שלא  לדאוג  וכן  באחדות,  עצמם  להחזיק  שימשיכו 
בעניין   הישיבה  ראש  דיבר  גם  וכן  החוצה,  לצאת  יכולים  לשוחח  מעוניין  מישהו 

דרך החשיבות של ללכת להפצה, וללמד לעוד אנשים שיש סדר דרך הלימוד נפלא,  
ות ללמוד כל יום. ראש הישיבה שאל את אחד הילדים האם יש  בה כל יהודי יכול לזכ

"לאכול  הישיבה  לו ראש  אמר  לנסות,  הולך  שהוא  הילד  ענה  במשניות,  שיעור  לו 
ניתן   זה תעשה באמת". את כל השיעורים כבר  ולישון אפשר לנסות, אבל ללמוד 

 להאזין בקו קול ברסלב.
הקצר אך העמוס, שייזכר לאורך זמן אצל  אנשי שלומינו יצאו בחיזוק עצום מהביקור  

 כולם.
 ולירושלים עירך ברחמים תשוב! 

 
 

ביהמ"ד היכל  לאחר מכן התחילו תפילת שחרית, לפסוקי דזמרה ניגש הגבאי של  
הקודש בני ברק מו"ה אבא חייא רייזמאן הי"ו, לשחרית הייתה הזכות לשמוע את  

שר ראש הישיבה ניגון מאוד מעורר שפתח    'ממקומך' ראש הישיבה לפני העמוד, ב
 את לבבות כל המתפללים, למוסף ניגש מו"ה משה שמואל שטעסל הי"ו.

שיבה מאוד חזק בעניין שלום בשיעור סיפורי מעשיות לאחר התפילה, דיבר ראש הי
אסור   אחד  שמצד  להיות  בית,  אסור  גם  שני  מצד  אבל  בבית,  ולהתווכח  לריב 

סמרטוט, אם חפצים במשהו מסויים שהאשה לא חפצה, אסור להתווכח ולפרוץ  
לא צריך להתייאש בגלל שהאשה אמרה פעם אחת לא, אפשר ביום  גם  בריב, אבל  

 ן אולי היום היא כבר כן תענה בחיוב.ולדו ,למחרת שוב לדבר בנועם בעניין 
בסעודת שבת בבוקר שאל אחד המשתתפים את ראש הישיבה מה לקבל על עצמו 
ותמיד   שמח  להיות  עצמו  על  שיקבל  הישיבה  ראש  לו  ענה  הולדתו,  יום  לכבוד 
להודות להשם יתברך. בהמשך כל אחד מהמשתתפים אמר שיחה שזכר מרבינו ז"ל,  

 יפרו סיפורים יפים של תפילה.סגם הילדים שהיו בשולחן 
בית המדרש החל להתמלא כבר משעות הצהריים, ראו איך אנשי שלומינו מנצלים  
את הזמן, אחד עם תהילים, אחד עם משניות, אחד עם גמרא, או בית נצחי, כולם  

בציפיי שליט"א.    החיכו  הישיבה  ראש  עם  שלישית  סעודה  לחלוק  לזכות  גדולה 
לישית, החלות, הסלטים וכו' עוד לפני תפילת מנחה,  הגבאים הכינו את הסעודה ש

יתכן   שלא  כיון  שלישית,  סעודה  ולאכול  ידיים  ליטול  להספיק  יוכלו  שכולם  בכדי 
 שציבור כה גדול יספיק ליטול ידיים לאחר מנחה.

ראש הישיבה נכנס לבית מדרש סביבות רבע לחמש, למנחה ניגש לעמוד מו"ה משה  
רעכניצער הי"ו. בסעודת שלישית היה מאוד צפוף, אבל כולם היו שמחים ומודים 

לאחר מספר דקות החל  להשם שזוכים לחלוק סעודה שלישית אצל ראש הישיבה.  
ולה, ולאחר מכן שרו  ראש הישיבה לשיר זמירות של סעודה שלישית בהתעוררות גד

כמה ניגוני התעוררות באידיש, ולאחר מכן דיבר ראש הישיבה דיבורים חוצבי להבות  
תיקון   שעיקר  הדגיש  הישיבה  ראש  הקדושים,  השובבי"ם  ימי  של  התיקון  בעניין 
קיבלנו  אנחנו  תורה,  ללמוד  יכול  אחד  וכל  התורה,  לימוד  ידי  על  זוכים  שובבי"ם 

טט משפט מרבינו ז"ל (ליקוטי יוד נפלא.  ראש הישיבה צמרבינו ז"ל סדר דרך הלימ
מוהר"ן ח"א, סימן י"א), חז"ל אומרים (מנחות פ"ה.) שהמכשפים שאלו את משה  
רבינו "תבן אתה מכניס לעפריים?" אתה בא להראות מה אתה יודע מול מכשפים 

ום  שבמק  אמרי אינשי למתא ירקא ירקא שקול",הכי גדולים?, ענה להם משה רבינו "
ירקות, שם תוכל למכור טוב את הירקות שלך. פירש רבינו, הם   שהיריד הוא של 
שאלו "תבן אתה מכניס לעפריים?" תבן מלשון "תבונה" ו"עפריים" מלשון "עפר",  
דהיינו, זה מה שאתה חפץ? לגאול את עם ישראל מהמקום הנמוך בו הם שרויים, 

ם משה רבינו "אמרי אינשי" על  של "עפר" ולהכניס בהם "תבונות התורה"?, ענה לה
ידי זה שאדם 'אומר', הוא אומר תורה, הוא מדבר להשם יתברך, מפרש רבינו "ירקא"  
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 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'

 של ראש הישיבה שליט"א בארץ ישראל  מחזקביקור  
בשמחה עצומה קיבלו אנשי שלומינו בארץ ישראל את הבשורה, שלאחר תפילות רבות שביקשו  
הגיע   שליט"א  שראש הישיבה  יתברך  השם  עזר  יבוא לביקור,  הישיבה  שראש  יתברך  מהשם 

 .לביקור קצר לחזק את התלמידים ואנשי שלומינו בארץ ישראל
ראש הישיבה שליט"א יצא לדרכו ביום רביעי בלילה האחרון פרשת שמות, והגיע ביום חמישי  
אחר הצהריים לארץ ישראל. לפי התוכנית ראש הישיבה שליט"א היה אמור להיות ביום חמישי  
ליל שישי בטבריה לחזק את אנשי שלומינו בעיר, למעשה זה התמשך וראש הישיבה לא הספיק  

. ראש הישיבה נסע ליבנאל לציון הקדוש של מוהרא"ש זי"ע, וכן גם לציון  להגיע למסור שיעור
ציון  בשל רבי מאיר בעל הנס בטבריה. לאחר מכן נסע ראש הישיבה למירון להתפלל ולבקש  

שון של שובבי"ם  שישי הרא  בפרט כעת שזה לילהקדוש של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי,  
ולתי לישועות  מסוגל  מאוד  זמן  של סבו  שזה  לציון  גם  הישיבה  ניגש ראש  ושם  המעשים,  קון 

 הגדול הרב מקארלסבורג זי"ע ולציון רבי יוחנן הסנדלר.
בבית   שלומינו  אנשי  עם  שחרית  תפילת  שליט"א  הישיבה  ראש  התפלל  קודש  שבת  בערב 
המדרש היכל הקודש בירושלים, ולאחר מכן מסר שיעור, כמה וכמה ילדים עלו לעשות סיומים, 
ראש הישיבה מאוד שמח מזה. היות שהתכוננו לציבור אורחים גדול שיבואו להשתתף בשבת  

השולחנ  רוקנוהמרוממת,   כל  את  את  להכיל  כדי  רבים  בספסלים  המדרש  בית  את  ומלאו  ות, 
 הציבור הצפוי.

  תה יילתפילת מנחה בערב שבת קודש ניגש הגבאי מו"ה שמעון עוזר פערל הי"ו, לקבלת שבת ה
נפח   שזה  העמוד,  לפני  הישיבה  הראש  את  לשמוע  טעם  הזכות  וטוב  רעננה  כל    בלב רוח 

והתפללו יחד בהתעוררות רבה. לאחר התפילה    המתפללים, כל הילדים ישבו סביב ראש הישיבה
עברו כולם לאחל שלום עליכם ולברך שבת שלום לראש הישיבה שליט"א. נראו אורחים רבים  

ברכפלד,   טבריה,  ברק,  בני  מיבנאל,  ישראל,  ארץ  קצוות  שמש,  מכל  ועוד,  בית  שבאו  צפת 
לבית הישיבה  ראש  את  ליוו  מכן  לאחר  בשבת.  הישיבה  ולהשתתף  ראש  חיזק  ובדרך  את  , 

 על השידוך שלהם, השם יעזור. והבחורים שלא ידאג
לסעודה הוזמנו המפיצים היקרים שהולכים ומחלקים קונטרסים בבתים, שזה הדבר הכי חשוב  

  עת שחוו בשונים על הפצה, הבחורים סיפרו סיפורים אצל ראש הישיבה. בסעודה שוחחו רבות 
עיסוקם בהפצה שמזה ראש הישיבה מאוד נהנה, וחיזק אותם מאוד. ראש הישיבה אמר לאחד  
בארץ   בהפצה  ולעסוק  להמשיך  שיוכל  כדי  באמריקה,  בישיבה  ללמוד  יבוא  שלא  הבחורים 
ישראל, שאל הבחור "אולי אני צריך קודם לעשות עבורי?"  ענה לו ראש הישיבה "נו, לעסוק  

עבורך!"   לעשות  זה  " בהפצה  נקרא  בדיוק  שזה  הסעודה  בהמשך  אמר  הישיבה  הפצה  ראש 
 פארברענג" (אסיפת מרעים בעניין חשיבות ההפצה).

אמר   הישיבה  וראש  בסעודה,  השתתף  גם  שליט"א  שטראססער  משה  אברהם  מו"ה  המנהל 
כשהתקרבנו.  לבחורים   דרכנו  לי לחבר להתחזק בעבודת השם בתחילת  היה  דבר  "המנהל  זה 

 לכל אחד".מאוד חשוב שיהיה 
אחים),   (שבת  לבאטע  המדרש  לבית  חזרו  הסעודה  הלאחר  הרבים    עומסעקב  היהודים  של 

הכרטיס התאפשרה הכניסה.    בהצגת, שרק  כרטיסים  לפני שבת  , חולקורחבי הארץ   שהגיעו מכל
באידיש, לאחר מכן דיבר ראש הישיבה על    שרו ביחד זמירות שבת, וכן גם קצת ניגוני התעוררות

דיבור שמוהרא"ש נהג לומר    חזר עלימי השובבי"ם, ראש הישיבה    -גודל מעלת הימים הקדושים  
שמכיון שהשם  "הפסוק אומר שהשם יתברך מנה את עם ישראל לפני מתן תורה, ורש"י מוסיף  

יתברך אוהב את עם ישראל לכן הוא מונה אותם, ולמה דווקא לפני מתן תורה? אלא שבכדי  
שיהיה אפשר לקבל את התורה, יהודי מוכרח לדעת שהשם אוהב אותי, ועם היסוד הזה ניתן כבר  
לקבל את התורה, וכן גם בפרשת שמות מזכירה התורה גם את העניין הזה שמנו את עם ישראל 

מכיון שנכנסים כעת לתוך הימים הקדושים  וזאת  האהבה של השם יתברך לעם ישראל,  עקב  
, צריך כל יהודי גם לזכור את הכלל הזה שהשם יתברך אוהב אותי, כך  ימי השובבי"ם  –האלו  

מתאפשר כבר לעבוד את השם בקלות יותר", וראש הישיבה הוסיף שתיקון שובבי"ם זה לא רק  
כשעושים קצת עבור  אפילו , לא כל אחד יכול לעמוד בזה, אלא  כשלומדים חמש שעות רצופות

השם יתברך זה מאוד חשוב, וכן דיבר גם ראש הישיבה בעניין כיבוד אב ואם, וגם עורר בעניין  
 שמוכרח להיות שלום בבית, שזה יסוד אצל רבינו ז"ל.

שב על  ראש הישיבה לבית מדרש בערך בשעה שמונה, ראש הישיבה התייהגיע  בשבת בבוקר  
מקומו ללמוד גמרא לפני התפילה, לאחר מכן עלה ראש הישיבה לחדר ההפצה ושוחח שם פרק  
זמן בעניין חשיבות ההפצה. לאחר מכן ירד ראש הישיבה בחזרה לבית המדרש ומסר שיעור קצר, 
ראש הישיבה דיבר בעניין שכתוב שעם ישראל ידעו שהגואל שיגאל אותם ממצרים יבוא ויאמר  

שאל ראש הישיבה, הרי כל אחד יכול לבוא ולומר את המילים הללו? "פקוד פקדתי",  את המילים  
המציאות היא שלא. לא כל אחד יכול לבוא לחזק את עם ישראל ולהוציא אותם מגלותם,    אלא

דיבורים   כאלו  לו  יש  ז"ל  שרבינו  היום  רואים  גם  כך  ישראל,  עם  את  ורומם  הגיע  רבינו  משה 
 שמחזקים את עם ישראל בכל מצב שרק שרויים בו.
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  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  30

 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  --- 

 

 

  תשפ"ג  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ח' ֵטֵבת, ְׁשַנת    -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֵל ַלְמַלֵּמד, ְּתַדֵּבר ִאּתֹו. ַּתְתִחיל ְּבטֹוב, ַּתִּגיד לֹו ַעד ַּכָּמה  
ה ְמֻרֶּצה ְוַכָּמה ַהֵּבן ֶׁשְּל אֹוֵהב ָלבֹוא ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה.  ַאָּת 

ִאּתֹו  ִּתָּכֵנס   ְוָכ  ,ִמִּבְנ ְמֻרֶּצה  הּוא  ַהִאם  אֹותֹו  ִּתְׁשַאל 
ְלִׂשיָחה; ֶׁשְּלִבְנ ֵיׁש ֶרֶגׁש ְלַהִּגיד ִמְׁשָניֹות, ְוֶׁשֶאְצְל ַּבַּבִית  

ְלַחֵּזק ּוְלרֹוֵמם אֹותֹו, ְוַחס ְוָׁשלֹום    לזֹו ַהֶּדֶר, ִאם הּוא ָיכֹו
 ְלַהְׁשִּפיל. 

ִּתְׁשַאל אֹותֹו ִאם ַמְפִריַע לֹו ֶׁשִּבְנ אֹוֵמר ִמְׁשָניֹות. ַּתִּגיד לֹו  
ֶׁשַהְּמַלֵּמד   ְואֹוֵמר  ַהַּבְיָתה  ָלַאֲחרֹוָנה  ַמִּגיַע   ֶׁשְּל ֶׁשַהֵּבן 

ק  ָיִציא  ֶׁש, ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו  ָּכל ַּפַעם ַעל ַהִּמְׁשָניֹות  לֹו  קֵמִצי
אֹותֹו  ריֹוֵת   לֹו ִּתְׁשַאל  ְלִבְנ ֶׁשִא .  ְלַהְזִּכיר  רֹוֶצה  הּוא  ם 

ַּבֲאִמיַרת   ְלַזְלֵזל  ְּבִלי  לֹו  ְלַהִּגיד  ָיכֹול  הּוא  ִאם  ִלְלמֹד, 
.הּוא ַיְפִסיק ִלְפֹּגַע ְּבִבְנ ִמְׁשָניֹות; ָּכ 

ִּסּיּוִמים ֶׁשל ִּבְנ ַּבַּבִית אֹו ִעם ֲחֵבִרים  ְּכמֹו ֵכן ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַה 
ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, ִּכי ָלעֹוָלם ֵאין ַהָּׂשָגה ְּבֶדֶר ַהִּלּמּוד  

ַרֵּבנּו עו)  ֶׁשל  ִסיָמן  ָהַר"ן,  ְּבִׂשיחֹות  ָּכל  (ַהְּמבָֹאר  ְוא   ,
ֶׁשַרק ְמַלְּמִדים  ֵיׁש  ְמַחְּנִכים;  ֵהם  ֶאת   ַהְּמַלְּמִדים  ְיַׁשְּבחּו 

עֹוִׂשים   ֵהם  ִאם    ןֶׁשָּנכֹוה  ּוַמ אֹוְמִרים    םֶׁשֵה ה  ַמ ַהְּיָלִדים 
ֶׁשַהְּמַלֵּמד   םְלַדְעָּת  ֵמַהַּבִית  ִמְנָהג טֹוב  ַלֶּיֶלד  ֵיׁש  ִאם  ְוכּו', 

הּוא ְיַזְלֵזל ָּבֶזה, ָלֵכן ָעִדיף ֶׁשְּתַׁשֵּבח ֶאת ַהֵּבן   -א נֹוֵהג ּבֹו  
 ת. ֶׁשְּל ַּבַּביִ 

ַּכִּנְרֶאה ָרִאיָת ַמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְּבאּוַמן ְּבֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה,  
ָלֶהם   ְונֹוְתִנים  ֶׁשָּלְמדּו  ַהְּיָלִדים  ָּכל  ֶאת  לֹוְקִחים  ֲאַנְחנּו 
ַּכַּפִים   מֹוֲחִאים  ֶׁשֻּכָּלם  ַהַהְרָּגָׁשה  ֶאת  ָלֶהם  נֹוְתִנים  ָּכבֹוד, 

  ְמַקְּבִלים ֵחֶׁשק ִלְלמֹד ּוְלַסֵּים. ֲאִני עֹוֶׂשה  ם  ֵה ִּבְׁשִביָלם; ָּכ
ֶאת ֶזה ְּבאּוַמן ִּכי ְלָׁשם ַמִּגיִעים ָּכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ַּגם ֵאּלּו  

ִלְבֶרְסֶלב,   ַהְּיָלִדים  ֶאת  ׁשֹוְלִחים  ֶׁשָּגִרים   ְוֵאּלּוֶׁשא 
ְלַח  ְּכֵדי  ָׁשם;  מֹוָסדֹות  ֲעַדִין  ֶׁשֵאין  ָּכל ִּבְמקֹומֹות  ֶאת  ֵּזק 

 ַהְּיָלִדים ִעם ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד.

ַהּדֹורֹות  ְוָכל   ֶׁשְּל ַהְּיָלִדים  ֶׁשְּלָכל   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבֵּקׁש 
ְּכֵׁשִרים.  ְיהּוִדים  ְוֶׁשִּיְהיּו  ַז"ל  ְּבַרֵּבנּו  ֶרֶגׁש  ִיְהֶיה   ַאֲחֶרי

יִ  ֵמַהֵּׁשם  ַהְרֵּבה  ְלַבֵּקׁש  ִליָלִדים  ְצִריִכים  ִלְזּכֹות   ְתָּבַר
 ָהֵעָצה ִליָלִדים טֹוִבים.  זֹוְּכֵׁשִרים; ַרק ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות 

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

 

 

 סימן טוב ומזל טוב    
 

 הי"ו יעקב איידליסמו"ה 
 למזל טוב  להולדת הבת

 

 

 ְּתׁשּוָבה:


	"וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה כֵּן אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל מֹשֶׁה מִקֹּצֶר רוּחַ וּמֵעֲבֹדָה קָשָׁה", מֹשֶׁה רַבֵּנוּ דִּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, הוּא מָסַר לָהֶם אֶת דִּבְרֵי ה', אֲבָל הֵם לֹא שָׁמְעוּ אֶל מֹשֶׁה מִקֹּצֶר רוּחַ וּמֵרֹב עֲבוֹ...
	אוֹמֵר רַבֵּנוּ ז"ל (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן יא): כְּשֶׁמֹּשֶׁה רַבֵּנוּ הִגִּיעַ לְפַרְעֹה לְבַקֵּשׁ שֶׁיּוֹצִיא אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם כִּי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רוֹצֶה לָתֵת לָהֶם אֶת הַתּוֹרָה בְּהַר סִינַי, שָׁאֲלוּ א...
	לָכֵן אוֹמֵר הַפָּסוּק "וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל מֹשֶׁה", כְּשֶׁמֹּשֶׁה רַבֵּנוּ הִגִּיעַ לְהַגִּיד לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הָעֵצָה שֶׁל לְדַבֵּר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּלְהַגִּיד מִשְׁנָיוֹת, הֵם לֹא רָצוּ לְהַקְשִׁיב לוֹ, לָמָּה? "מִקֹּצֶר רוּחַ וּמֵעֲבֹ...
	אֲנַחְנוּ נִכְנָסִים כָּעֵת לְשָׁבוּעַ הַשְּׁלִישִׁי שֶׁל שׁוֹבָבִי"ם, זֶה דָּבָר שֶׁכָּל אֶחָד יָכוֹל לַעֲשׂוֹת, קַח מִשְׁנָיוֹת, אַל תִּסְתַּכֵּל עַל אַף אֶחָד. מָה הַכַּוָּנָה 'אַל תִּסְתַּכֵּל עַל אַף אֶחָד?' – אַל תִּסְתַּכֵּל אֲפִלּוּ עַל עַצְמְ...
	אוֹתוֹ הַדָּבָר עִם אֲמִירַת תְּהִלִּים; רַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק ב, סִימָן עג): "מִי שֶׁרוֹצֶה לִזְכּוֹת לִתְשׁוּבָה, יִהְיֶה רָגִיל בַּאֲמִירַת תְּהִלִּים, כִּי אֲמִירַת תְּהִלִּים מְסֻגָּל לִתְשׁוּבָה". יֶשְׁנָם הֲמוֹן אַבְרֵכִים ...
	רַבֵּנוּ אוֹמֵר: "מִי שֶׁרוֹצֶה לִזְכּוֹת לִתְשׁוּבָה, יִהְיֶה רָגִיל בַּאֲמִירַת תְּהִלִּים", רַבֵּנוּ לֹא אוֹמֵר: "מִי שֶׁרוֹצֶה לִזְכּוֹת לִתְשׁוּבָה, יִהְיֶה מְסַיֵים תְּהִלִּים"... רַבֵּנוּ אוֹמֵר 'תַּגִּיד תְּהִלִּים', רַבֵּנוּ לֹא רוֹצֶה שֶׁתַּ...
	אִם אָדָם חָזָק עִם הָעֵצָה שֶׁל רַבֵּנוּ, הוּא לוֹקֵחַ אֶת הַ'אֲמִירוֹת וְהַדִּבּוּר שֶׁל אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי'; הוּא אוֹמֵר כָּל יוֹם לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ: "אֲנִי רוֹצֶה לִהְיוֹת יְהוּדִי כָּשֵׁר", וְהוּא מְסַפֵּר לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַד כַּמָּה...
	(אֲשֶׁר הָיָה אֶל יוֹאֵל, וָאֵרָא תשפ"ב)
	.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ
	יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ז טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	קִבַּלְתִּי אֶת מִכְתָּבְךָ.
	שְׁמִירַת עֵינַיִם זֶה הַדָּבָר הֲכִי חָשׁוּב. חֲכָמֵינוּ הַקְּדוֹשִׁים אוֹמְרִים (יְרוּשַׁלְמִי בְּרָכוֹת א, ה): "לִיבָּא וְעֵינָא תְּרֵין סַרְסוּרִין דְּחֲטָאָה", הַלֵּב וְהָעֵינַיִם הֵם הַמְתַוְּכִים לַעֲבֵרוֹת, "אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אִי...
	מַה אוֹמַר לְךָ, לְהִסְתַּכֵּל בַּמִּקְוֶה עַל אֲנָשִׁים לֹא לְבוּשִׁים - זוּ פָּשׁוּט מַחֲלָה. מוֹהֲרָא"שׁ מְפָרֵשׁ מַה שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹכָחָה (דְּבָרִים כח, לד): "וְהָיִיתָ מְשֻׁגָּע מִמַּרְאֵה עֵינֶיךָ אֲשֶׁר תִּרְאֶה", אוֹמֵר מוֹהֲרָא"שׁ שֶׁהַכַּ...
	מַה אוֹמַר לְךָ, לְהִסְתַּכֵּל בַּמִּקְוֶה עַל אֲנָשִׁים לֹא לְבוּשִׁים - זוּ פָּשׁוּט מַחֲלָה. מוֹהֲרָא"שׁ מְפָרֵשׁ מַה שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹכָחָה (דְּבָרִים כח, לד): "וְהָיִיתָ מְשֻׁגָּע מִמַּרְאֵה עֵינֶיךָ אֲשֶׁר תִּרְאֶה", אוֹמֵר מוֹהֲרָא"שׁ שֶׁהַכַּ...
	מַה אוֹמַר לְךָ, לְהִסְתַּכֵּל בַּמִּקְוֶה עַל אֲנָשִׁים לֹא לְבוּשִׁים - זוּ פָּשׁוּט מַחֲלָה. מוֹהֲרָא"שׁ מְפָרֵשׁ מַה שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹכָחָה (דְּבָרִים כח, לד): "וְהָיִיתָ מְשֻׁגָּע מִמַּרְאֵה עֵינֶיךָ אֲשֶׁר תִּרְאֶה", אוֹמֵר מוֹהֲרָא"שׁ שֶׁהַכַּ...
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, תַּתְחִיל לִשְׁמֹר עַל עֵינֶיךָ, תַּפְסִיק לְהִסְתַּכֵּל בַּמִּקְוֶה; אִם תַּמְשִׁיךְ לְהַפְקִיר אֶת עֵינֶיךָ - לֹא יִקַּח הַרְבֵּה זְמַן עַד שֶׁיּוֹבִילוּ אוֹתְך הַחוּצָה בְּבִזְיוֹנוֹת, יִהְיוּ בִּזְיוֹנוֹת גְּדוֹלִים וְכוּ'...
	תַּפְסִיק לְהִסְתַּכֵּל. אַל תַּחֲשֹׁב שֶׁזֶּה בִּלְתִּי אֶפְשָׁרִי; כְּשֶׁמְּדַבְּרִים עִם אֲנָשִׁים שֶׁלֹּא לְהִסְתַּכֵּל בְּנִאוּף חוֹשְׁבִים שֶׁזֶּה לֹא שַׁיָּךְ, אֲנָשִׁים מִסְכֵּנִים כָּל כָּךְ שְׁקוּעִים בַּעֲבֵרָה הַמַּגְעִילָה הַזֹּאת, שֶׁחוֹ...
	קַח אֶת הָעֵצָה שֶׁל תְּפִלָּה וְהִתְבּוֹדְדוּת, חַפֵּשׂ מָקוֹם שָׁקֵט שֶׁאֵין שָׁם אַף אֶחָד, לֵךְ לְשָׁם וּתְשׂוֹחֵחַ עִם הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בִּשְׂפַת הָאֵם שֶׁלְּךָ, תְּבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ שֶׁיְּרַחֵם עָלֶיךָ, תְּסַפֵּר לוֹ כַּמָּה אַתָּה חוֹלֶה, תּ...
	קַח אֶת הָעֵצָה שֶׁל תְּפִלָּה וְהִתְבּוֹדְדוּת, חַפֵּשׂ מָקוֹם שָׁקֵט שֶׁאֵין שָׁם אַף אֶחָד, לֵךְ לְשָׁם וּתְשׂוֹחֵחַ עִם הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בִּשְׂפַת הָאֵם שֶׁלְּךָ, תְּבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ שֶׁיְּרַחֵם עָלֶיךָ, תְּסַפֵּר לוֹ כַּמָּה אַתָּה חוֹלֶה, תּ...
	קַח אֶת הָעֵצָה שֶׁל תְּפִלָּה וְהִתְבּוֹדְדוּת, חַפֵּשׂ מָקוֹם שָׁקֵט שֶׁאֵין שָׁם אַף אֶחָד, לֵךְ לְשָׁם וּתְשׂוֹחֵחַ עִם הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בִּשְׂפַת הָאֵם שֶׁלְּךָ, תְּבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ שֶׁיְּרַחֵם עָלֶיךָ, תְּסַפֵּר לוֹ כַּמָּה אַתָּה חוֹלֶה, תּ...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּחֲזֹר מַהֵר בִּתְשׁוּבָה.
	.
	לאחר מכן התחילו תפילת שחרית, לפסוקי דזמרה ניגש הגבאי של ביהמ"ד היכל הקודש בני ברק מו"ה אבא חייא רייזמאן הי"ו, לשחרית הייתה הזכות לשמוע את ראש הישיבה לפני העמוד, ב'ממקומך' שר ראש הישיבה ניגון מאוד מעורר שפתח את לבבות כל המתפללים, למוסף ניגש מו"ה משה שמ...
	לאחר מכן התחילו תפילת שחרית, לפסוקי דזמרה ניגש הגבאי של ביהמ"ד היכל הקודש בני ברק מו"ה אבא חייא רייזמאן הי"ו, לשחרית הייתה הזכות לשמוע את ראש הישיבה לפני העמוד, ב'ממקומך' שר ראש הישיבה ניגון מאוד מעורר שפתח את לבבות כל המתפללים, למוסף ניגש מו"ה משה שמ...
	לאחר מכן התחילו תפילת שחרית, לפסוקי דזמרה ניגש הגבאי של ביהמ"ד היכל הקודש בני ברק מו"ה אבא חייא רייזמאן הי"ו, לשחרית הייתה הזכות לשמוע את ראש הישיבה לפני העמוד, ב'ממקומך' שר ראש הישיבה ניגון מאוד מעורר שפתח את לבבות כל המתפללים, למוסף ניגש מו"ה משה שמ...
	בשיעור סיפורי מעשיות לאחר התפילה, דיבר ראש הישיבה מאוד חזק בעניין שלום בית, שמצד אחד אסור לריב ולהתווכח בבית, אבל מצד שני גם אסור להיות סמרטוט, אם חפצים במשהו מסויים שהאשה לא חפצה, אסור להתווכח ולפרוץ בריב, אבל גם לא צריך להתייאש בגלל שהאשה אמרה פעם א...
	בסעודת שבת בבוקר שאל אחד המשתתפים את ראש הישיבה מה לקבל על עצמו לכבוד יום הולדתו, ענה לו ראש הישיבה שיקבל על עצמו להיות שמח ותמיד להודות להשם יתברך. בהמשך כל אחד מהמשתתפים אמר שיחה שזכר מרבינו ז"ל, גם הילדים שהיו בשולחן סיפרו סיפורים יפים של תפילה.
	בית המדרש החל להתמלא כבר משעות הצהריים, ראו איך אנשי שלומינו מנצלים את הזמן, אחד עם תהילים, אחד עם משניות, אחד עם גמרא, או בית נצחי, כולם חיכו בציפייה גדולה לזכות לחלוק סעודה שלישית עם ראש הישיבה שליט"א. הגבאים הכינו את הסעודה שלישית, החלות, הסלטים וכ...
	בית המדרש החל להתמלא כבר משעות הצהריים, ראו איך אנשי שלומינו מנצלים את הזמן, אחד עם תהילים, אחד עם משניות, אחד עם גמרא, או בית נצחי, כולם חיכו בציפייה גדולה לזכות לחלוק סעודה שלישית עם ראש הישיבה שליט"א. הגבאים הכינו את הסעודה שלישית, החלות, הסלטים וכ...
	בית המדרש החל להתמלא כבר משעות הצהריים, ראו איך אנשי שלומינו מנצלים את הזמן, אחד עם תהילים, אחד עם משניות, אחד עם גמרא, או בית נצחי, כולם חיכו בציפייה גדולה לזכות לחלוק סעודה שלישית עם ראש הישיבה שליט"א. הגבאים הכינו את הסעודה שלישית, החלות, הסלטים וכ...
	ראש הישיבה נכנס לבית מדרש סביבות רבע לחמש, למנחה ניגש לעמוד מו"ה משה רעכניצער הי"ו. בסעודת שלישית היה מאוד צפוף, אבל כולם היו שמחים ומודים להשם שזוכים לחלוק סעודה שלישית אצל ראש הישיבה. לאחר מספר דקות החל ראש הישיבה לשיר זמירות של סעודה שלישית בהתעורר...
	ראש הישיבה נכנס לבית מדרש סביבות רבע לחמש, למנחה ניגש לעמוד מו"ה משה רעכניצער הי"ו. בסעודת שלישית היה מאוד צפוף, אבל כולם היו שמחים ומודים להשם שזוכים לחלוק סעודה שלישית אצל ראש הישיבה. לאחר מספר דקות החל ראש הישיבה לשיר זמירות של סעודה שלישית בהתעורר...
	ראש הישיבה נכנס לבית מדרש סביבות רבע לחמש, למנחה ניגש לעמוד מו"ה משה רעכניצער הי"ו. בסעודת שלישית היה מאוד צפוף, אבל כולם היו שמחים ומודים להשם שזוכים לחלוק סעודה שלישית אצל ראש הישיבה. לאחר מספר דקות החל ראש הישיבה לשיר זמירות של סעודה שלישית בהתעורר...
	לתפילת ערבית ניגש מו"ה משה ראזענבערג הי"ו שכעת בשנת ההבל אחר אביו הבלתי נשכח מו"ה יצחק ז"ל. לאחר ערבית עשה ראש הישיבה שליט"א הבדלה ברוב עם.
	עקב הקהל הגדול שנוספו מכל רחבי הארץ להשתתף במלווה מלכה, שכרו במיוחד מקום גדול, נטלו ידיים לסעודת מלווה מלכה ושרו זמירות, לאחר הזמירות שרו באריכות יותר ניגוני "דעבקע" (געגוע) ירושלמים, מספר אנשים מאנשי שלומינו רקדו קדאטשקע (ריקוד ירושלמי עתיק) ושימחו א...
	ביום ראשון בבוקר התקיימה שמחת הברית של בן מו"ה אברהם ראטמאן הי"ו, ראש הישיבה כובד בסנדקאות ובקריאת השם, בסעודת הברית נאם ראש הישיבה והביע את נאמנותו של בעל השמחה, שמסייע כל כך הרבה ללא שום פרסום מיותר, גם בעל השמחה דיבר מילים ספורות.
	לאחר מכן ביקר ראש הישיבה בתלמוד תורה היכל הקודש בירושלים, ולאחר מכן בבית ספר בית פיגא, וכן דיבר ראש הישיבה דברי חיזוק למלמדים ולמחנכים, ובסוף היום חזר ראש הישיבה לבית המדרש לתפילת מנחה-מעריב, ולאחר מכן מסר שיעור בדף גמרא.
	משם יצא ראש הישיבה לדרכו לכיון שדה התעופה, בדרך הספיק ראש הישיבה למסור שיעור בבית המדרש היכל הקודש בני ברק החדש, ראש הישיבה ביקש שימשיכו להחזיק עצמם באחדות, וכן לדאוג שלא יהיו הפרעות בתפילות, אם מישהו מעוניין לשוחח יכולים לצאת החוצה, וכן גם דיבר ראש ה...
	אנשי שלומינו יצאו בחיזוק עצום מהביקור הקצר אך העמוס, שייזכר לאורך זמן אצל כולם.
	ולירושלים עירך ברחמים תשוב!
	.
	בשמחה עצומה קיבלו אנשי שלומינו בארץ ישראל את הבשורה, שלאחר תפילות רבות שביקשו מהשם יתברך שראש הישיבה יבוא לביקור, עזר השם יתברך שראש הישיבה שליט"א הגיע לביקור קצר לחזק את התלמידים ואנשי שלומינו בארץ ישראל.
	ראש הישיבה שליט"א יצא לדרכו ביום רביעי בלילה האחרון פרשת שמות, והגיע ביום חמישי אחר הצהריים לארץ ישראל. לפי התוכנית ראש הישיבה שליט"א היה אמור להיות ביום חמישי ליל שישי בטבריה לחזק את אנשי שלומינו בעיר, למעשה זה התמשך וראש הישיבה לא הספיק להגיע למסור ...
	בערב שבת קודש התפלל ראש הישיבה שליט"א תפילת שחרית עם אנשי שלומינו בבית המדרש היכל הקודש בירושלים, ולאחר מכן מסר שיעור, כמה וכמה ילדים עלו לעשות סיומים, ראש הישיבה מאוד שמח מזה. היות שהתכוננו לציבור אורחים גדול שיבואו להשתתף בשבת המרוממת, רוקנו את כל ה...
	לתפילת מנחה בערב שבת קודש ניגש הגבאי מו"ה שמעון עוזר פערל הי"ו, לקבלת שבת הייתה הזכות לשמוע את הראש הישיבה לפני העמוד, שזה נפח רוח רעננה וטוב טעם בלב כל המתפללים, כל הילדים ישבו סביב ראש הישיבה והתפללו יחד בהתעוררות רבה. לאחר התפילה עברו כולם לאחל שלו...
	לסעודה הוזמנו המפיצים היקרים שהולכים ומחלקים קונטרסים בבתים, שזה הדבר הכי חשוב אצל ראש הישיבה. בסעודה שוחחו רבות על הפצה, הבחורים סיפרו סיפורים שונים שחוו בעת עיסוקם בהפצה שמזה ראש הישיבה מאוד נהנה, וחיזק אותם מאוד. ראש הישיבה אמר לאחד הבחורים שלא יבו...
	המנהל מו"ה אברהם משה שטראססער שליט"א גם השתתף בסעודה, וראש הישיבה אמר לבחורים "המנהל היה לי לחבר להתחזק בעבודת השם בתחילת דרכנו כשהתקרבנו. זה דבר מאוד חשוב שיהיה לכל אחד".
	לאחר הסעודה חזרו לבית המדרש לבאטע (שבת אחים), עקב העומס של היהודים הרבים שהגיעו מכל רחבי הארץ, חולקו לפני שבת כרטיסים, שרק בהצגת הכרטיס התאפשרה הכניסה. שרו ביחד זמירות שבת, וכן גם קצת ניגוני התעוררות באידיש, לאחר מכן דיבר ראש הישיבה על גודל מעלת הימים...
	בשבת בבוקר הגיע ראש הישיבה לבית מדרש בערך בשעה שמונה, ראש הישיבה התיישב על מקומו ללמוד גמרא לפני התפילה, לאחר מכן עלה ראש הישיבה לחדר ההפצה ושוחח שם פרק זמן בעניין חשיבות ההפצה. לאחר מכן ירד ראש הישיבה בחזרה לבית המדרש ומסר שיעור קצר, ראש הישיבה דיבר ...

