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ִׁשְביֹו.  ְוָׁשִביָת  ְּבָיֶד�  ֱא�ֶקי�  ה'  ּוְנָתנֹו  ֹאְיֶבי�  ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  ָנָתן    ִּכי  ַרִּבי 
ק"י) א  ֵמִבי ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  "ַרֵּבינּות  אֶ ל  ָׁשַאד  ֶׁשֶאחָ    (ִליקּוֵטי  ת עֹוֶבדֶ ד  ֵּכיצַ : 

ה;  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ה,  רֹוצֶ ה  ַאּתָ ם  אִ ד,  ְמאֹ ט  ָּפׁשּוד  עֹובֵ ה  זֶ : " ַרֵּבינּו  לוֹ ב  ֵהִׁשיה?"  ַהְּבִחירָ 
ב  ֶׁשָחׁשּור  ָּדבָ ה  ֶׁשּזֶ ן  ָנתָ י  ַרּבִ ה  זֶ ל  עַ ב  ּכֹותֵ ה"...  עֹוׂשֶ א  �ה  ַאּתָ ה,  רֹוצֶ א  �ה  ַאּתָ ם  ְואִ 
ת  ּוַבִּמּדוֹ ם,  ָהָרִעים  ְּבַדְרֵכיהֶ ם ֻמְרָּגִלי ָּכ� ל ּכָ ם ֶׁשהֵ ם ֲאָנִׁשי ֵיׁש י  ּכִ ר, ְוִלְזּכֹ ת ָלַדעַ ד ְמאֹ 

ם ְיכֹוִליא  �ר  ְּכבָ ם  הֵ ה,  ָּבזֶ ה  ְּבִחירָ ר  ְּכבָ ם  ָלהֶ ן  ֶּׁשֵאים  ָלהֶ ה  ִנְדמֶ ן  ָלכֵ ם,  ֶׁשָּלהֶ ת  ָהָרעוֹ 
א  הּום ה, אִ ְּבִחירָ ד ָּתִמי ֵיׁשם ָלָאדָ י ּכִ ן, ָנכוֹ א �ה ֶׁשּזֶ א ִהית ָהֱאמֶ ל ֲאבָ ה, ִמּזֶ ע ְלִהָּמנַ 

 ה. עֹוׂשֶ א �א הּוה רֹוצֶ א �א הּום ְואִ ה, עֹוׂשֶ א הּוה  רֹוצֶ 

ל  עַ ה  ְלִמְלָחמָ ה,  ַהּזֶ ם  ָלעֹולָ א  יֹוצֵ ם  ְּכֶׁשָאדָ ד  ִמּיַ ,  אֵּתצֵ י  ּכִ ק,  ַּבָּפסּו   ַהֵּפרּוׁשה  זֶ 
 לוֹ ם  ִלְגרֹ ה  ֶׁשרֹוצֶ ע,  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ ה  ֶׁשּזֶ   אֹוְיבוֹ ם  עִ ה  ִמְלָחמָ ל  ְלַנהֵ   ָצִרי�ר  ְּכבָ א  הּו,  אֹוְיֶבי�
ה ַאּתָ ה  רֹוצֶ ה  ַאּתָ ם  אִ   ּוְנָתנֹו ה' ֱא�ֶקי� ְבָיֶד�,ר  ִלְזּכוֹ ם  ְצִריִכיל  ֲאבָ ת.  ֲעֵברוֹ ת  ַלֲעׂשוֹ 

  ֲאִפילּו ה  ַאּתָ ,  ְוָׁשִביָת ִׁשְביוֹ א  ֶאּלָ ד,  ִּבְלבַ   זּוא  ְו�.  לוֹ ת  ְלַצּיֵ א  ְו�ו  ָעָליר  ְלִהְתַּגּבֵ ל  ָיכוֹ 
 ע.ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ י ִמידֵ ם אֹותָ ק ּוְלַנּתֵ , ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואם ֲאָנִׁשיד עוֹ ר ְלַהְחִזיל ָיכוֹ 

 ֲאָנִׁשים  ֵיׁשה,  ְּבִמְלָחמָ ם  ֶׁשעֹוְמִדיל  ִּבְכלָ ת  ָלַדעַ ל  ּכָ ם  קֹודֵ א  הּון  ָהִראׁשוֹ ב  ַהָּׁשלָ 
ת  ְלָפחוֹ ם  ְּכֶׁשּיֹוְדִעיב,  ְקרַ ה  ְׂשדֵ ע  ְּבֶאְמצַ ם  עֹוְמִדים  ֶׁשהֵ ם  קֹוְלִטיא  �ל  ֶׁשִּבְכלָ 

ת ְלָפחוֹ י  ֲאזַ ב,  ָהאֹויֵ י  ְידֵ ל  עַ ס  ְלִהָּתפֵ ה  ְּבַסָּכנָ ע  ֶרגַ ל  ּכָ ם  ִנְמָצִאית,  ַּבֲחִזים  ֶׁשעֹוְמִדי
  ֵיׁש   ְוָכ�ד,  ַּבּיָ ק  ַהֶּנׁשֶ ת  אֶ ם  לֹוְקִחים,  ֲחָזִקים  ִׁשְריֹוִנים  ִמְתַלְּבִׁשים,  ְלִהָּלחֵ ם  ְמַנִּסי
 ב. ָהאֹויֵ ת אֶ  ְלַנֵּצחַ ה ִּתְקוָ 

,  ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ ל ׁשֶ  ְּבֶעְזָרתוֹ ק רַ ת ַלֲעׂשוֹ ר ֶאְפׁשָ ה זֶ ת אֶ ה? ָּבזֶ  ְלַהְצִליחַ ר ֶאְפׁשָ  ֵאי�
ָיכֹול לֹו" (ִקידּוִׁשין ל:)ם  אֹוְמִרי"ל  ֶׁשֲחזַ י  ְּכפִ  ,  "ִאְלָמֵלא ַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוְזרֹו, �א 
 ד. ַהָּכבֵ ע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ ת  אֶ   ְלַבד  ְלַנֵּצחַ ל  ָיכוֹ א  �ם  ָהָאדָ   ָּברּו� הּואַהָּקדֹוׁש  ל  ׁשֶ ה  ָהֶעְזרָ י  ְּבלִ 

ע,  ָהרַ ר  ֵמַהֵּיצֶ ל  ְלִהָּנצֵ ה  ַהְּיִחידָ   ַהֶּדֶר�ת,  ְוִהְתּבֹוְדדּוה  ְּתִפילָ ?  ֶׁשָּלנּוק  ַהֶּנׁשֶ   ַמהּו
ם  ִּדּבּוִריה  ַהְרּבֵ י  ְידֵ ל  עַ ק  רַ א  ִהית,  ְּבַגְׁשִמּיּון  ְוהֵ ת  ְּברּוָחִנּיּון  הֵ   אֹוָתנּוג  ַלֲהרוֹ ה  ֶׁשרֹוצֶ 

(ְׁשמֹות י"ז,     ראֹומֵ   ְּכמֹו ֶׁשַהָּפסּוק  ּוְנָתנֹו ה' ֱא�ֶקי� "ְבָיֶד�",.  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ת  ּוַבָּקׁשוֹ 

א הּו  , ְּפִריָסן ִּבְצלֹו""ה  זֶ ל  עַ ר  אֹומֵ ם  ֶׁשַהַּתְרּגּו  ַוְיִהי "ָיָדיו" ֱאמּוָנה ַעד ֹּבא ַהָּׁשֶמׁש,  י"ב)
 . ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואה ִּבְתִפילָ  ָיָדיות אֶ  ָּפַרׂש

א  הּוה, ִּבְתִפּלָ ק ָחזָ ה ִיְהיֶ י  ַהְּיהּודִ ם ֶׁשאִ ה,  ַהּזֶ ד ַהּסוֹ ת  אֶ  יֹוֵדעַ ם ּגַ ע ָהרַ ר ַהֵּיצֶ ל ֲאבָ 
ן ָלכֵ ה,  ַּבַּמֲעָרכָ י  ְלַגְמרֵ ד  ִהְפִסיא  הּוי  ֲאזַ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ּוְלַדּבֵ   ְלַבֵּקׁש ק  ַיְפִסיא  �

.  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְיַדּבֵ א  ֶׁש�ם  ָהָאדָ ת  אֶ   ּוְלַהֲחִליׁש   ְלַהְפִריעַ ת  ַהּכֹוחוֹ ל  ְּבכָ ה  ְמַנּסֶ א  הּו
  ְוָׁשִביתָ ה,  ִּבְתִפּלָ ק  ּזֵ ְתחַ ן יִ ּכֵ א  ֶׁשהּוק  ַהִחיזּות  אֶ ת  ָלַקחַ   ָצִרי� י  ַהְּיהּודִ   ְּבַעְצמוֹ ה  ּוִמּזֶ 

י,  אֹותִ ד  ִלְלּכֹ ה  רֹוצֶ א  ֶׁשהּור  ַהָּדבָ ם  עִ ע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ ת  אֶ ד  ְוִלְלּכֹ ת  ִלְׁשּבוֹ ם  ְצִריִכי,  ִׁשְביוֹ 
ִסיָמן כ"ו) ר  אֹומֵ   ֶׁשַרֵּבינּוי  ְּכפִ  ֵחֶלק א',  מֹוֲהַר"ן,  , ַנְפׁשוֹ ת  אֶ ר  ִלְמסֹ   ָצִרי�י  ֶׁשְּיהּודִ    (ִליקּוֵטי 

 . ֶׁשָּלנּוה ַהַהְצָלחָ ה  ְטמּונָ ם ׁשָ י ּכִ ם, ָּבהֶ  לוֹ ה ֶּׁשָּקׁשֶ ם ַהְּדָבִריל  עַ א ַדְווקָ 

ה מַ ל  ּכָ   ִמֶּמּנּו  ּוְלַבֵּקׁשו  ֵאָלית  ִלְבּכוֹ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ   ֶאלה  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ ק  ִנְתַחּזֵ ה  ָהבָ 
ר  ַהֵּיצֶ   ֵאי�  לוֹ ת  ְלַגּלוֹ ם,  עֹוְבִרי  ֶׁשֲאַנְחנּום  ַהְּקָׁשִייל  ּכָ ת  אֶ   לוֹ ר  ְלַסּפֵ ם,  ְצִריִכי  ֶׁשָאנּו

ם  ֲחָזִקיה  ִנְהיֶ ם  ְואִ ת,  ֵעצוֹ י  אֹוְבדֵ   ַמָּמׁש  ַוֲאַנְחנּו  ֶׁשּלוֹ   ַהֹּכחַ ל  ּכָ ת  אֶ   ָעֵלינּוא  מֹוִציע  ָהרַ 
ם  ָּבעֹולָ ב  טוֹ   ָלנּוה  ְוִיְהיֶ ע,  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ ת  אֶ י  ְלַגְמרֵ ג  ַלֲהרוֹ ר  ָּדבָ ל  ׁשֶ   ְּבסֹופוֹ ל  נּוכַ ה,  ָּבזֶ 
 (ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ב', ִׂשיחֹות מֹוֲהָרא"ׁש ְלַּפְרַׁשת ֵתֵצא)                                  א.ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ 

 
 

 ֶׁשֲאִפילּום  ֲאָנִׁשים  ֶׁשֶּיְׁשנָ ר  אֹומֵ   ַרֵּבנּו
ם יֹוְדִעיא  �ם  הֵ ם  ֵמָהעֹולָ ם  ִנְפָטִרים  ְּכֶׁשהֵ 
ם ָהָאדָ ם  עִ ה  טֹובָ ם  ְועֹוִׂשי,  ִנְפְטרּום  ֶׁשהֵ 

ה ְמֻכּנֶ ה  זֶ ר,  ִנְפטַ א  ֶׁשהּו  לוֹ ם  ְּכֶׁשּמֹוִדיִעי
א  ֶׁשהּוב  חֹוׁשֵ ת  ֶׁשּמֵ ם  ֶׁשָאדָ ",  ַהֹּתהּום  עֹולָ "

 י.חַ ן ֲעַדיִ 
  ָׁשלֹוׁש   ֶאְצלוֹ   ֶׁשִּיְהיּו  ְלָכ� ה  ֵעצָ ר  ָאמַ   ַרֵּבנּו
ּבְ ַּבָּׁשנָ ם  ְּפָעִמי  ֲחנָֻּכהת  ַׁשּבָ ה,  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשה, 

ר  ְלַאחַ ד  ֶׁשִּמּיָ ע  ְלִהָּׁשבַ ם  גַ וְ ת,  ַהָּׁשבּועוֹ ג  ְוחַ 
 ָּכ� ה  ַיֲעׂשֶ ם  ָאדָ ם  ְואִ ,  ְלַרֵּבנּו  ֵיְלכּוה  ַהְּפִטירָ 

 .ַהֹּתהּום עֹולָ ל ׁשֶ ה ַהְּבָעיָ  לוֹ ה ִּתְהיֶ א �
<<<< 

 
 מילה של התחזקות

ַעט מ¿  „ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆  ˙ ע≈ ָב   ּכָ ך¿    רּכ¿ ל≈ ‰ו…

ַלַח˙,   ¿̂ ּוֻמ ָב‰  טו… ָע‰  ָ ׁ̆ ּב¿ ָך  ּל¿ ∆ ׁ̆  ‰ ּנָ ֻ̇ ַלֲח

ַע˙  ַ„ּ‰ַ ּוב  ּׁ̆ ƒי ּב¿ …ב  ׁ̆ ַלֲח יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ

ל   ּכָ ƒמ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ‰ַ 'ַמ‰  ָך  מ¿ ¿̂ ַע  ˙ ∆‡ ‡…ל  ¿ ׁ̆ ƒל ו¿

ל ַמ‰  ּכָ ים,  ƒ‡ רו… ∆ ׁ̆ ל ַמ‰  ‰?' ּכָ ַ‰ּז∆ ָלם  ָ‰עו…

ים   ƒר ב¿ עו… ∆ ַר˜  -ׁ̆ י  ֲ‰ר≈  ‰ „≈   ז∆ ˙    יּכ¿ ∆‡ ב  ר≈ ָ̃ ל¿

ׁ̆  ָ‰ָ‡ָ„ם   „ו… ָּ̃ ‰ַ ירּו ּב¿ ƒּכ ּיַ ∆ ׁ̆  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ‰ַ ל¿

ים  ƒ ׁ̆ ‰, ֲ‡ָנ ∆ׂ̆ ַמֲע ר. ל¿ ≈̇ יו… ר ו¿ ≈̇ רּוך¿ ‰ּו‡ יו… ּבָ

 , ַ‰ּזו… ָל‰  ≈‡ ¿ ּׁ̆ ‰ַ ַעל  ים  ƒב ¿ ׁ̆ חו… ים  ƒפּור ס¿

ּכָ  ים  ƒּוע˜ ¿ ך¿ ל  ׁ̆ ‰,   ּכָ ַ‰ּז∆ ָלם  עו… י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ּב¿

רּוך¿ ‰ּו‡. ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים מ≈ ƒח כ¿ ו… ׁ̆ 

 ¿‚ ƒר ל ָ ׁ̆ פ¿ יך¿ ‡∆ ָ‡ָ„   ם ר… ‡≈ ∆ ≈ ם  ׁ̆ ׁ̆ ו… ˙  ‡∆ ב  י≈ ּ̇ ע¿ ַ„ּ  

ם ָ‡ָ„ ו ƒ‡ ?˙י ƒל כ¿ ַּ̇ ‰ַ ח מ≈ ּכַ ¿ ׁ̆ ƒם   יַח ם  ל…‡ י ƒע

 ׁ̆ י≈ ם  ƒ‡ נּו,  ים    לו…   ַרּב≈ ƒב טו… ים  ƒר ֲחב≈

נוּ  ַרּב≈ מ≈ ים  ƒר ַ„ּב¿ ּמ¿ ∆ ים    , ׁ̆ ƒר ֲחב≈

י  ƒע ¿‚ּ ע¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒּמ ∆ ˙  םׁ̆ יו… ¿‰ ƒל ים  ƒּו ַ̃ ּומ¿ ים  ƒ̂ רו…  ,

 ָ̂ „ ע≈ עו… ‰ ו¿ ָ̂ „ ע≈ עו… ים מ≈ ƒר ַ„ּב¿ ים, מ¿ ƒב ‰; טו…

י˙. ƒל כ¿ ַּ̇ ‰ַ חּו מ≈ ּכ¿ ¿ ׁ̆ ƒּל…‡ י ∆ ׁ̆ ם  ר≈ ‰ ּ‚ו…  ז∆
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ¡‡ ‰ ≈‡  "ב)˙˘פ‰ ר¿

 

 

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 ַהּתֹהּום עֹולָ 

 

ָרׁשָ ל ַע  טָוואְר    הַהּפָ
 

 מכירה ז' : רמב"ם
 
 
 

 שיעורים כסדרן:  כ"א -א' כ'-שמואל :נ"ך ס"ו כתובות : בבלי עבודה זרה ו' :  ירושלמי תרומות ד' :  תוספתא

 

מוצאי  
 ר"ת שב"ק
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 תשפ"ב ה' יֹום ג' ַּפְרַׁשת ִּכי ֵתֵצא, י' ֱאלּול, ְׁשַנת  -  ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�
 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ה  זֶ   ֶׁשְּל�  ַמְרִּגיׁש ה  ֶׁשַאּתָ   ֲאִפילּו;  ִּתְתָיֵאׁשל  ַא,  ִמְּמ�  ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ 
 ַמְרִּגיׁש ה  ַאּתָ ם,  ְּבִחּנָ ע  ִמְתַייגֵ ה  ֶׁשַאּתָ   ַמְרִּגיׁשה   ַאּתָ ,  הֹוֵל�א  �

 .ִּתְתָיֵאׁשל ַאת  ֹזאל ְּבכָ  – אֹוְת�ם ֶׁשּדֹוִחי
מח)ר  אֹומֵ   ַרֵּבינּו ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ִנְכָנס (ִלּקּוֵטי  "ְּכֶׁשָאָדם   :

לֹו  ְוִנְדֶמה  ִהְתַרֲחקּות,  לֹו  ֶׁשַּמְרִאין  ַהֶּדֶר�  ֲאַזי  ַהֵּׁשם,  ַּבֲעבֹוַדת 
ִמְלַמעְ  אֹותֹו  ִלָּכֵנס ֶׁשַּמְרִחיִקין  ְּכָלל  אֹותֹו  ַמִּניִחין  ְוֵאין  ָלה 

ָּככָ  ַהֵּׁשם",  ר, ָּכׁשֵ י  ְיהּודִ ת  ִלְהיוֹ ם  ְּכֶׁשרֹוִצי  הֹוֵל�ה  זֶ ה  ַלֲעבֹוַדת 
ת ֲחָזקוֹ ת  ְרָאיוֹ   לוֹ   ֵיׁש,  אֹותוֹ   ָצִרי�א  �ד  ֶאחָ ף  ֶׁשַא  ַמְרִּגיׁשם  ָהָאדָ 

"ּוֶבֱאֶמת ָּכל ַהִהְתַרֲחקּות :  ראֹומֵ   ַרֵּבינּול  ֲאבָ ;  אֹותוֹ ם  ֶׁשַּמְרִחיִקי
ִהְתָקְרבּות", ֻּכּלֹו  ַרק  ת אֶ ב  ְלָקרֵ ם  ֶׁשרֹוִצי  ֶּדֶר�ק  רַ י  זֹוהִ   הּוא 

ק ַמֲחִזיא  ְוהּו  ְּבַעְצמוֹ ק  ָחזָ ם  ָהָאדָ ם  ְואִ ,  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ם  ָהָאדָ 
ק ֶׁשרַ ת  ַהַּמְדֵרגוֹ ל  ְלכָ ה  ִיְזּכֶ   ְוהּואל  ַהּכֹ ר  ַיֲעבוֹ א  הּוי  ֲאזַ   –ד  ַמֲעמָ 
 ת.ַקָּימוֹ 

ם ְמַחִּכים,  ָהעֹולָ ף  סוֹ א  �ה  זֶ ם,  ָּתקּו  –  ָנַפְלּתָ ם  אִ ;  ִּתְתָיֵאׁשל  ַא
(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן  ר  אֹומֵ "ל  זַ   ַרֵּבינּום.  ָיִפיר  יֹותֵ ם  ָיִמי  ְל�

ֶׁשָּנְפלּו : "ּוָבֶזה טֹוִעין ַהֲחִסיִדים ַהְרֵּבה, ֶׁשִּפְתֹאם ִנְדֶמה ָלֶהם  כה)
ם ֶׁשהֵ ם  רֹוִאי ם  , ְּכֶׁשהֵ םטֹוִעים  ְּכֵׁשִרים  ְיהּוִדיה  ֵמֲעבֹוַדת ה'", ָּבזֶ 

ם ָלהֶ ה  ִליִריָדה, ִנְדמֶ ם  נֹוְפִלים  ּוִפְתאוֹ ם  טֹוִבית  ִלְהיוֹ ם  ִמְׁשַּתְּדִלי
אֹומֵ ם  ֶׁשהֵ  ַרק   - ַרֵּבינּו    רָנְפלּו,  ְּכָלל,  ְנִפיָלה  ֶזה  ֵאין  "ּוֶבֱאֶמת 

ׁשֶ  ִמְתעֹוְרִרין ֵמֲחַמת  ְוָאז  ְלַמְדֵרָגה,  ִמַּמְדֵרָגה  ַלֲעלֹות  ְּצִריִכין 
ְוַהִּבְלּבּוִלים  ַהַּתֲאוֹות  ֶׁשֵהם  ַהְּקִליּפֹות,  ֵמָחָדׁש  ּוִמְתַּגְּבִרין 
ְוַהִּדְמיֹונֹות ְוַהַּמֲחָׁשבֹות ְוַהְּמִניעֹות ַּכַּנ"ל, ַעל ֵּכן ְצִריִכין ְלִהְתַּגֵּבר 

 .ׁש"ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחדָ 
ה ַהִּׂשְמחָ ;  ְׁשלֹוֵמינּוי  ַאְנׁשֵ ן  ֵּביה  ַּבְּיִׁשיבָ ה  ֲחתּונָ   ֵיׁשב  ָּבֶערֶ ם  ַהּיוֹ 
ל ֵׂשכֶ   ָלנּון  ֶׁשּנֹותֵ י  ַרּבִ   ָלנּו  ֶׁשֵּיׁשא  ִהיה  ַהִּׂשְמחָ ה,  ְּגדֹולָ   ָּכ�ל  ּכָ א  ִהי

א ֶׁשהּו,  ָּכ�י  ְּכדֵ ד  עַ ,  ָהֹראׁשת  אֶ   ָלנּוע  ָּבקַ   ׁש"מֹוֲהָראת.  ִלְחיוֹ   ֵאי�
ת, חֹובוֹ י  ְּבלִ ן  ְלַחּתֵ ם  ְיכֹוִלי  ֲאַנְחנּוב,  ַלִּיּׁשּוץ  ִמחּו  אֹוָתנּוא  הֹוִצי

ת, חֹובוֹ י  ְּבלִ ן  ְלַחּתֵ ר  ֶאְפׁשָ   ֵאי�ה  ִּתְראֶ א  ּבֹ ם;  חֹוִלית  ִלְהיוֹ י  ְּבלִ 
 ם.חֹוִלית ִלְהיוֹ י ְּבלִ 
ל ׁשֶ ה  ַהֲחתּונָ ל,  ָּגדוֹ ר  יֹותֵ   ִחידּוׁשר  ְּכבָ ה  זֶ ה;  ֲחתּונָ ד  עוֹ   ֵיׁשר  ָמחָ 
ה ְוַהַּכּלָ ן  ֶהָחתָ ק  רַ ת,  ֲאֵחרוֹ ת  ִמְּקִהּלוֹ ת  ִמְׁשָּפחוֹ ל  ׁשֶ א  ִהיר  ָמחָ 

ל ֵאצֶ ן  ְלִהְתַחּתֵ ם  רֹוִצים  ּוְׁשֵניהֶ   ַרֵּבינּול  אֶ ם  ְמֹקָרִבים  ְׁשֵניהֶ 
 .ַרֵּבינּו

ה. ְּבַהְתָמדָ ם  לֹוְמִדים  ַהַּבחּוִריג,  ְלִוויְלַיאְמְסּבּוְר ה  ָחְזרָ ה  ַהְּיִׁשיבָ 
 ֵאי�ה  ַהִּנְפָלָאה  ַהְּתמּונָ ת  אֶ ת  ִלְראוֹ ם  ַהּיוֹ ע  ְּבֶאְמצַ ס  ְלִהָּכנֵ ג  ַּתֲענּו
ם יֹוְׁשִבים  הֵ ם;  ְּכלּוי  ְּבלִ ם,  ַמְׁשִּגיִחיי  ְּבלִ ם  ַּבחּוִרית  ַעְׂשרוֹ ם  יֹוְׁשִבי

ל ׁשֶ ד  ַהִּלּמּו  ֶּדֶר�ר  ֵסדֶ י  ּפִ ל  עַ ן  ְּכִסְדרָ ם  ַהִׁשיעּוִרית  אֶ ם  ְולֹוְמִדי
עו)"ל  זַ   ַרֵּבינּו ִסיָמן  ָהַר"ן,  ְּבִׂשיחֹות  ם ִמְתַקְּיִמים  ַהִׁשיעּוִרי  ,(ַּכְּמֹבָאר 
 ל.ָּכָרִגי

ה ְמַקּוֶ י  ֲאנִ ן,  ְלאּומַ   ְלַהִּגיעַ   ְוֶדֶר�ס  ַּכְרִטי  ֵהַכְנּתָ ר  ֶׁשְּכבָ ה  ְמַקּוֶ י  ֲאנִ 
 ִלְראֹוְת�ה  ְמַצּפֶ י  ֲאנִ ן,  ְּבאּומַ   ֶׁשָּלנּוה  ַהֲחּבּורָ ם  עִ ה  ִּתְהיֶ ה  ֶׁשַאּתָ 

 .ַרֵּבינּול ֵאצֶ 
 ם. ָהִעְנָיִני ל  ְּבכָ   ֶׁשַּתְצִליחַ ר  ַיֲעזֹ ם  ַהּׁשֵ 

 ת. ּוְמֹבֶרכֶ ה טֹובָ ה  ָׁשנָ ה,  טֹובָ ה  ַוֲחִתימָ ה  ְּכִתיבָ 
 "ב) תשפא ֵּתֵצ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

ם עִ ת  ִּביִדידּוה  ֶׁשָהיָ ב  רַ ם  ַּפעַ ה  ֶׁשָהיָ ר  ִסּפּור  ִסּפֵ   ַרֵּבנּו
א ָיבוֹ ן  ִראׁשוֹ ר  ֶׁשִּיָּפטֵ י  ְׁשמִ ם  ֵּביֵניהֶ   ִסְּכמּום  ְוהֵ ,  ֵמִעירוֹ י  ְיהּודִ 
ת, ָהֱאמֶ ם  עֹולָ ּבְ   ִעּמוֹ ה  ַנֲעׂשֶ ה  מַ ם  ַּבֲחלוֹ   ַלֲחֵברוֹ ר  ְלַסּפֵ 

ב ָהרַ ל  ׁשֶ   ְלבֹואוֹ ן  ִהְמִּתיי  ְוַהְּיהּודִ ן  ִראׁשוֹ ר  ִנְפטַ ב  ָהרַ ה  ְלַמֲעׂשֵ 
 א.ִמָּלבוֹ  ִהְתַמְהֵמהַ ה זֶ  ַא�ם, ַּבֲחלוֹ 

ר ִסּפֵ א הּוז ָאת ָלמּוה ָנטָ ר ְּכבָ י ְוַהְּיהּודִ ם ָׁשִניר ֶעׂשֶ  ָעְברּו
ן, ַלּבֵ ם  ּגַ א  ִמָּלבוֹ   ִהְתַמְהֵמהַ ב  ָהרַ   ַא�,  ִלְבנוֹ ה  ַהַהְבָטחָ ת  אֶ 

ק ִמְסַּתּלֵ ף  ֵּתכֶ א  ֶׁשהּוה  ָרָאן  ַהּבֵ ם  ְוגַ ם  ָׁשִניר  ֶעׂשֶ ד  עוֹ   ָעְברּו
, ִלְבנוֹ ה  ַהַהְבָטחָ ר  ְּדבַ ת  אֶ ר  ִסּפֵ א  הּוז  ָאה,  ַהּזֶ ם  ֵמָהעֹולָ 

 .ִאּתוֹ ה  ָקרָ ה  מַ ד  ַלֶּנכֶ ר  ְלַסּפֵ ב  ָהרַ   ִהִּגיעַ ם  ָׁשִניה  ְׁשמֹונֶ ר  ְלַאחַ 
 ְּכֶׁשִהְכִניסּו י  ֲאזַ ם  ֵמָהעֹולָ י  ִנְפַטְרּתִ ׁשֶ ּכְ ר,  ִסּפֵ א  הּו  ְוָכ�
א ָּבִריי  ַוֲאנִ ן  ֲעַדיִ י  חַ י  ֶׁשֲאנִ י  ָחַׁשְבּתִ י,  אֹותִ   ְוָקְברּור  ַלֶּקבֶ י  אֹותִ 
, אֹותוֹ ם  ְוקֹוְבִריא  ָּבִרים  ָאדָ ם  לֹוְקִחי  ַמּדּועַ י  ְוָכַעְסּתִ ם,  ְוָׁשלֵ 

אֲ ֶׁשֲאנִ י  ָחַׁשְבּתִ  ת ּוֶבֱאמֶ ר,  ֵמַהֶּקבֶ ת  ְוָלֵצאס  ְלַטּפֵ ה  ַנּסֶ י 
ד ְמאֹ   ַא�ר,  ֵמַהֶּקבֶ א  יֹוצֵ י  ֶׁשֲאנִ ה  רֹואֶ י  ֲאנִ י  ְּבִדְמיֹונִ 

ה ֶׁשֲאַחּכֶ י  ָחַׁשְבּתִ ם",  ַּתְכִריִכים "עִ ר  ָלִעיס  ְלִהָּכנֵ י  ּתִ יְׁש יַ ּבַ תְ הִ 
לְ עַ  זִ ָלִעיס  ֶאָּכנֵ ז  ְוָאה  ַהֲחֵׁשכָ ת  ֶרדֶ ד  ת אֶ ק  ֵמָרחוֹ י  יּתִ יהִ ר, 

י ָחַׁשְבּתִ   ַא� י,  ֶׁשּלִ ת  ַהַּביִ ת  אֶ ם  ְוּגַ ם  ַהָּבִּתית  ְואֶ ת  ָהְרחֹובוֹ 
 .ָּכ�י אֹותִ  ִיְראּום הֵ ם אִ ל ִּתָּבהֵ י ֶׁשִּמְׁשַּפְחּתִ 

ם ְּבָגִדים  ּגַ ם  ֵּביֵניהֶ ם ּוְּבָגִדיר  ַהּמֹוכֵ ם  ָאדָ ה  רֹואֶ י  ֲאנִ   ָּכ�ן  ֵּבי
ם ַהַּתְכִריִכית  אֶ ן  ֶאּתֵ י  ֲאנִ יף  לִ חְ ֶּׁשּנַ   ִמֶּמּנּוי  ִּבַּקְׁשּתִ ם,  ַרָּבִנִּיי

ן ְוָנתַ ם ִהְסִּכיא ַההּוים, ְראּויִ ם ְּבָגִדי ם ְּתמּוָרתָ י לִ ן ִיּתֵ א ְוהּו
ב לֵ י  ַׂשְמּתִ ם  ִּפְתאוֹ   ַא�ה,  ָהִעירָ י  ְוִנְכַנְסּתִ ם,  טֹוִבים  ְּבָגִדיי  לִ 

ׁשֶ ָחַׁשְבּתִ י,  ֶׁשּלִ ר  ָהִעיא  �ת  ֶׁשֹּזא ּבַ יתִ עִ ּתָ י  י ְוִהַּגְעּתִ   �רֶ ּדֶ י 
 ר.ִעיי ּבְָ ּתִ בְ ִהְסּתֹובַ  ְוָכ�ת, ַאֶחרֶ ר ִעילְ 

ד ֶאחָ ת  ַּביִ י  ָרִאיתִ ,  ֹחֶׁש�ה  ִנְהיָ ם  ַהָּבִּתיל  ּוְבכָ ב  רֶ עֶ ד הָ רַ ּיָ ְּכׁשֶ 
י ָהִייתִ ם,  ׁשָ ל  ֶלֱאכוֹ ר  ֶׁשֶאְפׁשָ י  ְוָרִאיתִ ת  ַלַּביִ י  ִנְכַנְסּתִ ר,  מּוָא
י לִ   ָאְמרּול,  אֹוכֵ ט  ְמעַ ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ם  אִ י  ָׁשַאְלּתִ ב,  ָרעֵ ד  ְמאֹ 
י לִ ה  ָהְיתָ א  �  ַא�ן,  ָּכאל  ֶלֱאכוֹ ר  ֶאְפׁשָ ף  ֶּכסֶ ת  ְּתמּורַ ק  ֶׁשרַ 
 ב.ָרעֵ ת ֵמַהַּביִ י ָיָצאתִ  ְוָכ�ל, אֹוכֵ ר ֲעבּום ְלַׁשּלֵ ה ְּפרּוטָ ם ׁשּו

ם, ְקָצִרית  ֶׁשַהֵּלילוֹ ץ  ַּבַּקיִ ה  זֶ ה  ָהיָ ם,  יוֹ ב  ׁשּוה  ִנְהיָ   ָּכ�ן  ֵּבי
ְׁש רֹואֶ י  ֲאנִ ה  ְוִהּנֵ  ם ֲאֵליהֶ י  ָּפִניתִ ם,  ִמְתַוְּכִחים  ֲאָנִׁשיי  נֵ ה 

 ְלַהִּגיעַ   אוֹ ה  ּתֹורָ ן  ִּדין  ָלדּול  ָיכוֹ י  ַוֲאנִ ב  רַ י  ֲאנִ ם,  ָלהֶ י  ְוָאַמְרּתִ 
ן ִּדים  ָלהֶ י  ָּפַסְקּתִ ת  ּוֶבֱאמֶ   ִהְסִּכימּום  ְוהֵ ם,  ֵּביֵניכֶ ה  ִלְפָׁשרָ 

ת, ַמְטְּבעוֹ י  ְׁשנֵ ם  ֵמהֶ ד  ֵמֶאחָ י  ִקַּבְלּתִ   ְוָכ�י,  ֲאִמּתִ ה  ּתֹורָ 
ם ׁשָ י  לִ   ְוֵהִכינּול  כֶ אוֹ   ּבוֹ ת  ִלְקנוֹ ר  ֶׁשֶאְפׁשָ ם  ַלָּמקוֹ י  ָחַזְרּתִ 
 ה.ַמְׁשקֶ ת ּכֹוִסי
ם ֲאָנִׁשי י  ְׁשנֵ   ִהִּגיעּו,  ַמֶּׁשהּום  ִלְלּגֹ י  ֶׁשִהְסַּפְקּתִ י  ִלְפנֵ   ַא�

מִ ַמִּגיִעי  ֲאַנְחנּות,  ִּבְבִהילּוי  לִ   ְוָאְמרּו הַ ֵּבים  ה ְוַאּתָ ן  ִּדית 
הַ ְלֵבין  ֻמְזמָ  ה רֹוצֶ י  ֶׁשֲאנִ ם  ָלהֶ י  ָאַמְרּתִ ד,  ּוִמּיַ ף  ֵּתכֶ ן  ִּדית 

 ְוָאְמרּו י,  לִ   ָנְתנּוא  �ם  הֵ   ַא�ב,  ָרעֵ ד  ְמאֹ י  ֲאנִ י  ּכִ   ַמֶּׁשהּול  ֶלֱאכוֹ 
 ת.ָּכעֵ ם ִאּתָ  ְלַהִּגיעַ ב ַחּיָ י ַוֲאנִ ן ְזמַ ם ָלהֶ ן ֶּׁשֵאי

ם ָאדָ י  ֲאנִ   ֵאי�י  ָעלַ   סּועַ ּכָ   ַמָּמׁש  ָאזן,  ִּדית הַ ְלֵביי  ְּכֶׁשִהַּגְעּתִ 
"לִ   ָאְמרּום  הֵ ה,  ּתֹורָ י  ִּדינֵ ק  ּופֹוסֵ ן  ְלָכא  ַמִּגיעַ ר  זָ   ֲאַנְחנּוי: 

ן ִּדיק  ִלְפסֹ    ֵאֵלינּו  ֶׁשָּיבֹואּוי  ִּבְכדֵ ן  ְזמַ ה  ַהְרּבֵ ר  ְּכבָ ם  ְמַחִּכי
 י?!"ֲאִמּתִ ה ּתֹורָ ן ִּדי  קִלְפסֹ  ִהַּגְעּתָ  ְוַעְכָׁשוי ֲאִמּתִ ה ּתֹורָ 

 ִחְּפׂשּו  ְוָכ�ד,  ֹׁשחַ י  ִקַּבְלּתִ ם  ַהאִ ק  ִלְבּדוֹ ן  ַהִּדית  ֵּבי  הֹורּו
 ֶׁשַּיְפִׁשיטּון  ַהִּדית  ֵּביק  ּוָפסַ ת,  ַהַּמְטְּבעוֹ י  ְׁשנֵ ת  אֶ   ּוָמְצאּוי  ָעלַ 

י אתִ ָיצָ ,  ָעׂשּו  ְוָכ� ה  ַהחּוצָ י  אֹותִ   ִיְדֲחפּוה  ְוָככָ י  דַ גָ ּבְ י מִ אֹותִ 
ר ַלֶּקבֶ ר  זֹ ַלחְ ף  ֶׁשָעִדיי  ָחַׁשְבּתִ ,  ּוְמֻבָּיׁשס  ּכֹועֵ ן  ַהִּדית  ִמֵּבי

ה ָהיָ א  �ר ְּכבָ ם ַהַּתְכִריִכית אֶ ם ּגַ  ַא�,  ָּכ�ב ְלִהְסּתֹובֵ ר ֵמֲאׁשֶ 
 י.לִ 

ם ְוַהַּמֲעִׂשי ת  ֵמַהִּמְצווֹ   ֶׁשִּנְבְראּום  ַהַּמְלָאִכיה  ַהּזֶ ן  ְזמַ ּבַ 
 ְלַנְפׁשוֹ   אֹותוֹ   ֶׁשַּיַעְזבּון  ִלְטעוֹ   ִהְתִחילּוו  ְּבַחָּייה  ֶׁשָעׂשָ ם  ּטֹוִבי

ת אֶ א  ְלַמּלֵ ו  ָעָליה  ָהיָ ם  ֹּקדֶ   ַא�  אֹותוֹ   ָעְזבּות  ּוֶבֱאמֶ 
ם ָּבעֹולָ ו  ָעָליר  ָעבַ ה  מַ ר  ּוְלַסּפֵ ם  ַּבֲחלוֹ   ְלַהִּגיעַ   ִהְתַחְּיבּותוֹ 

ל ּכָ ת  אֶ   לוֹ ר  ְוִסּפֵ ם  ַּבֲחלוֹ ד  ַלֶּנכֶ   ִהִּגיעַ א  הּו  ְוָכ�ת,  ָהֱאמֶ 
 .ָּכ�ר ַאחַ ם ָׁשִניה ּוְׁשמֹונֶ ם ֶעְׂשִריה ָהיָ ה ְוזֶ ל, ִּדְלֵעיר ַהִּסּפּו

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 !ִּתְתָיֵאׁשל אַ

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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ה ִלי ִלְנֹסַע ְלאּוַמן?  ְרׁשֶ י ּתַ ּתִ ִאׁשְ  ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ִלְגֹרם ׁשֶ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

אּוַמן, ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ִלְנסַֹע    לִאְׁשִּתי עַ ִייַׁשר ּכַֹח ַעל ָהֵעצֹות ְוַהִחּזּוק ְלַגֵּבי אּוַמן. ִּדַּבְרִּתי ִעם  
ֶאל ַרֵּבנּו ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, קֶֹדם ִהיא ָאְמָרה ִלי ֶׁשַהָּׁשָנה ֲהֵרי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְנסַֹע ִּכי ֶזה ְמֻסָּכן,  

ְזַמן ֶׁשַאָּתה ָנׂשּוי  "ָּכל  :  ָאז ָאַמְרִּתי ָלּה ֶׁשֶּזה א ְמֻסָּכן, ָאז ִהיא אֹוֶמֶרת ִלי ְּבַתִּקיפּות ַרָּבה
, ַאָּתה א נֹוֵסַע ְלאּוַמן!!!" ְוִהיא ׁשֹוֶאֶלת אֹוִתי, "ַעְכָׁשו ַאָּתה הֹוֵל ִלְהיֹות ְּברֶֹגז ָעַלי?"  ילִ 

,  "ָאַמְרִּתי ָלּה: "א! ֲאִני א ְּברֶֹגז ָעַלִי, ֶאָּלא ֶאְׂשַמח ְמאֹד ִלְנסַֹע ְלאּוַמן ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה
 א. נֹוֵׂש  הַחר ִמֵּכן ִהיא ִׁשְּנָת ּוְלַא 

ַמה ֲאִני עֹוֶׂשה ַעְכָׁשו? ִהיא ְמַדֶּבֶרת ֵאַלי ְּכמֹו ַמֲעִביד, ְוֶזה ְמאֹד ַמְפִריַע ִלי, ֲאִני ָּכל ָּכ רֹוֶצה  
  ,ֵּבי ְׁשלֹום ַּבִיתִלְנֹסַע ְלאּוַמן ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ֲאִני ָּכל ָּכ ִמְׁשַּתֵּדל ְלַצֵּית ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְלגַ 

מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר ִּכי ִאם ֵאין ְׁשלֹום ַּבִית ָהִאָּׁשה ְמַנֶּצֶלת ֶאת ֶזה ְּכִאּיּום א ְלַהְרׁשֹות ִלְנסַֹע  
 ְלאּוַמן, ַמה ֲאִני עֹוֶׂשה? ֲאִני ֲאָבל ֵּכן רֹוֶצה ָלבֹוא ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשל ַרֵּבנּו?

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ׁשֹוְפִטים, ג' ֱאלּול, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת ה'

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

  ִלְנסַֹע ְלאּוַמן. ה  ַאָּת   -ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשִאם ְּתַדֵּבר ֵאֶליָה ָיֶפה ְוַר ִּתְכּבֹׁש ֶאת ִלָּבה ְוִהיא ַּתְרֶׁשה ְל
: "ַמֲעֶנה ַר, ָיִׁשיב ֵחָמה", ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים ַר ְוָיֶפה ְיכֹוִלים  (ִמְׁשֵלי טו, א) ְׁשמֹה ַהֶּמֶל אֹוֵמר  

 ַלֲהפֹ ֶאת ָהָאָדם ֲהִכי ָקֶׁשה. 

  ל ָּלּה ּוֵמַההֹוִרים ֶׁשָּלּה, ָלֵכן ִהיא צֹוֶעֶקת ָעֶלי, ָּכל ֶזה ִּבְגלַ ִאְׁשְּת ִמְתַּבֶּיֶׁשת ֵמַהֲחֵברֹות ֶׁש 
ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ִנְכַנְסִּתי  ַאַחת  "ַּפַעם  ָאַמר:  ַז"ל  ָנָתן  ֶׁשַרִּבי  ְּכִפי  ַרֵּבנּו.  ַעל  ַהַּמְחלֹוקֹות 
ְוָרִאיִתי ֶׁשַרֵּבנּו ּבֹוֶכה, ְמאֹד ִנְבַהְלִּתי, ָׁשַאְלִּתי ֶאת ַרֵּבנּו 'ָלָּמה ַרֵּבנּו ּבֹוֶכה?' אֹוֵמר ִלי ַרֵּבנּו, 

  לזֹאת, ֶׁשֲאִני ֵמַהַּכת ַההּוא ַרֲחָמָנא ִליְצָלן?!' ַרִּבי ָנָתן א ָהָיה ְמֻסָּגל ְלִהְסַּתּכֵ 'לֹוַמר ָעַלי ּכָ 
 הּוא ָהַל ִמָּׁשם. זֵאי ַרֵּבנּו ּבֹוֶכה, ָא 

ַהֵּׁשִני אֹוֵמר?    א ֵהַבְנִּתי ָלָּמה ַרֵּבנּו ּבֹוֶכה, ַמה ִאְכַּפת ְלַרֵּבנּו ַמה  ן ְזַמ   ַרִּבי ָנָתן ְמַסֵּפר, ְּבאֹותֹו 
ֲאָבל ְלַאַחר ִמֵּכן ְּכֶׁשַרֵּבנּו ִהְסַּתֵּלק ֵמָהעֹוָלם ְוהּוא ָרָצה ְלַהְכִניס ֶאת ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל  

ִהְתַנְּגדּות נֹוָרָאה, ָרְדפּו ֶאת ַרִּבי ָנָתן ִּבְרִדיפֹות נֹוָראֹות, ָאַמר ַרִּבי ָנָתן:   הָּבעֹוָלם ְוִהְתִחילָ 
ִּדְּברּו ָעָליו, ֶאָּלא ַרֵּבנּו    םֶּׁשֲאֵחִרי   ל ת ֲאִני ְּכָבר ֵמִבין ָלָּמה ַרֵּבנּו ָּבָכה ָּכל ָּכ ,א ִּבְגלַ "ָּכעֵ 

ֲאָנִׁשים א ִיְתָקְרבּו    -ַהַּמְחלֹוקֹות ְוַהָּלׁשֹון ָהַרע ֶׁשְּמַדְּבִרים ָעָליו    י ְיֵד ל  ָּבָכה ִּכי הּוא ָרָאה ֶׁשעַ 
 ָהֵאּלּו".  ַּבֲאָנִׁשים ֶאת ָהֵעצֹות ַהְּמִאירֹות ר ָקֶׁשה ְלַהְחִּדי דאְֹמ  ֵאָליו ְוִיְהֶיה

ַמִּגיַע ֵמַהַּמְחלֹוקֹות, ִמָּלׁשֹון    ֶזה ֶׁשִאְׁשְּת צֹוֶעֶקת ָעֶלי ֶׁשַאָּתה א ָיכֹול ִלְנסַֹע ְלאּוַמן ֶזה 
ה ְמַעֵּכב ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ְלַרֵּבנּו ֵיׁש ֶאת ַהּכַֹח  ִמָּמאַתִים ָׁשָנה ְוזֶ ה  ְלַמְעלָ ר  ֶּׁשִּנְמַׁש ְּכבָ   הַמ   -ָהַרע  

ֶאּלָ  ִּבְתׁשּוָבה,  ַיְחְזרּו  ֶׁשֻּכָּלם   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת  ֶׁשַהַּמְחלֹוקֹות    אְלַהֲחִזיר 
 ְוהֹוָצַאת ֵׁשם ַרע ַמְסִּתיִרים ַהּכֹל. 

ִּתְכַעס   ַאל   ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ִא עַ ְמאֹד  ִמְתַּבֶּיֶׁשת ל  ִהיא  ְזכּות,  ְלַכף  אֹוָתּה  ָּתדּון   ;ְׁשְּת
ִּתְצַעק ָעֶלי, ֲאָבל    אֵמַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלּה, ֵמַההֹוִרים ּוֵמָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות ֶׁשָּלּה, ֶזה ּגֹוֵרם ֶׁשִהי

 ַאָּתה ַּתֲהפֹ אֹותֹו. -ִאם ְּתַדֵּבר ֵאֶליָה ָיֶפה 

ָּכל ָּכ ֶאְׂשַמח ִאם ְּתַדְּבִרי ֵאַלי ָיֶפה, ִאְׁשִּתי ַהְּיָקָרה,   יה ְוַר; ַּתִּגיד ָלּה: "ֲאנִ ְּתַדֵּבר ֵאֶליָה ָיפֶ 
ֶׁשַאְּת  הָּכל ָּכ, ַרק זֶ  ִלי קֶזה א ָיִצי -ֶׁשֲאִני נֹוֵסַע ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה  ִאם ַּתִּגיִדי ִלי ֶׁשָּקֶׁשה לָ 

ָּכ  ילִ   אֹוֶמֶרת ְּבָכזֹו    ףָחִרי  ָּכל  ְמַדֶּבֶרת  ַאְּת  ְלאּוַמן!'  נֹוֵסַע  ַאָּתה א  ַחָּיה  ֶׁשֲאִני  ְזַמן  'ָּכל 
,  הָׂשפָ   ְּבאֹותֹור  , ֶזה ְמאֹד ּכֹוֵאב ִלי"; ַּתִּגיד ָלּה: "ּבֹוִאי ְנׂשֹוֵחַח ְּבַיַחד, ּבֹוִאי ְּנַדּבֵ תֲחִריפּו

,ֶאת טֹוָבֵת רֹוֶצה  ַרק  ֲאִני   ,ִאֵּת ְלאּוַמן    ִהְתַחַּתְנִּתי  ִלְנסַֹע  רֹוֶצה  ִּבְׁשִבי  -ֲאִני  ַלֲעזֹב    לא 
אֹוָת, ֲאִני רֹוֶצה ִלְנסַֹע ַלַּצִּדיק ֶׁשּנֹוֵתן ִלי ַחִּיים, ֲאִני רֹוֶצה ִלְנסַֹע ְלאּוַמן ִּכי ַרֵּבנּו ְמַחֵּזק ֶאת  

ֵּבנּו אֹוֵמר ֶׁשָּיבֹואּו ֵאָליו ַעל רֹאׁש  ָהֱאמּוָנה ֶׁשִּלי, הּוא ֵמִפיַח ִּבי ַחּיּות ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ְוִאם ַר 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

מו" היה  הי"ע ה  ההיו"ר  אינדיג  מחברי  וניך  אחד   ,
במילים  המסיבה  את  שפתחו  הנמרצים  ההנהלה 

הכבודמתאימות.   שדעתו    בשולחן  הכהן  הופיע 
מו" להיות   היפה  שזכה  הי"ו,  רוזנברג  הכהן  יואל 

הראשון,  מהיום  הדפוס  קרן  את  וללוות  המייסד 
את   ועתה זכה לקנות את שם הבניין הנושא בגאווה

 שם "בנין יואל הכהן רוזנברג". ה
את  לדבר  כבדו  הי"ו    המו"  ראשון  שניצלר  יואל 

כל   של  והכתיבה  ההדפסה  תהליך  את  שסיפר 
רא של  ותשובות  ושאלות  הישיבה,  המכתבים  ש 

אמונ  ב"עצתו  שכבר  השנדפס  אמונות"  וב"איש   "
  .ם לתחייה אלפי יהודיםיקה

מכן   את    הזדמנות  לאנשים  היהלאחר  לשמוע 
ראובן בירנבוים הי"ו   המפיץ הגדול מו" הדבריו של  

מנקודת    הדפסה  קרןשל    משמעותהשהסביר מה  
מעניינים ומלאי מבטו של מפיץ, הוא סיפר פרקים  

ב  תוכן ראה  שהוא    משךשהוא  הולך  השנים 
 . להפצה

ראש  ו של  הקודש  דברי  את  לשמוע  זכינו  אז 
הדפסת  גדולת  על  שדיבר  שליט"א  הישיבה 

מוהר שמח  וכמה  העליון אהספרים,  בעולם  "ש 
כשהוא רואה מפעל הפצה כה גדול שיוצא מכאן  

, ראש הישיבה  וקונטרסיםספרים, גליונות אין סוף 
הייתה   דיבר על הפרויקטים החדשים הרבים בהם

 מעורבת ההפצה לאחרונה. 
מתנות  שליט"א  הישיבה  ראש  חילק  מכן  לאחר 
מתאימות לכל המשתתפים בסכומים נאים לבניין  

 ברכת המזון. ברכו ו
מכן   בדלת,    קבעלאחר  מזוזה  הישיבה  כל  וראש 

התכבדו   העיקריים  מזוזה  בקביעת  התורמים 
 באחת הדלתות.

במבט חדש על ההפצה   התפזר מהמסיבההציבור 
כל   ידי  על  זמן  לאורך  תיזכר  המסיבה  והמפיצים. 

 המשתתפים. 
 כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו!

 

ר: ָאמַ ר  ַהִּסּפּות  אֶ ר  ְלַסּפֵ ם  ִסּיֵ   ְּכֶׁשַרֵּבנּו
ם ַהְּזַמִּנית  ִּבְׁשלֹוׁשֶ י  ֶאְצלִ ה  ֶׁשִּיְהיֶ י  מִ   ַא�"

  ְויֹום טֹוב  ֲחנָֻּכהת  ַׁשּבָ ה,  ַהָּׁשנָ   ֹראׁש  ָהֵאּלּו
"ׁשֶ   ָהֹעֶנׁשת  אֶ ל  ְיַקּבֵ א  �ת  ָׁשבּועוֹ  ם  עֹולָ ל 
 ".ַהֹּתהּו
 ִלְנֹסעַ ם  ְצִריִכים  ֶׁשַהּיוֹ ר  אֹומֵ   ֲֹהָרא"ׁשמו  

לְ ַהָּׁשנָ   ְלֹראׁש ,  ַרֵּבנּוה  ֶׁשִּצּוָ   ְּכמוֹ ן  אּומָ ה 
ם  עִ ד  ְּבַיחַ ל  ְלִהְתַּפּלֵ ת  ְוָׁשבּועוֹ   ֲחנָֻּכהת  ּוְבַׁשּבָ 
 ". ַהֹּתהּום  עֹולָ "מֵ ם  ִנָּצִלי  ְוָכ�ב  ְּבֶרְסלֶ י  ֲחִסידֵ 
  ִלְנֹסעַ   ָצִרי�  ַמּדּועַ ר  יַמְסּבִ   ֲֹהָרא"ׁשמו  

 ֹראׁש ּבְ ׁשֶ ל  ִּבְגלַ ,  ֵאּלּום  ִּבְזַמִּניא  ַּדְוקָ   ְלַרֵּבנּו
ל ֶׁשַּנְתִחיה  ֵמַהֵּׁשינָ   אֹוָתנּור  ֵמִעי  ַרֵּבנּוה  ַהָּׁשנָ 
ם ְמַקְּבִלית  ַהָּׁשבּועוֹ ג  ְּבחַ ם,  ְלַהּׁשֵ ר  ְלַדּבֵ 

ת  אֶ ד  ִלְלמֹ   ֵאי�ד  ַהִּלּמּו  ֶּדֶר�ר  ֵסדֶ ת  אֶ   ֵמַרֵּבנּו
  אֹוָתנּו ד  ְמַלּמֵ ה  ּוַבֲחנֻּכָ ה,  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַהּתֹורָ 
ל  ּכָ ל  עַ ם  ְלַהּׁשֵ ל  ּוְלַהּלֵ ת  ְלהֹודוֹ   ַרֵּבנּו

 . ָלנּון נֹותֵ א ֶׁשהּות ַהּטֹובוֹ 
ם ַהְּדָבִרית  אֶ ה  ִיְהיֶ ם  ְּכֶׁשְּלָאדָ   ְלִפיָכ�

ת ְלהֹודוֹ א,  הּו  ָּברּו�   ְלַהָּקדֹוׁשר  ְלַדּבֵ ,  ָהֵאּלּו
י ֲאזַ ה,  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַהּתֹורָ ת  אֶ ד  ְוִלְלּמֹ ם  ְלַהּׁשֵ 

ל  ִמּכָ ק  ִיְׂשחַ א  הּו ן  ָהַאֲחרוֹ ם  ַהּיוֹ   ְּכֶׁשַּיִּגיעַ 
א ְוהּוו  ְּבָפָני  ִיָּפְתחּות  ַהְּדָלתוֹ ל  ּכָ ם,  ָהעֹולָ 

 ן. ֵעדֶ ן ְלגַ ר ָיׁשָ ס ִיָּכנֵ 
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶר� טֹובֹות) 
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 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'
 

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

 ירושלים דקות לאחר הדה"נ  20 ברכות  9:15 דקות לאחר זמן הדה"נ  20 21:15 בשעה יום שלישי 
15רח' רבי נחמן מברסלב   

 בני ברק  דקות לאחר הדה"נ  50 ברכות  9:15 בזמן הדה"נ 21:00יום רביעי בשעה   
  7בעל שם טוב רח' 

 שמיעת שיעור  
 19ליל שישי רח' נחל דולב  

 ד' לפני השקיעה  10סעודה שלישית 
 דקות לפני השקיעה  10 ---   ק"א 20 הנביאה מרים' רח'  ג רמה גם בו

 

 שמש תבי
   6ריב"ל רח' 

 מודיעין עילית  דקות לאחר הדה"נ  10 ברכות  9:30 דקות לפני השקיעה  20 21:30יום רביעי בשעה   
19רשב"י   

  21:00יום ראשון בשעה  : שיעור 
 ) ביהכ"נ חב"ד ( 9רחוב צה"ל 

 

 נא לברר אצל הגבאים לפני שבת 
 

 צפת 
  

לזמן   עיה"ק ירושליםב  נפתח את פיגיב  חינוך לבנות בית
 אלול החדש 

בו. ונשמחה  נגילה  ה'  עשה  היום  מפסוק  האת    זה  אומרים  הזה  שלומינו   עכשיוהלל    אנשי 
תקו של  רב  זמן  לאחר  כאשר  הקודש,  עיר  יתברך  ובקשה   הבירושלים  עתה להשם  זכינו   ,

הבנות של אנשי  ברסלב", שם יזכו    א החדש "בית פיג  החינוךשהתקבלו התפילות ונפתח בית 
מס  שלומינו ממורות  מאוד  וללמוד  הקודש רות  היכל  הנשמות  תלמידות  את  יחנכו  אשר   ,

(כך נהג ל קטן הן כבר ידעו ש"אכן יש השם במקום הזה" מגיהיהודיות באמונה ויראת שמים. 
 ).מלמד בתור אברךהיה הוא עם הילדים כש  ללמוד זכותו יגן עלינו"ש ארהמו

 שהקדיש,  "והי  אחד החבריםבירושלים בביתו של    היכל הקודש  תלמוד תורההלא מזמן נפתח  
 ם. מדירתו חדר עם כניסה נפרדת מהרחוב וחצר למשחקים לילדי

ראש הישיבה  מעם ילדים    שלקח שימוש איך ללמודמומחה, תלמיד ראש הישיבה,    מלמד  מינו
מומחה נוסף.  מינו מלמד  ילדים לתלמוד תורה, וכבר  כל הזמן מתווספים עוד  בוויליאמסבורג.  

הילדים מאד שמחים ללכת כל יום לתלמוד תורה, ההורים והילדים בו זמנית מאוד מרוצים,  
מתין להם, ומשקיע בהם בחום, ומחדיר בהם את האמונה בהשם יתברך,  כשהמלמד המסור מ

 .באופן כזה שהם יוכלו לקחת את זה איתם לכל החיים בעזרת השם
לאחר שההורים ראו את הצלחת הבנים שלהם בתלמוד תורה, הם הגיעו למנהל לשאול מה  

 אמונה.  לש היפהלקבל את החינוך  ותרוצ ןיהיה עם הבנות, גם ה
  החינוך ההנהלה שוחחה על כך עם ראש הישיבה, ועברה על כל האפשרויות לגבי פתיחת בית  

פיג בית  כי    א,החדש  אמר  הישיבה  טובה על  ראש  בשעה  לפתוח  ניתן  החדש  אלול  זמן 
 ומוצלחת. 

שישי   ליל  את    הביעבשיעור  הישיבה  שהקב"ה ראש  כבר   החסדים  שאנחנו  איתנו  עושה 
. שלושה באמריקה ועכשיו נפתח  אבית פיג  הרביעי לבנות  החינוך ברוך השם בבית    אוחזים

 די בכל אתר ואתר. נוהרביעי לשמחת כל אנשי שלומי אבית פיג חינוךבית 
 יםשחי  ותוקדוש  ותשרות כשזה יצליח מאוד, שיצאו מבית הספר תלמיד  השם יתברך  יעזור

 עים בעולם. נשהיהדות זה הדבר הכי יפה ו ותבאמונה ויודע 
  לבנות   החינוך  ובית  תורה  התלמוד  אחזקת  של  ותהגדול  בזכויות   חלק  תלקח  ברצונך  אם

-646-302  בטלפון  הי"ו  אפל  אייזיק  מו"ה  הגבאי  עם  קשר  ליצור  תוכל  עיה"ק,  בירושלים
8957. 

 !רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה
 *** 

 בנין הגדול והמפואר לחנוכת הבית 
 קרן הדפסה קרית ברסלב ליבערטי

ביום ראשון האחרון אחר הצהריים לאחר שהקב"ה מרומם מאד יתקיים    חנוכת הביתמעמד  
הוחלט לרכוש מבנה מסחרי גדול ,  ב לנו ופרינו בארץיעזר שהתקיים הפסוק כי עתה ה' הרח

זכו לשפץ את הבניין    ועכשיו  ל,עם כל המתקנים הדרושים המתאימים למפעל ההפצה הגדו
 .נו כל אנשי שלומי הגדול לשמחת

על    אכן התקרבושרובם    -  לומינוכדי שניתן יהיה לקנות זאת, נדרשו סכומים גבוהים, אנשי ש
, הם חשים הכרת לזהם  מימאוד חלכן הם      -  הדיבורים המאירים, על ידי  יםשו קדה  םספריהידי  

צדיק שמבין אותם, ואחרי שנים שלא  עצומה לריבונו של עולם שאחרי שהם חיפשו    הטוב
הם מרגישים חובה לעזור ו  חיפושים הם זכו למצוא את אורו של רבינו ז"ל על ידי הקונטרסים,

 .ברוח נדיבה  ותרמולזה בחום רב  נענו  באמת    שלומינוואנשי    ,יהודים למצוא את אושרם  לעוד
יותר לכך מראש    , החליט ראש הישיבה שאין תאריך מתאיםכשכבר הגיעו עד הלוםכעת,  

, והמקום המתאים ביותר הוא באולם לנסוע אל רבינו ז"לחודש אלול, כאשר כבר מתכוננים  
, המשאיות עם הנייר מגיעות כל הזמן מצד  כל הזמן  תההפצה נמשכ  ששםהגדול של המפעל  

 מהצד השני.  וקונטרסיםאחד, והמפיצים באים לקחת ספרים גמורים 
 עימה. ננהנה מאוד מהתוכנית ה והציבורהוגשה לקהל הרחב,  ערבהסעודה 

ֲאִני ָּכל ָּכ רֹוֶצה ִלְנֹסַע; ִאְׁשִּתי ַהְּיָקָרה,   -ַהָּׁשָנה  
  א רֹוָצה ְלַדֵּבר ִאִּתי? ֲהֵרי ֲאִני ָּכל ָּכ ָלָּמה ַאְּת
ֲאִני מּוָכן   ַהָּׁשָנה,  ָּכל   ָל ֲאִני עֹוֵזר   ,ֵאַלִי טֹוב 

ַהָּׁשָנה, ֲאִני ְמַדֵּבר ֵאַלִי ָיֶפה, ֲאִני    ִּבְׁשִביֵל ָּכל
א ּפֹוֵגַע ָּב, ָלָּמה ַאְּת ּפֹוַגַעת ִּבי ָּכ? ָלָּמה ַאְּת 
ָחׁשּוב    ָּכ ֶׁשָּכל  ָּדָבר  ַעל  ִאִּתי  ְלַדֵּבר  רֹוָצה  א 

 ִלי?!"

ָׁשבּוַע   יֹום,  ַאֲחֵרי  יֹום   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבֵּקׁש 
ָׁשבּוַע:   ִלי  ַאֲחֵרי  ַּתֲעזֹר  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו 

ֶׁשַאִּגיַע ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ֲאִני רֹוֶצה  
ִלְזּכֹות ֶׁשַרֵּבנּו ְיַתֵּקן אֹוִתי, ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ָלָּמה 

ָּכז ַרֵּבנּו ָּכל ָּכ ֵיׁש  ַרֵּבנּו?! ָלָּמה  ֹו ַמְחֶקת ַעל 
  רִלְנֹסַע ְלָכל ָמקֹום, ֶאְפָׁש   רְמֻבֶּזה?! ָלָּמה ֶאְפָׁש 

ִלי   ַּתֲעזֹר  ֵמאּוַמן?!  חּוץ  ָמקֹום  ְלָכל  ָלֶלֶכת 
ֶׁשִאְׁשִּתי ַּגם ִּתְתָקֵרב, ֶׁשאּוַכל ִלְנסַֹע ֶאל ַרֵּבנּו ִעם  

ְודֹור ֶׁשִּלי  ַהָּבִאיַהְּיָלִדים  ַאָּתה  " םֹוַתי  ִּבְתִפָּלה   ;
 ַּתֲהפֹ ַהּכֹל.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 .ְּכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה, ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמבֶֹרֶכת

 

 

  

 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו יודא אייזנערהחתן 

 הי"ו  נתנאלמו"ה בן 
 עב"ג בת למזל טוב שמחה ה לרגל 

 הי"ויואל טייטלבוים מו"ה 
 גבאי ביהמ"ד היכל הקודש קרית יואל, עצי תמרים 

*** 

 הי"ו  יוסף מערמלשטייןהחתן 
 עב"ג   למזל טוב  שמחתו לרגל 

*** 

 הי"ו דוד פוקסהחתן 
 עב"ג  למזל טוב  ו לרגל אירוסי

*** 

 הי"ו גדלי' דוד בלוםמו"ה 
 למזל טוב  לרגל הולדת הבת

*** 

 הי"ו יעקב ראטטענבערגמו"ה 
 טוב למזל  לרגל הולדת הבת

*** 

 הי"ו  אלטר לעוומו"ה 
 למזל טוב  לרגל הולדת הבן
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	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת כִּי תֵצֵא, י' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, אַל תִּתְיָאֵשׁ; אֲפִילוּ שֶׁאַתָּה מַרְגִּישׁ שֶׁלְּךָ זֶה לֹא הוֹלֵךְ, אַתָּה  מַרְגִּישׁ שֶׁאַתָּה מִתְיַיגֵע בְּחִנָּם, אַתָּה מַרְגִּישׁ שֶׁדּוֹחִים אוֹתְךָ – בְּכָל זֹאת אַל תִּתְיָאֵשׁ.
	רַבֵּינוּ אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק ב', סִימָן מח): "כְּשֶׁאָדָם נִכְנָס בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם, אֲזַי הַדֶּרֶךְ שֶׁמַּרְאִין לוֹ הִתְרַחֲקוּת, וְנִדְמֶה לוֹ שֶׁמַּרְחִיקִין אוֹתוֹ מִלְמַעְלָה וְאֵין מַנִּיחִין אוֹתוֹ כְּלָל לִכָּנֵס לַעֲבוֹדַת ה...
	אַל תִּתְיָאֵשׁ; אִם נָפַלְתָּ – תָּקוּם, זֶה לֹא סוֹף הָעוֹלָם, מְחַכִּים לְךָ יָמִים יוֹתֵר יָפִים. רַבֵּינוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק א', סִימָן כה): "וּבָזֶה טוֹעִין הַחֲסִידִים הַרְבֵּה, שֶׁפִּתְאֹם נִדְמֶה לָהֶם שֶׁנָּפְלוּ מֵעֲבוֹ...
	הַיּוֹם בָּעֶרֶב יֵשׁ חֲתוּנָה בַּיְּשִׁיבָה בֵּין אַנְשֵׁי שְׁלוֹמֵינוּ; הַשִּׂמְחָה הִיא כָּל כָּךְ גְּדוֹלָה, הַשִּׂמְחָה הִיא שֶׁיֵּשׁ לָנוּ רַבִּי שֶׁנּוֹתֵן לָנוּ שֵׂכֶל אֵיךְ לִחְיוֹת. מוֹהֲרָא"שׁ בָּקַע לָנוּ אֶת הָרֹאשׁ, עַד כְּדֵי כָּךְ, שֶׁ...
	מָחָר יֵשׁ עוֹד חֲתוּנָה; זֶה כְּבָר חִידוּשׁ יוֹתֵר גָּדוֹל, הַחֲתוּנָה שֶׁל מָחָר הִיא שֶׁל מִשְׁפָּחוֹת מִקְּהִלּוֹת אֲחֵרוֹת, רַק הֶחָתָן וְהַכַּלָּה שְׁנֵיהֶם מְקֹרָבִים אֶל רַבֵּינוּ וּשְׁנֵיהֶם רוֹצִים לְהִתְחַתֵּן אֵצֶל רַבֵּינוּ.
	הַיְּשִׁיבָה חָזְרָה לְוִוילְיַאמְסְבּוּרְג, הַבַּחוּרִים לוֹמְדִים בְּהַתְמָדָה. תַּעֲנוּג לְהִכָּנֵס בְּאֶמְצַע הַיּוֹם לִרְאוֹת אֶת הַתְּמוּנָה הַנִּפְלָאָה אֵיךְ יוֹשְׁבִים עַשְׂרוֹת בַּחוּרִים בְּלִי מַשְׁגִּיחִים, בְּלִי כְּלוּם; הֵם יוֹשְׁבִים ...
	אֲנִי מְקַוֶּה שֶׁכְּבָר הֵכַנְתָּ כַּרְטִיס וְדֶרֶךְ לְהַגִּיעַ לְאוּמַן, אֲנִי מְקַוֶּה שֶׁאַתָּה תִּהְיֶה עִם הַחֲבּוּרָה שֶׁלָּנוּ בְּאוּמַן, אֲנִי מְצַפֶּה לִרְאוֹתְךָ אֵצֶל רַבֵּינוּ.
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	כְּתִיבָה וַחֲתִימָה טוֹבָה, שָׁנָה טוֹבָה וּמְבֹרֶכֶת.
	היו"ר היה מו"ה העניך אינדיג הי"ו, אחד מחברי ההנהלה הנמרצים שפתחו את המסיבה במילים מתאימות. בשולחן הכבוד הופיע הכהן שדעתו יפה מו"ה יואל הכהן רוזנברג הי"ו, שזכה להיות המייסד וללוות את קרן הדפוס מהיום הראשון, ועתה זכה לקנות את שם הבניין הנושא בגאווה את ה...
	ראשון כבדו לדבר את מו"ה יואל שניצלר הי"ו שסיפר את תהליך ההדפסה והכתיבה של כל המכתבים ושאלות ותשובות של ראש הישיבה, שנדפס ב"עצתו אמונה" וב"איש אמונות" שכבר הקים לתחייה אלפי יהודים.
	לאחר מכן היה לאנשים הזדמנות לשמוע את דבריו של המפיץ הגדול מו"ה ראובן בירנבוים הי"ו שהסביר מה המשמעות של קרן הדפסה מנקודת מבטו של מפיץ, הוא סיפר פרקים מעניינים ומלאי תוכן שהוא ראה במשך השנים שהוא הולך להפצה.
	ואז זכינו לשמוע את דברי הקודש של ראש הישיבה שליט"א שדיבר על גדולת הדפסת הספרים, וכמה שמח מוהרא"ש בעולם העליון כשהוא רואה מפעל הפצה כה גדול שיוצא מכאן אין סוף ספרים, גליונות וקונטרסים, ראש הישיבה דיבר על הפרויקטים החדשים הרבים בהם הייתה מעורבת ההפצה לא...
	ואז זכינו לשמוע את דברי הקודש של ראש הישיבה שליט"א שדיבר על גדולת הדפסת הספרים, וכמה שמח מוהרא"ש בעולם העליון כשהוא רואה מפעל הפצה כה גדול שיוצא מכאן אין סוף ספרים, גליונות וקונטרסים, ראש הישיבה דיבר על הפרויקטים החדשים הרבים בהם הייתה מעורבת ההפצה לא...
	ואז זכינו לשמוע את דברי הקודש של ראש הישיבה שליט"א שדיבר על גדולת הדפסת הספרים, וכמה שמח מוהרא"ש בעולם העליון כשהוא רואה מפעל הפצה כה גדול שיוצא מכאן אין סוף ספרים, גליונות וקונטרסים, ראש הישיבה דיבר על הפרויקטים החדשים הרבים בהם הייתה מעורבת ההפצה לא...
	לאחר מכן חילק ראש הישיבה שליט"א מתנות מתאימות לכל המשתתפים בסכומים נאים לבניין וברכו ברכת המזון.
	לאחר מכן קבע ראש הישיבה מזוזה בדלת, וכל התורמים העיקריים התכבדו בקביעת מזוזה באחת הדלתות.
	הציבור התפזר מהמסיבה במבט חדש על ההפצה והמפיצים. המסיבה תיזכר לאורך זמן על ידי כל המשתתפים.
	כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו!
	בית חינוך לבנות בית פיגא נפתח בירושלים עיה"ק לזמן אלול החדש
	זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו. את הפסוק הזה מהלל אומרים עכשיו אנשי שלומינו בירושלים עיר הקודש, כאשר לאחר זמן רב של תקוה ובקשה להשם יתברך, זכינו עתה שהתקבלו התפילות ונפתח בית החינוך החדש "בית פיגא ברסלב", שם יזכו הבנות של אנשי שלומינו ללמוד ממורות מסו...
	לא מזמן נפתח התלמוד תורה היכל הקודש בירושלים בביתו של אחד החברים הי"ו, שהקדיש מדירתו חדר עם כניסה נפרדת מהרחוב וחצר למשחקים לילדים.
	מינו מלמד מומחה, תלמיד ראש הישיבה, שלקח שימוש איך ללמוד עם ילדים מראש הישיבה בוויליאמסבורג. כל הזמן מתווספים עוד ילדים לתלמוד תורה, וכבר מינו מלמד מומחה נוסף. ההורים והילדים בו זמנית מאוד מרוצים, הילדים מאד שמחים ללכת כל יום לתלמוד תורה, כשהמלמד המסור...
	לאחר שההורים ראו את הצלחת הבנים שלהם בתלמוד תורה, הם הגיעו למנהל לשאול מה יהיה עם הבנות, גם הן רוצות לקבל את החינוך היפה של אמונה.
	ההנהלה שוחחה על כך עם ראש הישיבה, ועברה על כל האפשרויות לגבי פתיחת בית החינוך החדש בית פיגא, ראש הישיבה אמר כי על זמן אלול החדש ניתן לפתוח בשעה טובה ומוצלחת.
	בשיעור ליל שישי הביע ראש הישיבה את החסדים שהקב"ה עושה איתנו שאנחנו כבר אוחזים ברוך השם בבית החינוך הרביעי לבנות בית פיגא. שלושה באמריקה ועכשיו נפתח בית חינוך בית פיגא הרביעי לשמחת כל אנשי שלומינו די בכל אתר ואתר.
	יעזור השם יתברך שזה יצליח מאוד, שיצאו מבית הספר תלמידות כשרות וקדושות שחיים באמונה ויודעות שהיהדות זה הדבר הכי יפה ונעים בעולם.
	אם ברצונך לקחת חלק בזכויות הגדולות של אחזקת התלמוד תורה ובית החינוך לבנות בירושלים עיה"ק, תוכל ליצור קשר עם הגבאי מו"ה אייזיק אפל הי"ו בטלפון 646-302-8957.
	אם ברצונך לקחת חלק בזכויות הגדולות של אחזקת התלמוד תורה ובית החינוך לבנות בירושלים עיה"ק, תוכל ליצור קשר עם הגבאי מו"ה אייזיק אפל הי"ו בטלפון 646-302-8957.
	רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה!
	***
	חנוכת הבית לבנין הגדול והמפואר
	קרן הדפסה קרית ברסלב ליבערטי
	מעמד חנוכת הבית מרומם מאד יתקיים ביום ראשון האחרון אחר הצהריים לאחר שהקב"ה עזר שהתקיים הפסוק כי עתה ה' הרחיב לנו ופרינו בארץ, הוחלט לרכוש מבנה מסחרי גדול עם כל המתקנים הדרושים המתאימים למפעל ההפצה הגדול, ועכשיו זכו לשפץ את הבניין הגדול לשמחת כל אנשי ש...
	כדי שניתן יהיה לקנות זאת, נדרשו סכומים גבוהים, אנשי שלומינו - שרובם אכן התקרבו על ידי הספרים הקדושים, על ידי הדיבורים המאירים -  לכן הם מאוד חמים לזה, הם חשים הכרת הטוב עצומה לריבונו של עולם שאחרי שהם חיפשו צדיק שמבין אותם, ואחרי שנים שלא חיפושים הם ז...
	כעת, כשכבר הגיעו עד הלום, החליט ראש הישיבה שאין תאריך מתאים יותר לכך מראש חודש אלול, כאשר כבר מתכוננים לנסוע אל רבינו ז"ל, והמקום המתאים ביותר הוא באולם הגדול של המפעל ששם ההפצה נמשכת כל הזמן, המשאיות עם הנייר מגיעות כל הזמן מצד אחד, והמפיצים באים לקח...
	סעודה ערבה הוגשה לקהל הרחב, והציבור נהנה מאוד מהתוכנית הנעימה.

