
ברוכים הבאים 
למסיבת חנוכה

"לאטקעס אווענט" 
ערב מיוחד למשפחות 

צוות ומחנכי 
אהלי תורה - אהלי מנחם 



Personal Gains… 
הנה על פי מאמר רז"ל (תמורה טו, א) לימודו בתור מורה תביא 

תועלת להבנה יותר טובה ותפיסה יותר מהירה בלימודו הוא,

 נוסף על זה אשר בתור מורה זכה לקרן אורה לקרב לבן של בני 
ישראל לאביהם שבשמים. ומה ידמה ומה ישוה לגודל הנחת 

 רוח שגורם הוא על ידי זה למעלה מעלה. 

Source:    ח"ד ע' קיג.

Takeaway:
 There is nothing more pleasurable for Hashem 
than the act of teaching his children !



1000% Return on your investment!
ובמה שכותב שרואה הוא ירידה במצבו הרוחני. הנה בלי שום ספק שדברי רז"ל אמיתים 

הם, וכיון שפסקו ובדבר משנה שמצוה גוררת מצוה, הרי ברור הדבר שעסקנות בחינוך 
הכשר המקרב את לבן של בנ"י לאבינו שבשמים מוכרח שתגרור אחרי' עוד מצות ולא ח"ו 

לגרוע במצב הרוחני של העוסק בזה, 

אלא שמלשון זה גופא שמוחו ולבו נעשים זכים מובן שעכ"פ קביעות ללימוד התורה צריכה 
להיות, ואז מצליחים במשך שעה אחת מה שבלא"ה הי' צריך לאלף שעות, 

ובטחוני שחלק האלף מזמנו שהי' קובע לתורה קודם התעסקותו בחינוך הכשר יוכל . 
לקבוע גם עתה ועוד יותר מזה, ואין לך דבר העומד בפני הרצון 

Source: ח"ז ע' שכד.

Takeaway: you need to make an investment to 
expect the great return!



Segulo for Children 
בעתו קבלתי מכתבה, בו מודיעה על דבר עבודתה בשדה חינוך הכשר. . . כן מביעה 
בקשתה וחפצה להתברך מהשי"ת בזרעא חייא וקיימא, ומוסיפה ג"כ אשר רופא 

מומחה הציע לה להפסיק את עבודתה כיון שהיא הורסת את בריאותה. 

הנה לדעתי, כיון שעבודתה הוא בזה שמקרבת לבם של ישראל לאביהם שבשמים 
ומעוררת בהם את ההרגש שבנים הם לה' אלקינו, הנה אין כדאי להפסיק את זה 

לגמרי כדי להתברך בזרעא חייא וקיימא, כיון שזהו תרתי דסתרי, ואדרבה על ידי 
זה שמקרבת את בניו ובנותיו שיהיו אלו להשי"ת הרי זה סגולה להולדת בנים גם 

בגשמיות, 

ולכן עצתי שתמשיך בהתעסקותה בשדה החינוך אבל באופן שלא יעמיס זה על 
בריאותה עד כמה שאפשר, 

Source: ח"ה ע' דש.
Takeaway: Take it easy … but dont stop...



Segulo for Shidduchim
כי עבודה במוסד של כ"ק מו"ח אדמו"ר, זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע ובפרט במקצוע החינוך על טהרת הקדש - 

הרי זה צנור וכלי לקבלת ברכות השי"ת בכלל, ובפרט 
לבנין בית בישראל על יסודי התורה והמצוה,

Source: ח"ה ע' דש.

Takeaway: many additional job dividends 



Yiddishe Nachas!
שמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

עפ"י מרז"ל שמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה 

אשר כל העוסק בחינוך הכשר המקרב את לבן של בני ובנות 
ישראל לאבינו שבשמים, הנה שכרם ביחוד הוא, נחת אמיתי 

מיוצאי חלציהם הם!

Source: ח"ז ע' לג.

Takeaway: invest in your own children by teaching 
others!



The Richest Life!
מש"כ אודות התעסקותו בשדה החינוך הכשר "אז מען גייט ארום א גאנצען טאג און מען קומט [אהיים] 

כמעט מיט גארניט". 

הנה תמוה עד כמה פתגמי נשיאנו הק' הנה גם היודעים אותם ומתבוננים בהם - הרי סו"ס מיינען זיי אז דאס 
מיינט מען א אנדערן ניט עם. 

והרי בטח יודע המובא כמה פעמים פתגם הבעש"ט אשר נשמה יורדת למטה בגוף לשבעים או לשמונים שנה 
והכל בשביל לעשות ליהודי טובה אחת פעם אחת ברוחניות או בגשמיות ואם שכינתא מורידה חלק אלוקה 

ממעל ממש אויף זיין מאטערן זיך - [כפתגם הרשב"ץ - אין א זאק פון פלייש מיט ביינער זיבעציק אכציק 
יאר]- בשביל פעולה או טובה אחת 

עאכו"כ שכאו"א מאתנו צריך להיות שמח בחלקו כאשר השי"ת מזכהו ומצליחו לעשות פעולות כאלו כמה 
וכמה פעמים ביום ובשבוע אחד 

 וכיון שעוד אחדים מאנ"ש מסופקים בהנ"ל מטובו לפרסם תוכן שורותי אלה וישמש מענה גם להם 

Source: ח”ח עמ’ שלח.

Takeaway: How Lucky we are to be in Chinuch! 



The greatest “Hatzolo” Service!
נעם לי לקבל פ"ש ממנו... אשר כבודו משתדל במרץ לקרב את לבם של ילדי בני ישראל לאבינו 

שבשמים, ובודאי למותר לעורר אשר אם המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ואם 
בחיי עוה"ז כן, 

הרי עאכו"כ המקיים נפשות כו"כ מבני ישראל ומביאם לחיי העולם הבא הנצחי ע"י קירוב לבם 
להוי' אחד, הרי גודל פעולתו ושכרו אין די באר. 

והכרה זו עצמה שממלאים שליחות קדושה של הקב"ה מוסיפה כח ואומץ במילוי תפקיד קדוש זה 
אשר מציאות האומץ עצמה ממעטה ההתנגדות של הצד שכנגד וכמובן ג"כ ע"פ המבואר בספר תניא 

קדישא מרבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשולחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) סוף פרק 
כ"ט ו

מדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אבל כ"פ ככה לתוספת נחת אמיתי מכל יו"ח שיחיו

Source: ח”ט עמ’ קלח.

Takeaway: Important to value who we are and what 
we do! 



The Rebbe’s Shliach! 

הנה אשרי חלקו אם ייחד הפרנסה בגשמיות עם הפרנסה ברוחניות, היינו שתהי' משרתו 
באהלה של תורה. ובפרט כשההצעה היא בישיבה של תורה תמימה נגלה ונסתר חדורים 

ביראת שמים, 

פשיטא אשר לא מלאכה וענין קל הוא, אבל גם שאר עניני פרנסה אינם קלים בזמן הגלות, 
אלא שנתוסף עליהם כמה עניני נסיונות, שבענין זה אינם, והאריכות בדבר הפשוט אך 

למותר…

 ויביט על עצמו שהוא שליח של מיסד הישיבה ומנהלה הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע, ואין עליו אלא להכשיר הכלים שלו שיקבל ההשפעה וההצלחה שמשפיעים עליו!

Source: חי”ב ע’ עב.

Takeaway: Work is not always easy… but Chinuch is 
the most rewarding! 



The Oibershters gratefulness for 
looking after his child

והנה לפלא הדבר, כי בגיל צעיר היא, וכבר זכתה לעסוק בשטח החינוך 
הכשר, ז.א. לקרב לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים, 

שמזה מובן וגם פשוט, שאם אף בשר ודם מכיר תודה ורוצה לעשות את כל 
שבידו לטובת זה המקרב אליו לבב בניו, על אחת כמה וכמה אבינו 

שבשמים אשר עצם הטוב הוא וכל יכול, 

שבודאי משפיע ברכה והצלחה לאלו המשתדלים בקירוב לבב בניו אליו!

Source: חט”ו ע’ שנג.

Takeaway: You are in good hands, when you are 
being appreciated by the best “parent” body! 



You are not abandoned!

בהנוגע לכתבו שאינו מקבל עזר וכו', 
הנה, לכל לראש בודאי שבכל כאו"א מהעובדים 

במלאכת ה' חינוך על טהרת הקדש ובפרט במסגרת 
רבותינו נשיאינו, 

מתקיים בפועל מ"ש עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ

Source: חט”ו ע’ שנג.

Takeaway: Chinuch the best payoff! 



Hashem does not default on his debts ...

"דער אויבערשטער בלייבט ניט קיין בעל חוב, און 
די אלע וואס טוען און העלפען אויפן געביט פון 

חינוך הכשר - באצאלט זיי דער אויבערשטער 
בהמצטרך להם, ובפרט אין אידישען נחת פון 

קינדער".

Source: חט”ו ע’ שנג.Takeaway: In good hands! 



Force multiplier...

נעם לי לקרות במכתבו שגם זוגתו תחי' עובדת 
בשדה החינוך הכשר, וזכות זה שמקרבים 

לבבות בני ובנות ישראל למקור מחצבתם - 
תעמוד להם בכל המצטרך בגשמיות 

וברוחניות גם יחד 
Source: חט”ו ע’ שנג.Takeaway: Happy couple! 



Spiritual Parnassah
ב) המחשבה שיחליף עבודתו בשטח החינוך 

במשרת הנהלת חשבונות או פקיד וכיו"ב, לא 
נראית לי, כיון שכפי הנשמע זהו ג"כ ענין של 
פרנסה גשמית נוסף על העיקר שזהו פרנסה 

רוחנית

Source: חי”ב ע’ רסו.

Takeaway: don't give up your job so fast! 



Urgent!!
נבהלתי לקרוא בשולי מכתבו, שזה למעלה משנה שפסק מעסקנות 
בעניני החינוך, מלבד בדרך עראי ובאופן שלא יטריד אותו וכמ"ש 

רק לעתים רחוקות. 

ותמה אני איך בזמן הזה ובמקום שנמצא בו שכמה וכמה ילדי 
ישראל בסכנה של שמד רוחני ח"ו היל"ת איך אפשר לעמוד מן 

הצד, ולא להתעסק בזה בכל תוקף ועוז. והגע בעצמך אם עומד על 
שפת נהר ולומד סוגיא עמוקה במקום שלבו חפץ ורואה אחד טובע 

בנהר, הרי בטח יפסיק ממשנתו ויעסוק בהצלת נפשות,
Source: חי”ב ע’ רסו.Takeaway: Sacred responsibility! 



Supporting the Rebbe’s Mosdos!
נתקבל תרומתו לטובת המוסדות אהלי"י - אהלי יוסף יצחק - אשר נקראו ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ומתנהלים ברוחו. 
גודל זכות החזקת מוסדות כאלו, מובנת ומבוארת, ויש להוסיף בזה, אשר בפרט בתקופה שלנו, אחרי 

השמדות הנוראות שנלקחו מאתנו עשיריות רבבות בני ובנות ישראל, הנה אחריות כל אחד ואחת 
משארית הפליטה גדולה ביותר, כיון שעל שכמם מוטלת גם כן חלק מהעבודה שעשו עד אז אלו שנתעלו 
בקידוש השם, ואם כל אחד ואחת גדול ערכי אחריותו כמה פעמים ככה בערך התקופה שלפני תקופה זו, 
הרי על אחת כמה וכמה בנוגע להנוער, אשר כל ילד וילדה הנה הם גרעין ואילן רענן שבמשך הזמן ישא 
פירות ופירי פירות דורות ודורי דורות, ובמילא חינוכם והשמירה עליהם שילכו בדרך התורה והמצות 
ויהיו חדורים רוח ישראל סבא, גדול ערכו עד אין לשער, וכל המסייע בזה הנה גם שכרו הוא עד בלי 

גבול, כיון שנוטל הוא חלק בקיום ובשגשוג בני ובנות ישראל והתקשרותם באלקים חיים על ידי תורת 
חיים חיי עולם, היינו א לעבעדיקע תורה און א ליכטיקע תורה. 

בברכת הצלחה ואשר יזכה לתת צדקה ביד רחבה לכל ענין הנעשה על טהרת הקדש

Source: ח”ו ע’ ב.
Takeaway: Building generations of Kelal Yisroel! 


