
 

 

 א
 

 בארה"קגליון שבועי יוצא לאור ע"י מוסדות היכל הקודש ברסלב 
 נתייסדו ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 בנשיאות מורינו ראש הישיבה שליט"א 

 

  

 )564( 49, גליון 11תשפ״ב לפ״ק                                                                     שנה פרשת דברים, שבת חזון, ט׳ אב, שנת 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ַּבִּמְדָּבר   ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  ֹמֶׁשה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה 
סּוף  מֹול  ת ַהְּמקֹומוֹ ל  ּכָ ת  אֶ ט  ֵּפרֵ   ַרֵּבינּו ה  ֹמׁשֶ "י,  ַרׁשִ ר  אֹומֵ   . ָּבֲעָרָבה 

ם  אֹותָ ר  ִהְזִּכיק  רַ א  הּו ל  ֲאבָ ,  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ד  ֶנגֶ ם  ׁשָ   ָחְטאּו ל  ִיְׂשָראֵ ם  ֶׁשעַ 
 ם.ַהְיהּוִדיד ְּכבוֹ י ִמְּפנֵ ז, ְּבֶרמֶ 

  ְּכמוֹ י,  ְיהּודִ ף  ַאן  ָלדּו ר  ֶאְפׁשָ י  ֶׁשאִ   (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן א')ר  אֹומֵ   ַרֵּבינּו 
.  ַאל ָּתִדין ֶאת ֲחֵבְר� ַעד ֶׁשַּתִּגיַע ִלְמקֹומוֹ   (ָאבֹות ב, ד)ת  אֹוֶמרֶ ה  ֶׁשַהִּמְׁשנָ 

ל  ֶׁשְּלכָ ,  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ק  רַ ר?  ַאחֵ   ִמיֶׁשהּו ל  ׁשֶ ם  ַּבָּמקוֹ ת  ִלְהיוֹ ל  ָיכוֹ י  מִ   יְוכִ 
 ה פ"ח, ט')ַּפְרׁשָ ה, ַרּבָ ת  ְּבֵראִׁשי(ם  עֹולָ ל  ׁשֶ   ְמקֹומוֹ א  ְוהּו ,  ֶאְצלוֹ ם  ָמקוֹ   ֵיׁשד  ֶאחָ 
 . (ָאבֹות א, ו)ֱהֵוי ָדן ֶאת ָּכל ָאָדם ְלַּכף ְזכּות ת אֶ  ְמַקֵּיםי ְּבַוַּדאא ְוהּו 

הָ ֶׁשְּסִבית  ַהְּמקֹומוֹ ם  אִ ת  ָלַדעַ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ ם  ַּפעַ ף  ַא  לוֹ   ָגְרמּו ם  ָאדָ ב 
  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ק רַ ד,  ֶאחָ ף ַא ן ָלדּו ר ֶאְפׁשָ י אִ ן ְוָלכֵ ם, ָרִעי ם ְּדָבִרית ַלֲעׂשוֹ 

 ר.ָּדבָ  ְלָכלב ִמָּסִבית  ַהְּנִסּבוֹ ל ּכָ ת אֶ  יֹוֵדעַ א ֶׁשהּו , ְּבַעְצמוֹ 
ל  ׁשֶ ת  ָהֲעֵברוֹ ת  אֶ ט  ְלָפרֵ ה  ָרצָ   ַרֵּבינּו ה  ְּכֶׁשֹּמׁשֶ ק,  ַּבָּפסּו   ַהֵּפרּוׁשה  זֶ 

  ָגְרמּו ת  ֶׁשַהְּמקֹומוֹ ת  ְלַהְראוֹ ת,  ַהְּמקֹומוֹ ת  אֶ ר  ִהְזִּכיק  רַ א  הּו ם  ַהְיהּוִדי
ם  רֹוִציא  ְו�ם  טֹוִבים  הֵ ל  ִיְׂשָראֵ ם  עַ ת  ֶּבֱאמֶ ל  ֲאבָ א,  ַלֲחטֹ ם  ַלְּיהּוִדי
 ם. ָרִעי ם ְּדָבִרית ַלֲעׂשוֹ 
ְמֹאד ר  ְלִהָּזהֵ ם  ֶׁשְּצִריִכי  ן ח')ִסימָ ק ב',  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהרַ י  ִליקּוטֵ (ר  אֹומֵ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו 

ר  מּוסָ ר  ֹומַ לה  רֹוצֶ ל  ְּבִיְׂשָראֵ ג  ַמְנִהי ם  אִ ל,  ִיְׂשָראֵ ם  ְלעַ ר  מּוסָ   ְּכֶׁשאֹוְמִרים
  ְּכמוֹ ר,  מּוסָ ר  ָאמַ   ַרֵּבינּו ה  ֶׁשֹּמׁשֶ   ְּכמוֹ ק  רַ ת  ִלְהיוֹ   ָצִרי�ה  זֶ ם,  ִליהּוִדי

, ִנְרִּדי ָנַתן ֵריחוֹ   "ב)י',  אם  ַהִׁשיִריר  ִׁשי(ק  ַהָּפסּו ל  עַ   ת פ"ח:)ַׁשּבָ (ם  אֹוְמִרי"ל  ֶׁשֲחזַ 
א  הּו ם,  ַלְּיהּוִדיב  טוֹ  ֵריחַ ם ָּגרַ   ַרֵּבינּו ה ֹמׁשֶ ן,  ָנתַ א  ֶאלָ ר ֶנֱאמַ א  � ִהְסִריחַ 

א  ֲחִביבּותָ ן  ֲעַדִיים " ָלהֶ ר  ָאמַ ק  רַ ם,  אֹותָ ל  ִהְׁשִּפי א  ְו�ם  אֹותָ   ִּבֵּיׁשא  �
  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ,  ֶאְתֶכם ב  אֹוהֵ ן  ֲעַדִיי   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ן",  ַּגּבָ א  הּו 

 ה.ִּבְתׁשּובָ  ַּיְחְזרּו ם ַהְיהּוִדיל ֶׁשּכָ ם ָּגרַ ה ְוזֶ  ם, ִאְּתכֶ ן  ֲעַדִיי
א  �ה  זֶ ,  ְוָכ�  ָּכ�ה  ָעׂשָ א  הּו ה  ָלּמָ   ּבוֹ ר  ְוִלְגעֹ ם  ָאדָ ן  ּבֶ ל  עַ ק  ִלְצעוֹ ם  ְסתָ 
ל  ִלּפוֹ ל  ָיכוֹ א  ְוהּו ם,  ָלָאדָ ת  ַהַּדעַ ת  ֲחִליׁשּו ם  ִיְגרֹ ק  רַ ה  זֶ ם,  ְּכלּו ה  ָׁשוֶ 

ִיְתָּבַר�ק  ְלִהְתַרחֵ ר  יֹותֵ ד  עוֹ ר,  יֹותֵ ד  עוֹ ה  זֶ ת  ְּבִעְקבוֹ  ג ַמְנִהי .  ֵמַהֵּׁשם 
ר  אֹומֵ   ֶׁשַרֵּבינּו   ְּכמוֹ ל,  ִיְׂשָראֵ ם  עַ ל  עַ ת  ַרְחָמנּו ם  עִ ג  ְלִהְתַנהֵ   ָצִרי�ל  ִיְׂשָראֵ 

ם,  ִּכי ְמַרֲחָמם ְיַנֲהגֵ   ה מ"ט, י')ְיַׁשְעיָ (ק  ַהָּפסּו ל  עַ   ן ז')ִסימָ ק ב',  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהרַ י  ִליקּוטֵ (
  ַהֶּדֶר� ל  עַ ם  אֹותָ ג  ְלַהְנִהיל  ָיכוֹ א  הּו ל,  ִיְׂשָראֵ ם  עַ ל  עַ ם  ְּמַרחֵ ׁשֶ ד  ֶאחָ 

 ה. ַהְּנכֹונָ 
ת,  ַלֲעׂשוֹ ם  ֲעֵליהֶ ה  מַ ם  ָלהֶ ר  ְואֹומֵ ל  ִיְׂשָראֵ ם  ְלעַ ר  מּוסָ ר  אֹומֵ ק  ְּכֶׁשַּצִּדי

ת  ְלַצּיֵ ם  ְיכֹוִלים  ֶׁשהֵ ן  ְּבֹאפֶ ה,  ּוְבַאֲהבָ ת  ְּבַרְחָמנּו ה  זֶ ת  אֶ ר  אֹומֵ א  הּו 
א ְוהּו ם,  ָלהֶ ה  ְמַצּפֶ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואם  ָלהֶ ה  ַמְראֶ א  הּו ת,  ֹזאת  ְוַלֲעׂשוֹ 

 . ַיֲעׂשּו ם ֶׁשהֵ ב טוֹ ר ָּדבָ ל ְּבכָ ח ִיְׂשמַ 
 (ֹזאת ַהּתֹוָרה ְדָבִרים ג) 

 1 

"ַׁשָּבת   ִנְקֵראתב  ְּבָאה  ִּתְׁשעָ י  ֶׁשִּלְפנֵ ת  ַהַּׁשּבָ 
'ְּבֵספֶ א  מּובָ   ַחזֹון". ן"  ֲחזוֹ "ׁשֶ '  ַהֶּמֶל�ר  ַׁשעַ ר 
  ֵּפרּוׁשוֹ ה.  ָחמָ 'נֶ י  ֲחצִ 'וַ ם  עַ 'זָ י  צִ 'חֲ ת  ֵּתבוֹ י  ָראׁשֵ 

ת, ֲאֵבלּול  ׁשֶ ן  ְזמַ י  ֲהרֵ ה  זֶ ד  ֶאחָ ד  ֶׁשִּמּצַ   ֶׁשֲאִפילּו
ד ִמּצַ ל  ֲאבָ ,  ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבין  ֻחְרּבַ ל  עַ ם  ִמְתַאְּבִלי

ד  עוֹ   ָהֵאּלּום  ֶׁשַהָּיִמיה  ֶנָחמָ ם  ּגַ   ֵיׁשי  נִ ׁשֵ 
ב, ְּבָקרוֹ א  ָיבוֹ   ְּכֶׁשָּמִׁשיחַ ה.  ִׂשְמחָ   ִליֵמי  ִיְתַהְּפכּו

 ג.חַ י ִלימֵ  ַיַהְפכּו ָהֵאּלּום ַהָּיִמי
 ָראּום  ְּכֶׁשַהֲחָכִמי  (ַמּכֹות כ"ד)ם  ְמַסְּפִרי"ל  ֲחזַ 

. ָּבכּום  הֵ ת  ַהַּביִ ר  הַ ל  עַ א  ַהּנֹורָ ן  ַהֻחְרּבָ ת  אֶ 
ק.  ָצחַ   – ם  ׁשָ ה  ָהיָ ם  ֶׁשּגַ   –א  ֲעִקיבָ י  ַרּבִ ל  ֲאבָ 

ק?", צֹוחֵ ה  ַאּתָ ה  ָלּמָ : "אֹותוֹ   ָׁשֲאלּום  ַהֲחָכִמי
"ֲעִקיבָ י  ַרּבִ ם  ָלהֶ ה  ָענָ  ה  רֹואֶ י  ְּכֶׁשֲאנִ א: 

  ָּכ� ל  ּכָ ם  ִהְתַקּיֵ ה  ַהְּנבּוָא ל  ׁשֶ ן  ָהִראׁשוֹ ק  ֶׁשַהֵחלֶ 
ן  ַמֲאִמיי  ֲאנִ ז  ָאב,  ֶנְחרַ   ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּביתק,  ָחזָ 

ד  ְועוֹ ם, ִיְתַקּיֵ ם ּגַ ה  ַהְּנבּוָאל ׁשֶ י ַהֵּׁשנִ ק ֶׁשַהֵחלֶ 
 ". ִיָּוְׁשעּוד עוֹ ל ִיְׂשָראֵ ם ְועַ ת, ֵמַהָּגלּול ִנָּגאֵ 

<<<< 

 מילה של התחזקות 

ַאל ְּתַסֵּפר ְלַאף ֶאָחד ֶאת ָהֲעֵברֹות ֶׁשְּל�,  
הּוא. ַרק   ָּברּו�  ַהַּמְׁשִּגיַח    ְלַהָּקדֹוׁש  ִאם 

ֶאת   ֶׁשִּתְכֹּתב  ְל�  אֹוֵמר  ַּבְּיִׁשיָבה  ֶאְצְלֶכם 
ָהֲעֵברֹות ֶׁשְּל�, ַּתִּגיד לֹו: ֶאת ָהֲעֵברֹות ֶׁשִּלי 
ֲחָכֵמינּו   ִיְתָּבַר�.   ְלַהֵּׁשם  ַרק  ְמַסֵּפר  ֲאִני 

: "ָחִציף :)(ְּבָרכֹות לדִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  
ְלַסֵּפר   ֻחְצָּפה  ֶחְטֵאיּה"  ִדְּמָפֵרׁש  ַמאן  ָעַלי 

 ֲעֵברֹות; ַרק ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּתַסֵּפר.
ַרֵּבנּו ָנַתן ָלנּו ֶּדֶר� ֵאי� ִלְחיֹות, ִהְתּבֹוְדדּות  
ּוְתִפָּלה ּוְלִהְתַוּדֹות ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�; ַאְׁשֵרי ִמי 

 ּזֹו.ֶׁשַחי ַּבֶּדֶר� הַ 
ְוכּו';  ִריָטִלין  ְל�  ָלֵתת  ֶׁשרֹוִצים  ֶזה  ְלַגֵּבי 
טֹוָבה  ֵעָצה  זֹו  ִריָטִלין  לֹוְקִחים  ֻּכָּלם  ִאם 
ֶׁשהּוא ִיַּקח ְלַעְצמֹו, ְוֶׁשהּוא ִיֵּתן ַּגם ְלִאְׁשּתֹו  
ִויָלָדיו, ִּכי ֲהֵרי ֻּכָּלם ְּבֵמיָלא לֹוְקִחים... ַאָּתה 

 ְוָׁשֵלם.�א ָצִרי�, ַאָּתה ָּבִריא 
ַקח ֶאת ַהְּתרּוָפה ֶׁשל ַרֵּבנּו; ַקח ִמְׁשָניֹות  
ְוִתְגֹרס ַח"י ְּפָרִקים ִמְׁשָניֹות. ַּתֲעֶׂשה ֶאת ֶזה  

ָּכ� ִּתְהֶיה ְמיָֻּׁשב, ַאָּתה ִּתְהֶיה ָרגּוַע   -ָּכל יֹום  
 ְוָׂשֵמַח.

 "ב)תשפס ִּפְנחָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (
 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 ִּתְׁשָעה ְּבָאב -ַׁשָּבת ַחזֹון 
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 ֲאִפילּור,  ָּדבָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ת  ַהְּפִניִמּיּול  עַ ם  ִמְסַּתְּכִלים  ַהַּצִּדיִקי
 ָהֵאּלּום  ַהָּיִמיף  ַּבּסוֹ ל  ֲאבָ ר,  ּומָ ה  ָקׁשֶ ה  ִנְראֶ ל  ַהּכֹ   וֶׁשַעְכׁשָ 

ת ַהְּגדֹולוֹ ת  ַהְיׁשּועוֹ ם  עִ ח  ִנְׂשמַ ד  עוֹ   ְוָאנּוג,  חַ י  ִלימֵ   ִיְתַהְּפכּו
 .ָלנּור ַיֲעזֹ ם ֶׁשַהּׁשֵ 
ָערּו�ק  ִנְפסָ ן  ָלכֵ  ה ֶׁשְּבִתְׁשעָ  תקנ"ב)ִסיָמן    ַחִיים  אֹוַרח( ְּבֻׁשְלָחן 

ג. חַ   –ד"  מֹועֵ א "ִנְקרָ ב  ְּבָאה  ִּתְׁשעָ י  ּכִ ן  ַּתֲחנּום  אֹוְמִריא  �ב  ְּבָא
ם ִמְתַאְּבִליי  ֲהרֵ ,  ְלֵהֶפ�ק  ְּבִדּיּוג?  חַ ה  זֶ י  ְוכִ ה  ַהְּׁשֵאלָ ת  ִנְׁשֶאלֶ 
ב, ְּבָאה  ְּבִתְׁשעָ ת  ֲאֵבלּות  ִהְלכוֹ ל  ּכָ ת  אֶ ם  ְמַקְּיִמיב,  ְּבָאה  ְּבִתְׁשעָ 

 ג? חַ ה ָלזֶ א ִלְקרֹ ר ֶאְפׁשָ  ֵאי�
ם ָיִמים  הֵ   ָהֵאּלּום  ַהָּיִמים  ֶׁשִּבְפִניִמּיּותָ א  ִהית  ֶׁשָהֱאמֶ א  ֶאּלָ 

ן ִנּגּום  עִ ה  ֵאיכָ ת  ְמִגּלַ ת  אֶ   ִיְקְראּו  ַיִּגיעַ   ְּכֶׁשָּמִׁשיחַ ם,  ְׂשֵמִחי
ה, ְּבִׂשְמחָ ר  ֶאְסּתֵ ת  ְמִגּלַ ת  אֶ ם  ְּבפּוִרים  ֶׁשּקֹוְרִאי  ְּכמוֹ ה,  ְּבִׂשְמחָ 
ת ַּדעַ   ְלַהִּסיחַ ר  ָאסּול  ֲאבָ ת,  ְּבָגלּון  ֲעַדיִ   ֲאַנְחנּו  ֶׁשַעְכָׁשו  ַוֲאִפילּו
 ב.ְּבָקרוֹ  אֹוָתנּול ִיְגַאד עוֹ  ִיְתָּבַר�ם ֶׁשַהּׁשֵ ה ָהֲעִתידָ ה ֵמַהְּגֻאּלָ 
ם ּגַ ה  ֵאיכָ ת  ְמִגּלַ ת  אֶ א  ִלְקרֹ   ְׁשלֹוֵמנּוי  ַאְנׁשֵ ל  ֵאצֶ ם  נֹוֲהִגי

ן ְּבִנּגּוה  ֵאיכָ ת  ְמִגּלַ ת  אֶ   ִיְקְראּוי  ֲהרֵ   ַיִּגיעַ   ְּכֶׁשָּמִׁשיחַ י  ּכִ   ם.ַּבּיוֹ 
ה ַהָּקׁשֶ ת  ַּבָּגלּוד  ַמֲעמָ ק  ְלַהֲחִזי  ֶׁשָּיֹכְלנּו"  ֶׁשֶהֱחָיינּום "עִ   ָׂשֵמחַ 
ת ְמִגּלַ   ְּכמוֹ ם  ַּבּיוֹ ם  ְוגַ ה  ַּבַּלְילָ ם  ּגַ   אֹוָתּה  ִיְקְראּוי  ּוְבַוַּדאר,  ְוַהמָ 

 ם.ַּבּיוֹ ן ְוהֵ ה ַּבַּלְילָ ן הֵ ם ַהּיוֹ ם ּגַ  אֹוָתּהם קֹוְרִאין ָלכֵ ר, ֶאְסּתֵ 
ת ַׁשּבָ י  ֶׁשְּבמֹוָצאֵ ה  ְסגּולָ י  ִוְיִחידֵ ם  ַצִּדיִקי  ֶׁשָהיּו  ָּכ�י  ְּכדֵ ד  עַ 
ל  ּכָ ה  ֱאמּונָ ם  ָלהֶ ה  ָהיָ י  ּכִ ".  ָקדֹוׁשה  ְוַאּתָ "  ָאְמרּו א  �ם  הֵ ן  ָחזוֹ 
ה ִּתְׁשעָ ז  ְוָאת,  ֵמַהָּגלּו  אֹוָתנּול  ִיְגַאי  ְּבַוַּדאם  ֶׁשַהּׁשֵ ה  ֲחָזקָ   ָּכ�
 ָראּו ם  ְוהֵ ב  ְּבָאה  ִּתְׁשעָ ל  ֵלי  ְּכֶׁשִהִּגיעַ ל  ֲאבָ ג.  חַ ה  ִיְהיֶ ב  ְּבָא

ם ְלַהְׁשִלי",  ָקדֹוׁשה  ְוַאּתָ "  ָאְמרּום  הֵ   זָא,  ִנְגַאְלנּוא  �ן  ֶׁשֲעַדיִ 
 ת.ּבָ ׁשַ י ְּבמֹוָצאֵ  ֶׁשֶהְחִסירּוה מַ ת אֶ 

 י ַהְּפָרטִ ן  ַהֻחְרּבָ 
ם ַהְּפסּוִקית  אֶ   ְלָפֵרׁש ם  ָהָאדָ   ָצִרי�ה  ֵאיכָ ת  ְמִגּלַ ם  ְּכֶׁשאֹוְמִרי

ק"א)ר  אֹומֵ   ֶׁשַרֵּבנּו  ְּכמוֹ .  ַעְצמוֹ ל  עַ  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן   (ִליקּוֵטי 
ת ִלְראוֹ   ָצִרי� ת  ֲחצוֹ ן  ִּתּקּו  אוֹ ת  ְּתִחּנוֹ ם,  ְּתִהִּלים  ְּכֶׁשאֹוְמִרי

ל ּכָ   ּוְבתֹו� ם  ְּתִהִּליי  ִמְזמֹורֵ ל  ּכָ   ְּבתֹו�  ַעְצמוֹ ת  אֶ א  ֶׁשִּיְמצָ 
ל ּכָ ם,  ַּבְּתִהִּלית  ֶׁשְּכתּובוֹ ת  ַהִּמְלָחמוֹ ל  ְוכָ ת,  ּוַבָּקׁשוֹ ת  ַהְּתִחּנוֹ 

ר ֶנֱאמַ ה  זֶ ם,  ַּבְּתִהִּלים  ֲעֵליהֶ ן  ִמְתאֹונֵ   ַהֶּמֶל�ד  ֶׁשָּדוִ ם  ַהּׂשֹוְנִאי
, ֶׁשּלוֹ   ָהַרער  ַהֵּיצֶ ם  עִ ם  ָאדָ ל  ְלכָ   ֶׁשֵּיׁשת  ַהְּפָרִטּיוֹ ת  ַהִּמְלָחמוֹ ל  עַ 

ג ַלֲהרוֹ ה  רֹוצֶ ק  רַ א  הּום,  ָהָאדָ ל  ׁשֶ ל  ָּגדוֹ י  ֲהכִ א  ַהּׂשֹונֵ א  ֶׁשהּו
ם ִּבְּתִהִּלים  ְמַבְקִׁשיה  זֶ ל  ְועַ   ְּברּוָחִנּיּות ּוְּבַגְׁשִמיּות,  םָהָאדָ ת  אֶ 

 ם.ָהָרִעים ַהְּדָבִריל ּוִמּכָ  ָהַרער ֵמַהֵּיצֶ  נּואֹותָ ל ַיִּצים ֶׁשַהּׁשֵ 
ל עַ ל  ְלִהְתַאּבֵ ם  ְצִריִכיר  ְּבִעּקָ ה.  ֵאיכָ ת  ְמִגּלַ ם  עִ ר  ָּדבָ   אֹותוֹ 
ה ֶׁשָּבזֶ   ,רָּכׁשֵ י  ְיהּודִ ת  ִלְהיוֹ   ָזכּוא  �ן  ֶׁשֲעַדיִ י  ַהְּפָרטִ ן  ַהֻחְרּבָ 
 ְלַבֵּקׁש  ָצִרי�י  ְיהּודִ ל  ּכָ ,  ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבין  ִּבְניַ ת  אֶ ם  ְמַעְּכִבי
, ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבין  ִּבְניַ ת  אֶ ב  ְיַעּכֵ א  �א  הּו  ֶׁשִּמִּצּדוֹ ם  ֵמַהּׁשֵ 

ּוִבְנַין ֵּבית ַהִמְקָדׁש ה  ַהְּגאּולָ ת  אֶ   ִיְמְנעּוא  �  ֶׁשּלוֹ ם  ֶׁשַהַּמֲעִׂשי
 ִּבְמֵהָרה.

 ִקידּוׁש ְלָבָנה 
ְּבָאבְּבמֹוָצֵאי   ה. ַהְּלָבנָ ת  אֶ ם  ֶׁשְּמַקְּדִׁשים  נֹוֲהִגי  ִּתְׁשָעה 

ה זֶ שֶ  (ְּפִרי ֵעץ ַחִיים, ַאֵחר סֹוד ַּכָּוַנת ת"ב)ה  זֶ ל  עַ ב  ּכֹותֵ   ֲאִר"י ַהָקדֹוׁשהָ 
 ַהְּלָבָנה ְּבמֹוָצֵאי ִּתְׁשָעה ְּבָאב.ת אֶ  ְלַקֵּדׁשד ְמאֹ ל ָּגדוֹ ר ָּדבָ 

א ְּכֶׁשִהיא  ֶׁשַּדְוקָ ה  ַהְּלָבנָ ל  ֵאצֶ ם  רֹוִאיּׁשֶ   ְּכמוֹ א,  הּוה  ָּבזֶ ן  ָהִעְניָ 
א ַּדְוקָ ל,  ִּבְכלָ   אֹוָתּהם  רֹוִאיא  �ר  ֶׁשְּכבָ ד  עַ ה  ְקַטּנָ ד  ְמאֹ   ַנֲעֵׂשית

 ה.ַּבֲחָזרָ ל ִלְגדוֹ ה ּוַמְתִחילָ ת ִמְתַחֶּדׁשֶ א ִהיז ָא
ב ְּבָאה  ִּתְׁשעָ י  ַאֲחרֵ א  ַּדְוקָ ו,  ַעְכָׁשים  ּגַ ר  ָּדבָ   אֹותוֹ 

ה ַּבֲחָזרָ ם  ְלִהְתרֹומֵ ן  ַהְּזמַ ה  זֶ ז  ָאן,  ַהֻחְרּבָ ל  עַ   ָּכ�ל  ּכָ   ֶׁשִהְתַאַּבְלנּו
ן ְוָלכֵ י,  ְוָראּוב  טוֹ ת  ְוִלְהיוֹ ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ד  ַלֲעבוֹ   ֵמָחָדׁשל  ּוְלַהְתִחי

 ה.ַהְּלָבנָ ת אֶ  ְלַקֵּדׁשם ַהַּמְתִאין ַהְּזמַ ה זֶ  ְּבמֹוָצֵאי ִּתְׁשָעה ְּבָאב
ם ְצִריִכי ה  ַהְּלָבנָ ת  אֶ ם  ֶׁשְּמַקְּדִׁשיי  ֶׁשִּלְפנֵ ם,  ַּבּפֹוְסִקיא  מּובָ  

ל ֶׁשָּיכוֹ י  ּומִ ם,  ַנֲעַליִ ל  ְוִלְנעֹ ,  ַמֶּׁשהּול  ֶלֱאכוֹ ם,  ֲהצוֹ ת  אֶ ר  ִלְׁשּבֹ 
ה, ְּבִׂשְמחָ ה  ַהְּלָבנָ ת  אֶ ם  ְמַקְּדִׁשי  ָּכ� ר  ְוַאחַ ה,  ַלִּמְקוֶ   הֹוֵל�ם  ּגַ 

ם ְיֻקּיָ ז  ֶׁשָאת,  ֵמַהָּגלּו  אֹוָתנּול  ִיְגַאר  ְּכבָ ׁשֶ ם  ֵמַהּׁשֵ ם  ּוְמַבְּקִׁשי
 .ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה, ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן

 ין ַהְמָצִרים) ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶר� ּבֵ  ֶעֶר� ִּתְׁשָעה ְּבָאב, (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק א' ְוֵחֶלק י' 
 
 
 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

 >>>> המשך חדשות

היכל  ית המדרש בב  מקומות ישיבה בימים אלה כבר מתחילים לשכור  
. בית הכנסת יהיה פתוח לכולם, גם למי שלא שכר מיטה  הקודש באומן

 בבניין. 
, כל עוד יש  כמה שיותר מוקדםשלכם   מקום הישיבהדאגו לשכור את 

של   ישיבהמבחר  שתוכל  מקומות  כדי  ברוגע    ו טובים,  להתפלל 
  מקום ישיבהומתוקה. ניתן לשכור    טובהלשנה    ולפעול ובהתעוררות,  

 . השאירו הודעה ונחזור אליכם. 347-404-8738ן בטלפו
 לפניך כבני מרון!  ן י העולם עובריאוכל ב

 *** 

 הדרן עלך ששה סדרי תוספתא 
של ה  ינומואנשי  שבעזרת  מאוד  את   שםשמחים  זו  בשבת    יסיימו 

תשעה באב  בתוספתא, וביום ראשון    סדריכ"א של שישה  ההמחזור  
 יתחילו את המחזור החדש בתוספתא.

  גמרא ללמוד מדי יום דף    שלומינונהוג בקרב אנשי    עשרות שניםמזה  
בלוח   נדפס  שהוא  כפי  הירושלמי,  מהתלמוד  ודף  הבבלי  מהתלמוד 

, מחדששבועות, יום קבלת התורה  ה  בחג "ח לפ"ק,  נברסלב. בשנת תש
"ש שצריך ללמוד גם פרק תוספתא בכל יום, ועם זה יש  אהוסיף מוהר

 וספתא.'י'רושלמי תבלי ' "בית" שלם, ב
היומיומי   ראוי לציון שהמחזור החדש מתחיל בתשעה באב, הלימוד 

מוהר כי  באב,  בתשעה  נלמד  לא  שאבירושלים  אמר  שיש ו כיומ "ש  ן 
קהילה חשובה שהכניסה ללמוד כל יום דף ירושלים, צריך ללכת עם  

שהזה  הסדר וכפי  ירושלמי הם  ,  הדף  את  לומדים  לא  אותו  סידרו 
"ש כבר כתב על לימוד דף ירושלמי מדי ארות שמוהרבתשעה באב. למ

שהקה לפני  רבות  שנים  אצלם   הל ייום,  זה  את  כך    ו(קרא  הנהיגו  על 
ברסלב  "קרית  הלימוד  בלעטל  בעיתון השבוע  לעורך), אך  ", במכתב 

גם  היכל הקודשעצמו בבש  א"היומי בתוספתא שהנהיג מוהר  נלמד   ,
 בתשעה באב. 

שליט הישיבה  ראש  פעם  כתב  "במכתב  שיעורים הלימוד  לגבי  "א 
זכרונו לברכה,  א[בתשעה באב]; מוהר  כסדרן אחר הצהריים   נהג "ש, 

"ש אכמו כן, אמר לי מוהר  כסדרן.לאחר מנחה ללמוד את השיעורים  
לבחורים השיעורים   י אחרמללמוד    פשרשא  שאומר  כל  את  מנחה 

 . "כל יוםב יםומדלש
אפשר לומר   לגבי האם בהזדמנות אחרת כתב ראש הישיבה שליט"א "

ללמוד, כך נאמר    אסורתשעה באב  בתשעה באב;  בפרקי משניות    "יח
כי התורה משמחת את    )סעיף א'  ,סימן תקנד  ,בשלחן ערוך (אורח חיים

האדם, ותשעה באב הוא יום בו אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, 
הפ (עיוסקאבל  אומרים  ניים  יט)    טעי ן  סעיף  ח,  סימן  גבריאל 

אפשר   שיעורים  שבצהריים  שיעוריובסדרןללמוד  את  שלומד  מי   ; 
ללמוד זאת   מותר לווכו' וכו',    גמראבכל יום, מקרא, משנה,    הקבועים

נחנו כבר מדברים על לימוד משניות אם אב אחר הצהריים.  א בתשעה ב
  –בני יששכר אומר (חודש תמוז אב  המה    להזכירב, כדאי  אתשעה בב

חדשי מאתמוז    מאמרי  כלאמ ב,  "סך  ב):    ימיםכ"ב  ה  מןהשעות    ר 
סה"כ  של ימי בין המצרים הם  שלושת השבועות  של  שעות  ה,  ""חקכת

מנין    רקיםפתקכ"ח    ת וניבמש  ש י  ןכ  לע "  ,עשרים ושמונהחמש מאות  
המפתח    ",  הולאג ה  חתמפ  מניןכ  "ח,תמפ זה  נוכל  כי  לצאת שאיתו 

כנגד  .  מהגלות משלושת שהם  שעות  ועשרים  ושמונה  מאות  חמש 
  נואנו אבלים על חורבן בית המקדש. כשם שאומרים חכמישהשבועות  

ג): "אין ה   םזיכרונ ז,  (ויקרא רבה    ת וזכב  אלא  ת ונסכ מת  תיולג לברכה 
נפהפ  עלשב  רהתוה  ופינבמו    ניןשוו  ריןבמדשכו,  תונימשה אזי   ח ת, 
  ן שו(הושע ח, י): "'גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם', ל  ", ככתוב םותסה

משניות,   לשון  יתנו  ילמדומתניתין",  "עתה  ב משניות    אם  גלות, 
רואים    אקבצם", אותנו;  יגאל  המשניות, מזה  הקב"ה  לימוד  גודל  את 

במיוחד עכשיו בימים שבהם אנו אבלים על חורבן בית המקדש, וזה 
 יביא את הגאולה. 

כל אחד מבקש שיהיה לו ולמשפחתו   גשמיתה  ניתן לראות שמבחינ
  נאה, וכך אומרים חז"ל (סוכה יז:) שדירה בישוב הדעתבית גדול ונאה 

של אדם. ואם כן, ודאי חייב   דעתוהיא אחד הדברים שמרחיבים את  
לו בית   גם בעולם    נעיםאדם לבקש שיהיה  , שנשאר לעד,  הבאוטוב 

ב   זה ועם   יום  בכל  י'שלומדים  ות'בלי  ראשי   שהם וספתא,  'רושלמי 
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 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,     

ְלהֹודֹות ַעל ָּכל ַהִּׁשעּוִרים ְוַהִחּזּוק, ַמה ֶׁשֵּיׁש ִלי ְׁשלֹום ַּבִית ֶזה ַרק    יָּדָבר ִראׁשֹון ָרִציִת 
ְוַהְיָלִדי ְוִאְׁשִּתי  ֲאִני  ַהְּיִׁשיָבה,  רֹאׁש  הּוא  םִּבְזכּות   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִעם  ֶׁשֲאִני    .ַחִּיים  ֶזה 

ם ַרִׁש"י, ַח"י ְּפָרִקים ִמְׁשָניֹות, ַּכָּמה ַּדֵּפי  ֲאִני עֹוֵבר ַעל ַהָּפָרָׁשה עִ   , ּפֹוֵתַח ֵסֶפר ָּכל יֹום
ָהִייִתי לֹוֵמד ֵלילֹות ְׁשֵלִמים ֲאָבל   -ְּגָמָרא   ַהְּיִׁשיָבה; ְּבתֹור ָּבחּור  ֶזה ַרק ִּבְזכּות רֹאׁש 

  יָבִרים ֶׁשַחּיַ ַהְרֵּבה ְּד   ט ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה ַמָּמׁש א ָּפַתְחִּתי ֵסֶפר; ְוֵכן ָהְלָאה ֲאִני ָיכֹול ְלָפֵר 
 ִּבְזכּות ַהִּׁשעּוִרים. םָּבֶה  ִהְׁשַּתְּפרּו

ָאב    דְוָכֵעת ִלְׁשֵאָלִתי, ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ַהֲחִריִפים ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְלַגֵּבי ִּכיּבּו
ֶׁשּלֹו ַמה ֶׁשֲאִני ָסַבְלִּתי    ָוֵאם, ַוֲאִני חֹוֵׁשב ְלַעְצִמי ִאם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָהָיה סֹוֵבל ֵמַאָּבא

ֶׁשָּלֶהם,  -  ַּבַּבִית ֵמַההֹוִרים  ֶׁשּסֹוְבִלים  ַּבחּוִרים  ְמַחֵּזק  יֹוֵתר  ָהָיה  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש    רֹאׁש 
 ַהְּיִׁשיָבה ָהָיה נֹוֵתן ִּבְמקֹום ֶזה ִׁשעּוִרים ֲחִריִפים ָלָאבֹות.

ָיַׁשְבִּת  ּוָבִכיִת   יָׁשִנים ֲאֻרּכֹות  ְּבַחְדִרי  ָׁשם, ִּכי הֹוַרי ִהּכּו אֹוִתי ַמּכֹות    יִּבְסעּוַדת ַהַּׁשָּבת 
  ִלי ֵהם ָׁשְברּו ֶאת ָהֲעָצמֹות ק  ֶרַצח, ּוִבְּיׁשּו אֹוִתי. ְּכֶׁשִהְסַּתְכַסְכִּתי ְּבַמֶּׁשהּו ִעם ָאִחי, ְוַר 

 ָּפׁשּוט ָאֲהבּו אֹותֹו יֹוֵתר ִמֶּמִּני. םֵה 

ִעם ַמֶּׁשהּו    רֲהָנָאה ְמֻיֶחֶדת ְלהֹוִריד ֶאת ַהִּכָּפה ֶׁשִּלי, ִּכי א ָרִציִתי ׁשּום ֶקֶׁש   ָהְיָתה ִלי
 י.ֶׁשּלִ ם ַלהֹוִריר ֶׁשָּקׁשּו

ַרק הֹודֹות ַלִחּזּוק ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ַעל ֶזה, ֲאָבל    -ַּכּיֹום ֲאִני ִמְתַנֵהג ְּבֶדֶר ֶאֶרץ ְלהֹוַרי  
ַמְרִּגיׁש ֶׁשאּוַלי ָהִייִתי ָצִרי ְלהֹוִכיַח אֹוָתם ֶׁשִּנְׁשַאְרִּתי ַּבַעל מּום ַּבֶּנֶפׁש ַעד  ְּבֶעֶצם ֲאִני  

ַהּיֹום ַוֲאִני סֹוֵבל ִּבְגַלל ָהַאְכָזִרּיּות ֶׁשָּלֶהם, ְּכמֹו ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ִהְסִּביר ַּבֶהְסֵּפד ַעל ַלייִּבי  
ְּבַנְפׁשֹו ְוָׁשחּוט   םֶיֶלד הּוא ִנְׁשַאר ַּבַעל מּו  םֹוְבִרים ְוהֹוְרִסיְּכֶׁשּׁשֶׁש ְקֶלְצִקי ָעָליו ַהָּׁשלֹום 

א   ִּבְדָרִכים  ֲאֵחִרים  ִמְּיָלִדים  ַאֲהָבה  ְלַקֵּבל  ְמַחֵּפׂש  ָהִייִתי  ֵכן  ְּכמֹו  ֶׁשּלֹו.  ַהַחִּיים  ְלָכל 
 , ִּכי א ִקַּבְלִּתי ׁשּום ַאֲהָבה ַּבַּבִית.תְּבִריאֹו

, ֶזה ֶׁשֲאִני עֹוד ִנְמָצא ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֶזה ַרק ִּכי ַהָּקדֹוׁש ןֲעַדִייי  ָׁשפּו  ֶזה ֶׁשֲאִני
ֶׁשל ַהִּמְסָּפר  ִעם  ַּכְרִטיס  ִלי  ְוָׁשַלח  ָעַלי  ִרֵחם  הּוא   ְּבֶרְסֶלב",   ןַהֶּטֶלפֹו  וַק   ָּברּו "קֹול 

 ֶזה ֶהֱעִמיד אֹוִתי ַעל ָהַרְגַלִים. ק  אׁש ַהְּיִׁשיָבה, ֶׁשַר ְוִהְתַחְלִּתי ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ֶׁשל רֹ 

ֲחַז"ל אֹוְמִרים ְּבַמֶּסֶכת ִקּדּוִׁשין ֶׁשַאָּבא ֶׁשעֹוֶׂשה ְּדָבִרים ְמֻסָּיִמים ְלֶיֶלד, עֹוֵבר ַעל ִלְפֵני 
ת ֶׁשּלֹו ַמְכִריַח ֶאת ַהֶּיֶלד  ִעֵּור א ִתֵּתן ִמְכׁשֹל, ִּכי ָהַאָּבא ִעם ָהַאְכָזִרּיּות ְוַהִּמּדֹות ָהָרעֹו

 ֶנְגּדֹו.  ףְלִהְתַחּצֵ 

ֶנֱאַמ   חָלָּמה ַהֶּיֶלד הּוא ִּפְרָח    ְּבֶזה ַהָּבא ְלָהְרגָ   רְּכֶׁשהּוא ְמַנֶּסה ַלֲענֹות ְלהֹוָריו? אּוַלי 
 ַהְׁשֵּכם ְלָהְרגֹו?

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 

 תשפ"ב ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ִּפְנָחס, כ' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

(ְׁשמֹות כ,  ְּכֶׁשהּוא עֹוֶנה ְלָאִביו? ִּכי ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת    חַאָּתה ׁשֹוֵאל ָלָּמה ַהֶּיֶלד הּוא ִּפְרָח 

"ּכַ יא) אֹוֶמֶרת  :  ַהּתֹוָרה   ,"ִאֶּמ ְוֶאת   ָאִבי ֶאת  ג)ֵּבד  יט,  ְוָאִביו  (ַוִּיְקָרא  ִאּמֹו  "ִאיׁש   :
 ִּתיָראּו", ְצִריִכים ְלַפֵחד ֵמהֹוִרים; ָאסּור ַלֲענֹות ָלֶהם, ְצִריִכים ְלַפֵחד ֵמֶהם.

ָּבֶה ַהְּיָלִדים א ַרָּׁשִאי  -הֹוִרים ֶׁשּצֹוֲעִקים ּוְמִציִקים    ִאם ֵיׁש ְלַזְלֵזל  ; ָאסּור ַלֲענֹות םם 
ָאסּור ְלַבּזֹות ֶאת ָהָאב, ְצִריִכים   -ָהַאָּבא צֹוֵעק, ַמֶּכה ְויֹוֵרק ַעל ַהֶּיֶלד ם ְלַאָּבא, ֲאִפּלּו ִא 

 ִלְׁשּתֹק ּוְלַקֵּבל ֶאת ֶזה.

? ָהָבה ִנְלַמד ְּבַיַחד ִהְלכֹות  ַאָּתה ִּבְכָלל יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש ֻׁשְלָחן ָערּו ַעל ִהְלכֹות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם
ׁשֹוֵאל   ַהָּקדֹוׁש   ָערּו ַהֻּׁשְלָחן  ָוֵאם,  ָאב  ג)  היֹוֶר (ִּכּבּוד  ְסִעיף  רמ,  ִסיָמן  ֵהיָכן  ֵּדָעה  "ַעד   :

ַּכָּמה ְיָלִדים ְצִריִכים ִלְסּבֹל ֵמהֹוִרים, א ַלֲענֹות ָלֶהם ְוא ְלַבְּיָׁשם? אֹוֵמר  ד  מֹוָרָאם?" עַ 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

  אדם זה  בעל זה שוב ושוב,    ועוברים   ,התיבות "בית"
לעצמ יפה  ובונה  שנשאר  הבאעולם  ב   ונעים  בית   ,

 לאדם לנצח. 
אנשים שיכולים לעבור את כל שבעים    יםואר  נולצער

לא זכו אפילו פעם אחת לעבור ולסיים  הם  השנים ו 
ותוספתא, והם עוזבים את העולם    מי ירושל  יאת בבל

.  מה שלהםנשהעל    ורחמנות גדולה בלי שום תורה,  
בכל יום לפחות    וללמוד  לחטוף   כים שכל על כן צרי

אחד,    דף אחד,    יבבל  דף תוספתא  ופרק  ירושלמי 
 . הבא  עולםל צידה לדרךובכך מתכוננים לקחת 

בעולם   רבים  הזה  גם  שלומינומספרים    מאנשי 
ללמוד  עצמם  על  ב  שלקחו  יום  ירושלמי    ילבבכל 

בתים יפים    בנקל  ותוספתא, ובאמצעות זה זכו לקבל
 .הדעתגדולים בהרחבת  ומפוארים 

רצון   מביא  בתוספתא  החדש  לרבים    חדשהמחזור 
להצטרף ללימודים. מדי שבוע יוצא    נו מאנשי שלומי

"בי הספר  נ"לאור  שלושת  צחית  מודפסים  בו   "
א  הלימודים לקחת  תוכלו  וכך  השבוע,  ותו  לכל 

וכך לא תפספסו   אתכם בקלות לכל מקום שתלכו, 
 יום ללא הלימודים.  

 הזה! הבי"ת  כבוד  יהיה  גדול
 *** 

 בנ"ך יומי הלימוד   של חדשמחזור 
יומיים לאחר שמתחילים מחדש את הלימוד היומי  

בנ היומי  הלימוד  שוב את  "ך.  בתוספתא, מתחילים 
בעזרת  מתחילים  ואתחנן  פרשת  הבא  שלישי  ביום 

יום השם   בכל  ללמוד  התשיעי,  המחזור  שני    את 
 . ךפרקים בנ"

  קבעו   ומינו הלימוד התחיל בישיבה, רבים מאנשי של
בנ"  פרקים  שני  יום  כל  נהנךללמוד  מאוד  והם    ים , 

ז"לזה.  מ שלו,    רבינו  שהנ"ך הוא ספר המוסר  אמר 
 . להשם יתברךמתעוררים לחזור נ"ך  כשלומדים 

, ניתן להאזין  את כל נ"ךראש הישיבה שליט"א לימד  
לשיעורים בקו הטלפון של "קול ברסלב", ראה את  

  2ידיש, אחר כך  אל  1  הקישו.  הגליוןהמספרים בסוף  
 . בנ"ך לשיעורים  8- לשיעורי ראש הישיבה ו

הפרקים  את  מלמד  שליט"א  הישיבה    ראש 
ופשוט, וכבונוס יש    ודעת, נעים  בטוב טעם  הקדושים

כל   כמעט דברי    אחרי  מאוד    חיזוקפרק  יפים 
וייחודיים. יהודים רבים שהאזינו לשיעורים אומרים 
מרוצים   ממש  היו  הם  מאוד,  להם  עזר  שזה 

שלומי מאנשי  אחד  מעבר  שעבר    נומהשיעורים, 
בנ שהשיעורים  סיפר  קשה  החזיקו    "ך מאוד  ממש 

 אותו בחיים כדי שיוכל להמשיך.
יום  כל  ללמוד  ונתחיל  נתרענן  התורה    בואו  את 

כל   זה  אוכל    החיותהקדושה,  נותן  זה  יהודי,  של 
 לנשמה, מקבלים סיפוק בחיים.

הר"ן   נתן  ז"ל  נורבי (שיחות  הלימוד  דרך  סדר  לנו 
הכלל  ע"וסימן   מן  יוצא  ללא  יהודי  כל  שבה  דרך   ,(

יום,   בכל  תורה  ללמוד  לזכות  אומר    רבינויכול 
המילים   את  לומר  רק  אפילו של  שמספיק  התורה, 

ים אינם מבינים את הנאמר ואינם זוכרים מה הם  אנש
 לומדים.

יכול   לו פה עם  להתחמקאף אחד לא  כל מי שיש   ,
תורה הקדושה  לקבוע לעצמו שיעורים בשיניים יכול  
  מגיד שיעור  צריכים, לא  ותאחבר  צריכיםכל יום, לא  
כל    נחטוף יותר מדי זמן פנוי. בואו    צריכיםואפילו לא  

לנסות את זה רק פעם אחת   כיםיום קצת תורה, צרי
הטעם   את  גם  זש  הנפלאולהרגיש  לחיים  מביא  ה 

על השכר הגדול שמחכה לנו    שלא לדברבעולם הזה,  
 . הבאתורה בעולם  מילה על כל 

 מתוקים מדבש ונופת צופים! 
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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 
  

כלל ישראל מבכים את פטירתו של הגאון הגדול והצדיק רבי יצחק  
 וייס זצוק"ל גאב"ד ירושלים. ' טובי

לבו של כל יהודי ירא שמים החסיר פעימה כששמעו במוצ"ש אחרי יציאת השבת את הבשורה 
גאב"ד   מרן  הגדול  שהגאון  הקודש,  מארץ  שהגיעה  נשמתו  הנוראה  את  החזיר  זצוק"ל  ירושלים 

להקב"ה בשבת הקודש האחרונה בשעות המוקדמות של הבוקר, לאחר שהרב זצוק"ל היה במצב  
 קשה במהלך השבוע האחרון. 

כמעט   לפני  נולד  הגדול  ה'ת  96הגאון  בשנת  אלול  חודש  באמצע  פזינג  רשנים  בעיירה  פ"ו 
תל ז"ל,  שלמה  רבי  אביו,  של  הזקונים  כבן  שלמה  שבסלובקיה,  רבי  זי"ע.  סופר  שבט  הבעל  מיד 

 התפרנס מעסקי עצים, ולימד שיעורים בעיר הולדתו. 
בשנותיו הצעירות, עקב הצו המלכותי, נאלץ ללמוד בבית הספר המקומי עד שעת הצהריים, ולאחר 

 מכן נהג ללמוד אצל מלמד שאביו שכר שילמד אתו. 
סדיו הגדולים הוביל לכך שהעלו אותו  כשפרצה מלחמת העולם השנייה הנוראה, הקב"ה ברחמיו וח

 שנים.  13ב"טרנספורט הילדים" שאיתו הגיע ללונדון לבדו ללא כל משפחה כבחור צעיר בן 
רום ובחוסר כל, עראש הישיבה שליט"א הביע את הגדלות של זה, כשרואים כיצד נותרו יהודים ב

"ה, ומצאו נחמה בתורה לבדם בעולם, ללא כל קרוב ומושיע, ובכל זאת הם החזיקו מעמד בהקב
 הקדושה, וגדלו גאונים וצדיקים גדולים כאלה. 

החת  אחרי  ז"ל.  שניידר  משה  רבי  הגאון  של  אמת"  "תורה  בישיבת  בשקדנות  למד  נה  ובלונדון 
בגייסטעד הוא המשיך את לימודיו בכולל שניהל אז הגאון ר' אליהו דסלר ז"ל, לאחר מכן הגאון 

ומו של הרב אליהו כראש הכולל. כשחזר ללונדון קיבל אותו  ממלא מקהתמנה לרבי יצחק טובי'  
ו כן הוא הפך לרב בבית כמו  הגאון רבי אליקים שלזינגר כמגיד שיעור ב"ישיבה הרמה" בלונדון, 

 הכנסת "עץ חיים".
"ז עבר לאנטוורפן, בלגיה, שם שימש כמגיד שיעור בישיבת וילרייק, כמו כן מינו אותו  כבשנת תש

בקהילת מחזיקי הדעת, שם עבד את השם ופסק שאלות ליהודים במשך למעלה משלושים לדיין  
 וחמש שנים.

י"ד תמוז תשס"ג, כאשר הגאון הגדול רבי ישראל משה דושינסקי זצ"ל בלפני תשע עשרה שנה,  
הסתלק מהעולם, נקרא הגאון הגדול של אנטוורפן להגיע לירושלים כדי לקבל לידיו את התפקיד 

ן כרב "העדה החרדית" בירושלים עיר הקודש, תפקיד שמילא בעוצמה הגדולה ביותר, הגדול לכה
 ת של היהודים היראים בארץ ישראל, ולא פחד מאיש.ווהנהיג את כל המערכ

ולתלמידיו, הוא היה מקורב מאוד לחסידי ברסלב רבים    ינו ז"להייתה אהבה גדולה לרב  לגאב"ד
את   ראו  וכיבד.  העריץ  לו    גדולהה   החביבות שאותם  ז"לשהיה  הזדמנות    לרבינו  כל  ניצל  כאשר 

כשמחבלי  . בדומה לכך, בכל פעם  לפאר בראשנקרא להופיע בברסלב, כפי שנהג תמיד    כשהוא
ולעמוד לצד   לצאת נגדםקדוש ותלמידיו, הוא נהג תמיד  ה  ונימערכות נגד רב  לנהל ניסו    הכרמים

רבותיו  הכבוד   שאצל  לומר  נהג  הוא  הוא תורה,  של  ג   שאצלם  ספרי הקודש  היו תמיד   רבינודל, 
 נמצאים על השולחן בין הספרים שלמדו בקביעות. 

מצב קשה מאוד. וביום השבת החזיר את נשמתו  לכאמור לעיל, הוא נקלע בשבת קודש האחרונה  
 וד. חיהבנוכחות בני משפחה רבים ורבני העדה החרדית שאמרו יחדיו את פסוקי   לבורא עולם

יהודים לחלוק כבוד אחרון   ההלווי  מהייביום ראשון בבוקר התק בירושלים, הגיעו עשרות אלפי 
הובילו   לאחר מכןבראשות הרבנים הגאונים והצדיקים שליט"א שהספידו.    ,לגאון והצדיק הגדול

 הר הזיתים שם הגיע למנוחת עולמים.ל  הגאב"ד זצ"ל לשטה ימה את
 ששרף ה'!  את השריפה אשרוכל בית ישראל יבכו 

 *** 

 מן אוהקדוש ב המדרש היכל בבית ישיבה  מקומות
  למרות כל מיני חדשות שאנחנו שומעים כל הזמן פה ושם, בין אם נוכל לנסוע לאומן השנה ובין אם

  נזכהשלא, חסידי ברסלב אף פעם לא מתייאשים, אנחנו מבקשים מהקב"ה שוב ושוב    חס ושלום
בראש השנה, כפי שביקש ודרש מאיתנו, ובתפילה בוודאי נפעל    אצל רבינו ז"לשנה להיות  ה  גם

 כל טוב ברוחניות ובגשמיות. ולפעוללנסוע בשלום ולחזור בשלום, 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו יוסי מערמעלשטיין  החתן
 למזל טוב עב"ג ולרגל אירוסי

*** 

 הי"ו  שלמה שטראה מו"ה
 למזל טוב  להולדת הבן

*** 

 הי"ו אברהם דאנציגער מו"ה
 נ"י   אליעזר שלמה   לרגל החלאקה של בנו 

 

 

ֲחמּודֹות,  ַהְּמַח  ָלבּוׁש  ַהֵּבן  "ָהָיה  ֵּבר: 
ְוִאּמֹו   ָאִביו  ּוָבאּו  ַהָּקָהל,  ְּברֹאׁש  ְויֹוֵׁשב 
ְוָיְרקּו   רֹאׁשֹו,  ַעל  ְוִהֻּכהּו  ְּבָגָדיו,  ְוָקְרעּו 
ִיְׁשּתֹק,  ֶאָּלא  אֹוָתם,  ַיְכִלים  א  ְּבָפָניו, 
ֶׁשִּצָּוהּו   ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי   ֶמֶל ִמן  ְוִייָרא 

אֹוָתנּו  ְּבָכ ְמַצֶּוה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ."
ְמִציִקים,   םֵמֶה א  ִליָר  ְּכֶׁשַההֹוִרים  ֲאִפּלּו 

ֲאִפּלּו ְּכֶׁשַההֹוִרים ֵאיָנם ְּבִריִאים; ִליָלִדים 
 ָאסּור ְלַדֵּבר ֶנֶגד הֹוִרים, ִיְהֶיה ַמה ֶׁשִּיְהֶיה.

ֶא  ַמְצִּדיק  א  ֶאָחד  ַההֹוִרים  ת  ַאף 
ִליָלִדים  ֵיׁש  ְוִאם  ִליָלִדים,  ֶׁשִּמְתַאְכְזִרים 
  ֶׁשְּבֶדֶר ְּבַאְכָזִרּיּות,  ֶּׁשִּמְתַנֲהִגים  הֹוִרים 
א  ֶׁשֵהם  הֹוִרים  ֵאֶצל  קֹוֶרה  ֶזה  ְּכָלל 

ַנְפִׁשית, ְּבֶזה אֹוֶמֶרת ָלנּו ַהּתֹוָרה    ְּבִריִאים 
  ְוֵאי ַלֲעׂשֹות  ַמה  ְּבִדּיּוק  ַהְּקדֹוָׁשה 

: "ִמי  (ָׁשם, ְסִעיף י)ַנֵהג, ַהְּמַחֵּבר אֹוֵמר  ְלִהְת 
ִמְׁשַּתֵּדל  ִאּמֹו,  אֹו  ָאִביו  ַּדַעת  ֶׁשִּנְטְרָפה 
ֶׁשְּיַרֵחם  ַעד  ַּדְעָּתם,  ְּכִפי  ִעָּמֶהם  ִלְנהֹג 
ִמְּפֵני   ַלֲעמֹד  לֹו  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוִאם  ֲעֵליֶהם, 

וִ  ִויִניֵחם  לֹו   ֵיֵל ְּביֹוֵתר,  יַצֶּוה  ֶׁשִּנְׁשַּתְּגעּו 
ַּדְעָּתם ִאם  ָּכָראּוי".  ְלֶנָהָגם   לֶׁש   ַלֲאֵחִרים 

ַהְּיָלִדים   ְצִריִכים  ֲעֵליֶהם,  ִנְטְרָפה  הֹוִרים 
ַעד  ַּדְרָּכם,  ְלִפי  אֹוָתם  ְלַכֵּבד  ְלִהְׁשַּתֵּדל 
ְוִאם   ֲעֵליֶהם,  ְיַרֵחם  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

ְמ  ֵהם  ִּכי  ִאָּתם,  ִלְהיֹות   ַׁשָּי א   אֹדא 
, ַעל ַהְּיָלִדים ַלֲעזֹב אֹוָתם,  םְּבַדְעָּת ם  ְׁשפּוִיי

 ּוְלַבֵּקׁש ֵמֲאֵחִרים ֶׁשְּיַטְּפלּו ָּבֶהם.

ֶאל  ֶאֶרץ   ְּבֶדֶר ֶׁשִּמְתַנֵהג  ִמי  ַאְׁשֵרי 
ֶאת   ַהֵּפרֹות,  ֶאת  יֹאַכל  הּוא  ַההֹוִרים, 

 ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.  -ַהָּׂשָכר ַהּטֹוב  

 ֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.ַה 
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	רַבֵּינוּ הַקָּדוֹשׁ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק ב', סִימָן ח') שֶׁצְּרִיכִים לְהִזָּהֵר מְאֹד כְּשֶׁאוֹמְרִים מוּסָר לְעַם יִשְׂרָאֵל, אִם מַנְהִיג בְּיִשְׂרָאֵל רוֹצֶה לוֹמַר מוּסָר לִיהוּדִים, זֶה צָרִיךְ לִהְיוֹת רַק כְּמוֹ שֶׁמֹּשֶׁה רַבֵּ...
	סְתָם לִצְעוֹק עַל בֶּן אָדָם וְלִגְעֹר בּוֹ לָמָּה הוּא עָשָׂה כָּךְ וְכָךְ, זֶה לֹא שָׁוֶה כְּלוּם, זֶה רַק יִגְרֹם חֲלִישׁוּת הַדַּעַת לָאָדָם, וְהוּא יָכוֹל לִפּוֹל בְּעִקְבוֹת זֶה עוֹד יוֹתֵר, עוֹד יוֹתֵר לְהִתְרַחֵק מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. מַנְהִ...
	כְּשֶׁצַּדִּיק אוֹמֵר מוּסָר לְעַם יִשְׂרָאֵל וְאוֹמֵר לָהֶם מַה עֲלֵיהֶם לַעֲשׂוֹת, הוּא אוֹמֵר אֶת זֶה בְּרַחְמָנוּת וּבְאַהֲבָה, בְּאֹפֶן שֶׁהֵם יְכוֹלִים לְצַיֵּת וְלַעֲשׂוֹת זֹאת, הוּא מַרְאֶה לָהֶם שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְצַפֶּה לָהֶם, וְה...
	(זֹאת הַתּוֹרָה דְבָרִים ג)
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	בימים אלה כבר מתחילים לשכור מקומות ישיבה בבית המדרש היכל הקודש באומן. בית הכנסת יהיה פתוח לכולם, גם למי שלא שכר מיטה בבניין.
	דאגו לשכור את מקום הישיבה שלכם כמה שיותר מוקדם, כל עוד יש מבחר של מקומות ישיבה טובים, כדי שתוכלו להתפלל ברוגע ובהתעוררות, ולפעול לשנה טובה ומתוקה. ניתן לשכור מקום ישיבה בטלפון 347-404-8738. השאירו הודעה ונחזור אליכם.
	וכל באי העולם עוברין לפניך כבני מרון!
	***
	הדרן עלך ששה סדרי תוספתא
	אנשי שלומינו שמחים מאוד שבעזרת השם יסיימו בשבת זו את המחזור הכ"א של שישה סדרי תוספתא, וביום ראשון בתשעה באב יתחילו את המחזור החדש בתוספתא.
	מזה עשרות שנים נהוג בקרב אנשי שלומינו ללמוד מדי יום דף גמרא מהתלמוד הבבלי ודף מהתלמוד הירושלמי, כפי שהוא נדפס בלוח ברסלב. בשנת תשנ"ח לפ"ק, בחג השבועות, יום קבלת התורה מחדש, הוסיף מוהרא"ש שצריך ללמוד גם פרק תוספתא בכל יום, ועם זה יש "בית" שלם, ב'בלי י'...
	ראוי לציון שהמחזור החדש מתחיל בתשעה באב, הלימוד היומיומי בירושלים לא נלמד בתשעה באב, כי מוהרא"ש אמר שמכיוון שיש קהילה חשובה שהכניסה ללמוד כל יום דף ירושלים, צריך ללכת עם הסדר הזה, וכפי שהם סידרו אותו לא לומדים את הדף ירושלמי בתשעה באב. למרות שמוהרא"ש ...
	במכתב כתב פעם ראש הישיבה שליט"א "לגבי לימוד השיעורים כסדרן [בתשעה באב]; מוהרא"ש, זכרונו לברכה, נהג אחר הצהריים לאחר מנחה ללמוד את השיעורים כסדרן. כמו כן, אמר לי מוהרא"ש שאומר לבחורים שאפשר ללמוד מאחרי מנחה את כל השיעורים שלומדים בכל יום".
	בהזדמנות אחרת כתב ראש הישיבה שליט"א "לגבי האם אפשר לומר ח"י פרקי משניות בתשעה באב; בתשעה באב אסור ללמוד, כך נאמר בשלחן ערוך (אורח חיים, סימן תקנד, סעיף א') כי התורה משמחת את האדם, ותשעה באב הוא יום בו אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, אבל הפוסקים אומרים...
	ניתן לראות שמבחינה גשמית כל אחד מבקש שיהיה לו ולמשפחתו בית גדול ונאה בישוב הדעת, וכך אומרים חז"ל (סוכה יז:) שדירה נאה היא אחד הדברים שמרחיבים את דעתו של אדם. ואם כן, ודאי חייב אדם לבקש שיהיה לו בית נעים וטוב גם בעולם הבא, שנשאר לעד, ועם זה שלומדים בכל...
	לצערנו רואים אנשים שיכולים לעבור את כל שבעים השנים והם לא זכו אפילו פעם אחת לעבור ולסיים את בבלי ירושלמי ותוספתא, והם עוזבים את העולם בלי שום תורה, ורחמנות גדולה על הנשמה שלהם. על כן צריכים שכל לחטוף וללמוד בכל יום לפחות דף בבלי אחד, דף ירושלמי ופרק ת...
	גם בעולם הזה מספרים רבים מאנשי שלומינו שלקחו על עצמם ללמוד בכל יום בבלי ירושלמי ותוספתא, ובאמצעות זה זכו לקבל בנקל בתים יפים מפוארים וגדולים בהרחבת הדעת.
	המחזור החדש בתוספתא מביא רצון חדש לרבים מאנשי שלומינו להצטרף ללימודים. מדי שבוע יוצא לאור הספר "בי"ת נצחי" בו מודפסים שלושת הלימודים לכל השבוע, וכך תוכלו לקחת אותו אתכם בקלות לכל מקום שתלכו, וכך לא תפספסו יום ללא הלימודים.
	גדול יהיה כבוד הבי"ת הזה!
	***
	מחזור חדש של לימוד היומי בנ"ך
	יומיים לאחר שמתחילים מחדש את הלימוד היומי בתוספתא, מתחילים שוב את הלימוד היומי בנ"ך. ביום שלישי הבא פרשת ואתחנן מתחילים בעזרת השם את המחזור התשיעי, ללמוד בכל יום שני פרקים בנ"ך.
	הלימוד התחיל בישיבה, רבים מאנשי שלומינו קבעו ללמוד כל יום שני פרקים בנ"ך, והם מאוד נהנים מזה. רבינו ז"ל אמר שהנ"ך הוא ספר המוסר שלו, כשלומדים  נ"ך מתעוררים לחזור להשם יתברך.
	ראש הישיבה שליט"א לימד את כל נ"ך, ניתן להאזין לשיעורים בקו הטלפון של "קול ברסלב", ראה את המספרים בסוף הגליון. הקישו 1 לאידיש, אחר כך 2 לשיעורי ראש הישיבה ו-8 לשיעורים בנ"ך.
	ראש הישיבה שליט"א מלמד את הפרקים הקדושים בטוב טעם ודעת, נעים ופשוט, וכבונוס יש כמעט אחרי כל פרק דברי חיזוק יפים מאוד וייחודיים. יהודים רבים שהאזינו לשיעורים אומרים שזה עזר להם מאוד, הם היו ממש מרוצים מהשיעורים, אחד מאנשי שלומינו שעבר מעבר מאוד קשה סיפ...
	ראש הישיבה שליט"א מלמד את הפרקים הקדושים בטוב טעם ודעת, נעים ופשוט, וכבונוס יש כמעט אחרי כל פרק דברי חיזוק יפים מאוד וייחודיים. יהודים רבים שהאזינו לשיעורים אומרים שזה עזר להם מאוד, הם היו ממש מרוצים מהשיעורים, אחד מאנשי שלומינו שעבר מעבר מאוד קשה סיפ...
	ראש הישיבה שליט"א מלמד את הפרקים הקדושים בטוב טעם ודעת, נעים ופשוט, וכבונוס יש כמעט אחרי כל פרק דברי חיזוק יפים מאוד וייחודיים. יהודים רבים שהאזינו לשיעורים אומרים שזה עזר להם מאוד, הם היו ממש מרוצים מהשיעורים, אחד מאנשי שלומינו שעבר מעבר מאוד קשה סיפ...
	בואו נתרענן ונתחיל ללמוד כל יום את התורה הקדושה, זה כל החיות של יהודי, זה נותן אוכל לנשמה, מקבלים סיפוק בחיים.
	רבינו ז"ל נתן לנו סדר דרך הלימוד (שיחות הר"ן סימן ע"ו), דרך שבה כל יהודי ללא יוצא מן הכלל יכול לזכות ללמוד תורה בכל יום, רבינו אומר שמספיק רק לומר את המילים של התורה, אפילו אנשים אינם מבינים את הנאמר ואינם זוכרים מה הם לומדים.
	אף אחד לא יכול להתחמק, כל מי שיש לו פה עם שיניים יכול לקבוע לעצמו שיעורים בתורה הקדושה כל יום, לא צריכים חברותא, לא צריכים מגיד שיעור ואפילו לא צריכים יותר מדי זמן פנוי. בואו נחטוף כל יום קצת תורה, צריכים לנסות את זה רק פעם אחת ולהרגיש את הטעם הנפלא ש...
	מתוקים מדבש ונופת צופים!
	.
	כלל ישראל מבכים את פטירתו של הגאון הגדול והצדיק רבי יצחק טובי' וייס זצוק"ל גאב"ד ירושלים.
	לבו של כל יהודי ירא שמים החסיר פעימה כששמעו במוצ"ש אחרי יציאת השבת את הבשורה הנוראה שהגיעה מארץ הקודש, שהגאון הגדול מרן גאב"ד ירושלים זצוק"ל החזיר את נשמתו להקב"ה בשבת הקודש האחרונה בשעות המוקדמות של הבוקר, לאחר שהרב זצוק"ל היה במצב קשה במהלך השבוע הא...
	הגאון הגדול נולד לפני כמעט 96 שנים באמצע חודש אלול בשנת ה'תרפ"ו בעיירה פזינג שבסלובקיה, כבן הזקונים של אביו, רבי שלמה ז"ל, תלמיד הבעל שבט סופר זי"ע. רבי שלמה התפרנס מעסקי עצים, ולימד שיעורים בעיר הולדתו.
	בשנותיו הצעירות, עקב הצו המלכותי, נאלץ ללמוד בבית הספר המקומי עד שעת הצהריים, ולאחר מכן נהג ללמוד אצל מלמד שאביו שכר שילמד אתו.
	כשפרצה מלחמת העולם השנייה הנוראה, הקב"ה ברחמיו וחסדיו הגדולים הוביל לכך שהעלו אותו ב"טרנספורט הילדים" שאיתו הגיע ללונדון לבדו ללא כל משפחה כבחור צעיר בן 13 שנים.
	כשפרצה מלחמת העולם השנייה הנוראה, הקב"ה ברחמיו וחסדיו הגדולים הוביל לכך שהעלו אותו ב"טרנספורט הילדים" שאיתו הגיע ללונדון לבדו ללא כל משפחה כבחור צעיר בן 13 שנים.
	כשפרצה מלחמת העולם השנייה הנוראה, הקב"ה ברחמיו וחסדיו הגדולים הוביל לכך שהעלו אותו ב"טרנספורט הילדים" שאיתו הגיע ללונדון לבדו ללא כל משפחה כבחור צעיר בן 13 שנים.
	ראש הישיבה שליט"א הביע את הגדלות של זה, כשרואים כיצד נותרו יהודים בערום ובחוסר כל, לבדם בעולם, ללא כל קרוב ומושיע, ובכל זאת הם החזיקו מעמד בהקב"ה, ומצאו נחמה בתורה הקדושה, וגדלו גאונים וצדיקים גדולים כאלה.
	בלונדון למד בשקדנות בישיבת "תורה אמת" של הגאון רבי משה שניידר ז"ל. אחרי החתונה בגייסטעד הוא המשיך את לימודיו בכולל שניהל אז הגאון ר' אליהו דסלר ז"ל, לאחר מכן הגאון רבי יצחק טובי' התמנה לממלא מקומו של הרב אליהו כראש הכולל. כשחזר ללונדון קיבל אותו הגאון...
	בשנת תשכ"ז עבר לאנטוורפן, בלגיה, שם שימש כמגיד שיעור בישיבת וילרייק, כמו כן מינו אותו לדיין בקהילת מחזיקי הדעת, שם עבד את השם ופסק שאלות ליהודים במשך למעלה משלושים וחמש שנים.
	לפני תשע עשרה שנה, בי"ד תמוז תשס"ג, כאשר הגאון הגדול רבי ישראל משה דושינסקי זצ"ל הסתלק מהעולם, נקרא הגאון הגדול של אנטוורפן להגיע לירושלים כדי לקבל לידיו את התפקיד הגדול לכהן כרב "העדה החרדית" בירושלים עיר הקודש, תפקיד שמילא בעוצמה הגדולה ביותר, והנהי...
	לגאב"ד הייתה אהבה גדולה לרבינו ז"ל ולתלמידיו, הוא היה מקורב מאוד לחסידי ברסלב רבים שאותם העריץ וכיבד. ראו את החביבות הגדולה שהיה לו לרבינו ז"ל כאשר ניצל כל הזדמנות כשהוא נקרא להופיע בברסלב, כפי שנהג תמיד לפאר בראש. בדומה לכך, בכל פעם כשמחבלי הכרמים ני...
	כאמור לעיל, הוא נקלע בשבת קודש האחרונה למצב קשה מאוד. וביום השבת החזיר את נשמתו לבורא עולם בנוכחות בני משפחה רבים ורבני העדה החרדית שאמרו יחדיו את פסוקי היחוד.
	ביום ראשון בבוקר התקיימה הלוויה בירושלים, הגיעו עשרות אלפי יהודים לחלוק כבוד אחרון לגאון והצדיק הגדול, בראשות הרבנים הגאונים והצדיקים שליט"א שהספידו. לאחר מכן הובילו את המיטה של הגאב"ד זצ"ל להר הזיתים שם הגיע למנוחת עולמים.
	וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר ששרף ה'!
	***
	מקומות ישיבה בבית המדרש היכל הקדוש באומן
	למרות כל מיני חדשות שאנחנו שומעים כל הזמן פה ושם, בין אם נוכל לנסוע לאומן השנה ובין אם חס ושלום לא, חסידי ברסלב אף פעם לא מתייאשים, אנחנו מבקשים מהקב"ה שוב ושוב שנזכה גם השנה להיות אצל רבינו ז"ל בראש השנה, כפי שביקש ודרש מאיתנו, ובתפילה בוודאי נפעל לנ...
	למרות כל מיני חדשות שאנחנו שומעים כל הזמן פה ושם, בין אם נוכל לנסוע לאומן השנה ובין אם חס ושלום לא, חסידי ברסלב אף פעם לא מתייאשים, אנחנו מבקשים מהקב"ה שוב ושוב שנזכה גם השנה להיות אצל רבינו ז"ל בראש השנה, כפי שביקש ודרש מאיתנו, ובתפילה בוודאי נפעל לנ...
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