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א     שָּׁ ך ר  ַויִּ ֹנחַ "י  ַרש  ר  אֹומ    ,נַֹח   ַא י  שֶׁ ב  ה ָלַאְרי  ל  ָהאֹוכ  ת  אֶׁ א  ה 
חּו ְקבוֹ ה ַהְרב  ל ָסבַ א ְוהּו , אֹותוֹ   ָנַשְךה ְוָהַאְרי  ר, ְבא   . ָכְךת ְבע 

י"ל ֲחזַ  יעָ א ָבבָ ) ם אֹוְמר  עֹולָּׁ " "ט.(  נ א ְמצ  ה  ם  ְל דָּׁ א  ְי י ם  אָּׁ הִּ ּואָּׁ ר  זָּׁ ב ְת ה  ַב

ֹוך  ת ֹו  ְב ית י ,  ב  א  בָּׁ ן ש  י צּויָּׁ ה  ְמרִּ ֹוך ה ְמ ת ֹו  ְב ית דָּׁ ל ש   ב  לָּׁ ם אָּׁ ְסק  ל ַע א א  י  עִּ
ּואָּׁ  ב ,ה ְת יְךם  ָאדָ   " ָזה    ָצר  יר  ְלה  ָתמ  ְהיֶׁ ד  שֶׁ יה  י  , תַבַבי  ל  אֹוכ  ק  ַמְספ 

יבוֹ ל  כָ י כ   ילוֹ ת ַהְמר  ָחס  ת ַמְתח   ת. ַבַבי  ל אֹוכ  ר ְכשֶׁ

ְלָאדָ  ים  ְכשֶׁ יתוֹ ב  רָ א  הּות,  ַבי  ם  ְשלוֹ ן  א  יז  ָא,  ְבב  ה ְמנּוחָ   לוֹ ן  א 
יכַ   ָגרּועַ ר  יֹות  ד  עוֹ ה  זֶׁ ו,  ְבַחָיי ְנש  ְבר  ז  ְמֻרמָ ה  ְוזֶׁ ה,  ַאְרי  ת  מ  י  ְבד 

ס"א.(  ְבָרכוֹ ) "ל  ֲחזַ  חֹור  " ת  חֹור  א  ְול י  ֲארִּ י  ֲא שָּׁ י  ֲא י ,ה אִּ י  " ר ְלַאח  ף  ָעד 
י ָקרָ   ְכמוֹ ה,  ָלַאְרי  ל  ָהאֹוכ  ת  אֶׁ א  ְלָהב  ֲאשֶׁ ,  ְלֹנחַ ה  שֶׁ ר ְלַאח  ר  מ 
י ָשהה  ַפְרָנסָ א  ְלָהב  י  ְבל  י  כ  ת,  ַבי  ם  ַהְשלוֹ ת  אֶׁ ד  ְלַאב    ְוָכְך,  ָלא 
ית,  ַבַבי  ה ַאֲהבָ   ם.ְכלּום ְלָאדָ ן א 

י"ל  ֲחזַ  יעָ א ָבבָ ) ם  אֹוְמר  ים  ָאדָ א  ְיה  ם  ְלעֹולָ "ט.( נ א ְמצ  ד ְבָכבוֹ ר  ָזה 
ְשתוֹ  יל ,  א  ְשב  ָלא ב  ל ָאָדם אֶׁ יתֹו שֶׁ ין ְבָרָכה ְמצּוָיה ְבתֹוְך ב  א  שֶׁ

ֱאַמר   נֶׁ ְשתֹו שֶׁ י) א  אש  ה "   ת י"ב, ט"ז( ְבר  בּורָּׁ ֲע ַב יב  יטִּ ה  ם  ְברָּׁ , ּוְלַא ן ְוָלכ    "
ירוֹ י  ְלַאְנש  א  ָרבָ ה  הֹורָ  יכֶׁ ת  אֶׁ   רּויקְ יַ תְ וְ   ְתַכְבדּו  ע  י  ְכד  ם  ְנשֹות 

ְתַעְשרּו ת   . שֶׁ

יְךם  ָאדָ  ְזכֹ   ָצר  כָ ב  טוֹ ר  ל  י שב  ַהּטוֹ ל  שֶׁ י  לוֹ   שֶׁ ָעת  ָנת  ד  ְושֶׁ ן ְלה 
יעַ ל ַהכֹ , לוֹ  ְזכּו ַמג  ְשתוֹ ת ב  ְהיֶׁ ה רֹוצֶׁ ם ָאדָ ם  א  . א  י  ה ַפְרָנסָ  לוֹ ה שֶׁ

וַ  ירּוח  ְברֶׁ יְךא  הּות,  ַוֲעש  ְתַאמ    ָצר  ְשתוֹ ת  אֶׁ ד  ְלַכב  ץ  ְלה  י, ָכָראּו  א 
ישּו ַיְרג  יעּוז ְוָאת,  ַבַבי  ה  ַאֲהבָ  שֶׁ ת ַלַבי  ת ַהּטֹובוֹ ת ַהַהְשָפעוֹ ל כָ  ַיג 

ָּוְשעּום ְוה  ה, ַהזֶׁ  ה  ה מַ ל ְבכָ  י  ים שֶׁ יכ   ם.ְצר 

יּוי  ְפַרְקט  ר  ָדבָ ם  גַ   זֶׁהּו  ָאדָ ת.  ְבַגְשמ  ה  ּוְבַאֲהבָ ם  ְבָשלוֹ י  חַ ם  ְכשֶׁ
ְשתוֹ ם  ע   שּום  ע  י  חַ א  הּו,  ָרגּועַ   ֹמחַ   לוֹ   י שז  ָא ,  א    ְוי ש ת  ַהַדעַ ב  י 
יחַ ר ְכבָ  לוֹ ל קַ ז ְוָאת, ַהַדעַ ת ַהְרָחבַ  לוֹ   ר.ָדבָ ל ְבכָ  ְלַהְצל 

ְך פֶׁ י,  ּוְלה  ָרב  ית,  ַבַבי  ם  ְכשֶׁ ל שֶׁ   ָהֹראשז  ָאת,  ַבַבי  ה  ַאֲהבָ ן  א 
לוֹ   ַהֹמחַ ם,  ַבָמקוֹ א  ֹלם  ָהָאדָ  ְכד  ר  ָברּוא  ֹל   שֶׁ ְשקוֹ י  ב  יל  ל  ם ְדָבר 
יְך ְכמוֹ  ָצר  ָכְךר ּוָברּו, שֶׁ ְפשָ י א    שֶׁ יחַ ר אֶׁ  . ְלַהְצל 

יּוב  ָחשּוה  זֶׁ ר  יֹות  ד  ְועוֹ  יחַ ל  ָיכוֹ א  ֹלי  ְיהּוד  ת.  ְברּוָחנ   ְלַהְצל 
יּו ְשתוֹ ם  ע  ם  ְבָשלוֹ י  חַ א  הּום  א  ק  רַ ת  ְברּוָחנ  ה אֹותָ ב  אֹוה  א  הּו,  א 

יְך י"ל  ֲחזַ .  אֹוָתּה  ּוַמֲער  י) ם  אֹוְמר  וָּׁ " ם קי"ב(  ְפָסח  ְצ ּו ה  מִּ ֹו ף  ְוג ה ,  טָּׁ ש  ר ֹו א  נ

שָּׁ  י ֹו ה  אִּ י   ְול נִּ ,ם בָּׁ יד  עוֹ   " י) "ל  ֲחזַ ם  אֹוְמר  דּוש  כ"ט.( ק  ש  "   ן  ֹו שָּׁ א  נ י ה  אִּ

מ   ַכך ר ְוַאַח  ֹו רֶׁ ת  ֹזא   –  "ה תֹורָּׁ ד ל ָאדָ ת  אֹומֶׁ ְתַחת  ם  ְכשֶׁ י חַ א  ְוהּו ן  מ 
ְשתוֹ ם  ע  ם  ְבָשלוֹ  ל, ְוָצלּוב  ָרחָ   ֹמחַ   לוֹ   י שז  ָא ,  אֹוָתּהב  אֹוה  א  ְוהּו  א 

יל  עַ ב  חֹוש  א  ֹלא  הּו ר  ְשתוֹ ת  אֶׁ ב  אֹוה  א  הּוי  כ  ם  ֲאח  א הּו ז  ְוָא,  א 
ְלמֹ ל ָיכוֹ  ְתַפל  ד ל   ם.                                                        ש  הַ ת אֶׁ ד ְוַלֲעבֹ  ְברֹוג עַ ל ּוְלה 

 תשע"ה(  ֹנחַ ל  ַהַנחַ   תֹוְך)            

ישן  בֶׁ "הַ ל  ַבעַ   ַהָקדֹוש  ָהַרב פ  י",  חַ   א  ָהיָ ר,  ס  ה  שֶׁ
ים  ַפעַ  יי  ְשנ  ת  ַאחַ ר  ְבע  ָהיּום  ְיהּוד  י  שֶׁ ל שֶׁ ם  סֹוֲחר 
י חָ ם,  ַבד  ְפֹתחַ ג  נֹוה  ה  ָהיָ ד  אֶׁ ה  ְבָשעָ   ֲחנּותוֹ ת  אֶׁ   ל 
בַ  לָ ר  ּוְמַקצ  ר  ְמַמה  ה  ְוָהיָ ר,  ַבֹבקֶׁ ע  שֶׁ ד,  ְמאֹ ה  ַהְתפ 

ָאמַ  ָאמַ   ָברּוְך ר  שֶׁ ְשַתבַ י,  ַאְשר  ר,  שֶׁ ְרכַ ח,  ְוי  ת  ּוב 
יַא ְשר  ה  ּוְשמֹונֶׁ ע,  ְשמַ ת  ְקר  יָ ה,  עֶׁ ְפֹתחַ ץ  רָ ד  ּומ    ל 
ְתפֹ י  ְכד  ם,  ַהְשכ    ֲחנּותוֹ  יל  כָ ת  אֶׁ ס  ל  א  ְוֹלם,  ַהקֹונ 

לּון ְזמַ  לוֹ ה ָהיָ  ֱאכֹ  ֲאפ   ר. ֹבקֶׁ ת ֲארּוחַ ל לֶׁ

ין-ַמה א  רוֹ -שֶׁ ן ֲחב  ְתַנה    כ  דָ ג  ה  רֶׁ ה  ְבמ  י,  ְלַגְמר  ת  ַאחֶׁ
לָ ם  ֹקדֶׁ   הֹול ְךה  ְוָהיָ  ְקוֶׁ ה  ַהְתפ  ְתַפל  ה,  ַלמ  ל ְוה 

י ְניָ ת  ַשֲחר  ינּון  ְבמ  ְמת  יה  ַכמָ ד  ָלמַ ם  ְוגַ ת,  ּוב  עּור  ם ש 
לָ ר  ַאחַ  ֱאכֹ ה  ַהַבְיתָ   ָהַלְך  ָכְך ר  ְוַאחַ ה,  ַהְתפ  ת  פַ ל  לֶׁ

י ה  ְבָשעָ   ֲחנּותוֹ ת  אֶׁ ח  ָפתַ   ָכְךר  ַאחַ ק  ְורַ ת,  ַשֲחר 
ְשר  ת ַאחַ  ְפנ  ה עֶׁ  ם.ַהָצֳהַרי  י ל 

אשוֹ  ין  ְוָהר  חַ ד  ָתמ  ָהיָ   ָשמ  יב  רֹ ס  תֹופ  ה  שֶׁ ם  ַהקֹונ 
ְפנ   רוֹ י  ל  ֲחב  לּו  שֶׁ חַ   ֲאפ  יוֹ ד  עַ .  ֲחנּותוֹ ת  אֶׁ   פֹות  ם  שֶׁ
חָ   ד...אֶׁ

יזֶׁ ם  ַפעַ  רֶׁ ה  ְבא  יעַ ב  עֶׁ ג  ירָ ל  אֶׁ   ה  ים  ע  ד,  ְמיֻחָ ד  בַ ן  מ 
ְךר  ְיקַ  רֶׁ עַ ד,  ְמאֹ   ָהע  י ָהיּו  ָידוֹ ל  שֶׁ יחַ ן  ְיכֹול  ן  הוֹ   ְלַהְרו 
זֶׁ   ָקנּום  ּוְשנ יהֶׁ ב,  רַ  יאּוה  ַהְרב  ה  מ  ב    ַלֲחנּות   ְוה 

ָלהֶׁ  אשוֹ ם,  שֶׁ ְתכֹונ  ן  ְוָהר  ְפֹתחַ ן  ה  ם  ֻמְקדָ   ֲחנּותוֹ   ל 
ְתפֹ י  ְכד  ר  ַבֹבקֶׁ ד  ְמאֹ  יל  כָ ת  אֶׁ ס  ל   ה. ָעשָ ן  ְוכ  ם,  ַהקֹונ 

 
קּות ְתַחּזְ ל הִּ ּבּור ש ֶׁ  ּדִּ

הּוא   ֶ י ש  לֹוֵמנּו, הּוא אֹוֵמר לִּ ְ י ש  ֵ ד ֵמַאְנש  י ֵמֶאחָׁ ַמְעּתִּ ָׁ ש 
נּו   ַרּבֵ ּיּון  צִּ ּבְ ה  נָׁ ָׁ ַהש ּ רֹאש   ּבְ ה  נָׁ ָׁ ַהש ּ ַעְצמֹו  ַעל  ל  ּבֵ קִּ

יס   ּכִּ יד ּבַ מִּ יק ּתָׁ הּוא ַיֲחזִּ ֶ יֹות. ֶזה ש  נָׁ ְ ש  ל מִּ ֶ ן ש  טָׁ ַרְך קָׁ ּכְ
לֹות   ּבָׁ ל סּוֵגי ַהּקַ י ֶאת ּכָׁ ַמְעּתִּ ָׁ ֵעיַני, ש  ּבְ א ֵחן  צָׁ ְמֹאד מָׁ
יס   ּכִּ יק ּבַ ל ְלַהֲחזִּ ֶ ה ש  לָׁ ּבָׁ ל ַהּקַ ים ֲאבָׁ ים ּוַבחּורִּ ֵמַאְבֵרכִּ
ה   לָׁ י זֹו ַקּבָׁ ֵעיַני; ּכִּ ה ֵחן ּבְ ְצאָׁ י מָׁ ן ֲהכִּ טָׁ יֹות קָׁ נָׁ ְ ש  ַרְך מִּ ּכְ

ֶאְפ  י  אִּ ֶ ְכלּום,  ש  לִּ ב  ְתַחּיֵ מִּ לֹא  ה  ַאּתָׁ ה,  ּנָׁ ּמֶ מִּ ּפֹול  לִּ ר  ָׁ ש 
ד   ּצַ מִּ ְלמֹד;  לִּ ה  ּמָׁ ּכַ ְסכּום  ַעְצְמךָׁ  ַעל  לֹוֵקַח  לֹא  ה  ַאּתָׁ
יס   ּכִּ ן ּבַ טָׁ יֹות ַהּקָׁ נָׁ ְ ש  ַרְך ַהּמִּ יק ֶאת ּכְ ְחזִּ ּמַ ֶ ֶרַגע ש  י, ּבָׁ נִּ ֵ ש 

ְכנִּ  – יֹות. ּתַ נָׁ ְ ש  י סֹוף מִּ לִּ ְלְמדּו ּבְ ְלְמדּו ְויִּ ר יִּ בָׁ יס ּכְ ּכִּ יס ּבַ
ה ְמֹאד   ל יֹום ַהְרּבֵ ְלמֹד ּכָׁ יק לִּ ְסּפִּ ן ּתַ טָׁ יֹות קָׁ נָׁ ְ ש  ֵסֶפר מִּ

ים. קִּ רָׁ  ּפְ
 ( בתשפ"  נח  )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה

 

ר ֵּ  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַספ 
יַח י מ   ?ריֹות   ַמְצל   

 

ה ִמיָלה ָרׁשָ ָ   ַעל ַהפ 
 



 

 
 

 

 

 

 

  

ר ֵּ  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַספ 
 

ְתאוֹ  יעַ ר  ַבֹבקֶׁ ם  ּופ  ג  יחַ   ה    ָשל 
ין  מ   ל  שֶׁ ל  ְוַהמֹוש  ץ  ַהָפר 

י ָשמַ ר  ָהע  יעַ ע  שֶׁ ג  ה  י  שֶׁ ר  ָלע 
ְךר ְיקַ ד ְמיֻחָ ד בַ  רֶׁ ְכנַ , ָהע  ס  ְונ 

אשֹונָ ת  ַלֲחנּו ָהְיָתה ה  ָהר    שֶׁ
ר, ְוָאמַ ר,  ְכבָ ה  ְפתּוחָ 

ַהמֹוש   ָיבוֹ ה  ְמַצּוֶׁ ל  שֶׁ א  שֶׁ
יתוֹ  ל  שֶׁ ת  ֻדְגָמאוֹ ם  ע    ְלב 

ְראוֹ ה  רֹוצֶׁ י  כ  ד,  ַהבַ  ם  א  ת  ל 
ילוֹ ב  טוֹ ה  זֶׁ  ְשב  י ְואּולַ ,  ב 

ְקנֶׁ  ים  גַ ה  י  ְשב  י  ַאְנש  ל  ב 
יתוֹ  יָריד ּוְלעוֹ  ב  ַמכ   ו.מ 

ירָ   לוֹ ה  ָהְיתָ א  ְוֹל י  כ  ה,  ְבר 
יל  ְלמֹוש  ב  ְלָסר  ר  ָאסּו ר,  ָהע 

ְסגוֹ   ְוֻהְצַרְך ת  ַהֲחנּור  ל 
לָ ת,  ַהֻדְגָמאוֹ ם  ע  א  ְוָלבוֹ  ה  ּוב 

א  ֹלל  ַהמֹוש  י  כ  ב,  רַ ן  ְזמַ ם  שָ 
א  הּוה  מַ ט יְלַהְחל  ל ָיכוֹ ה  ָהיָ 

ְשתוֹ א  ָקרָ י  כ  ה,  רֹוצֶׁ  ם  ְוגַ ,  ְלא 
י יה  ָיְכלָ א  ֹלא  ה  ט,  ְלַהְחל 

יָלָדיא  ָקרָ   ָכְךר  ְוַאחַ  ם  ְוגַ ו,  ל 
י  ָיְכלּוא  ֹלם  ה   ט,  ְלַהְחל 

ְמָשְך ד  עַ ב  רַ ן  ְזמַ ר  ַהָדבָ   ְונ 
ים,  ַהָצֳהַרי  ר  ַאחַ    ָכְך ן  ּוב 

יל  כָ   ָהְלכּו יל  שֶׁ ם  ַהקֹונ  ר  ָהע 
יָ ת  ַהֲחנּול  אֶׁ  ָהְיתָ ה  ַהְשנ  ה  שֶׁ

נּו   ְוָקנּור,  ְכבָ ה  ְפתּוחָ  מֶׁ   מ 
יחַ ה,  ַהְסחֹורָ ל  כָ ת  אֶׁ  ְרו    ְוה 

סֶׁ ן ֲהמוֹ   ף.כֶׁ

אשוֹ  ָשא    ֻהְצַרְךן  ְוָהר  ר  ְלה 
צֶׁ  יל  א  א  ֹלף  ּוְלַבסוֹ ץ,  ַהָפר 

יחַ  ְרו  ְצלוֹ   ה  יי  כ  ם,  ְכלּו  אֶׁ ב  ט 
ְרָאה  ָהיָ א  ֹל  הַהְסחֹורָ  ה  נ 
ינ   יי  ְבע  יתוֹ א  ְוָיצָ ץ,  ַהָפר  ב    מ 
שי ְבַפח    . נֶׁפֶׁ

ֲחמַ א  ַדְיקָ י  ֲהר   נ  ת  מ  ַהש  י  שֶׁ
ה  א  ֹל ָלתוֹ ר  מ  ְתפ    ב 

ה' בַ   ּוָבַטח,  ַוֲעבֹוָדתוֹ 
י ַיְזמ  ֲחמַ ,  ַפְרָנָסתוֹ   לוֹ ן  שֶׁ ת  מ 

יחַ ה  זֶׁ  ְרו  ד  ְמאֹ ה  ַהְרב    ה 
יּו יּות ְברּוָחנ   ת. ּוְבַגְשמ 

יחֹות מֹוַהָרא"ש )   ש 
ְך   רֶׁ לֶׁק ט"ז עֶׁ ָטחֹון"ח   ( "ב 

יְך ֲאִני ָיכֹול   ר טֹוב  אֵּ ד ֵּ ְלִהְסת ַ
ר ִעם ֲחָתִני  ? יֹותֵּ

 

> BreslevCenter.com
 \answ

ers  <    

 

 

 

 

 

 

 חג סוכות נפלא אצל הראש ישיבה שליט"א
 

נפלא מאד עבר על אנשי שלומינו בצל קדשו של ראש הישיבה שליט"א, בו שאבו חג 
 כוחות מחודשים וחיזוק מהחג, שילוו אותנו לכל השנה. 

אי אפשר להעלות על גבי הכתב את רגשות ליבם של כל אלו שחוו את החג במחיצת 
ראש הישיבה שליט"א, אך נשתדל בקצרה לספר איך עבר החג, ומעט ממה שזכינו 

 שמוע ולקבל מראש הישיבה שליט"א. ל

ֶרְסֶלב בֹות ב ְ ְתׁשו  לֹות ו  אֵּ  ׁשְ
 

 ימי חג ראשון 
ימי החג הראשון עברו בהתרוממות רבה עם ראש הישיבה שליט"א בוויליאמסבורג, 
בשני הימים התפלל ראש הישיבה שחרית לפני העמוד בהתעוררות ומתיקות רבה, 

 ההלל וההושענות היו בהתרוממות גדולה. 
בסוכה   גדול  קידוש  נערך  התפילה  הישיבה אחרי  ראש  המדרש,  בית  בחצר  הנאה 

 שליט"א נשא דברי התחזקות יפים מאוד לכבוד החג. 
הראשון הקדוש   ביום  החיד"א  של  התפילה  אודות  ישיבה  הראש  דיבר  בקידוש 

שנדפסת במחזורים לאומרה בשעת פתיחת הארון בסווכת, מבקשים שם מהשם 
שמעון בן יוחאי העיד   יתברך להנצל מכל צדק, גם מובא בזוהר הקדוש באידרא שרבי

על עצמו ביומו האחרון שכל ימי חייו הוא נזהר גם מ"צדק", הסביר ראש הישיבה 
שליט"א שאפשר ללמוד מכך התחזקות לחיים, שיזהרו מאוד מ"צדק", לא לרצות 
להיות תמיד צודק, הוא לעולם לא יוכל להצליח, הוא תמיד יסתכסך עם כל אחד. 

תברך שנוכל לכופף את הראש, לתת לשני להיות לכן צריכים לבקש הרבה מהשם י
 צודק, וכך נוכל לעבור הכל בשלום. 

 חדשות בין כותלי 
 מוסדותינו הק'
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השני אומר    ביום  הקדוש  שרבינו  מה  על  שליט"א  הישיבה  ראש  דיבר  הקידוש  בעת 
המידות   ד(  בספר  ח"ב,  ראש )רפואה  פירש  לעיניים,  רפואה  האתרוג  על  שהסתכלות 

ובות, שנסתכל במבט טוב על כל הישיבה שהכוונה יכולה להיות גם שנזכה לעיניים ט
שכאשר מתבוננים היטב באדם,  ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רפ"ב(  אחד. רבינו הקדוש אומר )

מחפשים בו את הנקודות הטובות שלו, את הדברים הטובים שיש בו, אזי הוא יהפוך  
 להיות טוב לגמרי. 

ם להסתכל רק טוב וזה מתחיל אצל האדם עצמו, אסור לאדם להשפיל את עצמו, צריכי
בבני   ואם אדם מסתכל על עצמו במבט טוב הוא כבר גם יסתכל על הטוב  על עצמו, 

 המשפחה ואצל אנשים אחרים. 
הראשון החג  הגמרא,    במוצאי  בדף  השיעור  את  הישיבה  ראש  מסר  ערבית  לאחר 

ובסופו דיבר שיחות נאות כיצד לנצל את החג כמו שצריך. ולאחר מכן נסע ראש הישיבה 
 "א לברסלב ליבערטי כדי לשהות שם עד אחרי שבת חול המועד. שליט

 
 סעודת הילולא  -חול המועד 

התפלל ראש הישיבה שליט"א הלל והושענות לפני העמוד  ביום חמישי בחול המועד 
 בקריה, במתיקות ובנעימות. 

ביום חמישי בלילה בחול המועד התקיימה סעודת ההילולא של רבינו הקדוש. הסעודה 
בסוכה הגדולה בחצר בית המדרש; היו גשמים כבדים, אך עם תפילות רבות התקיימה  

ניגוני  לשיר  התחילו  מכן  לאחר  בסוכה.  הסעודה  את  לאכול  ויכלו  מעט  נרגע  הגשם 
הנראה   שככל  אמר  שליט"א  הישיבה  ראש  מאד,  התגבר  הגשם  אז  אבל  התעוררות, 

וכלו גם לדבר בסוכה, הציבור התפלל חזק מאד שיוכלו לאכול בסוכה, אך לא ביקשו שי
 ואז ברכו ברכת המזון ונכנסו לבית המדרש להמשיך בניגונים ובדרשה. 

ראש הישיבה שליט"א התחיל את הדרשה שאצל מוהרא"ש גם היה פעם כך שהתחיל 
לרדת גשם בסעודת ההילולא של רבינו, והיו צריכים להזדרז לברך ברכת המזון ולהיכנס  

את הציבור, באומרו את הדברים הגדולים שחז"ל לבית הכנסת. ומוהרא"ש הרגיע אז  
אומרים על יום הגשמים, שהשם יתברך מוחל על העבירות, ועוד ברכות גדולות שבאות 

 עם הגשמים. 
לאחר מכן נכנס ראש הישיבה בשיחה על רבינו הקדוש, רואים שלמרות שרבינו הסתלק 

לימודיו חיים וקיימים כל שנים, הוא עדיין חי אתנו, תורותיו ו   210  -כבר לפני למעלה מ
העולם חי על החיזוק של רבינו הקדוש. והעיקר הוא האמונה החזקה שרבינו מחדיר בנו, 

יכול לדבר   - לא משנה מי הוא ומה הוא    - שנרגיש שהשם יתברך אתנו בכל מצב, כל אדם  
אל השם יתברך בשפה שלו, להשיח את כל ליבו להשם יתברך כמו שמשיחים את הלב 

זו מתנה אדירה שרבינו נתן לנו, ולמרות שבתחילה זה לא קל לדבר אל השם   לחבר טוב.
מגיעים להכל. אחר כך דיבר   -יתברך, אך אם מתחזקים לדבר בעקשנות להשם יתברך  

ראש הישיבה שליט"א על סדר דרך הלימוד שרבינו נתן לנו שבדרך הזו יכול כל יהודי 
וכך   יום את התורה הקדושה.  רבינו לזכות ללמוד מידי  המשיכו לדבר על העצות של 

כל  הלאה  וכן  בחיים,  פרט  בכל  להסתדר  איך  וילדים,  אישה  עם  לחיות  כיצד  הקדוש 
 העצות האדירות של רבינו הקדוש. 

לנו את רבינו הקדוש, כל  אנו צריכים להודות להשם יתברך על המתנה האדירה שיש 
חד הולך טוב ורק לי אדם עובד קשיים בחיים, על אף שבחוץ עלולים לחשוב שלכל א

לא הולך כמו שאני רוצה, אבל האמת היא שלכל אחד יש בחייו קשיים ונסיונות משלו,  
ברוחניות ובגשמיות, ועל ידי העצות והלימודים של רבינו הקדוש, יכול כל יהודי לעמוד 
על הרגליים ולהצליח יפה ברוחניות ובגשמיות. ועלינו לראות להעביר את זה ליהודים 

הרי אפשר בקלות כה רבה להציל יהודים רבים שכל כך מתייגעים בחייהם, וזאת אחרים,  
רק על ידי שנותנים להם לטעום מהעצות והלימודים של רבינו הקדוש כפי שמסר אותם 

 מוהרא"ש. 
 לאחר הדרשה יצאו בריקודי שמחה בשמחת בית השואבה למשך שעות ארוכות. 

 
המועד בחול  שישי  ראש    ביום  התפלל  העמוד שוב  לפני  והושענות  הלל  השיבה 

 בנעימות נפלאה. 
המוני  בקריה,  שליט"א  הישיבה  ראש  שהה  המועד  חול  בשבת  המועד  חול  שבת 
בבוקר   הבא.  עולם  מעין  ממש  שהיתה  המרוממת  בשבת  להשתתף  הגיעו  משפחות 
התפילה הייתה נפלאה מאד עם הלל והושענות. לאחר התפילה היה קידוש יפה בסוכה, 

"אום נצורה" שאומרים בשבת, בכל קטע   ראש הישיבה דיבר על ההושענות  שליט"א 
מההושענות משתעשעים עם עוד חלק מהשבת, אוכלים שלוש סעודות בשבת, אוכלים  
מעדנים בשבת, וכן הלאה. גם אומרים שם "הושענא יושבת וממתנת עד כלות השבת", 

ה בעניין  תגמר. רבים מתקשים  כבר  שהשבת  שמחכים  ליהודים  זו מעלה עזור  וכי  זה 
שמצפים שהשבת תגמר? אמר ראש הישיבה שליט"א שזה פשוט מאד יהודי שרוצה  
לעשות מלאכות הוא רוצה לעשן, הוא רוצה לסדר את ענייניו, אבל הוא נמנע כי שבת 
קודש היום, הוא מחכה שהשבת תגמר כדי שהוא יוכל לסדרת את ענייניו, כי הוא לא 

 ה הדבר הכי יפה וחשוב בעיני הקדוש ברוך הוא. רוצה חס ושלום לחלל את השבת ז
בשבת אחרי הצהרים טייל ראש הישיבה בקריה ובסעודה שלישית דיבר ראש הישיבה 
שם   בונים  פה  לראות,  מה  יש  תמיד  בעיר  לעשות,  מה  אין  שבקריה  כך  על  שליט"א 
נוסעים כאן עושים, אבל כאן בקריה רואים רק דשא ועצים, הדבר היחיד שאפר לעשות 
הוא לדבר אל השם יתברך, ללמוד ולהתפלל ולעבוד את השם. התורה מספרת לנו איך 
משה רבנו דיבר דיבר עם השם יתברך, ורבנו הקדוש גורם שאנו יהודים פשוטים נוכל גם  

 לעשות זאת. 
סעדו בצוותא מלווה מלכה בסוכת בית הכנסת לאחר הזמירות שרו ביחד    במוצאי שבת

התעוררו ניגוני  ארוכה  הישיבה שעה  מראש  קודש  דברות  שמעו  כל  ואחר  חמים,  ת 
שליט"א, עלינו ללמוד מהאושפיזין מיוסף הצדיק, שהוא היה תמיד מדבר אל השם, שם  

"ברוך ה'   -שמים שגור בפיו, כשאחד שואל אותך "מה נשמע?" התשובה צריכה להיות 
 ישתבח שמו יתברך הולך לי טוב מאד".

בשם רצון  עת  בסידור  מביא  שהגלות    מוהרא"ש  שהסיבה  זי"ע  הקדוש  הבעש"ט 
שם   כותב  ומוהרא"ש  רבה,  אהבה  בברכת  מאריכים  שלא  בגלל  היא  כך  כל  מתארכת 
יתברך   מהשם  שנבקש  במצוותיך",  לבנו  ודבק  בתורתך  עיננו  "והאר  במילים  שנאריך 

 שנהיה יהודים כשרים. 

גם   להאריך  שצריכים  ברסלב  מחסיד  שמע  שהוא  שליט"א  הישיבה  ראש  אומר 
לים הראשונות של הברכה "אהבה רבה אהבתנו ה' אלוקינו". צריכים להפנים  במי

והוא  מאד  אותי  אוהב  יתברך  השם  יהודי,  כל  אוהב  יתברך  שהשם  בתוכנו  היטב 
מצפה לי בכליון עיניים, וזה יגרום שנהיה באמת יהודים כשרים. וכן הלאה המשיך  

השמחה וחשיבות    ראש הישיבה להאריך במעלת הדיבור להשם יתברך על גדולת
 ריקודי ההקפות בשמחה גדולה. 

 לאחר שבת נסע ראש הישיבה שליט"א בחזרה לווילאמסבורג לימי החג השני. 
לאחר התפילה נערכה סעודה בסוכת בית המדרש ראש    ביום ראשון חול המועד

הישיבה שליט"א שוחח רבות על החשיבות של לחיות עם צדיק, אם מצאנו צדיק 
חיים, שמאיר את עיננו, שנותן לנו את הדרך הנכונה להסתדר  שמלמד אותנו דרך ב

בכל המצבים בחיים, אז עלינו להחזיק בו ולהשאר אצלו לנצח, וכך נצליח מאד בזה  
 ובבא. 

רבה, הושענא  ליל  בלילה  ראשון  ביום  רבה  קראו    הושענא  מעריב  לאחר  מיד 
ני ביחד  שרו  בסעודה  בסוכה  סעודה  התקיימה  מכן  ולאחר  תורה,  גוני  משנה 

התעוררות חמים ולאחר מכן דיבר ראש הישיבה מילים ספורות על גדולת הושענא 
רבה, אף פעם אי אפשר לדעת מה אפר לפעול בפרק תהילים אחד, במילה אחת אל 
השם יתברך, הוא עורר לנצל את היום הקדוש, מתי שנזכרים שיבקשו עוד תפילה 

אף על  טובה ומתוקה.  שנה  עלינו  שתבוא  יתברך  את   מהשם  לאדם  שכבר חתמו 
הפיתקא  שתקרע  רע,  משהו  נכתב  ושלום  חס  שאם  להתפלל  עוד  אפשר  השנה 

 הרעה, שישלחו לנו רק פתקאות טובות משמים. 
באו בהמוניהם רבים מאנשי שלומינו לווילימסבורג לחוג את הימים    בימי החג השני

הייתה  רבה  בהושענא  שליט"א.  הישיבה  ראש  של  קודשו  בצל  המרוממים 
עורר  התעו שליט"א  הישיבה  ראש  והנענועים,  ההלל  בעת  בתפילה  גדולה  ררות 

ראש   דיבר  הראשונה  ההושענא  לפני  שונים.  בעניינים  שלומינו  אנשי  את  וחיזק 
הישיבה על מעלת הדיברו להשם יתברך, אפילו כשאי אפשר להשיח את כל הלב 

, אומרים  תעזור לי"  -אל השם יתברך, בכל זאת שיצעקו אל השם יתברך "הושענא 
והושענא, כך צריכים לחזור ולומר אלף פעמים להשם יתברך   שוב ושוב הושענא 

 "תעזור לי תעזור לי תעזור לי" 
רבנו אומר שכאשר יהודי אומר דיבור אמת אחד להשם יתברך זה פותח לו את כל  
הדלתות והשערים ומאיר לו את הדרך אל השם יתברך. אבל אדם לא יודע מתי יוצא  

הדיבו במציאות מפיו  אך  רגש  ומלא  דווקא כשהלב חם  שזה  האמיתי, חושבים  ר 
ייתכן שבדיוק להפך, דווקא כשאדם לא מרגיש כלום ומוציא מפיו מילה אל השם  
מרגיש  לא  והוא  אטום  כך  כל  שהוא  האמת  את  יתברך  להשם  אומר  הוא  יתברך, 
 התעוררות אל השם יתברך, דווקא המילים האמיתיות האלו פותחות בפני האדם

 את הכל.
את  להוריד  כך שנוהגים  על  שליט"א  הישיבה  ראש  דיבר  השנייה  ההושענא  לפני 
יכול   לא  הוא  הרע  הייצר  בידי  כבול  כשאדם  רבה,  בהושענא  מהלולב  הטבעות 
להתגבר על טבעיו והרגליו הרעים, הוא מרגיש ממש אסור וכבול בידי הייצר הרע 

שפתחתי את הקשרים של הלולב תשחרר  אז הוא יכול לבקש מהשם יתברך, " כמו 
 אותי מהאזיקים הרעים שאני כבול בידי הייצר הרע". 

רבנו אומר שהדיבור הוא כמו אמא, כמו שאמא אף פעם לא עוזבת את בנה אפילו 
כבר  הוא  כמה  משנה  לא  אדם,  כל  דבר  אותו  טוב,  נראה  ולא  מתלכלך  כשהוא 

 כך הוא יזכה לתקן את הכל. התלכלך ונפל שיפתח את פיו וידבר אל השם יתברך 
רבינו הקדוש בראש השנה אז עלינו    "הושענא ציון המצוינת", זכינו להיות בציון 

לשמוח בזה מאד ולבקש על ההמשך שנזכה מידי שנה להיות אצל רבינו הקדוש על  
ראש השנה, וגם במשך כל השנה שנחיה עם רבינו הקדוש. "הושענא פינת יקרת",  

שה ויקרה "היכל הקודש" אז עלינו לבקש מהשם יתברך שאף יש לנו פינה כל כך קדו 
פעם לא נעזוב את היכל הקודש, היצר הרע רק רוצה להרחיק יהודי מרבינו הקדוש, 
כי הוא יודע שאם יהודי מחזיק עצמו אצל רבינו, הוא יגיע לכל מה שהוא צריך להגיע 

 בחיים.
הר הקדוש שאומר בהושענא השלישית דיבר הראש ישיבה שליט"א על דברי הזו

"צווחין ככלב הב הב", שיהודים באים לבית הכנסת בימים הקדושים ורק מבקשים  
על עניינים גשמיים, הם צווחים כמו כלבים "תן, תן", פירש מוהרא"ש לפי מה שחז"ל 
מספרים שפעם בשנת רעב חילק רבינו הקדוש אוכל, אבל רק למי שלומד תורה,  

ם ונדחף לבקש אוכל, רבינו הקדוש שאל אותו התחפש תלמידו רבי יונתן בן עמר
יונתן   רבי  אמר  לו,  לתת  רצה  לא  הוא  אז  שלא,  ענה  והוא  משהו,  למד  הוא  אם 
"פרנסתי ככלב", תן לי אוכל כמו שנותנים לכלבים לאכול, אז רבי אכן נתן לו וגם  
אמר שכל אחד יכול כבר להגיע לקחת אוכל. זה הפירוש בזוהר, יהודי מגיע לבקש 

וכן הלאה את כל צרכיו, אבל הוא    מהשם יתברך בריאות, פרנסה, נחת, שידוכים, 
מרגיש שהוא לא מספיק חשוב בעיני השם יתברך, אין לו מספיק זכויות להיוושע,  

 אז אנו מבקשים מהשם יתברך שיכלכל אותנו ויעזור לנו כמו שעוזרים לכלב. 
כסף כדי לנהל חיים    אבל האמת היא שאין מושג גשמיות אצל יהודים, יהודי צריך

לקנות  הילדים,  את  לחתן  תורה,  ללמוד  ילדיו  את  לשלוח  שיוכל  כדי  יהודיים, 
מאכלים כשרים, בשביל כל המצוות, בשביל, להכין שבת וחג, וכן הלאה כל הדברים  

 הגשמיים שיהודי מבקש, זה רק עבודת השם. 
מסאסוב   הראש ישיבה שליט"א סיפר את הסיפור הידוע על הרה"ק בי משה לייב

לכו נרננה, והתברר שהוא רצה   זי"ע, שבליל שבת אחד ארך זמן רב עד שהתחיל 
להציל משפחה יהודית מידי פריץ פוחז שגרר אותם כשהם קשורים לכרכרה שלו,  
ולכן הוא נישק את ילדו הגוי של הפריץ וכך עורר את רחמנותו שיסכים לשחרר את 

הצדיק שהוא לא יכול להתחיל המשפחה היהודית האומללה. ולאחר מכן הרגיש  
לומר לכו נרננה בפה שנישק גוי, אבל אחר כך הוא נזכר במה שכתוב בפרק שירה  
שהכלב גם הוא אומר לכו נרננה, וכך התחזק שאם הכלב יכול לומר זאת, יכול גם  

 הוא לומר זאת. 
סיים הראש ישיבה שליט"א שיש ענווה פסולה שכזו אצל אנשים, בדיוק כשמגיעים 

ד ולתפילה, כשמגיעים לעבוד את השם, הופכים להיות עניו, חושבים שלא ללימו
ראויים לכך, והשם יתברך לא צריך את זה, וצריכים להתחזק שאני הרי לא יותר גרוע 
 מכלב, לא משנה מה עשיתי, לא משנה מי אני, אבל השם יתברך מקשיב לכל אחד. 
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הצדיקי כל  של  זכותם  את  כשמזכירים  האחרונה,  הראש  בהושענא  דיבר  ם, 
אי אפשר לעשות   צדיק  שבלי  לזכור  צריכים  יהודי  רוצים להיות  שאם  ישיבה 
זאת, יהודי מוכרח שיהיה לו צדיק שיעורר אותו ויחזק אותו וידביק אותו להשם  
לכל  למסור  גם  אלא  עצמו,  לאדם  רק  ולא  להצליח.  יכולים  כך  ורק  יתברך, 

ים בכל הדורות שרק אלו המשפחה, שכל הבית יסתובב סביב הצדיק כמו שרוא
שהתאחזו בצדיקים הצליחו עם הילדים והנכדים שיישארו יראי שמים וישארו  

 באמונה הטהורה בהשם יתברך.
וההושענות  מהתפילות  גדולה  בהתעוררות  הדיבור  יצא  התפילה  לאחר 

 המרוממות.
את כל השיעורים במשך כל חול המועד והושענא רבה, אפשר לשמוע באידיש  

 פונית "קול ברסלב", את המספרים אפשר למצוא בשולי הגליון.במערכת הטל
 שמיני עצרת ושמחת תורה 

בימי החג השני, רקדו את ההקפות בשמחה גדולה, שמחו עם התורה הקדושה,  
על שזכו במשך כל השנה ללמוד הרבה את התורה הקדושה, ומגיעה שנה חדשה  

 שימלאו הרבה בלימוד התורה ובמצוות ומעשים טובים.
את השמחה והחדווה הרבה ששרתה  בהקפות אי אפשר לתאר במילים, כולם  
שרו, רקדו ושמחו עם התורה הקדושה בשמחה עצומה, ניכר היה שיהודים אלו 

 לומדים תורה במשך כל השנה, ויש לה באמת במה לשמוח. 
בין הקפה להקפה שר הראש ישיבה שליט"א ניגוני אמונה איטיים עם תינוקות  

 המלמדים המסורים חילקו ממתקים לילדים ששרו יפה עם כולם.של בית רבן, 
במהלך כל ההקפות חיזק הראש ישיבה שליט"א כל הזמן שלא ישבו בצד, אלא 
יתכנסו לרקוד ולשמוח עם התורה הקדושה, "מגיע עכשיו חורף ארוך, עוד יהיה 
 הרבה זמן לישון, עכשיו הזמן לרקוד עם התורה הקדושה", אם מזיעים בהקפות,
חוסכים שלא יצטרכו להזיע כל השנה", "מי שזכה לסיים השנה חמשה חומשי  
תורה שייכנס לרקוד עם התורה", "אם תישאר לשבת בצד יכולים עוד לחשוב  
שלא למדת השנה", "מי שמקבל על עצמו שבשנה הבאה הוא ילמד תורה, שגם  

 יכנס לריקודים", וכן הלאה. 
סיפר הראש ישיבה על הרה"ק רבי הערשל  באמצע ההקפות בליל שמיני עצרת 

מזידיטשוב זי"ע, שפעם נחלש מאד מהתפילות וההושענות של הושענא רבה, 
הוא שכב במיטה בלי כח לרקוד בהקפות, אבל בין כך הוא תפס את עצמו ואמר 
"מה קורה איתי? למעלה בשמים יש עכשיו שמחה כל כך גדולה, ואני שוכב פה  

החוצה קפץ  והוא  התורה    במיטה?!"  עם  ההקפות  את  לרקוד  והלך  מהמיטה 
 הקדושה. 

מאד,  גדולה  השמחה  הייתה  ובבוקר  בלילה  שמחת תורה  בהקפות  הלאה  וכן 
הקירות גם הם רקדו, השמחה הגדולה הורגשה באוויר. בהקפה השישית שרו  
את הניגון שחיבר מוהרא"ש באידיש, "וואס האב איך מיט יענעם" "מה יש לי 

יוד אני  זולתי,  "א עם  השמחה  ניגון  וגם את  וכו'",  אקח איתי,  משניות  שרק  ע 
לעבן"   מיין  איז  דאס  גמרא  זה   –בלאט  גמרא  דף  שלי,  החיים  זה  גמרא  דף 

 שאיפתי, אני יהודי של ש"ס וכו'" וכן הלאה ניגוני שמחה לרוב.
 דרשות מימי החג השני

 בקידוש בשמיני עצרת בבוקר לאחר התפילה דיבר הראש ישיבה שליט"א על
מעלת לימוד התורה, מוהרא"ש היה חוזר תמיד על דברי חז"ל בירושלמי שמי  
שמקבל על עצמו עול תורה, השם יתברך מחשיב לו כאילו לא חטא מימיו. כעת 
התורה   את  השנה  ללמוד  עצמנו  על  לקבל  עלינו  השנה,  בתחילת  בעמדנו 

 הקדושה, וזה יטהר ויקדש את האדם מכל רע ויביא אותו לכל הדרגות.

פרט העניין של לעבור על הפרשה כל שבוע, שנים מקרא ואחד תרגום,  ב
דבר שלצערינו מוזנח מאד אצל אנשים רבים, והסיבה לכך היא כי רוצים  
לעשות זאת דווקא ביום שישי, ולא מספיקים לסיים זאת, אך אם יעשו  
להתחיל   אפשר  כבר  ואילך  ראשון  שמיום  ערוך,  השולחן  שפוסק  כמו 

הפרשה   על  ביום  לעבור  בזה.  להצליח  יכול  אחד  כל  היה  השבוע,  של 
השבוע,   כל  הלאה  וכן  שלישי,  עד  שני  וביום  שני  עד  לומדים  ראשון 
וכשמגיע כבר סוף השבוע סיימו כבר את כל הפרשה, מלבד החיוב שישנו  
גם   זוכים  תרגום,  ואחד  מקרא  שנים  שבוע  מידי  הפרשה  את  ללמוד 

פר המשלים  "כל  חז"ל,  של  העצומה  הציבור,  להבטחה  עם  שיותיו 
משלימים לו ימיו ושנותיו", כשיהודי עובר על הפרשה הוא זוכה לחיים  

 טובים וארוכים.
התורה   לזכות ללמוד את  יהודי  יכול כל  רבינו  הלימוד של  עם סדר דרך 
הקדושה, אפילו שלא מבינים ולא זוכרים, שיאמרו את המילים של התורה  

ל שלום בית שהיה יסוד גדול  הקדושה, גם דיבר הראש ישיבה שליט"א ע
 אצל רבינו הקדוש. 

בליל שמיני עצרת נפרדו מהסוכה, הראש ישיבה שליט"א דיבר שצריכים  
להודות להשם יתברך שיהיה לנו חג כל כך יפה, זכינו לשבת בסוכה, זכינו  
כמו   השנה,  לכל  החג  את  עימנו  לקחת  צריכים  וכעת  מינים,  ד'  לנענע 

עי ואחר כך עוברים לדירת קבע, כך הם  שיושבים שבעה ימים בדירת אר
כל החיים, חיים פה שבעים שנה בעולם הזה, זו רק דירת ארעי ואחר כך  
הראש   הנצח.  לדירת  לוקחים  זה  את  שהכינו  ומה  הבא,  לעולם  עולים 
ישיבה שליט"א גם דיבר הרבה על לימוד התורה מידי יום, שזהו הדבר הכי  

 חשוב.
חג, החג כבר חלף וחוזרים לימי החול,  יש אנשים שנשברים ברוחם אחרי ה

אבל האמת היא שהחגים הם כדלק לרכב כדי שיוכל לנסוע, מידי תקופה  
מגיע עוד חג שנותן כוחות ואנרגיה להמשיך הלאה בהתחדשות, אז עלינו  
אותנו   ילווה  שזה  הסוכות  בחג  עכשיו  שקיבלנו  ההתחדשות  את  לקחת 

גם איזו תחנת דלק, מגיע  למשך החורף הארוך והיבש, באמצע החורף יש 
באמצע   נתקעים  ואם  להמשיך.  שיוכלו  בשביל  שוב  ומתחדשים  חנוכה 
הדרך, הדלק אז ולא נמצאים בסמוך לתחנת דלק, אפשר להתקשר לארגון  
חילוץ "ידידים" שיביאו דלק, צריכים להסתובב עם חברים טובים ויראי  

ורעננות בהתחדשות  ולהתמלא  הצדיק,  אל  ללכת  צריכים  כדי   שמים, 
 שיוכלו להמשיך בעבודת ה'. 

הראש   נעילת החגאחרי מנחה התקיימה    בערבו של יום שמחת תורה
תורה   שמחת  אחרי  נתן  לרבי  פעם  אמר  שרבינו  סיפר  שליט"א  ישיבה 
שהוא שמח מאד שזכה לרקוד ולשמוח בהקפות, ורבינו שאל אותו האם  

וא  באמצע השנה הוא מרגיש עדיין את השמחה של שמחת תורה, אם ה 
 שמח על שרקד ושמח עם התורה.

רבינו רצה מאד שנהיה שמחים כל השנה, כשיהודי שמח יש לו מח בהיר  
והוא יכול לעבוד את השם יתברך כראוי, לשמוח בתורה ובמצוות, לשמוח  

 עם כל דבר קטן שהוא עושה.
לה'   "הנסתרות  פירשו  צדיקים  בילדים,  גם  להחדיר  צריכים  זה  ואת 

הוא אדם  אם  נסתר    אלקינו",  לא    –צדיק  הילדים  יתברך,  לה'  רק  זה 
ולומדים כשהילדים   מתפללים  ולבנינו", אם  לנו  לזה, "והנגלות  שותפים 

 רואים וחווים זאת, אז הם ילמדו מזה ויהיו גם הם יהודים כשרים.  
צריכים להביא את הילדים לבית הכנסת, צריכים להחדיר שמחה וטעם  

המצוות ובכל  בחג,  שבת,  בשולחם  ויחוו  נעים  ירגישו  שהילדים  כדי   ,
שלעבוד את השם זה דבר שמח וכיף, וכך הם לא ירצו לעזוב את השם  

 יתברך כל ימי חייהם.
החג הנפלא הותיר רושם עז על אנשי שלומינו ששאבו חיזוק והתעוררות  

 מחודשים לשנה החדשה.
 מי שלא ראה שמחה זו, לא ראה שמחה מימיו! 
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