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  ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ. ַוָּתֹבא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב, ְוִהֵּנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה, ַוֵּיַדע ֹנַח ִּכי ַקּלּו  
, ֵאי� הּוא ָיַדע ֶׁשַהּיֹוָנה ָׁשְקטּוַהֲעֵלה ֶׁשַהַּמִים ְּכָבר  י  ְלפִ ַהְּמָפְרִׁשים ׁשֹוֲאִלים ֵאי� ֹנַח ָהָיה ָיכֹול ָלַדַעת  

 ַעל ַהַּמִים.  טׁשָ ָמְצָאה ֶאת ֶזה  טָּפׁשּוָקְטָפה ֶאת ֶזה ַעְכָׁשו ֵמָהֵעץ, אּוַלי ִהיא 

ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשָּמִׁשיַח ָיבֹוא ֵיֵרד ְלעֹוָלם ִנָּסיֹון ָּגדֹול ֶׁשל   (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן ל"ה ְוִסיָמן ר"כ)"ל ָאַמר  ַרֵּבנּו זַ 
ַלֲעֹזב ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. הרה"ק ִמַּסאְטֶמער   ְּכֵדי �א  ֲחָזִקים  ְוִיְצָטְרכּו ּכֹוחֹות  ַאִּפיקֹוְרסּות, 

, ְוהּוא מֹוִסיף  (ַוּיֹוֶאל ֹמֶׁשה, ַמֲאַמר ִיׁשּוב ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִסיָמן ק"נ)ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַרֵּבנּו    וְּדָבָרי  זצוק"ל ֵמִביא ֶאת 
ה, ַהָּקׁשֶ ֶׁשֶּזה רּוַח ַהֹּקֶדׁש ְּברּוָרה ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל ֶׁשְּכָבר ָרָאה ַמה ִיְקֶרה ְּבִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא, ְּבדֹוֵרנּו  

 ְלִהָּׁשֵאר ָּבֱאמּוָנה ַהְּטהֹוָרה ְוַהְּפׁשּוָטה.  ה ָקׁשֶ ה ְוִיְהיֶ ְּכֶׁשִּיְצָטְרכּו ֶלֱאֹחז ָחָזק 

ַעל   (ּכֹוְכֵבי אֹור, ִסיּפּוִרים ִנְפָלִאים, ִסיָמן ד')ֵכן הּוא ֵמִביא ָׁשם ֶאת ַהָּמָׁשל ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ָאַמר ַעל ֶזה    ְּכמוֹ 
ֶאָחד    ֶמֶל� ֶׁשָהָיה ַּבַּיַער ְוִהְתִחיל ָלֶרֶדת ֶּגֶׁשם ָחָזק, ָּכל ָׂשֵרי ַהְּמלּוָכה, ִהְׁשִאירּו אֹותֹו ְלַבד, ְוַרק ַּכְפִרי

ַהֶּמֶל� ִצָּוה ֶׁשַּדְוָקא ַהַּכְפִרי ַהָּפׁשּוט ָיִביא אֹותֹו ָלַאְרמֹון ְויֹוִׁשיב   קָּפסַ ׁשּוט ִהִּציל אֹותֹו, ּוְכֶׁשַהֶּגֶׁשם  ּפָ 
ִים אֹותֹו ַעל ִּכֵּסא ַהְּמלּוָכה; ְוָכ� ִיְהֶיה ְּבִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא, ִיְהֶיה ַמּבּול ָחָזק, ֲאָבל �א ַמּבּול ֶׁשל מַ 

ָחְכמֹות �א יּוְכלּו ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד, ם ֶאָּלא ַמּבּול ֶׁשל ַאִּפיקֹוְרסּות, ְוֶזה ַיְחֹּדר ַלְּלָבבֹות ַהְּכֵׁשִרים, ְועִ 
  ַרק ַהְּיהּוִדים ַהְּפׁשּוִטים ֶׁשעֹוְבִדים ֶאת ַהֵּׁשם ְּבַפְׁשטּות, ַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְוַכּדֹוֶמה, ֵהם יּוְכלּו 

 ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד, ְוֵהם ַיִּניחּו ֶאת ַהֶּכֶתר ַעל ֹראׁשֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח. 

ַאִּפיקֹוְרסּות ִמָּכל ַהִּכּוּוִנים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן,  תיֹוֶרדֶ ה,  ַהָּקׁשֶ ָּכֵעת ְּכֶׁשָאנּו אֹוֲחִזים ְּבֶאְמַצע ַהַּמּבּול  
ֱאֹחז ָחָזק �א ְלִהָּסֵחף ֵמַהַּמִים ַהּנֹוָרִאים, ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד  ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְלֹמד ּוְלַׁשֵּנן ֶאת ֶזה, ְולֶ 

 ִעם ָהֱאמּוָנה ַהְּפׁשּוָטה ְוַהְּטהֹוָרה. 

ֵאי� ֶאְפָׁשר ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד? "ַמֲעֶׂשה ָאבֹות ִסיָמן ַלָּבִנים", ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְראֹות ֵאי� ֹנַח ֶהֱחִזיק 
ַעל  ַּבַּמּבּוַמֲעָמד   ִנַּצל  ֹנַח  ֶׁשָּלנּו.  ְּבַמּבּול  ַמֲעָמד  ְלַהֲחִזיק  ְּכֵדי  ָּכמֹוהּו  ְוַלֲעׂשֹות  ֲאָבל   יְידֵ ל,  ַהֵּתָבה, 
ַּגם "ִמָּלה", ַעל ְיֵדי ַהִּמִּלים ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה, ְיהּוִדי הֹוֵל� ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ְּביֹום ְלֵבית   ֵּפרּוָׁשּה"ֵּתָבה"  

ְלִהְתַּפֵּלל ֶאת ָׁשלֹוׁש ַהְּתִפּלֹות ַׁשֲחִרית ִמְנָחה ְוַעְרִבית, ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְלהֹודֹות  ַהְּכֶנֶסת,  
ּתֹוָרה, ְלַהִּגיד ַהְרֵּבה ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשל   ם ֶׁשלִמיִליִעם    ןּכֵ   ּוְכמוֹ ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�,  

ָעֵלינּו,   הֶׁשְּמִגינָ ַהֵּתָבה    הה ְדָבִרים ְּפׁשּוִטים, ֲאָבל ַּדְוָקא זֶ ִנְראֶ ה ַהְּקדֹוָׁשה, ְלַהִּגיד ְּתִהִּלים; ֶזה  ַהּתֹורָ 
  ּות. ַּדְוָקא ַהְּדָבִרים ַהְּפׁשּוִטים ָהֵאּלּו ְיכֹוִלים ְלַהֲחִזיק ֶאת ָהָאָדם ֶׁש�א ִיְטַּבע ַּבַּמּבּול ֶׁשל ָהַאִּפיקֹוְרס 

 ף". ּדַ ם: "ּגַ  ֶׁשֵּפרּוׁשוֹ ל", ְּבֶלעטְ ם "אֹוְמִרי – ְּבִאיִדיׁשה ֲעלֵ ה, ֲעלֵ  ְּבִפיהָ ה ֶהֱחִזיקָ ה ּיֹונָ הַ 

י ַהִּסּדּור; ְּכֶׁשַּמְכִניִסים ֶאת ַהַּדִּפים ָהֵאּלּו ַלֶּפה, ֲאַזי ַהַּמּבּול ֶנֱחָלׁש,  ַּדּפֵ ַּדֵּפי ַהְּגָמָרא ְוַהִּמְׁשָניֹות,  
ִנָּצִלים ֵמַהַּמּבּול. ֲאָבל ֶאת ֶזה ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ַרק ֶּדֶר� ַהַּצִּדיק, ַהַּצִּדיק ַמֲעִניק ָלנּו ֵעצֹות ְוִחּזּוק  ְוָאז  

ָיכוֹ  ְיהּוִדי  ָּכל  ַהֵּׁשם    לֵאי�  ֶאל  ּוְלַדֵּבר  ַהֶּפה  ֶאת  ִלְפֹּתַח  יֹום,  ָּכל  ְלִהְתַּפֵּלל  יֹום,  ָּכל  ִלְלֹמד  ִלְזכּות 
 �. ִיְתָּברַ 

ֶׁשִהיא   (ַׁשָּבת מ"ט.)ֶזה ַמה ֶׁשַהָּפסּוק ְמַרֵּמז ָלנּו, ְּכֶׁשֹּנַח ָרָאה ֶאת ַהּיֹוָנה, ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְמְׁשלּו ְליֹוָנה  
ה  ַּבֶּפה, ֹנַח ֵהִבין ִמָּיד ֶׁשִהיא �א ָמְצָאה ֶאת זֶ   םַהְּפׁשּוִטי  הּוְתִפּלָ , ִעם ּתֹוָרה  ְּבִפיהָ חֹוֶזֶרת ִעם ֲעֵלה  

(ִּתיקּוֵני  ם, ֶאת ֶזה ִהיא ְּבַוַּדאי ִקְּבָלה ֵמֵעץ, ֶׁשֶּזה ַהַּצִּדיק, ְּכִפי ֶׁשַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  ַּבַּמיִ ט  ׁשָ ְסָתם ָּכ�  

ה ְמֻסָּגל  "ֵעץ ָדא ַצִדיק". ְּכֶׁשְּיהּוִדי זֹוֶכה ִלְמֹצא ֶאת ַהַּצִּדיק, ֶאת ַרֵּבנּו ַז"ל, הּוא ִיְהיֶ   זֹוַהר, ִּתיקּון נ"ב)
ַהֵּׁשם   ֶאת  ַלֲעֹבד  ַהְּפׁשּוִטים,  ַהְּדָבִרים  ִעם  ַמֲעָמד  ְלִהָּנֵצל  ְּבּתֹורָ ְלַהֲחִזיק  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ּוְתִפָּלה,  ה 

ַז"ל ֶׁשַרֵּבנּו  ְּכִפי  ֶנְחְלׁשּו,  ְּבַוַּדאי  ְּכָבר  ַהַּמּבּול  ַהְּכֵבִדים ֶׁשל  ֶׁשַהַּמִים  ֵהִבין  ֹנַח  ְוָאז  ָאַמר   ֵמַהַּמּבּול, 
, "ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֲאָנִׁשים ֶׁשִּלי ַּגם ְּב�א ֶזה ִיְתַחְּזקּו ָּבֱאמּוָנה ֶּבֱאֶמת ְוִיָּׁשֲארּו ַקָּיִמים (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן ר"כ)

 ֶּבֱאמּוָנָתם, ַלְמרֹות ָּכל ַהְּקָׁשִיים ְּבִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא". 

ְוַהִחּזּו ָהֵעצֹות  ִעם  ְנַחֵּזק  ְלַהֲחִזיק ָהָבה  ָּכ� נּוַכל  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ִסְפֵרי  ִלְלֹמד ֶאת  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ק ֶׁשל 
ּדֹור ֶׁשָּלנּו, נּוַכל ַלֲעֹמד ְּבָכל ַהִּנְסיֹונֹות ַהָּקִׁשים ֶׁשָּכל  ּלַ ַמֲעָמד ּוְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהַּמּבּול ַהָּקָׁשה ֶׁשָּיַרד  

  ת ֲעבֹודַ ה ָלנּו ֶאת ַהֶּדֶר� ֵאי� ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ִעם ֱאמּוָנה ֲחָזָקה ַעל ְיֵדי  ֶאָחד ִמְתַיֵּגַע ִאָּתם, ַרֵּבנּו ַיְראֶ 
 ַהֵּׁשם ִּבְתִמימּות ּוְבַפְׁשטּות. 

 (ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל יֹוֵאל, ַּפְרַׁשת ֹנַח תשפ"ב) 
... 

 

ר,  ִסּפֵ י",  חַ   ִאיׁש ן  ּבֶ "הַ ל  ַּבעַ   ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב
  ֶׁשָהיּו ם  ְיהּוִדיי  ְׁשנֵ ת  ַאחַ ר  ְּבִעי ם  ַּפעַ ה  ֶׁשָהיָ 

ת  אֶ   ִלְפֹּתחַ ג  נֹוהֵ ה  ָהיָ ד  ֶאחָ ם,  ַּבִּדי ל  ׁשֶ ם  סֹוֲחִרי
ר  ּוְמַקּצֵ ר  ְמַמהֵ ה  ְוָהיָ ר,  ַּבֹּבקֶ ע  ֶׁשבַ ה  ְּבָׁשעָ   ֲחנּותוֹ 
י,  ַאְׁשרֵ ר,  ֶׁשָאמַ   ָּברּו�ר  ֶׁשָאמַ ד,  ְמאֹ ה  ַהְּתִפּלָ 
ה ּוְׁשמֹונֶ ע,  ְׁשמַ ת  ְקִריַאת  ּוִבְרּכַ ח,  ְוִיְׁשַּתּבַ 

י  ְּכדֵ ם,  ַהְׁשּכֵ   ֲחנּותוֹ   ִלְפֹּתחַ ץ  רָ ד  ּוִמּיָ ה,  ֶעְׂשרֵ 
  ֲאִפּלּון  ְזמַ   לוֹ ה  ָהיָ א  ְו�ם,  ַהּקֹוִניל  ּכָ ת  אֶ ס  ִלְתּפֹ 
 ר. ֹּבקֶ ת ֲארּוחַ ל ֶלֱאכֹ 

ֲחֵברוֹ - ֶּׁשֵאין-ַמה  ת  ַאֶחרֶ ה  ְּבִמּדָ ג  ִהְתַנהֵ   ֵּכן 
ה, ַלִּמְקוֶ ה  ַהְּתִפּלָ ם  ֹקדֶ   הֹוֵל�ה  ְוָהיָ י,  ְלַגְמרֵ 

ד  ָלמַ ם  ְוגַ ת,  ּוִבְמִתינּון  ְּבִמְניָ ת  ַׁשֲחִריל  ְוִהְתַּפּלֵ 
  ָהַל�   ָּכ� ר  ְוַאחַ ה,  ַהְּתִפּלָ ר  ַאחַ ם  ִׁשעּוִריה  ַּכּמָ 

ח  ָּפתַ   ָּכ� ר  ַאחַ ק  ְורַ ת,  ַׁשֲחִרית  ּפַ ל  ֶלֱאכֹ ה  ַהַּבְיתָ 
 ם. ַהָּצֳהַריִ י ִלְפנֵ ה  ֶעְׂשרֵ ת  ַאחַ ה ְּבָׁשעָ  ֲחנּותוֹ ת אֶ 

ב  רֹ ס  ּתֹופֵ ה  ֶׁשָהיָ   ָׂשֵמחַ ד  ָּתִמי ן  ְוָהִראׁשוֹ 
.  ֲחנּותוֹ ת  אֶ   ּפֹוֵתחַ   ֲאִפּלּו  ֶׁשֲחֵברוֹ י  ִלְפנֵ ם  ַהּקֹוִני

 ד...ֶאחָ ם ֶׁשּיוֹ ד עַ 
ד  ּבַ ן  ִמי ם  ִעירָ ל  אֶ   ִהִּגיעַ ב  ֶערֶ ה  ְּבֵאיזֶ ם  ַּפעַ 
ן  ְיכֹוִלי   ָהיּו   ָידוֹ ל  ֶׁשעַ ד,  ְמאֹ   ָהֵעֶר�ר  ְיקַ ד,  ְמיֻחָ 

ה ַהְרּבֵ ה  ִמּזֶ   ָקנּום  ּוְׁשֵניהֶ ב,  רַ ן  הוֹ   ְלַהְרִויחַ 
ן  ִהְתּכֹונֵ ן  ְוָהִראׁשוֹ ם,  ֶׁשָּלהֶ   ַלֲחנּות  ְוֵהִביאּו
ס  ִלְתּפֹ י  ְּכדֵ ר  ַּבֹּבקֶ ד  ְמאֹ ם  ֻמְקּדָ   ֲחנּותוֹ   ִלְפֹּתחַ 

 ה.ָעׂשָ ן  ְוכֵ ם, ַהּקֹוִניל ּכָ ת אֶ 
ץ  ַהָּפִרין  מִ   ָׁשִליחַ   ִהִּגיעַ ר  ַּבֹּבקֶ ם  ּוִפְתאוֹ 

ד  ּבַ ר  ָלִעי  ֶׁשִהִּגיעַ ע  ֶׁשָּׁשמַ ר  ָהִעי ל  ׁשֶ ל  ְוַהּמֹוׁשֵ 
ה ָהִראׁשֹונָ ת  ַלֲחנּוס  ְוִנְכנַ ,  ָהֵעֶר�ר  ְיקַ ד  ְמיֻחָ 

<<<< 
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 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר� 
 יֹום ב' ַּפְרַׁשת ַוַיְקֵהל ְּפקּוֵדי, י"ח ָאָדר, ְׁשַנת תשע"ח 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 
 ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב�. 

ִזְכרֹוָנם   ֶׁשֲחָכֵמינּוֶזה ָּדָבר ָחמּור ְמֹאד, ְּכִפי    הֶׁשְּגֵנבָ ַּדע ְל�  
: "ּבֹוא ּוְרֵאה ַּכָמה ָּגדֹול ּכֹוָחּה  (ַסְנֶהְדִרין קח.)  ִלְבָרָכה אֹוְמִרים

ֶנְחַּתם  ְו�א  ַהֹּכל  ַעל  ָעְברּו  ַהַּמּבּול  ּדֹור  ֶׁשֲהֵרי  ָחָמס,  ֶׁשל 
ּבְ  ְיֵדיֶהם  ֶׁשָּפְׁשטּו  ַעד  ִּדיָנם  ְגַזר  ָּכ�  ֲעֵליֶהם  ְּכֵדי  ַעד  ֶגֶזל", 

 .הָחמּור ָהָעֹון ֶׁשל ְּגֵנבָ 
אֹוֵמר   ַז"ל  א)ַרֵּבנּו  ִסיָמן  ּוְגֵזיָלה,  ְגֵניָבה  אֹות  ַהִמדֹות,  "ִמי (ֵסֶפר   :

ֲהֵרי   ֲחֵברֹו,  ְּגֵזַלת  ְלַעְצמֹו  ֶׁשִהִּתיר  ְוֵכיָון  ִלְגֹזל  ִלּבֹו  ֶׁשִּנְפָּתה 
ְוֵאי ְוָעֹון,  ֵחְטא  ְלָכל  מּוָכן  ִמַּדְרּכֹו  הּוא  ַלֲהִסירֹו  ַּתָּקָנה  ן 

  ה ֲחמּורָ  הְּגֵנבָ ת ֶּבֱאמֶ ָהָרָעה", מֹוֲהָרא"ׁש ַמְסִּביר ֹזאת, ָלָּמה 
ִמַּדְרּכֹו  אֹותֹו  ְלַהֲחִזיר  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  אֹוֵמר  ֶׁשַרֵּבנּו  ָּכ�  ָּכל 

י  ּבִ רַ ֶׁשל    ו: ַּתְלִמיָדי(ָּבָבא ַקָמא עט:) ֲהָרָעה? ִּכי רֹוִאים ַּבְּגָמָרא  
יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ָׁשֲאלּו אֹותֹו: "ִמְּפֵני ַמה ֶהֱחִמיָרה ּתֹוָרה ְּבַגָּנב  
ָּכפּול  ְלַׁשֵּלם  ָצִרי�  הּוא  ָּגַנב  ִמיֶׁשהּו  ֶׁשִאם  ִמַּגְזָלן?"  יֹוֵתר 
ֵמֶאָחד ֶׁשָּגַזל, ְוהּוא ָאַמר: "ֶזה ִהְׁשָוה ְּכבֹוד ֶעֶבד ִלְכבֹוד קֹונֹו,  

ד ִלְכבֹוד קֹונֹו", ַהַּגָּנב ִמְסַּתֵּתר ֶׁשַאף ְוֶזה �א ִהְׁשָוה ְּכבֹוד ֶעבֶ 
ִיְרֶאה אֹותֹו, ְּבֶזה הּוא ַמְרֶאה ֶׁשהּוא �א ַמֲאִמין  ֶאָחד �א 
ּכֹוֵפר   ֶׁשהּוא  ִמֶּזה  ְויֹוֵצא  ָּכאן,  ִנְמָצא  ָּברּו� הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

ִנְמָצא ָּבִעָּקר, ִּכי ִאם הּוא ָהָיה ַמֲאִמין ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  
ֶאְפָׁשר   ִאי  ַהֹּכל,  ְוׁשֹוֵמַע  ַהֹּכל  רֹוֶאה  הּוא  ָמקֹום,  ְּבָכל 
ְלִהְסַּתֵּתר ִמֶּמּנּו, הּוא ְּבַוַּדאי �א ָהָיה ּגֹוֵנב ֵמֹרב ַּפַחד ֵמַהֵּׁשם  

 ִיְתָּבַר�.
ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשִּלְפֵני ָׁשִנים ְּכֶׁשָהִייִתי ְמַלֵּמד ַאף ַּפַעם �א ָיָצאִתי  

  ן ַּבְּזמַ ם ֲאֵחִרים ִּבְזַמן ַהִּלּמּוד,  ְמַלְּמִדיָּתה ְלׂשֹוֵחַח ִעם  ֵמַהּכִ 
ַּבחּוץ  ֶׁשְּמַלְּמִדי עֹוְמִדים  ָהיּו  ֶחְׁשּבֹון    םּוְמׂשֹוֲחִחים  ַעל 

:  (ֵּפֶרק ב' ֵמִהְלכֹות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ֲהָלָכה ד)ַהְּיָלִדים; ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב  
אֹו   ְויֹוֵצא,  ַהִּתינֹוקֹות  ֶאת  ַמִּניַח  ֶׁשהּוא  ִּתינֹוקֹות  "ְמַלֵּמד 
ִמְתַרֵׁשל  ֶׁשהּוא  אֹו  ִעָּמֶהן,  ַאֶחֶרת  ְמָלאָכה  עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא 

עֹוֶׂשה ְמֶלאֶכת ה' ְרִמָּיה'    ֲהֵרי הּוא ִּבְכַלל 'ָארּור  -ְּבַּתְלמּוָדן  
ִּבְזַמן ַהִּלּמּוד,    ;(ִיְרְמָיהּו מח, י)  ְמַלְּמִדים ֲאֵחִרים ָעׂשּו ֲעָסִקים 

ָּבִּתים ְוכּו', ֶזה ְּגֵנָבה ּוְגֵזָלה. ִּכי ָּכל ָהֲעָסִקים ְלַעְצָמם  ֵהם ָקנּו  
  - ִּכָּתה  ַּבְּזַמן ֶׁשֵהם ָהיּו ְצִריִכים ִלְהיֹות ּבַ   ם ָּבהֶ   ָסֲחרּוֶׁשֵהם  
ֶזה  ַלְּיָלִדי  םַׁשָּיִכי ָּדָבר  אֹותֹו  ָלֶהם;  ַׁשָּי�  �א  ִּבְכָלל  ֶזה  ם, 

ּקֹוֶנה ַּבְּזַמן ֶׁשַאָּתה עֹוֵבד ִּבְׁשִביל ַּבַעל    ֶאְצְל�, ָּכל ַמה ֶׁשַאָּתה
 ְּגֵנָבה. אהּוַהַּבִית ֶׁשְּל� ַׁשָּי� לֹו ְוָכל ַמה ֶׁשַאָּתה ַמְרִויַח ִמֶּזה 

ּתַ  רֹוֶצה;  ַאל  �א  ֶׁשַאָּתה  ַּתִּגיד  ְוכּו',  ָיכֹול  �א  ֶׁשַאָּתה  ִּגיד 
ֶׁשֵּיׁש   ְלַהִּגיד  ֶאְפָׁשר  ֵאי�  ַרֵּבנּו  ֶאת  ָׁשַאל  ם  ָלָאדָ ִמיֶׁשהּו 

ְּבִחיָרה? ִאם הּוא ָּדבּוק ְלַמֲעִׂשים ָרִעים ֵאי� ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיד  
ַמּמָ  ֲהֵרי  ֶזה  ְּבִחיָרה",  ְל�  "ֵיׁש  ֶאְפָׁשִרי  ָלָאָדם:  ִּבְלִּתי  ׁש 

:  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן קי)ֵמֶהְרֵּגל! ָאַמר לֹו ַרֵּבנּו    קְלִהְתַנּתֵ 
"ִאם רֹוֶצה עֹוֶׂשה ְוִאם ֵאינֹו רֹוֶצה ֵאינֹו עֹוֶׂשה"; ּכֹוֵתב ַרִּבי 

ם  ֲאָנִׁשיד  ְמאֹ ה  ַהְרּבֵ י  ּכִ ,  לוֹ ה  ָענָ   ֶׁשַרֵּבינּוה  מַ   ָרַׁשְמִּתי  (ָׁשם)ָנָתן  
ד  ְלַהִּגי  ַׁשָּי�  ֵאי� ה: "ַהְּׁשֵאלָ ת  אֶ ם  ׁשֹוֲאִלים  הֵ ה,  ְּבזֶ ם  טֹוִעי
ל ֵמַהֶהְרּגֵ ק  ְלִהְתַנּתֵ ל  ָיכוֹ א  �י  ֶׁשֲאנִ ן  ַּבְּזמַ ,  ְּבִחיָרהי  לִ   ֶׁשֵּיׁש 
ת  ָלֵצאי  ֶאְפָׁשִר י  ִּבְלּתִ ת  ֶׁשֶּבֱאמֶ ם  חֹוְׁשִבים  הֵ ן  ָלכֵ י?"  ֶׁשּלִ 
ד ָּתִמי  ֵיׁשם  ָאדָ ל  ְלכָ א  ֶאּלָ ,  ָּכ�א  �ה  זֶ ת  ֱאמֶ ּבֶ ל  ֲאבָ ה,  ִמּזֶ 

 ם. ָרִעים ְּדָבִרית ַלֲעׂשוֹ ק ְלַהְפִסיל ָיכוֹ א ְוהּו הְּבִחירָ 
ִיְהיֶ  ָּכ�  ֶׁשָּצִרי�  ְּכמֹו  ֶׁשְּל�  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְל�    ה ְרֵאה 

 (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ַוַיְקֵהל ְּפקּוֵדי תשע"ח)                                           טֹוב.

 

 

 >>>> המשך חדשות

 
 ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"אִמְכָּתב ֵמֹראׁש 

 

 לָיכֹוה אַָּת ה רֹוֶצ ה אַָּת ם ִא 
גדולה המדרש  השרר  התעוררות  בבוקר, ב   בבית  רבה  הל  הושענא  ל בתפילות, 

הוא דיבר   ת.ו דברי התעוררדיבר    ראש הישיבה  נענועים והושענות, לפני כל הקפה
שעיקר מה שצריכים לבקש מהשם יברך שתמיד נשאר באמונה, שאף פעם    הרבה

ויהודים כשרים,   ושנחזיק עצמינו אצל צדיקים  נעזוב את השם יתברך,    ונשמעלא 
כך   לנו אתבקולם,  יהיה  הטובים    כבר  הדברים  יהודים  .שצריכיםכל    זה שנשארנו 

   אנחנו אוכלים בסוכה, ואנחנו מנענעים את הלולב,   , ים לבית הכנסתאכשרים, אנו ב 
הצדיקים בתמימות. ראש הישיבה ביקש  שהורינו וסבינו שמעו בקול  רק בגלל  זה  

בצניעות, "צניעות זה יפה", אמר ראש הישיבה. ראש הישיבה   בשולשיתמהנשים  
עם   להישאר  שצריך  גם  במשך    עם  ומרכל  –לולב  האמר  האמונה  וכל  חס  שנה, 

 םבהיש  שבסרטים או    ת בהםצפוללא להכניס הביתה את הכלים שאפשר  ושלום  
 אינטרנט.

 את ההלל, ההושענות, והדרשות של הושענא רבה, אפשר לשמוע ב"קול ברסלב". 
 שני  חג ימי

, רבה  בהתלהבותשמיני עצרת בלילה חגגו בשמחה רבה, הקהל רקד  ההקפות ב את  
לעולם את   יעזבושלא    וקבלו על עצמםהודו להקב"ה שזכו ללמוד תורה כל השנה  

, כינס ראש הישיבה שליט"א את כל הילדים באמצע ההקפותהתורה הקדושה. בין  
בליווי  הכנסתבית   שיהמסורים  המלמדים,  ויפים,  חמים  שירים  יחד  שרו  רים  , 

קרוב  תמיד  וחלקו    יםהמבקשים מהקב"ה להישאר  ילדים ששרו  ממתקים לאליו, 
 יפה. 

ראש הישיבה על השמחה הגדולה ששמחים עם   דיברבוקר בקידוש  ב עצרת  שמיני  ב 
זכו ללמוד   ההקפות,  במהלך  הקדושה  ועוד    השבועאת פרשת  התורה  שבוע  מדי 

, שנתן  ימוד מרבינו ז"להללמד במהלך השנה, יש לנו דרך    שכל אחדהרבה שיעורים  
על     כמו כן דיברוכל יהודי ללא יוצא מן הכלל יכול ללמוד תורה בכל יום. שלנו דרך  

עצמם,   לאברכיםעצות   את  הילדים    שקורעים  את  להלביש  שחייבים  חושבים 
 הנכונה.  בדרךאת החיים  לסדרבבגדים יקרים. טובעים בחובות כבדים, ואיך אפשר 

ראש הישיבה  הקדושה,    מהסוכה  אחרי הצהריים אחרי מנחה ירדו לסוכה להפרד  
החגים לדכאון,  שהרבה אנשים  דיבר   יפה,   חגגונכנסים אחרי  כך  כל  תשרי  חודש 

ימים קדושי יום חכאלו  ל, מה קיבלנו ום ושמחים, ועכשיו חוזרים לסדר היום של 
,  חג סוכות שמחת תורה פסח ופורים  הוא   מלמד אותנו שכל יום  אבל רבינו   מהחג?

מד דרך איך לקחת איתנו את החג לכל השנה, אפשר וצריך לחיות יראש הישיבה ל
 עם הקב"ה כל השנה. 

שרו    ושוב ך שעות ארוכות  במש  נפלאותהקפות    נערכו  בלילה שוב   שמחת תורהב 
ההקפות   בין  התעוררותגם  השירים  ניגוני  את  בעיקר  את    המביעים  באידיש , 

והדבר חזר    קדושה.ה תורה  הגעגועיהם של היהודים אל הקב"ה, ואת גדולת לימוד  
על עצמו בשמחת תורה בבוקר. ראש הישיבה שליט"א כל הזמןן עורר את הציבור  

חורף, עכשיו בואו לרקוד כל ה  "תוכלו לשוחח    ,  לרקוד ולשמוח עם התורה הקדושה 
הישיבה ראש  אמר  התורה!"  בהקפות עם  שרוקדים  שבזמן  הציבור  את  וחיזק   ,

שה, לבקש מהשם כל מה ועכשיו הזמן לשמוח עם התורה הקד , מגרשים את הס"מ
 והעיקר לבקש שלא יעזבו את ה' אף פעם, יהיה מה שיהיה. , שצריכים

דיבר  בבוקר  הישיב   גם  כה  ראש  הזו, הקפה  ללפני  בהקפה  לבקש  מה  מה  ל  ,  פי 
ב"ל יחודשאומרים  ראש   , ההקפ   כל  של  ובתפילות  "שם  דיבר  הראשונה  בהקפה 

עוד יהודים,  ל הישיבה על חסד והפצה, למסור את העצות והלימודים של רבינו ז"ל  
ברו בענין להתגבר על היצר י . בהקפה השניה, מידת הגבורה, דשזה החסד הכי גדול

יתברך,   הרבה מהשם  צריכים לבקש  לבד,  זה אדם לא מסוגל לעשות  הרע, שאת 
לו. יכול  לא  עוזרו  הקב"ה  והוד,   אלמלא  תפארת  והחמישית,  השלישית  בהקפה 

הרבה ראש הישיבה לדבר על יופי, צריכים לבקש הרבה מהשם יתברך שנדע מה 
לא להיסחף בעקבות מה שנקרא יפה אצל באמת יפה, רק מה שהשם מרשה זה יפה,  

הגוים, ראש הישיבה דיבר במיוחד שלא לגזוז את הזקן, על צניעות אצל נשים ועוד.  
בהקפה הרביעית, דיברו על מידת הנצח, שזו מידתו של רבינו ז"ל שאמר "ניצחתי  
ואנצח, גמרתי ואגמור" לכאורה זה נשמע סותר, אם ניצחו, מה שייך עוד לנצח? אבל 

הדרך שיהודי הולך בה, הוא מנסה כל יום מחדש לנצח את היצר הרע, וכל זמן   זאת
מה שהשם  וזה  ניצח,  נקרא שהוא  זה  ושוב,  הוא מנסה שוב  שיהודי לא מתייאש, 

הצדיק מיוסף  דיברו  השישית  בהקפה  מאיתנו.  על  רוצה  לשמור  היסוד,  מידת   ,
רב מהשם יתברך, קדושה ויראת שמים, בזה אפשר להצליח רק על ידי שמבקשים ה

ובכח התורה הקדושה, עכשיו בשמחת תורה זה הזמן לקבל על עצמינו ללמוד תורה 
כל יום בשנה, ועל ידי זה להנצל מהיצר הרע. בהקפה השביעית דיברו מדוד מלכא 
משיחא, כיצד הוא היה חי עם הקב"ה, כל דבר ביקש והודה להשם יתברך, ומזה נהיה  

 ינו לחקות, להשיח את ליבנו תמיד אל השם יתברך. ספר התהילים הקדוש, וא זה על
, ראש הישיבה  ולא מסוגל לדבר  ראש הישיבה צרודהיה    נעילת החגב   אחר הצהריים 

הח  שדרשת  להכריז  הורה שישי  שיעור  ב   בעז"ה  תהיה  ג נעילת  פרשת של  ליל 
 ראשית. 

החג לכל ואכן כך היה, בשיעור ליל שישי הרבה ראש הישיבה לדבר איך לוקחים את  
 השנה, אפשר לשמוע את השיעור בקו "קול ברסלב".

חיזוק והתעוררות לשנה  ששאבו  ,  נו על אנשי שלומי  קזחהותיר רושם    החג הנפלא
 החדשה. 

 !מי שלא ראה שמחה זו, לא ראה שמחה מימיו
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י  ּכִ ד,  ַהּבַ ל  ׁשֶ ת  ֻּדְגָמאוֹ ם  עִ   ְלֵביתוֹ א  ֶׁשָּיבוֹ ה  ְמַצּוֶ ל  ֶׁשַהּמֹוׁשֵ ר,  ְוָאמַ ר,  ְּכבָ ה  ְּפתּוחָ   ֶׁשָהְיָתה 
 ו.ִמַּמִּכיָריד ּוְלעוֹ  ֵּביתוֹ י ַאְנׁשֵ ל ִּבְׁשִבים ּגַ ה ִיְקנֶ י  ְואּולַ , ִּבְׁשִבילוֹ ב טוֹ ה זֶ ם אִ ת ִלְראוֹ ה רֹוצֶ 

ם  עִ א  ְוָלבוֹ   תַהֲחנּור  ִלְסּגוֹ   ְוֻהְצַר� ר,  ָהִעי ל  ְלמֹוׁשֵ ב  ְלָסרֵ ר  ָאסּוי  ּכִ ה,  ְּבֵרירָ   לוֹ ה  ָהְיתָ א  ְו�
א  ָקרָ י  ּכִ ה,  רֹוצֶ א  הּוה  מַ ט  ְלַהְחִליל  ָיכוֹ ה  ָהיָ א  �ל  ַהּמֹוׁשֵ י  ּכִ ב,  רַ ן  ְזמַ ם  ׁשָ ה  ּוִבּלָ ת,  ַהֻּדְגָמאוֹ 
ט,  ְלַהְחִלי  ָיְכלּוא  �ם  הֵ ם  ְוגַ ו,  ִליָלָדיא  ָקרָ   ָּכ�ר  ְוַאחַ ט,  ְלַהְחִליה  ָיְכלָ א  �א  ִהים  ְוגַ ,  ְלִאְׁשּתוֹ 
ת  ַהֲחנּול  אֶ ר  ָהִעיל  ׁשֶ ם  ַהּקֹוִניל  ּכָ   ָהְלכּו  ָּכ�ן  ּוֵבים,  ַהָּצֳהַריִ ר  ַאחַ ד  עַ ב  רַ ן  ְזמַ ר  ַהָּדבָ   ְוִנְמָׁש�
 ף. ֶּכסֶ ן  ֲהמוֹ  ְוִהְרִויחַ ה, ַהְּסחֹורָ ל ּכָ ת אֶ  ִמֶּמּנּו ְוָקנּור, ְּכבָ ה ְּפתּוחָ ה ֶׁשָהְיתָ ה ַהְּׁשִנּיָ 

  ה ַהְּסחֹורָ ב  ִטיי  ּכִ ם,  ְּכלּו  ֶאְצלוֹ   ִהְרִויחַ א  �ף  ּוְלַבּסוֹ ץ,  ַהָּפִריל  ֵאצֶ ר  ְלִהָּׁשאֵ   ֻהְצַר�ן  ְוָהִראׁשוֹ 
 .ֶנֶפׁשי ְּבַפחֵ  ִמֵּביתוֹ א ְוָיצָ ץ, ַהָּפִריי ְּבֵעינֵ ה ִנְרָאה ָהיָ א �

,  ַּפְרָנָסתוֹ   לוֹ ן  ֶׁשַּיְזִמיה'  ּבַ   ּוָבַטח,  ַוֲעבֹוָדתוֹ   ִּבְתִפָּלתוֹ ר  ִמהֵ א  �י  ֶׁשַהֵּׁשנִ ת  ֵמֲחמַ א  ַּדְיקָ י  ֲהרֵ 
 ת. ּוְבַגְׁשִמּיּות ְּברּוָחִנּיּוד ְמאֹ ה ַהְרּבֵ  ִהְרִויחַ ה זֶ ת ֵמֲחמַ 

 ") ִּבָטחֹון"ֵחֶלק ט"ז ֶעֶר�  ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש(
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ּלֹוֲעִסי ַמְפִריַע ִלי    םׁשֶ
קֹול  ה?עֹוׂשֶ י ֲאנִ ה ַמ , ּבְ

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ְׁשֵאָלה:

 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו 

ְמֻסּגָ  א  ֶׁשֲאִני  ְּבָעָיה  ִלי  ֵאי   ל ֵיׁש    ִלְׁשמַֹע 
ְּבפֶ  אֹוְכִלים  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  אֹוֵכל.    ה ַהֵּׁשִני 

ָּפתּוַח ְוֶזה עֹוֶׂשה ַרַעׁש ֶׁשְּמאֹד ַמְרִּגיז אֹוִתי, 
 ָׁשַמְעִּתי ַּפַעם ֶׁשֵּיׁש ֲאִפּלּו ֵׁשם ַלְּבָעָיה ַהּזֹו... 

עֹוָׂשה   ַּגם  ֶׁשִאְׁשִּתי  ִהיא  ֶׁשִּלי  ַהְּבָעָיה  ִעַּקר 
  ִּבְׁשַעת ָהֲאִכיָלה ְוֶזה ָּכל ָּכ ַמְפִריַע ִלי ַרַעׁש  

ֶאת   דעַ  ַלֲעזֹב   ָצִרי ֲאִני  ְּפָעִמים  ֶׁשַהְרֵּבה 
ְלִהְסַּתֵּדר   ָיכֹול  ֲאִני   ֵאי ֶזה,  ִּבְגַלל  ַהֻּׁשְלָחן 

 ִעם ֶזה?

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 

  יֹום א' ָּפָרַׁשת ַהֲאִזינּו, ז'   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 תשפ"ג ה'ִּתְׁשֵרי, ְׁשַנת 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְּבָעָיה";   ִלי  "ֵיׁש  ּכֹוֵתב:  ֶׁשַאָּתה  ֶנֱהֶנה  ֲאִני 
ַהּזֹו  ַהְּבָעָיה  ֶאת  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֲאֵחִרים  ֲאָנִׁשים 

ֵהם    א ֶזה  ִּבְמקֹום  ְּבָעָיה",  ִלי  "ֵיׁש  ַיִּגידּו: 
ְּבָעָיה  ַיִּגידּו: ֵיׁש  אֶֹכֶלת    , "ְלִאְׁשִּתי  ִהיא 

לֹוֵעס  הּוא  ְּבָעָיה  ֵיׁש  "ְלַבְעִלי  ְּבקֹול", 
ְּכֶׁשֵּיׁש  ְּגדֹוָלה,  ֲהִכי  ַהְּבָעָיה  ֶזה  ְּבקֹול"; 

 ים.ְלִמיֶׁשהּו ְּבָעָיה ְוהּוא ַמֲאִׁשים ֶאת ַהּסֹוְבבִ 

טֹוב ֶׁשְּתׂשֹוֵחַח ִעם ִאְׁשְּת ַעל ַהְּבָעָיה ַהּזֹו, 
ֶׁשַּמְפִריַע ְל ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהֵּׁשִני אֹוֵכל ְּבקֹול,  
ִּתְסֹּגר   ְּבֶׁשֶקט, ִהיא  ֶלֱאכֹל  ִּתְׁשַּתֵּדל  ָּכ ִהיא 
א   ִהיא   ְוָכ ַהְּלִעיָסה,  ִּבְׁשַעת  ַהֶּפה  ֶאת 

עֹוזֵ  ְּכֶׁשַאָּתה  ְּכֶׁשִהיא  ֵּתָעֵלב  ַהֻּׁשְלָחן  ֶאת  ב 
 אֹוֶכֶלת. 

ַרֵּבנּו   ְּבִסְפֵרי  ִׁשעּור   ְל   . ְוִתְתַרֵּפא  -ִּתְקַּבע 
ַהְּקָׁשִיים,  ְלָכל  ְרפּוָאה  ֵהם  ַרֵּבנּו  ִסְפֵרי 
יֹוְצִאים   ָחָדׁש,  ֵׂשֶכל  ָחָדׁש,  מַֹח  ְמַקְּבִלים 

א ְּכָבר   - ֵמַהִּדְמיֹון. ְּדָבִרים ֶׁשָהיּו ַמְפִריִעים  
ַמְרִּגיִזים    םַמְפִריִעי ֶׁשָהיּו  ְּדָבִרים    - יֹוֵתר, 

 ֶׁשֶּזה ְמַרֵּפא.   הְּכָבר א ַמְרִּגיִזים; ֶּפֶלא ַּכָּמ 

ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו א 
ַיְפִריעּו ְל. ְּתִפָּלה ְּתַרֵּפא אֹוְת; ִאם ְּתַבֵּקׁש 

ִּתְרֶאה ֶׁשּיֹוֵתר א ַיְפִריעּו   זָא   -ַעל ֶזה יֹום יֹום  
 ְל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו. 

 ְּגַמר ֲחִתיָמה טֹוָבה. 
 "ג) תשפ ַהֲאִזינּוה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

 קמז. ת
, ְלָאְמָרם ָיכֹול ֵאינֹו ַא , ְּדָבִרים ְׁשֵני ַעְכָׁשו  לֹו ֶׁשּנֹוַדע, ְוָאַמר  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי ִעם ַז"ל ַאַחר ֶּפַסח ִסֵּפר ַרֵּבנּו 

ֹו ַעְכָׁשו ֵאּלּו  ִלְכאֹוָרה, ַא ַאף־ַעל־ִּפי־ֵּכן נֹוָדע ל  ָּכ  ִהיא  ָּדָבר  ֶׁשל  ְּפׁשּוטֹו   ַּגם  ִּכי,  ִּכְפׁשּוִטים  ִנְרִאים  ִּכי
ֲעֵבָרה, אֹוֵמר ֶׁשא ִיְרַאִני ָאָדם. [ְוא    רעֹובֵ   ָאָדם  :)כח ְּבָרכֹות (ַז"לַהְּדָבִרים; ַהְינּו ִּכי נֹוַדע לֹו ָמה ֶׁשָאְמרּו ֲח 

ַמה נֹוַדע לֹו ָּבֶזה], ִּכי ְּכָבר ִהְקִּדים,    ְּכלּום  ְּבֵאר  ְוא[  ".ִיְרַאִני ָאָדם  ֶׁשא "  ָאַמר ְּכלּום] ַרק ָּדַחק ַּבֵּתבֹות
ָּד  ֶׁשל  ִּכְפׁשּוטֹו  ִנְרִאים  ִּכי  ַּבְּדָבִרים,  ְלָבֵאר  ָיכֹול  ַּתְכִלית  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִאיָתא,  ָמה  לֹו  נֹוַדע  ְוַהֵּׁשִני:   .ָּכ ָבר 

ֵנַדע ַמָּמׁש.     ֵנַדע   א,  ֵנַדע  א   ֲאֶׁשר"  (ְוא ְּבֵאר ַּגם־ֵּכן ְּכלּום ַרק ָּדַחק ַּגם־ֵּכן ַהֵּתבֹותַהְּיִדיָעה ֲאֶׁשר א ֵנַדע, ֲאֶׁשר א 

  ַהְּיִדיָעה   ֶׁשַּתְכִלית,  ַהָּדָבר  ֶזה   ִלי   נֹוַדע  ַעְכָׁשו  ַרק  ַאף־ַעל־ִּפי־ֵּכן,  ָּכ  ָּדָבר  ֶׁשל   ֶׁשְּפׁשּוטֹו   ַעל־ִּפי   ְוַאף "  .)"ַמָּמׁש
, ֶׁשַּתְכִלית ַהְּיִדיָעה ִהיא ֲאֶׁשר א ֵנַדע, א  יֹוֵדעַ   ֶׁשַעְכָׁשו  ֵמַאַחר,  ְוָאַמר  ".ַמָּמׁש  ֵנַדע  א,  ֵנַדע  א  ֲאֶׁשר

  ִּכי "  ִאם־ֵּכן הּוא יֹוֵדַע, ֵמַאַחר ֶׁשָּזָכה ְלַתְכִלית ַהְּיִדיָעה. ַא ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ֵאינֹו יֹוֵדַע ְּכלּום.   —ֵנַדע ַמָּמׁש  
ֶׁשר א ֵנַדע, ְוַעְכָׁשו ֲאִני רֹוֶאה, ֵאי ָהִייִתי ָרחֹוק  ֲא   ַהְּיִדיָעה  ַהַּתְכִלית  ֶזה  ֵאֶצל  ֶׁשֲאִני,  ִלי  ִנְדֶמה  ְּכָבר   ֲהא

  ֶׁשָּזָכה ,  ָאז  לֹו   ֶׁשִּנְדֶמה, ַהּקֹוֵדם  ְזַמן   ֶׁשל   ַהַּתְכִלית  זֹו  ִלְכִסילּות  ַעְכָׁשו   ֶהֱחִזיק   ִּכי ,  ַעְצמֹו  ַעל  ְּגַנאי  ִּבְלׁשֹון   ָאז   ְוָאַמר(. "ה ַהַּתְכִליתִמּזֶ 

  ַּגם־ֵּכן   ֶזה   ְוָדָבר.  "ֶׁשַּתְכִלית ַהְּיִדיָעה ֲאֶׁשר א ֵנַדע ַמָּמׁש, ִּכי ַעְכָׁשו נֹוַדע ִלי,  ֲאֶׁשר א ֵנַדע)  ַהְּיִדיָעה  ְלַתְכִלית
 ּוְלָבֲארֹו, ִּכי ִנְרֶאה ִּכְפׁשּוטֹו, ַא ֶּבֱאֶמת ַרק ַעְכָׁשו נֹוַדע לֹו זֹאת, ְוֵכן ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון.   ְלָאְמרֹו  ָיכֹול ֵאינֹו

 תקמח. 
ית ַהְּיִדיָעה,  ְוָכל ֵאּלּו ַהְּדָבִרים ֵיׁש ָּבֶהם סֹודֹות ִסְתֵרי ִנְסָּתרֹות ַּכֲאֶׁשר ָיִבין ַהְּמַעֵּין ֵמָרחֹוק, ַמהּו ִעְנַין ַּתְכלִ 

ַרֵּבנּו   ְוִהְפִליג  ֵנַדע.    ִּכי ,  ְוָאַמר.  בִּבְכָת   זֹאת  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר   ְוִאי,  ִיְתָּבֵר  ַהּבֹוֵרא  ְּבַגְדלּות  ְמאֹד  ַז"לֶׁשא 
ָרִאים ָּבעֹוָלם ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ְמאֹד, ְוֵאין יֹוְדִעים  נֹו  ְּדָבִרים  ַנֲעִׂשים   ִּכי,  ִׁשעּור  ֵאין   ִיְתָּבַר   ַהּבֹוֵרא  ְלַגְדלּות 

ִּכי ַּתְכִלית ַהְּיִדיָעה ֲאֶׁשר א    ְּכָלל; ַהְינּו ֶׁשֲעַדִין  ֵאין יֹוְדִעים ׁשּום ְיִדיָעה ְּכָלל ּוְכָלל א. ְוַגם ָמה ֶׁשּמּוָבא,
א ֵנַדע,    —   ֵנַדע, ַהְינּו ֵאֶצל ָּכל ְיִדיָעה ִויִדיָעה, ַהְינּו ֶׁשֲאִפּלּו ְּכֶׁשַּמִּגיִעין ְלַהַּתְכִלית ֶׁשל ַהְּיִדיָעה, ְּדַהְינּו 

ְּבאֹוָתּה ַהְּיִדיָעה, ֲאָבל ְּבַהְּיִדיָעה ַהְּגבֹוָהה    ַאף־ַעל־ִּפי־ֵּכן ֲעַדִין ֵאין זֹו ַהַּתְכִלית, ִּכי זֹו ַהַּתְכִלית ִהיא ַרק
־ַעל־ ִמֶּמָּנה, ֲעַדִין א ִהְתִחיל ָּבּה ְּכָלל, ְוֵכן ְלַמְעָלה ַמְעָלה. ִנְמָצא, ֶׁשְּלעֹוָלם ֵאין יֹוְדִעים ְּכָלל א. ְוַאף

ַדע ַּבְּיִדיעֹות ֶׁשְּלַמְעָלה ִמּזֹאת ַהְּיִדיָעה, ֶׁשִהִּגיַע ָּבּה  ִּפי־ֵּכן ֵאין ֶזה ַהַּתְכִלית, ִּכי ֲעַדִין א ִהְתִחיל ְּכָלל ֵלי
 '. ֶאל ַהַּתְכִלית, ֶׁשא ֵנַדע ְוכּו

 תקמט. 
ַהְּתׁשּוָבה.  ּוְמִׁשיָחה זֹו ִנְכַנס ֶאל ִׂשיָחה ֲעֻמָּקה ֶׁשל ִהְתַחְּזקּות. ְוַתְמִצית ַהִּדּבּור, ֶׁשִהְפִליג ְמאֹד ְּבֹגֶדל ַמֲעַלת  

ִלְּצַלן, ַאף־ַעל־ִּפי־ֵּכן   ְוָכל ֶאָחד ָנַפל ְלָמקֹום ֶׁשָּנַפל, ַרֲחָמָנא  ָאסּור  ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשּנֹוְפִלים ְמאֹד ַחס ְוָׁשלֹום, 
י ִאם ִיְזֶּכה, ִיְהיּו  ְלַיֵאׁש ַעְצמֹו, ִּכי ְּתׁשּוָבה ְּגבֹוָהה ְלַמְעָלה ִמן ַהּתֹוָרה, ַעל־ֵּכן ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם, ּכִ 

ִלְזֻכּיֹות. ְוֵיׁש ְּבִעְנָין    ָהֲעוֹונֹות   ֶׁשִּנְתַהְּפִכין :  :)פו  יֹוָמא (  ַז"ל ַנֲעִׂשין ֵמעֹונֹוָתיו ִעְנָין ַאֵחר ְלַגְמֵרי. ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲח 
ֶׁשּבָ  ְוַהְּיִרידֹות  ַהְּנִפילֹות  ֶׁשִּמָּכל  ַהְּכָלל,  ַרק  ִנְסָּתרֹות,  ִסְתֵרי  ֵאָליו  ֶזה  ַלְחזֹר  ְיכֹוִלים  ִלְּצַלן,  ַרֲחָמָנא  עֹוָלם, 

ִמּלִ  ַעְצמֹו  ְמָיֵאׁש  ִיְהֶיה  ֶׁשא  ּבֹו,  ָּתלּוי  ֶׁשַהּכֹל  ְוָהִעָּקר  ֵחֶקר.  ֵאין  ִלְגֻדָּלתֹו  ִּכי  ְּבָנֵקל,   ֶאל  ִיְתָּבַר   ה' ְצעֹק 
 ּוְלִהְתַּפֵּלל ֵאָליו ִיְתָּבַר ָּתִמיד. ּוְלִהְתַחֵּנן

 תקנ. 
ַרֵּבנּו   ִּפְתאֹם  ָנַסע  ַלֲעֶצֶרת  ֶּפַסח  ַׁשאִריְגַראד    ַז"לֵּבין  ּכְ ָלִעיר  ְּבֶרְסֶלב)  28(ֶמְרַחק  ֵמִעיר  .  ִקילֹוֶמְטִרים 

ֵני  ָׁשם ְׁש ְוַהְּנִסיָעה ַהּזֹאת ָהְיָתה ְּפִליָאה ְּגדֹוָלה ְוִנְׂשָּגָבה, ִּכי א ָהָיה ָּבּה ׁשּום ַטַעם ַעל־ִּפי ְּפַׁשט. ְוָׁשָהה  
 ְּפָעִמים.    ָׁשבּועֹות. ּוִפְתאֹם ָיָצא ִמָּׁשם ְוָאַמר, ֶׁשּבֹוֵרַח ְּכמֹו ֵמֵאׁש. ְוַאַחר־ָּכ ָהיּו ָׁשם ְׂשֵרפֹות ְּגדֹולֹות ַּכָּמה

.  "ב ֵמִעּפּוׁשִאּלּו ָהיּו יֹוְדִעים ְּבֵני ַׁשאִריְגַראד ַהּטֹוָבה ֶׁשָעִׂשיִתי ָלֶהם, ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ָּכל ֶזה טֹו"  ְוָאַמר:
 ְוָהָיה מּוָבן ִמְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשִהִּציָלם ַעל־ְיֵדי ְיִׁשיָבתֹו ָׁשם ֵמִעּפּוׁש, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.

ְפָלאֹות  ֶאָחד ִמְּנִסיעֹוָתיו ַהֻּמ   ַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ְוִיְזֶּכה ֵליַדע סֹוד   ,  ')אר ל"ג,  ַּבִּמְדּבָ (  ,"ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"
 ְמאֹד, ֶׁשא ָהָיה ָלֶהם ׁשּום ַטַעם ָּפׁשּוט. 

 ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק")" ִנְלָקח ִמֵּסֶפר - (ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 
 

דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )קנ"ג-נ"בקִסּפּור ַחּיָ
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 ) ביהכ"נ חב"ד ( 9רחוב צה"ל 

 

 צפת  דקות לפני השקיעה  10 ברכות  9:00 דק' לפני השקיעה  45
 ) 1-(בנין יד עזרה  1רחוב צה"ל 

  

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 שליט"איהושע ראבינאוויטש  מו"ה 
 במוסדותינו הקדושים, ירושלים עיה"קמלמד מומחה 

 למזל טוב להולדת הבן
*** 

 שליט"א  שניצלער להערשמו"ה 
 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים 

 למזל טוב  להולדת הבת
*** 

 הי"ו רנבוים י ראובן במו"ה 
 למזל טוב  להולדת הבת
*** 

 הי"ויוסי זינגער  החתן
 עב"ג בת  למזל טובלרגל אירוסו 

 הי"ו  שטערןוואלף מו"ה 
*** 

 הי"ו אלחנן זויבערמאן החתן
 למזל טוב   לרגל אירוסו עב"ג

*** 

 שליט"אחיים דוד ראזענבערג מו"ה 
 גבאי בית המדרש היכל הקודש מאנסי

 למזל טוב  להולדת הנכד
*** 

 הי"ו ברוך מרדכי פעקעטע מו"ה 
 למזל טוב  שרגא שמואל נ"י לשמחת החלאקה של

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'
 בוויליאמסבורג עם ראש הישיבה אנפלחג סוכות 

של ראש הישיבה שליט"א,   קודשו בצל    ינומ ואנשי של  ל ע  עברמאוד    נפלא  חג 
 שילוו אותנו לאורך כל השנה. וחיזוק מהחג,  חדשיםכוחות  ששאבנו 

היריעה מלהביע  כל    קצרה  ליבם של  רחשי  ראש    החגשחוו את    אלואת  עם 
, וקצת ממה שזכינו עבר החגהישיבה שליט"א, אך ננסה להעביר בקצרה כיצד  

 לקבל מראש הישיבה שליט"א.
 ן ראשו חגימי  
עם ראש הישיבה שליט"א   בהתרוממות גדולהעברו    החגהימים הראשונים של   

שחרית   שליט"א  הישיבה  ראש  התפלל  הימים  בשני   לפניבוויליאמסבורג, 
 מאוד.  היו מרוממיםנענועים והושענות ההלל ה, בהתעוררות ובנעימותהעמוד 

 וחזשא  במקום  דושבזוהר הק  ראש הישיבה מסר שיעור בבוקר לפני התפילה   
רבקה, הזוהר שואל למה יצחק התחתן עם  שמדבר  שעכשיו (פרשת חי שרה),  

עבד את השם יצחק  ש  בגללזה    , הוא אהב אותהש",  בההא"וי  כתוב   יצחקב   רק
שעובדים  כתב בפירוש שהוא אהב אותה, כי אפילו   לכן הקב"הבגבורה,    במידת

 אהבה.להיות עם גבורה, אבל שלום בית חייב ה את השם
בית    שבחצר  היפה  בסוכה  גדול  קידוש  נערך  התפילה  ראש  הכנסתלאחר   ,

בה ישיאש הר  .החגיפים מאוד לכבוד    התחזקותהישיבה שליט"א דיבר דברי  
עץ  הברהם אבינו היה עץ ורק מי שהיה ראוי  אהזוהר, שאומר שלדברי  על    דיבר

עו ושאל רש הישיבה הרי אברהם אבינו קרב כל אחד, אנשים הגי  עשה לו צל, 
שייך לומר שאדם ראוי או לו? אלא    אליו כשהם עדיים רחוקים מהשם, אז איך

כן היו צריכים לעשות, הם היו צריכים  להיכנע  ולהקשיב     דבר אחד האנשים 
אחר כך דיבר ראש  לצדיק שנקרא 'עץ', ואם לא לא יכלו לקבל מאברהם אבינו. 

דלתות,   ארבע  לו  שהיה  אבינו  אברהם  של  האוהל  על  ביא  מרש"י  הישיבה 
לאכול,    יכלושכולם   יתברךאם    כשעזבו לבוא  להשם  היהודו  לא    כים צרי  ו, 

לימד  רבינו  , כפי שכל כולו הפצה, אברהם אבינו היה  הראש ישיבהלשלם, אומר  
כאן  שהקב"ה  לכולםלהודיע    כיםצרישאותנו,   ונתן   נמצא  הכניס אורחים  הוא 

 . להם לאכול, וכך קרב אותם להשם יתברך
 צדיק.ראש הישיבה מסר שיעור קצר בפעולת הביום השני לפני התפילה  
יצחק    תעקידת  לאחר התפילה בקידוש בסוכה שאל ראש הישיבה מדוע נקרא 

  יןמתחילה דווקא באושפיז  ה ב אאברהם אבינו? למה שמחת בית השו  נסיון של 
ולמה  יצחקשל   ב ?  ויאיצחק  בדיוק  היה    אלאהבה?  כתוב  יצחק  מידת כידוע 

ומר לתת הכל להקב"ה, להקריב את עצמו למען הקב"ה, לכן לא היה כל,  גבורה
 אזי זה אברהם שעבד את הקב"ה ב"חסד",    אבלכל כך קשה בעקידה,    נסיוןלו  

מתחילה דווקא    השואבה. ואכן שמחת בית  בנו גדול מאוד לשחוט את    נסיוןכבר  
 כתוב כן  ל , והשמחב   ו חכמה להיותבגבורה, ז  שםאת ה  שעובדביצחק, כי ליצחק  

דבר,  וייצחק  ב  אותו  לחשוב  צריכים  והאישה  שהבעל  חושבים  אנשים  אהבה. 
ים גבורה יכולה  תעם מיד  אפילוכשאתה ההיפך, כי    זה דווקא  בית  אבל שלום

אחרת יוכלו להסתדר   החכמה היא ששני אנשים שחושבים  .בית שלוםל לזכות
 ביניהם, לוותר זה לזה, זה שלום בית אמיתי וזה הדבר הכי קדוש ויפה. 

 הילולת רבינו ז"ל 
  מה התקיי  הסעודה.  של רבינו ז"לביום רביעי בלילה התקיימה סעודת ההילולא   

 בסוכה הגדולה מול בית המדרש.
, שרו את שיר  עשירהלסעודה    נטלו ידיים   ציבור גדול התאסף לכבוד ההילולא, 

, שמביע את גדולת רבינו, ועוד ניגוני  חיברצ"ל  זהידידות שרבי יצחק ברייטער  
 התעוררות יפים. 

, על גדלותו של רבינו ז"ל, מה הוא מלמד יפה  מסר שיחהאחר כך ראש הישיבה  
להם לקבל על ראש הישיבה אמר שאנשים שואלים מה כדאי    אותנו ונות לנו, 

 , שאוסיף אור החיים? רמב"ן?י כבר לומד חומש רש"י, אנהחדשהשנה  ל  עצמם
, ועוד הפצהף עוד יהודי שילמד חומש רש"י, תעשה  יוסתאמר ראש הישיבה,  

את השיעור המל אפשר למשוע   שאפשר ללמוד קצת בכל יום. ידע יהודי אחד 
רקדו עד שעות הלילה המאוחרות לכבוד   ברכת המזוןאחר  בקו "קול ברלסב".  

 .הב אשמחת בית השו

 חול המועד 
חול המועד התאספו כל יום לשחרית, ראש הישיבה שליט"א, התפלל הלל   בימי

 והושענות לפני העמוד, בנעימות ובהתרוממות גדולה. 
שיחות  דיבר  הישיבה  ראש  בסוכה,  סעודה  יום  כל  התקיימה  התפילה  אחרי 

המועד התחזקות יפות מאד, אפשר לשמוע את כל השיעורים הנפלאים של חול  
 בקו "קול ברסלב".

 חול המועד שבת
,  מאנשי שלומינוובחורים  אברכים התאספו בסוכהראש הישיבה  בבאטע אצל 

לו איפה לאכול עכשיו, אף אחד לא הזמין אותו, הוא   שלא היה  וסיפר  הגיעבחור  
, הוא  משהו רציני  לא היה שם    למעשה, אבל  "'לעיעטבח של רבי ישמ"הלך ל

יש לך את   בכלל לא מרחם עליך.  אני, אמר לו ראש הישיבה: "שבורהיה מאוד  
  לפתן משובחים ואפילו גלידה. אבל אין להם את ו! לאחרים יש דגים ובשר  ינורב 

 ..." זה יעבורהסעודה שהפסדת עליהם אני מרחם; רבינו, 
בין היתר    ים שםשבת, שאומרשל  אחר כך דיבר ראש הישיבה על הושענות   

מבקשים מהקב"ה  ,  שואלים "הושענא יושבת וממתנת עד כלות שבת", כולם  
  ץ ו התיר?  זכות?! האם זו  בזכות זה שיהודים ממתינים שהשבת תיגמר נוושעש

, אבל הוא מחכה, עכשיו המזגןפשוט, יהודי רוצה לעשן, הוא רוצה להדליק את 
ופי אעשה את כל המלאכות. זה הי  זמן צאת השבת ואחר כך  עדשבת, אחכה  

 יהודי.השל 
, דיבר ראש הישיבה על כך שיש  בסוכה  בשבת קודש, לאחר התפילה בקידוש 

לשמוח על כל דבר קטן שעושים למען הקב"ה, כפי שרואים בהושענא של שבת  
תחום שבת, בזכות שמירת    ם שומרישיהודים  ה  מבקשים בזכותורה"  צ"אום נ

למען   יםעוששלשמוח בכל דבר קטן    אפשרשבת, בזכות אכילת סעודת השבת,  
 הקב"ה. 

, כיצד יוסף  האושפיזין של היום  יוסף הצדיק  על דיבר    ראש הישיבהלאחר מכן,   
הקשים במצרים? ויהי ה' את יוסף, הוא היה   יכל להתגבר על הנסיונות  הצדיק

התבודדות   של  אחת  מקשה 
כמו   שפוטיפר    שכתוב ותפילה, 

פיו   איך  ראה  כל    מתנוענעאדונו 
להינצל   אפשר  כך  ורק  הזמן, 

 מהנסיונות הקשים ביותר.
שלישית הישיבה    בסעודה  ראש 

 מאמרעל    ן"מוהרמחיי    הביא קטע
מ בבנין  העוסק  "כל  מסכן" תחז"ל 

עני,  נהיה  בבניה  שעוסק  אמר    מי 
ידי מצוותרב  ניצולים. סוכה    ינו על 

סוכה   כי  אמר,  הישיבה  היא  וראש 
הולכים,  אמונה הקב"ה    ואם  עם 

 זיק.י לא שום דבר
 הושענא רבה  
שבת  הישיבה    במוצאי  מסר  ראש 

הגמרא בדף  חזרו שיעור  כך  אחר   ,
מכן  קריאת  ל לאחר  תורה,  משנה 

לכבוד  בסוכה  סעודה  הייתה 
רבה,  זמירות   הושענא  את  שרו 

יפים   ניגונים  ועד  שבת,  למוצאי 
דיבר   הישיבה  וראש  ומעוררים, 

של    גדולתוכמה מילים בקיצור על  
 היום הקדוש הושענא רבה.

חזר   הציבור  המזון  ברכת  אחרי 
הכנסת,  כל    לבית  את  אמרו  ושם 

 .ביחד תהילים ספר
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	רְאֵה לַעֲשׂוֹת אֶת הָעֲבוֹדָה שֶׁלְּךָ כְּמוֹ שֶׁצָּרִיךְ כָּךְ יִהְיֶה לְךָ טוֹב.                                         (עֲצָתוֹ אֱמוּנָה וַיַקְהֵל פְּקוּדֵי תשע"ח)
	התעוררות גדולה שררה בבית המדרש בהושענא רבה בבוקר, בתפילות, הלל נענועים והושענות, לפני כל הקפה ראש הישיבה דיבר דברי התעוררות. הוא דיבר הרבה שעיקר מה שצריכים לבקש מהשם יברך שתמיד נשאר באמונה, שאף פעם לא נעזוב את השם יתברך, ושנחזיק עצמינו אצל צדיקים ויהו...
	את ההלל, ההושענות, והדרשות של הושענא רבה, אפשר לשמוע ב"קול ברסלב".
	ימי חג שני
	את ההקפות בשמיני עצרת בלילה חגגו בשמחה רבה, הקהל רקד בהתלהבות רבה, הודו להקב"ה שזכו ללמוד תורה כל השנה וקבלו על עצמם שלא יעזבו לעולם את התורה הקדושה. בין ההקפות, כינס ראש הישיבה שליט"א את כל הילדים באמצע בית הכנסת, בליווי המלמדים המסורים, שרו יחד שירי...
	בשמיני עצרת בבוקר בקידוש דיבר ראש הישיבה על השמחה הגדולה ששמחים עם התורה הקדושה במהלך ההקפות, זכו ללמוד את פרשת השבוע מדי שבוע ועוד הרבה שיעורים שכל אחד למד במהלך השנה, יש לנו דרך הלימוד מרבינו ז"ל, שנתן לנו דרך שכל יהודי ללא יוצא מן הכלל יכול ללמוד ת...
	אחרי הצהריים אחרי מנחה ירדו לסוכה להפרד מהסוכה  הקדושה, ראש הישיבה דיבר שהרבה אנשים נכנסים אחרי החגים לדכאון, חגגו חודש תשרי כל כך יפה, כאלו ימים קדושים ושמחים, ועכשיו חוזרים לסדר היום של יום חול, מה קיבלנו מהחג? אבל רבינו מלמד אותנו שכל יום הוא חג סו...
	בשמחת תורה בלילה שוב נערכו הקפות נפלאות במשך שעות ארוכות ושוב שרו גם בין ההקפות ניגוני התעוררות, בעיקר את השירים באידיש המביעים את געגועיהם של היהודים אל הקב"ה, ואת גדולת לימוד התורה הקדושה. והדבר חזר על עצמו בשמחת תורה בבוקר. ראש הישיבה שליט"א כל הזמ...
	גם בבוקר דיבר ראש הישיבה לפני כל הקפה, מה לבקש בהקפה הזו, לפי מה שאומרים ב"לשם יחוד" ובתפילות של כל הקפה, בהקפה הראשונה דיבר ראש הישיבה על חסד והפצה, למסור את העצות והלימודים של רבינו ז"ל לעוד יהודים, שזה החסד הכי גדול. בהקפה השניה, מידת הגבורה, דיבר...
	אחר הצהריים בנעילת החג היה ראש הישיבה צרוד ולא מסוגל לדבר, ראש הישיבה הורה להכריז שדרשת נעילת החג תהיה בעז"ה בשיעור ליל שישי של פרשת ראשית.
	ואכן כך היה, בשיעור ליל שישי הרבה ראש הישיבה לדבר איך לוקחים את החג לכל השנה, אפשר לשמוע את השיעור בקו "קול ברסלב".
	החג הנפלא הותיר רושם חזק על אנשי שלומינו, ששאבו חיזוק והתעוררות לשנה החדשה.
	מי שלא ראה שמחה זו, לא ראה שמחה מימיו!
	חג סוכות נפלא עם ראש הישיבה בוויליאמסבורג
	חג נפלא מאוד עבר על אנשי שלומינו בצל קודשו של ראש הישיבה שליט"א, ששאבנו כוחות חדשים וחיזוק מהחג, שילוו אותנו לאורך כל השנה.
	קצרה היריעה מלהביע את רחשי ליבם של כל אלו שחוו את החג עם ראש הישיבה שליט"א, אך ננסה להעביר בקצרה כיצד עבר החג, וקצת ממה שזכינו לקבל מראש הישיבה שליט"א.
	ימי חג ראשון
	הימים הראשונים של החג עברו בהתרוממות גדולה עם ראש הישיבה שליט"א בוויליאמסבורג, בשני הימים התפלל ראש הישיבה שליט"א שחרית לפני העמוד בהתעוררות ובנעימות, ההלל הנענועים והושענות היו מרוממים מאוד.
	בבוקר לפני התפילה ראש הישיבה מסר שיעור בזוהר הקדוש במקום שאוחז עכשיו (פרשת חי שרה), שמדבר שיצחק התחתן עם רבקה, הזוהר שואל למה רק ביצחק כתוב "ויאהבה", שהוא אהב אותה, זה בגלל שיצחק עבד את השם במידת בגבורה, לכן הקב"ה כתב בפירוש שהוא אהב אותה, כי אפילו ש...
	לאחר התפילה נערך קידוש גדול בסוכה היפה שבחצר בית הכנסת, ראש הישיבה שליט"א דיבר דברי התחזקות יפים מאוד לכבוד החג. ראש הישיבה דיבר על דברי הזוהר, שאומר שלאברהם אבינו היה עץ ורק מי שהיה ראוי העץ עשה לו צל, ושאל רש הישיבה הרי אברהם אבינו קרב כל אחד, אנשי...
	ביום השני לפני התפילה ראש הישיבה מסר שיעור קצר בפעולת הצדיק.
	לאחר התפילה בקידוש בסוכה שאל ראש הישיבה מדוע נקראת עקידת יצחק נסיון של אברהם אבינו? למה שמחת בית השואבה מתחילה דווקא באושפיזין של יצחק? ולמה בדיוק ביצחק כתוב ויאהבה? אלא כידוע יצחק היה מידת גבורה, כלומר לתת הכל להקב"ה, להקריב את עצמו למען הקב"ה, לכן ...
	הילולת רבינו ז"ל
	ביום רביעי בלילה התקיימה סעודת ההילולא של רבינו ז"ל. הסעודה התקיימה בסוכה הגדולה מול בית המדרש.
	ציבור גדול התאסף לכבוד ההילולא, נטלו ידיים לסעודה עשירה, שרו את שיר הידידות שרבי יצחק ברייטער זצ"ל חיבר, שמביע את גדולת רבינו, ועוד ניגוני התעוררות יפים.
	אחר כך ראש הישיבה מסר שיחה יפה, על גדלותו של רבינו ז"ל, מה הוא מלמד אותנו ונות לנו, ראש הישיבה אמר שאנשים שואלים מה כדאי להם לקבל על עצמם לשנה החדשה, אני כבר לומד חומש רש"י, שאוסיף אור החיים? רמב"ן? אמר ראש הישיבה, תוסיף עוד יהודי שילמד חומש רש"י, תעש...
	חול המועד
	בימי חול המועד התאספו כל יום לשחרית, ראש הישיבה שליט"א, התפלל הלל והושענות לפני העמוד, בנעימות ובהתרוממות גדולה.
	אחרי התפילה התקיימה כל יום סעודה בסוכה, ראש הישיבה דיבר שיחות התחזקות יפות מאד, אפשר לשמוע את כל השיעורים הנפלאים של חול המועד בקו "קול ברסלב".
	שבת חול המועד
	בבאטע אצל ראש הישיבה בסוכה התאספו אברכים ובחורים מאנשי שלומינו, בחור הגיע וסיפר שלא היה לו איפה לאכול עכשיו, אף אחד לא הזמין אותו, הוא הלך ל"מטבח של רבי ישעי'לע", אבל למעשה לא היה שם  משהו רציני, הוא היה מאוד שבור, אמר לו ראש הישיבה: "אני בכלל לא מרח...
	אחר כך דיבר ראש הישיבה על הושענות של שבת, שאומרים שם בין היתר "הושענא יושבת וממתנת עד כלות שבת", כולם שואלים, מבקשים מהקב"ה שבזכות זה שיהודים ממתינים שהשבת תיגמר נוושע?! האם זו זכות? התירוץ פשוט, יהודי רוצה לעשן, הוא רוצה להדליק את המזגן, אבל הוא מחכ...
	בשבת קודש, לאחר התפילה בקידוש בסוכה, דיבר ראש הישיבה על כך שיש לשמוח על כל דבר קטן שעושים למען הקב"ה, כפי שרואים בהושענא של שבת "אום נצורה" מבקשים בזכות היהודים ששומרים שבת, בזכות שמירת תחום שבת, בזכות אכילת סעודת השבת, אפשר לשמוח בכל דבר קטן שעושים ...
	לאחר מכן, ראש הישיבה דיבר על יוסף הצדיק האושפיזין של היום, כיצד יוסף הצדיק יכל להתגבר על הנסיונות הקשים במצרים? ויהי ה' את יוסף, הוא היה מקשה אחת של התבודדות ותפילה, כמו שכתוב שפוטיפר אדונו ראה איך פיו מתנוענע כל הזמן, ורק כך אפשר להינצל מהנסיונות הק...
	בסעודה שלישית ראש הישיבה הביא קטע מחיי מוהר"ן על מאמר חז"ל "כל העוסק בבנין מתמסכן" מי שעוסק בבניה נהיה עני, אמר רבינו על ידי מצוות סוכה ניצולים. וראש הישיבה אמר, כי סוכה היא אמונה, ואם הולכים עם הקב"ה שום דבר לא יזיק.
	הושענא רבה
	במוצאי שבת ראש הישיבה מסר שיעור בדף הגמרא, אחר כך חזרו לקריאת משנה תורה, לאחר מכן הייתה סעודה בסוכה לכבוד הושענא רבה, שרו את זמירות למוצאי שבת, ועד ניגונים יפים ומעוררים, וראש הישיבה דיבר כמה מילים בקיצור על גדולתו של היום הקדוש הושענא רבה.
	אחרי ברכת המזון הציבור חזר לבית הכנסת, ושם אמרו את כל ספר תהילים ביחד.

