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לשון רבינו זכרונו לברכה, סימן י: ַאְך ִעַּקר ֲעבֹוָדתֹו ֲאֶׁשר ַעל ָיָדּה ָזָכה 
ְלַמה ֶּׁשָּזָכה; ָהָיה ַרק ִרּבּוי ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּתִחּנֹות ְוַהַּבָּקׁשֹות ְוָהִרּצּוִיים ְוַהִּפּיּוִסים, 
ֶׁשָהָיה ָרִגיל ְמאֹד ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלִהְתַחֵּנן ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך. ְוָהָיה ְמַרֶּצה ּוְמַפֵּיס אֹותֹו 
ִיְתָּבַרְך ְּבַכָּמה ִמיֵני ְּתִחּנֹות ּוַבָּקׁשֹות ֶׁשְּיַזֵּכהּו ְּבַרֲחָמיו ְלָקְרבֹו ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך. 
ָרִגיל  ֶׁשָהָיה  'ַאְׁשְּכַנז',  ִּבְלׁשֹון  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ַהְּתִפּלֹות  ָהיּו  ַמה ֶּׁשהֹוִעיל לֹו  ְוִעַּקר 
ִׂשיָחתֹו  ְמָפֵרׁש  ְוָהָיה  ָאָדם  ְּבֵני  ָׁשם  ֶׁשֵאין  ֶׁשָּמָצא  ָמקֹום  ֵאיֶזה  לֹו  ְלַיֵחד  ְמאֹד 
ְמַרֶּצה  ְוָהָיה  ַאְׁשְּכַנז(.  ִּבְלׁשֹון  )ְּדַהְינּו  ּבֹו,  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ַּבָּלׁשֹון  ִיְתָּבַרְך  ה'  ִלְפֵני 
ּוְמַפֵּיס אֹותֹו ִיְתָּבַרְך ּוְמַבֵּקׁש ּוִמְתַחֵּנן ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך ְּבַכָּמה ְוַכָּמה ִמיֵני ְטָענֹות 
ָּבֶזה ְמאֹד ְמאֹד  ָרִגיל  ְוָהָיה  ִיְתָּבַרְך ֶׁשְּיָקְרבֹו ַלֲעבֹוָדתֹו,  ַוֲאַמְתָלאֹות ֶׁשָראּוי לֹו 
ְוָהָיה ְמַבֶּלה ָיִמים ְוָׁשִנים ַעל ֶזה. ַּגם ָהָיה ַמְטִמין ַעְצמֹו ַעל ַּגֵּבי ֵּבית ָאִביו, ַּתַחת 
ּוִמְסּפֹוא,  ֶּתֶבן  ָׁשם  ֶׁשַּמֲחִזיִקין  ָקִּנים  ֶׁשל  ִּבְמִחָּצה  ֶחֶדר  ְּכמֹו  ָׁשם  ֶׁשָהָיה  ַהַּגג, 
ִיְתָּבַרְך  לה'  ְּבַלַחׁש  צֹוֵעק  ְוָהָיה  ְּתִהִּלים  אֹוֵמר  ְוָהָיה  ַעְצמֹו  ַמְטִמין  ָהָיה  ְוָׁשם 
ֶׁשְּיַזֵּכהּו ְלָקְרבֹו ֵאָליו ִיְתָּבַרְך. ְוַהְּכָלל: ֶׁשָּכל ַהִּמיֵני ַּבָּקׁשֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ֶׁשִּנְמָצִאים 
ְּתִחָּנה  ׁשּום  ִהִּניַח  ֹלא   - ַלּכֹל  ַּכֲאֶׁשר  ַהּכֹל  ֵּביֵנינּו  ַהָּמצּוי  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵסֶפר  ְּבֵאיֶזה 
ִצּיֹון"  "ַׁשֲעֵרי  ְוֵסֶפר  ְּתִהִּלים  ֵהן  ְּפָעִמים,  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ֲאָמָרּה  ֶׁשֹּלא  ּוַבָּקָׁשה 
ְוַהַּבָּקׁשֹות ַהִּנְדָּפִסים ְּבַהִּסּדּוִרים ַהְּגדֹוִלים ּוְׁשָאר ִמיֵני ַּבָּקׁשֹות ּוְתִחּנֹות, ַוֲאִפּלּו 
ַהְּתִחּנֹות ַהִּנְדָּפִסים ִּבְלׁשֹון ַאְׁשְּכַנז - ֻּכָּלם ֹלא ִהִּניַח ִמְּלָאְמָרם, ְוָהָיה ָרִגיל לֹוַמר 
ָּכל ַהְּתִחּנֹות ֶׁשַאַחר "ַמֲעָמדֹות" ַהִּנְדָּפִסים ַאַחר ָּכל יֹום ָויֹום. ְוהּוא ָהָיה ָרִגיל 
לֹוַמר ָּכל ַהְּתִחּנֹות ֻּכָּלם ֶׁשל ָּכל ַהָּיִמים, ְּבַפַעם ֶאָחד. ַּגם ָהָיה ָרִגיל ִלְפָעִמים 
לֹוַמר ַּבְּתִהִּלים ַרק ַהְּפסּוִקים ַהְמַדְּבִרים ִמְּתִחּנֹות ּוַבָּקׁשֹות ּוְצָעָקה לה' ִיְתָּבַרְך, 
ְוָהָיה אֹוֵמר ַרק ְּפסּוִקים ֵאּלּו ְוַהְּׁשָאר ֹלא ָהָיה אֹוֵמר. ְוָהָיה אֹוֵמר ָּכל ַהְּפסּוִקים 
ָהֵאּלּו ִמָּכל ֵסֶפר ְּתִהִּלים ְּבַפַעם ֶאָחד. ּוִמְּלַבד ָּכל ֶזה, ָהִעָּקר ָהָיה, ַמה ֶּׁשָהָיה 
ִמְתַּפֵּלל ֵמַעְצמֹו, ְּדַהְינּו ַמה ֶּׁשָהָיה ָרִגיל ְלַדֵּבר ִמִּלּבֹו ִלְפֵני ה' ִיְתָּבַרְך )ִּבְלׁשֹון 
ְטָענֹות  ִמיֵני  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ִיְתָּבַרְך  ה'  ִלְפֵני  ְוטֹוֵען  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשָהָיה  ַאְׁשְּכַנז(, 
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ַלֲעבֹוָדתֹו.  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶׁשְּיַזֵּכהּו  ַּכַּנ"ל  ּוִמִּלּבֹו  ִמַּדְעּתֹו  ֶׁשָאַמר  ּוַבָּקׁשֹות  ּוְתִחּנֹות 
ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפיו  ָׁשַמְענּו  ָּכְך  ֶּׁשָּזָכה.  ְלַמה  ִלְזּכֹות  לֹו  ֶּׁשהֹוִעיל  ַמה  ָהִעָּקר  ְוֶזהּו 

ְּבֵפרּוׁש. עד כאן לשון רבינו זכרונו לברכה.

רבינו הקדוש אמר, שהוא הגיע לכל מה שהוא הגיע כי הוא הרבה לדבר 
להשם יתברך והרבה לצעוק אליו יתברך. הוא התחבא בבוידם )עליית גג( 
נוהג  היה  הוא  לבהמות,  תבן  איחסנו  בו  נפרד  היה חדר  אביו, שם  בבית 
להגיד שם תהילים, ולצעוק להשם יתברך שהשם יתברך ירחם עליו שהוא 
יהיה יהודי כשר. כשהוא היה צעיר לימים היה מחפש בכל הספרים איפה 
יש תפילות, בקשות ותחינות, כל תפילה ובקשה שרק כתוב בספרים הוא 
אמר הרבה פעמים, הן תהילים, הן את התפילות מהספר שערי ציון, וכל 
באידיש,  התחינות  את  כן  כמו  הגדולים,  בסידורים  המודפסות  התפילות 
שום תפילה הוא לא החסיר, אדרבה הוא חיפש כמה שיותר להגיד ולבקש 
מהשם יתברך שיזכהו להיות יהודי כשר, ללמוד וכו'. ורבי נתן מסיים את 

השיחה: על ידי זה הוא זכה למה שהוא זכה.

לשון רבינו זכרונו לברכה, סימן יא: ְוַכָּמה ְּפָעִמים ָהָיה ְמַדֵּבר ִלְפֵני ה' 
ָיפֹות  ְטָענֹות  ִּדּבּוָריו  ְּבתֹוְך  לֹו  ְוִנְזַּדֵּמן  ִמִּלּבֹו,  ּוַבָּקׁשֹות  ְּתִחּנֹות  ִּדְבֵרי  ִיְתָּבַרְך 
ְלַמַען  ְלִזָּכרֹון  ֶאְצלֹו  ְוָהָיה ּכֹוְתָבם  ְּבֵעיָניו,  ְוהּוְטבּו  ְנכֹונֹות ּוְמֻסָּדרֹות  ּוְתִפּלֹות 
ְּבִעְנָין ֶזה ְלַדֵּבר ֵּבינֹו  ְוֵכן ָהָיה ָרִגיל  ִיְהֶיה ָרִגיל ְלִהְתַּפֵּלל אֹוָתם ַּגם ַאַחר־ָּכְך. 
ִיְתָּבַרְך.  ְלִהְתָקֵרב לה'  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְוָכל ְּתִפּלֹוָתיו ָהיּו  ְלֵבין קֹונֹו ַהְרֵּבה ְמאֹד ְמאֹד 

ְוָהיּו לֹו ְטָענֹות ְּגדֹולֹות לה' ִיְתָּבַרְך ַעל ֶזה.

סימן יב: ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן, ָהָיה ִנְדֶמה לֹו ָּתִמיד ֶׁשֵאין ִמְסַּתְּכִלין ָעָליו ְּכָלל 
ְוֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו ְּכָלל, ַרק ַאְּדַרָּבא, ִנְדֶמה לֹו ֶׁשַּמְרִחיִקין אֹותֹו ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך 
ְּבָכל ִמיֵני ַהְרָחקֹות ּוְכִאּלּו ֵאין רֹוִצין ּבֹו ְּכָלל ּוְכָלל. ִּכי ָהָיה רֹוֶאה ֶׁשחֹוְלִפין 
ְועֹוְבִרין ַּכָּמה ְוַכָּמה ָיִמים ְוָׁשִנים ַוֲעַדִין הּוא ָרחֹוק ֵמה' ִיְתָּבַרְך ְוֹלא ָזָכה ֲעַדִין 
ְלׁשּום ִהְתָקְרבּות, ַעל ֵּכן ִנְדָמה ְּבֵעיָניו ֶׁשֵאין ׁשֹוְמִעין ְּדָבָריו ְּכָלל ְוֵאין ִמְסַּתְּכִלין 
ָעָליו ְּכָלל, ַרק ַאְּדַרָּבא - ַמְרִחיִקין אֹותֹו ְּבָכל ִמיֵני ִהְתַרֲחקּות ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך. 
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ַאְך ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ָהָיה ְמַחֵּזק ַעְצמֹו ְמאֹד ְוֹלא ִהִּניַח ֶאת ְמקֹומֹו. ְוַכָּמה ְּפָעִמים 
ּוַמְפִציר  ּוַמְעִּתיר  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשָרָאה ֶׁשהּוא  ֶזה  ֵמֲחַמת  ְּבַדְעּתֹו  נֹוֵפל  ֶׁשָהָיה  ָהָיה, 
ָּכל ָּכְך ֶׁשִּיְתָקֵרב ַלֲעבֹוַדת-ַהֵּׁשם-ִיְתָּבַרְך ְוֵאין ִמְסַּתְּכִלין ָעָליו ְּכָלל, ּוֵמֲחַמת ֶזה 
ָנַפל ִלְפָעִמים ְּבַדְעּתֹו ְוֹלא ָהָיה ְמַדֵּבר עֹוד ָּכל־ָּכְך ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו ֵאיֶזה ָיִמים. 
ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ְוִהְתַּבֵּיׁש ְּבַעְצמֹו ַעל ֶׁשִהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוָתיו  ִנְזַּכר ְּבַעְצמֹו  ַאַחר־ָּכְך 
ֶּבֱאֶמת ְּבַוַּדאי ה' ִיְתָּבַרְך ַחּנּון ְוַרחּום ְוכּו' ּוְבַוַּדאי הּוא רֹוֶצה ְלָקְרבֹו ְוכּו' ְוָחַזר 
ְוִנְתַחֵּזק ְּבַדְעּתֹו, ְוִהְתִחיל ׁשּוב ְלַהְעִּתיר ּוְלַדֵּבר ִלְפֵני ה' ִיְתָּבַרְך ַּכַּנ"ל. ְוֵכן ָהָיה 

ַּכָּמה ְּפָעִמים.

רבינו הקדוש סיפר שהוא עבר כל כך הרבה קשיים בשנותיו הצעירות, 
כשהוא היה מדבר להשם יתברך היה נדמה לו תמיד שאף אחד לא מסתכל 
עליו ולא מקשיבים לבקשותיו למעלה בשמים, להפך, כמה שיותר שהוא 
דיבר להקדוש ברוך הוא היה נדמה לו עוד יותר שאין צריכים אותו, כי ראה 
הוא,  זכה להתקרב להקדוש ברוך  לא  עדיין  והוא  שחולפות הרבה שנים 
לכן היה נדמה לו כאילו אין שומעים לו, אדרבה היה נדמה לו שמרחיקים 
אותו מעבודת ה', עם כל זאת הוא התחזק מאד ולא הפסיק מעבודת השם 
יתברך שלו, וכן קרה הרבה פעמים אצל רבינו שנהיה מאוד שבור, בראותו 
כמה שהוא כבר התפלל וביקש ועדיין נדמה לו שלא רוצים אותו, והפסיק 
לעשות התבודדות, עד שהוא תפס את עצמו מה הוא עשה והתבייש מאוד 
אל  לדבר  מחדש  התחיל  הוא  אז  שלו,  הקדושה  השם  מעבודת  שנחלש 

השם, כך היה הרבה פעמים.

הרפואה של המצורע

אמר ראש הישיבה שליט"א: כל אדם שרוצה להתחיל לעבוד את השם 
יתברך עובר את הקשיים האלו, מנסים להתחיל לדבר להשם יתברך אבל 
מרגישים כאילו השם יתברך לא צריך אותי, אף אחד לא מקשיב לי, כמו 
ַהֵּׁשם,  ַּבֲעבֹוַדת  ִנְכָנס  "ְּכֶׁשָאָדם  מח(:  סימן  ב',  חלק  מוהר"ן,  )ליקוטי  אומר  שרבינו 
ֲאַזי ַהֶּדֶרְך ֶׁשַּמְרִאין לֹו ִהְתַרֲחקּות, ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשַּמְרִחיִקין אֹותֹו ִמְלַמְעָלה ְוֵאין 
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ַמִּניִחין אֹותֹו ְּכָלל ִלָּכֵנס ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם", כך הדרך שכשרוצים להיות יהודי 
ראיות חזקות  לו  ויש  כשר האדם מרגיש כאילו אף אחד לא צריך אותו, 
שמרחיקים אותו, אבל – מסיים רבינו ואומר: "ּוֶבֱאֶמת ָּכל ַהִהְתַרֲחקּות הּוא 
ַרק ֻּכּלֹו ִהְתָקְרבּות", זה רק דרך בה רוצים לקרב את האדם להשם יתברך, 
ואם האדם חזק בעצמו ומחזיק מעמד, אז הוא יעבור הכל והוא יזכה לכל 

המדרגות שרק שייך.

השבוע אנחנו לומדים בפרשה כשמישהו מקבל נגע, הוא נהיה מצורע, 
הוא חייב לצאת מכל שלושת המחנות, להתבדל מאנשים, זה מרמז על מה 
שרבינו מלמד אותנו, שנעשה 'התבודדות', שנשפוך את הלב בכל יום לפני 
הקדוש ברוך הוא, לכן אומרת התורה שאדם מצורע יתבדל מאנשים כדי 
שיוכל להתבודד עם הקדוש ברוך הוא, שיספר לו את כל מעשיו שעשה 
ויתחרט עליהם, שיאמר להשם יתברך שרוצה מהיום והלאה להיות יהודי 

כשר, ואז השם יתברך ירחם עליו וירפא אותו מצרעתו.

זה מה שמלמד אותנו רבינו הקדוש שבכל יום נקדיש כמה דקות מהיום 
בכדי לדבר עם השם יתברך, כל אחד, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא, 
יכול על ידי העצה הקלה של 'התבודדות' להגיע למדריגות הכי גבוהות. 
ציווה  שהוא  המצוות  כל  את  לקיים  שנזכה  יתברך  מהשם  לבקש  צריך 
אותנו, ואפילו  שעדיין לא אוחזים במדריגה זו, ועדיין לא יכולים לקיים 
זאת, אסור לעזוב את ה'רצון' לכך וצריך לבקש הרבה מהשם יתברך שנזכה 

לקיים זאת בפועל, עד שהשם יתברך יעזור ונזכה לקיים הכל.

יהודי של שבת

צריך הרבה מאוד לבקש מהשם יתברך שנזכה להיות יהודים כשרים, 
לומר להשם יתברך: "ריבונו של עולם, תעזור לי אני רוצה להיות יהודי 
כשר", בזמנים עברו היו אנשים שקראו להם 'יהודים של יום כיפור', במשך 
כל השנה הם לא הגיעו לבית הכנסת להתפלל, חוץ מיום אחד בשנה 'יום 
כיפור' שבאו להתפלל בבית הכנסת, גם היום לדאבוננו יש משהו דומה, 
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וטרודים  עסוקים  מאוד  הם  השבוע  כל  במשך  שבת',  של  'יהודים  ישנם 
והם אינם מגיעים לבית הכנסת להתפלל, רק בשבת כשיש לו זמן הוא בא 
להתפלל בבית הכנסת, צריך גם על זה לעשות תפילה, לבקש מהשם יתברך 
שנזכה להגיע לבית הכנסת להתפלל: "ריבונו של עולם תעזור לי שאני יגיע 
בכל יום לבית הכנסת להתפלל שחרית, מנחה ומעריב, אני לא רוצה להיות 
'יהודי של שבת' שמגיע רק בשבת לבית הכנסת להתפלל, אני רוצה לזכות 
להגיע בכל יום לבית הכנסת להתפלל". כך גם עם כל הדברים האחרים, 
לדוגמא, ללמוד בכל יום את הדף גמרא, אם אינך יכול עדיין ללמוד את 
של  "ריבונו  יתברך:  מהשם  כך  על  תבקש  לפחות   - יום  בכל  גמרא  הדף 

עולם תעזור לי אני רוצה ללמוד דף גמרא בכל יום".

השם יתברך יעזור שנציית לרבינו וכך יהיו לנו חיים יפים, אמן.

ף
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שבת קודש פרשת במדבר, שנת תשפ"א לפרט קטן, בסעודה 
שלישית, אמר ראש הישיבה שליט"א דברי חיזוק יקרים, 

כהכנה לחג הקדוש חג השבועות הבא עלינו לטובה.

אנו  עומדים  יתברך  תודה להשם  ואמר:  הישיבה שליט"א פתח  ראש 
קרוב מאוד לחג הקדוש חג השבועות הבא עלינו לטובה.

מובא בשלחן ערוך )אורח חיים סימן תכח, סעיף ד'(: "לעולם קורין פרשת במדבר 
השבועות,  חג  לפני  במדבר  פרשת  את  קוראים  תמיד  עצרת",  קדם  סיני 
מוהרא"ש זכרונו לברכה מסביר זאת על פי דברי רבינו הקדוש )ליקוטי מוהר"ן, 
חלק א', סימן רפב(: שאפילו אדם שהוא רשע גמור רחמנא לצלן, אם מסתכלים 

רק  בו  ימצאו  בו דברים טובים, אפילו אם  ומחפשים  עין טובה  עליו עם 
נקודה טובה אחת, על ידי זה הוא ייצא מהדברים הרעים ומהרשעות שלו 
ויהיה צדיק. רבינו מפרש בכך את הפסוק )תהלים לז, י(: "ועוד מעט ואין רשע, 
– משהו אחד קטן  'ועוד מעט'  והתבוננת על מקומו ואיננו", אם מוצאים 
טוב, שבזה הוא 'ואין רשע', כלומר שבדבר הזה הוא טוב, 'והתבוננת על 
מקומו' – אחרי שאני מסתכל עליו, אני רואה 'ואיננו' – אין יותר רע. הוא לא 
אותו אדם שהיה לפני כן, הוא נהיה צדיק. וזה לא נאמר רק לגבי אחרים 
רוצה  הוא  התורה,  את  לקבל  רוצה  אדם  אם  עצמו,  האדם  לגבי  גם  אלא 
להתחיל להתנהג כראוי, הוא צריך לחפש את המעט טוב שיש בו, לשמוח 

עם זה, ועל ידי זה יצליח להשיג את מה שרוצה להשיג.

רש"י אומר בפרשתינו בפסוק הראשון: "מתוך חבתן לפניו מונה אותם 
כל שעה", בגלל שהשם יתברך אוהב את היהודים לכן סופר אותם מפעם 
לפעם, כלומר שהשם יתברך ספר את היהודים מפעם לפעם, כדי להראות 
שכל יהודי ספור בפני עצמו, וכל אחד חשוב בפני עצמו לפני השם יתברך, 
יהודי  לכן קוראים תמיד את פרשת במדבר לפני שבועות, להראות שכל 
ספור בפני עצמו, כל יהודי חשוב מאוד, וכך אפשר לגשת לקבל את התורה 

עם חשק ותענוג מרובה.
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נוהגים בשבתות הקיץ לומר בכל שבוע 'פרקי אבות', ולפני שמתחילים 
יש להם  ישראל  י, משנה א(: "כל  )פרק  אומרים את המשנה במסכת סנהדרין 
חלק לעולם הבא, שנאמר )ישעיה ס, כא( ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ 
נצר מטעי מעשה ידי להתפאר". לכאורה צריך להבין מה הקשר של המשנה 
הזאת למסכת אבות? הרי מסכת אבות מלאה מוסר? מסביר מוהרא"ש שזה 
מגיע ללמד את האדם איך להתנהג; כי כשאומרים מוסר לאדם הוא יכול 
מאוד להישבר, ובמקום שישתנה לטובה זה יכול לגרום ההיפך, שהאדם 
יעזוב הכל ולא יעשה כלום, לכן מתחילים עם המשנה, 'כל ישראל יש להם 
חלק לעולם הבא', כל היהודים מוכן להם חלק בעולם הבא, השם יתברך 

אוהב כל אחד, כל יהודי חשוב מאוד אצל השם יתברך.

רבי נתן הקדוש אמר: "התעוררות המגיעה ממוסר, לא מחזיקה הרבה 
זמן לעומת זאת התעוררות המגיעה משיחת חיזוק – מחזיקה זמן רב", לכן 
כאשר אומרים מוסר צריך במקביל לומר הרבה חיזוק, שכולם ירגישו איך 
יפעלו את  ואז המילים  יתברך איתם,  יתברך אוהב אותם, ושהוא  שהשם 

פעולתם ויכנסו ללבבות השומעים.

אי אפשר  יכול לעשות,  ה' מה שהוא  צריך לעשות בעבודת  כל אחד 
בוקר  כל  רואים אחד שקם  אם  לדוגמא,  לחקות מה שרואים אצל השני, 
להתפלל ותיקין, אי אפשר לקנא בו ולחקות אותו גם להתפלל ותיקין, זה 
כן  יותר ממנו, אבל דבר אחד אפשר  הרי לא בשבילך, אתה צריך לישון 
לחקות, אני רואה איך חברי עובד את השם יתברך בעוצמה - גם אני אעבוד 
את השם יתברך בעוצמה, אבל אני אעשה מה שאני יכול, והוא יעשה מה 

שהוא יכול.

אדם צריך להחיות את עצמו עם המצוות שהוא עושה, ישנם אנשים 
שכל השמחה והחיות שלהם מחג השבועות זה היותם ערים כל ליל החג, 
השני שמח בזה שהוא אומר את כל ה'תיקון ליל שבועות', אבל השמחה 
החג'  את  אני שומר  'ברוך השם  עצמו,  החג  עם  להיות  צריכה  האמיתית 
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לשמור את החג זה הוא תיקון יותר גדול מלהיות ערים בליל החג ומלומר 
החג  בליל  ערים  להיות  שצריכים  בוודאי  שבועות',  ליל  ה'תיקון  כל  את 
ולומר את התיקון, אבל החיות של החג צריכה להיות מהפשטות של החג, 

החג עצמו זה כבר החיות הכי גדולה של האדם.

מתח,  עם  עצבים,  עם  החג  היפים של  המנהגים  כל  את  מקיימים  אם 
רחמנא לצלן, אז חבל על כל העבודה, עדיף בליל שבועות לאחר הסעודה 
לקרוא קריאת שמע, להכין נעגל וואסער )מים לנטילת ידיים שחרית( וללכת 
המנהגים  שכל  הורים  ער',  ה'להישאר  מכל  מתח  לעשות  מאשר  לישון, 
אצלם הופכים למתח ועצבים אז הילדים שלהם יחפשו לברוח מהיום טוב 
אפשר  אז   – החג  עם  שמחים  אם  רק  מקומם  המנהגים  כל  לצלן,  רחמנא 

להוסיף את כל אלו, אבל הדבר החשוב יותר מהכל הוא להיות בשמחה.

לברכה,  צדיק  זכר  קארלסבורג  גאב"ד  הגה"צ  סבי,  אצל  זוכר  אני 
מהמצוות  הייתה  שלו  החיות  כל  שמחה,  בכזאת  הייתה  מצוה  שכל  איך 
הקדושות, אני תמיד ראיתי אותו לשיר ולרקוד, מיד לאחר סוכות הוא כבר 
שר: "ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים..." הוא כבר היה שמח שמגיע חג 
החנוכה, אחרי חנוכה הוא כבר שר: "ליהודים היתה אורה ושמחה..." היה 
שמח שכבר מגיע חג הפורים, אחרי פורים הוא שר: "קרב יום אשר הוא לא 
יום ולא לילה..." היה שמח כבר שמגיע חג הפסח, אחרי פסח הוא כבר שר: 
"עליונים ששו ותחתונים עלזו..." היה שמח שמגיע כבר חג השבועות, כך 
הוא תמיד שמח והחייה את עצמו עם מצוות השם יתברך אותם אנו זוכים 

לקיים, כל השבת הוא היה מפזם לעצמו 'אה שבת', 'אה שבת'.

הדברים  עם  עצמינו  את  להחיות  לעשות  צריכים  שאנחנו  מה  זה 
פאות',  לי  יש  השם  'ברוך  היהדות,  פשטות  עם  עושים,  שאנו  הפשוטים 
'ברוך השם יש לי זקן', 'ברוך השם אני שומר שבת', 'ברוך השם אני שומר 

חג'.

ונחפש כל  יתברך,  ונייקר כל דבר קטן שאנו עושים עבורו  כשנשמח 
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'נקודה טובה', כל מעשה טוב קטן אצלינו ונחייה את עצמינו עם זה, נזכה 
לקבל את התורה עם חשק ותענוג גדול.

השם יתברך יעזור שנציית לרבינו כך יהיו לנו חיים יפים, אמן.

ף


