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 ה' ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתֹאְנִנים ַרע ְּבָאְזֵני  
ּוָבָכה   ,ל"ְמֻסָּפר ַעל ְיהּוִדי ֶׁשִהִּגיַע ַּפַעם ַלָחֵפץ ַחִּיים ַהָּקדֹוׁש זַ 

ָלָּמה ֵאין לֹו    ,ָלָּמה ֵאין לֹו ְיָלִדים  ,ְמֹאד ָלָּמה ֵיׁש לֹו ַמָּזל ַרע
? ָלָּמה, "הּוא �א ִהְפִסיק ִלְׁשאֹול  ,ָלָּמה הּוא �א ָּבִריא,  ַּפְרָנָסה

 ?". ָלָּמה? ָלָּמה
 ְּכֶׁשהּוא ָּגַמר ִעם ַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשּלוֹ   , ל ָׁשַמע אֹותוֹ "ֶהָחֵפץ ַחִּיים זַ 

לוֹ ',  ְוכּו'  ְוכּו"  ָלָּמה  ָלָּמה" ָעָנה  ְלאֹוֵרַח ַאָּתה  ,  הּוא  ּדֹוֶמה 
ְוהּוא רֹוֶאה ,  ֶׁשִּנְכַנס ְּבַׁשָּבת ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה

ַלֲעִלָּיה ְלתֹוָרה ֶאָחד ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבַצד ַמֲעָרב ַהַּגַּבאי קֹוֵרא  ,  ֵאי� 
ְּבֶאְמַצע ֶׁשּיֹוֵׁשב  ַּבָּדרֹום,  ֶאָחד  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ֶׁשּיֹוֵׁשב ,  ֶאָחד  ֶאָחד 

ִמָקִדיָמהּבַ  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ְוֶאָחד  ִנַּגׁש  .  ָּצפֹון  הּוא  ַהְּתִפָּלה  ַאֲחֵרי 
ֲאִני �א ֵמִבין   ,ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ�  ,ַּתִּגיד ִלי  ,ַלַּגַּבאי ְוׁשֹוֵאל אֹותוֹ 

ָהֵאֶּלה ַלֲאָנִׁשים  ַרק  ֲעִלָּיה  ָלֵתת  ָּבַחְרָּת  ַהֶחְׁשּבֹון ,  ָלָּמה  ַמה 
הַ ?  ֶׁשְּל� לֹו  אֹוֵרחַ ,  ַּגַּבאיָעָנה  ַרק  ֹּפה  ,  ַאָּתה  ם ַּבַּפעַ ַאָּתה 

ָהִייָת רֹוֶאה ,  אֹו ַּכָּמה ֲחָדִׁשים,  ִאם ָהִייָת ֹּפה ֹחֶדׁש,  ָהִראׁשֹוָנה
ְּבָׁשבּוַע ַאֵחר   ,ַהָּׁשבּוַע ֲאִני נֹוֵתן ַלֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה,  ֶׁשַהֹּכל צֹוֵדק

ָהֵאֶּלה ַלֲאָנִׁשים  נֹוֵתן  ׁשָ   ,ֲאִני  ַלֲאָנִׁשים  ָּכל  נֹוֵתן  ֲאִני  בּוַע 
 ? ּוְכָבר ַאָּתה רֹוֶצה ְלָהִבין ַהֹּכל  ת ַאָּתה ַמִּגיַע ַּפַעם ַאחַ ,  ֲאֵחִרים

ַחִּיים ֶהָחֵפץ  ְלִׁשְבִעים:  ִסֵּים  ַהֶּזה  ְלעֹוָלם  ַמִּגיַע  ָאָדם  - ֶּבן 
. ..ְוהּוא ָמֵלא ְּבֻקְׁשיֹות ַעל ַהּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים,  ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה

ָלָּמה ֵאין .  ִאם הּוא ָהָיה ַחי ֶאֶלף ָׁשָנה �א ָהיּו לֹו ׁשּום ֻקְׁשיֹות
אּוַלי ְּבִגְלּגּול ַהּקֹוֵדם ָהִייָת ָעִׁשיר ָּגדֹול ְו�א ָנַתָּת ?  ְל� ַּפְרָנָסה

 ? אֹו ָלָּמה ֵאין ְל� ַנַחת ֵמַהְּיָלִדים?  ָלָּמה ֵאין ְל� ְיָלִדים  ?ְצָדָקה
ִאם ָהִייָת ַחי ?  ֶאת ַההֹוִרים ֶׁשְּל�  ִצַעְרּתָ ּול ַהּקֹוֵדם  אּוַלי ְּבִגְלּג

ֶאָּלא ָׁשַאָּתה ַחי  , ְל� ותרֹ הֲ ֶאֶלף ָׁשָנה ַהְרֵּבה ֻקְׁשיֹות ָהיּו ִמְתּבַ 
 ? ְל� ֶאת ָּכל ַהֻּקְׁשיֹות  ֶּׁשִּיְתַרּצּוֵאי� ַאָּתה רֹוֶצה  ,  ַרק ְמַעט ְזַמן

ִליהּוִדי ָאסּור ִלְׁשאֹול ,  ִלּמּוד ַלַחִּייםֶזה  ,  ֶזה �א ְסָתם ִסּפּור
ָּכתּוב  ",  ָלָּמה" ַהּגֹוִיים"ִּכי  ֹיאְמרּו  ", ָלָּמה"ּגֹוי ׁשֹוֵאל  ",  ָלָּמה 

ִלְהיֹות ָצִרי�  ֶזה  ָּכ�  אֹוֵמר  ט"ְּתִהִּלים  ("  ָּכָכה"  ,ְיהּוִדי  ,  )וקמ"ד, 
ֶׁשָאַמר ַּפַעם ְלַאְנֵׁשי ֵיׁש ִּדּבּור ֵמַרֵּבנּו  "  ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה לוֹ "

לוֹ "ְׁשלֹוֵמנּו   ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ָרָצה   "ָּכָכה  ?ֵאי�"-"ַאְׁשֵרי  הּוא 
ְּפׁשּוָטה ְּבבֹוֵרא ָּכל הַ ְלַהְכִניס ְּבַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶאת ָהֱאמּוָנה  

ֶׁש�א ִיְהיּו ָלנּו ׁשּום ֻקְׁשיֹות ּוְסֵפקֹות ַעל ַהּבֹוֵרא ָּכל   ,עֹוָלִמים
 . ֶׁשַהֹּכל ִיְהֶיה ֶאְצֵלנּו צֹוֵדק, ָלִמיםעוֹ 

ֶׁשֶּזה ַמִּגיַע    ,ַּתְפִסיק ִעם ַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשְּל�  ,ַעל ֵּכן ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ�
ִּבְפָרט   -  ִּכי ִמי ֶׁשחֹוֵטא  ,ְלַמְרֵּבה ַהַּצַער ִּבְגַלל ַהַחָּטִאים ֶׁשְּל�

ְנעּוִרים   ְּבֻקְׁשיֹות  -וכו'  ְּבַחֹּטאת  ָמֵלא  ַהְּקִלּפֹות    ,הּוא 
ְמסֹוְבבֹות אֹותֹו ּוַמְחִׁשיכֹות ֶאת ֵעיָניו ַעד ֶׁשהּוא �א רֹוֶאה  

 .ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמיםהַ ֶאת ָהאֹור ֶׁשל 
 ב צ"ח) ִמְכּתַ  ְּבִאיִדיׁשל ַּבַנחַ ר ֲאׁשֶ (

 
 
 
 

(ַחֵיי  ֵמִביא ֵאין ְספֹור ְּפָעִמים ֶאת ַהִּׂשיָחה ֶׁשַרֵּבנּו ָאַמר    ׁש"מֹוֲהָרא
: "ָאַמר: ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� טֹוב ָּתִמיד [ָּגאט ִאיז ָּתִמיד גּוט],  מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תנב) 

בָּפסּוק   ֶׁשָּכתּוב  ק(ּתְ ְּכמֹו  ט)מ ִהִלים  ָּכל  ה,  ַעל  ְוַרֲחָמיו  ַלֹּכל  ה'  "טֹוב   :
ֶזה   ֶאת  ַמְסִּביר  מֹוֲהָרא"ׁש   ֲאָלִפים תשנה) ַמֲעָׂשיו".  ז'  ִמְכָּתב  ַּבַנַחל,    (ֲאֶׁשר 

, ֲהֵרי ָּכ� ָּכתּוב ְּבָפסּוק?! ןָּכא  ְמַחֵּדׁשה ַרֵּבנּו  מַ ן  ְלָהִבי ִלְכאֹוָרה ְצִריִכים  
ֶאָּלא ְּכֶׁשָאָדם עֹוֵבר ְקָׁשִיים הּוא ִנְכַנס ְלַקְטנּות ַהּמֹוִחין, הּוא ַמְתִחיל  

א ְוכּו',  ָחטָ ּכֹוֵעס ָעָליו ְוכּו' ִּכי הּוא  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואַלֲחֹׁשב ֶׁשַעְכָׁשו 
ַר� טֹוב ָּתִמיד" [ָּגאט ִאיז ָּתִמיד גּוט],   ָלֵכן ָּבא ַרֵּבנּו ְואֹוֵמר: "ַהֵּׁשם ִיְתּבָ 

 ּכֹוֵעס ְוכּו'.  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואֵאין ָּדָבר ָּכֶזה 
תשו)ר  ְמַסּפֵ   ׁש"מֹוֲהָרא ֲאָלִפים  ד'  ִמְכָּתב  כט,  ֵחֶלק  ַּבַנַחל  ֶׁשְּיהּוִדי    (ֲאֶׁשר 

ָהָיה לֹו ַהְרֵּבה ְטָענֹות ַעל    ַהִּׂשיַח ֶאת ִלּבֹו ֶאל ַרֵּבנּו ַעל ַחָּייו ַהָּקִׁשים, 
הּוא ָּברּו�  "ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזאת:   ַהִּׂשיָחה  ֶאת  לֹו  ָאַמר  ַרֵּבנּו  ְוָאז   ,

ל ֶאת ָּכל  ִּבּטֵ ִיְתָּבַר� טֹוב ָּתִמיד", ְוִעם ַהִּמִּלים ַהְּספּורֹות ָהֵאּלּו ַרֵּבנּו  
 ַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשּלֹו.

ִלֵּמד אֹוָתנּו    ׁש "ֶׁשּמֹוֲהָראַחֵּזק ְּבָכל ַהַּמָּצִבים, ְּכִפי  ָהִעָּקר ָעֵלינּו ְלִהתְ 
ַהֹּיִפי ְוַהַּגְדלּות ֶׁשל  ּכָ  ַחִּיים    לוֹ   ֶׁשָהיּו ; ֲאִפּלּו  ׁש "מֹוֲהָראל ַהָּׁשִנים. ֶזה 

, ְּכִפי ֶׁשהּוא ּכֹוֵתב ַּבַּצָּוָאה, וְּבַחָּייָקִׁשים, �א ָהָיה �א יֹום ֶאָחד טֹוב  
ָּתִמיד    ׁש "מֹוֲהָרא. ַאְּדַרָּבה,  ׁש"מֹוֲהָראאת �א ָראּו ֶאת ֶזה ַעל  ּוְבָכל זֹ 

  ׁש"מֹוֲהָראֶאת ֻּכָּלם,    ְמַׂשֵּמחַ ה  ְוָהיָ ָהָיה ָמֵלא ִׂשְמָחה, ָּתִמיד ִעם ִחּיּו�  
   "ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� טֹוב ָּתִמיד".ָהָיה ַחי ִעם ַהִּׂשיָחה ַהּזֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל: 

 ַיֲעֹזר ֶׁשֵּנֵל� ִּבְדָרָכיו. ַהֵּׁשם
 ע"ח) תשא ֵתצֵ י  ּכִ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 
 מילה של התחזקות

ר   מ≈ ‡ו… נּו  ‚)ַרּב≈ יָמן  ƒס ב',   ˜ ל∆ ח≈ ַח„  ּפַ  ˙ ‡ו… ם  ָ ׁ̆ ‰ּו‡  ( ָר‰,  ָּ̂ ‰ַ ן  ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ∆ ׁ̆ י  ƒמ"  :

י ƒ„ּו‰ יך¿ י¿ ≈‡ ˙ ‡ו… ר¿ ƒָרע ל ¿̃ ƒנ ב  ַ‰ּל≈  ,˙ ˜ו… לו… מו… ַמח¿ ָר‰ ּכ¿ ָ̂  „ ין עו… ַח", ‡≈ ≈ּ̃ ƒם ּפ  

  ‰ ָלּמָ יב?  ƒָלר ים  ƒיכ ƒר ¿̂  ‰ ָלּמָ י;  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ם  ƒע ָח„  ∆‡ ים  ƒנ…‡ ָרב ¿ׂ̆ ƒל    ˙ ∆‡ ָח„  ∆‡

ּלו… ‰ּו‡   ∆ ׁ̆ י  ƒַרּב‰ָ ∆ ׁ̆ י„  ƒ‚ָּח„ ַי ל ‡∆ ּכָ ∆ ׁ̆  , ּלו… ∆ ׁ̆  ˙ מ∆ ך¿ ָל‡¡ ל≈ ָח„ י≈ ל ‡∆ ּכָ ∆ ׁ̆ י?  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ

 ׁ̆ ֲ‰ָר‡" מו… ר;  „ו… ּב¿ מ≈   ַח„  רר‡ו… מ≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ם,  י‰∆ ינ≈ ּב≈ ים  ƒָרב ים  ƒ ׁ̆ ֲ‡ָנ ∆ ׁ̆ ּכ¿  ,  

ָ„ָר‡";   י ‰ּו‡ ַח„ ּב¿ ƒּל ∆ ׁ̆ י  ƒַרּב‰ָ" :˜ ע≈ י ˆו… ƒנ ≈ ּׁ̆ ָ„ָר‡", ַ‰ י ‰ּו‡ ַח„ ּב¿ ƒּל ∆ ׁ̆ י  ƒַרּב‰ָ"

 ָ§ ל̆… ¿ ׁ̆ ָ„ָר‡?  י ַח„ ּב¿ נ≈ ¿ ׁ̆ ם  ƒיב? ַמ‰ ַרע ע ƒים ָלר ƒיכ ƒר ¿̂ ן    ‰ ַמ‰  ≈ּ̇ ָ„ָר‡?  ַח„ ּב¿

‰וּ  ∆ ׁ̆ ם  ָמ˜ו… ˙ ל¿ כ∆ י ָלל∆ ƒנ ≈ ּׁ̆ ˙ו… ‡  ַל ב ‡ו… ר≈ ָ̃ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ם  ָליו, ָמ˜ו… ך¿ ‡≈ ָ ׁ̆ מ¿ ƒם  נ ≈ ּׁ̆ ‰ַ  ל¿

. ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי 

ים   ƒל‰ָ ב¿ ƒנ ים  ƒ„ָל י¿  ;˙ ˜ו… לו… ח¿ ּמַ ƒמ  ˙ ƒי ּבַ ּבַ ר  ַ„ּב≈ ¿ּ̇ ַ‡ל  ָך,  ּמ¿ ƒמ  ׁ̆ ≈ּ̃ ֲ‡ַב  „…‡ מ¿

ר ַר˜   ַ„ּב≈ ¿ּ̇  ˙ ƒי ּבַ ˙, ּבַ ˜ו… לו… ח¿ ּמַ ƒים מ ƒר ַ„ּב¿ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒע מ¿ ו… ׁ̆ ם  ≈‰ ∆ ׁ̆ ים ּכ¿ ƒל ּב¿ ל¿ ּבַ ¿̇ ƒּומ

 ƒָרט ּב פ¿ ƒים; ּב ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ƒמ , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ‰ַ ˙  מ≈ ּבָ ַ ׁ̆  ˙ עּו„ו… ּנּוך¿    - ס¿ ƒל ח ∆ ׁ̆ ַמן  ‰ ז¿ ז∆

ֲעלַ  ּמַ ƒמ ים,  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ לּו˙  ¿„ ַ‚ּ ƒמ ים  ƒר ַ„ּב¿ מ¿ ָ‡ז   ,˙ נו… ַ‰ּבָ ו¿ ים  ƒנ יַר˙    ̇ ַ‰ּבָ ƒמ ¿ ׁ̆

  ,‰ ָ̃ י ƒיט ƒל ּפו… ƒמ  ˙ ּבָ ַ ּׁ̆ ‰ַ  ˙ עּו„ו… ס¿ ƒּב ים  ƒר ַ„ּב¿ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ּלּו  ≈‡ ל  ּכָ  ;˙ וו… ¿̂ ƒּמ‰ַ

נוּ  ָ̂ י ּל≈ ƒים, מ ƒ„י ƒל ֲחס ∆̂ ≈‡ ˙ ˜ו… לו… ח¿ ּמַ ƒמו… מ מו…   "ר˙ ַעל ָ‰ַ‡„¿ ‰, ַעל ָ‰ַ‡„¿   "רַ‰ּז∆

ּלוּ   -ַ‰‰ּו‡   ים ָ‰‡≈ ƒ„ָל י  ַ‰ּי¿ ƒי ¿‰ ƒּכ…ל.  ם נ ƒרּוַע מ יל ַלּ‚ָ ƒב ‰ו… ‰ ָעלּול ל¿ ים, ז∆ ƒל ּבָ ֻבל¿                               מ¿

˙ו… (         ָ̂ מּונָ  ֲע ּבָ ‰ ‡¡ ¿„ ƒּמ  "ב)˙˘פר ּבַ
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 ְׁשֵאָלה:

 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,      

ֵיׁש ִלי ִעְנָין ֶׁשְּכָבר ַמְפִריַע ִלי ַהְרֵּבה ְזַמן, ְּבֵעֶר ִלְפֵני ָׁשָנה ְּכֶׁשָהִייִתי ַּבֶקעְמּפ  
ֵהִביאּו ְּגָרפֹולֹוג ּוִבְּקׁשּו ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְכּתֹב ְּדַבר ּתֹוָרה ְוִיְמסֹר לֹו ֶאת ֶזה. ָהָיה  

ֵאי ַמְדִהים  ִזָה   ַמָּמׁש  ַהְּתכּונֹו  לּכָ ל  עַ ה  הּוא  ֶאת  ַהִּׁשְגעֹונֹות,    תֶאָחד  ֶׁשּלֹו, 
ה ֶׁשּלֹו, ְוֵכן ָהְלָאה. ֲאָבל ֶאְצִלי הּוא ָאַמר ֶׁשִּבְגַלל ֶׁשֲאִני ּכֹוֵתב ְּבצּוָר   ַהִּמְׁשָּפָחה

אֹוֵמר    ָּכזֹו ֶזה  ִמְּתִחָּלָתּה,  יֹוֵתר   ָנמּו ַהּׁשּוָרה  ִיַּדְרְּדרּו ֶׁשּסֹוף  ֶׁשִּלי    ֶׁשַהַחִּיים 
 ַמָּטה.  יְּכַלּפֵ 

א ִנְזָּכר ְּבֶזה, ְוֶזה ְמאֹד ַמְפִריַע ִלי. ֲאִני יֹוֵדַע  י  ִּכְמַעט ֶׁשא עֹוֵבר יֹום ֶׁשֲאנִ 
  ל ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה אֹוֵמר ַעל ְּגָרפֹולֹוְגָיה ֶׁשֶּזה ְסָתם ִּדְמיֹונֹות, ֲאָבל ֲאִני א ְמֻסּגָ 

 ְלהֹוִציא ֶאת ֶזה ֵמָהרֹאׁש. 

 ַמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות? 

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

 תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ט ִאָּיר, מ"ד ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִּדְמיֹון ֶאָחד    א ִהי  - מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו אֹוֵמר, ַהָחְכָמה ֶׁשל ְּגָרפֹולֹוְגָיה  
 ֲאָנִׁשים ְוכּו'.  תַלֲעבֹד ַעל ֲאָנִׁשים, ְלַרּמֹו רדֹול; זּו ֶּדֶר ֶׁשֶאְפָׁש ּגָ 

ָהָאָדם עֹוֶׂשה   ם ַמה ֶׁשרֹוִאים ֶׁשֵהם קֹוְלִעים ַלַּמָּטָרה, ֵהם אֹוְמִרי ְּבִדּיּוק ַמה 
ְוחֹוֵׁשב ְוכּו' ְוכּו'; ַאל ִּתְתַרֵּגׁש ִמֶּזה, ֶזה א ָחְכָמה ִלְקַע ַלַּמָּטָרה ַמה עֹוֵבר 

ֶזה ִיְהֶיה ָנכֹון. ֲאָנִׁשים עֹוְבִרים ָּכל    - ַעל ָהָאָדם, ִּכי ַמה ֶׁשַרק ַיִּגידּו ַעל ָאָדם  
 ַהּכֹל. ר ָאָדם ֶאָחד לֹוַמ ל ָׁשר עַ ָּכ ַהְרֵּבה ַּבַחִּיים, ֶאפְ 

: "ּוָמה ֶׁשּקֹוְלִעים ֶאל ַהְּׂשָעָרה ְּבִדּיּוק  (ֲאֶׁשר ְּבַנַחל, ִמְכָּתב ה' תיט)מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר  
ָמה ֶׁשּקֹוֶרה ֵאֶצל ַהּזּוָלת", אֹוֵמר מֹוֲהָרא"ׁש: "ַהּיֹום ֶזה ַקל ְמאֹוד", ִּתְׁשַמע  

א"ׁש: "ִּכי ַמה ֶׁשַרק א ַיִּגידּו, ִמְסֵּכן ָהִאיׁש ָעַבר ַעל ֶזה  מֹוֲהָר ל  ֶׁש   תִהְתַּבְּטאּו
 ְוכּו' ְוכּו'".

עִ  א  ְּבַוַּדאי   ,ַעְצְמ ֶאת  ַּתְׁשִּפיל  ַאל   ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ֶׁשל    ןַהִּׁשָּגעֹום  ְמאֹד 
ֵאֶצל ֻרָּבם ִּתְרֶאה    ,ִקיםְּבִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ֶׁשל ָּכל ַהַּצִּדי  לְּגָרפֹולֹוְגָיה; ַעֵּין ִּתְסַּתּכֵ 

; ַאל ִּתְׁשַּתֶּטה, ֶזה ָמצּוץ ֵמָהֶאְצַּבע, ֵאין ָלֶזה  הַמָּט י  ְּכַלּפֵ   ֶׁשַהּׁשּורֹות יֹוְרדֹות 
ִּבְמקֹו ֵמַהְּקֻדָּׁשה;  ְוא  ֵמַהּתֹוָרה  א  ָמקֹור,  רֹאְׁש    הזֶ ם  ׁשּום  ֶאת  ַּתְׁשִקיַע 

  ת ַאָּתה ִּתְתרֹוֵמם; ֱאמּוָנה ְמרֹוֶמֶמ   אּוִמֵּמילָ   -מּוָנה  ָּבֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה, ְּתַׁשֵּנן ֱא 
  ָּכ   –ְמֻׁשָּנִנים ֱאמּוָנה    ִּבָּטחֹון ָּבָאָדם; ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר   הֶאת ָהָאָדם, ֱאמּוָנה ַמְכִניָס 

ׁש  ַעְצִמי, ַעד ֶׁשְּכָבר א ְצִריִכים ַאף ֶאָחד ַרק ֶאת ַהָּקדֹו  ןְמַקְּבִלים יֹוֵתר ִּבָּטחֹו
 ָּברּו הּוא. 

ַּבָּׂשֶדה ְלַטֵּיל   ָהָיה הֹוֵל הּוא  ָלנּו,  ְמַסֵּפר  ָּפַחד    ;מֹוֲהָרא"ׁש  הּוא  ַּבַהְתָחָלה 
(ֵחֶלק  ְלַעְצמֹו ִמִּלים ִמִּלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן    ם, ָאז הּוא ִהְתִחיל ְלַפּזֵ םְּדָבִריי  ִמינֵ ל  ִמּכָ 

ֵבב ָּכל ַעְלִמין, ֵאין ׁשּום ְמִציאּות ִּבְלָעֶדי  : "ְמַמֵּלא ָּכל ַעְלִמין ְוסֹו א', ִסיָמן סד)
ָׁשם ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם"; הּוא ָהָיה ָׁשר    -ִיְתָּבַר ְּכָלל, ּוְבָכל ְּתנּוָעה ּוְתנּוָעה  

ְוֶזה ַמה  ְוָׁשר, הּוא ָׁשר ֶאת ֶזה ָּכל ַהַחִּיים, ַעְכָׁשו הּוא ָׁשר ֶאת ֶזה ְּבַגן ֵעֶדן 
א  ִׁשיר; ֶאת ֶזה ָּתִׁשיר ָּכל ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה: "ַהּכֹל ֶזה ַהֵּׁשם, ַהֵּׁשם הּוֶׁשָּמִׁשיַח יָ 

 ָּכ ִּתְהֶיה ָחָזק ְּבַעְצְמ ְותּוַכל ְלַחֵּזק ֲאֵחִרים.  -ַהּכֹל, ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו"  

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 "ב)תשפר ַּבִּמְדּבָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 
 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

 מעמוד ד' >>>> המשך תֲחָדׁשוֹ 

ונה" בשבת בבוקר התפלל ראש הישיבה שליט"א בבית המדרש "עצתו אמ 
הר"ר    ברחוב טווין בריטש. גם שם התאסף ציבור נאה. לפסוקי דזמרה ניגש

אלחנן חיים רוטה שליט"א, בנו של ראש הישיבה שליט"א. שחרית בנעימה 
העמוד  לפני  התפלל  ומוסף  שליט"א,  הישיבה  ראש  מפי  השתפכה  נפלאה 

 מו"ה שאול חיים איינהורן הי"ו.
ערכו סעודה עם נטילת ידים, מכיוון   לאחר התפילה התקיים קידוש, וכמו כן

 שצריכים לחלק את הסעודה כדי לאכול שלוש סעודות. 
ראש הישיבה שליט"א נטל ידיו ובצע על לחם משנה, אכל פרוסת דג, שרו  

 "אסדר לסעודתא", ואחר כך לימד ראש הישיבה סיפורי מעשיות.
יט"א למדו מעשה ה', "מבן מלך שכולו מאבנים טובות", וראש הישיבה של 

כשר,  יהודי  למעשה.  הזה  מהסיפור  ללמוד  שאפשר  נאים  לימודים  הסביר 
חסיד ברסלב, שמדבר אל השם יתברך ועובד השם יתברך, לא תמיד אפשר  
כשהוא  נחבל,  כשהוא  לבין אדם אחר. אבל  בינו  ההבדל  לזהות מבחוץ את 
עובר קשיים בחיים, אז מתגלה מה שטמון בתוכו, רואים כמה יפה הוא מחזיק  
מהשם  ומבקש  באהבה  זאת  מקבל  הוא  מקלל,  ולא  צועק  לא  הוא  מעמד, 
יתברך שיוושע, כמו שרואים בסיפור שכאשר בן המלך נפצע באצבעו, יצאו 

 רות בתוכו.תהאבנים הטובות שהיו מוס
רואים גם בסיפור הזה כמה הרסנית היא הקנאה, חז"ל אומרים שאדם שמקנא 

לאחר מדובר  זה  בפשטות  נרקבים,  אבל    עצמותיו  האדם,  של  פטירתו 
מוהרא"ש הסביר שזה עדיין בחיים חייתו, קנאה היא דבר שכל כך הורס את 
את  לו  הורג  זה  חי,  בעודו  מתמוסס  הוא  העצמות,  את  לו  אוכל  זה  האדם, 
יכול  אדם  רבינו,  של  כוחו  על  הדיבור  את  הרחיב  גם  הישיבה  ראש  החיים. 

על ידי רבינו הוא יכול לצאת להיות מכושף לכל סוגי התאוות והשגעונות, אבל  
כישוף שדבק בו, מהצרעת שלו, ולא רק זה, אלא על ידי רבינו אפשר לזכות המ

 לתשובה מאהבה, הצרעת תתהפך לאבנים טובות לזכויות.
לאחר מכן שרו "ברוך ה' יום יום" וכיבדו בברכת המזון את מו"ה אברהם משה 

 שטראסער שליט"א, מנהל המוסדות. 
חזור מבית   גדול  בדרך  ציבור  הצטרף  אל המדרש, מרחק הליכה של שעה, 

ז"ל.  רבינו  של  בעצות  התחזקו  נאות,  שיחות  היו  שליט"א,  הישיבה  ראש 
באמצע הדרך עצר ראש הישיבה פעמים מספר ושאל את הילדים, "ששש... 
ילדים מה אתם שומעים?" הקשיבו הילדים לרגע ואמרו ששומעים את ציוצי 

הישיב  ראש  המשיך  מוזיקה פרועה של  הציפורים,  בעיר?  "ומה שומעים  ה, 
 גויים"... וראש הישיבה סיים, "כאן בקריה שומעים את הקול השם יתברך". 

המדרש הגדול בה קי לתפילה מנחה, שאבשבת לפנות ערב התאספו בבית 
לפני העמוד התפלל מו"ה יעקב הלל פארקאש הי"ו, קראו בתורה, והתכוננו  

 שמח והקדוש.להיכנס בשעריו של חג השבועות ה
 הלילה הראשון של החג •

השבועות,   49משנמלאו   לחג  וחיכינו  ציפינו  העומר,  ספירת  של  ימים 
ל"תמימות  זכינו  סוף  סוף  וכעת  התורה,  לקבלת  יום  ועוד  ביום  התקרבנו 

 תהינה", כשעומדים הכן לקבל את התורה הקדושה. 
סת במשך כל החג התפלל ראש הישיבה שליט"א את כל התפילות בבית הכנ

 הגדול, אותו סידרו בסדר מיוחד כדי שיוכלו להכיל את הציבור הגדול. 
של   גדולתו  על  דברים  לשאת  שליט"א  הישיבה  ראש  נעמד  מנחה  לאחר 

שאת   אומר  הקדוש  האר"י  נכנסים,  אנו  אליו  הקדוש  זה הלילה  ההלילה 
צריכים לנצל כראוי, להיות ערים כל הלילה, ולחטוף תורה ותפילה ואמירת 

 שבועות. תיקון ליל
יראי שמים שנוהגים לא לדבר כל הלילה עד בבוקר אחרי כתר,  יהודים  יש 

גזים ראבל צריכים להיזהר שזה לא יפריע לשמחת החג, אם באים הביתה ומת
רק   לדבר  הוא  העיקר  מאומה,  פעלו  לא  אזי  בבית,  מתח  עושים  או"...  "נו 

 דברים טובים, דיבורי אמונה, דיבורי התחזקות, וכדומה. 
אפשר    בלוח ברסלב שבליל שבועות כל הרקיעים פתוחים,   מוהרא"ש כותב 

לבקש ולפעול כל טוב. לא צריכים לחכות עד סוף הלילה כשהמח כבר לא  
עי כבר אפשר  ימרוכז מרוב  בתפילת ערבית  הלילה  בתחילת  פות אלא מיד 

 להתחיל לפעול את כל הדברים הטובים לכל השנה.
 כל יהודי יכול לזכות לקבל את התורה הקדושה, עשרה הדברות מתחילים: 

אשר הוצאתיך מארץ מצרים", למי ה' נתן את התורה? לעם   "אנכי ה' אלקיך
היכן  עד  משנה  לא  טומאה,  שערי  ממ"ט  ממצרים,  יצאו  עתה  שזה  ישראל 

יכול להתרומם ולהת יל לעבוד את השם. חיהודי התרחק ותעה, הוא תמיד 
מיד  קודש"  למקראי  "תחילה  המילים  את  פירש  זי"ע  מרופשיץ  הרה"ק 

הרע מגיע ומחליש אותו שזה לא בשבילו כי  כשאדם רוצה להתקדש, והיצר  
ביציאת  להיזכר  עליו  מצרים",  ליציאת  "זכר  עבירות,  הרבה  עשה  כבר  הוא 
מצרים, כשם שהקדוש ברוך הוא קירב את היהודים שהיו שקועים בטומאה 

 הקשה של מצרים, כך יכול כל יהודי לצאת מהמצרים הפרטי שלו בכל עת. 
עלה הגדולה של השהות בחג השבועות ובד בבד דיבר ראש הישיבה על המ 

 ודאי יביא כל טוב לכל אחד. ובקיבוץ אנשי שלומינו, שזה דבר גדול מאד, וזה ב 
ו ערבית,  לתפילת  הישיבה  ראש  ניגש  מכן  רבה הלאחר  בנעימות  תפלל 

סעודת  את  לאכול  לביתו  הציבור  פנה  התפילה  לאחר  הנפש.  ובהשתפכות 
 החג. 
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 תיקון ליל שבועות •
 שיעוריו,   את  למד  אחד  כל   שבועות,   ליל   לתיקון  הציבור  אסףהת  הסעודה  לאחר

  ראש   עם   ביחד   התיקון  את   לומר  כולו   הציבור  התחיל   ם ישתי  בשעת  ובערך

 שהוא  המקוצר,   התיקון   את  שאומרים  הקודש  בהיכל  כנהוג  שליט"א.  הישיבה

  את   מכן  ולאחר  מהנ"ך, ו  תורה, המ  פרשה  מכל  והאחרון  הראשון  הפסוק  רק

  יתברך   להשם  בתחינה  וגעגועים,   רגש  ניגוני  שרים  לבין   ביןו  מצוות,   התרי"ג 

  בניגוני   המשיכו   הלאה   וכן  במצוותיך"  ליבנו  ודבק   בתורתך  עינינו  "והאר

 הקדושה.   ולתורתו  יתברך  השם  אל  להתקרב   ורצון  בתפילה  באידיש,   התעוררות
במכתב כעת לפני החג לגבאי בית המדרש היכל הקודש כתב לו ראש הישיבה  

ב פסאתמ  נוחנא"שליט"א,   שלים  ב עובויל  אעשב   ךרעת  שתחה  קר,  ת  צ ים 
  נולב קי שפת", כעובויל שן לוקית "תד אחיים ב רמאו  נוחנא  ךר כחג, אחד הבוכל
ל  ן שרוח אק הסופהה ושרל פל כש  ןואשרק הסופת הים ארמ; אוש"ארהוממ
 ר.תא יולת וחוא פה, לשרל פכ
 ל קוד ב חיים ב רמר אופל סכים, מב תוכים ליאב נמים ויאב נה לר ותים מרב עו  ךכ
תימייסמשכ.  םר נרה שרום  כרים שיאב נם  ימייסמשכו ,  ןוגים  ם  על פכב   ךים, 
 ים.רש נוחנא
אוכמ  רחאל תרמן  מירים  אווצ"ג  ארש  נוחנת;  כרחים  מי  מאל  כווצה  י דת 

 ם.דרא יר לוב יצהש
ת לועב ד, ווקירים ב אציו נוחנ א ךר כחים, ארוב יה דמר כב די מנן אמר זאשנ םאו

 ה. ו קמים לכלר הוחשה
ם  כ לצת אושעל  יךת אעדה לצה רותאי שנממ   תשקיי ב ה כל זכת  א  ךל  ב תוכ  ינא
  נו חנא, ךק כוידת ב יוהב לייא חה לזש ךיר להב הה לצי רונל אב . אשרדמית הב ב 

ים יכרא צ ם; לכלצא  רדתסה מזש  יךה אשע, תנולצא  רד תסה מז  ךי ככ  ךים כשעו
 . ולאים הרב דת הת אוקחל
י דהוי  ל ל, כלפתל מכת ש אורים ליכרים צאב גר, ההז הים ליכרד צחר אב ד  לע
לשים לב אם    םאי, גב חמה שיהא יהוב, שטו  ה לויהיש  -ת  סנכית הב ב   ךרק דרש

 ר, אולי הוא צריך עזרה". והסיפמה   –מישהו חסר, מישהו לא בגיע 
אחרי התיקון עורר ראש הישיבה שליט"א את אנשי שלומינו שינצלו את הזמן 

אל   ולהתחנן  לבקש  השחר  עלות  עד  רקדו הנותר  מכן  ולאחר  יתברך,  השם 
 בשמחה גדולה.

בקדרותא דצפרא הלכו למקוה, ואחר כך עלו על יצועים לישון מעט כדי שיוכלו  
 להתפלל בבוקר בישוב הדעת. 

 היום הראשון של החג  •
את   תלשחרי שר  העמוד,  לפני  התפלל  שליט"א  הישיבה  שראש  זכינו  שוב 

 בהתרגשות גדולה.  תהי"אהבה רבה" בהתעוררות עצומה, ושירת ההלל הי
לאחר מכן עברו לקריאת התורה, ראש הישיבה שליט"א זימר את האקדמות  
הקדושות עם הניגון, בהתעוררות רבה והשתפכות הנפש, וגם קרא את קריאת  

התלהבות רבה. למוסף ניגש לעמוד מו"ה הערשל ב התורה עם עשרת הדברות  
 הי"ו, מלמד חשוב בקריה. שניטצלער 

ם קידוש חלבי גדול, ראש הישיבה שליט"א דיבר על ענין לאחר התפילה התקיי
יפה   פירוש  כך  על  אומר  מוהרא"ש  חלב,  מאכלי  הישיבה    –אכילת  ראש 

התבטא ואמר ש"פירוש יפה" הכוונה היא כשהאדם נהיה יפה, הפירוש עצמו 
משהו  ללמוד  יוכל  שהאדם  העיקר  יפה,  כך  כל  להיות  מוכרח  תמיד  לא 

אומר מוהרא"ש שאוכלים מאכלי   –ותר, טוב יותר  מהפירוש הזה ולהיות יפה י
הנולד,    ךחלב כמו תינוק קטן שאוכל רק חלב, להראות שאנחנו עכשיו כמו ר

יכולים   ולחזוראנחנו  הקדושה  התורה  את  לקבל  מחדש  השם    אל   להתחיל 
גבינה   מעדני  ממנו  להכין  אפשר  מקולקל,  כבר  כשהחלב  ואפילו  יתברך, 

יש שהוא כבר מקולקל לגמרי, שלא ישפיל את  טעימים, אפילו כשהיהודי מרג
זכה לדברים יעצמו, אלא יתרומם ויחזור אל השם יתברך ואל התורה, ואז הוא  

להזכיר   אוהב  הוא  זקן"  "מלך  להיות  היא  הרע  היצר  של  עבודתו  מאד.  יפים 
סיפורים ישנים, להזכיר לאנשים דברים רעים שעשו בעבר ובזה לשבור אותם,  

ילד   תות אליו, אלא להתחזק ולהתחיל כל יום מחדש, כמואבל אסור לנו להתפ
והתחזקות   תורה  בדברי  והאריך  שליט"א  הישיבה  ראש  המשיך  וכך  קטן, 
להנאתו הרבה של הציבור, ולסיום אמר ראש הישיבה שליט"א שכדאי לעשות 

אכילת מאכלי חלב,  בבית שוב סעודה חלבית כדי להסביר לילדים את טעם  
 מחדש.  שצריכים תמיד להתחיל

את ה"שטר תנאים שבין    אחרי הצהרים אחרי מנחה, הקריא ראש הישיבה שליט"א
מה  על  דיבר  מכן  ולאחר  כנהוג,  שבשמים",  לאביהם  שמי    ישראל  אמר  שרבינו 

 ל מהעונש שיהיה אצלו בשלושת הזמנים ראש השנה, שבת חנוכה ושבועות, ינצ
בכל אחד מזמנים אלו מקבלים מתנות מסוג אחר מרבינו  .הקשה של עולם התוהו

ועכשיו בשבועות מקבלים את סדר דרך הלימוד, שהוא מתנה עבורינו מרבינו   ,ז"ל
יכול כל יהודי לזכות לשייכות לתורה הקדושה, אפילו שאין לו זמן    זה   ידי  ז"ל, שעל 

ימוד, אבל אפשר לומר את המילים של  אין לו הבנה וסבלנות לל ,מיותר ללמוד
אומר את התורה הקדושה, בסוף הוא יזכה להבין את    התורה הקדושה, וכשיהודי

בחג    לשזוכים להיות ביקוץ של רבינו ז"   כל מה שלמד, לכן צריכים לשמוח מאד
 .השבועות

המדרש אומר שכאשר אמר הקדוש ברוך הוא "אנכי ה' אלקיך" אמר משה רבינו  
מובן המדרש מאד, ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן  "ברוך שלא עשני גוי", בפשטות 

את התורה, משה רבינו שמח מאד והודה להשם יתברך שהוא יהודי. אבל אפשר 
חי הוא  עצמו,  על  טוב  צריך לראות  שאדם  אומר  ז"ל  רבינו  יותר,  עוד  ב  ילהוסיף 

כלום,  שווא  לא  ממש  שהוא  רואה  שהוא  אפילו  טובות,  נקודות  בעצמו  למצא 
ות דבר אחד טוב שיש בו ולשמוח בזה, ואפילו בעצם הדבר  חפש וימצא לפחיש

שהוא נולד כיהודי, מלו אותו, בזה בעצמו אפשר לשמוח מאד. הסיבה העיקרית  
שיהודי רחוק מהשם יתברך הוא רק בגלל שהוא מסתכל במבט רע על עצמו, הוא  
מושפל בעיני עצמו, פעם ביום צריכים להשיח את הלב אל השם יתברך בלב נשבר,  

כל היום צריכים לשמוח מאד ולדעת שהשם אוהב אותנו. לכן, מיד כשהקדוש    אבל
ברוך הוא נתן את התורה, התחיל משה רבינו לשמוח מאד בזה שהוא לא גוי, כי  
עושים  אנו  התורה.  ואצל  יתברך  השם  אצל  להשאר  תמיד  שאפשר  הדרך  זאת 

חד, ולעולם לא "שטר תנאים" בינינו לבין השם יתברך, אנחנו תמיד נחזיק עצמנו בי
 נעזוב זה את זה.

 לאחר הדרשה שוב ניגש ראש הישיבה לתפילת ערבית.

 היום השני של החג  •
ה, גם היום השני של החג עבר בהתרוממות  י כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשני

 גדולה, התפילות, הסעודות ודברי התורה עוד יזכרו זמן רב אצל כל המשתתפים.
תפי לשמוע  זכינו  השני  ביום  שליט"א לגם  הישיבה  מראש  שחרית  באמירת ת   ,  

 "אהבה רבה" בהתעוררות, שירת הלל נפלאה שהמיסה כל לב.
בית   גבאי  הי"ו,  וועבערמאן  הערש  אברהם  מו"ה  העמוד  לפני  התפלל  מוסף 

 מהדרש, ועורך עיתון "קרית ברסלב" השבועי הנפלא.
במעש רבינו  דברי  על  שליט"א  הישיבה  ראש  דיבר  התפילה  לאחר  ה  בקידוש 

השביעי בסיפורי מעשיות על הדף שהיה מגן, שזה מרמז על לימוד דף גמרא בכל  
מעלת   על  הישיבה  ראש  דיבר  בבד  בד  האויבים,  מכל  האדם  על  מגן  שזה  יום, 
שספר  אומר  רבינו  המלך,  דוד  של  ההילולא  יום  הוא  שבועות  תהלים,  אמירת 

זאת שכל יהודי תהלים הוא ההתבודדות של דוד המלך, וזה נכתב ברוח הקודש שכ
יכול למצוא את עצמו במילים האלו; לפחות פרק אחד ביום יכול כל אחד לומר  

תפילות   עוד יותר טוב, ובתוך הפסוקים משחילים  –מידי יום, ואם אפשר יותר  
 אישיות, מבקשים מהשם יתברך כל מה שצריכים.

גם דיבר ראש הישיבה שיקבעו שיעור כלשהו ללמוד כל יום תורה בבית, זו סגולה 
בו את האבא לומד  גדלים בבית שרואים  לשלום בית, האדם מקבל חן, הילדים 

, כל הבית מתמלא חיות כשהאבא לומד ומפזם קצת תורה  יעשו כךתורה, והם גם 
 בבית כל יום.

ראה להגיע אחר הצהריים לנעילת בסיום הדברים ביקש ראש הישיבה שכל אחד י
ואחד, במיוחד   אחד  לומר לכל  רוצה  הוא  נחוץ  כי דבר  ה"כתובה",  וקריאת  החג 

 לתושבי הקריה.

 נעילת החג •
אחרי מנחה התקיים מעמד נעילת החג, בו הקריא ראש הישיבה את שטר הכתובה  

כיצד לקחת עימנו   קדברי חיזו שבין ישראל לאביהם שבשמים, ולאחר מכן נשא  
 את החג לכל השנה.

רבינו   של  בקיבוץ  להשתתף  הזוכה  מעלת  גודל  על  שוב  דיבר  הישיבה  ראש 
והו, אבל, הוסיף ראש הישיבה,  בשבועות, כנזכר לעיל שבזכותו ניצלים מעולם הת

אין זה רק לאחר הפטירה, אלא עוד בעולם הזה האדם ניצל מעולם התוהו, אדם 
שאינו חי עם השם יתברך מסתובב כאן בעולם כמו בעולם התוהו, נדמה שהוא חי,  
הולך ממקום למקום, אבל הוא ישן את ימיו ושנותיו, ורבינו מעורר אותנו מהשינה  

להשם   אותנו  מביא  ומביא  השבועות  שחג  מוהר"ן  בליקוטי  אומר  רבינו  יתברך. 
רפואה לחולי הראות, מקבלים חיות מחודשת בחיים, כשיהודי מקבל את התורה  
הוא מקבל חיים חדשים, הוא מתחיל לחיות עם התחדשות בעולם הזה, הוא זוכה  

 לסיפוק וחיות בחייו.
ה הקדושה, ובפרט  לכן עלינו להתחדש בלימוד התורה, ללמוד כל יום את התור

שאנו יודעים מסדר דרך הלימוד של רבינו ז"ל, תהיה בשמים תביעה גדולה יותר  
לא   טוב,  ראש  לנו  היה  שלא  ולומר  להתחמק  נוכל  לא  לומדים,  איננו  אם  עלינו 
חברותא, לא ישיבה, לא כולל, כי בסדר דרך הלימוד של רבינו יכול כל יהודי ללמוד 

 בכל מצב.
הישיבה לסיבה שעבורה כינס את כל תושבי הקריה, וזאת  לאחר מכן ניגש ראש  

כדי לחזק את התקנה היחידה שישנה בקריה, שכל אחד שגר כאן מוכרח לחיות  
עם שלום בית, הוא חייב להסתדר בבית, לחיות באהבה ואחוה ושלום ורעות; זה  

א ומצחיק,  מוזר  קדושה  נראה  להשאר  תוכל  שהקריה  היחידה  הדרך  זאת  בל 
 וטהורה.

אני יכול לעשות רושם מכובד ולהגיד תקנות יפות וענינים "ש הישיבה התבטא,  רא
הכי חש הדבר  באמת  זהו  אבל  נחמד,  שנשמעים  עליו",    בונאים  שצריכים לדבר 

צריכים לדבר יפה זה אל זה בבית יהודי, צריכים להתאזר בסבלנות, וזה מה ששומר  
בבית שחיים בו בהבנה,  סמך מ"ם אין שליטה  לעל האדם בקדושה וביראת שמים,  

לשני, כל שכן כשזה מגיע לילדים, כשילדים   שאוהבים זה את זה, שמוותרים אחד
גדלים בבית שמח שאין בו מריבות, אזי אף אחד לא יוכל להרחיק אותם מהשם  

מותש   שאני  תירוץ  לא  זה  צועקים  יתברך.  ולכן  קשה,  תקופה  עלי  ועוברת 
כוחות שיהיו רק שלום ושלוה ושמחה  ומתקוטטים בבית, צריכים להתאמץ בכל ה

 בבית יהודי, וזה יהפוך את הקריה לעיר קדושה וטהורה.
בבית   התאספו  החג  במוצאי  הקודש,  מן  בשלום  בצאתו  עושה  היה  טוב  ויום 
ורינה  בגילה  ובמחולות,  בתופים  רקדו  ארוכות  שעות  ולשמוח,  לרקוד  המדרש 

 בשיר ושבח להשם יתברך.
נו עוד שנים ארוכות ההתחזקות, ההתעוררות,  יתועצמהחג המרומם יישאר חקוק ב

תיזכר עוד זמן רב, ועל ידי לימודיו הקדושים של רבינו נזכה כולנו להיות יהודים 
 כשרים מאד.

 שישו ושמחו בשמחת התורה! 
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 ) ביהכ"נ חב"ד ( 9רחוב צה"ל 

 

 הגבאים לפני שבת נא לברר אצל 
 

 צפת 
  

אנשי   חוו  האחרון  השבועות  חג  גדולה את  ובשמחה  בהתרוממות  שלומינו 
במחיצת ראש הישיבה שליט"א בקרית ברסלב ליבערטי, כאיש אחד בלב אחד 

ת ביחד בקיבוץ אנשי שלומינו בחג  והתאספו מאות יהודים מכל המקומות, להי
הקדושה מחדש,   התורה  קיבלו את  יחד  ונשמע,  נעשה  יחד אמרו  השבועות, 

הת את  ללמוד  והתחדשות  רעננות  המצוות וקיבלו  את  ולקיים  הקדושה  ורה 
 הקדושות של התורה. 

כידוע היו אצל רבינו ז"ל שלשה זמנים בשנה שהתלמידים היו מתאספים אצלו  
בחייו, היה זה בראש השנה, בשבת חנוכה, וחג השבועות. על ראש השנה אמר 
רבינו שימשיכו לבוא לקברו אף לאחר הסתלקותו, והוא יפעל ישועות גדלות 

ליו, הוא התבטא על כך בלשונות חזקים מאד, "אפילו מי שאיני  לכל הבאים א
שסר   מי  "כל  לו"  לעזור  יכול  כן  אני  השנה  בראש  השנה,  כל  לו  לעזור  יכול 

השנה, איש   ראש  על  יבוא אלי  כך  י  לב למשמעתי  כל  ולכן  הלאה,  וכן  עדר", 
ז"ל   רבינו  אל  להגיע  שנה  מידי  נפשם  את  מוסרים  יהודים  של  רבבות  הרבה 

ושבועות,  לאומן   חנוכה  בשבת  האחרים,  הזמנים  בשני  השנה. אבל  ראש  על 
מקומות  בכל  שלומינו  אנשי  מתאספים  וכיום  בחייו  רק  רבינו  אל  הגיעו 
האזורים  בכל  ברסלב.  חסידי  עם  יחד  להתפלל  מתאספים  מושבותיהם, 

בצ להתפלל  שלמינו  אנשי  משפחות והתאספו  ומאות  השבועות,  בחג  ותא 
לקר ובאו  ברסל ינקבצו  בצוית  ולקבל  להתפלל  ליבערטי,  התורה  וב  את  תא 

 הקדושה במחיצת ראש הישיבה שליט"א. 
 הכנות לחג הקדוש  •

ההכנות לחג הקדוש כבר התחילו ימים ספורים קודם לכן, בראש חודש סיוון  
אזורים.  בכמה  שלומינו  לאנשי  שיעורים  למסור  שליט"א  הישיבה  ראש  נסע 
בבית   לייקווד,  חודש  התקיימה סעודת ראש  במדבר  בלילה פרשת  ביום שני 

רבים מיהודי   St th5 East  215  המדרש היכל הקודש החדש בעיר בכתובת
 עודה ולדרשה, כדי לקבל את ההכנה הנכונה לחג הקדושהמקום התאספו לס

בסעודה דיבר ראש הישיבה שליט"א על כך שכל יהודי מקבל התעוררות בחג 
השבועות ללימוד התורה הקדושה, מקבלים על עצמם קבלות חדשות לקבוע 
שיעורים ללמוד כל יום את התורה הקדושה, הבעיה היא רק שגם היצר הרע  

יא לשבור את האדם שהוא כבר במילא לא יצליח, "אתה  עושה את עבודתו, שה
ם ושלוש, שאתה ירואה הרי שכבר קיבלת על עצמך בשנה שעברה, ולפני שנתי

כבר הולך להתחיל ללמוד, וכמה זמן זה החזיק מעמד? אתה רואה הרי שזה לא 
מיועד בשבילך", האמת היא שדוקא זו חשיבותו וגדולתו של יהודי, להקב"ה  

מלאכים שעובדים אותו באש ובהתלהבות גדולה, הם אף פעם לא  יש די והותר  
נופלים, הם ממשיכים בעוז בלא מעצור, אבל זו לא חכמה, השם יתברך ברא 

נות, אדם מתחיל להיות טוב ונופל,  ואותנו אנשים עם יצר הרע, עם קשיים ונסי
הוא מתחיל שוב ונופל שוב, גדולתו של יהודי היא שכמה שרק נפל, כמה שרק  

והפסיק  יהת השבועות,    –יאש  חג  שוב  מגיע  בהתחדשות;  שוב  מתחיל  הוא 
שרים עוד פעם את הניגון המעורר "אהבה רבה", ומקבלים על עצמנו עוד פעם 

 ללמוד את התורה הקדושה. 
רבנים,   יש  עבורם,  מיועדת  לא  כלל  שהתורה  שחושבים  אנשים  סוג  עוד  יש 

מדים תורה, "אני בכלל לא בנוי  דיינים, תלמידי חכמים, יהודים נכבדים, שהם לו
לזה", על כך נתן לנו רבינו ז"ל דרך קלה ללימוד התורה, דרך שאין מי שיכול 
להתחמק ממנה, אפשר לומר את מילות התורה הקדושה אפילו שלא מבינים  

למצ זוכים  ובזה  שלמדו,  מה  זוכרים  לא  אם  לימוד וואפילו  של  הגדולה  וה 
למוד בדרך הזו, הוא בסוף גם יבין מה התורה, שמלבד זאת, אם אדם יתחזק ל

דאי נשמתו תלמד ותבין בעולם הבא את כל  ושאמר, התורה תיפתח בפניו, ובו
 שאמר בעולם הזה. ההמילים של התורה הקדוש

חינוך  בית,  שלום  אודות  בשיעור  שליט"א  הישיבה  ראש  לדבר  הרבה  גם 
 די המקום.הילדים, הפצה, ועוד. השיעור היווה חיזוק עצום והכנה לחג ליהו

למחרת, יום שלישי פרשת במדבר, התקיימה סעודת ראש חודש בקרית יואל,  
פרימישלאן   בכתובת  הקודש  היכל  המדרש  הישיבה  8בבית  ראש  עם  יחד   ,

חיזוק  דברי  שמעו  ואז  לסעודה  ידים  נטל  כך  ואחר  מנחה  התפללו  שליט"א, 
<<<< 

 

 חג שבועות מרומם במחיצת ראש הישיבה שליט"א
התורה    את  נתן  יתברך  שהשם  שרואים  שהסביר  שליט"א,  הישיבה  מראש 

ליהודים על ידי משה רבינו, למה התורה לא ניתנה ישר מהקדוש ברוך הוא לעם 
הם? כי מוכרחים שיהיה צדיק יישראל, למה היו צריכים את הצדיק שיקשר בינ

 שיתן את החיזוק לאדם שגם הוא יכול לזכות לשייכות עם התורה הקדושה.
בכל   זאת  להשיג  מנסים  בחייו,  רצון  ושביעת  סיפוק  מחפש  אדם  י  סוגכל 

הדרכים, אחד צריך דירה חדשה, אחר רכב חדש, וכן הלאה מחפש כל אחד 
לנסוע   היכן  מחפשים  העולם,  ברחבי  נוסעים  חלקם  מאושר,  להיות  דרך 
לא   האלו  כל הדברים  החיים; אבל  רק מעט שמחת  רוצה  כל אחד  לחופשה, 

תנדף מם בהם, אבל זה  ים, שמחיים, שבוע שבועייעוזרים, אולי למשך יום יומ
מהר, הדבר היחיד שבאמת יכול לגרום לשמחה פנימית ושביעת רצון בחיים   די

הוא רק לימוד התורה וקיום המצוות, ולכן צריכים צדיק שתמיד יזכיר לאדם,  
יכול  שהוא  תורה,  ללמוד  יכול  הוא  כיצד  דרך  לו  ויראה  האדם,  את  יחזק 

 להתרומם תמיד, לא משנה מה עבר עליו בחייו. 
הישיב  המשיך ראש  הקדוש,  וכך  השבועות  יפות מחג  נקודות  הרבה  ודיבר  ה 

 והדיבורים החדירו התחדשות עצומה במאזינים.
בשונה   אבל  השבועי,  ההתחזקות  שיעור  התקיים  במדבר  פרשת  שישי  בליל 
מהרגיל לא התקיים השיעור בישיבה בוויליאמסבורג, אלא הפעם בבורו פארק, 

ב  הממוקם  החדש,  הקודש  היכל  המדרש  גדול    St th4801 11  בבית  ציבור 
התאסף מכל המקומות להשתתף בשיעור ההכנה לקבלת התורה, בו דיברו גם  
שליט"א  הישיבה  ראש  החג.  לקראת  והתעוררות  חיזוק  דיבורי  הרב  הפעם 
הסביר שההתעוררות של רבינו היא התעוררות מסוג אחר לגמרי, לא שגמרנו 

רבה",   "אהבה  של  המיוחד  הניגון  את  בחמימות  התעוררות לשיר  הרגישו 
בה ולא יודעים איך זה יגיע לשימוש בחיים, אלא רבינו  כעצומה, ואחר כך זה נ

נותן לנו גם את הכלים שהתעוררות תימשך הלאה, הוא נותן לנו דרך להתחזק  
 ללמוד כל יום.

סדר דרך הלימוד לא מיועד רק ל'חלשים', אלא כל אחד יכול להשתמש בה,  
את התורה הקדושה, גם להם יש כל כך הרבה   שזוכים ללמוד ולהבין  אלו  אפילו

זמנים שלא מספיקים ללמוד בהם, כשאין חברותא, אין שיעור, מגיע שבת וחג,  
במקום  צריכים לנסוע לסידורים מפה לשם, או סתם כך כשהראש לא מונח 
ולא מסוגלים להתרכז, אז שיקחו את התורה הקדושה ויאמרו את המילים, שזה  

ו האדם  את  ומטהר  עיתונים מקדש  לקרוא  במקום  טוב.  לכל  אותו  מביא 
לדבר  במקום  בטלפון,  להתעסק  במקום  וחלולים,  מטופשים  ומגזינים 

שני לא,  הפוליטיקה ולהוכיח שפלוני צודק ואלמוני לא צודק, פלוני הוא בסדר ו
זה שי ויקחו חקבמקום  ו את התורה הקדושה, יאמרו את המילים הקדושות, 

 .לעצמם טוב אמיתי שנשאר לנצח
ש פעם בליל שבועות עם בהגיע חג השבועות עלינו לשמוח מאד רבינו ז"ל נפג

הרה"ק ר' מרדכי מטשערנאביל זי"ע, והם רקדו ושמחו כל הלילה אין שמחה 
גדולה מזו שזוכים להתחדש עם התורה הקדושה, ולקבל את התורה הקדושה,  

 רק זה נותן שמחה בחיים בעולם הזה ובעולם הבא.
ע נמשך  פתוחים, השיעור  ובלבבות  פעורים  בפיות  ישב  הקהל  אך  מאוחר,  ד 

 בלעו כל מילה בשקיקה, וקיבלו הסתכלות בהירה כיצד להתכונן לחג הקדוש.
 . את כל שלושת השיעורים אפשר לשמוע בקו "קול ברסלב"

 שבת דרך ארץ  •
ת ברסלב החשובים פתחו לרווחה את ליבותיהם ובתיהם, לארח יתושבי קרי

גיעו לחג מכל מקום, החל מ"שבת דרך ארץ" השבת את מאות המשפחות שה
 המוליכה לחג הקדוש. 

בשבת קודש לא התפלל ראש הישיבה שליט"א בבית המדרש הגדול ברחוב  
 האשקי, אלא פנה לחזק את שאר בתי המדרשים. 

בליל שבת התפלל ראש הישיבה שליט"א בבית המדרש "אשר בנחל" ברחוב  
מורה צדק שליט"א התפלל מנחה לפני  דענמאן, ציבור גדול הגיע לתפילה, ה

העמוד, ולקבלת שבת ניגש ראש הישיבה שליט"א שהתפלל בנעימות נפלאה, 
ואחר כך ספר את היום האחרון של ספירת העומר "היום תשעה וארבעים יום,  

 שהם שבעה שבועות לעומר", בהתעוררות גדולה. 
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	וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאֹנְנִים רַע בְּאָזְנֵי ה'
	מְסֻפָּר עַל יְהוּדִי שֶׁהִגִּיעַ פַּעַם לַחָפֵץ חַיִּים הַקָּדוֹשׁ זַ"ל, וּבָכָה מְאֹד לָמָּה יֵשׁ לוֹ מַזָּל רַע, לָמָּה אֵין לוֹ יְלָדִים, לָמָּה אֵין לוֹ פַּרְנָסָה, לָמָּה הוּא לֹא בָּרִיא, הוּא לֹא הִפְסִיק לִשְׁאוֹל, "לָמָּה? לָמָּה? לָמָּה?".
	הֶחָפֵץ חַיִּים זַ"ל שָׁמַע אוֹתוֹ, כְּשֶׁהוּא גָּמַר עִם הַקֻּשְׁיוֹת שֶׁלּוֹ "לָמָּה לָמָּה" וְכוּ' וְכוּ', הוּא עָנָה לוֹ, אַתָּה דּוֹמֶה לְאוֹרֵחַ שֶׁנִּכְנַס בְּשַׁבָּת לְבֵית הַמִּדְרָשׁ בַּפַּעַם הָרִאשׁוֹנָה, וְהוּא רוֹאֶה אֵיךְ הַגַּבַּאי קוֹ...
	סִיֵּם הֶחָפֵץ חַיִּים: בֶּן אָדָם מַגִּיעַ לְעוֹלָם הַזֶּה לְשִׁבְעִים-שְׁמוֹנִים שָׁנָה, וְהוּא מָלֵא בְּקֻשְׁיוֹת עַל הַבּוֹרֵא כָּל עוֹלָמִים... אִם הוּא הָיָה חַי אֶלֶף שָׁנָה לֹא הָיוּ לוֹ שׁוּם קֻשְׁיוֹת. לָמָּה אֵין לְךָ פַּרְנָסָה? אוּלַי בְּ...
	זֶה לֹא סְתָם סִפּוּר, זֶה לִמּוּד לַחַיִּים, לִיהוּדִי אָסוּר לִשְׁאוֹל "לָמָּה", כִּי כָּתוּב "לָמָּה יֹאמְרוּ הַגּוֹיִים", גּוֹי שׁוֹאֵל "לָמָּה", יְהוּדִי אוֹמֵר כָּךְ זֶה צָרִיךְ לִהְיוֹת, "כָּכָה" (תְּהִלִּים קמ"ד, ט"ו), "אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָ...
	עַל כֵּן אֲנִי מְבַקֵּשׁ מִמְּךָ, תַּפְסִיק עִם הַקֻּשְׁיוֹת שֶׁלְּךָ, שֶׁזֶּה מַגִּיעַ לְמַרְבֵּה הַצַּעַר בִּגְלַל הַחַטָּאִים שֶׁלְּךָ, כִּי מִי שֶׁחוֹטֵא - בִּפְרָט בְּחַטֹּאת נְעוּרִים וכו' - הוּא מָלֵא בְּקֻשְׁיוֹת, הַקְּלִפּוֹת מְסוֹבְבוֹת אוֹת...
	(אֲשֶׁר בַּנַחַל בְּאִידִישׁ מִכְתַּב צ"ח)
	.
	בשבת בבוקר התפלל ראש הישיבה שליט"א בבית המדרש "עצתו אמונה" ברחוב טווין בריטש. גם שם התאסף ציבור נאה. לפסוקי דזמרה ניגש הר"ר אלחנן חיים רוטה שליט"א, בנו של ראש הישיבה שליט"א. שחרית בנעימה נפלאה השתפכה מפי ראש הישיבה שליט"א, ומוסף התפלל לפני העמוד מו"ה ...
	בשבת בבוקר התפלל ראש הישיבה שליט"א בבית המדרש "עצתו אמונה" ברחוב טווין בריטש. גם שם התאסף ציבור נאה. לפסוקי דזמרה ניגש הר"ר אלחנן חיים רוטה שליט"א, בנו של ראש הישיבה שליט"א. שחרית בנעימה נפלאה השתפכה מפי ראש הישיבה שליט"א, ומוסף התפלל לפני העמוד מו"ה ...
	בשבת בבוקר התפלל ראש הישיבה שליט"א בבית המדרש "עצתו אמונה" ברחוב טווין בריטש. גם שם התאסף ציבור נאה. לפסוקי דזמרה ניגש הר"ר אלחנן חיים רוטה שליט"א, בנו של ראש הישיבה שליט"א. שחרית בנעימה נפלאה השתפכה מפי ראש הישיבה שליט"א, ומוסף התפלל לפני העמוד מו"ה ...
	לאחר התפילה התקיים קידוש, וכמו כן ערכו סעודה עם נטילת ידים, מכיוון שצריכים לחלק את הסעודה כדי לאכול שלוש סעודות.
	ראש הישיבה שליט"א נטל ידיו ובצע על לחם משנה, אכל פרוסת דג, שרו "אסדר לסעודתא", ואחר כך לימד ראש הישיבה סיפורי מעשיות.
	למדו מעשה ה', "מבן מלך שכולו מאבנים טובות", וראש הישיבה שליט"א הסביר לימודים נאים שאפשר ללמוד מהסיפור הזה למעשה. יהודי כשר, חסיד ברסלב, שמדבר אל השם יתברך ועובד השם יתברך, לא תמיד אפשר לזהות מבחוץ את ההבדל בינו לבין אדם אחר. אבל כשהוא נחבל, כשהוא עובר...
	למדו מעשה ה', "מבן מלך שכולו מאבנים טובות", וראש הישיבה שליט"א הסביר לימודים נאים שאפשר ללמוד מהסיפור הזה למעשה. יהודי כשר, חסיד ברסלב, שמדבר אל השם יתברך ועובד השם יתברך, לא תמיד אפשר לזהות מבחוץ את ההבדל בינו לבין אדם אחר. אבל כשהוא נחבל, כשהוא עובר...
	למדו מעשה ה', "מבן מלך שכולו מאבנים טובות", וראש הישיבה שליט"א הסביר לימודים נאים שאפשר ללמוד מהסיפור הזה למעשה. יהודי כשר, חסיד ברסלב, שמדבר אל השם יתברך ועובד השם יתברך, לא תמיד אפשר לזהות מבחוץ את ההבדל בינו לבין אדם אחר. אבל כשהוא נחבל, כשהוא עובר...
	רואים גם בסיפור הזה כמה הרסנית היא הקנאה, חז"ל אומרים שאדם שמקנא עצמותיו נרקבים, בפשטות זה מדובר לאחר פטירתו של האדם, אבל מוהרא"ש הסביר שזה עדיין בחיים חייתו, קנאה היא דבר שכל כך הורס את האדם, זה אוכל לו את העצמות, הוא מתמוסס בעודו חי, זה הורג לו את ה...
	רואים גם בסיפור הזה כמה הרסנית היא הקנאה, חז"ל אומרים שאדם שמקנא עצמותיו נרקבים, בפשטות זה מדובר לאחר פטירתו של האדם, אבל מוהרא"ש הסביר שזה עדיין בחיים חייתו, קנאה היא דבר שכל כך הורס את האדם, זה אוכל לו את העצמות, הוא מתמוסס בעודו חי, זה הורג לו את ה...
	רואים גם בסיפור הזה כמה הרסנית היא הקנאה, חז"ל אומרים שאדם שמקנא עצמותיו נרקבים, בפשטות זה מדובר לאחר פטירתו של האדם, אבל מוהרא"ש הסביר שזה עדיין בחיים חייתו, קנאה היא דבר שכל כך הורס את האדם, זה אוכל לו את העצמות, הוא מתמוסס בעודו חי, זה הורג לו את ה...
	לאחר מכן שרו "ברוך ה' יום יום" וכיבדו בברכת המזון את מו"ה אברהם משה שטראסער שליט"א, מנהל המוסדות.
	לאחר מכן שרו "ברוך ה' יום יום" וכיבדו בברכת המזון את מו"ה אברהם משה שטראסער שליט"א, מנהל המוסדות.
	לאחר מכן שרו "ברוך ה' יום יום" וכיבדו בברכת המזון את מו"ה אברהם משה שטראסער שליט"א, מנהל המוסדות.
	בדרך חזור מבית המדרש, מרחק הליכה של שעה, הצטרף ציבור גדול אל ראש הישיבה שליט"א, היו שיחות נאות, התחזקו בעצות של רבינו ז"ל. באמצע הדרך עצר ראש הישיבה פעמים מספר ושאל את הילדים, "ששש... ילדים מה אתם שומעים?" הקשיבו הילדים לרגע ואמרו ששומעים את ציוצי הצי...
	בשבת לפנות ערב התאספו בבית המדרש הגדול בהאשקי לתפילה מנחה, לפני העמוד התפלל מו"ה יעקב הלל פארקאש הי"ו, קראו בתורה, והתכוננו להיכנס בשעריו של חג השבועות השמח והקדוש.
	 הלילה הראשון של החג
	משנמלאו 49 ימים של ספירת העומר, ציפינו וחיכינו לחג השבועות, התקרבנו ביום ועוד יום לקבלת התורה, וכעת סוף סוף זכינו ל"תמימות תהינה", כשעומדים הכן לקבל את התורה הקדושה.
	במשך כל החג התפלל ראש הישיבה שליט"א את כל התפילות בבית הכנסת הגדול, אותו סידרו בסדר מיוחד כדי שיוכלו להכיל את הציבור הגדול.
	במשך כל החג התפלל ראש הישיבה שליט"א את כל התפילות בבית הכנסת הגדול, אותו סידרו בסדר מיוחד כדי שיוכלו להכיל את הציבור הגדול.
	במשך כל החג התפלל ראש הישיבה שליט"א את כל התפילות בבית הכנסת הגדול, אותו סידרו בסדר מיוחד כדי שיוכלו להכיל את הציבור הגדול.
	לאחר מנחה נעמד ראש הישיבה שליט"א לשאת דברים על גדולתו של הלילה הקדוש אליו אנו נכנסים, האר"י הקדוש אומר שאת הלילה הזה צריכים לנצל כראוי, להיות ערים כל הלילה, ולחטוף תורה ותפילה ואמירת תיקון ליל שבועות.
	יש יהודים יראי שמים שנוהגים לא לדבר כל הלילה עד בבוקר אחרי כתר, אבל צריכים להיזהר שזה לא יפריע לשמחת החג, אם באים הביתה ומתרגזים "נו או"... עושים מתח בבית, אזי לא פעלו מאומה, העיקר הוא לדבר רק דברים טובים, דיבורי אמונה, דיבורי התחזקות, וכדומה.
	יש יהודים יראי שמים שנוהגים לא לדבר כל הלילה עד בבוקר אחרי כתר, אבל צריכים להיזהר שזה לא יפריע לשמחת החג, אם באים הביתה ומתרגזים "נו או"... עושים מתח בבית, אזי לא פעלו מאומה, העיקר הוא לדבר רק דברים טובים, דיבורי אמונה, דיבורי התחזקות, וכדומה.
	יש יהודים יראי שמים שנוהגים לא לדבר כל הלילה עד בבוקר אחרי כתר, אבל צריכים להיזהר שזה לא יפריע לשמחת החג, אם באים הביתה ומתרגזים "נו או"... עושים מתח בבית, אזי לא פעלו מאומה, העיקר הוא לדבר רק דברים טובים, דיבורי אמונה, דיבורי התחזקות, וכדומה.
	מוהרא"ש כותב בלוח ברסלב שבליל שבועות כל הרקיעים פתוחים, אפשר לבקש ולפעול כל טוב. לא צריכים לחכות עד סוף הלילה כשהמח כבר לא מרוכז מרוב עייפות אלא מיד בתחילת הלילה בתפילת ערבית כבר אפשר להתחיל לפעול את כל הדברים הטובים לכל השנה.
	כל יהודי יכול לזכות לקבל את התורה הקדושה, עשרה הדברות מתחילים: "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים", למי ה' נתן את התורה? לעם ישראל שזה עתה יצאו ממצרים, ממ"ט שערי טומאה, לא משנה עד היכן יהודי התרחק ותעה, הוא תמיד יכול להתרומם ולהתחיל לעבוד את השם. ה...
	כל יהודי יכול לזכות לקבל את התורה הקדושה, עשרה הדברות מתחילים: "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים", למי ה' נתן את התורה? לעם ישראל שזה עתה יצאו ממצרים, ממ"ט שערי טומאה, לא משנה עד היכן יהודי התרחק ותעה, הוא תמיד יכול להתרומם ולהתחיל לעבוד את השם. ה...
	כל יהודי יכול לזכות לקבל את התורה הקדושה, עשרה הדברות מתחילים: "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים", למי ה' נתן את התורה? לעם ישראל שזה עתה יצאו ממצרים, ממ"ט שערי טומאה, לא משנה עד היכן יהודי התרחק ותעה, הוא תמיד יכול להתרומם ולהתחיל לעבוד את השם. ה...
	ובד בבד דיבר ראש הישיבה על המעלה הגדולה של השהות בחג השבועות בקיבוץ אנשי שלומינו, שזה דבר גדול מאד, וזה בוודאי יביא כל טוב לכל אחד.
	ובד בבד דיבר ראש הישיבה על המעלה הגדולה של השהות בחג השבועות בקיבוץ אנשי שלומינו, שזה דבר גדול מאד, וזה בוודאי יביא כל טוב לכל אחד.
	ובד בבד דיבר ראש הישיבה על המעלה הגדולה של השהות בחג השבועות בקיבוץ אנשי שלומינו, שזה דבר גדול מאד, וזה בוודאי יביא כל טוב לכל אחד.
	לאחר מכן ניגש ראש הישיבה לתפילת ערבית, והתפלל בנעימות רבה ובהשתפכות הנפש. לאחר התפילה פנה הציבור לביתו לאכול את סעודת החג.
	 תיקון ליל שבועות
	לאחר הסעודה התאסף הציבור לתיקון ליל שבועות, כל אחד למד את שיעוריו, ובערך בשעת שתיים התחיל הציבור כולו לומר את התיקון ביחד עם ראש הישיבה שליט"א. כנהוג בהיכל הקודש שאומרים את התיקון המקוצר, שהוא רק הפסוק הראשון והאחרון מכל פרשה מהתורה, ומהנ"ך, ולאחר מכן...
	לאחר הסעודה התאסף הציבור לתיקון ליל שבועות, כל אחד למד את שיעוריו, ובערך בשעת שתיים התחיל הציבור כולו לומר את התיקון ביחד עם ראש הישיבה שליט"א. כנהוג בהיכל הקודש שאומרים את התיקון המקוצר, שהוא רק הפסוק הראשון והאחרון מכל פרשה מהתורה, ומהנ"ך, ולאחר מכן...
	במכתב כעת לפני החג לגבאי בית המדרש היכל הקודש כתב לו ראש הישיבה שליט"א, "אנחנו מתאספים בליל שבועות בערך בשעה אחת, שרים קצת לכבוד החג, אחר כך אנחנו אומרים ביחד את "תיקון ליל שבועות", כפי שקבלנו ממוהרא"ש; אומרים את הפסוק הראשון של כל פרשה והפסוק האחרון ...
	כך עוברים מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים, מכל ספר אומרים ביחד בקול רם. כשמסיימים תורה שרים נגון, וכשמסיימים נביאים שרים, כך בכל פעם אנחנו שרים.
	לאחר מכן אומרים תרי"ג מצוות; אנחנו שרים אחרי כל מאה מצוות כדי שהציבור לא ירדם.
	ואם נשאר זמן אני מדבר כמה דיבורים, אחר כך אנחנו יוצאים בריקוד, ובעלות השחר הולכים למקוה.
	אני כותב לך את כל זה כי ביקשת ממני שאתה רוצה לדעת איך לעשות אצלכם בבית המדרש. אבל אני רוצה להבהיר לך שזה לא חייב להיות בדיוק כך, אנחנו עושים כך כי כך זה מסתדר אצלנו, תעשה איך שזה מסתדר אצלכם; לא צריכים לחקות את הדברים האלו.
	על דבר אחד צריכים להזהר, הגבאים צריכים לראות שכל מתפלל, כל יהודי שרק דרך בבית הכנסת - שיהיה לו טוב, שהוא יהיה שמח, גבאים לשים לב אם מישהו חסר, מישהו לא בגיע – מה הסיפור, אולי הוא צריך עזרה".
	אחרי התיקון עורר ראש הישיבה שליט"א את אנשי שלומינו שינצלו את הזמן הנותר עד עלות השחר לבקש ולהתחנן אל השם יתברך, ולאחר מכן רקדו בשמחה גדולה.
	אחרי התיקון עורר ראש הישיבה שליט"א את אנשי שלומינו שינצלו את הזמן הנותר עד עלות השחר לבקש ולהתחנן אל השם יתברך, ולאחר מכן רקדו בשמחה גדולה.
	אחרי התיקון עורר ראש הישיבה שליט"א את אנשי שלומינו שינצלו את הזמן הנותר עד עלות השחר לבקש ולהתחנן אל השם יתברך, ולאחר מכן רקדו בשמחה גדולה.
	בקדרותא דצפרא הלכו למקוה, ואחר כך עלו על יצועים לישון מעט כדי שיוכלו להתפלל בבוקר בישוב הדעת.
	בקדרותא דצפרא הלכו למקוה, ואחר כך עלו על יצועים לישון מעט כדי שיוכלו להתפלל בבוקר בישוב הדעת.
	בקדרותא דצפרא הלכו למקוה, ואחר כך עלו על יצועים לישון מעט כדי שיוכלו להתפלל בבוקר בישוב הדעת.
	 היום הראשון של החג
	לשחרית שוב זכינו שראש הישיבה שליט"א התפלל לפני העמוד, שר את "אהבה רבה" בהתעוררות עצומה, ושירת ההלל הייתה בהתרגשות גדולה.
	לאחר מכן עברו לקריאת התורה, ראש הישיבה שליט"א זימר את האקדמות הקדושות עם הניגון, בהתעוררות רבה והשתפכות הנפש, וגם קרא את קריאת התורה עם עשרת הדברות בהתלהבות רבה. למוסף ניגש לעמוד מו"ה הערשל שניטצלער הי"ו, מלמד חשוב בקריה.
	לאחר התפילה התקיים קידוש חלבי גדול, ראש הישיבה שליט"א דיבר על ענין אכילת מאכלי חלב, מוהרא"ש אומר על כך פירוש יפה – ראש הישיבה התבטא ואמר ש"פירוש יפה" הכוונה היא כשהאדם נהיה יפה, הפירוש עצמו לא תמיד מוכרח להיות כל כך יפה, העיקר שהאדם יוכל ללמוד משהו מה...
	אחרי הצהרים אחרי מנחה, הקריא ראש הישיבה שליט"א את ה"שטר תנאים שבין ישראל לאביהם שבשמים", כנהוג, ולאחר מכן דיבר על מה שרבינו אמר שמי שיהיה אצלו בשלושת הזמנים ראש השנה, שבת חנוכה ושבועות, ינצל מהעונש הקשה של עולם התוהו. בכל אחד מזמנים אלו מקבלים מתנות מ...
	המדרש אומר שכאשר אמר הקדוש ברוך הוא "אנכי ה' אלקיך" אמר משה רבינו "ברוך שלא עשני גוי", בפשטות מובן המדרש מאד, ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, משה רבינו שמח מאד והודה להשם יתברך שהוא יהודי. אבל אפשר להוסיף עוד יותר, רבינו ז"ל אומר שאדם צריך לראות טו...
	לאחר הדרשה שוב ניגש ראש הישיבה לתפילת ערבית.
	 היום השני של החג
	כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשנייה, גם היום השני של החג עבר בהתרוממות גדולה, התפילות, הסעודות ודברי התורה עוד יזכרו זמן רב אצל כל המשתתפים.
	גם ביום השני זכינו לשמוע תפילת שחרית מראש הישיבה שליט"א, באמירת "אהבה רבה" בהתעוררות, שירת הלל נפלאה שהמיסה כל לב.
	מוסף התפלל לפני העמוד מו"ה אברהם הערש וועבערמאן הי"ו, גבאי בית מהדרש, ועורך עיתון "קרית ברסלב" השבועי הנפלא.
	בקידוש לאחר התפילה דיבר ראש הישיבה שליט"א על דברי רבינו במעשה השביעי בסיפורי מעשיות על הדף שהיה מגן, שזה מרמז על לימוד דף גמרא בכל יום, שזה מגן על האדם מכל האויבים, בד בבד דיבר ראש הישיבה על מעלת אמירת תהלים, שבועות הוא יום ההילולא של דוד המלך, רבינו ...
	בקידוש לאחר התפילה דיבר ראש הישיבה שליט"א על דברי רבינו במעשה השביעי בסיפורי מעשיות על הדף שהיה מגן, שזה מרמז על לימוד דף גמרא בכל יום, שזה מגן על האדם מכל האויבים, בד בבד דיבר ראש הישיבה על מעלת אמירת תהלים, שבועות הוא יום ההילולא של דוד המלך, רבינו ...
	בקידוש לאחר התפילה דיבר ראש הישיבה שליט"א על דברי רבינו במעשה השביעי בסיפורי מעשיות על הדף שהיה מגן, שזה מרמז על לימוד דף גמרא בכל יום, שזה מגן על האדם מכל האויבים, בד בבד דיבר ראש הישיבה על מעלת אמירת תהלים, שבועות הוא יום ההילולא של דוד המלך, רבינו ...
	גם דיבר ראש הישיבה שיקבעו שיעור כלשהו ללמוד כל יום תורה בבית, זו סגולה לשלום בית, האדם מקבל חן, הילדים גדלים בבית שרואים בו את האבא לומד תורה, והם גם יעשו כך, כל הבית מתמלא חיות כשהאבא לומד ומפזם קצת תורה בבית כל יום.
	בסיום הדברים ביקש ראש הישיבה שכל אחד יראה להגיע אחר הצהריים לנעילת החג וקריאת ה"כתובה", כי דבר נחוץ הוא רוצה לומר לכל אחד ואחד, במיוחד לתושבי הקריה.
	 נעילת החג
	אחרי מנחה התקיים מעמד נעילת החג, בו הקריא ראש הישיבה את שטר הכתובה שבין ישראל לאביהם שבשמים, ולאחר מכן נשא דברי חיזוק כיצד לקחת עימנו את החג לכל השנה.
	אחרי מנחה התקיים מעמד נעילת החג, בו הקריא ראש הישיבה את שטר הכתובה שבין ישראל לאביהם שבשמים, ולאחר מכן נשא דברי חיזוק כיצד לקחת עימנו את החג לכל השנה.
	אחרי מנחה התקיים מעמד נעילת החג, בו הקריא ראש הישיבה את שטר הכתובה שבין ישראל לאביהם שבשמים, ולאחר מכן נשא דברי חיזוק כיצד לקחת עימנו את החג לכל השנה.
	ראש הישיבה דיבר שוב על גודל מעלת הזוכה להשתתף בקיבוץ של רבינו בשבועות, כנזכר לעיל שבזכותו ניצלים מעולם התוהו, אבל, הוסיף ראש הישיבה, אין זה רק לאחר הפטירה, אלא עוד בעולם הזה האדם ניצל מעולם התוהו, אדם שאינו חי עם השם יתברך מסתובב כאן בעולם כמו בעולם ה...
	לכן עלינו להתחדש בלימוד התורה, ללמוד כל יום את התורה הקדושה, ובפרט שאנו יודעים מסדר דרך הלימוד של רבינו ז"ל, תהיה בשמים תביעה גדולה יותר עלינו אם איננו לומדים, לא נוכל להתחמק ולומר שלא היה לנו ראש טוב, לא חברותא, לא ישיבה, לא כולל, כי בסדר דרך הלימוד ...
	לאחר מכן ניגש ראש הישיבה לסיבה שעבורה כינס את כל תושבי הקריה, וזאת כדי לחזק את התקנה היחידה שישנה בקריה, שכל אחד שגר כאן מוכרח לחיות עם שלום בית, הוא חייב להסתדר בבית, לחיות באהבה ואחוה ושלום ורעות; זה נראה מוזר ומצחיק, אבל זאת הדרך היחידה שהקריה תוכל...
	ראש הישיבה התבטא, "אני יכול לעשות רושם מכובד ולהגיד תקנות יפות וענינים נאים שנשמעים נחמד, אבל זהו באמת הדבר הכי חשוב שצריכים לדבר עליו", צריכים לדבר יפה זה אל זה בבית יהודי, צריכים להתאזר בסבלנות, וזה מה ששומר על האדם בקדושה וביראת שמים, לסמך מ"ם אין ...
	ויום טוב היה עושה בצאתו בשלום מן הקודש, במוצאי החג התאספו בבית המדרש לרקוד ולשמוח, שעות ארוכות רקדו בתופים ובמחולות, בגילה ורינה בשיר ושבח להשם יתברך.
	החג המרומם יישאר חקוק בעצמותינו עוד שנים ארוכות ההתחזקות, ההתעוררות, תיזכר עוד זמן רב, ועל ידי לימודיו הקדושים של רבינו נזכה כולנו להיות יהודים כשרים מאד.
	שישו ושמחו בשמחת התורה!
	חג שבועות מרומם במחיצת ראש הישיבה שליט"א
	את חג השבועות האחרון חוו אנשי שלומינו בהתרוממות ובשמחה גדולה במחיצת ראש הישיבה שליט"א בקרית ברסלב ליבערטי, כאיש אחד בלב אחד התאספו מאות יהודים מכל המקומות, להיות ביחד בקיבוץ אנשי שלומינו בחג השבועות, יחד אמרו נעשה ונשמע, יחד קיבלו את התורה הקדושה מחדש...
	את חג השבועות האחרון חוו אנשי שלומינו בהתרוממות ובשמחה גדולה במחיצת ראש הישיבה שליט"א בקרית ברסלב ליבערטי, כאיש אחד בלב אחד התאספו מאות יהודים מכל המקומות, להיות ביחד בקיבוץ אנשי שלומינו בחג השבועות, יחד אמרו נעשה ונשמע, יחד קיבלו את התורה הקדושה מחדש...
	את חג השבועות האחרון חוו אנשי שלומינו בהתרוממות ובשמחה גדולה במחיצת ראש הישיבה שליט"א בקרית ברסלב ליבערטי, כאיש אחד בלב אחד התאספו מאות יהודים מכל המקומות, להיות ביחד בקיבוץ אנשי שלומינו בחג השבועות, יחד אמרו נעשה ונשמע, יחד קיבלו את התורה הקדושה מחדש...
	כידוע היו אצל רבינו ז"ל שלשה זמנים בשנה שהתלמידים היו מתאספים אצלו בחייו, היה זה בראש השנה, בשבת חנוכה, וחג השבועות. על ראש השנה אמר רבינו שימשיכו לבוא לקברו אף לאחר הסתלקותו, והוא יפעל ישועות גדלות לכל הבאים אליו, הוא התבטא על כך בלשונות חזקים מאד, "...
	 הכנות לחג הקדוש
	ההכנות לחג הקדוש כבר התחילו ימים ספורים קודם לכן, בראש חודש סיוון נסע ראש הישיבה שליט"א למסור שיעורים לאנשי שלומינו בכמה אזורים. ביום שני בלילה פרשת במדבר התקיימה סעודת ראש חודש לייקווד, בבית המדרש היכל הקודש החדש בעיר בכתובת 215 East 5th St רבים מיהו...
	בסעודה דיבר ראש הישיבה שליט"א על כך שכל יהודי מקבל התעוררות בחג השבועות ללימוד התורה הקדושה, מקבלים על עצמם קבלות חדשות לקבוע שיעורים ללמוד כל יום את התורה הקדושה, הבעיה היא רק שגם היצר הרע עושה את עבודתו, שהיא לשבור את האדם שהוא כבר במילא לא יצליח, "...
	יש עוד סוג אנשים שחושבים שהתורה כלל לא מיועדת עבורם, יש רבנים, דיינים, תלמידי חכמים, יהודים נכבדים, שהם לומדים תורה, "אני בכלל לא בנוי לזה", על כך נתן לנו רבינו ז"ל דרך קלה ללימוד התורה, דרך שאין מי שיכול להתחמק ממנה, אפשר לומר את מילות התורה הקדושה א...
	גם הרבה לדבר ראש הישיבה שליט"א בשיעור אודות שלום בית, חינוך הילדים, הפצה, ועוד. השיעור היווה חיזוק עצום והכנה לחג ליהודי המקום.
	למחרת, יום שלישי פרשת במדבר, התקיימה סעודת ראש חודש בקרית יואל, בבית המדרש היכל הקודש בכתובת פרימישלאן 8, יחד עם ראש הישיבה שליט"א, התפללו מנחה ואחר כך נטל ידים לסעודה ואז שמעו דברי חיזוק מראש הישיבה שליט"א, שהסביר שרואים שהשם יתברך נתן את התורה ליהוד...
	כל אדם מחפש סיפוק ושביעת רצון בחייו, מנסים להשיג זאת בכל סוגי הדרכים, אחד צריך דירה חדשה, אחר רכב חדש, וכן הלאה מחפש כל אחד דרך להיות מאושר, חלקם נוסעים ברחבי העולם, מחפשים היכן לנסוע לחופשה, כל אחד רוצה רק מעט שמחת החיים; אבל כל הדברים האלו לא עוזרים...
	וכך המשיך ראש הישיבה ודיבר הרבה נקודות יפות מחג השבועות הקדוש, והדיבורים החדירו התחדשות עצומה במאזינים.
	וכך המשיך ראש הישיבה ודיבר הרבה נקודות יפות מחג השבועות הקדוש, והדיבורים החדירו התחדשות עצומה במאזינים.
	וכך המשיך ראש הישיבה ודיבר הרבה נקודות יפות מחג השבועות הקדוש, והדיבורים החדירו התחדשות עצומה במאזינים.
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