
 

 

  

ַמע ה ְוִנש ְ ֶׂ ּות ַנֲעש  ש  ִהְתַחּדְ  ּבְ
היה זה בחג השבועות שנת תר"ד בעת פתיחת "ארון הקודש" כאשר כיבדו את רבי נתן שהיה 

, נעמד מול ארון הקודש, תחב  את ראשו לתוכו, ותוך ב'פתיחת ההיכל' בשנתו האחרונה לימי חייו
! "התורה זעק בקול: "ישראל עם קדוש, יש לנו עכשיו תורה חדשה, חדשה ממשכדי שאחז בספר 

 והחל לרקוד בכל עוז עם ספר התורה טרם שעלה על הבימה.
 

 הכרזתו של החפץ חיים
עת רעמו קולות היה זה  – מחזה זהכעין שוב חזר  ,שנת תרע"דב -שבעים שנה לאחר מאורע זה 

ראשונה", עם ישראל היה שרוי בחרדה ורעדה, כשעל בתקופת "מלחמת העולם ה וההפצצות הירי
 לד יום ? ופניהם ניכרת הדאגה של: מה י

ובקול  -חיים' על הבימה -עלה החפץ - בשנה זו בעת פתיחת "ארון הקודש" בתפילת חג השבועות
בהכריזו: בואו ונקבל מחדש את התורה, הבה כולנו נחדש   ,אנחה פנה אל מתפללי בית הכנסת

 את בריתנו לבורא העולמים ונכריז: ''נעשה ונשמע''.
חיים' את דבריו: כאשר אנו מוקפים צרות, מקבלים אנו לשמור מחדש -במעמד זה המשיך ה'חפץ

את דברי מחדש סיני, נקבל עלינו שוב -על קיומה של תורה, ואף כי הננו מושבעים ועומדים מהר
 תורתנו הקדושה לעבדה ולשמרה.

 

 שתהיה חביבה עליו
התורה היא קיימת. בכל זמן ועת . לא רק בעת צרהקבלת התורה, היא רוח התחדשות זו של 

עו קב –מהווה מתנה נצחית, בכל דור ודור ואף בכל יום ויום: "כל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים'' 

, יש 'אשר אנכי מצוך היום' ק: דבעת קריאת הפסוקכבר גם נפסו(. חכמינו ז"ל )ספרי ואתחנן ו לנו
. "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, ולא כמי שכבר שמע אותו הרבה פעמים, שאינו חביב אצלו"לכוון: 
שאין לו לאדם אלא אותו ' – דברי רבינו על הפסוק: "היום אם בקולו תשמעו"בו סימן ס"א()שו"ע 

 .ליקו"מ ער"ב(' )היום ואותו השעה
יקר )פ' אמור(, בהקשותו: מדוע כשנכתבו כל מועדי השנה והמצוות השייכות -וכה מסביר הכלי

 תורה ?-בהם בפרשת אמור, לא נכתב שבחג השבועות התרחש המאורע של מתן 
להתייחס  יםחייבכי הרי לא רצה להגביל יום מסוים בשנה שבו ניתנה תורה,  שהקב"ה: וובתירוצ

כאילו היום ניתנה מחדש, ותהיה חביבה עליו כמו כל דבר חדש הניתן לאדם, ולא  -אל התורה 
 פעמי, שאירע פעם אחת בלבד בעת התגלות הקב"ה על הר סיני.  –יתייחס לזה כאל מאורע חד 

ואם בכל יום ישנה קבלת התורה מחדש, בוודאי שבעצם יום קבלת התורה, חג השבועות ישנה 
'חטא': 'מכיוון  :,  וכדברי הירושלמי )פ"ה דר"ה( שבעצרת לא כתיבהסגולה של קבלת התורה מחדש

כי הרי מהותו של יום  -מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם  ,שקיבלתם עליכם עול תורה
 זכות קבלת התורה גורמת התחדשות בעצם מהות של האדם, ונעשה כאילו לא חטא כלל. -

 –מאירה מחדש בכל שנה בחג השבועות  שתורה" השפעתה של "קבלת הוכבר מבואר בארכה על 
 .האר"י הק' ובכל ספרי אמת בדברי

 

 משנת ב' אלפים תמ"ח ועד ימינו
שומה עלנו שכן הוא באותה הארה של קבלת התורה,  -כבכל התעוררות  אך גם זאת לבינה,

 .בעיקר עם סיום חג השבועות –השגרה, להמשיך אורה והתחדשותה להמשיך את קבלתה לימי 
כך היה נקרא חג השבועות המיוחד בהתעלותו בימי חייו של  -של שנת תקצ"ג  -''שבועות הגדול' 

אשר באו להתוועד יחדיו בחג  -רבי נתן מברסלב זי"ע, בחג זה התקבצו קהל רב מתלמידיו הרבים 
  .מיוחדתהתעלות והתרוממות השבועות. כל הבאים באותו חג שבועות חשו 

בסיום החג התבטא רבי נתן: אמנם הייתה לנו קבלת התורה נאה, אך אל לנו לשכוח שלאחר 
להיזהר ביותר כעת בחטא העגל; כלומר, צריכים אנו רח"ל קבלת התורה נכשלו עם ישראל 

 וכמובא בדברי חז"ל: "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו". מהתגברות היצר.
היה  .מעשה, כאן ועכשיו. היה שבועות בזמן "קבלת התורה"דיבורים ומאורעות אלו הם חיזוקים ל

גם בשנת תרע"ד בזמנו של החפץ חיים הכריז על קבלת  .של רבי נתן חיישבועות בשנת תר"ד ב
ב' אלפים ' :ובעצם מאז שעם ישראל נעשו לעם וקיבלו את התורה בשנת ."נעשה ונשמע מחדש"

 עברו עליהם אלפי ימי חג שבועות.  - 'תמ"ח
בשנה זו, יפרוס עלנו חג שבעות חדש אשר מביא בכנפיו בשורה של התחדשות  גם נה, כןוהש

בחג השבועות  –לשעתה, ו'נעשה ונשמע' לדורות. 'נעשה ונשמע'  -בתורה הקדושה. 'נעשה ונשמע' 
 ואף גם יום לאחר החג ! -
 

 תשפ"א שבועות -במדבר פרשת 
 

59גליון: 
 

ער ַשּבת עכִטיגֶׂ  אּון יֹום טֹוב ַא לֶׂ

 

 " )א. א(באחד לחדש השני בשנה השנית"
', דבעת ההתחדשות יש להיות התחדשותמלשון ' –' לחדש'

', אחדשכעת הוא מתחיל מ' בעבודה -' אחדשל ' בבחינה
 .'באחד לחדש'. וזהו: 'אני היום ילדתיך' :וכנאמר בענין זה

, שחוזר על הדבר -'שונה', מלשון 'בשנהאך בעת שהאדם הוא '
, השנית'רגיל בזה העבודה, יש לו להיות בבחינה של ' שהוא כבר

כראוי, וכמובא  לעבוד את ה' שעדיין עוד לא התחיל - בתחושה
 שהאדם לא יבוא לגאווה ,ב'שמתחיל מדף  דפי הש"ס :בענין

 . 'בשנה השנית'וזהו: . ב'רק התחיל מ סיים, כי הוא שהוא כבר
 'אם אסק :בליקוטי מוהר"ן )תורה ו'( עה"פ והוא ע"ד המובא

בזמני  – 'שמים באסק'ש, שמים שם אתה ואציעה שאול הנך'
 .ממנו ית' שעדיין רחוקים - אתה שם'ש'לדעת יש עליה, 

 שאנו קרובים אליו ית'. – 'הנך'ש'  יש לחשוב באציעה שאולו'
 

 (א נ"ב) " לצבאותם דגלו על ואיש מחנהו על איש"
 על איש'ב הוא האדם תפקיד שעיקר אףאפשר לומר בזה, ד 

העבודה  גם נהיש זאת עם אך ,הוא ותפקידו עבודתו -' מחנהו
 מלשון - "דגל" - 'על דגלו איש': וזהו, ולזולת לשני להאיר

 ובני: "פ"עה ן"הרמב וכלשון .להתנוסס נס, והרמה הגבהה
 שעבודת. "להתנוסס דגל ונס שעשו - רמה ביד יוצאים ישראל

לרומם , להגביהה ;הוא בשני הבחינותהוא  הישראלי איש
 .'איש על מחנהו'של:  –בנוסף עיקר העבודה . לזולתולהאיר 

 .ישראל ביתלהאיר לכלליות , 'לצבאתם' וכהמשכו של כתוב:
 הםש דגליםהעל ענין  :('ו לסעודה י"נט) הלכות בליקוטי ויעויין

להאיר  ואחד אחד כל םשצריכי, ישראל של הקיבוץ בבחינת
 הדעת הקדוש בחברו. 

 

 )א. כ(  "ישראל בכור ראובן בני ויהיו"
שראובן בכור  :שהדגיש בכך הכתוב חידש מה קשה לכאורה
 ? וברור ידוע זה דבר הרי ,ישראל

 נשאר זאת בכל, אביו יצועי בהחלפת נכשל שראובן שאף ל"י אך
)סנהדרין מ''ד  וכדבריהם ".ישראל בכורי בני" :ישראל בכור

 ועת זמן, מצב בכל  ,'הוא ישראל שחטא פי על אף ישראל' :ע''א(
 .בשמים נואביל יםבכור בנים יםנשאר

 

  )א י"ט( "סיני במדבר ויפקדם"
 אליה מקווים כה שאנו .גאולה –'פקידה' מלשון:  –' ויפקדם'
 מדבר'ל, הרומז "ענווה"ה במידת ועומדת תלויה ,'פקדתי פקד'

 , שלכן ניתנה עליו התורה שהשפיל את עצמו )מד"ר נשא(.'סיני
 

 אין חנינה רבי אמר זעירי רב אמר" .(:סנהדריןצח) ל"חז וכדברי
 ."מישראל רוח גסי שיכלו עד בא דוד בן

 ,מישראל  אחד כל של הפרטית גאולתו ,הדרך באותו הוא וכן
 י"שע" לנו  זכר שבשפלנו. "בכך תלויה הפרטי" יפקדת"ה

(. 'כא' ח זהרי תיקונ) לטובה' ה יזכרנו זכור האדם של שפלותו
 ה"הקב עליו שפילה שדעתו מי כל" (:י"פ) נתן דרבי ובאבות

  ".שבעולם הפורענויות מן מצילו
 עיקר התחיה דלעתיד :ובליקוטי מוהר"ן )תורה ע"ב תנינא(

 בתחיית המתים, יהיה רק למידת השפלות שיש לכל אחד.
 

ִניֵני ַהפַּ  הּפְ ָׁ  ְרש 



 
 

 

 
 
איכא  יוסף כמה, גרים דקא יומא האי לאו אי יוסף רב אמר"

  (:ו"ס )פסחים "בשוקא
 אנשים ישנם הרי תורה והתרוממתי שלמדתי זה יום אלמלא :רוש רש"יפיוב

 .לבינם ביני יוסף ומה ששמם בשוק רבים
 

 ".איכא יוסף כמה'': רק ל"הו 'בשוקא' :הלשון את הדגיש למה קשה לכאורה
 רבי של זה עיקר מאמר הרי ''יומא האי'': לשון מהו יותר, להקשות יש וכן

חג  ולא על משהרבינו ע"ה,בעצמו בזמן  מתן תורהיום  על והולך סובב יוסף
 ?החל היוםהשבועות 

 תנאים עוד היו הרי בוודאי יוסף רב :י"ע דווקא נאמר זה מאמר למה קשה וכן
 ? י התורה"ע הוא רק זכותם שכל שידעו ואמוראים

 יצאו הזה היום ויהי בעצם: "מצרים ביציאת שכתוב מה פ"ע ,לומר ניתן אך
 ן"הרמב בדברי ןיויעוי ('מא ')שמות יב "מצרים מארץ' ה צבאות כל

 משה אמרו" בכורות מכת"ב ממצרים ישראל עם את להוציא רצה ה"כשהקב
 כל לעיני ביד רמה, אלא נצא לא בלילה, שנצא אנחנו גנבים וכי לפרעה: ואהרן

 .הניסים את ייראו שכולם מצרים.
 קבלת עיקר והרי .אלוקות התגלות להאיר הוא יום של מהותולמדים אנו; 

 יוסף רב הדגיש ךלשעתו ולדורות. לכ התורהאור להאיר  תהיהי התורה
 – "היום": במהות מתבטא התורה קבלת שעיקר להראות 'יומא האי' :דווקא
 תורה.ה אור על הרומז

" )תהילים היום אם בקולו תשמעווכן אפשר לתרץ: ע"פ דברי חז"ל עה"פ: "
 ".האי יומא" :שבכל יום ויום יהיו בעינך כחדשים, לכך הדגיש –צה' ז'( 

 להראות "הרבים רשות" על רומז שזה ,אפ"ל ''"בשוקא :הדגש ומה שמובא
גם לאלו שנמצאים  .ולגלותה להאירהיא   התורה קבלת תכלית שעיקר

 הנביאים ( שכל'ו ח"כ ר")שמו במדרש , וכדאיתארשות הרבים - "בשוקא"
 לבוא מהאור העתידין ישראל בני נפשות ולכל נבואתן סיני קיבלו בהר

  .הווה לשון - 'הקולות רואים את' : בפסוק ונרמז. אז שנתגלה
 מסכת )סוף ל"שאמרו חז מה פ"ע, אמר כן יוסף רב :דווקא למה יובן גם ובזה

 שבטלה ענווה תתני לא יוסף רב אמר ,ענווה בטלה רבי, משמת" :סוטה(
)ויעוין במפרשים  יוסף רבי שדווקא" ענוותן שאני" :י"פירש ,"אנא דאיכא

מהותו של רב יוסף מידת  שלכאורה :שאמרו על ענוה ולא על ירא חטא(
 חוץ כלפי התורה האירל שיש - לכך דייקא רב יוסף אמר - "ענווה"ה

 י"וכפרש, התורה אור להפיץ לא אין פירושה ענווה כי – לדורות ולהנחילה
 טובה כל מחזיק שאינו אלא מעלתו, שיודע הענווה וגדר": על מאמרם שם

 תנינא) בליקוטי מוהר"ן וכמובא ".יתברך הבורא בכוח שהכל ויודע לעצמו,
שלימזל  להיות פירושה אין ענווה כי, הרבה הכנעה טועים שבעניןב(: ""כ

וזה חידושו של רב יוסף שעל אף שמתנהגים  "...פסולה בענווה ולהתנהג
 יש להאיר אור התורה לרבים. –במידת ענווה יתירה 

 

  )שמות י"ט("נעשה ונשמע" 
שמונה מאות וחמישים שנה " :)פס"ז שלח ט"ו, י"ח(אפ"ל ע"פ הא דאיתא 

שנה שהיו   ארבעיםועוד  ."עשו ישראל בארץ משנכנסו בה ועד שיצאו מתוכה
 .הרומז לכל הגלות מקצתה ככולהששיצאו לגלות,  השנהבמדבר, בנוסף 

 נעשה כמנין גמטריא:  :שמונה מאות תשעים ואחד :יחדיו הם בגמטריאש
, ה'נעשה ונשמע' בכל המצבים הזמנים והמקומות :קיוםלרמז  נשמע'ו

 .בגאולה כבגלות
 

 )שמות כ, כ"א( נצטוו: "מזבח אדמה תעשה לי".בסיום קבלת התורה 
שבנ"י עלולים  'קבלת התורה'שאף גם לאחר  :אפשר להסמיך ולומר

 נכשלו בעוון הנורא של חטא העגל. שלהיכשל וליפול ממדרגתם ח"ו, וכמו 
מזבח שגם במצב של: ", גדולהההתחזקות אולם עם כל זאת טמונה כאן 

צריכים לבקש ולמצוא הקדושה ואפילו  הנמוכות,היינו במדרגות –" האדמה
תתרומם  'תעשה לי'כשהאדם טמון בארציות עליו לקום ולצאת משם. וזהו: 

  לוקותו ית'.א גם משם, כי בכל מקום אפשר למצוא
 

 

 'ענן'אתה נגלית ב"
כבודך על עם קדשך 

  ..."לדבר עמם

 'הערפל'ומשה נגש אל "
 "אשר שם האלוקים

- ֎ - 

 בתוך הענן והערפל   
  הוההסתר הבמניע – 
  !נמצא אלוקותו יתברך 

 

 )ליקוטי מוהר"ן קט"ו(

 

בֹו ָאנּו  ְיָלִדים ְיָקִרים ! ִמְתָקְרִבים ָאנּו ְלַחג ַהָשבּועֹות, ְזַמן 'ַקָבַלת ַהּתֹוָרה'. שֶׁ
ש  נּו ַהְקדֹוָשה.ְיכֹוִלים ּוְמֻסָגִלים ְלִהְתַחדֵּ  ִבְמִתיקּות ִלּמּוד ּתֹוָרתֵּ

י ַהַנֲערּות,  ר ִבימֵּ ה זֶׁה, ְלִהְתַחְדשּות ְבִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּוְביֹותֵּ ל ְזַמן ַנֲעלֶׁ ַנְשִכיל ְלַנצֵּ
ל: 'ִגְרָסא ְדַיְנקּוָתא' ִלּמּוד  ינּו ַהְקדֹוִשים ִהְפִליגּו ְבַמֲעַלת ִלּמּוד שֶׁ ֲחָכמֵּ ַהּתֹוָרה שֶׁ

זֶׁה ֹלא ִנְשַכח, ְונְֶׁחַרט ָלַעד. ל ְיָלִדים, שֶׁ  שֶׁ
י ַיְלדּותֹו  ת ְימֵּ ל אֶׁ ב, ִנצֵּ ְסלֶׁ נּו ַהָקדֹוש, ַרִבי ַנְחָמן ִמְברֶׁ נּו  -ַרבֵּ ק ְוִלּמּוד ּתֹוָרתֵּ סֶׁ ְלעֵּ

 ַהְקדֹוָשה.
ֱהיוֹ  ד ָקָטן ָבא ִעם ַהָצָעה ְלַרבֹו: שֶׁ ָהָיה יֶׁלֶׁ ת ְוַנְפשֹו ָחְשָקה ַבּתֹוָרה, מּוָכן ְכָבר ְכשֶׁ

ל  י ְשַכר ִלּמּודֹו, עֹוד ְסכּום שֶׁ ַע  –ְשלֹוָשה ְגדֹוִלים' 'הּוא ְלהֹוִסיף לֹו ַעל ְדמֵּ ַמְטבֵּ
ר. ידֶׁ לֹוְמִדים ַבחֵּ ִיְלַמד ִעּמֹו, ִמְלַבד ָמה שֶׁ ַהְגָמָרא שֶׁ ם, ֲעבּור ָכל ַדף מֵּ  ַבָיִמים ַההֵּ

ַאיִ  ד ַהָקָטן. "מֵּ ת ַהיֶׁלֶׁ ד אֶׁ ף ְלַשלֵּם"? ָשַאל ַהְּמַלּמֵּ סֶׁ  ן ְלָך ְבִני כֶׁ
יִני  ה, ְואֵּ ִאִּמי, ִלְקנֹות עּוִגָיה, ְפִרי, ְוַכדֹומֶׁ ל ַכָּמה ְפרּוטֹות מֵּ י ַפַעם ֲאִני ְמַקבֵּ "ִמדֵּ

ק ֲאִני ִלְלֹמד עֹוד ְועֹוד. לּו... ִמְשּתֹוקֵּ י ִכיס   לֻאכַ ְוִאם  ָזקּוק ְלַמְמַּתִקים אֵּ ַהְדמֵּ מֵּ
ִשיב ַנְחָמן ַהָקָטן.  ְצִלי" הֵּ  ְלהֹוִסיף ּוְלִהְתַעלֹות עֹוד ְבִלּמּוד ַהּתֹוָרה זֶׁה ָעִדיף אֶׁ

ר ַלּתֹוָרה, ְבָכל לִ ַגם ָאנּו ִנְלַמד לְ  ל ַעל ִהְתַמסֵּ ַחג ַהָשבּועֹות ְנַקבֵּ נּו. מֵּ נּו ְוַנְפשֵּ בֵּ
ָחָדש אֶׁ  נּו מֵּ ה ְוִנְשָמע". -ת ַהּתֹוָרה ַעְצמֵּ ל ָאז, ְוַנְכִריז: "ַנֲעשֶׁ         ְכַעם ִיְשָראֵּ

 

 

     

 ּפּוִרים  ְמִאיִריםיסִ 

 

 סיפורי פרשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב ותלמידיו זי"ע

 

ִניֵני   בּועֹותּפְ ָׁ  ַחג ַהש ּ

 

 במדבר א. יח()" ויתילדו  למשפחותם לבית אבותם"
 

 ! זכות אבות בסערת הים  
 

לאחר שהות של כחצי שנה, בה השיג  –את ארץ ישראל  ט, רבינו עוזבחודש אדר שנת תקנ"
 השגות גבוהות ורוממות. 

דאל", פרצה לפתע סערה חזקה שקרעה את הכבל  הקושר בעת ששה רבינו בספינה, שחנתה ב"א  
 בעצמה רבה, וטולטלה על ידי רוח סערה.מה יאת הספינה למעגן, והספינה נזרקה ה

  כל אותו הלילה נאבקה הספינה עם הגלים הסוערים, והסכנה הייתה גדולה.
, כי בעת הסערה טולטלה הספינה לאכזבתם הרבההבחינו מלחי הספינה  ח הים מזעפו,כשנבבוקר 

 אחורנית, והולכת היא וקרבה שוב לעיר "עכו".
 , כשמי הים החלו להציף את הספינה.גדולה סערה ה שובלובינתיים התחול

זה  כי עב –הסכנה את שחור, שגם זה הגדיל  זו, החל להתקדם מן האופק עב ואם לא די בסכנה
 מקום.  תבכדי לקלוט מים, ואז טובעת כל ספינה הנמצאת בקרב יורד

שרבינו יתפלל וברגעים קשים אלו, פנה תלמידו ומלווה של רבינו אל פני רבינו, בהתחננו על נפשו 
 להעברת רוע הגזירה...

 ., ואינו יכול להתפללרבינו, שהוא כעת במוחין דקטנות בתחילה השיב
 שלא עשיתי מעודי. אך מיד המשיך ואמר: בלית ברירה אעשה דבר

וכך הייתה תפילתו: השם יתברך יודע האמת, כי לא השתמשתי מעודי בזכות אבות, ברם עתה 
בונו של עולם, עזרני בזכות סבי רבי ישראל יהעצומה, מבקש אני, רבלית ברירה בשעת הסכנה 

 רבי נחמן מהורדנקא! בעל שם טוב ! בזכות סבתי אדל ! ובזכות הסבא
 וכך כאשר נראה היה שאפסה תקוה, הגיעה הישועה ממקום בלתי צפוי.

עיניהם  רוח הסערה גברה, היא נטלה את הספינה והפליה עמה הרחק מעבר לעב הענן. וכן נפקחו
לספינה, כיון שכך, שחטו פר  רצה ממנה חדרו המיםיהספינה, והם מצאו את הפ יקברניטשל 

  ובפרוותו סתמו את החור.
את המזמור:  זמרל כשרבינו עמד -בערב שבת והיה זה והים נח.  גם הסערה פסקה םובינתיי

יאמר ויעמד במצולה.  ושנוהגים לומר במנחה: "יורדי הים באניות. המה ראו מעשי ה' ונפלאותיו 
יעלו שמים ירדו תהומות... יקם סערה לדממה ויחשו גליהם, וישמחו כי  רוח סערה ותרומם גליו,

 )ע"פ אוצר של יראת שמים(                                               ישתוקו... יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם... 
 

 במדברג. ז(" )"ושמרו את משמרתו
 )רש"י( "אדם ממונה עליו ומוטל עליו לעשותו קרוי משמרתהכל מנוי ש"

 

 ! עומד ומשמש
הייתה עדיין  בארץ ישראל, חסידות ברסלב רבי לוי יצחק בנדר היה זה בראשית ימיו של החסיד

בראשית דרכה, ועליה נמנו חסידים בודדים, זעיר פה וזעיר שם, קרה ולא פעם אחת שחסרים היו 
 לתפילה. מנין אחדאנשים להשלמת 

היה על  רבי לוי יצחק כארי, והחל לארגן מנינים, לא יום אחד ולא יומיים ניצב באותו זמן, התעורר
קטנה  עמדו בקור מקפיא כבימי חום קשים, בפתח ה"שטיבל" הברסליבאי, שהתמקם בדירה

וחותיו, בשכונת מאה שערים, מכריז והיה קורא בקול רם לאנשים לבוא לתפילה. הוא לא שת לכ
 ועל אחת כמה וכמה לכבודו. 

"וותיקין" בבית הכנסת הקטן. הוא ראה בכך את ציפור  במיוחד שמר מכל משמר על קיום מנין
 נפשו, כי מימי נעוריו לא החסיר תפילה כוותיקין.

מימן מכספו משכורת קבועה לכמה אנשים שיבואו להשלים גם  ,מקורביו סיפרו שרבי לוי יצחק
 )ע"פ איש חסידך(                                                בימים ההם. קין שבבית הכנסת ברסלבאת מניין הוותי

ה ַקת ַהּתֹורָׁ ש ְ  חֶׂ


