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עבודת ישראל ' ק ב"מובא מהרה, ת"או� שלושת ימי הגבלה ימי ההכנה לקבה האלט שוי�'מ

דיו� האחרו� דהספירה וכל אחד מימי הספירה ה� ימי� גבוהי� ונעלי� מאוד או�  ני�'מקוז

אזי אלו ימי הספירה א� זוכי� ומקבלי� , פו� די גרעסטע תיקוני� שאי� לנו שו� השגה בה�

הרי אז זוכי� א� ביו� הספירה , בינו שבשמי�שכל לשוב בתשובה שלימה כדבעי לא

, אז זוכי� לתק� את כל החמישי� יו� בבת אחת" תספרו חמישי� יו�"האחרונה שיהא 

  .י"ירח� המרח� ישמור המרח� עלי ועכ

שתמידי� כסדר� היו מדייקי� דיו� האחרו� דהספירה הוא תיקו� ' ובזה איתא מצדיקי� הק

יותר מהרגיל מאשר כל ימי ' ולהזדכ  יותר במהרה ואפיגדול עד מאוד שזוכי� בו להיתק� 

מצדיקי� ' עוד אי. ואז זוכי� לתיקו� השל� ולהכנה בקדושה לקבלת התורה, הספירה

ראש : בית אהר� מקארלי�' וכ� אומרי� זאת א� בש� ב ק"ומספהיבוז 'ב ממעז"ק ר"מהרה

חשבו� ורחמי� ימי חג השבועות ה� ימי ה, השנה ה� ימי החשבו� והרחמי� בגשמיות

לו ג� ' וא� יש רוחניות כדבעי בוודאי יהי, וכ� יראה אצלו הרוחניות לכל השנה, ברוחניות

כמו , שבועות הוא כולל הכל, וכל ההשפעות טובות ושפע רב וכל מה דצרי , גשמיות

ט זה צריכי� לשמוח יותר מכל הימי� טובי� כי "היסוד ושורש העבודה שביו' שמפרש  ב

  .ט קודש שבועות"צ בזה החג יו"שבתות וכל התומ, הכליו� זה כולל 

שנזכה להכנה ג� בבי� אד� למקו� וג� , ת ירח� וישמור וירח� עלינו ועל כל ישראל"השי

שטייט דא  אז בחג השבועות כול� הבריאו וא� בעלי מומי� ולכול� היה , בבי� אד� לחבירו

באו לידי דרגות גבוהות עד מאוד  ישראל, הכל והיה כל הברכות וכל הישועות וכל הענייני�

כ ששכחו "כתרי� והיו דבוקי� בבורא כל העולמי� כ' יותר מ� המלאכי� כל אחד קיבל ב

' ל הק"כמובא בחז, נאר שיי  איז וואס מדריגות לגמרי מכל הגשמיות והיו או� די גרעסטע

ר והוא יסוד האמונה שאי� לערע, ע שאי� עוד מלבדו"בעיני הבשר חזו על הרבש' שאפי

אזי יש לידע , ל אפיקורסי� די שלעכטע גויי� שואלי� שאלות לפה ולש�"שא� רח, אחריו

מי היה וואשינגטו� זה היה מהנשיאי� הראשוני�  ר  מליצהובד, שאי� שו� קושיות

א� יבוא אחר ויאמר אני לא מכיר את ושינגטו� ומצדי נשיא אחר היה הנשיא , באמריקא
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מדבר כ� הרי כול� יודעי� שזה היה הנשיא הראשו� כי אזי יענו לו שאי  הוא , הראשו�

כ שבמעמד קבלת התורה "עאכווהנמשל ידוע , יו עד לאבות שראוהוא מאבות"שמעו כ

ע שאי� עוד מלבדו ואי� "ראו כל ישראל ואבותיה� ואבות אבותיה� בעיני הבשר את הבוכ

�  .שו� קושיות ואי� שו� ספיקות וברור באמונה שכ� הוא עד אי� סו

גויי� או אפיקורסי� רוצי� להתחיל לדבר עמ  על עניני אמונה אל  שלעכטעשא�  ובוודאי

כי אנו יודעי� דבר אחד ויחיד , תיכנס עמו לויכוחי� אלא תאמר לו שאי� ל  זמ� אליו בכלל

� שבזמנינו "מוהר וכ� מהליקוטי' הק ט"וכ� מצינו ממר� הבעש. וברור שאי� עוד מלבדו

', לו בכוחו ולכ� יש ליזהר שלא להתעסק בכל עניני חקירות וכדו שוואכע מוחות שהמוח אי�

בדורות הקודמי� השרפי מעלה והאש קודש היו איתני� באמונת� עד כדי שלא יכלו 

וכ� הוא עוד עני� של דע מה , ע"זיסע אמונה בבוכ זיז כלשהו פו� די הייליגע' להזיז� אפי

ייביג שרוצי� נעבע  לצוד נפשות א ש וזכר� אוי�"שכל העמלקי� ימ, שתשוב לאפיקורוס

כ היו עוסקי� "וע, ו לכ� יש תירוצי� על הכל"ו כדי שלא יהיו תינוקות שנשבו ח"יקרות ח

כ בזמני� הה� בקושיות וחקירות א  בזמנינו ובימינו אנו מוחות חלשי� מאוד אי� להכנס "כ

נפשות יקרות  וידוע לדאבונינו על כמה, לזה ויש לידע וליזהר לא ליפול לזה חס ושלו�

ועל כ� יש ליזהר מאוד , נישט פאר קיינע� ל"ונפלו רח' ז ניסו לעשות חקירות וכו"שבכ

  .מאוד

ה� אלפי פעמי� התחרטו למה , להבדיל אל� אלפי הבדלות בחקירות של הגויי� אמנ�

ח "שהוא נפש יקרה שהוא ג� ת אחדל שמעתי מ"רח, הסתכלו בכלל בספרי החקירה

שובה שלימה שסיפר לי שהתעסק בספרי חקירה ונפל עד מאוד שיזכה במהרה לחזור בת

  . ל"רח

מגי� זיי� עלינו  � וכל הצדיקי אמת זאל�"מוהר א והליקוטי"זיע' הק ט"זכות מר� הבעש

רק באמונה פשוטה כי ' ונחי, ל"אייביג שניזהר מאלו החקירות והמסתע� רח אוי� א"ועכי

יש לדעת דההכנה הגדולה ביותר  ,אי� לנו מל  עוזר וסומ  אלא אתה ואי� עוד מלבדו

וזה היה עיקר , י כאיש אחד בלב אחד"ויח� ש� ישראל נגד ההר ופירש היתה ת"לקבה

ת אי� כלי "להיות קבה  ת קוד� כל אחדות מיט שלו� ובלא זה אי� שיי"ההכנה לקבה

מחזיק ברכה לישראל אלא השלו� וא� עושי� אחדות ונוהגי� כ� אז זוכי� לקבלת התורה 

שעה אחת היינו מיד ' אחדות אפי' שא� הי, ק"כנה לביאת משיח צדקנו ובני� ביהמוהוא הה

 דחברא וראשית כל יש לחזק האחדות מיט שלו� ושלוה חברא, זוכי� לגאולה השלימה

לו� ושלוה ואחדות אית ליה ולרעהו יאמר חזק ליזהר ולהרבות אצל החברי� שיהא ש

וכי� לפרנסה גדולה בהרחבה וברכה בכל ברכות והישועות ועל ידי זה זשהוא מקרב כל ה

  .ר"אכי. ג וכל הישועות עד אי� סו�"המובני� ברו
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ידוע שהעליוני� , לכאורה יש לנו להבי�, עליוני� ששו ותחתוני� עלזו בקבלת תורה מסיני

ומה הפשט שג� , אמרו שקיבלו התורה למעלה שאמרו המלאכי� תנה הוד  על השמי�

ועוד , אלא רצו אותה למעלה, הרי ה� לא ששו שהתקבלה התורה למטה, העליוני� ששו

קשה שכתוב שכפה עליה� הר כגיגית  ואמר לה� א� את� מקבלי� את התורה מוטב וא� 

הרי ישראל היו בדרגות גבוהות עד מאוד של יראה מאהבה מיט א ' ולכאו, 'וגוו פה תהא לא

, יתכ מה היה חסר העני� ולמה היה צור  לכפות עליה� הר כגיג"גוואלדיגע רצו� טוב וא

שכל זמ� , פ עליוני� ששו"ויל ס"פשעא' בתורה אי הנהו, בשעה שה� אמרו נעשה ונשמע

כ שראו שזהו רצו� "ואח, געוואלד שיתנו לה� התורהשהיה משא ומת� המלאכי� צעקו 

אזי יש כבר , כ ' שיהי' שזהו רצו� ה, הבורא שיהיה דווקא למטה לבני ישראל בזה העול�

והיו מלאי , ש"כי זהו רצונו ית, שמחה גדולה ג� אצל המלאכי� בעול� העליו� וג� למטה

  .לזו בקבלת תורה מסיניהיו עליוני� ששו ותחתוני� ענמצא ש,'שמחה שהתקיי� רצו� ה

אבל יש , ואי� לנו השגה במלאכי�, ועשה רצונ  כרצונו, העני� בטל רצונ  מפני רצונווזהו 

וכ� למה כפה עליה� ', ללמוד מוסר בפשטות שיש לגמרי להתבטל ולשמוח מפני רצו� ה

ויש , ק מדברי� בארוכה על זה"והספה, הר כגיגית בדרגת� הגדולה שהיו שרויי� בה אז

ת להראות� שעכשיו שאת� ישראל במדריגות גבוהות "ס ויתכ� לפרש שרצה השי"עאפש

א  מה יהא כשיגיע זמ� כשתיהיו בגלות הנוראה וקיו� התורה תהא קשה , הכל טוב ויפה

כשיבואו זמני� שתצטרכו לכפות עליכ� הר כגיגית את ' וזהו הפשט שאפי, עליכ� מאוד

ג� אז תזכרו לכפות עליכ� הר כגיגית  יאז, מאודקשה אופ� בוא ביקיו� התורה ומצוות ש

  .ע הר כגיגית"זהו שכפה עליה� הרבש, לקיי� את התורה ומצוות תמיד

כ יש "אז ג, שיהיה קשה' שאפי, ואנו לומדי� בפשטות, ה� היו דור דעה במדברובאמת 

להתעוררות , באמת בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ת"להשי צ"תמיד זי  כופה זיי� לתומ

וכול� , ה� שומרי תורה ומצוות, די אידישע קינדער בכל דור ודור, ובה צו שטייגע�בתש

  .ת ומי כעמ  ישראל גוי אחד באר� תפארת גדולה ועטרת ישועה"עוסקי� בעבודת השי

ע שכשחישב את כל ימיו אמר מילא הזמ� שהיה "משה מקוברי� זי' ק ר"בש� הרהאומרי� 

תורה שנלמדה  ,'ו הזמני� שהל  קשה בעבודת האבל אל, מהיכי תיתי' קל לעבוד את ה

�ז בימי� "בכ, צ בשמחה ובשלימות תמיד"על א� שאצלו תמיד היה קיו� התומ, בא

והוא כלל גדול , הרבה יותרת הזמני� האלו מאירי� ומזריחי� "הקשי� לעבוד את השי

היו הצדיקי� הקודמי� , א בצער מאשר הרבה פעמי� שלא בצער"בירושלמי עדי� פ' כדאי
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אד� כי ימות , דלפו� צערא אגרא, ת"בעבודת השי' מלאי� געגועי� לימי הקושי והכפי

בזמני� ' התורה ומצוות ועבודת ה, באוהל אי� התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה

קשי� וכפויי� ה� ימי� החשובי� הגדולי� ביותר והמאירי� והזורחי� ביותר דלפו� צערא 

  .אגרא

ואור , אייביג ט שבועות ישפיעו עלינו אוי� א זיסע אופ� אוי�"ר של יויעזור שהאות "השי

ש בכל הזמני� "ר שנזכה לעבוד אותו ית"ויה, צ מאירי� עלינו לתמיד"השבתות של התומ

יעזור שיהיו באמת גרינגע ' וה, ג� הקשי� ביותר מתו  שמחה וטוב לבב מרוב כל ובזריזות

שטייג� בכל המצבי� והזמני�  ירח� שכולנו זאל�' ה, י"זמני� או� אלע ענייני� עלינו ועכ

ועשו כול� אגודה אחת לעשות רצונ  , בזריזות מיט א גזונטע אידישע שמחה שטענדיג

צ "ת יעזור שכבר מעכשיו נקיי� ונקבל נעשה ונשמע את כל התומ"והשי, בלבב של�

שמחה ב' ת יעזור שהכל יהא בשמחה תמיד עבדו את ה"והשי, בשלימות וברצו� כדבעי

  .וכביכול יקרבנו אליו לבדו לאבינו שבשמי� אוי�אייביג, בואו לפניו ברננה

מתו  בריאות בשמחה ובשמירה עליונה ובבריאות השלימות , יקרבנו אליו לבדות "השי

ת "השי, מיט א גרויסע סייעתא דשמיא ובניקל או� גארגאר, תורה וגדולה במקו� אחד

ת "השי, אייביג אוי� א זיסע אופ� אוי� צ"רת התומשטייג� בשמי ירח� ויעזור שכולנו זאל�

וישפיע , ירח� וישמח את כל ישראל בכללות ופרטות בכל העול� אוי� א זיסע אופ� אייביג

, אוי� א זיסע אופ� אייביג צ"והתומ צ"על כולנו את אור התשובה באמת מאהבה ואור התומ

לנו ברכות ישועות  רית�"וברו, � והנפשש והבריאות השלימות הגו"וית� לכולנו רפו

ר ורפואה שלימה וגאולה שלימה וישועה שלימה ושמחה שלימה "ושמחות שלימות בגו

  .אייביג אוי� א זיסע אופ� אוי� יעצ שוי� ק"ובני� ביהמ

ולנו א ישועה ית� לכ ר"וברו, ר יאספנו שנזכה לעלות לרגל לבית המקדש"ירח� וברו ת"השי

כהר� עי� ' הכל יכול וכולל� יחד ותשועת ה ת"והשי, אייביג אופ� אוי� אוי� א זיס�, שלימה

פתאו� ישמע שמשיח הגיע או� בני� בית המקדש , ולא יודעי� מהו הזמ�' פתאו� יבוא' 'שכ

אחכה לו ' והגאולה שלימה יכולה להיות בכל רגע דכ, ירח� המרח� ישמור המרח�, איז דא

הנביא ע� משיח ב� דוד ויאספנו ' ת ישלח את אלי"השי, ו� שיבוא ולא יכולי� לידעבכל י

  .כולנו אוי� א זיסע אופ� אוי�אייביג

  נתר� לכבוד שבועות
  ו"נחו� דוד טמבור הי


