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        .שביאר כל זה
והנראה דבאה תורתינו הקדושה , ס"פעא' איובתורה ובתורה ובתורה ובתורה 

דהנה , ת"ללמדינו הקדמה ויסוד גדול לעבודת השי
דהרי זה עבודת ' הכהני� מרומז על הצדיקי� עובדי ה

, חזיר בתשובה את כלל ישראללה, הכהני� בימי� הה�
כ עבודת הצדיקי� "וזו ג' וכו' י עבודת הקרבנות וכו"ע

ז להקריב ליב� של ישראל לאביה� שבשמי� "בזה
        .ולהחזיר� למוטב

שה� הצדיקי� הקדושי�  אמור אל הכהני�אמור אל הכהני�אמור אל הכהני�אמור אל הכהני�וזהו וזהו וזהו וזהו 
ועוד מעלה לה� שה� בני אהר� דהיינו ', משרתי ה

אז בא , שיש לה� זכות אבות וזכות אבות� מסייעת�
שלא יטמאו את , לנפש לא יטמאלנפש לא יטמאלנפש לא יטמאלנפש לא יטמאהכתוב להזהיר� 

 בעמיובעמיובעמיובעמיו, נפש� במידות הגאות המטמאות את הנפש
באומרו שהוא גדול מכל עמיו ומעלתו גדולה משלה� 

        .'וכו
 �� דהיינו הפחותי� "נרמז בתיבת בעמיו מלשו� עמוכ� וכ� וכ� וכ

שבע� דאפילו מאלו אל יתגאה ושלא יטמא את נפשו 
        .ל"בגאות רח
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבאגרת אגרת אגרת אגרת בוכדאיתא וכדאיתא וכדאיתא וכדאיתא ��� " �וכל אד� יהיה גדול ממ

�כ "מחוטא ופושע ג' ש באיגרת שאפי"כ ועיי"ע, "בעינ
אל יתגאה אלא אדרבה ילמד עליו זכות שלא היה לו 
החינו� שאני קיבלתי ולא היה לו ההשגות שבו 

ואילו היה לו החינו� והשגות שקיבלתי , נתגדלתי

\  

 

        

  

  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  
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 ירושלי�

  פ"ק בב"אח

  בני ברק

  ת קודשת קודששיחשיח
  ר "ר עט"ק מר
 אדמו"ק כ"מפ

 א"שליט

  דברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

 

        
        ב''ג אייר תשע"י

  ג"גליו
 תקס
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        קקקק""""אחאחאחאח' ' ' ' ל פל פל פל פ""""בחובחובחובחו    - - - - יייי""""פרשת אמור באפרשת אמור באפרשת אמור באפרשת אמור בא

  ע"תש ג בעומר"ל -ק פרשת אמור"מוצש
 ב"ארה - בארא פארק

ני� ני� ני� ני� אל משה אמור אל הכהאל משה אמור אל הכהאל משה אמור אל הכהאל משה אמור אל הכה' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה
, , , , כאכאכאכא((((    בני אהר� לנפש לא יטמא בעמיובני אהר� לנפש לא יטמא בעמיובני אהר� לנפש לא יטמא בעמיובני אהר� לנפש לא יטמא בעמיו

        ))))אאאא
כפל ' הא, רבו כידוע    והדקדוקי�והדקדוקי�והדקדוקי�והדקדוקי�

וג� הכהני� בני . הלשו� אמור ואמרת
�הרי וודאי , וכ� לנפש לא יטמא, אהר

הוא שהציווי הוא שלא יטמא קאי 
' י הק"ועיי� ברש, על אחד מעמיו

        .הפחות שבפחותי�' ואפי
יק זקוק שהצדוכדלעיל וכדלעיל וכדלעיל וכדלעיל 

להישמר שלא יפול ברשת 
דהיינו ' בעמיו'לא , הגיאות

ולא בעמיו , מכל ע� ישראל
ויחשוב בדעתו , �"דהיינו עמ

דלפי החינו� שקיבלו הרי ה� 
, נחשבי� כצדיקי� גמורי�

אמר אל הכהני� בני אהרו� ואמרת 
 .אליה� לנפש לא יטמא בעמיו

' ק רבי ר"מסופר כי כידוע שהרה
א היה "זיע שמעלקא מניקלשבורג

ממעט מאוד בשינה וכמעט לא 
עלה על יצועו והיה מנדד שינה 

וכל מה שדברו אליו לשכנע , מעיניו
אותו לעלות על יצועו ולתת תנומה 
קצרה לעיניו לא עלו ביד� להביאו 

ועלו בהסכמה ובעצה לקרוא , לזה
א "עא מליזענסק זי"ק ר"להרה

ז ואולי יצליח בזה "שישכנעו ע
ק "ועלה ביד הרה, שישמע בקולו

א להביאו לידי כ& שעלה על "ר
צועו לתנומה קצרה ביותר לער& י

  .שעה
ש להתפלל "ק ר"הרהוכשנעמד 

שחרית הרגישו על התפילה שהיא 
בבחינה נשגבה עד למאד מחמת כי 

ק רענ) וחזק מהתנומה "היה הרה
מרו המועטת שנמנ� עד כדי כ& שא

שבעת אמרו השירה הרימו הציבור 
את כנפי בגדיה� כי מרוב 
התלהבות התפילה היה נדמה לה� 
כי ה� עוברי� עתה את הי� ולכ) 
הרימו בגדיה� שלא יתרטבו ממי 

  .הי�
א "ק ר"התפילה נענה הרהלאחר 
ש יאמר נא כבודו הא� "ק ר"להרה

לא היה כדאי התנומה הקצרה 
הזאת הלא רואה כבודו את מה 

ש "ק ר"ענהו הרה, ויח מכ&שהר
אכ) היה כדאי א& יותר לא אסתכ) 

ושוב חזר , בנפשי ולא אחזור על כ&
  , למנהגו הקדושה כמקד�

א אצל "ק ר"שכשהיה הרהומסופר 
ש דברי "ק ר"ש אמר הרה"ק ר"הרה

תורה בפני הקהל ודבריו היו 
בסודות התורה רזי) דרזי) דיבורי� 

לאחר , הראויי� לאנשי רו� מעלה
א לשאת "ק ר"ו עלה הרהדברי

דברו ופתח במשל לב) כפר שהיה 
חולה תקופה ארוכה ולא מצאו 

ולימי� עבר דר& , תרופה למחלתו
אותו הכפר ב) המל& ופמלייתו 
, ובתוכ� נתלווה עמ� רופא המל&

באו אנשי הכפר אל הרופא הגדול 
של המל& והתחננו אליו היות 
וחבריה� החולה זה תקופה ארוכה 

עשה נא ע� החולה י, באי) מזור
חסד ויבדוק את חליו ואולי יוכל 

הסכי� הרופא לכ& והתחיל , לרפאו
לעסוק ברפואתו ונת) לו איזה 

לא הועילה רפואה וכעבור ימי� ו
ה אחרת הרפואה ניסה שוב ברפוא

כ הצדיקי� בני אהר� שלפי מדריגת� היה "משא
ולכ� אינ� יוצאי� ' לה� להרבות יותר בעבודת ה

        .ידי חובת�
נווה ושפלות רוח הוא הקדמה ויסוד העומידת ומידת ומידת ומידת 

ר אז "ו אי� מידת ענווה ושפלו"וא� ח', לעבודת ה
שולט כל הטומאות דידוע שטומאת המצורע 
שהוא הטומאה היותר גדולה מכל הטומאות 

        .ל"רח
    'כתיב זאת תורת המצורע ודרשינ� עלה בגמוהנה והנה והנה והנה 

, זאת תהיה תורתו של מוציא ש� רע :):):):)ערכי� טוערכי� טוערכי� טוערכי� טו((((
 �        .כ"הרע נגעי� באי� עליו עדכל המספר לשו

דהנה חזינ� במקו� אחר דנגעי� באי� ולכאורה ולכאורה ולכאורה ולכאורה 
והנראה דהיינו ה� והא בהא , בשביל מידת הגאות

דא� האד� מתנהג בענווה ושפלות רוח , תליא
ומידות טובות הרי אינו בנמצא שידבר רע על אחד 
מישראל אלא אדרבה יראה רק את מעלת חבירו 

אה בליבו על כ זה שמתג"משא, ולא חסרונו
הבריות שהוא יותר חשוב וגדול מחבירו בחכמה 
ובמעלות טובות וא� יעשה חבירו לא כמו שהוא 

        ,ד"וכ� על זה, חושב הרי הוא כבר מדבר עליו סרה
 �אמרה תורה בדד יישב מחו" למחנה דהוא ולכ� ולכ� ולכ� ולכ

ענשו , שפירד בי� אד� לחבירו ובי� איש לאשתו
להדיא הרי חזינ� , הוא שישב בדד מחו" למחנה

 'ב' המש� בעמ

מאבותי בוודאי שהיה 
גדול במעלות נשגבות 

לא זה וממי, ממני
ל הוא "החוטא רח

תינוק שנשבה ואינו 
, יודע האסור והמותר

ואילו אני שכ� יודע 
כ יוצא "הא� אני ג

כ הרי השני "א, ח"יד
יותר זכאי ממני דאילו 
הוא כפי בחינתו הרי 
הוא שוגג ואני לפי 
בחינתי הריני מזיד 
ולכ� כל אד� יהיה 
�, גדול ממ� בעינ

דדווקא , דהא בהא תליא
מי שהוא בעל גאווה הוא 

כ המספר לשו� הרע "ג
, דעולי� ה� בקנה אחד

לשו� הרע בא מאחר 
, שמתגאה על הבריות

דאילו היה מתנהג בענווה 
ושפלות לא בנמצא 
שידבר על חבירו איזהו 

        .רע
י "טובה מרובה שעומידה ומידה ומידה ומידה 

ר יבוא לידי "ענווה ושפ
שמירת הלשו� ומידות 

אהבה ואחווה טובות 
לכ� יתנהג , ושלו� וריעות

  וגילו צדיקי�  שמחו בה

  והרנינו כל ישרי לב
  

בחרדת כבוד ובחדוותא דליבא נביע את רגשי לבבנו ההומי� 
אשר , לה ורינה נגיש כסא דברכתא קד� רעיא מהימנאובקול צה

נזר ראשינו ו עטרת תפארת, בצלו אנו חוסי� ומימיו אנו שותי�
  , תפארתינו

ר ר ר ר """"ק עטק עטק עטק עט""""ר הגהר הגהר הגהר הגה""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""הוד כהוד כהוד כהוד כ
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט
  היקר כמר הנכד תגלחתלרגל השמחה במעו� הקודש ב
   ק מירו�"באת ט"למז שמעו� נת� נטע חיי�שמעו� נת� נטע חיי�שמעו� נת� נטע חיי�שמעו� נת� נטע חיי�

         המפואר נוב� לחת

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    אליעזר ויליגעראליעזר ויליגעראליעזר ויליגעראליעזר ויליגעררבי רבי רבי רבי ג  ג  ג  ג  """"הרההרההרההרה
א לרוות מלא חפניי� "ק מר� רבינו שליט"יהא רעווא שיזכה כ

עדי , מ"ג ונהו"בב ח מתו� רוב שמחה"נחת דקדושה מכל יוצ
  .א"בב נזכה לקבל פני משיח צדקנו ומלכינו בראשינו

  

ה נודב בעל 
 ז 
 רבינו שליט"גליו  א"ש לרגל השמחה במעו

 'ד' המש� בעמ 
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  שיחת קודששיחת קודש
  'א' המש� מעמ

        

ייעתא דשמיא בריאות השלימות וס, שלימה
ק וה� "ושמירה עליונה לכל ישראל ה� בארה

ונזכה לקבלת , חיי אריכי ובני מזוני רויחי, ל"בחו
ר יזכה "י שיתנהג בענווה ושפ"שע, התפילות

        . ר"אכי. שתתקבל תפילתו
        

************        
        

        דברי הכנה והתעוררות דברי הכנה והתעוררות דברי הכנה והתעוררות דברי הכנה והתעוררות ~ ~ ~ ~ 
        ~~~~    יייי""""א רשבא רשבא רשבא רשב""""הילולת התנהילולת התנהילולת התנהילולת התנלרגל לרגל לרגל לרגל 

        
נגילה ונשמחה בו האי יומא ' היו� עשה הזה זה זה זה 

הילולא רבא של רבינו קודש הקדשי� התנא ד
אשר כל אחד ואחד  ,האלוקי רבי שמעו� בר יוחאי

, מישראל יש לו איזהו הארה והרגש קדוש ליו� זה
ה "מה הקב 'בית אהר�בית אהר�בית אהר�בית אהר�'ק בעל  ה"וכידוע דברי הרה

�        . כ"לכל א% לפחותי� ע לכל א% רבי שמעו
י "האלוקי רשבהוא משו� שהתנא לזה והטע� והטע� והטע� והטע� 

גודל רו� על א% , ל נשמות ישראלהוא השורש לכ
א "וכאו , ההר אל הע� הוא מ� יורדז "עכ מעלתו

יש לו שייכות למירו� וא% הפחות שבחותי� 
ונושעי� בכל , שבו הוא שרוי מתרומ� ממצבו

        .ג"הישועות ברו
הנמצאי� ביו� זה על ציו� המצויינת של התנא וכל וכל וכל וכל 

ש "ושופכי� ש� את ליב� לאבשב, י"האלוקי רשב
אשרי לה� , י"רשב' � בצוותא חדא לכושמחי

ל ולא עלתה "הנמצאי� בחו ולאלו, ואשרי חלק�
 פ"אז לכה, ביד� להשתטח במקו� קדוש זה

זע� פארבינדע� אי� זע� פארבינדע� אי� זע� פארבינדע� אי� זע� פארבינדע� אי� "י  "להתקשר ברשבצריכי� 
�כל אחד ואחד באשר  בכוחו, "זע� פארבענקע�זע� פארבענקע�זע� פארבענקע�זע� פארבענקע

 דאידהרי כ, ג"ל כל הישועות ברוופעל הוא ש�
�בשעת הדחק ויכול  לסמו� עליו הוא רבי שמעו

�        .לפטור את כל העול� כולו מ� הדי
 �י הוא המגי� "ציו� המצויינת של התנא רשב ולכ� ולכ� ולכ� ולכ

 ,כל הישועותעל כל העול� כולו ומש� נושעי� ב
 ל כל בני חיי ומזוני רויחי ותחיית המתי�בכל מכ

ויש הרבה ישועות בכלל ישראל  ,בפועל ממש
 ינוכ א"והאד� בעצמו ג, כ בזכות מירו�"שהוא ג

        , לו הישועה מהיכ� בא יודע
עומד י ש"שכל זה מכוחו דרשב האמת היאאבל אבל אבל אבל 

        .ונה על כלל ישראלומתפלל בכל עת וע

האד� בענווה שהיא מידה טובה מכל 
' המידות טובות ועקב ענווה יראת ה

        .'וראשית חכמה יראת ה
כ יוב� מפני אמרה תורה בדד "ל ג"הנולפי ולפי ולפי ולפי 

ובתורה , י"ועיי� ברש, ישב מחו" למחנה
והנראה דהנה בגאות , ס"איתא פשטעא

לדור וכ� ה אי� אני והוא יכולי� "אמר הקב
ערכי� ערכי� ערכי� ערכי� ((((    כל המספר לשו� הרע איתא בגמרא

ה אי� אני והוא יכולי� "דאמר הקב ))))ש�ש�ש�ש�
        .לדור
 �, בדד יישב מחו" למחנהבדד יישב מחו" למחנהבדד יישב מחו" למחנהבדד יישב מחו" למחנהאמרה תורה ולכ� ולכ� ולכ� ולכ

כ "ה אינו יכול לדור עמו עאכו"דא� הקב
שכל הבריות צריכי� להתרחק מאותו 

        .ג ומספר לשו� הרע"בע
לענינינו בפסוק אמור ואמרת נחזור נחזור נחזור נחזור 

, גדולי� על הקטני�י להזהיר "וברש
ל דקאי על להזהיר את כל "ובפשטות י

 �ההלכות שצריכי� הכהני� לדעת את הדר
        , אשר ילכו בה

ש דבאה התורה לרמז "ל א"דברינו הנולפי ולפי ולפי ולפי 
כ עני� הענווה ושפלות רוח שצריכי� "ג

, כהני� הגדולי� להתנהג כלפי הקטני�
מ לבל יתגאו על "מ, דא% שה� גדולי�

לקרב� ולחנכ�  אלא אדרבה, הקטני�
ת ה� בהלכות ואזהרות "לעבודת השי

הנצרכי� לכהני� וה� באותו ההנהגה של 
        .ר שג� ה� יתנהגו בזו הדר�"ענווה ושפ

שיהיה לכהני� בני אהר� דהיינו י י י י """"ועועועוע
ז יזכו "עי, ר"הצדיקי� מידת ענווה ושפ

וכ� יזכו להשגות ', לשלימות בעבודת ה
ק דהרי התורה נמשלה "נפלאות בתורה

� מה מי� הולכי� ממקו� גבוה למקו� למי
נמו� כ� התורה אינה מתקיימת אלא במי 

ולכ� משה קיבל תורה , שמשפיל עצמו
ת "הרי לנו דהיסוד של קבה. מסיני כידוע

י ענווה "והמצוות וקיומ� הוא רק ע
        .ושפלות רוח

רצו� שנזכה לאור התשובה ויהי ויהי ויהי ויהי 
והתעוררות בתשובה מאהבה ולקיו� 

' עבדו את ה", חההתורה והמצוות בשמ
ונזכה להכנה , "בשמחה בואו לפניו ברננה

ת ולתק� כל תיקוני ימי "כדבעי לקבלה
ובזכות התנא האלוקי , ש"הספירה ותיקוה

רבי שמעו� בר יוחאי ורבי אלעזר בנו וכל 
שנזכה , הצדיקי� וכל התנאי� והאמוראי�

ישועה , רפואה שלימה, נ"לבריאות הגוה

י אי� לנו השגה "א רשב"דהתנ הילולאדויומא ויומא ויומא ויומא 
        , ביו� קדוש זו

מצדיקי� שהיו בזה היו� כולו אש וכידוע וכידוע וכידוע וכידוע 
אברה� אברה� אברה� אברה� ' ק ר"והרה, קודש להבת שלהבת

בעת כשטבל ביו� זה  ע"זי  מקאליסקמקאליסקמקאליסקמקאליסק
הריני מקבל עלי קדושת "הטבילה אמר 

        ."היו�
 �ע "זי משה מרוזוואדובמשה מרוזוואדובמשה מרוזוואדובמשה מרוזוואדובק רבי "ידוע מהרהוכ� וכ� וכ� וכ

שיו� קדוש זה היה אצלו מהימי� המסוגלי� 
ולהרבה , ביותר לרפואות וישועות בכלל ופרט

שבאו במש� השנה להפקד בדבר ישועה 
 ג"ורחמי� היה אומר לבוא אצלו ביו� ל

        , בעומר
, ל כולו שרוי באש קודשקדוש זה היה כוביו� וביו� וביו� וביו� 

וכימי� הנוראי� היה נחשב אצלו יו� קדוש 
וכ� התפלל כל התפילות לפני העמוד , זה

        , כדרכו בקודש בימי� הנוראי�
השקיעה אמר בהשתוקקות עצומה ולפני ולפני ולפני ולפני 

שהלוואי והיה ביכולתו להעמיד את השמש 
מלהישקע משו� שלא יכל להיפרד מיו� 

        .קדוש זה
ה שהוא בחינת אמרו על יו� זוצדיקי� וצדיקי� וצדיקי� וצדיקי� 

שכל התפילות , ז"וכ� בירכו זא, פ"יוהכ
 �אי� האבע� געפוילט אי� האבע� געפוילט אי� האבע� געפוילט אי� האבע� געפוילט "יתקבלו לרחמי� ולרצו

        ".אלעס גוטסאלעס גוטסאלעס גוטסאלעס גוטס
ע "זי יהושע מקאמינקאיהושע מקאמינקאיהושע מקאמינקאיהושע מקאמינקאק רבי "מהרהוכידוע וכידוע וכידוע וכידוע 

 ''''י הקי הקי הקי הק""""הארהארהארהארי מה דמובא מ"שאמר עפ
        . כ"פ הוא בבחינת הוד ע"שיוהכ
פ שהוא "ק דהנה עבודת יוהכ"הרהואמר ואמר ואמר ואמר 

� גדול שהוא "הכהי "בחינת הוד הוא דווקא ע
כ בבחינת הוד הרי הוא בספירת הוד "ג

        .שבהוד
כ בספירת הוד "ג בעומר הוא ג"שלוכידוע וכידוע וכידוע וכידוע 
פ מכווני� "ג בעומר ויוהכ"הרי לנו דל, שבהוד

אהדדי ויו� זה הוא יו� סליחה ומחילה 
ב שכתב ב שכתב ב שכתב ב שכתב """"ס חס חס חס ח""""ועיי� מדרשי חתועיי� מדרשי חתועיי� מדרשי חתועיי� מדרשי חת((((    .פ"כביוהכ

וכ� וכ� וכ� וכ� , , , , ג בעומר כעבודת יו� הכיפורי�ג בעומר כעבודת יו� הכיפורי�ג בעומר כעבודת יו� הכיפורי�ג בעומר כעבודת יו� הכיפורי�""""דעבודת לדעבודת לדעבודת לדעבודת ל
        .))))עעעע""""ש מבעלזא זיש מבעלזא זיש מבעלזא זיש מבעלזא זי""""ק מהרק מהרק מהרק מהר""""הרההרההרההרהאיתא מאיתא מאיתא מאיתא מ
ע "זייהונת� אייבשי" יהונת� אייבשי" יהונת� אייבשי" יהונת� אייבשי" ק רבי "מהגהוכידוע וכידוע וכידוע וכידוע 

שיו� קדוש זה הוא זמ� מיוחד המסוגל 
        .כ"ט ע"לתשובה ומעש

וא� ביו� זה שהוא , הכל תלוי בתשובהוהרי והרי והרי והרי 
זמ� מסוגל לתשובה לכ� אפשר ביו� זה 

הג� דלתשובה יש , ג"לפעול כל הישועות ברו
        ,הרבה מדריגות

        ))))אאאא, , , , כאכאכאכא((((    הכהני�הכהני�הכהני�הכהני�    אלאלאלאל    אמוראמוראמוראמור
 סתירה לכאורה. הקטני� על גדולי� להזהיר    יייי""""וברשוברשוברשוברש
 ר� לשו� הוא 'אמור'ו, קשה לשו� 'להזהיר' דהרי היא

 מכות( קשה לשו� הכהני� אל דבר ל"והול, )מב ר"שמו(
 שיכולי�, גדול חידוש הכתוב משמיענו אלא.). יא

, רכה בלשו� "אנווארענע�אנווארענע�אנווארענע�אנווארענע�    קע�קע�קע�קע�    מע�מע�מע�מע�", רכה בלשו� להזהיר
 .ת"השי ולעבודת לחינו� גדול יסוד וזה

 

         ))))ש�ש�ש�ש�((((    בעמיובעמיובעמיובעמיו    יטמאיטמאיטמאיטמא    לאלאלאלא    לנפשלנפשלנפשלנפש
, עוממות גחלי� פ"ע, "פארלאשע�פארלאשע�פארלאשע�פארלאשע�", כיבוי לשו�    עמיועמיועמיועמיו

 

 ישתקע שלא -  יטמאיטמאיטמאיטמא    לאלאלאלא    לנפשלנפשלנפשלנפש ש"וז, לייאוש בכ� ומכניסו מצוה
 עוממות זמני� לו כשיש - בעמיובעמיובעמיובעמיו, ובייאוש בטומאה

ר מנסה "היינו זמני� ועיתי� שבה� היצה ,,,,""""זמני�זמני�זמני�זמני�    אשינעאשינעאשינעאשינעפארלפארלפארלפארל""""
 .ה"ואז ינצחו ב, 'בה לבו וישי� יתחזק אלא, חלילה להתגבר עליו

 

 בעומרבעומרבעומרבעומר    גגגג""""לללל

     

 הוד' ספי בעומר ג"בל. ק"ביהמ זו וההוד.) נח ברכות(' ' ' ' בגמבגמבגמבגמ
 על להתפלל, "אויסבעטע�אויסבעטע�אויסבעטע�אויסבעטע�    או�או�או�או�    איינרייסע�איינרייסע�איינרייסע�איינרייסע�" ביותר מסוגל שבהוד
 .אמ� ובימינ במהרה שיבנה ק"ביהמ

  ניצוצי אשניצוצי אש

ט "ר הקוה"ק מר
 אדמו"מכ
  א"זיע

 לא ארזי�) ח, לא יחזקאל( כדכתיב
' עי( עמיא כהה ומתרגמינ� עממוהו

 האד� על מרמז וזה, .)כז פסחי� י"רש
 ירידות לו ויש קשי� זמני� לו שיש

 ר"היצה לו אומר, ת"השי בעבודת
 לעשות ל� למה ,הנ� טוב לא ממילא

 'ד' המש� בעמ



 

 

 

 ג

 ג

  ל"לקט מאמרי חז -רבי נהוראי שמו
כי רבי מאיר בעל הנס היה גר ,  תולדותיו אין ידועודות א

 חכמי כ היה מגדולי"כמו .קיסר נירון של מצאצאיו צדק
 אמר מי בה מצוין שלא משנה כל כי ומקובל התלמוד

  . ממנו היא אותה
 תרדיון בן חנינא התנא של בתו את לאשה נשארבינו 
  ".מלכות הרוגי עשרה"מ אחד שהיה
 ביום היא הנס בעל מאיר רבי הילולת יום כי חושבים רבים

 עבדי ישכיל ת"בשו. מקור כל לכך אין אולם ‚אייר ד"י
 אז שחנכו והשיבוהו טבריה רבני את כך על ששאל הביא

 וקיבלו גדולה שמחה והיתה ‚ציונו שעל הגדול ד"ביהמ את
  .ושנה שנה בכל כן לעשות עצמם על
 באעקי רבי של המובהק תלמידו,  הנס בעל מאיר רבי

 על( בטבריה שחי נראה .)למשנה ם"הרמב הקדמת .פו סנהדרין(

 המדרש בבית דרש הפחות ולכל, )בה נפטר לא שכנראה אף
 מהחמשה היה .)ח, ז רבה קהלת; ד, א סוטה ירושלמי( שבה

  ..)יד סנהדרין( בבא בן יהודה' ר י"ע שנסמכו
 נקרא ולמה, שמו נהוראי רבי אלא שמו מאיר רבי לא"

 עירובין( "בהלכה חכמים עיני מאיר שהוא? ירמא רבי שמו

  . )הגיליון נוסחת: פב קידושין וראה :יג
: כתב מאיר' ר בערך 'ואמוראים תנאים תולדות' בספר
 אמורא או תנא לשום מצינו לא מאיר ששם פלא זה וראה
 אבל. 'וכו שמו מאיר' ר לא אמרו בעירובין ובאמת, אחר
 אם גם שייך םטעמ הלא, ל"חז דברי להבין מאד קשה

 קידושין בסוף מצינו הלא ועוד. נהוראי בשם ייקרא
 שניים כ"א, נהוראי' ור מאיר' ר שחולקים )א, צט( ובסנהדרין

' ר בשם אחר חכם היה שבזמנו יען לומר אפשר אבל. הם
' ר בשם לקוראו רצו לא לכן, להחליפו שלא כדי, נהוראי
 נאה מושש יען וכל מכל שמו לשנות רצו לא אבל, נהוראי

 על מורה זה שם שגם מאיר' ר בשם קראוהו לכן, לו
  .ד"עכ, חכמים עיני שמאיר

, קיסר של הגדול השר, נירון מזרע והוא... מאיר רבי"
, לאספסינוס ששלח קודם ירושלים להחריב קיסר ששלחו

 עמי ביד באדום נקמתי את ונתתי': ואמר לתינוק ושאל
 ספר( "העליון אור דהחסי זה ממנו ויצא, ונתגייר... 'ישראל

  .)יוחסין
 קראוהו ולזאת... התנא מאיר' ר הוא הנס בעל מאיר רבי"

 נסים לנו לעשות מאד עצומה שזכותו לפי, הנס בעל
 דמאיר אלקא' לומר נלקח וממנו, הפרטים בכל ונפלאות

  .)הארץ טבור( "'עננו
 שבמשנה הלכה סתם, כלומר –" מאיר' ר מתניתין סתם"

 ..)פו סנהדרין(  היא מאיר רבי של ומשמ, אומרה שם ללא
 כאילו המדרש בבית מאיר רבי הרואה כל: ... רבינא אמר"

  ..)כד סנהדרין( "בזה זה וטוחנן הרים הרי עוקר
  

  קדושתו ענוותנותו וצניעותו -רבינו הגדולממעלות 
 הבולטת היא צניעותו אך, הן רבות מאיר רבי של מעלותיו
  :להלן שנראה כפי, במיוחד

: זו בלשון מאיר רבי את משבח היה חלפתא בן וסיי רבי
 .)ה, ג קטן מועד ירושלמי( "צנוע אדם, קדוש אדם, גדול אדם"

 שאין העולם והיה שאמר מי לפני וידוע גלוי: "נאמר עליו
 הלכה קבעו לא מה ומפני, כמותו מאיר רבי של בדור

  .:)יג עירובין( "דעתו סוף על לעמוד חבריו יכלו שלא ,כמותו
' ר משום' מוצא שאתה מקום כל: לוי בן יהושע' ר ראמ

' ר אלא אינו' עקיבא רבי לפני אחד תלמיד אמר ישמעאל
 בא מתחילה. עקיבא' ר ואת ישמעאל' ר את ששימש מאיר
' ר לפני בא, בו לעמוד יכול היה ולא עקיבא' ר לפני

 לסבור עקיבא' ר לפני חזר ושוב, משנה ושנה ישמעאל
  ..)יג עירובין( סברא

. ליהםע סדין ופרסה המיטה על שניהם הניחה? ]ברוריה[ אמן עשתה מה
? בני שני היכן: לה אמר, לביתו המדרש מבית מאיר' ר בא שבת במוצאי

 ראיתי ולא המדרש לבית צפיתי: לה אמר. הלכו המדרש לבית: אמרה
? בני שני היכן: ואמר חזר. והבדיל, הבדלה של כוס לו נתנו. אותם
 המאכל לפניו הקריבה. באים הם ועכשיו אחר למקום הלכו: לו אמרה
 :לו אמרה שבירך לאחר .ובירך ואכל

: לו אמרה. שאלתך אמרי: לה אמר. לך לשאול לי יש אחת שאלה, רבי 
, אותו ליטול בא ועכשיו, פקדון לי ונתן אחד אדם בא היום קודם, רבי

 להחזירו צריך הוא אצלו פקדון שיש מי, בתי: לה אמר? לא או לו נחזיר
 מה. אצלו נותנת הייתי לא מדעתך חוץ, רבי: לו אמרה]. לבעליו[= לרבו

 למיטה אותו והקריבה, חדר לאותו אותו והעלתה, בידה תפשתו? עשתה
 התחיל. המיטה על ומונחים מתים שניהם וראה מעליהם סדין ונטלה
 מאירין שהיו - ורבי, ארץ בדרך - בני. רבי רבי, בני בני: ואומר בוכה

? לי אמרת כך לא, רבי: מאיר' לר לו אמרה שעה באותה. בתורתן פני
 יהי לקח' וה נתן' ה]: כא, א איוב[ אמר. לרבו הפקדון להחזיר צריך אני
  ].לא משלי מדרש[ מבורך' ה שם

*  
 לא דכתיב מאי: רעה לתרבות שיצא לאחר מאיר רבי את אחר שאל"

, תורה דברי אלו: לו אמר - פז כלי ותמורתה וזכוכית זהב יערכנה
: לו אמר. זכוכית ככלי לאבדן ונוחין, פז וכלי זהב ככלי לקנותן שקשין

 פי על אף, זכוכית וכלי זהב כלי מה: אלא, כך אמר לא רבך עקיבא רבי
 לו יש שסרח פי על אף, חכם תלמיד אף - תקנה להם יש שנשברו

  : לו אמר -! בך חזור אתה אף: לו אמר. תקנה
 תנו. מאחר חוץ - שובבים בנים שובו: הפרגוד מאחורי שמעתי כבר
 מהלך מאיר רבי והיה, בשבת הסוס על רוכב היהש באחר מעשה: רבנן

 שיערתי שכבר, לאחריך חזור, מאיר: לו אמר. מפיו תורה ללמוד אחריו
: ליה אמר. בך חזור אתה אף: ליה אמר. שבת תחום כאן עד סוסי בעקבי

 שובבים בנים שובו הפרגוד מאחורי שמעתי כבר: לך אמרתי כבר ולא
 לי פסוק: לינוקא ליה אמר. שאמדר לבי עייליה, תקפיה. מאחר חוץ

 מאיר ורבי" .)א, טו חגיגה( "לרשעים' ה אמר שלום אין: לו אמר! פסוקך
 קרא מאיר רבי: לקיש ריש אמר... ?דאחר מפומיה תורה גמר היכי

 לדעתם. לדעתי תשית ולבך חכמים דברי ושמע אזנך הט ודרש אשכח
 רבי: ערבאבמ אמרי, אמר דימי רב אתא כי... לדעתי אלא, נאמר לא

 גנת אל דכתיב מאי: רבא דרש. לברא שיחלא ושדא תחלא אכל מאיר
 ,לאגוז חכמים תלמידי נמשלו למה', וגו הנחל באבי לראות ירדתי אגוז

 מה אין - ובצואה בטיט שמלוכלך פי על אף, זה אגוז מה: לך לומר
. נמאסת תורתו אין - שסרח פי על אף, חכם תלמיד אף, נמאס שבתוכו
 ברוך הקדוש עביד קא מאי: ליה אמר, לאליהו שילא בר רבה אשכחיה

 דרבי ומפומיה, רבנן דכולהו מפומייהו שמעתא קאמר: ליה אמר? הוא
 מפומיה שמעתא גמר דקא משום -  ,אמאי: ליה אמר. קאמר לא מאיר
! זרק קליפתו, אכל תוכו, מצא רמון מאיר רבי ,אמאי: ליה אמר. דאחר
 שכינה מצטער שאדם בזמן: אומר בני מאיר: קאמר השתא: ליה אמר
 הוא ברוך הקדוש כך אם. מזרועי קלני, מראשי קלני - אומרת לשון מה

 "שנשפך צדיקים של דמן על וחומר קל - רשעים של דמן על מצטער
  :)טו חגיגה(

 העולם לחיי] אבויה בן אלישע[=' אחר' את הביאו יוחנן ורבי מאיר רבי
 מפני לגיהנום אותו לדון ניתן לא: בשמים אמרו, אחר כשמת: הבא

 רבי אמר. שחטא מפני הבא לעולם להביאו ניתן ולא, בתורה שעסק
 אמות מתי. הבא לעולם יגיע מכן ולאחר, אותו שידונו מוטב: מאיר

 כך אחר שיוכל כדי, לגיהנום אותו אכניס, כלומר – מקברו עשן ואעלה
  . הבא העולם לחיי להגיע

 גבורתא: יוחנן רבי אמר. אחר של קברומ עשן עלה, מאיר רבי כשנפטר
 בין כח ואין, רעה לתרבות שיצא בינינו היה אחד תלמיד ,רביה למיקלא

 מי, הבא לעולם להביאו בידו אני אוחז אם ,הבא לעולם להביאו כולנו
 :אמר ועוד ,מידי יקחנו

  . מקברו עשן ואכבה אמות מתי 
 אפילו: הספדן יועל פתח. אחר של מקברו העשן פסק, יוחנן רבי כשנפטר

 את משם להוציא בבואך, רבינו, לפניך עמד לא גיהנום של הפתח שומר
  ה"המשך בגליון הבא בע .:)טו חגיגה( אחר

 עצמו הוא שאף בכך במיוחד מתבטאת ענוותנותו
 חלקו שחבריו במקום עצמו כדברי הלכה נהג לא

 חש אחת פעם: אלעזר בן שמעון רבי אמר: "עליו
 ולא ושמן יין לו לטרוף וביקשנו, במעיו מאיר רבי

: לנו אמר? בחייך יבטלו דבריך: לו אמרנו. הניחנו
 מימי ,כך אומרים וחברי כך אומר שאני פי על אף
  ..)קלד שבת( "חברי דברי על לעבור לבי מלאני לא
  

  :הטהורותאמרותיו 
, בתורה ועסוק, בעסק ממעט הוי: אומר מאיר רבי"

 התורה מן בטלת ואם, אדם כל בפני רוח שפל והוי
 יש בתורה עמלת ואם, כנגדך הרבה בטלים לך יש
  .)י, ד אבות( "לך ליתן הרבה שכר לו
 זוכה לשמה בתורה קהעוס כל: אומר מאיר רבי"

 כולו העולם שכל אלא עוד ולא, הרבה לדברים
 אוהב, המקום את אוהב, אהוב, ריע נקרא, לו כדאי

 את משמח, המקום את משמח, הבריות את
 להיות ומכשרתו, ויראה ענוה ומלבשתו, הבריות

 החטא מן ומרחקתו, ונאמן ישר, חסיד, צדיק
 שיהותו עצה ממנה ונהנין, זכות לידי ומקרבתו

, ותושיה עצה לי': )יד, ח משלי( שנאמר וגבורה בינה
 וממשלה מלכות לו ונותנת', גבורה לי, בינה אני

 כמעין ונעשה תורה רזי לו ומגלין, דין וחקור
 רוח וארך צנוע והוי, פוסק שאינו וכנהר המתגבר

 כל על ומרוממתו ומגדלתו עלבונו על ומוחל
  .)א, ו אבות( "המעשים
 לבבך בכל גמור: "מאיר רביד בפומיהמרגלא 

 דלתי על ולשקוד דרכי את לדעת נפשך ובכל
, יראתי תהיה עיניך ונגד בלבך תורתי נצור, תורתי
 מכל עצמך וקדש וטהר חטא מכל פיך שמור

  ..)יז ברכות( "מקום בכל עמך אהיה ואני, ועון אשמה
 לחבירו אדם יסרהב אל: אומר מאיר' ר היה"

 לו ירבה ולא, סועד ושאינ בו ויודע אצלו לסעוד
 לו יפתח ולא, מקבל שאינו בו ויודע בתקרובת

 ולא, הודיעו כן אם אלא לחנוני המכורות חביות
 כבודו בשביל ואם, ריקן מפך שמן סוך לו יאמר
  .)א, צד חולין( ."מותר

 לו מוסרין -  אחת מצוה אדם עשה: מאיר' ר אמר"
 שני לו מוסרין - מצוות שתי עשה, אחד מלאך

 מלאכים לו מוסרין -  הרבה מצוות עשה, םמלאכי
 לך יצוה מלאכיו כי': )יא, צא תהלים( שנאמר הרבה

 מדרש( "המזיקין מן לשומרו כדי ,ולמה', וגו לשמרך

  .)ג, ויצא תנחומא
  

  והנהגות עובדות
' הנס בעל' השם את מאיר לרבי לייחס מקובל
 רבי אשת ברוריה של אחותה: הבא הסיפור בגלל
, תרדיון בן חנינא רבי של תוב שהיתה, מאיר

 מאיר רבי הלך. האסורים לבית והובאה נתפסה
  . לשחררה וביקש השומר אצל בא. לפדותה

 לו נתן. המלכות מן הוא מתיירא כי השומר אמר
 במחצית, לו ואמר דינרים של סכום מאיר רבי

 והמחצית, השלטון את לפייס תשתמש הסכום
 כשיכלו אעשה מה: השומר שאל. לך תהיה השניה

 דמאיר אלהא' תאמר: מאיר רבי לו אמר? הדינרים
  .)א, יח זרה עבודה( היה וכן. ותנצל' ענני

*  
 מעשה: ל"חז הביאו, ימצא מי חיל אשת הפסוק על

 המדרש בבית ודורש יושב שהיה מאיר' בר היה
 , בניו שני ומתו במנחה בשבת

  ע"התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זי
  ]'חלק א[ )א"תתפ, א"ג( ד אייר"ייומא דהילולא העול� נהגו ש
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 ר"רבי יחיאל מיכל ב
  ))))וווו""""תשסתשסתשסתשס((((    ר ניס
 חיי#"רבי צבי הירש ראזנבוי# מקרעטשני" סיגעט ב
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 בר יוחאי זיעהתנא האלוקי רבי שמעו
 בר יוחאי זיעהתנא האלוקי רבי שמעו
 בר יוחאי זיע – ]]]]ג בעומרג בעומרג בעומרג בעומר""""לללל[[[[    
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ני   057-796-2493: ת� לשלוח לפקס המערכתלהארות הערות וכל עני� 

  -ב -ההתנהגות כתגובה
  
  תסכול מביא לאלימות. ג

לא יכול להתהל& ע� מטעני� אד� 
הוא מנסה לפרוק משא , בתו& ליבו

אד� , בהזדמנות הראשונה שנוצרת
מתוסכל מחפש כיצד לפרוק את 

ודרכו הרווחת של המתוסכל , תסכולו
. להשתחררות היא פר( אלימות מהיר

תה והאוכל לא ילד רעב שחוזר הבי
. מחפש אי& לפרוק את כעסו -מוכ)

תלמיד שנכשל במבח) או שמתאמ( 
 - מאוד ובכל זאת לא מבי) את הנלמד

  .מתפר( בהזדמנות הראשונה
שנער& הוכנסו ילדי� לחדר במחקר 

מלא צעצועי� א& נאסר עליה� לשחק 
רק לאחר גירוי מממוש& הותר , בה�

א& ה� הרסו ושברו , לילדי� לשחק
קבוצה נוספת . נקרה בדרכ�את כל ה

שהוכנסה לחדר זהה והורשתה לשחק 
אלא נהנתה , לא גרמה לנזקי� -מיד

התסכול הוא גור�  - כלומר, בחדר
  .ישיר לתוקפנות

נובע מהגבלת הילד  - שרירותיתסכול 
. בתחו� מסויי� ללא סיבה נראית לעי)

ללא הסבר  -ביטול של טיול נחשק
הטלת איסורי� ללא סיבה , מתאי�

דקת כל אלו גורמי� להחרפת מוצ
התיסכול ג� יגבר כפול , התיסכול

שהילד קרוב לאירוע וככל שהוא 
  .התאמ( או חפ( בו

ומתוסכלי� רבי� פורקי� את היות 
יש לדאוג , כעס� בצורה אלימה

להמנע ככל האפשר מתסריט שמוביל 
בא� אי) ברירה והגעת� , לתסכול

, כועס ומתוסכל, למצב שהילד מאוכזב
ות אותו או להרגיע את רוחו נסו לפצ

נעצור , במידה ולא - י הסבר מתאי�"ע
  .אותו בכל דר& שהוא עד שירגע

  
 התקוה. ד

רבות נגלה מקרי אלימות ללא פעמי� 
א& הבה נבדוק , סיבה נראית לעי)

מה ה� יחסיו של הילד ע� , עמוק יותר
קשרי� אלו . ע� מחנכיו? הוריו

משפיעי� ישירות על תגובותיו של 
  .ועל התפרצויותיוהילד 

לחו( בגלל \כעוס\שכאובילד 

  פרקי חינו�פרקי חינו�


  הרב שמואל שטר
  ויוע$ חינוכיויוע$ חינוכימחנ� מחנ� 

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
  'א' המש� מעמ

לא יכול להביע זאת , הסובבי� אותו
בפניה� ולכ) הוא מפנה את תגובותיו 

יתכ) מאוד . הכועסות אל חלשי� ממנו
שגלגל האלימות היא תוצאה של קשר 
בלתי נכו) וזוהי דרכו של הילד לתת 

  .לכ& ביטוי
חנו& לנער על פי "היחסי� של שיפור 

מוב) ישפיעו מיידית על תגובת כ, "דרכו
  .השרשרת וימנעו תגובות אלימות

  
  אינטליגנציה בי� אישית לקויה. ה

בי) אישית מציינת את אינטליגנציה 
, להרגיש אות�, היכולת להבי) אחרי�

. האו לפעול יחד אית� בשיתו- פעול
כאשר יכולת זו לקויה וכאשר לילד יש 

נבצר ממנו להרגיש את  ,חסכי אמפטיה
העדר יכולת לזהות את , בנותיוקור

את דרכיו ואת , מצבו הרגשי של הזולת
  .מכאוביו ה� בהכרח מגורמי האלימות

כשנתקלי� בתופעה זו יש , כ)על 
להסביר לילד ולשוחח איתו על כ& 

, יש רצונות, קרי לחבר, שג� לזולת
  .'רגשות וכדו

כיצד : השיחה נא שאלו אותובמהל, 
, אותוהוא היה מרגיש א� היו מכי� 

פשטו את , שיבי) את תחושת החבר
 המושג של להשתת- בצערו של החבר

הציגו בפניה� , למציאות מוחשית -
של מעשי חסד הנובעי� דוגמאות 

  .מהרגשת השני
של מצבי� הפוכי� בפני הילד הדמיה 

תגרו� לו בפע� הבאה להעצר ולחשוב 
  .שוב טר� יפעל

אלו ה� הגורמי� הנפוצי� , כאמור
גישה נכונה על , אלימותלהתפרצויות 

פי הגורמי� הללו תמזער וא- תמנע 
עיבוד 'והחשוב מכל , את התופעה

וזרות שיחות ח, עמל יו� יומי', המידות
ני כל דעל& ס: "ונשנות והשרשת

יביאו לשיפור , "לחבר& לא תעביד
  .הרצוי

ק "תשובתו של הגה אתנזכור 
א לאב ששאלו "זיע "קהילות יעקב"ה

בנו שמידותיו מה עליו לעשות ע� 
למד איתו כל יו� : שאמר, מושחתות

והסביר ', אורחות צדיקי�'חמש דקות 
שדברי מוסר שיוצאי� ממחבר טהור 

  .חודרי� לתו& הלב
ת שיאיר את "תפילה להשיונישא 

עינינו כדי שנהיה שליחי� נאמני� כדי 
  גוט שבת .לגדל את בנינו על פי רצונו

===  
  ק"ק הרה"נ כ"זה מוקדש לטוטור 

  א"ני. זיע'מויז" ישועות משה"על ב
  

וג� זו לא הועילה ושוב ניסה בכל מיני רפואות ולא 
אמרו אנשי הכפר לרופא המל& הנה כבודו , הועילו לו

עה כא) בהבחנתו כי כבודו מורגל ומנוסה לרפאות טו
את בני המלוכה אנשי אצולה הרגילי� כל חייה� 
לאכול מאכלי� בריאי� המחזקי� את הגו- וגופ� ז& 

ולכ) ג� הרפואות שלה� המה , קי ועדיני הגו- המהנו
כ ב) הכפר הזה הלא גופו "משא, עדיני� ומעודני�

סי� קרו( מחומר גס ועב המורגל במאכלי� ג
ומגושמי� לגו- כזה לא יועיל הרפואות שמשמשי� 
בבית המלוכה אלא צרי& הוא לרפואות גסי� וחזקי� 
ובמידה מרובה ולכ) אל ל& להשתמש ברפואתו 

כ& אמר , ברפואות שרגיל אתה לתת לבני המלוכה
ש דיבר אליכ� "ק ר"א כי הרה"ק ר"לה� הרה

י דיבורי� הרגילי� לדבר בפני ציבור המור� מע� רוא
פני המל& היושבי� ראשונה במלכות היודעי� 

אבל אל לנו לשכוח כי נצרכי� , בסתרי התורה ורזיה
אנו לרפואות הפשוטי� והחזקי� הראוי לפשוטי 

בכל פרטיה� ' הע� דהיינו לשמור מצוות ד
ודקדוקיה� לדקדק שמירת שבת לא תרצח ולא 

ק "והתחיל הרה, עקרי התורה ומצוותיה' תגנוב וכו
, הציבור על חיוב שמירת התורה והמצוות לעורר את

  . כ"ע
שאל הכהני� היינו " ר אל הכהני� בני אהרו�ואמ"וזהו 

' הצדיקי� משרתי עליו) הקדושי� הבאי� בסוד ד
לה� תאמר רק שה� בני אהרו) ולא צרי& יותר לומר 

ז יבואו לדעת את המעשה "לה� כי די לה� בכ& שעי
מלהתקרב  אשר יעשו) וליזהר מהמונעי� את האד�

ואי) צור& לפרט הדברי� כי ברוב , ולעבודתו' אל ד
ש בספר "וכמ, השגת� ידעו לנכו) כל מה שמצטר&

' פ מוסר ד"עה ע"יסוהמבעל  )קדושי�( בית אברה�
אומר ' היינו המוסר שד )יא, משלי ג( בני אל תמאס
שצרי& התנהגות , הנ& ב) המל&, לאיש היהודי

תמאס את  אל, וזהירות יתירה שלא להתלכל&
ובכ) באמר& לפניה� שה� בני אהרו) די . כ"ע, עצמ&

א& לפשוטי הע� , בזה להבינ� גודל קדושת�
לה� תאמר " ואמרת אליה� לנפש לא יטמא בעמיו"

, ותפרט לה� שלא יטמאו עצמ� בעוונות וחטאי�
ותדבר אליה� להזהיר� בפרטות על כל המצוות 

� כי לא יבינו מעצמ� ממה ה� צריכי, והאזהרות
לכ) תדבר אליה� להורות לה� הדר& ילכו , להישמר

  .)א"אמור תשע( .בה

  
  
  
  

 

  ב"קהל עטרת משה דחסידי לעלוב בארה
  א"ר שליט"ק מר� אדמו"בנשיאות כ

===  

  ביקרא דאורייתא הננו מקדמי� בברכה את פני
  א"ד דקהילתינו שליט"צ אב"הגה

  .י"ק למע� אחבנ"אשר בא לביקור קצר מארה
  .יהי בואו לברכה ולהרמת קר� התורה והחסידות

  ל"חסידי לעלוב בחו –בלי� פניו באהבה המק

  

  ברכת מזל טוב נאמנה
על כל באי בית  אהוב , היקר נווחברי נולידידי
מסור בלב ונפש למע� כבוד קדושת , חיינו

העומד הכ� לשרת בקודש פנימה , רבינו
ק מר� רבינו "בנאמנות ובמסירות אצל כ

  ה"וש� לילות כימי� למע� רבינו ה, א"שליט
  ו"היאל לב נתנר "הר

  צ"לרגל שמחת הולדת הבת בשעטומ
והברכה אחת היא לידידינו אביו היקר 

אי� , משמח אלוקי� ואד�, ח"הגה, והמפואר
  ש"אד דבוק למר�, גומרי� עליו את ההלל

  א"רבי משה זאב שליט
, ח"ומכל יוצ מנהלרוות נחת מ ויהי רצו� שיזכ

   .ס"וכט מתו� שמחה והרחבת הדעת
   לבה עומקהמברכי� מ

  קהל חסידי לעלוב –והעור�  המערכת
  

  ברכה לראש משביר
, פעלי� ירב, חסד ומעש נשיאידידינו ל

מרמי , לכל דבר שבקדושה  ני�ראשו
, לכל דיכפי� י�ומסייע י�עוזר, היחס

  צורבא דרבנ� 'יאיהו גופו

  ו"הי יעקב שרגא שווייגערהרב 

  ו"הי אריאל שווייגערובנו היקר הרב 

נא האלוקי רבי לזכות הת ושהתנדב
למע� רווחת העולי� , שמעו� בר יוחאי

  .ק מירו�"באת' על ציונו הק
ות התנא הקדוש יושפע ר שבזכ"יה

 שפע ברכה והצלחה אושר יה�על
ושובע  ועושר מתו� נחת דקדושה

  .ס"שמחות וכט

        אהאהאהאהמזלא טבא וגדיא ימזלא טבא וגדיא ימזלא טבא וגדיא ימזלא טבא וגדיא י
אוצר כלי  ,איש האשכולות, ידידינו המפוארלקד# הוד מעלת 

  ,ביראה טהורה' עובד את ה ,חמדה
  נ"חתדב -א"שליט ערערערערליגליגליגליגאליעזר ויאליעזר ויאליעזר ויאליעזר ויג רבי "הרה

  ב"וראש חבורת הבחורי# דחסידי לעלוב בארה
  ו"ני שמעו
 נת
 נטע חיי#שמעו
 נת
 נטע חיי#שמעו
 נת
 נטע חיי#שמעו
 נת
 נטע חיי#בנו תגלחת   לרגל שמחת
 א"י זיע"א רשב"בזכות התנ ,ח"ומכל יוצ מנויזכה לרוות נחת מ

  .לתפארת אבות לגדלו לתורה לחופה ולמעשי# טובי#ו
  

  ברכת מזל טוב
כלי מחזיק , קד� ידידי וחברי היקר, הנני משגר את ברכתי

, פה מפיק מרגליות, מופלג בכל מידה ומעלה נכונה, ברכה
  א"שליט אליעזר ויליגער' ג ר"הרה

  ו"ני שמעו� נת� נטע חיי�לרגל שמחת החלאקה לבנו 
י מעומק לבבי שתזכה לרוות רוב נחת דקדושה וזאת ברכת

  .ח במידה גדושה מתו& הרחבת הדעת"ממנו ומכל יוצ
   שלמה עמאר –מקרב לב  המברכ& ידיד&

  

  יעמוד על הברכה
  ידידינו היקר והנעלה

  ו"הי חנו� העני� פרידמ�' ח ר"הרה
  ב"ארה -בארא פארק

אשר נדבו לבו להשתת" בהוצאות 
  י"א רשב"נ התנ"הגליו� לכבוד ולע

===  
לנכד רבינו ולרגל שמחת החלאקה 

  במרו� ג בעומר"א בל"שליט
===  

זכות צדקותיו יעמדו לו להיוושע בדבר 
  .ס"ישועה ורחמי� וכט

  

  גליו� זה מוקדש
  לרגל יומא דהילולא

נשמת התנא לכבוד ולעילוי 
  א"י זיע"האלוקי רשב
===  

י ידידינו הדגולי� "הונצח ע
  :ה"ה, והיקרי�

   אסתר גוטב�  אליהו' ג ר"הרה
  ו"הי שמואל בריל' ח ר"הרה

  ו"הי שלו� דעמבינסקי' ח ר"הרה
  .תג� לה� באל" המג� ט"הקוה זכותו

  

  נא להתפלל
  לרפואת 

  ש"לרפו רייזלב�  ב� ציו�' ג ר"הרה
  .י� טובותואריכות ימי� ושנ

  

�  אנא עוררו רחמי� מרובי
  מאוד של והחמור על מצבו הקשה

  'שיחי יוס� ב� מלכההאבר� היקר 

  

        ט חמה ולבביתט חמה ולבביתט חמה ולבביתט חמה ולבבית""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
הנני לבר� למעלת כבוד חבירי 

לבו הטוב עולה , היקר מאוד נעלה
משובח ומפואר בפי , על כולנה
  ש"ק לאד"משב , ישרי�

  ו"הי נתנאל לבנתנאל לבנתנאל לבנתנאל לב    ר"ה הר"ה
דת הבת לרגל שמחת הול
  צ"בשעטומ

ר שתזכה לגדלה לתורה "יה
  .ט"ת לחופה ומעש"ולבע
  מבר� ידיד� עוז  

 שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמאר

 

ר ז עיק"עכ אבלאבלאבלאבל
התשובה היא חרטה 
על העבר וקבלה על 

ועני� זה , העתיד
שיי� לכל אחד 

        .ואחד
חזינ� להדיא הרי הרי הרי הרי 

גודל וקדושת יו� 
        , ג בעומר"ל

 �אל יהיה כשוטה לכ� לכ� לכ� לכ
 �המאבד מה שנותני

ומשמיא קא , לו
 �זכינו לעת הרצו
 �מיוחדת אשר אי

וצרי� בזה , בדומה לו
היו� לנצל כל רגע 
ורגע כדבעי בתורה 

ותיקו� ובתפילה 
        .המעשי�
חונ� לאד� אתה אתה אתה אתה 

שנזכה לדעת , דעת
האמיתי אי� לנצל 
זמ� של עת רצו� זו 
 �בפרט ובכל עת רצו
וזמני� המסוגלי� 

        , להתעוררות
להביא צריכי� צריכי� צריכי� צריכי� 

אותנו לידי תשובה 
ובעצ� , ט"ומעש

התשובה הרי כבר 
תשועת ' ניוושע בה

        , עולמי�
הכל תלוי דהרי דהרי דהרי דהרי 
        , בתשובה

, שנזכה לכ�ר ר ר ר """"ויהויהויהויה
�        .אמ

************        
                                                                                                                    

  .הלמנויי� בלבד ולא להפצ - ג בעומר"ט קודש ל"יו' ה לכ"הגליו� הבא יופיע אי

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  'ב' המש� מעמ


