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וכ� על , דתיבת סיני מרומז על התורה שניתנה בסיני
יצליח  ענווה ושפלות רוחי התורה "דרק ע, ענווה כידוע

א הקדושה הו דהרי התורה, תגבר על היצר הרעלה
 ))))....בבא בתרא טזבבא בתרא טזבבא בתרא טזבבא בתרא טז((((    'בגמ כדאיתא ר"ד היצהנג סגולה

י אור התורה "דע ,ר בראתי לו תורה תבלי�"בראתי יצה
וכאמור , ידחה הרבה מ� החוש� דהיינו היצר הרע

אז יעלה לו , שלימוד התורה משולב במידת הענווה
        .  ר"בטוב סגולה זו נגד היצה

י ענווה ושפלות רוח להשראת השכינה "יזכה עוג  וג  וג  וג  
 ועוד, "אשכו� את דכא' אני ה" ))))טזטזטזטז,,,,ו נזו נזו נזו נזישעיהישעיהישעיהישעיה((((    כדכתיב

    'בגמ כדאיתא ,תקיי  התורה אצלויזכה שת הוא
 למקו  והולכי� גבוה מקו  מניחי  מי  מה ))))....תענית זתענית זתענית זתענית ז((((

 שדעתו במי אלא מתקיימי� אי�, תורה דברי א" -  נמו�
נצטוה משה  זה דעני� לאמורלאמורלאמורלאמור כ תיבת"ג זהוו, שפלה

בלבד אלא  ולא זו, מפי הגבורה לאומרו לכלל ישראל
שהעצה , איש לרעהו ר עני� זהחד מישראל יאמאשכל 

ר "התורה ענווה ושפ י"הוא רק ע ר"היחידה נגד היצה
        .ז יזכה לנצחו ולהתגבר עליו"עי

************        
אל בני ישראל ואמרת אליה  כי תבואו אל האר$ אל בני ישראל ואמרת אליה  כי תבואו אל האר$ אל בני ישראל ואמרת אליה  כי תבואו אל האר$ אל בני ישראל ואמרת אליה  כי תבואו אל האר$ דבר דבר דבר דבר 

ושבתה האר$ שבת ושבתה האר$ שבת ושבתה האר$ שבת ושבתה האר$ שבת ' ' ' ' ש שני  וכוש שני  וכוש שני  וכוש שני  וכואשר אני נות� לכ  שאשר אני נות� לכ  שאשר אני נות� לכ  שאשר אני נות� לכ  ש
        ))))    גגגג    - - - - בבבב, , , , כהכהכהכה((((    ''''להלהלהלה

כי תבואו כי תבואו כי תבואו כי תבואו  ,לנו להורות 'באה תורתינו הקלומר דוהנראה והנראה והנראה והנראה 
אז ו ,אשר אני נות� לכ אשר אני נות� לכ אשר אני נות� לכ אשר אני נות� לכ " אר$ ישראל"דהיינו  אל האר$אל האר$אל האר$אל האר$
 וישראל יהודה וישב" ))))הההה, , , , מלכי  אמלכי  אמלכי  אמלכי  א((((    הפסוק בנו יתקיי 
ושבתה ושבתה ושבתה ושבתה  ואז ,"תאנתו ותחת גפנו תחת איש לבטח
לבל יהיה איש אדמה שישבית הארציות דהיינו  ,האר$האר$האר$האר$

ולו בעבודת שקוע כל כיהיה וישמ� ישורו� ויבעט ו
לשו� השבתה וג  לשו� דהוא ג  , ושבתהושבתהושבתהושבתהאלא , האר$
' שינוח מעבודת השדה ויהיה כל כולו שבת לה, מנוחה

        .דהיינו המנוחה לעבודת הש 
שצרי� לצאת לעבוד על ' דרכי� דעהו דאפיובכל ובכל ובכל ובכל 

ל חי ע  ישראל -ובפרט בני א ,המחיה ועל הכלכלה
ט "ויועבור הוצאות שבת  כידוע להרבה ממו� שצריכי 

ועיי� בליקוטי ועיי� בליקוטי ועיי� בליקוטי ועיי� בליקוטי ((((    'וכו 'וכו נאה סוכה נאה טלית נאה ציצית
בד בבד צרי� , ))))''''ה אשרי� בעול  הזה וכוה אשרי� בעול  הזה וכוה אשרי� בעול  הזה וכוה אשרי� בעול  הזה וכו""""שושנה דשושנה דשושנה דשושנה ד

שמור על עצמו שלא יהיה שקוע כל כולו באדמה שי
שצרי� לעשות העיקר הרוחניות אלא , בגשמיות
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        אמוראמוראמוראמור' ' ' ' ל פל פל פל פ""""בחובחובחובחו    ----יייי""""פרשת בהר באפרשת בהר באפרשת בהר באפרשת בהר בא

  ע"תש ב"ק פרשת בה"מוצש
 ב"ארה - בארא פארק

    אל משה בהר סיני לאמוראל משה בהר סיני לאמוראל משה בהר סיני לאמוראל משה בהר סיני לאמור' ' ' ' וידבר הוידבר הוידבר הוידבר ה
        ))))אאאא, , , , כהכהכהכה((((

ק מלמדינו כא� "בזה דתוהוהנראה והנראה והנראה והנראה 
אי� להתגבר על היצר  שני דרכי 

' כדאיתא בגמ ,רע הנקרא הרה
וזהו , רשעי  נדמה לה  כהר

דאי� אפשר  בהרבהרבהרבהרשמרומז בתיבת 
 סיניסיניסיניסיני י"הוא ע, להתגבר על ההר הזה

והטפל  ,'ה ועבודת הוהנשמ
ז "יהיה קצת עניני עוה
ד ע ,הנצרכי  לחיי היו  יו 

ימי ' שאפי, ''''שבת להשבת להשבת להשבת להשיזכה ל
בבחינת  ג  כ� יהיה החול
 ))))צוצוצוצו' ' ' ' ק פק פק פק פ""""זוהזוהזוהזוה((((    כידוע שבת

הוא בבחינת  דתלמיד חכ 
שבת דהיות והוא מתנהג 

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

' ק רבי ר"פר כי כידוע שהרהמסו
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 "א מליזענסק זיע"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
המועטת שנמנ� עד כדי כ& שאמרו 
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, מכ&שהרויח 
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"ה הרהדבריו על

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 

נא ע� החולה יעשה , 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

ולו לעבודת כ כלומשבית הארציות ו" העכרקייט"ב
כח לגמרי ושדהיינו ש, 'לשבת לה הוא זוכה לכ�', ה

        .ז והגשמיות"מעניני עוה
 ח"א למדריגת תלבו הזה כל תכלית העול וזה וזה וזה וזה 

ושבת שמה דקודשא ברי�  ,שהוא בבחינת שבת
        .'לש  ה ''''שבת להשבת להשבת להשבת לההיא וזהו 

****        
לעני� באותו עני� נדרוש הסמוכי  סו" ומעני� ומעני� ומעני� ומעני� 

        .פרשת בחקתי לתחילת פרשת במדבר
    ))))לדלדלדלד, , , , כזכזכזכז((((    המצוות אשר צוה עליה  משההמצוות אשר צוה עליה  משההמצוות אשר צוה עליה  משההמצוות אשר צוה עליה  משהאלה אלה אלה אלה 

אל משה במדבר סיני באהל אל משה במדבר סיני באהל אל משה במדבר סיני באהל אל משה במדבר סיני באהל ' ' ' ' וסמי� ליה וידבר הוסמי� ליה וידבר הוסמי� ליה וידבר הוסמי� ליה וידבר ה
השנית לצאת  השנית לצאת  השנית לצאת  השנית לצאת      מועד באחד לחודש השני בשנהמועד באחד לחודש השני בשנהמועד באחד לחודש השני בשנהמועד באחד לחודש השני בשנה

        ))))אאאא, , , , במדבר אבמדבר אבמדבר אבמדבר א((((    ....''''צ לאמר וגוצ לאמר וגוצ לאמר וגוצ לאמר וגו""""מארממארממארממארמ
ל שמשה רבינו "י הנ"לפרש הסמיכות עפוהנראה והנראה והנראה והנראה 

 ה מסר לנו מפי הגבורה אי� ובמה להילח  נגד"ע
לימוד התורה  י"ע הוא ,הדומה להר היצר הרע

        .ל"ומידת הענווה הנלמדי� בתיבת סיני כנ
ר לבל "בעת מלחמתו נגד היצה יזהר מאודוכ� וכ� וכ� וכ� 

אלא אדרבה עבדו את , ת ומרה שחורהיפול לעצבו
י השמחה "ורק ע, בשמחה וחזק חזק ונתחזק' ה

        .יוכל להתגבר עליו
אל משה אל משה אל משה אל משה ' ' ' ' וידבר הוידבר הוידבר הוידבר ה ניחא לפרש הפסוקד ד ד ד """"ועזהועזהועזהועזה

 שצרי� כל אחד ,ג ל "דהיינו כנ ,במדבר סיניבמדבר סיניבמדבר סיניבמדבר סיני
 .).).).)נדרי  נהנדרי  נהנדרי  נהנדרי  נה((((    מדבר כדאיתא' לשי  עצמו בבחי

 במות ומנחליאל נחליאל וממתנה מתנה וממדבר"
 שהוא כמדבר עצמו את אד  שעושה יו�כ ל"א

 שנאמר במתנה לו ניתנה תורה ,לכל מופקר
המרמז     סיניסיניסיניסיניכ ישי  עצמו כ"כ� גו ,"מתנה וממדבר

ק "בסיני תוה נרמז כ�ו ,ושפלות רוחענווה על 
        .ניתנה לנו בסיניה

דהרי בתורתינו דהרי בתורתינו דהרי בתורתינו דהרי בתורתינו ((((    ְבֶמַדֵבר במדברבמדברבמדברבמדברמרומז בתיבת וכ� וכ� וכ� וכ� 
, ))))סססס""""  עא  עא  עא  עאובתורה איתא פשטיובתורה איתא פשטיובתורה איתא פשטיובתורה איתא פשטי, , , , הקדושה אי� נקודותהקדושה אי� נקודותהקדושה אי� נקודותהקדושה אי� נקודות

דהיינו שהוא מדבר א� ורק בדיבורי תורה ותפילה 
ועל ידי זה שיהיה דיבורו כולו  ,ובדיבורי קודש

דהיינו השראת , אוהל מועדאוהל מועדאוהל מועדאוהל מועדיזכה ל ,'קודש לה
י התורה "יזכה ע וכ� ,השכינה הוא בית המקדש

        .ר שמקרב את הגאולה"ענווה ושפ
 'ב' המש� בעמ 'ב' המש� בעמ        ****

 בבבב""""י ובארהי ובארהי ובארהי ובארה""""באבאבאבא    י חבריו וידידיוי חבריו וידידיוי חבריו וידידיוי חבריו וידידיו""""עעעע    ====    קקקק""""משבמשבמשבמשב    ––––    וווו""""נתנאל לב הינתנאל לב הינתנאל לב הינתנאל לב הי' ' ' ' ררררוהנעלה והנעלה והנעלה והנעלה     יקריקריקריקראבר� האבר� האבר� האבר� השל השל השל השל ה    הולדת הבתהולדת הבתהולדת הבתהולדת הבתגליו
 זה נודב לרגל שמחת גליו
 זה נודב לרגל שמחת גליו
 זה נודב לרגל שמחת גליו
 זה נודב לרגל שמחת 
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  שיחת קודששיחת קודש
  'א' המש� מעמ

        

יו  קבלת  ,ט קודש שבועות"אנו ליומתקרבי  מתקרבי  מתקרבי  מתקרבי  
ג  ג  תורה ו ,בחינותה שני דהיינו ,התורה מסיני
         .ל"כנ שפלות רוח

ת "ה שנזכה להכנה הראויה לקבלה"הקביעזור יעזור יעזור יעזור 
ט קודש שבועות בשלימות וברצו� ונזכה "וליו

ולענוה לתורה ובתשובה מאהבה  להתעוררות
ט "כהר" עי� ועד ליו' ישועת הו, ושפלות רוח

א לקבל את "זכה כאושכבר נ קודש שבועות
לאהבת ו, ק"כ לבני� ביהמ"ז נזכה ג"ועי ,ק"התוה

כיבוד חברי  ואהבת ', ויראת ה' התורה אהבת ה
ז נזכה לנעשה ונשמע ולשמחת קיו  "ועי ,חברי 

'   בחקתי תלכו וכוכ א"וכמש, התורה והמצוות
י "דהיינו ע ,כ"שתהיו עמלי  בתורה ע' י הק"וברש

כל , "ליגט אי� תורה פעלט שוי� גארנישטליגט אי� תורה פעלט שוי� גארנישטליגט אי� תורה פעלט שוי� גארנישטליגט אי� תורה פעלט שוי� גארנישט''''וואס מוואס מוואס מוואס מ"

באחד לחודש השני לצאת  באחד לחודש השני לצאת  באחד לחודש השני לצאת  באחד לחודש השני לצאת  כ "גוזהו וזהו וזהו וזהו 
חיזוק שיעשה האד  בדר�  מאר$ מצרי מאר$ מצרי מאר$ מצרי מאר$ מצרי 

הנפש שרק לפני שנה היה בטומאה  חשבו�
ואי� , טומאת מצרי דהיינו , ביותר גרועהה

ולתורתו ' שרק עברה שנה כבר נתקרב לה
        .ק"זכה לאהל מועד ולבני� ביהמו

אחד שנמצא  'דאפי יזוק גדולחוזה וזה וזה וזה 
י תורה ותפילה "עאזי  ,בטומאת מצרי 
ט זוכה ברגע אחד "ותשובה ומעש

         .במדריגות גבוהות ביותר' להלהתקרב 
י תשובה "וע, שו  יאוש בעול  כללואי� ואי� ואי� ואי� 
ט יכול לבוא לידי השגות גבוהות "ומעש
 בימי  הה ולא רק , עד למאוד לותונע

בשנה השנית לצאת  מאר$ מצרי  כבר 
אלא בכל ', לאהל מועד וכו' זכו להתגלות ה

 ,דור ודור על ידי תשובה ומעשי  טובי 
למדריגות גבוהות ג  כ� אפשר לבוא 

ביותר ולאהל מועד ולבני� בית המקדש 
        .א"בבבמהרה 

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

דהרי כל ', ר ונתתי גשמיכ  וכו"הישועות בגו
העול  נברא רק בשביל התורה ובשביל 

בראשית בשביל התורה שנקרא  ,ישראל
, ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית

 לשמה הישראלי לומד תורהיש האולכ� כש
        .ג"ז יזכה לכל ההשפעות שבעול  ברו"עי
ורה והמצוות שנזכה להתמדת התר ר ר ר """"יהיהיהיה

מיט א מיט א מיט א מיט א " ולמידות טובות ויראת שמי 
עבדו , "געזונטע אידישע שמחה שטענדיגגעזונטע אידישע שמחה שטענדיגגעזונטע אידישע שמחה שטענדיגגעזונטע אידישע שמחה שטענדיג

בשמחה ובטוב לבב מרוב ' בשמחה וכו' את ה
לעשות רצו� הבורא כדבעי ונזכה  ונזכה, כל
 י"כלל ישראל בארל ירה עליונה לכמשל
ישועה , א בריאות הגו" והנפש"ל ולכאו"חווב

 ,רפואות שלימות, שלימה בגשמיות ורוחניות
ברכה  ,שמחה שלימה, בריאות השלימה

פרנסה בהרחבה תורה וגדולה , שלימה
וני רויחי ואריכי במקו  אחד בני חיי ומז

ק שוי� יעצ "גאולה השלימה ולבני� ביהמול
  .אייביג אוי" א זיסע אופ� אוי"

מאמר בעני� השבת מפרשת�  -פרשת בהרשלהי 
        פ"עה

        שבתותי תשמורו ומקדשי תשמורו שבתותי תשמורו ומקדשי תשמורו שבתותי תשמורו ומקדשי תשמורו שבתותי תשמורו ומקדשי תשמורו את את את את 
        ))))בבבב, , , , כוכוכוכו((((    ''''ההההאני אני אני אני 
אה� קיי� יראת שמי� איז מע� אה� קיי� יראת שמי� איז מע� אה� קיי� יראת שמי� איז מע� אה� קיי� יראת שמי� איז מע� ": ואמר ק"רביה    פתחפתחפתחפתח

כי , "מע� איז קיי� מענטש נישטמע� איז קיי� מענטש נישטמע� איז קיי� מענטש נישטמע� איז קיי� מענטש נישט, , , , נישט קיי� איד�נישט קיי� איד�נישט קיי� איד�נישט קיי� איד�
        . שהולכת רק אחר רצונה, נדמי� לבהמה

והמוכשר  בשבת קודש הוא הזמ� המסוגלוהנה והנה והנה והנה 
כי , לבדוק ולהבחי� א� אד� ירא שמי� א� לאו

דהרי שבת קודש היא , מופיע אז ביקרו אור היראה

 

        . ובבחינת ירא שבת. שומרי שבת - עליו יראי שמי 
משו� ששקולה , כי שבת קודש עולה כנגד כל המצוות, , , , ועודועודועודועוד

שמות רבה שמות רבה שמות רבה שמות רבה ((((    שבת כאילו קיי� ושמר את כל התורה כדאיתא

ה לישראל א� תזכו לשמור שבת מעלה "אמר הקב ))))יביביביב, , , , הההה""""פכפכפכפכ
        . תורהאני עליכ� כאילו שמרת� כל המצוות שב

ש באמרו ועשית� את כל "שיכווי� בק לללל""""י זי זי זי ז""""הארהארהארהארמובא מוכ� וכ� וכ� וכ� 
י "והיא עפ, מצוותי הריני מקבל עלי מצוות זכור את יו� השבת

שמצות זכור את יו� השבת  ))))הההה""""הההה, , , , טטטט""""ברכות פברכות פברכות פברכות פ((((    ש בירושלמי"מ
�    .כלול בועשית� את כל מצותי והיית� קדושי� לאלהיכ

 ))))חחחח""""מתו" שיחה לחודש אלול התשנמתו" שיחה לחודש אלול התשנמתו" שיחה לחודש אלול התשנמתו" שיחה לחודש אלול התשנ((((

  ניצוצי אשניצוצי אש

ט "ר הקוה"ק מר
 אדמו"מכ
  א"זיע

חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה ((((    כהררי� התלוי� בשערה' בחי

ועל , וא� אד� נזהר על כל שער, .).).).)יייי
, לבל יחלל השבת, כל צעד ושעל

הרי אד� , ונזהר על קדושת השבת
    ל"י ז"ש רש"כמו, זה ירא שמי� הוא

וזרחה  ))))ככככ, , , , מלאכי גמלאכי גמלאכי גמלאכי ג((((    כ"עה :):):):)תענית חתענית חתענית חתענית ח((((

  דברי תורהדברי תורה

        'א' המש� מעמ

 

וג� זו לא הועילה ושוב ניסה בכל 
אמרו , מיני רפואות ולא הועילו לו

אנשי הכפר לרופא המל& הנה כבודו 
א) בהבחנתו כי כבודו מורגל טועה כ

ומנוסה לרפאות את בני המלוכה 
אנשי אצולה הרגילי� כל חייה� 
לאכול מאכלי� בריאי� המחזקי� 

קי ועדיני הגו( נאת הגו( וגופ� ז& ו
ולכ) ג� הרפואות שלה� המה , המה

ומגושמי� לגו( כזה לא יועיל כ ב) הכפר הזה הלא גופו קרו* מחומר גס ועב המורגל במאכלי� גסי� "משא, עדיני� ומעודני�
הרפואות שמשמשי� בבית המלוכה אלא צרי& הוא לרפואות גסי� וחזקי� ובמידה מרובה ולכ) אל ל& להשתמש ברפואתו 

ש דיבר אליכ� דיבורי� הרגילי� לדבר בפני ציבור "ק ר"א כי הרה"ק ר"כ& אמר לה� הרה, ברפואות שרגיל אתה לתת לבני המלוכה
אבל אל לנו לשכוח כי נצרכי� אנו לרפואות , י המל& היושבי� ראשונה במלכות היודעי� בסתרי התורה ורזיההמור� מע� רואי פנ

בכל פרטיה� ודקדוקיה� לדקדק שמירת שבת לא תרצח ולא ' הפשוטי� והחזקי� הראוי לפשוטי הע� דהיינו לשמור מצוות ד
  . כ"ע, בור על חיוב שמירת התורה והמצוותק לעורר את הצי"והתחיל הרה, עקרי התורה ומצוותיה' תגנוב וכו

לה� תאמר רק שה� בני ' שאל הכהני� היינו הצדיקי� משרתי עליו) הקדושי� הבאי� בסוד ד" ר אל הכהני� בני אהרו�ואמ"וזהו 
תקרב ז יבואו לדעת את המעשה אשר יעשו) וליזהר מהמונעי� את האד� מלה"אהרו) ולא צרי& יותר לומר לה� כי די לה� בכ& שעי

מבעל  )קדושי�( בית אברה�ש בספר "וכמ, ואי) צור& לפרט הדברי� כי ברוב השגת� ידעו לנכו) כל מה שמצטר&, ולעבודתו' אל ד
שצרי& התנהגות וזהירות , הנ& ב) המל&, אומר לאיש היהודי' היינו המוסר שד )יא, משלי ג( בני אל תמאס' פ מוסר ד"עה ע"יסוה

א& לפשוטי , ובכ) באמר& לפניה� שה� בני אהרו) די בזה להבינ� גודל קדושת�. כ"ע, ס את עצמ&אל תמא, יתירה שלא להתלכל&
ותדבר אליה� להזהיר� , לה� תאמר ותפרט לה� שלא יטמאו עצמ� בעוונות וחטאי�" ואמרת אליה� לנפש לא יטמא בעמיו"הע� 

 .לכ) תדבר אליה� להורות לה� הדר& ילכו בה, ישמרכי לא יבינו מעצמ� ממה ה� צריכי� לה, בפרטות על כל המצוות והאזהרות
  )ל אנו מפרסמי� אותו שוב"בני חו' מאמר זה הודפס כבר בגליונינו א� לכ -א"אמור תשע(

  בגו צדיקיאבגו צדיקיא

  'ג' המש� מעמ

        

... ישיבתו מקום היה דשם בטבריא רנקב מאיר דרבי מסתברא וכן
 בה שישב בעירו קברוהו בוודאי ישראל לארץ כשהוליכוהו כן ואם

 ורב א"זיע הנס בעל מאיר' ר תלמיד סומכוס... תורה שם והרביץ
 שאומרים כמו אחת במערה עמו אתו קבורים הם, חבירו נתן

 של מדרשו ובית הכנסת בית בנין עשינו ז"תרכ בשנת וכן. העולם
 מאיר רבי הקדוש התנא קבורת מצבת גם בנינו, א"זיע מאיר ירב

 ושם, מאיר רבי של המצבה תחת מערה ראינו ומצאנו, הנס בעל
 וידענו. הנס בעל מאיר רבי קבורת מצבת מלבד מצבות שתי

 בתוך הרואות עינינו כאשר א"זיע נתן' ור סומכוס הם שאלו
 של הכנסת בית בנין מצד פתוח פתוחה היא הלא, המערה

 טובת( ".הנזכר הקדוש התנא מצבת על הם גם בנו אשר האשכנזים

  )מראה
*  

 רגעים כעשרים רחוק קבורתו מקום, כהנא רב מערת... בטבריא"
 לקבר כך אחר והלכתי. כינרת לים סמוך צפונית מערבית בפאת
, עגול מאבן ציון נמצא קברו ועל, ע"זי הנס בעל מאיר' ר התנא
 לאשכנזים אחד, הזה שטח על מדרשים יבת ושני, גבהו מטר איזה

 )משה מסעות( ".סומכוס נקבר אצלו פסיעות ואיזה .לספרדים ואחד
  )'בגליל צדיקים וקברי קדושים מקומות' 'נלקט מס( .כ"ע

 א"נ יגן עלינו ועכי"התנא האלוקי רמבעהזכות 

  

 הדרך על, הימנו ולפנים. הישן המרחץ עד ובאנו, חמים למים העולה
 הנס בעל מאיר' ר התנא קבורת שם, ההר אל סמוך, הירדן אל העולה

  .)ר"האבי החכם מסעות( ".ה"זלה

*  
 א"זיע הנס בעל מאיר רבי הקדוש התנא לקבורת עלינו] ירמיה' מר[ משם"

 הזה מהבית ולפנים. הספרדים עליו בנו אשר ומהודר נאה בנין, גדול בבית
 לעדת גם הוא הזה הבנין כתבנית. חכמים לתלמידי ישיבה בה יש

 בערב". "תקרה עליה נתנו לא ועוד מהראשונה קטנה והיא, האשכנזים
 בעל מאיר רבי של מדרשו בבית שחרית תפלת ללהתפל הלכנו קודש שבת
. דרום לצד מהעיר שעה כחצי רחוק והוא, והדר ביופי קברו על הנבנה הנס

 נוכח הוא שם אשר כל בפי הוא מקובל הים יד על אשר הדרך באמצע
  )מירון מסע( ".מרים של בארה

*  
 נמצא ושם, הכרמל הר יתפשט טבריה מחמי מעט למעלה... טבריה"

 קברו ועל... קברו על בנוי הדר ברוב גדול ובית, הנס בעל מאיר 'ר קבורת
  )שאול גבעת( ".מאוד גדול עגול מאבן ציון נמצא

*  
 לארץ אותו שיעלו מאיר רבי ציוה כן ואם... בטבריא קבור מאיר' ר"

... ישראל לארץ כך אחר אותו והעלו, צוואתו על עברו לא ובוודאי, ישראל

 בתי בכל נשמתו עבור ומדליקים
 אצל והעומד. ישראל שבארץ המדרש

 לים מעבר שהמה שלג הרי רואה קברו
  )העתים קורות( ".כנרת

*  
 מורד לצד עוד] ירמיה' מר[ ונפנה"

 הנס בעל מאיר רבי ציון ושם, ההר
 שמע אשר, .)יח זרה עבודה( בגמרא הנזכר

 אלהא' באמרו תמיד רצונו ויעשה' ה
 מאד יכבדו הערביים גם. 'ענינא דמאיר

  ".האלה הצדיקים קברי את
*  

 הדרך אל ירדנו] ירמיה' ר מאזור[ משם"



 

 

 

 ג

 ג

 לביתה להגיע שאיחרה אשתו על אחד אדם גזר פעם
, מאיר רבי של בדרשתו שנשתהתה מפני, שבת בליל
, ןהדרש של בעינו ותירק שתלך עד הביתה תיכנס שלא
  . מאיר רבי הוא הלא
 לו יש כאילו עצמו ועשה, הקודש ברוח מאיר רבי צפה

 בעין ללחוש שיודעת אשה כל: ואמר, בעינו כאבים
 וכך, בעינו ורקי לכי: שכנותיה לה אמרו. ותלחש תבוא

: שאלה, מאיר רבי אצל כשבאה. לביתך לחזור תוכלי
 אשה אותה של פחדה מרוב? בעין ללחוש את יודעת
  . לא: ול אמרה
 לי ויוקל פעמים שבע בפני רקי: מאיר רבי לה אמר
 אמר כן שעשתה לאחר. ללחוש ידעת אם מאשר יותר

 ואני, אחת פעם אמרת אתה: לבעלך אמרי לכי: לה
, רבי: מאיר לרבי התלמידים אמרו. פעמים שבע ירקתי

 היינו, לנו אמרת אילו הלא? התורה את מבזין כך
 ומפייס מתרצה הוא היהו, אותו ומלקים אותו מביאים

 ככבוד מאיר כבוד יהא ולא: להם אמר. אשתו את
 הכתוב אמר, בקדושה שנכתב הקודש שם אם מה? קונו

 איש בין שלום להטיל בשביל המים על שיימחה
, א סוטה ירושלמי[ ?שכן כל לא מאיר וכבוד, לאשתו

  ].ד
  

  במיתתם צדיקים גדולים
  הצדיקים קברי על ונפלאות ניסים

 חמשה חתומים עליו ז"תרכ' א אדר' ח מיום במכתב
 רועי דברי כה: "נכתב טבריא של הספרדים מרבניה

 ביום החתומים ו"ת טבריא ומנהיגי חכמי קדושים צאן
 בבנין התחלנו בשבט ו"ט ביום. ז"תרכ שנת ראשון אדר

 וביסוד בבנין עסוקים ובהיותנו, הבית את ליסד הקדוש
 עמודים שני דםמקו שהיה הקדוש הציון אצל הגענו

 הקדוש התנא כי לרמוז מעומדים זה י"ע זה גדולים
  . א"זיע י"האר רבינו בכתבי כמבואר מעומד קבור

 גבי מעל העפר ערימות להסיר טוב הלא ואמרנו
' ב ביום... ממש המצבה ג"ע העמודים וישימו המצבה

 בני לחמישים קרוב ובאו נתקבצו, הראשון אדר הוא
 ופנו ממקומם העמודים ירושהס עד ויגעו טרחו אדם

 מוטות ידי על ארוכה בדרך הראשון העמוד את לסובב
 העבודה ותכבד, המצבה על ולשומו להגביהו, וחבלים

 ומדברים מתייעצים והם, היום פנה כי עד האנשים על
 הביא למען ותיקון אופן לראות מרחוק עצות להביא

 עד להניח והסכימו, חברו ג"ע לשים השני העמוד את
 אחת לינה יהיה איך, מאוד הצער וגדל. המחרת םיו

 השם מעשה ראו והמה, השני מעמוד פנויה והמצבה
 וביד גדול בכח ממקומו וניתר העמוד וקפץ ונפלאותיו

 הארץ ותבקע, אחיהו אל איש חברו גבי על ונפל חזקה
  . יחדיו נסו הפנו הם שם והעמודים לקולו

 יחדיו חברו גב על במקומו העמוד ישב כי בראותם ויהי
, ובשירים בשמחה כאילים רקדו, כפים ספקו, ידובקו
 הזה הפלא". מישראל ועדה קהל בפני הזה והפלא
 סיים וכך, ז"תרכ משנת במסעו ר"האבי י"ע גם מתואר

 מכל ידידי שומע אתה האלה כדברים: "סיפורו את
, לחמישים קרוב יהודים, העת באותה שם נמצאו אלה

 ואתה. שמונה כמו שם אשר במלאכה העושים וגויים
 ראה, בדעתך לשפוט או להאמין, הטוב ברצונך הבחירה

 ואשר בעיני ראיתי אשר להודיעך שלי את עשיתי אני
 ק"ב אברהם' ר". [ ושלמים רבים מפי באזני שמעתי

 חי איש בןב כתב .ויוושע מאיר רבי אצל שיחו ישפוך, צרה או דאגה
, טבת 'בא מאיר' ר לכבוד נר להדליק ענין שיש] כח וישב א שנה[

  .י'פלאג ח"הגרל חי לכל במועד הובא וכן
  

  :קבורתו מקום
 רבי אינו כי שסבר מי גם. עוררין אין, התנא מאיר רבי של קברו על

 חלב בגוש או נקבר התנא מ"ור, אחר מאיר רבי אלא התנא מאיר
. זו להוכחה רבים מאמרים כך על נכתבו וכבר, טועה ל"בחו או

 הבנין בניית על המעשה לרבות, רבות שנים ידוע הקבר מיקום
 ברעש נהרס קברו על בנוי שהיה המבנה. קברו על כיום העומד

  .רב זמן לאחר מחדש ונבנה ז"תקצ תבשנ
  

  : בטבריה מנוחתו מקום, קבורתו מקום הוכחת
 על ארונו את ישימו מותו שלאחר וביקש  באסיא נפטר מאיר רבי
 הקודש לארץ יגיע וכך, הימים על מיוסדת ישראל ארץ כי, הים חוף

 מאיר רבי כי פירש שם 'משה פני'ב אולם. )ד-ג, ט כלאים ירושלמי(
 כדי נפטר שהוא ישראל ארץ לבני יאמרו פטירתו חרשלא ביקש

 ליד במקומו שם יקברוהו שיעלוהו שעד ביקש אולם, י"לא שיעלוהו
 צד לו יש ים חוף וכל, ימים על מיוסדת ישראל ארץ כי, הים חוף

 בואנו ולפני, לטבריא הלכנו] שאן מבית[ ומשם" .י"לא ושייכות
, נורי בן יוחנן' ר קבר ירהע ולפני.  מאיר' ר של קברו ראינו להעיר

 הבית לבנות צוה והוא, המערה היא הבית ותחת. בית עליו ויש
 רב של וקברו שמעון' בר אלעזר' ר של קברו המערה ולפני. בימיו
  ". כהנא

*  
 חמי מרחץ ממנו ולמטה, מאיר' ר, בהר, העיר של אחר מצד"

 עליו  הנביא ירמיהו להם וסמוך, "מאיר' ר שם על מכונה טבריה
 רבינו שליח יעקב' לר המסעות אלה( ".מאד גדול שעליו והציון, השלום

  )מפריז יחיאל
*  

 התנא מאיר' ר של וקברו טבריה חמי, מיל כמו מטבריה רחוק"
 והישמעאלים, אחר מאלישע שלמד מפני, אומרים כאחרים הידוע
' ר בן שלמה' ר איגרת( ".החונק: לומר רוצה, אלחנק מאיר אותו קורין
  )דוראן שמעון

*  
 ושם, במישור זקוף אבנים של ציון יש )ע"ר לתלמידי( לשם וקרוב"

' ר ששמו אחד נקבר שם כי אומרים, ובוקר ערב להתפלל מתקבצים
 ואיננו, מעומד ונקבר שילה יבוא כי עד ישב שלא שנשבע מאיר
  )באסולה משה רבי( ".דמתניתין מאיר' ר סתם

*  
 קברות שם יש, החמין מים מרחצאות אל בלכתך, טבריא לדרום"

 שמותם נזכרו וכבר. אחד במקום ואינן, מזה זה רחוקים צדיקים
 על מדרשא מבי] ו[דאפקוה ירמיה' ור מאיר' ר: והם, הייחוס בספר

 שבכל ירמיה' ר בעי סתם והוא, ל"כנ, הזרה השאלה אותה ששאל
 שנזכר כמו והוא, שמם זוכר איני אחרים צדיקים' ג ועוד, התלמוד

 הודה כי דעתי לעניות ונראה. העולם שאומרים וכמו חוסהיי בספר
 בני שאומרים כמו מעומד קבור שהוא מאיר' ר על ל"ז מורי
  )ויטאל חיים רבינו(".אדם

*  
 מאיר' ר קבור ממנו הרחק ולא, החיים בית] דרום[ )צפון( לצד"

 רב קבור בה, מערה, ההר ראש על ממולו. אלישע של תלמידו
". ציון בנוי ועליו, ירמיה' ר קבור מכאן הרחק לא... ותלמידיו כהנא

 מעט נוטה, ההר לצד, ולמערב טבריא מחמי והנה", ]משה ידי[
, ציון ובאמצע, באבנים רצוף כותלים' ג של חצר שם יש, לדרום

 קבור ששם ואומרים, באמצע זקוף הישנים מהעמודים עגול ואבן
. כהיום בחר קברו על שהיה והאהל )ירושלים חיבת( ".מאיר רבי

: א"תרל בשנת כותב לונץ מ"להרא באגרתו
 ציון על להתפלל הולך הייתי רב מזמן אנכי'

 על ציון שום היה ולא ,נ"בעה מאיר' ר התנא
 ואמרו... מריחיים אבן עמוד אחד רק, קברו

 מראה טובת וראה', האבן זה תחת נטמן שבכאן
 יחזקאל במראות חי איש הבן כ"כמו. לעיל

-[ העליונה שהמצבה שנמצא זה מעשה מזכיר
 על בדיוק יושבת] זו ג"ע זו סלע אבני שני

  ].התחתונה המצבה
*  

 כל נדפס] ילוז ח"להגרי[ יוסף ילקוט בספר
 וחכמי מרבני 12 בשם הזה הנורא הסיפור
 עמודים 2 היו בתחילה כי נוסף ושם, טבריה

 מקום לציון אמה בגובה זה ג"ע זה שוכבים
 בתחילה העבודות כדי ותוך, התנא קבורת
 שעמדו העמודים כנגד מכוון בנין תבנית נתגלה
' ח וביום, העמודים בין כנגד והמצבה, במקום

 ולשים המצבה לנקות כשהחליטו ז"תרכ' א אדר
 לצורך העמודים 2 הוזזו, עליה בדיוק העמודים

 ג"ע הראשון העמוד הושם רב ובכח, הניקוי
 אל חזר השני שהעמוד הנס קרה ואז המצבה
  . הראשון מקומו

*  
 שהציון לאחר כי טבריה אנשי בפי מסופר עוד

 ונשכח המקום נעלם, ז"תקצ בשנת ברעש נהרס
 ג"ע צאנו עם רועה ישב אחת םשפע עד, הציון
' ר אליו בא בחלומו והנה. ונרדם הזו האבן
. קבורתי מקום על שוכב אתה לו ואמר מאיר
 וחפרו טבריה לחכמי הדבר וגילה בא למחר

 אותו מת ומיד, העמוד את ומצאו ההוא במקום
  .הדבר אמת כי והבינו הרועה

  
  נ"קברי רמבעה על סגולות

 שמן ינדור אם... דבר איזה שמאבד מי, קבלתי"
 מוצא מיד מאיר רבי של לנשמתו למאור

 האבידה שאם, זמן יעבור שלא ובלבד, האבידה
 הוא ואם... אותם הוציא שכבר אפשר, מעות

 או אחר למקום שהוליכה אפשר שמלה או בגד
 אינו ואז ניכר שאינו באופן שינוי בו עשה

 ומוסיף )ג"תרס מהדורת תלפיות מדרש( ".הנדר מועיל
 בכל נוהגים קדושים וישראל: "'ירושלים יבתח'ב

 ואבידה גניבה ו"ח יארע אם, ישראל תפוצות
 שמן נודרים, ל"ר ומכאוב וחולי צרה עת ובכל

 דמאיר אלקא" ואומרים קברו על מעות או
 הוא וכן". ויפלטם יענם והוא, בזכותו "עננו

  .א"להחיד עיניים בפתח
*  

 נקברש הנס בעל מאיר רבי על נכון טעם ועוד"
 על מגן זכותו נשמתו שורש לפי... מעומד
 בחייו מגן היה כאשר פטירתו אחר העולם
 לעץ דומה זכותו נמצא כן ועל... עמהם בעודו
 קברוהו ולכן... עמדו על עומד שהוא הנטוע
  ".הנטוע לעץ דומה שזכותו לרמוז מעומד

*  
 .)עה ביומא( הנאמר כי אמר ממונקאטש ק"הרה

 מאיר רבי הוא, אחריםל ישיחנה איש בלב דאגה
 איזו לו שיש מי כי ופירושו, אחרים המכונה

  ע"התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זי
  ]'בחלק [ )א"תתפ, א"ג( ד אייר"ייומא דהילולא העול� נהגו ש
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

היות ואחד ', פרקי חינו&'מדור ' זכרו'מערכת ' לכ
הנושאי� שזכית� לכתוב במדורכ� החשוב בו 

וא, צירפת� ( ,"הבוחר בשירי זמרה"עוררת� בעני) 

הריני  )א"� חשובי� שבדורינו שליט"מדברי כמה אדמורי
לצר( בזאת וא( כדאי שתוסיפו את הדיבורי� 

 ,א"ר מרחמסטריוקא שליט"ק אדמו"היקרי� מכ
  . כ למפרע"ויש, חושבני שיהא זה תועלת לרבי�

  �-י -סאמט - ש - כ�פועלהמוקיר 
  

  

אב� וכבר שוחחנו פע� אודות דברי ה: ...דבריוואלו 
זולל מפורש והוא זולל : ק"מהו זולל וסובא וזל עזרא

בשר רק הוא ש� כלל לנות) בכל מה שיתאווה כל מה 
סובא הוא מרבה לשתות והוא , שיבקש ממנו

  .כרהמשת
ז כי א� "זה כמו אפיקורוס כי לא יבקש חיי העוהוהנה 

 - איתא �"רמבוב, להתענג בכל מיני מאכל ומשתה
והשני שהוא זולל וסובא עובר על מה שנצטוינו 

, ואותו תעבודו ובו תדבקו)"ונאמר עוד , קדושי� תהיו
, בכל דרכינו' שתכליתו של יהודי הוא לדעת את ה

וזולל וסובא לא ידע ', ז הוא רק לעבודת ה"וא( העוה
  .'דר& ה

דברי� אלו יש להכניס שיאכלו כדבעי ולא יהיו וכל 
כ חו* מכל "ז שבימינו הוא גדול כ"להוטי� אחר העוה

' ל והמכשירי� שהומצאו ה"הדברי� החדשי� רח
ישמרנו שדברי� אלו יכולי� להביאו עד שאול 

וכמוב) שבא� נזהרי� בכל הענייני� אי) , תחתית

  ו�ו�פרקי חינפרקי חינ

  הרב שמואל שטר

  ויוע& חינוכיויוע& חינוכימחנ� מחנ� 

פ "י ונכנסתי אז אל הקו"שבהיותי בחור התגוררתי בלונדו) וביקרתי בא
 - י"ענה על השלטו) האנגלי ששלט אז באונ, ק רבי נחומטשע"אצל הרה

  , "דער אייבישטער זאל אויסהיט) כלל ישראל פו) דע� ענגלאנדער"
מהיכ) יודע הרבי  -שאל אותו, שלא הבי) על מה ירמזו) דבריווהבחור 

שערכו והוא ' צעדה'שפע� נקלע באיזה  - ק"ענהו הרה, שאינ� טובי�
י "כי ע, שונאי ישראלי הניגו) שמע שה� "וע, שמע האי& שה� מנגני�

ובשעת מעשה לא ירד הבחור לעומק) , ניגו) מתבטאת נפשו של האד�
  :א& עתה כשראה את הדברי� העתיקי� נוכח שכתוב כ&, של דברי�

כ דנו בזאת "בי) העמי� ע הסכסוכי�ובמזרח התיכו) קשי� היות 
ואחד מבני המלוכה הציע כפתרו) לכלות את ע� , באסיפת המלוכה

  !ישראל
והרי הלכה , א& כ& היה, יודע אי& הרהיבו עוז לפרס� דבר שכזהני אינ

, הוא הוציא קריאה לכלות את ע� ישראל, בידוע שעשיו שונא ליעקב
כל גויי� שבחוהו כל האומי� כי גבר ' הללו את ה"והרי אומרי� אנו 

, שהלא ה� יודעי� מה זממו לעשות לנו - ומפרשי�, "עלינו חסדו
  .ה זדונית במטרה ברורה לכלות את ע� ישראלבאות� שני� היתה כוונ

כי בשמעו , ק"זאת נענה הזק) שעתה מבי) הוא את כוונת הרהובראותו 
ע התגורר סמו& 'הרי רבי נחומטש, את נגינת� הבי) את תכונת� וכוונת�

יפו שהיה רחוב ראשי ואולי שמע ש� את הנגינה בעת צעדה ' לרח
  .ל"עכ. שערכו ש�

*  
ועל כ) מוכרחי� אנו להיזהר עלינו ועל נפשות  ,מתבטא הנפשבניגו� 

ילדינו מכל אות� ניגוני� שאי) מחבריה� יראי שמי� ואינ� חסידישע 
הרי זה מכניס בנפש , וא� נפשו של המחבר היא פחותה ונמוכה, ניגוני�

מילי� ( .וזה דבר נורא א געפרליכע זא&, האד� דברי� אשר ה� לא כדת

 .)ז"קדישי� תשס

        כת מזלא טבא מעומקא דליבאכת מזלא טבא מעומקא דליבאכת מזלא טבא מעומקא דליבאכת מזלא טבא מעומקא דליבאברברברבר
על כל , למעלת ידידינו היקר והמפואר

עומד תמיד הכ
 , מכיריו אהוב וחביב
לבו , ש"מיקירי וחשובי אנ, לימינינו

כלי , ער וח� לכל דבר שבקדושה
מופלג בכל מידה , מחזיק ברכה

  ,שבחו מי ימלל במילה, ומעלה
 ו"הי יצחק וואל" הערמא
יצחק וואל" הערמא
יצחק וואל" הערמא
יצחק וואל" הערמא
 'ח ר"ההר

  ב"ארה –ויליאמסבורג  –
  ולבנו האבר� היקר 

   -ו"הישלמה זלמ
 יוס" שלמה זלמ
 יוס" שלמה זלמ
 יוס" שלמה זלמ
 יוס" ר "הר
  ב"ארה -בארא פארק

  מ"בשעטו תהב -הולדת הנכדהלרגל 
, ח"ר שיזכו לנחת ממנה ומכל יוצ"יה

וא�  ,לתפארת המשפחה החשובה
טוב וחסד יהיו מנת חלקו כל הימי� 

 .ר"אכי
        

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
אשר , יקיראהאי גברא  ,ל ידיד המערכת הננו לשגר בזה

  זוכה ומזכה את הרבי�, ענוות ח
 נסוכה על פניו
  בית שמש –א "שליט לוי ברנשטיי
לוי ברנשטיי
לוי ברנשטיי
לוי ברנשטיי
רבי  ח"הרה

כולו , יניק וחכי� טובא, לרגל שמחת הכנס בנו היקר
  לו מחמדי� ממתקי� וכו

  צ"ו לעול התורה ומצוות בשעטומ"ני אפרי� פישלאפרי� פישלאפרי� פישלאפרי� פישל' הב
, רב תענוג ונחת, ח"יזכה לרוות נחת ממנו ומשאר כל יוצ

מתו� , ויזכה לגדלו ולחנכו על מבועי התורה והחסידות
  .ר"אושר ועושר והרחבת הדעת אכי, שמחה ואורה

  

  ידידי� רוממו�ידידי� רוממו�ידידי� רוממו�ידידי� רוממו�
להאי צנתר , ברכה מרובה שלוחה בזה מעומקא דליבא

מיטיב לכאו, תמי� למעלות, דדהבא משמח , א"לב טוב ו
עונה   , אלוקי� ואד� בכל עת ו

  משמש בקודש - ו"הי נתנאל לבר "הר
 ט"ט לאויש"לרגל שמחת הולדת הבת במז

מתו� , ה ממנה לש� ולתפארתר שתזכה לנחת דקדוש"יה
עול� עושר וכבוד עד  נו , אושר ו חי עדי נזכה לביאת משי

נו בב נו בראשי   .א"ומלכי
   –השמח בשמחת� ומבר� בכל לב 

 ירושלי� -  דוד יצחק יעקב בידרמ�

  

  ברכת מזל טוב
מחשובי אברכי , לידידינו היקר

המשכי� קו� , נ"תורת שנ"כולל 
  ש"לעבודת הבוית

  א"שליט שמעו� שמעוניהרב 
  ג"לרגל שמחת נישואי הבת עב

  ו"הי יעקב ברגרהחת� החשוב 
ר שיזכה לרוב נחת מה� ומכל "יה

ח מתו� שובע שמחות וכל "יוצ
  .טוב סלה

  

  נא להתפלל
  לרפואת 

  ש"לרפו מלכהב�  יוס�' רב הר
  .ואריכות ימי� ושני� טובות

  

        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

  מסור ונאמ� , ישרי 
  ו"הי נתנאל לבנתנאל לבנתנאל לבנתנאל לב    ר"ה הר"ה

לרגל שמחת הולדת הבת 
  צ"בשעטומ

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

 חיי  ברייערחיי  ברייערחיי  ברייערחיי  ברייער

 

ואי) מדברי� , ת) עניני�מגיעי� לאו
אלא  )פראסטע זאכ�( מהדברי� הפחותי�

יש בימינו ', א( בדברי� כנגינה ומוזיק וכדו
מיני זמר של פראסטע ניגוני� של קלטות 

' ס( ע� ניגוני� פחותי� המסיטי� הנפש

  ..)פירט אראפ דע� נפש
*  

ואינ� ' ניגו) שאינו מיהודי� עובדי הכל 
יגוני� אלא וארימע נ-חסידישע ניגוני� ו

כי הלא , מפלוני אלמוני ומי יודע מי המה
עני) הניגו) הוא שנפשו של אד� מתבטאת 

י הניגו) וא� זה מפלוני אלמוני שאינו "ע
יהודי חרב ונאמ) הרי זה מזיק ויש להיזהר 

  .שלא להגיע לזה
*  

, הרב הלפרי�סטער 'מיהודי ממנצשמעתי 
שפע� עיי) זקינו באיזה גליו) שהוציאו 

בית המלוכה בלונדו) ובו היה מובא לאור מ
עניני� שוני� והיה ש� ג� איזה כתב עת 
בו נכתב על רצונ� של ראשי המלוכה 

עתה  -ונענה זקינו, לפעול בשני� עברו
, מבי) אני מה ששמעתי מרבי נחומטשע

  טנא מלא ברכות
, מעומק לבנו נשגר ברכת מזלא טבא וגדיא יאה

העוסק במלאכת , לידידינו הנער� חבר השיעור היקר
, א"ק למר� רבינו שליט"במש, הקודש במסירות נאמנה

  אציל הנפש והמידות, ז� הרעיו�
  ו"הי נתנאל לב' הרב ר

  צ"בשעטומ' לרגל הולדת הבת תחי
ולגדלה ולחנכה ולחכמה , ר שיזכה לרוות נחת ממנה"יה

בדר� הסלולה , שי� טובי�עת לחופה ומ"לתורה ולבע
  .א"צ בב"א עד ביאת גוא"ק מר� רבינו שליט"מכ

===  

השיעור היומי דאברכי חסידי  דילומ כעתירת חברי
  לעלוב

  ש"מג - מנח� גולדברגהרב 
 יאשיה לוי�  -ישראל לוי� -שלמה עמאר -יוס� לב

  

  לידידי וריעי כאח לי

פי ימלא ברכה , זמרהבשיר ושבח תודה וקול 
אוצר , החשוב והיקר נ"ידיט לקד� "בברכת מז

ב ועדי) היקר טוב הל, המהולל בפי כל, חמדהכלי 
  , מוכתר ומעוטר במעלות רמות, המידות

  ו"הי נתנאל לבר "הר
  צ"בשעטומ' תחי לרגל הולדת הבת

ברכתי שלוחה בזה שתזכה לרוב נחת דקדושה 
דולה וג תורה, מ"ממנה תו& בריות גופא ונהו

ל מר) רבינו במקו� אחד כשאיפתו הטהורה ש
  א"שליט

השמח בשמחת& ומבר& מריחוק מקו� ומקרב 
  לב 

 ב"ארה - לייקווד -זלמ� הגר

  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
שמסר נפשו , האי גברא יקירא

ד התורה בכל עת למע
 לימו

  אהוב לשמי� ולבריות, וזמ

        ישראל יודאישראל יודאישראל יודאישראל יודא' ח ר"הרה
        שטיי
 שטיי
 שטיי
 שטיי
 ל "ז יוס"יוס"יוס"יוס"ר "ב
  ט  "ד אייר תשס"ע כ"נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
===  

י בנו ידידינו האבר� "הונצח ע
' ח ר"החשוב והנעלה הרה


  א"שליט בנימי
 יוס" שטיי
בנימי
 יוס" שטיי
בנימי
 יוס" שטיי
בנימי
 יוס" שטיי

 

        ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב 
מחנ� דגול ', מזכה את הרבי� בהפצת תורה ועבודת ההלכבוד מעלת ידידינו 

מאמרותיו המתוקי� נהני� באלפי בתי , הולל בפי כלשמו הטוב מ, מרבבה
ור בכל לב ונפש ימי� ולילות למע
 ילדי ישראל לחנכ� על במותי מס, ישראל

  ה"ה, איש חי ורב פעלי�, החינו� הטהור
        """"פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�""""        מדורמדורמדורמדור    עור�עור�עור�עור�    - - - - אאאא""""רבי שמואל שטר
 שליטרבי שמואל שטר
 שליטרבי שמואל שטר
 שליטרבי שמואל שטר
 שליטב ב ב ב הרהרהרהר

  'הולדת נכדתו תחילרגל שמחת 
  אצל חתנו כבנו האבר� החשוב

        המערכתהמערכתהמערכתהמערכת. ו במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת"הי אלעזר ענגעלאלעזר ענגעלאלעזר ענגעלאלעזר ענגעלהרב 

  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה

  ל"ז דודדודדודדוד' ה בת ר"ע נעכאנעכאנעכאנעכאמרת 
  ו"ד אייר תשנ"נפטרה כ

  .ה . ב . צ . נ . ת 
===  

ידיו , החשוב והנעלה ק"ראה ידידינו בנה על ידי הונצח
  ו"הי נחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורר "ה הר"ה, רב לו בזיכוי הרבי�

 

  

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

לבו הידוע בטוב , שמו מהללי  בשפתי רננות
, ברו� הכשרו�, בעל מדות תרומיות, לעזור לזולת
חי , ימלל אי� גומרי� עליו את ההלל  שבחו מי

רוד" , ורב פעלי  לתורה ולכל דבר שבקדושה
  .צדקה וחסד

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

  ה"לילות כימי  למע� רבינו ה
  ש"פלג בתויהאבר� היקר המו

  ו"הי נתנאל לבנתנאל לבנתנאל לבנתנאל לבר "הר
' לרגל השמחה הגדולה בהולדת הבת תחי

  צ"בשעטומ
יהי רצו� שיזכה לרוות נחת ממנה ויזכה לגדלה 

ט מיט א "לתורה ולבעל תורה לחופה ולמעש
  .גזונטע אידישע שמחה שטענדיג

===  

   היקר העומד לימינינו גליו� זה נדבת ידידינו
  .לרגל השמחה נתנאל לבנתנאל לבנתנאל לבנתנאל לברבי 

  

        י נשמתי נשמתי נשמתי נשמתלעילולעילולעילולעילו
, כלי מחזיק ברכה, האי גברא יקירא

מעוטר במדות ומעלות יקרי� ומהולל 
  בתשבחות

        אלעזראלעזראלעזראלעזר' ח ר"הרה
  ל"ז צביצביצביצבי' ח ר"בהרה

        רייכעררייכעררייכעררייכער
  ז"ג אייר תשס"ק כ"ע עש"נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
===  

, י בנו הנדיב הנכבד והיקר"הונצח ע
  ,לבו ער וח� לכל דבר שבקדושה, ח"רודצו
 �"י -א"שליט כערכערכערכערשלמה ריישלמה ריישלמה ריישלמה ריי' ח ר"הרה

  

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

, לבו הטוב עולה על כולנה, מאוד נעלה
חכמתו , משובח ומפואר בפי ישרי�

  ניכרי� ויראתו מתו� מעשיו
  ו"הינתנאל לב  ר"הרה "ה

  צ"בשעטומ הולדת בת�לרגל שמחת 
  ר"אכי ס"ר שתזכה להרבה נחת וכט"יה

 ישראל אשר זייבלד – מבר� ידיד� 

 

  ולעורר רחמי� נא להתפללא
  לרפואת 

 רייזלב�  ב� ציו�' ג ר"הרה
  ש"לרפו

  .ואריכות ימי� ושני� טובות
  


