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ואילו בחצרות , בהתעוררות עצומה מתפללי� ובוכי�
דומה העליצות והשמחה , אות המערה מסביבובאכסדר

שוררי� , כמו חג שמחת תורה שכול� מפזזי� ורוקדי�
ע מההגדרה "י� זי'ק מרוז"ונתפעל הרה, ומזמרי�

בפנימיותו הוא , החת�כמו כ�  –המחכימה וציינה לשבח 
אבל , כל העת בהתעוררות עצומה בתפילה ובשברו� לב

  .על פניו ניכרת השמחה הגדולה
*  

שאי�  א"ר שליט"מר� אדמומידת הענווה שח פע�  בעני�
אלא עליו , לו להאד� לחפש אחר מעלותיו ומדרגותיו

אזוי , בלי חשבונות, להבי� כי זה המצב שבו הוא נמצא
בלי להתעמק בחשבו� , או� דאס איז דאס, קוקט מע� אויס

בחור אחד הגיע לפרק : יש מילתא דבדיחותא"... מעלותיו
� היה דוחה את השדכני� שבאו ובכל פע, האיש מקדש

והיה סופר ומונה כל , לפניו להציע לו מ� המיטב
וכל ההצעות פסל� ובטל� , התשבחות והמעלות שלו

הטי  לו חברו , בחלו  הימי�', כי אי� דומה לו וכו, במחי יד
ואמר לו כי עליו לאחוז במדת , דברי מוסר וכיבושי�

מעלותיו  הענווה והשפלות בר! ולא להתגאות כל כ! א�
קיבל על עצמו הבחור דברי חברו והחל , יתר על המדה

כעבור כמה חודשי� באו , לעבוד ולעמול על מדת הענווה
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

        
        ב''ב סיו� תשע"י

  חחחח""""גליו� תקסגליו� תקסגליו� תקסגליו� תקס
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        פרשת נשא פרשת נשא פרשת נשא פרשת נשא 

        חחחח""""דאדאדאדאליקוטי ליקוטי ליקוטי ליקוטי 
  ות על עניני שמחה ונישואי�משמחי לב והנהג

 

חת�  :א"ר שליט"ק מר� אדמו"אמר כ
ישא ביו� חופתו הוא דוגמת אתרא קד

  , מירו�
על דר! המעשה בחסיד אחד והכוונה 

ק "הרהונכנס אל , למירו� ושחזר ממסע
ע ושאלו מה היה "זי י�'ישראל מרוז' ר

בפני� המערה : השיב החסיד, במירו�
גדולה ההתעוררות כמו ביו� הקדוש  –

שכול� ניתני� , יו� הכיפורי�

להציע לו איזה שידו! הגו� 
אבל הבחור הרי� קולו , מאד
ומה כשהיה חסר לי מדת : וטע�

, הענווה לא הסכמתי לשידו! זה
ה השלכתי מדת "עתה אשר ב

עתה  ומדת הענווה היא, הגאווה
האי! העזת פני� , נר לרגלי

הוא  –! ?"להציע לפני שידו! זה
כי אי� לערו! , אשר אמרנו

  עניני נישואי�
ויי� יש עני� של כי כ� ג� אצל הג הנה

ולהוליד בני� ומקיימי� את , נשואי�
העול� בהביא� דורות של בני אד� 

אמנ� אי� , שה� עיקר ישובו של עול�
וכל כולו , לה� שו� קיו� מצוה בזה

מעשה גשמי לצור! הנאת� וטובת� 
, ואי� לו בזה שו� קיבול שכר, הוא
הרי , כ יהודי כשעושה כל זה"משא

בזה ציווי  שאצלו הוא מצוה ומקיי�
ושכרו מובטח לו על , ש"הבורא ית

  .המעשה הטוב אשר עשה
ש רבי חנניא ב� עקשיא "ז מ"עפי ל"וי

ה לזכות את ישראל "אומר רצה הקב
וכבר , לפיכ! הרבה לה� תורה ומצוות

, עמדו בזה קדמאי בביאור המאמר
שהרי לכאורה א� היה רק כמה מצוות 
, בודדות היה קל ביותר לקיי� את כול�

ג מצוות ולא קל "כשיו שיש תרימע
י "ועפ, ג מצוות"להגיע לקיו� כל התרי

שיש דברי� שג� , ל הכוונה"ל י"הנ
, היהודי וג� הגוי להבדיל עושי� אות�
כמו הדברי� הנצרכי� לצור! קיו� 

שאצל , ושאר דברי� גשמיי�, הגו 
, היהודי ה� מעשי� של קיו� מצוות

ומסופר על , ואצל הגוי ה� מעשה בהמי
ל שפגש בו אד� "זצ ז אויערבא�"רשהג

בשעות הבוקר ושאלוהו ילמדנו רבינו 
ח ב� "פירוש וביאור המימרא של ר

ז הנה בכמה "וענהו הגרש, עקשיא
, שעות האלו שעברו מאז קמת משנת!

אלא להבחי� בהכרה ברורה מה , בחשבו� המעלות
  ".מצבו האמיתי

  
" כי בשמחה תצאו" :א"ר שליט"מר� אדמוק "מכ
י שמחה "ידוע מה שאמרו צדיקי� כי ע )יב, ישעיה נה(

כי העיקר , ל"ר יוצאי� מכל המוקשי� ומכל הצרות
ויש , י שמחה יוצאי� מכל דבר רע"וע, להיות בשמחה

דהיינו שעל ידי ריבוי  –" כי בשמחה"לומר עוד 
, אירוסי� ונישואי�, השמחות שעושי� בבתי ישראל

ל "כי כבר אמרו חז, נזכה לצאת מ� הגלות –" תצאו"
אי� ב� דוד בא עד שיכלו כל  .)יבמות סב(' בגמ

נאמר בסעודת אירוסי� לבתו . ק"ודו, הנשמות שבגו 
ר הרב "� מוה"ג חדב"עב' הצדקת מרת סימא תחי

  .א"אליעזר ויליגער שליט
  

הכרתי איש חסיד " :א"ר שליט"ק מר� אדמו"כסיפר 
אשר , ל"רבי אברה� מייעש זצ, בירושלי� של מעלה

כל ימיו היה נוהג להסתגר ארבעי� יו� קוד� ראש 
וכשבא , שואיוכ! נהג ג� בצעירותו לפני ני, השנה

בברית האירוסי� העמיד תנאי השידוכי� בזה שיוכל 
  ". להמשי! לקיי� בנוהגו זה

  
 'ד' המש� בעמ

  פניני קודש

    רררר""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככ    קקקק""""פפפפממממ
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    רררר""""עטעטעטעט
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 וגילו צדיקי�� שמחו בה
הננו לשגר בזה מיטב ברכותינו מעומק לבנו אל , באותות כבוד ואהבה

ידיד כל בית ישראל איש , הוד מעלת האי גברא רבא ויקירא
, כשמ� תורק שמו, נהורא נפישא, ידא ופרישאחס, ר"מו, האשכולות

, מרבי� ורבי� צריכי� לו' ירא ה, אוצר כלי חמדה, פה מפיק מרגליות
        הההה""""ההההשמו מפארי� 

 אאאא""""הגאו� הצדיק רבי אברה� אלימל� בידרמ� שליטהגאו� הצדיק רבי אברה� אלימל� בידרמ� שליטהגאו� הצדיק רבי אברה� אלימל� בידרמ� שליטהגאו� הצדיק רבי אברה� אלימל� בידרמ� שליט    

  "כולל תהילי�"הוא הגבר אשר הקי� את המפעל הגדול 
ועומד , לי�אשר בו מדי יו� ביומו מסיימי� ברוב ע� את הספר תהי

  ומוסר גופו ונפשו ומאודו למע� קיומו במסירות מופלאה
 'תחי ק"החשובה ב נישואי בתובמעו� קדשו ב' השרוי השמחהלרגל 

  בסימ� טוב ומזל טוב צ"ג בשעטומ"עב
שיזכה , הבט משמי� ופקוד גפ� זאת, שמי�ר מלפני אבינו שב"יה
זכות דוד ו, ח"מה� ומכל יוצ, כ לראות רוב נחת ושובע שמחות"מע

ומשמחת בית צדיקי� זו , מלכא משיחא תעמוד לו ולזרעו עד עול�
לנו ולכל , ג"ס ברו"יושפעו השפעות טובות ששו� ושמחה וכט

  .ישראל אמ�
  נאמנה מקרב לבהמברכי� 

  יהודה עמאריהודה עמאריהודה עמאריהודה עמאר    ––––ידיד נפשו השמח בשמחתו 
  ואברכי הכולל מתפלליההנהלה ווצא� מרעיתו 

 

  ל�ובחו  ק�בארה  האברכי�  חבורות  התאחדות

  א�צ  רבי אלימל� בידרמ� שליט�ק הגה�בנשיאות כ
====================================================================        

        ברכותברכותברכותברכות    מלאמלאמלאמלא    טנאטנאטנאטנא
  ת"למעכש ברכות מלא טנא אנו משגרי� וישועה רינה ובקול כבוד בהדרת
  ובקרב ישרי� בפי נער�, באורייתא וגובריה חיליה רב, רבא גברא האי

  ובהתרוממות בשמחה שבשמי� לאביה� ישראל נפשות מלהיב, חסידי�
   ה"ה, ועוזו' ה מבקשי לע� וחסידות קדושה מאורו משפיע

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    בידרמ�בידרמ�בידרמ�בידרמ�    אלימל�אלימל�אלימל�אלימל�    רבירבירבירבי    הגאו� הצדיק מורה מורינוהגאו� הצדיק מורה מורינוהגאו� הצדיק מורה מורינוהגאו� הצדיק מורה מורינו
  'שתחי הבת בנישואי צדיקי� במעו� השרויה השמחה לרגל

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מזוטשקאמזוטשקאמזוטשקאמזוטשקא    רררר""""האדמוהאדמוהאדמוהאדמו    קקקק""""ככככ    נכדתנכדתנכדתנכדת
  'שיחי יעקב מרדכייעקב מרדכייעקב מרדכייעקב מרדכי הרב המופלג החת� ג"עב

 רב א"שליט נפתלי צבי היילפרי�נפתלי צבי היילפרי�נפתלי צבי היילפרי�נפתלי צבי היילפרי� רבי צ"הרה ב� אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מטשערנאבילמטשערנאבילמטשערנאבילמטשערנאביל    רררר""""האדמוהאדמוהאדמוהאדמו    קקקק""""ככככ נכד
  .טוב ובמזל ומוצלחת טובה בשעה ק טשערנאביל ירושלי�"דק' גרמות  מ"ור
דורות  ח"יוצ ומכל זה מבית שתרוו, דליבא קד� מורינו מעומקא ברכותינו את נצר!
 ק"בעבוה ותזכו להמשי�, דשמיא וסייעתא רוויחי ומזוני אריכי חיי בבני, ומבורכי� ישרי�

  ,דמיטב מילי וכל הלב בשמחת ברכה שפע מתו�
  נאמנה בקידה ובהערצה המברכי�

  חבורות האברכי� ברחבי תבל

-בית שמש  -בני ברק  -ירושלי�  ::::חבורתחבורתחבורתחבורת 
 -בארא פארק - ביתר -אלעד

 -לייקווד -מונרו -מאנסי -ויליאמסבורג
 -לאנדא� -טורונטו -מאנטריאל

  סטר'מאנצ
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  ניצוצי אשניצוצי אש

ט "ר הקוה"ק מר� אדמו"מכ
  א"זיע

ש וההתרגשות היתה "פני� ובחופה של אחד מאנ
בעיצומה ואנשי� ממש הורידו דמעות בעת שהבדח� 

א� החת� לא התרגש , ניסה להוריד דמעות מעיני החת�
כשראה רבינו כ� אמר , עות לא נראו בעיניוכלל ודמ

לחת� שחייב לבכות בכי חזק ושזה רגעי� גדולי� 
וסיפר את משל הצבי והאייל שנפגשו , וגורליי� בחייו

ובסו  נפגשו , ביער וכשנפרדו חשבו שלא יפגשו עוד
והנמשל מוב� שבסו  , יחדיו על שולחנו של הקצב

להישאר  אז מה לו, נפגשי� ש� למעלה לאחר הפטירה
אדרבה עליו לבכות ביו� גדול ונורא זה של שמחת , שאנ�

והדברי� עוררו את החת� ביותר ומעיי� , נישואיו
        . דמעותיו לא חפ! יותר להתייבש

                                                                            
א כשהשתת  בשמחת "ר זיע"עובדא אצל מר� אדמוהוה הוה הוה הוה 

וטרח בכל כוחו כדי לשמח את , ש"נישואי אחד מאנ
, ני� כעני� מצות שמחת חת� וכלההחת� בכל מיני אופ

וכל זמ� החתונה שימח והרקיד את כל המסובי� ועל א  
חולשתו הרבה קיפ! ורקד כדי לקיי� את מצות שמחת 

וניהל את החתונה ממש כמו שהוא אביו של , חת� וכלה
וכשראה שאחד מ� המסובי� אינו משתת  , החת�

בשמחת החת� מיד ק� אליו ואמר לו שג� ישתת  
        לללל""""הנהנהנהנ. והכל בשביל לשמח את החת�, הזו בשמחה

        
ש שלאחר שמחת השבע ברכות המשי� את "מאנאחד אחד אחד אחד 

וק� לו , שיגרת חייו כרגיל כאילו לא עבר תקופה חדשה
כשראהו , לתפילת שחרית בשעות המאוחרות בבוקר

חת� שלא ק� מוקד� ולא מנהל : רבינו אמר לו בריתחא
אינו  ,ת"את חייו מחדש להתעוררות יתר לעבודת השי

        
        מוסר קוד� החופהמוסר קוד� החופהמוסר קוד� החופהמוסר קוד� החופה

ק הפחד יצחק "שהלכו לחופה של הרהקוד� קוד� קוד� קוד� 
בעל  אהר� מקארלי�אהר� מקארלי�אהר� מקארלי�אהר� מקארלי�' ' ' ' ק רק רק רק ר""""הרההרההרההרהע אמר "מבויא� זי

מחות� יקר למה : הבית אהר� לחתנו הקדוש
מיד . אינכ� אומרי� מוסר לחת� לפני החופה

לקח אביו את לחיו הימני של בנו החת� בי� שתי 
ק "כתיב בתוה: אמר לואצבעותיו אצבע ואמה ו

ותקח את "כשרבקה אמנו ראתה ליצחק אבינו 
י הקדוש ותתכס לשו� "ופירש" הצעי  ותתכס

כ קשה הא� "וא, ותתפעל כמו ותקבר ותשבר
י הקדוש לא יכל למצוא לשו� ותתפעל בכל "רש
רק תבי� בני כי יש , � רק ותקבר ותשבר"התנ

שלשה זמני� אצל אד� שכול� מתהלכי� סביבו 
כשנולד יש שמחה גדולה ע� הילד ' האפע� 
בפטירתו ' פע� הג. כשנישא' פע� הב. שנולד

בתור ' הפע� הא. שאז יש רעש גדול ע� הנפטר
ילד הוא לא יודע כלו� וג� בזמ� שהוא נפטר ג� 

רק מתי הוא יכול לחוש , אינו יודע כלו�
לפני חופתו ' ולהרגיש מה הול� עימו בפע� הב

לכ� צריכי� . צומהשאז הוא שרוי בהתרגשות ע
        .זמני� יהיו שוי� אצלו' לראות שכל הג

ק את "ויחבב הרה, החת� להוריד דמעותוהחל והחל והחל והחל 
אל , ואמר לו גענוג מיי� קינד, בנו החת� על לחיו

כי אז היתה כי אז היתה כי אז היתה כי אז היתה ((((    י ותתכס"וזה כוונת רש, תבכה עוד

שצרי� ' פי, "ותתפעל"לשו�  ))))רבקה לפני הנישואי�רבקה לפני הנישואי�רבקה לפני הנישואי�רבקה לפני הנישואי�
דהיינו , קברלראות שההתפעלות אז יהיה כמו ות

בעת הלידה עת שבירת , ותשבר, בעת הקבורה
        .האבניי�

        
הוסי  על כ�  אאאא""""ר זיער זיער זיער זיע""""אדמואדמואדמואדמו    רררר""""אאמואאמואאמואאמו    ומר�ומר�ומר�ומר�

אלא , לא הפשט שעבר שלב' שלשו� ותקבר וכו
, וכשנפטר הכוונה שסיי� תפקידו, נולד מחדש

לשו� ותתפעל , כ� ג� כשמתחת� זה מצב חדש
של החתונה , הפעולה נהיית אצלו כבריה חדשה

מוב� למה מוחלי�  ולפי רבינוולפי רבינוולפי רבינוולפי רבינו .ו ותקבר ותשברכמ
        .וזה פרישע זא�, עוונותיו כי זה דבר חדש

            
א בעת קבלת "ר זיע"השתת  מר� אדמופע� פע� פע� פע� 

ועליו לקו� כארי לאשמורת , יכול כ� להקי� בית
        לללל""""הנהנהנהנ. הבוקר ולתפילות

        
ק ק ק ק """"התעוררות לחת� קוד� יו� חופתו מהרההתעוררות לחת� קוד� יו� חופתו מהרההתעוררות לחת� קוד� יו� חופתו מהרההתעוררות לחת� קוד� יו� חופתו מהרה

        מראפשי!מראפשי!מראפשי!מראפשי!
        

א לספר זה א לספר זה א לספר זה א לספר זה """"ר זיער זיער זיער זיע""""אדמואדמואדמואדמו    אביאביאביאבי    מרגלא בפומיה דמר�מרגלא בפומיה דמר�מרגלא בפומיה דמר�מרגלא בפומיה דמר�
המעשה בפני חתני� בעת קבלת הפני� ביו� המעשה בפני חתני� בעת קבלת הפני� ביו� המעשה בפני חתני� בעת קבלת הפני� ביו� המעשה בפני חתני� בעת קבלת הפני� ביו� 

                ::::חופת�חופת�חופת�חופת�
ע היה נוהג "נפתלי מראפשי! זי' רק ק ק ק """"הרההרההרההרה

א לקבלת פני� ולסדר קידושי� דכשהזמינוהו לבו
לא סידר הקידושי� עד שראה שהחת� לפני , בעירו

פע� אחת הגיע לחתונה , חופתו מוריד דמעות
וראה שהבדח� היה מרבה לעורר , לסדר קידושי�

ז דבריו לא "ועכ, והתעוררות את החת� בדברי מוסר
כי לב החת� , הועילו כלו� והחת� לא הוריד דמעות

ק המתי� ולא חפ! לצאת "רהה, היה קשה כברזל
: ובכבודו ובעצמו עלה על הספסל ואמר, לחופה

פע� אחת , אספר ל� מעשה שהיה, ידידי החת�"
אכ� , נתוועדו הצבי והצביה ביער והתעלסו באהבי�

, פתאו� עמד הצבי ממקומו ורצה לרו! הלאה
והוא " ?אנה תל�: "הצביה נבהלה ואמרה אליו

ה וכלבי� הראה לה מרחוק איש ציד ע� רוב
מתי ניפגש פע� : "שאלה אותו, מבהילי� סביביו

הנני : "ובהחפזו לברוח השיב בקול רועד, "?שנית
חושב כי הפגישה הבאה שלנו תהיה לדאבוננו בצל 
קורת הסוחר הקונה מהציד עור בשרי ע� עור 

�        ".…בשר
עד , אלו חדרו לתו� עמקי לבו של החת�דברי� דברי� דברי� דברי� 

אז , רדו מעיניושפר! בבכי תמרורי� ונחלי דמעה י
מנגני� תלו כינורותיכ� בידכ� : "ק"צעק הרה

והשמיעו קול זמרה והשושביני� הוליכו את החת� 
  .לחופה

*  
        . . . . איד�איד�איד�איד�    אאאא    טוה�טוה�טוה�טוה�    טובהטובהטובהטובה    חיות פו�חיות פו�חיות פו�חיות פו�    דערדערדערדער
 'מר� זקיני הק אצל שהסתובב אחד יתו� היה
 השדכ�' הי א"ק זיע"ומר� אבי רביה, א"זיע מ"הרמ
   ,צרכיו לכל לו ודאג אותו וחית� שלו
, במקצת מהורהר ד"החת� בביהמ ישב החופה ביו�

 בליל ברכות שבע לו שיעשה מי לו היה מאחר שלא
לו  ואמר אליו וניגש א"זיע 'אבא הק נכנס ואז ,השני
 מכ� לאחר ,מחר ברכות שבע עבורו עושה שהוא

 ער ,א עד כלות הנפש ממש"זיע' רקד עמו רבינו הק
  .איד� א געווע� מחיה האט

 

        שבועותשבועותשבועותשבועות    נא�נא�נא�נא�    שבתשבתשבתשבת
' ר ק"הרה בש� אמר ,ל"זצ "שמואל דברי"ה בעל הקדוש    אביאביאביאבי
 שבת" זו שבת קוראי� העול� :ע"זי מטשורטקוב משה דוד
 דהנה, "שבועות א ))))עודעודעודעוד(((( נא�"הוא ממש , "שבועות ))))אחראחראחראחר(((( נא�

 שאמרו, ואביר� דת� ש� היו לא סו! קריעת י� שבעת איתא
 נקרע וחזרו סו! י� מקריעת ששמעו ואחרי ,מצרי� נשובה

 פירוש ע� במחזור אמוב זה מדרש[ עבור� באופ� מיוחד הי�
כ�  כמו]. הי� על שנעשו עשרה ניסי� על באידיש עברי טייטש

לא  התאחר ועדיי� שאפילו, התורה קבלת של הקדוש בחג
    ביתביתביתבית(((( .זה קודש בשבת לו הניחו מקו�, עצמו על התורה קיבל

        ))))שבועותשבועותשבועותשבועות, , , , סלוני�סלוני�סלוני�סלוני�    - - - -     אברה�אברה�אברה�אברה�
        

        שבועותשבועותשבועותשבועות    חגחגחגחג    לאחרלאחרלאחרלאחר    שבתשבתשבתשבת
 שהיו, אחריו יוובנ מבויא�' פחד יצחק'ה ר"האדמו על    מסופרמסופרמסופרמסופר
�', שבועות נא� שבת' שבועות לומר בשבת שאחרי תמיד רגילי
 מרדכי רבי דיבר, ג"בשנת תשי זו בשבת. עדיי� שבועות כלומר

�שוחחו  בבויא� החסידי� כי וסיפר, זה מעני� שלמה מבויא
בשבת  דווקא הזה בלשו� תמיד לומר אביו של נוהגו פע� על
 ממה שכתוב, קדשו ברילד סמוכי� והראו ,שבועות שאחרי

 דאיתא מה על ))))חחחח""""אלפי� קעאלפי� קעאלפי� קעאלפי� קע' ' ' ' בבבב    סימ�סימ�סימ�סימ�' ' ' ' וווו    חלקחלקחלקחלק(((( ז"הרדב בתשובת
 בו השולח� ומראי� שמגביהי� את מלמד אלא :):):):)כוכוכוכו    חגיגהחגיגהחגיגהחגיגה(((( בגמרא

 לפני חיבתכ� ראו, ואומרי� לה�, הפני� לח� רגלי� לעולי
        .כסידורו סילוקו ,המקו�

, מזבחהאול� ול בי� אפילו נכנסי� היו לא ישראל הרי, , , , ולכאורהולכאורהולכאורהולכאורה
 וה� עומדי�, יבש או ר�, צונ� הוא הוא ח� א� יראו אי�

 סמו� בשבת שבתו� המועד כי, זזזז""""רדברדברדברדבה ש� ומבאר, מרחוק
אותו  השולח� ומושכי� את מגביהי� היו הפני� לח� לסידור

 היו ומיד, אותו מרחוק שיראו כדי, ההיכל פתח לצד מעט
 אותו ומראי� מוציאי� היש�, הלח� החדש מסדרי� כהני�
 ימי�' ח שעברו עליו לפני המקו� חיבתכ� ראו, רגלי� לעולי
� ואפילו, לפניו החביבי� אצל זה עושה נס והוא, ח� הוא ועדיי

. הנס לראות מעכבי� היו אפשר, חל בשבת לא בעצרת א�

 

 ))))עדיי�עדיי�עדיי�עדיי�(((( נא� שבת, שבועות ))))אחראחראחראחר((((נא�  שבת, לומר העול� בפי    רגילרגילרגילרגיל
, לישראל תורה ניתנה בשבת עלמא לכולי, התורה קבלת שבת, שבועות

 לעשות מהכל, תורה כולו יעשה שבת מה דאיתא פירש ל"ק אאז"וכ
, דיג'תורה הכל צרי� לעשות בוודאי ,התורה קבלת זו ובשבת, תורה

� כ� א�, שבעה כל לה תשלומי� ויש ,]הכל להעלות[ אויפהייב� אלעס  עדיי
        ))))גורגורגורגור    ––––    שמחהשמחהשמחהשמחה    לבלבלבלב(((( .שבועות

        
        . . . . השבועותהשבועותהשבועותהשבועות    חגחגחגחג    אחראחראחראחר    תשובהתשובהתשובהתשובה    והתעוררותוהתעוררותוהתעוררותוהתעוררות    נשאנשאנשאנשא    פרשתפרשתפרשתפרשת
 וזוהר למה המדרש, הזכות בספר מארי� ))))����""""הריהריהריהרי    החידושיהחידושיהחידושיהחידושי(((( ל"ז ר"מוזקיני זקיני זקיני זקיני 

 זו שפרשה מפני ומתר�, מכל הפרשיות יותר זו בפרשה מאריכי� 'הק
� אור נפתח הקדושה תורתינו ובקבלת חג השבועות אחר תמיד קורי

        .ש"עיי
 הזוהר דאיתא בהקדמת מפני ,הפרשה בזו תשובה פרשת דלכ� לומר    ישישישיש

', חובתי' לי מודעא אורייתא, שמי� עונו יגלו פסוק על ))))בבבב""""עעעע    גגגג""""בבבב(((( ק"ובזוה
 חסה ק"התוה אלו בתיבות רק, ההיא הנפש מיותר תיבות ואשמה שנראה

 שבא יש לומר ג�, לתק� ויזכה אשמתו שיכיר לבו תעורר בזה, על החוטא
� ושיי� ישראל שכל דא! ללמד  מקו� מכל, ישראל לעל כ הפג� ערבי

 תלמדו כ� אחר, מכלל לבדו יותר נפש ההיא אש� אזי ל"כנ כשמרגיש
לתורת�  אבינו השיבנו תפלה בנוסח וכדמצינו, תשובה והתוודו דרכי

 ק יכולי�"אחר התוה שרק מבואר, בתשובה החזירנו כ� אחר' וכו וקרבנו
דבשבת , תורה ניתנה דבשבת הכל מודי� אמרו ל"ז חכמינו. כראוי לשוב
, יתירה ונשמה מלאכות שביתת ידי על ישראל לכל איש' עלי יש קודש

 קודש שתינת� בשבת כדי מדעתו אחד יו� ה"ע רבינו לכ� הוסי! משה
 חדש ניצו�, ונית� שבועות בחול שחל א! על כ�, לקבל כלי� אנו דאז

, לשוב שצרי� מי וממילא, החג שאחר בשבת קודש מקבלי� אנו, ק"בתוה
. תיקו� צרי� מה לחפש במעשיו שיוכל עיניו מאירה ושההתורה הקד

        ))))צדיקצדיקצדיקצדיק    שפתישפתישפתישפתי((((
        

            חג השבועותחג השבועותחג השבועותחג השבועות    אחראחראחראחר    נשאנשאנשאנשא    בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת    כהני�כהני�כהני�כהני�    וברכתוברכתוברכתוברכת    ווידויווידויווידויווידוי    תשובהתשובהתשובהתשובה    פרשתפרשתפרשתפרשת
 בריאת טר� ק"בזוה' דאי, בפרשה זו ווידוי תשובה פרשת שלכ� לומר    ישישישיש

 יוכל ואל קמ� לארגזא זמי� נ"ב ההיא אמרה ,באורייתא העול� אמל�
חידוש  ידי על כ"ע, אפי� אר� איתקרינא וכי למנגא ,ה"אמר ב, למקי�

  פרשת נשאפרשת נשא

  שבת נא� שבועותשבת נא� שבועות

        ק"מספהליקוטי� יקרי� 

� לח� מראי� שבועות היו שבשבת שאחרי ומכיו
 חג שבתו� כמו בשבת, רגלי� לעולי הפני�
המש�  בו יש יי�עד הרי, וסוכות הפסח

    דודדודדודדוד    רבירבירבירבי המפורס� הגאו� אמר. משבועות
 תהלה' ספר מחבר ,מברדיטשוב אורטינבערגאורטינבערגאורטינבערגאורטינבערג

 מבוססי� הרבי של דברי קדשו שבוודאי', לדוד
 וטעמו, קדוש יהלכו� נאמ� וממקו� מקור על

מה  לזה סימוכי� הביאו א� א�, עמו ונימוקו
        ))))הרועי�הרועי�הרועי�הרועי�    משכנותמשכנותמשכנותמשכנות(((( .טוב

        
            עוד שבועותעוד שבועותעוד שבועותעוד שבועות    שבועותשבועותשבועותשבועות    אחראחראחראחר    שבתשבתשבתשבת
רק  נשארת עובר טוב כשהיו� טוב יו�    בכלבכלבכלבכל

, שבועות כשעובר ואילו, טוב מהיו� רשימה
 את מרגישי�, שבת וכשבאה ,הטע� נשאר
. שבועות היא עוד הזו השבת ולכ�, הטע�

אמרו  ישראל שבני בשכר התורה בקבלת
 יד� על אשר, שני כתרי� קבלו' ונשמע נעשה'

 כ� אחר, התורה לסודות, אור תורה באו להשגת
 מחזירי� שבת וכשבאה, מה� נלקחו הכתרי�

' הטע�'וזהו , היתירה זהו הנשמה, הכתרי� לה�
. שבועות עוד השבת הזו ולכ�, שבועות של

    ––––    נ מבויא�נ מבויא�נ מבויא�נ מבויא�""""ק מהרמק מהרמק מהרמק מהרמ""""להרהלהרהלהרהלהרה    מנח�מנח�מנח�מנח�    תפארתתפארתתפארתתפארת((((
        ))))טשערנובי�טשערנובי�טשערנובי�טשערנובי�

        
        שבועותשבועותשבועותשבועות    נא�נא�נא�נא�    שבתשבתשבתשבת

  מדור מורחבמדור מורחב
ט "ח ועובדות מרבינו הקוה"דא - לרגל השמחה 

צ רבי מיל� בידרמ� "ששמענו מפי בנו הגה
  א"שליט

        

        אחרו�אחרו�אחרו�אחרו�אחרו�אחרו�אחרו�אחרו�' ' ' ' ' ' ' ' המש� בעמהמש� בעמהמש� בעמהמש� בעמהמש� בעמהמש� בעמהמש� בעמהמש� בעמ
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  מעו� הנקרא נהרי השמחה
ב , יעזור שיהיה אצל כול� א! ורק שמחות תמידת "השי

  .אלע אוי  שמחות
וקצת מחכמי הקבלה : שאמר )תרומה(רבינו בחיי ב אאית

אמרו שלמעלה מהרקיע השביעי יש רקיע שמיני שנקרא 
מעו� בש� נהרי השמחה שהוא פירושו של שמחת חת� 

היינו , והוא שהשמחה במעונו. וכלה שש� שרויי�
  ת"של השי, ש"השמחה במעונו ית

  
  דבי הילוליאגרא 
ס "� את השסיי� ארבע מאות פעמי ""שהיעב מסופר

, "שהשמחה במעונו"ובסעודת הסיו� אמר בשמחתו 
אכ� : ל"בחלו� וא" חכ# צבי"התגלה אליו בלילה אביו ה
אבל , ס"פעמי� את הש 400שמחה גדולה היא שסיימת 

זה רק בזמ� שבחור מתחת� ע� ' שהשמחה במעונו'לומר 
" שהשמחה במעונו"כי ברכת , צ"בחירתו בשעטומ

ת� וכלה ולא בשו� סעודת יכולי� לומר רק בשמחת ח
  .מאות פעמי�' ס ד"לאחר סיו� הש' אפי, מצוה אחרת

ק מסלוני� היה אומר כי א  א� גוי עושה "שהרהוכמו 
אבל אנו ע� , חתונה הוא ג� שמח וצוהל עד למאוד

אזי אנו שמחי� שהשמחה , ישראל כשאנו מחתני�
שכל , "אגרא דבי הילולי"כי עלינו ולנו נאמר , במעונו
ות טובות מושפעי� עלינו למעלה ולמטה בזמ� ההשפע

  . שעושי� שמחת נישואי�
  

  המשמח חת� וכלהכל 
וכ� נהג לאכול , ע היה עור! מסעות גלות"מוילנא זיהגאו� 

והנה באחד משמחות , בחתונות כאד� פשוט ואביו�
והחלו לחפש , החתונה נעלמו לפתע כמה כלי כס  וזהב

י הוא גנב הכלי� עד שחשדו בגאו� מוילנא כ, מי הגנב
והגיע השוטרי� והחלו להכות אותו בכל חלקי , היקרי�

כדי לחקור אותו , גופו ושמו עליו שלשלאות ברזל
  . בתחנת המשטרה הקרובה

כשיצא באמצע החתונה ע� השוטרי� והאזיקי� והנה 
ש� לבו הגאו� כי החת� שמח ומחיי! מכל מה , שעל ידיו
היה שווה לו כל  כי: ע"התבטא על כ! הגאו� זי, שאירע

המכות והביזיונות ובלבד ,  שנת הגלות שקיבל על עצמו
  .שהחת� זאל געב� א לעכטיגע שמייכעל

  
  לתחיית המתי#סגולתה 
 ק רבי אלימל� מרודניק"הרההרבי מקלויזנבורג כי סיפר 

, וכשהגיע, ה"היה בדרכו ליציאת נשמה של אמו ע
, נשמההכניסו מני� של שבע ברכות כדי להיות ביציאת ה

ולפתע התחיל לרקוד ולפזז עד שמצבה הוטב ויצאה 
: ק מרודניק על זה ואמר"והתבטא הרה, מכלל סכנה

היינטיגע אינגעלייט וייס� נישט וואס מיינט שמחת חת� 
, )אברכי# של ימינו אינ# יודעי# כוח של שמחת וכלה(וכלה 

  .שהשמחה במעונו  מיינט סגולתו תחיית המתי� ממש
  

  ונה כוח האמבזכות 
 הרב קלפהול"ח גדול ומופלג בש� "ביהודי תמעשה 

ובצר , א! לרש אי� כל, שזכה לחת� את בתו, מירושלי�

  .למאוד
היה אומר שא� מל! צרי! לעבור מחסו� צרי!  הבית ישראלק "הרה

ר גדול שאינו עובר "הוא להתלוות ע� גבאי� ומשרתי� כדוגמת אדמו
, כי בא� לאו הרי יהיה אנדרלמוסיה גדולה, בלא גבאי� ומשרתי�

כ "כמו, נאלצי� ה� לעבור ע� גבאי� ושומרי סדר ומשרתי�ולכ� 
בעת שמחת חת� וכלה שהוא מל! הפור, גדר אזי עוברי� עמו ללא 

כול� עוברי� , יוצא מ� הכלל כל אלו שהשתתפו בשמחתו ושימחוהו
  .כא� עמו

*  
אגדענק מזה הוא שכשיושבי� ליד חת� צריכי� לומר , רבותיאבל 

גיבטס א שמייכעל , שט זיי� אזוי ערנסטמע� טאר ני, אפעס א ווערטל
  .רבותיי

*  
יודע מה היה  אינושעד היו� הזה א  אחד , האמרי אמתאצל מסופר 

שהשתת  פע� בשמחת חת� וכלה של אחד , ל"לו ע� השמחה הנ
ואמר שיש . וכשבא הראה לחת� בשתי ידיו א פייג , מבני עדות המזרח

  .קשה' לו איזה תוס
והיה ש� אד� חשוב ביותר וע� ' וניבזרבותי אני למדתי בפאבל 

א! הוא סיפר שלמד בישיבת מיר , כ"חסידי� לא היה מסתדר כ
ולפני גיל זה לא היו , 40 -35ל וש� היו מתחתני� בגילאי "בחו

צ היו שואלי� "ולכ� כשהיו מתחתני� בשעטומ, א"מתחתני� בשפו
זמ� כמה  .ב. ב� כמה היה .א, ע"שאלות ששואלי� בר מינ� ל' החת� ג

אויב האט ער זי! גהאלט� ביי� דעת עד  .ג. היה טרוד או� געמוטשעט
  .הרגע האחרו�

' כדאי, שמחת חת� משמעו זי! האלט� ביי� דעת: מביני� רבותיאת# 
א� , בראשוני� שהיא נוטעת ומשרשת אמונה בבורא כל העולמי�

והוא , ילדי� ועוד ועוד, כולל, חת� מתחת� ויש לו דאגות של פרנסה
  . זאת השמחה האמיתית, ע"! יהבו וכל דאגותיו על הבוכמשלי
היינו , "ויפל אלוקי� תרדמה על האד�"פ "שאומרי� מאמר עהכמו 

ת "למה הפיל עליו השי' ולכאו, שהשידו! היה בזמ� שהיה בתרדמה
שמע : ר"ע אמר לאדה"אלא הפשט הוא שהרבש, תרדמה ולא בהקי,

העל  נישט או� שטער  ,עלה לישו� על יצוע! והכל יהיה בסדר, נא
וואס , "אני יש� על מיטתי ואתה עושה"ש שאמר חזקיה "כמ. נישט

אנו ' אגרא דבי הילולי'לכ� , דאס איז די גרעסטע מדריגה פו� אמונה
הרבה אמונה והרבה . צריכי� ליטול כל זאת משמחת חת� וכלה

  .שמחה משמחה זו
*  

הראה  ת"שאמר שהשי ק רבי יחזקאל מקוזמיר"הרהבש� אומרי# 
שרואי� כי רק אצל נשי� , לאנשי� בראשית דרכו בעת לידת�
כ בחיות שאינו כ� ואינ� "משא, זועקות ה� בחבלי לידה בשעת לידת�

והטע� לכ! כי ליד הנשי� יש , זועקות אלא יולדות בלי קולות
ב "הבעל באמת אכ� אומר תהילי� י. א� יש מיילדת תסתדר, מיילדת

אבל דע כי יש כא� מיילדת , להזכיר ומתקשר לרבו' פעמי� יענ! ה
  , שעומדת על ידה

צרי! אתה להיות כל כול! " וכל עי� ל! תצפה"ובסלוני� היו אומרי� 
שאומר שאני מקוה , ת ולא חלק לכא� ולכא� כמו קאסוקער"להשי
זה לא נקרא שכול! ', ח או פרנסה וכו"או גמ, ת יסדר לי כולל"שהשי
  .'ת אלא רק חציו לה"להשי

*  
שהשמחה האמיתית עד לרגע האחרו�  )כתובות(ראשוני# באיתא 

שלה הוא זי! צו האלטי� ביי� דעת ביז צו� לעצט� מינוט באמונה 
נפש ' פודה ה" )תהילי# לד(' י הק"וכ� אמר רש, וביטחו� בכל כוחו

י ולא יתחרטו לומר אשמנו "ופירש, "עבדיו ולא יאשמו כל החוסי� בו
ע הוא גדול יותר "ר תמיד הרבשכי במצב הגרוע ביות, שחסינו ב!
  .מהפרובלע�

יעזור שנזכה ליטול ולשאוב מכא� הרבה שמחות גדולות ת "השי
באריכות ימי� , וכ� נזכה לשאוב מכא� הרבה אמונה ודעת, ורבות

 .      ושני� טובות

  

א שאלו "עד שהחזו, וש� המתי�, א"לו הל! לחזו
, יע� כי היה צרי! להמשי! בלימוד התורה, לרצונו

אמר לו הרב קלפהול, כי זכה לחת� את בתו ואי� 
ומה : א"חזוהשיבו ה, לו מאו� לצרכי החתונה

חשבת לעשות כדי שיהיה ל! להוצאות 
השיבו כי חשב ליסע מעבר לי� , הנישואי�

  , כ תיסע ותצליח"א: א"ל החזו"א, ולאסו  כס 
עלינו לדעת כי בימי� הה� לא היה שיי! וזאת 

לעשות צעד זה ללא מכרי� או ידידי� שיש 
והרב  קלפהול, לא היה לו שו� ידיד או , ב"בארה
כ אצל "רב מאיר פרוש שהיה גופנה לה, מכר
ב וביקש ממנו שיארג� לו הוצאות "א בב"החזו

הביט עליו רבי מאיר בתימהו� גדול , הנסיעה
ושאלו אי! הוא חושב לכסות את הוצאות 

להוצאות ' ואפי, הנסיעה הרי הוא דל עני ואביו�
א! כשהשיבו כי , הנסיעה לירושלי� חזרה אי� לו

כ "א: ר לוא אמר לו תיסע ותצליח אמ"החזו
א! ש� , אסייע ל! מה שאוכל כדי שתוכל ליסוע

א כי אני לא יוכל "ב תסמו! על ברכת החזו"בארה
ל נסע "וכ� הוה הרב קלפהול, הנ, לסייע ל!

והגיע , ב ללא שו� מכר וריע שמכירו ש�"לארה
ק הדברי יואל מסאטמאר וש� "לעיירת הרה

ק "בבית מדרשו נשתקע והחל יושב והוגה בתוה
הדברי יואל , ללא שו� מחשבות לעתידכדרכו 

כשראהו שהוא אבר! העומל והוגה בתורה בכל 
, ח שכולו תורה"כוחו החל לפתוח עמו בשיחת ת

ונהנה , ס"וראה לפניו כלי גדוש ומלא בתורה ובש
כ "עד כי כמה ימי� לאחמ, מאוד להתפלפל עמו

ד "כשראה הרבי מסאטמאר כי אינו הול! מביהמ
ולש� , מתאכס� והיכ� אוכל פנה אליו ושאלו היכ�

השיבו אותו יהודי את כל פרשת , ב"מה בא לארה
אשר קרהו כי זכה לארס את בתו ואי� לו מאומה 

וביקש , ב"ורבי� הציעוהו שיסע לארה, להוצאות
א ברכת הדר! שאכ� בירכו תיסע "מהחזו
כי אי� לו שו� ,וזה מה שעושה הוא כא�, ותצליח

  , יהבו' השלי! על ה, ב"מכר בארה
זאת הרבי מסאטמאר התפעל מאוד כששמע 

ואמר לו כי יעשה עבורו מגבית אבל , מכל הנעשה
כ שפיר ויתכ� כי לא "שיידע כי המצב אינו כ

א! היהודי , יצליח לגייס כס  למע� הכנסת כלה
א שבירכו כי "השיב כי סומ! הוא על ברכת החזו

וכ� הוה הרבי מסאטמר עשה למענו , יצליח
ול� כל הנאספי� שתמידי� מגבית ולפליאת כ

לפתע החלו , כסדר� לא היו מ� הנותני� הגדולי�
לשפו! מכיס� הו� רב למע� המטרה הנעלה של 

עד שחית� ג� את ילדו זה , שמחת חת� וכלה
וכוח . בזכות השתדלות שעשה. וילדו הבא

  .האמונה שעשה
  

 �  פור" גדרמל
ע� החת� שהוא מל! פור, גדר לעצמו כשיושבי# 
אי� כא� שו� , בי� והמשמחי� אותוולכל הסוב
ולכ� סגולת המשמחו גדול ונורא עד , מחסומי�
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  057-796-2493: ערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכתלהארות ה

עשית כמה וכמה דברי� שכפי ראות 
א! עלו ל! , ה� מעשי� גשמיי�

, כגו� נטילת ידיי�, לחשבו� מצוותי!
, ועשיית צרכי�, י�ולבישת הבגד

שכל הדברי� ', וכו' ואכילה ושתיה וכו
הללו מלאי� בהלכות הכרוכות בה� 

כ עשה כל "ואילו הגוי ג, בסדר הנהגת�
הדברי� האלו כמות! ולא נחשב לו 
הדברי� לשו� מעשה טוב ולא קיי� 

ה לזכות "וזהו רצה הקב, בזה שו� מצוה
את ישראל לפיכ! הרבה לה� תורה 

שהכניס את מצוות היינו , ומצוות
התורה בדברי� ומעשי� גשמיי� 
להרבות� ולמלאות� במצוות כדי 
  .לזכות� ולית� לה� שכר טוב על קיומ�

היא עני� הנשואי� שאצל היהודי היא וכ� 
עד כדי כ! , מצוה נשגבה עד מאד

שמגיע לדרגה של מחילת עונות בדרגא 
בעוד שאצל הגוי היא מעשה , עילאה

� אצל הגוי יש שג' ואפי, גשמי גרידא
, עני� של מחילת עונות כשנושא אשה

שנקרא , כדילפינ� ממחלת בת ישמעאל
שמה מחלת שמחלו לה� עונותיה� 
י "כשנשאה עשו לאשה כדאיתא ברש

, כל זה היא רק לפני�, )'ו ג"וישלח ל(
מבלי שיהא לה קיו� , וכלה ע� הזמ�

  .'והוי
מהזכיה הגדולה הזאת שזכינו  כי

ז יש "עי, מצוה שהנשואי� היא קיו�
והיא בבחינת , לנשואי� חוזק וקיו�

אהבה שאינה תלויה בדבר ואינה בטילה 
ועינינו תראנה באלו הנושאי� , לעול�

י תורה ומצוות רובא "אשה שלא עפ
, דמינכר מנישואי� כאלו אי� לה� קיו�
וכעבור זמ� נתפרדה החבילה ושמחת� 

ובית� נהרס ונחרב , נהפכה לתוגה
נהיו ליתומי� בחיי  ועולליה� הרכי�

וכל , וכל כול� אומר צער ויגו�, הוריה�
זה בא לה� מפאת ריחוק� מתורה 

ונישואיה� היתה מעשה גשמי  ומצוות
   .ובהמי

 

  דברי תורהדברי תורה

  'א' המש� מעמ

 השבועות חג אחר קורי� ברוב השני�. השבועות חג אחר בשבת כהני�
 תפרש קורי� הפסח לאחר וכ�, כהני� ברכת בה פרשת שנאמר נשא פרשת
 פרשת הסוכות קורי� חג אחר וכ�, הע� את ויברכו ויצאו בה שנאמר ,שמיני

 שזה לומר ויש, ל"חז כמאמר סימ� ברכה שהוא', ב באות בראשית שמתחיל
 שמי את אזכיר אשר המקו� בכל, תורה מת� בפסוק שנאמר לאחר נרמז

 כל יראה שנאמר בה�, להרגלי� רומז שמי את אזכיר ,וברכתי� אבא אלי�
 והג�, ל� נת� אשר אלקי�' כברכת ה ליה וסמי� ,אלקי�' ה פני את ר�זכו

 קרבנות והבאת ראיה מצות ידי שעל, בזמ� הבית נאמר הפסוק שפשט
 בכל המקו� מפסוק נדרש ))))וווו    ברכותברכותברכותברכות((((שבגמרא  ידוע הלא אול� ,הברכה נשפע
 בזמ� ש"ומכ', וכו שיושב ועוסק בתורה יחיד' שאפי, שמי את אזכיר אשר

� זה ולסמ�, הברכה בוודאי נשפע, רגלי� מצות השלש ישראל כל שמקיימי
 וברכות, בהעלות� 'בפ המדרש רומז ז"ע כי לומר ויש. ל"הנ קורי� הפרשיות

�        ))))אמתאמתאמתאמת    תורתתורתתורתתורת(((( .ל"וכנ הבית בזמ� ג� שלא נשפעי� ה� כי, לעול� בטלי� אינ
****        

, , , , לאלאלאלא((((מגילה  ס"בש דאמרינ� כמו ונראה. שבועות אחר נשא 'פ קוראי�    לעול�לעול�לעול�לעול�
 כ� כמו, שנה וקללותיה תכלה משו� שבועות קוד� התוכחה שקורי� ))))בבבב

 שנה תחל משו�, שבועות אחר ,כהני� ברכת בה שיש, נשא 'פ קוראי�
 התוכחה שקוראי�, השנה ראש לפני על ג� כ� והת� אמרינ� כמו. וברכותיה

 שאז שמיני עצרת עד נמש� ה"דר לי ונראה. שנה וקללותיה משו� תכלה
 בשמיני הוא הדי� גזר ))))אאאא, , , , תרומה קמבתרומה קמבתרומה קמבתרומה קמב(((( ק"כדאיתא בזוה, ה"ר לש הדי� נגמר

 שנה תחל משו�, הברכה וזאת' למחרתו קוראי� פ תיכ! כ"ע, עצרת
        ))))אמתאמתאמתאמת    שפתשפתשפתשפת(((( .וברכותיה

****        
ח "מ ויש. ת"קבה אחר ברכה נצר� כי, התורה אחר קבלת כהני�    ברכתברכתברכתברכת

 העיקר. 'כו פת במלח, תורה של דרכה כ�. בה� נקנית דברי� שהתורה
 איתא. מיוחדת ברכה נצר� ולזאת ,יפריעו לא שעניני גשמיי�, רכההב

שמחה  בקול ואיתא. 'כו פני� אשא לא אי�. 'פניו כו' ישא ד, ובמדרש בגמרא
, וביצה אז בכזית, אותו ומפרנס ה ז�"שהקב האד� יודע א� כי, הכוונה
 נושא ה"הקב כ�, ת"להשי פני� נושאי� לו עני� וזה. שבע הוא חשיבות מחמת

. בשמי� גדולה וזה חשיבות, העבדות בא ממי שיודע ,י"בנ לעבודת פני�
 לברכת עני� ברכת התורה סמכו בגמרא כי, התורה קבלת עני� לרמז ובזה יש

� לעשות ומפליא ,א"ברמ דאיתא כעי� ,להשני אחד שייכות שיש נראה, המזו
 לו יש אז, התורה נת� ה"שהקב מתבונ� וכשאד�. הגשמיות ברוחניות לקשור

 ,עמכ�' ד דבר פני� בפני� וכתיב. פני� נשיאת עני� וזה, בלימוד חשיבות
, ת"מהשי שהכל בזה מתבונ� האד� וא� .האד� באכילת פני� הנשיאות כמו

פרשת  הסמיכת עני� וזה. למה להגיע יכול אז, וה� הרוחניות ה� הגשמיות
        .תורה די� י"עפ שמותר א!, גשמיות פרישה מעניני. נזיר
, ל"אאז ק"כ כאשר הגיד. הגשמיות לו מזיק ואי� האד� מתעלה זה ידי    ועלועלועלועל

� הנזיר ואחר ישתה . אלי� פניו' ד ישא רמז ג�. נזיר יי� נקרא ששותה א!, יי
 וכ�. פני� הנשיאות עני� וזה. כנגדו שונה ה"הקב, יושב ושונה אד�, דאיתא

�    - - - -     ישראלישראלישראלישראל    ביתביתביתבית((((. נשאר לדורות וזאת. עמכ�' ד דבר פני� בפני� תורה אז במת
        ))))ככככ""""תשתשתשתש((((    גורגורגורגור
        

        . . . . טטטט""""הבעלהבעלהבעלהבעל    השנההשנההשנההשנה    לראשלראשלראשלראש    הכנההכנההכנההכנה    - - - -     ראשראשראשראש    אתאתאתאת    נשאנשאנשאנשא
 בעל ק"הרה אביו בש� ע"זי מסאטמארמסאטמארמסאטמארמסאטמאר" " " " יואליואליואליואל    דברידברידברידברי""""    בעלבעלבעלבעלק "הרה    אמראמראמראמר

�, נשא כשקורי� בפרשת היינו, ראש את נשא פ"עה, ע"זי טטטט""""יויויויו    קדושתקדושתקדושתקדושת  צריכי
�� זו בפרשה שכבר השנה היינו ראש, ראש לאת עצמו כבר להכי  צריכי

  ))))אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מנאנאשמנאנאשמנאנאשמנאנאש    צצצצ""""ההההררררהההה((((. ט"הבעל השנה לראש הכנה לעשות
  

 להציל נפש רצונה ק"התשובה שהתוה הארת נתחדש ק"תוה
 קי� שאמר ,ק"תוה מת� קוד� תשובה' שהי הג�, משחת ישראל
 לעמוד שיוכל אבל ,ונתפשרתי תשובה עשיתי הראשו� לאד�

 הקדושה תורה נצר� כוח לזה, לכסלה ישוב בהתשובה בל
, תבלי� תורה הרע בראתי יצר בראתי שי�בקדו כדאיתא
הפסוק  על דרשו ל"ז וחכמינו ,למתקא מרירא מהפ� שהתורה

 תורה, ילדות� טל ה"ב שאמר טל פורח מה, "אמרתי כטל תזל"
 תורה בטל המשתמש ל"ז שאמרו טל חדש ממשי� הקדושה

 תורה שבמת� כמו טל שבועות בא בחג כ� על ,מחייהו תורה טל
מי  כ� ,מתי� להחיות שעתיד טל לה� הוריד יצאה בדברו נפשי

 ברכת כהני� כ"וע, הזה קודש ביו� מרגיש התחדשות שנצר�
    שפתישפתישפתישפתי((((. תורה עצמה ש"מכ, ברכה ח"לת כמו תיכ!, זו בפרשה

        ))))צדיקצדיקצדיקצדיק
        

        השבועותהשבועותהשבועותהשבועות    חגחגחגחג    אחראחראחראחר    נשאנשאנשאנשא    פרשתפרשתפרשתפרשת    קריאתקריאתקריאתקריאת
 שעל משו�, התורה פרשיות מכל ביותר היא הארוכה זו    פרשהפרשהפרשהפרשה

 לזה, תורתינו מת� זמ� שבועות אחר זו רוב קוראי� פרשה פי
על  הטע� לומר יש. זו תורה בשבת בדברי גדולה בא השפעה

 ועיקר ,ברכת כהני� של המצוה נאמרה שבפרשתינו מפני, זה
, נפשו בו בשורש שיש ממה הוא המבר� של הברכה השפעת

 תורה דברי הוא להשפיע הכהני� נפשות וידוע ששורש
, לישראל ותורת� ליעקב יורו משפטי�' כנאמר ישראל לנפשות

� ובאיכות פה בכמות שבעל תורה דייקא השפעת נמצא לכ
        ))))צדיקצדיקצדיקצדיק    פריפריפריפרי(((( .זו בפרשה

****        
 נשיאת. "תורה למת� שייכות לה� יש זו הפרשיות שבסדרה    כלכלכלכל

 כ� כמו, ישראל כלל לכל ראש הוא הנשיאות כי התורה" ראש
מת�  אחר כמו שנאמר, תורה למת� שייכת כהני� עני� ברכת

 .אלי� וברכתי� אבוא שמי את אזכיר אשר מקו� לבכ תורה
 מת� לעני� מה השייכות בעי טעמא סוטה פרשת עני� אמנ�
 יציאת לאחר תורה בחינת מת� כ� ג� היה הזה כעני� כי. תורה

 וטומאת מזוהמת נדבק בישראל שלא לבירור שהיה, מצרי�
. חג השבועות אחר נשא פרשת אמת קריאת תורת. מצרי�

 ישראל נפשות מפרטי רבי�, הזה הקדוש ר החגעב כאשר והנה
 בשינת הקדוש החג ג� עליה� שעבר אי�, אל לב� נותני�

. הקדושה התקרבות צד בנפשו שו� מרגיש אינו כי ,תרדמה
ואביא ' אתכ� וגו ואשא' תורה במת� שנאמרו היעודי� אחר כל

 מאוד מאור רחוק שעודנו בעצמו מרגיש ובאמת', אלי אתכ�
', ה� ג� בני גרשו� ראש את נשא' תיכ! קורי� �לפיכ, הקדושה
 עצמ� למרוחקי� שחושבי� ,האלו נפשות ג� שינשאו
 תורת אמת קריאת ברכת. 'היו� גרשוני כי' כלשו� ונגרשי�

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב  
שר ענוות ח� א, היקר והנעלה ידידינו מעלת הננו לשגר לכבוד

   טוב הלב ויקר הער�, כלי מחזיק ברכה ,נסוכה על פניו
   ו"הי אפרי� וויי&אפרי� וויי&אפרי� וויי&אפרי� וויי& ר"הר

  המופלג והנעלה הב� נישואילרגל שמחת 
  צ"בשעטומג "עב שאול חיי�שאול חיי�שאול חיי�שאול חיי�ח "הבה

מתו� אושר , ח"ר שיזכה לרוב נחת ושמחה מה� ומכל יוצ"יה
  .ס"וכט, ועושר

        בסיו� ד"ה ביו� שני י"החתונה תתקיי� אי    ::::ידידיי היקרי�ידידיי היקרי�ידידיי היקרי�ידידיי היקרי�לללל
  אפרי� וויי�אפרי� וויי�אפרי� וויי�אפרי� וויי� -המצפה לבואכ�    ירושלי� - "היכלי תמירהיכלי תמירהיכלי תמירהיכלי תמיר" באולמי

  
  חסדי שמים אגידה

  ברוך הוא וברוך שמו
חל שיפור גדול ויש ישועות  

ידידינו מזכה  במצבו של

  עדין הנפש, הרבים
  'שיחימלכה בן יוסף  הרב

הציבור מתבקש להמשיך 

  .לרפואתו השלימה בתפילות

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
 נוביע את רחשי לבבינבהדרת כבוד וברוב הערצה 

הכנה והעמוקה להאי גברא רבא פה מפיק 
  חסידא ופרישא, מרגליות

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�צ רבי צ רבי צ רבי צ רבי """"מורינו הגהמורינו הגהמורינו הגהמורינו הגה
ג החת� המופלג "לרגל שמחת נישואי הבת עב
  ק "בנש, בתורה ויראת שמי�

  צ"בשעטומ א"שליט יעקב מרדכייעקב מרדכייעקב מרדכייעקב מרדכיהרב 
  בצמא את שיעוריושותי� ה

  אביגדור שלמה גייגראביגדור שלמה גייגראביגדור שלמה גייגראביגדור שלמה גייגר    הרבהרבהרבהרב
  חיי� מאיר גייגרחיי� מאיר גייגרחיי� מאיר גייגרחיי� מאיר גייגר    ובנו

  

  שבועותשבועות  ��נא�נא�  ��שבת שבת 

  'ב' המש� מעמ

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
ט לכבוד מעלת ידידינו האי גברא "ברגשי כבוד ויקר הננו לשגר ברכת מז

נודע , מפיק מרגליות פה, מגדולי פוסקי ההוראה בדורינו, רבא ויקירא
, מרבי& תורה לעדרי�, ת"שערי� המצוייני� בהלכה לשו –בשערי� 

  וממימיו בצמא כול� שותי� 
        רב מערב בני ברקרב מערב בני ברקרב מערב בני ברקרב מערב בני ברק    - - - -     אאאא""""עזר שטר� שליטעזר שטר� שליטעזר שטר� שליטעזר שטר� שליטייייהרב הגאו� הצדיק רבי שמואל אלהרב הגאו� הצדיק רבי שמואל אלהרב הגאו� הצדיק רבי שמואל אלהרב הגאו� הצדיק רבי שמואל אל

  צ"בשעטומג "עב נכדלרגל שמחת נישואי ה
  א"שליט מאיר יהודה שטר�מאיר יהודה שטר�מאיר יהודה שטר�מאיר יהודה שטר�' ר ח"ב� ידידינו היקר והנעלה הרה

ויזכה להמשי� במפעליו הכבירי� עדי נזכה , ח"יהי רצו� שיזכה לנחת מה� ומכל יוצ
  המערכת .א"צ בב"לביאת גו

  

        וב נאמנהוב נאמנהוב נאמנהוב נאמנהברכת מזל טברכת מזל טברכת מזל טברכת מזל ט
הוד מעלת האי גברא  ה"ה לידידינו היקרי� לבית לעלוב הננו לשגר בזה

  מ"פא, יומ� ולילה' עוסק ויגע בתורת ה, כליל המעלות והמידות, רבא
   לעלוב -כ בוקר "רו -א"שליט יקיקיקיק''''מנח� הורונצמנח� הורונצמנח� הורונצמנח� הורונצרבי  ג"הרה

  ו "הי משה מרדכימשה מרדכימשה מרדכימשה מרדכי' ר ש "י הב� המופלג בתוינישואלרגל שמחת 
    מקארלי� לעלוב ר"ק אדמו"ג בת כ"עב

  א"שליט יהושע העשיל רוזנפלדיהושע העשיל רוזנפלדיהושע העשיל רוזנפלדיהושע העשיל רוזנפלדרבי  צ"הרה
, ח"ומשאר כל יוצ ה�לרוות נחת מ תזכוש, זאת ברכותינו מעומק לבבינוו

  .אושר ועושר והרחבת הדעת, מתו� שמחה ואורה, רב תענוג ונחת
  המערכת

  

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

משובח , לבו הטוב עולה על כולנה, נעלה
חכמתו ויראתו מתו� , ומפואר בפי ישרי#

דבוק ומקושר בלב ונפש , מעשיו ניכרי#
  א"ק מר� רבינו שליט"לכ

  ו"הי יחיאל יהושע וואקני�ה "ה
  צ"בשעטומ ג"נישואי� עבלרגל שמחת 

  ר"אכי ס"כטר שתזכה להרבה נחת ו"יה
 � שלמה עמאר – מבר� ידיד

 

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב הערצה אביע את רחשי 
לבבי הכנה והעמוקה להאי גברא רבא פה 

  , מפיק מרגליות
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�צ רבי צ רבי צ רבי צ רבי """"מורינו הגהמורינו הגהמורינו הגהמורינו הגה

ג החת� המופלג "לרגל שמחת נישואי הבת עב
  ק "בנש, בתורה ויראת שמי�

  צ"בשעטומ א"שליט יעקב מרדכייעקב מרדכייעקב מרדכייעקב מרדכיהרב 
  מקרב לבמבר� 

  ב"ארה בארא פארק  –שמואל בריללשמואל בריללשמואל בריללשמואל ברילל
  ב"בארא פארק ארה - מרדכי בריללמרדכי בריללמרדכי בריללמרדכי ברילל -ובנו

  

 

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב הערצה אביע 

  ת איחולי הלבביי�א
  להוד מעלת מורינו הצדיק

�        רבי אברה� אלימל� בידרמ�רבי אברה� אלימל� בידרמ�רבי אברה� אלימל� בידרמ�רבי אברה� אלימל� בידרמ
  לרגל השמחה הגדולה

  מבר� מעומק לבי ומריחוק מקו�
   -שלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקי

 ב"ארה -בארא פארק

  

        טובטובטובטוב    מזלמזלמזלמזל
  ב"למורי ורבי ש

 אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�רבי  
  א "שליט

  שמחת נישואי הבתרגל ל
  מבר� מעומק הלב

 ב"ארה -שיע בלוישיע בלוישיע בלוישיע בלוי

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה  
' ירא ה, אוצר כלי חמדה, צ"סא דברכתא הננו לשגר קמיה הגהכ

  מרבי� ורבי� צריכי� לו
   ראש חבורתינו, ה מורינו ורבינו"ה

        אאאא""""בידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליט    רבי אברה� אלימל� רבי אברה� אלימל� רבי אברה� אלימל� רבי אברה� אלימל� 
תלמידי  ק "בנתיב� של רבוה' המדריכנו במעגלי צדק למע� שמו ית

  א"זיע 'ט הק"מר�  הבעש
  ג "ק עב"לרגל שמחת נישואי בתו הכלה המהוללה ב

  צ "א בשעטומ"שליט יעקב מרדכייעקב מרדכייעקב מרדכייעקב מרדכיהחת� הרב 
ר שיזכה לרוב נחת "ויה, ענבי הגפ� בענבי הגפ� דבר נאה ומתקבל

  ר"ותענוג דקדושה אכי
        שלמה בראווערשלמה בראווערשלמה בראווערשלמה בראווער    ----מתתיהו בראווערמתתיהו בראווערמתתיהו בראווערמתתיהו בראווער    כעתירת

 יחזקאל בראוועריחזקאל בראוועריחזקאל בראוועריחזקאל בראווער    - - - - אברה� בראוועראברה� בראוועראברה� בראוועראברה� בראווער    

  ברכת מזל טוב  
, לידידינו האבר
 היקר והחשוב
הל� באהלה של תורה ולומדה 

מחשובי , מתו
 יגיעה והתמדה
  עדי� הנפש, אברכי הכולל

 פנחס שמחה גולדנברג' ח ר"הרה
 החשוב והיקר בנו אירוסי לשמחת

  צ"ג בשעטומ"עב
ר שיזכה לרוב נחת ממנו ומכל "יה
מתו
 תענוג ושובע שמחות , ח"יוצ

  .יעלה יפה יפה אמ�והזיווג 

        גליו� זה נודבגליו� זה נודבגליו� זה נודבגליו� זה נודב
בהשתתפות ידידינו 
, וידיד כל בית ישראל

  איש האשכולות
צ מורינו רבי צ מורינו רבי צ מורינו רבי צ מורינו רבי """"הגההגההגההגה

 �אלימל� בידרמ� אלימל� בידרמ� אלימל� בידרמ� אלימל� בידרמ
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט

   לרגל השמחה
זכות זיכוי הרבי� תעמוד 

לו להתבר� בכל מילי 
  דמיטב


