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ַח ָכל ַהַלְיָלה.  ר    ִהוא ָהֹעָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהִמְזבֵּ נּו ַז"ל אֹומֵּ י  ַרבֵּ )ִליקּוטֵּ

ֶלק א', ִסיָמן מ"ט( , ָכל ָאָדם הּוא עֹוָלם ָקָטן ְלַעְצמֹו, ָכל ַמה ֶשָקָרה  מֹוֲהַר"ן, חֵּ
ן,   ֶצל ָכל ָאָדם, ְוָלכֵּ ְכֶשַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָבָרא ֶאת ָהעֹוָלם, קֹוֶרה ַגם אֵּ

ֶשַבַהְתָחלָ  ר  אֹומֵּ ֶשַהָפסּוק  ֹחֶשְך,  ְכמֹו  ָהָיה  ָהעֹוָלם  ָכל  "ַוֹיאֶמר  ה 
ֶצל ָכל ָאָדם, ָכל ֶאָחד ַמְרִגיש    ֱאֹלִקים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור",  אֹותֹו ָדָבר אֵּ

ִלְפָעִמים ֶאְצלֹו ֶשָחשּוְך לֹו, הּוא ֹלא ַמְרִגיש שּום ַחּיּות, הּוא ַמְרִגיש 
ַע ָלָמה הּוא נֹוַלד. ֲאַזי ֶשַאף ֶאָחד ֹלא ָצִריְך אֹותֹו, הּוא   ִבְכָלל ֹלא יֹודֵּ

ַהָנכֹון   ַהְזַמן  ֶזה  ָכְך  ַמְרִגיש  ְכֶשָאָדם  ֶשַדְוָקא  ְוִלְזֹכר,  ָלַדַעת  ְצִריִכים 
ר ִמַמְלַאְך,   ֶשהּוא ָיכֹול ְלַהְצִליַח ְמֹאד, ִכי ֶזה ִעַקר ַהַמֲעָלה ֶשל ָאָדם יֹותֵּ

 ִמְצוֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ֲאִפלּו ְכֶשָחשּוְך לֹו. ֶשהּוא ָיכֹול ַלֲחֹטף 
ָליו ָתִמיד ְבִלי   ְלַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא יֵּש ַמְסִפיק ַמְלָאִכים ֶשבֹוֲעִרים אֵּ
ָעָליו  ֶשעֹוְבִרים  ֶשָאָדם  ִהיא  ַהָחְכָמה  ִחדּוש.  ֹלא  ֶזה  ֲאָבל  ק,  ֶהְפסֵּ

ף ִמְצוֹות ְקָשִיים, הּוא ַמְרִגיש ֶששָ  יַנִים, ּוְבָכל ֹזאת הּוא חֹוטֵּ ֹחר לֹו ָבעֵּ
 ּוַמֲעִשים טֹוִבים. 

רּוש בַ  , ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַצו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ָבָניו לֵּאֹמר ָפסּוק,  ֶזה ַהפֵּ
ז ַעל ַהַצִדיק, ֶשֹּיאַמר ַלְּיהּוִדים,   ת  ֹזאת תֹורַ ְמַצֶּוה ְלַאֲהֹרן ֶשֶזה ְמַרמֵּ

הּוא,    ָהעֹוָלה, ָברּוְך  ַהָקדֹוש  ֶאל  ַלֲעלֹות  ַהֶדֶרְך  ַעל  ֶזה  ָהֹעָלה  ִהוא 
ם ִיְתָבַרְך   מֹוְקָדה ָכל ַהַלְיָלה, ַהְזַמן ָהִעָקִרי ֶשַאָתה ָיכֹול ִלְבֹער ֶאל ַהשֵּ

י, ַדְוָקא ָאז, ִאם ִתְתַחזֵּק וְ  ז, ַאָתה  ֶזה ַבַלְיָלה ְכֶשָחשּוְך ְלָך ְלַגְמרֵּ ִתְתַאחֵּ
ִתְזֶכה   ְוָאז  ִיְתָבַרְך,  ם  ַהשֵּ ֶצל  אֵּ ְמֹאד  בֹו,  ָחשּוב  תּוַקד  ַח  ַהִמְזבֵּ ש  ְואֵּ

ם ִיְתָבַרְך ִתְבַער ְבָך.  ש ֶאל ַהשֵּ  ֶשָהאֵּ
"ם ְקַטָנה, ֶזה ַמְרֶאה    ֹוְקָדּה"מ " ְצִריִכים ִלְזֹכר ֶשַהִמָלה   ְכתּוָבה ִעם מֵּ

ם ִיְתָבַרְך, ַגם ָצִריְך ָלַדַעת  ָלנּו ֶשאֲ  ִפלּו ְכֶשֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְבֹער ֶאל ַהשֵּ
ַמִגיַע  ָהַרע  ַהּיֵֶּצר  ְפָעִמים  ה  ַהְרבֵּ ְכלֹוַמר  ַהְגבּולֹות.  את  ָלצֵּ ֹלא  יְך,  אֵּ
ם   ְלַהשֵּ ִלְבֹער  ִיְרֶצה  ְמֹאד  ֶשהּוא  ם  גֹורֵּ הּוא  ַאֶחֶרת,  ְבֶדֶרְך  ָלָאָדם 

ַהכֹוחֹות ֶשלֹו,  ִיְתבָ  ְלַמְעָלה מֵּ ם  ְדָבִרים ֶשהֵּ ַלֲעשֹות  ִיְרֶצה  ַרְך, ֶשהּוא 
י, הּוא   ְך לֹו, הּוא ִנְשַבר ְלַגְמרֵּ ְוָכְך ְכֶשהּוא רֹוֶאה ַאַחר ָכְך ֶשֶזה ֹלא הֹולֵּ

ַהֹכל ּוְכָבר ֹלא עֹוֶשה ְכלּום. ש מֵּ  ִמְתָיאֵּ
ן ָכתּוב   "ם ְקַטָנה, ֶשַהִהְתַלֲהבּות ְצִריָכה ִלְהיֹות      ֹוְקָדּה" מ " ָלכֵּ ִעם מֵּ

ִעם ְגבּול, ֶאְשַמח ִעם ַהְדָבִרים ֶשֲאִני ָיכֹול ַלֲעשֹות ַוֲאִני עֹוֶשה אֹוָתם.  
אֹות ֶשִלי, ִעם ַהַטִלית ּוְתִפִלין ֶשִלי, ְבֶזה ֶשֲאִני   ַח ִעם ַהָזָקן ְוַהפֵּ ֲאִני ָשמֵּ

ל ָכשֵּ  ר, ִעם ְשִמיַרת ַהַשָבת, ְוַכדֹוֶמה, ְוַכֲאֶשר ֶאְשַמח ִעם ַהְדָבִרים  אֹוכֵּ
ַהַקִלים, ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַיֲעֹזר ַאַחר ָכְך ֶשְכָבר ַאִגיַע ְלַהָכל ְוֶאְהֶיה  

ר.   ֶבֱאֶמת ְיהּוִדי ָכשֵּ

 

ָהִר  ָנָתן  ַבָשָנה  ַרִבי  ִהְתָקְרבּות  ֶשל  אשֹוָנה 
נּו ְלַרבֵּ ֶנֶפש  ִבְמִסירּות  ָנַסע  הּוא  נּו,  ַעל    ְלַרבֵּ

ֶמעְדֶווִדיְווֶקא,   ְבִעיר  ָאז  ָהָיה  ינּו  ַרבֵּ פּוִרים, 
ַלֲעשֹות ַהֲחֻתָנה ֶשל ִבתֹו ָשָרה, ָעֶליָה ַהָשלֹום,  

ִהִגיעַ  ֹלא  ַהֶדֶרְך  ֹטַרח  ֲחָמת  ַבַלְיָלה  ּומֵּ ָנָתן  ַרִבי   
 ִלְקִריַאת ַהְמִגָלה. 

רֹוְקִדים    נּו  ְשלֹומֵּ י  ַאְנשֵּ ֶשָהיּו  ּוְבָשָעה 
נּו:   נּו ַבַלְיָלה, ָאַמר ָלֶהם ַרבֵּ ֶצל ַרבֵּ ּוְמַשְמִחים אֵּ

ף ִלְשמֹוַח ַגם   -"ַתְלִמיִדי ְיהֹוֻשַע  ָנָתן רֹוֶצה ְוכֹוסֵּ
ֲאבָ  ִאְתֶכם ָכאן,  ן  ִיְגֹמר ִשְמַחת פּוִרים  כֵּ ל הּוא 

 ְבשּוַשן פּוִרים".  
ְוִהְתַאנֵַּח   נּו  ְלַרבֵּ ָנָתן  ַרִבי  ְכֶשָבא  ָכְך  ְוַאַחר 
ָכָראּוי   ְבִשְמָחה  ָהָיה  ֶשֹּלא  ש  ֶשחֹושֵּ ְקָצת, 
ן   נּו "שּוַשן פּוִרים הּוא ַגם כֵּ ְבפּוִרים, ָאַמר לֹו ַרבֵּ

 פּוִרים"... 
דּוַע שּוַשן פּוִרים הּוא ָכל ָכְך ָגבֹוַּה? ְבשּוַשן מַ 

ַהֻמָקפֹות   ְבָעִרים  ַהְמִגיָלה  ֶאת  קֹוְרִאים  פּוִרים 
ִמְזַמן ְיהֹוֻשַע ֶבן נּון, ְיהֹוֻשַע ֶבן נּון ָהָיה   חֹוָמה 
ל  נּו, הּוא ָמַסר ְלַעם ִיְשָראֵּ ַתְלִמידֹו ֶשל ֹמֶשה ַרבֵּ

ַהת נּו  ֶאת  ַרבֵּ ֹמֶשה  ל  ֶשִקבֵּ ַהְקדֹוָשה  ֹוָרה 
ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא.   מֵּ

ֶשִלְפָעִמים   ֲהָלכֹות  י  ְבִלקּוטֵּ ַמְסִביר  ָנָתן  ַרִבי 
יָנם   ַהַצִדיק ָכל ָכְך ָגדֹול ְוָקדֹוש ֶשַהַתְלִמיִדים אֵּ

גָ  ִמיַדי  הּוא  ִמֶמנּו,  ָכְך  ָכל  ל  ְלַקבֵּ בֹוַּה  ְמֻסָגִלים 

 מילה של התחזקות 
הוּ  ִית  ּבַ לֹום  ְׁ ש  ל  ֶׁ ש  ר    אַהּסֹוד  ַדּבֵּ לְׁ ה,  ָיפֶׁ ר  ַדּבֵּ לְׁ

ַרּכוּ  ּכְׁ   תּבְׁ טֹובֹות.  ים  ִמּלִ ת  ָלתֵּ רֹוָאה  וְׁ ה  ָ ָהִאש ּ ֶׁ ש 
ה ָיפֶׁ יָה  לֶׁ ר אֵּ ַדּבֵּ ֲעָלּה מְׁ ּבַ ֶׁ ַרּכוּ   ,ש  ִעי   תּבְׁ ים    ףּוַמרְׁ ִמּלִ

ִהיא    -טֹובֹות   ֲעָלּה,  ּבַ ִביל  ְׁ ש  ּבִ ַהּכֹל  ה  ֲעש ֶׁ ּתַ ִהיא 
ֲעָלּה.  צֹון ּבַ ת רְׁ ה אֶׁ ֲעש ֶׁ  ּתַ

ּכֹר אֶׁ  ִריִכים ִלזְׁ תּוִקים, ַרק צְׁ ים מְׁ ַחּיִ ּכֹות לְׁ ת  ַקל ִלזְׁ
ַהּדְׁ  ת  לֹש ֶׁ ְׁ ַרּכוּ ש  ּבְׁ ה,  ָיפֶׁ ר  ַדּבֵּ "לְׁ ּלּו:  ָהאֵּ   ת ָבִרים 

ִעי  ַהרְׁ ים טֹובֹות".  ףּולְׁ  ִמּלִ
פּורֹות   ּורֹות ַהּסְׁ ת ַהש ּ ַמד אֶׁ לְׁ ָך, ּתִ ש  ִמּמְׁ אֹד ֲאַבּקֵּ מְׁ

תוּ  ּכָ ָמה  ה  אֶׁ רְׁ ּתִ ּלּו,  ּורֹות   ב ָהאֵּ ש ּ ּבַ י  ּכִ אן;  ּכָ
מּונָ  ּלּו טְׁ פּורֹות ָהאֵּ ּוָעה   הַהּסְׁ ש  ָך, ַהּיְׁ ּלְׁ ֶׁ ּוָבה ש  ש  ַהּתְׁ

ָך.  ּלְׁ ֶׁ  ש 
 "ב( תשפ א ַוִיְקָר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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י, כ"ו    -ה' ִיְתָבַרְך    ְבֶעְזַרת יֹום א' ָפָרַשת ִפקּודֵּ

 ֲאָדר א', ְשַנת ה'תשפ"ב  
 ... נֵּרֹו ָיִאיר   ד ִלְכבוֹ 

 ֶאת ִמְכָתְבָך.  ִקַבְלִתי
ֶשָלּה,    ַאל ַהְצִניעּות  מֵּ ִאְשְתָך  ֶאת  תֹוִריד 

ש ַבֲעִדינּות; אֹוי    חִתְשמַ  ֶשִהיא רֹוָצה ְלִהְתַלבֵּ
ְכֶשִאָשה ַמְתִחיָלה לֹוַמר    הֶשקֹורֶ   המַ   ַוֲאבֹוי
ָאז    - ָצִריְך  א  ֹלה  זֶ ת  ְואֶ ,  ָצִריְךא  ֹלה  זֶ   ֶשֶאת

ין ַמה ַלֲעשֹות, ִכי ְכֶשָהִאָשה ְמַאֶבֶדת ֶאת   אֵּ
ָעִדין   ִבְלבּוש  ֶשָלּה  ֶאְפָשר   -ָהֶרֶגש  ִאי 

 ְלַהְכִריַח אֹוָתּה. 
ַלי  ָבִאים ִכים  אֵּ   ם הֵּ   ַמה  ֶשבֹוִכים ְיָקִרים  ַאְברֵּ
ג   ַמְתִחיָלה  ָהִאָשה   ַלֲעשֹות,   םְיכֹוִלי   ְלִהְתַנהֵּ
  ְוכּו'   ְקָצִרים  ְבָגִדים  ַגְרַבִים,  ְבִלי  ;יָכָראּו  ֶשֹּלא
ם  ְוכּו', ם;  ַהשֵּ  ַקָבָלה  יֵּש  ְלִאְשְתָך  ִאם  ְיַרחֵּ

  ַאל   -  ְמֻסָּים  ִמּסּוג  ְרַבִיםגַ   ִעם  ַרק  ָלֶלֶכת
 ִמֶמָנה.  ִתְצַחק

ָתִמיד   ִאְשתֹו  ֶאת  ד  ְלעֹודֵּ ֻמָטל  ַהַבַעל  ַעל 
ְבִמִלים טֹובֹות ַעל ְצִניעּוָתּה. ֹלא ַרק ָלִאָשה,  
ְצִריִכים לֹוַמר ַגם ַלְּיָלִדים; ַהִמִלים ַהטֹובֹות  

ן ִעם ַהבָ   רנֹוְתנֹות ֹכַח ְלִהָשאֵּ  ִנים,  טֹוִבים, הֵּ
ת ִמָלה   ש ְבָכל יֹום ָלתֵּ ן ִעם ַהָבנֹות. ְתַחפֵּ הֵּ

ֶשְלָך, ְלֻדְגָמא, ְכֶשַאָתה רֹוֶאה  ם  טֹוָבה ַלְּיָלִדי 
ִכין ַמִים ִלְנִטיַלת ָיַדִים  ,  רַבֹבקֶ   ֶשַהֶּיֶלד ֶשְלָך מֵּ

טֹוב   ֶיֶלד  יֶזה  אֵּ ִתְרִאי  "ִאָמא,  ְבקֹול:  ֹתאַמר 
ִכין מֵּ הּוא  ָיכֹול    הּוא,  ָיַדִים";  ִלְנִטיַלת  ַמִים 

ַע    תִלְהיֹות ֶשַהִמָלה ַהטֹוָבה ָהַאחַ  ֶשהּוא שֹומֵּ
ִיתֵּ  ְלָהִכין    לוֹ   ןַעְכָשו  ַהַחִּיים  ָכל  ְבֶמֶשְך  ֹכַח 

ַמִים ִלְנִטיַלת ָיַדִים. ְכֶשַאָתה רֹוֶאה ֶאת ַהַבת  
טֹוָבה,    -ֶשְלָך   ִמָלה  ָלּה  ן  ְבקֹול:  תֵּ ֹתאַמר 

יזֶ  ָיָפה ּוְצנּוָעה ֶשִהיא"; ֶזה    ה "ִאָמא ִתְרִאי אֵּ
ן ָלּה ֶאת הָ  ר טֹובָ  ָעְצָמהִיתֵּ  .  הְלִהָשאֵּ

נּו ָנָתן    ַרבֵּ ְלַרִבי  ִסיָמן קיט(ָאַמר  ָהַר"ן,    :)ִשיחֹות 
ְמֹאד   ק  ּוִמְשתֹוקֵּ ץ  ְוָחפֵּ רֹוֶצה  "ְכֶשהּוא 

כָ  ִאיש  ִיְהֶיה  רֹו  ִפי  ֶשֲחבֵּ ַעל  ַאף  ְוַצִדיק  ר  שֵּ
ַמְעָלה   ֶזהּו  ְוָשלֹום,  ַחס  ִיְהֶיה  ֹלא  ֶשהּוא 

בְ  ֹלא  ֲעַדִין  ַאָתה  ִאם  ְמֹאד";  ,  ִעְנָיןְגדֹוָלה 
ֶשל   ַהְגדּוָלה  ֶאת  קֹולֵּט  ֹלא  ֲעַדִין  ַאָתה 
ְוַאָתה   ֶלה,  ָהאֵּ ַהַגְרַבִים  אֹו  ֶלה  ָהאֵּ ַהַגְרַבִים 

יְך ִאשְ    - ְתָך ֲחָזָקה ָלֶלֶכת ַרק ָכְך ְוכּו'  רֹוֶאה אֵּ
ִעם   ֲחָזָקה  ֶשַאְת  ַח  ָשמֵּ "ֲאִני  ָלּה:  ַתִגיד 

 ָהֲעִדינּות". 
ְבַמבַ   ְבִעְנָין ָעֶליָך  ל  ִמְסַתכֵּ ֲאִני  ,  בטוֹ ט  ְוכּו'; 

ַאל   ֶשְלָך;  קֹות  ַהְּספֵּ ֶאת  ִלְכֹתב  ד  ְתַפחֵּ ַאל 
שֹוֲאִלים   ֶשֹּלא  לּו  אֵּ מֵּ ֹראש ִתְהֶיה  אּוַלי  ִכי 

; ֶזה ֹלא ָכְך, ִכי  עַהְּיִשיָבה ַיֲחֹשב ֶשֲאִני ְמֻשגָ 
י  ֲהכִ ה  ִיְהיֶ ם  ֶשָהָאדָ   ֶששֹוֲאִלים, ֲאִפילּו   ָכל ְזַמן

ר. א הּו ָכְך –ַוֲעקּום ע ְמֻשגָ   ִמְתַישֵּ
ם  ַיֲעֹזר ֶשַתְצִליַח ְבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהשֵּ

 

 

 

 

ר   ַח ֶאת ַהִלמּוִדים ֶשל ַהַצִדיק ּומֹוסֵּ ִבְשִביָלם. ֲאָבל ָאז ַמִגיַע ַתְלִמיד ָגדֹול ְולֹוקֵּ
ַהַצִדיק. ל מֵּ ה ֲאָנִשים ְלַקבֵּ ִרים, ְוָאז ְיכֹוִלים ַהְרבֵּ  אֹוָתם ַלֲאחֵּ

ינּו ם ִעם ַהְיהּוִדים, ֹמֶשה ַרבֵּ ק ִהִגיַע ְלִהָלחֵּ  ָשַלח ֶאת ַתְלִמידֹו ְיהֹוֻשַע  ְכֶשֲעָמלֵּ
ר   ֶשַהָפסּוק אֹומֵּ ְכִפי  ק  ֲעָמלֵּ ֶאת  ש  גֵּרֵּ ן  ִויהֹוֻשַע ָאכֵּ ק,  ֲעָמלֵּ ִעם  ם  ְלִהָלחֵּ ְך  ֶשּיֵּלֵּ

ק ְוֶאת ַעמֹו ְלִפי ָחֶרב". ְוֶזה ַמְמִשיְך ְבָכל   )ְשמֹות י"ז, י"ג(  "ַוַּיֲחֹלש ְיהֹוֻשַע ֶאת ֲעָמלֵּ
ם ִעם ָכל ְיהּוִדי, הּוא  ַהדֹורֹות. ֲעמָ  "ם ֶשָבא ְלִהָלחֵּ לֵּק הּוא ַהּיֵֶּצר ָהַרע ְוַהַּסֶמ"ְך מֵּ

ְכמֹו   ָגדֹול,  ַתְלִמיד  ְוְצִריִכים  הּוא.  ָברּוְך  ַהָקדֹוש  מֵּ אֹותֹו  ְלַהְרִחיק  רֹוֶצה  ַרק 
ד ַלְּיהּודִ  ק, ֶשהּוא ְיַלמֵּ ם ֶנֶגד ֲעָמלֵּ ים ֶאת ַהְדָרִכים ַהְנכֹונֹות  ְיהֹוֻשַע ֶבן נּון, ֶשִּיָלחֵּ

ם ִעם ַהּיֵֶּצר ָהַרע,   יְך ֶאְפָשר ְלִהָלחֵּ ק, אֵּ ם ֶנֶגד ֲעָמלֵּ יְך ֶאְפָשר ְלִהָלחֵּ צֹות אֵּ ְוָהעֵּ
 ְוֹלא ָלֶלֶכת שֹוָלל ַאֲחָריו. 

צֹות ְוַהִלמּוִדים ַהקְ  ל ֶאת ָכל ָהעֵּ ן ָהָיה ַהֹכַח ֶשל ַרִבי ָנָתן ֶשִקבֵּ דֹוִשים  ְוֶזה ָאכֵּ
ַרק   ָתִמיד  ּוְלִהְתַחזֵּק  ָבֶהם  ש  ְלִהְשַתמֵּ ֶשנּוַכל  ינּו  לֵּ אֵּ אֹוָתם  ּוָמַסר  ינּו  ַרבֵּ מֵּ
רּוש, ֶשּיֵּש ָלנּו  נּו ַז"ל ְבפֵּ ם ְוַאף ַפַעם ֹלא ַלֲעֹזב, ּוְכמֹו ֶשָאַמר ַרבֵּ ב ְלַהשֵּ ְלִהְתָקרֵּ

ִאְלמָ  ִכי  ָנָתן,  ְלַרִבי  טֹוָבה  ַא  ְלַהִכיר  "ֲאִפילּו  ִמֶמִני  ִנְשַאר  ָהָיה  ֹלא  הּוא,  לֵּא 
מֹות" ]ֲאִפלּו ָעֶלה ֶאָחד ֶשל ְגִניָזה[. ְבכֹוחֹו ֶשל ַרִבי ָנָתן ָאנּו ְיכֹוִלים   ְבֶלעִטיל שֵּ

ד אֹוָתנּו ֶדֶרְך ַבַחִּיי  ינּו ַהָקדֹוש ֶשְמַלמֵּ צֹות ָהַאִדירֹות ֶשל ַרבֵּ ל ֶאת ָהעֵּ ם ַעל  ְלַקבֵּ
 ָכל ַצַעד ְוַשַעל.

ִחים ּומֹוִדים ְלַהָקדֹוש ָברּוְך   ְוֶזה ַהִשְמָחה ַהְגדֹוָלה ְבשּוַשן פּוִרים, ֲאַנְחנּו ְשמֵּ
יֶהם ַהְגדֹוִלים ְוַעל ָיָדם   הּוא ֶשהּוא ָשַלח ָלנּו ַצִדיִקים ָכל ָכְך ְגדֹוִלים ִעם ַתְלִמידֵּ

 ד ְלַהֲחִזיק ַמֲעַמד, ֲאִפילּו ַבְזַמִנים ֲהִכי ָקִשים.ָאנּו ְיכֹוִלים ָתִמי
 ָמָחר ָמָחר ַרק ֹלא ַהּיֹום 

ֲעָמלֵּק ֶשל  ַבִמְלָחָמה  מֹוְצִאים  יז  ָאנּו  ִליהֹוֻשַע:  , ט(  )ְשמֹות  ינּו ָאַמר  ַרבֵּ ֶשֹמֶשה 
ֶזה   "ָמָחר".  ְלָך  ֶשאֹוֶמֶרת  ֲעָמלֵּק  ְקִלַפת  ִעם  ַהְינּו  ָמָחר",  ַבֲעָמלֵּק  ם  ִהָלחֵּ א  "צֵּ
ָצה ֶשל ַהּיֵֶּצר ָהַרע, ֶשְמַנֶּסה ָתִמיד ִלְדחֹות ְדָבִרים ְלָמָחר.   ק, ָהעֵּ ָצה ֶשל ֲעָמלֵּ ָהעֵּ

ְך ְלָך טֹוב ַהּיֹום, ָמָחר ִתַקח ֶאת ַעְצְמָך  "ַהּיֹום ְכָבר ִממֵּ  יָלא יֹום ֹלא טֹוב, ֹלא הֹולֵּ
ק, ַחָּיִבים   ל ְכמֹו ֶשָצִריְך". ֲאָבל ִליהּוִדי ָאסּור ְלִהָכַנע ְלֲעָמלֵּ ַבָּיַדִים ְוִתְלַמד ְוִתְתַפלֵּ

 ֶשַהּיֹום ִכְמַעט ָעַבר, ְצִריִכים  ְלִהְתַחזֵּק ַלֲחטֹוף "ַהּיֹום" ַכָמה ֶשַרק ֶאְפָשר, ֲאִפילּו
ַכָמה   ִמְצוֹות.  ּוְקָצת  ְתִפיָלה  ְקָצת  ְקָצת תֹוָרה,  ַמֶשהּו טֹוב,  ַלֲחטֹוף  ל  ְלִהְשַתדֵּ
ַהָקדֹוש   ב ֶאל  ַהַמְתִאים ֶשֶאְפָשר ְלִהְתָקרֵּ ַהּיֹום  "ַהּיֹום" הּוא  ִכי  ְיכֹוִלים.  ֶשַרק 

 ָברּוְך הּוא.
ֶפְך, י   ַהֶנֶשק  ֶאת   ַלֲחטֹוף  ְצִריִכים  ְלהֵּ ש  ָהאֹוְיִבים  ִמְּידֵּ   ֶנְגָדם.   ֶזה  ִעם   ּוְלִהְשַתמֵּ

ִסית  ָהַרע  ְכֶשַהּיֵֶּצר ם  ֶנֶגד  ְדָבִרים  ַלֲעשֹות  ַלֲחֹטא,   ָהָאָדם  ֶאת   מֵּ   ָאז   ִיְתָבַרְך,  ַהשֵּ

ן  ִלי,  ֶשּיֵּש  ַהֹכחֹות  ְבָכל  ִיְתָבַרְך,  םַהשֵּ   ֶאת  ֶאֱעבֹוד  ֲאִני   "ַהּיֹום"  לֹו,  ֹלאַמר  ְצִריִכים   הֵּ

ן  ַרב   ְכֶשִּיְרֶצה   ָמָחר,  ַגם  לוֹ   ֹתאַמר  ְוָכְך   לֹוַמר,  ְלָך  ֶשּיֵּש  ַמה  ֲאַצּיֵּת  ּוְלָמָחר  ְמַעט,  הֵּ

 ה',   ֶאת  ֶאֱעבֹוד  ֲאִני  "ַהּיֹום"  לֹו,  ַתִגיד  ַהַפַעם  עֹוד  ַהָמֳחָרת,   ְליֹום  אֹוְתָך  ִלְדחֹות

חַ  ַעד ְליֹום, ִמּיֹום אֹותוֹ   דֹוִחים ְוָכְך ְלָך, ֲאַצּיֵּת ְלָמָחרּו י.  ִיְסַתלֵּק ֶשְבֶהְכרֵּ  ְלַגְמרֵּ
ַהִמְשֶתה   ֶאל  ְוָהָמן  רֹוש  ֲאַחְשוֵּ ֶאת  ר  ֶאְסתֵּ ְכֶשִהְזִמיָנה  ַבְמִגָלה  ָאנּו מֹוְצִאים 

ר ה, ד(ֲאֶשר ָעְשָתה, ָאְמָרה   ֶלְך ְוָהָמן ַהּיֹום" ֶאל ַהִמְשֶתה, ְוִגְלָתה  "ָיֹבא ַהמֶ   )ֶאְסתֵּ
ם ְכִסְדָרן, ָי'ֹבא ַה'ֶמֶלְך ְו'ָהָמן   ם ַהשֵּ בֹות שֵּ י תֵּ לּו, ֶשָבֶהם ְמֻרָמז ָראשֵּ ְבִמִלים אֵּ

ר  י ַהְמָלִכים ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְלעֹורֵּ ָאָדם  ַה'ּיֹום, ֶשְבָכל יֹום ָויֹום ָבא ֶמֶלְך ַמְלכֵּ
ם ִיְתָבַרְך, ֲאָבל   ז לֹו ֶש"ַהּיֹום" ַדְיָקא, ַתֲעֹסק ַבֲעבֹוַדת ַהשֵּ ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָבַרְך, ּוְמַרמֵּ
ם  ַהשֵּ ַוֲעבֹוַדת  לֹו,  ן  ִיָנתֵּ ֶש"ַהּיֹום"  ְורֹוֶצה  ָויֹום,  יֹום  ְבָכל  ָבא  ֲעָמלֵּק  ָהָמן  ַגם 

ית ַעל 'ְלמָ  ָחר', ּוִמְלָחָמה ֹזאת יֵּש ְלָכל ָאָדם ְבָכל יֹום ָויֹום.  ִיְתָבַרְך ִתְהֶיה ִנְדחֵּ
ר ָעָליו ְבִעְנַין ֶזה, ֶשַמה ֶשַשָּיְך ְלִעְנָין ָהָמן ֲעָמלֵּק הּוא רֹוֶצה   ִכי ְבָכל יֹום ִמְתַגבֵּ

ם הּוא ַמְסִכים ֲאָבל ַרק ְלָמָחר  .ַהּיֹום ַדְיָקא ַמָמש, ְוִאלּו ַלֲעבֹוַדת ַהשֵּ
ר ַהַמְלָכה ִהְתַחְכָמה ֶנְגדֹו, ּוִבְשַעת ְסֻעַדת ַהַּיִין ָאְמָרה   ן ֶאְסתֵּ ָיֹבא    )ָשם(,ְוַעל כֵּ

ַהֶמֶלְך ְוָהָמן ֶאל ַהִמְשֶתה ֲאֶשר ֶאֱעֶשה ָלֶהם "ּוָמָחר" ֶאֱעֶשה ִכְדַבר ַהֶמֶלְך, ַהְינּו  
י י ֶזה    ֶשָדֲחָפה אֹוָתם ְלָמָחר, ְוָלְקָחה ְכלֵּ ם בֹו, ְוַעל ְידֵּ י ְלִהָלחֵּ ִמְלַחְמתֹו ִמָּידֹו ְכדֵּ

ָהָיה ְלָהָמן ַמָפָלה ְגמּוָרה, ִכי ִמָּיד ֶשדֹוִחים אֹותֹו ְליֹום ָמָחר, ְוַגם ְלָמָחר מּוָכִנים  
ר, ָבֶזה יֵּש לֹו ַמָפָלה ְגמּורָ  ד ַאחֵּ ה, ּוְכמֹו  ִלְדחֹות אֹותֹו עֹוד ַהַפַעם ְלָמָחר ְוַלמֹועֵּ

 ֶשָנַפל ָאז ָהָמן ְוָזִכינּו ְלַחג ַהפּוִרים. 
רֹוש ְלַהְמִשיְך  ֲאַחְשוֵּ ר, ֶשִבְקשּו ְרשּות מֵּ ְוֶזה ָהָיה ֹעֶצם ָחְכַמת ָמְרְדַכי ְוֶאְסתֵּ

ר ט, יג(:ַהִמְלָחָמה ֶנֶגד ֲעָמלֵּק ְבשּוַשן, עֹוד יֹום ֶאָחד, ְוָאְמרּו   ן    )ֶאְסתֵּ ַגם ָמָחר  "ִיָנתֵּ
ְכַדת   ַיֲעשּו  "ָמָחר"  ֶשַגם  ַהְינּו  ַהּיֹום",  ְכַדת  ַלֲעשֹות  ְבשּוַשן  ֲאֶשר  ַלְּיהּוִדים 
ז ֶשְכמֹו ֶשַהּיֹום ָדִחיִתי ֶאת ַהּיֵֶּצר ָהַרע ְלָמָחר אֹותֹו ָדָבר ֶאֱעֶשה   "ַהּיֹום", ֶזה ְמַרמֵּ

 ם. ַגם ָמָחר ֶשֶאְדֶחה אֹותֹו ְלָמֳחָרַתיִ 
ד אֹוָתנּו ֶשִנְדֶחה ֶאת ַהּיֵֶּצר ָהַרע ְלָמָחר,   ֶזה ַהֹכַח ֶשל שּוַשן פּוִרים ֶשָבא ְלַלמֵּ
ל ָכל יֹום   ֲאָבל ֶאת ַהתֹוָרה ְוַהִמְצוֹות ֹלא ִנְדֶחה, ֶאָלא ַנֲעֶשה ֶאת ֶזה ַהּיֹום. ֶשְנַנצֵּ

ְדָבִר  יֹום  ְבָכל  ֶשַנֲחֹטף  ֶשָצִריְך,  ַחִּיים  ְכמֹו  ָלנּו  ְוִיְהֶיה  ַנְצִליַח  ְוָאז  טֹוִבים,  ים 
 ְמֻאָשִרים ָבעֹוָלם ַהֶזה ּוָבעֹוָלם ַהָבא. 

י ַהפּוִרים ַהְקדֹוִשים(   )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ַעל ְימֵּ
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ב ְסלֶׁ רֶׁ בֹות ב ְ ְתׁשו  לֹות ו  אֵּ  ׁשְ
בסעודת מלוה מלכה במוצאי שבת קודש התקיים הסיום הגדול, סיום 
מאות   עוד  ובאו  התקבצו  זו  לסעודה  הש"ס,  סדר  על  מועד  סדר 

מחו בצותא  ותיהם שבות של אנשי שלומינו ומשפחמשפחות. מאות ר
היקרים,  הבחורים  הבנים,  הן  הקהילה  כשכל  התורה,  בשמחת 
האברכים והבעלי בתים, כולם יחד זכו במשך שנתיים האחרונות מידי  
 יום ביומו ללמוד דף גמרא, וכעת כבר זוכים להתחיל סדר נשים בש"ס. 

אינדיג מרדכי  מו"ה  המוסדות  כל    יו"ר  את  מלכד  מה  הסביר  הי"ו 
זו  החסידויות,  מכל  העולם,  קצוות  מכל  המגזרים,  מכל  היהודים 
מאותו   והדרכה  חיזוק  שואבים  יחד  כולם  אותנו.  שמאחדת  הגמרא, 

מרבינו הקדוש. לאחר מכן שמעו דיבורים חזקים מעין קדוש וטהור,  
הגמרא   דברי  את  שהביא  שליט"א,  זינגער  יונה  ר'  הרה"ג  מהמו"צ 

גל שלחם  מרת שהראו ליהודים לפני חזרתם לביתם מהעליה לרשאו
חיבתכם   "ראו  ליהודים:  שאמרו  מסיימת  והגמרא  חם,  עודנו  הפנים 

ר לנו שכעת בשובנו הביתה, עלינו  י לפני המקום", ואמר שזה בא להזכ
לתת לילדינו "לחם חם", בית חם, על ידי שנאמר להם "השם יתברך  

 אוהב אתכם". 
הדגיש    חה נפלאה מראש הישיבה, ראש הישיבהלאחר מכן שמעו שי

יום דף גמרא, רק לומר את  ת  מאוד שלוש נקודו להתחזק ללמוד כל 
נסה את העצה יהמילים של הגמרא הקדושה, נקודה נוספת, שיהודי  

של רבינו הקדוש לדבר אל השם יתברך בשפה שלו, להשיח את ליבו  
הישוע כל  את  לפעול  וכך  קרוב,  חבר  עם  שמדברים  והדבר  כמו  ות, 

השלישי, לדבר יפה אל האישה, שלום בית. בתוך הדברים קרא ראש  
זכה לחגוג את  ביום הבר מצוה שלו  הישיבה לבחור שבשבוע שעבר 

 סיום הש"ס שלו. 
פצחו   מכן  ולאחר  חגיגה,  מכסת  סיים  שליט"א  לעסער  יעקב  הר"ר 
שזוכים   יתברך  להשם  והודו  מספר,  דקות  למשך  נלהבים  בריקודים 

א תמונות ללמוד  סידרת  הראו  מכן  לאחר  הקדושה.  התורה  ת 
ולסיום   בהונגריה.  הקדושים  למקומות  הישיבה  ראש  של  מהנסיעה 

מס של  קטנות  גמרות  הציבור  לכל  הישיבה  ראש  יבמות,  כחלק  ת 
עד   ולרקוד  המשיכו  המזון  ברכת  אחרי  לדרכים.  לקחת  המיועדות 

 לשעות הקטנות. 
השבת המרוממת הותירה רושם חזק מאד על כל המשתתפים, ובודאי  
תהיה חיזוק גדול לכל אחד להמשיך בעבודת ה' ביתר שאת וביתר עוז,  

 כל אחד באופן שלו. 
 פקודי ה' ישרים משמחי לב!

*** 

 סיום יפה בשיעור הלכה בישיבה 
שבת   בהלכות  מקצוע  על  נפלא  סיום  התקיים  שלישי  בליל  השבוע 

 וד בשיעור ההלכה בישיבה. שסיימו כעת ללמ
השיעור נמסר כל יום על ידי המגיד שיעור החשוב הרה"ג מו"ה אלחנן 
חיים רוטה שליט"א, בנו של ראש הישיבה שליט"א בהשתתפותם של  
כראוי  הזמן  את  שמנצלים  הישיבה,  בחירי  רבים,  חשובים  בחורים 

 ומשלימים עצמם בלימוד הלכה. 
מקצו עוד  לעומקו  ללמוד  שסיימו  שיננו  כעת  שבת,  בהלכות  שלם  ע 

הישיבה   ראש  של  בביתו  נאה  סיום  נערך  בידם,  כשתלמודם  ויצאו 
 שליט"א.

ראש הישיבה שליט"א דיבר על חשיבות לימוד וידיעת ההלכה, כמו 
הלכה, זהו היסוד של יהודי, רק כך הוא    שציווה רבינו ז"ל שנלמד כל יום

נימה מהשולחן יכול לדעת כיצד להתנהג, חס ושלום לא לסור כמלוא  
 ערוך הקדוש. 

לאחר מכן התגלגלה שיחה נאה, כשכל אחד מהמשתתפים אמר דיבור  
נחמן   מרבי  ואז  נתן,  מרבי  דיבור  מכן  לאחר  הקדוש,  מרבינו  כלשהו 
יפים   דברים  וממוהרא"ש.  נחמן,  רבי  בן  אברהם  מרבי  טולטשינער, 

 מאד עלו בשיחה וכולם נהנו והתחזקו מאד. 
החש השיעור  מלומדי  ני"ו  אחד  שטעסל  שמואל  משה  החתן  ובים, 

דיבר מספר מילים, על היופי של שיעור ההלכה, הוא הזכיר את דברי  
בלא זמרה עליו   חז"ל במסכת מגילה, "כל הקורא בלא נעימה ושונה 
הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים", לימוד התורה צריך 

יעור ההלכה נמסר להיות בנעימות, שאם לא כן זה "לא טובים". אך ש
בדרך רמז שישנם   כן "טוב", והוסיף  זה  בערך בכזה נעימות וחן, הרי 

טו"ב בחורים שמשתתפים בשיעור, וכעת התחילו ללמוד את סימן י"ז, 
הצעיר הוא סימן טו"ב, ומגיד השיעור הוא בן טו"ב שנים, ועל אף גילו  

 יל. מלמד את ההלכות בכזה חשק, נעימות, בטוב טעם ודעת כזקן ורג
או מלאי חיזוק מעמד הסיום הסתיים בהתרוממות הרוח, הבחורים יצ

 להמשיך ללמוד ולהשלים עצמם בלימוד הלכה. 
 אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד! 
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 משפחות חוות שבת התוועדות בלתי רגילה במלון "ארמון" מאות  
משפחות מאנשי שלומינו    500  – קצרה היריעה מלתאר את השבת הנפלאה שעברה על יותר מ  

 בשבת קודש האחרונה במלון ארמון סטמפורד קונטיקוט.
אך ננסה ממש על קצה המזלג לתאר את השבת המיוחדת, שכל משתתפיה התבטאו שהשבת  

הגבוהים ביותר ברוחניות ובגשמיות וכולם הוציאו ממנה תועלת מרובה, הן  דרטים  נערכה בסטנ
הדרשות   הסעודות  טוב,  הכי  הצד  על  מאורגן  היה  הכל  כנשים,  גברים  הילדים,  הן  ההורים, 

 והתוכניות. 
לה זרימת האורחים שהגיעו בנסיעה מכל מקום, מחוץ לארץ הגיע  חהביום שישי אחר הצהריים  

במאור פנים על ידי  ציבור גדול שרובו מארץ ישראל, מאנגליה ומקנדה, כל המשתתפים התקבלו  
את   המכילה  שקית  השבת  למשתתפי  שהעניקו  לבית  הקונטרס  ההסדרנים,  "תפילות  חדש 

גיליונות   כל  לנשים,  תפילות  ועוד  השבועהיהודי",  היו מיני  ,  החדרים  שונות,  ומתנות  מתיקה 
 ערוכים למופת, וכמו כן נערכה סעודת טועמיה ערבה. 

במקום המיועד, שם   נרות  ניגשו הנשים להדליק  השבת  כניסת  ופעלו הנשים מול    ביקשובזמן 
הילדים התאספו בלובי תחת השגחתם של המלמדים המסורים  הנרות על דורות ישרים וכשרים.  

נכנסו לבית המדרש, המו"צ הרה"ג ר' יונה זינגער   ים לכבוד שבת קודש. לאחר מכןושרו ניגונים יפ
 שליט"א התפלל מנחה בחמימות. 

מילים מספר  הישיבה  ראש  דיבר  מכן  להמשיך  לאחר  להתחזק  היא  השבת  שמטרת  והסביר   ,
לתת לעמלק   אללמוד כל יום דף גמרא. גם הסביר ראש הישיבה שכעת בשבת זכור צריכים של

לעשות מהיהדות טפל ושנשכח חס ושלום מהעיקר. לאחר מכן התפללו קבלת שבת בנעימה עם 
 הבעל תפילה מוטי היימליך הי"ו. 

לאחר התפילה הכריזו שאחר הסעודה יתקיים ה"בוטע", יחד עם "שלום זכר" ו"וואכנאכט" לבן 
הם נ"י בן מו"ה חיים אלי'  הנולד למו"ה רפאל פורסט הי"ו, ולרגל השבע ברכות של החתן אבר

 ווברמן הי"ו.  צוויבל הי"ו, עב"ג בת מו"ה אהרן
סעודה   היתה  לילדים  בנפרד,  ונשים  לגברים  הענק,  באולמות  נפלאה  בצורה  נערכה  הסעודה 

 בנפרד, הילדים עם המלמדים והבנות עם המורות. 
שבת קודש,    , שרו ביחד זמירות10:30המדרש בשעה    ראש הישיבה שליט"א נכנס לבוטע בבית

גאתה  נפשי"  "צמאה  ובניגון  גדולה,  בהתעוררות  הבא"  עולם  "מעין  הניגון  את  זימרו  במיוחד 
ההתלהבות. ראש הישיבה דיבר בבוטע, בשביל מה אנחנו נמצאים פה, שלא נחשוב למה באתי,  
למה פלוני הגיע. כשמשיח יבוא הוא ילמד שצריך להסתכל על הנקודות הטובות של עם ישראל,  

צריך להעריך את עצמו, שתהיה לו אמונה בהשם יתברך, בצדיק, ובעצמו, וכך מוחקים את    ואדם
 העמלק. 
לעזור   לאבבוקר   זכו להמחשה שצריכים  הצדיק, אנשי שלומינו  פעולת  בספר  התקיים שיעור 

התפילה  לפני  מוקדם.  שהתעוררו  הקטנים  ילדיו  בהאכלת  טרוד  היה  הישיבה  ראש  בבית, 
 תעוררות רבה.עם המלמדים, ואמרו תהילים בההתאספו קבוצת ילדים 

נכנס ראש הישיבה לבית המדרש לתפילה. פסוקי דזמרה התפלל מו"ה עזרא בוים    9:30בשעה  
ניגש ראש הישיבה לעמוד לקורת רוחו של הציבור. בקריאת התורה חילקו את    תהי"ו, לשחרי

 העליות לבעלי השמחה הרבים בלי עין הרע. 
אחרי התפילה התקיימה הברית לבן מו"ה רפאל פורסט הי"ו, הציבור ניצל את ההזדמנות שאליהו  

הישיבה מסר    הנביא מגיע, והתחננו לדבר ישועה ורחמים. לאחר מכן נערך קידוש עשיר, ראש 
מעשיות, ראש הישיבה דיבר על מה שרבינו אומר "כל זמן שהדף הזה מגן עליך,    שיעור בסיפורי

אינך צריך להתיירא משום דבר", שזה מדובר על "דף גמרא" כל זמן שאדם מחזיק את עצמו בדף  
 גמרא, הוא ינצל מכל רע.

הרבו   מטעמים,  וכל  ודגים  בשר  שבת  לכבוד  המלך  כיד  שנערכה  לסעודה  ניגשו  מכן  לאחר 
בו   הישיבה לאולם  ניגש ראש  הסעודה  בצותא. לאחר  יתברך  נאות להשם  ותשבחות  בזמירות 

ודיבר שיחה ל בבית, ראש הישיבה סיפר סיפורים מרבינו,  אכלו הילדים, ואמר איתם תהילים, 
 לאחר מכן חילק ראש הישיבה ממתקים לילדים.  והחדיר יראת שמים בילדים.

שנעשית  הגדולה  הרצון  עת  על  הישיבה  מראש  מאד  נלהבת  שיחה  היתה  שלישית  בסעודה 
חזור אליו, ועד כמה השם יתברך מצפה לנו, בשמים כשיהודי אומר להשם יתברך שהוא רוצה ל

 שנדבר אליו. 
הבדלה כך שכולם יוכלו לשמוע.  לאחר תפילת ערבית עלה ראש הישיבה לקומה הגבוהה לעשות  

 לאחר מכן פצחו בריקודי שמחה בליווי מוזיקה, והודו להשם יתברך על השבת היפה שחוו.

 חדשות בין כותלי 
 מוסדותינו הק'

 

  מנחה וקבלת שבת  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה

 21:15 בשעה יום שלישי 
 20:00יום שני  שיחת חברים: 

 ירושלים דקות לאחר הדה"נ  20 ברכות  9:15 דקות לאחר זמן הדה"נ  20
15רח' רבי נחמן מברסלב   

 בני ברק  דקות לאחר הדה"נ  15 ברכות  9:15 בזמן הדה"נ 21:00יום רביעי בשעה   
  7בעל שם טוב רח' 

 שמיעת שיעור  
 19דולב  ליל שישי רח' נחל 

 סעודה שלישית בזמן הדה"נ 
 דקות לפני השקיעה  10 --- 4 ק"א 20 הנביאה מרים' רח'  ג רמה גם בו

 

 שמש תבי
   6ריב"ל רח' 

 מודיעין עילית  אי"ה  בקרוב    אי"ה בקרוב  סעודה שלישית בשקיעה  21:30יום רביעי בשעה   
3קומה  5רשב"י   

 שמיעת שיעור  
 צפת  דקות לפני השקיעה  10 ברכות  9:00 לפני השקיעהדק'   20 21:00יום ראשון בשעה  

 ( 1-)בנין יד עזרה  1רחוב צה"ל 

  

 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו בוים  )ב"ר עזרא( הערשי מו"ה 
 למזל טוב  ולהולדת בנ

*** 

 הי"ויואל ראזענבערג מו"ה 
 למזל טוב  ולהולדת בנ

*** 

 הי"ו יעקובביץ מרדכימו"ה 
 למזל טוב  ולהולדת בנ

*** 

 הי"ואליעזר הירשפעלד מו"ה 
 למזל טוב  ולהולדת בנ

 
 
 

 הצלת נפשות 
 

ה עקב  ינאאוקרעזרו למשפחה חשובה שנמלטה מ
 המלחמה ונותרה בחוסר כל 

 079-704-0066#8   
charidy.com/ukfamily 

 העתירו בתפילה!

 פייגלא בןיצחק על ר'        
 בבקרולרפואה שלמה 

 בתוך שאר חולי ישראל

 ירושליםהיכל הקודש ברסלב 
 נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע 

 

 סעודת שושן פורים 
 בהיכל בית מדרשינו  מוצאי שבת קודשב

 09:00בשעה 
 

 שמחת פורים ושמחת תמיד, הגבאים 

 
 

 ארץ ישראלהיכל הקודש ברסלב 
 נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע 

 

 קומו אורו כי בא אורח 
 ברגשי חדווה והתעלות, ברצונו להודיע ברינה 

כל החברים   על ההתכנסות אשר נתכנס יחדיו
 אנשים נשים וטף

 מורנו ראש הישיבה שליט"אבראשות 
אשר יופיע במיוחד לעטות עלינו מאור האמונה  

 ולחזק את ידינו גם לבבנו 
יחדיו נתלכד לסעודת מרעים ביומא דהילולא 

 רבא של הרה"ק הרבי רבי אלימלך זי"ע  
 כ"א באדר השני 

 ותהיה ההתכנסות לרצון ולריח ניחוח לה' 

  החבורהלפרטים נוספים, פנה נא אל ראש 
 בעיר מגורך 
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