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   ששבת החוד
  

נקראת  , השבת שלפני ראש חודש ניסן, שבת זו
לכם ראש החדש הזה "על שם פרשת , שבת החודש

,   ניסןפרשה זו באה להכריז על חודש". חדשים
שהוא ראש לחודשים , מפני חשיבותו של חודש זה

וגם כדי להודיע לעם שמועד הפסח קרב . ולסדר הרגלים
ן תיקנו חכמינו שיכריזו עליו לכ. כדי להכין עצמינו, ובא

 , מפני שזהו יום שמתכנסים בו בבתי הכנסיות, בשבת
   .וכך מתפרסמת ההכרזה ביותר

  
המצוה הראשונה שציוה הקדוש ברוך הוא את ישראל 

: כמו שכתוב, 'קידוש החודש'היא , ה"בידי משה רבינו ע
 בני ישראל –" החדש הזה הוא לכם ראש חדשים"

הירח הוא סמל . מנם על פי הירחמונים וקובעים את ז
 כשם שהירח הולך ומתמעט עד שהוא –של עם ישראל 

כך גם עם ... לך וגדלנעלם ואז זורח מחדש ומתרבה והו
אפילו כשהוא נמצא בשפל המדרגה ונראה , ישראל

.   חוזר וזורח במלוא אורו-כאילו הוא שוקע כליל
וכשם שלעתיד לבוא יתמלא אור הירח כאור החמה 

כך גם יהיה עתידו של עם , תוכאור שבעת ימי בראשי
  . ישראל

  
שהוא מלך לכל , מלךאותיות " לכםהחדש הזה "

 ,  מעוטר בהרבה עטרותאחד בניסןולכן . החודשים
ן והתחיל בו להשרות כיתברך לחנוכת המש' ובו בחר ה

מרו שמונה פרשיות ובו ביום נא, שכינתו בישראל
ובו יתחילו להקריב קרבנות מלואים , ה"למשה רבינו ע

 .אמן, מהרה בימינובבבית המקדש השלישי שיבנה 

  יציאת    לרבינו כניסת                
  ק       תם"ק       ש"ש          

  19:02     18:21    17:09: ירושלים 
  18:59     18:23    17:25:  תל אביב

 18:58     18:22    17:15: חיפה      
   18:59     18:23    17:24: באר שבע

         

  ניסן-אדר
  חיים סינוואני  ' ר -ז"כ
  )  מנחת כהן(אברהם פימינטיל ' ר, שלמה הלוי' ר -ח"כ
    שלמה הכהן מרדומסק  ' ר -ט"כ
    אבא מהורדנא' ר, חיים דוד אלקלעי' ר - 'א

    יונה לבל'  ר-'בה  "ן ע      נדב ואביהוא בני אהרו
  נצולין מגזירת שמד, בזכות נר תמיד הדולקים בשמן זית

  
 

      :על בוני המשכן נאמר. בפרשתינו מוזכר שוב העניין של בנית המשכן
 השייכות יוצריכים להבין מה". בזהב ובכסף ובנחושת לעשות –ולחשוב מחשבות "

     ?  שהוא עניין של מעשהלבין עניין עשיית המשכן" לחשוב מחשבות"של 
ששורש עולם המעשה הוא , פרים הקדושיםסאפשר להסביר עניין זה על פי המובא ב

שכל  , איתברירו"במחשבה"כולהו : וכמו שכתוב בתיקוני הזהר, מחשבהעולם ה
וזה ידוע . השורש שלהם הוא בעולם המחשבה,  המעשההבירורים הנעשים בעולם

שיחות 'בוכמו שמובא . מעשים בפועל, לם הזהשעל ידי המחשבה אפשר לפעול בעו
   . על ידי מחשבתם מה שהם חושביםשבני אדם יכולים לפעול, )שיחה סב( 'ן"הר
  

בלי בלבול ונטיה למחשבה , כשהמחשבה כולה אחוזה ודבוקה בדבר אחד שכך יהיה
גם צריך שהמחשבה תהיה .  שהכח יהיה כן כמו שחושביםידי זה פועליםעל  ,אחרת

כי אם חושב בדרך כלל הוא , ולא בדרך כלל, בפרטי פרטיות על העניין שחושב
 –גם לעניין הלימוד זה מועיל . חס ושלום, עות בזהויכול לט, "גולמי כלים"בבחינת 

כגון שחושב שיסיים , תהיה מחשבתו תקיפה ואחוזה מאד בעניין שרוצה ללמודאם 
וחושב בפרטיות כמה ילמד , וספרי רבינו וכדומה, ע"וכל השו, ס"בשנה את כל הש

  ,  ויחשוב בזה הרבהויכסוף וישתוקק,  וכדומהובאיזה שעות, ובכמה זמן, ליום
על ויזכה ללמוד וח אל הפעל ידי זה יזכה באמת שמחשבתו תצא מהכ, בפרטי פרטיות

: )דף כו( שאמרו במסכת סנהדרין ל" בדברי רבותינו זוזה מרומז. ולסיים כמו שחשב
 לדברי תורה על ידי  ומסייעתלתשמוע,  ממשועלתמ.  לדברי תורהתמחשבה מועל

   .זה יוצא הדבר באמת מהכח אל הפועלעל ידי , תוקף מחשבתו ורצונו החזקים
  

ועל ידה אפשר לפעול ממש דברים , שתוקף המחשבה גדול מאד,  למדיםונמצאנ
 ה שהעשיה תהי, לעשות–לחשוב מחשבות : שזהו שציותה התורהואפשר . נפלאים

שהעשיה של מלאכת המשכן לא תהיה רק , "לחשוב מחשבות"על ידי ההקדמה של ה
ומשם תשתלשל ותרד  , אלא תימשך ותתחיל כבר מעולם המחשבה, בעולם המעשה

  .על ידי עושי המלאכה עד לעולם המעשה
  

, "אקרע אותך כמו דג"ששמע אחד שאמר לחבירו , מהבעל שם טוב הקדושמספרים 
 . ונבהלו מאד, ואסף את תלמידיו הקדושים והראה להם איך שפלוני קרוע כמו דג

שאמר וזה . דיבור ומעשה, מחשבה: שכידוע יש שלושה עולמות, ט"אמר להם הבעש
אם כן בעולם ,  אותואמר וחשב לקרועמאחר ש, "אקרע אותך כמו דג"על חבירו 

     ! עדיין לא נפעל כןהרק שבעולם המעש, המחשבה והדיבור הוא כבר קרוע
   .ומה אפשר לפעול על ידם,  מאדכמה כח המחשבה והדיבור גדולים, דם מזהילומ

 ב היטבנו היטורי ודיבתינולכן נתפלל להקדוש ברוך הוא שיזכינו לשמור מחשב
בפרט בענייני , ונזכה לפעול על ידי מחשבתינו דברים נפלאים בעולם, כרצונו יתברך
   .אמן, ל"וכנ', תורה ועבודת ה

  
 !שבת שלום



 

 

  
  

  

    
  

 א" שליט יוסף ברוקהרבדברי 
  

על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו ' כי ענן ה"
             – "לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם

שנעשה  לאחר –פסוק זה נאמר בסיומו של ספר שמות 
המשכן עצמו על , כל פרט ופרט מכלי המשכן כמצווה

וה במתכונת ובצורה שצי, אדניו, יריעותיו, קרשיו
       ,סיום הבניה וההקמה,  מגיע רגע הסיום אז,משה

לרגע השיא אנו קוראים . ועתה עומד המשכן על תילו
נו על המשכן ישהרי בראות, "גילוי והארת פני הבורא"

    , את עמוד הענן בכל יום במשך ארבעים שנה
אין ביטוי גדול מזה לרצון , אשה עמוד  אתובלילה

כל זה בהיות . הבתו להם בעמו ובאדוש ברוך הואהק
 בעוונותינו חרבו בתי בל א,משכן ומקדש על תילו

 –הזאת רק התורה , ועתה אין לנו שיור, המקדש
     . חפץ הלבבשמחה ו ובבחשק ישיבותהנלמדת ב

כה להסתופף ואך כל מי שז, אמנם אין עמודי ענן ואש
חש נכונה את השכינה השורה ', בחצרות בית ה

 אם אין אנו בדרגת הדורות אפילו, במקומות אלו
ונטו לסבול עול לימוד , שהיו גיבורי כח, הקודמים

 ."אשריך וטוב לך, פת במלח תאכל"תורה בקיימם 
  

 על נוחות נם עמלי התורה מוותרים מרצו,גם כיום
ובלבד שיתעלו בלימודה של , חומרית ותענוגי העולם

, ויודעים הם כי בזכותם קיים עולם,  הקדושהתורהה
 –עמינו בכל גלויות  .הם אתגר ומסלול עלייהוזה ל

מקומות שהשכילו היהודים לפתח ולהרחיב את באותם 
היו כל שדרות העם נאמנים לדרכם , בתי המדרש
 נישואי תערובת או ל ידיולא נפגעו ע, ההיסטורית
ובמקומות בהם לא היו היכלי תורה . התבוללות
אהבת תורה , סתלקהועמוד הענן , שקעה האש, וחכמיה

עד אשר גברו , והחלה דעיכה, לא היתה בלבבות
         .נויואבדו רבים לעמ, הטמיעה וההתבוללות

  .אמן, ולאורה נלך, עלינו לשמור על אש תמיד זו
  

 
  
 

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 בטחון
יתברך ' ה-לשמסתכל וצופה , יתברך' ה-על ידי בטחון ב
וזוכה שיבוא לו , על ידי זה עושה כלי לשפע, לבד ובוטח בו

   )ן עו"ליקוטי מוהר(. השפע והפרנסה בעת ובזמן שצריך
~. ~  

 . עד אין סוף, יש כמה מעלות ומדרגות בבטחון
וכפי הבטחון ,  יש לו בטחון יותר-וככל שהשכל גדול ביותר
ה זוכה להשלים ולתקן ועל ידי ז, כן זוכה להרבות בצדקה

  ) רכה(. שהוא גדר האדם, הדיבור
~. ~  

 , ולעשות טוב' ה-עיקר מעלות הבטחון הוא לבטוח ב
 תבלבלידהיינו שלא . ובטועשה ' ה-בטח ב: כמו שכתוב

רק יעסוק , מתורתו ועבודתו מחמת דאגת וטרדת הפרנסה
. יתברך שיפרנסו כל ימי חייו' ה-ויבטח ב, בתורה ועבודה

 אינו אוחז בבטחון כזה שיסלק את עצמו מעסקי העולם ואם
  –] בפרנסה[ורוצה לעסוק גם כן בדרך ארץ , הזה לגמרי

ולא ', על כל פנים יקבע עתים לתורה ויתפלל בזמנו וכו
  . 'ה-רק יבטח ב, ידאג ולא יתבלבל מחמת דאגת הפרנסה

  )ח, ס(
  

  
מטונף של נעל , "ל נעליך מעל רגליךַש": ל הטחול נאמרע

 עליו אדמת קודש כי המקום אשר אתה עומד, טיפה סרוחה
פשטתי את " :ועליה אומרת השכינה, השבת זוהי – הוא

. "רחצתי את רגלי איככה אטנפם, כותנתי איככה אלבשנה
, בנר ובמאכלים, ומשום זה צריך בשבת לשנות בלבושים

 מוסיפים לו -וכל המוסיף, וצריך להיות מוסף מחול הקודש
,  לו את אותה נפש יתרה גורעים-וכל הגורע,  בשבתנפש

  )פה עמוד א(תיקוני הזהר . חס ושלום
  

~.~          
  

צריכים אותו עם קדוש לרחוץ עצמם , שבתכשנכנסת 
 אחרת רוח –משום שבחול ? עםט ומה ה.משימוש ימי החול

וכשרוצה אדם לצאת , הולכת ומשוטטת ושורה על העם
  –  עליונההש קדֹומאותה רוח ולהכנס ברוח אחרת

ליונה עלרחוץ עצמו כדי להשרות עליו את אותה רוח צריך 
  .קדושה



 
          ע"זי ישראל הבעל שם טוב רבי                                                                              

   !את כוונת הרב מבינים לאחר זמן
  

רתו טישלפני פ, ל"מספרים על רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש זצ
. נסת כל אחד וממה יהיה פרווציוה להם איך יתנהג, קרא לכל תלמידיו

      : פנה רבי ישראל ואמר לו, ששמו רבי יעקב, אחד מתלמידיואל 
, ותספר מעשיות שראית ממני, אתה תיסע לכל המקומות שמכירים אותי

מה יצא לי מזה : הצטער מאד רבי יעקב ואמר לרבו. ומזה יהיה פרנסתך
       ! אל תדאג:  אמר לו רבי ישראל!?שאהיה נודד ולספר מעשיות

כאשר נפטר רבי ישראל ועלה , והנה. 'תה תתעשר מזה בעזרת הא
 יעקב נסע ורבי. קיימו תלמידיו ככל אשר ציוה עליהם, בסערה השמימה

   ,]הבעל שם טוב[ט " מיני מקומות וסיפר מעשיות מהבעשללכ
  . והתפרנס מזה ברווח

  
שבאיטליה יש , שמע רבי יעקב, באחד הימים

בעד כל מעשה גביר אחד אשר נותן זהוב אחד 
חשב בדעתו ללכת . ט" מהבעששמספרים לו

ואז לא , ולקבץ ממנו סך של זהובים, אליו
קנה לו מיד . יצטרך להיות נודד ממקום למקום

בבואו לעירו .  עם משרת ויצא לדרך ועגלהסוס
 וביקש מסרסיו ,הלך אליו רבי יעקב, של הגביר

, ט"של הגביר שיודיעו לו שהגיע תלמיד הבעש
פר מעשיות רבות ממה שראו עיניו אצל והוא יס

הגביר שמח , הודיעו הסריסים לגביר. רבו
והזמין את רבי יעקב להתאכסן , שמחה גדולה

, נתן לו חדר מיוחד להגורר בו עד השבת. לוצא
  .ובשבת יספר לו מעשיות

  
התקבצו כולם , ט הגיע לעירם"כאשר שמעו אנשי העיר שתלמיד הבעש

, נה בעת שישבו לסעודת שבת אחרי הזמירותוה. לשמוע מעשיות ממנו
כשקם רבי . ט"ציוה הגביר לרבי יעקב שיקום ויספר איזה דבר מהבעש

ולא היה יכול לזכור ,  שכח את כל המעשיות של רבותאוםפ, יעקב לדבר
וממש לא זכר שום עניין מרבו , כאילו נולד באותו יום, השום מעש

חשבו בדעתם שמשקר הוא ו, כל אנשי העיר כאב להם מאד. ט"הבעש
ביר גניגש אליו ה. ובודאי לא ראה אותו מעולם, ט"שהוא תלמיד הבעש

 כל הלילה בכה רבי יעקב .נמתין עד למחר ואולי תיזכר, לא נורא: ואמר
כי שכח לגמרי איך להתחיל , אך לא הועילו לו בכיותיו, וניסה להיזכר

. מעולםט "כאילו באמת לא ראה את הבעש, ט"לספר מעשה מהבעש
שוב שאל הגביר את רבי יעקב אולי נזכר , בסעודת שחרית של שבת

אמר לו . אך רבי יעקב לא ידע כיצד להשיב לו, הוא באיזה מעשה
אבל גם בסעודה . נחכה עד לסעודה שלישית ואולי תיזכר: הגביר

, והלך לחדרו ובכה, התעצב מאד, שלישית לא זכר רבי יעקב דבר מרבו
          , כנראה מן השמים לא רוצים שאתעשר: ולאחר מכן יצא ואמר

     , כי יודע אני שאין זה מקרה, ט"או שיספרו פה מעשיות מהבעש
, הלך רבי יעקב וביקש רשות להפרד לשלום מהגביר. ועתה אשוב לביתי

ורבי יעקב עלה לעגלה , נתן לו הגביר נדבה הגונה ונפרד ממנו לשלום
                           , גלהעישב על הכאשר . כדי לנסוע חזרה לעירו

שלח את ו ת הגביריומיד שב לב, ט"מעשה נורא מהבעשבנזכר הוא 
 הזמינו הגביר לחדרו וביקש . לו שנזכר הוא במעשה יקרומרלמשרתו 

   : ישב רבי יעקב וכך סיפר לגביר, לשמוע המעשה
  

השבת ט טרוד כל "היה הבעש, פעם אחת לפני יום חגם של הנוצרים
ומיד אחר , את הסעודה השלישית גמר בזריזות. והלך בביתו מצד לצד

שלא כדרכו , צאת הכוכבים התפלל ערבית ועשה הבדלה במהירות
 ולקח שלושה אנשים עמו ובתוכם הייתי , הסוסיםשורוציוה לק, בקודש

ולא ידע איש , והעגלה נסעה מאליה במשך כל הלילה, ישבנו בעגלה, אני
        . ה ומה היעדאת מטרת הנסיע

,  אחת לעיר גדולהנובאור הבוקר הגע
 ליד בית גדול שחלונותיו ונעמדנו

ט "שעציוה הב. ודלתותיו היו סגורים
ומיד פתחה אשה זקנה , לדפוק בדלת
! ?מה אתם עושים פה: "והחלה לצעוק

תצאו מפה לפני שידקרו אתכם 
והורגים , היום הוא יום חגם, םצריהנו

      ". וצההם כל מי שיוצא מביתו הח
אלא נכנס , ט לא פחד כלל"אך הבעש

    . לאותו בית והתיישב ליד החלון
, ממול לבית היתה הכנסיה של הנוצרים

ואלפי גויים , והם הציבו שם במה
שים בנשק המתינו לבואו של חמו

. נעמדו כולם לכבודו והמתינו שידבר   , והנה כשהגיע הבישוף. הבישוף
אני וכל בני הבית . אותי לקרוא לבישוףושלח , ט"מיד קרא לי הבעש
פחד אדיר בלכן ו, אך אי אפשר להפר את דברי הרב, פחדנו מאד מכך

עברתי בין הנוצרים ואף אחד לא העז לנגוע בי , ניגשתי אל הבישוף
ט רוצה לשוחח "לחשתי לו באוזן שהבעש, כשהגעתי לבישוף. לרעה
ונכנס עם ,  קם והלך אחרי מיד,כששמע הבישוף את שמו של הרב. עמו

לאחר מכן יצא הבישוף . וישבו שם כשעתיים, הרב לאחד מחדרי הבית
  . ואנחנו נסענו חזרה לביתינו, והלך לדרכו

  
תדע לך שאני : ואמר לרבי יעקב, קרנו פניו מאושר, כששמע זאת הגביר
ולאחר מכן התדרדרתי לתרבות , בתחילה הייתי יהודי. הוא אותו בישוף

ט ראה ברוח קודשו את מעשי "והבעש, עד שנעשיתי בישוף, רעה
נתן לי הרב תיקון , וכששוחחנו בחדר. ובא להצילני מרדת שחת, הרעים

שביום שיספרו לי את המעשה שקרה לי , ואמר לי, כיצד לחזור בתשובה
לכן תמיד חיפשתי אנשים . בזה אני ידע שהשלמתי את תיקוני, איתו

 , צית לספר לי ורהנהוכשבאת , ט"שיספרו לי מעשיות על הבעש
 , הבנתי שעדיין לא הושלם תיקוני, ופתאום שכחת את כל המעשיות

 , ולכן לא מרשים לך משמים לספר לי את שראו עיניך עלי ועל הרב
שילם הגביר לרבי יעקב סכום ... אבל כעת יודע אני שהושלם תיקוני

     . ט"ואמר לו שאינו צריך לספר יותר מעשיות על הבעש, כסף גדול
  ...הבין רבי יעקב לשם מה ציוה עליו רבו לספר מעשיות אודותיואז 

  
  

  )דרשה לישראל(

  מובא מספר המדות



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                              
                             

 
    

    
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  
  
  

  

   :ובכללם ל, התומכים והעוזרים, לכל מפיצי הגליון תודתינו נתונה
  כל המפיצים בנס ציונה וברחובות     ו"הירפאל שושן      א" שליטר ראש הישיבה"מוו     "היאביו של העורך 

  
  www.ladaat.net/gilionot.php  -" לדעת"צוות האתר      ו"היגיא מלול      ו"הי הבחור היקר מלוד      ו"הישכנא גולדברג 

  
       www.shabes.net/bsd  -" אתר השבת"     צוות ו"הי משפחת חשמונאיו     "הי יוסי רוזנצוייג     ו"הייסמינחן סלימן 

                               .אמן, ר שזכות רבינו הקדוש תעמוד בעדם ויזכו להתברך בכל הישועות"יה 
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 פי אופק תל אביבלהזמנים 

,  סמוך לחודש ניסן, כבר אחרי פוריםנמצאים אנו
   ?מה נוגע לנו בימים אלה למעשה

שלאחר פורים , )ד"תנינא ע( ן"טי מוהרל כותב בליקו"רבינו ז
ורים הוא פ ם וג,כנה לפסחהשהיא קוראים פרשת פרה 

נמצאנו למדים מדבריו . עיין שם. בודאי הילוך ודרך לפסח
. שפורים והימים הבאים אחריו הם הכנה לפסח, הקדושים

 , א"נתן ליברמנש שליט'  החסיד רבשמענו מהר
פורים הכל נרגע  כשעובר -שמי שעושה עסק רק מפורים

אבל מי שהולך עם השיחה הזאת , אצלו וחוזר לשיגרה
אז אצלו בפורים רק , שרבינו מגלה שפורים זה הכנה לפסח

אחרי פורים הוא , אם כן.  עד פסח–מתחילה העבודה 
   ".מוסיף והולך"בבחינת 

  
ועל פי התורה , ת את פרשת החודש"נקרא בעזהי, בשבת זו

: ובה נאמר, ו היא הכנה לפסחגם פרשה ז, מ"ל בליקו"הנ
ראשון הוא לכם לחדשי , החדש הזה לכם ראש חדשים"

ל מזקני "בנימין זאב חשין זצ' ח ר"שמענו מהרה. "השנה
שכיון שחודש ניסן הוא , שהביא מספרי קבלה, ש"חשובי אנ

ב הימים הראשונים "י- הכלאם כן , ראשון לחודשי השנה
, ך תבוא על האדם אי–הם היראה לכל השנה הבאה  בחודש
ידע שכל , אדם שמתנהג בראש חודש ניסן בסדר: למשל

, ניסן בסדר' ב-ואדם שמתנהג ב. חודש ניסן ילך לו בסדר
וכך כל יום כנגד חודש . ידע שילך לו כל חודש אייר בסדר

" הלב"כמו , ופסח הרי זה אמצע ועיקר החודש. אחד בשנה
 ,  של השנההלב, והוא לפי מה שהסברנו, של החודש

 שמורה ולפי זה מובן כמה הכנה צריך בשביל שהיום הזה
ולכן ההכנה לזה מתחילה . של השנה ילך בסדר" הלב"על 

  .כבר מפורים
  

.  בלימוד הלכות החג.א? ואיך מתכוננים לחג הקדוש כראוי
 כל אחד בבחינה שיכול להשיג ,  בלימוד ענייני החג.ב
בה שנזכה שהחג להתפלל הר –  העיקר.ג]. נגלה ונסתר[

שנזכה לנצל , הקדוש הזה יעבור ויכנס אצלינו כמו שצריך
ולזכות למה , ולשמוח היטב בשמחת החג, את הזמן היטב

  . שצריך ואפשר לזכות
  .אמן ואמן, יזכינו לזה' ה

 , מאז ומתמיד סבלה מקשיי פרנסה, מירושלים' גברת נ
עליה גזירה חדשה ואיימה למוטט אך לפני כשנה נחתה 

, כערבה לחברתה,  בית המשפט חייב אותה–אותה כליל 
לשלם חוב משכנתא ענקי במשך החמש עשרה השנים 

  –" צרת הבת"אלא נוספה עליה , ולא רק זה, הבאות
  ...  וההצעות מאחרות לבואבתה הגיעה לפירקה

  
 לקחה לעצמה פסק זמן ונסעה , ץ הזהלחבתוך כל ה

לאחר כמה . אצל רבינו הקדוש באומן" לסדר את העניינים"
, ה"שבה לארץ בע, ימים של תפילות על הציון הקדוש

 שיחת טלפון מהבנק בישרה –והישועה הגיעה ביחד איתה 
, ולא רק זה, לה שעניין החוב סודר והיא פטורה מתשלומים

.  כום כסף גדול בעתידסאלא מגיעה לה כפיצויים לקבל 
וגם בתה זכתה , דש מאז שובה לארץ הקודשלא עבר חו

  .והיא התארסה בשעה טובה ומוצלחת, לישועה בשידוכים
  

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את סיפור ישועתכם 
  , צדיק אחר ציון של שנושעתם באומן ובכל 

  .ה"ונשמח לפרסמו בהקדם בע

  
  02-9950000...... ...........לשמיעת שיעורי ברסלב בשפות שונות 

  
  052-3476706......... .........................ח קונטרסים ודיסקים "גמ
  
  052-3635951............ .....................ח לימוד לעילוי נשמת "גמ
  
  054-7280433................... ................................ח תפילין "גמ
  

  052-6713201................... .................מוהל מוסמך ירא שמים 
  

  02-5810010.... ......................................שידוכים לשם שמים 
  

  1-800-255-522................... ...........................מוקד הישועות 

בשעה שאמר תורה על שולחנו , רבי אורי מסטרליסק
לומר   איך תוכל, אורי,אורי: " אמר לעצמו,הטהור

 "...ולםן ישנו בע"דברי תורה כשהליקוטי מוהר
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